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Α ΠΑ Ι ΚΤ Α  
B .i. ΑΕ1ΚΜΙΚ

• Κυκλοφόρησαν ο Ίος, 2ος, 3ος, 4ος, 5ος, 6ος, 
7ος, 8ος, Οος καί 10ος τόμος.

• Τα έργα τον Λένιν δίνουν απάντηση σε ολα τα 
σύγχρονα κοινωνικό - πολιτικά προβλήματα.

•  'Η  έκδοση είναι πολυτελής.
• Τιμή τον κάθε δεμένου τόμου δρχ. 80.
Μ Ο Χ Ο  Μ Ε  4 0  Α Ρ Χ .  Τ Ο  Μ Η Χ Α  ΕΕΑΡΑΑΕ-  
Χ Ο Χ Τ Α Ε  Α Μ Ε Σ Ο Σ  O i  Π  P i t  TOE 10  T O M .

Ε Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε

"Ο Α'  Τόμος του νέου τρίτομου έργου «£ΕΛΙΑΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ» 
τοj  γνωστού συγγραφέα

ΚΩΣΤΑ ΜΠΙΡΚΑ

ΚΑΤΙ) ΑΙΓ ΤΗ ΜΠΟΤΑ Τ Η ΙΛ ΙΚ Τ Α Τ Ο Ρ ΙΑ Σ
(4η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)

Έ να ήρωϊκό καί φλογερό Χρονικό από τό ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ 
ΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ: τά δάκρυα, τούς ήρτυϊσμούς καί 
τη δόξα τοϋ δημοκρατικού λαού στην πάλη του κατά της φασιστικής 
Βασιλομεταξικής Δικτατορίας, μ ’ επί κεφαλής τό άντιδικτατορικό 
του κίνημα καί την ’Αριστερά.

—Έ να βιβλίο - Χρηστομάθεια γιά τούς νέους. Ντοκουμέντο για  
τούς μεγάλους, καί εντρύφημα γιά δλους τούς Έ λληνες.

—’Επί πλέον, ένα χωριστό «ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΙΜΗΣ» μέ βιογραφή
σεις καί εικόνες όλων των Στρατοπέδων καί Φυλακών τής χώρας 
της Ιδετίας 1935 - 1959.

Έ νας κομψός, εικονογραφημένος τόμος 670 σελίδων καί 210 
φω τογραφίες μέ εκατοντάδες νεκρούς καί επιζώντες άγωνιστές.

Οί άλλοι δύο τόμοι θά κυκλοφορήσουν σύντομα.
Εκδόσεις «ΜΕΛΙΣΣΑ», Πανεπιστημίου 34,τηλ. 611-692, Άθήναι

Τσιμισκή 41, τηλ. 29.010, Θεσ)κη.
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

Η Α'  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α  Λ Α Ϊ Κ Η Σ  Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η Σ

Οί τελευταίες μέρες του καλοκαιριού ήταν μεστές από σημαντικές μουσικές 
εκδηλώσεις: ορχήστρα του Λένινγκραντ, Πάμπλο Καζάλς, βιολοντσελίστας Ροστ- 
ροπόβιτς, Μοτζαρντέουμ. Μ ά  επίσης πολύ σημαντικό κι επιβλητικό, τό συγκινητικό
τερο ίσως, τό έλληνικότερο ασφαλώς, γεγονός ήταν ή Α '  Εβδομάδα  Λαϊκής Μου
σικής πού οργανώθηκε στο θέοττρο Λυκαβητου ύπό τη διεύθυνση του Μίκη Θεο- 
δωράκη, μέ συμμετοχή 12 συνθετών παλιότερων και νεότερων και πολλών εκτε
λεστών. Είναι πολύ μακρυά ό καιρός, όπου ή Λαϊκή Μουσική ήταν στο περιθώριο, 
ό περιψρονημένος κι ανάξιος συγγενής πού άποψεύγουν έπιμελώς νά μιλήσουν γ ι’ 
αυτόν. Μ έ τό έργο εμπνευσμένων δημιουργών, γιόμισοίν τ ’ αυτιά μας Ελληνικό 
Λαό, μπήκε τό λαϊκό τραγούδι οπή ζωή μας, κυκλοφόρησε στο α ίμα  μας, έγινε 
ανάσα μας, άνάσα και παλμός τής καρδιάς μας. Ή  οργάνωση τής Λ '  Ε β δ ο μ ά 
δας Λαϊκής Μουσικής ήρθε νά δόσει συμπυκνωμένα τον άπολογισμό μιάς δεκα
πενταετίας. Σπάνια, στην ιστορία τής Τέχνης, σημειώθηκε τέτοια μέθεξη τού κοινού, 
τέτοια άνταπόκριση άνάμεσα στούς έκτελεστές καί τό άπειρο πλήθος πού παρα
κολουθούσε. Χ ιλιάδες άνθρωποι, κάθε ηλικίας καί κάθε τάξης, στιβαγμένοι σάν 
μελίσσια στις κερκίδες, καθισμένοι κατάχαμα στη θυμέλη καί στην «ορχήστρα», 
άνάμεσα στούς έκτελεστές, κρεμασμένοι στά σκηνικά, σκαρφαλωμένοι στούς γύ
ρω λόφους καί στούς γκρεμούς, τραγουδούσαν μαζί μέ την ορχήστρα, μαζί με 
τούς τραγουδιστές, μαζί μέ τό Θεοδωράκη:

Σώ πα όπου νάναι θά σημάνουν οι καμπάνες
Αύτό τό χώμα εϊναι δικό τους καί δικό μας

Οί άρρενωπές λαϊκές μελωδίες μεταγγίζανε τό ύψηλό νόημα μιάς μεγάλης 
ποίησης όπως είναι τού Ρίτσου, τού Βάρναλη, τού Έλύτη... Κ ι ’ όμως, στούς πο
νηρούς καιρούς όπου ζοΰμε βρίσκεται σέ διωγμό ή Λαϊκή μας μουσική. Τό άμαρ- 
τωλό ραδιόφωνο άποκλείει άπό τις  έκπομπές του τό Θεοδωράκη, ή λογοκρισία κό
βει τραγούδια άξιων ποιητών μας, ό χωροφύλακας μοτταιώνει συνοα/λίες, γνωστές 
καί «άγνωστες» δυνάμεις σαμποτάρουν κρυφά εϊτε φοα/ερά, έφευρίσκουν προσχή
ματα, κατασκευάζουν άνυπέρβλητα έμπόδια, έξαπολύουν μύδρους καί έγκυκλίους. 
Στον Πειραιά, στήν Καβάλα, στη Συκιώνα, πότε ό Νομάρχης, πότε ή Αρχαιο
λογική Υπηρεσ ία , πότε ή Ολυμπιακή Επ ιτρ ο π ή  άπαγορεύουν μέ θεμιτά καί 
άθέμιτα μέσα τις συναυλίες λαϊκής άλλα καί συμφωνικής μουσικής πού οργανώ
νει ό Θεοδωράκης. Μαζί μέ τό Θεοδωράκη τό σχέδιο παίρνει καί τον Μπετόβεν καί 
τον Μότζαρτ, τήν κλασική καί τή νεότερη σοβαρή μουσική. ΓΓ  άλλη μιά φορά 
άποδείχνεται πόσο δεμένα είναι τό Πνεύμα καί ή Τέχνη μέ τήν Ελευθερ ία  καί 
τή Δημοκρατία. Κα ί σ ' έναν τόπο όπου διώκεται ή Ελευθερ ία  κ’ ή Δημοκρατία 
είναι φυσικό νά διώκονται κι αύτά μέ τό σίδερο καί μέ τή φωτιά. Κ ι όμως, τό 
διωκόμενο Πνεύμα κ5 ή Τέχνη γίνονται τά  ίδια φωτιά, φωτιά πού φωτίζει, καίει, 
έξαγνίζει.

Η Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Η  Τ Ε Χ Ν Η Σ



/
*F

C  \ ( & , v  - Γ / 1

- >
ί::ε ^ ι

r * . . . g . . 
*

■·# Λ • * m  i U f V—
. ,■■* <

Λ α  *
»

f ίί.
• V *  £

·*;. / ■ ' . ·Λ ψ ·

, v >
1  A t/ γ ^  '

Γ

V
. Λ

# ί.· A  j | | i f r ^ t
X  *

/■* V l k  U y kf*£*+ \S

■’ τ  ' ·;λ ■■, 
η

/

. V ft ■ % ’ f y * ■ * * s r r / i
' ?  S  ^

■ ■ a >4 &£; XSi; |tf: Λ &
Ut> X *  i~ v /  -> yv 4 <*' 't  -f %

Κ . Λ .
f *

f L  
h j $ K  ̂  tf r  ; j

1 ■ X
 ̂ 4 A ’ ΐ

}

/ g : t * * *  -

. - .
[ "t A.

f j  1I A -  ..* ;i \ f i  V 
■»

id g V j ' T e .
1 ^  ^

K  A r t  &  f i r * ? f t , *  j

L f i Λ
Λ■8k

Λ

Ι Λ &  #'V /
I K

f u ^  A J h
j 1 ·'
/ Λ» 6v L i t>

Γ ) .

11 .
- f* .  - K Π·:.·ϊ:' ■% f; *s• Λ ► ^ \ = p p >̂gf

m g Λ
\

Λ * •-M /e X
/

?. r  y  v» ,4 j Λ u  ^  9 r v .<V
> '■ '  P  T

t >:■.*■. ■· λ . / f y '-'·. f '
Ϊ  '  r iJ ' ' \

ff * <& * / /  ^  * : V. t* y />  & % ^  x r : Li '■>
i s! 0 :  . :'“ ·; ' f e j

;.^/v ^  
/

V  ’. 'V ’  f 1

% »
L *-hA # ifoh «;’/  v *  

*

Λ &  p3?
« V

f

!' <)'-'■

Φωτοτυπία τον πρώτον και τον ένατου φύλλου τον χειρογράφου.



ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ

0 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Α ν έ κ δ ο τ ο  π ο ί η μ α  τ ο ν

Λ Γ Γ Ε Λ Ο Υ Σ Ι Κ Ε Λ Ι Α Ν Ο Υ

'Ολονυχτις #α νά ο ον σειώ, Καλέ μον, το μαντήλι,
Ως που νά ίδώ στα πέλαγα τον ί’/λιο ν ’ άνατείλει!

‘Ολονυχτις έ)ά τα βαστώ τα μάτια μον ανοιγμένα,
Ως νά διαβεΐς τής πίκρας σου τον κάβο, άναπαμένα.

Καϋώς αγγίζει αυγερινός, φλόγ’ άφϋαρτη, τό κύμα,
Θά σου φώτα ή αγρυπνία μον τοϋ καραβιού την πρύμα.

Βουβόν αδιάκοπο φτερό, ϋωρακιστό άγιο ιλάρρος, 
Τριγύρ’ άτι’ τό κατάρτι σου, ϋ ’ άκολον&άω, σά γλάρος!

θα’ έχει αστέρια 6 ουρανός, σ’ αστροφεγγιά ανοιγμένα, 
Χιλιάδες μάτια ακοίμητα, ϋά ν’ αγρυπνούν μ ’ εμένα.

Στο κλάμμα τό αξεδιάλυτο, πού άκονς κρυφά μαζί σου, 
Σά μιά ψιχάλα σιγανέ], στα πλάτη τής αβύσσου,

Στο μυστικό μουρμούρη τό που μύρια χείλια κάνουν 
Μιάν άξεχώριστην ενκή, καυτά, νά σέ προκάνουν,

Μες στην αχώ που πνίγεται κι δ σάλος των κυμάτων, 
Σάν δμοιον αίμα, απ’ τό λαιμό πηδώντας των ϋυμάτων

Ξεσπά δ λυγμός, μην ξιπαστείς, στο γέλιο δπον πηγαίο 
’Α π ’ τό δεμένο Ίόνιο, στο άτιμασμένο Αιγαίο,

Γέλιο πλατιόν, δπον έ] ψυχή ϋεϊκέι χορτάτη, ακούει 
Τις ΰύρες τοϋ ήχου άύάνατον, καάημερνά νά κρούει,

Φωνή στο χάος άλάάευτη, προφητικό μεϋύσι,
Μαγιού βροντή άπ’ τα στέρνα μου κυλώντας, άέλει άχήσει! 5



Κύμα ’Απολλώνειο, μυστική γιομάτον ευφροσύνη,
'Α π ' τα κρυφά τής Κόλασης, ν' αστράφτει δικαιοσύνη!

Νά σπαρταράει, στα δνχτια του τ ’ άθάνατα πιασμένο,
Τδ μάταιο, τδ λιγόχαρο στοιχειό, τδ κολασμένο!

Με τον παλμδ τής αστραπής, στ'άσπρο του φως, νά γράφει 
Τ’ άθλιο κοπάδι, πού μασσά μέ δόντια άπδ χρυσάφι!

Με τον παλμδ τής αστραπής, λαμπρήν άνάβρα αιφνίδια, 
Τής ηκύτρας δύναμης, θεϊκά νά φέγγει τα παιχνίδια.

'Ολονυχτ'ις θά νά σοΰ σειώ, Καλέ μου, τδ μαντήλι 
Ως πού να ϊδώ στά κύματα, τδν ήλιο, ν’ άνατείλει!

'Ολονυχτ'ις θά τα βαστώ), τα μάτια μου ανοιγμένα 
Ως νά διαβεΐς, τού πάθους σου τον κόιβο, άναπαμένα !

' Ακούσε, ρέμμα απανωτό, γυμνώ ψύχωνε πλήθος.
Κύμα φουσκώνει, αθάνατο, ή *Ελλάδα σου, ένα στήθος!

Στο μυθικό ταξίδι σου, στδν πιδ σκλ)/ρό σου αγώνα,
Στην πρύμνα, νά, τού καραβιού, ή ‘Ελλάδα σου, Γοργόνα!

Βαρειά έίν’ ή πρύμνα, πού ποτέ δεν εΐχεν άποστάσευ 
Μ' άπδ την πλώρα, στο μικρό βαθιοί τδ εικονοστάσι,

Ή  Μάνα θεού, πού σ τ’ άβαθια σάν έχανόσουν σκότη,
Σοΰ φύσηξ' άπ' τδ σπλάχνο της, την ίδια της τή νιότη,

Με τή θωριά πεντάχλωμη, στδ κρεμαστό καντήλι,
Κάτον άπ’ τδ μέγα μέτωπο, πού σκέπει τδ μαντήλι,

Στήν άβυσσο τού πόνου της, πού στοίχειωσε άγια Χάρη, 
Άργομετράει, άγέλαστη, τού γυρισμού τδ αχνάρι!

1 ’Ιουνίου—νύχτα. Μάνη

ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΙΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ

Τό χειρόγραφο του ποιήματος άποτελεΐ- 
ται άττό εννιά φύλλα κοινού χαρτιού γραφής, 
κιτρινισμένα άττό τό χρόνο, άλλα διατηρού
μενα σε πολύ καλή κατάσταση. (Δ ιαστάσ εις  
17X14 ,5  έκ.). Στήν άριστερή μικρή πλευ
ρά υπάρχουν «δόντια» άττό διάτρηση, δείχνον- 

6  τας ότι τά  φύλλα αυτά άποσπάστηκαν άττό

μπλοκ. Τ ά  ίχνη άττό δυο κάθετα μεταξύ τους 
τσακ ίσματα  φανερώνουν ότι διπλώθηκαν όλα 
μαζί (καρφιτσωμένα μάλ ιστα ) «στά  τέσσερα», 
όπως γίνεται όταν θέλει κανείς νά φυλάξει 
προσεχτικά ένα χαρτί στήν τσέπη του.

Βρέθηκαν άπό τήν δίδα Μαριέλλη Σφακια- 
νάκη, κόρη τού μουσουργού καί διευθυντή τού



'Ελληνικού 'Ωδείου Κώ στα  Σφθ[κιανάκη (1 8 9 0  
— 1946), φυλαγμένα μέσα σ τις  σελίδες ένός 
αντιτύπου τής πρώτης έκδοσης του « ’Αλαψρο- 
ΐσκιωτου» («Τύποις Π.Δ. Σοοχελλαρίου έν Ά -  
θήναις», χωρίς χρονολογία). Γ ιά  περισσότερη 
προστασ ία  ήταν βαλμένα μέσα σ ' ένα διπλό 
ψύλλο οστό τετράδιο μέ παχιά  γοώάζια ρ ίγα 
περιθωρίου καί 19 στικτές όδηγητικές γραμ
μές. (Δ ια σ τά σ ε ις  σελίδας 16X21,5  έκ.). Σ τή  
δεύτερη σελίδα, είναι μέ μαύρο μελάνι γραμ
μένο (λόγια  καί μουσική σέ βυζαντινή παρα- 
σημαντική) το γνωστό τροπάριο τής έκκλη- 
σ ίας «Τον συνάναρχον λόγον Πατρί καί Πνεύ- 
μ α τ ι . . . »  καί κάτω δεξιά, στη 19η οδηγητι
κή γραμμή, μέ τό ίδιο μελάνι, ή ένδειξη « Κ α 
τίνα 30  Ιουν ίο υ  917».

Τ ά  φύλλα τού χειρόγραφου είναι άριθμημέ- 
να άπό τό 1 ώς τό 9, στήν πάνω δεξιά γω
νία  τους.

Τό  κείμενο του ποιήμοττος άποτελείται άπό 
23 δίστιχα, μέ ζευγαρωτά όμοιοκατάληκτους 
δεκαπεντασύλλαβους. Έ χ ε ι  γραφτεί μέ μο
λύβι άχολουθώντας τήν κατεύθυνση τής με
γαλύτερης πλευράς τού χαρτιού. Σ το  πρώ
το φύλλο, έκτος άπό τήν άρίθμηση καί τον 
τίτλο  είναι γραμμένα πέντε δίστιχα, στο δεύ
τερο τριάμισυ, στό τρ ίτο  δυόμισυ, καί στα 
υπόλοιπα έξη άπό δυό. Σ τό  τελευταίο φύλ
λο χαμηλά δεξιά ή υπογραφή « "Αγγελος Σ ι-  
κελιανός» καί άριστερά ή ένδειξη «1 Ι ο υ 
νίου - νύχτα. Μάνη».

Συνεργάτες μας, φίλοι τού Σικελιανού 
( 'Έ λ λ η  Λαμπρίδη, Μάρκος Αύγέρης, νΕλλη 
Αλεξίου, Μέλπω Ά ξ ιώ τη ),  στους όποιους 

δείξαμε τό χειρόγραφο καί τό συνέκρίναν μέ 
άλλα αύτόγραφα πού έχουν στην κατοχή τους, 
άναγνώρισοα/ τό γραφικό χαρακτήρα του πο ι
ητή. Τό  ίδιο π ισ τοπο ιε ί καί ή π ιο  κάτω δημο
σιευόμενη γνωμάτευση τού φίλου καί συνερ
γάτη μας γραφολόγου κ. Παύλου Άδραμέα .

Α ύ τά  μόνο γ ιά  τήν ψυχρή τάξη Γ ια τ ί τό
καλύτερο τεκμήριο γνησιότητας είναι πάντα 
ή άνθρώπη η σχέση. Κ α ί είναι πολύ γνωστή 
ή φιλία πού συνέδεε τό Σικελιανό μέ τον Κώ 
σ τα  Σφακιονάκη άπό τά  νιάτα τους.

