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ή Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α
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είναι μέχρι στιγμής ή τελευταία λέξη τής προοδευτικής ιστορικής έπιστήμης καί δικαίως ή διεθνής κριτική 
τήν έχαρακτήρισε «ΜΝΗΜΕΙΩΔΕΣ ΑΠΟΚΤΗΜΑ τής ιστορικής βιβλιογραφίας». Περιλαμβάνει δλη τήν 
ιστορία άπό τήν πρώτη έμφάνιση τού άνθρώπου στή Γή έως τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ή  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ δέν περιορίζεται νά άπαριθμή καί νά περιγράφη τά γεγονότα, άλλα έξετάζει 
τά βαθύτερά τους ΑΙΤΙΑ, τά έρμηνεύει καί τά άξιολογεΐ.

Ή  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ δέν έξετάζει μόνο τήν κοινωνική, οικονομική, πολιτική καί στρατιωτική Ιστο
ρία των λαών άλλα καί τήν ιστορία τής τέχνης, τής έπιστήμης καί γενικώτερα τού πολιτισμού.

Ή  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ έχει μεταφρασθή άπ* ευθείας άπό τά Ρωσικά άπό δοκίμους μεταφραστάς.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 1966

Εικόνα έλληνικής άνοιξης: Συλλήψεις. Εκτοπίσεις. Δίκες και καταδίκες νέων, 
φοιτητών, επιστημόνων, λογοτεχνών, Λογοκρισία. Τ ό  Είκοσιένα ξυλοδαρμένο στην 

έπέτειό του μέ γιουρούσια πού διεύθυνε ό Φουσέ μας —  για  νά τόνε πιστέψουνε 
πώς είναι άνήρ πυγμής. Γκαγκστερική δράση παρακρατικών πάντα ασύλληπτων 
—  από τό δυναμικό μας υπουργό —  εμπρησμοί, σπασίματα γραφείων. Ό  Αύ- 
γερόπουλος στη φυλακή, οι δοσίλογοι και οί εγκληματίες πολέμου έξω. Ο ί πο
λίτικοι κρατούμενοι άλλο ένα Πάσχα στη φυλακή. Φροντιστήρια δικτοπτορίας μέ 
εκλεκτούς μαθητές την κυβέρνηση καί τον κυνηγό κεφαλών. Ά θ λ ια  μαγερέματα 
νέων πραξικοπημάτων στην Κύπρο καί την 'Ελλάδα για  νατοϊκό διαμελισμό. 
Σκυλοκαυγάς για  τό πάπλωμα τής εξουσίας, κατακουρελιασμένο πια άπό τό 

σκυλοτράβηγμα. Κάθε βδομάδα ξεσκόνισμα φράκων νέων υποψηφίων σωτήρων. 
Κσι ό πρώτος ζυθοπώλης μας έτοιμος κι οώτός. Ζυθοποολεΐον ή Ε λ λ ά ς ... Πού 
κατάντησε από τον Ιο ύ λ ιο  ν’ άκούγεται συνέχεια για  ρεζιλίκια, νά μήν άκούγε- 
ται γ ια  τίποτα καλό, έξόν άπό τις νίκες τής Α Ε Κ  !

Καί ό 6ος στόλος στα φαληρικά ύδατα. Καί οι μπόμπες νά βολτάρουν πάνω 
άπό τά κεφάλια μας.

Ά λ λ α  προς τί ή απαρίθμηση; Αυτά εΐναι πράγματα πού δέν τό κόφτουνε 
τό πνεύμα. Ετοιμάζεται, λέει, περισπούδαστο τεύχος περί Σινιάφσκι -  Ντάνιελ. 
Τ ί  ετοιμότητα, τ ί εύαισθησία στα μηνύματα τών καιρών! Ό σ ο  νά ’ναι καί κα

μιά έπιφυλλίδα περί Πάθη του Θεανθρώπου, περί άνοιξη καί τά  τοιαυτα. Καυτά 
θέματα! Τραγανά! Ζεστά Θεσσαλονίκης! ! !

'Ωραίος ό καιρός λοιπόν. Μπήκαμε πλέον γιά  καλά στην άνοιξη. Καί ωραίο 
τό Πάσχα. Ό βελία ι, κόκκινα αύγά, τσουρέκια. Είναι μιά εύχαρίστησις νά περ- 
πατεϊ κανείς εις τούς όνθισμένους κήπους.

Η Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Η  Τ Ε Χ Ν Η Σ

179



— Σε ποιά κατάσταση, κατά τη γνώ
μη σας, βρίσκεται η τέχνη της πεζογρα
φίας στην 'Ελλάδα και ποιες είναι οί 
δυνατότητες της ;

—  Καλά βιβλία βγαίνουν κάθε χρόνο, 
λίγα βέβαια, αλλά ωστόσο αρκετά γιά 
νά πούμε ότι ή δημιουργία συνεχίζεται μέ 
τρόπο ικανοποιητικό. Δύσκολο όμως είναι, 
μές στην πνευματική σύγχυση τοϋ καιρού 
μας, νά διακρίνουμε καθαρά σχολές καί 
κατευθύνσεις. Γιά τούτο, συνήθως, όσοι 
καταπιάνονται μέ τό ζήτημα περιορίζονται 
νά ξεχωρίσουν τους συγγραφείς σέ ηλι
κίες, περίπου σάν νά πρόκειται γιά στρα
τολογικές κλάσεις. ’Αλλά τέτοιες κατα
τάξεις δέν άποδίδουν τη ζωντανή καί 
ρέουσα πραγματικότητα, είναι αυθαίρετα 
σχήματα. Σημασία θά είχε νά ξεχωρίσει 
κανείς τους συγγραφείς σέ πνευματικές 
οικογένειες ανάλογα μέ τή λογοτεχνική 
ιδιοσυγκρασία τους καί τό είδος των προ
βληματισμών τους. Μιά τέτοια οίκογέ- 
νεια λ.χ. αποτελούν οι πεζογράφοι που 
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο στοιχείο 
τής «'Ιστορίας εν τώ γίγνεσθαι» καί πού 
προσπαθούν νά έκφράσουν τή μοίρα των 
σύγχρονων άνθρώπων μές στις μεγάλες 
Ιστορικές κρίσεις καί τούς κοινωνικούς

Η

Π Ε Ζ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Τ α  μ ν ν μ α ι α  

O i  c n i O Q i i 0 c i s  

Τ ό  Κ ί Ί ΐ μ α

Μιά συνέντευξη  
μέ τό Γιώργο Θεοτοκα

ανασχηματισμούς. Ή  οίκογένεια αυτή 
πρέπει νά έχει μέλλον, γιατί ή Ελλάδα 
βρίσκεται στό τρίστρατο των μεγάλων 
ιστορικών επιρροών κ’ είναι χώρα άκα- 
ταστάλαχτη. ταυτόχρονα καθυστερημένη 
καί κάπως ανεπτυγμένα], ευρωπαϊκή, βαλ
κανική, αλλά πού συγγενεύει καί μέ τήν 
Ε γγύς Ανατολή, χοιρα γεμάτη αντινο
μίες καί ιδεολογικές αμηχανίες, μέ μεγά
λη ιστορία καί ανώριμο παρόν'. Θέμα ε
ξαιρετικά ενδιαφέρον γιά όποιον μπορεί 
νά τό συλλάβει στό σύνολό του. Φυσικά, 
εννοώ στό σημείο αυτό μιά πεζογραφία 
πού δέ θά δίνει μιά απλή χρονογραφία, 
αλλά μυθιστορηματικές συνθέσεις μέ πρό
σωπα ζωντανά καί εκφραστικά τού τό
που καί τού χρόνου.

— ΙΤοιές άλλες οίκογένειες συγγρα
φέων βλέπετε στό χώρο της πεζογρα
φίας μας ;

—  Μιά άλλη οίκογένεια φαίνεται 
στραμμένη έπίμονα προς τήν έσωτερική 
ζωή. Προσπαθεί νά καταγράψει τήν ηιυ- 
χική ροή της, τούς κυματισμούς της καί 
τις θαμπές καί αόριστες μορφές πού κι
νεί. 'Τπάρχει μιά τάση προς μιά πεζο
γραφία όνείρου ή έφιάλτη. Μιά άλλη τά



ση που ζήτα νά έκφράσει, πιο συνειδητά 
και θεληματικά, αυτό που συνηθίσαμε νά 
ονομάζουμε το άγχος της έποχής μας — 
άγχος πού έχει μεγάλη γκάμα γιατί αρ
χίζει από το δέος των πυρηνικών βομ
βαρδισμών καί φτάνει ώς τη μεταφυσική 
αγωνία καί τά θέματα τού μηδενός καί 
τοϋ παραλόγου. 'Τπάρχονη', βέβαια, καί 
άλλοι συγγραφείς πού μας δίνουν ρεαλι
στικά τις εντυπώσεις τους από την τρέ
χουσα ζωή. "Αλλοι πού μυθοποιούν τις 
προσωπικές τους αναμνήσεις. 'Ένα θέμα 
πού φαίνεται νά αγαπούν ιδιαίτερα οί 
"Ελληνες συγγραφείς καί τών δύο φύλων 
είναι ή εφηβεία. Προσωπικά, δεν έχω 
αντίρρηση γιά καμιάν άπ’ δλες αυτές τις 
τάσεις. Πιστευτό πώς δλες νομιμοποιούν
ται άν ύπάρχουν σοβαρές προθέσεις καί 
ειλικρίνεια.

— Ν ομίζετε δτι τά νέα ρεύματα τής 
ευρωπαϊκής πεζογραφίας, καιλόις λ.χ. 
το «νέο μν&ιστόριιμα», επηρεάζουν τους 
συγγραφείς μας ; Και δτι είναι δικαιο
λογημένη μια τέτοια επίδρασί];

—  Γιά τό λεγόμενο «νέο μυθιστόρημα» 
ή «άντιμυθιστόρημα» θά σάς έλεγα πέος 
δέ μοΰ φαίνεται πολύ σπουδαία υπόθε
ση. Τό παρουσίασμά του στη Γαλλία τής 
δεκαετίας τού 1950 μπορεί νά εξηγηθεί 
σάν μια αντίδραση στην υπερπαραγωγή 
τής αντιστασιακής καί τής στρατευμένης 
λογοτεχνίας, πού ακολούθησε την απε
λευθέρωση. Ήδη, δμως, ή σχολή αυτή 
άρχισε νά άποσύρεται από τό προσκήνιο 
καί δέν πιστεύω δτι αφήνει επιτεύγματα 
Ικανά νά αντιμετωπίσουν τό χρόνο. ’Αλλά 
τό ερώτημά σας θίγει ένα γενικότερο καί 
αρκετά περίπλοκο ζήτημα. Ή  εξέλιξη τής 
λογοτεχνίας μας προσδιορίζεται από δύο 
παράγοντες πού δέ βρίσκονται πάντα σέ 
αρμονία. Ό  ένας είναι ό τόπος τέτοιος 
πού τον ζούμε, με τήν προσωπικότητά 
του, τό ψυχικό του κλίμα, τά ιδιαίτερα 
προβλήματά του. Π ολύ ενδιαφέρον θέμα 
αυτό καθεαυτό, δπως έλεγα πριν. ’Αλλά 
ύπάρχει καί ό άλλος παράγοντας, πού 
είναι ή αδιάκοπη εισβολή τών ξένιον ρευ
μάτων. Καί τούτο είναι ασφαλώς μιά 
πραγματικότητα τής ζιοής μας. Είτε τό 
θέλουμε είτε δχι, συμμετέχουμε σέ διε
θνικές καταστάσεις, ή έπικοινωνία μας 
μέ τον ξένο κόσμο γίνεται ολοένα στενό

τερη καί μάς κατέχει, πολύ βαθύτερα α
πό άλλοτε, τό αίσθημα τής αλληλεξάρτη
σης τών λαών. Μοιραία λοιπόν καί τά 
ξένα πνευματικά καί καλλιτεχνικά ρεύ
ματα βρίσκουν ανταπόκριση στην πλευ- 
ρά τού συλλογικού εαυτού μας πού ανή
κει στη διεθνική ζωή. Γιά τον "Ελληνα 
συγγραφέα καί τόν καλλιτέχνη τό ζή
τημα είναι νά βρει τό σημείο τής ισορρο
πίας άνάμεσα στήν εθνική του πραγματι
κότητα καί στις διεθνικές καταστάσεις 
πού έχουν μιά γνησιότητα γιά τή σημε
ρινή Ελλάδα. Νά τό βρει, εννοώ, ό κα
θένας γιά λογαριασμό του καί υπό τήν 
ευθύνη του. Νά μήν πέφτουμε σέ επι
πόλαιους καί στείρους μιμητισμούς, πού 
δέν άνταποκρίνονται σέ τίποτα τό αληθι
νό γιά μάς, μόνο καί μόνο γιά νά είμα
στε τής μόδας. Δύσκολος, βέβαια, είναι 
ό ρόλος τών πεζογράφων στή σημερινοί 
Ελλάδα, τόσο μάλλον πού ή πεζογρα
φία είναι σήμερα, κατ’ εξοχήν', ή τέχνη 
πού εκφράζει πιο πλέρια τή συνείδηση 
ενός έθνους. ’Αλλά δύσκολος επίσης καί 
ό ρόλος τών κριτικών πού θά άναλάβουν 
νά τά ξεκαθαρίσουν δλα αυτά, νά τά κά
μουν νοητά στύ πλατύτερο κοινό καί νά 
άποτιμήσουν ορθά τά έργα. Γιά τούτο 
πρέπει νά είμαστε αυστηροί μέ τούς συγ
γραφείς, αλλά έξ ίσου αυστηροί καί μέ 
τούς κριτικούς.

— Πιστεύετε δτι το πολιτικοκοινιυνι- 
κδ κλίμα μέσα στο όποιο ζεϊ ό συγγρα
φέας επηρεάζει τήν δημιουργία το ν ;

— ’Ασφαλώς τήν επηρεάζει, θετικά ή 
αρνητικά. Κανείς, νομίζω, δέν μπορεί νά 
μείνει έξω από τήν πίεση τών ιστορικών 
δυνάμεων, κυρίως σέ εποχές, σάν τή δική 
μας, δπου οι δυνάμεις αυτές βρίσκονται 
σέ ένταση. ’Αλλά ή επίδραση μπορεί νά 
είναι άμεση ή ρμιιεση ή και μά/ις να δια- 
φαίνεται. Τό θέμα είναι πολύ δύσκολο, 
χρειάζεται πολλή ανάλυση καί δέν πρέπει 
νά βιάζεται κανείς νά τό ερμηνεύει μέ 
τρόπο άπλουστευτικό. Νά μή μάς δια
φεύγει δτι, στον κόσμο τού πνεύματος, 
εκδηλώνονται οί διαθέσεις κατά κάποιον 
τρόπο προφητικές, πού προβλέπουν' κα
ταστάσεις πού δέ σχηματίστηκαν ακόμα 
καί πού δέν τις συλλαμβάνει ό κοινός 
νούς.



Ο Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  θ  E O T  Ο Κ Α Σ  
Κ Α Ι  Τ Ο  Α Ο Κ Ι Μ Ι Ο *

Τ ο υ  Π α ν α γ ι ώ τ η  Μ ο υ λ λ α

...Πολλές φορές, όταν μιλάμε γ ια  την δοκιμιογραφική έργασία ενός μυθιστο- 
ριογράψου ή ένός ποιητή, την κατατάσσουμε στο περιθώριο τής κύριας απασχό
λησης του, σαν ένα πάρεργο ή σάν πρόσθετο συμπλήρωμα θεωρίας πάνω στον 
βασικό κορμό τής δημιουργικής πράξης. Ή  αλήθεια εΤναι πώς αυτό τό πάρερ
γο προορίζεται πολύ συχνά από τον ίδιο τό συγγραφέα να εξομαλύνει μερικές 
δυσχέρειες του δημιουργικού έργου, νά φωτίσει κάποιες σκοτεινές πλευρές του 
ή νά υπερασπιστεί τις ιδεολογικές και αισθητικές θέσεις του. Έ τ σ ι  ή θεωρητική 
ένσσχόληση ένός δημιουργού μοιάζει πολλές φορές σάν σχόλιο τής δημιουργικής: 
τό «Η μερολόγιο  τής Ά ρ γώ ς και τοΰ Δαιμόνιου» δέν υπάρχει καθαυτό, αλλά μό
νο σέ σχέση μέ την « ’Α ρ γώ » καί τό «Δαιμόνιο».

Φυσικά, μιλώντας γιά  τον δοκιμιογράφο Θεοτοκά δέν άναφέρομαι σέ τέτοιες 
ειδικές σχέσεις. Πολύ περισσότερο από την περίπτωση ένός μυθιστοριογράφου 
πού δοκιμιογράφε? γιά  νά σχολιάσει, νά ύπερασπιστεΐ ή νά ολοκληρώσει τον 
δημιουργικό του κόσμο, εδώ έχουμε νά κάνουμε μ ’ έναν συγγραφέα πού επεκτεί
νει τη δραστηριότητά του σέ άλλο επίπεδο. Γιατί γ ιά  τον Θεοτοκά τό λογοτεχνι
κό δοκίμιο είναι μιά ένέργεια ισότιμη καί παράλληλη μέ τη δημιουργία, όπου 
ό άνθρωπος τής σκέψης, παραμερίζοντας γιά  λίγο  τον άνθρωπο τής φαντασίας, 
πορεύεται από ένα καινούργιο μονοπάτι. Πού οδηγεί τό μονοπάτι αυτό; Στον 
κόσμο τής πραγματικότητας βέβαια. 'Α λλά  στον κόσμο τής πραγματικότητας 
όδηγοΰν καί τά  μυθιστορήματα τοΰ Θεοτοκά, παρ' όλο τό φανταστικό τους πε
ρίγραμμα. Θά ήταν σφάλμα λοιπόν νά διαφοροποιούμε άπόλυτα δυο ένέργειες 
όπως ή μυθιστορηματική δημιουργία καί τό δοκίμιο, όταν άποτελοΰν έκδηλώσεις

* ’Απόσπασμα από εισήγηση πάνω στο έργο του Γ. Θεοτοκά, πού έγινε στην αίθου
σα του «Παρνασσού», μέ την παρουσία του συγγραφέα, στις 28 Φεβρουάριου. Τό  κείμενο της 
εισήγησης, γραμμένο γιά  τελειόφοιτους μαθητές των άθηναϊκών γυμνασίων, δημοσιεύε
ται εδώ μέ όρισμένες διορθώσεις καί προσθήκες.



και έκφράσεις του ίδιου ατομικού πεδίου. Θάλεγα μάλιστα ότι, στην περίπτωση 
που μάς ενδιαφέρει, οι δυο αυτές έκδηλώσεις άλληλοσυμπληρώνονται, σχηματί
ζοντας την ένιαία πνευμοπτική φυσιογνωμία του συγγραφέα.

Γράφοντας κάποτε για  τό δοκίμιο, ό Γιώργος Θεοτοκάς παρατηρούσε: «Ν ο 
μίζω πώς θά έπρεπε να ξεκαθαριστεί κάπως τό ζήτημα καί, πρώ τα -π ρώ τα , να 
κατανοηθεΐ ότι ένα λογοτεχνικό δοκίμιο είναι δημιουργικό εΐδος όσο καί τά  λοιπά 
είδη τού έντεχνου λόγου, ότι πρέπει να έκφράζει ένα ύφος, μια εσωτερική ζωή, 
μια ευαισθησία, μια προσωπική στάση άπέναντι ατά πράματα, μια άτομικότητα, 
ότι είναι άνάγκη να ικανοποιεί μέ τή μορφή του ορισμένες καλλιτεχνικές άξιώ
σεις»1. Αυτές άκριβώς τις αξιώσεις αγωνίζεται να ικανοποιήσει ή δοκιμιογραφικπ 
προσπάθεια τού Θεστοκά. Καί δέν θά μπορούσε βέβαια νά γίνει αλλιώς: ό άν
θρωπος τής λογοτεχνίας δυσκολεύεται νά έγκαταλείψει τις δημιουργικές άπο- 
σκευές του, άκόμα κι όταν μπαίνει σέ περιοχές όπου ή τέχνη τού λόγου δέν είναι 
τό μόνο προνόμιο ή ή άποκλειστική έγγύηση. "Α ς μην ξεχνάμε λοιπόν πώς, όταν 
μιλάμε γιά  τον δοκιμιογράφο Θεοτοκά, έχουμε νά κάνουμε πάντοτε μ* έναν άν
θρωπο τής λογοτεχνίας.

Από τό 1929 μάς χωρίζουν περισσότερα άπό 35 χρόνια. Τότε δημοσιευό
ταν ένα ορμητικό νεανικό δοκίμιο που χαρακτηρίστηκε, πολύ σωστά, σαν μανι
φέστο τής γενιάς τού 1930. Ό  τίτλος του ενδεικτικός: «Ελεύθερο πνεύμα». 
Χαρακτηριστικό καί τό ψευδώνυμο πού διάλεξε ό συγγραφέας: Ό  ρέστης Δ ιγε - 
νής. Ό  Διγενής εΐναι ένα σύμβολο τής φυλής μας* συμβολίζει όχι μόνο τη μοίρα 
μας, πού εΐναι μιά άδιάκοπη πάλη μέ τό Χάροντα, άλλά καί τον τελικό θρίαμ
βο και τή νίκη τής ζωής ενάντια στις δυνάμεις τού θανάτου. Σ ’ αυτόν λοιπόν τον 
άγώνα καλούσε τους νέους τής γενιάς του στά 1929 ό Γιώργος Θεοτοκάς. Ε π ι 
τρέψτε μου όμως νά έπιμείνω στο νεανικό αυτό δοκίμιο περισσότερο.

-έρω πώς ό συγγραφέας του, δέκα χρόνια άργότερα, χαροκτήριζε τό πρώ
το του βιβλίο σάν μιά «γενική πολεμική εναντίον δικαίων καί αδίκων»". Ό  ίδιος
όμως, τρία χρόνια νωρίτερα, είχε σημειώσει καί τή φράση: « Ή  πρώτη νιότη έχει 
πάντα δίκιο, ακόμα κι όταν άδικεΐ»1 2 3. Ποιόν αδικούσε όμως τό «Ελεύθερο πνεύμα»; 
Βασικά τον Καβάφη, άφού δέν ήθελε νά παραχωρήσει τον τίτλο  τού πρωτοπόρου 
σ ’ έναν τυπικό εκπρόσωπο τής παρακμής. Α λλά  τό « ’Ελεύθερο πνεύμα» δέν εΐ
ναι βιβλίο λογοτεχνικής κριτικής, βασισμένο σέ αισθητικά κριτήρια. Πολύ περισ
σότερο, είναι βιβλίο ιδεολογικής μάχης. Στόχος του δέν ήταν ή ποίηση τού Κα
βάφη καθαυτή, μέ την όποιαδήποτε αισθητική της άξια ή απαξία, άλλά τό ίδιο 
τό πνεύμα τής παρακμής —  αν θέλετε, ή αναιμία τών ελληνικών πραγμάτων. 
«Μέσ* στο δημιουργικό άναβρασμό τής σημερνής Ευρώπης τί θέση κρασά ή Ε λ 
λάδα; αναρωτιόταν ό συγγραφέας. Τ ί  συμβολή προσφέρουμε στις μεγάλες προσ
πάθειες πού καταβάλλονται τριγύρω μας; Τ ίπ ο τα ! Τ ό  αισθανόμαστε βαθιά 
μόλις περάσουμε τά σύνορά μας πώς δέν αντιπροσωπεύουμε τίποτα, πώς κανείς 
δέν μάς λογαριάζει στά σοβαρά, πώς δέν μπορούμε νά δικαιολογήσουμε τή θέση 
πού κροτούμε στην Ευρώπη, πώς είμαστε στά μάτια τών ξένων μονάχα χρημα
τομεσίτες, βαπορτζήδες καί μικρομπακάληδες καί τίποτα περισσότερο» (σ . 16).

Σήμερα γνωρίζουμε άρκετά καλά τό λεξιλόγιο τής νεανικής αυτής «οργής». 
Σ τά  1929 μερικά λόγια  σάν τά παραπάνω μπορούσαν νά περιέχουν άρκετή 
δόση πληγωμένου έθνικισμού, δέν έκλειναν όμως κανένα μηδενιστικό όραμα τής 
πραγματικότητας. "Αν ή διαπίστωση τής άναιμίας εΐναι τόσο άπόλυτη καί άμε

1. Γιώργου Θεοτοκά. Πνευματική πορεία, Άθήναι 1961, σ. 317.
2. "Ο .π ., σ. 244.
3. *0.τγ., σ. 237.



ση, αυτό γίνεται άκριβώς έπειδή υπάρχει ζωντανή ή πίστη στη μετάγγιση του 
αίματος. "Ετσ ι καταγγέλλονται με θάρρος μερικοί από τούς πνευματικούς πα
ράγοντες τής δεκαετίας 1 9 2 0 - 1 9 3 0 ,  πού έπαιζαν ρόλο ανασταλτικό. Ό  Φωτός 
Πολίτης λ.χ. ζητώντας μιά λογοτεχνία «εθνικού χαρακτήρα» τοποθετούσε t o j  
χαρακτήρα αυτόν μόνο σ' ένα όρισμένο παρελθόν (δημοτικά τροιγούδια, Σολω
μός, Παπαδιαμάντης). ’Ανάλογες ήταν καί οΐ θέσεις τοΟ Γιάννη Άποστολάκη. 
’Α λλά  γιά  τον Θεοτοκά ό έθνικός χαρακτήρας εΐναι κάτι ρευστό, πολυσύνθετο, 
έξελίξιμο. Επομένως, μιά τόσο έπίμονη προσκόλληση σέ ορισμένα δημιουργή
ματα τού παρελθόντος, δε θά σήμαινε παρά ότι άναστέλλουμε την ίδια τη δη
μιουργία, δτι άρνουμαστε τό παρόν, ότι τελικά αδυνατούμε νά συλλάβουμε τή 
ζωή στήν έξέλιξή της: «Ο ί άνθρωποι τής σχολής τού κ. Φώτου Πολίτη δεν κα
τορθώνουν νά νιώσουν τό παρόν καί νά τό αγαπήσουν. Οι πρόγονοί τους τούς 
κρατούν φυλακισμένους καί δέν τούς αφήνουν νά ζήσουν τήν εποχή τους καί νά 
βοηθήσουν τή γέννηση τού μέλλοντος. Φαίνεται πώς εΤναι δύσκολο γιά  τούς "Ε λ 
ληνες νά χαρούν τή ζωή τους δίχως τις συμβουλές τών νεκρών» (σ . 3 9 - 4 0 ) .

Με τήν Τδια ένταση ό συγγραφέας διαπιστώνει, στήν περιοχή τού πεζού λό
γου, τή χρεωκοπία τής ήθογραφίας καί τού νατουραλισμού. Οι ήθογράφοι, συγ
γραφείς χωρίς ατομικότητα καί μέ «ύφος μυωπικό», βρίσκονται πολύ μακριά από 
τήν ανάταση, τό μεγαλείο, τήν ανησυχία και τήν άναζήτηση, πολύ μακρυά από 
τήν πνοή τής ποίησης. Ά ν  ύπάρχει ένας συγγραφέας πού συγκεντρώνει τέτοιες 
ιδιότητες, αυτός εΐναι ό "Ιων Δραγούμης (μέ τον Τδιο τρόπο έξαίρεται στήν 
ποίηση ό Κωστής Παλαμάς). Τ ί  πρέπει νά γίνει λοιπόν; Χωρίς νά προτείνει 
συγκεκριμένες λύσεις, ό Θεοτοκάς οραματίζεται τό μέλλον αισιόδοξα: « Ή  ποίη
σή μας, αν πρόκειται νά ζήσει, θά έπιστρέψει αναγκαστικά στή νιότη. Ή  πεζο
γραφία μας, πού συμπλήρωσε προ πολλοΰ τήν εξάσκησή της στο φωτογραφικό 
σχολείο τού στενού ρεαλισμού, θά στραφεί κάποτε, (Ακολουθώντας μιά φυσική 
έξέλιξη, προς τούς κόσμους τής ψυχής. Ή  ελληνική σκέψη είναι καιρός νά ζητήσει 
έλευθερία. "Α ν  έχει αληθινή δύναμη, θά χειραφετηθεί γρήγορα από τούς πνευμα
τικούς μιλιταρισμούς πού τήν πιέζουν σήμερα, καί θά θελήσει νά όπτλωθεΐ ελεύθε
ρα στούς κόσμους τών ιδεών. Αυτές μοιάζουν νά εΐναι, στις πολύ γενικές γραμ
μές τους, οί μελλοντικές κατευθύνσεις τής πνευματικής ζωής μας. Αυτήν τήν γλώσ
σα νομίζω πώς θά μιλήσει μιά αληθινή πνευματική πρωτοπορεία, όταν έρθει 
ή ώρα της» (σ . 106).

Τ ό  νεανικό δοκίμιο τού Θεοτοκά συνοψίζει τό πνεύμα μιας σημαντικής στι
γμής τών νεοελληνικών γραμμάτων. Γύρω στά 1930 ξεκινούσε, γεμάτη ελπίδες, 
μιά γενιά πού έμελλε νά κάνει αισθητή τήν παρουσία της, ειδικότερα στήν πε
ριοχή τής πεζογραφίας. Σήμερα ή γενιά τού 30 —  όπως συνηθίζουμε νά τήν ονο
μάζουμε —  έχει δκχγράψει κιόλας τή φυσιογνωμία της. Θά μπορούσε κοα/είς ν’ 
άποτιμήσει τή συμβολή της σχεδόν οριστικά.

"Α ν χρειάζεται ν’ (Αναζητήσουμε στήν ιστορία τών γραμμάτων μας μιάν 
έξρρμηση άνάλογη μέ τήν εξόρμηση τού 1930, θά έπρεπε νά επιστρέφουμε κά
που πενήντα χρόνια πρίν, στά 1880, όταν ή γενιά τού Παλαμά καί τού δημοτικι
σμού έφερνε ένα μήνυμα αναγέννησης. Τ ά  πενήντα χρόνια πού ακολούθησαν, χρό
νια περιπετειών, οδύνης καί μεγαλείου, έμελλαν νά περικλείσουν μερικά από τά 
πιο άποφασιστικά γεγονότα τής έθνικής καί κοινωνικής μας ζωής: τήν ήττα του 
97 καί τον Μακεδονικό Α γώ να , τό ανανεωτικό κίνημα στο Γουδί καί τούς νικη
φόρους βαλκανικούς πολέμους, τον πρώτο ποτγκόσμιο πόλεμο καί τή Μικρασια
τική Καταστροφή. Μέσα στο ίδιο διάστημα διαγράφεται ή (Ανοδική πορεία τής 
αστικής τάξης, ή ζωή καί ό θάνατος τής Μεγάλης Ιδέας, ή έπιβολή τής δημο- 
τικής γλώσσας καί ή διαμόρφωση τοΰ νεοελληνικού λυρισμού μέ ήγετική φυσιο
γνωμία τον Παλαμά, ή εθνικιστική έξαρση τών άρχών τού αιώνα καί ή εισαγωγή 
τών νέων κοινωνικών ιδεών, ό αστικός φιλελευθερισμός, ή ακμή του μέ τον Ελευ
θέριο Βενιζέλο, ή έκπαιδευτική μεταρρύθμιση τού 1917. -αφνικά, μέσα σέ λίγα



χρόνια, έρχεται ή καθίζηση. Σ έ  μιά έποχή όπου ό Παλαμάς έχει πιά ολοκληρώσει 
το έργο τής ακμής του, γύρω στά 1920, αρχίζουν νά έξουδετερώνονται μερικοί 
οπτό τούς κυριότερους μοχλούς τής ττολιτικής ζωής: ό Δραγούμης πέφτει δολοφο
νημένος, ό Βενιζέλος συντρίβεται στις έκλογές του Νοεμβρίου 1920. Ή  Κατα
στροφή του 1922 ήρθε νά ολοκληρώσει την εικόνα τής συμφοράς. Οικονομικά 
•προβλήματα, πολιτική αστάθεια, πνεύμα ηττοπάθειας και παρακμής, ιδεολογι
κές ακρότητες και κοινωνικές ανακατατάξεις, εΐναι μερικά άπό τά χαρακτηριστικά 
των χρόνων πού άκολούθησαν. Ή  άστική τάξη δέχονταν καίρια πλήγμα τα : ό 
Χάροντας φάνηκε νά κερδίζει προσωρινά στον αγώνα του μέ τον Διγενή. "Έτσ ι 
φτάνουμε στον αστερισμό τής ήττας και του Κώστα Καρυωτάκη. Καί δέν εΐναι 
καθόλου τυχαίο τό γεγονός δτι ό Καβάφης βρίσκει πρόθυμη υποδοχή στον ελλη
νικό χώρο μετά τό 1922.

Ή  ώρα του Διγενή θά έρχόταν πάλι γύρω στά 1930, όταν ή ανασυγκροτη
μένη άστική τάξη παρουσίαζε άκόμα πολλές δυνατότητες γιά  μιά νέα εξόρμηση. 
Τώρα όμως τά  δεδομένα έμφανίζονταν διαφορετικά. Σ τά  1880 ή εξόρμηση στρε
φόταν κυρίως προς τις ρίζες, προς τις πηγές τής εθνικής παράδοσης καί γλώ σ
σας. Σ τά  1930, σέ μιά έποχή δπου ή Λεωφόρος Συγγροΰ ήταν μιά νέα πραγμα
τικότητα, έπρεπε νά βρεθούν καινούργιες διέξοδοι προς τήν Ευρώπη. Κι ό Γιώρ
γος Θεοτοκάς εΐχε τό προνόμιο νά έκφράσει μέ τό «Ελεύθερο πνεύμα» τούς πό
θους τής γενιάς του, δίνοντας έτσι τό σύνθημα τής νέας εξόρμησης. Νά πώς μι
λάει ό ίδιος άργότερα γιά  τήν έποχή αύτή: «Εΐμουν πολύ νέος καί νέος σέ μιά 
έποχή γενικής εύρωπαϊκής καί ελληνικής αισιοδοξίας, παρά τις καθημερινές 
περιπέτειες του ελληνικού κράτους, σέ μιά έποχή αμέριμνη καί φουριόζικη, γε
μάτη κέφι καί ώραΐα όνειρα. Πίστευα μέ πάθος στον τόπο μου, στή γενεά μου, 
στο μέλλον μας, καί λάτρευα τή ζωή. Ή θελα  νά κάμουμε μεγάλα, πολύ μεγάλα 
πράγματα, νά ζήσουμε όπως οι διαλεχτοί τών θεών καί νά ξαναρχίσουμε, ύστερα 
άπό είκοσι πέντε αιώνες, τό 'Ελληνικό Θαύμα»1.

"Ετσ ι ή γενιά τού 30, γενιά πεζογράφων κυρίως, οδήγησε τήν ελληνική 
πρόζα σέ νέους προσανατολισμούς. Ή  όατλοϊκή ήθογραφία, κληρονομιά τοΰ 19ου 
αιώνα, έδωσε τή θέση της στήν ψυχολογία, τό διήγημα άντικαταστάθηκε σχεδόν 
ολοκληρωτικά άπό τό μυθιστόρημα, ό φωτογραφικός νοπουραλισμός υποχώρησε μπρο
στά σ ’ έναν υγιέστερο ρεαλισμό. Παράλληλα έγινε καί τό προχώρημα τού γλω σ
σικού οργάνου, ή καθιέρωση μιας ζωντανής δημοτικής γλώσσας απαλλαγμένης 
άπό τις άκρότητες τοΰ πρώτου δημοτικισμού. Μέ τέτοιους όρους, τό νεοελληνικό 
μυθιστόρημα προχώρησε σέ συνθετικές συλλήψεις καί προσπάθησε ν’ άποτυπώ- 
σει συνολικότερες εικόνες τής ελληνικής κοινωνίας. "Ας δούμε όμως πώς εκφράζε
ται γ ιά  τή συμβολή τής γενιάς του ό ίδιος ό Θεοτοκάς: «Μ ιά άπό τις προσφο- 
ρές τής γενεάς αύτής εΐναι δτι κατόρθωσε, ήδη άπό τά  νεανικά της χρόνια, νά 
καλλιεργήσει καί νά διαπλατύνει τή συνείδηση τών γραμμάτων μας ώστε νά ^χω- 
ρέσει μέσα της, άβίαστα, άρμονικά, τον Σολωμό καί τον Κάλβο, τον Παλαμά 
καί τον Καβάφη, τό Σικελιανό καί τή νεώτερη ποίηση τοΰ Σεφέρη καί τοΰ Έ λ ύ - 
τη. Καί, άκόμα, τό Μακρυγιάννη καί τον Παπαδιαμάντη. Μέ τέτοιον τρόπο είδαμε 
τή λογοτεχνική μας παράδοση, όχι σάν μιά στενή προσωπολατρική σχολή, άπο- 
κλειστική καί άδιάλλακτη, άλλά σάν μιά ελεύθερη σύνθεση, πλουσιότατη σέ 
άποχρώσεις, μεγάλη καί ποικιλόμορφη σάν τον 'Ελληνισμό»*

Οί γραμμές αύτές δημοσιεύονταν στά 1961. Τριανταδύο χρόνια μετά τό 
«  Ελεύθερο πνεύμα», ό άνθρωπος πού εξήγγειλε τις κατευθύνσεις τής γενιάς τους 
έπιχειροΰσε κ’ έναν σύντομο άπολογισμό τής προσφοράς της. ’Α λλά  στά 1961

\
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ή γενιά του 30 είχε κιόλας ένα παρελθόν. Σ τα  1929 ύπήρχαν μόνο διάχυτες 
έπιθυυίες, όνειρα καί όραματισμοί. "Αν έπέμεινα τόσο στο νεανικό δοκίμιο του 
Θεοτοκά, ήταν γ ια  νά δείξω τις ρίζες, τις αφετηρίες καί τους όρους πού ευνόη
σαν ή Skocvocv δυνοττή την εξόρμηση τής γενιάς του 30 καί την αλλαγή.

Ύφος λιτό καί δραστικό, δίχως περίπλοκα σχήματα, δίχως εκζήτηση* μιά 
σκέψη καθαρή καί διαυγής, ορθολογικά κοττοχυρωμένη, ττού φτάνει στο στόχο 
της άττό τον συντομότερο δρόμο* γλώ σσα ζωντοτνή δημοτική, πού δέν ξεπερνάει 
ποτέ τό μέτρο, πού αποφεύγει τις άκρότητες, τά  περιττά στολίδια, τη λεξιθη- 
ρία: νά μερικά χαρακτηριστικά των δοκιμίων του Θεοτοκά. "Οποιος γνωρίζει 
που κινδύνευε νά οδηγηθεί πριν άπό τό 1930 ή γλωσσική μας έκφραση και γρα
φή, μπορεί νά καταλάβει τις αρετές μιας τέτοιας συμμετρίας. Ό  ποιητικός λυ
ρισμός καί ή ηθογραφία είχαν επιβάλει ένα ύφος βερμπαλιστικό, τις περισσότε
ρες φορές κούφιο ή πομπώδες, όπου ή φροντίδα τής γλωσσοπλασίας καί οι σκο
πιμότητες του δημοτικιστικού αγώνα δέν άφηναν πολύν καιρό γιά  την αισθητική 
λειτουργία τής γλώσσας. Από τήν άλλη μεριά, μερικοί νέοι ποιητές του 1920, 
κορεσμένοι οπτό τό φόρτο του δημοτικισμού (ή  καί γοητευμένοι άπό τό ιδιότυπο 
δίδαγμα του Καβάφη), δέν δίσταζαν νά προσφέρουν επικίνδυνες έκδουλεύσεις 
στήν καθαρεύουσα. Σ ’ ένα τέτοιο στάδιο γλωσσικής κρίσης, ή παρουσία τής 
γενιάς του 1930 στάθηκε άποφασιαττική. Ό  Θεοτοκάς ήτο:ν άπό τούς πρώτους 
πού κοττάλαβε τον κίνδυνο: απαλλάσσοντας τη γλωσσική έκφραση άπό κάθε 
περιττό φόρτο καί άναπροσαρμόζοντας τον δημοτικισμό, προχωρούσε σε μιά 
ρασιοναλιστική χρήση τής γλώσσας κ' εμπιστευόταν στις δυνατότητες τής λ ι
τής εκφραστικής.

Σ τ ά  1961 παρουσιαζότον σ'  ένοcv τόμο, μέ τον τίτλο «Πνευματική πορεία», 
μιά επιλογή άπό τά  δοκίμια τής εικοσιπενταετίας 1 9 3 6 - 1 9 6 1 .  Στον πρόλογό 
του ό συγγραφέας χαρακτήριζε τό βιβλίο σάν «ένα ημερολόγιο πού διηγείται 
τήν ιστορία ένός πνεύματος έν κινήσει». Καί πρόσθετε: «Παράλληλα, γίνεται εδώ 
καί μιά άλλη προσπάθεια, κι οχύτή σταδιακά, μέ σταθμούς, μέ επιστροφές καί 
νέα ξεκινήματα, γιά  νά συνειδητοποιηθεί καί νά έρευνηθεΤ, μέ όσα μέσα διαθέτει 
ό συγγραφέας, τό φαινόμενο το υ  νέου Ελληνισμού. "Αλλοτε γυρεύει νά τό κοι
τάξει σάν ένα διαμορφωμένο, άλλά πάντα κινούμενο «εθνικό χαρακτήροο>, άλλοτε 
σάν ιστορία, σάν γραμματολογία καί σάν ζήτημα γλώσσας, εΐτε άπ’ ευθείας 
στις συλλογικές του εκδηλώσεις είτε μέσα άπό αντιπροσωπευτικές μορφές πού 
συμπυκνώνουν καί προβάλλουν πλαστικά τη διάχυτη ελληνικότητά μας των νεω- 
τέρων χρόνων».

Γενικά, θά μπορούσαμε νά πούμε πώς ή σκέψη τού Θεοτοκά κινείται σταθε
ρά μέσα στά πλαίσια ένός ας μοΰ έπιτραπεΐ ή έκφραση —  εθνικού ουρανι
σμού. Καί λέω «εθνικού», γιατί ό συγγραφέας δέν ξεμακραίνει ποτέ άπό τά προ
βλήματα τού έθνους, άπό τήν πορεία καί τη μοίρα τού νέου Ελληνισμού, άπό 
τήν άνίχνευση ένός δυναμικού καί εξελίξιμου «εθνικού χαρακτήρα». Έ τ σ ι  αισθά
νεται κανείς πώς ό Θεοτοκάς, είτε γράφει τις ταξιδιωτικές του έντυπώσεις, είτε 
άσχολεΐται μέ τις φάσεις τού Βιομηχοα/ικοΰ Πολιτισμού καί τήν κρίση τού σύγ
χρονου άνθρώπου, εΐτε άγωνίζεται νά ζωντανέψει ορισμένες μορφές τής λογοτε
χνικής μας παράδοσης καί νά ξεδιαλύνει προβλήματα γλωσσικά, φιλολογικά, 
ιδεολογικά καί κοινωνικά, έχει ως επίκεντρό του πάντοτε τήν Ε λλά δ α  σάν παρελ
θόν, σάν παρόν καί σάν μέλλον. Ο έλληνοκεντρισμός του, τό πάθος καί ή έγνοια 
γιά  τον τόπο του —  (χυτό πού θά όνόμαζε ό ίδιος «τό μεράκι τού έλληνισμοΰ» 
είναι τό βασικότερο κίνητρο τής σκέψης του.

Κάτω άπό τό πρίσμα αυτό θά έπρεπε ν' άντιμετωπίζει κανείς κάι τον 
ουρανισμό τού Θεοτοκά. Τοποθετημένος μέσα στήν παράδοση τού άστικού φι~ 
λελευθερισμού, ό ουρανισμός αυτός ωστόσο κατορθώνει πολλές φορές ν’ άντα-



ττοκριθεΤ στις τρέχουσες κοινωνικές ανάγκες τής στιγμής: πολύ περισσότερο άπό 
άόριστη και άφ’ ύψηλοΟ «π ίσ τη  στον άνθρωπο καί στο μέλλον του», είναι μια συν
δρομή στην κάλυψη άμεσώτερων καί πρακτικότερων αναγκών. "Ε τσ ι μπορούμε νά 
έξηγήσουμε όχι μόνο τη διοερκή υπεράσπιση τής άνθρώπινης άξιοπρέπειας καί έλευ- 
θερίας, άλλα καί τη θαρρετή παρουσία τού συγγραφέα στο στίβο τής κοινωνικής 
ζωής, OTocv οΐ άνθρώπινες άξιες άπειλούνται άπό φτηνές καί χυδαίες σκοπιμό
τητες. Γιατί ό Θεοτοκάς πιστεύει σέ μια κοινωνία πού κατοχυρώνει τ ’ άνθρώπινα 
δικαιώματα —  άκόμα καί μέ την πιο «προκτική» μορφή τους —  έξασφολίζοντας 
ταυτόχρονα καί τήν έλευθερία τού άτόμου. Τ ό  τρίπτυχο "Εθνος, "Ανθρωπος, Ε λ ε υ 
θερία διαγράφει τούς σταθερούς καί άπαρασάλευτους στόχους του. Και δέν θά 
εΐχε σημασία νά συζητήσει κανείς έδω άν ένας τέτοιος ουρανισμός εΤναι ούτοπι- 
στικός ή πραγματοποιήσιμος, καί άν ή άλήθεια συλλαμβάνεται σέ όρισμένο πο
σοστό ή στο σύνολό της. Εκείνο πού έχει μεγαλύτερη σημασία εΤναι τό γεγονός 
ότι ή άναζήτηση τής άλήθειας γίνεται μέ καλοπιστία καί τόλμη, μέ πνευματικό 
ήθος, μέ ειλικρίνεια κ’ ελεύθερη εκλογή.

Μέσα στή σύγχυση τής εποχής μας δέν είναι λίγοι οΐ συγγραφείς πού άγω- 
νίζονται νά βρουν ύπεύθυνα μια διέξοδο. ’Ελάχιστοι όμως κατορθώνουν, στις 
κρίσιμες ώρες, νά προσφέρουν για  παράδειγμα τήν εντιμότητα τους, προστατεύ
οντας έμπρακτα τις άνθρωπιστικές άξιες. ’Ανάμεσα τους καί ό Γιώργος Θεοτοκάς.

* a



ΕΞΗ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
τ ο υ  Ν ί κ ο υ  Π α π π α

Το χαμόγελο

Π  ρέπει -/.άθε τόσο νά χαμογελούμε
μια αιφνίδια σύσπαση
κάποια υποκρισία ευγενική
ίσαις θά ’χε μια συνέπεια καί στο κλάμμα μας.
Στο κλάμμα μας....

Έτσι πού κλαΐμε πάντα 
είναι μια υπόθεση καθημερινή 
πολύ κοινότερη άπ’ τις κοινές μας ιστορίες 
μόνο για νά σκοτώνει τήν περηφάνεια μας.
Μέ κριτική σκληρή 
βυθομετρώντας καί θαυμάζοντας 
τό πέλαγος πού μέσα μας άφρίζει, 
πρέπει αιφνίδια νάνατέλλει ένα χαμόγελο 
για τον καημένο αφελή 
τόν πρώτο ανόητο, πού φτάνει 
κοντά μας, νά μοιράσει τή φλυαρία του 
σ’ ένα ζεστό τραπέζι πού δέ λείπουν τά λουλούδια. 
Είναι μιά μεταχείριση διαφορετική 
ένα σύνολο άπό αισθήματα καινούργια 
ή λάμψη αυτή πού φεύγει άπό τά μάτια μας. 

Ένας σπασμός στά όυό μας χείλη 
μιά κρύπτη θησαυρού 
στό βάθος τού άνεκπλήρωτου 
γιά τήν άποθησαυρισμένη λύπη, 
δσοι διακρίνουνε τό αιφνίδιο μας χαμόγελο 
είναι σά νά κοιτάζουν σέ μιά λίμνη 
ώραία, ήρεμη, ρομαντική, 
πού δεν τήν τάραξε ποτέ τό κύμα 
καί δέν μαντεύουν τίποτα γιά τόν πυθμένα της...



Κυριακή

ι ν  υριακή.
Χωρίς σκοπό γυρίζομε.
Στήν έξοχή, δέ μάς άφίνει ή πολιτεία 
να ξαλαφρώσουμε τό βήμα μας.
Δεν εχομε πιά τίποτα νά κάνομε 
κλεισμένα μαγαζιά
κλεισμένα τά επαγγελματικά Γραφεία 
κλεισμένη ή πόρτα τοΰ παραμυθιού, 
νά τελειώσει μιά μεγάλη ήμέρα περιμένομε 
γιά νά νυχτώσει κα’ι νά ξημερώσει 
νά δοΰμε κάποιο πρόσωπο γνωστό 
νάκούσομε μιά γνώριμη ομιλία 
μονότονη, άγαπημένη, καθημερινή 
πού τόσο χρειαζόμαστε νά μας άνανεώσει... 
Κυριακή.
Τελεία καί παύλα.

"Ονειρο κλεισμένο πάντοτε κι άπόρθητο!

Μποναμάδες

Μ , .ποναμαοες γιορτασιμοι 
γεμάτοι θλίψη
ντυμένοι νοσταλγία κι άπόγνωση.
Μέσα στά τιμαλφή
μες στά μεγάλα καταστήματα
δλη ή ψυχή μας σεργιανίζει λυπημένα
χαϊδεύοντας τις κούκλες μέ τ’ άπλά φορέματα
σαν κοριτσάκια πού δεν έχομε γεννήσει.
Δέν έχει τίποτα ή ψυχή μας άπό τά πολλά 
Ιχει πολλά άπό τά τόσα λίγα 
και στέκεται στή μέση τής γιορτής 
σά γεροντάκι πού φοβάται τούς ανθρώπους.
Πότε θά τελειώσει αυτή ή γιορτή,
πού μας κρατάει πάντα λυπισμένους
σαν τά παιοιά πού δέν εύρηκαν στις βιτρίνες τους
τύ παραμύθι πού φυτέψαν στήν καρδιά τους;



Τέτοια ώρα...

έτοιcl πού ν -■ έτοια ώρα πού χτυπάς τήν πόρτα μου 
δέν ανοίγω σέ κανένα 
είναι άργά
κοιτώ τήν πόρτα μου
σά να μ’ έχει προστατέψει απ’ τή φυγή μου. 
Τέτοια ώρα είναι άργά.
Κουβεντιάζω μέ τή νύχτα
με τή νύχτα πού μοΰ σκότωσε τά όνειρα
γιατί κολυμπούσανε στδν ήλιο.
Είμαι μόνος για  ινά μή φοβάμαι τίποτα 
δέ σ’ ανοίγω οποίος καί νά ’σαι 
θά ’μπουν μέσα ρίγη καί θά πλημμυρίσουν 
τό σκοτάδι καί το σπίτι.
Δέ φοβάμαι πια κανένα. Τίποτα 
δεν τρομάζει τήν ψυχή μου, 
μόνο εσένα σέ φοβάμαι πού χτυπάς 
τόσο σίγουρα
γιατί σέ προστατεύει τό σκοτάδι.
Τί παράξενα πού είναι τά ·ιάτια σου! 
Πέφτουν πάνω στή ζωή μου 
τά βόλια τους χτυπούν 
στο μέταλλο, στο ξύλο καί στδ τίποτα 
στό τίποτα πού μάς χωρίζει 
καθώς μιά πόρτα ξύλινη

Τί παράξενα πού είναι τά μάτια σου!

ώραΐα αισθάνομαι
ώραΐα πού δέ μιλάς
μπαίνεις μέσα μου σάν αέρας
είσχωρεΐς δλοένα πιο βαθύτερα μέσα μου
καταλαμβάνεις δλο τό χώρο
ένα - ένα σοΰ παραδίνω τά οχυρά
δέν άνοίγω, δέν ανοίγω σέ κανένα!

στη νύχτα στερεωμένη.

Μ ιά Ελλάδα Ιχω μέσα μου 
έχω μιά πατρίδα,

μιά Ελλάδα έχω μέσα μου 
Ιχω μιά οικουμένη,



μιά οικουμένη Ιχω μέσα μου 
Ιχω μια τ:ατρι5α...

Δέ θάθ'ελα...

A , ε θά ’θελα. Κουράστηκα νά πολεμώ.
Λέ θά ’θελα, μα αισθάνομαι ενα χρέος 
νά σάς έκδιώξω άπό τήν πρώτη μας γραμμήΟ
νά σάς πυροβολήσω με μια τρομερή διάψευση 
νά σκίσω τίς πλαστές περγαμηνές σας 
κρατώντας ενα θήραμα στά χέρια μου 
τό θάνατο ή τή ζωή.
Κουράστηκα νά πολεμώ τούς άδικους, 
μια δυναστεία τρυφερών αγρίων,

τα κύματα που μέσα μου 
χτυπούν σέ μαύρους βράχους.
Νεκροί, νεκροί.
Στρατιές νεκροί, χωρίς Ονόματα 
αθέατοι, γεμάτοι πρόσωπα άγαπημένα
χειροκροτούμε δλοι μας τον ξένο θάνατο 
σκάβουμε τά λεπτά θεμέλια της ψυχής

μέ θεατή τον ι*κό τά περασμένα,
ζητώντας διαστάσεις καί μιά υποχώρηση 
γιά νά μετατραπεΐ σέ χαϊδεμένες τύψεις 
ή τρομερή αϋπνία τής δημιουργίας.
Στδ άρυτίδωτό σας μάγουλο 
μιά γεύση τρέχει άπ’ τάρμυρό μου δάκρυ, 
μιά σπίθα άπό τό αίμα μου πετώ 
έλπίζοντας νάνάψω μέσα σας μιάν έκρηξη!



Η ΠΟΙΗΣΗ
T O T

ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΠΑ

Κ ρ ι τ ι κ ό  Σ χ ε δ ί α σ μ α

του Γιώργη Σαραντή

Δεν εχω πει τίποτε άν μου ξεφύγει κάτι
ΧΙΜ ΕΝΕΘ

Ή  ρήξη τής συνέχειας σαν κυριαρχούσα τάση τού ττοιητικού μεσοπολέμου, 
που χαρακτηρίζεται κυρίως από τις μορφολογικές του αναζητήσεις, είναι από 
τά αρνητικά του στοιχεία. Εκφράζει λιγότερο τό αίτημα τής άνανέωσης καί 
περισσότερο τό άγχος τού εκσυγχρονισμού μέ τά ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η κατοτχώρηση τής παρακάτω σχέψης τοΰ Τ .  Σ . J Ελιοτ που διατηρεί άκόμα 
την έπικαιρότητά της καί τό ειδικό βάρος της, δέν είναι λόγος περιττός.

«Μόνο ένας κακός ποιητής θά μπορούσε νά δεχτεί τον έλεύθερο στίχο σά μια 
λύτρωση άπό τη μορφή. 7Ηταν μιά έξέγερση έναντίον μιας νεκρής μορφής καί 
ή προετοιμασία για  μιά καινούρια μορφή ή για  την άνανέωση τής παλιάς. Ή τ α ν  
μιά υπογράμμιση τής έσωτερικής ενότητας, που είναι μοναδική γιά  κάθε ποίημα, 
έναντίον τής έξωτερικής ένότητας που είναι τυπική».

Ή  διαπίστωση δεν είναι μειωτική γιά  τό ρόλο τού μεσοπολέμου στήν άνέλιξη 
τοΰ σύγχρονου ποιητικού λόγου πού πρέπει νά θεωρείται σημαντικός, άλλά προσ
διορίζει τά  κίνητρα, καθορίζει τις άφετηρίες καί εξηγεί τις άντιφάσεις τής δια
δρομής του.

"Ενα πνευματικό κίνημα, πού άναπτύχθηκε στις περιορισμένες διαστάσεις 
τής ποιητικής πρωτοπορίας, εμφανίστηκε μέ προθέσεις υπερβολής σάν έπανά-



στάση, πού έφερε μιά ριζική άνοτροπή στις καθιερωμένες αξίες και δημιούρ
γησε μια άλλη κλίμακα αξιών και μιά νέα ποιητική δράση.

Επιχειρώντας σήμερα μιαν αποτίμηση των επιτυχιών τής περιόδου εκείνης, 
και μιαν ιχνηλασία τών προεκτάσεών της στο σύγχρονο χώρο, διοστιστώνουμε δτι 
εκείνο που τελικά επιβίωσε σάν παράδοση και υποθήκη διαθέτει τή συνείδηση 
τής συνέχειας του νεοελληνικού λυρικού λόγου.

Τό  τραγικό μέ τον ποιητικό μεσοπόλεμο εΤναι δτι ένώ εμφανίστηκε σάν 
αντίδραση στο κλίμα του Καρυωτακικου πεσιμισμού έπιβίωσε στή γραμμοτολογία 
μας —  στις κορυφαίες του περιπτώσεις —  σάν μιά προέκταση και συνέχεια του 
Καρυωτακισμού και τών πεσιμιστικών ρευμάτων οτό σύγχρονο χώρο. Έ νώ  ή δια
δρομή τού Όδυσσέα Έ λ ύ τ η  τού πιο ριζοσπαστικού και χαρακτηριστικού εκπρο
σώπου τοΰ ποιητικού μεσοπολέμου, δείχνει τή βαθμιαία σύγκρουση τής πρωτο
πορίας που έγινε συντήρηση. Ή  τελευταία ποιητική έργασία του «Τ ό  άξιον έστί» 
δείχνει τή διανοουμενικοποίησή του —  ό όρος δέ μού άνήκει —  τήν άρνηση 
δηλαδή τού χτεσινού εαυτού του, παρ’ όλες τις έπί μέρους όμολογημένες επι
τυχίες του.

Τό  θετικό κέρδος τού ποιητικού μεσοπολέμου εΐναι δτι επέτυχε μιά συγ
κέντρωση στον ουσιαστικό σκοπό τής ποίησης, άνανέωσε τήν ποιητική γλώσσα, 
άνάδε.ξε τήν εικόνα σά μέσο έκφρασης καί ενόρασης, καί τελικά άπελευθέρωσε 
τήν ποίηση άπό τή δουλεία τού λόγου.

Ό  ποιητικός μεσοπόλεμος δεν εΐναι ενιαίος καί άδιαίρετος, εμφανίζει διά
φορες τάσεις —  άλλωστε σ ’ έναν κόσμο που σπαράσσεται άπό αντιθέσεις δέν 
μπορεί νά υπάρχει ενιαία αίσθαντικότητα, ενιαία συνείδηση, ένιαία άγωνία —  
ό βασικός όμως διαχωρισμός είναι ανάμεσα στους ποιητές τής κοινωνικής πρω
τοπορίας μέ περιοδικό όργανο « Τ ά  Νεοελληνικά Γράμματα» καί τά  περιοδικά 
τής 'Αριστερός καί στους ποιητές τής αισθητικής πρωτοπορίας μέ όργανο « Τ ά  
Νέα Γράμματα» τού Γ. Κατσίμπαλη.

Ή  δραστηριότητα τής ομάδας τών «Νέων Γραμμάτων» δέν εΐναι άσχετη 
μέ μιά εύρύτερη ευρωπαϊκήν κίνηση διανοουμένων καί λογοτεχνών, μέ ήγέτη 
της τον Τ .  Σ . "ΕΞλιοτ, πού ζητούσε μιά έπιστροφή στήν κυριαρχία τών έλαχί- 
στων (elite) καί στήν πλήρη άποκατάσταση τής κυριαρχίας τής άριστοκρατίας 
στον ήγετικό πνευματικό της ρόλο, σάν προέκταση τής κοινωνικής της επιβολής.

Ένώ  ή ομάδα τής κοινωνικής πρωτοπορίας αντιπροσωπεύει τό μικροαστικό 
στοιχείο πού εκφράζει στήν ποίηση ένα στοιχείο λαϊκό, ζωηρό, έτοιμο νά δεχτεί 
τό καινούριο μήνυμα τών καιρών.

Ή  κίνηση τών «Νέων Γραμμάτων» εύνοήθηκε άποφασιστικά οστό τό οτνε- 
λεύθερο καθεστώς τής δικτατορίας τού Μεταξά, πού άνέκοψε τή δραστηριότητα 
τών λογοτεχνών τής κοινωνικής πρωτοπορίας καί άφησε ελεύθερο όλο τό χώρο.

Γιά  τούς νεότερους χρήσιμο εΐναι νά έντρυφήσουν σ ’ ένα άρθρο τοΰ Ό δ . 
Έ λύ τη , δημοσιευμένο στήν κατοχική περίοδο, κάτω οστό τον ηχηρό τίτλο Τ . Τ . Τ .  
( Τ έ χ ν η - Τ ύ χ η - Τ ό λ μ η ) .

Μέσα στις άντιφάσεις τής πνευματικής μας ζωής εΐναι τό γεγονός ότι τά 
«Νεα Γ ράμματοε» συγκρότησαν τό έπιτελεΐο τους άπό φανατικούς ΠοΛαμιστές 
και ανάλαβαν τον άχαρο ρόλο τής άττοκατάστασης τού Κωστή Παλαμά, πού ή 
ποιητική οώτοκρατορία του εΐχε ήδη διαλυθεί άπό τά καταλυτικά πλήγμοτα  
των νέων ποιητικών ρευμάτων καί τά εύστοχα πυρά τού μαχητικού καί άξιόλο- 
λογου Άποστολάκη.

Μέσα ατά προδρομικά στοιχεία πού προετοιμάζουν τή νέα ποίηση, άπο- 
φασιστική εΐναι ή έμφάνιση τής κοινωνικής πρωτοπορίας, πού προεγματοποιεϊ 
μιά μετάθεση τού αντικειμένου τής ποίησης άπό τό υποκειμενικό στο γενικό καί 
οικονομικό. Αυτή ή μετατόπιση τής ποίησης στήν άνθρώπινη περιοχή, χρειάζε
ται μιά πλοτιά  εκφραστική κλίμακα, ένα ελεύθερο καί άμεσο έκφραστικό τρόπο, 
μιά άπελευθερωση άπό τή δουλεία τής τεχνικής καί υπογράμμιση τής έσωτερι-



κής ένότητας εναντίον τής τυπικής έξωτερικής ενότητας, πού άπομαγνητίζει 
τό λόγο.

Ή  ποίηση του Κ. Καρυωτάκη, με την τραγική επαλήθευση τής ειλικρίνειας 
τού μηδενισμού της, είναι άπό τά  πρόδρομα στοιχεία τής νέας ποίησης. 'Αρνη
τικά για τί σάν έκφραση διαλύει καί αποσυνθέτει την παράδοση, θετικά γιατί 
σάν ποίηση βιωμάτων εκφράζει την έποχή της.

’άνω ό Κ . Βάρναλης —  πού τά ποιητικά βιβλία του «Τ ό  φώς πού καίει» 
καί «Σκλάβοι πολιορκημένοι» είναι άπό τά  σημαντικά καί βασικά τής γραμμα
τείας μας —  κινείται σάν ποιητική άντίληψη στό πνεύμα τού Παλαμισμού, ή 
ποίησή του είναι ποίηση ιδεών.

Γό μεταίχμιο τοΰ 1932 όροθετεΐται άπό δυο σημαντικά πνευματικά συμ
βάντα: άπό τήν έπιβολή τού Κων. Καβάφη καί τήν έμφάνιση μέ τήν ποιητική 
συλλογή «Στροφ ή» τού Γιώργου Σεφέρη.

Ό  Κ . Καβάφης πού ή ποίησή του εκφράζει πρόδρομες καταστάσεις τού 
άστικού βίου, διατρέχεται άπό άκραΤα πάθη, πού τον τοποθετούν στο κέντρο 
τοΰ φλέγόμενου κύκλου τής εποχής του. Ο ί μύθοι καί οΐ άλληγορίες πού μετέρ
χεται ή ποίηση είναι ένας τρόπος νά έκφράσει χωρίς κινδύνους τήν βαθύτατη 
άποδοκιμασία καί άποστροφή τού ποιητή γιά  πρόσωπα καί καταστάσεις τού 
καιρού του.

Ή  ποίηση τοΰ Καβάφη εΤναι ποίηση βιωμάτων καί άνήκει όλοκληρωτικά 
στην άντίληψη τού αιώνα μας. Πίσω άπό τήν επίμονη έγκεφαλική έπεξεργασία 
της διακρίνεται ένα εκτεταμένο καί παλλόμενο βάθος συναισθημάτων.

Ή  έπίδραση τού Καβάφη στη νέα ποίηση είναι άποφασιστική.
Κατακόρυφο σημείο στήν ποίηση τού μεσοπολέμου είναι ή ποίηση τού Γιώρ- 

γου Σεφέρη. Μέ τόν Σεφέρη έμφανίζεται ό νέος τύπος τής λογοτεχνίας μας, ό 
άστός λογοτέχνης. Ά π ό  τότε ή ποίησή μας διχάζεται, κι αυτός ό διχασμός δια
τηρείται ως τις μέρες μας.

Γιά  τόν ποιητή τού «Μυθιστορήματος» μπορεί βάσιμα νά προβληθεί ή 
άποψη ότι ή έμφάνισή του έγινε μέ καθυστέρηση μιας ΙΟετίας καί ότι τά  τυπικά 
καί ουσιαστικά στοιχεία τής ποίησής του τόν τοποθετούν στήν περίοδο 1922 -

1932· Η
Ό  ποιητής Νίκος Παππάς πού ή έμφάνισή του στά γράμματα τού τόποι; 

μας χρονολογείται άπό τό 1931, διέγραψε μιά άνάλογη πνευματική τροχιά 
μέσα στήν περίοδο τοΰ μεσοπολέμου καί δέχτηκε τις διασταυρούμενες επιδρά- J 
σεις τών συγκαιρινών του ποιητικών ρευμάτων.

Ξεκινώντας άπό τήν άντίληψη τής ποιητικής καθαρολογίας καί τις αισθη
τικές θεωρίες τών Ά 6 6 ά  Μπρεμόν καί Πώλ Βαλερύ συμπορεύτηκε μέ τά  ποιη
τικά ρεύματα τής έποχής. Έ δ ώ  πρέπει νά υπογραμμίσουμε ότι οί άναζηττήσεις 
τοΰ Νικου Παππά σ ’ οτύτή τήν περίοδο καλύπτουν τις διαστάσεις τών αισθητι
κών καί μορφολογικών άναζητήσεων καί έντάσσονται στον κύκλο τής ποιητικής 
πρωτοπορίας. Έ νώ  ή ποίησή του έκφράζει τήν μικροαστική ψυχολογία καί κι
νείται στό μετακαρυωτακικό ποιητικό κλίμα. Στον Καρυωτάκη ό θάνατος ήτανε 
ή κάθαρση τοΰ δράματος πού λέγεται άνθρώπινη ζωή. Στούς έπίγονους δημιουρ- 
γείται μιά οικειότητα μέ τήν ιδέα τού θανάτου, ένα θέμα γιά  ποίηση άπό το 
πιό προσφιλή. Χαρακτηριστικό είναι, ότι δυο ποιήματα τού Παππά αυτής τής 
περιόδου, πού πέρασαν σ ’ όλες τις ’Ανθολογίες, έχουν σάν θέμα τους τό θάνατο,

Α Υ Τ Ο Κ Τ Ο Ν Ι Α  Δ Ω Δ Ε Κ Α Ε Τ Ο Υ Σ  Σ Τ Α  1933

Έντύθηκε τούς δώδεκα Μαίους του πανοπλία 
καί περισσότερο ωραίος άπ’ τις Κυριακές 
όταν περίπατο έβγαινε λαμπρός χωρίς βιβλία 
άνοίγει στά μικρά του στήθεια δυο πληγές 
πατώντας τη σκανδάλη τής άγνοιας.



Στους στίχους που παρέθεσα εκφράζεται ή διάλυση και άποσύνθεση τής 
μορφής τής παράδοσης πού προετοιμάζει τή νέα ποίηση. Ένώ  τό ποίημα «Γ α 
λήνη» είναι χαρακτηριστικό των μετασχηματισμών τής ποιητικής του Παππά, τό 
πέρασμά της άπό τον μετακαρυωταχικό κύκλο στην περιοχή τής καθαρής ποίησης.

Γ Α Λ Η Ν Η

Ποιος άναψε φωτιά μέ την πανσέληνο 
στη μοναξιά μας την πικρή;
Γαλήνη άπό φτερό καί ψίθυρο 
μόλις ακόυσα τό θεό ν’ άναπνέει 
Γαλήνη άνεμισμένη μέ πελώριους κύκλους 
τί μέγας κρότος θ’ ακουστεί 
τό πέταλο του ρόδου που θά πέσει.

Σημαντική σ ’ αυτή τήν περίοδο εΐναι ή άρθρογραφία τού Νίκου Παππά γύρω 
άπό τήν ποίηση καί τούς προσανατολισμούς, της, πού κινεί ένα γενικότερο εν
διαφέρον καί προκαλεί συζητήσεις στις εφημερίδες καί στά περιοδικά.

Τήν ποιητική του όμως φυσιογνωμία ό Νίκος Παππάς τή διαμορφώνει στήν 
περίοδο τής κατοχής καί τής εθνικής άντίστασης. Πιστεύω ότι ό Νίκος Παππάς 
καί ψυχικά καί αισθητικά άνήκει σάν ποιητής στήν ά\ππστασιακή γενιά.

Μέσα σ* αυτή τήν περίοδο γίνεται μιά οριστική αλλαγή των προσανατολι
σμών του, τό ποιητικό του όραμα διατρέχει τις διακεκαυμένες άνθρώπινες περιοχές. 
Ή  έξοδός του άπό τον κύκλο τής ποιητικής πρωτοπορίας δέν άποτελεΐ άλμα 
αλλά φυσιολογική εξέλιξη. Ό  ποιητής «φύσει καί θέσει» ήτανε πολύ ζωηρός καί 
άνυπότακτος γιά  νά παραμείνει ένας έστέτ.

Μέ τό «ΑΤμα αθώων» καί τήν «Τετράχρονη νύχτα», πού είναι άπό τά  πρώτα 
αντιστασιακά ποιητικά κείμενα, ό Παππάς σημειώνει μιαν αποφασιστική στροφή 
προς τον ποιητικό ρεαλισμό καί άρχίζει μιά πορεία πού τή συνεχίζει μέ συνέ
πεια καί αδιαλλαξία μέχρι τήν τελευταία ποιητική συλλογή του (Η ρ ω ικό  τριαν
τάφυλλο).

Σ τά  αντιστασιακά ποιήματά του, πού τά χαρακτηρίζει ή λυρική τόλμη 
καί ή πρωτοτυπία, γίνεται ό χρονικογράφος τής κατοχής καί τής άντίστασης, 
διασώζοντας άπό τή λήθη καί τή φθορά τά γεγονότα καί τά αισθήματα μιας 
κρίσιμης εποχής. Ό  τόνος τών άντιστασιακών ποιημάτων του είναι ασθματικός, 
μοιάζει μέ παραλήρημα ύψηλού πυρετού, ό στίχος είναι ατημέλητος, άναμαλ- 
λιασμένος, σχεδόν αφρόντιστος. Τ ό  υλικό πού σωρεύτηκε μέσα του δέν γίνεται 
πάντα καθαρα ποιητική συνείδηση. Οί άδυναμίες κ’ ή θεματογραφία συνυπάρ
χουν με τήν καταξιωμένη ποιητική έκφραση. "Ομως είναι συνεχής καί άδιάπτωτη 
ή ένταση τού δραματικού τόνου, πού σέ συνεπαίρνει καί σέ υποχρεώνει νά πα
ρακολουθήσεις άφωνος καί συγκινημένος τήν ποιητική του διαδρομή.

Οί στίχοι πού παραθέτω σά δείγμα γραφής είναι άπό τήν ποιητική συλ
λογή «Τετράχρονη νύχτα».

Χ Ε ΙΜ Ω Ν Α Σ  Τ Ο Υ  1944 -  45

Είναι οί νύχτες φτιαγμένες άπό πυκνούς αιώνες 
κρυώνουν τά  κόκκαλά μου άπό τό μακρινό βοριά 
βρέχει μέσα σ το αίμα μου νερόχιονο ά π ’τά  ριζοβούνια 
ρίξτε π ο λλά  καί μ εγά λα  όνειρα στή φωτιά 
νά ζεσταθούν απόψε οί άνθρωποι [...] 
άς μιλήσει κάποιος γ ιά  νά μήν πεθάνουμε [,..] 
Αγρυπνούμε, αγρυπνούμε, άγρυπνοΰμε 
είμαστε μέ τ ’ άφτί κολλημένο στο σκοτάδι 
ν ακούσουμε τή  θέληση τών νεκρών.



Ό  χώρος πού έκτυλίσσεται ή ποίησή του έχει παγκόσμια διάσταση, οίκου- 
μενικότητα καί προϋποθέτει μιά διανθρώπινη συνείδηση, μιά προχωρημένη πνευ
ματική όραση καί προβληματική.

Σ '  Ε Ν Α  Ρ Ω Σ Ο  Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Η

"Αν κοιμηθείς θά χουμε νύχτα για  πολύν καιρό 
αν σκοτωθείς μπορεί καί να πεθάνουμε όλοι 
άν μείνεις στά χιόνια θά μάς κάψει ή παγωνιά 
στα χέρια σου βαστάς ακέρια τη Ρωσία 
στά μάτια σου άγρυπνά το βράδυ τής Ευρώπης.

Μέσα στην περίοδο τής εχθρικής κατοχής δημιουργεΐται από φτασμένους 
καί νέους ποιητές (Σικελιανός, Βρεττάκος, Παππάς, Ρίτσος, Σφακιανάκης, Μπού- 
μη, Αναγνωστάκης κ.ά.) μιά καινούρια ποίηση άντιπροσωπευτική τής έθνικής 
μας ζωής.

Η ποίηση τής άντίσταοτης —  πού ό Νίκος Παππάς είναι από τούς κορυ
φαίους της —  είναι ή πιο έπο^αστατική καί λαϊκή στή νεοελληνική ποίηση. Μ ο ρ -: 
φοποιεΐ κοινά ιδανικά, εκφράζει καθολικές εμπειρίες, άπευθύνεται στην εύρύτερη 
κατανόηση, είναι ανθρωποκεντρική καί δημιουργεί τή συνείδηση τής ενότητας του 
νεοελληνικού πολιτισμού.

Τό  χάσμα πού έμφοα/ίστηκε στη συνέχεια τής διαδρομής της, ή άναδίπλι 
της, δ,τι χαρακτηρίστηκε σάν «άντίδρομη πορεία» καί άνάγκη αναβίωσης ένό 
ποίρελθόντος «τετελεσμένου» έχει τό άντίκρυσμά του στήν άνώμαλη εξέλιξη τής 
κοινωνικής μας ζωής, μέ άποτέλεσμα τή σύγχυση, την άποκαρδίωση, την ψυχο
λογία τής ήττας καί τον ιδεολογικό άποπροσοτνατολισμό ιδιαίτερα τών νέων πνευ- 
ματικών άνθρώπων. Η θεωρία ότι ή ποίηση τής ήττας εκφράζει την κρίση μιάς 
αύτοτιμωρούμενης άγωνιοττικής συνείδησης σέ μιά περίοδο παρακμής του π| 
δευτικού κινήμοπτος, προβάλλεται έκ του πονηρού γιά  νά αιτιολογήσει τον κομ< 
μισμό, την παραίτηση, τήν άποξένωση άπό τις άγωνιζόμενες κοινωνικές δυνά-| 
μεις ορισμένων λογοτεχνών πού άναζητούν διέξοδο στο χάος τού υποκειμενισμού. 
Ή  έπίθεση εναντίον τής άντιστασιακής ποίησης καί λογοτεχνίας —  στήν ευρύ 
τερη έννοιά της —  σάν πνευμοτπκή πράξη πρέπει νά κοπ^ωρηθεΐ στήν άντιδρα- 
στική ιδεολογία καί είναι μιά μετάβαση άπό τό κοινωνικό — άρνηση τής αντί
στασης—  στο πνευματικό — άρνηση τής ιδεολογίας τής αντίστασης.

Μέ « Τ ά  παραμύθια τού ύττνοβάτη» 1954 καί τό «Η μ ερ ο λό γιο  ενός 
βαρβάρου» 1957 πού τά θεωρεί δύο ομόλογα βιβλία ό Νίκος Παππάς προχώρι 
σέ συνθετικότερες μορφές, κατοτκτώντας ένα δικό του άδιαφιλονείκητο ποιητιι 
χώρο, χάρη στή δύναμη τών βιωμάτων του καί τήν πρωτοτυπία τής εκφραστι
κής του.

« Γ ιά  τό χατήρι μας σάς έξομολογούμαι 
μαρκήσιοι καί π ρ ίγκιπ ες οστό τά  άνάκτορα τών στίχω ν 
κινούνται κ’ έρχονται σέ μιά σοφίτα τής Χαριλάου ΤρικούτΓ.,

Ό  "Αλντο Κ οστάσσο άπ* τό Α λ τ  άρε 
Ό  Φ ιού μι άπό τή Ροβερκιάρα 
Ό  Σανγκόρ κατάμαυρος απ' τή Μαδαγασκάρη 
Φτότνουν δευτέρα μεσημέρι διπλωμένοι σέ φάκελλα, 
κι άλλοι ποιητές σέ δέματα μέ βιβλία.
Ομως τό Σαββοττοκύριακο τό φυλάμε γιά  τό Φεντερίκο 
μαζί μέ τή Ρίτα διαβάζομε τον άτσίγγανο 
γιά  νά χοροπηδήσει ή Μούσα του στά γόνατά μας 
γιά  νά κυλήσει στο σπίτι μας Άνταλουζιάνικο φεγγάρι 
γιά  νά βρεθούμε στή Γρανάδα



πίσω άκριβώς άπ* την περίπολό του 
μήπως τής κλέψομε τά  δόλια καί τη διαταγή 
μήπως τή μεταπείσομε νά μάς τόνε χαρίσει.»

*Αν ή ποίηση εΤναι μια έπαύξηση τής ζωής, μια συνειδητοποίηση, μια ορ
γάνωση του χάους των ανθρώπινων συναισθημάτων καί έμπειριών σε αισθητικές 
ένότητες, ή ποίηση του Ν. Παππά έπαληθευει αυτή τήν άντίληψη. Ό  ποιητικός 
λόγος του ξεκινά άπό τή λατρεία του γεγονότος —  πού μεταφέρεται ατόφιο 
στην ποίησή του —  καί προχωρεί στήν ολοκλήρωση καί αρτίωση τής άνθρώπι- 
νης προσωπικότητας με τήν ποιητική έκφραση πού δημιουργεί μια ανώτερη 
συνείδηση. Μέσα στήν ποίησή του μεταφέρονται γεγονότα καί πρόσαπτα τής 
κοινωνικής ζωής, χωρίς έπίμονη αφαιρετική διαδικασία, αλλά μέ μια υπέρμετρη 
εμπιστοσύνη στήν έμπνευση καί τή συναισθημοπΊκή παρόρμηση πού είναι 
άδ«άπτωτη.

Τ ί  νά τούς κάνω τούς στίχους σας;
Φορώ γιακά τήν άσπρη σφαγή καί μέ πνίγει 

Έ χ ω  στήν καρδιά μου τήν έκρηξη τής Χιροσίμα 
' Έ χ ω  στά μάτια μου τήν έρημο τής Νεβάδα 

Νιώθω τό κρύο έκατομμυρίων άστέγων [...]
Τ ί  νά τούς κάνω τούς στίχους σας;

( « Τ ί  νά τούς κάνω τούς στίχους σας» —  Η μ ε ρ ο λ ό γ ιο .)

Ή  κίνηση του λόγου του γίνεται μέ τήν παράτολμη μεταφορά, μέ τή νεό
κοπη εικόνα πού μέ τό πλαστικό της φέγγος καταυγάζει καί τελικά διασώζει 
τήν ποίησή του. Είναι στιγμές πού ό λόγος του ακροβατεί σ ’ ένα τεντωμένο 
σκοινί, τον παρακολουθείς μέ κομμένη ανάσα καθώς τελικά διασώζεται άπό τήν 
πτώση.

Κύριε Θωμά 'Έ λ ιο τ  μ’ άκους;
είμαι ό Νίκος Παππάς άπό τά  Τρίκαλα
φωνάζω μέσα άπό σελίδες χαραγμένες μέ τά  νύχια
κι άπό τόμους επισημότητας.

Στούς στίχους πού καταχώρησα υπάρχει ή άκροβασία, ή πτώση εΤναι έν- 
δεχόμενη* έρχεται όμως ό λυρισμός, ή ζέστα τής καρδιάς γιά  νά ισορροπήσει 
τό λόγο.

Πριν άπό σαραντατρεΐς Γενάρηδες 
άκούστηκε πρώτη φορά ή φωνή μου 
Τρικαλινός χειμώνας χιόνιζε χιλιάδες παραμύθια 
ό καινούργιος αιώνας ήταν άκόμα μικρό παιδί.

% Ο ποιητής Παππάς δέν διαθέτει μιά ιδιαίτερη προσωπική μυθολογία άλλά 
μιαν άλλη όραση, μιά γυμνασμένη ευαισθησία, μιά παραφορά σχεδόν έφηβική 
κ εν αν έτοιμο λόγο ικανό νά έκφράσει τις άδιάκοπες συναισθηματικές του άντι- 

ρασεις οτά γεγονότα του καθημερινού βίου. Ή  ποίησή του συνθέτει τό έπος 
της καθημερινότητας.

Στο  «  Ημερολόγιο ένός βαρβάρου» πού εΤναι τό σημαντικότερο βιβλίο του, 
ποιητής έμφανίζει ολοκληρωμένη τήν ποιητική του, πού οι έπιδράσεις της άπό 

τον ποιητικό τρόπο του Μαγιακόφσκυ τής προσφέρουν μιά πλατειά κλίμακα 
κφραστικων δυνατοτήτων. "Υστερα άπό τό «Η μερολόγιο  ένός βαρβάρου» ή

νετ*εΧε,°' του δίνει τήν έντύπωση μιάς άδιάπτωτης όμιλίας, δέν κλεί-
ένότ'τα^ α^τ°νομες αισθητικές ένότητες, προσβλέπει σέ μιά συνολική



01 συλλογές πού κυκλοφορήσου σ ’ αυτή την περίοδο «12  και πέντε» «Μ ο
νόλιθος χο^ρίς ρωγμή», «Σ ή μ α τα  στην τρικυμία», « Τ ά  χέρια», «Η ρ ω ικό  τριαν
τάφυλλο» δείχνουν μια κάμψη, ένα ράγισμα τής πίστης του. Μιλώντας για  τον 
έαυτό του ό ποιητής μιλάει γ ια  δλους τούς άνθρώπους μέσα σ'  αυτή την άντι- 
φατική έποχή. Υπάρχουν ευτυχισμένες στιγμές στην ποίησή του πού αγγίζουν 
τη λαϊκή ποίηση, έκφράζουν τη νοσταλγία, την οργή, τά μίση, τις νωπές πλη.- 
γές του σύγχρονου άνθρώπου. Μερικά ποιήματά του εΤναι κλειδιά πού ανοίγουν 
τά έφιαλτικά δωμάτια τής προσωπικής του αγωνίας.

Ε Ν Α  Ζ Ε Υ Γ Α Ρ Ι

Εκείνος έκλαιγε στο γραφείο του 
νά μην τον βλέπει έκείνη 
έκείνη έβγαζε λυγμούς στο σπίτι 
νά μην τήν βλέπει εκείνος 
το ξέρω πώς κι οι δυό τους κλαΐν 
τήν ίδια ώρα [...] 
όμως δέν εΐπαν τίποτα ποτέ [...] 
νά μήν αρχίσουν κάποτε κι οι δυό μαζί νά κλαΤν 
χωρίς ποτέ νά σταματήσουν ( «12  καί 5» )

Ό  σπαραγμός του άνθρώπου πού ξαφνικά στη μέση του δρόμου άντικρυζει 
μέ δέος τό τραγικό ένδεχόμενο. 'Α π ’ τό ξαφνικό ράγισμα τής ψυχής του περνάει 
ό παγωμένος άνεμος μιας έπερχόμενης μοναξιάς.

Έκεΐνο πού ζητούσα από τη ζωή 
μοΰ τόδωσε
ίσως καί δίχως νά τό θέλει 
έκεΐνο πού τής ζήτησα 
τό πήρα σάν ψωμί μέσ’ α π ’ τά δόντια της 
γ ι ’ αυτό σάν βλέπω λίγο εσύ νά μου μακραίνεις 
λίγο πώς πας νά κουραστείς 
πώς μένεις πίσω από τά βήματά μου 
εΤμα» έτοιμος νά βγάλω μιά φωνή:
Βοήθεια!

Μέ τό «Ήρωϊκό τριαντάφυλλο» πού κινείται στην περιοχή του λυρισμού 
καί πού εΐναι ό τρίτος σταθμός στην ποίησή του —  έκφράζεται κυρίως ή νοστ< 
γία  γιά  τό χαμένο παράδεισο των παιδικών χρόνων καί μιά ένοίγώνια προσπάθεκ 
γιά  μιά άνθρώπινη επαφή σ ’ £vocv απάνθρωπο κόσμο.

Αρχίζει λίγο -  λίγο ν’ άραιώνει τό σκοτάδι 
ή ημέρα πού φαίνεται 
ή ήμέρα πού αγωνίζεται ναρθεΐ 
κάνει τη νύχτα πολύ νά δυναμώνει 
νά δυναμώνει ή κουρτίνα ή λεπτή κι όλόασπρη 
πού α π ’ τή ζωή μάς έχει αποκλείσει.

Ή  προσωπική στάση τού ποιητή στις θύελλες τής ιστορίας, ή άντίστι 
του στις κοτταδρομές, ή προσπάθειά του νά συντηρήσει τήν ανθρωπιά καί 
ευαισθησία του σ ’ αυτή τήν άνυδρη έποχή αγγίζει  τό τραγικό.

«Δέν τό αισθάνομαι όμως κουράζονται 
οί ώμοι μου σά νά σηκώνουν 
μιά τραγωδία όλόκληρη.»



Ή  σιωπή τελικά είναι ή μοναδική περιοχή που μπορεί κάνεις νά μείνει Απα
ραβίαστος, δπου μπορεί νά περισώσει τήν ανθρωπιά του καί τήν ουσία του, ή σιω
πή σάν ή υψηλότερη έκφραση τής τραγικότητας του καιρού μας. Αυτού του Αντι
φατικού αιώνα πού έμφανίζει ίσες πιθανότητες γιά  μιά ολοκληρωτική καταστρο
φή καί γ ιά  μιά Αποθέωση του λυτρωμένου Ανθρώπου.

Πρέπει νά σιωπούμε. Νά σιωπούμε με ειλικρίνεια 
νά σιωπούμε Από προσταγή
Από μιά πλημμύρα πού δεν Αντέχει στά λόγια  [...]
Σ '  ένα μελαγχολικό μέγαρο στή Νέα Ύόρκη
ενωμένα τά έθνη Αποκοιμήθηκαν
ενωμένα μέχρι πολέμου
ενωμένα μέχρι θανάτου
μέχρι πυρηνικής καταστροφής.
Μή γελάτε... είναι το ύφος μου.

Ή  ποίηση του Νίκου Παππά, δπως τήν έλέγχουμε εποπτικά κινείται στήν 
Ανθρώπινη διάσταση. Είναι Αντισυμβολική καί Απερίφραστη, δεν διαθέτει ιδιαί
τερη μυθολογία, χρονικά προσδιορισμένη, με Αφαιρετική διαδικασία υποτυπώδη, 
ενιαία καί Αδιαίρετη, εχθρική στις Αλληγορίες καί τις μεταμορφώσεις, λειτουρ
γεί Αδιάκοπα άλλοτε σά δημηγορία, άλλοτε σά διαμαρτυρία, άλλοτε σάν έκμυ- 
στήρευση. Ποίηση έξωστρεφής με εμπειρίες έσωτερικά υπαρκτές μά εξωτερικά 
βεβαιωμένες, έκφράζει τήν τυπική Ανθρώπινη περίπτωση καί Απευθύνεται σε 
ευρύτερη κατανόηση, καθώς εξελίσσεται μέ τήν Αδιάκοπη αίσθηση τής παρου
σίας ενός κόσμου πού διαθέτει μιά Αντιστοιχία βιωμάτων.

Χώρος της είναι δπου πραγματοποιείται ή Ανθρώπινη Αντίσταση. Τ ό  κέν
τρο των σεισμών καί τών ζυμώσεων του καιρού. Εκφράζει τήν Ανταρσία καί τήν 
Ανυποταγή μέ εναλλασσόμενους όπτιμιστικοός καί πεσιμιστικούς τόνους.

Οί δυσχέρειες πού Αντιμετωπίζει αυτή ή ποίηση κι οί Αδυναμίες πού έμφα- 
νίζει είναι σύμφυτες μέ τή λειτουργία της, σχεδόν προκαθορισμένες. Είναι ή ρη
τορικότητα του υφους της, ή περιττολογία της κάποτε, ή χαλαρότητα τής δομής 
της. Στοιχεία Αρνητικά πού υπογραμμίζουν τον πρωτοποριοο<ό χαρακτήρα της 
και προσφέρουν Αβασάνιστα επιχειρήματα σ ’ έκείνους πού πονηρά τήν Αρνοΰνται.

Ομως ή ποίηση τοΰ Νίκου Παππά υπάρχει καί κατέχει στέρεα τό χώρο της 
στην ποιητική γεωγραφία του καιρού μας, προσφέρει τις Αποχρώσεις της στή 
συΥΧΡθνη ποιητική φcxvτασμocγopία καί πρέπει νά υπολογίζεται δχι μόνο σάν πνευ
ματική προσφορά Αλλά καί σάν οώθεντική μαρτυρία τής σύγχρονης ζωής.

'Αθήνα 12.2.66



ΠΕΝΤΕ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Τοΰ Χρυσόστομου Γανιάρη

"Ολα σαν εϊμοννα παιδί
"Ολα, σάν είμουνα παιδί, τάολεπα, θέ μου, στεριά. 
Πέρα, στην άκρη τοΰ γιαλού, μέ την αυγή, να πλένεις 
τον ήλιο νά λαμποκοπά. Καί με τα δυό Σου χέρια, 
ένα προς ένα, για χαρά καί φως της οικουμένης, 
τά καντηλάκια τ' ουρανού ν’ ανάβεις. Τα σπουργίτια 
τά ψίχουλά μας νά τσιμπάν, καθώς είπανε κρίμα 
νά τά πατάμε. Ποΰ και πού διπλάρωνες στά σπίτια, 
γιά '/αχούμε ίσκιο τις ζεστές ήμέρες, κάνα κλήμα. 
Καλόγνωμα, συχνά πυκνά, τά κάτασπρα λελέκια, 
κάποιο κλαψάρικο μωρό, νά φέρνουν άπβ Σένα.
Κι άν θύμωνες, χρυσά πουλιά θάρριουν τάστροπελέκια 
κ’ οί βρόντοι τους Λαμπριάτικες κραυγές είταν γιά μένα. 
Γειτόνεψα τά γερατειά κι άναθιβάλλει β νους μου 
το πάρε - δώσε πού κρυφά μαζί Σου άχνοκρατοΰσα 
γιά τις αλάλητες χαρές καί τούς μικρούς καημούς μου 
από δυό μάτια γαλανά καί μιά πλεξούδα ροΰσσα.

"Οσο περνοΰσεν ό καιρός, δμως, καινούργια γνώρα, 
νά μοΰ θολώνει τήν παλιά, μοΰ δίναν κάθε τόσο 
ή συντροφιά καί τό σκολειό καί τά χαρτιά κι ώς τώρα 
από τις πλάνες δέν μπορώ τ’ άνθρώπου νά γλυτώσω. 
Τά χέρια άπλώνω κατά Σέ καί λέω πρωί καί βράδυ:
Θέ μου καί φέρε μας ξανά τά χρόνια έκεΐνα πίσω, 
πούχεν ή γνώση σιγουριά κ’ είταν ό κόπος χάδι 
κι ολος ό κόσμος άοερφός, πάλι, παιδί, νά ζήσω!..

Χ ίος
"Ολα καλά κι δλα απαλά κι ολα γλυκά κοντά σου: 
το φώς, τό χώμα κι 6 γιαλός καί τά δεντρά κι ό αγέρας· 
κι δσο κι ά θένε δέ βόλεϊ τά μάτια νά χορτάσουν 
τής νύχτας σου τό πλούμισμα, τήν άρχοντιά τής μέρας.



Νανούρισμα τής κατοχής
Ύπνε μου, τ’ άγοράκι μας, πάρε το άπ’ τήν ’Αθήνα, 
νά μήν άνιώσει τή σκλαβιά, νά μήν τδ λιώσει ή πείνα.

Ύπνε μου, τ’ άγοράκι μας, πάρε το άπδ κοντά μας 
καί φέρε το, ταχιά ταχιά, ·στά λεύτερα βουνά μας.

Νά τβ κοιμίζουν τά δεντρά, νά το ξυπνούν τ’ άηδόνια, 
νάχει τά χάδια τού βοριά, νά παίζει μέ τά χιόνια,

Νάχει τδν ουρανό σκολειό, τόν ήλιο δάσκαλό του 
κ’ εναν αντάρτη, σύντροφο καί φύλακα άγγελό του.

1944
Λέν είταν άστρο π’ άναψε, νά τ’ άκλουθήσει τ’ άλλο, 
άνθόκλωνο πού ξάνθισε, νά ξαναλουλουδίσει 
καί μήνας δπου διάβηκε νά ξαναρθεΐ ή σειρά του. 
Σείριός είταν πού τράνταξε τά θέμελα τού κόσμου" 
πού ξαναψύχωσε νεκρούς καί νέκρωσε τούς σάπιους 
κι ωρίμασε τ’ άνήλικα σάν εκατοχρονίτες.

Είταν δέν είταν δεκατριώ χρονώ, 
σά γνώρισα μες στή σκλαβιά τόν Τάκη" 
άξιο παιδί, λιγόλογο, σεμνό, 
μέ τό κοντό του τό παντελονάκι.

Κίντυνο δε λογάριασε ποτές 
ούτε τού φόβου άγρίκησε τό χτύπο, 
όταν, μέσα άπό μπλόκα, τουφεκιές, 
μοίραζε τόν παράνομό μας τύπο.

Ξάφνου, μιά Κυριακή τής κατοχής 
(άκόμα ή καρδιά μου φτερουγάει) 
ίδιο ζαρκάδι μέσα στδ χακί 
σέ κά ποιο όδόφραγμα τόν βλέπω πλάι.

Χτές π&λι, σ’ Ινα άπόμερο στενό, 
άντίκρυσα άνεπάντεχα τόν Τάκη, 
(θάναι πιά δεκατέσσερω χρονώ) 

ΐιε τό κοντό του τό παντελονάκι

;ι άλλα παιδιά «ιαζί τής γειτονιάς 
νκ παίζει Αμπάριζα κι άμάδα, 
ξεχνώντας πώς εΤν* Ινας r ?)ς γενιάς 

Υ^ισε (ΐέ δόξα τήν Ελλάδα.



«[ ij m  ε ί i e...i

του Μήτσου Ά λεξανδρόπουλου

σ χ έ δ ι α  τ ο ΰ  Γ.  Β ο γ ι α τ ζ ή

«Τίποτε δεν έκατορθώσατε άφήνοντες κληρονομιάν εις τά παιδιά ] 
σας την πατρικήν γτ/ν έλενθέραν άπό τούς τυράννους, αν δεν φρον
τίσετε νά φντεύσετε εις τάς νεαράς ψνχάς μίσος άσπονδον κατά 
πάσης αδικίας. Ματαίως ελευθερώσατε τούς οφθαλμούς των άπό 
τήν φρικώδη θέαν των Τούρκων, αν δεν τά διδάξητε νηπιόθεν νά 
φρίττωσι και νά άποστρέφωνται δχι μόνον τούς Τούρκους τον 
Μωάμεθ, άλλά και τούς έπαγγελ.ομένονς τήν θρησκείαν τοΰ Εναγ- 
γελ.ίον Τούρκους, εάν κατά δυστυχίαν φανώσιν μεταξύ των έ/Μι
νών τοιοΰτοι Τούρκοι. Ε υ τυ χ ε ίτε !»

Α Δ . Κ Ο Ρ Α Η Σ

'Ο πάτεο Μηνάς

Τ ’ άλογα τινάχτηκαν μέ μιά κίνηση μπροστά σά νά ’νιωσαν ξαφνικά λευτε
ρωμένα. Ή  άμαξα πήρε τόν κατήγορο για τό Δνείπερο.

—  Ευτυχείτε! άποχαιρέτισε άλλη μια φορά τούς δυο νέους ό πάτερ Μηνάς.
Ή  άμαξε ξεμάκραινε γρήγορα. Δυο νεανικά πρόσωπα φαίνονταν κολλημένα, 

στο τζάμι τοΰ μικρού παραθυριού στην πίσω μεριά της καρότσας. '0  καλόγερος 
στεκόταν στη μέση τοΰ δρόμου μ’ απλωμένα τά χέρια, σά μαύρος σταυρός. Τά 
λόγια κάποιας ευχής έσταζαν μισοσβησμένα χάμω μαζί μέ δυό - τρεις σταλαμα
τιές άπό τό μαδημένο γένι του.

Ή ταν ένας χαμηλόσωμος στεγνός καλόγερος. Ό  ρωμιός δάσκαλος των δυό 
παιδιών. Είναι βδομάδα τώρα πού έφυγε μαζί τους άπό τήν ’Οδησσό καί τά συνό
δεψε ώς έδώ. Χτές, Κυριακή, λειτουργήθηκαν κ’ οί τρεις στην Ά γιά  Σόφιά, τά 
πήγε και στόν έρημίτη τής Λαύρας τό φίλο του τον Παρθένιο καί πήραν τις εύλο- 
γίες του. Τά παιδιά πήγαιναν στήν Πετρούπολη. Ό λοι σά νά φεύγαν τώρα, άνοι
γαν οί δρόμοι τοΰ θεού κι δλοι οί άνθρωποι σάν κάπου νά πήγαιναν. Καιρός νά 
φύγει κι αύτός. ’Επειδή δμως ήταν δγδοήντα δύο χρονών δέ θά ’κάνε πιά άλλα 
επίγεια ταξίδια, παρά θά Ετοιμαζόταν γιά τό μεγάλο ταξίδι. Τό παλιό δνειρο, πού 
ήταν νά κατέβει γιά νά πεθάνει στήν πατρίδα, τό ένιωθε σάν άπραγματοποίητο 
τώρα, φευγάτο πολύ μακριά, σά νά ’ταν μιά παιδική άνάμνηση. Μπορεί ή πα" 
τρίδα νά Ιλευθερωνόταν αύριο - μεθαύριο, άλλά γύρω άπ’ αυτόν άπλωνε τό ράσο 
της ή μεγάλη νύχτα. Ή ταν φανερό τό πράμα. Θά πήγαινε λοιπόν στή Λαύρα, 
τά μίλησαν χτές καί μέ τον Παρθένιο. ’Απ’ τό θείο των παιδιών, τόν έμπορο πρ<*>"



τη: γίλδιας κι αξιότιμο πολίτη τής ’Οδησσού Σαραντόπουλο είχε πάρει μαζεμέ
νους τούς μιστούς του. "Ολες οί οικονομίες του δυό χιλιάδες ρούβλια άσιγνάτσιες 
ν' Εξακόσια Ασήμι. ΠρΙν νά φύγει Από την Όδησσό εδωκε τά μισά χρήματα στήν 
Επιτροπεία πού έκανε τΙς προμήθειες για τόν ίερό άγώνα, τ’ άλλα τά πήγαινε 
στή Λαύρα εισφορά.

Πρέπει Ακόμη μερικά λόγια ν’ Αφιερώσουμε στόν καλόγερο πρίν πάρει πλα
γιά-πλαγιά. κάτω άπδ τά πανύψηλα δέντρα, τό μονοπάτι πού θά τόν φέρει ίσα 
στις σπηλιές τής Λαύρας —  καί τόν χάνουμε τότε μιά καί καλή.

Ή ταν άποκεΐ πού γεννιώνται οί μεγάλοι ταξιδευτές —  Κεφαλωνίτης. ’Εδώ 
καί τρία - τρισήμιση χρόνια ξυπόλητος, μέ τρεις κασέλες βιβλία, παρουσιάστηκε 
στό Αρχοντικό τοϋ Σαραντόπουλου —  καί δέν τό κούνησε ρούπι δλόκληρα τρία 
χρόνια! Περίπτωση μοναδική στη ζωή του. ’Από παιδάκι Ακόμα, μαζί μέ τόν 
πατέρα του, πού ήταν πιττόρος —  μπογιατζής καί λαϊκός ζωγράφος μαζί —  περ
πάτησε δλη τή βόρεια Ελλάδα, πήγαν στήν Πόλη, Ανέβηκαν καί στή Βλαχία. 
Τά μεγάλα του ομιος ταξίδια τ’ άρχισε δ Μηνάς Από τό 1786 τήν άνοιξη, δταν 
φτωχοκληρικός καί φτωχοδάσκαλος γνωρίστηκε στή Βενετία σέ ήλικία 27 χρό
νων μέ τό Γιώργη Παπάζογλου, τό γνωστό μας λοχαγό τού ρωσικού στρατού. 
Εργάστηκαν μέ τόν Παπάζογλου μαζί. Μετάφρασαν στήν έλληνική καί τύπωσαν 
Ικεΐ στή Βενετία τά Επαναστατικά φυλλάδια, τόν Κανονισμό τού Στρατού, καί 
τόν ίδιο χρόνο πέρασε κι δ Μηνάς στήν Κεφαλοινιά κι άποκεΐ στή Ρούμελη, στήν 
Πελοπόννησο καί στά νησιά τού Αίγαίου.

Έ ξη χρόνια Αργότερα μ’ ενα ρωσικό καράβι Από τήν Αρμάδα τού Όρλώφ, 
γιομάτο πρόσφυγες μωραΐτες καί νησιώτες, έβγαινε πρώτη φορά στή χερσόνησο 
τή: Ταυρίδας, στήν Μπαλακλάβα. Δέν έκατσε δμως πολύ κ’ Ικεΐ. Έφυγε γιά 
τό Κίεβο. Τούτο τό δρόμο πού έκαναν τώρα τά δυό παιδιά, οί μαθητές του, δ κα
λόγερος τόν είχε περάσει έδώ καί χρόνια —  τότε πού πήγαινε στήν Πετρούπολη 
δάσκαλος στο Ελληνικό γυμνάσιο πού άνοιξε Ικεΐ ή μεγάλη τσαρίνα Αικατερίνη. 
Αλλά δέν ήταν δ σκοπός του νά ρίξει άγκυρα στήν Πετρούπολη, δχι. Έ πειτα  
από λίγα χρόνια πάλι ή ρωσική φλότα θά κατέβαινε νά κάψει τά ντελίνια καί 
τις φρεγάδες τής τουρκιάς —  καί θά κατέβαινε κι δ Μηνάς.

Γό οδοιπορικό αυτού τοΰ ανθρακιού είναι Ατελείωτο. "Οπως κι δλων των 
ρωμιών λογίων καί μισολογίων πού γύριζαν από πρωτεύουσα σέ πρωτεύουσα, Από 
αυλή σε αυλή, γιομάτοι ιδέες καί πείσματα, στραβοβλέποντας συχνά δ ένας τόν 
άλλον, μαχητικοί, φανατικοί δάσκαλοι σ’ δλα Από τις φιλοσοφίες τών Πλατώνων 
ωρ Χριστό καί τό Βολταΐρο, γλωσσολόγοι, αστρονόμοι, στιχοπλόκοι, έτοιμοι 
να πεταχτούν κι άπο τό πρωτοδπνι γιά κήρυγμα καί γιά διδασκαλία...

Δεν τό ςέρουμε καλά πού πήγε καί τι έκαμε στδ μακρύ καί πλάνητα βίο 
"°’J  ̂ Μηνάς. ̂ Μέσες - άκρες, Από δικές του φαίνεται Εξιστορήσεις, τά οικογενειακά

}σσού έχουν διαφυλάξει 8,τι στήν Πετρού- 
θανάσιμη διένεξη μ’ έναν άλλο ρωμιό, 

’Αναστάσιο, πού είχε γνωρίσει πρωτήτερα στήν 
υό χρόνια πρίν Από τό Μηνά στήν 

γνωριμίες κ’ είχε καί τήν προστασία 
;ε στήν αύλή τής Αικατερίνης. Κ’ 
,ί τό Μηνά ν’ Ανέβει στήν Πετρού- 

» , - σχολείο. Τό γιατί Ακριβώς μάλωσαν οί δυό καλόγεροι μένει
λ^ ττ *ΐαΤ̂ τ* χρόνια κι δ ερμητισμός τού σχήματος. Ό  Μηνάς 

α“,° -ήν _ Πετρούπολη κακήν - κακώς, κυνηγημένος Από τόν ’Αναστάσιο ώς
δυό a*"0 " τ* ν ήΒ(δν· Τό περιστατικό γεννάει κάμποσες Απορίες, Αφού οί
νού αν κ: Ομοϊδεάτες —  συμπαθούσαν τις νέες Ιδέες τοΰ γαλλι-
3οφ0 τής^το^ρ^' π^®τ α ' ^ρώτα τό Βολταΐρο τόν Αγαπημένο κ’ Επίσημο φιλό-

Αλλά Εδώ Τσα-·.σα μπορεί νά βρίσκεται τό κλειδί τής Εξήγησης: ή Αίκα-



τερίνη, βπο)ς ξέρουμε, τον άρνήθηκε γρήγορα το Βολταΐρο. Κ’ έπειτα άπό μερικά 
χρόνια τόν έναν άπό τού; δυο δασκαλοκαλόγερους, τον ’Αναστάσιο, τόν βρίσκουμε 
σύγκελο στήν 'Ιερά Σύνοδο μ’ έλεύθερο πασαπόρτι στο παλάτι. Με τήν εύλογία 
τής Συνόδου καί μέ τή συγκατάθεση τής τσαρίνας, κάνει κι αυτός τδ κατά δύνα- 
μιν για νά πάρει ελληνική μόρφωση 6 έγγονος τής τσαρίνας δ Κωνσταντίνος, που 
ή τρανή γιαγιά του θέλει νά τον δεΐ αύτοκράτορα των ρωσογραικών. "Επειτα 
κάνει εντύπωση δτι από τού ’Αναστασίου τά δόντια γλύτωσε τό Μηνά 6 κόμης 
‘Αλέξανδρος Βοροντσώφ, πρόεδρος τής κολλέγιας τού εμπορίου, ένας άνθροιπος ■ 
μέ δυνατά μέσα καί μέ φιλελεύθερες Ιδέες, ο ίδιος πού επειτα άπό χρόνια θά 
σώσει από τήν κρεμάλα τής Αικατερίνης στο γνωστό λόγιο Ραντίσιεφ. Κι άλλη 
μια λεπτομέρεια: Τή χρονιά πού κυνηγήθηκε ό Μηνάς, ό νεαρός Ραντίσιεφ έχει 
πια γυρίσει άπό τήν Ευρώπη. Νέος καλλιεργημένος καί φιλελεύθερος, είναι κατα-J 
συγκινημένος άπό τό δράμα των Ελλήνων. Μεταφράζει στα ρωσικά έλληνικά έπα- 
ναστατικά φυλλάδια πού φτάνουν στά χέρια του, όπως γράφει σ’ εναν πρόλογό i 
του, κατευθείαν άπ’ τό ’Αρχιπέλαγος — άπό τό Αιγαίο δπου άρμένιζαν τότε τά I 
ρωσικά καράβια κι όπου άπό τό 1768 ώς τό 1774 βρισκόταν κι δ πάτερ Μηνάς.1 
Οπως καί νά ’χει τό πράμα, ό Μηνάς τή γλύτωσε φτηνά. Άφοϋ έκανε μερικά! 

χρόνια έγκλειστος στή Μονή Σταρολάντοζκι κατάφερε τέλος νά ξανάβγει στήν! 
έλευθερία καί νά τραβηχτεί κατά τό νότο, μακριά άπό τό μοχθηρό μάτι τοΰ Άνα-Ι 
στασίου, πού'χε γίνει στό μεταξύ πανίσχυρος κ’ ήταν μέσα σ’ δλες τις γραικό-1 
ρωσικές υποθέσεις τής Εκκλησίας καί άκόμη τής Αύλής.

...Πέρασαν χρόνια καί χρόνια ώς τότε πού παρουσιάστηκε στήν ’Οδησσό 1 
στούς Σαραντοπουλαίους. "Αγνωστο ποΰ χάθηκε δλο αυτό τον καιρό. Μόνο κάποιοι 
φεγγάρι στό ρωσστουρκικό πόλεμο τοΰ 1806, εβδομηντάρης σχεδόν, άκούγεϊ 
ται κοντά στό δεσπότη τής Ούγγροβλαχίας ’Ιγνάτιο, κάποια όμως βαριά άρ-  ̂
ρώστια τον πετάει, πριν άκόμη τελειώσει δ πόλεμος, στό Κίεβο κι άποκεΐ στήν{ 
άρχαία πρωτεύουσα μέ τούς χρυσούς τρούλλους καί τά πλούσια μοναστήρια, τή 
Μόσχα.

Στήν ’Οδησσό ήρθε άπό κάποιο μοναστήρι τοΰ "Αστραχαν, άπό καιρό ζη
τούσε ό Σαραντόπουλος στά μοναστήρια καί στις επισκοπές έναν δασκαλόπαπα} 
καλόν, οιαβασμένον. Τόν ήθελε γιά τον άνηψιό του Ευγένιο, μοναχοπαίδι τής 
άδελφής του πού έχασε τόν άντρα της, συνταγματάρχη τοΰ ρωσικού στρατού, άε 
παλιό βυζαντινό σόι, στη· μάχη τού Μποροντινό τό 1812. Ό  Ευγένιος μεγάλωνε 
τώρα στό σπίτι του κι ό άτεκνος Σαραντόπουλος τόν λογάριαζε παιδί του καί κλ 
νόμο του.

Φαίνεται λοιπόν πώς άπό τότε, άπό τή λαχτάρα Ικείνη πού τοΰ έκανε 6 
’Αναστάσιος, δέν ξαναπάτησε ό Μηνάς στήν Πετρούπολη. Ή  μεγάλη πόλη, ή 
πρωτεύουσα τού άπέραντου βασιλείου, τόν είχε πικράνει πολύ —  τή φοβόταν. Πε
λώρια κιτρινομάτα Μέδουσα, τού άρεσε νά τή ζωγραφίζει στά χαρτιά του, ςενε- 
ρισμένη εκεί στήν άσπρη θάλασσα τού βορρά, μέ νουρά ψαριού, στήθος άμαρ 
λής γυναίκας καί μοφή άνθρώπου. πού ήταν πάντοτε ή γλοιώδης καί φαρμακερή j  
μορφή τοΰ ’Αναστασίου. Μ

Καί νά λοιπόν τώρα πού ξεπροβόδιζε γιά έκεΐ τόν άγαπημένο του μαθητή 
Ευγένιο! Τρία χρόνια αφιέρωσε δ Μηνάς στον καλό αυτόν νέο, τά τελευταία τηίΐ 
ζωής του. Τού έδοσε πολλά, δλα πού μπόρεσε. Γιατί τον άγάπησε σάν παιδί του,Ι 
πνευματικό παιδί του — άλλοιώτικα πώς θά βάσταγε νά μείνει δλόκληρα τριΑ 
χρόνια στον ίδιο τόπο! Τον άγάπησε γιατ’ ήταν έξυπνος κ’ ένάρετος καί θά Τ·'*3' 
ταν —  ήταν βεβαιωμένος γ ι’ αύτό δ Μηνάς —  άξιος άνθρωπος πού θά ’κάνε 
γάλο καλό στούς άλλους άνθρώπους καί πρώτα στό δυστυχισμένο τό γένος 
Μά νά τώρα πού ήρθε τό πλήρωμα τού χρόνου καί πήγαινε κι αυτός έκεΐ. Τ'. · ■ 
περίμενε λοιπόν απάνω έκεΐ στις άσπρες θάλασσες: Ποιος νέος ’Αναστάσιος νά*°“|  
’χε κι αότουνοΰ στημένο καρτέρι μές στά πολλά γυρίσματα πού παίρνουν Xj ' 
ξαφνικά οί νέοι χρόνοι κ’ οί καιροί;
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Έ β γα ινε  πρώτη φορά στη χερσόνησο τής Τανρίόας.

...Έπεφτε ό ήλιος. Ή  άμαςα ροβόλησε στο ποτάμι καί οέ φαινόταν. Σαν 
ευλογία 0εοΰ πάνω στην κοιλάδα τοΰ Δνείπερου πέφταν τά φρόνιμα χρώματα 
τοϋ δειλινού. Ή  φαροειά ζωγραφιά μέ τδ ποτάμι καί τούς πράσινους λόφους, τά 
σπαρμένα χωράφια καί τον καθαρό ουρανό έμπαινε σάν καλή μέρα καί σαν καλό

Έκαμε πάλι τό σταυρό του.
— Ευτυχείτε! είπε πάλι μια φορά καί σκύβοντας πήρε άπό χάμω τό δισάκι, 

το ριςε στον ώμο καί τράβηξε σκυφτός κάτω άπό τά δέντρα γιά τις βαθειές σπη
λιές τής Λαύρας.

Ταξιδεύοντας

να έχασα οεύτερη φορά τον πατέρα μου, είτ:ε μ' εναν αναστεναγμό
ο Ιουγένιος,

Ό  Ιωάννης χαμογέλασε.

:σοώ κ έμπρός;



— "Αδειο μέρος στό κεφάλι μου; γέλασε ο Ευγένιος. Ποτέ!
— θέλω νά πώ δτι ό πάτερ Μηνάς μέ τούς αρχαίους του καί με τούς Φράγ- 

κους του τό έφαγε τό ψωμί του, δλα έκεΐνα πια ανήκουν σ’ άλλους αιώνες. Ό  
πάτερ Μηνάς...

Τον ακούσε ό Ευγένιος σιωπηλός.
— Φίλε μου, τοΰ είπε μετά, δεν έχεις θαρρώ δίκιο. Σέ βεβαιώνω δτι ποτέ 

μου άκούγοντας τον πάτερ Μηνά δέ στοχάστηκα πώς μαζεύω κειμήλια στο μυαλό 
μου, γιατί όσο παλιές καί νά ’ναι οί γνώσεις μας δλο καί θά κρατάνε μέσα τους 
κάτι πού είναι νέο, φτάνει νά είναι αληθινές κι αξιόλογες. Κατ’ έμέ, άν θέλεις, 
ένας νέος τής δικής μας ήλικίας άμα οέν τυχαίνει νά είναι παιδομαθής καί οέν 
τόν μέλλει νά πολλαπλασιάζει τίς ιδέες του, είναι πιό άρχαϊος στο νοϋ του άπό 
έναν οιαβασμένον άνθρωπο πού έζησε τά παλιότερα χρόνια, άλλα πάσχιζε νά μα
θαίνει δλα έκεΐνα τά σοφά πού είπαν άλλοι άνθρωποι σοφότεροι του καί πολυ
μαθέστεροι άπο έκεΐνον...

Ό  Ιωάννης έρριξε μιά πλάγια χολωμένη ματιά στον Ευγένιο, ή δψη όμως 
τοΰ Ευγένιου ήταν σοβαρή, στοχαστική — πάλι δέ φαινόταν νά τό είπε κι αυτό 
γιά τόν ’Ιωάννη. Μά ή σκέψη δτι τά λόγια του εύκολα θά μπορούσε κανείς νά 
τά γράψει καί στο δικό του λογαριασμό, έκανε τόν ’Ιωάννη νά χάσει κάθε όρεξη 
γιά τή συζήτηση.

—  Ναί, ναί, μουρμούρισε βιαστικά καί θάλθηκε νά κοιτάζει μέσ’ άπο τό 
τζάμι τούς χαμηλούς λόφους πού άφηνε ή άμαξα στο πλάι. Μά ό Ευγένιος συ
νέχισε :

—’Αλήθεια, δμως, πιστεύεις τοΰ λόγου σου, ’Ιωάννη, δτι ή διδασκαλία τών 
Φράγκων σοφών τοΰ περασμένου αιώνα απίθανε κι αυτή μαζί μέ τούς θνητούς 
δασκάλους κι άνήκει λοιπόν κ’ εκείνη τώρα στά μνημεία καί στήν ιστορία τών 
άπερασμένων; ’Εγώ στοχάζομαι άλλοιώς, ξανοίγω μεγάλη συνέχεια στά όσα εκεί
νοι έδίδαςαν καί στις ιδέες πού έμεΐς τώρα κρίνουμε καλές κι ώφέλιμες. Κ’ έπειτα 
βλέπω την ίδια συνέχεια άναμεταξύ τής σοφίας έκείνων καί τών παλαιοτέρων έως! 
τούς πιό αρχαίους σοφούς. Μέ τή διαφορά πώς εκείνοι, οί άλλου πρώτοι, ήτανε 
μικροί είς τό άνάστημά των ένώ ετούτοι μεγαλύτεροι, όχι δμως γιατί Ιγεννηθήκαν 
σοφότεροι άπό έκείνους, άλλά επειδή τίς δικές των γνώσεις όέν έκατσαν νά τίς 
φτιάξουν έξυπαρχής, παρά στάθηκαν άπάνου στά όσα είχαν δημιουργήσει ολοι 
μαζί οί προγενέστεροι. "Ετσι πού σάν μιλάμε τώρα γιά έναν Έλβέτιο ή γιά τόν 
θείο δημιουργό τοΰ «Αιμίλιου» έμεΐς στοχαζόμαστε συνάμα κι δλους τούς προγε
νέστερους καί ξεχωρίζουμε ένα - ένα τά έτοιμα σκαλοπάτια πού πάτησε ό νεότε
ρος, ώστε ν’ άνέβει στήν ίδική του αψηλότερη κορυφή.

Ό  Ευγένιος έμεινε μιά στιγμή σκεφτικός καί χαμογελώντας πρόστεσε:
— *Αν *ιοΰ τύχαινε τό θείο δώρο τοΰ ζωγράφου, θά έκανα μιά προσωπογρα

φία τοΰ Φρανσουά Μαρί Άρουέ. θά  προσπαθούσα νά τόν φτειάςω έτσι ώστε 5 
καθένας νά γνώριζε στό πρόσωπό του τό συγγραφέα τοΰ «Φιλοσοφικού Αεξικοΰ* 
έτσι πού τόν ξέρουμε κι άπό τήν έργασία τοΰ Χουντόν, άλλά εγώ συνάμα θά 
βασανιζόμουν πολύ νά ’βρω τρόπους ώστε είτε στήν ίδια τή φιγούρα, στήν κόμωση, 
στήν ενδυμασία, είτε στό χώρο πού θά τήν περιβάλλει, στήν ατμόσφαιρα πού θά 
δημιουργούσα, νά μπορεί κανείς νά μαντέψει τίς σκέψεις αύτές, τή διαδοχή τών 
γνώσεων άπό ένα σοφό σέ άλλον, δηλαδή θά έκαμνα έτσι ώστε άπό κάπου νά 
προβάλει έκεΐ μέσα κ’ ή θύμηση τοΰ Θαλή τοΰ Μιλήσιου, τοΰ Πλάτωνα, τοΰ 
Χριστού...

Ό  ’Ιωάννης τινάχτηκε.
Βολταΐρος, Μοντεσκιέ, Διδερώ, Έλβέτιος, Ρουσσώ, ό άββάς Ραινάλ —  σάν 

τά πουλιά γύρω άπό τή φωλιά τους τά φράγκικα ονόματα άρχισαν νά φτερουγί- 
ζουν δταν ό πάτερ Μηνάς έρχόταν νά ’βρει τόν Ευγένιο πάνω στή μεγάλη κάμαρι 
τοΰ άρχοντικοΰ ή τ’ άπογέματα στόν κήπο κάτω άπό τά κυπαρίσια καί τίς ανθι
σμένες μανόλιες. Σάν άναβε ή συζήτηση άλλαζαν δψη κι οί δυό τους: ό καλό-



γέρος φυσούσε άπδ πάνω του τήν κάπνα τών αιώνων του, δ Ευγένιος τά ίχνη της 
καχεξίας του. Το πρόσοιπό του έπαιρνε ζωή κ’ έκείνη τή σπάνια γοητεία πού 
τόσο ζήλευε ό ’Ιωάννης. Καί, τδ καταλάβαινε δ καθένας —  άν έγινε καλά δ 
Ευγένιος άπδ τη βαριά άρρώστεια, σέ τούτον τόν αναθεματισμένο καλόγερο έπρεπε 
νά τδ χρωστάει κι δχι στις κούρες, κι δχι στους γιατρούς πού έστελνε καί φώ
ναζε ο Σαραντόπουλος άπ’ δλούθε.

Μισοπεθαμένο'/, άρρωστον βαριά άπδ τδν τύφο εδώ και τρία χρόνια, τήν 
άνοιξη τού 1821, τδν φέραν άπάνω στήν άμαξα άπδ τή Μολδαβία δπου πήγε καί 
κατατάχτηκε στδν Τερδ Λόχο. Αύτή ή άρρώστεια τού Ευγένιου ήταν ή αίτια νά 
κουβαληθεί στήν ’Οδησσό κι δ ’Ιωάννης. Τδν έφερε ή μητέρα του, άδελφή τής 
γυναίκας τού Σαραντόπουλου, γιατί άπδ χρόνια ζέσταινε ένα δνειρο νά δει τδ 
παιδί της κληρονόμο τού άτεκνου γαμπρού της. Ό  ’Ιωάννης ήταν φτωχός, δ δικός 
του πατέρας, ταπεινός "Ελληνας άπδ τή Μπαλακλάβα, κατώτερος άξιωματικδς τού 
ρωσικού στρατού, σκοτώθηκε στή Σούμλα τδ 1810 καί τ’ όρφανδ τδ οώσαν στή 
Μόσχα, στό στρατιωτικό γυμνάσιο. Καί άλλη μιά φορά τότε, πριν νά τδν πάει 
στή σχολή, μιλημένη μέ τήν άδελφή της, τδν έφερε ή μητέρα του στήν ’Οδησσό, 
αλλά δ μωραιτης Σαραντόπουλος όέν τού έδειξε καμιά συμπάθεια, μυρίστηκε τά 
διαβούλια τών ουδ γυναικών καί τό ’κόψε πώς τδν ’Ιωάννη δεν θά τδν κρατούσε. 
Το)ρα δμως ποιος ξέρει —  ή βαριά άρρώστεια τού Ευγένιου μπορεί νά τδν έκανε 
νά σκεφτόταν άλλιώς. Γι’ αυ}τό κ’ ή μάνα τού ’Ιωάννη έφυγε άμέσως γιά τήν 
Πετρούπολη, έφτασε μέ συστατικό γράμμα κι ώς τή Βαρσοβία, στδ ρωμιό στρα
τηγό Κρούτα, τδν αυλάρχη τού μεγάλου πρίγκιπα Κωνσταντίνου. Ό  ’Ιωάννης 
άποσπάστηκε άπδ τήν ’Οδησσό, στή φρουρά τού διοικητή Άανζερόν. Μά ήταν 
ελεύθερος άπδ υπηρεσία κ’ έμενε στδ σπίτι τού θείου του —  «γιά νά ’ναι κοντά 
στδν Εόγένιο:. Λέν τδν είδε δμως δ Σαραντόπουλος ούτε καί τούτη τή φορά μέ 
καλό μάτι —  δταν δ Ευγένιος έγινε καλά καί δέχτηκε νά φύγει γιά τήν Πετρού
πολη νά υπηρετήσει στήν κολλέγια τών διπλωματικών υποθέσεων, τδν άφησε μετά 
χαράς καί τδν ’Ιωάννη νά πάει στδ καλό του. Μόνο πού φρόντισε μέ τά μεγάλα 
του μέσα νά τδν τοποθετήσουν κ’ έκεΐνον τήν Πετρούπολη, στδ ’Ανακτορικό Σύν
ταγμα Σεμιόνοφσκι καί πού έκείνη μόλις τή χρονιά, ΰστερ’ άπδ τή στάση τού 1820, 
ςαναπόχτησε τήν εύνοια τού αύτοκράτορα καί τά παλιά προνόμιά του. ΤΗταν κι 
αυτό κάτι.

Τις σοφές κουβέντες λοιπόν τού καλόγερου μέ τδ μαθητή του τις είχε παρα
κολουθήσει άπδ κοντά κι δ ’Ιωάννης. Τις παρακολουθούσε βουβά. Δέ φιλονείκησε

ήταν μάταιο, με τδν πάτερ Μηνά σωστή τρέλλα —  δ καλόγερος ήταν οξύθυμος, 
τσουχτερόστομος, έτοιμος ν’ άρχίσει άτελείωτη διαμάχη φωνάζοντας, χειρονομών- 
τας, ξετρυπώνοντας σωρό φυλλάδια άπδ τδ ξυλωμένο ράσο του κι άπδ τδ σάκκο 
του. Ο σάκος τού πάτερ Μήνα! Καί τί δέν κουβαλούσε έκεΐ μέσα: σταυρούς καί

μέ άσπρο 
αμματικές, 

ιραγανισμένα
γύρω - γύρω άπδ τά ποντίκια, άναθεμαίτισμένα τά περισσότερα άπδ τδ 
Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ρίγος τδν έπιανε τδν ’Ιωάννη δταν έσκυφτε δ 
καλόγερος πάνω άπδ τδ σάκκο του κ’ έπαιρνε νά ξετυλίγει τδ κομποσκοίνι. ’Ενώ 
δ Ευγένιος! "Αρπαξε άπδ τά χέρια τού Μηνά τά λαβωμένα φυλλάδια καί πολλά 
απο οαΰτα τά κουβάλαγε μέ μιά παράξενη χαρά στήν κάμαρά του κι δλο τό σπίτι 
μύριζε άνυπόφορα λιβάνι, σκόρδο, έλιές, παστά ψάρια...



νΑλλαξε δμως ιδέα. Γιατί να μίλαγε; Φρονιμότερο ήταν νά σιωπούσε καί για τ’ 
άφορισμένα φυλλάδια του Μηνά καί γιά ένα σωρό ακόμα βιβλία καί χειρόγραφα 
πού μάζευε ό Ευγένιος άπό φίλους καί γνωστούς, πλήθος τετράδια πού τάχε 
ξεσηκώσει δ ίδιος με κωμωδίες καί δράματα πού κυκλοφορούσαν κρυφά άπό τις κρα
τικές αρχές, χέρι μέ χέρι, με ποιήματα νέων ρώσων ποιητών πού σατίριζαν καί 
έλεεινολογοΰσαν τούς τυράννους κι άλλα έξυμνοΰσαν παλιούς καί νέους τυραννο
κτόνους από τόν 'Αρμόδιο καί τόν Άριστογείτονα ώς τό Γερμανό φοιτητή Ζάντ καί 
τό Γάλλο σαμαρά Λουβέλ. "Ολ αυτά τώρα β Ευγένιος τά κουβαλούσε μαζί του. 
"Ενα άπό τά κιβώτια μέ τίς αποσκευές πού ταξίδευαν μπροστά απ’ αυτούς 
ήταν γιομάτο μέ φυλλάδια τού Μηνά — ό Ευγένιος τά ’δώσε καί τά έντυσαν 
έξώφυλλο —  καί μέ πλήθος χειρόγραφα αντιγραμμένα τά περισσότερα μέ τό ίδιο 
του τό χέρι.

Αέ μιλούσε γιά δλ’ αυτά δ Ιωάννης, ’Ίσως κάποτε νά μιλούσε, μά δχι τώρα.
Ούτε καί τώρα λοιπόν μές τό αμάξι ήθελε νά φιλονεικήσει μέ τόν Εύγέλιο, 

Ηειράχτηκε όμως πολύ μ’ αυτό πού άκουσε κ’ είπε:
—  Χάος άπύθμενο χωρίζει τά δυό τούτα ονόματα, γιατί τό ενα, τό δνομα 

τού Ιησού, μάς συμβολίζει τη θεότητα, ένώ τό άλλο την ασέβεια προς τ’ ανθρώ
πινα καί πρός τά θεία. Καί άπορώ, Ευγένιε, πώς δέν τό βλέπεις.

Ό  Ευγένιος σά νά ήξερε κι άπό πρίν /τή γνώμη του.
—  Δέν υπάρχει χάος, τού άπάντησε μέ ηρεμία, φτάνει νά βρούμε τή γέφυρα 

καί τότε εύκολα, Ιωάννη, περνάμε άπό τόν έναν στόν άλλον.
—  Διεφθαρμένον άνδράριον τόν έχει άποκαλέσει β Πατριάρχης, ξέσπασε δ 

’Ιωάννης, κι οποίος τόν ακολουθεί άφορίζεται, καθώς ξέρεις, άπό την εκκλησία 
μας. Ό  δέ άββάς Νονότ μέ μαθηματική άκρίβεια άπόδειξε πώς ολα τά λεγόμενα 
τού Βολταίρου είναι άσεβή κ’ έκ τού πονηρού!

—  Μά ό ίδιος δ άββάς, Ιωάννη, ήταν ή άπάντηση τού Ευγένιου, μάς έπεισε 
μέ τά συγγράμματα του πώς δέν είχε δίκιο. Τώρα πιά αυτό λίγοι τό άμφισβη 
τοΰν, μονάχα οί ιερατικές κ’ οί στρατιωτικές σχολές, κ’ ίσως κι δ ίδιος δ άββάς 
νά τό παραδεχόταν άν ήταν άκόμα ζωντανός. "Οσο γιά τό ΙΙατριαρχεϊο κι άλλε; 
φορές μοΰ έχει έρθει στό νού οτι άφού περάσουν κάμποσα χρόνια άλλα πράγματα 
μπορεί νά μάς πει ή Εκκλησία γιά το σοφό τού αιώνα μας καί μάλιστα μέ τήν 
ίδια εύκολία πού βιάστηκε νά τόν άναθεματίσει πρίν άκόμα σωπάσουν οί ύμνοι 
πού πλέκαν γ ι’ αυτόν μέχρι σχεδόν τή μέρα τού θανάτου του. Πολλά είναι τ ! 
λυπηρά σέ τούτη τήν ιστορία, άγαπητέ μου ’Ιωάννη...

—  Λυπηρός κι άπορίας άξιος ό φανατισμός σου!
— "Αν έχει, όπως τό λές, θά ήμουν άλήθεια αξιολύπητος. ΙΙίστεψέ με πώς 

τιμώ τό φιλόσοφο έπειδή πρώτος εκείνος άγωνίστηκε ίσα - ίσα έναντίον τού φανα
τισμού κι άν άλήθεια το βλέπεις σέ μένα αυτό το φριχτό κακό νά μοΰ τό δείξει^ 
πού είναι γιά νά τήν « π α τ ά ξ ω  τ ή ν  Ι χ ι δ ν α »  —  τελείωσε εύθυμα $ 
Ευγένιος.

Ό  ’Ιωάννης είχε κιόλας μετανοήσει — δέν έπρεπε νά πέσει σέ μιά τέτοι 
φιλονεικία μέ τόν Ευγένιο, ποιό τό όφελος; "Ο,τι είχε τήν έξυπνάόα ν’ άπ 
φύγει δυό χρόνια, νά πού τό πάθαινε τώρα σέ μιά στιγμή πού θόλωσε δ νοϋς ~ 
άπό θυμό.

—  Καλά, καλά, μουρμούρισε καί δοκίμασε νά δώσει στη φωνή του άλλο 
τόνο, νά μιλήσει σά μεγαλύτερος πού ήταν κατά τρία ολόκληρα χρόνια άπό τόν 
Ευγένιο: "Οταν ένας άνθρωπος έχει ξεσηκώσει εναντίον του βλο τόν άλλο κό 
σμο δέ μπορεί, Ευγένιε, νά είναι δάσκαλός σου καί παράδειγμά σου!

—  Τί θά ’λεγες, ήθελα νά ’ξέρα, άν τόν σταύρωναν κ’ εκείνον μεταξύ τών 
ληστών...

..."Ως τό-τέλος τού πολυήμερου ταξιδιού οί δυο νέοι δέν θά ξανάκαναν σοοαρ 
συζήτηση. —

’"Αλλαζαν πού καί πού άσήμαντες μετρημένες φράσεις.



Το πλήθος είχε όρμήσει επάνω τον.

*

Σάνκτ— Πέτερσ μτιονργκ 
(Τελειώ νοντας το 1825)

Ό  θάνατος τοΰ τσάρου ’Αλεξάνδρου αναστάτωσε καί τούς ρωμιούς —  τούς 
Εδωσε άλλη μια αφορμή νά χωριστούν σέ δυο μερίδες.

Ζωηρές συζητήσεις παντού: ποιος επρεπε τώρα νά γίνει τσάρος της Ρωσίας, 
ό Κωνσταντίνος ή ό Νικόλαος. Κ’ έτσι πού κανείς άπό κείνους πού θ’ αποφάσιζαν 
:ό σπουδαίο αυτό ζήτημα δέ σκέφτηκε νά ρωτήσει καί τή γνώμη των ρωμιών,

ερο τήν άψυχη πολιτική πού εφάρμοζε απέναντι ατήν έλληνική 
στάση άπό φόβο στούς αυστριακούς ή κι από άλλες αίτιες ό μακαρίτης ό Αλέ
ξανδρος.

Πολλοί εί/αν κρεμάσει τις Ελπίδες τους στον Κωνσταντίνο, άλλοι περιμε- 
ναν περισσότερα άπό τό Νικόλαο.

Δέν ήταν δμως δλοι οί Έλληνες πού έμπαιναν μ’ ευκολία στούς καυγάδες. 
"Οσοι είχαν στρώσει καλά τις έμπορικές δουλειές τους κ’ οί άλλοι πού ήταν ταχτο-

άλλη μεριά νά μή χρειαζόταν συζήτηση πόσο πονούσαν γιά τό Νικόλαο.
Ό  ’Ιωάννης στό διάστημα των δυό περίπου χρόνων που βρισκόταν τώρα στην 

ΙΙετρούπολη είχε έπισκεφτεϊ στά σαλόνια τους πολλούς απο αυ .ου, -° '
τες συμπατριώτες καί τόσο θαύμασε τήν Εξυπνάδα τους, ώστε σκέφ .ηκε to. σ τα
κι ό ίδιος Ετσι Εξυπνος σάν Εκείνους (μάλιστα, αν τό καταφερνε, ...ο ε-,υπν>, 
κι άπό κείνους).
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Αυτή ή φουρτούνα πού ξέσπασε τώρα γύρω άπό τή διαδοχή τοΰ πεθαμένου 
τσάρου θύμισε στον ’Ιωάννη μια παροιμία πού τήν άκουγε πρωί - βράδι, σάν ήτανε 
μικρός, έκεΐ κάτω στήν κατακαημένη τή Μπαλακλάβα. «Σπάνια ή ζωή —  σκε
φτόταν μέ τό μέσα μυαλό ό Ιωάννης — σοΰ δίνει τέτοιες ευκαιρίες. "Ολοι έτοΰ- 
τοι οί κόμητες κι οί πρίγκηπες, τ' άρχοντόπουλα πού βλέπεις κάθε μέρα στα διά
φορα τμήματα τής ’Ανακτορικής Φρουράς νά κάνουν φιγούρες μέ τά λεφτά τους, 
μέ τ’ άλογά τους, μέ τ’ αμάξια τους καί τούς ιπποκόμους τους, μέ τις λαμπρές 
στολές τους καί τούς τίτλους τής καταγωγής τους, πού πιάνουν τις καλύτερες 
θέσεις ενώ είναι κουτοί οί περισσότεροί τους (άλλοι είναι οί ικανοί κι οί άξιοι) , 
πού παίζουν σέ μιά βραδιά στις ρουλέτες χρήματα πού εσένα θά σοΰ φτάναν 
γιά δλη τή ζωή σου, πού γλεντάνε δποτε θένε μέ τις πιο δμορφες κι άκριβές τσιγ- 
γάνες, πού δέρνουν καί δέν πληρώνουν —  τά καλά αύτά παιδιά σέ κάτι τέτοιες 
ευκαιρίες τά χρωστάνε δλα. Σέ κάτι τέτοια ξαφνικά χαμόγελα τής τύχης, στ’ από
τομα γυρίσματα τών καιρών. Καί βέβαια στήν καλή τιμονιά πού τράβηξε ό πα
λιός πρόγονος άπάνω στήν κρίσιμη στιγμή, έκεΐ πού κρινόταν ή τύχη ενός τσάρου 
ή μιας τσαρίνας, έκεΐ πού φούσκωνε μιά τρικυμία, πού ξέσπαγε ή θύελλα καί σή- 
μαινε ή ώρα τοΰ ξύπνιου καραβοκύρη» —  πόσες καί πόσες τέτοιες ιστορίες είχε 
ακούσει ό ’Ιωάννης στούς στρατώνες! Ναί, έτσι είναι, ξέραν τί λέγαν οί πελεκη- 
μένοι μές τις τρικυμίες τής Μαύρης θάλασσας μπαλακλαβιώτες: ό καλός καρα
βοκύρης στή φουρτούνα φαίνεται.

Κ’ έπρεπε λοιπόν τώρα νά φανεί κι ό ’Ιωάννης καλός καραβοκύρης.

Ή  πλατεία τής Συγκλήτου είχε αλήθεια πάρει όψη τρικυμισμένης θάλασσας. 
Ό  ’Ιωάννης έφτασε έκεΐ πρωί - πρωί.

ΤΗταν αγνώριστος. Φορώντας μιά φαρδειά γούνα τοΰ σπιτονοικοκύρη του, 
ούσάνκα πού κατέβαινε ώς κάτω στο σβέρκο του καί ψηλές ώς άπάνω μπότες χώ
θηκε μές στό πλήθος.

Δυο μέρες πριν, κάμποσους αξιωματικούς τής φρουράς τούς φώναξαν στήν 
αστυνομία. ’Ό χ ι γιατί περίμεναν τίποτα ταραχές, τίποτα φοβερά πράματα, όχι. 
Ό  νέος τσάρος θά πήγαινε τό πρωί στή Σύγκλητο. Θά διάβαζαν τό μανιφέστο μέ 
τήν επίσημη παραίτηση τοΰ Κωνσταντίνου, τά στρατεύματα θά ορκίζονταν στ' 
όνομα τοΰ Νικόλαου κι δλα θά τέλειωναν ήσυχα. Φρόνιμο όμως ήταν νά σκορπι
στούν, όπως γίνεται πάντα, μερικοί σταθεροί άνθρωποι μές στό πλήθος...

Τον ’Ιωάννη όέν τον είχαν φωνάξει μέ τούς άλλους. Τότε όμως στήν αστυνο
μία τής Πετρούπολης δλο καί θά βρισκόταν κανένας ρωμιός Αξιωματικός άποσπα- 
σμένος στό Σώμα όταν γενικός διευθυντής ήταν έπί δέκα περίπου χρόνια β στρα
τηγός ’Ιωάννης Γοργολής. Ένας λοιπόν άπ’ αυτούς πού ήταν καί κάτι μικρο- 
συγγενής τοΰ πατέρα του σύστησε καί τον ’Ιωάννη καί τον βάλαν νά είναι έκεΐ 
κι αυτός μέ τούς άλλους τήν ήμερα τής όρκομωσίας.

Ή  σιγουριά τής αστυνομίας πώς δέ θά γίνονταν σπουδαία πράματα είναι 
αλήθεια, τοΰ έκοψε τά φτερά, καθώς δμως άκουσε από μακρυά τή βουή τοΰ όχλου 
κ’ έμαθε από άλλους πώς μπροστά στή Σύγκλητο είχαν παραταχτεί οί ναΰτες κι 
οί στρατιώτες τής ’Ανακτορικής Φρουράς καί δε θέλαν νά ορκιστούν στό Νικόλαο, 
παρά ζητούσαν νά παρουσιαστεί έδώ 6 ίδιος ό Κωνσταντίνος —  ξαναθάρρεψε: 
κάτι θά γίνει, \δέ μπορεί.

Ό  λαός ήταν άνάστατος. Τό πρώτο συμπέρασμα πού έβγαλε ό ’Ιωάννης σάν 
τρύπωσε κι αυτός μές τόν κόσμο ήταν πώς κανείς δέν ήξερε καλά - καλά τί γινό
ταν τώρα έδώ. Οί ίδιοι άνθρο>ποι πότε ζητωκραύγαζαν τόν Κωνσταντίνο καί τό 
Σύνταγμα, πότε το Νικόλαο, τή μιά ρίχνονταν έδώ, τήν άλλη έκεΐ —  κύματα πού 
τά πετοΰσαν οπού ήθελαν οί άνεμοι.

"Ενα τέτοιο παιχνίδι τών Ανέμων ;ιέ τά κύματα ένοιωθε ό ’Ιωάννης καί μέ
σα του: πολλές φορές έκείνη τήν ημέρα άλλαξε απόφαση — τή μιά νά πάει μέ 
τούς στασιαστές, τήν άλλη μέ τόν τσάρο Νικόλαο. ’Από τήν τιμονιά πού θά τράβα-



ν: κρέμονταν πολλά, κορώνα - γράμματα Οά τάπαιζε ολα. "Επρεπε λοιπόν νά τό 
μελετήσει καλά, νά τδ σκεφτεϊ έτσι, νά το γυρίσει κι αλλιώς...

ΓΓό πρωί μες στδ πλήθος γνώρισε ένα συνάδελφό του από τδ σύνταγμα, τδν 
ύπολοχαγό Μορόζωφ. 'Ο Μορόζωφ, ακούραστος χαρτοπαίχτης και μεθύστακας, 
ήταν τυλιγμένος μ’ ένα χοντρό κοντογούνι άπδ προβιά. Τά χοντρά φρύδια του καί 
τά μουστάκια του κρουσταλιασμένα από τούς πάγους. Την ίδια εικόνα παρουσία
ζε σίγουρα κι ό ’Ιωάννης καί δεν θ’ αναγνωρίζονταν άν άξαφνα δέ διασταυρώ
νονταν οί ματιές τους.

Ό  Μορόζωφ ήρθε κολλητά στον ’Ιωάννη. Τά χνώτα του μύριζαν σπίρτο καί 
μαχόρκα.

—"Λστα νά πάνε, αγαπητέ μου, είπε σιγανά στον ’Ιωάννη. Δεν τούς μου- 
τζώνουμε, λέω, όλους εδώ πέρα νά φάνε τά μαλλοκέφαλά τους. Τδ καλύτερο 
πού έχουμε νά κάνουμε είναι νά φωνάξουμε άλλους όυδ καί νά πάμε νά κάνουμε 
ένα καρεδάκι στη Φοντάνκα. Τί λες;

Ό  Ιωάννης σιωπούσε.
— Μά τί σέ μέλλει εσένα, εγώ καπίκι δε δίνω. "Ο,τι καί νά γίνει παραπά

νω άπδ λοχαγός δέν πάω ούτε γώ ούτε κι εσύ. Πάμε στη Φοντάνκα.
—Έ  δχι, Μορόζωφ... Δέν είναι σωστό...
— Πάμε στη Φοντάνκα! ούρλιασε δ Μορόζωφ άπαιτητικά σά νά ζητούσε 

πίσω τά λεφτά του. Λοχαγός σοΰ λέω θά πεθάνεις!
Ό  ’Ιωάννης τδν άφησε καί γλύστρησε μες τδν κόσμο.
Μίση ώρα μετά τδν ξανάδε μπροστά στις σκαλωσιές τού Ίσαακίου τού Ο μο

λογη τού. Ό  Μορόζωφ ερχόταν ίσα πάνω του, μά τούτη τη φορά οέν τδν πρόσεξε 
διόλου τδν ’Ιωάννη, τδ βλέμμα του ήταν καρφωμένο κάπου μπροστά. Πέρασε 
δίπλα του καί τράβηξε πρδς τή μεριά της εκκλησίας. Ό  ’Ιωάννης πήρε την αντί
θετη κατεύθυνση. Μπροστά του όμως είδε κάποιους ρωμιούς. Εκείνοι δέν άφηναν 
την εύκαιρία νά πάει χαμένη —  πουλάγαν κονισματάκια, σταυρούς, άλλος λαρδί 
καί τυρί πάνω σέ φέτες άσπρου ψωμιού, σουτζούκια καί τηγανίτες. Ό  κόσμος 
αγόραζε.

Κάποιοι μεθυσμένοι είχαν βάλει στη μέση έναν άπδ τούς ρωμιούς καί τδν 
ρώταγαν:

—’Εσύ μέ ποιόν είσαι, γκρέκ, μέ τδ Νικολάϊ ή μέ τδν Κωνσταντίν;
— Μέ τδ Χριστό καί μέ τή θεομήτορα! άποκρίθηκε μ’ εύλάβεια εκείνος 

καί γυρίζοντας πρδς τδ άτελείωτο κτίριο τού ναού έκαμε τδ σταυρό του.
Οί Ρώσοι γελούσαν: ,νΑϊ, χίτρι γκρέκ! (παμπόνηρε ρωμιέ) .
Δύο άπδ τούς ψιλικατζήδες ό ’Ιωάννης τούς ήξερε καλά. Είχαν ταβέρνα 

κοντά ατούς στρατώνες. Ό  Ιωάννης τούς χρώσταγε κάτι καπίκια καί δέν ήθελε 
νά τδν γνωρίσουν. Γύρισε πίσω καί πάλι άντίκρυσε πιδ πέρα τδν ύπολοχαγό 
Μορόζωφ.

Τ δ πλήθος είχε όρμήσει άπάνου του. Ό  Μορόζωφ ήταν κάτασπρος, δ σκοΰ- 
φος του φευγάτος. Τδν είχαν στριμώξει σ’ ένα σωρό δοκάρια άπδ αυτά πού ήταν 
σωριασμένα εκεί για την οικοδομή.

—  Είναι σπιούνος! Φώναζαν άπδ τδ πλήθος πού ολο καί μαύριζε γύρω άπδ 
Μορόζωφ.

μεγάλη...
Απδ κάτω άκούστηκαν γέλια, δ κόσμος σιγά - σιγά μαλάκωνε. Τότε δ Μο- 

ρο^ωφ σήκωσε τδ χέρι του, κάποιον έδειξε στδ σωρό καί φώναξε:
Νά ο σπιούνος, τδν ξέρω καλά! Είναι αξιωματικός τής φρουράς!



Ό  ’Ιωάννης Iνοιώσε τά γόνατά του νά πέφτουν. Κάποιοι από τό πλήθος 
τραβήχτηκαν άπό τό Μορόζωφ καί χύμηξαν μπουλούκι νά πιάσουν τον άλλον.

Μ’ ένα σάλτο ο Μορόζωφ βρέθηκε καβάλα στα δοκάρια. Κάτω άπό τό κον
τογούνι του, πού άνοιξε μέ φόρα στα όυό, φάνηκε τά άμπέχωνό του.

— Ά ααα... ξέσπασε γύρω - γύρω μιά αγαλλίαση.
Γροθιές οπλισμένες μέ τούβλα καί δαυλιά σκέπασαν αμέσως τό Μορόζωφ.
Τόν ’Ιωάννη τον κυρίεψε ό πανικός — κάτω άπό τή γούνα του φορούσε κι 

αυτός τό στρατιωτικό του χιτώνιο. «Τό καλύτερο πού έχω νά κάνω τώρα είναι νά 
πάω νά βρώ τόν Ευγένιο!» σκέφτηκε όντας βέβαιος πώς τόν Ευγένιο θά τόν εύρι- 
σκε έκεΐ στην πλατεία τής Συγκλήτου συντροφιά με τούς στασιαστές...

Την ίδια όμως στιγμή σά νά έπλεε πάνω στην ταραγμένη θάλασσα, άργά, 
μέ προσοχή μήπως γλυστρήσει στούς πάγους, φάνηκε νά προχωρεί κατά τήν πλα
τεία τής Συγκλήτου άπάνω στ’ άλογό του ό Γενικός Διοικητής τής Πετρούπολης 
στρατηγός Μιλοράντοβιτς.

Μαυρειδερος μέ άστραφτερά μάτια κι άετήσια μύτη, μέ μιά κοψιά άετοΰ 
σ’ δλη τή θωριά του ό ένδοξος Καβαλιέρος τού Αγίου Γεωργίου άνοιγε μέ δυσ
κολία δρόμο ανάμεσα στον όχλο πού κατάκλυζε τήν πλατεία.

Άπό τις κραυγές τού πλήθους δέν άκουγόταν τί έλεγε. Τό πρόσωπό του δεν 
πρόδινε τήν παραμικρή ταραχή. Κάτι φιΰναζε στό πλήθος κι άνασηκωνόταν στις 
σ/.άλες δείχνοντας πέρα κατά τή Σύγκλητο.

Ό  Ιωάννης βλέποντάς τον έτσι όρθιο κι ατάραχο στή σέλα τού περήφανου 
αλόγου ένοιωσε αμέσως έναν άλλον άέρα νά φυσάει μέσα του —  μά βέβαια, πώς 
τού πέρασε άπό τό νοΰ μιά τέτοια σ/.έψη πώς ήταν ποτέ δυνατό νά νικήσουν οί 
στασιαστές; «Τώρα όλοι θά σκορπίσουν δίχως νά βλέπουν καλά - καλά πού πα
τάν κ ’ έγώ καλό είναι νά τραβιέμαι όλο καί πιό σιμά φτό στρατηγό, σκεφτόταν 
ό Ιωάννης, νά είμαι δίπλα του, νά τού δώσω ένα χέρι καί κάπως νά διακριθώ 
μπροστά στά μάτια του...».

