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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ά π ό  τις 15 ’Ιουλίου έγινε σ’ δλους φανερό πώς υπάρχει καί λει
τουργεί μια δικτατορία τής Αύλής.

Μέ τήν άθρόα απονομή αξιωμάτων πού έγινε τότε, άρχισε ή προσπά
θεια έξαγοράς συνειδήσεων μέσα στον πολιτικό κόσμο.

Τώρα, μέ τήν άθρόα άπονομή παρασήμων πού, μέσα στις ξεχωριστές 
πολιτικές συνθήκες καί τήν παραμονή τοΰ Βασ. διαγγέλματος πήρε ει
δικό νόημα, έπιχειρήθηκε κάτι παρόμοιο μέσα στις τάξεις τού λογοτε
χνικού καί καλλιτεχνικού κόσμου, ό όποιος στόν καιρό τής κατοχής 
στάθηκε αλληλέγγυος άπέναντι στόν εχθρό.

'Ο συντάκτης τοΰ πρωτοχρονιάτικου διαγγέλματος άγνοεϊ ίσως πώς 
άνάμεσα στους περισσότερους άπό τούς πνευματικούς αυτούς ανθρώπους, 
επικρατούν αγαθές σχέσεις αμοιβαίας φ ιλίας καί έκτίμησης, πώς δλοι, 
σαν τέκνα τού εικοστού αιώνα βαδίζουν μέ τό βήμα των συγχρόνω ν και
ρών καί πώς προσβλέπουν, προς τις διάφορες ιδεολογίες, μέ πνεύμα  
κατανόησης καί χω ρίς φανατισμούς κ’ εχθρότητες.

Στούς κύκλους μας — κι δχι μόνο σ ’ αύτούς — τό πρωτοχρονιάτικο 
διάγγελμα μέ τό γεμάτο μεσαιωνική αδιαλλαξία κήρυγμά του, κρίνεται 
σαν άντιδημοκρατικό κι άνελεύθερο. Οί γνώ μες περί μιάσματος πού εκ
φράζονται σ’ αύτό τό διάγγελμα είναι εκτός τόπου καί χρόνου. Ή  έλευ- 
θερία τών ιδεών καί τών φρονημάτων έκφράζει τό πνεύμα τοΰ αιώνα 
καί πιστεύουμε πώ ς, άκριβώς αύτό, διευκολύνει κι άναδείχνει τήν έλεύ- 
θερη καί πλούσια ανθοφορία τών σημερινών πολιτισμώ ν.

Οί καταστάσεις άμοιβαίας κατανόησης κι άλληλοσεβασμοΰ μεταξύ  
τώ ν πολιτών φανερώνουν τήν ήθική ύγεία καί τή δύναμη τοΰ πολιτισμού  
μιας χώρας.

Καί μόνο ή αυθαιρεσία, τό μίσος κι ό διωγμός τών ιδεών δημιουρ
γούν τά κοινωνικά καί πολιτικά έκεϊνα μιάσματα πού όδηγοΰν μιά χώρα  
στόν έκπεσμό της. ‘Απτό παράδειγμα είναι ή χυδαία λογοκρισία πού έ- 
φαρμόζεται στήν πνευματική δημιουργία καί ή έκπαραθύρωση άπό τό 
κρατικό Ε .Ι.Ρ . έκλεκτών πνευματικών άνθρώπων, γεγονός πού έ'χει έξε- 
γείρει τις τελευταίες μέρες τή συνείδηση τών ‘Ελλήνων πολιτών καί ο
λόκληρου τού πνευματικού κόσμου».

ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΛΗ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ MAN., ΛΥΓΕΡΗΣ Μ., ΒΑΡΝΑΛΗΣ Κ., 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣ., ΒΟΥΡΝΑΣ Τ., ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΝΙΚΗΦ., ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΑΣΗΜΑ- 
ΚΗΣ, ΔΟΥΚΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ ΙΑΚ., ΚΟΤΖΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΚΟΥ
ΚΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝ, ΚΟΥΛΟΥΦΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΤΑΣΟΣ, ΠΑΠΠΑΣ 
ΝΙΚΟΣ, ΠΑΠΠΑ-ΜΠΟΥΜΗ PITA, ΠΕΤΡΗΣ Γ., ΠΟΡΦΥΡΗΣ Κ., ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜ., ΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΔΩ. 3



ΤΟ Π Ν Ε Υ Μ Α
Τ Η Σ

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ

Α μ ί μ η τ ο  κ ε ί μ ε ν ο

Ό  ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ στήν εφημερίδα «Αυγή» τής 9ης “Ιανουάριου γράφει μέ τίτλο 
«Τό διάγγελμα»;

Κανένας άπ’ όσους ζοϋνε σήμερα τή χαρά τοϋ... «ελευθέρου κόσμου» δέν πε- 
ρίμενε καλύτερο τό αύλικό διάγγελμα τής Πρωτοχρονιάς. Ίσω ς να τό έπιθυμού- 
σανε χειρότερο οι ντόπιοι καί ξένοι' εχθροί μας. Αλλά χειρότερο δέ γίνεται — 
τουλάχιστον ώς προς τό ύφος.

Περηφανεύομαι πώς είμαι ό άρχαιότερος από τούς έπιζώντες πνευματικούς 
συμπαραστάτες τοϋ λαοΰ στούς άγώνες του γιά λεφτεριά καί δικαιοσύνη —  δηλαδή 
δ άρχαιότερος άριστερός. Καί τιμή μου νά τό λέγω. Καί ξαφνικά φωνή «εκ των 
άνω» μοϋ μαθαίνει πώς είμαι μιασμένος καί πώς γιά νά γίνω καλός πολίτης πρέπει 
νά μισώ τον έαφτό μου καί τό έθνος· καί πώς ή μεγαλύτερη έθνική μας δύναμη 
είναι δ έθνικός διχασμός!

Δυστυχώς ό λαός έχει περισσότερη πείρα τής ζωής άπ’ δσην έχει τό διάγγελμα. 
Γιατί τό μέγα ταπεινό πλήθος πληρώνει μέ τό αίμα του (κι δχι μέ λόγια!) τά με
γαλεία τών ολίγων. Ξέρει, πώς δποιος είναι κατά τής Άριστεράς είναι κατά τής 
Δημοκρατίας· οποίος είναι κατά τής Δημοκρατίας είναι κατά τοϋ λαοΰ* δποιος 
είναι κατά τοϋ λαοΰ είναι κατά τοϋ έθνους- κι δποιος είναι κατά τοϋ έθνους είναι 
ξένος —  είτε «σύμμαχος» λέγεται είτε «ήμέτερος». Σ’ αυτούς συμφέρει δ έσωτερι- 
κός διχασμός μας καί τ’ άμοιβαΐο μίσος.

Τό διάγγελμα, άν ήθελε νά είναι «πατρικόν καί πατριωτικόν» θά έπρεπε ν’ 
άποκηρύττει εύτύς άμέσως τούς παλιούς καί νέους συνεργάτες τοϋ έχθροϋ" τούς 
παλιούς καί νέους προδότες τής Κύπρου* τ’ άπάνθρωπα Νταχάου τής Μακρονήσου" 
τις έπαίσχυντες «διομολογήσεις» (έτεροδικία) · τό διωγμό τής Εθνικής Τιμής 
( =  τής ’Εθνικής ’Αντίστασης) · τις πυραυλικές βάσεις τών εχθρών τοϋ λ.αοϋ μας 

καί κάθε λαοΰ στή χώρα μας’ θά έπρεπε νά ύπόσχεται πώς εφέτος θά βρεθοϋν οί 
δολοφόνοι τοϋ Ααμπράκη (γιατί δπως συμβαίνει σ' όλο τον «έλεύθερο κόσμο», ευ
κολότερα βρίσκουμε δ,τι οέν ξέρουμε, παρά δ,τι κρύβουμε) * θά έπρεπε νά υπόσχε
ται κατάργηση τών χιτλερικών νόμων τήν άποφυλάκιση τών πολιτικών κρατου
μένων τήν αποκατάσταση τοϋ Συντάγματος καί τής Δημοκρατίας" τό διώξιμο άπό 
τήν Ελλάδα τών 12.000 ξένων πραχτόρων (δπως έχει καταγγελθεί στή Βουλή) * 
τήν έλάττωση τών φόρων κτλ. Κι άντίς δλ’ αύτά καταγγέλλει γιά μίασμα τής 
άνθριοπότητας δχι τό φασισμό παρά τόν κομμουνισμό' δχι τόν πόλεμο παρά τήν 
ειρήνη* δχι τήν δουλεία τών λαών παρά τήν έλευθερία τους.4



Τ Ο  Δ Ι Α Γ Γ Ε Λ Μ Α  
Κ Α Ι  Η Α Π Α Ν Τ Η Σ Η

Π ο τέ  β α σ ιλ ικ ό ς  λ ό γο ς σέ σ υ ντα 
γ μ α τικ ό  κα θεστώ ς, σέ π ο λ ιτ ι
σμένο λα ό, σ τή ν  έπ ο χή  μας, δέν 
κή ρυ ξε τόσο απερίφ ραστα  τό  μ ί
σος κα ί τ ίς  π ο λ ιτ ικ έ ς  δ ια κρίσεις, 
το ν  όλέθριο έθνικό  διχα σμό.

Οί σοφοί πού συντάξανε το άμίμητο κείμενο τοϋ διαγγέλματος δέ θέλουνε να 
στηρίζονται στήν αγάπη τοΰ λαοΰ. Ποΰ λοιπόν στηρίζονται; Δε χρειάζεται απάν
τηση.

« Π ι κ ρ ό ς  Ζ ω μ ό ς »

*0 καθηγητής το·3 Πανεπιστημίου κ. ΦΑΙΔΩΝ ΒΕΓΑΕΡΗΣ οέ δυό άρθρα του πού δη
μοσιεύτηκαν στό «Βήμα» τής 25ης καί 26ης Ίανουαρίου, μέ τίτλο «’Από τάς πολιτικάς 
έπιστολάς εις τό πολιτικόν διάγγελμα» γράφει:

Στίς πρώτες έβδομάδες τοΰ νέου αύτοΰ χρόνου, έξη μήνες μετά τά γεγονότα 
πού έκαναν τόσο δύσθυμη τή ζωή κάθε συνειδητού Έλληνος καί τόσο μελαγχο
λική τήν πρωτοχρονιά του, είναι ανάγκη για κάθε πολίτη καί είναι καθήκον γ ι’ 
αύτον πού μελετά τούς δημοσίους θεσμούς να δοκιμάσει νά είσδύσει στή σημασία 
αυτών τών γεγονότων καί έκείνων πού άκολούθησαν, καί νά καθορίσει τήν έπί- 
δραση πού ήσκησαν ή πρόκειται ν’ άσκήσουν στήν τύχη τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ.

Ή  ακριβής εκτίμησις πολιτικών πράξεων πού είναι άκόμα παροΰσαι ή πρόσ
φατοι δέν είναι εύκολη. "Ολα σχεδόν τά στοιχεία κρίσεως: έπίσημα έγγραφα, 
πολιτικαί δηλώσεις, άρθρογραφία καί είδησεογραφία, προέρχονται άπό πρόσωπα 
πού μετέχουν στή διαμάχη. Καί αυτός ό παρατηρητής, δταν είναι έγχώριος, δέν 
μπορεί, κι’ άν ήταν δυνατό νά βρεθεί άνώτερος κάθε άλλου έπηρεασμοΰ, νά κατα
νίκηση τήν έλξι τής ιδεολογίας του.

Ή  διάγνωσις δμως γίνεται άκόμα δυσκολώτερη δταν —  δπως συμβαίνει άπό 
τίς 15 ’Ιουλίου —  ή πολιτική ζωή ή δ,τι κατέλαβε τή θέσι της διεξάγεται κατά 
πολύ καί, οπωσδήποτε σέ ο,τι άφορά τά Ιλατήρια, τά μέσα καί τούς βαθύτερους 
σκοπούς τών πολιτικών ένεργειών καί θέσεων, μυστικά, σέ Ιδιαίτερα γραφεία ή 
καί δωμάτια, άπό πρόσωπα γνωστά, εικαζόμενα άπλώς ή καί άγνωστα, πού έχουν 
ή δέν έχουν ένεστώσα ή έγκυρη πολιτικήν Ιδιότητα.!...]

Ύπό τό φώς τών γεγονότων πού συνέβησαν άπό τίς 15 ’Ιουλίου είναι άναμ- 
φισβήτητο δτι εκείνο τό βράδυ ό Βασιλεύς δέν άφήρεσε άπό τόν Πρωθυπουργό, 
πού μέ τόση δριμύτητα άνάγκασε σέ παραίτησι, τήν κυβερνητική έςουσία γιά νά 
τή δώσει σέ άλλον πρωθυπουργό τής έμπιστοσύνης του. Τήν άφήρεσε γιά νά δώ
σει σ’ άλλον εντολή περιωρισμένη κατά τά κεφάλαια έκείνα πού δ Βασιλεύς π ι
στεύει δτι άνήκουν «καθεστωτικώς» καί κυριάρχως σ’ αύτόν, καί σέ κανένα άλλον. 
Τά κεφάλαια αυτά είναι τρία (καί τά παραθέτομε κατά τή σειρά —  καί μέ τήν 5



άοριστία —  πού προεβλήθησαν πρός γνώσιν τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ) : 1) ή γενική 
κατεύθυνσής τής πολιτικής τοΰ Κράτους δίνεται άπό το Βασιλέα, ό δποϊος έχει συν
ταγματικό δικαίωμα να έπεμβαίνει κάθε φορά πού τό κρίνει αναγκαίο" 2) ή μέ
ριμνα για το Στρατό, πού είναι δργανο κατοχυρώσεως τής σταθερότητας αυτής 
τής κατευθύνσεως, ανήκει επίσης στό Βασιλέα- 3) ό λαός δέν αποφασίζει για τά 
μεγάλα προβλήματα τοΰ έθνους, τοΰ παρόντος καί τοΰ μέλλοντος του, ούτε έχει 
λόγο στις κρίσιμες στιγμές. Αύτός καλείται δταν τά πνεύματα ηρεμήσουν γιά νά 
λύσει τά «τρέχοντα» ζητήματα, άφοΰ τά άλλα, τά σοβαρά καί έπικίνδυνα, έχουν 
λυθή άλλοΰ.[...ϊ

Έ τσ ι ή «έντονος άσκησις τής βασιλικής προνομίας», γιά νά μιλήσωμε τή 
γλώσσα βρισμένων συνταγματολόγων τοΰ εξαμήνου, έδημιούργησε έναν τύπο κυ- 
βερνήσεως πού θά μπορούσε νά όνομασθή (μόνιμος διευθυνομένη ύπηρεσιακή», 
γιατί εχει τόση μόνο π ο λ ι τ ι κ ή  έ ξ ο υ σ ί α, δση τής παραχωρεί β Βασιλεύς
στά βασικά καί τόση δση τής επιτρέπει ή πρώην άντιπολίτευσις καί σημερινή
ύπό ορούς καί προϋποθέσεις στά υπόλοιπα πολιτικά (καί καμμιά φορά καί τά 
τρέχοντα) θέματα. Κ’ έπειδή καμμιά παραίτησις δικαιωμάτων άπό πρόσωπα πού 
έξακολουθοΰν νά στηρίζουν την έπίσημη, την κυβερνητική ιδιότητά τους έπάνω 
στο σχήμα τής λαϊκής έντολής, έστω καί έτσι τρομερά αλλοιωμένο στον τύπο καί 
στην ουσία, δέν γίνεται χωρίς άντίστοιχη ζημία καί των δικαιωμάτων τοΰ λαοΰ, 
σ’ αυτό τό σύστημα καί τό εκλογικό σώμα —  τό «Έθνος» δπως λέγει τό Σύντα
γμα, δ «κατ’ εξοχήν δημοκρατικός ημών λαός» δπως έλεγαν άκόμα οί βασιλικές
επιστολές τοΰ ’Ιουλίου —  έγινε κι’ αύτός «ύπηρεσιακός». Γιατί ψηφίζει τότε μόνο
δταν «έκτονωθή», —  μέ λιγώτερο ψιμμυθιωμένη λέξι: δταν «ξεθυμώνει» —  δταν 
παυσει νά ακούει ή νά έχει «δημαγωγούς», δταν άφομοιώσει καλά τά νέα δόγματα 
καί ένστερνισθή τις άνωθεν εθνικές κατευθύνσεις καί τήν δέουσα έκλογική πει
θαρχία, καί προ πάντων δταν συνετισθή καί μετανοήσει γιά νά κληθή —  ίσως 
κάποτε —  νά ψηφίσει, τότε πού τά μεγάλα ζητήματα τής ζωής καί τής έλευθε- 
ρίας του θά έχουν λυθή άπο άλλους «φύλακας» έκτος καί ύπεράνω του.[...]

Τέλος δλη αυτή ή προσπάθεια νά δικαιολογηθούν τά δσα άπέκοψαν άλλη 
μία φορά τήν Ελλάδα άπό τά δημοκρατικά Κράτη τοΰ κόσμου —  προσπάθεια 
στήν δποία άνεμίχθησαν δπως ήταν επόμενο καί μερικοί απ’ αυτούς πού κουρά
ζονται κάθε τόσο νά είναι ελεύθεροι —  κορυφώθηκε στή δήλωσι τοΰ Προέδρου 
τής 3ης Κυβερνήσεως, πού έκανε σέ ξένους μάλιστα δημοσιογράφους, ότι «αί 
έκλογαί θά ήσαν κ α τ α σ τ ρ ο φ ή  διά τήν Ελλάδα». Έτσι ή Ελληνική Κυβέρ- 
νησις τοΰ τέλους τοΰ 1965 έξέφρασε τή σημασία πού δίνει στή διπλή ύπογραφή 
πού τό Ελληνικό Κράτος έβαλε κάτω άπό τήν Οικουμενική Διακήρυξι τών Δι
καιωμάτων τοΰ ’Ανθρώπου (1948) καί κάτω άπο τό Πρόσθετον Πρωτόκολλον εις 
τήν Ευρωπαϊκή Σύμβασι Προστασίας τοΰ Δικαιώματος τοΰ ’Ανθρώπου καί τών θε
μελιωδών ’Ελευθεριών (πού ή Ελλάς ύπέγραψε στις 20.3.1952) καί πού βρίζουν, 
σχεδόν ταυτόσημα (άντιστοίχως: άρθρα 21 καί 3 ) , δτι «ή έξουσία στηρίζεται 
έπ'ι τής λαϊκής θελήσεως έκφραζομένης διά τιμίων εκλογών πού διεξάγονται κατά 
περιοδικά διαστήματα διά καθολικής καί μυστικής ψηφοφορίας ύπό ορούς έξασφα- 
λίζοντας τήν έλευθέραν έκφρασιν τής γνώμης τοΰ λαοΰ περί τής συνθέσεως τοΰ 
έκλογικοΰ σώματος»!...]

Προσπαθήσαμε στό χθεσινό άρθρο νά καθορίσωμε, στις γενικώτερες γραμμές, 
τις βαθειές καί δριστικές άλλοιώσεις πού ώρισμένοι παράγοντες τοΰ Κράτους κι* 
άλλοι μερικοί καλοθεληταί έπεχείρησαν νά έπιβάλλουν στό Πολίτευμα τής Ελλά
δος άπό τις 15 ’Ιουλίου ώς τό τέλος τοΰ 1965 καί τό κλίμα πολιτικής ξηρασίας, 
βυζαντινισμού καί ανελευθερίας πού κατώρθωσαν άληθινά νά επιβάλουν, υποσχό
μενοι άλλως τε νά κάνουν καί καλύτερα —  άπό τήν πλευρά τους.

Ή  πρώτη τοΰ έτους δμιος έπρόκειτο νά σημειώση, πριν άκόμη έορτασθή δλό- 
κληρη, νέα βήματα στήν έξέλιξι, μέ τό διάγγελμα πού ό Βασιλεύς άπηύθυνε στόν 
Ελληνικό Λαό έκεΐνο τό πρωί —  ώσάν νά ήθελε νά τοΰ καθορίση, μέ τόν πικρό



ζωμό αύτοΰ τοΰ προγεύματος, τό είδος τής διαίτης του για τόν χρόνο πού Αρχιζε.
Τρία είναι τα έςέχοντα, καθώς νομίζω, στοιχεία τοΰ Διαγγέλματος.
Τό πρώτο σημείο είναι οτι 6 βασιλεύς άναλαμβάνει άκέραια καί ατομικό, τήν 

εύθύνην τών δ των έγιναν τήν 15ην Ιουλίου καί μετά. Ή  Αναφορά του σ’ αυτά τα 
γεγονότα είναι γενική άλλα σαφής. [...]

Τό δεύτερο στοιχεΐον τοΰ διαγγέλματος είναι δτι ό Βασιλεύς βεβαιώνει μέ 
δλο τό κϋρος τοΰ ύψηλοΰ άςιώματός του καί μέ δλη τήν έπισημότητα τής έορτα- 
στικής μέρας δλου τοΰ λαοΰ, δτι στήν Ελλάδα ζοΰν «ώργανωμένοι έσωτερικοί 
Ιχθροί τοΰ ’Έθνους» καί δτι έτσι ή Ελλάς δεν κατοικεΐται άπό ενιαίο πληθυσμό 
άλλα είναι χωρισμένη σέ δύο στρατόπεδα, δριστικά καί θανάσιμα καί άμετάκλητα 
αντίπαλα, άφοΰ τό ένα περικλείει δεδομένους «εχθρούς τοΰ ’Έθνους», καί μάλιστα 
«ώργανωμένους».

Ποιαν Ικτασι τώρα καλύπτουν αυτοί οι έχροί, τό διάγγελμα είναι σαφές, του
λάχιστο στις λέξεις, μέ τρόπο όμως ώστε νά είναι κινητά τά όρια: είναι ό κ ο μ- 
μ ο υ ν ι σ μ ό ς «μίασμα γεννηθέν έξω τής Ελλάδος έμπνεόμενον καί κινούμενον 
έξωθεν...». Αυτό «μολύνει καί καθιστά άνύποπτον Ιχθρόν τής πατρίδας πάντα έρ- 
χόμενον εις επαφήν μέ αύτόν, άτομον ή ομάδα, πάντα καλόν "Ελληνα μή δια- 
βλέποντα τον κίνδυνον». Ό  δρισμός είναι πλήρης καί κατά βούλησιν έλαστικός. 
Εκτός άπό τούς ώργανωμένους έχθρούς τοΰ Έθνους περιλαμβάνει καί τούς άνύ- 
ποπτους, εκείνους, δηλαδή πού γίνονται κι’ αύτοί Ιχθροί κ’ έτσι περνούν στο άλλο 
στρατόπεδο, απλώς γιατί δέν είναι άρκετά έξυπνοι ή φοβισμένοι γιά νά άντιλη- 
φθοΰν τόν κίνδυνο. —  "Οσοι διάβασαν τό βιβλίο τοΰ A rthur K oestler «Σκοτάδι 
τό μεσημέρι» (στή γαλλική μετάφραση: «Τό Μηδέν καί τό ’Άπειρο») θυμούνται 
τήν φρικαλέα άνάκριση πού ύφίσταται δ άλλοτε Ισχυρός κομμισάριος καθεστώτος 
τοΰ σταλινικού τύπου καί πού στο τέλος της έκτελεΐται «διοικητικώς» δηλ. χωρίς 
δίκη, δχι γιά κάτι πού έκανε ή καν Ιπίστεψε συνειδητά, άλλα γ ι’ αΰτά πού άλλε- 
πάλληλοι Ανακριτές κατορθώνουν ν’ άλιεύσουν στά βάθη τοΰ υποσυνειδήτου του, 
Ικεϊ άκριβώς πού είναι κανείς ανύποπτος.

"Οτι αύτή ή διαίρεση τής Ελλάδος σ’ «έθνικούς» καί «έχθρούς τοΰ Έθνους» 
είναι γιά τό Βασιλέα μοιρία καί Αμετακίνητη καί προσδιορίζει καί τή στάσι του 
ώς Βασιλέως μόνον τών πρώτων, τό διάγγελμα επιμελείται νά Ικφράσει κατά 
τρόπο πού νά μήν Ιπιδέχεται άμφιβολίες: «’Επιθυμώ νά γνωρίζετε πάντες δτι 
βλέπω όλους τούς "Ελληνας, τά Ιθνικά κόμματα μέ τήν αυτήν άγάπην...» θά  
ήμποροΰσε κανείς νά διερωτηθή τί «άγάπην» είναι δυνατό νά έμπνεύσουν τά «κόμ
ματα», έννοιες άφηρημένες ή τό πολύ θορυβώδεις συγκεντρώσεις Ανθρώπων διαγ- 
κωνιζομένων γιά τήν κατάληψι τής έξουσίας. Τής φράσεως όμως τό βάρος βρί
σκεται πάνω στο επίθετο «Ιθνικά», κ’ έτσι τό διάγγελμα λέγει καθαρά δτι ή άγά- 
πη τοΰ Βασιλέως παρέχεται στά «εθνικά κόμματα» σαν Αμοιβή γιά τήν αρετή τους — 
άπό τό όποιο μπορεί ίσως νά βγή τό συμπέρασμα δτι καί ή προηγουμένη έκφρα- 
σις: «βλέπω όλους τούς "Ελληνας» άναφέρεται σέ μία Ιδιαίτερα στενή έννοια τοΰ 
Έλληνος.

Καί εδώ τίθεται τό μεγάλο ζήτημα: Τί είναι «Ιθνικό»; Σέ ποιόν Ανήκει νά 
τό καθορίσει; Ό  Βασιλεύς έχει συνταγματικό δικαίωμα νά διακρίνει τούς πολί- 
τας τοΰ Κράτους τοΰ δποίου είναι Ανώτατος λειτουργός είς δύο κατηγορίας Ε λ 
λήνων «εθνικών» καί «Ιχθρών τοΰ Έθνους», ώργανωμένων ή άνυπόπτων, διά νά 
έξαρτήσει τή βασιλική του στοργή Ανάλογα μέ τήν κατάταξι καί νά στρέψει σέ 
τελευταία άνάλυσι τό στρατό έναντίον τών Ισωτερικών Ιχθρών τοΰ Έθνους, άφοΰ 
τέτοια είναι ή μία άπό τις Αποστολές τοΰ Στρατού, κατά τήν έπιστολή τής 10. 
7. 1965; Τέλος καί κυρίως άπό ποΰ δ Βασιλεύς θά πορισθή τό κριτήριο τοΰ «έθνι- 
κοΰ» καί τοΰ «Ιχθρικοϋ» γιά τό Έθνος;

[...] Αύτές οί ιδέες, πού κυκλοφορούν έδώ καί έξη μήνες σ’ έγγραφα, λόγους 
καί χερτζιανά κύματα καί διαπνέουν ϊπισημότατα κείμενα, δέν έχουν καμμιά σχέ- 
σ· I1- τό πολίτευμά μας, ούτε μέ κανένα Αλλο πολίτευμα, ούτε τοΰ αίώνος μας, 7



οδτε τού προηγουμένου, οδτε καί μέ τΙς αρχές πού μας έπιβάλλει σαν στοιχειώδη 
ήθικοπολιτικό έξοπλισμό ή συμμετοχή μας στις διεθνείς οργανώσεις πού βγήκαν 
άπό τις βδύνες τοϋ 2ου Παγκόσμιου πολέμου για νά βοηθήσουν νά γίνει δ κόσμος 
καλύτερος.

Αύτές δμως οί ιδέες παραβιάζουν καί την ιστορία μας τη νεώτερη καί τή 
νεώτατη. ΚΓ αύτδ είναι σοβαρώτερο.

’Α ν τ ε θ ν ι κ ά  τ ά  κ η ρ ύ γ μ α τ α  μ ι σ α λ λ ο δ ο ξ ί α ς

Ό  */.. Γ. ΘΕΟΤΟΙνΑΣ σέ έπιφολλί&χ του στό «Βήμα» τής 27ης ’Ιανουάριου μέ τόν τίτλο 
«ΙΙροσδσκίες καί κίνδυνοι» γράφει:

8

Οί "Ελληνες μιλούν για τον κομμουνισμό μέ φανατισμό καί μέ προχειρότητα, 
δηλαδή χωρίς σκέψη. Αναπολώ πάντα Ινα λόγο πού ακόυσα, στα νιάτα μου, άπό 
τό στόμα τοϋ ’Αλεξάνδρου Παπαναστασίου στην Έκάλη: δτι έκεΐνο πού λείπει 
άπό τή σύγχρονη Ελλάδα δέν είναι οδτε τό τάλαντο οδτε οί γνώσεις οδτε ή γεν
ναιότητα, άλλα ή σκέψη. Ή  βασική μας άδυναμία.

'Ο κομμουνισμός δέν είναι ζήτημα τοπικό, έλλαοικό, πού μπορούμε νά τό κα
νονίσουμε μεταξύ μας μέ πολιτικούς χειρισμούς ή μέ δυναμικά μέσα. Είναι ζήτημα 
παγκόσμιο. Συνδέεται άπόλυτα μέ τό πρόβλημα τής ισορροπίας των δυνάμεων καί 
τής διεθνούς ειρήνης. Κάθε κίνησή του, εμπρός ή πίσω, επηρεάζει άμεσώτατα τή 
στρατηγική των Μεγάλων σ’ ολόκληρο τόν πλανήτη.[...]

Είμαστε, βέβαια, μικρό Κράτος κι οί δυνατότητές μας είναι πολύ περιορισμέ
νες. Αότό δμως δέν σημαίνει πώς είμαστε άνύπαρκτοι. Χρέος μας είναι νά προσπα
θούμε κι έμεΐς γιά το καλό τοϋ κόσμου, ώς εκεί πού μπορεί νά φτάσει ή μικρή 
μας έπιρροή. Δηλαδή, νά συντηρούμε στον τόπο μας ένα κλίμα κοινωνικής ειρήνης 
καί δημοκρατικής προόδου καί δσο τό δυνατό καλύτερες σχέσεις μέ τά γειτονικά 
μας έθνη. Καί νά μιλούμε, προς τά μέσα καί πρός τά Ιξω τή γλώσσα τής μετριο
πάθειας καί τής καλής θέλησης, νά ευχόμαστε τή συμφιλίωση ή τουλάχιστο τήν 
άνεκτικότητα. Κανείς δέν σύστησε νά παραμελήσουμε τήν άσφάλεια τής χώρας. 
Ή  έθνική άμυνα πρέπει νά είναι καλά όργανωμένη καί δ Στρατός σεβαστός (σε
βαστός τόσο άπό τούς άρχοντες δσο καί άπό τούς άρχομένους). Δέν πιστεύουμε 
δμως δτι εξυπηρετούν τό αληθινό εθνικό συμφέρον άπρόκλητα κηρύγματα μισαλ
λοδοξίας καί άδιάλλακτης έχθρότητας πρός όποιαδήποτε κατεύθυνση.

’Επί τέλους τί επιδιώκουμε; θέλουμε τάχα νά γίνει παγκόσμιος πυρηνικός 
πόλεμος; "Αν δέν το θέλουμε, καλύτερο είναι νά μιλούμε τή γλώσσα τής ειρήνης 
καί νά πράττουμε ειρηνικά. Ευτυχώς δλες οί ένδείξεις πείθουν δτι ή ’Αμερική καί 
ή Σοβιετική "Ενωση είναι άποφασισμένες νά μήν άφήσουν νά διαταραχθεΐ ή ισορ
ροπία τής ευρωπαϊκής ήπείρου. Γιά τούτο καί δέν πιστέψαμε στις διακηρύξεις γιά 
έπικείμενη κομμουνιστική έπανάσταση ή εισβολή, μέ τις όποιες οί ύπεύθυνοι τοϋ 
πραξικοπήματος τοϋ ’Ιουλίου θέλησαν νά δικαιολογήσουν τις πράξεις τους. Μέ παρ
όμοια έπιχειρήματα καί ό Μεταξάς δικαιολόγησε τή δικτατορία τής 4ης Αύγού- 
στου. ”Ας μήν κοιμόμαστε καί πολύ ήσυχοι ώστόσο. Γιατί άν έμεΐς, με τόν άνεύ- 
θυνο χαρακτήρα πού πήρε ό δημόσιος βίος μας, δημιουργήσουμε έδώ ενα χάος 
έπικίνδυνο γιά τή διεθνή ειρήνη, τίποτα δέν αποκλείει νά γίνει μιά καινούρια 
συνεννόηση άνάμεσα στούς Μεγάλους, σέ βάρος μας, φυσικά. Νά βρεθεί, λόγου 
χάρη, ή Ελλάδα χωρισμένη άπό μιά συμβατική γραμμή —  σύμφωνα μέ τά προη
γούμενα τής Κορέας καί τοϋ Βιετνάμ —  καί νά δούμε δύο ελληνικά Κράτη, πού 
τό ένα θά ανήκει στό δυτικό συνασπισμό καί τό άλλο στόν άνατολικό.



Τδ ένδεχόμενο αϋτδ είναι φοβερό καί άποτρόπαιο, είναι σωστός έφιάλτης. 
Άλλα πρέπει επί τέλους μερικοί πατριώτες να ξυπνήσουν μέσα σ’ δλες τις μερί
δες, να ταραχτούν, να τρομάξουν, νά συμπονέσουν τήν Ελλάδα.

Δ ι ά γ γ ε λ μ α  φ υ λ ε τ ι κ ώ ν  δ ι α κ ρ ί σ ε ω ν

Ή  κ. ΘΑΛΕΙΑ ΚΟΛΓΒΑ γράφει σέ άρθρο της στήν εφημερίδα «’Ανένδοτος» τής 5ης 
’Ιανουάριου μέ τόν τίτλο Τό διάγγελμα r.c;j κηρύσσει τό μίτος —  Τδ δώρον (των βασι
λικών μάγω ν):

[...] Στην περιδινούμενη αβεβαιότητα πού έχει άκινητήσει την έλληνική δρα
στηριότητα καί πρωτοβουλία, ή πρώτη τού έτους έχάρισε στδν έλληνικδ λαδ μιαν 
άπρόσμενη βεβαιότητα. Είναι ή διαγραφεΐσα στδ βασιλικό διάγγελμα έναρξη τής 
έφαρμογής των φυλετικών διακρίσεων, ο! όποιες καθορίζονται μέ βάση τήν λευκή 
ή μελαψή έθνική έπιδερμίδα τών πολιτικών κομμάτων.

Σέ κατάφωρη αντίθεση προς τήν αιωνόβια συνήθεια τής άνταλλαγής στήν 
ήμέρα αυτή ευχών, για έναν ευτυχισμένο χρόνο σ’ δλη τήν έθνική οικογένεια, 
τδ πρωτοχρονιάτικο βασιλικό διάγγελμα έρριξε τδν σπόρο τού έμφυλίου μίσους καί 
έσάλπισε τδ κήρυγμα τού διχασμού καί τής μισαλλοδοξίας.!...]

Σέ γενική γραμμή τδ διάγγελμα εγκαινιάζει στήν άγραφη σελίδα τού άρχο- 
μένου έτους, τήν άναζωπήρωση τών παθών καί σέ μια ήμερα πού επιβάλει τήν 
έξαρση τής εθνικής ένότητος καί τής άρράγιστης συνεργασίας δλων τών Ελλήνων 
για τήν οικοδόμηση τού μέλλοντος, τδν διαχωρισμό τους σέ ούο αντίπαλα στρατό
πεδα. Άπό τήν σκοπιά αυτή έμφανίζει τδν άνώτατο ’Άρχοντα ηγέτη μιας πολι
τικής παρατάξεως.!...]

Τδ άνεγειρόμενο στδ διάγγελμα φράγμα έμπαθείας καί διχασμού μεταξύ τών 
Ελλήνων, τοποθετεί τήν Ελλάδα έξω τού παγκόσμιου χώρου. Τήν περιορίζει 
στδν ρόλο τού άποικιστικού ατλαντικού έξαρτήματος, είς τδν όποιον 'τόσον καιρό 
καί μέ τόσην μανίαν, έχουν άγωνισθή τα άποκαλούμενα έθνικόφρονα κόμματα νά 
τήν κρατήσουν.

Ή  π ι ο  κ α θ α ρ ό α ι μ η  μ ο ν α ρ χ ι κ ή  χ ώ ρ α

Στήν ίδια έφημερίδα, στό φύλλο τής 12ης ’Ιανουάριου μέ ιόν τίτλο «’Εκτροπής συνέ
χεια —  Ή  'Ελλάς θά δϋναται συντόμως νά έπαίρεται ώς ή πλέον καθαρόαιμη μοναρχική 
χώρα», ή κ. ΘΑΛΕΙΑ ΚΟΛΓΒΑ γράφει:

Άνασύροντας τήν αυλαία πίσω άπδ τήν οποία έπαιξαν τδν κακοποιό ρόλο 
τους στήν πολιτική σκηνή οί αύλικοί, άποκτάμε μια πληρέστερη κατανόησι τής 
διανοητικότητας καί τής τακτικής τους τής έφαρμοσθείσης στήν περασμένη έξα- 
μηνία. ’'Εδωσαν άπδ τδν ’Ιούλιο δείγματα πού σηματοδότησαν τις κατευθύνσεις 
τους καί άποκάλυψαν τις σκέψεις τους μερικώς. Δείγματα πού φανέρωναν τδ βά
θος τής ειλημμένης απόφασής τους πρδς τήν προϊοΰσα κατάλυσι τών λαϊκών έλευ- 
θεριών σέ γενική κλιμάκωσι. Κράτησαν στδ μεσολάβησαν έκτοτε διάστημα κάποια 
επίφαση νομιμοφροσύνης, άλλα στδ τέρμα τού χρόνου άφαίρεσαν τδ προσωπείο 
καί άφησαν νά φανούν οί αληθινοί σκοποί τους. Μέ τήν έναρξι τού χρόνου δμολό- 
γησαν απερίφραστα καί έπληροφόρησαν τδν έλληνικδ λαδ οτι δ Χίτλερ καί δ χιτ
λερισμός δέν άπέθαναν.

[...] Σέ σύντομο χρονικό διάστημα ή Ελλάς θά ήμπορεΐ νά καυχάται δτι εί
ναι ή πλέον καθαρόαιμη βασιλική χώρα, θ ά  άποτελεΐται άπδ τήν αύλική κάστα, 
άπδ μιά επίλεκτη τάξι έντόπιων καί διεθνών πλουσίων, άπδ συνεργάτες τού χιτ- 9



/

λερισμοΰ καί άπό άνώτατους άξιωματούχους, προφυλάσσοντας τον τόπο άπό την 
εισβολή τοΰ μιάσματος. Ή  λέξι «Δημοκρατία» Οά περιπέσει σέ πλήρη άνυπολη- 
ψία, στην απόλυτα μοναρχούμενη αυτή χώρα καί ή Δεξιά θά παύση πλέον ν’ άγω- 
νιά διά τούς έπερχόμενους εθνικούς κινδύνους, γιά τήν κομμουνιστική άπειλή καί 
γιά τήν συνεργασία μέ τήν αριστερά καί θ’ άπολαμβάνη Ανενόχλητη τούς καρπούς 
της «έθνικοφροσύνης».

Στον διπλωματικό τομέα οι σχέσεις μας μέ τον Φράνκο δεν θά είναι έφεςής 
ύψηλοΰ μόνον επιπέδου, άλλ’ ευρύτερα εθνικού καί μέ τάς Υπερατλαντικός Συμ- 
μαχίας μας σχέσεις ύποτελείας. Μέ τήν μοναρχοποίησι τού πολιτεύματος είναι 
βέβαιο ότι θά παραχωρήσουν εκτός άπό τις κτηνοτροφές καί κονσέρβες, εξοφλη
τέες μέ Ανθρώπινο πολεμικό ύλικό.

Ε λ λ η ν ο χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ό  τ ό  μ ί α σ μ α
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Ό  ΣΤΑΘΗΣ ΔΡΟΜΑΖΟΣ γράφε: σσήν εφημερίδα «Αυγή» τής 9ης Ίανουαρίου ο’ έπι- 
φυλλίδχ μέ τόν τίτλο «Βασιλική διαταγή καί τά... μιάσματα δεμένα»:

. . .Γ ι’ αυτό καί δταν διάβασα δτι υποκινείται έξωθεν Αναστατώθηκε ή άπό 
τριών χιλιάδων ετών έλληνική μου συνείδηση. Ήξερα δτι οί ιδέες τοΰ κομμουνι
σμού είναι αρχαιοελληνικές. Παιδί άκόμα είχα γοητευθεΐ άπό το Πυθαγόρειο: 
«κ ο ι ν ά τά τών φίλων». Ή ρθε ύστερα καί ο ’Ιάμβλιχος νά μέ μάθει πώς «τών 
μέν ούν πυθαγορείων κ ο ι ν ή ν  είναι τήν ο ύ σ ί α ν...». Εκείνος δμως πού μέ έπει
σε δτι ό κομμουνισμός είναι Αρχαιοελληνικό μίασμα ήταν ό θείος Πλάτων, «Δει 
κοινά; είναι τάς κτήσεις καί τάς γυναίκας, κοινούς οέ καί τούς παΐδας». Μέ σο- 
κάρισε είναι αλήθεια ή κοινοκτημοσύνη τών γυναικών, Αλλά έδωσα τόπο στήν 
όργή. Ό  θεΐς Πλάτων, είπα, τό λέει. Κομμάτια νά γίνει. "Οσο πήγαινε καί βά
θαινε το μίασμα. Ό  μιαρός Άντιφών —  σοφιστής ήταν, τι περίμενες —  μού 
έμαθε:

«Φύσει πάντα πάντες ομοίως πεφύκαμεν και βάρβαροι καί "Ελληνες... ούτε 
βάρβαρος άφόρισται ήμών ούοείς, ούτε "Ελλην* άναπνέομέν τε γάρ εις τόν αέρα 
άπαντες κατά τό στόμα καί κατά τάς ρίνας».

Αυτός δηλ. έλεγε πώς βασιλιάδες καί κοινοί άνθρωποι έχουν τήν ίδια μύτη — 
Αρκεί νά μή τή χώνουν παντού — καί τό ίδιο στόμα, γιά νά τρώνε τό ίδιο. Φυ
σικά, δ ’Αριστοφάνης τά παράκαμε, ύποστήριξε δτι, τάχα ή Γεωμετρία μάς χρη
σιμεύει γιά νά μοιράσουμε δ λ η  τή Γή:

«ΜΑΘΗΤΗΣ: Τσΰιο τί είναι;
ΣΤΡΕΊΊΛΛΗΣ: Γεωμετρία.
Μ.: Καί σέ τί μας χρειάζεται;
Σ .: Γιά νά μοιράσουμε τή γή.
Μ.: Ποιά, τήν κληρουχική;
Σ .: "Οχι, δ λ η  τή γή.
Μ.: Πολύ ευχάριστο είναι αυτό πού λές. Οί Ιδέες σου είναι δ η μ ο κ ρ α τ ι κ έ ς  καί 

ώφέλιμες» («Νεφέλες», 201 έπ .) .

"Οταν πιά Ανακάλυψα δτι ή κοινοκτημοσύνη της γης είναι Δημοκρατία, άρ
χισα νά Ανασαίνω άπό τό κόμπλεξ τοΰ μιάσματος. "Οταν πιά είδα καί τόν ’Αρι
στοτέλη (Πολιτικά 1266δ, 40, 1266β, 32) νά έκθέτει τις Ιδέες τοΰ Φαλέα τού 
Χαλκηδονίου, τότε είπα πιά, δτι γεννηθήκαμε μέ τό κομμουνιστικόν μίασμα. ’Έ 
λεγε λοιπόν δ Φαλέα;: «... δεΐν ίσας είναι τά; κτήσεις τών πολιτών» καί κανόνιζε 
μιά χαρά πώς θά γίνει ή έξίσωση στις ήδη ύπάρχουσες πολιτείες καί σ’ αυτές 
πού γίνονται τώρα. Υποστήριζε Ακόμα πώς «δυοΐν τούτοιν ισότητα δεΐν ύπάρχειν 
ταΐς πόλεσιν, κτήσεως καί παιδείας». Πές τα χρυσόστομε άνεφώνησα! ’Ισότητα 
στήν περιουσία, Ισότητα στήν παιδεία. Ή ταν ή πρώτη φορά πού συμπάθησα τό1 
Σωκράτη, έβγαλε είπα έπιτέλους καί ενα μαθητή τής προκοπής.



Άλλα παρ’ δλα αυτά, γιατί όψιμη αντιπάθεια πρός τά μιάσματα τά γεννη- 
θέντα έ ξ ω Ελλάδος. Μήπως ό χριστιανισμός οέν ήταν μίασ;ια κομμούνιστικό- 
τατο πού μάς ήρθε έξωθεν; Στην Ακρόπολη δεν καλωσορίσαμε τόν Παύλο, πού 
οί πατριώτες του τόν λέγανε Σαΰλο, κα'ι οί βασιλείς τής Ρώμης Φαύλο; Έκεΐ οέ 
μάς τά έσουρε λέγοντας «καί εκαμεν έξ ε ν ό ς  αίματος πάν γένος άνθρώπων» 
(Πραξ. Ά π . κεφ. ΙΣ Τ ', 26). Δηλ. είδωλολάτρες καί χριστιανοί, βασιλόφρονες 

καί κομμουνιστές έχουμε ένα αίμα. Φαίνεται δμως πώς τό έχει ή Ακρόπολη νά 
τραβάει τά μιάσματα σά μαγνήτη. Γιατί έκεΐ πού δίδαξε ό Παύλος, ύστερα άπό 
19-41 χρόνια καταξεσχίσαμε τό χιτλερικό — δνομα καί πράμα —  μ ί α σ μ α .  Μάς 
είπε καί άλλα ό Παύλος στήν πρός Γαλάτας έπιστολή (κεφ. γ '  28 έπ .). Όύκ 
Ινι ’Ιουδαίος, οδδέ Έλλην, ούκ Ινι δούλος ή ελεύθερος... π ά ν τ ε ς  ε ι ς  Ι 
σ τ έ . . . » .  Ά ρχισα νά ρουφώ τό νέο μίασμα καί νά μού γίνεται δεύτερη φύση. 
Αμέσως κατάλαβα δτι είμαι παιδί τού ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Κ’ έψαξα 
νά βρώ τί άπέγινε εκείνο πού είπε ό γλυκύς Ιησούς «ό έχων δύο χιτώνας μετα̂ - 
δότω τώ μη έχοντι» (Λουκάς, κεφ. Γ ',  11). "Οπου άνακαλύπτω μιά κοινωνία 
μολυσμένη άπό κομμουνιστικό μίασμα. (Πραξ. κεφ. 44 - 45 ).

«Πάντες δέ οί πεπιστευκότες ήσαν επί τό αύτό καί είχον ά π α ν τ α  
κ ο ι ν ά ,  καί τά κτήματα καί τάς ύπάρξεις έπίπρασσον καί διεμοίραζον 
αύτά πάσι κ α θ’ δ,τ ι ά ν τ ι ς  χ ρ ε ί α ν  ε ί χ ε » .

Δηλ. ούτε λίγο ούτε πολύ λένε δτι δίνανε σ τ ο ν  κ α θ έ ν α  ά ν ά λ ο γ  α 
μ έ τ ι ς  α ν ά γ κ ε ς  τ ο υ !  "Ωστε λοιπόν άπό δώ έκλεψε δ Μάρξ την άρχή 
«δ καθένας άνάλογα μέ τις ίκανότητές του, στον καθένα άνάλογα με τις άνάγκες 
του;». (’Αλλά μεταξύ Έβραιοκομμουνιστών, είπαμε τί περιμένεις). «Ουδέ εις, 
(Πράξ. Δ ' 32 κ.έ.) τί τών υπαρχόντων αύτώ έλεγεν ίδιον είναι, άλλ’ ήν αΰτοΐς 

άπαντα κοινά». Καί δταν δ Άνανίας καί ή γυναίκα του Σαπφείρα πούλησαν κάποιο 
κτήμα κ’ έδοσαν στήν κ ο λ ε χ τ ί β  α λειψό τό αντίτιμο, δ Πέτρος τούς έπετί- 
μησε καί τούς ήρθε... κόλπος. Έξέψυξαν καί οί δυό, μείνανε δηλ. στόν τόπο! 
(Πράξ. Άποστ. κεφ. ε' 1 -1 1 ) .  Ή ταν ή πρώτη εμπειρία τής κομμουνιστικής 

δικαιοσύνης πού δοκίμαζα. Κάποιος δμως άπιστος συμμαθητής μου μού έψιθύρισε: 
«Μην τ’ άκούς, δεν τούς τιμώρησε δ Κύριος, ήταν έργα τής... Γκεπεοΰ!».

Ά π ’ δσα λοιπόν διάβασα κατάλαβα δτι τό κομμουνιστικό μίασμα είναι καθαρά 
έλληνοχριστιανικό. Καί γ ι’ αύτό ακριβώς τό βασιλικό διάγγελμα ύπονομεύει αύτά 
τά θεμέλια τού έλληνοχριστιανικού πολιτισμού. Καλώ λοιπόν τόν πνευματικό 
πατέρα τών άνακτόρων κ. Ιερώνυμο Κοτσώνη νά ήγηθεϊ σταυροφορίας, για την 
ύπεράσπισή του άπό τόν κίνδυνο, δ όποιος έρχεται —  δυστυχώς — έσωθεν.

Β ε ρ σ α λ λ ί ε ς  κ α ί  Τ έ ξ α ς

Ή  κ. ΔΙΔΩ ΣΩΤΗΡΙΟΙ' γράφει στήν εφ ημερία  «Αύγή» τής 20ής ’Ιανουάριου αέ άρθρο 
μέ τίτλο «Τό μίαομα»:

. .  .Μακρυά άπό κάθε πραγματικότητα, μακρυά άπό τά αισθήματα καί τις 
γνώμες τού συνόλου σχεδόν τού έλληνικού λαού, κλειδωμένοι στις Βερσαλλίες 
τους μέ· περούκες καί κρινολίνα, οί συντάχτες τού διαγγέλματος γύρισαν τό κα
λαντάρι πίσω στήν έποχή τής άπολυταρχίας, Εμπλουτισμένης μέ τά ήθη τού Τέ
ξας. Γιατί άς μην ξεχνούμε καί τόν κύριο Τάλμποτ. "Ο,τι συμφέρει εις τη μεγάλη 
σύμμαχό μας καί ήγέτιδα τού έλευθέρου κόσμου είναι «Εθνικόν», «πατριωτικόν», 
«ευγενές». 'Ο,τι συμφέρει την Ελλάδα καί τό λαό της είναι «ξενοκίνητον-, «προ- 
οοτικόν», «άντεθνικόν» (Μεγάλη σύγχυση μέ τις κάλπικες λέξεις καί έννοιες δπιυς 
xal μέ τις κάλπικες λίρες). 11



’Α ν ο ι κ τ ή  ’Ε π ι σ τ ο λ ή

'0  Δ . ΨΑΘΑΣ σέ χρονογράφημά του στ* «Νέα» τής ·1ης Ιανουάριου 1966 μέ τίτλο 
«Πρός τόν βασιλέα», γράφει:

12

[ . . . ]  Δέν έπρόφθασα, δμως, Μεγαλειότατε, νά χαρώ τάς ζωηράς Εντυπώσεις 
καί τάς Ελπίδας —  ελπίδας δλοκλήρου τοΰ Ελληνικού λαού — δπότε άκούω άπό 
ραοιοφώνου τδ πρωτοχρονιάτικο διάγγελμά Σας, τδ όποιον με άφησε κυριολεκτι
κούς έμβρόντητον. ’Όλη ή άγαθή Εντύπωσις καί δλαι αί ελπίδες μου κατέρρευσαν 
μπροστά εις τδ κείμενον έκεΐνο, τοΰ όποιου δέν γνωρίζω ποιος είναι δ συντάκτης. 
Πίσω άπδ τάς γραμμάς του, ώστόσο, διαφαίνεται δ ίδιος εκείνος συντάκτης των 
επιστολών τής έκτροπης τής 15ης ’Ιουλίου, αί όποΐαι έπροκάλεσαν τόν σάλον εις 
τήν Ελλάδα, μετέβαλαν έν μιά νυκτί τόν κ. Παπανδρέου είς είδωλον τοΰ λαοΰ, 
Εξήτμισαν μέγιστον μέρος τής δημοτικότητας Σας καί Εφεραν τόν τόπον εις τδ 
γνωστόν πολιτικόν άδιέξοδον. Ό  ίδιος συντάκτης, άλλά περισσότερον άδιάλλα- 
κτος καί περισσότερον φανατισμένος άπδ πρίν, ούδέν διδαχθείς άπό τήν τραγω
δίαν πού ζή σήμερον το έθνος.

’Απέραντος είναι ή πικρία καί ή άπογοήτευσις τοΰ Ελληνικού λαοΰ, Μεγα- 
λειότατε, διότι βλέπει δτι ό θρόνος Εξακολουθεί νά εχη δλεθρίους συμβούλους, 
τόσον τυφλωμένους από τδ κομματικόν καί Ιδεολογικόν πάθος, ώστε νά Σάς θέλουν 
—  έν ημέρα μάλιστα, Πρωτοχρονιάς —  κήρυκα δχι τής έθνικής ένότητος καί 
τής άγάπης, αλλά τής πλέον στείρας μισαλλοδοξίας. Διότι δσα φοβερά περιλαμβά
νονται εις τόδιάγγελμα τοΰτο, ούτε δ φανατικώτερος θεωρητικός τοΰ άντικομμου- 
νισμοΰ [. . .] ούτε καν οί φανατικότεροι άρθρογράφοι τής Ά κρας Δεξιάς δέν εφθα- 
σαν ποτέ νά γράψουν [ . . .]

Είς το διάγγελμα, Μεγαλειότατε, δέν χρησιμοποιείται απλώς ή φτηνή φράσις 
«κομμουνιστικόν μίασμα», άλλά καλούνται οί έθνικόφρονες πολΐται νά κόψουν ακόμη 
καί τήν καλημέραν άπό τούς αριστερούς, είδ’ άλλως καθίστανται... εχθροί τής 
πατρίδος! Ό  κομμουνισμός —  λέει τό διάγγελμα —  μολύνει καί καθιστά άνύπο- 
πτον εχθρόν τής Πατρίδος πάντα έρχόμενον εις επαφήν μέ αυτόν, ΑΤΟΜΟΝ ή 
ΟΜΑΔΑ, κάθε καλόν "Ελληνα μή διαβλέποντα τόν κίνδυνον».

[...] Άλλά ποιος "Ελλην Εθνικόφρων δέν γνωρίζεται μέ κάποιον κομμουνιστήν; 
Ποιος δέν Εχει κάποιαν γνωριμίαν; _

Πρωτοφανές είναι τό κείμενον τοΰ διαγγέλματος, Μεγαλειότατε. "Ολοι οί 
αρχηγοί κρατών τοΰ πολιτισμένου κόσμου άπηύθυναν πρός τούς λαούς των πρωτο
χρονιάτικα διαγγέλματα —  δεδηλωμένοι άντικομμουνισταί —  άλλά κανείς δέν Εκή- 
ρυξε τό μίσος καί τόν διχασμόν, ούτε δ Ντέ Γκώλ, ούτε δ καγκελλάριος ’Έρχαρτ, 
ούτε δ πρόεδρος τής ’Ιταλικής Δημοκρατίας Σαραγκάτ, ούτε δ Πάπας, ούτε κάν 
δ αύτοκράτωρ τής χώρας τοΰ Άνατέλλοντος Ήλιου, Χιροχίτο. ’Αλλά ούτε καί δ 
προστάτης καί θείος ήμών Τζόνσον τής ’Αμερικής!

Έςεπέμφθη δέ τό διάγγελμα τοΰτο, Μεγαλειότατε, πότε; "Οταν ή Πατρίς 
διέρχεται κρίσιμους στιγμάς μέ τό Κυπριακόν καί άπειλεϊται άκόμη καί μέ πόλε
μον άπό τούς Τούρκους, πού άριθμοΰν 30 περίπου Εκατομμύρια πληθυσμού! 
Είμαστε τόσον πολλοί έμεΐς μέ τά 8 Εκατομμύριά μας, ώστε νά διαγράφουμε μέ 
μιά μονοκονδυλιά τό 1/5 περίπου τοΰ πληθυσμού τής χώρας μας καί δχι μόνον 
τοΰτο, άλλά καί νά περιπίπτουμε εις τήν κατηγορίαν τοΰ υπόπτου έθνικώς καί 
ΕΧΘΡΟΓ τής Πατρίδος δσοι συμβαίνει απλώς νά τούς καλημερίζουμε; Καί πόσοι 
θά μείνουμε, Μεγαλειότατε, γιά ν’ άναμετρηθοΰμε μέ τούς ΕΝ ΟΨΕΙ Εχθρούς μας;

’Αντί νά τούς προσελκύσουμε στις τάξεις μας, άντί ν’ άπευθύνουμε Εκκλήσεις 
πρός τά Ελληνικά αίσθήματά τους, τούς διαγράφουμε δλους μαζί συλλήβδην καί 
άθρόως (μαζί μέ τούς καλημερίζοντας αυτούς) , τούς μισούμε καί τούς μεταδίδουμε 
πολλαπλάσιο τό μίσος; Τί άλλο, δμως, γεννά το μίσος παρά μίσος, τί άλλο γεννά 
ή βία παρά βίαν; Είναι σωστό νά κηρύσσουμε τέτοιου είδους διχασμόν, δταν δ 
Ε χ θ ρ ό ς  κορδακίζεται καί μάς άπειλεϊ Εξω άπ’ τήν πόρτα μας; [ . .  .]



ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Πώς υποδέχτηκε δ τύπος τό άντισυνταγματικό διάγγελμα

’Ε μ π ά θ ε ι α  — Κ α κ ή  π ί σ τ η  — Τ α ρ τ ο υ φ ι σ μ ό ς

Ή  εφημερίδα «9Ανένδοτος» τής 4ης ’Ιανουάριου σέ κύριο άρθρο της μέ τδν τίτλο «Ό  
λίβελλος» γράφει: -<

'Εμπαθή καί κακόπιστον λίβελλον, ευθέως στρεφόμενον εναντίον τοΰ κόμμα
τος, πού έκφράζει τήν μεγάλη πλειοψηφίαν τοΰ ελληνικού λαοΰ, συνέταξαν, άντί 
βασιλικού διαγγέλματος, καί έδωσαν εις τόν Βασιλέα νά ύπογράφη, τήν παραμονήν 
τής πρώτης τοΰ Έτους, οί ολέθριοι αόλικοί σύμβουλοι.

Ηιθανώτατον είναι, Οτι ό πρωτοχρονιάτικος βασιλικός λίβελλος οφείλεται εις 
τον ίδιον κονουλοφόρον, πού συνέταξε τάς άθλιας βασιλικός έπιστολάς τοΰ Ιουλίου. 
Υπάρχει ζωηρά όμοιότης εις το ύφος καί εις τήν φραστικήν διατύπωσιν. Καί 
ύπάρχει, επίσης, ταυτότης ουσίας. Χαρακτηρίζουν τδν λίβελλον τής Πρωτοχρονιάς 
βσα κυρίως Ιχαρακτήριζον τάς έπιστολάς τοΰ ’Ιουλίου. Ή  κομματική έμπάθεια, 
ή κακή πίστις —  καί ό προσφιλής είς τήν «έθνικοφροσύνην» ταρτουφισμός.

Άλλ’ είτε έγράφησαν ύπό τοΰ Ιδιου προσώπου ό σημερινός καί ο! παλαιότεροι 
βασιλικοί λίβελλοι, είτε μαθητής τοΰ συντάκτου των έπιστολών τοΰ ’Ιουλίου είναι 
β συντάκτης τοΰ πρωτοχρονιάτικου, δέν μεταβάλλεται ή βασική διαπίστωσις: "Οτι 
ή Αύλή δχι μόνον δέν έσυνετίσθη άπδ τήν πανελλήνιον κατακραυγήν, πού Ιπρο- 
κάλεσε τδ Ίουλιανδν πραξικόπημα, άλλ’ Ιπιμένει, άνευ καί τοΰ παραμικροΰ προσ- 
χήματος πλέον, νά έμφανίζη τόν Βασιλέα ως πολιτικόν άρχηγόν τής μειοψηφίας 
καί ώς αντίπαλον τής Ένώσεως Κέντρου καί τοΰ ήγέτου της.

Προβαίνει, επίσης, είς διάκρισιν των κομμάτων είς «Ιθνικά» καί μή «έθνικά» 
β δράστης τοΰ βασιλικοΰ λιβέλλου. Καί λησμονεί, δτι δ Βασιλεύς οφείλει νά είναι 
Βασιλεύς δλων των Ελλήνων καί δέν δικαιοΰται νά προβαίνη είς αύτδν τδν δια
χωρισμόν. Ποια είναι, άλλωστε, τά «έθνικά» κόμματα, πού «περιβάλλει μέ τήν αυ
τήν» άγάπην» ό Βασιλεύς; Είναι άραγε «έθνικδν κόμμα» καί ή ΕΡΕ. πού περιλαμ
βάνει μεταξύ τών βουλευτών της δοσιλόγους καί συνεργάτας τοΰ έχθροΰ; Καί, άν 
ναι, ποια είναι, τέλος πάντων, ή ειδοποιός διαφορά μεταξύ «έθνικών» καί μή κομ
μάτων ;

Δέν ά πουσιάζει καί δ άπαραίτητος άντικομμουνιστικός μαϊντανός άπδ τδν πρω
τοχρονιάτικο'; λίβελλον. Χαρακτηρίζεται δέ δ κομμουνισμός μέ βαρυτάτας έκφρά- 
σεις, αί δποΐαι άπάδουν άπολύτως είς βασιλικόν διάγγελμα καί πού ή χρησιμο
ποίησές των φυσικόν είναι νά προκαλέση έντονον δυσφορίαν είς τήν Σοβιετικήν 

Ενωσιν, τήν όποιαν ούδένα λόγον έχει νά καθυβρίζη, έμμέσως έστω, διά τοΰ Βα- 
σιλέως της ή Ελλάς! 13

■



Ο β ά ν α υ σ ο ς  λ ί β ε λ λ ο ς  τ η ς  Α ύ λ ή ς

Ή  ίδια εφημερίδα (φύλλο τής 5ης ’Ιανουάριου) σε κύριο άρθρο της μέ τόν τίτλο «Βρυ- 
κδλακες», γράφει:

Καθολικήν κατακραυγήν προεκάλεσεν ό βάναυσος λίβελλος, πού έξέοωσεν, 
αντί πρωτοχρονιάτικου διαγγέλματος, ή Αυλή. Καί άποτελεΐ σκληρόν μάθημα διά 
τόν έσμόν τών ολέθριων συμβούλων, πού περιστοιχίζουν τόν Βασιλέα, δτι καί 
αύτός ακόμη ό τύπος τής Δεξιάς κατεδίκασε τόν λίβελλον, μέ τήν σιωπήν του 
καί τήν άρνησίν του νά τόν ύπερασπίση. Ώ ς καί ή αύλική έφημερίς τής όδοΰ 
Σωκράτους, ή όποια αναλύεται συ'/ήθως είς αηδείς κολακείας προς τα ’Ανάκτορα, 
άπέφυγεν έπιμελώς κάθε σχόλιον έπί τοΰ θέματος, πού συνεκλόνισε τήν έλληνικήν 
κοινήν γνώμην.

Αέν άνήκει εις τόν Βασιλέα τό Ιργον τής «άντικομμου ν ιστικής διαφωτίσεως». 
Νά λέγεται, είς τό βασιλικόν διάγγελμα, ότι ό κομμουνισμός άποτελεΐ «μίασμα»... 
μεταδοτικόν καί δτι ή ηθική του —  άρα ή ήθική καί τής Σοβιετικής Ένώσεως καί 
πάσης άλλης χώρας τοΰ άνατολικοΰ συνασπισμού —  είναι «τό ψεύδος καί ή προ
δοσία» δέν άποτελεΐ «άποόοκιμασίαν τού κομμουνισμού». ’Αποτελεί άνοησίαν καί 
μωράν καί επικίνδυνον πρόκλησιν προς μίαν μεγάλην ξέ'/ην δύναμιν. Άντικομ- 
μουνισμόν έκαμε καί ό Καΐστλερ είς τά βιβλία του, άντικομμουνισμόν έκαμνε καί 
δ ορεσίβιος δεκανεύς τού άνταρτοπολέμου, δταν άνέπτυσσεν είς τούς άνδρας του 
«τί έστίν, ώρέ. ού κατσαπλιάς». Ό  άντικομμουνισμός» τού βασιλικού διαγγέλμα
τος είναι τής ποιότητος τοΰ άντικομμουνισμού τού δρεσιβίου δεκανέως. Έπανάλη- 
ψις τής θεωρίας «τί έστίν, ώρέ, ού κατσαπλιάς».

Έλέω θεού μοναρχία, όμως, δέν πρόκειται ποτέ νά δεχθή νά γίνη ή χώρα, 
πού εγέννησε τήν Δημοκρατίαν. ’Εμπρός είς τόν σαφέστατον αυτόν κίνδυνον οί 
"Ελληνες δλοι καλούνται νά λάβουν τάς άποφάσεις των. Είς παρόμοιας περιστά
σεις δέν ύπάρχουν δεξιοί, κεντρώοι, αριστεροί. Υπάρχουν μόνον Έλληνες. *Αν ή 
εθνική συμφορά έπέλθη δέν θά πλήξη μόνον τούς κεντρώους καί τούς άριστερούς. 
θ ά  πλήξη δλους τούς "Ελληνας. ”Αν ή οικονομική καταβαράθρωσές προς τήν 
όποιαν ολοταχώς βαδίζομε πραγματοποιηθή δέν θά φεισθή τών δεξιών. Καί εκείνοι 
θά καταποντισθούν μετά τών λοιπών Ελλήνων.

Τό βασιλικόν διάγγελμα πρέπει νά άνοιξη τούς οφθαλμούς καί νά άποκαθάρη 
τήν σκέψιν δλων τών Ελλήνων. Καί δλοι μαζί νά άποδυθώμεν είς τόν άγώνα. 
’Αγώνα όχι κομματικόν. ’Αγώνα σωτηρίας τής ’Ελευθερίας καί τής Δημοκρατίας, 
πού είναι συνυφασμένη μέ τήν Ελλάδα. ΙΤού είναι θεμέλιον τοΰ Έθνους μας καί 
πανίσχυροι παραστάτιδες τού Λαού καί τών συμφερόντων του.

Τ ό  π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ι ά τ ι κ ο  δ ι ά γ γ ε λ μ α  τ ο ΰ  1 9 4 4

Ή  εφημερίδα «Αύγή» τής 6ης Ίανουαρίου δημοσιεύει μέ τόν παραπάνω τίτλο τό πρω
τοχρονιάτικο διάγγελμα τοΟ γερμανού Στρατιωτικού Διοικητή τού 1914, coνοδεύοντάς το μέ 
σχόλιο:

Οί βασικές ιδέες τοΰ πρωτοχρονιάτικου βασιλικόν διαγγέλματος προς τον 
ελληνικό λαό είναι κατά κοινή εκτίμηση οί έξης:

1 . Ό  βασιλιάς έμφανίζεται δτι μέ τις αποφάσεις του προστατεύει τή γαλήνη 
καί τήν τάξη.

2. ΟΕ "Ελληνες χωρίζονται σέ «εθνικά κόμματα» καί σέ «όργανωμένους έσω- 
14 τερικούς έχθρούς τοΰ "Εθνους».



3. Ό  βασιλιάς έμφανίζέται νά καλεΐ σέ άγώνα κατά τοΰ κομμουνισμοί) καί 
νά θεωρεί δτι μολύνεται καί γίνεται έχθρός τής πατρίδας κάθε άτομο ή ομάδα 
πού έρχεται καί σέ απλή ακόμη επαφή μέ τόν κομμουνισμό.

Δέν ξέρουμε αν ο! συντάκτες τοΰ βασιλικού διαγγέλματος καί εκείνοι πού 
έχουν άπό τό Σύνταγμα την ευθύνη γιά τις ένέργειες καί τούς λόγους τοΰ βασιλιά 
είχαν υπόψη τους δτι υπάρχει καί ενα άλλο πρωτοχρονιάτικο διάγγελμα προς τύν 
έλληνικό λαό στο όποιο περιέχονται άνάλογες ιδέες περί «τάξεως», περί «εσωτε
ρικού έχθροΰ», περί «κομμουνισμού» κλπ. Δέν είναι, βέβαια βασιλικό διάγγελμα. 
Δέν μπορούσε νά είναι. Γιατί τότε οέν ύπήρχε βασιλιάς στην Ελλάδα. Ή ταν ή 
πρωτοχρονιά τού 1944. ’Ανώτατος άρχων καί ύπέρτατος ρυθμιστής των πάντων 
στή σκλαβωμένη πατρίδα ήταν δ Γερμανός Στρατιωτικός Διοικητής Ελλάδος. 
Καί στο πρωτοχρονιάτικο διάγγελμά του πού μεταδόθηκε άπό ραδιοφώνου έλεγε, 
έπί λέξει τά έξης:

«Φρουροΰμεν τό έλληνικόν έδαφος. Ό  Γερμανός στρατιώτης προστατεύει κατ’ 
άμεσον τρόπον τήν δπαρξιν καί τήν τάξιν τοΰ έλληνικού λαοΰ καί τοΰ έλληνικοΰ 
Κράτους εις τόν άγώνα εναντίον τοΰ έξωτερικοΰ καί τοΰ έσωτερικοΰ έχθροΰ.

Διά τόν λόγον αυτόν ό Γερμανός στρατιώτης προσδοκά δτι δ έθνικήν συνεί- 
δησιν έχων Έλλην, θά τεθή παρά τό πλευρόν του εις τόν άγώνα έναντίον τοϋ 
κοινοΰ έχθροΰ: τοΰ Κομμουνισμοΰ.

Ό  βοηθών ήμάς βοηθεϊ τόν έαυτόν του. Ό  άντιτιθέμενος πρός ημάς θά έξον- 
τωθή. [..J

Ζ ή τ η μ α  Ε λ λ η ν ι κ ώ ν

'Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ γράφει στήν Τδια εφημερίδα τής 5ης Ίανουαρίου, στή στήλη «Λόγοι 
κι αντίλογοι» τό παρακάτω σχόλιο:

Επειδή οί συντάκτες τών βασιλικών διαγγελμάτων άγνοοΰν κατά σύστημα 
τήν έλληνική γλώσσα καί υποπίπτουν σέ χονδροειδέστατα συντακτικά σφάλματα 
(βλέπε καί τό ξεκαρδιστικότατο προχθεσινό τού διαγγέλματος τής Πρωτοχρονιάς:
«Ευχαριστώ άπό καρδίας δλους δ σ ο υ ς μέ έβοήθησαν...» κλπ.), ή παροΰσα 
στήλη, αρμόδια γιά τά ζητήματα τής κουλτούρας καί τοΰ έκπολιτισμοΰ, προτείνει 
—  γιά ν’ άποφεύγονται στό μέλλον συντακτικά δλισθήματα —  νά συντάσσονται τά 
βασιλικά διαγγέλματα γερμανικά ή άγγλικά, γλώσσες πού οί αυλικοί γνωρίζουν 
άπταιστα. ’Αλλωστε τό ίδιο γινόταν καί έπί Όθωνος. Τά βασιλικά διαγγέλματα 
συντάσσονταν γερμανικά καί δημοσιεύονταν στήν έπίσημη έφημερίδα συνοδευόμενα 
άπό κουτσή - στραβή ελληνική μετάφραση...

Σ υ ν έ χ ε ι α  κ α ί  σ υ ν έ π ε ι α  τ ή ς έ κ τ ρ ο π η ς

Ή  έφημερίδα «Βήμα» (φύλλο τής 4ης Ίανουαρίου) δημοσιεύει κύριο άρθρο μέ τόν τίτλο:
«Τό Διάγγελμα τοθ δαοιλέως. ’Εκτροπής συνέχεια»:

Είς δσους είχαν νοσταλγήσει τό ύφος καί τό πνεΰμα τών βασιλικών έπιστο- 
λών, αί δποΐαι έχρησιμοποιήθησαν διά τήν προπαρασκευήν καί τήν κάλυψιν τοΰ 
πραξικοπήματος τής 15ης ’Ιουλίου, ή πρώτη τοΰ Νέου ’Ετους έπεφύλαξεν, ώς τό 
καλύτερον δώρον, τό διάγγελμα τοΰ Βασιλέως. Καί δσοι, πάλιν, έτρεφαν οίανδή- 
ποτε έλπίοα ή ψευδαίσθησιν δτι τό κεφάλαιον τής πολιτικής μας ιστορίας, τό 15



όποιον έγκαινίασαν αί περίφημο: έκειναι έπιστολαί, θά έβαινε ταχέως πρός τήν 
λήξιν του, ήσθάνθησαν βαθυτάτην πικρίαν καί δικαιολογημένη'/ άνησχίαν. Διότι, 
«ένώ τό Δέον Έ τος άνέτελλεν», έκλήθησαν ύπ’ αύτοΰ τούτου τοΰ κειμένου τοΰ 
βασιλικού διαγγέλματος να διαπιστώσουν δτι εις τδ κεφάλαιον εκείνο δίδεται μέ 
πείσμα μία περισσότερον ασυγκάλυπτος συνέχεια καί δτι έπίχειρεΐται, μέ πρό
γραμμα, ή παγίωσις τής έκτροπής.ί...]

Ή  αλήθεια είναι δτι ή έπέμβασις τοΰ Στέμματος είς τά πολιτικά μας πρά
γματα δεν ήλθεν ώς αποτέλεσμα «κινδύνων» καί «περιπετειών», αλλά δτι οί «κίν
δυνοι» καί αί «περιπέτεια:» ήλθον ώς άποτέλεσμα τής έπεμβάσεως τοΰ Στέμματος. 
Καί ούδείς δύναται νά γνωρίζη την στιγμήν αύτήν ποΰ θά όδηγηθή ή χώρα άν 
ή έκτροπη συνεχισθή.[...]

Έ λ έ ω  Θ ε ο ΰ  (και...έξω θεν θείου) Μ ο ν α ρ χ ί α

Ή  ίδια εφημερίδα στό φύλλο τ%' 9ης Ίανουχρίου σέ κύριο άρθρο με τόν τίτλο «Ώμή προει- 
δοποΐηοις. Ό  βχσιλεύς καί οί πολιτικοί» γράφει:
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Έπρεπε νά ύπαρξη τό αποκαλυπτικόν βασιλικόν διάγγελμα διά νά συνειδη- 
τοποιήση ό πολιτικός κόσμος τής χώρας, ανεξαρτήτως κομματικής τοποθετήσεως, 
τό βαθύτερον νόημα τών μεταβολών τής 15ης "Ιουλίου καί τάς διαγραφομένας άνη- 
συχητικάς προοπτικάς διά τήν έπιβίωσιν τής ευθύνης τοΰ πολιτικού κόσμου. Είς 
τούς παρασυρομένους άπό τό στενόν κομματικόν πάθος δέν ήρκουν αί σαφείς παρα
βάσεις τοΰ Συντάγματος καί τών κοινοβουλευτικών θεσμίων. Δέν ήρκει τό ανεπί
τρεπτο·/ πάθος βεβιασμένων καί άπροκαλύπτων ένεργειών έναντίον ένός μεγάλου 
κόμματος. Δέν ήρκει ό αδιανόητος συμμερισμός τής ευθύνης διά τούς οικονομικούς 
χειρισμούς τής Κυβερνήσεως τών αποστατών ή ή έμμεσος συγκατάθεσις είς τήν 
άσκουμένην παρ’ αύτής κριτικήν έναντίον τής Ένώσεως Κέντρου. Δέν ήρκει δη
λαδή ή έμφανής σύμπραςις είς κομματικάς καί πολιτικός ενεργεί ας διά νά γίνη 
άντιληπτόν δτι ό πολιτικός κόσμος τής χώρας παύει βαθμηδόν νά έπιτελή τόν 
ρόλον εις τόν όποιον έταξε αυτόν τό Σύνταγμα καί ό λαός, παύει νά αύτοπροσδιο- 
ρίζεται καί νά άποφασίζη αύτοβούλως. Έχρειάσθη τό βασιλικόν διάγγελμα τής 
πρώτης τοΰ έτους διά νά άποκαλυφθή είς δλην του τήν οξύτητα τό πρόβλημα τής 
πολιτικής έπιβιώσεώς του.[...]

Γράφει τό βασιλικόν διάγγελμα: «Επίσης ώς εμπνευσιν καί πηγήν δυνάμεως 
έχω πάντοτε τήν ήθικήν καί πνευματικήν κληρονομιάν τοΰ άειμνήστου πατρός μου 
καί τήν αγάπη μου διά τόν Λαόν μου». Ά λλ’ έμπνευσις καί πηγή δυνάμεως 
τής βασιλευομένης δημοκρατίας δέν είναι ούτε ή προγονική παράδοσις ούτε ή 
άγάπη τοΰ μονάρχου πρός τόν λαόν, ή όποία είναι βεβαίως αυτονόητη. Είς τά 
συνταγματικά πολιτεύματα έμπνευσις καί πηγή δυνάμεως είναι μόνον τό Σύνταγμα 
καί ό Λαός, άπό τόν όποιον πηγάζουν δλαι αί έξουσίαι καί χάριν τοΰ όποιου 
άσκοΰνται. 'Οδηγός τών ένεργειών τοΰ Άνωτάτου "Αρχοντος είναι ή λαϊκή δύνατ 
μις, δηλαδή ή θέλησις τής πλειοψηφίας τοΰ λαού καί ούχί τά ύποκειμενικά τούτου 
αισθήματα έναντι τοΰ λαού. Έ ν έναντία περιπτώσει, δ ’Ανώτατος "Αρχών, επι
καλούμενος τήν άγάπην του διά τόν λαόν, θά ήδύνατο νά προβαίνη είς ένεργείας 
άντιθέτους πρός τήν θέλησιν τής πλειοψηφίας καί νά άναλαμβάνη πρωτοβουλίας 
μή έπιτρεπομένας ύπό τοΰ Συντάγματος καί μή έγκρινομένας ύπό τοΰ λαού. Θά 
ώδηγούμεθα τοιουτοτρόπως είς τήν άναγνούρισιν τών σκοπιμοτήτων, έν όνόματι τών 
όποιων θεμελιοΰνται αί τυραννίδες καί καταλύονται αί δημοκρατικαί άρχαί τοΰ 
πολιτεύματος. Sic volo, sic jubeo, sit proratione volim tas (έτσι θέλω, έτσι οια- 
τάσσω, ή Οέλησίς μου έπέχει θέσιν λογικής). 1



Ό  Σ κ ο τ ε ι ν ό ς  Δ ι ά δ ρ ο μ ο ς

Τό «νΕ6νος» στό φύλλο τής 3ης Ίανουαρίου σχολιάζοντας τό βασιλικό διάγγελμα, 
γράφει:

Ό  κ. Κανέλλόπουλος δμιλεΐ εις τό πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του προ; τον Λαόν 
«περί σκοτεινού διαδρόμου, βπου έχει έγκλεισθή ή Ελλά;». "Οποιος διαβάζει τό 
βασιλικόν διάγγελμα πείθεται διά τού λόγου τό άσφαλές. Καί διαπιστώνει, ότι τό 
διάγγελμα αΰτό δχι μόνον δέν άφίνει νά διαφανή κάποια άκτίς φωτός μέσα εις 
τό σκότος, άλλ’ άντιθετως, πυκνώνει τόν ζόφον μέχρι; άγχους.

Τό συμπέρασμα εκ τού διαγγέλματος είναι δτι οί ίδιοι κακοί σύμβουλοι, εκεί
νοι πού έφεραν τόν τόπον εις τό σημερινόν του κατάντημα, εξακολουθούν νά πα
ρασύρουν τόν νεαρόν καί άπειρον Βασιλέα. ’Λπό τό κείμενον πού συνέταξαν προ
κύπτει, οτι τίποτε δέν έδιδάχθησαν έκ τής δλης οίκτράς Ιξελίξεω; από τής 15ης 
Ιουλίου. 'Ότι επιδεικνύουν πάντοτε τήν ιδίαν περιφρόνησιν προς τόν κυρίαρχον 
Λαόν. "Οτι δέν έχουν καμμίαν συναίσθησιν εύθύνης διά τό πού εξωθούνται τά 
πράγματα, βταν ή παρανομία καί ή ανωμαλία γίνωνται καθεστώς.!...]

Ή  κατάλυσις τής λαϊκής κυριαρχίας έπιδιώκεται νά έμφανισθή ως πράξις 
τείνουσα εις τό «νά εξασφάλιση τήν γαλήνην καί τήν πρόοδον τού Λαού, έν μέσω 
περιπετειών καί κινδύνων» — αρχήν περιπετείας απροβλέπτου ακόμη καταλήξεως 
αποτελεί ή συνταγματική Ικτροπή καί αύτή έδημιούργησε κινδύνους θανάσιμους 
διά τό Πολίτευμα καί διά τήν χώραν —  καί γενομένη, τάχα, μέ οδηγόν τό Σύν
ταγμα, επί τή ευκαιρία δέ, εκφράζονται «εύχαριστίαι από καρδίας εί; δσους έβοή- 
θησαν διά νά εύρεθή ή καλυτέρα διά τό “Εθνος λύσις», ένώ, συγχρόνως, επισείεται 
τό φόβητρον τής κομμουνιστοφοβίας καί γίνεται σαφέστατος υπαινιγμός περί «λαϊ
κού μετώπου», σύμφωνα μέ τήν συνταγήν τής Δεξιάς.

’Ακόμη μίαν φοράν έπιχειρεΐται νά έμφανισθή δ Βασιλεύς των Ελλήνων ώς 
αρχηγός μιάς μερίδος τών Ελλήνων, μιάς πολιτικής παρατάξεως, πού εύρίσκεται 
έν σημαντική μειοψηφία έναντι τής δλότητος τού Ελληνικού Λαού. Πρό μισού 
αίώνος συνέβη τό ίδιον καί τό άποτέλεσμα υπήρξε τραγικόν καί διά τό Στέμμα 
καί διά τόν τόπον. Τίποτε δέν έδίοαξεν ή ‘Ιστορία εις τούς άφρονας, πού έπιμέ- 
νουν νά οδηγήσουν τήν Ελλάδα εις νέον έθνικόν διχασμόν!

Επίσης σέ σχόλιό της πού δημοσιεύεται στό φύλλο τής 4.1.1966 ή Ιδια εφημερίδα χα
ρακτηρίζει τό διάγγελμα ώς «ένα κείμενον πού παλινορθώνει τ ις  πολίτικος δοξασίας τού 
18ου αΐώνος».

Έ ξ α φ α ν ί σ τ έ ο ν

Ή  «'Εστία» θεωρεί κατά κάποιο τρόπο «εξαφανίστε ο» τό διάγγελμα. Δέν αναφέρει κάν 
δτι έξεδόθη καί απλώς δημοσιεύει τά σχόλια τών κύκλων τής "Ενωσης Κέντρου καί τής ΕΔΑ:

Η Ε.Κ. ΕΠΙΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ 
«ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΤΑ2ΕΝ»

Ποικιλοτρόπως σχολιάζεται, μεταξύ τών πολιτικών κύκλων τής Άντιπολιτεύ-
σεως, το κείμενον τού βασιλικού διαγγέλ|ΐατος, έπί τώ Νέφ Έ τει. Ούτως, έγκυροι
κύκλοι τής Ένώσεως Κέντρου ίσχυρίζοντο, σχετικώς, δτι τό έν λόγω βασιλικόν
διάγγελμα «εισάγει εις τήν έθνικήν ζωήν, τήν άνανέωσιν τής συνταγματικής έκ-
τΡ5~ήζ καί τήν έ'/τασιν τής πολιτικής όξύτητος. Συγχρόνως δέ, μεταβάλλει καί 
rfl
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Κατά τούς ισχυρισμούς των αυτών κύκλων της Ε.Κ., τόσον τό γράμμα, όσον 
καί τό πνεύμα τού βασιλικού διαγγέλματος, «έπιβεβαιώνουν τάς προθέσεις ταυτί- 
σειος τού πολιτειακού παράγοντος πρός τό Ίουλιανόν πραξικόπημα καί καθιστά 
αύτόν Αντίπαλον τής Ένώσεως Κέντρου, εις την όποιαν Αποδίδει κάθε κακόν καί 
άρνητικόν γεγονός».

ΚΑΙ Η Ε. Δ. Α.

Επίσης, σχετικήν άνακοίνωσιν έξέδωσε καί ή άκρα ’Αριστερά, διαμαρτυρο- 
μένη δτι «τό βασιλικό διάγγελμα θίγει τις πιό λεπτές χορδές τής ευαισθησίας δλων 
χωρίς έξαίρεση των Ελλήνων πολιτών» καί διαβλέπει, εις αυτό, «κινδύνους για 
τήν όμαλότητα καί πορεία πρός ενα -έκχουσεϊνισμό (!) τής δημοσίας ζωής».

Τέλος, ή «’Εστία» αρχίζει τό κύριο άρθρο της τής 3)1 μέ μιά έμμεση άλλά καθαρή καί 
αύστηρή αποδοκιμασία:

Κατάχρησις διαγγελμάτων καί μηνυμάτων εγινε προχθές, έπί τή πρώτη τού 
’Έτους. Καί λέγομεν κατάχρησις, διότι, κατ’ άρχήν, σκοπός τών μηνυμάτων αυτών 
είναι ή σύντομος διατύπωσις εύχών ή υποδείξεων διά τό άρχόμενον έτος καί δχι 
δ απολογισμός τού λήξαντός ή —  δπερ έτι χείρον —  αί Αντεγκλήσεις πρός τούς 
Αντιπάλους!...

Α π α ρ ά δ ε κ τ α  ο ρ ό σ η μ α

Ή  εφημερίδα «Τα Νέα» στό φύλλο τής 3ης ’Ιανουάριου 1966 γράφει:

•  ’Ανανέωση τής συνταγματικής εκτροπής καί Ινταση τής πολιτικής δξύτη- 
τος, είναι τα νέα στοιχεία πού εισάγει —  κατά τούς κύκλους τής Ένώσεως Κέν
τρου —  στην εθνική ζωή τό πρωτοχρονιάτικο διάγγελμα τού Βασιλέως.

•  Τό γράμμα καί τό πνεύμα τού διαγγέλματος, δπως έτονίσθη, επιβεβαιώνει 
τις προθέσεις ταυτίσεως τού πολιτειακού παράγοντος με τό Ίουλιανό πραξικόπημα 
καί καθιστά αύτόν ύπέρτατον Αρχηγό τής Δεξιάς καί τού άντιδημοκρατικοΰ «εθνι
κού» μετώπου, Αντίπαλον δε τής Ένώσεως Κέντρου (δηλαδή τής μεγάλης πλειο- 
ψηφίας τού Ελληνικού λαού).

•  Κατά τούς πολιτικούς σχολιαστές, τό βασιλικό διάγγελμα χαράσσει νέα — 
Απαράδεκτα —  όρόσημα στήν πολιτική διάρθρωση τής χώρας καί εγκυμονεί σοβα
ρούς κινδύνους γιά τό μέλλον. Καί τούτο γιατί τό Ανακτορικό κείμενο κρίνεται 
σάν Απάντηση στο έρώτημα τού Γεωργίου Παπανδρέου: «Ποιος κυβερνά, δ Βασι
λεύς ή δ λαός;». Καί ή Απάντησες είναι: «Κυβερνά ό Βασιλεύς».

•  Έγνώσθη δτι τό διάγγελμα συνετάγη Από τό στενό οικογενειακό καί φιλικό 
περιβάλλον τού Βασιλέως (οέν έχρησιμοποιήθη στήν σύνταξη αύτοΰ ούτε καν δ κ. 
Κ. Χοϊδάς). Ή  «Κυβέρνηση» τών Αποστατών ένημερώθη, έκ τών ύστερων καί «έκά- 
λυψε» (διά τής σιωπής της) τήν Ανακτορική ενέργεια.

Π ε ρ ί  σ υ ν έ π ε ι α ς

Ή  ίδια εφημερίδα δημοσιεύει οτό φύλλο τής 6ης ’Ιανουάριου 1966 τήν παρακάτω, 
«αδιακρισία» σέ βάρος τού τωρινού προέδρου τής Βουλής Λ. ΙΙαπασπΰρου:

•  ’Α π ο σ τ α τ ώ ν . . .  συνέπεια: ό σάλος γύρω Απ’ τό περίφημο Πρωτοχρο- 
18 νιάτικο Διάγγελμα, μάς θύμισε αυτά πού έγραφε δ νύν Πρόεδρος τής Βουλής τών



Ελλήνων Δ. ΠΑΠΑΣΠΓΡΟΓ, πριν απ’ τό πραξικόπημα τής 15ης ’Ιουλίου, με 
τον ωραίο τίτλο «Ή Γνώσις τοΰ Συντάγματος Καθήκον τοϋ "Ελληνος Πολίτου» 
(πρόλογος ατό βιβλίο «Το Σύνταγμα τής Ελλάδος», Ικδοαη Γ. Γερόλυμπου Άθή- 
ναι, αελ. 7— 10). Φυσικά, β συνυπεύθυνος για το Διάγγελμα κ. «Παλάντζας», σή
μερα οέν τα γράφει αύτά ούτε καν εις τά παλαιά του ύποδήματα:

«...Το Σύνταγμα, ώς λέχθη, είναι σύνολον άρχών. Ή  τήρησις δμως αυτών 
Ιχει τήν έννοιαν τής ύπάρξεως δικαιοσύνης ή όποια ταυτίζεται με την Εννοιαν 
των κοινών συμφερόντων. Επομένως παραβίασις τοΰ Συντάγματος σημαίνει 
αδικίαν ή οποία διαπράττεται εις βάρος προσώπου ή τοΰ συνόλου καί ύποκρύ- 
πτει τήν ίκανοποίησιν άλλων μη θεμιτών συμφερόντων. Τπό την τελευταίαν 
Ιποψιν, τό θέμα μεταφέρεται εις καθαρώς πολιτικόν επίπεδον καί αφορά τήν 
ομαλήν λειτουργίαν τοΰ πολιτεύματος ή τήν Εκτροπήν του άπό τάς άρχάς τοΰ 
Συντάγματος. Καί εν τελευταία άναλύσει ή τήρησις ή μή τοΰ Συντάγματος 
δίδει τό μετρον τοΰ σεβασμοΰ προς τό δημοκρατικόν πνεύμα εκ τοΰ οποίου 
προήλθε τό Σύνταγμα- πέραν τούτου, σημαίνει διατήρησιν ή κατάλυσιν τής 
Δημοκρατίας.

» Μέ τήν έννοιαν τής μεγίστης λέξεως, τής Δημοκρατίας, πρέπει να ταυ- 
τίσωμεν τό Σύνταγμα. Σύνταγμα δμως όχι παραβιαζόμενον, άλλα εύλαβώς 
τηρούμενον»... Διότι τό πρόσφατον παρελθόν απέδειξε-/  δτι εις τήν Δημοκρα
τίαν υπάρχει ή αγαθή πρόθεσις, ή πρόοδος καί ή προσπάθεια τής Ειρήνης, 
πέραν οέ αύτής ή βία, ή απάτη καί ή καταστροφή...

» "Ας γρήγορή, λοιπόν, δ Ελληνικός λαός καί άς προσέχη. "Ας γνωρίζη 
το Σύνταγμά του καί άς τό κατέχη καλώς. Διά να είναι εις θέσιν —  αν παρα- 
στή άνάγκη —  να το ύπερασπίση. Άποδεικνύων άλλην μίαν φοράν δτι είναι 
άξιος τής λιτής καί αύστηράς Επιταγής τοΰ άρθρου 114.

Α π ο ρ ί α  δ η μ ο σ ί ο υ  υ π α λ λ ή λ ο υ

Σ-ήν ΐδικ έφημερίδχ δημοσιεύτηκε καί ή πχρκκάτω επιστολή εφοριακού Οπαλλήλου πού, 
μετά τό βασιλικό φυλετικό διάγγελμα, εκφράζει μιά δικαιολογημένη απορία:

«Βρίσκομαι σέ δύσκολη θέση, μετά τό βασιλικό διάγγελμα. Διότι λόγω τής 
Εργασίας μου, έρχομαι σέ συνεχή Επαφή, μέ πολλούς —  κατά τό διάγγελμα —  "μια- 
σμενους” . Τί νά κάνω; Νά μή δέχομαι νά πλησιάζουν τό γραφείο μου οί "μιασμέ- 
νοι ’ φορολογούμενοι, καί νά μήν εισπράττω τά "μιασμένα” χρήματά τους, πού θά 
μπουν στο δημόσιο ταμείο καί ασφαλώς θά μολύνουν τά χιλιάρικα τών Εθνικοφρό- 
νων; Μήπως θά πρέπει νά Εκδοθή μιά διαταγή, πού θά άπαγορεύη στούς κομμου
νιστές νά μολύνουν τό δημόσιο ταμείο, μέ τό... πρόσχημα δτι πληρώνουν φόρους;»



Ο Ρ Γ Ι Σ Μ Ε Ν Α  Γ Ε Λ Ι Α
Μ Ι Κ Ρ Ο  Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α  Π Ρ Ο Σ  Χ Ρ Η Σ Η Τ Η Σ  Α Τ Λ Η Σ

Η ΑΠΟΔΟΚΙΜ ΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Ή  στάσις του άρχηγοΰ Της Ε Ρ Ε  έττρο*άλισ* την όργην τών «άδισΧλάχτων».

ΜΑΝΙΑΑΑΚΗΣ : — Κφτι ήξερα  γώ> δτα ν  τ ό ν  έσ τελ να  εξο ρ ία !...
ι

Τον κ. Δντφιά&ΐ

Η Φ Α Κ Α

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : — «"Ο, σ είς πού μέσα μπα ίνετε ,
αφήστε κάθ’ έλπίδα... νά  ξαναβγήτε!)> Τού κ. Owk. Δημπτριίδη



|~Ιό χιούμορ τής τσέπης

—  Τό καλύπτετε λοιττόν ε; ΕΟτυ- 
χ « ς , γ ια τ ί  δέν βλέπετα ι...

—  Ή λα ρ ία  ώ λ ά λ ά . . .
(Του Κώστα Μητρόττουλου)

ΤΟ ΛΑ Ϊ ΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
(Τοΰ Κώστα ΜητρόπονΧοιΟ
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ι ·4ΓΒ3Μ 4 Ι 9

Η ΠΟΛΙ ΤΙ ΚΗ Β Α Σ Ι Λ Ο Π Ι Τ Τ Α

Ο Λ Α Ο Σ :  Μη π α ,δ εύ εσ α . ττατρ.ώτη Γ -ά τέτο ,α  ττίττσ. δέν κόβε. τδ...

«ΤΟ... ΜΙΑΣΜΑ»
(Του Α. Βλασσόττ ούλου)



—  "Ό ,τι κι* drv πώ  8αναι περιύ
βριση Α ρ χή ς!

—  θέλει άκόμα τ ρ ο τ τ ο π ο ίη σ ι ή κ€- 
λεμ-ττία. "Ε τσ ι Σμ ίξουμε πολύ Μα
ρόκο... , . .

(Του Κ ώ στα  Μητροττονλου)

>



I

TO
ΠΝΕΥΜΑ  
ΤΗΣ  
Δ ΗΜΟΚΡ Α Τ Ι Α Σ
ΧΟΕΣ

[...] Είδεν ή άνθρωπότης τό καλόν όπού Ιχασεν, άλλα δέν της ή τον π λ έ  
δυνατόν να τό ξαναποκτήσει· άναγκαίως έχρειάσθη να βασανισθεΐ όχι όλίγον και*

ΓΕΝΝΗΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΟΜΟΙΟΤΗΤΟΣ

24 ('Ελληνική Νομαρχία, 1S06)



ΠΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΕΓΟΜΕΝΟΙ

ΑΥΛΙΚΟΙ

“Οστις οέν χω ρ ίζει βασιλέων αύλάς, ουδέ ποιου ε'ίδους άνθρωποι είναι οί 
λεγόμενοι αύλικοί, άς άκούση την περί αύτών κρίσιν τοϋ ένδόΕου Μοντεσκιώ. 
«Φιλοτιμία* ενωμένη με αργίαν, χαμέρπεια μέ υπερηφάνειαν, έπιθυμία πλούτου 
χωρίς κόπους, αποστροφή τής άληθείας, κολακεία, προδοσία, άπιστία, άρνησις 
συνθηκών ή ύποσχέσεων όποιωνδήποτε, καταφρόνησις τών καθηκόντων τοΰ πολί
του, φόβος τής χρηστότητας τοϋ ήγεμόνος, ελπίς ώφελείας άπό τα πάθη του, καί 
τό χειρότερον, καθημερινή φροντίς να περιγελώσι καί νά περιπαίζωσι τήν άρετήν. 
"Ολα ταΰτα έχαρακτηρισαν παντού καί πάντοτε τούς πλειοτέρους αόλικούς. ’Λλλ’ 
όταν οί πλειότεροι άπό τούς προέχοντας τοΰ έθνους καταντησωσιν εϊς τάσην άχρειό- 
τητα, δυσκολώτατα εύρίσκεται πλέον αρετή είς τούς κατωτέρους· δταν έκεΐνοι 
μεταχειρίζωνται τήν απάτην καί τόν δόλον, δύσκολα φυλάσσουν ψυχής άπλότητα 
οί ύποδεέστερΟί». Τοιοϋτοι θέλουν είσθαι οί μέλλοντες νά δορυφορώσι τόν βασιλέα 
μας αύλικοί καί τοιοΰτον συμφέρει είς αυτούς νά προθυμώνται νά τόν κάμωσιν, 
άν τόν ευρωσιν άνομοι ον αυτών [...]

* ·Απληστία για τιμές.

. K t P A r t f

ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗΝ 
ΔΕΝ ΕΚΑΤΑΤΡΕΞΑΝ

Ποιος ποτέ τοΰ θεού 
ποιος τοΰ Έλίου ώμοίασεν;
Διατί βωμούς, θυμίαμα 
οιατί ζητοΰν οί μύριοι

Μέ ύπερηφάνους πόδας 
καταφρονητικούς, 
δέν πατοΰν τό χρυσοΰν 
συντριφθέν τώρα ζύγωθρον

τύραννοι κ’ ύμνους; τοΰ όρθοΰ νόμου;
ο ν« .
ΐφιστοι αυτοί! Λαμπρότεροι, 
αυτοί τών άλλων! Μόνοι! 
Λαμπροί κ’ ϋψιστοι οί δίκαιοι 
και μόνοι τών άνθρώπων 

οί εύεργέται.

φιστοι αυτοί! Λαμπρότεροι "Οχι «τόνον τόν ίδρωτα, 
άλλα καί τ’ αίμα οί τύραννοι 
ζητοΰσιν άπό σάς, 
κι’ άφοΰ ποτάμια έχύσατε

μήπως τούς φθάνει;

Κριταί ώς θεοί! Καί πότε 
τήν άρετήν άθλίως
ΤΆ τε  αΧ.. 2___ /_

Τήν πνοήν σας, άχόρταστοι 
έπιθυμοΰν άλλοίμονον 
άν ποτέ έπί τά σφάγια 
τών τυράννων άναστε-

νάξη ή ψυχή σας. 25



Έάν τις τό νουθέτησα 
θειον ακολουθήσει, 
στόμα μαχαίρας, βάσανα 
κλαύματα φυλακής.

τότε άς προσμένη.

Καί τοιοΰτοι, έμπρός σας, 
έγώ να γονατίσω!
Ή  γης άς σκισθή, είς τό βάραθρον

ή βροντή τ’ ούρανοϋ
άς μέ τινάςη

προτού σας άτιμήσω 
ώ γόνατά μου. Άτάρακτον 
εχω τό βλέμμα, όπόταν 
τό καταδάσω εις πρόσωπον

ένός τυράννου.
(Εις ’Λγαρινούς, 1824)

ΠΑΤΡΙΣ, ΕΘΝΟΣ, ΠΟΛΙΤΑΙ

[...] "Οπου ή Μοναρχία συνταγματική, έκεΐ ό νόμος βασιλεύει’ οπού άσύντα- 
κτος ή Μοναρχία, έκεΐ ό άνθρωπος εξουσιάζει. ΕΙς τό πρώτον είδος τής Κυβερ- 
νήσεως, τό Κράτος ονομάζεται πατρίς, ό λαός έθνος καί οί άνθρωποι πολΐται’ εις 
τό δεύτερον, τό Κράτος όνομάζεται τόπος, ό λαός πλήθος και οί άνθρωποι ύπή- 
κοοι. Υπήκοος δέ εις τήν παλαιάν Ελληνικήν γλώσσαν έκφράζεται οιά τής λέ- 
ξεως δ ο ϋ λ ο ς [...] ’Ακούσατε καί σείς, άνθρωποι τής ’Εξουσίας! Εις τά εύνο- 
μούμενα καί μεγάλα έθνη, οί φιλελεύθεροι συγγραφείς, έκτος τής δόξης, άπο- 
λαύουσιν ετι πλούτον, εύζωΐαν καί πολλάς ύλικάς ώφελείας. Εις τήν Ελλάδα, 
οί τής έλευθερίας ύπερασπισταί δέν περιμένουσιν είμή πενίαν, φυλάκισιν, θάνα
τον. ’Αλλά σταθήτε! μή χύνετε τό αίμα τών άοιδών τής Ελευθερίας!.. Ό  άοιδός 
Ρήγας, καθ’ ήν στιγμήν ό σίδηρος τού δημίου ύψοΰτο έπί τού τραχήλου του. 
στραφείς προς τούς πέριξ θρηνοΰντας "Ελληνας, έφώνησεν: «Έκ τού αίματός μου 
θέλει άναβλαστήσει μίαν ήμέραν ή έλευθερία». Μετά είκοσιν έτη άνεβλάστησεν 
αύτη. Άνθρωποι τής ’Εξουσίας! έκ τού αίματος τών ποιητών, τών συγγραφέων, 
οίτινες κηρύττουσι τά δίκαια τών έθνών, έξέρχεται ή ’Ελευθερία καί τότε οί 
μέν καταδιώκται των καλύπτονται άπό αισχύνην, τά δέ θύματά των άναζώσιν εις 
τόν ναόν τής Μνημοσύνης [...]

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΓΤΣΟΣ 
(’Απολογία, 1840)

ΦΚΙΑΧΝΩ
ΤΗΝ ΔΙΑΘΗΚΗΝ ΜΟΥ

Τότε ή άπειρη έσπλαχνία τού θεού καί ή άγαθότης του μοδδωσε φώτισιν 
κα! θάρρος. Πιάνω καί φκιάνω μίαν σημαία καί γράφω’ «Εθνική Συνέλεψη»26



Σύντομα». Λέγω· «Εις τό δνομα τοΰ θεού καί τής βασιλείας του σηκώνεται ή 
σημαία τής πατρίους!» Καί την είχα έτοιμη. Τελειώνοντας αυτό, έφκιασα τήν 
διαθήκην μου:

Κύριε Παντοδύναμε. Έσύ, Κύριε, θά σώσεις αυτό τό άθώο έθνος. Είμαστε 
άμαρτωλοί, είσαι θεός. Έλέησέ μας, φώτισέ μας καί κίνησέ μας έναντίον τοΰ 
δόλου καί τής άπατης, τής συστηματικής τυραγνίας τής πατρίοος καί θρησκείας. 
Είς δόξα σου, Κύριε, σηκώνεται άπόψε ή σημαία τής λευτεριάς έναντίον τής τυ
ραγνίας! Πατριώτες! Πεθαίνω διά τήν πατρίδα. Στέκω είς τόν όρκον μου τόν 
πρώτον. Λεν μπορώ, πατρίδα, νά σέ βλέπω τοιούτως καί τών σκοτωμένων τά παι
διά καί οι γριγές νά διακονεύουν καί τις νιές νά τις βιάζουν διά κομμάτι ψωμί 
είς τήν τιμή τους οί άπατεώνες τής πατρίδος. Γιομάτες οι φυλακές άπό άγωνι- 
στάς καί στά σοκάκια σου διακονεύουν αύτήνοι οί άγωνισταί, όπου χύσανε τό 
αίμα τους διά νά ξαναειπωθεΐ «πατρίδα Ελλάς». Είτε έλευτερία κατά τούς άγώ- 
νες μας καί θυσίες μας, είτε θάνατος σ' έμάς. Πεθαίνω έγώ πρώτος άπόψε. "Ε
χετε γειά, πατριώτες, καί είς τήν άλλη ζωή σμίγουμε, εκεί δπούναι καί οί άλλοι 
συναγωνισταί μας, είς τον κόρφον τοΰ άληθινοΰ Βασιλέως, τοΰ μεγάλου θεοΰ 
τοΰ άληθινοΰ. Πατρίδα, σ’ άφίνω άνήλικα παιδιά καί γυναίκα άν τ’ άφίσουνε ζων
τανά, τ’ άφίνω είς τήν προστασίαν σου. Κοίταξε δτ’ είναι παιδιά τοΰ τίμιου αγω
νιστή Μακρυγιάννη. Ποτέ αύτός δεν σέ ψύχρανε είς τά δεινά σου καί τώρα πρό
θυμος νά πεθάνει διά σένα για  νά σέ ίδοΰνε τά παιδιά σου Ιλεύτερη Ελλάδα 
κι δχ: παλιόψαθα τής τυραγνίας καί τών κολάκων της. Διά τά παιδιά μου άφίνω 
κηδεμόνες τόν κύριον Μιχαήλ Σκινά, Μελά, Δόσιον, Καλλεφουρνά, γυναικάδελφό 
μου Σκουζέ καί τήν γυναίκα μου. Καί ν’ άκολουθήσετε κατά τήν παλιά μου δια
θήκη δ,τι διαλαβαίνει* κι άν άμελήσετε είς τήν άλλη ζωή θά μοΰ δώσετε λόγον. 
Βιαστικός γράφω καί μέ τή σημαία μου είς τό χέρι. "Εχετε γειά δλοι καί τήν 
τυραγνία νά μήν τήν άφήσετε νά φωλιάσει είς τήν πατρίδα, νά μήν ντροπιάσετε 
τόσα αίματα όπου χύθηκαν.

1843 Σεπτεμβρίου 3

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ 
ΝΑ ΣΕ ΓΕΛΑΣΩ

Τό Σύνταμα είς τήν Συνέλεψη προβόδεψε είς'δλα όσα ήταν άναγκαϊα. Τότε 
οι καλοθεληταί τοΰ Βασιλέως τυπώνουν είς τό κεφάλι του νά κάμη προσταφαίρεσες 

Σύντομα" καί τοΰ κάνουν καί νέον σκέδιον. Τοΰ Βασιλέα τοΰ πουλούσαν 
δούλεψη οί ξένοι κι αύτήνη ή συντροφιά. "Οξω είς τό Κράτος διαδόθηκε δτι 
Βασιλέας θά χαλάσει τό Σύνταμα —  όπου δέν θάαενε ποδάρι ούτε άπό τόν Ε

J^-!Uvci εις τήν  ̂ γνώμη του, τοΰ λέγω' «Σάν θά κάμεις προσταφαίρεση είς τό 
ν.αμα, εγώ δέν είμαι μέ τήν Μεγαλειότη σου. "Οτι μ’ αύτήνη τήν προστα- 27



φαίρεση δσοι άνθρωποι είναι τής μεταβολής* είναι σέ ριζικόν. Είμαι ένας κ’ 
έγώ άπό αυτούς. Σοΰ έδοσα τόν λόγον τής τιμής μου, όταν παρουσιάστηκα καί 
σοΰ μίλησα πώς έγινε αύτήνη ή μεταβολή" καί σοΰ είπα αύτό όπου ύπόγραψες 
να τό βαστάξεις κ’ έγώ κι ολοι οί τίμιοι ύπήκοοί σου πεθαίνομεν είς την πόρτα 
τοΰ παλατιού σου διά τό νύχι τής Μεγαλειότης σου. Ή ταν κι ό Γαρδικιώτης πα
ρών τότε οπού σοΰ είπα αυτά. Τώρα δέν είμαι μαζί σου" καί σοΰ τό λέγω πρω
τύτερα, νά μην λές οτι σ’ άπάτησα καί να μέ λές άτιμον κι άπιστον». Μοΰ λέγει 
ή Μεγαλειότης του" «Είσαι όρκισμένος στρατιωτικός καί δέν μπορείς νά είσαι 
άναντίος μου». —  «Είμαι ώς στρατιώτης ορκισμένος, δμως είμαι κ’ "Ελληνας καί 
θέλω νά ζήσωμεν έγώ καί οί πατριώτες μου μέ νόμους" καί δέν σέ άπατώ. Ή  
γνώμη μου είναι αύτήνη καί νά δώσουνε λόγο είς τόν θεόν έκεϊνοι δπού σέ συ- 
βούλεψαν νά κάμεις αύτό —  έχάθη καί ή πατρίδα καί ή Μεγαλειότης σου!» 
Τότε άναστέναξε μεγάλως καί είπε" «Μέ πήραν είς τόν λαιμό τους!» Έ γώ  τόν 
λυπήθηκα πολύ, τοΰ είπα" «Βασιλέα μου, έχεις καιρό νά τό χαλάσεις αύτό (καί 
δάκρυσαν τά μάτια μου). Μη μας κιντυνεύεις καί κιντυνέψεις κ’ εσύ». Δέν στάθη 
τρόπος. Μοΰ είπε νά είμαι πιστός τής Μεγαλειότης του. Τοΰ είπα καί πάλε- «Δέν 
μπορώ νά σέ γελάσω, δέν είμαι». Κ’ έφυγα.

μακριγιανις
* Τής μεταβολής τής 3ης Σεπτεμβρίου. (1 8 4 4 )

ΤΑ ΟΛΕΘΡΙΑ 
ΤΟΥ ΞΕΝΙΣΜΟΥ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[...] Ξενισμόν δέ λέγοντες, έννοοΰμεν, ώς είναι φανερόν, την βεβιασμένην 
έπιρροήν ξένων ήθών, ξένων έθίμων, ξένων στοιχείων καί προ πάντων τήν άμεσον 
ή έμμεσον έπιρροήν τής ξενικής έπεμβάσεως είς την πολιτικήν διεύθυνσιν τών κοινω
νιών [...] Ό  ξενισμός, δστις έστάθη πάντοτε καί κατ’ εξοχήν ή όλεθρία μάστιξ τών 
άδυνάτων έθνικοτήτων, έστάθη καί είναι είς τό Ελληνικόν Έθνος έξαιρέτως ό 
φαρμακερός οφις, δστις άπαρχής έκράτησε καί όλονέν κρατεί περιεζωσμένην τήν 
έθνικότητα καί έλευθερίαν του, καί ένεκα τοΰ όποιου τοσαΰτα άπ’ άρχής τοΰ 
έλληνικοΰ άγώνος έπαθε καί πάσχει μέχρι τής σήμερον. Διότι τί άλλο παρά δ 
ξενισμός, διά παντοίων φανερών καί κρύφιων μέσων, έδέσμέυσε τήν άκάθεκτον 
δομήν τών Ελλήνων πρός πλήρη άπελευθέρωσιν τοΰ έθνους καί άνάκτησιν τή? 
άσεοώς κατακρατουμένης έλληνικής έπικρατείας; τί άλλο παρά ό ξενισμός έπέ- 
φερε τόν περιορισμόν τοΰ ελληνικού κράτους είς μικρότατον μέρος τής ελληνική; 
γης καί άφήκε τήν λοιπήν "Ελλάδα στενάζουσαν ύπό τόν σιόηροΰν ζυγόν τής 
ξενικής τυραννίας; Τί άλλο παρά δ ξενισμός κατέστρεψε τό παρά τών εθνικώ ν 
συνελεύσεων καθιδρυθέν καί τό μόνον φυσικόν καί οίκεΙον πρός κυβέρνησιν Έλ*

ι



λήνων δημοκρατικόν πολίτευμα; [...] τί άλλο παρά ό ξενισμός έματαίωσε καί αυτό το 
ανεπαρκές μεν, άλλα γενναΐον καί προοδευτικόν βήμα τοΰ ελληνικού λαού προς άνά- 
κτησιν τής παραβιαζσμένης κυριαρχίας του, τό εθνικόν, λέγομεν, καί ένδοξον κίνημα 
τής σεπτεμβριανής μεταπολιτεύσεως; [...] Τί άλλο παρ’ δ ξενισμός, διά τής συνε
νοχής τοΰ μοναρχικού στοιχείου, είς τάς παρούσας κρίσιμους περιστάσεις κρατεί 
δεσμευμένην την εθνικήν τάσιν τών έντός καί εκτός Ελλήνων, άνυπομόνως πο- 
θούντων τήν ήμέραν τής εθνικής συνενώσεως καί άναγεννήσεως; [...] ’Από τήν 
δλεθρίαν ταύτην μάστιγα, ήτις άδιακόπως καταπλήττει τήν ελληνικήν κοινωνίαν, 
τί ούναται νά {ΐάς διάσωση; Τίποτε άλλο βέβαια είμή μόνη ή μεταξύ ήμών 
σφιγκτή καί αδελφική ένότης [...]

ΙΩΣΙΙΦ ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΣ 
(1849)

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΟΜΜΑΤΑΡΧΗΣ 
ΔΕΝ ΗΜΙΙΟΡΕΙ ΠΟΛΥ ΟΡΘΟΣ

ΝΑ ΣΤΑΘΗ

’Αξιότιμε κ. Ήλιόπουλε, τελευταίε ύπουργέ τού μακαρίτου έκείνου βασι- 
λέως, αξιότιμε κ. Δρόσε, πρώην ύπουργέ τών ναυτικών, αξιότιμε κ. Χρηστίδη, 
πρώην ύπουργέ τών οικονομικών, τίς νά ήτον δ πρώτος άπό σάς τούς γέροντας, 
καί δέν λέγω άπό σάς προσωπικώς, άλλ’ άπό τήν γενεάν σας, δ όποιος εισερχό
μενος είς τό γραφεΐον τού ’Όθωνος καί σταυρώνων ίσως τάς χεΐρας του Ινώπιόν 
του καί ίσως γονυπετών πρό τού βασιλέως έκείνου, τού είπε μετά τήν έγκαθίδρυ- 
σιν τού Συντάγματος τού 44: «Πρόσεξε, διότι έχεις ατομικούς εχθρούς, πρόσεξε 
διότι δ Σούτσος θέλει νά σέ άποκρημνίση άπό τού θρόνου, πρόσεξε διότι δ Ζω- 
γράφος δέν σέ θέλει διά βασιλέα, καταδίωξέ τους" ύπό τό πρόσχημα δτι ύποστη- 
ρίζουν τό Σύνταγμα, ζητούν τήν άνατροπήν τού Συντάγματος, ήγουν ζητούν νά 
σέ άνατρέψωσι’ πρόσεξε, διότι κόμματα άναρχικά άντιβασιλικά, δημοκρατικά ύπ’ 
αυτών δλονέν ένεργούνται- σπεύσε νά σχηματίσης τριγύρω σου κόμμα αύλικόν ή 
βασιλικόν, δπως εκείνο σέ υποστήριξή καί δι’ αύτού ήμπορέσης νά τούς κατα- 
βάλης.» Ποιος νά ήτον έκεΐνος δ όποιος πρώτος τοιαΰτα ένώπιον τού άτυχούς καί 
αγαθού έκείνου βασιλέως έλάλησε καί τοιαΰτα ένέπνευσεν είς τήν ψυχήν του; 
Από πόσος στενοχώριας, άπό πόσος θλίψεις θά άπηλλάσσετο δ ’Όθων κ. Ήλιό-

«Μήν άκούης βασιλεύ, τόν άπατεώνα τούτον, διώξε τον μέ κλωτζιές· άν τδν άκού-

Τ 1= ------ 'JT)
-ναι ισχυρότερος καί έδραιότερος παντός άλλου έν Εύρώπη, έάν καλώς έννοή- 

r,iP î'7rt̂  "όν ειδικόν λόγον ύπάρξεως Βασιλείας είς τήν Ελλάδα’ είμεθα 
-  λ^ νεζ’ ®ασι^ε0, βλοι δημοκράται. Ψεύδεται δστις λέγει τό έναντίον, άλλά 
-oj,o μή σε φοβίζη, μή σέ ταράττη [...] Ό  πόθος πρός τήν Ισότητα μάς κάμνει 29



να θεωρώμεν άνεφάρμοστον, άκατόρθωτον, έπί τοΰ παρόντος τουλάχιστον, την έφαρ- 
μογήν τοΰ δημοκρατικού πολιτεύματος έν Έλλάδι, διότι προς τοΐς άλλοις, ή δη
μοκρατία άπαιτεϊ ένα πρόεδρον καί κανείς από ήμάς δέν θεωρεί τον έαυτόν του 
τόσον κατώτερον άπό τόν άλλον, ώστε νά του παραχώρηση τήν θέσιν του [...] 
’Ιδού διατί καίτοι δέν σέ έγνωρίσαμεν καί οέν μάς έγνώρισες, καίτοι ξένος άπό 
τό έθνος, καίτοι ξένος άπό τα έθιμα, άπό τάς παραδόσεις, άπό την γλώσσαν, άπό 
τήν θρησκείαν μας, οΰδέν ήττον σέ έπροσκαλέσαμεν διά βασιλέα καί σέ έδέχθη- 
μεν μέ τό Ώ  σ α ν ά καί σέ έθέσαμεν επί τοΰ θρόνου μας έγγύησιν, δτι τήν θέσιν 
έκείνην κανείς άπό ημάς δέν θά λάβη, Ιως ου Βασιλεΰ, είς τήν θέσιν έκείνην 
μένης...

Ή  λ ι ό π ο υ λ ο ς ': Περί τοΰ μακαρίτου ’Όθωνος πάντοτε όμιλεΐτε;
Λ ο μ β ά ρ δ ο ς  : Μάλιστα καί περί τοΰ τελευταίου ύπουργοΰ του. "Εως οδ 

είς τήν θέσιν έκείνην μένης καί άπευθύνης ίσον χαμόγελον είς δλους, Ισο βέβαιος, 
δτι είσαι ό ισχυρότερος καί ό πλέον άκλόνητος βασιλεύς της Ευρώπης· μένε άοιά- 
φορος είς τήν πάλην, ή οποία γίνεται υπό τόν θρόνον μεταξύ μας, περί τοΰ ποιος 
πρότερον ή ποιας ταχύτερον νά σέ πλησιάση· μή άναμιχθής είς τήν πάλην ταύ- 
την, μή σέ ταράξη, διότι οι’ αυτής καί έντός αυτής θά λυθή τό κυβερνητικόν 
ζήτημα τής Ελλάδος, δι’ αυτής δ τόπος θά προαχθή καί ό θρόνος σου θά έοραιω- 
θή· δστις έκ τής πάλης ταύτης σέ πλησιάση άς είναι καλώς έλθών, άς μείνη 
παρά σοί έως ου άλλος ίκανώτερος ή έπιτηδειότερος τόν άπομακρύνη, χωρίς σύ 
ν’ άναμιχθής ούτε είς τήν πρόσκλησιν, ούτε είς τήν άπομάκρυνσίν του* μή δώσης 
άκρόασιν είς τόν άπατεώνα τούτον, ή θέσις ένός κομματάρχου έχει θέλγητρα, ή 
θέσις βασιλέως κομματάρχου εχει θέλγητρα περισσότερα, άλλά μή λησμονήσης, 
Βασιλεΰ, δτι δ κομματάρχης δύναται πίπτων νά έγερθή έκ νέου καί έν τή πτώσει 
του ν’ άναλάβη νέα; δυνάμεις· άλλά βασιλεύς, κομματάρχης ή ού, οέν πίπτει, είμή 
διά νά μή άνεγερθή πλέον' βασιλεύς κομματάρχης έν Έλλάοι δέν ήμπορεϊ έπί 
πολύ όρθώς νά σταθή».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ 
(’Αγόρευση στή Βουλή -1874)

Δέν μάς γελάς μέ τούς χορούς, 
Μέ πρόστυχα λαχεία, 

Αύλή μου, κόρη τοΰ βορριά
Κι’ άκόμα ξένη, ξένη, 

Στή δυστυχία τοΰ λαού
Σύ δείχνεις ευτυχία 

"Οσο κι’ αν ήσαι άπ’ αυτόν 
Κουκουναροθρεμμένη!

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΛΗΝ

”Α! γιόρταζε καί χόρευε,
Καί τρώε, πίνε, γλέντα 

Στήν πόρτα σου λιπόθυμος
"Αν πέφτη δ φτωχός,

"Αν δίχως στέγη έμεινε
Καί δίχως καν μιά τέντα 

’Εσύ άπό τήν πεινά του
Χορταίνεις εύτυχώς!..

ΚΛ. ΤΡIΑΝΤΛΦΓΛ ΛΟΣ 
ΓΑ.τό τόν Ραμπαγά 29/12/1888



ΟΙ
ΟΛΙΓΑΡΧΙΚΟΙ  
TOT 1821 
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ 
«ΜΟΝΑΡΧΗΝ»

Του Τάκη Α. Σταματόπουλου

. Ή  έθνικοαπελευθερωτική μας εξεγερση 
τοΟ 1821, είχε την εξαιρετική σημασία, οτι 
ήταν ή τ τ ρ ώ τ η  δημοκρατική επανάσταση 
που πέτυχε στο 19ο αιώνα, σ  έποχη η α 
δή. πού δέσποζεν απόλυτα ή περιβόητη « ι
ερά Συμμαχία». Κα ί γ ι ’ αυτό προκαλεσε 
την γενική συμπάθεια καί τον ενθουσιασμό 
σ ’ δλους τους καταδυναστευμένους λαούς.

Καθώς μάλιστα, τά  π ρώ τα  συντάγματα 
(έπηρεασμένα άπό τις  φιλελεύθερες άρχες 
της Γαλλικής επανάστασης), καθιέρίοναν τη 
λαϊκή κυριαρχία καί μαρτυρούσαν το βαθύ 
δημοκρατικό πνεύμα της, ή νεοσύστατη Δη
μοκρατία τής ’Αμερικής (πού καί αυτή δη- 
μιουργήθηκε άπό έπανάσταση), διερμηνεύον
τας, μέ τούς προέδρους της Μονρόε καί Αν- 
ταμς, τον ενθουσιασμό της, τήν άποκαλου- 
σε « ά δ ε λ φ ή ν  Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ν » .

Παράλληλα όμως, αντιμετώπιζε καί τήν 
όξύτατη πολεμική, τόσο οστό τ ις  απολυταρ
χικές αύτοκρατορίες, όσο καί άπό τήν εσω
τερικήν άντί δράση τών συντηρητικών στοι
χείων. Κα ί ή άντί δράση αύτή, έκδηλώθηκεν 
έντονη άπό τήν άρχή της. Ε τσ ι, όταν κα- 
τέβηκεν ό Δημήτριος Ύψηλάντης (8 .6 .2 0 , 
ώς άντιπρόσωπος τού άδερφού του καί των 
δημοκρατικών άρχών τής Φ. Ετα ιρ εία ς, ά- 
μεσως ήρθε σέ σύγκρουση μέ τούς κοτζαμ
πάσηδες τού Μόριά, πού δέν εννοούσαν νά 
ουντονίσουν τ ίς  ένέργειές τους γ ια  τόν ά- 
γώνα, κάτου άπό ενιαία καί κοινήν άρχή,^ δ- 
πως άποζητούσεν ή περίοτταση), άλλοι ήθε

λαν νά διατηρήσουν τήν άνεξέλεχτην εξου
σία τους, πού είχαν κληρονομήσει άπό τούς 
Τ  ούρκους.

Σ έ  λ ίγο  (2 0 .7 .2 1 ), έφτανε καί ό πολυμή
χανος Φαναριώτης καί αυτοχειροτόνητος π ρ ίγ- 
κηπας, ό Α . Μαυροκορδάτος, άνθρωπος μέ 
ολιγαρχικά φρονήματα καί πολύ φιλόδοξος, 
πού «ήγάπησε κΓ  έπεζήτησε τήν άρχήν διά 
παντός σχεδόν τού βίου». Κ ι επειδή εμπό
διο νά κυβερνήσει τήν ‘Ελλάδα, τοΰ ήταν ό 
Ύψηλάντης, έγινε σύμμαχος κΓ  άρχηγός τών 
κοτζαμπάσηδων, πού ήθελαν κΓ  αύτοί νά τον 
παραμερίσουν. Ό μ ω ς  ό Ύψηλάντης ήταν 
πολύ άγαπητός στο λαό καί τούς καπετα- 
ναίους, πού είχαν ένωθεΐ μαζί του καί δέν 
ήταν εύκολη ή απομάκρυνσή του. Τότε ό 
πονηρός Φαναριώτης (πού κατά τόν Κ Πα- 
παρρηγόπουλο) ήθελε « μ ο ν α ρ χ ί α ν » ,  γιά  
νά πετύχει τούς σκοπούς του, έμηχανεύτηκε 
νά καλέσει τόν πρίγκηπα Εύγένιον Μπωαρ- 
ναί, ώς μονάρχην, πού φυσικά θά ήταν αυ
τός, ό άποκλειστικός παρακοιμώμενός του. 
"Ετσ ι, σχεδόν άμέσως μέ τόν έρχομό του 
στην Ελλά δ α , άρχισε τήν έπίθεση κι έστει
λε το υβριστικό καί συκοφαντικό γράμμα 
στον Δ . Ύψηλάντη (17. 10. 21) ,  γ ιά  τόν ά- 
δερφό του καί τούς Φιλικούς, άπό τό Μεσο
λό γγι, μέ τό δόλιο σκοπό νά τόν υποτιμή
σει καί τοΰ έγραφε: «...άς συγκεντρώσω-
μεν τήν διοίκησιν εις ό λ ί γ  ω ν χείρας, ένό- 
σφ καί προσκαλέσωμεν κανέν υποκείμενον 
οίος ό πρίγκηψ Ευγένιος ή ό κόμης Καποδί-



στριας η πας τ ις  άλλος ανώτερος ήμών».
‘Ο πρίγκηπας Ευγένιος (Μπωαρναί) , ήταν 

θετός γυιός του Μ. Ναπολέοντος καΐ είχε 
διατελέσει άντι βασιλεύς της άνω Ιτα λ ία ς  
καί τότε έμενε κοντά στον πεθερό του, βα
σιλιά της Βαυαρίας Μαξιμιλιανό τον Α '.  Ό  
Μαυροχορδάτος λοιπόν, (παρ' όλο που είχε 
ψηφιστεί άπό την A ' Ελληνική Συνέλευση 
Δημοκρατικό πολίτευμα), έστειλε τον υπα
σπιστή του συνταγματάρχη Ράινεκ, στο Μό
ναχο (τό 1823) ,  νά του προτείνει νά δεχτεί 
τον ελληνικό θρόνο. Α λλά όσο νά φτάσει ε
κεί ό Ράινεκ, ό Ευγένιος, είχε πεθάνει στο 
μεταξύ. Ταυτόχρονα, όταν άρχισαν διαπρα
γματεύσεις γ ιά  δάνειο στην Α γγλία , ό Μσυ- 
ροκορδάτος, έδωσ’ εντολή στους άποσταλμέ
νους I. Ορλάνδο καΐ Α . Λουριώτη, πού ή
ταν δικοί του άνθρωποι, νά βολιδοσκοπή
σουν καΐ γιά  τήν εκλογή του π ρίγκιπ α  Λεο- 
πόλδου, ως μονάρχη. Κι αργότερα σ τις 18. 
6 .1825, καθώς γράφει ό Σ . Τρικούπης, ό 
Μαυροκορδάτος, άντιδρώντας σ τις γαλλικές 
ενέργειες γ ιά  τό δούκα του Νεμούρ, έστειλε 
στήν ’Α γγ λ ία  τό Σπανιολάκη «...ϊνα έκθέση, 
προς τον Κάννιγγα τήν κατάστασιν τού τό
που, τήν άφευκτον άνάγκην νά μοναρχηθή 
συνταγ μοτΓΐκώς καί τήν προθυμίαν του νά 
δεχθή ό ν τ ι ν α  θ ά  έ π ρ ό τ ε ι ν ε ν  
ή ’Α γ γ λ ί α  ώ ς  μ ο ν ά ρ χ η ν *  πα- 
ρηγγέλθη δέ ιδιαιτέρως νά παρενεύρη ώς 
τοιουτον τον Λεοπόλδον δούκα του Σαξεκο- 
πύργου, αλλά δεν εισηκούσθη, έπιμένοντος 
τού Κάννιγγος, οτι ή πολιτική τής ’Α γγλ ία ς 
έν τη ελληνοτουρκική πάλη ήτο ή ούδετερό- 
της».

Σ ’ αυτές του τις  ενέργειες, είχε καΐ την 
υποστήριξη τού φίλου καΐ όμοϊδεάτη του μη
τροπολίτη Ιγνά τιο υ , που φιλοδοξούσε κι* 
αύτός νά κυβερνήσει τήν Ε λλά δ α  καΐ τώ ρ’ 
άπογοητευμένος καΐ γερασμένος τού έγρα
φε: «...Μονάρχην νά εκλέξετε μεταξύ τών ο
μογενών καΐ νά τόν δεχθώσιν οΐ "Ελληνες δεν 
τό βλέπω εύκολον. ’Α λλά καΐ τούτο τό παρά- 
ξενον άν ήθελεν άποφασισθή καΐ γένη εις 
μίοτν στιγμιαίοτν συγκοητάθεσιν, δέν τό υπο
τάσσονται έπειτα καΐ γίνεται τό πράγμα 
διόλου κωμικόν. Έ ξ ω  πρέπει νά ζ η τ ή σ ε 
τ ε  έ ν α  π ρ ί γ κ η π α ,  υπερασπιζόμενον ή 
άπό καμμίαν μεγάλην δύναμιν, ή άπό πολλάς 
ευρωπαϊκός δυνάμεις, καΐ τούτο μόνον ήμπο- 
ρεί νά βεβαιώση τήν ανεξαρτησίαν καΐ τήν 
πολιτικήν ύπαρξιν τής πατρίδος μας».

Σύμφωνοι μέ τό Μαυρσκορδάτο, ήσαν καΐ 
οΐ ’Ο λιγαρχικοί, οΐ μεγαλοκοτζαμπάσηδες 
τού Μόριά, πού ό ερχομός τού Ύψηλάντου 
καΐ ή ένωσή του μέ τούς στρατιωτικούς, κα
θώς καΐ τό ορμητικό ξεσήκωμα τού λαού, μέ 
τά  δημοκροττικά κηρύγματα των Φιλικών, τούς 
είχαν βάλει σέ μεγάλην άνησνχία γ ια  τά  
συμφέροντά τους. Γ Γ  αυτό, άπό « τ ό ν  κ ί ν 
δ υ ν ο ν  τ ή ς  ά ν α ρ χ ί α ς » ,  όπως έλεγαν, 
δηλ. τήν άξίωση τού λαού νά βελτιώσει τήν 
άθλια κατάστασή του, καθώς καΐ τήν ισονο
μία καΐ τή δικαιοσύνη πού ζητούσε, έθεώ- 

32 ρησαν οι κοτζαμπάσηδες, ώς μοναδική σω

τηρία τή μοναρχία. Καΐ είναι χαραχτηριστι- 
κό, ότι πρώτος, ό «παραστάτης» (βουλευτής) 
τής Βοστίτσας, κοτζάμπασης Ά ναστάσης 
Λόντος, πού εΐχε στενές σχέσεις μέ τό Μαυ- 
ροκορδάτο καΐ μαζί του είχαν σχηματίσει 
τήν «’Α γγλική  Φατρία» στή Βουλή, έγραψε 
σ τις 18.10.1823,  στο γαμπρό του Λ . Μεσ- 
σηνέζη:

«Πρότερον έστειλλα προς τόν αδερφό μου 
(τό στρατηγό Α . Λόντο) μιά κόπια κατά τήν 
όποιαν πρέπει νά μέ στείλλετε ένα γράμμα 
πληρεξουσιώτητος ή επαρχία διά νά προσκα- 
λέσωμεν Βασιλέα, καί ελπίζω νά σάς τήν ! 
έστειλλε, τουναντίον ή Εύγενεία σας νά κά
μετε συνέλευσιν έπαρχιαχήν καΐ νά κάμετε 
ένα γράμμα διορίζοντάς με πληρεξούσιον διά 
νά προσκαλέσω μετά τών λοιπών παραστα
τών, συνταγμοττικόν βασιλέα φυλαττομένης 
τής άνεξαρτησίας τού έθνους καΐ νά λάβο- 
μεν σχέσην μέ piccv δύναμιν εύνοουμένην ευ- ’ 
ρωπαϊκήν, πλήν ταχέως νά μέ σταλλεί, έττει- J 
δή είναι άνάγκη».