Τό  πο ίημα  — ή τουλάχιστο τό χειρόγραφο, 
πού έχουμε—  γράφτηκε στή Μάνη. "Ο σ ο  
γ ιά  τή χρονολόγησή του, τό  1917 είναι ή 
π ιο  πιθανή χρονιά. Μνήμες πού διατηρούνται 
οπήν οικογένεια Σφαχιανάκη μιλούν γ ιά  ένα 
ταξίδι πού έχουν κάνει οί δυό φίλοι στ ις  άρ- 
χές τού καλοκαιριού τού 1917. Αυτό βεβαιώ
νεται, ώς ένα βαθμό, κι άπό τά  έκφραστικά μέ-
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Φωτοτυπία τής σελίδας μέ τό τροπάρι.

σα  πού χαρακτηρίζουν εκείνη τήν περίοδο τής 
Σικελιανικής ποίησης. 'Α λ λά  καί τό διάστη
μα άνάμεσα σ τ ις  ένδείξεις «1η Ιουν ίου»  τού 
χειρογράφου καί «30 Ιουν ίου»  κάτω άπό τό 
τροπάοιο, μιλάει άρχετά εύγλωττα.

Είνα ι πιθανό πώς 6 Σικελιανός έγραψε 
τό πο ίημα  μονονυχτΐς στην 1η Ιουν ίου  καί 
τό χάρισε στον Σφαχιανάκη. Εκ ε ίνο ς  τό δ ί
πλωσε, τό φύλαξε στην τσέπη του καί όταν 
γύρισε στήν Αθήνα, τό έβαλε γ ιά  να μή χα
θεί μέσα σ τις  σελίδες τού «Άλαφροΐσκιω - 
του».

Έ π ε ιτα ,  καθώς τόσο συχνά συμβαίνει, τό 
πράγμα  ξεχάστηκε. *Ίσω ς κι ό ίδ ιος ό ποιη
τής νά μην τό θεωρούσε άξιόλογο, γιατί, πρα
γματικά, δύσκολα θά μπορούσε νά βρει μιά 
θέση άνάμεσα σ τά  καλύτερά του δημιουργή
ματα. Πάντως, όταν έκ δόθηκε ό «Λυρικός 
Β ίος» ( 1 9 4 6 — 47),  ό Σφακιανάκης είχε ή
δη πεθάνει, (4  Φεβρουάριου 1946). Έ τσ ι 
εξηγείται πώς τό ποίημα, κι άν άκόμα ό Σ ι-  
κελιανός τό θυμόταν, δέν μπορούσε νά πε
ρί ληφθεϊ στήν έκδοση.

Κ Ω Σ Τ Α Σ  Κ Ο Υ Α Ο Υ Φ Α Κ  Ο  Σ

Η γνώμη τον γραφολόγον κ. Παύλον 'Αβραμέα

Ό  κ. Κώ στας Κουλουφάχος μού έδειξε 
ένα χειρόγραφο π ο ίημα  μέ τον τίτλο  « 'Ο  
Χαιρετισμός», γραμμένο μέ μολύβι σέ έννέα 
φύλλα μικρού σχήματος άπό τή μ ιά  όψη, ά- 
ριθμημένα άπό τό 1 έως τό 9 πού στό 9ο

φύλλο κάτω αριστερά φέρει τήν ένδειξη: «1 
’ I ουνίου - νύχτα. Μάνη» καί δεξιά τήν όλό- 
γραφη ύπογραφή: « "Αγγελος Σικελιανός».
Μού ζήτησε νά δώ άλλα χειρόγραφα πού ά- 
ναμφισβήτητα είναι γραμμένα άπό τό χέρι τού 7



ποιητή και νά του ττώ τή γνώμη μου, άν 
« Ό  Χα ιρετισμός» είναι κι αυτός γραμμένος 
με τό χέρι του Σικελιονού.

Χειρόγραφα αναμφ ισβήτητα του Σ ικελια - 
νου είχε την κοώωσύνη νά μου δείξη ή κυ
ρ ία  "Ε λλη  Λαμττρίδη. Παρακάτω έκθέτω συ
νοπτικά τ ις  κυριότερες από τ ις  παρατηρή
σεις ιμου, που μ ’ έκαναν νά καταλήξω στο 
συμπέρασμα πώς τό πο ίημα  « Ό  Χα ιρ ετ ι
σμός» είναι γραμμένο με τό Τδιο χέρι άπό τό 
όποΐο γράφτηκαν και τά  κείμενα που μου έ
δειξε ή κυρία Λαμπρίδη. ·

Τό  υπό εξέταση κείμενο είναι γραμμένο 
άβ ίαστα  και με καταφανή γραφική ευχέρεια 
και δεν έχει διόλου επιδιορθώσεις, σταμα- 
τήμοττα και διστοτγμούς. Ή  γραφή είναι 
ταχεία  και ό γραφικός ρυθμός απρόσκοπτος. 
Τ ά  χαρακτηριστικά αυτά  άπό μόνα τους 
μαρτυρούν πώς τό κείμενο έχει γραφτεί χω
ρίς προσπάθεια, είτε άλλο ίωσης των γρα
φικών χαρακτηριστικών του γραφέα του., είτε 
απομ ίμησης τών γραφικών χαρακτηριστικών 
άλλου προσώπου. Δηλαδή, άπό την προ
καταρκτική εξέταση καί μόνον του κειμένου, 
χωρίς καν νά γίνει ακόμη αντιπαραβολή 
προς τά  συγκριτικά στοιχεία, τό κείμενο 
συγκεντρώνει τό «τεχμήριο τής γνησιότητας». 
Τό  «τεκμήριο» τούτο τής γνησιότητας του 
κειμένου ένισχυεται άκόμη περισσότερο άπό 
τήν παρατήρηση πώς, όπως συμβαίνει κατά 
κανόνα α τά  αυθόρμητα καί συνεπώς γνήσια 
κείμενα, ό γραφικός ρυθμός, ή ταχύτητα 
γραφής καί ή γραφική ευχέρεια αυξάνονται 
οσο προχωράει τό κείμενο. Έ τ σ ι παρατη
ρούμε στο εξεταζόμενο κείμενο, πώς ένώ στο 
πρώτο φύλλο ή ταχύτητα γραφής καί ή έ- 
λευθερία τών - γραφικών κινήσεων τού γρα
φέα είναι σημαντικές, πάντως είναι ευδιά
κριτα κατώτερες α π ’ δ,τι σ τά  επόμενα φύλ
λα. Τούτο εκτός άπό άλλα στο ιχεία  φαίνε
ται κυρίως άπό τό γεγονός ότι ενώ στο 
πρώτο φύλλο έχουν γραφτεί δέκα στίχοι, 
στο δεύτερο γράφονται μόνον εφτά, στο τρ ί
το πέντε κι άπό κεί καί κάτω μόνον τέσ
σερεις. Παράλληλα, ενώ στο  πρώτο φύλλο 
ό γραφέας καταφέρνει νά χωρέσει τον σ τ ί
χο του σ τό  μήκος μιας άράδας, σ το  δεύτε
ρο φύλλο, δυο στίχοι του ξεφεύγουν κι άλλά- 
ζουν άρόίδες καί σ τά  έπόμενα φύλλα π ιά  
όλοι οί στίχο ι γράφονται σέ δυο άραβες. 
Αύτό τό προοδευτικό «άπλωμα» καί «λευ
τέρωμα» τής γραφής είναι άδιάσειστο στο ι
χείο πώς ό γραφέας τού κειμένου χρησιμο
πο ιε ί αυθόρμητα καί άδολα τή φυσική του 
γραφή.

"Ε τσ ι, κατοώήγουμε νά σκεφθούμε πώς 
μ ιά  και τό  κείμενο είναι άδολο, δηλαδή, έ
χει γραφτεί >μέ την άβ ίαστη  καί Φυσιολογική 
γραφή του προσώπου που τό έγραψε, άν 
τό πρόσωπο οτύτό δεν είναι ό "Αγγελος 
Σικελιανός, τότε ή γραφή τού τελευταίου 
6ά πρέπει νά παρουσιάζει χτυπητές καί 
φανερές άνομοι ότητες μέ τήν υπό εξέταση 
γραφή.

Παίρνοντας όμως τώρα τά  άναμφισβήτητα 
κείμενα τού Σικελιοτνού καί παραβάλλοντάς 
τα  'μέ τό ποίημα, βλέπουμε πώς όχι μόνον 
δέν έχουν χτυπητές διαφορές στό γραφισμό, 
άλλά άντίθετα παρουσιάζουν πλήρη σύμπτω 
ση σ τά  βασικά γραφικά χαρακτηριστικά τους.

Ενδε ικ τ ικά  μόνο θ ’ άναφέρω τήν ταχύτη
τα, τήν πίεση, τήν άραίωση τών γραμμά 
των στή λέξη καί τά  δ ιαστήματα  μεταξύ τών 
λέξεων, πού τόσο στό  πο ίημα  όσο καί στά  
κείμενα τού Σικελιανού είναι άπαράλαχτα.

"Αλλωστε, τό σχήμα  τών διαφόρων γραμ
μάτων είναι καί οα/τό χτυπητά ίδιο τόσο 
στό πο ίημα  όσο καί σ τά  κείμενα τού Σικε- 
λιανού. Στήν συγκεκριμένη περίπτωση μά
λ ισ τα  ή ομοιότητα  τού σχήματος τών γραμ
μάτων έχει σημοίντική άποδεικτική άξία, 
γ ια τ ί όπως διαπιστώθηκε παραπάνω  ή γρα
φή τού «Χαιρετισμού» είναι άπηλλαγμένη ά 
πό προσπάθειες άπομίμησης ξένης γραφής. 
Δ έν  θ ’ άραδιάσω  εδώ ένα προς ένα τά  σχή
ματα  τών γραμμάτω ν πού ταιριάζουν μετα
ξύ τους, γ ια τ ί μ ιά  τέτο ια  άπαρίθμηση θά- 
ταν κουραστική κι άσκοπη. Γ ιά  παράδειγμα 
μόνο θά  άναφέρω τό πολύ χαροπ<τηριστικό 
«Η» τού τρίτου στίχου στό 8ο φύλλο, πού 
έχει τήν όριζόντια γραμμή του τόσο χαμηλά 
ώστε νά εφάπτεται στη νοητή άράδα τής βά
σης καί πού τό ξαναβρήκα πανομοιότυπο 
σ τά  κείμενα πού μούδειξε ή κυρία Λα μπ ρ ί- 
δη.

Τέλος, οί άδιόρατες (καί γ ι ’ αυτό πολύ 
π ιο  σημαντικές γραφολογικά) ιδιομορφίες 
τής γραφής τού «Χαιρετισμού» ταιριάζουν ά- 
πόλυτα μέ τ ις  ιδιομορφίες τής γραφής τού 
Σικελιανού. Ή  στίξη  π.χ. τού κειμένου ε ί
ναι προσεγμένη, έντονη σέ π ίεση  καί τά  
κόμματα, ξαφνικά πού καί πού πετάγονται 
πολύ π ιο  κάτω  α π ’ τή νοητή άράδα τής βά
σης. Τό  ίδιο παροπηρεΐται καί στή γνήσια 
γραφή τού Σικελιανού. 'Αλλη  ιδιομορφία πού 
μόνη της κατά τή γνώμη μου θάφτανε ν’ ά- 
πσδείξει τήν ταυτότητα τού γραφέα είναι ό 
τρόπος πού γίνεται ή τελεία  τού θαυμαστι
κού. Στον «Χα ιρετισμό» υπάρχουν καμ ιά  δε
καριά θαυμαστικά στό  τέλος τών διαφόρων 
στίχων πού όλα τους, άλλο λιγότερο, άλλο 
περισσότερο παρουσιάζουν τήν ιδιομορφία 
ότντί γ ιά  τελεία  νά έχουν ένα άνοιχτό κοίλο 
σχήμα. Τό ίδ ιο άνοιχτό κοΐλο σχήμα  άντί γ ιά  
τελείες σ τά  θαυμαστικά βρήκα σ τά  γράμ
ματα  πού ό Σικελιανός είχε στείλει στήν κυ
ρία  Λαμπρ ίδη  καί μάλιστα δ ίπλα  στήν προσ
φώνηση, όπου άντί γ ιά  κόμμα υπήρχαν θαυ
μαστικά.

Α π ό  όσα  σέ συντομία  καί ενδεικτικά ά- 
νάφερα παραπάνω  κατάληξσ στή γνώμη πώς 
τό πο ίημα  «Χα ιρετισμός» πού μού έδειξε ό κ. 
Κώ στας Κουλουφάκος είναι γραμμένο άπό 
τό χέρι τού 'Αγγέλου Σικελιανού.

Π Α Υ Λ Ο Σ  Α Β Ρ Α Μ Ε Α Σ  
Δικηγόρος - Γραφολόγος
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rII συζήτηση πού έχει ανοίξει τον τελευταίο καιρό ανάμεσα στους προοδευτικούς διανοού
μενους τής Ευρώπης για τη σημασία, τδ νόημα άλλα και την αφετηρία τον σημερινού ούμα- 
νισμοϋ, κάνει επίκαιρη τή δημοσίευση τής μελέτης τού αείμνηστου Τάσου Χαΐνογλου γιά τον 
«ΙΙρώτο Βυζαντινό ούμανισμό». eO Τάσος Χαΐνογλ.ον είχε άσχολ.ηΟεΐ με τή μελέτη τής βυζαν
τινής και τής νεοελληνικής ιστορίας και άφισε άξιόλογΐ) ιστορική εργασία πού έχει μείνει 
άνέκδοτη. Στή μελέτη τής ιστορίας ό Χαΐνογλου έχει διατυπώσει τολμηρές άπάψεις και θέ
σεις, μέ τις όποιες μπορεί και νά μή συμφωνεί κάνεις — όπως συμβαίνει και μέ το δημοσιευό
μενο σήμερα κείμενό του — πού δείχνουν όμως βαθύτατο προβληματισμό και γνώσεις.

Οι παλιότεροι Νεοέλληνες ιστοριογράφοι, πού έσπευσαν νά κηρύξουν το Βυ
ζάντιο «'Ελληνικήν Αυτοκρατορίαν των Μέσων Χρόνων» σύνδεσαν απόλυτα τή 
βυζαντινή επικράτεια με τό «Ελληνικόν ’Έθνος». ’Αγνόησαν τήν πολυποίκιλη εθνο
λογική της σύνθεση και τήν «έξωφυλετική» δηλαδή, τήν άνεθνική κρατική - θε
οκρατική ιδεολογία της. Τό πρώτο άπ’ τά δυο αυτά θέματα τό παρέτρεξαν μέ τον 
άστήρικτον ισχυρισμό του «από των ελληνιστικών χρόνα>ν έξελληνισμοΰ τής Ανα
τολής». Τό δεύτερο επιχείρησαν νά τό καλύι)κ)υν μέ μίαν άπιαστη λογοκοπία πε
ρί «ελληνοχριστιανικού πνεύματος». Διόλου δέν επιχείρησαν νά ερευνήσουν τή 
διαμόρφωση, μέσα στά ιστορικά πλαίσια του Βυζαντίου, τής ελληνόφωνης λαό- 
τητας τού «γένους τών Ρωμαίων». Τό ζήτημα αυτό τό σύγχυσαν μέ τή γνωστή 
διατύπωση του ενιαίου Ελληνισμού, αρχαίου, μέσου, καί νεοηέρου». Βασική επι
χειρηματολογία τους στάθηκε ή στενά γλωσσική. Μά καί πάλι, δέν επιχείρησαν νά 
έμβαθύνουν στύ θέμα τής διαμόρφωσης τής «ρωμαϊκής» κοινής —έπειτα από 
τήν «ελληνιστική» κοινή καί πάνω» άπ’ τις διάφορες έντονες ντοπολαλιές—  καθώς 
καί τού ζοηπανού γλωσσικού έξελληνισμοΰ αλλόγλωσσων. Στηρίχθηκαν, σχεδόν 
αποκλειστικά, στην έπισημοποίηση απ' τό Βυζάντιο τής νεκρής καί συμβατικής 
άττικίζουσας ελληνιστικής γραφτής.

Απ' τις θέσεις αυτές δέν απομακρύνθηκαν βασικά, οι νεώτεροι έκπρόσω- 
ποι τής επίσημης ιστοριογραφίας, μ’ δλο πού ή σύγχρονη ξένη έρευνα είχε κιόλας 
προσκομίσει ένα πλήθος στοιχείων γιά μιάν αντικειμενικότερη εξέταση τού δλου 
θέματος.

Σημειώθηκαν, ωστόσο, τελευταία, μερικές προσπάθειες λ'ά «διορτ%3θεΐ» κάπως 
ή όλότελα ξεπερασμένη επίσημη θέση. Σέ διαστολή προς εκείνη, πού θεωρεί έξαρ- 9



χής το Βυζάντιο σαν έθνικό ελληνικό κράτος, οί νέες αυτές απόψεις παραδέχον
ται σχεδόν, πώς ή Αυτοκρατορία ήταν στο σύνολό της ένας άνεθνικός κρατικός 
σχηματισμός. 'Ό μως υποστηρίζουν πώς, σ’ αυτό το κράτος, δώθε από μιαν ορισμέ
νη περίοδο — κι όλο γίνεται πιο πρώιμη —  αρχίζει να έπιβάλλεται ή ελληνική εθνι
κή συνείδηση.

Μια άπ’ αυτές τις «διορθώσεις» είναι ή απόπειρα νά προβληθεί κάτω από 
έθνικό φως ή επικράτηση τού τάχα «ελληνικού πνεύματος» τής Είκονολατρείας 
ενάντια στο «ασιατικόν πνεύμα» τής Κίκονομαχίας. Ανεξάρτητα απ' τον καθαρά 
φορμαλιστικό τρόπο πού διατυπο)νεται\ ή άποψη αυτή δέν άνταποκρίνεται διόλου 
στήν ιστορική πραγματικότητα. Δέν είναι σωστό αυτό πού ισχυρίζεται ό Ζακυθη- 
νός, πώς «η άποψις περί πολιτικών καί οικονομικών ελατηρίων δέν έρμηνεύει όρ- 
θώς» τη σύγκρουση ανάμεσα Εϊκονομαχίας καί Είκονολατρείας καί πώς «ή Κικονο- 
μαχία υπήρξε κατά βάσιν κίνημα πνευματικόν». Πέρα άπ’ αυτό, στη διαμόρφω
ση τής εικονολατρικής ορθοδοξίας συντέλεσε καί ή παπική Δύση με τό μωσαϊκό 
των «βαρβάρων» της καί οί Σλάβοι τή δέχθηκαν επίσης. Καί δέν είναι \ αλήθεια 
πώς οι ασιατικοί πληθυσμοί τής Αυτοκρατορίας στάθηκαν στο σύνολό τους καί 
ώς τό τέλος είκονομαχικοί. Ό  Σύρος Ιωάννης ό Δαμασκηνός (Μανσούρ ήταν 
τό οικογενειακό του όνομα) άναδείχθηκε ό επιφανέστερος πρόμαχος τής Εικονο- 
λατρείας. Καί οί μικρασιατικοί πληθυσμοί, πού βρέθηκαν στο πλευρό τών είκο- 
νομάχων αύτοκρατόρων γιά τις κοινωνικές τους μεταρρτ>θμίσεις, πήραν [ιέ ένθου- 
σιασμό μέρος στήν ανταρσία τού Θωμά τού Σλάβου («Σκλαβογενοΰς»), όταν αυ
τές τούς άφησαν ανικανοποίητους, μ’ όλο πού ή ανταρσία αυτή έγινε στο όνομα 
τής Είκονολατρείας. Τέλος, διόλου δέν μπορεί νά στηριχθεΐ ή άποψη τού Λανιη- 
λίδη, πώς ή ανταρσία δύο βυζαντινών τοπαρχών, τού Κοσμά καί τού Άγαλιανοΰ 
κατά τού Δέοντος Ίσαύρου, εκπροσωπούσε βλέψεις καί τάσεις τών έλλ αδικών πλη
θυσμών — τών έλληνόφωνων βέβαια, καί όχι τών σλαβικών πού κατά μεγάλο μέ
ρος κατείχαν τον έλλαδικό χώρο σέ κείνη τήν εποχή".