Αλήθεια, οί φωνές τού πλήθους σά νά χαμήλωναν κ’ ή παράταξη των στα
σιαστών σά νά έχασε αμέσως κάτι άπό τήν ακαμψία της. Οί στρατιώτες —  έτσι 
τού φάνηκε —  χαμήλωναν τά κεφάλια καί δίπλωναν μπροστά στή θέα τού στρα
τηγού τις λόγχες τους —  ήταν λοιπόν καιρός.

Τραβήχτηκε μπροστά. Δέν είχε όμως καλά - καλά ζυγώσει κ’ είδε το κε
φάλι τού αλόγου νά τινάζεται τρομαγμένο. Κάμποσα χέρια σηκώθηκαν, άδραξαν 
τά γκέμια. Ξέσπασαν έξαλλες κραυγές:

—  Γκρεμίστε τον χάμου τό γεροξούρα!
—  Κάτου τό σάλτσα μουστάκια!
Καί τό στρατηγό Μιλοράντοβιτς, τόν αρχηγό τής Φρουράς, τόν ήρωα τών

μεγάλων πολέμων τόν σήκωσαν —  ήταν απίστευτο!— άπό τή σέλα, άλαφρόν σάν 
πούπουλο, έναν άνθρωπάκον έκειδά άπό σ/.ουτιά κι άχερο —  κι οί φωνές συνεχί
ζονταν άκόμα πιό έξαλλες:

— Ριχτέ τον χάμου νά φάει ή μύτη του χιόνι!
— Άέρα στό πανί του!
—  Μέ τόν χοντρό του πισινό βροντάτε τον, παιδιά, χάμου!
... Τούδωσαν άλλη μιά, τινάχτηκε πέρα ό σκούφος του —  αλλού δ σκούφος, 

άλλου τό φτερωτό λοφίο, καί τόν βούτηξαν κάτου μέ τό κεφάλι. Τελευταία είδε 
ό 'Ιωάννης τή μιά μπότα του μέ τό σπηρούνι νά γράφει άστρα πάνω στις σάπκες, 
τί; γούνες, τά χιόνια καί τά κρούσταλα. Ό  όχλος ρίχτηκε άμέσως άπάνω του. 
«ΙΙού τόν πονεΐ καί πού τόν σφάζει τώρα!» είπε μέσα του ό ’Ιωάννης καί κοίταγε 
μπροστά μέ γουρλωμένα μάτια — σά νά ’χε γκρεμιστεί έκεΐ τώρα όλη ή αύτοκρα- 
τορία, τό ισχυρό κράτος μέ τήν ιεραρχία του, τούς κανονισμούς του, δλοι μαζί οί 
Στρατηγοί, οί Τσάροι!



’Ανταμώθηκαν μέ τον Ευγένιο ξαφνικά κοντά Ικεΐ πού δ δχλος γκρέμισε 
τό πρωί άπδ τ’ άλογο το στρατηγό Μιλοράντοβιτς.

Το μεσημέρι είδε καί τδν τσάρο. Ό  Νικόλαος ήταν άγνώριστος. Πέρασε 
από μπροστά του σκουντούφλης, χλωμός. Είχε δοκιμάσει νά πάει κι δ ίδιος στην 
πλατεία τής Συγκλήτου, γύρισε δμως άπδ τά μισά του δρόμου — δ δχλος Ικεΐ 
πέρα τόν πήρε με τις πέτρες. Καί τι τούς κοστίζει τώρα, σκεφτόταν δ ’Ιωάννης, 
νά γκρεμίσουν καί τον τσάρο χάμου! Δέ θά τδ σκέφτηκαν άκόμα φαίνεται... ’'Ετσι 
ν’ απλώσουν τδ χέρι τους τδν ξεκάνουν κι αύτδν καί τότε δλα τέλειωσαν...

Κατόπιν είχε δεΐ τούς γρεναδιέρους, δλόκληροι λόχοι νά περνάν μ’ Ιναν 
αέρα, τρέχοντος σχεδόν, άπδ την πλατεία τών ’Ανακτόρων, τριγυρισμένοι άπδ 
εύθυμα πλήθη —  τραβούσαν γιά τή Σύγκλητο κι αύτοί, νά σμίξουν μέ τούς στα
σιαστές.

"Ο,τι είχε φέρει έδώ πέρα τόν ’Ιωάννη ήταν σβυσμένο άπδ ώρα —  ούτε πού 
θά μπορούσε τώρα νά τδ σκεφτεΐ καλά - καλά τί μεγάλα πράματα σχεδίαζε νά 
φτιάξει. Τά σχέδιά του τά πήρε ενας άέρας καί τά σκόρπισε φύλλα-φτερά! Κι 
ό νοΰς του ακυβέρνητος, συννεφιασμένος πήγαινε Ικεΐ πού τδν τραβούσε ξαφνι
κά μιά ζητωκραυγή, μιά φοβερή είδηση πού μεταδινόταν μέ φριχτά γέλια άπό 
στόμα σέ στόμα —  έτσι είχε μάθει πώς τδ Μιλοράντοβιτς τδν ξέκανε ένας άξιω- 
ματικδς μέ τδ μπιστόλι του. πώς τον άδερφδ τού τσάρου τδν μπιστόλισαν κ’ Ικεϊ- 
νον παραέξω άπδ τή Σύγκλητο... "Αν σκεφτόταν κάτι τώρα δ Ιωάννης ήταν 
πώς Οά ’πρεπε τδ δίχως άλλο νά πάει αύριο μιά μεγάλη λαμπάδα τάμα στήν Ιλ- 
ληνική έκκλησία σάν έβγαινε απείραχτος άπδ τούτο τδ μαλεβράσι.

... Τό βλέμμα τού Ευγένιου τόν κάρφωσε στδν τόπο!
Δέν τδ φανταζόμουν. ’Ιωάννη, είπε κυττάζοντας μέ κατάπληξη τήν πα

ράξενη γούνα δ Ευγένιος, πώς έχεις κι αύτές τις σπουδαίες ικανότητες πού πρέ
πει νά ’χει βέβαια κανείς γιά νά κάνει μιά τέτοια δουλειά. Σέ είδα καί τδ πρωί 
μπροστά στδν Ίσαάκιο. άλλα κατόρθωσα νά πείσιο τδν έαυτό μου πώς δέν ήσουν 
εσύ. Σοΰ ομολογώ δμως πώς τρεις φορές πιάστηκε ώς τώρα ή άναπνοή μου κα
θώς είδα τά πλήθη νά σπαράζουν μπροστά στά μάτια μου κάτι παλιανθρώπους 
τής άστυνομίας.

Τδ πρόσωπο τού Ευγένιου ήταν παγερό, ή ματιά του —  πάντοτε άγαθή καί 
μαλακιά — σούβλιζε τώρα τά φυλλοκάρδια τού ’Ιωάννη. Μά ποτέ δέν είχε άντι- 
κρύσει Ιτσι τδ βλέμμα του! Αίσθάνθηκε τήν ψυχή του νά πέφτει χάμου, δέν είχε 
τή δύναμη νά κρύψει πόσο ήταν ταραγμένος.

— Γιά όνομα τού Θεού, Ευγένιε, είπε γέρνοντας τδ κορμί του μπροστά στδν 
μικρόσωμο Εύγένιο, μή φωνάζεις, σού δρκίζομαι πώς δέν είναι Ιτσι πού ακέ- 
φτηκες. "Αλλοι λόγοι μ’ έκαναν νά ’ρθω σήμερα έδώ έτσι πού μέ βλέπεις μ’ Ιτού- 
ττι “ή βρωμογούνα. "Ηθελα νά δώ μέ τά ίδια μου τά μάτια!

Ό  Εύγένιος έξακολουθοΰσε νά τδν κοιτάει τδ ίδιο παγερά. Κάποια δμως 
κίνηση οά νά ’πιασε δ ’Ιωάννης στο βλέμμα του. κάτι σάν άπορία.

— Ναί, είπε πιδ πειστικά, ήθελα σού λέω νά δώ μέ τά μάτια μου —  καί βλέ
ποντας τδν Εύγένιο ν’ άποτραβιέται ξαναμακραίνοντας τήν άπόσταση άνάμεσά 
του; ξάνοιξε μέ δύναμη τή γούνα του καί τήν πέταξε χάμω στά χιόνια. Νά! —
φώναξε ■— γιά νά τδ πιστέώεις πώς δέ μού χρειάζεται άλλο, κατάλαβα καί πεί
στηκα! '

Γιά τί πράμα. Ιωάννη;
— Γιά σένα. Ευγένιε! Πώς είχες δίκιο. Νά Έερες πόσες ©ορές σέ συλλογί

στηκα άπδ τδ πρωί.
Ηταν μεγάλη ή παραζάλη του. "Ενας φόβος τδν είχε κυριέψει —  σάν νά τδν 

έκαναν πιαστόν απάνω σέ μιά φοβερή πράξη καί μονάχα δ Εύγένιος Οά 'μπορούσε 
να τόν βγάλει άπδ τή δύσκολη θέση. Ή  παγερή δώη τού Εύγένιου έπρεπε λοιπδν
νά μαλακώσει.

Ακουσέ με. Εύγένιε, είπε. ’Εγώ έρχομαι άπδ κεΐ καί ξέρω πόσο μεγάλη



είναι ή άπελπισία τους. Φοβούνται τούς στασιαστές. ’Από στιγμή σέ στιγμή περι
μένουν πού ό όχλος θα σκοτώσει τον τσάρο κι οί στασιαστές θά καταλάβουν τ’ 
Ανάκτορα... "Ας στείλουν νά τόν σκοτώσουν, δεν Ξέρεις τί εύκολο πούναι, Ευγένιε!

Ό  Ευγένιος τόν έπιασε άπο τον άγκωνα.
—Όρισμένως έχεις μεθύσει, 'Ιωάννη... Καί φόρεσε ξανά τή γούνα σου γιατί] 

θά ξεπαγιάσεις μ’ αυτό τό κρύο...
—  Αέ μέθυσα, ούτε κρυώνω, Ευγένιε. Όλο τό πρωί συλλογίζουμαι τί εΰ-| 

κολο πού είναι... Καί τότε όλα τελειώνουν! Αυό αποφασισμένοι άνθρωποι κι όλα] 
τελειώνουν!

"Ενας άντρας, πού ώς τώρα ό ’Ιωάννης δεν τόν είχε άντιληφθεΐ, βγήκε μπρο-1 
στά του. ’Ανάμεσα σέ κείνον καί στον Ευγένιο.

— Κύριε, είπε, κι 6 ’Ιωάννης ένιωσε νά τόν παίρνει στό πρόσωπο ή φλόγα 
των ματιών του, αύτο πού είπατε μοΰ δίνει ξεχωριστή ικανοποίηση. ’Από ώρα 
προσπαθώ νά πείσω τούς φίλους μου πώς είναι άνάγκη νά δράσουμε δίχως χρονο| 
τριβή, άλλοιώτικα τά χάνουμε όλα.

ΤΗταν ένας ξανθός γαλανομάτης Ρώσος —  σημαιοφόρος τοΰ ναυτικού μέ τι 
διακριτικά τής Φρουράς. Ό  ’Ιωάννης τόν είχε ξαναδεΐ στοϋ Ευγένιου. Νέος μ 
λεπτό σάν τοΰ Ευγένιου πρόσωπο, σωματώδης όμως καί γεροφτειαγμένος σάν τό 
ίδιο τόν ’Ιωάννη. Χαμηλώνοντας τή φωνή του καί φέρνοντας τά φλογισμένα μ 
τια του κολλητά στον Ίο)άννη συνέχισε:

— "Αν κατάλαβα καλά, άν είστε κ’ εσείς, κύριε, έτοιμος καθώς εγώ...
ΤΙολύ σιμά αντήχησε μιά όμοβροντία. Γρήγορα δεύτερη... καί τρίτη...
Κραυγές, δυνατοί τρανταγμοί μες τό πλήθος, όχλοβοή.
Μιά φωνή:
— Ή  έφοδος τής καβαλλαρίας τσακίστηκε! Ζήτω τό Σύνταγμα!
’Αντήχησαν κι άλλες ομοβροντίες, ή μιά πάνω στήν άλλλη. Ό  αέρας γύρ 

φλόμωσε άπο τό μπαρούτι.
Ό  σημαιοφόρος έσφιξε ανυπόμονα τό μπράτσο τοΰ ’Ιωάννη:
—  Περιμένω, κύριε!
— "Ερχομαι μαζί σας!

"Αρχιζε νά σκοτεινάζει. Ό  Ίιυάννης ένιωσε ένα ρίγος νά κατεβαίνει σφαί] 
ρα στή ραχοκοκκαλιά του. το πρώτο ράπισμα τής παγωνιάς. "Ως εκείνη τή στιγμ 
το κρύο τόν κυρίευε αθόρυβα. Τώρα άνακάλυψε μεμιάς πώς τά δάχτυλά του 
τά μάλλινα γάντια είχαν κοκκαλώσει, τό κρΰο τόν κύκλωνε γοργά άπο τά χέρι 
άπο τό κεφάλι, άπό τά ξυλιασμένα πόδια του. Σίγουρα δέν έκανε διόλου κ< 
νά πετάξει τή γούνα του —  τούτη ήταν ή πρώτη φρόνιμη σκέψη πού Ικανέ δ Ίωά\ 
νης άπό τή στιγμή πού άνταμώθηκαν μέ τόν Ευγένιο.

"Γστερα σκέφτηκε κι όλα τ’ άλλα —  τήν άθλια σκηνή μέ τόν Εύγένιο... αύι 
πού είχε πει έκεϊ... τόν άλλόκοτο έτοΰτον άνθρωπο, τό σημαιοφόρο, πού πήγαιι 
μπροστά...

"Ετσι πού μόλις είδε τό πλήθος νά σκορπάει μέ μουγγά ξεφωνητά στά πλί 
για καί στή μέση τής πλατείας, σά λύκοι σέ κοπάδι, νά προβάλουν οί μπούκες τ< 
κανονιών —  δ νοϋς του ήταν πιά λαγαρισμένος. ___

"Αφησε τόν κόσμο νά τρέχει. Ή  δική του ή προσοχή στράφηκε δλη στις ^ 
τράγωνες πλάτες τοΰ σημαιοφόρου, σ’ όλο τό σκοτεινό του όγκο πού σά βαρ] 
πέτρα έπεφτε καί τοΰ πλάκωνε τό στήθος. ’Αλήθεια, τί άλλόκοτος άνθρωπος! 
τί άσχημο παιχνίδι ήταν καί τούτο, τί είρωνία τής τύχης νά τόν μπλέξει έ1 
άπροειδοποίητα μ’ έναν συνομώτη καρμπονάρο πού— δέν ήθελε ρώτημα — άν 
χαινε καί πλησίαζαν κάπου τόν τσάρο θά τράβαγε άφοβα άπάνου του καί θά 
μπουμπούνιζε τήν μπιστόλα δίχως νά νοιώσει τόν παραμικρό δισταγμό ή 
του! Ό  ’Ιωάννης τόν είχε φοβηθεί τό σημαιοφόρο άπό τήν πρώτη στιγμή· 
φοβηθεί τήν άποκοτιά του, τήν τρελλή φλόγα τών ματιών του. Μά νά τώρα 
φοβόταν κάτι άλλο. Τώρα αυτοί δέν θά τόν βρίσκαν πουθενά βέβαια τόν τχ



μα ό τσάρο; δίχως άλλο Οά τού; εύρισκε καί τού; δυδ —  ή παγώνια τρύπωσε στήν 
καρδιά του σαν πήρε να κάνει λιανά τό αίσθημα πού μπήκε μου ντο μέσα του μέ 
to πρώτο πού είδε πίσω άπό τον τρομαγμένο κόσμο τις μαύρε; μπούκες των κανο
νιών γυρισμένες κατά τή Σύγκλητο. «Είμαι χαμένος, συλλογίστηκε, αν πάω έτσι 
ώ; τό τέλος δέν υπάρχει σωτηρία γιά μένα!.. Τ ’ ήτανε, άλήθεια, νά μπλέξω έγώ 
μ’ αυτού;, ποιά μοίρα μοϋ τό ’χε γραμμένο! Βέβαια, τούτον δώ τό σημαιοφόρο τί 
τόν νοιάζει; Μιά δεκάρα δέ δίνει άφοΰ τή ζωή του τήν ξέγραφε καί τήν ψυχή του 
τήν έχει πουλήσει στο δαίμονα τών καρμπονάρων; Ένώ έγώ τί έφταιξα; Μά νά πάω 
έτσι στράφι επειδή ετυχε νά τού; βοώ μπροστά μου σέ μιά στιγμή πού δέν ήξερα 
τί έλεγα και δέν καταλάβαινα τί έκανα; Θέ μου, είναι δυνατό νά τήν πάθω έτσι 
γιά ένα τίποτα;...»

Κι δμως θά τήν πάθαινε! Τώρα πού ό κίνδυνος έφερε το νοΰ του σέ θεογνω- 
σία τό ’βλεπε ολοκάθαρα —  δέν υπήρχε σωτηρία άν ό ίδιο; δέ γλύτωνε τόν εαυ
τό του. Λν δέν αποφάσιζε νά τό κάμει δσο ήταν άκόμη καιρός —  προτού βρον- 
τήξουν τά κανόνια. Γιατί σάν άρχιζαν νά χτυπάνε τά κανόνια, οί επαναστάτες θά 
παίρναν πόδι από κεΐ κάτω ή θά τού; γκρέμιζαν δλου; χάμω στά χιόνια οι κυβερ
νητικοί. "Ύστερα έναν-έναν θά πήγαιναν νά πιάσουν τού; άρχικαρμπονάρους... 
Κι άν, ά; πούμε, τού; ξέφευγε ό σημαιοφόρος, είναι δυνατό νά Ιλπίζει κανείς πώ; 
θά τούς ςεφύγει κι ό Ευγένιος; «’Ανάθεμά σας καί τών δυονών, άτιμοι μασόνοι, μέ 
πήρατε στο λαιμό σας!» —  άναστένα,ςε ό ’Ιωάννης πού σά νά ’βλεπε κιόλας τόν 
ίσκιο του άπάνω στο ικρίωμα, πλάι - πλάι μέ τό σημαιοφόρο καί τόν Ευγένιο, αν
τίκρυ στί; ύψωμένες κάννε; τών τουφεκιών...

Βρόντηξε μιά μπαταριά.
Ό  Ιωάννης έπιασε τήν καρδιά του.
Άνακρατώντας τό βήμα του ό σημαιοφόρο; σηκώθηκε στί; μύτες καί κοιτά

τε κατά τή Σύγκλητο.
— Οί δικοί μα;! είπε μ’ ένα χαμόγελο.
Οί δικοί σα;!.. Τυφλέ! "Αν ήξερε; πόσο κοντά έφτασε; στό γκρεμό...»

— Ρίχνουν ατού; κυβερνητικούς! είπε μέ μιά άγαλλίαση ό σημαιοφόρο:. 
Επιτέλους!

— Χά πάμε κι έμεΐ; έκεΐ! τού πρότεινε ό ’Ιωάννης.
—  Γιατί; ρώτησε ό σημαιοφόρος.
<Τό γιατί θά τό πώ στό δρόμο όταν θά περνάμε τό στενό, άνάμεσα στούς σω

ρού; τό χώμα καί τά τούβλα!»
Γιά νά είμαστε κοντά τους μιά τέτοια στιγμή! απάντησε ό ’Ιωάννη;.
~ y- νά ’χετε δίκιο, συμφώνησε δ σημαιοφόρος. Σκοτείνιασε πιά γιά καλά καί 

οε μπορούμε νά κάνουμε τίποτ’ άλλο...
< Ηα σκοτεινιάσει σέ λίγο πιό πολύ».

„ *κεΐ είναι τούρα ή θέση μας! είπε δ ’Ιωάννης καί παραμερίζοντας
^ - 7 °  σήραιοφόρο νά περάσει μπροστά.

Πεσαν κι άλλες μπαταριέτ. Πίσω, έκεΐ πού στέκονταν τά κανόνια άντήγησαν 
παραγγέλματα: «Γιομίσατε!»

Πιό γρήγοοα! εκαυρ
ά μπαταριά.

άποκρίθηκε

—  Πού; Δέν τούς βλέπω.
—  Είναι σκοτεινιά γΡ αύτδ δέν τούς βλέπετε. Νά, έκεΐ!
— Που άκριβώς;

-λ„ εί~ε δ Ιωάννης καί κανόνισε τή μπούκα τής μπιστόλατ
! ! - 0 * !’ ν!χ!’ ^  Ρ®·* ^εφαλί,Ο. —  Τούς 6>.taW; -



—Εκεί! — καί τράβηξε τό σκαντάλι.

—  Μά έπιτέλους, ’Ιωάννη! άναφώνησε μέ μιά χαρά σαν τόν είδε ό Ευγέ
νιο:. Είχα άρχισε: ν’ άνησυχώ καί γιά τούς ουό σας!— καί πρόστεσε σιγανά κι 
αστεία: Γιά νά μην πώ ττιά πόσο άνησύχησα γιά τον τσάρο πού οέν αμφιβάλλω 
πώς έχει πάψει πλέον νά παίρνει ανάσες...

Είχε σουρουπώνει καί μόνο σάν ό ’Ιωάννης ήρθε πολύ σιμά ξεχώρισε την τα
ραγμένη όψη του.

—  Τί τρέχει; τον ρώτησε. ΙΙοΰ είναι λοιπόν ό φίλος μας;
— Ευγένιε, είπε κοντανασαίνοντας ό ’Ιωάννης, ό φίλος μας έμεινε εκεί κάτω, 

είναι πληγωμένος κι άν κατάλαβα καλά είναι βαρειά πληγωμένος. Τόν πήρε, μου 
φαίνεται, στό στέρνο. Σέ κράζει λοιπόν κοντά του.

Ό  Ευγένιος τινάχτηκε.
— Μά βέβαια, νά πάμε αμέσως! Ποϋ είναι;
— Ε κεί, Ευγένιε!— καί τόν άφησε νά περάσει μπροστά. <
Πάλι πέρ’ άπό την πλατεία τοΰ Ναυαρχείου, πού ήταν τά κανόνια, άκούστη-Ι 

καν τά παραγγέλματα: «Γιομίσατε!»
Ό  Ευγένιος κοντοστάθηκε.
— θά  βάλουν μέ τά κανόνια, ’Ιωάννη, είπε άπελπισμένα. Πάει, χάθηκαν

όλα... 9
—  Προχώρει, Ευγένιε!
Βρόντηξαν οί πρώτες κανονιές. ’Άστραψε ή πλατεία τής Συγκλήτου, πάνω 

άπό τά κεφάλια τους χύμηξαν άναμένα τά μπαλασμιδράλια. Καί πάλι άπλώθηκει 
ησυχία καί σκοτάδι.

Τί νά γίνεται τώρα στην πλατεία ’Ιωάννη!
—  Ευγένιε, τό φίλο μας τον προφταίνουμε δεν τόν προφταίνουμε. Προχώρει!]
— Αέν βλέπω, είναι σκοτεινά...
--Α κόμα  λίγο καί φτάσαμε... Κοίτα άκριβώς εκεί! Βλέπεις;
—  Αέ βλέπω, Ιωάννη...
— Ε κ ε ί!

ΓΙρωΙ στην ’Αττική

Μιά άμαξα μέ φευγάτο τό άξόνι της ήταν σταματημένη στό δρόμο —  τό ςε-1 
ζεμένο άλογο έβοσκε στόν όχτο. Γονατισμένος στη λάσπη ό άμαξάς πάλευε με τό 
σφυρί καί κάτι ζυγολούρια νά μερεμετίσει τό άξόνι. Μέ κάθε καινούρια σφυριά 
αντηχούσαν καί μιά - δυο παλιοκουβέντες, πράμα πού έδινε στόν έπιβάτη νά κα-: 
ταλαβαίνει πώς ή δουλειά δέν πάει καλά.

Ό  επιβάτης ό γεροφουστανελάς δέ φαινόταν νά βιάζεται. Καθόταν σέ κάτι 
μαρμαρόπετρες σέ καλό προσήλιο καί διάβαζε ένα βιβλίο. Τό σφυροκόπημα κ’ οί 
βλαστήμιες τόν έκαναν νά σηκώνει πότε - πότε τό βλέμμα καί νά κοιτάει πάν 
άπό τά γυαλάκια του τόν άμαξά — τόν διάβαζε κ’ έκεΐνον.

—  Φίλε μου Γεράσιμε, σά νά τόν πείραζε κιόλας, θά μέ νυχτώσεις κατ 
πώς τό πας. είναι βέβαιο. Καλά σοΰ τό είπα έγώ έξυπαρχής.

— Μήνα κ’ έγώ δέ σοΰ τό ’πα, άφέντη μου, άπό τσή άρχής πώς τό άξόν. 
δέ φελάει κ’ είναι γιά πέταμα; μουρμούριζε δ άμαξάς σκυμένος πάντα στη δου
λειά του. Καί δέ σοΰ τό ’πα στ’ Άνάπλι πού περάσαμε νά γυρέψεις άπό καν^ 
τρανό νταβαμπή, πού τούσε ξέρεις ή άφεντιά σου οΰλους, νά μάς άλλάξουνε ' . 
άξόνι; Τώρα τί νά βάλω γ ι’ άξόνι; Βέβια, θ ά ’βανα καί τόν άποτέτοιον μου 
άμα βάσταγε άλλά δέ βαστάει...

— Βλασφημείς, Γεράσιμε...
—  Δάσκαλέ μου, είναι τό χούι τσή δουλειάς μας, τό ξέρεις καί νά μέ ουμ·



- 3-θάς. μά χρόνους σοΰ τρώγω δ μαΰρος τ’ αύτιά νά τσού γυρέψεις νά σοΰ δώκουνε 
καρότσα τσή προκοπής όπως είναι καί τό σωστό να ταξιδεύει ένας έλληνοδάσκα- 
λο: σαν Ισένανε. πού δέν κάθεσαι κιόλας μιά μέρα του χρόνου στό κονάκι σου, μά 
σέρνεις γύρα ούλα τά σχολεία τσή έπικράτειας. "Αρααα Αλήθεια είναι καί τούτη 
ό θεό; να μέ συχωρέσει; Ούτε τή μαϊμού του δέ βάνει δ Κωλέτης σ’ ένα τέτοιο 
κασόνι...

Κάτου, Από τή αέριά τής θάλασσας Ακούστηκε γοργός κρότος άμαξας.
Ό  άμαξας σηκώθηκε, τσούλωσε τ’ αυτιά του.
—'Π καρότσα τού υπουργείου, είπε. Ά κώ τήν κουδουνέλα τση...
Σέ λίγο φάνηκε ή καρότσα τοΰ ύπουργείου. Ό  καροτσέρης Αφού άπό πέρα 

χτύπησε κάμποσες φορές μέ δύναμη τήν κουδουνέλα κι άφοϋ Ισκασε καί δυό - τρεις 
καμτσικιές στόν άέρα. κράτησε τ’ άλογά του πιο πέρα άπό τδ χαλασμένο αμάξι. 
ΤΓΓταν γνώριμος τοΰ Γεράσιμου καί <δέν Ιμπηξε τις βλαστήμιες καί τίς φωνές, 
παρά βρέθηκε μ’ ενα πήδημα κάτω.

Τότε άπό τό πλαϊνό παραθυράκι τής καρότσας κάποιος έβγαλε τό κεφάλι 
του. Ήταν ένας νέος Αξιωματικός τοϋ στρατού τριάντα ώς τριανταπέντε χρόνων 
άντρας, θυμωμένος ερριξε μιά ματιά στό χαλασμένο άμάξι πού τοϋ έφραξε τό 
δρόμο κ’ ή όψη του έγινε πιο κακή. Κάτι άνοιγε τό στόμα του νά πεΐ, είδε δμως 
άξαφνα, τό γέροντα φουστανελοφόρο —  τά χείλη του, έτοιμασμένα νά ποΰν κάποια 
βλαστήμια, κάποια διαταγή, σχημάτισαν Αμέσως ένα χαμόγελο, τό στόμα του 
στρογγύλεψε καί τό τσεγγέλι τής μουστάκας του σάλεψε κι αυτό μέ χάρη.

Τά σεβάσματά μου, διδάσκαλε! είπε μέ χορευτή φωνή. Καλώς σάς βρή
καμε.

Μαζί μέ τδν Αξιωματικό ένας Ακόμη άντρας κατέβηκε άπό τήν καρότσα 
Ήταν φράγκικα ντυμένος, ψηλός, τής ίδιας πάνω - κάτω ήλικίας μέ τδν Αξιω
ματικό στάθηκε πλάι σ’ έκεΐνον καί τράβηξε τοϋ δάσκαλου μιά ύπόκλιση ώς κάτω.

—Ό  κύριος, διδάσκαλε, είπε δ Αξιωματικός, δμογενής έκ Ρωσίας κατεβαί
νει από τήν 'Αγία Πετρούπολη καί άπό τούς Παρισίους έρχόμενος νά προσφέρει 
τό κατά δύναμιν κι αυτός στήν πατρίδα μας πού τήν αισθάνεται δική του Απα
ράλλαχτα δπως κ’ έμεΐς. ’’Άπειρα δσα έχει Ακουστά γιά σάς καί τόν φλέγει ή 
επιθυμία νά σάς γνωρίσει καί προσωπικώς.

Τό βλέμμα τοΰ δάσκαλου γύρισε μέ συγκίνηση στόν ξένον άντρα.
Από τό Σάνκτ - Πέτερσμπουργκ! είπε μέ ζέστα στή φωνή του.

Το λίγο δρόμο πού έμενε πιά μέχρι τήν ’Αθήνα τόν έκανε δ δάσκαλος μέ

νεό-
*Ρ-

. Τ Γ , __  , ιροχωρήσει
τ’7' 'ι _̂ :0ta μεταφορικά μέσα. Τί νά γίνει, φίλοι μου, τά δικά σας Αμάξια 

πιο καλοφτιαγμϊνα καί Ανθεκτικά εις τίς κακοπέραστες διαβάσεις. Άλλα

—Ή  ’Ο- Μοσκόβια καί βεβαίως τήν Όντέσσα...
Λέν τ7? ει~ε * συνομιλητής του, είναι σχεδόν ή γενέτειρά μου.Υ ^νηβ,,α  ε!να; » .ήθεια άλλ4 |να  ^  4 τής Τ«υρΒ«ς τή



Μπαλακλάβα, πέρασα δμως κάμπο?α άπό τά παιδικά ;ιου χρόνια στη Χέρσων 
στό Χιέζιν καί στην Όντέσσα στο σπίτι τοΰ έμπορου Σαραντόπουλου πού ήτα 
θείος μου έκ τής γυναικός του.

Τό βλέμμα τοΰ δάσκαλου πού είχε πάρει ν' αλαργεύει, οδηγημένο ποιός ξέρ 
άπο τί μνήμες, γύρισε γοργά κι άκούμπησε ξανά στο συνομιλητή του.

—  Γνώριζα τον έμπορο Σαραντόπουλο. Χρωστώ μάλιστα ν ' ευγνωμοσύνη 
μνήμη του έπειδή κάποτε μέ είχε κ’ έμενα συντρέξει στά δύσκολα γυρίσματα τ 
βίου μου. Ηταν σωστός πατριώτης, άλλωστε καί με τή διαθήκη του τά περί 
σότερα άπό τά 'υπάρχοντά του τ’ άφησε στο έθνος, καί δίκαια λοιπόν ήμπορεΐ 
νά είσαι γ ι’ αυτόν ύπερήφανος...

Μιά ξαφνική θύμηση φώτισε το πρόσωπό του καί συνέχισε ζωηρότερα:
—  Τότε πού ήμουν καθηγητής τοΰ έκεΐ ελληνικού σχολείου είχα, θυμοΰμαΙ 

γνωρίσει έν’ άλλο άνήψι τοΰ μακαρίτη τοΰ Σαραντόπουλου, ήτο τής αδελφής το| 
το μοναχοπαίδι, ένας νέος πολύ ευφυής κ’ ένάρετος. Τό παιδί αυτό, Ευγένιο τί 
λέγαν... —  μά βλέποντας πώς τό πρόσωπο τοΰ συνομιλητή του άλλαξε μέ μιας ο<| 
πώς ταράχτηκε καί χλώμιασε πολύ άπό τή συγκίνηση, έσκυψε νά τοΰ πιάσει ζ 
στά τό χέρι. — Φίλε μου, είπε, σέ λύπησα βλέπω πολύ...

— ’Αληθινά ή Έξοχότης Σας δίχως νά τό θέλει ξύπνησε θλίψη μεγάλη στ™ 
ψυχή μου. επειδή 6 άμοιρος Εύγένιος τύχαινε νά μοΰ είναι πολύ άγαπητός... Nag 
άλήθεια ήταν ένάρετος κ’ ευφυής... Μά ίσως νά γνωρίσει ή Έξοχότης Σας...

—  Γνωρίζω ολα τά καθέκαστα όπως τά έμάθαινα κατά καιρούς άπό τοί 
παλαιούς μαθητές μου, τούς λίγους πού μείναν έν τή ζωή...

— ...Τήν άποφράδα έκείνη μέρα, διδάσκαλε, είστε ό πρώτος πού τό έςομο 
γοϋμαι —  τήν άποφράδα έκείνη μέρα χίλιες φορές θά ’ταν άπό τό θεό δικαιότε 
νά πλάγιαζε μιά πιθαμή τήν ολέθρια μπάλα καί δέ θά ’παίρνε τότε εκείνον, 
’παίρνε κάποιον άλλον πού στεκόταν στό πλάι του, έναν πολύ μικρότερό του Ί  
ανάξιόν του...

— ’Αγαπητέ φίλε, άκούω στή φωνή σου τήν ειλικρίνεια τοΰ αισθήματος ^ 
λυπάμαι πού έγινα ό πρόξενος νά ταραχτεί τόσο τό πνεύμα σου. Νά μή μιλήσο 
λοιπόν τώρα γ ι’ αυτό, κάποτε άλλοτε όμως, άν θελήσεις, θά μοΰ εξιστορήσεις 
περιστατικά... Αέ λαβαίνω τόν κόπο νά έμπω τώρα στις λεπτό;ιέρειες, μά εί 
ή άλήθεια πώς έσεϊς οί νέοι τότε είχατε τάξει υψηλούς σκοπούς καί τά βνειί 
σας ήταν εύγενή, δπως πρέπει νά είναι τά όνειρα των νέων...

ΤΗταν πολύ συγκινημένος ό δάσκαλος καί πάλι έσφιξε τό χέρι τοΰ συνομι· 
λητή του:

—  Τώρα πού έλαβες τήν απόφαση νά κατεβεΐς έδώ σέ μάς τούς αμαρτωλοί 
καλοί άνθρωποι θά σ’ έχουν ασφαλώς έφοδιάσει μέ γνωριμίες καί συστάσεις στο! 
έδώ ιθύνοντες. Χρειάζονται κι αυτά. Γνώριζε δμως δτι καθόσο μέ άφορά, συσΛ 
τικό δέ γίνεται καλύτερο άπό τοΰτα πού μόλις άκουσα νά μοΰ λέγεις. Λογάρι<$ 
με, άν τό θέλεις, φίλο σου.

—  Ευχαριστώ γιά τήν εξοχότητά σας!
— ’Αλλά θά γνωρίζεις πώς δ φτωχός κ’ ερημωμένος τόπος μας δέν έχει 

σοΰ προσφέρει τίποτα, ένώ θά σοΰ άπαιτήσει πολλά.
—  Διδάσκαλε, άπό τήν ιδέα τοΰ χρέους όδηγημένος, έλαβα τήν άπόφασή 1*4
Ό  δάσκαλος χαμογέλασε ικανοποιημένος.
— Έρχεσαι, φίλε μου, σέ μιά στιγμή πού ό δύστυχος αυτός τόπος έχει ^  

ανάγκη άπό νέους καί ύγιεΐς άνθρώπους δση κ’ ή καρδιά μας άπό φρέσκον 
άμόλυντον άέρα. Τό δτι έλευθερώσαμε τή γωνιά τούτη της γής άπό τόν ξ-Vο.<

Πήρε τό βιβλίο πού είχε άφημένο στά γόνατά του καί δείχνοντάς τ0 
συνομιλητή του συνέχισε:

— Ό  σοφός Κοραής τό έχει πει άπείρως καλύτερα άπ’ δσο θά ήμπο?°“  
νά στό έλεγα έγώ. ”Av έχεις λοιπόν, φίλε ;ιου, τήν εύαρέσκεια...

,



Γυρίζοντας τά ουβ - τρία φύλλα τής άρχής, βρήκε αότδ πού ήθελε, Ιβαλε 
τα γυαλιά του καί διάβασε τονίζοντας μια - μια τις λέξεις εκείνες δπου έπεφτε 
το βάρος τοΰ νοήματος:

«Τίποτε δέν έκατορθώσατε άφήνοντες κληρονομιάν είς τά παιδιά σας τήν 
πατρικήν γήν έλευθέραν άπβ τούς τυράννους, αν δέν φροντίσετε να φυτεύσετε 
είς τά; νεαράς ψυχάς «μίσος άσπονδον κατά πάσης Αδικίας. Ματαίως 
ελευθερώσατε τούς οφθαλμούς των...»

Τβ κείμενο αυτό ό δάσκαλος τό ήξερε νεράκι. Διαβάζοντας ή ματιά του είχε 
ξεμακρύνει, δέν ακολουθούσε τά γράμματα, παρά τις έννοιες πού ήταν πέρ’ άπβ 
τά γράμματα, κάπου βαθύτερα χωμένες.

—  Τούτη δώ, είπε στο τέλος κ* έκλεισε το βιβλίο, είναι θαρρώ ή έντέκατη 
εντολή πού πρέπει νά τήν προστέσουμε στις άλλες δέκα τοΰ Ευαγγελίου —  καί 
κοίταξε το συνομιλητή του μ’ ένα βλέμμα σά νά ’θελε νά τβν ρωτήσει: Τί λές 
κ’ έλόγου σου;

—’Ασφαλώς, διδάσκαλε! είπε αύτός.
Ό  καψερβς ό δάσκαλος ήταν έξυπνος άνθρωπος κ’ είχε βέβαια μεγάλη πείρα 

τής ζωής καί τών ανθρώπων, ή δράσή του δμως τώρα στά γεράματα άδυνάτισε 
πολύ. Τβ πρόσωπο τοΰ συνομιλητή του ήταν πολύ σιμά κι ό γέροντα; έπασχε άπβ 
πρεσβυωπία. Μ’ άν δέν ξανάβαζε έτσι βιαστικά τά γυαλάκια του στήν τσέπη τοΰ 
γελεκιού, μπορεί καί νά τούς έβλεπε «μες τη ματιά τοΰ καινούργιου φίλου του 
βαθειά - βαθειά στβ μαυράδι τοΰ ματιοΰ του, τούς ίσκιους πού σάλευαν άνήσυχα 
δλη τήν ώρα καθώς κουβέντιαζαν τήν παλιά ιστορία, τβ πώς ξαστέρωνε κι άνα- 
γάλιαζε — τί; στιγμές πού φαινόταν θλιμένος — , πώς πικραινόταν κατάκαρδα — 
ένώ έδειχνε ν' άναγαλιάζει —  δ ταμπουρωμένος εκεί μέσα ’Ιωάννης...

Τώρα δμως τά γυαλάκια είχαν ξαναπάει στή θέση τους. Ό  γέροντας δέν τά 
έβλεπε καλά, ίσα πού ένιωθε δυβ καλογραμμένα λαμπερά «μάτια, δλο τβ συμπα
θητικό πρόσωπο τοΰ νέου καί γερού αυτοΰ Ανθρώπου γυρισμένο άπάνω του, πρό
θυμο κι άφοσιωμένο.

— Μα άρκετά, φίλε μου, τά δσα είπαμε. Φτάσαμε βλέπω πολύ κοντά καί 
οεν πρέπει νά χάσεις τήν καλή ευκαιρία, έχει ση;ιασία νά βλέπει κανείς αύτο 
το θέαμα αποδώ καθώς πρωτομπαίνει στήν πόλη. Τότε τβ θυμάται σ’ δλη τή ζωή 
του... Κοίταξε έκεϊ!

Ο ’Ιωάννης ξαφνιάστηκε.
—Τ’ είναι, είπε. Δέ βλέπω...

Σκύψε λίγο... Έκεϊ! Ή  Άκρόπολις με τβ Ναό...

...Τ βν άφησαν τβ δάσκαλο στήν πλαγιά τοΰ λόφου «μπροστά σέ μιά χαμοκέλα 
γερμένη στβ πλάι, έτοιμη νά πέσει.

-τον Αποχαιρετισμό είπε:

άπβ λίγο...
Η__Ρ07™ ;~ου υπουργείου πήρε τβν κατήφορο καί τράβηξε πέρα τβ δρόμο της.

_» ·, ’° ° '  το'>ς φώναξε άλλη «μιά φορά δ δάσκαλος πριν περάσει τβ κα-.ωφλί -ου, Εύτυχεΐτε! r r
ΤΗταν πρωί. "Ανοι?™ -mr, iftn*

καί τούς 
ή κυβέρ-

f , r άλλοι άνθρω-
ακια πρω .ευουσα «μπαιναν τά θεμέλια τοΰ νέου κράτους.



Ό
Θανάοης
Άπαρτης

Του Ν. Καρτσωνάκη — Νάκη

Σπουδάζαμε μαζί μέ τον Άπαρτη στο Γυ
μνάσιο τής Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, 
τον καιρό τού πρώτου πccγκoσμίou πολέμου. 
Αυτός ήτανε δυο τάξεις πάρα πάνω άττό μέ
να, άν καί έχομε την ίδια ηλικία.

Τ ά  δυο άδέρφια Άπαρτόγλου είχανε όνο
μα στο σχολείο μας, 6 μικρότερος ό Γιάννης 
σαν μαθηματικός κι ό μεγάλος ό Θανάσης 
σάν καλλ.ιτέχνης. Ο ί καθηγητές μας τούς έκ- 
τιμάγανε κ’ ιδιαίτερα ό γυμνασιάρχης μας 
Στυλιανόπουλος, ό όποιος ένθάρρυνε τον Θα
νάση για  ν' άκολουθησει την κλίση του καί 
νά γίνει γλύπτης.

Ό  πρώτος δάσκαλος τού Άπάρτη στην 
τέχνη στάθηκεν ένας Άρμένης γλύπτης μέ 
το όνομα Παπαζιάν, πού σπούδασε στη Ρώ
μη καί στη Βενετία κι ό όποιος είχε τη μάν
τρα του κοντά στον σιδεροδρομικό σταθμό 
τού Μπασμά - χανέ. Ή  μάντρα είχε καί τό 
υπόστεγό της κ* ήτανε γιομάτη άπό μάρ
μαρα άλλα άκατέργαστα κι άλλα δούλε μ μέ
να. Ό  Άπάρτης θυμάται πάντα μέ άγάπη 
τον πρώτο του δάσκαλο, ό όποιος στην κα
ταστροφή τής Σμύρνης ξέψυγε και πήγε στην 
Αμερική όπου καί πέθανε.

Ό  Θανάσης γεννήθηκε κοντά στήν Αρμέ
νικη συνοικία τής Σμύρνης, έκειδανάς στήν 
Κρύα Βρύση. Ή  μητέρα μου μου έλεγε πώς

στο εργαστήρι νυφικών ειδών του Πάντζ< 
πού δούλευεν εκεί σάν μοδίστρα, ράφτηκ( 
τά νυφικά τής κυρίας Άπαρτόγλου, 
νας τού Θανάση. Τά  παράγγειλαν ό 
της Γιάγκος Άργυρός, ό επικαλούμενος 
τον Θανάση μπαμπούλας.

Αργότερα ή οικογένεια Άπαρτόγλου 
ρασεν ένα μεγάλο σπίτι στο δρόμο τής Κι 
θεντράλης κ’ έκεΐ έγκατασταθήκανε όλοι 
Καρσί άπό τό σπίτι τους ήτανε τό 
τού αυλόγυρου τής εκκλησίας. Στο 
αύτουνού τού σπιτιού έκανε ό Θανάσης 
εργαστήριό του κ* έκεϊ δούλευεν μετά π« 
μανίας. Τού άρεσε νά σχεδιάζει άπό τό 
καί μέσα στο έργαστήριο τής ζωγραφιι 
τής Ευαγγελικής Σχολής είχαμε κρέμασμά 
δυο μεγάλα σκέδιά του μέ σινική μελάνη κι 
μωμένα μέ γενικό τρόπο. Τό  ένα ήτανε 
Ερμής τού Πραξιτέλη καί τό άλλο ό 
σής τού Μιχαηλάγγελου.

Τον θυμάμαι καλά, λεπτός καί κοντός 
θώς ήτανε, μέ μιά φλοττάν γραβάτα, τό 
μα των καλλιτεχνών τής ρομαντικής μι 
Τότε συνήθιζε νά ντύνεται ώραΐα, γιατί 62 
πετε, ό πατέρας του ήτανε ράφτης, άπό 
Καισάρεια τής Καππαδοκίας, Καραμανλής 
Ά η  Βασίλη τόπο — . Ό  Θανάσης λοιπόν 
τ^νε κοντός κάτω άπό τό μέτρο, σέ τρι



τι ου κι αύτός ό τούρκικος στρατός δεν κα
ταδέχτηκε να τον έπιστρατέψει, τον θεώρη
σε μπουτσοΟ* άντάμ —  μισόν άνθρωπο δηλα- 
5ή —  και τον άπάλλαξεν οπτό τη στρατιω
τικήν ύπερεσία.

Στην τάξη τού Άπαρτη φοιτούσανε τότες 
τά πιό διαλεχτά παιδιά της Εύαγγελικής, 
ό Νίκος Χανιώτης, ό Κώστας Σαρόγλου για 
τροί τώρα διάσημοι, ό Απόλλωνας Λεσντα- 
ρίτης, ό γιατρός Τσαχίρογλου κι άλλοι, πού 
διοατρέψσνε άργότερα στη ζωή τους.

'Αλλού έγραψα γιά  την Εύαγγελική Σχο
λή. Ή  περιώνυμη αύτή Σχολή ίδρύθηκεν άπό 
τον πάππο τού Κοραή τον Αδαμάντιο Ρύ- 
σιο το 1702 καί είχεν εκείνο πού δύσκολα 
βρίσκεται σε άλλα ελληνικά σκολειά, κι αυτό 
ήτανε ή πνευματική παράδοση. Μέσα σ ’ αύ- 
τήν βρισκότανε διάχυτο το πανάρχαιο πνεύ
μα τού ελληνικού πολιτισμού, τό πνεύμα τού 

Ομηρου, τού Ησίοδου, των αρχαίων καί των 
νεότερων συγγραφέων και ποιητάδων, των πα
τέρων τού έθνους μας. Τ ί  νομίζετε: ήτανε
δεν ήτανε τρακ όσα μέτρα άπόσταση τό σπίτι 
που γεννήθηκεν ό Άπαρτης άπό ένα παρα
κλάδι τού Μέλητα ποταμού πού πέρναγε μέ
σα άπό τή Σμύρνη. Στις όχθες τού όποιου 
γεννήθηκεν ό "Ομηρος, και γ Γ  αυτό λεγό
τανε Μελησιγενής.

Ά ς  άφήσομε τό λοιπόν τή φαντασία μας 
να περιγράψει τό μέρος πού γεννήθηκεν ό 
Όμηρος. "Ητανε στην κοιλάδα τού Προφήτη 
Ήλία, πέρα άπό τό ποτάμι ένας μικρός 
προϊστορικός συνοικισμός ή πατρίδα του, κ’ 
έκει καθόντανε αυτός καί τά παιδιά του καί 
τά άγγόνια του κι άλλοι ραψωδοί μαθητά- 
5ες του καλλίφωνοι. "Ολοι τους μοττζΐ απο
τελούσανε μια κουμπανία, ένα θίασο νά πούμε. 

Αυτόν τον θίασο τον καλούσανε οι διά- 
ροι άρχοντες της Ιωνίας καί τής Αίολί- 

δας, στά μέγαρά τους όταν είχανε γιορτές 
η αγώνες καί θρησκευτικά πανηγύρια, γιά  
νά ψάλλουνε τά Κλέη των Ηρώων. Καβα- 
λούσανε όλοι τά γαϊδουράκια τους καί πη
γαίνανε. Κατόπιν όταν τελειώνανε οί γιορ- 
ες, τούς φορτώνανε τά γαϊδουράκια με τρο- 

<?Ι̂ 0ΓΓα/ στάρια, κριθάρια, όσπρια, μέλια, 
αδια, κρασιά, τραχανάδες, μπληγούρια, ξερά 

Παράδες δέν ύπάρχανε τότες.
Αύτα έμεΐς οί μαθητές της Εύαγγελικής 

α βλέπαμε μέ τή φαντασία μας καί τά ζού- 
με. Καί τί δέν βλέπαμε όταν βγαίναμε 
•ζ εξοχές. Αρχαίες κολώνες, ίωνικά κιονό- 

Ρβνα,  ̂ επιγραφές κι άλλες άρχαιότητες. *Ά- 
-> > ΤΓ α Τ* διδάσκανε ό Παλαμάς κ’ οι

. ° '  "ποιητάδες. ‘Ά ιντε  νά χωνέψεις τότες 
αϊώνια σκλάβος της Τουρκίας, 

ιο ί  ο τελείωσε τήν Ευαγγελική τό
! „ · Στίς 22 Αύγούστου τού 1919 έφυγε
με το «Πατρίς> γιά τό Παρίσι και μαζί μέ

jp ^ “πήγανε γιά  νά τον αποχαιρε
τίσουνε στήν προκυμαία ήμουνα κ* έγώ καί

ρω ακόμα, πώς είναι αυτή ή Τδια ώρα.
_ άγραφε συχνά καί μαθαίναμε τά νέα του.

ττιο μεγάλη τύχη του στάθηκε ότι γίνηκε 
^  ης το^ μεγάλου Γάλλου γλύπτη Antoine

Bourdelle ό όποϊο$ δίδασκε τον καιρό έκεϊνο 
στή Grande Chauiniere. Ό  δάσκαλο$ τον έκ- 
τίμησε καί τον αγάπησε, στάθηκε σάν πα
τέρας του καί σύστησε στήν κυρία "Ελενα 
Βενιζέλου νά τόνε βοηθήσει οικονομικά. "Ο 
ταν τό 1955 βρέθηκα στό Παρίσι, πήγαμε 
μέ τον Θανάση στό σπίτι τού Bourdelle 
όπου μάς δέχτηκεν ή χήρα του, μιά εύγενικιά 
Έλληνίδα, ή όποια μού διηγήθηκε πόσο ό 
Bourdelle εκτιμούσε τον Άπάρτη. "Επειτα 
κ’ οι τρεις μας πήγαμε στά εργαστήρια τού 
Bourdelle εκεί κοντά στό M ont Parnasse 
τά όποια σήμερα είναι μουσείο καί προσκυ
νήσαμε.

Τή σταδιοδρομία του στό Παρίσι, τις σπου
δές του, τή ζωή του, τις επιτυχίες του, όλα 
αύτά τά γράφει μέ λεπτομέρειες στό βιβλίο 
του πού έκδόθηκε τό 1962 καί τιτλοφορείται 
άπό τήν Ανατολή στή Δύση.

Ό  Θανάσης γύρισε στήν Αθήνα τό 1923 
γιά νά δει τούς γονιούς του καί τ* άδρέφια 
του. Οταν ξανά ρθε πάλι τό 1927 πήγαμε 
μαζί στήν Κηφισιά κ’ έπισκεψτήκαμε τον Ζαχ. 
Παπαντωνίου. Αυτός καθόντανε σ ’ ένα εξο
χικό μακρόστενο σπιτάκι στό τέρμα τής ό- 
οού Διονύσου. Εκείνη τήν εποχή έκανε ό Ά -  
πάρτης τό πορτραϊτο τού Παπαντωνίου. "Ο 
ταν ήτανε νά ταξιδέψει γιά  τήν ‘Ελλάδα, ό 
δάσκαλός του τού σύστησε: «°Άμα θά πας 
στήν Πατρίδα, νά κοιτάζεις μόνο τούς άρ- 
χαίους».

Θυμάμαι τή βαθειά συγκίνηση πού τοΰ 
δόσανε τά αγάλματα των άετωμάτων τοΰ ναού 
τού Δία  στήν Ολυμπία καί τά άνάγλυφα 
των μετοπών τού ίδιου ναού, ενώ ό Ερμής 
τού Πραξιτέλη δέν τού ’κάνε καί τόσην έντύ- 
πωση.

Αγαπούσε τά αγάλματα των αρχαϊκών 
γλυπτών γιά τή γνήσια γλυπτική τους φόρμα 
καί τό ρεαλισμό τους. Βαθειά ρεαλιστής 6 
ίδιος, θαύμαζε τά άγάλματα των Ρωμανικών 
ναών καθώς καί τών Γοτθικών τής Γαλλίας 
γ Γ  αυτόν τον ρεαλισμό καί τήν άνθρωπιά 
τους. Ιδιαίτερα άγαπούσε τά γλυπτικά έργα 
τής Μητρόπολης τής Chartres.

Μπορώ νά πώ πώς σπάνια καλλιτέχνης 
είχε τήν εργατικότητα αύτουνοΰ τού μικρό
σωμου άνθρώπου καί τήν αφοσίωση στή δου
λειά του. Μπορούσε νά εργάζεται άπό τό 
πρωί ίσαμε τό βράδυ χωρίς διακοπή, μέ τον 
ίδιο πάντα ενθουσιασμό. Κάποτες πήγαινα 
στό ατελιέ του στήν όδός Άρδηττού γιά  νά 
τού κάνω τό πορτραϊτο του. Καθότανε καί 
πόζαρε απάνω σ* ένα βάθρο, άλλά τόνε ζώ
νανε τά ψείδια γιατί τόνε χασομερούσα άπό 
τή δουλειά του. "Ολο κοίταζε τά γύρω έργα· 
του διαπεραστικά, τά σκεπτότανε καί τά 
χάιδευε μέ τά μάτια του.

Έ ν α  άλλο άπόγεμα πήγα νά τον δώ στό 
ατελιέ του, είχε γυμνό μοντέλο καί δούλευε. 
Μού λέει «πάρε χαρτί καί σχεδίαζε κ’ εσύ». 
Κόντευε πιά νά βραδυάσει κι αυτός άκόμα 
δούλευε. Τό  φώς χανότανε κι αύτός τό χαβά 
του. Τού λέω «μά τί βλέπεις πιά Θανάση» 
κι αυτός μού απαντάει «βλέπω, βλέπω».



Ό  Άπαρτης δεν έμπιατεύεται τόσο στη 
<|>αντασία του, δουλεύει από τό φυσικό, πορ- 
τραΤτα, ολόκληρες μορφές, γυμνά.

Μου έλεγε «τά  έργα μου τά θέλω σκλη
ρά, τά θέλω σωστά και άληθινά». Με δίδα
σκε πάντα: «"Οταν ζητάς τά επουσιώδη χά
νεις τά ουσιώδη. Δούλευε τά έργα σου άττό 
τά μέσα προς τά όξω, βλέπετα γενικά».

Σκέπτομαι πάντα τά λόγια του. Πόσο δί
κιο έχει. Ά π ό  όσα έργα μάς άφηκεν ό χρό
νος στο πέρασμά του, έκεΤνα που είναι κοντά 
στη φύση, αύτά ζούνε μέσα στους αιώνες 
τη φυσική και πνευματική τους ζωή.

Ό  Θανάσης συχαινότανε τούς τσαρλατά
νους και τους άρριβίστες τής τέχνης καί εΤχε 
γ ι ’ αυτούς μιάν άμείλιχτη γλώσσα.

συ μ-

Αύτός έχει άκόμα ένα μεγάλο άνθρώπι 
προσόν. Ό ,τ ι  ξέρει θέλει νά τό μετά 
χωρίς υστεροβουλία. "Ολο προσπαθεί νά 
δουλέψει καί νά ενθουσιάσει. "Οπου έβλε 
μιά μικρή φλόγα σε κανένανε μαθητή το 
προσπαθούσε νά τή δυναμώσει. Λογαριάζω 
πόσο βλάφτηκεν ή φτωχή μας τέχνη άπό τ. 
αποκλεισμό του επί τόσα χρόνια άπό 
Σχολή των Καλών Τεχνών. Πόσα είχανε 
ώφεληθούνε οί μαθητές του άπό τό πα 
δειγμά του, άπό τήν ευρωπαϊκή του μό 
φωση καί τον ενθουσιασμό του.

Τέλος, ό Θανάσης Άπάρτης θέλει τήν τ  
χνη νά τήν αίστάνεται καί νά τηνε χαίρετ. 
όλος ό κόσμος. Αλλιώς ματαιοπονούμε όλοι 
μας.



Θανάοης
Ά πάρτης

ΜΙΑ ΤΙΜΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ ο υ  Γ. Π € τ  ρ ή

Οταν ό θανάοης Άπαρτης καθησε καί 
:άρωσε κείνο τό αύτοβιογραφικό του χρο· 

ικό, «Α π ' την άνατολή στη δύση», όπωσδή- 
[οτε δέ γύρεψε νά γράψει ενα όμορφο^ 6ι- 
ιίο. Κείνο πού εΤχε πριν άττό κάθε τι άλλο 
γο νού του ήταν νά γράψει ενα χρονικό ά- 
ΐθινό. Αϊτό κεΤ πρόκίΛμε ή ομορφιά τού ά- 
ΐγήμοττος. Μπορεί συχνά νά σκοντάφτει ή 

ίκονομία τού έργου, μερικές περικοπές να 
πετιούνται ασύνδετες με τό κύριο σώμα της 
ιήγησης, μά τό βιβλίο, μ' αύτές και μ* άλλες 
τος αναποδιές, είναι ένα ντοκουμέντο σΐΛ'αρ- 
εστικό, συχνά γραμμένο μέ τη χάρη μιας 
οσερης προφορικής διήγησης, και πάντα 
σισμένο μέ τό χυμό μιας άληθινης αυτοε- 
ιμολόγησης. Ή  έπαφή του βέβαια μέ την 
ληνική πραγματικότητα δεν είναι σημαν
ή . Ό  Άπάρτης έζησε τά νεανικά του μό- 

χρόνια στην 'Ελλάδα, άλοίμονο στη Μι- 
ία πού πια δέν εΤναι 'Ελλάδα, κι όλό- 

ηρο σχεδόν τό βιβλίο του εξιστορεί τη θαυ- 
τστη περιπέτεια ενός νέου "Ελληνα, που 
τράγος καί φοβισμένος ταξείδεψε στη Γαλ- 
χ γιά  να σπουδάσει τήν τέχνη πού την ε- 

ιιωθε νά φτεροκοπά μέσα του, τη γλι/τττική. 
ίναι γ ι ’ αυτό, πέρα απ’ τό αυτοβιογραφι- 
\  του μέρος, ένα σημαντικό ντοκουμέντο, 
ήσιο και περιεχτικό, γιά  την καλλιτεχνική 

του Παρισιού σέ κείνα τά άνήσυχα χρό- 
τής έποχής τού μεσοπόλεμου.

Τό  αφήγημα μάς ζωγραφίζει πολύ έντονα 
ν̂ άνθρωπο: φοβιτσιάρης κ* έπιφυλαχτικός,



τσιγκουνάκος καί πονηρούτσικος, σαρκαστής 
κ' εκστατικός, θετικιοττής κ* ενθουσιώδης, ερ
γατικός καί πεισματάρης, διψασμένος για  
μάθηση καί γιά  έρωτα. Ένα ς γνήσιος νεο
έλληνας, ζυμωμένος όμως ιμέ πάστα αυθεν
τικά καλλιτεχνική. Αύτός ό άβγαλτος νεα
ρός με τη σφραγίδα τής δωρεάς, που άνοι
ξε πελώρια τά μάτια του οστό έκπληξη καί 
θαυμασμό σαν έφτασε στο Παρίσι, αποφάσι
σε dor’ τήν πρώτη ώρα να έπιστρατέψει όλη 
του τη θέληση γιά  νά πετυχει τό σκοπό του. 
Εφόδιό του ή πίστη του στην τέχνη του και 

στον εαυτό του. Μοναδικό του μέσον τό πεί
σμα του. Τον συναντούμε συχνά στις σελί
δες τού βιβλίου στενάχωρεμένο, ακόμα καί 
πεινασμένο, μά κείνο πού μένει πάντα έξω 
από κάθε συζήτηση είναι οι σπουδές του. 
Θέλει νά γίνει γλύπτης καί τελικά θά θριαμ
βέψει.

Μά τό βιβλίο αυτό μάς είναι άποκαλυπτικό 
καί γιά τήν τέχνη τού Απάρτη. Γιατί μάς 
μιλά ό ίδιος, με αυτεπίγνωση καί έγκυρότη- 
τα, γιά τις φάσεις τής δουλειάς του, τις φυ
σικές κλίσεις του, τά γούστα του, τις μελέ
τες καί τις σπουδές του, γιά  τό συνειδητό 
τρόπο της δουλειάς του. Μάς βάζει να πα
ρακολουθήσουμε χρονολογικά, σκαλί τό σκα
λί, τή δύσκολη ανοδική του πορεία, μά προ 
παντός μάς μιλά γιά  τήν κατανόηση, τή 6α- 
θειά συνείδηση τήν εκφραστικήν του
Θά βρούμε έκεϊ καί μιαν αληθινή σεμνότητα, 
ταπεινότητα μπροστά στις μεγάλες του ε
πιδιώξεις, ίσως γιατί έχει νοιώσει βαθειά 
πόσο μεγάλος είναι ό στόχος που έβαλε στό 
νού του νά εκπορθήσει. Δεν θέλει νά γίνει 
ό γλύπτης, ό μοναδικός, ό μεγάλος, μιά καί 
καλή. Δεν θέλει νά καταπιεί όπως όπως τήν 
τέχνη του, δεν φαντάζεται πώς κάνει άπ’ 
τήν άρχή πράματα μεγάλα, δεν παίρνει που
θενά τήν πόζα τού μεγάλου πού δεν μπορούν 
νά τόν μάθουν καί νά τον παρακολουθήσουν 
οι μικροί. Τέτοιες στάσεις, σύμφυτες μέ τό 
μικρό ταμπεραμέντο μικρών άνθϊρώπων, πού 
δίνουν μιάν ακόμα απόδειξη της ανεπάρκειας 
τους, περιορίζοντας μιά μεγάλη τέχνη στις 
μικρές διαστάσεις τους, δεν άρμόζουν στον 
Απάρτη. Σέ κάθε σχεδόν σελίδα του ξομο- 

λογιέται πόσο μεγάλη είναι ή τέχνη πού κα
ταπιάστηκε, πόσο μικρές ο! δικές του δυνά
μεις, πόσο πρόσκαιρες οι κατακτήσεις του, 
καί πώς τό μόνο μέσο γιά  νά τήν πλησιά
σει είναι ή δουλειά: Ρίχνεται λοιπόν στή 
δουλειά, άκούραστος καί μέ τή μέθοδο πού 
έχει καταχτήσει.

Τό  πιο καίριο καί τό πιο δύσκολο, ή ρα- 
χοκοκαλιά τού έργου, είναι τό σχέδιο, αυτό 
τόχει κοτταλάβει από τήν άρχή. Μόλις νοιώ
σει καί τήν παραμικρή έλλειψη ρίχνεται στό 
σχέδιο καί ποτέ δέ διστάζει ν’ άρχίσει άπ’ 
τήν άρχή. Συχνά πηγαίνει στά Μουσεία κοί 
σχεδιάζει μαζί μέ τούς σπουδαστές. Κάνει 
άληθινά μαθήματα στον έαυτό του, άκόμα 
κι όταν είναι πιά γνωστός γλύπτης στό Πα
ρίσι. Γιατί βλέπει τήν άδυναμία του καί τήν 
ομολογεί στον εαυτό του. Κ* είναι μιά άδυ

ναμία πού μπορεί νά καταστρέψει ένα 6 
κλήρο έργο. Δέν άντλεί βέβαια σκέτα μα 
τικά διδάγματα, άπ’ αυτή τήν καθυσετρημ 
μά τόσο άνανεωτική μαθητεία του. Έ  
κιόλας τή γνώση των καταχτήσεών του κι 
πό κεΐ μπορεί νά βγάλει πολλά χρήσιμα 
προχωρημένα διδάγματα. Κρατά μιά στ 
άνάλογη μέ κείνη πού μάς ξομολογιέται 
εϊσοίγωγικό σημείωμα τού βιβλίου του: « 
τα είχα μεράκι νά γράψω τά όσα βλέπ 
τά ματάκια μου, έκείνα πού άκουγα, κι 
έφτιαχνα μέ τά χέρια μου άπ* τά μικρά 
τά χρόνια. Νά τά λέγω όπως τάνοιωθα 
πάντα μέ τή γνώση τών χρόνων μου.2> 
αυτή τήν προχωρημένη του γνώση άξιοι 
κάθε φορά διαφορετικά τήν καινούρια του 
θητεία, ξεπερνά τις άναπόφευγες συγκρού 
τής τεχνικής καί τής δημιουργικής του π 
πάθειας.

Ό  * Απάρτη ς δέν είναι κανένας όραμ 
στής έξώκοσμος, ούτε σάν ανθρώπινη ούτε 
καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία. Είναι περί 
τερο ένας προσγειωμένος θετικιστής. Αν 
σέ μιά πιστοποιημένη σειρά Ευρωπαίων γΐ 
πτών, πού ύστερα απ’ τό θυελλώδες δίδ 
τού μεγάλου Ροντέν, λευτερώσου τό ό 
τους από τή συμβατική στατικότητα, μά 
τόλμησαν νά προχωρήσουν παρακάτω 
δρόμο τής δυναμικής ελευθερίας πού τ  
δίδαξε, παρόλο πού αφομοίωσαν τις κ 
χτήσεις του. Προτίμησοτν έναν χαμηλό 
τόνο, πού δέν τού λείπει ούτε τό μεγ 
ούτε ή δύναμη. *0 Μαγιόλ είναι άσ 
ό ένας πόλος, μά εκείνος πού έγινε τ 
καί ουσιαστικά δάσκαλός του, είναι ό 
λος, ό Μπουρντέλ. Μ5 οώτόν σπούδασε, 
αυτόν μπήκε στό νόημα τής τέχνης του, 
αυτόν εκφράστηκε. Κι εκφράστηκε, όσο 
ήταν μπορετό, όχι μέ τά μάτια του 
λου του, παρά μέ τά δικά του. Τή  δη μι 
γία  όμως τού δικού του πλαστικού χώ 
δέν τήν άναζήτησε στην παραβίαση τού 
γματικού, μά στήν πλαστική του κατοχύ 
ση. Κι όποιος λέγει αυτή τήν κουβέντα έ 
φανερό πώς δεν βάζει γιά  πρωταρχικό 
μίμηση, την έττανάληψη τήν ομοιότητα, π  
τή μετουσίωση, τήν πλαστική μεταλλαγή, 
μπορεί ν’ αποτελεί ολόκληρη τήν ουσία 
καλλιτεχνικής δημιουργίας. Σ ’ όλες τις 
ρίοδες τής δουλειάς του τόν βλέπουμε 
χαίρεται όταν βρεί ένα καλό μοντέλο, 
μοντέλο πού τού πάει. Γιατί δέν τού εϊ 
άπλό καί μακρινό πρόσχημα. Τό  άκολο 
στή δουλειά του άπό κοντά καί τό άν 
θέτει στό δικό του νόημα. Τό  έργο του όμΐ 
δέ μπορεί νά γεννηθεί ούτε νά ζήσει χ 
τήν απτή τούτη προτγματικότητα.

Βέβαια δέν τάμαθε όσΓ τόν Μπουρντέλ 
τά στοιχεία της δουλειάς του. Μελέτησε 
κι άττοδοτικά καί τή γοτθική γλυπτική 
τούτο δέν ήταν τυχαίο. Μέσα σ ’ αυτή 
άπλή καί οικεία γλώσσα, συνάντησε π  
άπό  κείνα πού γύρευε. Τό  μνημειακό, 
τεκτονικό στοιχείο τής γοτθικής γλυπ τή  
πού άπομοο<ρύνθηκε όστ’ τή διακοσμητική



τίληφη τής Άνοττολής, για νά ξανακερδίσει 
απ' άλλου το πλαστικό κλίμα τής 'Ελληνι
κής γλυπτικής, τούδωσε ασφαλώς άπτές α
παντήσεις σε πολλά άπ’ τά ερωτήματα πού 
έβαζε μπροστά του ή τέχνη του. Γιατί ό α
πλός άνθρωπος τής ’Ανατολής δεν παρασέρνε- 
τσι εύκολα άπ' τό μνημειακό δυναμικό ύφος 
τού δάσκαλου. Στη γοτθική γλυπτική βρί
σκει ένα κλίμα πού του ταιριάζει καλύτερα. 
Ακόμα κι δταν άπό πρόθεση κάνει έργο μνη
μειακό, τό κρατά μέσα στα οίκεΤα καθημε
ρινά μέτρα. Δεν τραβά τις μορφές του σε 
Μ«ά γεωμετρική σχηματοποίηση, δεν δέχε- 
ται νά κάνει τή φιγούρα του μιά στιδαρή 
κολώνα, γιατί αύτό δέν του πάει. Ή  φιγούρα 
του εΐναι πριν άπό κάθε τι άλλο, ένα σώμα 
άνθρώττινο άνατομικά σωστό, χωρίς άπικίν- 

άπλουστευσεις, χωρίς άχρηστες φλυα
ρίες. Μπορεί νά διαφορίζει τό υλικό του, μά 
"̂ οτέ 5έν τό καταργεί, δέν τό υποχρεώνει νά

ύποδυθει κανέναν άλλο ρόλο. Μ ’ αύτό καί 
μέ τις απαράγραπτες ίδιότητές του, κάνει τό 
διαφορισμό τής ύλης πού έπιζητεΐ ν’ άποδω- 
σει. Κι αυτό δέν τό αποδίδει μέ επιφανεια
κές νύξεις, άλλά ιμέ τήν ίδια τή φόρμα, μέ τό 
βάρος τού σχεδίου του. Δέν καταφεύγει δμως 
σε καμιά δεξιστεχνία. Ή  γλυπτική του δέν 
έχει τίποτα τό μεγαλόστομο καί τό ρητορι
κό. "Ο λα  παίρνουν ζωή μέ τό πλαστικό τους 
βάρος δέν υπάρχει τίποτα τό έξωτερικό Ε 
δώ βρίσκουμε, νομίζω, τό ουσιοοστικώτερο 
στοιχείο τής τέχνης του, πού άρχίζει απ' τή 
διαδικασία τού σχεδίου του. "Ό λα  τά στοι
χεία του ξεκαθαρίζονται, μορφολογουνται στα
θερά, άποχτοΰν τό πλαστικό τους βάρος, χω
ρίς έξωτερικά έτη θέματα. Ό  Άπάρτης δου
λεύει άπό μέσα τις μορφές του.

Τό  κυριώτερο πράμα πού κέρδισε ά π ’ τό 
Μπουρντέλ είναι άκριβώς αυτή ή άντίληψη 
γιά  τήν έσωτερική δομή πού κυριαρχεί στο
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έργο κι ανεβαίνοντας στην επιφάνεια καθορί
ζει την επεξεργασία της μορφής του. ‘Έ τσ ι 
μέσα σέ κάθε φιγούρα τού Άπαρτη κυριαρ
χεί ό κεντρικός του άξονας, σ ’ αυτόν στηρί
ζονται άλλοι άξονες, κι ολόκληρο τό έργο ζυ
γιάζεται, άρθρώνεται πάνω στο δυναμικό 
πλέγμα τους. Δεν υπάρχει γ ι ’ αυτό πουθενά 
πτώση, οί μορφές του είναι δυναμικές καί 
σταθερές, ζυγιάζονται μετρημένα, πατούν γε
ρά στ ή βάση τους, ισορροπούν όλότελα φυ
σιολογικά, σάμπως νάναι οί λύσεις μιας στα
τικής εξίσωσης. 1 Ο καλλιτέχνης έτσι κινεί 
μέ τις τάσεις των εσωτερικών άξάνων τις 
ροπές των όγκων του, δένει άπό παντού στους 
άξονες τά προφίλ τού έργου του. Αυτός ο 
τρόπος προβάλλει καί δικαιώνει, σφιχτοδένει 
σέ άλληλοεξαρτήσεις τις δυνάμεις του, δη
μιουργεί θά λέγαμε τη διαλεκτική τής φόρ
μας του. ΓΓ  αυτό καί οί φιγούρες του είναι 
πάντα σωστά πλασμένες, έχουν κάποιο δυ
ναμικό χαρακτήρα που καθορίζεται ά π 1 αυ
τές τις εσωτερικές τους δυνάμεις. Μέ τό στε
ρεό αυτό στήσιμό του, δημιουργεί καταστά
σεις πού μπορούν νά ξεπερνούν τό χαρακτή
ρα τού συγκεκριμένου περιστατικού, πού
στάθηκε ή άφετηρία τού έργου, γίνονται σύμ
βολα μιας σταθερότητας καί μιας λογικής 
τάξης. Αυτού κι ως τόσο μπορούμε ν’ αναζη
τήσουμε τη συμβολική, τη γενίκευση των
μορφών τού Άπαρτη. Γιατί, τόπαμε καί πα
ραπάνω, ό γλύπτης δημιουργεί συγκεκριμένες 
μορφές, καί νοιάζεται κιόλας καί νά τις χα
ρακτηρίσει, ν’ αποδώσει τον ιδιαίτερο χα
ρακτήρα τους.

"Οσο όμως καί νά του αρέσει νά τεχνο
λογεί, μέ τη δομή τής φόρμας, καμιά φορά 
καί μέ τό λόγο του, δεν θά πει ότι απογυ
μνώνει τις μορφές του άπό κάθε συγκινητι
κό στοιχείο. Οί φόρμες του είναι οί φορείς 
μιας συγκίνησης, πού τήν εκφράζουν συγκρα
τημένα, μά οτταθερά. Σέ κάθε του στιγμή ό 
καλλιτέχνης είναι έτοιμος νά σού ξομολογη
θεί πώς τό άλλο στοιχείο τής δουλειάς του 
είναι ή αγάπη, πού μ’ αυτή πλησιάζει τά 
μοντέλλα του. Μά τήν έκφραση αυτής τής 
συγκίνησης επιμένει νά τήν βάλει μέσα στή 
φόρμα του, νά τη στηρίξει γερά μ* αυτήν. 
Είναι σίγουρος πώς χωρίς τή δυναμική φόρμα 
δε μπορεί νά εκφραστεί, θά μείνει σάν πρό
θεση κι ό πιο βαθύς κραδασμός.

Είναι κρίμα πού όταν έγραφε τό βιβλίο 
καί μιλούσε γιά τά συγκεκριμένα έργα του 
δέ νοιάστηκε νά συμπληρώσει τή διήγηση 
καί μέ φωτογραφίες τους, πράμα πού θά μάς 
βοηθούσε αποφασιστικά νά παρακολουθήσου
με πληρέστερα τήν πορεία του. Καθώς τά 
έργα του βρίσκονται σπαρμένα έδώ κι έκεί,

στο ατελιέ του υπάρχουν περιορισμένα κι 
τά καλύτερα έργα του, κι ό ίδιος δεν διαθέτ 
κάν μιά συστηματική σειρά άπό φωτογραφίε 
έργων του, πού ν’ άντιπροσωπεύουν όλες τι 
φάσεις τής δουλειάς του, είμαστε ύποχρεωμέν 
νά περιοριστούμε σέ μερικά γενικά χαρο«τηρι 
στικά, πέρα άπ τις γενικές αρχές πού διά 
πουν όλο τό έργο του, όπως τις διοπιστώσα 
παραπάνω. Ό  καλλιτέχνης διατηρεί πάντ 
τό άδρά αρρενωπό κι εσωτερικό ϋφος του 
όλη τή δουλειά του. Τ ά  πλάνα του όμως, 
πρώτη τουλάχιστον περίοδό της, δεν είν 
έντονα. Τό  φώς τό χρησιμοποιεί μέτρια, π  
νά όμαλά, ήρεμα άπό τό ένα πλάνο στο ά 
λο. Μά κ’ έκεί όπου θά βρίσκαμε αυτή 
εξωτερική ήρεμία πάλι τό έμπειρο μάτι 
ανακαλύψει τή δυναμική εσωτερική δομή. 0  
φόρμες του είναι γεμάτες, σχεδιασμένες 
επιμέλεια. Δέν τού αρέσει νά χρησιμοπο 
τό κενό, έστω και μέ τον ενεργητικό τρέ 
πού τό έκαναν πολλοί εύρωπαίοι όμότε 
του. Οταν αργότερα σκάβει περισσότερο τι 
φόρμες του, πάλι δέν γίνεται βίαιος, κ 
τότε τήν εκφραστικότητα του τή στηρίζι 
στήν ισορροπία τής φιγούρας του, κι 
είναι γιά  τή γλυπτική του μιά δική του 
λά κλασσική άρετή. Στήνει τις φιγούρες τ  
άπλά καί στερεά, οώτονόητα φυσιολογικ 
Δέν άγοστά τΐς βίαιες κινήσεις, τά στριμέ 
μέλη, κι όμως δεν αφήνει ούτε ένα κομμό 
πού νά μήν τό ενεργοποιεί, όσο τού χρειάζ 
ται γιά νά δώσει ζωή στη φιγούρα του, 
έτσι νά σταθεί όπτλή κι ενεργητική. Ά π ό  κ 
βγαίνει μιά σπάνια συνοχή πού τυλίγει όλ 
κλήρο τό έργο του, ή πλαστική νομοτέλεια 
κάθε φιγούρα του. Δέν αντιμετωπίζει κ 
μέρος ξεμοναχιασμένο. Περνά μέ συνέπει 
άπ! τή :μιά φόρμα στήν άλλη. Δηλ. ή μι 
προκύπτει αναγκαστικά άπ’ τή διπλανή 
καί τό έργο όστοχτά ένότητα στο πλάσιμ 
καί στή διάθεση. Ό τα ν  δέν τό κάνει <χύτ 
όταν διαπιστώνει νά τού φεύγουν κομμάτι 
δέν έγινε άπό πρόθεση εκφραστική. Είναι 
πλά οί αδύνατες πλευρές τής δουλειάς τ

Ή  ίδια ή φύση τής δουλειάς τού Ά π ά ρ  
σέ υποχρεώνει στη μετριοπάθεια, δέν σου 
φήνει περιθώρια γιά καμιάν υπερβολή. Εΐ 
μιά δουλειά που σου έπιβάλεται μέ τή δύνα 
καί την απλότητά της, κρατημένη σ* ένα δ 
μο ίσιο, τίμιο, δοκιμασμένο. Δίνει την κά 
στιγμή, καθαρά καί ξάστερα, τά μέτρα τ  
επιτυχίας καί τής πτώσης της. Ερ γα σ ία  
τιμή, σεμνή, σίγουρη, δέν δημιουργεί πλ 
στότητες ούτε παρεξηγήσεις. Είναι μιά 
σπόζουσα μορφή μέσα στη νεοελληνική γ λ ιβ ε  
πτική.

Γ. ΠΕΤΡΗ
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Όταν κουβεντιάζει κανείς σαν φιλότεχνος 
σάν μαθητευόμενος καλλιτέχνης με τον Ά -  

Γάρτη, διαπιστώνει παραξενεμένος, μέ ττόσο 
τλά λόγια, μπορούμε να μιλάμε άκόμα καί 

ιά καίρια προβλήματα της Τέχνης. Κάποτε 
ιάλιστα αύτή ή έμμονη προσκόλληση τού Ά -  
τάρτη στην όπτλότητα τής κουβέντας, δίνει 

δεμένα την εντύπωση, πώς Θίγει τά μορφο- 
[ογικά προόλήματα, άποσυνδέοντάς τα όλό- 

άπό τίς αφετηρίες τού περιεχομένου
[ους.

Έτσι μιλώντας καί για  την εκφραστική 
:ιτουργία ένός έργου γλυπτικής άκόμα, ά- 

ύ̂ει με ακρίβεια καί προσοχή τή φόρμα 
(ου. Περιορίζει οττό ελάχιστο δυνατό, τήν 

ίψορά σέ άλλες αναγωγές. Ό  ίδιος έλεγε 
'ά, πώς πρέπει να αποφεύγουμε τίς έρ- 

ιηνευτικές συνταγές πού οδηγούν όχι σπά- 
|ια στή μεταφυσική.

«Τό έργο υπάρχει μέσα οστό τή φόρμα του 
|αι είναι έπικίνδυνο νά μιλάμε σέ νέους τε- 

Υΐά τίς προεκτάσεις τού έργου χωρίς 
δούιιε άπό πριν σωστά τή φόρμα του». 

Μιλώντας για τό σχέδιο στους σπουδα- 
ελεγε: «Πρώτα Θά μάθετε τό σι/νταχτικό 

αι τή γραμματική. Πλουτίστε τό λεξιλόγιο 
1ζ δουλειάς σας, για  να μπορείτε νά έκφρά- 

[ετ5 6τι θέλετε κάθε φορά».
έπαιρνε συχνά ό Τδιος τό χαρτί σχεδιά- 

3ντ?ζ άπό τήν άρχή ως τό τέλος, τή φιγού- 
α. Εται σάν είχες πιά παρακολουθήσει, όλην 

„ ΊΊ ν̂ πορεία τής δουλειάς, κοττανοού- 
^  ^^ερα μέ άνεση τίς διορθώσεις πού 
^  ,ττ®νω στό ξένο σχέδιο.

«Πρεπει νά γίνετε γεροί τεχνίτες — έπέμε-
αι>τό θά σάς προφυλάξει άπό τους 

[ισμους».
«Ναί μά είναι αυτό άρκετό — ρώτησε κά- 

τή δημιουργία μιάς τέχνης σύγ- 
ρ^'Ής καί ζωντανής;»

«Ναι καταλαβαίνω φοβόσαστε μήπως γ ί
νετε ρήτορες, άλλά που δέν θαχετε τί νά πεί
τε. Μά νά είσαοττε κοντά στή ζωή, δίπλα 
στους ανθρώπους, καί τά προβλήματά τους. 
Καί όταν χρειάζεται, νά πάτε πιο πέρα άπό 
μάς τούς παλαιούς, άλλά προσέξτε, ή ελευ
θερία πού σάς χορηγούν οι μοντέρνες σχο
λές, δέν είναι πάντα ουσιαστική. Καί καμιά 
φορά είναι ξένο ποενωφόρι που δέν πάει στό 
δικό σας σώμα».

’Αξίζει νά άναφέρουμε εδώ μιά ξενάγηση 
των σπουδαστών τής Σχολής, άπό τον Ά π ά ρ - 
τη στό Μουσείο τής Ολυμπίας. Δέν ήταν 
μιά συμπλήρωση καί άρχειοθέτηση γνώσεων, 
ούτε άκόμα μιά φιλολογική άναφορά, σέ τού
τα τά άριστουργήματα. 7 Ηταν ένα θερμό 
πλησίασμα, μιά σωστή τομή, άπό έναν τέ- 
χνίτη πού βλέπει τά πράγματα άπό μέσα.
Ταυτόχρονα πραγματοποιούσε δλες τίς ά- 
νοτχκαίες συνδέσεις, τού έργου, μέ τον πολι
τισμό πού το γέννησε, έτσι πού δέν κατέλη
γε ποτέ ή ερμηνεία του τεχνολογική. Τέλος 
όταν κάποιος στό εργαστήρι του ρωτά γιά  
τή δική του δουλειά άπαντά λακωνικά: «Προ
σπάθησα νά τά φτιάσω, μέ άγάπη, καί τι
μιότητα».

Έ κ εΐ σταματά κάθε άλλη έξήγηση, άπο- 
φεύγοντας τή δημοσιοποίηση τής συγκίνησής 
του. Άρχινά τότε άλλες ιστορίες γιά τό μον
τέλο τού έργου ή γιά  τό παλιό του έργαστή- 
ριο, άλλά ποτέ δέν σού μιλά γιά  τήν όποια 
συγκίνηση τού έργου του,νομίζει πώς αυτό 
είναι δική σου δουλειά.

"Ετσι πάντα ή συζήτηση μαζί του, συντε
λεί τα ι σέ ένα κλίμα γνήσιας οικειότητας με
στή άπό περιεχόμενο καί άνεπίχρηστη άπό 
συμβατικές παραινέσεις. Ξέρει νά μιλά απλά, 
σταράτα, άποφεύγοντας τίς χρηστομάθειες 
τής αισθητικής μόδας.
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Ή  γνωστή υπόθεση του σχολικού έγχειρί- 
διου («Ισ το ρ ία  Ρωμαϊκή και Μεσαιωνική από 
146 π .Χ  ως 1453 μ .Χ .») του κ. Κώστα 
Καλοκαιρινού, πέρασε στό τελευταίο τρίμηνο 
σέ μια φάση πολύ ενδιαφέρουσα: Άποκλύ- 
πτει ή φάση αυτή πολύ καθαρά ποιες δυνά
μεις άναχίνησαν την υπόθεση αυτή, ποιες ή
ταν από τήν αρχή οί προθέσεις τους και 
ποιά ή ταχτική τους. Προπαντός δεν αφήνει 
τώρα πιά καμιά αμφιβολία ότι οί δυνάμεις 
πού πραγματοποίησαν τήν -πολιτική εκτροπή 
τό περασμένο καλοκαίρι κ' έκεΐνες πού από 
τότε επιδιώκουν τήν έκτροπή της χώρας μας 
από το δρόμο πού -πήρε προς τήν ανακαί
νιση τής παιδείας, συνεργάστηκαν πολύ στε
νά, έπίμονα καί με σχέδιο. Συγχρόνως, όμως, 
γίνεται φανερό από τή φάση αυτή πόσο αδί
σταχτοι είναι οί άνθρωποι τού πνευματικού 
σκοταδισμού στις μεθόδους τους όταν αγω
νίζονται να κρατήσουν τό λαό κάτω από τον 
έλεγχό τους.

"Οπως είναι γνωστό, από τήν πρώτη μέ
ρα πού κυκλοφόρησε αυτό τό βιβλίο —  πρώ
το δεκαήμερο τοΰ Σεπτέμβρη 1965 —  Αντι
μετώπισε μιά οργανωμένη έχθρότητα καί πο
λεμική. Καί μάλιστα —  γιά  νά Ακριβολογή- 
σουμε —  πολεμήθηκε μέ μιά απίθανη εμπά
θεια, πριν νά γίνει γνωστό τό περιεχόμενό του. 
Αυτό δεν είναι μιά παραδοξολογία, αλλά 
μιά άπ’ τίς πολλές πραγματικότητες πού 
μάς συνήθισε ή μεταϊουλιανή κατάσταση. Δη
λαδή οί σύγχρονοι πνευματικοί Ήρώδηδες ε
πιδιώξανε νά τό εξοντώσουν, δχι μόνο νιό
βγαλτο καί ελκυστικό όπως ήταν μέσα στίς 
σάκκες των μαθητών, άλλά νά τό «πολτο
ποιήσουν» πριν νά βγεϊ στό φώς τής δημο
σιότητας άπό τίς Αποθήκες τοΰ Ο .Ε .Δ .Β . 
Μετά τήν Αποτυχία της Απόπειρας αυτής 
μπήκε σέ έφαρμογή τό άλλο μέρος τοΰ σχε
δίου: ν’ Αποδειχτεί πώς είναι έπιστημσνικά 
επιλήψιμο, παιδαγωγικά έπιζήμιο και έθνικα 
έπικίνδυνο. Γιά νά τό έπιτύχουν οώτό χρειά
στηκε νά κινητοποιηθούν όλες οί διαθέσιμες 
άντιπροοδευτικές εφεδρείες τού τόπου μας σέ

τόση ποσότητα και ένταση ώστε αυτό 
μόνο τό γεγονός μιας τέτοιας κινητοποί 
γιά τήν έκπόρθηση ένός μεταβατικού σχ 
κοΰ εγχειρίδιου είναι Αρκετό γιά  νά π 
τον καθένα ότι τό βιβλιαράκι αυτό δέν 
ό Αληθινός στόχος τής έκστρατείας τ  
άλλά μονάχα τό Αθώο θύμα πού θά 
εξασφάλιζε ένα Απαραίτητο γιά τά σ 
τους πρόσχημα.

Παρακολουθήσαμε μέ πολλή προσοχή 
περίεργη αύτή επιστράτευση καί είδαμε 
μπαίνουν στον Αγώνα ανώνυμα, γνωστοί 
θεωρητές τής Θεολογίας καί μέλη τού π 
Άνωτάτου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, 
νυμογράφοι καθηγητές πανεπιστημίων, νά 
χνονται βροχηδόν Ανώνυμα καί επώνυμα 
μοσιογραφικά πυρά Από επίσημες στήλες 
ήμερήσιου καί περιοδικού τύπου καί σάνν 
ποκορύφωση αυτής τής εκπληκτικής δρα 
ριότητας νά κατεβαίνει στή μάχη ή Φι 
φική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών 
ένα έξαλλο μένος καί ή Σύγκλητος νά 
επικροτεί μέ έπίσημη Ανακοίνωση γιά  
εθνοσωτήρια αυτή επέμβασή της.

Επιδιώχτηκε μέ όλο αυτό τό θόρυβο 
δημιουργηθεΐ ή έντύπωση πώς τό βιβλίο α 
ήταν ένας ύπουλος Δούρειος ίππος πού 
άπό τις σελίδες του μέ τήν παραπλανητική 
λαισθησία τους Απεργάζονταν τον όλεθρο 
έθνους καί Απάνω στήν κρίσιμη στιγμή 
άγρυπνοι ταγοί Αρματώθηκαν γιά  νά τό 
φεντέψουν.

Βέβαια χάρη στήν έγκαιρη αντίδραση 
δημοκρατικού τύπου ή κοινή γνώμη δέν έ 
σιάατηκε καί δέν Αλλοιώθηκε ή εύπιστία 
Ή  πιο φωτισμένη μερίδα της, ό πνευματι 
κόσμος γενικά καί ό έκπαιδευτικός είδ 
καί πιο μαχητικά Απ’ όλους ή φοιτητική 
λαία, προστάτεψαν τόσο θετικά τό 6ι6 
αυτό, ώστε τά βέλη τής έπίθεσης, κ* ίδ 
τέρα αυτά πού ξαπόλυσαν οί φωστήρες 
Φιλοσοφικής Σχολής γύρισαν κατά πάνω 
καί στό τέλος αυτοί οί ίδιοι άποδείχτη 
όχι μόνο κακόβουλοι καί συκοφάντες,



αι σ’ όλη την έκταση του θέματος αμαθείς 
Ή  υπεράσπιση αύτή μέσα στην ηθική κρί- 

τ) πού μαστίζει την ήγεσία μας τον τελευ- 
αιο καιρό ήτσν ένα γεγονός πολύ παρήγορο 
α? πολύ χρήσιμο. Παρήγορο γιατί ήταν μιά 
μαδική επίθεση του προοδευτικού κόσμου, 

αυθόρμητη και άνοργάνωτη πού μαρτυρούσε 
ιά συγκινητική ήθική έγρήγορση. Ιδιαίτερα 
ξίζει να μνημονευτούν οί συζητήσεις πού 
γιναν για τό ζήτημα αυτό στο τριήμερο 
,^μπόσιο το ύ 'Αθηναϊκού Τεχνολογικού Ί ν -  
Ίτούτου ( 1 5 - 1 7  Νοέμβρη 1965) με θερμό 

πέρμαχο τού βιβλίου και δικαιοκρίτη συγ- 
ρόνως τον καθηγητή της 'Αρχαίας Ίσ τ ο - 
ίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Μ. 
ακελλσρίου. Επίσης ή δημόσια συζήτηση 
ού όργάνωσε ό σύλλογος τών φοιτητών τής 
ιλοσοφικής Σχολής 'Αθηνών «Πλάτων» (17 
κεμβρίου 1965) με συνέπεια να φρενιά- 

ουν άπό την οργή οί καθηγητές τους και 
α φτάσει τό ζήτημα ώς τό πειθαρχικό συμ- 

ύλιο και ώς τό πεζοδρόμιο τών προπυλαίων 
που χύθηκε ακόμη και αίμα.

Ή τα ν  δμως και χρήσιμο γεγονός γιατί 
υπουργός τής Παιδείας κ. Σ τ . ’Αλλαμανής, 

πως είναι γνωστό, έκανε δυο ένέργειες ήθι- 
ής ευτέλειας: πρώτον, έβαλε την υπογραφή 
ου κάτω από τή διαταγή πού ανακαλούσε 
ό βιβλίο από την κυκλοφορία άν καί στο 
:επτικό της τό έγκωμιάζει για  τίς άρετές του.

τον τρόπο GCUT0 άναδε ι κνυόταν πρώτου 6α- 
μού συνένοχος τών σκοταδιστών, άφού τούς 
ξιοποιούσε πέρα για  πέρα τό σάλο πού 
ημιούργησαν καί τούς χάριζε τό στεφάνι τής 
(ης στον πρώτο γύρο τής έπίθεσής τους. 
:ύτερο καί χειρότερο, για νά έξασφαλίσει 

διάβλητο κύρος στην υπογραφή του καί ά- 
•ία στούς μεγαλόσχημους έπικριτές μέ 

ητή έντολή του φίμωσε τον καθαυτό κατη- 
ορουμενο, τό Παιδαγωγικό ’ Ινστιτούτο, ά- 
αγορεύοντάς του νά άρθρογραφήσει δημόσια 
αι να υπερασπίσει τό έπιστημονικό του ά- 
ιωμα* τοΰ άφαίρεσε δηλαδή τό νόμιμο δι- 
αίωμα άμυνας πού θά τό ασκούσε μέ μιά 
υκολη ανασκευή τών άστήριχτών κατηγοριών 
ου στήριξαν την υπουργική άποτγόρευση τής 
υκλοφορίας. Γ ι’ αυτό ή περιφρούρηση τής 

ιστημονικής άλήθειας, τής παιδαγωγικής 
ρθότητας καί τού κοώώς νοουμένου έθνικού 
Ρανηματισμού τών παιδιών άφέθηκε... στον 
οσριωτισμό καί τήν ήθική ευαισθησία του 
Ροοδευτικου κόσμου.

, 9 στόσ°, ή πρώτη φάση τής έπιχείρησης 
ΙΙσυτΠς εληξε μέ τή νίκη τών έχθρών τής με- 

^ρρύθμισης. Τό  βιβλίο άποσύρθηκε καί στη 
εση του ό ίδιος ό υπουργός πού τό εΤχε 
ητα χαρακτηρίσει σάν τό καλύτερο άπό 

7^ προηγούμενα, έπέβαλε τό χειρότερο άπ' 
^α, τήν «Ισ το ρ ία  τών Μέσων Χρόνων» τής 
αλ. Βουραζέλη -  Μαρινάκου παρόλο πού α ) 

άνταποκρίνεται ή ύλη του στό Νέο Ά ν α - 
υτικό Πρόγραμμα, β) δέν άνταποκρίνεται 

διανοητικότητα τών παιδιών της Β ' Γυ
μνασίου άφοΰ γράφτηκε γιά  παιδιά δυο χρό- 
νια μεγαλύτερα, γ )  έπί δεκαπέντε χρόνια

προκαλεϊ τήν όργή τών καθηγητών καί τών 
μαθητών έξ αιτίας τής αφάνταστης προχει
ρότητας του καί δ) πρόκειται νά πληρώσουν 
οί γονεϊς τούς σπασμωδικούς συμβιβασμούς 
τοΰ κ. υπουργού τής Παιδείας μέ τήν πρόσ
θετη δαπάνη για τήν άγορά ενός έπί πλέον 
βιβλίου.

"Υστερα άπό τά πιο πάνω καί άφού τώρα 
πιά ό σχετικός θόρυβος καταλάγιασε αισθη
τά, θά μπορούσε εύκολα νά ρωτήσει κανείς: 
Ποιος ήταν ό πραγματικός στόχος πού σημά
δεψαν ευθύς έξ άρχής οί πολέμιοι τού βιβλίου 
οτυτοΰ; καί μετά τό θρίαμβό τους ποιό είναι 
τό γέρας;

Τήν άπάντηση στό ερώτημα οτύτό τή δί
νουν απροσχημάτιστα πιά τώρα στή δεύτερη 
φάση οί ίδιοι οί άνθρωποι τού σκοταδισμού. 
Μέσα στό τρίμηνο πού πέρασε (Δεκέμβρης -  
Γενάρης -  Φλεβάρης), άπό τίς στήλες τού δε
ξιού τύπου καί προπαντός τού πιο έγκυρου 
εκπροσώπου του, τής «Καθημερινής», ζητή
θηκαν άστικές καί ποινικές ευθύνες άπό τό 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο γιά  τήν έγκριση καί 
κυκλοφορία τού βιβλίου αυτού καί άπό τή 
στιγμή πού πραγματικά κατόρθωσαν νά ά- 
ναθέσουν στον άντεισαγγελέα Αθηνών κ. Σπυ- 
ρόπουλο τή σχετική προεισαγωγική έξέταση 
τοΰ ζητήματος πύκνωσαν άλλεπάλληλα καί 
οργίλα τά σχόλια τής έφημερίδας αυτής καί 
ζητούσαν άρον -  άρον νά καθίσουν στό εδώ
λιο τού κατηγορουμένου, καί μάλιστα μέ κα
τηγορία ποινικής ένοχης, επιστημονικά άνα- 
πολόγητο τό ανώτατο αυτό συλλογικό όρ
γανο τής Εκπαίδευσης. Παραθέτουμε δείγμα
τα: Μέ τίτλο « Έ π ί  τέλους!» «έτσι θά μάθω- 
μεν ποίος ακριβώς πταίει καί ποιος πρέπει 
ν’ άποζημιώση τό δημόσιον» («Καθημερινή» 
24-1-66). Μέ τίτλο « Έ ν  άναμονή» «...δέν 
άνεκοινώθη άκόμη έάν ήσκήθη καί ή άστική 
καί ποινική άγωγή έναντίον έκείνων οί όποιοι 
παρανόμως έθεσαν είς κυκλοφορίαν τό άπο- 
συρθέν βιβλίον... Άναμένομεν λοιπόν τήν ά- 
νακοίνωσιν...». Καί άπό άλλη πηγή «...ποιος 
θά άποζημιώση τούς γονείς διά τήν περιττήν 
δαπάνην είς τήν όποίαν υπεβλήθησαν υπό τού 
Υπουργείου Παιδείας;... Καί τρίτον καί σπου- 
δαιότερον: Κυρώσεις δι* όλα αυτά δέν θά
υπάρξουν;» (Θ. Παπακωνσταντίνου —  Ή  πε
ριπέτεια τής « ‘ Ιστορίας» —  « ‘Ελληνικά θέ
ματος Δεκέμβριος 1965, σελ. 533 - 534).

Ξεχωριστό δμως ρόλο άνέλαβε στή δεύτε
ρη φάση αύτή ό προκαθήμενος τού άντιμε- 
ταρρυθμιστικού Ιερατείου ό κ. Κ. Γεωργου- 
λης. Σ ’ όλη τήν πρώτη φάση τό πυροβολείο 
του άπό τίς στήλες της «Καθημερινής» σι- 
γούσε σκόπιμα στό ζήτημα αύτό γιατί τό 
σχέδιο πρόβλεπε τότε μόνο δράση τών πανε
πιστημιακών διδασκάλων τών Αθηνών γιά  νά 
ξετιναχτεί έπιστημσνικά τό βιβλίο καί νά 
άνακληθεΐ άπό τήν κυκλοφορία. Μόλις αύτό 
κατορθώθηκε ήρθε ή ώρα του κ. Κ. Γεωργού
λη. Δίχως αίδω καί προστχήματα άρχισε νά 
υποστηρίζει δτι «εΤναι καιρός νά πεισθή ή 
Κυβέρνησις δτι τό πρώτον μέτρον διά τήν 
άνασυνταξιν τής Έκπαιδεύσεως καί διά τήν



απαλλαγήν της άπό την ύποδούλωσιν εις το 
Λαϊκόν Μέτωπσν είναι ή άμεσος δΓ ειδικού 
νόμου κατάργησις του Παιδαγωγικού Ιν σ τ ι
τούτου. Είναι καιρός να έπανέλθωμεν εις τον 
ύπό τού Έ λ . Βενιζέλου Ιδρυθέντα θεσμόν τού 
Εκπαιδευτικού Συμβουλίου» («Καθημερινή» 
17-1-66). Και για  να στηρίξει αυτή τη φω- 
τεινή του άξίωση προβάλλει μόνο δυο έπι- 
χειρήματα: τό ένα είναι ή επιλογή των Ε π ι 
θεωρητών πού δεν άνταποκρίνέται στις επι
θυμίες του. Τό  άλλο «...και χειρότερον είναι 
ότι δυο έκ των έγκριθέντων βιβλίων άπεδεί- 
χθη δτι ήταν άκοπάλληλα να δοθούν είς χεΐ- 
ρας των Ελλήνων μαθητών. Έ κ  τούτων ή 
«Ισ το ρ ία  της Β ' Γυμνασιακής τάξεως έθεω- 
ρήθη δτι δεν ήταν πρόσφορον νά έξυπηρετή- 
ση τον εθνικόν φρονηματισμόν τών μαθητών».

Σέ λίγες μέρες με την ευκαιρία τής εορ
τής τών Τριών Ιεραρχών ξανάρχεται με πε
ρισσότερη ίταμότητα στις προθέσεις του που 
τις συνοδεύει τώρα και με τό μονότονο τρο- 
πάρι τού κινδυνεύοντος ελληνοχριστιανικού πο
λιτισμού. «...Κατά τάς άρχάς τού παρόντος 
σχολικού έτους είς τό έγχειρίδιον τής Ισ τ ο 
ρίας τοΰ Β ' Γυμνασίου υπό την καθοδήγησ:ν 
τού μεταρρυθμιστικού συγκροτήματος ό συγ- 
γραψεύς ήρκέσθη νά μνημονεύση απλώς τά 
ονόματα τών τριών Ιεραρχών χωρίς νά προ- 
χωρήση εις την έπιβαλλομένην διά φρονημα- 
τιστικούς λόγους άνάπτυξιν τής πολυπλεύρου 
δράσεώς των, ήτις τόσον στενώς συνδέεται 
μέ τά ελληνοχριστιανικά Ιδεώδη κλπ. κλπ... 
δεν εΤδομεν δέ νά έπιβάλη (ό κ. Υπουργός 
τής Παιδείας) είς τους υπευθύνους διά τό 
άνεπίτρεπτον τούτο ατόπημα δπερ έπροξέ- 
νησεν δχι μόνον ηθικήν άλλά καί υλικήν ζη
μίαν κλπ. κλπ... "Έναντι μιας τοιαύτης δια
στροφής τής εθνικής μας ιστορίας επιβάλλε
ται είς τήν Κυβέρνησιν, έάν είλικρινώς ποθή 
τήν άναοτήλωσιν τής έλληνικής Ιδεολογίας νά 
άπαλλάξη τήν έκπαίδευσιν από τό πολυκέ- 
φαλον μεγαθήριον τό έγκαθιδρυθέν είς την 
άνωτάτην τής παιδείας ήγετικήν σκοπιάν μέ 
τον ευπρεπή τίτλον «Παιδαγωγικόν Ίν σ τ ι- 
τοΰτον» («Καθημερινή» 6 -2 -6 6 ). Μ’ άλλα λό
για γίνεται σύσταση στήν κυβέρνηση νά «ά - 
ναστηλώσει τήν ελληνική Ιδεολογίοτ» γκρεμί
ζοντας πέτρα -  πέτρα δλο τό οικοδόμημα τής 
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης άρχίζοντας «άπό 
τήν ήγετικήν σκοπιάν», τό Παιδαγωγικό Ι ν 
στιτούτο, πού έγκρίνοντας τέτοια βιβλία κα
θιστά επικίνδυνη τήν παρουσία καί δράση του.

Τό  δτι τό αποτέλεσμα που έπιδιώκουν δεν 
έρχεται γρήγορα, τούς παρασύρει σ’ ένα 
φαιδρό έκνευρισμό* ειδικά τούς ένοχλεΐ ή 
επιμονή τών δύο άνωτάτων στελεχών τού 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τού προέδρου και 
άντιπροέδρου νά παραμένουν στή θέση τους 
καί νά μή παραιτούνται. Νά πώς ό Ιδιος ό Κ. 
Γεωργούλης σέ άλλο άρθρο του έκφράζει τή 
σχετική ψυχολογική του διάθεση: «...άλλ* εκ
τός τών διδακτικών βιβλίων έδωκε μέ τα δύο 
άποδοκιμασθέντα βιβλία τό πεντηκοντακέφα- 
λον μεγαθήριον, δείγμοττα τών διαθέσεων του 
καί τών Ικανοτήτων του. ’Απορούμε δέ πώς

οί δύο καθηγηταϊ τής Άνωτάτης Έκπαιί 
σεως, οί άποτελούντες τό Προεδρεΐον τού 
θέντος Μεγαθηρίου, δεν είχον μέχρι τουδε 
ευαισθησίαν νά αποχωρήσουν έκεΐθεν οίι 
θελώς. Δεν είναι άπίθανον νά έχουν λ< 
τήν έντολήν "νά κρατήσουν τά πόστα τ< 
μέ κάθε θυσίαν τής αξιοπρέπειας των» («| 
θημερινή» 20-2-66).

Από τά πιο πάνω φαίνεται πολύ κα( 
πώς βρισκόμαστε μπροστά σέ πλήρη έξι 
ξη τής δεύτερης φάσης τής θλιβερής, 
καί εξοργιστικής αυτής υπόθεσης. Έσήμ< 
δηλαδή ή ώρα νά δρέψει τούς καρπούς 
έντιμου πνευμοΓΓίκου μόχθου του ό σκοτειι 
κόσμος πού αγωνίστηκε νά διασύρει τό 
βλίο αυτό καί τό συγγραφέα του καί νά 
πράξει άπό τήν κυβέρνηση τής πολιτικήι 
νωμαλίας τό τίμημα πού αξιώνει: τήν κ< 
γηση τού Παιδοτγωγικού Ινστιτούτου, τοΰ 
γάνου δηλαδή έκείνου πού πρόλαβε καί κ< 
χυρώθηκε νομοθετικά πριν άπ* τον Ίού] 
τοΰ 1965 καί έτσι μπορεί νά προστατ* 
ακόμη τις δημοκρατικές κατακτήσεις 
τομέα τής εκπαιδευτικής αναγέννησης. 
γ Γ  ocuTo Ισα -  Ισα εΐναι καρφί στό μάτι 
εχθρών τής παιδείας.

Τό συμπέρασμα αυτό βγαίνει πολύ 
Καί είναι έκτος άμφιβολίας ή διαπίστάχτη 
τό βιβλίο τής Β ' Γυμνασίου τού κ. Κώ 
Καλοκαιρινού ήταν ή άκρη τής κλωστής ποί 
πρεπε νά πιάσουν γιά νά αρχίσουν τό 
λωμα τοΰ μεταρρυθμιστικού έργου πού 
τελέστηκε.

Τον κυνικό μακιαβελισμό πού χα| 
ρισε τις ένέργειές τους γιά νά τό πετϋ: 
αυτό τό ομολογούν πιά απερίφραστα οί 
λιτικοί κύκλοι πού κοττευθύνανε τήν έκι 
τεία αυτή. Έ τ σ ι  ή εφημερίδα «Ε σ τ ία »  κι 
γνωστό τώρα δτι γιά  τό βιβλίο αυτό 
λήθηκε καί... κυβερνητική κρίση! «Τό  
βλίον τής ‘ Ιστορίας —  άντεθνικόν καί 
ελληνικόν έν πολλοϊς —  τό έγκατέλειι 
Κυβέρνησις μόνον δταν παρέστη ανάγκη 
τήν άπειλήσουν οι προοδευτικοί δτι Θ’ 
σύρουν τήν έμπιστοούνην των» [«Ε σ τ ία »  
2)66]. Δηλαδή ή άποσύρεις τό βιβλίο 
τήν κυκλοφορία ή άποσύρουμε τήν έμπιι 
σύνη μας καί πέφτει ή Κυβέρνηση. Μέ 
ανερυθρίαστη αυτή ομολογία άποκαλυπτ* 
τώρα που στηριζόταν ή έφη μερίδα «Ή μ έ( 
δταν, λίγες μέρες πριν άνακοινώσει ό κ. 
Ά λ λ α  μανής τήν άπόφαση τής άνάκλησης 
διέψευδε κατηγορηματικά τις φήμες δτι 
τό κάνη αυτό, τόν διαβεβαίωνε πιο κοπηγι 
μοττικά έκείνη δτι θά ένεργήσει όπωσδήπι 
δπως ακριβώς ένήργησε κι άς μήν κοκοι 
ται.

Είναι λοιπόν άναμφισβήτητο δτι έπιχειι 
θηκε έναντίον τοΰ βιβλίου αυτού μιά κι 
σχεδιασμένη σκευωρία μέ κύριο δπλο τή δι̂  
βολή. ‘"Ομως ή διαβολή, είναι γνωστό, 
δταν ακόμη φύγη άπό κεΐ πού κόλησε, άφι 
τό κεντρί της, τήν άμφιβολία. Είναι δηλαδ 
πολύ Φυσικό νά υποθέσει κοτνένας δτι Τι 
στό ζήτημα αυτό τό Παιδαγωγικό Ίνστιτ<



το μ* δλες τίς άγαθές του προθέσεις, άναγ- 
κασμένο άπό την έλλειψη χρόνου, έπεσε έξω 
και έδωσε την έγκριση του σ ’ ένα βιβλίο με 
σοβαρά πράγματι ελαττώματα.

Τό ενδεχόμενο αυτό καθιστά αναγκαία μια 
κριτική έπισκόπηση στο σύνολο της « Ισ τ ο 
ρίας Ρωμαϊκής και Μεσαιωνικής» του κ. Κώ- 
στα Καλοκαιρινού. Καί για  ένα άλλο λόγο 
όμως χρειάζεται να γίνει αυτό. "Ο ,τι ως τώρα 
γράφτηκε για τό βιβλίο αυτό γράφτηκε ή 
άπό έχθοούς ή άπό φίλους του. "Η ήταν έχ- 
θρική πολεμική πού σφυροκοπούσε όρισμένα 
χωρία του βιβλίου για  νά βγάλει χρήσιμο 
υλικό για τούς σκοπούς της ή ήταν φιλική 
αντιπολεμική πού άπσκαθιστούσε τό κύρος 
του στα ϊδια όμως χωρία. Δεν εΤναι λοιπόν 
υπερβολή τό ότι, ενώ τόσα γράφτηκαν για 
τό βιβλίο αυτό, δεν γράφτηκε άκόμα μια 
κριτική του.

Οί παρακάτω κρίσεις άποβλέπουν νά κα- 
λύψουν πρόχειρα τό κενό αύτό:

1. Κάθε σχολικό έγχειρίδιο καί μάλιστα 
τής Ιστορίας, προορίζεται νά υπηρετήσει τις 
παιδευτικές προθέσεις μιας βρισμένης χώρας 
πού άσκεϊ ένσυνείδητα μιά καλώς νοούμενη 
Εθνική Αγωγή Φορέας καί διερμηνευτής της 
είναι ή πολιτική εξουσία. ΕΤναι δηλαδή τό 
διδαχτικό βιβλίο έπίσημο δργανο μάθησης 
καί άγωγής καί γ Γ  αυτό τό εκδίδει ό κρα
τικός έχδοτικός οργανισμός (Ο .Ε .Δ .Β .) .  Στήν 
περίπτωση τής Ιστορίας τής Β ' Γυμνασίου 
τήν επιστημονική καί παιδοτγωγική κύρωση 
τού περιεχομένου τήν έδωσε ένα ανώτατο συλ
λογικό δργανο, τό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
καί τήν πολιτική ευθύνη τήν είχε μιά λαο
πρόβλητη κυβέρνηση μέ άκλόνητο κοινοβου
λευτικό κύρος.

Άπ* όσο ξέρουμε ώς τώρα ούτε οί δημό
σιοι άνδρες πού εΐχαν τότε τήν πολιτική εύ- 
θύντ» τών υποθέσεων τής παιδείας ούτε οί 
άρμόδιοι τού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ά- 
νσκάλεσαν την πολιτική καί τήν έπιστημονι- 
ϊ<ή κύρωση τους άπό τό βιβλίο αυτό. Ε π ο 
μένως άπό πουθενά δεν έγινε παραδεχτό πώς 
επικράτησε στην έγκρισή του έπιπολαιότη- 
τα. Τό έγχειρίδιο λοιπόν αυτό έξακολουθεϊ καί 
τωρα πού βρίσκεται στήν παρανομία να έκ- 
ψράζει έπιστημονικά, παιδαγωγικά καί έθνι- 
κα τό Παιδοτ/ωγικό ’ Ινστιτούτο καί τήν "Έ 
νωση Κέντρου. Αυτό έπιβεβαιώνεται καί πιο 
έτη σήμα άπό δυο τελευταία άρθρα, τό ένα 
^ης κ. "Έλλης Γιωτοπούλου -  Σισιλιάνου, παρ- 
εδρου του Παιδοτγωγικού ’ Ινστιτούτου πού 
αποτελεί μιά άποστομωτική άνασκευή σ' δλη 
ynv έπιστημονικοφανή έπιχειρηματολογία τών 
εχθρών τού βιβλίου ( Ή  άλήθεια γύρω άπό 
τδ βιβλίο τής Ιστορίας τού κ. Κ. Καλοκαι
ρινού —  «Ταχυδρόμος» 12 Φεβρουάριου 
1966) καί τό άλλο τού τότε Γενικού Γραμ
ματέα τού ‘Υπουργείου Παιδείας κ. Εύαγ. 
Παπανούτσου (Τ ά  άπροσδιόνυσα τής πνευ
ματικής «ήγεσίας» μας —  «Βήμα 24.2.66). 
Και στά δύο αυτά άρθρα δεν βρήκαμε ούτε 
•χνος παραδοχής τής άντίληψης ότι τό βιβλίο 
συτ° τροδίνει ή παρερμηνεύει τις προθέσεις

τής τότε ήγεσίσ.ς τού Υπουργείου Παιδείας
2. Μελετήσαμε μέ πολλή προσοχή τό βι

βλίο αύτό γιά νά δώσουμε άπάντηση στο ε
ρώτημα γιατί οί προστάτες καί θιασώτες του 
επιμένουν ακόμη νά τό υιοθετούν καί νά τό 
έγκωμιάζουν. Ά π ό  τή μελέτη μας καταλή
ξαμε στίς πάρα κάτω παροπηρήσεις πού γιά 
ευκολία τίς χωρίζουμε σέ α ) ε π ι σ τ η μ ο 
ν ι κ έ ς ,  6)  μ ε θ ο δ ο λ ο γ ι κ έ ς ,  π α ι δ α 
γ ω γ ι κ έ ς  καί γ )  έ θ ν ι κ ο ΰ  χ α ρ α χ τ ή
ρα.

3.  ’ Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ έ ς  π α ρ α 
τ η ρ ή σ ε ι ς .  Τ ό  βιβλίο έχει προσόντα ου
σιαστικά καί μοναδικά στήν ιστορία τών έλ- 
ληνικών εγχειριδίων. Υπογραμμίζομε τό γε
γονός ότι, παρόλο πού επιστρατεύτηκε σύσ
σωμη ή Φιλοσοφική Σχολή καί άμεσα ή έμμε
σα τροφοδότησε τον τύπο μέ λογής -  λογής 
«παρατηρήματα» καί παρόλο πού τήν πρώτη 
μπαταριά τήν έριξε ό Τδιος ό Βυζαντινολόγος 
τού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δ. Ζακυθηνός, 
δέ βρέθηκε στο βιβλίο κανένα άναντίρρητο 
επιστημονικό λάθος. Ελά χιστα  καί άνάξια 
λόγου ήταν όσα έπιχειρήθηκε νά προβληθούν 
σάν καθαρά έπιστημονικά λάθη άλλά κι αυ
τά μόλις διοττυπώθηκαν ζημίωσαν τούς επι
κριτές κι όχι τό βιβλίο γιατί άπό παντού ά- 
κούστηκε άντίλογος μέ σοβαρά επιχειρήμα
τα. Επειδή δεν έγινε δυνατόν νά έπισημαν- 
θούν έπιστημονικά λάθη, ή πολεμική περιορί
στηκε κυρίως μέσα στό οευστό καί άμφίβο- 
λο χώρο τής ερμηνείας διαφόρων φαινομένων 
π.χ. τής βυζαντινής φεουδαρχίας, τής κοινό
τητας «χωρίου», τής έξωτερικής πολιτικής 
τών Κομνηνών, τού ιστορικού προσδιορισμού 
τής περιόδου 1204-  1453 κ.ά. Καί στά προ
βλήματα αυτά οί επικριτές δέ δίστασαν νά 
διακηρύξουν πώς έπρεπε νά προκριθούν οί 
δικές τους έρμηνεΤες.

Ό  θόρυβος όμως δέν έπέτρεψε νά προσε
χτεί ότι τό έγχειρίδιο αύτό ήταν έπιστημονι
κά όχι μόνο ένα πολύ σκληρό καρύδι γιά  
τούς άντίπαλούς του, άλλά εΐχε καί μιά πλή
ρη ενημέρωση μέ τίς σύγχρονες κυρωμένες 
έπιοτημονικές άπόψεις. Αύτό κανένας άπό 
τούς σφοδρούς πολέμιούς του δέν τό άρνήθη- 
κε. ΕΤναι πολλά τά σημεία πού ό συγγρα
φέας εΤχε τήν ευκαιρία νά δείξει τή φιλοτι
μία καί τίς ίκανότητές του. Επεξεργάζεται 
γιά  πρώτη φορά σέ διδαχτικό βιβλίο καί μά
λιστα γιά παιδιά 1 3 - 1 4  χοόνων μερικά άπό 
τά σπουδαιότερα προβλήματα τής παγκό
σμιας Ιστορίας όπως εΤναι π.χ. ή πτώση τής 
Ρωμαϊκής δημοκρατίας καί ή διαμόρφωση τοΰ 
Principatus μέ τόν Όκταβιανό πού ή έδραίω- 
ση καί ή παροτκμή του στίς άρχές τού 3ου 
αιώνα μ.Χ. έτοίμασε τίς συνθήκες γιά  τήν 
έξάπλωση καί τό θρίαμβο τού Χριστιανισμού. 
Πεοι γράφεται πολύ γλαφυρά καί όρθά ή βα
θιά κρίση τού Ρωμαϊκού κράτους στον 3ο 
αί. καί οί μετασχηματισμοί τού Principatus 
σέ Dominatus άπό τούς Μλλυρούς αύτοκρά- 
τορες ώς τον Μ. Κωνσταντίνο, τών έλεύθερων 
άγροτών καί δούλων σέ κολόνους, τούς προ- 
δουλοπάροικους, μέ έπάνοδο στήν πρωτογενή



οικονομική ζωή και επικράτηση τών πρώτων 
μορφών τής μεσαιωνικής ζωής. Σ ’ δλη αυτή 
τή γόνιμη σέ μεταλλαγές περίοδο χρησιμο
ποιήθηκαν πολύ δημιουργικά τα καλύτερα 
ξένα κλασσικά βοηθήματα Finley -  Gibbon 
F e r r e r o - L o t  κ.ά.) ως τό δικό μας Κ. *Ά- 
μαντο. Από κεΐ κι υστέρα, προχωρώντας, ό
πως εύκολα διαπιστώνεται, μέ όδηγό τον 
B u rry  (γιά τήν πρωτοβυζαντινή εποχή ώς τό 
610 μ.Χ.) ,  τόν Vasiliev, τόν Runciman, τόν 
Brehier, τόν Ostrogorski και άκόμη τόν 
ίδιο τόν κ. Δ. Ζακυθηνό καταχώρησε τις πιο 
σύγχρονες και κοινά παραδεχτές απόψεις σε 
θέματα σάν τά πάρα κάτω:

1) Μετασχηματισμός του Ρωμαϊκού κρά
τους σε βυζαντινό μέ τήν τελική κατίσχυση 
του ελληνικού στοιχείου στο χώρο τής 'Α 
νατολής και τήν Ικανότητά του ν’ άποφύγει 
τόν κίνδυνο τής γερμανικής διείσδυσης που 
δεν ΑπέΦυγε ή Δύση, 2 ) ή ορθή έρμηνεία 
τής οικουμενικής πολιτικής του Ιουστινια
νού. 3 ) ή ένδυνάμωση του έλληνικοΰ παρά
γοντα από τά χρόνια του αυτοκράτορα Η 
ράκλειου κι ύστερα μ* ένα ταυτόχρονο βύθι
σμα τού Βυζάντιου σε  μιά βαθιά πνευματική 
νάρκη γνήσιου Μεσαιωνικού χαραχτήρα (650 - 
850),  4)  ή ανακοπή τής ανάπτυξης τής με
γάλης ιδιοκτησίας μέ τό μοναδικό βυζαντινό 
φαινόμενο τής εμφάνισης καί έδραίωσης τής 
μικρής ιδιοκτησίας (7ος-  11ος αιώνας) μέ 
τήν βυζαντινή κοινότητα τής κώμης ή τού 
χωρίου, 5) ή έκθεση καί έρμηνεία τής είκο- 
νομσχικής κρίσης, σύμφωνα μέ τίς απόψεις 
του Ostrogorski που τίς άποδέχονται πιά 
κι οί πανεπιστημιακές έδρες, 6 ) ή προβολή 
τής εποχής τού Μιχαήλ τού Γ '  ( 8 4 2 - 8 6 7 )  
σάν εποχής πνευματικής άναγέννησης καί στρα
τιωτικής ανασύνταξης καί ή αποκατάσταση 
τής μορφής τού αυτοκράτορα αυτού σύμφωνα 
μέ τίς απόψεις τού Gr3goire, 7 ) ή έκμηδέ- 
νιση τής μικρής ιδιοκτησίας καί ή έναρξη τής 
διάλυσης τών Θεματικών στρατών που συμπί
πτει μέ τήν έπικράτηση τών δυνατών στο 
τέλος τού 11ου αί. 8) ή έρμηνεία τής προ
σωπικότητας τού Ανδρόνικου του Α '  ( 1183-  
1185), 9)  ή πλήρης διαμόρφωση τής «βυζαν
τινής Φεουδαρχίας» σύμφωνα μέ τόν δρο καί 
τίς Απόψεις του Vassiliev οπήν περίοδο τών 
* Αγγέλων. 10) ή διάλυση τού ένιαίου βυζαν
τινού κράτους μετά τό 1204 μ.Χ. καί ή δη
μιουργία τών πρώτων καταβολών του Νέου 
'Ελληνισμού στην περίοδο 1204 -  1453 σύμ
φωνα μέ τήν όρθή άποψη τού Κ. Παπαρρη- 
γόπουλου που έκτενέστερα Αναπτύσσει ό κσ- 
θηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. 
*Απ. Βακαλόπουλος.

"Όλες αύτές καί άλλες παρόμοιες Ιστορι
κές θέσεις πού τίς φώτισε και τις κύρωσε ή 
νεώτερη έρευνα τίς βρήκαμε κοταχωρημένες 
οπή συνοπτική έκθεση του έγχειριδίου αυτού· 
έρευνήσαμε προσεχτικά και δοκιμάσαμε έκ
πληξη γιατί δλα τά προηγούμενα τις Αγνοούν 
τελείως. Κι δμως κανένας Από τούς πανεπι
στημιακούς έπικριτές δέν τόλμησε νά τίς Αμ
φισβητήσει μέ τό έπιχείρήμα δτι είναι έπι-
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στημόνικά Ακύρωτες ή παρακινδυνευμένες* 
τό είναι βέβαια μιά ex silentio παραδοχ 
Από μέρους των δτι τό βιβλιαράκι αυτό ό 
καινοτόμησε στά σπουδαία αύτά σημεΐ 
Παρ’ όλα αυτά, ενώ τά προσόντα αύτά τ  
είδαν άλλά τά Αγνόησαν, διέθεσαν τό κύ 
τής πανεπιστημιακής των υπογραφής καί τ 
άξιοπρέπειά τους γιά νά εξοντωθεί τό βιβλί 
αυτό πού έχει μιά άγνωστη στά προηγο 
μένα επιστημονική Αρτιότητα.

4. Μ ε θ ο δ ο λ ο γ ι κ έ ς - Π α ι δ α  
δ α γ ω γ ι κ έ ς  π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς  
Ό  συγγραφέας τού βιβλίου αυτού φαίνεται 
ότι στον τομέα αυτό έπετέλεσε ένα πρα
γματικό άθλο. Είχε νά ύποτάξει με 
λογικά μιά Απέραντη περίοδο Από τό 14 
π.Χ. ώς τό 1453 μ.Χ. μεστή άπό πυκνά γι 
γονότα, μορφές καί χρονολογίες. Δέν ύπ 
χε ούτε καν ή προηγούμενη πεϊρα ώς επικό 
ρήμα γιατί γιά πρώτη φορά ή περίοδος α 
τή καθορίστηκε άπό τό επίσημο άναλυτικ 
Πρόγραμμα νά διδάσκεται σέ μιά τάξη ελ
ληνικού Γυμνασίου καί μάλιστα σέ παιδί 
1 3 - 1 4  χρόνων. Αντιμετώπισε τό πολύ δ 
σκολο πρόβλημα τής συνοπτικής έκθεσης π 
δέ γίνεται βέβαια αλλιώς παρά μόνο μέ 
φαίρεση καί Απόρριψη λεπτομερειών πού 
ταν συνηθισμένες καί Αρεστές στήν προηγο 
μενη διδαχτική παράδοση. Κυριολεχτικά μπ 
ρούμε νά ισχυριστούμε ότι ή εργασία αύτ 
τής αφαίρεσης είναι άπό τίς πιο δημιουργικ 
μεθοδολογικές προσφορές τού βιβλίου αύτσ

'Ύστερα τήν ύλη αυτή σ  δλη της τήν έ
κταση τήν εξέθεσε σέ έντεκα όργανικές ίστ 
ρικές ενότητες, πού αντιστοιχεί ή καθεμιά 
μιά δεκαπενθήμερη ή είκοσαήμερη διδασκα
λία. Μέ τόν τρόπο αυτό φυλάγεται κα» π 
βάλλεται πολύ συστηματικά ό εσωτερικό 
ειρμός τών γεγονότων καί φωτίζεται ή λει 
τουργία τού ιστορικού γίγνεσθαι. Αυτή 
ανάγκη έξυπηρετεϊται άριστα μέ τίς έμπερι 
στατωμένες εισαγωγές σέ κάθε ενότητα κ 
μέ τίς συνοπτικές Ανακεφαλαιώσεις τών γε
γονότων κατά κεφάλαιο καί παράγραφο κα 
θώς καί τήν παράθεση γιά  Αναμνημόνε 
τών κυριότερων όρίων καί χρονολογιών * 
κάθε ενότητας. ’Ακολουθεί παράθεση άποσπα 
σμάτων άπό πηγές καί βοηθήματα πού 
βλέπουν σέ μιά άκόμη πιο θετική έμπέ 
γιατί οδηγούν τό παιδί σέ άμεση ψυχική 
παφή μέ τήν εποχή, τις μορφές καί τά πι 
στατικά πού διαδραματίστηκαν σ’ αυτή, 
διάρθρωση αύτή είναι ή πιο δημιουργική προσ
φορά του βιβλίου αυτού στή μεθοδολογία 
τών διδαχτικών έγχειριδίων. Είναι μιά μετα
φορά καί εφαρμογή «εις τά καθ’ ή μάς» με
θοδολογικών Αρχών πού είναι κοινότοπες, βέ
βαια στά ξένα έγχειρίδια, Αλλά αυτό δ 
άφσιρεΐ τίποτε Από τόν έπαινο πού δίκαιο 
ται τό βιβλίο αυτό γιατί ό χώρος τής 6 
ζαντινής ιστορίας μέ τις πηγές καί τά βοηθή
ματα πού Αναφέρονται σ ’ αυτή είναι Από τήν 
πλευρά αυτή τελείως Ανεκμετάλλευτος ώς τώ
ρα. Ό , τ ι  έπιχείρησε σ ' αυτό τόν τομέα ό 
συγγραφέας κ. Κώστας Καλοκαιρινός φέρνει



ή σφραγίδα τού δικού του μόχθου και της 
,τροσωτπκής του επινοητικότητας.

'Από την πλευρά αυτή τό καταδικασμένο 
:αι άπρόβλητο βιβλίο του είναι σίγουρο πώς 
' μείνει ώς πρότυπο στη σχετική συγγρα
φή παράδοση. Τό  προσόν οώτό δέν τό άρ- 
ήθηκαν άκόμη και οΐ πιο βίαιοι πολέμιοί 
ου* μόνο που τό παραδέχτηκαν μέ μισό-
ογσ.

5. Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς  έ θ ν ι κ ο ΰ  χ α -  
ρ α χ τ  ή ρ α.  "Όποιος κατέχει αναλυτικά 
τήν περίοδο πού έλεγχοι τό έγχειρίδιο αύτό 
θά γνωρίζει πολύ καλά πόσο δύσκολα ζη
τήματα έχει νά αντιμετωπίσει ό συντάκτης 

| του διδακτικού βιβλίου <ττήν έπιθυμία του νά 
συνταιριάσει τήν Ιστορική άλήθεια μέ τις ε
πιταγές της σημερινής εθνικής άγωγής. Οι 
πολυεθνικές μοναρχίες πού διαμορφώθηκαν και 
έδρασαν ανύποπτες στον μεσαίωνα πάνω στο 
χώρο τής ’Ανατολής και τών Βαλκανίων, υπο
χρεώνονται σήμερα νά εξυπηρετήσουν τις έ- 
θνικές σκοπιμότητες τών κρατών πού άνοτπτυ- 
χθηκαν σήμερα ατούς χώρους αυτούς. Μπο
ρούμε νά ισχυριστούμε δτι εκείνος πού γρά
φει σήμερα Ιστορία καί μάλιστα βυζαντινή 
μοιάζει μέ τον αναστενάρη πού πυροδοτεί 
πάνω σέ άναμένες φωτιές. Ό  συγγραφέας 
τής «Ιστορίας Ρωμαϊκής καί Μεσαιωνικής:» 
δέν άντέχουμε στον πειρασμό νά διακηρύξου
με ότι πυροδότησε θαυμάσια. Τή  διαπίστωση 
αύτή τή στηρίζουμε ατό έξής έπιχείρημα: 
Ή  κατηγορία τής άντεθνικότητας είναι ή πιο 
αποτελεσματική, γιατί στις πονηρές μέρες 
μας πιάνει περισσότερο. "Επρεπε λοιπόν νά 
βρεθεί τρόπος νά διαβληθεΐ ό συγγραφέας 
γιά φιλοσλαβικά καί ειδικότερα γιά  φιλο- 
βουλγαρικά αισθήματα. Γιά νά τό επιτύχουν 
αυτό μετάφεραν στις ήμερήσιες έφημερίδες 
ένα χάρτη πού έδειχνε σέ κάποια ιστορική 
στιγμή τή Βουλγαρία μέ εδαφικές προεκτά
σεις εις βάρος του σημερινού έδαφικοΰ μας 
έθνικού χώρου. Κι δμως, τό χάρτη αυτό τον 
παραθέτει καί τό βιβλίο πού ξανατυπώθηκε 
γιά ν’ άντικαταστήσει τό άντεθνικό βιβλίο του 
κ. Κ. Καλοκαιρινού καί άκόμη κι ό έγκυρό- 
τερος άντίπαλος τού βιβλίου του κ. Δ. Ζακυ- 
θηνός σέ ενα σύγγραμμά του. Αυτό είναι τό 
ένα.

Τό άλλο είναι ένα χωρίο τού έγχειρίδιου 
που περί γράφοντας μια έποχή πλήρους άπο- 
σι>*'θεσης τού Βυζαντίου (14ος at.) μέ μιά 
διατύπωση υπέβαλε δήθεν στούς "Ελληνες μα
θητές ένα ένοχο θαυμασμό πρός τό Στέφανο 
Ντουσάν τής Σερβίας. Βέβαιο είναι, δμως, 
πως καί ή πρόθεση τού συγγραφέα δέν είναι 
καθόλου αύτή καί δτι άνεξάρτητα μέ αύτό, 
ο κράλης αυτός πραγματικά ήταν ένας τ ι- 
μωρός καί άναμορφωτής Φορτιμπράς πού έρ- 
χόταν ατό τέλος τής ζωής τού Βυζαντίου μέ 
ΤΠ διάθεση καί τήν Ικανότητα νά υποστηλώ- 
^ εΐ ν<* έζι^γιάνει τό «σαπισμένο βασί-

των Παλαιολόγων καί Καντακουζηνών, 
αλλα δεν πρόλοτβε, γιατί πέθανε ξαφνικά.

 ̂ σύτά τά δυο έωλα έπιχειρήματα άπο- 
L':;av πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι τού

γένους τήν άντεθνικότητα τού βιβλίου καί θέ
λησαν νά τό ρίξουν στήν πυρά. Κι δμως, τό 
γεγονός άκριβώς δτι στηρίχτηκαν μόνο στά 
δυο αυτά έπιχειρήματα γιά  νά στηρίξουν τήν 
τόσο άναγκαία γ Γ  αυτούς κατηγορία άντε
θνικότητας, είναι μιά περίτρανη άπόδειξη δτι 
τό βιβλίο αυτό είναι βαθύτατα έλληνολατρικό 
καί άνταποκρίνεται μέ τό πάρα πάνω άκόμη 
καί στήν έξαλλη έθνικοφροσύνη τών έπικρι
τών του. Γιατί, δν δέν συνέβαίνε αύτό, είναι 
άδυνατό νά μήν έβρισκαν νά πουν έναντι ον 
του κάτι στά χωρία πού έκθέτει τήν εμφά
νιση τών Σλάβων, τήν διείσδυσή τους στον 
ελληνικό χώρο ώς τον Ταΰγετο, τούς πολέ
μους τών Βουλγάρων έναντίον τοΰ Βυζοτντίου; 
α) στά χρόνια τών Ίσαύρων καί τών διαδό
χων τους, β) στην Α ' περίοδο τής Μακεδο
νικής δυναστείας επί τσάρου Συμεών, γ )  στή 
Β ' περίοδο έπί Βασιλείου Β ' τοΰ Βουλγα- 
ροκτόνου, δ) στήν άνασύσταση τού βουλγα
ρικού κράτους τό 1 186, ε) στούς πολέμους 
τών Βουλγάρων έναντίον τών Φράγκων καί 
Βυζαντινών μετά τό 1204, σ τ) τή διείσδυση 
τών ’Αλβο^ών στή νοτιότερη ‘Ελλάδα, καί 
άλλα παρόμοια περιστατικά πού άναλυτικά 
εκτίθενται στο βιβλίο αυτό. Είναι βέβαιο δτι 
ή έκθεση τών περιστατικών αυτών είναι έ- 
θνικά άδιάβλητη, γιοτί σέ διαφορετική περί
πτωση οί κ.κ. καθηγητές δέν θά έκαναν κα
νένα χατήρι στό συγγραφέα. Σέ κανένα λοι
πόν σημείο άπό τά πολλά πού εκτίθενται 
στά επικίνδυνα αυτά γεγονότα ό συγγραφέας 
δέν έδειξε μειωμένη άντίληψη τής έθνικής σκο
πιμότητας πού πρέπει νά έξυπηρετεΐται μέσα 
στό κρατικό Ιστορικό έγχειρίδιο.

6. "Ύστερα άπό τά πάρα πάνω, πρέπει 
νά βγεΤ τό συμπέρασμα, δτι ή καταδίκη του 
βιβλίου αύτοΰ είναι ένα μόνο άπό τά πολλά 
συμπτώματα τής έπικίνδυνης υποτροπής πού 
σημειώθηκε στήν ηθική νόσο πού μαστίζει 
τήν έθνική μας υγεία. Αύτό καθ' έαυτό τό 
περιστατικό τής καταδίκης του μέ τήν κατά
φωρη άδικία του είναι περιορισμένης έμβέ- 
λειας. 01 προεκτάσεις δμως πού άνοίγει έ- 
π ισημαίνουν τήν άνάγκη τής άφύπνισης καί 
στράτευσης τών προοδευτικών καί πνευματι
κών δυνάμεων τής χώρας μας. Ή  περίπτωση 
τής ‘ Ιστορίας τής Β ' Γυμνασίου καί ή άπο- 
κάλυψη πια τού κύριου στόχου τών σκοταδι
στών, δηλαδή τής κατάργησης τής Εκ π α ι
δευτικής Μεταρρύθμισης, φανερώνει τουλάχι
στο μιάν άνενδοίαστη άγωνιστικότητα καί 
έμμονή στούς σκοπούς τους. Ό  κόσμος αυ
τός δέν άντέχει ούτε στήν πολυτέλεια κά
ποιων μικρών παραχωρήσεων. Δέν έπιτρέπει 
κανένα περιθώριο έκσυγχρονισμοΰ. Τό  ήθος 
πού κατηύθυνε καί ένέπνευσε τήν πολεμική 
τους έναντίον τού έγχειρίδιου αυτού είναι ά- 
ψευδής μαρτυρία γ Γ  αύτό. Τό  βιβλίο αύτό 
έγγράφεται κοντά στούς τόσους άλλους άνοι- 
χτούς λογαριασμούς τού δημοκρατικού λαού 
καί περιμένει τή δικαίωσή του.

Τ Α Σ Ο Σ  Χ Α ΤΖ Η  Α Π Ο  Σ Τ Ο Λ Ο Υ  
Εκπαιδευτικός



Ά π ο γ ρ α φ η
( Τ ρ ί α  σ χ έ δ ι α  γ ι α  e ν ο γ ρ ά μ μ α )

Τοΰ Στέφανου Ροζάνη

Σέ μας δ κόσμος οέν κυκλοφορεί πολύ στους δρόμους.
Οί περισσότεροι μένουν στα σπίτια τους. ’Ανάβουν μόνοι τους φωτιά 
παίζουν μέ τά παιδιά ή μέ τούς γέρους καί γράφουν γράμματα.

Έτσι πιστεύουν. ΙΙώς έχουν ακόμη φίλους, πώς έχουν κάποιον πού θά τά λάβει^ 
Είναι περίεργο, όμως θυμούνται.
Καμιά φορά βλέπεις αφρόντιστους τούς κήπους.
Τότε γίνονται περισσότερα τά ερειπωμένα σπίτια κι ούτε πού ξεχωρίζεις τ ’ 
παράθυρα.
Μόνο τις πόρτες πού χτυπάνε καί τά ρολόγια πού σταμάτησαν ή πάνε πίσω. 
Είναι δυσάρεστες αυτές οί έποχές. θαρρώ πώς μέ καταλαβαίνεις.
Λεν έχεις τί νά κάνεις. Οί άνθρωποι γίνονται ασυνήθιστοι, ούτε γυρίζουν νά σ’ 
κοιτάξουν. Εύχεσαι νά περάσει ό καιρός δίχως νά σκέφτεσαι τί θά ’ρθει έπειτα. 
Στο κάτω - κάτω κανείς δέ θά πεθάνει περιμένοντας....

II
"Οταν ή μέρα είναι καλή βγαίνουν σεριάνι.
’Αλήθεια στο λεο), τρομάζεις πού τούς βλέπεις. Τόσο γερνάνε εύκολα.
Λέν κάνουνε παρέες κι άκόμη δέν μπορείς μέ βεβαιότητα νά πεις άν περπατάνε 
Κάποτε παίζουνε σάν τά μικρά παιοιά. Χτυπούν τά χέρια τους, φωνάζουν.
Κάποτε κλαΐνε κι ούτε πού ξέρεις άν είναι θυμωμένοι ή έτσι τό κάνουν, από 
συνήθεια.
Άνάμεσά τους υπάρχουνε πολλοί τυφλοί. νΑνθρωποι πού πέτυχαν κι άλλοι πο 
οέν προσπάθησαν ποτέ.
Κ’ είναι μικρός, μικρός ό τόπος τους. Μπορείς νά τόν μετρήσεις μέ τις παλάμες σου. 
Τό βράδυ ρημαγμένοι δρόμοι.
Κι αύριο ίσιος νά βρέξει καί τότε πιά νά μή φοβάσαι.
Οί περισσότεροι μένουν στά σπίτια τους κι ανάβουν μόνοι τους φωτιά καί γράφουν 
γράμματα...

I I I

Λοιπόν έτσι στά λέο), νά παρηγορηθώ, νά βρω μιά δικαιολογία τέλος πάντων, 
άν θές νά κάνω κάτι.
Αυτή ή σιγουριά πώς δέ θά καταλάβεις είναι το μόνο όφελος.
Τό μόνο κέρδος μου, κ’ είναι καιρός πού τίποτε οέν κέρδισα.
Μά ήταν δ πόλεμος πού θέλησα κ’ ή νίκη νά καραδοκεί πάνω στούς τοίχους όταν 
κανείς οέν τήν περίμενε, ή νίκη πού δέν μπόρεσε ν’ άντέξει στό καθημερινό 
μαρτύριο..
"Ωσπου στό τέλος έγινα προληπτικός: «’Αφού δέν ξέρεις νά πατάς τί προχωράς, 
τί σέρνεσαι».
Μά ήταν δ πόλεμος πού διάλεξα χωμένος μές στά ξύλα δίχως ναυάγιο κανένα, 
χωρίς μιάν άφορμή.
Τώρα πιά δέν θά μπορείς νά πεις πώς έφταιξα, πώς θά 'πρεπε ν' άκολουΟήσω 
άλλον δρόμο.
Γιατί δέν ξέρω, δέν ξέρω τί ’ν’ αυτό πού μέ πληγώνει περισσότερο.
Γιατί στό τέλος κανείς δέ θά πεθάνει περιμένοντας...



Γ ι ο  ν ό y ί ν ε ι μ ε γ ά λ ο ι
Τ ή ς  ' Έ λ λ η ς  ' Α λ ε ξ ί ο υ

Τό τιαρακάτω απόσπασμα είναι άπό τό μυθιστόρημα «Γ  ι ά ν ά 
γ ί ν ε ι  μ ε γ ά λ ο ς »  τής  "  Ελλης *Αί.εζίον, πού Οά κυκλοφορήσει μέσα 
στο 1966. Τό μυθιστόρημα αυτό άναφέρεται στην Ιδιωτική ζωή τον Ν ί
κου Καζαντζάκη. Ο! σελίδες πον παραθέτομε είναι άπό τα πρώτα κεφά
λαια τού βιβ/.ίου και δίνουν λεπτομέρειες άπό τή ζωή τον Καζαντζάκη 
μέσα στό περιβάλλον τής πρώτης του γυναίκας, τής Γαλάτειας, και στην 
πρώτη δεκαετία τού αιώνα μας .

..."Οταν πέθανε ή μητέρα, στο ποδάρι της στάθηκε ή Γαλάτεια. Εκείνη κα
νόνιζε τά πάντα τοΰ σπιτιού. Καλοΰσε καί οποίου; ήθελε. Πρίν άπό τό θάνατο 
αλληλογραφούσαν οί δυό τους μέσω Ινός γέρου Τούρκου, τοΰ Χουσείν άγά. Τόν 
είχε δασκαλέψει ή Γαλάτεια, τοΰ είχε μάθει τό σπίτι τοΰ Νίκου, καί ήταν δ Ιμπι- 
στος γραμματοκομιστής τους. "Ηταν ένας άγιος λιγόλογος γεροντάκος. "Οσο ζοΰσε 
ή μητέρα, ερχότανε τά βράδια καί μάς βεγγέριζε. Μάς άλεθε τόν καφέ στό μεγάλο 
μπρούτζινο μύλο καί, καθώς άλεθε, τραγούδαγε άμανέδες παθητικούς, λικνίζοντας 
καί τό σκυμμένο κεφάλι στό ρυθμό τού άλέσματος.

— Αύτούς τούς άμανέδες, κερά, Ιλεγε στή μητέρα, τούς έμαθα τόν καιρό πού 
νέος ταξίδεψα στην Πόλη. Τούς τραγουδούσε στό καφέ - άμάν τά βράδια μιά κο
πελιά πού είχε τό χεϊτάνη μέσα της... είχα χαμένα τά συλλοϊκά μου γιά δνομής 
τη,...

"Αμα πέθανε ή μητέρα, ό Χουσείν άγάς δεν ξαναπάτησε πιά στό σπίτι μας. 
Λέν μπορούσε, λέει, νά μπει μέσα καί νά ξέρει πώς δέ θά ξαναντικρύσει τη γλυ- 
κειά μόρτη της... Μά κ* οί. Γαλάτεια, Νίκος, δέν είχαν πιά τήν άνάγκη του. 
Βλεπό'/τουσαν ελεύθερα στό σπίτι μας.

Ναί, όξω στην κοινωνία είχε δεθεί ή μορφή τοΰ Νίκου μέ τήν καλοκαιριάτικη 
φύση. "Οταν τόν άντάμωσα άπό κοντά και μού μίλησε, ή σκηνοθεσία δέν ήταν 
πιά στην πλατεία των Τριών Καμαρών, ούτε στούς δρόμους τοΰ Ηρακλείου. Έ  
σκηνοθεσία είναι τό πένθιμο μαυροφορεμένο σπίτι μας, οί ^ιαΰρες κουρτίνες, τά 
μαύρα τραπεζομάντηλα, οί μαύρες ντιβανοστρώσες... μαύρα καί τά δικά μας φορέ
ματα ... Βαριά ήταν τότε άκόμη τά Ιθιμα, δταν σκληρός θάνατος χτυποΰσε Ινα 
σπίτι. Καί μάς ή μητέρα, νέα καί πολύ όμορφη, είχε πεθάνει ξαφνικά, καθώς 
κουβέντιαζε, άπό συμφόρηση. Μέγα γεγονός γιά μιά μικρή πόλη.

Έτσι ντυμένες μέ τά μαύρα καί μέ τή Γαλάτεια τυλιγμένη στά κρέπια, θυ
μούμαι νά πήγαμε δυό - τρεις φορές Ιξοχικό περίπατο μέ τό Νίκο. Τή μιά φορά 
πήγαμε στό Γεωπονικό Κήπο. Έ ξω  είναι άπό τά βενετσιάνικα τείχη, μά πολύ 
κοντά. Μόλις περάσεις τή θολωτή, σκοτεινή καί γεμάτη μυστήριο καστρόπορτα 
κάνεις λίγα βήματα δεξιά καί συναντάς τήν είσοδο τοΰ Κήπου. Δέν ήξερα ποΰ θά 
πηγαίναμε. Ή  Γαλάτεια μού είπε:

- Νά ντυθούμε, Λιλίκα, καί νά πάμε λίγο περίπατο Ιξω άπό τήν πόλη...
ΈΓμασταν ή Γαλάτεια, έγώ, καί τό σκυλάκι μας, τό Ριγκολέτο. Προχωρή

σαμε στό βάθος. Είναι γούπατο πυκνοφυτεμένο μέ πεϋκα. Τό έπισκέφτηκα μετά 
είκοσιπέντε χρόνια, καί βρήκα τά πεΰκα Ικεΐνα θεριεμένα, θεόρατα... Έκεΐ στά 
πυκνά πεύκα βρήκα;ιε τό Νίκο νά κάθεται σ’ Ινα πάγκο καί νά διαβάζει. Καθί
σαμε καί μεΐς. Μιλούσανε δλη τήν ώρα γιά βιβλία κι άλλα σχετικά. Δέ μέ παρα-



ςενευε, γιατί καί μεις στο σπίτι με τον πατέρα καί τ’ άγόρια μόνο για τέχνη καί 
επιστήμη μιλούσαμε. "Αγνοούσαμε τί θά πει «κοινωνικά σχόλια». Σέ μια στιγμή 
άντιληφθήκαμε τό Ριγκολέτο νά χάνει την ψυχραιμία του. Νά πηδά, νά γαυγίζει 
χαρούμενα, καί τέλος νά φεύγει άπό κοντά μα;, άπό το γούπατο, καί νά σκαρ
φαλώνει στο δημόσιο δρόμο Ιγκαταλείποντάς μας. Συγχρόνως άκοΰμε καί τή φωνή 
τοΰ πατέρα:

—  Ριγκολετάκι, μωρέ πώς βρέθηκες εοώ; Μ’ άκολουθοΰσες λοιπόν καί δέ σέ 
είχα πάρει χαμπάρι...

Μείναμε σιωπηλοί εκεί στό λάκκο, κρυμμένοι κάτω από τά πεύκα, τρέμοντας 
μην τυχόν μετανοιώσει ό πατέρας καί έπιστρέψει διά τοΰ Γεωπονικού Κήπου. Μά 
όχι. Εκείνον πιότερο τον τραβούσαν τά ξέφωτα καί τά χρώματα τού δειλινού, άπό 
τά σ/.οτεινά σύσκια.