Προτγματικά, κάτω άπό τήν καταθλιπτικήν 
επιρροή, τού πανίσχυρου άρχικοτζάμπο:ση 
Ά ντρέα  Λόντου καΐ μέ διοταγή του μάλιστα, 
συγκεντρώθηκαν όλοι οΐ πρόκριτοι τής έπο^> | 
χίας, στο Α ίγιο , έκαναν τό πληρεξούσιο, πού 
ζητουσεν ό Αναστάσης κι έγραψαν στον Ά ν 
τρέα Λόντο:

« Ε ξο χό τα τε  κύριε στρατηγέ!
άμα λαβόντες τήν έξοχον διατοτγήν σας 

συνήλθα μεν εις Βοστίτσαν απόντες οΐ πρό
κριτοι τής επαρχίας τοίύτης, καΐ ύπογράψαν- J 
τες διά τήν πληρεξουσιότητα τού εύγενεστά- j 
του παραστάτου μας κυρίου Αναστασίου 
αύταδέλφου Σ α ς περί τής συζητήσεως τού « 
συνταγματικού βασιλέως παρέδομεν προς τόν 
κύριον Μεσσηνέζην Τνα φροντίση τήν ταχείαν ( I 
αυτού αποστολήν κλπ.». I

Τ ις  ίδιες ενέργειες έκαμαν καΐ γ ιά  τούς j I 
ίδιους λόγους, οΐ μεγαλοκοτζαμπάσηδες τής i j 
Κορινθίας ΝοταραΤοι. Έ τ σ ι  σ τις 24.12.1824, j 
ό Πανούτσος καΐ ό Σωτήρης Νοταρας, έ
γραφαν στον Ά ντρέα  Λόντο: I

«άδερφέ! ή μόνη Σω τηρία τής πατρίδας j I 
είναι ή κοινώς έγκριθείσα αποστολή περί 1 I 
συνταγματικού Βασιλέως διότι ούτω φυλάτ-1 j 
τεται καΐ ή τού "Εθνους ανεξαρτησία. Τούτοι 
όλα τά  τμήματα ζητούσιν ώς μόνον σωτή-1 
ριον. "Οθεν όστις μέ διαφόρους τρόπους τήν 1 
έμπόδιζεν, αυτός είναι ώς εχθρός τού Έ λ λ η -] 
νικού "Έθνους άξιοκατάκριτος». ]

"Ο πω ς βλέπουμε στο γράμμα τους, οΐ Να- Τ 
ταραίοι μιλούσαν γιά  «έγκριθεϊσαν όπτοστο-Ι . 
λήν», γ ι ’ άναζήτηση βασιλιά. ΠραγμαΤίκαΛ | 
ό Πανούτσος Νοταρας, πρόεδρος τού Βου- · J 
λευτικού, στήν προκαταρτική συνεδρίασή τ0Μΐ| 
(10. 10. 23) ,  είχε διαβάσει «προτρεπτικήν^ Κ « |  I 
νομοθετικήν» έκθεση, πού κοντά σ τ’ ά λ λ Λ Ι 
έλεγε: «νά γίνη σκέψις περί τής μελετωμ®· I 
νης αποστολής εις έρευναν συντοτ/μστικ^ΐ I 
βασιλέως φυλαττομένης τής άνεξαρτησ·ι<*511 
του έθνους καΐ νά άναγνωσθή ό Σύ ντα γμ ά · I 
τικός χάρτης διά νά γίνη ή έπίκρισις j
όλον τό παραστατικόν Σώμα». I



'Αλλά και πριν από την πρότασιν του 
Π. Νοταρά, ήδη από τά  μέσα του 1822, ό 
Χιώτης I. Δ . Μαυρογορδάτος, φέρνοντας μα
ζί του και θερμό συστατικό γράμμα του μη
τροπολίτη Ιγνά τιο υ  (3 0 .8 .2 2 ), στο Μαυρο- 
κορδάτο καί σταλμένος άπό τους 'Ελληνες 
μεγαλεμπόρους τής Βενετίας καί της Τερ
γέστης, ήρθε στην Ελλά δ α , νά προτείνει 
γιά βασιλιά τον Ιερώνυμο Βονοατάρτη (ά- 
δερψό τού Μ. Ναπολέοντα), που είχε διατε- 
λέσει βασιλιάς τής Βεστφαλίας καί τότε έ
μενε στην Τεργέστη, μέ τό όνομα «πρίγκηψ 
τού Μσνφύρ».

Γιά  την ίδιαν υπόθεση, κατέβηκαν στην 
‘Ελλάδα καί ό Α . Γιαννικέσης καί ό Χιώ της 
Κωνσταντέλλης, σταλμένοι καί αυτοί άπό 
«Τριεστινούς όμογενεΐς».

Έ π ειτ*  άπ* αυτές τ ίς  ενέργειες, ή «Προ
σωρινή Διοίκηση τής ‘Ελλάδος» (κυβέρνηση), 
έστειλε στους δεσποτάδες, κοτζαμπάσηδες 
καί πολεμικούς, τό παρακάτω έγγραφο:

«ΠανιερώτοτΓοι, εύγενέστατοι καί γενναιό
τατοι !

Kerr επιταγήν τής Διοικήσεως άπό ιδ' 
του παρελθόντος, ύπ’ άριθ. 2383 σπεύδομεν 
νά σάς γνωστοποιήσωμεν τά  ακόλουθα:

Μερικοί των έν Τριεστίφ  όμογενών, μαν- 
θάνοντες τά πράγματα τής πατρίδος, έστο- 
χάσθησαν ότι άν οί 'Ελληνες εΐχον συνταγμα
τικόν Βασιλέα, διά νά ένωθώσι τακτικώ ς ό- 
λαι τού έθνους αί Δυνάμεις εις τάς χεΐρας 
του, βασιλέα όμως ξ έ ν ο ν ,  διά νά λείψωσι 
τά πάθη καί αί ζηλοτυπίαι καί π λ ο ύ σ ι ο ν ,  
διά νά δανείση ικανά εις τό έθνος μας, ότι 
οί Έλλη νες ήδύναντο νά εύτυχήσωσι κατά 
πάντα. Ταυτα μελετώντες έφράντισαν αυτο- 
προαιρέτως καί έπρόβαλαν εμμέσως τούτο 
προς τον Ιερώνυμον Βοναπάρτην, πρώην 6α- 
τιλέα τής Βεστφαλίας, ό οποίος επειδή τό 
έδέχθη καί δανείζει περίπου τεσσαράκοντα 
και πέντε μιλλιόνια γρόσια, ήλθον δύο άπό 
■ youq είρημένους Τριεοτινούς ομογενείς καί 
έπρότειναν ταύτα προς την υπερτάτην Δ ιοί- 
Κτίσ,νς ή οποία έσκέφθη τό πράγμα, έσχεδία- 
σεν ορούς, τούς οποίους έστοχάσθη άναγ- 
καιους, δεν ήθέλησεν όμως τό παραμικρόν 
να  ̂6άλη εις πράξιν χωρίς νά έρωτήση την 
γνώμην σας. Έξα π οστέλλει λοιπόν τόν.... 
να σάς φέρη τά  έγγραφα, καί σκεφθήτε μέ 

λην τήν προσοχήν καί τόν πατριωτικόν ζή- 
ον, καί άν σάς αρέσει τό πρόβλημα τούτο 

ΰττογράψατε καί σφραγίσατε την άναφοράν 
εις δύο όμοια, προσέχοντες μεγάλως είς τό 
_^φυλαχτη μυστικόν, διότι τό έθνος μας έχει 
X ρους καί εχθρούς δυνατούς, οί όποιοι είναι 

οι αν μέλλει νά γένη νά τό έμποδίσωσι.
^  ζη ' Ιανουάριου αωηγ' 

αι Υ  χης Ανεξαρτησίας.
Ο Αρχιγραμματεύς τής 
 ̂ Επικροττείας, Μινίστρος 

τών Εξωτερικών Υποθέσεων
' η  μΤ ·- Σ )  Θ : ΝέγΡΠζ U Μινίστρος τών Εσω τερικώ ν

και τού Πολέμου 
( · Σ .)  Ιωάννης Κωλέττης

Ε π ίσ η ς  ή Βουλή, σ τις συνεδρίες της 10 
Γενάρη καί 3 Φλεβάρη 1824, δρισεν έπι- 
τρσπή οστό τόν Π. Νοταρά, Γ . Καλαρά καί 
I. Κοντουμά, νά συνεννοηθούν μέ τό Ε κ τ ε 
λεστικό καί νά συντάξουν τους όρους, πού 
σύμφωνα μ’ αύτούς θά βασίλευε ό Ιερώ νυ
μος. Ή  επιτροπή υπόβαλε την έκθεσή της 
σ τις  8 Φλεβάρη, που έγκρίθηκεν άπό τή 
Βουλή κι έβεβαίωνεν ότι:

«Τό Ελληνικόν Έ θ ν ο ς  έχει διάθεσιν και 
θέλησιν νά μεταβολή τό προσωρινόν του πο
λίτευμα είς συνταγματικήν μοναρχίαν καί νά 
έκλέξη άπό βασιλικήν τής Ευρώπης οικογέ
νειαν άνδρα άξιον καί τούτον νά δεχθή μο
νάρχην του συνταγματικόν». Κα ί κοπά τά 
Σπηλιάδη, άποφασίστηκε νά ξαναπάει ό 1. 
Μαυρογορδάτος στην Τεργέστη «νά λάβη πλη
ροφορίας βάσιμους εάν προσέφερεν ό Ιε ρ ώ 
νυμος τάς άπαιτουμένας εγγυήσεις διά τήν 
σωτηρίαν καί την άποκατάστασιν τού ‘Ε λ 
ληνικού Έθ νους, ότι καί οί "Έλληνες ήθελον 
τον αναγόρευση Βασιλέα των διά νά κυβέρνη
ση κατά τό σύνταγμα, όπερ ή Βουλευτική Ε 
πιτροπή διωρίσθη νά σύνταξη, όρκιζόμενος, 
άμ’ άφ5 ου ήθελεν έλθει είς τήν ‘Ελλάδα νά 
τό φύλαξη άπαραβάτως».

Ό π ω ς  είπαμε παραπάνω, γ ιά  τόν Ι ε 
ρώνυμο, έφρόντιζαν καί ό Α . Γ  ιαννικέσης καί 
καί 6 Κωνσταντέλλης. Γ ιά  τ ίς  ένέργειες αυ- 
τών (καθώς καί γ ιά  τόν Ιερώ νυμο), βρίσκου
με πολλές πληροφορίες στήν αλληλογραφία 
τού Π. Π. Γερμανού καί τού Α . Άντωνόπου- 
λου μέ τό Δ . Ρώμα, πού γ ιά  οικονομία χώ
ρου, τ ις  παραλείπουμε.

Ό μ ω ς  ή πρόταση γ ιά  τον Ιερώνυμο προ- 
κάλεσε στο Μόριά αναστάτωση. « Ή  ιστο
ρία του πράγματος (γ ιά  βασιλιά) —  έγρα
φε ό Δ . Ρώμας στον Α . Άντωνόπουλο —  ό- 
ποΰ τώρα συγχύζει τούς ομογενείς έν Πελο- 
ποννησω είναι μακρεΐα καί βαρετή». Ό  Κο- 
λοκοτρώνης καί ό Ύψηλάντης ή σαν άντί θετοί 
γ ιά  μοναρχία. Κα ί «ούχί μόνον άποδίωξαν 
αυτό τό προβληθέν, άλλά έστοχάσθη σαν νά 
πιάσουν τά  φρούρια καί νά μή δεχθούν τήν 
Συνέλευσιν τού Γένους, εάν καί αυτή είχε 
τοιούτον σκοπόν ώς καθώς καί έσυνέβη».

Ά λ λ ά  καί οί έπαρχίες τού Μόριά, πού έ- 
ζήτησε τήν έγκρισή τους γ ιά  τόν Ιερώνυμο, 
ή «Προσωρινή Διοίκησις», δεν έδωσαν φαί
νεται Kapiocv απάντηση. Ή  μόνη καταφα
τική απάντηση, που σώζεται, είναι τών προ
εστών καί δεσποτάδων τής « Ε π α ρ χία ς Λα- 
κεδαίμονος». Ό π ω ς  όμως σημειώνεται στην 
«συλλογήν του Άνδρούσης Ιω σήφ» που βρέ
θηκε στο Νησί τής Μεσσηνίας: «...Τινές Έ -  
παρχίαι ουκ έδέξαντο τό πρόβλημα. Ό θ ε ν  
καί άτερρίφθη».

Ε ξ ό ν  άπό τους παραπάνω, έγινε καί άλ
λων πρόταση (άπό Γάλλους αυτή τή φορά), 
γιά  τόν Ό ρλεανίδη δούκα τού Νεμούρ. Ή  
υποψηφιότητα αυτή, αναστάτωσε καί δίχασε 
τους "Ελληνες, σε δύο φοηκχτικά καί ξενόδου- 
δουλα κόμματα (Α γ γ λ ικ ό  καί Γαλλικό), πού 
άρχισαν έμπαθέστατον άγώνα, ένώ ό Ί μ -  
πραΐμ άλώνιζε στο Μόριά καί τό Μεσολόγγι
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κινδύνευε. ’Α λλά τόσο γ ια  τον Ιερώνυμο, ό
σο και γ ια  το Δούκα τού Νεμούρ, πού άπαι- 
τούν μεγαλύτερην ανάπτυξη, θα τά  πραγμα- 
τευθούμε πλατύτερα στον τρίτο  τόμο του 
«Εσω τερικού Αγώνα τού 1821».

Έ τ σ ι  ·μ’ αποτυχία τέλειωσεν ή υπόθεση 
γ ιά  τον Ιερώνυμο, που τόσον απασχόλησε 
την έπαναστατημένην Ελλά δα . Μά πιο δια- 
σκεδαστική ήταν ή σκέψη των ’Ολιγαρχικών, 
γ ια  την εκλογή του «συνταγματάρχου Γκού- 
σταβσον» (δηλ. τού εκθρονισμένου βασιλιά 
της Σουηδίας Γουστάβου - Άδόλψου του Δ ' ) ,  
πού κατά τον Ζουριέν ντε λά Γκραβιέρ, ή
ταν « β ί α ι ο ς  κ α ί  φ α ν τ α σ ι ό π λ η 
κ τ ο ς » .  Ό  Γουστάβος, είχεν άποτύχει όλό- 
τελα, ως βασιλιάς τής Σουηδίας καί γ ι ’ αυ
τό τον ξεθρόνισαν και στη θέση του έβαλαν 
τον Βερναρδότη.

Μ’ ακόμη περσότερο διασκεδαστική και 
χαραχτηριστική γ ιά  τη νοοτροπία και την 
επιπολαιότητα των όλιγαρχικών, ήταν ή πα
ρακάτω άπόφαση, πού έλαβαν ( 1823) ,  κα
θώς διηγιέται ό Κολοκοτρώνης: « Ε κ ε ί ναι ς
τα ϊς ήμέραις τό Βουλευτικό και τά  δύο ά
τομα, ό Πρόεδρος καί ό Σω τήρ Χαραλάμ
πης, καί ό Άρχιγραμματεύς (Μαυροκορδά- 
το ς), που έμεινεν εκεί μέ τό Βουλευτικό (τον 
Πρόεδρο πού εΐχε τό Βουλευτικό, ό Ό ρλά ν- 
δος άνεχώρησε, έμεινε ό Βρυσθένης ’Αντιπρό
εδρος) έκαμαν συνέλευσι καί όατοψάσισαν νά 
στείλουν πρέσβυν τον Δεληγιάννην ( ’Ανα
γνώ στη) καί άλλους, νά στείλουν εις την 
Πορτογαλλίαν νά ζητήσουν βασιλέα». Καί ό 
βασιλιάς, πού θά ζητούσαν στην Πορτογαλ- 
λία, ήταν ό Δον Εύάριστος Μιγκουέλ. Ό  
έκλεχτός αυτός πρίγκηπας, πού οί ολιγαρχι
κοί έπρότειναν « μ ε τ ’ ε π ι μ ο ν ή ς » ,  ως 
κατάλληλο νά κυβερνήσει τήν ‘Ελλάδα, έμε
νε ώς τά  είκοσι χρόνια του στή Βραζιλία. 
Κ ι ’ όταν έγύρισεν στήν Πορτογαλλία ( 1821)  
ήταν όλως διόλου άγράμματος! Μά είχε καί 
άλλα εξαιρετικά προτερήματα. Δεν ήταν μό
νο, σάν πρωτόγονος καί άξεστος, ζυμωμένος 
μέ όλες τ ις  δεισιδαιμονίες, άλλά καί ά π ο -  
λ υ τ α ρ χ ι κ ό ς ,  δ ό λ ι ο ς  κ α ί  σ κ λ η 
ρ ό ς .  Λ ίγο  πριν από τήν πρόταση γιά  
έκλογή του ώς βασιλιά τής Ελλά δ α ς, είχε 
προετοιμάσει τή δολοφονία τού μαρκήσιου 
Λουλέ, σύμβουλου του πατέρα του, καθώς 
καί νά εκθρονίσει καί τον ίδιον. ’Α λλά ό πα
τέρας του άρκέστηκε νά τον έξορίσει στήν 
Αυστρία, όπου ό Μέττερνιχ, τον άνέλαβε 
υπό τήν προστασία του καί προσπάθησε νά 
τον μορφώσει πιο καλά στον άπολυταρχισμό. 
’Αργότερα, παντρεύτηκε τή διάδοχο τού θρό
νου τής Πορτογαλλίας και δέν άργησε νά 
αυτοανακηρυχτεΤ άπόλυτος μονάρχης. Κ ι ό
πως είχε δασκαλευτεί άπό τό Μέττερνιχ, έ- 
βασίλεψε μέ τή βία καί τον τρόμο. Μά τέλος 
στά 1834, άνατράπηκε καί θρασύδειλος, ό
πως ήταν, δραπέτεψε στην Αυστρία.

Ή  άποστολή όμως, τελικά ματαιώθηκε, 
για τί ό Ά να γν. Δεληγιάννης, που τού έπήρε 
στο μεταξύ ό Μαυροκορδάτος (πού εΐχεν ά- 
ποφασιστεί νά πάει κι αυτός) τήν προεδρία

τού Βουλευτικού, δυσάρεστη μένος, άρνήθηκε] 
νά συνταξιδέψει μαζί του. Από τ ίς  ενέργειες] 
αυτές άκριβώς τών όλιγαρχικών, οί φίλοι τής. 
μοναρχίας ιστορικοί, έπωφελήθηκαν νά ίσχυ-1 
ριστουν, ότι οι έπαναστοττημένοι Έ λ λ η νε ς,! 
άπό τήν άρχήν άκόμα ήθελαν βασιλιά. Τ ά ' 
πράγματα όμως βεβαιώνουν, ότι μο\κχρχία ή-1 
θελαν μόνον οί όλιγαρχικοί (κοτζαμπάσηδες,] 
δεσποτάδες, Μαυροκορδάτοι, Κωλέτης, Ίγ ν ά - Ι  
τιος κλ π .). Αντίθετα, ό έπαναστατη μένος | 
λαός, διαποτισμένος μέ τά  δημοκρατικά κη
ρύγματα τών Φιλικών, καθώς καί οί στρα-| 
τιωτικοί καί ό Δ . Ύψηλάντης, ήθελαν τό «Δη
μοκρατικόν πολίτευμα μέ τό όποιον εΐχεν ε
πανελθεί ή Ε λ λ ά ς  εις τήν ζωήν». "Ηθελαν 
δικαιοσύνη καί ίσοπολιτεία. Γ ι ’ αυτό (όπως! 
είδαμε καί παραπάνω), ό Ύψηλάντης καί ό 
Κολοκοτρώνης έματαίωσαν τίς  προσπάθειεα 
τών ολιγαρχικών, νά φέρουν τον Ιερώνυμο 
Βσναπάρτη. Δέν έχρειάζονταν βασιλιά, γ ια τ ί 
όπως έλεγε καί ό Κολοκοτρώνης «ό Θεός 
υπόγραψε τήν ελευθερία τής Ελλά δ ο ς κ α ί 
δέν άκυρώνει τήν υπογραφή του». Καί ό ειλι
κρινής φίλος τών Ελλήνω ν καί φιλελεύθε 
"Α γγλος συνταγματάρχης Στάνχω π, τόν Κο- 
λοκοτρώνη καί τόν Ύψηλάντη άναγνώριζε, ώς 
γνήσιους δημοκρατικούς. Καί τό Μαυροκορδά- 
το, ώς «Ολιγαρχικόν καί μοναρχικόν».

Καί ό Παπαφλέσσας ήταν δημοκρατικέ 
καί (κατά τό Σπηλιάδη), έλεγε, ότι ό 
έρθει βασιλιάς «θά πνίξη τόν σπόρον τής ε
λευθερίας διά τήν οποίαν άπωλλύμεθα οΐ 
Έλληνες* καί θά δυνηθώσι πλέον ο&τσν ν* 
άποσείσωσι τόν ζυγόν βασιλέως πεπολιτ- 
σμένου καί νά μή διατρέξωσι κινδύνους <?& 
βερωτέρους ή τούς σημερινούς;». Καί «ί 
(προσθέτει ό Σπηλιάδης), εΐχε δίκαιον».

Ε π ίσ η ς  καί ό ‘Ελβετός φιλέλληνας Μά- 
γερ, πού βρήκε ένδοξο θάνατο στο Μεσ 
λό γγι, έγραφε στά  «‘Ελληνικά Χρονικό» τής 
16.2.1824: «Πάσα μοναρχία θά ώμοίαζε κατ' 
ανάγκην τουρκικήν δεσποτείαν».

’Ακόμα καί ό μεγάλος σοφός ’Αδαμάντιος 
Κορσής, έλεγε: «Τό μέγιστόν όσων έτταθε
κακών ή ‘Ελλάς ήθελεν εΐσθαι ή εις Β α σ ι 
λ έ α  υ π ο τ α γ ή » .  Κ ’ έτόνιζεν ακόμη, κον
τά  σ τ ’ άλλα, σε γράμμα του στον Κου 
ριώτη, ότι ή μοναρχία « β λ α β ε ρ ά  
νεται εις τάς μικράς καί έρημωμένας άπο 
τυράννους χώρας, ώς είναι ή ταλαίπωρος *Ελβ 
λάς τήν σήμερον». Καί σέ άλλο του γραμμή 
στον ίδιο: «Μόναρχος καί μοναρχική αύλή
είς δύο πιθαμών (νά εΤπω ούτως) γήν, W  
Ελλά δα , κοττοικουμένην άπό Ολίγους καί ττ'̂  
χούς άνθρώπους, είναι νέα τής ‘Ελλάδος 
λ ω σ ι ς » .  Δέν ήθελε λοιπόν βασιλιάδες,  ̂
μεγάλος σοφός, ούτε «τους άντιχρίστους όλ 
γαρχικούς», άλλά μόνο « τ ό ν  κ υ ρ ί α  Ρ'  
χ ο ν  λ α ό ν » .

Καί ό άλλος μεγάλος ^Ελληνας, μέ πανε̂ * 
ρωπαίκή φήμη κ ’ έκτίμηση, ό I. Καποοη 
στριας, otctv ό Π. Π. Γερμανός του έσ τ^ Η  
άπό τήν Ιτα λ ία ν  τόν Α. Τσακάλωφ κ* &  
τούσε τή γνώμη του, γ ιά  εκλογή 6ασιλι<Λ 
έδινε τήν άπάντηση, ότι «μόνον ή ό μ 0



ν ο ι α των όμογενών θέλει φέρει καλά απο
τελέσματα*.

Δισφωτιστική έπίσης είναι και ή αγόρευ
ση τού Ρήγα Παλαμήδη στη Γερουσία (κατά 
τη συνεδρία τής 31 . 1 . 1847) : « Ή  περί βα
σιλείας ιδέα έγεννήθη άμα με την έπανά 
στάσιν, ά λ λ  ο ύ χ ΐ ε ί ς  δ λ ω ν  τάς 
κεψαλάς καί τά ς καρδίας* α ) διότι ή έπανά- 
στασις αυτή ήτο φύσει προϊόν δ η μ ο κ ρ α 
τ ι κ ό ν  καί β) διότι τά  καθιερωθέντα πρώ
τα συντάγματα ούδεΐς έτόλμα νά έκφράση 
καί ενεργή σ η άντιθέτως των βάσεων τούτων 
αΐτινες ήσαν ή ί σ ο π ο λ ι τ ε ί α .  *Οθεν 
καί έξ ύπαρχής καί μετά ταυτα μέχρι τέλους 
καί ή τοιαύτη μελέτη έγένετο καί προήχθη 
μερικώς ή κομμάτικώς κλπ.».

"Ωστε, τό σωστό είναι, ότι δχι δλοι οί 
"Ελληνες « έ ξ  α ρ χ ή ς » ,  έφρόντιζαν γιά  
εγκαθίδρυση μοναρχίας, άλλά μόνον οι ολι
γαρχικοί. Κι άν δεν επέτυχαν οι ίδιοι νά επι
βάλουν τη θέλησή τους, για τί συνάντησαν 
την έντονη αντίδραση των δημοκρατικών στοι
χείων, δμως τελικά, έγινεν εκείνο που φοβό
ταν καί ό σοφός Κοραής: Μέ την επέμβαση 
τών ξένων έγκαθιδρύθηκεν ή μοναρχία στην 
Ελλάδα. «Οι Μεγάλες Δυνάμεις (γράφει ό 
'Ελβετός καθηγητής του Πανεπιστημίου τής 
Λωζάννης, Ζάν Μεϋνώ), υπαγορεύσου, σύμ
φωνα μ’ ένα θέσμιο έκείνης τής εποχής, την 
προσφυγή στο μοναρχικό θεσμό καί διάλεγαν 
τον αντιπρόσωπο του βασιλικού οίκου, πού 
καλούσαν νά δώσει ένα βλαστό του γ ιά  την 
επάνδρωση του θρόνου τού νεοπαγούς βασι
λείου».

Καί μάλιστα, δχι συνταγματικό, άλλά «ά- 
πόλυτον μονάρχην»!

Γιά  νά μη γίνει τυχόν, καμιά παρανόηση 
(στο δτι καί οί όλιγαρχικοί ζητούσαν συν
ταγματική μοναρχία), αναφέρουμε τήν ερμη
νεία τού X . Σγουρίτσα, γ ιά  τή διαφορά της 
μέ τή βασιλευόμενη δημοκρατία: «Στή ν Συν
ταγματικήν Μοναρχίαν δλες oi εξουσίες πη
γάζουν άπό τόν Βασιλέα, ό όποϊος παρα
χωρεί στο Λαό ώρισμένες εξουσίες διά τού 
Συντάγματος. ’Αντίθετα, στήν Βασιλευομένην 
Δημοκρατίαν, δλες οί έξουσίες πηγάζουν άπό 
τον Λαό, ό όποϊος παραχωρεί, διά τού Συν
τάγματος, ώρισμένες έξουσίες στον Βασιλέα».

Παραθέτουμε συνοπτικά τά  κυριότερα βοη
θήματα. Σ τ ά  κείμενα, διατηρούμε τήν ορθο
γραφία τους. Κ . Παπαρρηγοπούλου, τ. Σ Τ ' ,  
37, 159 (έκδ. ’Ελευθερ.) « Ά ρ χ . Λόντου»,
τ. Τ ' ,  172, 183, 199. « Ά ρ χ . Ρώμα», (Έ θ ν . 
Βιβλιοθ., φάκ. 2123, 2124, άρθ. 2968, 2972, 
2983, 3633, 3 6 9 0 )1 8 2 3 -1 8 2 4 . «Χιακόν
Ά ρ χ.» , τεύχ. Ε ' ,  8 0 -  88. « Ά ρ χ . Κουντου- 
ριωταίων». Δ ' 1 2 5 -  132. « Ά ρ χ . ‘Ελλην. 
Παλιγ.», Β ',  118. Π. Κοντογιάννη, « Ίσ τ .
’Έγγραφ α», 177. Φιλήμονος, Δ Ι  Ε Ε ,  Δ ' ,  
514. Σ .  Τρικούπη, Γ ' ,  78. Σπηλιάδη, Α ',  
528, 629. Λ . Α . Ρακοπούλου, « Ό  Βασιλικός 
θεσμός έν *Ελλάδι», Έ φ . «Αθηναϊκή») 13.12. 
1965. Τ . Τουνη, «'Ο Βασιλεύς καί ό κυ
ρίαρχος Λαός», «Ελεύθερος») 19.12.1965. Τ . 
Σταμστόπουλου, «'Ο Εσω τερικός Α γώ να ς 
τού 1821», Β ',  4 4 2 -4 5 6 . I. Κ . Κορδάτου, 
« Ι.Ν .Ε .» , Β ' 4 8 7 -4 9 6 .
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Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΑΙ

Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Τ ο υ  Γ Ι Α Ν Ν Η

«...Λεν μπορούμε νά κατανοήσουμε τη διαδικασία που Ακολουθήθηκε στη l 
Σοβιετική 'Ενωση απέναντι στο ειδικό αυτό θέμα. Πιστεύουμε δτι ΘΑταν ενδε- 1 
δειγμένη μια διαφορετική Αντιμετώπιση αντί της δικαστικής δδον και της βα- j 
ρειας καταδίκης» έδήλωσε δ καθηγητης της φιλοσοφίας Γιάννης Ίμβριώτ?]ς, I 
μέλος της Έ κτελεκτικης ’Επιτροπής της ΕΛΑ καί συνεπώς εκφράζοντας ΰπεύ-1 
έλυνα την πολιτική της Απέναντι στα πνευματικά ζητήματα. Πρέπει νά σημειω
θ ε ί δτι ή πολιτική αυτή έχει επίσημα διακΐ]ρυχτεΐ καί δημοσιευτεί ώς προγραμ
ματική Αρχή καί τονίζει δτι ή Ε Δ Α  Αποκλείει τον περιορισμό τής πνευματικής 
ελευθερίας με διοικητικά μέτρα.

*Η  εξαιρετικής σημασίας εκδήλωση τον Γιάννη ’Ιμβριώτη δημοσιεύεται μέ 
μορφή συνέννευξης προς τήν εφημερίδα «Α υγή» τής 17ης Φεβρουάριου 1906. \ 

Τό πλήρες κείμενο τής συνέντευξης έχει ώς έξης:

ΕΡΩΤ.: Ή  δίκη καί καταδίκη δύο συγγραφέων στη Σ.Ε. προκαλεϊ καί έν- : 
διαφέρον καί θόρυβο. Πώς βλέπει ή ΕΛΑ το ολο ζήτημα; 1 Γ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν θάθελα ν’ απασχολήσω αΰτή τή φορά τις στήλες σας γιά 
τό πιο γενικό, τό μεγάλο θέμα τής πνευματικής έλευθερίας στον σοσιαλιστικό κό
σμο. Γιά μιά τέτοια διερεύνηση θά είχε πρωταρχική σημασία νά καταγράφ 
τις άλλαγές πού έπήλθαν στη διάρκεια τής σοβιετικής έξοοσίας τις τόσο πελώριες, 
μέ τούς τόσο Ιλιγγιώδεις ρυθμούς: ’Από τί δεσμά Απαλλάχθηκε ή πνευματική ζωή* 
πόσες δυνατότητες μόρφωσης καί πολιτιστικής ανάπτυξης παρέχονται σήμερα <τά 
μεγάλες μάζες’ πόσο πλήρης ελευθερία συνείδησης εξασφαλίζεται στά ζητήματα 
τής θρησκείας* σέ ποιό βαθμό καλλιεργούνται τά ύψηλά Ανθρωπιστικά ιδανικά κ# 
προβάλλεται τό όραμα τής προόδου* τί έφόδια παρέχονται γιά τήν δλο καί πληρέ
στερη κατανόηση τής εποχής μας* μέ τις απεριόριστες δυνατότητες καί τις φοβε
ρές Απειλές* πώς έςοπλίζονται πνευματικά εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι γιά νά 
προάγουν, νά εξυπηρετούν τον άνθρωπο. Αυτά δέν γίνονται σέ μιά συνέντευξη* 
Περιορίζομαι νά υπογραμμίσω —  καί δ κ. Θεοοωράκης Ισωσε πρόσφατα άπό τις 
στήλες σας μιά πανοραμική Απεικόνιση τού ίδιου θέματος —  δτι, άπό τή θεμελι 
αύτή πλευρά, τό υψηλότερο σημείο πνευματικής καί πολιτιστικής Ανόδου πού π** 
ρουσίασε ώς σήμερα ή ανθρωπότητα, βρίσκεται Ακριβώς στις σοσιαλιστικές χώρ 
ΓΓ αυτό καί αισθανόμαστε βαθύτατη Αποστροφή γιά δλους έκείνους πού, βο36
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Τά πνευματικά ζητήματα 
στην αυριανή 'Ελλάδα 

τής Έϋνικής 
Δημοκρατικής ’ Αλλαγής 

αντιμετωπίζονται 
έξω από καταναγκασμούς

γμένοι ως τό λαιμό στο άντιπνευματικό καθεστώς τοϋ βιασμού των συνειδήσεων 
καί τής βιομηχανίας τής υποταγής, «έςεγείρονται» δταν κατ’ έξαίρεσιν παρουσιά
ζεται κάτι, σάν Iκείνο πού γ ι’ αυτούς είναι κανόνας.

Ειδικότερα τώρα, για νά έκφραστούν κρίσεις ώς προς τήν δίκη καί καταδίκη 
τών δύο συγγραφέων υπάρχει μια δυσκολία: Το γεγονός δτι δυστυχώς δόθηκαν 
στη δημοσιότητα λιγοστά στοιχεία. Πάντως, έφ’ όσον τά κείμενα τών δύο συγγρα
φέων διαστρεβλώνουν καί άμαυρώνουν τη σοβιετική κοινωνία, τις κατακτήσεις 
καί τά ιδανικά της, κατανοούμε απόλυτα τήν ευαισθησία πού έπεδείχθη στή Σ.Ε., 
ευαισθησία πού έχει καί κάθε προοδευτικός διανοούμενος σ’ δλη τη γή προκειμένου 
γιά ιδανικά καί κατακτήσεις πανανθρώπινης σημασίας. Τήν ώρα πού ό άντικομ- 
μουνισμός είναι τό ιδεολογικό βάθρο τών σφαγών στο Βιετνάμ καί τής «κλιμακω
τής» επίθεσης εναντίον τής άνθρωπότητας, τήν ώρα πού δ Σάρτρ δηλώνει άπερί- 
φραστα πώς δέν θά γίνει όργανό τού λυσσαλέου άντικομμουνισμού, προπετάσματος 
τής βίας καί τού εγκλήματος, οί συκοφαντικές έπιθέσεις κατά τής σοβιετικής κοι
νωνίας δέν είναι δυνατόν νά μην προκαλοΰν την άγανάκτηση κάθε πνευματικού 
άνθρώπου. Καί θεωρούμε δικαίωμα καί καθήκον τής σοβιετικής κοινωνίας νά 
προασπίζει τις κατακτήσεις της, πού είναι κατακτήσεις δλης τής άνθρωπότητας.

Έ ς ίσου όμως κατηγορηματικά δηλώνουμε δτι δέν μπορούμε νά κατανοήσου
με τη διαδικασία πού ακολουθήθηκε στή Σοβιετική Ένωση άπέναντι στό ειδικό 
αυτό θέμα. Πιστεύουμε δτι θάταν ένδεδειγμένη μιά διαφορετική άντιμετώπιση 
άντί τής δικαστικής δδοϋ καί τής βαρείας καταδίκης. Πολύ περισσότερο σήμερα, 
5τή Σοβιετική Ένωση, βπου ή δύναμη τής σοσιαλιστικής πραγματικότητας καί ή 
Ακτινοβολία τών σοσιαλιστικών ιδεών είναι ισχυρότερη άπό κάθε φορά. Ή  πίστη 

ελευθερία τής σκέψης καί τής έκφρασης διαπνέει άλλωστε δλο τό έργο τής 
ΕΔΑ. ’Αποκαλύπτουμε τήν ψεύτικη βιτρίνα τής «Ελευθερίας» τού ιμπεριαλιστικού 
κοσμου. ’Αγωνιζόμαστε γιά τήν έλευθερία τού πνεύματος στόν τόπο μας δπου κυ- 
Ρ^ρχε- €αρύ καταπιεστικό καθεστώς. Καί επεξεργαζόμαστε έτσι έμπρακτα τήν 
* °ΡΧ-ωτη τής πνευματικής ελευθερίας στήν αυριανή Ελλάδα τής Εθνικής Δημο
κρατικής ’Αλλαγής, δπου τά πνευματικά ζητήματα θ’ Αντιμετωπίζονται έξω άπό 
καταναγκασμούς.

Δυστυχώς γιά δσους δραματίζονται εύκαιρία γιά νέα άντικομμουνιστική ύστε-
χωρίς έλπίδα κάθε προσπά-
τή συντριπτική πλειοψηφία

. , , „  ,νο: Τήν νικηφόρα άντιμετώ-
Ι’ί37', Ιμπεριαλιστικής έπίθεσης, τήν Ιπιβολή τής Ειρήνης τής Δημοκρατίας, 

Ελευθερίας. 37



Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν  Δ Ι Α Ν Ο Ο Υ Μ Ε Ν Ω Ν  Γ Ι Α  
Τ Η Ν  Κ Α Τ Α Δ Ι Κ Η  Τ Ω Ν  Σ Ο Β Ι Ε Τ Ω Ν  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ω Ν

Βαθύτατη θλίψη κι έντονη άνηουχία προκάλεσε στους 
προοδευτικούς πνευματικούς ανθρώπους τής χώρας μας 
ή παραπομπή σε δίκη τών δύο αοβιετών συγγραφέων. 
Ή  βαρεία καταδικαστική άπόφαοη πού ακολούθησε 
προξέν?]θε ακόμα μεγαλύτερες άντιδράσεις πού Ικφρά- 
ζονται στο πιο κάτω τηλεγράφημα διαμαρτυρίας πού 
εστάλη προς τον πρόεδρο τής Κυβέρνησης τής ΕΣΣΔ.

Π ΡΟ Σ
Τ Η Ν  Α .Ε . ΤΟΝ Π ΡΟ ΕΔ ΡΟ  

Τ Η Σ  Σ Ο Β ΙΕ Τ ΙΚ Η Σ  Κ Υ Β Ε ΡΝ Η Σ Η Σ
ΜΕΣΩ

Τ Η Σ  Σ Ο Β ΙΕ Τ ΙΚ Η Σ  Π Ρ Ε Σ Β Ε ΙΑ Σ  ΑΘΗΝΩΝ
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«Οί ύπογραφόμενοι 'διανοούμενοι καλλιτέχνες, δπαδοί τοΰ προοδευτικού κι
νήματος, διαμαρτυρόμαστε για τήν καταδίκη τών συγγραφέων Άντρέΐ Σινιάφσκι 
καί Γιούλι Ντάνιελ άπό σοβιετικά δικαστήριο στίς 14 Φεβρουάριου 1966 καί ζη
τούμε άπά τη σοβιετική κυβέρνηση τήν άμεση άπελευθέρωσή τους.

’'Εχουμε τήν πεποίθηση δτι ή έλεύθερη έκδήλωση τής γνώμης, ακόμα κι* αν 
αύτή άποτελεΐ διαστρέβλωση τής πραγματικότητας είναι δικαίωμα στοιχειώδες 
βχι μόνο για τούς πνευματικούς άνθρώπους, άλλα για κάθε άνθρωπο. Τά δικαίωμα 
αύτά είναι αυτονόητο καί σύμφυτο σ’ ενα καθεστώς πού έπιδιώκει τήν άπελευθέ- 
ρωση τού άνθρώπου άπο κάθε μορφή καταπίεσης Ολικής καί πνευματικής, καί τή 
διαπαιδαγώγηση πολιτών μέ έλεύθερη συνείδηση.

Οί άντίπαλες γνώμες δέν μπορούν ούτε καί πρέπει νά καταπολεμούνται μέ 
διοικητικά μέτρα ή ποινικές διώξεις, άλλα νά άντικρούωνται μέ τάν διάλογο καί 
τήν άντιπαράθεση τών άδιάσειστων έπιχειρημάτων πού προσφέρουν δχι μόνο ή 
σύγχρονη διαλεκτική σκέψη, άλλά καί τά τεράστια έπιτεύγματα τού σοσιαλισμού».

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΓΧΩΣΤΑΚΗΣ. ΑΛΕΞΗΣ ΑΡΓΓΡΙΟΓ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΓΝΑΡΟΠΟΓΛΟΣ, Ο
ΡΕ ΣΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΗΣ, ΒΑΣΩ ΚΑΤΡΑΚΗ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΓΔΟΓΦΑΚΟΣ, Μ.ΑΡΙΑ ΚΩΣΤΑΚΟΓ, 
ΒΓΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ, ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΙΛΛΙΕΞ, ΜΕΝΤΗΣ ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΓ (ΜΠΟΣΤ-). 
ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΝΕΔΑΚΗΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΓ, ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ HE- 
ΤΡΗΣ, Κ. ΠΟΡΦΓΡΗΣ, ΔΗ Μ. ΡΑΤΤΟΙΙΟΓΑΟΣ, ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΣΙΑΠΚΙΛΗί, 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΣΙΡΚΑΣ, ΜΑΝΟΛΗΣ ΦΟΓΡΤΟΓΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ Φδ' 
ΚΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΧΗΣ.



Α Ν  Λ Γ Η Λ I Λ Α Ι Ι Ο Φ Α Σ Π

τ ο υ  P E T E R  W E IS S
Μ ε τ α φ ρ ά ζ ε ι  ό  Π . Σ κ ο ύ φ η ς

Σέ Ιδιαίτερο τεύχος τον δυτικογερμανικον περιοδικού «Theater heute» δη
μοσιεύτηκε το καλοκαίρι του 965 το τε?.ευταΐο θεατρικό έργο τον Peter Weiss 
«'Η ανάκριση». Στο Ιδιο τεύχος αναδημοσιεύτηκε και μια συζήτηση πού είχε ό 
Weiss τό Νοέμβρη τον 1964 μέ τον A . Alvarez για το BBC καί ή όποια είχε 
δημοσιενθεΐ στό αγγλικό θεατρικό περιοδικό «Encore».

Στις 3 Σεπτέμβρη I960 ό Weiss έγραψε από τι) Στοκχόλμη, δπον βρί
σκεται, ανοιχτό γράμμα στό «Theater heute» και διαμαρτνρήθηκε πού χωρίς 
την έγκρισή του δημοσιεύτηκε συζήτηση τον, τιού είχε γίνει τό 1964 και δεν 
προοριζότανε για δημοσίευση, ενώ παραγνωρίστηκε τό σχετικό μέ τις απόψεις 
τον γιά τούς δύο κόσμους και την τέχνη γραφτό τον μέ τον τίτλο «*Αναγκαία 
άπόφαση» που είχε δημοσιευτεί τό 1965 τιρώτα στην εφημερίδα τού άνατολικοϋ 
Βερολίνου «Neues Deutschland > καί στην εφημερίδα τής Στοκχόλμης « Daqens 
Nyheter» κι ύστερα στό δντικογερμανικό ( ’Αμβούργο) φοιτητικό περιοδικό 
«Konkret».

To «Theater heute» δημοσίευσε στό τεύχος τον Όκτώβρη 1965 και τό 
«ανοιχτό γράμμα)) καί τό « ’Αναγκαία άπόφαση» απ’ δπον τό μεταφράσαμε για  
τούς αναγνώστες τής Ε.Τ.

Π .Σ .

Κάθε κείμενο πού γράφω κχΐ τό δίνω 
δημοσίευση είναι πολιτικό, που θά 

κει επιδιώκει μιά επαφή μέ ευρύτερες δ
ιάδες λαού, για νά επιτύχει σ’ αυτές 
μ*·ά ορισμένη επίδραση. Την μετάδοση 
“ής σκέψης μου, που τήν εμπιστεύομαι 
σ ένα μέσο επικοινωνίας, επακολουθεί ή 
έπες εργασία της από τούς καταναλωτές. 
0 - ρύπος μέ τόν όποιο γίνονται δεχτά 

τά λόγια μου καθορίζεται σέ μεγάλο βα- 
από τό έκάστοτε κοινωνικό καθεστώς 

*ά..ω Xi.o τό όποιο θά γίνει ή έπεξεργα-
Κ επειδή τά λόγια μου πάντα 

αποτελούν μονάχα ένα ελάχιστο κομμα
τάκι μέοα στήν κοινή γνώμη, πρέπει 

τή μεγαλύτερη δυνατή άκρί-
 ̂ γιά νά μπορέσω νά ανοίξω δρόμο 

^  τις απόψεις μου.

έκλογή ιής γλώσσας πού χρησιμοποιώ 
07 γρά* :μο λειτουργία Εργαλείου

μόνο. Διαλέγω τή γλώσσα πού κατέχω 
καλύτερα. Στήν περίπτωσή μου, αυτή εί
ναι ή γερμανική γλώσσα.

Τό πλεονέκτημα στή χρησιμοποίηση 
αυτής τής γλώσσας βρίσκεται στό δτι κά
θε λέξη μπαίνει αμέσως κάτω από έπι- 
σταμένη έρευνα. Ή  διαίρεση τής Γερ
μανίας σέ δυό κράτη μέ διαμετρικά αντί
θετη κοινωνική διάρθρωση εκφράζει τή 
διαίρεση του κόσμου. Οί μαρτυρίες ένός 
γερμανόφωνου συγγραφέα τοποθετούνται 
αμέσως στή ζυγαριά δπου ύποβάλονται στά 
δυό διαφορετικά συστήματα Αξιολόγησης. 
Αυτό Απλοποιεί τή δουλειά μου. "Ο,τι 
γράφω πέφτει άμέσως στό καμίνι τών 
γνωμών. Έ ν  τούτοις, τά προβλήματα καί 
ο! συγκρούσεις πού καταπιάνομαι δέν συν
δέονται μόνο μέ τό γερμανόφωνο χώρο, 
Αλλά αποτελούν μέρος μόνο τού θέματος 
που σήμερα εξετάζεται σ’ δλες τΙς γλώσ- 
οες.



Μολονότι δ χωρισμένος στά δύο κόσμος 
έχει άπειρες Εσωτερικές διαιρέσεις καί 
είναι γεμάτο; άπό περίπλοκες και συ
χνά άλληλομαχόμενες τάσεις, διακρίνε- 
ται έν τούτοι; καθαρά σέ δύο μπλόκ. Τό 
ένα περιλαμβάνει τίς Εν μέρει έγκχθιδρυ- 
μένε; καί έν μέρει διαμορφούμενες σο
σιαλιστικέ; δυνάμει; καθώς καί τα άπε- 
λευθερωτικκ κινήματα στις πρώην αποι
κίες ή στί; χώρε; πού ακόμα βρίσκον
ται κάτω από δικτατορικό καθεστώς. 
Τό άλλο περιλαμβάνει τήν καπιταλιστι
κή κοινωνία, αρχίζοντας από τό έλεύ- 
θερο, χωρίς περιορισμούς ανταγωνιστικό 
Επιχειρηματικό πνεύμα, μέχρι τήν ανώτα
τη ιμπεριαλιστική συγκέντρωση. Έ ν τού
τοι; καί σ’ αυτό τό μπλόκ συναντά κα
νείς, προ παντός στίς σκανδιναβικές χώ
ρες, ευρύτατη εκδημοκράτιση καί κοινω
νικούς θεσμούς, αποτελέσματα τών τα
ξικών αγώνων. Τό έργο τών εργατικών 
κινήσεων ή κυβερνήσεων μένει σέ τελευ
ταία ανάλυση φυλακισμένο κάτω από τήν 
κυριαρχία εκείνων πού διαχειρίζονται τό 
μεγάλο κεφάλαιο καί οί όποιοι ποτέ δέ 
θα παραδώσουν, από μόνοι τους, τα όσα 
κατέχουν. Ί1 φτασμένη σέ δψηλό επίπε
δο κοινωνία τής ευημερίας, δεν είναι τ ί
ποτε άλλο από μια ταξική κοινωνία υ
ψηλότερου επίπεδου, στην οποία ή άλλοτε 
επαναστατική εργατική τάξη άποχτάει τήν 
τάση νά άναδέχεται τα αστικά πρότυπα.

Υποχρέωσή μου είναι να εξετάσω μέ 
ποιό τρόπο τα λόγια μου θά γίνουν κα
τανοητά από τούς συνομιλητές μου στόν 
διαιρεμένο κόσμο.

Ή  πείρα μου δείχνει πώς, μέσα στό 
μττλόκ εκείνο πού άποκαλεί τόν εαυτό 
του ΕΛΕΓΘΕΡΟ ΔΓΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ, βρί
σκει αναγνώριση κάθε καλλιτεχνική έκ- 
δήλονση, πού εκφράζει υποκειμενικά βιώ
ματα καί φορμαλιστικά πειράματα, δπως 
επίσης έκτιμιέται μιά κοινωνική κριτική, 
έφόσο δέν ανοίγει ρήγμα στά καμουφλα- 
ρισμένα μέ ουμανισμό καί δημοκρατία 
σύνορα τού κοινωνικού καθεστώτος. Ένώ 
στόν αισθητικό τομέα δέν χαράζονται κα- 
νενός είδους δρια καί κάθε καινούργια 
ανακάλυψη στόν τομέα αυτό βρίσκει τους 
δραστήριους μεταπουλητές καί καταναλω
τές της, κάθε τι πού προσκρούει στό κοι
νωνικό καθεστώς Οποβάλλεται σέ λεπτό-

5.

6.

μερέστατο έλεγχο. Γιά τόν συγγραφέα,]
ή διάγνωση τών κοινωνικών* δρίων συν-] 
δέεται μέ μεγάλες δυσκολίες γιατί τήι 
ελευθερία πού τού παρέχεται συχνά τή> 
νο;ιίζει απόλυτη ελευθερία. Έ χ ε ι νά δια- 
δράμει μακρύ δρόμο, ώσπου νά φτ< 
εκεί πού ή ελευθερία του δέν θά ε!ν< 
πια ακίνδυνη γιά  τήν κοινωνία.

Οπως στό δυτικό μπλόκ ή καλλιτεχνικ 
δουλειά έχει τήν ύψηλότερη τιμή δτ 
παρέχει στούς καταναλωτές μιά αισθητι
κή καί πνευματική απόλαυση ή μιά συγ
κινησιακή δόνηση, έτσι στήν άπένα 
πλευρά εξετάζεται ή πρακτική λειτο 
γία τού καλλιτεχνικού έργου. Φορ 
στικά πειράματα, εσωτερικοί μονόλογ 
ποιητικές εικόνες, παραμένουν άτελε 
ρητά άν δεν είναι χρήσιμα στήν έργ 
γιά τή νέα διαμόρφωση τής κοινωνί

Μεγαλωμένοι κάτω από τήν Ιδέα μι 
χωρίς ορούς ελευθερίας στήν έκφ: 
αισθανόμαστε εδώ εμπόδια στίς πρ 
σεις μας όσο θα εκτιμάμε τή'; αύτ 
τής τέχνης περισσότερο από τό σκ 
της. "Αν αποδεχόμαστε τό σκοπό, μ 
ρούμε τότε καί ν’ αγωνιστούμε γ ιά  τή* 
επιβολή τών πιό τολμηρών μορφών, για
τί γνωρίζουμε δτι σέ μιά έπανά 
τού κοινωνικού καθεστώτος ταιριάζει 7 
μια επαναστατική τέχνη.

Γι’ αυτό αποτελεί αντίφαση δταν d  
μερικές σοσιαλιστικές χώοες ή τέχ 
βάσει τής δύναμης πού ενυπάρχει σ* 
τή, καθηλώνεται καί καταδικάζεται *1 
παραμένει άχρωμη, ενώ στίς αστικές χό| 
ρες, από έλλειψη δεσμών, άναπτ 
μέχρι αναρχισμού.'

αξία

καί

Κ’ εδώ ανακύπτει γιά μένα τό έρώ' 
τής εκλογής. Μέ ποια από τίς δυό πλ^Ί 
ρές θα άττοφασίσω νά συνταχθώ; Σέ 
άπό τίς δυό πλευρές βλέπω, πέρα Ε β 
ατέλειες, αντιφάσεις καί λάθη, τή 
νατότητα μιας εξέλιξης, πού άντατ< 
νεται στίς απόψεις μου περί άνθ; 
σμου καί δικαιοσύνης; Μπορώ νά ύαί 
κήσω τήν ίδια μου τήν αβεβαιότητα, 
ίδια μου την αμφιταλάντευση καί νά 
περιλάβω συνειδητά στή δουλειά μο*> 
πολιτική επίδραση, πού ώς τώρα ε1 
Χωνότανε παθητικά μέ τό νά π?< 
μαι πρός τούς καταναλωτές σαν #  
μος σύντροφος συζήτησης; Μπορώ



κατχλείψω τήν άνετη τρίτη θέση, πού 
μοΟ άφηνε πάντα ανοιχτή μιά πισινή πόρ
τα από τήν όποία μπορούσα νά γλυ- 
στρήσω στην ουδέτερη μεθόριο τής γυ
μνής φαντασίας;

Ή  τοποθέτηση κιόλας αυτού τού ερω
τήματος είναι ή αρχή τής Απάντησής 
του. Στήν πορεία των αναζητήσεων πού 
κάνω για νά καταλήςω σέ μιαν απάν
τηση βλέπω δτι δυό μόνο δυνατότητες 
όπάρχουν και δτι ή επιμονή οτή θέση 
μή συμμετοχής οδηγεί σέ μιαν δλο και 
μεγαλύτερη ματαιότητα.

"Αν διαλέξω σαν παράδειγμα εργασίας 
τον τομέα μου τής γερμανικής γλώσσας, 
διαπιστώνω πώς στό δυτικό γερμανικό 
κράτος, ή άναποφασιστικότητα μου, οι 
αμφιβολίες μου, δχι μόνο γίνονται απο
δεκτές άλλα επιδοκιμάζονται κιόλας. Αυ
τό είναι φυσικό. "Οσο δίνω έκφραση μόνο 
στή δυσαρέσκεια μου, στήν αηδία μου 
για τήν κοινωνία, τούτο παραμένει ένα 
ψυχολογικό πρόβλημα πού δεν ενοχλεί 
τούς κυρίαρχους σείς μηχανορραφίες τους. 
Μοϋ επιτρέπεται νά ιστορώ άνεμπόδιστα 
τήν κατάσταση τού αδιεξόδου μου γιατί 
τό αδιέξοδό μου έχει σαν προϋπόθεση 
τή δύναμη των θεσμών τους. Μου αγο
ράζουν ακόμα καί τΙς π  ιό παράλογες 
ιδέες μου, τό χλευασμό μου, τήν είρω- 
νία μου, γιατί έτσι παρέχω στους δυνα
τούς τήν απόδειξη τής γενναιοδωρίας 
τους. Αισθάνονται τόσο ασφαλείς στις θέ
σεις τους ώστε μοδ είναι επιτρεπτό νά 
υποστηρίζω πολλά πράγματα πού τά θεω
ρώ προοδευτικά. Εγκρίνουν ευνοϊκά δ- 
ταν παραδίνομαι στήν άποψη δτι οί ύ- 
πάρχουσες κοινωνικές διαφορές είναι δυ
νατόν νά εξισωθούν σιγά - σιγά. *Ένα 
από τά κύρια επιχειρήματα τών κυβερ- 
ώντων, άλλωστε, είναι δτι ο! διαφορές 
αύτε: έχουν άρθεϊ σέ μεγάλο βαθμό καί 
δτι εργοδότες καί εργαζόμενοι βρίσκον- 

^ήμ^ρα σέ μιά κοινότητα συμφερόν
των μέ Ισα δικαιώματα. Κ’ εδώ βρίσκο- 
ραι αντιμέτωπος μέ όλόκληρο τόν κό- 
σμο τους από ραφιναρισμένα κατευθυνό- 
μενες πλαστογραφήσεις τής πραγματικό- 
τη ^ ·  Κατέχοντας τά μέσα επικοινωνίας 
**ί εξουσιάζοντας τήν εκπαίδευση, έπιβάλ- 
λου; .:ς απόψεις τους σ’ δλα τά στρώματα 
τού πληθυσμού. Επειδή κατέστησαν εν μέ-

ρει άβλαβή μιάν αριστερή αντιπολίτευση 
ή ή αντιπολίτευση αυτή έν μέρει λόγω 
επιφανειακών έπιτυχιών προσαρμόστηκε 
στήν αυταπάτη τής ευημερίας, σπάνια 
μπαίνει τό ερώτημα για  τό υπόβαθρο 
αυτής τής ευημερίας καί τό θέμα σέ βά
ρος ποιου επιτεύχθηκε αυτό τό επίπεδο 
εύημερίας. "Οταν συμβει κάτι τέτοιο, 
τότε βρίζεται μέ τόν πιό βρώμικο τρόπο 
εκείνος πού θέτει τό έρώτημα, καί φα
νερώνεται πόσο φθαρμένοι είναι οΐ δροι 
οόμχνισμός καί δημοκρατία στό οικόσημο 
τών κρατουντών.

Στό ανατολικό γερμανικό κράτος αξιολο
γείται σάν δείγμα ξεπεσμού ή παράλειψή 
μου νά πάρω θέση. ’Ακόμα κ’ οί πιό 
αρνητικές περιγραφές μου τού αστικού 
πολιτισμού παραμένουν χωρίς νόημα, δσο 
σ’ αυτές δεν κάνω απόπειρα νά ελευθε
ρωθώ από τήν περικύκλωση. "Η δσο φαν
τάζομαι πώς έκεΐ προφυλάοσεται ή άκε- 
ραιότητα καί ή έλευθερίχ κίνησής μου, 
παραμένω ένας φυλακισμένος αυτής τής 
κοινωνίας, κι άν νομίζω πώς ή κοινωνία 
αυτή μπορεί ακόμα νά μεταβληθεϊ με 
κοινωνικές προσπάθειες. Ησυχάζω έτσι τή 
«συνείδησή μου μόνο καί έξιδανικεύω τό 
γεγονός δτι άπ’ αύτή τήν κοινωνία πο
ρίζομαι τά πρός τό ζεϊν μου. Οί επιθέσεις 
ενάντια στή διαφθορά, στήν εκμετάλλευ
ση καί στή μόλυνση τών απόψεων πού 
κχτευθύνετχι από τά ιδιωτικά μονοπώ
λια δεν δδηγουν σέ τίποτα άν δέν πα
ρουσιάζουν καί μιά σαφή άλλη λύση. 
σΟπως στο δυτικό κράτος αναμένεται από 
τό συγγραφέα προπαντός μιά πολιτική 
έπιφυλακτικότητα, έτσι στό ανατολικό 
κράτος αξιώνεται προπαντός μιά καθαρή 
πολιτική θέση.

Καί μ’ αυτά απομακρύνομαι πάλι από 
τό στενό δρο τού γλωσσικού χώρου καί 
παίρνω σάν προϋπόθεση γιά  τήν καλλι
τεχνική εργασία τόν κόσμο όλόκληρο σάν 
πεδίο δράσης.

Σ’ αυτόν τόν κόσμο λαμβάνεται ή α
πόφαση. Οί κατέχοντες τής γής, μιά 
σχετικά μικρή όμάδα, καταβάλλουν σή
μερα προοπάθειες νά ένισχύσουν καί νά 
υπερασπίσουν τις θέσεις τους. ’Αφού έκ- 
μεταλλεύτηκαν τήν κατάσταση ανάγκης 
πού άκολούθησε μετά τόν πόλεμο καί



Αποκόμισαν Απ’ αυτή για άλλη μια φορά 
ύπερδολικά κέρδη, βρίσκονται τώρα αντι
μέτωποι προς τΙς αφυπνισμένες καί πάλι 
δυνάμεις των λεηλατηθέντων λαών. Τό 
φάντασμα πού προ£χλλει μπροστά τους 
δέν περιφέρεται μόνο στήν Ευρώπη Αλλα 
παντού δπου στρέψουν τό βλέμμα τους. 
"Οπου καί να χτίζουν τα κάστρα τους, 
στήν ’Αφρική, στήν ’Ασία ή στή Λατι
νική ’Αμερική, φουντώνουν απελευθερω
τικά κινήματα, πού δεν συγκρατιουνται 
πιά. Σέ πολλά μέρη έχουν ακόμα τή(ν 
ύπεροχή χάση στα δπλα καί τούς μισθο
φόρους τους. Μπορούν ακόμα να σκορ
πάνε τόν τρόμο κατακαίοντας χωριά καί 
περιοχές, μπορούνε ακόμα νά εποπτεύουνε 
έθνη με τήν κτηνωδία τους και τούς οι
κονομικούς έκβιασμούς τους, δμως ιστο
ρικά μάχονται για  μια χαμένη υπόθεση.

’Απέναντι σ’ αυτούς επιβάλλεται σ ιγά - 
σιγά μια δύναμη, πού ξεκινάει απ’ τό 
δτι τά αγαθά του κόσμου πρέπει νά Ανή
κουν στό Ιδιο μέτρο σ’ δλους τούς αν
θρώπους. Βρισκόμαστε ακόμα στό Αρχικό 
στάδιο αυτής τής ευρύτατης αλλαγής. 
Μερικές χώρες ξεπέρασαν σέ Ικανό βα
θμό τΙς οικονομικές δυσχέρειες πού γεν- 
νιώνται Από τό μοίρασμα τού κόσμου καί 
δημιούργησαν μια κομμουνιστική ή σοσια
λιστική κοινωνία, Αλλες μάχονται για  
τήν κοινωνία αυτή κατ’ Αρχήν κάτω Από 
τή σημαία ενός έθνικοαπελευθερωτικού 
αγώνα. "Ομως παντού, ανάμεσα Από τόν 
ψυχρό πόλεμο, πού ή εσωτερική του θέρ
μη ξεσπάει μόνιμα σέ φανερές έστίες Α
γώνων, εμφανίζονται διαφωνίες καί έρι- 
ζόμενα σημεία στήν Αντίληψη για  τό νέο 
κοινωνικό καθεστώς. Σ’ αυτή τήν κατά
σταση δ Αντίπαλος βρίσκει πλούσιο Ο
λικό γιά  να άναφερθεΤ στήν Αποτυχία ή 
στήν ούτοπία του σοσιαλισμού. Στήν πε
ρίπτωση αύτή καθήκον ενός συγγραφέα 
είναι: να παρουσιάζει ξανά καί ξανά 
τήν Αλήθεια γιά τήν δποία Αγωνίζεται, 
να Αναζητεί άκατάπαυστα κάτω από τις 
παραμορφώσεις τήν Αλήθεια.

01 κατευθυντήριες γραμμές τού σοσιαλι- 
•  σμού περιέχουν, για μένα, τήν έγκυρη 
 ̂ Αλήθεια. "Οποια λάθη κι Αν έγιναν έν 

όνόμαπ τού σοσιαλισμού ή θα γίνουν Α

κόμα, θα πρέπει νά άποτελέσουν μαθή
ματα καί νά ύποδληθούν σέ μια κριτική, 
πού θα ξεκινάει Από τις θ**μελιώδεις Αρ
χές τής σοσιαλιστικής κοσμοθεωρίας. Ή  
αυτοκριτική, ή διερεύνηση κατα διαλε
κτικό τρόπο καί ή μόνιμη δεκτικότητα 
για αλλαγή καί για παραπέρα εξέλιξη 
είναι συστατικά στοιχεία τού σοσιαλι
σμού. Ανάμεσα στις δυό δυνατότητες έ- 
πιλογής π ο ύ  μ έ ν ο υ ν  σ ή μ ε ρ α ,  
τή δυνατότητα να παραμεριστούν οί άδι- ] 
κες σχέσεις πού ύπάρχουν στόν κόσμο, τή 
β λ έ π ω  μ ό ν ο  σ τ ό  σ ο σ ι α λ ι 
σ τ ι κ ό  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  κ α θ ε σ τ ώ ς .  
Μεγάλωσα κι δ ίδιος στή*; Αστική κοι- I 
νωνία καί πέρασα τόν περισσότερο χρόνο, ] 
στή δουλειά μου καί στήν προσωπική μουί 
ζωή, μέ τό νά Αγωνίζομαι νά Απελεύθερων 
θώ Από τις στενές Αντιλήψεις, τις πρόκα-1 
ταλήψεις καί τόν εγωισμό, πού μού κλη
ροδότησε αυτό τό περιβάλλον. Για πολύ 
καιρό πίστευα πώς ή καλλιτεχνική έρ- 
γασία θα μπορούσε να μού εξασφαλίσει 
τήν άνεξαρττ^ία πού θα μού άνοιγε τόν 
κόσμο. Σήμερα δμως βλέπω δτι μιά τέ
τοια ανεξαρτησία τής τέχνης αποτελεί 
θρχσύτητα, Αν λάβουμε ύπόψη τό γεγο
νός δτι ο! φυλακές, στις χώρες εκείνες 
στις όποιες διατηρούνται οί φυλετικές 
διαφορές καί οί σχέσεις ιδιοκτησίας, εί
ναι γεμάτες μέ δεινοπαθούντες πρόμα
χους τής ανανέωσης. Καθένα από τά 
Αποτελέσματα τής δουλειάς μου, πού κερ- 
δίθηκε κάτω Από άποφευκτή έλευθερία, 
προέρχεται από τήν κατάσταση ένδειας 
πού ύφίσταται Ακόμα γ ιά  τό μέγιστο 
μέρος τού κόσμου.

Γι’ αϋτό λέω: ή δουλειά μου τότε 
μόνο μπορεί να άποβεί καρποφόρα δταν 
βρίσκεται σέ Αμεση σχέση μέ τίς δυνά
μεις εκείνες πού αποτελούν γιά  μένα 
τίς θετικές δυνάμεις αύτού τού κόσμοο 
Αυτές τίς δυνάμεις τις νιώθει κανείς 
σήμερα παντού, καί στό δυτικό κόσμο 
έπίσης, καί θ’ ΑποχτοΟσαν μεγαλύτερο 
βάρος, μεγαλύτερη Αλληλεγγύη καί μ1̂  
πιό ευρύτερη επίδραση αν εύρυνότανε ή ο** 
κτικότητα στό Ανατολικό μπλόκ κι &ν 
μπορούσε να ύπχρξει μια ελεύθερη 
Απαλλαγμένη Από δογματισμούς Ανταλλα
γή γνωμών.



ΕΝΤΕΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Τ ο ΰ  Ν ι κ η φ ό ρ ο υ  Β ρ ε τ τ ά κ ο υ

Ψ

Ή  αναχώρηση

Ευγενία Κωνστ. Βρεττάκου

Κατηφέδες, χρυσάνθεμά, βασιλικοί κι άρμπαρόριζες
θαρρούσε κανείς πώς άνθίζανε μές στο λιτό φέρετρό σου,
σά νά ρέαν στο βάθος του νερό καί πρωί'
βύζαιναν κι άνάσαιναν χαρούμενα, όπως
καί μες στα περβόλια, ενώ, σαν μαντήλα
τής Παναγίας ’φαντή με κλωστές άπ’ τούς κήπους,
σοΰ σκεπάζαν τό σώμα. Μόλις πού άφήναν
νά ξεβγαίνει άπό μέσα τους τό πρόσωπό σου, άπαλό,
γλυκύ, άστιγμάτιστο, χωρίς ίχνος τύψης,
σαν φεγγαράκι.

Δεν άλλαξε τό άγιο
χαμόγελό σου, δεν φθάρηκε. "Ηρεμη - ήρεμη,
θαρρούσε κανείς πώς στολίστηκες μόνη σου,
πώς Εαπλώθης, διπλώθης σεμνά,
καί κοιμήθης σταυρο>νοντας τά χέρια σου μόνη σου.

Τό κορμί σου λιανό σά σπαθάκι άγγέλου, 
τό φέρετρό σου μακρύ, καθώς τό πηγαίνανε 
πάνω στους ώμους τους, μες στό φθινόπωρο, 
κάτω άπ" τά δέντρα, δεν έδειχνε θάνατο.

Οί δουλειές σου τελειώσανε. Ζύμωσες, έπλυνες, 
συγύρισες όσο περνούσε άπ’ τό χέρι σου 

^τούτο τόν κόσμο. Πόνεσες, γέννησες.
Αφησες μές στην ψυχή μου τό γάλα σου.

τού ήλιου τό μάτι πού χρυσόφεγγε πάνω σου, 
Σ έβλεπε 6 Κύριος νά φεύγεις χαρούμενη.

Δέ θήλασες πάνω στήν άμμο.
Κροκεέζ 
Νοέμβρης '65 43



Χρίστος πάσχοον

Τδ μίσος, τδ ψεύδος, οί τύραννοι.

Συνεχής άλλοτρίωση
τού χορταριού τών Ψαρών,
τής κραυγής: «ϊτε παΐδες...»

Μού πληγώνει τδ μέτωπο, δσο 
άναλογεΐ στδν πολίτη 
Νικηφόρο Βρεττάκο, 

τ’ άκάνθινο 
στεφάνι τού Έθνους.

✓

Το δείπνο

Ά π ’ δταν ή φύση, έφτιαξε αύτό τδ κλωνί τού άρακά,
την πατάτα, τον άνιθο, άπ’ δταν ή θύελλα
έρριξεν έτοιμη στή γή τη φωτιά
κ’ Ιδίως άπ’ δταν βγήκε άπ’ τού χώ',ιατος
τή θήκη τδ χέρι μας, στερεώθηκε δ ήλιος
στον ουρανό.

Στέκεσαι δρθια,
ιέρεια τής Δήμητρας, πάνω άπ’ τή χύτρα.

Ή  φωτιά, δ άρακάς, ή πατάτα, τδ δείπνο. 
Μοιράστηκε δ ήλιος σέ άναρίθμητα πράγματα 
πού κινιούνται άνατείνοντας πάλι 
σ’ αύτόν.

Σέ ποιό νάχει άραγε
δοθεί δ περισσότερος; Τδ μεγαλύτερο μέρος του 
κάθεται άντίκρυ μου. Τδ μεγαλύτερο μέρος του 
κάθεται άντίκρυ σου —

καί
στους δυό μας άνάμεσα, ευλογία χιλιάδων 
πηγών, τδ ψωμί κΓ δ άρακάς κι δλα δσα 
τδ λιτδ κηροπήγιο τού γέλιου σου φέγγει 

κάθε βράδυ στά πιάτα.

Ή  ποίηση

‘Οταν έφυγαν δλα, δταν δλα έτελείωσαν, 
δταν ψάχτηκα —  τίποτα. Τότε βρήκα στδ στήθος μου 
μιά βελόνα χρυσή, καρφωμένη στδ δέρμα.
Κάπου, άόριστα, άνθη άσπρα σάλεψαν τότε.
Τότε βγήκα στδν κήπο, τότε μπήκα στδν κήπο. 

’Αποφάσισα τότε νά κεντήσω τή νύχτα μου.

m  i

4 4



* Ατενίζοντας το χέρι της μοίρας

\
’Αγαπώ σημαίνει γίνομαι κάτι καλό γιά τούς 
άλλους. Κάτι καλό όπως ή βροχή ή ό ήλαος, 
τό φρούτο ή ό δρόμος πού πατούνε τά πόδια τους.

Βκρειά σύννεφα κρέμονται σήμερα πάνω μου· όρθιες
σπαθιές κεραυνών πού στενεύουν τον κύκλο τους γύρω μου, φράζουν
παντού τόν ορίζοντα —

"Ελεος!
μή με σκοτώνεις! ΠρΙν άγαπήσω, μή μέ σκοτώνεις!

Κάμε, Κύριε, τούτος ό μεγάλος λυγμός,
νά γίνει ποτάμι, να φύγει άπ’ το στήθος μου’ νά φύγει, ν’ άφο-
μοιωθεΐ μέ τον ήλιο, νά γίνει ένα φως
ευγενικό στον πλανήτη μας* νά γίνει τό χώμα μου
τοπίο άσφαλές, γιά κάθε ένοεχόμενη άβυσσο, κάθε
πύρινο βέλος* άποσπώντας τό σάλι της
απ’ τον βίαιο άνεμο, νά προσφεύγει ή Ειρήνη
Μητέρα, λυσίκομη, καί νά στέκεται άνάμεσα
στά παιδιά, μέ τά χέρια, της, προστασία καί φώς,
περασμένα στους ώμους τους.

Κάμε νά φτιάξω 
Ιναν τόπο νά δέχομαι τόν Ιωσήφ, τή Μαρία, 
τον Αυξέντιο, τόν Κέννεντυ* ενα μικρό 
πανδοχείο στην δδό της φυγής πρός την Αίγυπτο.
Ν’ άνοίγουν κι άμέσως νά κλείνουν οί πόρτες μου 
σά νά χωρίζουνε τό σκοτάδι άπ’ τό φώς, 
τό χειμώνα άπ’ την άνοιξη* νά πέφτουνε πάνω τους 
άνθη άπ’ τά δέντρα μου, άνθη Ιαμα
τικά στίς πληγές τους.

Κάμε νά φτιάξω ένα παρήγορο 
τετράγωνο γής* δυό σελίδες περιβόλι, έναν τόπο, 
μικρό, γιά τόν άγιο Σεβαστιανό, τό Αουμούμπα, γιά δλους 
τούς δίκαιους πού κατασπαράζουνε οί ύαινες 
τού χρυσού* νά μπορούνε, δταν άστράφτουνε φόνο τά μέταλλα, 
νά κρύβουν τά πρόσωπα μές στά λουλούδια μου*
Νά φτιάξω μιάν έκταση στό δνομα τού ήλιου πατέρα 
εξω άπό τόν κίνδυνο.

Νά φτιάξω ένα άσυλο,
ωραίο, γιά τό φώς, σάν μιά κιβωτό έπιπλέουσα, δμοια 
μέ λευκή έκκλησιά στην κορφή τού Ταύγετου, δσο 
ν’ άποσυρθοΰν τά νερά, ή φωτιά, τό σκοτάδι, τά κύματα, 
που άπειλοΰν νά σκεπάσουνε τά δρη άπ’ δπου άνατέλλει καί δύει

ό ήλιος σου* δσο
νά βροΰν οί λαοί καί νά δώσουνε ό ένας στόν άλλο τά χέρια τους.

ΠρΙν
νά̂  γίνει ένα φώσφορο ούράνιο τό χώμα μου πάνω άπ’ τό φόβο, 
πριν νά τελειώσω, πριν ν’ άγαπήσω, πρίν νά σκορπίσω 
βροχή άπό φώς αυτό τό χαμόγελο: μή μέ σκοτώνεις! 45



Κυνηγώντας τον ήλιο

Κυνηγώντας τόν ήλιο, ξεπέρασα
τά πενήντα μου χρόνια, έφηβος πάντοτε' ντρέπομαι
να κοντύνω τό βήμα μου. Το απλωμένο μου χέρι,
φτερουγίζοντας πά'/τοτε, ζυγιάζεται πάνω
σέ μια κόψη φωτός. Προσπαθώ νά προφτάσω
να γίνω ό ήνιοχος αυτού τού φωτός.
άπάνω άπ’ τον κόσμο.

Ή  χάρη

Στής ψυχής μου τά φύλλα κάθονται τά πουλιά 
πού τραγουδάνε στο δάσος. ”Αν άνοίξω την πόρτα, 
ό ήλιος, σινδόνη καθαρά, θά τυλίξει 
τούς βιασμένους αρμούς τού βρεγμένου μου 
σώματος.

Ή  αίώνια χάρη
παραστέκει, έπανέρχεται. Έ χω  πατέρα, μητέρα, 
αδελφούς. Στον μεγάλο αυτό θάλαμο πού είναι 
ώραΐα ποικιλμένος με ουράνια σώματα, 
εχω τά μάτια σου. Λάμπουν σάν δίδυμος 
λύχνος στο μόδιο της ζωής μου. Σκυμμένος 
κάτω άπ’ το φως του, έκτελώ την άπσφαση 
πού μοΰ έπέβαλε ή φύση, όπως στη βλάστηση: 
Φτιάχνω ζωές. Γράφω ποιήματα.

'Ή έκταση τον χεριοϋ

Τδ χέρι σου, στοίχισεν αιώνες.
Στοίχισεν ήλιο πολύ καί πολλά
νυχτέρια τού σύμπαντος. Είναι άκριβό, δπως Ινας
γαλαξίας τό χέρι σου. Ηοιός θά τό κόψει;
Ηοιός θά τό κάψει; Ηοιός θά τ’ άγγίξει;
Τό χέρι σου είναι ό μακρύτερος 
κλώνος πού υπάρχει μες στό στερέωμα. ’Εγώ, 
γνωρίζω καλά τί στολίζω μέ άνθη, τί τραγουδώ. 
Γιά να φτιάξω τούς κρίκους ένος βραχιολιού 
κάνω μικρά κομματάκια τον ήλιο μου. Έγώ, 
γνωρίζω καλά πού ξοδεύω τήν ποίηση.

Έ χ ε ι έναν άπειρο βραχίονα τό χέρι σου.

Τό τυλίγω ποτάμια καμωμένα μέ άμέθυστους.



Καθημερινή συνάντηση

"Αν μιλώ μέ τόν άνεμο είναι γιατί 
κάτι ξέρει για σένα. Αύτός περιέχει 
τίς φωνές, τίς ανάσες, τόν αιώνιο 
τοϋ κόσμου μονόλογο. Κ/ ενα άπ’ τά ωραία, 
τά πιό τρυφερά, τά πιο θεία μέρη του, 
είναι άπο σένα! Καί ξέρω πώς είσαι καί συ, 
δταν πνέει στή στέγη ή τά φυλλώματα.

Πρωί, μεσημέρι, άπόγευμα, Ιδίως τή νύχτα, 
σέ μεταφέρω καθώς περπατώ στα μαλλιά μου.

Νοτιοδυτικές ακτές τής Πελοπόννησου

θέλω νά γράψω σέ μικρές πέτρες μικρά ποιήματα, 
θέλω νά φτιάξο) μι’ αμμουδιά φώτα’ μιάν όχθη αστέρια' 
νά κάμω φωτεινό ολόκληρον τον περίπλου 
τής γης, πού στρογγυλή είναι δπως ή καρδιά μου' 
αμέτρητων ετών φωτός νά κάμω τόν περίπλου.

"Ολα τά βότσαλά σου, θεέ μου, τ’ άγαπώ 
καί τήν άγάπη μου μπορώ άν μ’ άφήσεις νά την κάμω 
ποίηση, αγλάισμα, στόλισμα. Μιά σκαλωσιά μοΰ λείπει 

καί μιά Σιξτίνα, σάν τόν ουρανό.

Σημείωσε

Άφησμένο τό χέρι σου πάνω στην πέτρα 
άκούει τό νερό. Τό πρόσωπό σου μέ σκέφτεται. Σκέφτομαι 
τη μοίρα τοϋ κόσμου. Γεννήθηκα 
φώτα γιομάτος. Ή  Ελλάδα κ’ ή τύχη της 
μέ γιόμισαν δάκρυα. "Αν έπιζήσεις, σημείωσε 
πάνω στην πέτρα μου τό έπίγραμμα αυτό 
μέ τό χέρι σου πού άκούει τό νερό:

«Τή ζωή του σεβάστηκαν, 
σ:ά νιάτα του ή φτώχεια, στά βουνά οί κεραυνοί, 
στον πόλεμο οί σφαίρες. Ή  άγάπη του 
στήν Ελλάδα, τόν σκότωσε.»



Ο Μ. ΛΥΓΕΡΗΣ
ΚΑΙ ΤΑ
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Ό  Μάρκος Αυγέρης είναι ένας άττό τους τελευταίους έπιζώντες της μεγά
λης γενιάς, ττού σημείωσε έναν άττό τούς σημοίντικότερους σταθμούς των Γραμ
μάτων μας. Γεννημένος τον ίδιο χρόνο (1884) μέ τον Σικελιοενό, τον Καζςχντζά- 
κη, τον Βάρνςχλη, άνδρώθηκε δταν τό «Λυκόφως των ειδώλων» είχε συντελεστεί. 
Κουβαλώντας μέσα του τις καταβολές του 19ου αιώνα, έμτταινε άνυττοψίαστ< 
στον αιώνα των μεγάλων συγκλονισμών και αναμορφώσεων, ττού ό κάθε πνευμα
τικός άνθρωπος έπρεπε να άναλάβει ένα οτύξημένο ποσοστό ευθύνης, νά βρει 
ένοτν τρόπο νά γιομίσει τά δημιουργημένα ήδη στη συνείδηση του κενά, νά πο
λεμήσει μόνος του γιά κάτι άλλο πού θά του 'δίνε την αίσθηση τής σιγουριάς, 
γιατί κάθε παλιό πιστεύω έμοιαζε σάν μιά στέγη πού υποχώρησε κ’ ένιωθε κα
νείς πώς στον νέο αυτόν αιώνα έμενε ακάλυπτος.

Μέσα στην πορεία των νέων καιρών πού πέρα απ’ τις συγκρούσεις των 
ιδεολογικών ρευμάτων πού παλεύαν στο χώρο τών παλιών αξιών, σ η μ α δ εύ ο ν τα ι 
καί άπό γεγονότα όπως είναι αυτά τής Ρωσικής Επανάστασης καί τής Μικρα
σιατικής Καταστροφής, γεγονότα πού δεν είναι τυχαία αλλά βρίσκονται σέ συ
νάρτηση μέ ιστορικούς παράγοντες τούς όποιους υποχρεώνεσαι νά άνακαλύ- 
πτεις καί νά εξηγείς, θά σου ήταν αδύνοτο νά διαμορφώσεις μιά π ρ ο σ ω π ικ ό -  
τητα, χωρίς νά λάβεις μιά μαχητική ήθική στάση άπέναντι στον κόσμο καί στή 
ζωή ή νά δημιουργήσεις ένοίν ατομικό έστω μύθο, πού θά σου δίνε τή δυι 
τητα γιά την πνευματική καί δημιουργική σου συνέχεια. Έ τσ ι οι τρεΐς μ ε γ ά λ ο  

σύγχρονοι του Αυγέρη πού άναφέραμε πιο πάνω, φτάνουν νά μάς παρουσίαση 
στο τέλος μέ ξεχωριστή πνευματική σφραγίδα ό καθένας τους, ένώ ξεκινούν 
όλοι άπό την ίδια άφετηρία καί μέ τις ίδιες σχεδόν προϋποθέσεις: έλληνολά-| 
τρες, ώραιολόγοι, περίπαθοι —  γιατί κι ό Καζαντζάκης μέ τό « Ό  φ ι ς κα 
κ ρ ί ν ο »  τό πρώτο βιβλίο του, βρίσκεται κι αύτός μές στήν περιοχή τού Ν1!  
Άνούντσιο.

Ό  Μάρκος Αυγέρης, πού έκάλυψε ένα μεγάλο κενό στήν κριτική μας ν**’



Ή  π α ρ ο υ σ ία  
το ύ
ΜΑΡΚΟΥ ΛΥΓΕΡΗ

Τό κράτος δεν τον έβράβευσε 
Οί πνευματικοί άνθρωποι τον τιμούν

Τ ο ΰ  Ν ι κ η φ ό ρ ο υ  Β ρ ε τ τ ά κ ο υ

ψη και πού άν θέλαμε νά έχτιμήσουμε τη βαρύτητα τής φυσιογνωμίας του, θά 
’πρεπε νά δοκιμάσουμε νά τον άψαιρέσουμε νοερά από τη θέση πού κατέχει —  
θά ανακαλύπταμε τότε ένα πνευματικό κενό —  υπήρξε κάτι ιδιότυπο, κάτι μο
ναδικό ίσως στην ιστορία τής λογοτεχνίας μας. Γράψει στο Β' τόμο των «ΓΑ-

ψ φ

■πάντων» του: «Βέβαια εγώ δεν είχα στο ενεργητικό μου κανένα σπουδαίο πνευ
ματικό κεφάλαιο, όμως θά μπορούσα νά καυχηθώ, δπως ό Αισχύλος, πώς πολέ
μησα στο Μαραθώνα, κ’ εΐναι αυτό ή μόνη και μεγάλη μου άρετή». Δέν μπορεί 
να ξέρει κανείς αν τό πρώτο σκέλος τού συλλογισμού του κρύβει μέσα του ττί- 
κΡσ, ή εΐναι άπλώς ή εξομολόγηση ένός στωικοΰ. Πάντως ή φράση δ έ ν  ε ΐ χ α, 
δέν είναι αυτή πού άνταποκρίνεται στήν προίγματικότητα. Και τη φράση πού 
θά έπρεπε νά τήν αντικαταστήσει, δέ θά μπορούσε νά μάς τήν έκψράσει ό ίδιος, 
γιατί θά ήταν μιά φράση - έξομολόγηση, πού δέν θά τοΰ τήν έπέτρεπε ή ταπει
νοφροσύνη του. 'Ωστόσο ή σωστή έκφραση θά ήταν: «Βέβαια εγώ δέν κοσαπιά- 
στΠκα γιά νά έχω στο ενεργητικό μου...»

Σ αυτό άκριβώς βρίσκεται ή μοναδικότητα τής μορφής τοΰ Αυγέρη. Δέν 
ειρεύτηκε νά γίνει δημιουργός δπως οι άλλοι συνάδελφοί του. Δέν σχεδίασε 

‘Π’ο^έ, δέν εΐπε ποτέ θά καθίσω νά φτιάξω αυτό ή έκεΐνο τό έργο. Θά μπορούσε 
^ ιστα ή τόσο λαγαρή σκέψη του, ή καλλιεργημένη άπό τήν πείρα κι άπό τη 
^ να έχει εξαντληθεί στον προφορικό λόγο —  όπως ό λόγος τοΰ Σωκράτη
°tcx συμπόσια —  αν δέν υποχρεωνόταν νά ύποκύψει κάθε φορά στις φορτικές 

* *5 έκείνων πού τοΰ ζητούσαν ένα γραπτό κείμενο γιά κάποιο περιοδικό ή
καποια εφημερίδα. Κι άκόμη άν δέν καταναγκαζόταν άπό τήν ηθική οτάση

λισ 'Γ°υ ι 7̂Τ̂ α^ε σέ άρκετά προχωρημένη ηλικία ό ιδεολογικός του προσανοττο-
μος. Ωστόσο, όλα αυτά πού έγραψε, έστω κ' έτσι, θεμελιώνουν ένα βαρυ

σήμαντο έργο.

Ο Μάρκος Αυγέρης γεννημένος στήν τουρκοκρατούμενη "Ήπειρο, θά νόμιζε 49



κάνεις πώς θά πρεπε νά φέρνει μέσα του την κατάθλιψη τής δουλείας πού 
παρατηρούμε όχι μόνο στά λαϊκά τραγούδια τής. πατρίδας του άλλα άκόμη κ α ί 
στους σημερινούς πληθυσμούς τής υπαίθρου της. Ωστόσο αυτός ό μεσαίωνας τών 
παιδικών του ήμερων δεν φαίνεται νά ’παίξε κανένα ρόλο στο χυμώδες του φυσικό, 
στον ζωικό του πληθωρισμό, στον άπέροίντο θαυμασμό του για τον κόσμο, στον 
άσυγκράτητό του πανθεϊσμό. Αυτή ή ψυχική υπέρταση μάλιοττα ίσως νά ’ταν 
έκείνη πού τον έκανε νά μαγνητίζεται, νά κοιτάζει στά μάτια τή ζωή, λησμο
νώντας τήν τέχνη.

Τον γνώρισα τό 1938, όταν διορίστηκα υπάλληλος τού υπουργείου Ε ργα
σίας, όπου υπηρετούσε κι αυτός ως διευθυντής έπαγγελματικής υγιεινής, κ’ ή 
πρώτη μου έντυπωση ήταν μιά άπορία. Δέ φανταζόμουνα πώς μπορούν νά ύπάρ-] 
χουν τόσο νέοι άνθρωποι στήν ήλικία του. Ό  γιατρός Γεώργιος Παπαδόπουλος, 
ήταν ό Μάρκος Αύγέρης, ό ποιητής τοΰ «Τραγουδιού τής Τάβλας» πού τό είχα 
διαβάσει μαθητής και μοΰ άρεσε. Θά μοΰ μείνει αλησμόνητο ένα προφορικό τουί 
υμνητικό ξέσπασμα προς τή ζωή, μιά έξαρση πού ξεπερνούσε κοτά πολύ τις 
γιομάτες χρώμα και μέ τόση ακρίβεια ζυγισμένες ποιητικές έπιδόσεις του. Έχω 
άκόμη τήν έντυπωση πώς κάποτε διάβασα ένα θαυμάσιο ποίημα, πού όμως 
ποτέ του δέν γράφτηκε. Και άπορούσα γιατί δέν γράφτηκε. ’Αργότερα γίναμε 
φίλοι, περάσαμε πολλές ώρες τής κατοχής μαζί. Μιά ομάδα άπό κάμποσους 
νέους καί νέες, περιτριγυρίζαμε αυτή τήν περίεργη φωτιά, πού μάς εμψύχωνε 
μέ τή ζωντάνια της, καί μέ τή σοφία της, αυτόν τον άνθρωπο πού θά νόμιζε 
κανείς πώς κατοικούσε μέσα του ό χορός.

Σκεφτόμουνα πώς είναι κρίμα νά μήν κάνει όλον αυτόν τό χυμό του βιβλία, 
αλλά δέν τον ρωτούσα τί γράφει. Τον ρώτησα μιά φορά κι άπό τήν άπάντηση 
πού μοΰ ’δοσε ήξερα πιά πώς δέν γράφει. Ή ένταξή του στήν ’Αντίσταση κ οί 
περιπλοκές πού άκολούθησαν τον υ π ο χ ρ έ ω σ α ν  νά γίνει ό κριτικός απο
λογητής κειμένων καί ιδεών. Τις περισσότερες άπό τις σελίδες του τις χρωστάμε 
στή στράτευση τοΰ άνυπόταχτου πνεύματός του, στράτευση πού θά ήταν δύ
σκολη άν δέν βοηθοΰσοχν ή ήθική καί ό άνθρωπισμός, πού οί σπερματικές τους 
καταβολές υπήρχαν άπό πάντοτε μέσα του. Στις φιλοσοφίες τοΰ θανάτου —  σέ 
ώρες πολύ κρίσιμες γιά τήν Ελλάδα καί τήν άνθρωπότητα —  ένιωσε τήν άνάγ- 
κη νά άντιτάξει τό β έ τ ο τών λαών, πού βλέπουν τή ζωή σάν άγαθό καί τροφο
δοτούν τήν ελπίδα, άντλώντας πίστη άπό τις ίδιες του τις δυνάμεις.

Οί τρεις τόμοι τών « Απάντων» του έρχονται σήμερα νά μάς ενημερώσουν κά
πως συνθετικότερα πάνω στήν κριτική του σκέψη καί πάνω στήν ευαισθησία του 
άπένοτντι στά συμβάντα τής ζωής καί τών ιδεών κ’ ή προσφορά τους εΐναι ση* 
μοαττική γιά τά γράμμοπά μας. Ό  ίδιος μάς εξομολογείται πώς μέσα στούξ 
τόμους αύτούς δέν υπάρχει ένα θεατρικό του έργο πού τό "γΡ^ψε στά εΐκοσί 
του χρόνια καί παίχτηκε μέ έπιτυχία άπό τή Σκηνή τού Χριστομάνου, γκχπ 
χάθηκε τό χειρόγραφο. Κι άκόμη: «Οί παλιές έργασίες μου είναι δύσκολο να 
βρεθούν, όπως είναι σκορπισμένες σέ φύλλα καί περιοδικά μιάς έξη ντα ετία ς. 
Δέν κράτησα κανένα σημείωμα γιά τό πού δημοσιεύτηκαν.» ΕΤναι κάτι πού X®* 
ραχτηρίζει απόλυτα τή δημιουργική ψυχολογία τού Μάρκου Αύγέρη. *Όσο γώ 
τό άλλο πού λέει, «μά δέ θ' άξιζαν κιόλας ν" άναδημοσιευθοΰν...» π ε ρ ι λ α β α ^  

νοντας σ’ αυτό καί τήν ποίησή του, είναι ένα είδος αύτοκριτικής πού δέν πείΜ 
τούς άλλους.

Οί δυο πρώτοι τόμοι τών «'Απάντων» του περιλαβαίνουν φιλολογικά tflj 
δοκίμια, πάνω στις κυριότερες μορφές τού νεοελληνικού ποιητικού λόγου (Σολ® 
μός, Κάλβος, Σικελιανός, Παλαμάς κλπ.), μελετήματα γιά  ποίηση, μελετήμο^ 
πάνω σέ γενικότερα θέματα (θεωρητικά στοιχεία τής κριτικής, ή άνιδιοτέλε^ 
στήν τέχνη, σκέψεις άπάνω στήν άττική τραγωδία, πού πορεύεται ή σημεΡ1̂  
τέχνη κλπ.) όπόψεις πάνω στο έργο μορφών άπό τήν παγκόσμια λογοτεχ^



(Τολστόϊ, Ντοστογιέφσκη, Τσέχωφ, Γκόρκυ, Σίλλερ, Μπαλζάκ, "Ελιοτ, Σώου 
κλπ.), ένώ ό τρίτος τόμος «εΐναι ένας διάλογος όπου άκούονται άόρατοι άντίδι- 
κοι και ξεδιπλώνεται ή παγκόσμια "έρις" ξεχωρίζουν οΐ διαφορετικές φωνές, οι 
ισχυρισμοί, ή αναζήτηση του όρθοΰ και του σφαλερού, οι διαφορετικές ηθικές 
θέσεις, ή άρνηση κ’ ή κατάφαση, ό πόλεμος των αγγέλων καί τών δαιμόνων.» 
Περιέχει δηλαδή ό τελευταίος αυτός τόμος άρθρα ιδεολογικά γραμμένα από 
διάφορες άφορμές που του δίνει ή ιδεολογική σύγκρουση των δυο κόσμων, πάνω 
ατά θέματα τής 'Ελευθερίας, τής Ηθικής, τής Φιλοσοφίας, του Πνεύμοττος, τής 
Ευθύνης, τής Πολιτικής κλπ.

Ή διαλεχτική του σκέψη αντιμετωπίζει τά αντικείμενά της μέ συνέπεια, χω
ρίς φιλολογικές υπερβάσεις. Ό  κριτικός γνωρίζει νά άνατέμνει καί νά φωτίζει 
τά πράγματα, νά τοποθετεί τον χρυσό τής αλήθειας, δίπλα στον ανθρακίτη 
του ψεύδους. Ό  Μάρκος Αύγέρης άποτελεΐ μιά μοναδική Τσως έλληνική περί
πτωση πού ή εξ αντικειμένου κριτική του θεώρηση, πρώτα δέν είναι ποτέ παι
δευτικά άπροετοίμαστη πάνω στο θέμα της κ’ ύστερα δέν έπηρεάζεται από 
άλλους έξωκριτικούς παράγοντες. Λέω ποτέ, γιατί οι σχετικές περιπτώσεις — 
πολύ άνθρώπινες άλλωστε —  είναι πολύ σπάνιες, δπως otocv λέει γιά τό Σικε- 
λιανό πώς «άν συγκριθεΐ μέ τούς σημερινούς παγκόσμια ξακουσμένους ποιητές, 
μπορεΤ νά σταθεί πλάϊ στούς πιο μεγάλους», κι όταν γράφει τη μελέτη του γιά 
τό έργο του Στρατή Τσίρκα. Στην πρώτη περίπτωση παρεμβαίνει ό συναισθη
ματικός παράγοντας, στη δεύτερη τον παρασύρει τό ιδεολογικό μαχόμενο πά
θος του.

Τόσο οί ιδέες δσο καί οι μορφές πού παραλαβαίνει ή οξύνοιά του, μάς 
άναλύονται ή μάς αποκαλύπτονται, μέ τρόπο μοναδικά πειστικό καί αναμφισβή
τητο. 'Αποκρυσταλλώνει απόψεις καί επισημαίνει αλήθειες πού σέ βάρος ή σέ 
διαύγεια είναι ανεκτίμητες. Πολλές φορές μοιάζει σάν ένας επιγραμματοποιός 
τών σωστών θέσεων, ένας διαφωτιστής πού τό φώς του, δέν παραμορφώνει αλλά 
άναδεικνύει δπως άκριβώς εΐναι τά αντικείμενα. Δέν αντέχω στον πειρασμό νά 
μη χρησιμοποιήσω μερικά μικρά παραδείγμοπτα πού τά παίρνω στην τύχη από 
μερικές του σελίδες. «Αυτή ή συχνά πένθιμη αύτοανάλυση, πού χαραχτηρίζει 
πολλούς τεχνίτες τής έποχής, εΐναι κιόλας μιά άρχή αποσύνθεσης· δλοι ο! άρ
ρωστοι αύτοαναλύονται, παθολογικοί, επίμονοι, otocv αρχίζει ν' όστοτραβιέται 
άπό τά μάτια τους ό ήλιος τής ζωής...» «Κάποιος είπε πώς μέ τις ήθικές καί 
καλές προθέσεις δέ γίνεται καλή τέχνη. Μά ή έποχή, πού ή παρατήρηση αυτή 
μπορούσε νά'ναι βάσιμη, πέρασε. Σήμερα τά ήθικά αιτήματα ένεργοΰν σάν 
τεράστιες ψυχοκινητικές δυνάμεις, πού ξεπερνούν δλους τούς παλιούς ιερούς μύ
θους.» Νομίζω πώς πιο καίρια δέ θά μπορούσε νά χαροτχτηρίσει κοχνεΐς τό φαι
νόμενό τού Παλαμά, πού μάς παρουσιάζεται κάτω άπό δυο μορφές: «Ό  Πα- 
λαμάς^ προκειμένου γιά τήν έποχή του —  άνήκει σέ κάτι πού παρέρχεται 
καί σε κάτι πού έρχεται».

Κείμενά του δπως τό «Μερικές γενικές παρατηρήσεις γιά τή νέα ποίηση 
και τή σχέση της μέ τήν κρίση τού δυτικού κόσμου» π.χ. άπό τά φιλολογικά 
ή «ή παραφροσύνη μιάς έποχής» π.χ. άπό τά ιδεολογικά, άποτελουν μοναδικά 
ειγματα περιωπής τής ελληνικής σκέψης σέ σχέση μέ τήν (Αναπτυγμένη κρι

τική σκέψη άλλων χωρών. Τό έργο τού Μάρκου Αύγέρη, εΐναι έργο μιάς καρ- 
ιας που χτύπησε πολύ γιά τή ζωή κ' ένός μυαλού πού έγειρε προς τό άνθρώ- 

yivo ικαιο, άνιχνεύοντας τήν όμορφιά καί τήν άλήθεια γιά  λογαριασμό του. 
^ τ α ν  γεννημένος γιά δημιουργός καί δούλεψε σάν έρασιτέχνης. 'Αλλά καί σάν

Κ(?ΓΓ° ^ ωσε ν<τ δημιουργήσει ένα έργο μέ μεγάλο βάρος, πού δέν
*νει τελικά τον δημιουργό, τήν ευρωστία καί τήν ευφυΐα του.



To παρόν
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to  παρελθόν και to  ρέΑΑον
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Τά ερωτήματα δόθηκαν γραπτά δπως και οί απαντήσεις
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1) Παρακολουθείτε από κοιτά την πνευμα
τικά) πορεία τοΰ τόπον: Βλέπετε νά υπάρχει 
άνανέωση στη /.ογοτεχνία μας μετά τόν πόλεμο ;

1) Παρακολουθώ μέ τό ίδιο ενδιαφέ
ρον τους δόκιμους καί αναγνωρισμένους 
συγγραφείς, δσο καί τούς νέους καί τούς 
πρωτόβγαλτους. Κατά την κρίση μου υ
πάρχει μια χτυπητή διαφορά ανάμεσα 
στά έργα τά πριν καί μετά από τό δεύ
τερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ά ν  ό πρώτος 
Παγκόσμιος Πόλεμος κλόνισε βαθιά έ
να μεγάλο κεφάλαιο από τις αξίες τοΰ 
παλιού κόσμου, ό δεύτερος Παγκόσμιος 
Πόλεμος αναστάτωσε τά πάντα από τά 
θεμέλιά τους. 'Ο  πρώτος μεταπόλεμος πα
ρουσιάζεται ζωηρά αναθεωρητικός σ’ ό
λες τις πίστεις καί ιδέες πού διαπλάθανε 
τις συνειδήσεις πριν άπό τόν α ' Παγκό
σμιο Πόλεμο. Ό  δεύτερος μεταπόλεμος 
παρουσιάζεται ζωηρά ανατρεπτικός κι ε
παναστατικός καί οί ιδέες - δυνάμεις, πού 
αναστατώνουν καί ανατρέπουν τις κατα
στάσεις, δεν αφορούν πιά μόνο τούς ευ
ρωπαϊκούς λαούς παρά την υδρόγειο. "Ο
λες οί υποθέσεις σήμερα, κοινωνικές, πο
λιτικές καί ιδεολογικές, δε διεξάγονται 
σ’ ένα περιορισμένο γεωγραφικό χώρο, 
παρά είναι οικουμενικές. Αυτός ό υπαρ
ξιακός πυρετός, θά μπορούσα νά πώ, αυ
τά τά έσχατα προβλήματα ζωής καί θα

νάτου, τών ατόμων καί τών λαών, π< 
βλέπουμε σήμερα νά φλογίζουν τις <π»| 
ειδήσεις, δεν είναι μόνο προβλήματα τι 
ευρωπαϊκού πολιτισμού, αλλά έχουν 
χαρακτήρα μιας οξείας έγνοιας τού 
κουμενικού ανθρώπου. Ό  άνθρωπος < 
σύνολό του σήμερα άλλαξε ριζικά ό 
καί παρουσιάζεται σάν ένας έξαλλος jj 
μίθεος πού κρατεί στά χέρια του τόν ' 
ραυνό. Χειρίζεται χωρίς μεγάλη συ 
δηση τού κινδύνου μυθικές δημιι 
καί καταστροφικές δυνάμεις. Ή  
χνία μας, ακολουθώντας τά άνθρώπινα| 
μπήκε μέσα σ’ αυτή την πολύκοσμη 
φόρο, τή σημαιοστόλιστη κι άπειλι 
καί συμπιέζεται τώρα ανάμεσα στά 
θετά συναισθήματα, αγωνίας, πανικού * 
ελπίδας. Ό  ερωτισμός είναι 6 σπαι 
τής εποχής καί σύλτροφός του είναι ή 
γωνία. ’Ανάμεσα στην αγωνία καί 
ερωτισμό υπάρχουν άρχέγονες συν! 
πολύ γνωστές στούς -ψυχιάτρους καί 
ψυχοπαθολόγους. Ή  αγωνία είναι ή 
χοπαθολογία τής σημερινής άνθι. 
τας. Στον τόπο μας ή κοινωνική αιζέ! 
κι ή πολιτική αναστάτωση πού 6< 
χρόνια τώρα, κάνει τήν αγωνία 
καί πιο αισθητή. Θά μπορούσε κανεί 
πει πώς είναι -ψυχική κατάσταση, 
δητά ή άσύνειδα, πανδημική. Η  λο*



χνία, πού έκφράζεται μέ τά άτομικά μι- 
κοΰ η μεγάλα σχήματα, επηρεάζεται άπ’ 
αυτές τις καταστάσεις. Μά πιο πο?.ύ από 
την .πεζογραφία, ή ποίησή μας πιο έντο
να και πιο οδυνηρά, θά ’λεγα, έκφράζει 
αυτή την αναστάτωση των ψυχών.

2) "Αν υπάρχει, κατά την άποψή σας, άνα- 
νανέωση ποια έργα καί ποιά πρόσωπα την έκ- 
φράζουν;  Μάς ενδιαφέρει ή δική σας γνώμη 
γιά τά έργα και τά πρόσωπα.

2) Στο δεύτερο έρώτημά σας έχω ήδη 
απαντήσει μέ τη μελέτη μου γιά τη σύγ
χρονη πεζογραφία στον πρώτο τόμο τών 
μελετών μου σε?.. 347 και έξης. Τό ίδιο 
και γιά την ποίηση στις σελίδες 117 έως 
129, 280 έως 287 και στη σελίδα 309 
καί επόμενες τού ίδιου τόμου.

3) Συμπληρωματικά στο παραπάνω ερώτη
μα : Πώς βλέπετε τη λογοτεχνία πού κατά 
σύμβαση ορίζεται σάν «λογοτεχνία τής οργής», 
«ποίηση τής ήττας» κλπ.

3) 'Τπάρχουν πο)λοί οργισμένοι νέοι 
καί πολλοί οργισμένοι σοφοί γέροι Ο
πως ό Τζών Όσμπορν κι ό Μπέρτοαντ 
Ράσσελ, δυο μέσα σέ μύριους άλλους) 
καί καλλιτέχνες καί λογοτέχνες δυσαρε- 
στημένοι μέ τό περίγυρό τους καί μέ τον 
τρόπο ζωής του σημερινού αστικού κό
σμου, γεμάτον υποκρισία, ψέμα καί φι- 
λισταιισμό, υπάρχουν πο/λοί διαμαρτυ- 
ρομενοι, πού γράφουν καί συμπεριφέρον- 
ται σά νά θέλουν νά κόψουν τις γέφυρες 
μέ την κοινωνία τους. Ή  τέχνη τους κι 
ή σκέψη τους εκφράζει την αμηχανία 
και την αποκήρυξη ενός νεκρού κόσμου, 
τού κόσμον τους.

Αλλά σήμερα από γενιά σέ γενιά αλ
λάζουν γρήγορα τά ιδανικά καί οί κα
νόνες τού βίου* καί γ ι’ αυτό κάθε γενιά 
σήμερα αρνιέται την προηγούμενη της, 
υπάρχει τό άδιάλλαχτο καί τό ασυμβίβα
στο αναμεσα στο νέο καί κινούμενο καί 
στο παλιός και στάσιμο. Προχτές ό Λει- 

ιτης σ ένα κριτικό του σημείωμα πα-

ακόμα την ισορροπία του, γι' 
ι υτ(> πα9°υσιάζει ανισότητες, εκδηλώσεις 
δικαιωμένες κι αδικαίωτες.

4) Ποιό είναι, κατά την άντϋ.ηψή σας, τό 
κνριότερο διακριτικό στοιχείο πού διαστέλλει 
άπό πνευματική άποψη τή σημερινή άπό τήν 
προπολεμικέ] εποχή;

4) Τό κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο, 
πού ξεχωρίζει τήν πνευματική άποψη 
τή σημερινή άπό τήν προπολεμική, είναι 
πώς φυσικά τό σήμερα είναι πιο συγχρο
νισμένο καί σέ μεγαλύτερη επαφή μέ τήν 
πραγματικότητα από τό χτές. Π ριν πέ
σει ή ατομική βόμβα, ό κόσμος περνούσε 
ακόμα τήν ειδυλλιακή έποχή του. Τώρα 
τό πυρηνικό μανιτάρι σκεπάζει τή γη καί 
τήν ψυχή μας. "Ολα σήμερα είναι δρα
ματικά, σκοτεινά κι αβέβαια, υπάρχει έ
να παγκόσμιο άγχος πού καταπλακώνει 
τις ψυχές. ’Έγινε καθημερινή αισθητή 
πραγματικότητα ή παγκόσμια οδύνη κ’ 
ή ανησυχία τών πεσσιμιστικών θεωριών. 
Ζούμε πραγματικά στο χεΐ?.ος τής αβύσ
σου κ’ οί άλογες. δυνάμεις, πού καλλιερ
γεί καί θρέφει τό πνεύμα τού πα?.ιού κό
σμου, παρουσιάζονται αχαλιναγώγητες, 
αλόγιστες, καί δρούν χωρίς συναίσθηση 
ευθύνης, αυτό κάνει τον κίνδυνο μιας παγ
κόσμιας καταστροφής* πάντα παρόντα 
κι δπως ?εει ό Μπέρτραντ Ράσσελ «σχε
δόν αναπόφευκτο». Ζούμε καί αναπνέουμε 
μέσα σέ μιά δη?.ητηριασμένη ατμόσφαι
ρα κάτω άπό τήν άμεση άπειλή γενικού 
πολέμου. Καί τό πιο δυσάρεστο κι έπι- 53



κίνδυνο είναι πώς ό πολύς κόσμος δεν 
αισθάνεται με την επιβαλλόμενη όξύτη- 
τα αυτό τόν κίνδυνο τής καταστροφής, 
δεν παρατηριέται μέσα στους πολλούς, 
ακόμα και μέσα στους πνευματικούς άν- 
θρώπους, αυτή ή εγρήγορση, ή εξέγερ
ση καί ή αποφασιστική δράση ενάντια 
στο κακό, όπως έπιβάλλουν οί καιροί.

5) Ποιος ό ρόλος που επαιξε ή αντίσταση 
στον καθορισμό τής πνευματικής φυσιογνωμίας 
τής σημερινής 'Ελλάδας ;

5) Ή  αντίσταση εναντίον τής είσβολής 
στή χώρα μας τοΰ φασισμού μάς ξύπνη
σε από την εθνική νάρκη, πού δείξαμε 
μπροστά στή δικτατορία τοΰ Μεταξά. Μια 
πνευματική νάρκη δείχναμε καί μπροστά 
στις παγκόσμιες υποθέσεις, πού φανερά 
οδηγούσαν στο δεύτερο Παγκόσμιο Π ό
λεμο. Στή λογοτεχνία μας, μαζί με τά 
δραματικά στοιχεία, πού άναγνωρίσαμε 
στή σημερινή ζωή καί πού πλάτυναν τήν 
πνευματική μας έποπτεία καί πλούτιναν 
τις αντιλήψεις μας, ή αντίσταση έφερε 
καί αυτό τό πνεύμα τής παγκοσμιότητας, 
τό οικουμενικό όραμα τής ζωής κι ένα 
νέο πανανθριόπινο καί πιο ευαίσθητο ού- 
μανισμό. Πλάτινε τό πνεύμα καί τήν 
τέχνη μας με τις έννοιες μιας πιό 
πλατείας ανθρώπινης αλληλεγγύης καί 
πιό απτής καί οικείας καθολικότητας. Ό  
λαός μας παρακολουθεί με πάθος καί με
γάλη ανησυχία τήν παγκόσμια ζωή, όπως 
κι όλοι οί λαοί. Ειδικά γιά τήν αντίσταση 
στην ποίησή μας παραπέμπω στή μελέ
τη μου «Ή  ποίηση τής Αντίστασης» στο 
δεύτερο τόμο σελ. 117 καί επόμενες.

5) Πώς βλ.έπετε τις νέες απόψεις πού δια
τυπώνονται άπό μαρξιστές θεωρητικούς σχετι
κά μέ τήν πάλ.η των ιδεών στο σύγχρονο κόσμο ;

6) Συμφωνώ μέ τις απόψεις πού συν
άγονται άπό τις τελευταίες συζητήσεις 
των θεωρητικών τοΰ μαρξισμού ( ’Ιταλών, 
Ούγγρων κλπ.) γιά τή γόνιμη προσαρμο
γή προς τις συνθήκες τού τόπου καί τοΰ 
χρόνου καί τήν αυτόνομη ανάπτυξη τών 
αριστερών κινημάτων κάθε χώρας. Κα
θώς καί σ’ ένα πολυκεντοισιιό άναπτυσσό- 
μενο σε συσχέτιση τόσο μέ τό κύριο κέντρο 
μιας χώρας όσο καί μέ τό παγκόσμιο κί
νημα. Ή  ελαστικότητα πού επιβάλλεται 
στή σημερηή ταχτική τοΰ παγκόσμιου

σοσιαλισμού αναγκαστικά διακανονίζεται! 
άπό τις δυνατότητες γιά τήν άποφυγΛ 
ένός παγκόσμιου πολέμου. Ή  νέα θέση! 
πώς ό παγκόσμιος πόλεμος μπορεί ν’ ά ί  
ποφευχθεΐ παραμένει άκόμα ορθή. Ή  ιιε-Ι 
μελύτερη άνοχή στις ιδεολογικές διαφοΙ 
ρές επιβάλλεται γιά τή διατήρηση τήςι 
ένότητας καί τής άλληλεγγύης τοΰ σοσιαΐ 
λιστικοΰ κόσμου στούς σημερινούς χα4 
λεπούς καιρούς. Μά κατά τή γνώμη μοψ 
όλες αυτές οί άπόψεις δέν είναι νέες, π α ί  
ρά σάν αντιλήψεις κ’ έννοιες συνάγοντα· 
άπό τήν όλη διαλεκτική τοΰ μαρξισμοί! 
λενινισμού.

7) Ειδικότερα γιά τον τομέα της αισ Οητι-.·: 
κ ής: Πώς βλέπετε τις νεώτερες μαρξιστικές 
άπόψεις (daraudy, Fischer κ.ά.) σχετικά μέ 
το ρεαλισμό ;

7 ) Στον τομέα της αισθητικής, ή έλεΰΙ 
θέρη κριτική στάση, μπροστά στά αίσθη-1 
τικά φαινόμενα, τοΰ F ischer έπιδοκιμά·^ 
ζεται, θαρώ, άπ’ όλους τούς σημεριν 
θεωρητικούς. ’Αλλά ό πανρεαλισμός τι 
G arandy στήν άντίληψη τής τέχνης 
ναι μιά νέα προσωπική κι όλότελα ύπο; 
μενική άντίληψη τοΰ G arandv πού 
βρίσκει άναγνώριση στήν πλειοψηηία 
τών θεωρητικών τής σημερινής τέχ1 
Πρέπει ωστόσο νά άναγνωρίσουμε π 
οί σημερινές ιδέες γιά τήν τέχνη τοΰ 
τικοΰ σοσιαλιστικού κόσμου έχουν παρα
μερίσει κάθε αισθητικό περιορισμό, ουι 
ό ρεαλισμός κατά τις πρώτες θεωρίι 
τών μαρξιστών έχει σήμερα γενική έ: 
βολή, ούτε κι ό σοσιαλιστικός ρεαλισμι 
Στή σημερινή πράξη ό κριτικός ρεαΜ 
σμός τοΰ 19ου αιώνα τιμιέται όσο κα|, 
κάθε άλλη ρεαλιστική μέθοδο. Λέμε μέ
θοδο, αν θεωρήσουμε τό ρεαλισμό σα?| 
ένα είδος τεχνικής κι όχι σά στάση μπ 
στά στον κόσμο. Σά μέθοδο έκφραση? 
στήν τέχνη οί σημερινές τάσεις είναι να 
θεωρηθούνε Ισότιμοι όλοι οί εκφραστικοί 
τρόποι. Οί πρόσφατες γνώμε- τών Ί*®, 
λών μαρξιστών συγκλίνουν στήν άντίλη· 
ι)’η τής απεριόριστης έλειηθερίας στή 
ση τών έκφραστικών μέσων Ιοί Ινδοί®| 
σμοί περιορίζονται μόνο στήν άνεικονιήι 
τέχνη). ΑΙσθητική χωρίς όρια, περιεχ^ 
μενο σοσιαλιστικό, έλευθερία στή μορΦη 
μά περιεχόμενο πού έκφράζει μιά 
λογία προοδευτική, ουμανιστική καί 0m  
φωνή μέ τά Ιδεώδη τοΰ σοσιαλισμόν*;



αυτό; θά είναι 6 διαχωρισμός της σοσια
λιστικής από την άστική τέχνη.

8) ΙΙοιά είναι ή άποψή σας γιά τό επίπεδο 
τής κριτικής, πού χρησιμοποιεί το μαρξιστικό 
πρίσμα, στην 'Ελλάδα;

8) 'Η  σοσιαλιστική κριτική στήν Ελ
λάδα είναι δύσκολο νά ξεχωριστέ! από 
την άλλη κριτική. Οί διάφοροι κριτικοί, 
σοσιαλιστές ή μη, διακρίνονται μεταξύ 
τους από τήν ποιότητα τής έκφρασης 
καί της νόησης κι όχι από τήν ιδεολογία. 
’Απ' δλη τή σοσιαλιστική κριτική στήν 
'Ελλάδα ξεχωρίζουν κάμποσα καλογραμ
μένα κομμάτια από τή λογοτεχνική κρι
τική τοΰ Ραυτόπουλου κι από τή θεατρι
κή κριτική τοΰ Λρομάζου. Πετυχημένες 
απόπειρες μεγάλης κριτικής κάνει ό Τσίρ- 
κας κι ό Χαλβατζάκης κ’ Ικανέ παλιότε- 
ρα ό Βάρναλης. Μά ή καθημερινή βια
στική βιβλιοκρισία τής άνάγκης δέ δίνει 
τήν ευχέρεια νά άναδειχτοΰν οί ικανότη
τες τών κριτικών μας καί ή βιοπάλη δεν 
τούς επιτρέπει νά αναπτύξουν τις γνώ
σεις τους. Τελευταία έξαίρονται οί κρι
τικοί προσδιορισμοί τοΰ Άναγνωστάκη 
γιά τή νέα ποίηση. 'Ο  Βαλέτας καί με
ρικοί πανεπιστημιακοί κριτικοί κάνουν έ- 
ξαίρετες επιστημονικές φιλολογικές ερ
γασίες. Οπιοσδήποτε στήν ελεύθερη κρι
τική υστερούμε στο δοκίμιο, στις τεκμη
ριωμένες κριτικές συνόλων, στις γενικές 
θεωρητικές κ’ αισθητικές μελέτες. Κι ω
στόσο οί κριτικοί μας είναι προικισμένοι 
κι ο μαρξιστικός προσανατολισμός τους θά 
μπορούσε νά τους οδηγήσει σέ μεγάλα 
αποτελέσματα, ώστε νά επιβάλουν ενα
νεο κριτικό πνεύμα στά έλληνικά Γοάμ- 
ματα.

Μελετημένες κριτικές αξιοζήλευτες 
προσφέρουν στά 'Ελληνικά Γράμματα καί 
οί πριτικοί πού στέκουν εξω από τις τά
ξεις μας. Οί εργασίες τού Παπανούτσου, 
λόγου χάρη, τοΰ Τίμου Μαλάνου, τού I. 
Μ. ΓΊ αναγιωτόπουλου, έξέχουν μέσα στήν 
ελληνική κριτική. ’Αξιόλογες είναι καί 
οί εργασίες τοΰ Αίμ. Χουρμούζιου, τοΰ 
Κλεών. ΙΙαράσχου, πού μάς άφησε α
ξιόλογες έργασίες, τοΰ Βάσου Βαρίκφ 
τού Γιώργου Φτέρη, καθώς ν' οί έργα
σίες τού Γιώργου Σαββίδη κι Ιδιαίτερα 
τή σοφή έργασία του γιά τό Γιώργο Σε- 
φέρη, καθές καί τήν έργασία τού Παντε
λή Πρεβελάκη γιά τόν Καζαντζάκη.

Και μια αδιακρισία.
9) Πώς αντιμετωπίζετε πα).ιότερες κρίσεις 

σας γύρω από ιδέες, έργα, ή πρόσωπα, στο 
φως τών νεότερων εξελίξεων και τής δοκιμα
σίας τοΰ χρόνον;

9) "Αν άναλογισθώ τις παλιότερες 
κριτικές μου, όπως τοΰ Σικελιανού, τοΰ 
Παλαμά, τού Σολωμού, τοΰ Κάλβου, τοΰ 
Σεφέρη, κλπ. θαρώ πώς δέ θά ’χω ν* 
άπορρίψω καμιά γνώμη μου, αν καί ή κρι
τική μου γιά τό Σεφέρη αναγνωρίζω πώς 
επιδέχεται πιο σοβαρή εμβάθυνση. Ή  τε- 
λευταία κριτική μου γιά τόν Τσίρκα ά- 
ναγναιρισε όλες τις τιμές στήν αισθητι
κή καταξίωση τού τεχνίτη· διαφώνησε 
μόνο στο διφορούμενο πνεύμα τής Ιδεο
λογία; του κ’ εκφράστηκε μέ βιαιότητα· 
ecce mea culpa Μά είπαμε πώς υπάρ
χουνε κι οργισμένοι γέροι. Καί κάθε δργή 
γιά μιά αυστηρή κριτική ηθών γιά πολ
λούς συντρόφους θά ήτανε δικαιωμένη 
καί θά μπορούσε νά ξεπεράσει κατά πολύ 
τήν παρόμοια κριτική τού Τσίρκα.
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Oi πνευματικοί 
άνθρωποι
για  τον Μάρκο Α υγέρη

TOV

τοΟ

Η  Ε Λ Λ Η  Α Λ Ε Ξ ΙΟ Υ

Ή  έκδοση των 'Απάντων τοΰ Μάρκου Αυγέρη, έφερε σ’ έμενα προσωπι 
μια ξεκούραση ψυχική, ακαθόριστη μά ισχυρή. Ξεκινούσε άπό διάφορες αίτιε 
Πολλοί κατά καιρούς μου είχαν έκφράσει την επιθυμία νά μελετήσουν την κρ 
τική εργασία τού Αυγέρη.. καί πού μπορούσαν νά τη βροΰν... Τώρα θά την έχο 
μπροστά τους... Ή ξυπνη νεολαία μας θά βρει νά αντλήσει, νά ξεδιψάσει 
δίψα της σέ κείμενα καθάρια, γεμάτα βάθος καί υγεία. Συναισθηματικά έβλ 
την έκδοση καί σάν ικανοποίηση τοΰ ίδιου τοΰ συγγραφέα. Όρφοίνός άπό έπ 
σημες βραβεύσεις καί κρατικές αναγνωρίσεις, θά δεχόταν τώρα άπό πιο άξι 
τιμητές —  την κοινή γνώμη —  την επιβράβευση τοΰ πολύμοχθου έργου του.

Φυσικά θά ήμουν περισσότερο ευχαριστημένη, άν ή τρίτομη έκδοση ήτ 
τετράτομη. Νά περιλαμβάνει δηλαδή καί τό ποιητικό καί θεατρικό του έργ 
Ή πρώτη λογοτεχνική γενιά τοΰ αιώνα μας πολύ έχτίμησε κι αγάπησε 
π ο ι η τ ή  Αυγέρη. 9Ηταν μόλις είκοσι χρόνων, όταν κίνησε τό θαυμασμό 
Παλαμά. Καί άπόμεινε άλησμόνητη ή στχετική στιχομυθία τους μέσα στην κατ 
μεστή αίθουσα τοΰ Εκπαιδευτικού Όμίλου. Ό  Παλαμάς κάθεται στην πρώ 
σειρά. Ό  Αυγέρης τρεις σειρές πιο πίσω. "Εχουν μεσολαβήσει άπό τη δημ 
σίευση στην «Ήγησώ» τοΰ μεγάλου ποιήματος τοΰ Αυγέρη: «Ό  Μπέης μέ 
Ταμπουρά», τρία ολόκληρα χρόνια.

—  Νά ξέρετε! Έγράψατε ένα αριστούργημα, τοΰ φωνάζει δυνατά.
— "Οχι δά... δχι δά... W|
—  Είναι σάς λέω θαυμάσιο, είναι άριστούργημα...
—  Μιά δοκιμή έκαμα...
—  Μην τό λέτε, δοκιμή είναι αυτό;.. "Ολοι δοκιμές κάνουε.
—  Σεΐς, δάσκαλε, δοκιμές, σείς υψώνετε Παρθενώνες....
—  Σάς λέω· είναι άριστούργημα...
"Οταν ό Θίασος Χρηστομάνου άνέβασε στο Βασιλικό τό «Μπροστά err 

άνθρώπους» τοΰ Αυγέρη, οί κριτικοί τής έποχής Γεώργ. Τσοκόπουλος τ° 
«Καιρούς», ό Γρηγόριος Ξενόπουλος στά «Παναθήναια», καί άλλοι, χαιρέτι 
τό νέο συγγραφέα μέ θερμά λόγια. Ό  ίδιος ό Χρηστομάνος χαιρέτισε την Ιψ

τή

τον*
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φάνισή του σά μία μελλοντική δόξα τής Ελλάδας. Οί κριτικές αυτές υπάρχουν. 
Ό πως υπάρχουν στα «Παναθήναιο© καί άλλου σκόρπια πεζογραφήμοσα καί 
ποιήματα τοϋ Μ. Αύγέρη.

Στήν παράλειψη άπό τά 'Απαντα — μή έντελώς "Απαντα—  των έργων 
αυτών φταίει ό Τδιος, πού δέν άφησε νά συμπεριληφθοΰν. Μά νομίζω, έδώ ή θέ
λησή του δέν έπρεπε να γίνει σεβαστή. Ενός συγγραφέα, μέ φήμη πια καί έπι- 
βολή, πολύ ένδιαφέρει ή δημιουργική του πορεία άπό τά πρώτα της ξεκινή
ματα. ’ Ιδιαίτερα τού Αύγέρη πού σφραγίζεται μέ έργα ποιότητας πού έκπλήσσει.

"Εχω διασώσει, μέ δική μου έννοεΐται μέριμνα, τον τόμο τής «Ήγησώς». 
Κάθε φορά πού θά ξαναδιαβάσω τον «Μπέη μέ τον Ταμπουρά», μένω έκστα- 
τική. Πώς ένας εικοσάχρονος νέος, μιας έποχής τόσο άκαταστάλαχτης, μπό
ρεσε νά τον γράψει; Ποιά δύναμη - Ύπερδύναμη τού κρατούσε τό χέρι; Ποιά 
δύναμη - Ύπερδύναμη τού ύπαγόρευε τούς άψογους στίχους, τού μετέδιδε τό 
άμεμπτο γλωσσικό αισθητήριο, τά άπόσταγμα τής πείρας τής ζωής, όπως δί
νεται στις λεπτομέρειες, τή φιλοσοφική ένατένιση;

Συμπεραίνοντας, θέλω νά πώ, πώς ή συμπλήρωση τών 'Απάντων μέ τό 
ποιητικό καί άλλο έργο του Αύγέρη, θά μάς έδινε μιά πιο ολοκληρωμένη εικό
να τής προσωπικότητάς του. Καί τίποτε, βέβαια, δέν έμποδίζει νά γίνει 
αύτό άργότερα.

Ο Μ Α Ν Ο Λ Η Σ  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Α Κ Η Σ

Τιμώ τον ποιητή, τον κριτικό, τό διανοούμενο, τον αγωνιστή Μάρκο Αύγέ
ρη, τον ζωντανό καί πάντα άνήσυχο στοχαστή, πού μάχεται άκόμα μέ νεανική 
εύψυχία στο κέντρο τής πνευματικής μας ζωής, πού όδηγεΐ καί συζητά, πού έν- 
θουσιάζεται καί άπογοητεύεται, πού άκόμα δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί .

Μά πάνω άπ’ δλα τιμώ τον ηθικό άνθρωπο Αύγέρη, τον λυτρωμένο άπό έγωΐ- 
σμούς καί μικροπάθη, τον α ν θ ρ ώ π ι ν ο  Αύγέρη.

"Ετυχε στήν, μέ οποίο τρόπο συμμετοχή μου στήν πνευματική μας ζωή, νά 
ρθώ αρκετές φορές σέ σύγκρουση, σέ αντίθεση, σέ βίαιες συζητήσεις μέ ανθρώ
πους, νά πώ καί ν’ ακούσω, νά πικράνω καί νά πικραθώ —  καί δέ στάθηκε βο
λετό, άπό τά πράγματα, ν’ άποφύγω μιά όξύτατη αντιδικία μέ τόν, καί τότε κο 
πάντα, σεβαστό μου φίλο. Κανενός φίλου ή «εχθρού» ή στάση, κανενός ή έντι 
μότητα ή ή καλοπιστία δέν μ’ έχει συγκινήσει δσο ή άνθρωπιά τού Μάρκου ΑΟ 
Υφη, ή γεμάτη πνευματική καί ηθική άνωτερότητα άνεξικακία του —  δίδαγμα, 
ύψηλό καί πολύτιμο σάν άπό άλλους καιρούς μεταφερμένο στή σκληρή εποχή μας.

Οί νεότεροι — καί συμβαίνει νά είμαστε δλοι νεότεροι στά χρόνια άλλά δχι 
νεανικότεροι καί στήν ψυχή άπό τόν Αύγέρη —  τού χρωστάμε πολλά. Στάθηκε 
δάσκαλος, άκάματος σοφός συζητητής, άκέριος άνθρωπος. Κ’ έχει πολλά άκόμα 
νά μάς πή καί νά μάς διδάξει. ’Ελπίζουμε γιά  πολλά άκόμη χρόνια.

Η  Μ Ε ΛΠ Ω  Α Ξ ΙΩ Τ Η

Μιά̂ μέρα έτυχε νά περποσούμε ατούς δρόμους τής κοινής μας γειτονιάς 
μαζί μέ -τόν Αύγέρη. ’Εγώ, μέ τόν καημό μου γιά όσα χαμένα σπίτια τής Ά - 

^ 'νσν μακρινάρια ούρανοκατέβοττα, κι’ έκεΤνος θαυμάζοντας νά λέει: 
υ, ογίζομαι πώς ετοιμάζονται δλα τούτα τά πελώρια κτίσμοσα γιά τήν ώρα 

που θα χρειαστούν, δταν τό λαϊκό κροττος θά 'χει νά στεγάσει τις τόσες χιλιά- 
°ες άστέγαστο κόσμο...
Πού ^ αΡ°μοια Ρέ Τ> άθηναίΐκα σπίτια, στάθηκε ή μοίρα τοΰ ίδιου τού Αύγέρη.
5εΙα °ε καβάλα πάνω σέ σταυροδρόμι πληθωρικής έξέλιξης. Μέ τήν παι-

κα« τήν ύπαρξή του έδιαπαιδαγώγησε τις σύγχρονός του γενεές στά προ- 57
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βλήματα τής τέχνης, σέ συγκρούσεις ιδεών, την ώρα πού δεν ήταν οι τέτοιοι 
δάσκαλοι τόσο πολλοί.

Και σήμερα, δταν ξετρυπώνουν, πάνω σέ δικά του θεμέλια, «κτίσματα» J 
ανθρώπινα πού να στεγάζουν την αιώνια εξέλιξη τών ιδεών, λέω πώς πρώτος] 
ό Αυγέρης θά χαίρεται. 'Όπως χαίρεται βλέποντας έκείνη την αρχιτεκτονική 
πού είναι ή μεγάλη ελπίδα γιά  τό μέλλον.

Ο Α Λ Ε Σ Η Σ  Α Ρ Γ Υ Ρ ΙΟ Υ
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Δεν ξέρω ποιό τυπικό κώλυμα βρήκε ή επιτροπή άπονομής κρατικών βρα
βείων γιά  νά αγνοήσει τό έργο του Μ. Αύγέρη. Γεγονός πάντως πρέπει νά είναι 
ότι μ»ά τυπική πλευρά πού εφεύρε, ενδεχομένως, καλύπτει τήν ουσιαστική της 
αδυναμία νά μπορεί νά δρα έξω άπό τις πολιτικές δολοπλοκίες. Στήν περίπτω-j 
ση Αύγέρη δέν τόλμησε νά τον βραβεύσει, γιά  νά μή φανεΐ ότι ή πολιτεία δέ
χεται νά συμπεριλαμβάνεται ό οτυγγραφέας αυτός στούς «άξιους τής πατρί- 
δος». "Αλλά ή σύγχρονη έλληνική πολιτεία δέν είναι μία άπρόσωπη ιδανική j 
ιδέα. Εκφράζεται σήμερα μ’ ένα πλήθος πράξεων πού πολύ απέχουν οπτό τήν 
πιο στοιχειώδη έννοια τής δικαιοσύνης. Και είναι λυπηρό τό φαινόμενο μιας πνειμ 
ματικής επιτροπής πού παρασυρόμενη σέ πράξεις όχι σύμφωνες μέ τήν όποια- 
δήποτε έννοια του πνεύμοπτος, αύτοαναιρεΐται και εκπίπτει σέ μιά τυχουσ 
επιτροπή τού κρατικού μανδαρινισμού. "Ίσως τά μέλη της, νά θεωρούν ότι 
διασφαλίζουν τό «μικρότερο κακό» καί ύπηρετοΰν τις πνευμοτπκές υποθέσεις 
στο μέτρο πού επιτρέπουν οι σημερινές έλληνικές συνθήκες. Αλλά αν έτσι αι
σθάνονται τακτοποιημένοι μέ τή συνείδησή τους, ή ουσία παραμένει πώς ύπηρε
τοΰν τό πιο κονφορμιετηκό πνεύμα, σ : ένα τομέα πού ήταν δυνοττό, άπό τή φύ 
του καί άπό τά μέσα του, νά τον απαλλάξουν άπό τις τροχοπέδες τών σκ 
πιμοτήτων. Ή νίκη της στο θέμα Αύγέρη θά ήτοίν μιά εύκολη νίκη, αφού κανείς 
έκ τών υστέρων δέ θά τολμούσε νά τήν ψέξει. Αλλά προτίμησε νά ύποκύ 
στον ψίθυρο τών διαδρόμων τών υπουργείων. Πάει πολύ.

Κανείς καλής πίστεως άνθρωπος δέν μπορεί νά μή δέχεται τή συμβολή τ 
έργου τού Μάρκου Αύγέρη στά ελληνικά γράμμοπτα, όποια θέση κι άν παίρνει 
ώς προς τις ιδέες του. Ή σκέψη του καί ή προβληματική του δέν εΐναι στοιχειω
δώς τίμια νά άποσιωπηθοΰν. «Ό  κ. Μ. Αύγέρης, κριτικός αληθινά συγκροτημέ 
όξυδερκής καί μετριοπαθής...» έγραφε ό Αντρ. Καραντώνης, ορκισμένος εχθρέ 
τών ιδεών του καί σέ μιά εποχή άκόμη φανατισμών.