Γίνεται επίσης προσπάθεια νά προβληθεί σάν ένα έθνικό φαινόμενο ό λεγό
μενος «πρώτος βυζαντινός ούμανισμός», μέ τήν έννοια πώς μ’ αυτόν «συνετελεΐτο 
ή άνασύνδεσις τού ελληνικού έθνους μέ τήν προγονικήν σοφίαν»/

«ΙΙρώτος ούμανισμός» άποκαλεΐται μιά «νέα» πνευματική κίνηση, πού εμφα
νίζεται πώς τήν εγκαινιάζει στο δεύτερο μισό τού θ ' αιώνα ό Φώτιος καί πού τή 
συνεχίζουν άλλοι λιγοστοί βυζαντινοί λόγιοι — κατά κανόνα κληρικοί, μά καί ανή
λικοί άξιωματούχοι— όπως ό επιφανέστερος τους Άρέθας στά πρώτα χρόνια 
τού Γ αιώνα. II αναδιοργάνωση τής ανώτερης Σχολής τής Μαγναύρας απ’ τον 
11 ορφυρογέννητο γύρω στά μέσα αυτού τού αιώνα απλώνει τήν κίνηση αυτή σ’ 
ένα σχετικά, πλατύ κύκλο μορφωμένων αύλικών, κληρικών, άνωτέρων αύτοκρα- 
τορικών υπαλλήλων, ακόμα καί στρατηγών καί άλλων μελών τής ιθύνουσας τά
ξης. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι ή σπουδή, όχι πιά μόνο τής εκκλησιαστι
κής φιλολογίας, μά ολοένα περισσότερο και τών συγγραφέων τής αρχαιοελληνι
κής, τής ελληνιστικής καί τής πρώιμης βυζαντινής περιόδου (όσων άπ’ αυτούς 
τούς τελευταίους δέν ήταν χριστιανοί).

Ή  απόπειρα τής «εθνικής» προβολής αυτού τού πνευματικού φαινομένου 
δέν μπορεί νά σταθεί. Θά έπεκταθούμε, όμως κάπως στήν αντίκρουσή της γιατί 
μάς επιτρέπει, όχι μόνο νά επισκοπήσουμε τή βυζαντινή πνευματική κίνηση ώς 
τό τέλος τού Γ αιώνα, μά καί νά δούμε από κοντά διάφορα προβλήματα σχετικά 
μέ τό χαρακτήρα τής βυζαντινής επικράτειας καί τή θέση τής ελληνόφωνης λαότη- 
τας3 μέσα σ’ αυτή.
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σχεδόν τούς σύγχρονους επίσημους Νεοέλληνες βυζαντιολόγους ή βυζαντιολογοϋντες.



II άρχαιοσπουδή προβάλλει μέ ζωηρότητα «για πρώτη φορά» έπειτα άπό 
ένα «πνευματικό χάσμα», που μεσολάβησε, σύμφωνα μέ τούς περισσότερους βυζαν- 
τιολόγους, κυρίως τους δυτικούς. "Ομως, ευθύς έξαρχής, στη χρονική τοποθέτη- 
ση αυτού τού «χάσματος» δεν υπάρχει ομοφωνία, ΟΙ νεώτεροι Νεοέλληνες ιστο
ριογράφοι τείνουν, γενικά, νά τό τοποθετούν στα χρονικά πλαίσια τής Είκονομα- 
χίας (αρχές τού η ' ως κοντά στά μέσα τού θ ' αιώνα) — κι αύτό, γιατί σάν κύ
ριο αίτιό του θέλουν ν«χ βλέπουν την είκονομαχική «έφόρμησιν τού ασιατικού 
πνεύματος» ’Ωστόσο ό Κρουμπάχερ φρονεί πώς αύτό αρχίζει νωρίτερα, άπό τά 
μέσα, περίπου, τού ζ ' αιώνα, πού χρονολογικά συμπίπτει μέ την κατάληψη άπ’ 
τούς "Αραβες τής Παλαιστίνης, τής Συρίας καί τής Αίγυπτου. Κι ό Βασίλιεφ 
θεωρεί πώς «στά γράμματα καί στην τέχνη, ή περίοδος G10— 717 είναι ή πιύ σκο
τεινή όλης τής Ιστορίας τής Αυτοκρατορίας».

Στήν πραγματικότητα, οί ισχυρισμοί για 2να «πνευματικό χάσμα» είναι, υπερ
βολικοί. Βασικά, πρόκειται γιά μιά κρίση μετάβασης άπ’ την άρχαία στη μεσαιω
νική πνευματική παραγωγέ]. Στην κρίση αυτί] οδήγησαν ό ε ' καί στ' αιώνας 
πού, κατά τό Λεφτσένκο, είναι κι αυτοί μιά μεταβατική κατάσταση άνάμεσα 
στον άρχαΐο καί στο μεσαιωνικό πολιτισμό στήν ’Ανατολή. ’Αναμφισβήτητα ε
πίσης σημειώνεται πτώση τής πνευματικής κίνησης στο Βυζάντιο, ιδιαίτερα μέ
σα στον ζ ' αιώνα. "Ομως ή πτώση τού πνευματικού επιπέδου είχε άρχίσει άπό 
πολύ πριν. Κατά τούς συγγραφείς τού σχετικού άρθρου τής Μεγάλης Σοβιετικής 
Εγκυκλοπαίδειας, «όλη τή φιλολογία τού δ ' —  στ' αιώνα πρέπει νά τήν άναγάγου- 
με όχι στή μεσαιωνική αλλά στήν άρχαία φιλολογία, είναι τό τελευταίο στάδιο 
τής πνευματικής καλλιέργειας τής δουλοκτητικής κοινωνίας» καί «έχει τή σφρα
γίδα τής κατάπτωσης πού προκαλούσε ή γενική κρίση τής δουλοκτητικής οικονο
μίας».

Ειδικώτερα γιά τόν ζ ' αιώνα, οί περσικές καί εύθύς έπειτα οί αραβικές κα
τακτήσεις καί επιδρομές στή Μικρασία, οί καταστρεπτικές επιδρομές των Άβά- 
ρων καί των Οΰνων, ή πύκνωση των Σλάβων πού έθεσαν σε διαρκή πολιορκία 
πόλεις καί επαρχίες ολόκληρες στά βαλκανικά διαμερίσματα, οί άπειλές κατά τής 
ίδιας τής πρωτεύουσας, δημιουργούσαν συνθήκες κάθε άλλο παρά ευνοϊκές γιά 
πνευματική παραγωγή. 'Ωστόσο, ένας άλλος λόγος —  καί πολύ σημαντικός —  εί
ναι ότι ή άπώλεια τής Παλαιστίνης, τής Συρίας καί τής Αίγύπτου άποτέλεσε βα
ρύ πλήγμα στήν πνευματική ζωή τού Βυζαντίου. «Τά γράμματα έκαλλιεργούντο 
εις τήν ’Αλεξάνδρειαν, τήν Γάζαν, τήν ’Αντιόχειαν, τήν Βηρυττόν, όχι πλέον εις 
τήν Ελλάδα ουδέ άκύμη εις τήν Κωνσταντινούπολιν» σημειώνει ό "Αμαντος γιά 
τήν περίοδο ώς τόν ζ ' σχεδόν, αιώνα.*

'Ωστόσο δέν υπήρξε πλήρης διακοπή.5 Πολύ λιγότερο, δέν υπήρξε «επιστρο
φή στή βαρβαρότητα», όπιος ισχυρίζονται ύρισμέλ'οι δυτικοί βυζαντιολόγοι. Εί
ναι πολύ πιθανό πώς καταστράφηκαν πολλά χειρόγραφα συγγραφέων αυτής τής 
έποχής, πού δέν μνημονεύονται άπό τούς άμεσα μεταγενέστερους. Βέβαια, έκτος 
άπ’ τό Γεώργιο ΙΙισίδη πού ήταν Μικρασιάτης (άπ’ τήν Πισιδία), όλοι σχεδόν 
οί άλλοι πού ξέρουμε πώς έγραψαν στον ζ ' αιώνα, προέρχονταν κυρίως άπ’ τή 
Συρία, την Αίγυπτο καί άλλες άνατολικές χώρες, πού τιάρα πιά ήταν κάτω άπό 
τήν κυριαρχία των ’Αράβων. "Οιιως αύτό ήταν γνώρισμα καί τής προηγούμενης 
πεοιόδου.

Δέν είναι αλήθεια πώς τό «πνευματικό χάσμα» συνεχίστηκε στον η ' καί στο 
πρώτο μισό τού θ ' αιώνα, έξαιτίας τής Είκονομαχίας. ’Ολόκληρη ή είκονομαχική 
πνευματική καλλιέργεια μάς έμεινε άγνωστη, άφού οί εικονολάτρες κατάστρεψαν, 
μετά τήν άναστήλωση των εικόνων, τά δημιοϋργήματά της κι άποσιοάπησαν, έκτος 
από ελάχιστα άποσπάσματα, τό περιεχόμενό τους. «Μιά κίνηση μέ τόσο βάθος 
καί τόσην ένταση, όπως ή Είκονομαχία, επόμενο ήταν νά προκαλέσει μεγάλη φιλο
λογική δραστηριότητα, γράφει ό Βασίλιεφ, όμως αύτή καταστράφηκε». Είναι βέ
βαιο πώς ό ίδιος ό αύτοκράτορας Κωνσταντίνος Ε ' (ό «Κοπρώνυμος») έγραψε 11



ένα μεγάλο έργο κατά τής Είκονολατρείας — μερικά άποσπάσματά του διασώθη
καν στις ’Ανασκευές τού πατριάρχη Νικηφόρου— και πώς 2να σχέδιο έκθεσης 
των απόψεων των εΐκονομάχων έγκρίθηκε στο 754 από την εικονοκλαστική Σύ
νοδο.*

' Ας έρθουμε τώρα στην ουσία τοϋ λεγάμενου «πρώτου ούμανισμοΰ».
’Αναμφισβήτητα σημειώνεται, στο πρώιμο Βυζάντιο, μιά έξακολουθητική 

εξασθένηση τής αρχαίας πνευματικής κληρονομιάς. Χαρακτηριστικό τής χριστια
νικής φιλολογίας στην ’Ανατολή, από τούς μεγάλους θεολόγους τοϋ δ ' ιός τον ζ ' 
αίώλ'α, είναι ότι γενικά, απορρίπτει τήν αρχαία γνώση πού τής κληροδοτήθηκε 
άπ’ τήν ελληνιστική εποχή. Αυτό δεν σημαίνει πώς τήν απορρίπτει στο σύνολό 
της καί πώς παύει νά χρησιμοποιεί ορισμένους τομείς της. Πάει όμως, νά τούς συντά- 
ξει οπωσδήποτε κι αυτούς στο δόγμα καί στις ανάγκες τοϋ χριστιανικού κρά
τους.0 Έτσι, στον στ' αιώνα, οί αρχαίοι τραγικοί καί οί λυρικοί ποιητές τής αρ
χαίας καί τής ελληνιστικής εποχής παύουν σχεδόν νά διαβάζονται —ωστόσο ό "Ο
μηρος ποτέ δεν έπαυσε νά διαβάζεται, από πολλούς μάλιστα. ΟΙ αρχαίοι ρήτο
ρες καί οί ιστορικοί λησμονιούνται ουσιαστικά, αφού χρησιμέυσαν σάν πρότυ
πα στούς μεγάλους εκκλησιαστικούς ρήτορες τοϋ δ ' αιώνα καί στούς πρυιτους 
χριστιανικούς ιστορικούς, Ιδιαίτερα στον Προκόπιο.7 Στόν τομέα τής φιλοσοφίας 
στον ε ' αιώνα εκμεταλλεύονταν ακόμα το νεοπλατωνισμό γιά νά δικαιώσουν τό 
χριστιανισμό (ψευδο-Διονύσιος ’Αρεοπαγίτης). "Ομως, στόν στ' αιώνα, γιά 
τον ίδιο σκοπό, άρχισαν νά εκμεταλλεύονται καί τον αριστοτελισμό, άφαιριόντας 
άπ’ αυτόν τά πιο προοδευτικά στοιχεία του —αυτό φαίνεται καθαρά στό έργο 
τοϋ Λεόντιου τοϋ Βυζάντιου καί τού Ιωάννη Φιλόπονου. Στά μαθηματικά καί 
στην αστρονομία, ή αντίδραση τής ’Εκκλησίας είναι μεγάλη. Πάντως, εξακο
λουθούν νά γράφονται επιτομές καί σχόλια σέ έργα συγγραφέων τής αρχαίας καί 
τής ελληνιστικής εποχής (Φιλόπονος από τή Γάζα, ’Ανθέμιος άπ τις Τράλλεις, 
’Ισίδωρος άπ’ τή Μίλητο Εύτόκιος άπ’ τήν Άσκάλωνα), γίνονται, καί πολύ άξιό- 
λογες πρακτικές εφαρμογές.8 "Ομως ό Κοσμάς ό Ίνδικοπλεύστης (καταγόταν άπ’ 
τήν Αίγυπτο) είναι τυπικό παράδειγμα τής καταστρεπτικής επίδρασης τής θεο- 
Λόγιας.

’Ανάλογη είναι ή επίδραση σΐό ΰφος των συγγραφέων ποι\ δσο πάει, γίνε
ται πιο περίτεχνο, μέ έκζητημένες εικόνες και αλληγορίες.

Ό  κρίσιμος ζ ' αιώνας προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη πτώση της άρχαιοσπου- 
δής.10 Καί ή πτώση αυτή φαίνεται πώς κάλυψε και ένα διάστημα του η ' αΙώνα. 
?Όιιως, δεν υπήρξε οΰτε στην άρχαιοσπουδή πλήρης διακοπή, όπως δείχνει ή 
περίπτωση, κυρίως, του ’Ιωάννη του Δαμασκηνού. Ό  Δαμασκηνός ξέρει καλά 
τον ’Αριστοτέλη — στην εΙσαγωγή του έργου του «Πηγή γνιόσεως» στηρίζεται 
στόν αριστοτελισμό— ξέρει, επίσης, τον ΙΙλάτωνα και τούς νεοπλατωνικούς, πι
θανώς καί τούς Στωΐκούς. (Οί ύμνοι πού έγραψε είναι μορφικά πολύ πιο περί
πλοκοι από τούς ύμνους τού Ρωμανού τού Μελωδού).

Δεν είναι διόλου αλήθεια πώς «ή περίοδος τής ΕΙκονομαχίας ύπήρξεν εντε
λώς στείρα περίοδος διά τά κλασικά γράμματα», καί δτι «ευθύς μετ’ αυτήν επιβάλ
λεται ή γιγαντιαία μορφή τού Φωτίου».* Αντίθετα, πολλές ενδείξεις πείθουν δτι 
ακριβώς ιιεσα στήν κίνηση τής «ασιατικής» ΕΙκονομαχίας διατηρήθηκε περισσό
τερο — από ορισμένες μάλιστα απόψεις και δυνάμωσε—  ή άρχαιοσπουδή. Είναι 
βέβαιο δτι μαθητές τού είκονομάχου Λέοντος Φιλοσόφου (ή Μαθηματικού) στά
θηκαν ό Φώτιος καί μιά σειρά άλλοι λόγιοι πού κατέγιναν, όχι πιά μόνο μέ τή θεο-
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* Κατά τό Λεφτσένκο, καί οί Παυλικιανοί ΰά  είχαν δημιουργήσει φιλολογία πού 
*<ι αύιή καταστράφηκε.

* ΓΙαλιότερος ισχυρισμός πού τον επαναλαμβάνει πρόσφατα κι ό Τωμαδάκης (δική 
του είναι ή παραπάνω φράση) *Έτσι ό Φώτιος παρασταίνεται νά προβάλλει ξαφνικά, 
χωρίς κανέναν προηγούμενό του.



λονία μΰ και μέ τη γραμματεία καί μέ τά μαθηματικά. "Οτι ό Λέων ό φιλόσο
φος, πού «άνηκεν είς τάς τάξεις των είκο\'οκλαστών» στάθηκε «ό κύριος έμπνευ- 
στής» της νέας πνευματικής κίνησης καί δτι «εκ τοϋ κύκλου του προήλθεν ό Φώ
τιος» τό δέχεται, σύμφωλ'α μέ την Ιστορική αλήθεια, κι ό Ζακυθηνός. ’Αντίθετα, 
τό «ελληνικόν πνεύμα» τής Κίκονολατρείας βρίσκει τήν έκφρασή του στον η ' καί 
στις αρχές τού θ ' αιώνα, στον ’Ιωάννη τό Δαμασκηνό (τό Σύρο Μανσούρ) πού 
στάθηκε ό «θεωρητικός» της11 καί στο Θεόδωρο τό Στουδίτη, εκπρόσωπο τού πιο 
αδιάλλακτου καλογερισμοϋ, πού ζητούσε τη χειραφέτηση τής ’Εκκλησίας άπ’ τό 
Κράτος καί άναδείχθηκε κήρυκας τής πιο βαρείας μισαλλοδοξίας.