Την άλλη φορά πάλι με τά μαύρα καί μέ τά κρέπια, πήγαμε περίπατο άπό 
τήν παραλιακή πλευρά της πόλης. Μά δχι κοντά στή θάλασσα. Στή μνήμη μου 
κρατώ μιά λουλουδιασμένη πλαγιά μέ μιά μικρή σπηλιά. Έκει στή σπηλιά καθί
σαμε. Τότε ήταν μαζί κι ο Μιχάλης ’Αναστασίου. Πρώτος μας ξάδερφος, πού λά
τρευε κ’ εκτιμούσε υπερβολικά τό Νίκο. Κ’ έτσι πιστός φίλος καί θαυμαστής του 
παρέμεινε ως το θάνατό του. Έ κει στή σπηλιά έκανε ή Γαλάτεια καφέ μέ ξυλα- 
ράκια πού μαζέψαμε, ή πλαγιά ήταν γεμάτη φουντωτά γαϊδουράγκαθα. Μαζέψαμε 
καί βάλαμε στά βάζα. Τό θυμούμαι μέ πολύ τρυφερότητα κείνο τό άπογεματινό, 
άν καί στό γυρισμό μάς βγήκε ξυνό. νΟχι φυσικά σ’ εμένα μά στή Γαλάτεια. 
Ένας θείος, Χικολάκης ’Αλεξίου, μάς είχε δει καθώς γυρίζαμε, καί πήγε καί τό 
είπε στόν πατέρα. Πώς δ,τι λέει ό κόσμος γιά τούς έρωτες τής Γαλάτειας μέ τόν 
Καζαντζάκη δέν είναι ψέματα, καί νά λάβει τά μέτρα του δ πατέρας, γιατί δέν 
τού χρωστάνε τίποτε οι συγγενείς, νά ντροπιάζεται όλων τό δνομα, έπειδή έκεΐνος 
δέν μπορεί νά βάλει τάξη στό σπίτι του...

—  Μά β Καζαντζάκης, είπε ή Γαλάτεια στόν πατέρα, δέν ήταν μαζί μας. 
Περίπατο πήγαμε οί τρεις: έγώ, ή Αιλίκα κι δ Μιχάλης. Τόν Καζαντζάκη τόν 
συναντήσαμε στο γυρισμό καί πήραμε τό δρόμο μαζί...

Ή  φοβερή, ή άπίστευτη στενσκεφαλιά τής εποχής εξηγεί ως ένα σημείο καί 
τή θέση πού πήρε δ Καζαντζάκης στην κριτική πού έκανε στο Νουμά (Νουμάς 
1909, τεύχος 340 - 343) τής Γαλάτειας, δταν δημοσιεύτηκε τό πρώτο της μυθι
στόρημα: Ρίντι Παλιάτσο». Σήμερα, ύστερα άπό κοντά έξήντα χρόνια, πού οί γυ
ναίκες γυρίζουν μισόγυμνες, καί προβάλλουν τά ερωτικά τους σκάνδαλα, παρα
ξενεύει ή στάση τού Νίκου. Είναι όμως δικαιολογημένη. ’Ιδιαίτερα γιά τό Νίκο 
πού μεγάλωσε μέσα στό γεμάτο φοβία πνιγηρό περιβάλλον τού πατέρα του.

Ό  Νίκος άρχίζει τήν κριτική του μ’ έναν πολύ έπιγραμματικό τρόπο:
<Ή Γαλάτεια ’Αλεξίου. "Ενα άπό τά ωραιότερα καί σπαρακτικότερα θεάματα 

πού είδα στή ζωή μου.
χΜέσα σέ μιά έπαρχιακή στενοκέφαλη κοινωνία, ή παρουσία της προξενεί 

σκάνδαλο στούς άστούς. Τήν κοιτάζουν μέ τήν έκπληξη καί τήν άγανάκτηση, πού 
Οά κοιτάζουν τ’ άγαθά, καλόβολα άστάχυα τοΰ σταριού, τή φουντωμένη παπα
ρούνα, πού υψώνεται άνάμεσά τους, ορθόστηθη κι βλάνοιχτη, καί παραδίνει σ’ 
ολους τούς άνέμους τά μυστικά της κι άναταράζει τά χείλια της θέλοντας νά πιει 
στόμα μέ στόμα τόν ήλιο. Είναι μιά κατακόκκινη κι άντάρτισσα παραφωνία, μέσα 
στην άσάλευτη, σκλαδοπλανταγμένη ατμόσφαιρα τής έπαρχιώτικης σταχτοχοώμα- 
της ζωής...*

«...θαρρείς κ’ αΐστάνεται κάποια έκφυλη ήδονή, νά δείχνει πίσω άπό τά 
μυρωμένα γάντια τά χέρια τά λερωμένα, πίσω άπό τά κατακόκκινα χείλια τά 
σαπημένα μαύρα δόντια, πίσω άπό τή σεμνή χειρονομία τόν άσεμνο στοχασμό, καί 
μέσα στά βάθη κάθε δμορφης τάχατε καί μεγαλοϊδεάτικης ψυχής, τό ένστιχτο 
τό σιχαμερό τού προπάτορα πιθήκου...» καί τελειώνει τήν μελέτη του πάνω στό 
«Ρίντι Παλιάτσο» μέ τούτα τά λόγια:



«Το νά δείχνει κανείς τό σώμα, του, δεν είναι τόσο άσεμνο, όσο τό να δείχνει
τήν ψυχή του, και μια γυναίκα πρέπει να κρύβει τις πληγές της καρδιάς της
πο/.ύ πιό προσεχτικά και πολύ πιο σεμνά παρ’ όσο κρύβει το στήθος της. "Έτσι 
νομίζω. Κ’ έτσι καί μόνο μπορώ νά εξηγήσω τ’ άντιφατικά συναισθήματα—  τοΰ 
θαυμασμού καί τής δυσφορίας —  πού μοΰ γεννά τό «Ρίντι Παλιάτσο». Κι ακόμα 
έτσι καί μόνο εξηγώ, γιατί για μένα ή Γαλάτεια νά είναι ένα από τά ώραιότερα 
καί σπαραχτικότερα θεάματα πού είδα στη ζωή μου».

Τήν κριτική υπογράφει ό Νίκος με τό ίδιο ψευδώνυμο πού ύπέγραψε καί τό
πρώτο του βιβλίο, τό «’Όφις καί Κρίνο», με τό Κάρμα Νιβαρμή.

Ό  Νίκος άργησε πολύ νά απαλλαγεί από τό φόβο κ’ ίσως νά μήν άπαλλά-

κά·ΐω ΐιΐ-ν ? °"ρνΤ|" ς.Ι70υ ,καθ6λ?υ οέν έκτ^°°σε. Σ’ αύτό τό σημείο θέλω νά
U . ^ aTr‘ Λτο° πιστεύω πώς δεν γινότανε άπό

' ‘°^ια· Αν κολάκευε κι αν γλυκομιλοϋσε άποβλέποντας σε κάποιο άπώ-

κτη «,ωης. "άνετος οεν . Πολλοί τόν είπαν τσιγκούνη,
τ/ολουσε το αύριο, γιατί οέν -ο ct/c c^a^r a . j τλ y/χλύτεοά του
Ό  καημένος! Έζησε τή ζωή του αχεοδν Μ ’ ί^ έ ν ^ θ ε ) *  δεν απορούσε, ήταν Χ?όνια, au jour le jour, μόνο «Λ μόνοj r « l  « ν  ήθελε » ν
άνώτερο των δυνάμεών του,να ..εκλινοί άπέ χ X
στόχο του: τό  δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό  Ι ? γ ο  τ ο υ .  ^  στερήσεις, γιατί

Ό  Νίκος γνώρισε τήν έσχατη ενο.ια, '■·*_« ^  τοποθετούσε τόν άκα-πάνω και άπό τήν πείνα, κυριολεκτικά πα>ω α^ο - ;
τανίκητο έρωτά του στή δημιουργία.



Κ ο ν τ ά  τ ο υ ς  γ ν ω ρ ί σ α μ ε  τ ί  θά π ε ι  π ε ί ν α .

Ιό 1911 ήταν ό πρώτος χρόνος συμβίωσης τοΰ Νίκου μέ την αδερφή μου. 
11ώς κυλούσε ή σπιτική ζωή τους δέν ξέραμε, γιατί εκείνοι ζοΰσαν στήν Αθήνα 
καί μεΐς τότε ακόμα στό 'Ηράκλειο τής Κρήτης. Τα γράμματα όμως τής Γαλά
τειας μάς γεννούσαν πολλές άπορίες. Έγραφε καί ξανάγραφε στον πατέρα πώς 
θέλει μόλις κλείσουν τά σχολειά να μάς στείλει έμάς τούς μικρούς, τό Λευτέρη 
καί μένα δίχως άλλο στήν Αθήνα κοντά της, γιατί πολύ μάς άναζητάει καί υπο
φέρει γ ι’ αύτό άδάσταχτα. Άλλοτε ζητούσε άπό τόν πατέρα νά τής στείλει καφέ, 
ή κρητικό τυρί, ή παξιμάδια... καί καλά, λέγαμε, τό τυρί καί τά παξιμάδια μπορεί 
νά τά πεθύμησε, μά τον καφέ ποιά ή άνάγκη νά τής τόν στέλνουμε άπό τό 'Ηρά
κλειο, κοτζά μου πρωτεύουσα δέν έχει καφέ;... οέν πήγαινε καθόλου τό μυαλό μας 
πώς ή άνέχειά τους έφτανε ως αυτού, νά μήν έχουν τόν τρόπο ν’ αγοράσουν τόν 
καφέ τους... Κι άκόμα όλη εκείνη τή χρονιά πήγαινε ό ταχυδρόμος κ’ έπαιρνε 
τά ρούχα τους τά λερά καί τούς τά πλύναμε, καί τούς τά σιδερώναμε στό Η ρά
κλειο, καί τούς τά στέλναμε πλυμένα, σιδερωμένα, έτοιμα... μά πάλι οέν μπορού
σαμε νά φανταστούμε πώς αύτό μάς τό ζητούσε άπό ανέχεια... λέγαν οί θείες μου 
πού ήρχονταν καί παραστέκανε στήν πλύση —  γιατί κ’ έγώ τότε μικρή ήμουν καί 
πήγαινα στό σχολείο — , πώς «καλά κάνει καί τά στέλνει παρά νά τά δίνει έξω 
νά τής τά πλύνουνε καί νά τά γαριάσουνε καινούργια ρούχα...»

Μόλις κλείσαν τά σχολειά, άποφασίστηκε νά πάμε στήν ’Αθήνα ό Λεύτερης 
κ’ έγώ. Έφτιάςαμε καινούρια φορέματα κ’ οί δυό μας. Έγώ ένα άσπρο μέ νταν- 
τέλλες κιπούρ, ένα καπέλο με τριανταφυλλάκια γύρω - γύρω στον τεπέ, άλλο λινό 
μέ φουστίτσα πλισιδωτή, ρομπίτσες γιά τό σπίτι... ένα ρεγιέ ταγιεράκι... ό Λευ- 
τέρης κοστούμι σπουδαίο, μόλις πού είχε βάλει τά μακριά πανταλόνια... Τό βα
πόρι έφευγε άπό τό Ηράκλειο Κυριακή βράδυ στις οκτώ καί θυμούμαι πώς όλη 
τή νύχτα τού Σαββάτου δέν κοιμήθηκα άπό τή συγκίνηση. Ό  πατέρας μάς έόοσε 
πολλές συμβουλές, πώς θά πάμε καί μέ ποιό μέσο. Ό  Καζαντζάκης μέ τή Γαλά
τεια πρωτοκαποίκησαν στά πάνω Πατήσια, στάσις Λυσσιατρείου, οδός Κνωσσού, 
αριθμός 1. Μά ό πατέρας, παρ’ όλο πού μέ τό σιδηρόδρομο Αθηνών - Πειραιώς 
θά πηγαίναμε πολύ φτηνά, μάς είπε όχι, όχι...

—  Μόλις βγείτε άπό τό βαπόρι, εσύ, Λιλίκα, θά σταθείς νά βλέπεις τά πρά
ματα, γιατί ό Πειραιάς είναι γεμάτος κακούς άνθρώπους, καί μπορεί νά σάς αρπά
ξουν τις βαλίτζες σας μέσα άπό τά χέρια σας... όέ θά τό κουνήσεις άπό τις βαλί- 
τζες, κ’ εσύ Λευτέρη, θά πάς νά βρεις ένα αμάξι, νά τό παζαρέψεις, πόσο θέλει 
νά σάς πάει ώς τά Πατήσια, θά  βάλετε μέσα τις βαλίτζες, θά καθίσετε κ’ εσείς, 
καί θά τραβήξετε γιά τής Γαλάτειας. Νά μήν τόν πληρώσεις παρά μόνο άμα θά 
φτάσετε στό σπίτι, γιατί άμα πάρει άπό πρωτήτερα τά λεπτά, μπορεί νά σάς άφή- 
σει καί μεσοστρατίς.

Τότε οέν υπήρχαν στήν ’Αθήνα αυτοκίνητα κανενός είδους μήτε τής συγ
κοινωνίας μήτε Ιδιωτικά...

Έτσι πού είπε ό πατέρας εκάμαμε. Ό  άμαξάς έζήτησε έξη δραχμές. Τρά-

προοιοασει σε φυ·
σαν πάντα οί πικροδάφνες, κι όταν πηγαίναμε μέ τό σχολειό μας έκδρομή, στα
ματούσα καί τις χάιδευα καί τις μυριζόμουνα. ’Έχουν ένα ξεχωριστό δικό τους 
άρωμα.

Μιά γειτόνισσα μάς είδε πού πλησιάζαμε διατακτικοί μέ τό αμάξι καί ρωτού
σαμε, κι αύτή προθυμοποιήθηκε νά μάς δείξει ποιό ήταν τό σπίτι τών Καζαντζά- 
κηοων. θυμούμαι πώς φώναζε δυνατά:

«Καλέ πώς τής μοιάζει... καλέ πώς τής μοιάζει...»



'Ο Νίκος Καζαντζάκης με τήν "Ελλη ’Αλεξίου καί τον Κ. Σφακιανάκη (κέντρο).

Καί στήν Κρήτη οά λέγανε δλοι πώς καθόλου δέ μοιάζαμε. Ή  Γαλάτεια 
ήταν μελαχροινή κ’ εγώ ήμουν ξανθή. 'Π  Γαλάτεια παχούτσικη κ’ έγώ κάτισχνη. 
Τό σπίτι τους ήταν στο βάθος μιας τεράστιας έκτασης - ανθόκηπου τοΰ Φλεριανοΰ. 
Σπρώξαμε τή μεγάλη πόρτα και κάτω από θεόρατα πεΰκα προχωρώντας φτάσαμε 
στό σπίτι. Ή  Γαλάτεια στο μεταξύ μας είχε άντιληφθεΐ κ’ έτρεξε να μάς συνεπά- 
ρει μέ τρυφερότητα καί αγκαλιές. 'Ανεβήκαμε καί τή σκάλα καί βρεθήκαμε «στο 
σπίτι τους τό καθαυτό. Τώρα πού πρώτη φορά ρίχνω στό χαρτί αυτό τό άντά- 
μωμα, τώρα μόνο είμαι σέ θέση νά άντιληφθώ πόση τραγικότητα έκρυβε. Τότε 
οί ουό μας εκμυστηρεύσεις δέν κάναμε. Μάς χώριζε τόση απόσταση. "Οταν γεν
νήθηκα έγώ, ή Γαλάτεια ήταν δεκατεσσάρω χρονώ... καί προτού μεγαλώσω, πέθανε 
ή μητέρα, καί ή Γαλάτεια πήρε μέσα στο σπίτι τή θέση τής μάνας. Ποτέ δέν 
είχαμε πολύ θάρρος οί ουό μας καί ποτέ ή Γαλάτεια οέ θυμούμαι κείνα τα ούσκολά 
της χρόνια νά άνοιξε την καρδιά της, νά μοΰ εξομολογηθεί τά τόσα πού ταλάνιζαν 
τήν περήφανη ψυχή της.

Μάς έκαμαν καί οί ουό τους μεγάλες χαρές. Μά εμένα μοΰ έμεινε μέχρι σή
μερα έντυπωμένη στήν δράσή μου ή μορφή τής Γαλάτειας. Λέν ήταν ή άδερφή 
μχς. Πού τήν ξέραμε διαρκώς νά γελά* ν ά ’ναι ζωντανή... ΤΗταν άδύνατη, δμοιος 
σκελετός. Τά μεγάλα της μαύρα μάτια είχανε, λές, βουλιάξει μέσα στις κόγχες, 
τό πρόσωπό της μοΰ φάνηκε σάν κρανίο.

Καθώς άοειάζαμε καί ταχτοποιούσαμε τά πράματά μας, ή Γαλάτεια άποθάμαζε 
τα φορέματά μου. Εκείνη άφότου έφυγε, δέν είχε κάμει τίποτα καινούριο.

— Τί ώραΐα φορέματα σοΰ φτιάξανε!.. Τί ώραΐο τούτο τό καπέλο μέ τά 
τριανταφυλλάκια!, καί τό δοκίμασε μπρός στόν καθρέφτη...

Δέν είχε τήν έκφραση τής ζήλειας, δχι, γιατί κυριολεχτικά μάς λάτρευε. 
Ειμοσταν ενωμένοι κ’ οί τέσσερις μέ σπάνια αγάπη, μά τ ά ’βλεπε σάν άντικείμενα 
“ου είχαν πάψει νά υπάρχουν γιά κείνη...

Τό πρώτο βράδυ φάγα;ιε σούπα άσπρη μέ κρέας. "Οχι μέ αβγολέμονο, μά 
ίήή μακαρόνια. Αυτό μόνο. Κ’ είχε καθίσει [ναζί μας κι ό σοφός μεταφραστής τοΰ 

Ιωάννης Ζερβός, πού ήταν τότε ό έπιμελητής τής «Βιβλιοθήκης Φέξη» καί 
οοκιμιτγράφος μέ μεγάλη φήμη.

Ό  Νίκος έμενε κλεισμένος δλη μέρα στήν κάμαρά του διαβάζοντας καί γρά- 
ήοντας. 'II Γαλάτεια χαιρότανε τή συντροφιά μας. Ζούσαμε μέ τό χαρτζιλίκι πού 
'7.2 δόσει γιά μάς τούς δυό δ πατέρας. Ό  Νίκος κ’ ή Γαλάτεια, μόλις πήγαμε,
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μάς είπαν πώς σάν θά φεύγαμε θά ήρχουνταν κ’ εκείνοι μαζί μας στο 'Ηράκλειά 
Εκεί ήρθανε μερικοί νεαροί συγγραφείς καί μάς έπισκεφθήκανε. ΤΗρθε ό Αύγέ 

ρης, δ μετέπειτα άντρας τής Γαλάτειας, ήρθε δ Βάρναλης, σήμερα Ιπιβλημέν 
ποιητής τής Ελλάδας, βραβείο Λένιν... καί πιο συχνά άπ’ δλους ό ’Ιωάννης Ζε 
βός. Κοντά τους καθότανε κι δ ποιητής Νίκος ΙΙοριώτης. Τότε ή περιοχή αύ 
ήταν πολύ αραιοκατοικημένη. Σ δλη τήν Ικταση άπλώνουνταν χωράφια καί πού 
καί ποΰ άπδ κανένα σπίτι. Εκεί θά τούς τράβηξε ή ησυχία καί ή φτήνεια.

Γβ καλοκαίρι λοιπόν τοΰ 1911 δ Λευτέρης κ’ έγώ τό κάναμε κοντά τους < 
έρημα τότε Πατήσια. Τδ σπίτι τους ήταν στή μέση από ένα τεράστιο άνθόκηπο. Ο 
γαρυφαλλιές πού πουλιούνταν πέντε - πέντε στο μάτσο, καί τά τριαντάφυλλα, ο 
νερανγκοΰλες καί οί γκλαίόλες άπλώνουνταν σέ ατελεύτητες πρασιές. Καί τις 
χτες άκούγαμε άπό τ’ άνοιχτά παράθυρα τό νερό νά τρέχει στ’ αυλάκια. Θά ήτα 
ώραία ή διαμονή, αν μπορούσαμε νά τή χαροΰμε. Ή  Γαλάτεια στήν αρχή τίποτ 
δέν είπε, γιά τήν πείνα πού τούς έδερνε. Έ να  μόνο πρωί ό Νίκος σηκώθηκε κ 
έφυγε άπό τό σπίτι άπό πολύ νωρίς. Έγώ κ’ ή Γαλάτεια τριγυρίζαμε καί κάνα] 
νοικοκυριές. Τό σπίτι τους δμως δέν έδινε τήν εικόνα τής τάξης. Κι αύτό μοΰ ειχ 
κάνει εντύπωση τήν πρώτη στιγμή, γιατί ήθερα ώς ποιό σημείο ή Γαλάτεια ήτ 
μανιώδης στήν τάξη καί τή νοικοκυροσύνη.

Ό  Λευτέρης είχε κι αυτός φύγει.
—  Δέ μαγειρεύομε τίποτε σήμερα, μοΰ λέει σέ μιά στιγμή ή Γαλάτεια, γιατί; 

δ Νίκος επιστρέφοντας θά κρατάει κιμά, καί θά κάνουμε κεφτέδες.
Περνούσαν οί ώρες .κι δ Νίκος δέ φαινόταν. Πήγε έντεκα, πήγε δώδεκα, πήγ

μία...
— Ξέρεις τί γίνεται; μοΰ λέει ή Γαλάτεια, κάτι χρήματα χρωστούσε στό Νίκο 

ό Φέξης, κ’ είχε πάει νά τά πάρει... μά δέ θά τού τά ’οοσαν καί μή έχοντας τί 
ναΰλα γιά το τράμ θά ’ρχεται μέ τά πόδια...

Αύτό ήταν.
Σέ λίγο έφτασε ό Νίκος. ΤΠταν κάθιδρος. Αυτή τή στιγμή πού γράφω τούτ 

τή λεπτομέρεια καί τόν ξέρω πεθαμένο, καί ξέρω απλωμένη τή φήμη του, καί Ό 
βιβλία του μεταφρασμένα σ’ δλες τις γλώσσες καί περιζήτητα, δέν καταφέρνω V 
μή σταματήσω λίγα λεπτά νά τού κάνω μικρό μνημόσυνο δακρύων... καημέν 
Νικάκι, σά νά ’ναι τούτη ή ώρα... Δε μίλησε καθόλου. Ούτε στή Γαλάτεια ού 
σέ μένα. Τίποτα. Μπήκε κατ’ εύθείαν στήν κάμαρά του κ’ έκλεισε τήν πόρτ 
Δέν έξηγήθηκε.

—  Συνέβη αύτό πού σού ’λεγα, δέν τού 'δοσαν τά χρήματα καί ήρθε πεζός.,
—  Καί τώρα, τής λέω, τί θά φάει;
— "Αμα δέν έχομε τίποτα, κάνει τσάι.
Κάναμε κ’ οί δυό μας τσάι καί τό ρουφήξαμε δίχως ψωμί. [...]

α



’Ά γ νω σ τες  σελίδες  
άπό τό ενω τικό Σ α μ ι α κ ό

κίνημα τού 1830-34

Έ ν α  α ν έ κ δ ο τ ο  κ ε ί μ ε ν ο  

Μ ι κ ρ ό  α φ ι έ ρ ω μ α  τ ή ς  Κ ύ π ρ ο υ

Ε πιστροφή

I.- Μόλις έγινε γνω στό δτι δ ιά  τού ττρω- 
τοχόλλου του Λονδίνου τής 3ης Φεβρουάριου 
1830 ή Σ ά μ ο ς  άπεκλείετο των ορίων του 
νέου ελληνικού κράτους, ό Λ ογοθέτης Λυ
κούργος «μή άνεχόμενος να μένη μακρόθεν 
άπλούς θεατής τής δυστυχεστάτης θέσεως 
τής ποττρίδος», έγκοττέλειψε τήν Λοτκωνίαν ο
πού είχε τοποθετηθεί ά π ό  τον Κ α ποδ ίσ τρ ια  
ώς "Εκτακτος Ε π ίτ ρ ο π ο ς  ήρθε στή Σ ά μ ο  και 
κάλεσε «πάνδημον» συνέλευση των κοττοίκων 
«διά νά υποβληθή αυτή ή κοττάστασις των 
πραγμάτω ν καί έκζητηθή ή γνώμη τού Λαού 
περί των ενεργειών α ΐτινες έδει νά καταβλη- 
θώσιν π ρ ο ς  άποσόβησιν  τού κινδύνου».

Ή  «πάνδημος» συνέλευση συνήλθε οττίς 5 
Ιουνίου 1830 καί οΐ εργα σ ίες  της κράτησαν 
τρεις ολόκληρες μέρες. Μέσα σέ ατμόσφ αιρα  
αγω νιστικότητας, άληθινοΰ πα τρ ιω τισ μ ού  καί 
φιλελεύθερου πνεύματος έξέδοσεν ή συνέλευ
ση δυό βαρυσήμαντα ψηφίσματα καί δ ιέγρ α 
ψε τά  κοτταστατικά π λ α ίσ ια  γ ιά  την αντι
μετώπιση των συνεπειών τού πρωτοκόλλου 
τού Λονδίνου.

Δύο ψηφίσματα

Ή  Συνέλευση,
«Θεωρούσα ότι ή Σ ά μ ο ς μέ δλα  τη ς  τ ά  

αναντίρρητα δ ίκα ια  έγκσ τα λείπέτα ι π α ρ ' έλ- 
■τίδα είς έσχάτην έγκοττάλειψιν και δτι έκτί- 
θεται είς την αιμοβόρον διάκρισιν τού άσπον
δ ο ί έχθροΰ.

Συμφώνως μέ τήν άμετάθετον άπόφασιν 
τού λαού, βοώντος ή έλευθερίαν ή θάνατον,

Ψ η φ ί ζ ε ι

α ' .  Ή  Σ ά μ ο ς νά  μένη δσον τό  ά π ό  μέρους 
της άδ ιαχώ ριστος ά π ό  τήν * Ελληνικήν έπ ι-

Τού Ά λ έξη  Σεβαστάκη δρ. ν .

κράτειο^ κατά  τήν α π ' αρχής καί είς δλας 
τά ς  έθνικάς συνελεύσεις τή ς  ‘Ελλάδος ένορ
κον συνθήχην.

β >  .............................................
γ ' .  Ε π ε ιδ ή  ή ‘Ελληνική κυβέρνησις, κατε- 

πειγομένη  ά π ό  τά ς  συμμάχους Αυλάς, άφαι- 
ρεΐ την ‘Ελληνικήν Διοίκησιν, άψηφούσα τό 
8 ' .  άρθρον τής Δ ' .  Ε θν ική ς Συνελεύσεως, 
άνατρέπουσα  συνάμα τά  ιερά καί άδιαφιλο- 
νείκητα δ ίκα ια  τών Σαμίω ν, δ ιά  νά μή άνα- 
φανώσι τά  έκ τής ά να ρχία ς δεινά επακόλου
θα καί διά  νά διασφαλισθώση τά  δ ικα ιώ ματα  
καί συμφέροντα έκάστου πολίτου , ή Σ ά μ ος 
νά  διοικήται προσω ρινώ ς ά πό  μίαν Α ρχή ν 
έπ ιτόπ ιον .

δ ' .  Ή  'Α ρχή αυτή, υψηλόν άντικείμενον 
έχουσα πά ντοτε  τήν ένωσιν τής Σάμου μέ 
τήν Ελληνικήν επικράτειαν, νά  έξακολουθή 
τά ς  ερ γα σ ία ς  τη ς ......»

Μέ δεύτερο ψήφισμα, ή τοπική τών Σ α μ ίω ν  
Συνέλευσις,

«Θεωρούσα ότι ή δικαιοσύνη τών συμμά
χων Αυλών, μηδέν λογισαμένη τά ς  ίεράς θυ
σ ία ς  καί πολυχρονίους α γώ νας τών Σαμίω ν 
καταδικάζει ήδη καί τήν Σ άμον δ ιά  τού πρω 
τοκόλλου τής 3ης Φεβρουάριου 1830 νά έκ- 
τεθή είς τήν αιμοβόρον διάκρισιν τών έχθρών 
Όθωμοτνών.

Θ εωρούσα δτι ή Α .Ε. ό σ εβα σ τός Κυβερ
νήτης τής ‘Ελλάδος παρέδραμε τό τρ ίτον  άρ
θρον τοΰ πρώ του ψηφίσματος τή ς  Δ ' Ε θ ν ι
κής τών ‘Ελλήνων Συνελεύσεως,

Ψ η φ ί ζ ε ι  δ τ ι

‘Ο π α τρ ιώ τη ς Κύριος Λ ογοθέτης Λυκούρ
γος, ώς ά π ' άρχής άφωσιωμένος είς τό νά 
π α ρ εισ ά ξη  τήν πολιτικήν καί ηθικήν άνα-
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γέννησιν τής π α τρ ίδ ο ς  και ύπέρ  τής ελευθε
ρ ία ς της ώ ς γνήσ ιος υιός τη ς  άγω νισάμενος, 
διορίζεται Διευθυντής των Διοικητικών -πρα
γμά τω ν τής ιδ ια ιτέρας ημών ττατρίδος Σ ά 
μου, ύποχρεούμενος να ύπακούση και είς 
αυτήν την δεινήν ττερίστασιν την φωνήν τής 
ττατρίδος του.

Προς τόν όττοΐον δ ίδετα ι π ά σ α  πληρεξου- 
σ ιότης ε ΐς  τό να  έχη είς  ένέργειοτν και να 
διατηρή τά  ύ π ’ άρ. α '  και β '  ψηφίσματα 
τής ιδ ίας τοπ ικής Συνελεύσεως».

Έ τ σ ι ,  οί πα τρ ιω τικές δυνάμεις τής Σ ά 
μου, οδηγημένες α π ό  τό πρω τοπόρο  κόμμα 
τών «Καρμανιόλων:» και τους υπερήφανους 
λαϊκούς η γέτες του, άπεφ άσ ισαν νά  συνεχί
σου*/ τόν έθνικοαπελευθερωτικόν α γώ να  και 
νά  άνοίξουν εύρύ μέτω πο εναντίον τής ευρω
π α ϊκ ή ς  δ ιπ λω μ α τία ς  πού  πα ρ έδ ιδε  τό  ήρωικό 
νησί στη  σουλτανική εξουσία.

Οί πιέσεις

II .-  Ή  άρνηση τώ ν Σ αμ ίω ν νά  υποκύψουν 
στη θέληση τών «συμμάχων Αυλών*, στη
ριγμένη σέ ένα βαθύτατο λαϊκό, δημοκρατικό, 
έθνικό φρόνημα, ήταν την έποχή εκείνη, .π ρ ά 
ξη υψηλού πα τρ ιω τισ μ ού  καί έκφραση τού 
π ιο  γνήσιου επαναστατικού  πνεύματος.

’Ακριβώς, γ ι ’ αυτούς τούς λόγους, ή λαϊκή 
αντίσταση  κράτησε τέσσερα  ολόκληρα χρό
νια, αφού άντιπάλαιψ ε μέ φ αντασία , εύλυγι- 
σ ία , παλληκαρ ιά  καί δημοκρατική έξαρση 
π ρ ο ς  την π α νο υ ρ γ ία  καί τήν άσψυκτική π ίεσ η  
τών «Π ροστατίδω ν Δυνάμεων* καί π ρ ο ς  τήν 
καθημερινή ωμή 6 ία  τή ς  τουρκικής δεσπο
τεία ς.

Ό  Κοπτοδίστριας «άττεδοκίμασεν τήν δ ια 
γω γή ν  τού Δ ιοικητού Λογοθέτου», οι ναύαρ
χοι τών συμμάχω ν συμβούλευαν «άμεσον δή- 
λωσιν υ π ο τα γή ς  τώ  Σουλτάνω», οί ε ίς  Ναύ- 
πλ ιον  ά ντιπρέσ βεις  τών Αυλών προέτρεπα ν  
«είς προσκύνησιν τή ς  νήσου», οί πρέσ βεις  
στήν Κωνσταντινούπολη έπ ίεζαν τήν Σ αμιακή 
η γ εσ ία  να παρσδόσει τήν Σ ά μ ο  σ τους Τούρ
κους χω ρίς αναβολή.

Ό  Κυρίαρχος Λαός

Σ τήν κρίσιμη τούτη ώρα, οί ή γέτες  τών 
«Καρμανιόλων» κάλεσαν δλο τό  λαό σέ συνε
λεύσεις κα τά  χω ριά  καί α π ό  τόν λαό έζή- 
τησαν άμεση συνδρομή καί μαχητική συμ
π α ρ ά σ τα σ η .

Τ ά  ψηφίσματα τών «κοινών κα τά  χωρία 
συνελεύσεων» έτελείωναν μέ α υ τά  τ ά  υπερή
φανα λ ό γ ια :

«Είναι άδύνατον νά δώσωμεν λόγον υ πο 
τ α γ ή ς  ε ίς  τήν ’Οθωμανικήν κυβέρνησιν ή νά 
δεχθώ μ εν Τούρκον, π ρ ο τι μώντες μάλλον τόν 
έντιμον θάνατον π α ρ ά  άτιμον καί τυραννικήν 
ζωήν καί ένεκα τούτου ύποσημειούμεθα μέ 
τό  προσήκον σέβας».

Ε πεμ βα ίνει ό Πατριάρχης

Οί Δυνάμεις, εξοργισμένες ά π ό  τήν άκαμ
π τη  στάση  τής Σάμου, προχώ ρησαν π ιο  α 
ποφ ασ ιστικά . Έ β α λ α ν  τόν Οικουμενικό Πα
τρ ιάρχη  Κωνστάντιο νά  έξαποστείλει π ρ ο ς  
τούς «άντάρτας» π α τρ ια ρ χ ικ ό  γ ρ ά μ μ α  καί νά 
π ιέσει μέ τό  κύρος του γ ιά  τήν χω ρίς όρους 
και προϋποθέσεις υποταγή .

« Ε π έ σ τη  λοιπόν ό καιρός», έγραφε, «καθ’ 
δν χω ρίς τίνος βραδύτητος, άφιστάμενοι τών 
εναντίων φρονημάτων, πρ έπει νά  συναρμολσ- 
γηθήτε μέ τήν ά πα ρ ά τρ επ το ν  θέλησιν τού δι- 
καιοτάτου καί εύσπλαχνικω τάτου ημών "Α- 
νακτος ( Σουλτάνου) καί μέ τήν γενομένην 
περ ί τούτου δ ια ίτησ ιν  μεταξύ τών ομόσπον
δων Ευρωπαϊκών δυνάμεων καί τής Υ ψηλής 
Π όρτας καί νά γνω ρίσητε δτι εΤναι άδύνατον 
νήσος, ά πέχουσ α  όργυά ς τ ινας ά π ό  τής ’Α
σ ία ς  καί ώ ς μέλος αυτής μετρουμένη γεω - 
γραφικώ ς καί πολ ιτικώ ς νά κατασταθή  α υ 
τόνομος καί νά  άπομακρυνθή τή ς  έ π ’ αυτής 
έξουσίας».

Συκοφαντίες

Ό  λαός άπέκρουσε μέ βδελυγμ ία  τό  π α 
τριαρχικό  γρ ά μ μ α . Τ ότε οί Δυνάμεις π ρ ο σ 
πάθησαν νά  διαιρέσουν τούς Σ σμ ίους καί νά 
διαβρώσουν τό  κύρος τή ς  επα να σ τα τικής ή- 
γ ε σ ία ς  των.

«‘Ο κύριος Λ ογοθέτης Λ υκούργος ή π ά τη σ ε  
τόν λαόν επάνω  είς  τήν κ α τά σ τα σ ιν  τών π ρ α 
γμ ά τω ν καί ιμέ μίαν υπεύθυνον κατάχρησιν 
τή ς  εμπιστοσύνης τήν οποίαν αυτός έχει π ρ ο ς  
αυτόν, τόν β α σ τά  είς μίαν απάτην, ή τ ις  ά π ό  
σήμερον βάλλει ε ις  κίνδυνον τήν εύδαιμονίαν 
του...»

Ή  π έμ π τη  όμως τών Σ αμ ίω ν Συνέλευση 
(Ια ν ο υ ά ρ ιο ς  1832) έδοσε τήν άπάντηση :

«Ή  Σ ά μ ο ς  έδειξε τοσάκις ότι δέν έχει 
όχλον ώστε νά ά π α τά τα ι ά π ό  τ ινα  καί νά 
σύρετα ι, ά λ λ ’ έχει λαόν καί λαόν έλεύθερον 
και μεγαλόφρονα, γνω ρίζοντα  τ ά  ό π ο ια  δι* 
α ίμ α το ς  άπέκτησε δ ικα ιώ ματά  του. Λ αός δ- 
σ τ ις  έδειξεν ε ίς  δλον τόν κόσμον δτι ήξεύρει 
δ ιά  τήν έλευθερίαν του νά  άποθνήσκη δέν 
ήξεύρει δι* αυτήν καί νά  κρίνη;»

Στρατιωτική επέμβαση

Οί Δυνάμεις απελπ ίστηκα ν. Δέν έμενε άλλη 
λύση π α ρ ά  ή ναυτική καί στρατιω τική έπέμ - 
6αση τήν όπο ία  καί άπεφάσισαν. Πλοϊα συμ
μαχικά  τόν Φεβρουάριο 1833 κατέπλευσαν 
στη Σ ά μ ο  καί έστρεψαν τ ά  κανόνια τους 
απειλητικά  εναντίον τών όρθιων ψυχών τής 
πρωτοφανούς αυτής άντίστασης.

Ή  τρ α γω δ ία  έκορυφώνετο. “Έ ν α ς  μικρός 
λαός, σχεδόν ά οπλος, έδινε την μεγάλη μάχη 
γ ιά  τήν όλοκλήρωση τή ς  άνεξαρτησ ίας του. 
Πάλευε μόνος έναντίον όλων τών δυνάμεων.
Ο ργανωμένος στο  επαναστατικό  του κόμμα, 

μέ τούς δοκιμασμένους λαϊκούς ή γέτες  του.



έδινε την π ιο  άνιση μάχη π ο ύ  γνώ ρισε ττοτέ 
ή πολυκύμαντη ιστορία  του.

Ή  Πρεσβεία

I I I .-  Σ τ ις  2 5  Ία νουα ρ ίου  1833 έγινσν σ το  
Ναύπλιο τα  «άποβοπηρια» τού "Οθωνα. Οι 
" Ελληνες πίστεψζχν άτι μ ια  νέα εποχή γ ια  
τό έθνος άρχιζε.

Ή  γενική των Σ αμ ίω ν συνέλευση, πού  συ
νήλθε τόν 1η Μ αρτίου 1833, α ποφ άσ ισ ε νά  
στείλει πρεσ βεία  π ρ ο ς  τον βασ ιλέα  "Οθωνα 
και νά ζητήσει την βοήθειά του σ τ ις  κρίσ ιμες 
εκείνες σ τιγμ ές. Ή  π ρ εσ β ε ία  άποτελέστηκε 
άττό τούς «Καρμανι όλους» ή γέτες  * Αντώνιο 
Γεωργιάδη, Χ ριστόδουλο Παρμαξίζη κα: τον 
ποιητή Γεώργιο Κλεάνθη.

'0  "Οθωνας, σ τ ις  10 M at ου 1833 α πάντη
σε ν έγγράοω ς π ρ ο ς  τήν π ρ εσ β εία :

«Ή  ίερότης των συνθηκών a t όποΐαι εΐναι
ή βάσις τού νέου βασ ιλείου.....  έπιβάλλουσι
είς τον Β ασιλέα τό  χρέος τού νά  μή δώση 
άκρόασιν είς κσμμίαν α ίτησ ιν, σκοπόν έχου- 
σαν τήν προσβολήν των ήγεμονικών δικαιω
μάτων τής 'Ο θωμανικής Α υλής......»

Τα νέα στοιχεία.

IV. Γιά τις ένέργειες και τήν δραστηριό
τητα τής πρεσβείας, πού εστάλη στο Ναύ
πλιο μέ τήν εντολή νά παρουσιαστεί στον 
Οθωνα και νά ζητήσει τήν υπέρ των δίκαιων 

τής Σάμου έπέμβασή του, ή Ιστορία γνωρίζει 
έλάχιοτα πράγματα, όσα ό μεγάλος τοπικός 
Ιστοριογράφος Έττοομ. Σταματιάδης, άναφέ-
ρει στα «Σαμιακά» του, τόμ. 2 ', σελ. 516-
518.

*Ομως ή ερευνά μου στά χωριά τής Σά
μου γιά τήν εύρεση και διάσωση πολύτιμου

ιστορικού ύλικού και δικαιοπρακτικώ ν ε γ γ ρ ά 
φων, άττεκάλυψε χειρόγραφο κείμενο, ( έ π τ ά  
σελίδες καί μ ιά  λευκή, χάρτης διαστάσεω ν 
0 ,3 2 X 0 ,2 1 ) ιδιαίτερου ιστορικού ενδιαφέρον
τος. Τό μέχρι σήμερα άγνω στο  χειρόγραφο 
είναι έκθεση τής π ρ εσ β ε ία ς  π ρ ο ς  τον Λ ογο
θέτη, τον όποιο  προσαγορεύει «"Εκτακτον 
τής Πρεσβείας», και π ο ύ  έγράφη «έν Φρου- 
ρίω  Σάμου τη  19 ΜαΤου 1833» μετά  τήν 
επιστροφή δηλαδή τής π ρ εσ β ε ία ς  ά π ό  τό 
Ναύπλιο.

Ε π α φ ές  μέ τούς Ρώσσους

Ή  έκθεση άναφέρεται μέ λεπτομέρειες σ τ ις  
επαφ ές π ο ύ  ε ίχε  ή Σ αμιακή π ρ εσ β ε ία  μέ τον 
Ρώ σσο ναύαρχο Ρίκορδ, καταγράφει μέ σχο
λαστική ακρ ίβεια  τ ις  συζητήσεις π ο ύ  έγιναν 
μεταξύ των έπ ϊ τού  Σ αμ ιακού  προβλήματος, 
φωτίζει α ποκα λυπ τικ ά  τ ις  αντιθέσεις των συμ
μάχων και φανερώνει την δ  ι car όλη τους γ ιά  
τήν προώθηση στον έλληνικό χώρο των Ιδιαι
τέρων τους συμφερόντων.

!Α πό τήν έκθεση προκύπτει άτι ή Σαμιακή 
π ρ εσ β ε ία  έπρότεινε νά  τεθεί ή Σ ά μ ος υπό 
τήν Ρωσσική π ρ ο σ τα σ ία  αντί καταβολής έτή- 
σιου φόρου και άτι ό Ρώ σσος Ν αύαρχος άνέ- 
λαβε νά είδοποιήοτει σχετικά  τήν Κωνσταντι
νούπολη τον Ρώ σσο πρέσβυ.

Ή  έκθεση

V . Τό χειρόγραφο έχει ω ς έξής:
"Εκτακτε τής Πρεσβείοτς

Κοττά τήν 15 τού ’Α πριλίου είς  τ ά ς  4 
και Υι τής μεταμεσημβρίσς ώ ρας κατά  τήν 
άπόφ ασ ιν  τής Α. Μ εγαλειότητος τού Β ασι- 
λέω ς τής Ε λ λ ά δ ο ς  μάς έδόθη ή ά δεια  νά  
παρουσιοοσθώμεν ενώπιον τοΰ  θρόνου τή ς  Α.



Γαληνότητος δ ιά  τούτο  παρευρέθημεν κα τά  
την όρισθεΐσαν ώραν, ό δε Β ασιλικός υ π α 
σ π ισ τή ς  μάς έδωκε μέρος νά καθήσωμεν εις 
Βασιλικήν αυλήν έως ου νά έλθη ή σ τιγμ ή  
νά  παρουσιασθώ μεν. ’Εκεί αίφνιδίως και π α ρ ’ 
ελπ ίδα  παρουσ ιάζετα ι και ό Ν αύαρχος τού 
Α ύτοκράτορος πασώ ν των Ρωσσιών ένδεδυμέ- 
νος με τά  βασ ιλ ικά  του πα ρ ά σ η μ α  καί συνω- 
δευμένος μετά  τίνος άξιω ματικού Ρώσσου, ό- 
σ τ ις  διωρίσθη οστό τον βασιλικόν υ π α σ π ι
στήν νά μείνη εις την ίδίοχν βασιλικήν αυλήν 
έως ου νά ά να γγείλη  τον έρχομόν του είς τήν 
Μ εγαλειότητά του, δπου  συγκαθεζόμενος μέ 
ημ άς τον έγνωρίσαμεν χω ρίς νά του μιλήσω- 
μεν, καί μάς έγνώρισε. Οί βασιλικοί ύπα- 
σ π ισ τα ί δεν έπαυσαν α π ό  του νά συλλαλώσι 
μετά τής Ε ξο χό τη τά ς  του, έν τ φ  μεταξύ τού- 
τφ , όσ τις  τους ήρώτησε περ ί ημών ο π ο ία ς 
π α τρ ίδ ο ς  άνθρωποι είμεθα, ε ίς  δέ των υ πα 
σ π ιστώ ν δσ τις  ήξευρε τήν Π ατρίδα μας ά πε- 
κρίθη δτι είμεθα πληρεξούσιοι Σ ύρας, μετά 
τούτο μάς έχαιρέτησε συγχρόνω ς καί μάς 
έξήτασε περ ί του Διοικητού τής Σ ύρα ς κ. 
Σ αχτούρη καί περ ί άλλων, π ώ ς  έχουσι; Η 
μείς τού άπεκρίθημεν δτι καλώς έχουσι καί 
δτι τον προσκυνούσι. Μετ’ ου πολύ  λαβών 
τήν άδειαν είσήλθε μετά  του άξιω ματικού Ρώσ
σου έν τφ  βασιλικώ  οΤκω δπου  έλαβε συνέν- 
τευξιν μετά τής Μ εγαλειότητας του καί έξελ- 
6ών π ά λ ιν  υπομειδιώ ν μάς ήσπάσθη καί άνε- 
χώρησεν.

Άφ* ου δέ καί ημείς έπαρουσιάσθημεν καί 
ώμιλήσαμεν ενώπιον τού Γαληνού θρόνου, δσ α  
τά  πρ α κτικά  τής π ρ εσ β ε ία ς  διαλαμβάνουσιν, 
έξελθόντες τοΰ Παλοττίου, τον άπαντήσαμεν 
καθ' οδόν, καί π ά λ ιν  υπομειδιών μάς ή σ π ά 
σθη.

Τήν ιδίαν νύκτα δέν έπαύσαμεν συλλογι- 
ζόμενοι π ώ ς  νά έφεύρωμεν τρόπον νά  διορ- 
θώσωμεν τό  διατρέξαν καί π ώ ς  νά  έφησυ- 
χάσωμεν τήν περ ιέργεια ν  τού φίλου πά ντοτε  
τής Π ατρίδος μας καί τής π ρ οτέρ α ς π ρ εσ 
βείας άναφανέντος, τού οποίου ή δυσαρέ
σκεια  δύναται νά  βλάψη τής Σ ά μ ου  τ ά  π ρ ά - 
γμοττα.

Σκεφθέντες δθεν ώρίμω ς άπεφ ασ ίσαμεν νά 
τον γράψωμεν δτι εΤχαμεν υποχρεώσει κά
πο ιον  πλο ίαρχον Ψαριανόν νά  μάς γνω στο
π ο ίη σ η  τόν ά π ό  Πόρου είς Ν αύπλιον έρχομόν 
του δ ιά  νά τόν άνταμώσωμεν καί νά τω  προσ - 
φέρωμεν τά  σ εβ ά σ μ α τά  μας, δτι ό π λ ο ία ρ 
χος δεν έφάνη νά μάς δώση εΤδησιν, δτι τον 
7 δα  μ εν αίφνης δπου  έμποδιζόμεθα  νά  έκτε- 
λέσωμεν τό χρέος μας, δτι έπιθυμούμεν νά 
μάς δηλώση τήν σ τιγμ ή ν  καθ' ήν οί αύτο- 
χρατορικές άσ χολ ίες του  έπ ιτρέπουσ ι νά μάς 
δεχθή δ ιά  νά  έκτελέσωμεν τούτο το  Ιερόν μας 
χρέος·*

Δ ιά  τούτο καί τήν 16 τού ίδιου έγράψα- 
μεν π ρ ο ς  τήν Ε ξ ο χ ό τη τά  του κ α τ’ αυτήν 
τήν έννοιαν τής ό π ο ια ς  γραφ ής τό σχέδιον 
σώ ζετα ι, καί περ ί τά ς  10 ώ ρας π ρ ο  μεσημ
βρ ία ς έστείλαμεν την γραφήν μας μέ τόν 
υπηρέτην τή ς  π ρ εσ β ε ία ς  ε ίς  τήν ναυαρχίδα , 
δ σ τ ις  τφ  ένεχείρισε τήν γραφήν τήν όποίοτν

ά φ ’ ου τήν άνέγνωσε τόν έδιώρισε νά  έλθη 
νά  μάς ε ίπ η  νά ύπάγω μεν ευθύς π ρ ο ς ά ντά - 
μωσίν του καί έπ ιστρέψ ας μάς ώμολόγησεν 
δτι διετάχθη.

Έ ν  ώ ρρ δθεν πρ ο  μεσημβρίας έφθάσαμεν 
είς τήν Ν αυαρχίδα  καί παρουσ ιασθέντες έν 
τη αυλή τής ναυαρχίδος μάς ύπεδέχθη φίλο- 
φρόνως.

Ή  συνδιάλεξις έγινε δΓ Ιτ α λ ικ ή ς  γλώ σ- 
σης καί ό άποκρινόμενος ήτον ό συνάδελφός 
μας ’Αντώνιος Γεω ργιάδης.

ΣΥ Ν Δ ΙΑ Λ Ε Ξ ΙΣ

Ν α ύ α ρ χ ο ς .  Δ ια τί ό βασιλικός υ π α 
σ π ισ τή ς  έρωτηθείς χθές περ ί υμών άπεκρίθη 
δτι εΐσθε πληρεξούσιοι τής Σ ύρα ς καί οί 
ίδιοι τό ώ μολογήσατε ότι όντως εισθε;

Π ρ ε σ β ε ί α .  Ε π ε ιδ ή  ήτον αδύνατον νά 
δεχθή πληρεξουσίους τής Σάμου ό Β ασιλεύς 
μέ τό νά είναι έξω τών όρίων τού Βασιλείου, 
υποχρεώθημεν νά είπω μεν ότι είμεθα π λ η 
ρεξούσιοι Σ ύρας δ ιά  νά  σταθή τρόπος νά 
παρουσιασθώ μεν ενώπιον τού θρόνου του καί 
νά  τόν προσκυνήσωμεν.

Ό  Ν αύαρχος ά ποσ β έσ α ς δλας τά ς  υπο- 
νοίας είς αυτήν τήν ά πόχρ ισ ιν  έγέλασεν άρ- 
κετά  καί έχάρη.

Ν α ύ α ρ χ ο ς .  Έ χ ε τ ε  π ο λ λ ά ς  ήμέρας δ
που  ήλθατε ε ίς  Ναύπλιον;

Π ρ ε σ β ε ί α .  Είκοσι τρεις.
Ν α ύ α ρ χ ο ς .  Τ ί έκάματε;
Π ρ ε σ β ε ί α .  Τ ίπ ο τε , κανείς δέν μάς δέ

χετα ι, κανείς δέν θέλει νά  μάς άκούση καί 
ήμείς μένομεν είς  άπορίοεν οποίαν έχει α ι
τίαν  ό κόσμος δλος νά άποστρέφ ετα ι τόν 
ένάρετον λαόν τής πολυπαθούς Σάμου, δσ τις  
π ά ντοτε  έφύλαξε τόν χαρακτήρα  του ά μεμ 
π το ν  καί θέλει νά τον φέρη είς  έσχάτην άπελ- 
π ισ ία ν .

Ν α ύ α ρ χ ο ς .  Οί  Σ άμ ιο ι είναι οί κάλ- 
λιστοί άνθρωποι τής ‘Ελλάδος, μ ά λ ισ τα  έ- 
φυλάχθηκαν ά π ό  τήν πε ιρ α τε ία ν  καί έζησαν 
ήσύχω ς καί τ ιμ ίω ς έν τ φ  μεταξύ τών τα - 
ραχών.

Π ρ ε σ β ε ί α .  Ναί. Οί Σάμ ιο ι είναι το ι- 
ούτοι άλλά  οί Σύμμαχοι ευεργετούν τούς κα
κούς καί τούς έδωκαν χριστιανόν Β ασιλέα 
καί τό σ α  βοηθήματα, τούς δέ δυστυχείς Σ α - 
μίους βιάζουν νά τούς υποτάξουν ύπό ά σ ε- 
βέστοΓτον τύραννον, χω ρίς π ο τέ  νά θελήσωσι 
νά χαρίσω σι ε ίς  τά ς  έφεξής πα ρα τη ρή σ εις  
τήν προσοχήν των, δτι ό Τούρκος έχει άλκο- 
ράνιον, ό χρ ιστιανός κρατεί εύαγγέλιον, ό 
Τούρκος έχει σουρλάν, ό χρ ιστιανός κρατεί 
σταυρόν, ό Τούρκος σέβεται Μωάμεθ, ό χρι
στιανός π ιστεύει Χριστόν, ό Τούρκος λα
τρεύει την ήμισέληνον, ό χρ ιστιανός π ιστεύει 
τόν νοητόν ήλιον τής δικαιοσύνης. Πώς λοι
πόν, πολ ιτικώ ς καί ήθικώς, είναι δυνατόν ό 
χρ ιστιανός Σ ά μ ιος νά  συγκατατεθή  μέ τόν 
Σουλτάνον καί νά  εύρη τήν άσφάλειάν του;

Ν α ύ α ρ χ ο ς .  *Ό σας ά π α ιτή σ ε ις  έκαμεν 
έσ χάτω ς ή ποττρίς σ α ς  τά ς  έλαβα  ά πό  τόν 
καπετάνιον τού ίμβρικίου, τά ς  άνέγνω σα, έ -
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καμα τά ς  πα ρατηρή σ εις  μου και τά ς  έστειλα  
εις τον έν Κωνσταντινουπόλει ρωσικόν π ρ έσ - 
βυν, γράψ ας εις την Ε ξ ο χ ό τη τά  του υπέρ 
τών Σαμίω ν όσα  καλά ήμπόρεσα  να  σ τοχα- 
σθώ. Ό  Μ αχμούτ ζητεί χαράτζι οστό τούς 
Σαμίους, χα ρ ά τζ  ώ χα ράτζ. Ζητεί 4 0 0 .0 0 0  
(χιλιάδες) γρόσ ια , π ο σ ό τη τα  την οποίαν π ο 
τέ δέν έδωκαν, μήτε δύνανται π ο τέ  νά δώ
σουν, χαράτζ, χα ρ ά τζ  ώ χα ράτζ. Έ π τώ χυνε
καί ζητεί νά  πλουτίση  ά π ό  τούς Σ α μ ίους, ώ 
χαράτζ, χαράτζ.

Π ρ ε σ β ε ί α .  "Έ χετε την ιδέαν τη ς  λέ- 
ξεως χαράτζι;

Ν α ύ α ρ χ ο ς .  Μ άλιστα, μάλιστα  εΤναι 
δόσιμον νά μην καρατομή κάνεις Τούρκος ό
ποιον φέρη άπόδειξιν ότι έπλήρω σε τον Σουλ
τάναν καί τού έχάρισε την ζωήν του δ ιά  
ένα χρόνον, όλλ* έν τούτο ις ό άθλιος Μα
χμούτ έμηδενίσθη. Έ ζήτησεν ά π ό  τον αύτο- 
κράτορά μου ύπερά σ π ισ ιν  να ή μπόρεση νά 
φυλάξη τήν ζωήν του ά π ό  τούς όμοθρήσκους 
τ ου καί τό βασίλειόν του ά π ό  τον άντάρτην 
του Ίμ π ρ α η μ  Πασάν καί 6/ Αύτοκράτωρ μου 
του διεύθυνεν εις Κ ω νσταντινούπολή στόλον 
ρωσικόν δυνατόν, είς τον Ναύαρχον καί π λ ο ι
άρχους του όποιου έπρόσφερε νόμισμα ευ
χαριστήριον χρυσούν, έστειλε δέ καί είς έμέ 
καί ιδού, θεωρήσατε το  (τό  έθεωρήσαμεν), 
του διεύθυνε καί 6 0 0 0  σ τρα τιώ τα ς, φύλακάς 
του, καθότι ά πό  τήν ημέραν τού βα ϊραμ ίου  
δέν άπηκότησε νά  παρουσιασθή, ά λλ ’ εύρί- 
οκεται έγκλεισμένος. Τ ά  φρούρια τού Έ λλη - 
σπόνδου είναι έτο ιμ α  νά  δοθούν εϊς την έξου- 
αιαν τού Ί μ π ρ α η μ  καί οΐ Γάλλοι ζηλοτυπούν 
τά  κινήματα τού Αύτσκράτορός μου, όστις 
ζητεί να υποστήριξή τούτο τό Βασίλειον, έ- 
τοιμάζουν στόλους νά στείλουν είς τον 'Ε λ- 

ήσπονδον, ά ς  τούς στείλουν δ ιά  νά  γίνη ό 
οποστηριγμος toq δασιλέω ς Μ αχμούτ, έχθρού 
μεν ποτέ, ήδη δέ φίλου βασιμω τέρου μέ τό 
φθασιμόν των. Χ αράτζ, χα ρ ά τζ  ώ χα ρ ά τζ  
ύυστυΧή Μαχ μ ο ύ τ!

Π ρ ε σ β ε ί α  . Καί λοιπόν ό φ ίλεργος καί 
φιλήσυχος λαός τής Σάμου, 6  τόσον σεβό
μενος τά ς  όμοσπόνδους Δυνάμεις καί μάλι
σ τα  τήν Α. Αύτακρατορικήν Μ εγαλειότητα, 
έγκα ταλείπετα ι πλέον καί δΓ αύτόν ά π ε- 
κλείσθησαν πλέον τά  σ π λ ά χν α  τής φιλανθρω
π ία ς  καί τού ελέους τής Σ . Σ υ μ μ α χ ία ς;

Ν α ύ α ρ χ ο ς .  Τό Βασίλειον τής ‘Ελλά
δος είναι μικρόν καί μήτε είναι δυνατόν νά 
οϊκονομηθή άν δέν συμπεριληφθή μετ’ αυτού 
Σ ά μ ο ς  καί Κρήτη άνευ τών δύο τούτων με
ρών είναι π α ίγν ιο ν  καί όχι βασίλειόν* εγώ  
π ά ντοτε  έγραψ α τού Α ύτοκράτορός μου δ ιά  
τήν Σάμον καλά καί ή μεγαλειότης του είχε 
τήν εύχαρίστησιν* οί "Α γγλοι όμως οι οποίοι 
υποπτεύονται τήν πρόοδον τού έλληνικού εμ
πορίου , έκαμαν άνω - κάτω  τ ά  π ρ ά γ μ α τα , τό  
άντικείμενον όμως τής έντολής άφεύκτως δ ί
δει εις τά ς  Δυνάμεις ( .. .)  τής έκτάσεω ς του 
βασιλείου τής ‘Ελλάδος.

Π ρ ε σ β ε ί α .  Ή  π α τ ρ ίς  μας α π ’ άρχής 
έγνώ ρισε τά  υπέρ αυτής ά γα θ ά  σ α ς φρονή
ματα , τήν ένθερμον πρ ο σ τα σ ία ν  τήν οπο ίαν 
πάντοτε έπ ιδείξατε κατά  τά ς  δεινός τη ς  π ε 
ρ ιστάσεις, α ισθάνεται πόσον τήν άγσπάτε* 
δ ιά  τούτο έκ τού σ τόμ ατος ημών δεχθήτε τά  
ο π ο ία  σ ά ς προσφέρει σ εβ ά σ μ α τα  καί δέν 
παύει ά πό  τού νά έλπίζη  τό  μέσον τής ελευ
θερίας της ά π ό  τήν έξοχότητά  σας.

Ν α ύ α ρ χ ο ς .  Μένω ευχάριστος καθ’ όλα 
καί δέν θέλω παύσει ά πό  τού νά  ένεργώ τό 
καλόν υπέρ τή ς  Σάμου.

Π ρ ε σ β ε ί α .  Εύχαριστούμεν, ευχαριστού- 
μεν.

Ν α ύ α ρ χ ο ς .  Πώς άπερνάτε μέ τον Δ ιο ι
κητήν σ α ς ;

Π ρ ε σ β ε ί α .  Πολλά έξαίρετα .
Ν α ύ α ρ χ ο ς .  ΕΤναι καλός άνθρω πος ό 

Λ υκούργος;
Π ρ ε σ β ε ί α .  Μ άλιστα, ό όπο ιος Ιδιαι

τέρως μάς έπεφόρτισε νά  σ ά ς  προσφέρωμεν 
τ ά  σ εβ ά σ μ α τά  του, καθώς καί ό Ά ρ χιερ εύ ς,



ή Ε π α ρ χ ια κ ή  Δ ημογεροντία  και οι λοιποί 
προύχοντες.

Ν α ύ α ρ χ ο ς .  Εύχαριστώ , ευχαριστώ .
"Ε π ειτα  ήκολούβησε νά μάς ερώτηση πώ ς 

άττερνάτε μέ τούς γειτόνους σας Τούρκους;
Π ρ ε σ β ε ί α .  Πολλά φιλικώς, καθότι μετά 

την παύσ ιν  του πολέμου μάς έγνώρισαν δτι 
ήμε6α αδελφοί των, υιοί τού Ά δ α μ  καί δέν 
μάς νομίζουν πλέον ώς πρότερον μάς ένόμι- 
ζον σκύλους.

Ν α ύ α ρ χ ο ς .  "Ω, εύγε, εύγε.
Π ρ ε σ β ε ί α .  'Ο  αύτοκρατορικός π λ ο ί

α ρ χο ς  κ. Δ ημήτρις Τ ζαμίσκι καί κ. Ν ικήτας 
οί φίλοι μας έδώ είναι;

Ν α ύ α ρ χ ο ς .  Μ άλιστα, ήσαν καί οί δύο 
άρρωστοι καί μόλις άνέλαβεν ό κ. Δ ημήτρις 
Τζαμίσκι τον οποίον άν έχετε εύχαρίστησιν 
έμπορεΐτε νά  έπισκεφθήτε.

Π ρ ε σ β ε ί α .  Μ άλιστα, έχομεν.
Ε π ε ιτα  ά π ό  πολλά ς άλλας ομ ιλ ίας διώ- 

ρισεν όλκάδα της ναυαρχίδος δ ιά  νά μάς με
τακόμιση εις τό βρίκιον καί ήμεΤς άποδόσοτν- 
τες τά ς  προσκυνήσεις μας άνεχωρήσσμεν ευ
χαρ ίστω ς.

Ο Μ ΙΛ ΙΑ  ΕΝ ΤΩ Α Υ Τ Ο Κ ΡΑ Τ Ο ΡI ΚΩ 
Π Λ Ο ΙΩ  «Ο ΤΗ Λ ΕΜ Α Χ Ο Σ»

Υστερον ά π ό  την φιλικήν ύποδεξίω σιν, ε
κ σ  μ εν αρχήν νά  μάς έξετάση δ ιά  διερμηνέως 
Ι τ α λ ο ύ  άν μάς έδέχθη ό  Πρόεδρος τής Ά ντι- 
βασ ιλείας ή ό Βασιλεύς καί ήμεΐς άπεκρίθη- 
μεν ότι δέν ήμπορεΤ νά  άκούση τελείω ς περ ί 
Σάμου.

Δ ι ε ρ μ η ν ε ύ ς .  Τώρα, λοιπόν, τ ί θά  κά
μετε;

Π ρ ε σ β ε ί α .  Ή  ά πόφ α σ ίς  μας εΐναι πρ ο  
χρόνων γνωστή* άν έλθη δύναμις τής Συμ- 
μ α χ ία ς κλίνομεν αμέσω ς τά ς  κεφαλάς μας 
καί ά ς  τά ς  κόψη. "Αν έλθη δύναμις Σ ουλτά
νου εΤμεβα εις κατά σ τα σ ιν  άιιυντικής μάχης.

Δ  ι ε ρ μ . Τό δέ τέλος ποιον;
Π ρ ε σ  6 . Ή  εντελής έξόντω σίς μας.
Δ  ι ε ρ  μ . Ά λ λ ' εάν έλθη δύναμις τού Ί  μ- 

πραήμη  τί θέλετε κάμει;
Π ρ ε σ β .  Θ ά τήν άντι σταθώ  μεν Οσον δυ- 

νάμεθα.
Δ ι ε ρ μ . Μόνοι σ α ς  εΐσθε ή έχετε καί 

βοηθόν;
Π ρ ε σ β .  "Εχομεν τον Θεόν μόνον βοηθόν 

καί τήν φιλανθρωπίαν τής Σ . Σ υ μ μ α χία ς.
Δ  ι ε ρ μ . Ή  Σ υ μ μ α χ ία  έχει φ ιλανθρωπίαν 

μόνον πολιτικήν, δέν έχει καί πρα γμ οτικ ήν .
Π ρ ε σ β .  Τέλος πάντω ν δ ιά  τήν σωτη

ρίαν τής Σ άμου  φθάνει μόνον νά λαληθή λό
γ ο ς  π ρ ο ς  τον Σουλτάνον ά π ό  τον Αυτοκρά- 
τορα  καί άμέσω ς π ρ α γμ α το π ο ιε ίτα ι.

Δ  ι ε ρ μ . Ναί, άλλά  ό Αύτοκράτωρ έχει 
άντίθετόν τήν θέλησιν τών δύο Συμμάχω ν κα
τ ά  τούτο.

Π ρ ε σ β .  ΕΤτε ούτως είτε άλλω ς μήτε 
ό Θεός μήτε ό Α ύτοκράτωρ θέλουσι π α ρ α 
χωρήσει την άπώ λειαν τοσούτου καί τοιού- 
του χριστιανικού λαού.

"Ύστερα δέ άπό άλλας πολλάς έξετάσεις

ό μέν πλ ο ία ρ χο ς προσεχλήθη άττό τον Ναύαρ
χον, ε ϊς  ημάς δέ διώρισεν όλκάδα νά μάς 
φέρη είς τήν ξηράν καί ούτως ά π ο χα ιρ ετ ι- 
σθέντες έξήλθομεν τη 4η ώρςχ μετά  μεσημ
βρίας.

Ε π ε ιδ ή  τή 26  'Α πριλ ίου  κατά  τήν έξι- 
στόρησιν τής τών εκτάκτων περ ιγρα φ ή ς έλά- 
βομεν άρκετάς συνεντεύξεις μετά  τού έξο- 
χω τάτου Ναυάρχου κυρίου Ρικόρδου, μετά  
τήν διάλυσιν τής συνεντεύξεως, ή π ρ εσ β εία  
έκρινεν t< συμφώνου πρέπον  νά τφ  προσφέρη 
ο π ό  μέρους τής π α τρ ίδ ο ς  δύο βαρελάκια  
κρασιού μοσχάτου, περ ί δέ τής προσφ οράς 
τούτης έσκέψθη νά  άναφέρη είς  τον όδηγόν 
τής νοτυαρχίδος δ ιά  νά τον έρωτήση άν έχει 
τήν καλωσύνην νά τήν δεχθή ά λλ ’ έως ού νά τον 
έπ ιτύχη  είς  τήν ξηράν νά τού τό  ά να γγείλη  
καί μετά τήν επ ιτυχ ία ν  έως ου ό περ ί ού 
ό λόγος νά άναφέρη τήν επιθυμίαν τής π ρ εσ 
βεία ς είς τήν εξοχότητά  του, έπέρασαν ήμέ- 
ραι ίκαναί, τέλος πάντων, τήν 25  τού τρέ
χοντος έπληροφορήθη ή π ρ εσ β ε ία  ότι τό δέ
χετα ι, δ ιά  τούτο άμέσω ς τή ίδίφ ήμέρςχ άπε- 
στάλη συνοδευόμενον υπό τού κ. Γεωργίου 
Κλεάνθους, ό σ η ς , μετά  τών σεβασμάτω ν τής 
πρ εσ βεία ς τό έπρόσφερεν τής έξοχότητός του.

Μ ετά τήν ύποδεξίω σιν δέ τού άνέφερεν, οτι 
είναι ά -άγκη  νά υπά γη  ή πρεσ β εία  ε ίς  τήν 
Νοτυαρχίδα δ ιά  νά  τής έκφέρη όμ ιλ ίας ά ν α γ - 
κ α ία ς δ ιά  τήν π α τρ ίδ α .

Ό  κ. Κλεάνθης τον παρεκάλεσε νά  τού· 
διαδηλώση περ ί αυτών. Έ κάλεσεν δθεν τον 
διερμηνέα του όστις ήρξατο νά  τού λέγη , ή 
Έ ξο χό τη ς  του ό Ν αύαρχος έλαβε γ ρ ά μ μ α τα  
τά  όπο ία  διαλαμβάνουν ότι ό στόλος τ ή ς  
Κωνσταντινουπόλεως ετο ιμ άζετα ι' δ ιά  τήν Σ ά 
μον μέ σκοπόν νά  στηρίξη  έν αυτή τήν ήγε- 
μονίαν καί σείς., χω ρίς νά στοχασθήτε άλλο, 
π ρ έπ ε ι νά  λάβετε τό σωτήριον τής π α τρ ίδ ο ς  
σ α ς  μέτρον. Δ ιά  τούτο, αύριον π ρ ο ς  τά ς  10 
ώρας προ  μεσημβρίας, νά έλθετε είς τήν 
Ν αυαρχίδα  νά  σ ά ς  όμιλήση ώ ς φ ίλος τής 
Σάμου ό,τι σ τοχάζετα ι.

Περί τ ά ς  5 ώρας μετά  μεσημβρίας τή ς  
ιδ ίας ήμέρας άνταμώθη ό 'Αντώνιος Γεωρ- 
γ ιά δη ς καί ό κ. Κλεάνθης είς  τον π ε ρ ίπ α το ν  
μετά τού π ιλότου  του, τον όποιον τροπολο
γ ι κώς ήρώτησεν άν έφθασαν ά π ό  Κωνσταν- 
τινούπολιν γ ρ ά μ μ α τα  τού Ν αυάρχου καί οώ- 
τός όπεκρίθη ότι δέν έφθασαν* έβεβαιώ θησαν 
δθεν ότι αί π ρ ο τά σ ε ις  τού Ναυάρχου ήσαν 
δ ιπλω ματικο ί.

Τή 26η  τού ίδίου μηνός, άσθενοΰντος τού  
κ. Χρ. Βαρμακσίζη, έκίνησαν τ ά  δύο μέλη 
τής π ρ εσ β ε ία ς  είς τήν Ν αυαρχίδα  π ρ ο ς  άν- 
τάμω σίν του, άλλά  τήν ιδίαν ώραν τον έβ γα ι-  
νεν ε ίς  τήν ξηράν ή όλκάς του.

Τή 27η  περί τά ς  10 πρ ο  μεσημβρίας έκί
νησαν π ά λ ιν  π ρ ο ς  άντσμω σίν του καί τον 
έπέτυχσν έν τή Ν αυαρχίδι του, ύστερον δέ 
ά π ό  τά ς  διπλω μοτηκάς ύποδεξιώ σεις έκσμεν 
αρχήν νά όμιλή ώ ς έφεξής:

Κύριοι Σ άμ ιο ι, γνω ρίζετε ότι έγώ  εΤμαι 
φίλος τής π α τρ ίδ ο ς  σ α ς  καί έν δσω  δέν έβλε
π α  αυτόν τον κίνδυνον της π α τρ ίδ ο ς  σ α ς.



σάν, έγκαρδίωνα. Αυτό έκαμα καί εις 1830 
δταν ό μίλτων έπλεε κατά  τής Σ άμου  καί 
σάς συμβουλεύω νά λάβετε, φίλοι μου, μέτρα 
σωτήρια. Ό  Σουλτάνος εΤναι ισχυρός* ττλήθος 
πολεμικών πλοίω ν συνάζεται ε ις  Μ άλταν α γ 
γλικών καί γαλλικώ ν δ ιό  νά  κινήσουν ε ίς  ’Α
λεξάνδρειαν καί υποχρεώσουν τον α ποστάτην 
τής Πόρτας εις τά  καθήκοντά του καί τούτου 
ένεκα νά τον άψανίσουν άν δεν θέλει νά  π ε ι-  
σθή.

Ό  έφημεριδογράφος τή ς  Σμύρνης γράψει 
είς την έψημερίδα του ότι ό Σουλτάνος ετο ι
μάζει τον στόλον του, δεν βλέπω, λοιπόν, ότι 
σκοπεύει δΓ άλλο μέρος εί μή δ ιά  Σάμον.

Ιδιαίτερον γρ ά μ μ α  έχω ά π ό  τον έν Κων- 
σταντινουπόλει πρέσβυν τής Ρ ω σίας, ό σ τ ις ' 
μου γράφει ότι έλαβε τά ς  ά πα ντήσ εις  τής 
Σάμου καί τά ς  ίδικάς μου πα ρατηρή σ εις, 
άλλά τό τέλος τής Σ ά μ ου  δ ιά  την έπιμονήν 
“της το νομίζω άθλιον.

Αυτά ηξεύρω καί ώ ς φ ίλος σ α ς  χρεωστώ  
νά σάς τά  διακοινώσω.

Π ρ ε σ β ε ί α  άπολογουμένη ϊταλιστί δι* 
Αντωνίου Γεωργιάδου. Ε ξ ο χ ό τ α τ ε , ε ίς  αυτήν 

την περ ίστασ ιν  τί συμβουλεύετε τους Σ αμ ίους 
vcc κάμουν; Νά γίνουν ρα γ ιά δες τής Π όρτας 
*αΐ νά τής δίδουν δ ,τι δεν ήμπορούν νά  δώ
σουν γρόσ ια  4 0 0 .0 0 0  τά  ό π ο ια  ζητεί; "Ε
πειτα  πό σ α  άλλα  χρήμ ατα  χρειάζονται ά - 

Τ<*ζ Α ρχάς καί υπουργούς τής 
Κοινής ευταξίας; "Ε π ε ιτα  π ό σ α  δυστυχή
ματα θέλουν οί Σ άμ ιο ι υποφέρει ά π ό  την 
Πόρταν έν ώ ό πόλεμος μαρτυρεί τά  όσα  
£ακά ή Πόρτα έδοκίμασεν ά π ό  την Σ ά μ ον!

«ναι λοιπόν, καλλίτερον νά άναχωρήσουν οί 
Σαμιοι άπό την πατρίδα των καί νά άπέλ- 

ε|ζ τήν 'Ελλάδα διά νά μή έχουν προ 
^ψθαλμόν των τον θάνατον, τήν τυραννίαν καί 
τΠν ο̂ Ιαχυνην.

Ν α ύ α ρ .  ΟΙ Σάμ ιο ι δύνανται δ ιά  τής 
^ΥΥνησεως τών τριών Δυνάμεων νά  έξασφα- 

«σχχΛ; τήν ύπαρξίν των, νά  έλαφρυνουν τον

φόρον των καί νά κάμουν π ο λ λ ά  ε ίς  τήν π α 
τρ ίδα  τωι/ άν θελήσουν νά  στείλουν α ποσ το
λήν είς  τήν Βασιλεύουσαν.

Π ρ ε σ β .  Έ στειλαν , όμω ς κανείς δεν ή- 
θέλησε νά τήν άκούση καί καθημερινώς έπρο- 
στάζετο  νά δώση λόγσ^ υ π ο τα γή ς ε ίς  τήν 
Πόρταν.

Ν α  ύ α  ρ . Τέλος πάντων, κ ύ ρ ιο ι! Ό  Σουλ
τάνος σήμερον είναι μ έγα ς  υπερασπιζόμενος 
ά π ό  τον Α ύτοχράτορά μου καί ά πό  τά ς  άλ- 
λ α ς  Συμμάχους Δυνάμεις, εγκαρδιώνεται μά
λ ισ τα  άφ ’ ου άκούοτη οτι ό Βασιλεύς τής 
Ε λ λ ά δ ο ς  δεν σ ά ς  έδέχθη. Χθες καί ό κύριος 
Δόκινσον ε ίχε  πολλήν όργήν κοπά τού κυρίου 
Λυκούργου, λέγω ν ότι οι Σ άμ ιο ι θέλουν νά 
ακούσουν τήν άπόφ ασ ιν  τή ς  Σ υ μ μ α χ ία ς ά λ λ ’ 
αύτός διαστρέφει.

Π ρ ε σ β .  Ε ξ ο χ ό τ α τ ε , ό κ. Λυ<ουργος ά- 
πεδείχθη π ά ντοτε  αθώος καί ή Συνέλευσις 
παρεκάλεσε τούς πλο ιάρχους νά στείλουν Ιδι- 
κούς των ανθρώπους νά έξετάσουν τούς κα
τοίκους τών κωμοπόλεων καί χωρίων δ ιά  νά 
βεβαιωθούν τήν αλήθειαν καί φαίνεται δεν ή- 
θέλησαν νά  τό  κάμουν δ ιά  νά  έχουν α ιτίαν  
νά  αποδίδουν τούτο είς μόνον τον Λυκούρ
γον, άλλ* ό λαός τής Σάμου ήμπορεΐ νά είπη  
τήν έλευθέραν του θέλησιν όταν έξετασθή.

Ν α  ύ α  ρ . Φόρον πρέπει νά  δώσετε.
Π ρ ε σ β .  Τον δίδομεν είς  τήν Ρω σίαν νά 

μάς υ περα σ π ίζετα ι.
Ν α ύ α ρ .  "Ω ! (έχά ρη) δεν ήμπορεΐ ή 

Ρ ω σ ία  νά τό κάμη.
Π ρ ε σ β .  Τ ίς  τήν εμ ποδ ίζει;
Ν α ύ α ρ .  Ή  ζηλοτυπ ία  τής Α γ γ λ ία ς  καί 

Γαλλίας, δυνάμεις π ο λ λ ά  φθονεραί. Δέν π α 
ρατηρείτε πόσον τήκονται έπειδή ή Ρω σία  
έχει τον στόλον της καί τά  στρατεύμοπά  της 
ε ίς  τήν Κωνσταντινούπολιν;

Π ρ ε σ β .  Καί π ο ία ν  ανάγκην τά ς  έ χ ε ι; 
Η μ ε ίς  κρίνομεν μέ τον όλίγον μας νούν ότι 
ή Ρ ω σ ία  π ο τέ  δεν θέλει τραβήξει τά ς  δυνά
μεις τη ς  ά π ό  τήν Κ ωνσταντινούπολιν καί, άν



θέληση νά τό έξακολουθήση, ό ίδ ιο ς  ό Σουλ
τάνος δεν τό  δέχετα ι έττειδή δεν έχει ττίστιν 
καμ ίαν ε ις  τους όμοθρήσκους του, μάλιστα  
αυτός ήμπορεϊ νά  ζή έν όσφ  τον υ π ερ α σ π ί
ζεται ή Ρω σία , δέν είναι Π έμπτος Πέτρος ό 
Αύτοκράτωρ Νικόλαος.

Ν α ύ α ρ .  Μ άλιστα.
Π ρ ε σ  6 . Περί αύτού λέγει ό χρησμός δτι 

θέλει άπλώ ση έν Κωνσταντινουπόλει τό (μ ια  
λέξη δυσανάγνω στη) σημεϊον καί θέλει γίνη 
βασιλεύς Κωνσταντινουπόλεως.

Ν α ύ α ρ .  Τό έξεύρω, τό έξεύρω* όρθώς 
κρίνετε, σήμερον καί τού Ε λλη σ πόντου  τά  
φρούρια καί ή καθέδρα τού Σουλτάνου έχουν 
ρώσους.

Π ρ ε σ  6 . Λοιπόν, τ ί  δύναται νά  κάμη 
ζηλοτυττία καί τό θέλημα τού Θεού; Τ ίπ ο τε  
βέβαια. Ή  Ρ ω σ ία  σήμερον δύναται νά κάμη 
ό,τι καλόν, θελήση της Σάμου καί εΤναι έρ- 
γον  ευχής νά λάβετε την κοώωσύνην νά  γ ρ ά 
ψετε εις τόν Πρέσβυν σ α ς π ερ ί Σάμου.

Ν α ύ α ρ .  Ώ ς  Ν αύαρχος δέν έμπορώ  νά 
γράψω, ιδιαιτέρω ς γράφω , μείνατε όμως όλί- 
γ α ς  ημέρας έδώ έπειδή περιμένεται α πό  Κων
σ τα ντινούπολή  νά  έλθη ό (μ ία  λέξη δυσα
νάγνω στη) προσω ρινός πρέσβυς τής Α γ γ λ ία ς  
μέ τό νά υττάγη ό καθ’ εαυτό Πρέσβυς κ. 
Πασούμης. Α υτός εΐνε φίλος μου άκρος καί 
θέλω λάβει π ο λ λ ά ς  πληροφορίας καί τότε 
στέλνω τόν διερμηνέα μου εις τον οίκον σ α ς 
καί σ ά ς  οδηγεί τόν καλόν σας.

"Υστερον δε α πό  άλλας ομ ιλ ίας έπροσφέ- 
ραμεν τά  σ εβά σ μ α τά  μας καί λαβόντες την 
άδειαν έξήλθομεν εις  την ξηράν, κοινοποιή- 
σαντες τά ς  π ρ ά ξε ις  μας καί τ φ  άσθενουντι 
άδελφω κ. Παρμοεχσίζη. Τελευταίον άνεχώρη- 
σεν α π ό  Ν αύπλιον είς Πάρον χω ρίς νά μάς 
μηνύση τ ίπ ο τε , έπειδή έν τή δ ιατριβή του 
τή έν τω  Ν αυπλίφ  δεν ήκούσθη ό πρ έσ β υ ς νά 
έλθη.
Τή 19 Μ αίου 1833 
Έ ν  Φρουρίφ Σ ά μ ου

Ή  Π ρεσβεία
’Αντώνιος Γεω ργιάδης 
Χρ. Β αρμακσίζης 
Γ. Λ. Κλεάνθης

Τό υπερήφανο κείμενο

V I. ‘Ο άγώ νας των Σ σμ ίω ν πή ρ ε  σε λ ίγο  
δραματική μορφή. Κάθε π ρ ο σ π ά θε ια  είχε ά- 
ποτύχει. Οί Μ εγάλες Δυνάμεις έμειναν ά σ υγ- 
κίνητες. Ή  Υψηλή Πύλη έστειλε τόν στό
λαρχο Χ ασάν - μπέη γ ιά  νά έπιβάλει μέ τά  
ό π λ α  τήν θέλησή της καί τήν θέληση των 
Ευρω παίων. Ό  Τούρκος στόλαρχος έδειξε 
όλη τήν άσιατική βαρβαρότητα.

Τότε, καί π ρ ιν  οί «Κ αρμανιόλοι* μετανα
στεύσουν στήν Ε λ λ ά δ α , κατά  τ ίς  άποφ άσεις 
τους, έστειλαν ένα συγκλονιστικό έγγραφ ο  
στον Χ ασάν - μπέη. "Ένα έγγρα φ ο  που  δεί
χνει τ ίς  βαθειές, λα ϊκές ρ ίζες τού έθνικοαπε- 
λευθερωτικού κινήματος καί π ο υ  α ποτελεί δεί
γ μ α  ευψυχίας καί πατρ ιω τισμού .

"Ε γγραφ ον.
€*Από έμάς τόν ά π λ ό  λαό τής Σάμου 
ε ίς  εσένα Χ ασάμπεη

Τί μάς φοβερίζεις μέ τά  σ τρα τεύμ α τά  του 
καί μέ τήν μ πα γιονέτα  σου; Σ ' έστειλ* ό π ο 
λυχρονεμένος σου βασ ιλέας νά μάς σφάξης; 
"Ελα, σφάξε μας έδώ είς τόν κάμπο  τής χώ
ρας συμμαζωμένους* μάθε όμως ότι καί αυτό 
τό  α ίμ α  μας θά φωνάζη α ιώ νια  καί θ ’ άντιλαλή 
σ ' όλο τόν κόσμο, δέν προσκυνώ, δέν π ρ ο σ 
κυνώ...

Θέλεις ά πλό  λαό νά μιλήσεις; Ν άμαστε 
έδώ, Χ ασάμπεη. Καί άν έχης υποψία μήπως 
δέν ε ίμ α σ τε  όλοι σύμφωνοι άμέσω ς π α ρ α γ -  
γέλομε καί φθάνει όλος ό έπ ίλ ο ιπ ο ς  λαός 
άνδρες, γυναίκες, π α ιδ ία , όσοι άκόμα ευρί- 
σκονται έπάνω  είς τόν τόπο . Τ ά  τί θές νάκού- 
σης Χ ασάμπεη, καί α πό  μάς καί ά π ό  έκεί- 
νους είναι α υτά : Φεύγομε, φεύγομε, δέν π ρ ο σ 
κυνούμε, δέν προσκυνούμε, δέν πα τούμ ε  τούς 
όρκους μας, δέν γενούμαστε μουλάρια* ό μου- 
λαρ ισμ ός α ς  είναι γ ιά  λογα ρ ια σ μ ό  έκείνων 
τών ολίγω ν π ο υ  τον έδέχθησαν».

V I I .  Τόν Ιο ύ λ ιο  1834 κάθε αντίσταση  
τών Σαμίω ν έπαψε. *0 Χ ασάμπεης έπέβαλε 
τ ίς  ρήτρες τού Πρωτοκόλλου τού Λονδίνου. 
Τό κόμμα τών «Καρμανιόλων* διαλύθηκε. Ό  
λαός έσκυψε, οί τουρκολάτρες ήρθαν στήν 
έξουσία. Μιά νέα περ ίοδος άρχισε. Κι άλλο 
α ίμ α  έπ ρ επ ε  νά  π οτίσ η  τό  δέντρο τή ς  Ε 
λευθερίας.

Κ αρλόβασι Σάμου, Ιο ύ ν ιο ς  1964.
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ΤΑ
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9Α π ό  τ η  ό ν ρ β ο ϋ η  r t ts  τ ν η ο γ ρ α -  

f p t a s  ό τ  ο ν  u c y c u lo  tin κ α ιρ ό

Τ ο ΰ  Ν ί κ ο υ  Σ κ ι α δ α

«[Νά έχομε*'] τό δίκαιον τον νά φανεηώνομεν την γνώμην 
καί τούς σν/λογισμούς μας, τόσον μέ την τυπογραφίαν, όσον 
καί μέ ά/J.ov τρόπον».
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Στην τεράστια  συμβολή τη ς  τυ π ο γρ α φ ία ς  
καί του τύπου στην 'Ελληνική Ε πανάσταση , 
ζηλευτή θέση κατέχει ή Ιστορία  τή ς  τυ π ο 
γραφ ίας στο Μ εσολόγγι. βΗ ιστορία^ της α 
ποτελεί άναττάσπαστο κομμάτι τή ς  ισ τορ ίας 
τής μεγάλης πολιορκίας. Η τυπ ο γρ α φ ία  του 
Μ εσολογγίου κατέχει θέση ξεχωριστή στον 
άγώνα γ ια  τήν λευτεριά. 0 \  τυπογράφ οι και 
ό συντάκτης αγω νίστηκαν και με την πεννα  
καί μέ τό  συνθετήριο καί μέ τό  καριοφιλλι 
καί τό γ ια τα γά ν ι στο  χέρι, συμμετέχοντας 
πέρα  γ ια  π έρ α  στον καθημερινό αγώ να  των 
πολιορκημένων. Ο! συνθήκες τή ς  ζωής και 
του πολέμου, ήταν φρικτές. *Η εφημερίδα 
μως, ό  τυπογράφ ος καί ό συντάκτης έδιναν 
τό  καθημερινό παρώ ν ψηλά έκεί σ τ ίς  ν τό π ιες  
καί στά  μετερίζια  του πολέμου... Καί τούτη 
ή έντονη δραστηριότητά  τους εναρμονίζεται 
τέλεια μέ τήν ενεργητικότητα δλων των άλλων 
πολεμιστών καί του  ανώνυμου πλήθους, και 
σημαδεύτηκε στο τέλος μέ τήν μεγάλη θυσία 
στό βωμό τής π α τρ ίδ α ς .
"Ας δούμε δμω ς τ ά  καθέκαστα:
"Ο ταν τό Μάη του 1822  ό *Αλ. Mocupo- 
κορδάτος π ή γ ε  άπ* τό  Μ όριά στή  Ρούμελη 
—  συγκεκριμένα στό  Μ εσολόγγι είναι 
βέβαιο δτι πήρε μαζί του καί τό  Τ υ π ο γρ α 
φείο πού  τού ε ίχε  σ τα λ εί ά π ό  τήν Γ α λ λ ία , 1

1. Άπό επιστολή του Μαυροκορδάτου 
στάλθηκε άπό τήν Πίζα στίς 21 Μαΐου 1821,

τό οποίο  είχε βάλει σέ κίνηση ό Ιω ά ννη ς  
Φιλήμων2* δτι τό  τυπογραφ είο  αυτό τού Μαυ- 
ροκορδάτου είναι τό πρώ το  π ο ύ  στήθηκε στό 
Μ εσολόγγι, φαίνεται καί ά π ό  μιά έπ ιστολή 
τού Σ τά νχω π , ό όπο ιος αναφέρει δτι όταν 
έφτασε στό  Μ εσολόγγι, βρήκε εκεί τυ π ο γρ α 
φείο. ‘Ο Σ τά νχω π  δεν διευκρινίζει βέβα ια  δτι 
τό τυπογραφ είο  cctrro ήρθε ά π ό  τήν Κόρινθο.

Ή  τυ π ο γρ α φ ία  τοΰ Μ εσολογγίου είναι συ-

πρός τόν Γ. Ποαΐδην στή Μαρβίλλιχ (Μασα- 
λ ία ), μαθαίνουμε τά εξής για  τήν αγορά τοθ 
τυπογραφείου του Μαυροκορδάτου:
—  «'Αγαπητέ άδελφέ,

Σ’ έγραψα σήμερον διά Παρίσι έμπερικλείων 
μίαν πόλιτζαν ( =  φορτωτική), διά τέσαχρες χ ι
λιάδες φράγκα, αντί των τριών, όπου μ’ έζή
τησες, και τούτο διά νά μέ άγοράσης εν κιβώ
τιου τυπογραφικόν, ώστε νά τυπώνεται έν κα
τεβατόν εις μισήν κόλλαν...», κλπ.

Σημ.: Ή  έπιστολή αυτή δημοσιεόθηκε σέ 
γαλλική μετάφραση Οπό Ju les  R lancara l f i tu -  
des su r ia Grece con ternpora ine  A lexandro 
M avrocordato  - Les M gtaxas - G oletti (Mont-x 
pellier, 1S66, c . 1 3 -1 1 ) . (Ακαδημίας ’Αθη
νών: «‘Ιστορικόν Άρχεϊον ’Αλεξάνδρου Μαυρο
κορδάτου, έπιμελεία Έ μ . Γ. Πρωτοψάλτη, iv 
’Αθήνα».ς Α ' 1903, σ. 13.

2. *0 Ιστορικός, που ήταν καί τυπογράφος. 
Τό τυπογραφείο αυτό τοΟ Μαυροκορδάτου πρω- 
τολειτούργηοε στήν Κόρινθο.



νέχεισ έκείνης τής Κορίνθου, όπω ς αυτή εί
ναι συνέχεια τής τυπ ο γρ α φ ία ς  τής Κ αλαμά
τα ς. Ή  πληροφορία  που  περ ιέχετα ι στην ει
σ α γω γή  τή ς  έκθέσεως των 'Ελλανοδικών του 
1859 σ τα  « Ο λύμπιο» ότι τό πρώ το  τα π ο 
γραφείο στο Μ εσολόγγι τό  έφεραν ό Δ. Με- 
σθενέας μέ τον Π. Ποπρίκιο ά πό  τό  Λιβόρνο 
τής Ι τ α λ ία ς ,  φαίνεται νά  μην είναι αληθινή. 
Μέ τό θέμα ασχολήθηκε ό Β ίλ μ π ερ γ 1 πού 
αποδείχνει μέ ιστορικά γεγο νό τα  π ώ ς ήταν 
ά δ ύ ν α το 'τό  τυπογραφ είο  νά ήρθε ά πό  τό Λι
βόρνο, καί γ ιά  τόν πρόσθετο λόγο  πού  άνα- 
φέρεται στην πληροφορία, τ ’ όνομα τού Κό- 
χραν που  τότε δεν ήταν άκόμη στην Ε λ λ ά δ α . 
"Αν δεχόμασταν την πληροφορία  τών « 'Ο λυμ
πίων* θά έπρεπε νά παραδεχθούμε π ώ ς  καί 
τό  τυπογραφ είο  τού Μ αυροκορδάτου μένον
τα ς  στην Κόρινθο καταστράφηκε μέ την προέ
λαση τού  Δ ράμαλη. Αυτό όμως ά πό  πουθενά 
δεν φαίνεται. “Α λλωστε ό Μ αυροκορδάτος 
πού  π ή γ ε  στη  Ρούμελη, έχοντας στο  μυαλό 
του ένα σωρό φιλόδοξα σχέδια , δεν ήταν α πό  
τους ανθρώπους π ο ύ  εύκολα θ' άποχω ρίζον- 
ταν τό τυπογραφ είο  πού  θά τόν βοηθούσε 
στην καλύτερη προβολή καί επιβολή τών σ χε
δίων του. Α λλά καί ή ομοιότητα  τών σ το ι
χείων τών* πρώ τω ν εντύπων του Μ εσολογγίου, 
μέ τά  σ το ιχε ία  τή ς  Κορίνθου μιλάει γ ιά  την 
αλήθεια τού π ρ ά γ μ α το ς .

Σ το  πρώ το  αυτό τυπογραφ είο  έργάστηκε 
ώ ς τυπογράφ ος, ό Π. Π ατρίκιος π ο ύ  ήρθε στο 
Μ εσολόγγι μαζί μέ τόν Μ αυροκορδάτο. Σέ 
καδένα έντυπο όμως δέν βρίσκουμε τό  όνομα 
τού Παύλου Πατρικίου. Ό  τυπογράφ ος αυ
τό ς  ήταν όργανο τού Μ αυροκορδάτου, όπω ς 
θά  φανεί ά πό  την συνέχεια τού κειμένου μας. 
"Αλλωστε ακολουθούσε τόν Μ αυροκορδάτο 
παντού. "Ο ταν μά λ ισ τα  ξανάφυγε ό Μαυρο
κορδάτος γ ιά _ τό  Μόριά, τόν άκολούθησε καί 
ό Ποττρίκιος.

Δεύτερο τυπογραφ είο  στό  Μ εσολόγγι ε ί
ναι έχείνο π ο ύ  έφερε ό Σ τά νχω π . *0 Σ τά νχω π  
ήρθε στην Ε λ λ ά δ α  ώς συνοδός του Βύρωνα 
έκ μέρους τού Φιλελληνι^ού Κ ομιτάτου τοΰ 
Λονδίνου, μέ τήν ιδιαίτερη εντολή: 1) Νά
διοργανώ σει υγειονομική υπηρεσ ία  στην Έ λ -

3. Φ. Βίλμ,περγκ, «Τχ τυπογρχφεΐκ του Στάν- 
χωπ* «Άρμονίχ* 1902, Τόμος 3ος σελ 142. ’Α
πό τό ημερολόγιο του Γεωργ. Πραίόου, πληρο- 
φοροόμκτεε τχ έςή; γιά τήν έγκχτχοτχοη τοΰ 
τυπογραφείου:

cTfj 20, 21 κχΐ 22 Νοεμβρίου (1821 Μεσο
λόγγι ον) . "Αφησχ τό πιεστήρια; μέ τά εργα
λεία */.χί μέ τους χαρακτήρας, εις μίαν κάμα
ραν τοΰ οπιτίου τοΰ μολλά, καί φύλακα τόν 
Sing G herandi νά κοιμάται έχει, έως νά έλ- 
θη άπό Πελοπόννησον ό Δόμπρας (Τόμπρας) ».l£ 
έναν άλλον Κυόωνιέα καί νά έπιστρέψω καί ε
γώ όιά νά βάλωμεν είς Ενέργειαν τήν τυπογρα
φίαν* (Άκαόημίας Αθηνών: «Ιστορικόν ’Αρ
χείου ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, όπ. πχρ. σ. 
2 3 -2 4 ) .

Σημ.: *0 Τόμπρας δμως, δπως φαίνεται, δέν 
πήγε ποτέ στό Μεσολόγγι.

λάδα, 2 ) Νά έγχατα στήσει ταχυδρομική σ υ γ 
κοινωνία καί 3 )  Νά προκαλέσει τήν ίδρυση 
ελευθέρου τύπου», σύμφωνα μέ δική του έκ-' 
φράση, δηλαδή ανεξάρτητες πολ ιτικές έφη- 
μερίδες. Τ ις  δυο πρώ τες έντολές δέν στάθη
κε κατορθωτό, γ ιά  πολλές α ιτ ίες, νά εκπλη
ρώσει ό Στάνχωπ* Ή  επ ιτυ χ ία  τού τρίτου 
σκοπού έχει τ ις  ρ ίζες τη ς  κάπω ς βαθύτερα. 
Π ήγαζε α π ’ την σ ιγο υ ρ ιά  π ώ ς  ό α γώ νας γ ιά  
τήν ανεξαρτησ ία  θά εΐχε γρή γορο  αποτέλε
σμα . Ή  τέτο ια  βεβαιότητα  στάθηκε άφορμή 
ν ’ άποδεσμευτούν αρκετές δυνάμεις πνευμα
τικές, πού  μέ τό  μέσο τής τυπογρα φ ίας, θά  
μπορούσαν νά διαφωτίσουν, νά  διδάξουν καί 
νά μεταδώσουν τ ις  ιδέες. Κ αρπός λοιπόν τής 
τέτο ια ς ανακατάταξης τών πνευματικών δυ
νάμεων, είναι όχι τό  ένα τυπογραφ είο  τοΰ 
Μ εσολογγίου αλλά  τ ά  τέσσερα  π ο υ  κουβά
λησε ό Σ τά νχω π  στην Ε λ λ ά δ α . Δ υστυχώ ς 
όμως τό  Ε λληνικό πλο ίο  π ο ύ  μετέφερε τά  
τέσσερα  α υ τά  τυπ ογρ α φ ικά  συγκροτήματα  
(δυο τυπογρα φ ικά  π ιεσ τή ρ ια  καί δύο λ ιθο
γρα φ ικά ) μέ τ* α νάλογα  σ το ιχε ία  έπεσε σ τα  
χέρια  τών Τούρκων καί έμεινε α ιχμ α λω τισ μ έ
νο στό  λιμάνι τής Π άτρας. "Ο ταν λοιπόν την 
1η τού Δεκέμβρη του 1823, έφτασε ό Σ τά ν 
χω π  στό Μ εσολόγγι βρήκε νά λειτουργεί τό 
τυπογραφ είο  τού Μ αυροκορδάτου, όπω ς προη
γούμενα  άναφέραμε. ’Α ναγκαστικά  μέχρι τήν 
απελευθέρωση τού πλο ίου  μέ τά  τυπ ογρ α φ ικά  
συγκροτήματα  ό Σ τά νχω π  χρησ ιμοποίησε τό  
τυπογραφ είο  τού Μ αυροχαρδάτου γ ιά  την 
εκτύπωση τής εφημερίδας του. "Ο μω ς α π ’ 
τήν πρώ τη σ τ ιγμ ή  ήρθε σέ σύγκρουση μέ τό 
αντιδραστικό πνεύμα  τού τελευταίου. Πρα
γμ α τ ικ ό  ό τυπογρά φ ος τού Μ αυροκορδάτου 
Π. Π ατρίκιος, π ο ύ  ήτανε ό μόνος τότε  τυ π ο 
γράφ ος στό  Μ εσολόγγι, άρνηθηκε νά τυπώ σει 
τήν προκύρηξη, όπω ς τήν είχε συντάξει ό 
Μ άγερ μέ παρ<χγγελία του Σ τά νχω π . Ασφα
λώς αυτό έγινε μέ τήν έμπνευση του Μαυρο
κορδάτου. Φαίνεται ότι καί ό Βύρων δέν ήτα 
νε απόλυτα  σύμφωνος μέ τ ις  ιδέες περ ί ελευ
θεροτυπίας του Σ τά νχω π , καί συμφωνούσε 
μάλλον μέ τόν Μ αυροκαρδάτο. Τέλος πάντω ν, 
ό Σ τά νχω π  κατώρθωσε νά  υπερνικήσει τ ά  
εμ π ό δ ια  καί νά  τυπώ σει τήν προκύρηξη τών 
«Ε λληνικώ ν χρονικών», σ τ ις  18 τού Δεκέμ
βρη 1823. Ή  προκύρηξη ήταν υπογραμμένη 
ά π ό  τόν Μ άγερ. "Αξίζει νά μεταφέρουμε έδώ 
μερικά χαρακτηριστικά  ά π ο σ π ά σ μ α τα  ά π ό  
γ ρ ά μ μ α  τού Σ τά νχω π  στό φίλο του Μ πόου- 
ρ ιγκ  στό  Λονδίνο. Χ ρονολογείται ά π ό  23 Δε
κεμβρίου 1823 : «...Τό τυπογραψείον δέν έ- 
τέθη άκόμη είς λειτουργίαν. "Ο τα ν  έφτασα 
έδώ, ε ίδα  ότι ό Μ αυροκορδάτος ε ίχε  φέρει 
ένα π ιεσ τήρ ιο , τού  όποιου την διευθυνσιν 
έχει άναλάβει ό Δ έκτω ρ Μ άγερ. ’Αμέσως 
π ρ ο σ π ά θη σ α  μέ άρκετούς ένδιαφερομένους ν’ 
άρχίσουν την έργα σ ία . Έ ν  τελεί έτο ιμ ά σ α μ ε 
ένα σ π ίτ ι. Έ το ι μάσα μεν ένα π ρ ό γ ρ α μ μ α  μέ 
τόν Μ άγερ. Έ γ ιν ε  κ α τά λ ο γο ς  τών τριών κοι
νοβουλίων, τώ ν άρχόντων, τών καπεταναίω ν 
κτλ. "Ε γινε καί μ ία  έγκύκλιος δ ιά  νά  τούς 
δοθεί. Έ ν  συντομία , όταν ένόμιζα ότι όλα



ήσαν έτοιμα, 6  συντάκτης1 εΐττεν ότι ή γλώ σ 
σα τού π ρ ο γρ ά μ μ α το ς  δέν ήτο καλή, ότι ε ί
χε λάβει ένα (-πρόγραμμα) α π ό  τον π ρ ίγ κ ι
π α , τό  όποιον ήτο έξαίρετον καί δτι δέν θα 
έτύπωνε τό π ρ ό γρ α μ μ α . Σημείω σε δτι εΤναι 
ό μόνος έκδοτης έδώ ( . . . ) .  Ό  γ ρ α μ μ α τ ε ίς  
τού π ρ ίγ κ  ιπ ος ήθελε να  μού έξηγήση τήν υ 
πόθεση, ά λ λ ’ ή σοφ ιστία  δέν ήτο αρκετή οστό 
έναν ό όπο ιος ενεργούσε πονηρά ώ ς λογοκρι
τής τού τύπου  καί προσ πα θούσ ε ν ’ ά π α γ ο 
ρεύση τά ς  θεωρίας τή ς  μεγαλι/τέρας εύφυίας 
τού πλέον διαφω τιστικού αιώνος —  τά ς  θεω
ρίας τού αθανάτου Μ πένθαμ. ( . . .)  Τήν άλλη 
ήμερα τό π ρ ω ΐ συνήντησα τον συντάκτην εις 
τον Δ όκτορα Μ άγερ καί τό  έπέπλη ξα  αυστη
ρότατα. Τού έδήλωσα δτι θά  ιδρυον ένα τυπ ο 
γραφείο ν ε ις  τό Μ όριά καί θά  εξέθετα όλην 
την μηχανορραφίαν ( . . . ) .  Έθορηβήθη καί σΐΑ'- 
ερώνησε νά  δημοσίευση αυτό π ο υ  είχε ό Δό- 
κτωρ Μ άγερ, ά λ λ ’ ε ίπεν  δτι ή μετάφραση τού 
Μπένθαμ είς  τήν Ε λληνικήν δέν ήτο καλή 6Γ 
αυτό δέν ήδύνατο νά δημοσιευθή. Τον έπέπλη 
ξα άκόμη -μία φοράν καί ύπεχώρησεν. ’Α πό 
έχείνην τήν ήμέραν ό πρ ίγκ ιψ  βασ ίζετα ι καί 
απευθύνεται ε ίς  εμένα. Τού ε ΐπ α  π ό σ ο  άσχη
μη ήταν ή συμπεριφορά τού  τυπογράφ ου’* καί 
τού έπ α /έλ α β α  δλα  όσα  ε ίχα  π ε ι. Τού ε ίπ α  
έπιπρσσθέτω ς δτι ούδενός ανθρώπου ή ύπό- 
ληψις θά ήδύνοτο νά  ήτο άσφαλής χω ρίς τον 
ελεύθερον τύπον καί ώ ς π α ρ ά δ ε ιγ μ α  τού  άνέ- 
φερα ότι έκατηγορεΐτο  ότι ήθελε νά πω λήση 
τόν Μ όριά ε ις  τήν 'Α γ γ λ ία 6 καί ότι έφιλοδο- 
ξούσε ν ' άνεβή ε ίς  τόν θρόνον της ‘Ελλάδος. 
Ό  υψηλός καί δυνατός τόνος π ο ύ  έχρησιμο- 
πο ήθη είς  α ύ τά ς  τ ά ς  δύο συναντήσεις έφερε 
τό ποθούμενον α ποτέλεσμ α . Τό π ρ ό γ ρ α μ μ α  
έτυπώθη καί αισθάνομαι υπερήφανος ότι ε ίς  
τήν Ε λ λ ά δ α  όπω ς ε ίς  τό  Ίν δ ο σ τά ν , συνεισέ- 
βαλα είς τήν πρώ την έγκ α τά σ τα σ ιν  τού ελευθέ
ρου τύπου7».

Αυτές τ ίς  α ντιδράσεις βρήκε ό Σ τά νχω π  
από τόν Μ αυροκορδάτο στήν ίδρυση τού ε
λευθέρου τύπου. Ό  "Α γγλος σ υντα γμ α τά ρ χη ς 
όμως ήταν πολύ  πε ισ μ α τά ρ η ς καί δέν υποχω 
ρούσε εύκολα σ τ ις  ό πο ιες  αντιξοότητες. Γι' 
αυτό καί πέτυχε.

Τό πρώ το  φύλλο των «‘Ελληνικών Χρονι
κών» κυκλοφόρησε την πρώ τη  του Γενάρη 
του 1824. Α πό  δώ καί π έρ α  ή μικρή αυτή

4. 5Ασφαλώς έννοε: τόν τυπογράφο, όπως φαί
νεται καί από τό έαδότης που χρησιμοποιεί 
μέ τήν Τόια έννοια.

5. r0  κ. X. Εύαγγελάτος σημειώνει δτι πρό
κειται για  τόν Δ. Μεσθενέα. ('Ιστορία τοϋ 
Μεσολογγίου σ. 131 καί 159) ό Βίλμπεργκ κα
τηγορηματικά παραδέχεται πώς ήταν 6 Π. Πα
τρίκιος.

G. "Οπως βλέπουμε ό Στάνχωπ ήταν καλά 
“ληροφορημένος γιά  τόν ρόλο τοΟ Μαυροκορδά- 
του στά 'Ελληνικά πράγματα καί δέν δίστασε 
νά μεταχειριστεί δλα τά μέσα γιά  νά πετύχει 
τό σκοπό του.

7. X. Γ. Εύαγγελάτου, «Ιστορία τού Μεσο
λογγίου* ‘Αθήναι, 1959, σ. 130-131.

έφημεριδούλα βγα ίνει τακτικά  δυο φορές τήν 
έβδσμάδα. Είναι ή πρώ τη  έφημερίδα μέ π ρ ο 
κοπή καί χρονική διάρκεια  οπό ελεύθερο Ε λ 
ληνικό έδαφος, ύστερα  βέβα ια  ά π ό  την α π ο 
τυχημένη π ρ ο σ π ά θ ε ια  τής «‘Ελληνικής Σάλ- 
π ιγ γ ο ς»  τή ς  Κ αλαμάτας. Σ αν τέτο ια  έφημε
ρ ίδα  τά  «‘Ελληνικά Χρονικά», α ποτελεί π η γή  
ιστορική μεγάλης α ξ ία ς. Ή  ζωή της εφημε
ρ ίδας συνταυτίζεται μέ τήν ζωή των θρυλι
κών « Ελευθέρων Πολιορχημενων». Μ πορούμε 
νά την χωρίσουμε σέ δυο χρονικές περιόδους. 
Ή  πρώ τη  π ο υ  περιλαμβάνει τό 1824 άριθμεί 
106 φύλλα. Ή  δεύτερη τού 1825 άριθμεί 
105 φύλλα. Σ ' αυτήν τήν δεύτερη περ ιλαμ 
βάνεται καί ή περ ίοδος τού 1326 πού  αρ ι
θμεί 1155 φύλλα. Ή  δεύτερη εποχή τή ς  εφη
μερίδας είναι ή π ιο  ήρωϊκή γ ια τ ί ή έκδοσή 
της συνεχίζεται κάτω  ά πό  πρω τοφανείς γ ιά  
εφημερίδα συνθήκες, στην μπλοκαρισμένη π ο 
λ ιτε ία  ά π  τούς δυο π α σ ά δες, τόν Κ ιουταχη 
καί τόν Ίμ π ρ α ή μ .

ΕΤναι ανάγκη νά  διευκρινίσουμε ότι τ ά  
«Ε λληνικά  Χρονικά», τυπώ νονταν στο  τυπ ο 
γραφείο  του Μ αυροκορδάτου μέχρι τ ίς  20 
Απρίλη" 1824. Τό α ιχμαλω τισμένο άπό  τούς 

Τούρκους π λ ο ία  μέ τ ά  τυπ ογρ α φ εία  του Σ τά ν
χω π  δέν άπελευθερώθηκε π α ρ ά  τήν πρώ τη  
τού Γενάρη 1824.

Καί ά λλ α  α π ο σ π ά σ μ α τα  οστό επ ιστολή  
τού Σ τά νχω π .

«Τό τυπογραφείο*/, τό οποίον έστειλες θά 
τό άναλάβη ό Δόκτωρ Μ άγερ. Ε ίχε προη γου
μένως ένα πιεστήρισν, ά λλ ' έπειδή εκείνο ά- 
νήκεν ε ίς  τόν τυπογράφον π ο υ  ήρνήθη νά  δη- 
μοσιεύση τά ς  πα ρατηρή σ εις  τού Μ πένθαμ εις 
τό π ρ ό γρ α μ μ α , έθεώρησα καλόν νά εξασφα
λίσω  τήν ελευθερίαν τού γράφειν καί τή ς  
δημοσιότητας, δίδων τό  τυπογρσφείον μας 
είς τά ς  χείρας ενός τολμηρού, τιμ ίου  καί 
εύγενούς ‘Ελβετού». ( ...)  ‘Ελληνικά β ιβλ ία  
πσρελάβομεν.* Θ ά ά πα λλα γούν  οί ίερείς μας 
ά πό  μ ία  βάσανον. Θ ά φωτίσουν τ ά  σκοτάδια  
τού  ποιμνίου  των. Μέ τόν τύπον καί τά  βι
βλ ία  όλον τό  ‘Ελληνικόν πνεύμα  θά τεθή έν 
κινήσει»*.

Τό τυπογραφ είο  όμω ς ά ργη σ ε νά  μπεί σέ 
κίνηση. Μόλις σ τά  μέσα τού 'Α πρίλη  τού 
1824. Σ τό  δ ιά σ τη μ α  ά πό  τόν Α π ρ ίλ η  του
1824 ώς τόν 'Α πρίλη  τού επόμενου χρόνου
1825 έχουμε στό  Μ εσολόγγι δυο τυ π ο γρ α 
φεία'". "Ο π ω ς όμως είδαμε τό νέο ( ’Α γγλ ικό ) 
τυπογραφ είο  δέν μπήκε σέ κίνηση π α ρ ά  σ τά  
μέσα τού ’Α πρίλη, π ρ ά γ μ α  πού  μάς άναγκά- 
ζει νά υποθέσουμε π ώ ς  δέν υπήρχε τεχνίτης -  
τυπογρά φ ος ικανός γ ιά  νά  στήσει τό  δεύτε
ρο αυτό τυπογραφείο . Ή  άργοπόρηση του 
στησήματος μάς κάνει να  πα ρ α δεχτούμ ε  έ-

8. Τό πρώτο φύλλο πού είναι τυπωμένο μέ 
τα νέα  ‘Α γγλικά  στοιχεία φέρει αριθμό 32 καί 
ημερομηνία 19.4.1824.

9. X. Γ. Εύαγγελάτου: όπου παραπάνω σελ. 
132-134.

10. Ό  Μαυροκορόάτος άνεχώρησε γιά  τόν 
Μόριά τόν ’Απρίλη τού 1825.



ττίσης π ώ ς  ό Β ίλμ περ γ  έχει δίκιο νά  ύττοστη- 
ρίζει πώ ς ό Π. Π ατρίκιος ήταν τό τε  ό μονα
δικός τυπογράφ ος στό  Μ εσολόγγι και π ώ ς  
ο Δ . Μ εσθενέας 6α έφθασε έκεΐ α ργότερα . 
Ό  ίδιος ό Σ τά νχω π  στην αντιμετώ πιση  αυ
τή ς  τη ς  έλλειψης αναφέρει σε επ ιστολή  του 
ότι θά  ζητήση τυπογρά φ ο  "Έλληνα ή έν π ά -  
σει π ερ ιπτώ σ ει, τυπογράφ ο ικανό γ ιά  την 
ελληνική στοιχειοθεσ ία , ά π ό  τον ’Α μερικα
νό ιεραπόστολο Ούίλσων π ο υ  είχε συστήσει 
Ε λληνικό τυπογρα φ είο  στη  Μ άλτα. Δεν ε ί
μαστε σέ θέση νά  γνω ρίζουμε π ο ύ  καί π ώ ς  
βρέθηκε ό "Ελληνας τυπογρά φ ος Δ . Μεσθε
νέας, που  μάλλον αυτός έβαλε σέ κίνηση τό 
τυπογραφ είο  του Σ τά νχω π . Φ αίνεται πά ντω ς 
π ώ ς  ά πό  δώ καί π έρ α  τυπογράφ ος των «‘Ελ
ληνικών Χρονικών* είναι ό Μεσθενέας. Είναι 
εξακριβωμένο ότι τότε  αυτός βρίσκονταν στο  
Μ εσολόγγι ά π ό  ένδειξη π ο ύ  φέρει τό  βιβλίο 
«Προσωρινό πολ ίτευμ α  τή ς  ‘Ελλάδος» στο 
οποίο είναι ενσωματωμένες συναφείς μετα
φ ράσεις τού Πολυζωΐδη. Ή  ένδειξη είναι σ α 
φής: «Έ ξεδόθησαν νυν πρώ τον  τύπο ι ς καί 
αναλώμασι Δ . Μεσθενέως, π ρ ο ς  χρήσιν κοι
νήν καί ώφέλειοτν τών Ελλήνω ν. Έ ν  Μ εσολογ- 
γ ίω  1824». Ό  έπικήδειος λόγος γ ιά  τον Βύ
ρωνα τού Σ π . Τρικούπη είναι τυπω μένος μέ 
τ ά  σ το ιχε ία  τού τυπογραφ είου  τού Μαυροκορ- 
δάτου. Ό  Βύρωνας πέθανε σ τ ίς  7 Α π ρ ιλ ίο υ  
I 824»11. Υ ποθέτουμ ε λοιπόν π ώ ς  τό τε  ακόμα 

δεν ε ίχε  στηθεί τό τυπογρα φ είο  τού Σ τά ν
χω π. Σ το  τυπογραφ είο  του Μ αυροκαρδάτου 
τυπώθηκαν κι άλλες ερ γα σ ίες  π ο ύ  φέρουν 
ώ ς τυπογρά φ ο  τόν Μεσβενέα. Ή  εφημερίδα 
δμω ς «‘Ελληνικά Χρονικά», μόνο ά πό  τόν 
Γενάρη του 1825 έχει την υπογραφή τού  συν
τάκτη Μ άγερ καί τού τυπογράφ ου Δ . Μεσθε- 
νέα. Α να μ φ ίβολα  υπάρχει ένα κενό πού  μόνο 
μέ υποθέσεις μπορούμε νά  κλείσουμε: Ποιος 
ήταν ό τυιτογράφος τών «‘Ελληνικών Χρονι
κών» ώς τόν Γ ενάρη τού 1825, ό Π ατρίκιος 
ή ό Μεσθενέας, ή καί οι δυο μ αζί; Καί πο ιο ι 
λόγοι βαραίνουν στην ά πό  τό  1825 καί π έρ α  
άναγραφή σέ κάθε φύλλο τής έφημερίδας τού 
συντάκτη καί τού τυπογράφου;

Σ πουδα ίες πληροφορίες γ ιά  τόν τό π ο  πού  
στήθηκε τό  τυπογραφ είο  μάς δίνει ό κ. X. 
Ε ύ α γγελά τος.

Σύμφωνα μ’ αυτές: Τό τυπογραφ είο  που  
έφερε ό Σ τά νχω π  τοποθετήθηκε άρχικά  στο 
ισόγειο  τού Νοσοκομείου πού  ίδρυσε ό Γερ
μανός ά ρχ  Ιατρός τού ‘Ελληνικού Σ τρατού , 
Ιω ά ν ν η ς  Δανιήλ “Ελστερ, γ ιά  τό  όποίο  βοή
θησε ό Μ άγερ μέ την Μ εσολογγίτ ισ α  σύζυ
γ ό  του Α λτά νη  Ί γ γ λ έ ζ ο υ , στην ό π ο ία  άνή- 
κε καί τό κτίριο. Ό  Μ άγερ άρχικά  ε ίχε  άνα-

11. ‘0  επιτάφιος λό γο ς  τού Τρικούπη σ τόν 
Βύρωνα είναι τυπωμένος άπό τόν Μεσθενέχ «Λό
γος επιτάφιος του Λόρδου Νοέλ Μπάϋρον. Αυ
τοσχεδιασμένος καί εκφωνημένος άπό τόν κ. 
Σπυρίδωνα Τρικούπην. Τυπώνεται διά προστα
γής τής Διοικήσεως. Μεσολόγγι 10 Απριλίου 
τήν Πέμπτην τής έβδομάδος του Πάσχα 1824. 
Έτυπώθη παρά Λ. Μεσθενέως.»

λάβει τό φαρμακείο π ο ύ  ήτανε δ ίπ λ α  στό 
τυπογραφείο . "Υ στερα δμω ς έπαψε νά  άσχο- 
λείτα ι μέ τό  Φ αρμακείο καί ασχολήθηκε ό- 
λοκληρωτικά μέ τό  τυπογραφείο . Τ υ π ο γρ ά 
φος ήταν ό Μεσθενέας~ μέ βοηθούς τον Γ ιάννη ] 
Πεπονή:; καί Χρήστο Ν τάγκλα . Τό τυπ ο 
γραφείο  μεταφέρθηκε ά ρ γό τερ α  οστό τό ο ί
κημα Ιγγλέζου  στό  σ π ίτ ι τού Κ αλοσκερπάνη j 
ή Σελίβου στήν άκρη τής πόλη ς καί απέναντι 
ά πό  τό  θρυλικό νησάκι Α νεμόμυλος14.

«Ή  εγκα τά σ τα σ η  τού π ιεσ τηρ ίου  καί τών 
τυπογραφικώ ν στοιχείω ν, έγινε στό  σ π ίτ ι τού 
Ί γ γ λ έ ζ ο υ , εκεί όπου σήμερα είναι τό Σ τρ α 
τολογικόν Γραφείον του Μ εσολογγιού, μέ τήν 
εντοιχισμένη μεταγενέστερα  στην νοτιοδυτι
κή του γω νία  π λ ά κ α  γ ιά  νά  διαιω νίζεται τό 
γεγονός, καί βραδύτερα στό σ π ίτ ι τού Καλο- 
σκεπάρνη (Σ ελ ίβ ο υ ), κοντά στήν πρώ τη  κα
μάρα  τού δρόμου τής Τουρλίδας, αριστερά , 
έκεΐ όπου είναι στημένη ά π ό  τήν Έ νω σ ιν  
Συντακτών Αθηναϊκών Εφημερίδων», ο τ ά  
1926 ή στήλη τού Μ άγερ. Σ τά  δυο α ύτά  δ ια 
δοχικά  τυπογραφ εία , ά ρχ ικά  στό π ρ ώ το  καί 
ύστερα  σ τό  δεύτερο άρχισαν μέ τήν ανατολή 
τή ς  πρω τοχρονιάς του 1824 μέχρι τ ις  είκοσι 
Φεβρουάριου 1826 —  σαράντα  ημέρες πρ ιν

12. Έδώ φαίνεται οτ: έμαθε τήν τυπογραφία 
και 6 Παιδάκος τής Μεσολογγιτιάδος, δπως 
μάς πληροφορεί ό Ανδρέας Χούμης, πού τόν 
αναφέρει τυπογράφο σέ κάποιο τυπογραφείο τής 
Ιυρας.

13. Στό βιβλίο του Στ. Κ. Τσίντζου: «Τό Με
σολόγγι κοιτίς τής Ελευθερίας» σ. 93 - 94, δια
βάζουμε τά εξής για  τόν ΙΙεπονή: «Μεοολογγί- 
της παιδί του πλοιάρχου Αναστάση Πεπονή, δ 
όποιος μέ τό καράβι του έκανε τό δρομολόγιο 
Πόρτ - Σά'ίνδ - 5Αλεξάνδρεια - Σμύρνη - Σύρο - 
Τεργέστη - Μασσαλία - Αίβερπουλ καί τανάπα- 
λιν. Νέος δ Θανάσης (άλλου Γιάννη) έμενε 
στήν Τεργέστη οπού έμαθε τήν τυπογραφία. Ε 
κεί μυήθηκε στήν Φιλική Ε ταιρία  καί σ’ αύτόν 
εμπιστεύτηκαν τήν τύπωση τών πρώτων επανα
στατικών κηρυγμάτων. Ά λ λ ’ οί Αυστριακοί πού 
άπό κάθε άλλον περισσότερο Υποστήριζαν τούς 
Τούρκους τόν άνεκάλυψαν καί για καλή του τύ
χη οί Φιλικοί έπρόλαβαν και τόν φυγάδευσαν 
οτήν Κεφαλλωνιά. Από κει πήγε στό Μεσο
λόγγι καί μαζί μέ τόν Ελβετό Μάγερ καί τόν 
Μεσθενέα, είργάζετο, πότε ώς μεταφραστής καί 
πότε ώς στοιχειοθέτης, γιά τήν έκδοση τών 
«Ελληνικών Χρονικών». νΕλαβε μέρος σέ πολ
λές εξορμήσεις πού σέ μια απ’ αυτές πληγώ
θηκε στήν ράχη άπό οβίδα. Ε ίχε δε τόση έκτα
ση τό τραύμα του, πού άστειευόμενοι, οί συμ
πολίτες του τού έλεγαν:

—  Μώο* Θανάση, μπάς κι ήτανε γιατρός δ 
κανονιέρης καί σούβαλε τέτοιο βισγάντι.

Σώθηκε στήν έξοδο καί πέθανε τό 1895, καθ’ 
ήν εποχήν είχεν^ εξιστορήσει λεπτομερέστατα 
ατούς νεωτέρους τά τής πολιορκίας καί τής έξό- 
δου.»

14. X. Γ. Εδαγγελάτου, δπου π. σ. 159.



οπτό την έξοδο, όταν έχθρική βόμβα  το  κατέ
στρεψε» να τυττόνωνται τακτικά ...»1* κλττ.

Καί ό Τάκης Α ά π α ς: Ό τ α ν  ά ρχ ισ ε  ή π ο 
λιορκία του Μ εσολογγίου, άναγκάστηκαν τον 
Φλεβάρη τού 1826 νά μεταφέρουν τό  τυ π ο 
γραφείο ά π ό  τό σ π ίτ ι του Ί γ γ λ έ σ η , γ ια τ ί 
ήταν εκτεθειμένο σ τ ις  βόμβες, καί νά τό  π ρ ο 
στατέψουν. Τό π ή γ α /ε  στο σ π ίτ ι τού Καλο- 
σκερπάνη καί εκεί δέχτηκε τό  τελειωτικό κτύ 
ττημα

Ή  δραστηριότητα  του ιστορικού αυτού τυ
πογραφείο  υ εΤναι ά ξ ια  θαυμασμού. Κ άτω ά π ό  
συνθήκες πολεμικές μέ συχνούς καί συνεχείς 
βομβαρδισμούς δουλεύει ά κα τά πα υσ τα . Δυο 
τρεις φορές όμως αναγκάστηκε νά διακόψει 
την ερ γα σ ία  του α π ’ αφορμή εχθρικό βομβαρ
δισμό. Σ το  φύλλο 6 5 -6 6  τής δεκάτης έννά- 
της Α ύγούστου 1825, τ α  «Ε λληνικά  Χρονι
κά», δ ικαιολογώ ντας τ ις  δ ιακοπές αυτές γ ρ ά 
φουν: «Ζητούμεν συγγνώ μην ά π ό  τούς κυ
ρίους συνδρομητάς μας δ ιά  την διακοπήν, την 
οποίαν έξ άνάγκης μεταχειρ ιζόμεθα ενίοτε 
εις την εφημερίδα, αί συνεχείς ζημίαι τ ά ς  ο
ποίας ά πό  τον έχθρικόν πυροβολισμόν π ά σ χε ι 
ή τυπογραφ ία , γίνονται α ιτ ία  άνσπόφευκτος 
τούτης της δ ιακοπής...»  Σ το  φύλλο επ ίσ η ς 
49 τής 20  Ιο υ ν ίο υ  δ ιαβάζουμε: «Την δε- 
κάτην έννάτην του ίδίου ( Ιο υ ν ίο υ ) . Μ ετά τό 
Μεσονύκτιον διευθύνθησαν π ρ ο ς την πόλ ιν  μας 
αί έχθρικαί βόμοαι, γρα νά τα ι καί μιδράλια* 
ήμισείαν ώραν όμως διήρκεσαν ή φω τία  αυτή* 
μια βόμβα έξ αυτών έπεσεν εις τό Τ υ π ο γρα - 
φείον μας. Χ άρις όμως είς τόν πάνσοφον αυ
τής προσ τάτην  ή βόμβα  έτυχεν είς γω νίαν 
τταράμερον, καί ούτως ή έχρηξίς της δέν έπέ- 
φερεν τι να ζημίαν τή ς  τυπογρα φ ίας.»  Καί 
στο φύλλο 5 2 -  53 τής 4ης Ιο υ λ ίο υ  δ ια βά 
ζουμε επ ίσ η ς: «Την α '  * Ιουλίου... Την νύκτα 
τούτην έπεσεν καί άλλη βόμβα επ ί τού τ υ 
πογραφείου τής ό π ο ια ς  ή έχρηξις μόνον τόν 
τοίχον καί την άκρην τής σ τέγη ς  έβλαψεν».

"Ετσι δουλεύει τό τυπογρα φ είο  του Μεσο
λογγίου κοντά δυο συνεχή χρόνια  ώ ς τό  Φλε
βάρη τού 1826. Τ ότε φαίνεται μεσολάβησε 
κάποια ανω μαλία  βομβαρδισμός ή μετακό
μιση. Ό  Β ίλμ περ γ  μάς δίνει την έξής πλη ρο 
φορία: « Ή  ύπό τού Ίμττραήμ  μεσούντος
Φεβρουάριου 1825, κατά  τής πολιορκημένης 
τόλεως έκσφενδονισθείσα βροχή όβίδων, διέρ- 
Ρηξε τό οίκημα τής τυπ ογρ α φ ία ς, δθεν επ ί 
τ »νσ έβδομάδος έστάθη άδύνατος ή έκδοσις 
τής Ε φ ημερίδας... Π αρ' όλα τα ύτα  ό συντά
κτης καί ό τυπογρά φ ος κατώρθωσσν νά έπ ι- 
σκευάσωσι τά  βλαβέντα, καί έξέδωσαν τώ  
Σαββάτω 20  Φεβρουάριου τό  ύπ* άρ. 1 1 - 1 5  
ψύλλον έκ σελίδων 6 σκοπεύοντες νά έξακο- 
λουθήσωσι την έκδοσιν της έφημερίδος»17.

15. Κ. Σ. Κώνστα: Ή  πνευματική ζωή στό 
Έπαναστατημένο Μεσολόγγι. Περ. «Νέα Έ -  
°τία>, τόμ. 59, 1.9.1956 σ. 428.

16. Τάχη Λάππα, Ρουμελιώτικος Τύπος 1821 - 
!880, ·Αθήνα 1959, σ. 30.

17. Φ. Β ίλμπεργ, όπου παραπάνω. Ή  πληρο
φορία τοϋ Βίλμπεργ γ ια  τόν βομβαρδισμό τήν

Στο κείμενο του Κασομούλη

Χ ρήσιμες πληροφορίες —  άν καί λ ιγ ο 
σ τές  —  μάς δίνει και ό σ υγγραφ έας των « Ε ν 
θυμημάτων Στρατιωτικών», Νικόλαος Κ ασο
μούλη ς:

«Φεβρουάριον μήνα, πολλά κ ις  άκουσα τόν 
Νότην Μ πόσταρην νά λέγη ότι:

— Εκείνος ό έφημεριδογράφος όλο τσ α μ 
πουνάει, καί όέν ήξεύρη τί γράφει καί τό Ν. 
Στορνάρην νά τόν υ π ερ α σ π ίζετα ι. 'Α π ’ άρχής 
όμως χαριζόμενος 6 συντάκτης Μ άγερ π α ρ έ- 
βλεπεν κόστοτε καί έκαμνεν καί κσνενός την 
θέλησιν όσον άπέβλεπεν  νά  διαφημή τ ’ ανδρα
γα θή μ α τα  ή τόν πα τρ ιω τισ μ όν  δέν έπαυεν 
όμως νά συνάζη πληροφορίας θετικάς ά π ό  
ανθρώπους ειλικρινείς καί νά τά ς  περνά  ε ίς  
τό ήμερολόγιόν του δ ιά  νά χρησιμεύσουν, όταν 
σωθώ μεν15 16.

»Έ σ ύχνα ζα ν  πολλοί είς τό  κα τά σ τη μ α  τής 
τυπ ογρ α φ ία ς, καί πολλάκ ις κενόδοξοι τόν έ- 
νώχλησαν χω ρίς λόγον, ζητώντες έπιμόνω ς νά 
φαίνονται τά  όνόματά  των καί τά  ονόματα  
τών πληγωμένων συγγενώ ν των καταλεπτώ ς, 
μ' όλον π ο ύ  δέν έσύμφερεν ώ ς π ρ ο ς τόν εχ
θρόν δσ τις  έλάμβανε καθημερινώς ά π ό  α υτές 
τ ις  εφημερίδες11*.

» Ή  διεύθυνσις τών πυροβόλων του Ί  μπ- 
ραήμ άλλαξεν ά πό  εκείνην του Κ ιουταχή καί 
τό Κ ατάστημα  (τή ς τυπ ο γρ α φ ία ς) ένωχλή- 
θη πολλά κ ις  ά πό  κτυπ ή μ α τα  σφαιρών καί βομ
βών».

»Ά φου έτύπω σε τό  φύλλον τής μάχης α υ 
τής (δηλ. τής 16 Φ λεβάρη) τό  μετέθεσαν

1 5 /2 , δεν υπάρχει στους άλλους .ερευνητές. Ε ί
ναι άγνωστο άπό που αυτός τήν παίρνει. Πρέ
πει νά παρατηρήσουμε όμως τό εξής: "Αν έ γ ι
νε βομβαρδισμός θά έγινε πολύ πριν άπό τΙς 
15. Τό προτελευταίο φύλλο τών «Ελληνικώ ν 
Χρονικών είναι τής 3 /2 . Τό άμέσως επόμενο 
φύλλο έπρεπε νά κυκλοφορήσει στις 7 ή στις 8. 
*0 βομβαρδισμός στΙς 1 5 /2 , καί άν έγινε δέν 
εξηγεί τήν καθυστέρηση 10 περίπου ήμερών. 
Α λ λ ά  ούτε κι άν έγινε στής 1 5 /2 , εξηγείτα ι 
πώς σέ 1 μέρες διορθώθηκε ή ζημιά , στοιχειο- 
θετήθηκε καί τυπώθηκε κείμενο 6 σελίδων, ώ
στε νά κυκλοφορήσει στις 20. Θά έπανέλθουμε 
δμως καί παρακάτω.

18. Λοιπόν ό φρόνιμος Ε λβ ετός δέν καταχω 
ρούσε δλη τήν αλήθεια στήν εφημερίδα του κ 5 
έκανε καλά, όμως προκαλοϋσε άντιζηλίες καμ- 
μιά φορά. Είναι γνωστό δτι τό ήμερολόγto χ ά 
θηκε μαζί του στήν έξοδο (σημ. Β λαχογιάννη).

19. Οί πολιορκητές αγοράζανε φύλλα δίνον
τας καμμιά φορά καί πολύ ακριβά χαρίσματα, 
φαγητά ή πιοτά. Οί αγράμματοι πολεμιστές δέν 
καταλάβαιναν τό κακό πού μπορούσαν νά κά
νουν. *0μως οί δπεύθυνοι ασκούσαν πολύ αυστη
ρή λογοκρισία. Τώρα βλέπει κανείς γ ια τ ί τό 
ημερολόγιο τών Ελληνικών Χρονικών» είναι 
τόσο φτωχικό άν τό συγκρίνει μέ τήν περιγραφή 
του Κασομούλη. (σημ. Β λ.)



(τό  τυ π ο γ  ραφείον) ε ίς  την οικίαν μ α ς^  έπ ι 
λόγω  νά προψυλαχθουν τά  εργαλεία , κυρίως 
δέ ν' άποφύγη τά ς  ενοχλήσεις:

»Έ ξέδω σεν τό  ψύλλον τό όποιον έλεγεν. 
♦είς τήν ντά π ιαν  τού Βότσαρη (τή Μ εγάλη 
Ν τό π ια ) κα τά  την όνομασίαν τού  μηχανικού 
( Κόκκινη).

» Έ ρ χετα ι ό  Γεώ ργιος Τ ζιαδέλας, εγώ  ή
μουν επάνω  εις την οικίαν, καί έρω τά τον 
(τυπογράφ ον) Γεώργιον^' Μεσθενέα, νέον ένά- 
ρετον καί άκακον^'.

»—  Πού είναι, ώρέ, τό ψημερίδα όπου  έ
γραψ ες, γ ια  δ ιά β α σ ε  το  νά τό ακούσω.

"Ηρχισεν ό Μεσθενεύς νά  αναγιγνώ σκει. 
Φθάνει έκεΤ όπου ελεγεν «είς την ντά π ιαν  τού 
Βότζαρη» καί τον λ έγε ι: (ό  Τ ζ ια β έλ α ς).

»— · Σ τόσ ου! π ο ύ  είναι ό Μ άρκος Β ότζα- 
ρης, π ο ύ  τόν έγραψες μέσα: Τ ί θέλει σ ’ αυτό 
τό  ν τό π ια  —  α υτός άπέθανε!

» Ό  Μ εσθενέας προσ πα θούσ ε νά  τόν π ε ί
ση, δ τι τό όνομα έτούτο έδόθη α π ό  τό μη
χανικό, όχι ότι έκανε τόν πόλεμον έχεινος.

»— Ιδ ο ύ  οπού λέγομεν (αλλού) όποιο ι έ- 
πολέμησαν.

^Θυμώνει (ό  Τ ζια βέλα ς) τόν υβρίζει καί 
ά ρπάζει τά  φύλλα νά τ ά  ξεσκίση. Έ κα τέβ η - 
μεν όλοι κάτω τόν εΐπαμεν τ ί ζητεΐ. Έ σ υ σ τά λ η  
καί άνεχώρησεν.

» 'Ω ς (σημαντικού) Ο πλαρχηγού, όλοι έτα- 
ράχθημεν δ ιά  τούτο καθώς καί ό ίδ ιος ό «Κί- 
τσ ο ς)  Τ ζιαβέλας. Σ τηρίζοντες οι σ τρ α τιω τι
κοί Κ ότζικας, Στορνάρης, Μ ήτζιος, τήν έφη- 
μερίδα, είπαν είς τόν Μ άγερ. "Ό ταν (σκο
π εύ εις) νά τυττώσης ζήτησε δύναμιν νά σέ 
δώσωμεν καί γράψ ε ότι γνω ρίζεις, έλεύθερα 
χω ρίς συστολήν τ ά  καλά καί τ ά  κακά μας20 21 22 23*».

Σ το  τελευταίο φύλλο των «‘Ελληνικών Χρο
νικών, καί π ρ ιν  α π ό  τ ις  ειδήσεις δ ιαβάζουμε 
επ ίσ η ς:

«Πολλάκις τ ά  «‘Ελληνικά Χρονικά» έλαβον 
διακοπήν μέ λόγον βάσιμον. Μ ία α π ό  τά ς  
δ ια κοπά ς τα ύ τα ς είναι καί ή π α ρ ο ύσ α  ήτις 
σ τηρ ίζετα ι ε ίς  α ιτ ία ς  π ο λύ  βασικω τέρας καί 
ίσχυρω τέρας ά π ό  τ ά ς  πρώτας* διότι ένώ κα- 
τεκρημνίσθησαν όατό τό άδιάλειπτον  π ύ ρ  τών 
Γάλλο - Α ιγυπτίω ν καί άλλαι πολλα ϊ οίκίαι,

20. Στό ααζίζι τού Στουρνάρα. Ό  X. Κασομού
λης ήταν γραμματικός τού Στουρνάρα. Ή  εί
δηση αυτή έχει μεγάλη σημασία.

21. Τό όνομα του τυπογράφου ήτανε Δημή- 
χριος.

22. Ό  Κασομούλης μάς δίνει τό πο-ρτραΐτο 
τού τυπογράφου. Άναψέοεται σέ κάποια έξο
δο τής φρουράς, όταν ένας μόνο στρατιώτης κυ
νήγησε πολύ περισσότερους Τούρκους: «*2ς θεα
τής, εύρέθη πλησίον μου ό τυπογράφος Κος Γ. 
Μεσθενεύς (φονευθείς εις τήν έξοδόν μας). ’Α
γαθός άνθρωπος, έκχμνεν τόν σταυρόν του* καί 
(έπι)οεβχίωνεν τό ρητά; τού Δαβίδ: «6 είς διώ
ξει χιλίους καί παρακαλοΰσε τόν θεόν νά φυ- 
λάξη τόν στρατιώτην, δστιτ εκτεθεί μόνο: τό
σον. (Κασομ. Τ. Β. σ. 207).

23. Ν. Κασομούλη, «Ενθυμήματα Στρατιωτι
κά- β' Τόμος σ. 193 κ. έπόμ.

τό  Τ υπογραφ είο  ν έμεινεν ω σαύτω ς έκτεθειμέ- 
νον, καί έπ  απειλεί το τό αυτό δυστύχημα. Δ ιά  
νά φυλαχθή λοιπόν τό  όργανον τούτο, όρ γα - 
νον όι ου ή Ευρώπη μανθάνει, δτι οΐ Έ λ λ η 
νες ήξεύρουν νά νικούν καί τακτικά  στρατεύ
ματα , έπρεπε νά μεταφερθη είς τόπον ασφα
λ έ σ τε ρ ο ι καί δ ιά  τήν μετακόμισιν τούτην ά- 
πέρασαν ίκαναί ήμέραι, ώστε ν' άργοπορήση 
καί ή δημοσίευσις τής έφημερίδος μας. "Α ς 
είναι βέβαιοι όμω ς οί αναγνώ στες μας, δτι 
τό ήμερολόγιον τής άξιομνημονεύτου τούτης 
πολιορκ ίας, έψυλάχθη μέ δλην τήν ακρίβειαν 
καί τ ά  παραμ ικρότερα  π ερ ισ τα τικ ά , άναφέ- 
ρωνται έν αύτώ  χω ρίς τή ς  έλαχίστης προσ θα - 
φαιρέσεως2 ».

"Αν συγκρίνουμε τ ά  τρ ία  κείμενα (Β ίλ- 
μ π ερ γ  -  Κασομούλη -  «Ελληνικώ ν Χρονικών») 
παρατηρούμε ουσιώδεις διαφορές. Ό  Βίλ- 
μ π εο γ  ρητά  αναφέρει ώς α ιτ ία  τής καθυστέ
ρησης τήν μερική καταστροφή τού τυ π ο γρ α 
φείου ά πό  τούρκικη βόμβα  τήν 1 5 .2 .1 8 2 6 . 
Μέχρι νά  επιδιορθωθούν τά  π ρ ά γ μ α τ α  π έρ α 
σ ε  άρκετός χρόνος. Ά π ό  κεΐ καί ή καθυστέ
ρηση. Δεν μιλάει πουθενά ό Β ίλμ περγ  γ ιά  
μεταφορά τού  τυπογραφείου. Ό  Κ ασομούλης 
καί τ ά  «Χρονικά» ένώ μιλάνε γ ιά  μεταφορά 
τού τυττογραφείου γ ιά  τον φόβο τού βομβαρ
δισμού δεν μιλάνε γ ιά  διακοπή ά π ό  α ιτ ία  
προηγούμενο βομβαρδισμό, άν καί ό Κ ασο
μούλης αναφέρει ότι «Τό κατά σ τη μ α  (τή ς 
τυ π ο γρ α φ ία ς) έ ν ω χ λ ή θ η  π ο λ λ ά 
κ ι ς  ά π ό  κ τ υ π ή μ α τ α  σ φ α ι 
ρ ώ ν  κ α ί  β ο μ β ώ ν » ,  χω ρίς ν’ ανα
φέρει ότι προήλθε κ ά π ο ι α  κ α τ α 
σ τ ρ ο φ ή  α π ' α υτά  τ ά  κτνπημοττα. Α ν τ ί
θετα  ώ ς κυριώτερο λόγο  τής μεταφοράς του 
τυπογραφ είου  προβάλλει τ ι ς  ε ν ο χ λ ή 
σ ε ι ς  τ ώ ν  π ο λ ε μ ι σ τ ώ ν  π ρ ο ς  
τ ό ν  σ υ ν τ ά κ τ η ν  κ α ί  τ ό ν  τ υ 
π ο γ ρ ά φ ο .  Τ ά  δυο κείμενα λο ιπόν τού 
Κασομούλη καί τών «Χρονικών» συμφωνούν 
στή μεταφορά, μέ τή διαφορά π ώ ς  τ ά  «Χρο
νικά» δεν ήταν δυνατόν νά  καθορίσουν καί τό 
μέρος π ο ύ  μεταφέρθηκε τό  τυπογραφ είο . "Ετσι 
ά πό  δυο σ ύγχρονα  μέ τ ά  γεγο νό τα  κείμενα, 
αμφισβητείτα ι ή πληροφορία  τού Β ίλμπεργ'. 
"Α ς δούμε όμως τή συνέχεια.

Στην ανατύπω ση τών «‘Ελληνικών Χρονι
κών» του  1840 ά πό  τόν Κ. Αεβίδη σέ υ πο 
σημείωση διαβάζουμε, δτι τό  τυπογρα φ είο  
καταστράφηκε άτπό τούρκικη βόμβα, υστερ* 
ά πό  τήν έκτύπωση τού  τελευταίου φύλλου 
(2 0  Φεβρουάριου 1826)*5. Τήν πληροφ ορία

24. «Ελληνικά Χρονικά» 20 Φεβρουάριου 
1826.

25. ’Αντιγράφουμε τήν ύποσημείωοη του Κ. 
Αεβίδη: «Μετά τόν αριθμόν 1 1 -1 5  (20 Φε
βρουάριου 1826), δέν έξεδόθησχν τά "Έ λλλη - 
νικά Χρονικά” , διότι αί Γχλλο - Αίγυπτιχκαί 
βόμβχι, είχα; κατχκρημνίσει τό τυπογρχψείον κάί 
όλοι ανεξαιρέτως, άνβρες, γυναίκες καί παιδιά, 
παρχτηρήσαντες, πάσαν άλλην έργχαίχν, έγρη- 
γόρουν είς τχ κχνονοοτάσιχ.»

Ό  Λεβίδης έκανε τήν ανατύπωσή του στά



τήν αμφισβητεί ό κ. Κ ώ στας Μ άγερ στην Ι 
στορία  του Ε λληνικού τύπου ν γράφ οντας τα
έξης:

«Τά «'Ελληνικά Χρονικά», συνέχισαν την
έκδοσίν των μέχρι τής 20η ς Φ^ορουαριου 
1826, οπότε και διέκοψαν, δ ιότι, έν τώ  με
ταξύ ή πολιορκία  τού Μ εσολογγίου είχε δη
μιουργήσει άφόρητον κατά σ τα σ ιν  εις την π ά 
λ ιν  και ά ντιμετω πίζετο  ό κίνδυνος νά κατα
στροφή ά πό  τά ς  βόμβας τού έχθρού τό  τυ
πογραφείου. ΔΓ α υτό  άπεφασίσθη —  κατά  
μίαν έκδοχήν —  ή μεταφορά του  τυ π ο γρ α 
φείου εις ασφαλές μέρος και ή διακοπή τής 
έκδόσεως»2*.

Ή  γνώμη τού Μ άγερ στηρίζετα ι στην π λ η 
ροφορία π ο ύ  δημοσιεύει ό «Φίλος τού Νόμου» 
ατό φύλλο του τή ς  11 Ί  ουνίου τού 1826, 
όπου ύστερα  ά π ό  την λεπτομερειακή π ερ ι
γραφή τών γεγονότω ν τής νύκτας τή ς  Ε ξ ό 
δου, βρίσκουμε και την έξής σημαντική πληρο
φορία γ ιά  τό τυπογραφ είο :

«...Ο» χαρακτήρες τής τυπ ο γρ α φ ία ς  οΐτινες 
έτύπωσαν είς τά ς  σελ ίδας τής ισ τορ ίας και 
έμετόχευσαν είς  τά ς  έπερχομένας γενεάς τά ς  
αξιομνημόνευτους π ερ ισ τά σ ε ις  τής πολ ιορκ ίας 
τά λ α μ π ρ ά  κατορθώ ματα τή ς  φρουράς και 
τ ά θάνατα  ονόματα  τοσούτων ηρώων, ώς 
και α υτά  τ ά  π ιεσ τή ρ ια  διερκορπίσθησαν καί 
έτάψησαν είς  τό  έδαφος τού Μ εσολογγίου, 
διά νά μή μολυνθωσιν οπτό βαρβαρικάς χεί- 
ρας, άφού έχρησίμευσαν είς  τοιούτον ιερόν 
έργον».

Καί στή  «Γενική Ε φ η μ ερ ίδα  τής 'Ε λ λ ά 
δος», στο φύλο τή ς  2 6 .5 .1 8 2 6 , διαβάζουμε 
επ ίσης: «οί χαρακτήρες τής τυπ ογρ α φ ία ς,
οίτινες ε ίς  τ ά ς  σ ελ ίδας τή ς  ισ τορ ίας ή έμε
τόχευσαν είς  τά ς  έπερχομένας γενεάς τ ά ς  ά- 
π ιστεύτους π ερ ισ τά σ ε ις  τή ς  πολιορκ ίας, τ ά  
λαμπρά  κατορθώ ματα τή ς  φρουράς καί τά  
αθάνατα ονόματα  τοσούτων ηρώων, ώ ς καί 
αυτά τ ά  π ιεσ τή ρ ια  δ ιεσκορπίστησαν καί έτά 
φησαν ε ίς  τό  έδαφος τού Μ εσολογγίου δ ιά  νά 
μή μολυνθούν ά π ό  βαρβαρικάς χείρας, άφού 
έχρησίμευσαν εις το ια ύτα  ιερά έργα».

Είναι φανερή ή όμοιότητα τών δύο κειμένων. 
"Ας δούμε όμως καί τού  Σ πηλιάδη  τό  κεί
μενο: «Οί χαρακτήρες τής τυπ ο γρ α φ ία ς, τά  
τε π ιεσ τή ρ ια  καί λ ο ιπ ά  παρεχω ρήθησαν είς 
τό έδαφος τού Μ ισολογγίου». (Ν . Σ πη λ ιά - 
δου, « 'Α πομνημονεύματα» τ. 6 ' .  σ . 5 6 3 ) .

Ά π ό  τό  «διεσχορπίσθησαν» π ο ύ  γράφ ετα ι 
Υΐά τ ά  π ιεσ τή ρ ια  μπορούμε νά  υποθέσουμε

1840. Λέν είχαν περάσει άπό την "Εξοδο παρά 
14 χρόνια.. Ή  παράδοση ήταν ακόμη ζωντανή. 
Άλλα 5 Λεβίδης δέν λέει άπό ποιόν έχει τήν 
πληροφορία. ΙΙεριττό να πούμε πώς οί περισσό
τεροι άπό κείνους πού Ασχολήθηκαν μέ τό θέμα, 
παίρνουν σαν δεδομένο τήν πληροφορ ία του Αε- 
3ίδη, 5ν καί ό ίδιος μιλάει για  «κατακρήμνι
ση -, λέξη πού ταιριάζει σέ κτίριο, κι όχι σέ 
τυπογραφικό συγκρότημα. Ή  «κατακρήμνιση*t 
Φυτικά μπορεί νά έξηγήση τήν διακοπή.

26. Κώστα Μάγερ: 'Ιστορία του 'Ελληνικού 
Τύπου. Τ. Α# σ. 2 3 -2 4 , Άθήναι 1957.

π ώ ς τ ά  διάφορα έξαρτήματά  του άφού δ ια 
λύθηκαν τάφηκαν σέ διάφορα μέρη.