Μ* όλο πού θεωρώ δτι τό έργο πού έδωσε ό Αυγέρης είναι μικρό σέ σχέ 
μ’ έκείνο πού μπορούσε νά δώσει, μ" έκεΤνο πού οι δυνάμεις του καί οί προϋ
ποθέσεις του τον ετοίμαζαν (καί εΐναι μιά άλλη ιστορία, γιατί δέν δούλ 
δσο έπρεπε), τό έργο πού τελικά έδωσε εΐναι άξιόλογο, καί ή άκτινοβολίσ 
του υπήρξε μεγάλη, πολύ πριν ή πολιτική νά έχει τό λόγο της. Ό  Αυγέρης 
δέν άσκησε «καθαρή» κριτική, τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες, γιατί 
πιστεύει δτι ή πνευμοχτική εργασία έκπορεύεται άπό άνθρώπους έξαρτημένουβ 
άπό τούς κοινωνικούς όρους πού ζοΰν, αλλά τις άπόψεις του αυτές τις θεμε
λίωνε μέ άρτιο τρόπο, ακριβώς επειδή ό θεωρητικός του οπλισμός ήτοίν κα 
έκτεταμένος καί βαθύς. Γνωρίζει σέ βάθος τήν ευρωπαϊκή σκέψη καί ή ίκ 
τά του νά συνθέσει τις παρατηρήσεις του εΐναι αξιοθαύμαστη. Προσωπική 
πιστεύω δτι κάποτε ή σκέψη του άσφυκτιά μέσα στούς στεγανούς χώρους 
ζητά νά κινηθεί, όλισθαίνει συχνά σ' ένα δογματισμό πού θά τον όνόμαζα 
σκευτικό». Μόλο πού δέν υπήρξε ό θεμελιωτής τής μαρξιστικής σκέψης 
Ελλάδα γιά  τά πνευματικά θέμοττα, εΐναι έκεΐνος πού τής διέθεσε όλες r0̂  
τις δυνάμεις, έκεΐνος πού εΐναι πάντοτε πρόθυμος καί προετοιμασμένος 
μιλήσει, έστω καί συνοπτικά, γιά ένα ευρύτατο κύκλο προσώπων έργων * 
ζητημάτων, χρησιμοποιώντας μέ ευφυή καί όλοκληρωμένο τρόπο τήν ιστορώ



λιστική μέθοδο, άλλα μέ μιά άντίληψη πού θά την λέγαμε σήμερα, έχοντας 
μιά άλλη προοπτική, «ορθόδοξη», σέ αντιδιαστολή προς έκείνη πού τά τελευ
ταία χρόνια, έξω κυρίως, αρχίζει να διαμορφώνεται από γενιές, λιγότερο βε- 
βαρυμένες από τό πνεύμα τής μονολιθικότητας. 'Αλλά έπι τέλους κάθε άνθρω
πος ανήκει σέ μία έποχή και δέν είναι εύκολο νά ξεφύγει από τό κλΐμα της 
και τά ιδεολογικά της συστήμοτα, νά συλλογιστεί έξω άπό την πυριροέουσα 
άτμόσψαιρα, νά σταθεί au-dessus de la melee σ ’ ένα άφυδοτωμένο «άντικει- 
μενικό» χώρο. Ό  Μ. Α. υπηρέτησε μέ συνέπεια τη μαρξιστική έκδοχή των πρα
γμάτων, ή παιδεία του τον κράτησε σ' ένα υψηλό επίπεδο και ή όμολογημένη 
ευαισθησία του του παρεΤχε τις προϋποθέσεις γιά  νά διατηρεί μιά άμεσότητα 
μέ τά υλικά του. Συχνά τό άποτέλεσμα, έκτος άπ' τό θεαμοτικό μέρος, έχει 
ενα ουσιαστικό βάρος. Ακόμη πιο συχνά οι διαπιστώσεις του εΐναι καίριες. 
Κι* δ,τι καθορίζει πιο καθαρά την άξία του είναι πώς ό προβληματισμός του 
υποθάλπει έναν άλλο βαρύτερο, πού θά διεκολύνει τις νεώτερες έρευνες. "Ας 
μην ξεχνάμε έξ άλλου, ότι ή μοίρα των ιδεών είναι νά γηράσκουν γρηγορότερα 
άπό τις καταστάσεις.

Ίσ ω ς τό πιο τιμητικό για τον Μ. Αύγέρη είναι πώς ή μετριοπάθειά του 
δέν δηλώνει μετριότητα άλλά σωφροσύνη, τό ψύχραιμο πάθος του έξοτγιάζει 
τά λάθη του και ό ίδιος έχει συνείδηση τών άδυναμιών του περισσότερο άπ' 
δσο θά του καταμαρτυρούσε ένας τρίτος.

«Τούτο σ' αυτόν υπήρξε τό ξεχωριστό»: δτι εΤναι ένας κριτικός χωρίς 
χολή. Ίσως καί τό «πλέγμα» του γιά κάποιες σιωπές του.

Ο Β Α Σ Ο Σ  Β Α Ρ Ι Κ Α Σ

Ό Μάρκος Αύγέρης εΤναι μια άπό τις πιο φωτεινές κριτικές συνειδήσεις 
του καιρού μας. Πάντοτε θαύμαζα την ικανότητα προσαρμογής, πού του επι
τρέπει νά συνοδοιπορεί ολοένα μέ τις διαδοχικές γενεές έπί δεκαετηρίδες όλό- 
κληρες καί νά ταξιθετεΤ καί νά κρίνει τις νεότερες τάσεις στην τέχνη μέ τη μα- 
τια καί τη νοοτροπία ένός σύγχρονου. Τό διαπιστώσαμε γιά μιά ακόμα Φορά 
με την έκδοση τών « Απάντων» του. Πού μπορεί νά λογαριάζεται σά σημοίντικό 
γεγονός γιά τά Γράμματά μας. Καί ομολογώ ότι λυπάμαι είλικρινά πού δέν 
δόθηκαν στο βιβλίο οΐ τιμητικές διακρίσεις, πού δικαιωμοτικά του άνήκουν.

Ο ΤΑΣΟΣ Β Ο Υ Ρ Ν Α Σ

1 Ο Μάρκος Αυγέρης είναι ένας άπό τούς πατέρες τής προοδευτικής σκέψης 
στον τοπο μας Στοχασμός συγκροτημένος καί άναλυτικός, ιδεολογία προοδευ- 
3*κη και αισθητική κατάρτιση υψηλή δικαιούται κάθε στιγμή νά είσπράξει άπ! 

°υς μας τά πνευματικά τροφεία, γιατί τού τά όΦείλουαε.

ε<̂ τιί> ι°έες, πού άλλοτε τις θαυμάσανε καί τις χαρακτήρισαν «φωτεινές», οί 
*θι ^άνθρωποι, οί περιβεβλημένοι σήμερα μέ τήν άλουργίδα του κριτή τής Έ πι- 

Κρατικών Βραβείων, τις παραγκώνισαν βάναυσα, γιατί ή πολιτική σκο- 
»φθτητα τούς υπαγόρευσε νά μείνει άβράβευτο τό έργο του Μάρκου Αύγέρη.
q, Αλλά οί ζωντανές ιδέες είναι σάν τά καρφιά. "Οσο τις χτυπάς τόσο 6α- 

, Μπήγονται στή συνείδηση έκείνων προς τούς όποιους άπευθύνονται —  στο
δέν° ° το^ Ρευματικού κόσμου καί του λαού. Τό έργο του Αύγέρη

Χρειάζεται βραβείο γιά νά καταξιωθεί. 'Αποτελεί μέρος του πολιτισμού μας 
Κ | -  τέτοιο λειτουργεί καί έπιτελεί τον ύψηλό παιδευτικό προορισμό του.- 59



Ο Σ Τ Α Θ Η Σ  ΔΡΟ Μ ΑΖΟ Σ

Τό κριτικό καί αισθητικό έργο του Μάρκου Αύγέρη παρεμβάλλεται μέσα 
στην όλη ιστορία τής μαρξιστικής σκέψης στην Ελλάδα. Μετά τη συστηματική 
εργασία του Κ. Βάρναλη στον τομέα αυτόν, ττού άρχίζει άπό τό «Σολωμό χω
ρίς μεταφυσική», ό Αυγέρης καλύπτει ένα σημαντικό χώρο μέ συνεχή παρου
σία. Ή συμβολή του ιδιαίτερα ύπήρξε στή διευκρίνηση τής μαρξιστικής δια-| 
τύπωσης δτι ή Τέχνη έξαρτάται μεν άπό τις οικονομικές συνθήκες, αλλά οί ίδεο] 
λογικοί έπηρεασμοί παίζουν κεφαλαιώδη διαμορφωτικό ρόλο. Έτσι φώτισε 
τό πρόβλημα ότι δέν υπάρχει Τέχνη χωρίς ιδεολογία, καί δτι οι ήθικές παρορμή- 
σεις του δημιουργού δέν φτάνουν ως τήν Τέχνη, άν δέν περιβληθοΰν την μ ο ν α 
δ ι κ ή  τους έκφραση, δηλ. τήν αισθητική μορφή. Μέ τό κριτήριο αυτό δούλε
ψε πάνω στο υλικό τής πεζογραφίας καί τής ποίησης, κ' έδωσε ένα έργο κρι
τικής καί αισθητικής, πού αποτελεί συμβολή στήν ανάπτυξη τής μαρξιστικής 
σκέψης στήν 'Ελλάδα.

Ο Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ  Θ ΕΟ ΤΟ Κ Α Σ  Έ

ΕΤχα πάντα πολύ σεβασμό για τό Μάρκο Αύγέρη. Τιμώ τή μεγάλη παπ 
δεία του, τό πάθος του για  τά γράμματα, τή συγγραφική του άξια, τή φρον
τίδα του για τή γλώσσα, τήν άνιδιοτέλειά του. ’Αντιπροσωπεύει άνάμεσά μας 
τήν παλαιά, ιστορική γενεά τών λογίων τού άγωνιστικού δημοτικισμού, πού 
έδρασαν στις αρχές τού αιώνα μας καί πού έδιναν, στήν Ελλάδα, τό παρά 
δείγμα τοΰ ακέραιου πνευματικού ήθους καί τής ζωντανής σοφίας. Δέν μπ 
νά άποκρύψω δτι εΤχα καί έχω διαφωνίες μαζί του. Ό χι, κατ' άρχήν, επειδή 
εΤναι μαρξιστής. Ό  μοίρξισμός είναι μιά άπό τις σχολές πού διέπλασαν τη 
σκέψη τοΰ καιρού μας καί πού δέν εΐναι δυνατό νά αγνοήσουμε τήν παρουσία 
τους καί τή συμβολή τους στή σύγχρονη κίνηση τών ιδεών. ’Αλλά νομίζω πώς 
ό Αυγέρης ύποστήριξε ανέκαθεν μαρξιστικές θέσεις υπερβολικά άλύγιστες καί 
άδιάλλακτες άπέναντι ατούς διαφορετικούς τρόπους τοΰ στοχασμού, καθώς ύπή 
ξε, εξ άλλου, κατά τήν κρίση μου, καί πολύ απόλυτος στά ζητήματα τών καλλι
τεχνικών μορφών. Αυτά δμως δέν πιστεύω δτι μειώνουν τή σημασία του στήν 
πνευματική μας ζωή.
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Η  ΡΟ ΖΑ ΙΜ Β Ρ ΙΩ Τ Η

Ό  Αύγέρης έχει γεννηθεί Δάσκαλος. Είχε σέ δλη του τή ζωή ένα χρυσό 
κανόνα: «έλευθερία μά καί αύτοπεριορισμός». Τούτη δώ ή στάση του είναι ή 
κοττεξοχήν μορφωτική του δύναμη, ή αίγλη πού δημιουργεί γύρω του. Μέ υψηλή 
πνευματική συγκρότηση, μέ σπάνιες μορφοποιητικές δυνάμεις, μέ μεγάλη καρ
διά καί μέ ευγενικιά φρόνηση δίνει τή μορφή τοΰ ολοκληρωμένου άνθρώττον. 
Τό έργο του ολόκληρο εΐναι ένα οδηγητικό όργανο γιά  τούς νεότερούς το*® 
Ό μως καί στήν άπλή συντροφιά, τήν καθημερινή, δίνει ή παρουσία του με ^  
σωκροττική «μαιευτική» έναν τόνο υψηλής πνευματικότητας. Ό  διάλογος ευΧα' 
ριστος, άπλός, θά λέγαμε καθημερινός, χαρούμενος, περιπαιχτικός καταλητΤ 
σέ συμπεράσματα πάντα γεμάτα άπό υψηλό καί ουσιαστικό περιεχόμενο, 
χιούμορ τού Δάσκαλου, κύριο χαρακτηριστικό του, δσο καί νά εΐναι έλευθερΰ 
οττομο πάντα έχει ευγένεια καί πνευμοτπκότητα. Μέ τέτοια βιώματα περπ'ριΥ1'] 
ρίζουμε γέροι καί νέοι φίλοι τό Δάσκαλο καί χαιρόμαστε τούτο τό γεμάτο δρο* 
σιά καί νιάτα πνεύμα. Ιδιαίτερα χαιρετίζω τήν έκδοση τοΰ έργου τοΰ Αιη®| 
σάν μιά πολύτιμη συμβολή γιά τήν πνευμοσΊκή, αισθητική καί ήθική διοσβ 
δαγώγηση τής Νεολαίας.



Ο Γ . ΙΜ Β Ρ ΙΩ Τ Η Σ

Ή παρουσία του Μάρκου Αύγέρη στην πνευματική μά και στην αγωνιστική 
κοινωνική κονίστρα στήν Ελλάδα άφήνει βαθιά τα σημάδια της. Είναι ό πνευ
ματικός άνθρωπος πού ολοένα στοχάζεται, μά δε μονολογεί, παρά στρέφεται 
ορός τά έξω καί διαλέγεται μέ τούς άλλους γύρω του οπού κι αν προβάλλει, 
είτε στήν ποίηση καί στήν κριτική, εΐτε στήν κοινωνική θεώρηση, εϊναι πάντοτε 
ζέουσα πράξη στήν πιο πλατιά έννοια πού μπορεί νά έχει αυτή ή λέξη. Ό  
Αύγέρης κινημένος άπό τον πιο υψηλό ούμοενισμό ολοένα πράττει, μάχεται γιά 
τη βεβαίωση του άνθρώπου μέσα στον έλληνικό χώρο καί σ' όλο τον κόσμο. 
Αυτό είναι τό ουσιαστικό σημάδι πού χαραχτηρίζει όλη τήν παρουσία του, 
αυτός είναι ό σκοπός πού οραματίζεται καί πού τάζει στον εαυτό του, νά βοη
θήσει τό λαό του νά ορθωθεί, νά βαδίσει ελεύθερος πάνω στήν ποπρική του γη 
καί νά εκφραστεί, νά δημιουργήσει ό ίδιος μέ τά δικά του χέρια δλη τήν ιστο
ρική του μοίρα.

Ο Ν. Κ Α ΤΗ Φ Ο Ρ Η Σ

Στο κριτικό δημιουργικό του έργο, ό Μάρκος Αύγέρης διακρίνεται γιά τή 
βαθειά σύλληψη τού θέματός του, πού τό αγκαλιάζει απ' όλες τις πλευρές καί 
κατά βάθος. Ή ανάπτυξή του κατόπι θεμελιώνεται στήν επιστήμη καί τή λο
γική γι' αυτό είναι καί πειστική. Ή γλώσσα του καί ή έννοιολογική πλοκή της 
σκέψης του, είναι όσο γίνεται περισσότερο άπλή. Μέ τέτοια συγκρότηση ό 
Μάρκος Αύγέρης ξετυλίγει τό στοχασμό του μέ συνέπεια καί πνευματική έντι- 
μότητα, χωρίς ούτε τις λέξεις νά φοβάται ούτε τά τελικά συμπεράσματα νά 
τρέμει. ’Έτσι φωτεινός καί έτσι τολμηρός, ό Αύγέρης άναδείχτηκε σ ’ evocv άξιο 
πνευματικό ήγέτη. "Αλλά αύτά τά προσόντα του ύπογραμμίζονται καί άπό τήν 
άκρα σεμνότητα του άνθρώπου καί τό γενικότερο ήθος του, πού δίνει τή χαρά 
καί τήν ελπίδα στο περιβάλλον του πώς υπάρχει ακόμα αύτό τό δυσεύρετο 
είδος τού άνθρώπου, πού λέγεται Ανθρωπος.

Ο Λ Ε Ω Ν  Κ Ο Υ Κ Ο Υ Λ Α Σ

*Ήταν καιρός νά συγκεντρωθούν καί νά έκδοθούν τά «"Απαντα» τού Μάρ
κου Αύγέρη γιά νά γίνει φανερό προπάντων, στούς νεότερους πού δέν γνωρίζουν 
καλά τήν πρόσφατη πνευματική ιστορία τού τόπου, πόσο σημοατική στάθηκε 
ή συμβολή τοΰ Μάρκου Αύγέρη στον τομέα τής κριτικής σκέψης καί τοΰ ιδεολο
γικού διαφωτισμού.

Ο Π Α Ν . Μ Ο Υ  Α Λ Α Σ

Εξήντα^ όλόκληρα χρόνια, όσο κρατάει ή περιπέτεια τού αιώνα μας, ό 
,νιαρκ.ρς Αύγέρης είναι μιά συνειδητή παρουσία στά νεοελληνικά γράμματα. Πα- 
. *ες υπάρχουν λογιώ-λογιώ. "'Αλλος συγκεντρώνει τις έπιδόσεις του σέ μιά 
Ρίσμενη πνευματική περιοχή, βαθαίνει καί πλουτίζει ένα συγκεκριμένο «είδος» 

πλοία W * *  άπό τήν άρχή σταθερά τό ιδεολογικό ή αισθητικό του
μοπ,,σΓΙΟ~ ^ ετ°^*νιΤΤ0ζ οπίζ άπόψεις του, κουφός ή άδιάφορος στά νέα μηνύ- 

7ων κ α ,Ρών. Ό  Αύγέρης παρακολούθησε μέ άγρυπνο μάτι τό σφυγμό των 
στο πλΤων' ΤΤ0̂ ει̂ ττίκε παράλληλα μέ τήν έποχή του καί, όταν έφτασε ή ώρα, 
’Α πό^δώ Λ ^ XP°vou, «συντόνισε τό βήμα του μέ τό βήμα τής Ιστορίας», 

ριδώς άρχίζει ή πνευμοτπκή προσφορά καί τό δίδαγμά του. 61
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"Ενας άνθρωπος πού έμψανίζεται μέ θεατρικό έργο στά είκοσι χρόνια t o u J  

την έποχή του Μακεδονικού Αγώνα, καί γράψει ποιήματα τοποθετημένα μέσα 
στο κλίμα του λαογραψικού δημοτικισμού —  τόσο ειδυλλιακό καί μακρινό πια 
οτηυερα! —  θά μπορούσε πολύ εύκολα να περιχαρακωθεί στά πλαίσια μιας, 
εποχής, άποκομμένης κιόλας οριστικά από τη δική μας. Πώς νά πιστέψεις ότι 
ή πνευματική εγρήγορση του ανθρώπου αυτού, ενός ανθρώπου τών αρχών τού 
αιώνα, συνεχίζεται ώς σήμερα μέ τό ίδιο, ή καί περισσότερο, σφρίγος; Ό  τό-] 
πος μας δέν μάς συνήθισε σέ παρόμοιες έκπλήξεις: τις πιο πολλές φορές βρι
σκόμαστε μπροστά σέ διανοουμένους πού, πνευματικά καί βιολογικά αρτηριο
σκληρωτικοί, ταυτίζονται μέ μιά έποχή συγκεκριμένη, αδυνατώντας νά ανανεώ
σουν τον προβληματισμό τους ή νά καρπωθοΰν τά ερεθίσματα τών νέων ίστοριΐ 
κών στιγμών. Ό  Αύγέρης στάθηκε καί άπό την άποψη τούτη μιά έξαίρεση, 
Όργανισμός δυνατός καί συνείδηση άκοίμητη, μπόρεσε ν άντοπτοκριθεΐ στο 
προσκλητήριο τών καιρών καί ν’ αρχίσει τό κύριο έργο του σέ μιά ήλικία πού 
άλλοι έχουν κιόλας τερματίσει. Χρειάζεται άραγε νά τονίσει κανείς καί την 
ή θ ι κ ή σημασία ένός τέτοιου τολμήματος; Σέ μιά κρίσιμη στιγμή, δπου ή 
δικτατορία τού Μεταξά καί, λίγο άργότερα, ή Κατοχή υποχρέωναν σέ σιωπή 
καί συμβιβασμό, ή έβρισκαν άνέτοιμους καί συμβιβασμένους αρκετούς άπό τούς 
πνευματικούς ανθρώπους τής γενιάς του, ακόμα καί νεότερους, ό Αύγέρης εΐχε 
όχι μόνο τήν ωριμότητα, άλλά καί τήν ε ν τ ι μ ό τ η τ α  ν’ αρχίσει ένα έργο 
πού, έξω άπό τήν πνευματικότητά του, περικλείει κυρίως μιά σημασία ήθική.

Αυτό τό έργο ακριβώς, συγκεντρωμένο στή σειρά τών «Απάντων», έρχεται 
τώρα νά μάς θυμίσει άλλη μιά φορά τό βάρος του. Μέ τον Αύγέρη μπορεί νά 
έχει κανείς άρκετές βασικές ή λεπτομερειακές αντιρρήσεις* μπορεί νά μπορεί 
νά διαφωνεί μέ τή μέθοδό του ή μέ τήν εφαρμογή της, μέ τον τρόπο τής γραφής 
του, άκόμα καί μέ τήν οξύτητά του, κυρίως σέ μερικές περιπτώσεις μεταπολε
μικών λογοτεχνών. Έκεΐνο πού δέν 6ά μπορούσε κανείς ν* άρνηθεΤ, είναι τό γε
γονός ότι τό έργο αυτό κάλυψε μέ τήν ποιότητα καί μέ τις «θέσεις» του έναν» 
ζωτικότατο χώρο στην περιοχή τής πνευματικής μας ζωής. "Αν μιά άπό τις 
μόνιμες έλλείψεις τής νεοελληνικής κριτικής είναι ή απουσία τών κριτηρίων της, 
ό Αύγέρης ήρθε αναμφίβολα νά συμπληρώσει ένα κενό, υποβάλλοντας τή λογο
τεχνία κάτω οστό τον έλεγχο σταθερών άντικειμενικών εγγυήσεων: μέ τήν πα
ρουσία του ή μαρξιστική κριτική στον τόπο μας προωθήθηκε στο συστηματικό 
της στάδιο. Εξοπλισμένος μέ τή γερή άρματωσιά ώριμου κριτικού (πλατιά 
παιδεία, θεωρητική συγκρότηση καί ιεράρχηση, ήθος, τόλμη καί ευαισθησία), 
ό Αύγέρης ξεπέρασε τον έμπρεσσιονισμό, μόνιμη πληγή τής κριτικής μεθοδο
λογίας μας, γιά νά προχωρήσει σέ σταθερότερες θεωρήσεις. "Έτσι πολλά «με
γέθη» τής λογοτεχνίας μας (Σολωμός, Κάλβος, Ποώαμάς, Σικελιο^ός, Καζαν· 
τζάκης, Σέφερης κ.ά.) τοποθετήθηκαν σέ καινούριες προοπτικές, ένώ άρκετές 
μορφές τής ξένης λογοτεχνίας (Μπαλζάκ, Μωπασάν, Τολστόι, Ντοστογιέφσκί, 
Ούάιλδ, Μπέρναρντ Σώου, ΟΉήλ, 'Έλιοτ κ.ά.) παρουσιάστηκαν στο έλληνικο 
κοινό μέ τις άληθινές τους διαστάσεις.

Νομίζω πώς πολύ λίγοι κριτικοί στον τόπο αυτόν θά μπορούσαν νά ύπ^ 
τάξουν τις ιεραρχήσεις τους σ’ ένα ένιαΐο σύστημα ή νά προτάξουν μιά συγ*ε' 
κριμένη κριτική θεωρία. Ό  Αύγέρης μελέτησε σέ βάθος τό πρόβλημα τής *Ph 
τικής, κωδικοποίησε μερικές «άρχές», έδειξε συγκεκριμένους τρόπους μελέτης 
τοποθέτησε άποδεικτικά τό φαινόμενο τής λογοτεχνίας μέσα στή διαδικασία τη< 
κοινωνικής συνείδησης, άναθεώρησε τις άξιες τής ίδεαλιστικής, αισθητικής 
δρόμους. ’Από έδώ καί πέρα ή νέα κριτική μας μπορεί νά προχωρήσει οε 
νούριους προσανατολισμούς, νά διευρύνει τις μεθόδους της, νά τελειοποιτρϊ 
ή νά παραλλάξει τά κριτήριά της. Θά ήταν όμως σοβαρό σφάλμα καί 
τική ύποχώρηση, άν άφηνε άνεκμετάλλευτη τήν προσφορά καί άναξιοποιητ°Τ 
δίδαγμα τού Μάρκου Αύγέρη.



H  P IT A  Μ Π Ο Υ Μ Η —Π ΑΠ Α

Ό χι μόνο ή νεαρή και περιορισμένη νεοελληνική λογοτεχνία καί διανόηση, 
άλλα και όποιαδήποτε άλλη μέ μεγαλύτερες διαστάσεις καί ισχυρότερες πα
ραδόσεις, θά μπορούσε νά θεωρήσει πολύτιμο κεφάλαιό της τό Μάρκο Αύγέρη 
καί νά τον παραδεχτεί σάν μιά πνευματική μορφή πρώτου μεγέθους Κι αυτό 
θά όφειλε νά τό πει άδίστακτα καί υπεύθυνα κάθε "Έλληνας λογοτέχνης 
καλής πίστης, κάθε διανοητής πού διατηρήθηκε νηφάλιος καί άταλάντευτος στή 
μεταπολεμική τρικυμία των πολιτικών ιδεολογικών συγκρούσεων, πού ήταν μοι- 
pcrb νά πλήξει σκληρότερα ένα βραχώδη, άλύγιστο καί περήφανο τόπο σάν 
τό δικό μας.

Ό  Μάρκος Αύγέρης, από τήν άρχή τής πνευματικής του πορείας καί τής 
φιλοσοφικής του διαμόρφωσης, τάχθηκε μέ τις κοσμοθεωρητικές έκεΐνες δυνάμεις 
πού πίστεψαν (ύστερα άπό τό φώς πού έριξε στον κόσμο τό μαρξιστικό δίδα
γμα) πώς είναι δυνατό νά δοθεί στούς ανθρώπους μιά καλύτερη ζωή μέ τις 
κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, τήν ανεμπόδιστη πνευματική ανάπτυξη τών μαζών 
καί τή δικαιότερη κατανομή του έθνικοΰ πλούτου.

Τό ιδανικό τούτο καί τή συνείδηση τής άνάγκης γ ι’ αυτό τό ρ:ζικό μετα
σχηματισμό τής κοινωνίας πού ένστερν'στηκαν οί πιο σπουδαίες καί ζωτικές 
διάνοιες του αιώνα μας σ ’ δλο τον κόσμο, ό Μάρκος Αύγέρης τά καλλιέργησε, 
Αναπτύσσοντας καί βαθαίνοντας μέ τή μελέτη καί τήν έρευνα τό διαλεκτικό του 
ματεριαλισμό, καί τό ιδανικό αυτό τό υπεράσπισε τόσο μέ τό έργο του, πού τον 
όγκο του σήμερα βλέπομε συγκεντρωμένο, όσο καί μέ τήν Ακτινοβολία τής γενι
κής παρουσίας του στον ελληνικό πνευματικό καί ιδεολογικό χώρο.

Ό  Μάρκος Αύγέρης, άκόμα καί σήμερα πού σηκώνει στή ράχη του τέσσερεις 
καί πλέον εικοσαετίες ζωής, διοττηρώντας μιά κρυστάλλινη διοαΌητική διαύγεια 
καί μιά γονιμότητα, πού θά τή ζήλευαν πολλοί νεότεροι στήν ήλικία συνάδελφοί 
μας, είναι ένας άπό τούς καλύτερα εξοπλισμένους καί, κυρίως, τούς πιο εκ
συγχρονισμένους παλαιότερους κριτικούς καί θεωρητικούς τής λογοτεχνίας μας, 
ό μόνος «παλαιός» πού δέν άπέφυγε τό μεταπολεμικό προβλημοττισμό στά 
πνευματικά ζητήματα μά, αντίθετα, τον χρησιμοποίησε γιά νά εμπεδώσει πιο 
στερεά απόψεις καί πεποιθήσεις.

Ο Μάρκος Αύγέρης, καί γιατί ξέρει νά δίνει όσο βάρος κι αξία αρμόζει 
στη λογοτεχνική έκφραση oclttou τού τόπου, καί γιατί παρακολουθεί τήν έξέ- 
λίξη τής λογοτεχνίας, καί Ιδιαίτερα τής ποίησης, μέσα κ' έξω άπό τή χώρα 
μας, αλλά καί γιατί ή κρίοη του σπάνια αστοχεί, θά ’πρεπε ν* άκούγεται πε
ρισσότερό στήν Ελλάδα καί νά κατευθύνει σάν μιά ήγετική πνευματική μορφή.

"Αλλά δέν είναι μονάχα ό όγκος τοΰ γραπτού έργου του, ή προσφορά του 
σ αυτό πού λέμε νεοελληνικό πνευματικό πολιτισμό, ή έποικοδομητική συμ- 

λή του στήν άνάπτυξη τής μαρξιστικής σκέψης στήν ‘Ελλάδα. ΕΤναι καί ό 
προφορικός Μάρκος Αύγέρης, ό σημερινός καί όλοζώντανος διαλεκτικός, πού 
®^υχησα νά γνωρίσω άπό πολύ κοντά τούτα τά τελευταία χρόνια καί νά τον 
σγατιησω μέ θαυμασμό. Ό  τίτλος τοΰ «δασκάλου» δέ θά ταίριαζε ΐσως σέ κα  ̂

νσ άλλο έκπρόσωπο τής Λογοτεχνίας μας σήμερα, όσο στο Μάρκο Αύγέρη.
στ' ™τασσοντας όλες τις τελευταίες δυνάμεις του καί συγκεντρώνοντάς τις 
εΤνα * ιαΦερθνΓΓα τΠζ Λογοτεχνίας, ό πρεσβύτης αύτός τών Γραμμάτων μας 

|ζύλ|£χτη V ‘Y° l Υ«& κάθε ελληνική καί ξένη έκδοση, γιά κάθε νέα
δεών, συμμετέχει στή φιλοσοφική άγωνία τής έποχής μας καί έξετάζει

Ιτέννη^ί; *̂A0C70C π0^ δημιούργησε αύτή ή άγωνία, ιδιαίτερα στον τομέα τής 
Ι Ε  ΚΑΑ βά ζοντα ς νά δόσει Απάντηση σέ όλα αύτά. 

τδ κατάλ^ έπαφή μ* αύτό τον έρημίτη τού δωματίου, μέ
κο £υΚ° κεΦ ^ 1 σκυφτό πάντα σέ χειρόγραφα καί βιβλία, νά εΤσαι βέβαιος 

του θά μάθεις ν’ άγαπάς άκόμα περισσότερο τή ζωή, νά έκτιμάς 63



τήν άττοστολή σου, νά πιστεύεις στην πνευματική μοίρα αυτού τού τόπου 1 
καί τού λαού πού τον κατοικεί, νά παραδειγματιστείς άπό το πάθος του, νά  ̂
έμπλουτίσεις τις γνώσεις σου καί νά διευρύνεις τους ορίζοντες σου, μέ όποια 
συζήτηση κι άν προκαλέσεις μαζί του. Κάθε έπίσκεψη στον Αύγέρη είναι ένα 
μάθημα άπό τά λίγα πού μπορείς ν? ακούσεις, όσο καταρτισμένος κι άν είσαι, | 
όσο άνέπαφος άπό τή σύγχυση πού επικρατεί στις μέρες μας. Ένα μάθημα 
γνώσης, .προβλημοττισμού, συνέπειας, μεθόδου, κριτικής άνάλυσης καί πειθούς, 
διαύγειας, χάρης καί, προ πάντων, ένός όλόστιλπνου καί υποδειγματικού προ
φορικού λόγου, πού γοητεύει καί κατακτά.

Αυτός ό σημερινός Αυγέρης δέν είναι δυστυχώς γνωστός στούς πολλούι 
Κ’ έγώ, προσωπικά, σ ’ αυτό τον Αύγέρη, χρωοτώ πολλές άπό τις πιο πλούσιι 
πνευματικές στιγμές τής ζωής μου.

Ο Μ Ε Λ Η Σ  Ν ΙΚ Ο Λ Α *Ι'Δ Η Σ
c J ·
Ή έκδοση των «'Απάντων» τού Μάρκου Αύγέρη, πού αποτελεί αυτή καθεαιΜ

τή ένα σημαντικότατο γεγονός καί μιά πολύτιμη συμβολή ατήν πνευματική μας 
ζωή, δίνει συγχρόνως σέ κάθε πνευματικό άνθρωπο τήν ευκαιρία ν’ άναπολήσεπ 
μέ συγκίνηση καί τιμή τό σύνολο τού έργου του καί νά διοτπιστώσει τήν άναμφι- 
σβήτητα μεγάλη άξια του καί τή γόνιμη έπίδρασή του στήν έξέλιξη καί στήν 
άνάπτυξη τού πνευματικού μας πολιτισμού. Καί εΐμαι ευτυχής πού μπορώ καί 
έγώ σήμερα, μέ τήν εύστοχη πρωτοβουλία τής «Επιθεώρησης Τέχνης», νά προσ-{ 
θέσω ένα φύλλο δάφνης —  ένα φύλλο αγάπης, θαυμασμού καί σεβασμού —  στο 
μεγάλο στεφάνι, πού ό πνευματικός κόσμος άποθέτει στο παλιό καί εύνενικό 
κεφάλι τού κορυφαίου στοχαστή καί άξιου καί άρτιου πνευματικού μας άνθρώποϋί 
τού Μάρκου Αύγέρη.

Ο Μ . Μ- Π Α Π Α Ι Ώ A N N O Y  Μ

Ό  Μάρκος Αυγέρης ανήκει στούς ανθρώπους πού τό πνεύμα τους δέν μένει! 
ποτέ στάσιμο, μά διαρκώς προχωρεί, ανεβαίνει, γίνεται πιο φωτεινό, πιο εύστο
χο καί πιο ουσιαστικό. Ά π ’ αυτήν τήν πλευρά ανήκει στούς άνθρώπους τον 
πνεύματος πού καί βλέπουν τά πράγματα καθαρά καί λένε αυτά τά πράγματα 
μέ τό άληθινό όνομά τους.

Τέτοιους άνθρώπους τό κράτος, κατά κανόνα, τούς άγνοεϊ, καί μάλιστα έπι- 
δεικτικά, όταν πρόκειται νά μοιράσει τά βραβεία του. Οι υπάλληλοι πού άσκούν 
τήν κρατική πολιτική τών λογοτεχνικών βραβείων, ατομικά ξέρουν πολύ καλά 
τούς άνθρώπους σάν τον Αύγέρη καί εκτιμούν πολύ τό έργο τους, όμως δέν εί
ναι ελεύθεροι νά σκέπτονται καί νά ενεργούν δίκαια καί σωστά. Γι* αυτό προτι
μούν, προκει μενού νά προκαλέσουν τό κράτος βραβεύοντας τό έργο ένός Μάρκον 
Αύγέρη, νά τό άγνοήσουν, ντροπιασμένοι. Αυτή είναι ή μοίρα τών ε λ ε ύ θ ε ρ ω ν . 

Αυτή καί ή μοίρα όσων υπηρετούν ένα κράτος πού θέλει νά άγνοεϊ ό,τι πιο εκ
λεκτό διαθέτει ή πατρίδα καί ό λαός.
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Ο Ν Ι Κ Ο Σ  Π Α Π Π Α Σ

Μέσα στη λογοτεχνία κάθε τόπου, σπάνια υπάρχουν πνευματικές μ ° Ρ ^  
πού συζητούν τά προβλήματα τής δημιουργίας, μέ μιά περιωπή κα μιο̂  J s f l  
διαυγή πειστικότητα, ώστε νά πετυχαίνουν την εξ Αντικειμένου καθολική cmj 
δοχή. Ό  Μάρκος Αυγέρης άνήκει σ’ αυτή τήν κατηγορία τών ανθρώπων 'r0T  
πνεύμοπτος.



01 αντίπαλοι, προ παντός οΐ άντίπαλοι παραδέχονται, μ' δλη τη δυσφορία 
•που τούς προκαλουν τα άπτόητα καί καθαρά σφυροκοπήματα τής σοφής λογι
κής του, πώς ό Μάρκος Αυγέρης εΤναι σήμερα ή πιο έπικρατέστερη φυσιογνω
μία στον τομέα τής μελέτης καί του κριτικού στοχασμού.

'Απομακρύνθηκε νωρίς άπό τον καθαρό δημιουργικό τομέα, από την ποίη
ση, στην όποια πρόσφερε μερικά ποιήματα γεμάτα καρδιά καί λαϊκό πάθος, 
εΐμαι βέβαιος, όχι άπό αδυναμία νά συνεχίσει τήν αιματηρή πορεία προς τά 
Ιεροσόλυμα, άλλά άκριβώς γιά νά ελευθερώσει τη ζωή του άπό τό ευαίσθητο 
δημιουργικό χώρο καί νά τήν άφιερώσει ολόκληρη στο στοχασμό.

•Όποιος γνωρίζει άπό κοντά τό «γιατρό», όπως άποκαλούν οι φίλοι του 
τό Μάρκο Αυγέρη, θά χει περάσει πολλές ώρες άπ’ τη ζωή του, άκουγοντας 
τϊς τρομερές του αλήθειες γιά τά πνευματικά θέματα που κοτταλαμβόίνουν τον 
ελληνικό καί τον παγκόσμιο χώρο.

Τό πνεύμα τοΰ Μάρκου Αυγέρη, κινείται καί σήμερα ακόμα στά τόσο 
άκμαΐα γερατειά του, με μιά απίθανη νεοο/ικότητα, ευστροφία καί βαθύτητα, 
αναλύοντας ιδεολογικά θέματα, προσωπικότητες καί έργα. Πάντα ή πνευματι- 
κότητά του, εϊχε τό διεισδυτικό καί ασυμβίβαστο βλέμμα τού στοχαστή, που 
δέν άρκεΐται στην άνάλυση τών περιπτώσεων, άλλά που επιζητεί τή σύνθεση 
ένός οράματος. Ιδεολογικά προβλήμοττα, κοινωνιολογική μέθοδος, αισθητικός 
προβληματισμός, μιά ακέραιη ενόραση προς τό στοιχείο τής δημιουργίας, έδο- 
σαν τήν ευκαιρία στο Μάρκο Αυγέρη νά μιλήσει μ' έναν οξύ κ ευρύτατο τρόπο 
γιά όλα τά πάγια κ3 επίκαιρα θέματα που αναστατώνουν τήν άνθρώπινη σκέψη. 
Μέ τήν ϊδια ευκολία καί κοπτχνόηση, κινείται μέσα στον κλασικό, όσο καί στο 
μοντέρνο χώρο τής τέχνης καί τού στοχασμού. ΕΤναι κρίμα, ό διανοούμενος αυ
τός, που δίδαξε πενήντα χρόνια ότι ή ελληνική σκέψη δέν μπορεί νά περιορί
ζεται στήν έπιμελημένη καί πάντα  υποκειμενική σημειωμοττογραφία, άλλά οφεί
λει καί μπορεί νά εκτείνεται στον γενικότερο περίγυρο μιας πραγματικής κρι
τικής σύνθεσης, βοηθημένης μάλιστα άπό τήν τετράγωνη, τήν άλγεβρική άκρι- 
βολογία τής μαρξιστικής μεθόδου, δέν μπόρεσε γιά πολλούς λόγους, νά κληρο
δοτήσει στήν πατρίδα του μιάν ελληνική γραμματολογία, έγκαταλείποντας έτσι 
τήν ελληνική νεότητα στο έλεος τών οργανωμένων ποίρατάξεων καί τής προσω
πικής ρουσφετολογίας.

Μέ τή σειρά τών άπάντων τού Μάρκου Αυγέρη, ή χώρα άποκτά ένα θη
σαυρό πού θά λάμπει γιά πολλά χρόνια πάνω άπό τό πνευματικό μας στερέω
μα. Καί εϊχαν κάθε υποχρέωση οι έπτά συνάδελφοι τής έπιτροπής τών κρα
τικών βραβείων, νά υπογραμμίσουν αυτή τήν παρουσία τού Αυγέρη, μέ τον 
έπίσημο συμβολισμό τού Α' Βραβείου Κριτικού δοκιμίου. Δέν τό έκαμαν, 
ένω φαινότανε πώς όλοι οί πνευματικοί άνθρωποι περίμεναν αυτή τήν αποδοχή, 
μιας πού τό ανάστημα τού Αυγέρη, πλάϊ σ5 έκεΐνα τοΰ Σικελιανοΰ, τοΰ Καζαν- 
τζάκη, τού Μελαχροινού, τού Γρυπάρη, τού Μαλακάση τού Βάρναλη, δέν χω
ρούσε στις μικρές αίθουσες τής άκαδημίας. Τί νά γίνει; Φαίνεται, πώς δέν συμ- 
οαδκ.ει συχνά ή τυπική άνοογνώριση μ’ έκείνη τήν ομόθυμη, τή γενική, πού ση
κώνει τά κύματα τής πιο γνήσιας ζητωκραυγής...

Ο Κ . Π Ο Ρ Φ Υ Ρ Ε Σ
χ Ο Αυγέρης είναι ένας άπό τούς πρώτους πού χρησιμοποίησε τή μαρξι- 

,κή μέθοδο στή λογοτεχνική κριτική. Μά πέρα άπό τή μέθοδο, ήταν προικι- 
μενος μέ οξύτατη κριτική άντίληψη. Θεώρησε όλη τήν 'έληνική — άρχαία, με- 

-Κσ* V̂a—  ποίησε καί πεζογραφία, καί τά ευρωπαϊκά πνευμοττικά ρεύ- 
ΤΓοτν-. 1 ° καιρού. Μέσα άπ* αυτή τήν τεράστια κριτική συγκομιδή, πολλές 
ριότ * ΐς ΤΟυ κα* ΧαΡαΧΊΊΤΡισ'μ°ί έχουν κιόλας μείνει κλασικοί. Μά ή κυ-

προσφορά τού Αυγέρη εΤναι ότι άντίκρυσε τά πνευμοττικά φαινό- 
[ Ρύτεόο Γ*νΐ*(* κα ξένα, προσβλέποντας όχι στούς λίγους ειδικούς άλλά. στο εύ- 

κοινό, πού τό βόηθησε νά άνέβει πνευματικά καί νά επικοινωνήσει μέ 65



τά υψηλότερα πνευματικά δημιουργήματα. Μ’ αυτή την έννοια στάθηκε έναςΙ 
Δάσκαλος του Γένους.

Ο ΔΗΜ . Ρ Α Υ Τ Ο Π Ο Υ Α Ο Σ  I

Μια αξιόλογη και άξιοσέβαστη παρουσία στα γράμμοπτά μας —  του MapJ 
κου Αύγέρη —  άνοχκεφαλαιώθηκε μέ τη συγκέντρωση του κριτικού του έργου στά| 
"Anocvnra. 'Όσοι άπό μάς συλλαβίζαμε πνευμοτπκά τά χρόνια πού ό Αύγέρης) 
έδινε τό ώριμο τούτο έργο, χρεωστάμε πολλά σ' αυτό, Τσως όχι λιγότερα, όπως! 
και στο μάθημα του Βάρναλη καί του Γληνου. Διαύγεια ιδεών, γνώση καί ήθική 
απαίτηση άπό τό έργο πρόβαλλον σε μιά πλούσια καί νηφάλια κριτική γλώσσα | 
πού πιανότον σάν προζύμι μέσα μας. Ή κριτική μας διάθεση απέναντι σ’ αύτβ 
τό έργο είναι ύστερότερη καί μέ πολλά άπό τά έφόδια πού αυθό μάς έδοσε ή 
μάς ύποσχέθηκε, επομένως δεν είναι δίκαιο νά έκφραστεΐ πρόχειρα έδώ. ΈξάλλουΙ 
νομίζω ότι ή κριτική του Αύγέρη δεν εΐναι πιο κάτω άπό τό ανώτερο επίπεδο ] 
τής προοδευτικής σκέψης μας, στά χρόνια πού κερδίζει τήν ωριμότητά της.

Ο Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Ρ ΙΤ Σ Ο Σ

Ό  Μάρκος Αύγέρης, κατά τή γνώμη μου> είναι μιά σπάνια κριτική ίδιοφυΐαΐ 
πού δεν έκμεταλλεύτηκε ολοκληρωτικά καί δεν εξάντλησε τις τεράστιες δυνατό- 
τητές της. Τό έργο του Αύγέρη δέν εΤναι άπλώς τό αποτέλεσμα μιάς όξύτατης 
καί άγρυπνης διάνοιας, πού αντιλαμβάνεται, ταξινομεί, συγκρίνει, άξιολογεΐ γε|[ 
γονότα, ιδέες, έργα, αλλά προπάντων —  καί κυρίως —  τό άποτέλεσμα μιάς έκ- 
πληκτικής εύαισθησίας (πρώτος καί θεμελιώδης όρος ενός αληθινού κριτικού), 
πού διαρκώς τον ανανεώνει, έπιτρέποντάς του νά συλλαμβάνει, νά βιώνει, νά 
καταγράφει άκόμη καί τά πιο άδιόρατα μηνύματα τών καλλιτεχνικών τάσεων τ η β  
εποχής μας, κρατώντας τον πάντα στήν πρωτοπορία τών παγκοσμίων αισθητι
κών αναζητήσεων καί κοττακτήσεων. Ταυτόχρονα, τό έργο του Αύγέρη διέπι 
άπό μιάν ύψηλή ήθική αντίληψη του κοινωνικού χρέους, πού δε μπορούμε ν’ α  
φανθούμε ώς ποιό σημείο ύπηρετεΐ τήν καθαρή αισθητική (άν υπάρχει τέτοια),, 
ως ποιό σημείο τήν ύποκαθιστά ή ταυτίζεται μαζί της, καί τείνει νά βοηθήι 
τον άγωνιζόμενο άνθρωπο τού στοχασμού καί τής δράσης αντίκρυ σ ’ όλες, και 
τις κάθε είδους, αντιξοότητες, αντίκρυ σ ’ όποιο νόημα καί συναίσθημα μαται 
τητας καί μοτταιοπονίας.

Δέ νομίζω πώς μ’ αύτά τά ελάχιστα λόγια έξοφλούμε, έστω καί κατά κε·| 
ρίαν, τό χρέος μας απέναντι μιάς τόσο ξεχωριστής φυσιογνωμίας σάν τού AM 
γέρη. Φοβούμαι, μάλιστα, πώς μιά γνώμη, έτσι σύντομα εκφρασμένη, έκεΤ πού] 
άπαιτεΐται σοβαρή καί τεκμηριωμένη μελέτη καί μιά υπεύθυνη εκτίμηση ΤΠ<; 
προσφοράς του σ ’ ολόκληρη τήν προοδευτική σκέψη καί τέχνη τή» Ελλάδας, 
φοβούμαι ττώς τταίρνει μοιραία τό χαρακτήρα ανεπίτρεπτης προχειρότητας 
άσυγχώρητης δογματικότητας, πού, δυστυχώς, δέν κατορθώσαμε ν’ σποφύγουμε-1

δηλ

Ο Γ ΙΩ Ρ Γ Η Σ  Σ Α Ρ Α Ν Τ Η Σ

Ή συμβολή τού Μάρκου Αύγέρη στήν ανέλιξη τής ελληνικής κριτικής 
ψης καί λογοτεχνίας εΐναι κεφαλαιώδης. Πιστεύω ότι ό Μάρκος Αύγέρης 
στη χορεία τών κορυφαίων πνευματικών ανθρώπων του τόπου μας, έκείνω ν 
πού ή δημιουργική τους σκέψη άποτέλεσε σταθμό, όπως ό Σολωμός, ο Πολ  ̂
λάς, ό Κωστής Παλαμάς, ό Δημήτρης Γληνός, ό Κώστας Βάρναλης. 
τό νόημα, ή έκδοση τών «‘Απάντων» του όπτοτελεΤ ένα πνευματικό καί ένχβ 
γεγονός.



Ο ΘΡ. Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ
Υπάρχουν κριτικοί που έχουν όχυρωθεΐ σέ φιλοσοφικά και αισθητικά συγ- 

κροτήμοττα, άπό άλλους σοφά θεμελιωμένα, και κρίνουν έτσι μέ κάποια άσφά- 
λεια, τους λείπει δμως τό λεπτό προσωπικό αισθητήριο και ή ικανότητα νά άρ- 
πάζουν τις ξεχωριστές καί φευγαλέες ρευστότητες του έργου που κρίνουν κάθε 
φορά.

Εΐναι άλλοι που καί αίσθηση λεπτή καί διεισδυτικότητα έχουν, κι έτσι συ
χνά πετυχαίνουν τό στόχο, έπειδή δμως τους λείπει ή βαθιά συγκρότηση καί 
αγωγή, ή ουσία τους ξεφεύγει άλλες φορές, καί ή κρίση τους, αστήριχτη καί 
όλοτελα υποκειμενική, διαλύεται στο κενό.

Ό  Μάρκος Αύγέρης καί βαθιά καί πολύπλευρη πνευματική συγκρότηση 
έχει καί λεπτότατη, προσωπική, δική του όσφρηση- ευ  δ’ α υ τ ό ν  ε κ φ έ 
ρε ι  κ υ ν ό ς  Λ α κ α ί ν η ς  ω ς  τ ι ς  ε υ ρ ι ν ο ς  β ά σ ι ς .  ΓΓ αυτό, 
τό έργο του θά μείνει καί θά φωτίζει δχι μόνο τους συγχρόνους του. Ή συγ
κέντρωση του έργου στους τόμους των ' Α π ά ν τ ω ν  θά βοηθήσει βέβαια πολύ 
σ’ αυτό. Γ\3 αυτό τη χαιρετίζουμε μέ χαρά.

Η  ΔΙΔΩ  Σ Ω Τ Η Ρ ΙΟ Υ
Ό  Αύγέρης είναι μέσα στον καθένα μας. "Όχι γραμμένος μνημειακά σέ 

καμιά μαρμάρινη πλάκα ευεργετών, μά μέσα στην ολοζώντανη σκέψη μας. Έκεΐ 
είναι άκουμπισμένα τά "Απαντά του. Λαός καί πνευματικοί άνθρωποι τού χρω
στάμε πολλά. Χρόνια καί χρόνια στάθηκε αιμοδότης τής πρωτοπόρας πνευμα
τικής μας ζωής, οικοδόμος του μαρξιστικού στοχασμού σέ μιά πολυταραγμένη 
εποχή καταιγίδων που συχνά έχοα/ες τό μπούσουλα.

Μεγάλο δώρο νά κάνεις τό δύσκολο καί μπερδεμένο άπλό, καθάριο, κα
τανοητό, νά μπάζεις μέσα στο λαϊκό χώρο τό άφηρημένο καί τό θεωρητικό σά 
νά ναι ψωμί μυρωδάτο ή παντιέρα μέ συνθήματα λυτρωτικού ξεσηκωμού «Λά
βετε, φάγετε...»

Ό  Αύγέρης θερμαίνει τή σοφία του μέ τό λυρισμό τής άληθινής άγάπη9 
στον άνθρωπο, μέ τήν έγνοια γιά τήν κοινωνική δικαιοσύνη, τήν πίστη στήν 
αιώνια ανάσταση τής νιότης. Λέει σ ’ ένα ποίημά του νά μήν τον άναζητήσουν 
ποτέ στους τάφους καί στο θάνατο σάν έρθουν οί γραμμένοι του καιροί, αλλά 
«Μέσα στής νιότης τά όνειρα... καί τό πάθος /  στή δίψα της τού ίδοίνικού/  
Μέσα στή φλόγα της θά καίγουμαι τής ζωής...»

Ή πρωτοπορία τού έθνους έχει παρασημοφορήσει τό Μάρκο Αύγέρη μέ 
τό παράσημο τής καρδιάς της. Τ' άλλα παράσημα ποιος τά λογαριάζει;

Ο Δ Ή Μ Η Τ Ρ Ε Σ  Φ Ω ΤΙΑ ΔΗ Σ
Τώρα, μέ τήν έκδοση τών «'Απάντων» τού Μάρκου Αύγέρη, γίνηκε πιο φα

νερή άπό ποτέ ή προσφορά κι ή αξία τοΰ έργου του. Πολλοί τον έχουν ονομάσει
κορυφαίο κριτικό τού τόπου μας. Πιστεύω πώς είναι κάτι πιο καθολικό* έ ν α ς  
ά δ η γ η τ ή ς .

Οί απέραντες γνώσεις του άπό τον αρχαίο έλληνικό κόσμο ώς σήμερα πάνω 
ολα τά θέματα τής κουλτούρας — λογοτεχνία, φιλοσοφία, εικαστικές τέχνες —  

ον τοποθετούν στήν κορυφή τής νεοελληνικής σκέψης. Τό βάθος κι ή όξύτητα 
π Χ̂Ρ0ΓΓήρησής του, ή εύρύτητα τών άντιλήψεών του, ή παλλόμενη αίσθαντι- 

οτητα του, τό γεμάτο από ζωή καί πάθος άντίκρυσμα τής τέχνης, ή άδιάκοπη 
Ο^σχέτισή της μέ τά πεπρωμένα τού ανθρώπου, ό άληθινός κι ό άκέραιος ουμα- 

ισμος του συνθέτουν τή μοναδική προσωπικότητά του. Είναι ένας πραγματικοί* 
τοΰ πνώματος»

Κι άκόμα κάτι παραπάνω* ένας άνθρωπος που τιμάει τον άνθρωπο.
uaftn ,°ΤαΡίαζω σά μιά άπό τις εύτυχίες τής ζωής μου, πού εΐμαι φίλος κα«
νιΛ TOUe ^ ιατι ά Αύγέρης σέ πολλά, σέ πάρα πολλά, στέκεται δάσκαλος 
για °λους μας. 6?

%
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Είναι ή μεγάλη συζήτηση τής εποχής μας. 'Ό λα τά σημερινά κοινωνικά π 
βλήματα στρέφονται γύρω από τις έννοιες Δημοκρατία, ’Ελευθερία, Πρόοδο 
Πολύ επικίνδυνες θεότητες. Διψούν, πεινούν, ζητούν δλο καί περισσότερα καί 
δέ θά ησυχάσουν αν δεν ικανοποιηθούν. Δέν ευνοούν την κοινωνική αδικία, 
κοινωνική ανισότητα, τήν υπεροχή τών ολίγων καί των οικονομικά καί πολιτικά 
Ισχυρών. Δέν ευνοούν τήν κοινωνική στασιμότητα.

’Από τήν άποψη αυτή, οι έννοιες αυτές δέν απαλλάχτηκαν ποτέ όλότ 
από τον επαναστατικό χαρακτήρα τους. Βγαλμένες μέσα από τους προαιών 
αγώνες τών λαών διατηρούν πάντα τά σημάδια τής επαναστατικής τους κατα 
γωγής.^

Οί έννοιες αυτές παρουσιάζονται σήμερα τόσο συγχυσμένες, που χρησ 
ποιούνται Ισια-ίσια σάν τά κυριώτερα δπλα γιά νά χτυπούν τήν Ιδια τή δημο
κρατία, τήν ελευθερία καί τήν πρόοδο. Κι’ αν έχασαν όλότελα τή σημασία τους 
οί λέξεις αυτές, είναι γιατί κρύβουν πάντα μέσα τους ένα πνεύμα εχθρικό κατα 
τών «κυρίων», κατά όλων αυτών που υπερέχουν σέ δύναμη, σέ πλ.ούτο, σέ προνό
μια ν' έξαιρέσεις, κατά τών ολιγαρχιών που θέλουν νά κυβερνούν* σύμφωνο μ*ϊ 
τά δικά τους στενά συμφέροντα.!...]

Διαταραχή, κακοδαιμονία τού κόσμου, πόλεμος τών άνθρώπων καί ιδεών, 
διωγμοί κ’ έξοντοίσεις άναφρονούντων, βία κ’ επιθετικότητα στις σημερινή 
σχέσεις τών κρατών, κύμα βαρβαρότητας σκεπάζει τήν καθημερινή ζωή μας.

Μά τί είναι δημοκρατία ν' ελευθερία; τί είναι πρόοδο;!...]
Δέν υπάρχει Ιδια ελευθερία γιά όλ.ους χωρίς σχετική οίκονομική ισότητα Υ1® 

ολους, χωρίς κατανομή τών αγαθών σχετικά ίσόμερη γιά δλους.
Οί μεγάλες οικονομικές διαφορές δημιουργούν μεγάλες διαφορές, 

κοινωνικές καταστάσεις καί στήν ελευθερία τών κοινωνικών μελών. ΟΙ οίκονομ1*^ 
αδύνατοι δέν έχοιη* τήν ελευθερία, ούτε νά τραφούν, ούτε νά ντυθούν, ου*



κινηθούν σύμφωνα μέ τις ανάγκες τους. Δέν έχουν την ελευθερία Λ'ά μορφώσουν 
τά παιδιά τους όπως θέλουν, νά 6ροί5ν τήν περίθαλψη που» χρειάζονται στην 
άρρώστεια τους, νάχουν τήν κατοικία που πρέπει, νάχουν δ,τι χρειάζονται στα γε
ρατειά τους, κλπ. Δέν έχουν τήν ελευθερία νάχουν πάντα δουλειά ν' επομένως 
νάχουν πάντα ψωμί.[...]

"Οταν δέν υπάρχει ή ίδια ελευθερία για δλους δέν υπάρχει ισότητα. Κα
μιά ισότητα, οΰτε κοινωνική, ούτε πολιτική, ούτε οΙκονομική κι’ ούτε νομική μπο
ρεί νά υπάρξει ανάμεσα στους οίκονομικά καί πολιτικά αδύνατους καί τούς 
Ισχυρούς.

Κι’ όπου δέν υπάρχει Ισότητα, δέν υπάρχει καί καμιά αδελφότητα. Δέν μπο
ρεί νά υπάρξει αδελφότητα ανάμεσα στον ο’ικονομικά υπόδουλο καί στον οίκονο- 
μικά κύριο, ανάμεσα στον εκμεταλλευτή καί στον εκμεταλλευόμενο.

Πρόοδο στις δημοκρατικές μορφές τής ζωής είναι όταν γίνεται πράξη το 
περιεχόμενο αυτό τής δημοκρατίας, όταν βασιλεύει ό δημοκρατικός ουρανισμός 
ανάμεσα στά κοινωνικά μέλη, ή κοινωνική δικαιοσύνη, τό υπερατομικό πνεύμα 
τής κοινότητας, ή αγάπη στόν άνθρωπο κ’ ή καλλιέργεια τής ανθρωπιάς ανάμεσα 
στις σχέσεις των ατόμων καί των λαών.[...]

Τα προβλήματα καί ή άλήύλεια
Τά σημερινά προβλήματα θέτουν σέ δοκιμασία τού καθενός τή σκέψη καί 

τή συνείδηση. Ό  διανοητής που θά τ’ άντικρύσει δέ θά δοκιμαστεί μόνο γιά τή 
λογική του Ικανότητα, μά καί γιά τήν αγαθή του συνείδηση καί γιά τήν άμερο- 
ληψία του, καί γιά τήν Ικανότητά του νά σταθεί πέρα από τις προσωπικές συμ
πάθειες κι αντιπάθειες· κι ακόμα χρειάζεται τόλμη καί δύναμη Λ'ά μείνει ό 
ίδιος ελεύθερος από τά συμφέροντά του, από τις σχέσεις του με τό κοινωνικό 
ν' έπαγγελματικό του περίγυρο.

’Έπειτα δέν είναι εύκολη υπόθεση νά πεί κανείς σήμερα τήν αλήθεια, ακόμα 
κι άν τήν επιασε ό νούς του. Πολύ λίγοι μπορούν νά προβλέψουν τις συνέπειες, 
πού μιά τέτοια ομολογία πίστης μπορεί Λ'ά φέρει στή ζωή τους. Ή  αλήθεια ζη
τάει μεγάλες θυσίες καί καμιά φορά καί τήν ίδια τή ζωή.

Ή  δύναμη των άργαίων
[...] Πολλά από τά στοιχεία πού αποτελούν τ’ αρχαία δημιουργήματα, ιδιαί

τερα οσα συνδέοΛ'ται μέ παλιές θρησκευτικές αντιλήψεις, δπως μερικά δραματι
κό κίνητρα κι έννοιες τής τραγωδίας, ακόμα καί μερικές παλιές μορφές τής τέ
χνης. είναι αταίριαστα στήν εποχή μας καί δέν μπορούν νά τήν έκφράσουν. Κι 
ψιως είναι τόσες οί αΛ'θρώπίΛ'ες αξίες πού κλείνουν μέσα τους, πού ποτέ δέ θά 
παψουν νά μάς συγκινούν. Μέσα από τά έργα αυτά κι από τον πολιτισμό πού 
κλείνουν ακούεται ένας ανθρώπινος θρίαμβος, προβάλλει ένας κόσμος πού έκα
με ελ’α τεράστιο βήμα στο μέλλον, βλέπουμε τή μεγαλοψυΐα ένός λαού, πού άνοι
ξε τους διάπλατους φωτεινούς δρόμους, πού ακολουθεί ακόμα καί σήμερα ή άν- 

ρωποτητα. Ό  πολιτισμός πού ακτινοβολεί μέσα άπ’ αυτά τ’ αριστουργήματα 
μας δείχνει τον άΐ’θρωπο μέσα στήν Ιστορική πορεία του Λ'ά ξεπερνάει αδιάκοπα 
ον εαυτό _του καί τις καταστάσεις του καί μιά κοινωνία ανθρώπων πού άφήνον- 
2 λ *ισω του;  τήν προλογική έποχή μπαίλ'ουν στή λογική εποχή τού νεότερου 
^ ρ ω π ο υ  κατανικώντας τή φυσική μοίρα τους.[...].

Τ’ άκριτικά τραγούδια
ό ?u6- V"1 ακ^ τνΗ®ί τΟαγούδια γιά πρώτη φορά στο μεσαίωνα παρουσιάζεται 

ημιουργός, μέ μιά δύναμη πρωτόγνωρη μέσα στή βυζαΛ-τινή λογοτεχνία* 69



τ ’ άκριτικά τραγούδια, μ’ όλο που δεν τά γνωρίζουμε στήν πρώτη τους μορφή 
παρά στις κατοπινές έπεξεργασίες τους και στις παραλλαγές, πού διαμορφώθη
καν στο στόμα τοΰ λαοϋ μέ τον καιρό, ξεπερνούν δ,τι ώς τότε είχε δημιουργήσει 
ή λόγια παράδοση, σε ζωντάνια, σέ φαντασία, σέ γνήσια, θερμή κι ορμητική ποίη
ση* ήταν μιά πρωτότυπη δημιουργία μέ μεγάλη λογοτεχνική αξία, πού δέν είχε 
τίποτα τό κοινό μέ τ’ άττικίζοντα, μιμητικά λογοτεχνήματα της λόγιας παράδο
σης, τά πνιγμένα μέσα στά νεκρά στοιχεία των αρχαίων καιρών.[„.].

'Η  νεότητα τον έλληνιχοϋ λαοϋ
[...]Ό σημερινός ελληνικός λαός είναι τόσο φυσιοκρατικός, δσο κι ό αρ

χαίος, χωρίς καμιά μυστικοπαθή έννοια στήν αντίληψη τού κόσμου. ’Αγαπάει 
τό φυσικό κόσμο καί χαίρεται μέσα στο φυσικό κόσμο, μέ τό ίδιο είδωλολατρικό 
πνεύμα, δπως κ’ ό αρχαίος, Ικανοποιημένος νά ζεΐ μέσα στά πράγματα καί μέ 
τά πράγματα τής ζωής. Κοντά στά λυπητερά τραγούδια περισσεύουν τά τρα
γούδια τής χαράς. ’Αγαπάει τά νιάτα καί την όμορφιά, τά γερά κορμιά, τή λε
βεντιά καί τή χάρη, τραγουδάει τή λυγεράδα τή σωματική καί την ευκινησία 
τής νεότητας, φοβάται τά γεράματα μέ τό μαρασμό τους «γέρασα ό μαύρος γέ- 
ρασα, δέ μπορ’ ’ά περπατήσω, δέ μπορ’ ’ά σύρω τ ’ άρματα», λέει μέ θλίψή 
ό κλέφτης πού έχασε τά νιάτα καί τή λεβεντιά του. Μέσα στήν ποίηση τοΰ λαού 
ή λέξη λυγερή καί βεργολυγερή, πού λέγεται γιά τό λιγνό κι ευλύγιστο κορμί 
τής νέας, έγινε άπό έπίθετο ουσιαστικό, σάν ένα μόνιμο χαρακτηριστικό της, 
άντί ή νέα, ό λαός στο τραγούδι του λέει «ή λυγερή». Στά βουνά πού γυρίζει 
ό νέος κλέφτης, είναι έλαφρός καί πεταχτός, «πέτρα την πέτρα περπατεΐ, λιθάρι 
τό λιθάρι». ‘Όλη ή παράσταση τού κόσμου έχει στήν ποίηση τοΰ λαού τήν πλα
στικότητα τού χεροπιαστοΰ, είναι ένας κόσμος λαγαρός, μέσα στο μεσημβρινόν 
ήλιο* είναι περίεργο, μέσα σέ τόσες μακρόχρονες δυστυχίες πού γνώρισε ό λαόςί 
καθόλου δέν τοΰ παρουσιάζεται ό κόσμος σκοτεινός καί ταραγμένος, παρά μένει 
ξάστερος πάντα κι ευτυχισμένος, πάντα ή ζωή είναι γλυκιά κι ή (ρύση μακάρια, 
«καλότυχα ’ναι τά βουνά κι οί κάμποι μέ τά ρόδα», «σειούνται τά δέντρα, σει
ούνται, —  σειούνται καί τά κλαριά —  σειέται κι ή Ζαχαρσύλα —  μέ τά ξανθά 
μαλλιά». Ή  χάρη, τό παιγνίδισμα τού ρυθμού, ή χαρά τής νεότητας μέσα στά 
έρωτικά καί τ’ άλλα χαρούμενα τραγούδια τοΰ ελληνικού λαού ξαφνιάζουν με 
τήν ευτυχία πού φανερώνουν. Κάποια ακαταδάμαστη νεότητα στά βάθη τού λαού 
θαρρείς πώς αποδιώχνει κι έξαφανίζει τις δυστυχίες σκληρής δουλείας αιώνων 
κι αυτός δείχνεται πάντα έτοιμος νά χαρεΐ καί νά ευτυχήσει [...]

Ή  προσφορά τον Σολωμον I
[...]Μέσα σ’ αυτούς τους ακρωτηριασμένους κι αποσπασματικούς στίχοι*; 

(τού Σολωμού) είναι φανερός ό απαράβλητος χαραχτήρας τής ποίησής του, ή 
βαθειά νόηση καί ή πνευματικότητα τού ποιητή, ή ήθική έξαρση κ’ ή αισθητική 
χαρά πού δίνουν αυτά τά σκόρπια κομμάτια, πού καθένα τους κλείνει περισσά 
τερη συμπυκνωμένη ποιότητα καί λυρικό πλούτο, άπ’ δσο ολόκληρα έργα δια
λεχτών ποιητών. Μά γιά τήν Ελλάδα θάναι απάνω άπ’ δλα ό ποιητής τής 
νάστασης καί ό θεμελιωτής τής σύγχρονης Ελληνικής ποίησης, πού τήν προίκι
σε ευθύς άπό τήν άρχή. μ’ έλ'αν τέλειο ποιητικό οπλισμό ν' έδειξε στούς μ£*Μ 
γενεστέρους, δχι μόνο τούς τρόπους, πού ή ποίηση μπορεί νά τρέφεται άμεσα a-w 
τή ζωή, νά τή μετασχηματίζει καί νά τήν ντύνει μέ τή μεγαλύτερη πνευματικό
τητα, παρά καί τούς τρόπους πού ή κοινή γλώσσα κι ό κοινός στίχος μπορο^Κ ( 
νά δείξουν τήν άξια τους, χωρίς συζήτηση, χωρίς λεξιθηρία καί γλωσσικά ανο>· 
μαλα άνακατώματα καί χωρίς εξωτισμούς. “Εδειξε δηλαδή τό δρόμο τοΰ κλα
σικού [...].70



Ό  3/αρκος Αύγέρης μέ τη Γαλάτεια (άριστερά) και την "Ελλη 9Αλεξίου στο Βουκουρέστι.

Το ιδανικό τον Κάλβον
[...] Κα'ι δ,τι κάνει τη μεγαλύτερη έντύποχτη στον Κάλβο, είναι αυτός ό επί

σημος καί δραματικός τόνος της ποίησής του, αυτή ή σοβαρότητα ή άγέλαστη, 
που φανερώνει μια φανατική κι αλόγιστη πίστη σέ κάποιο υψηλό Ιδανικό αρε
τής, σέ κάποια ιερή τάξη 'Ελληνική. Σπάνια ακούονται τρυφεροί τόνοι ατό τη 
λίρα του Κάλβου- ολος στρέφεται προς κάτι τό αδιάλλακτο καί τό δυσκολοπλη- 
σιαστο. Τό πρόσωπο τής ’Ελευθερίας μέσα στήν ποίηση τοϋ Κάλβου παρουσιάζε-

χατασταση τής ελευθερίας είναι αποκατάσταση των ανθρώπων στην αρετή, στήν 
ακεραιότητα κι άξιοπρέπειά τους

Ό  Παλαμάς πατέρας της μοντέρνας ποίησης
0 ^ 1 —1 Την ποίηση τού Παλαμά δεν τη θρέφουν ξεμοναχιασμένα περιστατικά,

μ£τά ^ σπάνιο, παρά θρέφεται μέ τις καθημερινές οί 
)αοι1 ·* ν0Αυ “ '’θροόπινα περιστατικά καί κατε6αίλ'ει ακόμα καί 

Άπι;1 4,0' ° νατα δέματα, παρά καί στο ύφος καί στη γλόώ—  
τικό- -rn° ^  ^  ^ Παλαμάς μπορεί νά θεωρηθεί σάν ό πρώτος όλοκληρω- 

■Π̂ ήζ στήν 'Ελλλάδα. Έμπασε στην ποιητική γλώσσα κι άξιοποίησε λέ 71



ξεις πού άλλοτε δεν τις άνεχόταν τό λυρικό ύφος, και τ'ις ξενόφερτες και τις 
πεζές, και τις κοινές και τ'ις σπάνιες, απλώθηκε σ’ δλα τά θέματα τής σύγχρο
νης ζωής καί δοκίμασε δλες τις τεχνοτροπίες. Τό τραγούδι του αγκαλιάζει δλη| 
του τή σκέψη, χρησιμοποιεί δλο τό λεξιλόγιο κι δλους τούς έκφραστικούς τρ 
πους, τή λυρική ρητορεία, τή λιγόλογη υποβλητικότητα, τό δραματικό κι έπι: 
ύψος καί κάθε λογής τεχνική, κυνηγώντας μέ τον τρόπο του μια εκφραστική 
δλοκλήρωση. Μια αδιάκοπη ποιητική ένέργεια αγωνίζεται νά κλείσει στο στίχο 
τον ποταμό τής ζωής. Είναι φαινόμενο δχι συνηθισμένο τό ακοίμητο αυτό πάθος! 
τής ζιοής πού τον φλογίζει.

Μά ό Παλαμάς δεν τείνει μόνο προς μια ποιητική ολοκλήρωση. Τό τρα- 
γούδι του αγωνίζεται νά κάμει καί μια ολοκλήρωση τού ελληνισμού. ’Επιχειρεί 
νά χαράξει μια συνισταμένη τού ελληνικού κόσμου, νά σχεδιάσει τούς χαρακ 
ρες του καί νά συνδέσει τά σκόρπια μέλι] του. Τό μάτι του αγκαλιάζει τήν έλλ 
νική γή καί τήν έλληνική ιστορία, δχι μόνο στή γεωγραφική, μά καί στήν πν 
ματική της έκταση, δλο τό χώρο καί τό χρόνο, όπου έδρασε ό ελληνισμός.

'Ο Παλαμάς σά ριζοσπάστης, εχθρός τής φαυλότητας στήν πολιτική ζ 
καί τής διαφθοράς στήν κοινωνική ζωή, έδειξε πάντα ευαισθησία γιά τήν ? 
τάσταση τού λαού. Πονούσε γ ι’ αυτούς πού μοχθούν καί δεν απολαβαίνουν τ'I 
αγαθά πού παράγουν. ΟΙ στίχοι τού Π αλαμά μέ κοινωνιολογικές έννοιες είναι I 
πολλοί, "Οπως κι οί στίχοι του οί πατριωτικοί συγκινούν τό λαό.[...]

Ό  Σικελιανός
[...] Ό  Σικελιανός, άν συγκριθεΐ μέ τούς σημερινούς παγκόσμια ξακου

σμένους ποιητές, μπορεί νά σταθεί πλάι στους πιο μεγάλους. Κ’ ή ποίησή 
του έχει τόσο έντονα δικό της χαρακτήρα, πού ξεχωρίζει εύκολα από κάθε άλλη. 
Τήν ιδιοτυπία της αυτή δέν τή χρωστά βέβαια στή σκέψη καί στή φιλοσ 
πού κρύβει μέσα της καί πού ανάγεται τελικά σ’ έννοιες γνωστές στήν Ιστορία 
των ιδεών, παρά στή δική της πρωτόφαντη αίσθηση τής ζωής* σάν κάθε σπου
δαία τέχνη αναγγέλλει κι αποκαλύπτει κάτι από τό παρθενικό κι ανέκδοτο βάθος 
τών πραγμάτων. Είναι μιά σπάνια έκφραση τής ανθρώπινης έμπειρίας.[...]

Μ’ δλη την πρωτότυπη αίσθηση τών πραγμάτων, πού φανερώνει ή ποίηση τον 
Σικελιανοΰ, τά συστατικά της είναι αποκλειστικά στοιχεία τής ελληνικής γής, στα 
θέματα, στις εικόνες, στά σύμβολα, είναι άνθος από τό ελληνικό έδαφος. Ή  ποίη
ση τού Σικελιανού βυθίζει βαθιά τις ρίζες της στον ελληνισμό καί θρέφεται ολό
κληρη από τήν ελληνικότητα. Παλιά ελληνικά σύμβολα επιχειρεί νά τά προσαρ
μόσει, γιά νά έκφράσουν έλ'α νέο δραμα τού κόσμου, μιά σύγχρονη αίσθαν 
τα, τό πρωτότυπο δικό του αίσθημα τής ζωής. ’Αντλώντας άφθονα από μιά 
νόβια παράδοση, κατορθώνει ν’ άνανεώσει καί νά διυσει πολλά από τά παλιά καί νεο 
παγανιστικά καί χριστιανικά στοιχεία της σέ μιά ενότητα μέ σύγχρονο πνεύμα.[.··Ι 

Ό  Σικελιανός είναι Έφτανησιος. Κι δχι μόνο γεωγραφικά, άπό τον τόπο ΛΟ* 
γεννήθηκε, παρά καί πνευματικά. 'II  πνευματικότητα τής ποίησης τού Σικελισ- 
νού είναι έφτανησιακή. Καί σάν τέχνη καί σάν πνεύμα ή ποίηση τού Σικελιανοΰ 
είναι μιά παραλλαγή μέσα στή μεγάλο] ποίηση τής Έφτα\ησου.[...]

"Ομως ό -Σικελιανός, ενώ διατηρεί τήν πνευματικότητα τής έφτανησισ**!; 
ποίησης καί βλ,έπει μέ τήν ίδια διεισδυτική ματιά τον εσωτερικό ακοίμητο δυ® 
μισμό τού κόσμου, συνδυάζει μαζί καί τήν αρρενωπή δύναμη μέ τούς βαρεθώ 
τόνους τού ρουμελιώτικου τραγουδιού. (

'Ο Σικελιανός προίκισε τή νεοελληνική ποίηση μέ νέους τόνους '/-αι,  
έδωσε νέα λάμι]η.

Είναι ό περισσότερο λυρικός άπ’ δλους τούς "Ελληνες ποιητές. ϊ ι  
Μ’ δλ,ο πού ή ποίηση αυτή βυθίζεται ολόκληρη στήν ελληνικότητα π®ζ 

ελληνική παράδοση, παλιά καί νέα, όμως καί σιό ξεκίνημά της και α?Υ°



illlWIliliiH 'l l
Ό  Αύγέρης μέ τη Γαλάτεια, την ” Ε?Λη * Αλεξίου και τη Σοφία Μαυροειδή-Παπαδάκι] τό 1925.

δέχτηκε πολλές καί γόνιμες επιδράσεις από ξένες πηγές, αφομοίωσε συγκινήσεις 
χι ιδέες καί τρόπους έκφρασης από μια γενικότερη ελληνική πείρα [...].

Η  αίσϋητικη τον Καζαντζάκι]
Ή  αισθητική του παρουσιάζει πολλά κοινά στοιχεία με την αισθητική πού φα

νερώνεται στο αμερικανικό μυθιστόρημα* είναι ή αισθητική τής σκληρότητας* 
αγαπάει τό πρωτόγονο καί τό άγριο καί τή ζωή των ενστίκτων* ή αισθητική 
αυτή των άλογων ορμών επηρεάζει σήμερα δλη τή δυτική λογοτεχνία καί συμ
βαδίζει μέ τήν υπερτίμηση τού άλογου στή σημερινή φιλοσοφία.

Όμως γιά μάς τό μεγάλο δίδαγμα που μάς αφήνει ό Καζαντζάκης είναι 
ή ψυχική του ανάταση, ή ένταση τής πνευματικής ζωής πού φανερώνεται μέσα 
στο έργο του κι ή τεράστια έργατικότητά του, ή ως τό θάνατο επιμονή του στους 
σκοπούς τής ζωής του.

t "Έξω από τις περιπτώσεις πού μέ καθαρή ματιά άντικρυζει τις ζωτικές 
δυνάμεις τού εξελισσόμενου κόσμοι», έξω απ’ αυτές τις καταφάσεις, ό 

Καζαντζάκης παρουσιάζεται σ' δλη του τή ζωή νά περιπλανιέται μέσα στο βα
σίλειο των ίσκιων* κι αυτό είναι από τά πιο τραγικά χαρακτηριστικά του σά
ημιουργού, πού φέρνει μέσα του δλα τά στίγματα καί τις αβεβαιότητες ενός 

μεταβατικού κόσμου.

Τά σύμβολα τής νέαζ
I . J  Ή  ανθολογία τή; νέα; ποίηση; ' | “! ' , “ * " “ αη^ τητας φοθεοα 

τις κατάλληλε; ελκόνε; για την απο οση , τή  διόγκωση ', '1· ·
μόνη; άπό 'τά πάθη της. Γ ιά  V τά ^αναστατικά «νήμα α και
σύμβολα τού χρόνου ή της ορμής, ο \\ ίστοοίας, σύμβολα τω\ τα% ·
γιά τά θιαια πάθη. σνμθολα τής πομε.ας ^  « τ0° ^ [α εμβόλων, « ν ιγμ α η  
καιρών. Ή  νέα ποίηση χρησιμοποιεί μεγσΛ! —  ■ 73



κές πολιτείες, συμβολικούς δρόμους πού δίνουν καταστάσεις ζωής, ύπουλα πε
ράσματα, σύμβολα συναγερμού και σύμβολα για τ'ις ιστορικές δυνάμεις πού 
δρουν σήμερα.
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Ό  χαρακτήρας τής νέας ποίι^σης
Στο ύφος τής νέας ποίησης έπικρατοΰν γνωρίσματα, πού την ξεχωρίζουν 

και σ’ αυτό άπ’ δλη την άλλη ελληνική ποίηση τής παράδοσης. Ή  νέα ποίηση 
στο μεγαλύτερο μέρος της και στον ουσιαστικό χαρακτήρα της φανερώνει την 
έσωτερική διάσπαση τού σημερινού κόσμου καί τήν ταραγμένα] συνείδησή του* 
δέ γνωρίζει τούς τρυφερούς τόνους, τις ώραιολογίες, τούς άνθοστολισμσύς, τή 
μακάρια διάθεση άλλων περασμένων καιρών, δέ γνωρίζει τό ήμερο γέλιο και τή 
γαλήνια χαρά· ακόμα μπορεί κανένας νά παρατηρήσει πώς τό ερωτικό θέμα, πού 
ήταν άλλοτε κοινό καί συνηθισμένο, είναι τώρα μέσα σ’ αυτήν περιορισμένο* 
ό ερωτικός λυρισμός δέν είναι στα ήθη τής νέας ποίησης. Στο γενικότερο χα
ρακτήρα της ή ποίηση αυτή είναι τραχεία καί σκληρή, έ'χει πείρα περισσότερο 
από τήν κόλαση παρά από τον παράδεισο· συχνά είναι πικρή, χλευαστική καί 
σαρκαστική, μοιάζει σά νά καταγγέλλει τό δαίμονα τής εποχής, έναν άγνωστο 
κίνδυνο πού μάς απειλεί.

Ό  χαρακτήρας πού επικρατεί περισσότερο στδ ύφος τής νέας ποίησης 
είναι σύμφωνος μέ τήν ατμόσφαιρα τής εποχής. Ή  παραφορά κι ή βιαιότητα 
τής εποχής, ή έξαλλη έκφραση, τά βίαια αισθήματα καί τά πάθη τού σημερινού 
κόσμου, έχουν τήν άντήχησή τους καί μέσα στο ύφος τής μοντέρνας ποίησης.[...]

Ή  έλληνικότητα στην Τέχνη 1
Ή  'Ελληνικότητα στήν τέχνη εΐν’ ένα θέμα πού έχει απασχολήσει πολλές 

φορές ως τώρα τήν ελληνική κριτική. Μά ή έλληνικότητα είναι μια μερική άπο
ψη στή γενική έννοια τής εθνικότητας, που ενδιαφέρει τήν τέχνη καί τήν κρι
τική όλου τού κόσμου κι όχι μόνο τήν έλληνική.[...]

Ή  αρχή λοιπόν τής εθνικότητας μπορεί νάχει δύναμη έκεΐ πού ή τέχνη 
δίνει μορφές· μά όπου διαλύονται οί μορφές κι ή τέχνη παρουσιάζει μόνο σχή
ματα άφηρημένα, γεωμετρικές γραμμές καί χρωματικές κηλίδες, εκεί ουσιαστι
κά κανένα στοιχείο χαρακτηριστικό από τον έθνικό περίγυρο ή από τό εθνικό 
πνεύμα δέν μπορεί νά δοθεί. 'Ωστόσο καί μέσα σ’ αύτή τήν άφηρημένη τέχνη 
τή σημερινή έκφράζεται ένα γενικό ψυχικό κλίμα, μ’ όλο πού δέν ξεχωρίζουν 
τά ιδιαίτερα εκείνα στοιχεία πού χαρακτηρίζουν τήν εθνικότητα. Τό ψυχικό αυ
τό κλίμα φανερώνει τήν τάση φυγής από τήν πραγματικότητα κι από τή μορφι
κή συγκρότηση τού αντικειμενικού κόσμου. Τήν αποστροφή αύτή στήν αντικει
μενική πραγματικότητα τή δικαιολογούν σάν ανάγκη αναζήτησης νέων μορφών 
καί νέας αισθητικής έκφρασης. Μά κι άπ’ αύτή τήν άποψη ή άφηρημένη τέχνη 
φανερώνει τον αισθητικό κόρο ενός κόσμου κουρασμένου άπ’ όλα. Μά πιο πολύ 
ή άφηρημένη τέχνη δείχνει τή γυμνότητα τού κοσμικού είδιόλου καί τής 
πού δίνει ή άφηρημένη τέχνη θά μπορούσε νά εκφραστεί μέ τον άπαισιόοο, 
έκεΐνο καί λιγόλογο χαρακτηρισμό πού έδινε στή ζωή ό Μάκβεθ μέσα στήν σω
φροσύνη του κι όταν πλησίαζε τό τέλος του, «είν’ ένα παραμύθι πού λέγει eveq 
παλαβός χωρίς κανένα νόημα».

Ποϋ πορεύεται ?) σημερινή τέχνη
Ή  άνθρώπινη θέληση κι οι όροι τής ζωής, πού καθορίζουν τή σιΗι1τ(̂  

πορεία τής Ιστορίας μάς οδηγούν άπό τή σημερινή άτομιστική ζωή os ρια 
πού θά κυριαρχείται άπό τό ομαδικό πνεύμα.



01 Ιστορικοί αυτοί παράγοντες άρχισαν κι δλας από καιρό ν' ανοίγουν τό 
δρόμο πού θ ’ ακολουθήσει ή αυριανή τέχνη.

"Αρχισαν νά δημιουργούν αυτά τά «πρέπει», δηλαδή τά κοινωνικά κι Ιστο
ρικά αιτήματα καί οί συνθήκες, πού θ ’ αλλάξουν τήν έσωτερική ζωή τού τεχνί
τη καί θά επηρεάσουν τή μελλοντική τέχνη.

Στήν εποχή μας, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τό έργο τέχνης παίρνει 
δλοένα καί πιο πολύ τό χαρακτήρα κοινωνικής πράξης.

Ό  Ντοστογιέφσκυ και 6 αστισμός
Ό  αστικός κόσμος -θεωρεί τό Ντοστογιέφσκη όλότελα δικό του. "Ομως 

ή κριτική του κατά τού αστισμού καί τού καπιταλισμού είναι καταλυτική. Στους 
Δαιμονισμένους εχει μιά σάτιρα γιά τον αμερικανικό καπιταλισμό, πού αν κι εί
ναι γραμμένη στά μέσα περίπου τού περασμένου α’ιώνα, δμως δίνει δλα σχεδόν 
τά σύγχρονα απάνθρωπα χαρακτηριστικά τού άμερικανισμοΰ.

Ή  πιο συμπυκνωμένη κριτική τού Ντοστογιέφσκη γιά τον αστισμό καί 
τον καπιταλισμό βρίσκεται στο έργο του «Χειμωνιάτικες σημειώσεις γιά καλοκαι
ρινές έντυπώσεις». Είναι έντυπώσεις από ένα ταξίδι στήν Ευρώπη τό 1863. Τά 
τέσσερα τελευταία κεφάλαια απ’ αυτό τό έργο μεταφράστηκαν γαλλικά μέ τόν 
τίτ/.ο «Le bourgeois de Paris». Μέ τις εντυπώσεις αυτές προβάλλονται καί 
Ιδέες πού εκφράζουν κάτι από τή γενικότερη φιλοσοφία τού Χτοστογιέφ- 
σκη. Παρουσιάζεται καί δω τό δυτικό πνεύμα όλότελα ασυνταίριαστο μέ τό ρού
σικο· καταδικάζεται ή σχεδιοποιημένη ζωή ή παγωμένη τάξη ή αύτοϊκανοποίη- 
ση τού αστού, πού τό χρήμα κανονίζει τήν ευτυχία του κι δλα τ’ άλλα. Στήν κρι
τική αυτή τή; αστικής ζωής θυμίζει τό Μπαλζάκ. Στήν τακτοποιημένη ζωή τού 
Παρισιού βρίσκει κάποιες ομοιότητες μέ τις πανεπιστημιακές πόλεις τής Γερ
μανίας, δπου βλέπει μιά νέκρα των -ψυχών καί τήν ήσυχία καί τήν τάξη μιας 
ναρκωμένης ζο)ής. Αυτή τήν Ικανοποίηση καί τήν αυτοπεποίθηση τού αστικού 
κοσμου πού δείχνει ή τακτοποιημένη ζωή, τή βλέπει σά μιά αυθάδεια καί πρό
κληση κατά τής θείας τάξης πού φανερώνεται μέσα στήν ανεμπόδιστη κι από
λυτη ελευθερία. Ό  έγωϊσμός κι ή υποκρισία στρέφει τήν προσοχή τού αστού 
π?ο; τις λαμπρές επιφάνειες, κρύβει τή φτώχεια νά μήν τή βλέπει ούτε αυτός 
°ττε οί άλλοι κι ή βαθύτερη σκέψη του είναι: «Θέ μου, νά κάμω γρήγορα τό κομ
πόδεμά μου κι ύστερα από μένα ό κατακλυσμός». Είναι τό πνεύμα τού «’Τπο- 
Υειου» πού φανερώνεται κι εδώ στον αστικό κόσμο.

'Η αμερικάνικη λογοτεχνία
, σύγχρονη αμερικανική λογοτεχνία παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρο, 

δει- 1α--τα *̂ ε°λογικά, δσο καί γιά τά μορφολογικά προβλήματα πού άνακινεΐ* 
t  1̂ ·'ει τ°λμη καί πρωτοτυπία, είναι ανήσυχη κι ερευνητική, αγωνίζεται ν’ άνοί- 
τ-_ "^'Ότριους δρόμους καί νά βρει τή δική της έκφραση. Τό ζωηρό πνεύμα 
λονοτ !!"?1καηχ^ς ™ μεγαλεπίβουλο κι επιχειρηματικό, φανερώνει καί στη
— Λ  λ . ̂  ^  του. 1 I ΑΐΐΙϊπ" iSn*ymcr tv r r n r i r r i v n i  τππ-τλι -rnλ i m n c -  νίϊΐ\ΆΤΛΙΙΙ!



Μάνος Χατζιδάκις

ο  ι

Σ Υ Ν Θ Ε Τ Ε Σ
Ε Ν Α Ν Τ Ι Α

Σ Τ Η

Λ Ο Γ Ο Κ Ρ Ι Σ Ι

Τ Ρ Ε Ι Σ  Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Ε Ι Σ

Οί αντιδράσεις τών πνευματικών ανθρώπων ενάντια στή λογοκρισία, είναι πάντοτε βιαι 
Γιατί από τόν ίδιο τόν όρισμό της ή λογοκρισία, (όπως καί κάθε άλλη μορφή δέσμευσης 
πνευματικής ελευθερίας), είναι ένας καταπιεστικός μηχανισμός πού χρησιμοποιείται για vi 
παρεμποδίζει την ορθή λειτουργία του πνεύματος πρός όφελος πολιτικών επιδιώξεων, οΐ δποί 
φοβούνται τό φως τής ήμερας καί τόν λαϊκό έλεγχο. Ή  λογοκρισία θεσμοθετείται άπό τυ( 
νίκες μορφές εξουσίας πού θέλουν βραχυπρόθεσμα μέν να εμποδίσουν τήν κοινή γνώμη νά πλη| 
ροφορείται τήν αλήθεια, μακροπρόθεσμα όέ νά εμποδίσουν τήν πνευματική ανάπτυξη τού λαοδ 
καί έτσι νά όιαιωνίζουν τόν έαυτό τους. Τόσο ot βραχυπρόθεσμοι όσο καί ο! μακροπρό! 
στόχοι καθώς καί ή ίδια ή ύπαρξή τη: έχουν ολέθρια αποτελέσματα για τήν πνευματική λειτοΛ  
για, επειδή δροδν Ανασταλτικά ιαίνω στίς δημιουργικές διαδικασίες πού συντελούνται μόαί*| 
στόν ψυχικό κόσμο του πνευματικού ανθρώπου. Αύτό ακριβώς επιδιώκει να τεκμηριώσει ή 
ερευνά μας, jii τις συνεντεύξεις πού πή?χ·ιε άπό τούς τρεις συνθέτες οί όποιοι ξεκίνησαν τσ| 
ωραίο πόλεμο κατά τού σκοταβιοτικού θεσμού. Τά ερωτήματα πού υποβάλαμε γραπτά εΙνθ{| 
τα έξής.·

1) Στραφήκατε — καί πολύ ορθά κατά τή γνώμη μα: καί πολύ αξιέπαινα επίσης—
τής λογοκρισίας. Θέλουμε νά σάς ρωτήσουμε: Κατά ποιόν ακριβώς τρόπο σάς παρεμπ 
στήν άσκηση τής πνευματικής σας λειτουργίας, στό δημιουργικό έργο σας ή ύπαρξη ενός τέτοι«| 
θεσμού; |

2) Μπορείτε νά μάς πείτε μερικές συγκεκριμένες επεμβάσεις τής λογοκρισίας στή 
λειά σας;
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Μ Α Ν Ο Σ  Χ Α Τ Ζ Ι Δ Α Κ Ι Σ
1 . Τό θέμα είναι πώς αντιλαμβάνεται κά

νεις τόν αυτοσεβασμό ττού οφείλει νά 
έχει και την άξιοπρέπεια, τήν στοιχει
ωδώς άνθρώτπνη.

Γιά  μένα καί ή ύπαρξη λογοκρισίας 
καί μόνο, αποτελεί έμπόδιον στην 6- 
ποιαδήποτε μουσική μου δραστηριότη
τα, άκόμη καί άν εγώ δεν ένοχλουμαι 
προσωπικά.

Ή  «ευαισθησία» μου έπί του θέμα
τος δεν άφηνει περιθώρια ν* άγνοήσω 
τό θέμα.

Δεν δέχομαι ούτε τή σκοπιμότητα 
της καί συνεπώς ούτε τήν ύπαρξή της.

Ή  λογοκρισία μοιάζει μ* ένα περι
βόλι όπου μόνο λουλούδια δεν μπορούν 
ν’ άνθίσουν. Τή συχαίνομαι.

Ή  άντίδρασί μου δεν είναι τελευ-

2 .

ταΐα. Πριν άναγκασθώ νά φωνάξω 
γα  μ όλα τά νόμιμα δικαιώματα 
στους αρμοδίους καί μ’ όλη τή λσ 
τής θέσεώς μου ζητούσα τήν KCfTi 
σή της.

Σαν οί άρμόδιοι άπεδείχθησαν < 
μόδι οι άπεφάσισα ν' άντιδράσω J  
μικότερα. Ε λ π ίζω  αυτή τή Φ°ρβ| 
γίνει κάτι Έ γ ώ  πάντως δεν 
νά υποχωρήσω.
Βεβαίως καί σε μένα ύπηρξβ*!^ 
πτώσεις έπεμβάσεώς της, άλλα 
ναι ή αίτία τής άντιδράσεώς Μ0̂

Διότι ή ήλιθιότης τών περΐττ*τζ Ή  
καί τά  τυπικά μέσα πού διέθετο^™ 
καμπταν τά έμπόδια στήν κι 
τής εργασίας μου.
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Μίκης Θεοδωράκης

Μ ΙΚ Η Σ  Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Α Κ Η Σ

1 .* Ή  -πνευματική δημιουργία είναι μια 
ιτράξη ελευθερίας. Για  νά έτπτευχθεΐ 
συντελούνται μιά σειρά εσωτερικές δι
εργασίες που μέ τη λειτουργία τους 
έξωτερικεύεται ή τάση νά κατακτηθούν 
άγνωστες και τολμηρές -πλευρές τής έκ
φρασης.

Αυτή ή λειτουργία έχει κάτι το τε
λετουργικό, θά έλεγα. Ανασύρει στήν 
επιφάνεια τά  άγια των άγίων τού είναι, 
δ,τι πιο ιερό καί άσπιλο έχει μέσα του 
ό δημιουργός. Ετσι τό έργο τέχνης 
είναι μιά προσφορά αγάπης στο συν
άνθρωπο.

Το σημείο επαφής τού πρωτογέννη
του έργου τέχνης μέ τον συνάνθρωπο 
στον όποΐο αποτείνεται, αποτελεί μιά 
συγκινησιακή κορύφωση γιά  τον κάθε 
δημιουργό, ανεξάρτητα άν τό ομολογεί 
ή δχι. Είναι μιά στιγμή μεγάλη, τ ί-  
κτουσα, ιερή θά λέγαμε, κ" ευαίσθητη 
σά μιά ανοιχτή πληγή.

Αλλοίμονο άν αυτό τό σημείο έπα- 
Φήζ λέγεται λογοκρισία. "Άν δηλ. άντί 
να προσμένουν τό νεογέννητο πρόσωπα 
έτοιμα νά τό δεχτούν καί νά τό άγα- 
ττησουν, καραδοκεί ό άδιάφορος, ό έ- 
παγγελμοπ-ίας, ό υπηρέτης, ό άσχετος.

Αυτό δεσμεύει τό δημιουργό, τον μου- 
ίάζει, άλλά καί τον υποτιμά. Γιοττί

ποιος κρίνει ποιόν;
εγονος αποτελεί δτι ή επιτροπή λο- 

γοκρισίας δέ δημιουργήθηκε γιά νά δια-
αξει τό ελληνικό ήθος καί τον έλ- 

J ? 11?  ΧσΡακτηρα τού τραγουδιού μιας
irnLp γκ5κρι^ ντ1 άπό τή λογοκρισία ύ- 

Π εισβολή τής μουσικής ινδικής
Η "  συνοδ^ως· ,κ<̂ ακ*ύζει τή χώρα μας 

να Λ„.\μενηΊ Τί* ^ ioTK  έπι τετρά μέ-
νοσιουργήμοαα^°*Ρι<τ'α ^ χ ο υ ρ γ κ ά  ά-

Σταύρος Ξαρχάκος

Οι πονηροί νομοθέτες έστησαν αυτό 
τό δόκανο γιά  νά παγιδέψουν εκείνο α
κριβώς που προσποιούνται δτι θέλουν 
τάχα νά προστατέψουν, δηλ. τό γνή
σιο έργο, τό ελληνικό ήθος, τον ελλη
νικό χαρακτήρα.

Κατά  εκατοντάδες περνούν ανενό
χλητοι άπό τό δόκανό τους οί λαδωμέ
νοι ποντικοί μέ τά «σφάξε με», «θάψε 
με», «περιφρόνα με» καί άλλα «είς... 
φόνα με». Μόλις όμως κάνει νά φανεί 
τό περήφανο έλάφι τής αληθινής δη
μιουργίας, τής έλληνίκης ποίησης, τής 
έλληνικής μουσικής, έκεΐ οι άρπάγες τού 
δόκανου κλείνουν αστραπιαία καί υ
πάκουα.

"Απάντησα έτσι καί στο δεύτερο ε
ρώτημά σας. Γ ιά  νά μή σταθώ σε λε
πτομέρειες αναφέρω πώς δυο όλάκλη
ρα χρόνια περίμενε πιασμένος στο δό
κανο ό «ένας όμηρος» του μεγάλου "Ιρ
λανδού συγγραφέα Μπέρτραντ Μπήαν, 
πού ήταν ωραιότατα μεταφρασμένος οπτό 
τον Βασίλη Ρώτα. Τό «τραγούδι τού 
νεκρού αδελφού» περίμενε ένα χρόνο. 
‘Ο δίσκος «"Ομορφη πόλη» καταστρά
φηκε γιά  ν" άφαιρεθή τό «Μπουρνάζι» 
τού Μποσταντζόγλου. Ξαναχύθηκε ή μή
τρα καί ή κυκλοφορία τού δίσκου κα
θυστέρησε κατά δύο Ολόκληρους μήνες. 
Γιά  νά μπορέσει τότε νά κυκλοφορήσει 
ό δίσκος ταυτόχρονα μέ την παράστα
ση του έργου στο θέατρο, υποχρεώθηκα 
νά δουλέψω τόσο εντατικά (καθώς και 
οί μουσικοί) ώστε είναι γνωστό πώς 
κλονίατηκε ή υγεία μου.

Θά τελειώσω μέ κάτι που ίσως είναι 
έγωιστικό άλλά πρέπει νά είπωθεϊ: 
"ίσω ς ό πονηρός νομοθέτης νά πρό- 
βλεπε, προκειμένου γ ιά  τή μουσική, μιά 
περίπτωση σάν τή δική μου: δηλ. νά 77



φοβόταν την πλατιά διάδοση της πρω
τοπόρας έλληνικής ττοίησης μέσα σπτίς 
μάζες μέ τα φτερά τής μελωδίας.

Τώρα δμως έχασαν την υπόθεση. 
Γ ιοτγι έκαναν τό σφάλμα ν' άφήσουν 
τον «Επιτάφιο» τό «"Αξιόν Έ σ τ ί» , τά 
«Επιφάνεια» και τ ’ άλλα ποιητικά έρ
γα  που μιλούν στην ψυχή του άγωνι-

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ  Ξ Α Ρ Χ Α Κ Ο Σ

1 . Είναι νομίζω αυτονόητο. "Οταν ξέρεις 
ότι κάποιοι περιμένουν να «βάλουν κά
τω» τό έργο σου γιά νά δουν τί έχει 
μέσα, δεν μπορείς νά δημιουργήσεις α
περίσπαστα. Δεν μπορείς νά έκφρα- 
στεϊς. Πολύ περισσότερο δταν αυτοί 
οί άλλοι είναι έντελώς άναρμόδιοι καί 
μέ τό πρόσχημα διαφόρων σκοπιμοτή
των λογοκρίνουν τά έργα, τη μουσική 
στην περίπτωσή μας, μέ τον τρόπο 
που ήδη άναλύσαμε στον ήμερήσιο τύ
πο. Προφανώς λοιπόν ή ύπαρξη λογο
κρισίας είναι άποπνικτική γιά  κάθε δη
μιουργό. Γιά  τούτο καί στραφήκαμε έ-

Κ A I Δ Υ Ο

Ο Ν Ι Κ Ο Σ  Μ Α Μ Α Γ Κ Α Κ Η Σ
Ό  μουσικός Νίκος Μαμαγκάκης που προσ

χώρησε στήν κίνηση εναντίον τής λογοκρι
σίας, σέ δηλώσεις του υπενθυμίζει δτι ή 
Επ ιτρ ο π ή  ’Ακροαμάτων είχε άπαγορεύσει π ά 
λι ότερα δικό του τραγούδι πάνω στο γνω
στό ποίημα του Καρυωτάκη «‘Ο Μιχαλιός».

Ο Μ Ι Χ Α Λ Ι Ο Σ
Τό Μιχχλιό τον πήρανε στρατιώτη.
Καμαρωτά ξεκίνησε κ ι’ ωραία 
μέ τό Μαρή καί ·ιε τόν Παναγιώτη.
Δέ μπόρεσε να μάθει κάν τό «επ’ ώμου».
"Ολο μουρμούριζε: «Κυρ - Δεκανέα 
άσε με νά γ υ ρ ί ζ ω  στό χωριό μου*.

Ο Α Α Ε Κ Ο Σ  Ξ Ε Ν Ο Σ
Ε π ίσ η ς  ό Ά λέκος Ξένος μάς δήλωσε, δτι 

έργα πολλών συνθετών που έχουν κάποιο 
προοδευτικό περιεχόμενο καί έκφράζουν σύγ
χρονα ιδανικά, άποκλείονται καί άπό τους δί
σκους καί άπό τό ραδιόφωνο. 01 έταιρίες άρ- 
νοΟνται πολλές φορές νά βγάζουν δίσκους μέ 
προοδευτικό περιεχόμενο. « Έ γ ώ  έκανα μιά 
δοκιμή: "Εγραψα μέ δικά μου έξοδα μιά ται
νία μέ μερικά τραγούδια μου μέ τόν βαρύ
τονο Τασούλη, καί πιάνο τή Μαίρη Τζιούτη 
Χάλαρη. Τήν παρέδοσα στό ραδιόφωνο, άλλά 
ή Επ ιτρ ο π ή  Λογοκρισίας πού λειτουργεί έ- 
κεΐ, έκοψε τά  τραγούδια: «Ειρήνη» σέ σ τί-

ζόμενου λαοΰ μας. Τώρα αυτά έχ 
ριζώσει κι άπλωθεΐ καί κατακαλύψει s 
έλληνικό χώρο. Είναι άργά πιά  · ά
νά τά σταματήσουν. Λοιπόν άς κατ 
γήσουν καλύτερα τήν «Αναστασία», κι 
άς αύτοδιαλυθούν όμολογώντας δτι έ
χασαν τό παιχνίδι.

ναντίον τους. Θέλουμε νά περιφρου 
σουμε τή μουσική καί τήν πνευματι 
δημιουργία.

2 . Έ γ ώ  προσωπικά έλάχιστα περιστατι 
επεμβάσεων τής λογοκρισίας θά είχα 
ν ’ άναφέρω. Ανάμεσα σ* αυτά είναι 
ή περίπτωση του «"Απονη ζωή» σέ 
στίχους δικούς μου, καθώς καί ή 
έξη μήνες τώρα κατακράτηση δυο ά 
λων τραγουδιών μου στή λογοκρισί 
τό ένα σέ στίχους του Νίκου Γκά τ
καί τό άλλο σέ στίχους του Κ . Π 
δόπουλου. -

Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

Τόν άλλο χρόνο, στό νοσοκομείο 
αμίλητος τόν σόρανό κοιτούσε. 
Έκάρφωνε πέρα, σ’ ένα σημείο 
τό βλέμα του νοσταλγικό καί πράο 
σά νάλεγε, σά νά παρακαλούσε: 
«’Αφήστε με στό σπίτι μου νά πάω*.

Κι* 5 Μιχαλιός έπέθανε στρατιώτης. 
Τόν ξεπροβόδισαν κάτι φαντάροι, 
μαζί τους ό Μχρής κι ό Παναγιώτης. 
’Απάνω του σωριάστηκε 6 λάκος, 
μά τού άφησαν απέξω τό ποδάρι: 
ήταν λίγο μακρύς ό φουααράκος.

Κώστας Καρυωτάκης

χους Παλαμά, «’Αντίσταση» σέ στίχους Σι- 
κελιανου, «Κύπρος» σέ στίχους Ρώτα, « Ά  
τίο» σέ στίχους Λειβαδίτη, «Θυσιαστήρι 
σέ στίχους Κοτζιούλα καί «Κούρσεψαν 
δμορφή μας χώρα» σέ στίχους Ά γ γ ο υ  
Ό  Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος κατά 
γειλε έπανειλημμένα άπό δώ καί πέντε 
νια τή λογοκρισία πού άσκεΐται στους 
σκους καί στό ραδιόφωνο. *0 ύφυπου 
Προεδρίας κ. Βαρδινογιάννης υποσχέθηκε 
περασμένο χρόνο δτι θά καταργηθεί ή 
γοκρισία. Ά λ λ ά  τό Ίουλιανό πραξικ 
εμπόδισε νά γίνει ή υπόσχεση πράξη.



Υ Μ Ν Ο Σ  Σ Τ Ι Ι Ν  Ε Ι Ρ Η Ν Η

2τή μ ιλ  στήν πολιτεία μ* εσέ πού δψώνεται 
του πολέμου σδυστό τ ’ άγριο καμίνι 
οι πατρίδες γυρτές φιλούν τά πόδια σου 
Ειρήνη, Ειρήνη, Ειρήνη.

Τ’ όνειρό σου περνάει στό φώς καί γίνεται
θρησκεία

ψυχή μια σάρκα θεία
σε ντύνει θαύμα ο! λαοί στα μητρικά τά χέρια

σου
Ειρήνη, Ειρήνη, Ειρήνη.

Μεστά όπου πατάς τά στάχυα φούντωσαν 
βρυσομάνα δροσό νερό σέ χύνει 
στην ποδιά σου τά σπαθιά, κλειδιά καί άροτρα. 
Ειρήνη, Ειρήνη, Ειρήνη.

Κορώνα ή άθηναία ελιά στό διάβα σου 
εικόνας φειδιακής εσύ γαλήνη 
ψχλμοί σέ ύμνουν κρίνοι λευκοί καθρέφτες σου, 
Ειρήνη, Ειρήνη, Ειρήνη.

Κωστής Πχλαμας

i f  £ 4 4 4 4 4  Σ Ε Ρ Ν Ε Ι  ΤΟ Χ Ο Ρ Ο

Δεν είναι τούτο πάλαι μα σέ μαρμαρένια αλώνια
έχει νά στέκει ό Διγενής και μπρος νά στέκει 

ό Χάρος.
’Εδώ σηκώνετ5 δλ’ ή γή μέ τούς αποθαμένους
και μέ τον ίδιο θάνατο πατάει τό θάνατό της.

Κι' άπάνο) πάνω στά βουνά κι* απάνω στις 
κορφές τους

φωτάει μέ μιας ανάσταση ςεσπάει άχός με
γάλος.

Ή  Ελλάδα σέρνει τό χορό ψηλά μέ τούς Α ν
τάρτες.

Κ’ είν* ο! νεκροί στά ξάγναντα πρωτοπανηγυ- 
ριώτες.

’Άγγελος Σικελιανός

Κ Υ Π Ρ Ο Σ

Στήν Κύπρο τό γλυκό νησί 
ρέει γάλα μέλι - μέλι καί κρασί.

Νεράιδες παίζουν στό γιαλό 
μέ χσροπήδημ’ άπαλό. 
φύσα αγέρα, φύσα αγέρα 
φέρε μας στήν Κύπρο πέρα.

’Ακούστε Δύσ’ Ανατολή 
θύμωσε ή Κύπρο 
ή Κύπρο θύμωσε πολύ.
Ακούστε Νότε καί Βοριά 
ή Κύπρο θέλει λευτεριά.

Κύλα τής Μεσόγειας κύμα 
φέρε μας στήν Κύπρο πρίμα.

Α γγλ ία  μου έφτασε ό καιρός 
νά όρή τό δίκηο του δ φτωχός 
νά ίδοΰνε ειρήνη πια οί λαοί 
νά χαίρονται όλοι τή ζωή.

Φτάνει πιά ή τυράνια φτάνει 
άσ’ τον κόσμο ν’ άνασάνει.

Βασίλης Ρώτας

Θ Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Κάθε σου πέτρα καί βωμός 
κάθε σου χούφτα χώμα 
ποτίστηκ’ αιμα ελληνικό 
χρόνια καί χρόνια στεναγμός 
Οά φτερουγίζη ακόμα 
στό χώρο σου τό φτωχικό.

Χρόνια καί χρόνια οί ψυχές 
θά τρ ιγυρνούν στόν τόπο 
π ' άφίσαν σφριγηλά κορμιά 
κ ι’ όμως δέ θάναι μοναχές 
χίλιες ευχές
ανθρώπων θά ύψώνουνται γιά  κάθε μιά.

Γιώργος Κοτζιούλας

Α Ν Τ Ι Ο

Κ Ο Υ Ρ Σ Ε Ψ Α Ν  Τ Υ Ρ Α Ν Ο Ι  
Τ Η Ν  Ο Μ Ο Ρ Φ Η  Μ Α Σ  Χ Ω Ρ Α

Γιά νάναι πάντοτε τά μάτια σου γε 
Γιά νά μή μας τρομάζει ή νύχτα 
ν* μή μάς κλέβουνε τον ουρανό. ’Αν 
Χιλιάδες γυναίκες ςυπνήσαν ξαφνικά 
2 f‘ ^Ρ^ηκ«ν γιά πάντοτε μοναχές.
, ~αι*·ά δέν έχουν χάδι ούτε ψω] 
Αντίο.

Τάσος 1

Τυράνοι ήρθανε στόν τόπο μας 
τυράνοι πήραν τά σπαρτά μας 
τυράνοι σκότωσαν τ’ αδέρφια μας 
καί τυραγνούνε τά παιδιά μας.
Κάψανε τό φτωχό μας σπιτικό 
καί κούρσεψαν τήν όμορφή μας χώρα, 
τυράνοι ήρθανε καί φέρανε 
λιμό, θανατικό καί μπόρα.

Φώτης Άγγουλές



ΓΡΑΜΜΑ Σ Τ Η ΜΥ Τ Ι Λ Η Ν Ι A
τ ο ϋ Λ ε υ τ έ  ρη Κ α ν έ λ λ η

Λοιπόν κατά μήκος στεριά
καί θάλασσα κατά πλάτος
όλα ύφος καί πλάτος • **
καί χρόνος. "Απιαστος. Νερό.
Πολύ κύμα.
Είχε φουρτούνες ό Αύγουστος.

Νά θυμάσαι τον ουρανό 
τί βαρύς πού ζυγίστηκε 
μα έκλεισες τά βλέφαρα 
κι’ έπεσε μόνο ένας γλάρος.
-— Φωνή μεσημεριού.

ΤΗταν λευκός ό κύκλος πού 
άνοιγε πάνω στο Αόφο 
ή φωνή τής μελαχροινής Σαπφώς
—  Αίμα μου.
Κοράλλι κρυφό μέσ’ τού βράχου τον έρωτα 
χαλίκι θερμό στ’ αναμμένο μου στόμα
—  θάλασσα
Βάθος γλαυκό πού άναβες πράσινη σιωπή 
καί μέσ’ τήν έγνοια μου σεριανούσαν ο! σπάροι
—  Βυθοί ουρανών 
Συνάντησα εκεί κάτω αλάβαστρα 
σέ σχήμα κραυγής 
Συνάντησα
βυθισμένες "Αρπες
καί φευγαλέα σκυλόψαρα
πού τούς δάνειζαν ίσκιο.
με σύσταση μουσικής
καί ακόμα τό ξεχασμένο πρόσωπο
τής ξάγρυπνης Λέσβος.
Τώρα περνάς τούς δρόμους των αγρών 
μέ τό βαρύ καλάθι σου 
καί δίχως προίκα
—  Πού είσαι, 
ρίξε —  κυκλάμινο

—  μαντήλι
—  γέλοιο άνίκητο 

Στεΐλ’ ένα κύμα ’πό τή θάλασσα 
πού μ’ έχει γυιό της
Νά μέ ξεπλύνει 
από τόσα κλομπ, 
καί τόσα πουρμπουάρ.



φ υ λ α κ ή

τ ο ΰ  Ί ά σ ω ν ν α  Ί ω α ν ν ί δ η
σ χ έ δ ιο  τ ο ΰ  Γ ι ά ν ν η  Ψ υ χ ο π α Ι δ η

Τό στενό θάλαμο όπου γινόταν ή άνάκριση, τον φώτιζε μια μυγοφτυσμένη 
λάμπα, κρεμασμένη στην άκρη ένός καλώδιου. Τριγύρω σέ καρφιά: χειροπέδες, 
δπλα, ξιφολόγχες.

—  Μαρτύρα!..
— Τί νά μαρτυρήσω; Δέν ξέρω τίποτα, είπε ό κρατούμενος.
Είχε χαμηλωμένα τα βλέφαρα, ακίνητα. Φοβόταν μήπως φανούν στα μάτια 

του, αυτά πού κρατούσε στό μυαλό του: Σπίτια, πρόσωπα, λόγια.
Τον κυκλώναν έξη άντρες μέ εξάρτυση.
— Σέ λίγο θά τά μάθεις κ’ έσύ αυτά πού ξέρεις.
Σάλιωσε τά στεγνά του χείλια.
Έ ξω δ άγέρας έπεφτε μ’ δρμή πάνω στούς τοίχους της φυλακής.
— Μαρτύρα για τό καλό σου!
Ό  θάλαμος μίκραινε. Τοΰ στένευε τήν άνάσα.

rn r I -,— 1: να πω ;
Τον ρίξαν κάτω. Στό ταβάνι ξεχώρισαν μερικές βέργες τοΰ μπετόν - αρμέ. 

’Αρχίσανε τή φάλαγγα...
Δέν πονοΰσε στά πόδια. Σουβλιές, σά μυτερά σύρματα, τοΰ τρυποΰσαν τήν 

καρδιά. Τό μέτωπό του ίδρωνε. Έσφιξε τά δόντια.
— Μαρτύρα!..
Πέσαν επάνω του καί τόν χτυποΰσαν στά τυφλά.
Δέ μίλησε.
Ξεκλειδώσαν ένα κελλί καί τόν πέταξαν μέσα.
Σωριάστηκε πάνω στό τσιμέντο, χαλαρός, χωρίς κόκκαλα καί νεύρα, ματω

μένος.
Ιστερα από λίγο κρύωσε, θέλησε ν’ άλλάξει θέση. Τίποτα. ”Ανοιξε τά μά- 

•ια του: Σκοτάδι. Τ ά ’κλείσε: Πάλι σ/.οτάδι. Μπερδευόταν. Τό κεφάλι του μεγά- 
Αωνε. Μέσα του κυλούσαν χαλίκια, χώματα, ψιλή κόκκινη άμμος. Σέ μιά στιγμή 
■'-Ίν.σε πώς κουτρουβαλά κι δ ίδιος. Τίναςε τά χέρια του νά γαντζωθεί άπό κά- 
που χα- λιποθύμησε.

Ή  Φυλακή ήταν χωρισμένη σέ κελλιά καί σέ θαλάμους. Σέ κάθε πόρτα φύ-
·θ  ενΚζ σκοπ^ζ V1· αυτόματο.

ούοθ- Χαν, συνίί̂ ®2> ένιωσε μονάχα τό στόμα του. Καμένο, στεγνό. Σιγά - σιγά 
^ κ\»*ΧΡΐ "ήν πόρτα. Τήν χτύπησε μέ τόν άγκώνα.

•Νερό! φώναξε. 81
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Ό  σκοπός καμώθηκε τόν κουφό.
—  Διψάω!.., μίλησε πάλι. Τίποτα.
Ζαλίστηκε. Έκλεισε τά μάτια...
—  ΙΙώς έσπασες τά δόντια σου Χρηστό;
Σκεπάζει μέ τή χούφτα τό στόμα του. Ή  γλώσσα ψάχνει τ’ άδεια του ούλα. 

Γεμίζει αρμυρό πηγμένο αίμα.
—  Καί γιατί περπατάς έτσι; Τί έχεις;
Ή  |ΐάνα του τόν ψηλαφίζει μέ τ’ ανήσυχο βλέμμα της.

Τό πρωί άνοιξαν δλες οι πόρτες. Ή  αύλή γέμισε μέ κάτι άνθρώπους πού 
μιλούσαν σιγά, κάπνιζαν καί περπατούσαν άθόρυβα.

Βρόντηξαν την πόρτα του. Ό  Χρηστός τινάχτηκε. "Ανοιξε τά μάτια. Στό 
μπετόν έπεσε μιά λουρίδα φώς.

— "Εβγα έξω κ’ έσύ, τού λέει δ σκοπός.
θέλησε νά σηκωθεί. Κοίταξε ψηλά τό ύψος πού θά ’πιάνε τό μπόι του. Μά 

δέ μπόρεσε. Έμεινε κολλημένος στό τσιμέντο. Παράλυτος.
Έ νας φυλακισμένος τον φορτώθηκε στην ράχη του. Τόν έβγαλε στην αύλή 

καί τόν άκούμπησε στό ντουβάρι τής φυλακής.
Ό  ήλιος τού τρύπησε τά μάτια.
—  Μοναχός μου δέ μπορώ νά κάνω τίποτα πιά, σκέφτηκε.
Στ’ άντικρυνό ντουβάρι, τό φορτωμένο μ’ όρθια γυαλιά καί σύρματα, είδε τη 

σκοπιά. Μέσα στις τρύπες, τά πολυβόλα. Κατάντικρύ του.

Περπατούσε πάνω στις γλιστερές πλάκες τού πεζοδρομίου. Ψιλή βροχή άνα- 
κατωμένη μέ κρύον αγέρα, τόν χτυπούσε στό πρόσωπο. Πήγαινε μουδιασμένα. Είχε 
περάσει πολύς καιρός άπό τότε, μά δποτε έβρεχε, τού πονοϋσαν τά πόδια.

— Ή  φάλαγγα, σκέφτηκε, σακατεύτηκα.
Πλάι του άλλοι άνθρωποι περνούσαν μέ γρήγορες, μεγάλες δρασκελιές. Τούς 

πρόσεξε.
—Εμένα τό βήμα μου είναι δεμένο, μέ κρατάει.
Μιά χοντρή στάλα έπεσε άπό μιά μαρκίζα στό σβέρκο του. ’Ανατρίχιασε. 

Σήκωσε τό γιακά του.
— ’Αριθμός 86. J
Μπήκε σέ ·Αΐά πολυκατοικία πού ’ταν γεμάτη γραφεία. Έψαξε, χτύπησε μιά 

πόρτα, άνοιξε κ’ είπε τ’ δνομά του.
—  Καθίστε. S  
Μαζεύτηκε σέ μιά καρέκλα. Τού περισσεύαν τά χέρια. Τά στρίμωξε άνάμεσα

στά γόνατα.
Αυτός πού είχε τό γραφείο —  ένας έμπορος — έγραψε κάτι κ’ ύστερα.....
—  Λοιπόν;
— Ό  κ. Λ. μοϋ ’πε πώς θέλετε έναν υπάλληλο. Πιστεύω νά σάς μίλησε για 

μένα.
—  Μεταφραστής;
—  Μάλιστα.
Ό  έμπορος έπιασε ένα κλειδί περασμένο σ’ ένα μπρελόκ. "Αρχισε νά τό παί

ζει στό χέρι του.
—  Καί πόσα νομίζεις πώς πρέπει νά σου δόσω;
—  Δέ ξέρω άκριβώς, ωστόσο....
—  Καί θά τά καταφέρεις;
Ό  έμπορος χαμογέλασε είρωνικά. Τέντωσε τό κορμί του.82 It



—...Πολλές φορές οί άνθρωποι, δεν είναι αύτό πού νομίζουν πώς είναι, συμ
πλήρωσε.

’Ακούστηκε ένα μακρινέ κορνάρισμα αύτοκινήτου.
Ό  Χρηστός ένιωσε άσχημα. Χαμήλωσε τά μάτια στδ χαλί.
— Κύριε, τού φώναξε δ άλλος.
Στη φωνή του ξεχώρισε ένα πολύ λεπτό τόνο, ειρωνείας.
— Δεν παίρνω τίποτα προτού τδ δοκιμάσω. Καθίστε σέ κείνο κει τδ τραπε

ζάκι καί γράψτε. ’Αγγλικά φυσικά. "Ο,τι θέλετε.
Τοΰ ’δοσε μολύβι καί χαρτί. "Γστερα άνοιξε ένα ντοσιέ κι άρχισε νά διαβάζει.
Ό  Χρηστός έκατσε στδ τραπεζάκι. Τδ στόμα του ήταν πικρό. Τδ μέτωπό 

£°'J έκαιγε. "Αν δέν πετύχαινε, άν έμενε χωρίς δουλειά, θά έξακολουθοΰσε νά 
-ε'· ^ δ  σκοτάδι. Μέ τδ μισό του μυαλό ναρκωμένο. Σέ μιάν άλλη φυλακή, μέ 
δπόγεια κελιά καί θαλάμους.

Σχ εδίαζε κύκλους κι άλλα σχήματα πάνω στδ χαρτί. Σκεφτόταν.
■ Στδ τρίτο, ακούστηκε έξω μιά φωνή.
Χτύπησε ή πόρτα τού ασανσέρ. ’Άρχισε νά γράφει.

ε·^Χ την άράχνη, νά όρμάει πάνω στη μέλισσα. Στά μάτια τής μέλισσας 
"ξή στιγμή, στριφογυρίσανε τά χόρτα, μιά πλαγιά βουνού γεμάτη πεύκα κ’ 

" ’•‘ζ· 1 στερ’ άπδ λίγο, ή μέλισσα ήταν ένα στεγνό κουφάρι. Ό  άγέρας τίναζε
^  «‘XTO. Ή  άράχνη πάλι παραμίνευε».

. Ιέ διάβασε καί τ4 μουντζούρωνε. Τδ χέρι του έτρεμε. "Αρχισε νά βλέπει 
'ου/ »\~α’ π*Σι κρεμασμένη στήν άκρη ενός καλώδιου. Ό  έμπορος πήγε κοντά 
y _ Χ2υΥε φωνές. Πνιγόταν «Μαρτόραί» Οί τοίχοι, τδ τραπέζι, τά χαλιά, ση- 

ουνατά κύματα καί τδν χτυπούσαν. «Μαρτύρα!.. Μαρτύρα!..» Γλί- 
^ίν καρέκλα κάτω στδ πάτωμα. Έκλεισε τά μάτια. 

σω τά βλέφαρα, έβλεπε τή μέλισσα. A 83
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τ ο ϋ  Θ ω μ ά  Μ ά ρ α

Ό  ρήτορας
Έρριξε τό κεφάλι 
μια «Ιοέα» πίσω.
ΙΙέρασε τον άντίχειρα
στο γιλέκο
έκεΐ
στο άνοιγμα τής μασχάλης
— ή άνάγκη ενός καθρέφτη
ορθώθηκε επιτακτική — ,
χαμογέλασε,
άνοιξε τό στόμα,
μά,
δέ μίλησε.
Τοϋ ’ταν άρκετό, 
πού δεκάδες χιλιάδες λαός 
χειροκροτούσε αυτόν 
κι δχι
τα λόγια του.

’^4 π ’ τις μικρές ειδήσεις
Τ ’ ονομά της Ζωή 
ψευδώνυμο Ελευθερία.
Δεκαπέντε με οεκάςη χρόνων 
μελαχροινή
ύψος ενα κι έςηντατέσσερα. 
μ’ έκεΐνο, 
τό ιδιαίτερο, 
χαμόγελο στη ματιά 
—  λοιπά στοιχεία άγνωστα.
Εύρέθη Ιν άφασία,
γωνία Εθνικής Αντιστάσεως καί Δημο

κρατίας, 
φέρουσα
θανάσιμο τραύμα,
πυροβοληθήσα,
προφανώς,
υπό τών Ιχθρών της.
Οί υποτιθέμενοι συγγενείς, 
πού έρωτηθησαν, 
έδήλωσαν 
πώς,
δέν τή γνωρίζουν.

*
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τ ο υ  Γ ι ά ν ν η  Γ ο υ δ έ λ η  
σ χ έ δ ι α  τ ο ΰ  Γ ι ώ ρ γ .  Ζ ι ά κ κ α

Τό πορτραϊτο τοΰ στρατηγού ήταν κρεμασμένο σ’ όλες τις πλατείες καί τά 
κέντρα τής έπαρχιακής πρωτεύουσας, πού άπ’ τά χαράματα τή γυρόφερνε τοϋτος 
δ νεαρός. Παντού φιγουράριζε τό δνομα Ναπολέων Ζέρβας.

Σ’ αυτό τό μεγάλο καφενείο κοντά στο πραχτορεΐο τών λεωφορείων, ή φωτο
γραφία τού στρατηγού, γεμάτη δάφνες, ήταν πλαισιωμένη άπό μιά μεγάλη γιαν- 
νιώτικη κορνίζα. Ό  νεαρός άφαιρέΟηκε κοιτάζοντάς την.

Ή  φουσκωμένη κεφαλή μέσα στο τρίχωμα πού σκέπαζε τό δίκοχο, ή πυκνή 
γενειάδα σ’ ένα πρόσωπο πού γυάλιζε σάν όδίοα μέσα σέ λάμψεις καί καπνούς, τό 
έγκωμο κορμί μέ τή σφιχτή έξάρτυση, τού προξενούσαν θαυμασμό καί δέος.

"Οταν ήρθε ή Κατοχή ό νεαρός ήταν άκόμη άνήλικος. Τότε είχε μπει στό 
γυμνάσιο, έοώ, στά Γιάννενα.‘Εφέτος τέλειωσε. "Αλλες έννοιες τώρα παίδευαν 
τό νοΟ του καί τού βασάνιζαν τό κορμί. Εκείνη ή κοπέλα τον είχε αναστατώσει. 
"Εμεναν κ’ οί δυο στό ίδιο σπίτι, τής θειάς Μαριγώς, σ’ ένα παραδρόμι τής Γε
ωργίου Άβέρωφ.

Είχε όνειρα καί φιλοδοξίες μεγάλες τούτος δ τελειόφοιτος τοΰ γυμνασίου. 
Ολοι οί μεγάλοι εύεργέτες ήταν ’Ππειρώτες. ’Από μικρός είχε γαλουχηθεΐ μέ τά 

ονόματα τών Ζαππαίων, τών Ζωσιμάδων, τού Γεωργίου Σταύρου, τοΰ Άβέρωφ, 
τοΰ Τοσίτσα, δλης αύτής τής πλειάδας πού βγήκε στό κυνήγι τού χρυσού δνείρου, 
>·αι πού δλοι τους γύρισαν μέ χρυσόμαλλα δέρατα καί κάσες γεμάτες. Σκόπευε 
7·'· *ύτός μιά τέτοια έπιτυχία, νά γέμιζε χρήματα, νά καζάντιζε. Τότε θά πήγαινε 
να ζητήσει τήν περήφανη κοπέλα άπό τούς δικούς της.

Εκείνη είχε φέτος τελειώσει τήν τετάρτη γυμνασίου, μά θά σταματούσε 
γιατ: τά γονικά της, υστερ’ άπό τό χαμό τού άδερφοΰ της, δέν είχαν τά μέσα 
If  πΡοχωρήσουν. "Αμυαλος κι δ άδερφός της ήθελε νά βγει στό άντάρτικο. Καί 

, βγήκε μέ τό στρατηγό, τόν άνθρωπο τών "Αγγλων, πού δ λόγος του βάραινε 
τήν τύχη τής Ελλάδας, μά πήγε μέ τούς οπαδούς τοΰ Μόσκοβου, μέ τόν 

Αρη Βελουχιώτη. Βέβαια, ήταν κι αύτός στήν άνατίναξη τής γέφυρας στό 
°?γοπόταμο, στό χτύπημα πού μ’ έντολή τοΰ Αρχηγείου Μέσης Ανατολής έδο- 

σ3·ν οι άντάρτες στον καταχτητή. Μά παρ’ δλο αυτό τά ’Ππειρωτόπουλα δέ συ- 
Χωρ̂ σαν ποτέ τόν άδερφό τής κοπέλας. Άκοΰς έκεΐ νά πάει μέ τούς έαμοκομμου- 

Μόλις έφυγαν οί καταχτητές, αυτοί ξεκίνησαν γιά δεύτερο γύρο μέ τά
Ve V;JPtava καί ρίχτηκαν νά διαλύσουν τις δυνάμεις τού στρατηγού γιατί Ικα- 
_ι’ χρυσή άντίσταση. Καυχήθηκαν μάλιστα οί μανιασμένοι τού Έλάς πώς 
τότε-?-' - 'ε καί τ°ύζ ^έταξαν δλους στή θάλασσα. Ή  κοπέλα έλεγε

αχτη.&„
λύσουν τις δυνάμεις

στάση. Καυχήθηκαν μάλιστα οί μανιασμένοι τοΰ Έλάς πώς 
Ιδές καί τούς πέ . _ .

ζ πως άν δέν τούς γλύτωναν οί φίλοι τους οί ’Εγγλέζοι θά τούς έπνιγαν σά 85



βατράχια στό Ίόνιο. "Ομως, ΰστερ’ απ’ τή συμφωνία τής Βάρκιζας, μόλις παρά- 
δοσαν τά δπλα οί Έλασίτες, τό πνίξιμο τό έπαθαν αύτοί. Ό  βρόχος έσφιξε καί 
τόν άδερφό τής κοπέλας κι αυτή ντύθηκε στα μαύρα. Ή  κυρά Μαριγώ τήν ψυχο- 
πονέθηκε καί μ’ έπιμονή τήν κράτησε στα Γιάννενα να τελειώσει τήν τάξη της. 
Ή  κοπέλα ώστόσο τό είχε αποφασίσει να κατεβεϊ στήν Αθήνα, νά εργαστεί καί 
νά ζήσει έκεΐ.

—  Στήν ’Αθήνα καταφεύγουν δλα τά συντρόφια, έλεγαν μέ μίσος οί Έοε- 
σίτες.

— Βρε πώς δάγκωσα τή λαμαρίνα! Νά μπορούσα νά τήν έπνιγα μέσα μου, 
θά γλίτωνα... Μά κείνη ή έλιά στο μισόφρυδο καί τά δυό της όμορφα μάτια πρό- 
βαλλαν έμπρός του καί τού έδεναν μέ τίς λαμπυρές ματιές τους, δλους τούς αρ
μούς του.

—  Μά τί τίς θέλουν τίς Ιδεολογίες καί τούς σκοτωμούς; είπε μιά μέρα στήν 
κυρά Μαριγώ, γιά νά τ’ ακούσει βέβαια εκείνη, πού σιδέρωνε στό πλαϊνό δω
μάτιο.

—  Φαγώθηκαν πιδίμ’ δέν πάν κατ’ άνέμ’. Νά ου λιβέντς ού θύμιους άδερφό 
τς’ καμένς τούτς’ τς’ κουπέλας ήφαε τού κιφάλ’ του, πήρε στοΰ λαιμότ’ καί τή 
μπρουκοπή τς...»

—  Βέβαια...
—  Ά μ ’ κείνος οό Καραλιάς; Χρυσάφ’ πιδί κι νά μήν ύπογράφ’ νά ’ναι στοΰ 

Μακρουνήσ’. Στούν τάφ’ άλλοι, στά σίδερα άλλοι, τί ξικληρισμός γιέμ’.
—  Έννοια σου κυρά Μαριγώ καί θά νικήσ’ ή Ιδέα, φώναξε μέ πάθος ή κο

πέλα καί τά υγρά της μάτια άστραψαν.
Τότε ήταν πού τό παλικαρόπουλο άρπάχτηκε μέ τήν κοπελούδα. ’Εκείνη 

έβρισε τόν Έδές δούλο των Άγγλοσαξώνων, έκεινος έβρισε τόν Έλάς, δογανο 
τής Μόσχας. , ]

—  Βούλγαροι! είπε τό παιδί.
—  Φασίστες! βρόντησε τήν πόρτα ή κοπέλα κ’ έφυγε. Άπό τότε δέν ξανα

φάνηκε. Μονάχα ή μαυροντυμένη μάνα ήρθε στής κυρά Μαριγώς καί πήρε τά 
ρούχα τής θυγατέρας της. θ ά  πήγαινε, είπε, σίγουρα στήν ’Αθήνα.

Αυτά σκεφτόταν ό νεαρός καί είχε πάρει σήμερα χαράματα τούς δρόμους. 
Δέ μπορούσε νά σταθεί χωρίς εκείνη κι ας μήν ήθελε νά τό μολογήσει στον εαυτό 
του. Κι όταν θά γινόταν μιά μέρα μεγάλος καί τρανός θά πήγαινε μιά καί δυό 
νά τή βρει νά στρώσει τό χρυσόμαλλο δέρας χαλί στά πόδια της.

—  Έ λα, γιά σένα ζώ καί ύπάρχω, θά τής έλεγε. Κ’ έκείνη δέ θά τού άρνιόταν. 
Πίστευε πώς θά τήν κέρδιζε... Τί τού ήρθε νά τήν πεϊ «Βουλγάρα»; Του ’ρχόταν νά 
δαγκώσει τή γλώσσα του, νά τήν κόψει. ’Ανάθεμα τό θυμό καί τό ήπειρώτικο 
πείσμα, κακό πείσμα σάν τό μανιάτικο... Τ ί θά πει Βουλγάρα;

Είχε φέρει πολλές βόλτες γύρω άπό τό πραχτορεϊο τών ύπεραστικών λεω
φορείων.

— Φεύγουμε κύριοι, σέ πέντε λεφτά, άκουσε σέ κάποια στιγμή τή φωνή’ 
τού όδηγού.

—  Σέ πέντε λεφτά φεύγει; θά  κατέβω στήν
—  Έ χ ε ι θέση έστω καί σκαμνάκι; ρώτησε
—  Γιά τήν ’Αθήνα κ* Ισύ κύριε Ζώη;
—  Ναί, θέλω νά ρωτήσω γιά τίς έξετάσεις
—  θά  πάς γιά τήν Σχολή τών Εύελπίδων;

’Αθήνα, είπε σάν ύπνωτισμένος. 
τόν πράκτορα.

μου, κυρ - Φίλιππα.
Έ τσ ι, μοΰ ’λεγε ό πατέρας σου.