Ή  ανάπτυξη αυτού πού άποκαλούν «πρώτον ούμανισμό» προχώρησε στήν 
πραγματικότητα μέ τρεΤς φάσεις:

Ιΐροηγήθηκε μια φάση απαρχών, στήν εποχή τής πρώτης Είκονομαχίας καί 
κυρίως, στήν εποχή τού Κωνσταντίνου Ε ' (δεύτερο μισό τού η ' αιώνα). Οί πνευ
ματικοί εκπρόσωποι αυτής τής φάσης μάς έ|ΐειναν άγνωστοι, ήταν σίγουρα είκονο- 
μάχοι πού καταστράφηκαν τά έργα τους. Τελευταίο τους χρονολογικά μπορούμε 
νά θεωρήσουμε τον ’Ιωάννη τον Γραμματικό, πού έγινε πατριάρχης επί Θεοφίλου 
καί για τον όποιο έχουμε μερικές ειδήσεις: ήταν τόσο πολυμαθής, ώστε κατηγο- 
ρήθηκε για μάγος — «λεκανύμαντις».13

’Ακολούθησε μια φάση διαμόρφωσης (αρχές θ ' ώς τή δεύτερη δεκαπενταε
τία τού Γ αιώνα), μέ δυο κύριους σταθμούς: τήν εποχή τού Θεόφιλου καί τού 
καίσαρα Βάρδα καί τήν εποχή τού Λέοντος Σοφού: Κύριοι πνευματικοί εκπρό
σωποι αυτής τής φάσης στάθηκαν τέσσερες: Πρώτος χρονολογικά ό Λέων ό Φι
λόσοφος, γνώστης τής αρχαίας γραμματείας καί φιλοσοφίας, μαθηματικός πού 
συγκέντρωσε σέ ενιαίο χειρόγραφο τά σωζόμενα έργα τού ’Αρχιμήδη καί τελειο
ποίησε τό σύστημα τών οπτικών σημάτων (πού ένωνε τά ακραία σημεία τής Αυ
τοκρατορίας μέ τήν πρωτεύουσα), όνομαστός γιατρός καί πρώτος προϊστάμενος τής 
νέας Μεγάλης Σχολής πού' Ιδρύθηκε στο παλάτι τής Μαγναύρας.13 Δεύτερος, ό 
μαθητής τού Λέοντος Φώτιος. Στάθηκε ό μεγαλύτερος πνευματικός άνθρωπος τής 
εποχής του. ’Ενώ, όμως, ύ Λέων έδωσε μιά περισσότερο θετική κατεύθυνση στήν 
άρχαιοσπουδή καί ίσως δέν ασχολήθηκε διόλου μέ τή θεολογία, ό Φώτιος — μ’ 
ολο πού έγραήιε καί πάνω σέ φυσικά καί ιατρικά θέματα—  ήταν προπάντων θεο
λόγος καί φιλόλογος. Στά φιλοσοφικά, συνδυασμένα μέ τή θεολογία, ήταν αριστο
τελικός. Σά φιλόλογος, έμεινε διάσημος γιά τή «Μυριόβιβλό» του.11 Τρίτος ήταν ό 
Άρέθας, μαθητής καί ομοϊδεάτης τού Φωτίου, πού δέν διακρίθηκε τόσο γιά τά 
γραφτά του όσο γιά τό πλήθος τών αρχαίων χειρογράφων πού συγκέντρωσε, αν
τέγραψε μέ Ιδιωτικό του συνεργείο καί διόρθωσε μέ προσωπική του επιμέλεια.13 
Τέταρτος στή σειρά, πρέπει νά μπει ό Λέων ό Χοιροσφάκτης. "Οπως δείχνεται 
από σχετική εργασία τού Σοβιετικού βυζαντιολόγου Σάνγκιν, ό Λέων ήταν πιο 
προχωρημένος στή σκέψη άπ’ τό σύγχρονό του Άρέθα: ήταν πλατωνικός (καί 
ταυτόχρονα νεοπλατωνικός), ενώ εκείνος εξακολουθούσε νά μένει αριστοτελικός 
μέ τήν έννοια τού Φωτίου, καί θαυμαστής τών αρχαίων τραγικών καί λυρικών 
ποιητών, ενώ ό Φώτιος κι ό Άρέθας εξακολουθούσαν ν’ άποστρέφονται, σύμφω
να μέ τή χριστιανική παράδοση, τήν αρχαία ποίηση εκτός από τον "Ομηρο καί 
μερικούς ελεγειακούς. Ό  κύκλος τού Χοιροσφάκτη, σέ διαστολή καί αντίθεση πρός 
τον κύκλο τού Φοότιου καί ύστερα τού Άρέθα, μάς δίνει ακριβέστερο μέτρο τής 
κίνησης τών ιδεών τής εποχής. "Οπως κι αν είναι, τή νέα πνευματική κίνηση, στο 
σύνολό της, τήν άπόκρουαν οι άδιάλακτοι ορθόδοξοι καλογερικοί καί κληρικοί 
κύκλοι, πού ακολουθούσαν τις βαρύτερα θεοκρατικές απόψεις τού ’Ιωάννη Δα
μασκηνού καί τού Θεόδωρου Στουδίτη.

Ή  τρίτη φάση, πού άρχισε άπ’ τή δεύτερη δεκαπενταετία τού Γ αιώ
να (εποχή τού Κωνσταντίνου τού Πορφυρογέννητου) καί προχώρησε καί στον 
ια' — μέ μιά πρόσκαιρη, καθώς φαίνεται, χαλάρωση στις άρχές αυτού τού τελευ
ταίου— δέν έχει νά δείξει σημαντικές προσωπικότητες. Είναι ή εποχή τής συλλο-
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γικής εργασίας των Εγκυκλοπαιδειών, των Λεξικών καί τών Ανθολογιών. 'Ό 
λα τά μειονεκτήματα, που υπάρχουν καί στην πνευματική δραστηριότητα τής 
προηγούμενης φάσης έγιναν τώρα πάρα πολύ χτυπητά: ’Έλλειψη δημιουργικής
έμπνευσης, φορμαλισμός, βιβλιακή σοφία πού επιχειρούσε βέβαια νά εξυπηρετή
σει σύγχρονες ανάγκες μά πού, μέ 2να περίεργο ξέκομα άπ’ τη ζωή, δέν κατόρ- 
θοινε νά πρόσθεση αξιόλογα νέα πράματα στην απλή αποθησαύριση γνώσεων άπ’ 
την αρχαιοελληνική καί την ελληνιστική εποχή.1®

Μπορούμε τώρα νά δούμε πιο καθαρά τά βασικά κίνητρα καί τήν ουσία αυ
τού τού λεγάμενου «πρώτου ούμανισμού», τήν ταξική του 6άση. Κι ακόμα, μπο
ρούμε ν’ άντικρύσουμε από πιο κοντά τό «εθνικό» περιεχόμενο πού επιχειρούν 
νά τού άποδώσουν.

Χωρίς αμφιβολία, κίνητρο τής νέας πνευματικής κίνησης στάθηκε ή εξυπηρέ
τηση τών νέων αναγκών τής εποχής. Ό  φεουδαλισμός αρχίζει νά σχηματίζεται 
στο Βυζάντιο, καθαυτό άπ’ τον ζ ' αιώνα. Στον η ' αιώνα, οί παραγωγικές δυ
νάμεις σημειώνουν κιόλας μιά προώθηση, μπαίνοντας ολοένα μέσα στά πλαίσια 
τών λ'έων κοινωνικών σχέσεων. "Ομως, γιά νά σπρωχθούν πιο πέρα, χρειάζονται 
γνώσεις, ειδικές μά καί γενικές. ’Από δώ, λοιπόν, οί προσπάθειες γιά μιαν άνα- 
ζωπύρωση τής αρχαιοελληνικής καί τής ελληνιστικής πολιτιστικής κληρονομιάς, ό 
θανάσιμος ανταγωνισμός τής Αυτοκρατορίας προς τό αραβικό Χαλιφάτο — πού 
κι αυτό στήν ίδια εποχή άξιοποιοΰσε με τό δικό του τρόπο τήν ίδια κληρονομιά— 
προκαλούσε ένταση αυτών τών προσπαθειών.”

Ή  Είκονομαχία, πού κλόνισε τήν ως τότε δύναμη τής είκονολατρικής ’Εκκλη
σίας, άνοιξε ορίζοντες στά κοσμικά ενδιαφέροντα. Ή  περίοδος τής αντίδρασης, 
πού άκολούθησε κάτω άπ’ τή «Μακεδονική» δυναστεία τήν πτώση τής ΕΙκονο- 
μαχίας, δέν τούς έκλεισε αυτούς τούς ορίζοντες. ’Επέτρεψε πιο πέρα ανάπτυ
ξη τής άρχαιοσπουδής, γιατί δέν τήν φοβούνταν πολύ, τό δόγμα είχε πιά σταθε
ροποιηθεί.1* "Ομως ξεστράτισε αρκετά τις θετικιστικές κατευθύνσεις πού πήρε 
αρχικά, ή «θύραθεν παιδεία» καί τήν υποχρέωσε σέ πλήρη, σχεδόν, συμβιβασμό, 
μέ τήν κρατούσα θεοκρατική σκέψη. Ό  Λέων ό Φιλόσοφος κυνηγήθηκε σάν «"Ελ- 
λην», δηλαδή σάν ειδωλολάτρης. "Ομως, ό Φιότιος έκανε δυο φορές πατριάρχης 
καί ό Άρέθας κατέλαβε τήν «πρώτην τή τάξει» εκκλησιαστική έδρα τής Αυτοκρα
τορίας, υπήρξε πολλά χρόνια μητροπολίτης Καισαρείας. Ό  πρώτος στάθηκε ό με- 
γαλύτερος θεολόγος τής εποχής του, άνακηρύχθηκε καί άγιος!

Τόσο από τήν ουσία της, όσο κι από τήν άποψη τής κοινωνικής θέσης τών 
φορέων της, ή πνευματική αυτί) κίνηση ήταν φεουδαλική. Ό  Φώτιος κι ό Άρέ- 
θας, καθώς κι ό μέγιστος Λέων ό Χοιροσφάκτης, υπήρξαν επισημότατοι αύλι- 
κοί καί Ισχυροί αύτοκρατορικοί άξ ιωματούχοι, σημαντικά μέλη τής φεουδαλικής 
αριστοκρατίας. Σ ’ αυτή τήν ίδια αριστοκρατία ανήκαν καί οί άνθρωποι τών «κύ
κλων» τους. Καί ή Μεγάλη Σχολή τής Μαγναύρας προμήθευε στο Κράτος ανώ
τερους υπαλλήλους, συγκλητικούς καί στρατηγούς, πού πολλοί άπ’ αυτούς άφιε- 
ριοναν τις έλεύθερες ώρες τους στά γράμματα — καί στήν άρχαιοσπουδή. Οί 
αύτοκράτορες Λέων ό Σοφός καί Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος στάθηκαν 
αξιόλογοι πνευματικοί παράγοντες τού καιρού τους.

"Ομως, αφού ήταν φεουδαλική πνευματική καλλιέργεια, δέν μπορούσε νά 
είναι καί «ούμανισμός», μέ τήν ουσιαστική έννοια τού όρου. Ούμανισμός δέν εί
ναι ή απλή άρχαιοσπουδή, ούτε κάθε άρχαιοσπουδή. Ό  ούμανισμός στάθηκε μιά 
προχωρημένη πνευματική κίνηση, πού άρχισε στή Δύση τήν εποχή τής γένεσης 
τών καπιταλιστικών σχέσεων, είχε σάν κινητήρια κοινωνική της δύναμη τούς 
«μπούργκερς» πού μετατρέπονταν σέ άστική τάξη καί εξέφραζε, στο πνευματι
κό πεδίο, τις νέες κοινωνικές δυνάμεις. Πίταν μιά νέα κοσμοθεωρία, πού σάν 
ουσία της είχε τήν πίστη στον άνθρωπο καί στο λογικό του, τήν προβολή τής ά-14



ξίας τής προσωπικότητας, την άπελευθέρωση τής σκέψης άπ’ τα δεσμό τής ιδεο
λογίας καί τής μεσαιωνικής σχολαστικής. Σχετικά με τη μελέτη των αρχαίων, οΐ 
πνευματικοί πρωτοπόροι τσϋ ιδ '— ιε' αιώνα στη Δύση πίστεΐ’αν πώς, μόνο μέ 
τό πέρασμα από μια αναγέννηση τοΰ αρχαίου πολιτισμού θά μπορούσαν νά φθά- 
σουν στήν αληθινή γνώση.

βυζαντινή τοΰ θ '— ι' αιώνα καί την πολύ κατοπινότερη δυτική, την πράγματι 
κά ουμανιστική, δέν πρέπει λοιπόν, νά παραπλανούν.

Καί τώρα ερχόμαστε στο κρίσιμο σημείο, στο «εθνικό» περιεχόμενο τής βυ
ζαντινής άρχαιοσπουδής.

Μέσα στήν κίνηση τής ’Αναγέννησης καί τού πραγματικού ούμανισμού στη 
Δύση, ή γένεση τού νέου κοινωνικού συστήματος άρχισε νά ελευθερώνει μεγάλες 
δυνάμεις πού ανέβαιναν άπ’ τά βάθη τών λαϊκών μαζών. Λυτές οί δυνάμεις δέν 
έκφράσθηκαν μόνο μέ εξαιρετικά ταλέντα, μέ υπέροχους ποιητές καί καλλιτέ
χνες. Έκφράσθηκαν, πιο πέρα, καί μέ την καλλιέργεια τών λαϊκών γλωσσών. Ή  
εντατική μελέτη τών αρχαίων γραμμάτων συμπορεΰθηκε — στην ’Ιταλία καί αργό
τερα στή Γαλλία καί σ’ άλλες χώρες— μέ τον κλονισμό τής δεσποτείας τής νεκρής 
λατινικής, μέ τό άνέβασμα τών ζωντανών γλωσσών σέ γλώσσες γραφτές, πού ξε
κινούσαν γιά νά γενικευθούν καί νά γίλ'ουν εθνικές γλώσσες.

Στο Βυζάντιο τοΰ θ '— Γ αιώνα, βλέπουμε αντίθετα νά λείπει ή πνευματι
κή δημιουργικότητα, ή διανόησή του στο σύνολό της εμφανίζεται σάν ξεκομμένη, 
σχεδόν άπ’ τη ζωντανή πραγματικότητα. Μέ δση έπιείκια κι αν κρίνουμε την κο
σμική ποίηση τοΰ καιρού, πού την εκπροσωπούν κυρίως μερικά επιγράμματα τής 
Κασσιανής, τού Δέοντος Χοιροσφάκτη καί τοΰ άρχαιολάτρη στρατηγού Χριστό
φορου Μητιληναίου, καθώς καί τό αφήγημα σέ στίχους τοΰ επισκόπου Ιωάννη 
Κυριώτη, δέν θά βρούμε σ’ αυτή «δυνάμεις πού νά ανεβαίνουν άπ’ τά βάθη τών 
λαϊκών μαζών» καί νά μετουσιώνονται σέ έ'ργα τοΰ έντεχνου λόγου. Τά ταλέντα 
λείπουν.1* ’Ιδιαίτερα ή άρχαιοσπουδή παίρνει σχεδόν αποκλειστικά φορμαλιστι
κό χαρακτήρα, ό τύπος πνίγει τήν ουσία καί ή καλογερίστικη νοοτροπία πνίγει 
τό πνεύμα τών αρχαίων γραμμάτων. Τίποτα τό νέο δέν έ'ρχεται σχεδόν, νά προσ
τεθεί στή δάνεια βιβλιακή σοφία, στήν αποθησαύριση γνώσεων από περασμέ
νες εποχές. Ταυτόχρονα, καί παρά τήν πίεση πού δέχονταν άπ’ τή λαλούμενη 
«ρωμαϊκή» κοινή, τή ζωντανή ενιαία γλώσσα τής ελληνόφωνης λαύτητας τών Ρω
μαίων” πού είχε διαμορφωθεί πάνω από τις πολυποίκιλες ντοπιολογίες, ή άνεθνι- 
κή επίσημη ελληνιστική γραφτή ένέμενε στά κυριώτερα γραφτά τού καιρού. Αυ
τή ή νεκρή καί συμβατική γραφόμενη σημείωσε μάλιστα μέ τό Φώτιο μιάν άρ- 
χαϊστική τάση, πολύ χαρακτηριστική (ό αττικισμός θά έχει άργότερα τήν πιο έν
τονη εκδήλωσή του στην εποχή τών Κομνηνών.

Πώς εξηγούνται αυτά τά φαινόμενα;
’Εξηγούνται, πρώτα, από λόγους κοινωνικούς: ό άνερχόμενος φεουδαλισμός 

κατέπνιγε, έκανε αδύνατη τήν εκδήλωση κάθε λαϊκής δημιουργικής δύναμης στά 
γράμματα, χέρι μέ χέρι μέ τις δουλοκτητικές επιβιώσεις πού ήταν πολύ Ισχυρές 
στήν υφή τοΰ βυζαντινού κράτους, χέρι μέ χέρι καί μέ τήν άνατολίτικη θεοκρα
τική δεσποτεία. 'II πνευματική δραστηριότητα τής εποχής ήταν, όπως είπαμε, δη
μιούργημα τής Ιθύνουσας φεουδολικής τάξης.

’Εξαιρετικά χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τό γνωστό γραφτό άκριτικό 
αφήγημα σέ στίχους, πού φέρεται ότι γράφηκε από κάποιον άνώνυμο μέσα στο 
Γ αιώνα. Μιά αντιπαραβολή του προς τις ζωντανές άκριτικές παραλλαγές πού 
περισώθηκαν ως σήμερα στο στόμα τοΰ ελληνόφωνου λαού, δείχνει τήν κολοσ
σιαία, τή χασματική απόσταση πού χώριζε τό σφριγηλό λαϊκό άκριτικό τραγού- 15
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δι καί τής εποχής έκείνης απ’ τή στεγνή φεουδαλική και καλογερίστικη απόπει
ρα μετουσίωσής του σέ γραφτό «έπος». Την αντιπαραβολή αυτή την έχει κάμει με 
επιτυχία ό Λαμπρινός.

Δεύτερο, εξηγούνται από λόγους εθνολογικούς:
Στην έποχή τού πρώιμου Βυζαντίου, ή πνευματική καλλιέργεια ήταν αναμ

φίβολα δημιούργημα των εθνολογικά πολυποίκιλων ίθυνουσών τάξεων τής Αυ
τοκρατορίας, ιδιαίτερα έκείνων τής Συρίας, τής Αίγύπτου, κατά ένα μέρος και 
τής Μικρασίας. ’Από τή στερνή ελληνιστική εποχή και δώθε, λίγοι ανάμεσα σ’ 
όλους ήταν οί από μητρική γλώσσα ελληνόφωνοι πνευματικοί άνθρωποι, έστω 
κι άν όλοι τους έγραφαν στήν άττικίζουσα ελληνιστική γραφτή.

Στον θ ' - Γ  αιώνα, ή βυζαντινή έπικράτεια περιλάβαινε ακόμα μέσα στα 
όριά της διάφορες λαότητες καί θραύσματα λαοτήτων (για νά μή μιλήσουμε για 
τις πιο καθυστερημένες εθνολογικές συγκροτήσεις, πού διατηρούσαν ακόμα έντο
νες γενοφυλετικές επιβιώσεις). 'Ωστόσο, άν έπρόκειτο τώρα ν’ αρχίσουν νά έκδη- 
λώνονται στή βυζαντινή πνευματική παραγωγή οί ζωντανές πνευματικές καί πο
λιτιστικές δυνάμεις μιας από τις διάφορες λαότητες τής εποχής, αυτή ή λαότητα 
θά ήταν ή ελληνόφωνη λαότητα των Ρωμαίων. "Ομως αυτή δέν είχε συμπληρώσει 
ακόμα τή διαμόρφωσή της, στο σύνολό της είχε ακόμα χαλαρή ενότητα καί πολλή 
άμορφία. 'Τπήρχαν ακόμα —  καί υπήρξαν κι ως τό τέλος τού Βυζαντίου —  τμή
ματα άλλων λαοτήτων ή εθνολογικά κράματα εξελληνισμένα («ρωμανισμένα» θά 
λέγαμε καλύτερα) ή μισοεξελληνισμένα, πού περνούσαν ένα μακρό στάδιο διγλωσ
σίας. 'Τπήρχαν περιφερειακά τμήματα τής λαύτητας, άκαταστάλλαχτα γλωσσικά 
καί πολιτιστικά.

Καί ή βυζαντινή αριστοκρατία Ιδιαίτερα, αποτελούσε —  εκτός από ένα μικρό 
τμήμα της πού τώρα μόλις έμπαινε στύ άρχοντολόι προερχόμενο από διάφορες 
λαότητες, φυσικά καί τήν έλληνόηχονη —  ένα αμάλγαμα σχετικά παλιότερα σχη
ματισμένο ή καί πολύ πρόσφατο, καί γ ι’ αυτό περισσότερο, λιγότερο ή καί πάρα 
πολύ λίγο «ρωμανισμένο», πού είχε τήν πιο ποικίλη εθνολογική προέλεΐ'ση. "Ομιος 
έτσι ή βυζαντινή αριστοκρατία έμενε, στο σύνολό της, σχεδόν ξένη προς τά πολυ
ποίκιλα ζωντανά πολιτιστικά καί γλωσσικά στοιχεία, τόσο εκείνα πού έγκατέλειπε 
όσο κ’ εκείνα —  δηλαδή τής λαότητας των Ρωμαίων — πού πήγαινε νά έγκολπωθεϊ.