Καί ό Κ ώ νστας: « ...(ό  Μ άγερ) κατά  τά ς  
άφηγήσεις τών έπιζησάντω ν, ε ίχε  λ ίγ ο  πρ ιν  
τήν έξοδο κατασπείρει καί θάψει σ το  χώμα 
τά  σ το ιχε ία  τού τυπογραφείου». (Κ . Κώνοτα 
όπ . π α ρ α π . σ . 4 2 9 ) .

Ή  π ιο  άξιοπρόσακτη είναι ή πληροφορία  του 
«Φίλου τού Νόμου». *0 έκδοτης του, ό Ι τ α λ ό ς  
Ιωσήφ Κ ιάπε, σαν έκδοτης, καί τυ π ο γρ ά 

φος προφανώς, ε ίχε  μεγάλο ενδιαφέρον γ ιά  
τά  τυπογραφ ικά  π ρ ά γ μ α τ α  τής χώρας. Φυ
σικά  γ ιά  νά  περάσει μιά τέτο ια  πληροφορία  
στην εφημερίδα του, φαίνεται π ώ ς πήρε τήν 
είδηση ά π ό  ανθρώπους τής φρουράς τού Με
σ ολογγίου , πού  ύστερα  ά π ό  τήν έξοδο κα- 
τευθύνθηχαν στον Μ όριά καί ασφαλώς καί 
στην "Υδρα. Α λ λ ά  αν ή πληροφορία  τού Κ. 
Λεβίδη ήταν σωστή δέν έπρεπε νά μάς τήν 
μεταδώσει ό Κασομούλης. Τό τυπογραφείο , 
κατά  τήν διαβεβαίω ση τού κειμένου του, σετ- 
γάζονταν στό  ίδιο κτίριο πού  στεγάζονταν 
ό καπετάν Στουρνάρας καί ό ίδ ιος ό Κα
σομούλης. Ή τ α ν  δυνατόν νά  ξεφύγει μιά τέ
το ια  βασική είδηση τον λεπταμερειογράφο 
Κασομούλη; "Αν βομβαρδίζονταν τό κτίριο 
τού Στουρνάρα, έστω  καί σέ βαθμό νά  κατα
στραφεί μόνο τό  τυπογραφ είο , ήταν άδύνατο 
νά μή τό αναφέρει ό Κασομούλης. Φυσικά ό
σ ες υποθέσεις καί νά  κάνουμε άν δεν έχουμε 
κάτι χειροπ ιαστό , κα μ μ ιά  γνώμη δέν μ π ο 
ρούμε νά  στηρίξουμε. Μ ολαταύτα ά ς  πρ ο 
σέξουμε λ ίγ ο  άκόμα τό  κείμενο τού Κασο
μούλη. Γράφει: «Ά φ ού  έτύπωσεν τό  ψύλλον 
τής μάχης αυτής*7, τό μετέθεσεν ε ις  τήν οι
κίαν μας28 τό τυπογραφ εΐον κλπ.». "Ο π ω ς ε ί
ναι γραμμένη ή π α ρ ά γρ α φ ο ς αυτή σημαίνει 
δτι τό φύλλο π ο ύ  περ ιέγρα φ ε τήν μάχη τής 
1 6 )2 , τυπώθηκε στό  π α λ ιό  κτίρ ιο  τού τυπ ο 
γραφείου25, καί ύστερα  μεταφέρθηκε σ τό  σ π ίτ ι

27. Τής 16 Φεβρουάριου (Σημ. Βλαχογιάννη 
στό κείμενο).

28. Στό σπίτι τού Στουρνάρα πού μαζί μέ τό 
καλύβι, πού είχε στόν προμαχώνα, τό κρατού
σε καί για κατοικία του \ i i c x  στήν πόλη (Σημ. 
Βλαχογιάννη).

29. Τό πρόβλημα θά λύνονταν άν ξέραμε πό
τε μεταφερθηκε τό τυπογραφείο στό σπίτι τού 
Καλοσκερπάνη. Κι άν ακόμα αύτό τό σπίτι ή
ταν πού έμενε ό Στουρνάρας. "Αν όχι πρέπει 
νά παραδεχτούμε πώς ή μετακόμιση στό σπίτι 
τού Στουρνάρα, είναι κατοπινή καί δτι ή κα
ταστροφή, άν έγινε, έγινε στό (σπίτι τού Στουρ
νάρα (άπό κεΤ χάνονται τά ίχνη τού τυπογρα
φείου) πράγμα πού έπρεπε νά μάς τό είχε 
διασώσει δ Κασομούλης. Καταλήγουμε έτσι νά 
παραδεχθούμε πώς ή πληροφορία τού «Φίλου τού 
Νόμου» είναι σωστή. Φυσικά κι αυτή ή λύση δέν 
εξηγεί τά κενά, γιατί θά πρέπει νά βρούμε πό
τε διαλύθηκε τό τυπογραφείο τού Μεσολογγιού, 
άν δέν είχε τό τραγικό τέλος πού γράφει δ Αε- 
βίδης. Λέν αποκλείεται βέβαια νά τό βρήκαν 
οί Τούρκοι στήν προσπάθειά τους νά ξεθάψουν



του Στουρνάρα. ’Α μέσως πα ρ α κ ά τω  δ ια β ά 
ζουμε: «Έ ξέδωκεν τον πόλεμον τον πρώτον, 
εις τό  όποιον έλεγεν “ εις την Ν τάπ ια ν  του 
Β ότζιαρη": "Ερχεται ό Γ ιώ ργας Τ ζιαβέλας
ενώ ήμουν επάνω εις την οικίαν κλπ.». 'Α πό 
την δεύτερη πα ρ ά γρ α φ ο  γ ί ν ε τ α ι  δ τ ι:  ( ’Αφού) 
έξέδωκεν, έρχεται, (ό  πόλεμος ό πρώ τος καί 
ό πόλεμος τής 1 6 )2  φαίνεται νά ταυτίζον
τ α ι) . Είναι γραμμένα  στο  τελευταίο  φύλλο 
τών «’Ελληνικών Χρονικών». Α πό τό έ ρ χ ε - 
τ  α  ι τού Κασομούλη, φαίνεται π ώ ς  τό φύλλο 
τυπώθηκε στού Στουρνάρα  τό σ π ίτ ι, γ ια τ ί 
άσφαλώ ς ό Γ ιώ ργας, δεν θά περίμενε νά  γ ί 
νει ή μετακόμιση γ ιά  νά ενοχλήσει τον τ υ π ο 
γράφο. Τό επεισόδιο  δηλαδή τού Γ ιώ ργα  με 
τό Μεσθενέα, έγινε μετά  τ ις  20 Φλεβάρη, ή 
καί την ίδ ια  αυτή μέρα. Σ έ καμιά  περ ίπ τω σ η  
όμω ς π ρ ιν  ά π ό  τ ίς  20 .

"Ε τσ ι μπερδεμένες κληρονομήθηκαν ά π ό  
τούς πα λ ιούς οί ειδήσεις γ ιά  τό  τέλος τού 
ιστορικού αυτού τυπογραφείου  τού Α γώνα. 
Ή  σύγχ ισ η  επιτείνετα ι ακόμα  περ ισσότερο  
ά π ό  κείνους π ο ύ  θέλησαν νά  διασώσουν την 
άλήθ-:ια ενεργώ ντας εντελώς πρόχειρα . “Έ τ σ ι 
στο Μουσείο τής Ισ το ρ ικ ή ς  καί Ε θ ν ο λ ο γ ι
κής Ε τ α ιρ ία ς  υπήρχε ένα εξάρτημα (π λ α ί
σ ιο ) πα λ ιού  τυπογραφείου, στο  οποίο  σ χε
τική επ ιγραφ ή πληροφορούσε ότι αυτό (τό 
εξάρτημα - π λ α ίσ ιο )  άνήκε στο π ρ ώ το  τυπ ο 
γραφείο  π ο ύ  έφερε ό Φ ιρμίνος Δ ιδότος στήν 
Ε λ λ ά δ α  καί που  τυπώνονταν τά  « 'Ελληνικά 
Χρονικά», τού Μ εσολογγίου". Ή  επιγραφ ή 
δεν έλεγε την άλήθεια, γ ια τ ί τό τυπογραφ είο  
πού  τυπώνονταν τά  «Ε λληνικά  Χρονικά» τό 
έφερε ο Σ τά νχω π  στο  Μ εσολόγγι. Ο ύτε ε π ί
σης είναι αλήθεια π ώ ς  ό Δ ιδότος έφερε τό 
πρώ το  τυπογραφ είο  στην Ε λ λ ά δ α . Τό π ρ ώ 
το  τυπογραφ είο  στήν 'Ε λ λ ά δα  τό  έφερε ό Δ. 
Ύ ψηλάντης ά π ό  την Τ εργέστη  καί στήθηκε 
στήν Κ αλαμάτα. Τό πρώ το  τυπογραφ είο  πού  
έπ ή γε  στο Μ εσολόγγι ήταν έκείνο τού Μαυ- 
ροκορδάτου, τό  οποίο ήταν γαλλικής π ρ οέ
λευσης*"1. Τό έξάρτημα (π λ α ίσ ιο ) αυτό του 
τυπογραφ είου  τών «Ελληνικώ ν Χρονικών» δω- 
ρήθηκε σ το  Ε θνολογικό  Μουσείο ή Μουσείο

χωμένους θησαυρούς τών Μεοολογγιτών, καί 
νά τό ν.ανάστρεψαν.

30. Τό εξάρτημα */.αί την επιγραφή του τά 
είδε δ Βίλμπεργ στό Έθναλογικό Μουσείο στά 
1902. Ή  παραπάνω πληροφορία είναι άπό τό 
κείμενό του.

31. "Γπόδειξη γιά. τήν σωστή διόρθωση τής 
έπιγραφής έκανε δ Βίλμπεργ στό κείμενο πού 
άναφέραμε. Ό  γράφων που έπεσκέφθηκε τό Ε 
θνολογικό Μουσείο τελευταία, είδε τό τυπογρα
φικό πλαίσιο ποΰ τώρα φέρει μόνο τήν έπι-
ϊραφή:

«Λείψανα πιεστηρίου Χρονικών Μεσολογγίου».
Φαίνεται δτι μετά τήν δπόδειξη τοΟ Βίλμπεργ, 

άφαιρέθηκε ή λαθεμένη επεξηγηματική επιγρα
φή χωρίς καί να γραφεί καί ή σωστή έςήγηση.

τής 'Ισ τορ ική ς καί Ε θνολογικής Ε τ α ιρ ία ς  
τής 'Ε λλάδος σ τά  1884 δυο χρόνια ά π ό  τήν 
ίδρυση του ά π ό  τον Δήμο Μ εσολογγίου. Προη
γούμενα είχε συμπεριληφθεΐ στήν έκθεση τών 
μνημείων τού Α γώ να που  γίνηκε στήν Α
θήνα σ τ ις  25 τού Μ άρτη τού 1884. Σ τον 
κατάλογο  τής έκθεσης τού  1884 είναι γ ρ α μ 
μένο στή σελίδα  167 μέ άριθμό 67 . Σ τον 
εικονογραφημένο έπ ίσ η ς  κατάλογο  τών αντι
κειμένων τοώ Μουσείου τού 1927, πού  συνέ- 1 
τάξε ό τότε πρόεδρός του Κωνστ. Ρ άδος, 
είναι καταχωρημένο στή  σελ ίδα  180, μέ τήν 
έπεξήγηση: «Λείψανον τού π ιεσ τηρ ίου  τών j
“ Χρονικών τού Μ εσολογγίου ’, τού Μ άγερ». 
Σ τό  μνημείο έπ ίσ η ς τού Μ άγερ στο Μεσο
λ ό γ γ ι, υπάρχει άκόμα ένα άλλο κομμάτι τού 
π ιεσ τηρ ίου  τών «Ελληνικώ ν Χρονικών». Α
κόμα καί σέ κάποιο  υπόγειο  στό  Μεσολόγγ,ι ί 
μερικά κομμάτια  του π α ρ α π έ τα  μένα, δ π ω ς j 
μάς πληροφορεί ό φίλος Τ άχης Λ ά π π α ς.

Α υτά είναι τά  κομ μ ά τια  ά πό  τό ιστορικό 
π ιεστήρ ιο  τών «'Ελληνικών Χρονικών»^’.

Σ τ ις  γ ιορτές γ ιά  τά  έκατό χρόνια τή ς  j 
Ε ξόδου , π ο ύ  έγιναν οπό Μ εσολόγγι, έντοι- ί 
χ ίσ τηχε στό  κτίρ ιο  πού  κτίστηκε στήν π α λ ιά  
θέση τού κτιρίου Ί γ γ λ έ ζ ο υ , πού  πρω τοσ τή - : 
θηκε τό τυπογραφείο  τού Σ τά νχω π , άνα  μ νη
στική π λ ά χα . Τό μέρος έπ ίσ η ς  πού  μετά- J 
φέρθηκε κατόπιν τό  τυπογραφ είο  καί πού , ! 
κατά  τήν άποψη τού Κ. Αεβίδη, κοπαστρά- j 
φηκε ά πό  τούρκικη βόμβα, ονομάστηκε «Πλα
τε ία  Ελληνικώ ν Χρονικών» καί στήθηκε μ α ρ -ί 
μάρινη στήλη αφιερωμένη στό Μ άγερ.

Ό  πρ ώ τος γυμνασ ιάρχης πού  τοποθετή-1 
θηκε οπό Μ εσολόγγι ύστερα  ά π ό  τήν ίδρυση] 
εκεί γυμνασίου (1 8 5 9 ) , Ν. Γ. Νικοκλής, έγρ α 
ψε γ ιά  τό  τυπογραφ είο  τών «Ελληνικώ ν Χρο-1 
νικών» τό πα ρακάτω  έ π ίγ ρ α μ μ α  σέ π ινδα - 
ρικά μέτρα καί διάλεκτο:

ΟΠΛΩΝ ΚΗΓΩΝ ΦΗΜ ΕΜΕΝΑI Ο Τ  
Ε Α Ε Υ Θ Ε ΡΙΗ Σ  Π ΡΟ  ΕΝ Μ Σ Ε Λ Ο Γ - 
ΓΙΤΑΩΝ Η Ρ Ω Σ Σ Η  ΠΤΟΛΕΙ ΙΦ 
ΑΜΥΝΟΜΕΝΩΝ Π Α ΤΡΗ Σ ΙΡΩΝ Τ Ε  
ΕΚΗΤΙ ΕΛΛΗΝΩΝ Χ ΡΟ Ν ΙΚ Ω Ν  

Σ Η Μ Α Τ  ΕΦ ΕΜ ΕΡΙΗ Ν

Σ τό  τυπογραφ είο  τών «'Ελληνικών Χρονι-Ι 
κών» τυπώνονταν καί ό « 'Ελληνικός Τηλέ
γραφ ος. Και ή ύλη τού «'Ελληνικού Τηλε
γράφου» ήταν τής ίδ ια ς  π ο ιό τη τα ς  τών « 'ΕλΗ  
ληνικών Χρονικών». Ε κ δό τη ς  τού «Ελληνικού 
Τηλεγράφου» ήταν ό Ι τ α λ ό ς  Φιλέλληνας Γκάμ
π α . Ή  έφημερίδα αύτή τυπώνονταν σέ τέσ
σερις γλώ σ σ ες: Γαλλική, Ιτ α λ ικ ή , Α γ γ λ ικ ή  
καί Γερμανική. Προορίζονταν κυρίως γ ιά  τούς 
ξένους.

(Συνέχεια στή σελίδα 277)

32. Ή  προφορική παράδοση γιά  μεταφοοά τοδ 
τυπογραφείου τών «Έλλ. Χρον.» στή Ζάκυνθο, 
δέν πρέπει νά βγαίνει άληθινή ύστερα άπ* δ- 
οα είπαμε γιά  τό πιεστήριο. "Ισως δμως αυτή 
νά αφορά στά στοιχεία, όπότε ή αλήθεια της 
είναι σχετική.



Α Γ Ω Ν Ι Α

τ ή ς  Γ ι ο λ ά ν τ α ς Π έ γ κ λ η

Νά ξυπνάς καί νά είναι πάντα Δευτέρα 
Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή 
Κυριακή.
Νά δραπετεύεις άπ’ τό χρόνο
ή νά μετράς την ώρα μέ τά βήματα μιάς συνάντησης

ο ς «ν » r «ϊ* οτκ ή ωρα να είναι εξι, εςι, εςι 
τίποτ’ άλλο άπό εςι 
κ’ εςι και πέντε
μονάχα υστέρα από χιλιάδες άτακτους χτύπους 
υστέρα άπό πλήθος ελπίδες καί διαψεύσεις 
—  δταν πιά δέν είναι άπαραίτητο.
Νά υπακούς ή ν’ απειθαρχείς στά προγράμματα 
ν’ ακολουθείς ή νά έπιστρέφεις μόνος 
άνάμεσα στο πλήθος πού πηγαίνει.
Νά ψάχνεις γιά κάτι πού έχασες
ένώ δέν είχες ποτέ δικό σου τίποτ’ άλλο
άπό κείνη τη θλίψη στά μάτια,
νά χαιρετάς τά τραίνα
καί ν’ απορείς πάντα γιατί δέν σταματούν.
νά περιμένεις τό περσινό χελιδόνι
μολονότι άλλάζεις διεύθυνση διαρκώς,
ν’ αντιστέκεσαι, ν’ αντιστέκεσαι ματώνοντας
άκόμα καί στην άνάγκη
καί ξαφνικά ν’ άγαπάς τις άδυναμίες σου
μέ πάθος.
Καί τά διαλείμματα άπό κενό 
άπό χάος
άπό έλλειψη θερμοκρασίας
δλο νά μεγαλώνουν
ό ύπνος νά λιγοστεύει
κάθε βράδυ καί περισσότερο τρομαγμένος
άπ’ την προσέγγιση τής φοβερής στιγμής
όταν δέν άπομένει άλλο πιά
παρά νά λογοδοτήσομε έξ ίσου
γιά την αίσιοδοΕία ή την άρνηση
γιά τήν ύποταγή καί τήν άνταρσία.



Μά, τδ πρόβλημα δέν σταματάει έδώ.
’Αποκομίσαμε βέβαια κάποιες εντυπώσεις, 
κάποια πείρα
δυσπιστώντχς δλο καϊ πιδ πολύ στά καλώς κείμενα 
καί στις κληρονομιές 
στδ σύνολο
καί στη μεταμόρφωση μας άπδ ψυχή σέ όργανο, 
κάποιες γνώσεις κάτω άπ’ τδ ρυτιδωμένο μέτωπο 
καί τ’ άποχριοματισμένα μαλλιά μας, 
τή σοφία νά λύνομε τά αινίγματα 
με τδ νά τ’ άγνοοΰμε.
Χάσαμε όμως τή δύναμή μας.
Αυτό στάθηκε τδ έπαθλο 
σ’ όποιαδήποτε περίπτωση 
υστέρα άπ’ όποιαδήποτε θέση.
Ξεχάσαμε πόσο τυφλά παλεύουν τά δέντρα 
τά στοιχεία της φύσης 
όλα τά ισοδύναμα όντα
κι Απομακρυνθήκαμε άπ’ τή βαρβαρότητά μας 
αντικαθιστώντας με θεωρίες καί λογικά σχήματα 
τήν τόσο απλή κατάφαση της ζωής.
Γίναμε μόνοι μας διώκτες τών έφικτών σκοπών
τοΰ αληθινού προορισμού
τής αληθινής βάσης γιά κάθε προορισμό
σκοτώσαμε έντός μας τδ χαρούμενο τέρας τής επικράτησης
τή μόνη δυνατότητα νά τεντώσομε μέ τήν βοήθεια
τών δικών του μυώνων τά χρονικά μας περιθώρια
ώσπου νά προφτάσομε νά ίσορροπίσομε, τουλάχιστον,
—  κι αρχίσαμε ν’ άναζηταμε τήν ευτυχία.
Ευτυχία, όμως, γιά ποιόν;

’Εμείς ξέρομε πιά, ξέρομε!
“Απειροι άκόμα καί πολύ νέοι 

δραματιστήκαμε μέ πολλή σφοδρότητα ενα κόσ,ιο 
πού δέν ήταν δυνατόν νά ύπάρχει 
πού δέν είναι δυνατόν νά υπάρξει ποτέ 
κι άπ’ τή στιγμή πού καταλάβαμε τδ λάθος μας 
ένσωματώσαμε όλους τούς πελώριους ίσκιους μας 
σέ μιά άντίρροπη δύναμη 
μιά άνθρώπινη ύπαρξη δραματική 
πού αιώνες τώρα 
μέ θανάτους άλλεπάλληλους 
καί διαλείμματα ζωής παρακινδυνευμένα 
πασχίζει νά τδ έπανορθώσει.



Μ. Ρόμμ: Αυτοσχέδιασα γιατί κανένα τιρομελετημένο κείμενο δεν ταίριαζε μέ την εικόνα.

Ο ΑΧΘΡΦΙΙΟΣ ΚΙ 0  2 0 '" ΑΙΜΑΣ

Μιά συνέντευξη  ρέ τόν  Μ ιχαήλ Ρ όρρ  γιά  
τήν ταινία  «Ο  Κ Ο Ι Ν Ο Σ  Φ Α Σ Ι Σ Μ Ο Σ »

Ο άνθρωπος καί ο 20ός αιώνας. Ό  άνθρωπος σέ σχέση μέ τα κοινωνικά, 
τεχνικά, επιστημονικά προβλήματα τής Αποχής μας, είναι τό θέμα καί τής 
■»*«παίας ταινίας του Μιχαήλ Ρόμμ.

 ̂Ηδη μέ τό «9 μέρες ένός χρόνου», ό Ρόμμ δημιούργησε τήν πρώτη του 
^^ν.α - μελέτη πάνω στίς σχέσεις ανθρώπου καί τεχνικής, ανθρώπου καί έπι- 

^ η ς .  Σχέσεις που αποκτούσαν, ώστάσο, καθολ ικότητα, χάρη στό συνθετικό χα- 
Ρ*Χτ̂ α *ών ηρώων του.
^  «Κοινό Φασισμό» ή καθολ ικότητα είναι αύτονόνρη. Τό πρόβλημα τοΰ
_ ^ ^ ο υ  καί τής εποχής του, τοποθετείται στά πλαίσια ένός φαινομένου, πού 
Ι ^ 7 ; ε^ 2 Ανεξίτηλα τόν 20ό αιώνα. Ένός φαινομένου, που δέν παρατηρήθηκε 

Χκ στή Γερμανία το5 Χίτλερ, οΰτε μόνο στά χρόνια τοΟ 1930 ή τοΟ 1940».



Δεκαεφτά κεφάλαια μέ τόν γενικό τίτλο «Κοινός Φασισμός» απαρτίζουν τήν 
ταινία - μυθιστόρημα, ταινία - μελέτη τού Μ. Ρόμμ. Μερικοί απ’ τους τίτλους 
αυτών των κεφαλαίων: «Ό ’Αγών μου», «Λίγα λόγια για  τον συγγραφέα», Κουλ
τούρα τού Γ ' Ράιχ», «"Ενας λαός, μια αυτοκρατορία, ένας φύρερ», «Τέχνη», 
«’Ανήκουμε σέ σένα-, «ΙνΓ όμως, όπήρχε κ ι’ άλλη Γερμανία», «Ό Χίτλερ διέ
ταξε, εμείς έκτελούμε ■·, «Τέλος τής Γ' αυτοκρατορίας», «Κεφάλαιο τελευταίο, 
ατελείωτο...».

*Όλο τό ύλικό .που χρησιμοποίησε 6 Ρόμμ είναι παρμένο από έπίκαιρα, 
ντοκυματ/ταίρ, ταινίες προπαγάνδας τού Γ' Ράιχ, ταινίες ερασιτεχνών, φωτο
γραφίες. Κινηματογραφικά ντοκουμέντα από τήν εποχή τού μεσοπολέμου μέχρι 
τις μέρες μας, διαλεγμένα από 19 κινηματογραφικά αρχεία διαφόρων χωρών. 
’Ακόμα καί τά λ ίγα  μέτρα πού χρειάστηκε να γυρίσει ό Ιδιος, τα γύρισε μέ τη 
μηχανή κρυμμένη, χωρίς ηθοποιούς, χωρίς κομπάρσους...

Ωστόσο ή ταινία δέν άφηγεΖται Ιστορικά γεγονότα. Τή γέννηση, τήν πορεία 
καί τήν ήττα του Φασισμού. Αυτό έχει γίνει ήδη από πολλούς. Ί1 φωνή τού 
Ρόμμ —  πού συνδέει αυτά τά 17 κεφάλαια — έςηγει, σχολιάζει καί συγχρόνως 
συζητάει μέ τό θεατή, τον βοηθάει νά βγάλει τά δικά του συμπεράσματα, νά 
σκεφτει, τί είναι τέλος πάντων αυτό πού όνομάζουμε Φασισμός, σε τί έδαφος 
αναπτύχθηκε, τίνος συμφέροντα εξυπηρετεί, μέ τί μεθόδους εξαπατάει τόν άν
θρωπο, πώς μεταβάλλει τον άνθρωπο σέ κτήνος, τί πρέπει νά γίνει, ώστε ό 
άνθρωπος νά πχραμείνει άνθρωπος.

«Υπολογίζουμε — λέει κάπου δ Ρόμμ — ότι δ θεατής θά προβληματιστεί, 
πάνω σ’ όλα αυτά, πού βλέπε: δυο ολόκληρες ώρες στήν δθόνη καί θά προχω
ρήσει πιο πέρα, εκεί πού εμείς δέν κατορθώσαμε νά πάμε».

—  Μέ τή βεβαιότητα οτι στις δύσκολες καί επικίνδυνες μέρες πού περνάει 
σήμερα ό τόπος μας, μια συζήτηση για τό Φασισμό, θά είχε επίκαιρο καί ουσια
στικό ενδιαφέρον, απευθυνθήκαμε στον Μ. Ρόμμ, μέ ελάχιστες ερωτήσεις, ions' 
νά δώσουμε τή δυνατότητα στό μεγάλο σοβιετικό σκηνοθέτη νά αναπτύξει τίς
σκέψεις του.

Φ. Γ. Λ.

ΕΡ2ΤΗ1Ή: Τί σάς παρώτρυνε νά άσχολη-
θήτε μέ τό Φασισμό. Ή  ιστορική άνχπαράηκ- 
ση τής Γερμανίας τού Χίτλερ, ή ό κίνδυνος τού 
νεοφασισμού;

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η : Κατά τήν γνώμη μου, 
ή ιστορική αναπαράσταση στήν τέχνη, 
έχει ένδιαψέρον μόνο στήν περίπτωση πού 
δίνει απάντηση ατά σημερινά προβλήμα
τα. Σ '  αυτά τά  προβλήματα, πού σήμε
ρα βρίσκονται στό κέντρο των ενδιαφε
ρόντων του ανθρώπου. Σέ  κάθε έργο πού 
είναι αφιερωμένο σέ ιστορικά γεγονότα, 
συνυπάρχουν πάντα δυο έποχές: Ή  ιστο
ρική στιγμή, οπτό τήν οποία αντλεί τό υ
λικό του ό καλλιτέχνης καί ή έποχή στήν 
οποία ό ίδιος ζεΤ. Τ ό  «Θωρηκτό Ποτέμ- 
κιν» π.χ. είναι μιά ταινία αφιερωμένη 
στήν έπανάσταση του 1905, συγχρόνως 
όμως, είναι ή ταινία πού αντικατοπτρίζει 
τίς απόψεις του Άϊζενστά ϊν πάνω στά 
προβλήματα τής τρίτης δεκαετίας του 
αίοόνα μας. Είναι άντιπροσωπευτική ται
νία, ακριβώς αυτής τής έποχής, κι δχι 
τού χρόνου, στον όποιο άμεσα άναφέρε- 
ται. Καί δέν είναι τυχαίο τό γεγονός δτι 
σχεδόν ταυτόχρονα μέ τό «Θωρηκτό Πο- 
τέμκιν», εμφανίστηκε καί ή ταινία «Μ ά

να» του Πουντόβκιν, πού εΐναι τό ίδιο 
αφιερωμένη στήν Επανάσταση του 1905 
αλλά εκφράζει τήν έποχή του 1920 - 
1930. }

Δέν υπάρχει αμφιβολία δτι ή ταινία 
μου, άναφέρεται σέ γεγονότα περασμέ
νης έποχής. Ω στόσο, μονάχα κατά ένα 
μέρος. Γιατί αυτή ή ιστορική άνάλυσΓ 
τής ψυχολογίας του φασισμού, ή ψυχολο
γική ανάλυση τής θεοποίησης των ειδώ
λων του, μέ δυο λόγια, δλος ό κύκλος των 
προβλημάτων τής ταινίας —  είναι ό κύ
κλος των πιο καυτών προβλημάτων που 
κρατό^ε σέ αγωνία τό σημερινό άνθρω
πο. ’Ακριβώς, για τί δλοι μας ξαναζούμε, 
σήμερα, δύσκολα καί επικίνδυνα χρόνια 
όξύτατα συμπλέγματα πολιτικών, κοινω
νικών, τεχνικών, επιστημονικών προβλη
μάτων, γ ιά  τά όποια είμαστε υποχρεω
μένοι νά σκεφτουμε σοβαρά, αν δέν θέ
λουμε νά ξαναστηθεΐ μπροστά μας τό 
παρελθόν, σέ καινούργια και Τσως πιο 
τρομερή μορφή.

’Ακριβώς αυτές οι όξύτατες άντιθέσεκ 
τής έποχής μας, μέ παρώτρυναν νά άσχο- 
ληθώ μ ’ αυτή τήν ταινία.



Σ κ η ν ή  από τ η ν  τα ιν ία  « Ό  Κ ο ινό ς  Φ α σ ισ μ ό ς» .

ΕΡΩΤΗΣΗ: Στήν τχ.νίχ , γίνεται λεπτομερής 
άνχλυτη, των αισθημάτων καί των ιδιοτήτων 
του μεαοο γεραχνου. πάνω ττχ όποίχ, έπαιζε 
τό παιγνίδι του. εκείνη την εποχή, ό χιτλερι
σμός. Σε τί ιδιότητες του σημερινού μέσου αν
θρώπου, θα μποροδοε νά υπολογίζει ό σύγχρο
νος ταοϊσμός;

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η : Στην ταινία, συγκεν
τρώνεται ή -προσοχή σε μερικές έπικίν- 
δυνες ιδιότητες του ανθρώπινου χαροτκτή- 
ρα. Κυρίως τό φιλμ, αναλύει την ψυχολο
γία  του προσκυνήματος των ειδώλων τής 
τυφλής πίστης στά είδωλα, τής θεοποίη
σης του ήγέτη. Ό  άνθρωπος παύει νά 
σκέφτεται. Καί συγκατατίθεται με τήν 
ιδέα του νά σκέφτονται άλλοι γ ιά  λογα
ριασμό του. Ό  λαός μετοττρέπεται σέ 
κοπάδι.

Αυτή ή ιδιότητα τής μικροαστικής ψυ
χολογίας δεν έχει εξαφανιστεί. Είναι αυ
τή ή ίδια ιδιότητα πού δεν παρατηρήθηκε 
μονάχα στή Γ ερμανία ούτε μόνο στήν 
έποχή του 1930 ή του 1940. Ή  Κεντρι
κή ιδέα του φίλμ, συνίσταται στο δτι, ό 
ά ν θ ρ ω π ο ς  ε ί ν α ι  υ π ο χ ρ ε ω 
μ έ ν ο ς  ν ά  σ κ έ φ τ ε τ α ι .  Σ τ ο  
δ τ  ι, κ α ν έ ν α ς  δ ε ν  έ χ ε ι  τ ό  
δ ι κ α ί ω μ α  ν ά  ά φ α ι ρ έ σ ε ι  
ά π ό  τ ο ν  ά ν θ ρ ω π ο  τ ή ν  π ρ ο 

σ ω π ι κ ή  τ ο υ  —  τ ο ν ί ζ ω  τ ή ν  
π ρ ο σ ω π ι κ ή  τ ο υ  —  ε υ θ ύ ν η ,  γ ι ά  
τ ή ν  π ο ρ ε ί α  κ α ί  τ ή ν  τ ύ χ η  
τ ή ς  χ ώ ρ α ς  τ ο υ .

Ή  εξάλειψη του ατόμου ήταν κυριαρ
χικός στόχος στο πρόγραμμα του ναζι
σμού. Ω στόσο έμπεριέχεται καί σήμερα 
στή δραοτηριότητα πολλών οργανισμών 
καί κομμάτων σ ’ όλο τον κόσμο. Κ ι’ άς 
μήν έχουν πιά αυτοί οί οργανισμοί σσ 
σύμβολό τους τή σβάστικα κΓ άς μήν ο
νομάζονται ναζιστές ή φασίστες.

Δεύτερο, αλλά εξίσου σοβαρό πρόβλη
μα, θεωρώ τό πρόβλημα του σωβινισμού, 
του έθνικισμού. Ό  σωβινισμός είναι τό 
σχοινί με τό όποιο μπορείς νά παρασύ
ρεις μάζες ανθρώπων, όπως μπορείς νά 
τραβήξεις τον τράγο καί πίσω του όλό- 
κληρο κοπάδι πρόβατα.

Δυστυχώς δεν βλέπω τέτοιες μεταβο
λές στον ανθρώπινο χαρακτήρα, πού θα 
μπορούσαν νά έγγυηθουν στήν ανθρωπό
τητα ότι δέν θά έπαναληφθεΐ αυτό πού 
ζήσαμε εδώ καί 20 -  30 χρόνια. Αυτός 
είναι καί ό λόγος, πού ή ταινία άπευθύ- 
νεται στον άνθρωπο καί του προτείνει, 
πάνω ά π ’ όλα, νά σκεφθεΐ.

Καί ακριβώς ή έπιτυχία του φίλμ στο



αιώνα μας». (Φωτογραφία άτιό χιτλερικό πογκρόμ).

Είναι, βέβαια αλήθεια δτι, τότε αύτοΰ τοΟ 
είδους ή άπομόνωση, δεν ονομαζόταν άλ- 
λοτρίωστ). Υποθέτω, δτι κάθε καλλιτέχνη, 
κάθε δημιουργό τον βασάνισε, ώς ένα βα
θμό, αυτό τό πρόβλημα, μέ αποτέλεσμα . 
νά εκφραστεί και στο έργο το υ ! Είναι γε
γονός δτι τό πρόβλημα τής ψυχικής καί 
φυσικής μοναξιάς, αποτελεί τον πυρήνα 
του ιταλικού και γαλλικού κινηματογρά
φου. Ό  Αντονιόνι έθεσε σάν κεντρικό 
θέμα κάθε ταινίας του τό πρόβλημα τής 
άλλοτρίωσης. 'Ωστόσο, παρ’ δλο τό τα
λέντο του, εγώ προσωπικά, βλέπω σ ’ αυ- 1 
τά τά φίλμ, λύσεις ψυχολογικών, μάλλον, 
αποχρώσεων, ενώ μέ μεγάλη δυσκολία 
προσπαθώ νά διακρίνω, έντελώς θεωρη
τικά, τά  κοινωνικά φαινόμενα πού, όπως 
φαντάζομαι, θάθελε νά κριτικάρει.

Σ τη  «9  μέρες ένός χρόνου» καί οι τρεϊζ 
ήρωες είναι ψυχικά μονάχοι. Μόνη τηο 
είναι ή ήρωΤδα, μοναχός του κι" ό Γκου- 
σεφ —  σχεδόν δεν καταλαβαίνουν ό ένας 
τον άλλο. Μόνος του κΓ ό Ή λ ία  Κουλι- 
κώφ. 'Όμω ς οώτή ή μοναξιά, δεν είναι 
Φυσικά, απόρροια του καπιταλισμού! Καί 
στο σοσιαλιστικό Κόσμο ό άνθρωπος

πλατύ κοινό, έπιβεβαιώνει δτι, οί σκέψεις 
πού άνοσττύσσονται στην ταινία βρίσκον
ται στο κέντρο τών ενδιαφερόντων τού 
σημερινού ανθρώπου. "Ό λα  τά  γράμματα 
πού παίρνω, είναι γεμάτα απόψεις καί 
σκέψεις γιά  την α ν θ ρ ω π ό τ η τ α  
τ ο υ  σ ή μ ε ρ α ,  παρ’ δλο που ή ται
νία, θά μπορούσε νά χοιρακτηρισθεΐ Ιστο
ρική.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς βλέπετε τό πρό6λημχ τής 
χλλστρ ίωσης, πού αυτή την εποχή ένόίχφέρει 
χμ^σα τούς δυτικούς όιχνσοόμενοος κχΐ πού στοι
χεία τής οποίας επεξεργάστηκαν πολλοί κρι
τικοί, αναλύοντας την ταινία σας «9 μέρες ένός 
χρόνου*.

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η :  Τό  πρόβλημα τής άλ
λοτρίωσης δεν είναι καινούργιο. Δεν είναι 
καν ανακάλυψη του 20ου αιώνα, καί μά
λιστα του δεύτερου μισού του.

Στην κλασσική φιλολογία του 19ου αι
ώνα, συγκοτταλέγονται πολλά θεμελιώδΓ 
έργα, αφιερωμένα ακριβώς στην ψυχικό 
άπομόνωση του άνθρώπου. Μπορώ νά ά- 
ναφερθώ, γιά  παράδειγμα, σ ’ όλόκληρο 
σχεδόν τό έργο τοΰ Τσέχωφ, σε σειρά 
μυθιστορημάτων του Τολστόϊ, στη γα λ
λική φιλολογία του περασμένου αιώνα



Μια σκηνή από την ταινία « Ό  Κοινός Φασισμός«.

μπορεί νά είναι μόνος. Μπορεί ναχει άπο- 
τύχει στον έρωτα, στην επαγγελματική 
ή στην οικογενειακή ζωή, στή δημιουργι
κή του έργασία. Κ Γ  δμως, αύτοΰ του χα
ρακτήρα ή μοναξιά (ή  τής αλλοτρίω
σης, γ ια  νά μιλήσουμε στή σύγχρονη 
γλώ σσα) δεν έχει θέση κριτικής του σο
σιαλισμού. Σ τις  «9  μέρες ενός χρόνου», 
υπάρχει κάτι τό κοινό, στά ένδιαφέροντσ 
και των τριών ήρώων, πού τους ένώνει. 
Ή  φιλία και ή επιστημονική δημιουργία, 
εΐναι γ ιά  μένα, τά  πιο υψηλά κι9 ευγενι
κά κριτήρια γιά  τήν έκτίμηση τής μοίρας 
αυτών τών ανθρώπων. Και δεν εΐναι τυ
χαίο τό γεγονός ότι ή ταινία τελειώνει 
μέ τά τρία ανθρωπάκια, πού κρατιούνται 
χέρι -  χέρι. Είναι τό Σύμβολο αυτού που 
όνομάζουμε: συντροφικοί δεσμοί. Προς 
Θεού, κάθε άλλο παρά θέλω νά πώ ότι, 
στή συλλογική δουλειά βρίσκεται τό φάρ
μακο κατά τής άλλοτρίωσης. Σ τή  δοσμέ
νη περίπτωση, στή συγκεκριμένη ιστο
ρία αυτών τών τριών άνθρώπων, δημιουρ- 
γήθηκαν αυτές οι συνθήκες, γ ιά  τις όποιες

μιλάμε. Και οί όποιες συνθήκες διαμορ
φώθηκαν, ψάχνοντας όλο καί πιο βαθειά

στή μοίρα αυτών τών άνθρώπων. 'Όσον 
αφορά τό χαρτάκι μέ τά  άνθρωπάκια, τό 
σκεφτήκαμε μόλις τήν τελευταία μέρα 
τού γυρίσματος. Ή  ταινία τελείωνε μ* 
ένα κεντρικό νόημα —  τό νόημα τής άφο- 
σίωοτης στή φιλία καί στους συντροφι
κούς δεσμούς —  άλλά ή κινηματογραφι
κή άνάπλαση αυτού τού νοήματος έτεινε 
νά ολοκληρωθεί μέσα από τό παίξιμο 
τών ηθοποιών. Ό τ α ν  χρειάστηκε νά γρα
φτεί τό σημείωμα, έκοψα ένα φύλλο άπό 
τό σημειωματάριό μου, βιαστικά έγρα
ψα τό κείμενο κΓ υστέρα αντί γ ιά  υπο
γραφή, ζωγράφισα ένα ανθρωπάκι, κι* 
έπειτα άπό δευτερόλεπτα σκέψης, πρόσ- 
θεσα καί τ 9 άλλα δύο, ήδη όμως γιά  τό 
τρίτο είχε μείνει πολύ λίγος χώρος! Ό  
όπεροττέρ γύρισε τό σκίτσο καί μετά ά- 
ποφασίσαμε νά τό δώσουμε στον σκηνο
γράφο γιά  νά φτιάξει ένα πραγματικό 
σκιτσάκι, κι9 όχι τήν καρικατούρα που- 
κανα έγώ. "Ομως, όπως πάντα συμβαί
νει στον κινηματογράφο, γ ιά  τό σκίτσο 
ειδικά, δέν έμεινε χρόνος κι9 έτσι ή καρι
κατούρα έμεινε στήν ταινία όπως ήταν.

Μόσχα. Γενάρης 1966



Ό  η θ ο π ο ι ό ς
κι  ό κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς

Τ ο υ  Μ ι χ α ή λ  Ρ ό μ μ

Κ ατά  τη  δ ιάρκεια  της δουλειάς μου στην 
τα ιν ία : « Ό  Κοινός* Φ ασισμός* αναγκάστηκα  
έττϊ δυο χρόνια συνέχεια  να  βλέπω  καθημερι
νά γ ιά  8 ώρες (άλλοτε και περ ισσότερο) 
φίλμ ντσκυμαντέρ. Μ εγάλες καί μικρές τα ι
νίες πέρα σ α ν  α π ό  μ π ρ οσ τά  μου καί βα 
θμ ια ία  αφομοίω σα σ ταθερά  τό  κ ινηματογρα
φικό υλικό τέτοιω ν φίλμ. Καθισμένος π ο λ 
λές ώρες στην α ίθουσα, πρόσ εξα  ένα έφφέ 
δεκτικότητας. ‘Ύ σ τερ α  οστό λ ίγη  ώρα σ τα 
μ α τά ς όλότελα νά  δέχεσαι τη  φωνή του σ π ί
κερ (αυτή γ ίνετα ι π ε ρ ιτ τή ) , ή προσοχή  σου 
συγκεντρώνεται μόνο στην οθόνη. Είναι σάν 
νά άνοπτροσαρμόζεται ή συνείδηση στη π ρ ό σ 
ληψη γεγονότω ν, κι όταν μερικές φορές βλέ
π ε ις  σκηνοθετημένες εικόνες σέ ερεθίζουν, τ ίς  
ά π ο ρ ρ ίπ τε ις  σά ν  π ερ ιττές , ξεχω ρίζοντας έν
τονα  το π ρ α γμ α τ ικ ό  ά π ’ τό  φριχτό. ‘Ο τιδή
π ο τε  ντοκουμέντα κι άν εμφανίζονται στην ο
θόνη —  φοβερά ή γελο ία  —  σέ κάνουν τό  ί 
δ ιο  π ρ α γ μ α τ ικ ά  νά νοιώθεις την εποχή, τό 
χα ραχτή ρα  των γεγονότω ν, νά  καταλαβαίνεις 
οτύτό πού  έγινε στο  Γ ' Ρ ά ιχ .

Ή  αίθουσα μοντάζ βρισκόταν στο  μακρύ 
διάδρομο του στούντιο, όπου  υπήρχαν ακόμα 
πέντε αίθουσες μοντάζ καί δυο α ίθουσες π ρ ο 
βολής. ‘Ό λ ο ι όσοι κάνουν μοντάζ π ρ ο σ π α 
θούν κά πω ς νά άφήνουν νά  ακούεται όσο τό 
δυνατό περ ισσότερο  ό  ήχος τή ς  τα ινίας. Καί 
βγα ίνοντας ξαφνικά στο  διάδρομο ακόυσα 
μ ιά  ευχάριστη βαρύτονη φωνή, τρεμουλιαστή 
καί επ ίπ λα σ τη , νά  μ ιλά  γ ιά  ά γ ά π η  ή ρωμαν- 
τ ισμό , ενώ δ ίπ λ α  μ ιά  σπαροτχτική γυναικεία  
φωνή έλεγε κάτι π ο λύ  δραματικό. 01 δυο 
αυτές φωνές προξενούσαν π ό τε  π ό τε  κατά
πληξη μέ τον άφύσικο τόνο τους. Προέρχον
ταν άπ* τον κόσμο του  καλλιτεχνικού κινημα

τογράφου. Γ ιά  τή μεταφορά ά π ’ τον αληθινό 
κόσμο των ντσκυμαντέρ στον τεχνητό θεα
τρικό κόσμο, χρειάζονταν πολλές π ρ ο σ π ά 
θειες. Καί πολύ  συχνά  γεννιόταν ένα α ίσθη
μα αδεξιότητας καί απογοήτευσης.

Αυτό δέν συνέβη γ ια τ ί ακόυα κακούς ηθο
πο ιούς ή κομμάτια  α πό  κακά φίλμ. Κάθε ά λ 
λο. Φ ανταζόμουνα καθαρά Ορισμένα κομμάτια  
ά π 5 τά  δικά μου καλλιτεχνικά φίλμ κ α ί 'μ ο υ  
προξενούσαν την έντύπωση π ώ ς  είχαν κά
π ο ια /  άναλήθεια.

Πρέπει νά πώ , ότι προσ πα θή σ α μ ε νά μ πά - 
σουμε οπήν τα ιν ία  μου κομμάτια  σπό  γερ μ α 
νικά καλλιτεχνικά φ ιλμ τή ς  εποχής τού Γ ' 
Ρ ά ίχ . Στην Οθόνη ήταν, π .χ . ,  οί ίδιοι άνδρες 
των Ε Σ  - Ε Σ  ή άερσπόροι, μά τή φορά αυ
τή ηθοποιοί. Κ ’ εμείς έπρεπε, π .χ .,  νά  δεί
ξουμε τούς αεροπόρους την παραμονή του 
βομβαρδισμού τής Β αρσοβίας ή τούς άνδρες 
τής Ζοντερκομάντ σέ ώρα ανάπαυσης, την 
ιδιωτική ζωή τους κ .τ.λ. Γεννιόταν όμως μιά 
τόσο δυνατή αίσθηση δυσαρμονίας, μιά 
τόσο δυνατή αίσθηση αναλήθειας, πού  καί 
τά  επόμενα  π ρ α γ μ α τ ικ ά  κομμάτια  τού φίλμ 
γ ιά  τό  βομβαρδισμό τής Β αρσοβίας άρχισαν 
νά  φαίνονται σκηνοθέτη μ ένα, δέν γίνονταν 
π ισ τευτά ...

Φυσικά, κάθε τέχνη είναι συμβατική, ό κι
νηματογράφος δέν α ποτελεί κι αυτός εξαίρε
ση, καί τό π α ίξ ιμ ο  του ηθοποιού έχει π ά ν τα  
ένα συμβατικό χαραχτήρα . ”Αν όμως μιλά
με γ ιά  τή γενική κατεύθυνση άνάπτυξης του 
κινηματογράφου, εξετάζοντας, δηλαδή, τό δρό
μο πού  ά<ολούθησε μέ τ ά  μεγάλα , σοβαρά  
ψίλμ, βλέπουμε πώ ς τό π ιο  βασικό χαρακτη
ριστικό τής ανάπτυξής του είναι τό στύλ τής



δουλειάς του ηθοποιού. *0 σκηνοθέτης στη 
δουλειά του μέ τον ηθοποιό κι ό ηθοποιός 
μ προσ τά  στο  κινηματογραφικό μηχάνημα 
προσπαθούν όλο και περ ισ σ ότερο  νά άττοφύ- 
γ ο OJ τα  συμβατικά σ το ιχε ία  τής θεατρικής 
τέχνης, π ο υ  τα  αποκτούν σ τ ϊς  π ρ ώ τες  τά ξε ις  
τών θεοττρικών σχολών. Φτάνει νά  πάρουμε ό- 
πο ιοδήποτε κοώλιτεχνικό φιλμ —  δυτικό ή δικό 
μας, ττ.χ., τού  Χοιττσίεφ, Γκοντάρ ή Ά ντσνιόνι 
καί νά συγκρίνουμε κομμάτια  ά π ’ α υτά  τα  
φιλμ μέ άλλα  πού  γυρίστηκαν π ρ ιν  20 χρό
νια, πολύ  σημαντικά  καί σ π ου δα ία  στην έπο- 
χή τους. Θ ά δούμε δτι έχουν άλλάξει όλα —  
καί τό στύλ τοΰ γυρ ίσ μ α τος, καί ή εικαστική 
μέθοδος, καί τό μοντάζ, μά εντονότερα άπ* 
δλα έχει άλλάξει ή στάση  τού ηθοποιού μ πρ ο 
σ τά  στο  φακό.

Θ ά άναφέρω ένα π α ρ ά δ ε ιγμ α . Στην τα ιν ία  
θέλοντας νά δείξουμε την πρώ τη  περ ίοδο  τού 
φασισμού, α ποφ ασ ίσ αμ ε νά  πάρουμε κομμά
τ ια  α π ’ τ ίς  περ ίφ ημες τότε  τα ιν ίες «"Ανθρω
π ο ς  καί λιβρέα* τού Ε. Γ ιάνινγξ καί «"Α χα
ρος δρόμος» τού Βέρνερ Κράους, π ο ύ  π ερ ι
γράφουν μέ ακρ ίβεια  τή ζωή τού γερμανου 
μικροαστού στή  δεκαετία  1 9 2 0 - 1 9 3 0 .  Αυτό 
ήταν μ ιά  άφάνταστη δυσαρμονία. Σ τ α  χρό
νια α υτά  άλλαξε τόσο  έντονα ή αντίληψη γ ιά  
τον άνθρωπο τή ς  οθόνης, π ο ύ  είδαμε μόνο 
ηθοποιούς νά πα ίζουν  άδέξια  —  ά πό  τήν 
άποψη τής σημερινής αντίληψης. "Ενώ ά πό  
ιστορική άποψη τ ά  φιλμ α υ τά  έχουν μεγάλη 
αξία.

Κ ινηματογραφήσαμε π ο λ λ ά  «τυχα ία  επει
σόδια». Είναι αλήθεια  έλα χ ισ τό τα τα  ά π ’ αυ
τά  μπήκαν στο φίλμ. ‘"Οταν βλέπεις χ ιλ ιά 
δες μέτρα τα ιν ία ς μέ άνθρωπους πού  έπεσαν 
στον κινηματογραφικό φαχό χω ρίς νά  τό  ξέ
ρουν, σέ κοτΓοπτλήσσει ή συνετή συμπεριφορά 
τους. Κ ινηματογραφήσαμε μοσχοβίτες κον
τά  σέ κιόσκια βιβλίω ν: ξεφύλλιζοη/ β ιβλία ,
ρωτούσαν, σκέφτονταν. Τό υλικό αυτό δέν 
μπήκε στό  φίλμ, ήταν πολύ  στατικό . "Ο ταν 
δμως τό  βλέπεις ξεχω ριστά  σέ καταπλήσσει 
ή εκφραστική σκέψη τών ανθρώπων, ακόμα 
κι δταν πρόκειται γ ιά  τά  π ιο  α π λ ά  π ρ ά μ α τα . 
Τά  π ρ ό σ ω π α  τών άνθρώπων μάς κατέπλη- 
ξαν μέ τή συγκέντρωση καί αληθινή τους σ ο 
βαρότητα, δηλαδή αυτό π ο ύ  είναι πολύ  δύ
σκολο νά  έπ ιτύχεις  α π ’ τον ηθοποιό, γ ια τ ί 
αυτός τήν ώρα τού γυρ ίσ μ α τος δέν σκέφτε
τα ι, άλλά  π ρ ο σ π α θε ί νά  άπεικσνίσει τή σκέ
ψη. Στήν αρχή έπεσαν στό φακό μας χω ρίς 
νά τό ξέρουν φοιτητές, μ ιά  κοπέλλα  πού  
έψαχνε νά  βρει τό  όνομά της στον κατάλογο  
τών είσαχθέντων σέ άνώ τερο έκπαιδευτικό 
ίδρυμα, π ο ύ  γελούσε άπ* τήν ευτυχία  τής 
νιότης καί τήν προσδοκ ία ... Κι ύστερα, ά πό- 
τομα, μ ιά  ξαφνική ά λλα γή , συμφορά έπεσε 
άπάνω  της —  δέν ήταν τό  όνομά της στον 
‘πολυπόθητο κατάλογο . Σ π ά ν ια  έτυχε νά δώ 
τόσο έκφραστική εικόνα —  έναν άνθρωπο νά 
βυθίζεται σέ σκέψεις, τό σ ο  ειλικρινείς α λλα 
γές καί διαφορετικές ψυχολογικές κ α τα σ τά 
σεις.

"Ετσι, ή δουλειά μέ τό  ντοκυμαντέρ μ’

έκανε νά αναθεωρήσω π ο λύ  τ ίς  αντιλήψεις 
μου γ ιά  τή δουλειά  τού ηθοποιού σήμερα. 
Νομίζω, π ώ ς  στό  επόμενο καλλιτεχνικό μου 
φίλμ δέν θά μπορέσω νά δουλέψω μέ τον ίδιο  
τρόπο, όπω ς δούλευα ώ ς τώ ρα. Θέλω νά ζοϋν 
οΐ άνθρωποι στήν οθόνη μέ ά πλότη τα , ακρί
βεια  καί φυσικότητα, όπω ς ζεί ό άνθρω πος 
π ο ύ  δέν ξέρει δτι τον κινηματογραφούν, όπω ς 
ζούν στήν οθόνη ή φύση, ό αέρας, τό  νερό, 
τά  ζώα, τό δάσος...

‘Α π ’ οσα  ε ίπ α  π α ρ α π ά νω  δέν σημαίνει βέ
βα ια  π ώ ς  υποστηρίζω  δτι πρ έπει νά  γυ ρ ί
ζουμε δλο τό  φιλμ έν ά γνο ια  αυτών πού  π έ 
φτουν στον κινηματογραφικό φακό ή νά π α 
ραιτηθούμε άπ* τούς ηθοποιούς, δτι είμαι ύπέρ 
τού νατουρίχλισμού κτλ. Νομίζω δμως, δτι ό 
π ιο  σύνθετος, καί π ερ ίπλοκος συνδυασμός π ε 
ριστατικών, πού  γεννούν κάθε είδους σκέ
ψεις καί α ισθήματα , πρ έπει νά  έκφράζονται 
σήμερα μέ άκρίβεια  καί ά πλότη τα , όπω ς ά- 
π α ιτ ε ΐ ή εποχή μας.

Ό λ α  α υτά  έχουν άμεση σχέση μέ τό  σύ
σ τη μ α  μόρφωσης του ηθοποιού. 'Ο ρισμένοι 
σκηνοθέτες, πού  αρχίζουν τώ ρα  νέες έργα σ ίες, 
παροστονούνται δτι είναι δύσκολο να βρουν ηθο
ποιό  «σκεπτόμενο», μέ διανοητικά χα ρ ίσ μ α τα . 
Αυτό δέν σημαίνει δτι οί ήθοποιοί μας δέν ε ί
ναι αρκετά μορφωμένοι. "Ολοι τους έχουν 
ανώτερη μόρφωση μέ π λ α τε ίς  όρίζοντες. 'Α 
π λ ώ ς δείχνει δτι οι ηθοποιοί πού  ά πόχτη σ α ν  
επα γγελμ α τική  μόρφωση, δταν αρχίζουν τή 
δημιουργική δουλειά τους, δέν έχουν συχνά 
τήν π ε ίρ α  νά  σκέφτονται στήν οθόνη, γιοττί 
συνήθισαν νά  πα ίζουν, οτηριζόμενοι α πλώ ς 
στό α ίσθημα. Αυτό κάνει τή δουλειά τους 
έκφραστική ίσω ς, δυστυχώ ς δμω ς δχι π ά ν τα  
καί συγκεκριμένη καί έξυπνη.

Σ τή  ζωή ό άνθρω πος είναι π ιο  σύνθετος, 
α π ’ δτι ό ηθοποιός δταν π α ίζε ι. Π ροσωπικά, 
γνωρίζο) π ά ν τα  τον π α λ ιό  ηθοποιό π ρ ιν  άκά
μα άνοίξει τό σ τό μ α  του, τον γνω ρίζω  ά π ' 
τ ίς  π τυ χές  του  προσώ που. Σ ' όλη τή ζωή 
του Απεικόνιζε αυτά πού  έμεΐς δοκιμάζουμε 
δχι κάθε μέρα στή ζωή —  τήν ά γά π η , τό 
θάνατο, τή δυστυχία , τή χαρά. Μά ό  ηθο
π ο ιό ς  Απεικονίζει α υτά  τ ά  π ρ ά γ μ α τ α  κάθε 
μέρα, καί τό πρόσ ω πό  του ά ποχτά ει μιά ει
δική θεατρική πτυ χή . Ό  γέρο  ά γρ ό τη ς έχει 
τ ίς  ρυτίδες στό  λαιμό, στό  μέτω πο. Αυτές 
είναι διαφορετικές α π ’ τ ίς  ρυτίδες πού  έχει 
ό επ ιστήμονας ή ό εργά τη ς, στό  πρόσω πο, 
γ ια τ ί αυτοί έχουν ζήσει μιά διαφορετική ζωή. 
Ό  π α λ ιό ς  ηθοποιός έχει όλων τών λογιών 
τ ίς  ρυτίδες —  ρυτίδες έργάτη , α γρότη , επ ι
στήμονα. ΓΓ αυτό σ ' δλα υπάρχει κάτι σ υμ 
βατικό κι δχι άληθινό.

Δέν ξέρω Ακόμα μέ ποιόν άκριβω ς τρόπο  
πρ έπει νά  επ ιτύχω  τήν αλήθεια, π ο ύ  είδα  α τά  
φιλμ ντοκυμαντέρ. Ξέρω, δμως, δτι δέν θά 
μπορέσω  νά δουλέψω δπω ς πρ ίν . Τώ ρα θά 
σκέπτομαι πολύ  τό  πρόβλημα  τού ήθοποιοΰ 
στον κινηματογράφο. Ή  άλήθεια  τής ζωής 
πρέπει νά είναι σέ άκόμα μεγαλύτερο βαθμό 
αλήθεια  τής όθόνης.

Α.Π.Ν. (Π ρακτορείο Ν όβοστι)



ΒΙΒΛΙΑ
ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΣΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ  
ΕΝΩΣΗ

(Ή  μελέτη αυτή τού  Β ιττόριο  Σ τρ ά ντα  
είχε γραφ τεί π ρ ιν  οπτό τη δίκη των Σινιάφσκι 
Ν τανιέλ καί δημοσιεύθηκε σ τη  «Ρ ινάσ ιτα»  
μόνο μετά  την καταδίκη των Ρώσων σ υ γ γ ρ α 
φέων, γ ια  νά μην παρερμηνευθουν τα  σημεία  
έκείνα π ο υ  τους αφορούσαν σαν μ ια  έμμεση 
έπέμβαση στη δίκη. Ή  μελέτη άναφέρεται 
στη  χρονιάτικη επισκόπηση της σοβιετικής 
•πνευματικής κίνησης, θ ίγοντα ς καί μερικά 
μόνιμα συμπτώ μ α τα , καί δημοσιεύθηκε στη 
«Ρ ινάσ ιτα»  χω ρίς καμ ιά  προσθήκη, μετά την 
απόφ αση του σοβιετικού δικαστηρίου, όπω ς 
άναφέρει στο προλογικό  του σημείω μα ό διευ
θυντής τού περιοδικού Τ ζιάν  Κάρλο Π αγιέτ- 
τα . Μαζί μέ τη μελέτη, ή «Ε.Τ.» κρίνει σκό
π ιμ ο  νά  δημοσιεύσει καί τη συμπληρω ματική 
επ ιστολή  τού Β ιττόριο  Σ τρά ντα .

Μ. Φ.

Ή  σοβιετική έκδοτική κίνηση έχει ένα π λ εο 
νέκτημα πά νω  στή δική μας: τήν ανοσία  α πό  
μ ιά  φιλανθρωπική εμπορική πρω τοβουλία , ό
π ω ς  είναι έκείνη μέ τό «Β ιβλίο τή ς  τσέπης». 
Ό  πνευματικός φ ιλανθρω πισμός, ή θέληση 
νά διευρυνθεί τό  κροτνίο τού  λαού μέ καλά 
αναγνώ σματα , ή ευσεβής έπ ιθυμ ία  νά π ε τα χ - 
θεί κανένα ψίχουλο α π ’ τ ά  πνευματικά  πλού- 
τη καί σ τους άπόκληρους τού πνεύματος 
—  πρω τοβουλία  όχι επ ιζή μ ια  εννοείται οττίς 
δικές μας συνθήκες —  έκτος ά π ό  μιά 
άναρχούμενη μόδα, χαρακτηρίζεται α να πό
φευκτα καί ά π ό  μ ιά  πατερναλιστική  ιδεολο
γ ία  διατήρησης των σχέσεω ν ιδιοκτησίας. Ή  
ιδεολογία  οα>τή άνακεφαλαιώνεται μέ σαφή
νεια (μέ τή βοήθεια καί του Ά ντόρνο) ά π ό  
τον μουσικοκριτικό Μόριο Μ παρτολόττο σέ 
μ ιά  πολεμική του μέ τον Μ άσσιμο Μ ίλα: «Τό 
ν’ αναφέρουμε γ ιά  άλλη μ ιά  φορά τήν ένδέ- 
κοττη θέση γ ιά  τόν Φ όύερμπαχ («Ο ί φιλόσο
φοι έρμήνευσαν μέ διαφορετικό τρόπ ο  τόν 
κόσμο, τό πρόβλη μ α  όμως είναι νά  τόν άλ- 
λάξουμε») είναι σάν νά μιλάμε σήμερα έναν- 
τίον  τής κουλτούρας. Α υτός ό φ ιλανθρω πισμός

δέν έχει δυνατότητες ύπαρξης, εκεί π ο υ  π ρ α 
γματοποιήθηκαν σοσ ιαλ ιστικές επα να σ τα τικές 
α λλα γές. ( "Ο μω ς υπάρχει καί ή άλλη όψη 
τού νομ ίσματος. Ή  αδυναμία  τού έμπορικοΰ 
φ ιλανθρωπισμοΰ δέν είναι ή ίδ ια  μέ τήν α δυ
ναμ ία  τού πολ ιτισ τικού  γραφειοκροττισμού. 
Ό  π ρ ώ το ς είναι βέβα ια  τό μικρότερο καχό 
ενός συστήμοττος, μά είναι εγγενή ς μέ τό  
ίδ ιο  τό  σύστημα καί άρρηκτα  συνδεδεμένος 
μέ τά  όριά  του. Ό  δεύτερος δέν είναι μ ιά  
ανίατη νόσος, μολονότι δέν θεραπεύεται εύ
κ ο λ α ). Τό βιβλίο, δηλαδή τό περ ίβλη μ α  μέ 
τό  οποίο «πακετάρεται»  ένα προ ϊόν  εικόνων 
κα ί σκέψεων, έκφρασμένων δ ιά  τού λόγου, γ ιά  
νά  γίνει δυνατή ή διο:νομή του, δέν είναι σ* 
ένα σοσ ιαλιστικό  κόσμο, έστω  καί «ατελή» 
ένα προνόμ ιο  π ο υ  μπορεί, όταν τό επ ιτρέ
πουν ορισμένες συνθήκες καί τό προστάζουν 
όρισμένα συμφέροντα, νά  πα ραχω ρείτα ι σ* 
ένα ευρύτερο κύκλο αναγνω στών. Οί αναγνώ 
σ τες  αυτοί τ ις  περ ισσότερες φορές δέν β γ α ί
νουν εξ άλλου άπ* τήν αδράνεια  τών καθαρών 
καταναλωτών ενός προ ϊόντος, πού  δέν απευ
θύνεται σ ’ αυτούς, ή τών άγοραστώ ν πού  
αγνοούν τή  λειτουργία , π ο ύ  κάνει καθ’ όλα 
άπολοώ σιμο τό εμπόρευμα βιβλίο. (Τό γ ε γ ο 
νός ότι κυκλοφορούν βιβλιαράκια  όπω ς τό 
«Πώς νά  μαθαίνετε νά δ ιαβάζετε σέ πέντε 
μοθήματα» δέν άλλάζει καθόλου τ ά  π ρ ά γ μ α 
τα. Ή  προθεματική ένταξη τού βιβλίου σ ’ ένα 
νέο ιστορικό κύκλο κοινωνικής κατανάλω σης 
θά γίνει μέ νέες προϋποθέσεις κοινωνικής 
δομής όπω ς μάς τό  λέει καί ή π ιο  στοιχειώ 
δης βιβλιοκοινωνιολογική σ υλλογισ τική ). Σ τ ίς  
σ οσ ιολ ιστικές χώρες τό  νέο, μέ τήν έννοια 
τής κοινωνιολογίας τού βιβλίου δέν είναι τόσο 
ή διάδοση τού βιβλίου όσο ή σύνθεση, πού  
δημιουργείται άνάμεσα  σ τ ίς  δύο διαδικασ ίες, 
τής σ υγγρα φ ή ς καί τού δ ια βά σ μ α τος. Είναι 
λάθος ω στόσο νά  έξιδανικεύουμε τό σοβιετικό 
κοινό καί τή σοβιετική έκδοτική κίνηστη, πού  
έξ άλλου δέν μπήκαν άκόμη στον τομ έα  τής 
κοινωνικής έρευνας, καί ν ά  άρνηθούμε νά δοΰ-



με τ ά  σ το ιχε ία  όπισθοδρόμησης και μαζικό- 
ττοίηστης, π ο ύ  υπάρχουν (μέ την έννοια τού 
εκ χυδα ία  μου κι όχι μέ την έννοια της μα
ζικής κουλτούρας). Μά είναι αναμφισβήτητο 
ότι ή ζω τικότητα  των σχέσεω ν συγγραφ έω ς 
και αναγνώ στη είναι άσυνήθιστη έδώ και ό- 
φείλουμε να  άναγνω ρίσουμε ότι διαμορφώ 
νεται οργανικά  ένα π λ α τύ  καί δραστήριο κοι
νό, π ο ύ  δέν δέχετα ι -παθητικά την κατανά
λωση. Δηλαδή, ένα κοινό ελεύθερο α π ό  τη 
δράση έχείνων των ίσχυρών μέσων χειραγώ 
γη σ η ς τού πνεύματος, εμπορικής ή ιδεολογι
κής, π ο ύ  ενεργούν σ ' όλο τον κόσμο.

"Αν σε μ ιά  συμβίω ση σοσ ιαλιστικού τ ύ 
π ο υ  δέν όργανώνονται επ ικερδείς φιλανθρω
π ικ ές  εκδοτικές γ ιο ρ τές  καί ή ίδ ια  ή έκδοτι- 
κή κίνηση γίνετα ι μέσος ένός ιστορικού π λ ά 
νου πολ ιτισ τική ς αύξησης (υλικής καί πνευ
ματικής) σύμφωνα μέ τ ις  ανάγκες τής κοι
νωνίας καί τ ίς  γενικές δυνατότητες, τότε  και 
τό οικονομικό έμπορικό κριτήριο θά  χάσει 
την κεφαλαιώδη σ η μ α σ ία  του καί στον τομέα  
των έχδόσεων, μέ τον ίδ ιο  τρόπ ο  π ο υ  θά την 
χάσει καί στους υπόλοιπους τομείς. Καί τό 
κέρδος α π ό  καθολικός καί υπέρτα τος αυτό
νομος σ τόχος θά περ ιορ ισθεί σ ' ένα διακανονι- 
στικό ρόλο ελέγχου στο επ ίπ εδο  τής ξεχωρι
σ τή ς επ ιχείρησης. Τό κριτήριο τή ς  σοσιαλι^ 
στικής εκδοτικής κίνησης δέν μπορεί νά ε ί
ναι ούτε ή αύξηση καθ’ έαυτήν τής όλικής 
παροίγω γής όσον αφορά τους δεΤκτες των 
τ ιρ ά ζ  καί των τίτλω ν των βιβλίων. Ό  στόχος 
τής σοσ ιαλιστικής εκδοτικής δέν μπορεί νά 
είναι άλλος άπ* την ικανοποίηση τών α να γ 
κών ολόκληρης τή ς  κοινωνίας, π ο υ  είναι π ά ν τα  
καί ατομ ικές ανάγκες. Σ έ τελευτα ία  ανάλυ
ση ή ατομική κατανάλωση καθορίζει την έκτα
ση καί τη δομή τής π α ρ α γ ω γ ή ς  γενικά  καί 
ειδικά τής π α ρ α γ ω γ ή ς  τών μέσων π α ρ α γ ω 
γή ς. (Κ αί ή έκδοτική ανήκει τοευτόχρονα καί 
στους δύο τομείς της π α ρ α γ ω γή ς , αφού τό 
βιβλίο είναι καταναλωτικό α γα θό  καί μέσο 
π α ρ α γ ω γ ή ς) . Μά αυτό, που  μπορεί νά φαί
νεται καί σάν λύση, δημιουργεί ένα πρόβλη
μα : π ώ ς  προσ ιδορίζοντα ι οι «ανάγκες» σ ' ένα 
ειδικό το μ έα  όπω ς είναι ή πνευματική δη
μ ιουργία  (δηλαδή ή π α ρ α γ ω γή  βιβλίων στήν 
περ ίπτω σ ή  μ α ς ) ; Καί ακόμη, μπορούν νά 
προσδιορισθούν αυτές οΐ ά νάγκες; Καί π ο ιά  
κριτήρια  μεσολαβούν στον προσδιορ ισμό  τους;

Ό  άναγνώ στης θά  περιμένει π ο λ λ ά , ύστε
ρα α π ό  ένα τέτο ιο  πρόλογο . Θ ά περιμένει 
τουλάχιστον μ ιά  έρευνα γ ιά  τήν έκδοτική μιας 
σοσ ιαλιστικής χώ ρας καί τά  προβλή μ α τά  
της. Διευκρινίζουμε άμέσω ς ότι τό θέμα αυ
τού τού άρθρου είναι άλλο: μιά π α νορα μ ά 
τι κή έξέταση, Ιδεολογική καί όχι τεκμηρίωσης, 
τή ς  σοβιετικής λ ο γο τεχν ία ς  τού ‘περασμέ1- 
νου χρόνου. Καί στο  πρόβλημα , π ο υ  θίξαμε, 
θά άναφερθοΰμε μόνο μέ έμπειρικό καί έμμε
σο τρόπο . Έ ξ  άλλου, όσα  ε ίπ α μ ε  έχουν άμε
ση σχέση μέ τό θέμα  μας, γιοττί ή κριτική 
που  μπορούμε νά  κάνουμε στή  σοβιετική έκ
δοτική, πού  άπολαμβάνει όλων ccutcov τών αν
τικειμενικών προνομίων, δέν άφορά τά  β ιβλία

π ο ύ  τυπώνει, άλλά  τ ά  β ιβλ ία  π ο ύ  δέν τυπώ νει. 
Καί τούτο, όπω ς είναι γνω στό , έπηρεάζει 
καί τή λογοτεχνική ζωή.

Σύμφωνοι, ότι κι* έδώ ή κληρονομιά τής 
σταλινικής περιόδου, κληρονομιά συστημάτω ν, 
θεσμών, ανθρώπων καί παραδόσεω ν, βάζει σ ' 
ένα μεγάλο  βαθμό τή σ φ ρ α γ ίδα  της στήν 
π α ρ ο ύσ α  κ α τά σ τα σ η . Καί δέν υπάρχει ανάγκη 
νά έπιμείνουμε γ ιά  τή ρήξη πού  προκάλεσε 
κι έδώ ή «προσω πολατρεία» σέ σχέση μέ 
τήν πρώ τη  μετεπαναστατική δεκαετία . (Γ ι' 
αυτό  καί ή «έπιστροφή» σ ’ ένα λενινιστικό 
«στύλ» ά π ο κ τά  βασική σ η μ α σ ία  καί αξία , 
μολονότι μπορεί νά πάρει μ ιά  μυθική καί 
μυστικοποιητική μορφή, μέ τον ίδιο  τρόπ ο  
π ο ύ  είναι επικίνδυνο καί δημαγω γικό  νά φορ
τώνουμε κάθε σημερινό σοβιετικό πρόβλημα  
σ τ ις  π λ ά τε ς  τού  Σ τά λ ιν .)  Μά ά ς  έρθουμε 
στήν ουσ ία  τού ζητήματος. Υ π ά ρ χ ε ι ένα άρ
θρο τού Α ουνατσάρσχι, εξαιρετικής σαφή
νειας καί τ ιμ ιότητας. Είναι του 1921 κι έ
χει τ ίτλ ο : «Ή  έλευθερία τού βιβλίου καί ή 
έπανάσταση». Δέν νομίζω  ότι ξαναδημοσιεύ- 
τηκε α π ό  τότε  π ο ύ  εμφανίστηκε στήν έπ ι- 
θεώρηση «Πετσιόττ ί ρεβολούτσιγια» (Τ ύπος 
καί επ α νά σ τα σ η ) Τουλάχιστον, δέν αναδημο
σιεύτηκε α υτά  τά  τ ά  τελευτα ία  χρόνια  πού  
μέ τόση άξιέπαινη  πρω τοβουλία  άνατισιώ 
νονται τό σ α  έρ γα  τού  Λουνατσάρσκι στήν 
Ε Σ Σ Δ . (Μ ά δυστυχώ ς δέν άνατυπώθηκε καί 
τό  τόσο  ένδιαφέρον (καί συζητήσιμο) β ιβλίο  
του «ΣοσιοΛ ισμός καί θρησκεία», μολονότι 
συγκεντρώθηκαν πρ ό σ φ α τα  σ ’ ένα τόμο κυριώ- 
τερ α  γρ α φ τά  τού  Λ ουνατσάρσκι, γ ιά  τή θρη
σκεία . Ά νόμη καί ή φιλολογική κληρονομιά τού 
Λουνατσάρσκι δέν έμεινε άθικτη α π ’ τήν αρχή 
της «ελευθερίας τού βιβλίου»!

Ό  Λ ουνατσάρσκι άποδείχνει στο  άρθρο 
του, πού  είχε φανερά ένα π ρ ο γρ α μ μ α τικ ό  χα 
ρακτήρα κι όχι μόνο προσω πικό , ότι αντιλαμ
βανόταν έντονα τούς δύο πόλους μ ιας σοσ ιαλ ι
στικής πολ ιτ ισ τική ς ζωής: τήν έλευθερία και 
τήν οργάνωση καί τούς δυο πόλους τής σ οσ ια 
λιστικής πολ ιτική ς ζωής: τούς σκοπούς και 
τά  μέσα. Λέει ό Λ ουντσάρσκι: «Ή  επα νά 
σταση  εργά ζετα ι στο  όνομα τών μεγάλων 
ιδανικών. "Εχει έναντίον της ένα κόσμο όλό- 
κληρο ά π ό  εχθρούς καί κατά  συνέπεια  είναι 
υποχρεωμένη νά π α ρ α ιτε ίτα ι α π ’ τ ά  Ιδανι
κά της στή δ ιάρκεια  τής πορείας. Τ ά  μέ
σα  δέν είναι ά να γκα στικά  ά νά λογα  μέ τούς 
σκοπούς. "Αν κάνετε κουττί κόντρα στο ρεύ
μα, γ ιά  νά φθάσετε σ ’ ένα ήσυχο νησί, όπου 
θέλετε ν ’ άνσπαυθείτε, ό σκοπός σ α ς  είναι 
ή ανάπαυση. Μά αυτό δέν σημαίνει ότι μπο
ρείτε ν ’ άνσπαυθείτε στή βάρκα. Ε κ ε ί  υ
πά ρ χει ανάγκη νά  κα τα βά λετε  τή μέγιστη  
προσ πά θεια .»  Ή  διατύπω ση αυτή τή ς  μή 
«άναλογίας» τών μέσων π ρ ο ς  τούς σκοπούς 
δέν πρ έπει νά  μάς κάνει νά πιστέψουμε ότι 
ό Λουνατσάρσκι δέν αντιλαμβανόταν καθα
ρά μιά στοιχειώδη άλήθεια: όλα τά  μέσα 
είναι καλά έκτος ά π ό  κείνα π ο ύ  κα τα σ τρέ
φουν τό σκοπό. Γ ιά όποιον ένεργεΐ σύμφωνα 
μέ ένα σκοπό, οί δυο βασικοί κίνδυνοι είναι
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ή ττληθωρικότητα τώ ν μέσων (ή μή αναλο
γ ία  του ά π ο τελ έσ μ ο το ς) και ό έχφυλισμός 
του σκοπού (ή μή συμφωνία τών δ ιαδικασ ιώ ν). 
Καί νά π ο ύ  ό Λ ουνατσάρσχι έξαγγέλλει ά - 
ττερίφραστα ιδέες καί κριτήρια, πού  ήτατν 
π ο λ ύ  σταθερά  έκείνη την έποχή , μά  ά π ε ι- 
λούνταν ήδη : ή έτταναστατική κυβέρνηση π ρ έ 
π ε ι νά «προστατεύει τά  δ ικα ιώ ματα  τή ς  ά - 
τομικής δημιουργίας». Καί άμέσως μετά, ό 
Λ ουνατσάρσχι βρίσκει «τέλεια  σω στή» τή 
φόρμουλα του Κ άουτσκι: «ή μεγαλύτερη τ ά 
ξη καί μέθοδος στήν π α ρ α γ ω γ ή  καί ή π λ ή 
ρης ά ναρχία  στον τομ έα  τής τέχνης». Καί 
γ ιά  «άναρχία» έννοείται έδώ «όχι αυτό πού  
εννοούν συνήθως, οί Φ ιλισταίοι, οχι ή α τα ξ ία , 
μά  ή α π ο υ σ ία  εξουσίας, ή ά π ο υ σ ία  αρχη
γώ ν, π ο ύ  προδιαγράφ ουν στήν έμπνευση ο
ρισμένους κανόνες». Καί συνεχίζει ό Λουνα- 
τσάρσκι σ ’ αυτό τό  τόσο  σπουδα ίο  άρθρο, 
π ο ύ  θά δούμε μόνο τά  κυριότερά του σημεία : 
«Μά, αν τό  κράτος πρ έπει να εΐναι φιλελεύ
θερο σέ με γά λ ο  βαθμό, άν δηλαδή δεν π ρ έ 
π ε ι νά λέει: “α υτές οί μορφές τέχνης είναι 
γερα σ μ ένες” , άλλά  νά  προσφέρει σ τ ίς  γερα - 
σμένες μορφές τέχνης τή δυνατότητα  νά έξε- 
λιχθούν ή νά  πεθάνουν α π ό  φυσικό θάνατο* 
άν  τό  κράτος δέν π ρ έπ ε ι νά λέει: “ αύτές οί 
μορφές τέχνης εΐναι μ ιά  δ ιαστροφ ή” , άλλά  
( .. .)  ν* αφήνει κι έδώ τή ζωή νά διορθώνει 
τ ίς  διαστροφές ή νά τ ις  ά πορ ρ ίπτει έξ ό- 
λοκλήρου, α π ’ τήν άλλη μεριά μιά σ ε ιρ ά  π ε 
ρ ισ τά σ εις  κάνουν πολύ  δύσκολη τήν π ρ α 
γμ α τοπ ο ίη σ η  αυτής τής άρχής, π ο ύ  γ ιά  τήν 
όρθότητά  της ή επαναστατική  εξουσία  δέν 
έχει καμ ιά  άμφιβολία .»

Ό  Λ ουνατσάρσχι δέν λέει άτι ή σοβιετική 
εξουσία  π ρ α γ μ α το π ο ιε ί σήμερα τήν πλήρη 
ελευθερία, ούτε καί μεταθέτει τήν π ρ α γ μ α 
τοποίησή της σ ' ένα μυθικό μέλλον. Ή  ελευ
θερ ία  γΓ  αυτόν ενεργεί σάν ρυθμιστικό ιδανι
κό τής πα ρ ούσ α ς δράσης καί τής πρ οετο ιμ α 
σ ία ς  τού μέλλοντος, καί οί επ ί μέρους μή 
π ρ α γμ α το π ο ιή σ ε ις  της, μακριά α π ’ τό  νά 
γ ίνονται κανόνας, εΤναι α ισθητές σάν μιά 
α πώ λεια  καί μ ιά  π α ρ α ίτη σ η , πού  πρ έπει νά 
α ιτιολογούντα ι μέ συγκεκριμένο τρόπο  κι ό
χι νά  μεταβάλλονται σέ σύστημα. Ό  Λου
νατσάρσχι άνοτγνωρίζει τήν α να γκα ιότη τα  τής 
λογοκρισ ίας, π ο ύ  είναι μ ιά  «φοβερή λέξη», ό
χι λ ιγότερο  φοβερή ά π ό  τ ίς  άλλες λέξεις, 
π ο ύ  είναι υποχρεωμένη νά δεχθεί ή επα νά 
σ τ α σ η : «κανόνι, μπαγιονέτα , φυλαχή, άκόμη 
καί τό κράτος». Μά ά πό  τότε κιόλας, π ια 
σμένος μέσα σ ’ αυτή τήν αντικειμενική αντί
φαση, ό Λ ουνατσάρσχι συνιστούσε τήν π ρ ο 
σοχή άπένοτντι σέ μ ιά  σοβαρότατη άπειλή : 
τή μετατροπή τού μέσου σέ σκοπό καί τήν 
ά γ ιοπο ίη σ η  του μέσου. Ό  άνθρω πος πού  θά 
πεΤ «κάτω όλες οιυτές οί προκαταλήψ εις γ ιά  
τήν έλευθερία του λόγου», στο σοσιαλιστικό  
μας καθεστώ ς άνταποκρίνεται ή κρατική διεύ
θυνση τής λογοτεχνίας, ή λογοκρισ ία  δέν 
είναι μ ιά  φοβερή πλευρά  μ ιας μεταβατικής 
περιόδου, μά κάτι τό εγγενές σέ μιά όργανω - 
μένη σοσιαλιστική ζωή* όπο ιος βγάζει τό

σ υμ πέρα σ μ α  ότι ή κριτική πρ έπει νά  μετα- 
βληθεΐ σέ ένα είδος σπιουνιάς ( . . .) ,  αυτός, 
άν τον ξυσεις λ ίγο , θά δείξει κάτω  άπ* τον 
κομμουνισμό του τον ά γρο ΐκο  χωροφύλακα, 
π ο ύ  ά π > τήν έξουσία πήρε μόνο τήν ευχαρί
στηση νά  κάνει τό νταή καί νά φέρνεται σάν 
άφεντικό... Α ύτά τά  σ υ μ πτώ μ α τα  υπάρχουν 
φυσικά καί σέ μάς καί δέν μπορούσαν νά 
μήν υπάρχουν. Ε ίμ α σ τε ένας λαός μέ πολύ  
λ ίγη  κουλτούρα. Ή  άπειλή ότι ή ισχυρή π ρ ο 
λεταριακή έξουσία μπορεί μέ τούς π ιο  νέους 
άνθρώπους τη ς  ή μέ τούς συμπτω ματικούς 
έκπροσώ πους της να μεταβληθεί σ ’ ένα αστυ
νομικό καθεστώ ς, σ ’ ένα άπόλυτο  δεσποτι- 
σμό ( .. .)  υπάρχει καί πρ έπει μέ κάθε τρόπο  
νά  τήν άποτρέψουμε».

A
Ό  «Δόκτωρ Ζ ιβάγκο» άνοιξε τή σειρά  

τών λογοτεχνικών έργων σοβιετικών σ υ γ γ ρ α 
φέων, π ο ύ  τυπώθηκαν στο  έξωτερικό κι όχι 
σ τή  Σοβιετική "Ενωση (μερικές άνάλογες 
π ερ ιπ τώ σ εις  είχαν σημειωθεί καί στή δεκαε
τ ία  1920 - 1930 , άλλά  δέν είναι τώ ρα ή σ τι
γμή  νά  μιλήσουμε γ ι ’ α υ τές) . Ο ύτε καί θά 
μιλήσουμε γ ιά  τό  μυθιστόρημα του Π αστερ- 
νάκ, γ ιά  τό οποίο προσ πα θή σ α μ ε νά  έκφέ- 
ρουμε μ ιά  έμπεριστατω μένη κρίση σ ’ ένα 
δοκίμιο. (Β . Σ τρ ά ντα : «Σ οβιετική  λογοτε
χν ία  1 9 5 3 -1 9 6 3 » , Ρώμη 1 9 6 4 ). Ή  άλλη 
κραυγαλέα  περ ίπ τω σ η  ήταν του νέου πο ιητή  
ά π ’ τό Λ ένιγκραντ Γ ιόσιφ Μ πρόντσκι, πού  
συνελήφθη καί π έρ α σ ε  ά πό  δίκη τό  1964 γ ιά  
«φυγοπονία», καταδικάστηκε σέ μιά ποινή 
φυλάκισης καί απελευθερώθηκε έπ ε ιτα  χάρη 
στήν επέμβαση διάφορων σοβιετικών καί ξέ
νων διανοουμένων. ( ’Α π ’ τούς τελευταίους, 
ά π ’ ο,τι λ έγετα ι, φαίνεται ότι άσκησε μ εγά 
λη έπιρροή ό Σ ά ρ τρ .) ΕΤναι π ερ ιττό  νά μπού
με σ τ ίς  λεπτομέρειες αυτής τής πα ρά δοξη ς 
ιστορίας. Μιά συλλογή στίχω ν του Μ πρόντσκι 
τυπώθηκε τό 1965 σ τ ίς  Η νω μένες Πολιτείες 
σέ ρωσική γλώ σ σ α . Θ ά ξαναμιλήσουμε γ ι ' 
αυτόν, όταν θάρθουμε α τό  θέμα τής σοβ ιετι
κής πο ιητικής δημ ιουργίας τής περασμένης 
χρονιάς. Δ ιαφορετική είναι ή περ ίπ τω σ η  τού 
Έ σ ένιν  - Βόλπιν, ένός μαθηματικού άνεγνω - 
ρισμένης άξίας. Ό  Έ σ ένιν  - Β όλπιν έξέφρα- 
σε σέ στίχους, πού  γράφτηκαν κυρίως στη 
φυλακή καί σέ ψυχιατρικές κλινικές κ α τά  τ ά  
τέλη τή ς  δεκαετίας 1 9 4 0 - 1 9 5 0 ,  μ ιά  οδυ
νηρή καί στυφή έμ πειρ ία , π ο ύ  φθάνει στη 
β ια ιότη τα  ένός παράφορου ντοκουμέντου. Με
τά  ά π ό  τούς στίχους αυτούς, πού  δημοσιεύ- 
θηκοτν τό  1961 σ τ ίς  Η νω μένες Π ολιτείες, ό 
Έ σένιν  - Βόλπιν έξέδωσε μ ιά  «Ε λεύθερη φι
λοσοφική διατριβή», π ο ύ  έχει καί σ τ ιγ μ ές  έν- 
διαφέροντος, μά είναι άρκετά  χαώδης, ίσω ς 
ή κυρίως γ ια τ ί γράφτηκε κάτω  ά πό  βρισμέ
νες συνθήκες. Kerr* άντίθεση μέ τον Μ πρόν- 
τσκι, είναι δύσκολο, ά π ’ δ ,τι δικό του δ ια β ά 
σαμε, νά  κατατάξουμε τον Έ σένιν  - Βόλ- 
π ιν  στη λογοτεχνία . Τό ίδιο  π ρ έπ ε ι νά  πούμε 
καί γ ιά  τον Βαλέρι Τ α ρσ ίς , πού  ή ιστορία  
του εΐναι σέ συντομία  αυτή : γεννήθηκε π ρ ίν



ά π ό  έξήντα χρόνια σ το  Κίεβο, ανέπτυξε μια 
δραστηρ ιότητα  ώ ς κριτικός, μεταφραστής, π ε - 
ζογράφ ος, δημοσιογράφος, μετά  διέκοψε τό 
1960 τ ις  σ χέσ εις του με τ ις  σοβιετικές ο ρ γ α 
νώσεις και τό  1962  έστειλε στο  εξωτερικό μυ- 
θ ιστορήματά  του, π ο υ  δημοσιεύθηκαν σ τα  ρω
σ ικά  στην επιθεώρηση «Γκράνι» ("Ο ρ ια ), πού  
έκδίδεται στη Φραγκφούρτη καί τυπώθηκαν με
τά  σέ διάφορες μεταφράσεις. Ό  Τ α ρσ ίς  είχε 
είσαχθει σέ μιά ψυχιατρική κλινική, άλλά , μή 
πα ρουσ ιάζοντα ς τέτο ια  σ υ μ π τώ μ α τα  π ο υ  νά 
δικαιολογούν μ ιά  μεγαλύτερη παραμονή του, 
πήρε εξιτήριο  μέ τήν ένδειξη «ανεύθυνος», 
ό π ω ς πληροφορήθηκα α π ό  άρκετές μεριές. 
Τώ ρα μένει σ το  δ ια μ έρ ισ μ ά  του στή  Μ όσχα, 
έξακολουθεΤ νά τυπώνει β ιβλ ία  στο  εξω τερι
κό κι α π ’ δ,τι λένε ε ισ πρά ττει καί σ υ γγρ α φ ι
κά  δ ικα ιώ ματα . Δεν ξέρω τ ί δημοσίευσε ό 
Τ α ρσ ίς  στή δεκαετία  1 9 3 0 -  1940 (ήταν ένα 
ασήμαντο  π ρ ό σ ω π ο ). Μά είναι βέβαιο ότι τά  
μυθιστορήματα τού Τ α ρσ ίς , που  έξεδόθησαν 
π ρ ό σ φ α τα  στή  Δύση, εΤναι ανύπαρκτα  ώ ς λο
γοτεχνικό γεγονός. ΕΤναι α π λ ώ ς ή οδυνηρή 
μαρτυρία  μ ιας εξημμένης καί έπηρμένης κε
φαλής. ‘Ω στόσο, δεν α π οτελε ί λύση τό νά 
πούμε ότι ό Τ α ρσ ίς  είναι τρελλός. Ξέρουμε 
ότι υπάρχει μ ιά  σχέση  ανάμεσα σ τ ίς  ψυχι
κές δ ια τα ρα χές καί τους κοινωνικούς π α ρ ά 
γοντες, έτσι που  ή κάθε κοινωνία έχει τους 
τρελλούς της, τους τρελλούς π ο υ  τή ς  άξί- 
ζουν. ΕΤναι άπίθοαη ή φοβερή σύγχυση  ι
δεών π ο υ  έχει στο  κεφάλι του  α ύτός ό άν
θρω πος, π ο ύ  υπήρξε γ ιά  μερικές δεκαετίες 
ένας μέσος σταλινικός λόγιος. Ε ρ χ ό μ α σ τε  τέ
λος σ τ ις  π ιο  πρόσ φ ατες περ ιπ τώ σ εις , τού 
Ντανιέλ καί τού Σ ινιάφσκι. Γ ιά τον Ντανιέλ 
ξέρουμε ελά χ ισ τα  π ρ ά γ μ α τ α : μόνο ότι έρ γα - 
ζόταν σάν μεταφραστής. Τ ά  δ ιη γή μ α τά  του, 
πού  τυπώθηκαν σ τά  ρώσικα σέ τρ ία  μικρά 
β ιβλία  σ τ ίς  Η νω μένες Πολιτείες, μέ τό  ψευ
δώνυμο Νικολάι Ά ρ τζά κ , μαρτυρούν μιά τέ 
λεια  έλλειψη λογοτεχνικών άρετών. Στην π ε 
ρ ίπτω ση τού Ντανιέλ, δέν νομίζουμε ότι μπο
ρούμε νά μιλήσουμε γ ιά  λογοκρισ ία . Ούτε 
καί οπήν Ι τ α λ ί α  βρήκε εκδότη κι άν θά τον 
βρεί θά  είναι γ ιά  καθαρούς λόγους άντισο- 
βιετικού θορύβου. Πολύ διαφορετική είναι ή 
περ ίπτω σ η  τού Σινιάφσκι. Μαζί μέ τήν υ
πόθεση Παστερνάκ καί Μ πρόντσκι είναι αυ
τός π ο ύ  μάς βάζει περ ισ σ ότερο  σέ σκέψεις.

Καί μάς βάζει σέ σκέψεις όχι γ ια τ ί τά  
δύο β ιβλία  π ο ύ  τύπω σε, τό ένα στό  Παρίσι 
τό  1961 («Φ ανταστίτσεσκιε Π όβεστι) καί τό 
άλλο στήν Ο ύάσιγκτω ν τό 1964 («Λ ιουμπί- 
μωφ»), είναι έκείνα τ ά  έξα ιρετικά  π ρ ά γ μ α τ α , 
π ο ύ  θέλουν νά  μάς κάνουν νά  πιστέψουμε με
ρικοί μή άνυστερόβουλοι δικοί μας διανοού
μενοι, άλλά  γ ια τ ί ό σ υγγραφ έας τους, πού  
υπογραφ όταν μέ τό  ψευδώνυμο Τ έρτς ξέρου
με τώ ρα ότι είναι ένας αξιόλογος σοβιετικός 
λογοτέχνης, άκριβώ ς ό Ά ν τρ έ ϊ Σ ινιάφσκι ( Υ 
πήρχαν αμφιβολίες ότι τά  β ιβλ ία  τού Ά μ -  
π ρ ά μ  Τ έρτς ε ίχαν σοβιετική προέλευση, νό- 
μ ιυες ίσω ς, μά π ο ύ  τώ ρα δέν υπάρχουν 
ιτ ιά ). "Αν δέν κάνω λάθος, ό Σινιάφσκι π α 

ρουσιάστηκε σάν ιστορικός τή ς  λογοτεχνία ς 
τό  1950 μ ’ ένα δοκίμιο γ ιά  τήν αισθητική 
τού Μ αγιακόφσκι, πού  δημοσιεύτηκε στήν έ- 
πιθεώρηση τού Π ανεπιστημίου τής Μ όσχας. 
Μ ετά συνέχισε τ ίς  ερ γα σ ίες  του ώ ς ιστορι- 
κός τής ρωσικής σοβιετικής λογοτεχνίας, π ο ύ  
συνοδεύθηκαν γ ιά  ένα χρονικό δ ιά σ τη μα  α π ' 
τη δουλειά  του ώ ς πανεπ ιστημ ιακού  δάσκα
λου καί ώ ς κριτικού μέ μ ιά  τοποθέτηση (συ
νεργαζόταν στήν επιθεώρηση «Νόβι Μήρ»). 
Σ ά ν  συνεργάτης τού « Ινσ τιτο ύ το υ  τής Π αγ
κόσμιας λογοτεχνία ς Κ. Μ. Γκόρκι», ό Σ ι
νί άφσκι πή ρ ε  αξιόλογο  μέρος στή  σύνταξη 
έκείνης τής « Ισ τ ο ρ ία ς  τής ρωσικής σοβιε
τικής λογοτεχνίας» , π ο ύ  έξεδόθη άνάμεσα  
στό  1958 καί τό  1961 οπτό την ’Α καδημία  
τών Ε π ισ τη μ ώ ν , καί δέχθηκε διάφορες καί 
σφοδρές κριτικές α π ό  τούς λογοτέχνες, π ο ύ  
ανήκαν σ τό  περ ιβάλλον τής επιθεώρησης τού 
Κότσετωφ « Ό κ τ ιά μ π ρ » . Κ ατά  τή γνώμη μας, 
α πεναντίας, έπρόκειτο βέβα ια  γ ιά  μ ιά  άρχή 
άνανέωσης σ ’ αυτόν τον τομέα , άλλά  μέ π ο λ 
λ ά  κενά ακόμη, διατακτική καί άτολμη μέ λ ί
γ α  λόγια . Κι άν ήταν νά τής γίνει μ ιά  κριτι
κή, δέν ήταν άσψαλώς γ ιά  τήν ελάχιστη  π ρ ο 
σήλωσή της σ τά  π α λ α ιά  σχή μ ατα . Τέλος 
τό 1964 έξέδωσε, σέ συνεργα σ ία  μέ τον Ά . 
Μενσιούτιν, μ ιά  ώ ρα ία  ιστορία  τής ρωσικής 
πο ίησης τών πρώ τω ν επαναστατικώ ν χρόνων. 
Καί τό  1965 βγήκε μέ δικό του πρόλογο , 
εμπεριστατω μένο ά λλ ά  καί π ο λ ύ  συνετό, 
μ ιά  π λ ο ύ σ ια  συλλογή τών ποιημάτω ν του 
Παστερνάκ, π ο ύ  έξεδόθη στή  σειρά  τής «Μπι- 
π λ ιο τέχα  ποέτα» . ( Ό  Σινιάφσκι δημοσίευσε 
κι ένα δοκίμ ιο  γ ιά  τον Πικασσό, π ο ύ  όμως 
δέν τό ξέρω καί δέν μπορώ  επομένω ς νά τό  
κρίνω ). Δέν π ισ τεύ α μ ε  ότι 6 Σινιάφσκι ή
ταν ένα εξαιρετικό κριτικό μυαλό (πού  βρ ί
σκονται όμως σήμερα τέτο ια  μυαλά στον το 
μέα τής λ ο γ ο τεχ ν ία ς ;) άλλά  ένας μελετητής 
ένός άξιόλογου επ ιπέδου , μέ καλή προετο ι
μασ ία , προικ ισμένος μέ ευαισθησία , κριτική 
τόλμη καί σοσιαλιστική  δέσμευση. "Αν τώ ρα 
ξαναδοΰμε τ ά  «δυτικά» καί τ ά  σοβιετικά  του 
κείμενα, δέν νομίζω ότι μπορούμε ν ’ άλλά- 
ξουμε γνώμη σ ’ ό,τι άφορά τ ά  τελευταία . 
Μά ούτε καί σ ’ ό,τι άφορά τ ά  πρώ τα . Σ ά ν  
λογοτεχνικό γεγονός τό μυθιστόρημα και τ ά  
δ ιη γή μ α τα  τού Ά μ π ρ ά μ  Τ έρτς υπάρχουν, 
άν καί σ ’ ένα επ ίπ εδο  έπ ιμελούς μετριότη
τα ς, π ο ύ  μόλις σώζεται α π ό  μ ιά  ευφυΐα σέ 
κοπάσταση παροξυσμού. Προτιμούμε τό δο
κίμιό του γ ιά  τό «σοσιαλιστικό ρεαλισμό», 
πού  δημοσιεύτηκε στήν έπιθεώρηση « Έ σ π ρ ί»  
τό 1959, άν θυμάμαι καλά. Ούτε μπορούμε 
νά δούμε σ ’ α υτά  τ ά  «δυτικά» κείμενα ένα 
άντισοβιετικό πνεύμα, έκτος π ιά  κΓ άν υπο
γράφουμε τήν κρίση πού  έξέψερε στον καιρό 
του ό Ζντάνωφ γ ιά  σ υγγρα φ είς  σάν τόν Ζό- 
τσένκο καί τήν Ά χ μ ά το β α  (τό  γεγονός ότι 
υπάρχει μ ιά  άβυσσος άνάμεσα σ ’ αυτούς τούς 
δύο σ υγγρα φ είς  καί τόν Ά μ π ρ ά μ  Τ έρτς δέν 
άλλάζει καί πολύ  τά  πρά γμ οττα ). Έ ξ  άλλου
δέν π ιστεύουμε ότι είναι άντισοβιετικό ένα 
βιβλίο σάν τό  μυθιστόρημα « Ε μ ε ίς»  τού Ζα-



μιάτιν , π ο ύ  βγήκε στη  δεκαετία  1 9 2 0 -  1930 
στη  Δύση, ένώ 6 σ υ γγρ α φ έα ς του ζούσε στή 
Σοβιετική "Ενωση, και ττροκάλεσε ένα λ ογο 
τεχνικό σκάνδαλο τότε. Και σήμερα βλέπου
με δτι ένας σοβιετικός κριτικός, ό Βούλις, 
γράφει στήν εμπεριστατω μένη Ιοτορ ία  του τού 
σοβιετικού σατιρ ικού μυθιστορήματος δτι γ ιά  
τό  Ζ αμιάτιν  έκείο τό  βιβλίο ε ΐχε  διαφορετικό 
νόημα, ιμά «έπι δεχόταν κα ί δέχθηκε) μιά άντι- 
σοβιετική έρμηνεία». ’Αλλοίμονο δμω ς αν 
δλ α  τά  β ιβλία , π ο ύ  «επιδέχονται καί (δέ
χοντα ι) μ ιά  άντισοβιετική έρμηνεία» σ το ίχ ι
ζαν τήν έλευθερία στους σοβιετικούς σ υ γ γ ρ α 
φείς τους.

Ξεκαθαρίζοντας τό  έδαφος άπ* τ ις  π ιο  εύ
κολες καί π ιο  έπικίνδυνες παρανοήσεις, πού  
θά μπορούσαν να  όδηγήσουν σε μ ιά  ψύχωση, 
τό  πρόβλη μ α  παρουσ ιάζετα ι στήν αυθεντική 
του σοβα ρότη τα  μετά  τή σύλληψη τού Σ ι
νί άφσκι καί του Μτανιέλ. Γιοττί, άν δεν είναι 
σω στό  νά  πούμε δτι ό Σινιάφσκι είναι «άντισο- 
βιετικός» (τουλάχιστον στή  βάση αυτών πού  
ξέρουμε καί εΤναι μ ιά  βάση πλ<χτειά καί έ- 
π α ρ κ ή ς), δεν είναι επ ίσ η ς σωστό νά  κλείσου- 
με τό  θέμα, μέ ένα καθαρά  λογοτεχνικό κρι
τικό ισοζύγιο τού δ ιπλοπρόσω που  μοσχοβί- 
τη συγγραφ έα . Μ ιά πλευρά  τη ς  υπόθεσης 
π ο ύ  δεν δημ ιουργεί βέβα ια  συμπάθειες γ ιά  
τόν Σινιάφσκι εΤναι καί ή εκλογή τού ψευ
δώνυμου μέ τό  όποιο  καλύφθηκε: Ά μ π ρ ά μ  
Τ έρτς. Γ ιατί, άν ό μύθος τού σοβιετικού αν
τισημ ιτισμ ού  είναι ακριβώ ς ένας μύθος (π ρ ά 
γ μ α  π ο ύ  δεν σημαίνει δτι α τό  παρελθόν, α τά  
τελευτα ία  χρόνια τού Στάλιν, δεν εμφανίστη
καν ανάμεσα  σ τ ις  άλλες άσχήμ ιες αυτής 
τής περιόδου καί άντι σημιτικές τ ά σ ε ις ) , εΤ
ναι άλήθεια  ω στόσο δτι υπάρχουν α ισ θή μ ατα  
αποστροφ ής γ ιά  τούς Ε β ρ α ίο υ ς  σε βρισμέ
να καθυστερημένα σ τρ ώ μ α τα  τού πληθυσμού 
(καί σ ' ορισμένες π ερ ιο χές), σέ βρισμένους 
εθνικιστικούς καί συντηρητικούς πνευματικούς 
κύκλους. Τό δτι υπόγραψ ε μέ τέτο ιο  ψευ
δώνυμο κείμενα, έστω  μή άντισοβιετικά , τ ά  
ό π ο ια  δμω ς προορίζονταν, άχρ ιβώ ς χάρη σ τ ις  
συνθήκες μέ τ ΐς  όπο ιες  δημοσιεύθηκαν, νά 
χρησιμοποιηθούν σάν ό ρ γα να  πολ ιτική ς π ρ ο 
π α γά ν δ α ς , δεν ήταν άσφαλώ ς μ ιά  έντιμη π ρ ά 
ξη. Καί πρ οσ ω π ικά  π ισ τεύω  (κι εδώ οί π ο 
νηροί ά ς  μού βάλουν κα ζούρα ), π ώ ς, άν ό 
Σινιάφσκι ήταν σ ίγουρος γ ιά  τ ις  λογοτεχνι
κές του άρετές καί γ ιά  τή σ κοπ ιμ ότη τα  νά 
πά ρ ει μέρος καί σάν λογοτέχνης σ ’ εκείνη τή 
μάχη άνανέωσης π ο ύ  δ ιεξή γα γε  κι αυτός σάν 
κριτικός καί μελετητής, έπ ρ επ ε  νά  τό κάνει 
στο  πρώ το  πρόσω πο. Τό ψευδώνυμο εΐναι έ
νας ά ρχα ίος θεσμός κι όχι ά ξ ιάμεμπτος φυ
σικά, μά  σ έ  βρισμένες π ερ ισ τά σ ε ις  μπορεί 
νά  γίνει ένα σφ άλμα ηθικής συμπεριφοράς. 
Στήν περ ίπ τω σ η  τού Σινιάφσκι εΐναι τό  δ ί
χω ς άλλο, άν παραδεχθούμε δτι ή ψυχή του 
δέν βρίσκεται σέ τέλεια  Αντίθεση μέ τήν τ ά 
ξη π ο ύ  έγκαθιδρύθηκε στή  χώ ρα του, άλλά  
ύπό τή  διάθεση μ ιας κριτικής, έστω  Ακραίας 
καί άπεγνω σμένης, σέ βρισμένα έπιφαινόμενα 
καί έκδηλώσεις της. Καί εΐναι δ ιπ λ ά  σφάλμα,

γ ια τ ί β Σινιάφσκι εΐχε  δεσμευθεΐ, κυρίως μέ 
τή συνεργα σ ία  του  στο  «Νόβι Μήρ», σέ μιά 
υπεύθυνη καί δύσκολη μάχη άνανέωσης, α 
κόμη καί πολιτικής, καί τό δ ιπ λό  του π α ιχ ν ί
δι, π ο ύ  ά ρ γ ά  ή γρ ή γο ρ α  θά γ ινόταν αντι
ληπτό , δεν έφερε π α ρ ά  μόνο ζημ ιά  σ  αυτή 
τή δίκαιη υπόθεση καί προκάλεσε μ ιά  με
γαλύτερη σύγχυση  άκόμη. Σ το  τέλος τού 
1964, β Σινιάφσκι δημοσίευσε στο «Νόβι 
Μήρ» ένα β ία ια  κριτικό σημείω μα γ ιά  ένα 
μυθιστόρημα τού  Ί β ά ν  Σεφτσώφ, μέ τ ίτλο  
«Ή  ψείρα», ένα μυθιστόρημα, π ο υ , ευτυχώς, 
προκ άλεσε τήν α ποδοκ ιμ ασ ία  βλόκληρου τού 
σοβιετικού τύπου. Ή  ανάγνωση αυτού τού 
βιβλίου εΐναι πολύ  διδοτκτική, γ ια τ ί β σ υ γ 
γραφ έας του παρουσ ιάζει τή  σοβιετική καλ
λιτεχνική ζωή χωρισμένη σέ δύο στρα τόπεδα . 
Σ τό  σ τρα τόπεδο  τών τίμιω ν εργατικώ ν καί 
π ισ τώ ν  υπερασπιστώ ν τού «σοσιαλιστικού ρε
αλισμού, καί στήν ισχυρότατη μαφία  τών α 
χαλίνωτων καί επικίνδυνων όπαδώ ν τής «τέ
χνης γ ιά  τήν τέχνη» καί τού «μοντερνισμού». 
Τό β ιβλίο  φυσικά έχει κι ένα «ήθικό» επ ιμ ύ
θιο: καλέ? τ ις  α ρχές νά  εξαφανίσουν τό «μον
τερνισμό», αυτή τή ψείρα πού  κατατρώ γει τό  
ύγειές σοβιετικό φυτό τού «σοσιαλιστικού 
ρεαλισμού». Ό  Σεφτσώφ, γράφει ό· Σ ιν ιά - 
φσκι, δημ ιουργεί «μ ιά  ατμόσφ αιρα  καχυπο
ψίας καί κατασκοπομανίας» καί όλη «ή σύν
θετη προβληματική τή ς  σύγχρονης καλλιτε
χνικής ανάπτυξης μεταφέρεται σ το  επ ίπεδο  
τώ ν μαχών καί τής κατασκοπείας, κάθε α ι
σθητική συζήτηση μεταβάλλεται σέ μ ιά  μάχη, 
π ο ύ  μυρίζει αίμα». Μέ τ ά  αφηγηματικά  του 
έργα , β Σινιάφσκι έκανε τόν άντι σεφτσώφ 
σ ’ ένα επ ίπ εδο  ανώτερης λογοτεχνικής δε- 
ξιοτεχνίας, μέ ά π οτέλεσ μ α  νά κάνει τούς Σ ε
φτσώφ νά  φωνάζουν: «Ε ίχαμε δίκιο». ( Έ 
νώ τό  άδικό τους έξακολουθεί νά βρωμάει και 
μετά  τήν περ ίπτω σ η  Σ ιν ιάφ σκι). "Αλλος εΐ
ναι β δρόμος π ο ύ  ακολουθεί ή καλύτερη σο
βιετική λογο 'τεχνία  μέσα ά π ’ δλες τ ίς  σ ο 
βαρές δυσκολίες, πού  δέν μπορούμε νά Α- 
ποκρύψουμε, καί στήν Ε Σ Σ Δ  βγήκαν τά  έρ
γ α  γνή σ ια ς λογοτεχνικής α ξ ία ς  καί τερ ά σ τια ς 
κοινωνικής σ ημασ ίας, π ο ύ  π ρ α γ μ α τ ικ ά  α π ο 
τελούν τήν έγγύηση  μ ιάς εποικοδομητικής 
θέλησης γ ιά  τό  ξεπέρασμα  τών άρνητικών 
μορφών τού παρελθόντος καί τού παρόντος. 
Γ ιά νά  καταλάβουμε τήν π ερ ίπ τω σ η  Σ ινιά- 
φσκι (ό  καθένας ά ς  τήν κρίνει μέ τόν τρόπ ο  
του, εμείς τήν κρίνουμε άρνητικά στό ήθικό 
καί πολ ιτικό  έ π ίπ εδ ο ), δέν πρ έπει νά ξε
χνάμε τήν άτμόσφαιρα, π ο ύ  συνόψισε β ίδ ιος 
β Σινιάφσκι μιλώ ντας γ ιά  τό  βιβλίο τού Σ ε
φτσώφ, μιάν ά τμόσ φ α ιρα  όχι τόσο  τεταμένη 
όσ ο  μολυσμένη καί βαρειά. Ή  κριτική εναν
τίον  τού Σ τάλιν , μέ τ ίς  μορφές π ο ύ  έγινε 
καί μέ τά  γεγονότα  π ο ύ  τήν Ακολούθησαν, 
οί έναλλασσόμενες κι δχι π ά ν τα  καθαρές έ- 
σω τερικές καί διεθνείς έξελίξεις, καί ή ίδ ια  
άκόμη ή σινοσοβιετική δ ια πά λη , άφησαν τά  
ίχνη τους στούς σοβιετικούς π ο λ ίτες , κυρίως
στούς νέους καί στούς διανοουμένους. Τ ά  
π ρ οβ λή μ α τα  πού  γεννιούνται εΐναι π ο λ λ ά  καί



διάφορα: δεν είναι μόνο το πρόβλημα, για  
να μείνουμε στο θέμα του άρθρου μας, της 
σχέσης άνάμεσα στους διανοούμενους και 
την έξουσία, άλλα καί μιας αφύπνισης του 
θρησκευτικού καί τού εθνικιστικού αισθήματος. 
Δημιουργούνται καταστάσεις, καί τό γεγονός 
δτι μπορεί να είναι προσωπικές ή νά περιο
ρίζονται σέ στενούς κύκλους, δεν τούς άφαι- 
ρεΐ τό χαρακτήρα ενός σοβαρού συμπτώμα
τος. Δημιουργούνται καταστάσεις άνισορρο- 
πίας, σύγχυσης, δυσκολιών. Ανακύπτουν πε
ρίπλοκα προβλήματα, κάποτε έπώδυνα, Τσως 
καί για  τις σπασμωδικές μορφές που παίρ
νουν. Μά ένα πράγμα εΐναι τουλάχιστον βέ
βαιο: δτι ή φυλακή δέν εΤναι το κατάλληλο 
μέσο για  νά λυθούν.

Στον άλλο πόλο έχουμε τον Σόλοχωφ, τον 
συγγραφέα μέ τις πολλές τιμές στην πατρί
δα του έδώ καί χρόνια κι από πέρυσι και μέ 
τό Βραβείο Νόμπελ. Στη χώρα μας φαίνε
ται δτι έγινε της μόδας ή κριτική έναντίον 
τού Σόλοχωφ. Σ ’ αυτό βρίσκονται σύμφω
νοι τό «κινέζικο» περιοδικάκι, ό μεταμελημένος 
σταλινικός καί ό σνομπόκιας ριζοσπαστικός. 
Ή  σημερινή φυσιογνωμία τού Σόλοχωφ μπο
ρεί νά εΤναι συμπαθητική ή δχι, μπορεί νά 
δυσαρεστεΐ έκείνος ό αέρας πού έχει απ’ τό 
γεγονός δτι έγινε ένας μεγάλος τιτλούχος 
των πάτριων γραμμάτων, ή πολιτική καί 
πνευματική του θέση μπορεί νά προκαλεί σο
βαρές άντιρρήσεις, μά εΤναι σφάλμα νά θέ
λουμε νά περιορίσουμε στο  μηδέν ή περίπου 
τή σημασία πού έχει ό Σόλοχωφ στή λογο
τεχνία γιά  δ,τι καλύτερο έγραψε, ακόμη κι άν 
αυτό είναι Τσως μιά αντίδραση σ' έκείνη 
τή διαδικασία πού μετέβαλε τον Σόλοχωφ 
άττό συγκεκριμένο συγγραφέα σέ ζωντανό 
έμβλημα τού «σοσιαλιστικού ρεαλισμού». Μά 
«ορισμένοι πίθηκοι, πού φοράνε τά γυαλιά 
τους, γιά  νά ψάξουν νά βρουν την αντεπανά
σταση» καί «κάποτε τά βάζουν στήν ουρά 
(όπως λέει ό Λουνατσάρσκι γιά  ορισμένους 
σοβιετικούς λογοκριτές στή μελέτη πού άνα- 
φέραμε) εΤχαν πει γιά τόν Σόλοχωφ, τό 1929, 
μόλις άρχισε νά δημοσιεύεται ό «"Ήρεμος 
Ντον», δτι «δέν είναι καλλιτέχνης τού προλε
ταριάτου», άλλά «ένας έκλαϊκευτής τής ιδεο
λογίας τών κουλάκων». Άνάμεσα στά δυο 
άκρα, τού νέου Σόλοχωφ, τού κριτικαρισμέ- 
νου (δχι από όλους φυσικά) καί τού γέρου 
Σόλοχωφ, τού λιβανισμένου (δχι άπό όλους 
φυσικά) υπάρχει τό σύνθετο συγγραφικό του 
έργο. Υπάρχει ή εικόνα τού Γκριγκόρι Με- 
λεχώφ, ένας γνήσιος τραγικός χαρακτήρας 
τής σύγχρονης λογοτεχνίας, τό ζωντανό στοι
χείο τής τραγωδίας, πού ό Σόλοχωφ μπόρεσε 
νά δεί στην επανάσταση και στον  έμφύλιο 
πόλεμο, μεταφέρσντάς το σ' ένα έπικό κόσμο, 
οπού ή σχέση τού άτόμου καί τής Ιστορίοτς 
δέν εΤναι μιά άφηρημένη σύγκρουση, άλλά 
τά πάθη, τά συναισθήματα, τά λόγια, οΐ πρά
ξεις, ξεπερνούν τόν «τοπικό» χώρο τής πλο
κής καί γίνονται ένεργά ποιητικά στοιχεία.

Πρίν προχωρήσουμε στήν έπισκότισή μας, 
υπενθυμίσουμε δτι πέρισυ γιορτάσθηκε

στήν Ε Σ Σ Δ  ή έβδομηκοστή έπέτειος άπό τή 
γέννηση τού Σεργκέϊ Γιεσένιν. Τό 1 9 6 1 -6 2  
είχε βγει σέ πέντε τόμους μιά έκλογή άπ* 
τό ποιητικό καί πεζογραφικό έργο τού ποιη
τή, κι δταν σκεψθούμε τό «φιλολογικό» καί 
«μή λαϊκό» χαρακτήρα τής έκδοσης, τό τιράζ 
τού μισού έκατομμυρίου δέν μπορεί νά μή 
μάς κάνει εντύπωση, τόσο περισσότερο πού 
κι άλλες εκλογές απ' τό έργο τού Γιεσσέ- 
νιν εΤχαν τυπωθεί σέ υψηλά τιράζ αυτά τά τε
λευταία χρόνια. Οί γιορταστικές εκδηλώσεις 
γιά τόν Γιεσένιν ήταν πολύ πλοτειές, μά 
στο καθαρά κριτικό έπίπεδο δέν απέδωσαν 
πολλά πράγμοττα. Θυμίζουμε τό τομίδιο τοΰ 
Γιου. Προκούσιεφ γιά τή νεότητα τού Γιε- 
σένιν, πού ήταν καρπός επίπονων ερευνών. 
Άνοτγγέλθηκαν όμως άλλες πιο υπεύθυνες έρ- 
γασίες στον τομέα τής κριτικής άνάλυσης. 
Άπ* τά βιβλία άναμνήσεων, σημειώνουμε τό 
«Μυθιστόρημα μέ τούς φίλους» τού Άνατόλι 
Μαριεγκώφ, πού ήταν στενός φίλος τού Γιεσ- 
σένιν καί έξέδωσε καί τό 1927 ένα άλλο βι
βλίο μέ άνάλογο θέμα, τό «Μυθιστόρημα χω
ρίς ψέμα», πού προκάλεσε σκάνδαλο γιά  την 
προπέτεια καί τήν έλευθεροστομία του. Μιά 
συζήτηση γιά  τήν τύχη τού Γιεσένιν στή 
Ρωσία θά ήταν μεγάλη, σύνθετη καί αποκα
λυπτική. Σήμερα ή δημοτικότητά του εΤναι 
αρκετά μεγάλη, μετά τά σταλινικά χρόνια, 
κατά τά οποία εΤχε ανασταλεί ή διάδοση τών 
έργων του. Άνάμεσα στούς άλλους σύγχρο
νους Ρώσους ποιητές, πού γίνονται όλοένα 
καί πιο ζωντανή παρουσία μέσα στο ύς άνα- 
γνώστες καί μέ μιά προοπτική ποιητικής έ- 
πενέργειας, εΤναι καί ή Μαρίνα Τσβετάγιεβα, 
ή έμιγκρέ ποιήτρια, πού ξαναγύρισε στή Ρω
σία τις παραμονές τού πολέμου (καί αυτο- 
κτόνησε μετά άπό λίγο καιρό, τό 1941). 
Πρόσφατα βγήκε μιά ωραία καί πλούσια έκ
λογή άη' τό ποιητικό έργο τής Τσβετάγιεβα 
στήν Ε Σ Σ Δ .  Πρέπει νά υπενθυμίσουμε άκόμη 
καί τόν "Οσιπ Μάντελσταμ, τόν άκμεϊστή 
ποιητή, - πού πέθανε σ' ένα στρατόπεδο τό 
1938* ( Ή  «Μπιπλιοτέκα ποέτα» υπόσχεται 
έδώ καί χρόνια νά έκδόσει τά ποιήματά του 
καί δλο τό αναβάλλει. Μά κυκλοφορούν στις 
παλιές εκδόσεις ή δακτυλογραφημένα —  προ 
πάντων τά άνέκδστα —  κι έχουν μεγάλη διά
δοση μέσα στούς νέους μέ πνευματικά έν- 
διαφέροντα). Πάνω στο Μαγιακόφσκι, αυτή 
τή δυνατή καί τραγική λυρική φωνή, τήν πιο 
έντονη, τήν πιο υψηλή, την πιο σύνθετη μα
ζί μέ τήν τόσο διαφορετική τού Μπλοκ στή 
ρωσική ποίηση τού 1900, βαραίνει άρνητικά 
ή πλατειά διαδικασία «έπισημοποίησης», πού 
άρχισε μέ τή γνωστή αναγνώριση τού Σ τά - 
λιν, ή όποια δημοσιεύτηκε στήν «Πράβδα» 
τής 5 Δεκεμβρίου 1935. Ή  ποίηση τού 
Μαγιακόφσκι δέν εΤχε ανάγκη άπό καμιά 
«συστατική έπιστολή», γιά  ν' άναγνωρισθεί. 
( Ά ς  θυμηθούμε δμως τήν άδικη καί έπιφά
νε ιακ ή κρίση πού έξέφερε ό Μπουχάριν τό 
1934, στο πρώτο συνέδριο τών συγγραφέων). 
Ή  μετά θάνατο «έπισημοποίηση» τού Μαγια- 
κόφσκι έπέτρεψε βέβαια νά ξεπεραστούν οΐ



γραφειοκρατικές δυσκολίες (έκδοτικές κλττ.) 
γιά μιά πληρέστερη γνωριμία του έργου του 
ποιητή, μά είχε σάν αναπόφευκτο άποτέλε-

πτώχυνση της σημασίας τής ποίησής του, 
ένα βαλσάμωμα, γιά νά μη μιλήσουμε πιά 
γιά τις παραποιήσεις πού έγιναν σέ ουσιαστι
κές στιγμές τής ζωής του (Μαγιακόφσκι και 
φουτουρισμός, Μαγιακόφσκι και Μέγιερχολντ, 
κλπ .). 'Ωστόσο, δέν είναι αρκετός αύτός ό 
λόγος γιά νά εξηγήσουμε τό μικρό ένδιαφέ- 
ρον πού βρίσκει τό έργο τού μεγάλου ποιητή 
μέσα στη νέα σοβιετική γενιά. («"Αρχισαν 
νά εισάγουν Μαγιακόφσκι μέ τό ζόρι, όπως 
τις πατάτες στον καιρό τής Αικατερίνης. Α ύ 
τός ήταν ό “ δεύτερος θάνατός του” είχε γρά
ψει ό Παστερνάκ»). Παίζει ρόλο κ' έκεΐνο τό 
νέο πνευματικό κλίμα, πού άναφέραμε πιο 
πάνω, στο όποιο άνταποκρίνονται κοελύτερα 
ποιητές μέ άλλη, πιο εσωτερική τραγική φλέ
βα. Προσθέτουμε, γιά  νά συμπληρώσουμε αυ
τή την παρεκβαλή γιά  τό Μαγιακόφσκι, ότι 
βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά ζωηρή καί εν
διαφέρουσα επανάληψη των μελετών γιά  τό 
έργο του Μιαγιακόφσκι κι όχι μόνο στη Σο
βιετική "'Ενωση, αλλά καί σέ διάφορες άλλες 
χώρες, απ’ τη Γιουγκοσλαβία ώς τις Ηνω 
μένες Πολιτείες, απ' την Α γ γ λ ία  ώς την 
Τσεχοσλοβακία και τήν Πολωνία μέ αξιόλο
γα αποτελέσματα. Μετά τό «δεύτερο θάνατοί 
τού Μοτ/ιοεκόφσκι, βρισκόμαστε μπροστά σέ 
μιά «δεύτερη γέννησή» του; Στον τομέα τής 
κριτικής φαίνεται πώς ναί. ’Αλλά καί στον 
τομέα τού ενεργού αναγνωστικού κοινού σ ’ 
ένα όχι πολύ μακρυνό μέλλον, όταν, μετά 
τούς τραντοτγμούς, τίς διαταραχές καί τίς 
νεφώσεις αυτών τών χρόνων, ό νέος σοβιετι
κός αναγνώστης, μέ ξύπνια συνείδηση, θά 
απευθυνθεί πάλι καί μ’ ένα καινούριο τρόπο 
σ ’ αυτό τον απέραντο, πληθωρικό καί γεν
ναιόψυχο ποιητή, ακόμη καί γιά νά κατα
λάβει μισό αιώνα ελπίδων καί πόνων τής 
Ρωσίας καί τού κόσμου, γιά  νά καταλάβει 
καί νά οικοδομήσει τον εαυτό του.

"Αν επιχειρήσουμε τώρα νά θεωρήσουμε 
τη σοβιετική ποιητική εργασία σέ ρωσική 
γλώοσα αυτών τών τελευταίων χρόνων ή καί 
μόνο τής περασμένης χρονιάς, θά βρεθούμε 
αμέσως μπροστά σέ μιά δυσκολία: στή σχε
δόν άμορφη άπεριοριστία της. Ποιος δέν γρά
φει στίχους στή Ρωσία; Καί ποιος δέν θέλει 
νά τούς τυπώσει; Ό  "Οσιπ Μπρίκ, ένας φί
λος τού Μαγιακόφσκι, μιλούσε απ’ τό 1934 
ακόμη γιά  τή «χρησιμότητα τών δημιουργι
κών όμάδων», όχι μέ τήν έννοια τών γραφειο
κρατικών όργανώσεων, άλλά τών ελεύθερων 
ένώσεων συγγραφέων, πού θά συνδέονταν με 
κοινές αρχές καί κοινά προβλήματα καί θά 
ήτοτν Ikocvoi νά εκδίδουν, άν όχι μιά δική τους 
έπιθεώρηση, τουλάχιστον ένα ήμερολόγιο. Αυ
τή ή ανάγκη γίνεται πιο αισθητή σήμερα πού 
έχασε σημασία καί κύρος ή σταλινική στρα- 
τοκροττία τού πνεύματος καί παρακολουθούμε 
μιά διασπορά, ένα σκόρπισμα, μιά κατάτμηση 
στον τομέα τής ποίησης (μά καί μιά ώθηση,

εννοείται). Κι ας έχουμε υπόψη μας ότι πλάι 
στις πολυάριθμες δημοσιεύσεις ποιημάτων σέ 
βιβλία καί επιθεωρήσεις υπάρχει καί μιά ποιη
τική δημιουργία, πού κυκλοφορεί δακτυλογρα
φημένη. Τό πρόβλημα εΤναι ακριβώς αυτό: 
πώς νά προσανατολιστεί κανείς σ ’ αυτή τήν 
πλοττειά θάλασσα; Πώς θά ξεχωρίσουμε τήν 
πραγματική απ’ τήν ύποτιθέμενη άξια; Τον 
ποιητή απ’ τον γραφομανή; Ασφαλώς, ή 
ευθύνη τού κριτικού βρίσκεται στή συντονι
σμένη καί διαφωτιστική επιλογή πού θά κά
νει, μά τά ίδια τά κριτήρια τού κριτικού δια
μορφώνονται στήν πορεία τής λογοτεχνικής κί
νησης, ή οποία, γιά νά εκφραστεί, έχει άνάγ- 
κη απ’ τίς προσήκουσες δομές: τή δυνατό
τητα νά συγκεντρώνονται οί λογοτέχνες σέ έ- 
νώσεις, νά διακηρύσσουν ποιητικές, νά ανα
καλύπτουν προγραμματικές διατυπώσεις. "Ο 
λα αυτά, εννοείται ότι δέν κάνουν άπό μόνα 
τους τήν ποίηση, μά αποτελούν τήν εξωτερι
κή ποτνοπλία της. Υπενθυμίζουμε ακόμη τά 
λόγια τού "Οσιπ Μάντελσταμ γιά  τό όχι νέο 
φαινόμενο τού ποιητικού πληθωρισμού: «Σ τή  
Ρωσία τό φαινόμενο τών νέων πού γράφουν 
στίχους είναι τόσο πολύ διαδεδομένο, πού 
χρειάζεται νά μιλήσουμε γιά  ένα τεράστιο 
κοινωνικό φαινόμενο καί νά τό μελετήσουμε 
όπως καί κάθε άλλη μαζική παραγωγή, για
τί, μολονότι είναι περιττή, οφείλεται καί σέ 
βαθειές πολιτικές καί φυσιολογικές αιτίες. Ή  
έστω καί έπιφοτνειακή γνωριμία μέ τον κύκλο 
όσων γράφουν στίχους μάς μπάζει σ’ ένα 
άρρωστο καί παθολογικό κόσμο, σ ’ ένα κό
σμο ανθρώπων μέ βλαμμένο τό κεντρικό νεύ
ρο τής θέλησης καί τού μυαλού, ανθρώπων 
ολοφάνερα αποτυχημένων, πού δέν ξέρουν νά 
προσαρμοσθούν στον άγώνα τής ζωής καί υ
ποφέρουν όχι μόνο άπό πνευματική κοχχεξία, 
άλλά κι άπό σωματική.* Δέν πρέπει νά ξε
χνά αυτά τά αυστηρά λόγια τού Μάντελσταμ 
όποιος εισχωρεί στή ρωσική ποιητική δημιουρ
γία  πού φθάνει στή δημοσιότητα, όπου οι 
παραφουσκωμένες καί άμειβόμενες μηδαμι- 
νότητες δέν είναι λίγες, άλλά καί στή δημι
ουργία πού δέν φθάνει στή δημοσιότητα, ό
που πλάί σέ άναμφισβήτητα ταλέντα βρί
σκεις κι έκείνα τά δυσάρεστα καί νοσηρά φαι
νόμενα, πού τόσο κοώά περί έγραψε ό Μάν
τελσταμ.

Τού Γιεφτουσένκο διαβάσαμε πέρισυ, πλάι 
σέ ελάχιστα ευτυχισμένους στίχους του, εμ
πνευσμένους άπ' τήν Ιτα λία , κ* ένα ποίημα 
μέ σπουδαίες προθέσεις: « Ό  υδροηλεκτρικός 
σταθμός τού Μπράτσκ». Σπουδαία είναι κιό
λας ή έπίκληση, μέ τήν όποία άνοίγε, καί 
άπευθύνεται στον Πούσκιν, στον Λέρμοντωψ, 
στον Νεκράσωφ, στον Μπλοκ, στον Πάστι 
νακ καί στον Μαγιακόφσκι, άπ’ τούς όποιους 
ό Γιεφτουσένκο ζητάει βοήθεια, μιμούμενος 
άπό καιρό σέ καιρό τή φωνή τους. "Ομως, 
καί τό λέμε χωρίς είρωνεία, δέν τού δόθηκε 
αυτή ή βοήθεια, γιατί ή μοναδική μούσα πού 
έσπευσε μέ φροντίδα κοντά του ήταν αυτή 
πού δέν έπικαλέσθηκε, δηλαδή ή ίδια ή μού
σα τού Γιεφτουσένκο. Τό  ποίημα μοιάζει μ*



ένα μεγάλο κάδρο ή καλύτερα μέ μια μεγάλη 
κορνίζα άπό χοντρό ξύλο, μέ μια περίτεχνη 
επεξεργασία και μέσα, κάτω α π’ τό τζάμι, 
άντϊ για  ένα εύρύ πίνακα, βρίσκεις στις γω
νιές κάποιες μικρές συγκινητικές ελαιογρα
φίες. Ή  κορνίζα είναι ή οίκοσμενική ιστορία, 
ή ιστορία τής εργασίας, της καταπίεσης καί 
τής χειραφέτησης, πού ό Γιεφτουσενκο τήν 
παρακολουθεί άπ' τήν άρχαία Αίγυπτο ώς 
τις διάφορες εξεγέρσεις καί επαναστατικά κι
νήματα τήής Ρωσίας. Καί μέσα, άπό μιά 
συναισθηματική ώθηση, καλύτερα αισθηματο
λογική, ξεπηδάνε καδράκια όπως ή πικρή 
τύχη της Νιούσκας ή όπως ό πονεμένος διά
λογος τού Εβραίου Ίλ μ ία  Κράμερ. (Έ δ ώ  ό 
Γ ιεφτουσένκο συνεχίζει τις νότες του «Μπάμπι 
Γιάρ», του ποιήματος, πού του έδωσε τόση 
φήμη).

«Σ τ ή  Ρωσία ένας ποιητής είναι περισσό
τερο άπό ποιητής / Στη Ρωσία είναι τής τύ
χης του νά γεννηθεί ποιητής / μονάχα όποιος 
έχει περήφανη πολιτική ψυχή / όποιος δεν έχει 
γαλήνη, δέν έχει άνάπαυση / Στή Ρωσία ό 
ποιητής είναι ή εικόνα του καιρού / καί τό 
ψασματικό αρχέτυπο του μέλλοντος». "Έτσι 
οίκοδομεί ό ιΓεφτουσένκο τήν ποιητική εικόνα 
τού έαυτου του καί πάνω σ' αυτή τήν εικόνα, 
πού φτιάχθηκε μέ αγάπη, στηρίζεται επί
σης ή ποίηση καί ή φυσιογνωμία τού Γιεφτου- 
σένκο, κι όχι μόνο στήν ασθενική συναισθημα
τική του φλέβα. Τό  φαινόμενο ένός ποιητή 
αυτής τής κατηγορίας, έννοείται ότι δέν τό 
βρίσκουμε μόνο στή Ρωσία. "Ας θυμηθούμε 
λογουχάρη τούς στίχους τού Ούγκώ:

Le poete en des jours impies 
vient preparer des jours meilleurs.
11 est l’homme des utopies 
les pieds ici, les yeux ailleurs...

Ό  ποιητής σε μέρες ανόσιες 
ετοιμάζει καλύτερες μέρες 
είναι ό άνθρωπος τής ουτοπίας 
μέ τα πόδια στή γή, τό βλέμμα οτά ύψη.

Μα σ ’ αυτούς τούς «ανόσιους και
ρούς» μας δέν υπάρχει μόνο μιά ποιητική 
άντίδράση, μιά καί μοναδική εικόνα τού ποιη
τή. Υπάρχει καί ή εικόνα ένός Βινοκούρωφ, 
πού έξέδοσε πέρισυ μιά νέα ποιητική συλ
λογή μέ τον τίτλο «Χαρακτήρες». Καί δέν 
είναι ασφαλώς ή εικόνα ένός δάσκαλου, ένός 
όδηγητή κ’ ένός προφήτη τής άνθρωπότητας. 
Ό  Βινοκούρωφ καλλιεργεί μιά δική του σο
φία, πού μόλις κατορθώνει νά είναι ειρωνι
κή, καί κροτιέται μακριά άπό κάθε θεατρι- 
νίστικη πόζα (άλλά καί άπό κάθε άμεση καί 
θαρραλέα πολιτική δέσμευση). Ή  ήθολογική 
του ροπή τον όδηγεϊ όχι σπάνια σ ’ έκείνους 
τούς κοινούς τόπους κάθε ήθολογικού στο
χασμού, γιά  τό μηχανισμό τής άνθρώπινης 
ψυχής λ.χ., πού συναντιόνται άπό τον Μον- 
ταίν ώς τον Λαμπρυγιέρ καί δέν τον άπο μα
κρύνει πάντα άπό μιά γνωμική ξηρότητα. 
Αύτοί είναι καί οί μόνιμοι κίνδυνοι μιας τέ
τοιας ποιητικής κλίσης. "Όμως, ή δροσιά τής

ποίησης τού Βινοκούρωφ βρίσκεται σέ κεί
νη τή διάθεσή του, στο βάθος αύλική καί 
βιβλιακή, πού μολύνεται καί κατεβαίνει σέ 
μιά σταθερή αναφορά, σέ μιά καθημερινή καί 
ταπεινή πραγματικότητα, καί καινούρια στις 
συγκρούσεις της καί στις αντιθέσεις της, ό
πως είναι ή σημερινή σοβιετική πραγματι
κότητα. Ό  λυρισμός τού Βινοκούρωφ θυμίζει 
κυρίως τον Τσοντάρεβιτς καί ώς ένα βαθμό 
τον Μάντελσταμ καί απέχει άπ’ τή «ρομαν
τική» καί «υψηλή» γραμμή ένός Μπλοκ ή ένός 
Μαγιαχόφσκι. Στο μετρημένο καί στέρεο στί
χο του ό Βινοκούρωφ οίκοδομεί μιά δική του 
ιστορία τής ψυχής, φτιαγμένη άπό εντυπώ
σεις, διαθέσεις, περιστατικά, τά πάντα δια
ταγμένα σέ μιά άπαλή σύνδεση μέ βασικά 
θέματα, κυριαρχούσες φυσιογνωμίες, σέ μιά 
διάχυτη ένότητα τόνων καί αισθήσεων.

Ό  Λεονίντ Μαρτύνωφ, πού συμπλήρωσε 
έδώ καί λίγο καιρό τά έξήντα του χρόνια, 
μάς έδοσε ένα βιβλίο: τά «Πρωτοτόκια». Ή  
ποίηση τού Μαρτύνωφ, ριζικά άντιεμπειρική, 
χρησιμοποιεί τό δοσμένο τής πραγματικότη
τας σάν μιά πλατφόρμα έκτόξευσης καί μετά 
άπό λίγο περιστρέφεται σ ’ ένα μακρινό χώρο, 
μά όχι άφηρημένο, πού τον διασχίζουν άνα- 
γνωρίσ.μες συντεταγμένες. Από κεΐ πάνω ή 
ποιητική ματιά παρατηρεί καί διεισδύει σέ 
κάποια μόρια τού ηθικού καί ιστορικού ορ
γανισμού πού, άπό ένα είδος πρεσβυωπίας, 
ήταν αόρατα άπό μιά πιο κοντινή άπόσταση. 
Στον Μαρτύνωφ υπάρχει κάτι τό μαγικό, μιά 
σκοτεινή μαγεία κάποτε, άλλά καλή, δηλαδή 
πού αποβλέπει σέ καλούς σκοπούς όπως εί
ναι ή γνώση καί ή τελεί ποίησή της, γιά  μιά 
ολοένα πιο έξυπνη καί πιο γρήγορη κυριαρ
χία πού πρέπει νά έχει ό άνθρωπος πάνω 
στις όργανικές του δυνάμεις. Στο στίχο του 
υπάρχει μιά πηγή, πού εκπέμπει μιά γρή
γορη ροή ένέργειας, μιά ένταση καί έξαψη 
μέ ρυθμική κίνηση, ή όποια, όταν ό στίχος 
ήρεμεί καί παίρνει μιά προοπτική, γίνεται 
δονούμενο φώς, πού καίει στά κατάβαθα. 
Τό ποιητικό πρότυπο τής πραγματικότητας, 
πού οίκοδομεί ό Μαρτύνωφ, δε ζεί μέ προ
φητείες, άλλά μέ προαισθήσεις καί προγνώ
σεις, ή καλύτερα, προγνωστικά, γιατί ό Μαρ
τύνωφ έχει μιά λεπτή αίσθηση τού χρόνου 
κ* έχει στή διάθεσή του μιά σπάνια ποιητική 
μετεωρολογία.

Γιά τήν "Αννα Άχμάτοβα, υπάρχει άπό 
καιρό μιά κρίση, πού έγινε σχεδόν κοινός 
τόπος. Ή  «άληθινή» Άχμάτοβα είναι τάχα 
έκείνη τού ξεκινήματος της καί τίποτα δέν 
μεσολάβησε στήν κατοπινή της δημιουργία, 
πού νά τήν άλλάξει καί νά τήν πλουτίσει. 
Ή  ώραία συλλογή, άν κι όχι απαλλαγμένη 
άπό αισθητά ελαττώματα, πού ή Άχμάτοβα 
έξέδοσε τό 1965 σάν ισοζύγιο μισού αιώνα 
περίπου έργασίας της (τά  πρώτα της ποιή
ματα παρουσιάστηκαν τό 1909), έπιβεβαιώ- 
νει όχι μόνο τήν άδιάκοπη κίνηση τής άνα- 
ζήτησής της, μά καί τή διοπλάτυνση καί τήν 
εμβάθυνσή της. Έδώ  διαβάζουμε, στήν όρι- 
σττική του πιά παραλλαγή, όπως πιστεύουμε,
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τό ποίημα «1913». To  «Διήγημα τής Πε
τρούπολης^ πού γράφτηκε άνάμεσα στο 1940 
και τό I960, είναι ήδη γνωστό σ ’ ένα με
γάλο μέρος. Είναι ένα πολυσύνθετο έργο, 
πού δεν είναι δυνατό να τό ύποβάλουμε εδώ 
καί στην παραμικρή ανάλυση, ένα έργο στο
χασμού καί άναστήλωσης μιας ολόκληρης κα
ταστροφικής καί άκραίας εποχής στη ζωή 
τής Ρωσίας, θεωρημένης άπό τό ύψος μιας 
έντονης καί οδυνηρά βιωμένης ώριμότητας, ό
πως είναι άκριδώς ή ώριμότητα πού κέρδισε 
ή Αχμάτοβα στην εικοσαετία 1 94 0-1960 . 
Θά λεγα ότι είναι δύσκολο, δε λέω νά δια
βάσεις, μά νά «χαρείς» τήν πρώτη Ά χμ ά - 
τοδα έξω άπό τούτη τήν οθόνη πού αύτή ή 
Ιδια (καί ή ιστορία) έστησε άνάμεσα σ ' αυ
τήν κ ’ εκείνο τον κόσμο, σ ’ ενα πλέξιμο μί
σους καί αγάπης γιά τό παρελθόν, πού εδώ 
ξετυλίγεται κάτω άπ τό σημείο τού ντοστο- 
γιεφσικού «δαίμονος». Σ ’ αύτή τή συμφωνία 
παρελαύνουν άπιαστα σαν σκιές, άλλά καί 
σαν μια αισθητή παρουσία, τά πνεύματα 
εκείνων των χρόνων: ό Μπλοκ, ό Μαγιακόφσκι, 
ό Στραβίνσκι* τά πνεύματα πού έκαναν τρα
γικά μεγάλη εκείνη τή φασματική εποχή, πού 
περίμενε τήν έλευση τού «άληθινού εικοστού 
αιώνα», κι όχι τού «ημερολογιακού», όπως 
γράφει κάπου ή ’Αχμάτοδα.

Είναι δύσκολο νά μιλήσουμε γιά τό Γιό- 
σιψ Μπρόντσκι, ένα ποιητή πού ή ’Αχμάτοδα 
τον έχτιμά πολύ. Είναι αλήθεια ότι μιά συλ
λογή ποιημάτων του, πού κυκλοφορούσαν δα
κτυλογραφημένα, έξεδόθη πέρυσι σε ρωσική 
γλώσσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μά άν 
αύτή είναι ή μοναδική πηγή γιά  νά γνωρί
σουμε τον Μποόντσκι, πρέπει νά πούμε δ η  
πρόκειται γιά  μιά θολή πηγή. Δημοσιεύονται 
όλα χωρίς καμιά άπόσταξη, χωρίς καμιά 
θέληση καί άρχιτεκτονική τού συγγραφέα. (Μ ’ 
αυτό δεν άρνιέμαι καθόλου τή σκοπιμότητα 
τής έκδοσης). "Οπως καί νά χει, όμως, αυτός 
ό νεαρός ποιητής (άν δεν κάνω λάθος, ό 
Μπρόντσκι είναι περίπου είκοσιπέντε χρονώ) 
δίνει καλές έλπίδες, πού επιβεβαιώνονται ήδη 
άπ* τα καλύτερα αποτελέσματα τής δουλειάς 
του πού μάς είναι γνωστή. Ή  ποίησή του 
είναι πλούσια σέ θέματα, με παραδοσιακή 
γραμμή καί έμπνευση, πού πρέπει νά άνα- 
ζητηθουν στο  φανταστικό κόσμο ενός Μάν- 
τελσταμ, ενός Μπλοκ (όχι δέδαια του Μπλοκ 
τών «Δώδεχα»), τής ίδιας τής Άχμάτοβας, 
των Αγγλω ν «μεταφυσικών» καί τού Μίσκιε- 
διτς.

’Από τή θάλασσα τής ρωσικής ποίησης 
πήραμε μερικές σταγόνες, μερικές καθαρές 
σταγόνες, καί ή τόσο ισχνή επιλογή δέν ήταν 
εντελώς τυχαία καί ούτε έγινε μέ μοναδικό 
κριτήριο τό γούστο (πού είναι στο δάθος τό 
ίδιο πράγμα). Τ ό  ίδιο θά κάνουμε καί γιά 
τήν πεζογραφία πού, κατά τή γνώμη μου, 
στάθηκε λιγότερο άπλοχέρα άπό τήν ποίηση 
σ’ αυτούς τούς δώδεκα μήνες πού μάς πέ
ρασαν. Δέν τυπώθηκε ακόμη τό νέο μυθιστό
ρημα τού Σολτζενίτσιν. Ά π ό  καιρό άναμέ- 
νεται ένα βιβλίο, πού όλοι λένε ότι εΐναι

περίφημο κι άπό λογοτεχνικής πλευράς. Σ ’ 
αυτό, ή μητέρα τού Άξιόνωφ, τού συγγραφέα 
τού «Εναστρου εισιτηρίου», άφηγείται τή 
σκληρή εμπειρία τής φυλάκισής της στήν πε
ρίοδο τού σταλινισμού, μέ μιά έπιτυχημένη 
προσπάθεια, όπως λέγεται, νά φωτισθούν ορι
σμένες αιτίες καί προϋποθέσεις εκείνων τών 
δραματικών καί τραγικών γεγονότων. Έ ν α  
άλλο θέμα, πού εξακολουθεί νά βρίσκεται στό 
κέντρο τής διερεύνησης και τού ενδιαφέρον
τος είναι 6 πόλεμος καί κυρίως τά πρώτα 
χρόνια άπ' τή δεύτερη παγκόσμια σύρραξη.
( Υπάρχει κ’ εδώ σημαντική ανέκδοτη εργα
σία). Εΐναι γνωστά καί στή χώρα μας τά 
δύο τελευταία μιΧ)ιστορήματα τού Σίμονωφ. 
Αξιοπρόσεκτο βιβλίο είναι τό « ’ Ιούλιος 1941» 

τού Γκριγκόρι Μπακλάνωφ, πού βγήκε στις 
άρχές τού 1965. Ό  Μποτκλάνωψ γεννήθηκε 
τό 1923 καί βρίσκεται κιόλας στό τέταρτο 
πολεμικό του μυθιστόρημα. Εξαιρετικό εν- , 
διαφέρον παρουσιάζει τό μυθιστόρημα τού 
Άλεξάντρ Ρόζεν «Ο ι τελευταίες δύο εβδομά
δες», πού μάς προσφέρει μιά εικόνα τής σο
βιετικής κοινωνίας στις τελευταίες μέρες τής 
ειρήνης, εκείνες τις απίθανες ημέρες πού προ- 
ηγήθηκαν άπ’ τήν επίθεση τού Χίτλερ καί 
όλη ή χώρα, άπό τον Στάλιν ώς τούς στρα- ] 
τηγούς, ώς τή μυστική άστυνομία καί τό 
λαό, φαινόταν βυθισμένη σ ’ ένα λήθαργο, σέ 
μιά μακάρια εμπιστοσύνη καί δέν πίστευε 
στά εμφανή σημεία τής επικείμενης εισβολής.