Είμαστε φίλοι μέ τό γέρο σου...
—  Ξέρω. Έσουνα καί σύ άπάνω;
—  Ναί, στό στρατηγό. Πού άλλοΰ; Τό βροντήξαμε καί μεΐς. Τώρα έμπλεξα 

μέ τά λεωφορεία. Φέρνω κι άλλο ένα. Λόξα τώ θεψ.
—  Καί τψ στρατηγψ τά νικητήρια, έκανε πνεύμα ό Ζώης.
Ό  άλλος τόν χτύπησε προστατευτικά στον ώμο.86



—  Είμαστε συμπληρωμένοι, άλλα θά σοΰ βάλω σκαμνάκι και παρακάτω θά 
βολευτείς. Εντάξει;

—  Ευχαριστώ.
Δεν είχε καθόλου ψηλαφί-σει τούτη την άποκοπιά του. Καί τώρα καθισμένος 

στό σκαμνάκι, καθώς τό λεωφορείο τρέχει μακρυά έξω από την πόλη, άναρωτιέ- 
ται: Πόσα χρήματα νά ’χω στο πορτοφόλι μου;

"Εκανε νά τό πιάσει στη μέσα τσέπη τοΰ σακακιού του... Διάβολε, οέν ήταν 
εκεί. Πού τό ’βάλε; Σίγουρα, με την αφηρημάδα του, θά τ’ άφησε στό πρακτο
ρείο μ’ δλα τά πιστοποιητικά... ’Ό χ ι, τά χαρτιά τά ’χει έδώ, στην τσέπη τού 
σακακιού. Έδώ καί τά ρέστα άπό τό πεντακοσάρικο πού πλήρωσε τό εισιτήριο. 
Ή  ταυτότητα όμως; Φτού, τήν είχε στό πορτοφόλι. Τώρα;... Δε βαριέσαι, φόβο 
αυτός οέν έχει. Παρά νά γίνει ρεζίλι καί νά σταματήσει τό λεωφορείο καταμεσίς 
τού δρόμου, καλύτερα νά μην πεΐ τίποτα, θά  στείλει μέ τον ίδιο τόν δδηγό ένα 
γραμματάκι στόν κύρ’ Φίλιππα νά τού φυλάξει τό πορτοφόλι ή νά παραγγείλει 
στον άδερφό του, πού βρισκόταν κείνες τις μέρες στό χωριό, νά κατεβεϊ στά Γιάν
νενα νά τό πάρει. Δέν είχε άλλωστε καί πολλά λεφτά στό πορτοφόλι. Τά περισ
σότερα τά είχε δόσει τής κυρά Μαριγώς καί τά είχε κλειδώσει στην κασέλα της. 
"Αν τού χρειαζόνταν στην ’Αθήνα χρήματα, τόσοι πατριώτες φουρναρέοι, φίλοι 
καί συγγενάδια, θά τοΰ έδιναν χωρίς συζήτηση. Εκείνο πού τόν έκαιγε ήταν νά 
πετύχει τήν κοπέλα. Μόνο αύτό.

* * *

Σέ ποιά συνοικία νά έχει κωχιάσει; Είχε άκούσει πώς έμενε σέ κάποια θειά της 
στά Πετράλωνα. Πού νά πέφτουν αΰτά τά Πετράλωνα; Κοντά στό θησείο, τού 
είπαν. Τό θησείο τό άκουγε στό σχολείο. Κάτω άπό τήν ’Ακρόπολη.

—  Ήφαιστεΐον καί δχι θησεϊον πρέπει νά ονομάζεται, τούς έλεγε ό γυμνα- 
σιάρχης τους.

Τώρα τό θησεϊον ήταν τό κέντρο τών χιτών καί τό είχαν σύμβολό τους. 87



Μά τί τόν ένιαζε αυτόν γιά τά πολεμικά σύμβολα, τούς χίτες, καί τΙς δάφνες τους. 
Τ ’ όραμα γ ι’ αυτόν ήταν: Ή  έλιά στό μισόφρυδο, τά μάτια, τό κορμί...

* * *

Κατέβηκε μουδιασμένος άπό τό λεωφορείο. ΚάΟησε στό καφενείο τοϋ στα
θμού, παράγγειλε έναν καφέ καί καθώς έριχνε ένα νόμισμα στό γκαρσόνι είπε:

—  Δέν θέλω ρέστα, μόνο σέ παρακαλώ, καλόπαιδο, κατατόπισέ με πού πέ
φτουν τά ΙΙετράλωνα, τά "Ανω Πετράλωνα.

—  Κοντά στό θησείο. Νά, έκεΐ κατά την ’Ακρόπολη, βλέπεις;
Ναι, τήν ’Ακρόπολη τήν έβλεπε. Την έβαλε μπούσουλα καί πήρε τό δρόμο 

κατά κεΐ. Λιγοστά τά οχήματα στην ’Αθήνα τούτο τον καιρό, τρία χρόνια μετά 
την άπελευθέρωση. Ό  έμφύλιος πόλεμος μαίνονταν. Ούτε δρόμοι φτιάχνονταν, 
ούτε λεωφορεία πηγαινόρχονταν, ούτε νέα χτίρια χτίζουνταν. Τά παλιά έμοιαζαν 
βλογιοκομμένα άπό τίς σφαίρες. Πολλά κείτονταν έρείπια άπό τις άνατινάξεις 
των Δεκεμβριανών.

—  Παρακαλώ ποιά έκκλησία είν’ αυτή;
— Ή  Καπνικαρέα, παιδί μου, τού είπε μιά μεσόκοπη κυρία.
— Ή  Μητρόπολη πού πέφτει;
—  θά  προχωρεΐστε ίσα τήν Έρμού καί θά βγείτε κοντά...
—  Ευχαριστώ.
"Εφτασε στη Μητρόπολη, μπήκε στήν Πανδρόσου, βγήκε άπό τά τσαρουχά

δικα στό Μοναστηράκι. Τό τζαμί τού θύμισε λίγο Γιάννενα κι Ά λή Πασά. Προ
χώρησε στήν άρχαία ’Αγορά. Νά έκεΐ πάνω: δ μπούσουλας, ή ’Ακρόπολη. ’Από 
δώ έχει άλλη οψη ό ιερός βράχος με τά μνημεία του. Τί θάμα τώρα στό οειλινό- 
φωτο το Έρεχθείο καί τά Προπύλαια...

—  θά  βγώ κατά κεΐ νά δώ καλύτερα καί τόν Παρθενώνα. Νά ’μαι στό θ η 
σείο!.. Στό Ηφαίστειο...

Προχώρησε στήν δδόν Αποστόλου Παύλου καί βρέθηκε κάτω άπό τη σπη
λιά τού Σωκράτη.

θυμήθηκε τά άρχαία κείμενα, τό κώνειο καί τήν καρτερία τού σοφού.
—  Νά ό Παρθενώνας! Κ’ ή Πνύκα! «Τίς άγορεύειν βούλεται;...» "Εμεινε 

σ’ έκσταση.
— Έ ι, τί κατασκοπεύεις έδώ;
Ό  νέος στράφηκε ξαφνιασμένος. Μιά δμάδα ένοπλοι, νεαροί οί περισσότεροι, 

τόν έζωσαν μεμιάς.
-— Μην κουνηθείς! Τήν ταυτότητά σου!
—  Ταυτότητα... ταυτότητα, σάστιζε πιό πολύ.
—  Ναι, ρέ μαμούθι, ταυτότητα, τόν άρπαξε άπό τόν γιακά ένας ξαναμμένος 

νεαρός.
—  Ταυτότητα δέν... δέν έχω... τη λησμόνησα...
—  Δέν έχεις; Μήν κουνηθείς. Πού κάθεσαι; Πώς σέ λένε;
—  Κάθομαι... Δέν κάθομαι...
Ό  νεαρός τόν άρπαξε άπό τό σβέρκο.
Στό μεταξύ πλησίασε ένας δπλισμένος παπάς, ψηλός ώς απάνω. Κοίταξε τόν 

Ζώη παράξενα πίσω άπό τά χρυσά γυαλιά του καί τόν ρώτησε μέ κατσαρή φωνή:
—  Πώς σέ λένε τέκνον μου;
—  Δέν έχει ταυτότητα παπα - ’Αλέξανδρε, μίλησε δ ζόρικος νεαρός πριν 

προφτάσει ν’ άπαντήσει δ Ζώης. Καταλαβαίνεις; κ’ έκλεισε τό μάτι στόν παπά.
Ό  Ζώης θύμωσε τώρα καί ξέσπασε:
—  Τί θά πει ταυτότητα καί ποιοι είσαστε σείς;
Ή  άπάντηση ήρθε γρήγορη, μέ κλωτσιές καί σφαλιάρες.
Σήκωσε κι αυτός τά χέρια του νά χτυπήσει, άλλά τούτη ή άποκοτιά τού 

88 βγήκε στό χειρότερο.



Έ φαγε τής χρονιάς του καί, σέρνοντας τον σχεδόν, τδν έφεραν 8>ς τδ Αστυ
νομικό τμήμα.

Τα πρησμένα μάτια του μόλις πρόφθασαν να διαβάσουν τή γαλάζια έπιγρα- 
φή με τήν άσημένια κορώνα πού έγραφε: «Θ' ’Αστυνομικόν Τμήμα ’Αθηνών».

—  Ποΰ τδν βρήκατε; ρώτησε ένας κοκκινομάλλης μέ τά πολιτικά, πού στε
κόταν πλάι στό γραφείο τοΰ κ. Διοικητή.

— Άνίχνευε τδν τόπο. Κάνει τδν Ανήξερο καί τδ ζόρικο.
"Οπως δλοι τους μόλις πέσουν στη φάκα.
Σέ λίγο τδν πήραν παραμάσχαλα καί τδν πέταςαν σαν τσουβάλι πάνω σέ 

άλλα σακιά. Έκεΐ στό ύπόγειο μπουντρούμι, άντρες κάθε ήλικίας, χτυπημένοι, 
ματωμένοι, μισοπεθαμένοι. Κι δμως, οί περισσότεροι, θαρρείς μέ σιδερένια δύναμη, 
άντίκριζαν τδ ριζικό τους. "Ενας - δυδ τραγουδούσαν.

— «Γλεντούν οί τύραννοι καί μες στδ πιοτό 
τή λήθη νά βρούνε γυρεύουν...
Μά νά πού κ’ οί μέρες τους σώθηκαν πια 
καί τέλος φριχτό τούς προσμένει...»

Τδ παληκαράκι στεκόταν βουβό. Ό  θυμός Ανακατευόταν μέ πίκρα, φόβο καί 
Ανησυχία. Πού καί πώς βρέθηκε ’0ώ; Τί δουλειά έχει τούτος μέ τούς Αντίχρι
στους αυτούς;

s*c ijc

Στδ τμήμα μεταγωγών τού ζήτησαν στοιχεία. Είπε τ’ δνομά του ήρεμα, βέ
βαιος πώς θά τδν Απολύσουν. Μά δχι. Τδν έκλεισαν στά κρατητήρια μέ τούς άλ
λους. Έ κεΐ πληροφορήθηκε πώς τδ πρωί θά τούς τραβούσαν γιά τήν Μακρόνησο.

—  Γιά τή Μακρόνησο, έμενα; τδ γιδ τού Πύρρου τού Ζώη; Άλοίμονο: Τί 
θά πούνε στδ χωριό Αν τδ μάθουν; Θά νομίσουν, καί οί δικοί μου Ακόμη, πώς 
μ’ έκανε κομμουνιστή ή κοπέλα.

’Αλλά μιά θαρρετή φωνή Από μέσα του Ανάκοβε τις Ανησυχίες:
—  Κι αν μέ πάνε στή Μακρόνησο, τί θά γίνει; ”Ας μέ πάνε. Ποιος δ φό

βος; Έκεΐ, λένε, υπάρχει δικαιοσύνη. Προπαντός δικαιοσύνη. Ξεκαθαρίζουν οί 
μολυσμένοι Από τούς παστρικούς. Έ γώ  είμαι πεντακάθαρος μέ φρονήματα εθνικά. 
Ό  πρώτος Αξιωματικός πού θά μ* Ανακρίνει θά δείξει κατανόηση.

—Έθνικόφρων νέος κύριε ’Αξιωματικέ.
—  Συγχαρητήρια, περάστε τον νά διασκεδάσει.
Καί θά τδν πάν στδ θέατρο. Θ’ Ακούσει διαλέξεις. Εύκαιρία νά δει κι αυτός 

τά καλά τού εθνικισμού, τά σωστά κι δταν Ανταμώσει τήν κοπέλα νά ’χει νά τήν 
Αντικρούσει πού ισχυριζόταν πώς βασάνιζαν τούς ομοϊδεάτες της στή Μακρόνησο 
καί κούναγε κ’ ή κυρά Μαριγώ τδ κεφάλι σαστισμένη.

—  Λιές πιδίμ’, λιές* κακόχρονο νά μήν έχουν!
Τήν αυγή τούς μετέφεραν στδ Λαύριο. Διψούσαν φοβερά. Αλλά νερό τίποτα. 

Έβλεπε δ Ζώης τδ στεγνό μαυριδερό τοπίο, κοίταζε τή λαμπυριστή τή θάλασσα 
κι άναβε πιδ πολύ ή δίψα του.

— ’Αμάν, νερό!
Κάποτε τούς μπάρκαραν κ’ έφτασαν σ’ αύτδ τδ λουκάνικο πού τδ λένε Μα- 

κρονήσι.
% $ $

— Υποδοχή πού μάς τήν κάμανε οί ’Αλφαμίτες, συλλογιόταν θλιβερά τήν 
άλλη μέρα.

Κείτουνταν τώρα κατάχαμα σ’ ένα Αντίσκηνο μέ άλλους πέντε. Δέν ήθελε 
νά ξανοιχτεί μέ κανέναν σέ κουβέντες. Ωστόσο προσπαθούσε νά κατατοπιστεί στδ 
καινούριο περιβάλλον.
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Αυτός δίπλα του ό άεροπόρος, ό... πώς τόν είπαν, ό Γιούλης. Δέν ξέρει άν 
είναι έπίθετο ή ονομα κύριο, μά τοϋ έκαμε έντύπωση δ τύπος του από τήν πρώτη 
στιγμή. Βέβαια καί τα άλλα τέσσερα παιδιά δείχνουν ήσυχα, λιγομίλητα καί τόν 
βλέπουν μέ συμπόνια.

— Έ ,  κουράγιο φίλε, τού είπε ό Γιούλης καθώς τόν είδε μουσκεμένον άπό 
τόν ιδρώτα, τις ξυλιές καί τα αίματα.

—  Τί κουράγιο, δέν πάτε δλοι κατά διαβόλου, βλαστήμησε... Μά τώρα αισθα
νόταν κάτι σάν τύψη πού τούς έβρισε. Ναί, νά πάρει δ διάβολος, είναι κομμου
νιστές δλοι τούτοι. Μά καί οί άλλοι οί Έθνικόφρονες, οί δικοί μου! Άκοΰς νά 
τούς λες, νά τούς φωνάζεις: δέν έχω καμιά σχέση μέ τόν κομμουνισμό κ’ έκεΐνοι 
νά έπιμένουν:

—  Κάνε δήλωση!
—  Τί δήλωση νά κάμω άφοΰ δέν είμαι; Τότε τραβάτε ζητάτε κι άπ’ τή 

μάνα μου, κι άπ’ τή γιαγιά μου, κι άπ’ τόν παποΰ μου. Τί νόημα έχει ή δήλωση;
—  Τί νόημα; "Ολη ή Ελλάδα πρέπει νά έξαγνιστεΐ, τοϋ είπαν στο άλφα δύο.
— Έ γώ δέν υπογράφω!
Τότε τόν παραλάβανε στις γρήγορες. Κι δταν έπεσε καταχτυπημένος, σάν 

τσουβάλι άχυρα τον έσυραν ως τή σκηνή.
Ό  Γιούλης φώναξε καί τ’ άλλα παιδιά καί τόν περιθάλψανε.
—  Νά μή χάσουμε τήν άνθρωπιά μας παιδιά, έλεγε. Δέν έχει τελικά σημα

σία άν βάλουμε μιά υπογραφή —  κακή ψυχρή —  όμως νά μή μας άποχτηνώσουν.
— Έ γώ δέν βάνω ύπογραφή, είπε σφίγγοντας τά δόντια του δ νεοφερμένος. 

Νά διαβάζουν τή δήλωση στά Γιάννενα κι οπού έχω στέκι.
— ’Από τά Γιάννενα είσαι; τόν ρώτησε ένας ξερακιανός άπό τήν ίδια σκηνή.
—  Ναί.
—  Νά ξέρατε παιδιά τί πάθαμε στά Γιάννενα έγώ κ’ ένας ξάδερφός μου. 

Πήγαμε, άμμοκονιαστής εκείνος, μπετατζής έγώ, νά δουλέψουμε σ’ ενα χτίριο, πού 
χτιζόταν εκεί λίγο έξω άπό τήν πόλη. "Ενα βράδυ, καθώς γύριζε άγροπορημέ- 
νος δ ξάδερφος στο μαγέρικο, γιά νά μέ συναντήσει, έπεσε πάνω σ’ ενα περίπολο.

—  Τί είσαι σύ ρέ ζαγάρι; τόν ρωτάνε.
— Άμμοκονιαστής, άπαντά δ ξάδερφος.
— Έαμο-κου-μου-νι-στής; βαράτε του!.. Είδε κ’ έπαθε νά ξεγλυτώσει.
—  Στήν ’Ήπειρο είναι δλοι τού Έδές, τού Ζέρβα, πώς εσύ παρεξέκλινες; 

τόν ρώτησε ένας άλλος.
—  Κ’ έμεΐς... φρενάρισε τή γλώσσα. ’Ήθελε νά πει κ’ έμεΐς τού Ζέρβα, ή 

οίκογένειά μου δηλαδή, άλλά σκέφθηκε τό χαχανιτό πού θά έβαζε δ μπετατζής 
καί κούνησε μόνο τό κεφάλι.

Ό  Γιούλης τόν κοίταξε φιλικά.
— Ά κου συναγωνιστή, δλοι...
—  Νά μή μέ λές συναγωνιστή, δέν είμαι έγώ μέ κανένα κέρατο τού διαβό

λου...
—  Καλά, καλά, συνέχισε μ’ έπιείκεια δ Γιούλης. "Ολοι δέ θέλαμε νά βά

λουμε ύπογραφή, μά στο τέλος ύποχωρήσαμε. Δέν είμαστε ηγέτες. Αυτοί άς κρα
τήσουν, καί πολλοί τους κρατάνε, μά κι άλλοι τά κάνανε τρισχειρότερα άπό τούς 
άπλούς άγωνιστές. Δέν βάλανε μόνο ύπογραφή γιά νά ξεμπλέξουν, άλλά τραβή
ξανε στό άντίθετο στρατόπεδο. «Γιατί νά βάλουμε έμεΐς ύπογραφή, θά βάλετε κι 
δλοι σας κέρατά δες». Πήρανε υποκόπανους καί λυσσάξανε πάνω στά κορμιά τών 
παλιών συντρόφων τους. "Ενας κύριος Δάγκας ήταν καθοδηγητής. «”Π μαζί μας 
ή ένάντιά μας», δήλωνε, «θά μπείτε μπάσταρδοι στό Έάμ ή άλλιώς θά σάς χα
λάσουμε...». Έ γώ  άπέφευγα. Έπιασε τόν πατέρα μου. «Είσαι τίμιος καί χρήσιμος 
στόν άγώνα», τού έλεγε. «Δέ βλέπεις τί τραβάμε άπό τόν καταχτητή καί άπό 
τούς ταγματαλήτες; Ποιό είναι τό χρέος σου; «Ό πατέρας μου έβρισκε δ καημέ
νος, συγκινητικά τά λόγια τοϋ Δάγκα. Μπήκε στό Έάμ. Πήγε στόν Έλάς. Σ’



ένα μπλόκο δώσανε μάχη. Σκοτώθηκε. Τά ουά αδέρφια μου ανέβηκαν στο βουνό. 
Έγώ μπήκα στις λαϊκές επιτροπές. ΤΙ μεγάλη μου αδερφή πιάστηκε ή δύστυχη, 
την έστειλαν στη Γερμανία. Έκει άφησε τά κοκαλάκια της. Τά δυο άδέρφια μου 
πέσανε στον αγώνα. Ή  μάνα μας δεν άντεςε άλλο. Πήγε κι αυτή. Άπόμεινα 
έγώ και ή μικρότερη μου άδερφή πού κάθεται με τη γιαγιά μας, πού τά ’χει 
πιά κι αυτή μισοχαμένα... Τ'πόγραψα δήλωση φίλε μου, καί περιμένω νά βγω 
νά τις κοιτάξω. Τ'πόγραψα. Δεν έκαμα άλλο κακό. Δέν έγινα χαφιές...

— Έγώ δεν ύπογράφω, ξέσπασε πάλι τδ ηπειρώτικο πείσμα τοΰ Ζώη. Μά 
μέσα του είχε αρχίσει νά λυγίζει. Έ νας κρότος σαν άνατίναξη τον έκαμε νά 
κιτρινιάσει.

—  Χειροβομβίδες ρίχνουν; ψέλλισε.
—  Ναί, τίς ρίχνουν ο5, άλφαμίτες στή θάλασσα. Ψαρεύουν. Αέ χρειάζεται νά 

ρίξουν σέ μάς χειροβομβίδες... ύπάρχουν άλλες λαχτάρες, σωματικές καί ψυχικές.
Είχε τώρα ανταριάσει ό νους τοΰ Ζώη. Ή  φαντασία του κάλπαζε.
«Νά υπογράψω δήλωση; Ή  κοπέλα άν μάθαινε πώς βρισκόμουν έδώ οέ θά 

άναστατωνόταν; Δέ θά ξαφνιαζόταν άραγε; Έ μ , βέβαια, καί θά συγκινιόταν. 
Μπορεί καί νά γέλαγε, νά γέλαγε με τήν καρδιά της».

"Ενα παράξενο συναίσθημα ένιωθε τώρα παραπάνω γ ι’ αυτήν. Πολλά της 
λόγια είχαν άρχίσει νά ξεφυτρώνουν καί νά θρασεύουν μέσα του.

—  «Γιατί νά τυραννιέται ένας ολάκερος λαός», έλεγε κείνη τήν κυρά Μαρι- 
γώ. «Τί φταίει δλος έτοΰτος δ κόσμος; Είναι έγκληματίες; Γιατί; Γιατί; Τόσα 
γιατί! Ή  ’Αλβανία, δ Πόλεμος, ή Κατοχή, ή Πείνα... Συνέχεια '/τουφεκισμοί, 
δμηρίες, κινήματα. Τί λαχτάρες, τί ξευτελισμοί! Ξερονήσια, Μακρονήσια, δηλώ
σεις. ’Άνθρωποι τοΰ λαοΰ: άγρότες, μικροαστοί, υπάλληλοι, διανοούμενοι, σπου-

—  «Γιατί νά τυραννιέται ένας δλάκερος λαός», έλεγε κείνη στήν κυρά Μαρι- 
γώς. Γι’ αυτούς τούς ανθρώπους δέ μπορούσε νά έχει άσχημη Ιδέα β Ζώης.

— "Οχι πού νά πάρει ή όργή! Νά δ Σπύρος δ Καραλιάς. Στά Σύρματα. 
Ή  κυρά-Μαριγώ τδν άγάπαγε ξεχωριστά. — «πιδί μαλαματένιο». Μά καί ή κο
πέλα τής καρδιάς του; Γιατί νά πάει μακρύτερα; Δέν ήταν σπάνια κοπέλα; θά 91



καταντήσει λοιπόν νά συμπαθάει τούς κουκουέδες; χΟχι διάτανε! «Ό Κομμουνι
σμός είναι μικρόβιο κακό», έτσι δέν έλεγαν στό σπίτι του; "Ομως στάσου. θά  
λέμε δ,τι λένε οί άλλοι ή δ,τι κόβει το ξερό μας; ΙΙοιός έβγαλε αύτύ τό μικρό
βιο; Κι άν είναι μικρόβιο κι αρρώστια πώς τό θεραπεύεις; Μέ τή Μακρόνησο; 
Καί ποιοι είναι αυτοί πού ορίζουν τή Μακρόνησο; Γλίστρησα σέ μια κόλαση. ’Ά ν 
τά μάτια μου βλέπουν, ας κοιτάζουν, άν τό μυαλό μου κόβει, άς την κρίνω...

Είμαι τελειόφοιτος γυμνασίου, έχω διαβάσει, κ’ έχω ακούσει μερικά πράγματα.
'Ο Γιούλης έλεγε στό φοιτητή πού πλάγιαζε δίπλα στο δικό του ράντζο.
—  Νά πάρει ό διάβολος έκείνους έξω στήν Άθήλα. Τόσοι καθηγητές στά 

Πανεπιστήμια, τόσοι Ακαδημαϊκοί, τόσοι συγγραφείς! ΙΙοιά θέση έχουν πάρει γιά 
τον έξευτελισμό τοϋ ανθρώπου; Μάς κοπανάνε συνεχώς γιά τις Σιβηρίες τοΰ Στάλιν 
καί γιά τις περιβόητες «ομολογίες». Σωστά. Μά έδώ τί γίνεται; Είπαν «οί πατέρες 
τοϋ ’Έθνους» τήν Μακρόνησο «Νέο Παρθενώνα». Τί έμπαιγμός! Καί καλά οί πολι
τικοί. Άφησέ τους αυτούς! Είναι χαλασμένοι μέχρι το μεδούλι. Αλλά οί διανοού
μενοι; Ο: μεγάλες φίρμες;.. Πήραν θέση λέει ενάντια ατούς εχθρούς τής πατρίδας 
μας. Ποιοι σατανάδες είναι έχθροί τοΰ τόπου τούτου;

Δεν είχε κι άδικο ό Γιούλης. Καλά οί Ρώσοι, είναι μπολσεβίκοι. Ό  Στάλιν 
τούς κάνει σοσιαλπατριώτες, όπως έλεγε ό Καραλιάς. Μά τί λέει γιά τούς άγώνες 
των λαών ή 'Ιστορία; Γερμανός ό Μάρξ καί ό ’Έγκελς. Γάλλος δ Ζάν Ζωρές. 
Αμερικανός δ Τζών Ρήντ. Καί τό Σικάγο, τό Παρίσι, τό Βερολίνο δέ βάφτηκαν 
έπίσης μ’ αίμα; Τί θά πει Ρώσος κι Αμερικανός; Φτού νά πάρει δ διάβολος. 
Πάει νά κοκκινίσει ή σκέψη μου. Λέν πάνε στό διάβολο καί οί μέν καί οί δέ! 
Οί άνθρωποι είναι άνθρωποι. Τό λέμε καί δέ τό νιώθουμε.

% :*c £

Σήμερα τό πρωί τούς είχαν πάλι έξω συναγμένους. Τί θέαμα! Είχαν παρα
τάξει όσους είχαν τρελαθεί στο Κέντρο καί περνούσαν στό ζυγό έτοΰτο καί τούς 
έβλεπαν. Τουρλωμένα μάτια, άλλοπαρμένα, γελοίες έκφράσεις, έξουθενωμένες, 
τρομοκρατημένες.

«Βλέπετε όσοι δέ βάζετε μυαλό νά συνέρθετε στό δρόμο τοϋ Κυρίου;» Ανέ
βηκε στήν έξέδρα ένας άγαναχτησμένος:

—  Άκοΰτε "Ελληνες, άκοϋτε; Οί προδότες καί οί συκοφάντες τοϋ ίεροΰ μας 
άγώνα, διαδίδουν ψευδέστατα μέ τά ραδιόφωνά τους, άκοΰτε τά κόκκινα φίδια 
τί έκπέμπουν; Λένε πώς έδώ στήν Μακρόνησο, γίνονται βασανιστήρια.

Κάτω από τήν έξέδρα μαζεμένοι οί άνδρες τσακισμένοι, ματωμένοι, άρχιζαν 
νά ξεφωνίζουν καθώς έβλεπαν τούς άλφαμίτες καί τούς χαφιέδες τσούρμο από 
τό πλάι.

—  Αίσχος...
—  Λένε, ότι σάς κακομεταχειριζόμαστε, συνέχισε από τήν έξέδρα δ άγανα

χτησμένος, ότι σάς χτυπάμε.
—  Αίσχος, βογγοϋσε τό μελανιασμένο κύμα.
— Ένώ έδώ δημιουργεΐται δ νέος Παρθενώνας...
—  Αίσχος, ζήτω, μπερδεύτηκαν έδώ κάπως τά «αίσχος» |ΐ£ τά «ζήτω».
Ό  Γιούλης γύρισε τότε καί καθώς χειροκροτούσε κι αυτός τόν δμιλητή είπε 

σιγά:
—  Λέτε, φωνάζετε, τί «αίσχος», τί «ζήτω», τό ίδιο κάνει.
Τότε άνέβασαν στήν έξέδρα έναν, πού φαίνεται θά ήταν μεγάλο στέλεχος. 

Ό  έπικεφαλής άνάγγελνε:
— Ό  άνθρωπος πού θά σάς μιλήσει ήταν μεγάλο στέλεχος τοϋ κομμουνισμού. 

Είμαστε συγκινημένοι πού είδε τήν άλήθεια καί τόν άποκηρύσσει μετά βδελυ
γμίας, δπως θά σάς διαβάσει κι δ ίδιος τήν έπιστολή πού ένεπνεύσθη μέσα στό 
σεπτό έξαγνιστήριο τοΰ έθνικοϋ μας διαφωτισμού. Ό  άνανήψας λέγεται Μιχαήλ92



Κ. ή Λ.... ή.... χι άνάφερε τά ψευδώνυμα πού εΓχε δταν δρούσε. Δίπλα στεκόταν 
—  σχεδόν τρέκλιζε —  ένας άνθρωπος μέ μεγάλο μέτωπο, μιά φυσιογνωμία πού 
έλεγε πολλά. Σέ κάποια στιγμή 6 αξιωματικός άλφαμίτης τον σκούντησε νά προ
χωρήσει καί νά κάνει δημόσια τήν Αποκήρυξή του. Τούτος άρχισε κάπως πα
ράξενα, κάπως άπότομα, σαν κάποιο έλατήριο νά τινάχτηκε μές άπό τό λαρύγγι 
του.

—Αγαπητοί φίλοι, δεινές δοκιμασίες μέ οδήγησαν ως έδώ (οί έπικεφαλής 
άλλα περίμεναν νά π ε ι) . Μέ ύποχρεώνουν νά άποκηρύξω τις Ιδέες μου, τήν ψυχή 
μου. Νά κ’ έγώ.

Κ’ έσκισε σταυρωτά τις κόλλες τά χαρτιά πού βαστοΰσε.
Τόν κατέβασαν σηκωτό,
—  Τρελάθηκε, είπαν, ύποτροπίασε.
Τήν άλλη μέρα τούτος ό άνθρωπος ήταν θαρρείς άλλος. ’Ανέβηκε στήν έξέ- 

δρα καί διάβασε, διάβασε: «Ό Προδοτικός Κομμουνισμός», «οί πουλημένες συνει
δήσεις», «οί μαριονέτες τού Κρεμλίνου»...

*Ακουγε ό Ζώης, άκουγε. «Κρατήσου μυαλό μου νά μή στρίψεις».
'Ωστόσο τό φοβερότερο πού είδε ήταν εκείνο τό χτεσινό. Ξεφόρτωσαν μιά 

καραβιά πολιτικούς έξόριστους. Τούς φέρναν άπό τόν “Αη Στράτη. Είχαν παρα
τάξει δλους αυτούς πού είχαν κατηχηθεί μέ τήν Ιδέα τού Νέου Παρθενώνα» γιά 
νά γιουχάρουν έκείνους πού έφταναν. Βρισιές, φτυσιές, άποδοκιμασίες...

—  Προδότες, αισχροί, πουλημένοι! Νά άποκηρύξετε, νά άποκηρύξετε! ξε
φώνιζαν γιά νά σπάσουν τό ηθικό τών νεοφερμένων.

θυμήθηκε τότε μιά παροιμία πού διηγόταν ένας γέροντας, σέ κάποιο βιβλίο 
πού είχε διαβάσει. «"Οταν μπήκε, λέει, το τσεκούρι στο δάσος, τά δέντρα γέλα
σαν. Δέν πάει ν’ άστράφτει τό άτσάλι σου, δέ σέ λογαριάζουμε. "Οταν δμως 
είδαν, νά κόβουν μιά κλάρα καί νά τή βάζουν στελιάρι στο τσεκούρι, τά δέντρα 
άρχισαν νά τρέμουν. Τώρα, είπαν, πού πήραν .βοηθό άπό μας, χάθηκε τό δάσος 
μας».

Πάλι σήμερα πρωί, ξημερώματα, τόν φώναζαν στό Άλφαδύο. Είχαν λυθεί 
τά γόνατά του. Μά, θά κράταγε οσο μπορούσε; Έ πειτα  τρεις βδομάδες έδώ, τί 
στήν όργή εκείνοι οί δικοί του δέν θά είχαν άνησυχήσει; θ ά  πρέπει νά έμαθαν 
βέβαια άπό τόν κύρ’ Φίλιππα πώς κατέβηκε στήν ’Αθήνα. Μά ήξεραν πώς δέν 
μπορούσε νά λείψει περισσότερο άπό δυό, τρεις τό πολύ μέρες. Ζυγώνει μήνας 
καί δέν έχει δόσει κανένα σημείο ζωής. Ό  κόσμος αύτό τόν καιρό σκοτώνεται 
σάν τά πουλιά. Δέ θά έχουν ξεσηκωθεί οί δικοί ττου;

Καί πραγματικά δλη ή φαμελιά είχε σηκώσει συναγερμό. Ό  κύρ’ Φίλιππας 
τούς είχε πληροφορήσει πώς κατέβηκε καί πώς πήρε τήν τελευταία θέση στό 
λεωφορείο πού έφευγε άπάνω στή στιγμή. Ξέχασε φουριόζος καί τό πορτοφόλι 
του, νά έδώ τό έχει στό συρτάρι, τού έστειλε κ’ ένα σημείωμα, αύριο μεθαύριο 
έπιστρέφει, θά τό παραλάβει.

—  Μά πάνε τρεις καί παραπάνω βδομάδες τώρα.
•— Νά βρούμε τήν κατάσταση. Δυό τ’ Αύγούστου. Τώρα έχουμε είκοσι- 

τέσσερις...
—  Πάει τό παιδί μας τό φάγαν οί κουκουέδες... τρέξτε.
—  Φεύγω γιά τήν ’Αθήνα, είπε ό άδερφός του, θά σάς τηλεγραφήσω άμέσως.
Κατέβηκε καί μιά καί δυό στό γραφείο τού στρατηγού.
—  θ ά  τό φάγαν οί έαμοκομμουνιστές.
Τηλεφωνήματα καί ειδικά σημειώματα τού ίδιου τού στρατηγού νά άναβρε- 

θεΐ ό νεαρός Ζώης. Καί βρέθηκε ή άναπάντεχη άκρη, στή Μακρόνησο.
— Έ , δέν είμαστε καλά! Στή Μα-κρό-νησο, άνθρωπος δικός μας;
Πήρε γραμμή άμέσως δ στρατηγός τήν ’Ασφάλεια, τά παραρτήματα άσφα- 93
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λείας, τό τμήμα μεταγωγών, τή Μακρόνησο, γραμμή τό διοικητή, τούς τάραξε.
—  ΝαΙ στρατηγέ μου, λάθος... θά σταλεί... ναί, ναί, άμέσως, ξέρετε, παρε- 

ξήγησις... ναί, συγνώμη στρατηγέ... βέβαια.... άμέσως...
Σήμερα τό πρωί λοιπόν ειδοποίησαν τό Ζώη νά παρουσιαστεί στό γραφείο 

τοϋ κύριου διοικητή.
Γύρισε στη σκηνή, πριν άπό λίγο. ΤΙΙταν άλλαγμένος. Πήρε ένα κάθισμα 

καί μίλησε έπίσημα συγκρατώντας μέ δυσκολία τή συγκίνησή του.
— ’Ακούστε φίλοι. Είδατε πού μέ φώναξε ό διοικητής. Είχε έρθει τηλεφώ

νημα άπό τό στρατηγό τό Ζέρβα. Ή  οίκογένειά μου ήταν ολη άφοσιωμένη σ’ 
αυτόν.

—  ’Η τ α ν  δλη, τόνισε τό ρήμα ό Γιούλης.
— Ή τ α ν  ! συμφώνησε κουνώντας τό κεφάλι Ο Ζώης. Γιατί έγώ σ’ αυτό 

τό διάστημα έχω δεχτεί μια βαθειά μεταβολή μέσα μου. Τό Μακρονήσι μ’ έκανε 
νά δώ καί νά σκεφτώ άλλιώτικα. Άνένηψα αδέρφια μου, άνένηψα.

Στό μεταξύ μιά διμοιρία με «άνανήψαντες» —  άπό τήν άλλη μεριά — είχε 
παραταχτεί στήν πλατεία. Τραγούδια, ζητωκραυγές, έτοιμαζόταν έξαγνισμένη νά 
έπανέλθει στούς κόλπους τής μητέρας πατρίδας. Ζητούσε νά πάρει μέρος στίς 
μάχες τού Γράμμου...

«Ή Ελλάδα ποτέ δέν πεθαίνει...»

να

’Αντηχεί δλο τό στρατόπεδο. Τά μεγάφωνα άντιβουίζουν τούς παιάνες... Μαζί 
τή διμοιρία θά μπαρκάρει καί ό Ζώης γιά τό σπιτικό του.

Βγαίνουν έξω καί τά παιδιά τής σκηνής του.
Οί παράτες στήν πλατεία συνεχίζονται.
—  Ζήτω τά εξαγνισμένα Ελληνόπουλα... Ζήτω!
’Ιαχές, χειροκροτήματα...
—  Ζήτω, φωνάζει καί ο Γιούλης καί κάνει νόημα στούς άλλους. Βοηθάτε 

τον σηκώσουμε ψηλά.
Μέ γέλια οί άλλοι αρπάζουν τον άνανήψαντα στά χέρια.
—  Ζήτω τά εξαγνισμένα νιάτα! φωνάζουν δυνατά.
Ό  Ζώης χαμογελώντας καί συγκινημένος λέει:
—  Βέβαια είμαι κ’ έγώ άνανήψας!
Καί ζωήρευε εμπρός του ή μορφή τής κοπέλας... Ή  έλιά στό μισόφρυδο... 
Ή  διμοιρία έπιβιβάζεται. Τά μεγάφωνα ξεφωνίζουν:

«Ή Ελλάδα ποτέ δέν πεθαίνει»...
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Δ Υ Ο  Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α

Μικρό ποίημα
Ό  ήλιος, τό φεγγάρι 
τό γέλιο σου, zb χάδι, 
το δέντρο, τό πουλί 
και συ, πού γίνηκες κλαδί.
Καί πάνω του έγώ κάθησα 
καί λάλησα.

ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΕΣ

δ  ε ρ ω
«“Αχ άγρια σφαγή πολέμου... 

άπομεινάρια βουητά 
σέ ματωμένο κάμπο 
και σέ χορτάρι φονικού πατημασιά, 
όλα μιας Τροίας καταλάλημα 
π  αδελφικά 
με θλίβουν».

Ξέρω Ινα κόκκινο τοπίο στον ’Αρχάγγελο 
πού ή άμπωτις,
μπαίνει —  άκόμη —  στο φιλιστρίνι τοϋ θεού 
μέ μια φοβισμένη προαίσθηση.

Ξέρω μια μικρή ζωή στόν ήλιο τοϋ μεσονυχτιού 
ν’ αγωνία,
οέ μια θάλασσα λευκής τραγικότητας!

Ξέρω μια ματωμένη θύμηση στα δεκάξη σου χρόνια, 
πού φέρνει αναστάτωση 
στο χορό των αγγέλων 
τέλος,
ξέρω ένα μεγάλο θλιμένο θεό,
τόσο έκπληχτικό,
όσο ή λύπη μου: πού τώρα πιά,
...οί μεγάλοι σου φίλοι, 
σέ ξέχασαν 
μικρό μου ναυτάκι, 
άταξίδευτε,—
πρωτοτάξιδε,... άπό μια ταχύπλοη 
γερμανικιά τορπίλη

Ξέρω στόν ’Αρχάγγελο,
ένα μεγάλο,
θλιμένο
θεό...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣ
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τ ο υ  Κ.  Β α λ έ τ τ α

Κάθονταν καί στρίβανε τσιγάρο.
—  Μά πώς τό στρίβεις; ρωτούσε δ Μαρτίνος.
—  Νά, Ελεγε δ Γιάνκο, τοΰ ’δείχνε, Εσφιγγε το τσιγαρόχαρτο και περιτύλιγε 

πιβέςια τό χαρμάνι, σάλιωνε καί τδ τσιγάρο ήταν έτοιμο.

—  Πέ μου κάνα δίστιχο, άπ’ εκείνα τά δμορφα τά δικά σας.
—  Για τήν κοπέλα;
—  Ναί, άφοΰ τδ ξέρεις γιατί ρωτάς.
—  Για τή Λεμονιά; Πώς είναι άραγε;
Ξεκουμπώνει τήν άριστερή του τσέπη δπου φυλάει τήν εικόνα της στδ μέρος 

της καρδιάς. Σέ μια θαμπή φωτογραφία φαίνεται μια άσπρη κι άφράτη γυναίκα 
μέ μαύρα μαλλιά. Είναι ψηλή, φαρδειά στους ώμους, πλατεία στους γ λ ο υ τ ο ύ ς ,  
φουσκωτή στά π ι σ ι ν ά .

—  Σ ’ άρέσει; Σαν ήτανε μικρή στδ -σκολειό τήν είχε έρωτευθεϊ δ δάσκαλος.
— Συχωριανή σου;
—  Ναί, άπ’ τή Σκοτούσα. Δέ χόρταινα νά τή βλέπω. Είχε γαλατάδικο δ 

άδερφός της, έκεΐ καθόμουνα μέ τίς ώρες νά τή θαυμάζω. Ζητούσα γιαούρτι καί 
τή χάιδευα μέ τή ματιά μου.

Έκεΐ άνάμεσα στις τσανάκες μέ τά γιαούρτια καί τά γάλατα, ποθούσε ανυ
πόφορα ό Γιάνκο Στρίπτσε τής Λεμονιάς τ’ άσπρα καί τρυφερά κρέατα. Αυτές τίς 
χορταστικές γραμμές, τίς χωρίς κομψότη καί χάρη, τίς γιομάτες άπδ ζωντάνια καί 
δύναμη καί νιότη.

—  Γι’ αυτή τήν κοπέλα, λέει δ Μαρτίνος, ταιριάζει τδ δίστιχο πού λέμε 
στήν πατρίδα μου. Γράφε!

«Πέρδικα της ακρογιαλιάς! πωμάγεψες τ ’ άηδόνι, 
και τό ’καμες νά περπατει τές νύχτες και μαργώνει».

—  θέλεις κι άλλο; Γράφε.

Ά νά ΰεμ α  τά μάτια σου, αάν παίζουν, σά γελούνε,
Σά λαχταρίζουν γιά φιλί και δεν τό μολογοϋνε.

—Άφοΰ τήν άγαπάς τόσο, γιατί δεν πήγες νά τή ζητήσεις;
—  Τήν άρραβώνιασα πρί νά φύγω, λέει ό Γιάνκο.



Δυό - τρεις γύφτοι δδηγάνε άπ’ τή γέφυρα μέ φωνές καί συρίγματα ένα κο
πάδι μ’ έκατό κουρεμένα γίδια. Δίπλα στο ποτάμι είναι τά σφαγεία.

Πήρανε ζωή άπό τότε πού ’γίνε ή σύμβαση με τή Βουργαρία καί κατεβά
ζανε κι άπό κεΐ ένα σωρό ζωντανά για σφάξιμο. Τό καθημερινό μεροκάματο σέ 
καμιά διακοσαριά νομάτους ζωντάνεψε τή μικρή πόλη. Είδανε πελατεία τά κα
φενεία, τά μαγαζιά κ’ ή παραμεθόρια κωμόπολη είδε νέους άντρες, τί είχανε μέ 
τό φευγιό για τή Γερμανία λιγοστέψει.

Τ ’ αφεντικό φωνάζει. Οί σφάχτες ακονίζουνε τά μαχαίρια. Τά ζώα έχουνε 
μαντρωθεί.

"Ενα - ένα τά βγάζουνε άπό κεΐ, τά ξαπλώνουνε άνάσκελα κατά γης, τό γό
νατο πατάει στο στήθος τοΰ ζώου. Μέ τό άριστερό του χέρι ό σφάχτης παραμερίζει 
κρατώντας μέ τήν άπαλάμη του τά δυό μπροστινά ποδάρια τοΰ προβάτου, μέ τό 
δεξί βαστάει ένα μαχαίρι κοφτερό, μεγάλο σέ διαστάσεις· μέ μιά μονάχα κίνηση 
έβαζαν τό μαχαίρι στήν καρωτίδα καί τ ό ’σφαζαν. Γιά τή δουλειά αύτή χρειά
ζεται λίγη δύναμη καί περισσότερη επιδεξιοσύνη. Τό αίμα πετιέται μ' δρμή, λές 
καί χτυπάς πάνω σέ φλέβα μέ νερό, άναβλύζει κόκκινο, μπλάβο, ζεστό καί πιτσι
λούσε τά χέρια, τά πόδια, τό πρόσωπο τοΰ φονιά του.

Ή  ταρίφα είναι 5 δραχμές τό κομμάτι, σφάξιμο καί γδάρσιμο.
Ή  μυρουδιά κ’ ή άποφορά άπ’ τά σφαγμένα ζώα βγαίνει άποκρουστική άπ’ 

τά σφαγεία, πού ’χουνε φτιαχτεί πρόχειρα στίς όχθες ενός ποταμού μέ λιγοστό νερό.
Νυχτώνει νωρίς· έδώ πάνω, κ’ ή πόλη γεμίζει φαντάρους καί κορίτσια, πού 

κόβουνε βόλτες στήν πλατεία.
Οί σφάχτες Γιάνκο Στρίπτσε άπ’ τή Σκοτούσα Σερρών καί Μαρτίνος Λύ

χνος άπ’ τά Μοντεσαντάτα τής Κεφαλλονιάς γυρίζουνε στό δωμάτιο πού κρατάνε 
στά γύφτικα.

"Οταν ή άναπνοή τού Γιάνκο γίνεται κανονική, βγαλμένη άπ’ ένα κορμί 
πού ζητάει στον ύπνο ξεκούραση, ο Μαρτίνος θά γράψει τά παρακάτω λόγια.

«Λεμονιά, δέν σέ γνωρίζω καλά, κι δμως κάτι μού λέει δτι
είσαι φορτωμένη μέ λογιώ - λογιώ χάρες. Ξέρω δτι είσαι μετρημένη καί
σοβαρή σ’ ολα σου. Πού σέ είδα, πώς σέ ξέρω θά τό μάθεις. Γρήγορα
θά ’ρθω νά σέ βρώ. Μέχρι τότε θά σοΰ δίνει τά γράμματά μου δ Παν
τελής ό είσπράχτορας, ξέρεις.»

Κάποτε, πάντα μέ τόν Παντελή, θά ’ρθει ή άπάντηση.
Ή  Λεμονιά στό Μαρτίνο.

«Θέλω νά μού γράψετε άπό πού μάθατε τ’ δνομά μου. Πού μένω. 
Ποιά είμαι. Πού μέ γνωρίσατε. Δέν θυμάμαι κανέναν μέ τ’ δνομά σας. 
Έ χετε περάσει άπ’ τή Σκοτούσα; Μήπως είσαστε άπό Χριστό, Λευ- 
κώνα ή Τραγΐλο;»

’Αλλά δ Παντελής, ένας τετράγωνος, βενιζελικός κι άνύπαντρος, μουστακά- 
τος είσπράχτορας, θά φέρει κι άλλα γράμματα.

Ό  Μαρτίνος στή Λεμονιά.
«Κάποτε ήρθα στό χωριό σου. Στό γαλατάδικο. Κ’ ήταν τά μάτια 

μου φωτιές πού σέ κοιτούσαν. Σέ θέλω δίκιά μου κ’ είναι ό πόθος μου 
άβάσταγος».

Καί πάλι ή Λεμονιά.
«Δέν είναι μπορετό νά ’ρθεις έδώ. "Ay είσαι άπό χωριό θά κατατ 

λάβεις. Είμαι άρραβωνιασμένη. Αύτός λείπει, δουλεύει άλλοΰ καί λέει 
δτι μ’ άγαπάει. Είναι τρεις μήνες πού ’χω νά τόν δώ. Έ ξω  άπό κάτι 
φιλιά στούς άρρεβώνες δέν είχα τίποτα μαζί του· άν θέλεις τό πιστεύεις,· 
δέ μέ νοιάζει. ’Εγώ είμαι λεύτερη ν’ άποφασίσω τί θά κάνω καί τί
ποτα δέ θά μ’ έμποδίσει.»

"Ενα πρωί, πού ό Γιάνκο ρίχνει μέ στάμνα νερό νά πλύνει τό πρόσωπό του, 
δ Μαρτίνος θά τοΰ πει: 97



—  Φεύγω Γιάνκο, πήρα άποβραδύς άδεια τ’ άφεντικοϋ.
—  Φεύγεις; Έτσι ξαφνικά; Φεύγεις γιά πάντα; "Ετσι μ,’ άφήνεις φίλε, πού 

τόσο καιρό μαζί δουλεύουμε, μαζί κοιμόμαστε.
—  Δέ θ’ αργήσω. Γιά κάνα πεντάρι μέρες. Έ χω  τήν άόερφή μου παντρε

μένη στδ Σταυρό. Με τ’ άφεντικό κανονίστηκε. Δέν έχει δουλειά πολλή αύτές τις 
μέρες. Έ ... δίνεις καί σύ ένα χέρι στη θέση μου άν χρειαστεί, έτσι δέν είναι;

Τδν χτυπάει φιλικά στον ώμο.
— Έ  φίλε, ούτε λόγος, μη φοβάσαι. Έ γώ  είμαι εδώ. Τράβα με το καλό.
Δόσανε τά χέρια.
—  Μαρτίνε μιά χάρη, πρί νά φύγεις.
—  Τ ί;
—  Ν’ άφήσεις ενα γράμμα στη Σκοτούσα, τό αυτοκίνητο σταματάει εκεί. 

Γιά τή Λεμονιά, ξέρεις Μαρτίνε, μήνας πάει πού ’χω νά λάβω γράμμα της.
— Σύμφωνοι.
—  θ ά  τ’ άφήσεις στο καφενείο γιά τή Λεμονιά Καλάη.
Σφίγγουνε τά χέρια. Χαμογελούνε.
—  Γειά σου καρντάσι, στό καλό.

* * *

Οί πέντε μέρες περάσανε σάν ένα ποτήρι μέ νερό. Στις εννιά φάνηκε ό Λύ
χνος στά σφαγεία.

—  Είπαμε γιά πέντε καί σαρανταρίσαμε, τού λέει δ έπιστάτης.
—  Σχώρα το κύρ Μήτσο, δέ θά ματαγίνει.
—  Βάλε ποδιά καί πιάσε δουλειά.
Φοράει τά ματωμένα ρούχα τής δουλειάς κ. άκονίζει τά μαχαίρια του τά 

στομωμένα.
—  Καλοσώρισες σύντροφε, τού πιάνει τό μπράτσο δ Γιάνκο.
—  Καλώς σέ βρήκα.
— Έδωσες τό γράμμα; Μή σού’πάνε τίποτα;
— ’Άστα φίλε, μουρμουρίζει δ Λύχνος, κακοτυχιά. Έχασα τήν άδερφή μου. 

Δέν έδωσα τό γράμμα.
Σιωπούνε! Ό  Μαρτίνος ακονίζει τό μαχαίρι.
—  θεός σχωρές τη. "Ολοι θά πεθάνουμε. Μή τό ψηφάς. Θεός σχωρές τη τή 

γυναίκα, ζωή σέ λόγου σου.
Ή  δουλειά στά σφαγεία είναι πολλή κι άδιάκοπη. Μπαίνουνε κοπάδια καί 

κοπάδια, γιά νά βγούνε σφαχτά καί δέρματα πού τά φορτώνουνε σέ ψυγεία καί 
σέ φορτηγά γιά τήν ’Αθήνα καί τή Σαλονίκη. Τό ποτάμι δέν δύναται νά παρα
σύρει τ’ άντερα καί τ’ άχρηστα μέρη πού πετάνε στά νερά του. Δυό χιλιό|^ετρα 
κυλάει μέ κόπο, κοκκινισμένο γεμάτο έντόσθια κι άπορρίματα.

Ό  Μαρτίνος δέν πολυμιλάει. Παράξενος έγινε. Πέφτει χωρίς νά κοιμηθεί 
κι δ Γιάνκο δέν τού παίρνει λέξη.

Ό  Γιάνκο Στρίπτσε στήν άρρεβωνιαστικιά του.
«’Αγαπημένη μου Λεμονιά. Σ’ έχω πιά άπέραντα καί σά τον κάμπο 

τού Στρυμώνα νοσταλγήσει. Δυό μήνες δίχως γράμμα σου. Προσπαθώ 
ν ά ’μαι καρτερικός μά βάζει πολλά ό νοΰς μου. Τί συμβαίνει; Γιατί 
δέ γράφεις; Βρίσκομαι σέ μιά κατάσταση ρομαντισμού καί νοσταλγίας 
άνάμιχτης μ’ ενα σωρό φόβους καί καημούς.

Δέ θέλω δμως νά τή χαλάσω. Δέ σού γράφω νέα μου, θά σέ φι
λήσω πολλές φορές καί θά κοιμηθώ, όταν μέ πάρει δ ύπνος μπορεί νά 
σ’ όνειρευτώ. "Ενας φίλος μου πού θά περνούσε απ’ τό χωριό νά σέ δει 
δέ μπόρεσε, γιατί πέθανε ή άδερφή του. Αύριο έλπίζω νά ’χω γράμμ® 
σου.»98
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—  Σφάζονται στά σφαγεία. Τρέξτε άνθρωποι.
—  Τρέξτεε....
—  Σφάζονται, σκοτώνονται.
Μια φωνή γυναικεία σηκώνει την άγορά στο πόδι. Μες στα σφαγεία, άνά- 

μεσα στα σφαχτά σφάζονται μέ ουδ μαχαίρια κολοσσούς, οί σφάχτες Γιάνκο Στρί- 
πτσε καί Μαρτίνος Λύχνος.

Χυνότανε τδ αίμα τους κι άνακατευότανε μέ τδ αίμα τών ζωντανών. Κ’ είχε 
κατακόκκινη τη μούρη δ πρώτος, μ’ Ινα θεώρατο σκίσιμο άπδ τδ καύκαλο ίσαμε 
τδ αυτί καί κάτω τδ λαιμό. "Ετσι βουτηγμένοι μες στις πληγές καί τδ αίμα, 
μοιάζανε φοβεροί κι άπαίσιοι, δράκοι τής φωτιάς κι όργανα τοΰ διαβόλου, περι- 
κυκλωμένοι άπ’ ένα σωρό, μιλλιούνια μύγες.

Τούς παίρνουνε τά μαχαίρια καί τούς τραβάνε στη χωροφυλακή.
Κατά γης ριγμένο δίπλα σέ κάτι δέρματα νωπά, είναι άνοιχτδ ενα γράμμα.

«’Αγαπητέ μου αδερφέ. ’Έρχομαι νά σέ ουσαρεστήσω. Ή  Λεμονιά 
τδ τσουλί σ’ άπαράτησε. Τά ’φτιάξε μ’ ένα ξένο, Λύχνο Μαρτίνο, πού 
’ρθε νά τη δει. Τί καί πώς δέ ξέρω. ΟΙ δικοί της τήν εμποδίζανε, 
ολο τδ χωριδ τήν κατηγορεί, άλλ’ αυτή τίποτα δέν άκουσε.

Έ τσι πάρτο άπόφαση καί ξανά μή γυρίσεις νά τή δεις.
Τέτοια πού’τανε καλύτερα τώρα, γιατί θά στό’φτιάνε κι άφοΰ 

τήν έστεφάνωνες. Δόξα τώ Θεψ άπδ γυναίκες άλλο τίποτα.
"Ολο τδ χωριδ τή κουσουριάζει, εσύ νά ’σαι καλά.

Δικός σου
Βασίλη Στρίπτσε 

Σκοτούσα



ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

'Η θεωρία της απόγνωσης 
και η ευθύνη των πνευματικών άνθρώπων

Οί σκέψεις αυτές γράφτηκαν στα μέσα sΟ
κτωβρίου 1965 μετά άπό τη δημοσίευση όνο 
έπιφυλΜδων τον κ. Λ . Τερζάκη στο «Βήμα» 
(22/9 καί 27/9165). Οί έπιφυλίδες αυτές εί
χαν αφορμή τους ενα άρθρο τοϋ κ. Κ. Δεσπο- 
τόπονλον για την «Ευθύνη τοϋ πνεματικοϋ αν
θρώπου στην εποχή μας» δημοσιευμένο στή 
«Νέα Οικονομία». Και μον γέννησαν μερικές 
απορίες.

Για /.όγονς αρχής έδωσα το παρακάτω γρα
φτό στην «Νέα Οικονομία» μια και το δλο θέ
μα ξεκίνησε από έκεϊ

Για /.όγονς που την αφορούν, ή «Νέα Οι

κονομία» δεν δέχτηκε νά δηιιοσιενσει αυτές τις  
σκέψεις μον.

*Ετσι πέρασε πολύς καιρός και στο μεταξύ 
εφημερίδες και περιοδικά άσχο/.ήθηκαν μέ τό 
θέμα, μέ σειρά από συνεντεύξεις («Νέα», «Ει- 
κάνες» κ /π .).

5Επειδή, α π ' τή μιά οί αίτιες δεν πάψανε 
νά υπάρχουν, κ’ επειδή α π ’ τί}ν άλλη είναι οι 
νέοι άνθρωποι — είτε συμφωνούν είτε όχι — πού 
πιο πολύ θά πληρώσουν τά σπασμένα κι άκόμα 
έπειδή συνεχίζουμε νά απορούμε, γιά δλα αυτά, 
έστω καί κάπως άογά, έπιμένονμε.

Γ .Τ .

Ύττάρχει μια ιδιότυπη μέθοδος πού τεί
νει νά γίνει ένα είδος «πάς - παρτού» καί 
ττου διδάσκεται έδώ καί πολλά χρόνια στη 
χώρα μας. Διδάσκεται κυρίως στους νέους 
άπό ανθρώπους που έχουν κοττά τεκμήριο 
τό προνόμιο τής έπιβολής επάνω τους. Ό χ ι  
για τί είναι ενσυνείδητος σκοπός ή διδασκα
λία  αυτής τής μεθόδου αλλά κυρίως, γιατί 
είναι μιά βολική στάση θά λέγαμε, όσο καί 
ακίνδυνη, των Ιδιων των πνευματικών άνθρώ
πων μέ —  δυστυχώς —  καί χωρίς εισα
γω γικά, άπέναντι σ τίς ύπάρχουσες καταστά
σεις καί στους «κρατούντες».

Πρόκειται γ ιά  την υπεκφυγή! Ή  υπεκφυγή 
πού ξεκινά απ’ τη λιποψυχία καί όδηγεΤ πάλι 
στή λιποψυχία καί στην άπάρνηση αυτών 
που σε άλλες ώρες, σέ άλλους άνύποπτους 
καί ουδέτερους καιρούς —  άν υπάρχουν ποτέ 
τέτοιοι! —  όμολογούνται.

« Γ ιατί άπάρνηση καί μόνο ήταν ή δειλία 
της, ή λιποψυχία της στην ύστερη καί κρί
σιμη ώρα»1. Τήν κρίσιμη ώρα πού πόσοι τήν 
αντέχουν, πόσοι τή βλέπουν σά λύτρωση;

Τό άρθρο του κ. Δεσποτόπουλου στή «Νέα

* Α. Τερζάκη « Ή  Πριγκηπέσσζ Ίζαμπώ*.

Οικονομία» άρχίζει μέ μιά καίρια παρατή
ρηση. « Ή  ευθύνη στήν κύρια έννοιά της είναι 
όχι άπλώς ήθική σχέση τού ανθρώπου έκ 
τών υστέρων προς ορισμένη συμπεριφορά του, 
άλλά ή έκ τών π ρ ο τ έ ρ ω ν  ήθική σχέση 
του προς τήν αποστολή του». Αυτή ακριβώς 
ή έκ τών προτέρων σχέση εΐναι Ισως καί 
ή κοτταδίκη. Ή  καταδίκη αυτών τών Ιδιων 
πού διατύπωσαν τούς όρθούς λόγους ατούς 
«ανύποπτους καιρούς», σάν έκφράσεις τού «έ- 
λεύθερου πνεύματος», τού «δικαίου» καί τού 
«άνθρωπ ι σμού».

Γίνεται έτσι ή προδοσία, πού είναι πάντα 
έκ τών υστέρων, γιατί έκ τών προτέρων προ
δοσία σέ αρχές δέν υπάρχει, —  τότε είναι 
θέση καί άπό αυτή τήν άποψη σεβαστή — 
προδοσία σ ’ αυτά πού κάποτε είπαμε, γιατί 
Ισως τότε μάς φάνηκαν, ή ήταν γοητευτικά, 
γιατί Ισως πράγματι τά πιστεύαμε ή γιατί 
ήταν συμφέροντα, ή γιατί είμαστε πιο νέοι, 
πιο άμυαλοι, πιο «προοδευτικοί».

Τ ά  πιστεύαμε, ν α ί! Αλλά αύτό δέ ση
μαίνει πώς μάς άνήκουν καί τώρα, μιά καί 
τώρα είναι ό καιρός πού τ* άντιμαχόμαστε, 
άσχετο άν πάντα έκεΐ καταφεύγουμε γ ιά  νά 
στηρίξουμε τήν όντότητά μας, άν αυτά εΐναι



τό τΓίστοττοιητικό «καλής διοτγωγής», ή άν 
θέλετε τό καταφύγιο γιά  τη δικαίωσή μας 
ατόν «κοσμικό» περίγυρο των περιοδικών καί 
των βιβλίων. ("Ό σο γιά  τη δικαίωσή μας 
στον κοινωνικό περίγυρο ή καλύτερα γ .ά  τη 
θέση μας στην κοινωνία —  μέ την πιο στενή 
έννοια —  έκεΤ χρειάζεται ένα άλλο πιστο
ποιητικό πού συχνά δεν τό άρνούμαστε γιατί 
υπάρχουν πολλοί τρόποι νά τό πάρουμε χω
ρίς νά «εκτεθούμε»).

Τό  δτι «ή έκταση τής ευθύνης είναι σύμ
μετρη προς τις δυνάμεις του ανθρώπου» δεν 
υπάρχει καμιά άμψιβολία. Γ ι ’ αύτό άλλωστε 
καί «ό πνευματικός άνθρωπος συμβάλλει στη 
διαμόρφωση της άξιολογίας καί δρα στην 
ποδηγέτηση τής ζωής των άνθρώπων». Γιατι 
έχει αυξημένες τίς  δυνάμεις.

Καί έδω είναι ακριβώς τό πρόβλημα. "Ο τι 
ενώ έχουμε αποδείξεις από άλλοτε γ Γ  αυτή 
τη δύναμη τών πνευματικών άνθρώπων, στη 
χώρα μας τελευταία οί αποδείξεις αυτές έ
χουν γίνει μόνο υποψία, άπλή ένδειξη.

Καί γιά  νά γίνουμε σαφέστεροι: Δεν εΐναι 
Τσως λάθος άν πούμε πώς ή δύναμη τών 
πνευματικών άνθρώπων δεν άναφέρεται μόνο 
στην επίτευξη τού επιθυμητού. Γ ιά  τον πνευ
ματικό άνθρωπο δύναμη είναι Τσως καί ή 
ε κ λ ο γ ή  τού επιθυμητού. Καί ή εκλογή 
αυτή βρίσκεται σε ευθεία άναλογία μέ τήν 
πνευματικότητα, πού πάλι κατά τεκμήριο 
έχουν οί πνευματικοί άνθρωποι καί πού δέν 
απαιτούμε νά τήν έχουν οί άλλοι. Καί τελικά 
τό πρόβλημα γίνεται καυτό άν άναλογ ι
στού με ποιά πρέπει νά εΤναι ή στάση τους 
στήν περίπτωση πού ή δύναμη αυτή δέν έχει 
σάν άμεσο άντίκρυσμα τό έπιθυμητό άποτέ- 
λεσμα, δηλ. δταν τό αντικείμενο τού άγώνα 
δέν δικαιώνεται αυστηρά μέσα στά χρονικά 
περιθώρια μιας άνθρώπινης ζωής. ( ‘Οπότε 
καί ή άναγνώριση, «ή δόξα» πού μέρος της 
θά πάρει καί ό πνευματικός άνθρωπος έρ
χεται μετά τήν παραγνώριση στ ή ζωή, μετά 
τό θάνατο). Ποιά λοιπόν πρέπει νά τηρηθεί 
στάση όταν υπάρχει ό φόβος άκόμα καί τής 
δίωξης άπό τούς «κρατούντες» άπ’ τή μιά 
καί Τσως τό μακρόπνοο τού άγώνα άπ’ τήν 
άλλη;

Πρέπει τάχα νά 'ναι ή σιωπή ή μήπως ή 
άπομόνωση, ή μελαγχολία τής αποτυχίας;

Καί στήν περίπτωση τής άπ ο μόνωσης, τής 
παραίτησης, άσχετο άν συμφωνούμε ή όχι, 
σεβόμαστε. Τής πλήρους καί όριστικής π α 
ραίτησης όμως. Τής άπόλυτης όμολογίας τής 
ήττας. Στή ν περίπτωση όμως τής σι απτής 
τ ί νά πούμε; Ποιά δικαιολογία σώζει; Σιωπώ 
σημαίνει άποδέχομαι τήν όποια τάξη τών 
προτγμάτων, συγκατανεύω, έστω καί άν δέν 
συμβάλλω ένεργά. Μέ λ ίγα  λόγια καιροφυ- 
λακτώ, καιροσκοπώ.

Σ '  αυτή τήν περίπτωση δέν νομίζουμε πώς 
στήν ουσία «ό πνευματικός άνθρωπος» εΐναι 
«αφιερωμένος», δηλαδή σέ «κάτι μέ άξία καθ’ 
έαυτό». Σ ’ αυτή τήν περίπτακτη «έξαντλεί- 
ται» άπλώς στή μέριμνα γιά  τήν άτομική 
του βιοσυντήρηση είτε γ ιά  τήν κοινωνική

προβολή του ή έστω γιά  τήν προσωπική
«σταδιοδρομία του».

‘Ο Ούναμούνο προτίμησε νά πεθάνει πνευ
ματικά καί φυσικά, ένώ άν σώπαινε θά διέ
σωζε τήν προσωπική του «σταδιοδρομία», τήν 
καθηγητική του έδρα. Καί θά τά διέσωζε 
όλα αυτά έπειδή δέ θά διέσωζε τήν πνευμα- 
τικότητά του. Ποιος μπορεί νά άρνηθει τή 
δύναμή του, τή δύναμη πού έδωσε στούς 
άλλους, έστω κι άν στήν επιφάνεια δέν ωφέ
λησε; Γιατί ουσιαστικά ή πράξη του σύτή 
ώφελεΐ τ ις  γενιές πού τον άκολουθούν, έμάς, 
πού βρίσκουμε έτσι τώρα τό παράδειγμά του 
σάν άπάντηση στή σι απτή τών άλλων.

Πόση μελαγχολία μάς προκαλεΐ κάποτε ή  
άνάμνηση τού Γαλιλαίου! Καί δέν είναι γιατί 
θά ’ταν πιο ρομαντικό τό νά καεί στήν πυρά 
α π ’ τό ν* άπαρνηθεΐ τήν άνακάλυψή του.
’Αλλά, στο κά τω -κά τω , ό Γαλιλαίος έχει τό 
προνόμιο τής ανακάλυψης, τού ότι ή γή κι
νείται !

"Α ς βάλουμε τά πράγματα στή θέση τους.
Θά άναφερθούμε καί πάλι στή χώρα μας, 
γιατί αυτή πού, χρόνους τώρα, πληγώνεται 
είναι ή ‘Ελλάδα.

"Οπω ς καί νά τό κάνουμε, λόγοι καθαρά 
διεθνούς πολιτικής, «στενού χώρου» (γ ιά  ε
σωτερική καί έξωτερική κατανάλωση) δέν θά 
έπέτρεπαν σήμερα στήν Ε λ λ ά δ α  νά ύποστεί 
δίωξη ένας πνευματικός άνθρωπος πού έχει 
κύρος, όνομα —  γιατί τηρούνται ορισμένες 
επιφάσεις δημοκρατικότητας καί προσχήματα 
—  στήν περίπτακτη πού θά διαφωνούσε σέ 
κάθε εκτροπή α π ’ τό δίκαιο καί τήν άλήθεια 
τής όποιας αρχής. Αυτή είναι ή πραγματι
κότητα. "Ο τι τή δίωξη τήν υφίστανται οΐ 
άγνωστοι, οί μή πνευματικοί, αυτοί πού π ί
στεψαν, αυτοί πού προσπαθούν νά διαπι
στώσουν κι ακόμη περισσότερο νά χρησιμο
ποιήσουν τήν ανακάλυψη τού Γαλιλαίου, ένώ 
Τσως ό Γαλιλαίος τήν ίδια ώρα, θά πίνει 
τό τσάι του μέ τούς διώκτες.

"Ετσι γ ιά  τούς νέους ανθρώπους, ως μόνη 
έξήγηση τής στάσης τών παλιών καί «ανα
γνωρισμένων», πού κάποτε άφησαν νά δια- 
φανεΐ τό ελεύθερο πνεύμα τους, μένει ή δ ε ι - 
λ ί α καί ή ά σ υ ν έ π ε ι α  πού όδηγούν 
στή σιωπή πού πιο πάνω άναφέραμε.

Είναι Τσως σκληρές οί διαπιστώσεις, σκλη
ρά τά λόγια. Τόσο όμως, όσο σκληρή καί 
άσυγχώρηση είναι ή στάση απέναντι σέ μιά 
γενιά πού έρχεται, σέ όλες τίς  γενιές πού 
άκολουθούν χωρίς σκέψη, χωρίς πίστη, στις 
γενιές πού ζητάνε έπιτέλους δικαίωση τών 
όσων διάβασαν καί πού γίνεται τό παν γ ιά  
νά φανούν ουτοπίες στήν πράξη. ’Αλλά γιά  
τούς νέους ουτοπία δέν είναι τό «ιδανικό»—— 
τί θά πεί έπιτέλους (δανικό; —  ούτοπίσ γ ια  
τούς νέους Ανθρώπους είναι αύτό πού μάς 
υποχρεώνουν νά ζοΰμε, γιατί είναι τόσο έξω 
άκόμα καί άπό τή φατντασία.

"Ο λες αυτές οί σκέψεις δέν έγιναν μέ ά- 
φορμή τά  άρθρα του κ. Τερζάκη. Υπάρχουν 
καί μάς πικραίνουν άπό καιρό. Διατυπώ- 
νονται όμως ατά άρθρα αυτά όρισμένες άπό- 1 0 1



ψεις περίεργες, και νομίζουμε άντίθετες μέ 
αυτές του κ. Δεσττοτόττουλου, παρ’ δλο που 
ό κ. Τερζάκης γράψει δτι συμφωνεί μαζί του. 
'Απόψεις πού μπορεί νά ονντελέσουν <ηό νά 
αποκτήσουν οΐ νεότεροι μιαν ιδιότυπη άντί- 
ληψη για  τό τί σημαίνει πνευματικός άν
θρωπος.

"Ας έρθουμε δμως στα άρθρα τού κ. Τερ- 
ζάκη. Στο  πρώτο άρθρο του, «Βήμα» 22.9.65, 
θίγεται κυρίως τό πρόβλημα τής στάσης του 
πνευματικού ανθρώπου άπέναντι στο έργο του, 
απ' τη μια καί άπό την άλλη, άναψέρεται 
στους περισπασμούς πού δέχεται ή πνευ
ματική εργασία, ένώ τό συναίσθημα τής ευ
θύνης τον πιέζει νά μην άδιαψορήσει γ ια  
τούς συνανθρώπους καί τα πάθη τους, μιά 
καί «ή χρήση τοΰ κύρους του, οι λόγοι του» 
θά βοηθήσουν ίσως την άρση τους. Υ π ά ρ χει 
ωστόσο μιά υπερβολή, μιά εξαιρετική ευθι
ξία γ ιά  την «αποστασία» άπ* τό έργο. Πρώ
τα - πρώτα γιατί ή «άποστασία άπ* τό έργο» 
εΤναι μιά φράση πού ίσως δεν άνταποκρί- 
νεται απόλυτα σέ έναν πνευματικό άνθρωπο. 
Ό  καλλιτέχνης, ό εργάτης τού πνευμοττος, 
σάν έχει κάτι νά δείξει, κάτι νά πεΤ, πού 
πραγματικά τον καίει, έτσι ή άλλοιώς θά τό 
έκψράσει, γιατί ή ανάγκη του αύτή εΐναι 
κάτι παραπάνω άπό έγκεψαλική παρόρμηση, 
είναι ένστικτο πού θά επιβληθεί κάτω άπό 
τις  οποίες συνθήκες. "Ετσι ό αποστάτης άπ* 
τό έργο του είναι άμψίβολο άν θάκανε ποτέ 
έργο καί μέ διαφορετικές συνθήκες.

"Επειτα νομίζουμε υπάρχει καί μιά γενί
κευση πού, ως ένα σημείο, είναι λογική άφού 
τά  περιθώρια ένός άρθρου είναι περιορισμέ
να. Μιά γενίκευση ώς προς τό είδος τών 
άντιδράσεων τών πνευματικών άνθρώπων. Υ 
πάρχουν αυτοί πού ζούνε έξω άπ* τό σύγ
χρονο ρυθμό τής ζωής, οι άσκητές ας πούμε, 
κ* υπάρχουν άλλοι πού παρακολουθούν τά 
συμβαίνοντα, ίσως γιοττί άντλούν άπό κεί 
τό υλικό τους, οστό κεΐ πηγάζει άμεσα τό 
έργο τους. Άπ* αυτό δμως δέν μπορεί νά 
βγει άξιολογικό συμπέρασμα τού έργου τους. 
ΕΤναι μόνο, άν θέλετε, θέμα συμπεριφοράς. 
Κ ι όπως λέει κι ό Αούκατς σ ’ ένα άρθρο 
του γιά  τη στρατευμένη καί την έλεύθερη 
τέχνη (καί νομίζουμε πώς τό θέμα τούτο έχει 
όρισμένα κοινά σημεία έπαφής μέ αυτό πού 
μάς άπασχολεϊ, μιά καί ή στρατευμένη τέχνη 
θά μπορούσε νά ονομαστεί ώς ένα σημείο, 
«τέχνη τής ευθύνης» —  άδιάφορο άν συμφω
νούμε ή δχι μέ τη στράτευση κι άκόμη άδιά
φορο άν ό στρατευμένος καλλιτέχνης έπιτυγ
χάνει ή δχι* αυτό άφορά μόνο τό πόσο εΤναι 
καλλιτέχνης) όπως άναψέρει ό Αούκατς λοι
πόν: «"Αν προσπαθούσαμε νά φανταστούμε
σάν άπλή νοερή εμπειρία ποιά θάταν ή ά- 
πάντηση τού Αισχύλου ή τού Τζιότο σ ’ αυτό 
τό δίλημμα θ’ άνακαλύπταμε πώς θά ’ταν ά- 
δύνατον άκόμα καί νά τούς εξηγήσουμε περί 
τίνος πρόκειται».

*Αλλά νομίζουμε πώς υπάρχει καί μιά υ
περβολή ώς προς τό πόσες εΐναι αύτές οΐ 

102 στιγμές πού έπιβάλλεται νά διασπαστεΤ άπ*

τό έργο του ό πνευματικός άνθρωπος. Κα ί 
σίγουρα δεν άνήκουν στην κάθε μέρα.

ΕΤναι οί κ ρ ί σ ι μ ε ς  ώ ρ ε ς  όπού πα ί
ζεται ή σκέψη, τό πνεύμα, ή ζωή μας. ΕΤναι 
στο κάτω - κάτω οι ώρες πού π  ροδί νέτα ι τό 
έργο τού ίδιου τού πνευματικού άνθρώπου 
πού βγαίνει καί φωνάζει γ ιά  την προστασία 
τής σκέψης του.

Θ' άναφέραμε τον Σάρτρ, πού ποτέ δέ 
δίστασε νά πάρει θέση σέ κρίσιμες ώρες, 
χωρίς αυτό νά έχει άποβεΐ σέ βάρος του 
έργου του. Καί συγκεκριμένα θ’ άναφέραμε 
την άρνησή του νά πάει οτήν ’Αμερική, σέ 
μιά πρόσκληση ενός Πανεπιστημίου γιά  νά 
δώσει διαλέξεις, έξηγώντας πώς αιτία εΤναι 
ή πολιτική τών Αμερικανών στο Βιετνάμ. 
Μέ τη στάση του αυτή σημαίνει ότι στα
μάτησε ό πόλεμος; "Οχι φυσικά! Ή  δια
μαρτυρία του δμως εΤναι διαμαρτυρία πνευ
ματικού άνθρώπου πού έμμεσα θίγεται τό 
έργο του. Σ το  κόπτω - κάτω εΤναι ή διαμαρ
τυρία απλώς τού άνθρώπου γιά  κάτι άσυμ- 
βίβαστο μέ την ύπόστασή του. Ή  πράξη του 
αυτή δμως, όπως καί ή στάση τών λίγων, 
δυστυχώς, πνευματικών άνθρώπων τής ’Αμε
ρικής, καθώς καί ή διαμαρτυρία άλλων σέ 
δλο τον κόσμο γιά  τον άδικο πόλεμο, άνάγ- 
κασε την επίσημη ’Αμερική νά δικαιολογηθεί 
έστω, γ ιά  νά τηρήσει κι αυτή τά προσχή
ματα.

Καί σ* οτύτή τήν περίπτωση οι δικαιολο
γίες, ή άπολογία άν θέλετε, εΤναι άποτέλε- 
σμα τής δύναμης τού πνευματικού άνθρώπου. 
Μπορεί νά μήν εΤναι νίκη. ΕΤναι δμως π α 
ρ ο υ σ ί α  ! ΕΤναι ή μάχη πού δίνει ό πνευ
ματικός άνθρωπος, ώστε νά μη συμβαίνει 
άκριβώς αύτό πού σέ άλλη επιφυλλίδα του 
(Βήμα 15.9.65) έγραφε ό κ. Τερζάκης «έν 
όνόμοττι τού άνθρώπου καταργήσαμε τόν άν
θρωπο».

Γράψει ό κ. Τερζάκης «δέν περισπάται α
τιμωρητί ό πνευματικός άνθρωπος όταν πα
ρατάει τό εργαστήρι του». Καί παρακάτω «ή 
άντίληψη πώς πρέπει στή ζωή νά κάνουν δλοι 
τό ίδιο, νά προφέρουν τά ίδια τυποποιημένα 
λόγια, νά άψήνονται στά ίδια ρεύματα, άπο- 
τελεϊ μιάν υπηρεσία πολύ άμφίβολη προς τό 
άνθρώπινο γένος».

Είλικρινά δέν νομίζουμε πώς ή φράση αυτή 
υπονοεί ένα φόβο, μήπως καί μοιάσει ό 
πνευματικός άνθρωπος μέ τούς πολλούς, δτι 
προτιμάται ή πρωτοτυπία γιά  τήν πρωτοτυ
πία. Ούτως ή άλλως ό πνευματικός άνθρω
πος είναι πρωτότυπος. "Εχουμε δμως μιά 
άπορία. Τ ί  θά πεί «τυποποιημένα λόγια», 
«ίδια ρεύματα»; Μήπως είναι κ ’ εδώ μιά γε
νίκευση επικίνδυνη; Μά δέν πρόκειται πάντα 
γ ιά  μόδα! Μπορεί κάποτε - κάποτε νά μήν 
υπάρχει ά λ λ η  έ κ λ ο γ ή .  “Ίσ ω ς  νά ’ναι 
κάτι πού άντικειμενικά είναι δδυνηρό, άπορ- 
ριπτέο, άπάνθρωπο, κακό, καί τότε έρχεται 
ή άγανάκτηση —  άν έρχεται— . Γιατί έτσι 
ποτέ δέ θά μπορούσε νά κριθεί άντικειμενικά 
τό δίκαιο ή τό άδικο, ή έπανάσταση ένός 
λαού. Τ ά  λόγια γ ιά  τή Γαλλική Έπ α νά σ τα -



ση είναι άναγκαατικά τυποποιημένα. Ό λ ο ι  
παρασυρόμαστε απ' τό ίδιο ρεύμα. Είναι ό
μως τιμή, είναι πράξη δικαίου άπέναντι στην 
ιστορία και τον άνθρωπισμό.

Σ ε  άλλο σημείο λέει ό κ. Τερζάκης: «Πολύ 
φοβάμαι πώς τό δόγμα πού διακηρύσσει τό 
χρέος τού πνευματικού ανθρώπου νά βγάζει 
κάθε τόσο την ποδιά τού έργαστηρίου και 
νά τρέχει στην άγορά, έμπνέεται από μιά 
βαθύτερη, καί ίσως μηδενιστική, δυσπιστία 
προς τό πνευματικό έργο. Τό θεωρεί όχι 
αρκετό, ενασχόληση που χρειάζεται δισρκώς 
συμπλήρωση, δικαιολογία άπό τά έξω. "Αλλά 
τότε γιατί νά μη τό καταγγέλλει μέ παρ
ρησία γ ιά  περιττό;:»

*Ώς^ ένα σημείο νομίζουμε, πώς είναι σ ί
γουρα δικαιολογία άπό τά έξω. ’Αλλά τότε 
δεν πρόκειται γ ιά  πνευματικό άνθρωπο. Καί 
μείς πάντα σ* αυτούς άναφερόμαστε. "Έτσι 
όταν τϊς «κρίσιμες ώρες» βγάζει ό πνευμα
τικός άνθρωπος «την ποδιά του έργαστη
ρίου του καί τρέχει στην αγοράν, όπως λέει 
καί ό κ. Τερζάκης, τότε πιά δεν είναι δι
καιολογία άπό τά  έξω. Τότε είναι ή δ ι 
κ α ί ω σ η  άπό τά έξω. Τότε ό πνευματι
κός άνθρωπος έπιζητά τη δικαίωση τού έρ
γου του. ’Ίσ ω ς  καί ν ά ’ναι άκόμα ή πρακτική 
τού έργου του.

Ακόμη κάτι. Άναφέρεται σ' αύτό τό άρ
θρο μιά πολιτική «ευρύτερου χώρου» καί μιά 
πολιτική «στενού χώρου». Καί συγκεκριμέ
να: «Υπ άρχει πολιτική καί πολιτική. Στήν 
πρώτη τού στενού χώρου, είναι δικαίωμα, 
φυσικά, τού κάθε πολίτη ν’ άνακατεύεται καί 
είναι χρέος του νά εκφράζεται μέ τήν ψήφο, 
σάν έρθει ή ώρα. Στή  δεύτερη τού ευρύτερου 
χώρου δεν μπορούν νά παίζουν κάποιο ρόλο 
παρά μόνο όσοι στέκονται σέ κάποιο υψω
μένο σημείο καί ή φωνή τους φτάνει μα- 
κρύτερα».

Δεν είναι άναμψισβήτητα ο* πνευματικοί 
άνθρωποι, αυτοί πού στέκονται στο υψωμένο 
αυτό σημείο; Αυτών ή φωνή δε φτάνει μακρύ- 
τερα; "Αν όχι, τότε ποιων; Καί μήπως ή 
πολιτική τού «στενού χώρου» δεν είναι ίσως 
μιά απομάκρυνση ηθελημένη, —  χωρίς νά τό 
καταλάβουν οι μάζες, ερήμην τους, άπό τούς 
πραγματικούς στόχους, άπ’ τά ουσιαστικό
τερα προβλήματα; —  είναι αύτονόητο ποιοι 
έπιζητούν αυτή τήν άπομάκρυνση. Καί μή
πως προβλήματα καί κρίσεις πού φαινομε
νικά άνήκουν σ* αυτή τήν πολιτική τού στε
νού χώρου, μήπως στήν πραγματικότητα δεν 
άνήκουν εκεί άλλά, ηθελημένα, καλύπτονται 
κάτω άπ’ αυτόν τον άμφίβολο μανδύα; Μή- 
τως είναι άκριβώς προβλήματα πολιτικής ευ
ρύτερου χώρου, κοινωνικών τομών, όπότε τό 
λόγο έχουν αυτοί πού βρίσκονται στο υψωμέ
νο σημείο; Κ ι άν δεν είναι οι πνευματικοί 
άνθρωποι, πού θά κάνουν τή διαπίστωση γιά  
τήν έσκεμμένη παραπλάνηση, πού θά βρουν 
τήν ουσία, τον άποχρώντα λόγο, τότε άπό 
ττοιούς θά ζητήσουμε κάτι τέτοιο; Σωτηρία 
λοιπόν δεν υπάρχει;

Ό λ α  τά  προηγούμενα δεν είναι οΐ μόνες

απορίες άπ* τό πρώτο άρθρο, όπως έπίσης 
αυτά πού θίγονται παρακάτω δεν είναι τά  
μόνα πού μάς έκαναν εντύπωση άπ* τό δεύ
τερο. Ό μ ω ς  ό περιορισμένος χώρος μιας 
απάντησης, μάς υποχρέωσε νά θίξουμε βρι
σμένα μόνο, ενώ μπορεί νά υπάρχουν κι άλλα 
πιο ουσιώδη.

’Αλλά άς έρθουμε στο δεύτερο άρθρο τού 
κ. Τερζάκη. («"Ενα άδυσώπητο δίλημμα», 
«Βήμα» 2 9 .9 .6 5 ). Σ ’ αυτό μιλά γιά  τήν ύ
παρξη ελευθερίας σάν προϋπόθεση τής ευ
θύνης. Καί γίνεται ή διευκρίνηση πώς πρό
κειται γιά  τήν ήθική καί όχι τυπική εκδοχή 
τής έννοιας. Καί συνεχίζει: «Μέγιστη κακή 
πίστη θά άποτελοΰσε ή άξίωση νά έπι βάλ
λεις ευθύνες σ ’ άνθρώπους πού δεν τούς έ
χεις διασφαλίσει πριν τήν άπόλυτη καί ά- 
διοττάραχη ελευθερία εκλογής». Βέβαια, είναι 
φυσικό, αυτονόητο, νά μήν έχει τήν αίσθηση 
τής «ευθύνης», κάτω άπ' τήν ήθική έννοια, 
ή καταπιεσμένη, ή εξαθλιωμένη μάζα — * κα
ταπιεσμένη υλικά καί πνευματικά —  άφού ή 
εξαθλίωσή της οφείλεται κυρίως στήν έλλει
ψη αυτής τής ίδιας τής ελευθερίας.

Ά λ λ ά  ό πνευματικός άνθρωπος πού βρί
σκεται, όπως άναφέρθηκε, σέ «κάποιο ανώ
τερο σημείο», δέν έξσρτά τή στάση του, τήν 
πνευματικότητά του, άπό αυτήν τήν πλαστή 
άρχή πού δέν έχει κοττορθώσει νά «διασφα
λίσει τήν απόλυτη καί άδιατάραχτη έλευθε- 
ρία εκλογής» καί γ ι’ ccuto άλλωστε είναι 
πλασπή. Ά π * τή στιγμή πού έχει κατορθώ
σει νά ξεπεράσει τήν ύπάρχουσα κατάσταση 
διανοητικά καί ηθικά, καί δέ βρίσκεται κάτω 
άπ* αυτήν, ά π ’ τή στιγμή έκείνη καί έπειτα 
έχει τό προνόμιο τού νά μπορεί νά κατα
λάβει τήν κατάσταση, νά τήν άναλύσει καί 
συνακόλουθα νά στραφεί εναντίον της. Αυτή 
ή εναντίωση επιβάλλεται, σά χρέος πιά, ά π ’ 
τό προνόμιο τής αίσθησης τής ευθύνης καί 
τής ηθικής, πού καί πάλι κατά τεκμήριο 
έχουν οί πνευματικοί άνθρωποι. Πρέπει δη
λαδή νά κοααψεύγουμε στή μεταφυσική πάν
τα, γιά  νά βρίσκουμε μόνο τή θεωρητική δι
καίωσή μας σάν όντα; Ά λ λ ά  ή άπόλυτη ε
λευθερία τής μεταφυσικής είναι παιχνίδι τής 
σκέψης, δέν είναι ουσία. Είναι ή πολυτέλεια 
στοχασμών σέ ειρηνικούς καιρούς.

« Ή  Δημοκρατία είναι κάτι περισσότερο 
άπό πολίτευμα* είναι άρετή: Θέλω, πιστεύω 
καί πετυχαίνω νά εξασφαλίσω στον άλλο, μέ 
κάθε ειλικρίνεια, επί θυσία δικών μου άξιώ- 
σεων, τά όρια τής ελευθερίας. Τότε καί μόνο 
τότε έχω δικαίωμα νά τού επιβάλλω ευθύνες, 
νά τού γυρέψω λογαριασμό».

Ά λ λ ά  έκφράζουμε τήν όπορία: Κ ι άν έγώ 
δ έ ν  θ έ λ ω  νά εξασφαλίσω στον άλλο έπι 
θυσία δικών μου άξιώσεων —  όπως άλλωστε 
συμβαίνει —  τά όρια τής έλευθερίας του, 
τότε τί θά συμβεΐ; Ή  άπάντηση δίνεται 
άμέσως πιο κάτω, όπου άναφέρεται τό φαι
νόμενο τών άντιδράσεων δημοκρατικών καί 
όχι κομμουνιστών πολιτών πού δέν δέχτηκαν 
νά υπογράψουν «δήλωση μετανοίας», μέ συ
νέπεια τήν έξορία καί τό κάτεργο. Αυτές 1 0 3



ήταν οΐ άντι δράσεις στην άρνηση γ ια  έλευθε- 
ρία. Ή  'Αρχή «δέν ήθελε». Καί όνομάζονται 
αυτές οί αντιδράσεις «άπροσδόκητες»!

Νομίζουμε πώς δεν είναι απροσδόκητες με
τά  άπό δλα αυτά. Είναι οΐ φυσικές άντιδρά- 
σεις των άνθρώπων πού παρ' δλη την κατα
πίεση, τον έξαναγκασμό, τον έξευτελισμό, 
έχουν αυτή τη συναίσθηση της ευθύνης δχι 
μόνο απέναντι στο πιστεύω τους, ή στους 
συνανθρώπους τους, άλλα στον ίδιο τον έαυτό 
τους. "Ισως καί νάναι αυτό αξιοπρέπεια. Ή  
συναίσθηση ευθύνης απέναντι στον έαυτό τους, 
στο έργο τους μια ευθύνη που νά φθάνει 
καί μέχρι τη φυσική έκμηδένιση.

Γ Γ  αυτό άλλωστε, ας μάς επίτροπε? να 
μή συμφωνούμε μέ τά παρακάτω. "Α ς μάς 
έπιτραπεί νά τά θεωρούμε ίσως καί αντι
φατικά σε σχέση μέ όρισμένα σημεία τού 
κ. Τερζάκη, άλλά καί μέ το άρθρο τού κ. 
Δεσποτόπουλου. «Καί πραγματικά, αυτό εί- 
ναι τό θέμα:

"Οχι άν θά έχει ό Α  ή ό Β τό σθένος νά 
έρθει σε σύγκρουση μέ μιά δεσπόζουσα κα
τάσταση, την τρέλλα νά διατυπώσει απόψεις 
πού αμέσως καί αυτομάτως θά παραμορφω
θούν άπό τό γενικό κλίμα, θά διαστρεβλω
θούν, άλλά άν τό καθεστώς πού τούς δη
μιουργεί τέτοιους δρους πιστεύει μέ ειλικρί
νεια καί συνέπεια, στην ελευθερία τού άν
θρωπο υ, στή Δημοκρατία των ιδεών» ‘Αλλά 
έτσι είναι σά νά έναπόκειται στήν καλή θέ
ληση πλαστών καί άνομων καθεστώτων, άν 
Θ* άφήσουν τή δημοκρατία τών ιδεών, την 
ελευθερία τών άνθρώπων.

«’Αλλοίμονο στή χώρα πού χρειάζεται ή
ρωες» λέει ό Μπρέχτ. Πραγματικά, όλόψυχα 
άλλοίμονο. Γιατί αυτό θά σημαίνει πώς εί
ναι μιά χώρα όπου ή λέξη ανθρωπισμός ά- 
ναφέρεται μόνο στά λεξικά καί σέ διαλέξεις 
τών «κεντρικών τετραγώνων», ένώ παραπέρα 
θεωοεΐται άναρχικό σύνθημα. 'Αλλοίμονο γ ι ’ 
αυτό! ’Αλλά άν όμως υπάρχει τέτοια χώρα, 
τότε ευλογημένη πού έχει ήρωες καί πού 
στήν κάθε «κρίσιμη ώρα» εμφανίζονται ακρι
βώς γ Γ  αυτό: Γιά  νά μήν χρειαστούν ποτέ 
π ιά  άλλοι ήρωες ή άν θέλετε γ ιά  νά γίνουν 
δλοι ήρωες.

"Α ς μάς έπιτραπεΐ δμως νά διατυπώσουμε 
καί μερικά άκόμη ερωτηματικά: «"Αν ό κομ
μουνισμός δέν επηρεάστηκε άπό τό φρόνημα 
τού άντιπάλου του, νέος καί εσωτερικά ά- 
διαίρετος καθώς ήταν, επηρεάστηκαν δμως 
οί άντίπαλοί του άπό τις μεθόδους του. Τ ις  
υιοθέτησαν επειδή τις βρήκαν συνοπτικότερες 
άπ* τις δικές τους, πιο βολικές. Ή  έλευ- 
θερία είχε προ δώσει τήν έλευθερία».

*0 κομμουνισμός είναι ό πρώτος πού ε
πέβαλε τις  πιο «βολικές» μεθόδους κατα
ναγκασμού; Καί ή συναναστροφή μαζί του 
ήταν αυτή πού στάθηκε μοιραία γ ιά  τούς έ- 
λεύθερους; "Οπως περίπου ή συναναστροφή 
καλών παιδιών μέ κακές παρέες; Αυτή είναι 
ή άπορία. Γιατί τότε τί είδους έλεύθεροι ή- 

104 ταν αυτοί πού επηρεάστηκαν; Υ π ή ρ χε  λοι

πόν ποτέ μιά τέτοια κοινωνία πού έξαφανί- 
στηκε άπό τις  κακές συναναστροφές; Μά ποιά 
ήταν στ* άλήθεια καί για τί έστω καί τώρα 
6έ τήν μιμούμαστε; Τ ί  ώραία πού είναι σάν 
συζητάμε γιά  μαρξισμό καθισμένοι πάνω σέ 
περσικά χαλιά!

Θά θέλαμε νά τονίσουμε άκόμα ένα ση
μείο άπ* τό άρθρο «"Ενα άδυσώπητο δί
λημμα», γιατί συμφωνούμε άττόλυτα: Πώς
μιά παιδεία πολιτικά κατευθυνόμενη δέν μπο
ρεί νά είναι δημοκρατική. Γ  ιατί ποτέ δέν 
διαβάσαμε δχι κείμενο άλλά τό όνομα Μα- 
κρυγιάννης στά βιβλία τής Ισ το ρ ία ς, ποτέ 
δέ μάθαμε τί ήταν πραγματικά ή 3η Σ ε 
πτεμβρίου, ποτέ δέν άποκαλύφθηκε τό για τί 
καί άπό ποιούς καί σέ ποιά τρύπα φυλακί
στηκε ό Κολοκοτρώνης, ποτέ δέν εξηγήθηκε 
ό ρόλος τών διαφόρων Ά ρμα νσμπ εργκ και 
λοιπών Βαυαρών, ποτέ δέ μάθαμε τί ζητούσε 
ό Ε . Βενιζέλος. "Οπως καί ποτέ δέν ακού
σαμε μιά διαμαρτυρία γ ι' αυτό τών πνευ-> 
ματικών άνθρώπων, δχι τών κομμουνιστών —  
αυτοί μπορεί νά τό καναν γιά  άλλους σκο
τεινούς σκοπούς! —  όσο αυτών πού πίστε
ψαν στήν άνάγκη μιάς πραγματικά «δημο
κρατικής παιδείας», αυτούς πού έπιζητούσαν^ 
τήν «άρετή τής δημοκρατίας»! Καί θά μάς 
μείνει πάντα ένα άναπάντητο ερώτημα.

Καί τελειώνει ό κ. Τερζάκης λέγοντας πώς 
δλα τά παραπάνω (δημοκρατική παιδεία κλπ.) 
είναι ίσως ουτοπίες, άκόμα καί γ ιά  ένα 
κράτος πού έχει σάν σύστημα κοινωνικό τή 
δημοκροττία. Καί καταλήγει: « Έ δ ώ  προβάλ
λουν αυτομάτως δύο τύποι δημοκροττίας: Έ 
νας πού άνοίγει απεριόριστη πίστωση στον 
άνθρωπο, ένας άλλος πού βασίζεται στήν ά- 
πόλυτη δυσπιστία προς αυτόν καί γ ιά  τούτο 
στήν αυστηρότατη χειραγώγησή του. Είμαι 
πρόθυμος νά παραδεχτώ πώς ό πρώτος τύ
πος αποβαίνει ρομαντικός, ουτοπικός. ’Αλλά 
τότε άς έχουμε τό θάρρος, τήν παρρησία, 
νά παραχωρήσουμε τή θέση μας στο δεύτερο, 
τύπο, τον αντίπαλό μας».

Υπ ά ρ χει λοιπόν ένας τύπος δημοκρατίας 
πού δύσπιστε?. Ό  δικός μας τύπος. Δύσπι
στε?, να ί! Αλλά δχι γ ιά  τό άν θά μπορέσει 
νά βρε? μόνος του ό άνθρωπος τό δρόμο προς 
τήν έλευθερία, άλλά άκριβώς γιά  τό άντί- 
θετο, μή τυχόν καί πλησιάσει κατά λάθος μές 
στο σκοτάδι τό δρόμο πού όδηγε? στήν έ
λευθερία. Ε ξ  ου καί ή χειραγώγηση πού 
δέν θά ήταν τόσο επιθυμητό νά γίνει χειρα
φέτηση. Έ ξ  ού καί ή χειραγώγηση πού μάς 
όδηγε? μακρυά, πολύ μακρυά, μέχρι τό κα
ταφύγιο τής μεταφυσικής καί μάλιστα κάπου 
πιο συγκεκριμένα: στην Κόλαση.

Αυτή είναι ή πραγματικότητα πού ζούμε 
στήν Ελλά δ α , γιατί νά τό άποκρύψουμε; 
Γ Γ  αυτό άς μάς έπιτραπεί νά συμφωνήσου
με μέ τά τελευταία λόγια του κ. Τερζάκη 
καί νά παραχωρήσουμε τη θέση μας στο δεύ
τερο τύπο, τον άντίπαλό μας, όχι γιά  άλλο 
λόγο άλλά γιά  νά μπορέσουμε νά τόν ξεσκε
πάσουμε. Ν α ί! Νά ’χουμε τό θάρρος, τήν <nrcc- 
ρησία» νά τον δούμε αυτόν τον άντίπαλό,



νά τον χτυπήσουμε, να μή συμβιβαστούμε. 
Είναι ή ώρα πού «έχουμε ανάγκη άπό ήρωες». 
Ή  ώρα τών πνευματικών ανθρώπων νά υπε
ρασπιστούν το έργο τους, νά ύπερααπιστούν 
τούς συνανθρώπους που γ ι’ αυτούς είναι 
φτιοτγμένο αυτό τό έργο. Είναι ή ώρα τής 
αξιοπρέπειας και τής ευθύνης, χωρίς εισα
γω γικά πιά.

Καί τότε, όταν κάνουμε αυτές τ ις  σκέ
ψεις, όταν άνατρι χιάζουμε άπό τό «πάθος 
τών λέξεων» πού είναι γραμμένες σέ βιβλία, 
όταν ζητάμε έπίμονα νά γίνουν πράξεις, ά- 
λήθειες, όλα αυτά πού μάς δίδαξαν, καί τό 
ζητάμε κυρίως άπό αυτούς πού μάς τά δίδα
ξαν —  γιατί άν καί άπειροι, παρ’ όλα αυτά 
καταλαβαίνουμε πώς ήρθε ή κρίσιμη στιγμή 
—  τότε μάς άνακοινώνουν με κάθε έπισημό- 
τητα, μέ περισσή θεωρία, πώς ή κρίσιμη σ τι
γμή δεν ήρθε γιατί κρίσιμη στιγμή δεν υ
πάρχει. Τότε μαθαίνουμε πώς τό «μεγάλο 
Ναι καί τό μεγάλο "Οχι» είναι ένας στίχος 
μόνο, πού έπιδέχεται φιλολογικές σημειώσεις 
καί άνώτερους στοχασμούς —  άλλοίμονο, έκεΐ 
καταναλίσκεται ολη ή ευθύνη —  άλλά πού ποτέ 
δέν «πρέπει νά τον πούμε» στή ζωή. Γιοττί 
στή ζωή δέν υπάρχουν διλήμματα, δέν υπάρχει 
ευθύνη, δέν υπάρχει δισταγμός γ ιά  δίκαιο 
ή άδικο.

Τ ί  ψέμα άλήθεια! «che feces... il gran r i-  
fiuto. Ή  μεγάλη άπόφαση... Τ ί  ψέμα!

"Ε τσ ι, επειδή άκριβώς όλα τά  παραπάνω 
δέ λέγονται ξεκάθαρα άλλά καλύπτονται άπό 
μιά στάση έξυπνα θολωμένη, επειδή υπάρχει 
σάν βοηθός ή άντίφαση, όλα αυτά οδηγούν 
τούς μέν άντιφατικούς στον εφησυχασμό καί 
τήν απάθεια γ ιά  δ,τι συμβαίνει, τούς δέ νέους 
στή διατύπωση μιάς νέας θεωρίας.

Μάς διδάσκουν τή θεωρία τής απόγνωσης. 
’Απόγνωση γ ιά  τό μέλλον, γιά  τήν έπιβίωσή 
μας, άπόγνωση πού όταν δέν είναι συνειδη
τοποιημένη οδηγεί στήν προσπάθεια τού νά 
πιαστούμε κ' έμείς α π ’ τίς όποιες ευκαιρίες, 
όπως κ οί περισσότεροι απ’ τούς παλιούς, 
προσπάθεια πού θά βρεΐ τήν άμέριστη υπο
στήριξή τους μιά καί ακολουθούνται τά  βή
ματά τους.

« Σέ  έποχές Ιστορικές οί γενεές δέν μπο
ρούν, επ’ άπειρο, νά περνούν τον καιρό τους 
συζητώντας τά  παράπονά τους», γράφει ό κ. 
Θεοτοκάς πού ανήκει σέ μιά τιμητική μειο
νότητα πνευματικών άνθρώπων πού δίνουν τό 
παρόν. Ά λ λ ά  εδώ δέν πρόκειται γιά  παρά
πονα. Ποτέ δέ θά σκαλίζαμε τά «κακώς κεί
μενα» περασμένης γενιάς άπό μνησικακία ή 
γιατί είναι μιά εύκολη λύση —  καί είναι 
πράγματι, σχεδόν όσο καί ή καθόλου πιά πρω
τότυπη «όργή» — . Θά ’χαμέ άπλούστατα ά- 
ποξεχάσει αα)τή τήν περασμένη γενιά, άπορ- 
ροφημένοι καθώς θά ’μαστόν άπό τά προβλή
ματα τής δικιάς μας, καταχωρώντας την 
στά  ιστορικά βιβλία καί άναφέροντας πότε 
πότε τον βλαβερό της ρόλο, κοτθώς καί κυ
ρίως, τ ίς  αιτίες καί τούς κοινωνικούς παρά
γοντες πού ένήργησαν ώστε να γίνει βλα

βερή, πολλές φορές χωρίς νά φταίει ή χωρίς 
νά τό ξέρει καί ή ίδια. 'Ο τα ν  όμως αυτή ή 
περασμένη γενιά ένεργεΐ καί γιά  τό μέλλον 
πού άνήκει περισσότερο σέ μάς, μέ τίς ίδιες 
μεθόδους, τότε ή κριτική ή καί ή πολεμική 
έναντίον της άπό τούς νεότερους είναι άμυνα 
άπέναντι στο παρελθόν πού άκόμη έπηρεάζει 
τό μέλλον. Αυτοσυντήρηση καί όχι παρελθον
τολογία.

Δέ μάς ενδιαφέρει τό κακό καί άποτυχη- 
μένο παρελθόν παρά μόνο όταν άρχίζει καί 
επιδιώκει νά επηρεάσει τό μέλλον, ώστε νά 
γίνη κι αυτό έξ ίσου αποτυχημένο.

Ό  νέος άνθρωπος τρέφει δυο ειδών σε
βασμούς γιά  τήν περασμένη πνευματική γε
νιά. ‘Ο ένας είναι ό σεβασμός γ ιά  την ήλι- 
κία της, πού είναι θέμα καλής συμπεριφοράς 
καί άγωγής. Ό  δεύτερος, είναι ό σεβασμός 
γ ιά  τό έργο τού κάθε πνευματικού ανθρώ
που πού άνήκει σ* αύτήν. Καί αυτός έχει 
καί τή μεγαλύτερη άξία. Ό τ α ν  όμως αυτό 
τό έργο καταπροδίνεται άπό τον ίδιο τό δη
μιουργό του, όταν ό αυτοσεβασμός τοΰ ίδιου 
τού πνευματικού άνθρώπου χάνεται, τότε ταυ
τόχρονα χάνεται κι ό σεβασμός τού νέου 
άνθρώπου γ ιά  τό έργο ccuto.

Καί έτσι μένει ό πρώτος σεβασμός μόνο, 
πού είναι θέμα κοινωνικής συμπεριφοράς καί 
πού ίσως άπαγορεύει κρίσεις καί λέξεις. Τ ί 
σημασία έχει όμως! Αυτό πού θά 'πρεπε 
κυρίως νά υπάρχει είναι ό δεύτερος, γιατί 
αυτός σώζει.

Μ’ αυτό τον τρόπο μάς συνήθισαν σ ιγά  - 
σ ιγά  νά καταφεύγουμε τήν «κάθε κρίσιμη ώ
ρα» στή μεταφυσική. 'Αλλά εμείς οί νέοι 
καταλάβαμε πώς ή μεταφυσική είναι ή υπεκ
φυγή τής «κρίσιμης ώρας».

« Έ ν  όνόμοτι τής ευελιξίας τού πνεύμα
τος», «έν όνόματι τού πνεύματος» μάς έμα
θαν πώς καταδικάζεται μιά ολόκληρη χώρα. 
Ε μ ε ίς  τότε θυμόμαστε τό στίχο τού ποιητή 
— τί τύχη, στ* άλήθεια, πού τήν απάντηση 
τή δίνει ένας ποιητής:

«Τούτη ^ εποχή
του έμφύλιου σπαραγμού
δεν είναι εποχή
γιά  ποίηση
καί άλλα παρόμοια.
Σά ν  πάει κάτι
νά γραφεί
είναι ωσάν
νά γράφονταν
άπό τήν άλλη μεριά
άγγελτηρίων
θ α ν ά τ ο υ » .

( Έγγονόπουλος «Ποίηση 1948»).

Καμιά φορά ένας μόνο στίχος ποιητή ά- 
ξίζει όσο πολλοί τόμοι ύποπτης θεωρίας. 
Κάτι περισσότερο: τούς άνσίσκευάζει.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Τ Σ ΙΩ Μ Η Σ  
Σπουδ. Αρχιτεκτονικής



Γύρω άπό τη μελέτη « Ό  Μότσαρτ κι ό Μασονισμός»

'Αθήνα 31-1-66
'Αγαπητή «Επιθεώρηση Τέχνης»

Πριν άχόμα περάσω στο θέμα της έπι- 
σταλής μου, θά ήθελα νά έκφράσω την ικα
νοποίησή μου γιατί σε δύο άπό τά τελευ
ταία τεύχη σου δημοσιεύτηκαν δύο αξιόλογες 
μελέτες σχετικές με μια τέχνη, πού δπως 
καί άλλη φορά σε πολύ παλαιότερη επιστολή 
μου είχα έπισημάνει, δέν έχει την τιμή νά 
άποτελεΐ άντικείμενο των δημοσιευμάτων σου, 
τουλάχιστον συχνά.

"Ισω ς έγινε ήδη κατανοητό δτι άναφέρο- 
μα: στο άξιόλογο άρθρο του I I  E is le r  γιά  
τον A .  Schonberg (τ. 127) καί στην πρα- 

-γμ ο η κά  σημοτντική γ ιά  την μουσικολογική 
βιβλιογραφία πού υπάρχει στη γλώσσα μας, 
μελέτη τής κ. Κ . Thom son γιά  τόν Μότσαρτ 
καί τη σχέση του με τόν μασωνισμό. (τ. ISO - 
132). "Ελπίζω δτι καί οι δύο αυτές περι
πτώσεις δεν είναι τυχαίες καί δτι καί στο 
μέλλον μελέτες σχετικές μέ τή μουσική 6ά 
δημοσιευθούν σέ προσεχή τεύχη σου, συμ
βάλλοντας θετικά σ ’ ένα τομέα πού υπάρχει 
στη χώρα μας περισσότερος εμπειρισμός π α 
ρά ουσιαστικός προβληματισμός καί επιστη
μονική μελέτη των προτγμάτων.

Καί έρχομαι στο θέμα μου.
Σ τη  μετάφραση τής μελέτης τής Κ . Τ ο ίϊΐ- 

son γ ιά  τόν Μότσαρτ, ό μεταφραστής κ. 
'Αλεξίου πρόσθεσε μιά σειρά πραγματικά 
χρήσιμων σημειώσεων πού πολύ βοηθούν δχι 
μόνο τόν άκατατόπιστο αλλά καί τόν ειδικό 
άναγνώστη νά κατανοήσει καλύτερα τή με
λέτη (6λ. σημ. 4, 13, 82 κ.ά .). Υπάρχουν 
δμως τόσο στή μετάφραση, δσο κυρίως καί 
σ τις  σημειώσεις αρκετά ουσιώδη καί έπου- 
σιώδη λάθη, πού καί το κείμενο άλλο»ώνουν 
άλλά έπίσης δίνουν στον άναγνώστη όλότελα 
λανθασμένη εξήγηση γ ι ’ αυτό πού πάνε κά
θε φορά νά εξηγήσουν.

Θά ήθελα πρώτα -  πρώτα γενικά νά π α 
ρατηρήσω δτι ό κ. Α . κοτταπιάνεται μέ τήν 
έπεξήγηση πραγμάτων απλών γιά  τόν είδι- 
κό, γρίφων δμως γιά  τόν άναγνώστη, πού 
δέν έχει μεθοδικά μελετήσει τήν θεωρία τής 
μουσικής. Καί δπως εΐναι φυσικό, εκεί γίνον
ται καί τά  σπουδαιότερα λάθη. Πρέπει νά 
όμολογήσω δτι πέρα άπό μιά άποκοτάσταση 
τών πραγμάτων καί οί δικές μου παρατη
ρήσεις τίποτα άλλο δέν θά προσφέρουν σ' 
αυτά τά σημεία, διαφορετικά θά 'πρεπε νά 
συγγράψω θεωρία τής μουσικής καί λεξικό 
τών δρων τής άρμονίας καί τής άντίστιξης. 
(*0 υπερβολικά σχολαστικός καί δύσπιστος 
άναγνώστη ς θά μπορούσε νά βρει πλήθος 
σχετικών βιβλίων άπό τά όποια μεταφέρω 
τ ίς  παροπηρήσεις μου.)

Τ ά  λάθη τά "χω χωρίσει σέ δύο κατηγο
ρίες: πρώτα τά  σημαντικά, πού αλλοιώνουν

το κείμενο ή δίνουν έντελώς έσφαλμένες πλη
ροφορίες καί υστέρα τά έπουσιώδη, πού εί
ναι μάλλον προσωπικές γνώμες γ ιά  διάφορα 
σημεία τής μετάφρασης.

I .  Σ Η Μ Α Ν Τ ΙΚ Α  Λ Α Θ Η

1. (σημ. 33 καί 6 0 ). 'Από ένα σωστό
όρισμό (σημ. 33) βγαίνει ένα εντελώς αστή
ρικτο συμπέρασμα (σημ. 6 0 ). Δηλαδή: άν 
έχουμε μιά συνήχηση 4 τουλάχιστον ^  ττού 
νά μπορούν νά τοποθετηθούν κατά διαστή
ματα τρίτης (6λ. σημ. 3 3 ) προκύπτει, δπως 
είναι στοιχειωδώς γνωστόν, δ ι ά φ ω ν η συγ
χορδία (7ης, 9ης, 11ης, 13ης) άλλά καί
μέ 3 *  πού μπορούν νά τοποθετηθούν κατά 
διαστήματα τρίτης μπορεί νά ’χουμε διάφω
νη συγχορδία (οί άλλοιωμένες συγχορδίες). 
"Ετσι ή διαφωνία είναι τό άντίθετο τής 
συμφωνίας (consonantio - dissonantio).. Είναι 
φοβερό εδώ δτι consonantio δέν σημαίνει τήν 
μουσική φόρμα συμφωνία -  S in fon ia). "Ο σο 
γιά  τά  περί διαφωνίας καί συγχορδίας (βλ, 
σημ. 6 0 ) θά πρέπει νά διορθωθούν ώς έξής: 
Στήν κλασική άρμονία κάθε διάφωνη συγ
χορδία πρέπει υποχρεωτικά νά λυθεί (νά 
κοτταλήξει σέ σύμφωνη συγχορδία. Μία πρόσ
θετη παρατήρηση μπορεί νά δείξει άκόμα 
περισσότερο δτι ό μ.τ.φ. συνδέει μέ 
σχέση επαλληλίας δύο έννοιες πού συν
δέονται μέ σχέση υπαλληλίας (μιλάμε πάν
τα  γιά  συγχορδίες καί δχι γιά  διαστήματα 
οπότε καί άπό λογική άποψη ή παρατήρηση 
δέν θά είχε θέση): Συγχορδία λέγεται η
συνήχηση τριών τουλάχιστον φθόγγων που 
άπέχουν μεταξύ τους κοττά διαστήματα τρί
της μόνο γιά  τήν κλασική άρμονία. "Ενας 
γενικότερος καί σωστότερος ορισμός λέγει 
δτι συγχορδία λέγεται ή συνήχηση τριών
τουλάχιστον φθόγγων. (Ρλ. R .  de Cand0 : D i-  
ctionnaire  de Musique - l ’ H arm on ie  -  Que 
sais -  je  118 σελ. 9).

Θά μπορούσε νά μού παρατηρήσει ό μ.τ.φ. 
δτι δέν άναφέρομαι στον άγγλικό δρο discord 
(δέν ξέρω άγγλικά) πού ετυμολογικά φαί
νεται αντίθετος πού τον accord. Καμία δια
φωνία δεν υπάρχει πού νά μήν εντάσσεται 
σέ μιά συγχορδία. Επομένω ς τό ζήτημα δέν 
άφορά τούς γλωσσικούς δρους άλλά τήν ου
σία τού πράγματος.

2. Γίνεται πρώτα - πρώτα εσφαλμένη από
δοση τού δρου «Progressions» στά * Ελλη
νικά καί έπιχειρείται ένας νεολογισμός πού 
άλλοιώνει τήν ουσία τών πραγμάτων.

* =  φθόγγος.



Progression harmonique ή Marche har- 
monique (γα λλ.) Sequenz (γερμ.) σημαίνει κα
τά λέξη: άρμονική πρόοδος ή (δπως ύπάρ- 
χει στην έλλ. όρολογ ία ) : άρμονική άλυσσίδα. 
Λέγεται δέ άρμονική άλυσσίδα «μιά σειρά 
άπό άρμονικές συνδέσεις που επαναλαμβά
νονται σ υ μ μ ε τ ρ ι κ ά  σε δ ια ιρ ε τικ έ ς  βα
θμίδες και σε όρισμένη άττόσταση διαστη
μάτων» (6λ. Μ. Καλομοίρη: 'Αρμονία τ. 1ος 
σελ. 7 9 ). Στή ν σημείωση 34 δίνεται μιά 
έ^εξήγηση περιττή άλλά και λανθασμένη. Γ ί
νεται άντι παράθεση των δρων ά ρ μ ο ν ι κ ά 
και π ο λ υ ψ ω ν ι κ  ά και σύγχυση τής έν
νοιας σ υ γ χ ο ρ δ ί α  και μ ε λ ω δ ι κ ή  
γ ρ α μ μ ή .  Δηλαδή: Κάθε «κίνηση» (καλύ
τερα: σύνδεση) συγχορδιών είναι άρμονική 
μιά και υποκείμενο τής αρμονίας είναι άκρι- 
βώς ή ερευνά τής συγκρότησης και τής σύν
δεσης των συγχορδιών. Είναι προφανές δτι 
ό μτψ. θέλει νά έξηγήσει τούς δρους ό μ ο 
ρ ώ ν  ι κ ά και π ο λ υ γ ω ν ι κ ά ,  που δέν 
αφορούν όμως τήν σύνδεση τών συγχορδιών, 
άλλά τ ή ν  κ ί ν η σ η  τ ώ ν  φ ω ν ώ ν  π ο ύ  
σ υ γ κ ρ ο τ ο ύ ν  τ ι ς  σ υ γ χ ο ρ δ ί ε ς .  
"Εχουμε δέ ό μ ο φ ω ν ι κ ή  κίνηση τών φω
νών δταν κάθε φωνή δέν συγκροτεί μιά α ν ε 
ξ ά ρ τ η τ η  μ ε λ ω δ ι κ ή  γ ρ α μ μ ή  και 
π ο λ υ ψ ω ν ι κ ή  δταν κάθε φωνή συγκροτεί 
μια ανεξάρτητη μελωδική γραμμή που συν
δυάζεται μ’ αυτές πού συγκροτούν οί άλλες 
φωνές. ’Από τά  προηγούμενα φαίνεται πώς 
δέν αποτελεί ή σ υ γ χ ο ρ δ ί α  «μέρος μιας 
συνέχεια κινούμενης παράλληλης μελωδικής 
γραμμής» άλλά ή μελωδική γραμμή μέρος 
τής συγχορδίας. (Συμπληρωματικά: στήν κλα
σική αρμονία δέν υπάρχει περίπτωση νά έ
χουμε κίνηση ταυτόχρονη περισσοτέρων τής 
μιας συγχορδιών, μιά τέτοια ά ν τ  ί σ  τ  ι ξ η 
σ υ γ χ ο ρ δ ι ώ ν  μόνο στή σύγχρονη μουσι
κή συναντιέται).

Τέλος, γ ιά  ένα πρόσθετο λόγο ή σημείω
ση έτσι όπως είναι διατυπωμένη είναι χω
ρίς νόημα: Μεταξύ δ ύ ο  σ υ γ χ ο ρ δ ι ώ ν  
ύττάρχει άρμονική σχέση, είναι όμως χωρίς 
νόημα^ ά ν τ ι σ τ ι κ τ ι κ ή  σ χ έ σ η  τ ώ ν  
φ ω ν ώ ν  π ο ύ  τ ι ς  σ υ γ κ ρ ο τ ο ύ ν .

3 .  ̂ (σημ. 4 8 ). Ψηλότερο καί χαμηλότερο
<*ημείο νότας δέν υπάρχει, μιά καί κάθε νότα 
€χε: καθορισμένο ύ ψ ο ς ,  πού μετριέται σέ 
Η* (περίοδοι άνά δευτερόλεπτον). 'Επ ίσης 
στήν άπόδοση του δρου suspension πού προ
φανώς είναι άντ ί στοίχος μέ τούς γαλλικούς 
Retard καί anticipation  ό μτφ. χρησιμοποιεί 
ενα νεολογισμό: παρατάσεις (το π α ρ α τ ά -  
α ε ι ς τής σελ. 464 στ. 2, άράδα 18η είναι 
^ροψανώς τυπογραφικό λάθος). "Ηδη στά  'Ε λ 
ληνικά οι δροι άποδίδονται: καθυστέρησις
*αί προήγησις.

4. (σημ. 5 0 ). Λέγοντας τ ρ ί τ ε ς  έδώ 
Τ° κείμενο δέν εννοεί τήν τρίτη βαθμίδα μιας 
διατονικής κλίμακας άλλά συνήχηση δύο ψθόγ- 
Vtov, πού άπέχουν κατά διαστήματα τρίτης.

5. (σημ. 5 1 ). Σω στή ή έξήγηατη τοΰ δρου 
διάστημα έκτης (τό άνάλογο ισχύει καί γ ιά  
τό διάστημα τρίτης) άλλά πάλιν έδώ τό κεί
μενο εννοεί συνήχηση δύο φθόγγων πού άπέ
χουν κατά διάστημα έκτης.

6. (σημ. 5 2 ): νεολογισμός, λέγονται πα- 
ρεστιγμένες νότες (ή φθογγόσημα).

7. (σελ. 464, στ. 2, άράδα 12η ως τό 
τέλος). To contra-bass μεταφράζεται: βα
θύφωνα. Νεολογισμός. Ή  καθαρεύουσα λέει: 
βαθύχορδον. Πιο πάνω δμως (σελ. 463, στ. 2, 
άρ. 3 3 ) μεταφράζει σωστά κοντραμπάσσα 
(τά  έγχορδα είναι πλεονασμός).

8. (σημ. 5 7 ). Τ ά  μουσικά διαστήματα 
δέν χαρακτηρίζονται μέ συγκριτικά, είναι μ ι -  
κ ρ ά  ή μ ε γ ά λ α ,  η υ ξ η μ έ ν α  ή έ -  
λ α τ τ ω μ έ ν α  καί καθαρά. Έ δ ώ  τό κεί
μενο εννοεί τον έ λ ά σ σ ο ν α  τ ρ ό π ο  στον 
οποίο βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα εί
ναι δτι τό διάστημα τρίτης πού σχηματίζε
ται μεταξύ τής τονικής καί τής τρίτης βα
θμίδας (σέ φυσική ή σέ συγκεκραμμένη κλί
μακα) είναι τρίτης μικρής. Τό  άντίστοιχο 
(μέ τήν διατύπωση τής σημ. 57 ποιο είναι 
τό αντίστοιχο) στον μ ε ί ζ ο ν α  τ ρ ό π ο  
είναι τρίτης μεγάλης (6λ. σημ. 6 3 ).

9. (σημ. 5 8 ). Λάθος. "Ογδοο είναι ρυθμι
κή ύποδιαίρεση, ενώ όγδοη ή οκτάβα είναι 
αυτό πού γράφει αν άφαιρεθεΐ τό «διαδοχι
κό» (βλ. καί σημ. 5 1 ).

10. (σημ. 6 1 ). ασαφή τά  περί cantus 
firm us (σταθερό μέλος). Οί σχεδιαζόμενες 
άλλες (ή άλλη) μελωδίες πάνω στο cantus 
firm us δέν ξ α ν α γ υ ρ ί ζ ο υ ν  σ ’ α υ τ ό ,  
άλλά άκούγονται πάντα (στή θεωρία τής άν
τ ί στίξης) μ α ζ ί  μέ τό cantus firm us.

Συμπληρωματικά: Cantus firm us δέν εί
ναι ορισμένο μέλος, άλλά τρόπος μέ τον 
οποίο μπορεί νά χρησιμοποιθεί όποιοδήποτε 
μέλος. Κατά  συνέπεια καί ένα μέλος τής 
πρωτόγονης χριστιανικής δυτικής μουσικής 
(γνωστής μέ τό όνομα Γρηγοριανό μέλος) 
μπορεί νά χρησιμοποιηθεί σάν cantus firm us.

Π . (σημ. 62). ‘Ο όρος cadence σημαίνει 
τό σημείο, όπου ύστερα άπό διαδοχή συγ
χορδιών δίνεται ή εντύπωση μιας καταλή- 
ξεως, ή τού τέλους. Είναι άντίστοιχο μέ τά  
σημεία στίξεως τού γραπτού λόγου. Ό  δρος 
μεταφράζεται στά  Ελληνικά  πτώση. Υ π ά ρ 
χουν διάφορα είδη πτώσεων. Ά π ό  τήν μετά
φραση (πού δέν είναι σωστή) φαίνεται ότι 
τό κείμενο εννοεί μάλλον ά π ρ ο σ δ ό κ η τ η ,  
ή μ ί σ ε ι α  ή ή μ ι τ ε λ ή  π  τ  ώ σ  η, άν 
καί τρία μέτρα πριν ά π ’ τό τέλος ένός έργου 
συνήθως τ έ λ ε ι α  π τ ώ σ η  υπάρχει.

12. σελ. 465, στ. 1, άρ. 13 άπό κάτω 
m ouvement s =  μέρη (καί δχι κοττά κινήματα)



13. σελ. 465, στ. 2, άρ. 18 άπό κάτω: 
πρόκειται μάλλον γ ια  πτώσεις.

14. σελ. 463, σ τ. 2, άρ. 9 unissono : ταυ
τοφωνία* καί σημαίνει ότι δύο ή περισσό
τερες φωνές παίζουν τ ις  ίδιες νότες, ένώ 
όμοφωνία σημαίνει άλλο πράγμα (6λ. σημ. 
δική μου 2 ).

I I .  Ε Π Ο Υ Σ ΙΩ Δ Η

1. Συμ. 1 κ.ά. Κλειδοκύμβαλον =  πιάνο, 
γ ια τί λοιπόν ή χρήση αυτού τού μάλλον α
κατανόητου όρου στη θέση μιάς κοινής λέ-
ξεως;

2. σελ. 463, στ. 2, άρ. 19η κ.έ.
πλαγίαυλος : φλάουτο
οξύαυλος : όμιθος
ευθυαυλος : κλαρίνο (καλύτερα: κλαρινέτο)
βαρύαυλος : φαγκότο

‘"Ολα αυτά είναι λέξεις πολύ πιο γνωστές άπό 
τ ις  βαρύγδουπες καθαρευουσιάνικες μεταφρά
σεις. Δέν πρόκειται να χαθεί ή γλώσσα άπό 
μερικές ξένες λέξεις. (Γ ια  τά έ γ χ ο ρ δ α  
κοντραμπάσσα δές σημ. δική μου 7 ).

3. (σελ. 464, στ. 1, άρ. 1). Έ ν ώ  τόσες
επεξηγήσεις υπ-άρχουν γ ια  πράγματα μάλ
λον άσήμαντα (όπως τά  αμέσως προηγού
μενα), γίνεται μια λανθασμένη απόδοση του 
όρου basset horn. To basset horn (ίταλ. 
corno d i basseto είναι όργανο που μοιάζει 
μέ το κλαρινέτο άλτο σέ φά καί σήμερα δέν 
χρησιμοποιείται. Γ Γ  αυτό τά  έργα που εΐναι 
γραμμένα γ Γ  αυτό παίζονται συνήθως σέ 
κ λ α ρ ι ν έ τ ο  ά λ τ ο  σ έ  φά .  ‘Ελληνική 
άπόδοση τού όρου υπάρχει: βαθυκέρας (6λ. 
Μεγ. ‘Ελλ. Έ γ κ υ κ λ . τόμ. Ι Α ' ,  σελ. 726) 
ή ή μεταφορά άπό την ιταλική: Κόρνο ντί
μπασσέτο (6λ. Ch. K o lch lin  : L e s  In stru 
ments a  vent (σελ. 52-53)—Que s a is - je  άρ. 
267 καί H . R iem an n  : D ictionnaire  de M u- 
sique γαλλ. μτφ. G . H u m b ert—ed. P a yo t, 
1931, σελ. 2 8 5 ).

Συμπληρωματικά σημ.: Υπ ά ρ χει ασυνέ
πεια στην μετάφραση: την μιά φορά εύ-
θύαυλος, την άλλη κλαρινέτο, τρομερά άσχη
μο γιά  τον άκατατόπιστο αναγνώστη. ’Αλλά 
καί γ ιά  τον ειδικό ή παράλειψη τής λέξης 
άλτο μπορεί νά δημιουργήσει συγχύσεις μιά 
καί υπάρχει κλαρινέτο (μικρό) σέ φά. Ε π ί 
σης δέν είναι σωστό όργανα που δέν χρη
σιμοποιούνται νά Ονομάζονται μέ τό όνομα 
τού όργάνου που τά αντικαθιστά (άλλωστε 
τό κείμενο λέει basset horn.

5 . (σελ. 464, στ. 1, άρ. 15η) C la v ie r.
Ό  όρος έκφράζει όλα τά όργανα που έχουν 
κλαβιέ, άλλά συνήθως άναφέρεται σ ’ αύτά· 
πού είναι νοητά ή ατούς προγόνους τού πιά
νου (c lav iw id e). "Αν τό κείμενο έννοΰσε 
κλειδοκύμβαλο (όπως γράφει ό μτφ.) θά 
πρεπε νά λέει piano, άρα μάλλον έννοεί τό 

τσέμπαλο (ιτ. cem balo, γαλλ. clavecin , 
ά γγλ. harpshichord) ή τό κλαβικόρντε άντί- 
στοιχες μεταφράσεις συνεπείς μέ τό «κλει
δοκύμβαλου: κλαβικύμβοώον καί κλειδόχορ-
δον).

6. (σελ. 464, στ. 1, άρ. 20η) άπό κάτω 
γράψει σι ύψεσις καί εντός παρενθέσεως ά- 
ναφέρει μι ύφεσις. Μάλλον τό δεύτερο είναι 
μιά καί αυτή ήταν ή άγαπητή τονιτικότητα 
των Μοτσώνων (βλ. J .  V .  H a q u a rd : M ozart, 
σελ. 176—ed du Seuil).

7. σελ. 465, στ. 2, 18η άρ.: καλύτερίΗ
μετάφραση: συγχορδίες σ τ ή ν  πρώτη α
ναστροφή.

Αυτά, καί έλπίζω νά μή μού ξέφυγε τίποτα 
σημαντικό καί γ ιά  τήν άποκατάσταση των 
πραγμάτων άλλά καί γ ιά  τήν, χωρίς υποχρέω
ση, ικανοποίηση τού μεταφραστού.

Φιλικά
Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Γ Ι A N N O Σ  

Ίπποκράτους 61 
Ενταύθα (Τ . 144)

Μερικές άναγκαίες προσθήκες

Τό  μελέτημα τού κ. Γιάννη Μότσιου, «Χει
ρόγραφα “ Περί γραμματικής μεθόδου” των 
Λειχ ουδών» («Επιθεώρηση Τέχνης», τ. 21 
(1 9 6 5 ), άρ. 1 2 4 -1 2 5 , σ. 3 3 8 - 3 4 3 )  καί 
ο1 εύστοχες παρατηρήσεις τού κ. Σ .Γ .  (δ.π. 
άρ. 126, σ. 5 0 9 ), μού δίνουν τήν ευκαιρία 
νά προσθέσω τά  άκόλουθα:

Σ το  β ' τόμο των «Κεφαλληνιακών Συμμί- 
κτων» τού Ή λ ία  Τσιτσέλη (σ. 631) δίνον
ται τά έξής συμπληρωματικά στοιχεία στον

α ' τόμο (σ. 351 - 3 6 2 )  γ ιά  τούς δυο κεψοfr- 
λονίτες λόγιους:

« Λ ε ι χ ο ύ δ η ς  ή Λ υ κ ο ύ δ η ς ,  Ί  ω-  
α ν ν ί κ ι ο ς :  (3 5 1 ) .  Περί τούτου πολλ<Χ
γράψει ό Ρώσος λόγιος N ik . Sikhatscheff» 
τφ 1902. Τού σοφού συμπολίτου σο)ζετσ* 
καί είκών εν Πετρουπόλει».

« Λ ε ι χ ο ύ δ η ς  ή Λ υ κ ο ύ δ η ς ,  Σ ω 
φ ρ ό ν ι ο ς :  (3 5 6 ) .  Άπελθών είς Ρωσία* 
μετά τού αΰταδέλφου του Ίωαννικίου,



έγκατάστασιν έν Μόοτχςχ, διήλθε διά Μολδο
βλαχίας, έκεΐ δ' ευρε καιρόν να έγκωμιάση 
τώ 1683, κατά Δεκέμβριον, τον ήγεμόνα Σ ε- 
βράνον, διά λόγου πανηγυρικού. Ό  λόγος 
ουτος, έν ώ χαρακτηρίζεται αρκούντως ό 
ττρός τον Σεβράνον σεβαμός * Ελλήνων και 
Ρωμούνων, άφιερώθη τώ άνεψιώ τού ήγεμό- 
νος Κωνσταντίνα) τφ Μπραγκοβάνα), και σώ
ζεται έν τώ άρχεία) του μακαρίτου Ά θ . Πα- 
παδοπούλου - Κεραμέα>ς, του γνωστού διψήτο- 
ρος καί κριτού της μετά τό 1453 ελληνικής 
γραμματείας, ο στις έσχάττει καί τήν εκδοσιν 
του έργου «Ελληνικά  κείμενα χρήσιμα έν τη 
ιστορία τής Ρωμουνίας», έν οίς καί ό λόγος 
εκείνος του Λειχούδη τίτλον φέρων Κ ο ι ν ή  
χ α ρ ά .  Άλλ* ό θάνατος τού λογίου άνδρός 
έματαίωσε συν άλλοις καί τήν εις φως δη- 
μοσίευσιν τού έργου έκείνου».

Ά γ ν ω σ το  έττίσης χε τής Γραμματικής των 
αδερφών Λειχουδών υπάρχει στον ύπ* άριθ. 
838 π  ατ μι αχό κώδικα, πού ελπίζω πώς σύν
τομα θά έκδοθεΐ.