’Ακόμα καί ή καταγωγή των καλύτερων πνευματικών άνθρώπων τής εποχής, 
έκείνων τουλάχιστο πού μάς είναι γνωστή, είναι ιίπ’ αυτή τήν άποψη χαρακτη
ριστική: ό Άρέθας, πιθανώς κι ό Λέων ό Χοιροσφάκτης ήταν ΙΊ ελοποννήσιοι, 
όπως νησιώτες, προφανώς ελληνόφωνοι από μητρική γλώσσα, ήταν ό Χριστόφο
ρος Μυτιληναΐος κι ό Κωνσταντίνος Ρόδιος21. Ό  Φώτιος γεννήθηκε στήν Κων
σταντινούπολη, μά είναι πολύ πιθανό πώς ή καταγωγή του ήταν ξενική (ό Συμεών 
Μάγιστρος γράφει πώς ήταν «αίματος έθνικοΰ» κι ό ’Άμαντος τείνει νά δεχθεί 
συρική προέλευση τού Φωτίου). ’Από τήν ΙΙαφλαγονία τής Μικρασίας κατάνον- 
ταν ό Συμεών Μεταφράστης, από τήν ’Ιωνία ό Λέων ό Διάκονος κι από τήν Κιλι
κία ό Μιχαήλ Άτταλιώτης (λίγο αργότερα). Ό  Λέων ό Φιλόσοφος κατάγονταν 
άπ’ τή Μακεδονία (ό Ντήλ τον θεωρεί, συγκεκριμένα, Θεσσαλονικεα) ή από τή 
Θεσσαλία (κατά τό Λεμέρλ). ’Απ’ τή Θεσσαλονίκη ήταν ό ’Ιωάννης Καμενιάτης 
κι ό γνωστός γιά τήν ιεραποστολική του δράση μαθητής τού Αέοντος Φιλοσόφου 
Κωνσταντίνος ( Κύριλλος), δέν μπορούμε όμως νά πούμε μέ βεβαιότητα ότι αυτός 
ό τελευταίος ήταν Σλάβος, μ’ όλο πού ήξερε περίφημα τή γλοόσσα τών Σλάβων 
τής Μακεδονίας. 'Ωστόσο, σίγουρα Αρμένιος ήταν ό πατριάρχης Ίιοάννης ό 
Γραμματικός (είχε αδελφό μέ τό όνομα Άρσαβήρ) καί πιθανώτατα κι ό Θεόδω
ρος ό Μελιτηνός. Καί μας είναι πιά γνωστός σά Σύρος ό ’Ιωάννης ό Δαμασκη
νός, πρωτοσύμβουλος τού χαλίφη στή Δαμασκό προτού γίνει καλόγερος.

Μ’ αυτούς τούς /Αγους, κοινωνικούς καί εθνολογικούς, μπορούν, νομίζουμε, 
νά εξηγηθούν ή χαρακτηριστική περιφρόνηση τής επίσημης διανόησης τού καιρού 
προς κάθε τι τό «δημώδες», όπως σημειώνει 6 ’Άμαντος22, ακόμα καί ή έμμονή



στή συμβατική ελληνιστική γραφτή —  έπίσημη γλώσσα τής ’Εκκλησίας καί τοϋ 
Κράτους —  που βρίσκονταν σέ πλήρη διάσταση] προς τη λαλούμενη «ρωμαϊκή» 
κοινή τής εποχής. Τό ίδιο, όμως, καί ή Ελλειψη δημιουργικότητας, ή επίδειξη 
μιας διάνοιας ευρυμάθειας, ή στεγνή τυπολατρεία, ή λεξιθηρία, οί έκζητημένες 
εκφράσεις, ό ήδονισμός σέ μιαν αμφίβολη μορφική τελειότητα.

II ρέπει φυσικά νά τονιστεί πώς δλα τα παραπάνω δεν σημαίνουν πώς πρέπει 
νά παραγνωρίσουμε τη σχετική αξία τής βυζαντινής καλλιέργειας τοΰ θ ' - ι '  
αιώνα. 'Όποια κι άν ήταν, κρατούσε την υπεροχή τόσο απέναντι στις άλλες άνα- 
τολικές πνευματικές καλλιέργειες —  καί στήν περσική καί στην ίδια την αραβική 
από την άποψη τής καΟολικότητας — μά προπάντων απέναντι σέ μια Δύση, πού 
ήταν ακόμα βυθισμένη σέ πνευματικό σκοτάδι. Τήν υπέροχη αυτή απέναντι στή 
Δύση θα τήν κράτηση τό Βυζάντιο ώς τό τέλος τοϋ ιγ ' αιώνα.

"Οπως κι αν είναι, νομίζουμε πώς αρκετά αποδείχθηκε ό'τι ή βυζαντινή άρ- 
χαιοσπουδή τής εποχής εκείνης δέν έχει τό «εθνικό» περιεχόμενο πού θέλουν νά 
τής άποδόσουν. Κινητήρια δύναμη τοΰ κατοπινού, πραγματικού ούμανισμοΰ στη 
Δύση, ήταν οί εθνικοί μετασχηματισμοί των λαοτήτων, πού άρχιζαν κιόλας πάνω 
στο έδαφος των απαρχών τοϋ καπιταλιστικού μετασχηματισμού τής κοινωνίας. 
Κινητήρια δύναμη τοϋ λεγάμενου «πρώτου βυζαντινού ούμανισμοΰ» —  πού πρό
βαλε πάνω στο έδαφος τού άνερχόμενου φεουδαλισμού —  δέν ήταν καθαυτό ούτε 
οί δυνάμεις μιας λαότητας, δηλαδή, μιας προεθνικής ακόμα κοινότητας. Ή  ελληνό
φωνη λαότητα των Ρωμαίων (των κατοπινών Ρωμιών) άποκατάσταινε’ ακόμα τήν 
ενότητά της —  έλ'ότητα χαμηλότερης στάθμης καί, στήν ιστορική καί κοινωνική 
της ουσία, διαφορετική άπ’ τήν εθνική ενότητα —  μέσα στά πλαίσια τοΰ «έξω- 
φυλετικοϋ» βυζαντινού κράτους.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α

1. Τήν άποψη αυτή τήν εμφάνισε, άπο ό.τι ξέρω, ό Δανιηλίδης, τήν υιοθέτησε κατά 
ένα μέσος κι ο Ζακυθιγνός, πού τή διατύπωσε, όμως, Φορμαλιστικά και άντιϊστορικά. 
Σύμφωνα μ’ αυτόν «ή άποψις περί πολιτικών και οίκονο^κών ελατηρίων δέν έρμηνεύει 
όρθώς» τή σύγκρουση ανάμεσα Εί κονομά χίας καί Είκονολατρείας. «ΤΙ Είκονομαχία υπήρξε 
κατά βάσιν κίνημα πνευματικόν». Τ1Ιταν μια έξόομηση τοϋ «ασιατικού πνεύματος», τής 
«γεωμετρικής γραμμής» καί τής «σχηματικής παραστάσεο>ς» *—σαν ένδειξη αναφέρει τό 
δτι οί σημιτικοί λαοί, «οί Α ράδες είδικόιτερον» δέν δημιούργησαν ζωγραφική ή γλυπτές 
μορφές, ένώ καλλιέργησαν τή διακόσμηση, τό αραβούργημα, ενώ είναι πια γνωστό πώς οί 
είκονομάχοι κάλυψαν τά τοιχώματα τών ναών μέ αξιόλογη ζωγραφική, κοσμικού, όμως 
χαρακτήρα. ΤΙ Είκονολατρεία ήταν άντίθετα τό «ελληνικό πνεύμα», ή «έμφυτος πλαστι
κή προδιάθεσις τοϋ Ελληνισμού», «ή καμπύλη γραμμή καί αί πλαστικαί καί πεπερασμέ
νοι γραμμαί τοϋ ελληνικού ολυμπιακού πνεύματος» — έννοεΐ τήν αρχαιοελληνική γλυπτι
κή καί ζωγραφική καί, σά συνέχεια της, τή βυζαντινή είνονογραφία. Καί θέλει έτσι νά 
καταλήξει πώς, μέ τήν άναστήλωση τών εικόνων, νίκησε τό «έλληνικό πνεύμα».

2. Τό επιχείρημα αυτής τής ανταρσίας τό έπικαλεΐται ό Δανιηλίδης. Καί θέλει νά 
δει σ’ αυτήν ένα εθνικό έλληνικό κίνημα. 'Ωστόσο οί δύο αυτοί βυζαντινοί τοπάρχες, πού 
δέν ξέρουμε άλλωστε, τήν καταγωγή τους —σύμφωνα μέ μιάν έκδοχή, ό Κοσμάς ήταν 
απ' τήν Κρήτη— εξούσιαζαν βέβαια έλλαδικές περιοχές, όμως, αυτό δέν σήμαινε καί πώς 
εκπροσωπούσαν τύν πληθυσμό τους. Είναι πιθανό πώς πήγαιναν νά έκδικήσουν τό Θεοδόσιο 
Γ ' τον «από δυτικών», πού τύν είχε εκθρονίσει ό νΙσαυρος, μ’ όλο πού κι αυτό αμφισβη
τείται. Έκτος όμως, άπ’ τις έλλαδικές περιοχές, ανταρσία είχε γίνει τότε καί στις βυζαν
τινές επαρχίες τής Ιταλίας. Ό  πάπας τής Ρώμης βρίσκονταν πίσω απ’ τά είκονολατρικά 
εκείνα ξεσηκώματα. Οι έλλαδικές επαρχίες υπάγονταν τότε ακόμα εκκλησιαστικά στον πά
πα, γι’ αυτό καί ό Λέων *Τσαυρος, ϋστερ’ απ’ τήν καταστολή τής ανταρσίας, τις άπόσπα- 17
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σε άπ’ τή ρώμη καί τις προσάρτησε, μαζί με τό υπόλοιπον «'Ιλλυρικόν» στο Πατριαρ
χείο Κωνσταντινουπόλεως. Είναι αυτονόητο πώς ούτε οί «βάρβαροι», πού κατοικούσαν τό 
βυζαντινό τμήμα της ’Ιταλίας, ούτε ό Λομβαρδός ή Φράγκος πάπας εκπροσωπούσαν τό 
«ολυμπιακόν έλληνικόν πνεύμα». νΑς σημειωθεί επίσης, ότι, έπειτα από 25 χρόνια, οί «Κι- 
βυρραιώται» (δηλαδή, οί ναυτικοί το>ν νοτίων μικρασιατικών παραλίων και των νησιών, 
πού θά ήταν κατά μεγάλο μέρος τους έλληνόφωνοι) τάχθηκαν στο πλευρό τού είκονομά- 
χου αύτοκράτορα Κωνσταντίνου Ε ' κατά τής εικονολατρικής άνταρσίας τού Άρτάβασδου. 
Καί ότι, μετά έναν αίό)να, αυτοί οί ίδιοι «Κιβυρραιώται» πήραν μέρος στην ανταρσία 
τού Θωμά τού Σλάβου, όπως καί «τό προσχωριάζον κατά την Ελλάδα ναυτικόν», μαζί με 
όλους, σχεδόν τούς μικρασιατικούς καί άλλους ανατολικούς πληθυσμούς.

3. Λαότητα, σύμφωνα με τή σοβιετική ορολογία, είναι τό ίδιο μέ την εθνότητα (na
tionality), λέξη πού τή μεταχειρίζεται καί ή προοδευτική σκέψη στή Λύση. Είναι, όμως, 
προτιμότερη, γιατί ό όρος έθνότητα μπορεί νά δημιουργήσει συγχύσεις σέ σχέση μέ τό "Έ
θνος. Ή  λαότητα έχει τα κοινά στοιχεία τού ‘Έθνους, κυρίως, κοινότητα γλο'ισσας καί 
πολιτισμού, κατά δεύτερο λόγο κι ως ένα βαθμό κοινότητα χώρου, ψυχοσύνθεσης καί οικο
νομικού δεσμού. "Ομως, όλα αυτά είναι πολύ λιγότερο Αναπτυγμένα από ό,τι στο έθνος. 
Πρόκειται λοιπόν, γιά μιά κοινότητα χαμηλότερης στάθμης καί στήν ιστορική καί κοινωνι
κή της ουσία, διαφορετική απ’ τήν έθνική κοινότητα. Σύμφωνα με την επιστημονική μαρ
ξιστική διδασκαλία, τό έθνος είναι ένα ιστορικό φαινόμενο, δημιουργείται μόνο στούς 
νέους χρόνους, κάτω από τις συνθήκες τής αποσύνθεσης τού φεουδαλισμού καί τής ανά
πτυξης τών καπιταλιστικών σχέσεων.

4. Πραγματικά, οί Σχολές τής Αλεξάνδρειάς καί τής Αντιόχειας —καθώς καί ή 
νομική Σχολή τής Βηρυττού— είναι στον δ '— στ' αιώνα τά μεγάλα πνευματικά κέντρα τής Αυ
τοκρατορίας. ’Λπό τή Συρία καί τήν Παλαιστίνη κατάγονταν εξάλλου καί οί τελευταίοι 
διδάσκαλοι τής Σχολής τών ’Αθηνών, πού τήν έκλεισε ό Ιουστινιανός (Λαμάσκιος ό Σύ
ρος, Διογένης ό εκ Φοινίκης, ’Ισίδωρος ό Γαλαίος). Τό χριστιανικό «II ανδιδακτήριον», 
πού ιδρύθηκε στήν Κωνσταντινούπολη στά πρώτα χρόνια τού ε' αιώνα, δεν κατόρθωσε 
νά ύποκαταστήσει σέ κύρος τις παραπάνω παγανιστικές Σχολές.

ΤΙ καταγωγή τών κυρκότερών πνευματικών άνθρώπων αυτής τής περιόδου ήταν ή ά- 
κλουθη:

Είδωλολάτρες: Σύροι ήταν οί φιλόσοφοι Πορφύριος (τό πραγματικό του όνομα ή
ταν Μάλχος), Λιδάνιος άπό τήν Αντιόχεια, Ιάμβλιχος ό Σύρος καί ό μαθηματικός Δο- 
μνϊνος. — Αιγύπτιοι ήταν φιλόσοφοι Πλωτίνος από τήν Λυκόπολιν καί Θέων ό Άλε- 
ξανδρεύς, ό ποιητής Νόννος κι ό Άχιλλεύς Τάτιος. — ’Απ’ τήν Παλαιστίνη ήταν ό φι
λόσοφος Συνέσιος ό Κυρηναίος. — Μικρασιάτες ήταν οί φιλόσοφοι Θεμίσιος ό έκ ΙΙα- 
φ λαγό νιας καί ΙΙρόκλος ό Λύκιος.

Χριστιανοί: Σύροι ήταν ό ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος, ό Ρωμανός ό Μελωδός (πιθανώς 
Εβραίος τήν καταγωγή), ό ιστορικός Εύάγριος, ό χρονογράφος Μαλάλας. — Αιγύπτιοι 
ήταν ό μέγας ’Αθανάσιος, ό Κύριλλος ’Αλεξανδρείας, ό Κοσμάς ό Ίνδικοπλεύστης. — 
’Απ’ τήν Παλαιστίνη ήταν ό ’Ιωάννης ό Φιλόπονος, ό ιστορικός Προκόπιος, ό χρονο
γράφος Σωζομενός. — Μικρασιάτες ήταν οί «τρεις Καππαδόκαι» δηλαδή, ό Μέγας Βα
σίλειος, ό αδελφός του Ρρηγύριος ό Νύσσης καί ό Γρηγόριος ό Θεολόγος, πιο πέρα ό 
ιστορικός Άγαθίας, οί αρχιτέκτονες καί μαθηματικοί ’Ισίδωρος καί ’Ανθέμιος, ό ’Ιωάν
νης ό Λυδός. — Μόνο ένας αξιόλογος άναφέρεται άπ’ τή Βαλκανική, ό Ιωάννης ό 
Στοβαίος.

5. Δεν διασώθηκαν έργα κοσμικής ποίησης άπ’ τύν ζ ' αιώνα, ούτε ερανίσματα μαθη
ματικών καί αστρονομίας. Ωστόσο, σίγουρα είχε θετικές γνιόσεις καί δέν ήταν άπλός 
εμπειρικός ό Καλλίνικος (απ’ τήν Ηλιούπολη τής Συρίας), πού ανακάλυψε τό «υγρόν 
πύρ» κοντά στο τέλος τού ζ ' αίυϊνα —«πύρ θαλάσσιον, σκευαστόν ρωμαϊκόν — μηδενικόν, 
ένεργύν, μαλθακόν» κατά τό χρονογράφο. Και μνημονεύεται ό Στέφανος ό Αλεξάνδρειάς, 
πού ασχολήθηκε μέ τά μαθηματικά. Δέν υπήρξαν άλλοι ιστορικοί σ’ αυτό τόν αιώνα έκτος 
άπ’ τό Θεοφύλακτο Σιμοκάττη (γεννημένον Αιγύπτιο, κατά τή «Μυριόβιβλο» τού Φω
τίου), πού δέν κάνουν καλά νά τόν άναγράφουν στον προηγούμενον αίιόνα, αφού ήταν 
γραμματέας τού Ηράκλειου καί ύπαρχος στά χρόνια του. Καί ό Γεώργιος ΙΙισίδης (απ’ 
τήν ΓΙισιδία τής Μικρασίας) έγραψε μέ τόν τρόπο του γιά τήν εκστρατεία τού ΤΙρά- 
κλειου κατά τών Περσών καί γιά τήν επίθεση τών Άβάρων κατά τής Κωνσταντινουπό- 
λεο>ς. "Ομως, τό χρονικό τού Ίωάννου ’Αντιόχειας —πού σώθηκαν άποσπάσματά του— 
θεωρείται ανώτερο τού προγενέστερου Μαλάλα καί ένας ανώνυμος έγραψε τό «ΓΙασχάλιον 
Χρονικόν». ΤΙ εκτεταμένη, κατά τό Βασίλιεφ, έκκλησιαστική φιλολογία, πού δημιούργη
σε ή Μονοθελητική διαμάχη, δέν διασοιθηκε έκτος από λίγα αποσπάσματα. ’Εκκλησια
στικοί συγγραφείς τού ζ ' αίο'ννα είναι ό Μάξιμος ό 'Ομολογητής «ό δημιουργός τού μυστι-



κισμού», ό ύμνογράφος Άνδρέας ό Κρήτης (πού κατάγονταν απ’ τή Δαμασκό) καί ό Δε
όντως ό Νεαπόλεως. Ό  Πισίδης έγραψε, έκτος απ’ την «ΤΙρακλειάδα» του καί τό «Έ- 
ξαήμερον», ποίημα φιλοσοφικοθεολογικό, μέ θέμα τη Γένεση, πού είναι «απολογία τής 
μοναρχίας καί τής ’Ορθοδοξίας». ’Εξακολουθούσε νά λειτουργεί το «II ανδιδακτήριον» (ή 
«Οικουμενικόν Διδ ασκα λείον»).

6. Ό  Μέγας Βασίλειος είχε διαγράψει τά χριστιανικά πλαίσια τής άρχαιοσπουδής 
στο πρώιμο Βυζάντιο. Στη μελέτη του «ΙΙρός τούς νέους, όπως αν έξ έλληνικών ωφε
λούντο λόγιαν» έγραφε: «Καθάπερ τής ροδωνιάς του άνθους δρεψάμενοι τούς άκάνθας έκ- 
κλίνομεν, ούτω καί επί τών τοιούτων (δηλαδή τών αρχαίων συγγραφέων), όσον χρή
σιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα». Για τον "Ομηρο, όμως, έγραφε: «ΙΙάσα 
μεν ή ποίησις τού 'Ομήρου αρετής έστιν έπαινος καί πάντα αύτφ προς τούτο φέρει».