Α π ’ τά πολυάριθμα άφηγηματικά έργα I  
τού 1965 θά σταθούμε μέ συντομία σ ' αυτά 
τού Τεντριακώφ, τού Νεκράσωφ, τού Σιόμιν 
καί τού Μπουλγκάκωψ, παραλείποντας διά
φορα άλλα ονόματα, εξίσου άξια νά μνημο- 
νευθούν σέ μιά επισκόπηση τής πιο πρόσφα
της σοβιετικής πεζογραφίας (παραλείπσντας 
επίσης κ' ένα αναγκαίο ωστόσο πανόραμα 
τών φιλολογικών καί κριτικών σπουδών, όσο 
καί τής Ιστορικής καί μεθοδολογικής έρευ
νας). Ό  Τεντριακώφ είναι ένας άκούραστος 
συγγραφέας. "Οταν γράφει τή λέξη «τέλος» 
σπεύδει νά συνεχίσει αμέσως μέ τή λέξη «κε- ] 
φάλαιο πρώτο», χωρίς νά έχει βουτήξει τήν ; 
πέννα του στή μελάνη. Τήν περασμένη χρο
νιά τύπωσε δυο σύντομα μυθιστορήματα. Στό 
ένα, « Ή  άνεύρεση», άφηγείται τή ζωή ενός 
«άπλού ανθρώπου», πού διαμορφώθηκε στά 
χρόνια τού Στάλιν. Τον καιρό τής κολλεκτι- ■ 
βοποίηοτις ό Τροφίμ κατάγγειλε σάν κουλά
κους τούς συγγενείς του, στούς οποίους δού
λευε, κι αυτοί στάλθηκαν εκεί «ά π’ όπου ξε- i 
κινάς γιά τον άλλο κόσμο». Ό  πεθερός του, 
πού τού γίνεται ενοχλητικός μέ τήν περιφρό
νησή του καί τά πειράγματά του, έχει κι 
αυτός τό ίδιο τέλος. Συλλαμβάνεται, υστεροΜ 
άπό δική του καταγγελία, γιά άντισοβιε- · 
τική προπαγάνδα. *0 Τροφίμ, πού τον αντι
παθεί ή γυναίκα του καί τον έχει ξεχάσει δ 
γιος του, γίνεται ό άλύγιστός φύλακας τών 
αποθεμάτων ψαριού μιάς περιοχής. "Ολοι τόν 
βλέπουν μέ άσχημο μάτι γιά  τήν αύστηρό- 
τητά του καί μιά μέρα έχει μιά δυσάρεστη 1 
περιπέτεια. Βρίσκει σέ μιά απομακρυσμένη



Τσμττα ένα έκθετο νεογέννητο. Ό  Τροφίμ κά
νει μιά φοβερή πορεία μέσα άπ’ το πο:γ(*>- 
μένο δάσος, γιά νά σώσει τό μωρό, μά όταν 
φθάνει στο πιο κοντινό κατοικημένο μέρος, 
αντιλαμβάνεται ότι ή μικρή είναι νεκρή. "Ε 
χοντας μια αυστηρή αντίληψη τού νόμου, πού 
ένισχύθηκε τώρα άπ’ τήν όδυνηρή του εμπει
ρία, ό Τροφίμ ψάχνει νά βρει τή μητέρα του 
παιδιού, γιά νά τήν καταγγείλιε. Μά πηγαί
νει ή ΐδια ή κοπέλλα νά παρουσιασθεϊ σ ’ 
αυτόν, γιατί αισθάνεται τύψεις γιά τό θά
νατο τής μητέρας της, άπ’ τήν οποία ήθελε 
νά κρύψει τό σφάλμα της (είμαστε σε μιά 
περιοχή «πιστώ ν»). Μπροστά στο θέαμα 
αυτής τής δυστυχισμένης κοπέλλας, ό Τρο
φίμ αισθάνεται οίκτο καί την βοηθά νά έγκα- 
ταλείψει τή χώρα. Τό  άλλο του μυθιστόρημα 
(που ό τίτλος του μπορεί νά άποδοθεί: « Ή  
πεταλούδα τής νύκτας έχει σύντομη ζωή») 
μιλάει γιά μιά νέα χωριάτισσα, που έγινε 
όνομαστή γιά τις επιτυχίες της ώς ζωοκόμος. 
Μά οι επιτυχίες της αυτές στηρίζονται σε 
μια απάτη, που δεν έχει τό θάρρος νά τήν 
άποκαλύψει κι αυτό προδιαγράφει πιά καί 
την ιδιωτική της ζωή. Στο τέλος, τρελλή από 
φόβο, στην παραμονή ενός ελέγχου, δίνει φω- 
τ.ά στο αγρόκτημα καί καταστρέφεται. Καί 
τά δυο οα>τά μυθιστορήματα του Τεντριακώφ, 
όπως καί ή υπόλοιπη δουλειά τους, συγκεν
τρώνουν τήν προσοχή τους στό ήθικό δράμα 
άπλών καί φυσικών ανθρώπων, ακέραιων, πού 
έρχονται σέ σύγκρουση μέ την ίδια την ψυχή 
τους καί προσπαθούν απεγνωσμένα νά ξανα- 
Spcuv τον έαυτό τους στην επαφή μέ μιά 
περίπλοκη κοινωνική πραγματικότητα. Ή  πρα
γματικότητα, που παρελαύνει σ' αυτές τίς 
σελίδες, είναι ή πραγματικότητα ένός αγρο
τικού κόσμου, όπου δεν λείπουν καί τά ηθικά 
προβλήματα, καί μ’ αυτή τήν έννοια εντάσ
σονται σ’ εκείνη τήν πλοττειά λογοτεχνία μέ 
χαρακτήρα ντοκουμέντου, πού μάς έδοσε στά 
τελευταία χρόνια ένα συχνά δραματικό πίνακα 
■ης σοβιετικής υπαίθρου. (Πρέπει νά ση
μειώσουμε καί τό ώραίο άφήγημα τού Κα- 
ζάκωφ «Νέστωρ καί Κίρ», που γιά  πρώτη 
φορά θίγει μέ αυθεντικότητα τό θέμα τής 

| τύχης τών κουλάκων).

Γιά τό σύντομο μυθιστόρημα του Βιτάλι 
Σιόμιν «Ε φ τά  σ' ένα σπίτι» έγινε λόγος καί 
στην Ιτα λία , όπου βγήκε σέ μετάφραση 
Τελευταία. ΕΤναι ή ιστορία μιάς γυναίκας του 
^αού, τής Μούλιας, μέ φόντο μιά έργατική 
συνοικία του Ροστώβ, όπου μένει μέ τήν οί- 
^ογένειά της. Ή  ϊσχνότητα τής πλοκής δέν 
εμποδίζει τον Σιόμιν νά μπεί μέσα στην ύλη 
Τ°υ, νά τή συνδέσει καί νά τήν άνοσταραγά- 
Υει σάν μιά ένότητα χρώματος, ήθους καί 

I ί“ ής. Πλάι στό μυθιστόρημα τού Σιόμιν, πρέ
πει νά βάλουμε καί τίς ώραΐες ταξιδιωτικές 
εντυπώσεις τού Βίκτορ Νεκράσωφ άπ’ την 
^σμτσιάτκα. 'Αφήνοντας κατά μέρος κάθε ά- 
^ζήτηση τού εξωτικού, ό Νεκράσωφ ξέρει 

: να διεισδύει στά προβλήμοττα έκείνων τών μα
ννών σοβιετικών πληθυσμών καί πλάι στά 
*·δικά νά ανακαλύπτει καί κοινά προβλήμοτα.

(Πολύ ενδιαφέρον είναι τό μικρό κεφάλαιο 
γιά τήν έργατική «άλλοτρίωση»).

«Τό  θεατρικό μυθιστόρημα» τού Μιχαήλ 
Μπουλγκάκωφ, ένός άπό τούς μεγαλύτερους 
Ρώσους συγγραφείς τής δεκαετίας 1920 - 
1930, .μάς φέρνει έξω άπό τό σημερινό σο
βιετικό κόσμο, μέ τά πιεστικά καί πολλαπλά 
προβλήμοττά του, άλλά συνδέεται μ’ αυτόν μέ 
άπειρες λεπτές κλωστές. Τό  μυθιστόρημα αυ
τό, που έξεδόθη τώρα καί στήν Ιτα λία , γρά
φτηκε στό δεύτερο μισό τής δεκαετίας 1930 - 
1940, κ’ έμεινε άτέλειωτο μέ τό θάνατο τού 
συγγραφέα τό 1940. Πέρισυ δημοσιεύθηκε 
επιτέλους απ’ την επιθεώρηση «Νόβι Μίρ». 
Ένας άρχάριος συγγραφέας, ό Μαξούντωφ, 
άφού έξέδοσε τυχαία τό μυθιστόρημά του, 
πού ή λογοκρισία δέν θά τ ’ άφηνε νά περάσει 
(βρήκε τον τελευταίο ιδιωτικό εκδοτικό οίκο, 
μιά καί ή υπόθεση έκτυλίσσεται άμέσως μετά 
τήν επανάσταση), προχώρησε σέ μιά θεα
τρική διασκευή του καί τό «  Ανεξάρτητο Θέα
τρο» (μ ’ οχύτό τό όνομα καλύπτεται τό «Θέα
τρο Τέχνης» τού Στανισλάφσκι) έτοιμάζεται 
νά ανεβάσει τό έργο στή σκηνή. Μά εδώ 
άρχίζουν τά δεινά τού δυστυχούς Μαξούντωφ. 
Στό θέατρο δρά μιά φοβερή λογοκρισία, τού 
δικτάτορα του (ή τού ένός άπ’ τούς δυο 
δικτάτορές το υ ): τού ένός άπ5 τούς δυο διευ
θυντές τού θεάτρου, τού Ίβ ά ν Βασιλιέβιτς, 
πού κρύβει τό διάσημο όνομα τού Στανι- 
σλάφσκι. Απελπισμένος ό Μαξούντωφ, θέλει 
νά αύτοκτονήσει, άλλά πριν γράφει τά απο
μνημονεύματά του, πού τά στέλνει σ5 ένα 
φίλο του, γιά νά τά δημοσιεύσει. Τό  «Θεα
τρικό μυθιστόρημοο δέν εΤναι παρά μόνο μιά 
τερπνή παρωδία ένός «ναού τής τέχνης», ειδω
μένου πίσω άπ’ τίς κουΐντες, πέρα άπό κάθε 
διακοσμητική πρόσοψη, πού τόν προστατεύει 
απ' τίς αδιάκριτες ματιές. ΕΤναι καί τό δρά
μα, σ ένα ίλαροτραγικό τόνο, τού συγγρα
φέα πού συναντά άπειρες δυσκολίες, γιά  νά 
μπορέσει νά κυκλοφορήσει τό δημιούργημα 
τής φαντασίας του. Καί είναι ένα θέμα πού 
τό ένιωσε βαθειά ό Μπουλγκάκωφ (πόσα αυ
τοβι ογ ράφι κά στοιχεία δέν βρίσκουμε στό 
«Θεατρικό μυθιστόρημοχ»! ) ,  πού, κοντά στά 
άλλα, έγραψε κ' ένα προκλητικό βιογραφικό 
μυθιστόρημα γιά τόν Μολιέρο, δπου όλόκληρο 
τό «πάθος» συγκεντρώνεται στις σχέσεις ά- 
νάμεσα στον άνίσχυρο καλλιτέχνη καί τόν πα
νίσχυρο μαικήνα.

’Α π ’ τίς πολλές συζητήσεις, πού παίρνουν 
καί δίνουν στή σοβιετική πνευματική ζωή, 
θά αναφέρουμε μόνο μιά, πού μάς φαίνεται 
νέα καί ενδεικτική. Στήν πραγματικότητα 
πρόκειται γιά δυο συζητήσεις, μά εΤναι τόσο 
παραπλήσιες πού συγχέονται. Τό  κίνητρο δό
θηκε άπό τό φιλμ τού Ρόμμ «Έ ν α ς  συνηθι
σμένος φασισμός» κι άπό τη δημοσίευση τού 
«Ρινόκερου» τού Ίονέσκο. ‘Ο «Ρινόκερος» δη
μοσιεύθηκε έδώ καί μερικούς μήνες στην έπι- 
θεώρηση «Ίνοστράνναγια Λιτερατούρα», που 
διευθύνεται άπ’ τόν Μπόρις Ριούρικωφ, καί 
ή όποία γνώρισε στό Σοβιετικό άναγνώστη 
πολλά έργα τής σύγχρονης παγκόσμιας λο-
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γοτεχνίας. Ή  «πιές» τού Ίονέσκο δημιούρ
γησε αμέσως ένα πρόβλημα μέσα στούς κρι
τικούς και ασφαλώς και μέσα στούς άνα- 
γνώστες. Ποιό είναι το αντικείμενο αύτής της 
σκοτεινής σάτιρας; Ό  «Ρινόκερος» είναι αντι
φασιστικό έργο; Είναι περιττό νά δούμε τη 
σημασία πού αποδίδει ό Ιδιος ό Ίονέσκο σ ’ 
αστό τό έργο μέσα άπό τή συγκεχυμένη καί 
έξεγερμένη ιδεολογία του. Μερικοί Σοβιετικοί 
κριτικοί φαίνεται δτι βλέπουν τούς «ρινόκε- 
ρους» σάν «φασίστες». ‘Ο Άλεξάντρ νΑνικστ, 
ειδικός στην αγγλική καί βορειοαμερικανική 
λογοτεχνία, έξηγεί καί σχολιάζει τό κείμενο 
τού Ίονέσκο σ’ ένα δοκίμιο, πού δημοσιευ- 
θηκε στο «Νόβι Μίρ» τού Αύγουστου, στη- 
ριζόμενος ατό βιβλίο τού 'Αμερικανού κοι
νωνιολόγου Ούΐλιαμ Ουάϊτ « ‘Ο άνθρωπος τής 
οργάνωσης*. Σ ’ αυτό τό βιβλίο, παρατηρεί 
ό "Ανικστ, υπάρχει τό κεφάλαιο « Ή  γραφειο- 
κρατικοποίηση τού έπι στη μονά»: «τό σκεπτό- 
μενο άτομο γίνεται μέρος τού μηχανισμού... 
οί άνθρωποι τής σκέψης μεταβάλλονται σέ 
όργανα τής σκέψης στην υπηρεσία τών μονο
πωλ ιστών». Είναι αυτός ό ιεραρχημένος, λει
τουργημένος καί μαζί κοποι η μένος κόσμος, ό 
τέλεια υποταγμένος καί ελεγχόμενος, πού τρο
μάζει τον ~Ανικστ καί πού ό Ίονέσκο τον 
μεταφέρει γενικευοντάς τον στο σκοτεινό μύθο 
τού ολικού θριάμβου τού κομφορμισμού. Δια
φορετική γνώμη έχει ένας άλλος κριτικός, ό 
Ν. Ροοζγκοβόρωφ, ό όποΤος υποστηρίζει στή 
«Λιτερατούρναγια Γ  καζέτοο, αναγνωρίζοντας 
ωστόσο τή σκοπιμότητα τής μετάφρασης αυ
τού τού έργου, ότι δεν πρέπει νά γίνεται 
μιά προσπάθεια, μέ βάση αυτή τή σάτιρα 
«νά διευρυνθει, για  νά πούμε έτσι, ή ιδέα 
πού έχουν οί Σοβιετικοί αναγνώστες για  τό 
φασισμό». Ασφαλώς, είναι περιττό νά φορ
τώνουμε μέ πολλά συγκεκριμένα νοήματα τό 
«Ρινόκερο», πού στηρίζεται ολόκληρος σέ μιά 
άφηρημένη αντίθεση άνάμεσα στον όλοκλη- 
ρωτισμό καί τον ατομικισμό. Είναι όμως εν
δεικτική καί κατά κάποιο τρόπο δικαιολογη
μένη αυτή ή «διεύρυνση» τής έννοιας τού φα
σισμού, ενός φαινομένου άπ’ τό όποΐο ό σο
βιετικός λαός ύπόφερε περισσότερο άπό κάθε 
άλλον, μά πού άκριβώς στή Σοβιετική "Έ 
νωση, παρόλη τη σωστή ερμηνεία που δίνεται 
για  την αληθινή του φύση, δέν μελετήθηκε 
ακόμη σ ’ όλες του τις μορφές.

Τό πρώτο σοβιετικό έργο, πού έπιχειρεϊ, δέν 
λέω μιά εξήγηση, άλλα μιά -περιγραφή τών 
«καθημερινών» του μορφών, είναι τό φιλμ τού 
Ρόμμ «"Ενας συνηθισμένος φασισμός», άφιε- 
ρωμένο σχεδόν καθολοκληρίαν στο χιτλερικό 
ναζισμό (καί μόνο λίγο στον Ιταλικό φασι
σμό). Τό  είδα τον περασμένο Όκτώβρη στή 
Μόσχα, πριν άπ’ τήν πρεμιέρα. (Μού έκανε 
εντύπωση άνάμεσα στ* άλλα ό ζωηρός ψίθυ
ρος μέ τον όποΐο υποδέχτηκε τό κοινό μιά 
λεζάντα που άνοιγε τό κομμάτι για  τή χιτλε
ρική «πολιτιστική πολιτική». *Ηταν μιά φρά
ση τού Χίτλερ, πού έλεγε περίπου: «Στούς 
διανοούμενους καί στούς καλλιτέχνες πρέπει 
νά σείουμε κάθε τόσο άπειλητικά τό δάκτυ

λ ο »). Τό  φιλμ έχει μερικά έλαττώματα, μά 
είναι φτιαγμένο σχεδόν έξολοκλήρου μέ ά
γνωστα ναζιστικά ντοκουμένα καί φθάνει στο 
σύνολό του σέ άξιόλογη δύναμη. Μιά κριτική 
πού τού έγινε, ένώ κατά τά άλλα είχε πολύ 
ευνοϊκή υποδοχή, είναι ότι δέν διερεύνησε 
τις αιτίες πού έκαναν δυνατή τήν άνοδο τού 
φασισμού. Μά τό «πάθος» τού φιλμ βρίσκεται 
αλλού. Τον Ρόμμ τον ενδιαφέρει νά καταγ
γείλει τό φασισμό σάν ίσοπέδωση καί υπό? 
δούλωση τών μαζών, σάν καταστροφή τού 
λογικού καί τού άτόμου, σάν βίαιο μονοπώ
λιο τής ιδεολογίας στήν υπηρεσία τής μονο
πωλιακής βίας. Οί αναφορές στήν «προσωπο
λατρεία» δέν είναι επιφανειακές νύξεις «τής 
σφενδόνης». Στο θεατή, έξω άπό μιά νέα 
άπέχθεια γιά τή φασιστική κτηνωδία καί γιά 
τον καπιταλιστικό κόσμο πού τή γέννησε άπ' 
τά σπλάχνα του (σπλάχνα πού δέν στέρεψα» 
καθόλου καί ξέρουν νά γεννάνε όλοένα καί 
νέα τέρατα), δημιουργειται ένα ερώτημα, πού
ό σκηνοθέτης θέλησε υπεύθυνα νά τό προκα- 
λέσει. Πώς στάθηκε δυνατό, ξεκινώντας άπό 
διαμετρικά αντίθετες προϋποθέσεις (άπό τήν 
υπερεξουσία του κεφαλαίου στή μιά περίπτωση 
καί τήν έργατοαγροτική έπανάσταση στήν άλ
λη) κ έχοντας διαμετρικά αντίθετες επιδιώξεις 
(τήν ψευδοαριστοκρατική κυριαρχία τών μαν
τρόσκυλων τών ιδιοκτητών οπή μιά περίπτωση 
καί τήν έξαφάνιση κάθε κυριαρχίας σέ μιά 
κοινωνία ελεύθερων καί Ισων ανθρώπων στήν 
άλλη) νά φθάσουμε σέ μερικά φαινόμενα α
ναλογίας άνάμεσα στο φασισμό καί τό στα
λινισμό; Παρά την ευτελή αντιδραστική προ
παγανδιστική φόρμουλα τής έξομοίωσης τού 
φασισμού καί τού κομμουνισμού, ό Ρόμμ εΤχε 
τό πολιτικό θάρρος καί τήν κοινωνική ευ
φυΐα νά υποβάλει τή σωστή τοποθέτηση τού 
προβλήματος.

Είναι ένα θετικό γεγονός τό δίχως άλλο 
ότι τό ενδιαφέρον τού κοινού και τής σοβιε
τικής κουλτούρας συγκεντρώνεται στα προ
βλήματα γύρω άπό τό φασισμό, τή μονοπο* 
λιακή κοινωνία σέ σχέση μέ τή μάζα, γύρω 
άπό τή δημοκρατία καί τό σοσιαλισμό. Πολύ 
λίγο  καί πολύ επιφανειακά εΐχαν μελετηθΡ 
αυτά τά προβλήματα ως σήμερα. Καί είνχχ· 
ένα ευχάριστο γεγονός ότι μιά άπ’ τις τπο 
άπάνθρωπες πλευρές τού φασισμού, ό ά/** 
σημιτισμός, βρήκε στήν Ε Σ Σ Δ  μιά υψηλή 
μαρτυρία. Αναφερόμαστε στο ήμερολόγ0 
μιας Εβραίας κοπέλλας, τής Μαρίας Ρολνι* 
κάιτε, πού γράφτηκε στο γκέττο τής Βίλνας 
κατά τή ναζιστική κατοχή. ( Ή  κοπέλλα 
τότε δεκατεσσάρων χρονών καί τό ήμεραλόγ*0 
άναστηλώθηκε α π’ τήν ίδια οττά μέρη έκείνα 
πού είχαν καταστραφεΐ). Αυτό τό βιβλίο, ττοο 
τυπώθηκε σέ τρακ όσες χιλιάδες αντίτυπα, 
ναι, όπως καί τό ήμερολόγιο τής “Άννας 
Φράνκ, ένα φοβερό κατηγορητήριο έναντι^ 
τού φασισμού. Είναι τό τελευταίο βιβλίο ιϊ°ϋ 
πήρα πέρυσι άπ* τή Σοβιετική Ένω ση.

Μετάφραση Μ ΑΝΩΛΗ Φ Ο ΥΡ ΤΟ ΥΝ Η
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'Αγαπητή «Ρινάσιτα»,
Θεωρώ σκόπιμο να προσθέσω τώρα στο 

άρθρο μου τό σχετικό μέ τά προβλήματα τής 
σοβιετικής λογοτεχνικής και πνευματικής ζωής 
μιά διευκρίνιση, που άψορά προφανώς την πε
ρίπτωση Ταρσις καί τη δίκη Ντάνιελ -  Σινιάφ- 
σκι.

'Ως προς τον πρώτο, δεν μπορούμε νά μην 
αναγνωρίσουμε τή σκοπιμότητα τής σοβιετι
κής απόφασης. Ή  θέση του Ταρσις είναι πρα
γματικά στον «ελεύθερο κόσμο», όπως το έπι- 
δεβαιώνουν καί οι πρόσφατες δηλώσεις του. 
Ό σ ο  για τον Ντανιέλ καί τό Σινιάφσκι, καί 
ή πολιτ^ή τους θέση ακόμη είναι διαφορετική 
από έκείνη τού Ταρσίς, παρά τους προβοκσ- 
τορικους ισχυρισμούς τού τελευταίου. Είναι 
φανερό ότι δεν μπορούμε νά δεχθούμε καί οπό 
ελάχιστο τήν απόφαση πού έξεδόθη εναντίον 
τους, κι δχι γιά τή σκληρότητα καί τή βαρύ
τητά της, άλλά γιατί όπως προκύπτει κι απ' 
τό άρθρο μας, ή δράση αυτών τών δύο λογο
τεχνών δεν νομίζουμε ότι είναι τέτοια, πού νά 
δικαιολογεί μιά επέμβαση τής δικαιοσύνης καί 
μιά κατηγορία γιά  άντισοβιετική προπαγάνδα. 
Ό  ηθικός κώδικας δεν είναι καί ποινικός 
κώδικας καί μιά κριτική τής συμπεριφοράς 
τού Σινιάφσκι καί τού Ντανιέλ έπρεπε νά ά- 
φεθεΐ στήν κοινή γνώμη καί στούς θεσμούς 
της, αφήνοντας τήν ελευθερία συμμετοχής

Τά  τ υ π ο γ ρ α φ ε ί α

(Συνέχεια από τή σελίδα 256)
Τό τυπογραφείο τού Μεσολογγίου έδοσε 

καί άρκετές άλλες έκδόσεις πού δεν είναι 
δέμα τής έργασίας μας ν* αναφέρουμε. Στις 
■περισσότερες φαίνεται ώς τυπογράφος ό Δ. 
Μεσθενέας. Στο τυπογραφείο αυτό τυπώθηκε 
ό Εθνικός μας "Ύμνος. Στο Δημαρχείο του 
Μεσολογγίου υπάρχει όλοκληρωμένο αντίτυπο 
τής πρώτης αυτής έκδοσης. Έ χ ε ι 67 σελί
δες. Ό  τίτλος είναι γραμμένος ‘Ελληνικά 
*σί Ίτ<χλικά: «Ύ μ ν ο ς  είς τήν Ελευθερίαν», 
έγραψε ό Δ. Σολωμός, Ζάκυνθος 1823. Έ ν  

Μεσαλογγίω έκ τής τυπογραφίας Δ  Μεσθε- 
^ως 1825». Τήν έκδοση έπιμελήθηκε ό Ι 
ταλός καθηγητής τών Λατινικών καί Ιτ α λ ι
κών στή Ζάκυνθο Ν. Γ . Γκρασσέτι.

Αυτά είναι όλα όσα μπορέσαμε νά συγ
κεντρώσουμε γιά  το Ιστορικό αυτό τυπο- 
νραφεΐο.

Κάτω ά π ό  δύσκολες συνθήκες καί μυριους 
κινδύνους δούλευε τό  μικρό τυπογραφείο , που  
συντόνιζε τον π α λ μ ό  τών άγω νιστώ ν καί σφυ- 
Ροκοπούσε μέσα ά π ό  τ ’ άψυχα τυπογραφ ικά  
Μ οιχεία τήν ένότητα, ένθαρρύνοντας καί

στή συζήτηση καί στούς δύο «κατηγορουμέ
νους». Είναι βέβαιο ότι τήν άντισοβιετική 
προπαγάνδα τήν όψελεΐ περισσότερο μιά ά- 
πόΦαση σάν κι αυτήν πού έξεδόθη έναντίον 
τού Ντανιέλ καί τού Σινιάφσκι, παρ’ όλα 
τά βιβλία πού έξέδωσαν αυτοί στο έξωτε- 
ρικό. Μά δεν έχουμε μόνο χρέος νά άντιταχ
θούμε σε μιά άρκετά έπικίνδυνη έρμηνεία 
τής «άντισοβιετικής προπαγάνδας» καί νά 
διεκδικήσουμε ξανά τά δικαιώματα τής λο
γοτεχνικής έργασίας, είτε είναι μεγάλη ή 
μικρή. Πρέπει καί νά υπογραμμίσουμε ότι 
στήν Ιτα λ ία  καί ατό δυτικό κόσμο γενικά, 
καί αυτοί πού άποδοκιμάζουν τήν άμφίβολη 
συμπεριφορά τού Σινιάφσκι καί Ντανιέλ* κι* 
αυτοί πού βλέπουν, παρά τήν ηθελημένη 
έξόγκωση, τήν ίσχνότητα ή τό άνυπόστατο 
τής λογοτεχνικής τους έργασίας* κι* αυτοί 
πού παρακολουθούν ·μέ φιλικό πνεύμα τις ε
ξελίξεις τής σοβιετικής ζωής καί άναζητούν 
στο σοσιαλισμό τήν ένέργεια καί τά όργανα 
μιας νέας προώθησης τών συνειδήσεων καί 
τών πραγμάτων* κι* αυτοί, κυρίως αυτοί, τα
ράχθηκαν καί λυπήθηκαν βαθειά γιά  ένα γε
γονός πού χαλάει τόση δουλειά καί τόση 
πρόοδο. ‘Έ ν α  λάθος έγινε. Πώς θά διορθω
θεί;

Β ΙΤ Τ Ο Ρ ΙΟ  Σ Τ Ρ Α Ν Τ Α  
Μετάφραση Μ Α Ν Ο ΛΗ  Φ Ο Υ Ρ ΤΟ Υ Ν Η

τ ο δ  Μ ε σ ο λ ο γ γ ί ο υ

φρονηματίζοντας. Καί τούτη ή πνευματική 
καρδιά τού μπλοκαρισμένου Μεσολογγιού χρυ- 
πούσε τούς χτύπους της άπόλυτα συντονι
σμένους μέ τής καρδιάς τών άγωνιστών τούς 
χτύπους, πού χαροπάλευαν νύχτα καί μέρα 
στις ντόπιες, αγρυπνώντας νά δόσει χαράς 
είδηση ή τό κουράγιο καί τήν παρηγοριά. 
Τό  «φημερίδα», όπως έλεγαν οί αγωνιστές 
τό μικρό έντυπο τών « ‘Ελληνικών Χρονικών», 
πού ήταν ό άπαραίτητος καθημερινός σύν
τροφος μέ τήν έπίκαιρη ύλη του καί τά νέα 
τού πολέμου. Κάπου έκεί στο χώρο τού Με
σολογγιού τό Φλεβάρη τού 1826, σταμά
τησε γιά  πάντα ή περήφανη καρδιά τού μι
κρού τυπογραφείου, πάνω στήν έκτέλεση τού 
πιο άκριβού καθήκοντος στήν άγωνιζόμενη 
Π Α Τ Ρ ΙΔ Α ” .

33. Κχτά τήν ήρωική Iξοδο σκοτώθηκε καί δ 
συντάκτης Μάγερ κχΐ δ τυπογράφος Μεοθενέας. 
«...δ Μάγ,ερ συντάκτης τών «Χρονικών* καί δ 
Μεσθενεύς Γ ., δστις έως είς το5 Κότζικχ τδ 
’Αμπέλι ήτον μαζί μου αχώριστος» (Κχσομού- 
λης τόμ. Β '.  σ. 282).



ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

«Ζ εϊν  επικίνδυνος»

Τό μουσολινικό τούτο απόφθεγμα, πού τό 
δοκίμασε ό κόσμος στην πρακτική εφαρμογή 
του ύπό μορφή δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, 
μάς ξανάρχεται μ’ όλο τό σφρίγος τής επο
χής τών Τζαίημς Μπόντ. Οϊ βόμβες υδρογό
νου πήραν δρόμο καί τρεχουνε.

Που νά τό φανταστεί, τό ίσπορικό χωριου- 
δάκι Παλομάρες, πώς θά ’χει τήν ευτυχία νά 
γίνει πσγκοσμίως γνωστό. Έφύτευε τή ντο
μάτα του καί τό λαχανικό, έτρωγε αμέριμνα 
τα ψάρι τής θάλασσάς του, Τσαμε που μα
θεύτηκε πώς πέσανε απάνω του αμερικανικές 
βόμβες υδρογόνου. "Αλλη μέσα σέ ξεοοπό- 
ταμο, άλλη σέ χωράφι φυτεμένο ντομάτες, 
ή τρίτη πάνω σέ λόφο απ’ όπου έσαλτάρησε 
στον άντικρυνο λόφο...

Δεν πρόλαβε νά διαρρεύσει τούτο τό μυ
στικό —  κι* όσο ό στόλος τών ΗΠΑ συνεχί
ζει τις έρευνες για  την τέταρτη βόμβα —  
όπόταν μάς πληροφορούν πώς κΓ άλλες βόμ
βες άγνωστου αριθμού άναπαύονται σέ θά
λασσες καί σέ στεριές, ριγμένες από τά πε
ριφερόμενα αεροπλάνα που τυχαίνει νά κιν
δυνεύουν. Μέρα καί νύχτα, κάθε στιγμή, ορι
σμένος αριθμός οπό «στρατοσφαιρικά φρού
ρια», όπως λέγονται τά σύγχρονα βομβαρδι
στικά, βρίσκονται σέ κατάσταση συναγερ
μού —  πού κατ' ευφημισμόν λέγονται «εκ
παιδευτικοί πτήσεις» —  στον χώρο τού έλευ- 
θέρου κόσμου. Μάς λένε οϊ εφημερίδες.

Είναι γνωστό πώς ό Αϊνστάιν, ό επιστη
μονικός πατέρας τής άτομικής βόμβας, όταν 
χτυπήθηκε ή Χιροσίμα είχε καταληφθεί από 
μελαγχολία μέχρι τό θάνατό του. Ή  δέ περι
φερόμενη «ύδρογονική» τού Παλομάρες, μέ 
καταστροφική δύναμη ένός μεγατόννου, μάς 
κάνει 500 άτομικές τού τύπου τής Χιροσίμα. 
"Ο λα  αυτά εΤναι τώρα πράγματα γνωστά.
Αλλά τό πιο γνωστό γιά μάς, εΤναι ότι βρι

σκόμαστε μαζί μέ τό Παλομάρες μέσα στον 
ίδιο άκριβώς χώρο τοΰ «ελευθέρου κόσμου», 
όπου κάθε στιγμή, στροττοσφαιρικά φρούρια 
είναι δυνατόν νά βρίσκονται σέ κατάσταση 
συναγερμού. Μέ τις περιφερόμενες τού ένός 
μεγατόννου πάνω απ’ τά κεφάλια μας. Και 
νά ίσοζυγιάζουνται: νά πέσει, νά μήν πέσει..

Ίο βραβείο πλήξης ί

"Αν υπήρχε βραβείο πλήξης, χασμουρητού 
καί ναυτίας, θά έπρεπε νά δοθεί παμψηφεί 
στα Επίκαιρα τού Υπουργείου Τύπου. Μιά 
νυσταλέα καί σαχλεπίσαχλή σειρά άπό εμ
φανίσεις κατεψυγμένων βουδιστών «υπουρ
γών», υψηλών προσώπων καί τού κ. Κάβου- 
νίδη (ό παπάς πρώτα βλογάει τά γένια του). 
Παγερή σιωπή πέφτει στις σάλες καί ειρω
νικά ψιθυρίσμοττα, γελάκια, ψιλό -  γαργάλα- 
τα άκούγονται πότε πότε. Είναι, πραγματι
κά, μιά καλή σφυγμομέτρηση της κοινής γνώ
μης, που δέ φαίνεται νά συνετίζει τους έλέ- 
φαντες. Σ ένα άπό τά τελευταία επίκαιρα 
έκτος άπό τους κατεψυγμένους εμφανίζεται 
κ* ένας Αμερικανός άνώρ-ερος δικαστικός, 
σ' όλες τίς έν Άθήναις επισκέψεις καί δια
λέξεις του —  καμιά δεκαριά, όπου ό φοκός 
γυρίζει εναλλάξ άπό τόν ξένο στους έπιοή- 
μους που τόν δέχονται ή στο άκροοαήρισ 
του επί πέντε τουλάχιστον ανιαρά λετττά

Σίγουρα, τά Επίκαιρα τού υπουργείου Τύ  
που άπέσπασαν τά πρωτεία τής ανίας κα1 
άπό αυτό τό ΕI Ρ .

«*Η 'Ελλάς είνα ι δημοκρατική» J

"Ασφαλώς. Κι όχι μόνο ώς έπίγραμμα Τ*Κ 
έφημερίδας «Ελευθερία». Υπάρχουν άφθονες 
οϊ αποδείξεις του γεγονότος, περιττό νά 
άναφέρομε, θά ήτανε πλεονασμός. Καταμ^ 
κ’ έχει θεριέψει λοιπόν ή έλληνική δημοκρα* 
τία, μύρια αγαθά έπονται. Τό  τελευταίο, Με' 
χρι στιγμής, τό άναφέρουν τά διεθνή trpa* 
κτορεία: « 'Ο  ρώσος άντικομμουνιστής (flft
γραφέας Βαλέρυ Ταρσί, ό όποιος ώς YV<J' 
στον κατέφυγεν εις "Αγγλίαν καί θεωρ€®®£ 
εις την χώραν του ώς ήμιπαράφρων, άττε*̂ ' 
λυψε σήμερον εις τους δημοσιογράφους 
ακόλουθα: "  Έγεννήθην άπό "Ελληνα 'Trcfr£.
ρα. Ή  μήτηρ μου ήτο Ρωσίς. Ή  έλλη̂ ι**· 
κυβέρνησις παρεδέχθη ότι είμαι "Ελλην »·

Τό  ευτυχές γεγονός δημιουργεί άλυσιδω^, 
επιπτώσεις. Μέ την δημοκρατική παρο^0̂



της έλληνικής κυβέρνησης, δτι ό Ταρσΐ είναι 
Ελληνας, έχομε ποιοτική άνοδο των λογο

τεχνών μας, αποκτούμε πνευματικούς άνθρώ- 
πους όλκής, δχι πια «περιορισμένης κυκλο
φορίας», δπως θρηνούσε τις προάλλες ό κ. 
Παπακωνσταντίνου, άλλα πραγματικά διεθνούς 
κλάσεως. 'Αποκτούμε έναν άντικομμουνιστή έ- 
πι πλέον, —  έστω ήμιπαράφρονα —  δπως τό 
επιθυμεί δλος ό καλός κόσμος. Πληθαίνει κα
τά μιά μονάδα ό έλληνικός πληθυσμός πού 
μαστίζεται απ’ τή μετανάστευση —  καλό κι 
αυτό, παρά τό τίποτα. Επίσης κατά ένα 
άτομο γεμίζει ή άδεια θέση κοτποιανών μή -  
Ελλήνων, που άποσύρσνται τής κυκλοφορίας 

προς κάτι ρομαντικά νησιά, καθώς έπί βα
σιλείας κ. Μανιαδάκη. Μά τό πιο σπουδαίο, 
δτι ό “Έλληνας συγγραφέας Ταρσί θ’ ανα
πληρώνει τώρα εκείνους τούς 60 χιλιάδες 
τής υπερορίας, τούς οποίους ή έλληνική δη
μοκρατία τούς έχει κατατάξει σττήν άνυπαρ- 
ξία. Δημοκρατικότατα.

Δουλεία καί ’Ελευθερία

Σ ’ ένα άπό τά πιο έξαλλα καί άλλοπρό- 
σαλλα χρονογραφή μοττά της ή πρωινή αυλο
θεραπαινίδα τής Ε Ρ Ε  άποκαλεΤ δεσμώτες κα» 
δούλους όλους συλλήβδην τούς άριστερούς, 
Έδαίτες, Λαμπράκηδες, κλπ. ’Απολαύσατε 
την: «Δούλοι, κύριοι καί κυρίες, ... δούλοι c" 
δημοσιογράφοι, δούλοι οί συγγραφείς, δούλο, 
οί συνθέται, δούλοι οί πολιτικοί, δούλοι οί 
πνευμοττικοί "ήγέται” , δούλοι όλοι μέ τίς ρά
χες σκυφτές, τά μάτια κατεβασμένα, δούλοι 
πού εφησυχάζουν καί κοιμούνται καί άναπνέ- 
ουν ήσυχοι μόνον όταν γνωρίζουν ασφαλώς 
ποιές είναι οί επιθυμίες, οί ορισμοί τού α
φέντη». Αύτά σερβίρονται μαζί μέ σάλτσα 
Φασιστικής έμπνευσης περί «αριστοκρατίας* 
έλεύθερων άνθρώπων, περί τού δτι «πάντοτε 
οί δούλοι ήσαν πολλοί καί οί έλεύθεροι λί
γοι... άλλά πάντα ο! άληθινοί άριστοκράτεε 
έκέρδιζοτν τίς τελευταίες μάχες».

Επειδή ή κυρία Ε. παριστάνει τή σοβαρή 
ας τής υπενθυμίσουμε πώς δεν άνήκει στή 
δικαιοδοσία ή στήν αυθαιρεσία καν ενός να 
αυτοοτνακηρύσσεται «έλεέθερος» καί νά χαρα
κτηρίζει τούς άλλους δπως τού καπνίσει. 
Δυστυχώς γιά  τήν κυρία Ε., υπάρχουν αντι
κειμενικά Ιστορικά κριτήρια πού καθορίζουν 
τό «ποιος είναι ποιος» καί κατατάσσουν τά 
ατομα ή τίς όμάδες έκεί πού τούς άξίζει 
σύμφωνα μέ τίς πράξεις τους, τήν τοποθέ- 
τ^σή τους κλπ.

Καί οί πέτρες ξέρουν σ ’ αυτόν τον τόπο 
ποιος έγλειψε τίς μπότες τών κατακτητών 
καί ποιος τούς πολέμησε, ποιος έκτελεΤ χρό- 
ν*α τώρα δλες τίς έπιθυμίες καί τούς όρι- 
αμούς τών μετακοττοχικών ξένων άφεντάδων 
και ποιος δέν έσκυψε τό κεφάλι, δέν έπαψε 
να άγωνίζεται γιά  τήν έλευθερία καί τήν 
^εξαρτησία αυτής τής χώρας.

Μπορεί δμως κανείς νά πάρει στά σοβαρά

τό παραλήρημα τών δούλων τής όλιγαρχίας, 
τής αυλής και τών ξένων άφεντικών. "Ένα 
είναι τό άξιοσημείωτο καί χαρακτηριστικό 
σ ’ αυτή τήν Ιστορία. Τ ά  συμπτώματα λύσσας 
πού παρουσιάζουν οί κονδυλοφόροι τής δε
ξιάς τά προκαλει ή αποτυχία τών σχεδίων 
τους, ή χρεωκοπία τής προσπάθειας πού κά
νουν νά υποτάξουν τό λαό στά σχέδια τοΰ 
αύλικοΰ πραξικοπήματος, ή άκαμπτη καί α 
μείωτη αντίσταση τού λαού μπρος στή νεο- 
φασιστική έπιβουλή. ’Ανίσχυροι νά πραγμα
τοποιήσουν τή διαταγή του άφεντικού οί δού
λοι καί υπηρέτες παραληρούν.

"Αρτος πολυτελείας κα'ι υποζύγια

«Κοπσργείται ό άρτος τύπου 78%, παραμέ
νει ό πολυτελείας».

Τίτλος εφημερίδας.
Τηλεγράφημα άπ’ τό Α γρίνιο :
«Χωρικός ήλικίας 43 έτών, μετέφερε μετά 

δεκσπεντάωρον πορείαν έπί τών ώμων του 
άπό ένα άττοκεχλεισμένον χωρίον τής Τ ρ ι- 
χωνίδος, τήν βαοέως ασθενούσαν σύζυγόν 
του εις κλινικήν τής πόλεώς μας».

Μαζί -  μαζί, στον τύπο, οί δυο τούτες ει
δήσεις, τί ωραιότερη εικόνα θά μπορούσε νά 
δοθεί άπό μιά ευρωπαϊκή χώρα!

Οί εννέα παραστάσεις

"Όλος ό θεοττρικός κόσμος είχε δεχθεί μέ 
επιδοκιμασία την καθιέρωση μέ νόμο του θε
σμού τών 9 παραστάσεων. "Όλος ό κόσμος 
έκτος άπό μερικούς θιασάρχες καί θεατρι
κούς έπιχειρημοττίες. Καί τή στιγμή που οί 
ηθοποιοί καί άλλοι παράγοντες τού θεάτρου 
κινητοποιούνται γιά  τήν Ικανοποίηση καί άλ
λων δικαίων αιτημάτων τους, έγινε γνωστό 
πώς ορισμένοι θεατρικοί έπιχειρημοττίες κι
νούνται δοαστηρια —  μέ προσφυγή στο Συμ
βούλιο Επικράτειας—  γιά  νά μοτταιώσουν 
τήν εφαρμογή τού νόμου πού περιορίζει τόν 
άριθμό τών έβδομαδιαίων παραστάσεων σέ 
έννέα, στή θέση τών έντεκα καί δώδεκα πού 
έδιναν ως τώρα οί θίασοι.

Κανείς φυσικά δέν άγνοεΤ τίς άντίξοες συν
θήκες καί την οικονομική κρίση πού περνά 
τό θέατρο. Ή  άντίδράστη όμως τών έπιχει- 
ρη ματ ιών κατά τού νέου θεσμού φανερώνει 
περιορισμένη άντίληψη στήν άντιμετώπιση τών 
προβλημάτων τού θεάτρου.

Ή  έλάττωση του άριθμου τών παραστά
σεων δέν συνεπάγεται άναγκαστικά μείωση 
τοΰ άριθμου τών θεατών. Σήμερα μέ τίς 1 1 - 
12 παραστάσεις οί αίθουσες δέν είναι πάντα 
γεμάτες. "Όταν τό έργο έχει έππυχία τό 
κοινό πού θέλει νά τό παρακολουθήσει θά 
χωρέσει άνετα καί στις αίθουσες τών 9 
παραστάσεων. Μένουν τοτυτσχρονα γιά  μελέτη 
τά ζητήματα της καλύτερης όργάνωσης τών



παραστάσεων, τά ωράρια, ή συνεργασία με 
την έργατική έστία, δήμους κλττ.

’Αποφασιστικός Παράγοντας, όμως, για  
ν’ άντιμετωπισθεΐ ή κρίση παραμένει ή βελ
τίωση της ποιοτικής στάθμης του θεάτρου. 
Και αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί 
στις σημερινές συνθήκες όπου ό ηθοποιός 
είναι υποχρεωμένος νά έργάζεται κάθε βρά
δυ 7 ώρες για τις δυο παραστάσεις και να 
έχει τά πρωινά πρόβες γιά το έπόμενο έρ
γο. Σ ’ αυτές τις έξοντωτικές συνθήκες δου
λειάς δέν υπάρχουν περιθώρια γιά δημιουρ
γία, άναγκαστικά την τέχνη αντικαθιστά ή 
ρουτίνα. "Ηδη ή πτώση που σημείωσε φέτος 
ή θεατρική κίνηση δείχνει πώς τό κοινό δέν 
πρόκειται επ’ άπειρο νά άνέχεται την προ
χειρότητα καί τους έμπορικούς υπολογισμούς.

Φαίνεται πώς μερικούς θεατρικούς επιχει
ρηματίες τους διέπει ή νοοτροπία του μαγα
ζάτορα πού θέλει νά κρατά τό μαγαζί άνοι- 
χτό όσο τό δυνατόν περισσότερες ώρες γιά 
νά μη χάσει κανέναν πελάτη. "Ομως οι άν
θρωποι του θεάτρου καί τό κοινό βλέπουν 
τη θεατρική τέχνη σάν κοινωνικό λειτούργημα 
καί θ’ αγωνιστούν γιά νά έπιβάλουν τήν αν
τίληψη αυτή προς όλες τίς Κοττευθύνσεκς. 
Καί οί θεατρικοί επιχειρηματίες πρέπει νά τό 
καταλάβουν. Υπάρχουν πολλά περιθώρια γιά 
συντονισμένες ενέργειες πού θά εξασφαλίσουν 
καλύτερους όρους γιά  τήν επιβίωση του θεά
τρου σέ ύψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο όπως ή 
κατάργηση ή μείωση τής φορολογίας καί άλ
λα μέτρα κρατικής υποστήριξης.

Νά σώσουμε δ,τι μποροϋμε

Τρεις θαυμάσιες βυζαντινές εκκλησίες τής 
'Αργολίδας, οι έκκλησίες του Μέρμπακα, Πλα
τόνι τη καί Χούνικα είναι σχεδόν ερειπωμέ
νες. Ή  περίφημη έκκλησία του Μέμπακα, 
ένα άληθινό μνημείο τής βυζαντινής τέχνης, 
βρίσχεται όλότελα έγκατελειμένη, κι οτύτό ο
πωσδήποτε δέν μάς καλοσυσταίνει ατούς ξέ
νους πού πάνε νά τήν έπισκεφτούν, πληροφο- 
ρημένοι γιά  τήν όμορφιά της από όλους τούς 
ξένους οδηγούς. Στήν έκκλησία του Πλατ αν ί τη 
οί άσβεστες εξακολουθούν νά κρύβουν τίς 
τοιχογραφίες της, πού φαίνεται πώς είναι 
σέ τρεις άλλεπάλληλες στρώσεις, ένώ ή με
γάλη κι όμορφη έκκλησία του Χούνικα μπάζει 
από παντού νερά μέ τίς βροχές. "Ας άφή- 
σουμε πώς τό έσωτερικό της τό σκεπάζουν 
τερατόμορφες καινούργιες τοιχογραφίες πού 
εΐναι πολύ πιθανό νά καλύπτουν βυζοηττινά 
φρέσκα, πού άσφαλώς θά ύπήρχον κάποτε 
σ ’ ένα τέτοιο άρχιτεκτόνημα. ’Εκτός άπό 
αύτά δέν άκούσαμε ακόμα κανένα πρακτικό 
μέτρο γιά τή διάσωση έστω των λειψάνων 
των βυζαντινών και μεταβυζαντινών έργων 
στήν περιοχή τής Ευρυτανίας, που τόσο σκλη
ρά δοκιμάστηκε τελευταία άπό τους σει
σμούς. Είναι άραγε τόσο δύσκολο γιά  τήν 
άρμόδια υπηρεσία νά ένδιαφερθεΐ πρακτικά

καί νά φροντίσει νά επανορθωθούν μερικές 
βασικές παραλήψεις πού μπορεί νά μάς στοι
χίσουν τόσο ακριβά; "Ενα πράμμα πρέπει νά- 
χουμε πάντα στο νου μας. ‘ Εχουμε τόσο αρ
γήσει νά συνειδητοποιήσουμε τήν αξία τέ
τοιων έργων, κι έχουμε άπ’ αυτή τήν παρά
λειψή μας χάσει άνεπανόρθωτα τόσα πολλά, 
πού δέν υπάρχει περιθώριο γιά καμιά καθυ
στέρηση. "Εστω καί τούτη τήν ώρα πρέπει 
νά σώσουμε ότι μπορούμε.

'Ολόψυχη συμπαράσταση

Τό  Δημοτικό Συμβούλιο Αθηνών πήρε άπό- ; 
ψαση νά άντιταχθεί έντονα μέ τή συμπαρά
σταση καί άλλων κοινωνικών όργανώσεων, 
στήν κακοποίηση του τοπείου, όπως γίνεται 
συστημοτΓικά πιά καί μέ γρήγορο ρυθμό άπό ι 
τό κράτος. Στήν αντεπίθεση αυτή, όπως τήν 
χαροχτήρισε ό τύπος, προβλέπεται ή οργά
νωση μιάς πρές -  κόνφερανς, όμαδικό διάβημα 
διαμαρτυρίας στον πρόεδρο τής κυβέρνησης 
κτλ. ’Αφορμή έδωσαν δυο συγκεκριμένα περι
στατικά, πού τ ’ άναφέρσμε καί μείς στο 
προηγούμενο τεύχος μας, τό χτίσιμο ενός 
κτιρίου στο χώρο τών στροτιωτικών παρα
πηγμάτων στούς ’Αμπελόκηπους, πού προο
ριζότανε γιά κήπος, καί ή καταστροφή μέρους j 
τού πεδίου τού "Αρεως γιά  τό χτίσιμο τού 
Μουσείου Άνοτολικής Τέχνης, πού δέν φαί
νεται νά είναι άλλο άπ’ τό άκαΤανόητο Μου
σείο Πασά. Τό  δημοτικό συμβούλιο έχει πρό
θυμη κι όλόψυχη τή συμπαράσταση του περιο
δικού μας, όπως καί κάθε ανθρώπου πού έν- 
διαφέρεται γιά  τό καλό τής πόλης, σ’ αυτή 
του τήν προσπάθεια.

Ή ατέλεια τοΰ χαρτιού Μ
καί τά εθνοφελη έργα

Τά  λογοτεχνικά σωματεία είχαν θέσει πα- 
λιότερσ. μέ μεγάλη οξύτητα τό ζήτημα τοΟ 
φτηνού χαρτιού καί είχε ληφθεί απόφαση, 
σύμφωνα μέ τήν όποία δινόταν άψορολόγητο 
χαρτί γιά έκδοση «έθνοφελών έργων». Ή  ά- 
πόφααη, μολονότι άψινε κόποια περιθώρια σέ 
παραχάραξη, βοήθησε ωστόσο νά έκ δοθούν ι
μιά σειρά έργα σοβαρά καί πραγματικά έ- 
θνοφελή. ‘Οπότε όμως ό σημερινός υφυπουρ
γός τών Οικονομικών, κατάθεσε νομοσχέδιο 
μέ τό όποιο καταργεί τήν ατέλεια του χαρ
τιού γιά τά έθνοφελή έργα. Ή  ‘Ομοσπονδία 
Έκδοτων μέ ανακοινώσεις της, παρουσιάσεις ι 
της στούς άρμοδίους καί συνεντεύξεις 9  
τύπο, διαμαρτυρήθηκε γιά την ενέργεια rc*u 
υφυπουργού Οικονομικών καί ζήτησε νά άττο- 
συρθεί τό νομοσχέδιο. Ή  «Επιθεώρηση Τέ
χνης» βρίσκεται στο πλευρό τών έκδοτων *πτά-



νω σ ’ αυτό το θέμα. ’Αλλά τό ζήτημα γενικά 
τού φτηνού χαρτιού έχει ζωτική σημασία γιά 
την προώθηση τής λαϊκής μόρφωσης καί την 
ανάπτυξη της πνευματικής ζωής. Καί γ ι ’ αυ
τό θά έπανέλθουμε.

Τό βραβείο ΜαρΓκας Κοτοπούλη

Είναι γραφτό, φαίνεται, κάθε βραβείο νά 
γίνεται στόχος έπίκρισης τόσο γιά  τά πρό
σωπα στά οποία άπονεμεται δσο καί γιά 
τα κριτήρια απονομής στην κάθε περίπτω
ση. Πολλές φορές ένα πνεύμα σκοπιμότητας 
πού επικρατεί, υπολογισμοί καί διάφορες άλ
λες επιρροές κάνουν τό αποτέλεσμα διαβλη
τό σέ βαθμό πού καί ή απονομή νά χάνει 
την αίγλη της γιά τό τιμώμενο πρόσωπο, μά 
καί τό ίδιο τό βραβείο νά μειώνεται σάν 
άξια στην κοινή συνείδηση. "Εχουν άλλωστε 
άκουστεί καί γραφτεί τόσα πολλά γιά  τις 
σκοπιμότητες πού έπεκράτησαν στην άπονο- 
μή βραβείων διεθνούς σημασίας σ ’ δλη τους 
την κλιμάκωση, άπό τά λογοτεχνικά ώς τά 
κνηματογραφικά, ώστε οί λεπτομέρειες νά 
περιττεύουν.

'Εδώ στην 1 Ελλάδα τά πράγματα δέν εί
ναι δυστυχώς πολύ διαφορετικά καί εΤναι ευ
ρύτατα γνωστές οί σκανδαλώδεις περιπτώσεις 
των ετήσιων κρατικών βραβείων λογοτεχνίας, 
οί ύποπτες διακρίσεις σέ βάρος πνευματι
κών ανθρώπων πού δέν διαθέτουν πιστοποιη
τικά νομιμοφροσύνης απέναντι στο κυρίαρχο 
καθεστώς τής ιδεολογικής καί πνευματικής 
μας ζωής, οί άτασθαλίες καί οί απρέπειες 
στό κινηματογραφικό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 
κ.ο.κ.

Μέ τά θεοττρικά βραβεία, τά πράγματα 
συμβαίνουν κάπως διαφορετικά, χωρίς δμως 
ή διαφορά αυτή νά προσφέρει τίποτε καλύ- 
τΦο. Ειδικά στην περιοχή τού θεατρικού έρ- 
Υου, δπου υπάρχει τόση ανάγκη νά άμειφθούν 
°ί προσπάθειες τών νέων, οί θεσμοί των δια
γωνισμών έχουν άτονήσει ή όλότελα φθαρεί. 
Ετσι, τό κρατικό βραβείο θεάτρου, π.χ., γιά 

y  καλύτερο δραματικό έργο, δέν άπονεμεται 
^  χρόνια τώρα. Φέτος ή έπιτροπή δέν έδο- 

οπή δημοσιότητα παρά μόνο τη σειρά 
^ιτυχίας τού κάθε έργου, τον τίτλο του 

τό... ψευδώνυμο μέ τό όποίο υποβλήθηκαν. 
Κανείς λοιπόν δέ θα μάθει ποιοί εΐναι οί 
^γραφείς αυτών τών έργων, πού πήραν έ- 
VQCV έπαινο, ούτε καί οί θεατρικοί πτχράγον- 
^  πού θά ήθελαν καί έπρεπε νά ένδιαφερ- 

γιά ένα άπ’ αυτά, καί ίσως νά τά ανε
βάσουν.

θεατρικό κόσμο έπικρατούσε δμως ή 
^οίθηση πώς τό έπαθλο Μαρίκας Κοτο

πούλη καί χρήσιμο ήταν καί την άποστολή 
του εξυπηρετούσε.

Τό  έπαθλο αυτό καθιερώθηκε άπό τό 1949 
όταν ή Μαρίκα Κοτοπούλη έπαιξε μέ τό θία
σο τού «Εθνικού» την Κλυταιμνήστρα στην 
«Ό ρέστεια» τού Αισχύλου καί οί συνάδελφοί 
της τής προσέφεραν ένα βυζαντινό μετάλλιο 
σάν άναγνώριση τής συμβολής της στην ερ
μηνεία τής άρχαίας τραγωδίας καί γιά  τη 
συμμετοχή της στην παράσταση γιά  την ό
ποια ή μεγάλη ήθοποιός δέν δέχθηκε νά 
πάρει όποιαδήποτε άμοιβή.

Ή  Κοτοπούλη τότε έδήλωσε πώς δέν θα 
κρατήσει τό 'μετάλλιο άλλά θά τό διαθέσει 
γιά βραβείο νά δίνεται κάθε δυο χρόνια στην 
ηθοποιό πού είχε δημιουργήσει την καλλί
τερη έρμηνεία στο διάστημα αυτό. "Όρισε 
επίσης πώς τό βραβείο πρέπει νά δίνεται 
σέ ήθοποιό πού βγήκε ατό θέατρο μετά τό 
1940. Αυτό σήμαινε πώς ή Μαρίκα Κοτο
πούλη επιδίωκε πολύ σωστά νά άπονέμεται 
τό βραβείο σέ νέες ήθοποιούς, νά γίνει κίνη
τρο καί παρόρμηση στην ανάδειξη καί προώ
θηση νέων ταλέντων.

Ή  απονομή λοιπόν τού βραβείου δυο φο
ρές στό ίδιο πρόσωπο είναι φανερό πώς δέν 
εξυπηρετεί αυτούς τούς σκοπούς τοΰ βρα
βείου. Παλιότερα εΐχε άπονεμηθεΐ δεύτερη 
φορά οτήν "Αννα Συνοδινού, φέτος άπονέμε- 
ται πάλι δεύτερη φορά στη Βούλα Ζουμπου- 
λάκη. Πρόκειται γιά  ήθοποιούς πού έχουν κα
τακτήσει άξια την γενική άναγνώριση καί 
δέν υπάρχει πρόθεση νά κρίνουμε εδώ ούτε 
την άναγνώριση τους ούτε καί τις συγκεκρι
μένες τους έπιδόσεις γιά τις όποιες βρα
βεύτηκαν.

Κρίνουμε τη νοοτροπία της έπιτροπής πού 
οπτονέμοντας καί φέτος τό βραβείο γιά  δεύ
τερη φορά στην ίδια ήθοποιό έδειξε πώς δέν 
ένδιαφέρετσι γιά  τις ζωντανές δημιουργικές 
επιδιώξεις τού βραβείου Κοτοπούλη, γιά  τό 
ουσιαστικό νόημα τού θεσμού. Μέ την από
φασή της ή έπιτροπή έμμεσα υποστηρίζει 
πώς στα δυο τελευταία χρόνια δεν υπήρξε 
τίποτε τό άξιόλογο στη δημιουργία νέων η
θοποιών, πράγμα που δέν άνταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα. ’Αναφέρουμε καί υπενθυμί
ζουμε ενδεικτικά την έρμηνεία τής ’Αλέκας 
Παΐζη στον «Καλό άνθρωπο τού Σετσουάν», 
τον ’ Ισαάκ τής Βέρας Ζαβιτσιάνου, την Ή ώ  
τής Ελένης Χατζηαργύρη.

Ό  θεσμός τού βραβείου Κοτοπούλη άν 
δέν θέλει νά φθαρεί καί νά άτονήσει πρέπει 
νά έψαρμοστεΐ σύμφωνα ιμέ τό νόημα καί τις 
επιδιώξεις πού απορρέουν άπό την καθιέρω
σή του. Ή  έπιτροπή πρέπει να προσανατολί
ζεται σύμφωνα μέ τό νόημα αύτό στην άξιο- 
λόγηση καί την ένθάρρυνση της δημιουργικής 
καλλιτεχνικής έπίδοσης τών νέων ήθοποιών, 
στην άνάδειξη καί καταξίωση νέων ταλέντων.

Μια συνδρομή ατην « ’Επιθεώρηση Τέχνης» είνα ι το ωραιότερο δώρο γιά κάθε 
φίλο σας μέ πνευματικά ενδιαφέροντα κα'ι ανησυχίες



Λ ο υ κ η ς  ’Α κ ρ ί τ α ς

Τον περασμένο μήνα έκλεισε ένας χρόνος 
άπό τό θάνατο τού Λουκή ’Ακρίτα. Τό  φι
λολογικό μνημόσυνο που του έγινε στις 24 
Φεβρουάριου στην αίθουσα ’Αρχαιολογικής 
Εταιρίας, έδωσε την ευκαιρία στο συνερ
γάτη μας καί προσωπικό του φίλο Νικηφό
ρο Βρεττάκο νά κάνει μία άρκετά διαφωτι- 
στική άνάλυση τής πνευματικής του πορείας 
καί του έργου του καθώς καί τού άνθρώπου 
σαν ϊδεολόγου, όραματιστή, πατριώτη καί 
δημοκράτη, πού ό θάνατός του υπήρξε μια 
σημαντική άπώλεια στίς ήμερες αυτές κατά 
τις οποίες τό έθνος μας δοκιμάζεται άπό μια 
πολύμορφη κρίση συνειδήσεων καί θεσμών.

«Σ έ  εποχές κάμψης — είπε ό ομιλητής —  
μιας κάμψης πού την μαρτυρούν όλα, τά ι
δρύματα τής χώρας, άν θέλετε, οΐ άληθινές 
άξιες, πού όταν δέν ένδίδουν νά έγκαταλεί- 
ψουν την υπερηφάνεια τής αλήθειας άπωθούν- 
ται καί μονάζουν στά περιθώρια τά όποια 
άφήνει γ ι ’ αυτούς ή φαυλοκρατία τής έθνικής 
υποκρισίας, είναι δύσκολο νά συνειδητοποιή
σει ό κοινός, ό συγχυσμένος, ό άπληροφόρη- 
τος άνθρωπος, μια σημαντική άπώλεια...» 
Κι αυτή τήν απώλεια τήν έπισήμανε τόσο 
στον λογοτεχνικό τομέα, άναλύοντας τά έρ
γα του « Ν έ ο ς  μ έ  κ α λ ά ς  σ υ σ τ ά 
σ ε ι ς »  « Κ ά μ π ο ς »  « ’Α ρ μ α τ ω μ έ 
ν ο ι »  «  " Ό μ η ρ ο ι »  (τό τελευταίο αυτό 
είχε δημοσιευτεί στήν ’Επιθεώρηση Τέχνης) 
καί άλλα γραφτά του, όπως τό μικρό του πε
ζογράφημα « Τ ό  φ ο ρ τ ί ο  τ ο ύ  ά ν θ ρ ώ 
π ο υ »  καί τό λόγο του στο Μεσολόγγι στις 
γιορτές τής Εξόδου στίς 26 ’Απριλίου 1964, 
ό όποιος, όπως είπε ό ομιλητής, θύμισε «πνευ
ματικό καί ήρωικό 1921» τοποθετώντας τήν 
έθνική μας δραστηριότητα μέσα στά σύγχρο

να διεθνή δεδομένα καί στίς νέες συνθήκες 
πού δημιούργησαν οί ιστορικά άνοεγκαΐες άλ- 
λαγές πού συντελέστηκαν καί συντελούνται 
στον πλανήτη μας. Ιδιαίτερα στάθηκε σε 
έκφράσεις όπως ή παρακάτω: «Ζοΰμε μια
άπό τις πιο άποφασιστικές, τίς άληθινά κο 
σμογονικές ώρες τής πανανθρώπινης ιστο
ρίας. Πολυάνθρωπες, ευρύχωρες 'Ομοσπον
δίες Λαών άγωνίζονται ν’ απλώσουν τή Δη
μοκρατία απάνω στά στέρνα ενός καθημαγ με
νού πλανήτη, πού κοταθλίβεται στά έγκα
τα τής ψυχής του άπό τήν πείνα, τήν άνάγκη, 
τήν τυραννία, τον πυρηνικό όλεθρο...»

Μέ άλλα του άποσπάσματα έπισήμανε τήν 
πίστη του στην άνάγκη τής δημοκρατικής έ- 
νότητας μόνης ικανής νά ανατρέψει τήν επι
βουλή των σκοτεινών δυνάμεων, νά δημιουρ
γήσει ένα νέο παρόν καί νά έξασφαλίσει 
ένα λαμπρό μέλλον στή χώρα μας πού τό δι
καιούται καί έχει όλες τίς προϋποθέσεις γι'
αύτό.

Κατόπιν ό Νικηφόρος Βρεττάκος άναψέρ· 
θηκε στούς άγώνες του γιά τήν Κύπρο, 
τήν παραίτησή του άπό τή θέση τού Έ - 
θναρχικού της Συμβούλου τις παραμονές πού 
ήταν νά ύπογραφεί ή επαίσχυντη συμφω
νία τής Ζυρίχης καί στή συμβολή του στό 
μεγάλο γεγονός τής εκπαιδευτικής μεταρ
ρύθμισης στήν οποία άφιέρωσε όλες του τίς 
δυνάμεις καί στίς άντιδράσεις πού συνάτνησί 
άπό τόν υπεύθυνο καί τον ανεύθυνο σκοτα
δισμό προκειμένου νά τού άποσπάσει μαζί 
μέ τούς ελάχιστους φωτισμένους συνεργάτες 
του τό κλειδί τής Παιδείας, πού αποτελεί 
καί τό κλειδί τού έθνους, καί πού ή κατά
χτησή του, θέτει σέ άμεσο κίνδυνο τά πσ- 
τροπαράδοτα οφέλη τού σκότους.

’Α ν α κ ο ί ν ω σ η  
του Κέντρου Μαρξιστικών Μελετών και ’Ερευνών

Τό Κέντρο Μαρξιστικών Μελετών καί ’Ε 
ρευνών προετοιμάζει τήν ’Αναλυτική Βιβλιο
γραφία των έλληνικών έργατικών σοσιαλιστι
κών έφημερίδων καί περιοδικών τής περιόδου 
1860- 1918. Οι συνεργάτες τού Κ.Μ.Μ.Ε. 
έχουν ήδη έπισημάνει έκατό περίπου τίτλους 
έντύπων αυτής τής κοπηγορίας.

’Από τά έντυπα αυτά ελάχιστα διασώζον
ται στίς Δημόσιες Βιβλιοθήκες. Γιά τό λόγο 
αύτό τό Κ.Μ.Μ.Ε. παρακαλεϊ θερμά τούς κα

τόχους σειρών ή καί μεμονωμένων άκόμη φύλλ  ̂
εργατικών καί σοσιαλιστικών έφημερίδων w  
ετών 1 860 - 1918 νά έπιτρέψουν τή μελε^ 
τους καί ενδεχομένως τή φωτογράφησή TOl/C 

01 κάτοχοι παρακαλούνται νά γράψου
στά γραφεία του Κ.Μ.Μ.Ε. Κολοκτρώνη ^ 
Άθήναι Τ .Τ .  125 ή νά τηλεφωνήσουν ο™ 
αριθμό 229-650 κάθε Δευτέρα —  ΤετσΡ^ 
—  Παρασκευή 6 - 8  μ.μ.



ΙΙΕΝ ΕΙΕΐ'ΟΕΡΙΑΣ
Ή  υπόθεση των δυο Σοβιετών συγγραφέων 

και ή πνευματική μας δεξιά

Έ να  σχόλιο του Δημ. Ραυτόπουλου

Πολύ διαφωτιστική ή υπόθεση Σινιάφσκ; 
—  Ντάνιελ. Ή  σοβιεταλογία τη θέλει δια- 
φωτιστική για  τη σοβιετική πραγμαπικό- 
τητα. Δεν δυσκολεύομαι νά συμφωνήσω ότι 
κι αυτή ή υπόθεση διαθέτει ένα ειδικό φως 
(ή σκοτάδι) γιά μια προσεχτική θεώρηση 
αυτής της πραγματικότητας στο μέρος της 
που λέγεται πολιτιστική ζωή, φέρνει δηλαδή 
τό ζήτημα των μέσων και των μεθόδων άλλα 
και των ορίων τής κρατικής καί κομματικής 
διεύθυνσης τής κουλτούρας, φέρνει —  γιατί 
ό χ ι;— σέ κρίση τό θέμα τής πνευματικής ε
λευθερίας σ ’ ένα κοινωνικό καθεστώς σχετικά 
νέο καί σταδιακά μετασχηματιζόμενο προς 
τον κομμουνισμό. Υπάρχουν βέβαια και άλλα 
γεγονότα, επίσης διαφωτιστικά —  καί πολύ 
περισσότερο μάλιστα —  γιά  τή σοβιετική 
πραγμοττικότητα καί γιά  τά ιδία αυτά ζη
τήματα, όπως είναι ή παλλαϊκή καί ταχύ
τατη ανάπτυξη τής παιδείας, ή εκθαμβωτική 
πρόοδος τής επιστήμης, ή συμμετοχή στην 
κουλτούρα, συνεχώς ενεργότερα, όλόκληρου 
τού λαού (μέ πλήθος αδιαμφισβήτητα στοι
χεία), ή άνάτττυξη πολλών μορφών τέχνης,
ή καλλιέργεια τής κριτικής μ" όλες τις μοι
ραίες άντιφάσεις καί τά έμπόδια πού ορθώ
νει ένα σχετικά πρόσφατο παρελθόν. 'Υπάρ
χουν κι αυτά, όροπότοπα γιά  όττοιον διαθέτε* 
στοιχειώδη καλή πίστη καί πραγματικό, ειλι
κρινές πνευματικό ενδιαφέρον. Ή  συμπερα- 
σματολογία γιά τή σοβιετική πραγματικό
τητα συνεπώς, άπό ένα καί μόνο γεγονός, 
δε διαθέτει, άπό τήν αρχή, ταυτότητα καλο
πιστίας καί άντικειμενικότητας, είναι έ ξ  6 -  
π α ρ χ ή ς διαβλημένη καί σαθρή.

Μά ή υπόθεση Σινιάφσκι -  Ντάνιελ έχει 
τολυ διαφωτιστικές αντανακλάσεις στο δικό 
Μας, τον έλληνικό, πνευματικό χώρο, κι αυτές 
εχσυν ασύγκριτα μεγαλύτερη σημασία γιά 
Μας. Δέν έχω τήν πρόθεση ν’ άρνηθώ σ’ ό- 
Τοιοδήπστε άνθρωπο, σ’ ένα διανοούμενο τής 
δεξιάς π.χ., τό διεθνιστικό πνευματικό ένδια- 
ψέρον, τον πόνο καί τήν έξέγερση για  δ,τι 
άντιπνευματικό, άντιανθρώπινο συμβαίνει στην 
τελευταία γωνιά τής γής, άλλα γιά  τους

στρατευμένους τής δεξιάς αυτό τό ενδιαφέ
ρον είναι κατ* άποκλειστικότητα στραμμένο 
προς άνατολάς, σ ' αναζήτηση πραγματικού 
στραπατσαρίσματος τής πνευματικής ελευθε
ρίας. Καί πάλι θα μπορούσε νά πει κανείς: 
Μάλιστα, υπάρχουν καί φανατικοί καλοπροαί
ρετοι, βλέπουν τά δικά τους όλα ωραία καί 
σωστά, όλα τά στραβά, μόνο στραβά, στον 
άντίποώο. Είναι μιά ελάχιστα πνευμοτπκή 
στάση, ελάχιστα άπό τήν άποψη τού πλά
τους τής σκέψης, τής πνευματικής ικανότη
τας, τής διαλεχτικής της. Πρόκειται στήν ου
σία γιά  Θρησκευόμενους, όχι διανοούμενους, 
είτε είναι άριστεροϊ είτε δεξιοί. ’Ανήκουν μή
πως σ’ οΛ/τή τήν κατηγορία οί δικοί μας πνευ
ματικοί εκπρόσωποι τής δεξιάς που άνέλα- 
βαν τή μάχη γιά  λογαριασμό τής καημένης 
τής έλειΧ)ερίας; Νά τό εξετάσουμε κι αυτό, 
τήν περίπτωση δηλαδή τού πραγμοτηκου, τού 
αυθόρμητου φανατισμού.

Φ ανατισμός ή κακοπιστία ;

Θά μπορούσαμε νά δεχτούμε τήν έκδοχή 
τού φανατισμού, αν ή πολεμική τής δεξιάς 
είχε στόχο τήν πνευματική έλευθερία στή 
Σοβιετική "Ενωση, άν συμπέραίνε, όσοδήπο- 
τε μονόπλευρα καί άδικα, τήν άπουσία πνευ
ματικής έλευθερίας στή Σοβιετική Ένω ση. 
Αυτό έκανε; "Οχι. Ξεκινώντας απλώς άπό 
ένα τέτοιο συμπέρασμα, θριαμβολογώντας ότι 
δικαιώνεται ή διαρκής άντικομμουνιστική πο
λεμική της, ή πνευμοτπκή δεξιά ρίχνει τό 
βάρος της άλλού, μεταθέτει αυθαίρετα τό 
στόχο στήν έλληνική άρι όπερά, οπούς άρι- 
στερούς διανοούμενους, στήν άρισπερή Ιδεολο
γία. Θά νόμιζε κανείς ότι τούς δυο συγγρα
φείς τούς δίκασε ή Ε Δ Α , οΐ "Ελληνες άρι- 
στεροί διανοούμενοι, ή ό Μάρξ... Γιοττΐ αυτοί 
είναι ο! έγκαλούμενοι καί οί άποδοκιμαζό- 
μενοι άπό τή δεξιά πολεμική. Μά ή Ε Δ Α  δια
κήρυξε σαφέστατα ότι δέ συμφωνεί στήν άν- 
τιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων μέ διοικητικά 
μέτρα καί διώξεις. Καί δέν τό λέει ευκαι
ριακά ή γιά  πρώτη φορά αυτό ή Ε Δ Α . Τό



έχει συμπερι λάβει ώς άρχή της ττολιτικής της 
στην προγραμματική για  τα ζητήματα της 
κουλτούρας όμιλία τού υποψηφίου της στις 
έκλογές τού Φεβρουάριου 1964 ποιητή Γιάννη 
Ρίτσου (στο θέατρο Πατταϊωάννου). Καί αν 
ήταν μια άπλή, ττλατωνική διακήρυξη, και μά
λιστα προεκλογική, θά υπήρχε το δικαίωμα 
στον καθένα, αν δχι να άμφισβητησει την 
ειλικρίνεια της πρόθεσης, Τσως δμως να θέ
ση ι τη διακήρυξη στη δοκιμασία τής πράξης. 
Θά έβλεττε τότε ό -προσεχτικός καί καλο
προαίρετος αντίπαλος, δτι άνάμεσα στά διά
φορα όργανα τής άριστερας (περιοδικά -  έφη- 
μερίδες), μέσα στο ίδιο όργανο κάποτε, υ
πάρχουν καί εκφράζονται έλεύθερα καί ισό
τιμα διαφορετικές καί άντίθετες άπόψεις σέ 
θέματα ιδεολογικά, αισθητικά, Ιστορικά, ά- 
κόμα καί σέ ζητήματα κριτικής τού έλληνικοΰ 
άριστερού κινήματος καί στο γενικό ζήτημα 
τής σταλινικής έκτροπης. Θά έβλεπε δτι το 
ίδιο συμβαίνει καί ατά βιβλία των άριστε- 
ρών διανοουμένων, στη λογοτεχνία, την κρι
τική, τό στοχασμό. Τέλος, καί μέ άφορμή 
άκόμα τό κρίσιμο γεγονός τής καταδίκης 
των δυο σοβιετικών συγγραφέων, θά μπο
ρούσε ό καλοπροαίρετος άντίπαλος νά βγά
λει τά σνμπεράσματά του, έντελώς άντίθετα 
απ’ αύτά πού έβγαλε ό δικός μας άντίπα
λος μαδημένα, τραβώντας τα άπό τά μαλ
λιά —  άφοΰ δέ βγαίνοΐΛ/ μέ κανένα τρόπο — , 
άπό τις σοφιστείες καί τίς ταχυδακτυλουρ
γίες τις άνάξιες πνευματικών ανθρώπων, πού 
θά μάς άπασχολήσουν μέ τη σειρά τους. Μά 
δέν αντέχω στον πειρασμό μιας προκαταβο
λικής σύγκρισης. Στά  όργανα τής δεξιάς έπι- 
σημάνθηκε, μέ υπονοούμενα γιά  διάσπαση, 
άνοτταραχή, σύγχυση κτλ., τό γεγονός ότι 
πολλοί διανοούμενοι πού υπόγραψαν τη δια
μαρτυρία εΤναι στελέχη τής Ε Δ Α  καί έττίσης 
συντάχτες ή συνεργάτες τών όργάνων τής άρι- 
στεράς. Καί εΤναι, πραγματικά. Μπορούν 
τώρα οΐ όργισμένοι κάλαμοι τής πνευματι
κής δεξιάς νά μάς πούν αν αύτοί έχουν τό 
ίδιο δικαίωμα στά όργανα τής δεξιάς πού 
συνεργάζονται; Μπορούν νά φανταστούν έαυ- 
τούς διαμαρτυρόμενουε γιά  όποιαδήποτε πρά
ξη τοΰ Τζόνσον λ.χ. ή τής άμερικανικής κυ
βέρνησης; Μίλησαν μήπως γιά  τό «μίασμα» 
—  ή μήπως τό παραδέχονται; Πολλές Φορές 
έχει τύχει κάποιοι άπό μάς ν’ άπευθυνθούν 
σέ συναδέλφους μας που δέν εΤναι άριστεροί 
καί νά τούς ζητήσουν, σέ σημεία που συμ
φωνούν μαζί μας, νά προσθέσουν τη φωνή 
τους γιά  μιά δίκαια υπόθεση, γιά  πολύ συγ
κεκριμένα στραπατσαρίσματα τής πνευματι
κής έλευθερίας, τής έλευθεοίας (πού εΤναι πάν
τα καί πνευματική) ή τής έθνικής άξιαπρέ
πειας. "Ας τό πούμε καθαρά: Συνάντησαν
την υπεκφυγή (συγνωστή Τσως καί άνθρώ- 
πινη άλλά πάντως όχι άντάξια τού πνεύμα
τος), τήν προβολή ένός φράγματος δεσμεύ
σεων, «θέσεων». Ιδιοτήτων, άδυναμιών, καί σέ
σπάνιες, τιμητικές βέβαια, έξαιρέσεις, τήν 
πα ρρησ ία . Σ πά ν ιες, έλάχιστες, τόσο  π ο ύ  μπο
ρούν νά  μετρηθούν σ τά  δά χτυ λ α  τού  ένός

χεριού μέσα σέ τόσα άγρια χρόνια. Αύτή 
εΤναι ή μιά σύγκριση. Υπάρχει κι άλλη: 
Μπορούν νά μάς άναφέρουν οι μαχητικότατοι 
άντίπαλοί μας ένα κόμμα τής δεξιάς πού νά 
διακήρυξε τήν αντίθεσή του σέ θέμα γενικό
τερο, παγκόσμιο, ή έστω κσί έλληνικό, στην 
άμερικανική πολιτική, ή στό Ν Α Τ Ο ; Μπορούν 
νά θυμηθούν περίπτωση πού κόμμα τής δε
ξιάς διαμαρτυρήθηκε γιά ένα άπό τά τόσα 
εγκλήματα τού άμερικανικού Ιμπεριαλισμού 
στήν υδρόγειο; Ή  Ε Δ Α  ώστόσο διακήρυξε 
έπίσημα, σαφέστατα την αντίθεσή της στο 
συζητούμενο θέμα (όσο κι άν ή γλώσσα τής 
διακήρυξης θεωρείται άπ’ αυτούς δισταχτι- 
κή), άν καί δέν είχε τυπική υποχρέωση νά τό 
κάνει, όπως δέν τό έκανε κανένα άλλο έλλη
νικό κόμμα: δέν είναι έλληνικό πολιτικό ή 
εθνικό θέμα, δέν άφορά τήν Ελλάδα, δέν έκ- 
θέτει κοπτά τίποτα ένα έλληνικό κόμμα που 
μάλιστα προγραμματικά έχει διακηρύξει τη 
θέση του στά ζητήματα αυτά.

Μ’ αυτές τις άπλ ο ύστατες συγκρίσεις, συλ- 
λαμβάνεται καί ταλανίζεται ή άνειλικρίνεια 
καί ή αυθάδεια τών αίτιάσεων έναντι ον τής 
έλληνικής άριστεράς καί τών άριστερών δια
νοουμένων. "Όταν λοιπόν μέ τέτοια χαρτιά 
άποτολμιέται αυθαίρετα καί υποκριτικά Ιδεο-· 
λογική έπίθεση τής δεξιάς γιά  την πνευμα
τική έλευθερία, στήν ‘Ελλάδα, αποκαλύπτεται 
όχι πια ό τυφλός φανατισμός της, άλλά κάτι 
πολ ύχειρότερο: ή συνειδητή κακομεταχεί
ριση τής άλήθειας, ή ταπεινή πολιτική σκο
πιμότητα πού έξυπηρετούν ώς στρατευμένοι 
—  μέ τό αζημίωτο φυσικά —  μερικοί ιερο
φάντες τής πνευματικής έλειΑερίας. Συλλαμ- 
βάνεται τέλος ή άνόσια έκ μετάλλευση τού 
ιδανικού πού τό έκαναν ιερό οί μάρτυρες του 
πνεύματος μέσα στούς σκοτεινούς αιώνες, οί 
επιστήμονες, οί συγγραφείς καί καλλιτέχνες, 
οί πιστοί, οί στοχαστές πού άπαρνήθηκαν 
τήν εύνοια τής τυραννίας καί τά άγαθά τών 
αυλών, πού σάπισαν στις φυλακές, κάηκαν 
ζωντανοί, κρεουργήθηκαν, πείνασαν, στερήθη
καν άκόμα καί τό κυριότερο: τη δυνατότητα 
νά δημιουργήσουν.

Π λήρης σύγχυση

Ή  έννοια τής «πλήρους συγχύσεως» στο 
δίκαιο λειτουργεί βέβαια υπέρ τοΰ κατηγο
ρουμένου, άλλά τού έ ν ο χ ο υ  κατηγορου
μένου. Παθαλογικά, ή σύγχιση φρενών εΤναι 
διαταραχή ψυχοδιανοητική άπό κάποιο 6ιλ*Χ“ 
τό σόκ. Αυτά τά δεδομένα υπάρχουν στην 
«ιδεολογική» έπίθεση τής δεξιάς, στη συμ
περιφορά της, τη στάση κσί τη γλώσσα της. 
’Αλλά ποιό είναι τό σόκ; Δέν εΤναι βέβοπα 
ή καταδίκη τών δυο σοβιετικών συγγραφέων, 
γιατί τότε στόχος τής συγχισμένης διάνοιας 
θά ήταν, καθώς εΤπαμε, ή σοβιετική πρα
γματικότητα στο ζήτημα τής έλειΛερίας 
δίκαια ή άδικα— . Ά λ λ ά  δέν εΤναι αύτός ® 
στόχος της καί λογικά δέ θά μπορούσε ν»'| 
ήταν, σύμφωνα πάντα μέ τίς διαβεβαίωσες 
της ότι τίποτα καλύτερο δέν περίμενε άττΟ



τό κομμουνιστικό καθεστώς. ( Τ ί  σοκ νά σου 
προκαλέσει κάτι μόνιμο, σίγουρο, αδιατάρα
χτο; ) Στόχος της είναι καθαρά, μοναδικά 
σχεδόν, ή έλληνική άριστερά, οι αριστεροί 
διανοούμενοι, ή αριστερή ιδεολογία πού εγ
γενής Ιδιότητά της τάχα είναι ή άρνηση της 
πνευματικής έλυεθερίας. Έδώ  λοιπόν υπάρ
χει τό σόκ. Τό  προκαλεΐ ή κατάρρευση τού 
τείχους πού με τόσο μόχθο έχει χτίσει ή 
πνευματική δεξιά, με αγκωνάρια άπό επι
φαινόμενα, άνιστορικότητες, ψεύδη, μύθους 
άλλα καί άπό γεγονότα: λάθη, δογματισμούς, 
έκτροπες τής άριστεράς, τής παγκόσμιας καί 
τής ελληνικής. Είναι ευεξήγητη ή σύγχυση 
φρένων τής πνευματικής δεξιάς. Σκεφτειτε τί 
άλλο θά είχε ν’ άντιπαρατάξει στις προο
δευτικές Ιδέες, απ’ αυτό τό τείχος τής ευκαι
ρίας, τής ψευτιάς καί τής όμοιοπαθητικής... 
Ποιες ιδέες; Ποιόν άγώνα πνευματικό; Ποιό 
όραμα; Θά ρίξουμε παρακάτω μιά σύντομη 
ματιά στις δικές της ιδέες, στή δική της 
«δημιουργία τού κόσμου». Σκεφτεΐτε τή θέση 
τής πνευματικής δεξιάς, τής έξ επαγγέλμα
τος δηλαδή, τής κατεστημένης, χωρίς ένα τέ
τοιο τείχος, ή μ5 ένα τείχος γεμάτο ρήγμα
τα. Πώς νά μήν πασχίζει καταϊδρωμένη νά 
τό βουλώσει μέ σοφιστείες, με κοστνούς πού 
διαλύονται μ’ ένα... φτέρνισμα; Γ ιατί τό τεί
χος δεν είναι ό εχθρός της, άλλα ή άμυνά 
της. Πώς νά μήν έξάπτεται, νά μή θυμώνει, 
νά μή βρίζει, όταν εσείς πάτε νά τής χαλά
σετε τό τείχος της;

Κ ’ έτσι παρατηρείται τό θαυμάσιο φαινό
μενο ή πνευματική δεξιά νά... μάχεται, κοτα- 
κόκκινη άπό τό σφίξιμο καί ίσως καί άπό 
κάποια τσιμπήματα ντροπής τής συνείδησης, 
νά μ ά χ ε τ α ι  γ ι ά  τ η . . .  δ ι α τ ή ρ η 
ση  τ ή ς  π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς  α ν ε λ ε υ 
θ ε ρ ί α ς ,  όχι μόνο στή Σοβιετική 'Ένωση 
αλλά καί οπτήν έλληνική καί στήν παγκόσμια 
άριστερά καί, φυσικά, στήν άριστερή ιδεο
λογία.

Μήπως αυτό είναι δική μας σοφιστεία ή, 
έστω, υπερβολή;

Ακούστε καί κρίνετε:

Ή  χ · Έ (λ έ ν η  Β λά χο υ )

( .. . )  Ό π ότε προσωπικότητες σαν τόν 
Γάλλο κομμουνιστή ποιητή ’Αραγκόν, γε
λάστηκαν καί πίστεψαν σε μιά —  έπί τέ
λους! —  πολιτισμένη έκδήλωση τής Μό
σχας. Γιά νά μήν «όμολογούν» (οί δύο 
σοβιετικοί συγγραφείς στό δικαστήριο) 
καί γιά  νά τό μαθαίνωμε, κάτι συμβαί
νει... Ξαφνικά, χωρίς γραμμή, χωρίς δια
ταγή, οί κομμουνισταί λόγιοι τά έκαναν 
θάλασσα, σέ όλες τίς έλεύθερες χώρες.
Αρχισαν νά γράφουν υπέρ τών κατηγο

ρουμένων συγγραφέων. Μέ τό νά γράφουν 
«υπέρ» παρέσυραν τούς κατώτερους πει
θαρχικούς δούλους, ο! όποιοι υπέγραψαν 
διαμαρτυρίες (τίς όποϊες όπου νάναι, σή
μερα, αύριο, θ’ άναγκασθούν έστω καί 
άνορθογράφως νά άπαρνηθούν! )

(Καθημερινή, 22 Φεβρουάριου)

Δηλαδή, οί διαμαρτυρίες έγιναν κατά λά
θος, έκ παρεξηγήσεως..! Παρεξήγησε τό πρά
γμα ό Αραγκόν καί παρέσυρε στήν παρεξή
γηση τούς κομμουνιστές σ ’ όλο τον κόσμο... 
Τώρα, άν οί διαμαρτυρίες τού ’Αραγκόν στή 
Γαλλία, τού Ί  μβριώτη καί τών άλλων δια
νοουμένων στήν 'Ελλάδα καί τών κομμουνι
στών ήγετών σέ πολλές χώρες ήταν ταυτό
χρονες, αυτό δέν πολυσκοτίζει τήν κυρία. Πό
σοι άπό τους υπναλέους αναγνώστες της θά 
τό προσέξουν; Καί... όπου νά ναι θ’ αναγ
καστούν νά τήν άπαρνηθούν τή διαμαρτυρία 
οί κομμουνιστές διανοούμενοι, άνορθογράφως 
μάλιστα, γιατί ή ορθογραφία είναι περιου
σιακό στοιχείο τής κ. Ε. Καί θαυμαστικό. 
Θά μείνει μέ τό θαυμαστικό στό χέρι.

Νά πώς προβλέπει τήν εξέλιξη αυτή ή κα
θημερινή κυρία. Μάς λέει:

Πάντως τώρα σάς είπανε, τί πρέπει νά 
λέτε γιά τούς δυο συγγραφείς. Έδόθη 
προχθές ή γραμμή άπό τοπικό μικρό ά- 
φεντικό. Δέν ήταν κάν συγγραφείς, εξή
γησε, ήταν λιβελλογράφοι, πού πρόδοσαν 
όλα, καί φιλολογία, καί πατρίδα, καί κομ
μουνισμό. Καί συνεπώς, άχνα νά μήν α
κουστή υπέρ αυτών.

Τό  «τοπικό μικρό αφεντικό» —  άν δέν τό 
έχετε ύπ’ όψη σας — . είναι ό κ. Κομνηνός 
Πυρομάγλου! Γιά τήν κ. Ε. μόνο ή γνώμη 
τού κ. Πυρομάγλου πιάνεται. Ή  κ. Ε. θέλει 
αυτή ή γνώμη νά αντιπροσωπεύει τήν ελλη
νική αριστερά καί τούς αριστερούς διανοού
μενους! Έ σ τ ω  καί άν ή ίδια ή Ε Δ Α  διευκρι
νίζει ότι ή άποψη τού κ. Πυρομάγλου δέν την 
αντιπροσωπεύει, είναι προσωπική.

*0 χ. *Α. Καραντώνης

(.. . )  Μά τό θέμα μας, σήμερα, δέν εί
ναι ό ολοκληρωτισμός αυτός καθ’ αυτόν. 
Τό  θέμα μας είναι οί άπροσδόκητες δια
μαρτυρίες πού κάμαν "Ελληνες όλσκληρω
τικοί διανοούμενοι γιά  νά «καυτηριάσουν» 
τάχα τό πνευματικά ανελεύθερο τής βάρ
βαρης απόφασης τού Ρωσικού Δικαστη
ρίου.

(Ήμερα, 8 Μαρτίου)

Έδώ  άλλη εξήγηση: Ή  διαμαρτυρία καί 
ή θέση τών 'Ελλήνων διανοουμένων δέν είναι 
κατά λάθος, είναι όμως «τάχα», δηλαδή ψεύ
τικη, κόλπο. Οί άριστεροί διανοούμενοι, λέει 
παρακάτω, «ή κάνουν θέατρο τύπου Ρωσικού 
ή είναι άπλοϊκοί άνθρωποι». ’Αλλά δέν άφή- 
νει γιά  πολύ στήν αμφιβολία τούς άν άγνω
στες του:

Γιά τήν κοελή τους πίστι, θά θέλαμε 
νά δεχτούμε τό δεύτερο. Μά είναι λιγάκι 
δύσκολο νά φανταστούμε τόση άπλοϊκό- 
τητα καί τόση έλλειψι κοαανόησης σέ άν- 
θρώπους μορφωμένους καί πνευματικούς, 
πού μάλιστα κιόλας μερικοί άπ’ αυτούς 
έχουν ξεχωρίσει γιά  τήν έπίδοσί τους στα



γράμματα καί στις τέχνες. ΕΤναι δυνατο 
ττατέ δλοι atrroi νά μην ξέρουν τί σή- 
μαινε άπό καταβολής Μάρξ «κομμουνι
στική πραγματικότητα»;

Kai άφου μάς λέει τί έστί κομμουνιστική 
πραγματικότητα —  «οστό καταβολής Μάρξ» 
μάλιστα! —  συμπεραίνει ό κ. Κοεραντώνης:

ΓΓ  οα/τους τους λόγους/ βρίσκουμε ή 
άβάσιμη καί ανόητη, ή ψεύτικη καί υπο
κριτική τη διαμαρτυρία τών ανθρώπων 
αυτών...

Μεταξύ άβασι μότητας, ανοησίας, άψέλειας 
καί ψευτιάς, θεατρινίστικου κόλπου, υποκρι
σίας, κειμένεται ή κρίση τού κ. Καραντώνη 
γιά  τη στάση τών 'Ελλήνων 6iccvooup0vcov, 
κλίνοντας καθαρά στο δεύτερο, στην εκδοχή 
τής υποκρισίας.

Ώ ς  τώρα λοιπόν έχουμε: λάθος —  άφέ- 
λεια —  υποκρισία. Φτάνει νά μην ήταν πρα
γματική, ειλικρινής, συνεπής μέ τις άριστε- 
ρες ιδέες ή στάση τών αριστερών διανοου
μένων, που έκανε τόν κ. Καραντώνη νά «χά
ρε!» κι αυτός, άλλά μόνο «γ ιά  λίγα  δευτερό
λεπτα» (μετά τα κατάλαβε δ λ α !). Καί ή ά
ποψη του Άραγχόν είναι «ωραία πλάνη, ό
μως πλάνη». Καί ούτε ό Άραγχόν, ούτε «πο
λύ περισσότερο στη δική μας περίπτωση» 
(τών Ελλήνων αριστερών διανοουμένων « δ ε ν  
ε ί ν α ι  σ ε  θ έ σ ι  ν ά  έ γ γ υ η θ ο ύ ν  
τ ά  ι δ α ν ι κ ά  τ ο υ ς » ,  (δική μας ή 
υπογράμμιση). ’Εδώ είναι ό κόμπος: Δεν 
υπάρχει εγγύηση γιά  τά αριστερά ιδανικά. 
Αληθινός τρόμος κοτέχει την πνευματική δε
ξιά μπροστά στήν εγγύηση πού δίνουν κόμ- 
ματα καί διανοούμενοι τής αριστερός σ' όλο 
τον κόσμο γιά  τήν πνευματική έλειθερία. Καί 
ό κ. Καραντώνης —  αποκαλυπτικότατος απ’ 
αυτή τήν άποψη —  καταλήγει με μιά πολύ 
συγχυσμένη κραυγή: Δ ε  θ ά  τ ο ύ ς  π ι 
σ τ έ ψ ο υ μ ε  π ο τ έ . . .

Κ ι ένας άλλος φόβος —  σχετι κός —  κατέ
χει τήν πνευματική δεξιά, καί προδίδεται α
δεξιότατα: Ή  φυσική οα/μμαχία τών δυνά
μεων τής δημοκρατίας, στό πολιτικό καί το 
πνευματικό επίπεδο. Ό  κ. Καραντώνης θεω
ρεί τήν «ομάδα συγγραφέων καί καλλιτεχνών» 
που υπογράφουν τή διαμαρτυρία ώς

μιά ακόμα μικρογραφία του «ένιαίου Λα ϊ
κού Μετώπου».

*0 κ. Θ. Π απακω νσταντίνου

Καί ό κ. Θ. Παπακωνστοτντίνου (Μεσημ
βρινή, 19 Φεβρουάριου) προειδοποιεί όσους 
«τρέφουν αυταπάτας, δεχόμενοι τούς κομμου- 
νιστάς, υπό οίανδήποτε μεταμφίεσιν, ώς συμ- 
μαχητάς υπέρ τής δημοκρατίας» νά έχουν 
στο νου τους «δύο ώμάς ομολογίας τών κομ
μουνιστικών προθέσεων, όφειλομένας εις τόν 
Λένιν». Ή  πρώτη «όμαλογία» λέει ότι οΐ κομ
μουνιστές δέ θ’ άρκεστουν στην άστική δη
μοκρατία καί ότι στήν προλεταριακή δημο
κρατία θά έμποδιστούν μέ κάθε τρόπο καί 
θά τσακιστούν οι εκμεταλλευτές (ώ μότηταί)

Ή  έννοια τής δεύτερης όμολογίας εΐναι ότι άν 
ό Λένιν ζητάει τήν υπερψήφιση του Ε ρ γ α 
τικού Χέντερσον, αύτό δέ σημαίνει ότι έγινε 
οπαδός του Χέντερσον άλλά ότι κάνει πολι
τικό έλιγμό. (ομολογία !) Ά ς  άφήσουμε το 
ότι μέ τον εντιμότατο τρόπο τής άπόσπασης 
ξεμοναχιασμένων προτάσεων μπορε! θαυμάσια 
νά βγεΐ λ.χ. καί ό Χριστός μαχαιροβγάλ
της... j

Έκτος απ’ αυτές τις τρομερές αποκαλύ
ψεις, ό κ. Παπακωνσταντίνου κάνει ό,τι μπο
ρεί γιά νά μειώσει τή σημασία τής θέσης τής 
ελληνικής αριστερός καί τών διανοουμένων 
της. Πρώτον βεβαιώνει μ* όλο του το σο
βαρό ότι «ένας έκ τών έπισήμων θεωρητι
κών» τής Ε Δ Α  (ό κ. Παν. Ίμβριώτης) στή συ
νέντευξή του «υπεστήριξεν ότι καλώς έδιώ- 
χθησαν οί δύο συγγραφείς, άλλ’ ότι “ δέ μπο
ρε! νά κατανοήσει τή διαδικασία πού άκο- 
λοιθήθηκε στη Σοβιετική Ένω ση απέναντι 
στό ειδικό αύτό θέμα” ».

Θαυμάστε πνευμοτπκή εντιμότητα: Ό  κ.
Ιμβριώτης λέει, αμέσως μετά τήν πρόταση 

πού μνημονεύει ό κ. Παπακωνσταντίνου: «Π ι
στεύουμε ότι θά ταν ένδεδειγμένη μιά δια
φορετική αντιμετώπιση αντί τής δικαστικής 
οδού καί τής βαριάς καταδίκης». Τ ί  σχέση 
έχει αύτό μέ τό: «καλώς έδιώχθησαν»; Καί 
τί σχέση έχει τό δήθεν «καλώς έδιώχθησαν» 
μέ τή διακήρυξη τού κ. Ίμβριώτη: «Καί επε
ξεργαζόμαστε έτσι έμπρακτα τήν έδρα ίωση 
τής πνευματικής ελευθερίας στήν οώριοα/ή 'Ε λ
λάδα τής Εθνικής Δημοκρατικής 'Αλλαγής, 
όπου τά πνευματικά ζητήματα θ’ αντιμετω
πίζονται έξω άπό καταναγκασμούς»;

Ή  διαστρέβλωση καί τό ανέντιμο ψεύδος 
λοιπόν παραμένει τό κύριο όπλο τής πνευ
ματικής δεξιάς.

Δεύτερον, ό κ. Παπαχωνσταντίνου, προδί- 
δοντας τήν έμπάθεια καί τήν ταραχή τής δε
ξιάς όχι μπροστά στήν ανελευθερία, άλλά 
μπροστά στήν έλειθερία Τσα-Τσα, επιστρα
τεύει μαζί μέ τό ενσυνείδητο ψεύδος (πού 
συλλαμβάνεται έπ' αύτοφόρω όπως είδαμε) 
τήν ύβρη, τήν υποτίμηση τής πνευματικής α
ξίας τού άντιπάλου. Οί 22 διανοούμενοι καί 
καλλιτέχνες εΐναι... «περιορισμένης κυκλοφο-( 
ρίας οί περισσότεροι». Και ό εύρείας κυκλο
φορίας κ. Παπακωνσταντίνου, άντιφάσκόντας 
τραγελαφικά μέ όσα ψευδέστατα βεβαιώνει 
λίγες γραμμές παραπάνω καί λίγες παρα
κάτω, περί επιδοκιμασίας τής καταδίκης καί 
περί «μετεμφιέσεως» τών κομμουνιστών, άττο· 
φαίνεται, πάλι όμως υβριστικά: «Καί αί δύο 
αύταί χειρσνομίαι εΐναι κυριολεκτικώς επανα
στατικοί διά τήν έμετικώς δουλόφρονα ιστο
ρίαν τής έλληνικής Αριστερός “ ίντελλιγκέν- 
τσ ια ς ’ς. Εΐναι τόση ή ταραχή τού άρθρογρά- 
φου καί ή υβριστική του μανία, ώστε μσζ* 
μέ τήν αλήθεια, μαζί μέ τις άμέσως προη
γούμενες καί τις άμέσως έπόμενες δικές ToU 
διαβεβαιώσεις, κακοποιεί καί τή γλώσσα. Για
τί, βέβαα, ή ιστορία δέν εΐναι ποτέ... δούλο' 
φρων ούτε ελευθερόφρων. (Καί ό κ. Παπακων
σταντίνου ξέρει γράμματα).



’Αλλά ο! ύβρεις του κ. Παπακωνστοτντίνου 
είναι μετροεττείς σε σύγκριση με το υβρεο
λόγιο τής διευθύντριάς του και τού συγκρο
τήματος γενικά.

Μή θυμώνεις, Ο ίμ ο γένη ...

Τό χρονογράφημα τής κ. Ε. ττού άναφέ- 
ραμε παραπάνω, είναι ένα πρωτοσέλιδο μα
καρόνι κάπου μισό μέτρο, Οπου οι σύμπαν- 
τες άριστεροί, κυρίως αυτοί πού διαμαρτυρή- 
6ηκαν, χαραχτηρίζονται «δούλοι»! Ή  λέξη 
επαναλαμβάνεται 22 φορές! Τέτοια γλωσσι
κή εμπλοκή, εΤναι γνωστό δτι συμβαίνει μόνο 
σε καταστάσεις υστερικού θυμού. Νά ένα 
δείγμα τής γλώσσας τής εύγενεστάτης δέ
σποινας τής οδού Σωκράτους:

« ‘Εκατομμύρια εκατομμυρίων δούλοι κατοι
κούν στον πλανήτη...» Ό  πληθυσμός τής γής 
σνήλθε σέ... τρισεκατομμύρια! Καί είναι Ο
λοι δούλοι, έκτος άπό την «άριστοκρατία των 
ελευθέρων άνθρώπων». ΕΤναι δέ προφανώς «ά - 
ριστοκροττία» ή άφεντιά της, ή οώλική παρέα 
της καί όσοι δέχονται την έλέφ Θεού εξουσία 
τους, όσοι δέχονται την οικουμενική έξουσία 
των 'Αμερικανών νεοβαρβάρων καί τού... εκ
πολιτιστικού Ν Α Τ Ο ! Ιδιαίτερα δούλοι είναι 
εκείνοι πού έδοσαν καί δίνουν τό αίμα τους 
καί τά αγαθά τής φρονιμάδας για  την ελευ
θερία:

Δούλοι, κύριοι καί κυρίες, σύντροφοι 
καί συντρόφισσες καί νέοι καί δεσποινί
δες (.. .)  δούλοι οί δημοσιογράφοι, δούλοι 
οί συγγραφείς, δούλοι οΐ συνθέται, δούλοι 
οί πολιτικοί, δούλοι οί πνευματικοί «ήγέ- 
ται», δούλοι όλοι...

Καί μόνο «κορίτζι πολλά έλεύθερο καί πο
ντικό», (έκφραση άπό τό «"Ερωτος αποτε
λέσματα», 1797) ή κ. ‘Ελενίτζα! Καί πολ- 

θυμωμένο, συγχυσμένο, άναμαλλιασμένο, 
ετειδή οί αριστεροί διανοούμενοι καί τά άρι- 
^ερά κόμμοτα διακηρύσσουν την πνευματι
κή ελευθερία. ’Από τις αρετές τής δεξιάς 
ϋα(> ή καλή γλώσσα:

λέει κι ένα φαναριώτικο στιχάκι για 
καλή συμπεριφορά, τήν εύγενικιά γλώσσα.

μια νέα άρετή. πολίτικα τήν λέγουν

Σίγουρα όμως ό θυμός τής δεξιάς άριστο- 
*Ρ°ΓΓισσας είναι αντιπροσωπευτικός: Άντιπρο- 
0χ°ΤΓ£ύει γνήσια τή σύγχυση φρενών τής πνευ- 
**™<ής δεξιάς. Τό  συγκρότημά της διέπρε- 

στό υβρεολόγιο όσο λίγες φορές, έφαγε 
, χό άλλο δεξιό συγκρότημα. Σέ χολερικό 

^Χολιο τής «Καθημερινής» —  πού πήρε τήν 
^οντηαη οτό προηγούμενο τεύχος τής Ε .Τ .

εκανε σοτχλό πνεύμα μέ τό όνομα ένός 
W  άπό τούς 22, πού δέν είναι «παγκο- 

ΐ̂ ια>ς γνωστός»! (όπως ό κ. Δοδόπουλός 
Ή’-Χ·) Καί ό κ. Άμύντας Ποσταβασιλείου 

τζ τά εκανε κυριολεκτικώς θάλασσα. Αφού 
^*°Τα τροκάλεσε, πήρε όρκο, στοιχημάτισε 

1 ί:οι̂  πνευματικοί άνθρωποι τής άκρας ά- 
εΡβς δεν θα λάβουν θέση καί δέν θα έκ-

φράσουν τήν παραμικρότερη γνώμη» (Καθη
μερινή, 15 Φεβρουάριου), αφού απευθύνθηκε 
ονομαστικά, μεταξύ άλλων καί στον κ. Ί μ -  
βριώτη, ύστερα, άντί νά κατοστιεΐ τή γλώσσα 
του —  πού θά ήταν τουλάχιστο κάτι έντιμο 
—  ξανάπιασε τό άγαπημένο του υβρεολόγιο. 

Εφθέγγετο ό κ. Άμύντας:

..."Ας προσέξουν: τό ουσιώδες (.. .)  δέν 
είναι νά πάρουν μιά θέση άντίθετη στά 
συμφέροντα τού ιδεολογικού κόσμου όπου 
άνήκουν, αλλά νά έκφράσουν μέσα στό 
άπλετο φως τού δημόσιου βήματος, τήν 
ό π ο ι α  π ε π ο ί θ η σ η  νομίζουν ότι 
έχουν δικαίωμα νά έκφράσουν ( . . . )  Στήν 
προκειμένη περίπτωση, τό νά πάρουν, ά- 
πλώς, θέση, είναι άπόδειξις μιάς συνέ
πειας, άφού θά κοτταδειχθή ό οργανικός 
χαρακτήρας τής στρατεύσεως, ότι δέν εί
ναι κάτι τυχαίο, κάτι τό καιροσχοπικό, 
άλλ’ ότι, αντίθετα, είναι τό μόνο στα
θερό σημείο, πού αξιώνει τήν κατανόηση, 
άνεξάρτητα άπό ό,τιδήποτε άλλο ( . . . )  εί
μαστε άπαρχής πεπεισμένοι ότι κοενεΐς 
άπό τούς πνευματικούς ανθρώπους τής 
κομμουνιστικής κουλτούροτς δέν θά τολ- 
μήση νά έκφράση απερίφραστα τή γνώ
μη του (.. .)

Οί άριστεροί διανοούμενοι έκαναν κάτι πο
λύ περισσότερο άπ! αυτό πού άπέκλειε ή 
πεποίθηση τού κ. Άμύντα καί, φυσικά, όχι 
γιατί προκαλούσε ό προκατειλημμένος κ. Ά 
μύντας. Καί τότε, ό κ. Άμύντας πού θεω
ρούσε «τήν σιωπή ώς φυγομαχία καί τήν έλ
λειψη ενεργού συμμετοχής ώς ύποταγή» μί
λησε πάλι. Καί μίλησε περί... κνούτου. Μί
λησε περί «πνευματικών νάνων» καί περί «του 
παραλογισμού καί τής ατιμίας» τής άριστε- 
ράς! Αυτό θά πεί τιμιότητα καί ήθος! Βέ
βαια, έκανε 22 μέρες νά συνέλθει ό κ. Ά 
μύντας, άρπαξε σά σανίδα σωτηρίας ένα 
άρθρο στελέχους τής Ε Δ Α  στήν «Α υγή» πού 
σχολίαζε καί έκρινε τή διαμαρτυρία τών 22, 
όχι μόνο χωρίς νά αναιρεί τήν επίσημη θέση 
τής Ε Δ Α  (πού διατυπώθηκε μέ τή συνέντευ
ξη Ίμβριώ τη) άλλά έπιβεβαιώνοντάς την. Κα
τά τό «έλεύθερο» όμως πνεύμα τού κ. Ποπτα- 
βασιλείου καί τών όμοιων του, ή Ε Δ Α  δέν 
έχει δικαίωμα νά κρίνει ούτε διατυπώσεις 
τών διανοουμένων -  μελών της. Ό  λόγος τής 
Ε Δ Α  είναι τό «κνούτο». Κάτι θά ξέρει άπ’ 
αύτό τό όργανο πειθούς ό κ. έπιφυλλιδογρά- 
φος.

Προσέξτε όμως τή διαφορά τής γλώσσοτς, 
έδώ είναι —  τό ξ<χναλέμε —  ό κόμπος τού 
ζητήματος, Προσεχτικά, νηφάλια, μέ πρόκλη
ση άλλά σέ συγκροτημένη γλώσσα μιλούσε 
ό κ. ΠοτΓτχχβασιλείου πριν πάρει θέση ή άρι- 
στερά άπέναντι στήν καταδίκη τών δυο συγ
γραφέων, τότε δηλαδή πού ή άγανάχτησή του 
θά ήταν άν όχι δικαιολογημένη πάντως συ
νεπής μέ τϊς άπόψεις του. Αντίθετα, μετά 
τή θέση τής άριστεράς άφηνίασε ό κ. Παπα- 
βασιλείου, ξεπέρασε σέ υβρεολόγιο άκόμα 
καί τή διευθύντριά του.



"Ετσι, αύτοαποκαλύπτεται βλακωδέστατα ή 
πνευματική δεξιά. "Ετσι συλλαμβάνεται τι 
είναι έκεΐνο πού την έρεθίζει: δχι ή πνευμα
τική ανελευθερία (άν και δσο υπάρχει) σ' 
ένα σοσιαλιστικό καθεστώς. Κάτι τέτοιο τής 
είναι θειο δώρο, χαριεντίζεται, χαμογελάει, 
τρίβει τήν κοιλιά της άπό ήδονή. Ά λ λ ά  τήν 
ερεθίζει σέ σημείο παροξυσμού ή πνευματική 
έλευθερία, ή υπεράσπισή της άπό τους άρι- 
στερούς, ή «έγγύηση των ιδανικών τους».

«Δε θα τούς πιστέψουμε π ο τέ!» —  θεατρι
νισμός —  υποκρισία —  άφέλεια —  κόλπο —  
λαϊκό μέτωπο —  «θά τήν άτταρνηθοΰν».

Πλήρης σύγχυση.

Καί ή άρχιαποστάπσσα «Ελευθερία», ψυ
χραιμότερη αυτή άλλα το ίδιο κακόπιστα, 
άρπαξε κι αυτή τό άρθρο τού Η. Καρά στην 
«Α υγή» για  νά βεβαιώσει διαστρεβλωτικότα- 
τα: «ή ήγεσία τής άριστεράς άπεδοκίμασε 
τήν διαμαρτυρίαν καί έπεδοκίμασε κατ’ ου- 
aiocv τήν καταδίκην τών δυο Ρώσων συγγρα
φέων». (Έλευθερία, 25 Φεβρουάριου). Ή  λο
γική τής «Ελευθερίας» είναι πραγματικά ό- 
λοκληρωτική: ’Αφού ή Ε Δ Α  διαφωνεί μέ τον 
τρόπο διαμαρτυρίας τών 22, άρα ή Ε Δ Α  εί
ναι ολοκληρωτική, σταλινική. Για νά μήν ή
ταν, δηλαδή, θά έπρεπε άναγκαστικά νά 
συμφωνεί, νά μήν έχει δικαίωμα νά διαφωνή
σει ! Βέβαια, ή «Έλειθερία  προσπαθεί νά 
ένισχυσει αυτό τό συλλογισμό πού είναι θνη
σιμαίος, κάνοντας μιά πονηρούτσικη έγχεί- 
ριση στο κείμενο τής Ε Δ Α . Αέει τό άρθρο 
που εκφράζει τις άπόψεις τής Ε .Ε . τής Ε Δ Α : 
«Ε μ ε ίς  δε συμφωνούμε όχι μόνο στηριζόμε- 
νοι στή γενικά σωστή αντίληψη ότι οί διαφο
ρές πού ανακύπτουν άνάμεσά μας δεν μπο
ρούν νά επιλύονται μέ τέτοιες μέθοδες...» Ή  
«Έλευθερία» αποσπά μόνο τήν έξαρτημένη 
φράση (έχει αδυναμία στις εξαρτήσεις, φαί
νεται) άπό τό «ότι» καί κάτω. Καί παρα
λείπει τήν κύρια φράση πού τό ρήμα της 
είναι « έ μ ε ΐ ς  δέ  σ υ μ φ ω ν ο ύ μ ε » .  Δέν 
άρκεϊται μάλιστα ή «Ελευθερία» σ ’ αύτή 
τήν έγχείριση κοττά τήν όποια άποκόπτεται 
ή κεφαλή χάριν τών ποδών, αλλά άντικαθι
στά τήν κεφαλή μέ μιά πλαστική, δικής της 
κατασκευής: «Τούς πληροφορεί (ή Ε Δ Α  τούς 
22) ότι δέν έδικαιούντο νά έκφράσουν δημο
σία γνώμην άντίθετόν προς τήν έπίσημσν θε- 
σιν τού κόμματος». Γιατί δέν κάνει όμως τόν 
κόπο νά ντοκουμεντάρει αυτή τή διαπίστωση, 
πού θά ήταν γερό επιχείρημα στά χέρια της; 
Γ  ιατί δέ μπορεί. Γ  ιατί πρώτον, τό ίδιο οα-πό 
κείμενο δέ λέει ποιθενά «δέν έδικαιούντο». 
Καί δεύτερο γιατί δέ μιλάει γιά  διαφωνία 
στή θέση τού κόμματος, άντίθετα λέει, ότι 
βασική διαφωνία δέν υπήρξε. Διαφωνεί μόνο 
στο χειρισμό, καθ' δ έχει δικαίωμα, όχι μόνο 
ή Ε Δ Α , άλλά ό πάσα ένας. Ή  πολιτική μέ
θοδος καί ήθική πού πιστεύει ή «Έλειθερίοα» 
όμως είναι άλλη, όπως αποδείχνει ή πολι
τική μας πραγματικότητα: συμφωνώ σε μιά 
πολιτική (στήν πολιτική Πσπανδρέου π .χ .) 
άλλά γίνομαι αντιπολίτευση... έκ τών υστέ
ρων, τή μιά μέρα φτύνω τήν άποστασία καί τήν

άλλη γίνομαι άρχιαποστάτης, γιατί... είδα τό 
φώς ατό Συμβούλιο τού Στέμματος! Ή  δια
φορά γνώμης, ή διαφωνία σε κάποιο ή σέ 
κάποια ζητήματα καί ή διατήρηση τής ένό- 
τητας έπειδή υπάρχει βουνό συμφωνίας στά 
κεφαλαιώδη, στά μεγάλα καί γενικά, δεν εί
ναι δημοκρατία καί έλευθερία, άλλά δημο
κρατία καί έλευθερία είναι μιά γνώμη, μόνο 
αυτή: ή ή γνώμη σου ή ή γνώμη μου. Και 
κάτι άκόμα: συμφωνώ υποκριτικά ή διαφωνώ 
ύποκιρτικότερα (καί μάλιστα άτιιμα, έκ τών υ
στέρων καί άφού σέ γκρέμισα άπό τήν έξου· 
σ ία ).

Φ ροντιστήριο δικτατορίας καί μάθημα 
έλευθερίας

Τό  έτερο μεγάλο δεξιό συγκρότημα πήρε 
κάπως διαφορετική θέση απέναντι στο ζή
τημα, δηλαδή θέλησε νά τό άντιμετωπίσει 
συνολικά, μέ άρθρο του κ. Σάββα Κωνσταβ* 
τόπουλου ( Απογευματινή 26 Φεβρουάριου). 
Ό  άρθρογράφος θέλει νά συζητήσει, λέει, 
άν «υπάρχει ή δέν υπάρχει πνευματική έλευ
θερία εις την Ρωσίαν». Ή  Ε Δ Α , λέει, καί ό κ. 
Ίμβριώτης «προσπαθούν νά μετατοπίσουν το 
θέμα, όμιλούντες περί... Βιετνάμ, άντικομμου 
νιστικής ύστερίας καί άλλα παρόμοια». Αλλα 
στο ίδιο άρθρο, λίγο παραπάνω δημοσιεύει 
τήν άποψη τής Ε Δ Α  (συνέντευξη Ί  μβριώτη) 
Θέλει όμως ν’ απομονωθεί ή έλευθερία ή ή 
άνελειΛερία στή Μόσχα: « Τ ί  συμβαίνει είς 
τον Δυτικόν Κόσμον είναι άλλη ύπόθεσις, την 
οποίαν βεβαίως δεχόμεθα νά συζητήσωμεν, 
άλλά εις άλλην περί στάσιν». Τ α  λέει αυτά ο 
κ. Κωνσταντόπουλος καί τό συγκρότημα, πού 
άπειρες φορές, σέ κάθε περίπτωση— κσ> 
τελευταία μέ τη μουσική λογοκρισία τού ΕΙΡ 
—  άντιπαραθετουν στις διαμαρτυρίες τής ΕΔλ 
ώς μοναδικό επιχείρημα τό... τί συμβαίνω 
καί, προπαντός, τί συνέβαινε στη Σοβιετική 
"Ενωση επί Στάλιν! Πέρα όμως άπό την 
άνακολουθία αυτή, ή αφαίρεση πού ζητάει 4 
κ. Κ ωνσταντόπουλος είναι αδιανόητη. Τό  ζπ· 
τη μα τής έλευθερίας, σέ κάποια περιωπή, μττο· 
ρεϊ νά συζητηθεί σέ οικουμενική κλίμακά 
είναι κάτι αυτονόητο σχεδόν. Αλλωστε 
στο συγκεκριμένο ζήτημα, τό καπηγορητήΡ*? 
τής σοβιετικής δικαιοσύνης περιλαμβάνει Μ,α 
καί μόνη κατηγορία: άντισσβιετική προίτο-
γάνδα στο εξωτερικό, πού όφελεί τούς ε; 
χθρούς τής Σοβιετικής "Ενωσης, τόν 
πόλεμο.
'Αλλά σ' αύτό τό άρθρο του, ό κ. Κ6*1* 
σταντόπουλος ρίχνει άλλου τό βάρος, <yrr°c" 
ολόκληρη ή δεξιά «Ιδεολογική» επίθεση: 
έλληνική αριστερά καί ατούς αριστερούς 
νοούμενους. Μέ πονηριά, πού μυρίζει 
στα καί προβοκατορική πρόθεση, τό 
άπό τόν τίτλο του, καλεί τούς διανοούμενέ*, 
τής άριστεράς «να μη μείνουν στη ^έση^ 
δρόμου» καί τονίζει, στο ψητό, ότι «οί 
μαρτυρηθέντες αριστεροί διανοούμενοι
χρέος νά όλοκληρώσουν την σχέψιν τους*· λ 
μ Or/ΛΛι/ν Trvi ι KArrr\P Α'Λΐίϊ Ι̂οπεύουν στη θεωρία τού Μάρξ. «ΔιαΤί 
τήν έφαρμόζουν είς οευτά τά φαινόμενο



σοβιετικής πραγμάτικότητος;» (τά όποΐα ά- 
παριθμεί —  7 τόν αριθμόν —  οστό καταβο
λής σοσιαλιστικού κινήματος μέχρι δίκη των 
δύο σοβιετικών συγγραφέων). 'Αλλά, κ. Κων- 
σταντόπουλε, τί άλλο κάνουν οί αριστεροί 
διανοούμενοι καί τα αριστερά κόμματα στην 
συγκεκριμένη ττερίτττωση; Ή  κρτιική τους, 
ή διαφωνία τους, άκριβώς στηρίζεται στον 
ούμανισμό τής μαρξιστικής θεωρίας, στην 
ικανότητα τής μεθόδου της, στά κολοσσιαία 
επιχειρήματα πού έξασφαλίζει αυτή ή μέ
θοδος κι αυτός ό ούμανισμός καί πού δεν 
έχουν ανάγκη από τη χρήση τής δύναμης 
τής κρατικής έξουσίας γιά νά πείσουν το 
λαό, τον κόσμο. Καί βέβαια, δε θά μείνουν 
στη μέση τού δρόμου, άλλα καί τα ιδανικά 
τους θά έγγυηθούν καί τά ιδανικά τους θά τά 
πραγματώσουν. Γ Γ αυτό νά μην έχετε την 
παραμικρή άμψιβολία. ’Αλλά  μαθήματα άπό 
σάς, κ. Κωνσταντόπουλε, μαθήματα άνθρωπι- 
σμού, συνέπειας καί ελευθερίας, δε θά πά
ρουν βέβαια, δε θά τά πάρουν ούτε άπό τη 
μαύρη σα~> πολιτική, άπό το σκοταδισμό σας, 
άπό τη θεωρία σας τού μίσους, τού πολέ
μου, της ήσυχης καί άδιατάραχτης εκμετάλ
λευσης τών πολλών άπό τούς λίγους, ούτε 
άπό τό «φροντιστήριο δικτατορίας» πού κά
νατε στό Χίλτον, όπου υπαγορεύσατε τούς 
δρους σας στη δημοκρατία: νά γίνει οίκειο- 
θελώς δικτατορία, μιά πού διαφορετικά δεν 
την άποτολμάτε τη δικτοπτορία.

Ή  διαστρέβλωση της διαστρέβλωσης

Λ ίγα  λόγια για  την περιβόητη διαστρέ
βλωση προς άντίπαλους καί φίλους δέ θά 
ήταν περιττά. Γιατί ή διαστρέβλωση, δυστυ
χώς, διαστρεβλώνεται καί μάλιστα μερικές 
φορές... καλόπιστα. ’Εδώ είναι τό ζήτημα, 
άκριδώς. Ή  διαστρέβλωση, βλέπετε, δεν εί
ναι κατ’ ανάγκη έμπρόθετη. Μπορεί μιά γνώ- 
ΜΠ —  ασφαλώς όχι σωστή —  νά άποτελεΐ έξ 
Αντικειμένου διαστρέβλωση τής πραγματικό
τητας καί δέ θά μπορούσε τίποτ* άλλο νά 
εννοεί ή περικοπή τής διαμαρτυρίας πού 
λέει: «"Εχουμε την πεποίθηση ότι ή έλεύ-
θερη εκδήλωση τής γνώμης, άκόμα κι άν αυτή 
Αποτελεί διαστρέβλωση τής πράγματι κστη- 
τ<*ς, είναι δικαίωμα στοιχειώδες» κτλ. Τό 
Υποκείμενο τού ρημοττος ε Τ ν α ι είναι ή 
Ε λ ε ύ θ ε ρ η  ε κ δ ή λ ω σ η  τ ή ς  γ ν ώ -  
Μ η ς καί όχι ή διαστρέβλωση. Ή  διατύπω- 
Ό1\: «άκόμα κι άν αυτή αποτελεί διαστρέ- 
δλοχτη» είναι όλοφάνερο ότι έννοεΐ «άν έξ 

. 0cvrr«<ei μενού αποτελεί διαστρέβλωση». Διαφο
ρετικά δέ θά μιλούσε γιά  «γνώμη», λέξη πού 
ταράγεται άπό τό «γνωρίζω». Καί είναι έπί- 

φανερό ότι ή διατύπωση αυτή σκοπό έχε» 
να σημάνει τή μή άρμοδιότητα της έξουσίας 

νά χαρ<χχτηρίζει τή γνώμη ως κακόβουλη 
^Ρόθεση καί πολύ περισσότερο ώς έγκλη- 
Ροπτική πράξη. Τή  μή άρμοδιότητα τής έξου- 

νά άσκεΐται έναντι ον τής μή σωστής 
γνώμης. Όσηδήποτε καλή θέληση είναι άδύ- 
Vqt° νά αναιρέσει αυτό τό νόημα τής διατύ

πωσης τής διαμαρτυρίας. Καί ή διευκρίνιση 
δέ γίνεται κυρίως γιά τούς εμπαθείς, σοφι
στές φωνασχούς, άλλά γιά  τούς καλοπροαί
ρετους πού παρεξήγησαν τό νόημα.

Ο ί ιδέες τους γιά  τη ν έλευθερία

Ή  ιδεολογική δεξιά που ολοφύρεται καί 
σεληνιάζεται γιά  τήν πνευματική ελευθερία, 
γιά τήν έλευθερία, έχει ωστόσο τις δικές της 
ιδέες περί ελευθερίας, πνευματικής, έθνικής 
καί κάθε είδους. Ό χ ι, δέ θά μιλήσουμε γιά 
τήν πράξη, στήν περίσταση π.χ. πού ή πα
τρίδα μας βρέθηκε υπόδουλη σε τρεις κατα
χτητές, ούτε στο Εικοσιένα, ούτε στή μετα
πολεμική ‘Ελλάδα. Αυτά είναι πασίγνωστα 
καί ουσιαστικά κάνουν περιττή τή συζήτηση, 
τά λόγια. Αλλά ώς έκ περισσού, μέ τήν ευ
καιρία, θά δανειστούμε άπό τούς άρμοδιότε- 
ρους εκπροσώπους τής πνευματικής καί πολι
τικής δεξιάς, τούς πανεπιστημιακούς καί Ακα
δημαϊκούς της πού είναι καί πολιτικοί ηγέ
τες, μερικές διαφώτισηκότοττες δικές τους δια
τυπώσεις.

Νά τί είναι έλευθερία κατά τον κ. Κων
σταντίνο Τσάτσο:

Καί οί τρεις έλευθερίες (οικονομική, 
πολιτική, πνευματική) καί άκόμα καί ά- 
ναρίθμητες έλευθερίες πού συγκεφαλαιώ
νονται σ ’ αυτές τις τρεις, δέν είναι ή 
έλευθερία.

Τ ί  είναι λοιπόν έλευθερία; Τό  λέει παρα
κάτω:

είναι ή απόλυτη ιδέα προς τήν οποία μο
νάχα κινείται ό ιστορικός άνθρωπος.

( ‘Ελληνική Πορεία, σελ. 143)

"Αν αυτά αφήνουν αμφιβολίες γιά  τή με
τατροπή τής έλειΛερίας σέ φάντασμα, σε άλ
λη περίσταση ό κ. Κ. Τσάτσος έγινε πολύ 
πιο συγκεκριμένος, όταν στον παρθενικό του 
λόγο στήν ’Ακαδημία μίλησε περί «βασιλικών 
άνδρών»:

Ό  δέ πράττων, ιδία  ό βασιλικός άνηρ, 
άκόμη καί έν έπιγνώσει τής άνεπαρκείας 
τής γνωσεώς του καί κατ’ άκολουθίαν καί 
τής ασφαλείας τής κρίσεώς του, οφείλει 
ν’ άποφασίση (.. .)  ό βασιλικός άνηρ πα- 
τεί έπί στερεού εδάφους, τότε μόνο δυ
νατά ι, ίσχυρός έν τή γυμνότητί του, νά 
διεκδίκηση τον αλαμπή κότινον του με
γίστου, άλλ’ ουδέποτε τελεί ωμένου άθλή- 
μοπτος.

Καί άκόμα πιο συγκεκριμένα:

Υπάρχου/ άντινομίαι μεταξύ τού δι
καίου τών πολιτών καί τής άρχής τής 
δικαιοσύνης.

Καί μέχρι όρίου άστυνομικου συγκεκρι
μένα:



Ή  πολιτεία ( . . . )  όχι μόνο μέ την ιδέα 
της δικαιοσύνης ένδέχεται νά συγκρου- 
σθή, άλλα καί μέ άπάσας τάς άλλας α
ξίας.

Μοναδική λύση άπό τό νεοπλατωνικό κ. 
Τσάτσο προτείνεται ή έξουσία των βασιλι
κών άνδρών να άποφασίζουν (όχι καν όντας 
οι σοφότατοι, κατά τον Πλάτωνα), άλλα έ
στω και ξέροντας ότι ή γνώση τους είναι 
λειψή καί ή κρίση τους ίσως έσφαλμένη). 
"Ολοι οι άλλοι, ό λαός, θά είναι τό κοπάδι, 
διότι «ό λαός δεν μπορεΤ νά κινηθεί στο χώρο 
τών ιδεών τού Πλάτωνος» (Ελληνική Πο
ρεία).

“Ίσω ς όμως, θά μπορούσε νά άντιτείνει έ
νας βασιλικός πνευματικός άνήρ, αυτά άνα- 
ψέρονται σέ μιά ιδανική Πολιτεία τού κ. 
Τσάτσου. "Ας άφήσουμε κατά μέρος ότι τις 
ιδέες αυτές τΐς είδαμε σέ πλήθος περιπτώ
σεων στήν ‘Ελλάδα, νά τϊς εφαρμόζει στήν 
πράξη ή δεξιά, προχθές άκόμη μέ τό βα
σιλικό πραξικόπημα. Πέρα άπ’ αυτό, ό ίδιος 
ό θεωρητικός κ. Τσάτσος μεταφράζει τίς ιδέες 
αυτές καί σέ πολιτική θεωρία, 6tocv π.χ. γ ί 
νεται απολογητής τού περιβόητου μεσαιωνι
κού άρθρου 7 τού καραμανλικού νόμου πού 
καταδίκαζε τήν πρόθεση. Καί ό ίδιος ό κ. 
Τσάτσος, στο βιβλίο του « ‘Ελληνική Πορείοο» 
εφαρμόζοντας τό «έλληνικό μέτρο» (απέναν
τι δηλαδή στήν ισοτιμία στις διεθνείς σχέ
σεις) λέει ότι τό «έλληνικό μέτρο» έπιβάλλει 
«νά αποχωρήσει άπό τούς δυο όποιος χρειά
ζεται λιγότερο εκείνη τη στιγμή στήν ίστο- 
ρ ία » ( ί )  Καί στή σελίδα 223 ξομολογιέται:

Υπάρχει όμως κάτι οδυνηρό σ’ αυτό 
τό μονότονο έργο πού συνίσταται στο νά 
δίνεις λόγο στον ξένο, περί του τί εΐ- 
( . . . )  Καί μ' αυτή τήν προσπάθεια πα
ραμορφώνεις τον έαυτό σου. Βιάζεις τή 
φύση σου καί άντΐ ένας καλός έλληνας 
γίνεσαι μέτριος άγγλοσάξων.

Είδατε τί κάνει τό έλληνικό μέτρο, τό α
φιλότιμο!

Σέ πολιτική θεωρία συγκεκριμένη, μετα
τρέπει καί ό κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος 
τίς ιδέες τής δεξιάς περί έλευθερίας, όχι 
μόνο έλευθερίας καί άνεξαρτησίας άτόμων 
άλλά καί έθνών. Στον «Εικοστό αιώνα» του, 
υποστηρίζοντας τήν άνάγχη τής ενότητας της 
Ευρώπης (τής δυτικής, βέβαια, ώς αντιπά
λου τής άνατολικής), παραδέχεται ραγιαδι- 
κότατα:

( . . . )  πολιτική έγγύηση καί έποπτεία 
θά πεΐ αναγκαστικά μείωση τής πολιτι
κής άνεξαρτησίας τών λαών ( . . . )  πού θά 
ναι συνυφασμένη μέ τή μεγαλύτερη πρω

τοβουλία τών μεγάλων δημοκρατιών, τών 
άγγλοσάξωνικών καί Ιδιαίτερα τών Η ΠΑ 
( . . . )  αυτό εΐναι τό νόημα καί ή έπιταγή 
τού αιώνα μας.

Οί ύπερεθν ι κ άφρονες καί ιππότες τής έλευ

θερίας είναι λοιπόν στήν πραγματικότητα 
πράκτορες τών ιδεών τού παναμερικανισμού, 
ίδεολόγοι τής εθνικής ύποτέλειας καί τού ρα
γιαδισμού, μέτριοι άγγλοσάξωνες... Δέν εί
ναι μόνο αυτό.

01 ιδέες τους γιά τον ανθρωπισμό, γιά  
τήν ελευθερία καί τήν πάλη τών ιδεών στο 
σύγχρονο κόσμο, εΐναι άπό τίς πιο άγροί- 
κες, τίς πιο ωμές καί άνθρωποφοτγικές στήν 
υπηρεσία τοΰ ψυχρού πολέμου. Κηρύσσουν 
τήν εξόντωση μέ τή βία όχι μόνο τού κοινω
νικού συστήματος πού δέν τούς άρέσει (πού 
δέν τούς συμφέρει) άλλά καί τών λαών πού 
ζούν μ’ αύτό τό κοινωνικό σύστημα.

Μιλώντας γιά  τή χρήση τής βίας ώς μέσου 
γιά τήν επίλυση τών διεθνών καί ιδεολογικών 
διαφορών, καί γιά τή χρήση τής άτομικής 
βόμβας, ό κ. Κανελλόπουλος τού «Εικοστού 
αιώνα» λέει:

( . . . )  01 δημοκροττίες έχουν υποχρέωση; 
νά έγκαταλείψουν τούς δισταγμούς.

Είναι τό θέλημα τού Θεού:

Ακούγοντας τή συνείδησή μας άκούμε 
τήν ίδια τή φωνή τού Θεού (σελ. 231).

Επιβάλλεται νά ελευθερώσουμε τή συ
νείδησή μας πού είναι δεμένη καί φυλακι
σμένη (.. .)  νά τήν κάνουμε γυμνή κι ε
λεύθερη σάν τήν έρημο.

Τ ί  ποίηση! Τ ί  θείος ζήλος έλευθερίας!
Καί ό κ. Γρ. Κασιμάτης, θεωρητικός τής 

έλευθερίας τής μπόμπας κι αυτός, έκψράζει 
τον πόνο του γιά  τήν πρώτη «επανάσταση» 
πού κατά τή γνώμη του πραγματοποιήθηκε 
τά τελευταία χρόνια. Ποιά είναι οα>τή ή οδύ
νη ρή επανάσταση ;

Είναι ή κατάκτηαη τής πυρηνικής ισο
τιμίας άπό τήν Σοβιετική Ρωσία.

(.. .)  Είναι τρομακτική ή συνέπεια τής 
καταχτήσεως αυτής.

(«Κανόνες καί μέθοδοι έξωτερικής πο
λιτικής, περιοδ. Διεθνείς Σχέσεις, Φεβρ. 
1963).

Γιατί; Διότι έχασε ό «ελεύθερος κόσμος» 
τό 1948 τήν ευκαιρία. Αυτός, λέει, τό είχε 
τονίσει άπό τό 1946 σε όμιλία του, άλλά 
«ό κόσμος καί ίδίρ οι λεγόμενοι κατέχοντες 
(.. .)  ήσαν απρόθυμοι είς θυσίας»

Είναι μόνο μερικές διαλεχτές ιδέες περ* 
έλευθερίας, άτόμων, έθνών καί λαών, περί δι
καιοσύνης, πολιτισμού καί πάλης τών ιδεών, 
τής έπίσημης, θεωρητικής, πνευματικής κα» 
πολιτικής δεξιάς. Μέσα στήν κόλαση αύτων 
τών μεσαιωνικών ιδεών εΐναι άσφυκτικός δ 
περίπατος, προκαλεΐ ναυτία καί ηθικό εμετό. 
Καί ό χώρος δέν έπι τρέπει περισότερα, δια
φορετικά θά μπορούσαμε νά συνεχίσουμε με 
λαμπρές ιδέες τών φωστήρων τής δεξιάς ττε' 
ρί δημοκρατίας καί έλενΛερίας του πνεύμα
τος, όπως οί ιδέες τους γιά τήν Παιδεία

«Παιδείαν άνεπίκαιρον καί μάλιστα <&τ'~



I

θετόν εις τά επιστημονικά δεδομένα», δήλω
σε δτι «θέλομεν» ό κ. Κανελλόπουλο ς στον 
ταρθενικό ακαδημαϊκό του λόγο.

Αν επιχειρήσαμε αυτή τη μικρή δύσοσμη 
ανθολογία εΐναι για  νά μετρήσουμε με το μέ
τρο των δικών της όμολογιών τήν ειλικρίνεια 
και τό πάθος της πνευματικής δεξιάς για  τήν 
ελευθερία, για νά κριθει τό δίκιο της και ή 
άρμοδιότητά της νά μιλάει περί «δούλων», 
«κνούτων», «πνευματικών νάνων», «υποκρισί
ας» τής πνευματικής άριστεράς καί τής άρι
στεράς, που άλλη μιά φορά δίνει τό μέτρο 
τού πνευματικού της ήθους καί τήν έγγύηση 
των ιδανικών της.

Δεν είναι, άπό όποιαδήποτε πλευρά κι αν 
εξετάσει κάνεις τό ζήτημα, ή άνελευθερία πού 
ερεθίζει και τρομάζει τήν πνευμοττική δεξιά, 
άλλά ή ελευθερία. Θά μπορούσε κάνεις να 
παραιτηθεί και άπό τά επιχειρήματα των ι
δεών καί τής κριτικής καί νά τής προτάξει 
κάτι άλλο που τσούζει τουλάχιστον τό ίδιο, 
3ν όχι περισότερο: "Ολη αυτή ή πνευμοττική 
δεξιά, ·μέ τόσα λαμπρά ιδανικά, μέ τόση ε
λευθερία στο πνεύμα καί στήν ψυχή της —

και χωρίς έμπόδια υλικά και άλλα —  πού εΐ
ναι τό έργο της τό δημιουργικό, πού ή δική 
της δημιουργία τού κόσμου, έργο καί κόσμος 
πού νά έμπνέεται άπό ίδοτνικά, πίστη, άνθρω- 
πιά. Καί πώς έξηγεΐ νά δημιουργούν οί «δού
λοι» καί όχι οΐ «έλεύθεροι»; Ή  πνευματική 
άριστερά έχει νά παρατάξει δέκα, είκοσι 
ποιητές καί συγγραφείς, καλλιτέχνες πού τό 
έργο τους περιέχει τά ιδανικά τους. Πού τά 
αντίστοιχα τής έλεύθερης καί γνήσιας πνευ- 
μοττικής δεξιάς; ΈμεΤς βλέπουμε ότι όταν κα
νένας δεξιός δημιουργός ξεφεύγει άπό τή 
μετριότητα, είναι μόλις έκφράσει τήν άρνηση, 
τήν αηδία καί τήν έπαναστατημένη συνείδη
ση άπό τον ώραϊο σας κόσμο τόν ελεύθερο, 
μόλις δηλαδή άρνηθεΐ συνειδητά ή έλθει σε 
φανερή άντίφαση μέ τις πολιτικές του γνώ
μες.

Αυτά είναι τά όπλα τής ιδεολογικής δε
ξιάς πού αποκαλύπτονται τόσο κίβδηλα. Αυτά
είναι τ ά  ιδανικά της, π ο ύ  άρχίζουν ά π ό  τήν 
άρνηση τής ελευθερίας των πολλών καί φτά
νουν σ το  φόνο. Αυτή είναι ή δημιουργική ά 
ξ ια  τών ιδεών της.

'Η Κ α σ τ α ν ή  Β ί β λ ο ς
Στις 6 'Απριλίου 1941, δταν ή 'Ελλάδα σ' ένα υπεράνθρωπο 

αγώνα είχε νικήσει «οκτώ εκατομμύρια λόγχες» τον Μονσολίνι, 
οί στρατειές τού Χίτλερ διαδέχονταν τούς νικημένους, καί ο ελληνι
κός λαός έμελλε να γνωρίσει τήν τετράχρονη κατάχτηση τον ξένου 
φασισμού.

rΗ  παρουσίαση τής «Καστανής Βίβλου» τιού έκδόθηκε άπό 
τήν 'Ανατολική Γερμανία, αυτή ή ιστορική μαρτυρία, γίνεται τόσο 
πιο επίκαιρη και παίρνει δλη τή σημασία της, καθώς τυχαίνει νά 
τήν πλαισιώνει ή έλ/.ηνική αυτή έπέτειος.

Τόν Ιούλιο τού 1965 — εικοστή έπέτειο 
τής συντριβής τού χιτλερισμού—  σέ διεθνή 
Συνδιάσκεψη τύπου τών άντιστασιοίκών άντι- 
Pocaιστών τής Λαοκρατικής Γερμανίας, ό κα- 
ΘΟΥητής "Αλμπερτ Νόρντεν, μέλος του προε
δρείου τού Εθνικού Συμβουλίου του Έθνι- 
κ°ύ Μετώπου, πο:ρουσίασε στή διεθνή κοινή 
Υνώμη τήν Καστανή Βίβλο: «Ο ι έγκληματίες 
ττολέμου καί Ναζί στή Δυτική Γερμανία».

”Αλλη μιά φορά — λέει ό Νόρντεν—  αντι
φασίστες Γ  ερμανοί είχαν δημοσιεύσει στο 
1ίαΡίσι τήν περιώνυμη Κυανή Βίβλο πού ά- 
^ρκάλυπτε τά έγκλήμστα τών χιτλερικών καί 

πολεμικά τους σχέδια. *Ηταν στά 1933, 
πολλοί Γερμανοί κσί ξένοι δέν είχαν 

^όμα συνειδητοποιήσει τούς κινδύνους πού 
^Ρομηνούσε ή άνάρρηση τού Χίτλερ στήν 
χρυσία, όταν ύστερα άπ' τόν έμπρησμό τού 

ύΐσταγχ οί φλόγες αυτής τής πυρκαγιάε 
^•χναν όλοφάνερα τήν τρομοκρατία πού λυσ- 
Ρ^Μανούσε κιόλα στή Γερμανία προετοιμά
ζοντας τά μελλοντικά σχέδια. Σήμερα δη- 
^°Σιεύομε αυτή τήν Καστανή Βίβλο πριν

νά πραγματοποιήσουν τά σχέδιά τους οί Γερ
μανοί ιμπεριαλιστές, σάν έγκαιρη προειδο
ποίηση άπέναντι στίς όπόπειρες πού γίνον
ται γιά νά συντρίβει άκόμα μιά φορά ή δη
μοκρατία καί νά έξαπολυθεί ένας νέος πό
λεμος.

Καί ό Νόρντεν υπογραμμίζει δτι: Αυτή
ή Καστανή Βίβλος δημοσιεύεται πάνω στο 
γερμανικό έδαφος, στή Λαοκροτπκή Γερμανία 
καί αποδείχνει πώς τό αντιφασιστικό καί άν- 
τιιμπεριαλιστικό αυτό κράτος έχει συνείδη
ση τής διεθνούς άποστολής του: νά κάμει 
τό πάν ώστε ποτέ πιά νά μήν ξεκινήσει πό
λεμος άπό τό γερμοενικό έδαφος.

Είκοσι χρόνια ύστερα άπ* τήν κατάρρευ
ση του φασισμού καί τήν έναρξη, τών δι
κών τών μεγάλων έγκλημοτηών πολέμου στο 
δικαστήριο τών λαών τής Νυρεμβέργης — ά- 
ναφέρει ή Βίβλος—  ό κόσμος βρίσκεται μπρο
στά στήν άκόλοιΛη προτγματικότητα: στήν
'Ομόσπονδη Δημοκρατία τής Δυτικής Γερ
μανίας, χιλιάδες υπεύθυνοι γιά  τά φασιστικά 
έγκλήματα καί έγκληματίες πολέμου, δχι μό



νο δέν τιμωρήθηκαν, άλλα κατέχουν ακόμα 
σημαντικές θέσεις στην Οικονομία, στο Κρά- 
τος, στην Μπούντεσβερ (στρατό) και στην 
'Αστυνομία, στα εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 
στους έκδοτικους οίκους, στά Ιδρύματα δια
μόρφωσης τής κοινής γνώμης. 'Ανάμεσα σ' αυ
τούς βρίσκονται τουλάχιστον:

21 υπουργοί καί υφυπουργοί τής Ό ·μό- 
σπονδης Δημοκρατίας,

100 στρατηγοί καί ναύαρχοι τής Μπούν
τεσδερ,

828 δικαστές, εισαγγελείς καί ανακριτές,
245 ανώτατοι υπάλληλοι στο υπουργείο 

Εξωτερικών, στίς πρεσβείες καί στά προξε
νεία τής Βόννης,

297 ανώτατοι υπάλληλοι τής αστυνομίας 
καί τής προστασίας του συντάγματος (Φερ- 
φάσουγγσούκ —  μυστική άστυνομία).

Τετρακόσες μεγάλες σελίδες από ονόμα
τα, ημερομηνίες, πόλεις, περιοχές, επαγγέλ
ματα, έγγραφα απόρρητα, ταυτότητες, ει
δικότητες, φωτογραφίες, φωτοτυπίες, χάρτες 
πού διαμοίραζαν ξένες χώρες, σφραγίδες πού 
σφράγιζαν τό θάνατο, υπογραφές διασημο- 
τήτων χιτλερικών, άποσπάσματα άπό συγ
γράμματα καί ημερολόγιά τους, στρατιωτι
κοί, πολίτες, διπλωμάτες, αρχηγοί, πεμπτο
φαλαγγίτες τοτινοί, σημερινοί στυλοδάτες του 
κράτους τής Βόννης. 'Ονόματα στο ευρετή
ριο: 2.300. Μόνο υπεύθυνοι άναφέρονται — ό
χι άπλά μέλη χιτλερικών οργανώσεων ή έξα- 
πατημένα άτομα—  σάν τούς "Ερχαρτ, Στρά- 
ους, πρόσωπα διεθνούς σήμερα προβολής, κα
θώς ό Σπάϊντελ: πριν τό 1945, στρατάρχης, 
μέλος τού γενικού επιτελείου, κηρυγμένος εγ
κληματίας πολέμου’ μετά τό 1945, διοικη
τής μέχρι τό 1964 τών στρατιών τού Ν Α ΤΟ  
τής κεντρικής Ευρώπης, σήμερα στρατιωτικός 
σύμβουλος τής κυβέρνησης τής Βόννης.

Τίτλοι καί υπότιτλοι άπό τά δασικά κεφά
λαια σχηματίζουν μιά παρέλαση έξοργιστική:

Τά  μονοπώλια εξοπλισμών κρατούν καί 
πάλι τούς μοχλούς τής έξουσίας. Συνέται
ροι καί κερδοσκόποι του χιτλερικού καθεστώ
τος. Ναζί ειδικευμένοι στούς έξοπλισμούς. 
Ή  Γκεστάπο, τά νΕς "Ες, τά "Ες Ντέ, στο 
Κράτος καί στήν Οικονομία. ΟΙ προϊστάμε
νοι υπηρεσιών καί οΐ διαπεπιστευμένοι τοΰ 
Χίμμλερ (κοπάλογος άνομάτων). Μέλη τής 
Γκεστάπο, τών νΕς Έ ς  καί Έ ς  Ντέ, στήν 
άστυνομία τού Δυτικού Βερολίνου. Επανεμ
φανίζεται ή Δικαιοσύνη τρομοκρατίας. Τό  
Δίκαιον τής Βόννης βασίζεται στή ναζιστική 
άδικία (άποδεικτικά στοιχεία). Νομικοί να
ζί στο Δυτικό Βερολίνο. Τό  Επιτελείο τοΰ 
Χίτλερ διοικεί τον στρατό τής Βόννης. Τό  
Επιτελείο, έπιθετικό όργανο τοΰ γερμανικού 
Ιμπεριαλισμού. 01 χιτλερικοί στρατηγοί ά- 
πέρχονται, οι χιτλερικοί άξιωματικοί έπανέρ- 
χονται (όνόματα καί οΐ υψηλές θέσεις πού 
κατέχουν σήμερα). Κατηγορούμενοι της Νυ
ρεμβέργης, σήμερα επιστρέφουν. Διπλωμάτες 
τού Ρίμπεντροπ στήν υπηρεσία τού υπουρ
γείου Εξωτερικών τής Βόννης. ΟΙ στυλοδά

τες τής έπιθετικής έξωτερικής πολιτικής τής 
Βόννης. 520 ναζί διπλωμάτες, στο Γραφείο 
Εξωτερικών Υποθέσεων. Συνεργάτες της Γκε

στάπο διευθύνουν τό Τμήμα Ανατολικών Υ 
ποθέσεων. Τούς βρίσκεις στις άντιπροσω4 
πεϊες της Βόννης σέ ξένες χώρες (όνόματα!· 
καί ειδικότητες). Ή  χιτλερική 5η φάλαγγα 
στήν υπηρεσία τής Βόννης. Τό  1945 είναι 
εγκληματίες πολέμου, τό 1965 διευθύνουν τήν 
«ρεβάνς» (όνόματα με τις άτντίστοιχες πα
λιές καί νέες θέσεις τους). ΟΙ Ιδεολογικοί 
υποκινητές τής γενοκτονίας δηλητηριάζουν καί 
πάλι τήν κοινή γνώμη. «Θεωρητικοί» τής νά
ζι στικής δολοφονίας, σήμερα έκλεκτή διανόη
ση τοΰ κράτους τής Βόννης. Ό  νεοφασισμός, 
σέ έκατομμύρια άντίτυπα (έκδόσεις). Τό  κεν
τρικό (δημοσιογραφικό) όργανο τών μιλι- 
ταριστών. Εγκληματίες πολέμου, σήμερα συγ
γραφείς (τίτλοι έργων τους). Ναζιστική ι
δεολογία γιά τή νεολαία (περιοδικά).

Ποτέ, μιά παρατακτική άναφορά, δέ θά 
έτυχε να έχει τόση σημασία, γιατί σπάνιες 
είναι καί οΐ περιπτώσεις πού να εΤχε τέτοιες 
συνέπειες. Τό  κείμενο αυτό, συνταγμένο άττο 
ντοκουμέντα πού βρέθηκαν μετά τήν κατάρ
ρευση τού Γ '  Ράιχ στά κρατικά άρχεϊα, Ι
δρύματα καί άλλου, άφορά τον πληθυσμό 
τών πέντε ηπείρων τής γής γιά  ένα διάστη
μα πού αρχίζει άπ’ τον μεσοπόλεμο, φτάνει 
στο 1945, γιά  νά προχωρήσει μέχρι σήμε
ρα. Γιατΐ όλη ή ανθρωπότητα είχε μπλέξει 
σ' αυτό τό μακάβριο έργο, σάν κύριο πρό
σωπο, είτε κομπάρσος, ή θύμα, σά μακρι
νός έστω θεατής πού περιμένει πώς θά ’ρθει 
κ* ή δική του ώρα τής δοκιμασίας. Μέ τά 
ψυχρά στοιχεία τής τυπογραφίας πού φτιά
χνουν τά νοήματα, δοκιμάζει καί πάλι ό ά- 
ναγνώστης όλα τά συναισθήματα έκείνης της 
εποχής — ή άν δέν ήταν γεννημένος τότε, τά 
πληροφορείται—  τρόμο, συγκίνηση καί οργή» 
άπό λέξεις, όνόματα, ήμερομηνίες, έδώ συ
ναντάς τό δήμιο πού σέ είχε βασανίσει, που 
σκότωνε τούς συγκροτούμενους σου, τά παι
διά σου, τον βλέπεις στή φωτογραφία, μέ 
τά ρούχα πού φορούσε, μέ τήν Ιδιόχειρη υπο
γραφή του, έδώ ό δήμιος ήταν νέος, πριν να 
έξασκήσει τό έπάγγελμ<*/ έδώ τό εγγραφή 
τό *χει προλάβει ή φωτιά, άπ* τά κανόνια κσ» 
τό τσουρούφλησε πριν τό ξεχώσουν άπ* ™  
έρείπια, έδώ ή ψυχρή Ιστορία ζωντανεύει: 
σηκώνεται καί περπατεϊ, συνεδριάζει, δια
τάζει, προετοιμάζει, μέσα στά έγγραφα, ποζ 
θά κατακτηθούν τά έθνη, πώς θά δουλεύουν & , 
σκλάβοι γιά  τούς άρειους τού Γ ' Ράϊχ, 
θά καίγονται οΐ θρυλικές σήμερα περιοχή 
Γκουέρνικα, Λίντιτσε, Όραντούρ, Βαρσοβία 
Καλάβρυτα, πώς θά δολοφονούνται όμο<&* 
οΐ πληθυσμοί, πώς θά μεταφέρονται 
πάρχοντά τους, πώς θά κατασκευαστούν 10 
στρατόπεδα. · f& i

Δείγμα μεθοδικότητας καί μαθηματικής α' 
κρίβειας άπό τη δράση τής λεγάμενης 
νομίας τάξεως» (όρντνουγκπολιτσάϊ) στο 
δαφος τής Λιθουανίας:



22 Σεπτεμβρίου 1942.
Διαταγή άφορώσα την καταστροφή χωρίων.
1) Τό  τάγμα θά καταστρέψει, στις 23 

Σεπτεμβρίου 1942, τα χωριά που προστα
τεύουν ένοπλες συμμορίες: Μπόρκι, Ζαπλό- 
σιε και Μπορίσοβκα, ευρισκόμενα βορειοα- 
νατολικώς της Μοκρανίας. Ό  λόχος «Νυρεμ
βέργη» θά καταστρέψει τό Κορτελίσυ.