Δέ θεωρώ άσκοπο νά παραθέσω τή γνω
στή σέ μένα βασική βιβλιογραφία γ ιά  τούς 
κεφαλονίτες λόγιους, μέ τήν ελπίδα πώς ή 
έρευνα θά συνεχιστεί καί θά προωθηθεί.

1. Ά  λ. Λ  α  σ κ ά ρ ε ω ς, Ί  στορική έπο- 
ψις περί τής έν Μόσχα ‘Ελληνικής ’Ακα
δημίας κατά τόν Ι Ζ '  καί ΙΗ '  αιώνα, ή
τοι περί τών αδελφών Λειχουδών Ίω α ν- 
νικίου καί Σωφρονίου, «Περιοδ. ‘Ελλην. 
Φιλολ. Συλλ. Κων)πόλεως», τ. Β '  (1 8 6 4 -  
1865), τ. Ζ  , σ. 2 4 - 6 4 .

2. Μ .Κ .  Π α ρ α ν ί κ α ,  Σχεδίασμα κλπ., 
έν Κων)πόλει 1867, σ. 73 -  74 καί 180 - 
181.

3. Κ  . Ν . Σ  ά θ α, Νεοελληνική Φιλολογία 
κλπ., έν Άθήναις 1868, σ. 3 5 8 -3 7 1 .

4 . Κ . Ν . Σ  ά θ α, Νεοελληνικής φιλολογίας 
καί ιστορίας ανάμικτα. Ό  έν Μολδοβλα
χία  Ελληνισμός προ τών Φαναριωτών, 
περ. «Πανδώρα», τ. ΙΘ ' (1 8 6 8 ), φυλλ. 
448, σ. 3 0 5 -3 1 0 ,  φυλλ. 449, σ. 321 - 
326.

5 . Ά ν δ ρ .  Δ η μ η τ ρ α κ ο π ο ύ λ ο υ ,  ’Ο ρ 
θόδοξος ‘Ελλάς κλπ., Έ ν  Λειψία 1872, 
σ. 1 7 2 -1 7 3 .

6. M a r i n o  e N i c o l o  P i g n a t o r e ,
M emorie storiche e critich e  d e ll’ isola 
Cefalonia Veneta, C o in p ilata  [sic] d a,— 
Corfu , 18c9 t I I  σ. 249 έπ.

7 . Ά θ .  Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ  -  Κ έ ρ α 
μ έ  ω ς, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη κλπ., 
Έ ν  Πετρουπόλει 1899, τ. 4ος, σ. 1 6 6 - 
170.

8. N i k .  S i k h a t s c h e f f ,  Εικόνα τού *!-
ωαννικίου Λειχούδη (σε ρωσική γλώ σσα), 
Πετρούπολη 1902.

9 . Π . X  ι ώ τ  η; Ί  στορικά άπομνημονεύμα- 
τα  Έπτανήσου. Βιογραφίαι. Λαυράγκας 
Διονύσιος, Λειχούδαι Ίωαννίκιος καί Σ ω 
φρόνιος, περ. «Αι Μούσαι» (Ζακύνθου), 
τ. Ι Β '  (1 9 0 2 -  1904), φ. 272, σ. 4 - 5 .

1 0 .  Ά θ .  Π α π α δ ό π ο υ λ ο υ  -  Κ έ ρ α 
μ έ  ω ς, Διάφορα έλληνικά γράμματα, έκ 
τού έν Πετρουπόλει Μουσείου τής Α .Ε . 
τού κυρίου N ik . N ikh atsch eff, έκδιδόμε- 
να μετά παραρτήματος καί προλόγου, 
Έ ν  Πετρουπόλει 1907, σ. γ ' ,  σημ. 1.

11. Ή  λ .  Τ σ ι τ σ έ λ η ,  Κεφαλληνιακά Σύμ- 
μικτα, τ. Α ',  Έ ν  Άθήναις 1904, σ. 351 - 
362, τ. Β ' ,  Έ ν  Άθήναις 1960, σ. 631.

Αθήνα, 26.1.1966.
Ευχαριστώ γ ιά  τή φιλοξενία 

Α .  Π .
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Σ Χ Ο Λ Ι Α

Τ ο  Δ ι ά γ γ ε λ μ α

Μέ κατάπληξη ακούσε ό ελληνικός λαός 
τό βασιλικό διάγγελμα τής Πρωτοχρονιάς να 
κηρύχνει τον πολιτικό ρατσισμό καί νά προ
βάλλει σαν επίσημο δόγμα του έκτροχιασμέ- 
νου πολιτεύματος τον εθνικό διχασμό.

Οί προθέσεις πού διαπνέουν τούς συντά
κτες τού κειμένου είναι βέβαια ολοφάνερες. 
"Όποιοι κι άν ήταν όμως οι σκοποί και οΐ 
προσδοκίες τους, βρέθηκαν διαψευσμένοι μόλις 
ήρθαν σ ’ επαφή μέ την πραγματικότητα. Υ 
πήρξε τόσο μεγάλο καί τόσο καθολικό τό 
κύμα των διαμαρτυριών πού ξεσηκώθηκε ά π ’ 
όλες τ ίς  πλευρές, ώστε οι αντισυνταγματικές 
ενέργειες βρέθηκαν απομονωμένες κι άκάλυ-

πτες. Αποδσκιμάστηκαν έμμεσα άλλα σαφέ
στατα κι άπό τό ίδιο τό κόμμα τής Δεξι άς.

Οσο γ ιά  τό λαό —  γιά  τούς απλούς αν
θρώπους άπό κάθε παράταξη, μήτε τών πιο 
δεξιών εξαιρούμενων —  ποτέ δέν αίσθάνθηκε 
τόσο ενωμένος καί τόσο απρόθυμος γ ιά  μι
σαλλόδοξες περιπέτειες, όσο τη στιγμή πού 
ακούσε νά τον καλούν οτέ διχόνοια. Κ ι αυτό 
τό απροσδόκητο (γ ιά  τούς συντάκτες του
διοτγγέλματος) αποτέλεσμα εΐναι τό πιο χα
ροποιό καί τό πιο ουσιαστικό άπ* όσα 
στοιχεία συνθέτουν τη θλιβερή, κατά τα  άλ
λα, έναρξη τής καινούριας χρονιάς.

Δ ί φ ρ α γ κ α  κ α ί  λ ι λ ι ά

Τη στιγμή πού ή χώρα βυθίζεται όλο καί 
πιο πολύ στην οικονομική άποτελμάτωση, καί 
πού ή κυβέρνηση τών άνδρεικέλλων αποφα
σίζει νά επιβάλει καινούριες βαρύτοττες φο
ρολογίες άνερχόμενες σέ 8,2 δις, ή ευφυέστα
τη Αυλή μας άποφάσισε νά παραστήσει τή 
γενναιόδωρη. Κάνοντας πώς τάχα δέν ξέρει ότι 
ή δυσμενής πορεία τών οικονομικών είναι 
άμεσο άπότοκο τού Ίουλιανοΰ πραξικοπή
ματος, έσπευσε νά προσφέρει σάν συμβολή 
γ ιά  τήν έπανόρθωση του κακού κοτζάμ δυο 
εκατομμύρια!

Τό  μέγεθος τής πανέξυπνης χειρονομίας γ ί
νεται κατάδηλο άμέσως μόλις τό μεταφέ
ρουμε σέ προσιτότερες στήν κοινή άντίληψη 
άναλογίες: « Σά ς έκαμα ζημία δυο χιλιάδων 

110 όκτακοσίων δραχμών; ‘Ορίστε, λάβετε εν δί-

δραχμον καί έχω τήν πεποίθησιν ότι θέλετε^ 
μέ ευγνωμονεί διά τήν χειρονομίαν μου»!

Καί σάν νά μήν έφτανε ή τόση επίδειξη 
άνοιχτοχεριάς, βιάστηκε ύστερ* άπό λίγες μέ
ρες νά προβεΐ σέ καινούρια χειρονομία —  ή 
άνεξάντλητη! Μοίρασε μέ τή σέσουλα παρά
σημα καί μετάλλινες διακρίσεις σέ πνευμα
τικούς ανθρώπους, έλπίζοντας πώς ή άποδος 
χή θά σημαίνει καί σιωπηρή συναίνεσή τους 
στο άντισυνταγματικό διάγγελμα πού έτοί- 
μαζε σ τα  σκοτεινά, γ ιά  νά τό ξεφουρνίσει 
λίγες ώρες μετά τήν άπονομή τών παρασή*^ 
μων. Μά είναι άλήθεια τόσο άφελής, ώστε w | 
φαντάζεται ότι μέ δίφραγκα καί μέ λιλιά θά 
κάνει τό λαό νά τήν νομίσει άλλιώ τικη% π’ δ,τι 
πραγματικά εΐναι;



Ή  παράδοση της Νομικής Σχολής

*0 καθηγητής τού Διοικητικού Δικαίου κ. 
Φαίδων Θ. Βεγλερής ίσωσε την τιμή και της 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 'Αθηνών 
καί των νομικών διδασκάλων, πού κάποιος 
θλιβερός έκπρόσωπός τους είχε γίνει το κα
λοκαίρι ό άθλιέστερος νομικός άπολογητής 
τής άνωμαλίας. Με δυο έμπεριστατωμένα άρ
θρα του, πού δημοσιεύτηκαν σε καθημερινή 
εφημερίδα, κατάγγειλε τό Ίουλιανό πραξικό
πημα καί τό βασιλικό πρωτοχρονιάτικο διάγ
γελμα καί τα  ξετίναξε άπό συνταγματική 
πλευρά, άποδείχνοντας με άδιάσειστα νομικά

«Λ ο ύ ν

*0 «Λούνα 9» προσεληνώθηκε όμαλά! Νά 
ή μεγάλη είδηση τών πρώτων ή μερών του 
Φλεβάρη. Ή  σοβιετική επιστήμη καί τεχνική 
δουλεύοντας σιωπηλά καί συστημοτηκά, χω
ρίς προπαγανδιστικές τυμπανοκρουσίες καί 
έπιδιώξεις αθλητικών ρεκόρ, έκανε τό με
γάλο άλμα: άνοιξε τό δρόμο γ ια  τούς άλ
λους πλανήτες. Τώρα πια στήν προαιώνια 
σιωπή τού δορυφόρου τής γής, τα  σήματα 
του «Λουνα 9» βεβαιώνουν τή μεγάλη νίκη 
του άνθρώπου. Μια νίκη όχι μόνο υλική, πά-

‘Ελληνική Φιλοξενία

"Ένας επιστήμονας διεθνούς κύρους, ό *Α- 
νατολικογερμανός καθηγητής του Πολυτε
χνείου τής ΦράΤμπεργκ κ. *Έριχ Ράμμλερ, 
κοώείται άπό τό Σύλλογο Πολιτικών Μηχα
νικών νά μετάσχει στο συνέδριο του συλλό
γου, καί άπό τό δήμαρχο 'Αθηναίων γ·.ά νά 
προσφέρει τις  συμβουλές του γ ιά  τό έργοστά- 
σιο Φωταερίου πού πρόκειται να ιδρυθεί.
Ό  κ. Ράμμλερ έρχεται στήν 'Ελλάδα, μαζί 
με δυο άλλους συμπατριώτες του επιστήμο
νες, παρά τό γεγονός δτι ή έλληνική κυβέρ
νηση έθεσε όρους μειωτικούς, όπως ή θεώ
ρηση τών διαβατηρίων άπό τή διασυμμαχική 
έπιτροπή του Ά ν .  Βερολίνου καί, προπαν
τός νά μήν έμφανισθοΰν ώς έκπρόσωποι κρά
τους στο συνέδριο. Ή  διασυμμαχική έπι
τροπή δεν θεώρησε τό διαβατήριο του κ. 
Ράμμλερ ό όποίος ωστόσο δέχτηκε νά έρθει 
άφου τού διαβιβάστηκε βεβαίωση τού δη
μάρχου Αθηναίων ότι τό ζήτημα θά παρα- 
καμφθεΐ μέ τήν παροτχώρηση ειδικής άδειας 
οπό άεροδρόμιο —  laisser passer —  σύμ
φωνα μέ υπόσχεση τού ύφυπουργου Ε ξ ω τ ε 
ρικών κ. Ρέντη. * Ως έδώ τά πράγματα μπα
λώνονταν όπως -  όπως: Καλούμε ένα παγκό
σμια μοναδικό στήν εΙδικότητά του έπιστή- 
μονα νά έρθει νά μάς προσφέρει φιλικά τις 
ύπηρεσίες του και τον καλούμε... υπό όρους, 
έ ρ χ ε τα ι παρ' δλ’ αυτά μέ γενναιοψυχία. 
Καί τότε τί γίνεται; Τον σταματάνε στον

επιχειρήματα, δτι είναι απολυταρχικές έκδη- 
λώσεις, πού παραβιάζουν κατάφωρα τον Κα 
ταστατικό Χάρτη τής χώρας καί τήν άρχή 
τής Λαϊκής Κυριαρχίας. Μέ τά κείμενά του 
αύτά ό κ. Βεγλερής συνεχίζει τήν δημοκρα
τική Ιστορία τών καθηγητών τής Νομικής 
Σχολής, πού στάθηκαν πάντα άντιμέτωποι 
στήν άπολυταρχία, στή δικτατορία, στο φα
σισμό, συνεχίζει τήν ωραία παράδοση τών 
Σαρίπολων, πατέρα καί γιού, τού Θρασύ
βουλου Πετιμεζά, τού ’Αλέξανδρου Σβώλου. 
ι0  πνευμοττικός κόσμος επιδοκιμάζει.

α 9»

νω στή φύση, πού τόσο ζηλότυπα κρατάει 
τά μυστικά της καί τόσο ζηλότυπα άντι- 
στέκεται στήν κατάχτησή της, αλλά καί 
μιά νίκη ήθική πάνω στον Τδιο τον έαυτό 
του: ό άνθρωπος πού γιομάτος πεσιμισμό
έβλεπε τον έαυτό του άλυσσοδεμένον στή 
γήινη κατοικία του, ένιωσε ξαφνικά νά φυ
τρώνουν φτερά στούς ώμους του καί ττετιέ- 
ται όλο όρμή καί αισιοδοξία στούς άλλους 
πλανήτες. Τό επίτευγμα τού «Λούνα 9» είναι 
μιά νίκη τής έλπίδας καί τής αισιοδοξίας.

η «Στώμεν καλώς»

έλεγχο διαβατηρίων κρατούμενο στο «τράν- 
σιτο». Μετά άπό ενέργειες τού Συλλόγου 
Πολιτικών Μηχανικών καί τού βουλευτή κ. 
Άναγνωστόπουλου, επιτρέπεται στο γηραιό 
καθηγητή (πού, άς σημειωθεί, πάσχει άπό 
καρδιακό νόσημα) νά κοιμηθεί σ* ένα ξενο
δοχείο. Τήν άλλη μέρα τό πρωί όμως συλ- 
λαμβάνεται άπό δυο άστυνομικούς καί μετα- 
φέρεται πάλι στο τμήμα τού άεροδρομίου 
όπου κρατείται άλλη μιά μέρα ώς τό βράδυ, 
όπότε τού δίνεται προσωρινή... άμνηστία γ ιά  
νά διανυχτερέψει στο ξενοδοχείο. Καί τό πρωί 
...έχει ό Θεός. Νέα σύλληψη καί άσψαλώς 
αυτή τή φορά άπέλαση. Γιατι παρ’ όλες τίς  
ένέργειες δημάρχου, Συλλόγου Πολιτικών Μη
χανικών καί όλόκληρου του συνεδρίου, παρά 
τήν άγανάχτηση πού προκάλεσε σ ’ όλο τον 
τεχνικό καί επιστημονικό κόσμο ή άχαραχτή- 
ριστη μεταχείριση τού κορυφαίου επιστήμονα 
(σά νά ήταν «διεθνής τυχοδιώκτης», δπως 

έγραψε άκόμα καί έφημερίδα τής δεξιάς), ό 
ύπουργός δημοσίας... προφυλάξεως δηλώνει 
δτι «άπλώς» τίποτα δέ συμβαίνει, μόνο δέν 
τού έπιτρέπεται τού προσκεκλημένου μας «νά 
είσέλθη εις τό έλληνικόν έδαφος».

Μή μάς πείτε... Αυτά μόνο εις τό έδαφος 
τής Μπανανίας μπορούσαν νά συμβούν. Στώ - 
μεν καλώς λοιπόν... ώσπου νά ξαναπιάσουμε 
τήν τσάντα τού πλασιέ είδών τής ήμέρας 
καί τής νυκτός.



Ή  δολοφονία του Μπέν Μπαρκά

Έ ν α  άττό τα ειδεχθέστερα πολιτικά εγ
κλήματα της μεταπολεμικής εικοσαετίας, πού 
οι λεπτομέρειες του άποκαλύφθηκαν τελευ
ταία, ή δολοφονία του μαροκινού δημοκρα
τικού ήγέτη Μπέν Μπαρκά έχει αναστατώσει 
τή γαλλική κοινή γνώμη και έχει έξεγείρει. 
τις  συνειδήσεις τών δημοκρατικών ανθρώπων 
σ ’ δλο τον κόσμο.

Έ γ κ λ η μ α  καθαρά φασιστικής - χιτλερικής 
έμπνευσης, διαπράχτηκε όχι στο Τέξας, άλλά 
μέσα οπήν καρδιά τής κοττεξοχήν δημοκρα
τικής χώρας του δυτικού κόσμου, χάρη στον 
καταχθόνιο μηχανισμό τών διάφορων ύπερ
κρατικών Κ Υ Π , πού διαθέτουν στην υπηρεσία 
τους καί πληρωμένους γκάγκστερς. Έμπνευ- 
στές και οργανωτές του έγκλήματος οί Ιδεο
λογικά όμογάλακτοι αδελφοί έκείνων πού ό
πλισαν το χέρι τών δολοφόνων του Λουμού- 
μπα, τού Λαμπράκη, το0 Κέννεντυ, τού πορ- 
τογάλου άντιφασίστα στρατηγού Ντελβάγκο. 
Οί ίδιοι άνθρωποι πού ε^θύνονται γιά  το 
αΤμα χιλιάδων αγωνιστών τής έλευθερίας στο 
’Αλγέρι καί στην ’Αγκόλα, στην Ισ π α ν ία  
καί την ‘Ελλάδα, στον Ά γ ι ο  Δομίνικο καί 
στο Βιετνάμ.

"Οσον άφορα τούς άμεσους υπεύθυνους

καί ειδικούς εκτελεστές τής άνόσιας αυτής 
πράξης, έπισημαίνεται πώς ή αυλή τού Μα
ρόκου από καιρό έχει καταργήσει τό σύντα
γμα, εφαρμόζει τό δόγμα «ό βασιλεύς κυβερ
νά», θεωρεί «μίασμα» όλους όσους δέν υπο
τάσσονται στις μοναρχικές φασιστικές άντι- 
λήψεις της, καπηλεύεται τον άντικομμουνισμό 
γιά  νά φιμώσει καί νά εξοντώσει τούς εχθρούς 
της. Καί τό ζήτημα είναι ότι βρέθηκαν οί 
συναυτουργοί καί συνένοχοι μέσα στο θερμο
κήπιο πού δημιούργησε στη Γαλλία ή προ
σωπική έξουσία τού Ντέ Γκώλ.

Ό  πνευματικός κόσμος τής χώρας μας 
εκφράζει τον αποτροπιασμό του καί την ά
γαν άκτησή του γιά  τό στυγερό έγκλημα πού 
όργάνωσε ή αντιδραστική μοναρχική κλίκα 
τού Μαρόκου καί τό έξετέλεσε σέ σύμπραξη 
μέ τό διεθνές φασιστικό συνδικάτο τού έγ
κλήματος. Ενώνει τη φωνή του μέ τίς διαμαρ
τυρίες τής παγκόσμιας δημοκρατικής κοινής 
γνώμης καί εκφράζει την πεποίθηση πώς θά
ικανοποιηθεί ή γενική άπαίτηση νά άποκα- 
λυφθούν όλοι οί ένοχοι, όπου κι άν στέκονται 
γ ιά  νά πέσει στο κεφάλι τους βαρύ τό πε
λέκι τής ανθρώπινης Δικαιοσύνης.

Περί «Περιθάλψεος»

Τ ά  προβλήματα πού άντιμετωπίζει σήμε
ρα ή ‘Ελλάδα, κανείς δέν μπορεί νά μήν τά 
ξέρει γιατί πήραν τούς δρόμους καί Φωνά
ζουν. Τό Κυπριακό στριφογυρίζει σταθερά 
τό οικονομικό είναι μονιμοποιημένο, τό κυ
βερνητικό πλέει πάνω στον άφρό, ή υδρο
κέφαλη πρωτεύουσα ονομάστηκε άπ* τούς π ο
λεοδόμους της «ό μέγας άσθενής —  ό αθε
ράπευτος», ό πληθυσμός τής χώρας άντίς φυ
σιολογικά νά πληθαίνει, κατσιάζει ά π ’ τη 
μετανάστευση, οί άρρωστοι κινδυνεύουν άπ* 
τή φαρμακονοθεία, οί πολιτικοί κρατούμενοι, 
όχι δέν έλευθερώνουνται, μά πληθαίνουν μέ 
τούς στρατιωτικούς τού «’Ασπίδα», οί Α 
θηναίοι πάνε στ ή δουλειά τους σκαρφαλω
μένοι σέ φορτηγά σάν τον καιρό τής κατο
χής, γιατί έπί δυο έβδομάδες άπεργοΰν τά 
συγκοινωνιακά χωρίς οί άρμόδιοι νά ενοχλούν
ται, τό «μίασμα» απειλεί έπιπλέσν όλη την 
έπικράτεια, καί τά  λοιπά.

Πάνω στην ώρα μαθεύτηκε πώς ή έλλη- 
νική σημαία, μαζί μέ κάμποσες άλλες, κυ

ματίζει στη Σαϊγκόν, σέ ειδικό πανώ μιάς 
πλατείας, μέ τό λυρικό επίγραμμα: «Τά έ- 
λεύθερα έθνη μάς βοηθούν». Ό  έλληνικός λαός 
μή γνωρίζοντας τί είναι αυτή ή βοήθεια πού 
συμβολίζει ή σημαία του τού «έλεύθερου 
έθνους» ρωτούσε νά μάθει. « Ια τρ ική  περί- 
θαλψις» απάντησε στριμωγμένη ή έλληνική 
κυβέρνηση.

Ά ν  δέν ήταν ζήτημα τόσο σοβαρό, θά 
γινόταν ένα καλό κομμάτι καλοκαιρινής έπι- 
θεώρησης. Ή  Ε λ λ ά δ α  πού περιφέρεται κάθε 
λίγο καί λιγάκι μέ τό δίσκο τής ζητιανιάς 
γιά  νά τήν έλεήσουν οί πλούσιοι μέ καμτόσα 
(τελευταίως) καλαμποκοειδή προϊόντα, βοηθεί 
τ ίς  αμερικανικές δολοφονίες στο Βιετνάμ. 
'Έ να ς  λαός πού βασανίστηκε έπί αιώνες άπό 
κάθε λογής ταπείνωση κι άδικία, δίνει την 
«περίθαλψή» του γιά  νά καίγονται ζωντανά 
τά  γυναικόπεδα στην ’Ασία.

Ή  παρούσα έλληνική κυβέρνηση μένει χρε
ώστης γ ιά  μιά άκόμα πράξη της απέναντι 
στον έλληνικό λαό.

Πνευματική ελευθερία κα'ι άντικομμουνισμός

Μαίνονται πάλι οί Ήρωδιάδες τού άντικομ- 
μουνισμού ά π ’ άφορμή τη δίκη κατά τών σο
βιετικών συγγραφέων Σινιάφσκι καί Ντάνιελ. 
Μέ υποκριτικό πάθος μιλούν γιά  έλευθερίες 

112 καί δημοκρατία οί έπιφυλλιδογράφοι τής «’Α 

πογευματινής»/ τής «Καθημερινής» καί τών 
άλλων εντύπων τής δεξιάς, πού, χρόνια τώ
ρα, όταν δέν έξυμνούν, αποσιωπούν συστη
ματικά όλες τ ίς  παρανομίες καί τά  έγκλή- 
ματα τού νεοφασισμού στή χώρα μας, την



ωμή καταπάτηση τών άνθρωττίνων δικαιωμά
των, τής έλεοθερίας και τής εθνικής ανεξαρ
τησίας άπό τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό 
και τούς υπηρέτες του.

Μέ τό θόρυβο πού ξεσήκωσαν οΐ έμμισθοι 
σοβιετολόγοι, ξύπνησαν άπό τό λήθαργο τους 
καί μερικοί «ελεύθεροι» και «άδέσμευτοι» 
πνευματικοί άνθρωποι καί αποφάσισαν νά 
ξιφουλκήσουν, έκ του ασφαλούς, υπέρ τών 
δικαιωμάτων του πνεύματος. Πρέπει να έχει 
χάσει τήν αίσθηση του γελοίου ό κ. Πέτρος 
Χάρης, λ.χ. πού έμεινε έπιδεικτικά άπαθής 
καί αδιάφορος μπροστά στήν πανελλήνια δημο
κρατική εξέγερση ύστερα άπό τό ίουλιανό 
πραξικόπημα γιά  νά θέλει τώρα νά παρα- 
στήσει τον άγαναχτισμένο μέ τη δίωξη τών 
σοβιετικών συγγραφέων. Οί τέτοιου είδους 
υπέρ μ ocx οι τής πνευματικής ελευθερίας μάταια 
πασχίζουν νά πείσουν τό κοινό γιά  τήν εί- 
λικρίνειά τους, δταν δέν βγάζουν τσιμουδιά 
γιά  τις  άντι δημοκρατικές διώξεις, τ ις  αυθαι
ρεσίες του Ε ΙΡ ,  τη λογοκρισία καί τις άλ
λες άσχημίες πού πολλαπλασι άστηκαν τούς 
τελευταίους μήνες στή χώρα μας.

Πέρα α π ’ αυτό δμως, είναι λυπηρό τό γεγο
νός πού έδωσε τήν ευκαιρία καί τό πρόσχη
μα οπτήν άντικομμουνιστική προπαγάνδα νά 
δημοκοπήσει σε βάρος του  σοσιαλιστικού 
κράτους, σέ βάρος τών κατακτήσεων τής σο
σιαλιστικής δημοκροττίας. Οί πνευματικοί άν
θρωποι πού αγωνίζονται πραγματικό γ ιά  τή 
δημοκρατία καί τήν ελευθερία τής σκέψης

στον τόπο μας διαπιστώνουν πώς ό τρόπος 
μέ τον όποιο άντι μετωπίστηκε ή περίπτωση 
Σινιάφσκι καί Ντάνιελ δέν άνταποκρίνεται 
στά ιδανικά πού υπερασπίζονται οί προοδευ
τικοί δκχνοούμενοι σ* δλο τον κόσμο, σ τις 
πεποιθήσεις τους πώς οί ιδέες μπορεί καί 
πρέπει νά άντιμετωπίζονται μόνο μέ τις  ιδέες. 
"Οσο κι άν είναι επιλήψιμα ή δυσφημηστικά 
τά έργα πού κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό 
οί δύο συγγραφείς, τό περιεχόμενό τους καί 
ή πράξη αυτή γενικά έπρεπε νά αντιμετωπι
στεί —  καί θά άντιμετωπίζονταν έτσι πιο 
πειστικά καί αποφασιστικά —  μέ δλα τά 
μέσα του ιδεολογικού μετώπου καί δχι μέ 
ποινική δίωξη. Σήμερα ή άκτινοβολία του 
σοσιαλιστικού ουρανισμού, οί ιδέες τής κοι
νωνικής δημοκροττίας καί οί κατακτήσεις τού 
σοβιετικού πολιτισμού είναι τόσο ισχυρές 
καί ακλόνητες ώστε κάθε δυσφήμηση ή δια
στρέβλωση τής άλήθειας νά μπορεί νά άντι- 
μετωπισθεΐ αποτελεσματικά μέ δλα τά  δπλα 
τού ιδεολογικού διαλόγου, μέ τήν άνοιχτή 
συζήτηση, τήν κριτική καί άντικριτική.

Ή  «’Επιθεώρηση Τέχνης» εκφράζει τήν πε
ποίθηση πώς θά αναθεωρηθεί σύντομα ή ά- 
πόφαση σέ βάρος τών δύο σοβιετικών συγ
γραφέων, όχι γ ιά  νά δικαιώσει οτύτούς και
τό έργο τους, άλλά γιά  νά άποκοτατσταθούν 
οί άρχές σ τις  οποίες πιστεύουν καί γ ιά  τΐς 
όποιες άγωνίζονται οί προοδευτικοί διανοού
μενοι σ ’ δλο τον κόσμο.

Οί παγκόσμιός...γνωστοί

Ή  «Καθημερινή» αύλαρχίνα κάνει... πνεύ
μα μέ τό όνομα ένός ποιητή πού ύπογράφει 
τό τηλεγράφημα διαμαρτυρίας γ ιά  τήν κα
ταδίκη τών δύο σοβιετικών συγγραφέων χω
ρίς νά είναι... «παγκοσμίως γνωστός»!

Καλούμε τήν πολύξερη νά μάς πληροφο
ρήσει πόσοι καί ποιοι άπό τούς διανοούμε
νους συνεργάτες της είναι «...παγκοσμίως 
γνωστοί». Ε π ίσ η ς , άπό πότε ή έλεύθερη εκ
δήλωση τής συνείδησης ένός ανθρώπου μπο

ρεί νά άποτελέσει έναυσμα γιά  νά χρησιμο
ποιηθεί τό έπίθετό του σάν στοιχείο άνοστης 
λοιδωρίας καί χυδαίας πολιτικής εκμετάλ
λευσης.

Ε μ ε ίς  πάντως έχουμε νά τής πούμε κάτι: 
"Οσο καί νά θέλουν νά παραστήσουν τούς 
υπερασπιστές τών «ελευθεριών» οί διαβόητοι 
Ή ρακλείς τής Δεξιάς, τό πραγματικό τους 
πρόσωπο δέν κρύβεται.

Γιατί χαίρεται ό κόσμος...

Τό βασιλικό ίδρυμα ραδιοφονίας προκα- 
λεί καί πάλι άναστάτωση. Στήν ταχτική πτω- 
ματολογία, σοβιετολογ ία καί μιασματολογία 
πού μολύνει μόνιμα τούς ελληνικούς αιθέρες, 
τό πρότυπο αυτό τού «ελευθέρου κόσμου» 
—  πού λογοκρίνει ώς καί τ ις  διαφημίσεις —  
προβάλλει άλλη μιά φορά τή σκοταδιστική 
του φυσιογνωμία (σπεύδοντας νά ευθυγραμ
μιστεί δουλικότατο μέ τό πνεύμα τού βασι
λικού διαγγέλματος) μέ τήν άπαγόρευση τών 
τραγούδιών τού Μίκη Θεοδωράκη.

Πολλοί πνευματικοί βανδαλισμοί τού άνο- 
σιοτάτου αυτού μεγαφώνου έχουν περάσει, 
δυστυχώς, άπαρατήρητοι, ή σχεδόν απαρατή

ρητοι. 'Από τήν εκπομπή «ραδιοφωνική βι
βλιοθήκη» έχουν άποκλειστεΐ μόνιμα, μέ κρι
τήρια παραρτήματος ασφαλείας, όλοι οί προ
οδευτικοί Νεοέλληνες συγγραφείς, έχει άπο- 
καλυφτεΐ μάλιστα καί ό σχετικός μαυροπί
νακας μέ διαγραμμένα τά  όνόματα τών φα
κελωμένων συγγραφέων. Δίνεται έτσι ατό ά- 
κροαματικό κοινό μιά παραχαραγμένη εικό
να τής νεοελληνικής λογοτεχνίας, σύμφωνη 
μόνο μέ τά άθλια γούστα καί τά  άστυνομικά 
κριτήρια τών άρμοδίων ραδιοφονικών χωρο
φυλάκων τού πνεύματος, πράξη πού άποτε- 
λεί άλλωστε καί ποινικό άδίκημα, έργχρ έξυ- 
βρισιν συγγραφέων καί ποιητών που έχουν 113
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την αναγνώριση τού κοινού/ άκόμη καί τού 
κράτους, καί συστηματική μείωση τους. Ή  
κριτική καί ή παρουσίαση των νέων βιβλίων 
άττό τό ραδιόφωνο άκολουθεί λίγο  - πολύ τα 
ίδια κριτήρια. Ά π ό  τις  διάφορες ραδιοφω
νικές συζητήσεις καί τά  «συμπόσια» με πνευ
ματικά θέματα, αποκλείονται μέ τά  ίδια 
ποτνάθλια κριτήρια όλοι οΐ αριστεροί διανοού
μενοι, ακόμα καί κορυφαίοι, κατά γενική ά- 
ναγνώριση, στον, τομέα τους μελετητές καί 
λογοτέχνες. Ή  άριστερή κριτική άγνοεΐται 
επίσης συλλήβδην. 01 νέοι δημιουργοί πού 
τό έργο τους περιέχει προοδευτικές απόψεις, 
δσο καί άν χαιρετίζονται μέ ένθουσιασμό άπό 
τό κοινό καί τήν κριτική, παραμένουν γιά  
τό ραδιόφονο... άγέννητοι, έξω άπό τ ις  συ
νεντεύξεις καί τ ις  υποδοχές. Πριν άπό λίγο 
καιρό μόλις, ήχογραφημένη εκπομπή μέ κεί
μενα τού Νικηφόρου Βρεττάκου καί τής Τα 
τιάνας Μιλλιέξ γιά  τον πόλεμο τού 1940, 
πού είχε μάλιστα αναγγελθεί άπό τό επί
σημο «Ραδιοπρόγραμμα», τήν έφαγε τό σκο
τάδι καί μ* δλα τά αποκαλυπτήρια καί τό 
θόρυβο πού έγινε, οι ραδιοφονικοί άρμόδιοι 
άπαξίωσοεν νά εξηγηθούν.

Τό  άπάνθισμα αυτό μονίμων καί έκτακτων 
ανοσιουργημάτων της σκοτάδιστικής πολιτι
κής του ραδιοφόνου εΤναι μικρό μόνο μέρος 
άπό τήν άμαρτωλή πολιτεία του καί στον 
πνευμοττικό τομέα. Καί δυστυχώς, έποτναλαμ- 
βάνουμε, δλ’ αυτά περάσανε ή περνάνε χω
ρίς τήν έπιβοίλλόμενη αντίδραση άπό τον 
πνευματικό κόσμο καί τό κοινό. Ό σ ο  γ ιά  
τή στάση τού ραδιοφόνου απέναντι στή μου
σική τού Θεοδωράκη, άπό τήν καραμανλική 
κοσμογονία ως τά  σήμερα, δέν είναι ή πρώ
τη φορά πού δολοφονείται ή κηρύσσεται σέ 
άγνοια, άνάμεσα σέ θλιβερές παλλινωδίες, ά- 
φού ή γενική κατακραυγή υποχρέωνε τούς 
ραδιοφονίκούς δαλαϊλάμες σέ άταχτη ίπτο-

ί ν ά το
Σ έ  διωγμό λοιπόν καί τά τροίγούδια! 

Κα τά  τά  άλλα «στώμεν καλώς» δχι μόνο 
στο ύπουργείον Δημοσίας Τάξεως παρά καί 
στο υφυπουργείο Προεδρίας πού έξελίσσεται 
σέ στέγαστρο κάθε αυθαιρεσίας καί σκοτα- 
διστικής ενέργειας. Κ ι ό υφυπουργός Προε
δρίας έπι μένει παρ’ δλα αυτά νά κάνει δηλώ
σεις δτι ενημερώνεται, ότι διευθύνει τό υπουρ
γείο του «έλευθέρως καί δημοκρ<χτικώς»(!)

ά ά π ε ί

Σ έ  εφημερίδα τής 12.5.65: «Άνεγράφη
σήμερα ή πληροφορία δτι ό νέος Γενικός Δ ι
ευθυντής τού Ε . Ι .Ρ .  κ. Γρηγ. Δαφνής έδωσε 
έντολή νά άπαλειψθούν τά  τραγούδια τού Μί- 
κη Θεοδωράκη άπό τ ις  έκπομπές. Καί επειδή 
τό μέτρο ήταν άδύνατο νά έφαρμοσθή, γιοττί

χώρηση. Αποτελεί μάλιστα χαραχτηριστικό 
τής άντιπνευματικής πολιτείας τού ραδιοφόνου 
ή στάση αυτή άττέναντι σέ μιά δημιουργία 
θετικότατη μέσα στή χειμαζόμενη κουλτούρα 
μας, για τί κανείς δέ μπορεί ν ’ άρνηθεί δτι 
ή δημιουργία τού Μίκη Θεοδωράκη μαζί μέ 
τού Μάνου Χατζηδάκι, χωρίς ύπερβολή, προί- 
κησε τό λαό μας μέ νέα τραγούδια καί έγ- 
καινίασε ένα άναγεννητικό ρεύμα στή νεο
ελληνική μουσική. Καί είναι γνωστό δτι, 
στην 'Ελλάδα τουλάχιοττο, ή έπίθεση κατά 
τού τραγουδιού άποτέλεσε πάντα μιά άπό 
τις ειδεχθέστερες μορφές σκοταδισμού.

Καταλήγοντας ευχόμαστε στο ίδρυμα ρα
διοφον ί ας χρόνια πολλά, μέ τήν ευκαιρία τής 
συμπλήρωσης εφέτος τριάντα χρόνων άπό τήν 
άείμνηστη 4η Αύγούστου, μητέρα τής ραδιο- 
φονίας μας καί τής άπευθύνουμε μιά πρό
ταση καί μιά πρόκληση.

Ή  πρόταση: Στή  θέση τών τραγούδιών
τού Θεοδωράκη νά βάλει τό παλιό της τρο- 
πάρι: «Γιατί χαίρεται ό κόσμος καί χαμο
γελά, πατέρα».

Ή  πρόκληση: "Αν θέλει νά δει πόσο εί
ναι δημοφιλής ή ραδιοφονία μας άς κάνει 
μιά άνοίκοίνωση πού νά λέει δτι όποιος δέν 
δέχεται τον άποκλεισμό τών τραγουδιών του 
Θεοδωράκη, τον άποκλεισμό όποιασδήποτε 
πνευματικής προσφοράς καί ιδέας, δέν θά 
πληρώνει τήν υποχρεωτική συνδρομή. Κ ’ ε
μείς ύποσχόμαστε νά πληρώσουμε τ ις  συν
δρομές αυτές, σέ περίπτωση πού είναι... λι- 
γότερες άπό τό 99% τών άκροατών - συνδρο
μητών τού ραδιοφόνου οϊ... καρπαζιές. Γιατί, 
άλήθεια, τό Ε . Ι.Ρ ., όπως καί ή βασιλική χο
ρηγία, πληρώνεται άπό τον ελληνικό λαό, 
μιασμένο καί μή, πού υβρίζεται καί πού οϊ 
συντηρούμενοι ά π > αύτόν τού κόβουν γ Γ  αν
ταμοιβή δχι μόνο τό ψωμί άλλά καί τό τρα
γούδι.

0 π € ϊ  ς ;

δτι ό Μίκης Θεοδωράκης πού σβήνονται τά 
τραγούδια του έχει άδικο( !  ! ) ,  δτι δλα όσα 
έγράφησαν σχετικά μέ τήν άπαγόρευση σο
βιετικών ταινιών είναι ύποβολιμιαία ή
κυήματα νοσηρός φ αντασίας(! ! ! )  καί άλλα 
τερπνά. Τ ί  νά πείς δταν δέ σέβεται κανείς τόν 
έοα/τό του; 'Αλλά, άν τόν σεβόταν, θά ήταν 
μήπως υπουργός σέ κυβέρνηση αποστατών;

θ α ρ χ α

είχαν γίνει ήδη μοτ/νητοφωνήσεις τής έβδο- 
μάδος, ό κ. Γενικός δέχθηκε νά οτυνεχισθη 
καί αυτή τήν εβδομάδα ή μετάδοση, χωρίς 
όμως νά άναφέρεται τό όνομα τού συνθέ
του».

Ό  μόνος φόβος πού υπάρχει, είναι μήπ<



τά  άπείθαρχα άσματα δεν υπακούσουν στην 
εντολή του κ. Γενικού και συνεχίσουν μεταδι
δόμενα μετά είτε άνευ όνόμοττος συνθέτου.

Την έττοχή των Γάλλων Λουδοβίκων, ένας 
ά π ’ αυτούς τούς μονάρχες, συγχυσμένος μέ

’Α ρ γ ί α

Μάς γράψει άναγνώστης μας: «Μέ τό κρύο 
έπεσα στο κρεβάτι. Δεν ήξερα τί νά κάνω 
και την Παρασκευή 7 Ίανουαρίου 1966 ώ
ρα 10.40' π.μ. πήρα στο ραδιόφωνο τό 
σταθμό Ενόπλων. Ό  σοφός σπήκερ εκφώ
νησε: «'Ακούσατε τό κουαρτέτο του Μότζαρτ 
γ ια  φλάουτο, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλ- 
λο. Σ το  ρόλο., του φλάουτου ό καλλιτέχνης 
(τάδε). Ή  εκπομπή μας συνεχίζεται μέ τό 
κουϊντέτο του Μπράμς άριθ. (τάδε). Παίζει

'Η κ α τ ά ρ γ η σ η  τ ή ς

Τήν περασμένη χρονιά έγινε στο Ζάππειο, 
τον Απρίλη, ή "Ογδοη Πανελλήνια "Εκθεση 
εικαστικών τεχνών. Εκτέθηκαν κάπου 450 
έργα ζωγραφικής, 100 γλυπτικής, 130 χα
ρακτικής και καμιά σαρο:νταριά διακοσμητι- 
κής. Πήραν μέρος περί τούς 350 καλλιτέχνες, 
δηλ. ή συντριπτική πλειονότητα, έτσι πού ώς 
προς τή συμμετοχή τουλάχιστο, ή "Ογδοη 
Πανελλήνια ξεπέρασε κάθε προηγούμενη. ’Α 
κόμα, παρόλες τ ις  ατέλειες πού έπισημάν- 
θηκαν, ή έκθεση αυτή ήταν ή καλύτερα όρ- 
γανωμένη, και παρουσίαζε ένα άνετο κι αρ
μονικό σύνολο, πού ό θεατής μπορούσε νά τό 
παρακολουθεί πιο άνετα, πιο βολικά α π ’ ό
σο σέ κάθε προηγούμενη της. Τέλος κατά τή 
διάρκεια τής έκθεσης όργανώθηκαν διαλέ
ξεις καί συζητήσεις, τόσο από τήν πλευρά 
τών υπουργείων, όσο καί από τήν πλευρά 
καλλιτεχνικών όμάδων καί παρουσιάστηκε μιά 
κίνηση καί μιά ζύμωση, πράγμα πού δεν 
είχε παρατηρηθεί σέ προηγούμενες έκθέσεις. 
Αναφέρουμε ακόμα πώ ς τό κράτος άγόρασε 

αρκετά έκθέματα, ας πούμε λίγο - πολύ εύ
στοχα, καί πώς άνάμεσα σ ’ αυτά, ήταν επί 
τέλους καί μερικά έργα νέων καλλιτεχνών 
πού δέν είχαν θεΤο στην Κορώνη. ’Α πό τήν 
πλευρά τών τάσεων, έπεκράτησε πλήρης ά- 
νεξιθρησκεία έτσι πού ,νά μπορούμε νά πού
με πώς ή έκθεση έδωσε μιάν άκριβή εικόνα, 
δσο ήταν δυνατό, τών πραγματικών τάσεων 
πού επικρατούν στή νεοελληνική τέχνη καί 
Τού δυναμικού τής κάθε μιας. Καί κάτι άλ
λο πού ενδεχομένως θά έχει μεγαλύτερη βα
ρύτητα στην άντίληψη πολλών ένδιαφερομένων 
καί μή: πρέπει νά προσθέσουμε πώς έγιναν 
Εγκαίνια, όπου παραβρέθηκαν υπουργοί, κα
θώς πρέπει κύριοι καί κυρίες του καλού κό
σμου, πολλοί καλλιτέχνες κι άκόμα κι ό βα
σιλιάς. Βγήκαν καί διάφοροι λόγοι, κατάλ
ληλοι γιά  τήν περίσταση, καί στον ευπρό
σωπο κατάλογο πού κυκλοφόρησε, (γ ιά  πρώ-

τά  επαναστατικά τραγούδια πού είχανε βγει 
νά περιφέρονται, ρωτά μέ οργή τον συ μ 6ου- 
λάτορά του: «Μά τελοσπάντων ποιος τά κά
νει;» Κ ’ έλαβε τήν απάντηση: «Μεγαλείο-
τατε, μονάχα τους γίνονται».

μ Π τ Π ρ...

ό βιρτουόζος... Ά νσ ά μ π λ τού Λονδίνου»!
’Απαντούμε στον άνοτγνώστη μας. Δέν έ

χουμε τό δικαίωμα νά σάς κατακρίνουμε. " Έ 
νας άνθρωπος πού δέν ξέρει τί νά κάνει 
μπορεί νά επιχειρήσει καί άλλα χειρότερα 
κι όχι απλώς νά ακούσει τό Σταθμό Ε ν ό 
πλων. ’Α ργία  γάρ μήτηρ πόσης κακίας. Σ ά ς  
κατακρίνουμε όμως πού διαμαρτυρόσαστε. 
Δέν ξέρετε δηλαδή ότι Σταθμός Ενόπλω ν 
μήτηρ πάσης βλακείας;

8ης Π α ν ε λ λ ή ν ι α ς

τη φορά ό κατάλογος τής Πανελλήνιας ήτοτν 
ανεκτός), φιγουράρουν σ τίς  πρώτες σελίδες, 
σπουδαία Ονόματα καλλιτεχνών καί μή, άρ- 
μοδίων ή ήμιαρμοδίων, επισήμων όμως όλων, 
πού άποτέλεσαν τήν οργανωτική καί τήν κρι
τική επιτροπή. Σ τ ’ άστεία ή στά  σοβαρά 
κι άν τό πάρει τό πράμα κανείς, ή "Ογδοη 
ήταν καλύτερη ά π ’ τ ις  προηγούμενες εκθέ
σεις. Κ ι όμως μέ μιάν άπόφαση τού Ά νω τά - 
του Δικαστηρίου μας ή έκθεση αυτή καταργή- 
θηκε! Τόσοι κόποι, τόσες προσπάθειες, μά 
καί τόσες φιγούρες κι επισημότητες πήγαν 
στο βρόντο. Καί μιά πού δέν ήταν δυνατό 
νά γυρίσουμε πίσω  στον προηγούμενο ’Α πρί
λη, νά πάρουμε τις σκούπες τών μπερδεμένων 
νομικών διατυπώσεων καί νά σαρώσουμε τό 
γεγονός, άρπάξαμε τό σφουγγάρι καί σβι> 
σαμε τίς νομικές συνέπειες αυτής τής έκθε
σης. Θά ρωτήσει, ίσως κανείς, πώς γίνεται 
νά έχει νομικές συνέπειες μιά καλλιτεχνική 
έκθεση; Κι όμως έχει καί παραέχει κι εδώ 
ακριβώς βρίσκεται τό ζήτημα.

"Ας εξηγήσουμε τό φαινόμενο και στούς 
άμύητους αναγνώστες μας. Στο ν  τόπο μας 
υπάρχει ένας όργανισμός πού όνομάζεται 
Καλλιτεχνικό Επιμελητήριο. Ό  όργανισμός 
αυτός λειτουργεί μ’ ένα νόμο κατοχικό κι έ
χει επί κεφαλής πάντα τούς ίδιους άνθρώ- 
πους, πού ή γνωστή άδιαφορία τών καλλι
τεχνών τούς έπέτρεψε νά βρίσκονται γ ιά  πολ
λά χρόνια σ* αυτή τή θέση καί νά μήν κά
νουν ποτέ έκείνο πού πρέπει, μά νά κάνουν 
αρκετά άπό κείνα πού δέν πρέπει. Αυτοί λοι
πόν οι άνθρωποι, καλλιτέχνες όλοι τους, κά
θε χρόνο άναλάμβαναν κι όργάνωναν, πολύ 
άσκημα, τήν Πανελλήνια. Πολλές φορές έφτα
σαν στον τύπο όξύτατες άντιδικίες, γραμμέ
νες μάλιστα μέ ύφος πού δεν τιμούσε κα
θόλου τήν καλλιτεχνική οίκογένεια καί κάθε 
άλλο παρά θεμέλιωνε τό γόητρό της ά
νάμεσα στο κοινό. Τή φορά όμως τούτη,



τό Καλλιτεχνικό Έτπμελητήριο κρατήθηκε 
στην πάντα, κι αυτό θύμωσε, κι άστραψε και 
βρόντησε. Κ ι έπειδή μια Απ' τ ις  προϋποθέσεις 
γ ια  νά γίνεις μέλος στο Επιμελητήριο ασ
τό, μαζί μέ τόσες άλλες ταλαιπωρίες σχε
δόν έξευτελιστικές, εΤναι καί τό νά έχεις πά
ρει μέρος τουλάχιστον σέ δυο Πανελλήνιες, 
οί θυμωμένοι καλλιτέχνες του Επιμελητηρίου 
βάλανε τα γυαλιά τους καί βρήκανε μια νο
μική άτέλεια στην έκθεση. Δέν βγήκε, λένε, 
βασιλικό διάταγμα, μά όπως φαίνεται δέν εί- 
χε βγει καί για  καμιά προηγούμενη. Τό  λά
θος όμως τούτης της έκθεσης ήταν πώς τό 
Επιμελητήριο εΤχε παραμεριστεί καί πώς αυ
τή ή ίδια, (νά ταν άπλή σύμπτω ση;), ήταν 
πολύ καλύτερη ά π ’ τ ις  προηγούμενες, πού εί
χαν όργανωθε? μέ τη συμμετοχή του Επ ιμ ελη 
τηρίου. . .

Έκίνησα ν λοιπόν μέ τό πρόσχημα αυτό α
γωγή καί πέτυχαν νά... καταργηθεΐ Αναδρο- 
μικά ή Ό γ δ ο η  Πανελλήνιος!

Ό  θεσμός βέβαια δέν πρόκειται νά τραυ
ματιστεί άπό καμιάν απόφαση, γιατί δέν τον 
Αφορά. Αυτό που έπιδρά στο γόητρο του θε
σμού, είναι ή στάθμη τής έκθεσης κι είπαμε 
πώς αυτή ήταν ψηλότερη άπό κάθε άλλη. Και 
τή διαπίστωση αυτή καμιά ενέργεια δέν μπο
ρεί νά τήν θίξει. 01 νομικοί σκέφτονται κι

Πάλι κατ
Γίνονται συνέδρια, παραστάσεις, διακηρύ

ξεις, άπ* δσους πονούν γιά  τήν υπόθεση, ά- 
κούγονται υποσχέσεις καί μεγάλα λόγια α π ’ 
τούς άρμοδίους, έξαγγέλλονται σχέδια. Ό λ α  
γ ιά  τήν προστασία τού τοπίου, τής πόλης, 
τού πράσινου. Καθημερινά όμως στεκόμαστε 
μάρτυρες καινούργιων καταστροφών. Λ .χ. τον 
τελευταίο καιρό ένας μικρός άνοιχτός χώρος, 
έκεί πίσω άπ* τον απερίγραπτο Τρούμαν, 
πού θά μπορούσε νά όργοτνωθεί ακόμα καλύ
τερα σ ’ ένα μικρό άλσος χρήσιμο καί όμορ
φο, έγινε οικόπεδο, όπου χτίζεται τό βασι
λικό γκαράζ (είναι φαίνεται ή μοντέρνα μορ
φή τών βασιλικών σταύλων, άλήθεια πόσα

Τ ό  μ ν η μ ε ί ο  τ η ς

"Ενας τομέας δπου ή ‘Ελλάδα δέν τιμά 
τόνομά της, είναι αναμφισβήτητα καί ή μνη
μειακή γλυπτική. Τ ά  μνημεία μας, όσα έ
χουν σωθεί άπό τήν αποκατάσταση τής χώ
ρας ως τά  σήμερα, όκολουθούν μιάν Αρνητι
κή παράδοση. Θά μπορούσε κανείς νά πεί 
πώς φταίει ή έποχή τού ρομαντικού Ακαδη
μαϊσμού, μά υπάρχουν κι άλλες ευθύνες πού 
βαρύνουν εμάς τούς ίδιους. Φταίει βέβαια 
καί ή Απουσία τής παράδοσης, όπως φταίει 
όμως καί ό δρόμος όπου έμεϊς μπάσαμε μέ 
τό ζόρι τή νεοελληνική τέχνη, μά καί πιο 
πρόσφατα ή σύνθεση κάθε φορά τών ειδικών

Αποφασίζουν σύμφωνα μέ τά  κιτάπια τους, 
αυτό δέν άφορα τούς καλλιτέχνες. Κ ι όποια 
καί νά 'ναι ή Απόφαση τών νομικών δέ μπορεί 
νά θεωρηθεί εχθρική γιά  τούς καλλιτέχνες. 
Εχθρική  είναι ή ένέργεια έκείνων πού έπι- 
στράτεψαν τούς νόμους καί τ ις  διατυπώσεις 
τους, κι έβαλαν μπροστά ένα μηχανισμό γ ιά  
νά καταργήσουν τήν έκθεση, (στο βαθμό πού 
μπορούσοτν νά τό κάνουν). Καί οί ένέργειες αυ
τές είναι εχθρικές Απέναντι στούς νέους κυρίως 
καλλιτέχνες, πού μέ τή συμμετοχή τους στήν 
Πανελλήνια, Αποχτούσαν τις προϋποθέσεις γιά  
νά μπούν Αμέσως, είτε μετά τή συμμετοχή 
της οττήν προσεχή Πανελλήνια, στον περίερ
γο οιύτό οργανισμό, όπότε οί μακάριοι κοττέ- 
χοντες θά τούς είχαν εμπόδιο καί Απειλή 
μπροστά στή μύτη τους. Αυτή είναι ή ου
σία τής υπόθεσης. Καί γ ι ' αυτό βαρύνονται 
πέρα γ ιά  πέρα αυτοί πού Ανακάτεψαν οπή 
μέση τά  δικαστήρια. Θεωρούμε υποχρέωση 
νά τονίσουμε πώς ή στάση τοΰ Επ ιμ ελη 
τήριου είναι στήν περίπτωση τούτη Αντί καλ
λιτεχνική καί Αντισυναδελφική. Καί οί ύπεύ-' 
θυνοι, από τή στιγμή πού Αποκάλυψαν τό 
Αληθινό τους πρόσωπο, είναι όλότελα καταρ- 
γημένοι στή συνείδηση τών καλλιτεχνών. Ή  
ψήφος κατά τις  Αρχαιρεσίες πρέπει νά τούς 
κοτταργήσει καί τυπικά.

σ τ ρ ο φ έ ς

οπ!ττοκίνητα χρησιμοποιούν τ ' Ανάκτορα γιά 
νά χρειάζονται ένα τέτοιο γκα ρ ά ζ;).

"Ενας άλλος ακάλυπτος χώρος, πίσω Απ* 
τήν 'Αμερικανική πρεσβεία, δόθηκε γ ιά  νά 
γίνουν πολυκατοικίες Αξιωματικών καί λέγε
ται πώς ό "Αγιος Γιάννης ό Καρέας θ’ άπο- 
ψιλωθεΐ γρήγορα γιά  νά γίνει οικόπεδο, όπου 
θά χτιστούν σπίτια  για  τούς Αστυνομικούς!] 
Μέ τή φόρα πού πήραμε δέν θ' άπομείνει 
σπιθαμή πράσινης Ακάλυπτης γής, ούτε στο 
κέντρο ούτε στά  προάστια τών ’Αθηνών. Πέρα 
άπό μερικούς πού πραγματικά αισθάνονται 
τήν καταστροφή, δέν υπάρχει κανένας αρμό
διος μέ συναίσθηση καί ευθύνη;

Ν έ α ς  Σ μ ύ ρ ν η ς  1

έπιτροπών, πού κρίνανε τήν ποιότητα τών 
μνημείων, κυρίως αυτών πού σπάρθηκαν σ' 
όλόκληρη τή χώρα μετά τούς νικηφόρους πο
λέμους τοΰ 1912, καί πού ό μεγάλος Απλη
ροφόρητος, ό Ελευθέριος Βενιζέλος, τουλά
χιστον Από Αδιαφορία, άφηνε νά τις  Απαρ
τίζουν... Αξιω ματικοί! Υπάρχουν βέβαια καί 
στις εύρωπαϊκές χώρες, σχεδόν παντού, κα
κά μνημεία πού τά  κληροδότησε μιά εποχή# 
μά κανείς δέ σκέφτεται νά τά  ξηλώσει, γιατί 
στο κάτω - κάτω εκπροσωπούν σωστά τό δι
κό τους πνεύμα, (κι Απ' αυτό καί μόνο ™  
λόγο είναι Ανεκτή καί δικαιολογημένη ή πα-
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ρουσία τους), στην ‘Ελλάδα δμως είναι πο
λύ χειρότερη ή κατάσταση. "Αν έξαιρέσουμε 
ελάχιστα μνημεία, πού διαδραμοττίζουν ρόλο 
άνάλογο μέ τών ευρωπαϊκών, όλα τ* άλλα 
θέλουν γκρέμισμα γιοττί είναι δυσφημιστικά 
γ ια  τον τόπο.

Μονάχα τώρα τελευταία παρουσιάστηκαν, 
άρχισοτν νά στήνονται πού καί πού, μερικά 
μνημεία, που έχουν κάποια καλλιτεχνική ση
μασία, καμωμένα ά π ’ τούς καλούς σύγχρο
νους γλύπτες μας, κι ασφαλώς άνάμεσα σ ’ 
αύτά πρέπει νά τοποθετηθεί καί ό χάλκινος 
άνδριάντας τού Χρυσοστόμου Σμύρνης, πού 
στήθηκε στο μικρό κήπο, στο μπάσιμο τοΰ 
προαστείου τής Νέας Σμύρνης. Είναι έργο 
τού Θανάση Ά π α ρτη , πού φιλοτέχνησε καί 
μερικά άκόμα άξια μνημεία γ ιά  τη χώρα μας. 
Παρόλες τις επιφυλάξεις γ ιά  μερικά πλα
στικά του στοιχεία ή καί γ ιά  τήν κάπως ρω
μαϊκή του σκληρότητα, μπορεί νά τοποθε
τηθεί άνάμεσα στά  καλά μνημεία τής χώρας, 
καί ιδιαίτερα τής — πολύπαθης καί στον το
μέα αυτό —  πρωτεύουσας.

"Οταν δμως στήνεται ένα μνημείο, αυτό 
το ξέρουν σήμερα καί τά  παιδιά, είναι ανάγ
κη νά διαμορφώνεται κατάλληλα καί ό γύρω 
χώρος γ ιά  νά μην το ενοχλεί, νά μην έρχεται 
σέ σύγκρουση ή αισθητική τού χώρου μέ τήν

αισθητική τού μνημείου. Τήν άπλή αύτή άρ- 
χή τήν ξέχασαν η δεν τήν  ̂ήξεραν καθόλου οΐ 
άρμόδιοι πού άνέλαδοιν νά διαμορφώσουν το 
χώρο γύρω ά π ’ το άγαλμα, κι έτσι τό άπο- 
τέλεσμα είναι άληθινά άξιοθρήνητο. ’Αμελέ
τητες πλακοστρώσεις, φλύαρες καί νταντελέ- 
νιες, στο επίπεδο τού γούστου τών νεόπλου
των, απερίγραπτα φωτάκια στο ύφος τής 
διακόσμησης μπάρ, δεντράκια, θάμνοι καί νε
ρά, όλ* αυτά άνακατωμένα χωρίς ρυθμό, καί 
προ παντός σέ μιάν άντίληψη όλότελα δια
φορετική από τό ύφος τού μνημείου, έτσι πού 
νομίζεις πώς μπήκαν άκριβώς γιά  νά του 
δημιουργήσουν μιάν άποκριάτικη άμφίεση, νά 
τού δώσουν ύφος καρνάβαλου. Ξέρουμε πώς 
ό Ά π α ρτη ς είναι άρρωστος καί ίσως δεν εί
χε τον καιρό νά νοιαστεί, μά γ ιά  τό Θεό, χά
θηκε ένας συγχρονισμένος άρχιτέκτονας, τέ
λος πάντων ένας άνθρωπος μέ τό γούστο του 
απλού καλλιεργημένου άνθρώπου γ ιά  νά έ- 
πέμβει, ώστε νά μή ρεζιλεύεται έτσι ένα μνη
μείο πού οπωσδήποτε αξίζει καλύτερη προ
βολή; Νομίζουμε πώς ό σύλλογος τών άρ
χι ̂ τεκτόνων πρέπει νά νοιαστεί άμέσως, νά 
κάνει παραστάσεις ατούς αρμόδιους, καί νά 
προσφέρει θετική καί πραχτική βοήθεια γιά  
νά λείψει μιά τέτοια άπερίγροσττη άσκήμια.

ό ν € ο Μ ο υ σ ε ί ο

Αυτό τό ζήτημα τού Μουσείου Πασά, πού 
άκρες - μέσες ά<ούγεται άπό 6ώ κι οπτό κεϊ, 
καί πού δεν συζητήθηκε στον τύπο ούτε μέ 
τήν έκταση ούτε μέ τήν ευθύνη πού τοΰ ται
ριάζει, είναι υπόθεση άρκετά σοβαρή καί 
πρέπει νά μάς άπασχολήσει όλους. Γ ιά  ό
σους δέν γνωρίζουν τό ζήτημα, τό σημειώ
νουμε μέ δυο λόγια. Ό  γνωστός δημοσιο
γράφος Πασάς, ό έκδοτης δηλ. τού περιοδι
κού « Ή λιο ς»  καί τής Εγκυκλοπαίδειας του, 
έκανε μιά συλλογή διαφόρων έργων τέχνης 
καί άλλων αντικειμένων, πού σίγουρα, (καθώς 
άλλωστε συμβαίνει σέ κάθε συλλέκτη) , θά εί
ναι ατό επίπεδο τής γνώσης του καί μέσα στον 
κύκλο τών ενδιαφερόντων του. Ό  άνθρωπος 
όμως αυτός σκέφτηκε νά παραχωρήσει τούς 
θησαυρούς του αύτούς στο κράτος γ ιά  νά 
τούς στεγάσει σέ ειδικό μουσείο. Τό  κράτος 
δφειλε νά ποίροστέμψει τήν υπόθεση ατούς 
ειδικούς, (πού θά έπρεπε στήν περίσταση 
αυτή νά έπιλεχτοϋν πολύ οηχττηρά). Αυτοί 
θά έβλεπαν τή συλλογή, θά εκτιμούσαν καί 
θά έκαναν τή σχετική εισήγηση. Α ν τ ί γ ι ’ 
αύτό, ή πολιτεία δέχτηκε τήν προσφοοά τού 
ιδιώτη συλλέκτη κ ’ έκανε μάλιστα καί ειδικό 
νόμο, πού προβλέπει τήν παραχώρηση οικο
πέδου γ ιά  τήν ανέγερση τού είδικού αυτού 
Μουσείου. Ή  κυβέρνηση τών αποστατών άπό 
τήν άλλη, παρά τήν άντίθετη γνώμη τών ει
δικών πού κατά καιρούς συμβουλεύτηκε, σπεύ
δε. νά παραχωρήσει άντί οικοπέδου πού προ
βλέπει 6 βιαστικός έκεϊνος νόμος, άκούστε

γαλαντομία, 10 στρέμματα άπό τό πεδίο 
τού Ά ρεω ς, δηλ. όλόκληρη τή βορεινή πλευ
ρά του, όπου θά στεγαστούν οι αμφισβη
τούμενοι αυτοί θησαυροί τού κ. Πασά, μαζί 
μέ τον ευτυχή δωρητή! Τό  σχέδιο, πού φαί
νεται πώς έχει σκοπό νά καταστρέψει ένα 
μεγάλο μέρος τού πάρκου, προβλέπει ένα 
τεράστιο τριόροφο κτίριο, ύψους 10 μέτρων, 
μέ ιδιόκτητο κήπο γύρω - γύρω ! Μετά τά  
κηποθέατρα, πού κατάστρεψαν ένα μεγάλο 
μέρος τού πάρκου, ή αυθαίρετη καί παρά
νομη αυτή άπόφαση τοΰ προέδρου τής κυβέρ
νησης τών αποστατών, δίνει τή χαριστική 
βολή στον μοναδικό ccuto πνεύμονα τής πρω
τεύουσας.

Σ το  μεταξύ δμως υπάρχουν άρκετές έν- 
δείξεις πώς τά έργα τής συλλογής, σύμφω
να μέ τή γνώμη καί τών λιγοστών καί ανεύ
θυνων άνθρώπων πού τά είδαν, δέν άξίζουν 
μεγάλα πράγματα, πώς τά  περισσότερα εί
ναι αντίγραφα, καί πώς, δπως καί νά πεις 
δέν δικαιολογούν τήν ίδρυση ένός μουσείου 
γιά  νά στεγαστούν. Καί γ ιά  νά μήν πνιγό
μαστε όλοι σέ μιά κουταλιά νερό, νομίζουμε 
πώς τό ζήτημα είναι πολύ άπλό. Αυτό πού 
δέν έγινε ά π ’ τήν άρχή, μπορεί νά γίνει σή
μερα καί μάλιστα πρέπει νά γίνει άμέσως.
Μιά έπιτροπή ειδικών νά έξετάσει τά  προσ- 
φερόμενα έργα καί νά μάς βεβαιώσει γ ιά  
τήν καλλιτεχνική τους άξία καί την αύθεν- 
τικότητά τους, υπεύθυνα κ ’ ενυπόγραφα. Κι 
άν μάς πουν πώς τά  έργα είναι άξια ένός 117



μουσείου, νά κάνουμε μιαν είδική πτέρυγα, 
όπωσδήποτε, δχι στο Πεδίο του "Αρεως, και 
νά τα στεγάσουμε. "Αν είναι μέτρια, έπΐ 
τέλους, άς σττεγαστούν καί στό ευρύχωρο 
σττίτι του δωρητή τους, ανάλογα διασκευα
ζόμενο, που έχει καί θέση πολύ πιο κατάλ
ληλη καί πιο κεντρική άπό κάθε άλλο. 'Αλλά 
άν δεν άξίζουν, όπως Ισχυρίζονται άρκετοί, 
νά άποποιηθεΤ τό κράτος τη δωρεά! Τό  πά-

‘Η ά π ε ρ γ ί α τ ω ν

Χίλια  γυμνάσια καί λύκεια με 350.000 μα
θητές έκλεισαν έξαιτίας τής άπεργίας των 
λειτουργών τής Μέσης Εκπαίδευσης. 01 συ
κοφαντικές καί προπαγανδιστικές ρουκέτες 
καί τά ξόρκια τού ραδιόφωνου καί του Υ 
πουργείου είναι εύκολα. Μά δέν έχουν κα
νόναν αντίκτυπο στο λαό, πού μέ τήν άρμόδια 
έκπροσώπησή του, στην παρούσα περίπτω
ση την ‘Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων καί 
Κηδεμόνων, τάχτηκε στό πλευρό των άπερ- 
γούντων καθηγητών. Ό π ω ς  δηλώθηκε επα
νειλημμένα καί στό παρελθόν, καμία εκπαι
δευτική μεταρρύθμιση δέ μπορεί νά γίνει άν 
δέν άρχίσει άπό τό δ ά σ κ α λ ο ,  άν δέν 
άν υψώσει τον κύριο παράγοντα τής παιδείας. 
Μά τό μεταΤουλιοενό καθεστώς, στήν προσ
παθεί ά του νά τορπιλλίσει τήν 'Εκπαιδευτι
κή Μεταρρύθμιση, σύμφωνα μέ τις απαιτή
σεις τών κύκλων του ζόφου, παραμέλησε τούς

Τ ά  " Α π α ν τ α  τ ο ΰ  ι

Τό Ινσ τιτο ύ το  Νεοελληνικών Σπουδών τού 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κυκλοφόρησε τούς 
δυο τελευταίους τόμους τών «‘Απάντων Mcxvo- 
λη Τριανταφυλλί δη».

Ό  7ος τόμος περιέχει τ ις  όρθογραφικές 
καί παιδοεγωγικές μελέτες τού Μανόλη Τριαν- 
ταψυλλίδη: « Ή  ορθογραφία μας» (1 9 1 3 ),
«Τό πρόβλημα τής όρθογραφίας μας» (1 9 3 2 ), 
« Ή  ’Ακαδημία καί τό γλωσσικό ζήτημα» 
(1 9 3 3 ) καί « Ή  ορθογραφία μας —  Γιά  συγ
γραφείς, εκδότες καί τόν καθένα πού γράφει 
τή δημοτική» (1 9 4 8 ).

Στον 8ο τόμο περιλαμβάνονται 76 δημο
σιεύματα: Ό  μιλιές τού Τριανταφυλλί δη προς 
τήν φοιτητική νεολαία τού Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, γ ιά  τόν Εκπαιδευτικό Ό μ ιλ ο , 
γ ιά  τούς "Ελληνες τής ’Αμερικής, άρθρα καί 
σημειώματα γ ιά  διάφορα γλωσσοεκπαι δεικ
τικά  ζητήματα, σύντομες ή καί ευρύτερες

Κ ο ν ο τ α ν τ ϊ

Τήν Κυριακή 9 τού Γενάρη μετακομίστη
καν σ τ  ή Λάρισα, άπό τήν Τεργέστη όπου 
πέθανε στά  1836, τά  οστά τού μεγάλου Δ ά 
σκαλου τού Γένους Κωνσταντίνου Κούμα. Ε ί
ναι αξιέπαινος ό Λαρισινός Ιστορικός κ. Β.

θημα τού Δήμου Θεσσαλονίκης, πού έσπευσε 
νά όργανώσει πινακοθήκη μέ έργα ερασι
τεχνών, όπως καταγγέλθηκε ύπεύθυνα, έπειδή 
βιάστηκε νά τήν βάλει νά λειτουργήσει, προ
τού συμβουλευτεί άρμόδια πρόσωπα, πρέπει 
νά μάς κάνει όλους προσεκτικούς. "Αν είναι 
νά έχουμε μουσεία καί πινακοθήκες πού μάς 
δυσφημούν κ’ επιδρούν άρνητικά στό κοινό, 
καλύτερο είναι νά λείπουν.

ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν

εκπαιδευτικούς, τούς έκανε παρίες, πρόσ
βαλε τήν ανθρώπινη καί έπιστημονική τους 
αξιοπρέπεια. “Έ τ σ ι  ό κύριος παράγοντας τής 
Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, βρίσκεται σέ 
κίνδυνο. Καί μαζί του κινδυνεύει ό,τι έχει 
ακόμα άπομείνει άπό τήν προσπάθεια έκσυγ
χρονισμού τής παιδείας καί άπό τό πνεύμα 
προόδου πού είχε φυσήξει στό μουχλιασμένο 
άναχρονιστικό, ελληνικό σκολειό. Ό  άγώ- 
νας λοιπόν τών εκπαιδευτικών δέν είναι α
πλώς ένας αγώνας γ ιά  τά  επαγγελματικά 
τους ζητήμοττα. Είναι άγώνας γιά  τήν ίδια 
τήν Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση. Καί μ’ αυ
τή τήν έννοια ή συμπαράσταση όλων τών
‘Ελλήνων, δέν προέρχεται μόνο άπό λόγους 
συμπάθειας προς τήν τάξη τών εκπαιδευτι
κών. Είναι κ ένα χρέος άπέναντι στήν ’Εκ
παιδευτική Μεταρρύθμιατ).

. Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ ί δ η

βιβλιοκρισίες, ή διεξοδική απολογητική ερ
γασία «Επιστήμη καί ήθος» καί τρείς με
ταφράσεις.

Μέ τήν έκδοση τών δυο αυτών τόμων όλο- · 
κληρώνεται ένα πραγματικά εθνικό έργο καί 
παρέχεται στήν επιστήμη καί στον έκπαιδευ- 
τικό καί σπουδαστικό κόσμο ένα όπλο στον 
άγώνα τους γιά  τόν έκσυγχρονισμό τής παι
δείας, πού δέχεται καί πάλι ύπουλα χτυπή-1 
μ στα άπό τούς κύκλους τού σκότους. Ή  
Ε .Τ . συγχαίροντας τό Ινστιτούτο τών Νεο
ελληνικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης, που άντίθετα όπ* ό,τι γίνεται στό 
Πανεπιστήμιο τής Αθήνας, βρίσκεται στήν 
πρώτη γραμμή τής επιστημονικής άνησυχίας, 
ελπίζει ότι θά μπορέσει σύντομα νά δόσει 
στούς άναγνώστες της ειδική μελέτη γιά  τη 
μεγάλη επιστημονική προσφορά τού Μανόλη 
Τ  ρ ι ςχνταφυλλ ί δη.

ο ς Κ ο ύ μ α ς  .)

Καλογιάννης πού έρριξε τήν πρώτη σκέψη, 
καθώς καί ό σύλλογος «Άριστεύς» πού είχε 
τήν πρωτοβουλία καί ό Δήμος τής Λάρισας 
πού βοήθησε στήν πραγματοποίησή της. Καί 
ή Λάρισα μπορεί νά νιώθει περηφάνεια, πού



ένα μεγάλο τέκνο της, κοιμάται έπιτέλους, 
υστέρα οστό 130 χρόνια στο χώμα δττου γεν
νήθηκε. Κατά  την τελετή τής μετακομιδής 
ακούστηκαν βέβαια ώραΤοι και σοφοί λόγοι 
καί έξυμνήθηκε ό μεγάλος Δάσκαλος καί ή 
συμβολή του στη μόρφωση τού γένους. ’Αλλά

Τ ο  Ε ν τ ε υ κ τ ή ρ ι ο

Οι κύκλοι διαλέξεων ττού εγκαινίασε τό 
Εντευκτήριο Σύγχρονης Σκέψης έρχονται να 
όροθετήσουν μιά άφετηρία σ ’ ένα κενό, σχε
δόν, χώρο τής πνευματικής μας ζωής: την έκ- 
λαΐκευση τού ελληνικού προβληματισμού από 
τη μαρξιστική σκοπιά, τήν προώθηση άκόμα 
αυτού τού προβληματισμού πού μπορεί νά 
συμβάλει άνυπολόγιστα οπό φωτισμό τής έλ- 
ληνικής ζωής καί τών προβλημάτων της. Ό  
πρώτος κύκλος, πού πραγματοποιεΐται άπό

τό καλύτερο μνημόσυνο τού Κούμα πρέπει 
νά εΤναι ή διάδοση των ζωντανών στοιχείων 
τού έργου του στο λαό καί ή άξιοπείηση 
τής πνευματικής του κληρονομιάς. "Όσο δεν 
γίνεται αύτό, όλα τά  άλλα είναι ωραία μεν 
άλλά ανεπαρκή.

Σ ύ γ χ ρ ο ν η ς  Σ κ έ ψ η ς

15 Φεβρουάριου ως 26 Μαρτίου, περιλαβαί
νει θέματα φιλοσοφίας, ιστορίας, οικονομίας, 
λογοτεχνίας καί αισθητικής, με έξη σειρές 
διαλέξεων πού γίνονται τρείς φορές τή βδο
μάδα — δύο κάθε φορά—  στήν αίθουσα τής 
Ένώ σεω ς Ελλήνω ν Χημικών. Χαιρετίζουμε τήν 
πρωτοβουλία μέ τήν πεποίθηση ότι άνοίγει 
ένα δύσκολο δρόμο, μ' όσες άδυναμίες καί 
ατέλειες κι άν παρουσιάσει μιά τέτοια προ
σπάθεια στήν πρώτη φάση της.

Ή  άπ€ργία τών καθηγητών τοϋ ’Ωδείου κα'ι οί απρέπειες

Οί καθηγητές τού ’Ωδείου Αθηνών υπο
χρεώθηκαν νά κατέβουν σέ απεργία γιατί διεκ- 
δικούν νά πάρουν μιάν αύξηση μισθού πού 
ένώ τούς έχει (άχουσον άχουσον) αναγνωρι
στεί άπό χρόνια τώρα δέν τούς έχει δοθεί 
άχόμα!

Σ έ  ποιά τά χα  σκοτεινή γωνιά τού απαί
σιου λαβύρινθου πού συνθέτει ή εγκληματι
κή αβελτηρία τών κάθε λογής μανδαρίνων, 
έχει καταχωνιαστεί τό ζήτημα;

Καί σάν νά μήν έφτανε ή ελεεινή αυτή α
πρέπεια τού Κράτους, τά  μέλη τού Διοικητι
κού Συμβουλίου τού ’Ωδείου έκαναν άλλη 
μιά: Απείλησαν τούς καθηγητές μέ άπόλυ-
ση επειδή σχέφτηκαν νά διεκδικήσουν ένα δι
καίωμα υπέρ τοΰ οποίου καί οί πέτρες άκόμα 
βοοΰν. Μά δέν ίσχύει, λοιπόν, ούτε καν ή 
πιό κοινή λογική, ούτε κάν τό στοιχειώδες 
αίσθημα δικαιοσύνης στή σημερινή ‘Ελλάδα 
τών «αρμοδίων»;

Τ ά δ ε  ε φ η

Τάδε έφη Γεώργιος Άθανασιάδης Νόβας, 
Πρόεδρος ’Ακαδημίας, Πρωθυπουργός τού πρα
ξικοπήματος τής 15 Ιουλίου ού μήν, άλλά 
καί... ’Αρκάς ποιητής: «ή ποίησις», είπε στή 
συνεδρίαση τής Ακαδημίας τής 30 Δεκέμ
βρη, «δέν εΤναι έφεύρημα τού άνθρώπου άλλά 
θείον δώρον άπονε μηθέν εις τήν ψυχήν του 
ταυτόχρονα μέ τήν δημιουργίαν τού κόσμου

(Β α β α ί!) ...  Ή  άποστολή της εΤναι υπέρ πά
σαν άλλην περίπτωσιν βαρεία καί σημαντική. 
"Οσοι έχουν τό προνόμιον (Βαβαί, π α π α ί! ! )  
νά ήμπορούν νά υψωθούν υπέρ τήν σκέψιν 
είς τήν έμπνευσιν, οφείλουν νά πρωτοστα
τήσουν διά τήν σωτηρίαν τού αισθήματος 
καί τού ονείρου, δηλαδή τής ψυχής τού άν
θρώπου». (Βαβαί, παπαί, ία τ α τ α ί! ! ! )

Δ ά σ κ α λ ε  π ο υ  δ ί δ α σ κ ε ς

Σ το  καλό περιοδικό «Λαϊκός Λόγος» δη
μοσιεύεται γράμμα άναγνώστη του πού Ισχυ
ρίζεται ότι εΤναι καί αναγνώστης τής «Ε.Τ.» 
(«τή διαβάζει», λέει, «γιά νά μορφώνεται») 
μ’ όλο πού βρίσκει σ τ ις  σελίδες της πολλά 
παράξενα κι άκατανόητα γ ιά  ένα «φτωχό συν
ταξιούχο δάσκαλο» σάν κι αύτόν. Καί γιά  
τά άλλα μέν «παράξενα» δέ λέει τίποτα. 
Εκθέτει όμως μέ άπόλυτη σαφήνεια τήν τρο
μερή σπαζοκεφαλιά πού τού δημιούργησε τό

έξώφυλλό μας στο τεύχος τού Σεπτέμβρη 
μέ τά δυο γλυπτά άπό τή Διεθνή "Εκθεση 
Γλυπτικής, την «"Ορθια φιγούρα» τού Χένρυ 
Μούρ καί τον «Όρφέα» τού Ζάντκιν. Πά
σκισε, λέει, νά βρεϊ τον «Όρφέα» καί τό 
μόνο πού βρήκε ήταν ένας ακέφαλος κορμός. 
Έψ αξε νά βρεΐ καί τήν «"Ορθια φιγούρα» καί 
βρήκε έναν «ψηλό» πού «άντί γ ιά  παΐδια 
είχε κάτι σάν άρπα». (Δηλαδή β λ έ π ε ι  ό 
δάσκαλος, άλλο πού καμώνεται πώς δέν κα- 119



ταλαβαίνει τ  ί βλέπει, και κάνει τό λάθος 
νά μπερδεύει τά  πράγματα έξεπίτηδες, εκ
λαμβάνοντας το ένα γ ια  τό άλλο). Και έπι- 
μένει πώς δεν καταλαβαίνει για τί, μαθές, 
«ή Ε .Τ . έβαλε τις δυο αυτές φιγούρες έξώ- 
φυλλο, γιατί τ ις  θεωρεί πραγματικά καλλι
τεχνήματα —  τότε άς μάς κάνει κ* έμάς νά 
αίστανθούμε την καλλιτεχνικότητά τους —  ή 
γ ιά  νά σπαζοκεφαλιάζουν οί άνίδεοι Αναγνώ- 
στες της;»

Είναι πασίγνωστος αστός ό τρόπος τής 
κριτικής, σε στυλ κάπως έξυπνάκικης δήθεν ά- 
φέλειας, πού με πολύ έλαφρή συνείδηση άπορ- 
ρίπτει ολόκληρη τη μοντέρνα τέχνη επιχειρημα
τολογώντας... καφενειακά. Ε μ ε ίς  δεν την Απορ
ρίπτουμε, δε νομίζουμε δτι σταμάτησε ή γλυ
πτική στο Μιχαήλ νΑ γγελο ούτε στο Ροντέν. 
’Α λλά τό θέμα δεν είναι αυτό, είναι ή Αξίω
ση πολλών ανθρώπων — καί καλοπροαίρετων—  
νά συμμορφώνεται ένα περιοδικό αποκλειστι
κά με τά  δικά τους αισθητικά γούστα καί 
μάλιστα όταν είναι γνωστό πόσο καθυστε
ρημένη είναι ή αισθητική παιδεία καί πόσο 
άνύπαρχτη —  κάτι χειρότερο —  στρεβλωτική 
είναι ή καλαισθητική αγωγή στήν έκπαίδευ- 
σή μας καί στήν κοινωνία μας γενικά. Ό  
αισθητικός φανατισμός (καί είναι φανατισμός 
τό νά έπικρίνει κανείς ένα περιοδικό γιατί 
δεν αγνοεί μισό —  τουλάχιστον —  αιώνα

τέχνης ή# έστω, κάποιες ισχυρότατες τάσεις 
στον αιώνα αυτό) έχει καί κάποια Αμαρτωλή 
καταγωγή σέ μιά στείρα καί καθηλωτική Αν
τίληψη τού ρεαλισμού πού έπικράτησε σά 
δόγμα, στο όνομα μάλιστα τής προοδευτι- 
κότητας.

Αυτά γενικά. Σ το  «δάσκαλο» δμως χρω
στάμε καί μερικές Ακόμα ειδικές Απαντήσεις. 
Π ρ ώ τα -π ρ ώ τα  ότι αύτοδιαψεύδεται, αφού 
συνδυάζει τήν «έξυπνη» αύτή κριτική μέ τή 
διαβεβαίωση —  τήν έξυπνότερη —  δτι δια
βάζει τήν «Ε.Τ.»  γιά  νά μορφώνεται. Γιατι 
άν έλεγε αλήθεια, θά είχε διαβάσει στις σελ. 
134 καί έπ. τού τεύχους τήν « Επ ισ το λή  προς 
Αγρινιώτη» πού κάνει ειδικά λόγο γ ιά  τά  

έργα αυτά, δπως καί γιά  πολλά άλλα, γλα
φυρότατα γραμμένη από έξαιρετικά αρμόδιο 
πρόσωπο, τό Γιάννη Μηλιάδη. Αυτό Ακριβώς 
τό κείμενο προσφέρει στο «δάσκαλο» τά  στοι
χεία γιά  νά αίστανθεί —  άν θέλει —  τήν 
«καλλιτεχνικότητά», καθώς επίσης καί τ ις  Αρ
νητικές πλευρές αυτής τής τέχνης. Θά έβλεπε 
έπίσης ό φιλομαθής δτι αυτό πού τάχα τό 
πέρασε γιά  Όρφέα είναι ή «"Ορθια φιγού
ρα» τού Μούρ.

Νά συνεχίσουμε τώρα, ρωτώντας τό «δά
σκαλο» τί σόι ήθος είν* αυτό, όταν γ ιά  Απο
ρίες πού τού γεννάει ή «Ε. Τ.»  Απευθύνεται 
Αλλού γιά  νά πάρει Απάντηση;

Ν Α  ΑΠΟΛΥΘΕΙ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Προς τον πρωθυπουργό άπεστάλη από τούς πνευματικούς ανθρώπους τής 
χώρας μας τό παρακάτω τηλεγράφημα:

«Μέ βαθύτατη οδύνη καί κατάπληξη πληροφορηθήκαμε ότι καταδικάστηκε 
καί κλείστηκε στη φυλακή ό τιμημένος στρατηγός τής 'Αντίστασης Γεράσιμος 
Αύγερόπουλος μαζί μέ τούς δυο συγκατηγορουμένους του.

Ζητούμε από τήν ελληνική κυβέρνηση νά εξαντλήσει ολα τά μέσα πού έχει 
στή διάθεσή της γιά νά άφεθεΐ έλεύθερος ό λευκός καί Ανιδιοτελής πολεμιστής 
που ανάλωσε ολόκληρη τή ζωή του στήν υπηρεσία του έθνους.»

“Έλλη 'Αλεξίου, Μέλπω Άξιώτη, 'Αλεξ. 'Αργυρίου, Μάρκος Αύγέρης, Κώ
στας Βάρναλης, Τάσος Βουρνάς, Νικηφόρος Βρεττάκος, Μήτσος Δημητρίου (Νι
κηφόρος), Στάθης Δρομάζος, "Αλκή Ζέη, Ρόζα Ίμβριώτη, Γιάννης Ίμβριώτης, 
Φάνης Καμπάνης, Βάσω Κατράκη, Κώστας Κοτζιάς, Λέων Κουκούλας, Κώστας 
Κουλουφάκος, Μαρία Κωστάκου, Τ. Λειβαδίτης, Στέφ. Ληναΐος, Μ. Μποσταντζό- 
γλου (Μποστ.), Α. Νενεδάκης, Ασπασία Παπαθανασίου, Τ. Πατρίκιος, Κ. Πορ- 
φύρης, 'Αριστομένης Προβελέγγιος, Δημ. Ραυτόπουλος, Γιάννης Ρίτσος, Άντώνης 
Σαμαράκης, Γιώργης Σαραντής, Γιώργος Σεβαστίκογλου, Δημ. Σπάθης, Τάσος 
Σπυρόπουλος, Διδώ Σωτηρίου, Μανώλης Φουρτούνης, "Αγγελος Φωκάς, Δημ. 
Φωτιάδης, Γιάννης Χαΐνης.



Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Η Μ Α

fH... ά ξ α φ ν η  β ρ ο χ ή
Αυτή ή εκατοντάδα των παράσημων που έπεσε σαν άξαφνη βροχή άπάνωθέ 

μας =  ισάριθμων άνθρώπων του πνεύματος, τής λογοτεχνίας και τής Τέχνης, 
δεν είναι παρά μια —  κι αυτό —  απόπειρα δολιοφθοράς των συνειδήσεων — 
έργον κι αυτό των παλατιανών - μας - καμαρωτών. "Οσοι δε, από ανθρώπινη 
άδυναμία, ή έξοστίνης των καταληφθέντες τοι, τό έπήραν, έπεσαν θύματα τής 
γνωστής άντιδραστικής πολυμορφίας (=παράσημα, βραβεία, ραδιόφωνο και 
λογής-λογής τέτοιες «φήμες»).

'Απόδειξη, αυτής τής άλήθειας —  έστω καί τούτη: Μεταξύ των παραση- 
μοφορηθέντων, υπάρχουν πρόσωπα απ' τα καλύτερα πού έχουμε, έξ ών μερικοί 
απ’ τούς ποτέ μη χαρίσαντας κάστανα, στο ψέμα ποτέ μη φεισθέντας των 
σκοταδιστών, πνευματικών, παλατιανών, ή... προφέσορων, καί μερικοί, δεδηλω
μένοι αριστεροί, καί ένα - δυο άσπονδοι όχτροί τους. Άναστρέφοντας προς χάρη 
τους, έδώ, τό σχετικό λεγόμενό μας: «Πόσον ώραΤα 0daocv τά παράσημα, άν, 
παρασημοφορεμένοι, δέν υπήρχαν» θά πώ, θά τό πώ, τών αγαπητών φίλων, ocuro, 
έγώ έτσι: «Πόσο ωραίοι θά μάς ήσαν πάντα καί δίχως τά, (οι παρασημοφορετοί) 
παράσημά τους».

Πάντοτες, ανέντιμα στάθηκαν τά όπλα τής 'Αντίδρασης. Καί απ ' οώτά, δέν 
εΤναι ή βία, τό χειρότερο. Πολύ περισσότερο, ακριβώς ή βία, δέν «πιάνει» πάν
τα. Τό «σιδηραίς λόγχαις μάχου» ούδε τό σκέφτηκε ή Πυθία. «·Ά ρ γ  υ ρ α ΐ ς » 
είπε του Φίλιππου... Αλλά κι οώτές, είναι ή, μιά μόνο μορφή τής δολιότητας.
Ή άλλη είναι: «Κολάκευε - κολάκευε —  καί φτιάνει!». Καί εΐναι αυτή, ή
πλέον έπικίντυνη =  τών ουτιδανών, νά πούμε, τό «νόκ-άουτ!». "Αν άντίς «άρ- 
γυραΐς» καί κουραφέξαλα, α ύ τ ό τού έλεγε ή Πυθία, ούτε από «άργυράγ- 
χην» ο Αισχύνης - μας θά πάθαινε, καί ή έν Χαιρωνεία μάχη, θά παρήλκε»...

Διότι —  φευ! —  πολλές οί άδυναμίες μας καί οι έλξεις μας, αλλά ή έλξη 
τής φήμης —  πάνω άπ' όλες. Πολλοί τον πλούτον —  λέει —  έμίσησο^, άλλά 
τήν δόξαν, λέει, ούδείς!.. (Τώρα, άν, δόξα είναι μόνο τό παράσημο, ή άν τό 
παοάσημο εΐναι δόξα —  αυτό, έστω, άλλη ιστορία). Γιά νά γίνει «ένδοξος» ό 
κ. Βενέζης, δέν ζήτησε λεφτά, μά Άκαδημαΐλίκι. Γιά νά γίνει (κι άς μήν άκόμα 
έγινε —  θά γίνει...) ό κ. Π. Χάρης, ολόκληρη αφιέρωσε Μεγάβιβλο, στή μνήμη 
—λέει— του Ίω . Μεταξά. Τό Τδιο καί ό κ. I. Μ. Πανοίγιωτόπουλος, πλήν... 
σέ βελτιωμένη έκδοση αύτός, διαβεβαίωνε... κατοατρόσωπό του τον δικτάτορα, 
ότι:

«01 καιροί πού περνάμε είναι πραγματικά γόνιμοι, καιροί άνα- 
γεννητικοί καί άναδημιουργικοί. Τό έθνος όλόκληρο, μέ τήν καθο
δήγηση καί τή βοήθεια μεγαλοδύναμου καί μεγαλοφάνταστου Άρχη- 121



γοΰ, άνοίγει καινούργιους δρόμους οτά πεπρωμένα του, και πλά
θει μέ την ψυχή του, μέ την προθυμία του, καί μέ τό μόχθο του, 
τον πολιτισμό του, πού θά μείνει στην Ιστορία σαν μεγάλος 
σταθμός, ορόσημο όλκής, σαν ό « Τ ρ ί τ ο ς  Ε λ λ η ν ι κ ό ς  
Π ο λ ι τ ι σ μ ό ς » ! !  ["Ω διάολε!..]

(περιοδ. «Τό Νέον Κράτος» άρ. 23 —  Ιούλιος 1939).
Λοιπόν; Λοιπόν; Σείς, τί λέτε παιδιά; Είναι, ή δεν είναι άνίκατον τό «κο

λάκευε, λιβάνιζε —  καί φτάνει;» "Εφτασε μέχρι, πού ό κ. I. Μ. Παναγιωτόπου- 
λος νά θεωρείται « ά δ ι κ η μ έ ν ο ς  ! » πού δεν τον έκαμαν άκόμα 'Ακαδη
μαϊκόν. Πλήν, ας μην ανησυχεί. "Εχει, ήδη, δλα... τά προσόντα. Και θά γίνει! 
—  θά γίνει!..

"Ωστε, φοβήσθαι χρή και αυτών των Δαναών —  δώρα φέροντας.
Παρασημοφοράν τον κ. Βενέζη, άλλά και τον Μάνο Κατράκη!
Παρασημοφοράν τον κ. Μυριβήλη, άλλά καί τον Δ. Ψαθά!
Παρασημοφοράν τον κ. Π. Χάρη, άλλά καί τον Φτέρη!
Παρασημοφοράν τον κ. Σάββα Κωνσταντόπουλο άλλά καί τον Κοτσαρίδα!
Παρασημοφορίες σκοπιμότητας... Αί μέν, γιά τό «εύγε δούλε αγαθέ!» Αί 

δέ, γιά τό «τήρα τί έχω άχάριστε γιά σένα!»
Καί μάς βάνουν μπρος σ ’ ένα τετελεσμένο κι άνεπάντεχο! Νά φανούμε 

άγενεϊς; Νά τό πάρουμε;
"Οσο νά τό συνειδητοποιήσουμε (τί;) τό κόλπο «έχει πιάσει»...
Δεν έχει όμως πιάσει. Βαθύτατος είναι ό σκεπτικισμός όσων... «άνάξια» 

τό πήρανε. Δυο κι δλας, τούς τό βροντοφώνησαν κατάμουτρα. Καί μόνον, άπό 
σεμνότητας περίσσεια, δεν θέλησαν οι (άπ* τούς «άνάξιους») άλλοι, νά τό κά
μουν. Τούς τό κατάγραψαν δμως στή μερίδα τους.

Χαλκίδα 18)1)65 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΙ Μ ΠΑΣ

Τ ά  π α ρ ά σ η μ α
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«Γιατί έκείνου τοΰ έόάλανε σταυρό;
Βάνουνε πάντα έκεΐνο τό σημείο 
σέ μέρη δπου χύνουνε νερό, 
σεπτόν προστάτην έν Ούρητηρίω.
Μπά! τόν άνθρωπο έκειόν νά τόν Ιδώ 
όμοιομενον μ’ ένα ουροδοχείο!
Νά χρειάζεται κ’ έκειός φυλαχτικό
γιά νά μήν τού συμβαίνει πράμμα άχρεϊο!
Και σύ πάλε έκατάντησες σταυρέ
σέ άνάξιες κακές υπηρεσίες
νά σκέπεις δσες γένονται ποτέ
στά μέρη Ικειά ηθικές άκαθαρσίες.
Ποιός ήθε’ σοΰ τό πει ποτέ Χριστέ, 
στές αύταπάρνησές σου καί θυσίες 
Πώς δ σεπτός σταυρός σου 
θά καταντά μετά τό θάνατό σου 
σάν άλλα έμποδιτηρια 
νά βάνεται σέ στήθια - ούρητήρια;!

Άνδρέας Λασκαράτος
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Τά παράσημα τής μοναρχίας των ζώον
[...] Τοΰ λαιμού οέ κατασχισας τάς Ιτζγ.οχικάς ταινίας,

’Άγετε μακράν μου, εϊ"ε, σύμβολα αισχρά -δουλείας,
Καί τάς ερριψε μακράν του δέκα βήματα β Σκύλος 
Καί άμέσως, μετά ταΰτα, έπανέλαβεν όργίλως.
Μέ παράσημα τοιαΰτα άγενή οί βασιλείς 

""Ας μισθώνουν τούς προκρίτους ύπηρέτας τής αυλής.

Ταΰτα κ’ ετι άλλα τότε διακριτικά σημεία 
Έσυνήθιζε νά δίδει ή των ζώων μοναρχία.
Ά λλο μέν εις τήν ουράν του τήν ταινίαν έκρεμοΰσε 
’Άλλο οέ εις τον λαιμόν του είδος άστρου έφ-ορούσε 
Κι άλλο είχεν εις τά ώτα κρεμασμένον τδν σταυρόν 
ταΰτα δέ τήν φιλαυτίαν ευχαριστούν των μωρών.

’Απόσπασμα εκ των «Λαλούντων ζώων» του G riam b attista  C asti
Μετάφραση Γεωργίου Ζαλοκώστα

Τ Ο  Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Τ Ο Υ  Ζ Ο Φ Ο Υ

22. Δ ε κ έ μ β ρ η  1 9 6 5 .  ’Αρχίζει ή δίκη 
τής εφημερίδας «Βήμα» καί τού στρατη
γού Γ . Ίορδοζνίδη για  <πτεριΰ6ριση άρχής^ 
οστό αφορμή άρθρο για  τη Στρατιωτική 
Δικαιοσύνη.

23. Ή  Εκτελεστική Έττιτροττή των «115»
σωματείων καταγγέλλει μέ ανακοίνωσή 
της δτι τον άντιττρόεδρο τής "Ενωσης 
ΠροσωττικοΟ Ε τα ιρ ία ς  Ύδά τω ν ’Α π . Πα- 
παϊωάννου, ττού ζήτησε νά τού χορηγηθεί 
διαβοπήριο, τον ρώτησαν στήν Γεν. ’Α 
σφάλεια: Γ  ιατί ύττόγραψε τό αντιφασι
στικό μανιφέστο τού 1963, γιατί έτπσκέ- 
θηκε τήν έκθεση βιβλίου στον Έλληνο- 
σοβιετικό Σύνδεσμο, γιατί διαβάζει τήν 
έφημερίδα «Αυγή» κλπ.

1 .  Γ ε ν ά ρ η  1 9 6 6 .  Μισαλλόδοξο καί 
μαργαριτοβριθές βασιλικό διάγγελμα χω
ρίζει τούς "Ελληνες σέ... "Ελληνες καί σέ... 
.. μιαρούς καί κηρύσσει ουσιαστικά τήν 
έλέφ Θεού άττολυταρχίσ

2. Οι διατπστώσεις, γ ιά  τήν κίνηση τού βι
βλίου κατά τήν περίοδο των έορτών είναι 
αρνητικές: σημειώθηκε πτώση σέ σχέση 
μέ άλλα χρόνια.

3. Ή  Διδασκαλική 'Ομοσπονδία καταγγέλ
λει δτι ή μή υπογραφή άπό τον υπουργό 
Οίκονομικών καί Συντονισμού τού κανονι
στικού διατάγμοΓΓος τού Ν. 4 6 4 )6 5  έχει 
άποτέλεσμα νά μένουν άκέφαλα τά σχολεία 
καί έτσι νά παρεμποδίζεται ή εφαρμογή 
τής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

4. Τό  Συμβούλιο τής Φοιτητικής όργάνωσης 
Ε Φ Ε Ε  παροστέμπεται σέ δίκη μέ τήν κα
τηγορία τής διοτάραξης τής κοινής ήσυ- 
χίας (τό βράδυ τής 16 Ιουλίου 1965 έ-

πομένη τού ανακτορικού πραξικοπήματος) 
γιατί συγκάλεσε συγκέντρωση διαμαρτυ
ρίας στα Προπύλαια τού Πανεπιστημίου.

9. ‘Ο τιμημένος μέ τό βραβείο Λένιν ποιη
τής Κώ στας Βάρναλης απαντάει υπεύθυνα 
στο βασιλικό διάγγελμα

10. Τό  Τριμελές Έφετεΐο Θεσσαλονίκης ά- 
θώωσε τό δημοκροπτικό πολίτη Δ . Χ α - 
τζηδημτρίου, πού είχε μηνυθει άπό τήν 
αστυνομία μαζί μέ άλλους δτι φώναζε τά  
συνθήματα: συμμορφώσου βασιλιά, ή αυ
λή νά μαντρωθεί.

—  Τό  Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλο
νίκης άθώωσε τούς δημοκρατικούς πολίτες 
’Αλ. Μουρατίδη καί ’Α λ. Λαζαρίδη, πού 
είχαν μηνυθει άπό τήν άστυνομία δτι στή 
διαδήλωση τής 9 Αύγούστου 1965 φώνα
ζαν τά συνθήματα: συμμορφώσου βασιλιά, 
ή αυλή νά μαντρωθεί, ή αύλή οικόπεδο.

12. Καταγγέλθηκε στις εφημερίδες δτι ή νο
μαρχία ’Αττικής επεμβαίνει στο Σύλλογο 
Σπουδαστών τής Παντείου Σχολής, έπι- 
ζητώντας νά άκινητήση τό σύλλογο πού 

είχε άναπτύξει σοβαρή δραστηριότητα.
—  Ή  Διοίκηση τού Ε Ι Ρ  άποφάσισε νά μή 

μεταδίδει μουσική δημοκρατικών συνθετών. 
’Απαγόρευσε τά  τραγούδια τού Μ. Θεο- 
δωράκη.

—  Τό  Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηγουμενί
τσας διέταξε νά παύσει ή ποινική δίωξη 
κοτά τού Π. Σόκολη, πού είχε μηνυθεΐ 
γιατί στϊς 18.7.65 εΐχε έξυβρίσει τό βα
σιλιά στήν Γερμανία.

1 4 .‘Ο Σύνδεσμος ‘Ελλήνων Εκδοτώ ν κατάγ-
γειλε δτι ό Υφυπουργός οίκονομικών άρ- * 2 3
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*

νήθηκε την καθιερωμένη δασμολογική ά- 
παλλαγή χαρτιού για  έκδοση έθνοφελών 
βιβλίων.

—  Επ ίθεση  τής αστυνομίας έναντίον σπου- 
δαστών της βιομηχανικής Σχολής.

17. Γ  ε ν ά ρ η. Ό  μουσικός Χρ. Λεοντής 
μέ γράμμα του στον τύττο δήλωσε πώς 
σέ ένδειξη διαμαρτυρία? γ ια  την απα
γόρευση από τό Ε Ι Ρ  των τραγουδιών τού 
Θεοδωοάκη, διακόπτει τη συνεργασία του 
μέ το ° Ί δρυμα.

18. Ό  Υφυπουργός Οικονομικών Σπηλιάκος 
είπε στους εκδότες που τον έπισκέφτη- 
καν, νά μην πληρώνουν συγγραφικά δι
καιώματα.

20. Ή  Νομαρχία ’Αττικής και τό Δημόσιο 
Ταμείο ζητούν άπό τούς οδοκαθαριστές 
πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων.

22. Ό  καθηγητής τού Πολυτεχνείου Φράϊ- 
μπεργκ Έ ρ ι κ  Ράμλερ, προσκ αλεσμένος 
στο συνέδριο των πολιτικών μηχανικών, 
απελάθηκε, και διώχτηκε βάναυσα άπό 
τή χώρα μας, γιατί είναι πολίτης τής 
Λαϊκής Γερμανικής Δημοκρατίας.

24. Συνταρακτικές αποκαλύψεις στη Βουλή 
γ ια  βασανισμό τών κρατούμενων άξιω- 
ματικών, γ ια  τον Α Σ Π ΙΔ Α ,  μέ σκοπό 
νά έξαναγκασθούν νά «ομολογήσουνε.

26. Μέ δυο άρθρα του ό καθηγητής τού Δ ιοι
κητικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Α 
θηνών Φαίδων Βεγλερής, κατάγγειλε την 
παραβίαση τού Συντάγματος και τής αρ
χής τής Λαϊκής Κυριαρχίας μέ τό Ίο υ -  
λιανό πραξικόπημα και τό πρωτοχρονιά
τικο βασιλικό διάγγελμα.

27. Οι μουσικοί Μαν. Χατζιδάκις, Μίκης Θεο- 
δωράκης καί Σταύρος Ξαρχάκος, άναχοί- 
νωσαν μέ έπιστολή τους δτι σέ ένδειξη 
διαμαρτυρίας έναντίον τής λογοκρισίας 
που έπι βάλλεται μέ νόμο τής Κατοχής 
στους δίσκους (στίχους καί μουσική) ά- 
παγορεύουν τη μετάδοση τραγουδιών τους 
άπό ραδιόφωνο, κέντρα, τζούκ μποξ καί 
διακόπτουν τήν έκδοση δίσκων τους σ τήν 
‘Ελλάδα, ώσπου νά καταργηθεϊ «τό αι
σχρό, ηλίθιο καί ανελεύθερο μέτρο».

—  Τό Τριμελές Έφ ετεΐο Θεσσαλονίκης ά-
θώωσε τή φοιτήτρια ‘Ελένη Λύκου που 
είχε μηνυθεϊ γιατί φώναζε τά  συνθήμα
τα : «"Εξω ό χωροφύλακας τής Μεσο
γείου», «"Εξω τό Ρίκετς», «Μακριά οί 
βάσεις θοτνάτου», «"Εξω οί στραγγαλι
στές τής Ελευθερίας τής Κύπρου», «"Ε
ξω άπό τό Βιετνάμ» κ.λ.π.

—  Πολιτική επιστράτευση άπεργών.
28. Ό  μουσικός Μαν. Χατζιδάκις δήλωσε δ- 

τι καί δικά του τραγούδια έχουν λογο- 
κριθεΐ: έσταμάτησαν τό δίσκο «Είχαμε 
ένα βασιλιά» άπό τό «Παραμύθι χωρίς Ο
νομα» καί απαγόρευσαν τραγούδια άπό 
τό κύκλο «Μυθολογία» σέ στίχους Νίκου 
Γκάτσου. Οι μουσικοί Γιάννης Μσρκ ύ
πουλος, Νίκος Μαμαγκάκης, Χρήστος Λε- 
οντής καί Μάνος Λοΐζος, τάχτηκαν άλ-

ληλέγγυοι μέ τους Χατζιδάκι, Θεοδωρά
κη, Ξαρχάκο στον αγώνα κοπά τής λο
γοκρισίας. Ε π ίσ η ς  οί τραγουδιστές Γρ. 
Μπιθικότσης καί Σούλα Μπιρμπίλη. Ό  
Μαμοεγκάκης υπενθύμισε δτι ή Ε π ιτρ ο 
πή Λογοκρισίας είχε άπαγορεύσει πά
λι ότερα τό τραγούδι του «Μιχαλιός» (σέ 
στίχους Καρυωτάκη). ‘Ο Θεοδωράκης τό
νισε δτι στο Ε Ι Ρ  λειτουργεί δεύτερη Ε 
πιτροπή Λογοκρισίας, πού λογοκρίνει τά 
ήδη λογοκριμένα τραγούδια.

—  ‘Ο ύφυπουργός Προεδρίας δήλωσε δτ; 
ή ένέργεια τών μουσικών έχει διαφημιστι
κό χαραχτήρα.

—  ’Απαγορεύτηκε σέ αντιπροσωπεία τής κου
βανέζικης νεολαίας νά μπει στην ‘Ελλά
δα, Οπου είχε προσκληθεί άπό τη Δη
μοκρατική Νεολαία Λαμπράκη.

29. Οί μουσικοί Χατζιδάκις, Θεοδωράκης και 
Ξαρχάκος, δήλωσαν δτι ή Επ ιτρ ο π ή  Λ ο 
γοκρισίας δέν έλέγχει μόνο τούς δίσκους, 
άλλά καί τις  τυπογραφικές εκδόσεις τρα
γουδιών.

—  Τ ά  Σωματεία: Ηθοποιών, Ε τα ιρ ία  Λο
γοτεχνών, Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλο
γος, Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος 
καί ’Ακροάματος, "Ενωση Τεχνικών Κ ιν) 
φου, Ηθοποιών Μελοδράματος - Οπερέ
τας, "Ενωση Υπαλλήλω ν Κινηματογρα
φικών έπι χει ρήσεων, "Ενωση Υπευθύνων 
Θεάτρου, μέ άποφάσεις τών Συμβουλίων 
τους ή δηλώσεις υπευθύνων παραγόντων 
τους ζήτησαν νά καταργηθεϊ ή Λογοκρι
σία άκροαμάτων.

—  ’Αλληλέγγυοι μέ τήν κίνηση τών μουσικών 
τάχτηκσν καί άλλοι μουσικοί.

1 .  Φ λ ε β ά ρ η .  18 μουσικοί καί εκτε
λεστές έγκρίνουν τον άγώνα τών 3 μουσι
κών. Ε π ίσ η ς  οί μουσουργοί Πετρίδης, Σ ι-  
σιλιάνος, Ξένος (πού δήλωσε δτι έχουν 
άπαγορευτεΐ καί τά  δικά του τραγούδια: 
«’Αντίσταση» σέ στίχους Σικελιανοΰ, «Ει
ρήνη» σέ στίχους Παλαμά καί «Κύπρος» 
σέ στίχους Ρώτα) καί άλλοι εκπρόσωποι 
τού πνευματικού καί καλλιτεχνικού κό
σμου.

—  Οί σπουδαστές τών ηλεκτρονικών σπουδών 
τής Σιβιτανιδείου Σχολής κήρυξαν απερ
γία  ζητώντας νά ψηφιστεί ό Νόμος πε
ρί Τεχνικής Έκπαιδεύσεως.

—  Βάρβαρη έπίθεση τής άστυνομίας έναν
τίον φοιτητών στά  Προπύλαια τού Πανε
πιστημίου πού εΐχαν συγκεντρωθεί νά δια- 
μαρτυρηθούν γιά  τήν παραβίαση τών ά- 
καδημαϊκών ελευθεριών. Τραυματίστηκαν 
πολλοί καί πιάστηκαν 17 φοιτητές. Κρα
τήθηκαν 9. Ή  άστυνομία παραβίασε τό 
πανεπιστημιακό άσυλο.

2. Συνεχίζεται ή έξέγερση κατά τής λογο
κρισίας στο ελαφρό τραγούδι.

—  Έπ ίθεση  τής Χωροφυλακής εναντίον τών 
φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλο
νίκης.

4. 01 φοιτητές καταγγέλλουν δτι οί συλλη-



ψθέντες συνάδελφοί τους υποβάλλονται σέ 
βασανιστήρια.

5. ΟΙ έκπαιδευτικοί της Μέσης Έκπαίδευ- 
σης κήρυξαν απεργία, γιατί δεν επιλύον
ται τά  προβλήματα τους. ΚλεΤσαν 1000 
σχολεία μέ 350.000 μαθητές. Ή  ‘Ομο
σπονδία Γονέων συμπαρίσταται στον α
γώνα των εκπαιδευτικών.

—  Απαγορεύτηκε τελικά χωρίς καμιά έξή- 
γηση ή προβολή της σοβιετικής ταινίας 
« Ό  Αένιν τόν Όκτώβρη».

—  Ό  'Ελληνογαλλικός Σύνδεσμος άποπει-

Δ ι ε θ ν έ ς  Σ υ ν έ δ ρ ι ο  γ ι α

Ή  Τσεχοσλοβακική ’Ακαδημία Επιστημώ ν 
οργανώνει σέ συνεργασία μέ τό Υπουργείο 
Παιδείας καί Πολιτισμού ένα διεθνές συνέ
δριο μεταξύ 1 2 - 1 6  Απριλίου 1966 στην 
πόλι Μπρνό μέ θέμα «την σημασία τού αρ
χαίου πολιτισμού γ ιά  την σύγχρονη έποχή». 
Στην προετοιμασία τού συνεδρίου παίρνουν 
μέρος επιστήμονες μέλη τής Τσεχοσλοβακι
κής ’Ακαδημίας Επιστημώ ν καθώς και κα
θηγητές, υφηγητές καί άλλοι έργαζόμενοι 
στις Φιλοσοφικές σχολές τών Πανεπιστημίων 
τής Πράγας, του Μπρνό, καί τής Μπρατι- 
σλάβας. Ή  γραμματεία τού συνεδρίου έ- 
δρεύει στήν Τσεχοσλοβακική ’Ακαδημία ’Ε 
πιστημών (έδρα γ ιά  τή μελέτη τής ελληνι
κής, 'Ηήζ ρωμαϊκής καί τής λατινικής). Σκο 
πός τού συνεδρίου είναι νά φωτίσει τό πρό
βλημα τού ρόλου πού έπαιξε ή επίδραση τοΰ 
αρχαίου πολιτισμού στήν ανάπτυξη τού σύγ
χρονου παγκόσμιου πολιτισμού. Θά προσπα
θήσει νά δείξει πώς έκφράζονται τά  ιδανικά 
τής αρχαιότητας στήν άνάπτυξη τών διαφό
ρων εθνικών πολιτισμών τής Ευρώπης και 
διεθνώς. Ε π ίσ η ς  τό συνέδριο έχει σάν σκο
πό νά βοηθήσει στήν κοελύτερη συνεργασία 
τών έρευνητών τών διαφόρων χωρών που α
σχολούνται μέ τήν μελέτη τού άρχαίου πολι
τισμού καί τής κληρονομιάς του.

Τ ά  θέματα είναι διαλεγμένα μέ τέτοιο τρό
πο πού νά μπορούν νά πάρουν μέρος σ τις 
έργασίες τού συνεδρίου δχι μόνο οΐ έπιστή- 
μονες πού ασχολούνται μέ τήν άρχαιότητα 
άλλά καί εκείνοι πού άσχολουνται μέ τήν 
σύγχρονη φιλοσοφία, κοινωνιολογία καί τέ
χνη. Καθορίστηκαν δύο ομάδες θεμάτων, πού 
καί αυτές χωρίζονται σέ έπί μέρους θέματα 
καί πού θά δώσουν τήν κύρια κατεύθυνση 
τοΰ συνεδρίου: *

1. Φ ι λ ο σ ο φ ί α ,  Ι σ τ ο ρ ί α ,  Ε π ι 
σ τ ή μ η .

α ) Πώς αντιμετώπιζε ή άρχαιότητα τό 
πρόβλημα τής ανθρώπινης καί κοινωνικής 
συμβίωσης.

β) Ή  άρχαιότητα σ τίς κοινωνικές και φι
λοσοφικές θεωρίες του δεύτερου μισού τού 
19ου αιώνα καί τοΰ 20οΰ.

γ )  Ή  άρχαιότητα σ τίς άρχές τής σύγχρο-

ράθηκε νά λογοκρίνει μουσικό πρόγραμ
μα τής πιοτνίστας ’Αλίκης Βοτηκιώτη, έκ- 
ποχραθυρώνοντας τόν Μπέλα Μπάρτοκ.

8. Ή  Ελληνική Πρεσβεία τής Μόσχας δέν 
θεώρησε τό διαβοπηριο τοΰ σοβιετικού 
σκηνοθέτη Ρομάν Κάρμεν, πού είχε προσ
κληθεί στήν ’Αθήνα γιά  νά παραστεϊ στήν 
πρεμιέρα τής ταινίας « Ό  μεγάλος πα
τριωτικός πόλεμος».

—  Ή  κυβέρνηση επιστράτευσε πολιτικά τούς 
λειτουργούς τής Μέσης Παιδείας.

νης επιστήμης (αναγέννηση καί 17ος α ί.).
δ) Ό  Αριστοτέλης στήν σύγχρονη φιλο

σοφική σκέψη.
2 . Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α  κ α ί  Τ έ χ ν η .
α ) Τά  κοινωνικά ιδανικά στο άρχαϊο δρά

μα. Οί ανθρωπιστικές παραδόσεις τού άρ
χαίου πολιτισμού στο θέατρο.

β) Αισθητική θεωρία καί καλλιτεχνική έ- 
φαρμογή στήν άρχαιότητα. Επ ίδρα ση τών 
αισθητικών θεωριών τής αρχαιότητας στούς 
μετέπειτα χρόνους.

Σ τ ά  κυρίως θέματα του συνεδρίου θά προσ
τεθούν ακόμη δύο σεμινάρια. Τό ένα θά ά- 
σχοληθεϊ μέ τήν σημερινή κατάσταση τών 
μυκηναϊκών σπουδών, οι οποίες έσημείωσαν 
μεγάλη πρόοδο άπό τό 1952, εποχή κατά τήν 
οποία οί άγγλοι ερευνητές έρμήνευσοτν τήν 
λεγόμενη γραφή Β μέ τήν όποια εΐναι γραμ
μένα τά κείμενα τής μυκηναϊκής εποχής. Σ το  
σεμινάριο θά λάβει μέρος καί ένας άπό τούς 
"Αγγλους αυτούς ερευνητές ό Τ ζ . Τσ ά ντ- 
γουϊκ.

Τό  δεύτερο σεμινάριο θά ασχοληθεί μέ 
τό πρόβλημα τού άρχαίου πολιτισμού στήν 
σύγχρονη εκπαίδευση καί αυτό δχι μόνον 
δσον αφορά τήν μελέτη τών κλασικών γλωσ
σών, άλλά καί τής Ιστορίας, τής λογοτε
χνίας, τής τέχνης, τής πολιτικής άγωγής 
κλπ.

Μέ τήν ευκαιρία τού συνεδρίου καί στά 
πλαίσια αυτού θά οργανωθούν καί έκθέσεις:

1) "Εκθεση εκδόσεων μελετών γιά  τήν άρ
χαιότητα καί τίς  παραδόσεις της. (Αυτό υπό 
τήν προϋπόθεση πώς θά λάβουν μέρος στήν 
έκθεση καί ξένοι έκδοτικοί οίκοι).

2 ) "Εκθεση γλυπτών καί άλλων καλλιτε
χνικών εκθεμάτων α ) πρωτότυπα άρχαίων έρ
γων τέχνης πού σώζονται στήν Τσεχοσλοβα
κία 6) έργα μέ έπί δράση άπό τήν άρχαιό
τητα σέ πρωτότυπα καί σέ φωτογραφίες ση
μαντικών έργων τέχνης λ.χ. ροπογραφίες κλπ.

Σ  η μ.: Γιά  περισσότερες πληροφορίες
καί γιά  δηλώσεις συμμετοχής οΐ ενδιαφερόμε
νοι μπορούν νά άπευθύνονται στά  γραφεία, 
τής Τσεχοσλοβακικής Πρεσβείας, γραφείο Τύ 
που καί Μορφωτικών σχέσεων, Σέκερη 1, ’Α 
θήνα.

τ ό ν  ά ρ χ α ϊ ο  π ο λ ι τ ι σ μ ό



Ο «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» 
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ

RilSTΑ ΕΑΡΧΛ ' Η

"ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΙΜ< >Σ..

rO οίκος «Κέδρος* έβγαλε πριν από τΙς 
γιορτές τό καινούριο βιβλίο του Κώστα 
Βάρναλη «Ελεύθερος Κόσμος*, δπου βρί
σκεται συγκεντρωμένη ή ποιητική έργα- 
σία τοϋ μετά πολέμου. Τό βιβλίο σημείω
σ ε ‘μεγάλη εκδοτική έπιτυχία, Εξαντλή
θηκε μέσα στόν πρώτο μήνα καί τώρα 6 
«Κέδρος» κυκλοφόρησε τή δεύτερη έκ
δοση, συμπληρωμένη μέ *1 καινούρια ποιή
ματα.

Ή  σάτιρα τοϋ Βάρναλη, πού είναι τό 
χαρακτηριστικό στοιχείο, τό βολταιρικό 
πνεύμα του, 6 σαρκασμός του κυριαρχούν 
καί σ’ αυτό τό βιβλίο. Μ’ άν στα άλλα 

1 2 6  (Συνεχίζεται στή σελίδα 127)

Σ Χ Ο Λ Ι Α

Η Κ Ρ I Τ I Κ Η · 1

Ιτρατη Τσίρκα: Η Ν υ χ τ ε ρ ί δ α
Μέ τή Νυχτερίδα  (1965) έκλεισε ή τριλο

γία ’Ακνβέριητες Π ολιτείες  του Στρατή Τσίρ
κα. Τά δυο προηγούμενα βιβλία, ή Λέσχη  
(1960) καί ή Ά ριάγνη  (1962) πέρασαν όχι, 
βέβαια, απαρατήρητα —κάθε άλλο—  μά χω
ρίς να δοθεί ή προσοχή πού τούς άξιζε. Πέρα
σαν μέσα σ αυτό τό γενικό... χυλό τής πνευ] 
τικής μας Μπανανίας όπου συμφύρονται οί α
ξίες καί οί απαξίες ώστε νά επιπλέουν οί δεύ
τερες μέ τό μηδέν περίπου ειδικό βάρος τους. 
Κι όμως, τό μυθιστόρημα τού Τσίρκα δεν ήταν 
από τά βιβλία τής σειράς ή τής χρονιάς, ή
ταν από τά βιβλία τής εικοσαετίας. Μέ τό 
έργο αυτό περισότερο παρά μέ όποιοδήποτε άλ
λο ή σύνθετη πεζογραφία μας ξεπερνοϋσε τόν 
εαυτό της, τό επίπεδο δηλαδή πού τής καθό
ριζε τό κοινωνικό μυθιστόρημα του Θεοτόκη, τού 
Ξενόπουλου καί τής γενιάς τού 30 καί ταυτό
χρονα άξιοποιοϋσε βιώσιμα μορφικά διδάγματα 
τοϋ ξένου μυθιστορήματος, άπό τόν Προύστ, τό 
Ζίντ καί τό Ρ. Ρολλάν ώς τό σημερινό γαλλι
κό άντιρομάν, άπό την έξελιχτική συνέχεια 
τοϋ αγγλικού μυθιστορήματος, άπό τό Τζόυς 
ώς τό Φώκνερ. Η μικρή κλίμακα τής κοινωνικής 
ήθογρχφίας πού δινόταν μέσα άπό τή μοίρα μι2ς 
οικογένειας ή ενός ατόμου, είτε μέοα σ’ ένα 
στενό περίγυρο, αφήνονταν οριστικά πίσω (δπως 
καί μέ τό μυθιστόρημα τοϋ Φραγκιά καί μέ τα πιό 
σύνθετα διηγήματα τοϋ Δ. Χατζή), ένώ τό ψυ
χολογικό μυθιστόρημα, άπό την άνχλυτική ώ* 
την έξπρεσιονιστική διαδικασία του, έχανε τα 
οικόσημα τοϋ βάθους. Τό σοβαρότερο Ισως Λ* 
ναι δτι τελείωνε πιά 6 μύθος τοϋ αυθόρμητοί 
ή μίζερη παράδοση τοϋ αϋτοδίδχχτου λογοτέχνη 
τουλάχιστον για  τό μυθιστόρημα ιδεών. 
πεζογράφος μέ γερή παιδεία, ανέβαινε στή 0 ^ ' 
Οεση μέ τόν ευλαβικό ζήλο καί τό μόχτο τού 
μάστορα, δουλεύοντας εξαντλητικά τήν 
σματικότερη μορφή τοϋ διηγήματος, τού 
πτυ/ου ή μεγάλου διηγήματος καί τής νουβέ
λας, δουλεύοντας μεθοδικά ακόμα καί τή 
λογική καί Ιστορική έρευνα. Καί έ π ίσ η ς » ^ ^  
μοιώνοντας δχι μόνο τήν νεοελληνική παράδο
ση τής πεζογραφίας αλλά τήν παγκόσμια.

Κ: άπό τήν άποψη τών Ιδεών τό μι>8ι

%



ρήμα τού Τσίρκα ήταν πρωτοποριακό: Είσηγή- 
θηκε γιά  πρώτη φορά στήν Ελλάδα μέ σοβα
ρότητα (δηλαδή όχι θεμχτογραφικά καί όχι 
μέ έτοιμε; απαντήσεις) τόν προβληματισμό τή; 
προωθημένης συνείδησης τής ευρωπαϊκή; προο
δευτικής παιδεία; μπροστά στήν παραμόρφωση 
του σοσιαλιστικού άνθροίπισμου, τή μυστικο- 
ποίηση τής Ιδεολογίας καί τής επαναστατικής 
δεοντολογίας. Δυστυχώς, εδώ εκδηλώθηκε έ
νας άλλος εφησυχασμός, πού θέλησε ν’ αναιρέ
σει καί τόν Ιδιο τόν προβληματισμό καί τή 
λογοτεχνική του καταξίωση. Φάνηκε καθαρά 
δτι διατηρείται σέ μεγάλο βαθμό μια έκμηδε- 
νιστική αντίληψη για  τή λογοτεχνία, πού τή 
θέλε: πειθαρχημένο κλάδο τής πολιτική; προ
παγάνδας. Ί1 λογοτεχνία μετατρέπεται έτσι σέ 
Οπηρέτρια πού τής απαγορεύεται ή κρίση, ή ανά
κριση τής πραγματικότητας, αν προηγούμενα 
αυτή ή κρίση δεν έχει γίνει «υπεύθυνα*, αλ
λά καί τότε πάλι τό μόνο πού τής επιτρέπεται 
είναι ή «ανάλυση» τής υπεύθυνης κρίσης, δη
λαδή τό ςόμπλιασμα μέ πλαστές καί κρύες ει
κόνες—  δ έξωραϊσμός. Ή ταν τόσο παγιωμένη 
αυτή ή άντίληψη ώστε ή κριτική πρωτοβουλία 
του Τσίρκα θεωρήθηκε άποκοτιά και προκάλεσε 
έντονη αντίδραση.

ΓΗ αναφορά στή σύγκρουση εκείνη δέν έχει 
άλλο νόημα παρά νά ύπογραμμίσει δυό ζητή
ματα: την έμμεση αυτή προσφορά του μυθιστο
ρήματος του Τσίρκα στή γενικότερη σύγκρου
ση των Ιδεών καί τήν πολύπλευρη όποτίμηση 
ένός έργου σταθμού σχεδόν στο νεοελληνικό 
μυθιστόρημα καί οπωσδήποτε οριακού στήν πε
ζογραφία πού εμφορείται από τήν αριστερή ιδεο
λογία.

01 ιδέες τής τριλογίας στάθηκαν τό σημείο 
αντιλεγόμενο τής κριτικής τού έργου, αξίζει 
λοιπόν νά αρχίσουμε απ’ αυτές. Ποια ήταν ή 
«άποκοτιά» τού Τσίρκα στό θέμα καί στήν κρι- 
τική στάση άπέναντί του; 'Ό τι συγκρότησε σ’ 
£νχ μύθο Ιστορικά δεδομένα, Ιδέες καί ήθικά 
προβλήματα από τό ελληνικό κίνημα τής Μέ- 
0Ύ]£ ’Ανατολής. ’Έβαλε σέ δοκιμασία τό δογμα
τισμό καί τήν εκτροπή πού άναφέρχμε παρα
πάνω— επίσημα γνωστή μέ τό ανεπαρκέστατο 
καί βολικό όνομα «προσωπολατρεία». Γράφον- 

γιά τήν Ά ρ ιά γνη , σχετικά μέ τήν καταγ
γελία πού βγαίνει από τόν προβληματισμό, τις 
®>γκροόσεις καί τό πάθος τού αφηγητή, σημεί- 
ωνα εξής (πού δέ θά ε ΐ/ε  νόημα νά Ιπανα- 
ληφθούν μέ άλλα λ ό γ ια ):

Λ τέτια πνευματική σύσταση, ό ήρωας τής 
Αοιάγνης πού θά μπορούσε νά ήταν σκεπτι- 

£ιστης, παρουσιάζεται τό Ιδιο φυσιολογικά 
Οιαλεχτικός. Δηλαδή άντικομφορμιστής καί 
ν·ριτικός, σ! ένα ασυμβίβαστο έλεγχο καί αύ- 
^οέλεγχο. Έ τσ ι, θά προσκρούει πάνω στό 
^γματισμδ καί τήν άπαλλοτοίωση τής κρι- 

τήν έτοιμη σκέψη και τις προκατα- 
°*ευχομένες αλήθειες καί προπαντός πάνω σέ 
Γ** βολική διαστρέβλωση τής επαναστατικής 
^'^τολογίας. Πρόκειται γ ιά  τή διαστρέβλω- 
^  των αυτοσκοπών, δς τήν πούμε. Εκείνη

του έργα σχτιρίζει τόν αστικό κόσμο γε
νικά, τους αστικούς * πολιτικούς καί πο
λιτειακούς θεσμούς, τήν αστική δικαιο
σύνη, τήν αστική ήθική, κύριος στόχος 
τής μεταπολεμικής του σάτιρας είναι ή 
ελληνική αστική πραγματικότητα, όπως 
διαμορφώθηκε μετά τό β '. παγκόσμιο πό
λεμο καί τις μεταπολεμικές περιπέτειες 
τού έλληνικού λαού, κάτω άπό τήν αι
γίδα τών ξένων «προστατών* καί «συμ
μάχων». Σ’ αυτόν τόν κόσμο, όπου έχουν 
ανα-στραφεί όλες οί αξίες κ* οί λέξεις 
έχουν πάρει άλλο νόημα, όπου «δλογιέ- 
ται ό φονιάς καί βρίζεται τό θύμα», ό
που «ή αρετή τιμάει τό σωματέμπορα κι 
ό νόμος έχει γίνει ασπίδα τής ανομίας», 
σ’ αυτό τόν κόσμο όπου κυριαρχεί ή «Λευ
τεριά τής τσανάκας καί τού ξύλου», σ’ 
αυτό τόν ώραίο κόσμο:

’Αθάνατη καί θεία καί πεμπτουσία 
τού βούρκου, χαΐρε ώ! χαΐρε Προδοσία!.. 
Φώς τό χέρι, φως τό πόδι, προχωρεί 
στον κάμπο κ ι’ δ ,τι θέλει τό μπορεί!..

Κατάγυμνη χορέβει (όλα της φόρα!) 
στόν τάφο σου Πατρίδα! Φαλλοφόρα 
τουρλώνεται κι’ ούρλιάζ' «Είναι δικός μου 
αυτός ό βούρκος τού Ε λ ε υ θ έ ρ ο υ

Κ ό σ μο  υ ».
(Πρόλογος)

«Κρίνω θά πει κοροϊδεύω», είχε γρά 
ψει παλιότερα ό Βάρναλης στήν «’Αλη
θινή Απολογία τού Σωκράτη». Καί στόν 
«’Ελεύθερο Κόσμο» ό ποιητής κοροϊδεύει. 
Κοροϊδεύει καί γελάει. Μα τό γέλιο του 
είναι πικρό. Είναι, όπως καί γιά  τό 
Βολταϊρο, «μιά μάσκα ωφέλιμη γιά  νά 
κρύβει τή θλίψη καί τήν απελπισία του». 
Ό  Βάρναλης δε σαρκάζει μόνο μέ τή 
συνείδηση τής κοινωνικής άλήθειας, σαρ
κάζει καί μέ τήν σκληρή εμπειρία μιας 
ολόκληρης ζωής. Κι ωστόσο κάτω άπό 
τήν απελπισία ξεπετιέται ή ελπίδα, ή 
πίστη στό μέλλον τού άνθροιπου, όπως 
στό ποίημα «Όδός Σταδίου*.
Ποιός;... Πού;... Καί πότε;... έξήντα

χρόνια τώρα!
Κι όλα μάτσο δέν κάνουνε μιάν ώρα! 
Τότε κάθε μου γνώμη κ ’ έργο, νίκη. 
Τώρα κουτσοπηδάω μέ δεκανίκι.
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Κι αυτός, πού τόνε πάνε από τό χέρι 
τυφλόν, ποιός είναι; Μηδ’ αύτός τό ;έρει! 
κι ας βίγλιζεν απ’ τήν κορφή τού Αιώνα 
τα μελλούμεν*, αύτός κοομοκολώνα!

Καί τούτ* ή σιχαμένη στρίγγλα ποιά ’να ι; 
Μάτια καί μύτη κι άκροχείλια στάνε. 
Ντυμένη τήν αστεία, παμπάλαιη μόδα, 
ή άλλοτινή νεράιδα άνεμοπόδα...

Είχα τόν ένα πλάι μου ατά θρανία, 
τόν άλλον άσσο στή γραφομανία 
Κ’ ή πρώτη άγάπ’ ή μυγδαλιά μου

ή Μάγια...
*Όλοι στό πέλαο τής ζωής ναυάγια.

Τί γράφει τό χαρτί στόν τοίχο πέρα; 
«Τόν λατρευτόν μας σύζυγον, πατέρα, 

πάππον καί θειον κηδεύομεν*... ΛΔς
γράφει!

Ό  ξένος πόνος όνειρο — κ ’ οί τάφοι.

Κειός πού διάβασες είναι ό εαυτός οου 
κι 6 θάνατος κείνου ’ναι ό θάνατός σου. 
Ξεχασμένοι, πριχού πεθάνουν, όλοι 
καί πριχού ζήσσυν, πεθαμένοι, άοβόλη!

Κοπάδια νιοί καί γέροι προσπερνάνε... 
πόσοι, λες, απ’ αυτούς άνθρωποι νά*ναι; 
Πού δέν προδίνει, αρπάζει κι αδικεί, 
τού Νόμου οχτρός κ* ισόβια φυλακή.

Κι δσο τ ’ άψήλου αναπηδάει κανένας 
(τού Παρά καί Σπαθιού, Σταυρού καί

Π ^ χ ς )
τόσο καί πιό μισεί κάκιστα τρία: 
Μάθηση καί Ααό κ5 Ελευθερία!
Μακριά καί πέρ’άστράφτει ή θάλασσα μου 
κι άπάν* ουράνι* ατέρμονα. Καί χάμου 
δυό μέτρα μές τό χώμα τάφοι. Κι όμως 
πάνου απ' τούς τάφους θά περάσει 6

δρόμος.