7. Ό  Προκόπιος -παραπέμπει στον Ηρόδοτο, στο Στράβωνα, αναφέρει έπίσης τον 
’Αριστοτέλη, ακόμα καί τον Αισχύλο. "Ομως ή άρχαιομάθεια έξασθενίζει πάρα πολύ 
στούς διαδόχους του ΓΑγαθέα, Μένανδρο καί Εύάγριο). — 'Ας ειπωθεί εδώ, μέ την 
ευκαιρία, πως πρέπει νά γίνεται καθαρή διαστολή ανάμεσα στούς ιστορικούς καί στούς 
χρονογράφους. Οί ιστορικοί ήταν κατά κανόνα ανώτεροι άξιωματοϋχοι, αναγκαστικό κοινό 
τους ήταν οί μορφωμένοι τής Ιθύνουσας τάξης. Μιμούνταν ένα χρονικά περιορισμένο τμή
μα τής ιστορίας, σύγχρονό τους ή λίγο προγενέστερο. Οί χρονογράφοι ήταν κατά κανόνα 
καλόγεροι. "Εγραφαν γιά πλατύτερα στρώματα, γι’ αυτό καί ή γλώσσα τους ήταν πιο 
απλή. "Εδιναν, από κτίσεως κόσμου, ένα είδος εκλαϊκευμένης «παγκόσμιας ιστορίας», μέ 
απλοϊκή αφήγηση καί χωρίς αίτιολογικό συσχετισμό, ένδιάτριβαν σέ περιγραφές σημαντι
κών προσώπων καί γεγονότων πού είχαν λαϊκή απήχηση (λοιμών, σιτοδειών, σεισμών καί 
φυσικά καί πολέμων). Χρονογράφοι στον ε ' αιώνα ήταν ό Σωζομενός καί ό Θεοδώρητος 
ό Κύρου· στον στ' αίιόνα ό Ιωάννης Μαλάλας.

8. Ό  Φιλόπονος έγραψε σχόλια στήν Αριθμητική τού Νικομάχου. Ό  ’Ανθέμιος έ
γραψε «Περί παραδόξων μηχανημάτων» «τό>ν κοίλων κατόπτρων, πού τά έφάρμοσε κιόλας 
στο ναό τής 'Αγίας Σοφίας). Ό  ’Ισίδωρος έκαμε συλλογή άπ’ τά έργα τού Αρχιμήδη. 
Ό  Εύτόκιος έγραψε σχόλια στον ’Αρχιμήδη καί στά «Κωνικά» τού ’Απολλώνιου.

9. Ό  Κοσμάς έγραψε τή «Χριστιανική Τοπογραφία». "Οπως παρατηρεί ό Λεφτσέν- 
κο, οί γεωγράφοι τής έλληνιστικής έποχής είχαν προχωρήσει πολύ στον υπολογισμό τού 
μεσημβρινού κύκλου, είχαν μιάν αντίληψη τής περιστροφής τής γής, είχαν κάνει υπο
λογισμούς τών αποστάσεων τής Γής από άλλα ουράνια σώματα. Δέν μπορούμε νά πού
με πώς ό Κοσμάς τά αγνοούσε όλότελα όλα αυτά. "Ομως άπόρριψε πρακτικά τις πα
λιές γνώσεις, γιατί έρχονταν σέ αντίθεση μέ τή Βίβλο. ΙΙαρουσίασε τή Γή μέ μορφή 
επιπέδου τετραγώνου, πού περιβάλλεται άπ’ τον ώκεανό καί έχει έπάνω του τον ουράνιο 
θόλο, όπου βρισκόταν ό παράδεισος.

10. Ό  ΙΙισίδτ)ς άναφέρει ωστόσο, στούς στίχους του αρχαίους συγγραφείς, άκύμα 
καί Ευκλείδη. Φαίνεται έπίσης πώς ξέρει καλά τό νεοπλατωνισμό, μ’ όλο πού τού δείχνεται 
εχθρικός. Τό ύφος του είναι πομπώδικο. Ό  Θεοφύλακτος Σιμοκάττης αρχαΐζει πολύ 
στή γλώσσα καί στο ύφος του είναι έκζητημένο. Θέλοντας νά μιμηθεί τό Θουκυδίδη, βά
ζει τούς βυζαντινούς στρατηγούς νά μιλούν πρός τό στρατό πριν τή μάχη. ’Έχει πολλές 
άρχαϊκές άνακλήσεις (λέει γιά έναν στρατιώτη τού 'Ηράκλειου πώς ήταν «Λεωνίδας τό 
φρόνημα»).

11. Ό  Ιωάννης ό Δαμασκηνός, ό επιφανέστερος έκκλησιαστικός συγγραφέας τού η' 
αίιόνα, ήταν Σύρος, απ’ τή μεγάλη οικογένεια τών Μανσούρ. Στάθηκε λ όπως κι ό πατέ
ρας του, αύλικύς καί σύμβουλος τού "Αραβα Χαλίφη —μ’ όλο πού έμεινε χριστιανός— 
έγινε ύστερα καλόγερος καί πέθανε στο 754 σ’ ένα μοναστήρι τής Παλαιστίνης. Άνα- 
δείχθηκε ό θεωρητικός τής Είκονολατρείας καί επιχείρησε νά συστηματοποιήσει την ορ
θόδοξη θεολογία. Ή  πίστη, ή θεία αποκάλυψη, είναι γ ι’ αυτόν ή πηγή τής γνώσης. 'Ε 
πιτρέπεται νά χρησιμοποιούμε καί είδωλολάτρες φιλοσόφους, αλλά ή φιλοσοφία πρέπει 
νά είναι θεραπαινίδα τής θεολογίας: «IIρέπει δέ καί τή βασιλίδι (δηλαδή, τή θεολογίφ) 
άβραΐς τισίν ύπηρετείσθαι». Μιά είκονομαχική Σύνοδος άναθεμχίτισε τον εικονολάτρη Δα
μασκηνό: «Μανσούρ τω κακώνυμη) καί Σαρακηνόφρονι.. .  τώ τού Χριστού υβριστή καί 
έπιβούλψ τής βασιλείας Μανσούρ, ανάθεμα».

12. ΟΙ είκονομάχοι αύτοκράτορες έκλεισαν τό «Πανδιδακτήριον» τής Κιονσταντι- 
νούπολης γιατί ήταν φωλιά τών εικονολατρών (δέν τό έκαψαν, όμως, όπως κατηγορήθηκαν). 
'Ωστόσο σ’ αυτή την ανώτερη Σχολή ένας μόνο, καθώς φαίνεται, άπ’ αυτούς 30 διδα- 19



σκάλους διδάσκει φιλοσοφικά, καί τά γραμματικά είχαν περιορισθεί από καιρό, σχεδόν 
αποκλειστικά, στη σπουδή τής εκκλησιαστικής φιλολογίας. Έμεινε πάντως άθικτη ή Πα- 
λατιανή Βιβλιοθήκη καί σε πολλά μοναστήρια —λιγότερα, όμως άπ’ δ,τι στη Συρία καί 
στην Παλαιστίνη— διατηρήθηκε σημαντικός αριθμός αρχαίων χειρογράφων.

13. Κατά τό χρονογράφο, 6 Λέων πήρε την πρώτη μόρφωση στην Κωνσταντινού
πολη, μυήθηκε όμως, στη φιλοσοφία, στά μαθηματικά καί στη ρητορική «άπό ένα σοφό 
σ’ ένα μοναστήρι τής ’Άνδρου». Ό  θρύλος αυτός συγκαλύπτει τό ότι ή άρχαιοσπουδή εί
χε δυναμώσει άρκετά στο δεύτερο μισό τού η ' αιώνα. "Οταν ό Λέων γύρισε στην Κων
σταντινούπολη, δίδαξε στην αρχή Ιδιωτικά. Ό  Θεόφιλος χρηματοδότησε πιο υστέρα μιάν 
ανώτερη Σχολή του γύρω στο 835 καί τον έκαμε μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Ή  είκονολά- 
τρισσα Θεοδώρα τον καθαίρεσε άπό μητροπολίτη όταν πέθανε ό Θεόφιλος (843). "Ομως, 
έπειτα, με την απομάκρυνσή της, ό Βάρδας χρηματοδότησε ξανά τή Σχολή του, πού έγι
νε τελικά (863) ή Μεγάλη Σχολή τής Μαγναύρας, με πρώτο προϊστάμενο τον ίδιο το 
Λέοντα. — Στή Μαγναύρα διδάσκονταν, σύμφωνα με τά ελληνιστικά πρότυπα, τά «επτά 
έλευθέρια μαθήματα», δηλαδή τό trivium (γραμματική, ρητορική καί διαλεκτική) καί 
τό quadrivium (αριθμητική, γεωμετρία, αστρονομία, μουσική). Θεολογικά δεν διδάσκον
ταν, κατά τό Βεσίλιεφ, γιατί αυτά ήταν δουλειά τής εκκλησίας. Διδάσκονταν όμως τά 
νομικά.

14. Ό  Φώτιος ήταν στήν αρχή αύλικύς, έκαμε ύστερα πατριάρχης (858—67), αύτο- 
•κρατορικός σύμβουλος καί ταυτόχρονα όιδάσκα?νθς τού τότε διαδόχου Λέοντος (τού Σοφού) 
καί ξανά πατριάρχης (877). Στή θεολογία, τάσσεται μαζί με τον ’Ιωάννη τό Δαμασκη
νό (στά «Άμφιλόχειά» του, γραμμένα ανάμεσα 867—77, περιέλαβε στ’ άλλα καί περί 
ιμικτταγωγίας τού 'Αγίου Πνεύματος, έγραφε επίσης καί τέσσερα βιβλία κατά των ΙΙαυ- 
'λικιανών). Αριστοτελικός στά φιλοσοφικά, άπόρριπτε τήν πλατωνική θεωρία περί ιδεών 
γιατί άντέβαινε στήν «έλευθέραν δημιουργίαν τού Ηεού» καί θεωρούσε, γενικά, τήν πλα
τωνική φιλοσοφία σάν φανταστικό μύθο. Ή  «Μυριόβιβλός» του γράφηκε πριν άπ’ τά 
«Αμφιλοχία» (851—57). Πίταν μιά συλλογή άποσπασμάτων, μικρών καί μεγάλων, άπό 
έργα όχι τόσο τό>ν κυριωτέρων συγγραφέων τής όρχαιοελληνικής, τής ελληνιστικής καί 
τής πρώιμης βυζαντινής έποχής, ειδωλολάτρων καί χριστιανών, μα άλλων πού ήταν καί 
στήν έποχή του λιγότερο γνωστοί. Τά αποσπάσματα συνοδεύονταν άπό δικά του σχόλια — 
κατ’ απομίμηση τής ελληνιστικής γραμματείας— κι άπό βιογραφικές πληροφορίες, άκύ- 
μα καί γιά άγιους. Είναι χαρακτηριστικό πώς οί αρχαίοι συγγραφείς στούς όποιους άνα- 
φέρεται, είναι μόνο πεζογράφοι, όχι καί ποιητές. Πέρα άπ* τή φιλολογική άξια πολλών 
σχολίων του, έπειδή τά άποσπάσματα πού δίνει είναι τά μόνα πού περισώθηκαν άπό τούς 
συγγραφείς πού περιλαμβάνονται στή «Μυριύβιβλο», ή συλλογή αυτή απόκτησε τήν αξία 
μιας πραγματικής «Βιβλιοθήκης».

15. Ό  Άρέθας, πού άκμασε στά πρώτα χρόνια τού Γ αιώνα, έγραψε πολυάριθμες 
πραγματείες, θεολογικές κυρίως καί σημειο'ισεις στό Λουκιανό, καθώς καί πολλούς λιβέλ- 
λους κατά άντιπάλων του. Βιβλιόφιλος καί πολύ πλούσιος, συγκέντρωσε πλήθος χειρο
γράφων καί διατηρούσε ολόκληρο ιδιωτικό έργαστήριο άντιγραφέων. Μεγάλη ιδιωτική 
βιβλιοθήκη είχε σχηματίσει καί ό Φώτιος.

20

16. Ανάμεσα στά πονήματα πού συντάχθηκαν μέ εντολή τού Πορφυρογέννητου, τήν 
πρώτη θέση έχει ή ιστορική εγκυκλοπαίδεια, γιά τον όγκο καί τή σπουδαιότητά της. Άπο
σπάσματα άπό αρχαίους ιστορικούς συγκεντρώθηκαν ή συνοψίσθηκαν, ανάλογα με τό πε
ριεχόμενό τους, σέ 53 συλλογές πού καθεμιά της αγκαλιάζει ένα ορισμένο θέμα. Παρμέ
να άπό τήν πείρα τόν άρχαίων, είχαν σκοπό νά εξυπηρετήσουν τούς διάφορους τομείς 
δράσης τής Αυλής καί τού κράτους, γενικά (προβλήματα διοίκησης, συνθήκες μέ ξένους 
κ.λ.π.). Τά «Γεωπονικά» είχαν τόν ίδιο σκοπό. Όλόκληρο τό έργο στηριζόταν σέ παλιές 
πραγματείες τού δ ' καί τού ε ' αιώνα, πού καί κείνες ήταν συμπιλήματα άπό ελληνιστι
κά έργα στό μεγαλύτερο μέρος τους. «Άδικα όμως, γράφει ό Λεφτσένκο, θά προσ
παθούσαμε νά βρούμε πληροφορίες πού νά μας κατατοπίζουν σχετικά μέ τή βυζαντινή γε
ωργία στό Γ αιώνα. Γιά κάθετι πού ήταν σχετικό μέ τις άνάγκες τής έποχής, πρόσ- 
θεταν *ιόνο αμέτρητες οδηγίες καί αμφίβολες συμβουλές». Τόν ίδιο χαρακτήρα είχαν καί 
τά «Τακτικά», πού ήταν ένα εγχειρίδιο πολεμικής τακτικής καί ή συλλογή ’Ιατρικής: 
ερανίσματα, χωρίς καμιά σχεδόν, πληροφορία πού νά μάς επιτρέπει νά κρίνουμε γιά τήν 
πρόοδο πού είχαν κάμει σ’ αυτούς τούς τομείς. Τό «ΙΙερι θεμάτων», πού αποδίδεται στύν 
ίδιο τόν Π ορφυρογέννητο, μά πού ήταν έπίσης αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας, δίνει 
λιγοστά στοιχεία τής έποχής γιά τά θέματα, τή σύνθεση τού πληθυσμού τους καί τις με
θόδους διοίκησής τους καί άναπάντεχα, πολλά παλιά ερανίσματα πού αφορούν τή γεω
γραφία τής Αυτοκρατορίας στά χρόνια τού ’Ιουστινιανού. Τό «Λεξικόν», που άποδίδεται



σέ κάποιο Σουΐδα καί γράφηκε μέ βάση διάφορα παλιότερα λεξικά, σχόλια καί έργα γραμ
ματικών, δίνει έρμηνεία των λέξεων, βιογραφικές καί βιβλιογραφικές πληροφορίες. Τά 
κυριώτερα άρθρα του είναι γραμματικά η όναφέρονται στην εκκλησιαστική ιστορία. Ή  
«ΙΙαλατιανή ’Ανθολογία», πού αποδίδεται στον Κωνσταντίνο Κεφαλα, ήταν μια συλλο
γή μικρών ποιημάτων, χριστιανικών μά καί παγανιστικών.

17. ’Από τά μέσα, κυρίως, τού η' αιώνα άρχισαν οί μεταφράσεις στην αραβική φιλοσό
φων, μαθηματικών, αστρονόμων καί ιατρών τής έλληνικής καί έλληνιστικής αρχαιότη
τας. Τό σημαντικότερο ρόλο σ’ αυτό έπαιξαν οί Σύροι, έξισλαμισμένοι είτε χριστιανοί. 
Οί Αραβες έδωσαν έξ αρχής θετικιστική κατεύθυνση στην άρχαιοσπουδή τους. Στον θ ' 
καί Γ αιώνα, προώθησαν σοβαρά τά μαθηματικά καί τήν αστρονομία (Ά λ Κιντί,, Ά λ 
Μπατανί, Ά λ Χουαρίσμι, Άμπούλ Βαφά), δημιούργησαν δμως καί έκλεκτικά φιλο
σοφικά συστήματα με βάση τον αριστοτελισμό (Ά λ  Κιντί, Ά λ Φαράμπι, 'Ίμπν Σινά). 
Προθ)θησαν, επίσης, τήν ιατρική (νΙμπν Σινά). Ό  ανταγωνισμός ανάξιεσα στο Βυζάν
τιο καί στους Άραβες έκδηλώνεται ζωηρά στην αλληλογραφία ανάμεσα στό χαλίφη 
Μαμούν καί στον αύτοκράτορα Θεόφιλο, άπ’ αφορμή τό Λέοντα τό φιλόσοφο πού ό χαλί
φης θέλησε νά τον πάρει κοντά του. Ά ς  σημειωθεί επίσης, πώς, δπως παρατηρεί ό ’Ά 
μα ντο ς, πολλά αποσπάσματα πού περιέλαβε στή «Μυριύβιβλύ» του ό Φώτιος, τά άντίγραψε 
από χειρόγραφο πού βρήκε στή Συρία, όταν 6 αύτοκράτορας τον έστειλε μέ πρεσβεία προς 
τό χαλίφη (851).

18. Ό  Μονοφυσιτισμός έξ ακολουθούσε νά διατηρείται μόνο έξω απ’ τά όρια τής βυ
ζαντινής επικράτειας, μά καί στήν Αίγυπτο καί τή Συρία τον έκτύπησε κατά μεγάλο μέ
ρος ή έξισλάμιση. Ό  Παυλικιανισμός είχε αρχίσει νά ξεριζώνεται απ’ τις βάσεις του 
καί πριν άπ’ τό πέσιμο τής Τεφρικής (872).