5) Έναρξη τής έπιχει ρήσεως: 23 Σε
πτεμβρίου 1942, ώρα 5 και 3 0 '. Ή  περικύ
κλωση των χωριών θά έχει περατωθεϊ ώρα 
4 καί 35.

7) Ή  κατάσχεση των ζώων, των άγρο- 
τικών έργαλείων, των άποθεμάτων τής έσο- 
δείας καί άλλων άγροτικών άγαθών θά γίνει 
σύμφωνα μέ τις προφορικές όδηγίες μου.

8) Γιά τή μεταφορά των άπαριθμηθέν- 
των (παρ. 7) άγαθών, ό λόχος θά σχηματί
σει εφοδιοπομπή όχημάτων συρόμενων άττό 
άλογα, ή όποία θά περιμένει πλησίον των 
ώς άνω περιοχών.
(θά δοθούν προφορικά! όδηγίαι)

Υπογραφή: Χόλλικ

Αξιοπρόσεκτο εΤναι, γιά  τις έπαναληπτικές 
του δυνατότητες, τό πόσο «ανώδυνα» άρχισε 
ή λειτουργία αάτου του σφαγείου: μέ τό
άοσμο χρήμα.

Μέσα στά τελευταία πενήντα χρόνια — θυ
μίζει ή Βίβλος—  δύο έξοντωτικοί πόλεμοι 
ξεκίνησαν άπό τό γερμανικό έδαφος, καί 
έστοίχησαν τή ζωή 65 έκατομμυρίων ανθρώ
πων. Ποιος είναι ό αίτιος αυτής τής θεομη
νίας; σέ ποιόν πέφτει ή ευθύνη τού άνυπο- 
λόγιστου αι/τού εγκλήματος; Τήν εεθύνη έ
χει ό γερμανικός ιμπεριαλισμός πού ποθού
σε κατακτήσεις, τά μονοπώλια έξσπλισμών, 
οι μεγάλες Τράπεζες, οί έταιρεϊες (εδώ ξε
χωρίζουν οι ίδιες φίρμες πού μεσουρανούν 
καί σήμερα στή Δυτική Γερμανία) . I.G. Far- 
ben, Flick, Thyssen, AEG, Siemens, Krupp, 
Haniel κλπ.

Στις 31 Ίανουαρίου 1934, στήν «Πρωσι
κή Εφημερίδα», ό *Έμιλ Κίρφορντ, ιδρυτής 
καί διευθυντής γιά  πολύ διάστημα τού κον
σόρτσιουμ του κάρβουνου* τής Ρηνανίας -  Βε
στφαλίας, γράφει: «Τ ό  1927 συνάντησα τον 
Φύρερ γιά πρώτη φορά... 'Αναγνωρίζοντας δ- 
τ« μόνο ή πολιτική τού ’Αδόλφου Χίτλερ θά 
Οδηγούσε στο  σκοπό, έθεσα άργότερα όλο- 
κληρωτικά τον έαυτό μου στή διάθεση τού 
κινήματος του. Μετά τις συνομιλίες τού Μο
νάχου καί σάν άποτέλεσμα τού φυλλαδίου 
ττου έγραψε ό Φύρερ καί διανεμήθηκε μέ δι
κή μου φροντίδα, μεταξύ του Φύρερ καί προ
σωπικοτήτων τού βιομηχανικού τομέα πρα
γματοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις δπου ό 
Αδόλφος Χίτλερ έξέθεσε καθαρά καί περιε
κτικά την γνώμη του».

Αποτέλεσμα των συναντήσεων μέ τόν Χ ίτ - 
λερ: πριν άκόμα άπ* τό 1933, τό χιτλερι- 
κ6 κόμμα έλάμβανε 6.150.000 γερμανικά μάρ-

τό χρόνο μόνο άπό τό κονσόρτσιουμ του 
κάρβουνου. ΟΙ συνολικοί άριθμοί τών έκατομ

μυρίων άνέβαιναν άπό τότε όλοταχώς, γιά 
νά φθάσουν σέ τεράστια υψη.

Καί το άοσμο χρήμα συνεχίζει τή δράση 
του, μαζί μέ κάποιες άλλες δραστηριότητες. 
Τόν Ιανουάριο 1944, ό Γκούσταβ Κρούπ, 
σέ δημόσια όμιλία του, έπιβεβαιώνει ότι τά 
γερμανικά μονοπώλια έξσπλισμών, άμέσως 
άπ* τό τέλος τοΰ πρώτου παγκοσμίου πο
λέμου είχαν άρχισει νά βάζουν τις οίκονομι- 
κές βάσεις γιά τήν έπόμενη έκατόμβη των 
λαών: « Ή  μεγάλη άξία τού συνόλου τής γερ
μανικής οικονομίας — έξηγεΐ ό Κρούπ—  συνί- 
σταται στο δτι δέν έμεινε άδρανής σ’ αυτά 
τά δύσκολα χρόνια, έστω καί δν ή δοάση 
της, γιά όλοφάνερους λόγους, έμενε κρυμέ- 
νη άπό τήν κοινή γνώμη. Μέ μιά μακρόχρονη 
καί άφανή εργασία, δημιουργήθηκαν οί έπι- 
στημονικές καί τεχνικές βάσεις ώστε, σέ δε
δομένη στιγμή, χωρίς άπώλεια χρόνου καί 
πειραματισμών, νά είμεθα καί πάλι έτοιμοι 
νά έργασθούμε γιά  τήν γερμανική Βέρμαχτ... 
Μόνο μ’ αυτήν τή δράση, στή σκιά των γερ
μανικών έπιχει ρήσεων... ήταν δυνατόν, μετά 
τό 1933, νά προσαρμοσθοΰμε άμέσως στά 
νέα καθήκοντα τής έπαναστρατικοποίησης καί 
νά κυριαρχήσουμε πάνω στά πολλαπλά καί 
έντελώς νέα προβλήματος.

Ό  Δίας καί προπαντός ή άντίαταση τών 
λαών νά σώσουν τήν άνθρωπότητα άπό μιά 
επανάληψη τής κυριαρχίας. Πάντως έκείνη 
τήν εποχή, οί προσπάθειες «προσαρμογής 
στά νέα καθήκοντα» έστέφθησαν μέ τόση έ- 
πιτυχία, ίσαμε πού νά ποδοποπηθεί ή Ευρώ
πη καί νά κυριευθεΐ τό σιτάρι τής Ουκρανίας 
καί τά πετρέλαια τοΰ Καυκάσου. Γιατί σύμ
φωνα μέ τήν περιώνυμη δκχκήρυξη τού Γκαΐ- 
μπελς: « Ή  Γερμανία δέν πολεμά μόνο γιά 
υψηλά ιδανικά, άλλά καί γιά  πράγματα υ
λικά».

Πώς δμως άρχίζει ένας παγκόσμιος πό
λεμος; Ό  κόσμος έχει τήν ευτυχία νά τό 
μάθει άπό έναν στρατιωτικό πού, καθώς λέει 
ό ίδιος, στην άρχή τής σταδιοδρομίας του 
«επί δεκατρία χρόνια δέν έκανε τίποτε άλ
λο, παρά νά σπουδάζει θεωρητικά τις διά
φορες μορφές τού πολέμου». ‘Ο Γιόχαν Κιελ- 
μάνσεγκ, συνταγματάρχης τό 1945 στο γε
νικό στροπηγεΐο τοΰ Χίτλερ, στρατηγός μετά 
τό 1945, είχε τήν τιμή νά διοριστεί καί 
αύτός, όπως καί ό μέγας Σπάϊντελ, διοικη
τής τών ένοπλων δυνάμεων του Ν Α Τ Ο , στό 
Κεντροευρωπαϊκό τμήμα. Σέ μιά άπ’ τις πρα
γματείες του, μέ τόν τίτλο «Τάνκς μεταξύ 
τής Βαρσοβίας καί τοΰ ’Ατλαντικού» περι
γράφει: «Κρατήσαμε τήν άναπνοή μας δταν 
άκθύσαμε νά γίνεται λόγος γιά  τό τελεσί
γραφο τού Φύρερ στήν Πολωνία... Καί δέν θά 
είμεθα Γερμανοί στροττιώτες άν δέν έπιθυ- 
μθύσαμε ή Πολωνία νά τό άπορρίψει». Τέλος 
έφτασε ή ώρα: «άνάβω ένα τσιγάρο*^ δταν 
θά σβήσει, θά έχομε πόλεμο. Άκόμα δυο λε
πτά καί ό πόλεμος άρχίζει. Παράδοξο καί 
ένθουσιαστικό συναίσθημα, Ιστορική στιγμή 
τής όποίας ή σημασία δέν μπορεί νά προ-



βλεφθεϊ, νά τήν ζήσεις τόσο συνειδητά, τόσο 
άμεσα! "'Ωρα 4 καί 4 5 !... Ό  πόλεμος άρχι
σε. Ό  πόλεμος όμως αυτός θά πάρει άλλη 
τροπή άπό τον παγκόσμιο πόλεμο (έννοεΐ 
βέβαια τον πρώτο) οχι μόνο ώς προς τήν 
έκβασή του, αυτό είναι αναμφισβήτητο, άλλα 
καί τήν διεκπεραίωσή του».

Κατά τήν διεκπεραίωση, συναντιέται άπό 
τούς χιτλερικούς καί ή 'Ελλάδα. Έδώ. άλ
λος στρατιωτικός περιγράφει τό έπεισόδιο. 
Ό  Βάλτερ Γκέρικε, άξιωματικός της Λουφτ- 
βάφε, άφοϋ πήρε μέρος στήν έπίθεση εναν
τίον τής Πολωνίας, οπτήν κατάληψη τής Δα
νίας καί ‘Ολλανδίας, φθάνει στήν Κρήτη, 
διοικητής τάγματος εφόδου αλεξιπτωτιστών. 
«Κανένα άποδεικτικό στοιχείο — άναφέρει ή 
Βίβλος—  δεν δείχνει καλύτερα τήν μέχρι έγ- 
κλήματος περιφρονητική στάση του αποδε
δειγμένου αυτού φασίστα, όσο ή ίδια ή πε
ριγραφή του τής επίθεσης στο μεσογειακό 
νησί, στο βιβλίο του «*Από τό Μάλεμε στα 
Χανιά». Μεταφέρεται αυτούσιο τό κομμάτι 
τής περιγραφής πού δίνει ή Βίβλος:

«Στάσοι; ποώιοτόμοερο! καί τόν προλά- 
βαν πάνω στο λόφο. Μια ριπή πολυβόλου ά- 
κούγεται. Καπνός καί θραύσματα άπό α τσ ά 
λι στροβιλίζονται. Του τή φέρανε... Πόσο μι
σούν οι αλεξιπτωτιστές μας οα>τά τά πρόσω
πα κάτω άπό τις έπίπεδες κάσκες! Τούς ρί
χνουν μές στά όλα, ώσπου νά μή μένει πιά 
τίποτα... Στρώμα, έχω ένα, “ χωρίς” (χωρίς 
ζωύφια έννοεΐ), μά δεν έχω σεντόνια* ή ελ
ληνική σημαία ή γαλανόλευκη, πού βρήκαμε 
σ ' ένα ντουλάπι, θά μάς τά άναπληρώσει...»

'Ο  Βάλτερ Γκέρικε, συνταγματάρχης, διοι
κητής τής 11ης μοίρας άλεξιπτωτιστών, πα- 
ρασημοφορεΐται στίς 20 Σεπτεμβρίου 1944. 
‘Ο Βάλτερ Γκέρικε, στρατηγός, μετά τήν 
ήττα του χιτλερισμού, άφού διετέλεσε διοικη
τής τής Αεροναυτικής Σχολής τής Μπουν- 
τεσβερ για νά διοσταιδαγωγήσει τούς νέους 
γερμανούς αλεξιπτωτιστές, διορίζεται άπό 
τό κράτος τής Βόννης διοικητής τής 1ης αε
ροπορικής μοίρας μέχρι τόν Μάρτιο τού 1965. 
Σήμερα διατελεΐ σέ «προσωρινή άποστρατία». 
Διαθέσιμος γιά  «όπου δεΐ».

Σέ νέα διεθνή διάσκεψη Τύπου, στίς 24 
Ίανουαρίου 1966, ό Ά λμ π ερ τ Νόρντεν πα
ρουσίασε τήν περίπτωση τού ΧάΤνριχ Λύμπ- 
κε, πού κοτέχει σήμερα τό άξίωμα τού Προέ
δρου τής Δημοκρατίας στη Δυτική Γερμανία. 
Νεότερα επίσημα έγγραφα, με ιδιόχειρες υ
πογραφές του, επιβεβαιώνουν ότι ό δόκτωρ 
Χάΐνριχ Λύμπκε, μηχανικός τό έπάγγελμα, 
έκτος άπό τις όποιες υπευθυνότητες του στήν 
οργάνωση τής Γκεστοστό κλπ., είχε άναλά- 
βει τήν έπίβλέψη κατασκευής καί διοργάνω
σης όρισμένων στρατοπέδων συγκέντρωσης, 
όπως τό στροτόπεδο τής Λέο Leau : Λεο
πάρδαλης), τής Νόϋστατφουρτ, τής Φορμιρ- 
σλέμπεν.

Στά  1944 είχαν έμπιστευθεΐ στον Λύμπ
κε τή «σημοτντικότοΓΓη καί άκρως μυστική έρ- 
γασία» τής δημιουργίας τού στρατοπέδου 
τής Λέο, πού θ’ άποτελούσε παράρτημα τού

Μπούχενβαλτ. Στά  πλαίσια αυτής τής έπι- 
χείρησης, ό γενικός διευθυντής τών έργων 
Χάΐνριχ Λύμπκε ζητά 2.000 κροτούμενους' 
άπό τό Μπούχενβαλντ γιά νά κατασκευάσουν 
εξαιρετικά δύσκολα ύπόγεια έργα άπό μπετόν 
προοριζόμενα γιά  τίς μεταφορές, πού θά έκτε- 
λεστούν με δωδεκάωρες βάρδειες καθημερι
νής δουλειάς. Οί πρώτοι κροττούμενοι -  έργά- 
τες στρι μώχτηκαν σε σκηνές όπου τούς θέρι- 
σοτν οι άρώστειες, γιά τούς έπόμενους έτοί- 
μασαν ένα στρατόπεδο σέ 400 μέτρα βάθος 
κάτω απ' τή γη. Πολωνοί, Γάλλοι, Ιταλοί,.: 
Σοβιετικοί, όπως δείχνουν οι κατάλογοι τών 
νεκρών πού βρέθηκαν, έμειναν έκεΐ παντοτει- 
νά. Ωστόσο, στίς 5 Σεπτεμβρίου 1944 γ ί
νεται συνεδρίαση στο χώρο τού στρατόπε-< 
δου όπου «διαπιστώνεται μέ Ικανοποίηση ότι 
τά έργα πραγματοποιούν τού λοιπού έμφα
νείς προόδους σέ πλατύτατο μέτωπο». Στή 
φωτοτυπία τών πρακτικών τής συνεδρίασης 
(περιέχεται στήν Καστανή Βίβλο) πρώτος 
άπό τούς παρευρισκόμενους υπογράφει ό 
Χάΐνριχ Λύμπκε. Τόν Απρίλιο 1945, τόν ση
μερινό Πρόεδρο τής Δημοκρατίας τής Δυτι
κής Γερμανίας τόν άναζητούσε κατεπειγόν
τως ή άρμόδια άμερικανική υπηρεσία (CIC) 
στίς περιοχές όπου βρίσκονταν ήδη οι σύμ
μαχοι, ώς εγκληματία πολέμου.

Υπάρχουν όμως καί έλπιδοφόρες δυνά
μεις στή Δυτική Γ ερμανία. Παράδειγμα, ή 
περίπτωση τού "Ερβυν Σύλε, φονοττικού να
ζί μέ πολλαπλή δράση, πού άπ1 τό 1933 
σπεύδει νά γίνει μέλος τών *Ές -  Λ  κσί τό 
1935 μέλος τού χιτλερικού κόμματος, όπως 
γράφει ό Τδιος στή βιογραφία του πού τοΟ 
ζητούν στο στρατό. ’Αξιωματικός κατά  τόν 
πόλεμο στό γενικό επιτελείο, στή μεραρχία 
πού έφήρμοσε στήν περιοχή τού Λένινγκραντ 
τήν «πολιτική τής καμένης γής» γιά  νά θα
νατωθεί ό πληθυσμός άπό τήν πείνα, κατα
δικάστηκε ερήμην σέ 25 χρόνια κατονοτγκα- 
στικά έργα γιά  έγκλήματα πολέμου άπό τη 
Σοβιετική Ενωση. Σήμερα είναι εισαγγελέας 
στον Ά ρ ει ο Πάγο, καί τό παρελθόν του τον 
έξασφαλίζει τήν εύνοια τής Βόννης, πού τόν 
διορίζει διευθυντή τού Κεντρικού Γραφείου Ε 
ρευνών γιά τά έγκλήματα τών ναζήδων. (Ή  
κυβέρνηση τής Βόννης, τό Νοέμβριο 1964 πή
ρε τήν απόφαση νά ενασκήσει τό δικαίωμά 
διαγραφής τών έγκλημάτων πολέμου και τών 
ναζιστικών άπό τόν Μάιο 1965 καί ό Σύλε 
τάχτηκε υπέρ τής διαγραφής). Γιά τήν άκατα- 
νόμαστη αύτή περίπτωση διορισμού τού Σύλε 
σέ παρόμοια θέση, διαμαρτύρεται ή έφημε- 
ρίδα «Σπαντάουερ Φόλκσμπλάτ» τού Δυτι
κού Βερολίνου στίς 16 Φεβρουάριου 1965:

«Δέ θά είχε κανείς νά πεΐ τίποτα, δν ύ 
κύριος Σύλε έπρόσφερε τίς πολυτιμότατη 
υπηρεσίες του στήν ‘Ομόσπονδη Δημοκρατία 
ώς υπάλληλος στό τμήμα μητρώων τού λη
ξιαρχείου, είτε άκόμα σέ μιά μεγάλη θεΟΠ 
κάποιας διοίκησης. Κανείς έπίσης δέ θά ·π*σ' 
ρενέβαλε έμπόδια σέ μιά σταδιοδρομία τμΠ' 
ματάρχη τών ταχυδρομείων ή τών σιδηΡ0- 
δρόμων. Α λλά , τό νά στείλει ή κυβέρνηση



ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Η Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η
Γιώργον Θεοτοκά

« Ή  έϋνική κρίση'»

Τό πολιτικό δοκίμιο είναι ένα είδος πού ελά
χιστα καλλιεργήθηκε στήν Ελλάδα. Άνατρέ- 
χοντας στα περασμένα θά συναντήσουμε βέβαια 
τήν « Ελληνική Νομαρχία», την «’Αδελφική Δι
δασκαλία», τα φυλλάδια καί τά πολεμικά πο
λιτικά άρθρα των 'Επτανησίων Ριζοσπαστών, 
καθώς καί μερικά άντιπροσοχπευτικά κείμενα 
τής κίνησης των πολιτικών ιδεών στο δεύτερο 
μισό του 19ου αί. Μά γιά  λόγους πού χρειά
ζονται ειδική διερεύνηση οί πνευματικοί αλλά 
καί οί πολιτικοί ανορες τού αιώνα μας, με ελά
χιστες εξαιρέσεις (σ’ αυτές τίς εξαιρέσεις μπο
ρούν νά αναφερθούν τά όνόματα τού Γ. Φιλά
ρετου, τού Δημ. Γληνου, τού Νίκου Καρβούνη, 
τού Κώστα Καραγιώργη, τού νΙωνα Δραγοόμη) 
περί φρόνησαν τό είδος. Οί πολιτικοί συγγρα
φείς, αρθρογράφοι κυρίως τών εφημερίδων, καλ
λιέργησαν περισσότερο τό λίβελλο, προσωπικό 
Αναξιόπιστο καί δημοκοπ ικό (Γεώργ. Βλά
χος, Θ. Παπακωνσταντίνου, Ν. Κρανιωτάκης) 
-αρά τό σοβαρό πολιτικό δοκίμιο, πού επιχει
ρεί μιάν ανατομία τών πολιτικών προβλημάτων 
καί γεγονότων, τό φωτισμό τους μέ τήν άνα-

τΠζ Όμόσττονδης Δημοκρατίας αύτόν άκρι- 
6ώς τον παλαιό "Ες -  Α  καί ένθερμο νάζι 
στη Βαρσοβία, νά ενεργήσει έρευνες γιά  τά 
ναζιστικά έγκλήματα, εΤναι πραγματικά ά- 
Φόρητη ττροσβολή στά αίσθηματα δλων τών 
λαών ττού είχαν καταντήσει σε άγρια σκλα
βιά άττό τούς ναζήδες. Κανένας λοιπόν δεν 
^ “άρχει ιτιά, στις υψηλές σφαίρες, Ικανός ν* 
άνπΊληψθεϊ τη διαφορά άνάμεσα στην έλλει
ψη λεπτότητας καί στο σκάνδαλο;»

Κ Γ ευτυχώς που δεν εΤναι ή μόνη διαμαρ
τυρία, ούτε ή πιο έντονη, που άκούγεται άττό 
τόν πληθυσμό της Δυτικής Γερμανίας.

ζήτηση τών βαθύτερων αιτίων τους καί τήν 
ανίχνευση τής λύσης τους.

Ό  κ. Γιώργος Θεοτοκάς ξαναγυρίζει ωστόσο 
στήν ισχνή αλλά αρκετά σημαντική από ποιο
τική άποψη παράδοση. Αυτό γίνεται στο περι
θώριο τής κύριας πνευματικής του ενασχόλησης, 
δείχνει ωστόσο μιάν -ολοκληρωμένη πνευματική 
προσωπικότητα καί μιάν υγιή αντίληψη τής θέ
σης καί τού ρόλου τού διανοούμενου μέσα στό 
σύγχρονο κόσμο: δεν είναι, δεν μπορεί νά είναι, 
δεν επιτρέπεται νά είναι κλεισμένος στό γυά
λινο πύργο του, οφείλει νά βρίσκεται μέσα στή 
δίνη τών γεγονότων καί νά παίζει δραστήριο 
ρόλο. Αυτό, μακριά από τό νά παρεμποδίζει ή 
νά αντιφάσκει στήν καθαυτό πνευματική δρα
στηριότητα, τή βοηθάει καί δίνει τή δυνατό
τητα γιά  μιά καθολικότερη θεώρηση τής πρα
γματικότητας.

Ό  κ. θεοτοκάς άσχαλείται με τό πολιτικό 
δοκίμιο από πολλά χρόνια. Μά ή πρόσφατη δχι 
άπλώς πολιτική αλλά γενικότερα εθνική κρίση 
καί ή λαϊκή, αγωνιστική έξαρση πού προκλή- 
θηκε μετά τό ανακτορικό πραξικόπη{ΐα (τόσο 
αναπάντεχη καί ακατανόητη γιά τούς ανιστό
ρητους, ανελλήνιστους, άπίθανους δημιουργούς 
του) έδυσαν θαυμαστή δράση στό δοκιμιογράφο: 
είναι μιά χαρακτηριστική καί αποκαλυπτική 
περίπτωση άμοιδαίας σχέσης καί άλλη).επίδρα
σης ανάμεσα στή λαϊκή δραστηριότητα καί στήν 
ύπεύθυνη πνευματική ήγεσία. Τά έξη δοκίμια, 
δπως καί δ πρόλογος καί ή προσθήκη στό τέ
λος, γράφτηκα/ν μέσα στό κρίσιμο, δεύτερο έξά- 
μηνο, τού 1965 καί αποτελούν δχι άπλό σχο
λιασμό αλλά μιά προσπάθεια έξήγησης μά καί 
ύπεύθυνη; τοποθέτησης απέναντι στά συνταρα
κτικά γεγονότα. Οί διαπιστώσεις πού κάνει δ 
κ. θεοτοκάς είναι κεφαλαιώδους σημασίας γιά



τήν κατανόηση τής ουσίας τής κρίσης.
Διαπιστώνει όρθότατχ δτι τά βαθύτερα αϊ- 

-:α τη; κρίσης πρέπει νά άναζητηθοΟν στήν 
τεράστια απόσταση πού χωρίζει τό επίπεδο ζωής 
των διαφόρων στρωμάτων τού πληθυσμού. «...β
ρισμένα τμήματα τής χώρας, γρ ά φ ει στό δοκί
μιο "Τ α βχίθύτερχ αίτια  τής κρίσης” , προχώ
ρησαν σέ Οψηλότερχ επίπεδα ζωής, ενώ άλλα 
έμειναν πολύ πίσο>. Έ |  οδ οί χτυπητές αντί
θετε ις ... παρακαλώ τόν Αναγνώστη, άν έχει 
καιρό, νά κάμει έναν περίπατο ώς τή γωνία τής 
λεοκρόρου ’Ιλισού καί τής όδού I Ιαπαδ ίαμα ντο- 
π ούλου, θά αντικρίσει εκεί μέσα σ’ δ,τι απο
μένει από τήν κοίτη του Ιλισού, έναν απερί
γραπτο οικισμό από τρώγλες... Τριγύρω θά δει 
όλοκαίνουριες πολυκατοικίες, φρέσκες καί γ ε 
λαστές, πλούσια περίπτερα τής μπενζίνας, με
γάλη κίνηση ιδιωτικών αυτοκινήτων. Σέ λίγα 
λεπτά απόσταση αστράφτει τό Χίλτον. Είναι μια 
παραστατική εικόνα τής σημερινής ελληνικής 
πραγματικότητας, πού άν αρχίσετε νά τή συλ
λογίζεστε μπορεί νά σάς δόσει ένα άγχος...*. 
Σέ τελευταία ανάλυση, βέβαια, αυτή ή κατά
σταση οφείλεται στήν προκλητικά άνιση καί α
πάνθρωπα άδικη κατανομή του εθνικού εισοδή
ματος. Ό  κ. θεοί οκά; αποδίδει σ’ αυτή τήν 
αιτία καί τή μετανάστευση. Καί προχωρώντας 
τή διερευνητή του δ ι απιστούνε: πώς «ή έλληνική 
κοινωνία τών ημερών μας κατέχεται από συγ
κεχυμένε; ανησυχίες καί τύψεις*. Βέβαια, ή 
κατηγορία «ελληνική κοινωνία τών ήμερων μας» 
είναι μιά πολύ συγκεχυμένη έννοια. Μά στόν 
πρόλογο τού βιβλίου, καθώς καί πεταχτά στα 
άλλα δοκίμια, μιλάει σαφέστερα για τις «συν
τηρητικέ; δυνάμεις τής ελληνικής κοινωνίας*. 
Λυτές ακριβώς οί δυνάμει; νιώθουν ανησυχία. 
Καί στο όνομα τής Εθνικής ’Ιδέας, ή καλύτερα 
μέ τό πρόσχημα τής ’Εθνικής Ιδέα ς περιφρο- 
νεΐται τό μεγαλύτερο κεφάλαιο: ό άνθρωπος.

’Από εδώ ξεκίνησε ή εθνική κρίση. 01 συν
τηρητικές δυνάμεις τής έλληνικής κοινωνία; 
έχουν μείνει πολύ πίσο> από τήν εποχή μας: 

στις πολιτειακές καί κοινωνικές Αντιλήψεις 
τή ; Κεντρικής καί ’Ανατολικής Εόρώπης τών 
χρόνων τού Κάιζερ Τουλιέλμου Β '». Καί έτσι 
προχώρησαν στο πραξικόπημα, χωρίς νά λογα
ριάσουν πώς «κάτι έχει αλλάξει στ ή λαϊκή ψυ
χολογία*. ΙΙού οφείλεται αυτή ή αλλαγή; Ξεκί
νησε ασφαλώς από τήν Εθνική ’Αντίσταση, 
καί ή έξαρση τού λαού μετά τό πραξικόπημα 
ήταν τό «νομιμότερο σχόλιό της», δπως θά έ
λεγε δ  Τερτσέτης. Μά δ  κ. θεοτοκά; δέν ά- 
σχολεϊται μέ τά αίτια τής αλλαγής. Τού φτά
νει ή διαπίστωση ότι ύπαρχει αυτή ή αλλαγή. 
Καί έξετάνει στό δοκίμιό του «'Η ’Ελπίδα», 
τό ρόλο τού ψυχολογικού παράγοντα στή μετα- 
ιουλιανή λαϊκή έξαρση: «Ό  λαός, γράφει, δέν 
θά συγχωρήσει εύκολα δτι τού καταστρέψανε 
τήν ελπίδα του καί δτι τού φέρθηκαν έτσι δπως 
τού φέρθηκαν*. Μά από τήν πλευρά τών ιθυ
νόντων παρουσιάστηκε καί ένα άλλο φαινόμενο 
στόν εθνικό μας βίο πού δ κ. Θεοτοκάς τό όνο- 
μάζει «πολιτικό μηδενισμό»: ή καταρράκωση 
δηλαδή καί Οπονόμευση κάθε ήθικής έννοιας, 
κάθε ήθικής αρχής, κάθε ήθικής τάξης (δοκί
μιο «ΙΙού πάμε;»).

’Από τό βιβλίο τού κ. θεοτοκά προβάλλει α
νάγλυφη ή αντίθεση: από τή μιά μεριά ή συν
τριπτική πλειοψηφία τού έθνους πού αγωνίζε
ται νά ξεφύγει από τήν καθυστέρηση καί νά 
βαδίσει στην πρόοδο, από τήν άλλη οί δυνά
μεις τής συντήρησης, πού γυρεύουν νά πισωδρο
μήσουν τήν πορεία τού έθνους, χρησιμοποιώντας 
βλα τά ιμέσα θεμιτά καί *πρό παντός αθέμιτα, 
ηθικά καί προπαντός ανήθικα, ανθρώπινα καί 
προπαντός απάνθρωπα, καί προσπαθώντας γιά 
νά πετύχουν τό -σκοπό του; νά διατηρήσουν τε
χνητά «μέ κάθε τρόπο στήν Ελλάδα μιά'; ατμό
σφαιρα εμφυλίου πολέμου*.

ΙΙοιά είναι ή λύση κατά τό; κ. Θεοτοκά; 
Τήν προτείνει («πάντα τήν ίδια», δπως λέει) 
στό πρώτο δοκίμιο: «νά λειτουργήσει όμαλά τό 
δημοκρατικό πολίτευμα στήν 'Ελλάδα, δηλαδή 
νά ψηφίσει ελεύθερα δ λοιός καί νά είναι σεβα
στή ή εντολή του, σεβαστή όχι μόνο από τήν 
εξουσία, αλλά καί άπό τούς ίδιους τούς έντοΗ 
λοδόχους>. Μέ ιδιαίτερη ελπίδα στρέφεται στούς
νέους, ·στή νέα γενεά, πού «πρέπει ν’ αρχίσει 
νά αναλαμβάνει τίς ευθύνες της». Μά διαπι
στώνει ακόμα πώς «χρειάζονται μεταρρυθμίσεις 
στή δομή τής κοινωνίας, επιστημονικά σχέδια 
γιά τήν ανάπτυξη τού τόπου, ανακατανομή τού 
εθνικού εισοδήματος... Αυτά δέν είναι ουτοπίες. 
'Έχουν πραγματοποιηθεί σέ διάφορα μέρη καί 
μέ διάφορους τρόπους. ’Αλλά προϋποθέτουν, δ- 
πωαδήποτε, ένα κράτος ουσιαστικά δημοκρατικό 
καί κυβερνήσεις συγχρονισμένες, τολμηρές, δη
μιουργικές, πού νά μάς βγάλουν Οριστικά άπό 
τά πλαίσια τού στείρου συντηρητισμού μας, καί 
νά ανοίξουν τό δρόμο γιά τήν εκπλήρωση τών 
μεγάλων λαϊκών πόθων» (δοκίμιο «Τά βαθύ
τερα αίτια τής κρίσης»). Κ’ ένας άπ’ αυτούς 
τούς πόθους είναι καί ή λαϊκή παιδεία, (καί 
στό θέμα αυτό άναφέρεται ή προσθήκη στό τέ
λος τής εισήγησης τού συγγραφέα στό Συμπό
σιο γιά  τήν εκπαιδευτική μεταρρύθμιση). Δι
καιολογημένα δ κ. θεοτοκάς βεβαιώνει: «ή εκ
παιδευτική μεταρρύθμιση ταυτίζεται μέ τή δημο
κρατία... όποιος πολεμά τή μια είναι καί τής
άλλης εχθρός».

Στό βιβλίο τού κ. θεοτοκά υπάρχουν βέβαια 
καί θέσεις καί απόψεις μέ τίς όποιες δέ μπο
ρεί νά συμφωνήσει κανείς. Μιλώντας λογου- 
χάρη γιά  τό ρόλο τού Κέντρου στήν έλληνική 
ζωή, επαναλαμβάνει τή γνωστή διμετωπική ά
ποψη: «''Οσο γιά τή συντηρητική μας κοινωνία, 
τό Κέντρο τών 53% ήταν 6 πιό στερεός κυματο
θραύστης, πού θά τήν προφύλαττε σταθερά άπό 
τούς κινδύνους τών βίαιων κοινωνικών κλονι
σμών*. (Δοκίμιο «ΙΙού πάμε;»). ΙΙρώτκ - πρώτα 
μπορεί νά διαφωνήσει κανείς μέ τό χαρακτη
ρισμό «συντηρητική μας κοινωνία». Πιστεύουμε 
ωστόσο δτι κ* εδώ, (δπως σημείο)σχμε καί 
παραπάνω) ό κ. Θεοτοκάς μέ τόν δρο «κοινω
νία» εννοεί μιά κοινωνική κατηγορία, κι όχι 
τήν ελληνική κοινωνία στό σύνολό της, tjA  
δλοι ο! αγώνες, οΐ περιπέτειες καί τά μεγα- 
λουργήματα τής τελευταίας τριακονταετίας 
δειξαν πώς χαρακτηρίζονται άπό μιαν Ασυγ
κράτητη δρμή γιά  τήν πρόοδο κι δχι γιά τή 
συντήρηση. Πέρα όμως άπ’ αυτό: δ κ. θεστο- 
κάς αποδεχόμενος αβασάνιστα τή διμετωπική



fife η γιά κυματοθραύστη, άδυνατεΐ νά συνειδη
τοποιήσει πώς έτσι 6 ρόλος που άναχωρίζει 
στό Κέντρο είναι ουσιαστικά ρόλος προφυλακτή
ρα. θεματοφόλακα, χο>ροφύλακα, άκόμα, τής Δε- 
ςιας, κι δτι dr.’ αύτήν ακριβώς τή θέση έλκει 
τήν καταγωγή της, μια πολιτική έπικίνδυνη 
για τό έθνος, ή πολιτική τών συνεχών συμβι
βασμών jii τή Δεξιά, τών Αποχωρήσεων, τής 
άμνήστευσης τών εγκλημάτων της καί όλου τού 
άμαρτωλού παρελθόντος της, μιά πολιτική πού 
δδήγησε μέ μαθηματική ακρίβεια στό ίου λιανό 
πραξικόπημα, μέ πρώτο θύμα τό Ιδιο τό Κέν
τρο πού άσκησε αυτή τήν πολιτική. Καί πρέπει 
να είναι βέβαιος κανείς πώς δεν είχε αύτή 
τήν έννοια ή ψήφος τών 53% τού έλληνικοϋ 
λαού, πού έφερε τό Κέντρο στήν έξουσία Βχι 
για να γίνει προφυλακτήρας τής Δεξιάς, άλλά 
για νά καθαρίσει τόν τόπο από τό δηλητήριό 
της καί νά ανοίξει δρόμο για  δημοκρατικότερες 
ίξελίξεις.

Συζήτηση επιδέχεται καί ή άποψη τού κ. 
θεοτοκά για τό ρόλο τού φ ό β ο υ  στήν έλλη- 
νική ζωή. Γράφει στό δοκίμιο «Τα βαθύτερα 
αίτια τής κρίσης»: «Τάχνοντας κανείς άνάμε- 
: ι  στίς γραμμές (τών πρακτικών τού καλοκαι
ρινού Συμβουλίου τού Στέμματος), θα δει πώς 
τό κύριο θέμα του Συμβουλίου, τό θέμα πού 
προσδιορίζει βλα τά άλλα είναι τούτο: 'Έρχον
ται ο ΐ Λαμπράκηδες νά μάς σκοτώσουν! Τί θά 
κάμουμε γιά  νά σωθούμε: Συμπέρασμα: γιά νά 
Ιχουμε τό κεφάλι μας ήσυχο, άς πάει πάλι δ 
'.όζος μισόν αίώνα πίσω, στίς μοναρχικές I- 
ν==ς, στον καθαρευουσιανισμό, στήν καταπίεση 
“,7>ν «μαζών». Φοβάμαι πώς έτσι δίδεται ένα 
έλαφρυντικό πρώτης γραμμής, δίδεται τό έλα* 
;?υντικό τής «πλήρους συγχύσεως» στους πρω
τεργάτες καί δημιουργούς τής ανωμαλίας. ’Α
λήθεια, δεν έπαιξε ρόλο δ ψυχολογικός παρά
γοντας φ ό β ο ς  ,στή μεταπολεμική καί μεταεμ- 
ρλιακή ελληνική ζο>ή: Δεν ύπάρχει άμφιβο- 
λία πώς δ φόβος, καλλιεργούμενος άλλωστε πο- 
ύ  επιδέξια καί μέ δλα τά μέσα, μέ τίς πτοι- 
:ιχτολογίες καί τίς παρελθοντολογίες έπηρέα- 

μεγάλες μικροαστικές μάζες, πού έμεναν έ- 
προσκαλλημένες στα κόμματα τής Δεξιάς:

Μ' αύτό τόν τρόπο δ φόβος γινόταν ώς ένα ση
μείο προσδιοριστικός παράγοντας. Μα ή ίδια ή 
ζωή άφαίρεσε αύτό τό βραχνά καί δλες οί α
πόπειρας γιά εκφοβισμό τών μικροαστικών μα
ζών μέ τίς διάφορες «ανακαλύψεις* κρυπτών, 
σαμποταζ στό στρατό κ .τ.λ . έπεσαν στό κενό: 
απόδειξη ή θαυμαστή όμοψυχία τού λαού ^ιετά 
τό πραξικόπημα. Τότε; Ή  απάντηση είναι α 
πλή. Ή  έπίκληση τού φ ό β ο υ  είναι πρόσχη
μα. Κανένας δέ φοβάται δτι θά τόν σφάξουν 
οί Λαμπράκηδες. Υπάρχει ώστόσο ένας φόβος, 
κι δ φόβος αυτός είναι πραγματικός αλλά δέν 
παρέχει έλαφρυντικό. Μοιάζει μέ τό φόβο του  
ληστή πού φοβάται τόν Χόμο. Καί οί πρωτερ
γάτες τής άνωμαλίας φοβούνται κι αυτοί τό 
Χόμο, τήν δ;.χαλή δηλαδή έξέλιξη, τή νόμιμη καί 
κανονική λειτουργία τών θεσμών Βχι γιατί θαρ- 
θουν οί Λαμπράκηδες νά τούς σφάξουν, άλλα 
γιατί θά χάσουν τά προνόμια καί τήν ασυδο
σία τους. Καί γ ι’ αύτό εύχονται καί επιδιώ
κουν καί πραγματοποιούν τήν άνο>μαλία. Μά 
αυτός δ φόβος δέν τούς απαλλάσσει από τίς ευ
θύνες τους.

Παρά τίς έπιμέρους αυτές αντιρρήσεις, οί γε
νικές διαπιστώσεις τού κ. Θεοτοκά, οί βεοαιθύ
σεις καί σί ύποδεικνυόμενες λύσεις ανταποκρί
νομαι στήν πραγματικότητα. Διαβάζοντας ω
στόσο, αυτά τά δοκίμια δέ μπορεί νά μή μελαγ
χολήσει κανείς: ποιο είναι τό βασικό έλληνι- 
κό αίτημα τής στιγμής; *Ένα καί μόνο: νά 
λειτουργήσει ή δημοκρατία, ή α σ τ ι κ ή  δη
μοκρατία. Νά γίνει δηλαδή αύτό πού έγινε σ’ 
άλλες χώρες τό 17ο, τό 18ο καί τό 19ο αίώνα. 
Χά λειτουργήσει ή δημοκρατία, να λύσει τά προ
βλήματα πού ιεΐναι τής δικής της ευθύνης, νά 
άποχτήσει τό νΕθνος γλώσσα καί παιδεία, νά 
απαλλαγεί άπό τή μεσαιωνική σκουριά πού άκι- 
νητοποιεί τίς αρθρώσεις του, νά γλυτώσει άπό 
τίς απολυταρχικές αναθυμιάσεις πού δηλητηριά
ζουν τόν όργανισμό του, γιά να μπορέσει να 
προχωρήσει στό μέλλον. Γιά μιά άκόμη φορά 
ο αγώνας γιά τή Δημοκρατία είναι άγιόν ας 
γιά τό *Έθνος. Καί τό βιβλίο τού κ. Θεοτοκά 
μάς βοηθάει νά τό συνειδητοποιήσουμε.

Κ. ΠΟΡΦΓΡΗΣ

Οί Φίλοι τής « ’Επιθεώρησης Τ έχνης στή Θεσσαλονίκη
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Α α ζ. Ά  ρ σ. ‘Α ρ σ ε ν ί ο υ

Ή  Θεσσαλία στην  ’Αντίσταση

ΚχΙ χπο στρατιωτική καί από πολιτική καί 
άπό ήθική πλευρά 5 ρόλος τής Εθνικής ’Αντί
στασης σ' όλες τίς κατεχό^ιενες άπό τά φασι
στικά κράτη χώρες — άπό τήν Κίνα ώς τή Γαλ
λία κι άπό τή Νορβηγία ώς τήν Ε λ λ ά δ α — 
ήταν τεράστιος κατά τή διάρκεια τού Β ' παγ
κοσμίου πολέμου. Κι αύτός 6 ρόλος, τονίστηκε 
άπό τους πριοταγωνιστές, πολιτικούς και στρα
τιωτικούς, τής μεγαλύτερης σύγκρουσης τής Ιστο
ρίας. ΟΙ Ιδιοι οΐ χιτλερικοί όμολόγηοαν πώς 
μόνο στά Βαλκάνια οΐ άπαύλειές τους άπό τόν 
πόλεμο των παρτιζάνων ήταν 31.000 νεκροί 
καί έξοοφανισθέντες. Σέ 150.000 ύπολογίζονταν 
οί αιχμάλωτοι ναζί πού πιάστηκαν άπό τχ εύ- 
ρονπαΐκχ κινήματα ’Αντίστασης. Μέ τούς με
τριότερους Απολογισμούς 25 γερμανικές μεραρ- 
χίες άκινητοποιήθηκαν άπό τή'; αντιστασιακή 
δράση καί άπθυσίασαν άπό τά κύρια μέτωπα. 
Τό Ιδιο υπέρογκες ήταν οί άπώλειες τών ’Ιτα
λών στα Βαλκάνια καί τών Γιαπωνέζων στήν 
"Απω ’Ανατολή (Κίνα. ’Ινδονησία κλπ .).

Μά ή ’Αντίσταση είχε καί σοβαρά ήθικά α
ποτελέσματα: κρυμένη πίσω άπό κάθε σπίτι, 
άπό κάθε δέντρο, άπό κάθε λόφο, είχε κατα
στρεπτική επίδραση στο ηθικό τού έχθρού, πού 
υποπτευόταν παντού τό θάνατο, §νώ αντίθετα 
διατηρούσε Αψηλό τό φρόνημα τών καταχτη
μένων λαών.

Τέλος, οί πολιτικές επιπτώσεις στό μετα
πολεμικό κόσμο ήταν ανυπολόγιστες: σέ μιά 
σειρά χώρες μέ έκατομμύρια κατοίκους, ή ’Αν
τίσταση βοήθησε νά γίνουν βαθύτατες πολιτι
κές καί κοινωνικές μεταβολές, προυύθησε σ’ όλο 
τόν κόσμο τίς δημοκρατικές Ιδέες καί δυνά
μεις καί τή'; πάλη κατά τής φασιστικής όπι- 
σθοδρόμησης καί επηρέασε τά άπελευθερωτικά 
κινήματα τών αποικιακών λαών.

Μεγάλο μύρος απ' αύτή τή δόξα γιά τήν 
’Εθνική ’Αντίσταση ανήκει στόν έλληνικό λαό. 
"Οπως είναι γνωστό στ ή; Ελλάδα όργανώθηκε 
τό μαζικότερο λαϊκό κίνημα στά αστικά κέν
τρα μέ τούς μεγαλύτερους ',ιαζικούς άγώνες άπ’ 
όλη τήν κατεχόμενη Εύρώπη, ματαιο>θηκε μ* 
αυτούς τούς άγώνες δυό φορές ή πολιτική έπι- 
στράτευση πού είχε επιβληθεί σ* όλες σχεδόν 
τίς εύρωπαϊκές χώρες καί έπανδρώθηκε καί 
όπλίστηκε μεγάλος άντιστασιακός στρατός πού 
έδυσε πολλές νικηφόρες μάχες μέ τούς κατα
χτητές καί ενέργησε άμέτρητα σαμποτάζ.

Κι όμως, ή επίσημη μεταπολεμική Ελλάδα, 
πού προήλθε άπό τή'; άρνηση άκριβώς τής ’Εθνι
κής ’Αντίστασης, άπορρίπτει αύτή τή δόξα, γιά 
τήν όποία θά ήτανε περήφανη κάθε άλλη χώρα 
καί διώκει τήν ’Αντίσταση. Καί ένώ έχουν 
Ιδρυθεί άλλού Ινστιτούτα Ιστορίας τής ’Εθνι
κής ’Αντίστασης, άν δέν έχουν άνχλάβει αύτό 
τό έργο οί Άκαδημίες, στήν Ελλάδα δχι μόνο 
δεν έχει γίνει κοομιά προσπάθεια άπό έπίσημη 
πλευρά γιά τή συντήρηση τής ’Αντιστασιακής

μνήμης τού έθνους, άλλα αντίθετα, έγινε τό 
καθετί γιά νά εξαφανιστεί ή νά διαστρεβλωθεί 
αύτή ή μνήμη: οί έκπρόσωποι τού επίσημοί 
κράτους επιπέσανε μέ λύσσα πάνω στά αρχεία 
— γενικά, ειδικά καί τοπικά — τών αντιστασια
κών όργανώσεων καί τά καταστρέψανε συστη
ματικά. Καί σάν νά μήν έφτανε αύτό άρχισε 
ένας συστηματικός άγώνας αναστροφής τής Ιστο
ρικής αλήθειας καί προμελετημένης άμαύρωοης 
τής μεγάλης εθνικής πράξης.

Μάταια όλα χύτά. Είναι γνωστό πως άντί- 
θετα άπό τήν επίσημη πολιτική ήγεσία, ποίι 
είτε συνεργάστηκε μέ τόν καταχτητή είτε έκανε 
«αξιοπρεπή αποχή» άπό τόν εθνικό αγώνα, στήν 
'Αντίσταση πήραν μέρος χιλιάδες λαού. Οί έθνι- 
κοαπελευθερωτικές οργανώσεις στίς αρχές τοΟ 
1944 είχαν 1.800.000 μέλη. Βέβαια δλοι αυτοί 
οί άνθρωποι υστέρα άπό τήν έπικράτηση, μετά 
τήν απελευθέρωση, τής Ά ντι - άντίστασης, διώ
χτηκαν, σκοτώθηκαν, βασανίστηκαν, φυλακίστη
καν, εξορίστηκαν... Σκοπός ήταν νά εξαφανι
στεί όχι μόνο τό άψυχο αντιστασιακό υλικό ι 
( αρχεία), άλλά καί προπαντός τό έμψυχο. Mi I 
είναι εύκολο νά εξαφανιστεί ένας ολόκληρος 
λαός: Κι αυτός c λαός, πού έκανε τή'; ’Αντί
σταση, αποφάσισε νά γράψει καί τήν 'Ιστορία 
της, άνασυνδέοντας αναμνήσεις, περιστατικά καί 
γεγονότα.

’Έτσι, τά τελευταία χρόνια έχουμε αρκετά I 
βιβλία, Χρονικά, Απομνημονεύματα, άλλά καί I 
συνθετικότερες προσπάθειες, πού πλουτίζουν τήν I 
αντιστασιακή μας φιλολογία μέ πολύτιμο ύλικό. I 
Σ’ όλες τίς περιπτώσεις χρησιμοποιύνται τά I 
ράκη τών αρχείων πού διασώθηκαν καί οί ζων
τανές μαρτυρίες τών αγωνιστών. Πολύτιμες καί 
ιερές προσφορές πού επιτάσσουν σ’ όλους του; 
αγωνιστές, όσοι γλύτωσαν άπό τή μεταπολεμική 
λαίλαπα, νά κάνουν κι αυτοί τό χρέος τοο; 
καί νά δόσουν τήν προσωπική τους ·ιαρτυρί« 
Είναι μιά ακόμα επιταγή τής πατρίδας σ’ ε
κείνους πού τήν υπερασπίστηκαν τότε μέ ^  
αίμα τους. I

Ή  «Θεσσαλία στήν ’Αντίσταση» είναι ^  
πρώτη προσπάθεια συνθετικής έξιστόρησης tljC I 
γέννησης, τής ανάπτυξης καί τής δράσης trf 
πλατύτατου ΒεσοχλικοΟ αντιστασιακού κινήμ1* j 
τος. Τό υλικό πού χρησιμοποιεί δ ’Αρσενί^ 
είναι έλάχιοτες γραφτές πηγές: προκηρύξω· 
Ιφημβρίββς, Ιγγραφχ τής εποχής, ποΟ 
ρερε νά διασώσει 6 Ιδιος καί νά συγκεντρώ^1 
άπό άλλα ιδιωτικά αρχεία. Χρησιμοποιεί 2*·* 
σης αρκετά βασική αντιστασιακή βιβλιογρα^** 
Μά τό xopto ύλικό του τό άντλεΐ 6 συγΥ?*’ I 
:?έας άπό προφορικές μαρτυρίες, τών Ιδιων w  I 
δημιουργών καί προ>ταγωνιστών τής Θεσσαλι* 
κής ’Αντίστασης. Μέ επιμονή καί ύπο^νή OPf 
κέντρωσε μαζί καί μέ τούς συνεργάτες 
Φαιδ. Μακρή, Στεφ. Μήτσιο καί Γρηγ. Μπε*3,# 
στα καί παραθέτει 74 αφηγήσεις καί μαρτυρώ



γιά 50 περίπου πβριστατικά, άπό 42 αφηγητές. 
Αξίζει να αναφέρουμε τα όνόματά τους: Στέ

λιος ’Αστεριάδης, Κώστας Μακρύς, Στεφ. Μή- 
τσιος, Ά χ ιλ . ’Ορφανίδης, Νίκος ’Αθανασίου, Ρί- 
ζος Μπόκοτας, Νίκος Δ. Ράπτης, Γιάννης Τα- 
μουρίδης, Τηλέμ. Εύθυμιάδης, Λ. Παπαγιάν- 
νης, Νίκος Καροούνης, Κ. Κηπουρός, Μαν. Κα- 
οτόρης, Ρΐζο; Βαρδάτσικας, Σταύρος Γιοοκοο- 
βής, Ά χ ιλ . Χριστούλας, Τάσος Παπαναστασίου, 
Σωτήρης Μήτσος Πάπας, 'Top. Τρωιάνος, Θαν. 
Κχτσαβός, Γρ. Τσιρακόπουλος, Φ. Μά'Λζαρης, 
Μήτσος Μπχλής, Ή λιος Καφαντάρης, Νίκος 
Ζχρχλής, Φάνης Χριστού λ ας, Βασ. Παπανίκας, 
Σπύρος Γερασιμίδης, *Αντρ. Μπεζεριάνος, Νίκος 
Πάικος, Μ. Καρχτζά, Π. Οίκονόμου, Χρ. Μη- 
τσιούλας, Πολυχρ. Πολυχρονιάδης, Κοόλα Γε
ροζήση, Γιον. Λιανάς, Λ. ’Αρσενίου, Διομήδης 
Τράκας, Παλάντζας, Βοριάς καί 3 άνώνυμοι. 
Σέ πολλές περιπτώσεις ο! πληροφορίες γιά 
ένα περιστατικό διασταυρώνονται μέ 2 καί 3 
μαρτυρίες, έτσι πού νά ελέγχεται κατά τό δυ
νατό καλύτερα ή Ιστορική αλήθεια. ’Από τήν 
άποψη λοιπόν των πνιγών 6 συγγραφέας δείχνει 
Ιν . Ιχει πλήρη συνείδηση τής εύθύνης του.

Πρέπει να δπογραμμιστεΐ ή προσπάθεια πού 
καταβάλλει δ συγγραφέας νά άντιμετωπίσει τά 
Ιστορικά γεγονότα αντικειμενικά καί νηφάλια, 
μακριά όσο γίνεται από τά πάθη πού δημιουρ- 
γήθηκχν πάνω κα! προπαντός, ύστερα από τήν 
’Αντίσταση, μέ τό διωγμό τών αγωνιστών καί 
τόν εμφύλιο πόλεμο. Και μολονότι ή σκοπιά 
από τήν όποια βλέπει τά γεγονότα είναι καθο
ρισμένη, από τήν τοποθέτησή του στήν T5tx τήν 
'Αντίσταση, ώστόσο δεν κλείνει τά μάτια μπρο
στά κα! σέ άλλες αντιστασιακές Εκδηλώσεις 
και δέν παραλείπει νά δπογραμμίσει τή συμβο
λή τους, εφόσον ήταν τίμιες καί ειλικρινείς 
πράξεις ά'/τιμετιοπισης τού καταχτητή.

'Απ’ δ,τι Ι/ο) υπόψη μου ή «Θεσσαλία στήν 
'Αντίσταση* είναι ή πρώτη συνθετική απόπει
ρα δξιστόρησης τής ’Αντίστασης μιας περιοχής. 
Ή 'Αντίσταση δέν ήταν μόνο στρατιωτική ή 
μόνο πολιτική, αναπτύχθηκε διαλεχτικά μέ α
μοιβαία αλληλεπίδραση τής πολιτικής καί στρα
τιωτικής όργάνωσης. *0 εγγραφέας επιχειρεί 
να δόσει αύτή τήν πορεία ανάπτυξης καί τό 
κατορθώνει ώς ενα σημείο, παρά τά κενά κα! 

αδυναμίες πού παρουσιάζει ή έξ ιστόρηση:

ο! πληροφορίες λόγου χάρη γιά  τή δημιουργία 
καί ανάπτυξη τών όργανο>σεων πού πλαισίωναν 
τό ΕΑΜ και τόν ΕΛΑΣ καί αποτελούσαν όρ- 
γανικά τους στοιχεία κα! γιά τό ρόλο τους 
στήν ανάπτυξη τής συνολικής Εθνικής ’Αντί
στασης (ΕΙΙΟΝ, ETA, ΕΑ, Πολιτοφυλακή, Λαϊ
κές Επιτροπές καί άλλες νόμιμες μορφές πού 
χρησιμοποιούνταν γιά τή λαϊκή κινητοποίηση 
καί τή διεκδίκηση τών λαϊκών αίτημάτων στίς 
πόλεις κλπ.) είναι ανεπαρκέστατες καί σπο
ραδικές.

Μέσα στήν προοπτική τού χρόνου καί στό 
φώς τών καινούριων εξελίξεων αλλά καί έκτι- 
μήσεων πού έγιναν μετά τόν πόλεμο, τά Αντι
στασιακά γεγονότα, πράξεις κα! παραλείψεις, 
όφείλουν νά Αποβάλλονται σέ κριτικό έλεγχο. 
*0 συγγραφέας τό επιχειρεί, αλλά πολύ διστα- 
χτικά. Ή  κριτική του μπορεί νά μήν είναι 
πάντα εύστοχη, είναι όμως μιά βεβαίωση ότι 
δεν Επιτρέπεται παραίτηση ή απαλλοτρίωση 
αυτού τού βασικού χρέους τού Ιστορικού.

Παρά τΙς έπιμέρους αδυναμίες κα! τή'; πε
ριττή φιλολογία πού ύπάρχει σέ ’ΐερικές σελί
δες (ευτυχώς όχι πολλές), τό βιβλίο αποτελεί 
Ινα επίτευγμα. Δίνει τ!ς φάσεις τής θεσσαλι- 
κής Αντίστασης, τή δημιουργία τών πρώτων 
μικροομάδων κα! όργανονσεων, τή'; πάλη ενάν
τιο*; τού αυτόνομου «Κράτους τής Πίνδου* κα! 
τής βλάχικης λεγεώνας, τήν Εμφάνιση τού αν
τάρτικου, τήν ανάπτυξή του, τήν Επιθετική του 
δραστηριότητα, τήν άσκηση τής λαϊκής εξου
σίας στήν ύπαιθρο κα! σέ βρισμένες πόλεις και 
φτάνει ώς τή δημιουργία τού Βαλκανικού Στρα
τηγείου (Φθινόπωρο 1943). Ή  όλοκλήρο>ση τού 
έργου μέ τήν παραπέρα ανάπτυξη τής θεσσα- 
λικής Αντίστασης, τήν όργάνο>ση τών ελεύθε
ρων περιοχών κα! τά άλλα αντιστασιακά πε
ριστατικά ώς τήν απελευθέρωση, θέλουμε νά π ι
στεύουμε πώς δέ θά βραδύνει νά πραγματο
ποιηθεί. *Έτσι ή Θεσσαλία, πού Ανάπτυξε τή 
μαζικότερη Ισως ’Αντίσταση από όλες τΙς άλλες 
περιοχές, θά έχει κα! τήν πρώτη σοβαρή προσ
πάθεια τής έξιστόρησής της. Κα! θά πλουτιστεί 
ή φτο>χή αντιστασιακή μας φιλολογία μέ μιά 
εργασία, πού μπορεί νά σταθεί Αφετηρία γιά 
πολλές άνάλογες κα! πιό όλοκληρωμένες προσ
πάθειες.

Κ. ΠΟΡΦΪΤΗΣ

Άνέστης Ευάγγελον: 

Γιολάντα Πέγκλη: 

Σ τ ράχης Χαβιάρας:

«Μέ'&οδος αναπνοής »  

«’Ά νϋρ ω π ο ς πάσχων »  

« Βερολίνο »

Αισθάνεται κανε!ς δύσκολα γνωρίζοντας τήν 
κα! τή σημασία τής ποίησης κα! μή μπο

ρώντας νά βοηθήσει στήν καταξίωση κα! τήν 
7·^γνώριση, στόν ξεχωρισμό βρισμένων ποιη- 
"ιχών περιπτώσεων πού όχι μόνο ξεπερνούν τό 
*°ινό μέτρο, αλλά έρχονται νά αναθεωρήσουν

εκείνο πού συνήθως λέγεται κα! όχι φυσικά 
χωρίς λόγο: τό ότι δηλαδή ή νέα ποίηση δια
μορφώνεται ακόμη, ότι ό χαραχτήρας πού πα
ρουσιάζει είναι ακόμη ρευστός. Κι ακριβώς ε
πειδή ή ποίηση αποτελεί τό πιό προχωρημένο 
πνεύμα, αποτελώντας τήν πιό χτυπητή άντί-

r



θέση προς τά άλλα γενικότερα φαινόμενα τής 
χώ ρας  ;χας που διακρίνονται για τον μεσαιωνικό, 
δουλικό χαραχτήρα τους, αξίζει δ τονισμός καί 
ή προβολή αύτοϋ τοΰ πνεύματος που ενταφιά
ζει ή πρόχειρη σημειωματογραφία, ή αδιαφο
ρία καί δ ου ιματισμός.

Δέν ξέρω, άλλα διαβάζοντας δρκηιένες ποιη
τικές συλλογές τον τελευταίο καιρό έκαμα αυ
τόματα μια σύγκριση τής ευαισθησίας, τής πνευ- 
ματικής έτοιμότητας καί τοΰ προβληματισμοΰ 
των ποιητών τους μέ την πνευματική κατάστα
ση εκείνων που μποροΰν να βρίζουν τή χώρα 
αυτή και νά παίζουνε μέ τή'; τύχη της κ* είδα 
ν' απέχουνε μεταξύ τους όσο απέχει ή μέρα 
από τή νύχτα. Οι ποιητές αύτοί, άποτελοΰν εύ
γλωττες αποδείξεις ένός πράγματος: Το Οψη- 
λό πνεΰμα καί ή  υψηλή συνε ίδηση βρίσκονται 
στή χώρα μας όσο ποτέ άλλοτε σέ αδιέξοδο. 
Παλεύουν εμποδισμένα από μιά σκοτεινή ζώνη 
Αμάθειας, άσυνειδησίας καί άνευθυνότητας, πού 
τούς έπιβάλλει να σκοπήσουν, αφήνοντας τήν 
αποστολή τους άνεν.τέλεστη. Καί τό μαρτύριο 
ενός αληθινού πνεύματος, είναι όδυνηρότερο άπό 
τό μαρτύριο ένός πνεύματος πού πεθαίνει.

... Φορτηγά διασχίζουν/ τούς δρόμους/ (τον 
ουρανό προβολείς) /  καί σειρήνες ούρλιάζουν στίς 
στέγες. /  "Οχι, δέ γίνεται αλλιώτικα /  σήμερα 
aupto θά μιλήσω /  καί μια άπ’ αυτές τις μέ
ρες /  θά μέ πουν επικίνδυνο /  καί χωρίς πολλές 
διατυπώσεις /  σέ μιά απόμερη αυλή /  θά μέ στή
σουνε /  καί μέ σφαίρες /  καί μέ ξίφη /  θά ξη- 
λο>σουν τή σάρκα μου* /  αν δχι, /  στην άκρη 
τής θάλασσας /  μέσα σέ μιά σπηλιά /  θά πεθά
νω από τρόμο.

ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΒΙΑΡΑΣ «Βερολίνο*

Είναι πολλοί πού ουρλιάζουνε τις νύχτες
κι άψογοι, τήν ήμέρα, περιφέρονται άνάμεσά

μας
πολλοί μ 9 Ιν’ Αναμμένο σίδερο μές στό μυαλό
κόκκινο σίδερο κάτω απ ' τό δέρμα.
Είναι πολλά τ’ αδέρφια μου. Δέν είμαι μόνος.

ΛΝΕΣΤΗΣ ΕΤΑΓΓΕΛΟΓ «Μέθοδος άναπνοής».

Κρυώνο) /  σάν νά ’ναι πάντα χειμούνας /  κρυώ
νω /  σάν νά ’ναι πάντα νύχτα /  κρυούνω /  σάν νά 
’μαι πάντα μόνη /  πάντα γυμνή, άστεγη, λυπη
μένη /  σάν τή στιγμή τοΰ θανάτου / .........../
ποιό στόμα θά πει τήν ά λ ή θε ια /κ α ί δέ θά τό 
απομονώσουν /  σάν μολυσμένο /  ποιό στόμα θά 
τραγουδήσει τήν δμορφιά /  καί δέ θά είναι πε
ριττό...

ΓΤΟΛΑΝΤΑ ΠΕΓΚΛΗ «"Ανθρωπος πάσχο>ν».

Πρόκειται γιά τρεις νέους ποιητές πού ξεκι
νούν άπό διαφορετικές Ιδιοσυγκρασίες, ποό δ 
καθένας τους αποτελεί Ivor; ξεχωριστό κόσμο, 
ποό ή εύαισθησία τους συμπίπτει μέσα στόν Ι
διο χώρο καί αντιδρά στά Ιδια φαινόμενα καί 
τις Ιδιες συνθήκες.

Ό  Άνέστης Εύαγγέλου θά έπρεπε νά είναι 
πολύ γνονστός άπό τήν προηγούμενη συλλογή 
του τήν « Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Έ  ξ ώ σ ε ω ς ». Υ 
πάρχει όμως στόν τόπο μας άρκετή άδιαφοοία

καί άρκετή πνευματική τύρβη, πού εμποδίζουν 
τή; καθιέρωση. Αλλά « έ ξ ω σ η »  σημαίνει 
και αύτό. Τό σπίτι γιά  τό όποιο μάς μίλησε δ 
ποιητής στήν προηγούμενη συλλογή του είναι 
ό Ιδιος 6 κόσμος μας πού αποτελεί τό με
γάλο σπίτι όλων. Κατάλαβε λοιπόν πώς δέν 
εχει θέση, πώς είναι έξωσμένος απ' αυτό τό 
σπίτι. Ή  τωρινή του συλλογή « Μ έ θ ο δ ο ς  
α ν α π ν ο ή ς »  πού έρχεται νά επικυρώσει τό 
ταλέντο του μέ τό παραπάνω, αποτελεί μιάν 
εξομολόγηση, γύρω άπό τήν πληγή πού τοΰ ά
νοιξε αυτή ή « έ ξ ο ) σ η » .

'Εδώ πού βρίσκομαι σέ σάς μιλώ /  έγώ δ φτω
χός καθώς εσείς, ό έρημος, έγραφε στήν « Π ε 
ρ ι γ ρ α φ ή  Ε ξ ώ σ ε ω ς ». Τώρα ή ποίηση 
είναι ή αναπνοή καί ή έκπνοή πού τόν συντη
ρεί. «Τό ποίημα είναι μιά ανοιχτή πληγή που 
τρέχει /  όσο πιό ανοιχτή τόσο καλύτερα...» «Ού
τε ωραίες εικόνες ξέρω νά συνθέτω /  ούτε καί 
νά μιλώ γιά  ωραία πράγματα...». Σκοπός του 
δέν είναι τό κάλλος, αλλά ή γυμνή έξομολό- 
γηση, ή γυμνή όπως τό απογυμνωμένο κόκκα- 
λο φωνή, ή απομνημονευμάτωση τοΰ ·ιαρτυρίου 
τής μοναξιάς, τό αδιέξοδο τής ελλείψεως « σ τ έ 
γ η ς » .  «Δέν μπορώ έτσι άστεγος νά ζήσω». 
«Οί πράξεις μας /  όγκοι χωμάτων, μπάζα καί 
σιωπή /  μάς έπνιξαν.» Σέ σημείο μάλιστα πού 
ή ζωή νά μπερδεύεται μέ τό θάνατο, ενώ όταν 
ξεκινούμε « α θ ώ ο ι »  καί  « α ν ύ π ο π τ ο ι »  
τόν θάνατο τόν ξέρουμε σάν κάτι « χ ω ρ ι σ τ ό » .  
Ό  άνθρωπος θεωρείται φταίχτης, επειδή έχει 
« κ α ρ δ ι ά »  καί έχει « μ υ α λ ό » .  Ή  καρ
διά αγαπά καί τό μυαλό σκέφτεται. Πρόκειται 
δηλαδή γιά δυο έπικίνδυνα πράγματα, καί δη
μιουργεί τρόμο στόν δοκιμαζόμενο ή σκέψη πώς 
θά μπορούσε νά ξ αναγεννηθεί σ’ έναν τέτοιο 
κόσμο, σ’ ένα τέτοιο « σ π ί τ ι »  έχοντας και 
πάλι « μ υ α λ ό »  καί  « κ α ρ δ ι ά » .  Κ’ ή παι
δική του παράκληση, έκφραση έσχατης απελπι
σίας, είναι: "Αν τυχόν καί μέ ξαναφτιάξεις 
«κάνε με απλόν καί μονοκόμματο /  όπως κομ- 
μένον άγριο βράχο στό φαράγγι».

Ή  συλλογή τοΰ Εύαγγέλου, είναι ένα άθροι
σμα άπό όξύτατες κραυγές, τέτοιες, πού δέν 
εκφράστηκαν στά χρόνια μας μέ τόση δύναμη 
άπό νέο ποιητή. Γ2στόσο ή ποίηση είναι μία 
νίκη καί ή διαμαρτυρία της βαραίνει περισσό' 
τερο άπό κάθε άλλη μαρτυρία στήν ιστορία, α
ποκαλύπτοντας τούς βρυκόλακες πού πολεμάνε 
μέ όλη τους τή χυδαία σοβαρότητα ότι εύγενέ- 
στερο καί αληθινότερο είχβν νά παρουσιάσω 
ένας τύπος σέ μίαν εποχή.

’Επειδή νομίζω πώς προκειμένου γιά τήν 
ποίηση τά μυστικά τής δποβολής της παραμέ
νουν ώς ένα μεγάλο σημείο της απαραβίαστα 
άπό τή λογική ανάλυση, θά δώσω τό λόγο στόν 
Ιδιο τόν ποιητή άναδημοσιεύοντας έδώ δύο ποιή· 
ματά του:

ΤΠΟΘΗΚΓΙ ΠΑΤΡΙΚΗ J

Νά τό ξεγράψεις πιά τό σπίτι, νά τό σβήσει
άπό τή μνήμη σου εντελώς* είναι καιρός
νά τ ’ άγαπήσεις πιά αυτά τά έπιπλα
πού άλλοι πριν άπό σένα τά ιιεταχειρίστ*)*^



♦ιέ τα σπασμένα πόδια, τό σα>ρό τή σκόνη 
τις ξεχαρβαλωμένες οοθατες τους, να τ’ αγα

πήσεις
σα να ’τανε δικά σου άπό τά παιδικά σου

χρόνια
είναι καιρός νά συνηθίσεις τά χοντρά πον

τίκια
πού τριγυρίζουν στίς γωνιές, νά γίνεις φίλος 
μέ τούς ρουφιάνους καί τούς χαρτοκλέφτες,

ν’ αγαπήσεις
σα νά ’ταν σπίτι σου τό πανδοχείο αότό.

Νά τό ξεγράψεις πιά. ΕΙν* επικίνδυνη 
καί μόνη ή σκέψη τού σπιτιού, ή ανάμνηση — 
πρέπει νά ζήσεις, βέβαια, είσαι νέος.

Ο ΠΟΙΗΤΉΣ

Είχε ανεβεί στην πιό ψηλή κορφή 
κ’ ή φωνή του, λευκό πουλί στον ουρανό. 
Στους πρόποδες μυρμήγκιαζε πλήθος αμέτρητο 
άκουγαν τή φωνή κι ολοένα ανέβαιναν 
μίκραινε ό κύκλος καί κρατούσαν ξύλα 
μαχαίρια κρχταγαν καί πέτρες και πλησίαζαν 
άκούγονταν κραυγές σκοτώστε τον 
νά πέφτουν άρχισαν μετά οί πρώτες πέτρες 
λάμψαν στόν ήλιο τά μαχαίρια 
κατάλαβε τό τέλος του.

°Όμως ή φωνή του
λευκό πουλί πέταγε πάνω άπ’ τά κεφάλια

τους
καί δεν τήν φτάναν οί κραυγές καί τά μα-

χαίρια.

Ό  νέος ποιητής βρίσκεται ήδη σέ πλήρη 
ωριμότητα. Ή  τεχνική του είναι άμεμπτη. Μά
ταια θά αναζητήσει κανείς μέσα στη συλλογή 
του ένα στίχο πού νά περιττεύει ή ακόμη καί 
μια λέξη πού νά μην ταιριάζει στο λόγο του. 
Ή οικονομία πού γίνεται γύρω από τή δομή 
τού κάθε ποιήματος, τό κάνει αυτοτελές, τό ο
λοκληρώνει, δεν τό αφήνει νά φαίνεται σάν ά
πό οπασμα ενός συνχι:*Βή;ιατος, απόσπασμα που 
συμβαίνει πολλές φορές νά είναι ποίηση, χωρίς 
>μως καί νά φτάνει νά άποτελέσει ένα ολοκλη
ρωμένο ποίημα. Χωρίς αμφιβολία έχουμε νά 
Χάνουμε μ ’ έναν διακεκριμένο δόκιμο ποιητή.

Ή  Γιολάντα Πέγκλη μάς παρουσιάζει επί
σης τή δεύτερη συλλογή της « νΑ ν θ ρ ω π ο ς 
“ ά τ χ  ο) ν * ύστερα από τή συλλογή « Α ά -  
ξ* ρ ο ς ε ν  α π ο σ υ ν θ έ σ ε ι »  πού κυκλο-
?όρηοε στα 1964. νΕπεσε κι αυτή θύμα « ά π  ά - 
“ η ς » δπως γράφει σ’ ένα στίχο του δ Ευαγ
γέλου. Ξεκίνησε κι αύτή « α θ ώ α »  καί  « α 
ν ύ π ο π τ η »  πιστεύοντας. Καί ξαφνικά βρέ-
θην,Ξ xt αύτή παγιδευμένη μέσα στό άντιπνευ- 
μχτιν.ό αδιέξοδο μέ τήν ευαισθησία της δοκιμα
ζόμενη. ο» τρυφεροί βραματισμοί της έμοιαζαν 
^  κρίνα πού απροσδόκητα κατακλείστηκαν από 
^  λάσπη. ’Επεστράτευσε τήν πνευματική της 
αντίσταση καί γενναιότητα, άρχισε νά χρησι
μοποιεί τό σαρκασμό, νά χρησιμοποιεί τήν I- 

τήν ποίηση σάν δπλο, πράγμα πού 
λ?ε;άζ·εται πάλι προσοχή, γιατί, ή ποίηση, δια

τρέχει τόν κίνδυνο νά χάσει τήν αύτοκυριαρ- 
χ ία  της καί νά ξεφύγει άπ’ τά δρια πού βάζουν 
οί άρκετά ευαίσθητοι γεννεσιουργοί της πα
ράγοντες.

Ό  μαχητικός καί ατίθασος λόγος της, δ 
διάσπαρτος βέβαια από αληθινές ποιητικές λάμ
ψεις, δέ μπόρεσε νά σταματήσει δώθε από τά 
πιό πάνω δρια, νά άποφύγει τή χαλάρωση καί 
τήν περίσσεια τού λόγου πού τή θεωρούσε απα
ραίτητη, νομίζοντας πώς έτσι εξασφάλιζε μιάν 
υπεροχή απέναντι στόν εχθρικό στόχο.

ΤΙς αδυναμίες της αύτές τίς διατήρησε καί 
στα μεγάλα ποιήματα τού πρώτου μέρους τής 
νέας της συλλογής γιά νά απαλλαγεί άπ’ αυ
τές στό δεύτερο μέρος της, δπου καί άνοδε ι- 
κνύεται μιά λαμπρή ποιήτρια, δπως πραγματι
κά είναι φτιαγμένη άπό τή φύση της. Ή  παλ- 
λόμενη άνυπόταχτη συνείδησή της ζεί τήν έ- 
οδομάδα τών Παθών, τό δράμα τής μάταιης 
αναζήτησης, τίς μεγάλες απογοητεύσεις τών 
ημερών μας, πού δημιουργούν πληγές στή θέση 
τής αισιοδοξίας, δδηγούν σέ μιά διαδοχική κλι
μάκωση τών συναισθημάτων μας απέναντι στή 
ζωή, πού τά χρώματά τους κυμαίνονται άπό τό 
σχεδόν άσπρο ώς τό έντελώς μαύρο. fO λυγμός 
καί ό σαρκασμός συμπλέκονται στό ποίημά της 
« Σ χ έ δ ι ο  α ύ τ ο χ τ ο ν ί α ς » :  «Διαθήκη — 
δέν χρειάζεται. /  Τά ’χομε δώσει δλα τραγου
δώντας χρόνια. /  Είμαστε φτωχοί /  είμαστε α
δέσμευτοι /  μπορούμε νά λείψομε χωρίς νά λυ
πήσαμε κανένα...» Ή  εξομολόγησή της γιομά
τη τραγικότητα καί τρυφερότητα μαζί, σέ στα
ματάει κάθε τόσο, πείθοντάς σε γιά  τό ξεχω
ριστό ποιητικό της χάρισμα δπως στό ποίημά 
της πού έχει τόν τίτλο « Β ι ο γ ρ α φ ι κ ό  σ η - 
μ ε ί ω μ α ». « ...νΑλλωστε /  δέν έχω άναμνή-
σεις’ /  μία μπούκλα μαλλιά, νά μάθω τό πρώ
το τους χρώμα /  ένα σπασμένο παιχνίδι, νά ξέ
ρω άν είχα παίξει /  μιά φωτογραφία, νά θυμη
θώ πώς γελούσα. /  Κανένας δέν παρατήρησε /  
πόσες σκοτεινές γωνιές είχε τό μεγάλο μας σπί
τι /  πουθενά δέ βρέθηκε μιά μεταξωτή κλωστή /  
. . .  /  Παράλαοα τή ζωή μου σέ τρίμματα /  σέ 
λίγα σπασμένα κομμάτια άπό έναν παλιό αμφο
ρέα /  που τό αρχικό του σχήμα δέν τό είδε κα
νείς /  σ’ ένα χάρτη φθαρμένο άπό πλημμελή 
μ έρ ιμ να /σ ’ δλες τίς ακραίες περιοχές...»

Ή  αξία τής κραυγής της θ; αποτελούσε 
μιάν εντελώς ιδιαίτερη άςία γιά  τήν ποίησή 
μας, άν δέν τήν άμβλυνε ή έλλειψη μιάς συνο
λικής ποιητικής πυκνότητας στό πρώτο — καί 
τό μεγαλύτερο— μέρος τού βιβλίου της, αδυ
ναμία πού εξαφανίζεται ώς διά μαγείας στό 
δεύτερο, τόν «Εύαγγελισμό» δπου ή ποιήτρια ζεί 
μερικές εύτυχισμένες λυτρωτικές στιγμές, ευ
τυχισμένες γιά τήν Ιδια κ’ ευτυχισμένες για 
τήν ποίησή μας, που τής χαρίζει μερικούς άπό 
τους ωραιότερους στίχους της. βα συ"4ιφωνή- 
σουν οί αναγνώστες μου διαβάζοντας ένα μέρος 
άπό τόν «Εύαγγελισμό» της.

I

Γονατίζω νά μοϋ χαρίσεις τήν αθωότητα μου
τά άγνωστα πεπρωμένα μου
τόν μεγάλο πόνο



.

τήν πρώτη μου καρδιά.
Είσαι τό χαρμόσυνο άγγελμα 
δ αρχάγγελος πού διατάζει τα σπλάχνα μου 
να σκιρτήσουν 
δ θεός
πού μέ διαλέγει νά κατοικήσει εντός μου 
τό πνεύμα πού φυσά ατό μέτωπό μου 
τό πρώτο Χαίρε
ή κυοφορίχ μιας έγκλειστης άνοιξης 
πού χτυπά στα στήθια μου 
με χιλιάδες αποδημητικά πουλιά
— πού, επιτέλους, ήρθαν!

II

Σέ λέω αγάπη κι άκους 
σε λέω μέ τ’ όνομά μου κι άκους 
άκους σ’ όλα τα ονόματα πού σού φωνάζω 
και τ* όνομά σου μου μένει άγνωστο· 
να σέ φωνάζω μέ όλα τα ονόματα
— καί ν3 άκους.

I I I

Μ3 αγαπάς καί γίνομαι περιστέρι 
νά σού κουβαλώ μηνύματα χαράς 
καί νά σπαρταρώ 
περιστέρι
νά μπορώ νά επιστρέφω.
Γίνομαι θάλασσα γαλανή
ν3 ανοίξεις τά μεγάλα πανιά σου
νά λουστείς καί νά ταξιδέψεις
νά ξεχειλίσει ή 'καρδιά σου
από χιλιάδες ανεξερεύνητους ωκεανούς και
μαργαριτάρια ακαλλιέργητα
αιώνες φυλακισμένα
σέ όστρακα σπάνια.

★

Λεν έχω ύπ' οψει μου τήν πρώτη συλλογή τού 
Στρατή Χαβιαρά τήν « Κ υ ρ ί α  μ έ  τ ή ν  π υ 
ξ ί δ α »  πού βγήκε στα 1963. ’Ανακαλύπτω τήν 
προσωπική του φωνή στή νέα του συλλογή τό 
« Β ε ρ ο λ ί ν ο »  πού όπως δ€ΐχνουν 6 τίτλος 
καί τα ποιήματα φαίνεται νάναι γραμμένη στή 
Γερμανία, στή χώρα από τήν δποία ξεκίνησε 
δ σιδερένιος Μινώταυρος για  να καταπιεί εκα
τομμύρια ανθρώπους καί νά διαλύσει αναρίθμη
τες μικρές ευτυχίες πάνο) στή γή. Εκφράζει, 
κυρίως, τήν εσωτερική πάλη ένός εργαζόμενου 
ίσως πού αναζήτησε τδ ψωμί του στή Γερμα
νία, εκεί όπου ή στάχτη τών νεκρών στδ Κτα- 
χάου είναι αμίλητη, καί ή σφύζουσα πάλι ζωή, 
οί όμορφες μέ τά ξανθά μαλλιά, οί μπυραρίες 
καί τά διπλά κρεδβάτια σκεπάζουν σέ βαθύ 
στρώμα λήθης τό έγκλημα. "Εναν άνθρωπο πού 
οι βασανιστές τού έβγαλαν κάποτε τά νύχια καί 
στις θέσεις τους υπάρχουν ακόμα οΐ «βαθειές 
ουλές». "Εναν άνθρωπο πού ύποχρεώνεται νά 
ζήση μέ τό μόχθο του κάτω άπό τό δικό τους 
έλεος τα>ρα, νά πίνει μπύρα στό Ντκχάου καί 
νά κοιμάται μέ γυναίκες, πράγμα πού δημιουρ
γεί έναν απερίγραπτα δραματικό βασανισμό μ ΐ- 
οα του: «ένα μαχαίρι γιά τή μάνα μου!» «Με
σημέρι όταν άνοιξα τήν καταπακτή /  νά μελε

τήσω τά λείψανα τών πουλιώ ν/κα ί μεσημέριι 
όταν στήθηκα /  ανάμεσα στά χαλάσματα τού Β ε- | 
ρολίνου/ νά ζητήσω τό λόγο / γ ι ά  τό φόνο τού 3 
πατέρα μου.»

Ί1 ποίησή του δεν δείχνει καμιά ταραχή 
στήν επιφάνεια, δ λόγος του είναι ήρεμος, με- j 
τρημένος, φιλοσοφημένος, γιομάτος εμπειρία 
καί καρτερική πίκρα. Κινιέται ανάμεσα στή I 
μνήμη καί στις προκλητικές παραστάσεις τού I 
παρόντος, περιφέρεται μέσα στό αναπόφευκτο, 
μέ τήν εθνική καί άνθρώπινή του περηφάνεια 
πληγωμένη, όπως κάθε παιδί που τό βασάνι
σαν οί Γερμανοί καί έπέζησε, πού του εξαφάνι
σαν ο ί δήμιοι τούς δικούς του καί βρίσκεται 
υποχρεωμένο τώρα νά συντηρηθεί μέ τά ψίχου
λα τού τραπεζιού τους. Γιατί πραγματικά τό 
δράμα είναι καί εθνικό καί ανθρώπινο καί τό 
οξύνει ακόμη περισσότερο ή κατάσταση στή χώ- ' 
ρα μας καί τά σημεία τού αυριανού πολέμου. 
«Κάτω ά π  τήν ’Ακρόπολη /  χωρίς ταυτότητα/ 
θά τραγουδούσα ή θά ’κλαιγα /  μέ τή γυμνή μου 
σκέψη /  έτσι ελεύθερος /  χωρίς ταυτότητα /  εθνι
κότητα— ΧΩΡΙΣ /  συγκεκριμένη ώρα /  εφημερί
δα /  πολύτιμα αντικείμενα / . . , . . /  θά τραγουδού-Ι 
σα /  ή θά "κλαιγα /  κάτω άπό τήν ’Ακρόπολη /  
τών ’Αθηνών /  πού θά ήταν ή ’Ακρόπολη /  τών 
"Αθηνών /  καί τίποτ’ άλλο.»

Λέν είναι όμως μόνο ή ’Ακρόπολη τών "Αθη
νών καί τίποτ' άλλο, γιά  νά νοιώθεις ελεύθε
ρος καί ξένοιαστος κάτω απ’ αυτή, κύριος τής 
ζωής σου καί τών ονείρων σου, "Ελληνας, που 
έχεις νά κάνεις μέ τήν Ελλάδα. "Αλλά καί σέ 
μιά ξένη χώρα, όπως καί στή δική σου, δε μπο
ρείς νά είσαι βέβαιος γιά τό ψωμί πού τρως 
καί γιά  τό μέλλον τού κόσμου. «Τάξη επικρα
τεί στό Β ερ ο λ ίνο /___ / ‘Η Κυριακή θά ξη
μερώσει /  οί δρόμοι τού δάσους /  θά 3ναι γιο
μάτοι πινακίδες /  χαρούμενες διαφημίσεις /  όδη: 
γ ίες: Μουσεία, "Ελάφια /  προσοχή / σέ 500 μ. 
περιστέρια. /  Ενας 3Αμερικανός στρατιώτης/ 
STOP.»

Αυτό τό οδυνηρό «ΣΤΟΙΙ» πρός τήν ελευθε
ρία καί πρός τό πνεύ)ΐα, πού ακούστηκε άπό 
πολλά σημεία τής υδρογείου στόν αιώνα μας 
καί πού δημιούργησε τήν ασφαλή ακόμα συντα-3 
ραχτική τραγωδία τού πνεύματος, δέν σημαίνει 
βέβαια πώς υποχρεώνει τόν αιώνιο άνθρωπο νά 
υποχωρήσει. «Τ’ όνειρο οέ σκοτώνεται μέ σφαί
ρες /  μένει πάνω απ’ τό αίμα /  σά φώς απο-· 
σπασμένο άπό τόν ήλιο του /  καί περιμένει...» 
'Ωστόσο ή οδύνη αποτελεί μιά μεγάλη πραγμα
τικότητα που έχει περιπλέξει τις ρίζες της 
στά κόκκαλα τών ποιητών, οί όποιοι, κυρίως» 
εκφράζουν τήν εποχή τους καί τήν Ιστορία της·

Ή  αξία τής μαρτυρίας τού Στρατή Χαοιαρδ 
βρίσκεται στό ποιητικό σύνολο τού βιβλίου τχ?υ 
πού συνοψίζει ένα πολύ πικρό απόσταγμα εμ
πειρίας. Τήν κραυγή του τήν καταλαβαίνεις 
κάτω απ’ τόν ήμερο λόγο του. Μοιάζει αάν 
ένας σπόρος πού πέφτει, καρποφορεί μέσα °°'J 
καί σέ γιομίζει. Υπάρχει ένας σύνδεσμος άνί- 
μεσα στα ποιήματά του τά δποία επίκεντρό τους 
έχουν τόν βαθύ του τραυματισμό καί έκφράζο’̂  
τήν οδυνηρή μνήμη, τή στάση του απέναντι στ<* 
παρόντα γεγονότα, απέναντι στό μέλλον, άπέ-



•/αντί στή φύση, απέναντι σ' ένα δέντρο, έτσι 
τού να είναι δύσκολο με τή δημοσίευση ενός 
ή δυό ποιημάτων του να δύσεις τό συνολικό ρί
γος πού δημιουργούν οί πολλαπλοί στόχοι τής 
ευαισθησίας καί τής σκέψης του. 'Ωστόσο μπο
ρούν να οόσουν μια ιδέα τής εκφραστικής του 
λιτότητας, τής ήρεμίας ·μέ τήν όποια εξομο
λογείται — σοφός μέσα στον πόνο καί μέσα 
στην πείρα του.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΡΤΓΡΙΟΓ

Εγώ άφησα τά νύχια μου 
Κ* ένα χαρτί καμένο 
Πάνω από τά σημάδια μου 
Καί τις ξερές πληγές 
Πισθάγκωνα μέ βρήκανε 
Κάτω από τις ιτιές 
Δίχως ψωμί 
Χωρίς νερό 
Μέ τα μυρμήγκια 
Καί τις μύγες 

Έ γώ  άφησα τά νύχια μου 
Κάτω από τις ιτιές 
Πηγαίνετε
Δεν έχω τίποτ’ άλλο 
Να προσθέσω.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
Δ '

Πώς να μιλήσεις για  τό φως 
Λυτό πού μένει ακίνητο

11ού αλλάζει χρώματα κι όνόματα 
ΙΙού ρέει
Ανάμεσα στα δάχτυλα τής καθεμέρας 
ΚΓ ανανεώνεται
Τό φως ποινή καί τό φώς λύτρωση 
Λυτό πού πλάθεται 
Κι δμως ατό σκοτεινό γρανάζι του 
"Όλο τόν κόσμο αλέθει 
Αυτό πού συνυπάρχει μέ τήν ύλη 

Έγκαταλείποντας τό χώρο του 
Πεθαίνοντας $ιέ τό δικό του τρόπο 
Αυτό τό φώς τό ζωντανό 
Κ ι’ όμως ακίνητο κι* αμέτοχο 
Κ’ εναλλασσόμενο 
Πώς νά τό πω;

★

Κ' οί τρεις παραπάνω ποιητές εκφράζουν τό 
προχωρημένο έλληνικό πνεύμα, τό προχωρημέ
νο πνεύμα τής εποχής, τό κρυμμένο πρόσωπο 
τού πολιτισμού μας, κι άποδεικνύουν μέ τήν α
ξία τού λόγου τους καί τής ψυχής τους τήν 
απόσταση που χωρίζει τις ελληνικές πνευματι
κές καί Ανθρώπινες, γενικά, δυνατότητες, από 
τό σαθρό κατεστημένο πού βρίσκεται πάνω από 
τα κεφάλια μας, προσβάλλοντας μέ τήν παρου
σία του έναν τόσο ιερό καί εύφορο τόπο, κρα
τώντας τον παρ’ αξίαν υποανάπτυκτο, μετα
βάλλοντας τον διά τής βίας σ’ έναν αξιολύπητο 
ούραγό τής Εύρώπης.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

’Α π ό σ τ ο λ ο υ  Σ  α χ ί ν  η

« Ν έ ο ι  π ε ζ ο γ ρ ά φ ο ι »

Ά ν για τόν "Οσκαρ Γουάίλντ «ή μορφή τής 
'ριτκής, ή πιό ύφηλή δπως καί ή πιό ταπεινή 
Ξ·ναι = να είδος αυτοβιογραφίας», οί «Νέοι Πεζο- 
Τραφοι», ανεξάρτητα από τό ποιό επίπεδο κρι- 
:ι*ή* αντιπροσωπεύουν, δέν «βιογραφούν», κα
θόλου τόν συγγραφέα τους. Δηλαδή ή έποπτεία 
Μ ; εικοσαετίας, τής τελευταίας, νεοελληνικής 
'-^γραφίας, δέν Αφήνει νά διαγράφει, έστω 
>αί άχνά, κάποιο πάθος γιά  τήν Ιδια τήν ο- 
Γ̂θεση τής πεζογραφίας καί Ισως ένας καυ- 

γιά δ,τι δέν έδοσε άπό τό άποθησαύρισμα 
νεότερων εμπειριών.

Ένπός άπό τό «πάθος» δέν ύπαρχει καί κα- 
™  λποψη σοβαρή, προσωπική πού νά ύποστη- 
Ρφται μέ συνέπεια, καί τό χειρότερο, κανένα 
^ η μ α  Ιδεών. Αύτό πού βγαίνει άπό τό βιβλίο 
‘,'α* μια καλοπροαίρετη στάση τού κριτικού ά- 

στά έργα, ή διάθεση νά δέχεται βλα 
£  “̂οιχεία τους, χωρίς βέβαια καί πολύ έν- 
^>3ΐασμό, πράγμα πού μπορεί νά ευχαριστεί 
/*Χ^ρόθεσμα τούς συγγραφείς αλλά δέν έξυ- 
‘•^ετεϊ καθόλου τό αίτημα ιεράρχησης τών έρ

γων, παρόλο πού αυτή ήταν ή πρόθεση τού 
κ. Ά π . Σαχίνη, τουλάχιστον έτσι λέει ό Ιδιος 
στον πρόλογό του.

"Αν πάντως ήθελε κανείς να εντάξει τή συγ
κεντρωμένη εργασία του κ. Ά π . Σ. σέ κάποια 
κατηγορία, θά έλεγε δτι Ανήκει περισσότερο 
στήν έρμηνεία παρά στήν κριτική. Ή  διαφορά 
είναι βασική γιατί ή έρμηνεία, εργασία φιλολο
γική, προϋποθέτει τήν αποδοχή μιας αμετα
κίνητης αυθεντίας στο συγκεκριμένο έργο, ενώ 
ή κρίση γ ι ’ αυτό περιορίζεται στό ελάχιστο. 
Μέ τήν έρμηνεία δμως άναζητάει κανείς τό βα
θύτερο νόημα τών συμβόλων πού κλείνει κ’ εκ
φράζει μέ τό δικό του τρόπο ένα έργο καί 
προσπαθεί να σύλλαβει τό περιεχόμενο καί τή 
μορφή του μέ σκοπό νά τό αφομοιώσει μέσα 
στήν αισθητική του έμπειρία καί νά δεχτεί τή 
συγκίνησή του. Κάτι διαφορετικό άπό τήν έρ
μηνεία, κάτι πού στήν επιστήμη τής αισθητι
κής ονομάζεται εξήγηση είναι ή ένταξη τού 
έργου τέχνης σαν φαινόμενου τής Ιστορίας τού 
πνεύματος μέσα στά φυσικά καί κοινωνικά πλαί-



ota τού τόπου καί τού καιρού πού γεννήθηκε, 
ή συσχέτισή του μέ διάφορους δρους: γεωγρα
φικούς, ψυχοφυσ ιολογικούς, οίκονομικοπολιτικούς 
δρους τής ζωής του δημιουργού, καί μαζί ή 
κατανόηση τοΟ Εργου μέσα από τις εκδηλώσεις 
τού πνευματικού πολιτισμού, δηλαδή ή Ιστορική 
δικαίωση τού έργου. Στήν εξήγηση αναγνωρί
ζουμε τά στοιχεία τής κοινωνιολογικής κριτι
κής που, κυρίως, χρησιμοποίησαν οί μαρξιστές 
αισθητικοί.

Στήν αντιμετώπιση τών έργων τέχνης καί 
Ιδίως τών λογοτεχνικών, τά στοιχεία τής έρ
μη νείας, κριτικής καί εξήγησης συνδυάζονται 
καί έξαρτώνται άπό τό σύστημα ιδεών τού κρι
τικού ή ακόμα καί την ιδιοσυγκρασία του σέ 
ποιά από αυτές τις κατηγορίες θά δοθεί τό 
προβάδισμα.

Σχετικά μέ τή λειτουργία τής κριτικής δ 
ποιητής Γιάννης Ρίτσος, τής άρνιέται τό δικαίω
μα απόλυτου Ελέγχου πάνω στό έργο, έχοντας 
υπόψη του τή συνέπεια τών αυθαιρεσιών στην 
αξιολόγηση πού μπορεί να οδηγήσει αυτή ή στά- 
ση ύπεροχί,ζ :*

«Ή κριτική θά ’πρεπε, διδασκόμενη απ’ τήν 
ίδια τήν τέχνη, νά γίνει ό άναζητητής τής νο
μοθεσίας πού υπάρχει μέσα στο έργο, πού διέ- 
πει τήν Ενότητά του καί πάνω σ’ αυτή ακριβώς 
τή νομοθεσία νά κριθεί κι αυτή (ή κριτική) 
καί έγκαταλείποντχς τό υπεροπτικό ύφος τού 
έλλανόδικου τιμητή, να δανειστεί τό ήθος τής 
τέχνης, ακόμη καί τή μέθοδό της — τό σεμνό 
τόνο τής εξομολόγησης τών άντιδράσεών της 
απέναντι τού έργου, πού ίσως θα οδηγούσε κι 
αυτήν καί τούς αναγνώστες της σέ πολλές ανα
καλύψεις καί προεκτάσεις».

’Αλλά κι 6 αισθητισμός τού ’'Οσκαρ Γουάιλντ 
θέλει τόν κριτικό, ερμηνευτή πού προσπαθεί 
νά κάνει ένα έργο τέχνης προσιτό στην ευαι
σθησία μας, ενώ ό Πώλ Βαλερύ λέει δτι δ κρι
τικός «πρέπει νά έχει στυλωμένα τά μάτια του 
στόν αναγνώστη κι δχι στόν συγγραφέα, νά 
είναι δ παραστάτης καί βοηθός του».

Αυτή ή Ερμηνευτική στάση προϋποθέτει βέ
βαια τήν παραδοχή δτι τδ έργο αξίζει αυτή τή ; 
προσέγγιση καί τήν αναζήτηση τής «νομοθε
σίας* του κι δτι ή νομοθεσία αυτή υπάρχει. 
Προϋποθέτει δηλαδή μιά κατ’ άρχήν κριτική 
αξιολόγηση πού θα παραδόσει ορισμένα έργα 
στήν άρμοδιότητα τής Ερμηνείας. Γι’ αυτό Ερ
μηνεία καί εξήγηση μπορούν νά άσκηθοϋν πε
ρισσότερο στά έργα πού έχουν προσπελάσει τό 
φράγ;ια τού επίκαιρου ακριβώς για  νά άναζη- 
τήθοϋν οί αιτίες αυτής τής επιβίωσης.

Τά παραπάνω παρβενικά για  τό θεωρητικό 
τόπο τής κριτικής Ισχύουν για  τήν κριτική πού 
γίνεται σέ ιιορφή μελέτης ή δοκιμίου καί πού 
μόνο σ’ αυτή τήν περίπτο>ση, ή σεδόν, επιτελεΐ 
τόν προοριστώ της ή ένα μέρος του. Είναι πάν
τως γνωστό δτι εδώ δπο>ς καί άλλοϋ, ή συνη
θισμένη άσκησή της είναι ή έπικαιρική σημειω- 
ματογραφία έντυπων, Εφημερίδων καί περιο

* Γιάννη Ρίτσου: «Ιίερί Μαγιακόβσκυ» (Έ π . 
Τέχνης άριθ. 106 - 107 i9 & t).

δικών πού νά εξυπηρετεί τήν άνάγκη τής Επι-< 
καιρότητας καί τής γρήγορης καί πλατειάς ε
νημέρωσης τού κοινού. Μέ μια μακρυά νεοελλη
νική παράδοση ή στ/ΐιεκυματογραφία έχει τόσς 
καλά Εγκατασταθεί, ώστε νά υπεξαιρεί άνετα 
τόν τίτλο άπό τήν πραγματική κριτική.

Ύποκύπτοντας στήν άνάγκη τής τετριμένης 
χρησιμοποίησης τού δρου κριτική, πρέπει νά 
πούμε δτι ή συγκέντρωση ενός μέρους τής κρι
τικής εργασίας τού κ. 5Απ. Σ. δεν άφαιρεί τή 
σημειωματογραφική της ιδιότητα. Λέ φταίει δ 
μικρός χώρος πού αφιερώνεται σέ κάθε συγ
γραφέα — άλλωστε δεν είναι πάντα μικρός — 
αντίθετα κι αυτός άν μπορούσε νά χρησιμοποιη
θεί πυκνά θα έδινε διαφορετικά αποτελέσματα. 
Είναι ή επιδερμική θα λέγαμε αντιμετώπιση 
τών έργων καί παρ’ δλη τή διάθεση καί τυπική 
εκπλήρωση τής ερμηνευτικής λειτουργίας, ή α
δυναμία τής σέ βάθος προσέγγισης καί τελικής 
μετάδοσης τής δόνησης πού, δπως ισχυρίζεται 
δ κριτικός, υπάρχει μέσα στό συγκεκριμένο 
έργο. Καί άπό τήν αρχή, αμφισβητεί κανείς 
τή σκοπιμότητα αυτής τή ; συγκέντρωσης ατό
φιο)'; σημειωμάτων δταν τά στοιχεία τους θά 
μπορούσαν νά αποτελόσουν βάση γιά μια ού- 
c ιαστικότερη αντιμετώπιση τών θεμάτων.

Ή  θέση ή ή άρνηση γιά  ένα έργο διατυπώ
νεται μέ γενικότητες πού θά μπορούσαν νά ται
ριάσουν δπουδήποτε κι άλλωστε τις συναντάς 
συχνά χωρίς νά έχουν τήν τύχη τής επανάλη
ψης, δπο>ς στήν κριτική για  τόν Ά λκ. Γιαννό- 
πουλο, όπου διαβάζουμε τέσσερις - πέντε φορές 
δτι δ συγγραφέας καταπιάστηκε, δούλεψε ή 
συνεχίζει «τόν Εκσυγχρονισμό καί τήν ανανέωση 
τού νεοελληνικού διηγήματος». Απαντώνται συ
χνά Επίσης τα «πρωτότυπα Εκφραστικά μέσα" 
ή οί «σύγχρονοι Εκφραστικοί τρόποι*. ’Ακόμη 
ύπαρχε: ή συχνή διάκριση μεταξύ πληρ ο φορε
μένου καί μή πληροφορτ/μένου αναγνώστη. » |  
πληροφορημένος αναγνώστης παρουσιάζεται μέ 
τό πρόσωπο τού συμμάχου στόν κριτικό δταν 
αυτός δεν καταφέρνει νά πληροφορήσει τόν μή 
πληροφορημένο.

Τό άν ένα βιβλίο είναι «καταθλιπτικό» ή δχι, 
άν μάς «πιέζει τήν καρδιά» φαίνεται νά είναι 
μιά άπό τις βασικές φροντίδες τού κριτικού. 
Λέει π .χ . για «τήν απαράδεκτα καταθλιπτική 
άποψη τής ζωής» στόν «νΑλλο ’Αλέξχντρο» 
τής Μαργαρίτας Λυμπεράκη ή γιά τό δτι ή βα
σική Ιδέα τού C ontre Tem ps» τής Μιμία# 
Κρανάκη είναι «καταθλιπτική». Η δείχνει ία»* 
νοποίηση δτι ό Α. Βλάχος στό βιβλίο του «Τέ 
μνήμα τής γρηάς* «δέν σταματάει στήν οδύνη, 
τήν αγωνία ή τή φρίκη τού πολέμου» ή δτι $  
βιβλίο τού Ρούφου «δεν μάς καταθλίβει» ή Υ&, 
τό «ΤΩρες ζωής*, πάλι τού Α. Βλάχου «είν*· 
ένα θέμα δηλαδή καταθλιπτικό, δοσμένο °* 
χρώματα σκοτεινά, πού ωστόσο δέν μάς πιέ&* 
τό στήθος καί δέν μάς καταθλίβει», ή δτι δ Β· 
Βασιλικός «δέν γίνεται ποτέ καταθλιπτιαύΓ 
κλπ.

Ή  έκφραση χρησιμοποιείται χωρίς νά μετά* 
δίνεται ή αίσθηση τού «καταθλιπτικού* ούτε V* 
εξηγείται μέ επιχειρήματα. J H

Μιλώντας για  τήν γυναικεία πεζογραφώ ν



κ. ‘. k .  Σ. αντιμετωπίζει το έργο τής Μ. Λυμ- 
περάκη, τής Μ. Κρανάκη, τής Γ. Σαράντη καί 
-ή; Κύας Βλάμη καί παραλείπει σημαντικά 
Ιργα δπως τής Τατιάνας Μιλλιές καί τής Αιδώς 
Σωτηρίου. Λέει στην εισαγωγή «παρουσιάζει έ- 
ξχιρετικό ενδιαφέρον τδ άντίκρυσμχ τής ζωής 
πού μας προσφέρει ή λογοτεχνία, ανάμεσα από 
τήν ευαισθησία μιας γυναίκας, γιατί ή Ιστορία 
τής ευαισθησίας μιας χώρας καί μιας λογοτε- 
χνίχς γράφεται περισσότερο ατό τα έργα τής 
γυναίκας παρά του χνδρχ^. Αν χυτό μπορούμε 
νά τό αμφισβητήσουμε δέν μπορούμε ν’ άρνη- 
θούμε την αλήθεια τής παρακάτω πρότασης, 
που αποτελεί καί αλήθεια του Λα ΙΙαλίς: «ή 
ποίηση στην αφηγηματική πεζογραφία μόνο με 
πεζογραφικά μέσα μπορεί νά δημιουργηθεϊ καί 
ν’ χξιοποιηθεί .

Οί επί μέρους παρατηρήσεις είναι πολλές 
αλλά θά μπορούσε νά γίνει κάποια έκπτωση εάν 
υπήρχε μιά σονστή βάση στο έργο τού κ. Ά π.
I .  Κοιτάζοντας συνολικά τή λογοτεχνία τής 
τελευταίας εικοσαετίας χρειάζεται νά ανακα
λυφθεί τό νέο περιεχόμενο, οί νέες συγκινη
σιακές καταστάσεις, τά στοιχεία τέλος πού τή 
διαφοροποιούν από τή λογοτεχνία τής προηγού
μενης γενιάς, τής γενιάς του 30, άν υίοθετή 
σουμε τή διάκριση σέ γενιές. "Αλλά εδώ άνα- 
φέρεται στή γενική εισαγωγή δτι υπάρχει «μιά 
αφηγηματική πεζογραφία τής αγωνίας τού αν
θρώπου καί τής ανησυχίας των καιρών» γενικο- 
λογία, πού επαναλαμβάνεται πολλές φορές χω 
ρίς βέβαια νά μάς πείσει έστω καί για  τή γνη
σιότητα αυτής τή: αγωνίας πού, τουλάχιστο σέ 
όρισωμένους συγγράφεις, ύπαρχει.

Γ0 βασικός στόχος τής εισαγωγής είναι νά 
δΞθεί ή εξέλιξη τής .λογοτεχνίας μας μέ την 
πορεία κυρίως τής άγγλοσαξωνικής καί γαλλι
κή: λογοτεχνίας καί νά διαπιστωθούν οί επι
κρίσεις του Κάφκα, του Καμύ, του "Οργουελ, 
"οΰ "Αμελ καί του 'Καίστλερ σέ βρισμένους δ ι
κούς μας δπως ο ΙΙλασκοβίτης, ό Ν\ Άθανχ- 
ειάδης κι ό Σαμαράκης. Παρ’ δλο πού όέν 
αμφισβητούμε την ακρίβεια καί τό ενδιαφέρον 
τή: διαπίστωσης καί τό γεγονός δτι δείχνει 
γνώση ή παρακολούθηση τής ξένης λογοτεχνίας, 
είναι πολύ μικρό στοιχείο προσφοράς στή συνο
λική αντιμετώπιση τής λογοτεχνικής μας πα
ραγωγής καί τελικά περιορίζεται στή συμβολή 
μ·.άς φιλολογικής παρατήρησης. Άλλωστε καί 
μόνη ή διαπίστωση δτι «ή μεταπολεμική αφη
γηματική πεζογραφία μας έχει ευθυγραμμιστεί 
μέ τή σημαντικότερη καί άξιολογότερη πεζογρα
φία τής Δυτικής Ευρώπης», εκτός από τήν 
Εθνική Ικανοποίηση πού μπορεί νά δόσει προσ
φέρει μιά μετατόπιση του θέματος, γιατί ή 
ευθυγράμμιση καθεαυτή δέν έχει σημασία παρά 
μόνο άν υπάρχου*; κοινωνικές καί πολιτιστικές 
Αντιστοιχίες καί αυτές θά έπρεπε νά εντοπι- 
οθούν.

Ανεξάρτητα από τή μέθοδο ή μάλλον τήν 
έλλειψη μεθόδου αντιμετώπισης των συγγραφι
κών έργων καί ή ίδια ή επιλογή τών ονομάτων 
πού αναλαμβάνουν να αντιπροσωπεύσουν τήν λο
γοτεχνική εικοσαετία, γεννάει αντιρρήσεις. 'Ο
ρισμένες απουσίες είναι χτυπητές δπως τού 
Στρατή Τσίρκα, τού Ά /τρέα Φραγκή, τού Άν- 
τρέα Χενεδάκη, τού Γεράσιμου Γρηγόρη. ’Άν 
καί 6 κ. Ά π. Σ. έχει βάλει σάν κριτήριο επι
λογής καί τήν ηλικία τών συγγραφέων ή τή 
χρονολογία εισόδου τους στή δημοσιότητα, επι
βάλλεται ή καταστρατήγηση αυτού τού κρι
τηρίου προκειμένου γιά συγγραφείς όχι μόνο α
ναστήματος άλλά πού ακριβώς βοηθούν τήν ανί
χνευση των χαρακτηριστικών τής συγκεκριμένης 
εποχής. Άλλωστε ή καταστρατήγηση έχει γ ί
νει γ ιά  τον Αλκή Γιαννόπουλο, τό Νίκο Άθα- 
νασιάδη, τον Α. Σαμαράκη.

Ά λλά οί παραλήψεις τών συγγραφέων πού 
άναφέρχμε φαίνεται πώς δέν είναι τυχαίες. 
Γιά τον κ. Ά π. Σ. τή λογοτεχνία τής ’Αντί
στασης αντιπροσωπεύουν έπχξίως οί αρνητές 
της: Κάσδαγλης, Ά λ. Κοτζιάς, Πλχσκοβίτης, 
Φραγκόπουλος, Ρούφος. Αυτός ό τελευταίος α
ναλαμβάνει τό πρόσθετο καθήκον νά παραποιή
σει καί τόν κυπριακό αγώνα καί νά πείσει τον 
κ. Ά π. Σ. γ ιά  τό άνχμφισοητήσιμο ταλέντο 
του. Ά λλά πρέπει κανείς νά μήν έχει αίσθηση 
του αληθινού καί τού ψεύτικου στή λογοτεχνία 
γιά νά δεχτεί σάν αξιόλογα τά βιβλία τού 
Ρτύφου. Αρκεί ν’ αναφέρει κανείς τήν ίδια 
;ή φράση τού κ. Ά π. Σ. πού δέν περιέχει 
αποδοκιμασία: «Στην "Ρ ίζα  τού μύθου5* περι- 
γράφονται τά πολιτικά σχέδια καί οί καλλιτε
χνικές εφέσεις τών νέων στην κατοχή μέσα 
σ’ ένα κλίμα άνεσης, ευμάρειας, αισθητικής α
πασχόλησης μέ τά ωραία πράγματα τής ζωής. 
Στό βιβλίο υπάρχει περισσότερη ανάλυση καί 
λιγοτερη δράση καί ο αγώνας στις εθνικές Ορ
γανώσεις τής Αντίστασης αποδίδεται ανάμεσα 
από φιλικές συγκεντρώσεις καί συζητήσεις γύρο) 
στήν τέχνη καί τή μουσική».

"Οσο γιά τή «Χάλκινη Εποχή» τού ίδιο?) 
συγγραφέα, γίνεται ή εξής διαπίστωση μέ τή 
μεγαλύτερη σοβαρότητα:

«Ό Ά λέξης συμπεριφέρεται μέ τήν άγαπη-
ίδιο τυσικά δπως καί μέμενη του Σύλβια τό

τούς συναδέλφους του στον απελευθερωτικό ά- 
γώνα τής Κύπρου, καί οί ώρες τού έρωτα δια
δέχονται τις ώρες τής δράσης — καί τό αντί
στροφο — χωρίς νά διαταράσσεται ή ισορροπία 
~ή; αφήγησης».

Μέσ* άπ* δλα αυτά τά βασικά καί έπί μέρους 
ολισθήματα ή αναδρομική δημοσίευση τής κρι
τικής εργασία; τού κ. Ά π. Σ. δέν αποτελεί 
καμιά προσφορά στό μεγάλο καί πολύπλοκο θέμα 
τής διαμόρφωσης τής πεζογραφία: μας στά
τελευταία είκοσι χρόνια.

ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΣΙΙΙΙΑΙΛΑΙΙ
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"Ελλης Γιωτοπούλου - Σισιλιάνου

' Η διδασκαλία τής  *Ιστορίας στη Μέση  ’Εκπαίδευση

"Ένα από τά μεγαλύτερα προβλήματα πού 
παρουσιάζει ή σχολική Ιίράξη στή Στοιχειώδη 
καί Μέση ’Εκπαίδευση, είναι ή διδαχτική μέ
θοδος, ό τρόπος δηλ. προσφοράς κάθε μαθήμα
τος, που προβλέπει τό πρόγραμμα. ’Από τή δι- 
όχχτική αυτή μέθοδο έξαρτάται πάντοτε ή επι
τυχία του (δασκάλου στο έργο του, ή μορφωτική 
αποτελεσματικότατα τοΟ μαθήματος πάνω στο 
παιδί κ* ή παραπέρα πρόοδός του. Κι όμως — 
πικρή αλήθεια —  οι δάσκαλοι και προπαντός 
οί καθηγητές τής Μέσης, που σκορπίζονται στά 
πέρατα τής ελληνικής γης, για  νά διαπαιδζ- 
γωγήσουν καί νά μορφώσουν τα Ελληνόπουλα, 
εκτός από ορισμένες γνώσεις, πού διαθέτουν, 
είναι όλότελα άοπλοι από κάθε είδους διδα
κτική του μαθήματος, πού θά υποχρεωθούν νά 
διδάξουν. IV αύτό ή προχειρότητα καί ό αυτο- 
σχεδιασμός δίνουν και παίρνουν, με αποτέλεσμα 
και οί ίδιοι νά δοκιμάζουν μεγάλες απογοη
τεύσεις και τα παιδιά νά σπαζοκεφαλιάζουν, 
ν5 απογοητεύονται καί, πολλές φορές, νά στα
ματάνε τις σπουδές τους, γιατί μέσα τους δη- 
μιουργείται ή πεποίθηση (Ισως ψεύτικη), πώς 
είναι άν επί δεχτοί γ ια  μάθηση.

Δυστυχώς οί παιδαγωγικές έρευνες είναι ά- 
νυπαρχτες στ ή χώρα μας. Οί έδρες τής παι
δαγωγική 3 στα πανεπιστήμιά μας καί τά κάτω 
από την έποπτεία τους πειραματικά σχολεία 
δεν παρουσίασαν τίποτε αξιόλογο* ούτ-ε τό Διδα
σκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης. "Ετσι, ή πιό λε
πτή κοινωνική λειτουργία, όπως είναι ή παι
δεία, γίνεται στήν τύχη. Τό Παιδαγωγικό Ι ν 
στιτούτο, πού ιδρύθηκε μέσα στα πλαίσια τής 
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, επωμίζεται τό με
γάλο χρέος να αναπτύξει τήν παιδαγωγικήν 
έρευνα στον τόπο μας καί νά εξοπλίσει τούς 
εκπαιδευτικούς για τό καθαρό παιδευτικό τους 
έργο. Δέν αγνοούμε τις δυσκολίες ενός τέτοιου 
έργου, πού γίνονται πιό μεγάλες ακόμη τον τε
λευταίο καιρό μέ τήν επίθεση τής σκοταδιστι- 
κής αντιμεταρρύθμισης.

* * *

'Ένα καλό σημάδι, πώς μπορεί νά γίνει κάτι 
πάνω στην προβληματική τής σχολικής Πράξης, 
είναι τό βιβλίο τής κ. "Ελλης Γιωτοπούλου - 
Σισιλιάνου: «Ή Διδασκαλία τής 'Ιστορίας στη 
Μέση ’Εκπαίδευση*. Είναι ένα βιβλίο πού α
νήκει στ ή'; περιοχή τής Ειδικής Διδαχτικής 
τού μαθήματος τής 'Ιστορίας στις διάφορες τά
ξεις τών σχολείων τής Μ. Εκπαίδευσης. Ή  
Ιδια ή συγγραφέας υπογραμμίζει δτι ή εργασία 
αυτή αποτελεί «μια προσπάθεια συστηματικότε
ρης αντιμετώπισής του (τού μαθήματος δηλ. 
τής Ιστορίας), πού μπορεί να βοηθήσει τούς 
νεότερους συναδέλφους». Κι οφείλουμε νά τό 
δηλώσουμε απ’ τήν αρχή: ή κ. Γιωτοπούλου -

Σισιλιάνου κατορθώνει μέ τις 230 σελίδες τού 
βιβλίου της να επιτύχει τόν αντικειμενικό της 
σκοπό, πού είναι «ή ενιαία αντιμετώπιση δλων 
τών εκδηλώσεων τής ιστορικής ύλης» στήν αλ
ληλουχία καί αλληλεξάρτησή τους. ’Ακόμη, δέν 
βοηθάει μόνο «τούς νεότερους συναδέλφους», πού 
είναι φυσικό νά δοκιμάζουν τεράστιες δυσκολίες, 
άλλα καί τούς παλιότερους, αυτούς πού έχουν 
κάποια βιδαχτιαή πείρα.

Ή  κ. Γιωτοπούλου - Σισιλιάνου είναι, ή Ιδια, 
ιστορικός μέ βαθύτατη κατάρτιση, έχει πλου 
σιότατη διδαχτική εμπειρία καί, όπως δείχν 
τό βιβλίο της, έχει δοκιμάσει έντονο διδαχτικό 
προβληματισμό. "Ολα αυτά, κατ’ αρχήν, τή; 
δίνουν αρμοδιότητα υπεύθυνη στ ή διαπραγμ 
τευση ενός τέτοιου θέματος και οί απόψεις τι 
επιβάλλουν σεβασμό καί σε κείνον ακόμη πού: 
μπορεί νά έχει επιμέρους διαφωνίες. ’Αλλά 
κ' ένα άλλο, πού δίνει σημαντική βαρύτητα 
στήν εργασία αυτή τής κ. Γιωτοπούλου: είναι 
πάρεδρος στό (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο καί παρ’ 
όλο πού ή έκδοση τού έργου της είναι έξ< 
άπό τά πλαίσιά του, εν τούτοι: ο·: απόψεις τη; 
είναι πολύ πιθανό νά βαρύνουν στήν κατάρτι 
τού αναλυτικού προγράμματος στο κεφάλαιο τής 
Ιστορίας. 3Εμείς θά τό ευχόμαστε, γιατί τό 

μάθημα καθαυτό θά πάρει τήν πρεπούμενη θέ< 
μέσα στον όλο κορμό τής παιδευτικής ύλης καί 
θα πάψει νά είναι ξερή κι άγονη άπομνημί 
νευση άσκοπων κι ασύνδετων γεγονότων. Πρέ
πει ό δάσκαλος τής "Ιστορίας νά κάνει συνεί
δηση στά παιδιά πού διδάσκει, από τήν πρώτη 
κιόλας τάξη τού Γυμνασίου, πώς τό μάθ* 
αντιπροσωπεύει μιαν επιστήμη πού διέπεται άτ< 
νόμους, πώς ή κατανόηση τών νόμων τού ιστο
ρικού γίγνεσθαι, περισσότερο από κάθε άλλο, 
θα συντελέσει νά συνειδητοποιήσει, σαν παιδί 
τώρα καί σαν πολίτης αύριο, τή μοίρα τ< 
μέσα στή ζωή καί τή δυνατότητά του νά κι
νείται καί νά δρά σκόπιμα.

Ή  Διδασκαλία τή ; Ιστορίας στή Μ. Ε κ 
παίδευση», δλόκληρη σχεδόν στέκεται σέ ποα- 
χτικό έπίπεδο. Τόσο τά κεφάλαια τού Α ' μέ' 
ρους «Σκοπός τής Διδασκαλίας τής Ιστορίας*» 
ή «'Ιστορική ύλη-, «Γενικές προϋποθέσεις γΐ4 
τό Δάσκαλο», ή «Διδασκαλία τής Τ<τιορίχζ* 
καί Μερικές παρατηρήσεις για τή Διδασκαλία 
στις πρώτες τάξεις», δσο καί στό Β ' μέρος, 
πού παραθέτει «Διαγράμματα* διδασκαλίας τής 
'Ιστορίας, αποδείχνουν δτι ή συγγραφέας κατέ- 
χεται από τήν επίμονη ιδέα τής πραχτικήί 
σκοπιμότητας τού έργου της. 'Ωστόσο, φαίνεται 
καθαρά ή θειορητική παιδαγωγική της βάση καί 
τό ειδικό επιστημονικό βάθρο πάνω στά οποί* 
στηρίζεται.

Μολονότι ή 'Ιστορία σάν επιστήμη καί 
μάθημα ανήκει στήν κατηγορία τής θεωρία· 
έ'/τούτοις ή κ. Γιωτοπούλου - Σισιλιάνου τή συν-



δέει μέ τήν πράξη. Δέν δέχεται οέ καμιά πε
ρίπτωση τή διάζευξη τής θεωρίας από τήν πρά
ξη. II γνώση του ιστορικού παρελθόντος πού, 
μαζί με τους νόμους πού τό διέπουν, αποτελεί 
το σκοπό τού μαθήματος τής Ιστορίας, όέν θά 
είχε κανένα νόημα, άν όέν συντελούσε οτή «συ
νειδητή αντιμετώπιση τής ζωής κι αυτόματα, 
οτή δυνατότητα νά βοηθήσουμε υπεύθυνα τό πε
ριβάλλον μας* (σελ. 9 ). 5Αλλά κι όταν έρχε
ται στό δάσκαλο, πού προσφέρει οτά παιδιά 
τήν ιστορική γνώση, δέν τόν αφήνει νά σταθεί 
στή λογοκοπ ία · αφού Θά τόν υποχρεώσει νά κα
τέχει τήν Ιστορία τής Ιστοριογραφίας καί τή 
φιλοσοφία τής Ιστορίας καί νά είναι, όσο μπο
ρεί, ενήμερος στή βιβλιογραφία πού σχετίζεται 
μέ τό τμήμα τής ιστορίας πού Θά διδάξει, τού 
αναγνωρίζει μεν τό δικαίωμα να κάμει τήν 
πρώτη παρουσίαση τής ένότητας, αλλά αμέσως 
πρέπει νά προκ αλέσει τή δραστηριότητα των 
Βίων των παιδιών για  νά αναπτύξουν τις γνώ
μες τους, νά υποστηρίξουν τις απόψεις τους, 
ν’ αντιμετωπίσουν προβλήματα, νά συζητήσουν 
«φλέγοντα προβλήματα τού καιρού μας σέ συ- 
σχέτιση μέ ανάλογα τού παρελθόντος» (σελ. 34). 
Καί ή χρήση των εποπτικών μέσων, όπως οί 
χάρτες, οί εικόνες, κινηματογραφικά φίλμ, οί 
έγχρωμες διαφανείς φωτογραφίες (slides), οί 
επισκέψεις σέ ιστορικούς καί αρχαιολογικούς 
χώρους, οί εκδρομές, πού επίμονα ύποδείχνει 
ή κ. Γιωτοπούλου, μαζί μέ εργασίες πού πα
ρουσιάζουν τα ίδια τά παιδιά, οίνου'; τή θεω
ρητική γνώση μέ τήν πράξη καί τό μάθημα τής 
Ιστορίας παίρνει ζωή.

Σχετικά μέ τήν Ιστορία σαν επιστήμη, ή κ. 
Γιωτοπούλου δέν αφήνει θελημένες συγχίσεις. 
Είναι ή αδιάκοπη πορεία τής ανθρωπότητας, 
καθώς πάλαιψε κ* έμόχθησε γιά νά βελτιώσει 
'ούς άλικους καί πνευματικούς όρους τής ζωής 
της, κι δχι συσσώρευση τυχαίων γεγονότων, 
πού τά δημιούργησαν οί «ήρωες», οί «βασιλικοί 
άνδρες*. Γι’ αυτό κιόλας δίνει ξεχωριστή βα
ρύτητα στην ιστορία τού πολιτισμού, γιατί «τά 
επιτεύγματα τού πολιτισμού είναι εκείνα πού, 
ίσως περισσότερο από κάθε τι, μάς βοηθούν 

άντιληφθούμε τό χαραχτήρα, τή νοοτροπία, 
τήν ιδιοσυστασία, τις ικανότητες ενός λ α ο ύ  
ν*χί πάνω α π’ όλα τήν κοσμοθεωρία πού κάθε 
?ορα τού στάθηκε οδηγός» (σελ. 14). Κι όταν 
ή συγγραφέας μιλάει πώς ή προσφορά τής I- 
ττορίχς σά μαθήματος στα παιδιά τής Μ. Εκ 
παίδευσης, πρέπει ν’ αποβλέπει στή δημιουρ- 
Υ·α ι σ τ ο ρ ι κ ή ς  σ κ έ ψ η ς ,  βασίζεται στήν 
πεποίθηση ότι ή 'Ιστορία διέπεται άπό νόμους, 
** ή δραστηριότητα των ανθρώπων κινείται κά- 

άπό τήν επίδραση παραγόντων. Ή  γνώση, 
**ριδώς, τών νόμων καί τών παραγόντων τού 
•χορικού γίγνεσθαι θά εξασφαλίσει στό παιδί 

ιστορική σκέψη. Καί στό βαθμό πού τό 
Γ·χ,·όί, καθώς θά μελετάει τά Ιστορικά φαινό- 

είτε αυτά ανήκουν στή σφαίρα τού πολι- 
:ι^μοϋ είτε στή σφαίρα τής πολιτικής δράσης, 
^  είναι σέ θέση νά διακρίνει τούς παράγοντες 
r'; ,J έβαλαν τή σφραγίδα τους, μπορούμε, τότε, 

πούμε ότι ανακαλύπτει τήν ιστορική, τήν 
^τικειμενικήν αλήθεια, καί σέ συνέχεια ότι

αντιμετωπίζει συνειδητά τό παρόν, μέσα στό 
όποιο υποχρεώνεται νά ζήσει καί νά δράσει.

Ή  κ. Γιωτοπούλου - Σισιλιάνου στήν εργασία 
της αυτή για  τή διδασκαλία τή; Ιστορίας δέ
χεται δυό έσχατες κατηγορίες πολιτισμών πού 
παρουσιάσθηκαν μέσα στήν ιστορική πορεία τής 
ανθρωπότητας: τούς «Θεοκρατικούς» καί τούς 
«Άνθρωποκρατικούς» πολιτισμούς. Οί δυό αυτοί 
γενικοί χαραχτηρισμοί μπορούν νά γίνουν, ύστε
ρα άπό εξονυχιστική ανάλυση τών παραγόντων 
πού συντέλειαν νά πάρουν τέτοιον ή τέτοιον 
χχρχχτήρα οί πολιτισμοί τών λαών, καί μόνο 
συμβατικά γιά παιδαγωγικούς σκοπούς .Γιατί 
στήν ουσία τους καί οί δυό τύποι αύτών τών 
πολιτισμών είναι εκφάνσεις τών ίδιων παρα
γόντων* αντανακλούν τούς υλικούς όρους κάτω 
απ’ τούς οποίους ζεί ό λαός. Τό πολιτικοκοι
νωνικό εποικοδόμημα ενός λαού διαπστίζεται κυ
ριαρχικά άπό τή θρησκεία καί το μυστικισμό 
ή όχι, ανάλογα μέ τις δυνάμεις πού διαμορ
φώνονται μέσα στό κοινωνικό σύνολο, πού α
παρτίζει αυτόν τό λαό. Καί δέν είναι τυχαία 
σύμπτωση τό γεγονός ότι εκεί πού ή εξουσία 
περνάει στα χέρια τών λίγων, εκεί κυριαρχεί 
καί τό θεοκρατικό πνεύμα, πού σφραγίζει όλες 
τις άλλες εκδηλώσεις τής ζωής. Αντίθετα, όσο 
ή εξουσία πλαταίνει καί παίρνουν μέρος σ’ αυ
τή, ύστερα φυσικά από σκληρούς αγώνες, πε
ρισσότεροι, όσο, μ’ άλλα λόγια, ή εξουσία εκ
δημοκρατίζεται, τόσο ανθρώπινες είναι καί οί 
εκδηλώσεις τού πολιτισμού.

'Αλλά τό βιβλίο, σύμφωνα μέ τις προθέσεις 
μέ τ ις  όποιες γράφτηκε, δέν θά ήταν ολοκλη
ρωμένο, άν έλειπαν τά «Διαγράμματα», πού 
αποτελούν, όπως άναφέρκμε προηγουμένως, τό 
Β' μέρος. ’Εδώ φαίνεται ή άνεση μέ τήν όποια 
κινείται ή συγγραφέας, δείγμα τής πλατείας 
γνώσης τού θέματός της. II αξία τών «Δια
γραμμάτων» βρίσκεται στό ότι τόσο ό δάσκαλος 
τής Ιστορίας, όσο καί 6 συγγραφέας ένός δι- 
δαχτι/ού εγχειριδίου Ιστορίας, θά βλέπει συν
θετικά τήν ύλη μέσα στήν όποια πρέπει νά 
κινηθεί. Ή  οέ παράθεση τής βιβλιογραφίας, 
δικής μας καί ξένης, γιά κάθε τμήμα τής ιστο
ρικής ύλης είναι πολύτιμη στους νέους προπαν
τός συναδέλφους, γιατί θά βοηθηθουν νά κα- 
τχρτισθούν καλύτερα οί ίδιοι καί θά βοηθούν 
τά παιδιά, όταν θα τούς αναθέτουν σχετικές 
εργασίες.

Οί εκπαιδευτικοί λειτουργοί τής Μέσης Ε κ 
παίδευσης, πού αντιμετωπίζουν ποικίλες δυσκο
λίες στό έργο τους, θά βρουν, όσοι βέβαια δι
δάσκουν 'Ιστορία, έναν πολύτιμο οδηγό στήν 
εργασία τής κ. Γιωτοπούλου - Σισιλιάνου. Ή  
συγχρονισμένη αντίληψή της γιά τήν 'Ιστορία 
σαν επιστήμη καί για  τήν προσφορά τής ιστο
ρικής ύλης μέ όλη τήν προβληματική της δέν 
ανανεώνει απλώς τή διδασκαλία τού μαθήμα
τος αλλά καί συμβάλλει στήν δρθή αντιμετώ
πισή του. Γιατί, άν, όπως ή ίδια υπογραμμί
ζει, ό σκοπός τής παιδείας γενικά είναι νά 
δημιουργήσει συνειδητούς πολίτες, ή γνώση τής 
ιστορίας συντελεί σ' αυτό κατά τόν πιό αποφα
σιστικό τρόπο.

Φ. Α ΙΙΟ Π Ό Λ Ο Β Ο ΓΛ Ο Σ



Μεταφράσεις Νεοελλήνων Κλασσικών

Vincenzo Rotolo; A. Korais e la

Ό  Ιτα λός νεοελληνιστής κ. Βιτσέντσο Ρό
τολο, στον όποιο οφείλεται καί ή ιταλική με
τάφραση στ6 πεζό του βυζαντινού μυθιστορήμα
τος «Λ ίβ ιατρός καί Ροδάμνη* παρουσίασε στη 
σειρά ccQuaderni dell’ is t i tu to  di Filologia 
G reca della U uiversitu di Palerm o» πού διευ
θύνει ό παλιός διευθυντής ταυ ιταλικού Ινσ τ ι
τούτου τής ’Αθήνας κ. Μπροθνο Ααβχνίνι, με
τάφραση τής γνωστής επιστολής προς τόν Βχ- 
σιλείου τού Αδαμάντιου Κορχή πού πρωτοδη- 
μοσιεύτηκε από τόν ίδιο σαν πρόλογος στα 
«Αίθιοπικχ τού Ηλιοδώρου» (1801). Στήν επι
στολή αύτή ό Άό. Κοραής εκθέτει τις απόψεις 
του για  τή γλώσσα καί θεμελιώνει θεωρητικά 
τό γλωσσικό του σύστημα. Μα ό κ. Ρότολο θέ
λοντας να «τεκμηριώσει καλύτερα, πάνω και σέ 
άλλα κείμενα τού Κορχή καί στ ή σχετική κρι
τική βιβλιογραφία τή θέση τού διάσημου ελλη
νιστή γ ιχ  τό γλωσσικό ζήτημα στην "Ελ
λάδα, ανάπτυξε, τήν εισαγωγή του έτσι πού 
να εξετάζει ολόκληρο τό πολύπλοκο θέμα, στήν 
Ιστορική του εξέλιξη στα τελευταία χρόνια 
πριν τήν επανάσταση. Τό γεγονός αυτό τόν ο
δήγησε στήν απόφαση να διαιρέσει τό έργο του 
σέ δυό μέρη, -τό  πρώτο μέρος (σ. XI + 183) 
δημοσιεύεται ή μελέτη του, στο δεύτερο (σ. 
184 - 219) ή μετάφραση τής Επιστολής τού 
Κοραή. ’Ακολουθεί Βιβλιογραφία (σ. 251 -265) 
και πίνακας ονομάτων (σ. 267 -2 7 3 ).

Στή μελέτη του τού Α' μέρους ό ’Ιταλός νεο
ελληνιστής προτάσσει ένα εισαγωγικό κεφάλαιο 
για τή ζωή καί τό έργο τού Κοραή. ’Ακολουθεί 
το Α' κεφάλαιο: Ό  Κοραής καί τό ζήτημα 
τή: γλώσσας, οπού ο κ. Ρότολο εντοπίζει τά 
πράγματα και τά πρόσωπα πού «πλαισιώνουν 
ιστορικά τή θέση του Κοραή γιά  τό γλωσσικό 
ζήτημα». «Σ' χυτή τή φάση, γράφει, (δεύτερο 
μισό του 18ου »χί.) ιστήν περίοδο τού λεγάμενου 
ελληνικού διαφωτισμού, τα προβλήματα τής ελ
ληνική: κουλτούρας καί παιδείας, και πρώτα 
άπ’ ολχ τό πρόβλημα τής γλώσσας, έρευνών- 
τχι μέ προσοχή και ανησυχία. Είναι ή πιο 
πλούσια σέ ζυμώσεις καί αντιφάσεις περίοδος, 
ή πιό δύσκολη καί απαιτητική». Ό  κ. Ρότολο
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εξετάζει κατόπιν τούς προσανατολισμούς καί τις 
τάσεις πού Εκδηλώθηκαν γύρω στό γλωσσικό 
ζήτημα, αναλύει τις γλωσσικές απόψεις του 
Εύγ. Βούλγαρη, Μουσιόδακα, Καταρτζή, Νικηφ] 
Ηεοτόκη, Κωσταντά καί Φιλιππίδη, *ΑΘ. Χρι
στόδουλου, Βηλαρά, αναπτύσσει τις γλωσσικές 
θεωρίες του Κοραή καί προβαίνει σέ μιάν ευ
ρύτατη ανθολόγηση των σκέψεών του (σ. 84 - 
102). ’Αναπτύσσει κατόπιν τήν πολεμική πού 
άνοιξε «εναντίον των γλωσσικών απόψεων τού 
Κοραή από τόν Νεόφυτο Δούκα, τόν Κομμητχ, 
Κρομμιδη, Ανδρ. θεοτόκη, Οικονόμο, Ί γ ν . Σκα- 
λιώρα, ώς τόν Κοδρικά. Τέλος, δίνει τις κρί
σεις μερικών σύγχρονων καί μεταγενέστερων τού 
Κοραή γιά τις θεωρίες του καί σ’ αύτή τήν 
ενότητα αναλύει τις απόψεις τού Σολωμοΰ, Ρί- 
ζου - Νερουλού, Παναγ. Σούτσου, ’Α).. Ραγκαβή, 
Κων. Κόντου, Δημ. Βερναρδάκη, Διον. θερια- 
νοΰ, *Εμ. Ροΐδη, Γ. Χατζηδάκη, Δημ. Γληνοϋ, 
Γιαν. Κοροάτου, Μαν. Τριανταφυλλίδη, Κ. Ά- 
μάντου; Κ. Δημαρά, Γ. Βαλέτα καί καταλήγει 
στό συμπέρασμα: «Μέ τόν Κοραή μπορούμε να 
πούμε ότι θεμελιιήθηκε ή μελέτη τής νεοελλη
νικής γλώσσας καί φιλολογίας», διαπιστών», 
ωστόσο τις αντιφάσεις τού νεοέλληνα δια
φωτιστή.

Στό δεύτερο κεφάλαιο τής εισαγωγικής (με
λέτης ό κ. Ρότολο εξετάζει τό θέμα: Ό  Κο
ραής καί τό ελληνικό μυθιστόρημα (αρχαίο).

Ή  μετάφραση τής επιστολής τού Κοραή ποΟ 
ακολουθεί, στό Β' μέρος, παρά τις γλωσσικές 
δυσκολίες τού πρωτότυπου, είναι πιστή κχί συ
νοδεύεται από πολλές επεξηγηματικές σημειώ
σεις.

Γενικά ή εργασία είναι ευσυνείδητη καί επι
στημονική και δείχνει ότι ό κ. Ρότολο έχει τήν 
ικανότητα νά κινείται άνετα όχι μόνο στό ει
δικό Θέμα, αλλά γενικά σ’ ολόκληρη τήν ελ
ληνική λογοτεχνία καί φιλολογία.

Μέ τό βιβλίο αυτό οί Ιτα λο ί σπουδαστές τοΟ 
ΙΙανεπιστημίου τού Παλέρμου πού ενδιαφέροντος 
γιά  τή νεοελληνική φιλολογία, αποκτούν ένα 
πολύτιμο βοήθημα.

Κ. ΠΕΡΝΑΡΙ2ΤΗΣ *

’Α ν α κ ο ί ν ω σ η
Μ ε λ έ τ η  γ ι α  τ ο ν  Ά ν τ ρ έ α  Ρ η γ ό π ο υ λ ο

Προκει μενού νά συμπληρώσει μίαν ανεκιδο- 
τη του μελετη γιώ τον λίγο γνωστό Πατρινό 
ττολιτευτή και πνευματικόν άνθρωπο 'Ανδρέα 
Ρ Η Γ Ο Π Ο Υ Λ Ο  (1821 -  1881) ό κ. Ροζέ Μιλ- 
λιέξ θα δεχθεί (Γαλλικό Μορφωτικό Κέντρο 
Τ .Κ . 1713, Λει*ωσία) μέ ευγνωμοσύνη κάθε 
τυχόν συμπληρωματική πληροφορία καί μνεία

σχετική μέ τή ζωή καί τή δράση του πρώτο- 
πόρου αυτού "Έλληνα πατριώτη, δημοκράτη
καί Ευρωπαίου.

Ευχαριστεί έκ των προτέρων τούς 'Ελλά- 
δικούς φίλους του πού θά έχουν τήν προθυ
μία νά τόν βοηθήσουν σχετικά.



Τ

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ό  Δ ε λ τ ί ο

Γ ι ώ ρ γ ο ς  Θ ·ε ο τ  ο κ ά ς : Ή  Ε θ ν ι κ ή
κ ρ ί σ η .  Έ κδ. Θεμέλιο (Αθήνα 1966) 16, 72.

Περιέχει 6 άρθρα του σ. για την κρίση μετά 
ιό ιουλιανό πραξικόπημα καί τήν εισήγησή του 
με θέμα: γλώσσα καί παιδεία ατό Συμπόσιο 
για τήν έκπ. μεταρρύθμιση στο Τεχνολογικό 
’Ινστιτούτο.

Λ. Ν ε ν ε δ ά κ η ς : Ό  ζ ω γ ρ ά φ ο ς
Τ σ ί γ κ ο ς  α τ ό ν π  ό λ ε μ ο κ α I σ τ ή  
φ υ λ α κ ή .  ’Αθήνα 1965, 8, 176.

Γ ι ά ν ν η ς Μ α γ κ λ ή ς : Ό  α γ έ ρ α ς
χ τ ύ π α γ ε  τ ή ν  π ό ρ τ α  μ α ς .  ’Αθήνα, 
8. 252. Σειρά από 14 διηγήματα.

Το υ ‘λ ί α  Λ α β ά ρ α :  Μ έ τ ο ύ ς  α ν 
θ ρ ώ π ο υ ς .  ’Αθήνα, 8, 184.

Σειρά από 12 διηγήματα.
Γ ι ά ν ν η ς  Ν ε γ ρ ε π ό ν τ η ς :  ' Έ γ κ λ ε ι 

σ τ ο ι .  Έ κδ. Κέδρος. Εξώφυλλο Δημ. Ρ ί
καν, η. ’Αθήνα 1965, 8, 170.

Χουβέλα.
X ρ ή σ τ  ο ς Σα μ  ο υ η λ ί δ η ς : Κ α ρ α -

μ α ν ί τ ε ς .  Έ κδ. Φέξη, * Αθήνα 1965, 8, 352.
Μυθιστόρημα.
IT ά ν ο ς Ί ω α ν ν ι δ η ς :  Σ τ η ν  Κ ύ 

π ρ ο  τ ή ν  α έ ρ ι ν η . Έ κδ. Φέξη. ’Αθήνα ι 
1964, 8, 180.

Διηγήματα μέ ποάλογο Τατιάνατ Γκρίτση - 
Μιλλιέξ.

Θ α ν ά σ η ς  Μ ε τ  σ ι μ e ν ί δ η ς : Μ ι α
χ ο ύ φ τ α  σ ά ρ κ α .  ’Αθήνα 1955, 8. 128.

Μυθιστόρημα «σέ μορφή σεναρίου», όπως τό 
χαραχτηρίζει ιό σ.

Γ ι ώ ρ γ ο ς  Κ ά τ  ο ς : Ο ΐ μ ι κρ  ο ί μ α ς  
Ά γ  γ ε λ ο ι. Έ κδ. Βιβλιόφιλων, (θεσ/νίκη 
1965), 8, 114.

Μυθ ιστόρημα.
Ά  ν έ σ τ  η ς Ε υ α γ γ έ λ ο υ :  Τ ό ξ ε -

ν ο δ ο χ ε I ο κ α ι  τ ό σ π ί τ ι .  Θεσ/νίκη 
1966, 8, 44.

.Μια σειρά ίαπό έξη πεζογραφήματα.
Σ τ έ φ α ν ο ς  Τ η λ ι κ ί ό η ς : Π ο ι ό ς

έ κ λ ε ψ ε  τ ο ύ ς  ο ί κ τ ι ρ μ ο ύ ς μ α ς :  
Θεσσαλονίκη 1965, 8, 104.

Δράμα. Μέ τδν τίτλο «Αυτή πού δέν ξ έχασε* 
βραβεύτηκε στο λογοτεχνικό διαγωνισμό Δήμου 
θεσ/νίκη ς καί στον 42 Καλοκαιρίνειο.

Τ ι ο λ α ν τ  α Π έ γ  κ λ η : Λ ά ζ α ρ ο ς
εν Α π ο σ υ ν θ έ σ ε ι .  Αθήνα 1964 , 8 (χω- 
?Ις αρίθμηση σελίδων).

Ποιήματα.
Γ ι ο λ ά ν τ α Π έ γ κ λ η : Ά  ν θ ρ ω π ο ς

' ά σ χ ω ν .  Έ κδ. Δωρικός. ’Αθήνα 1965, 8.
Ποιήματα:
Κρυώνω /  σάν νά 'ναι πά'/τα χειμώνας /  κρυώ- 

/  σαν νά ’ναι πά'/τα νύχτα /  κρυώνω /  σαν 
*'ά ’μχι πάντα μόνη /  πά'/τα γυμνή, άστεγη,, 
λυπημένη /  σάν τή στιγμή τού θανάτου /  τή 
^ ’•γμή τής γέννησής μου /  τή στιγμή τής άγά- 
ΖΤ& /  τού Αποχαιρετισμού /  σ’ όλες τΙς μεγά
λες άποφάσεις /  σέ κάθε μικρή πράξη /  σέ

κάθε αδικία, τράιιο, άφιάλτη /  σέ κάθε χα- 
ρά[...]

Σ τ ρ α τ ή ς Χ α δ ι ά ρ α ς :  Β ε ρ ο λ ί ν ο .
Φέξης, Αθήνα 1965, 8, 64.

Ιίοιήματα:
Τ όνειρο οέ σκοτώνεται μέ σφαίρες /  Μένει 

πάνω άπ’ τό αίμα /  σά φως άποσποσμένο από 
τόν ήλιο του [...]

('Ελληνικός, Ε')
Ρ ή γ α ς  Κ α π π ά τ  ο ς : Ρ e μ έ τ ζ ο.

ΟΛΕΒ ’Αθήνα (1966), 8, 40.
Ποιήματα:
Ωκεανός σ’ ο>ρα κυκλώνα /  τά μάτια μου /  

ζουνε τή συντριβή τους στα δικά σου [...]
(Περισυλλογή)

Σ. Κ α μ π έ ρ ο ς :  Σ η μ α ί ε ς  τ ή ς  Ε ι 
ρ ή ν η ς .  ’Εκδ. Τό Έ λλ. Βιβλίο. (Πειραιάς 
1965), 8, 56.

Ποιήματα:
Οδοιπορώ χαράματα μέ τόν αυγερινό /  πο

ρεύομαι τό Μαραθώνιο δρόμο /  μ’ όνειρο στην 
καρδιά μου φωτεινό /  καί μ’ εγνιες φορτωμέ
νες μου στόν ώμο [...]

(Μαραθώνια Πορεία)
X ά σ ο ς X ι κ ό π ο υ λ ο ς : Φ ώ ς α π ό

μ ε σ η μ έ ρ ι .  Έταιρ. Έ λλ. Εκδόσεων. (’Α
θήνα 1905), 8, 40.

Ποιήματα:
Στο ζεστό τους σώμα φυτέψαμε /  τα μικρά 

δέντρα του θάρρους μας /  απλώσαμε τόν αιώνιο 
λόγο μας. /  — Ό  Κάιν δέν σκότωσε τόν Α- 
οελ [...]

Κ ώ σ τ α ς  Γ . Μ ί σ ι ο ς  : Κ ύ κ λ ο ς Α' .
’Αθήνα 1965, 8, λβ '.

Ποιήματα:
Στερέψανε τά χαμόγελα /  άπ’ τούς όρίζον- 

τες τών χειλιών σου /  Ιγυρες σκυθρωπά /  τά 
χρυσαφένι5 άντιφέγγισμα /  τών μαλλιών σου/ 
στή μόνολση τής απόλυτης σιωπής /  κ? έντυ
σες /  τις χαρωπές διακλαδώσεις /  πού σκορ
πίζουνε οί αντίλαλοι τής λαλιάς σου /  μέ πέν
θιμο χρώμα [...]

Ά  ν έ σ τ  η ς Ε υ α γ γ έ λ ο υ :  Μ έ θ ο δ ο ς
Α ν α π ν ο ή ς .  Θεσσαλονίκη 1966, 8, 10.

Ποιήματα:
[...] Τό μέλλον μου ασφαλές: /  δ,τι είχα 

μού τό πήρεν ή ζο>ή /  καί τού θανάτου δέν 
άφήκε τίποτα νά πάρει.

(Χρόνια στην εξορία)
Ά ν έ σ τ η ς  Ε υ α γ γ έ λ ο υ  : Περιγραφή

ε ξ ώ σ ε ω ς .  Θεσσαλονίκη 1960, 8, 36.
.Ιίοιήματα. Έπαινος λογοτεχνικού διαγωνι

σμού 1960 Δήμου Θεσσαλονίκης.
Μα ρ ί α  Π . Γ ι α κ θ υ μ έ λ ο υ :  Π υ ρ ά 

κ α ν θ ο ι .  ’Αθήνα 1965, 8, 48.
Ποιήματα:
’Άνθισ’ ένα δάκρυ στήν καρδιά τής θάλασ

σας. /  ’'Ανθισε μιά αγάπη στις πλαγές τών 
βράχων. /  Έφτασαν οι αύρες κ’ έσπειραν φω
νές /  στή σιωπή τών τάφο>ν [...]

("Ανθισ’ ένα δάκρυ)



Ά  ν :  ώ ν η ;  ’ Α λ ε ς ά τ ο ς : Π ο ι ή μ α τ α
6 5. S, 38.

Αυτοί που κάποτε αγαπήσαμε /  χαθήκαν /  
Κι αυτοί πού «μάς αγάπησαν /  — ΙΙοιοί μάς 
αγάπησαν; —  /  πάλι χοοθήκαν. /  Καί τούρα, 
επί τέλους, βλέπουμε /  — Τώρα πού άναπλά- 
θοαμε είδωλα καί στιγμές — /  δτι ποτέ βέν 
αγαπήσαμε /  ούτε μάς αγάπησαν.

(Αυτοί πού κάποτε αγαπήσαμε)
Ι ν ά χ ο υ  Π έ ρ α ν :  Τ α  κ ύ μ α τ α .  ’Α

θήνα: 1965, 8, 68.
Ποιήματα.
«I» { λ (ο ν Α ί θ ι κ ό ς : Τ ή ς α υ λ ή ς  μ α ς  

τ ά λ ε υ κ ά  π ε ρ ι σ τ έ ρ ι α .  Τρίκαλα 65. 
8, 32.