Μπορεί ένα καί μόνο μικρό ποίημα να 
δικαιώσει έναν ποιητή. Κ’ ένας καί μόνο 
στίχος μπορεί να δικαιώσει ένα βιβλίο. 
Κι άν μέσα στό βιβλίο τού Βάρναλη δέ 
βρισκόταν κανένα άλλο ποίημα καί κα
νένας άλλος στίχος, ήταν αρκετός, γιά  
νά δικαιωθεί τό βιβλίο, ετούτος δ γιο
μάτος καθολικό νόημα, 6 πυκνός, πού 
περικλείνει αδυσώπητα μιαν όλόκληρη ή- 
Οική, στίχος:

Σκύλος γενού καί δάγκανε, άμα θέλεις
νά ’σαι κάτι.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ TOY ΒΑ ΡΝ Α ΛΗ πού κάνει τελικά τό συνωμοτισμό γιά τό συνω
μοτισμό, τήν πειθαρχία γιά τήν πειθαρχία, 
τή θεωρία γιά τή θεωρία, (δηλαδή γιά  τό 
γράμμα τής θεωρίας κι όχι τήν ουσία της), 
τήν οργάνωση γιά τήν οργάνωση, τήν επα
νάσταση γιά τήν επανάσταση. Είναι μιά φο
βερή παραποίηση τού Ολισμού — σέ φιλοσο
φική αναγωγή— καθαρά ίδεαλιστική καί με
ταφυσική, ένας αρκετά περίεργος μυστικι- 
σμός, θρεμένος σάν καρκίνωμα στήν πραχτι- 
κή τής καθαρότατης ματεριαλιστικής άντί- 
ληψης. ΓΌπως καί νά ’ναι, ή διαστρέβλωση 
αυτή τής επαναστατικής δεοντολογίας κατα
λήγει στό θόλο>μα καί κάποτε στήν απώλεια 
τού σκοπού πού είναι ή ευτυχία τού ανθρώ
που, ή άνθισή τους, ή άνοδος δλο>ν των ανθρώ
πινων αξιών, ή συμμετοχή σ’ έναν ανώτερο 
πολιτισμό όλων των ανθρώπων. rH απλή, ή 
πρώτη αλήθεια δτι ή επανάσταση είναι γιά 
τόν άνθρωπο καί όχι 6 άνθρωπος γιά τήν 
επανάσταση, συγχίζεται τόσο πού τελικά ά- 
ναποόογυρίζεται. νΕτσι, δ ανυποψίαστος Φω
τερός έχει τή σταθερή γνώμη ότι ό αγωνι
στής «είναι πρώτα αγωνιστής κ’ ύστερα άν
θρωπος*.

Δέν ώφελεί νά κλείνει κανείς τά μάτια του 
στήν πραγματικότητα, δσο άσχημη καί νά 5ναι. 
Αυτή ή εκτροπή πού έχει ακόμα τίς ουρές της, 
έπαιξε τεράστιο Ιστορικό ρόλο, θά βαραίνει λοι
πόν στή μοίρα τής ανθρωπότητας γιά  κάμποσες 
γενιές. Ο,τι έχει γραφτεί πάνω σ’ αυτό είναι 
γιά τήν ώρα μόνο μερικές εισαγωγικές συγχορ
δίες τής κατάπληχτης ανθρώπινης συνείδησης. 
Καί πρέπει νά πούμε ακόμα, δτι άν κάποιοι 
από ιδιοτέλεια ταξική ή εγωιστική μεταχειρί
ζονται τήν ίδια κριτική γιά νά βγάλουν φχτα- 
λιστικά συμπεράσματα, γιά  ν’ ανατινάξουν όχι 
τή'; έκτροπη αλλά τή λεωφόρο, δέν είναι τής 
κριτικής τό λάθος. Στήν ουσία μάλιστα, οί 
άμύντορες τής θείας Σκοπιμότητας παίζουν ί
σα ίσα τό παιχνίδι τής άλλης σκοπιμότητας, 
τής έχτρικής, παραχωρώντας της τό πεδίο.

Τό πρόβλημα παραμένει βασικό καί στό τρί
το βιβλίο τής τριλογίας. Υπάρχει ωστόσο έ
νας άλλος τόνος στήν τοποθέτησή του, πού κά
νει ώστε τή φορά αυτή νά μήν προ καλείται ή 
σκοπιμότητα τού κομφορμισμού ή τουλάχιστον 
νά μήν είναι γ ι’ αύτή άναπόφευχτη ή αναμέ
τρηση. Μεταθέτοντας τήν ουσία τής κριτικής τού 
έργου μπορεί τώρα νά σταθεί σέ μιά Ιστορική εκ
τίμηση τού συγγραφέα: Παρ’ δλα αυτά τό κίνη
μα τού στρατού τής Μ. ’Ανατολής δικαιώνεται. 
Τό μαγείρεψαν ό Τσώρτσιλ, ή Ίντέλλιτζενς, 
μέ τούς πραιτωριανούς. Νά, ακόμα καί οί συμ
παθητικοί ήρωες του Τσίρκα, οί σωστοί, οί 
άντιδογματικοί, τό βρήκανε άναπόφευχτο, δ 
Τσίρκας τό περιγράφει σάν τραγικό έπος. Ρ  
άλλα δλα είναι λεπτομέρειες. Στό κίνημα ύ
παρχου νε κακοί, όπως υπάρχουνε καί καλοί— 

’Ανεξάρτητα από τή θέση τού Τσίρκα γι* 
τήν αναγκαιότητα τού στρατιωτικού κινήματος, 
δ παραπάνω ισολογισμός θά ήταν ή αποθέωσή 
τού κομφορμισμού καί όπωσδήποτε δέν πρττεί- 
νεται από τό βιβλίο. Κατ’ άρχήν, βέβαια, ό Τσίρ
κας γράφει μυθιστόρημα κι όχι Ιστορική δι®·128



τριβή, wttc ή κρίση γιά  τά γεγονότα ν’ άπο- 
τελεΐ τό κέντρο βάρους τής κρισολογίας του καί 
τού βιβλίου. 'Ωστόσο, τό ν’ άποδόσουμε μιά τέ
τοια άπόλυτη κρίση στον Τσίρκα θα ήταν λάθος, 
ή τουλάχισοτν θά ήταν ή μισή αλήθεια. Καί 
οί λοχιες ακόμη — όχι πια οί Αρμόδιοι τής 
επαναστατικής ταχτικής —  γνωρίζουν ότι τό 
άλφα είναι να μήν παρασύρεσαι εκεί πού θέλει 
δ αντίπαλος. ('Ένα έξυπνο λόγο θυμόσαστε πά
νω σ’ αυτό από τή ρωμαϊκή 'Ιστορία. Όταν δ 
'Αννίβας καθηλώθηκε μπροστά στα τείχη τής 
Ρώμης έστειλε κήρυκα να προκαλέση τόν ϋπερα- 
σπιστή τής πόλης Φάμπιο, παραγγέλνοντά; του: 
«"Αν ό Φάμπιο ήταν τόσο άξιος στρατηγός όσο 
πιστεύει πώς είναι, θά δεχόταν τή μάχη σ’ α
νοιχτό πεδίο». Καί 6 Ρωμαίος διοικητής του έ
στειλε τήν απάντηση συστημένη: «*Αν δ 'Αν
νίβας ήταν τόσο επιδέξιος στρατηγός όσο νο
μίζει, θά μ’ εξανάγκαζε νά δεχτώ τέτια ανα
μέτρηση*. Πώς νά μήν τά θυμάσαι!...) 'Ένα 
κίνημα πού δίνει τΙς αποφασιστικές μάχες του 
έκει πού βρίζει 6 αντίπαλος, θά πει πώς δέ 
μοιάζει καθλου μέ τδ Φάμπιο. Φυσικά, όταν 
έχεις συρθεί ώς τό προτελευταίο βήμα, τότε 
μάλλον είναι υποχρεωτικό τό τελευταίο. Έ 
χεις επιτρέψει νά σοϋ δημιουργήσουν τό δίλημ
μα: ή κάνεις τήν κουτουράδα ή διαλύεσαι, δηλ. 
χάνεις χωρίς νά παλαίψεις. Ποια ήταν ή σχε
τική προοπτική καί ή ταχτική τού τότε ελλη
νικού κινήματος; ’Ανάμεσα στήν δλοφάνερη πρό
θεση των ιμπεριαλιστών νά τό συντρίψουνε καί 
στόν όππορτουνισμό τής σταλινικής εξωτερικής 
πολιτικής, άντί να διαλέξει τή μέθοδο τής πο- 
λιτικότητας καταφυγε συχνά καί σπασμωδικά στή 
δυναμική αναμέτρηση, κάτι χειρότερο: παραπα
τούσε ανάμεσα σ’ αδιαλλαξία καί ύποχωρητι- 
κότητα. Για μεγάλο διάστημα έτρεφε την αυ
ταπάτη σοβαρής αγγλικής ενίσχυσης ενώ είχε 
πρόγραμμα Λαϊκής Δημοκρατίας. Πάνω στο με
γαλύτερο γ ιγάντωμά του έκανε μιά συμφωνία 
στο Λίβανο πού τό έδενε χεροπόδαρα. Στο Λί
βανο κιόλας κατάγγειλε καί απογύμνωσε ήθικά 
το απριλιάτικο κίνημα τού στρατού τής Μ. 
’Ανατολής. Ιέ  συνέπεια μέ τήν πολιτική τού 
Λιβάνου έκανε τήν Καζέρτα. Έγκαταλείποντας 
ύστερα τήν υπερβολική ύποχωρητικότητα Λιβά
νου - Καζέρτας καί περνώντας στήν άλλη άκρη 
(αφού μέσος δρόμος δεν έμενε τώρα) έκανε τό 
Δεκέμβρη. Στή Βάρκιζα, μέ τήν Ιδια ευκολία 
πού είχε θυσιάσει τό κίνημα τής Μ. ’Ανατολής, 
θυσίασε τούς ανεύθυνους απλούς αγωνιστές ά- 
φήνοντάς τους στα νύχια τού ποινικού νόμου. 
Σέ συνέπεια του Δεκέμβρη καί έτσι πού τόν 
έκανε, κήρυξε τήν αποχή. Σέ συνέπεια τής α
μυχής έκανε δεύτερο κίνημα καί αυτή τή φο
ρά, ούτε λίγο ούτε πολύ, σοσιαλιστικό! ’Άσκη
με δηλαδή μόνο τή συνέπεια στά λάθη του όπως 
προηγούμενα είχε όιαπράςει τό λάθος τών ασυ

νεπειών.
Είναι λοιπόν χωρίς νόημα τό ερώτημα άν 

έπρεπε νά γίνει τό κίνημα τού Απρίλη στή Μ. 
’Ανατολή (ή, άν έπρεπε νά γίνει ό Δεκέμβρης 
ν··τ.λ.) γιατί βασίζεται σέ μιά Ιστορική αφαί
ρεση. Καί είναι ακόμα περισότερο χωρίς νόη- 
V-α τό άν δ συγγραφέας καταφάσκει ή όχι στδ 
ερώτημα. "Αν σάς υποχρεώσουν ν’ απαντήσετε

στδ ερώτημα «τί θά κάνετε άν ένας ληστής 
επιχειρήσει νά σάς σκοτώσει, θά προσπαθήσετε 
νά τόν σκοτώσετε ή όχι;» θ’ απαντήσετε κα
ταφατικά. ’Αλλά θά προτιμούσατε, βέβαια, νά 
μήν τού ανοίξετε τήν πόρτα καί πολύ περισό
τερο νά μήν τού προμηθέψετε τό όπλο. Ό  Τσίρ- 
κας έχει μιλήσει ακριβώς για τό πώς ανοίξα
με τήν πόρτα στό ληστή καί πώς τού προμηθέ
ψαμε τό όπλο. 'Έ χει μιλήσει, βέβαια, ύπαινι- 
χτικά, όχι μέ ντοκουμέντα αλλά μυθιστορημα
τικά, μέ προσωποποιήσεις καί μέ ιδέες, έχει 
μιλήσει ϊσα Ισα στήν ουσία καταγγέλλοντας τό 
δογματισμό, τό σεχταρισμό, τόν κομφορμισμό. 
’Αλλά ίσως χρειάζεται νά εξαντληθεί τό ζή
τημα για τήν καταφατική θέση τού συγγραφέα 
άπέναντι στό μεσανατολίτικο κίνημα τού ’Απρί
λη τού 19-1-1. Προσωπικά, δέν έχω γνώμη γιά 
τό άν μπορούσε —καί μέ ποιό τίμημα ή όφε
λος— νά αποφευχθεί τό κίνημα, έστω καί μέ 
τά λάθη πού προηγήθηκαν, άν καί είναι απίθα
νο νά πειστεί κανείς γιά τήν αναγκαιότητα καί 
τή λογική ενός τέτιου κινήματος. Δυστυχώς, 
ή μέν άντιεαμική ιστοριογραφία δίνει δλοφά- 
νερα μονόπλευρη, μεροληπτική καί προσωποπα
γή εικόνα τών πραγμάτων, ή δέ επίσημη αρι
στερή κριτική είναι εντελώς γενική, φορτώνον- 
τάς το κι αυτό μέ τόσα άλλα στόν περίφημο 
«ιστορικό τού μέλλοντος». ’Αφήνομαι λοιπόν καί 
μέ παίρνει «ιέ τό μέρος του δ συγγραφέας, γ ια 
τί σ’ αυτό τό σημείο συμμετέχει μέ ακατανί
κητη συγκίνηση. Μά ελέγχω ότι έχω πάει μέ 
περισότερο συναίσθημα καί μέ πολλές επιφυ
λάξεις πού μου γεννάνε τά Ιδια τά γραφόμενα 
τού συγγραφέα καί τά αποσπασματικά ακούσμα
τα πού έχω από προσωπικές διηγήσεις. Κερδί
ζει λοιπόν τόν αναγνώστη, ακόμα καί τόν υπο
ψιασμένο, δ Τσίρκας καί στό σημείο αυτό. Φο
βάμαι ότι κερδίζει μόνο αισθητικά, δηλαδή κερ
δίζει τή φανταστική αλήθεια, μιά ιδιαίτερη 
δικαίωση. Μά τό ζήτημα δέν είναι άν μάς πεί
θει δ συγγραφέας, είναι τό πώς πείστηκε δ ί 
διος. Πείστηκε από τή γνώση του τών πραγμά
των; Τότε γιατί δέν τήν έκανε μεταβιβαστή 
καί σέ μάς αυτή τή γνώση; Γιατί μόνο τό γε
γονός δτι ό συνετός ηγέτης Φάνης εγκρίνει τό 
κίνημα δέν είναι απόδειξη ορθότητας. Καί ή 
αλήθεια είναι δτι στό σημείο αυτό δ ιστορικός 
προβληματισμός τού συγγραφέα φανερώνεται ό
χι επαρκής. Ό  Φάνης λέει μερικές βαριές κου
βέντες σέ μιά κρίσιμη συζήτηση μέ τόν αφηγητή:

—  ... Τό κίνημα, εδώ στή Μέση ’Ανατολή, 
άν νικηθεί, θά νικηθεί γιατί δ εγγλέζικος 
ιμπεριαλισμός είναι πολύ πιο γερός από μάς, 
ακόμα. Τά λάθη μας, οί αδυναμίες μας, κα
λύτερα νά λείπαν βέβαια, μά δέν αποφασί
ζουν αυτά. Καί σου θυμίζω πάλι τήν κουβέν
τα τού 'Ιππόλυτου. Δέν έχουμε άλλη γραμ- 
μή, αυτή είναι ή σο>στή, κι δμως, στά σκο
τεινά περπατάμε. Θά πεις: Τί μάς χρειάζε
ται ακόμα μιά ήττα; Μά ήττες είναι αυτές;

Τέτοια λόγια μπορεί νά ζωγραφίζουν ρεαλι
στικά τό ηγετικό επίπεδο τής έποχής αλλά, 
δση καλή πίστη κι άν έχουν, περιέχουν τήν αύ- 
τοκαταδίκη τους. Κι άν ύποτεθεϊ δτι δέν τά 129
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υιοθετεί 6 συγγραφέας (δσο 6 Μένος Σιμωνίδης 
πού δεν τα άντικρούει), τότε μέ ποια άλλα 
επιχειρήματα αποδέχεται τή μοιραία εξέλιξη 
των πραγμάτων στή σύγκρουση καί τήν ήττα 
(πού, έστω, δε θα είχε εξουθενωτικές συνέπει
ες αν δέ βοηθούσε 6 άπδ τού όρους Λιβάνου 
αφορεσμός); Για όνομα τού Θεού! Κάθε μια 
από τΙς τρεις - τέσσερις παραπάνω προτάσεις 
τού Φάνη περιέχει καί μια ή περισότερες α
νοησίες, κάποτε μάλιστα και φαιδρότητες. Πρώ
τη πρόταση: Τ ί υποχρεώνει σώνει καί καλά 
τό κίνημα σέ δυναμική αναμέτρηση μέ τόν έγ- 
γλέζικο Ιμπεριαλισμό; Πώς μπορούσε να μήν 
ήτανε ισχυρότερος δ εγγλέζικος ιμπεριαλισμός 
καί μάλιστα «ακόμα»; Λεύτερη πρόταση: Τί
λχπαλισιανή αλήθεια αυτό τό «καλύτερα να 
λ είπαν» (τα λάθη μας) καί τί ύπερχπλούστευ- 
ση καί έπανάπαυση τό «μ,ά δέν αποφασίζουν αυ
τά»! (Ό  Λένιν, αλήθεια, έχει πεί δτι τα λάθη 
είναι άναπόφευχτα καί συχωρεμένα σ’ έναν α
γώνα, μά τα λάθη «πού είναι μικρά καί πού 
διορθώνονται εύκολα*). Τρίτη πρόταση: μονα
δική σωστή γραμμή καί σκοτάδι (καί μή χε ι
ρότερα!). Τέταρτη πρόταση: «Τί μάς χρειάζεται 
ακόμα μιά ήττα; Μά ήττες είναι αύτές;» (ού
τε λίγο ούτε πολύ: ακόμα δυδ - τρεΤς τέτιες 
ήττες καί νικήσαμε!)

Πώς είναι δυνατό νά παίρνουν θέση συνηγο- 
ρίας τέτιες εύήθιες; Φυσικά, δέν περιορίζεται 
σ’ αυτές δ συγγραφέας για  νά δικαιολογήσει 
τή δυναμική αναμέτρηση τού κινήματος. Μα κα
τά τά άλλα ύ π άρχουν μόνο εμπειρίες. "Αν δμως 
τό πρώτο μόττο πού βάζει στο βιβλίο ύ συγ
γραφέας, απόσπασμα από γράμμα τού Έ νγκελς, 
έχει θέσει θεωρητικής συνηγορίας, τότε είναι 
άστοχη ή εκλογή του. Ό  "Ενγκελς μιλάει σ’ 
αυτό για τήν ανεξάρτητη από τις π ρ ο σ ω π ι- 
κ έ ς βουλήσεις διαμόρφωση τής Ιστορίας, δέ 
διαγράφει τό ρόλο των Ιστορικών δυνάμεων ούτε 
πολύ περισότερο προϋποθέτει λαθεμένη εχτί- 
μηση ή παραχωρεί άνευθυνότητα τών ηγεσιών 
των κοινωνικών σχηματισμών.

'Όπως καί νά ’ναι, ή Ιστορική θέα πού ξα
νοίγεται στό θέμα αυτό από τή σκέψη, τήν κρί
ση και τό πάθος τών προσώπων τού μυθιστο
ρήματος είναι ελλειπτική, αστοιχείωτη. Προ
σωπικά νομίζω, δτι στή θεώρηση αυτή τών γε
γονότων μεσολαβούν ίσως κάποιες άλλες έννοι
ες, ηθικής έξαρση; καί συγγραφικής οικονο
μίας, θά έλεγα, παρά Ιστορικής δεοντολογίας. 
Ή  μιά είναι ή δραματική επιδίωξη: Παρου
σιάζει μ ’ δλα τά συγκινησιακά μέσα τό κίνημα 
τού ’Απρίλη για  ν’ αντί παραβάλει αμέσως τήν 
αποκήρυξή του στό Λίβανο, σέ σελίδες από τις 
πιό συγκλονιστικές τού βιβλίου, δίνοντας έτσι 
καί μια προέκταση τής μοίρας τού ελληνικού 
αντιστασιακού κινήματος. Ή  άλλη είναι διδα- 
χτική καί αποδειχτική: δικαιώνει μέ τή θέση 
αυτή δχι βέβαια τό Ανθρωπάκι καί το πνεύμα 
του άλλα τά συμπαθητικά του πρόσωπα. ’Αγωνί
στηκαν, δηλαδή, νά αποτρέψουν τή μοιραία ε
ξέλιξη, τούς έξτρεμισμούς, τούς δογματισμούς 
καί τις μάταιες ανθρωποθυσίες, δσο ήτανε και
ρός. "Οταν δμως τέθηκε τό καίριο δίλημμα — 
άγώνας ή παράδοση—  εδοσαν τό παρόν μ’ 
δλη τους τήν πίστη καί τόν ένθουσιασμό, ό

πως καί οί άπλοι άνθρωποι τού λαού, εγκατα- 
λείποντας τή σύνεση. Καί ώς εδώ καλά. Μά 
δταν αυτή ή συγνο>στή μυθιστορηματική στρα
τηγική επικαλείται εφόδια από άλλες περιο
χές, τήν 'Ιστορία καί τή θεωρία, χάνει τήν 
αθωότητα της. "Αν ή υπόθεση είναι σωστή, τό
τε 6 συγγραφέας κάνει ένα θεαματικό έλιγμό 
χωρίς βάθος γιά ν’ αποστομώσει τούς επικρι
τ ή ·

’Αντίθετα, ό Στρατής Τσίρκας επικυρώνει τώ
ρα τή γενικότερη κριτική του γιά τό ουσιαστι
κό πρόβλημα, πού δέ είναι ή πολιτική γραμμή 
αλλά τό ανθρωπιστικό περιεχόμενο τής ιδεολο
γίας καί τής πράξης τού κινήματος ή ήθική 
του δεοντολογία. Καί τήν επικυρώνει μέ με
γαλύτερη νηφαλιότητα, δχι από έλλειψη πά
θους αλλά μέ κυριαρχία πάνω στήν ταραχή. 
Στή Λ έσχη  ή αντίθεση τού αφηγητή είναι α
γριεμένη, σαρκαστική, καί φυσιολογικά ή αντί
δρασή του είναι αρνητική, εγωιστική. Δέν πα
ραλείπει να βλέπει τόν εγωισμό της αλλά καί 
δέ λυτρώνεται. ’Απέχει μέ αηδία καί σκέφτεται 
αμυντικά, μετά συμμετέχει μέ χίλιες επιφυ
λάξεις, χωρίς νά δίνεται. Στήν Λοιάγνη  ή 
σύγκρουση μέ τό ’Ανθρωπάκι καί μέ τό ανθρω- 
πακίστικο πνεύμα γίνεται πάνω στήν πράξη 
καί όχι -σέ επίπεδο διαξιφισμών - ψυχολογικό. 
Ό  ανθρωπακισμός διασύρεται ήθικά. Στή Νυ
χτερίδα  αναγνωρίζει ένα επαναστατικό πάθος 
στό ’ώνθρωπάκι — καί στό Φωτερό πού τό είχε 
από πριν — τού δίνει κίνητρα πού δέν έχουνε 
σχέση μέ τόν άρριβισμό, έτσι λοιπόν αποκλείει 
δχι μόνο τήν ενδεχόμενη κακεντρέχεια αλλά καί 
τό περιπτωσιακό, τό συμπτωματικό (αφού αρρι- 
βιστός μπορεί νά είναι κι ένας άνθρωπος μέ 
πλατείες αντιλήψεις). Συγκεντρώνει λοιπόν τά 
πυρά στις αντιλήψεις, τή νοοτροπία, τήν ά- 
ριστερίστικη, δογματική καί αιρετική διαπαι
δαγώγηση πού παραμόρφωσαν τό πρόσωπο του 
σύγχρονου επαναστάτη σταλινικού τόπου, του 
«σκληρού» πού αντιλαμβάνεται ουσιαστικά τόν 
ανθρώπινο ρόλο του σά γρανάζι τής Ιστορίας* 
Ό  συγγραφέας βάζει τό πνεύμα αυτό νά αυτό
ν, απαγγέλλεται μέ μιά αποκαλυπτική τιράντα 
τού ’Ανθρωπάκι, δταν τα λέει «χύμα» στόν ά* 
φηγητή. ’Αξίζει νά παραθέσουμε μεγάλο μέ- 
ρος της:

—  ( . . . ) "Αλλο είσαι εσύ καί άλλο είμ»**
εμείς. ’Εμείς στή ζωή μας τάξαμε μόνο 
σκοπό, κι ώς τήν τελευταία μας πνοή αυτόν 
υπηρετούμε. Οί Γάλλοι σύντροφοι έχουν 
δρο, μάς λένε «μόνιμους, διαρκείς». Δέ δί
νουμε δηλαδή στήν επανάσταση τόν καιρό 
περισσεύει απ' τ ί;  βιοποριστικές μας 
λίες, τής τόν δίνουμε δ λ ον, ισοβίτες έ?γά-* 
της ( ...)  Πώς αντέχουμε; Τί μάς θρέφει; 
H i σου τό πω: ΓΗ επίγνωση πώς εΤμαστ£̂ |1  
δλη τή γή πεντακόσιοι, τό πολύ χίλιοι,#*"* 
μέ τήν αφοσίωση, τήν αυτοθυσία, τήν 
λινή θέλησή μας, κατευθύνουμε βασικά 
πορεία τού κόσμου, τή μοίρα τής άνθρω*· 
τητας ολόκληρης για ένα καλύτερο αύριο· 
διανοούμενοι, εσείς, έ ! εισάστε πολύτ^^| 
συνεργάτες βέβαια. Μερικές φορές, Χ ^* 
τό δικό σας μυαλό ό άγώνας θά βάλτων



θά έκτροχιαζόταν. Σάς τιμούμε, σάς κανα
κεύουμε, σάς κολακεύουμε. Τάχα πώς νά, 
χωρίς εσάς, τό κίνημα ξεπέφτει στό χυδαίο 
έργατισμό. ’Αλλά, βάρδα μπένε από τα ψυ
χολογικά σας! Μπλέκεστε μέσα σέ άνωποτα- 
^ιικές τύψεις, θαρρείτε τόν έαυτό σας λογι
στή, ύπεύθυνο για τήν ψυχή του ανθρώπου. 
Λογαριάζετε τΙς θυσίες, ρωτάτε άν άξιζε τόν 
κόπο αύτή, άν έπρεπε να γίνει εκείνη* δέν 
κάνετε διάκριση, σάς τό αναγνωρίζω, αλλά 
γιατί τόσος κοπετός, γιατί τέλος πάντων να 
«φυτρώνετε εκεί που δέ σάς σπέρνουν; Ε λ έ γ 
χετε, ελέγχετε ασταμάτητα, τούς πάντες καί 
τα  πάντα, καί τόν έαυτό σας φυσικά. Ισως 
εκείνον μάλιστα πολύ πιό άμείλιχτα, άλλα 
τά μέτρα σας είναι Υποκειμενικά, δηλαδή 
πρόσκαιρα ή ξεπερασμένα. Κι’ όταν σάς πιά
νει ό δαίμονας καί ξεφωνίζετε, γίνεστε πλη
γή , σά μαντρόσκυλα γαβγίζετε πίσω από 
τά  τακούνια των αγωνιστών, καθώς αυτοί 
προχωρούν στή δουλειά, στό χρέος τούς. Κι 
ό κόσμος, 6 χαζός δηλαδή, σάς ακούει, ένε
κα ή ανιδιοτέλεια. 5Αφού, σου λένε, αυτοί 
πού είναι από τούς δικούς τους διαμαρτύρον
ται δίχως νά ’χουν κανένα προσωπικό συμ
φέρον, πά να πει πώς έχουνε δίκιο, πρέπει 
να ξέρουν πιό πολλά από μάς. Πού νά κατα
λάβουν οι αφελείς τήν αδυσώπητη νομοτέλεια, 
τά σιδερένια γόνατα τής Ιστορίας! Καί πολ
λές φορές μάς κάνετε ρήγματα, κι άντε 
νά γεμίζουμε τρύπες, νά προλάβουμε τό βού- 
λιαγμα. Θά ρωτήσεις, «εσείς που μάς ξέρε
τε τόσο καλά, δέ βρήκατε τό φάρμακο; Ε 
γώ βρήκα τούτο, δέν ξέρω τ ι κάνει 5 Φά- 
νης: ’Αδιάκοπα σάς αναγκάζω νά νιώθετε τήν 
ανωτερότητα τού προλεταριάτου, τής πάστας, 
του ήθους, τού Ιστορικού του προορισμού, Ε κ 
μεταλλεύομαι τό αίσθημα ενοχής γιά  τή σχε
τική σας καλοπέραση καί σάς αναγκάζω νά 
δίνετε τό μκξιμουμ. Τούς καλλιτέχνες τούς 
παρακολουθώ ακόμα πιό προσεχτικά, σημειώ
νω τά μικρά τους βίτσια, τά παραστρατήμα
τα τους. Τούς καλλιεργώ τήν τάση τής εξο
μολόγησης, τής απόλυτης ειλικρίνειας, κ ι’ 
έκεΤ απάνω τούς παίρνω δηλώσεις. Άπό τούς 
-ιό Επικίνδυνους παίρνω καί ντοκουμέντα, 
γράμματα, γραφτές αυτοκριτικές. Κάνω φά- 
κελλο καί περιμένω. Μια μέρα...

Μέ ρεαλισμό ό συγγραφέας κάνει νά μιλάει 
γλώσσα ειλικρίνειας ένας πρχχτικιστής όλκής, 
αποκαλύπτοντας μέσα άπό μιά Ιστορικά άνα- 
Τ'ωρίαιμη τιραχτική τού δόγματος όλη τήν πχ- 
Ρλμόρφωση γιά τήν οποία μιλήσαμε, μιά πχ- 

μόρφωση πού έχτείνεται άπό τήν πράξη ώς 
w*i σκέψη - θεωρία καί άπό τό αίσθημα - φυχι- 
^  ώς τήν κουλτούρα. Τελική αναγωγή όλων 
*υ·:ών είναι μιά μεταφυσική — ιστορικό φαινό- 
)ΐενο στην εξέλιξη τών ιδεών—  πού άρνιέται 

ουσία καί τήν ιδέα καί τό σκοπό, είδωλο- 
^οιώντας σα.

 ̂ Τσίρκας, μέ τό Ανθρωπάκι ολοκληρωμένο 
μέ -ό Φωτερό, ξεγυμνώνει μέ σκληρό- 

χ καί δικαιοσύνη έναν άντιπροσωπευ-
ανθρώπινο τύπο τής έποχής μας, πού δγαί- 

μ*λ απρόοπτη διασταύρωση τού μέλλον

τος μέ τήν προϊστορία —έτσι πού αρνιέται όλο 
τόν ενδιάμεσο πολιτισμό καί τή δύσκολο κερδι
σμένη ανθρωπιά— κάτι πού μοιάζει σά γέν
νημα ιστορικής Έρινύας. Καί μαζί αναποδο
γυρίζει τόν περιβόητο «θετικό τύπο» τής σχη
ματικής λογοτεχνίας στήν ιδανική του μορφή.

Τό μυθιστόρημα δέν έχει αποκλειστικά πολι
τικό καί ιδεολογικό περιεχόμενο. Ή  ζο>ή μ’ 
όλο τό πολυδύναμο περιεχόμενό της άποτυπώ- 
νεται σέ μιά σύνθεση πλατιά όπου συγκρούονται 
τά πάθη, τά συμφέροντα, οί εποχές. Μιά μεγά
λη ανθρώπινη κλιμάκωση τά ενσαρκώνει 5λ* 
αυτά μέ θαυμαστό τρόπο, μέ τήν αυθεντική συμ
περιφορά, τό ύφος καί τό βάθος τών προσώ- 
πο>ν. Ό  έρωτας σ’ όλη τήν ποικιλία του, ή 
απόλαυση καί ή δύναμη παρουσιάζονται τά πιό 
δυνατά κίνητρα δίπλα στην αυτοσυντήρηση καί 
τις ιδέες. ‘'Ενας κόσμος μέ παρελθόν πού ξα
νάρχεται σέ άριστουργηματικές αναδρομές άπό 
τό διάλειμμα τής αλεξανδρινής «μπέλ - έπόκ* 
καί από τό μεσοπόλεμο βρίσκεται μέσα στή 
δίνη τού πολέμου, συμφύρεται καί συγκρούεται 
|ΐέ τόν κόσμο τού πολέμου πού εκθέτει τή δική 
του ηθική καί τό νόμο. Μέσα σ’ αυτή τή σύντηξη, 
6 άνθρωπος παρουσιάζεται χωρίς καμιά έξιδανί
κευση μ’ όλες του τις αξίες καί τις ομορφιές καί 
μ* όλη του τήν παραμόρφωση, τόν αντί - άνθρωπο 
πού δέν έχει ξοφλήσει. Πτυχές άπό τήν περι
πέτεια τού ελληνισμού καί τού παροικισμου στον 
τελευταίο αιώνα— ή προσφυγιά καί ό ξένη- 
τεμός, τό ρίζωμα σέ μιά ξένη χώρα πού κι αύ- 
τή είναι σκλαβωμένη στόν αποικιακό ζυγό, τό 
ζύμωμα, ή φιλία μέ τούς ντόπιους καί μέ τούς 
άλλους ξένους— ανασηκώνονται σταθερά ή έ
στω jiovo γ ιά  ένα βλεφάρισμα πού κατορθώνει 
όμως ν’ άποτυπώνει μέ τόση ένχργειχ! ‘Ο ελ
ληνισμός τής Αίγυπτου παρουσιάζεται στή συ
νέχεια του καί σέ μιά πλούσια διανομή: 11α- 
λιοί άρχόντοι πού χάρηκαν τή ζωή τους καί τά 
πλούτη τους, πού πήραν άπό πολλούς τή χαρά 
καί τήν έδοσαν σέ λίγους, εντελώς φυσικά, μέ
σα σέ μιά φαινομενικά αμετακίνητη τάξη τού 
κόσμου όπως ή «μπέλ - έπόκ» (κι όμως ή ζωή 
στερνά τούς άρνήθηκε). Ταλαίπωροι πρόσφυ
γες καί ξενητεμένοι τού ταγαριού πού ριζώνουν 
σαν αγρότες ή μεροκαματιάρηδες καί τούς βρί
σκει ή ιστορία μας γέρους, αμόρφωτοι μά σω
στοί, γεμάτοι άνθρωποι τόσο ζεστοί σέ κάθε τους 
πράξη καί λόγο, όπως ό περίφημος Άντουά- 
νος κι ό Καρκαλέμης, αλλά ακόμα καί στή 
βαριά, κουρασμένη τους σιωπή, όπως ό παπούς 
ό Σιόερής. *0 παιδικός κόσμος τού Κάιρου καί 
τής ’Αλεξάνδρειας, δ κόσμος τού Παράσχου, 
τού Τόνη καί τού Μάνου, αυτός ό πολύτιμος 
γιά τήν ψυχή κόσμος πού φυλάγεται ακέριος 
μέσα τους δταν ή βάναυση πραγματικότητα τού 
πολέμου έχει μολύνει τόν παράδεισό του. Μιά 
όλόκληρη θηλυκή ανθρωπολογία, άπό τή θαυ
μάσια Άριάγνη πού ανοίγει μιά πελώρια μη
τρική αγκαλιά γιά τόν κόσμο, ώς τή θείτσα 
τή φθισικιά που προστατεύει τό μονογενή της 
άπό τά ερωτικά μάγια τής ξωτικιάς κόρης τής 
Νυχτερίδας μέ τό δίκανό μέσα στύ νύχτα, άπό 
τή γλαφυρότατη πχνσιονέριοσα τής Λέσχης, τή 
φράσυ "Αννα καί τή Ρόζα, τήν παραδουλεύτρα,



ώς τΙς ερωτικές γυναίκες τής τριλογίας, τήν 
Αυστριακή "Εμμυ, τήν Ε γγλέζα  Νάνου, τήν 
'Εβραία ’Αλέγρα, τή Ρουμάνα γατρίνα Μισέλ 
Ραπέσκου, τήν Τσέχα Σράμεκ, τήν Πολωνέζα 
νοσοκόμα τής ’κίριά/ΐ'ης, τήν Κλώντ, τή Νυ
χτερίδα, τή Τζούλια καί τή Λενάρα, όλες ζω
γραφισμένες με οίστρο.

Κ: άλλοι δυό κόσμοι ακόμα πού κυρίως συγ
κρούονται: 6 κόσμος του πολέμου, τής αγγλι
κής διπλωματίας, των μυστικών υπηρεσιών, τής 
ελληνικής πολιτικής καί τών παρασκηνίων, τής 
παριοικιακής «αφρόκρεμας» καί τής διεθνούς 
κερδοσκοπίας και δ κόσμος τού κινήματος. Ή  
αναμέτρησή τους δίνει τήν ιστορική θέση του 
συγγραφέα. *0 πρώτος αντιπροσωπεύει τδ πα
ρελθόν, μα ή τραγική του άντίφαση κι ή κα
ταδίκη του είναι ότι τίς αξίες πού φέρνει αυ
τό τό παρελθόν τίς αντιπροσωπεύουν τώρα οί 
αντίπαλοί του, ενώ αυτός εγκληματεί, μηχανορ
ραφεί, αρνιέτζι αύτές τίς αξίες για  να περι
σώσει μετά τόν πόλεμο τά προνόμιά του, νά 
έξαργυρούσει γ ια  δικό του όφελος τό αίμα καί 
τήν αντιφασιστική νίκη τών λαών. "Εχουμε 
κιόλας μιλήσει γ ι’ αυτό τόν κόσμο, γιά  τήν 
αποσύνθεσή του καί γ ια  τίς εξαιρέσεις του πού 
υπαινίσσονται τήν αφύπνιση-τής συνείδησης του 
πολιτισμού σέ άτομα μέ παιδεία, γράφοντας 
για  τήν ‘‘Λριάχρη. Στή Νυχτερίδα, δπου ξανα- 
παο θυσιάζονται παλιοί μας γνώριμοι από τα 
προηγούμενα βιβλία, —πρώτος καί καλύτερος 
δ σατανικός Πήτερ— αξίζει νά σημειωθεί ή 
εμφάνιση ενός ακόμα τόπου, μοναδικού ίσως 
στην παγκόσμια πολιτική λογοτεχνία, τού εγ
κληματία πράχτορα Μπρούς - Πάρκερ, ενός τέ
λειου δαίμονα τής πολιτικής κόλασης, μέ πλού
σια προβοκατορική καί χαφιεδική δράση άπό 
τίς ταραχές τού 1921 ώς τα χρνια τού πολέμου. 
Γ0  δαιμονισμός τού Μπρούς, καθώς άναδιπλα- 
σιάζεται μέ τήν Ιδιωτική του σαδιστική κόλαση, 
μέ τή φριχτή μοίρα τής Νυχτερίδας καί τής 
κόρης της στα χέρια του δλοκληρώνεται σ’ 
ένα ακραίο άνθρώπινο υποπροϊόν κι αντιπρο
σωπεύει τήν έσχατη συνέπεια τού καταδικασμέ
νου κόσμου. Ά πό τόν κόσμο αύτό θά ξεφύγουν 
τώρα μερικοί άγνοί, μέ τή δύναμη τής αγάπης 
δπως ή Νάνσυ, μέ τό*; αηδιασμένο άντικομφορ- 
μισμό τής νεότητας, δπως ή Κλώντ, ή κόρη 
ένός Γάλλου διπλωμάτη, κι οί δυό μέ τή βοή
θεια πάλι μιας βαθιάς καλλιέργειας πού δέν 
αποσυνδέεται από τόν ψυχισμό, δέ γίνεται γράμ
μα νεκρό. ’Αντίθετα, 6 Βέλγος Ιππότης (τρα
πεζίτης) Ζάκ, μ’ δλη του τή δημοκρατική εύ- 
ρύτητα —καί αφού αυτή ή ευρύτητα είναι μιά 
άφηρημένη αντανάκλαση άπό τή συνείδηση τής 
ελευθερίας τής επιχείρησης— θ’ αποδειχτεί α
πατεώνας τού έρωτα κι εκβιαστής. Κάποιες, 
έλάχιστες, μονάδες τέλος άπό τόν αστικό κό
σμο τής παροικίας θ’ αποδείξουν καλή θέληση 
καί θά περισώσουν ένα ύπόλειμμα πατριωτισμού 
καί προοδευτικότητας, πού δέ μπόρεσε ν* ά- 
ξιοποιηθεϊ τελικά άπό τό κίνημα. Πρέπει νά 
προσθέσουμε ακόμα τό πειστικότατο πορτραίτο 
τού Τσουδερού στόν κούφιο επίσημο «πανηγυ
ρισμό» τής εθνικής ενότητας που περιγράφεται 
σ’ ένα λαμπρό άναδρομικό ρεπορτάζ ;ιέ βάθος.

Ό  άλλος, είναι δ κόσμος τού κινήματος πού

στέκεται αντιμέτωπος τού προηγούμενου. Μιλή
σαμε κιόλας γιά *μιά άποψη τού κόσμου αυτού, 
στην ήγετική του βαθμίδα, δπου ό συγγραφέας 
τοποθετεί τό Ιστορικό ούμανιστικό πρόβλημα 
τής εκτροπής, τίς ιδέες, τίς εκφράσεις καί 
τήν πραχτική της σέ σύγκρουση μέ τίς αντίθε
τες ιδέες, μέ τόν ανθρώπινο παράγοντα καί μέ 
τήν πραγματικότητα. ’Αλλά δεν είναι αυτή ή 
μοναδική άποψη τού κινήματος στό έργο. Τό 
κίνημα παρουσιάζεται σά μιά Ιστορική αξία 
τής ζωής στό ρόλο του νά εκβιάσει τό μέλλον 
καί τό ρόλο αύτό έπιτελεί κινητοποιώντας τίς 
Ικανότητες, τίς αρετές καί προπαντός τήν έφε
ση πού έχει ενδιάθετη ό άνθρωπος για τό κα
λύτερο, γιά τήν ήθική καί πνευματική τελείω
ση καί γιά  τή δημιουργία πού πάει πέρα άπό 
τόν ίδιο. Είναι ή έφεση πού βρίσκεται στό έ- 
σωτερικότερο βάθος κάθε προόδου, διαφορετι
κή μά καθόλου άσχετη άπό τούς Ολικούς προσ
διορισμούς. Αυτός δ ανθρώπινος οίστρος διαφορί- 
ζει τό δημιουργό καί τόν αγωνιστή άνθρωπο 
από τόν αδιάφορο, τόν καταναλωτή, ένα είδος 
δημόσιο 6πάλληλο τής Δημιουργίας. Τό γε
γονός τής εκτροπής, άπ’ αυτή τήν πλευρά ση
μαίνει τήν αλλοτρίωση τού άνθρώπου άπ’ τό 
στοιχείο ύψους πού διαθέτει στό δυναμισμό του. 
Κι εδώ πρέπει να διαπιστωθεί καί νά υπογραμ
μιστεί τό γεγονός ότι ή εκτροπή δέν είχε ορι
στικό καί καθολικό αποτέλεσμα, γιατί δέν εξα
φάνισε τό; ανθρώπινο οίστρο, δέ μπόρεσε νά 
φτάσει ακέραια στή μεγάλη πλειο-ψηφία τών 
άγων ιστών, καί πολύ περίσότερο τών αγωνι- 
ζόμενων λαών, έφτασε μόνο σαν ένα κέλυφος 
άπό άκατανόητες καί μυστικές εντολές συμ
περιφοράς. ’Αλλοίμονο άν γινόταν τό αντίθε
το. Είδαμε κιόλας, στην τιράντα τού ’Ανθρω
πάκι, πώς διαστρέφεται τό αγωνιστικό πάθος 
(δ οίστρος) ή έφεση καί ή πίστη στό μέλλον 
σέ μιά πένθιμη δσο καί μηχανική συνείδηση 
Ιστορικής αποστολής. Καί είδαμε τήν ήθική 
της στα μέσα πού ομολογεί ότι χρησιμοποιεί, 
μιά ήθική διόλου διαφορετική άπό ,τοϋ κόσμου 
πού θέλει νά κχταλυσει. -τό βάθος δέν πιστεύει 
καί δέν αγαπάει τόν άνθρωπο, τόν βλέπε: σαν 
ένα τροχό (καί τόν εαυτό του έ;ιοολο) στήν 
ατμομηχανή τού μέλλοντος. Αυτή τήν «ανθρώ
πινη» μόλυνση, σύμπτωμα άπό τή χειραψία τού 
όλοκληρωμένου άνθρώπου μέ τόν προάνθρωπο, 
(ή ένα πρώτο κακέκτυπο δοκίμιο) τήν ξέρασε 
τό παγκόσμιο κίνημα γιατί διατηρούσε ίσχυ^| 
ρότερα αντισώματα σ’ όλο του τόν οργανισμό 
καί προπαντός στό κύριο σώμα του, πού τό γ ι
γάντωναν ποταμοί λαών.

Καί στό έργο, ή διαδικασία αυτή, είτε δη
λώνεται είτε αυτόματα καταγράφεται, πάντως 
ύπάρχει πολύ καθαρά. Οί άπλοί αγωνιστές τού 
Τσίρκα είναι ακέριοι άνθρωποι, μέ σάρκα καί 
πνεύμα σέ μεγάλη διαβάθμιση. Τήν αμεσότερη 
καί άγνότερη αίσθηση τής ζωής φέρνουν οΐ 
λαϊκοί τύποι πού στρατεύονται στόν άγώνα, ή 
Άριάγνη, ό Καρκαλέμης, ό Μιχάλης, 6 Παντε
λής... Αύτές οί ιδιότητες τούς όδηγούν νά κά
νουν πάντα τό σωστό, χο>ρίς ν’ άπαρνιώνται 
τή ζωή, μά ίσα ίσα γιατί τήν πονάνε καί 'ή  
λαχταράνε. Οί ικανότητες καί οί αρετές τους, 
όδηγημένες πάντα άπ’ αυτή τή διπλή μπαγκέτα
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τής επαφής τους μέ τή ζωή καί του οίστρου 
της, πολλαπλασιάζοτται ώς τή'; εντύπωση του 
θαύματος. Ή  «Χήρα» καταφέρνει πάντα νά βρί
σκει εκείνο τό πράγμα πού χρειάζεται 6 κάθε 
αγωνιστής για τή δουλειά του, καί τα πιό 
απίθανα, σαν ένας πρωτότυπος φροντιστής τοΟ 
κινήματος. Ή  Άριάγνη ξέρει πώς νά βοηθή
σει ουσιαστικά αυτούς πού κιντυνεύουν, πού έ
χουν ανάγκη. Ό  Καρκαλέμης, δ Παντελής, δ 
σωφέρ ενεργούνε μέ σιγουριά καί λιτότητα. Ό  
αμίμητος Καλλίνικος ΙΙαπακαλλινίκου ή Άδδουλ- 
μετζήτ μπορεί νά περνάει μέσα από τά πιδ α
διαπέραστα μπλόκα, μά θά φτάσει πάντα με τδ 
μήνυμα. Ή  Κατίνα Μποβώ (ή άλλοτε γνωστή 
ώς Κατίνα τής Τσερβουλους) βρίσκει τόν τρό
πο νά ξεσηκώσει τις γυναίκες, νά μαζέψει τρό
φιμα γιά  τούς αποκλεισμένους. Σ’ ένα άλλο ε
πίπεδο βρίσκεται δ διανοούμενος αφηγητής Μά
νας Σιμωνίδης, πού έχουμε κιόλας μιλήσει γ ι’ 
αυτόν. ' Ο Φάνης, πού φαίνεται νά κρατάει τά 
καθοδηγητικά νήματα τού κινήματος, είναι μιά 
άλλη αναγνωρίσιμη περίπτωση. Είναι ή άρνη
ση τοΟ ’Ανθρωπάκι, μά χωρίς νά φτάνει στήν 
κατάλυσή του. Ό  ίδιος είναι ζεστός άνθρωπος 
μέ απείραχτη ψυχή. Λεν αμφισβητεί τις κα
λές προθέσεις κανενός, μά δε θέλει νά ύποψια- 
στεΐ τΙς κακές δταν δε-; υπάρχουν τεκμήρια. 
'Έτσι, άρνιέται τήν υποψία τής δολοφονικής 
απόπειρας εναντίον του. Ή  αντίδρασή του εκ
δηλώνεται δταν παραβιάζονται αποδειγμένα ή 
νομιμότητα καί ή δ εθνολογία τού κινήματος 
στη συγκεκριμμένη πραχτική λειτουργία του. 
Ξέρει ωστόσο, αυτός προσωπικά, νά έμπνεέει 
τούς συνεργάτες του, νά επιβάλλεται ήθικά καί 
λογικά. ΑΓ αυτούς τούς προσδιορισμούς καί 
ανεξάρτητα από τήν αδήλωτη κρίση τού συγ
γραφέα, δ Φάνης νομίζω ότι σηκώνει, σά δι
καιωμένος στο έργο τύπος, τήν ευθύνη τής ι
σορροπίας γιά χάρη τής νομιμότητας μέσα στο 
κίνημα τού καλού καί τού κακού, καί απ’ αυ
τή τήν πλευρά ίσως προαναγγέλλει μά δέν αντι
προσωπεύει τήν αποκατάσταση τού οϋμανισμοΰ 
του.

Μιά άλλη κλίμακα άπό τόν κόσμο τού κινή
ματος είναι οι άνθρωποι πού συναντάνε τό δρό
μο του σ’ ένα σημείο τού βιβλίου καί σ’ αυ
τούς πάλι υπάρχει ή ποικιλία, ή ιδιοτροπία 
τής ζωής. Ή  Νάνου φτάνει σ’ αυτό άπ’ δλους 
τούς δρόμους σχεδόν, εκτός άπό ταξικά κίνη
τρα: φτάνει άπό τή δοκιμασία τής παιδείας 
της μέσα στόν κόσμο τής αγγλικής αποικιο
κρατίας, μέ τόν ούμκνισμό της αλλά καί άπό 
αγάπη, τρυφερότητα, κατανόηση. Ή  Λενάρα 
δδηγιέται από τό ένστιχτο, άπό τό πάθος καί 
τό πάθημά της: ό «άνθρωπός της» κιντυνεύει, 
αγωνίζεται, πεθαίνει κι αυτή τόν έχει νιώσει 
πόσο αληθινός είναι μέ τό κορμί της. Ό  Πα
ράσχος. πού δλα τού ήταν δύσκολα άπό παιδί, 
μ όλο του τόν Εφησυχασμό καί τήν αδράνεια 
Εντάσσεται δταν βρίσκεται σέ ηθικό δίλημμα 
κι αφού πρώτα έχει γνωριστεί συμπτωματικά 
μΕ τό*; κόσμο τού κινήματος. Ή  κοινότητα τού 
σκοπού καί ή κοινή μοίρα πού τούς έπιφυλκσσει 
ή συντροφική τους υπόθεση συνδέει αυτό τόν 
*όσμο ποό παρουσιάζεται στή χαρακτηρολογία 
■Σου βαθιά ανθρώπινος, ζωικός καί πνευματικός

μά καί μέ τή διάσταση τής ρομαντικής έξαρ
σης. Σελίδες δ πως τής πορείας στήν 'Αλμυρά 
Έρημο τού προηγούμενου βιβλίου, ξεχωρίζουν 
κι εδώ γιά  τήν έξαρση τής δμαδικής πράξης 
καί τού ήρωισμού. Μιά άπό τίς κορυφαίες τέ- 
τιες στιγμές τού βιβλίου είναι ή προετοιμασία 
τού πληρώματος τού πολεμικού «“Ήφαιστος» 
στόν αναμενόμενο βομβαρδισμό άπό τούς ‘Ά γ
γλους. Έ να ς πλωτάρχης ανεβαίνει στό πολεμικό 
καί τούς λέει:

— Σάς δηλώνω πώς σάν αξιωματικός άπο- 
δοκιμάζω αυτό τό κίνημα πού κατάργησε τήν 
έννοια τής πειθαρχίας. Δέν είμουν καί δέ 
θέλω ν’ άνακατιοθώ στίς αταξίες σας. Ά λλα 
πήγα δυό φορές μέ αποστολή στή σκλαβω
μένη πατρίδα καί ξέρω τί γίνεται εκεί. "Οσο 
καί ν* άπσδοκιμάζω τίς πράξεις σας δέ μπο
ρώ νά μήν παραδεχτώ πώς ό σκοπός σας εί
ναι Ιερός. "Οταν λοιπόν μαθαίνω πώς οί Σύμ
μαχοι μάς ετοιμάζουν γενικό βομβαοδισμό, 
σάν Έ λληνας καί σάν αξιωματικός έχω μό
νο ένα χρέος: νά έρθω καί νά πεθάνω μαζί 
μέ τά πληρώματα καί τά δοξασμένα καράβια 
τού Έθνους.

Τά λόγια τού πλωτάρχη μεταδόθηκαν άπό 
τούς σηματωρούς στόν ύπόλοιπο στόλο. Ξα
φνικά ό Παντελής γινόταν ασυνάρτητος. Τό 
φωτεινό μάτι τής τηλεγραφικής συσκευής 
άνοιγόκλεινε στέλνοντας πάνω άπό τά βρώ
μικα νερά τού λιμανιού λέξεις πρωτάκου
στες στά χρονικά του: έξαρση, εναγκαλισμοί, 
ψυχικό μεγαλείο, ’Ανάσταση, δάκρια, βασα
νισμένα πρόσωπα, τό άγιο φώς, ή δόλια 
πατρίδα, καί ξανά ή πατρίδα, ή Ελλάδα, ή 
Ελλάδα μας, θέλουμε νά πεθάνουμε, θά πε- 
θάνουμε δλοι, ΕΑΜ, ΕΑΜ, ΕΑΜ.
Αυτοί είναι σέ γενικές γραμμές καί χοντρι

κές κατατάξεις οί κόσμοι τού βιβλίου. Υπάρχει 
σέ δεύτερο πλάνο σ’ δλο τό έργο ό κόσμος τού 
τόπου, τό ανθρώπινο όπως καί τό φυσικό τοπίο 
καί ή πόλη, ή Ιερουσαλήμ στή Λ έσχη , τό αιγυ
πτιακό στοιχείο, στήν Ά ριά γνη  καθώς καί στή 
Νυχτερίδα, μά τώρα πιό άχνό, μόλις ορατό, ή 0- 
παινισσόμενο εδώ κι εκεί, ανάμεσα άπό χαραμά
δες τής πυκνής παρουσίας καί δράσης τών κόσμων 
πού ξεχωρίσαμε. ’Αντίθετα, οί πολιτείες γίνονται 
δλο πιό προσιτές καί μ* ένα παράξενο τρόπο 
θά ’λεγε κανείς δτι άπό βιβλίο σέ βιβλίο γ ί
νονται δλο καί πιό γόνιμο έδαφος στή φαντα
σία, στήν ευαισθησία τού συγγραφέα. Άπό τήν 
'Ιερουσαλήμ τής Λέσχης, που μάς παρουσιάζε
ται σέ ελάχιστες φευγαλέες όψεις — κάποιες 
στέγες, λίγοι δρόμοι, σπίτια, περίχωρα — μιά 
ιδέα ύφους μόλις στή διψασμένη ματιά Ινός 
ξένου, περνάμε στό Κάιρο τής ’Αριάγνης, πού 
τά μυστικά του παραβιάζονται μέ τήν άνεση 
καί τήν οικειότητα τού ντόπιου. “Ύφος καί 
ήθογραφία τής πολιτείας, ιδιαίτερες γωνιές, 
γειτονιές δ έφιαλτικός Λαβύρινθος, τά καφε
νεία τών ντόπιων, τό παζάρι. Τώρα μέ τή Νυ
χτερίδα, βρισκόμαστε στήν Αλεξάνδρεια κυρίως, 
που ζωντανεύει τή φαντασία μας δσο καμιά 
από τίς προηγούμενες άκυδέρνητες πολιτείες 
τής τριλογίας. Γιατί σ’ αυτή τήν περιδιάβαση 
τών βημάτων καί τής μνήμης έχει βάλει ένα 
μεράκι ασύγκριτο δ συγγραφέας. Λίγες φορές, 133



στή λογοτεχνία μας τουλάχιστον, μ:ά πολιτεία 
έχει δοθεί μ’ αυτό τό ένδιαφέρον σ’ Ινα ρεαλι
στικό όνειρο ν.αΐ ρεπορτάζ μαζί. Eivat ή ’Αλε
ξάνδρεια τοΟ Λώρενς Ντάρρελ καί του Καβάφη 
καί προπαντός ή ’Αλεξάνδρεια του Τσίρκχ, ή 
πολιτεία πού κ ά τ ι  σ η μ α ί ν ε ι  για  τόν άν
θρωπο, όταν αυτός ξέρει να β λ έ π ε ι .  Πάνω 
της κρατάει τή σφραγίδα των αιώνων καί τήν 
άχνα από γενιές του παροικιακοϋ ελληνισμού, 
από τήν προσπάθεια τής ζωής τους. Μέσα από 
τήν πολεμική συσκότιση τής νύχτας καί τό παν
δαιμόνιο του εμπόλεμου στρατοπέδου τήν ημέρα, ή 
μνήμη αναστ αινεί τήν άλλοτινή πόλη μέ τό σεβν
τά μιας αφήγησης παλιάς ιστορίας, παλιάς 
ευτυχίας καί καημού, ή μέ τό παιδικό κι εφη
βικό βίωμα, από τή μαγεία ώς τήν παρθενική 
αποκάλυψη, θαυμάσια είναι ή λιτότητα αυτής 
τής τοπιογραφίας και άνθριοπο γεωγραφίας. Βγά
ζει από τήν άμορφία σ' ένα συμπαθητικό φως 
ενα τοπωνύμιο, ένα δρόμο, ένα έθιμο, τό χα- 
ραχτήρα μιας γειτονιάς, τό Ράμλι, τά παλιά 
τραμ, τήν πλαζ, τό λιμάνι, τό σταθμό, τήν πο
λυκατοικία. τά «σύνορα» μέ τή μπεντουβίνικη 
φυλή των 'Λίΐπέουα, τούς αποκριάτικους δρό
μους μέ τόν ερωτικό Ιμερο των μεθυσμένων 
στρατιωτών ή τήν υγρή νυχτερινή παραλία.

fO Τσίρκας έχει ένα άσφαλτο τρόπο νά μάς 
μεταφέρει στις πολιτείες του. Λεν είναι ούτε 
6 περιηγητής ούτε ό ξεναγός, μά ούτε καί δ 
σκηνογράφος. Τις νιώθουμε παρακολουθώντας 
τά τωιρνά καί τά παλιά τους βιώματα, τήν αί
σθησή τους τού χώρου.
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Λυό ακόμα κατόψεις τής ζωής στο έργο αξί
ζουν ιδιαίτερη μνεία. Ί Ι  εφηβεία καί ό έρωτας. 
Καί στά δυό ό Τσίρκας, από τά δ:ηγή·ιατά 
του ώς τήν τριλογία, προικίζει τή νεοελληνι
κή πεζογραφία με τή σύγχρονη αισθαντικότη- 
τα. ’Από τά καλύτερα κομμάτια τού βιβλίου 
είναι, αληθινά, ή τυραννισμένη εφηβεία τού Πα
ράσχου δίπλα στη λαμπρή μά εύκολη νεότητα 
τού συνομήλικού του σχεδόν Τόνη. ’Από τήν 
παραδείσια βιοφαντασίχ ένός αίσθαντικοϋ αγο
ριού, σέ κάποια νοσταλγικά στη θύμηση άλε- 
ξαντρινά καλοκαίρια, αρχίζει νά δένει 6 μύθος 
σέ πραγματικότητα, ή νεράιδα νά γίνεται γυ
ναίκα, τό θαύμα νά δίνει τή θέση του στόν κό
σμο. Μέ λιτότητα και ελλειπτικότητα περίφημη 
δίνεται στή μορφή γοητευτικής περιπέτειας 
αυτή ή κορυφαία ανθρώπινη στιγμή τής χρυ
σαλλίδας, μιας περιπέτειας πού είναι πότε ε
φιάλτης, αγωνία, μαρτύριο καί πότε μαγεία. Τά 
πράγματα γίνονται αισθητά σέ μιά π ασθενική 
αφή, διψασμένη καί περίεργη. cO κόσμος απο
καλύπτεται μέ τόν έρωτα.

Ό  έρωτας, τό πανανθρώπινο βίωμα, ξεκινάει 
άπ’ αυτό τό άφηρημένο εφηβικό σκίρτημα καί 
δίνεται σ’ δλη του τήν κλίμακα στό έργο, στ ή 
βιολογική καί στήν Ολοκληρωμένη μορφή του. 
Ούτε νατουραλισμό, ούτε ειδύλλιο μά ούτε καί 
έρωτική ψυχογραφία κάνει 6 συγγραφέας. Τό*; 
πρώτο τόν αποκλείει τό αίσθημα καί τό πνεύμα 
πού γονεμοποιοΟνται μέ τόν έρωτα. Καί είναι 
φανερό δτι τή διαστροφή τού έρωτα καί τή βιο
λογική του μονομέρεια τήν παρουσιάζει όχι σά 
μοιραία καί κυρίαρχη δύναμη του ένστίχτου

άλλα τή συνδέει μέ τήν δλη διαστροφή τής, 
ζωής, τή διάσπαση του ανθρώπου, τήν αλλο
τρίωσή του. Τό ειδύλλιο αποκλείεται, βέβαια, 
από τό ρεαλισμό καί τόν προβληματισμό τού 
συγγραφέα άντιμέτοχπου σέ μιά εποχή οδύνης. 
’Από τήν ίδια σκοπιά δέ νοείται καί ή εργα
στηριακή ψυχογραφία. Ό  έρωτας, βασικό βιο
λογικό φαινόμενο, δέ μένει ανέπαφος από τή 
δυναμική τής εποχής, έξω από τις ιδέες, τά 
πάθη, τις συγκρούσεις. ’Ακριβώς στό κέντρο: 
τής θύελλας τόν εκθέτει ό Τσίρκας, εκεί πού 
τόν χτυπάνε οί άνεμοι καί τόν άρνιούνται οί 
μηχανισμοί κι αυτός επιβιώνει, δύναμη ακα
τανίκητη μέσα στις δυνάμεις, τού κακού στις 
ακραίες νοσηρές περιπτώσεις του, τού καλού 
στήν ολοκληρωμένη μορφή του. Ή  σύγκριση 
είναι ανάμεσα στον έρωτα τού Μπρουξ ή τή 
διαστροφή τού Κούρτ καί τού Ρίτσαρντς μέ τόν 
έρωτα τού Μάνου, ή ανάμεσα στόν έρωτα τού; 
άρχοντα καί τού Ζάκ καί στόν έρωτα τού Γιου-1 
νες, ή έστο) στους έρωτες τού Παντελή, ανά
μεσα στις ερωτευμένες γυναίκες τής τριλογίας, 
από την Εμυ ώς τή Νάνσυ, ακόμα καί ανάμεσα 
στους εφηβικούς έρωτες τού Παράσχου καί του 
Τόνη.

'Οπωσδήποτε, ό έρωτας καί ή εφηβεία είναι 
από τις πλουσιότερες καί πιο ζεστές εμπειρίες 
μέσα στό έργο. ’Από τή σύνθεσή τους βγήκε ή  
μοναδική μέσα σ’ ολόκληρη τήν πεζογραφία 
μας Ιστορία τής Νυχτερίδας. ΤΙ Ιστορία τούτη, 
σύλληψη καί μονόπνοη πραγμάτωση τού πιό 
υψηλού βαθμού τού οίστρου τού συγγραφέα, εί
ναι ένας παράξενος καί γοητευτικός πυρήνας 
στό τρίτο βιβλίο, πού ανεβάζει τήν ποιότητα 
γραφής ολόκληρης τής τριλογίας. Μύθος μέσα 
στό μύθο, απλώνει μέ εκρηκτική δύναμη τήν 
ακτινοβολία του σ’ δλη τήν Ιστορία, τή ζεσταί
νει, καί τής δίνει μιά απίθανη δύναμη προέ- 
χτασης. ’Αρχίζει οάν εμβόλιμο κι ενώ περιμέ
νει κανείς από στιγμή σέ στιγμή τή λήξη του, 
διαπιστώνει δσο πάει τή συνέχεια του. Ή  Ιστο
ρία τής Νυχτερίδας, τής μικρή: χορεύτριας 
πού έγινε παλλακίδα, αρχίζει από τή θαυμά
σια αύτοβιογραφική αφήγηση τής ίδιας τής 
Νυχτερίδας, γριάς υπηρέτριας τώρα, στή Νάνσυ 
που πολύ αργά συνδέει τήν άφηγήτρια μέ τήν 
ήρωίδα. Ή  Ιστορία της. έχει μιά τραγική συνέ
χεια πού φτάνει τά δρια τού άβυσαλέσυ. Στά 
χέρια του καθάρματος Μπρούξ ή Νυχτερίδα 
δχι μόνο έκδίδεται αλλά καί υποχρεώνεται νά 
παρακολουθεί τούς έρωτές του μέ τήν ανήλικη 
κόρη της καί στό τέλος καταντάει δούλα στόν 
πρώην εραστή της πού συζεί μέ τήν κόρη της. 
Μά ή Ιστορία ξαναγιεννιέται σά θρύλος με τούς 
εφηβικούς έρωτες τής κόρης - Νυχτερίδας μέ 
τόν Τόνη καί τόν Παράσχο καί σ’ αυτή τήν 
πλοκή υπάρχει τό αποκορύφωμα τής λαμπρήν 
σύλληψης τού συγγραφέα. 'Ύστερα 6 μύθος τής 
Νυχτερίδας αποσυντίθεται στήν πεζότητα καί 
τό βιολογικό ερωτισμό τής ώριμης πιά Νυχτε
ρίδας - κόρης, τής Τζούλιας. "Ενας κόσμος μ*; 
γειας καί νεότητας έχει ουσιαστικά αποσυντεθεί 
σέ μικρές πράξεις, αδυναμίες, συμβιβ ασμοός 
καί τώρα μέσα στόν πόλεμο παραπαίει άνάμεβ* 
στήν πτωματική αποσύνθεση καί τή'; ανάσταση. 
Ό  Παράσχος θ’ άναστηθει, ή Τζούλια δχι.



Μα ή Νυχτερίδα υψώνεται καί παίρνει τή 
θέση ενός καθολικότερου συνδετικού συμβόλου 
μέσα στό έργο. Οί προεχτάσεις είναι προαι
ρετικές αλλά τόσο δυνατές. Τό πουλί ή νυχτε
ρίδα, είναι τό «κατ’ εξοχήν έρωτικό δν». Ή  
μοίρα τής Νυχτερίδας σέ δυό γενιές συμβαδί
ζει μέ τή δολοφονία τής αθωότητας καί τής 
άνευθυνότητας. Τό σκοτάδι, από τΙς νυχτερι
νές περιπέτειες στή στέγη, τής Τζουλιας, ώς 
τήν πολεμική συσκότιση καί ώς τό «περπατησιά 
στα σκοτεινά» του κινήματος είναι τό βασίλειο 
τής Νυχτερίδας. Τέλος τήν πιό σημαντική προέ- 
χταση του συμβολισμού δίνει ό στίχος του Μα- 
κνίης που βάζει μόττο στον επίλογο του βιβλίου 
δ συγγραφέας, αφιερώνοντας το στους νεκρούς 
συντρόφους του:

. .  .σά νυχτερίδες κρέμονται σ’ ένα κόσμο με
(ανεστραμμένες άξιες.

Σημείωνα μιλώντας για  τήν Ά ριάγνη , σχε
τικά με τή συμβολοποitx του Τσίρκα, δ-t ή 
ποιητική αυτή, πού δοκιμάζεται δεινά στα χέ
ρια μέτριων ποιητών, στό έργο τού Τσίοκα ε
φαρμοζόταν αντίστροφα, δηλαδή ρεαλιστικά. Ό  
Τσίρκα:, υπογράμμιζα, «δέν συμβολοποιει τήν 
πραγματικότητα άλλα π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ε ί  τά 
σύμβολα . ΓΙΙ «λέσχη» τού πρώτου βιβλίου, 6 
Λαβύρινθος (συνοικία) και τ ’ όνο;ία τής ήρωί- 
δας στό δεύτερο, ή Νυχτερίδα στό τρίτο δίνουν 
καί τ’ όνομά τους στά βιβλία τής τριλογίας. 
Μά τό τελευταίο δικαιώνει απόλυτα τήν ποιη
τική αυτή τού συγγραφέα.

‘Η ερωτική (από μιά πλευρά) ιστορία τής 
Νυχτερίδας καί ή ερωτική αίσθηση όλων σχε
δόν των προσώπων τής τριλογίας προκαλεΐ τήν 
εντύπωση ότι πρόκειται για έργο δασικά «έρω- 
τικό=. Μά νομίζω πώς μιά τέτια ταξινόμηση 
θά αποδεκάτιζε τήν ουσία τού έργου. ’Από μιά 
άλλη, συνολικότερη, έχτίμηση έχει δλα τά 
στοιχεία μιας ηθογραφίας τού πολέμου σ’ ένα κέν
τρο του κοσμοπολιτικό, ή ακόμα έχει κάποια 
στοιχεία μιας κοσμοπολ ιτ t κή ς ηθογραφίας με 
τήν ευκαιρία καί μέ τήν επιρροή τού πολέμου. 
Μά ή έντονη παρουσία τών Ιδεών, τής πολιτι
κής, τού επικού στοιχείου τού κινήματος και 
τού ανθρωπιστικού του προβληματισμού δεν θά 
ήταν ικανοποιημένη από τό στατικό χχραχτη- 
ρισμό τής ήθογραφίας. Γιά δλους τούς παρα
πάνω λόγους τό έργο δεν είναι μοναδικά πο
λιτικό. Μά δ πολιτικός προσδιορισμός τού θέ
ματος είναι ό σταθερότερος σ’ όλδκληρη τήν 
τριλογία κι δ κόσμος τού έαμικοΟ μεσανατολί- 
τικου κινήματος είναι ό πιό ευδιάκριτος καί 
περιγεγραμμένος κόσμος μέσα σ’ αυτή. Πρέ
πει νά συνυπολογίσουμε, βέβαια, δτι ή τεχνική 
τού Τσίρκα πού δέν είναι αμέθοδη ούτε πολύ 
περισότερο αυτόματη βοηθάει σ’ αυτή τήν ι
διαίτερη προβολή, γιατί βρίσκει πολύ εύστοχα 
τό αρμόδιο ύφος γιά κάθε πρόσωπο, γ ιά  κάθε 
κατηγορία ή όμάδα προσώπων, γιά  κάθε θέμα καί 
στό πολιτικό μέρος τού μύθου του, πολύ σωστά α
ποκλείει τήν αφαίρεση καί τή γοητεία, αφού 
πρόκειται γιά ίδέες, όργάνωση, διχλεχτική. Τέ
λος ό επίλογος τού έργου, πού άνασυντάσσει 
στή Θεσσαλονίκη τό 1913-1 δοα από τά πρόσωπά

του έπέζησαν από τό μεσανατολίτικο κίνημα, 
ενισχύει τό πολιτικό είδος τού μυθιστορήματος. 
Ό  επίλογος αύτός, ·ιέ σκηνοθετική έμπνευση 
τραγωδίας, αποτελεί μιά πυκνή ελεγεία στήν 
αρετή τού αγωνιστή καί στή θυσία καί συμπυκνώ
νει τις κριτικές ιδέες τού συγγραφέα γιά τό 
μεγάλο πρόβλημα τής εποχής μας πού έθεσε 
ή εκτροπή.

Ιί-στόοο θά έλεγα δτι τό έργο τού Τσίρκα 
σάν είδος, πέρα από τό ειδικό βάρος τού πο
λιτικού, ανήκει στό γένος τής μεγάλης άν- 
θρωπολογικής λογοτεχνίας, καθώς δίνει —  Ιστο
ρικά βέβαια — τις βασικές ανθρώπινες δυνά
μεις καί ιδιότητες στή δοκιμασία τους καί 
ξανοίγει τήν προοπτική τής ανθρώπινης μοίρας.

*Ένα δοκίμιο θά μπορούσε νά γραφτεί για 
τά ιδιαίτερα μορφικά γνωρίσματα τού έργου, 
γιά τό ύφος του γιά τή γλώσσα του. Μιά πάμ- 
πλουτη γλώσσα, πραγματικά, χαρίζει τ ις  δυ
νατότητες της στις ίδέες καί τήν ευαισθησία 
του συγγραφέα. Είναι ή δημοτική μας γλώσσα, 
ένισχυμένη από μιά διασταύρωση ιδιωμάτων, 
καί από τή σύγχρονη εκφραστική τών „ ιδεών καί 
τής ανθρώπινης επιστήμης. Ό  Τσίρκας έχει 
δημιουργήσει από πολύ νωρίς τό ύφος του μά 
στό ωριμότατο αυτό έργο τό έχει προωθήσει 
σε ζηλευτή πλαστικότητα. Μέ τή μεγαλύτερη 
άνεση περνάει, διατηρώντας τήν ίδια προσωπι
κή -σφραγίδα από τήν πιό ωμή ρεαλιστική πε
ριγραφή στό λυρισμό καί από τή νηφάλια λο
γική στό πάθος καί τό όνειρο, από τή γλώσσα 
τής ομιλίας καί τής σκέψης τών λαϊκών ανθρώ
πων, τών μπεντονβίνων, τών Άλεξαντρινών, 
τών νησιωτών, στή'; κοσμοπολίτικη νοοτροπία 
καί Εκφραστική ή στήν ιδιαίτερη εκφραστική 
τών άγων ιστών. Τό κάθε πρόσωπο του έργου 
δέν ξεχωρίζει με τον κλασικό τρόπο τής τυπο
λογίας αλλά αναγνωρίζεται βαθύτερα από κάτι 
σά μιά δική του σφραγίδα δημιουργίας.

’Αριστούργηματική αντιστοιχία βρίσκεται κά
ποτε ‘-ανάμεσα στό είδος καί τό ύφος τών προ
σώπων και τών καταστάσεων, όπως ή διήγηση 
τής γριάς - Νυχτερίδας ή ή αφήγηση τού Πα
ράσχου (δεύτερου αφηγητή στό βιβλίο, δίπλα 
στό Μάνο) ·σέ δεύτερο πρόσωπο: ένας αληθινός, 
ακέριος Παράσχος μιλάει, θά έλεγες, στόν άλ
λο, τον αδιάφορο, τόν αλλοτριωμένο καί τού ξυ
πνάει τό δνειρο μόριο μέ μόριο.

Θρίαμβο τού συγγραφέα στή μυθιστορηματική 
σύνθεση αποτελεί τό τελευταίο βιβλίο τής τρι
λογίας. Καμιά δυσανοολογια, πεοιοολογία, αντί
σταση τού υλικού καί τών ιδεών του δέ αφήνει 
ή πέννα του. Κατορθώνει νά πειθαρχήσει ενα 
πολυποίκιλτο καί πολυπρόσωπο θίασο, να συγ- 
χωνεύσει εποχές, όνειρο καί πραγματικότητα, 
νά κάνει εναργή τή δράση χωρίς τήν ίσοπεδω- 
τική αφηγηματική μέθοδο. Καί, προπαντός, κα
τορθώνει ν’ αποπνέει όλόκληρο τό βιβλίο, μέ
σα από τις συμφορές καί τις ασχήμιες πού δέν 
κρύβονται όλη τήν δμορφιά τού ανθρώπου. Γυ
ρίζοντας τήν τελευταία σελίδα στοχάζεσαι πολύ 
πάνω σ’ αυτή τήν ομορφιά πού κερδίζεται, λές 
πιό τέτιος είναι 6 κόσμος, τελικά δικαιωμένος 
γιατί κουβαλάει πάνω του τή ζωή. 135
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"Εχεις μπροστά σου ένα βιβλίο όπτικά εύ- 
χάριστο, σάν έκδοση, τό χαρτί του, τό εξώ
φυλλο, άνετες οί σελίδες. Ή  κατάργηση τού 
κόμματος στή στίξη προμηνα, λογικώς, κάποια 
αντίληψη σύγχρονη. Ή  αφιέρωση «στά νιάτα πού 
μεγάλωσαν χωρίς στοργή», ό πρόλογος καί τα 
πρώτα καθέκαστα σού δίνουν αμέσως τό θέμα. 
Θέμα μεγάλο: ή ψυχική ταραχή τών παιδιών, 
μέ τΙς συνέπειες της σ' δλη τους τή ζωή, δ- 
ταν οί γονείς χωρίζουν. Κι αρχίζεις τήν α
νάγνωση. 'Οπόταν βρίσκεσαι μέσα σέ μια πα- 
ρεξήγηοη.

'Εδώ έχει γίνει σύγχυση στα λογοτεχνικά 
είδη. Σ ' αυτά τά «διηγήματα», δπως καθορί
ζονται, χρησιμοποιούνται στοιχεία πού ανή
κουν σέ χώρο άλλότριο: στην ποίηση. Κι δχι 
νά πεις σέ τίποτα ποιητικές πρόζες μέ τά 
ίδιαίτερά τους νόμιμα ή παράνομα γνωρίσμα
τα, αλλά στήν καθαυτού «κλασική» ποίηση, 
τής όποιας κομμάτια είναι άφθονα σπαρμένα 
στο κείμενο, μέ ρίμες καί μέτρα, μέχρι τά 
πιό γνωστά: 11 σύλλαβοι, 13σόλλαβοι, 15σύλ- 
λαβοι κλπ. Ή  υπηρέτρια πρός τό γιό τής οι
κογένειας: «Τί κάθεσαι λοιπόν καί μέ κοι
τάς; 5 κόσμος θέλει χέρια καί μή χασομε
ράς*. 'Ένας ανθοπώλης νά λέει: «σέ τούτη 
τή ζωή δλοι μιά θέση κυνηγάμε κι δταν δέ

βρίσκεται μαθές... τήν άποκτδμε». 'Ο γιός στήν 
ύπηρέτρια: «ΝαΙ Α γλαΐα αλλά τώρα πού χά
θηκε πιά για πάντα ή σιγουριά; πώς θά ξανά- 
βρουμε έτσι χώρια τή χαρά; πώς Α γλαΐα;» 
Σέ έσωτερικό μονόλογο, έκκληση στους γονείς: 
«Γιατί χωρίσατε μητέρα καί πατέρα: γιατί χτ ί
σατε τούς πόθους σας καί γκρεμίσατε τά όνει
ρά μας; γιατί άποφύγατε τό γολγοθά σας κα| 
πλέξατε τή συφορά μας;»

Καί τούτο τό απόφθεγμα, γιατί τό βιβλία 
είναι επίσης κείμενο αποφθεγμάτων: «εντός
μας βρίσκεται δ σωσμός μας*.

'Ωστόσο, ποιος ό λόγος νά γίνει παρουσίαση 
αυτού τού έργου, πού δεν έδικαίωσε κατά τί
ποτα τΙς προθέσεις τού θέματος; Γιατί ό «σω
σμός» των κακοποιημένων παιδιών δεν πρόκει
ται βέβαια νά βοηθηθεΐ απ' αυτή τήν έκδοση. 
Τουλάχιστον, όμως, άς ήτανε νά σωθεί ή λογο
τεχνία από τέτοια άμαρτήματα. Ή  στίβα τών 
εκδόσεων — προπαντός στις πρωτοχρονιάτικες 
γιορτές — πού υψώνεται απειλητική δίπλα στους 
κριτικούς, με κίνδυνο νά γείρει νά τούς πλακώσει, 
καλύτερα θά ήτανε νά λιγόστευε. Προς δϊ>ελος 
τής έλληνικής λογοτεχνίας καί τής λογοτε
χνικής δπόστασης τών συγγραφέων της.

Α. Μ.

Σ  π  ύ  ρ ο υμ^Λ ι ν α ρ δ ά τ ο υ

Π ο ς  έ φ Θ ά σ α μ ε  σ τ η ν  4η Α ύ γ ο υ σ τ ο υ
Ή  4η Αύγουστου στάθηκε μιά σκοτεινή πε

ρίοδος τής πρόσφατης ιστορίας μας, μέ απροσ
μέτρητες αρνητικές συνέπειες, πολιτικές, ιστο
ρικές, ηθικές, στον εθνικό μας βίο. Μ' δλο 
δμως πού εφέτος συμπληρώνονται τριάντα χρό
νια άπό τήν κήρυξη τής δικτατορίας τού απί
θανου σπιθαμιαίου «αρχηγού», ελάχιστα ασχο
λήθηκε ώς τώρα ή Ιστορική καί πολιτική δο
κιμιογραφία μέ τό γεγονός καί τΙς περισσό
τερες φορές έμμεσα, μελετώντας καί κρίνον
τας κυρίως τόν πόλεμο καί τήν 'Εθνική 'Αν
τίσταση. "Ετσι, τό βιβλίο τού Σπύρου At νάρ
δου «Πώς έφτάσαμε στήν 1η Λύγούστου» πού 
κυκλοφόρησε τελευταία τό «Θεμέλιο», είναι μιά 
εύπρόοδεκτη προσφορά.

'Η προετοιμασία τής 4ης Αύγουστου άρχισε 
βέβαια άπό πολύ ενωρίς. Μά 6 Σπύρος Λιναρ- 
δάτος δέν είχε σκοπό νά καλύψει τό μεγαλύ
τερο ουσιαστικά μέρος τής μεσοπολεμικής πε
ριόδου. ΓΓ αύτό πήρε ώς αφετηρία του τό κ ί
νημα τού 1935, πού δπως λέει στόν πρόλογό 
του «επιτάχυνε τήν πορεία πρός τή δικτατο
ρία».

Για τήν τεκμηρίωση τού ίστορήματός του δ 
συγγραφέας χρησιμοποιεί κυρίως τόν τύπο τής 
έποχής. Γιά τήν ώρα τα κρατικά αρχεία είναι

απροσπέλαστα κι αύτό είναι ασφαλώς ένα σο
βαρό μειονέχτημα στήν Ιστορική έρευνα. Μά 
5 Σπύρος Λιναρδάτος έπισήμανε ενα - δυό ιδιω
τικά αρχεία άπό τά όποια άντλησε ενδιαφέ
ροντα στοιχεία. Ασφαλώς ύπάρχει ακόμα μ ε 

γάλο περιθώριο εκμετάλλευσης τών ιδιωτικών 
αρχείων. Ή  έλλειψη πάντως αρχειακού Ο λ ι

κού δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες στό μελε
τητή, δταν μάλιστα επιχειρεί, δπως 6 Σπ. Λι- 
ναρδάτος, μιά γενικότερη έρμηνεία καί Ιστο
ρική τοποθέτηση τών φαινομένων, μέσα στό γε
νικότερο πλέγμα τής κοινωνικής διαπάλης *αΙ 
τής διεθνούς πραγματικότητας τής στιγμήζ-

Παρ’ δλα αυτά ό συγγραφέας, όπλισμένος 
μέ τή μεθοδολογία τού Ιστορικού υλισμού, 
τίζει τό θέμα του άπό πολλές πλευρές, *Ρ·“ 
νει καταστάσεις καί πρόσωπα, συναρτά γ»Υ°~ 
νότα καί καταλήγει σέ ασφαλή συμπεράσμΛτ- 
τα, έστω κι άν μερικές φορές, άπό έλλειψή 
αποδεικτικού Ολικού μοιάζει από πρώτη μ#*1?# 
νά άφορίζει. Μά αυτές οΐ κρίσεις καί τά 
περάσματα στηρίζονται καί επιβεβαιώνονται 
πό τήν κατοπινή Ιστορική εξέλιξη, ^ού elvov 
ή πειστικότερη απόδειξη.

Ό  αναγνώστης παρακολουθεί μέ κομμέ 
νάσα τά γεγονότα: τήν προώθηση τών άντι ρ



στικών, τυχοδιωκτικών στοιχείων, τήν εκκα
θάριση τοϋ κρατικού μηχανισμού άπό τους προο
δευτικούς, δημοκρατικούς παράγοντες, τον «ή- 
θικό ρυθμό» τού άντιδενιζελικοϋ κράτους, τήν 
επίθεση εναντίον των λαϊκών δικαιωμάτων καί 
των δημοκρατικών ελευθεριών, τήν κονδυλική 
•κοσμογονία», τό βιασμό τής λαϊκής θέλησης 
μέ τό νόθο δημοψήφισμα, τήν παλινόρθωση τής 
βασιλείας, τίς τρικλοποδιές τής αυλής, τήν 
τρομοκρατία, τήν ανέντιμη αθέτηση υποσχέ
σεων, τήν παραβίαση του λόγου τοϋ βασιλιά, 
τή μεθοδική προετοιμασία πού όδήγησε στόν 
ανοιχτό φασισμό τής 4ης Αύγουστου. Σ’ όλη 
αυτή τή διαδικασία, πρέπει να λογαριάσουμε 
και τήν ιδεολογική προετοιμασία, πού γινόταν 
όχι μόνο από τό δεξιό τύπο καί από τήν Υ 
πηρεσία Άμύνης τού Κράτους, τού ΓΕΣ, μέ 
αρχηγό τό Φεσόπουλο, άλλα καί από μερικούς 
•πνευματικούς» άπολογιστές τοϋ φασισμού καί 
τοϋ χιτλερισμού — μεταξύ άλλων καί τό Θέμο 
Άθανασιάδη - Νόβα, αδερφό τοϋ γνωστού φαι
δρού πρώτου «πρωθυπουργού» τοϋ ανακτορικού 
πραξικοπήματος τήν 15 Ιουλίου. Μα ό Σπό
ρος Λιναρδάτος δεν ασχολήθηκε μέ τήν ιδεο
λογική προετοιμασία τής -1ης Αύγουστου κι 
αυτό βέβαια είναι μια αδυναμία τοϋ βιβλίου.

Τά περισσότερα άπό τά παλχιοδημοκρχτικά 
κόμματα καί προσωπικότητες είτε προώθησαν 
είτε άμφ ’.ταλαντεύτηκαν μπροστά στον έπερ- 
χόμενο φασισμό. Μέ συνέπεια αγωνίστηκε τό 
Κ.Κ.Ε. καί ό συγγραφέας χρησιμοποιεί πλα
τεία τά ντοκουμέντα του: αποφάσεις, ανακοι
νώσεις, άρθρα τοϋ «Ριζοσπάστη» λόγος των 
κοινοβουλευτικών του εκπροσώπων, πού πολλά 
απ’ αυτά άποδείχτηκαν άπό τήν Ιστορική εξέ
λιξη, αληθινά προφητικά. Άπό τά ϊδια ντο
κουμέντα αντλεί καί χαρακτηρισμούς, εκτιμή
σει;, κρίσεις καί τοποθετήσεις προσώπων, κα
ταστάσεων, γεγονότων και πραγμάτων τής ε
νοχής. Νόμιμο καί ορθό. Μερικές όμως απ’ 
αυτές τις κρίσεις, διατυπωμένες μέ οξύτητα 
πάνο) στή βάση τών γεγονότων, αποδείχτηκαν 
^τό φώ: τών κατοπινών έξελίξεων τουλάχι
στον υπερβολικές ή καί σχηματικές καί νηφα- 
λιότεση επανεξέταση, άνατοποθέτηση καί υπο

βολή σέ κριτικό έλεγχο, πράγμα όμως πού δέν 
αντιμετωπίζει ό συγγραφέας τοϋ βιβλίου.

Υπάρχει όμως κι ένας κρίσιμος σταθμός στήν 
πορεία πρός τήν 4ην Αύγούστου, γύρω στόν 
όποιο δ προβληματισμός άπό τά ϊδια τά πρά
γματα είναι υποχρεωτικός. Αύτός δ σταθμδς 
είναι τα γεγονότα τής Θεσσαλονίκης τής 9 
τοϋ Μάη 1936. "Οπως είναι γνωστό, μετά τΙς 
δολοφονίες τών εργατών από τίς χωροφυλακί
στικες ορδές τοϋ Μεταξά, δ στρατός πού στάλ
θηκε για να επιβάλει τήν τάξη, συνχδελφώθη- 
κε απ' τά κάτω μέ τό Λαό. Τό γεγονός αυτό 
δέ μπόρεσε να τό έκμεταλλευθεΐ ή ήγεσίχ τοϋ 
λαϊκού κινήματος, ώστε νά προωθήσει τις θέ
σεις τής Δημοκρατίας καί νά υψώσει ανυπέρ
βλητο φραγμό στόν επερχόμενο φασισμό. Προ
σωπική ευθύνη γ ι’ αυτό είχε δ τότε αρχηγός 
τοϋ ΚΚΕ, Νίκος Ζαχαριάδης. Ά λλα μέ τό 
καθεστώς τής προσωπολατρείας πού επικρατού
σε έγινε αδύνατη ή άσκηση δημιουργικής κρι
τικής. Κι έτσι τά γεγονότα τής Θεσσαλονίκης 
πέρασαν στήν ιστορία τού λαϊκού κινήματος μέ 
μερικούς αόριστους καί γενικούς χαρακτηρι
σμούς, χωρίς νά έπιχειρηθεϊ μια βαθύτερη το
μή τους καί χωρίς νά καταλογιστούν ευθύνες. 
Μ* άν ή πλημμελής εσωκομματική λειτουργία 
δέν έκανε δυνατή τή δημιουργική κριτική, έ
χει χρέος νά προβληματιστεί ή ιστορική έρευνα. 
Δυστυχώς ό συγγραφέας τοϋ «Πώ: εφτίσαμε 
στήν ·1η Αύγούστου» ούτε καν σκέφτηκε, φαί
νεται, νά άνταποκριθει σ’ αυτό τό χρέος.

Παρά τίς έπιμέρους αδυναμίες, ή εργασία 
τοϋ Σπόρου Λιναρδάτου, είναι πολύτιμη. Πο
λύτιμη σαν Ιστορική προσφορά, άλλα προπαν
τός σαν δίδαγμα. Σήμερα πού άκούγοντχι καί 
πάλι δχι μόνο ψίθυροι αλλά καί ανοιχτές α
πειλές για δικτατορία, βιβλία σαν αυτό, πού 
σημαδεύουν το δρόμο καί δείχνουν τούς στα
θμούς τής πορείας πρός τό φασισμό είναι πρά
ξεις υψηλού δημοκρατικού καί εθνικού φρονη- 
ματισμοϋ, πού επισημαίνουν τόν κίνδυνο αλλά 
καί επιτάσσουν δραστήρια καί θετική αντιμε
τώπιση άπό μέρους καί τής πολιτικής καί τής 
πνευματικής ήγεσίας καί δλόκληρου τοϋ λαοϋ.

Κ. ΠΟΡΦ1ΤΗΣ

Γ ι ώ ρ γ ο υ  Κ ο τ ζ ι ο ύ λ α

" Ο τ α ν  ή μ ο υ ν  μ έ  τ ό ν  " Α ρ η
Ό  ποιητής Γιώργος Κοτζιούλας, πού τόσο 

Γνόωρα έφυγε από τή ζωή, είχε πάρει ενεργό 
οτήν Εθνική ’Αντίσταση: βγήκε στό 6ου- 

εζησε τή μεγάλη εποποιία, θαύμασε τόν 
ΐρωισμό καί τήν έξαρση τών άπλών ανθρώπων, 
Ρώρ:<32 τούς ήγέτες τοϋ έλληνικοϋ λαού. Γνώ- 
5Σ0ε από κοντά καί τόν άρχηγό - θρύλο τοϋ 
^ψ^Ρίικου, τόν Αρη Πελουχιώτη. Είναι γνω- 
*** τέλος τής Ιστορίας. Ό  Ά ρης διαφώνησε

μέ τή Βάρκιζα, αρνήθηκε, μαζί μέ λίγα παλ- 
ληκάρια του, να παραδόσε: τά δπλα, καί κυνη
γημένος άπό εχθρούς καί φίλους, περικυκλώ
θηκε από ένα κυβερνητικό απόσπασμα καί σκο
τώθηκε. Ή  νικήτρια αντίδραση δέν περιορίστηκε 
νά κόψει τό κεφάλι του καί να τό περιφέρει σαν 
τρόπαιο σέ χωριά καί πολιτείες: θέλησε νά 
βρωμίσει τή μνήμη του καί νά αμαυρώσει τήν 
εθνική του δράση, πετώντας πάνω στό άψυχο 137



κουφάρι του κάβε λογής ελεεινή συκοφαντία.
Δέν χώρε: καμιά αμφιβολία, πώς 6 Άρης 

είχε κάτι από τον πρωτογονισμό των αγωνι
στών του 1821: ήταν άγγελος μαζί καί διάβο
λος, δπως έλεγε ό Καραϊσκάκης. Ε ίχε, με- 
γάλα προτερήματα καί μεγάλα ελαττώματα. Μά 
στην πλάστιγγα τής ιστορίας ή εθνική καί 
λαϊκή του προσφορά θά βαρύνει δυσανάλογα προς 
τΙς αδυναμίες του —  ανθρώπινες ώς ένα βα
θμό, αλλά καί κατά ένα μεγάλο μέρος καλ
λιεργημένες καί σέ στενή συνάρτηση μέ μιά 
αρνητική νοοτροπία καί πράξη μιας περιόδου 
του λαϊκού κινήματος. Κι 5μως, ή αντίδραση 
διαγράφοντας τή θετική προσφορά του *Άρη, 
διόγκωσε στο πολλαπλάσιο τις αδυναμίες καί 
τά λάθη του, παρουσιάζοντας — κυριαρχημένη 
κι από αίσθημα ένοχης γιά  τήν εξόντωση του 
εθνικού ηρώα —  έναν *Άρη - ανθρωπόμορφο τέ
ρας, έναν νΑρη - άρχιεγκληματία, που δέν πρόσ- 
φερ-ε τίποτα σιόν εθνικό αγώνα καί που βγήκε 
ατό βουνό μόνο καί μόνο γιά νά ρουφήςε·. αίμα, 
για νά σφάξει καί νά έςολοθρεύσει τις αθώες 
περιστερές: τούς ακραιφνείς έθνικόφρονες πο
λίτες που κανένας τους δέν συνεργάστηκε μέ 
τόν καταχτητή!

Α π ’ αυτή τήν επίθεση βρωμιάς θέλησε νά 
υπερασπιστεί ό Κστζιούλας τόν "Αρη. ’Εκείνος 
ήταν νεκρός και δέ μπορούσε νά μιλήσει. Είχαν 
χρέος όμως νά μιλήσουν δσοι τόν γνώρισαν καί 
τόν έζησαν από κοντά, οί συναγωνιστές καί οΐ
φίλοι του: Οί αντίπαλοι τόν αναθεμάτιζαν,—
γράφει στον πρόλογο 6 Κστζιούλας. Τ ’ όνομά 
του απλώθηκε σέ όλη τήν Ελλάδα καί δέν 
πρόκειται νά σβήσει ποτέ. Τόν ξέρουν γέροι 
καί παιδιά, έγινε τό θιάμασμχ τών γυναικών. 
’Έκανε τόσους ανθρώπους νά δακρύσουν, από 
χαρά, από συγκίνηση, από περηφάνεια. Καί οί 
αντίθετοι τόν παρουσιάζουν σάν άσπλαχνο κα
κούργο. σαν ένα ματοοαμένο αρχιληστή. Τό 
μίσος κ' ή χολή τους δέν ξεθύμαναν ούτε μέ 
τό θάνατό του. Τί νά παν απ’ δλ5 αυτά ό ’Ά 
ρης Βελουχιώτης; ΙΙώς φερνόταν 
πος, τί γνωρίσματα είχε; Α ξίζει

σάν άνθρω- 
πραγματικά

νά γίνεται λόγος γ ι’ αυτόν; Πώς δικαιολο
γείται ό φωτοστέφανος, ό θρύλος που τόν τύ
λιξε από τόσο νωρίς; Στά παραπάνω ρωτήμα
τα αίσθάνθηκα πώς είχα χρέος ν’ απαντήσω 
κ' εγώ, αφού μοβ δόθηκε ή σπάνια τύχη νά τόν 
γνωρίσω από σιμά καί μάλιστα νά συνδεθώ 
μαζί του».

*Ο Κοτζιούλας ξέρει πώς μέ τις αναμνήσεις 
του αυτές δέν κάνει μόνο ένα μνημόσυνο στό 
μεγάλο του φίλο, μά καί προσφέρει υπηρεσία 
στό Έβν>ς καί στην Ιστορία. Βέβαια ό Κο
τζιούλας είναι πρώτα άπ’ όλα λογοτέχνης καί 
πολλές σελίδες του κειμένου του μπορούν νά 
σταθούν υπόδειγμα λιτής καί απέριττης αφή
γησης, μ’ δλο πού, άγνωστο γιά ποιό λόγο, 
ό ποιητής όχι μόνο δέν τό τελείωσε αλλά 
ούτε καί μπόρεσε νά τό ξανακοιτάξει, τό χφι- 
σε στην αρχική μορφή τής πρώτης δομής του, 
μέ τις μοιραίες αβλεψίες καί ταχυγραφίες. 
Σ’ αυτό οφείλονται κυρίως καί μερικές ανα
κρίβειες, άν καί ό Κοτζιούλας, έχοντας συνεί
δηση τού έργου πού έκανε, είχε ζητήσει στοι
χεία καί αφηγήσεις από άλλους συναγωνιστές 
τού "Αρη.

Τήν έκδοση τήν έπιμελήθηκε δ Κ. Κουλουφά- 
κος. Στό σημείωμά του μελετάει τό χειρόγραφο 
τού ποιητή καί κάνει διάφορες παρατηρήσεις. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οί σημειθύ
σεις τού επιμελητή: έπιση μαίνονται καί επα
νορθώνονται οί ανακρίβειες σέ πρόσωπα, γεγο
νότα καί χρονολογίες καί πολλά ασαφή σημεία 
φωτίζονται καί προεκτείνονται. Γιά τό σκοπό 
αυτό ό Κ. Κουλσυφάκος χρησιμοποίησε τή βι
βλιογραφία τής Αντίστασης, αλλά καί πρόο- 
τρεξε στις προφορικές μαρτυρίες πολλών πρω
ταγωνιστών καί συναγωνιστών τού "Αρη, δια
σταυρώνονται από πολλές πλευρές τις πληροφσ- 

1
Έ τσι, μέ τό «'Όταν ήμουν μέ τόν "Αρη* τού 

Γιώργου Κοτζιούλα πλουτίζεται ή φτωχή αντι
στασιακή μας φιλολογία μέ ενα ωραιότατο κεί
μενο σέ υποδειγματική έκδοση.

Κ. ΠΟΡΦΓΓΗΣ

Μ ά ρ ι ο υ  Π λ ω ρ Ι τ η

Π ρ ό σ ω π α  τ ο υ  ν ε ό τ ε ρ ο υ  δ ρ ά μ α τ ο ς

Μια σειρά δοκίμια αφιερωμένα στοός κορυ
φαίους δραματουργούς τού σύγχρονου θεάτρου, 
πού πρωτοδημοσιεύθηκχν στον καθημερινό καί 
περιοδικό τύπου ανάμεσα στά 1954 καί 1965, 
παρουσίασε σέ μιά φροντισμένη έκδοση ό κριτι
κός Μάριος ΙΙλωρίτης. Σ' ένα μικρό τόμο βρί
σκουμε εννέα συνοπτικές αλλά περιεκτικές με
λέτες γιά τούς Στρίντμπεργκ, Τσέχωφ, Ζαρρύ, 
Πιραντέλλο, Μπρέχτ, Μπέκεττ, Ίονέσκο, Ούίλ- 
λιαμς, Ντύρενματτ, πού προσφέρουν μιά ένη-

μερωμένη τούκαί αντικειμενική τοποθέτηση 
έργου τους στό σύγχρονο θέατρο. Ί jyj

Μπορεί κανείς άμέσως νά παρατηρήσει 
απουσιάζουν πολλά αξιόλογα «πρόσωπα», 
παιξαν σημαντικό ρόλο οιή δ ιαμόρφ οκ^ϊ^  
νεότερου δράματος. Τό βιβλίο δέν φίλ9̂ ^ ®  
νά φωτίσει δλχ τά ρεύματα στό σύγχρονο 
ματολόγιο, ούτε μπορούσε νά πρ*γμ*τ^ ^ ν \ ^  
τέτοιο σκοπό στά περιορισμένα του περιθωΡ^ 
Ό μως ό τρόπος αντιμετώπισης καί ή



κατά κανόνα, ανάλυση των προσώπων πού εξε
τάζονται, αποτελεί μια στερεή βάση, μια πολύ 
διαφωτιστική εισαγωγή για την κατανόηση πολ
λών προβλημάτων καί γενικά τής αισθητικής 
του σύγχρονου δράματος σέ πολύ ευρύτερη κλί
μακα, απ’ ο,τι προβλέπει β πίνακας περιεχομέ
νων τού βιβλίου.

Στά τελευταία χρόνια είδαν τό φως αρκε
τές εκδόσεις, δπου θεατρικοί κριτικοί, φιλοδο
ξώντας να παραδόσουν συγκεντρωμένο τό έργο 
τους στήν αιωνιότητα, συσσώρευσαν πλάι σέ 
λίγες αξιόλογες μαρτυρίες πολλά πρόχειρα γρα
φτά τους, κριτικές για ασήμαντα θέματα, ση
μειώματα στηριγμένα σέ εντυπώσεις τής στι
γμής, σέ πολύ υποκειμενικές καί αβασάνιστες 
κρίσεις, κοντολογίς κείμενα πού είχαν παλιώ
σει λίγες μέρες μετά την πρώτη δημοσίευσή 
τους στόν τύπο. Στήν περιοχή πού εποπτεύει, 
τό βιβλίο τού Μ. Πλωρίτη είναι μια φωτεινή 
εξαίρεση καί μιά υποδειγματική εργασία αυ
στηρής επιλογής. Στόν αναγνώστη προσφέρον- 
ται κείμενα πού είναι προϊόν μακρόχρονης με
λέτης καί θεατρικής εμπειρίας καί έπιδιο>κουν 
να καλύφουν ένα σοβαρό κενό —  την έλλειψη 
ελληνικής βιβλιογραφίας πάνω στά θέματα τού 
σύγχρονου δραματολογίου.

rO αναγνώστης οδηγείται προσεκτικά στό 
λαβύρινθο των προβλημάτων τού σύγχρονου δρά
ματος, βοηθοόμενος αναμφισβήτητα από την α
πλότητα καί τή σαφήνειά πού χαρακτηρίζουν 
τό ύφος τού συγγραφέα. 0- αρετές αυτές δεν 
είναι διόλου αμελητέες ούτε τυχαίες, ειδικά 
στήν περίπτωση τού αντικειμένου πού έςετά 
ζεται καί αναμφισβήτητα μαρτυρούν την ωρι
μότητα τής σκέψης και τού προβληματισμού 
τού συγγραφέα πάνω στά πολύπλοκα θέματα 
πού άντιμετωπίζει.

Τά θέματα αυτά ό κριτικός τά φωτίζει πο
λύπλευρα, δσο τού επιτρέπουν τά στενά πλαί
σια των δοκιμίων, έπισημαίνοντας τις ίστορικο- 
κοινωνικές ρίζες, τήν ατμόσφαιρα καί τά προ
βλήματα τής εποχής, τά προσωπικά βιώματα 
καί άλλους παράγοντες πού καθορίζουν τήν πνευ
ματική καί καλλιτεχνική αναζήτηση, προβάλ
λει τις ιδιομορφίες των διαφόρων τεχνοτρο
πιών στα καθοριστικά τους γνωρίσματα, υπο
γραμμίζει τις ανθρωπιστικές αξίες πού περι
κλείονται στό μήνυμα τών έργων, συνθέτοντας 
£να βασικά σωστό περίγραμμα γιά τήν τοπο- 
θέτηση τού κάθε συγγραφέα.

Φυσικά τό είδος τών δοκιμίων καί 6 χώρος 
~ού διαθέτουν δεν επιτρέπουν στόν κριτικό να 
Εξαντλήσει δλα τά ζητήματα πού προκύπτουν 
άπβ τήν ανάγκη μιας τέτοιας πολύπλευρης α
νάλυσης. Οί συντομεύσεις καί οί παραλείψεις 
ε·ναι αναπόφευκτες, 6 φωτισμός γίνεται άνι- 
σ°ί· vEcat, αναλύοντας τό έργο του Στρίντ- 
μπεργκ, ό κριτικός έπεκτείνεται περισσότερο 

προσωπικά βιώματα, στά υποκειμενικά αΐ- 
~ου στάθηκαν αφορμή γιά βρισμένα έργα 
*αί λιγότερο εξετάζει τό κοινωνικό κλίμα, 
ειδικές συνθήκες καί τόν προβληματισμό 
σκανδιναυϊκής λογοτεχνίας, καθώς καί τήν 

επίδραση, πού άσκησαν στό έργο τού Στρίντ- 
^ £ργκ τά ρεύματα τής ευρωπαϊκής λογοτε

χνίας όπως διαμορφώθηκαν στό τέλος του 19ου 
αιώνα. Από τόν Ιΐιραντέλλο, παραλείπεται 
ένα μέρος τής δημιουργίας του (ή πρό τού 
1921 περίοδος) καί στήν ανάλυση τών έργων 
του γενικά τονίζονται περισσότερο τά μορφικά 
καί άλλα στοιχεία, αυτά πού συγκροτούν τήν 
έννοια «πιραντελισμός» καί λιγότερο β ήθικο- 
κοινωνικός προβληματισμός του. Σωστά διχγρά- 
φεται ή ατμόσφαιρα καί τό γενικό κλίμα στη 
θεατρική δημιουργία τού Τσέχωφ, τά έργα του 
όμως εξετάζονται πολύ συνοπτικά, παραλεί- 
πονται πολλά «στοιχεία, πού συνιστούν τήν ανα
νεωτική επίδραση τού Ρώσου συγγραφέα στό 
παγκόσμιο θέατρο. Στό άρθρο αυτό μονομερής 
καί άμφισβητήσιμη φαίνεται ή άποψη πώς ή  
«φθορά» είναι ή αληθινή δράση στά έργα τού 
Τσέχωφ (σελ. 41). Ό  χαρακτηρισμός αυτός, 
πού θα ταίριαζε ασφαλώς γιά τά έργα τού Μπέ-
κεττ, παραγνωρίζει τίς φανερές η άδιόρ χτες
πλούσι:ες πτυχές, πού καθορίζουν .—»— συγκρού-
σεις ανάμεσα στά πρόσωπα τών τσεχωφ ικών
έργων . Κάποτε β >ιριτικός καταφ εύγε: καί σέ
άλλες γενικόλογες διατυπο>σεις, *πού δέν συμ-
βάλλουν στόν σοφέστεσο καθορισμό - ί  r ίδιο-
μορφίας τού κάθε δημιουργού. Σχετικά μέ τό 
μήνυμα πού φέρνουν τά έργα τού Μπρέχπ, επα
ναλαμβάνονται οί σωστές καί γιά άλλους συγ
γραφείς έννοιες *άγάπη», «συμπόνια», γ ια  τόν 
άνθρωπο (σελ. 8S), ενώ δεν τονίζεται τό μα
χητικότερο καί ίστορικοκοινωνικά πολύ πιό συγ
κεκριμένο νόημα τού ανθρωπιστικού του κηρύγμα
τος, αυτό πού προσδιόρισε καί τή μορφή τού 
επικού θεάτρου.

Σέ ζητήματα πού αφορούν τή λεπτομερή ειδο
λογική τοποθέτηση έργων καί στήν εκτίμηση 
φαινομένων πού είναι πρόωρο νά κριθούν βρι- 
στικά (όπως τα πολυσυζητούμενα θέματα τού 
πρωτοποριακού θεάτρου), β κριτικός σωστά πε
ριορίζεται στό νά εξηγήσει, νά προετοιμάσει τή 
δεκτικότητα τού αναγνώστη καί επίσης σωστά 
αποφεύγει τις αξιολογήσεις καί τίς αξιωματι
κές διατυπώσεις πάνω σέ αμφισβητούμενα προ
βλήματα. ’Εξαίρεση, σέ λεπτομέρειες φυσικά, 
αποτελούν ελάχιστα σημεία τού βιβλίου, όπως 
π .χ . ή άποψη ότι ό Στρίντμπεργκ μέ τήν «Δε
σποινίδα Τζούλια* έγινε δημιουργός τού σύγ
χρονου ψυχολογικού δράματος (σελ. 2 3 ), πού 
παραγνωρίζει τούς προδρόμους καί άλλους σύγ- 
χρονούς του δραματουργούς καί αγνοεί τίς να- 
τουραλιστι/ές πλευρές τού συγκεκριμένου αυτού 
έργου. Τό ίδιο καί γιά τήν άποψη περί θρη
σκευτικότητας τού Σάμουελ Μπέκεττ (σελ. 
109). “Ύστερα από τό «Περιμένοντας τόν Γκον
τό*, πού εδοσε αφορμή γιά παρόμοιες εικα
σίες, τά άλλα έργα τού Μπέκεττ δεν προσφέ
ρουν κανένα τεκμήριο, Ικανό νά έδραιώσει τήν 
παραπάνω άποψη.

'S3 στ όσο γιά  ένα βιβλίο πού απευθύνεται στό 
πλατύ κοινό, ή συνοπτικότητα από τήν οποία 
απορρέουν οί παραλείψεις πού αναφέραμε πιό 
πάνω, είναι μεγαλύτερο προσόν από τήν εξαν
τλητική διεξοδική ανάλυση, πού θα τό έκανε 
ίσως απρόσιτο σέ πολλούς αναγνώστες. Γιατί, 
επαναλαμβάνουμε, τό βιβλίο τού Μάριου Πλω
ρίτη είναι ένας χρήσιμος βδηγός καί σίγουρος 139



σύμβουλος γιά  δλους τούς φίλους τού θεάτρου, 
πού θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τή σύγχρονη 
δραματουργία.

ΙΙέρα απ’ αύτό είναι καί μιά πρώτη συνεισ
φορά τής κριτικές στήν προσπάθεια τού θεά

τρου μας να κατακτήσει καί να αφομοιώσει 
δημιουργικότερα τα αποτελέσματα τών άναζη- 
τήσεων καί τίς επιτεύξεις τού σύγχρονου δρά
ματος.

Δ. ΣΠΑΘΗΣ

Μ. Γ. Μ ε ρ α κ λ ή

Άν δρέ α Κ άλ 6 οu ’Οδές

Στή σειρά «Βοηθητική Βιβλιοθήκη Μέσης 
Παιδείας» (Δ/ντής ’Αλέκος Γ. Παπαγεωργίου) 
κυκλοφόρησε ή ερμηνευτική έκδοση τών ’ί2δών 
τού Κάλβου, τού Μ. Γ. Μερακλή. Στύ προλο- 
γικό του σημείωμα γράφει δ εκδότης δτι τδ 
βιβλίο «δεν έχει αποκλειστικά επιστημονικό 
χαρακτήρα: φιλοδοξία τού συγγραφέα είναι νά 
διαβαστεί από δσο γίνεται περισσότερους ανα
γνώστες... Ή  π ο ί η σ η  είναι δ,τι ενδιαφέ
ρει εδώ προπάντων — βέβαια όχι σε βάρος τής 
επιστήμης». Σκοπός δηλ. τού εκδότη είναι νά 
φέρει τή δυσπρόσιτη ποίηση τού Κάλβου π ιό 
κοντά στο ευρύτερο κοινό.

Στήν εισαγωγή του δίνει ποώτα - πρώτα τά 
βιογραφικά τού Κάλβου. Μα δεν έχει Οπόψη 
του τις νεότερες έρευνες τού Ίντιάνου, Ένεπε- 
κίδη, Βίττι καί όποπίπτει σέ μερικές ανακρί
βειες, δευτερεύουσας δμως σημασίας (ό Κ άλσος 
δέν έφυγε από τή Φλωρεντία γιά  τή'; "Ελβε
τία τό Φλεβάρη, αλλά τον ’Απρίλη (μεταξύ 
2 3 -2 5 ) τού 1821. Στό Παρίσι δέν πήγε τό 
Γενάρη τού 1826 άλλα τού 1S25). Μιλει κα
τόπιν γιά τή γλώσσα και τή μετρική του (δέν 
δίνει εξήγηση γιά τά ρηματικά ασυναίρετα πού 
χρησιμοποιεί ό ποιητής). Τέλος όποστηρίζει, 
πράγμα πού έκανε καί παλιότεοα σέ χωριστό 
μελέτη;ιά του, δτι 6 Κ. ήταν ένας στρατευμέ- 
νος ποιητής. Δέ μπορεί παρά νά συμφωνήσει 
κανείς μ ' αυτή τή διαπίστωση. Διαφωνεί δμως 
μέ τή διατύπωση: «Ό Κ. δέν ήταν έκ φύσεως

ένας ποιητής, δπως ό Σολωμός π .χ ., άλλά έ
νας στρατευμενος...». Ό  Κάλβος ήταν τό Ιδιο, 
σαν τό Σολωμό, ε κ  φ ύ σ ε ω ς  ποιητής, πού 
έταξε δμως τή'; ποίησή του στήν ύπηρεοία τής 
Επανάστασης —  δπως άλλωστε καί ό Σολωμός 
—  καί μέ τούτη τήν έννοια ήταν κι αυτός ένας 
στρατευμένος.

Ή  ερμηνευτική εργασία στίς Ύ2δές τού Κάλ
βου είναι ευσυνείδητη, προσεχτική, ευρυμαθής, 
λεπτομερειακή. Έπεξηγούνται έννοιολογικά οί 
στροφές, ερμηνεύονται οί αρχαϊκές άλλά και οί 
δημοτικές εκφράσεις του ποιητή καί έπισ η μαί
νεται ή προέλευσή τους, γίνονται πραγματολο
γικές παρατηρήσεις^ καί σχόλια, παρατίθενται 
αποσπάσματα από άλλους ποιητές πού επεξερ
γάζονται συγγενικές ποιητικές σκέψεις είτε ει
κόνες, άναφέρονται οί κυριότερες παραλλαγές 
πού υπάρχουν στό χειρόγραφο των πρώτων δέκα 
Ωδών, σποραδικά τέλος, γίνονται καί αισθη
τικές παρατηρήσεις. ’Αλλά από μια έκδοση 
πού τήν ενδιαφέρει προπάντων ή ποίηση, θά 
περίμενε κανείς καί μιά πλήρη αισθητική α
νάλυση τής κάθε Ωδής. Καί ϊσως κυρίως αύτό.

Πάντως, τό βιβλίο τού Μ. Γ. Μερακλή είναι 
ώφελιμότατο γιά  κείνους πού θέλουν νά έλθουν 
σέ εγγύτερη γνωριμία μέ τήν ποίηση τού Κάλ
βου καί χρησιμότατο βοήθημα γιά τούς μαθη
τές.

Κ. ΠΟΡΦΓΡΗΣ

Θ ε ό φ ι λ ο ς
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Γι’ άλλη μιά φορά ή εκδοτική δραστηριό
τητα τής ’Εμπορικής Τράπεζας κινήθηκε εύ
στοχα στό χώρο τών εικαστικών τεχνών. Μάς 
έδοσε μιαν έκδοση επιμελημένη δσο κ ’ επι
βλητική, μέ θέμα τό λαϊκό ζωγράφο Θεόφιλο, 
πού δσο περνά δ καιρός τόσο περισσότερο θε- 
μελιούνεται ή πολλαπλή σημασία του έργου του.

"Ύστερα από ένα σύντομο πρόλογο τού διοι-

κητί} -Ϋ)ς Τράπεζας, καθηγητή Στρατί] 
δρεάδη, ακολουθεί ένα λιγόλσγο κείμενο του 
Γιάννη Τσαρούχη. _

Έχουν ειπωθεί τόσο πολλά καί τόσο 
φατικά, καί γιά τήν προσωπικότητα τού 
κού ζωγράφου, (κι δλ’ αυτά από ανθρώπους^, 
δέν τό'; γνώρισαν ποτέ τους) καί γ'·ά 
του, πού ευτυχώς είναι μιά χεροπιαστη ΐ*?*!



γματικότητα κ ’ έτσι βάζει κάποιο δριο στή 
φαντασία τών κριτικών του. ’Επειδή μάλιστα 
τό έργο αυτό είναι έξω από κάθε τύπο, έξω 
από κάθε καθιερωμένο, χωρεϊ πολλές εξηγή
σεις καί παρεξηγήσεις, έτσι πού να μπορεί κα
νείς να ισχυριστεί πώς συχνά γίνεται μια άκό- 
νη πού πάνω της ακονίζει τήν κρίση του ό
ποιος τού βαστά.

Για τή ζωή τοϋ Θεόφιλου έχουνε γραφτεί καί 
μυθιστορήματα ή άλλα πρόχειρα λαϊκά αναγνώ
σματα, όπου ανέκδοτα καί περιστατικά έχουν 
πασπαλιστεί μέ τήν άχλύ τοΟ μύθου. Δημισυρ- 
γήθηκε έτσι ένας θρύλος πού θαρρείς καί τον 
γυρεύει ή προσωπικότητα, μα και τό έργο τού 
ιδιόρρυθμου αυτού καλλιτέχνη. Καλά πού πρό- 
φτασαν μερικοί ευσυνείδητοι άνθρωποι νά μα
ζέψουν ένα - δυό αυθεντικά διογραφικά στοιχεία, 
κ5 έτσι σώθηκε ένας Ιστορικός σκελετός, πού 
σήμερα μπορεί 6 καθένας νά τον συμπληρώσει, 
όσο βαστά ή φαντασία του, κ’ έτσι έχουμε με
ρικά σταθερά αποκούμπια, σημεία πού τά πα
ραδέχονται θέλοντας καί μή όλοι, μά καί φα
νερές αντιφάσεις, ανάλογα μέ τόν τρόπο πού 
6 κάθε αυτόκλητος βιογράφος του επιθυμεί νά 
έρμηνέψει ή νά συμπληρώσει τά περιστατικά 
πού διασώθηκαν.

Λ ίγο-πολύ τού φτιάξαμε μιάν εικόνα. Μέ 
τήν παράξενη καί πάρωρη ντυσια, μέ τούς χα
ριτωμένους αναχρονισμούς του σέ κάθε του φέρ
σιμο, σέ όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις τής ζωής 
του, φαντάζει στα μάτια μας σαν κάποιος απ’ 
τούς δικούς του ήρωες, Μεγαλέξαντρος μαζί 
καί Κατσαντώνης, σαν εκείνους τούς ήρωες 
πού ζωγράφιζε, έτσι αναχρονιστικά κ’ έτσι 
Ιστορικά λαθεμένα, γιατί τις πιο πολλές φο
ρές ή φαντασία του δέ βολευότανε, δε χωρούσε 
μέσα στά στενά πλαίσια των γνώσεων, πού 
τού δίνανε τά περιορισμένα σχολικά βιβλία, 
πού αποτελούσανε δά καί τό μοναδικό όπλο- 
στάσιο τής ιστορικής του κατατόπισης, απ’ 
όπου έβγαζε τις Ιστορίες του.

Ό  Τσαρούχης στέκεται ευτυχώς, πολύ αντι
κειμενικά, πολύ λιτά, μπρος στο βίο τού ζω
γράφου. Λεν καταφεύγει σέ κανένα τέχνασμα 
φιλολογικό, σέ καμιά φαντασίωση. Λέγει ά- 
“ λά μερικά στοιχεία απ' τή ζωή του, κι από 
~οϋ τά πήρε. Μερικές φορές τού φτάνει νά 
ύποδείξει τις αντιφάσεις πού περιέχουν ο. πη
γές του. ΙΙαρόλο πού βιάζεται νά ξεπεράσει 
γρήγορα τό άχαρο τούτο γύμνασμα τού βισγρά- 
φ^υ, βρίσκει τόν τρόπο νά μιλήσει, έτσι άνά- 
Ι^οα στ' αστεία καί στά σοβαρά, γιά  τό έλλη- 
ν·*ό μπαρόκ, καί νά διατυπώσει μερικές απ’ 

γνωστές καί κάπως χιουμοριστικές κρίσεις 
γιά πράματα, ιδέες καί ρυθμούς, γιά  τό 

Γ·(,ς βλέπουν οί άλλοι τό ρωμέϊκο, καί κάπως, 
^°λύ θολά κι ακαθόριστα, πώς τό βλέπει έκεί- 
*°»· Είναι μια ύπόθεση πού τού αρέσει να τήν 
ϊ°Ρ^φέρνει συχνά, καί πού κάθε φορά σέ ξα- 
^'Ίάζει, ϊσο)ς γιατί δέν έχει σκοπό νά σέ πεί- 
°*ι> μά καί κάθε φορά σέ κάνει νά σκεφτεΐς 

τουλάχιστον τά ’χει δει, τά *χει έξετάσει 
** *οντά τα πράματα πού αναφέρει, κ’ έχει 

προβληματιστεί σ’ αύτό τό παιχνίδι

τής φόρμας, πού επιμένει νά τό βλέπει κάπως 
μετέωρο κι αυτόνομο.

Βέβαια 6 Θεόφιλος αγαπούσε τήν Ελλάδα, 
καί τήν αρχαία καί τήν επανάσταση τού 21, 
αγαπούσε τόν τόπο καί τούς ανθρώπους του 
χτεσινούς καί συγκαιριανούς του. Μα δέν έκανε 
καμιά από τά πριν μορφική επιλογή. Τίς μορφές 
πού θρέψανε τό έργο του τίς πήρε από παντού, 
από κάθε λογής λαϊκές ζωγραφιές, λιθογρα
φίες καί άλλες, έλληνικό μπαρόκ, αδέξιος 
ακαδημαϊσμός, από καρτποστάλ, από φωτογρα
φίες, εικόνες σχολικών βιβλίων, μά καί κατευ
θείαν απ’ τό φυσικό του περιβάλλον, το Πήλιο 
καί προπαντός τή Μυτιλήνη. Μα καί πάλι ή 
αξία του δέ στάθηκε αυτή. Γιατί ποτέ του δέν 
περιορίστηκε σ’ αύτό πού πήρε. Τελικά τό πήγε 
εκεί όπου ήθελε αυτός, έκανε αύτό πού κατα-
λάβαινε 6 ίδιος, ζέστανε γνωστέ ς εικόνες μέ
τό δικό του αίσθημα, :«  άπό κεί βγήκε ή ζω-
γραφική του.

~Οταν ό Τ-χρούχη; εξετάζει τή ζωγραφική
του, τήν βλέπει κάπως σαν μιαν αύτόνοαη ά
σκηση. Κάνει έτσι μιαν αναγωγή θά ’λεγες σέ 
μια λίγο - πολύ απόλυτη αξία, στή ζωγραφική. 
Πρέπει νά τόν καταλάβουμε. Είναι τόση ή 
φιλολογία γύρω απ’ τό έργο τούτο, ένα έργο 
πρίν άπό κάθε τι άλλο ζωγραφικό — τέλος 
πάντων ζωγράφος ήτανε ό Χριστιανός, σ’ αυτή 
τήν περιοχή εκφράστηκε —  πού χρειάζεται νά 
τό πει καί νά τό ξχνχπεΐ κανείς πολλές φορές, 
πώς εκείνο πού μας ενδιαφέρει κυρίως είναι 
ή ζωγραφική αξία τού έργου του, παραπάνω 
άπό κάθε γοητευτικό στολίδι, καί πώς αυτή 
καί μόνη τόν τοποθετεί. "Ετσι, σάν αντίδραση 
στή φιλολογικότητα πολλών κρίσεων, είτε στή 
γκρινιάρικη διάθεση άλλων, πού δέν είναι ικα
νοί νά συλλάβουν τό κρινόμενο έργο, στή δυ
σκολία πολλών νά διαβάσουν τή γλώσσα του, 
μιά καί στην αμάθεια, τή χοντρή στενοκεφαλιά 
τών δήθεν ευρωπαϊκά μορφωμένων, ουσιαστικά 
όλότελα αγράμματων, τών καθυστερημένων θαυ
μαστών τής χειρότερης απομίμησης τού «έλλη- 
ν.κού κάλλους», δηλ. τού ρομαντικού ακαδη
μαϊσμού, αυτών πού ακόμα καί σήμερα κοροϊ
δεύουν τό Θεόφιλο, καί θεωρούν τή ζωγραφική 
του σάν εκδήλωση παιδική, σάν μιά χοντρο- 
κοπιά κι αδεξιότητα ένός άμαθου, μά καί στόν 
χκαιρο θαυμασμό μιας μερίδας σνόμπ πού γοη
τεύονται απ' το περίβλημα χωρίς νά νοιάζονται 
για τό κεντρικό του σημείο, καί σαν απάντηση 
σ’ δλ’ αύτά, ή έξαρση τής ζωγραφικής του 
ουσίας είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Είναι 
δά κ’ ή καλύτερη απάντηση ατούς αρνητές. 
’Επικίνδυνο είναι τό ν’ απομονώσεις τό έργο 
απ’ τή ζο)ή τού ζωγράφου. Γιατί έτσι δέν έξη- 
γεϊς τίποτα. Χρειάζονται πολλά ενδιάμεσα στοι
χεία γιά νά καταλάβουμε καί νά αισθανθούμε 
τό έργο του. Υπάρχουν βέβαια καί κείνοι πού 
θέλουν τό μύθο, τήν Ιστορία, τό ανέκδοτο, καί 
σταματούν μόνο σ’ αύτό. Υπάρχουν δμως καί 
κείνοι πού γιά  νά φτάσουν στήν κατανόηση 
τής δποιας ουσίας τού έργου χρειάζεται νά 
περάσουν τουλάχιστον άπό τά στοιχεία έκείνα, 
γενικά Ιστορικά είτε ειδικότερα βιογραφικά, 
πού έχουν σύνδεση καί ση·ιασία σχετική μέ τό 141
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έργο. "Αλλωστε χυτά μονάχα μένουν κι αυτά 
μονάχα λογαριάζονται. Κι 6 Τσαρούχης βρίσκει 
μερικές ευτυχώς τέτοιες συνδέσεις, πού τοπο
θετούν άντικρυστά τό έργο μέ τή ζωή του.

Ό  Τσαρούχης είναι πολύ κατάλληλος γιά 
να μιλήσει για τα καθαρά ζωγραφικά στοιχεία 
στό έργο τού Θεόφιλου καί τό επιχειρεί πολύ 
σωστά. Μας δίνει έτσι τήν κύρια πλευρά άπ* 
τό έργο τού ζωγράφου, κάνει, θά λέγαμε, μιάν 
απόπειρα γιά τή σύλληψη τής αισθητικής του. 
5Από τήν άνεση πού έχει τό γραφτό του, πεί
θεσαι πώς ό Τσαρούχης μιλά γιά πράματα 
πολύ οικεία του. Αυτός ό κατ* έξοχήν ζωγρά
φος, εκφράζει μέ γλώσσα αυτοπαθή, μά τόσο 
κατανοητή σ* δλους, μερικές αισθητικές από
ψεις πάνω στό έργο τού Θεόφιλου.

Γρήγορα σταματά ό Τσαρούχης γιά νά δώσει 
τό λόγο στό έργο τού ζωγράφου, πού ξετυλί
γεται σέ τριακόσες καί πάνω χρωματιστές κι 
ασπρόμαυρες φωτογραφίες, ωραία τυπωμένες καί 
τοποθετημένες μέ γούστο στίς σελίδες τού θαυ

μάσιου αυτού βιβλίου. Παρουσιάζονται δλες ο! 
γνωστές συλλογές έργων του, πού ήωρίς 
ν’ ακολουθούν μιάν αυστηρή μεθοδική σειρά, 
ακολουθούν βασικά τή χρονολογική τους τάξη, 
όσο τούτο είναι δυνατό. Λείπουν βέβαια αρ
κετά έργα μά καί ή συλλογή τόσων εικόνων 
αποτελεί αληθινό κατόρθωμα. Μπορούμε τώρα 
νά πούμε πώς έχουμε συγκεντρωμένο τό έργο 
τού Θεόφιλου και πώς υπάρχει τρόπος τώρα 
πιά νά τό παρακολουθήσει κανείς μέσα από 
τούτη τήν έκδοση. "Ετσι τό βιβλίο γίνεται μιά 
αληθινά πολύτιμη συμβολή γιά τήν κατάταξη 
τού έργου καί μιά πρώτη μελέτη του. 'Ύστερα 
απ’ τό Μουσείο τής Βαρκάς, αποτελεί μιά 
σημαντική χειρονομία, πού έγινε πάλι από ιδιω
τική πρωτοβουλία, γιά τήν έμπρακτη αναγνώ
ριση τής αξίας ενός έργου, που δ δημιουργός 
του έζησε ανάμεσά μας αφάνταστα φτωχός καί 
παραγνωρισμένος κ’ έφυγε πεινασμένος καί πα
ραπονεμένος.

Γ. ΙΙΕΤΡΗΣ

Μ ΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ 

Ό  Σ ο λ ο μ ό ς  σ τ α  ρ ω σ ι κ ά

CCMOMOC

Τό έξώφυ/J.o τής Ρωσικής * Εκδοσης

Ό  σοβιετικός εκδοτικός όογανισμός «Τέχνη 
τού λόγου» κυκλοφόρησε πρίν μερικούς μήνες 
μια επιλογή ποιημάτων τού Σολωμού στά ρω
σικά: είναι ένας κομψός τόμος από 184 σελί
δες, σχήμα 16ο, μέ σχέδια καί κοσμήματα τού 
ζωγράφου Ε. Ρακούζιν.

Γιά τήν επιλογή, είσαγωγή, σχόλια καί με
τάφραση τών ποιημάτων εργάστηκαν πολλοί

‘Έλληνες ή ελληνομαθείς φιλόλογοι καί λογο
τέχνες. Τήν επιλογή έκαναν δ Γιάννης Μότσιος 
καί ό Πέτρος Ανταίος, Ελληνες πολιτικοί 
πρόσφυγες στή Μόσχα. Τήν είσαγωγή έγραψε 
ό Γιάννης Μότσιος. Τις σημειώσεις ή Σόνιά 
'Ηλιούσκαγια. Τίς μεταφράσεις έκαναν οί: Α. 
Ταρκόφσκη, Α. Ρέβιτς, II. Γκούροφ, Η. Γκρε- 
μπέλναγιχ, Α. >Αργκό, Κ. Καρβονίδης, Α. Έ- 
φρόν, X. καί I. Δανιήλ καί Ε. Σαλχνόβιτς (δ 
τελευταίος μετάφρασε ιταλικά ποιήματα τοΟ 
Σολωμού).

Στην αρκετά πλχτειά είσαγωγή του ο Γιάν
νης Μότσιος δίνει τα βιογραφικά καί έργογρ*- 
φικά στοιχεία τού Σολωμού, αναλύει σύντομα 
τά κυριότερά του ποιήματα, εξηγεί τίς καλλι
τεχνικές καί γλωσσικές του αρχές καί τή στάση 
του απέναντι στά εθνικά καί πολιτικά γεγο* 
νότα τής εποχής του καί απέναντι στή ζωή 
γενικότερα. Κατατοπίζει συνεπώς τον ξένο 
νάγνωστη καί τού δίνει τή δυνατότητα νά 
ρακολουθήσει καί νά κατανοήσει καλύτερα w 
έργο τού ‘Ελληνα ποιητή.

Ί Ι  Σ. Έλίνσκαγια δίνει στίς σημειώσεις ^  
γραμματολογικά καί πραγματολογικά στοίχε·*! 
απαραίτητα γιά  τόν Ρώσο αναγνώστη.

Οί μεταφραστές προσπάθησαν όχι μόνο ^  ·%Μ 
ποδόσουν τήν ουσία τής σολωμικής ποίησης» 
αλλά καί τή μορφή: χρησιμοποίησαν τά J 9 9  
μέτρα καί πραγματοποίησαν τίς ίδιες ή 
λογες ομοιοκαταληξίες καί διατήρησαν 
πιτρέπει μιά μετάφραση ποιητικού κειμένου· 
τή μουσικότητα τού προ>τότυπου. JBfl

Ί Ι  επιλογή παρουσίαζε μερικές δυσκολ^·



γιατί αρχή τοϋ εκδοτικού οργανισμοί «Τέχνη 
τοϋ Λόγου» είναι να προσφέρει 6λ οκληρωμέ να 
κείμενα, χωρίς περικοπές, πράγμα όμως πού 
δέν είναι εύκολο δίαν πρόκειται γ ιά  Ινα έργο 
καθαυτό αποσπασματικό, όπως είναι του Σο- 
λωμοΟ. "Ετσι δόθηκε όλόκληρος ό «"Γμνος εις 
τήν Ελευθερία», όλα τά αποσπάσματα του 
«Λάμπρου», μερικά αποσπάσματα από τον «Κρη
τικό», τους ’Ελεύθερους Πολιορκημένους» καί 
τό σατιρικό «"Όνειρο», καθώς καί 21 από τά 
μικρότερα λυρικά τού ποιητή, ανάμεσα σ’ αυ
τά: Ξανθούλα, ΓΗ αγνώριστη, ή Εύρυκόμη, ή 
Ψυχούλα, εις Γεώργιον Δρ. Ρούσσην, Γαλήνη,

επίγραμμα των Ψαρρων, εις Φρ. Φραΐζερ, ’Ωδή 
εις τή Σελήνη, ή σκιά τοϋ 'Ομήρου, Κάρμεν 
σεκουλ άρε, κ.ά. βά ήταν δυνατό νά παραλεί
πουν χωρίς νά ζημιώσει ή έκδοση, μερικά από 
τά πρωτόλεια του Σολομού, πού δεν έχουν 
Ιδιαίτερη ποιητική αξία καί πού ό Ιδιος 6 
ποιητής τά είχε κατά κάποιο τρόπο άποκηρό- 
ςε ι: είς Κόρην ή οποία άναθρέφετο μέσα εις 
μοναστήρι,*· Άνάμνησις, Τό όνειρο, Ό  θάνατος 
τοΟ βοσκού καί ένα - δυό άλλα. ’Αντίθετα ζη
μιώνεται ή έκδοση όταν παραλείπονται αδι
καιολόγητα τό «Είς Μοναχήν», ή «Φαρμακω- 
μενη», «Νεκρική ’Ωδή*.