19. Λεν έχουμε νά προσθέσουμε πολλά πράματα σ’ όσα γράψαμε σχετικά, μέ τήν 
έκκλησιαστική φιλολογία τού καιρού. Ό  Άρέθας έγραψε υπόμνημα εις τήν ’Αποκάλυψη καί 
έγκο)μια σέ μάρτυρες. Ό  ’Ιωάννης ό Γεωμέτρης ή Κυριώτης έγραψε ένα μεγάλο έργο σέ 
στίχους σχετικό μέ τον ασκητισμό. Αξιόλογους θρησκευτικούς ύμνους έγραψε ή Κασσια
νή. Ό  Κωνσταντίνος Ρόδιος, πού ήταν αύλικός, έγραψε μιά ποιητική περιγραφή τού ναού 
τών Α γίων Αποστόλων (χαρακτηριστικό τής εκζήτησης στά βυζαντινά γραφτά: ό Ρό
διος, αντίπαλος τού Χοιροσφάκτη, τον άποκαλεί «έλληνοθρησκοχριστοβλασφημότατον» 
καί «Βαρβιτοϊαυλοπλινθοκυμβαλοκτύπον»). — Γιά τήν άρχαιοσπουδή ειπώθηκαν όσα ήταν 
απαραίτητα, θά πρέπει νά άναφερθούν οί μαθητές τού Λέοντος τού Φιλοσόφου καί ύστερα 
πρώτοι διδάσκαλοι τής Μαγναύρας Θεόδωρος ό γεωμέτρης, Θεοδήγιος ό αστρονόμος, Κο- 
μητας ό γραμματικός, πού έγραψε σχόλια στον "Ομηρο. — ’Ιστορικοί τής εποχής είναι 
οί ανώνυμοι «Συνεχιστές τού Θεοφάνους», πού ήταν οί τιτλούχοι ιστοριογράφοι τής Μα
κεδονικής δυναστείας, ό ’Ιωσήφ Γενέσιος πού ανήκε στήν ανώτατη αριστοκρατία, ό 
Λέων ό Διάκονος. Σ ’ αυτούς μπορεί νά καταταχθεΐ κι ό ’Ιωάννης Καμενιάτης. Άξιολο- 
γά>τατος χρονογράφος στάθηκε ό Θεοφάνης ό 'Ομολογητής, φανατικός εικονολάτρης, 
καί ύστερα ό Λέων ό Γραμματικός κι ό Μάγιστρος Συμεών. — Στήν κοσμική ποίηση 
πρέπει νά σημειωθεί κι ό επίσκοπος ’Ιωάννης ό Κυριώτης, πού έζησε λίγο αργότερα 
καί πού τον αναφέραμε πιο πάνω. Έκτος άπ’ τό έργο του σχετικά μέ τον ασκητισμό, 
ό ’Ιωάννης έγραψε και ένα κοσμικό ποιητικό έργο. Δεν νομίζουμε πώς άκριβολογούν 
ό Δεφτσένκο κ’ ή Ούντάλτσοβα όταν τό χαρακτηρίζουν αυτό σάν «πατριωτικό». Σίγουρα, 
δμως τό κοσμικό στιχούργημα τού Κυριώτη έχει τό σπάνιο γιά τήν εποχή του προτέρη
μα, δτι τραγουδάει μέ πάθος τά σοβαρά συμβάντα τού καιρού του. Στιγματίζει τό φόνο 
πού ανέβασε τον Τσιμισκή στήν εξουσία, όπως επίσης περιγράφει ζωντανά τή δυστυχία 
τίυν χωρικών έξαιτίας τών σιτοδειών καί τών πολέμων. Δέν μπορεί επίσης νά θεωρηθεί 
«πατριωτικός» μέ σχεδόν σύγχρονη έννοια — δπως τον θεωρεί ό Lindsay — παρά τον 
τίτλο του, ό ψευδολοιλιανικός διάλογος «Φιλόπατρις», πού τον έγραψε ένας ανώνυμος. 
Έ χε ι δμως κι αϊτός τό προτέρημα δτι άναφέρεται στήν εποχή του καί σατιοίζει τόλ' ανώ
τερο πατριαρχικό κλήρο καί ιδιαίτερα τούς καλόγερους. Είναι πάντως χαρακτηριστικό δτι 
κι αυτός ό ανώνυμος, δπως κι ό Κυριώτης, γράφουν μέ πολλή συμπάθεια γιά τον αύτο
κράτορα Νικηφόρο Φωκά. Αυτό βέβαια οφείλεται στήν υποστήριξη πού ό αύτοκράτορας 
αυτός, χωρίς νά θίξει τή στρατιωτική αριστοκρατία απ’ τήν όποια προέρχονταν, έδοσε 
στούς έλευθερους καλλιεργητές άπέναντι στήν Εκκλησία, αντίθετα άκριβώς από δ,τι έκαμε, 
ό φον»άς του Τσιμισκής. Πιο πέρα, στά χρόνια τού Νικηφόρου, τό Βυζάντιο ξαναπήρε 
απ’ τούς Άραβες τήν Κρήτη, τήν Κιλικία καί τή βόρεια Συρία μέ τήν ίδια τήν Αντιόχεια. 
"Ολα δμως αυτά ήταν μέσα στον κύκλο τών έπιδιώξεων τής στρατιωτικής άριστοκρατίας 
τού καιρού. Δέν αποκλείεται επίσης, αν ό Κυριώτης κι ό ανώνυμος τού «Φιλοπάτριδος» 
ήταν Καππαδόκες — πράμα πού δέν τό ξέρουμε — νά υπάρχει καί στούς δυο ένα έντονο το- 
πικιστικό αίσθημα αφού ό Νικηφόρος Φωκάς ήταν Καππαδόκης, ενώ ύ Τσιμισκής ήταν ρω- 21



μανισμένος ’Αρμένιος κ’ οί Σκληροί ήταν πιθανότατα Παφλαγόνες (δς σημειωθεί πώς δυο 
φορές οι Φωκάδες έπιχείρησαν ν’ αρπάξουν τή βασιλεία άπ’ τον Τσιμισκή).

20. 'II «ρωμαϊκή» κοινή ήταν χωρίς αμφιβολία — καί παρά τή χρήση της κι από 
άλλους λαούς σά γλώσσας τής αγοράς — ή ζωντανή λαλούμενη γλώσσα τής έλληνόφωνης 
λαότητας των Ρωμαίων, μ’ δλα τά ξενικά γλωσσικά στοιχεία — λεξιλογικά μα καί τυπικά — 
πού είχε δεχθεί καί έξακολουθοΰσε καί τώρα νά δέχεται άπ’ τις μητρικές γλώσσες των 
«ρωμανιζομένων». Μέ τό κοινό αυτό όργανο, ή λαότητα πήγαινε νά ένοποιηθεί γλιυσσικά, 
πάνω άπ’ τις πολύ έντονες ντοπιολαλιές. Ή  πίεση πού ασκούσε ή κοινή πάνω στήν επίσημη 
γραφτή, συνέχισε — κάπως εντονότερα τώρα — τήν πίεση πού και πριν ασκούσε πάνω 
σ’ αυτή ή παλιότερη λαλούμενη ελληνιστική κοινή, πού κράτησε καί στήν εποχή τού πρώι
μου Βυζαντίου. Ή  «απλή γλώσσα» στήν όποια έγραφαν οί άνώνυμοι συναξαριστές γιατί 
άπευθύνονταν στά λαϊκά στρο>ματα, ακόμα καί όνομαστοί χρονογράφοι (Μαλάλας, Θεο
φάνης) μά καί ιστορικοί ως ένα βαθμό (Γενέσιος), είναι μιά ζωηρή εκδήλωση αυτής τής 
πίεσης. Χαρακτηριστικές άπ’ αυτή τήν άποψη είναι καί οί μεταγλωττίσεις πού συναντιούν
ται στά χειρόγραφα (λέξεις αρχαϊκότερες των σίΓ/γραφέων άντικατασταίνονται απ’ τούς 
αντιγράφεις μέ λέξεις τής κοινής). Μά ούτε καί ή τρεχούμενη γλιοσσα των κρατικών καί 
των εκκλησιαστικών εγγράφων ήταν πάντοτε ή αυστηρή επίσημη γραφτή. Ή  πίεση τής 
ζίοντανής γλιόσσας πάνω στήν επίσημη άττικίζουσα έλληνιστική γραφτή ήταν, σέ τελευ
ταία ανάλυση — έστω καί χιορίς νά δημιουργειται φανερά «γλωσσικόν ζήτημα» — πίεση 
τής έλληνόφωνης λαότητας πάνω στήν άνεθνική βυζαντινή φεουδαλική διανόηση. Φυσικά, 
δέν μπορούσε νά κατισχύσει ή λαότητα. Κι αυτό οφείλονταν στήν αντικειμενική της αδυ
ναμία, μέσα στά πλαίσια τού «έξωφυλετικού» βυζαντινού κράτους.

21. Κι αυτοί έζησαν και έδρασαν στήν Κοννσταντινούπολη καί στήν ’Ανατολή. Ό  
Άρέθας έκανε πολλά χρόνια μητροπολίτης Καισαρείας, ό Χοιροσφάκτης ήταν αύλικός, 
ό Ρόδιος επίσης, κι ό Μυτιληναίος έκανε στρατηγός στο Θέμα II αφλαγονίας.

22. Ό  ’Άμαντος σημειώνει πώς ό Φιυτιος «έγραφε πλουσίαν άρχαίαν γλώσσαν καί 
άπεστρέφετο τά δημωδέστερα καί τά άπλούστερα». Καί προσθέτει ότι «δέν είχε τήν ευκαι
ρίαν νά παρατηρή τον λαόν, τήν γλώσσαν του, τά έθιμά του». -— Χαρακτηριστική απ’ αυτή 
τήν άποψη (όχι μόνο τή γλωσσική) είναι ή αλλαγή πού έγινε από τά πάνω στή βυζαντινή 
άγιογραφία, μέσα στον ι '  αιώνα. Μεταγλωττίσθηκαν τότε, σέ γλώσσα πολύ κοντινή προς 
τήν επίσημη γραφτή, οί παλιοί βίοι άγιων, τά λεγόμενα «Συναξάρια», πού αποτελούσαν 
τήν πνευματική τροφή τών πλατύτερων στρωμάτων καί ήταν γραμμένοι σέ γλώσσα πολύ 
κοντινή προς τή λαλούμενη «ρωμαϊκή» (γι’ αυτό καί γεμάτη από «βαρβαρισιιούς», δηλαδή 
καί μέ πολλά στοιχεία άπ’ τις ντοπιολαλιές, πιο πέρα κι απ’ τις μητρικές γλώσσες τών 
διάφορων λαών τής Αυτοκρατορίας). "Ομως ή αλλαγή δέν έγινε μόνο στή γλωσσική ιιορφή 
μά καί στο περιεχόμενο. ’Από τή μιά, οί νέες βιογραφίες αγίων ξεκαθαρίστηκαν από τά 
υπερβολικά «μή λογικά» στοιχεία, πού άγγιζαν τήν περιοχή τής μαγείας. "Ομως αυτά 
ακριβώς αντανακλούσαν δοξασίες τών διάφορων λαών, πού πρώτοι «δημιούργησαν» καί 
λάτρευσαν — μετασχηματίζοντας προχριστιανικές λατρευτικές τους παραδόσεις — ό καθέ
νας τό δικό του ή τούς δικούς του άγιους. ’Από τήν άλλη, σέ άντίθεση προς τούς παλιούς 
βίους αγίων, πού ήταν λαϊκά — καί Χαοτικά ή φυλετικά ώς ένα βαθμό — δημιουργήματα, 
ή νέα άγιογραφία πήρε τώρα καί ένα ταξικό καί «έξωφυλετικό» περιεχόμενο. Έτσι π.χ. 
όπιος σημειώνει ή Μαράύα - Χατζηνικολάου, ό λατρευτός τών Καππαδοκών άγιος Μάμας, 
από άπλός βοσκός τής Καππαδοκίας, έγινε γόνος παλιάς αριστοκρατικής οικογένειας τής 
Γάγγρας ( Π αφλαγονία). Μ’ αυτές τις αλλαγές στή γλο>σσα καί στο περιεχόμενο, ή άγιο
γραφία πήρε κι αυτή τήν επίσημη μορφή της. "Ολη αυτή ή ογκώδης εργασία μετασχη
ματισμού τών αγιολογικών κειμένων αποδίδεται στο Συμεών τό Μεταφράστη, πού ήταν 
ένας άνιότατος παλατιανός τιτλούχος.
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Ένο IIίιιο lie l im i t

Τ ο ΰ  Δ η μ ή τ ρ η  Χ α τ ζ ή  
Σ χ έ δ ι ο  Μ ά ρ ι ο υ  Β α τ ζ ι α

Τα πρώτα χρόνια τής Κατοχής τάχε βγάλε: πέρα χωρίς να πεινάσουν οί ουό 
τους. Τό γραφείο του τόχε κλείσει βέβαια άπό την προύτη μέρα, δέν είχε νόημα να 
τό κρατάει —  άντιπροσωπειες, εισαγωγές μέσα σ’ εναν κόσμο πού πεινούσε. Τυχερός 
όμως —  πέτυχε τό Μανούση μέσ’ απάνω στην ώρα πού παιδευόταν να σηκώσει την απο
θήκη του, τόν βοήθησε νά κρύψουν τα φάρμακα, τα κρύψαν, τάσφάλισαν, συνεται
ρίστηκαν, βάλανε μπροστά νά τοΰ τά περνάει αυτός λίγα - λίγα στή μαύρη. Λεν πει
νάσανε μέ τήν Ευρυδίκη του καί δεν πρόκειται νά πεινάσουν, τής είπε, χίλια χρό
νια νά κρατήσει ό πόλεμος. Ό  Μανούσης ξέρει πολύ καλά τη μιά γνήσια ταμπλέτα 
νά τήν κάνει τέσσερις —  μά νά βγει μονάχος του νά πουλήσει δέ γίνεται, πρέπει νά 
κρατήσει τό φαρμακείο, τούς λογαριασμούς μέ τούς Γερμανούς, τά προσχήματα μέ 
τόν Ερυθρό Σταυρό, μέ τήν καλή κοινωνία του, αξιότιμος κύριος, βλέπεις. Εχει, 
λοιπόν, τήν άνάγκη του. Γκρινιάζει, τόν άδικεύει, τόν κλέβει καί τόν φοβερίζει κιό
λας πώς θά σταματήσει, πώς φοβάται τάχα —  μά κι αυτό δέ γίνεται. ΤΙ άχορταγιά 
του δέν τόν αφήνει νά σταματήσει. Τόν φοβερίζει κάποτε πώς θά τον αλλάξει —  μά 
κι αυτό δέ γίνεται. Δεθήκανε πιά, έτσι θά πάνε ώς τό τέλος. Οί δυό τους. Καί φυ
σικά, τον κλέβει κι αυτός — νά μπορεί μονάχα.

Τό σωστό, λοιπόν, θάτανε μέσα σέ κείνη τήν κατάσταση πού βασίλευε γύρω του 
νάναι κι ευχαριστημένος καί νά καθίσει στ’ αυγά του —  τό Μανούση, τήν τσάντα 
του, τό λαδάκι, τά φασολάκια πού μάζευαν μέ τά νοθεμένα φάρμακα, καμιά λιρίτσα 
από κάποτε. Καί δέν ήταν ευχαριστημένος, δέν ήθελε νάναι. Είχε κάνει καί πρώτα 
μερικές προσπάθειες νά ξεφύγει απ’ αυτά —  δέν κατάφερε τίποτα. Λυπότανε λίγο, 
μαζευόταν πάλι καί παρηγοριό.τκνε μέ τή σκέψη πώς μπορούσε άκόμα νά περιμένει. 
Τώρα πιά στον τρίτο χρόνο τής Κατοχής, στά ’43, ή ’Ιταλία πεσμένη, οί Γερμανοί 
ξοφλημένοι κι ας πολεμούσαν άκόμα —  δέ βαστοΰσε νά περιμένει κι άλλο. Έβλεπε 
πώς είχε μείνει στο περιθώριο καί φοβότανε πώς Ικεΐ θά μείνει, μέ τούς δειλούς, τούς 
φουκαράδες, μέ τό σωρό. Τόν βασάνιζε μέρα καί νύχτα νά συλλογίζεται πώς μέσα 
σ αυτή τήν ’Αθήνα, γεμάτη τώρα παράνομες οργανώσεις κι Εγγλέζους κατάσκο
πους, αίμα πολύ καί λίρες πολλές, ήρωϊκούς τρελούς κι έμπόριο δελτίων, τόσες δυνα
τότητες, τόσες ευκαιρίες — αύτός πρέπει νά γυρίζει άκόμα μέ τήν πανάθλια τσάν-

ξια πράματα...
Καί δέ μπορούσε φυσικά νά ξεχάσει καί τάλλο — τί καλά πού τά κατάφερε 

πριν από τόν πόλεμο. Χωρίς πεντάρα καί τότε, χωρίς καμιά βάση — μέ τόν αέρα 23



μονάχα καί μέ το λέγε tv του, τάσταμάτητο, τάκαταμάχητο λέγειν, πού τόσο πολύ 
το καμάρωνε κρυφά κι ή Ευρυδίκη του. Καί μπορεί να μήν πλούτισαν, να μήν τήν 
άρπαξε τήν καλή, μά τη μικρή του τή θέση στην πιάτσα τήν επιασε, στερεωθήκανε 
—  νάνοίξει δικό του γραφείο, να πάρουν τό διαμέρισμα στήν Κυψέλη — απόμακρα 
κάπως, Κυψέλη ώστόσο... Ιίρέπει καί τώρα κάτι να γίνει, πρέπει να βρεθεί, να τό 
βρει.

—  θά  τό βρούμε, γυναίκα, ήτανε πάντα τό σύνθημά του, τό σύνθημα τής οικογέ
νειας. Τό λέγανε στις καλές τους τις ώρες, κάθε φορά πού κάτι πετύχαινε καί τό λέγαν 
καί στίς δύσκολες ώρες πούχανε ζόρι, γελούσανε λίγο καί παίρναν κουράγιο. Γιατί 
τάχα να τάφήσει τώρα; Ή  θάλασσα γέμισε μέλι — δέ φαίνεται γιατί ’ναι μεγάλη 
ή φουρτούνα, μά γέμισε. Ή  Ευρυδίκη του σωπαίνει — ξέρει πώς στενοχωριέται μά 
τό ξέρει πώς πιστεύει κι αυτή — θά το βρούνε καί τώρα. Τόν ακούει γυρίζει 
τά μάτια της, τόν κοιτάζει. Μέσα παίζει μιά στιγμούλα εκείνο τό φως τους - τό 
ναι τής αξίας γυναίκας πού ξέρει νάγαπάει τό ταίρι της. 'Ύστερα, καθώς ,τά κατε
βάζει, βλέπει μέσα τους τήν άστραψιά πού περνάει γρήγορα - γρήγορα. Είναι τά 
μάτια τού μικρού θηρίου πού καταπίνει τό γρυλλισμό του. Ό  ’Λνέστης τάγαπάει 
καί τά χαίρεται καί τά δυό: Καί τό φώς έκεΐνο στά μάτια της. Καί τό μικρό τό θη
ρίο, τάνυπόμονο μέσα της.

Τό πρώτο πού μπορούσε νά κάνει γιά νά τό βρει, ήταν νά πάει στον ’Ανδρό
νικο. Τάνάβαλε κάμποσο, περιμένοντας άκόμα καλύτερο τίποτα, το καλύτερο δεν 
ερχότανε μοναχό του, ό καιρός περνούσε. Τήν πήρε πιά τήν απόφαση. 'Ετοιμάστη
κε καλά, ένα θέατρο άκέρηο, ψέματα, λόγια — σηκώθηκε καί πήγε στο τάγμα τών 
Τσολιάδων. Σκοπό δέν είχε κανένα —  νά ίδεΐ μονάχα, νά φερμάρει τί γίνεται, δπως 
είπε στήν Ευρυδίκη. Μήτε τδξερε πώς ό ’Ανδρόνικος έγινε καί ταγματάρχης εκεί
— έκανε πώς τδξερε, πάντα ρωτούσαν κι αυτός κι ή Ευρυδίκη. Φιλιά κι αγάπες ό 
’Ανδρόνικος, συγγενικότατος — δέν τό περίμενε τόσο, έκανε πώς τδβρισκε φυσι
κότατο. Ή ταν ήσυχία μεγάλη —  τυχερό του κι’ αυτό — μπορούσαν άνετα νά μι
λήσουνε με τό θείο. Τουπέ γιά τά φάρμακα, στενοχώριες πολλές, αγριεμένος δλος 
ό κόσμος, σταλιά καρδιά, πουθενά δέν υπάρχει. Ζόρικα τάχουνε μέ τήν Ευρυδίκη
—  ούτε πού τό ξέρει αυτή πώς τά βγάζουνε πέρα, δυό χρόνια τώρα καί παραπάνω, 
τήν πάσα αλήθεια δέν τής τή λέει, τήν ξέρει δά ό θείος της τί ευαίσθητη πούναι...