Ποιητική σύνθεση.
Π α ν .  Γ.  Φ α ρ μ α κ ό π ο υ λ ο ς.  "Ε π ε α 

π τ ε ρ ό ε ν τ α .  ’Αθήνα I960, «8, 80.
Ποιήματα.
Σ ω κ ρ ά τ η ς  Κ υ «λ ά ψ η ς : Τ ρ α γ ο ύ -

δ ι α .  Μεσολόγγι 1965, 8, 48.
Α ο υ κ ά ς Κ ο υ σ ο υ λ ά ς : Σ χ  η μ α τ ο 

π ο ί η σ η ,  Γ '. Έ κδ. ΙΙλειάδος. ’Αθήνα 1965, 
S, 48.

Ποιήματα.
M i c h e l l e  A v e r o f f :  J a d i s  e n  
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11 σ. ζωντανεύει μέσα στα 4 αφηγήματα 
του τόμου τή ζωή τής Φραγκοκρατίας άπό τις 
αρχές του 13ου ώς τις αρχές τού 14ου αιώνα, 
καί δίνει τή διάλυση καί την αποσύνθεση τή:

Ν. ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ
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Κ Α Λ Λ Υ ΝΤ Ι Κ Α

Ο Π Τ Ι Κ Α
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Βυζ. Λύτοκρατορίας. Στό τέλος Οπάρχουν ση-f 
μειώσεις, βιβλιογραφία καί 2 χάρτες.

Κ. Λ ο μ β ά ρ δ ο ς : Τ ό ε ν ω τ ι κ ό  κ ί 
ν η μ α  σ τ α  Έ  π τ ά ν η σ α. ’Αφιέρωμα στά 
εκατόχρονα τής Ένώαεως 1864-1964. Εισα
γωγή - Επιμέλεια Σπόρου Μυλωνά. 'Αθήνα 
1965, 8, 112.

’Αναδημοσιεύεται τό «Σκέψεις επί τού Ίο- 
νίου ζητήματος» καί ό λόγος τού ΛομβάρδουΙ 
στην Ίόν ια  Βουλή εναντίον τών "ΞταρρυΟμί» 
σεων.

Ε μ μ α ν ο υ ή λ  Κ ρ ι α ρ ά ς : Π α ρ α τ η 
ρ ή σ ε ι :  ε ρ μ η ν ε υ τ ι κ έ ς  κ α ί  γ λ '·> σ -
: ι κ έ ς σε β υ ζ α ν τ ι ν έ ς  π α ρ ο ι μ ί ε ·  
Βεσσαλονίκη 1965. 8.

’Ανάτυπο άπό τήν ’Επιστημονική 'Εσπερίδα 
Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου B e e  

σαλονίκης, τομ. Β \
Ε . Κ ρ ι α ρ α : : ΓΠ ά ρ χ  α ι ο γ  ν ω σ ( ■

κ α ί  τ ό  ε θ ν ι κ ό  α ί σ θ η μ α  σ τ ό  Π ι - 
τ σ έ ν τ σ ο  Κ ο ρ ν ά ρ ο .  ’Ανάτυπο άπό τι: 
«’Εποχές» 31. Νοέ;υβριος 1965, 4, 8.

Ε. Κ ρ ι α ο δ ς :  ' Π μ ε τ ά φ ρ α σ η  τ ο ύ  
« P a s t o r  F  i d Ο» ά π 6 τ ό ν Ζ α κ υ ν θ ι ν \ 
Μ ι χ α ή λ  Σ ο υ α μ ά κ η . ’Ανάτυπο άπό τή 
«Νέα Εστία» 899/1964, 8, 32.

Κ. Γ . Σ τ α υ ρ ό π ο υ λ ο ς :  Ό  Ή  π ε ι * 
ρ ώ τ η ς ή ρ ω ς τ ο ύ  21 X α τ ζ η μ ι χ  ά λ η : 
Ν τ ά λ ι ά  ν η ς  (1775 - 1828) κ α ί ο ί Σ φ α- 
κ ι α ν ο ί .  ’Ανάτυπο ά π ό  τήν «Κρητική Πρ»· 
τοχοονια* 1966, *Αθήνα: 1966, 8. 16.

Γ ε ώ ρ γ ι ο :  θ . Ζ ώ ρ α ς : I . Τ υ π ά λ - 
δ ο :  κ α ί  Ν . Θ ω μ α ζ α Τ ο ς ,  * Αθήνα: 1965. 
8. 136.

’Ανέκδοτη άλληλογραφία. Στή σειρά 
Σπουδαστηρίου Βυζαντινής καί ΝεοΟλληνικής Φι
λολογία: τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών.

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Β. Ζ ώ ρ α ς : Τ ρ ί α  έ γ γ ρ α 
φ α  τ ο ύ  π α ο ε λ θ ό ν τ ο ς  α ί ώ ν ο ς .  ’Αθή
να: 1965, 8, 32.

Έ κυκλοφόρησε 

τό νέο βιβλίο τής
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Α Ι Ο Λ Ο Υ



Τ Ο  Θ Ε Α Μ Α

Νέα Ιωνί α:
Πρώτος Σταθμός για τό Συνοικιακό θέατρο

Ή  Νέα "Ιωνία απόκτησε δικό της θέατρο! 
"Οταν τούτη ή είδηση δημοσιεύτηκε για πρώτη 
*opi εδώ καί μερικούς μήνες στίς υπερτροφι
κέ;, θεατρικές στήλες του ημερήσιου τύπου, ο· 
περισσότεροι αντιμετώπισαν τό γεγονός με δυσ
πιστία, πού δεν ήταν όλότελα αδικαιολόγητη. 
Γιατί όχι μονάχα αυτοί πού βρίσκονται σέ κά
ποια σχέση με τό θέατρο, μά καί δ μέσος θεα
τής γνωρίζει σήμερα πώς είναι αδύνατο νά 
σταθεί θέατρο μακρυά απ’ τό κέντρο καί μάλι
στα με θίασο από άγνωστους ηθοποιούς, τή στι
γμή πού κεντρικά θέατρα, μ* επικεφαλής δ,τι 
πιό αστραφτερό διαθέτει ό τόπος σέ φίρμες, 
παράπονουντχι για τή διαρκή πτώση που ση
μειώνεται στόν αριθμό των θεατών καί αναγκά
ζονται να παρουσιάζουν κάθε λίγο κ* ένα και
νούργιο έργο. "Οσοι όμως σκέφτονταν καταυτό 
>ύν τρόπο αγνοούσαν δυό παράγοντες: Πρώτα, 
“ό δτι ό Δήμαρχος τής Νέας ’Ιωνίας κ. I. Δο- 
μνάκης ανήκει στα πρόσωπα εκείνα, πού αν μπο
ρούσαμε νά τά χρησιμοποιήσουμε στον πολιτι
κ ό  καί καλλιτεχνικό τομέα, πολλά πράγμα- 
“χ θά είχαν τοποθετηθεί πάνω σέ διαφορετική 
τάση. Ο κ. Δομνχκης πιστεύει τόσο πολύ στην 
πολιτιστική αποστολή τού θεάτρου, πού σκέ- 
τΠηκε πώς κάλ λίστα θά μπορούσε νά εςοικο- 
νομηθεί ατό Γυμνάσιο τής νέας "Ιωνίας χώρος 
ϊ·λ τά μαθήματα τής Τεχνικής Σχολής, ώστε 
°· τρεις αίθουσές της στόν πρώτο όροφο τού 
Γυμνασίου νά μπορούν νά διαρρυθμιστούν σ’ ένα 
θέατρο πού θ’ αγκαλιάζει όλη τή συνοικία τής 

Ιωνίας.
Γστερα, τό σκοπό αυτό βάλθηκαν νά εκπλη

ρώσουν 5 σκηνοθέτης Γιώργος Μιχαήλίδης μέ 
μερικούς συνεργάτες του, γέννημα καί θρέμμα 

Νέας Ιωνίας όλοι τους, πού προτίμησαν 
νχ ^ταδισδρομήσουν μέσα σ’ ένα θεατρικά άγνω- 
0X0 χλίμα, παρά να καταδικάσουν τόν εαυτό 
:°’J> οτήν άφάνεια καί τή μιζέρια μιας θεα- 
^ ή ;  ρουτίνας. *Έτσι ·|ΐέ τήν Ολική συμπα- 
Ρ^ττχση τού δήμου άρχισαν νά γκρεμίζουν τοί- 

νά φτιάχνουν τήν επίπεδη σκηνή καί τήν 
Αμφιθεατρική αίθουσα, νά βάφουν καί νά τοπο- 
θετσυν τά καθίσματα, ενώ παράλληλα έκαναν 
Φατικές δοκιμές καί πάλευαν ενάντια στ ή

γραφειοκρατία καί τά τυπικά κωλύμματα μέ τις 
τόσο ουσιαστικές συνέπειες, πού τούς έφραζαν 
τό δρόμο.

Σε τούτο λοιπόν τό χώρο στεγάζεται τώρα 
μιά α π’ τις πιό σημαντικές προσπάθειες που 
έγιναν μεταπολεμικά στόν τομέα τού θεάτρου 
στην Ελλάδα. Είναι τό πρώτο σταθερό βήμα 
πρός τήν αποκέντρωση, τή μετά φύτευση τού 
θεάτρου στους μεγάλους συνοικισμούς. "Ενα εγ
χείρημα πού γίνεται μέ ξεκάθαρους στόχους 
καί συγκεκριμένες προοπτικές καί πού γ ι’ αυ
τόν ακριβώς τό λόγο μπορεί ν* άποβεί αποφα
σιστικό γιά τό ξαναζωντάνεμα τού θεάτρου. Γιά 
κείνους πού πιστεύουν ή αλλαγή δεν μπορεί 
παρά να προελθεί άπ’ τή*; αφύπνιση τής μερί
δας εκείνης τού πληθυσμού πού πρακτικά μένει 
έξω από τό θέατρο «αγνοημένη, προσπαθώντας 
νά ικανοποιήσει τή δίψα της γιά θέαμα στά 
ποδοσφαιρικά γήπεδα καί τον κινηματογράφο, δ 
δρόμος αυτός είναι Ισως δ μοναδικός πού οδη
γεί σταθερά σέ διέξοδο.

Γιά νά «εξετάσουμε καλύτερα τούτο τό φαι
νόμενο αρκεί νά ρίξουμε μιά ματιά στό σημε
ρινό θεατρικό μηχανισμό. 23 θέατρα λειτουρ
γούν σήμερα στην "Αθήνα. 23 θέατρα σέ μιά 
πόλη \ ι ί  ένάμιση Εκατομμύριο κατοίκους εί
ναι ένας μεγάλος αριθμός, πού ωστόσο δέ 
γεφυρώνει τό χάσμα, τήν άποξένωση του μεγά
λου κοινού άπ" τό θέατρο, ίσα - ίσα πού τή με
γαλώνει. Γιατί τό θέατρο βρίσκεται καθηλω
μένο στό κέντρο τής πρωτεύουσας, άπλώνεται 
στήν καλύτερη περίπτωση σέ ακτίνα δυό χιλιο
μέτρων ολόγυρά του. (Δίχως νά ξεχνάμε καί 
τά θέατρα Εκείνα πού στεγάζονται μαζί, δυό - δυό 
σ ' ενα χτ ίρ ιο ). Μ’ άλλα λόγια, τό θέατρο τής 
‘Αθήνας ζεί καί κινείται ακόμα μέσα στήν πρα
γματικότητα τού παζαριού. Γι’ αυτό καί δέν 
μπορεί παρά νά προσαρμόζει τή λειτουργία του 
στα γούστα καί τ ις  απαιτήσεις ενός περιορι
σμένου αριθμού θεατών. Τό μεγάλο κοινό τών 
συνοικισμών, πού ζεί απομακρυσμένο απ’ τό Κέν
τρο, έχει αποκλειστεί άπ’ τό θέατρο, δέν τού 
τό έπιτρέπει ούτε τό άκριβό εισιτήριο πού δέν 
καθορίζεται σύμφωνα μέ τΙς δικές του δυνατό
τητες, μά ούτε καί οί ώρες τών παραστάσεων



πού ρυθμίζονται ανεξάρτητα άπ’ τό δικό -του 
ωράριο. 'Εξάλλου κχί ο! Ιδιοι οί Θιχσάρχες 
γνωρίζουν τήν κατάσταση, γ ι ’ αυτό καί τό ρε
περτόριό τους, άπ' τήν επιθεώρηση καί την 
ελαφρά κωμωδία ώς τα έργα «άξιώσεων», δεν 
περιέχει κανένα έργο που ν' άσχολεΐται μέ τα 
προολήματά του. Τό θέατρο τής ρουτίνας» είτε 
«εμπορικό» λέγεται, είτε ακαδημαϊκό» αδυνα
τεί να κερδίσει τό καινούργιο κοινό

Λέ συμβαίνει τό Ιδιο μέ τό θέατρο τής Νέας 
'Ιωνίας. Οί νέοι έπαγγελματίες πού αποτελούν 
τό θίασο δέ στράφηκαν <στή Νέα ’Ιωνία, γιατί 
δέ βρήκαν θέατρο στήν 'Αθήνα για  να δουλέ
ψουν, είτε γιατί δίστασαν μπροστά στα οικονο
μικά δεδομένα. Αντίθετα, ξεκίνησαν συνειδητά 
στή συνοικία, σκοπός τους είναι νά δουλέψουν 
σέ παρθένο έδαφος. Επιδιώκουν νά κερδίσουν 
για τό θέατρο ένα καινούριο κοινό μά καί νά 
πλάσουν ένα κοινό μέ σωστά κριτήρια πού νά 
συμμετέχει στην παράσταση, κ' δχι νά χωνεύει 
την ώρα τής παράστασης. Τό κυριότερο: έκα
ναν πρώτοι τό μεγάλο βήμα προς τό κοινό, τό 
πλησίασαν μόνοι τους, δεν περί μεν αν νά 'οθεΐ 
αυτό καί νά τούς βρει.

’Από την άποψη αυτή ό αγώνας γιά  νά κερ- 
δηθεΐ τούτο τό κοινό γιά τό θέατρο μονάχα μέ 
τήν προσπάθεια πού έκαναν οί Γάλλοι στις συ
νοικίες του Παρισιού, στο ’Ωμπερβιλιέρ, στο 
Βιλζουΐφ ή στο Ζενοιλιέρ, μπορεί νά συγκριθεΐ. 
Είναι τό .μεγάλο άλμα πού γίνεται γιά νά με- 
ταφερθεΐ το θέατρο στους μεγάλους συνοικισμούς 
πού άρχισαν νά διαμορφούνονται κυρίως μετα- 
πολεμικά καί πού απαρτίζονται από έναν — στη 
συντριπτική του πλειοψηφίχ— εργατικό πληθυ
σμό, πού πρέπει νά κοπιάσεις πολύ γιά νά τόν 
κερδίσεις. Χρειάζεται νά δημιούργησε! πρώτα ή 
κατάλληλη επαφή μαζί του, κυρίως έξω από 
τό χώρο τού θεάτρου, μ5 επισκέψεις στά εργο
στάσια καί τά σπίτια των κατοίκων, χρειάζεται 
νά οργανωθούν παράλληλα μέ τις τακτικές πα
ραστάσεις κι άλλες εκδηλώσεις πού θα βοηθή
σουν τούς κατοίκους νά πάρουν ενεργά μέρος 
στην κίνηση. Προπάντων δμακ χρειάζεται ν’ 
αγγίξεις τά προβλήματα του κοινού αυτού καί 
νά τό πείσεις ότι προβληματίζεσαι πάνω στη 
δική του πραγματικότητα. Ό  κ. Λομνάκης, στό 
εισαγωγικό του σημείωμα, τοποθετεί σωστά τού
το τό σημείο:

« ( ...)  ένα θέατρο πού βρίσκεται σέ μιά συ
νοικία κλωστουφαντουργών καί μεροκαματιάρη- 
δων καί έχει τό όνομά της, δέν μπορεί παρά 
νά είναι θέατρο γιά κλωστοϋφαντουργούς καί 
μεροκαματιάρηδες, γιά ένα κοινό παρθένο θεα
τρικά. Ευθύνη δηλαδή πολύ |ΐεγάλη. Καί κα
θώς οί κάτοικοι τής πόλης μας δέν είναι μόνο 
κλωστουφαντουργοί καί μεροκχμχτιάρηδες άλλα 
ταυτόχρονα καί οί ξεριζωμένοι μέ τή φωτιά 
καί τό σίδερο άπό τά χώματα τής Μικρασίας, 
καί οί χτυπημένοι άπό τήν κατοχή καί τόν εμ
φύλιο πόλεμο, άνθρωποι δηλαδή μέ έμπειρίες 
οδύνης απέραντες, ή ευθύνη γίνεται ακόμη με
γαλύτερη.»

Γιά νά κερδηθεI ένα τέτοιο κοινό δέ φτάνει 
μονάχα ή αποκέντρωση, μά χρειάζεται καί ένας 
πλήρης μετασχηματισμός, μιά νέα τοποθέτηση

τού θεάτρου στήν ερμηνεία, τή σκηνοθεσία, τόΙ 
δρα;ιατολογιο, καί μέ τήν απαραίτητη παρου
σία τού συγγραφέα, τού "Ελληνα δρχμχτογρά- 
φου πού θά σκύψει πάνω στά προβλήματα των] 
άνθρώπων αυτών καί θά τά φωτίσει.

Τό θέατρο τής Νέας ’Ιωνίας έκανε τα πρώτα 
πολύ θετικά βήματα σέ τούτη τήν κατεύθυνση. 
Τό πρώτο είναι ή συζήτηση πού όργανώνει στό'] 
τέλος τής παράστασης. ΙΙαρόλο πού ήταν ακόμα 
ή τρίτη μέρα τή; τακτικής του λειτουργίας, 
ακούστηκαν γνώμες σωστές, αξιόλογες. Τό κοι
νό αφού ξεπεράσει τούς πρώτους δισταγμούς του] 
λέει τή γνώμη του άφοβα καί κάνει παρατη
ρήσεις πού πρέπει νά προσεχθούν καί πού δεί
χνουν δτι τό κοινό δέ δέχεται ανεξέλεγκτα ότι 
τού προσφέρεται, μά παίρνει μια στάση κριτική 
απέναντι στό έργο καί τήν παράσταση.

Τό δεύτερο βήμα είναι τό πρόγραμμα. Μέ 
εισιτήριο 15 δραχμών πού έχει καθιερώσει τό 
θέατρο, τό πρόγραμμα προσφέρειαι δωρεάν! Ό 
Μιχαήλ ίδης καί οί συνεργάτες του είναι κατη
γορηματικοί στό σημείο τούτο. Τό πρόγραμμα 
δέν πρέπει να περιορίζεται μονάχα στό νά κάνει 
γνωστά στό θεατή τά ονόματα των ήθοποιών 
πού συμμετέχουν στήν παράσταση, μά νά είναι 
κάτι πού να μπορεί νά τ ’ ανοίγει β θεατής καί 
στό σπίτι του νά ενημερώνεται, νά μορφώνεται. 
Είναι έκδηλη ή φροντίδα πού καταβάλλει δ 
θίασος γιά τήν αγωγή του κοινού. Τό πρό
γραμμα αυτό καθαυτό άνταποκρίνεται απόλυτα 
σ’ αυτό τό σκοπό. Τό συνιστούμε άφοβα σ’ ό
λους τούς θιχσάρχες καί τα θέατρα τής Αθή
νας. Καί μιά πολύ άπλή σύγκριση φτάνει γιά 
νά κχταόείξει τή διαφορά άνάμεσά τους. Άπό 
τή μ:ά πλευρά έχουμε ένα πρόγραμμα πού που
λιέται πρός 10 δραχμές καί περιέχει τά ονό
ματα των ήθοποιών, τού σκηνοθέτη κλπ. , ένα 
εισαγωγικό οημείο>μα γιά τό συγγραφέα καί τό 
έργο καί πλήθος άπό, τό περισσότερο κακόγου
στες, διαφημησεις. Άπό τήν άλλη ένα πρό
γραμμα πού προσφέρεται δωρεάν και περιέχει 
δυό ολόκληρα έργα, δείγματα γραφής άπό άλλα 
έργα τού συγγραφέα, βιογραφικά σημε κύματα 
καί στοιχεία γιά τό έργο, ένα ολοκληρωμένο 
ντοκουμέντο γιά κάθε παράσταση! Τούτο τό πρό
γραμμα προσφέρεται στό κοινό ενός συνοικισμού 
πού απ’ τούς 80.(XX) κατοίκους του μονάχα ένα 
δέκα στά εκατό είχε μιά κάποια επαφή μέ τό 
θέατρο. Ά π ’ τούς λοιπούς ό αριθμός εκείνων που 
δέν έχουν πατήσει τό πόδι τους σέ αίθουσα 
θεάτρου αποτελεί τήν πλειοψηφία.

Τό τρίτο αξιόλογο βήμα είναι ή έκθεση. Μιά 
έκθεση μέ φωτογραφικό υλικό απ' τή ζωή τοΟ 
Μπόρχερτ, τήν καταστραμμένη απ' τόν πόλεμο 
Γερμανία, μέ εικόνες απ’ τό Τρίτο Ράιχ **· 
μιά σειρά από θαυμάσιες γελοιογραφίες τοδ 
;ι»εγάλου Γκεόργκ Γκρόστς. "Ολα τούτα φροντν? 
σμένα, καθαρά, τοποθετημένα μέ χέρι σίγουρο.

Ή  κατάρτιση τού ρεπερτορίου αποτελεί 
σικό πρόβλημα γιά ένα τέτοιο θέατρο καί ίδια** 
τέρα στήν ' Ελλάδα, δπου, γιά τούς λόγους 
άναφέραμε παραπάνω μά καί γιατί εδώ εχουμ* 
νά κάνουμε μ’ ένα κοινό πού τώρα μόλις ά?/Λ 
ζει νά διαμορφώνεται, τό ελληνικό ρεπερτό?*0 
ύστερε! πολύ σέ έργα κατάλληλα γιά τό σκοπό



χυτό. Μιας καί δέν μπορο·>σαν λοιπόν να βρούν 
έργο που να μιλάει στό κοινό «τών κλωστο
ύν αυτουργών καί τών μεροκαματιάρηδων» οι ιθύ
νοντες του θεάτρου τής Νέας ’Ιωνίας διάλεξαν, 
δίπλα στόν Γάμο» του Τσέχωφ, ένα έργο πού 
ν* απευθύνεται στόν «ξερριζωμένο Μικρασιάτη» 
/.αΐ τόν άνθρωπο μέ τήν «εμπειρία τής κατο
χή ;-. Πρόκειται γ ια  το «*Έξω απ’ τήν Πόρτα» 
τού Βόλφγκχνγκ Μπόρχερτ, ένα έργο εφιαλτικό 
ακριβώς γιατί ζωντανεύει τόν πολεμικό καί με
ταπολεμικό εφιάλτη. Για τόν Μπόρχερτ δ ε
φιάλτης τούτος δέν είναι μήτε εξωτερικό φαι
νόμενο μήτε κι αντικείμενο, μά καθαρό βίωμα. 
Τό άγχος τής ευθύνης, ή κραυγή τής συνείδη
σης άκούγονται έντονα* βρισκό^ιαστε στό 1947 
κ’ ακόμα δεν πρόλαβε να τα πνίξει τό γερμα
νικό θαύμα». Γι’ αυτό καί ή απογύμνωση τού 
άνθριύπου μέσα στην εξαθλίωση, τή βαρβαρότητα 
καί τόν όλεθρο του πολέμου παρουσιάζεται με 
τέτοιο νεύρο. Τούτη τήν πνιγερή ατμόσφαιρα 
επιχειρεί να ζωντανέψει δ σκηνοθέτης Γιώργος 
Μιχαηλίδης, καί τό πετυχαίνει βοηθημένος από 
δυο παράγοντες. Πρώτα απ' τή μετάφραση. 
"Εργο πού στέκει χάρη στό λόγο τό «’Έξω 
απ' τήν πόρτα θά είχε χάσει πολλά άπ’ τήν 
άξια του μέ μια μετάφραση που θα τό πρόδωνε. 
’Αντίθετα ή μετάφραση τού κ. Παν. Σκούφη δεν 
είναι μονάχα θεατρική μά μπορεί κι αποδίνει 
ανάγλυφα τόν εφιαλτικό χαρακτήρα του έργου, 
δια τηρώντας όμως ανέπαφη τήν ποιότητα καί 
τήν ποίηση τού λόγου. Ό  δεύτερος παράγοντας 
είναι ή σκηνογραφία. Γ0  Φοίβος Κωνσταντινί- 
δης είναι ένας νέος σκηνογράφος πού αξίζει 
να τόν προσέξουμε. Τό σκηνικό του ήταν ένα 
άπ τά π ιό θετικά σημεία τή; παράσταση;. 
Κάλυψε το φόντο τής σκηνής με σχέδια άπό 
σούματα ακρωτηριασμένα, σκελετούς, νεκροκεφα- 
λέ;. Καί περιορίστηκε κατά τ ' άλλα στα πιό 
απαραίτητα αντικείμενα, αφήνοντας τόν τερά
στιο χώρο τή; σκηνής λεύτερο για  να κινούνται 
όμάόες άπό τρία - τέσσερα πρόσωπα, πράγμα πού 
τόνιζε ιδιαίτερα τόν χαώδη, εφιαλτικό χαρα
κτήρα τού έργου. Μέσα σέ τούτα τά πλαίσια οί 
ηθοποιοί έδυσαν ο,τι καλύτερο μπορούσαν καί 
υπήρχαν ερμηνείες πού ξεπερνούσαν τά όρια τού 
ευσυνείδητου. ’Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τόν 
Χρήστο Τσάγκα πού κράτησε απ ' τήν αρχή ώς 
“ο τέλος με συνέπεια καί στό σωστό τόνο τό 
ρόλο τού Μπέκμαν. Δίπλα του 6 Βαγγέλης Κα- 
ζέν (συνταγματάρχη;) καί δ Τάσο; Υφαντής 
(διευθυντής) δημιούργησαν δυό τύπους πού καρ

φώνονται στό μυαλό τού θεατή, παρόλη τή σχε
τικά σύντομη εμφάνιση —  ιδιαίτερα ό δεύτερος. 
Επιφυλάξεις —  πού βαρύνουν καί τόν σκηνοθέ
τη — θά μπορούσε νά διατυπώσει κανείς γιά 
τήν Μαρίκα Τζιρκλίδου (Κοπέλα) πού βρίσκε
ται έξω απ' τήν πραγματικότητα τού προσώπου 
που ερμηνεύει, εντύπωση πού τήν ενισχύει καί 
τό ντύσιμό της, πού είναι όλότελα απροσάρμο
στο μέ τό έργο καί τήν παράσταση. Παρεξη
γημένη βγήκε επίσης καί ή μορφή τής κυρίας 
Κράμερ άπ’ τά χέρια τού σκηνοθέτη. Ή  Χρι
στίνα Κατσουδάκη υποχρεώθηκε νά παρουσιάσει 
έναν τύπο κυνικό στό έπακρο, ενώ αντίθετα ή 
απάθεια πού έρχεται εδώ σά συνέπεια τής Εξα
θλίωσης καί τής φρίκης τού πολέμου, θά ταί
ριαζε νομίζω περισσότερο στόν τύπο πού σχέ
διασε 6 συγγραφέας. ’Απ’ τούς λοιπούς ξεχω
ρίζουμε τόν Περικλή Κορ σβέση ("Ανθρωπος μέ 
τό ένα πόδι) στη σύντομη Εμφάνισή του, μά 
καί οί άλλοι ηθοποιοί, δ Γιώργος Ινυριακίδης 
("Αλλος), 6 Βασίδης Τσιοιλικά: (Γαμπρός) καί 
ή Καίτη ΙΙαντελιά (Μητέρα) καί Στέλλα Γε
ν. έρη (Κόρη) κινήθηκαν μες στό κλίμα τού 
έργου καί τής σκηνοθεσίας.

Σέ σύγκριση μέ τό «"Εξω άπ’ τήν πόρτα 
τό "Ενας Γάμος» τού Τσέχωφ μοιάζει νά θέλει 
πολύ δουλειά άκόμα. Είναι φανερή ή προσπά
θεια τού κ. Καλλέργη νά μπάσει τούς νεαρούς 
μαθητές του μέσα στό τσέχωφι*/ό κλίμα. Δυστυ
χώ ;, όμως, εκείνη ή διακριτική σάτιρα, ή π ι
κρόχολη είρωνία τού Τσέχωφ μένει στό περι
θώριο, χάνεται μέσα σέ βρισμένες μεμονωμένες
έκλαμψεις.

Τό θέατρο τής Νέα: Ιωνίας τό συνιστοΰμε
θερμά σ’ όλους τούς ’Αθηναίους τού κέντρου 
καί τών συνοικιών, πού ενδιαφέροντα1, νά δουν 
κάτι καινούργιο, ζωντανό στό θέατρο. ("Αλλωστε 
καί οί ώρες παραστάσεων — 6 ή απογευματινή. 
9 ή βραόυνή — προοφέρονται για  όλους τούς 
Αθηναίους). Είναι μια προσπάθεια πού πρέπει 
νά ζήσει, νά επιβιώσει για τό καλό τού θεά
τρου. Εχω τή γνώμη πώς τό θέατρο δέν πρέπει 
νά διακόψει τή δράση του τό καλοκαίρι. Θα 
ήταν μάλιστα ευχής έργο άν κατόρθωναν νά 
παρουσιάσουν τούτη τήν παράσταση, όπως είναι, 
μέ τήν έκθεση, τό πρόγραμμα καί τή συζήτηση, 
στα διάφορα συνοικιακά κέντρα. "Ας πάρουν 
καί άλλοι συνοικισμοί άπό τούτη τή δουλειά 
τό απαραίτητο γιά όλους δίδαγμα.

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΑΡΗΣ

Δ ι α β ά ζ ε τ ε  τά:
U Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Α  ΘΕΜΑΤΑ

Ο ί μελέτες γιά  τήν Ε λ λ η ν ικ ή  καί ξένη οικονομία καί γιά  τήν ανάπτυξη τών 
επιστημών σ’ ολο τον κόσμο σας εξοπλίζουν γιά νά παρακολουθείτε τις

τελευταίες εξελίξεις
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To ξ ε κ ί ν η μ α  γ ι α  τ πν  τ η λ ε ό ρ α σ η
Ένα γράμμα τίίς Τατιάνας Μιλλιέξ

'Αγαπητή «Επιθεώρηση Τέχνης»,
Στϊς 23 τού Φλεβάρη άρχισε ή λειτουργία 

του πειραματικού στάθμου τηλεόρασης Με 
την ευκαιρία αυτή θυμήθηκα πώς ξεκίνησε αυ
τή ή προσπάθεια για  την όποία δεν ακόυσα 
να γίνεται ή παραμικρή μνεία.

«Τό  ραδιόφωνο είναι καταδικασμένο νά 
πεθάνει &ν δεν όλοκληρωθεΐ σ' ένα σύνολο 
με την τηλεόραση. ΕΤναι γνωστή ή καθυστέ
ρηση στον τόπο μας και οί δυσκολίες. Τώρα 
πρέπει νά ξεκινήσουμε τη συστηματική προε
τοιμασία, τα προεισαγωγικά βήματα. Πρέπει 
θά πεΤ θέλω, θέλω θά πει, θέλουμε. Θέλουμε 
θά πει το πετυχαίνουμε. Τώρα δμως είναι α
νάγκη νά σάς εξηγήσω πριν απ' δλα, πώς οί 
δυσκολίες πού θάχουμε νά άντι μετωπίσουμε 
θά είναι τεράστιες. Θά υπάρξει ή συμπαρά
σταση καί ή ήθική ένίσχυση τού Προέδρου 
Γεωργίου Παπανδρέου. Αυτή νομίζω ότι την 
έχουμε. "Από κεΐ καί πέρα δμως θά παρεμβλη
θούν πάσης φύσεως οικονομικά έμπόδια, σνμ- 
μέροντα λογής λογής. Θά γίνουν προσπά
θειες νά ιμάς απογοητεύσουν, νά μάς κου
ράσουν, νά μάς απελπίσου. Γ Γ  αύτό, πριν 
όπ’ δλα, πρέπει νά δούμε άν θέλουμε νά πε- 
τύχουμε. "Αν βεβαιωθώ γ ι ’ αυτό, πετύχαμε 
κι δλας».

"Ένας μικρόσωμος νευρώδης άντρας, καθι
σμένος άνάμεσα σε πέντε έξη πρόσωπα, τά 
λέει αυτά. Είναι γιομάτος πάθος. Οί άλλοι 
τον αχούνε σκεφτικοί. Κάποιος αποφασίζει 
νά θέσει ένα έρτώημα συγκεκριμένο άττί τού 
θέματος. Ό  Σ . Πεπονης —  αυτός είναι πού 
έχει βάλει τό ζήτημα —  τον διακόπτει. — ‘"Ο
λες οί έρωτήσεις, έχουν άπάντηση. Αύτό πού 
προέχει τούτη τη στιγμή είναι ή δική σας 
άπάντηση στό δικό μου ερώτημα. Θέλετε; 
Αυτό θά τά κρίνει δλα.

Δεν ρωτάει πιά. Φλέγεται. Παρασύροντα·. 
δλοι οί παρόντες.

—  θέλουμε.
—  Σύμφωνοι. "Από αύριο βάζουμε πλάνο 

γιά  τηλεόραση. Παύση. Κοιτάζει τούς συνερ-
1 γάτες του καί συμπληρώνει: ‘Ο κύριος Γιαν- 

νακάκος άναλαμβάνει τη διεύθυνση τού Πει
ραματικού Σταθμού.

Ό  κύριος Γιαννακάχος δέν πρόφτασε ούτε 
νά διαμαρτυρηθεΐ. "Από την Τδια έκείνη ώρα 
άρχισε νά σκέφτεται τίς τεράστιες εύί&νες 
πού είχε έπωμισθεΐ. Τό  άλλο κι δλας πρωί 
τις είχε άποδεχθεΐ.

'"Ημουν αύτόπτης μάρτυς, καί σάν τέτοιος 
μιλάω. Παρακολούθησα αότόν τον άγώνσ, αυ
τόν τον μόχθο, αυτή την έπίτευξη καί χαι
ρετάω μέ άληθινή χαρά τή νίκη των τέως 
συναδέλφων μου, γιαπί είναι νίκη τους, προ
σωπική καί άδιάσειστη.

Ή  πρώτη δυσκολία καί ή πρώτη νίκη αυ

τών πού ξεκινήσανε ήταν ή απόφαση πού πή
ρανε νά κάνουνε τά πάντα μοναχοί τους. Κα
νένα ξένο κεφάλαιο, κανένας ξένος τεχνικός, 
κανένας ξένος ειδικός. Είπανε: δλα θά τά 
μπορέσουμε μονοτχοί μας. Καί τά μπορέ
σανε.

Γενικές σπουδές είχανε κάνει οί περισσότε
ροι. "Από τούς ειδικευμένους πάλι έλειπε ή 
πείρα. Ή τ α ν  δμως τέτοιος ό ένθουσιασμός 
καί ή πίστη σ αυτό πού άναλάβανε, ώστε νά 
καλύπτουν κάθε μέρα κι άλλο κενό, νά κερ
δίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή τή γνώση καί 
τήν έμπειρία.

Δίχως στούντιο, δίχως τεχνικόν έξοπλισμό, 
έχοντας στή διάθεσή τους ένα δωμάτιο όλο 
δλο πού ούτε γιά αποθήκη υλικού δέν θά 
έφτανε, έφτασε γιά  δλα.

Θυμάμαι τίς πρώτες μακέττες τής κυρίας 
Σολομωνίδου κρεμασμένες σε κείνο τό δω
μάτιο, τά σλάγκοτν τού κύριου Τσίρου καρφι
τσωμένα από κάτω, τήν πρώτη προβολή τους, 
τήν ανυπόκριτη χαρά όλων των συναδέλφων 
γιά τήν έπιτυχία ενός, ενός χωριστά, πού 
ήταν έπιτυχία τού συνόλου.

Μπροστά σέ μιά κάμερα —  πού έπρεπε 
νά την μεταχειρίζονταν σά νάταν δυο —  δ ιε υ 
θυντής, μηχανικοί, συνεργάτες προγράμμα
τος, άκόμα κι ό μικρός καφετζής, γινόντου- 
σαν μέ τό ίδιο κέφι καί τον ένθουσιασμό, πει
ραματόζωα της δουλειάς πού έτοι μάζαν οί 
ίδιοι έκφωνητές καί ηθοποιοί, μηχανολόγοι 
καί ηθοποιοί. Σπάνια έχω δεΤ τέτοια σύμ
πνοια, τόσο μόχθο καί διαμοχρτυρία καμιά. 
Κ Γ  άς μή φανταστεί κανείς πώς υπήρξε ή 
όποια δήποτε χρημοττική άμοιβή για  τίς ατέ
λειωτες αυτές υπερωρίες. Κι" όποιος γνωρί
ζει τούς μισθούς πείνας τού Ε .Ι.Ρ . θα γνω
ρίζει πώς κανένας υπάλληλός του δε μπορεί 
νά ζήσει δν δέν κάνει καί μιά δεύτερη δουλειά. 
Ό χ ι λοιπόν καμιά άμοιβή άλλά καί ή προ
σωπική (λχτία καθενος τής άλλης δουλειάς 
του, γιά  νά άφιερωθεί όλοκληρωπικά σ* αυτό 
που άν έλαβε καί να τό βγάλει πέρα.

Πού όφείλεται αυτό; Εκεί πού οφείλεται 
δ,τι μεγάλο καί ωραίο γίνεται σ* αύτόν τον 
τόπο. Στό θαυμάσιο άνθρώπινο υλικό, στόν 
ακατάλυτο δυναμισμό του, στό φιλότιμο —  
νά μιά λέξη μόνο έλληνική —  φιλότιμο κοί 
λεβεντιά, είναι δυο λέξεις πού χαρακτηρίζουν 
πέρα γιά πέρα τη ράτσα μας, καί δέν υ
πάρχει σέ κανένα λεξικό τού κόσμου ή άντί- 
στοιχη λέξη πού νά τίς έξηγεί.

"Οταν βρεθεί ένας άληθινός έμψυχωτής 
βρίσκονται αυτόματα οί έμψυχωνόμενοι κσ» 
αυτό πού είναι πραγματικά μεγάλο καί σπου
δαίο, εΐναι, πώς έτσι καί πέσει ό σπόρος# 
τίποτα δέν σταματάει τή βλάστηση.

Δέν έχει σημασία πιά αν ό τότε Γενικός



τού Ε .Ι.Ρ . Σ . Πεπσνής, άποχώρησε, ό άπο
ρος πούριξε έττιοοσηε και βλάστησε. Στις 23 
τού Φλεβάρη ζωντανέψανε για  ττρώτη φορά 
οι νεκρές οθόνες των δεκτών τηλεοράσεως. ‘0  
Α ' Πειραμοττικός σταθμός τηλεοράσεως Ε λ 
λάδος έτπσημοττοίησε την λειτουργία του. Του 
ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και χαιρόμα
στε από καρδιάς τη νίκη του.

Επειδή κάνεις ά π’ όλους αι/τους που τό
σο δουλέψανε, είμαι βεβαία, δεν θα θελήσει 
δεν θά θελήσει νά προβληθεί, άς μου επιτρέ
ψουν νά αναφέρω εγώ τα όνόμοπά τους. Δεν 
θέλω νά προσβάλλω τή σεμνότητα τους, ό
μως είναι άδικο αύριο, γιοττΐ κι αύτό θα συμ-

6εί νά σφετεριστούν την άνωνυμία τους.
Ή  σειρά που μπαίνουν τα όνόματα δέν 

έχει καμιά σημασία. "Ολοι τους ήταν το ίδιο 
απαραίτητοι, το ίδιο άφιλοκερδεΐς και άκατα- 
πόνητοι.

Αυτοί που ξεκίνησαν λοιπόν ήταν: ‘Ο  Μι- 
χάλης Γιαννοκάκος, ό Βασίλης ’Ασλανίδης, 
ό Μιχάλης Ψαλλίδας, ό Θαλής Καρατζάς, ό 
Αρης Στασινόπουλος, ό Τάκης Τσίρος, ό 

Γιώργος Δάμπασης, ή "Ελλη Σολομωνίδου, 
ό Γιώργος Κάρτερ, ό Γιώργος Άνεστόπου- 
λος, ό Γ. Καρμπέρης, ό Β. Γεωργόπουλος, ό 
Φ. Λουγκής, ό Δ. Κατωτάκης καί ό Γ. Μπέμ.

Τ Α Τ ΙΑ Ν Α  Γ Κ Ρ ΙΤ Σ Η  Μ ΙΛ Λ ΙΕ Ξ

Τ υ π ο γ ρ α φ ι κ ά  Λ ά θ η

’Αθήνα 14-111-66. 
Αγαπητή «Επιθεώρηση Τέχνης*,

Ό  «δαίμων τού τυπογραφείου* έβαλε τό 
χέρι του στο μικρό σημείωμά μου που δημο
σιεύεται στό τ. 133 - 1 3 4  σχετικά μέ τήν 
μελέτη «ό Μότσαρτ καί ό Μασωνισμός*. Ε 
πειδή τά άποτελέσματα αυτής τής παρέμ
βασης σε μερικές περιπτώσεις αχρηστεύουν 
τήν παραπομπή ή κάνουν ακατάληπτες τις λέ
ξεις, σου γράφω αυτό τό σύντομο γράμμα 
έπισημαίνοντος τά σημαντικότερα λάθη. 1

1. σελ. 106, στ. 2, σημ. 1: Μετά τό... 
de Musique πρέπει νά μπει: σελ. 22, ed du

Seuil Σε συνέχεια: Ο . Alain καί τό 118 
νά γίνει 1118.

2.  σελ. 107. στ. 1, σημ. 3: τό Η3 νά 
διαβαστεί H z.

3 . σελ. 108, στ. 1, σημ. 2: ή λέξη «υμι-
θος*, σε  δυο λεξικά που κοίταξα είναι αθη
σαύριστη. Έ γ ώ  έγραφα: ό μ π ο ε .

4.  σελ. 108, στ. 2, σημ. 6: I. V . H oc- 
guard καί όχι Hoguard

Τέλος, υπογράφοντας, βάζω τό όνομά μου 
στην ονομαστική (6λ. σελ. 1 καί 108).

Φιλικά
Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Γ ΙΑ Ν Ν Ο Υ

Γ/ΑΝΗ ΚΟΡΑ « ΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ τ η ς  ΕΛΛΑΔΑΣ
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι

2.500 π.Χ. - 1924 -  Τόμοι 13

•  ΠΛΟΥΤΙΣΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΟΤ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

φ  Για νά τήν προμηθευθεϊς μέ εύκολίες 
γράψε μας ή τηλεφώνησε

Διεύθυνση: ’Εκδόσεις 20ος ΑΙΩΝΑΣ, Σ. Στρέϊτ 1, Τηλ. 222.290
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Τ ο υ  Ρ € ν έ Έ ν ό

Διευθυντή του περιοδικού «Παγκόσμιο Θέατρο»

ΕΙμουνα προσκεκλημένος του Πχνρωσικοϋ θεα
τρικού συ/δέσμου — Τμήμα του Διεθνούς ; Ιν
στιτούτου Θεάτρου — και του προέδρου του Μι
χαήλ Τσαριόφ. Είδα είκοσι θεατρικά έργα.

II επίσκεψη κράτησε λίγο —  12 μέρες — , 
μά τό χρονικό αυτό διάστημα ήταν αρκετό για 
να απαλλαγεί κανείς απ' τΙς αντιλήψεις πού 
υπάρχουν γενικά στή Δύση καί, ιδιαίτερα απ' 
τή γνώμη, πώς δλα τά έργα πού παίζονται στη 
σκηνή τού σοβιετικού θεάτρου είναι δήθεν όμοιο- 
μοργα σέ στυλ. Είναι αλήθεια πώς αναγνωρί
ζουν τις βασικές αρετές του, λένε όμως ότι τό 
στύλ αυτό είναι δήθεν πολύ ακαδημαϊκό καί δί
νεται μέ αποστεωμένες αισθητικές μορφές. Λυ
τό είναι όλότελα λαθεμένο.

Τό θεατρικό έργο τού Ρατζίνσκυ «101 σελί
δες αγάπης^, πού είδα για πρώτη φορά στό 
θέατρο «Λένινσκυ Ινομσομόλ- τής Μόσχας, κι 
ύστερα στό Μεγάλο δραματικό θέατρο Γκόρκυ 
τού Λένινγκραντ, ξεχωρίζει, αναντίρρητα για 
τή νέα δραματική του αντίληψη, Μιλάει για  
μια συνοδό αεροπλάνου πού έρωτεύθηκε έναν 
νεαρό ατομικό επιστήμονα. Οί χχραχτήρες τους 
αποκαλύπτονται σιγά σιγά σέ σύντομες σκηνές 
σύγχρονου «στύλ, κι* δχι χωρίς διασκεδαστική 
σάτυρα τών ηθών. Οί νέοι σέ κάθε βήμα τους 
αντιμετωπίζουν τή παρουσία τρίτου περιττού 
προσούπου μέ αίσθημα στενοχώριας. Σιγά σιγά 
μαθαίνουμε, δτι ή σποδός αεροπλάνου δέν είναι 
τόσο επιπόλαια, όσο φαίνεται στην αρχή, δ νεα
ρός επιστήμονα; είναι αληθινός εγωιστής. Ε ί
ναι μια ζωντανή καί κωμική Ιστορία πού έχει 
δραματικό τέλος καί δύσκολα μπορείς νά την 
εντάξεις σέ ένα δριομένο θεατρικό είδος. 'Α
πλώς θέλω νά πώ: «Αυτό συμβαίνει στήν επο
χή μας» — ξενοιασιά τής νεολαίας, περιφρό
νηση απέναντι σέ κάθε υποκρισία καί πόζα. 
Αύτά δείχνονται στό έργο μέ πιστότητα καί 
συμπάθεια.

"Οσο γιά  τή σκηνοθεσία, κι* εδώ ή καινοτο
μία είναι αισθητή δχι λιγότερο άπ’ τή δραμα
τουργία. ’Απ’ τά εκατό έργα πού παίζονταν 
τότε στις σκηνές τών θεάτρων τής Μόσχας δ ιά 
λεξα 13, κι ούτε σ’ ένα άπ' αυτά δέν συνάντησα 
τήν πατροπαράδοτη ρεαλιστική διακόσμηαη, γιά 
την όποια μέ είχαν προειδοποιήσει.

Θά σταθώ πιό λεπτομερειακά στά έργα «Ξε
χερσωμένη γή» (μέ βάση τό μυθιστόρημα του

Σόλοχοφ) στό Θέατρο Πούσκιν» τής Μόσχας 
και στό «Μεγάλο δραματικό θέατρο Γκόρκυ»] 
τού Λένινγκραντ. Λύτό είναι ένα ακόμα παρά- ] 
δείγμα γιά τό πόσο διαφορετική είναι ή σκη
νοθεσία.

Τό έργο έχει επικό χαραχτήρα, δίνονται σ' j 
αυτό μέ λεπτότητα τά χαρακτηριστικά γνωρί
σματα τής εποχή;. ΊΙ υπόθεση τού έργου ανα- 
φέρεται στην περίοδο τής δεκαετίας 1930 - 
1940. Είναι περίοδος οργάνωσης τών κολχόζ 
καί Εξαφάνισης τής τάξης τών κουλάκων. Χω
ρίς εξωραϊσμό δείχνονται οί δυσκολίες καί οί 
δοκιμασίες τών ηρώων Νταβίντοφ καί τού Να- 
γκούλνοφ, πού τό Κομμουνιστικό Κόμμα έστει- I 
λε στό χωριό γιά νά οργανώσουν καί νά καθο- 
δηγήσουν τήν αγροτική οικονομία. Τό έργο θυ- ] 
μίζει σέ πνεύμα τήν «Αισιόδοξη τραγωδία» τού 
Ηισνέδσκυ, καί θά 'ξιζε νά μεταφραστεί καί ν* 
ανεβεί στά θέατρα τής Δύσης.

Στό θέατρο Πούσκιν τής Μόσχας, όπως καί 
στό θέατρο Γκόρκυ τού Λένινγκραντ ή «Ξεχερ
σωμένη γή» παίζεται σέ μια ενιαία σκηνική 
σύνθεση — ένας απότομος λόφος στό φόντο τού ί 
απέραντου δρίζοντα. Ί Ι  αλλαγή τού τόπου πού 
διαδραματίζεται ή υπόθεση του έργου γίνεται 
γρήγορα καί δυναμικά έτσι πού δέν χάνεται ή 
αίσθηση τού απέραντου χώρου.

Οί παραστάσεις χυτέ; ξεχωρίζουν βασικά στήν 
κατεύθυνσή τους. Στό θέατρο Πούσκιν ή ερμη
νεία τού έργου είναι «έντονα δραματική, είλι- ] 
κοινής, ηρωική. Στό θέατρο Γκόρκυ — οί ελ
λείψεις τών ηρώων, οί αντιθέσεις τους, μέ δυό 
λγια τό κωμικό •στοιχείο, υπογραμμίζονται άπΗ 
τό σκηνοθέτη Τοβστονόγκσφ. Είναι είρωνία, πού 
δέν αποκλείει τή θέρμη, «μα προκαλεί αδιάκοπα 
γέλια στή'; αίθουσα.

Είναι όλότελα αδύνατο νά βάλουμε στήν ίδια 
σειρά τέτοια έργα, δ πως δ «Δόν Ζουάν* τού 
Μπάΐρσν στό Θέατρο Κωμωδία; τού Λένινγκραντ 
πού διευθύνεται απ' τόν Άκίμοφ, τή «Μήδεια» 
τού Ευριπίδη στό Θέατρο Όχλόπκοφ (τό έργο 
παιζόταν στήν αίθουσα συναυλιών «Τσαϊκόφ- 
σκυ») καί τήν « Πριγκήπισσα Τουραντώ» τού 
Γκότσι, πού ανανέωσε ό Σίμονοφ ιμέ βάση τήν 
περίφημη σκηνοθεσία τού 1922.

Πρέπει νά δμολογήσω, δτι δέν μοΟ αρέσει b4  
«Δόν Ζουάν* στό θέατρο τού Ακίμοφ. Φυσικά, 
τό κείμενο χάνεται γιά μένα επειδή δέν ξέρω



τή γλωσσά, μου φαίνεται όμως ότι τό παίξιμο 
αποβλέπει σέ έφφέ, δεν είναι πειστικό, ενώ τό 
κωμικό στοιχείο είναι μερικές φορές πολύ χον
δροειδές. "Αν μια τέτοια μομφή αποδοθεί στο 
«Δόν Ζουάν», τότε, φυσικά, δέν πρόκειται για 
λατρεία του ορθόδοξου ρεαλισμού, αλλά μάλλον 
για τάση τεχνητού έστετισμού.

Η νέα σκηνοθεσία τής «Πριγκήπισσας Του- 
ραντώ» πού ξαναζωντανεύει τήν εργασία τού 
Βαχτάνγκοφ τό 1922, Οπήρξε γεγονός πού προ- 
κάλεσε τα σχόλια δλων των θεατρικών κριτι
κών. ’Εξαιρετική είναι ή υπηρεσία τού Σίμο- 
νοφ, πού καταφερε να αναστηλώσει σωστά τό 
έργο, δίνοντας του νεανική δροσιά. *0 ζωγρά
φο; Βινογκράντοφ ανανέωσε όπέροχα καί μετα
μόρφωσε τήν πρωτότυπη σκηνογραφία τού Νιβίν- 
σκυ. 01 Μανταλόνε, Τχρτάλια καί δυό άλλες 
μάσκες προξενούν ατέλειωτες εκρήξεις γέλιου 
:τό κοινό, πού δεν αφήνει να τού ξεφύγει κα
νείς υπαινιγμός σχετικά μέ τήν εποχή μας.

Μπορεί ή ποικιλαμορφία τών καλλιτεχνικών 
μέσων νά εμποδίσει να βγάλουμε μερικά γενικά 
συμπεράσματα; Νομίζω, δχι.

Βασικά, δημιουργιέται ή εντύπωση, δτ: κάθε 
έργο έχει δικό του σκοπό, δτι κάθε σκηνοθέτης 
θέλει νά έκφράσει κάτι δικό του, κι αυτό τό 
«κάτι», άν τό έργο έχει επιτυχία, συνδέεται 
άμεσα με τήν πραγματικότητα, μέ τό γύρω κό
σμο. 'Εδώ δεν υπάρχει θέση γιά  θέατρο πού 
στέκεται αδιάφορο απέναντι στην πραγματικό
τητα.

’Απ’ τήν άποψη τής τεχνικής μου άρεσε 
πολύ ή φανερή προτίμηση στην ανοιχτή σκη
νή, ή χρησιμοποίηση μαύρου πανιού, τό τούλι, 
οί πρωτότυποι φωτισμοί, ή περιστροφική σκηνή. 
Μά τό π ιό ενδιαφέρον είναι ή χρησιμοποίηση 
τών προβολέων πού ακολουθούν τον ήθοποιό.

Σ αύτό, κατά τή γνώμη μου, υπάρχει μια 
απ' τις ιδιομορφίες τού σοβιετικού θεάτρου.

Κάθε ηθοποιός πού μιλά, φωτίζεται διαρκώς 
άπ' τον προβολέα, όπου κι άν είναι, κι 6 φω
τισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εκτελεστή, αλλά 
συμπληρώνει τόν υπόλοιπο φωτισμό.

Στην αρχή αυτό ήταν κάτι πού μέ ερέθιζε, 
ερχόταν σέ αντίθετη μέ τό κοντραζούρ καί τή 
τκιά. χαρχχτηριστικά τού δυτικού θεάτρου.

Πολύ γρήγορα έπαψα νά «βλέπω» τΙς κινού
μενες τούφες φωτός καί κατάλαβα τόν προορι
σμό τους — νά ξεχωρίζουν δηλαδή τόν εκτελε
στή, δχι όμως γιά χάρη τού αισθητικού έφφέ, 
άλλά προβάλλοντας τό πρόσωπο τού εκτελεστή 
νά δίνεται ακόμα πιο πολύ έντονα τό κείμενο, 
^σύ μεταδίδει αυτός απ’ τή σκηνή.

"Ας περάσουμε απ’ τή σκηνή στούς θεατές. 
Γό σοβιετικό κοινό ξεχωρίζει πολύ απ’ τό κοινό 
*ής Λύσης. Είναι δλοφάνερο πώς δέν πρόκει- 
ται για «εκλεκτό» κοινό. Στό ιιπαλέττο «Κο- 
νιόκ - Γκορμπουνόκ» ( στο Αένινγκραντ) ύπήρ- 
Xxv γυναίκες μέ παιδιά στήν αγκαλιά. ΤΙς 
Κυριακές στις 11 τό πρωί «μπορεί νά δει κα- 
,;«·ς στό Θέατρο ΙΓούακιν τής Μόσχας αστυνο
μικούς καί αγρότες μέ μπότες, πού ήρθαν στό 
θέατρο με τις γυναίκες καί τά φωνακλάδικα 
^ ’-διά τους. Οί αγρότες γελούσαν μέ /.ατα- 
νόηση, όταν άναγνώριζαν τόν έαυτό τους στους

ήρωες τού έργου. ΙΙαντού τό κοινό ήταν πολυ
άριθμο (εκτός άπό μιά εξαίρεση οί αίθουσες 
ήταν κατάμεστες). Ο θεατής αντιμετωπίζει τό 
έργο μέ σεβασμό καί βαθύτητα, μέ φανερό εν
θουσιασμό, δχι χωρίς τεμπεραμέντο. νΕμεινα α
κόμα κατάπληκτος άπ5 τή διάρκεια τών χε ι
ροκροτημάτων.

Δέν μπορώ νά μήν πώ ακόμα μερικά λόγια 
γιά τά θαυμάσια έργα τών κουκλοθεάτρων καί 
ιδιαίτερα τού κουκλοθέατρου Όμπραστσόφ πού 
αλλάζει εφευρετικά τόσο τό θέμα, δσο καί τήν 
τεχνική του. Καί τό « Η γκό - γκό» ονομασία 
πού δέν άποδίνεται, είναι θέαμα απερίγραπτης 
ποίησης. "Εχει ελάχιστα κοινά στοιχεία μέ τή 
«θεία κωμο>δία». Πρόκειται γ ιά  κωμική παρω
δία δημιουργίας τού κόσμου.

Τέλος, θέλω νά μιλήσω γιά ένα θέατρο, γιά 
έναν τέτοιο τομέα δημιουργίας, πού δέν ύπάρ- 
χει όμοιος του στή Δύση. Είναι τό εφηβικό 
θέατρο. Στό εφηβικό θέατρο τού Αένινγκραντ 
είδα τό έργο «’Αφιερώνεται σέ σένα» ^ού γρά
φτηκε ειδικά γιά παιδιά ηλικίας άπό 1*4 -1 8  
χρόνων. Είναι ή Ιστορία ενός μικρού, πού, 
άφού αγάπησε γιά πρώτη φορά, αποφάσισε νά 
πάρει μέρος στό σχολικό ποιητικό διαγωνισμό 
μέ σκοπό νά έκφράσει έτσι τή'; αγάπη του. 
"Ομως δέν τό καταλαβαίνουν πάντα τό παιδί 
αυτό οί γονείς καί οί δάσκαλοι. Τό εφηβικό 
θέατρο τού Αένινγκραντ χτίστηκε τελευταία, 
έχει σκηνή ανοιχτού» τύπου μέ μεγάλο κύκλο 
πού προεξέχει πολύ στήν αίθουσα. Υπάρχει ά
μεσα ατενή επαφή μέ χίλιους νεαρούς θεατές 
πού κάθονται σέ ημικύκλιο πρός τή σκηνή.

θά μπορούσα νά αφηγηθώ πολλά άκόμχ γιά 
τή θεατρική τέχνη τής ΕΣΣΑ, γιά  τό Γκιπρο- 
τεάτρ αρχιτεκτονικό ίδρυμα μέ πολυάριθμα 
συνεργεία, όπου γίνονται τά πειράματα τής 
νέας τεχνικής καί σχεδιάζεται ή οικοδόμηση 
μικρών καί μεγάλων θεάτρων στή Σοβιετική 
"Ενωση.

Πολλά μπορείς νά πεις γιά τις θεατρικές 
σχολές καί δασικά γιά τό ΓΙΤΙΣ, δπου συνε
νώνονται καί ενεργούν αμοιβαία τά τμήματα 
πού καταρτίζουν ήθοποιούς γιά δραματικά θέα
τρα καί θέατρα οπερέττας, σκηνοθέτες, χορο- 
γράφους, θεατρολόγους. Δέν επιτρέπει όμως ό 
χρόνος καί δασικά 5 χώρος ένός άρθρου, νά 
μιλήσουμε γιά όλα αυτά.

θέλω νά πώ καί γιά  τήν ενθουσιώδη ύπο- 
δοχή, γιά τήν αγάπη απέναντι στή συζήτηση 
κάθε Ρώσου θεατρικού παράγοντα, επιστήμονα, 
υπεύθυνου προσώπου, — αυτοί, όπως φαίνεται, 
δέν λυπούνται τό χρόνο τους — , γιά  τό ένδια- 
φέρον πού δείχνεται στά θεατρικά βιβλία τού 
εξωτερικού...

Θά ήθελα νά τελειώσω μέ τήν εξής ευχή: 
Νά βλέπουμε πιό συχνά τούς Ρώσους σκηνοθέ
τες, σκηνογράφους καί, φυσικά, τούς Ρώσους 
ηθοποιούς στή χώρα μας, καί ποιός ξέρεις 
ίσως, κι αυτοί καταφέρουν νά βρούν στά έργα 
μας, στις τεχνικές μέθοδές μας, στήν αισθη
τική ]ΐας ανάπτυξη τήν Ικανοποίηση εκείνη, 
πού ένιωσα κ’ εγώ, γνωρίζοντας τους.

Πρακτορείο τύπου Νόδοστι (ΑΠΝ)



e0  Δημήτρης Γαλανής, πού μέ λύπη πληρο- 
φορήθηκε τό -κοινό τόν θάνατό του, έχει πολι- 
τογραφηθει σάν ένας πολύ σημαντικός καλλι
τέχνης χαράκτης, ό τελευταίος ύσυ>ς απόγονος 
τής μεγάλης σειράς των μεταεμπρεσιονιστών, 
όρόσημο στη σύγχρονη τέχνη.

*Αν σαν ζωγράφος δέν προχώρησε πέρα από 
τό δίδαγμα του Σεζάν καί του Ρενουάρ, πού με
σουρανούσαν τήν εποχή, πού νέος ήρθε νά εγ
κατασταθεί στό Παρίσι, σαν τεχνίτης χαράκτης 
προχώρησε πολύ μπροστά. Ερεύνησε καί κα
τάχτησε όλες τις τεχνικές, μά δέ στήριξε τή 
σημασία του έργου του σέ καμιάν εύρηματικό- 
τητα. Μέ τό άρτιο σχέδιό του, ένα σχέδιο γερό 
καί περιεκτικό, όπου υπάρχει όλη ή γνώση τού
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.................................................................................................................................εμπρεσιονισμού, μα προχωρεί σε μιαν κλασικό
τερη αποκατάσταση τού αντικειμένου, καί προ
παντός σε μια τεχνική σοφή, μέ απαράμιλλες^ 
καταχτήσεις των Ολικών του, ό Γ αλάνης στά
θηκε ένας απ' τούς σημαντικότερους σύγχρονους! 
χαράκτες. ’Ακολούθησε τή δοκιμασμένη παρά
δοση, Ικανέ έργο στερεό καί σωστά προσαρμο
σμένο στίς απαιτήσεις των γραφικών τεχνών. Ξε
κίνησε σαν γελοιογράφος σκιτσογράφος σ’ εφημε
ρίδες καί περιοδικά. Μά καί τά σημαντικότερα 
έργα του, μεγάλες σειρές από ξυλογραφίες καί 
χαλκογραφίες, αποτελούν εικονογραφήσεις πολύ 
γνωστών κειμένων, καί μερικά 
εικονογραφημένα άπ5 τό Γαλάτη 
μνημεία στην πορεία των γραφ



σ’ δλο τόν κόσμο. 1 ’ αυτή τήν εφαρμοσμένη 
αντίληψη έμεινε γενικά 6 Γαλανής κι όταν 
φιλοτέχνησε μερικές απ’ τις διάσημες σήμερα 
γκραβούρες του, -πού δεν προοριζότανε άμεσα 
για νά εικονογραφήσουν κανένα κείμενο. Στά
θηκε έτσι δ σημαντικότερος άπ’ τούς συγχρό
νους καλλιτέχνες γραφικών τεχνών, ένας νευ- 
ρώδης σχεδιαστής, υψηλής ποιότητας είκονο- 
γράφος, σοφός μάστορης, πού εδρισκε αληθινή 
χαρά στο νά περνά τις συλλήψεις του στό ζε
στό υλικό τό ξύλο, ή τό σκληρό κι ατίθασο 
χαλκό, πού τό 'κάνε στα χέρια του ένα σπάνιο 
εκφραστικό μέσον, μ3 δλες τΙς δυνατές τεχνι
κέ: του, χρησιμοποιώντας συχνά εργαλεία πού 
τα επινοούσε ό ίδιος.

Ή αντίληψή του αυτή, ό σεβασμός στην πα
ράδοση τον είδους, είχε γενικά μιά σημαντική 
απήχηση στήν παγκόσμια στάση τής χαρακτι
κής. Παράλληλη ήταν στην Ελλάδα κ’ ή στά
ση τού Κεφαλληνού, πού ένθάρρυνε αρκετούς 
μαθητές του ν' ακολουθήσουν τόν ίδιο δρόμο, 
καί πού μέ τον Α. Τάσσο κυρίως, μά καί μέ 
μερικούς άλλους νεότερους, εξακολουθεί να α
ποδίνει καί «στη χώρα μας, μερικά σημαντικά
επιτεύγματα.

Ό  καλλιτέχνης είχε έτσι τόν τρόπο νά έκ- 
λαϊκέψει τό σημαντικότερο μέρος τής παραγω
γής του, καί νά γίνει αληθινά αγαπητός κ’ 
ενκολοπλησίαστός, χωρίς νά χάσει τίποτα απ’ 
τήν περί οπή του σαν καλλιτέχνης. Είναι χαρα
κτηριστικό πώς χιλιάδες οι γκραοοϋρες του που
λιόταν ώς τά χτες άκόμα στό Παρίσι, κι δταν 
ήταν πια καλλιτέχνης διάσημος καί καθιερω
μένος, πολύ φτηνότερα, από δική του πρωτο
βουλία, από τούς πειραματισμούς μερικών «μον
τέρνων, πού γύρευαν νά ξαφνιάσουν καί νά επι
βεβαιώσουν τήν σημχντικότητα τής παρουσίας 
•ους στό χώρο τών πλαστικών τεχνών καί μέ
~ήν τιμή τού έργου τους.

Ή  «Επιθεώρηση Τέχνης» έχει τήν τύχη νά 
συγκαταλέγει τόν πεθαμένο πιά σήμερα καλλι
τέχνη, ανάμεσα στούς καλούς φίλους καί συνερ

γάτες της. Συχνά τής παραχώρησε ανέκδοτα 
έργα του γιά εικονογράφησή της. Σέ μιά συ
νέντευξή του στό περιοδικό, πού δημοσιεύτηκε 
στ ή σειρά τών συνεντεύξεων μέ τούς νεοέλληνες 
καλλιτέχνες, ό Γαλανής μίλησε μέ ειλικρίνεια 
γιά τή στάση του στή χαρακτική.

«Οί βενετσάνικες χαλκογραφίες, στά βιβλία 
του πατέρα, μού κάνανε τρομερή εντύπωση σάν 
ήμουν παιδί. Φαίνεται πώς από τότε είχα ύπο- 
συνείδητα διαλέξει τό δρόμο μου. νΑλλωστε, θά 
μπορούσα νά πώ, δτι μιμήθηκα τούς καλλιτέ
χνες τής ’Αναγεννήσεως, πού πολλών τό έργο 
είναι χαρακτικό. rO Ρέμπραντ μάλιστα άφησε 
τή ζωγραφική γιά τή χαρακτική. Στό έργο τού 
Ραφαήλ στή'; Ιναπέλλα Σιξτίνα αναγνωρίζουμε 
τοπία απ ' τις χαλκογραφίες τού Ντύρερ. Καί 
τί νά πούμε γ ιά  τό καταπληκτικό χαρακτικό 
έργο τού Γκόγια; Θά μπορούσε νά ονομάσει κα
νείς τή χαρακτική πρόδρομο τής φωτογραφίας. 
Καί πραγματικά αυτή διαφήμισε τή ζωγραφική 
μέ τή δυνατότητα πού πρόσφερε παραγωγής καί 
κυκλοφορίας πολλών αντίτυπων από έργα, πού 
ίσιος νά μένανε άγνωστα. "Οσο κι άν συγγενεύει 
μέ τή ζωγραφική έχει σάν τέχνη αναμφισβή
τητη αυτοτέλεια».

Τά λόγια του αυτά, περισσότερο από κάθε τι 
άλλο φανερώνουν τήν απλή, τίμια πρόθεσή του 
καί μάς παρουσιάζουν εν αν άπλό άνθρωπο μ’ 
επίγνωση τής αποστολής τής τέχνης του. Γ0  
καλλιτέχνης είναι ένας βέρος ρωμηός, πού ξε
κίνησε άπ ' τήν 3Αθήνα γιά νά καταχτήσει μιά 
ξεχωριστή θέση μέσα στόν παγκόσμιο καλλι
τεχνικό στίβο, μά πού δεν ξέχασε τή φτωχή 
πατρίδα του. "Οταν ή κριτική επιτροπή τής 
μπιενάλλε τής Βενετίας τού άρνήθηκε τό με
γάλο βραβείο τής χαρακτικής, γιατί αντί νά 
αντιπροσωπεύσει τή Γαλλία, προτίμησε ν5 αντι
προσωπεύσει τήν Ελλάδα, δήλωσε σέ συνεργά
τη μας: «ΙΙιστέψτε με πώς δέ μ3 ένιαζε κα
θόλου πού έχασα τό μεγάλο βραβείο. Είμαι 
περήφανος πού αντιπροσώπευσα τήν Ελλάδα».

Γ. Π ΕΤΡ Π Σ
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Κοσμάς Ξενάκης (Ζωγραφική  - άνάγλνφο, αϊϋονοα Χίλτον)

Ό  ζωγράφος Κοσμάς Ξενάκης, πού εκθέτει 
ζωγραφική κχΐ άνάγλυφα στήν αίθουσα Χίλ
τον, έχει μ:iv  έντονη κατασκευαστική προδιά
θεση. Τόσο στά ζωγραφικά του έργα, ζωγρα
φισμένες αποδείξεις ανάγλυφων, όσο καί στα 
καθαρό του ανάγλυφα, δ ζωγράφος οργανώνει 
τις σχέσεις των επιπέδων του, δημιουργώντας 
συνήθεις κεντρόφυγες τάσεις, καί οί συσχετι
σμοί αύτοί προσδένουν μιαν άρχιτεκτόνιση στα 
σύνολά του. Είναι γεγονός, πώς ξέρει νά ισορ
ροπεί πολύ σωστά τις έπιφκνειές του, να λύ
νει άνετα τούς οπτικούς στατικούς του υπολο
γισμούς. Για να πετύχει καλύτερα στήν πραγμά
τωση αυτών του των προθέσεων, κρατά τις μορ
φές του σέ απλές καί σίγουρες συνθετικές σχέ
σεις. Τα σχήματα του καί τα χρώματά του ορ
γανώνονται μέ τρόπο απλό, σχεδόν τυπικό, πού 
αποκλείει κάθε απρόοπτο ή επικίνδυνη έκτρο
πη. Τά σχήματά του έχουν μιαν αυτοδύναμη 
σταθερότητα και τα χρώματά του σπάνια δημι
ουργούν μερικές σύνθετες καταστάσεις. ’Έτσι 
καί τό αποτέλεσμά του είναι μια στέρεα, α
πλή κατασκευή πού θά μπορούσε να χρησιμεύσει 
στη οιακόσμηση εσωτερικών επιφανειών, όπου 
ή ελασσόνα κλίμακα τού ύφους του θ’ ά πόδι vs 
σέ οικείο περιβάλλον τό οπτικό της δυναμικό. 
Τά μικρά μετάλλινα ανάγλυφά του αποτελούν 
επίσης εκδηλώσεις μιας παράλληλης τάσης. Μό
νο σέ μερικά μικρά έργα του, ακόμα στ5 αλή
θεια κάπως ανεπεξέργαστα, δπου τά σχήματά 
του διαφορίζονται πιό τολμηρά, ό καλλιτέχνης 
οδηγεί την δράσή μας σέ μιαν απώτερη περιοχή 
άπ5 τον μορφικό τεχνολογικό του προβληματι-

/Γ . Ξενάκης

σμό, πού εκφράζουν τά μεγάλα έργα του. Ε 
κεί υπάρχουν, έστω και κρυμμένες, νύξεις γιά 
μερικά πλαστικά νοήματα, προεκτάσεις των μορ
φών του, πού μπορούν νά γονιμοποιησούν ένχ 
ζωγραφικό έργο, πού φιλοδοξεί νά δώσει, κάτι 
πέρα απ’ τή διατακτική επεξεργασία τού υλι
κού του.

Χρηστός Καράς (Ζωγραφική  -  γλυπτική, aiftovoa Χ ίλτον)

Ό  Χρήστος Καράς, μέ μια μεγάλη σειρά 
έργων του στ ή γκχλερί τής όδού Μέρλιν, δπου 
χρησιμοποιεί σχεδόν μέ την ίδια τεχνική τή 
δαρειά καί τή λαφρύτερη υλη του, όλοκληρώ- 
νει τήν προσπάθεια του, γιά μιάν έξαρση τών 
όγκων του, απομακρυνόμενος συνεχώς απ’ τό 
άμορφο. Ιτό τελευταίο τούτο στάδιο τής εργα
σίας του, δ καλλιτέχνης ζωγραφίζει φιγούρες 
πού κρατώντας βασικά τά χαρακτηριστικά τού 
ανθρώπου, κινούνται άνετα πρός μιαν εκφρα
στικότητα πού έχει έντονο τό δραματικό στοι
χείο. Φυσικά, βρίσκουμε ακόμα στη λειτουργία

τών σχημάτων του νά Ιπιζούν εύρήματα καί 
σχέσεις πού ή καταγωγή τους κρατά απ’ τήν 
παληότερη θητεία του στήν χνεικονική τέχνη· 
’Ίσως γιά τό λόγο αυτό διαπιστώνουμε ανι
σότητες κι αντινομίες, πού χαρακτήριζαν γε
νικότερα από παλιά τήν εργασία του.

*0 ζωγράφος βρίσκει τό εκφραστικό του κλί
μα σέ φιγούρες σαφείς, στημένες γερά, ^  
παρόλη τή συμπαγή δομή τους, επιτρέπουν στήν 
εύαισθησία του τή χρησιμοποίηση τόνων πού έ' 
χουν μια διάθεση λυρική. ΤΙολλές μάλιστα 
ρές βρίσκουμε χρώματα διαφανή καί λεπτά, ^



συγκρούονται μέ άλλα πιό δυνοομικά, ένώ τά 
σφίγγει, τά συμπυκνώνει σέ μιαν εκρηκτικήν 
ένότητχ, ένα πολύ σφιχτό περίγραμμα. Τό πε
ρίγραμμα αύτό, κομμένο ανελέητα, έτσι πού να 
μήν αφήνει καμία δυνατότητα διαφυγή; ή επι
κοινωνίας, αγγίζει καί τα δρια ένός χώρου, 
τού συμβατικού φόντου των έργων του καί.λιτέ
χνη. Ό  χώρος του αυτός είναι δ άλλος πόλος 
τής πιό χτυπητής αντίθεσης μέσα στό έργο. 
’Εδώ δεν χωρούν ευαισθησίες και διαφάνειες. 
Ένα ή τό πολύ δυό χρώματα, πολύ έντονα 
και μέ αποκλεισμό κάθε ύποψίας δγκου, τρίτης 
διάστασης μά πού δέν οδηγούνται ούτε έστω 
στή λειτουργία μιας χρωματικής προοπτικής, 
Στην πραγματικότητα πρόκειται γ ια  τόν άπο- 
κλεισμό κάθε δπσψίας άτμοσφαιρικότητας, τόν 
αποκλεισμό τού Ιδιου τού ατμοσφαιρικού αέρα. 
Έ τσ ι οί παλμικές φιγούρες του, γερά περιχα
ρακωμένες στα πε^ιγράμματά τους, κυριολεκτι
κά δεμένες μέ κάτι άσπρες γραμμές πού τΙς 
περισφίγγουν καί ρημολογοΟν εδώ κι εκεί τή 
χρωματολογική τους υπόσταση, ζούν μια δρα
ματική αγωνία μέσα στον κατάξερο αυτόν χώ
ρο, όπου ντβκουπάρονται. Ό  καλλιτέχνης με
ταδίνει έτσι άμεσα τη ; αγωνία τών δ'/των του, 
μιάν αληθινά δραματική αγωνία κι 6 θεατής 
αισθάνεται έντονα την τρομάρα τού πλαστικού 
τούτου κόσμου του.

Ή  έξαρση τού γεωγραφικού του δγκου, α
σφαλώς προετοίμασε τόν καλλιτέχνη στη δημι
ουργία τών μικρών του γλυπτών, πού γενικά 
κρατιούνται μέσα στα δρια μιας εκφραστικής
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οξύτητας, πού σου θυμίζει κάπως Ντομιέ, φερ
μένου όμως στά μέτρα μας. Οί φιγούρες του 
αυτές κρατούν μιά τυπικότερη σύνδεση μέ τόν 
πραγματικό κόσμο, καί σου δίνουν μιάν αίσθηση 
ανάλογη μέ τή δραματική ύφη τού ζωγραφι
κού του έργου.

« [li'& C IV O TIJT8ζ^> (cΟμαδική Ζωγραφικής, αϊ&ονοα Χίλτον)

Ή  γκαλερί νΑστορ εγκαινίασε από καιρό ένα 
δικό της τρόπο για  τήν παρουσίαση έργων, 
χρησιμοποιώντας ένα γενικό τίτλο για  κάθε δ- 
μαδική έκθεση. Αύτό βέβαια έγινε μερικές φο
ρές, μά επειδή ή συγκκτάτχξη, ή συναρίθμηση 
έργων τέχνης περιέχει πάντα κι ώς ενα ση
μαντικό βαθμό κάποιο επικίνδυνο στοιχείο, εί
ναι λίγο - πολύ ένα αυθαίρετο γεγονός, μόνο έ
νας πολύ γενικός τίτλος μπορεί να σταθεί και 
να δικαιολογήσει αύτό τό βάφτισμα στήν κοινή 
κολυμπήθρα.

II αναγωγή σέ παράγοντες δμοιότητας με
ταξύ τών έργων, οπωσδήποτε οδηγεί σ’ ένα 
εξωτερικό κριτήριο καί ή τάση μας αυτή Ισως 
νά προέρχεται από τήν εξοικείωσή μας μέ κά
ποιο παλιό αναισθητικό δόγ'ΐα, τήν δμοιότητα 
τού πλαστικού μέ τόν φυσικό κόσμο. "Οπως καί 
νά ’ναι, τό νά στέκεται ή νά εφευρίσκει κανείς, 
σώνει καί καλά «όμοιότητες» σέ έργα πού άν 
είναι πρωτότυπα, ακόμα κι άν έχουν κάποιαν 
εξωτερικήν δμοιότητα, δέ συμφωνούν καθόλου 
από άποψη διαδικασίας τής μορφής, είναι κάτι 
πού πάντα θά γεννά αμφιβολίες καί οί κατα
τάξεις αυτές δέν θά βοηθούν τό κοινό στό νά 
πλησιάζει ουσιαστικότερα τά έκτειθέμενα έργα, 
άν αυτός είναι ό στόχος αυτής τής τακτικής. 
"Αν θέλουμε όπωοδήπστε νά τηρήσου^ κάποιο

/I. Γιαννουλόπον/.ος

πλαίσιο, καί τούτο δέν είναι καί τόσο εύκολη 
υπόθεση όσο φαίνεται, τό πλαίσιο αύτό πρέπει 
νά είναι πολύ γενικό από άποψη ούσίας, εκτός 
άν τό μεταθέσουμε σέ κατάταξη μόνο χρονολο
γική. ’Αλλιώς ο\ εξωτερικές αναγωγές κινδυ-
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νεύουν νά οδηγήσουν τή σκέψη μας σέ κριτήρια 
κομφορμιστικά, αναγκαστικά ακαδημαϊκά, πού 
νομίζω πώς ή απώθησή τους αποτελεί τήν κυ
ρ ιότερη, τήν πιό μαχητική εκδήλωση τής σύγ
χρονη; τέχνης.

Μέ τό πρίσμα χυτό, ή ονομασία μιάς πρόσ
φατης Ενδιαφέρουσας παρουσίασης στή γκαλερί 
νΑστορ, «μεταμορφώσεις παράλληλες», μπορεί 
ασφαλώς νά σταθεί γιατί ακόμα κι άν δεχτούμε 
πώς 6 δρος «παράλληλες» βάζει κάποιο κα- 
λούπι δσο καί νά πείς, πάλι δ ίδιος δρος μέ 
τήν πολλαπλότητα πού αναγκαστικά προϋποθέ
τει, διατηρεί τό χώρο για  δλες αυτές τίς μορ
φικές μεταλλάξεις. Λέ μπορούμε δμως νά πούμε 
τό ίδιο καί γιά τόν δρο πιθανότητες πού χρη
σιμοποιήθηκαν στήν τελευταία έκθεση. Έδώ ό 
δρος δέν είχε βέβαια κανένα χαρακτήρα άνα- 
γο>γής στή μορφική συγγένεια τών εκθεμάτων, 
είχε δμως μιαν ίσοπεδωτική αξιολογική πρό
θεση, πού ήταν πέρα γιά  πέρα έξω απ’* τήν 
πραγματικότητα, ήταν δηλ. μιά κατάταξη ακό
μα περισσότερο άστοχη. Γιατί ό Γι αννουλ ύπου

λος, ή -Λούσου, ό Θεοφυλακτύπουλος είναι ζω
γράφοι κατακυρωμένοι όριστικά στή συνείδησή 
μας, Ενώ μερικοί άλλοι δέν μπορούν ν’ αξιω
θούν ακόμα ούτε μ ιά ; πιθανής ευνοϊκής πρό
βλεψης, σαν τύν Γαζέπη, τόν Ινονταξάκη, τή 
Μανωλιδάκη. Στήν περίπτωσή τους ό εύκολος 
έπαινο; είναι Αναμφισβήτητα ή πιό επικίνδυνη
υπηρεσία πού μπορεί νά τούς προσφέρει κανείς.

•· ·
Ό  Γιαννουλάπουλος μάς μιλά άπλά καί κα

τανοητά μέ μιάν άμεση αναφορά στίς μορφές 
τών αντικειμένων. Ή  δομή του στιβχρή καί 
σφιχτή, τά χρώματά του γερά διαρθρώμενα μέ 
καθαρούς καί σταθερούς τόνους πού μένουν.

Καμιά εκζήτηση, κανένα απρόοπτο. Είναι δ 
καλύτερος ζωγράφος τής έκθεσης πού κερδίζει 
τή μάχη αντιμετωπίζοντας δλα τά προβλήματα 
τής τέχνης του μέ τρόπο Απλό σχεδόν αυτο
νόητο. Γι’ αυτό καί τό αποτέλεσμά του, πού 
κατακτήθηκε χωρίς τήν Ελάχιστη στραβοτιμο
νιά αξίζει διπλά τό σεβάσμιό μας.

Ή  Λρύσου πάλι μάς βδηγεί σ’ έναν ποιητικό 
χώρο, τό δραμά της είναι λεπτό καί ειλικρινές. 
Ξεκαθαρίζει τίς μορφές της, εκφράζει τή συγ
κίνησή τη; μέ τόνους Ελεγμένους, πού κάποτε 
άποχτούν μιάν έντονη συναισθηματική άπήχηση.

Ό  Θεοφυλακτύπουλος μέ μορφές περισσότερο 
Απτές, πιό σταθερές από άλλη φορά, πού τίς 
οργανώνει δυναμικά μέ τό πρόσχημα τής κινού
μενης μορφής ενός μοτοσυκλε τι στή. Τό σχέδιό 
του κινεί τή σύνθεσή του πού άποχτά μιάν εκ
φραστική ένταση, κυρίως όταν ταιριάζει μέ τούς 
καθαρούς, δυνατούς, χρωματικούς τόνους του.

Ή  ’Αρχελάου συ'Λέτε: τά ιιεγάλα μέ τά μι
κρά της σχήματα μέ τρόπο ενεργητικό, καί 
δίνει εύκολα τούς γκρίζους τόνου; της. Μιά 
αναγωγή στό πραγιιατικό κάνει πιό οικείο τό 
δραμά της.

Ά π ’ τούς λοιπούς μόνο στήν Κανδρεβιώτη 
βρίσκεις μιάν ύπόσχεση, πού μπορεί νά θεωρη
θεί πιθανότητα. Υπάρχει μιά δική της δράση, 
μιά πρόθεση ζωγραφικής. Ό  Γαζέπης δέν είναι 
καθόλου πειστικός μέ τό στραπατσχρισιενο αν
τικείμενό του, πού τό γελοιογράφε: τό χάρτινο 
τριαντάφυλλο, κι ακόμα λιγότερο στά ανοργά
νωτα σχέδιά του. ’Ερασιτέχνης είναι κι ό Κσν- 
ταςάκης κ* ή Μανωλιδάκη, παρόλο πού κάποτε 
δίνουν χρωματικά τά κομμάτια από χρωματι
στές φωτογραφίες, πού χρησιμοποιεί γιά τά 
χρωματιστά της κολάζ.

Γ. ΠΕΤΡΠΣ

Κώστας ΰανΐαοας (Ζωγραφική - Γ λυπτική , αΐϋονοα Χίλτον)

Μιάν ιδιότυπη, αρκετά πρωτότυπη πλαστική 
έκφραση αποτελεί τό έργο τού Κώστα Πανιαρα, 
δπιος παρουσιάζεται στήν έκθεσή του στήν α ί
θουσα Χίλτον. Ό  ζωγράφος εκθέτει μιά μεγάλη 
σειρά από πίνακες καθώς καί ανάγλυφα, πού 
βασικά κρατούν κι αυτά μιά παράλληλη ju>p- 
φολογική πορεία. Τό ζωγραφικό έργο τού Πα
νιάρα, δπως τό βλέπουμε στή σημερινή φάση 
του, δέν είναι βέβαια μετέωρο μέσα στή δου

λειά του. ’Αποτελεί μιά μορφική συνέπεια τών 
φάσεων πού προηγήθηκαν. Είχαμε δε: σέ πα- 
λιύτερες εκθέσεις του τά προδρομικά της στά
δια. Στήν αρχή ήταν πολλά μικρά στρογγυλά 
σώματα πού συνωθούντανε μέσα στόν πίνακα σ’ 
ένα ούμπαν. Ενός μεγαλόκσσμου σέ μικρογραφία, 
δοσμένα σέ μορφή ανάγλυφη καί δεμένα κάτω 
από μιά γενική χρω·ιατολογική κάλυψη. Τ -  
στερα ό συνωστισμός εκείνος ύποχώρησε. Τά



μικρά του σώματα, περιορίστηκαν μέσα σέ μια 
μονάχα ζώνη πού τό σκούρο χρώμια της ήταν ή 
αντίθεση ενός άμεμπτου άσπρου χάους. Σήμερα 
βλέπουμε την πλήρη διάλυση αυτού τού κόσμου 
.μέσα στό άσπρο. Βέβαια, μέ μιάν αυστηρή μορ- 
φολογική εξέταση δέν θα βρίσκαμε αυτούσια τα 
σημερινά του στοιχεία στα προηγούμενα στά
δια. Στ ή σημερινή του φάση ή ζώνη έγινε μια 
θετικότερη χρωματική παρουσία, είναι ένα χρώ
μα δυνατό, πού κυματίζει μέσα στό ολόλευκο 
αχανές του πίνακα καί δέν έχει άμεση συνο
μιλία !|ΐέ τά λιγοστά στρογγυλά του στοιχεία 
πού τώρα απομονώθηκαν κι απόχτησαν μιάν 
εντονότερη έκφραση. Είναι κάτι στρογγυλά κύτ
ταρα, πού διατήρησαν ένα ανάγλυφο περίβλη
μα, έγιναν ένα πιό σαφές στοιχείο τής σύνθε
σης. Είναι κάτι σαν σβυσμένοι ήλιοι, είτε σαν 
περίεργοι βολβοί ματιών, είτε καί τα δυό μαζί,· 
είτε καί τίποτα. Ό  πίνακας γίνεται σαν μια 
τομή ζωντανού Ιστού πού τα γάγγλιά του βρί
σκουν τόπο στούς θύλακες τού δέρματος καί πού 
αγωνίζεται δλη τούτη ή ζώσα δλη νά σωθεί 
«ιέσα στην άσφυχτική παρουσία μιας αδρανούς 
ουσίας.

Ή  ζωγραφική τούτη κρατιέται βέβαια στα
θερά από κάθε ειδική εκφραστική επιδίωξη. 
Ό  ζωγράφος μέ τά λίγα χρώματα καί τά λιτά 
σχήματά του δέν θέλει νά μάς οδηγήσει ούτε 
σέ μαστορεμένες χρωματικές παραθέσεις, ούτε 
σέ κανένα πολύπλοκο συνθετικό παιχνίδι. ’Α
πομένει σέ κάτι τό πολύ άπλό κι αυτονόητο, 
κάτω άπ’ την κυριαρχία μιας πρώτης σύλλη
ψης. Δέν θέλει νά μοιάζει μέ τίποτα τό έργο 
του κι ούτε επιθυμεί νά μάς έπιδείξει τίποτα 
σύνθετες μορφοπλαστικές καταχτήσεις. Τό απο
τέλεσμα σέ πολλές άπ’ τ ίς  συλλήψεις του θά 
τ’ αποδόσεις αναγκαστικά σέ κάποια διανοη
τική επεξεργασία. Μπορείς δμως νά πλησιά
σεις τά έργα του, γιατί οού φαίνονται σαν ή α
φαίρεση από κάτι γνωστό, πολύ γνωστό, πού βά
ζει σ’ ενέργεια τήν δράσή μας, μά δέν είναι ανα
γνωρίσιμο. Ί Ι  τάση του εξαντλείται σ’ αυτή τήν 
άπλή φυσιολογική όπτική λειτουργία. Δέν διεκ-
δικεΤ καμιάν άπώτερη αποστολή, ούτε καί μια 
συνθετότερη μορφολογική καταξίωση. *Έτσι μό
νο μπορεί νά τήν δει καί νά τήν καταλάβει 
κανείς.

JMciTC'i'JQ Φ ε θ φ ν λ , ( 1 7 ίΤ 0 7 ΐθ ν Χ θ ζ  (Ζωγραφική, AYftovoa Χ'ιλχον)

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο πώς ό Μάκης 
θεοφυλακτόπουλος, πού παρουσιάζει στήν αίθου
σα "Αστορ, τήν πρώτη ατομική του έκθεση, εί
ναι ένας καλλιτέχνης μέ έντονη ζωγραφική 
αίσθηση, βλέπει τον γύρω του κόσμο από μια 
σκοπιά καθαρά ζωγραφική. Νέος δπως είναι, 
προχωρεί σταθερά στις παραπέρα κατακτήσεις 
του, ξεκαθαρίζοντας τις μορφές του, ενεργο
ποιώντας τά σχήματά του, στήνοντας τίς συνθέ
σεις του άνετα καί υπολογισμένα. Στήν εκφρα
στικήν του αυτή πορεία βρίσκουμε συχνά τα- 
λαντεύσεις καί παλινδρομήσεις, αλλά δχι αλ
λαγή στόχου. Καμιά φορά κάποιο παλιότερο 
έργο του φαίνεται πιό σφιχτά ζωγραφισμένο, 
πιό μεστό, ενώ σέ λίγα πρόσφατα, προβάλλει 
πού καί πού μια οργάνωση ευχάριστη, μά μέ 
στοιχεία εξωτερικά πού τήν δδηγουν σέ κάποια 
αντίληψη κάπως διακοσμητική. Δέν νιάζεται 
από πού θά πάρει τίς μορφές του. Τό κάθε τι 
είναι για  τό Θεοφυλακτόπουλο ευπρόσδεκτο πρό
σχημα για νά κάνει τή ζωγραφική του. Είναι 
βμως φανερό πώς λειτουργεί έστω καί υποσυ
νείδητα κάποια επιλογή, δπως πάντα ύπάρχει 
κάτι πού τόν ερεθίζει περισσότερο. Ό  αστυ
φύλακας πάνω στή μοτοσυκλέτα του, μέ τόν 
βούρδουλα ή τό φανάρι του, κάποιος τοίχος μέ 
μισοσδοσμένα γράμματα, ένα ζευγάρι πάνω στή 
μοτοσυκλέτα, μιά αραγμένη μοτοσυκλέτα, μπο
ρούν νά γίνουν μιά ζωγραφική έξαύλωση, πού 
τίποτα δέν τής λείπει κάποια αντινομία διά
θεσης καί γραφής, είτε μιά γερά κατοχυρωμένη 
προβληματική ζωγραφικότητα, άλλα νά δόσουν 
γένεση καί σέ σχήματα πού πετοϋν, κάτι μαύ
ρα απειλητικά φτερά σάν τής νυχτερίδας, είτε 
ν’ άποδόσουν μιά διάθεση χιουμοριστική, πού 
σέ μερικά σημεία δέν τής λείπει μιά καυστι- 
κότητα. Φυσικά μέσα σέ τέτοια ποικίλα πει-

Μ . Θεοφνλακτύπουλος

ράματα καταφεύγει καί σέ μιά πολλαπλότητα 
αναγωγής, πού μπορεί καμιά φορά νά διασπά 
τήν ενότητά του. Υπάρχουν δμως καί στιγμές, 
κι αυτές νομίζω πώς είναι κ’ οί πιό καλές, 
δπου ή γερή ζωγραφική του δράση πού διατη
ρεί κάποιο στοιχείο βιαιότητας, βρίσκει έναν 
πιό ακριβοδίκαιο τρόπο νά εκφραστεί, μέ χρώ
μα έντονο καί ξεκαθαρισμένο, πού εντείνει τήν 
ύπόσταση τού σχήματός του, καί κατοχυρώνει 
τή διάθεσή του μέσα στό σταθερό ρόζ φόντο 
μιας φιγούρας ή τό δυνατό μπλέ πού περισφίγ
γει τήν κινούμενη, ακόμα κι δταν στέκεται, 
μηχανή του.

Γ. ΠΕΤΡΗΣ
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Τ ο υ  Έ ρ ν σ τ  Φ ί σ σ ε ρ
Μ ε τ α φ ρ ά ζ ε ι  ό Γ.  Π ε τ ρ ή ς

Αρχίζουμε άττό σήμερα νά παρουσιάζουμε 
στις σελίδες μας κείμενα για  τις πλαστικές 
τέχνες και γενικότερα για  την τέχνη, παρμέ
να άπό βιβλία πού κυκλοφόρησαν στο εξωτερι
κό. πρόσφατα ή και παλιότερα. Σκοπός μας 
είναι νά δόσουμε μια μεγάλη σειρά άπό τέ
τοια κείμενα πού θά έχουν προορισμό νά 
πληροφορήσουν τούς άναγνώστες μας γιά  τίς 
διάφορες άπόψεις πού υπάρχουν γύρω άπό 
τά προβλήματα τής αισθητικής.

"Οπως είναι γνωστό γίνεται σήμερα στον 
κόσμο μιά τεράστια ζύμωση γύρω απ’ αυτά 
τά θέματα. Ή  μαρξιστική έρευνα λευτερω
μένη άπό την μονομερή εφαρμογή ένός προ- 
υπάρχοντος σχήματος, άνοίγεται προς την 
άμεση μελέτη τού υλικού της και δίνει μιά 
πλατεία κλιμάκωση απόψεων και ιδεών, πού 
όπως είναι φυσικό γιά  ένα μεταβατικό στά
διο δεν συμφωνούν πάντα άνάμεσά τους. Τή  
σχετική χτεσινή στειρότητα, πού ήταν βασι
σμένη περισσότερο στην έρμηνεία και την 
εφαρμογή των κλασικών μαρξιστικών κειμέ
νων, τη διαδέχεται σήμερα μιά ανήσυχη ά- 
ναζήτηση τής άλήθειας, πού παρόλο πού ξε
κινά άπ* το διαλεκτικό υλισμό, προωθεί και
νούριες ερμηνείες, δίνει ολοένα και πιο πει
στικές άπόψεις, και προσπαθεί νά τίς στη
ρίξει στά δεδομένα τής εποχής μας. Στην 
προσπάθειά της αυτή δέν αγνοεί καμιά από 
τά πριν διατυπωμένην άποψη, καί ψάχνει πε
ρισσότερο νά βρει τις σχέσεις τους μέ την 
πραγματικότητα. Φυσικά καί ή ίδεαλιστική 
έρευνα βρίσκει καινούριες μορφές, συχνά μά
λιστα στηριγμένες πάνω σέ σύγχρονες επι
στημονικές υποθέσεις, παρμένες άπό άλλα 
γειτονικά μέ την τέχνη οικόπεδα. Καμιά φορά 
ή μαρξιστική μέ την μη μαρξιστική έρευνα 
συμπίπτουν σέ κοινές καταλήξεις, ή βαδί
ζουν ώς κότποιο σημείο παράλληλα, γιά νά 
χωρίσουν δμως παρακάτω όταν ρθεί ή κρί
σιμη ώρα τής αναγωγής στή λυδία λίθο τού 
βασικού φιλοσοφικού προβλήματος, άκόμα κι 
όταν ή σύγχρονη μαρξιστική έρευνα προτεί
νει τή θεώρηση τής τέχνης σάν μορφή έργα- 
σίας κι όχι σάν μορφή γνώσης, όπως τήν 
ήθελε ή κλασική μέθοδος. Μέ δυο λόγια, καί 
σ ' αυτή τήν περιοχή βρισκόμαστε σέ μιά πε
ρίοδο κατά κάποιο τρόπο κοσμογονική.

Δυστυχώς στον τόπο μας δλ’ αυτά μένουν 
άγνωστα κι άπρόσιτα. Μπορούμε νά πούμε 
πώς τά προβλήματα αυτά, οι καινούριες ά-

νακατατάξεις, ή ευρύτητα τής έρευνας, δέν 
απασχολούν ή δέν είναι γνωστά παρά σ' 
ελάχιστους, λίγο  -  πολύ ειδικούς. Ί ο  ελληνικό 
κοινό, καί μάλιστα εκείνοι πού έχουν το ευ
τύχημα νά μή μπορούν νά διαβάσουν κείμενα 
σέ μιά τουλάχιστον ξένη γλώσσα, δέν έχει 
στή διάθεσή του ούτε τό στοιχειώδες υλικό, 
πού θά δημιουργούσε μιά πρώτη ρπαφή μέ 
τήν περιοχή αυτή τού προβληματισμού. Είναι 
λοιπόν απαραίτητο ν’ άρχίσουμε νά παρου
σιάζουμε κείμενα, κι όχι μόνο παλιότερα άλλά 
καί πιο στοιχιεώδη, πού μπάζουν κάπως τον 
άναγνώστη σ ’ cci/τή τήν περιοχή. Φυσικά τά 
πληροφοριακά αυτά κείμενα, πού θά δόσουν 
τίς απαραίτητες γνώσεις γιά μιά παρακάτω 
σύνθεση, δέ μπορεί νά είναι όλα γραμμένα 
μέ βάση μιά σωστή θεώρηση τού κόσμου. 
Στην πρώτη σειρά θά δώσουμε κείμενα γραμ
μένα απ' τούς ίδιους τους καλλιτέχνες, σκέψεις 
πάνω στήν ίδια τή δουλειά τους, κάνοντας 
καί πάλι μερικές σκόπιμες εξαιρέσεις. Θεω
ρούμε τά κείμενα αυτά σάν ένα σημαντικό 
κι αύθεντικό πρώτο υλικό, πού μπορεί νά μάς 
δώσει νύξεις για  τά μεγάλα προβλήματα, 
έκτος απ' τό συνταρακτικό κάποτε ενδιαφέ
ρον τής αύτοεξομολόγησης, πού κάποτε πε
ριέχουν. Φυσικά δέν θά πρόκειται πάντα γιά 
κείμενα σύγχρονα, θά διαλέξουμε όμως ο
πωσδήποτε κείμενα χαρακτηριστικά ή πού 
διαδραμάτισαν κάποτε σημαντικό ρόλο. ’Αρ
γότερα θ’ άκολουθήσουν κείμενα θεωρητικά 
πού θά δίνουν μιά σ^υνθετικότερη όψη τού 
προβλήμοττος καί θά καταλήξουμε σέ μιάν 
έπιλογή άπό μαρξιστικές απόψεις, πού θ’ 
αντιπροσωπεύουν τό έπίπεδο τής σύγχρονης 
έρευνας στον τομέα αύτό. Νομίζουμε πώς 
κλείνει έτσι κάποιος κύκλος, άρκετά περιε
κτικός, γιά  έναν πρώτον έρεθισμό, πού θά 
όδηγσύσε σέ μιά συστημοττικότερη μελέτη, 
σέ μιά στενότερη παρακολούθηση τού σημαν
τικού αυτού τομέα τής σκέψης.

Στή σειρά δμως αύτών των παρουσιάσεων, 
άρχίζουμε άπό μιάν έξαίρεση. Παρουσιάζου
με πρώτο -  πρώτο κείμενο τού Αύστριαχού 
μαρξιστή αισθητικού ‘'Ερνστ Φίσερ, ένα ά- 
πόσπασμα άπό τό βιβλίο του ή ’Αναγκαιό
τητα τής Τέχνης, πού κυκλοφόρησε τελευταία 
στήν Εύρώπη. Τό  βιβλίο αύτό, γραμμένα



οτταδιακά και προορισμένο ν’ απαντήσει σ ’ 
ένα θεωρητικό πρόβλημα, τί χρειάζεται ή τέ
χνη και ποιό θα εΐναι τό μέλλον της, μπαί
νει βαθειά στην εξέταση τού προβλήματος 
τοο, πού φυσικά είναι ή φύση, ή λειτουργία 
της τέχνης και ή όργανική της σύνδεση μέ 
τό κοινωνικό περιβάλλον, πού θεμελιώνει σέ 
τελευταία ανάλυση την άν(χγκαιότητά της. 
Κάνουμε αυτήν την έξαίρεση και έπειδή τό 
κείμενο αυτό μπορεί νά θεωρηθεί σαν μια 
κοττάλληλη εισαγωγή στον κύκλο που έγκαι- 
νιάζουμε, και έπειδή θέλουμε νά εϊμαατε μέ
σα στην έπικαιρότητα. Οί απόψεις του Φί- 
σερ συζητιούνται σήμερα πλατεία σ ’ όλό- 
κληρη τήν Ευρώπη. Παρόλο που βρίσκουμε 
σ ’ οτύτές μιά κάπως τυττική αναγωγή σέ μια 
μαρξιστική μεθοδολογία, υπάρχουν κάποτε 
μερικές τολμηρές προτάσεις για  νά δούμε 
πολλά πράγματα, πού είναι από παλιά κλα- 
σαρισμένα κ έτικεταρισμένα στο ντουλάπι 
τής μαρξιστικής αισθητικής, μέ καινούριο μά
τι. Φυσικά ούτε τό κείμενο πού δημοσιεύουμε 
εξαντλεί τον Ε. Φίσερ, ούτε οί άπόψεις τού 
Αυστριακού συγγραφέα εξαντλούν τά προβλή
ματα πού εξετάζουν. Πρόκειται όμως γιά 
μιά πολύ ενδιαφέρουσα εργασία καί μέ τό 
απόσπασμά τους πού προσαρμόζουμε, μέ τίς 
διάφορες γνώμες ειδικών μελετητών πού πα
ραθέτει, μπορεί νά μάς μπάσει σωστά στην 
κατοτνόηση μερικών θεμελιακών προβλημάτων 
μεθόδου στην ιστορία τής τέχνης καί γενικά 
στή θεώρηση τού έργου τέχνης.

Γ. Π.

cO Τζιότο

*0 Τζιότο υπήρξε ό πρώτος δάσκαλος του 
καινούριου ούμανισμοΰ. Γιά τον Τζιότο ό Χρι
στός είναι αληθινά ό υιός τού ανθρώπου. Τά  
θεία περιστοτικά γίνανε γήινα, τό υπερπέ
ραν γίνηκε ανθρώπινος κόσμος. ’Ακόμα καί 
τό απαλό χρυσό πού έχουν τά φωτοστέφανο 
τών άγιων δεν είναι πιά μιά προέκταση τών 
γεμάτων από έραλδικά σχήμοπα υπερφυσι
κών φόντων, δπως στίς παλιές ζωγραφιές, 
άλλά μεταμορφώθηκε σέ μιάν καθαρά ανθρώ
πινη ακτινοβολία. Οί τοιχογραφίες του δέν 
προβάλουν πιά έναν κόσμο άκαμπτο καί α
ναλλοίωτο. Τό  κάθε τι παρουσιάζεται σέ κί
νηση, σάν μιά συνάντηση ανθρώπων μέ αν
θρώπους. Δέν υπάρχει πιά μιά αποκάλυψη 
πού βρίσκεται πέρα κ’ έξω απ’ τήν ιστορία, 
πού απαιτεί piccv άνευ όρων υποταγή. Ή  
ιστορία τού Χριστού παρουσιάζεται σάν κάτι 
τι τό τόσο χεροπιαστό καί προσιτό έτσι πού 
νά φαίνεται σάμπως ό θεοττής νά προσκα
λείται νά συμμετάσχει σ ’ αυτήν. ’Απεικονί
ζονται δραματικές καταστάσεις κι όχι όψη 
είκόνας αμετάβλητης. Οί φιγούρες, συσχετι
σμένες ή μιά μέ τήν άλλη, δέν περιορίζονται 
πιά μέσα στίς δυο διαστάσεις τού πίνακα, μά 
προεξέχουν από δαύτον, προχωρούν μέσα στο 
χώρο σάν νά ’θελαν ν’ άποτινάξουν κάθε δε
σμό καί νά ενωθούν μέ τον καθένα πού ζεί 
τό έδώ καί τό τώρα. Μιά καινούρια κοινω
νική προίγματικότητα, μιά καινούρια συνεί

δηση, απαλλαγμένη από δογματισμούς, φα
νερώνεται σ' αυτές τίς εκλαϊκευμένες καί 
έξανθρωπισμένες εικόνες.

°Όμως κι όταν ακόμα θαυμάζουμε τον έν- 
τυπωσιακό «ρεαλισμό» τών έργων τού Τζιότο 
δέν πρέπει νά κάνουμε τό λάθος νά νομίζουμε 
πώς ή βυζαντινή ή ή πρώιμη ρωμανική τέ
χνη, ήτανε «άντιρεαλιστικές», ή πώς παρα
μορφώνανε αυθαίρετα τήν πρ<τγματικότητα. 
Ή  άλαζονική στι βαρύτητα πού έχουν οί βυ
ζαντινοί αύτοκράτορες κ’ οί αύτοκρατόρισες, 
οί άγιοι κ’ οί άγγελοι μέσα στον άκαμπτο 
χρυσωμένο τους διάκοσμο, ό πελώριος, μεγα
λειώδης, Ουράνιος Βασιλεύς, περιτριγυρισμέ
νος άπό μικροσκοπικούς υπηκόους, όλ’ αυτά 
ήτανε άληθινή αναπαράσταση τής κοινωνικής 
πραγματικότητας στή ρωμανική τέχνη. Ή  
άλύγιστη έξωανθρώπινη ακινησία πού είχαν 
οί φιγούρες, ή «άφυσικότητα» τών διαστά
σεων δέν οφείλονταν βέβαια στήν ανικανό
τητα τού καλλιτέχνη. Οί καλλιτέχνες αυτοί 
υπηρέτες τής κυρίαρχης τάξης, φιλοδοξούσαν 
νά άνοσταραστήσουν μιάν «αιώνια» τάξη του 
κόσμου, νά απεικονίσουν τά προσωπεία μιάς 
τάξης άρχόντων, κι ανθρώπους πού υπόκειν- 
ται σέ μεταβαλλόμενες σχέσεις. Ή  έξουσία 
ήταν κάτι πιο σπουδαίο άπό τούς συγκε
κριμένους φορείς της. Δουλειά τού καλλι
τέχνη δέν ήτανε νά εξυμνεί τή φύση, μά νά 
εξυμνεί τήν «ύπερφύση» τού κοινωνικού κα
θεστώτος. Τό  σημαντικό δέν ήτανε οί φυσι
κές διαστάσεις άλλά ή άκαμπτη κοινωνική 
κλίμακα τής Ιεραρχίας καί τών τάξεων.

Κοινωνία καί ύψος

Προσπάθησα, πολύ σύντομα, νά δείξω μ* 
ένα παράδειγμα, πώς μιά καινούρια σειρά 
άπό θέματα, νέες μορφές έκφρασης, ένα και
νούριο ύφος, παρουσιάζονται σάν αποτέλεσμα 
αλλαγής μέσα στο κοινωνικό περιεχόμενο. 
"Εχω όμως πλήρη τήν επίγνωση πώς τό πα
ράκουα σέ όπτλουστεύσεις. Τό  καινούριο κοι
νωνικό περιεχόμενο δέν εκφράζεται ποτέ ά
μεσα, άλλά μόνο διά τής τεθλασμένης, καί 
κάθε απόπειρα κοινών ιολογίας στην τέχνη πρέ
πει νά πάρει υπόψη της αυτή τήν τεθλασμέ
νη, γιά  νά μην κοααντήσει κοινή κ’ έπιπό- 
λαιη. Έδώ  μονάχα υπαινικτικά μπορώ νά 
επιχειρήσω μιάν ανάλυση, καί αναγκαστικά 
πολλά προβλήματα θά μείνουν άναπάντητα: 
γιατί ή γοτθική τέχνη παίρνει αυτές τίς 
Ιδιαίτερες μορφές; τό μυτερό τόξο, τίς αντη
ρίδες τους σταυρωτούς θόλους; Γ ιατί ή δι- 
διάσταση εικόνα άρχισε νά γίνεται τριδιά
στατη; Πώς τά κοινωνικά, τεχνικά καί Ιδεο
λογικά στοιχεία συντίθενται γιά  νά δημιουρ
γήσουν ένα καινούριο ύφος;

‘Ο "Αρνολντ Χάουζερ, στο έκπληχτικό βι
βλίο του «Φιλοσοφία τής Ιστορίας τής Τέ 
χνης» βάζει άρκετά τέτοια προβλήματα:

« Τ ί  ήταν έκείνο πού πρώτο έφερε τό πέ
ρασμα προς τη γοτθική τέχνη; Τ ί  ήρθε πρώ
το, ό σταυρωτός θόλος ή ή κάθετη σύνθεση; 
Οι αρχιτέκτονες τών γοτθικών μητροπόλεων 
άπόχτησαν τήν «κάθετη» αντίληψή τους άπο



τά μέσα πού εΐχαν ατη διάθεσή τους γιά  να 
την πραγματοποιήσουν, ή μήπως ένα νέο Ο
ραμα του ύψους, ή γοτθική αίσθηση τής έ
ξαρσης, τούς επέβαλε τά μέσα ττού τους 
χρειάζονταν γιά νά μεταφέρουν το όραμά τους 
στην πέτρα και τό τζά μ ι;»

Τ ις  άποτντήσεις πρέπει νά τις αναζητή
σουμε στις ειδικές μελέτες, σάν κι αυτή του 
Χάουζερ, κι ακόμα κι οί πιο μελετημένοι θά 
δοκιμάσουν κάποτε μεγάλες δυσκολίες γ?ά νά 
δόσουν απόλυτα καθορισμένες άπαντήσεις, 
γιατί οί αιτίες είναι πολλές και διαπερνούν 
σφιχτά ή μιά την άλλη, κ’ είναι δύσκολο νά 
κρίνει κοτνείς σέ ποιό σημείο οί ποσοτικές 
αλλαγές γίνονται ποιοτικές. Μπορούμε λοι
πόν νά συμφωνήσουμε μέ τον Χάουζερ δταν 
γράφει:

«Ο ί αντιρρήσεις γιά μιά κοινωνική Ιστορία 
τής τέχνης σάν μιά μέθοδο έρμηνείας, προ- 
έρχσ/ται κυρίως άπό τό δτι τής άποδίδουν 
επιδιώξεις που ούτε μπορεί, ούτε θέλει νά 
εκπληρώσει. Μόνο τό πιο χυδαίο είδος τής 
κοινωνικής ίοτορίας θά έφτανε στο ν' άνα- 
παραστήσει ένα ιδιαίτερο είδος τέχνης σάν 
όμοιογενή, καταπληκτική καί άμεση έκφραση 
μιας ιδιαίτερης κοινωνικής μορφής. Ή  τέχνη 
μιας σύνθετης κοινωνικής εποχής δέ μπορεί 
ποτέ νά είναι ομοιογενής, άπό μόνη την αιτία 
οτι ή κοινωνία μιας τέτοιας έποχής δέν είναι 
ομοιογενής. Ποτέ δέν μπορεί νά ’ναι περισ
σότερο άπό έκφραση ένος κοινωνικού στρώ
ματος, μιας ομάδας προσώπων που έχουν 
κοινά συμφέροντα. Θά παρουσιάσει ταυτό
χρονα τόσες διαφορετικές τάσεις ύφους, όσα 
θά υπάρχουν διαφορετικά πολιτιστικά επί
πεδα μέσα οτή συγκεκριμένη κοινωνία».

"Αφού όμως οί κοινωνικές τάξεις είναι οί 
πιο ανθεκτικές κ’ οί πιο δραστήριες «Ομάδες 
προσώπων μέ κοινά συμφέροντα» οί ανάγκες 
καί τά μέσα έκφρασης οτήν τέχνη έχουν τα
ξική προέλευση (παρόλο πού πρέπει νά υπο
λογίσουμε πώς μιά κοινωνική τάξη δέν είναι 
κανένα κάστρο χωρίς παράθυρα, πώς ακόμα 
καί οι άνταγο^νιζόμενες τάξεις άλληλοεπη- 
ρεάζονται, πώς οί μορφές καί οί συμβάσεις 
πού έχουν αναπτυχθεί άπό την παλιά κυ
ρίαρχη τάξη, μπορεί νά έπηρεάζουν τίς άνερ- 
χόμενες καινούριες τάξεις, καί πώς αλλαγές 
καί εξελίξεις συντελούνται ακόμα καί μέσα 
στήν ίδια την τάξη). "Εχει λοιπόν δίκιο ό 
Χάουζερ όταν λέει:

« Ή  κοινωνική ιστορία τής τέχνης απλώς 
βεβαιώνει —  κι αυτό είναι τό μόνο είδος βε
βαίωσης πού μπορεί νά έπιδιώκει νά θεμε
λιώσει —  πώς οί καλλιτεχνικές μορφές δέν εί
ναι μόνο μορφές μιας ατομικής συνείδησης, 
όπτικής ή Ακουστικής τάξης, άλλά έπίσης 
έκφράσεις μιας κοσμοαντίληψης καθορισμέ
νης άπό τήν κοινωνική πραγματικότητα».

Θά μπορούσαμε νά προσθέσουμε πώς ά- 
κόμα καί οι «όπτικής ή άκουστικής τάξης» 
μορφές τής άτομικής έμπειρίας δέν αναπτύσ
σονται ανεξάρτητα άπό τήν κοινωνική διαδι
κασία. Οί νέοι τρόποι όρασης ή άκοής δέν 
είναι άπλά, αποτέλεσμα βελτιωμένων ή εκ

λεπτυσμένων αισθήσεων, άλλά καί νέων κοι- 
νωνιχών πραγματικοτήτων. Π.χ. ό ρυθμός, 6 
θόρυβος, τό τέμπο των μεγάλων πόλεων προ- 
καλεί καινούριους τρόπους όρασης κι ακοής, 
ένας χωρικός βλέπει ένα τοπίο διαφορετικά 
άπό έναν κάτοικο μιας πόλης κτλ. Τό  ζήτημα 
είναι, έν τούτοις, πώς οί κοινωνικοί όροι σπά
νια έχουν άμεση αντανάκλαση στήν τέχνη 
καί οί καινούριες καλλιτεχνικές μορφές καί 
ιδέες δέν συμπίπτουν όλότελα μέ τό καινού
ριο κοινωνικό περιεχόμενο.

Εκείνο όμως πού ονομάζουμε «ύφος», δέν 
είναι τάχα ή όμοιόμορφη έκφραση στήν τέ
χνη μιας εποχής, μιας κοινωνικής περιόδου; 
Τό  ίδιο αύτό ύφος δέν τό αναγνωρίζουμε σέ 
μιά γενική στάχτη, που περιλαμβάνει τίς φο
ρεσιές καί τήν πολιτική, τήν ηθική καί τά 
ήθη, τή μουσική καί τήν ποίηση; "Υφος δέν 
είναι ή λιγότερο άμφίβολη έκφραση μιας κοι
νωνίας; Πρώτα -  πρώτα, άν εξετάσουμε τό 
φαινόμενο τού ύφους, βρίσκουμε πώς ένα σύ
στημα άπό μορφές, συμβάσεις καί τάσεις, 
έγινε παραδεκτό άπό καλλιτέχνες διαφορετι
κών ειδών καί ιδιοσυγκρασιών σάν νόμος, πού 
ελεύθερα τον διάλεξαν γιά  να τούς κυβερνήσει. 
Μέ τον τρόπο αυτό ένα στοιχείο ομαδικό μπαί
νει στή δημιουργία ένος ατόμου καί παρόλο 
πού τά άτομιχά έργα μπορούν νά διαφέρουν 
πολύ, ανάλογα μέ τό ταλέντο ή τήν πρωτο
τυπία του κάθε καλλιτέχνη, είναι φανερός ό 
κοινός αυτός παράγων άν καί συχνά δύσκολα 
προσδιορίζεται.

Θεωρητικοί πού έχουν μιά κλίση προς τή 
μεταφυσική βγάζουν άπό εκεί τό συμπέρα
σμα, πώς ή τέχνη είναι ένας μυστηριαχός 
«οργανισμός», ένα «ζωντανό σώμα», ανεξάρ
τητο άπό κοινωνικές συνθέσεις, πού αναπτύσ
σεται σύμφωνα μέ δικούς του τόμους, είτε 
προχωρώντας άπό απλές μορφές προς άλλες 
πού γίνονται όλότελα καί πιο πολύπλοκες 
(χωρίς νά νιάζονται άν αντιφάσκει ή όχι στήν 
κοινωνική άνάπτυξη. Είτε έχοντας μιά δική 
της ζωή, υποκείμενη σ ’ ένα συνεχές κύκλω
μα νεότητας καί γηρατειών, γέννησης καί 
θανάτου, έτσι ώστε κάθε «πολιτιστικός κύ
κλος παράγει μιαν όλότελα καινούρια τέχνη, 
πού ανήκει μόνο στον έαυτό της, μα πού 
μολαταύτα περνά μέσα απ' όλα τα Τ5ια 
στάδια πού πέρασε κ ή τέχνη του προηγού
μενου «πολιτιστικού κύκλου».

Σύμφωνα μ’ αυτές τίς υποθέσεις, ή πορεία 
τής τέχνης είναι μιά απλή υπόθεση μορφών 
καί εσωτερικών προβλημάτων τής ίδιας τηζ 
τ έχνης, καί τό ύφος δέν είναι αποτέλεσμα 
κοινωνικών αλλαγών καί άτομικών πραγμα
τοποιήσεων, μά μιά αυτόνομη δύναμη πον 
τά κυβερνά όλα. "Ετσι ό καλλιτέχνης, ό 
τρωνάς του καί τό κοινό πού είναι και J*] 
κατοτναλωτής τών προϊόντων του είναι, αα w n  
λέμε, τα εκτελεστικά όργανα τής τ έ )^ ς · 
τέχνη δημιουργεϊται, βέβαια, απ’ αυτούς, αλ 
τούς επιβάλλει τούς δικούς της νόμους, 
ή άποψη αυτή ήταν σωστή, κάθε ΙστορίΜΐΊ 
περίοδος θά είχε ένα άπόλυτα όμοιογ S 
ύφος πού θά συνιστούσε ένα είδος θείας ^



αίας και τά ατομικά έργα τέχνης, θά ήταν 
συγκεκριμένες εκφάνσεις της. "Αν δμως έξε- 
τάσουμε τις ξεχωριστές περιόδους τής Ιστο
ρίας τής τέχνης, βρίσκουμε πώς παρόλο πού 
ή εξέλιξη των τεχνών σέ κάθε δοσμένη πε
ρίοδο έτεινε προς ένα ομοιόμορφο ύφος, αυτή 
ή τάση ήταν απαράλλαχτα άντιτιθέμενη σέ 
αντί-τάσεις. Μερικοί κλάδοι τεχνών αναπτύσ
σονταν ενώ άλλοι μένανε πίσω. Υπήρχαν 
καλλιτέχνες μέ εξαιρετική ατομικότητα, πού 
άντιδρούσαν στο γενικό ύφος πού κυριαρχού
σε. Διαφορετικά κινήματα συγκρούονταν κι α
νακατεύονταν, έτερονενή στοιχεία πολεμού
σαν ή επηρέαζαν τό να το άλλο (όπως π.χ. 
ό ρεαλισμός καί τό υπερβατικό στή γοτθική 
Τέχνη). Ό  πίνακας είναι στην πραγματικό
τητα κάτι τό πολύ πιο πολύπλοκο κι αντι
φατικό άπό όσο τού επιτρέπει νά είναι αύτή 
ή αρχή τής απόλυτης ένότητας τής τεχνοτρο
πίας.

Κανείς δέν μπορεί ν' άρνηθεΐ τή διαρκή 
δύναυη τών παλιών μορφών καί αντιλήψεων. 
Οί καλλιτέχνες έχουν μιά νόμιμη επιθυμία νά 
μήν αρχίζουν πάντα άπ’ την αρχή μά νά προ
χωρούν πέρα άπό κάποιο σημείο πού έχει ήδη 
καταχτηθεί, νά μεταμορφώνουν ένα ύπάρχον 
υΦος σέ κάτι τι τό καινούριο. "Αν θέλουμε 
νά καταλάβουμε τό ύφος μιας περιόδου δέν 
πρέπει νά τό εξετάσουμε άπομονώνοντάς το, 
μά μέσα στή συνέχεια τής ιστορίας τής τέ
χνης, σάν ένα σύνολο, σάν μιά στιγμή στην 
Ιστορική εξέλιξη, κι αύτό είναι αλήθεια όχι 
μόνο γιά τίς τέχνες, μά γιά  κάθε κοινωνικό 
φαινόμενο. Ή  ξαφνική εμφάνιση μιας και
νούριας σειράς θεμάτων καί καινούριων καλ
λιτεχνικών μεθόδων πού προέρχονται απ’ αυ
τήν (λ.χ. ή εμφάνιση τού εργαζόμενου αν
θρώπου στην τέχνη) ή τά πρωτότυπα έ- 
πιτεύγματα καλλιτεχνών, σάν τον Τζιότο, 
τον Γκρέκο, τον Μπρέγκελ, τον Γκόγια, τον 
Ντωμιέ, δέν μπορούν νά εξηγηθούν μέ μιάν 
«όργσνιχή» ή αυτόνομη έξέλιξη τής τέχνης. Κι 
ακόμα ή θεωρία αύτή αποτυχαίνει όταν προσ
παθεί νά εξηγήσει τίς περιοδικές εμφανίσεις 
καί ελλείψεις τού ρεαλισμού στην τέχνη, γιατί 
αγνοεί επίμονα τό γεγονός ότ; ή στυλ»ζαρι- 
ρισμένη τέχνη είναι δεμένη μέ τά αριστο
κρατικά συστήμοττα καί ή ρεαλιστική μέ τά 
λαϊκά κινήματα, πώς τό έπος παράκμασε μαζί 
με την εποχή τών ιπποτών, καί /πώς τό μυθι
στόρημα αναπτύχτηκε μαζί .μέ τήν αστική 
Τάξη, κλπ. Θά 'τανε πλήρης παρεξήγηση τής 
Φύσης τής τέχνης άν βεβαίωνε κανείς πώς 
δεν υπάρχουν μορφικά προβλήματα στην τ£- 
Χνη, πώς όλα τά προβλήματα είναι άμεση 
συνάρτηση κοινωνικών όρων. Μά ό Χάουζερ 
^Χει δίκιο όταν λέει:

πιο μεγάλος κίνδυνος γιά  τήν ιστορία 
3 ^  τέχνης, πού σ' αυτόν ήτανε εκτεθειμένη 

, ° τότε πού ό Ιστορισμός τού Ρίγκλ έβαλε 
τ>ζ βάσεις τής σύγχρονης μεθοδολογίας της, 
£*V0CI μπορεί νά γίνει μιά άπλή ιστορία
Μορφών καί προβλημάτων».

Τά  προβλήματα αύτά καί οΐ επιδιώξεις 
ε ναι άληθινά. Δέν πρόκειται ούτε γιά επι

νοήσεις ούτε γιά μεθοδολογικές μυθολογίες 
καί μιά επιστημονική ιστορία τής τέχνης ό- 
φείλει νά τά άνιχνεύει καί νά τά λύνει. Τά  
έργα τέχνης όμως δέν γίνονται γιά  νά λύ
σουν αυτά τά προβλήματα. Τά  προβλήματα 
είναι που προβάλλουν κατά τή διοτδικασία 
τής δημιουργίας γιά ν’ απαντήσουν σέ έρω- 
τήματα πού έχουν έλάχιστη σχέση μέ μορ
φικά καί τεχνικά προβλήματα, ερωτήματα 
γιά  τή θέαση τού κόσμου, τή συμπεριφορά 
τής ζωής, τήν πίστη καί τή γνώση.

Κ ’ έτσι, όταν άναλύουμε τίς καλλιτεχνικές 
επιτεύξεις μιας δοσμένης εποχής, πρέπει νά 
παίρνουμε ύπόψη μας τά προβλήματα τού 
ύφους καί τής μορφής, όπως καί τού ύφους 
πού κυριαρχεί, πρέπει όμως νά υπολογίσου
με καί τίς παρεκλίσεις απ’ αυτό τό ύφος. 
Εξετάζοντας τήν ιστορία τής τέχνης δέν πρέ
πει νά βλέπουμε τήν τέχνη σάν κάποιο ανώ
νυμο σύνολο μά σάν τό έργο ατόμων καλ
λιτεχνών, πού ό καθένας έχει τά δικά του 
δώρα καί τίς δικές του εμπνεύσεις. Πάνω 
άπ όλα πρέπει νά μελετούμε τίς κοινωνικές 
συνθήκες, τά κινήματα, καί τίς συγκρούσεις 
τής εποχής, τίς ταξικές σχέσεις καί διαμά
χες καί τίς Ιδέες πού βγαίνουν άπ* αυτές 
—  θρησκευτικές, φιλοσοφικές καί πολιτικές —  
γιά  νά δούμε τήν τέχνη αυτής τής εποχής 
σ ’ ένα αληθινό κι όχι φανταστικό περιβάλλον. 
Πρέπει νά φυλαγόμαοτε άπό τό νά διαβά
ζουμε σέ κάθε έργο τέχνης, ή στοιχείο ύ
φους, μιάν άμεση καί μονοκόματη έκφραση 
μιας τάξης ή μιας κοινωνικής κατάστασης. 
Πρέπει να φροντίζουμε ώστε νά μήν κρίνου
με τό έργο ενός συγγραφέα, καλλιτέχνη ή 
μουσικού, άπλά κατά πόσο είναι «προοδευ
τικό» ή «αντιδραστικό» (γιατί μπορεί καί 
οί δυο ιδιότητες νά είναι άνακατεμένες, όπως 
έδειξε ό Λένιν στην ανάλυση του Τολστόϊ —  
κ* εξάλλου τό ζήτημα τής ποιότητας πρέπει 
νά είναι παράγοντας σέ κ ά θ ε  κρίση). "Αν 
δμως δέν εφαρμόσουμε τήν κοινωνιολογία στις 
τέχνες, άν δέν έξετάσουμε τις κοινωνικές αι
τίες για τίς αλλαγές πού γίνονται στο θέμα 
τής μορφής καί τού περιεχομένου, περιορι
ζόμαστε σέ μιαν ομιχλώδη περιοχή άφηρη- 
μένων θεωρητικολογιών καί αισθητισμού, πού 
είναι μίλια μακριά απ’ τήν πραγματικότητα. 
Ή  άνάλυση τού ύφους, όσο πετυχημένη καί 
νά ’ναι κι όσο ξεκαθαρισμένη γιά τά είδικά 
προβλήματα καί τίς ειδικές λεπτομέρειες, εΐ* 
ναι καταδικασμένη νά άποτύχει έκτος άν άνα- 
γνωρίσει πώς τό περιεχόμενο (δηλ. σέ τε
λευταία άνάλυση τό κοινωνικό στοιχείο) εί
ναι ό αποφασιστικός παράγοντας στη δια
μόρφωση τού ύφους στην τέχνη.

\
Μορφή καί κοινωνική εμπειρία

Θά ’τσνε όμως παράλογο τό νά συγκεν
τρώσουμε όλόκληρη τήν προσοχή μας στο 
περιεχόμενο καί νά παραμερίσουμε τή μορφή 
στή σειρά τών δευτερευόντων παραγόντων. 
Ή  τέχνη είναι πού δίνει μορφή, καί μόνη ή 
μορφή κάνει κάποιο προϊόν νά γίνει έργο τέ
χνης. Ή  μορφή δέν είναι κάτι τό τυχαίο, τό



αυθαίρετο η τό δευτερευον. ΟΙ νόμοι καί οί 
συμβατικότητες της μορφής είναι ή συσσωμά
τωση τής κυριαρχίας του άνθρώττου πάνω στην 
ύλη. Στις μορφές διατηρείται ή κεκτημένη πεί
ρα καί συντηρούνται όλες οί επιτεύξεις. Ή  
μορφή αποτελεί την απαραίτητη τάξη για  την 
τέχνη και τη ζωή.

Γιά να νιώσουμε τά φυσικά ή τα κοινωνικά 
φαινόμενα πρέπει ν’ άνακαλύψουμε πώς ήρθαν 
στο ψώς. Ή  μορφή ένός κοινωνικού άντικει
μένου, κάποιου προϊόντος εργασίας, έχει ά
μεση σχέση μέ τή λειτουργία του. Ό  πρω
τόγονος άνθρωπος διαμόρφωνε μιά πέτρα, έ
να κομμάτι ξύλο, ή ένα κόκκαλο γιά νά τό 
κάνει νά εξυπηρετήσει τούς σκοπούς του. Μ’ 
άλλα λόγια ή μορφή είναι ή έκφραση ένός 
κοινωνικού σκοπού. Αναρίθμητες δοκιμές καί 
απόπειρες μίμησης δημιούργησαν τελικά με
ρικές διαρκείς μορφές πού συσσωμάτωσαν τό 
σύνολο τής καταχτημένης πείρας τού πα
ρελθόντος σ ’ ένα συγκεκριμένο πεδίο. Χιλιά
δες χρόνια πριν παγιωθεϊ τό σχήμα γιά  τό 
άγγεΐο, κατασκευάζονταν αγγεία μέ σκοπούς 
ad hoc, γιά  χάρη τής λειτουργίας κι όχι τής 
μορφής. Τελικά διατηρήθηκε μιά ιδιαίτερα 
χρήσιμη καί πρακτική μορφή, καί σάν πρό
τυπο καί σάν καλούπι γιά  παραπέρα ορθο
λογιστική παραγωγή.

Μορφή είναι ή κοινωνική πείρα στεθερο- 
ποιημένη

Ή  μορφή είναι άκόμα, ώς κάποιο σημείο, 
καθορισμένη από τά υλικά. Αυτό δέν σημαί
νει, όπως προσπαθούν νά μάς κάνουν νά πι
στέψουμε μερικοί μυστικιστές, πώς μερικές 
μορφές βρίσκονται σε «λανθάνουσα κατάστα
σή τους, ή την «άφϋλοποίησή» τους ούτε πώς 
όλα τά υλικά τείνουν προς την τελειοποίη
σή τους, ή την «άφϋλοποίησή» τους ούτε πώς 
ή επιθυμία του ανθρώπου νά δίνει μορφή 
οπά υλικά είναι μιά μεταφυσική «τάση γιά  
μορφοποίηση». Τό κάθε υλικό έχει τις ι
διαίτερες του ιδιότητες πού τού επιτρέπουν 
νά πάρη μορφές ειδικές, πού όμως μπορούν 
να έχουν μιά ποικιλία. "Ετσι οί μορφές πού 
δίνουν οί άνθρωποι στίς κατοικίες τους προ
κύπτουν πάρα πολύ από τό υλικό πού χρη
σιμοποιούν, δηλ. ανάλογα μέ τό άν είναι 
καμωμένες άττό χορτάρι, ή καλάμια ή άν εί
ναι χτισμένες μέ ξύλο, πέτρες ή λάσπη. Δηλ. 
τά υλικά πού είναι πιο άμεσα προσιτά κα
θορίζουν ώς ένα σημείο τη μορφή τής κατοι
κίας. Ακόμα οί άναλογίες καί ή συμμετρία 
ένός σπιτιού (ή κάθε άλλου προϊόντος έργα- 
σίσς) δέν είναι άποτέλεσμα μιας αισθητικής 
«τάσης γιά  μορφοποίηση» μά καθορίζεται α
πό τή διάρθρωση τού υλικού καί την κατα- 
κτημένη πείρα τού κατασκευαστή. "Ενα σπί
τι καμωμένο από δεύτερα υλικά ή στραβο- 
στημένο θά βαστάξει λιγότερο άττό ένα άλ
λο που ακολουθεί κάποιους κανόνες συμμε
τρίας. ’Ακριβώς όπως στους κρυστάλλους ή 
συμμετρία είναι έκφραση μιας Ισορρόπησης

ενέργειας κι επομένως κι έξοικονόμησης ένέρ- 
γειας, έτσι καί ή συμμετρία σ ’ ένα σπίτι 
ή σέ άλλο* αντικείμενο καμωμένο άπό τον 
άνθρωπο είναι επίσης έκφραση μιας ισορρο
πίας. Είναι αλήθεια πώς ό πρωτόγονος άν
θρωπος, δέν γνώριζε τούς θεωρητικούς νόμους 
πού κυβερνούν την υλη, τούς έμαθε όμως 
πρακτικά κ' έφτασε έτσι στο σημείο νά γνω
ρίζει την αξία τοΰ μέτρου καί τής τάξης άττό 
άμεση πείρα. "Αν έχουμε ύπόψη πώς αυτή 
ή έμπειρία σ ’ άλλα πεδία συλλογικής δρα
στηριότητας επιβεβαίωσε επίσης την άξία 
τού ρυθμού καί της ρυθμικής έπανάληψης 
θά άνακαλύψουμε πώς τό μυστικιστικό στοι
χείο που συχνά αποδίδουμε στο σεβασμό τού 
πρωτόγονου ανθρώπου γιά  την τάξη εξα
φανίζεται όλότελα.

Μορφές πού προέρχονται άπό τη διαδικα
σία συλλογικής εργασίας, μορφές πού είναι 
ή κοινωνική πείρα σταθεροποιημένη, τείνουν 
νά γίνουν πάρα πολύ συντηρητικές. "Αν με
λετήσουμε την εξέλιξη στην παραγωγή, στο 
χτίσιμο κτλ., θ’ άνακαλύψουμε πώς υπάρχει 
μιά τάση νά διατηρηθούν οί παλιές μορφές 
ακόμα κι όταν έχει υιοθετηθεί ένα καινούριο 
υλικό. Κάποτε πραγματικά τό καινούριο υ
λικό παραβιάζεται, κατά κάποιο τρόπο, άπό 
την παλιά μορφή. Στοιχεία οπτό τό πρωτο
γονικό «ύφος» πού είχαν οι καλύβες οί κα
τασκευασμένες άττό χόρτα, λάσπη ή ξύλο τά 
διακρίνουμε καί στά πέτρινα κτίσμοπυ μιας 
κατοπινής έττοχής. Οί μορφές τών πέτρινων 
εργαλείων διατηρούνται ακόμα στά εργαλεία 
τής χάλκινης καί σιδηράς εποχής, παρόλο 
που τά νέα υλικά προσφέρονται γιά  πιο πρα
κτικά σχήμοττα. Δέν υπάρχει τίποτα τό εκ
πληκτικό σ ’ αυτή τή συντηρητική τάστη γιά  τή 
μορφή. ’Αποτελεί προέκταση μιας τάσης κά
θε κοινότητας νά διατηρηθεί ή τόσο σκλη
ρά κερδισμένη κοινωνική τους πείρα, νά την 
περάσουν άπό γενεά σέ γενεά σάν κάποιο 
πολύτιμο κληροδότημα. Μιά μορφή πού βγή
κε άττ’ την κοινότητα θεωρούντανε σάν κάτι 
τό ιερό καί έπέβαλε μιάν υποχρέωση: θά
ε ί ν α ι  έ τ σ ι  κι  ό χ ι  ά λ λ ι ώ ς .  Τ ό ν ά  
φέρει κανείς κάττοιαν αλλαγή σέ τέτοιες μορ
φές ήτανε κάτι τό ασεβές καί μπορούσε νά 
έχει επικίνδυνες συνέπειες. Αυτή ή συντηρη- 
τικότητα στη μορφή σκόνταφπτε στην υλική 
παραγωγή πού όλοένα πλουτιζότανε άπό και
νούρια πείρα, την τάση νά γίνεται πιο εύ
κολη καί πιο άποτελεσματική ή έργασία, μέ 
τη χρήση πιο κατάλληλων υλικών καί έργα- 
λείων πού βασιζότανε σέ μιά πιό^στενη πα
ρατήρηση της φύσης καί την αυξανόμενη ι
κανότητα τών εργαζομένων.

"Οταν μιλούμε γιά  άποτελεσματικότητα, 
πού έκφρασή της είναι ή μορφή, δέν έννοού- 
με μόνο έχείνες τις υλικές διαρθρώσεις πού 
σήμερα αναγνωρίζουμε σάν αποτελεσματικές, 
άλλά άκόμα τό τεράστιο σύνολο τών μαγικών 
πραγμάτων, πού, γιά τον πρωτόγονο άνθρω
πο, αντιπροσώπευε την υψηλότερη μορφή τής 
άποτελεσματικότητας. Δείξαμε κιόλας πώς ό



άνθρωπος, τό παραγωγικό δν πού μετέβαλε 
τή ψύση, ήτανε μάγος. "Ο τι, καθώς ανακά
λυπτε την πλατεία σημασία της ομοιότητας, 
τής αποκάλυψης, της κυριάρχησης πάνω στη 
φύση μέσω τής εργασίας, μέσω των έργα- 
λείων και τής ανθρώπινης θέλησης, έτεινε στο 
νά υπερτιμά τις άμεσες δυνατότητες τής κα
τάχτησής του πάνω στη φύση, κ* έτσι οδη
γήθηκε στο νά κάνει μια τολμηρή άπόπειρα 
νά έπιδράσει πάνω στην πραγματικότητα μέ 
μαγικά μέσα. Ό  Τζώρτζ Τόμσον στο βιβλίο 
του «Αισχύλος καί Άθήναι», παρατηρεί πώς 
ή πρωτόγονη μαγεία βασίζεται στην ιδέα πώς 
ή πραγματικότητα μπορεί νά ελεγχθεί δη
μιουργώντας την ψευδαίσθηση πώς την ελέγ
χεις. Σύγχρονα δμως, επειδή ή μαγεία όδη- 
γε? στη δράση, ύλοποιεΐ την πολύτιμη κατα
νόηση πώς ό έξωτερικός κόσμος μπορεί τή 
στιγμή αυτή νά άλλάξει άπό τήν υποκειμενι
κή διάθεση πού έχουν οί άνθρωποι γ ι ’ αυ
τόν. Οι κυνηγοί που ή δύναμή τους άναζωο- 
γονούτανε κι όργανωνόταν μέ τή λατρευτική
μιμητική είναι σ τ 5 ά λ ή θ ε ι α  καλύτεροι

κυνηγοί απ’ όσο ήτανε προηγούμενα.
Συζητώντας για  τήν κοπτοτγωγή καί τήν έ- 

ξέλιξη του τοτεμισμού, ό Τόμσον παρατηρεί 
πώς τό ζωικό τοτέμ ήταν στήν αρχή τό ζώο 
που άπ’ αύτό τρεφόταν ή φυλή. Αυτό γίνεται 
φανερό άπό γεγονότα σάν καί τούτο: ό άρ- 
χηγός τής φυλής Βάλαμπι στην Αυστραλία 
πρέπει νά φάγει ένα κομμάτι άπ’ τή σάρκα 
τού ζώου - τοτέμ στην τελετή τής μύησής του, 
σά νά λέμε πρέπει νά «απορροφήσει» τό ζώο. 
"Οταν ένας πρωτόγονος τρέφεται από κάποιο 
φυτό ή τή σάρκα ένός ζώου, νοιώθει μιάν 
αναζωογόνηση, τήν έκλυση μιάς ζωτικότητας. 
Καθώς ή διαδικασία τού μεταβολισμού τού 
ήτανε άγνωστη, υπόθετε φυσιολογικά πώς ή 
«ζωϊκή δύναμη» τού φυτού ή τού ζώου, μετα
βιβαζότανε σ ’ αυτόν, πώς ή ζωή του ανακα
τευότανε μέ τή ζωή τού θηράματος του, πώς 
γινότανε μιά ένωση τών δύο ζωών τους.

Ή  μετάφραση έγινε άπ* 
τήν άγγλική έκδοση τή θεω
ρημένη άπ' τό συγγραφέα.

Μόλις έκυκλοφόρησε:

Ε Ρ Ν Σ Τ  Φ Ι Σ Σ Ε Ρ

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΈΧΝΗΣ
Μ ετάφραση:  Φ Ο Υ Λ Α Σ  Χ Α Τ Ζ Η Δ Α Κ Η

Τό σημαντικότερο έργο πάνω στά προβλήματα τής τέχνης. Σέ τι χρησι
μεύει ή τέχνη; Ποια είναι ή καταγωγή της καί ποια τά στοιχεία πού τήν

άποτελοϋν; Τί προοπτικές έχει για τό μέλλον;
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Ή  σύγκληση τού Α '  Συνεδρίου Ελλήνω ν Καλλιτεχνών στην 1 Αθήνα 
άττό τις 3 ώς τις 7 Μαρτίου 1966 υπήρξε ένα εξαιρετικής σημασίας γεγο
νός για  τά εικαστικά μας πράγματα. Οι καλλιτέχνες συγκεντρώθηκαν και 
εξέτασαν από κοινού τά προβλήμοπτα πού τούς απασχολούν καί καταστά
λαξαν σέ συγκεκριμένες άπόψεις.

Ή  σημασία του συνεδρίου καταφαίνεται από τό γεγονός ότι εκπρό
σωποι όλων τών κομμάτων καθώς και του επίσημου κράτους καί τών καλ
λιτεχνικών οργανισμών παραστάθηκαν στην έναρξη κ ευχήθηκαν στούς συ
νέδρους καλή επιτυχία στις εργασίες τους.

Χαιρετισμό άπηύθυναν οί κ.κ. Ποσταπάνος, διευθυντής Καλών Τεχνών 
του υπουργείου Παιδείας, ό κ. Β. Τσούχλος πρόεδρος τού Καλλιτεχνικού 
Επιμελητηρίου, ό κ. Γ . Παπάς, διευθυντής τής σχολής Καλών Τεχνών, καί 
ό κ. Μ. Καλλιγάς, διευθυντής τής Εθνικής Πινοα<οθήκης.

Ε π ίσ η ς  ό καθηγητής κ. I. Ίμβριώ της, μέλος τής Ε .Ε . τής Ε Δ Α , οι 
βουλευτές τής Ε .Κ . κ.κ. Μυλωνάς καί Κουτσοχέρας καί ό βουλευτής τής 
Ε Ρ Ε  κ. Άναγνωστόπουλος.

Ό  διευθυντής Καλών Τεχνών τού υπουργείου Παιδείας κ. I. Παπα- 
πάνος τόνισε ότι, άσφαλώς τό Α '  συνέδριο τών καλλιτεχνών θ? άποτελέσει 
«μ ια  καλή αρχή» γ ια  τήν πρόοδο καί τήν έξέλιξη τής τέχνης.

Τή ν  πρωτοβουλία τών καλλιτεχνών νά συγκαλέσουν τό συνέδριο έξήρε 
ό πρόεδρος τού Καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου κ. Τσούχλος. Καί ζήτησε «ή  
κυκλοφορία τών ιδεών» πού θά δημιουργηθεΐ μέ αφορμή τό συνέδριο νά 
συνεχιστεί καί μετά τή λήξη του, ώστε ν’ αναπτυχθούν σ ’ όλη τους τήν 
έκταση τά προβλήματα πού θά προκόψουν από τις συζητήσεις.

Ό  εκπρόσωπος τής Ε Δ Α , καθηγητής κ. ’ I μβριώτης, σημείωσε στήν 
αρχή τής ομιλίας του τή μεγάλη σημασία τού συνεδρίου. «Σ τ ή ν  έποχή μας 
είπε, ή προσφορά τής τέχνης γίνεται ολοένα καί μεγαλύτερη. Ή  πολιτεία 
όμως παραμελεί τον καλλιτέχνη καί μειώνει μέ διάφορους τρόπους τή δρα- 
στηριότητά του. Ό  καλλιτέχνης αλλοτριώνεται. Μεταβάλλεται σέ όργανο 
τών μεγάλων επιχειρήσεων. Ή  τέχνη όμως αποτελεί βασικό στοιχείο για  
μιά πολιτισμένη ζωή όλων τών ανθρώπων. Ή  λύση επομένως τών επαγγελ
ματικών προβλημάτων τοΰ καλλιτέχνη δέν αποτελεί άπλό συνδικαλιστικό 
ζήτημα. Ή  Ε Δ Α  αποβλέποντας ακριβώς σέ μιά πολιτισμένη ζωή τού συνό
λου, θά βοηθήσει όσο είναι δυνατό τούς καλλιτέχνες νά βρούν λύση στά 
προβλήματά τους».

Ή  σοβαρότητα τών προβλημάτων πού θίχτηκαν καί ή περιωπή άπό * 
τήν όποια τά πρόβολον οί καλλιτέχνες, κοτταφαίνεται άπό τις εισηγήσεις 
πού δημοσιεύουμε πιο κάτω. Λόγοι χώρου δέ μάς έπέτρεψαν νά δημοσιεύ
σουμε τις άνακοινώσεις, ούτε όλες τις εισηγήσεις αυτούσιες. Σ το  τεύχος 
αυτό δημοσιεύονται οί εισηγήσεις τών ζωγράφων Ά λ .  Κοντόπουλου, Μάριου 
Βατζιά, Γιάννη Χαΐνη καί περίληψη άπό τήν εισήγηση τού Τάκη Παρλα- 
βάντζα. Σ το  έπόμενο τεύχος θά δημοσιευτούν οί εισηγήσεις τών Δημ. Κοκ- 
κινίδη, Σ π . Βασιλείου, Παντελή Ξαγοράρη καί περιλήψεις άπό τις εισηγή
σεις τής Ντιάνας Αντωνακάτου και Θ. Στεφόπουλου.
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Οί έργασίες του Συνεδρίου άκολούθησαν 
την εξής σειρά:

Π ΕΜ Π ΤΗ  3 Μ Α Ρ Τ ΙΟ Υ , Ω Ρ Α  4 μ.μ.

Πρόεδρος ό ζωγράφος Γιώργος Βακαλό.
Προσφωνήσεις: Επισήμων και Συνέδρων

υπό τού μέλους τής Επιτροπής Πρωτοβουλίας 
’Αλέκου Κοντόπουλου. Έ κ  μέρους του Υ 
πουργείου Παιδείας ως έκπρόσωπος του Υ 
πουργού ό κ. Ποσταπάνος, Διευθυντής Δ)σεως 
Καλών Τεχνών Ύ π . Παιδείας. Πρόεδρος του 
Καλλιτεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητη
ρίου Βρασίδας Τσούχλος. Διευθυντής τής 'Α 
νώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Ιωάννης Πσπ- 
πάς. Διευθυντής τής Εθνικής Πινακοθήκης 
Μαρίνος Καλλιγάς. Εκ μέρους τών κομμά
των: Γεωργ. Μυλωνάς Βουλευτής τής Ε.Κ.
τέως Υφυπουργός Παιδείας ως έκπρόσωπος 
του άρχηγού τής Ε .Κ . Νικόλαος Άναγνωστό- 
πουλος Βουλευτής ώς έκπρόσωπος του αρχη
γού τής Ε Ρ Ε . Γιάννης Ί  μδριώτης ως έκ
πρόσωπος τής Ε Δ Α . Ιωάννης Κουτσοχέρας 
Βουλευτής τής Ε .Κ .

Εισηγήσεις: « Ή  θέση τής Τέχνης και του 
Καλλιτέχνη στο σημερινό κόσμο». Εισηγητής 
ό ζωγράφος 'Αλέκος Κοντόπουλος.

Συζήτηση: «Παράγοντες πού επιδρούν στή 
διαμόρφωση τής Τέχνης», (Διάλογος, Πρό
βλημα άμοιβής, ή ’Ανάγκη τής ασφάλισης). 
Εισηγητής ό ζωγράφος Μάριος Βατζιάς.

Συζήτηση: «Μέτρα για  τήν αισθητική καλ
λιέργεια τού ευρύτερου κοινού». Εισηγητής 
ό ζωγράφος Γιάννης Χαΐνης.

Συζήτηση: «Σκέψεις για τήν απασχόληση 
τών Καλλιτεχνών στίς εφαρμοσμένες Τέχνες». 
Εισηγητής ό ζωγράφος Δημοσθ. Κοκκινίδης.

Συζήτηση —  ’Ανακοινώσεις Προεδρείου.

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η  4 Μ Α Ρ Τ ΙΟ Υ , Ω Ρ Α  4 μ.μ.

Πρόεδρος ό ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης.
Εισηγήσεις: « ’Οργάνωση ’Εκθέσεων εσωτε

ρικού -  εξωτερικού». Εισηγητής ό ζωγράφος 
Σπύρος Βασιλείου.

Συζήτηση: «Μέτρα για  τήν αισθητική καλ
λιέργεια τού ευρύτερου κοινού». Εισηγητής ό 
ζωγράφος Γ  ιάννης Χαΐνης.

Συζήτηση: «Συνδικαλιστική οργάνωση τών 
Καλλιτεχνών». Εισηγητής ό ζωγράφος Τάκης 
Παρλαβάντζας.

Συζήτηση —  ’Ανακοινώσεις Προεδρείου.

Σ Α Β Β Α Τ Ο  5 Μ Α Ρ Τ ΙΟ Υ , Ω Ρ Α  4 μ.μ.