Ή  « Π ά π ι σ σ α  ’Ι ω ά ν ν α »  σ τ α  ι τ α λ ι κ ά

Οί εκδόσεις Σουγκάρ τού Μιλάνου, κυκλοφό
ρησαν τελευταία τήν «Πάπισσα ’Ιωάννα» τοϋ 
Ροΐδη, μετάφραση Τσέζαρε Κριστοφολίντ, από 
τήν αγγλική διασκευή τοϋ Λώρενς Ντάρελ. Τό 
έργο τοϋ "Ελληνα συγγραφέα, πού παρά τά 
100 του χρόνια, διαβάζεται πάντα με ξεχωρι
στό ενδιαφέρον, κρίνεται ευνοϊκά από τόν ιτα
λικό τύπο καί προβλεπεται ότι θά προκαλεσει 
πολλές συζητήσεις καί σχόλια. «'Αλλά ή φήμη 
αύτοϋ τοϋ μυθιστορήματος, γράφει 6 Πίνα Σέρ- 
γκι, όλο καί έξα-σθενεϊ όσο περνούν τά χρό
νια*: Πολύ άδικα, όμως, κατά τή γνώμη του
λάχιστον τοϋ "Αγγλου διασκευαστή του, πού 
θά ' τό ήθελε τοποθετημένο «στη βιβλιοθήκη 
κάθε μορφωμένου αναγνώστη*, δίπλα στον «’Α
γαθούλη* τοϋ Βολταίρου καί τή «θαΐδα» τοϋ 
«Άνατόλ Φράνς». Καί δ Σέργκι συνεχίζει: «στό 
ελληνικό κείμενο, τή μεσαιωνική παράδοση γιά 
τήν Πάπισσα ’Ιωάννα τήν ςαναδοόλεψε μιά πέν- 
να τσουχτερή, ασεβής, αλλά προπαντός ζωηρά 
αντικληρική. ΓΠ Ιστορία τής μοναδικής γυναί
κα: πού κατάφερε ν’ ανέβει στην 'Αγία "Εδρα 
δέν στάθηκε γιά  τόν Ροΐδγ} παρά μιά πρόφαση 
για μιά πεταχτή έξοδο στόν πρώτο Μεσαίωνα, 
τόν όποιο θέλησε νά φωτίσει μ’ ένα διασκεδα- 
οτικό καί αρκετά ασυνήθιστο φως. ΤΗταν μιά 
πρόφαση γιά  μιά αναδρομή, πάνω στά Ιχνη τής 
ήρωίδα:, σ’ έναν κόσμο, γεμάτον ερημίτες, κά
θε άλλο παρά αυστηρούς, βολικές ήγουμενισ-

σες, δόκιμους μοναχούς καί μοναχές, αφιερω
μένες περισσότερο στις χαρές τοϋ καλού φαγιού 
καί τοϋ έρωτα παρά σ’ ό,τιδήποτε άλλο. Μά 
όσο προχωράει κανείς στην ανάγνωση, νιώθει 
ότι τό πρόσωπο τής ’Ιωάννας γίνεται σιγά - 
σιγά τό ζωτικό κέντρον τοϋ αφηγήματος.

Γιά τόν Ροΐδη, ή παλιά παράδοση τής Πά
πισσας ’Ιωάννας, δέν περιορίζεται — όπως γ ί
νεται στήν ’Ιταλία —  σέ μερικά αστεία καί 
ευχάριστα ανέκδοτα: γιά τόν "Ελληνα συγγρα
φέα ή φιλόδοξη πάπισσα ήταν ένα πρόσωπο 
μέ σάρκα καί κόκκαλα: Ή  γυναίκα πού οί ά
μετρες επιδιώξεις της αντιπαλεύανε μέ τά α
ληθινά ένστικτα του φύλου της, ήταν μιά μορφή 
σωματικά πραγματική... ’Από τήν ’Αγγλία στή 
Γαλλία κι άπό τήν 'Ελλάδα στή Ρώμη, ή 
νεαρή ήρωίδα ε ίχε  ένα σωρό περιπέτειες. Κι 
όσο προχωράει ή αφήγηση, τόσο ανοίγει ή ό
ρεξη γιά  τά επεισόδια καί τις άνεπάντεχες 
περιγραφές. Ή  πρωτοτυπία καί ή φρεσκάδα 
τοϋ μυθιστορήματος προέρχεται άπό διάφορους 
λόγους: ή σάτιρα τών ήθών, δ αντικληρικαλι
σμός, τό γραφικό στοιχείο, καί —  αρκετά κα
θοριστικό — ένας άδολος ερωτισμός δίνουν στις
σελίδες τοϋ βιβλίου μιάν ιδιαίτερη γοητεία. 
Σ’ αυτά πρέπει νά προστεθούν οί αναχρονισμοί 
καί οί αναφορές στή σύγχρονη εποχή, οί πολι
τικές αιχμές καί οί φιλολογικοί υπαινιγμοί*.

Τ Ο  Ξ Ε Ν Ο  Β Ι Β Λ Ι Ο  

Π α ι δ ε ί α  γ ι ά  τ ο  μ έ λ λ ο ν

Ό  Πολωνός μαρξιστής παιδαγωγός Μπό- 
ρ^ταν Σουκοντόλσκη, Διευθυντής τοϋ Ίνστι- 
^ "ο υ  Παιδαγωγικών ’Επιστημών τού Πανε- 
^13*ημίου τής Βαρσοβίας καί τοϋ ’Ινστιτούτου 
*€Χνικής τής Πολωνικής ’Ακαδημίας Έπιστη- 
^ ν» στό βιβλίο του «Παιδεία γιά  τό μέλλον/ 

**>κλοφόρησε πρίν μερικούς μήνες καί άμέ- 
^  μεταφράστηκε σέ πολλές ευρωπαϊκές χώ

ρες (’Ιταλία, Γαλλία κ.λ.) επιχειρεί νά προσ
διορίσει τή σχέση κ ο υ λ τ ο ύ ρ  α ς - έ π α γ -  
γ ε λ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  όπως παρουσιάζεται 
στή σύγχρονη κοινωνία και Ιδιαίτερα σέ μιά 
σοσιαλιστική κοινωνία: «Παρακολουθώντας τίς 
συζητήσεις γύρω στό θέμα τής γενικής μόρφω
σης καί τής επαγγελματικής εκπαίδευσης, γρά
φει, μπορούμε νά σημειώσουμε ότι βασίζονταν



σέ μια κοινή προϋπόθεση πού στή βάση της οΐ 
δυο τόποι μόρφωσης θεωρούνταν αντιθετικοί». 
Δυστυχώς, αυτή ή προϋπόθεση δέν έχει αλλά
ξει. «Διάφορες παρανοήσεις καί λάθη προέρ
χονται άπό τήν ανικανότητά μας να εγκατα
λείπουμε τήν παραδοσιακή αντίληψη του μέ
σου σχολείου γενικής μόρφωσης καί άπό ανε
παρκή αντίληψη των κοινωνικών απαιτήσεων 
που συνδέονται σήμερα μέ τή μόρφωση των 
μαζών. Τό μέσο σχολείο γενικής μόρφωσης α
ναπτύχθηκε στήν Ιστορία σάμπως να προοριζό
ταν για κείνους τους νέους (που είναι μια ε
λάχιστη μειοψηφία) που σκοπεύουν να ακολου
θήσουν ανώτερες σπουδές. Τό πρόγραμμα καί 
οί μέθοδές του τής διδασκαλίας κόπηκαν καί 
ράφτηκαν με τρόπο πού να άνταποκρίνεται 
λίγο πολύ στίς μελλοντικές αξιώσεις του πανε
πιστημίου: τό μέσο σκολειό δεν έπρεπε νά
προετοιμάζει για  τή ζωή καί για τήν επαγ
γελματική εργασία, εφόσον αυτή ή προετοιμα
σία θά γινόταν στίς ανώτερες σπουδές... Σύμ
φωνα μέ τούς σκοπούς καί τίς επιδιώξεις τών 
κυρίαρχων τάξεων τό μέοο σκολειό γενικής μόρ
φωσης είχε τή σημαντική αποστολή νά εκπαι
δεύσει τήν κοινωνική ελίτ, νά διαφυλάξει τήν 
παραδοσιακή κουλτούρα, νά μορφώσει τή μελ
λοντική ιθύνουσα τάξη. eO αριστοκρατικός χα 
ρακτήρας αυτού τού σκολείου καί τής κοινω
νικής του λειτουργίας αντανακλά στό πρόγραμ
μα, όπου ή πρώτη θέση δίνεται στίς κλασικές 
γλώσσες. Ή  γνώση αυτών τών γλωσσών ήταν 
το μέσο πού θά αποκάλυπτε τά θεμέλια τής 
ευρωπαϊκής κουλτούρας καί ταυτόχρονα ένας 
τρόπος για  νά ξεχωρίζει δ σπουδαστής, ένα 
είδος καθιέρωσης».

Σ' αυτό τό σημείο δ Σουκοντόλσκη ύπογραμ- 
μίζει: «Μά αυτή ή παράδοση δεν μπορεί νά ε ί
ναι βάση γ ια  τίς μελλοντικές προοπτικές».

Γιατί; Γιατί πρώτα απ' δλα, σέ μιαν εποχή 
βαθύτατων μεταβολών, όπως ή σημερινή, ή ε
παγγελματική μρφωση οφείλει «νά συγκεντρω
θεί γύρω στίς βάσεις τής επιστημονικής γνώ
σης». Πραγματικά, σήμερα, γιά πολλά επαγ
γέλματα ή επιστημονική γνώση είναι πιο σπου
δαία γιά τή σπουδή τής ίδιας τής ειδικευμέ
νης τεχνικής, πού οί κανόνες της είναι προο
ρισμένοι νά ξεπεραστουν γρήγορα. Μόνο ή καλή 
γνώση λ .χ . τής φυσικής, τής χημείας, τής 
βιολογίας, τών μαθηματικών, επιφέρει τήν πλή
ρη γνώση τής επαγγελματικής τεχνικής καί 
τήν καλή της χρησιμοποίηση. «"Οσο πιό με
γάλος θά είναι δ αριθμός τών προσώπων πού 
θά χρησιμοποιούν τή νόηση στήν ανάπτυξη τής 
δουλειάς τους, τόσο πιό σοβαρή θά είναι ή γε
νική προπαρασκευή». Ή  σπουδαιότητα τής ε
πιστημονικής μόρφωσης ατούς θεμελιώδεις το
μείς είναι πράγματι μεγαλύτερη, όσο πιό 6ψη- 
λή είναι ή στάθμη τής επαγγελματικής προ- 
παρασκευής πού επιδιώκεται. Μέ λίγα λόγια, 
ή θεωρητική επιστημονική μόρφωση «αποτε
λεί τό ουσιαστικό στοιχείο αξίας εκείνου πού 
άσκεί ένα επάγγελμα καί τή βάση τής κατο
πινής του εξέλιξης».

Τά συμπεράσματα στα δποία δδηγεί αύτή 
144 ή θέαη τοϋ προβλήματος είναι προφανώς: «"Αν

αναλύσουμε αμερόληπτα τή σχέση ανάμεσα στή 
γενική κουλτούρα καί τήν επαγγελματική μόρ- 
φο>ση, βλέπουμε δτι άλληλοσυγχωνεύονται πά
νω σ’ ένα πεδίο κοινοϋ περιεχομένου καί λει
τουργιών, ειδικότερα σ’ δ ,τι αφορά σέ μερικές 
εξαιρετικές λειτουργίες». Ή  γνώση τών επι
στημονικών βάθρων τής επαγγελματικής τε
χνικής έχει πράγματι «τήν ίδια σημασία πού 
έχει ή ανθρώπινη εργασία καί ή διαμόρφωση έ- 
νός δράματος τοϋ κόσμου» καί εδώ βρίσκεται 
«δλη ή πολυπλοκότητα εκείνων τών στοιχείων 
πού είναι αναγκαία γιά τήν ανάπτυξη τής νόη- 
σης γενικά, και τελικά ή συνείδηση τής λει
τουργίας ενός καθορισμένου επαγγέλματος μέ
σα στον κύκλο τής συλλογικής ζωής».

Είναι αλήθεια: Θά ήταν σφάλμα από τή oxt- 
γμή πού διαπιστώσαμε αύτή τήν «ουσιαστική 
ταυτότητα», νά αγνοήσουμε τίς διαφορές πού 
ύφίστανται ακόμα καί σήμερα ανάμεσα στή γε
νική μόρφωση καί στήν επαγγελματική εκπαί
δευση, μά είναι πολύ όρθή ή απαίτηση γιά 
«νά άξιοποιήσουμε» τό κοινό τους πεδίο, έγκα- 
ταλείποντας τήν παραδοσιακή άντιθετικότητα. 
Γιά τούτο έχει σημασία αυτό πού γράφει δ 
Σουκοντόλσκη, διευκρινίζοντας ακόμα καί μέ 
τίς ενδείξεις λειτουργίας (ακόμα δηλαδή καί 
μέ τίς ενδείξεις τής μεταρρύθμισης τών σχολι
κών κανονισμών, τών προγραμμάτων καί τών 
μεθόδων διδασκαλίας) τή θέση του: «Τό μέλ
λον θά κάνει πιό φανερή τήν ανάγκη πού ύ
παρχε: γιά νά όργανωθε7 μια ενιαία παιδεία, 
πού θά μπορεί νά διαφορίζεται εσωτερικά μέ 
ελαστικότητα, σύμφωνα μέ τά ενδιαφέροντα τών 
μεταγενέστερων... "Ετσι κι αλλιώς μ’ ολο
πού ή γενική μόρφωση καί ή επαγγελματική 
εκπαίδευση πρέπει νά προσαρμόζονται στά ατο
μικά ενδιαφέροντα οφείλουν στό καινούριο σχο
λείο νά βρίσκονται σέ στενή συνάφεια».

"Ενα άλλο σημείο, άπό τήν άποψη τών ορών 
τής σύγχρονης πολιτικής καί παιδαγωγικής 
συζήτησης, είναι δτι ή σημασία τής γενικής 
μόρφωσης στήν καινούρια εποχή δέν είναι ρε- 
δομένη μ ό ν ο  άπό τήν αϋξουσα λειτουργία 
της σέ σχέση μέ τήν επαγγελματική προε
τοιμασία. Βέβαια «στή δουλειά εκφράζεται πρα
γματικά τό ανθρώπινο μεγαλείο καί ή ανθρώ
πινη αξιοπρέπεια, ή δύναμη καί ή ευθύνη τού 
ανθρώπου». Μά ή δουλειά δέν είναι ή μοναδι
κή μορφή έκφρασης τού ανθρώπου καί δέν εξαν
τλεί τούς σκοπούς του: «Οί πρόοδοι τής δημο
κρατίας τείνουν νά προσφέρουν σέ όλους τή &>- 
νατότητα συμμετοχής στήν κοινωνική καί πο
λιτική ζωή. Οί άνθρωποι οφείλουν νά Ιχοον 
προπαρασκευαστει πλήρως γιά τά καθήκοντα 
καί δικαιώματα τά συναφή μ’ αύτό. *Η 
φωση λοιπόν δέ μπορεί νά βασίζεται αποκλει
στικά στήν επαγγελματική προπαρασκευή... ** 
προπαρασκευή τού ανθρώπου γιά τήν πολίτικο - 
κοινωνική ζωή αποτελεί ένα μορφωτικό Χ?ε°» 
αϋξουσα; σημασίας, γιά τό δποίο ή γενική μόρ
φωση, όπως τήν εννοούμε σήμερα, 
ουσιαστικό στοιχείο καί πάντοτε δλο κα· __ 
απαραίτητο, τής παιδείας». Αύτό οό 
τητο στοιχείο δημιουργείται λοιπόν πάνω 913S 
βάση τής αντικειμενικής κοινωνίας ***



οτόν κορμό μι&ς επαγγελματικής προπαρασκευής 
θεωρούμενη στήν όργανική της σύμπτωση »μέ 
τήν διαπλαστική άςία τής μόρφωσης. Ή  ση
μερινή διάσταση ανάμεσα στ!ς «σφαίρες» τής 
ειδίκευσης καί στή «σχόλη» εξαφανίζεται. ’Έ 
τσι μόνο μπορεί να λυθεί ή παλιά αντίφαση. 
Πρέπει νά Υπογραμμιστεί ή καινούρια σημα
σία τής «γενικής μόρφωσης». Στο βιβλίο τού 
Σουκοντόλσκη Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες 
σελίδες σχετικά μ’ αύτό. Τά αποτελέσματα λ .χ. 
τής παιδευτικής δραστηριότητας «δεν έξαρτών- 
ται τόσο από τό γεγονός ότι ή νέα γενιά κα
τακτά τήν Ιστορική κληρονομιά στον τομέα τής 
επιστήμης και τής τεχνικής, όσο από τήν Ικα
νότητά της νά εγκαταλείπει τά φθαρτά καί 
πεπαλαιωμένα στοιχεία αυτής τής κληρονο
μιάς... όχι τόσο από τήν Ικανότητα τής νέας 
γενιάς νά χρησιμοποιεί προυπάρχοντα όργανα, 
όσο από τή δυνατότητά της νά εκπληρώνει και
νούρια κοινωνικά καί επαγγελματικά καθήκον
τα... Κ ι’ άν ώς τά σήμερα ή αγωγή μπόρεσε 
νά διαθέσει μια μέθοδο καί μια όργάνωση προσ
αρμοσμένες στή διπλή λειτουργία τής διαιώ
νισης τής κληρονομιάς τού παρελθόντος καί τής 
προσαρμογής τού ανθρώπου στούς σύγχρονους 
δρους τής ζωής,... τώρα ή ανάγκη μιας προε

τοιμασίας γιά  τή λειτουργία τού μέλλοντος 
επιβάλλει επί πλέον μιά αναλυτική αναθεώρηση 
τής παιδαγωγικής προβληματικής καί τεχνι
κής*.

Πραγματικά, ή «Παιδεία γιά τό μέλλον» εί
ναι μιά παιδαγωγική αντίληψη, πού προέρχεται 
από τήν προϋπόθεση δτι όχι μόνο είμαστε σέ 
θέση νά προβλέπουμε, στις γενικές γραμμές, 
τήν εξελικτική τάση τού πολιτισμού, άλλα καί 
ότι μπορούμε καί όφείλουμε νά προετοιμάζουμε 
τή νέα γενιά γιά μιά ώφέλιμη καί ύπεύθυνη 
συμμετοχή σ’ εκείνες τΙς Ιστορικές μεταβολές, 
πού τό περιεχόμενό τους συνίσταται στήν κα
τάχτηση μιας ολο καί μεγαλύτερης κυριαρχίας 
από μέρους των ανθρώπων πάνω στούς φυσικούς 
καί κοινωνικούς όρους τής ύπαρξής τους.

Ή  αντίληψη λοιπόν τής γενικής μόρφωσης 
όφείλει νά εξελίσσεται: τό πρόβλημα είναι «νά 
κατορθώσουμε νά συνδυάσουμε τήν πολιτιστική 
κληρονομιά τού παρελθόντος μέ τΙς σύγχρονες 
απαιτήσεις καί εμπειρίες, ατομικές καί συλλο
γικές, άπομακρύνοντας τό καθετί πού στήν πα
ραδοσιακή κουλτούρα αντιπροσωπεύει μιά στεί
ρα και ημιθανή επιβίωση».

MAP. ΙΓΕ Χ Ε Ρ Τ Η Σ

Ή  κ ί ν η σ η  τ ο ϋ  β ι β λ ί ο υ
Α α ζ. Ά  ρ σ. Α ρ σ ε ν ί ο υ :  Ή  Θ ε σ 

σ α λ ί α  σ τή ν Α ν τ ί σ τ α σ η .  Ε πικοί 
αγώνες τού θεσσαλικού λαού μέ σύνθημα: Ε 
λευθερία ή Θάνατος. ( !Αθήνα) 1966, 8, 40S.

«Πολύτιμο βοήθημα θά είναι τό βιβλίο τοϋ 
Λαζάρου ’Αρσενίου, — γράφει 5 αξιωματικός 
Λημ. Μ πάλής στόν πρόλογό του—  σέ όσους θά 
ασχοληθούν μέ τήν Ιστορία τής εθνικής αντί
στασης. Εξιστορείται σ’ αυτό, ειδικά καί μό
νο, ή αντίσταση τοϋ Θεσσαλικού λαού στήν πε
ρίοδο τής κατοχής. Δεν παύει όμως νά είναι 
καί πανελλαδικού ένόιαφέροντος.. .».

: Α ν τ ρ έ Ζ ί ν τ : Κ ο ρ υ ν τ έ ν, ’Αθήνα
1965, 8, 138. Το δεύτερο βιβλίο τής σειράς 
'ών εκδόσεων «Δεσμός» παρουσιάζει τούς δια
λόγους τοϋ Άντρέ Ζίντ.

Ν ι σ υ ρ ι α κ ά :  Τόμος Α '. "Εκδοσις Ε 
ταιρίας Χισυριακών Μελετών, ’Αθήνα 1963, 8, 
2Μ. Εξαιρετικά καλαίσθητος τόμος μέ διάφο
ρα μελετήματα σχετικά μέ τό μικρό νησί τοϋ 
W toανατολικού Αιγαίου: ’Αναφέρουμε τΙς με- 

: «Οί ξένοι περιηγηταί καί γεωγράφοι διά 
?Ψ  ΝΙσυρον» τοϋ Ν. Γ. Μαυρή. «Ή γενεαλογία 

νεομάρτυρος Νικήτα Νισυρίου Οπό τό πρι- 
γραπτών αποδεικτικών» τοϋ Μιλ. Αογο- 

•*°1· Τά «Χρονικά» τής «Ιίορφυρίδος» Ρόδου 
Ιδετίας μέχρι τού Μαρτίου 1962 κ. ά. π. 

Πρόλογος Νικήτα Σακελαρίδη.

Τ ό μ ο ς  Β \  "Εκδοσις

Εταιρίας Χισυριακών Μελετών, ’Αθήνα 1965,
S, 352. Όγκοδέστερος καί ακόμη πιο καλαί
σθητος δ τόμος αυτός περιλαμβάνει πλουσιότα
το λχογραφικό υλικό, τά σπάνιας ομορφιάς δη
μοτικά τραγούδια τοϋ νησιού, τοπωνύμια, ύβρεις 
τοϋ νισυριακού λεξιλογίου κλπ. Σημειώνουμε 
τή μελέτη τοϋ Κώστα Σακελλαρίδη «Τό νισυ- 
ριακό τραγούδι».

Μ. I. Α ο γ ο θ έ τ η ς :  Τουρισμός καί οικο
νομία τής νήσου Χισύρου, ’Αθήνα 1963, 8, 72. 
Ή  μελέτη αυτή πού δημοσιεύεται στον Α' τό
μο των Χισυριακών, εχει εδώ έκδοθει ξεχωρι
στά καί πραγματεύεται μέ γνώση καί αληθι
νό ενδιαφέρον τά σχετικά μέ τήν οικονομική 
αξιοποίηση τοϋ νησιού ζητήματα.

Ν ί ν α Κ ο σ τ ε ρ ί ν α :  Τ ό  ή μ ε ρ ο -  
λ ό γ ι ο  ε ν ό ς  σ υ ν η θ ι σ μ έ ν ο υ  κ ο ρ ι- 
τ α ι ο ϋ .  Μετ. "Αλκή Ζέη. Θεμέλιο, ’Αθήνα 
1965, 8, 196. Τό ήμερολόγιο τό άρχισε ή σ. 
σέ ήλικία 15 χρονών, τόν ’Ιούνιο τοϋ 1936. 
Τελειώνει στις 14 Νοεμβρίου 1941, όταν ή σ. 
χάθηκε σέ μιάν αποστολή παρτιζάνων, όπου α
νήκε, στο μεγάλο πόλεμο.

Ε μ μ α ν ο υ ή λ  Κ α ζ α κ έ 6 ι τ ς : Τό
γ α λ ά ζ ι ο  τ ε τ ρ ά δ ι ο  — Ε χ θ ρ ό ς .  Μετ. 
Μ. Άλεξανδρόπουλου. Θεμέλιο, ’Αθήνα 1965, 
8, 128. Δυό νουβέλες τοϋ σοβιετικού συγγρα
φέα, γραμμένες λίγο πριν τό θάνατό του, όπου 
ζωντανεύει τή μορφή τού Λένιν.ο ρ ι α κ ά : 145



Ν α ζ  I μ X ι κ μ έ τ : 01  ρ ο μ α ν τ ι 
κ ο ί .  Μυθιστόρημα Μ ετ. Κ. Κοτζιά. Θεμέ
λιο, Αθήνα 1965, 8, 214. Το μοναδικό μυθι
στόρημα τοϋ το όρκου ποιητή. Προτάσσεται α
ναλυτική εισαγωγή για τό έργο του τού Ντίνο 
Άμπιντίν.

Κ. Γ. Κ α ρ υ ω τ ά κ η ς :  " Α π α ν τ α  τ α
ε υ ρ ι σ κ ό μ ε ν α :  Φιλολογική επιμέλεια
Γ. Π. Σαββίδη. Τόμος Α '. ’Αθήνα 1965, 8, 
256. Ό  πρώτος τόμος περιλαμβάνει τΐζ τρεις 
συλλογές πού τύπωσε ό ποιητής. Στό ο ' τόμο 
θα περιληφθούν τα εκτός των τριών συλλογών 
λογοτεχνικά κείμενα του Καρυωτάκη (ποιήμα
τα καί πεζά). ‘Ο επιμελητής συνοδεύει τήν έκ
δοση μέ πολλές γραμματολογικές καί βιογρα- 
φικές σημειώσεις.

Λ ό ρ κ α : ( Φ ε ν τ ε ρ ί κ ο  Γ κ α ρ θ { α ) .
Μυθογραφημένη καλλιτεχνική έκδοση σέ 38 χω
ριστά φύλλα ποιημάτων του Ισπανού ποιητή. ’Α
πόδοση 3 Αργυρή Εύστρατιάοη, Γραφή Γιάννη 
Καλαντίδη. Περιλαμβάνει ποιήματα από: τό 
βιβλίο μέ τά ποιήματα, τό βαθύ τραγούδι, τρα
γούδια, τσιγγάνο τραγουδιστή, Ματωμένο Γά
μο κ.λ.

Μ α ν ώ λ η ς  Ά  ν α γ ν ω ο τ ά κ η ς : Υ 
π έ ρ  κ α ί  κ α τ ά. Θεσσαλονίκη 1965, 8, 
112. Δώδεκα κριτικά καί αισθητικά ποιήματα 
καί σημειώματα τού ποιητή, δημοσιευμένα στό 
διάστημα 1957 - 1965 καί ένα ανέκδοτο, άνα- 
φερόμενα: στην ποίηση, σοσιαλιστικό ρεαλισμό, 
Πχστερνάκ, Καβάφη κ.λ.π.

— "Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής 
Σχολής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Δ)ντής 
Γεώργ. θ . Ζώο ας. Τόμ. ΙΕ ',  έν Άθήναις 1961- 
1965, 8, 622.

Περιλαμβάνει μελέτες καί άρθρα: Κουρμού- 
λη, Κορρέ, Βουρβέρη, Σάντεβαλτ, Ντονάρ, Σπε- 
τσιέρκ, Ράουντισεκ, Σκάσση, Τζχννετάτου, Δα- 
σκαλάκη, Παπαντωνίου, Ζακυθηνού, Μουτσο
πούλου, Θεοδωρακοπούλου, Ζώρα, Σικρό, Σακελ- 
λαρίου, Σμίτ, κλπ. Επίσης γενικό ευρετήριο 
τών τόμων Α' - ΙΕ '.

Μ έ λ π ω  * Α ς ι ώ τ η : Τ ό σ π ί τ ι  μ  ο υ .
Έ κδ. Θεμέλιο, "Αθήνα 1965, S, 168.

’Αφηγηματική αναδρομή στήν προπολεμική 
Μύκονο, μέ μορφή χρονικού, στηριγμένου στα 
προσωπικά βιώματα τής σ. αλλά καί σέ Ιστο
ρικά στοιχεία, από τά οποία ένα ανέκδοτο 
γράμμα του ’Αλέξανδρου Άξιώτη του 1824. 
Πέρα από τις διαστάσεις του χρονικού, ή α
φήγηση περνάει μέσα από τις εναλλαγές προ
σώπων. πραγμάτων καί καταστάσεων, ζωντα
νεύει τή ροή τού χρόνου, διευρύνεται καί οίκο- 
δομεί σαν πολύτιμο καταστάλλαγμα «τό σπίτι 
μου*», πού είναι ή ταύτιση μέ τόν πραγματικό 
καί βαθύτερο χαρακτήρα, όχι πιά ένός καθο
ρισμένου τόπου, αλλά δλόκληρου τού έλληνικού 
χώρου.

1 4 6  Ν ι κ η φ ό ρ ο ς  Β ρ ε τ τ ά κ ο ς :  Τ ό  α 

γ ρ ί μ ι  κ α ί  ή κ α τ α ι γ ί δ α .  Έκδ. Θε
μέλιο, ’Αθήνα 1965, 16, 134.

Σέ μιά πρώτη μορφή είδε τό φώς τό 1945, 
σάν σημειώσεις άπό τήν περίοδο τής κατοχής. 
Τό υλικό τό ξανάπλασε ό σ. καί τού έδωσε ολο
κληρωμένη μυθιστορηματική μορφή.

’Ι ά κ ω β ο ς  Κ α μ π α ν έ λ λ η ς : Μ α -
ο υ τ  χ  ά ο υ ζ e ν. Έκδ. Θεμέλιο. Αθήνα 1965, 
8, 296.

Χρονικό άπό τό χιτλερικό στρατόπεδο όπου 
6 σ. έμεινε κρατούμενος από τό καλοκαίρι τού 
1943 ώς τό τέλος τού πολέμου.

Π ά ν ο ς  Ν.  Τ ζ ε λ έ π η ς ,  α ρ χ ι τ έ κ τ ο 
ν α ς :  Σ τ ό ν κ α ι ρ ό  τ ώ ν  σ ο υ λ τ ά ν ω ν .  
’Αθήναι 1965, 8, 192.

Μιά σειρά άπό 13 μικρά χρονικά τής Πόλης 
στά τέλη τού 19ου αιώνα, «'Ιστορίες τού Νταή 
Στ αβρή * πού τού τις οιηγήθηκε «στή γαλήνη 
τών γερατιών του, αναπολώντας τά περασμέ
να».

Ν τ ό ρ α Γ κ ά μ π ε  : Έ  γ ώ, ή μ η τ έ 
ρ α  μ ο υ  κ ι  ό κ ό σ μ ο ς .  Μετ. Γιάννη 
Ρίτσου. Εικόνες Φώτη Φιλιακού. Έ κδ. Κέδρος 
’Αθήνα 1965, 8, 132.

Τό παιδικό αυτό βιβλίο τής Βουλγαρίδας ποιή- 
τριας, μάς δίνει τό θάμβος καί τό δέος τής 
παιδικής ψυχής άπ’ τήν πρώτη επαφή της μέ 
τούς ανθρώπους, μέ τή φύση, μέ τά πράγματα, 
μέ τόν κόσμο, μέσα σέ μιάν ατμόσφαιρα ποίη
σης οπού το όνειρο καί ή πραγματικότητα χά
νουν τά σύνορά τους καί ενώνονται αξεχώριστα 
σέ μια νέα μαγική πραγματικότητα διαποτι- 
σ;ιένη άπ’ τήν αγνότητα καί τό φώς τών πρώ
των αμόλευτων αισθήσεων. Ή  ωραιότατη ει
κονογράφηση έγινε άπό ένα παιδάκι 5 έ :ών.

Ά  ν τ ώ ν η ς Σ χ μ α ρ ά κ η ς :  Τ ό λ ά 
θ ο ς .  Εξώφυλλο Α. Τ άσσου. Βιολιοπ. τής Ε 
στίας Αθήνα 1965, 8, 236.

Μυθιστόρημα. Απόσπασμά του δημοσιεύτηκε 
στήν Ε.Τ. τεύχος 129.

Ά  ξ ί  ζ Ν ε σ ί V : Ό  κ α φ έ ς  κ α 1 ή
Δ γ] μ ο κ ρ α τ ί α. Μετ. Έρμου Αργαίου. Θε
μέλιο. ’Αθήνα 1965, 8, 184.

Σειρά διηγημάτων. Μερικά προ,τοδημοσιεύθη- 
καν στήν Ε.Τ. πού παρουσίασε στήν Ελλάδα 
τόν Τούρκο πεζογράφο. Σάτιρα τής σημερινής 
πολιτικής καί κοινωνικής ζωής τής Τουρκίας» 
μέσα στά πλαίσια τού «ελευθέρου κόσμου», 
μέ τή διείσδυση τού αμερικάνικου τρόπου ζωής-

Ή  ρ ώ Π α π α ο χ σ ι λ ε ί ο υ : Κ ο ν τ σ ε ρ- 
τ ί ν σ .  Αθήνα 1965, 8, 100.

Μιά σειρά από 5 διηγήματα, πού μέ τούς 
έπίτιτλους μουσικής αγωγής (πρελούντιο, 
τάντε, ίντερμέντζο, λάργκο, φινάλε) πού 6άζβ*.| 
ή σ. επιδιώκει νά δύσει μιά όλόκληρη σύνθεση·

Θ ύ μ ι ο ς  I.  Χ ρ ι σ τ ό π ο υ λ ο ς :  ^
κ υ π α ρ ί σ σ ι α  μ ε ί ν α ν  γ ι ά  μ έ ν α .
Οήνα: 1965, 8, 310.

<



Μυθιστόρημα. Ό  μύθος, από τόν πόλεμο τού 
19*10. Εξώφυλλο Λουκά At άκου.

Στή σειρά: Κείμενα καί μελέτα; νεοελλ. φι
λολογίας. Δ)ντής Γεώργ. 0 . Ζώρας.

Φ ώ ν τ α ς Κ ο ν δ ύ λ η ς : Ό  γ ε ί τ ο 
ν α ς  Ή ρ ό σ τ ρ α τ ο ς .  Έκδ. Φέξη, ’Αθήνα 
1965, 8, 128.

Μια σειρά από 6 διηγήματα, που κινούνται 
μέοα ο’ ένα εφιαλτικό κλίμα, προσπάθεια του 
ο. νά δώσει μια μαρτυρία των σημερινών αν
θρώπων πού σέρνουν τόν πόθο τής δικαίωσής 
τους μέσα σέ μια συγκεχυμένη κοινωνία. Ε ξώ 
φυλλο Λεωνίδα Χρηστάκη.

Έ  ρ ι χ  Κ α X σ τ ν ε ρ : Ή  σ χ ο λ ή  τ ω ν
δ ι κ τ α τ ό ρ ω ν .  Έκδ. Μαλλιαροπούλου. 'Α
θήνα*. 1965, 8, 96.

Κωμωδία σέ εννέα εικόνες. cO συγγραφέας 
γράφει στον πρόλογό του: «Αύτό το βιβλίο εί
ναι ένα θεατρικό έργο, θα μπορούσε δέ νά νο- 
μισθε* καί σάτιρα. Λεν είναι δμως σάτιρα, άλλα 
παρουσιάζει χωρίς υπερβολή τόν άνθρωπο, ό 
όποιος έχει γίνει ή γελοιογραφία του».

Λ α ζ . Ά  ο σ. ’Α ρ σ ε ν ί ο υ :  Ή  Θ ε σ σ α 
λ ί α  στ  ή ν ’Α ν τ ί σ τ α σ η .  [Ιίαΐδες Ε λ λή 
νων...] ’Επικοί αγώνες τού θεσσαλικού λχου μέ 
σύνθημα: Λευτεριά ή Θάινχτος, "Αθήνα*. 1966, 
8, 408.

Ή  οργάνωση καί ανάπτυξη τής ’Αντίστασης 
στή Θεσσαλία, ως τόν ’Ιούλιο 19*13, μέ άφθονα 
στοιχεία, φωτογραφίες κλπ. Έξοχρυλλο Ντιά- 
νας Άντωνακάτου.

Μ ι λ τ ι ά δ η ς  I . Λ ο γ ο θ έ τ η ς :  Τ ο υ 
ρ ι σ μ ό ς  κ α I  Οι  κ ο ν ο μ ί α  τ ή ς  ν ή - 
30 υ Ν ι σ ύ ρ ο υ .  Έ κδ. Εταιρείας Χισυρια- 
αών Μελετών. Άθήναι - Ρόδος 1963, 8, 72.

Ό  σ. άναφέρεται στήν αρχή c~r.v ιστορία 'του 
νησιού, στήν οικονομική του διάρθρωση, στήν 
“ληθυσμιακή κατάσταση, τΙς οικονομικές δρα
στηριότητες, καί προχωρεί στίς δυνατότητες του
ριστικής αξιοποίησης καί στίς επιβαλλόμενες 

3·.5ς.

Ε τ α ι ρ ί α  Ν ι σ υ ρ ι α κ ώ ν Μ ε λ ε τ ώ ν :  
^ ιτυ ρ* . α κ ά .  Τόμ. 1, Άθήναι 1963, 8, 204. 
Τόμ. 2, Άθήναι 1965, 8, 352.

Από τά περιεχόμενα σημειώνουμε Ιδιαίτερα 
;ή συλλογή δημοτικών τραγουδιών (Τ. 2, σ. 
*>-202) τού Κώστα Σακελλαρίδη, τα τοπονυ- 
‘Jj ιού Λάζαρου Κ ον τοβέρου (Τ. 1, σ. 136- 

κλπ.

Α θ α ν ά σ ι ο ς  Π χ π χ δ ό π ο υ λ ο ς :  Έ - 
\ ?- ? ± ζ ζ ι ς ,  τ fj ς τ έ χ ν η ς  ρ η τ ο ρ ι -  
Υ· « τ ο ύ Φ ρ. Σ κ ο ύ φ ο υ  έ π  1 τ ώ ν 
; - * χ  ώ ν τ ο  ύ Ή  λ ( α Μ η ν ι ά τ η.  Ά-  

1965, 8, 20.
Γ\Υ* <3=ιρά: Κείμενα καί μελέτα* Νεοελλ.
ι ^>-ογίας. Λιευθ. καθηγητής Γ. θ . Ζώρας.

^  ~ ν ρ ί 2 ω ν Κ α β 6 α δ ί α ς : Ά  γ ν ω -
Κ* α λ φ α β η τ ά ρ ι α  —  Α ν έ κ δ ο τ ο ν  
^ 0 λ υ τ ί κ t ο ν Μ α ρ τ ε λ ά ο υ .  Άθήναι 

8, 16.

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Θ. Ζ ώ ρ α ς :  I.  Τ υ π ά λ -  
δ ο ς κ α ί  Ν . θ  ω μ α ζ α I ο ς . (Ανέκδοτος 
αλληλογραφία) Άθήναι 1965, 8, 136.

Ή  αλληλογραφία αρχίζει από τό 1849 καί 
φτάνει ώς τά 1874, όπότε πέθανε 6 θωμαζαιος.

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Θ.  Ζ ώ ρ α ς :  Δ ύ ο  π ρ ο 
φ η τ ε ί α :  π ε ρ ί  τ ή ς  ά π ε λ ε υ θ ε ρ ώ -
σ ε ω ς  τ ο ύ  Β υ ζ α ν τ ί ο υ .  Άθήναι 1965, 
8, 16.

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Θ.  Ζ ώ ρ α ς :  Ί ω ά ν ν ο υ
Ά  ξ α γ ι ώ λ ο υ δ ι ή γ η σ ι ς σ υ ν ο π τ ι 
κ ή  Κ α ρ ό λ ο υ  τ ο υ  Ε '.  (Κατά τόν Βατι
κανού ελληνικόν κώδικα 1624) Άθήναι 1904, 
8, 242.

Φιλολογική έκδοση στιχουργήματος, μέ πλα
τιά εισαγωγή, σχόλια καί γλωσσάριο.

Τ ά σ ο ς  Λ ε ι β α δ ί τ η ς :  Π ο ί η σ η .  Α 
θήνα 1965, 8, 4-10.

Συγκεντρωμένη ή ώς τώρα ποιητική εργασία 
του ποιητή.

Θ α ν ά σ η ς  Κ ω σ τ α δ ά ρ α ς :  Κ α τ ά 
θ ε σ η .  Αθήνα 1965, 8, 40.

Ποιήματα:
Κατακόρυφος ήλιος, άνθηση μέ στιλπνά πε

τράδια στά μάτια /  μέ φύλλα καί φύκια πρά
σινα στα μαλλιά. /  Δεν ξέρω τί μάς πονάει πιό 
βαθειά ή λευτεριά γιά  ό φόβος της [...]

(Ό  βρόχος)

Π ό π η Π ι ε ρ ί ο υ : Α ν ο ι χ τ ά  π α -
ρ ά θ υ ρ α, Β ' . Αθήνα 1965, 8, 52.

Ποιήματα:
Τά δέντρα κείτονται νεκρά /  γυμνά δυό χέρια 

άπόμειναν /  μετέωρα /  στο κατώφλι του σπι
τιού σου /  ακούστηκε /  ένας γδούπος.

(Δεύτε τελευταίου ασπασμόν)

Χ ρ ί σ τ ο ς  Τ ρ ύ φ ω ν α ς :  Α π ο λ ο γ ί α .
Σ ι σ ύ φ ο υ. Αθήνα 1965, 8, 134.

Ποιήματα:
Δέν κλαίω τόν Αντώνιο πού χάνοντας μια 

μάχη /  καί μια γυναίκα, έμπηξε τό ξίφος του 
καί στό δικό του στήθος [...]

(Άμαχος πληθυσμός)

Σ α ρ ά ν τ η ς Ά  ν τ ί ο χ  ο ς : Φ ύ λ λ α
ή μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ .  Έ κδ. ΟΔΕΒ. Αθήνα 1965, 
8, 49.

Ποιήματα:
Μέρα τή μέρα κατεβαίνω /  στόν πόνο πιότερο 

βαθιά /  καί στέρεψε τό δάκρυ μου /  στίς κόγχες 
ιών ματιών [...]

(Μύηση)

Κ ώ σ τ α ς  Κ α ρ α χ ά λ ι ο ς :  Μ υ λ ό π ε 
τ ρ ε ς .  Αθήνα 1965, 8, 6*1.

Ποιήματα: 147



Είχαμε ύποσχεθβΐ /  ν’ άποδόσουμε θάνατο /  
σέ κείνους πού σάς θανάτωσαν. /  Τώρα έχουμε 
συναχτεί /  νά τιμήσουμε τή μνήμη σας /  καί 
μιλάμε για  ειρήνη.

(’Ανταπόδοση)
“Ό λ γ α  Κ α ρ α ν ά κ η :  Λ α ξ ε ύ ο ν τ α ς

τ ή ν  ά β υ σ σ ο .  ’Αθήνα 1965, 8. 80.
Ποιήματα μέ σκίτσα τής ίδιας:
Λεν ζητώ να μού ανακτήσεις /  τα όνειρα πού 

έσβησαν /  σαν τ’ ’Απριλιάτικα σύννεφα [...]
(Που φυτρώνουν οι ανεμώνες)

Σ τ α ύ ρ ο ς  θ .  θ α ν ό π ο υ λ ο ς :  Σέ
χ ρ ό ν ο  ε μ β α τ ή ρ ι ο υ .  Πειοαιάς 1966, 8, 
48.

Ποιήματα.
Γ ι ώ ρ γ ο ς  Ζ ή σ η ς ,  ε ρ γ ά τ η ς :  Π ύ 

ρ α υ λ ο ς  μ έ σ’ σ τ ό σ κ ο τ ά δ ι .  Έ κδ. Οί 
φίλοι τού ποιητή. ’Αθήνα (1965) 8, 112.

Προλογίζει ό Νίκος Γ. Λασκαλόπουλος: «Ο! 
γενεές πού έρχονται τό απλό πνευματικό έργο 
τού τίμιου εργάτη Γιώργη Ζήση, μ’ δλη τήν 
παρθενικότητά του, θά τό εκτιμήσουν, γιατί πε
ρισσότερον εκφράζει τούς μαρτυρικούς πόνους, 
καί τό ιδεολογικό πιστεύω, γενεάς μαρτύρων 
καί γενεάς ηρώων». Εξώφυλλο καί σκίτσα Βα
σίλη Βλασίδη.

Π ε υ κ ά ς :  Σ τ ο χ α σ μ ο ί  κ α ί  σ τ ό 
χ ο ι .  ’Αθήνα 1965, 8, 32.

Ποιήματα λιθογραφημένα:
Γεννήθηκε /  όταν προσπάθησε νά μετρήσει τόν

Ισκιο του /  κάτω από* τόν δυνατό ήλιο.
. . . Ε π ι σ τ ή μ η  κ α ί  α ν θ ρ ω π ό τ η τ α .  

Έκδ. Γιαννίκος. ’Αθήνα 1965, 4, 500.
Συλλογή από μελετήματα επιστημόνων δλοι> 

του κόσμου, χωρισμένα σέ 5 ένότητες: νΛνθρω 
πος, ή γή, τά σώματα, τό σύμπαν, τεχνική 
πρόοδος.

Ν ί κ ο ς  Σ π α ν ό ς :  Ό  δ ε ύ τ ε ρ ο ς
α γ ώ ν α ς  τ ή ς  Κ ύ π ρ ο υ  σ τ η ν  π ο ί η σ η  
τ ώ ν  Κ υ π ρ ί ω ν .  Πρώτη ανθολόγηση. ’Α
νατύπωση από τή «Φιλολογική Κύπρο». Λευκω
σία 1965, 4, 21.

’Ανθολογούνται 13 ποιητές. Ό  ανθολόγος γρά
φει στό προλογικό του σημείιομα: «Ό  δεύτερος 
αγώνας τής Κύπρου για Ελευθερία καί Δικαιο
σύνη δεν έχει ακόμα τελειώσει. Ούτε καί φαί
νεται ακόμα άν μακρινό θά είναι το τέρμα καί 
ποιές δοκιμασίες θά μάς βρούν μέχρι τή δι
καίωση [...] Είναι φυσικό ό ποιητής μέσα σ’ 
αυτόν τόν αγώνα [...] νά ’χε κάποιον λόγο νά 
πει».

Θ α ν ά σ η ς  Σ α μ α ν τ ά ς :  Σ ε ι ρ ά  Β ή 
τ α .  ’Αθήναι 1965, 8, 140.

«Όμιλίες από τό ραδιοφωνικό σταθμό τής 
Τέρας πάλεως Μεσολογγίου*.

Λ ο υ κ ά ς  Ί  ω ά ν . Α ι α κ α τ ά ς : Σ τ I ς
π η γ έ ς  τ ή ς  Φ ι λ ο σ ο φ ί α ς  κ α ί  τ ώ ν  
π ο λ ι τ ι ρ μ ώ ν. ’Αθήνα: 1965, 8, 1S4.

Φιλοσοφική μελέτη.

Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α  Λ Α Θ Η

Ή  πρώτη φράση του τηλεγραφήματος για  
τούς Ρώσους συγγραφείς (σελ. 38 τού παρόντος 
τεύχους) είναι «Ο! ύπο γραφόμενοι διανοούμενο: 
καί καλλιτέχνες* αντί «οί ύπογραφόμενοι δια
νοούμενοι καλλιτέχνες».

Επίσης παρακαλούμε νά διορθωθούν τά εξής 
λάθη στό προηγούμενο τεύχος τής Ε.Τ. (Άριθ. 
130 -132, Νοέμβρης - Δεκέμβρης 1965). Σέ τρία 
άπ’ τά «Τριαντατρία Ποιήματα» τού Γιάννη 
Ρίτσου, πέρασαν ορισμένα τυπογραφικά λάθη 
πού αλλοιώνουν τό νόημά τους: Στη «Μικρή 
εξομολόγηση» (σελ. 364), ό πρώτος στίχος 
έγινε δεύτερος, κι ό δεύτερος πρώτος. Στήν 
«’Αντιστροφή» (σελ. 367, στ. 5) έλειψε μιά 
λέξη. Στην Ιδια σελίδα, στό ποίημα «Κουρείο* 
(στ. 4 ) , ή λέξη φ έ γ γ ε ι  έγινε φ ε ύ γ ε ι .  
Γιά αποκατάσταση αυτών τών ποιημάτων τού 
Ρίτσου, τά ξαναδημοσιεύουμε έδώ διορθωμένα.

Μικρή εξομολόγηση

Οάθελα νάμα: χαρούμενη — λέει. "Ολη μέρα 
ψάχνω κάτι νά βρώ γ ιά  νά χαρώ. Συχνά δε 

(βρίσκο)*
τότε τά ρούχα μου πέφτουν από πάνω μου· 

(μένω
πιασμένη μαλακά μές στό κενό, περιμένοντας 
κάποιος νά μ’ αγαπήσει καί νά ύπάρςο). Πριν 

(φυσήσει
148 έλάχιστη αύρα, την αισθάνομαι νά τρέμει

στά νύχια τών ποδιών μου. Κι άξαφνα, 
ένα μονάχα νήμα αράχνης αίωρούμενο 
μου σκίζει από πάνω έως κάτω τό μάγουλο.

*Αντίστροφη
Είπε: «Κ’ ή μόνωση είναι μιά ανταπόκριση». 
Στάθηκε. Συλλογίστηκε: «Σέ τί;».
Φεγγάρι, ωραία απώλεια, εξάντληση, 
νόμισμα αρχαίο, θά σέ γυρίσω άπ’ τ ’ άλλο 

(μέρος
νά δώ τή λαξευμένη εφηβική κατατομή 
σκιασμένη άπ’ τήν ουρά τού αλόγου καί τήν 

(περικεφαλαία.

. «Κουρείο»
’Ανάμεσα στά ερείπια, επισκευάσανε κάποιο 

(δωμάτιο
μέ τούβλα καί χαρτόνια στά παράθυρα* βάλαν 

(καί μιά ταμπέλα,
«Κουρείο*, λέει. ’Αργά, τό Σάββατο, ***?.

(τό σούρουπο, . «Β:ΒΗ
πού φέγγει άπ' τή μισάνοιχτη πόρτα, κατάν-

(τικρυ στή θάλασσα, 
ό καθρέφτης γαλάζιος, μπαίνουν 

(στοϋνε
οί νέοι ψαράδες κ’ οί βαρκάρηδες, 
δταν δραδιάσει πιά καλά, βγαίνουν 

(άλλη πόρτα, 
αθόρυβοι, σκιώδεις, μέ 

(γενειάδες.

νά ?vpt-

Τστερ*»
άΓ.ό

μακριές, οε
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Τ Ο  Θ Ε Α Μ Α

Θ Ε Α Τ Ρ Ο  Τ Ε Χ Ν Η Σ

Έ ν τ ο υ α ρ ν τ  " Α λ μ π η
ε Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ»

Τρία χρόνια μετά τήν πρεμιέρα τού έργου 
στήν ’Αμερική καί αφού είχε παρουσιάσει προ
ηγούμενα στο έλληνικό κοινό τό πρώτο μονό
πρακτο του "Αλμπη «'Ιστορία τού ζωολογικού 
κήπου», τό θέατρο Τέχνης ανέβασε τό Δεκέμ
βρη τό «ΙΙοιός φοβάται τή Βιρτζίνια Γούλφ», 
πρώτο τρίπρακτο καί για τήν ώρα άρτιώτερο 
έργο του συγγραφέα, πού έχει τεθεί όριστικά 
επικεφαλής τής πρωτοπορίας στό αμερικανικό 
θέατρο. Μιας πρωτοπορίας, πού έχει αφομοιώσει 
όρισμένες τάσεις τής ευρωπαϊκής, διαφέρει ό
μως ουσιαστικά απ’ αυτήν γιατί κινείται από 
τήν άποψη τής μορφικής καινοτομίας μέσα σέ 
πιο παραδοσιακά πλαίσια και από τήν άποψη 
τών ιδεών καί προβλημάτων βρίσκεται σέ αυ
θεντικό αμερικανικό κλίμα. Συγγενεύει λιγότε
ρο με τόν Ίονέσκο καί τόν Μπέκεττ καί περισ- 
στερο μέ τή γενιά τών "Αγγλων «οργισμένων», 
μέ τή νέα αμερικανική πεζογραφία (Σέλιντζερ 
κλπ.), πού έχει γιά στόχο νά συντρίψει τα εϊ- 
δο>λα καί τή «μυθολογία» του άμερικανισμού, 
να φωτίσει όλα τα συμπτώματα καί τα έπ:φαι
νόμενά του στους ψυχικούς καί συναισθηματι
κούς δεσμούς ανάμεσα στους ανθρώπους.

ΤΙ κριτική έχει έπισημάνει σέ διάφορους τό
νους τις σχέσεις του "Αλμπη τόσο μέ τούς δμο- 
«θνεΐς προδρόμους του (θ ’ Νήλ, Τεννεσσή Ού- 
ίλλιαμς) όσο καί μέ τΙς ρίζες τού σύγχρονου 
ευρωπαϊκού δράματος, Οπογραμμίζοντας τή συγ
γένεια του μέ τό'; Στρίντμπεργκ. Ειδικά στό 
«Ποιάς φοβάται τή Βιρτζίνια Γούλφ» βρίσκει 
κανείς πολλές Ομοιότητες μέ τό «Χορό τού θα
νάτου» τού οουηδού συγγραφέα, άν καί τό έργο 
~5ύ "Αλμπη βαθαίνει καί γενικεύει περισσότε
ρο κοινωνικά καί ψυχολογικά τό θέμα τής απο
ξένωσης καί clvat απαλλαγμένο από τό ψυχρό 
*λίμα καί τήν Εγκεφαλικό τη τα που χαρακτη- 
Ρ'ϊΟυν τό Οποτιθέμενο πρότυπό του.
' Π*·ό ουσιαστική είναι ή συγγένεια τού νέου 
^Αφρικανικού δραματουργού μέ τήν Ιψενική πα- 
? ^ c<3Yi· ~ 'ή  σύνθεση τού τρίπρακτου έργου του 
^ "Αλμπη εφαρμόζει κατά κάποιο τρόπο τήν 
^νχλυτική δομή, που καθιέρωσε στό σύγχρονο 
°Ράμα ό νΙψεν («Βρυκόλακες» κ.ά.) σύ]ΐφωνα 

~ήν όποία ή εξέλιξη τής δράσης αποτελεί

στήν ουσία άναδρομή στό παρελθόν, αποκαλύ
πτει βαθμιαία αλλά μεθοδικά τήν αλήθεια για  
τό παρελθόν αυτό, άφαιρεϊ κάθε απατηλό έξω- 
ραϊσμό, διαλύει κάθε αυταπάτη. Ή  σύμπτωση 
δεν είναι τυχαία γιατί δ "Αλμπη σκοπεύει κι’ 
αυτός τόν Ιδιο στόχο. Τήν άντιπάθεια τού με
γάλου σκανδιναυού προς τήν Υποκριτική συμ
βατική ήθική, τό «ώραϊο» ψέμα, πού καλύπτει 
τις πληγές καί τις αθλιότητες τής αστικής 
ζωής, ό "Αλμπη τήν αναπτύσσει στό έργο του 
μέχρι παροξυσμού. Τό θέμα αυτό κάπως περιο
ρισμένα τό είχε προβάλει ήδη στό μονόπρακτο 
του «’Αμερικανικό Ιδανικό».

Στό «Ποιος φοβάται τή Βιρτζίνια Γούλφ», τό 
«πάρτυ», πού οργανώνει 6 συγγραφέας στό σπί
τι τής Μάρθας καί τού καθηγητή τής ιστορίας 
Τζώρτζ, εξυπηρετεί αποκλειστικά τούς παρα
πάνω σκοπούς. Μεθοδικά αποκαλύπτεται ή α
λήθεια γιά τή ζωή τους, γιά  τό παρελθόν καί 
τό παρόν, για τις σχέσεις τους μεταξύ τους καί 
μέ τό περιβάλλον τους. ’Ανάλογα «αποκαλυπτή
ρια» ύφίστανται καί οΐ μοναδικοί τους προσκε
κλημένοι δ καθηγητής τής βιολογίας Νίκ καί 
ή γυναίκα του Χάνυ. Στό τέλος τής δεύτερης 
πράξης ή προκλητική διαγωγή τής Μάρθας 
θά επισπεύσει άπλώς τήν καταστροφή. *0 
Τζώρτζ θά «σκοτώσει» τό ανύπαρκτο παιδί τους, 
θά δόσει τή χαριστική βολή γιά  νά διαλύσει 
κάθε απατηλή φαντασίωση γιά τόν πλασματικό 
καρπό τού δεσμού τους. Στό έργο τού "Αλμπη 
(καί σέ προηγούμενο μονόπρακτό του) ή στει- 
ρότητα είναι θέμα κυρίως συμβολικό. Έ κεϊ 
όπου δέν Υπάρχει αγάπη, όπου δέν Υπάρχει 
ουσιαστικός ανθρώπινος δεσμός δέν μπορεί νά 
Υπάρξει καί δημιουργία νέας ζωής. Ή  εξόντω
ση τού φανταστικού παιδιού είναι τό άναπόφευ- 
κτο κορύφωμα ύστερα από τά αποκαλυπτήρια 
γιά τήν άβυσσο τής αποξένωσης καί τού κενού 
πού χώριζε τούς δύο συζύγους.

Στή δραματουργική Υφή του έργου συμβάλ
λουν βέβαια καί άλλα, έκτός άπό τά παραδο
σιακά, στοιχεία: συμβολικά καί φανταστικά,
τό συστατικό τής Υπερβολής, σπέρματα τού πα
ράλογου κλπ. Έκεϊνο πού χαρακτηρίζει κυ- 149



ρίως τό έργο είναι ή ώμότητα μέ τήν οποία 5 
συγγραφέας διεισδύει στόν εξωτερικό κόσμο τών 
ήρώων καί στις σχέσεις τους, πράγμα πού έκ- 
φράζεται έντονα τόσο στή βάναυση γλώσσα τού 
κειμένου, όσο καί στήν ώμότητα των προκλή
σεων πού διαπραττουν τα κύρια πρόσωπα του 
δράματος. Τό χαρακτηριστικό αυτό, 6 νεονα- 
τουραλισμός τής γλώσσας καί τής έκφρασης, 
ένα από τα αί<Ληηκα άμφισβητήσιμα καινά 
δαιμόνια στα πρωτοποριακά έργα — εξυπηρετεί 
εδώ τήν προκλητικότητα τού Ιδιου τού συγγρα
φέα απέναντι στην καθιερωμένη συμβατική ή- 
θική, στόν πουριτανισμό, στην Υποκρισία κλπ., 
τήν πρόθεσή του νά στρέψει τήν εριστική - κα
ταλυτική μανία των ήρώων του πρός τήν κα
τάλυση καί ανατροπή τής ήθικής τάξης πού 
επικρατεί στο περιβάλλον τους καί έξω από 
τά πλαίσια τού έργου γενικά.

Ή  σύνθεση πάντως των παραδοσιακών καί 
πρωτοποριακών, άς πούμε, στοιχείων παρου
σιάζεται στό «Ποιός φοβάται τή Βιρτζίνια 
Γούλφ* όργανικότερη απ’ δτι στα μονόπρακτα 
του νΑλμπη ή σέ έργα άλλων καλλιτεχνικών 
του συνοδοιπόρων. Φυσικά ή μετάβαση από τό 
μικρό έργο στό τρίπρακτο είναι καταφανής με 
μερικά αρνητικά σημάδια (όπως οί πλατυασμοί 
καί οί διάφορες παρεμβολές), υπάρχει όμως 
στή «Βιρτζίνια Γούλφ» ή θετική δλοκλήρωση 
στά βασικότερα θέματα πού έθιξε 6 ~Αλμπη 
στήν προηγούμενη δημιουργία του. Ιδια ίτερα 
οί χαρακτήρες τού δράματος αποκτούν μιά αυ
θεντική οντότητα,, έχουν πολύπλευρα ψυχολο
γικά καί κοινωνικά χαρακτηριστικά, ξεχωρίζουν 
με τήν ένάργεικ καί τήν αβρότητά τους από 
τά πρόσωπα πού συνήθως εμφανίζονται στά 
πρωτοποριακά καί τά συγγενικά τους έργα.

Ή  παράσταση τού «θεάτρου Τέχνης» πού 
σκηνοθέτησε δ Κάρολος Κούν στηρίχθηκε σ’ 
αυτή τήν αυθεντική όντότητα τών προσώπων, 
στήν αποκάλυψη των σχέσεων μεταξύ τους καί 
πέτυχε νά έκφράσει θεατρικά πιστά τό βασικό 
μήνυμα τού έργου χωρίς νά αγνοήσει και τά 
στοιχεία τής «πρωτοποριακής» του ιδιομορφίας. 
'Π σκηνική ατμόσφαιρα είναι κορεσμένη από 
τις εκρηκτικές συγκρούσεις, τή'; ώμότητα, τήν 
έριστική μανία καί τήν προκλητικότητα τών 
προσώπων. Στήν ενιαία παραστατική ερμηνεία 
τού έργου κυριαρχεί ή εικόνα τού «ανθρώπινου 
θηριοτροφείου», πού ό "Λλμπη υποβάλλει ήδη 
από τό πρώτο του μονόπρακτο —  τήν «'Ιστο
ρία τού ζωολογικού κήπου». ΓΗ εικόνα αυτή 
προβάλλει στήν υπερβολή της τήν αποξένωση, 
πού οδηγεί στό μίσος καί τόν αλληλοσπαραγμό, 
δχι γενικά καί μεταφυσικά αλλά οάν αποτέλε
σμα βρισμένων σχέσεων, σύγκρουσης ανάμεσα 
σέ πρόσωπα μέ διαφορετικές αντιλήψεις ζωής, 
διαφορετικές ήθικές αρχές κλπ.

“Έ χει μετατραπεί σέ θηριοτροφείο ό κοινοτι
κός χώρος όπου έχουν καταλυθεί οί πνευματικοί 
καί ψυχικοί δεσμοί μεταξύ τών ανθρώπων, τό 
Ενδιαφέρον καί ή στοργή γιά τόν πλησίον καί 
λατρεύεται ένα μοναδικό είδωλο — ή «επιτυ
χία», αυτή ή κατηγορική προσταγή στόν κώ- 

Κ δικά τού αμερικανοσμού, ή επιτυχία μέ κάθε 
150 θεμιτό ή αθέμιτο μέσο. Αυτή ή άντίληψη είναι

καθοριστική γ ιά  τή νοοτροπία πού χαρακτηρίζει 
βασικά πρόσωπα τού έργου καί καθοριστική γ ιά  
τις σχέσεις τους. Γιά τή Μάρθα ό Τζώρτζ εί^ 
ναι αποτυχημένος καί ανίκανος επειδή δέν μπό
ρεσε νά εκμεταλλευτεί τήν ευκαιρία πού τού 
προσέφερε ό γάμος του μέ τήν κόρη τού προέ
δρου τού Πανεπιστημίου. Είναι χαρακτηριστικό 
πώς ό Τζώρτζ άποκαλεί «άμερ ικανό 100%* τόν 
Νίκ, τόν τύπο πού δέν σταματά μπροστά σέ τί
ποτε γιά  νά πραγματοποιήσει τις επιδιώξεις 
του. Είναι επίσης χαρακτηριστικό πώς σέ προη
γούμενο μονόπρακτο τού νΑλμπη, στό «’Αμερι
κανικό ιδανικό» βρίσκουμε τό πρόπλασμα ενός 
παρόμοιου τύπου «νέου ανθρώπου». Ό  συμπαθη
τικός κατά τά άλλα καί ωραίος στήν έμφάνί
ση νέος εξομολογείται εκεί πώς έχασε σιγά - σιγά 
τήν Ικανότητα νά αγαπά, πώς έχασε τή δυνα
τότητα νά βλέπει μέ οίκτο καί συμπάθεια Οτι
δήποτε καί πώς τελικά έπαψε νά αισθάνεται.

Στήν παράσταση τού «θεάτρου Τέχνης» μέ
σα από τούς διαξιφισμούς τού διαλόγου τονί
στηκαν σιοστά τά καθοριστικά θέματα στις σχέ
σεις τών προσώπων, δέν θυσιάστηκε ό λόγος 
παρά τήν ένταση καί τόν παροξυσμό πού κυ
ριαρχούν στίς εκρηκτικές σκηνές τού έργου. 
Είναι φανερό, πώς γιά  νά άντιμετωπισθεί αύ- 
τό τό σημαντικό καί πολύπλοκο έργο χρειά
στηκε καί τόλμη καί κόπος πολύς απ’ όλους 
τούς συνεργάτες τού θεάτρου. Ή  σκηνοθεσία 
τού Κάρολου Κούν πέτυχε — δπως καί σέ άλλες 
παραστάσεις τού «θεάτρου Τέχνης», πού έχουν 
έντονη τή σφραγίδα τής καλλιτεχνικής του 
προσωπικότητας — τή'; ενότητα τής έκφρασης, 
τόν νευρώδη «εσωτερικό καί εξωτερικό ρυθμό, 
τήν δραματικά Υπερφορτισμένη άτμόσφαιρα στή 
σκηνή. ΤΙ παράσταση εξυπηρετήθηκε καί άπό 
τήν θεατρική μετάφραση τής Κ. Κατιμά τη κα
θώς καί άπό τή σκηνογραφία τού Β. Βασιλειά- 
δη, πού χώρια άπό τις άλλες αρετές της, τό
νισε παραστατικά τήν αντίθεση ανάμεσα στις 
άποθησχυρισμένες πολιτιστικές αξίες (βιβλιο
θήκη) καί τόν κόσμο τής πεζότητας καί τής 
παρακμής στό χώρο τής δράσης.

ΤΙ αμείωτη απ’ τήν αρχή ώς τό τέλος δραμα
τική ένταση, χαρακτηριστική γιά  τόν τρόπο 
σκηνοθεσίας τού Κ. Κούν, εμποδίζει συχνά νά 
κλιμακωθούν καί να προβληθούν οί ενδιάμεσες 
κορυφώσεις καί αποχρώσεις σημαντικές, 
θα έπρεπε, σύμφωνα μέ άλλη σκηνοθετική αντί
ληψη, νά άναόειχθούν. ΤΙ ιδιομορφία αυτή, πού 
θυσιάζει τή λεπτομέρεια γιά χάρη τής έκφρα- 
στικής ενότητας, ταίριαζε περισσότερο άπό άλ
λοτε στό είδος καί στό ύφος ενός έργου όπως 
ή «Βιρτζίνια Γούλφ», φανέρωνε όμως τις 
τικές της συνέπειες γιατί ή ενσάρκωση πολλών 
ρόλων τόνισε τήν μονογραμμικότητα κ.αί τήν 
ίσοπέδοιση σέ πρόσωπα τού δράματος πού επρε- 
πε νά άναδείξουν καί άλλες πτυχές τού χ*Ρ*~ 
κτήρα τους. Παρά τήν τεράστια προσπάθεια, 
πού κατέβαλαν οί ηθοποιοί γ ιά  νά άντιμ^®^*1 
σουν συνθλιπτικούς σέ όγκο καί δυσκολίες 
λους, οί ελλείψεις τους αδίκησαν σέ πολλά 
μεία τό έργο καί τήν παράσταση.

Στό πρόσωπο τής Μάρθας πού ενσάρκωσε 
Νέλλη Άγγελίδου ήταν φανερά τά Ιχν*] WgK



επίμονης σκηνοθετικής διδασκαλίας που ή ήθο- 
ποιός βέν είχε αφομοιώσει όργανικά. Ή  μάσκα 
του κυνισμού τονίστηκε υπερβολικά, μέ μονότονα 
εκφραστικά μέσα καί δέν έπέτρεψε στήν ήθο- 
ποιό να άποκαλύφει τό προσωπικό δράμα, τΙς 
πτυχές καί τα σημάδια τής απογοήτευσης μιας 
γυναίκας, πού είναι καί αυτή βέβαια τραυμα
τισμένη από τή ζωή πού έκανε, από τό περι
βάλλον στό όποιο διαμορφώθηκε. ΟΙ μεταπτώ
σεις από τόν κυνισμό στό δράμα στήν ερμηνεία 
τής ηθοποιού έπαιρναν μελοδραματικό χαρα
κτήρα.

ΙΙολύ πιο πλήρης καί ολοκληρωμένη ήταν 
ή έρμηνεία τού Γιώργου Λαζάνη στό ρόλο τού 
καθηγητή τής Ιστορίας Τζώρτζ, πού έπωμίστη- 
κε τό μεγαλύτερο δραματικό φόρτο στ ή'; παρά
σταση. Ό  ήθοποιός, προσάρμοσε τόν τύπο τού 
καθηγητή στα δικά του εκφραστικά μέτρα, δέν 
απέδωσε δλες τις πλευρές πού εκφράζουν τήν 
πνευματικότητα τού ήρωά του, πέτυχε όμως νά 
καταστήσει Ανάγλυφες τΙς πτυχές τού προσω
πικού του δράματος. Τήν απογοήτευση για τΙς 
διαψευσμένες πσοθέσεις καί όνειρα, τήν πικρία 
για τις ταπεινώσεις καί τούς έξευτελισμούς, 
τήν απέχθεια πρός τό περιβάλλον και τήν ή- 
θική σήψη πού κυριαρχεί σ’ αυτό, μαζί μέ τή 
βουβή απόγνωση τού ήρωα, τήν αίσθηση τής 
αδυναμίας του νά τό αντιμετωπίσει. Ό  πικρό
χολος καί πολλές φορές χυδαίος σαρκασμός 
είναι τό τελευταίο δπλο πού τού απομένει μά 
και 6 μόνος τρόπος μέ τόν όποιο μπορεί ακόμη 
νά έρχεται σέ επαφή μέ τούς γύρω του.

Πολύ δύσκολη ήταν ή αναμέτρηση τής Έ - 
κάλης Σώχου καί τού Μίμη Κουγιουμτζή μέ 
τούς ρόλους τής Χάνυ καί τού Nix πού Απαι
τούσαν περισσότερη θεατρική ωριμότητα καί 
απόλυτη κυριαρχία στά εκφραστικά μέσα. Υ 
πάρχουν γνήσιες καί πειστικές δραματικές στι
γμές καί στους δύο ρόλους, πού υστερούν όμως 
σέ ολοκλήρωση καί γενίκευση. Ειδικά ό ΧΙκ 
απαιτούσε αδρότερα χαρακτηριστικά καί περισ
σότερο βάρος στήν παράσταση. *0 βιομηχανο- 
ποιημένος τυποποιημένος τεχνοκρατικός «πολι
τισμός» πού επιβουλεύεται τήν ουμανιστική 
κουλτούρα, ό χυδαίος ωφελιμισμός πού κατα
πατά, τίς ήθικές αξίες, σύμφωνα μέ τίς αξιώ
σεις τού συγγραφέα, εκφράζονται στ ή νοοτροπία 
καί τή διαγωγή τού αδίστακτου καθηγητή τής 
βιολογίας μέσα στό συγκεκριμένο χώρο στόν 
όποιο αυτός κινείται καί δρά. ΟΙ υπερβολικές 
Ισως αυτές αξιώσεις δέν αντιμετωπίστηκαν καί 
ό Χίκ δέν είναι πειστικός ώς επικίνδυνος αντί
παλο; καί απειλή για τόν ηθικό καί πολιτι
στικό κόσμο, πού ό Τζώρτζ μέ τόν τρόπο του 
ύπε σαστίζεται.

Ιίαρά τίς ελλείψεις τής ήθοποιΐας, ή παρά· 
3*χοη τού έργου τού νΛλμπη στό «θέατρο Τέ
χνης* αποτελεί ένα επίτευγμα καί μια σοβαρή 
συμβολή στόν τομέα τής έρευνας καί τής καλ
λιτεχνικής αναζήτησης στό θέατρό μας. Πρέ
πει νά θεωρηθεί σάν ένα από τά αξιόλογα γε
γονότα τής φετεινής— πολύ φτωχής σέ πρα
γματικές καλλιτεχνικές επιτυχίες — θεατρι- 

περιόδου.
Λ. ΣΠΑΘΗΣ

ΚΟΜΜΕΝΤΙΑ ΝΤΕΛΛ’ ΑΡΤΕ
Σημαντικό τό τελευταίο τεύχος τής δί- 

μηνης θεατρικής επιθεώρησης «Θέατρο» 
τό αφιερωμένο στήν Κομμέντια ντελλ*
Ά ρτε. Άπό ελληνική πλευρά είναι ή 
πρώτη προσπάθεια για  μελέτη αυτού τού 
• πολυδύναμου* Θεάτρου πού έχοντας τίς 
ρίζες του στό Βυζάντιο παρουσιάστηκε 
στήν ’Ιταλία καί ύστερα απλώθηκε σ’ 
δλες τίς άλλες χώρες τής Ευρώπης, από 
τή Γαλλία ώς τή Ρωσία. "Όπως άναφέ- 
ρεται στό εισαγωγικό σχόλιο τού «θεά
τρου» «πολλοί αναφέρουν τήν Κομμέντια 
ντελλ’ "Αρτε. Καθένας άλλα εννοεί δταν 
μιλάει κι άλλα καταλαβαίνει δταν τού 
μιλούν γ ι’ αυτή. Πάντα ξεφεύγουν άπ’ 
τό ελληνικό κοινό —  κι από τούς 'Έ λ
ληνες ακόμη έπαΐοντες —  τ’ αληθινά 
στοιχεία αυτού τού Θεάτρου». Ξέχωρα 
όμως από τούτο τόν άδικο λόγο πού έ
κανε αναγκαία τήν παρουσίαση αυτού τού 
θεάτρου στήν Ελλάδα, στήν Κομμέντια 
ντελλ’ "Αρτε θά βρούμε τίς ρίζες τού 
νεότερου ευρωπαϊκού θεάτρου. ’Απ’ αυτή 
ξεκίνησε ένας Μολλιέρος, ένας Γκολντό- 
νι, ένας Μπωμχρσαι, ένας Γκόγκολ, άπ’ 
αύτή άντλησε στοιχεία ακόμα κι ό Σαίξ- 
πηρ. Οί τύποι τής Κομμέντια ντελλ’ Ά ρ 
τε κυριάρχησαν για αιώνες αυτούσιοι στό 
ευρωπαϊκό θέατρο, καί συνεχίζουν νά πα
ρουσιάζονται στό παγκόσμιο θέατρο με- 
ταπλασμένοι. Ή  Κομμέντια ντελλ* Ά ρτε 
είχε άμεση επίδραση καί στή μουσική, 
στη ζωγραφική, στό χορό. Για δλα αυτά 
τά θέματα αφιερώνονται ενδιαφέροντα άρ
θρα στό πανηγυρικό τεύχος τού ^Θεά
τρου-, Μά καί τό νεοελληνικό θέατρο 
έχει αρκετά «δούναι καί λαβεϊν» μέ τήν 
Κομμέντια ντελλ* Ά ρτε. Καί στό τεύ
χος τού -Θεάτρου* γίνεται μιά πρώτη 
προσπάθεια γιά νά έπισημανθούν τά στοι
χεία πού από τήν Κομμέντια εισχωρή
σανε, απευθείας είτε από πλάγιο δρόμο, 
στή νεοελληνική σκηνή — τή λαϊκή καί 
τήν έντεχνη. Γενικά, τό ειδικό αυτό τεύ
χος πρέπει νά θειυρηθεί μιά σημαντική 
συμβολή στή φτωχή έλληνική θεατρική 
βιβλιογραφία. * 151



Το φεστιβάλ Τσεχοσλοβακικού θεάτρου

Πέρασαν δυό μήνες καί πάνω, από τό Ιο 
Φεστιβάλ του Τσεχοσλοβάκικου θεάτρου, στήν 
Πράγα. Λέ θέλω να δικαιολογηθώ πού καθυ
στέρησα τόσον καιρό να γράψω αυτά πού έπρε
πε καί πού ήθελα να γράψω, άπ’ δσα είδα, ά- 
κουσα καί συζήτησα, σ’ αυτό τό Φεστιβάλ. Δι
καιολογίες — κι άν δεν έχεις — βρίσκεις. "Ενα 
καλό εχει, Ισως, για  μένα ή καθυστέρηση: ο! 
εντυπώσεις κατασταλάζουν σέ διαπιστώσεις καί 
συμπεράσματα πού, αλλιώς, θα τα έπηρέαζε 
ένας δικαιολογημένος ενθουσιασμός καί μιά κα
λοπροαίρετη υπερβολή.

Σ’ ένα θεατρικό φεστιβάλ, παρακολουθεί συ
νήθως κανείς διαλεχτές, κατά τή γνώμη τών 
οργανωτών, παραστάσεις και, δπως καί σέ κά
θε άλλου είδους φεστιβάλ, παίρνεις μέρος σέ 
δργανωμένες ή μή συζητήσεις, σέ επίσημες ή 
άνεπίσημες δεξιώσεις, περιδιαβάζεις τ ’ αξιοθέα
τα, σαν τουρίστας «περιωπής» καί συνάπτεις 
καινούργιες γνωριμίες μέ ξένους συναδέλφους 
σου. "Ολα αυτά έγιναν καί στό Ιο θεατρικό 
Φεστιβάλ τής Πράγας, πού τό δργάνωσε ή "Ε
νωση τών καλλιτεχνών του θεάτρου καί τού κι
νηματογράφου τής Τσεχοσλοβακίας, άπό τίς 21 
ώς τίς 30 του περασμένου Όκτώβρη. Καί τό 
οργάνωσε μέ στοργή καί φροντίδα, ώστε νά δο
θεί ή ευκαιρία ατούς καλεσμένους άπό πάμ- 
πολλες χώρες νά παρακολουθήσουν δσο μπορεί 
πρισσότερες καί αντιπροσωπευτικότερες παρα
στάσεις καί νά φουντώσουν, απ’ αφορμή τους, 
συζητήσεις, πού ξεπερνούσαν τά πλαίσια του 
κρινόμενου έργου ή τής συγκεκριμένης έρμη- 
νείας του καί έθιγαν γενικότερα προβλήματα 
τής σύγχρονης δραματικής τέχνης.

Στό δεκαήμερο τού Φεστιβάλ, ερμηνεύτηκαν 
33 έργα, στις σκηνές εννέα πραγινών θεάτρων. 
Τριάντα τρεις παραστάσεις, πού οί μισές σχεδόν 
ήταν άπό τό θίασο του «πρωτευουσιάνικου» (πρα- 
γινοΟ) θεάτρου, δπου δίνονταν, — οί υπόλοιπες 
άπό φιλοξενούμενους, για  τήν περίοδο τού Φε
στιβάλ θιάσους, άπό άλλες πόλεις: τό Μπρνό, 
τήν "Οστρχβχ, τό Πίλζεν, τό Κόζιτσε, τό ν6λο- 
μοουτς καί τό ’Εθνικό θέατρο τής Σλοβακίας. 
Παραστάσεις καί ερμηνείες, δπου ή «επαρχία* 
συναγωνιζόταν τήν «πρωτεύουσα». Πρώτη διαπί
στωση γιά τό τί γίνεται στήν Τσεχοσλοβακία, 
στόν τομέα τής έκλαΐκευσης (άπό τό λαό καί γιά 
τό λαό) τής τέχνης τού θεάτρου.

Ά πό τά τριαντατρία έργα, τά δεκατρία ήταν 
Τσεχοσλοβάκων δραματουργών: άπό τόν Κάφκα 
καί τόν Τσάπεκ, ώς τή νέα, μεταπολεμική γε
νιά —  Κλίμα, Σμότσεκ, Τόπολ, μέ πρεσβύτερό 
τους τόν Κόυντερα (γεννήθηκε τό 1929), νεό
τερο δέ τόν Χάβελ (1936). Τά δπόλοιπα έργα 
—  ξένα, κλασικά καί σύγχρονα: Σαίξπηρ, Ρολ- 
λάν, Ούίλλιαμς, Μίλλερ, Ά λμπυ, ΙΙίντερ, Μπέ- 
κετ, Βάΐς, Χτύρενματ, · Μπάμπελ, Λεόνοφ. Δεύ- 
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τσεχοσλοβάκικου θεάτρου σέ δικά του εθνικά 
καί σέ διεθνή θέματα. Προβλήματα καί ευθύ
νες τού ατόμου μπροστά στήν κοινωνία, καί 
στόν εαυτό του.

Σέ δσες άπ’ αυτές τίς παραστάσεις πρόφτα- 
σα νά παρακολουθήσω (ήταν μέρα, πού χρειά
στηκε νά δώ τρεις, τή μιά κατόπι άπό τήν 
άλλη καί εντελώς διαφορετική σέ στύλ καί 
σχολή καί τό ίδιο ενδιαφέρουσα δσο καί ή 
άλλη), —  σέ δλες αυτές τίς παραστάσεις, σού 
κάνει εντύπωση πόσο ή παράδοση συνεχίζεται 
μέσα στήν πρωτοπορία καί τήν αναζήτηση νέων 
μορφών. Σαν δημιουργική κατεργασία τής πεί
ρας κι όχι σαν κάτι τό στατικά παραδεδεγμέ
νο, άρα ανασταλτικό καί νεκρό.

Ά π ’ άφορμή μερικές, τίς πιό ένδιαφέρου- 
σες, παραστάσεις - ερμηνείες τού Φεστιβάλ, δι- 
οργανώθηκαν συζητήσεις. Τά θέματα μονάχα 
πού θίχτηκαν άπό τούς δμιλητές δείχνουν τό 
ενδιαφέρον αυτών τών συναντήσεων. Ή  σύγ
χρονη αντίληψη γιά  τό πολύπλευρο, τό πο λ υ
φών ικό τής ζωής γενικά καί τού ανθρώπου ει
δικά, απαιτούν άπό τόν δραματουργό, τό σκη
νοθέτη καί τούς καλλιτέχνες τού θεάτρου, μιάν 
άντίστοιχη «όλοκληρωτική», πολυεδρική διερεύ- 
νηση σέ δλους τούς τομείς τής θεατρικής τέχνης 
καί τεχνικής. Σχέσεις ανάμεσα στήν παράδοση 
καί τό σύγχρονο, πού δημιουργούν τή'; ανάγκη 
τής πρωτοποριακής έρευνας, χρησιμοποιώντας 
ανανεωμένα δλα τά είδη τής θεατρικής τέχνης, 
άπό τή μπουφονάδα καί τό μελόδραμα ώς τήν 
αλληγορία καί τό σύμβολο, ώς τό ρεαλισμό α
νυψωμένο σέ ποίηση καί πού βυθοσκοπει τήν πρα
γματικότητα, ώς τά ακραία σύνορα τής λογι
κής, οπού συναντιέται μέ τό «παράλογο*. "Οπου 
ή μπρεχτική αποστασιοποίηση καί τό «παρά
λογο», τό «παρανοϊκό» τής σύγχρονης πρωτο
πορίας είναι μορφές «άπομάκρυνσης» άπό τό 
γεγονός, γιά  νά μπορέσουν νά τό κρίνουν. Καί 
οί δυό, σέ τελευταία ανάλυση, έχουν στόχο 
«διδακτικό» — νά αλλάξουν τόν κόσμο, πολε
μώντας είτε σαρκάζοντας. Σημασία, λοιπόν, γιά 
τό σύγχρονο καλλιτέχνη καί τό σύγχρονο ανα
πτυγμένο θεατή, έχει τό τί έχεις νά πεις, γε
νικά σάν καλλιτέχνης καί είδικά μέ τό δεδο
μένο έργο σου καί τό πώς θά τό πεις — 
τήν πιό πλατιά αντίληψη τοϋ σύγχρονου καί 
τής παράδοσης.

Ά π ’ άφορμή τίς διαφορετικές έρμηνεϊες γιά 
τήν άποστολή τού χορού τών τρελών στή «δο
λοφονία τού Μαρά» τού Βάις, συζητήθηκε τδ 
θέμα τών σχέσεων συγγραφέα - σκηνοθέτη: 
δικαίωμα επέμβασης τού σκηνοθέτη, γιά νά γί
νει πιό κατανοητό σκηνικά τό έργο του συγ  ̂
γρατέα, ζώντος του συγγραφέα, δπως είναι η 
περίπτωση μέ τό έργο του Βάις. Ύποστηριχ'7"^2 · 
πώς ό Ιδιος ό Βάις διαθέτει διαφορετικές 
ραλλαγές τοϋ έργου του, πού τίς 6παγόρευοαν



διαφορετικές ερμηνείες του άπό διαφορετικούς 
σκηνοθέτες. Τό πρόβλημα είναι, ή οποία ερμη
νεία του σκηνοθέτη να μήν προδίδει ή παρερ
μηνεύει τήν ουσία τού μηνύματος τού συγγρα
φέα. Τέτοια σωστή δρκματουργική επέμβαση 
τόλμησε ένας από τούς γνωστότερους Τσέχους 
σκηνοθέτες, ό ’Αλφρέντ Ράντοκ. ’Λνέβατε τό 
«Παιχνίδι τού Έρωτα καί τού θανάτου» τού 
ΡομαΙν Ρολλάν, προσθέτοντάς του χορό καί 
χρησιμοποιώντας γ ι’ αυτό τό σκοπό πρόσωπα 
καί διαλόγους από τό μυθιστόρημα τού Ούγκώ 
«νΕτος 1793». Τό αποτέλεσμα ήταν τόσο πει
στικό καλλιτεχνικά πού δέ βρέθηκε κανένας 
νά τόν επικρίνει —  αντίθετα μάλιστα.

Πώς Οά μπορέσει τό θέατρο νά προσελκύσει 
δλο καί πιο πλατιές μάζες τού λαού, ανυψώ
νοντας ταυτόχρονα τήν πνευματικότητα καί δι
ευρύνοντας τούς προβληματισμούς του σε περιε
χόμενο καί σέ μορφή. Συγκεκριμένα, γιά  τό 
θέατρο τού παράλογου, ύποστηρίχτηκε πώς τό 
ρεαλιστικό παίξιμο τών ήθοποιών καί ή ρεα
λιστική σκηνοθεσία καί σκηνογραφία βοηθούν τό 
θεατή να άντιληφτεΤ καί νά συνειδητοποιήσει 
τό παράλογο τών καταστάσεων καί τής ψυχο
γραφίας τών τύπων τού δραματουργού. Αύτό τό 
άπό τά μέσα σπάσιμο τού παραδεδεγμένου τής 
σύμβασης δραστηριοποιεί τό θεατή, αποτελεί 
ένα κίνητρο γιά  νά τόν κάνει νά προβλημα
τιστεί.

"Όλα αυτά τά θέματα καί παμπολλα άλλα, 
απασχολούν σήμερα τούς δημιουργούς μιας θεα
τρικής παράστασης καί τό κοινό τους σ’ δλα 
τά πλάτη τής γης, σ’ δποιο κοινωνικό καθε
στώς κι άν ζούν. Στό Φεστιβάλ τής Πράγας 
τά θέματα αυτά τά συζήτησαν θεατρικοί πα
ράγοντες άπό τήν ’Αγγλία, τή Γαλλία, τή Δυ
τική Γερμανία, τή Σουηδία, τή'; Ελβετία, τήν 
Αυστρία — κι άπό τή Σοβιετική "Ενωση, τήν 
Πολωνία, τήν Ουγγαρία, τή Βουλγαρία, τή Ρου
μανία, τήν ’Ανατολική Γερμανία καί άλλες 
χώρες. Διατυπώθηκαν μαχητικά απόψεις δια
μετρικά αντίθετες, μέσα σ’ ένα πνεύμα κατα
νοητής, αλληλοσεβασμού καί βαθύτατης καί ει
λικρινούς διάθεσης συνεργασίας. Σέ μιά ειδική 
μάλιστα σύσκεψη τών κριτικών προτάθηκε νά 
καλούν οί εθνικές όργανώσεις κριτικών ξένους 
συναδέλφους τους νά παρακολουθούν τΙς καλύ
τερε: παραστάσεις τής χώρας τους, ώστε οί 
συζητήσεις στά Διεθνή συνέδρια νά γίνονται πά- 
νω σέ πρακτική βάση.

Ή  ανταλλαγή πείρας καί ή γνωριμία μέ τίς 
επιτεύξεις σέ όλους τούς τομείς τής σκηνικής 
^χνης άλλων χωρών, είναι γιά τήν εποχή μας 
ζωτική ανάγκη γιά κάθε καλλιτέχνη πού δέν 
Γ«αύει νά έρευνα καί δέν επαναπαύεται. Τό θέα- 

στις σοσιαλιστικές χώρες τό ξέρουμε, στήν 
Καλύτερη περίπτωση, άπό άρθρα ή μελέτες 
^δν ξένο τύπο. Τόν «Ρωμαίο καί τήν ’Ιουλιέτ- 

ί 1*’, σκηνοθετημένο άπ* τό'; Τσεφιρέλλι, μπό- 
?ε:ε καί τόν είδε τό αθηναϊκό κοινό. Καί είδε

^>Ι^?ωνώντας ή όχι μέ τήν έρμηνεία — έναν 
« λ λ ο ν  Σαίξπηρ. Γιά τόν «Ρωμαίο καί Ίου- 
';έ~ΐχ>, δπως τόν σκηνοθέτησε 6 *Όττομχρ
?£ιτσχ, ατό Εθνικό Θέατρο τής Πράγας, έχει

δημιουργηθεΐ κιόλας θρύλος κ’ έξω άπό τήν 
Τσεχοσλοβακία, γιατί —  είδα τήν παράσταση — 
πρόκειται κ* εδώ γιά εναν ά λ λ ο ν  Σαίξπηρ 
σύγχρονό μας, καί γ ι’ αύτό αθάνατο. Σκηνο
θέτης 6 Κρέιτσα καί σκηνογράφος ό Πόζεφ 
Σβόμποντα, ένας άπό τούς κορυφαίους σκηνο
γράφους τής εποχής μας, άνέτρεψαν κάθε πα
ραδεδεγμένη ψευτοπαράδοση άνεβάσμχτος σαιξπη
ρικού έργου, μετέτρεψαν τή σκηνή σέ χώρο 
ποιητικό δυναμικό καί έκρηκτικό σέ κίνηση 
πλαστική τού σκηνικού καί τών φωτισμών. Κ’ οί 
νεαρότατοι ηθοποιοί Γιάν Τρίσκα - Ρωμαίος, 
Μ χρίε Τομάσοβα - Ίουλιέττα κι όλη ή νεανική 
συντροφιά τους, ζούν τά μεγάλα χίοθήματα καί 
πάθη τους »ιέ τόν ίδιο ποιητικό δυναμισμό καί 
τήν έκρηκτικότητα, πού τούς κάνουν τόσο σύγ
χρονους μας καί τόσο πάντοτεινούς.

Ξεχώρισα αυτή τήν παράσταση γιατί τή θεω
ρώ σάν ένα σταθμό: άλλοι τήν προετοίμασαν 
κι άλλοι ερευνούν κιόλας για  νά πάνε πιο πέρα. 
"Ομως όλες οί παραστάσεις πού πρόφτασα νά 
δώ στό Ιο θεατρικό Φεστιβάλ τής Πράγας —  6 
«Πύργος» τού Ίβάν Κλίμα, στό θέατρο τού 
Τσέχικου Στρατού, τό «Τέλος τού Καρνα
βαλιού» τού Γιόζεφ Τόπολ στό ’Εθνικό θέα
τρο τής Πράγας, τό «Πικ - νίκ» του Λαντιολαβ 
Σμότσεκ στό θέατρο - στούντιο τής θεατρικής 
Λέσχης τής Πράγας κι άλλες, πού εϊτε τίς 
άνέφερα πιο πρίν είτε δέν ξεχωρίζουν τόσο, — 
καθώς καί ή ατμόσφαιρα τού Φεστιβάλ κ’ οί 
παθιασμένες συζητήσεις μέ πείθουν πώς, μετά 
δυό χρόνια, στό 2ο θεατρικό Φεστιβάλ τής Πρά
γας. οί Ιδιοι καλλιτέχνες ή άλλοι νέοι κι ά
γνωστοι σήμερα, αφομοιώνοντας τήν «παράδο
ση» τών προτερινών κ’ έχοντας τή δυνατότη
τα νά δημιουργούν καί νά ερευνούν ελεύθερα 
κι απερίσπαστα θάχουν πάει πιο πέρα.

ΓΙ2ΡΓ0Σ ΣΕΒΑΣΤΙΚΟΓΛΟΓ

Π α ρ ο ρ ά μ α τ α

Στη  μελέτη τοΟ Μ. de C a d illa c  «ό Δάντης 
Φιλόσοφος» πού δημοσιεύτηκε στό προηγού
μενο τεύχος, πάρει σέφρυσαν κσμποσα τυπο
γραφικά λάθη, άπό τά  όποια σημειώνουμε 
τά  πιο ουσιώδη:

Σ τη  σελίδα 484, στήλη α, στίχος 2, άντι 
«είναι άναντίληπτο» νά διαβαστεί «είναι ά - 
ν α ν τ ί λ ε κ τ ο » .

Σ τη  σελ. 488, ό στίχος 27 νά διαβα
στεί: «τόσο στό φυσικό όσο και στό μετα
φυσικό».

Σ τη  σελίδα 488,_ στ. β, στίχος 42, μέσα 
στην παρένθεση άντι «θεραπευτική της θεο
λογίας» νά διαβαστεί «θεραπαινίδα τής θεο
λογίας».

Σ τη  σελ. 498, στ. α, στίχος 36, νά δια
βαστεί «de divisione natural») και στό στίχο 
38 «apocatastase». 153
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Τ ο υ  Β.  Α.  Ρ α φ α η λ ί δ η
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Ό  Ευρωπαϊκός πολιτισμός δύσκολα ανέ
χεται ή άψομοιώνει τρόπους σκέψης εντελώς 
διαφορετικούς α π ’ την ευρωπαϊκή πολιτιστι
κή παράδοση. Μπροστά από έναν αιώνα ή 
τέχνη τής 'Απω Ανατολής ήταν σχεδόν ά
γνωστη στους Εύρωπαίους. Καί σ τις  περι
πτώσεις που μεμονωμένα δείγματα αυτής τής 
τέχνης ψτάνο[ν στήν Ευρώπη ή τελευταία τ' 
άντιμετώπιζε μέ συγκαταβατική ανοχή σαν 
δείγματα αξιοπερίεργου εξωτισμού.

Ή  Ευρώπη έκανε τήν πρώτη γνωριμία της 
μέ τό γιαπωνέζικο σινεμά τό 1928. 'Ωστόσο 
χρειάσθηκε νά περί μένουμε μέχρι τό 1951 
όπότε προβλήθηκε τό «Ρασομόν» τού Κουρο- 
σά6α για  νά καταλάβουμε πώς ό γιαπωνέ
ζικος κινηματογράφος είχε φτάσει, πολύ πιο 
μπροστά, σε μια ποιοτική στάθμη που άν δεν 
ξεπερνούσε, τουλάχιστον έφτανε αυτή τού Ε υ 
ρωπαϊκού καί ’Αμερικάνικου σινεμά.

’Α π ’ τό 1951, λοιπόν, καί 0ώ ό κόσμος 
μιλάει γ ια  τό «θαύμα τού Ιαπω νικού κιν) 
φου» καί κάθε γιαπωνέζικη ταινία πού φτά
νει στήν Ευρώπη άποτελεί καλλιτεχνικό -γε
γονός. Ποεράλληλα, οι Ευρωπαίοι θεωρητικοί 
άρχισαν ν’ ασχολούνται άναδρομικά μέ τήν 
ιστορία καί τήν αισθητική τού μαχρυνού αυ
τού κιν)ψου. Κανείς π ια  δέν τον αντιμετω
πίζει σαν χαριτωμένο ξωτικό παιχνίδι.

Παρακάτω, θα επιχειρήσουμε μια ιστορική 
επισκόπηση τού Γιοατωνέζικου κιν)φου προσ
παθώντας νά έπισημάνουμε τά στοιχεία έ- 
κεΐνα πού τον διαφοροποιούν καί τού δίνουν 
τά  ιδιαίτερα εθνικά του χαρακτηριστικά.

’Α π ’ τήν άρχή θά πρέπει νά υπογραμμί
σουμε ένα οικονομικό «παράδοξο» στο όποΤο 
βασίζεται ή σημερινή γιαπωνέζικη οικονο
μία καί συνεπώς κι ό κιν)φος. Ή  Ίοστωνία 
είναι ή περισσότερο έκβιομηχανισμένη χώρα 
τής 'Ασίας καί μιά από τις ισχυρότερες κα
πιταλιστικές δυνάμεις τού κόσμου. Τ ά  βιομη
χανικά της προϊόντα κατακλύζουν τη διεθνή 
άγορά καί, αργά άλλά σταθερά έκτοπίζουν 
τήν υπόλοιπη δυτική βιομηχανία.

Παρ’ δλα αυτά ή Ια π ω νία  είναι χώρα 
γεωργική βασικά κι δχι βιομηχανική όπως θά 
νομίζαμε. Τ ά  44% τού πληθυσμού της είναι 
γεωργοί. ’Α π ’ τά  έκοτό έκατομμύρια κα
τοίκους, οί μισοί βρίσκονται σ τίς πόλεις κι 
οΐ υπόλοιποι είναι διεσπαρμένοι στίς τρεις 
χιλιάδες νησιά πού αποτελούν τήν Αυτοκρα
τορία τού Ή λίου.

Πενήντα έκατομμύρια Γιαπωνέζοι αγωνίζον

ται ν* άξιοποιήσουν καί τήν τελευταία σπιθα
μή τής δυσεύρετης καλλιεργήσιμης γής πού 
συνεχώς λιγοστεύει μέ τον μεγάλο ρυθμό 
άνάπτυξης τού πληθυσμού. Ή  Ίοστωνία εί
ναι μιά από τις περισσότερο πυκνοκοττοικη- 
μένες χώρες τής υδρογείου μέ πυκνότητα 246 
κατοίκους κατά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Τό 
Τόκιο τών πεντέμισυ εκατομμυρίων άσφυ- 
κτιά θανάσιμα χωρίς νά 'χει τή δυνοττότητα νά 
ξοτπλωθεϊ παραπέρα. Παρ' όλ’ αυτά ή Ι α 
πωνία παραμένει χώρα γεωργική. Οί χωρισ
τές εγκαταλείπουν συνεχώς τά άγονα νησιά 
καί συρρέουν σ τίς ήδη υπερπλήρεις πόλεις 
δημιουργώντας, έτσι, ένα υπερπλεόνασμα έρ- 
γοττικών χεριών. Καί φυσικά, τό πλεόνασμα 
αυτό έχει σά συνέπεια εξευτελιστικά μερο
κάματα πείνας καί άντίστοιχα, μειωμένο κό
στος παραγωγής τού βιομηχανικού προϊόν
τος.

Συνεπώς ή έκβιομηχανοποίηση τής Ια π ω 
νίας βασίζεται στήν εκμετάλλευση τού πλεο
νάσματος τών εργατικών χεριών πού προέρ
χεται απ' τη στενότητα χώρου. Οί χωριάτες 
ξέρουν καλά τί τούς περιμένει σ τίς  πόλεις 
καί πάση θυσία προσπαθούν νά γαντζωθούν 
στά άγονα βράχια τους. "Ομως, αναγκασμέ
νοι νά διαλέξουν ανάμεσα σ ’ ένα θάνατο άττό 
πείνα στο χωριό ή στην πόλη, προτιμούν την 
τελευταία γιοσι οι πιθανότητες απλής επι
βίωσης είναι μεγαλύτερες εκεί.

01 πέντε μεγάλες κινηματογραφικές έται- 
ρίές έδρεύουν κυρίως οπό Τόκιο καί Το 
K i o t o  καί Φυσικά επωφελούνται απ’ την 
φτήνεια τών εργατικών χεριών πού τούς έπι- 
τρέπει νά γυρίζουν ταινίες χαμηλού σχε
τικά κόστους καί συνεπώς ν’ ανταγωνίζονται 
εύκολα τον υπόλοιπο καπιτοελιστικό κιν)ψο 
σέ διεθνές έπίπεδο. Κοντά στίς 5 μεγάλες 
κιν)κές έταιρεϊες υπάρχουν καί πολλές Μ1- 
κρές ή «ανεξάρτητες» πού χρωστούν τήν 
επιβίωσή τους άκριβώς σ* carro τό χαμηλό 
κόστος παραγωγής. Τ ά  φιλμ τών «ανεξαρ* 
τήτων» έταιριών είναι κατά κανόνα προοδευ
τικά καί α π ’ αυτές, βασικά, προέρχονται®* 
ταινίες ποιότητας πού σαρώνουν τά  fy**' 
βεϊα τών διεθνών φεστιβάλ. ~

Συμπερασματικά θά μπορούσαμε να 
με ότι ή ποιότητα τού ιαπωνικού κιν)φου 
ποτελεϊ τή δικλείδα ασφαλείας τής άναΡΧ®*̂ * 
μενης καπιταλιστικής παραγωγής και^μ61*^ 
στροφή σέ τέχνη τής άπελπισίας τ °υ  Υ 1 
πωνέζικου λαού.



Τά πρώτα βήματα

Ή  Ιστορία του γιαπωνέζικου κιν)φου άρχίζει 
τό 1898. Ά π ό  τότε μέχρι τό 1914 κυριαρχεί
ται απολύτως α π ’ τϊς  γαλλικές κιν)κές έ- 
ταιρίες καί κυρίως απ' τήν Πατέ. 01 ταινίες 
πού γυρίζονται μέχρι τό 14 υποτίθεται πώς 
εΐναι «ιαπωνικές» άλλα οΐ σκηνοθέτες, τε
χνικοί κλπ. είναι δλοι Γάλλοι που μεταφέ
ρουν α π ’ την πατρίδα τους έτοιμες συνταγές. 
Σ α ν  πρώτος γιοτττωνέζος σκηνοθέτης άνα- 
φέρεται ένας... Γάλλος, ό Λεγκράν. Ό  κ. 
Λεγκράν, περισσότερο εμπορικός άντιπρόσω- 
πος της Πατέ καί λιγότερο σκηνοθέτης άνέ- 
λαβε νά διδάξει στους γιαπωνέζους τον κιν) 
φο, φυσικά μέ τό άζημίωτο μιά καί τά κέρδη 
της Ποτέ άπ" τό γιαπωνέζικο υποκατάστημά 
της ξεπερνούσαν εκείνα τής μητρόπολης.

Ή  γαλλική κιν)κή κυριαρχία κρατάει μέχρι 
τό 1914. Τη χρονιά αύτή οΐ ’Αμερικανοί δια
δέχονται τους Γ  άλλους. Μέ την έναρξη του 
Α '  παγκοσμίου πολέμου τό Χόλλυγουντ αρ
χίζει την επίθεση γιά  τήν κατάκτηση τού 
διεθνούς κιν)φου καί ή Ια π ω νία  εΐναι α π ’ 
τις  πρώτες χώρες που υποκύπτουν σ τ ή Χολ- 
λυγουντιανή πλημμυρίδα. Ή  κυριαρχία τού 
Χόλλυγουντ διαρκεί, μέ αυξομειώσεις μέχρι 
τό 1945. ‘Ωστόσο κατά τήν «χολλυγουντιανή 
περίοδο» είχαν δημιουργηθεΐ οι πρώτοι μεγά
λοι Γ ιοστωνέζοι κινηματογραφιστές οί όποιοι 
σ ιγά  καί μεθοδικά εκτόπισαν τους ξένους 
μέ τήν ποιότητα τής δουλειάς τους καί κυ
ρίως μέ τή οττροφή οπήν τοτεινή κοινωνική 
γιαπωνέζικη πραγματικότητα.

Γύρω στά  1920 ό γιαπωνέζικος κιν)φος δια
μορφώνεται σέ τέχνη εθνική, αυτοτελή κι άνε- 
ξάρτητη καί συναγωνίζετα ι άποτελεσμοτικά τό 
Χόλλυγουντ τό όποιο κάνει απελπισμένες 
προσπάθειες να διατηρήσει τ ις  θέσεις του. Τό
τε έμφανίζονται καί οι πρώτοι μεγάλοι Γ ια- 
πωνέζοι κινηματογραφιστές: Μιζογκούτσι, Κ ι- 
νουγκάζα, Νταϊσούκε ν Ιτο, Γκόσο. Τό 1920 
δημιΟυργεΤται ή «Προκινό», μία πρωτοπορια
κή κινηματογραφική οργάνωση που βάζει 
σάν πρόγραμμα τήν άνάπτυξη ενός «στρα- 
τευμένου κινηματογράφου», όπως έξ άλλου 
φαίνεται κι απ' τον τίτλο που ’ναι σύντμηση 
τής φράσης «προλεταριακός κινημοτογράφος». 
"Ετσι, ή Ια π ω νία  γ ιά  πρώτη φορά στήν 
Ιστορία του καπιταλιστικού κιν)φου δημιουρ
γέ? προλεταριακό σινεμά καί προηγείται σ ’ 
αυτό τον τομέα τουλάχιστον κατά 15 χρόνια 
άπό άνάλογες προσπάθειες στήν Ευρώπη.

Ά π ’ τό 1920 μέχρι τό 1930 ή Ια π ω νία  
παράγει ταινίες ίσάξιες σέ ποσότητα μέ τήν 
άμερικάνικη κ* ευρωπαϊκή παραγωγή τής 
ίδιας περιόδου. Ά π ό  τίς  6.000 ταινίες μεγά
λου μήκους που παρήχθησαν σ ’ αυτή τήν 
δεκαετία μόνο μία σώζεται, οι «Σταυρωτοί 
Δρόμοι» (1 9 2 8 ) τού Κινουγκάζα που φυλά
γεται ζηλότυπα στήν * Ελβετική σινεματέκ. ΟΙ 
^ό λο ιπ ες καταστράφηκαν στον πόλεμο, σέ 
Πυρκαγιές, σέ σεισμούς, ή λεηλατήθηκαν άπ*

τά άμερικανικά στρατεύματα κατοχής τού Μάκ 
“Άρθουρ μέ τό πρόσχημα τής «διαφύλαξης 
τών θησαυρών τού ιαπωνικού κιν)φου» καί 
εξαφανίσθηκαν μυστηριωδώς.

Τήν περίοδο αύτή ό γιαπωνέζικος κινημα
τογράφος ψάχνει άκόμα τό δρόμο του καί δέν 
καταφέρνει ν' απαλλαγεί έντελώς ά π ’ τό πα
ραδοσιακό θέατρο. Οί πρώτες ταινίες εΐναι, 
βασικά, κινηματογραφικές μεταγραφές τού Νό 
καί τού Καμποΰκι που δανείζουν στο σινεμά 
όλες τίς συμβάσεις τους. Οί Μ π α ν σ ί  
(:  σχολιαστές) άπ' τό Καμπούκι περνούν στο 
σινεμά. Πρόκειται γιά  ένα είδος Ιδιόρρυθμων 
κονφερασιέ που σχολιάζουν τή βουβή ταινία 
κοτά τή διάρκεια τής προβολής, δανείζουν τή 
φωνή τους στά βουβά πρόσωπα, κριτικάρουν 
τήν ταινία ή λεν καλαμπούρια, άνάλογα μέ 
τήν περίπτωση. Οι μπανσί εΐναι οι μεγάλες 
βεντέττες. Τό  κοινό πάει στον κινηματογρά
φο μόνο καί μόνο γιά  ν’ άκούσει τόν άγα- 
πημένο του μπανσί, ένώ δέν δίνει πεντάρα 
γ ιά  τους ηθοποιούς. Σ τ ϊς  κινηματογραφικές 
άφίσσες μόνο τό δικό τους όνομα υπάρχει.

"Όμως άπό τό 1920 τά πράγματα άλλα- 
ζουν, μέ τήν υιοθεσία τού μοντάζ. Ό  Κινου- 
γκά ζα  πού ’χε γνωρίζει σ ’ ένα ταξίδι του στή 
Μόσχα τόν "Αιζενστάιν καί τόν Πουντόβκιν 
εντυπωσιάσθηκε πολύ α π ’ τ ίς  εκφραστικές δυ
νατότητες τού μοντάζ κι αποφάσισε νά τό 
εφαρμόσει καί στίς ταινίες του. Μέχρι τότε 
ή έννοια τού μοντάζ ήταν εντελώς άγνωστη 
στον γιαπωνέζικο κινηματογράφο. Ή  ταινία 
δέν ήταν παρά μιά σειρά φιλμαρισμένων θεα
τρικών σκηνών μέ όσο γίνεται λιγότερες «δια
κοπές» γιά  νά μπορεί έτσι ό μπανσί νά πα
ρακολουθεί ευκολότερα τά τεκμαινόμενα στήν 
οθόνη. Φυσικά, οί μποη/σί άντιτάχθηκαν λυσ
σασμένα στίς καινοτομίες τού μοντάζ και 
προσπάθησαν νά τό σαμποτάρουν μέ κάθε 
τρόπο. Αναγκάσθηκαν δμως νά υποχωρήσουν 
καί παραμερίσθηκαν οριστικά ά π ’ τήν «υπο
κριτική δυνατότητοτ» τού μοντάζ, καί κυοίως 
άπό τόν όμιλοΰντα (1 9 3 0 ). Οί μπανσί ά- 
χρηστεύθηκαν αυτομάτως άπ* τίς  «σκιές που 
μιλούν».

Μιά δεύτερη θεατρική σύμβαση πού πέρα
σε καί στον κινηματογράφο ήτατν οί Ό γ ιά μ α , 
δηλαδή άνδρες ήθσποιοί ειδικευμένοι σέ γυ
ναικείους ρόλους. Μέχρι τό 30 οί γυναίκες 
ήθοποιοί ήταν άγνωστες στο γιοστωνέζικο σι
νεμά. "Ενας καλός Ό γιά μ α , όπως στο θέα
τρο έτσι καί στο σινεμά ήταν υποχρεωμένος 
νά καλύπτει μιά τεράστια γκάμμα γυναικεί
ων χαρακτήρων. Υποδυόταν μέ τήν ϊδια έ- 
πιτυχία μιά δεκαπεντάχρσνη ένζενυ καί μιά 
έβδομηντάχρονη καροτερίτσα. Ή  κολοσσιαία 
πείρα τού θεάτρου τής "Απω Ανατολής σ ’ 
αυτό τόν τομέα μεταφέρθηκε αυτούσια στον 
κινηματογράφο μέ εκπληκτική έπιτυχία.

Οι μεγάλοι κινηματογραφιστές που π ρ ο · 
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άνάπτυξαν το πλούσιο ταλέντο τους κυρίως 
στην έρχόμενη είκοσαετία (1 9 3 0 — 1950). 
Ό  χωρισμός τών κινηματογραφιστών σε γε
νιές που ακολουθουν οι 'ιστορικοί του γιαπω
νέζικου σινεμά είναι έντελώς μεθοδολογικός 
χωρίς καμιά ιδιαίτερη σημασία. Για τί, ένα 
ά π ’ τα βασικότερα χαρακτηριστικά τού γ ια 
πωνέζικου κινηματογράφου είναι ή άρμονική 
συνύπαρξη τών γενεών: Οι κινηματογραφι
στές μιας γενεάς έξακολουθούν τό δημιουρ
γικό τους έργο μέχρι τό θάνατό τους ενώ 
παράλληλα προστίθενται συνεχώς καινού-

Ή  γενιά του ’20

"Εχοντας πάντα υπ* όψη τήν μεθοδολογι
κή σύμβαση που προαναφέραμε, θά δόσουμε 
εδώ τά πορτραΐτα τών πρώτων μαιτρ του 
γιαπωνέζικου σινεμά πού, ώστόσο, ολοκλήρω
σαν τήν προσωπικότητά τους στις δυο έπό- 
μενες δεκαετίες.

Ό  Κ έ ν ζ ι  Μ ι ζ ο γ κ ο Ο τ σ ι  (1898—  
1956) πήρε πιά τή θέση του κοντά στους 
μεγάλους κλασικούς του παγκόσμιου κινη
ματογράφου. Ό  ιδιοφυής αυτός κινηματογρα
φιστής που στήν προσωπική του ιστορία πε
ρικλείεται καί κείνη του κινηματογράφου τής 
πατρίδας του, μέχρι τό 1926 ήταν ό ρουτι- 
νιέρης διεκπεραιωτής τών κελευσμάτων τών 
μεγάλων Ιαπωνικών έταιριών. Τό 26 εντάσ
σεται στήν κίνηση του «στρατευμένου κινη
ματογράφου» καί επιβεβαιώνει τό ήδη ανα
γνωρισμένο ταλέντο του μέ δυο πρωτοπορια
κές ταινίες («Συμφωνία μιας μεγαλούπολης» 
καί « Έ ν  τούτοις, προχωρούν!»). Τό 1935 
μέ τήν «’Ελεγεία τής Νανίβα» καί τίς  «’Α 
δερφές τής Ζιόν» γίνεται 6 άναμφισβήτητος 
μαιτρ τού γιαπωνέζικου κινηματογράφου αυ
τής τής περιόδου κι ό όξύτερος άνατόμος τής 
κοινωνικής πραγματικότητας τής εποχής του. 
Τήν περίοδο τής ανόδου τού γιοστωνέζικου 
φασισμού (1937— 1940) περιορίσθηκε σέ 
θέματα «ιστορικά καί εθνικά» ενώ κατά τήν 
περίοδο τής κυριαρχίας τού γιοπτωνέζικου ύ- 
περμιλιταρισμού (1940— 1945) καταφεύγει 
σέ θέματα τής περιόδου Μέτζι καί σέ ιστο
ρίες μέ Σαμουράι. «Αυτόν τον τρόπο διάλε
ξα γ ιά  νά κάνω άντίστάση» είπε ό ίδιος. Πρά
γματι σ ’ όλες του τίς ταινίες αυτής τής δύσ
κολης περιόδου πάντα βρίσκει κάποιον τρό
πο νά ξεγελάσει τή λογοκρισία καί νά πε
ράσει τίς προοδευτικές του ιδέες. Τ ά  τελευ
ταία έξη χρόνια τής ζωής του είναι γεμάτα 
άπό άριστουργήματα, άνάμεσα στά όποια 
ξεχωρίζουν οί «Μουσικοί τής Ζιόν» ή « Ό  ’Χ ά 
ρου, ή χαριτωμένη γυναίκα» καί τό άξεπέρα- 
στο άριστούργημά του «Παραμύθια τού χ λ ο 
μού φεγγαριού». "Οταν πέθανε, μόλις είχε 
τελειώσει τό «Δρόμο τής ντροπής». Ό  ίδιος 
λέει πώς γύρισε συνολικά 75 φιλμ άλλά οΐ 
βιογράφοι του αναφέρουν περισσοτέρους άπό 
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ριες δυνάμεις. Οι καινούριοι θεωρούν τούς 
παλιότερους σάν δασκάλους -  συναδέλφους 
καί τούς τιμούν ιδιαίτερα ένώ, άντίθετα, οί 
γέροι κάνουν δ,τι μπορούν γ ιά  νά ευκολύ
νουν τήν καριέρα τών νεοτέρων. Πρόκειται 
γ ιά  κατάσταση σχεδόν ειδυλλιακή σέ σύγκρι
ση μ’ αύτό πού συμβαίνει σ τ ή δυτική τέχνη 
όπου γιά  νά έπικρατήσει μιά γενιά πρέπει 
άπαραιτήτως νά «δολοφονηθεί» ή προηγούμε
νη. Αυτή ή «συνύπαρξη τών γενεών» είναι άπό 
τά καθοριστικότερα στοιχεία τής ποιοτικής 
στάθμης τού γιαπωνέζικου σινεμά.

Σ ’ δλες του τίς  ταινίες άοτκεί μιά δριμύ- 
τοπη κριτική τής φεουδαλικής καί τής κα
πιταλιστικής κοινωνίας πού τήν κοιτάζει πάν
τα  μέσα άπ' τήν προσωπική ιστορία μιας 
γυναίκας. Οί μελετητές του τον χαρακτηρί
ζουν σάν τό «σοφότερο γνώστη τής γυναι
κείας ψυχολογίας». Οι ήρωίδες του άνή- 
κουν σ' δλα τά κοινωνικά στρώματα: πόρ
νες (κατά προτίμηση), υπάλληλοι, εργάτρι
ες, άστές, μεγαλοαστός, πριγκίπίσσες κτλ.

Στή  φόρμα, άρνείται τήν άξία τού μον
τά ζ καί παραμένει μέχρι τέλους πιστός στήν 
τεχνική τού πλάνου - σεκάνς, δηλαδή στον πα
ραδοσιακό γιαπωνέζικο κινηματογράφο τής 
εποχής τών μπανσί. "Ετσι, χωρίς νά τό θέ
λει, γίνεται ό δάσκαλος τοΰ μοντέρνου συν
θετικού ντεκουπάζ, χωρίς ώστόσο νά καταδέ
χεται νά κινήσει τήν κάμερά του. Παρ’ όλη 
τήν «άντικινηματογραφικότητα» ό εσωτερικός 
ρυθμός στίς ταινίες —  καί ή τελειότητα τής 
κίνησης μέσα στο κάδρο έχουν μιά λεπτόλο- 
γη μεγαλοπρέπει τόσο έντονη κ ’ επιβλητι
κή πού ποτέ κανείς κριτικός δεν τόλμησε νά 
τον κατηγορήσει γιά  «φιλμαρισμένο θέατρο».

Τό «στύλ Μιζογκούτσι» προκάλεσε πολλές 
συζητήσεις κ* εξακολουθεί ν5 αποτελεί τό ά- 
γαπημένο θέμα μελέτης πολλών κινηματογρα
φικών αισθητικών.

4 Ο μεγάλος δάσκαλος πέθανε σέ ήλικία 
58 χρόνων στον κολοφώνα τής δόξας του, 
δουλεύοντας μέχρι τήν τελευταία στιγμή. ΟΙ , 
άστοί άπ αλλάχτηκαν έπί τέλους άπό «ένα 
καρφί στο μάτι τους», άπ* τον άθυρόστομο 
καί σαρκαστή φιλόσοφο πού «δέν έπαψε πο
τέ νά δαγκώνει».

Ό  ίδιος έλεγε πώς «δέν πρέπει ποτέ ν̂  
απελπίζουμε τούς ανθρώπους. ’Οφείλουμε ν 
άνακαλύψουμε έναν καινούριο ούμανισμο Υ*β 
νά σωθούμε». "Ολη του ή ζωή δέν 
ένας ήρωικός άγώνας ν’ ανακαλύψει αυτόν τον 
καινούριο ούμανισμο πού τόσο πόθησε.

Ό  Τ ε ΐ ν ο σ ο ΰ κ ε  Κ  ι ν ο u γ  κ ζ  σ 
(γεννήθηκε τό 1896), αντίθετα άπ τον 1 
ζογκούτσι προσπάθησε νά εισαγάγει τούς 
τέρνους εκφραστικούς τρόπους στον κη'ΠΙ4 
τογράφο τής πατρίδας του. Θερμός θαυμ



στής τού Ά ιζενσ τά ιν  και τού Πουντόβκιν έ- 
φάρμοσε τις μεθόδους του κατ' άρχή στο 
«Πριν ά π ’ την αύγή» (1 9 3 1 ) και έν συνε
χείς* σ ' όλες τ ις  ταινίες του. ΕΤναι ό -πρώτος 
γιαπωνέζος κινημοττογραφιστής πού υίοθέτη- 
σε το χρώμα και την πλατεία οθόνη. Ή  «Πόρ
τα τής κόλασης» που πήρε τό μεγάλο βρα
βείο σ τις Κάννες τό 1953 θεωρείται ή άξιο- 
λογότερη ταινία του. Μέχρι σήμερα γύρισε 
περισσότερα άπό έκατό φιλμ κ ’ έπαιξε απο
φασιστικό ρόλο στην εξέλιξη του κινηματο
γράφου τής Ά π ω  ’Ανατολής, κυρίως κατά την 
περίοδο του βουβού.

Ό  Τ ό μ ο υ  Ο υ σ ί ν τ α  (γεν. 1897) 
συμπληρώνει τήν τριάδα των «πατριάρχων» 
του γιαπωνέζικου σινεμά. Θερμός οπαδός του 
«στρατευμένου κινηματογράφου», δίνει τ ις  κα
λύτερες ταινίες του στην περίοδο 1936— 39. 
’Ανάμεσα σ' αυτές ξεχωρίζουν, «ή Γυμνή πό
λη» (1 9 3 6 ) και τό άριστούργημά του « Ή  
γή» (1 9 3 9 ). Τό  1942 στάλθηκε μ’ αποστολή 
στήν Μαντζουρία, άλλα άντί να πολεμήσει 
τον Μάο Τσέ Τουνγκ προτίμησε νά περάσει 
στο στρατόπεδό του και νά βοηθήσει, έτσι, 
στη δημιουργία του Επαναστατικού Κινέζι
κου Κινηματογράφου. Έπέστρεψε στην π α 
τρίδα του μόλις τελείωσε ό πόλεμος τής Κο
ρέας άλλα δέν κατάφερε νά έπαναπροσαρμο- 
σθεΐ στό κλίμα τής μεταπολεμικής Ιαπω νίας. 
Ω στόσο, εξακολουθεί νά δουλεύει πάντα. Ή  
καλύτερη ταινία τής δεύτερης γιαπωνέζ'κης 
περιόδου του παραμένει ένας «γιαπωνέζος» 
«Γουλλιέλμος Τέλ» (1 9 5 6 ). 'Α π ' τό 61 μέ

Ή  έκπληχτική άνθιση του γιαπωνέζικου κιν) 
φου κινδυνεύει ν’ άνατραπεΐ τό 1930 με την 
ολοένα και μεγαλύτερη άνάπτυξη του γιαπωνέ
ζικου μιλιταρισμού. Ή  ιμπεριαλιστική επέκτα
ση άρχίζει τό 1931 με τήν κατάληψη τής 
Μαντζουρίας. Τό  1933 οί ιμπεριαλιστές προ
ωθούνται στή βόρεια Κινεζική επαρχία Χ ο - 
πέι. Τό  34 εισδύουν στήν ’Εσωτερική Μογγο
λία κι ολοκληρώνουν τήν κατάχτησή της τό 
35. Τό  1935 κηρύσσεται ό σινοϊαπωνικός 
■ πόλεμος ένώ ή διείσδυση στήν Κίνα συνεχίζε
ται μέχρι τό 1939 όπότε ό Μάο Τσέ Τουνγκ 
κατορθώνει να όργανώσει τήν άμυνα και νά 
σταματήσει τήν Ιαπω νική προέλαση. Έ ν  
τώ μεταξύ, τό 36, υπογράφηκε τό Γερμανο- 
ϊαπωνικό Σύμφωνο καί δημιουργεϊται ή Ά ν -  
Τικομιντέρν.

Στήν περίοδο 1 9 3 9 - 45 ό γιαπωνέζικος μι
λιταρισμός έγγίζει τά  όρια τής παραφροσύνης 
μιμούμενος τά χιτλερικά πρότυπα. Σ τ ις  7 Δε
κεμβρίου 1941 έπιτίθενται αιφνιδιαστικά στό 
Πέρλ Χάρμπορ καί καταστρέφουν έντελώς 
τόν άγκυροβολημένο άμερικανικό στόλο, γε
γονός πού άναγκάζει τ ις  Η Π Α  νά μπούν στον

χρι τό 63 ολοκληρώνει μιά τριλογία μέ γε
νικό τίτλο «Μιγκαμότο Μουζάσι».

Ό Χ ε ϊ ν ο σ ο ύ κ ε  Γ κ ό σ σ ο  (γεν. 
1902) πέρασε ήδη στους κλασικούς τού 
γιοπτωνέζικου κινηματογράφου. Ό  «γκοσσι- 
σμός», όρος που επινοήθηκε άπό τούς ’ Ιάπω
νες κριτικούς, χρησιμοποιείται γ ιά  τό χαρα
κτηρισμό μιας ταινίας καί γενικότερα μιας 
κατάστασης πού μάς κάνει νά γελάμε καί νά 
κλαιμε τήν ίδια άκριβώς στιγμή. *0 όρος 
αύτός άποδίδει θαυμάσια τή νοοτροπία καί 
τό στύλ τού Γκόσσο. Τ ά  θέματά του τά παίρ
νει πάντα α π ’ τή σύγχρονη πραγματικότητα. 
'Α π ’ τό 1930 είναι ό φανατικός ύποστηρι- 
χτής μιάς τάσης πού όνομάσθηκε «άπόλυ- 
τος ρεαλισμός». Γύρισε μέχρι σήμερα περισ
σότερα άπό 150 φίλμ άλλά μόνο ένα, τό 
«Τέσερα τζάκια» κατάφερε νά φτάσει στήν 
Ευρώπη.

Ό Ν τ α ϊ σ ο ΰ κ ε  *Ί τ  ο (γεν. 
1898) κοττά τήν περίοδο του βουβού προκά- 
λεσε αίσθηση μέ τή βιαιότητα τών θεμάτων 
του καί τό μαχητικό άριστερισμό του. « Ή  
ζωή ενός μεθύστακα» (1 9 2 3 ) καί ή « Υ π η 
ρέτρια» είναι τά  χαρακτηριστικότερα δείγμα
τα  τού πληθωρικού του ταλέντου. Σ τό  « Σπ α 
θί πού σκότωνε τούς άνθρώπους» άσκεί μιάν 
άνελέητη κριτική τού φεουδαλισμού. "Όμως 
ά π ’ τό 1930 καί μετά ξέχασε τόν παλιό έσι/τό 
του καί περί ορίσθηκε σε περιπέτειες μέ Σ α 
μουράι καί έρωτες μέ Γκέισες. ’Εξακολουθεί 
πάντα νά σπαταλάει τό ταλέντο του σέ άση- 
μαντότητες.

Ή  γενιά του 30

πόλεμο. Ά π ό  τό 42 μέχρι τό 45 διεξάγεται 
στον Ειρηνικό ένας πόλεμος μέ πρωτοφανή 
ένταση καί πείσμα. Τέλος, οί δύο άτομικές 
βόμβες βάζουν τελεία καί παύλα στά  ολέ
θρια κοσμοκρατορικά όνειρα τών Ιαπώνων 
μιλιταριστών καί τούς άναγκάζουν νά υπο
γράψουν τήν άνευ όρων συνθηκολόγηση στίς 
2 Σεπτεμβρίου 1945, ήμερομηνία πού κλεί
νει καί τόν 6 ' παγκόσμιο πόλεμο.

Τό 1931 οί Ιμπεριαλιστές θέτουν υπό άπα- 
γόρευση τόν «στρατευμένο κινηματογράφο» 
καί οί κινηματογραφιστές μηχανεύονται χί
λια δυο κόλπα γιά  νά ξεγελάσουν τή λογο
κρισία: Άποκηρύσσουν τή «στράτευση» άλλά 
άμέσως μετά δημιουργούν τό «Νέο Ρεαλισμό» 
πού δέν είναι τίπ ο τ’ άλλο άπ' τή νέα φόρμα 
τού παλιού σχήματος, μέ τή διαφορά πώς τά 
θέματα δέν παίρνονται π ιά  ά π ’ τήν πραγμα
τικότητα. Καταφεύγουν στήν άλληγορία καί 
στό παραμύθι. Οι χοντροκέφαλοι κι άγράμ- 
μοττοι άστυνομικοι —  όπως πάντα στον κό
σμο όλόκληρο —  είναι πολύ Ικανοποιημένοι 
πού έπί τέλους οΐ κινηματογραφιστές πάψαν 
νά ταράζουν τόν ύπνο τους. ‘Ωστόσο, τό λαΐ- 1 5 7



κό ένστιχτο συλλαμβάνει καί την τελευταία 
λεπτομέρεια της άλληγορίας. "Ό ταν οί στρα- 
τοκράτες καταλαβαίνουν τή γκάφα τους εί
ναι ήδη αργά γιατί ό Νέος Ρεαλισμός έχει 
γίνει πιά θεσμός. Έ π ί  πλέον, τά φιλμ αν/τά 
δεν ξεφεύγουν καθόλου ά π ’ τά «πλαίσια τής 
νομιμότητας» κ ’ οί είσοίγγελεΐς μάταια άγω- 
νίζονται να διατυπώσουν το κατηγορητήριο.

*0 Νέος Ρεοελισμός εγκαινιάζεται τό 
1935 με την «'Ελεγεία τής Νανίβα» του Μι- 

ζογκούτσι. Επιφανειακά, πρόκειται γιά  ένα 
συγκινητικό μελό όπου μιά αθώα παρθένα δα- 
κτυλογράφος διαφθείρεται ά π ’ τό άφεντικό της. 
Ό  άπλοϊκός μύθος όμως πήρε τέτοιες προεκτά
σεις στη σκηνοθεσία ώστε ή ταινία έγινε α
μέσως σύμβολο τής καταπίεσης των αδικη
μένων. Ό  εισαγγελέας βλέποντας τό λαϊκό 
ενθουσιασμό πού ξεσήκωνε ή περιπέτεια τής 
φτωχής Νανίβα καί κρίνοντας πώς «οί τα
λαιπωρίες μιας παιδούλας μόνο οίκτο θά 
’πρεπε νά προκαλούν στο κοινό κι όχι έξέ- 
γερση» κ άλεσε σέ άπολογία τό Μιζογκούτσι, 
ό όποιος τελικά κατάφερε νά τόν πείσει πώς 
δεν πρόκειται παρά γιά  ένα άθώο μελό «χω
ρίς καλλιτεχνική κ ’ ιδεολογική αξία».

Είδαν μάλιστα την ταινία μαζί κι ό Μιζογ- 
κούτσι του την «ανέλυσε» πλάνο προς πλάνο. 
'Έ τ σ ι , ό Νέος Ρεαλισμός, μέ τίς ευλογίες 
πάντα τής αστυνομίας γνωρίζει μιά εκθαμβω
τική σταδιοδρομία μέχρι τό 1940.
. ."Ο μω ς άπ' τό 40 καί μετά τά  πράγματα 

σφίγγουν γιατί ή αστυνομία μόνο ιστορικές 
ταινίες επιτρέπει νά γυρίζωνται. Πολλοί 
σκηνοθέτες —  όσοι είχαν νά φάν —  άρν ο Ον
τα  ι νά κατασκευάσουν «ιστορικές ταινίες». 
Έκεΐνοι πού παραβιάζουν τη διαταγή κλεί- 
νονται σ τις φυλακές καί τά  στρατόπεδα. 
Γρήγορα όμως καταλαβαίνουν πώς ή παραί
τηση μόνο σα φυγή θά μπορούσε νά χαρά
κτη ρισθεϊ καί επανέρχονται στά στούντιο
γιά  νά γυρίσουν ιστορικές ταινίες, δίνοντας 
στήν «ιστορία» μιά έννοια κ’ ένα περιεχόμε
νο εντελώς διαφορετικό α π ’ αυτό πού θά ε
πιθυμούσε ή άστυνομία. Οί Σαμουράι γίνον
ται λαϊκοί ήρωες καί σάν τέτοιοι μπαίνουν 
μόνιμα στο ρεπερτόριο του γιαπωνέζικου σι- 
νεμά. (Πρόσφατο δεϊγμα οί «7 Σαμουράι του 
Κουροσάβα).

Στη  δύσκολη αυτή περίοδο διαμορφώνε
ται μιά καινούρια γενιά κινηματογραφιστών, 
ή γενιά του 30, ανάμεσα στούς οποίους ξεχω
ρίζουν τέσσερις μαίτρ: Ναρούζε, Σαντάο,
Γιαμανάκου καί Ό ζο υ .

Ό  Γ  ι α ζ ο υ ζ ί ρ ο Ό ζ ο υ  (1903 
-  1963) είναι ό μεγαλύτερος σκηνοθέτης που 
άνέδειξε ό γιαπωνέζικος κινηματογράφος μέ
χρι σήμερα καί, διεθνώς, ένας ά π ’ τά πιο 
σεβαστά όνόματα τής ιστορίας του κινημα
τογράφου, ένας απ' τούς μεγάλους κλασι
κούς. Βαθύτατα γιαπωνέζος, διαλέγει τούς 
ήρωές του άνάμεσα στ' άσήμαντα άνθρωπά- 
κια, τούς υπαλλήλους καί τούς μικροαστούς. 
"Ένας ίάπων κριτικός λέει πώς «ό κόσμος 
του Ό ζ ο υ  είναι ό κόσμος τής σιωπής καί

τής άταραξίας». ’Α λλά αυτή ή ήρεμία εΐναι 
εντελώς επιφανειακή.

«Μ’ ένοχλουν τά  φιλμ μ’ αυστηρή στρου- 
χτούρα» λέει ό ίδιος. Καί συνεχίζει: «Φυσι
κά, μιά ταινία πρέπει νά χει κάποια στρου- 
χτούρα, άλλά δέν εΤναι καθόλου ωραίο νά 
γίνεται απόλυτα φανερό τό δράμα». Έ ν ώ  
δέν προσέχει καθόλου την Τντριγγα, αφιε
ρώνει έξ ολοκλήρου την σχολαστική ιδιοφυ
ία του σ τ ή σιγανή καί σχεδόν άδιόρατη εκ
κόλαψη ενός χαρακτήρα. Είναι ένας λεπτο
λόγος βιρτουόζος πού κάνει τό πάν γιά  νά 
κρύψει τή βιρτουοζιτέ του. Στο  μοντάζ, χρη
σιμοποιεί επίμονα τό σάν-κόντρ-σάν. Έ ν  
τούτοις ή μηχανική αυτή επανάληψη ποτέ δέν 
γίνεται ενοχλητική. Ξέρει όσο κανείς νά 
χρησιμοποιεί τά έκφραστικά του μέσα μ’ α
πόλυτη οικονομία.

Οί ήθοποιοί, τό ντεκόρ, οί λεπτομέρειες, τά  
πάντα ύπακούουν σ ’ έναν εσωτερικό ρυθμό 
απόλυτα προσωπικό πού κανείς δέν μπόρε
σε νά τον έπαναλάβει ή νά τόν μιμηθεϊ. Ό 
πως κι ό Μιζογκούτσι, δέν κινεί καθόλου τήν 
κάμερα. Τό τράβελλιγκ, τό πανοραμί κ καί 
γενικά ή κάθε είδους αλλαγή τού οπτικού πε
δίου τού είναι εντελώς άγνωστα.