Πρόεδρος ό ζωγράφος Γ ιώργος Κοσμαδό- 
πουλος.

Εισηγήσεις: « ’Απόψεις για  τήν Ιδρυση Μου
σείου Σύγχρονης Τέχνης». Εισηγητής ό ζω
γράφος Παντελής Ξαγοράρης.

Συζήτηση: «Σχέσεις Πολιτείας -  Καλλιτε

χνών». Είσηγήτρια ή ζωγράφος Ντιάνα *Αν- 
τωνακάτου.

Συζήτηση: «Χαρακτηριστικά τού Συνδικα
λιστικού προβλήματος τών Καλλιτεχνών» Ε ί- 
σηγητής ό ζωγράφος Θανάσης Στεφόπουλος.

Συζήτηση.
Ανακοινώσεις τών ζωγράφων Σταύρου Δα- 

λάκου, Γιαννακό, Κώστα Μαλάμου και τού 
Διευθυντού τής Έθν. Πινακοθήκης Μαρίνου 
Καλλιγά.

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  7 Μ Α Ρ Τ ΙΟ Υ , Ω Ρ Α  4 μ.μ.

Πρόεδρος ό ζωγράφος ’Αλέκος Κοντόπου
λος,

Ανακοινώσεις τών ζωγράφων Περ. Βυζάν
τιου, Μίκη Ματσάκη, Θ. Μαρκέλου, Γ. Βα- 
κιρτζή, τού γλύπτη ’ Ιωάν. Κανακάκη καί τών 
αισθητικών Θ. Ξύδη καί Ίωακειμίδη.

Συζήτηση καί τελική διοπύπωση τού ψη
φίσματος.

Εκλογή επιτροπής για τη μελέτη τών πο
ρισμάτων καθώς καί για τήν πραγματοποίηση 
περαιτέρω ενεργειών γιά τήν προώθηση τών 
προβλημάτων απαρτιζόμενη από τούς:

Ί )
2 )
3 )
4)
5)
6)
7)
8 ) 
9)

10)
1 1 )
12 )
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20) 
2 1 ) 
2 2 )

Γιώργο Βακαλό Ζωγράφο
Σττΰρο Βασιλείου »
Μάριο Βατζιά »
Περικλή Βυζάντιο »
Βαγγέλη Δημητρέα »
Νίκο Εύγενίδη »
Γ ιώργο Ζογγολόπουλο Γλύπτη 
Χρήστο Καρά Ζωγράφο
Δημοσθ. Κοκκινίδη »
Αλέκο Κσντόπουλο »

Δημ. Κοντό »
Μίκη Ματσάκη »
’Αλεξ. Μυλωνά Γλύπτρια
Κοσμά Ξενάκη Ζωγράφο
" I ρα Οικονομίδου »
Θύμιο Πανουργιά Γλύπτη
Τάκη Παρλαβάτζα Ζωγράφο
Είρ. Πραμαντιώτη -  Χαριάτη Γλύπτρια
Θανάση Στεφόπουλο Ζωγράφο
Τάκη Τζανετέα Χαράκτη
Γιάννη Χαΐνη Ζωγράφο
Τον έκάστοτε Πρόεδρο τού Κ<χλ. Έ π ..
Επιμελητηρίου.

’Ανατίθεται στήν Επιτροπή Πρωτοβουλίας 
πού όργάνωσε τό Α ' Συνέδριο ή όργάνωση 
τού Β ' σε συνεργασία με τήν παραπάνω ’Ε 
πιτροπή καί εκφράζεται ή ευχή νά συμμετέ
χει οπήν όργάνωση καί τό Κ .Ε .Ε . Θέμα τοΰ 
Β ' Συνεδρίου «Πλαίσια καί παράγοντες πού 
έπ ιδρού./ στή διαμόρφωση τής τέχνης στήν 
‘Ελλάδα».



Η  Θ Ε Σ Η  Τ Η Σ  Τ Ε Χ Ν Η Σ  
Κ Α Ι  Τ Ο Υ  Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Η  
Σ Τ Ο  Σ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Ο  Κ Ο Σ Μ Ο

Εισήγηση τοΰ Ά λ . Κοντόπουλου

Ή  δημόσια αυτή συγκέντρωση ιτού όφεί- 
λεται στην πρωτοβουλία ορισμένων νέων προ
παντός συναδέλφων, σκοπεύει νά θέσει με 
ειλικρίνεια κάτω άπ τή δοκιμασίο τού δια
λόγου και νά βρεΐ λύσεις σχετικά μέ τά ζη
τήματα πού αφορούν τόν καλλιτεχνικό κόσμο 
της χώρας μας. Οι δημόσιες συζητήσεις α
ποτελούν ένα φαινόμενο ευσυνειδησίας και δη
μοκρατικής πληρότητας. “Ό σ ο ι φοβούνται τόν 
αντίλογο κρύβουν τις σκέψεις και τις πρά
ξεις τους, μακριά άπό τό φώς τής δημόσιας 
έρευνας.

Τά  ζητήματα των καλλιτεχνών έχουν ως 
τώρα αντιμετωπιστεί, βέβαια, πολλές φορές 
καί μέ πολλούς τρόπους. "Ομως πάντοτε αυ
τή ή άντιμετώπιση είχε σημαδευτεί άπό τό 
πνεύμα τού κλειστού χώρου καί του στενού 
κύκλου των συζητητών. Γινότανε ερήμην συ
νήθως τής μεγάλης μάζας τών καλλιτεχνών.

Κι όμως, μέσα σ ’ αυτό τό πλήθος ύπάρ- 
χει ή άνανεωτική δύναμη, υπάρχουν νέες ά- 
πόψεις καί γνώμες πού άνταποκρίνονται μέ 
περισσότερη οξυδέρκεια οτά αιτήματα τής 
στιγμής κ’ έχουν άνακαλύψει τίς νέες προο
πτικές πού ξανοίγονται στο  προσεχές μέλ
λον. Γενικά τά αιτήματα τού καλλιτεχνικού 
κόσμου είναι βασικά δ ι φ υ ή *  άλλα άνά- 
γονται στον τομέα τών συνδικαλιστικών διεκ
δικήσεων καί είναι, έπομένως, έπαγγελματι- 
κής ρύσεως κι άλλα εΐναι αιτήματα πνευμα
τικού άποχλειστικά χαρακτήρα, δηλ. άφορούν 
την άποστολή, τήν προσπάθεια καί τις έρευ
νες τού καλλιτέχνη, ως έργάτη πνευμοτπκών 
έργων.

Τά  έπαγγελματικά μας ζητήματα εΐναι 
γνωστό σε  όλους μας, ότι παραμένουν —  
έκτος άπό έλάχιστες περιπτώσεις —  ά λ υ 
τ α  στο σύνολό τους. Ή  άδυναμία —  θά λέ

γαμε —  τού κράτους να τά περί λάβει μέσα 
στή γενική μέριμνα —  Οση μέριμνα επιδει
κνύει ή δέχεται γιά  τίς άλλες τάξεις έπαγ- 
γελματιών —  άπορρέει άπό τό γεγονός ότι 
ό καλλιτέχνης δέν μπορεί νά χωρέσει μέσα 
στά πλαίσια τού κοινωνικού συστήματος πα
ραγωγής, καί έπομένως νά ενσωματωθεί μέσα 
στή συλλογική πρόνοια προστασίας πού παίρ- 
νεται συνήθως για τούς άλλους. Έ τσ ι, άντί 
τής κοινωφελούς προνοίας, παρέχεται στον 
καλλιτέχνη, άπό τήν κοινωνία καί τό κράτος, 
σάν αντίδοτο ή πνευματική του ελευθερία, έ- 
κείνη πού διατυμπανίζετε άπό τούς θεωρη
τικούς εκπροσώπους τής φιλελεύθερης δημο
κρατίας, ώς ένα προνόμιο παρεχόμενο κατ' 
έξαίρεση. Κατά ουνέπεια ό κοινωνικός ρόλος 
τού καλλιτέχνη άποκτά μιαν ιδιότυπη και 
έξαιρετέα θέση. Δέν είναι δυνατόν νά ενσω
ματωθούμε στις γενικές κατηγορίες τών έ- 
παγγελματιών, γιατί ένας παρόμοιος συγ
χρωτισμός θ' αποτελούσε άρνηση τού κατ' 
έξαίρεση πνευματικού μας ρόλου! ! Ή  τέτοια 
δηλ. τοποθέτησή μας, βρίσκεται σέ πλήρη 
συνάρτηση μέ τήν προικοδότηση μιας άττόλο* 
της ελευθερίας πού μάς παρέχεται. Βέβαια, 
δλοι μας είμαστε ευτυχείς γ ι ’ αυτή τήν free- 
ρεχόμενη ελευθερία - προνόμιο, μονάχα *του 
πιο πολλές Φορές μάς στοιχίζει κάπως■ 
κριδά... *0 Θεόφραστος Τριανταφυλλί5ης, 
θηκε νεκρός καί ήττημένος χωρίς βοήθεκΧ/ j j 
Μπουζίάνης πέθανε χωρίς νά μπορέσει να να* 
σηλευθεΐ, ό Φριλίγγος έζησε τίς 
ήμερες του μέσα στήν απόλυτη άνεχεια > 
στήν άρρώστεια, ό Κώστας Περάκης 
τό Τ5ιο ό Φώτης Παλληκάρης, Υ'Ο ν °ρ^μό- 
ρουμε μερικές μόνο περιπτώσεις, όσες ^ 
μαστέ, άπό τίς πιο τελευταίες.

Ομως θά πρέπει, επί τέλους, ν



φθούμε ποιά είναι άκριβώς αυτή ή ελευθερία 
που ό πνευματικός κόσμος εξαγοράζει μέ τόσο 
βαρύ τίμημα...

Ή  ελευθερία αυτή έχει την πηγή της, ή 
καλύτερα, έχει έξορυσθεϊ, μέσα από τον Ιδιαί
τερο πνευμοπτκό χαρακτήρα πού ενέχει ή καλ
λιτεχνική λειτουργία. Και όταν ό φιλοσοφι
κός στοχασμός, επισημαίνει ώς προϋπόθεση 
γιά  τή δημιουργία τού έργου τέχνης τήν ε
λευθερία τού πνευματικού άνθρώπου —  κανέ
νας δέν θά θελήσει νά έχει αντίθετη γνώμη 
ή ν’ άρνηθή τήν άλήθεια αυτής τής φιλοσο
φικής σκέψης.

"Ως τό σημείο αυτά ή πράξη τής ελευθε
ρίας είναι πράξη τού ίδιου τού δημιουργού. 
Επομένως, ή ελευθερία τού πνευματικού άν
θρώπου είναι μιά κλειστή λειτουργία, πού 
συντελεΤται μέσα στο χώρο τού εργαστηρίου, 
άνάμεσα στον καλλιτέχνη καί τό έργο κι α
κόμα ανάμεσα στήν άδέσμευτη συνείδηση τού 
πνευματικού άνθρώπου καί τού κόσμου τήν 
τελεολογική συνείδηση τού κοινωνικού περι
βάλλοντος. Κατά συνέπεια, τήν ελευθερία αυ
τή δέν μάς τή χαρίζει κανένας. Είναι αυτο
φυές προνόμιο τών άνθρωπον τού πνεύματος. 
Καί ούτε μπορεί κανένας νά μάς τήν άρνη- 
θεΐ. Μπορούν, βέβαια, ν’ άρνηθούν τά έργα 
μας, νά τά άποδοκιμάσουν καί νά τά κατα
δικάσουν, όμως τήν προηγηθεΐσα πράξη γέ
νεσης τού έργου, κανένας δέν είναι δυνατό 
νά μάς τήν απαγορεύσει. Επομένως ή τόσο 
διατυμπανιζομένη «ελευθερία τού πνεύματος» 
σάν ένα προνόμιο τού φιλελεύθερου κόσμου, 
σέ σχέση μέ τόν αντίπαλο κόσμο τού σοσια
λισμού —  παρέχεται ανέξοδα καί χωρίς κό
π ο !.. Εκείνο όμως πού ενδιαφέρει καί που 
θά πρέπει νά έπισημάνουν οι πνευματικοί άν
θρωποι τής καλής θέλησης —  είναι τό τί α
πογίνεται αυτή ή ελευθερία, ποια είναι ή 
χρήση της, ποιά είναι ή έφαρμογή της μέσα 
στή ζωή μας καί πώς τελικά εξυπηρετείται 
ένας ορισμένος τύπος κοινωνίας, μιά ορι
σμένη μέθοδος ζωής υποταγμένης σέ μιάν ο
ρισμένη οικονομική Οργάνωση. ’Α π ' αυτή τήν 
ύποπτη έλευθερία προκύπτουν μιά σειρά από 
συνέπειες. Καί πρώτα -  πρώτα, δέν πρέπει νά 
Μάς διαφεύγει τό γεγονός ότι αύτή ή έλευ
θερία, μέσα στή δημόσια ζωή, έχει μετα
τραπεί σέ αδίσταχτο πάλη επικράτησης τών 
πνευματικών άνθρώπων, ή μέ όποιοδήποτε μέ- 
οο Απόκτηση προνομίων, πού τελικά δέν σκο
πεύουν τήν πνευματική τους τελείωση άλλά 
είναι προνόμια ύλικής ευμάρειας. Οί ττερισ- 
σ°τερες συνέπειες από τή δημόσια εφαρμογή 

τής έλευθερίας, όδηγούν όχι μόνο προς 
κατάσταση πρωτοφανούς νοθεύσεως τού 

καλλιτεχνικού έργου άλλά, πριν απ’ όλα, τής 
προσωπικής άξιοπρέπειας καί ύπάρξεως τοΰ 
πνευματικού ανθρώπου. Ό  πνευμοΓτικός άν- 

εξωθείται μέ κάθε μέσο στήν εκτροπή 
. ^ a ‘ ^Μάαίνει αυτό γιοττΐ τό έπι-

•κνυόμενο̂  ενδιαφέρον τής κοινωνίας γιά τούς 
ρευματικούς συντελεστές —  ένδιαφέρον έπί- 
^ΠΜΟ/ άοιστοκρατικό -  πλουτοκρατικό —  δέν 
_ 1 καμιά σχέση μέ την πλατωνική «μέθεξη»

—  δηλ. μέ τήν πνευματική έπικοινωνία και 
συνδιαλλαγή τής κοινωνίας μέ τό έργο τέχνης. 
Είναι ένα ενδιαφέρον περίτεχνο καί πλανερό. 
Ή  άπασχόλησή μας καί μέ τόν κόσμο τού 
πνεύμοαος, γίνεται αναγκαστικά, γιατί δου
λεύει ίσως άκόμα μέσα μας τό Ιστορικό πα
ρελθόν. Είναι προπαντός μιά όλοκληρωτική 
αδιαφορία πού ή κοινωνία αυτή δείχνει γιά 
την τέχνη. Καί σέ τελευτσία ανάλυση, τήν 
πνευματική μας έλευθερία την οφείλουμε στην 
άδιαφορία αύτη. "Ας μή γελιόμαστε. Τό  επι
δεικνυόμενο κάθε φορά ενδιαφέρον του επί
σημου κρότους, άπορρέει οστό κάποια ύπο- 
λείμματα ιστορικού ελέγχου, ένώ εξάλλου, τό 
κοινωνικό ένδιαφέρον (έκτος από τη στενή ε
κείνη μεμυημένη κοινωνία τών πνευματικών 
μας φίλων) —  τό κοινωνικό ένδιαφέρον γιά  
τίς τέχνες έχει . μετατραπεί σέ μιά υπόθεση 
συναλλαγής καί κερδοσκοπίας. Τά  έργα τέ
χνης κινούν τό ενδιαφέρον καί τό θαυμασμό 
όχι σάν δημιουργήματα τού πνεύματος, άλλά 
σάν αντικείμενα πού έχουν πάρει μιάν εξαι
ρετική οίκσν/ομική αξία. Σέ καμιά εποχή τό 
έργο τέχνης δέν γινότανε γιά  νά περικλείσει 
μέσα του όπως τό χρυσάφι ή οί πολύτιμες 
πέτρες μιάν αξία χρημοτιστηρίου καί νά' έ- 
ξασφαλίσει τήν κερδοσκοπική άπόβλεψη τού 
κατόχου του. « ’Από χρόνια τώρα είναι τόσο 
συνηθισμένο νά μιλάνε γιά τό εμπόριο τής τέ
χνης, όπως άλλοτε μιλούσαν οί ζωέμποροι 
γιά τήν ότγοραπωλησία τών ζώων. Τ ά  έργα 
τέχνης κυκλοφορούν ευρύτερα όχι μέ τίς δι
κές τους καλλιτεχνικές ιδιότητες —  που είναι 
ιδιότητες πνεύματος, άλλα σάν εμπόρευμα. Ή  
μόδα αυτών τών επιχειρήσεων κατακτά μέρα 
μέ τή μέρα όλα τά στρώματα τής κοινωνίας. 
Τό  ενδιαφέρον γιά τήν τέχνη είναι άποκλει- 
στικά κερδοσκοπικό! Οί αξίες ανέρχονται 
γιατί οί άνθρωποι άγοράζουν καί οί άνθρω
ποι αγοράζουν γιοτί, άπλσύστοτα, οί αξίες 
ανεβαίνουν!». (εφημερίδα «Μ όντ»).

Είναι φανερό, λοιπόν, ποιά είναι ή ποιό
τητα τής πνευματικής μας έλευθερίας, άπό 
ποιά κυνική αδιαφορία προς τό πνευματικό 
περιεχόμενο τών έργων άπορρέει, καί πώς τό 
κερδοσκοπικό μονάχα κοινωνικό ένδιαφέρον γιά  
τά έργα τέχνης, δημιουργούν ένα κλίμα νο
σηρότητας, μέσα στο όποίο, οί καλλιτέχνες 
άσχολούνται περισσότερο καί καμιά φορά α
ποκλειστικά μονάχα γιά  νά κερδίσουν τό κοι
νωνικό αυτό ένδιαφέρον.

Σ ' αυτή τήν κατάσταση τό επίσημο κρά
τος υποδεικνύει άπό καιρό σέ καιρό ένα προ
γραμματισμένο ένδιαφέρον γιά  τίς τέχνες πού, 
ώς έπΐ τό πλεΐστον, παραμένει ανεφάρμοστο. 
Προσπαθεί ν’ άντιδιαστείλει τή δική του μέ
ριμνα άπό τό γενικό κλίμα κερδοσκοπίας πού 
ενέχει τό κοινωνικό ένδιαφέρον. "Ομως άπο- 
μένουν μονάχα άγαθές προθέσεις. Διότι, ή 
θά πρέπει τά μέτρα οικονομικής ενίσχυσης 
τών τεχνών ν’ άποδόσουν —  όπως λ.χ. συμ
βαίνει μέ τό θερινό Φεστιβάλ —  όπότε δια- 
πιοττώνουμε κ’ εδώ τό ίδιο πνεύμα κερδοσκο
πίας καί —  φαίνεται —  ότι μόνο σέ τέτοια 
περίπτωση ή ένίσχυση προς τις τέχνες γίνεται



αποδεκτή οπτό τις οικονομικές υπηρεσίες ή 
τά  προτεινόμενα μέτρα γιά την καλλιτεχνική 
άνοδο στηρίζονται πάνω σέ μέθοδες διακρί
σεων και βραβείων που ή απόδοσή τους γιά 
τήν άνθιση των τεχνών δείχτηκε πανταχου, 
όχι μονάχα ανεπαρκής άλλα καί βλαβερά. 
Καί τούτο συμβαίνει γιατί οι παρεχόμενες 
διακρίσεις αποτελούν ουσιαστικά μια παρέμ
βαση. Δηλαδή οί πνευματικοί άνθρωποι εξα
ναγκάζονται ψυχολογικά να έργασθοόν μέ τού
τον ή εκείνον τον τρόπο, ώστε νά διεκδική- 
σουν τή διάκριση. Πρόκειται γιά μιά μορφή 
παρμεβοτπσμου καί, θά πρέπει νά ομολογή
σουμε, δτι είναι χειρότερη απ’ τήν έπέμ- 
βαση εκείνη του κράτους, όταν αυτό διακη
ρύττει τήν αποκλειστική όρθότητα μιας αι
σθητικής σχολής. Στήν περίπτωση τών βρα
βείων καί τών διακρίσεων υπάρχει μιά σειρά 
ψυχολογικών παραγόντων, ποϊ> άν τέτοιοι μπο
ρεί να βρίσκονται σέ λανθάνουσα κατάσταση, 
έξασκούν δμως ολέθρια καί άνοεσχετική επί
δραση πάνω στη δημιουργία του έργου τέ
χνης. Δεδομένου ότι ή έργασία τών πνευμα
τικών άνθρώπων είναι μιά περισυλλογή είς 
έαυτόν καί ή έμπνευση καθώς καί ή δημιουρ
γία , μιά ψυχική πράξη που πρέπει νά εκπο
ρεύεται ευθέως άπό τά βάθη του όντας —  
οί προτεινόμενες διακρίσεις αποτελούν ένα ψυ
χολογικό παράγοντα ξένο, καί μάλιστα έχθρι- 
κό γιά  τήν ειλικρίνεια καί τήν άλήθεια τοΰ 
δημιουργού. Θά μάς αντείπουν, βέβαια, ότι 
τά βραβεία δίνονται αφού τά έργα έχουν γ ί 
νει. Δέν υπάρχει αμφιβολία ότι οί διακρίσεις 
άπονέμονται είς έργα τά οποία έχουν κυκλοφο
ρήσει, όμως, άς μή θέλουμε ν’ αγνοούμε, τό ύ
ποπτο έκείνο κλίμα τών ιδιαίτερων προτιμή
σεων πού δημιουργούν οί θεσμοί τών βραβείων, 
είτε αυτά δίνονται άπό Ιδρύματα, είτε απλώς 
άπό έπι τροπές πού τά μέλη τους έχουν άνέλθει 
οπωσδήποτε στην κοινωνική ιεραρχία. *0 θε
σμός τών διακρίσεων όχι μόνο δέν συμβάλλει 
στην άνθιση ένός πνευματικού κλίματος, αλλά, 
αντίθετα, έρχεται νά ύποθάλψει καί νά έκ- 
θρέψει τό πάθος ένός αποβλέποντας καριε- 
ρισμού, άπό τόν όποιο πάσχει τό μεγαλύ
τερο μέρος τού σύγχρονου πνευματικού κό
σμου.

'Αλλά τότε μέ ποιο τρόπο θά έπιτύχουμε 
μιαν άνθιση τών τεχνών;... Ή  άπάντηση, βέ
βαια, στο έρώτημα αύτό δέν εΤναι εύκολη. 
'"Ομως δέν εΤνσι τούτο επαρκής δικαιολογία 
γιά  νά παραδεχθούμε λύσεις πού θά μάς 
όδηγούσαν σέ χειρότερο καχό. Έκείνο, πάν
τως, πού άποτελεί μιάν, τουλάχιστον ιστο
ρική ένδειξη, εΤνσι ότι ό θεσμός τών δια
κρίσεων θεσπίστηκε σέ έποχή όταν ή άνο
δος τής τεχνικοκρατίας άνέκοψε τόν φυσικό 
κσί άμεσο διάλογο πού είχε ό άνθρωπος μέ 
τό μαγικό κόσμο τού μύθου. Καί ή τέχνη 
ήταν αυτή που έπληγη άμεσα άπ’ τό κενό 
πού δημιουργήθηκε. Έ κ το τε  άκολούθησε μιά 
σειρά γεγονότων πού σημαδεύουν μιά μακρό- 
τατη έποχή άπό άντιφάσεις καί ήρωικές έ- 
ξορμήσεις, όπου ό καλλιτέχνης άπομονωμέ
νος προσπαθεί ν* άνευρη αυτός ένα σύνολο 
θρύλων καί σωμάτων. Στη βασανιστική αύτη

προσπάθεια —  πού αποτελεί καί τή μονα
δική προσπάθεια δημιουργίας —  ό καλλιτέ
χνης, άχ· μονάχα εΐναι μόνος, άλλά συνηθέ- 
στερα είναι κυκλωμένος ά π’ ένα κοινό, έτοι
μο γιά αποδοκιμασία καί άπό μιά κριτική 
πού —  εκτός βέβαια άπό εξαιρέσεις —  α γγί
ζει εξωτερικά τό υποκειμενικό δράμα τού 
καλλιτέχνη, όχυρωμένη καθώς εΐναι μέσα σέ 
μιάν άλογική γνώση, χωρίς επαρκή ποιητική 
διαίσθηση. Κρίνει μέ τούς κανόνες τής δεδο
μένης ιστορικής έρευνας, φαινόμενα πού δέν 
είναι δυνατό νά περικλεισθοΰν μέσα στη λο
γική κρίση. Έ ξ  άλλου, δέν θά πρέπει νά συγ
χέουμε τό γνωστό θεωρητικό ενδιαφέρον γιά 
τή διατήρηση καί συλλογή τών καλλιτεχνι
κών μας παραδόσεων καθώς καί τής λαϊκής 
τέχνης μέ τήν κατανόηση τής ζωντανής τέ
χνης τού καιρού μας. Ή  ζωντοοη τέχνη τής 
έποχής μας δέν μπορεί νά χωρέσει ιιέσα στις 
διαοττάσεις που έχουν οί κρίσεις καί τά συμ- 
περάσμοττά μας γιά  τή μουσική παράδο
ση. Ούτε, έξ άλλου, μπορεί νά ταυτισθεί ή 
σημερινή τέχνη μέ τούς κανόνες τής παρά
δοσης ή τό φαινόμενο τής λαϊκής τέχνης, έ
νός εθνικού χώρου, σαν ν’ αποτελεί τάχα ό- 
μαλή εξέλιξη μιας φυλετικής έκφρασης. Μιά 
παρόμοια αντίληψη, σαν μοναδικό καί πρώτο 
αξίωμα —  άποτελεί τό* πιο αντιδραστικό κρι
τήριο καί τήν πιο άνασχετική γιά  κάθε ανα
νέωση παρεμβολή μέσα στο σημερινό κόσμο 
τών διεθνών ανακατατάξεων. "Ένας συντελε
στής, επομένως, γιά τήν άνθιση τών τεχνών 
είναι ή κατανόηση τού γεγονότος αυτού άπό 
μέρους τής ηγεσίας έκείνης πού έξασκεί μιά 
λειτουργία κροτπκή καί κοινωνική καί —  υπο
τίθεται τουλάχιστο —  ότι είναι εντεταλμένη 
νά διακρίνει ποιές εΐναι οί δημιουργικές δυ
νάμεις καί ποιές στέκουν εμπόδιο γιά  την 
καλλιτεχνική άνοδο. 'Αλλά άς μή ζητάμε τά 
αδύνατα... Συνηθέστερα, ό κρατικός μηχανι
σμός είναι συντηρητικός... Αυτός, άλλωστε, 
εΐναι ό ρόλος του. Ή  ανατροπή καί ή άνα- 
νέωση άνήκουν στον αδέσμευτο αγωνιστή, πού 
μακρυά άπό τή δέσμια έπικαιρότητα προσπα
θεί νά έξεγείρει τις πνευματικές εκείνες δυ
νάμεις πού είναι άκόμα αφανείς, πού όμως 
υπάρχουν σέ ύπολοτνθάνουσα κατάσταση κά
τω άπ' τό πλανερό φαινόμενο τής συμβατι
κής δραστηριότητας.

Ή  κρατική μέριμνα, άν θέλει νά κάνει 
ένα καλό, άς φροντίσει νά ένισχύσει τόν πνευ- 
μοτικό κόσμο, μέ μιά οικονομική του, στοι
χειώδη σύτάρκεια. —  Μέ κάποιο μισθό σ' 
όσους δέν έχουν, μέ τη δωρεάν νοσηλεία και 
μέ μιά σύνταξη όταν γεράσουν. —  Αποτελεί 
τό έλάχιστο τίμημα άνταμοιβής άπό μέρους 
τού κράτους, προς μιά ό^γομελή κοινωνική 
τάξη, πού, σ τ ’ άλήθεια, στο σύνολό της σχε
δόν, ποτέ δέν άξίωσε κοτνένα προνόμιο κι 
όμως, εΐναι ή μοναδική πού προσφέρει, χωρίς 
καμιά ιδιοτέλεια όλες της, τις δυνάμεις, γιά 
νά καταστήσει μέσα σ ' αυτή την κοινωνία, 
τή ζωή μας ωραιότερη καί νά τής χαρίσει 
μιάν ανθρώπινη πνευματική άξιοπρέπεια...

ΑΑΕΞ. Κ 0 Ν Τ 0 Π 0 Υ Λ 0 Σ
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Εισήγηση του Μάριου Βατζια

Οί  άνθρωποι είναι κοινωνικά όντα. Οί ά~ 
σχολίες τους κατά άτομα άποβλέποον στην 
εξυπηρέτηση των αναγκών τους καί του με
ταξύ των διαλόγου, που καί τό ένα εξυπηρε
τεί τό άλλο κι αποτελούν έτσι μιάν ένότητα. 
’Από κατασκευής έχουν κοινά γνωρίσματα, 
κοινές εκδηλώσεις καί τάσεις, ή έκφρασή τους 
δμως ποικίλει κατά τίς ποσότητες καί την 
ποιότητα. Υπάρχει ποικιλία κρίσεων.

Διαμορφώνονται στά άτομα κλίσεις ιδιαί
τερες μέσα άπ' αυτά τά κοινά σέ όλους χα
ρακτηριστικά, μέ αφετηρία τίς κοινά ύπάρ- 
χουσες κοταβολές κογγ' αρχήν δυνατοτήτων. 
Π.χ. κάποιος έχει κλίση προς την άφηρημένη 
σκέψη, κάποιος άλλος προς τίς συγκεκριμέ
νες μηχοτνικές κατασκευές καί καθεξής —  που 
καί πάλι τό ένα έξυπηρετεΐ τό άλλο. Ή  ά 
σκηση τής ιδιαίτερης αυτής κλίσης απ’ τους 
φορείς -  άτομα, γεννάει τά επαγγέλματα. Οί 
φορείς, συγκεντρώνοντας τίς δυνάμεις τους 
στην ιδιαίτερη κλίση τους, δημιουργούν, πα
ράγουν, προωθούν, δηλαδή εργάζονται. Μέ τον 
τρόπο αυτό δίνουν προς τό σύνολο, κατ’ α
κολουθία καί προς τον έαυτό τους, ώψελουν. 
Τό  μερίδιο πού ό καθένας διεκδικεΐ άπ* τά 
ώφέλη αι>τά τής εργασίας εΐναι μιά άμοιδή. 
‘'Ετσι, έχουμε ένα κύκλο επαναλαμβανόμενο: 
έργασία καί αμοιβή.

Στην αμοιβή αυτή, ατό μερίδιο αυτό στά 
άγαθά, που τό άτομο διεκδικεΐ, οπηρίζει τή 
δυνατότητα νά έπιβιώνει συντηρούμενο καί 
νά εργάζεται.

Δέν άπστελεϊ ή άμοιβή, τό ουσιαστικό κί
νητρο τής δημιουργίας -  έργασίας. Σωστά βλέ- 
ποντάς το, τό πράγμα έχει έτσι: Ή  έργα
σία εΤναι άνάγκη. Είναι ή πάλη γιά  τήν εύ- 
τοσυντήρηση του είδους. "Εχει σκοπό τήν 
άντληση όλο καί περισσότερων δυνάμεων άπ* 
τή φύση, τή νίκη πάνω στίς αντίπαλες δυ-
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νάμεις μέσα στή φύση πού τό άπειλούν καί 
γιά τήν επιτυχία αυτών καί σάν αυτοσκοπό, 
τήν άνάπτυξη καί βελτίωση τού διαλόγου μέ
σα στο είδος. Ή  άμοιβή είναι ένα σύστημα 
τής κοινωνικής διαβίωσης καί μέσα σ ’ αυτήν 
εξυπηρετεί στην κάλυψη τών αναγκών τής κα
θημερινής ζωής, τού βιοπορισμού. ΓΓ  αυτό 
—  τούτο είναι απόδειξη —  καί ή έργασία -  
δημιουργία, σάν ανθρώπινη εκδήλωση καί ά
νάγκη, δέν σταματάει όταν καί όπου σταμα
τάει ή άμοιβή.

Βέβαια υπάρχει καί εργασία πού μοιάζει 
νά μήν είναι δημιουργία άν τήν απομονώσεις 
καθεαυτή, στο συνολικό αποτέλεσμα όμως 
πάντα είναι.

Υπάρχει καί τό φαινόμενο τού παρασιτι
σμού. ΕΤναι κι αυτό μιά άπ’ τίς κοινωνικές 
άρρώστειες. 'Αποκοιμίζει κανείς τό ένστικτο 
πού φέρνει στό προσκήνιο τό φαινόμενο πάλη -  
εργασία, επαναπαυόμενος στήν ύπαρξη άγα- 
θών άπ’ τήν έργασία τού συνόλου, ώφελεί- 
ται απ’ αυτά, κάνοντας χρήση δόλου ή προ
νομίων —  πού κι αυτά είναι δόλος.

Έ τσ ι γινότανε ώς σήμερα —  κ* έχει υπάρ
ξει μακριά πορεία τού άνθρώπου —  έτσι θά 
έξαχολουθεί κατά βάση νά γίνεται.

Ή  έκδήλωση τής τέχνης είναι άπ’ τά χα
ρακτηριστικό γνωρίσματα τοΰ άνθρώπου. Δια
πιστώνεται πάνω σ ’ όλες τίς άνθρώπινες ό- 
μάδες, άσχετα μέ τό βαθμό άνόπτυξής τους. 
'Ανήκει στον κύκλο τού ένδοανθρώπινου δια
λόγου. Σ ' αυτό τον κύκλο διαμορφώνονται οί 
άξίες τού λεγάμενου πολιτισμού. "Οποιος, σάν 
άτομο, έχει Ιδιαίτερη κλίση προς τήν τέχνη, 
γίνεται, πιο σωστά, μπορεί νά γίνει, ό φο
ρέας της, ό Καλλιτέχνης. Κατά τούς προη- 
γηθέντες συλλογισμούς, κι ό Καλλιτέχνης -  φο
ρέας άσκεί έπάγγελμα γιατί δημιουργεί, πα
ράγει, ωφελεί.



Τέχνη καί άντικειμενική πραγματικότητα
ώς πρός την αμοιβή

Θεωρώντας σήμερα τον καλλιτέχνη έτταγ- 
γελμοττία, τον εννοούμε ώς ελεύθερο έπαγγελ- 
ματία. Έ τ σ ι τον ταξινομεί και ή έλληνική 
πολιτεία. Υπάρχει όμως μια διαφορά με τα 
άλλα ελεύθερα επαγγέλματα. Ή  δουλειά τους 
καλύπτει .άμεσες ανάγκες —  και ή έρευνα, ό 
πειραματισμός, ή εφεύρεση σ ’ αύτό τείνουν, 
γ ι ’ αυτό υπάρχει οικονομική άντοστόδοση. 
Πρέπει νά πληρώσεις για  νά ωφεληθείς άπό 
τΐς γνώσεις και τις ικανότητες τους. Ό  καλ
λιτέχνης δμως δουλεύει, άσχετα άν ποτέ πλη
ρωθεί γι αυτό που κάνει. Γιατί, όπως είπα
με, ή άμοιδή δεν είναι προϋπόθεση τής ερ
γασίας -  δημιουργίας. Ή  εργασία -  δημιουρ
γία είναι ανάγκη πρωτοφχική. Ή  άμοιδή εί
ναι αιτιολογημένη άπαίτηση. Μπορεί νά το 
ελπίζει, ό καλλιτέχνης, νά τό επιδιώκει, άλλά 
δεν αποτελεί προϋπόθεση ότι θά πληρωθεί. 
Έ τ σ ι  απ’ αυτής της πλευράς, ή θέση του 
είναι μειονεκτική ώς πρός τη δυνατότητα να 
κερδίζει, μέ την ίδια του δουλειά, τη ζωή του.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση της χώρας 
μας, που ή οικονομία της βρίσκεται στην 
άνάπτυξη, οι άνθρωποι άγωνίζονται νά κα- 
λύψουν τις βασικές τους άνάγκες ζωής, γ ι ’ 
αυτό τά έργα των καλλιτεχνών δύσκολα που
λιόνται.

'Ο  καθημερινός αγώνας γιά τό ψωμί δια
μορφώνει ένα γενικό ψυχολογικό κλίμα. Γε
νικό γιατί άκόμα καί οι οικονομικά ευνοημέ
νοι οπήν κοινωνία μας, δεσπόζονται άπ’ την 
ίδια περίπου ψυχολογία. Μ5 αυτή τή γενι
κότητα βλέποντάς το στη διαμόρφωση τής ψυ
χολογίας των ανθρώπων μιας χώρας, ισχύει, 
άν τό πούμε έτσι, ό νόμος των συγκοινωνούν- 
των αγγείω ν. Τό ενδιαφέρον γιά την από
κτηση αγαθών τέτοιων, όπως τά έργα τής 
καλλιτεχνικής δημιουργίας, θά αυξάνεται λοι
πόν ανάλογα πρός τό ποσοστό υλικής καί 
ψυχολογικής απελευθέρωσης άπό την άνάγκη.

Έ δ ώ  καλό είναι νά πούμε καί τούτο. Με 
τέτοια άντικειμενική πραγματικότητα, θά ’λεγε 
κανείς πώς τό έπίπεδο τής έλληνικής τέχνης 
θά 'πρεπε νά είναι αρκετά χαμηλό. " Ο μ ως 
οι πολιτιστικές άξιες πού φέρνουμε μέσα μας 
άπό κληρονομιά, άπό παράδοση, είναι ειδι
κές δυνάμεις που προσθέτονται στο γενικό λο
γαριασμό. Ή  ψυχική καί πνευματική μας 
ωριμότητα γίνεται φανερή συχνά σέ πολλούς 
τομείς, διαπιστώνεται ατά έργα τά πνευμα
τικά και καλλιτεχνικά σέ άρκετό έως μεγάλο 
βαθμό. ’Αναμφίβολα μέ καλύτερες άντικειμε- 
νικές συνθήκες θά δινόντουσαν άποτελέσματα 
άκόμα πιο σημαντικά. Γιατϊ οι κακές συνθή
κες αποτελούν πρόσθετο βάρος, τροχοπέδη 
στη δημιουργία.

Ό  καλλιτέχνης καθημερινά δίνει τη μάχη 
μέ τον έαυτό του, μέ τά υλικά του, μέ τό 
χρόνο, γιά  την πραγμάτωση τοΰ έργου του. 
"Οση περισσότερη άπελευθερωμένη δύναμη 
διαθέτει σ ' αυτή τη μάχη, τόσο μακρύτερα 
θά φτάνει τό αποτέλεσμα.

Δυο βασικά τινά βοηθάνε σ' αυτό. Τό  ένα

είναι ή δυνατότητα διαλόγου μέ τό κοινό. 
Τό δεύτερο ή δυνατότητα τού νά ζεί άπό τή 
δουλειά του ό καλλιτέχνης. Καί παρ’ δ,τι 
μοιάζουν διαφορετικά, είναι μάλλον άλληλέν- 
δετα.

Ή  δυνατότητα διαλόγου μέ τό κοινό

Ή  τέχνη είναι γνωστό ότι άνεβάζει τό 
πολιτιστικό έπίπεδο ένός λαού. 'Ανεβάζει την 
ψυχική καί πνευματική του ποιότητα. Εφόσον 
δεχόμαστε ότι ή τέχνη είναι εκδήλωση ψυ
χική καί πνευματική υψηλής ποιότητας.

Ό  καλλιτέχνης κάνει τό έργο του, γιά νά 
τό δείξει τούς άλλους. Προσδοκάει τίς άντι- 
δράσεις τους. Κάτι είναι πού έχει νά τούς 
πει, γυρεύει νά τον άκθύσουν, γυρεύει κά
ποια άπόκριση. Αυτή είναι ή βάση τού δια
λόγου.

Έδώ  θά πούμε: ό λαός κάνει τέχνη μέ τό 
χέρι τών καλλιτεχνών. Αυτός πού επικοινω
νεί μέ τό έργο τού καλλιτέχνη νιώθει νά επι
βεβαιώνεται μ’ αυτό σάν πραγμάτωση, ή πα
ρουσία μέσα του, τού ίδιου σπέρματος τής 
τέχνης, τής χαρακτηριστικής αυτής άνθρώ- 
πινης εκδήλωσης, πού σ ’ όλους υπάρχει έστω 
κι άν δέν καρποφορεί, γιατί τό έδαφος δέν εί
ναι πάντα τό ίδιο γόνιμο. Ή  τέτοια επιβεβαί
ωση τού γεννά τή διάθεση νά προβάλει κι αυ
τός δλο καί πιο πολύ τά ψυχικά καί πνευμοτπκά 
του εφόδια, νά βελτιώνει μ* αυτά τον εαυτό 
του, τούς άλλους, τό περιβάλλον του. Παίρ
νει θάρρος καί πίστη γιά  τή ζωή, όπως ταξι- 
δευτές μεγάλου ταξιδιού νιώθουν άναφτερω- 
μένο τό ήθικό τους, βρίσκοντας κι άλλα εφό
δια στ* άμπάρια του καραβιού. Έ τ σ ι  ό καλ
λιτέχνης γίνεται γ Γ  αυτόν ό εκφραστής μέ
ρους, έστω τών ψυχοπνευματικών του ιδιοτή
των, τό έργο τέχνης τό σώμα κοινωνίας μ* 
αυτές τίς ιδιότητες. Αυτό είναι μιά άλλη 
πλευρά τού ίδιου διαλόγου. (Α νά λογα  συμ
βαίνει μέ τίς μεγάλες ηθικές μορφές πού γ ί
νονται σύμβολα, γιατί σ* αυτούς έπαληθεύε- 
ται ό,τι καλό κλείνει ό άνθρωπος μέσα του 
καί ή έπι βεβαίωση αυτή τής ύπάρξεως τού 
καλού, τον βοηθάει να τό ξαναανακαλύπτει καί 
ανακαλεί κάθε στιγμή, νά θέλει έτσι νά τό 
προβάλλει σέ βάρος τού κακού κ’ έτσι ανε
βαίνει ηθικά).

Αύτό λοιπόν είναι μία πλευρά τού διαλό
γου ιδιαίτερα σημαντική. Γ ιατί ό θεατής τό 
έργο τέχνης δέν τό βλέπει παθητικά αλλά 
μαχητικά. Ζητάει άπ' αυτό τή δυνατότητα 
νά νιώσει σά νά έκφράζεται ό ίδιος. Θέλει 
νά βρεί στο έργο τά σημεία συνεννοήσεως 
μέ τό δημιουργό του, νά έπαληθεύσει στον 
κόσμο τού έργου καταστάσεις του δικού του 
κόσμου, νά καθρευτιστεί σ ’ αυτό, νά ταυτι
στεί μαζί του κ’ έτσι νά ύποκαταστήσει 
μπροστά του τό δημιουργό. Αυτού έπάνω 
βρίσκονται κ’ οι δυσκολίες τού διαλόγου οπό 
σύνολό του.

Ή  διαφορά άνάπτυξης, καλλιέργεια ευαι
σθησίας μεταξύ καλλιτέχνη -  δημιουργού καί



θεατή -  κοινωνοΟ φέρνει τις δυσκολίες. Κ* εί
ναι διαπιστωμένο πώς υπάρχει ένα μόνιμο, 
κάπως, μικρό ή μεγάλο, χάσμα, μεταξύ των 
δύο. Ή  διεργασία τής δημιουργίας, ή πάλη 
μέ τά στοιχεία τής κατασκευής, ή μορφοποίη
ση τής άμορφης έσωτερικής παρόρμησης, 
προηγούνται. Ό  προβληματισμός του θεα
τή -  κοινωνού ακολουθεί, γίνεται μπροστά στο 
ύπάρχον γεγονός τό έργο. Κι δσο περισσό
τερη διαφορά άνάπτυξη ς τυχόν υπάρχει, τόσο 
μεγαλύτερο αυτό τό ένδιάμεσο κενό για την 
έπαφή.

Γιά την μείωση τού κενού δυο δασικές δυνα
τότητες υπάρχουν. Τό  ίδιο τό έργο τέχνης τό 
πρώτο. Ή  έπαφή μ' αυτό, ό προβληματισμός 
μπροστά οτυ. Μπαίνει κάνεις έτσι όλο καί βα
θύτερα. Τό  δεύτερο είναι ή γενική παιδεία. 
Είναι λοιπόν θέμα διαρκούς επαφής μέ τά 
έργα τέχνης και θέμα γενικής παιδείας.

Και τά δυο θέματα είναι άτομικά καί συλ
λογικά.

Π α ι δ ε ί α  κ α ί  Τ έ χ ν η .  Στο θέμα 
Π α ι δ ε ί α ,  ή πολιτεία πού όργανωνει καί 
συστηματοποιεί τή μάθηση έχει νά παίξει βα
σικό ρόλο.

Ή  υγιής Πολιτεία, ένδιαφερόμενη για  τό 
συνολικό αποτέλεσμα, θά ψάχνει νά βρίσκει 
τρόπους δημιουργικούς γιά  την μετάδοση των 
γνώσεων, γιά  τήν ανάπτυξη τής σκέψης. Στο 
Τδιο αποβλέπει καί ή επίδοση του καθ' ένός. 
Γ Γ  αυτό καί ή παιδεία είναι μόνιμο αίτημα 
των άνθρώπων. ‘Έ τσ ι απ’ τή μια έχουμε ποιο
τική βελτίωση των άποτελεσμάτων τής ερ
γασίας τού καθενός συνεπώς τού συνόλου.

’Α π ’ τήν άλλη, ή άνάπτυξη τής σκέψης δρά
στη ρι οποί όντας τις ψυχοπτνευματικές δυνατό
τητες τών άτόμων, φέρνοντας στο προσκήνιο 
τις κοινές σέ όλους καταβολές δυνατοτήτων 
σ’ όλο καί ευρύτερη κλίμακα, κάνει ευκολό
τερη τή συνενόηση, όση άπόσταση κι άν 
χωρίζει τίς διαφορετικές τους κλίσεις, κάνει 
εύκολότερη τήν άλληλοκατανόηση, τό διάλο
γο. "Ετσι γεννιέται κύκλος ευεργετικός. Βελ
τιώνεις τον έαυτό σου, συνομιλώντας μέ τους 
άλλους, ώφελείς καί ώφελείσαι, τό σύνολο 
άνεβαίνει, μέ τή σειρά της ή Παιδεία άνε- 
βαίνει.

Ειδικές γνώσεις γύρω από τήν τέχνη, ιστο
ρικές, μορφολογι κές αισθητικές, είναι άνα- 
πόσπαστο κομμάτι μιας σωστής παιδείας. 
Χρειάζεται νά διδάσκονται στά σχολεία όπως 
τά μαθηματικά, ή φιλολογία, ή λογική κλπ., 
μιά καί ή τέχνη είναι ένα τόσο σημαντικό 
κεφάλαιο στον κύκλο τού ένδοανθρώπινου δια- 

• λόγου. Καί όπως π.χ. ή άριθμητική καί ή 
άλγεβρα, γίνονται τό υπόβαθρο γιά τήν δη
μιουργική κατανόηση καί συμμετοχή άπό μέ
ρους του μαθητή σέ χώρους τής έπιστήμης, 
έτσι καί ή άντίστοιχη προπαίδεια γύρω άπ* 
τήν Τέχνη, θά τού δώσει τίς δυνατότητες γιά  
τήν κατανόηση καί συμμετοχή του σ ’ αυτή.

Ανάλογα συμβαίνει στο είδικό θέμα έ π  α -  
φ ή ς  μ έ τ ό  έ ρ γ ο  τ έ χ ν η ς .  Ή  επα
φή έξοικιώνει τον θεατή μέ τό έργο, τού δί
νει κλειδιά τής επικοινωνίας, ό προβληματι

σμός του είναι όλο καί πιο καίριος, έτσι ά- 
νεβαίνει, ώψελείται. Συνειδητοποιεί τίς άξιες, 
καταλαβαίνει. Ξεχωρίζει όλο καί πιο εύκολα 
τό γνήσιο έργο άπ* τό πλαστό. "Ομως τό 
ν’ άνεβαίνει τό κοινό είναι καί άμεσο όφελος 
γιά τήν τέχνη. Γιατί ό πραγματοποιούμενος 
ώριμότερος διάλογος, άναπτύσει τον πολιτι
σμό, ή τέτοια άνάπτυξη ζητάει πληρέστερη, 
μεγαλύτερη τέχνη. Αυτός είναι ένας κύκλος 
εύεργετικός.

Τρόποι καί δυνατότητες έπαφής με τά 
έργα τέχνης

Ή  επικοινωνία κοινού καί τέχνης στον τόπο 
μας γίνεται σήμερα κατά βάση μέ τά μου
σεία καί τά κατάλοιπα τών παλαιό τερών πο
λιτισμών (άρχαιότητες), μέ τις εκκλησίες καί 
τις ιστορίες τους, πού είναι καί κατάλοιπα 
καί ζώσα κατάσταση ταυτόχρονα, μέ τις πι
νακοθήκες όταν λειτουργούν, τά τυχόν γενό- 
μενα μνημειακά έργα, τίς σύγχρονες έκθέ- 
σεις καί τά έργα πού βάζει κανείς στο σπίτι 
του.

Γιά τίς άρχαιότητες μπήκε τό νερό στ* 
αυλάκι. Υπάρχει σύστημα περισυλλογής καί 
προβολής. Βγαίνουν στο φώς έτσι κι αλλιώς.

Μέ τήν εκκλησιαστική τέχνη δέν είναι τό 
ίδιο. Επαναλαμβάνω πώς αυτή είναι καί κα
τάλοιπο καί ζώσα κατάσταση, γιατί υπηρε
τεί ζώσα πίστη. Τ ά  έργα εκκλησιαστικής τέ
χνης κατανεμήθηκαν άπ* τούς αιώνες στον 
χώρο, δέθηκαν μέ τον περιβάλοντα λαό, προ
ήλθαν απ’ αυτόν, ταυτίστηκαν μ’ αυτόν. Ά -  
ποτέλεσαν την ευκαιρία μόνιμης έπαφής μέ 
τήν τέχνη σέ μιά εκδήλωσή της όλοκληρωμένη 
υψηλού έπιπέδου. "Ετσι μέσα στις ιστορικές 
περιπέτειες ό λαός μας βοηθήθηκε σημαντικά 
νά κρατήσει τον πολιτισμό του. Χωρίς καί 
αυτά, ίσως νά είχε έκβαρβαρισθεί

"Ως ένα βαθμό τούτα ισχύουν καί σήμερα. 
Γ  ιά τίς επαρχίες είναι σχεδόν ή μόνη σο
βαρή δυνατότητα έπαφής μέ έργα τέχνης. 
Κι άν δέν συνειδητοποιούν πάντα τίς άξιες 
τους, όπωσδήποτε δουλεύουν αυτές οΐ άξίες 
στο υποσυνείδητο μέ μιά έπίδραση έστω έμ
μεση.

Οί μορφωμένοι κύκλοι καί ή πολιτεία άρ
γησα/ ν’ άντιληφθούν την άνάγκη διατήρησής 
τους. Μέ τήν απότομη προσκόληση στην 
Ευρώπη χάθηκε ή αυτοπεποίθηση όποια κι 
άν υπήρχε. Κάποτε άρχισε τό ένδιαφέρον. 
*Απ* τή μιά γιά  την σωτηρία τους, ά π’ την 
άλλη γιά τη διαρπαγή καί έμπορία τους. 
Σήμερα τό έμπόριο αυτό ανθεί. Κάνετε ένα 
γύρο στα παλαιοπωλεία. Υπάρχει μιά διαρ
κής μετακίνηση τών κινητών έργων χωρίς έ- 
πιστροφή. Γυμνώνεται ό τόπος έτσι. Ά λλ ιώ - 
νεται ή μορφή τής χώρας. Πρέπει νά στα
θμίσουμε σοβαρά τίς δικές μας ηθικές ευθύ
νες γύρω σ' αυτό. Τρόπος υπάρχει. Ή  κατά 
τόπους φύλαξη σέ συνδυασμό μέ τήν τοπική 
αυτοδιοίκηση Ή  πανελλήνια καταγραφή σέ 
τριπλά άρχεία. "Ένα γιά  την κοινότητα, τό
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άλλο γιά την ενορία, τό τρίτο γιά την κεν
τρική αρχειοθήκη τοΟ κράτους. “Έ τσ ι θα ξέ
ρουν δλοι τί υπάρχει και θα μπορεί νά φυ
λαχθεί. Γιατί ή εκκλησιαστική τέχνη υπήρξε 
εύρεία εκδήλωση, άξιοδιατήρητη στο σύνολό 
της. "Ενα διάσπαρτο μουσείο και ζών λει
τούργημα πού τό ξαναανακαλύπτεις σε κάθε 
σου βήμα.

Είπαμε γιά  τήν άρχαία και τήν έκκλησια- 
στική τέχνη.

Μία πινακοθήκη χτίζεται καί θά λειτουρ
γήσει. Υπάρχουν καί κάποιες επαρχιακές α
κόυσα. "Ολοι αισθάνονται πώς τό είδος λεί
πει καί χρειάζεται. Οί σύγχρονες έκθέσεις 
προσφέρουν ποικίλο υλικό. Ή  ποιότητά του 
δέν είναι πάντα καλή ούτε πάντα κακή. Στις 
ιδιωτικές αίθουσες οί έκθέσεις, σέ συνάρτηση 
μέ τή συμμετοχή κοινού παίρνουν τή μορφή 
οικογενειακών συγκεντρώσεων. Είναι μικρή ή 
συμμετοχή κοινού. Δέν συμβαίνει τό ίδιο μέ 
τις Πανελλήνιες έκθέσεις που όργανώνει ή Πο
λιτεία. Παίρνουν τή μορφή σημαντικού γεγο
νότος καί ή συμμετοχή κοινού είναι εύρεία. 
Καλά οργανωμένες τέτοιες εκδηλώσεις μέ 
διαλέξεις κ έλεί£ερες συζητήσεις μπορούν 
πολύ νά βοηθήσουν στήν ανάπτυξη διαλόγου. 
Γιά τή μνημειακή τέχνη θά πούμε δτι παραγγε
λίες ευρύτερης σημασίας είναι σπάνιες. Στήν 
ζωγραφική — έκτος τής εκκλησιαστικής—  σπα
νιότερες. Καί σ’ αυτό τον τομέα εΤναι πού ή τέ
χνη βρίσκει ένα βασικό στόχο της. Μπορούν τή 
μνημειακή τέχνη νά τή βλέπουν πολλοί ή δλοι. 
Γίνεται μέρος τής ζωής τους. Επικοινωνούν 
μαζί της, τούς ώφελεί. Οι διαγωνισμοί πού 
απαιτούνται γιά  τήν εκτέλεση τέτοιοων έρ
γων, δίνουν έχέγγεια ποιότητας. Βέβαια ή 
δυνατότητα επικοινωνίας μέ κινητούς πίνακες 
ποιότητας μπορεί νά καλύπτεται άττ τις πι
νακοθήκες. "Ετσι δμως τά έργα δέν εΐναι στοι
χείο τού περιβάλλοντος χώρου. ΕΤναι απα
ραίτητη μιά ειδική έπίσκεψη. Παραγγελίες 
λοιπόν γιά  μεγάλα κτίρια, καί μνημεία εΤναι 
αναγκαίες κι ασφαλώς άν τό εξετάσει κα
νείς λεπτομερειακά, πραγματοποιήσιμες.

Ή  δυνατότητα νά ζει ό καλλιτέχνης απ’ 
τή δουλειά του- Σχέση Πολιτείας — 
Κ αλλιτέχνη.

Είπαμε γιά  τήν σημασία τής Τέχνης στήν 
ανάπτυξη του Πολιτισμού. Θά δείχτηκε έτσι 
ή Ιδέα, έλπίζω, δτι τό νά υπάρχουν οί καλ
λιτέχνες εΤναι αυτονόητο, άλλά καί σκόπιμο 
γιά  ένα όργανωμένο σύνολο άνθρώπων γιά  έ
να λαό -  "Εθνος.

Ή  Πολιτεία σάν έξουσία προερχόμενη άπ* 
τό "Εθνος, εΤναι ό συντονιστής τής ζωής του 
και πρέπει νά συνειδητοποιεί τά προβλήματα 
πού γεννάει ή συνύπαρξη τών άτόμων πού 
τό αποτελούν καί νά προσπαθεί νά προωθεί 
λύσεις, πρέπει νά συνειδητοποιεί κι αυτή τή 
σκοπιμότητα τής άνάγκης άναπτύξεως τής 
Τέχνης, πρέπει νά συνειδητοποιεί καί τό πρό
βλημα του νά μπορούν νά υπάρχουν καί νά

άσκούν τό λειτούργημά τους οΐ φορείς -  καλ
λιτέχνες.

Απόδειξη τού δτι ή Πολιτεία συνειδητο
ποιεί τήν αναγκαιότητα τής Τέχνης, είναι ή 
ύπαρξη κλάδου τών υπηρεσιών τής Πολιτείας 
πού άσχολείται μ' αυτή (ή Διεύθυνση Κα
λών Τεχνών του υπουργείου Έθν. Παιδείας 
καί Θρησκ.), απόδειξη τού δτι συνειδητοποιεί 
τό δτι κάθε στιγμή γεννιέται πρόβλημα δυ
νατότητας του νά υπάρχουν οί καλλιτέχνες, 
είναι δτι βρίσκει πότε πότε κάποιους τρό
πους νά τούς ενισχύει, δείχνοντας έτσι τήν 
πρόθεσή της έστω.

Σέ τέτοιες ενέργειες δέν υπάρχει καμιά 
άντίφαση μέ τό σύστημα τής έλεύθερης ά
μιλλας τών άτόμων γιά  επίτευξη ώφελημά- 
των, δηλ. αμοιβής. ΕΤναι οί ενέργειες αύ- 
τές, πράξεις νόμιμης άμυνας ας τό πούμε 
έτσι. Γιατί τά άτομα συνασπίζονται σέ αν
τίθετες όμάδες συμφερόντων, οί ισχυρότερες 
άπ' αυτές ώφελούνται τή μερίδα του λέοντος 
οστό τήν αμοιβή, καταπατώντας κι άδικώντας 
τίς άλλες, μέ απόχτηση διαφόρων προνομίων 
πού προσπαθούν νά νά διατηρούν καί νά ε
πιβάλουν τή δική τους θέληση.

Ή  Πολιτεία, από άντικειμενικές αιτίες καί 
πιέσεις, ώθείται στο νά εξισορροπεί καί προ
στατεύει τά συμφέροντα τού συνόλου τών ά
τόμων, ακόμα κι όταν προέρχεται κυρίως 
άπ’ τίς προνομιούχες όμάδες. ’Οργανώνει, 
λοιπόν, σύστημα οατονομής δικαιοσύνης, προ
στασία τών δικαιωμάτων τού πολίτη, κρατι- 
κές μέριμνες, κοινωφελείς οργανισμούς, συν
δικαλιστικούς όργανισμούς, ασφαλιστικούς ορ
γανισμούς κ.λ.π. Σκοπό δέν έχουμε νά κρί
νουμε τό κοιτά πόσο στήν κάθε περίπτωση 
ή Πολιτεία κάνει αύτό άκριβώς πού πρέπει 
καί όπως πρέπει καί πώς θά μπορούσαν 
τά πράιγματα νά γίνουν κολύτερα, άν δέν 
είναι καλά. ‘Απλώς έπισημαίνουμε τό γε
γονός δτι ή Πολιτεία στή χώρα μας βρί 
σκει άναγκαίο νά λάβει κάποια μέτρα ορ
γάνωσης τής κοινωνικής ζωής, ώστε νά εΤ
ναι δυνατή οστό δλους ή απόχτηση αμοιβής.

Είπαμε δτι ή άμοιβή είναι άνταπόδοση 
στήν έργασία, είπαμε κι δτι αύτό σάν άξίω- 
μα δέν επαληθεύεται εύκολα στούς καλλιτέ
χνες. Βέβαιο είναι —  κι αύτό τό σημειώνου
με μέ έμφαση —  δτι γιά  τήν άμοιβή άπαιτεΐ- 
ται άγώνας καί πέρα άπ’ τή δημιουργική έρ
γασία. Ά λ λ ά  τό κύριο μέρος του παραμέ
νει αυτή ή ίδια, παίρνοντας στούς καλλιτέχνες 
τήν άγωνιστική μορφή τής καλλιτεχνικής ά
μιλλας. Αύτός ό άγώνας δέν βλάπτει βέβαια 
τον καλλιτέχνη ούτε τήν Τέχνη. Αντίθετα 
είναι σάν τή γυμναστική πού δυναμώνει τό 
σώμα.

Σέ πείσμα δμως τών όρθών σκέψεων, υ
πάρχουν έδώ όπως είπαμε, άντικειμενικές συν
θήκες κατανοιγκασμού. "Αν ό Καλλιτέχνης δέν 
έχει περιουσία, θά πρέπει νά κάνει κι άλλη 
δουλειά, νά χάσει δυνάμεις. Κι άν έπιμεί
νει στον άγώνα του χωρίς παραχωρήσεις, 
αυτομάτως άπαλλοτριώνει μέγα μέρος άπ’ 
τή δυνατότητα κάποιας απόλαυσης τής ζωής.



Κι άν ώς το τέλος μείνει μόνος -πεθαίνει ά
σπορος ή καί της -πείνας ακόμα, άν δεν έλεη- 
θεΤ δοτό κάποιες τυχόν καλές ψυχές.

Ό  Μπουζίάνης είναι ένα απ’ τα σπαρα
χτικά παραδείγματα. Μου είπαν δτι μετά 
τό 1950, άρρώστησε βαρειά άπό σκορβούτο 
και πώς γιά νά τον σώσουν, έκαναν έρανο 
οτό Καλλιτεχνικό Επιμελητήριο.

Ό τ α ν  κάποτε πέθανε στο Νοσοκομείο, τό 
σπίτι του δεν είχε νά πληρώσει τά νοση
λεία κ.λ.π. γιά  νά μή διώξουν δε τό πτώμα 
στο νεκροτομείο, φίλοι του φρόντισαν με τη 
βοήθεια του κ. Κουρνουτου νά πληρωθούν τά 
χρήμοττα αυτά καί νά γίνει ή κηδεία μέ δη
μόσια δαπάνη.

Τά  τελευταία του χρόνια, θαυμαστές του 
φιλότεχνοι αγόραζαν, γιά  νά τον βοηθήσουν, 
έργα του σέ χαμηλή, δπως λένε, τιμή, αυτοί 
δέ οι ίδιοι πρωτοστάτησαν άργότερα στην ί
δρυση του συλλόγου «οί φίλοι του Μπου- 
ζιάνη» γιά  την προβολή της άξίας του.

Ό  κούμένος ελεήθηκε ποικιλοτρόπως.

Θά πρέπει, λοιπόν, νά δεχτεί κανείς δτι ή 
Πολιτεία θά ώφειλε νά λάβει κάποια μέτρα, 
πού νά βοηθήσουν τούς Καλλιτέχνες νά βγουν 
α π ’ τό αδιέξοδο, μέ την βεβαιότητα δτι έτσι 
βοηθάει τη δημιουργία.

Τ ά  μέτρα αυτά θά πρέπει νά είναι: 1'
μακρόπνοα καί 2 ) επείγουσας ανάγκης.

1) Μέτρα μακρόπνοα.—  Μακρόπνοα μέ
τρα θά θεωρήσουμε τά μέτρα ακριβώς πού 
είναι αναγκαία γιά  την ανάπτυξη της Τέχνης 
γενικά. Τέτοια μέτρα άναφερόμενα μέ συντο
μία, γιατί θ’ ακουστούν ίσως καί σέ είδικώ- 
τερες εισηγήσεις, είναι: α ) Ή  δημιουργική 
μετάδοση γνώσεων στό σύνολο τού λαού διά 
της Παιδείας, 6) Ό  προγραμματισμός καί 
πραγματοποίηση μέ μέθοδο πού νά εξασφα
λίζει την επιτυχία μεγάλων εκθέσεων, στά βα
σικά έστω πληθυσμιακά κέντρα της χώρας, 
μέ σύγχρονη οργάνωση διαλέξεων καί συζη
τήσεων, κι αυτά μέ την συνεργασία τού κρά
τους καί της τοπικής αύτοδιοικήσεως, των 
καλλιτεχνών καί μελετητών τής Τέχνης. (Μία 
ά π’ τις συνέπειες τών τέτοιων μέτρων, είναι 
καί ή ανάπτυξη τής αγοραστικής λεγάμενης 
κίνησης γύρω άπ5 τά έργα Τέχνης), γ )  Τό  
πολύ σημαντικό θέμα τής μνημειακής Τέχνης. 
Δυνατότητες καί ευκαιρίες δέν λείπουν. Ή  
άνάπτυξη τού Τουρισμού δημιουργεί έγκατα
στάσεις καί κτίσματα. Κτίσμοπα σημαντικά 
γίνονται καί δημόσια καί μή. Μνημεία λεί
πουν τόσο πολλά. Στά  γενικά έξοδα τών κτι
ρίων περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ή δα- 
πάενη γιά  την αμοιβή τών ειδικών (Α ρ χ ιτε 
κτόνων, Μηχανικών) ανάλογη προς τον προϋ
πολογισμό δαπάνης τής κατασκευής. Κάποιος 
άνάλογος τρόπος θά μπορούσε νά καθορίζει 
βασική δαπάνη γιά  διακόσμηση.

2 ) Μέτρα έπείγουσας άνάγκης. Αυτά ά- 
φορούν στην άντιμετώπιση βασικών άναγκών 
τής ζωής καί λέγονται π ε ρ ί θ α λ ψ η  καί 
σ υ ν τ α ξ ι ο δ ό τ η σ η .

Δέν χρειάζεται νά έξηγήσει κανείς την ά- 
ναγκαιότητά τους, σήμερα πού ακόμα καί οΐ 
έμποροι ζήτησαν ένα αίσθημα ασφάλειας σ* 
αυτές.

Τό θέμα μοιάζει βέβαια νά μην είναι άπλό. 
Θά μπορούσαμε ίσως ν’ αναφέρουμε κάποιους 
πόρους μέ φανερή την ηθική δικαιολογία γιά  
την χορήγησή τους προς ένα πιθανό ταμείο 
άσφαλίσεως τών Καλλιτεχνών, άπό μέρους 
τής Πολιτείας, δπως π.χ. μέρος τών φόρων 
εισαγωγής γιά τά έμπορικά έργα ζωγραφι
κής καί ρεπροντουξιόν πού πλημμυρίζουν ύα- 
λοπωλεία καί άλλα καταστήματα φερμένα 
άπό κάποια έμπορικά κέντρα τού εξωτερι
κού. (Θά μπορούσε άραγε κανείς νά ισχυ
ριστεί πώς τέτοια έργα κάποιο ρόλο έρχον
ται νά παίξουν στην ανάπτυξη τού πολιτι
σμού μας;) "Ομως πρέπει νά γίνει αντικεί
μενο μιας ειδικής έρευνας τό νά ένταπισθούν 
οί τρόποι καί οί δυνατότητες γιά  την πραγμα
τοποίηση τής άσφαλίσεως τών Καλλιτεχνών. 
Εμείς, εδώ, αιτιολογούμε καί προβάλλουμε 
αυτή την ανάγκη τής άσφαλίσεως.

Δέν περιμένουμε νά μάς κάνουν βέβαια, 
τή ζωή παράδεισο, αυτό τό ξεκαθαρίζουμε. 
Τό  νά μάς βοηθήσουν οπόν άγώνα μας γιά  
την Τέχνη είναι, πού καί δίκαιο είναι καί τό 
περιμένουμε.

Ξεκαθαρίζουμε καί τό ακόλουθο: Είπαμε
πιο πάνω πώς υπάρχει καί τό φαινόμενο τού 
παρασιτισμού. Μπορεί νά υπάρξουν «Κ α λλι
τέχνες^ πού μέ πρόφαση την τέτοια ιδιότητα 
νά θέλουν νά ώφελούνται οπό ευεργετήματα, 
χωρίς νά κάνουν τίποτε. Θά πρέπει βέβαια 
νά προστατευθούν οί θεσμοί οπό τέτοια κα
τάχρηση. Τ  ό " Ε ρ γ ο  υποδεικνύει τον Καλ
λιτέχνη κι δχι ό κατ’ όποιονδήπστε άλλο τρό
πο προβαλλόμενος ανεπαρκής ισχυρισμός.

Μία διαπίστωση — ένα αίτημα

Τά  όσα είπαμε έλπίζω δτι πρόβολον κα
θαρά δύο βασικά θέμοπα. Τό ένα είναι διαπί
στωση, τό άλλο δαικήρυξη ένός αιτήματος.

Ή  διαπίσπωση είναι: Μέ τις ύπάρχουσες 
συνθήκες, χάνουμε δυνάμεις. Τό  όποιο ταλέν
το μας εμποδίζεται άπ’ τό νά δώσει τά όσα 
θά μπορούσε ίσως νά δώσει. Δέν μάς χρησι
μοποιούν δσο θά έπρεπε. Ζούμε στην άβε- 
βαιότητα γιά τό τί θά μάς συμβεί άν άρρω- 
στήσουμε, γιά  τό τί ώς τό τέλος θ’ απογί
νουμε.

Τό  αίτημα βγαίνει άπ* τη διαπίσπωση καί 
είναι: Νά βρει ή Πολιτεία πού άναγνωρίζει 
τή σκοπιμότητα τού νά υπάρχουμε, νά βρεί 
τον τρόπο ώστε κ* εμείς σάν δλους τούς  ̂ ερ
γαζόμενους νά εχουμε μία βασική κατοχύρω
ση, δηλ. περίθαλψη καί συνταξιοδότηση.

(Ερώ τηση άν είναι δλοι σύμφωνοι 
γιά τήν διακήρυξη τού α(τήματος)



Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Η  

Κ Α Α Α Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α  Τ Ο Υ  Κ Ο Ι Ν Ο Υ

Εισήγηση του Γιάννη Χαΐνη

Ή  σύλληψη και εφαρμογή μιας πολιτικής 
που θ’ αποβλέπει στην ανύψωση τής πολιτι
στικής στάθμης στη χώρα μας, προϋποθέτει 
τή γνώμη και άποτίμηση δλων των δεδομέ
νων που συνθέτουν τό πολιτιστικό μας πρό
βλημα.

'Ορισμένα άπό τά πιο γνωστά, βασικά, 
δεδομένα είναι σε γενικές γραμμές τά ακό
λουθα :

—  Μικρό μέρος του πληθυσμού περνάει 
άπό τό σχολείο, —  ιδιαίτερα τό γυμνάσιο 
και λύκειο —  για  να δεχτεί τη σχολική παι
δεία.

—  Τό  μέγιστο μέρος τού πληθυσμού είναι 
απαίδευτο.

Ώ ς  προς τό κομμάτι τής νεολαίας που 
φοιτά στο σχολείο :

—  Ή  ποιότητα τής παρεχόμενης παιδείας 
είναι ακόμα κακή (αναχρονιστικό, έλλειπές 
περιεχόμενο, άναχρσνιστικό σύστημα διδα
σκαλίας, ανεπάρκεια αριθμητική και ποιο
τική τού διδακτικού προσωπικού, ανυπαρξία 
αιθουσών, μέσων κ.λ.π .).

—  ’Απουσιάζει άπό τό εκπαιδευτικό πρό
γραμμα ή έπιδίωξη και άπό τή σχολική πρα
κτική ή δυνατότητα νά τονώσει και νά Ικα
νοποιήσει τό ενδιαφέρον τού μαθητή για  τίς 
άξιες τού πνευματικού πολιτισμού.

Ώ ς  προς τίς εύρύτερες λαϊκές μάζες που 
δεν φοίτησαν ατό σχολείο :

—  Δέν γίνεται καμμιά συστηματική 
προσπάθεια είτε άπό μέρους τού Κράτους 
είτε μέ τήν πρωτοβουλία άλλων Ικανών φο
ρέων (έργατικών ή άγροτικών οργανώσεων 
π. χ .) για  τήν καλλιέργειά τους.

"Αν δεχτούμε δτι ή πολιτιστική πραγμα
τικότητα μιας χώρας δέν χαρακτηρίζεται μο
νάχα άπό τήν ποιότητα τών πνευματικών ά- 
γαθών που δημιουργεί μια περιορισμένη ά- 
ριθαητικά πρωτοπορείακή όμάδα άλλα ταυ
τόχρονα καί άπό τήν έκταση στήν οποία συν- 
τελεϊται ή διάδοση τών άγαβών αυτών, τότε

προκύπτει πώς ή βασική έπιδίωξη κάθε πολι
τιστικής πολιτικής όφείλει νά είναι, άττό τό 
ένα μέρος, ή έξοτσφάλιση τών δρων γιά τήν 
απρόσκοπτη δημιουργία άξιών πολιτισμού, 
και άπό τό άλλο, ή έξασφάλιση τών όρων 
γιά  τή μέγιστη δυνατή διάδοσή τους στο 
κοινωνικό σύνολο.

"Ετσι, πρακτικά, ή πολιτική αυτή θά εκ
δηλωθεί μέ μέτρα που θ’ αποβλέπουν :

σ ) Στή βελτίωση τής παρεχόμενης σχο
λικής καί μετασχολικής παιδείας καί στήν 
ολοκλήρωσή της μέ τήν ένταξη ειδικών παι
δευτικών στόχων γιά  τήν άνάπτυξη τών πνευ
ματικών καί καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων του 
μαθητή (ειδικά πολιτιστικά μαθήματα).

β) Στή δημιουργία δρων πού νά δίνουν 
σ ’ δλο πιο πολλούς νέους τήν δυνατότητα ν* 
αποκτήσουν μεσαία καί ανώτερη μόρφωση.

γ )  Στήν παροχή τών υλικών δυνατοτήτων 
γιά τήν άνάπτυξη τής πνευματικής καί καλ
λιτεχνικής δημιουργίας. Πρέπει νά ληφθεΐ 
σειρά μέτρων γιά τήν ένίσχυση τών άνθρώπων 
τού πνεύματος καί τής τέχνης.

δ) Στήν εξυπηρέτηση τών μορφωτικών ά- 
νοτγκών τών μαζών έκείνων οί οποίες παρά 
τήν σχετική διεύρυνση τής συμμετοχής στή 
σχολική φοίτηση πού θά προκόψει άπό τήν 
εφαρμογή μιας θετικής σχολικής μεταρρύθ
μισης θά έξοτκολουθούν νά μή προσέρχονται 
στο σχολείο, ή νά μήν όλοκληρώνουν τή σχο
λική τους φοίτηση, έξ αιτίας τής δυσιιενούς 
οίκσ/ομικής κατάστασης, τής υπέρμετρης έρ- 
γασισκής απασχόλησης καί άνυπαρξίας έλευ- 
θερου χρόνου κ.λ.π. Ή  προσπάθεια γιά τήν 
μερική έστω ικανοποίηση τών παράλληλων 
αναγκών των μαζών αυτών επιβάλλει  ̂ την 
διαμόρφωση τών κατάλληλων θεσμών πού θ<Χ 
λειτουργήσουν άνεξάρτητα άπό τό σχολικά
πλαίσιο. ' J μ \

Είναι φανερό δτι μιά σωστή πολιτιστι*Π 
πολιτική πρέπει ν’ άποκρίνεται στο συνο̂  
τών άναγκών. Πρέπει δηλ. ν* άποτελει



θέση και ιεράρχηση παιδευτικών δραστηριο
τήτων σέ δλους τους τομείς απ' τούς όποιους 
μπορεί νά προκόψει μεταβολή του πολιτιστι
κού επιπέδου (από την προσπάθεια για  την 
καταπολέμηση του αναλφαβητισμού μέχρι 
την προσπάθεια για  την άποκατάσταση έπα- 
φής με τις υψηλές αξίες τής τέχνης). Μια 
τέτοια πολιτική για νά είναι αποτελεσματική 
δεν μπορεί να έχει άφηρημένο και σχημα
τικό χαρακτήρα αλλά πρέπει νά λαβαίνει 
ύπ’ όψη της όλες τής ιδιομορφίες πού παρου
σιάζουν οί διάφορες πληθυσμιαχές κατηγο
ρίες. Οϊ ιδιομορφίες αυτές προσδιορίζοντα 
βασικά από την κοινωνική διαστρωμάτωση 
αλλά και οστό τούς δευτερογενείς παράγον
τες πού σχετίζονται μέ αυτήν. Λ . χ. : Κατα
νομή του πληθυσμού στο γεωγραφικό χώρο, 
διαφορά ανάμεσα πόλη -  χωριό. Ιδιαίτερα 
πολιτιστικά χαρακτηριστικά κατά περιοχές 
άν άλογα μέ την τοπική παράδοση, οίκονομ ία 
κ.λ.π. Διαφορά κοττά ήλικίες κ.ο.κ.

Προτοςαμε αυτές τις γενικές σκέψεις επει
δή πιστεύουμε πώς γιά ν’ άποδόσει μιά 
προσπάθεια πού θά καταβληθεί σ’ έναν ορι
σμένο τομέα, πρέπει αυτή ταυτόχρονα ν' α
ποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συνθετικής πο
λιτικής πού θ' αντιμετωπίζει τό πολιτιστικό 
πρόβλημα στο σύνολό του. Σκοπός μας όμως 
εδώ είναι νά περιοριστούμε σ’ ένα μόνο το
μέα τής πολιτιστικής δραστηριότητας, στον 
τομέα τής αισθητικής καλλιέργειας τού ευρύ
τερου κοινού καί ειδικότερα νά διατυπώσουμε 
προτάσεις γιά  μιά μορφωτική πολιτική στήν 
περιοχή τών πλαστικών τεχνών.

Κατατάξαμε τούς παράγοντες τής αισθη
τικής καλλιέργειας σέ τρεις ενότητες.

Ή  πρώτη ενότητα αφορά τή συνειδητή 
παιδευτική δραστηριότητα δηλ. τήν αισθη
τική αγωγή α ) στό σχολικό εκπαιδευτικό σύ
στημα, β) σ' ένα σύστημα εξωσχολικής αγω
γής τών μαζών γ )  σέ μιά τρίτη υποδιαίρεση 
πού περιλαμβάνει μέτρα τά οποία μπορούν 
ν’ άξιοποιηθούν τόσο άπό τό σχολικό δσο 
καί άπό τό έξωσχολικό σύστημα.

Ή  δεύτερη ενότητα άναφέρεται στήν δια- 
μορφωτική έπενέργεια τού περιβάλλοντος χώ
ρου.

Τέλος ή τρίτη ενότητα αφορά τήν καλλι
τεχνική δημιουργία.

I. Α ΙΣ Θ Η Τ ΙΚ Η  Α ΓΩ ΓΗ

Ή  αισθητική άγωγή συντελεί στήν όλο- 
χλήσωση τού ατόμου. Καλλιεργεί τήν ευαι
σθησία καί τήν πνευματικότητά του καί τού 
κάνει προσιτές τις ύψηότερες πραγματοποιή
σ ε ι  τής καλλιτεχνικής δημιουργίας προετοι
μάζοντας συστηματικά τό άτομο γιά νά επι
κοινωνεί μέ τήν τέχνη. Κι* αυτό είναι, ίσως, 
τό ούσιαστικώτερο άπό τά άποτελέσματά 
της.

"Όμως ή αισθητική άγωγή καί σάν σχολι
κή παιδευτική δραστηοιότητα ασκεί μιά 
σπουδαιότατη λειτουργία. "Οπο^ς είναι γνω
στό, τά τελευταία χρόνια μονωμένοι είδικοί 
καθώς καί διεθνή συλλογικά όργανα ( U N E 

S C O  κ.ά.) μελέτησαν τήν Ιδέα νά άνσπρο- 
‘σαρμοσθεί ή έκπαίδευση στή βάση μιάς πλη- 
ρέστερης άξιοποίησης τών δυνατοτήτων πού 
προσφέρει ή αισθητική άγωγή.

Στήν Ελλάδα δυστυχώς δέν υπάρχει κα
νένα υπολογίσιμο έργο στήν περιοχή τής αι
σθητικής άγωγής. Ή  έκπαίδευση αγνοεί τό 
πρόβλημα. Τό ίσχύον σχολικό πρόγραμμα 
δέν τήν περιλαβαίνει στις έπιδιώξεις του ούτε 
υπάρχει τό απαραίτητο διδοο<τικό προσωπι
κό. Οί λιγοστές έξαιρέσεις τών φωτισμένων 
δασκάλων δέν αλλάζουν τήν κατάσταση.

Ή  αδιαφορία γιά τήν αισθητική καλλιέρ
γεια τής νεότητας έμφανίζεται σέ δλες τις 
βαθμίδες τής εκπαίδευσης, άπό τήν κατώ- 
τατη μέχρι τήν άνώτατη. Είναι αξιοσημείωτο 
ότι μόνο στήν Ανώτατη Σχολή Καλών Τε
χνών, στις Σχολές ’Αρχιτεκτόνων καί σέ μι
κρό αριθμό ιδιωτικών Σχολών διδάσκεται ή 
Ισ το ρία  τής Τέχνης. "Εδρες αισθητικής καί 
φυσικά καί τών άλλων επιστημών πού έχουν 
σαν αντικείμενό τους τήν τέχνη, είναι ανύ
παρκτες.

"Αν αύτή είναι ή κατάσταση στήν έκπαί
δευση είναι βέβαια περιττό νά άναζητήσει 
κανείς ίχνη κρατικού ένδιαφέροντος στον έξω
σχολικό τομέα. Καί μάλιστα στον τομέα τής 
άγωγής τών λαϊκών μαζών.

Γιά  μιάν πρώτη αντιμετώπιση τών Αναγ
κών τόσο στο σχολείο δσο καί έξω άπ’ αυτό 
προτείνουμε τά παρακάτω μέτρα.

Α '  Σ Χ Ο Λ ΙΚ Η  Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η  

α ) Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Ο , Γ Υ Μ Ν Α Σ ΙΟ , Λ Υ Κ Ε ΙΟ

(Τ ά  θέματα πού πρέπει ν’ άντιμετωπι- 
σθούν έδώ αφορούν τον προγραμματισμό, 
τήν μέθοδο καί τά μέσα διδασκαλίας, τό δι
δακτικό προσωπικό).

Χάραξη γενικών κατευθύνσεων : α) Στίς
κατώτερες τάξεις : ’Ανεμπόδιστη άσκηση
τής δημιουργικής καλλιτεχνικής πρωτοβου
λίας τού παιδιού. Παιχνίδια καλαισθησίας, 
β) Στις άνώτερες τάξεις : Ιεραρχημένος έμ* 
πλουτισμός τών καλλιτεχνικών παραστάσεων 
τού μαθητή άν άλογα μέ τήν δεκτικότητα τής 
ήλικίας του, σέ συσχέτιση μέ τις γνώσεις 
πού αποκτά καί άπό τά άλλα του μαθήμοττα. 
Ιστορική θεμελίωση τών γνώσεων του. Κα
λαισθητικές ασκήσεις. Αισθητικές αναλύσεις.

’Απαραίτητη ή αναπροσαρμογή τού πε
ριεχομένου καί τού τρόπου διδασκοώίας ορι
σμένων άπό τά ύφιστάμενσ θεωρητικά καί 
πρακτικά μαθήματα, που προσφέρονται γιά 
μιά συνεργασία στήν παροχή τής αισθητικής 
άγωγής, έτσι που ν’ άξιοποιεΐται πραγμα
τικά αυτή τους ή δυνατότητα (ιχνογραφία, 
τεχνικά, μουσική, άρχαία καί νέα έλληνικά 
κ.λ.π .).

Θέσπιση νέων μαθημάτων για  τίς άνώτε
ρες τάξεις (λύκειο).

Σκοπός ή σύνθεση τών γνώσεων πού απο
κτήθηκαν καί ένας πρώτος στοιχειοδδης θεω
ρητικός έξοπλισμός τού παιδιού. Π. χ. νέο 
μάθημα : «Στοιχεία άπό τήν Ισ το ρία  τού



Πνευματικού πολιτισμού και της Τέχνης» πού 
θά παρέχει και στοιχεία μορφολογίας και · 
αισθητικής.

—  Για τή διδασκαλία των σχετικών μαθη
μάτων πρέπει νά χρησιμοποιούνται τα σύγ
χρονα όπτικά καί άκουστικά μέσα.

—  Τ ά  θεάματα καί ακροάματα νά συνο
δεύονται άπό κατατοπιστικές αναλύσεις.

—  Τό σχολικό πρόγραμμα πρέπει να προ
βλέπει έναν άριθμό επισκέψεων στα μουσεία, 
άρχαιολογικούς χώρους, θέατρα. Επίσης 
ειδικές κινηματογραφικές προβολές, ακροά
σεις συναυλιών κ.λ.π.

—  Θά πρέπει νά καθιερωθούν τακτικές 
άπογευμοττινές έκδηλώσεις μέσα στό σχολικό 
ή καί σέ εξωσχολικό χώρο άπό τούς μαθη
τές σέ συνεργασία μεταξύ τους καί υπό την 
έποπτεία τού ειδικού διδακτικού προσωπι
κού.

—  Είναι απαραίτητη ή δημιουργία τού 
είδικού χώρου στά σχολεία γιά τίς εκθέσεις, 
προβολές, παραστάσεις, συναυλίες, διαλέ
ξεις κ.λ.π.

—  Δημιουργία κατά περιφέοειες σχολικών 
βιβλιοθηκών, ταινιοθηκών, δισκοθηκών.

—  Τ ά  παραπάνω μέτρα προϋποθέτουν τό 
ειδικό διδακτικό προσωπικό πού θά πρέπει 
σύντομα νά έκπαιδευθεΐ.

β) Ε ΙΔ ΙΚ Α  Λ Υ Κ Ε ΙΑ  
Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Η Σ  Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ

Προτείνουμε την ίδρυση μικρού άριθμού πρό
τυπων λυκείων νέου κύκλου σπουδών. Των 
Λυκείων Καλλιτεχνικής Μόρφωσης. Σ* αυτά 
θά προσέρχονται όσοι μαθητές ένδιαφέρονται 
είτε γιά την καλλιτεχνική δημιουργία είτε 
γιά  τίς επιστήμες πού έχουν σάν άντικεί- 
μενο τήν τέχνη καί τον πνευματικό πολιτι
σμό.

Τ ά  λύκεια αυτά θά πρέπει νά παρέχουν 
τον κατάλληλο θεωρητικό εξοπλισμό κατά 
ειδικότητες καλλιτεχνικής δραστηριότητας.

Τό  πρόγραμμά τους πρέπει νά εκπονηθεί 
άπό ειδική έπιτροπή πού θά μελετήσει τά 
προγράμματα πού εφαρμόζονται στο έξωτε- 
ρικό, στά άνάλογα αχολεία.

γ )  Α Ν Ω Τ Α Τ Η  Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η

Ή  κορύφωση τών θεωρητικών σπουδών μέ 
άντικείμενο την τέχνη καί τον πνευματικό πο
λιτισμό πρέπει νά συντελεσθεί στο επίπεδο 
μιας ή περισσότερων ανώτατων σχολών. Αυ
τές μπορούν νά λειτουργήσουν είτε στά πλαί
σια τών υφισταμένων ανώτατων εκπαιδευτι
κών ιδρυμάτων είτε νά ένταχθούν στο είδικό 
Ινστιτούτο πού ή ίδρυσή του προτείνεται πα
ρακάτω.

Β ' Ε Ξ Ω Σ Χ Ο Λ ΙΚ Η  Δ Ρ Α Σ Η  —  
Α ΓΩ ΓΗ  ΤΩ Ν  ΜΑΖΩΝ

α ) Ο Ρ Γ Α Ν ΙΣ Μ Ο Σ  
Ε Ξ Ω Σ Χ Ο Λ ΙΚ Η Σ  Α Γ Ω Γ Η Σ

"Ένα σύστημα έξωσχολικής άγωγής των 
μαζών προϋποθέτει άπό όργανωτικής πλευ

ράς έναν ισχυρό αυτόνομο όργανισμό. Ό  
όργανισμός αυτός πρέπει νά διαθέτει άπο 
τήν μιά μεριά τήν άμέριστη υλική καί ηθική 
συμπαράσταση τού Κ ρέστους καί άπ’ τήν 
άλλη πρέπει νά έκφράζει τίς επιδιώξεις τών 
τάξεων καί των όμάδων που θά μετάσχουν 
στο σύστημα τής άγωγής. Ό  όργανισμός 
αυτός πρέπει νά διειΛύνεται άπό ένα κεν
τρικό όργανο αρμόδιο γιά  νά εγκρίνει καί 
νά έκτελεί τό μορφωτικό πρόγραμμα πού ή 
σύνταξή του θ’ ανατεθεί σέ έπιτροπή άπό 
ειδικούς. Στο όργανο αύτό είναι απαραί
τητο νά συμμετέχουν οί αιρετοί εκπρόσωποι 
τών εργατικών, αγροτικών, φοιτητικών, πολι
τιστικών, καλλιτεχνικών καί εκπαιδευτικών 
οργανώσεων καθώς καί οί αρμόδιοι εκπρό
σωποι τού Υπουργείου Παιδείας. Ή  λειτουρ
γία  του όργανισμου τότε μόνο θά άποβεί 
επιτυχής, όταν στηρίζεται καί αποβλέπει σέ 
δημοκρατικές άρχές καί στόχους, κατοχυρω
μένους καταστατικά.

'Ανάμεσα ατούς ειδικούς μορφωτικούς στό
χους τού παραπάνω οργανισμού θά εΐναι 
καί ή προσπάθεια αισθητικής καλλιέργειας 
τών μαζών καί ή διάδοση τής τέχνης καί τού 
πνευματικού πολιτισμού γενικά.

β) Χ Ω Ρ Ο Ι Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν  —
Ο ΙΚ Ο Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Μ Ο Υ

01 μορφωτικές έκδηλώσεις εΐναι αναγκαίο 
νά γίνονται κοντά ή μέσα ατούς χώρους έρ- 
γασίας (εργοστάσια, μεγάλες έπιχειρήσεις 
κ .λ.π .) καί στίς περιοχές κατοικίας (συνοι
κίες, κοινότητες). Οί εργατικές οργανώσεις 
οί τοπικοί σύλλογοι, οί κοινοτικές άρχές, μπο
ρούν νά βοηθήσουν άποφασιστικά στή συγ
κρότηση τών ομάδων πού έπιθυμούν νά δε
χτούν την μορφωτική προσφορά.

Παράλληλα, χρειάζεται νά έξετασθεΐ κατά 
περιοχή ή σκοπιμότητα καί δυνατότητα ίδρυ
σης μόνιμων κέντρων πολιτιστικής δραστη
ριότητας (Οίκοι Πολιτισμού).

γ )  Π Λ Α Σ Τ ΙΚ Ε Σ  Τ Ε Χ Ν Ε Σ  —  
Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α  Τ Η Σ  Α Γ Ω Γ Η Σ

Οί ειδικές μορφωτικές έκδηλώσεις (διαλέ
ξεις, προβολές, συζητήσεις κ.λ.π.) θά συνο
δεύουν καί θα στηρίζουν τίς κυρίως καλλιτε
χνικές εκδηλώσεις (έκθέσεις) μέ τήν παροχή 
στοιχειωδών, στήν αρχή, πληροφοριών άπό 
τίς περιοχές τής ιστορίας, τής αισθητικής, 
τής φυσικής -  φυσιολογίας, τής σημαντικής 
κ.ο.κ. Τό  πληροφοριακό αυτό υλικό πρέπει 
νό προσφέρεται μέ τήν ιεράρχηση καί τή μέ
θοδο πού προσδιορίζει ή άψομοιωτική ικανό* 
τητα τού κοινού.

Τό  περιεχόμενο τών έκθέσεων πρέπει νά 
εΐναι τόσο εύρύ ώστε νά περιλαβαίνει έκτος 
άπό τίς καλές, καί τίς εφαρμοσμένες τέχνες. 
Αύτό θά συντελέσει στήν άναγνώριση τής 
χρησιμότητας τών αισθητικών πραγματο
ποιήσεων τού άνθρώπου, θά έδραιώσει τήν 
πίστη στήν άναγκαιότητά τους καί θά 6ιει>- 
κολύνει τήν όργανική τους ένταξη στήν άτο-



μική και την κοινωνική ζωή μέ συνέπεια τον 
σύσιαστικώτερο, αισθητικά, έπηρεασμό του 
περιβάλλοντος πού μέσα του ζει ό άνθρωπος.

δ) Σ Τ Ε Λ Ε Χ Η

Κάθε προσπάθεια αισθητικής άγωγής των 
μαζών και διάδοσης τής τέχνης άπαιτεϊ στε
λέχη μέ υψηλή καλιέργεια και πείρα. Σέ 
άλλες χώρες υπάρχει ό θεσμός του «έμψυχω- 
τή» (Animateur) που είναι ουσιαστικά ό 
παραγωγός αυτών τών έκδηλώσεων. "Όσο 
όμως δέν υπάρχει ή βεβαιότητα μιας ενιαίας 
ειδικής κατάρτισης τών στελεχών αυτών δέν 
υπάρχει και ή εγγύηση γιά την ποιότητα και 
καταλληλότητα τών εκδηλώσεων που πρ<χγ- 
ματοποιοΰν.

ε) Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο

Κατά τη γνώμη μας χρειάζεται νά ιδρυθεί 
Ινστιτούτο Μελέτης τών προβλημάτων πού 
σχετίζονται μέ την προαγωγή καί διάδοση 
τού Πνευματικού Πολιτισμού καί τής Τέχνης.

Τό  Ινστιτούτο αυτό νά έχει ένα τμήμα 
"Ερευνας καί Προγραμματισμού καί ένα τμή
μα Σπουδών στο όποΤο θά μορφώνονται τά 
στελέχη έκλαϊκευσης, οί παραγωγοί τών εκ
δηλώσεων. Καί έφ' όσον ένταχθεί στό Ιν σ τ ι
τούτο αυτό καί ή Ανώτατη Σχολή Πνευμα
τικού Πολιτισμού καί Τέχνης, πού τήν Ιδρυσή 
της προτείναμε σέ προηγούμενο σημείο, στό 
Ινστιτούτο θά μορφώνεται καί τό ειδικό διδα
κτικό προσωπικό τών σχολείων.

σ τ )  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Α Δ Ε Ι Ε Σ

Τονωτικό στοιχείο ιδιαίτερης βαρύτητας 
γιά  τή συμμετοχή τών εργαζομένων στην πο
λιτιστική προσπάθεια είναι ή θέσπιση τών ε
τήσιων όλιγοήμερων «πολιτιστικών» αδειών μέ 
πλήρεις αποδοχές.

Οι άδειες αυτές θά χορηγούνται υποχρεω
τικά άπό τίς επιχειρήσεις στους έργαζόμε- 
νους που τίς επιθυμούν γιά  νά τίς αφιερώ
σουν στήν παρακολούθηση μορφωτικών φρον
τιστηρίων, καλλιτεχνικών έκδηλώσεων κλπ.

Γ \  Μ Ε Τ Ρ Α  Κ Ο ΙΝ Α
Γ ΙΑ  Τ Α  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α  Α Γ Ω Γ Η Σ  Α '  Κ ΑΙ Β ' 

α ) Μ Ο Υ Σ Ε ΙΑ

"Ένας βασικός θεσμός που μπορεί ν’ άξιο- 
ποιηθεΐ άπό τή σχολική καί εξωσχολική εκ
παίδευση εΤναι τό Μουσείο.

Γιά νά παίξει τον εκπαιδευτικό του ρόλο 
τό Μουσείο πρέπει ν’ αναδιοργανωθεί στήν 
κατάλληλη βάση. Πλούσιο έργο μελέτης γιά 
μιά μεταρρύθμιση στήν οργάνωση καί λει
τουργία τού Μουσείου, ώστε αυτό νά εξυπη
ρετεί πληρέστερα έκπαιδευτικους σκοπούς έ
χει κάνει ή U N E S C O .

Τ ά  συμπεράσματά της είναι χρήσιμο νά 
ληφθούν ύπ* δψη γιά την άναδιοργάνωση καί 
τών ελληνικών μουσείων που καθώς άποτε-

λούν ένα πλέγμα πού καλύπτει μεγάλη έκτα
ση τού έλληνικού χώρου, μπορούν καί πρέπει 
νά χρησιμοποιηθούν σάν κέντρα άσκησης μιας 
συστημοττικής πολιτιστικής δραστηριότητας.

’Ανάμεσα στά προτεινόμενα (σύμφωνα μέ 
τίς μελέτες τής U N E S C O ):

—  Συνεργασία εκπαιδευτικών καί μουσειο- 
λόγων στήν οργάνωση τής έκπαιδευτικής ά- 
ποστολής τού μουσείου. Μορφωτικό τμήμα 
σέ κάθε μουσείο.

—  Κατάταξη καί παρουσίαση τών εκθεμά
των κατά μία λογική σειρά χρονολογική, κα
τά είδη κλπ.

—  Καλαίσθητοι κατάλογοι μέ σύντομα κα
τατοπιστικά σχόλια.

—  Επεξηγηματικοί πίνακες σέ κάθε αί
θουσα.

—  Βοηθητικές αίθουσες μέ τό κατάλληλο 
ύλικό γιά μιάν εισαγωγική έκθεση (χάρτες, 
φωτογραφίες, χρωμοτυπίες, ταινίες, μακέττες 
κλπ.).

—  Κατά καιρούς έκθέσεις μέ ειδικά θέ
ματα.

— ι Περιοδεύουσες εκθέσεις μέ πρωτότυττα 
έργα ή πιστά άντίγραφα (αύτοκινητομου- 
σεΐα).

—  Εκθέσεις φωτογραφιών, αντιγράφων 
κλπ. μέσα στά σχολεία.

—  ’Ανταλλαγή έκ θεμάτων μέ μουσεία εξω
τερικού.

—  Συγκρότηση τών επισκεπτών σέ οργα
νωμένες ομάδες, έτσι που νά μήν υπάρχουν 
εσωτερικά μεγάλες διαφορές μορφωτικού επι
πέδου.

—  ’Ατελής είσοδος τών οργανωμένων ομά
δων στά μουσεία. Κατάργηση τού εισιτηρίου 
γιά  τους μαθητές, σπουδαστές καί τίς χα
μηλού εισοδήματος κατηγορίες τών έργαζο- 
μένων.

—  ’Οργάνωση συλλόγων «Ο ί φίλοι του 
Μουσείου» γιά  προτγματοποίηση διαλέξεων, 
προβολών, μαθημάτων κλπ.

β) Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Τό  υπουργείο Παιδείας καί ό όργανισμός 
Εξωσχολικής ’Αγωγής πρέπει νά καταρτίσουν 
προγ ράμμα είδικών εκλαϊκευτικών έκ δόσεων 
πάνω σέ θέματα τέχνης καί πνευματικού πο
λιτισμού.

γ )  Ρ Α Δ ΙΟ Φ Ω Ν Ο  -  Τ Η Λ Ε Ο Ρ Α Σ Η

Προτείνουμε τήν καθιέρωση είδικών τακτι
κών μορφωτικών προγραμμάτων στό ραδιό
φωνο καί τήν αναμενόμενη τηλεόραση.

δ) Τ Α Ι Ν Ι Ε Σ

Μπορεί νά πραγματοποιηθεί ή παρα
γωγή ταινιών μικρού μήκους μέ θέμοτα τέ-
χνης.

Οί ταινίες πρέπει ν’ αποκρίνονται στις α
νάγκες καί στή δεκτικότητα τού έλληνικού 
κοινού.

Ό  προγραμματισμός καί ό έλεγχός τους



νά άναληφθεΐ άπό ύττεύθυνη πνευματική άρχή. 
Οί ταινίες αυτές καθώς καί έκεΐνες πού θά 
ληψθεΐ μέριμνα νά είσαχθούν άττό τό εξωτε
ρικό, νά προβάλλονται στά σχολεία αλλά καί 
στις αίθουσες των κινηματογράφων. Κάθε εκ
παιδευτική ενότητα θά εξυπηρετείται ενδεχό
μενα άπό σειρά ταινιών, άλλά ταυτόχρονα 
κάθε ταινία πρέπει νά διοπτηρεϊ καί την αυ
τοτέλειά της.

ε) Α Ν ΤΙΓ Ρ Α Φ Α  Κ Α Α Λ ΙΤΕ Χ Ν 1 Κ Ω Ν  ΕΡ ΓΩ Ν

Μέσο γιά τη διάδοση της τέχνης την ανά
πτυξη τής καλαισθησίας καί την κόσμηση των 
έσωτερικών χώρων είναι τά πιστά αντίγραφα 
αξιόλογων καλλιτεχνικών έργων.

"Οσα άντίγραφα χαρακτηρίζονται κατάλ
ληλα άπό άρμόδιο όργανο νά είσάγωνται ά - 
τελώς καί νά διατίθενται σε χαμηλές τιμές.

2. Τό περιβάλλον

Έκτος άπό τη συστηματική παιδευτική 
προσπάθεια, μέσα ή έξω άττό τό σχολείο, 
αποφασιστικής σημασίας παράγοντας γιά  τήν 
αισθητική καλλιέργεια του λαού είναι καί τό 
ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζεί καί 
κινείται ό κάθε άνθρωπος.

Τό  καλαίσθητο ή τό συνηθέστερα, ακαλαί
σθητο περιβάλλον, διαποτίζει τόν άνθρωπο 
καί διαμορφώνει τις οπτικές του συνήθειες 
καί τις αισθητικές του αντιλήψεις.

Πλήθος φοβερών μνημείων κατοικούν αδια
τάραχτα στον έλληνικό χώρο εδώ καί χρόνια. 
Καινούρια προστίθενται μέ ανησυχαστική πυ
κνότητα μέ τήν συνεργία επιτροπών που ά- 
ποτελούνται άπό ιερωμένους, στρατί αττικούς, 
ομογενείς, κοινοτάρχες καί πολύ σπάνια άπό 
αισθητικούς ή καλλιτέχνες.

Είναι άναγκαΐο κατά τή γνώμη μας:
α ) Νά ρυθμισθεί νομοθετικά τό θέμα τής 

σύνθεσης τών κριτικών έπιτροπών έτσι πού 
ν* αποφεύγεται τό μέγιστο κακό.

(3) Ν* άνατεθεΐ σέ μιάν επιτροπή άπό ειδι
κούς ή σύνταξη ενός πίνακα μέ τά απαρά
δεκτα, άπό αισθητική άποψη, σύγχρονα μνη
μεία τού έλληνικού χώρου. Προοπτική: ή βα
θμιαία άντι κατάστασή τους.

γ )  Νά προστατευθεί νομοθετικά τό τοπίο 
άπό τήν παραπέρα καταστροφή του μέ τήν 
έπίλυση τών θεμάτων τής λοπτόμευσης, τής 
οικοπεδοποίησης άπό τούς ιδιωτικούς συνε
ταιρισμούς, τής οικοδόμησης ξενοδοχείων καί 
τουριστικών κέντρων* άπό τούς ιδιώτες καί 
τόν E O T , τής άγορας γαιών άπό ιδιώτες —

* Κατά τή γνώμη \ια.ς είναι δχι μόνο αισθη
τικό λάθος άλλά καί λάθος τουριστικής πολιτι
κής ή έ ν τ α ξ η  μέσα ατό τοπίο εκείνο πού 
θειορείται ωραίο, τού ξενοδοχειακού χτίσματος 
καί του συγκροτήματος τών κτιρίων πού συνερ
γάζονται μαζί του (Εστιατόρια, κέντρα διαακε- 
δάσεως, μπάγκαλοους κ .λ .π .) καθώς φυσικά καί 
τών ιδιωτικών κατοικιών πού συχνότατα ακολου
θούν.

καί μάλιστα άπό άλλοδαπούς —  σέ περιοχές 
πού έχουν μιάν ιδιαίτερη σπουδαιότητα γιά 
τό σύνολο.

—  Είναι επίσης σκόπιμο ν’ άνακηρυχθοΰν 
τά δάση, οί παραθαλάσσιες καί όρεινές πε- 
ριοχές, πού κινδυνεύουν νά καταστραφούν άπό 
τήν ανεύθυνη ανθρώπινη επέμβαση, σέ ζώνες 
έθνικού ενδιαφέροντος καί νά άπαλλοτριωθούν 
άπό τό κράτος ή τούς δήμους.

—  "Αλλη έπιδίωξη: Ή  έπικειμένη εκπόνη
ση οστό τϊς κυβερνητικές υπηρεσίες τών σχε
δίων εθνικής χωροταξίας νά γίνει καί μέ τό 
πρόσθετο κριτήριο τής διαφύλαξης τού Ιστο
ρικού καί φυσικού τοπίου τής χώρας.

—  Νά άναληφθεΐ άπό τό κράτος συστη
ματική προσπάθεια διάσωσης τών υφισταμέ
νων μνημείων όχι μόνο τού άρχαίου όλλά καί 
τού νεοελληνικού πολιτισμού (εκκλησίες, άρ- 
χοντικά κλπ.)

ΕΤναι φανερό δτι ή αντιμετώπιση τών πα
ραπάνω θεμάτων καί ή υπόδειξη τών ορθών 
τους λύσεων, καί μέ αισθητικά κριτήρια, όχι 
μόνο δέν άντίκειται προς τά τουριστικά, οι
κονομικά κλπ. κριτήρια, άλλά καί βρίσκεται 
σέ αρμονία μαζί τους.

Κ Ο Σ Μ Η Σ Η  Τ Ο Υ  Χ Ω Ρ Ο Υ  —  
Ε Ν Τ Υ Π Ε Σ  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Ε ΙΣ

Έ ξω  άπό την πολιτική προστασίας τού 
άξιοσυντήρητού φυσικού καί ίοπτορικοΰ τοπίου, 
πρέπει ν’ άναληφθεΐ άπό τό κράτος μέσα ατά 
πλαίσια τής πολεοδομικής του πολιτικής, 
προσπάθεια έξωραϊσμού τού κατοικημένου χώ
ρου καί εμπλουτισμού του μέ υψηλής ποιό
τητας έργα τέχνης.

Μέριμνα έπίσης νά ληφθεΐ γιά  την ποιό
τητα τών εντύπων παραστάσεων (άφισσών, 
διαφημίσεων κλπ.) πού άναρτώνται σέ δη
μόσιους χώρους καί προέρχονται άπό κρατι
κές υπηρεσίες ή δημόσιους όργανισμούς. Γιά 
κάθε κρατικό έντυπο τών παραπάνω κατη
γοριών πρέπει νά καθιερωθεί καί νά τηρείται 
ή άρχή τών διαγωνισμών.

3. Ή  καλλιτεχνική δημιουργία

Τελειώνοντας πρέπει νά σταθούμε καί σ’ 
ένα άκόμα παράγοντα τής αισθητικής καλ
λιέργειας. Πρόκειται γιά  την ίδια τήν καλλι
τεχνική δημιουργία, στο σύνολό της, που α
ποτελεί τήν κύρια βάση γιά  τη διαμόρφωση 
τών αισθητικών αντιλήψεων τού άνθρώπου. 
Ή  ποιοτικά άξιόλσγη καλλιτεχνική δημιουί> 
γία  άσκεΐ προφανώς θετική επίδραση στη δια
μόρφωση τών κριτηρίων. Φυσικά ή πολιτεία

Τό αρχικό ωραίο τοκίο μέ τήν «ένταξη» αυ- 
ή αλλάζει ριζικά όψη. Τό ιδιαίτερο σ το ιχε ίο  
:ου, ε κείνο πού έθελγε, εξαφανίζεται δριστικ* 
>οο καί άν υποτεθεί επιτυχημένη καί εντετα
λμένη ή αρχιτεκτονική τών νέων κτιρίων. 
;ο>στή τουριστική αξιοποίηση θά γίνονταν μ® 
:ή διατήρηση άθικτης τής ψυοικής τ~
:οπίου καί τήν οίκοδόμιm  τδν έγκαταστάοεω
ιέ γειτονικό χώρο.



δεν μττορεΐ νά έπέμβει στό χώρο της 
δημιουργίας για  νά ρυθμίσει τό εΤδος τής 
προσφοράς τών καλλιτεχνών μέ άξιολογικά 
κριτήρια. 'Ωστόσο, είναι σέ θέση μέ μιά σει
ρά από μέτρα νά διαμορφώσει τις προϋπο
θέσεις γιά την ποιοτική άνοδο τής καλλιτε
χνικής παραγωγής.

Τ ά  μέτρα αυτά όφείλουν:
α ) Νά δημιουργούν τις υλικές προϋποθέ

σεις γιά  την απαλλαγή τών καλλιτεχνών άπό 
την οικονομική ανάγκη πού ή θεραπεία της 
μέ τά μέσα τής τέχνης τούς όδηγεΐ προς ένα 
αγοραστικό κοινό συχνά χαμηλού επιπέδου. 
Ή  σχέση του καλλιτέχνη μέ αυτού τού είδους 
την «πελατεία» μέ τούς προσδιορισμούς πού 
τού έπιβάλλει, συντελεί στην αλλοτρίωση και 
τού ίδιου καί τού έργου του (ή τέχνη απο
κλειστικά καί μόνο έπάγγελμα, τό έργο έμ- 
πορευματική αξία).

Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφορα αι
τήματα γιά  την βελτίωση τής θέσης τού καλ
λιτέχνη. Θά έπι μείνουμε στο ρόλο πού μπο
ρεί νά παίξει ή συμμετοχή τού κράτους στην 
αγοραστική «πελατεία» τής τέχνης γιά  τήν 
τόνωση τής αισθητικά άξιολογότερης παρα
γωγής. Ή  συμμετοχή αυτή, μέσω αδιάβλη
των καί έγκυρων επιτροπών άπό ειδικούς, μπο
ρεί όχι μόνο νά στηρίξει τήν άξιολογότερη 
καλλιτεχνική παραγωγή άλλά μέ τήν κατάλ
ληλη προβολή τής τέχνης, σέ προσιτούς δη
μόσιους χώρους (καί όχι στούς άπρόστους 
ιδιωτικούς) θά βοηθήσει στήν τροφοδότηση 
τών μαζών μέ καλλιτεχνικές παραστάσεις ποιό
τητας καί έτσι στον σωστό αισθητικό τους 
προσανατολισμό, στην αισθητική τους καλ
λιέργεια.

β) Νά προσφέρουν τίς δυνατότητες γιά  τήν 
όλσκλήρωση τής πνευματικής προσωπικότητας 
καί τής καλλιτεχνικής μόρφωσης τού δημιουρ
γού. Καλλιτεχνικές υποτροφίες, μορφωτικά τα
ξίδια, σεμινάρια υψηλού θεωρητικού επιπέδου 
γύρω άπό τά ειδικά θέματα τής τέχνης είναι 
μερικά άπό τά κατάλληλα, γιά  τον παραπάνω 
σκοπό μέσα.

Εκθέσεις

"Ενας άλλος θεσμός πού πρέπει νά καθιε
ρωθεί, είναι ό θεσμός τών περιοδικών διεθνών 
εκθέσεων. Ή  παρουσίαση τής μέχρι τώρα 
απρόσιτης στό ελληνικό κοινό τέχνης τού ε
ξωτερικού, θά συντελέσει αποφασιστικά στήν 
αισθητική του καλλιέργεια.

Καί οΐ εκθέσεις αυτές πρέπει, έφ* όσον 
είναι δυνατό, νά είναι περιοδεύουσες ή, τό 
όλιγότερο, νά μή συγκεντρώνονται δλες μό
νιμα στό ίδιο πάντα κέντρο.

Φυσικά ή πραγματοποίηση τέτοιων διεθνών 
εκθέσεων στήν Ελλά δα  θά στηριχθεί στήν 
άρχή της άμοιβαιότητας. Πρέπει νά θεσπι- 
σθεΐ νομοθετικά κατ* άρχήν καί νά ρυθμισθεί 
στις λεπτομέρειες του (προϋποθέσεις, όροι 
άσφαλείας) τό θέμα τής αποστολής έργων 
τών ελληνικών μουσείων στό εξωτερικό.

*Ακόμα προτείνουμε τήν οργάνωση μόνιμων 
έκθέσεων έργων στερεής ύλης σέ ύπαίθριους 
χώρους (πάρκα, πλατείες). Θά πρέπει νά προ
τιμηθούν οί χώροι έκείνοι πού έξω άπό τήν 
καταλληλότητα τών συνθηκών έκθεσης, πού 
προσφέρουν, είναι καί ιδιαίτερα πολυσύχνα
στοι.

Τ ά  όσα μέχρι τώρα μέ συντομία άπαριθμή- 
σαμε δέν αποτελούν παρά μιά πρώτη σειρά 
εφικτών, κατά τή γνώμη μας, μέτρων. Ή  πλή
ρης σέ έκταση καί βάθος διερεύνηση τών μέ
τρων αυτών, ό εμπλουτισμός τους μέ νέες 
προτάσεις καί τελικά ή πραγματοποίησή τους, 
απαιτεί τό ενδιαφέρον όχι μόνο τών κρατι
κών υπηρεσιών άλλά καί όλων τών οργανω
μένων δυνάμεων, ή καί τών προσώπων, πού 
έχουν τήν σχετική αρμοδιότητα.

Ειδικότερα οί καλλιτέχνες έχουν κάθε λόγο 
νά συμβάλουν στήν πληρέστερη επεξεργασία 
τού θέματος καί νά υιοθετήσουν τά αιτή
ματα πού θά έχουν διαμορφωθεί καί χάρη 
στη δική τους συνεργασία, σαν δικά τους 
αιτήματα. Γιατί κύρια προϋπόθεση γιά  τήν 
άνάπτυξη τής τέχνης είναι ή ύπαρξη ένός ά- 
ναπτυγμενού κοινού.

Η  Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η  
Τ Ω Ν  Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ω Ν
Περίληψη άπό τήν εισήγηση του Τάχη Παρλαβάντζα

Στήν εισήγηση αυτή έξετάζεται ή κατά
σταση τών καλλιτεχνικών μας πραγμάτων καί 
μετά τήν διαπίστωση ότι δέν είναι καλή, γ ί
νεται προσπάθεια νά βρεθούν τά α ίτια

Από τά κυριότερα θεωρείται ό ιδρυτικός 
Νόμος τού Καλλιτεχνικού Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου καί ειδικά τό άρθρο πού δια- 

Τάσσει τά μέλη σέ τρείς κατηγορίες.
Ακόμη, ή έλλειψη Πειθαρχικού Συμβουλίου, 

του δέν λειτούργησε, όν καί προβλέπεται ά- 
τον Τδιο Νόμο.

Μετά τήν άνάλυση τού Ιδρυτικού Νόμου 
τού Κ .Ε .Ε . προτείνεται ένα σχέδιο Νόμου 
μέ τροποποίηση Ορισμένων άρθρων, άπάλει- 
ψη ή προσθήκη άλλων.

Μέ τον τρόπο αυτό πιστεύει ό όμιλητής, 
ότι ή συνδικαλιστική όργάνωση θά λειτουργή
σει σωστά, ή ένότητα μεταξύ τών καλλιτεχνών 
θά έπανέλθει καί ότι ή κατάσταση αυτή θά
έχει άγαθές έπιπτώσεις στήν έξέλιξη τής ‘Ε λ
ληνικής Τέχνης.



ΤΟ Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  T O Y  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ

Oi 'Έλληνες Καλλιτέχνες συνήλθαν ατό Α ' 
τους Συνέδριο οστό 3 - 7  Μαρτίου 1966.

Διαπιστώθηκε ή ένότητα του κλάδου και 
ή αγωνιστική του διάθεση για  την επίλυση 
τών προβλημάτων του.

ΘεωροΟν χρέος τους νά διακηρύξουν ότι 
ττροκειμένου νά διαμορφωθούν καί διαφυλα
χθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για  την 
ανάπτυξη καί διάδοση τής Τέχνης καθώς καί 
oi κατάλληλοι δροι για  τήν επίλυση των ε
παγγελματικών τους προβλημάτων, εΤναι ά- 
παραίτητος ό σεβασμός τών δημοκρατικών 
άρχών καί ή τήρησή τους σέ δλους τους το
μείς.^

Μέ τό ψήφισμα αυτό γίνεται άπαρίθμηση 
τών αναγκών καί τών προβλημάτων τών καλ
λιτεχνών όπως αυτά σέ γενική μορφή έτέ- 
θησαν απο τίς εισηγήσεις καί τις συζητή
σεις που άκολούθησοεν.

Τ ά  προβλήματα χωρίστηκαν σέ δυο όμά- 
δες:

α ) ’Ανάπτυξη καί διάδοση τής Τέχνης.
β) Επαγγελματική έξασφάλιση τών καλ

λιτεχνών.

Α '

Ή  όμάδα οαηή περιλαμβάνει τίς απαραί
τητες έκδηλώσεις για  τήν επίτευξη τής επι
κοινωνίας μέ το κοινό.

Στις έχδηλώσεις περιλαμβάνονται βασικά 
ο! Εκθέσεις έσωτερικού, Πανελλήνιες, Πε- 
ριοδεύουαπες καί άλλες, εξωτερικού καί Bien
nale.

01 καλλιτέχνες θεωρουν άπαραίτητη τήν 
έξέταση τού συστήματος σύνθεσης καί λει
τουργίας τών άντίστοίχων κριτικών έπιστρο- 
πών, τήν ίδρυση ένιαίου όργανισμού πού θά 
άσχολείται μέ τήν όργάνωση δλων τών εκθέ
σεων, έλεγχομένου άπό τό Επιμελητήριο, με
τά τήν τροποποίηση του ιδρυτικού του Νό
μου.

Γ ιά τήν κάλυψη τής άνάγκης επικοινωνίας 
τού κοινού μέ τήν Τέχνη, νά δημιουργηθεΐ ό 
κατάλληλος φορέας πού θά άναλάβει νά πλη
ροφορεί τό κοινό μέ δημοσιεύσεις, διαλέξεις, 
προβολές, καί πού θά προωθήσει τήν καλλι
τεχνική έρευνα.

Γ  ιά τον ίδιο σκοπό, τό Συνέδριο διαπιστώ
νει τήν άνάγκη τροποποίησης καί συγχρονι
σμού της καλλιτεχνικής παιδείας σέ όλες τίς 
βαθμίδες (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, Ά -  
νώτοτες Σχολές) καί τή συμπληρωματική ί
δρυση άλλων ’Ανώτερων καί ’Ανώτατων Καλ
λιτεχνικών Σχολών στά σημαντικά άστικά κέν
τρα τής Χώρας

Προτείνει νά μελετηθεί ή ίδρυση Σχολής 
γιά  τή μόρφωση έπιστημόνων είδικών στά θέ

ματα τού πνευματικού πολιτισμού γενικά καί 
τής Τέχνης ειδικότερα.

"Ιδρυση νέων Μουσείων καί όργάνωση αυ
τών πού υπάρχουν σέ τρόπο ώστε νά έπιτε
λούν πληρέστερα τήν παιδευτική τους άπο- 
στολή.

Τό  Συνέδριο θεωρεί άπαραίτητη τήν ί
δρυση Μουσείων Σύγχρονης Τέχνης μέ πλή
ρη όργάνωση καί έξοπλισμό καί τή δημιουρ
γία  Δημοτικών Πινακοθηκών καί Γλυπτοθη
κών.

Τήν δημιουργία ’Αρχείων γιά τή διατήρη
ση καί αποτελεσματική προστασία τών καλ
λιτεχνικών θησαυρών τής χώρας.

Τή  διατήρηση καί διαφύλαξη τού ιστορικού 
καί φυσικού τοπείου.

Στήν ίδια όμάδα θεμάτων γιά  τήν ανάπτυ
ξη καί διάδοση τής Τέχνης, υπάγεται καί ή 
επαγγελματική απασχόληση τών Καλλιτεχνών 
πού καθώς βοηθεί στήν οικονομική τους έξα
σφάλιση συντελεί έμμεσα στήν έπίτευξη κα» 
τού παραπάνω στόχου.

Στήν έπαγγελμάτική άπασχόληση υπάγε
ται ή υποχρέωση διά Νόμου νά εντάσσονται 
έργα κο:λλιτεχνικά οτίς δημόσιες καί ιδιωτι
κές κατασκευές πού ή δαπάνη τους υπερβαί
νει ώρισμένα επίπεδα.

Γιά τό σκοπό αυτό ζητεί τό Συνέδριο τήν 
καθιέρωση ποσοστιαίας αμοιβής έπί τής συ
νολικής δαπάνης κατασκευής.

’Ακόμη την ανάληψη υποχρέωσης άπό τίς 
ειδικές βιομηχανίες, βιοτεχνίες, οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου γιά  συνεργασία μέ Καλ- 
λιτέχνες γιά τή βελτίωση τής μορφής τών 
προϊόντων τους ή χρησιμοποίησή τους ώς 
Καλλιτεχνικών Συμβούλων.

β\ m
Στήν όμάδα οα>τή εντάσσεται: α) Η ε

παγγελματική άπασχόληση στην όποια  ̂ά- 
ναφερθηχαμε προηγουμένως καί 6) τό θέμα 
Κοτλλιτεχνικό Εποτγγελματικό Επιμελητή
ριο. ^ H

Σχετικά μέ αυτό τό Συνέδριο ζητεί την 
άμεση τροποποίηση ώρισμένων άρθρων του 
Ιδρυτικού του Νόμου, ώστε νά έξασφαλισθει 
ή ισότιμη καθολική συμμετοχή καί 
σώπηση τών Καλλιτεχνών σ ocuto καί ή 
μοκρστική λειτουργία του.

Σαν κύριες διεχδικήσεις τό Συνέδριο έπι
σημαίνει:

Τήν κοινωνική άσφάλιση
Τήν συντσξιοδότηση
Τήν επαγγελματική στέγη
καί τίς θεωρεί έττείγουσσίς ττροττεραιστη-

τας. , ~ Qc-
* Ακόμη διασφάλιση καί έπέκταση του



σμού των Διαγωνισμών για  αναθέσεις εργα
σιών.

* Επέκταση του θεσμού τών υποτροφιών ε
σωτερικού -  εξωτερικού ώστε νά βοηθηθούν 
οΙ νέοι Καλλιτέχνες.

Σύστημα διασφάλισης τής αμοιβής τών 
Καλλιτεχνών.

Συμβολική συμμετοχή τους στη φορολο
γία.

Νά μ ή θεωρείται τεκμήριο πλούτου ή αγο
ρά έργων Τέχνης ζώντων ‘Ελλήνων Καλλιτε
χνών.

Νά λειτουργήσει το Πρατήριο πώλησης υ
λικών στους έπαγγελματίες Καλλιτέχνες που 
προβλέπεται άπό τον Νόμο του Κ .Ε .Ε .

Τό  Συνέδριο αναθέτει σε ειδική -Ε π ιτρ ο 
πή τήν μελέτη καί τήν πληρέστερη επεξερ
γασία τών θεμάτων που έρευνήθηκαν σ ’ αυ
τό, τήν διοπάπωση τών τελικών του πορισμά
των καί τήν υποβολή τους στις αρμόδιες 'Αρ
χές, τό Κ .Ε .Ε . καί τή Γενική του Συνέλευση.

'Αποφασίζει τήν πραγματοποίηση τού Β ' . 
Συνεδρίου οπήν Αθήνα τό 1967.

Τ  ό χ ρ ο ν ι κ ό  τ

•  Στόν Παρνασσό, στήν μεσαία αίθουσα ό ζω
γράφος Λεωνίδας Ττεμπέρωφ παρουσίασε άπό τΙς 
24 που Γενάρη έως τις 12 τοϋ Φλεβάρη 45 έρ
γα του μέ λάδι.

•  Τήν Ιδια ήμεραμηνίχ στην μικρή αίθου
σα του Παρνασσό0 ή Μεγαλιώνη εξέθεσε 42 έρ
γα της καμωμένα μέ τήν βελόνα.

•  Στην Γκχλερί « Νέες Μορφές* ό ζο>γράφος 
Ευάγγελος Ηετρίτζης εξέθετε 40 έργα του ό
λα καμωμένα ;ιε λάδι άπό τΙς 2 έως τις 21 του 
Φλεβάρη.

•  Στην Έλληνοχμερικανική "Ενωση τό Καλ
λιτεχνικό Σωματείο ΓΕλληνίδων από τΙς 28 του 
Γενάρη έως τις 18 του Φλεβάρη δ «οργάνωσε 
έκθεση των μελών του. Συμμετείχαν αί: Λγγε- 
λίδου Μ. (1 έργο, λάδι), Άναγνωσταπούλου

(1 έργο, λάδι), Άντωνακάτου Ν. (1 έργο, 
Λ̂ δι), \Λργυροϋ - Λόμπερ Τ. (1 έργο, λάδι), 
Βα:ιλείου Γ. (1 έργο, λάδι), Βιέννα Χ.'(1 έργο, 
λάδι), Βορνόζη Α. (2 έργα, τέμπεοα), Ε μμα
νουήλ Ν. (1 ~ργο, λάδι), Ζέρδα Ε. (1 έργο, 
λάδι) Ινχραγάτση X. (1 έργο, λάδι), Κλεώπα 

(1 έργο, πλαστικό), Κυριάκου - Καλλιγά X. 
Π έργο, λάδι), Κυριάκου Τ. (2 έργα, κολλάζ), 
Λαγάνα I. (1 έργο, λάδι), Λαναρά Ε. (1 έργο, 
*άδιΐ, Μακχρώνα Ν. (2 έργα, λάδι), Μχραγκο- 
*ούλου Κ. (2 έργα, άκουαρέλλα), Ματσούνη 
ζ-* (1 -?Υ^* ανγό), Μπουλγουρά Ε. (1 έργο, 

Μχυροκορδάτου - Πετρίτση A. (1 έργο, 
’ ^ί : / ελή Ε. (1 έργο. Καζεΐνη), Οίκονο- 
Π· Ο έργο, λάδι), Παπχδάκη Τ. (1 έρ-

Θέμα του Β '.  Συνεδρίου: «Πλαίσια καί πα
ράγοντες πού επιδρούν στην διαμόρφωση τής 
Τέχνης οπήν ‘Ελλάδα».

Ή  κριτική τού Α ' .  Συνεδρίου θα γίνει 
στο Β '.  τού όποιου ή όργάνωση ανατίθεται 
στην Επιτροπή Πρωτοβουλίας που ώργά- 
νωσε τό Α '.  σέ συνεργασία μέ την Επιτρο
πή για  την μελέτη καί προώθηση των προ
βλημάτων. Εκφράζει την ευχή στην Επιτρο
πή γιά την όργάνωση τού Β '.  Συνεδρίου νά 
μετέχει καί τό Κ .Ε .Ε .

Τό Συνέδριο έλπίζει ότι ή Πολιτεία θα 
Ικανοποιήσει τά αιτήματα τών ‘Ελλήνων Καλ
λιτεχνών, τόσο τά άμεσης προτεραιότητας 
(Νόμος Επιμελητηρίου κλπ.) δσο καί τά 
άλλα ίσης σπουδαιότητας, που όμως γιά  την 
επίλυσή τους άπαιτεΐται ίσως μακρότερο χρο
νικό διάστημα.

To  Α ' .  Συνέδριο Ελλήνων Καλλιτεχνών 
τών Πλαστικών Τεχνών ευχάριστε? θερμά ό
λους όσους σννέβαλαν μέ όποιοδήποτε τρό
πο στην πραγματοποίηση καί έπιτυχία του.

'Αθήνα, 7 Μάρτη 1966

(V V 9Ε  Κ θ € ό C Ο) V

γο, λάδι), Παπανοόσσου I. (2 έργα, τέμπερα) ν 
Περάκη - θεοχάρη (1 έργο, λάδι), Περσάκη Γ. 
(1 έργο, λάδι), ΙΙετρούτση Ζ. (1 έργο, λάδι), 
II ώπ Μ. (1 έργο, τέμπερα), Ράμφου Μ. (1 έρ
γο, λάδι) Τυπάλδου - Λασκαράτου Κ. (1 έργο, 
λάδι), Φιλιππίδη Π. (1 έργο, λάδι), Χατζη- 
γάκη Μ. (1 έργο, λάδι), Βχμβάκου A. (1 έρ
γο, ξύλο), Εύθυμιάδη - Μενεγάκη Φ. (1 έργο, 
ορείχαλκος), Μυλωνά Α. (2 έργα, μπρούντζος), 
Παπακωνσταντίνου Μ. (2 έργα, λχμάκι καί σι- 
δηρόβεργα), ΙΙρχμχντιώτη - Χαριάτη, (2 έργα, 
γύψος, μπρούντζος), Χρυσοχοΐδου X. (2 έργα, 
χαλκός), Χαρμπούρη (1 έργο, χαλκός), Κων- 
σταντινίδη Ε. (1 έργο, λάδΟ.

Ή  'Ένωση Πτυχιούχων τής ’Ανώτατης 
Σχολής Καλών Τεχνών διοργάνωσε έκθεση τών 
μελών της στην «αίθουσα τοϋ Ελληνικού Συν
δέσμου Νέων τό*; Φλεβάρη. Συμμετείχαν οι ε
ξής: Άναγνωστόπουλος Λ. (2 έργα, χαρακτικά), 
Άπεργης Α. (2 έργα, λάδι), νΑφεριμ Ζ. (1 έρ
γο, μάρμαρο), Παλχβχνίδης Γ. (1 έργο, λάδι), 
Βασιλάτου Μ. (3 έργα, γύψος, χαλκός, μελάνι), 
Βογιατζόγλου - Σκληρού I. (1 έργο, λάδι), Βρέλ- 
λης 11. (1 έργο, λάδι), Γκόλαντα Ν. (1 έργο. 
μο>σαϊκό), Γούτος Β. (2 έργα, λάδι), Δημη- 
τρέας Β. (2 έργα, λάδι), Εύγενίδης Ν. (2 έρ
γα, μωσαϊκό), Εύρυγένης Κ. (2 έργα, τέμπερα), 
Ζάχαρη Ούρ. (1 έργο λάδι), Ζουμπουλάκης II. 
(1 έργο, λάδι), Κακοόρη- Βράτιτς Λ. (2 έρ
γα, λάδι), Κχραβούζης Σ. (1 έργο, λάδι), Κλε- 
ο>πα Θ. (1 έργο, πλαστικό), Κυριακή - Σίσκου



13. (1 έργο, λάδι), Πεούση - Κχρατζά A. (1 έρ
γο, λάδι), Λύρης Γ. (2 έργα, άκουχρέλλα), 
Μχγαζιχν Ε. (1 έργο, λάδι), Μάρκελλος Θ. 
(1 έργο, λάδι), Μερεμέτη Μ. (1 έργο, λάδι), 
Μοντεσάντου - Ταπεινού (1 έργο, λάδι), Μαρ- 
καντώνης Β. (2 έργα), ΙΙχπχσπυρόπουλος Σ. 
(1 έργο, λάδι), Ηαρμακέλλης Γ. (2 έργα, χόλ- 
λα ), Ηαρλχβάντζχς Τ. (1 έργο, πλαστικό), 
Πολίτης Τ. (1 έργο, πχστέλ), Ηολυχρονόπουλος 
Κ. (4 εργχ, πέτρα, μάρμαρο, μελάνι), Ρωξά
νη X. (3 εργχ, λάδι), Σαρρής Φ. (1 έργο, λά
δ ι) , Σταματίου Λ. (2 έργα, αυγό), Τερζοπού- 
λου - Πετρίδου Α. (2 έργα, λάδι), Τύμπας Ε. 
(1 έργο, λάδι), Χειμωνίδης Σ. (2 έργα, λά
δ ι) , Καλχκχλάς (2 έργα, γύψος).

•  Ή  ΓκαλερΙ «*Άστορ» δλον τόν Φλεβάρη 
παρουσίασε ομαδική έκθεση μέ έργα όκτώ Ε λ 
λήνων Καλλιτεχνών πού ζούν στό εξωτερικό.

Πήραν μέρος ο!: Γαΐτης (3 έργα, μελάνι), 
Θόδωρος (3 έργα, μελάνι), Κουλεντιανός (2 
έργα, κολλάζ), Μολφέσης (2 έργα, μελάνι), 
Περδικίδης (4 εργχ, μελάνι), Πιερρχκος (3 
έργα μελάνι), Σκλάβος (4 έργα, μελάνι), Χρι- 
στοφόρου (2 έργα, μελάνι).

•  Ή  Στέγη Καλών Τεχνών καί Γραμμάτων 
μέσα στά πλαίσια των καλλιτεχνικών καί πνευ
ματικών εκδήλωσεών της περιέλαβε και την ορ
γάνωση έκθετε ως γλυπτικής μέ έργα νέων καλ
λιτεχνών, πού δεν έχουν ΟπερβεΖ τό 35 έτος 
τής ήλικίας τους. Στην έκθετη πήραν μέρος 
κατόπιν προσκλήοεως ο! έξης καλλιτέχνες: Δ. 
Άρμαρράλας (3 έργα σέ τερρχκόττχ, μπετόν καί 
ξύλο), Γ. Γεωργιάδης (3 έργα, σέ γύψο και 
χαλκό), Δ. Γέρο λύματος (2 έργα, σε χαλκά 
καί ποράλιθο), Θόδωρος (2 έργα, σε μαύρο α
τσάλι), Γ. Καλακαλάς (2 έργα, σέ γύψο καί 
χαλκό), Σ. Ιναταπόδης (3 έργα σέ χαλκό καί 
γύψο), Φ. Μιχαλέα (3 έργα, σέ χαλκό), Τ. 
Μουζάκης (2 έργα, σέ πορόλιθο καί μαρμχρό- 
πετρα), Ε. Μουστάκας (2 έργα σέ ξύλο καί 
χαλκό), Ε. ΙΙόταγχ (1 έργο, σέ γύψο), Κ. Πο- 
λυχρο'^όπουλος (3 έργα σέ χαλκό, μπετόν καί 
μάρμαρο), καί ή Ο. Φραγκούλη - Φίκχ (1 έρ
γο, σέ γύψο).

•  Στ ή ΓκαλερΙ «Νέες Μορφές» από τις 23 
Φεβρουάριου έως τις 14 Μαρτίου δ ζωγράφος 
Γιώργος Ίο)άννου παρουσίασε εργασία του σέ 
ατομική έκθεση, πού αποτελεί το από 42 έργα 
μέ λάδι (συνθέσεις, τοπία), καί 35 μονοτυπίες 
(διακοσμητικά, λαϊκά θέ»ιατα καί φιγούρες τού 
Καραγκιόζη).

Στην Ιδια ΓκαλερΙ από τις 16 Μαρτίου έως 
τ ις  4 ’Απριλίου εξέθεσε δ ζωγράφος Κώστας 
Πλακωτάρης. eO Καλλιτέχνης έςέθεσε 26 έρ
γα  του μέ λάδι (τοπία), 18 άκουχρέλλες επί
σης τοπία καί 6 μικρά γλυπτικά έργα σέ ξύλο 
καί χαλκό.

•  .Η ΓκαλερΙ «Χίλτον» φιλοξένησε τόν Φε
βρουάριο ατομική έκθεση τού Κοσμά Ξενάκη, 
πού εξέθεσε σχέδια, ζωγραφική καί ανάγλυφα 
τής περιόδου 1962 - 1965. Συνολικά παρουσίασε 
30 «συνθέσεις μέ λάδι, 17 ανάγλυφα καί 20 πε
ρίπου σχέδια μέ σινική.

•  Μετά τό'; Ξενάκη στήν ϊδια ΓκαλερΙ δ ζω
γράφος Κώστας ΙΙανιάρας παρουσίασε τήν τε

λευταία του εργασία πού τήν αποτελούσαν 23 
μεγάλες συνθέσεις μέ πλαστικό καί 13 γλυ
πτικά έργα σέ μικρές διαστάσεις.

•  Ή  ΓκαλερΙ *Μέρλιν» στις 17 Φεβρουά
ριου εγκαινίασε ατομική έκθεση τού ζωγράφου 
Χρίστου Καρά, πού παρουσίασε 15 συνθέσεις 
του καμωμένες \ι£ τήν τεχνική τής κόλλας, 9 
συνθέσεις μέ λάδι καί 8 μικρά γλυπτικά του 
έργα σέ χαλκό. Τό'; κατάλογο προλόγιζε δ Δ. 
Φατούρος. Ή  έκθεση έκλεισε στις 20 Μαρ
τίου.

•  Στήν Ιδια ΓκαλερΙ από 22 Μαρτίου έως 
τις 13 Άπιρλίου δ ζωγράφος Γιάννης Τσαρού- 
χης έξέθεσε τήν τελευταία του εργασία. ‘Η έκ
θεση άποτελεϊτχ: άπο 1G πίνακες μέ λάδι (το
πία, νεκρές φύσεις, προσωπογραφίες καί συν
θέσεις) σέ μουσαμά καί τσιμεντόπλχκες, καί 
από 8 άκουαρέλλες μέ συνθέσεις, μελέτες καί

•  ΜΙ ΓκαλερΙ «νΑστορ» τόν Φεβρουάριο πα
ρουσίασε δμχδική έκθεση 8 νέων ζωγράφων μέ 
τόν τίτλο «Πιθανότητες». Τόν κατάλογο προ
λόγισε δ Δ. Φατούρος, καί πήραν μέρος οί 
καλλιτέχνες: ’Αρχελάου (2 έργα μέ μικτή τε
χνική), Γαζέπης (1 έργο μέ μικτή τεχνική 
καί σχέδια μέ μολύβι), Λ. Γιαννουλόπουλος 
(3 έργα μέ πλαστικό), Δρόσου - Σχρρή (4 
έργα μέ πλαστικό), θεοφυλακτόπουλος (3 έρ
γα μέ πλαστικό καί λάδι), Κανδρεβιώτου (2 
έργα μέ λάδι), Κονταξάκης (4 έργα μέ λάδι), 
καί Μχνωλεδάκη (3 έργα μέ μικτή τεχνική 
καί κολλάζ).

Μετά τήν δμχδική έκθεση, στήν «Άστορ», ορ
γάνωσε τήν πρώτη ατομική της έκθεση ή νέα 
ζωγράφος νΑσπα Στασινοπούλου. Παρουσίασε 22 
συνθέσεις καμωμένες μέ λάδι. Τόν κατάλογο 
προλόγιζε ό Γιάννης Τσαρούχης. Ή  έκθεση ά
νοιξε στις 7 Μαρτίου καί έκλεισε στις 20 τού 
Ιδιου μήνα.

•  Στήν ϊδια ΓκαλερΙ καί στις 21 Μαρτίου 
δ νέος ζωγράφος Μάκης Θεοφυλακτόπουλος πα
ρουσίασε εργασία του σέ πρώτη ατομική έκθε
ση. 'Ο ζωγράφος παρουσίασε 23 συνθέσεις κα- 
μωμένες μέ τήν τεχνική τού λαδιού καί τού 
πλαστικού. Τόν κατάλογο προλόγισε δ "Ορέστης 
Κανέλλης. Ί ϊ  έκθεση έκλεισε στις 7 ’Απριλίου.

•  Στήν Έλληνοαμερικχνική Ένωση από τις 
16 έως τις 23 Μαρτίου μέ πρωτοβουλία τής 
σχολής ΧΙΛΛ οργανώθηκε Διεθνής Έκθεση Παι
δικού Σχεδίου. Στήν πρόταση άνταποκρίθηκαν 
σχολεία από 19 χώρες, τά δποϊα έστειλαν 1. 
250 περίπου έργα.

Ή  Καλλιτεχνική Επιτροπή πού τήν αποτε
λούσαν ή Μ. Άναγνωστσπούλου, Σ. Βασιλείου, 
Τ. Κυριάκού, Α. Μυλωνά καί Τ. Χρυσοχοΐδου ε
ξέλεξε 150 περίπου σχέδια καί άπένειμε βρα- 
βεΐχ για μέν τούς έκθέτες τού εξωτερικού στάν 
Prim arschale  Schupberg  από τήν Ελβετία, 
για δέ τούς εκθέτες τού έσωτερικού στό 1W 
Γυμνάσιο ’Αρρένων καί έπαινο στήν Πχπαστρ
τειο Σ/ολή. ν»

Στήν έκθεση πήραν μέρος μαθητές *α1 μα
θήτριες ηλικία; 6 έως 16 ετών άπό τίζ 
χώρες: ’Αγγλία, ’Αργεντινή, Νότιος Αφρ'.*ν 
Βραζιλία, ΓοΛλί*, Α. Γ2ρμαν!α. Δ*νΙ», *■ 
II.Λ., ’Ιρλανδία, Ελβετία, ’Ιαπωνία, I»·*·



'Ισπανία, ’Ισραήλ, 'Ιταλία, Λίβανος, 'Ολλαν
δία, Ε.Σ.Σ.Λ., Σουηδία καί 28 σχολεία τής 
'Ελλάδας.

•  Ή  νέα Γκαλερί 4 2 »  Ακαδημίας 12 που 
Ιδρύθηκε μέ πρωτοβουλία τής ’Εμπορικής Ε 
ταιρίας «Γ. Λαδιάς - Γ. Φέξης Ο.Ε.» καί έχει 
καλλιτεχνικό διευθυντή τόν ζωγράφο Λ. Χρη- 
στάκη άρχισε τήν λειτουργία της μέ ατομική 
έκθεση τοΟ ζωγράφου Μίνου Άργυράκη. Ί Ι  έκ
θεση άνοιξε στίς 7 Μαρτίου καί έκλεισε στις 
21 τού Ιδιου μήνα και είχε τόν τίτλο «Ά γγε
λοί ι άβολο; καί Φτωχοπλούσιος». *0 ζωγράφος 
παρουσίασε 10 περίπου συνθέσεις του μέ τήν 
τεχνική τής κόλλας καί 100 σχέδιά του μέ 
σινική.

•  Στό Α.Τ.Ι. τόν Μάρτιο όργανώθηκε ανα
δρομική μεταθανάτιος έκθεση του ζωγράφου 
Γιώργου Φωκά. Έξετέθησαν 9 έργα του μέ πκ- 
στέλ (πορτραΐτα, γυμνά), *13 έργα μέ λάδι (το
πία, συνθέσεις), 25 σκίτσα μέ μολύβι καί 1 γλυ
πτικό μέ γύψο τής περιόδου 1946 -1965.

•  Στή μικρή αίθουσα τοϋ Παρνασσού ό ποιη
τής, συγγραφέας καί ήθοποιός Ντίνος Ταξιάρ
χης πραγματοποίησε ατομική έκθεση ζωγραφι
κής. Ή  έκθεση άνοιξε στις 7 Μαρτίου καί έ
κλεισε στίς 26 τού ίδιου μήνα. *0  Καλλιτέχνης 
παρουσίασε 30 έργα του μέ λαδοπαστέλ. Τά θέ
ματά του: συνθέσεις, νεκρές φύσεις.

•  Τήν ίδια χρονική περίοδο στή μεσαία αί
θουσα τού ΙΙχρνασοού ό ζωγράφος Γιάννης Χα- 
τζηκωνσταντής δργάνωοε αναδρομική έκθεση τή; 
εργασίας του. *0 ζωγράφος παρουσίασε 57 έργα 
του ’.ιέ λάδι καί άκουχρέλλα, καί θέματα: τοπία, 
συνθέσεις καί νεκρές φύσεις.

•  Στο Ζάππειο καί από τίς 21 Μαρτίου έως 
τις 5 'Απριλίου όργανώθηκε από το Υπουργείο 
Παιδείας σέ συνεργασία μέ τή Βουλγαρική Πρε
σβεία "Εκθεση Βουλγάρων Καλλιτεχνών. Ή  
έκθεση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των μορ
φωτικών σχέσεων Ελλάδας - Βουλγαρίας. Ή  έκ
θεση περιελάμβανε 100 έργα ζωγραφικής - χα
ρακτικής καί γλυπτικής 29 καλλιτεχνών πού 
αντιπροσωπεύουν τρεις γενεές Βουλγάρων καλ
λιτεχνών. Στήν έκθεση πήραν μέρος οί ζωγρά
φοι: Άμπάντγιεφ Π. (2 έργα μέ λάδι), Μπαλ- 
κανσκ Ν. (3 έργα μέ λάδι), Μπούνκερχ I. (1

έργο μέ λάδι), Βένεφ Σ. (4 έργα μέ λάδι), 
Γκάτσεφ Σ. (1 έργο μέ λάδι), Ντέτσεφ X. (5  
έργα μέ λάδι), Ντέτσεοχ Β. (3 έργα μέ λάδι), 
Ντημητρόφ - Μαϊστόρα Β. (3 έργα μέ λάδι), Ί -  
βανόφ Μ. (6 έργα μέ λάδι καί τέμπερα), Λχ- 
βρένοφ Τ. (5 έργα μέ λάδι), Νένοφ Μ. (2 έρ
γα μέ λάδι), Νένοφ 1. (2 έργα μέ λάδι), ’Ομ/ 
πρεσκόβ Μ. (7 έργα μέ λάδι), Ρούσεβ Σ. (2 
έργα μέ .λάδι), Σκίτνικ Σ. (5 έργα μέ λάδι), 
Στεφάνοφ X. (1 έργο μέ λάδι), Τάνεφ Ν. (3> 
έργα μέ λάδι), Ούζούνοβ Ν. (5 έργα μέ λάδι) 
καί Τσόνεβ Κ. (2 έργα μέ λάδι).

Στήν χαρακτική εξέθεταν οί: Ντάμποβα Ζ. 
(3 έργα, ξυλογραφίες), Παναγιώτοφ Ν. (3 έρ
γα χαλκογραφίες), ΙΙαναγιώτοβχ Α. (5 έργα 
λιθογραφίες), Στάικοβ Β. (6 έργα ξυλογραφίες, 
λιθογραφίες, χαλκογραφίες), Στόεβ Μ. (6 έρ
γα λιθογραφίες) καί Ούζούνοφ Ν. (6 έργα μέ 
μικτή τεχνική).

Στήν δέ γλυπτική πήραν μέρος οί: Γκόντοφ 
Μ. (1 έργο σέ μπρούντζο), Ντάλτσεβ Α. (3 έρ
γα σέ τερρακόττχ καί μπρούντζο), Ντάλτσεβκ 
A. (1 έργο σέ μπρούντζο), Λαζάροφ I. (3 έρ
γα σέ γρανίτη) καί Μινέκοφ Β. (1 έργο σέ 
γρανίτη).

£  Στήν Γκαλερί «42» ό ζωγράφος Λημήτρης 
Σακελλαρίδης ^πραγματοποίησε τήν 7η ατομι
κή του έκθεση από τίς 28 Μαρτίου έως τίς 20 
Απριλίου. Παρουσίασε 30 έργα του δλα υδα
τογραφίες καί μέ θέμα τόν άνθρωπο.

•  Στή μεσαία αίθουσα τού Παρνασσού ή ζω
γράφος Σούλα Κουμπή από τίς 28 Μαρτίου 
εως τίς 16 Απριλίου παρουσίασε εργασίες της 
σέ ατομική έκθεση. Ί Ι  κχλλιτέχνις εξέθεσε 20 
έργα μέ λάδι καί τά θέματά της ήταν τοπεία 
κυρίως άπό το ΙΙήλιο καθώς καί 30 άκουχρέλ- 
λες μέ τά ίδια θέματα.

•  Στή γκαλερί Ζχχαρίου ό ζωγράφος Γιώρ
γος Κοσμαδόπουλος ^πραγματοποίησε μία ακό
μη ατομική του έκθεση. Ό  Κοσμαδόπουλος πα
ρουσίασε παλιά καί νέα του έργχσία άπό 40 
πίνακες όλους μέ λάδι καί τά θέματά του ή
ταν τοπεία άπό τήν Κέρκυρα. Μύκονο καί ΙΙή- 
λιο καί νεκρές φύσεις μέ λουλούδια, καθώς επί
σης καί σ* έγχρωμα σχέδια. Ί Ι  έκθεση άνοιξε 
στις 17 Μαρτίου καί έκλεισε στις 12 Απριλίου.

Μ όλις έκυκλοφ όρησ ε:
Β Α Σ Ι Λ Η  Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Ο Υ

Ε Κ Τ Ο Σ  Τ Ω Ν  Τ Ε Ι Χ Ω Ν

"Ενα βιβλίο άποκαλυπτικό του σύγχρονου κόσμου

Πωλείται σε δλα τά Βιβλιοπω λεία—Κεντρική διάθεση:

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ — ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΑΘ Η Ν Α: ’Ακαδημίας 57—Τηλ. 630.739 ★  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Καστριτσίου 15
ΧΑΝΙΑ: Χρύσανθού ’Επισκόπου 7



Μ Ο Ν Α Δ Ι Κ Η  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α

Άπό σήμερα μέχρι 15 Μαΐου 1966 πού ολοκληρώνεται ό
8ος τόμος τής

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α Σ
Σ Ο Β Ι Ε Τ Ι Κ Η Σ  ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ ΔΕΙ ΑΣ

παραλαμβάνετε αμέσως καί τούς 7 χρυσοδερματόδετους.
τόμους ΜΟΝΟ ΜΕ 100 δρχ. ΤΟ ΜΗΝΑ

Τό κολοσσιαίο αυτό επιστημονικό έργο ολοκληρώνεται έντός τοΰ 1966 
Τόμοι 10. Δρχ. 3.200.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΑΤΕ ΜΑΣ στο 624.629 καί σας παραδίδουμε στό σπίτι ή 
στο γραφείο σας καί τούς 7 τόμους μόνον με 100 δρχ. τό μήνα.

Έπωφεληθήτε τής ευκαιρίας μέχρι 15.5.1966

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

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 3 —  ΤΗΛ. 6 2 4  6 2 9
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Γ. Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ
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