Σ ’ όλες τίς  ταινίες του επαναλαμβάνει ε
πίμονα τό ίδιο θέμα: τήν καθημερινή ζωή 
μιας μικροαστικής οικογένειας όπου μιά ά- 
θέατη κι άσήμοτντη άρχική ρωγμή στίς σχέ
σεις των μελών της συνεχώς μεγαλώνει καί 
καταλήγει στό γκρέμισμα τών πάντων Ό  
Ό ζο υ  άποδείχθηκε 6 σοφότερος καί όξύτε- 
ρος κριτής τού οίκογενεικοΰ θεσμού καί αφιέ
ρωσε ολόκληρη τή ζωή του στό ν’ αποδείξει 
τή βαθειά σαπίλα τής οικογενειακής κάστας 
πού εγκλωβίζει καί εξουδετερώνει τήν προ
σωπικότητα. Τό ίδιο θέμα, άπό ταινία σέ 
ταινία αποκτά καινούριο βάθος κ’ ενεργεί 
προσθετικό σέ σχέση μέ τό προηγούμενο. 
Τό  άριστούργημά του εΐναι τό «Γεννήθηκα, 
αλλά...» (1932)  όπου διηγείται τήν ιστορία 
δύο παιδιών πού περί φρονούν ξαφνικά τόν πα
τέρα τους γιατί τόν είδαν νά κάνει υποκλί
σεις σ τ ’ άφεντικό του. Ούτε δράση ούτε μυ
στήριο ούτε ψροϋδισμός. ’Α πλά  καί μόνο πα
ρακολουθούμε τό φούντωμα τού μίσους τών 
παιδιών προς τόν πατέρα μέχρι τήν τέλεια 
διάλυση τής οικογένειας.

Ό  Ό ζο υ  γύρισε μόνο 21 ταινίες κι όλες 
τους είναι αριστουργήματα. Θά μπορούσαμε 
ωστόσο νά ξεχωρίσουμε, έκτος άπ' αυτήν 
πού προαναψέραμε, τή «Χορωδία τού Τόκιο» 
(1931)  και τό κύκνειο άσμα του «Φθινοπω
ρινό απόγευμα» (1962) .

Ό  Μ ί κ ι ο  Ν α ρ ο ΰ ζ ε  (γρ '· 
1905) δέν ανήκει στούς πολύ μεγάλους άλ
λά ή βαθύτατη αίσθηση τής ρουτινιέρικης 
καθημερινής ζωής καί τής οικογενειακής μ*- 
ζέριας δίνουν μιά διάσταση ποιότητας στο 
έργο του, άπ* τό όποιο ξεχωρίζουν ή «Μα- 
να» (1952)  καί τό «Μετά τό χωρισμό μας» 
(1933) .  Ί  Γ

Ό  Σ α ν τ ά ο  Γ ι α μ α ν ά κ α Π 907 
- 1 9 3 8 )  υπήρξε ή πρόωρα χαμένη μεγάλη



ελπίδα τού προπολεμικού γιαπωνέζικου κιν) 
φου. Σκοτώθηκε 31 ετών στην Κίνα δπου τον 
στεΐλαν οί μιλιταριστές νά υπηρετήσει τή θη
τεία του. Μόλις είχε τελειώσει τό άριστούρ- 
γημά του « Ή  μπαλάντα των χάρτινων μπα
λόνι ών>. Με τή φαντασία του, την ευαισθη
σία και τό άπόλυτα προσωπικό στυλ πήρε 
τη θέση του στην ιστορία τού σινεμά σαν

«ό μεγάλος ποιητής τού γιαπωνέζικου κιν)φου. 
"Αν και πέθανε πολύ νέος, πρόλαβε νά γυρίσει 
έξι ταινίες.

Την περίοδο αυτή, μαζύ μέ τους καινούρ- 
γιοφερμένους έξακολουθούν νά δουλεύουν κι 
όλοι οι σκηνοθέτες τής γενιάς τού 20. Και 
π α ρ’ δλες τις δυσκολίες ή ποιότητα κρατιέ
ται σέ σταθερή άνοδο.

Ή  μεταπολεμική περίοδος

Μετά τήν συνθηκολόγηση άκολουθεϊ ή πε
ρίοδος τού «εκδημοκρατισμού* (1 9 4 5 -1 9 5 0 ). 
Αμερικανοί καί Ρώσοι όντας ακόμα σύμμα

χοι, αποφασίζουν νά εκδημοκρατίσουν τήν 
Αυτοκρατορία. 'Έ τ σ ι, τό Δεκέμβρη τού 1946 
ψηφίζεται τό νέο σύνταγμα τό όποιο καταρ
γεί τήν έλέω Θεού βασιλεία του Μικάδο, πού 
γίνεται, πιά, συνταγματικός. ‘Ωστόσο ό θε
σμός της αυτοκρατορίας εξακολουθεί νά υ
πάρχει άλλά ό Αύτοκράτωρ δεν είναι παρά 
διακοσμητικό στοιχείο όπως ακριβώς καί οί 
περισσότεροι εύρωπαίοι βασιλιάδες.

Χαράς εύαγέλια γ ιά  τούς κινηματογραφι
στές. Οί μεγάλες έταιρίες καί βασικά ή «Τό
χο* πού σχεδόν μονοπωλούσε κατά τήν ιμπε
ριαλιστική περίοδο τον γιαπωνέζικο κιν)φο, έ
πεσε... θύμα τού έκδημοκροτισμού: Διώχτηκοεν 
τ ’ αφεντικά καί ή διοίκηση τής εταιρίας παρα- 

 ̂ δόθηκε στά ’Εργα τικά  Συνδικάτα. Τ ά  σοσια
λιστικά αυτά μέτρα δεν έπρόκειτο νά κρα
τήσουν καί πολύ για τί μέ τήν έναρξη τού

! ψυχρού πολέμου οί 'Αμερικανοί γίνονται μο
ναδικοί κυρίαρχοι. Ό  Μάκ "Αρθουρ, ό "Ασ- 

ί  τρος Μικάδος όπως τον λεν οί γιαπωνέζοι 
I γίνεται ό μοναδικός άφέντης ενός περήφανου 

λαού. Οί φασίστες ιδιοκτήτες τών κιν)κών 
τραστ αποφυλακίζονται καί «εις άνταμοι- 
δήν τών υπηρεσιών τους γ ιά  τήν πατρίδα* 
τούς προσφέρονται οί παλιές τους έταιρίες 
(ή αιώνια ιστορία τών απανταχού τής γής 

I «έθνικοψρόνων»).
Οί τεχνικοί τής «Τόχο» άρνούνται νά πα- 

I Ραδόσευν τήν έταιρία τους στά παλιά άφεν- 
ί τικά πού είχαν δικαστεί καί καταδικαστεί 
I Yja εγκλήματα κατά τού 'Έθνους. Ή  γιαπω- 
I ^ ικ η , λοιπόν, άστυνομία μέ τήν πρόθυμη 

«βοήθεια» τού αμερικανικού στρατού κατα
λαμβάνει μιά ωραία πρωία μέ έφοδο τά  στουν- 
τ,°  τής Τόχο. "Εγινε σωστή μάχη άλλά οί 
κινηματογραφιστές, άσσοι στον ψεύτικο πό- 
^μο καί κουμπούρες στον πραγματικό, υ
ποκύπτουν άμέσως.

ξαναρχίζουν οί μαύρες μέρες. "Οσοι άρ- 
Vo°^rcci νά υπογράψουν δήλωση υποταγής 

Ιστούς Ισχυρούς τών τράστ γράφονται στον 
μαυροπίνακα καί μένουν άνεργοι. Ή  μονο
πωλιακή Τόχο ελπίζει νά τούς κάμψει σύν- 

μέ τήν πείνα. "Ομως έπεσε ελαφρώς 
Κ τ*  ατούς υπολογισμούς της. Γιατί οί άπό-

βλητοι κινημοΓΓογραφιστές, Οργανωμένοι καί 
πειθαρχημένοι άρχίζουν μιά επική άντίσταση 
χωρίς προηγούμενο. Μέ τήν βοήθεια τών συν
δικάτων, τών Δήμων, τών οργανώσεων Ειρή
νης καί κυρίως μέ τήν οικονομική εισφορά 
τού λαού —  γ ιά  πρώτη φορά στήν ιστορία 
τού κιν)φου —  άρχισαν νά γυρίζουν πυρε- 
τωδώς ταινίες-καταπέλτες. Πρόκειται γιά  τήν 
πασίγνωστη «ανεξάρτητη γιοστωνέζικη παρα
γωγή* ή όποια τό 1950 εγκαινιάζει τή Χρυ
σή Ε π ο χ ή  τού Γιαπωνέζικου Κινηματογρά
φου. Οί μεγάλες έταιρίες είναι έτοιμες νά 
χρεωκοπήσουν. 'Ο  ανεξάρτητος προοδευτι
κός κιν)ψος μονοπωλεί τή γιοστωνέζικη άγο- 
ρά. Οί 6 μεγάλες έταιρίες μπροστά στον 
κίνδυνο τής χρεοκοπίας άναγκάστηκαν νά γ ί
νουν διαλλακτικότερες: όχι μόνο ξαναδέχτη- 
καν τούς «κομμουνιστές* κινηματογραφιστές 
άλλά αναγκάστηκε^ νά γυρίζουν καί «κομ
μουνιστικές* ταινίες μιά καί τό όσταιτούσε 
ή μόδα κ’ ήταν ό άσφαλέστερος τρόπος νά 
ξαναγεμίσουν τά  άδεια χρηματοκιβώτιά τους.

Μιά απόδειξη γ ιά  τό πόσο οι καπιταλι
στές είναι πάντα ελάχιστα ευαίσθητοι σέ 
ιδεολογίες.

Τό (άνοιγμα προς τ ' αριστερά άρχισε πρώ
τη ή έταιρία «Σοσίκου* μέ τήν «Ίοστωνική 
τραγωδία» τού Κινοσίτα.

Τ ά  περισσότερα άριστουργήματα τού για 
πωνέζικου κιν)φου παρήχθησαν κατά τήν -πε
ρίοδο τών άνεξαρτήτων: «Τά παιδιά τής Χ ι
ροσίμα* τού Κοτνέτο Σίντο, τά «Πλοία τής 
κόλασης* τού Γιαμαμούρα, ή «’Ανήλιαγη 
συνοικίο» τού Γιαμαμότο, τό «Βάδισε μόνη 
της στή γή* τού Φύμιο Καμέι. Ό  Κουροσά- 
βα δέν έγινε ποτέ άνεξάρτητος άλλά διέ- 
βρωσε άπό' μέσα τήν έταιρία στήν όποία 
δούλευε. "Υστερα ά π ’ τήν ποτγκόσμια επιτυ
χία  τού «Ρασομόν» καταφέρνει πάντα να επι
βάλει τ ίς  δικές του άπόψεις στήν έταιρία ή 
όποία, γ ιά  νά μή χάσει μιά χρυσοφόρο δό
ξα υποκύπτει πάντα.

Στούς άνεξαρτήτους είχαν προσχωρήσει 
καί οί κινηματογραφιστές τής παλιάς φρου
ράς κ' ή παρουσία τους έδοσε κύρος καί 
δύναμη στο προοδευτικό κίνημα. "Ετσι, ό 
Γκόσσο μέ τό «Τέσσερα τζάκια* ό Ναρούζε 
μέ τή «Μάννα* καί ό μέγας Μιζογκούτσι μέ 
τό «Παραμύθια τού χλωμού φεγγαριού* δί-



νοι/ν γ ιά  μια άκόμα φορά τό παρόν στο 
στρατευμένο κινηματογράφο.

Σήμερα, μόνο ό Κανέτο Σίντο  παραμένει 
άνεξάρτητος. "Ολοι ο\ άλλοι άπορροφήθηκαν 
ά π ’ τις έταιρίες άφού προηγουμένως τις 
ανάγκασαν νά εκδημοκρατιστούν.

Την ηρωική αυτή περίοδο εμφανίζονται 
και καθιερώνονται περί τούς 15 σκηνοθέτες 
μεγάλης άξίας ά π ’ τους όποιους θ’ άναφέ- 
ρουμε τούς σπουδαιότερους:

Ό  Τ α ν τ ά σ ι  Ί  μ ά ι (γεν. 1912) 
είναι ένα γνήσιο και βίαιο ταλέντο. Έ χ ε ι  
μιά θαυμαστή αίσθηση της ατμόσφαιρας 
καί μιά παραδειγματική άκρίβεια στο ντο- 
κουμεντάρισμα. Είναι ό βασικός δημιουργός 
της τάσης πού ονομάσθηκε «γιαπωνέζικος νε
ορεαλισμός» καί πού έγκαινιάστηκε τό 1951 
μέ τήν ταινία του «Είμαστε ζωντανοί» ή ο
ποία άναφέρεται στήν άνεργία κατά τήν πε
ρίοδο τής ’Αμερικανικής κατοχής. Τό φιλμ 
αύτό χρηματοδοτήθηκε έξ ολοκλήρου από λαϊ
κές εισφορές. Τό  «Γύρισμα του κρίνου» (1 9 5 3 ) 
είναι σχεδόν ανυπόφορο στή σχληρότητά του 
κ’ εξακολουθεί νά παραμένει άξεπέραστο πρό
τυπο άντιμιλιταριστικοΰ κινηματογράφου. *0 
Ίμ ά ι  έχει στήν πατρίδα του τή φήμη καί 
τή δόξα λαϊκού ήρωα. Ποτέ κινηματογραφι
στής δέν δοξάστηκε τόσο άπ* τό λαό. ’Ανά
μεσα στήν πλούσια προσφορά του πού συνε
χίζεται ξεχωρίζουν άκόμα τό «Σκιές μέρα 
μεσημέρι» (1 9 5 6 ) καί τό «Κίκου καί Ί ζ ά -  
μου» (1 9 5 9 ).

Ό  Σ α τ σ ο υ ο  Γ ι α μ α μ ό τ ο  
(γεν. 1910) υπήρξε κατ’ άρχήν ηθοποιός. 
Πέρασε στή σκηνοθεσία τό 1935 άλλά ανέ
πτυξε τή μοτχητική του προσωπικότητα κατά 
τήν περίοδο των ανεξαρτήτων. Ή  «’Ανήλια
γη συνοικία» (1 9 5 3 ) καί τό «"Αδεια περιο
χή» (1 9 5 2 ) χαρακτηρίζονται απ’ τις πολύ 
προχωρημένες προοδευτικές ιδέες τους καί 
άπό ένα βίαιο καί πειθαρχημένο στύλ.

Μετά τή θύελλα

Οί παραπάνω κινηματογραφιστές διαμορ
φώθηκαν καί πρωτ ©παρουσιάστηκαν κατά 
τον πόλεμο ή άμέσως μετά κάτω από συνθή
κες έλάχιστα ευνοϊκές γ ιά  τήν άνάπτυξη τής 
τέχνης. Σ ιγά -σ ιγά  σταθεροποιήθηκε ή οικο
νομία τής χώρας, έδραιώθηκε ή βιομηχανία 
καί παγιώθηκε ή σημερινή κοινωνικοπολιτι- 
κή κοττάσταση πού άναφέραμε στήν είσαγω- 
γή μας. Σ το  καινούριο αυτό κλίμα, γύρω 
στά 1 9 5 6 -6 0  ντεμπουτάρει μιά καινούρια 
φουρνιά σκηνοθετών μέ έπικεφαλής τον Κομ- 
παγιάσι καί τον Ίτσ ικά β α . Πρέπει νά ξα- 
ναθυμίσουμε αυτήν τήν άπόλυτη κανονικότητα 
στό παρουσίασμα καινούριων κινηματογρα
φικών δημιουργών πού δίνει μιά θαυμαστή 

1 6 0  συνέχεια στήν Ιστορία τού γιαπωνέζικου

Ό  Κ α ν έ τ ο  Σ ί ν τ ο  (γεν. 1912) 
είναι ά π ’ τις μεγαλύτερες προσωπικότητες 
τού μεταπολεμικού γιαπωνέζικου κιν)φου. 
Ξεκίνησε σάν βοηθός τού Μιζογκούτσι καί 
εξελίχθηκε άργότερα σέ διάσημο σεναριστα* 
Τά  «Παιδιά τής Χιροσίμα» (1 9 5 3 ) είναι ή 
πρώτη του σκηνοθετική δουλειά καί τό άρι- 
στούργημά του. Μέ τό «Γυμνό νησί» γνωρί
ζει τήν ποτγκόσμια δόξα. "Οπως είδαμε, εί
ναι ό μόνος πού επιμένει νά δουλεύει άνεξάρ- 
τητα καί δέν υποτάχτηκε στις έταιρίες.

‘Ο Φύ μ ι ο Κ α μ έ ι (γεν. 1908) 
σπούδασε κιν)φο στή Μόσχα καί σύντομα έ
γινε γνωστός σάν ό καλύτερος Ίά π ω ν  ντο
κ ουμενταρίστας. Κατά  τον πόλεμο κλείστη
κε φυλακή γιατί τόλμησε νά γυρίσει ένα εί- 
ρηνιστικό ντοκυμανταίρ. Ή  κοώύτερη υέχρι 
σήμερα ταινία του είναι τό «Μιά γυναίκα 
βαδίζει μοναχή στή γή».

Ό Ά κ ί ρ α  Κ ο υ ρ ο σ ά β α  (γεν. 
1910) ανήκει στούς μεγάλους σύγχρονους 
κιν)κούς δημιουργούς. Τό 51 πήρε στή Βε
νετία τό Μεγάλο Βραβείο γ ιά  τό «Ρασομόν» 
γεγονός πού σημάδεψε τήν έναρξη τού ένδια- 
φέροντος τών Ευρωπαίων γιά  τό γιοτπωνέζικο 
σινεμά.

Ή  βία παίζει σημαντικό ρόλο στο έργο 
του άλλά αποτελεί πάντα εκδήλωση όργής 
καί διαμαρτυρίας κατά τής κοινωνικής άδι- 
κίας. Είναι βαθύτατα άνθρωπιστής μέ μιά 
κοτταπληχτική πλαστική αίσθηση πού υπηρε
τεί πάντα μιά συγκεκριμένη καί σαφή Ιδέα.

Ποωτοπαρουσιάστηκε στον κιν)φο τό 1940 
κι άπό τότε μ’ έναν κοώπαστικό ρυθμό ανέ
βηκε δλες τις  βαθμίδες τής έπιτυχίας. Άπ* 
τήν πλούσια φιλμογραφία του σημειώνουμε 
τις  ταινίες «€0  λυσσασμένοο σκύλος» (1949) 
«Ρασομόν» (1 9 5 0 ), «'Ο Ηλίθιος» (1951), 
«Νά ζεΐς» (1 9 5 2 ), «ΟΙ 7 Σαμουοάι» (1 9 5 4 ), 
«~Αν ξέραν τά πουλιά» (1 9 5 5 ), «Μάκβεθ» 
(1 9 5 7 ), «‘Ο υπόκοσμος» (1 9 5 8 ).

κιν)φου τόσο, πού ποτέ νά μήν παρουσιάζει 
κάμψη ή κόπωση.

Ό  Κ ό ν  Ί τ σ ι κ ά β α  (γεν. 1 9 ι5 λ
είναι μιά δυνατή άλλά άνιση προσω πικότη
τα. Ξεκίνησε μέ τό κινούμενο σκίτσο, πέρασή 
στήν κωμωδία καί βρήκε τον καλύτερο έαυ- 
τό του σέ ταινίες σκληρά άντιπολεμικες 
πως ή «Βιρμανική άρπα» (1956)
«Φωνές στήν πεδιάδα» (1 9 5 9 ). Στήν 
πη έγινε πολύ γνωστός μέ τήν « Ολύμπι
δα τού Τόκιο». ,

Ό  Μ α ζ ά κ ι  Κ ο μ π α γ ι  « ο  ι 
(γεν. 1916) κατέχει ένα πρωτότυπο ρε<ορ_ 
σκηνοθέτησε τή μεγαλύτερη μέχρι 
ταινία πού ή προβολή της κρατάει 
ρες, μέ τίτλο «’Ανθρώπινη κατασταση



(1 9 5 6 -6 1 ), τά  δυο πρώτα μέρη της όποιας 
προβλήθηκαν καί στην ‘Ελλάδα μέ τούς τ ίτ 
λους «’Αγάπη μέσα στην κόλαση», καί « Ό  
ήλιος δεν άνέτειλε γ ι ' αύτούς».

Πρόκειται για  μιά θαυμάσια σύγχρονη τρα
γωδία πού χει σά θέμα τις  φρικαλεότητες 
τού πολέμου. Με τό «Χαρακίρι» (1 9 6 3 ) γ ί 
νεται διεθνώς γνωστός καί προκαλεί θύελλα

ενθουσιασμού στους εύρωπαίους κριτικούς 
του κιν)φου πού στο πρόσωπό του χαιρετί
ζουν ένα μεγάλο δημιουργό, διάδοχο του Μι-
ζογκούτσι καί του ~Οζου. "Ομως ή τελευταία* 
του ταινία «Κβαϊντάν» προκάλεσε πολλές 
συζητήσεις καί άντιφοτπκές κριτικές στο τε

λευταίο φεστιβάλ τών Κ αννών.

-

-

Τ ά  τελευταία τέσσερα χρόνια μιά και
νούρια γενιά σκηνοθετών έπιβλήθηκε εύκολα 
μέ τό πάθος καί την ειλικρίνεια τής έκφρα
σης καί μέ τον υπεύθυνο προβληματισμό της. 
Την όνομάζουν γιαπωνέζικη νουβέλ βάγκ, 
μάλλον άστοχα, γιατί τά  «κύματα» στον 
γιαπωνέζικο κινηματογράφο διαδέχονται τόσο 
κανονικά τό ’να τ ’ άλλο, ώστε 6ά ’ταν ά
σκοπο νά τά  χωρίσουμε σέ καινούρια καί 
παλιά. ‘Ωστόσο, υπάρχει ένα κοινό στοι
χείο πού ενώνει όσους άνήκουν στή «νου
βέλ βάγκ»: ή όξύτατη άλλά καλόπιστη
κριτική τών κλασικών τού γιαπωνέζικου κιν) 
φου. Κανείς νέος κινηματογραφιστής δεν εί
ναι ικανοποιημένος α π ’ την προσφορά τών 
παλιότερων γενεών. Παρ’ ολ: αυτά όλοι τους 
δέχονται κι άναγνωρίζουν σάν δασκάλους, 
τουλάχιστον τον Μιζογκούτσι καί τον "Οζου. 
Θεωρούν τη γαλλική νουβέλ βάγκ κούφια, 
φορμαλιστική κ ιδεολογικά άπροσανατόλιστη 
ένώ άντίθετα θαυμάζουν τό νέο Πολωνικό 
κιν)φο καί τον προβάλλουν σάν πρότυπο γιά  
μίμηση. Ό  δικός τους όμως προβληματ.σμός 
παραμένει άπόλυτα έθνικός καί συνεπής στήν 
παράδοση της κοινωνικής έρευνας.

Ό  Σ  ο έ ι Ί  μ α μ ο 6 ρ α  (γεν. 
1926) θά μπορούσε νά θεωρηθεί σάν αρχη
γός τού νέου κύματος χωρίς αυτό νά σημαί
νει πώς ξανοίχθηκε σέ εντελώς καινούριες 
αισθητικές φόρμες ή πώς είσήγαγε καινούρ
γιους τρόπους στο σύστημα παραγωγής. 
‘Απλώς είναι ό παλιότερος άνάμεσά τους.

Μόλις τελείωσε τις πανεπιστημιακές του 
σπουδές άντελήφθηκε πώς ή άκαδημαίκή καρ- 
ριέρα όδηγεΐ σ ’ έναν άνόητο εφησυχασμό. 
Την έγκατέλειψε, λοιπόν, κ5 έγινε βοηθός 
τού "Οζου. Σ έ  συνέχεια, έγραψε μερικά ά- 
ξιόλογα σενάρια καί πέρασε στή σκηνοθεσία 
τό 1958. Παράλληλα, άοτχολείται μέ τή θε
ρμική  σκηνοθεσία καί τή συγγραφή θεατρι
κών έργων.

Τό στυλ του εΤναι αυστηρά ντοκυμαντε- 
Ρίστικο καί στον ιδεολογικό του προβλημοπτ- 
°μό ακολουθεί μιά συνεπή μαρξιστική γραμ- 
Μη. Τά  θέματά του χαρακτηρίζονται άπό έ- 
νσν έντονο σεξουαλισμό πού άποτελεΐ, άπλώς 
Πρόσχημα γιά  νά περάσει τ ις  επαναστατικές 
Τσυ ίδέες. Γενικά, θεωρείται ά π ’ τούς σοβα- 

Ρ^τερους καί «σοφότερους» νέους σκηνοθέ- 
Ά π ’ τή μέχρι σήμερα προσφορά του 

^εχοορίζουν τό «Κορίτσια καί γκάγκστερς» 
I  ■ 1961) καί τό θρυλικό « Ή  γυναίκα έντομο»

Τό νέο κύμα
(1 9 6 3 ) πού αναστάτωσε πρόσφατα τούς 
Ευρωπαίους κριτικούς.

Ό  Χ ι ρ ό σ ι  Τ ε σ ι γ κ α χ ά ρ α  
(γεν. 1927) σπούδασε ζωγραφική στή Σ χ ο 
λή Καλών Τεχνών τού Τόκιο. Τό 53 έγκατέ- 
λειψε τά  πινέλλα κ ’ εντελώς συμπτωματικά 
μπήκε στον κιν)φο κατ’ άρχή σάν βοηθός 
σκηνοθέτου καί έν συνεχεία σάν όπερατέρ.
Τήν πρώτη του ταινία τή γύρισε τό 60 κι άπό 
τότε άφοσιώθηκε μέ πάθος στον κιν)φο τον 
όποιο θεωρεί σάν «τό καθολικότερο έκφρα- 
στικό μέσο τού καιρού μας».

Μέ τή «Γυναίκα τής άμμου» άπέκτησε 
ξαφνικά μιά παγκόσμια δόξα κ ’ έγινε σχε
δόν μυθικό πρόσωπο. Βαθύτατα απαισιόδο
ξος κι άριστοκρατικός μοιάζει σά νά κοιτάει 
τον κόσμο μέ τηλεσκόπιο. « Ή  ήττα μ έκα
νε νά χάσω κάθε έλπίδα γιά  τό μέλλον. 
‘Ολόκληρη ή γενιά μου χαράχτηκε βαθειά . 
α π ’ τήν απελπισία καί τό μίσος γιά  τήν κοι
νωνία. Γ Γ  αυτό άχριβώς άρνούμαστε νά σκε- 
φτούμε ή νά δούμε τά πράγματα μέ καλή 
πίστη».

Ή  βιοθεωρία του περικλείνεται στά παρα
πάνω λόγια.

Ή  «Γυναίκα τής άμμου» είναι ή -περισσό
τερο άγχω ΐΊκή ταινία πού βγήκε μεταπολε
μικά ά π ’ τά γιαπωνέζικα στούντιο. Ω στόσο, 
σάν κατασκευή καί σάν ειλικρινής πρόθεση 
είναι, άναμφισβήτητα, άριστούργημα. Οί 
Ευρωπαίοι συνάδελφοί του πού άσχολούνται 
μέ τή στχέση συνειδητού καί υποσυνειδήτου 
θά 'χουν πολλά νά διδαχθούν άπ' αυτόν τον 
άπελπισμένο ανατολίτη φιλόσοφο.

Στήν ίδια «χαμένη» γενιά άνήκει κι ό 
Ν α γ κ ί ζ α  Ο σ ί μ α  (γεν. 1932) 
πού ώστόσο κατάφερε νά ξεπεράσει τό πλέγ
μα τής ήττας καί νά δόσει μερικές ταινίες 
μέ ειλικρινή άνθρωπιά καί συγκροτημένη 
αισιοδοξία. «Μπροστά ά π ’ τον πόλεμο μάς 
είχαν διδάξει πώς ή Ια π ω νία  είναι, χωρίς 
καμιά άμφιβολία άήττητη κι άνώτερη άπ' ό
λα τά  έθνη. Ό  τρόπος μέ τον όποίο είσπρά- 
ξαμε τήν ήττα μάς έδοσε νά καταλάβουμε 
πώς γιά  νά άναγεννηθούμε θά ’πρεπε ν’ άνα- 
θεωρήσουμε ριζικά ό,τι μάς σφηνώσαν στο 
κεφάλι μέ τό ζόρι καί νά άποκτήσουμε μετα
ξύ μας μιά όσο γίνεται στενότερη έπαφή».
Αυτές οί απόψεις του αποτελούν καί τό ιδεο
λογικό βάθρο τών έργων του «Σκληρός μύ- 
θος τής νιότης» και «"Ένα ζώο γ ιά  σφάξι
μο». Στή  φόρμα μπορούμε να βρούμε μιά κά- 161



ποια επίδραση α π ’ τό Ροσσελίνι ειδικά, 
καί γενικότερα ά π ’ τον Ιταλικό νεορεαλισμό.

Ό  Κ ί ρ ι ο  Ο ύ ρ α γ ι ά μ α  (γεν. 
1930) άρχισε ν' άσχολεΤται μέ τον κιν)φο τό 
62, μόλις τελείωσε τ ίς  πανεπιστημιακές του 
σπουδές. "Εκανε μέχρι σήμερα δυο Αξιόλο
γες ταινίες, τό «Κλαίω κάβε μέρα* καί τό 
«Κουπόλα*. Καί σ ’ αυτόν υπάρχει μια νεορ- 
ρεαλιστική έπίδραση άλλά δασικά κυριαρ
χούν στο έργο του τά παραδοσιακά γιαπω
νέζικα στοιχεία καί κυρίως ένας συγκερασμός 
του στυλ Μιζογκουτσι καί *Όζου.

Ό Σ ο υ σ ο ύ μ ο υ  Χ ά ν ι  (γεν. 
1928) ξεκίνησε σαν δημοσιογράφος καί κα
τέληξε στον κιν)φο τό 61. Ή  μέχρι σήμερα

Τό σύστημα παραγωγής
Ό  γιαπωνέζικος κιν)φος είναι προσαρμο

σμένος στα χολλυγουντιανά πρότυπα σ ’ δ,τι 
άφορα την όργάνωση της παραγωγής, ή όποια 
μσνοπωλεΐται άπό πέντε μεγάλες έταιρίες. 
Ή  κάθε μιά ά π ’ αυτές έχει τίς δικές της αί
θουσες καί τό δικό της δίκτυο διανομής. 
"Ετσι, τά  περιθώρια δράσης των μικρών —  
ή Ανεξαρτήτων —  εταιριών περιορίζονται 
στο ελάχιστο. Οί «5 μεγάλοι*, δπως καί στό 
Χόλλυγουντ, είναι έντεταγμένοι σέ ευρύτερα 
τράστ, καί σέ τελευταία ανάλυση ό γιαπωνέζι
κος κιν)φος ελέγχεται απ' δλα τά μεγάλα μο
νοπώλια καί τό τραπεζιτικό κεφάλαιο. Ω σ τ ό 
σο, οί γιαπωνέζοι κεφαλαιοκράτες εΤναι λιγότε
ρο ευαίσθητοι άπ* τούς Αμερικανούς σ* δ,τι 
αφορά τον «κομμουνιστικό κίνδυνο* καί τά 
ήχηρά παρόμοια. ΕΤναι πάντα πρόθυμοι να 
γυρίσουν άκόμα καί κοθαρά μαρξιστικές 
ταινίες άν αυτό θά τούς εξασφάλιζε εισι
τήρια. Γ Γ  αυτό ακριβώς τό λόγο ό γιαπωνέζι
κος κιν)φος δεν έπαψε νά μάς έκπλήσσει μέ 
ταινίες περισσότερο ή λιγότερο προοδευτικές 
καί συχνά, ανοιχτά σοσιαλιστικές.

Ή  Ανυπαρξία τής λογοκρισίας εΐναι ή 
δεύτερη αιτία τής άνθισης, τού γιοπτωνέζικου 
σινεμά. Τό κράτος μεταπολεμικά δέν έπεμδαί 
νει ποτέ στη λογοκρισία. Υπ ά ρ χει βέβαια 
μιά σχετική επιτροπή άλλά άποτελεΐται μόνο 
άπό παραγωγούς, οτκηνοθέτες, δημοσιογρά
φους καί κριτικούς. Ή  άρμοδιότητά της πε
ριορίζεται σ ’ ένα εΤδος οώτολογοκρισίας μέ 
κριτήρια καθαρά εμπορικά. Ή  επιτροπή Α
πορρίπτει συστηματικά δ,τι Αντίκειται στά  
άμεσα συμφέροντα τών εταιριών καί δέν 
νοιάζεται καθόλου γ ιά  την Απώτερη προστα
σία  τών κατεστημένων συμφερόντων. Γ  ιατί 
οί γιοστωνέζοι καπιταλιστές είναι βαθειά πε
πεισμένοι κι άς μην τό όμολογούν πώς κάθε 
προσπάθεια σταματήματος του Ιστορικού γ ί
γνεσθαι είναι χαμένος κόπος. Περιορίζονται 
λοιπόν στό «δ,τι Αρπάξουμε σήμερα* καί δέν 
δίνουν πεντάρα γ ιά  τό «μέλλον τής έλεύθε- 
ρης οίκονομίας*.

Ή  παραγωγικότητα τού γιαπωνέζικου κιν) 
162 φου βρίσκεται στην έντελώς πρώτη γραμμή διε-

παραγωγή του είναι τέσσερις ταινίες μεγά
λου μήκους καί πέντε κούρ-μετράζ. Φανα
τικός θαυμαστής τού Φλάερτυ καί τού Ροσελ- 
λίνι μετέφερε μ’ επιτυχία τά  διδάγματά τους 
στον κιν)φο τής πατρίδας του. Τό  ντοκυμαν- 
τερίστικο στύλ εΤναι ιδιαίτερα φανερό στις 
ταινίες «Έκεϊνος κ' εκείνη* καί «Μπάντ 
Μπόυς*.

Τ ά  όνόματα πού άναφέραμε δέν έξαντλουν, 
φυσικά, τον κατάλογο τών άξιων κινηματο
γραφιστών. ΕΤναι, απλώς διαλεγμένα έτσι, 
ώστε νά δίνουν μιά ιδέα τής ποικιλίας στή 
φόρμα καί τοΰ πλούτου στον προβληματισμό.

θνώς. Στήν περίοδο 1 9 5 6 - 1959 ή ετήσια 
παραγωγή κυμαινόταν στις 450— 550 ται
νίες. Τό  59 Αρχίζει ή οικονομική κρίση πού 
όδηγεΐ στή χρεωκοπία τό 1961 μιά Απ' τίς 
έξι μέχρι τότε μεγάλες εταιρίες. Τό  1964 
τά  εισιτήρια πέφτουν κοττά 62% σέ σχέση 
μέ τό 1959. Τ ά  τελευταία τέσσερα χρόνια 
κλεΐσοτν 2546 κινηματογραφικές αίθουσες οί 
όποιες μεταβλήθηκαν σέ κέντρα στρήπ-τήζ.

Σ τ ά  πρώτα χρόνια τής κρίσης οί έταιρίες 
αύξήσαν τήν παραγωγή τους προσπαθώντας 
νά προσελκύσουν πελατεία μέ τήν ποικιλία 
τού θεάματος. Προσφέραν στό κοινό, δυο, 
τρεις καί συχνά τέσσερις ταινίες μέ τό Τ-. 
διο είσιτήριο. Οί παραγωγοί υποχρέωναν 
τούς σκηνοθέτες νά γυρίζουν μιά ταινία κά
θε βδομάδα καί κάποτε, κάθε τρεις μέρες. 
Γεγονός πού οδήγησε, φυσικά, σέ πτώση 
τής ποιότητας.

Ή  κρίση Αποδίδεται έν μέρει στό συνα
γωνισμό τής τηλεόροτσης άλλά ή βασική αί
τια  εΤναι ή πτώση τού βιοτικού έπιπέδου. 
ΕΤναι γνωστό πώς τά  εισιτήρια τών θεαμά
των αυξάνονται άντιστρόφως Ανάλογα μέ τόν 
τιμάριθμο.

Φυσικά, ή αύξηση τής παραγωγής δχι μόνο 
δέν διόρθωνε άλλά έπέτεινε τό κακό. Τό  δδ~ 
λωμα τών 4 ταινιών μέ τό ίδιο είσιτήριο Αντί 
νά προσελκύσει θεοαές έδιωξε κι άλλους.

Επ ί πλέον τό 1964 ένα καινούριο γε
γονός επιδείνωσε τήν κρίση. Μέχρι τότε οι 
νόμοι άποίγορεύαν τήν Ανεξέλεγκτη εισα
γωγή κιν)κών ταινιών. Τό 64 οί προστατευ
τικοί γιά  τήν εθνική παραγωγή νόμοι 
γήθηκαν καί οί αίθουσες καταχλύσθηκαν ΑπΟ 
ξένες ταινίες. Οί 5 μεγάλες έταιρίες γιά  vet 
ανταπεξέλθουν στόν συναγωνισμό καταφυγή 
στις υπερπαραγωγές ενώ παράλληλα με Ρ,α 
κρυφή σύμβαση μεταξύ τους μείωσαν την 
παραγωγή. “Ετσι, τό 1964 ή παραγωγή 
φτει στις 274 ταινίες. Δηλαδή ττοφονσιαζρ* 
μιά μείωση 58 ταινιών σέ σχέση μέ τήν προ
ηγούμενη χρονιά. Παρ’ δλ* σύτά και. ο 
ελιγμός αποδείχθηκε λανθασμένος. Οι «Ρ®"



γάλοι» γ ια  μια φορά άκόμα καταφεύγουν 
σ τις  μεθόδους των άνεξαρτήτων που είναι 
οΐ μόνοι κερδισμένοι άπ* την κρίση μια καί 
τα  τράστ ρίχνοντας την παραγωγή τους εί
ναι αναγκασμένα ν’ άγοράζουν τίς ταινίες 
των άνεξαρτήτων για  νά συμπληρώνουν τά 
προγράμματα. * Υστερα, μάλιστα, άπ* την 
απρόσμενη κολοσσιαία έμπορική έπιτυχία 
της «Γυναίκας της άμμου» του Τεσιγκσχάρα 
τό κύρος των άνεξαρτήτων άρχίζει νά ξανα- 
νεβαίνει.

01 καινούριες έπιτυχίες των άνεξαρτήτων 
είχαν καί μιά άλλη συνέπεια. Μέχρι τό 64 
οί κινηματογράφοι πρώτης προβολής φυλά
γονταν αποκλειστικά γιά  τίς ξένες ταινίες 
ένώ οί γιοατωνέζικες περιοριζόταν σ τις μι
κρές συνοικιοεκές αίθουσες. Ή  «Γυναίκα τής 
άμμου» είναι ή πρώτη γιοπτωνέζικη ταινία 
που κάνει τη θριαμβευτική της είσοδο στις 
αίθουσες α ' προβολής. Οί γιαπωνέζοι έκμε- 
ταλλευτές καταλαβαίνουν επί τέλους πώς ή 
πρώτη προβολή έξασφαλίζει βέβαια κέρδη 
καί βρίσκεται μ* αυτό τον τρόπο ένα πρόχει
ρο φάρμακο γ ια  την κρίση. ‘Ωστόσο, αυτή 
συνεχίζεται καί τήν λύση γ ιά  πολλοστή φο
ρά τήν δίνουν οι άνεξάρτητοι μέ τίς σουπερ- 
σεξουαλικές ταινίες τους. Οί άνεξάρτητοι γ ιά  
νά συνοιγωνισθούν τους μεγάλους καταφεύ
γουν σ  έναν άχαλίνωτο έρωτισμό που συχνά 
έγγίζει τά  δρια τής άπροκάλυπτης βίας καί 
του έρωτικού σαδισμοΰ. Οί υπέρ - έρωτικές 
ταινίες θριαμβεύουν παντού. Ή  κολοσσιαία 
έπιτυχία που είχαν οί «Μικρές ’Αφροδίτες» 
του Κούνδουρου στήν Ια π ω νία  είναι εύκολο

νά έξηγηθεΐ άν πάρουμε υπ* δψιν τήν έρωτο- 
κινηματογραφική μανία πού κοττέλαβε τους 
ίάπωνες τά τελευταία χρόνια κ* ή όποία π ά 
ει νά κατακλύσει καί τον Ευρωπαϊκό κιν)φο.

"Ομως τό σκάνδαλο ξεσπάει τον "Οκτώβριο 
του 64 καί ή άστυνομία κ* οί δημοτικές αρχές 
έπεμβαίνουν γ ιά  πρώτη φορά συστήνοντας, 
άπλώς, στους άνηλίκους νά μήν παρακολου
θούν «αίσχρά κατασκευάσματος. Πάντως ό 
κινηματογραφικός σεξουαλισμός στήν Ια π ω 
νία βρίσκεται σήμερα έν πλήρει έξελίξει κι 
άν δέν κατάφερε νά άπομακρύνει όριστικά 
τήν οικονομική κρίση, συνετέλεσε ωστόσο σε 
μιά σημαντική μείωσή της. Φυσικά, οί «με
γάλοι» έγκατέλειψαν τίς  υπερπαραγωγές καί 
πέσαν μέ τά μούτρα στα  σεξουαλικά θέματα 
μιά κι αυτά είναι, προς τό παρόν, τής μό
δας. "Οπως καί νά "χει τό πράγμα, αυτό πού 
είναι βέβαιο, είναι πώς ό γιαπωνέζικος κινη
ματογράφος όλοένα άπομακρύνεται άπό τά  
χολλυγουντιανά πρότυπα, σ' δ,τι άφορά τον 
τρόπο παραγωγής καί διανομής κ" ευθυγραμ
μίζεται μέ τό ευρωπαϊκό σύστημα παραγω
γής. Γεγονός, πού θά ’χει ίσως, άνυπολόγι- 
στες συνέπειες γ ιά  τήν -παραπέρα ανάπτυξή 
του.

Ή  κατάσταση, δπως διαμορφώνεται σήμε
ρα, ευνοεί Ιδιαίτερα τούς άνεξάρτητους, οί 
όποιοι, άναθαρρημένοι, ξαναρχίζουν τήν πα
λιά τους προσπάθεια γ ιά  τό σπάσιμο του 
μονοπωλίου των πέντε μεγάλων κινηματογρα
φικών έταιριών, πού ποτέ δέν τά  κατάφεραν 
νά έδραιώσουν άπόλυτα τήν οικονομική τους 
κυριαρχίοο

Κυκλοφόρησε
Δ η ρ ή τ ρ η  P a u to n o u A o u

ΟΙ Ι Δ Ε Ε Σ  Κ Δ Ι  Τ Α  Ε Ρ Γ Α
Δ ο κ ί μ ι α

•  31 δοκίμια κριτικής γιά τήν πορεία τής παλιάς καί τής νέας πεζογραφίας 
μας στήν τελευταία δεκαετία (1955 -1965).

•  Κρίνονται Ιργα των:
X. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ —  Π. ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ —  Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ —  ΣΤΡ. 
ΛΟΓΚΑ —  Κ. ΣΟΓΚΑ —  ΧΡ. ΛΕΒΑΝΤΑ — ΜΕΝ. ΛΟΓΝΤΕΜΗ —  θ. 
ΚΟΡΝΑΡΟΓ —  Δ. ΧΑΤΖΗ —  ΣΤΡ. ΤΣΙΡΚΑ —  Α. ΦΡΑΓΚΙΑ —  Λ. Ν. 
ΑΗΜΗΤΡΙΟΓ —  Γ. ΓΟΓΔΕΑΠ —  Α. ΝΕΝΕΔΑΚΗ —  Κ. ΚΟΤΖΙΑ —  Γ. 
ΜΑΓΚΛΗ —  ΔΙΔΩΣ ΣΩΤΗΡΙΟΙ —  ΟΜ. ΠΕΑΑΑ —  ΓΕΡ. ΓΡΗΓΟΡΗ 
—  ΣΠ. ΠΑΛΣΚΟΒΙΤΠ —  Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΓΛΟΓ —  ΡΕΝΟΓ ΑΠΟΣΤΟΛΙ- 
ΔΗ —  Β. ΒΛΣΙΛΙΚΟΓ —  Μ. ΚΟΓΜΑΝΤΑΡΕΑ —  Ν. ΚΑΣΔΑΓΛΗ —  Ρ. 
ΡΟΓΦΟΓ —  θ . ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΓ —  Α. ΚΟΤΖΙΑ κ. ά.
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Ή  εκθεοη έργω ν τοϋ Κ. Π αρθένη

Στήν αίθουσα τοϋ ΑΤΙ πρ χγματοποιήθηκε μι* 
Αναδρομική εκθεοη έργων ζωγραφικές τοϋ Κω- 
στή Παρθένη. Τα έργα του πού εκτέθηκαν είναι 
δλα πχληά καί γνωοτά, ανήκουν στήν Εθνική 
Πινακοθήκη και οέ διάφορες Ιδιωτικές συλλο
γές, και καλύπτουν δλες σχεδόν τίς περ.όδους 
τής δημιουργίας του. "Όπως είναι γνωστό δ 
καλλιτέχνης ζεΐ απομονωμένος στο σπίτι του, 
άντίκρι στην ’Ακρόπολη, καί κανείς δέ μπόρε
σε νά τον έπισκεφτεί καί να δει άν ζωγραφί
ζει καί προς ποια κατεύθυνση δδήγησε τα τε
λευταία έργα του. νΕτσι οΐ επισκέπτες τής έκθε
σης περιορίστηκαν στα πχληα έργα του, πού 
δπωσδήποτε έδωσαν μια συνθετική εικόνα τής 
προσωπικότητας τοϋ ζωγράφου.

Στα εγκαίνια τής έκθεσης, τήν Τετάρτη 26 
Ίχνουαρίού δ ζωγράφος Γιάννης Τσχρούχης, 
πού ϋπήρςε καί μαθητής του, μίλησε σέ μια πυ
κνή συγκέντρωση φιλοτέχνων στήν αίθουσα τής 
έκθεσης. Δημοσιεύουμε παρακάτω μια πλατεία 
περίληψη τής δμιλίχς του, πού ανάλυσε μέ 
γνώση τα κυριώτερχ χαρακτηριστικά τής τέ
χνης τοϋ ΙΙαρθένη.

«Είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς γιά  ζωγρα
φική καί μάλιστα δταν αυτός πού θά μιλήσει 
είναι ζωγράφος. ’Ακόμα δυσκολότερο δταν πρό
κειται νά μιλήσει γιά κάποιο σημαντικό ζωγρά
φο πού ύπήρξε καί δάσκαλός του. Ό  ζωγράφος 
πού θά αναλύσει τή ζωγραφική γιά  τόν κόσμο 
είναι σά νά τοϋ ζητοϋν νά μεταφράσει τί αι
σθάνεται σέ μιάν άλλη γλώσσα. Είναι αλήθεια 
πώς πάντα ζητάμε νά έξηγήσουμε τή ζωγραφι
κή. Νομίζω δμως πώς αυτό δέν είναι σωστό. 
Γιατί δέν ζητάμε νά εξηγήσουμε τή φιλολογία 
καί τή μουσική; θά έλεγα πώς ή ζωγραφική 
έχει κάτι τό τρομακτικό καί τό έντονο γιά  τόν

άνθρο>πο. Και μιλάει καλύτερα από όποιονδή- 
ποτε δμιλητή ή κριτικό τής τέχνης. Αλλά τΙς 
περισσότερες φορές ο! άνθρωποι δέν θέλουν νά 
τή ρωτήσουν. ΙΙάντα ο! άνθρωποι θέλουν νά 
λέει ή ζωγραφική κάτι παραπάνω άπ’ δ,τι 
λέει. Για τό λόγο αυτό λέμε πολλές φορές ά
σχετα λόγια γιά  νά εξηγήσουμε στους άλλους 
ένα έργο τέχνης. ’Αλλά τό έργο μιλά μόνο του 
καί δέν έχει ανάγκη από τή βοήθεια μας.

"Οσο γιά τόν Παρθένη ρωτήστε τον καί θά 
σάς απαντήσει ό ίδιος. Ό  Ποΐρθένης είναι έ
νας ζωγράφος τρομερά τεχνικός. Μετέφερε τά 
αισθήματα άπό τή γλώσσα τους στήν άνηλεή 
γλώσσα τής ζωγραφικής. Στον Παρθένη μπορού
με νά δούμε τούς παρακάτω ζωγράφους. Πρώ
τα ένα μεγάλο φυσιολάτρη. Αύτό είναι τό κύ
ριο γνώρισμά του. ΤΙ ζωγραφική του άρχίζε* 
άπό τό ύπαιθρο και τήν αγάπη του γιά τή φύ
ση. Θυμίζει πολύ τό Γερμανό τοπειογράφο 
Φρίντριχ. Ξέρουμε άλλως τε πόσο συχνά ξεκι
νούσε πολύ πρωί άπ’ τό σπίτι του, γιά  νά προ
λάβει ένα φωτεινό έφφέ. 'Ύστερα βρίσκουμε έ
να ζωγράφο κλασικιστή, έν γνώσει του δμως 
ότι ό κλασικισμός έχει παρέλθει. 3 I

Τό στοιχείο πού νομίζω δτι μπορεί νά ά- 
ναλυθεί είναι τούτο. Βλέπουμε δτι αρχίζει μ£ 
τήν παρατήρηση τή: φύσης, καί προσπαθεί να 
φτάσει μέσα άπό τό τόπε: ο σέ μιάν ήθική, οε 
μια συμβολική ζωγραφική. Φτάνει έτσι δ Παρ
θένη; σε μιάν εποχή νεοκλασικισμού,^ νεοανθρω- 
πισμοϋ. Πραγματοποίησε πρώτος αυτός *αν » 
τήν επαφή μέ τήν αττική γή. Νομίζω 
αύτό έπαιξε μεγάλο ρόλο ή όπτική του 
φή μέ τήν ’Ακρόπολη, τό κέντρο αύτό τοΟ 
νισμοϋ. Δημιουργεί έτσι ένα τρίτο δικό 
κλασικισμό, έναν αττικισμό.



01 μεταεμπρεσιονιστές ζωγράφοι 6δήγησαν ώς 
τα άκρα τό δίδαγμα του Σεζάν κ* έφτασαν 
έτσι στή σύνθεση, στήν αφήγηση πού πραγμα
τοποίησαν ο! "Αγγλοι προραφαηλιχοί ζωγράφοι. 
"Ενας κλασικισμός από τήν αίσθηση τού φω
τός είναι ή σημαντικότερη προσφορά τού Παρ- 
θένη.

Στα πρώτα τοπεία του βρίσκει κανείς μιάν 
αντανάκλαση του φωβισμοΟ. ’Αργότερα δμως μέ
σα από τόν πρώτο αυτό φωβισμό δίνει τοπεία άν- 
τιφωβιστικά. Είναι μεγάλα τοπεια μέ σύννεφα, 
κλασικιστικό ύφος καί βυζαντινίζοοσες συνέ
σεις. Αυτό αποτελεί έναν νέο προσανατολισμό, 
που γίνεται μέ μέσα σκληρά καί μιαν απομά
κρυνση από τό υπερβολικό χρώμα. Σιγά - σιγά 
δ φοβισμός και ό διακοσμητισμός ΟποχωρσΟν 
καί φτάνει στά χρώματα τής ελληνικής φύ
σης. 5Από τίς -κυρίες προσφορές του είναι καί 
τό δτι έδωσε τήν πειθαρχία στόν τόνο καί στη 
σύνθεση.

Ή  μεταεμπρεσιονιστική εποχή είναι εποχή 
επιστροφής στό σχέδιο. ΤΗταν βέβαια αδύνατο 
νά γυρίσουμε στό σχέδιο του Ραφαήλ ή τού 
Ρέμπραντ. Υπάρχει ένα νέο σχέδιο πού βγαί
νει μέσα από τόν εμπρεσιονισμό. Μεταεμπρεσιο- 
νισμός σημαίνει σχεδιάζω. "Ετσι καί 6 Παρ- 
θένης προσπαθεί δπως δλοι οί ζωγράφοι μετά 
τόν εμπρεσιονισμό, να βρε: ένα καινούριο σχέ
διο. Κύριο χαρακτηριστικό τής προσπάθειας του 
αυτής είναι ή όχι σωστή απεικόνιση τού όγκου.. 
Μέ τόν τρόπο αυτό έσκανδάλισε τούς ακαδη
μαϊκού; σχεδιαστές μέ τή ζωγραφική των δύο 
διαστάσεων. "Εφερε στ ή δουλειά του τήν αί
σθηση τής γλυπτικής φόρμας. Παρ’ δλ3 αύτά 
οί φιγούρες του είναι από αιθέρα, δπως π.χ. 
εκείνη ή Ά ρτεμις, δχι από σάρκα καί οστά. 
Άπό τό τοπείο φτάνει στή φιγούρα. Τά πρό
σωπα, τά σώματα είναι συνέχεια του τοπείου, 
βγαίνουν μέσα απ’ τή λατρεία τού τοπείου, άπ’ 
τήν άτμόσφαιρά του άπ3 τό φώς. Κάνει συνθέσεις 
άλληγορικές δπου οί φιγούρες του δποτάσσονται 
στόν αυστηρό νόμο τού τοπείου. Λέν δπάρχει 
εδώ ό νόμος τού κλασικισμού πού φτάνει μέ ά
ξονες. Λέν είναι ένας σχεδιαστής ή είκονογρά- 
φος ό Παρθένης, κάνει έναν κόσμο άπό χρωμα
τικές αντιθέσεις. Ή  ζωγραφική του φτάνει 
σέ μια συμπύκνωση πού θυμίζει ανάγλυφο.

Ό  Παρθένης δημιούργησε μέ τό ταλέντο του 
έναν μεγάλο ενθουσιασμό. "Εφερε αλλαγή στήν 
έλληνική ζωγραφική τήν επηρεασμένη από τό 
Μόναχο. "Εφερε χρώμα καί πιό πολύ σχέδιο. 
Ή  γραμμή πού είχε γεννηθεί έδώ στά παληά 
χρόνια ξανάρθε πάλι μέσα στήν έλληνική τέ
χνη. Μέ τό έργο του βρίσκεται έτσι σέ αντίθε
ση μέ τούς άλλους ζωγράφους πού είδαν ευχά
ριστα γλυκά χρώματα, αραβουργήματα γραμμών, 
~ού παράλειψαν νά εκτιμήσουν τήν συνέπεια 
γραμμής - χρώματος καί χρώματος - γραμμής. 
*0 Παρθένης προσπάθησε να συλλάβη τό άπια- 
C‘o, -ό πολύτιμο αττικό αίσθημα, καί σ’ αυτό 
δεν μοιάζει μέ τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό

αποτελεί καί τό μεγάλο δίδαγμα τού Παρθένη. 
Καί ενώ κάνει μια ζωγραφική πού 6 μέσος 
«ύρωπαίος ονομάζει διακοσμητική ζωγραφική 
βάζει μέσα εκείνο πού νοιώθει ακόμα κι ένας α
πλός άνθρωπος δταν περνά κάτω άπό τήν Α 
κρόπολη. "Αν δέν νοιώσουν οί "Ελληνες τό δί
δαγμα τής τέχνης τού Παρθένη δέ μπορούν νά 
πάρουν μέρος στήν κοινή αγορά τής τέχνης πού 
έχει αρχίσει πολύ πρίν άπό τήν κοινή αγορά 
που ξέρουμε.

Οί τεχνοτροπίες παρέρχονται, μένει δμως ή 
αίσθηση πού κλείνει τό έργο τέχνης. "Ετσι π .χ . 
καί δ Πουσέν πού ήταν μαθητής τής τρεχού- 
σης διακοσμητικής ζωγραφικής τής ‘Ιταλίας. 
Μέσα άπό τά κόλπα καί τίς προσαρμογές του 
σ’ αυτές τίς τρέχουσες απαιτήσεις βλέπει τήν 
ουσία τής γαλλικής διαφάνειας. Τα μάγουλα, 
τά στήθη, τά χέρια, άπό τίς φιγούρες τού Που
σέν μάς μιλούν γ ι’ αυτή τήν άκρίβεια τών 
Γάλλων, πού δέν έχει σκληρότητα.

"Ετσι τά είδε τά πράμματα καί δ Παρθένης 
στήν πρώτη περίοδο τής φωβιστικής, δπως καί 
οί άλλοι "Ελληνες. Στή δεύτερη γίνεται έ
νας σκληρός τεχνίτης δπως οί βυζαντινοί καί 
οί μωσαϊστές, χωρίς καμιάν αισθηματολογία. 
Στά ώριμα έργα του ή κλίμακα τών χρωμάτων 
φτωχαίνει, περιορίζεται στά γεώδη, ανακαλύ
πτει τήν αττική λεπτότητα είτε κάνει ένα κα
νάτι είτε τόν ’Αθανάσιο Διάκο.

"Ομολογώ πώς έμαθα πολλά τεχνικά πρά
γματα άπό τόν Παρθένη, άπό τήν ποιοτική προσ
φορά του, αρκεί νά τήν βλέπει κανείς. "Οταν 
έγινε καθηγητής στό Πολυτεχνείο, δλ’ αύτά 
που δίδασκε δέν ήταν βέβαια πρωτότυπα. Πρω
τότυπη ήταν ή αυστηρότητα πού εφαρμοζόταν 
για πρώτη φορά στήν Ελλάδα. Ή  ατμόσφαιρα 
τής Σχολής έγινε σχεδόν στρατιωτική. "Οχι 
πράγματα άρτίστικα καί περίπου. Για 2 - 3  βδο
μάδες διαρκούσε τό σχεδίασμα μέ τό κάρβου
νο. "Ύστερα γινόταν ή επιλογή τών απαραι
τήτων γραμμών, σύμφωνα μέ τό μοντέλλο. Με
τά τό σταμπάρισμα στό μουσαμά μέ τό καρμπόν. 
Κ5 ύστερα ερχόταν δ χρωματισμό; πού διαρκούσε 
3 - 4  εβδομάδες. "Επαψε να ύπάρχει δ άρτίστι- 
κος τρόπος δουλειά; πού μιμούνταν τήν πινελιά 
τού δασκάλου. Ό  Παρθένης ήθελε νά μάθουν οί 
μαθητές του πώς τό χρώμα μετριέται, δτι είναι 
ζήτημα αναλογιών δπως καί τό σχέδιο καί πώς 
μπορούμε να τό μετράμε δπως κι αυτό. ΤΗταν 
περήφανος δτι δίδασκε κλασική τέχνη, καί οί 
μαθητές του δτι διδάσκσ/ταν επαναστατική τέχνη. 
Κατεδίκαζε τήν απομίμηση τής ζωγραφικής, 
μιας έποχής, μιας τεχνοτροπίας, όχι δμως καί 
τή μάθηση άπό εποχές. Άπό τούς μαθητές του 
ζητούσε τήν έκφραση τού ταλέντου τους καί δχι 
τόν παπαγαλισμό τής διδασκαλίας του.

Ή  ζωγραφική τού Παρθένη είναι εύγλωττη 
καί μέ άπλό συντακτικό. Σάς άφήνω χρόνο νά 
τήν κυττάζετε. θά  μάθετε περισσότερα, παρά 
άκουγοντάς με».

Π.



Ή  εκθεση τω ν όχτώ

’Οχτώ νέοι "Ελληνες καλλιτέχνες, πού ζοϋν 
κι έργάζσνται στό εξωτερικό, ατό Παρίσι οί πε
ρισσότεροι, σέ μιαν όμαδική έκθεσή τους, στ ή 
γνωστή γκαλερί *Άστορ, παρουσίασαν έργα τους, 
τα περισσότερα σχέδια σέ μαύρο - άστρο ή σέ 
έλαφρια δλη. Είχαμε έτσι την εύκαιρία να δού
με σ' ένα πρόσφατο σχέδιο τΙς αναζητήσεις 
του:, καί μάλιστα στό σχέδιο, τού παραδέχον
ται δλοι, λίγο - πολύ, πώς είναι ή ραχοκοκκα- 
λ ιχ  ενός έργου.

*Απ* τούς ζωγράφους τής έκθεσης δ Περδικί- 
δης, ξχναβρήκε τήν ανθρώπινη μορφή, γερά 
κι άνετα σχεδιασμένη μέσα σ3 ένα άφηρημένο 
συμβατικό χώρο, κι έγραφε μέ μιαν υπολογι
σμένη κίνηση τΙς μορφές του σαν ενεργητικά 
σχήματα μέσα στις συνθέσεις του. Σέ μερικά 
σημεία τά σχήματά του κατάληξαν πάλι σέ μι
κρά γραφικά περιστατικά τού ήταν έξω ατό την 
οπτική κλίμακα των μεγάλων σχημάτων του, 
και βέβαια δεν κινήθηκαν άπ3 την προσθήκη 
τους περισσότερο. 01 μονοτυπίες του μέ υλη βα
ρεία καί δυνατή, απομακρύνθηκαν άπ3 τή λε
πτή χρωματική του αίσθηση των τελευταίων με
γάλων του έργων. "Ολο του τό έργο είχε καί 
μιαν ανθρώπινη πνοή καί μια μορφολογική ά
νεση.

f0  Γαΐτης κινήθηκε στον Ιδιο χώρο όπως 
καί στήν τελευταία εργασία του καί ή κατάρ
γηση τού χρώματός του ή μάλλον ή αντικατά
στασή του άπό τούς τόνους του άσπρου - μαύ
ρου, δεν ζημίωσε καθόλου τήν ζωγραφική α
τμόσφαιρα τής σύνθεσής του. Τά ανθρωπάκια 
του, ογαλμένα μέ μια καθαρά παιδική διάθε
ση δικαιώθηκαν πάλι πλαστικά, κινήθηκαν στά 
συμβατικά τους σπιτάκια ρυθμικά καί άνετα δια

Ή  εκθεοη άφίσας

Ό  διαγωνισμός άφίσας τού «Τχχυδρόμου> γιά 
τήν 31η καί τήν 32η Διεθνή “Έκθεσή Θεσσα
λονίκης, άπέδοσε καί τούτη τή φορά πλούσιους 
καρπούς. Πολλοί νέοι κυρίως καλλιτέχνες έν- 

1 6 6  διαφέρθηκαν καί πήραν μέρος σ* αύτόν μέ άφί-

ταγμένα, δεν οδήγησαν όμως πάλι μακροχέρα 
τήν αίσθησή μας.

Ό  Πιερράκος ήταν ό πιο γνήσια παραστα
τικός τής έκθεσης. "Εδειξε μερικά σχεδιασμέ
να τοπεϊα κι ή πρόθεσή του να κλείσει τή σύν
θεση του δυνάμωσε κι έσφιξε τίς δυνάμεις του. 
Ό  Μολφίδης δεν ήταν πάντα ευτυχής στΙς συν
θέσεις του, υπήρχε κάτι τό ασύνδετο καί τό φα
νερά τυχαίο στις χοντρές του γραμμές πού δεν 
συντέθηκαν, παρά σέ μιαν καθαρά οπτική διά
ταξη. Ό  Χριστόφορου ήταν βαρύς κι ή ακα
δημαϊκή προέλευση των μορφών του ήταν φα
νερή. Μερικά υπολείμματα μορφών πού ξεμύ
τιζαν που και που μαρτυρούσαν πώς ύπήρξε μια 
νατουραλιστική προπαρασκευή πού διασκεδαζό
ταν μέ τά άφηρημένχ σχήματά του.

3Από τού: γλύπτες τής έκθεσης ό Κουλεντιανός 
παρουσίασε δυο τυπικές στάμπες, μέ χρώμα κα
λό, βγαλμένσ σέ μια σχετικά εύκολη κλίμακα. 
"Ο Θόδωρος παρουσίασε συνθέσεις πού διατη
ρούσαν δλα τά δασικά συστατικά τής γλυπτικής 
του. Διαφόρησε πάλι εύστοχα τό Ολικό του, 
καί πέρασε άνετα άπό τό ένα στό άλλο. Τά έρ
γα του όπωοδήποτε οδήγησαν τή διάθεσή μας 
σ’ ένα απώτερο σημείο άπ3 τήν ευχάριστη καί 
λευτερωμένη, μά γερά ζυγιασμένη δομή τους. 
Τέλος ό Σκλάβος ήταν κάπως βαρύς στα περι
στρεφόμενα γυμνάσματα του πού τού έδιναν τή / 
αίσθηση μιας ίλιγγιώδους κίνησης, κάτι σαν 
οπτική απάτη πού θά τήν χαρακτήριζε αρκετά 
ή οξύμωρη έκφραση, γλυπτικής σέ δυό διαστά
σεις. Σ’ ένα άλλο του σχεδίασμα όπου ήταν 
πιο ζωγραφικός δεν ήταν καθόλου μορφολογ ικα 
επαρκέστερος. 5
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σες, πού κάλυψαν ένα ευρύτατο πεδίο 
τισμών καί αναζητήσεων σ3 έναν τομέα τών 
γραφικών τεχνών, πού καταλαμβάνει όλοένα κα 
μεγαλύτερο μέρος στή ζωή μας. Τό Τ€Υ0̂  
δτι οΐ οργανωτές έκθεσαν στή Θεσσαλονίκη



στήν ’Αθήνα τΙς άφίσες ποίj προκρίθηκαν, Α
ποτελεί μιαν ενθάρρυνση, μια πρόσκληση πρός 
τούς καλλιτέχνες να καταπιαστούν καί μ' ένα 
ακόμα είδος, πού έχει άπό πολύν καιρό πολι- 
τογροιφηθει στήν Ευρώπη σαν ένας Ακόμα το
μέας καλλιτεχνικής δραστηριότητας, που εκτός 
από τ ’ άλλα έχει καί αναμφισβήτητη παιδευ
τική σημασία, καί βοηθά νά διαμορφωθεί καί 
ν’ ανυψωθεί τό μέσο αισθητικό επίπεδο τού 
κοινού.

01 άφίσες βέβαια που έχουμε ύπόψη μας είναι 
εκείνες πού προκρίθηκαν από τήν κριτική επι
τροπή, οί βραβευμένες καί δσες κρίθηκαν άξιες 
κάποιας τιμητικής προβολής. ΙΙρέπει να πούμε 
απ' τήν αρχή πώς σημειώνουν μια σταθερή 
ποιοτική άνοδο καί κυρίως όχι τόσο στο καθαυ
τό αποτέλεσμα οζο στο πνεύμα. Πρέπει να θυ
μούμαστε πάντα πώς στον τόπο μας καθυστε
ρημένοι καί στόν τομέα των γραφικών τεχνών, 
έχουμε δημιουργήσει μιαν Αρνητική παράδοση 
καί συχνά βλέπουμε ακόμα καί σήμερα να τοι- 
χοκολλιούνται άφίσες, που ανεξάρτητα από τό 
οποίο αποτέλεσμα σημειώνουν μέσα στό είδος, 
βρίσκονται μακριά άπ’ τό ίδιο τό πνεύμα τού 
είδους. Υπάρχει δηλ. μια σύγχυση ανάμεσα 
στή ζωγραφική καί στήν άφίσα, κ’ έτσι πολλές 
άφίσες πού μπορούν νά έχουν κάποιες ζωγρα
φικές αξιώσεις δεν εκπληρώνουν τον κύριο προ
ορισμό τους, δηλ. τή σωστή προβολή ένός προϊ
όντος. ενός τόπου, μιας ιδέα:, γιατί δεν έχουν 
σύλλαβε: τό σωστό τρόπο προβολής ένός τέ
τοιου γεγονότος μέσω τής άφίσας. "Ας μή μ ι
λήσουμε καί γ ια  κείνες πού δέν έχουν νά έκ- 
φράσουν έστω κάποιο πλαστικό στοιχείο κι α
στοχώντας καί στόν κύριο προορισμό τους, τήν 
προβολή τού διαφημιζόμενου γεγονότος, καταν
τούν μόνο νά κακοποιούν αισθητικά τήν πρό
σοψη τής πόλης, δπου κολλιούνται καί νά δυσ
φημούν εκείνο πού θάθελαν νά προβάλουν.

01 άφίσες τούτες είναι δλες σχεδόν π ληρο
φορ ημένε: για  τό μεγάλο προορισμό τους. Γιά 
να τό πούμε αλλιώτικα, δ ανοιχτός χώρος, δ
που πρόκειται νά χρησιμοποιηθούν έχουν καθο
ρίσει ώς κάποιο προχωρημένο σημείο τή μορ
φολογία τους. Μένουν έτσι ευσύνοπτες, ευδιά
κριτες, λιτές, τόσο πού εύκολα νά τις αγκα
λιάζει τό βλέμμα στα λίγα δευτερόλεπτα πού 
μπορεί, βαδίζοντας, νά στηρίξει δ διαβάτης πά
νω τους τό μάτι του. Γενικά κινούνται σ’ ένα 
Χώρο οπού τόν κύριο ρόλο τόν διαδραματίζει ή 
μεγάλη επιφάνεια τών δυό διαστάσεων. "Αν 
μερικοί αισθάνονται τήν ανάγκη νά γεμίσουν 
πίς επιφάνειές τους μέ πλαστικά στοιχεία δευ- 
τερδύουσας σημασίας, αυτό δέν εκπληρώνει κα
νένα προορισμό, γιατί δέ φαίνονται στή γρή
γορη ματιά. "Ετσι άφήνουν αδιάφορο τό άπο- 
τελεσμα καί τό πολύ - πολύ νά θεωρηθούν άπο- 
“ελέσματα τής ζωγραφικής άσυνειδησίας τών 
δίκγωνιζομένων καλλιτεχνών κι ώς κάποιο οα- 
®μσ κατάλοιπα, ευτυχώς άνόδυνα, τής παλιάς 
^ εξή γη σ η ς . "Ένα άλλο στοιχείο, πού θά μπο- 

κανείς νά τό σημειώσει μάλλον στό πα- 
^Γικό τής προσπάθειας, είναι τό γεγονός δτι 

άφισίστες τού διαγωνισμού προτίμησαν νά 
Ραθούν σ’ ένα εύκολο σχετικά χώρο, καταφεύ-

γοντας σέ μορφές προχωρημένης Αφαίρεσης, κα
ταργώντας δηλ. σχεδόν δλότελα δποιαδήποτε 
αναγωγή στό πραγματικό γεγονός τής "Εκθεσης 
τής Θεσσαλονίκης. Τό θεωρούμε μειονέκτημα 
γιατί 6 θεατής είναι ύποχρειομένος νά σταθεί 
καί νά διαβάσει τήν επιγραφή, πού διαδραμα
τίζει τόν κύριο πληροφοριακό ρόλο, ενώ τό 
δποιο γραφικό σχήμα δέν βρήκε σχεδόν τίποτα 
νά πει σ’ άμεση αναγωγή μέ τό διαφημιζόμενο 
γεγονός. ΓΙού καί πού μόνο διασώθηκε κάποιο 
θ  ή κάποια άλλη υπόνοια προϊόντος, μια βίδα, 
ένα γρανάζι μηχανής κλπ. Είναι βέβαια δύ
σκολο νά βρεί καί νά προβάλει κανείς ένα στοι
χείο, πού κατά κάποιο τρόπο νά καλύπτει ένα 
τόσο απέραντο σχεδόν γεγονός, όπως είναι μιά 
τέτοια έκθεση, μά αυτό αποτελεί νομίζουμε καί 
τήν κυριότερη σημασία μιάς άφίσας, τό εύ
ρημα. Τέτοια εύρήματα δέν είχε ούτε σαν »ια- 
κρινή υπόνοια νά έπιδείςει ή έκθεση πού εξε
τάζουμε. Έ ξ άλλου, μερικές άφίσες πού πρό- 
βαλαν κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο, τό χέρι 
πού δείχνει, οΐ φτερωτοί Έρμήδες, ό αιώνιος 
Λευκός Πύργος κλπ., ήταν άπ’ τις χειρότερες 
στήν έκθεση.

Κάτι άλλο πού πρέπει νά άναφερθεί νομί
ζουμε στα γενικά χαρακτηριστικά τών εκθεμά
των, είναι καί τούτο. Πολλά άπ’ αυτά άνή- 
κουν, άλλα πιο έμμεσα κι άλλα πιό άμεσα, 
στόν μορφολογ ικό προσανατολισμό πού έφερε 
στόν τομέα τών γραφικών τεχνών στόν τόπο 
μας ή γόνιμη εργασία τού Γιώργου Βακιρτζή.
Θά ταν πολύ νά μιλήσουμε γιά μιά Σχολή ά
φίσας στήν Ελλάδα. ’Αλλά έπειδή 6 Βακιρ- 
τζής άνοιξε τό δρόμο για  τήν κατάχτηση τού 
είδους, είναι φυσικό νά επηρέασε τούς νέους 
μάλιστα καλλιτέχνες, σέ μερικούς έστω μόνον 
καί σαν πνεύμα, πού είναι άλλωστε καί τό θε
τικότερο στοιχείο άπ’ όσα πρόσφερε στόν τόπο 
μα: ό καλλιτέχνης.

"Ας ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στις 
άφίσες τής έκθεσης. Τό πρώτο βραβείο 1966 
(άφίσα Ε. Μάμαλη - Β. Κωστοπούλου, φωτο
γραφική εκτέλεση «“Ένωσις») φοβόμαστε πώς 
δέν έχει τόσο τόν άέρα τού ανοιχτού χώρου, 
στηρίζεται περισσότερο σέ στοιχεία κάπως έν
τονα άναζητημένα. Πάντως ή φωτογραφημένη 
βίδα είναι ένα κάποιο εύρημα κι από τεχνική 
μεριά ή εκτέλεση είναι πολύ καλή. Καί στό 
Α' βραβείο 1967 (Λέλα Κούκου) στεκόμαστε 
κάπως επιφυλακτικοί. Είναι μιά άπλή άπόπει- 
ρα σωστής καί τυπικής οργάνωσης μιάς επιφά
νειας. Τουναντίον τά δυό δεύτερα βραβεία, τόσο 
τού 19(>6 (Στέργιος Ηαπανικολάου) μά πρό 
παντός τού 1967 (’Ιωάννης Κουτσούρης) είναι 
πολύ καλές άφίσες. Ό  Παπχνικολάου, ύποβά- 
λει ένα φαντασμαγορικό θ  πού σού φέρνει κάτι 
άπ’ τήν «κοσμογονία» μιάς έκθεσης, κι δ Κου
τσούρης παρουσιάζει ένα γνήσιο έργο, όπως τό 
απαιτεί β χώρος πού θά εκτεθεί, δυναμικό καί 
άνετα ζυγιασμένο. Καλή, κατά τήν άποψή μας, 
άφίσα είναι καί τό τρίτο βραβείο (Ε. Μάμαλη - 
Β. Κωστοπούλου —  φωτογραφική εκτέλεση «*Ε- 
νωσις*). Είναι μιά άφίσα μέ αέρα καί άνεση. 
’Ανάμεσα στις άλλες άφίσες, πού δέν πήραν 
καμιάν άλλη διάκριση, έξω άπ* τήν τιμητική 1 6 7



τους συμμετοχή στήν έκθεση, κάτι σάν έπαινο 
να πούμε, υπάρχουν μερικά πολύ καλά κομμά
τια, πού στέκονται κοντά καί παραβγαίνουν μέ 
τΙς βραβευμένες. Στήν πρώτη σειρά νομίζουμε 
πώς στέκονται οΐ άφίσες τού Κ. Γιαννέλη (31η 
έκθεση) καί τού Θάνου Σπυρόπουλου, μέ καθα
ρές μορφές καί εύστοχη οργάνωση. Καλές άφί
σες είναι καί τού Σωτήρη Γκαρδιακού, Νικ. Δα- 
νόπουλου, πού όποβάλει ένα χώρο έκθεσης, των 
Χρ. Ίχκωβίδη - 5Αν. Βχφίχ - Γ. Ζιάκα, μ* έ
ναν έξυπνο συνδυασμό μορφών καί χρωμάτων, 
τής 'Αγνής Κατζουράκη, καλή καί σωστή ά- 
φίσα, καμωμένη δμως στά γνωστά χνάρια μιας

παλιάς επιτυχίας, τής Σαλώμης Καχραμάτογλου, 
Ναταλίας Μακρυμίχαλου, Ίω ν. Ν. Μανέτκ - 
Β. θωλακίδη, τού Γιώργου Μπέκα, πού έχει 
άναζητήσει καί πλαστικές χρωματικές αξίες, 
ευχάριστες καί πετυχημένες, μά πού ανήκουν 
περισότερο στόν τομέα μιάς μικρότερης διακο- 
ομητικής αντίληψης, τής Μάρως Παπανικολή. 
πού έφερε μερικά στοιχεία τής «οπτικής* αντί
ληψης στην άφίσα καί έπεισε περισσότερο στό 
ασπρόμαυρο, των Γ. Πάτσκ-Ν. Μακρή, τού Γ. 
Τσούφη, τού Βασ. Φρόντζου, πού έδειξε μιάν 
ευαίσθητη αναζήτηση υλικού, πού δέ μπόρεσε 
νά δικαιωθεί στήν άφίσα κ.ά.
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Μια απ' τίς καλύτερες μεταπολεμικές συνή
θειες, πού μέ τή χρήση καθιερώθηκε αρκετά 
πλατιά, είναι τά καλλιτεχνικά ήμερολόγια, τοί
χου και επιτραπέζια, πού εκδίδουν μερικές 
Τράπεζες καί μεγάλες επιχειρήσεις, καί πού 
εικονογραφούνται μέ φωτογραφίες έργων τέ
χνης, συχνά πολύ πιστές αναπαραγωγές τους. 
Τό μέσον αυτό βοήθησε πολύ στήν εκλαικεψη 
πολλών έργων τέχνης καί στή δημιουργία ένός 
κλίματος γιά μια γνωριμιά τους μέ τό πλατύ
τερο κοινό, πού παλιά έμενε αδιάφορο. Συνέ
βαλε ακόμα καί στή διαμόρφωση ένός πρώτου 
αισθητικού προβληματισμού καί ή μεγάλη ζή
τηση πού έχουν αυτά τά ήμερολόγια, μαρτυρά 
πόσο ή ανάγκη γιά τή θέα ένός έργου τέχνης 
αρχίζει νά ριζώνει κ: ανάμεσα σέ περιβάλλον
τα πού ώς χτές ακόμα έμεναν ασυγκίνητα.

5Ακολουθώντας τή γόνιμη αυτή παράδοση, 
πολλές τράπεζες κι άλλες επιχειρήσεις πα
ρουσίασαν τέτοια ήμερολόγια μέ εικόνες έργων 
τέχνης, πού είναι όμορφα παρουσιασμένες κι 
αποτελούν αληθινά επιτεύγματα στόν τομέα τής 
έκτύπωσης. Πραγματικά μπορούμε νά σημειώ
σουμε τά πολύ Ικανοποιητικά τεχνικά αποτε
λέσματα τής εκτύπωσης μερικών χρωματιστών 
εικόνων, πού ξεπερνούν τ’ αποτελέσματα αρκε
τών εϋρωπαϊκών χωρών, μέ παλιότερη τεχνική 
παράδοση κι αρτιότερο έξοπλισμό από τό δικό 
μας.

’Αναφέρουμε συνοπτικά τά τρία ήμερολόγια, 
πού έφτασαν στά χέρια μας από τή φετεινή 
φουρνιά.

'Η ’Εμπορική Τράπεζα τής Ελλάδος παρου
σιάζει ένα ωραίο ήμερολόγιο τοίχου μέ 12 
χρωματιστές φωτογραφίες αρχαϊκών έργων γλυ
πτικής, τού λεγάμενου αυστηρού ρυθμού, πού 
βρίσκονται στό Μουσείο τής ’Ακρόπολης. ’Α
νάμεσα τους είναι μερικά γνωστά αριστουργή
ματα, δπως ό μοσχοφόρος, δ Σκύθης Ιππέας,

6 κορμός τού θησέα, ό νέος μέ τό Ιωνικό φό
ρεμα, τό παιδί τού Κριτίου, τό ξανθό αγόρι 
κ ιλ . Τά έργα, πού αντιστοιχούν ένα σέ κάθε 
μήνα, έχουν τυπωθεί κατά χρονολογική σειρά. 
’Αρχίζουν τό Γενάρη μέ τον τρισώματο δαίμο
να, απ’ τό παλιό πώρινο αέτωμα, γ ιά  νά κα
ταλήξουν τό Νοέμβρη καί τό Δεκέμβρη, σέ αρι
στουργήματα τού Φειδία άπ’ τΙς μετώπες τού 
Παρθενώνα. Ή  φετεινή σειρά αποτελεί συνέ
χεια τής περσυνής, πού παρουσίαζε δώδεκα 
κόρες καί κούρους τού Μουσείου πάλι τής ’Α
κρόπολης. Την επιμέλεια την έχει κάνει δ 
Γιάννης Τσαρούχης καί τό κατατοπιστικό κεί
μενο πού υπάρχει στό τελευταίο φύλλο τού ή- 
μερολογιοϋ είναι τού Ν. Πλάτωνα, διευθυντή 
τού Μουσείου τής ’Ακρόπολης. Οί φωτογραφίες 
πού άνοδείχνουν τά Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
τού κάθε έργου, έγιναν άπ’ τόν Μανόλη Βερ
νάρδο καί ή θαυμάσια εκτύπωση οφείλεται στό 
εργοστάσιο γραφικών τεχνών τού I. Μακρή.

Ή  ’Γονική καί Λαϊκή Τράπεζα κυκλοφόρησε 
ένα ίδιο σέ σχήμα, (αλλά πιό περιορισμένο σέ 
δγ^ο) ήμερολόγιο μέ τήν ’Εμπορική Τράπεζα, 
πού παρουσιάζει έξ φωτογραφίες, μια κάθε δυό 
μήνες, από τά γνωστά διακοσμημένα αρχοντικά 
τής Σιάτιστας. Υπάρχουν ωραίες εικόνες κα
μωμένες από άγνωστους λαϊκούς ζωγράφους, λε
πτομέρειες άπ’ τό θαυμάσιο τοιχογραφικό διά
κοσμο των αρχοντικών τής Σιάτιστας, πού δια
τηρούν τό θαυμάσιο χρώμα τους. Ή  φετεινή 
σειρά αποτελεί συνέχεια τής περσυνής πού πα
ρουσίασε έξ εικόνες τού Παναγιώτη Ζωγράφου. 
Ί Ι  επιμέλεια έγινε άπ* τό Γιώργο Μανουσακη. 
οί φωτογραφίες τραβήχτηκαν άπ’ τό Μανό η 
Βερνάρδο καί ή εκτύπωση, μιά εκτύπωση *00 
αγγίζει τό τέλειο, έγινε στό εργοστάσιο 1· 
Μακρή. Τό εξηγητικό κείμενο είναι γραμμένο
άπ’ τόν καθηγητή Γ. Μέγα.

Τέλος, ή ’Εθνική Τράπεζα παρουσίασε σβ



μεγάλο σχήμα 13 εικόνες απ’ τήν Κρήτη, οάν 
αφιέρωμα στα 100 χρόνια τού Μεγάλου Ση
κωμού τής μεγαλόνησος. Τ Ις  εικόνες παρου
σιάζει μ* ενα ώραίο εισαγωγικό σημείωμα 6 
ΤΙ. Πρεβελάκης. Μακριά άπ* τό νά σταθεί σέ 
μιαν αισθητική άποτίμηση τών έργων, πού θαυ
μάσια τυπωμένα μιλοϋν μόνα τους, ό γνωστός 
Κρητικός λογοτέχνης μάς μιλά, μέ τό γνωστό 
γλαφυρό ύφος του, για τούς "Αγιους Τόπου; πού 
εικονογραφούν καί τή σύνδεσή τους μέ τό ση
κωμό τής Κρήτης. 01 εικόνες είναι άκουαρέλ- 
λες ενός “Άγγλου ζωγράφου, τού “Έντουαρ Αήρ 
πού επισκέφτηκε τήν Κρήτη, έμαθε τή γλώσσα 
καί ζωγράφισε μερικά άπ5 τά όνομαστά τοπία

της, πόλεις, βουνά, λίμνες κτλ. Είναι χαρα
κτηριστικό πώς οί εικόνες αυτές έγιναν δυό 
μόλις χρόνια πριν απ’ τήν επανάσταση. Μέσα 
στις εκατόχρονες αυτές εικόνες, πού φυλάγον
ταν στή Γενάδειο Βιβλιοθήκη, ό ξένος καλλι
τέχνη; προσπάθησε νά δόσει μιά πιστή εικόνα 
άπ* τό τοπίο πού τον μαγεύει, καί γι* αυτό 
δέν ξεφεύγει κι από κάποιο λυρικό τόνο, πού 
ξεμυτκ πού καί πού. Τό πραγματικά όμορφο 
τούτο ημερολόγιο, αληθινή προσφορά στό είδος, 
είναι τυπωμένο στά λιθογραφικά εργαστήρια 
ΈργΤνος —  Ματσούκης, πού μέ τή γνωστή εύ- 
συνειδησία τους μπόρεσαν νά προσφέρουν ένα 
άρτιο αποτέλεσμα.

Γ .  Π Ε Τ Ρ Ε Σ

Μιά αξιέπαινη  φοιτητική προσπάθεια

Είναι σ’ όλους γνωστό πώς γίνονται οί πα
ρουσιάσεις των καλλιτεχνών στήν Αθήνα, ποιό 
είναι τό φιλότεχνο κοινό πού τίς παρακολουθεί 
καί γενικότερα ό συμβατικός καί κάποτε κίβδη
λος τρόπος πού χρησιμοποιείται στήν αισθητι
κή διαπαιδαγώγηση τού κοινού.

“Έ τσ ι, μέ τήν αδιαφορία τών άρμοδίων, τίς 
ευλογίες τών καλοθελητών, πού καραδοκούν πάν
τα γιά τήν προώθηση τών φίλων τους, κτλ. τό 
φιλότεχνο κοινό προσπαθεί νά έπωφεληθεί από 
αποσπασματικές εκδηλώσεις, οί καλλιτέχνες α
πογοητεύονται καί · ή σύγχιση τών αξιολογικών 
κριτηρίων μεγαλώνει. Φυσικά στήν επαρχία ή 
κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Ε κ ε ί  πιά οί 
αξιόλογες καί προγραμματισμένες εκπολιτιστι
κές εκδηλώσεις είναι όλότελα σπάνιες. Γ ι ’ αυ

τό αξίζει νά επαινέσουμε τήν προσπάθεια τού 
Συλλόγου τών φοιτητών τής Λαμίας, πού ανά
μεσα σ’ άλλες προγραμματισμένες εκδηλώσεις 
οργάνωσε καί μιαν έκθεση ζωγραφικής. Στήν 
έκθεση αυτή πήραν μέρος 23 νέοι καλλιτέ
χνες, σπουδαστές κυρίως τής Σχολής Καλών 
Τεχνών. Ό  τρόπος πού είδε τό κοινό τής Λα
μίας τήν εκδήλωση, ή αγάπη του γιά τήν έκ
θεση, δσο καί γιά τίς υπόλοιπες καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις τού προγράμματος είναι μιά άπό- 
δειξη γιά τά ενδιαφέροντα του καί γιά τίς α
νάγκες του. Καί φυσικά είναι καί μιά υπόμνη
ση γιά τήν ευθύνη πού έχουν οί άνθρωποι τού 
Κέντρου, αρμόδιοι είτε όχι, γιά τήν βοήθεια 
στήν πνευματική ανάπτυξη τής έπαοχίας.

Β. Δ.

Μ Ο Λ ΙΣ  Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε

Τό νέο ποιητικό έργο
Τ Ο Υ

ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ

Φ Ι Λ Ο Κ Τ Η Τ Η Σ
Πωλείται σ’ δλα τά βιβλιοπωλεία

Δρχ. 20



ΟΙ ΚΡΙΤΙΚΟΙ ΔΙΕΚ ΔΙΚ Ο ΥΝ  
ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΝΗΚΕΙ

τ ο υ  Τ ζ .  Κ. Ά ρ γ κ ά ν

Συνήλθε τον περασμένο μήνα στο Μουσείο Διακοσμητιχών Τεχνών του Παρισιού 
ή Γενική Συνέλευση τής Διεθνούς Ένώ σεω ς Κριτικώ ν τής Τέχνης. Πήραν μέρος πάνω 
άπό έκατδ αντιπρόσωποι. Ή  'Ένω ση πού έχει σήμερα πάνω άπό 600 μέλη σ’ δλο τόν 
κόσμο, άναδιοργανώθηκε καί συνεχίζει τή δραστηριότητα της. Δημοσιεύσουμε έδώ ένα 
άπόσπασμα άπό τον έναρκτήριο λόγο τού Προέδρου της Τζιούλιο Κάρλο Ά ρ γ κά ν , δπου 
διασαφίζει ποιά πρέπει να είναι ή θέση τής κριτικής τής τέχνης στη σύχρονη κοινωνία.

Κάθε μέρα μιλάμε για  «κρίση τής μοντέρ
νας τέχνης». Φτάνουμε στο σημείο νά συζη
τάμε άν αυτή ή κρίση θά λήξει με τη γέννη
ση μιάς καινούριας τέχνης ή μέ τό τέλος τής 
τέχνης.^

Θά ήθελα νά υπενθυμίσω δτι αύτή ή κρίση 
τής μοντέρνας τέχνης είναι πρώτα απ' δλα 
κρίση σχέσεων άνάμεσα στη δραστηριότητα 
των καλλιτεχνών και στην κοινωνική πραγμα
τικότητα, και δτι ό φυσικός καί νόμιμος κρί
κος άνάμεσα στή δραστηριότητα τών καλλι
τεχνών και στήν κοινωνική πραγματικότητα 
εΤναι άκριβώς ή κριτική. Θέλω νά πώ δτι, άν 
υπάρχει κρίση τής σύγχρονης τέχνης, ή κρί
ση εΤμαστ* έμεΐς. Φυσικά, αυτή ή κρίση δέν 
όφείλεται μόνο στή δυσκολία πού υπάρχει 
στο νά καθορίσουμε καινούρια άξιολογικά 
κριτήρια γ ιά  τήν κρίση τών έργων τέχνης 
πού ξεφεύγουν άπό τά  παραδοσιακά πλαί
σια τής καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Μιά 
κάποια κρίση στή δουλειά μας προσδιορίζε
ται άπό τήν άνάγκη —  και ταυτόχρονα άπό 
τή δυσκολία —  νά άποκοπαστήσουμε δεσμούς, 
νά δεθούμε μέ άδελφές ένότητες δπως είναι 
ή έπιστήμη, ή φιλοσοφία, ή λογοτεχνία, πού

κ ’ οί ίδιες άλλάζουν τις  άξιες τους, πράγμα 
πού προφανώς μάς θέτει κάθε μέρα τό πρό
βλημα νά ρυθμίσουμε καλύτερα τή μεθοδο
λογία  μας. Αυτό άλλωστε δέν εΤναι νέο, 
γιατί οί μεθοδολογίες άλλάζουν πάντα. Μά 
άλλάζουν σήμερα μέ πιο γρήγορο ρυθμό.

Πρέπει νά άναγνωρίσουμε πώς ή κρίση 
τής κριτικής προσδιορίζεται άκόμα άπό τή 
δυσκολία δπου βρίσκονται οί κριτικοί νά έκ- 
μεταλλευθούν πλήρως τά μέσα πληροφοριών 
πού παρέχει ή σύγχρονη κοινωνία. Καί αας 
ρωτώ: ελέγχονται αυστηρά άπό τούς κριτι
κούς δλα τά  μέσα πληροφοριοδότησης ( τ ^  
πος, ραδιόφωνο, τηλεόραση κλπ .) πού χΡΠ“ 
σιμοποιει σήμερα ή κοινωνία στο έπιστημο- 
νικό καί πρακτικό πεδίο, γιά  νά διαδίδει καλ
λιτεχνικές πληροφορίες; Πολύ φοβάμαι ττως 
στις περισσότερες περιπτώσεις ή άπαντηση 
εΤναι άρνητική. Λοιπόν πρέπει νά άναρωτη- 
θούμε τί είναι αναγκαίο νά κάνουμε γιά  να 
αποκτήσει τό κριτικό λειτούργημα τά 
επικοινωνίας καί πληροφοριοδότησης γ οϋ 
ποτέ λ ο ύν τό ουσιαστικό σύμπλεγμα της κο* 
νωνικής ζωής.



"Αν κοιτάξει κάνεις βαθύτερα τά  πράγμα
τα, σ ’ δ,τι άφορά στην κρίση της σύγχρονης 
καλλιτεχνικής κατάστασης, όφείλει νά άνα- 
γνωρίσει δτι, άν στο παρελθόν ή έπικοινω
νία, στο αισθητικό πεδίο, γινόταν άπό τούς 
καλλιτέχνες, αύτή ή έπικοινωνία ήταν άτόμου 
προς άτομα, ένώ σήμερα κάθε επικοινωνία 
στο αισθητικό πεδίο δέν είναι πιά επικοινω
νία άτόμου με άτομο άλλα έπικοινωνία με 
τήν κοινωνία στο σύνολό της, με τη μάζα. 
'Οφείλει άκόμα νά άναγνωρίσει πώς τά μέσα 
πληροφοριοδότησης γ ια  τά όποΤα μίλησα, εί
ναι άκριβώς έκείνα πού καθιερώθηκαν γιά  
τήν πληροφοριοδότηοη καί τήν καλλιέργεια 
τών μαζών, γιά  την επικοινωνία μέ τις μάζες.

Νά γιατί πρέπει νά άποκατασταθούν σχέ
σεις άνάμεσα στην τέχνη καί στην κοινω
νική πραγματικότητα καί νά άποκαταστα
θούν μέ τά πελώρια μέσα επικοινωνίας πού 
διαθέτει ή κοινωνία.

Ή  κοινωνική δραστηριότητα πού πραγμα
τοποιούσε τις  σχέσεις άνάμεσα στην καλλι
τεχνική δραστηριότητα καί τήν κοινωνική πρα
γματικότητα, ήταν άλλοτε ή αγορά. Ή  κρί
ση τής σύγχρονης καλλιτεχνικής άγοράς, σάν 
επικοινωνίας άτόμου προς άτομο, είναι άπά
λυτα πραγματική. "Ολος ό κόσμος τό ξέρει 
καί κανένας, έφόσον τουλάχιστον δέν είναι 
μιά περίπτωση έξαιρετικής άπλοΐκότητας, δε 
θά μπορούσε νά θεωρήσει την κρίση τής ά
γοράς σάν απλή συνέπεια τής γενικής οικο
νομικής κατάστασης. "Ολος 6 κόσμος άνα- 
γνωρίζει, πώς ή κριτική μπόρεσε νά συνερ
γαστεί πολύ καλά μέ τήν άγορά, μέ τίς δυ
σκολίες πού υπάρχουν σ ' δλες τίς  συνεργα
σίες, άλλά μέ θετικό αποτέλεσμα. Μα όψεί- 
λει κιόλας ν’ άνοτγνωρίσει κανείς πώς σή
μερα, ή άγορά δέν είναι π ιά  ό μοναδικός δε
σμός άνάμεσα στή δραστηριότητα των καλ
λιτεχνών καί στήν κοινωνική πραγματικότη
τα. Όφείλει νά αναγνωρίσει άκόμα πώς ή 
άγορά, σάν μέσο έπικοινωνίας άνάμεσα σέ 
άτομα, οφείλει νά πλαισιώνεται τουλάχιστο 
άττό ένα μεγάλο σχέδιο έπικοινωνιών, μέσα 
σ* έναν όρίζοντα πολύ πιο άνοιχτό, δηλαδή 
στον όρίζοντα τής κοινωνίας στο σύνολό της.

Ποιά είναι τά  μέσα; Μιλήσαμε γιά  τή δυ
σκολία πού υπάρχει στο νά κάνουμε ν' άνα- 
γνωριστεΐ ό κριτικός σάν ένας είδικευμένος τε
χνικός στον τύπο, στο ραδιόφωνο, στήν τη
λεόραση. Δυστυχώς, οί κυβερνητικές υπηρε
σίες πού όργανώνουν τίς  μεγάλες έκθέσεις, 
δέν άναγνωρίζουν πάντα τούς κριτικούς σάν 
ειδικευμένους τεχνικούς.

Υπάρχουν χώρες δπου οί κριτικοί έχουν 
τήν αποφασιστική ευθύνη γιά  τήν δργάνωση 
καλλιτεχνικών έκδηλώσεων. Υπάρχουν άλλες 

αυτή τήν όργάνωση τήν κάνουν υπάλ

ληλοι, πολιτικοί ή έρασιτέχνες. Είναι λοιπόν 
άναγκαΐο νά ένισχύσουμε τήν διεθνή όργά- 
νωσή μας, γιά  νά επιτύχουμε ώστε οί χώρες 
δπου δέν αναγνωρίζεται πάντα ή ανάγκη νά 
άνατίθεται ατούς κριτικούς —  καί μόνο στούς 
κριτικούς —  ή εύθύνη γιά  τίς μεγάλες έκθε- 
σεις, νά μπορέσουν νά διαπιστώσουν δτι ή 
έπιτυχία είναι πιο μεγάλη έκεί δπου ή κρι
τική δραστηριότητα είναι πιο δυνοπή, πιο 
πλήρης, πιο έλεύθερη.

Μά δέν είναι μόνο οί έκθέσεις, δέν είναι 
μόνο αυτές οί μεγάλες πολιτιστικές έκδηλώ- 
σεις, είναι καί δραστηριότητες πιο καθημε
ρινές, δηλαδή οί σχολές, οί έξειδικευμένες 
καλλιτεχνικές σχολές, οί σχολές πού έχουν 
στο πρόγραμμά τους Ισ το ρ ία  τής Τέχνης.

Μήπως ό κριτικός, σάν ίστορικός, έχει πάν
τα  πραγματικά τή σωστή του θέση στο σύ
στημα διδασκαλίας αυτών τών σχολών,

Στή ν  Ευρώπη καί άλλου, υπάρχουν πέρα 
άπό τίς έξειδικευμένες σχολές καί σχολές πού 
δέν έχουν μόνο σκοπό νά προετοιμάζουν τούς 
κο[λλ»τέχνες, άλλά προποεντός νά προετοιμά
ζουν τό κοινό γ ιά  νά μπορεί νά δέχεται τά 
μηνύματα τής τέχνης, κι αυτές οί σχολές εί
ναι τά  μουσεία. Τ ά  μουσεία είναι σκολειά 
γ ιά  κείνους πού δέν είναι μαθητές, είναι σκο
λειά γ ιά  δλο τόν κόσμο. Τό μουσείο είναι 
πραγματικά ό τόπος, δπου ή δραστηριότητα 
τών καλλιτεχνών μπορεί νά συναντιέται σ* 
δλα τά πεδία μέ τήν κοινωνία.

Ή  καλλιτεχνική κριτική είναι μήπως αυτό 
πού έπρεπε νά είναι, ή μόνη υπεύθυνη τής 
ζωής τών μουσείων μοντέρνας τέχνης; Είναι 
άλήθεια πώς οί διευθυντές μουσείων παντού 
σχεδόν είναι καλλιτεχνικοί κριτικοί, μά δέν 
είναι ποτέ ή τουλάχιστο σχεδόν ποτέ πέρα 
γιά  πέρα ελεύθεροι. Υπάρχουν πολλές χώρες 
πού μέ πολιτικές υπηρεσίες όργανώνουν δχι 
μόνο τήν διοικητική ζωή, άλλά καί τήν καλλι
τεχνική ζωή τών μουσείων καί υπάρχουν καί 
χώρες δπου οί συνθήκες ύπαρξης τών μου
σείων είναι άξιοθρήνητες. "Α ς θυμηθούμε τί 
ήταν οί διευθιΑττές μουσείων ώς τά  σήμερα, 
otocv τό μεγάλο σύστημα σχέσεων άνάμεσα 
στην τέχνη καί τό κοινό ήταν ή άγορά. 01 
διευθυντές μουσείων ήταν άπλούστατα κολλε- 
κσιονέρ, χωρίς λεφτά καί χωρίς ελευθερία 
έκλογής... Νά γιατί παντού, τά  μουσεία μον
τέρνας τέχνης είναι λιγότερο άξιόλογα άπό 
τ ίς  ιδιωτικές συλλογές.

Μά γιά  νά γίνει δυνοττό νά πραγματοποιη
θεί ένα πρόγραμμα όλοκληρωτικής άναγνώ- 
ρισης της έπιστημονικής άξίας τής κριτικής, 
στο τεχνικό καί πραχτικό πεδίο, είναι ά- 
νάγκη νά έχουμε μιά καλά όργανωμένη καί 
άποτελεσμοττική "Ενωση.

(Μετ. Π.)



Π ρόσκληση σέ διεθνή  εκθεση

Λάβαμε τήν ακόλουθη έπιστολή:
’Αγαπητοί κύριο:.

Σας άποστέλουμε συνημμένως τον κανονισμό 
συμμετοχής στήν τρίτη «Διεθνή * Εκθεση Ζω
γραφικής για τό Ευρωπαϊκό Βραβείο τής πό
λης ’Οστάνδης 1966*.

θα σάς είμαστε εξαιρετικά Υποχρεωμένοι άν 
τον ανακοινώσετε στους αναγνώστες σας.

Μέ ειλικρινείς ευχαριστίες, δικός σας 
D r. R .  M iroir

Πρόεδρος τής Όργαν. Επιτροπής

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΟΣ ΣΓΜ Μ ΕΤΟΧΗΣ 
Γ ΙΑ  ΤΟ Ε Γ Ρ 2 Π Α Τ Κ 0  Β Ρ Α Β ΕΙΟ  

Ο ΣΤΑ Ν Δ Η Σ —  1966

Τό Μορφωτικό Κέντρο τής ’Οστάνδης οργα
νώνει από 2 1 2 3 * 5Ιουλίου - 15 Αύγουστου 1966, διε
θνή έκθεση ζωγραφικής. Ή  έκθεση θα γίνει 
στο Casino -  K u rsa a l τής ’Οστάνδης. Μέ τήν 
ευκαιρία αυτή θά άπονεμηθεϊ τό τρίτο «Ευρω
παϊκό Βραβείο τής Οστάνδης» αξίας 100.000 
βελγικών φράγκων. Τό ποσό αυτό θα καταβλη
θεί εξ ολοκλήρου στόν καλλιτέχνη πού θα τιμη
θεί μέ τό πρώτο βραβείο. Παράλληλα θά άπο- 
νεμηθούν από τήν ελλανόδικο επιτροπή τιμητι
κές μνείες.

ΟΡΟΙ ΣΓΜ Μ ΕΤΟΧΗΣ

1. Μπορούν να συμμετάσχουν: 'Όλοι οΐ Εύ- 
ρωπαϊοι ζωγράφοι πού ανήκουν σέ χώρες μέλη 
τού Συμβουλίου τής Ευρώπης. Επ ίσ η ς δλοι οί 
ζωγράφοι άλλων εθνικοτήτων πού διαμένουν σέ 
μιά από τις παραπάνω χώρες από τήν 1.1.1965. 
"Οριο ηλικίας κατά τήν 1η ’Ιουλίου 1966: Ε 
λάχιστο 25 ετών. Ανώτατο 50 ετών.

2. Οί δηλώσεις συμμετοχής θά άποσταλούν 
πρός τό C u ltu ra l Centre of Ost^nd, F e st iv a l 
l ia l l  W apenplein, Ostend. ’Αντίστοιχα οί Υ
ποψήφιοι θά λάβουν έντυπα συμμετοχής τά ο
ποία πρέπει νά συμπληρώσουν επακριβώς καί 
νά τά άποστείλουν στήν προζναφερθείσα διεύ
θυνση πρό τής 30ής ’Απριλίου.

3. "Οσοι θά συμμετάσχουν πρέπει νά στεί- 
λουν τρία έργα τους πρό τής 15ης Μαΐου. Τά 
κόμιστρα έπιβαρύνουν τόν αποστολέα. Τά δέ
ματα θά αποσταλούν στίς εξής διευθύνσεις: α) 
«Brussel Zu id  in Douane B .R .»  έάν ταχυ
δρομηθούν μέ τό Εξπ ρές, β) «Brussel S ta p e l- 
p laats in Douane B .R .» , έάν ταχυδρομηθούν μέ 
συνηθισμένο τραίνο καί γ)«Βπί55θ1, N ationaal, 
in Douane B .R .» . έάν ταχυδρομηθούν αεροπο
ρικώς.

Ή  8λη διαδικασία τού τελωνισμού για τήν

εισαγωγή καί τού έκτελωνισμού γιά τήν έξχ- 
γωγή έχει ύπολογισθεί σέ S00 βελγικά φράγκα, 
γιά τρεις πίνακες. Στά έξοδα αυτά συμπερι- 
λαμβάνεται ή μεταφορά των δεμάτων από τό 
τελωνείο στο χώρο συγκέντρωσης τής « L a  Con
t in e n t a l Menkes» καί από τό χώρο αυτό 
ξανά στό τελωνείο μετά τή λήξη τής έκθεσης. 
Τά  κόμιστρα επιστροφής των πινάκων στίς ξέ
νες χώρες θα καταβληθούν από τούς κατόχους 
τους κατά τήν παραλαβή. Τά έξοδα μεταφοράς 
από τό χώρο συγκέντρωσης τής « L a  Continen
t a l  Menkes» στήν έκθεση τής ’Οστάνδης καί 
αντίστροφα θά τά αντιμετωπίσει τό Μορφωτικό 
Κέντρο τής ’Οστάνδης. Οί πίνακες δέν ασφα
λίζονται ούτε άπό τό Μορφωτικό Κέντρο τής ’Ο
στάνδης ούτε άπό τή « L a  Con linen tale Men
kes». Κατά συνέπεια, τήν ευθύνη γιά τυχόν 
ζημίες επωμίζονται οί καλλιτέχνες.

4 . Τά  ύποβαλόμενα έργα πρέπει νά καλύ
πτουν τούς παρακάτω δρους:

α) Νά μήν ανήκουν σέ ιδιωτική ή δημόσια 
συλλογή.

β) Ν’ά μήν έχουν δραβευθεϊ σε προηγούμενο 
διαγωνισμό.

γ) Φάρδος: ελάχιστο 0,50 μ. ’Ανώτατο 2 μ. 
Πίνακες μέ γιάλινο κάλυμμα δέν γίνονται 
δεκτοί.

5 . 'Η  επιλογή τών έργων θα γίνει άπό τήν 
κριτική επιτροπή, ή οποία θά αποφασίσει 
*ιέ μυστική καί ανέκκλητη ψηφοφορία.

6. Ή  επιτροπή άποτελεϊται άπό τους: Ε . 
L a n g u i, Γενικός Διευθυντής Τέχνης καί Λογο
τεχνίας, Πρόεδρος, Βρυξέλλες. U . Apollonio, 
τεχνοκριτικός. Βενετία. Μ. B ilcke , τεχνοκριτι- 
κός, W erembeek Ph . d 5 A rschot, τεχνοκριτt- 
κός. Βρυξέλλες Ε .  de W ilde, Διευθυντής τού 
Μουσείου Καλών Τεχνών τού "Αμστερνταμ L .  
K oen ig , Διευθυντής τού Μουσείου Καλών Τεχ
νών τής Λιέγης. J .  Levm arie , καθηγητής στό 
πανεπιστήμιο τής Γενεύης. R . Penrose, τεχνο- 
κριτικός, Λονδίνο, D r. Ε . T r ie r  τεχνοκριτικός, 
Κολωνία, Β . U rva te r. συλλέκτης έργων τέ- 
χνης, S in t Genesius Rode.

7. *0 πίνακας πού θά δραβευθεΐ περιέρχεται 
στήν κυριότητα τού Μορφωτικού Κέντρου τής 
’Οστάνδης.

S . 10£ τής τιμής αγοράς τών πινάκων ποΟ 
θα πουληθούν στη διάρκεια τής έκθεσης, ^spt- 
έρχεται στό Μορφωτικό Κέντρο τής ’Οστάνδης*

9. Ί Ι  επίσημη έναρξη θά γίνει στίς 2 Ιου
λίου. Λ  Μ

10. Ή  συμμετοχή συνεπάγεται τήν αποδοχή
δλων τών δρων τού Εύρο>παϊκοϋ Βραδε.ου ^ 
στάνδης ζωγραφικής 1966.



’Α λ λ η λ ο γ ρ α φ ί α

Δ η μ .  Θ. Μα ρ .  «Ή 25 Δ)ρίου 1965 μ.Χ.» 
δείχνει πώς κοντά στα σημαντικά αράγματα 
πού σάς συγκινούν, διαθέτετε καί μιαν παρα
στατική ικανότητα πού σάς δδηγεί σωοτά νά 
διαλέγετε κατάλληλες λέξεις καί σύμβολα: «κα
θώς σαν αναστάσιμη λαμπάδα /  θα καίεται 6 
Σταυρός τής Οικουμένης». Στη συγκεκριμένη 
δμως περίπτωση τό ποίημά σας δεν ξεφεύγει 
οϋτε σαν θέμα (πού είναι σχεδόν επί λέξει 
χιλιοειπωμένο σέ άρθρα, επιφυλλίδες, διηγή
ματα, κλπ. ) ούτε σαν εκτέλεση, από την «πε- 
πατημένη». X ρ. Ό ρ .  Ή  «Διαδήλωση» είναι, 
βέβαια, καρπός αληθινής συγκίνησης άλλα δέν 
δικαιώνεται καλλιτεχνικά. Ή  χρησιμοποίηση 
πού κάνετε στις λέξεις δείχνει ανωριμότητα. 
Δ. Π ο λ - ο υ .  «Τώρα εγώ δέν έχω ουρανό/ 
ούτε ήλιο /  οϋτε καν ένα φύλλο πράσινο να 
σαλεύει μέσα μου-. Είναι στίχοι πού θά μπο
ρούσαν ν5 ανήκουν σ? ένα αληθινό ποίημα ή 
ακόμα καί νά σταθούν μόνοι τους. Τό κακό 
είναι πώς ή γνήσια φωνή σας (αν οί πιο πάνω 
στίχοι δέν είναι καθαρά τυχαίοι) πνίγεται μέσα 
σ’ ένα απέραντο πέλαγος γλυκερής αισθημα
τολογίας. Σ π . Μέ Τ μ .  Δέν δημοσιεύουμε ποτέ 
μεταφράσεις, και μάλιστα ποιημάτων, άν δέν 
τις ελέγξουμε ο! ίδιοι συγκρίνοντάς τες μέ τό 
πρωτότυπο. *Έχετε την καλωσύνη να τό φέρετε 
από τά γραφεία μας μια Τρίτη, μεταξύ 1 και 
1 .3 0 '; θά κρατήσουμε τα χειρόγραφα των τεσ- 
σάρων ποιημάτων τού ΙΙάτσεν, ένα μήνα μετά 
την κυκλοφορία τού τεύχους πού θά περιέχει 
τούτη τήν απάντηση. Δ ο μ .  Σ τ ρ α τ ή ς .  Καί 
τά τρία ποιήματα πού μάς στέλνετε δείχνουν 
άνθρωπο στοχαστικό καί ευαίσθητο αντίκρυ στα 
σημεία των καιρών. Προσόν επίσης είναι ή 
λιτή έκφραση πού επιδιώκετε. Έ ν  τούτοις κα
νένα από τά τρία δέν είναι ποίημα άρτιο>μένο. 
"Όλα μένουν στό στάδιο τής ποιητικής πρόθε
σης. ’Ιδού π .χ . ο! «Μεγάλες κουβέντες»: «Ή 
καρδιά μας είναι μικρή, άλλ’ ή γλώσσα μας, /  
μεγάλη. Λέμε πράγματα πού δέν ταιριάζουν /  
στή στενότητα τού χώρου της. /  Υποσχόμαστε 
καί πιστεύουμε ούτοπίες. /  Γιατί νά μήν έχουμε 
μεγάλη καρδιά /  καί μικρή γλώσσα! / » .  Δ. 
Π ο λ - δ ο υ : Μπορεί θαυμάσια κάτι νά μάς
ουγκινε! προσωπικά. Τούτο δμως δέ σημαίνει 
^ώ ; ή συγκίνησή μας πηγάζει από τήν καλλι- 
τεχνική αξία τού έργου. Αυτό σάς συμβαίνει 
μέ τό «δλες οί φωτιές»· δέ νομίζουμε πώς ύ- 
•άρχει άλλο έδαφος γιά  συζήτηση. 'Όσο γιά 
τό «Μά αύριο» κι αυτό δέν τό βρίσκουμε καλό.

Ζ - η :  Ή  έρευνά σας «Προβλήματα τού

Κινηματογράφου» είναι βασικά δημοσιογραφική. 
Περιέχει μερικά στοιχεία πού είναι ενδιαφέρον
τα, καί μερικά άλλα πού είναι ξεπερασμένα 
τώρα. Επίσης περιέχει αποσπάσματα μέ αμφι- 
σδητήσιμες θεωρητικές εκτιμήσεις. Γ. Γ α -  

, β ρ ι λ .  Ή  μελέτη σας για τούς «Εραστές τού 
πεπρωμένου* δέν έχει έπικαιρότητα. Ε κτός αυ
τού δέν νομίζουμε δτι είναι ορθό νά εφαρμό
ζεται μηχανιστικά ή διαλεκτική μέθοδος κατά 
τήν ανάλυση ενός έργου, θ .  Μ ά ρ α :  Κρα
τούμε τόν «Ρήτορα» καί τίς «Μικρές ειδήσεις». 
Λ ι α ρ .  Χρ υ σ .  Γ2ρα!ος «ό θεός τής λάσπης» 
αλλά είναι τό μοναδικό φτερούγισμα πού εί
δαμε στα τέσσερα κομμάτια πού μάς στείλατε. 
Ά λ κ .  Δ - ο υ :  Υπάρχει πολλή αναλυτική αι
σθηματολογία στις «’Αλήθειες» καί στα άλλα 
τρία γραφτά σας. Β. Ά  θ α ν α σ ο ό λ η, Το
ρόντο. Κρατούμε τό «Μικρό τραγούδι*. Κ ο ν 
Π ό ν τ ι κ α  : Παρακαλούμε νά περάσετε τό τα
χύτερο άπό τα γραφεία μας. Β ε ν .  Γ ο ν α τ .  
Υπάρχει στα τρία ποιήματα πού μάς στείλατε 
μια γνησιότητα αισθήματος, άλλα δέν αρκεί 
αυτό μόνο για νά γίνει ή ποίηση. ’Ιδού λ .χ . 
ό στίχος σας: «’Έμεινες στην καρδιά μας χα
ρακιά ανεξίτηλη». Αυτό τό ανεξίτηλη πλεονά
ζει, γιατί εμπεριέχεται μέσα στή φράση «έμει
νες χαρακιά» (Ό  αόριστος, ώς μορφή τού 
ρήματος, υποβάλλει τό αίσθημα τού τελεσί
δικα συντελεσμένου, τού ανέκκλητου. ’Άν κάτι 
«έμεινε», αυτό θά πεί δτι έμεινε καί δέ σβή
νεται). Κ. Β α λ. Κρατούμε τούς «Άρραβωνια- 
στικούς τής Λεμονιάς». Ρ ε γ γ .  Π. Ό  κοινός 
φίλος Ν.Β. μάς διαβίβασε τό ποίημα πού τού 
στείλατε. Δυστυχώς δέν νομίζουμε πώς είναι 
δημοσιεύσιμο. Άλλωστε έχουμε δεί πολύ κα
λύτερα δικά σας. Π ε λ .  Μ π ο τ ζ .  Καλύτερο 
άπό τά έξη είναι ή «Άρνηση», χωρίς δμως 
κι αυτό νά είναι ποίημα εντελές.

Μ. Γ κ . Θ ά σ ο :  Πήραμε τούς «στοχασμούς 
μιας παράλυτης» καί τ ’ άλλα δυό. Είναι άκό- 
μα πάρα πολύ ανώριμα καί πνιγμένα στην α ι
σθηματολογία πού άκούγεται κούφια. Διαβάστε 
πολύ τίς δυό ανθολογίες πού σάς ύποδείξαμε.
Καί προπαντός μή βιάζεστε γιά  δημοσίευση.
Τό τεύχος πού ζητάτε σάς τό στέλνουμε. Μ. θ .
Κ υ ρ .  Κ α β ά λ α :  Γιά κοιτάξετε πιό καλά
τούς στίχους «Ξέταφος μένει δ νεκρός /  μ* ά- 
νοιχτά μάτια /  "  Αγαπώ τή ζωή** τραγου
δάει (!!) /  Μ* ανοιχτά χείλη». Πιστεύετε στά 
σοβαρά δτι είναι ποίηση; Ποιός τραγούδησε 
ποτέ «μ* άνοιχτά χείλη» καί μάλιστα νεκρός 
όντας. Φροντίσετε ν’ αποκτήσετε τήν αίσθηση 173



το0 λόγου καί τής λειτουργίας του. Δέστε λ .χ. 
πόσο πιό σωστός είναι ό στίχος σας «τραγου
δάμε σέ δωμάτια στενάχωρα 2X2* ή οί στίχοι 
«Πόσο κρύο κάνει, αλήθεια, στόν κόσμο!», «τά 
μάτια σου τά κρατώ πάντα για  τό χειμώνα*. 
Καλά επίσης σαν ξεκίνημα τά μικρά τραγου
δάκια:

«Κρατώ μέσα μου δλα τά λόγια /  δλα τά 
χαμόγελα /  όλες τΙς έποχές /  νά σέ καλωσω- 
ρίσω.»

«Κληρονομιά μας /  νά φτιάξουμε τούς θεούς. /  
Ό  δικός μου θεός /  νά σου μοιάζει.»

«Δέ θυμάμαι τό πρόσωπό σου /  Τά χέρια 
σου /  Τά ρούχα σου δίχως χρώματα /  Δίχως 
ήλιο καί βροχή τα μάτια σου /  Ξεράθηκαν οι 
ρίζες τής τριανταφυλλιάς /  Δέ θυμάμαι νά 
σ’ έχω γνωρίσει».

Μ α ν . Ι Ι ρ ά τ σ .  Π ά τ ρ α :  Ο! πόρτες
τής Ε.Τ. είναι πάντοτε ανοιχτές γιά  κάθε άξιο 
λόγου φανέρωμα. "Ολα τ’ άλλα πού γράφετε 
δέ μάς αφορούν. Τελεία καί παύλα. Β α γ .  
Κ α — η : Υπάρχει στά κομμάτια πού μάς στεί
λατε μιά ένταση αισθήματος πού τείνε: νά 
πάρει ποιητικές διαστάσεις, χωρίς όμως καί 
νά τό πετυχαίνει παντού, ώστε νά βγει ένα 
τουλάχιστο ποίημα δλοκληρωμένο. ’Αμέσως με
τά από ενα - δυό καλούς στίχους ακολουθούν 
αδέξιοι χειρισμοί των λέξεων ή τών εικόνων 
καί καταστρέφουν το αγαθό αποτέλεσμα. ’Ιδού 
λ.χ. πώς αρχίζει τό «Φθινόπωρο». «Τώρα /  πού 
οί ώρες γίναν πιο δυσκίνητες /  καί πιό μεγά
λες οί σιωπές πού γράφουν τά ρολόγια» δπου 
πρώτα - πρώτα χυτός ό προσδιορισμός «πού γρά
φουν τά ρολόγια» είναι δλότελα περιττός καί 
μάλιστα επιζήμιος γιατί περιορίζει καί διαφεύ- 
δε: τίς σιωπές, δπως τίς διαφεύδει καί εκείνη 
ή παρήχηση τού «ρ» (τώρα, ώρες, γράφουν, 
ρολόγια) πού μέ τή ροϊκότητά της διαψεύδει 
επίσης καί τή δυσκινησία τών ωρών. Δέ νομίζω 
πώς χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Στη λογο
τεχνία οί λέξεις δέν είναι μόνο φορείς νοημάτων. 
Είναι καί φορείς μορφών καί προεκτάσεων πού 
παίζουν έξ ίσου σημαντικό ρόλο μέ τό καθαυτό 
νόημα. Ά λ μ π υ :  ’Όμορφη ή ηλικία τών εί
κοσι πέντε χρόνων, μέ τίς άμετροέπειές της, μέ 
τά παράφορα μεθύσια της, μέ τήν αδημονία τής 
φυγής (γιά πού:), μέ τ ίς  χαριτωμένες της 
κοτσάνες καί τίς απελπισίες της πού πνίγον
ται τόσο δύσκολα (πνίγονται όμως!) στο πιο
τό, είτε άλλου, όταν ακόμα δέν έχει μπεί κα
νείς στά γρανάζια... ''Οσο γιά  τά ποιήματα: 
είλικρινώς δέν είναι καλά. Πολλή ή αισθημα
τολογία καί λίγη ή ένταση. Καί, βέβαια, είναι 
πολύ τής παλιάς σχολής νά σάς δώσουμε πρα
κτικές συμβουλές τύπου: «βγήτε στόν ανοιχτό 
αέρα e t les cafards d isp ara itro n t» . Ά θ .  
T α λ : Καλύτερο από τά τέσσερα είναι ή «Λύ
πη» κι αυτό υστερεί πάρα πολύ. Δές τε καί 
μόνος σας: «Μάνα, 6 καυμός σου /  παραδέρνει 
σκληρά, /  στίς λάμψεις τ ’ ούρανού /  στής θά
λασσας τά κύματα. /  Ό  αγέρας παίρνει τόν 
αχό του /  καί στά ψηλά βουνά τόν πάει /  λές 
γ ιά  νά βρει παρηγοριά. /  Τά γέρικα γεράκια 
ξυπνά /  καί φωλιάζει γιά  πάντα /  ατών αϊτών 
τή φωλιά*. 'Απλότητα δέ θά πεί άπλοικότητα.

Κ’ έδώ ή άπλοίκότητα ξεπερνάει τά δρια. Δ. 
Ν τ . : Κρατήσουμε από τά «ποιήματα ενός στί
χου* τό πρώτο καί τό τρίτο, πού είναι πρά
γματι πολύ καλά. 'Όμως είναι λίγο γ ιά  νά 
δημοσιέψουμε μόνο αυτά! Στείλτε μας κι άλλα 
μονόστιχα να διαλέξουμε. ΙΙρός θεού όμως, δχι 
«Κούκλες μαστιχοκέρινες» (!) ούτε αισθηματο
λογίες σάν τών άλλων τεσσάρων κομματιών 
σας. Μ. Ό μ  ι κ ρ ο ν : Δέν νομίζουμε δτι τό 
κείμενό σας «ΙΙεριοσότερη αιδώ» προσθέτει τ ί
ποτα σ’ δσα τό περιοδικό έχει ηδη γράψει έπί 
τού θέματος. Πέρα απ' αυτό, θά θέλαμε νά 
σας ρωτήσουμε: πιστεύετε πραγματικά δτι είναι 
δημοσίευαιμο ένα κείμενο μέ ύφος δπως αύτό: 
«...από τότε πού οί... έγνοιες μου δέν τράβα
γαν πιό πέρα άπ’ τό τετράγωνο τής υποτείνου
σας καί τά ημίτονα τών κύκλων γιά  νά περά
σουν μέ τόν καιρό στην ψυχχνεβάστρα, φυχο- 
σαλεύτρα, πατριδοχτίστρα(!!!)  δίνη τής πάλης 
γιά ... κλπ.». Κ. Κ α ρ — η :  Τά «μετάλλια» 
που μάς στείλατε έχουν βέβαια ένα πολύ εν
διαφέρον θέμα, πού δμως δέν δικαιώνεται άπό 
τήν εκτέλεση. Πέρα άπό τό μελοδραματικό τόνο 
πού τό χαρακτηρίζει, έχει καί άλλες αδυνα
μίες. Ο ήρωας αργεί πάρα πολύ να πάρει 
μυρουδιά περί τίνος πρόκειται. Κ’ ενώ δλη ή 
υφή τού έργου είναι σχεδόν νατουραλιστική, 
ό χρόνος φαίνεται νά λειτουργεί εντελώς αυθαί
ρετα, σύμφωνα μέ τά κέφια τού συγγραφέα. 
Μ α ν .  Ρ ο υ σ .  «Ό Μπετατζής», «Τά δέκα 
παλληκάρια» καί τ ' άλλα κομμάτια πού μας 
στείλατε, έχουν μιά δροσιά, ένα κέφι αλλά δέν
είναι ποιήματα. Είναι απλώς ποιητικές προθέ
σεις. ’Α ν ώ ν υ μ ο :  Τό «’Εδώ Φεγγάρι» δεν 
νομίζουμε δτι έχει καμιά σχέση μέ τήν ποίηση. 
Ι . Ρ . Χ. :  Τά δυό γραφτά πού μάς στείλατε
μπορεί νά έχουν θαυμάσια τή θέση τους σέ μιά 
κωμωδία, άν μάλιστα παρουσιάζονται σάν έργα 
ενός «συμπαθητικού καί κάπως γελοίου καλλι
τέχνη», δπως μάς λέτε. Σάν ανεξάρτητα κεί
μενα δμως; Τί να σάς πούμε. ’Αφού μόνη σας 
τά χαρακτηρίσατε τόσο σωστά. Τά σχέδιά σας 
τά δόσα;ιε στόν αρμόδιο τεχνοκριτικό. Α ία  Μ .: 
Προσπαθείτε νά δείτε τά πράγματα μέ μιά και
νούρια δράση, πού δμως δέν είναι πιά τόσο 
καινούρια. Ιδού λ.χ. ένα άπό τά πιό καλά σας: 
«’Αγαπώ τά κυδώνια, /  είναι μιά κίτρινη χαρά. 
— Κι δμως οί κυδωνιές είναι ασήμαντα δέντρα 
απάντησες. /  ’Από τότε τό βλέμμα μου καρφώ
θηκες στίς ρίζες τών φρυδιών σου /  καί δέν τολ
μάει νά κατέβει /  στά μάτια σου». Τό πεζό σας 
«Οί ευεργέτες» πολύ καλύτερο, άλλα κ ’ έδώ τό 
θέμα είναι αρκετά έφθαρμένο άπό τή χ?ή*^η* 
Συμπέρασμα: Νομίζουμε πώς αξίζει νά συνεχίσε
ίε , άλλά σέ μεγαλύτερο βάθος καί μέ πιότερη 
ένταση, οπότε θά έρθει καί τό «αλλιώς*. Κ. 
Δ η μ ά δ η : Τό άπόσπχσμα πού μάς στείλατε 
είναι αναμφισβήτητα καλογραμμένο, θά  προτι
μούσαμε δμως νά μάς στείλετε κάτι άλλο δικό 
σας καί φυσικά μέ κάπως διαφορετικό θέμα. Μα 
για τό «θέμα*: θά μάς ρωτήσετε. Έ ,  ****** 
σοοά παίζει ρόλο καί τό θέ;ια, σάν τέτοιο, i  
ένα βιβλίο, νχί, δ,τι θέλετε. Σ’ ένα περιοδικό,
είναι κάπως διαφορετικό, δέ νομίζετε; Δέν εί
ναι μόνο τό «πώς». Είναι καί τό «τί».



ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΈμπιστευΟεϊτε την εκδοσιν των βιβλίων σας εις τόν Εκδοτικόν Οίκον

«2 0 ό ς  Α Ι Ω Ν Α Σ »

’Α ν α λ α μ β ά ν ο μ ε ν  ύ π ε υ θ ύ ν ω ς  τ ή ν  ε κ δ ο σ ιν ,  έ π ι μ έ λ ε ι α ν  κ α ί  δ ιό ρ θ ω σ ιν  τ ω ν  β ι 
β λ ί ω ν  σ α ς  — Δ ια θ έ τ ο μ ε  τ ή ν  ά ρ τ ιω τ έ ρ α ν  έ κ δ ο τ ικ ή ν  ό ρ γ ά ν ω σ ιν ,  π ο λ υ ε τ ή  π ε ί 
ρ α ν ,  τ ά ς  π ι ό  σ υ γ χ ρ ο ν ισ μ έ ν α ς  έ γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς ,  τ ά ς  κ α λ υ τ έ ρ α ς  τ ι μ ά ς ,  π α ρ έ χ ο -  
μ ε ν  δ έ  κ α ί  ε ύ κ ο λ ία ς  ε ι ς  τ ή ν  έ ξ ό φ λ η σ ι ν  — Ε ι ς  τ ά ς  σ υ γ χ ρ ό ν ο υ ς  τ υ π ο γ ρ α φ ι κ ό ς  
έ γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  μ α ς  θ ά  π ε τ ύ χ ε τ ε  τ ή ν  α π ό  κ ά θ ε  ά π ο ψ ι ν  κ α λ υ τ έ ρ α ν  έ μ φ ά ν ι σ ι ν

τ ω ν  β ι β λ ί ω ν  σ α ς .

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  " 2 0 0 Σ  ΑΙΩΝΑΣ, ,  ΑΘΗΝΑ

Σ. Σ Τ Ρ Ε Τ Τ  1 — Α Θ Η Ν Α Ι  ( 1 1 1 ) — Κ Ε Ν Τ Ρ .  Τ Α Χ ) Μ Ε Ι Ο  —  Τ Η Α .  3 1 8 . 3 6 5

Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ :  Κ Ο Α Ω Ν Ο Υ  3

Ν.  Ρ Ε Μ Π Ο Υ Τ Ι Ι Κ A

Φ Α Ρ Μ Α Κ Α
Κ Α Λ Λ Υ Ν Τ Ι Κ Α
Ο Π Τ Ι Κ Α
Α Ι Ο Λ Ο Υ  & Λ Υ Κ Ο Υ Ρ Γ Ο Υ  1
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Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  “ ΘΕΜΕΛΙ Ο, ,

Προσφορά στην π νευμ α τικ ή  ζωή

Κ ν κ ί Ι ο φ ό ρ η ό α ν  :

1) Μ. ΑΞΙΩΤΗ: Τό σπίτι μου
2) Ν. ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ: Τό Αγρίμι
3) I. ΚΑΜΠΑΝΕΑΑΗ: Μαουτχάουζεν
4) "Ν. ΚΑΤΗΦΟΡΗ: Ό  καρχαρίας και τά 9 κύματα
5) Γ. ΚΟΤΖΙΟΥΑΑ: "Οταν ήμουν μέ τον Άρη

Μ ί α  ν έ α  ό α ρ ά :

Σ ύ γ χ ρ ο ν η  Π ε ζ ο γ ρ α φ ί α

1) ΚΑΖΑΚΙΕΒΙΤΣ: Τό γαλάζιο τετράδιο δρχ. 15
2) Ν. ΧΙΚΜΕΤ: Οί ρομαντικοί » 20
3) Ν. ΚΟΣΤΕΡΙΝΑ: Ημερολόγιο 1936-1941 » 25
4) Α. Ν Ε ΣΙΝ : Καφές καί Δημοκρατία » 25
5) Α. Φ ΙΛ ΙΠ : "Οσο κρατάει ένας στεναγμός » 15

Τ ά  Λ ο ρ α  0 u s  Β Ι Β Λ Ε Α - Λ Ι Σ Κ Ο Υ Σ
REPRODUCTIONS — ΛΕΙΨΙΑΣ & CERCLE D* ART

Σ Τ Η  Λ Ε Σ Χ Η  Τ Ο Υ  Β Ι Β Λ Ι Ο Υ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 57 — Τηλ. 630.739



ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 
tl TH E  ΓΥΝΑΙΚΑΣ (ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ)

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α  Τ Κ Σ  Γ Υ Ν Α Ι Κ Α Σ
•  11ε·*ζάζτρ6 μντ.μ«ιΛΪ*; έργο 1Γ:(Ι Ελλήνων χχί ςένων 5·.χ-ρί-ι»ν istsr^iivmv.
β) Γυναίκα. Γυναίκα -  Μητέρα. Παιδί.
β) Κατοικία. Νοικοκυριό. Ρουχισμός - Ενδυμασία. 'Ιατρικός 

βουλές.
γ) Τροφογνωσία. Διαιτητική. Δ ιαιτο θεραπεία. Μαγειρική — Ζαχα

ροπλαστική — S a v o i r  -  V i v r e .  
δ) Ή Γυναίκα στήν Κοινωνία. Στήν 'Ιστορία. Στήν 

Δίκαιο. Διάσημες Γυναίκες. Διακεκριμένος Έλληνίδες 
ϊ) Έρωτας. Γάμος. Οικογένεια.
ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ:
1) Οί έγγρχρό:ΐ3/ο·. αννϊρ'μη-χ 1 -χρχλχμζχνουν χμέν»; -v i; -1 τόμου;.
'-) Τόν -έμχ-.ο τόμο (τΐλίυτχίον) θχ τόν -χρχλίδουν τ*3=*.ρί; μήν<; μει* -τ,ν έγγρε-

φήν τους.
Ζ) Οί αυ.ϊρομητχΐ χχτχτχλλουν ICO ίργ. ώ; -ροχχτχδολή χχί υπογράφουν 9 συνχλλχ- 

γμχτικχ; των IfΚI ly / .  μηνιχί»;.
ΤΡΟ Π Ο Σ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ :

Τηλ^οινήττι μα; v i 34; έ*ΐ3κ***ν·;ΐ3 ( ’Αθήνα: « 7 .5 0 9 , &Σ3 3 χλονίχη: *β.8*1) 
ή χποοτΣίλχτέ μχ; τήν π:ό κάτω τ?χρχγγ£λ(χ:

ΙΙΑΡΑΓΤΚΛΙΛ ΑΓΟΡΑΝ
Όνομ χτιπώ νυμΟ ν............................................................................................................................

;  :  :  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ; ; ; ; ;  ;  -
Αιζ’ίθννχι; έ ρ γ χ υ ΐχ ; .....................................................................Ι Ι ό λ ι ; ............................
Α’.ιΰθυνυι; χχτο’. χ ί χ ς .................................................................... Ι ΙΔ λ ις ..................................

ΙΙρό; τον
’Εκδοτικόν Οίκον «Π ΑΛΜ Ο Σ» Ν. ΑΝΜΝΟΠΟΥΑΟΣ & Σία

ΑΗΗΧΑ : Άχχόημίχ; 7!Ι · Τηλέφ. 627-559 
«ΚΙΙΑΛΟΜΚΗ : Φρχγχίνη 2 - Τηλέχ. 26.621

Κύριοι,

'  1 V ^ /.μων .η ; πρώτη; αρχομένη; ζυθυ; μ·τχ τήν λήψιν ιών 4 τόμων.
4 ί a . Tf<; " ^ χΤΤ^λ{χ; μου χνχγνωρζω 3τι μέχρι; αποπληρωμή; ’ολοκλήρου τή ; 
* · νΛ  "*ν -*·4μ'Λ ίργοο, ή χυρ:όττ,; χΰτοβ χνήχιι s i; τόν Έχϊο-.ιχόν ΟΙχον.

'Κ ν .............................- ? ί ...................................................196. . .
Μετά τιμή;