’Εκεί, καθώς τάλεγε, σταμάτησε μιά στιγμή ξαφνισμένος σάμπως τώρα μο
νάχα κι αυτός 6 ίδιος νά τά πρωτάκουσε —  ήταν ή αλήθεια όπως τάλεγε, δέν ήταν 
το θέατρο, τά λόγια πού ετοίμασε. "Ενα κύμα πίκρα ξεχείλισε μέσα του, τονιωσε πού 
ταν από πολύ μακριά — τά παιδικά χρόνια τής φτώχειας, τά στερημένα νιάτα, ή 
σκληρή, χωρίς ανάπαυλα προσπάθεια τής ταπεινής του ζωής — άνέβαινε στό λαιμό 
καί τόν έπνιγε.

Ό  ’Ανδρόνικος στενοχωρήθηκε πάρα πολύ, θύμωσε κιόλας πού δέν πήγε γρη
γορότερα νά τόν βρει. Ξεθάρρεψε μονομιάς, τήν ξέχασε άμέσως τήν πίκρα, έβαλε 
μπρος τό θαυματουργό του τό λέγειν.

— Καμία δουλίτσα, λοιπόν, βρίστε — τί θείο σ’ έχουμε δηλαδή καί σέ καμαρώ
νουμε ταγματάρχη... Αυτή σέ λατρεύει —  ούτε πατέρα της... Καμία προμήθεια εδώ 
στά Τάγματα δηλαδή νά σωθούμε...

Σταμάτησε πάλι, |ΐέ τό μεγάλο δάχτυλο πάνω στά χείλια, τά μάτια του παί
ζανε, δ νοΰς του δούλευε μ’ ένταση — μόλις τόν πρόφταινε. Ή  ξαφνική σκέψη γιά 
τις προμήθειες πού τού κατέβηκε εκεί, τόν ερέθιζε. Τήν τράβηξε άμέσως πιό πέρα:

— Νά σωθούμε ολοι μας δηλαδή, είπε κοιτώντας τό θείο στά μάτια. Λέν τό λέω 
μονάχα γιά μάς. Μία προμήθεια τήν σήμερον...

’'Αρχισε καί μιλούσε — ροδάνι ή γλώσσα του, γιά μιά μεγάλη δουλειά, φασό
λια, ρεβύθια πούχε στά σκαριά νά κλείσει στά Φάρσαλα καί τόν παρακαλούσε πολύ 
νά φροντίσει γρήγορα, πολύ γρήγορα νά τού βγάλει τήν άδεια νά πάει νά τά φέρει.24



Λυτός ήταν δ σκοπός του πού πήγε στδ Τάγ|ΐα κι όχι νάρχίσει τις κλάψες. "Γστερα, 
άμα γυρίσει, μιλούσαν, άν ήθελε, γ ι’ αυτές τις προμήθειες.

—  Τήν άδεια τήν έχεις, έλα μεθαύριο νά τήν πάρεις. Μά τις τρίχες αυτές, με
γάλες δουλειές, άφησέ τις... Ξέχασέ τα έκεΐνα πούξερες, είπε δ Ανδρόνικος κι εί
χε άγριέψει στάλήθεια. Τί μεγάλες δουλειές, βρε ψωριάραρε; Έ λ α  στά Τάγματα, 
κακομοίρη μου, νά σωθείς. Μέσα σέ δυο μήνες σέχω κάνει λοχαγό...

Τόν πήραν τά γέλια — ήτανε κι αύτδ σαν εκείνο το κύμα τής λύπης. "Οταν 
τον παίρνανε 0έ μπορούσε νά τά κρατήσει. ΙΙολλές φορές μάλωνε ύστερα τδν εαυτό 
του — άμα θάπιανε μια φορά τά πολλά τά λεφτά, Οά κοβότανε μοναχό του, Οά γι
νότανε σοβαρός.

— Λοχαγός — καί πώς δηλαδή;
— Τόν κακό σου τόν καιρό, δηλαδή καί δηλαδή. Λοχαγός μέ τά τρία τ’ αστέ

ρια. Λυτό δηλαδή.
— Καί — ...δηλαδή — τί Οά κάνω στά Τάγματα;

-  Ο,τι κάνουμε δλοι μας, ’Λνέστη, είπε δ ’Ανδρόνικος ημερότερα Πόλεμο κά
νουμε. Λέν είσαι δά καί καμία παρθένα... Τούς σαρώσαμε — καταλάβετέ το...

— Καί παρθένα δέν είμαι καί τούς σαρώσαμε βέβαια — λοχαγός όμως...
— Μήν είσαι έαμίτης, μωρέ;
Πάλι τόν πήραν τά γέλια.
— Δέν μου πάει καί πολύ — δέν νομίζεις;
— Έ λα, λοιπόν, νά σωθείς, βρέ παιδί μου — νά σωθείτε. Ταγματάρχη Οά σέ 

κάνω, είπε δ θείος. Σηκώθηκε, βγήκε στήν πόρτα, φώναξε έναν άπό κείνους τούς 
τσολιάδες, κάτι τουπέ κρυφά, έφυγε δ τσολιάς, ξαναγύρισε σέ λίγο μ’ ένα δέμα καί 
μεγαλούτσικο. Τού ,τόδωσε δ ’Ανδρόνικος, τόν αγκάλιασε, τόν ξεπροβόδισε, τον περί- 
μενε μεθαύριο τό πριυί γιά τήν άδεια — άφοΟ τή θέλεις — νά δούμε μόνο τί Οάπο- 
κάνεις — καί σκέψου το αυτό γιά τά Τάγματα —  μεγάλες αγάπες —  μά νά πάθει 
τίποτα ή Ευρυδίκη του, νά το ξέρεις, ζωή δέν έχεις — τού τόπε κι αυτό τήν τελευ
ταία στιγμή ο καλός τους δ θείος.

Άνοιξαν τό δέμα στό σπίτι, είχε μέσα δυό κουραμάνες, ζεστές άκόμα καί κρέας 
είχε, φρέσκο σφαγμένο καί λίγη ζάχαρη.

— "Εχει γούστο νάρχίσεις τώρα κι εσύ νά σκοτώνεις, είπε ή Ευρυδίκη.
— Σούπα, ρέ γυναίκα, πού Οάρχίσο) νά σκοτώνω... Τόν ’Ανδρόνικο τώρα τόν 

παρλαπίπα... "Ασε με νά τόν δουλέψω λίγο. Θά τά κατεβαίνει κάμποσα δέματα... Εί
ναι θείος μας τέλος πάντων ή δέν είναι;

—  Κρέας νά μή βάζει, πές του, είπε αυτή ξετυλίγοντας τό ματωμένο κομμάτι. 
Δέν τό θέλο)....

Κοιταχτήκανε. "Οχι —  καμιάν όρεξη δέν είχε κι αυτός νά σκοτώνει — ματοι- 
μένα κρέατα καί λοιπά. Μά νά παίξει λίγο μέ τόν Ανδρόνικο — δ λοχαγός, οί με
γάλες προμήθειες, τά δέματα —  δέν ήταν άσχημο. Οί προμήθειες ήταν μιά σκέψη 
πού τόν ερέθιζε. Τό βράδυ πού τό ξαναμίλησαν ήσυχότερα, συμφώνησε κι ή Ευρυ
δίκη.

Δυό μέρες άργότερα πήγε στο Τάγμα, τήν πήρε τήν άδεια, σπουδαία άδεια — 
ταξιδιού καί μεταφοράς τροφίμων. '() θείος τοΰδωσε πάλι ένα δέμα — καί μέ κρέας 
πάλι. Καί περίμενε, είπε, όπωσδήποτε τήν άπάντησή του άμέσως μόλις θά γύριζε 
— τούς σαρώσαμε, ’Λνέστη, τούς πελεκάω κάθε μέρα...

Τό ταξίδι, τώρα πούχανε καί τήν άδεια, πολύ τόν βασάνιζε. Ήτανε μιά πόρτα 
ανοιγμένη —  καί δέ μπορούσε νά τήν περάσει —  δέν είχε κανένα τρόπο, λείπαν τά 
λεφτά —  μέ τί θά πήγαινε; Τού κακοφαινό.τανε πάρα πολύ νά τή χαραμίσει τέτοιαν 
άδεια, μέ τις μικρές κομπινούλες τού καιρού —  νά τήν πουλήσει σέ κάποιον, νά τή 
δώσει συνεταιρικά —  πάλι κείνα τά φουκαρατζίδικα πράματα. Τώρα πούχε τήν άδεια, 
δλα αυτά τόν στενοχωρούσανε περισσότερο.

Τότες έγινε. Αυτό πούπρεπε νά γίνει. Ξαφνικά — όπως γινόντανε δλα τότε. Στό 25



καφενείο. Ό  συνάδερφός του, ό ΙΙερσίδης, ήρθε κάθησε δίπλα του. Χο)ρίς πολλές τσι
ριμόνιες τον ρώτησε άν μπορούσε νά προμηθέψει κάπου μια ποσότητα χαρτί. Σέ ποιόν 
καί γιατί, τάφησε αόριστο, σκοτεινό, μασημένα λόγια και για τούτο ακριβώς καθαρό
τατο: Δουλειά παράνομη τών παράνομων οργανώσεων τής Αντίστασης. *0 ΙΙερσίδης 
τού έξήγησε ωστόσο πώς καθόλου δεν είναι ό σκοπός του να τον μπλέξει σέ τέτοιες 
δουλειές —  κι αυτός δέν είναι μπλεγμένος. Τη δουλειά τους κάνουν αυτοί — παραγ
γελίες, προμήθειες. Τον παρακαλέσανε αυτόν γιά χαρτί, έψαξε, δέ βρήκε, το λέει 
σ’ αυτόν. Αν μπορέσει νά βρει τό χαρτί, τάγοράζει κανονικά, τή διατακτική τή 
βγάζει στόνομα τό δικό του — ΙΙερσίδης, το πληρώνει, τάφήνει στον έμπορο. Τί θά 
κάνουνε παραπέρα, δική τους δουλειά, ας κόψουν τό σβέρκο τους. Τό χρήμα — τιμή 
τού χαρτιού, προμήθεια δική του, μετρητό σέ χρυσό. Κίνδυνος δικός του απολύτως 
κανένας. Ούτε γάτα ούτε ζημιά.

Τήν άγορά τού χαρτιού στήν Αθήνα δέν τήν ήξερε καθόλου, δέν είχε κάνει κα
μιά δουλειά μέ χαρτί, κανένας έμπορος δέν θά τον γνώριζε. Κίνδυνος γιά δικά του 
μπλεξίματα μέ τή διατακτική στδνομα ΙΙερσίδης — σχεδόν κανένας. ()ί λίρες τόν 
ενθουσίαζαν. "Ολα τάρέσανε. Καί περισσότερο απ’ ολα ή προοπτική γιά διέξοδο, 
τό φτερούγισμα πού περίμενε. Συμφώνησε. Μιλήσανε καί .τις λεπτομέρειες, τά λε
φτά, συμφώνησαν σ’ ολα.

'Ο άνθρωπος γιά τό χαρτί ήρθε στό σπίτι του, ωρα καί μέρα πού κανόνισαν μέ 
τόν ΙΙερσίδη. Δέ μπορούσες νά ξεχωρίσεις άν ήταν καθηγητής τής φυσικής, κεραμο- 
ποιός τού συνδικάτου ή κτηνοτρόφος —  σοφός ή Αγράμματος. Τού μίλησε αμέσως 
γιά τό χαρτί καί δέν τού τδκρυψε πώς τό θέλανε γιά τις εφημερίδες τού ΕΑΜ.

— Λυτό δηλαδή δέν μοΰ τόπε ό ΙΙερσίδης, είπε αυτός.
"Αφησέ τον τόν ΙΙερσίδη —  δέν τόν ξέρω ποιος είναι, είπε ό άλλος. ’Ιδέα δέν 

έχει τί τό θέλουμε τό χαρτί, μήτε χρειάζεται νάχει. "Οσο γιά σένα, είσαι, νομίζω, 
Απολύτως Ασφαλισμένος έτσι πού θά γίνει ή δουλειά μέ τήν υπογραφή τή δική του.

Ψέματα έλεγε 6 συναγωνιστής μας γιά τόν ΙΙερσίδη πώς ιδέα δέν έχει — ,τόν 
ήξερε αυτός τόν ΙΙερσίδη, κομμουνίσταρος μέ πατέντα. Γι αυτό καί δέν πήγαινε ό 
ίδιος γιά τό χαρτί. Τό βρήκε ωστόσο καλύτερο νά μή κάθεται τώρα νάνοίγει κουβέν
τες γ ι’ αυτά — ό καθένας τό βιολί τό δικό του μά οέν έχανε τίποτα νά τό παίξει κι 
αυτός τό δικό του, νά φωνάξει λιγάκι γιά τά τόσα πολλά πού τού λέγανε γιά τή δική 
του τή σιγουριά. Δέν τόν ένιαζε, είπε, ο κίνδυνος, κανένας κίνδυνος. Υπηρετούσε 
κι αυτός τήν πατρίδα, τήν ιδέα, παιδιά τού λαού — τί νομίζεις εσύ, συναγωνιστή μου;

—  Αυτό νομίζω κι εγώ, είπε ό συναγωνιστής μέ τέτοια Απλότητα πού μέ κα
νένα τρόπο δέ μπορούσε νά ξέρεις άν έλεγε ψέματα πάλι. Τού μέτρησε τό χρήμα χω
ρίς παζάρια, τούσφιξε τό χέρι κι έφυγε. Ούτε Απόδειξη γιά τά λεφτά, ούτε εξασφά
λιση, ούτε φόβος μή τούς μαρτυρήσει. "Αν χρειαζότανε πάλι χαρτί, θάρχότανε μόνος 
του έδώ. Συμφωνήσανε καί σ’ αυτό.

Είχε καιρό νά πιάσει τόσα λεφτά στά χέρια του. "Αν τό καλολογαριάσουμε, πολ
λά μένανε δικά του —  δέ μπορείς νά τό πεις προμήθεια τόσα λεφτά.

— Τά βλέπεις; είπε στήν Ευρυδίκη καί τής έδωσε τά λεφτά.
— Μπορούσες νά τού πάρεις καί τά διπλά, είπε αυτή.
—  Σιγά, βρέ γυναίκα. ΙΙές το μιά φορά κι αυτό τό άτιμο τό σπολάτη. Τήν άλ

λη φορά τού παίρνω περισσότερα.
— "Απιαστα πουλιά μ’ αυτούς τούς μπαγαμπόντες, είπε αυτή καί μετρούσε τις 

λίρες.
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Μπαγκαμπόντες, ξεμπαγκαμπόντες, τούς έαμίτες δέν τούς σκεφτόταν πολύ. Κα
νόνισε αμέσως τή δουλειά τού χαρι,τιού, χωρίς δυσκολίες, χάρηκε βέβαια γιά τις λί
ρες πού τούμειναν —  μά νά πάει κανένας παραπέρα μαζί τους δέν γίνεται. Τόδε άπό 
τήν πρώτη στιγμή —  ή πατρίδα τους, ή Ιδέα, τό γουδί, τό γουοόχερο. Τό χαρτί μπο
ρούσε νά μένει μιά μικρή δυνατότητα, άν έρχόντανε βέβαια νά τού ζητήσουνε πάλι. 
'Ο ίδιος δέν θά τδκοβε ποτέ τό σκοινί. Ό  ’Ανδρόνικος μέ τά Τάγματα — ακόμη μιά



δυνατότητα, οχι βέβαια, να πάει κανείς νά σκοτώνει — μια ρεζέρβα ωστόσο γ ι’ αυ
τές τις προμήθειες ή για. τίπο,τα άλλο πού θά σοφιζόταν. Κι αυτό τό σκοινί δέν θά

V  /Οτοκοδε.
Τελείωσε έτσι μ’ αυτά — καί μέ τά δυό. Γιά τήν ώρα, μέ τις λίρες πού τού μεί- 

ναν από τό χαρτί καί τήν άδεια τού ’Ανδρόνικου στό χέρι, τό ταξίδι ήταν αυτό πού 
σκεφτόταν. (")ά μιλούσε βέβαια καί μ’ αυτό τό κέρατο τό Μανούση νά πάρει μαζί 
του καί φάρμακα. Ή  Ευρυδίκη θάδειαζε τό μέσα δωμάτιο νά βάλουν τά τρόφιμα. 
"Ύστερα δέν τον χρειαζόταν καθόλου, τάδινε αυτή λίγα - λίγα. Μιλούσανε πολλά κά
θε βράδι γ ι’ αυτό τό ταξίδι —  δπως τόν παλιό καιρό μιλούσανε πάλι. Ξαναμετρού- 
σανε μαζί τά λεφτά τους, λογαριάζαν όλες τις δυνατότητες. Τό ζήτημά τους, έλεγε 
αυτός, δέν ήταν νά φέρουν γιά τώρα μονάχα κάτι λίγο τρόφιμα. 7Ηταν νά φκιάσουν 
έκεΐ μονιμότερο κάτι, νά τήν τραβήξουνε τή δουλειά παραπέρα, νά μπορούσανε 
στάλήθεια νά σκεφτοΰν αργότερα καί γ ι’ αυτές τις προμήθειες μέ τά Τάγματα. "Αν 
ήταν γιά μικρές δουλειές καθόταν καί μέ τά φάρμακα. “Αρχισε καί ρωτούσε παν
τού, έπιανε φιλίες μέ μαυραγορίτες, έκανε προτάσεις, σκόρπιζε υποσχέσεις, τό δού
λευε ολη μέρα στό δρόμο, δλη τή νύχτα στο νοΰ του. ΙΙερισσότερο κι από τις έλπίδες, 
τά σχέδια, τις δυνατότητες, τις λίρες, τά τρόφιμα, τις προμήθειες, αυτό τό άλισβε- 
ρίσι, τό πάρε δόσε μέ τό τίποτα, τόν άέρα πού κοπανούσε δλη μέρα, αυτά χαιρόταν. 
“Εφυγε μέ καλές ελπίδες.

Καί πήγε ως τή Θήβα μονάχα. Οί μαυραγορίτες είχανε κλείσει συμμορίες - συμ
μορίες δλον τόν τόπο, πουλί πετούμενο δέν αφήνανε νά περάσει, θηρία ανήμερα, λυσ
σασμένοι φονιάδες, μεθυσμένοι απ’ τό κέρδος —  τά πόστο μπλόκο δικά τους, τις πε
ρισσότερες φορές δουλεύαν μαζί τους. Τόν έκαναν πέρα άπό τήν πρώτη στιγμή. Τρό
φιμα δέν βρήκε πουθενά, μέ χωριάτη δέ μίλησε. Πήγε νά τούς έξηγήσει τις προ
μήθειες μέ τά Τάγματα — μπορούν αμέσως νάχουνε τά χαρτιά, παραγγελίες μεγά
λες — τούς μιλούσε σάν υπεύθυνος άνθρωπος τής έπιμελητείας, έπί τούτο σταλμένος. 
Οί μαυραγορίτες τάκούγανε βερεσέ. Ό  μικρός θεός τής απάτης είχε πεθάνει. Τό 
λέγειν του δέν περνούσε στή Θήβα. Οί μαυραγορίτες δέν τις θέλανε καθόλου τις με
γάλες προμήθειες κανενός —  προτιμούσανε νά πουλάνε στούς μικρούς ανθρώπους πού 
τά παιδιά τους πεθαίναν τής πείνας.

Τό ταξίδι, ή μεγάλη δουλειά πού μπορούσανε νάρχίσουνε μέ τά τρόφιμα, τέ- 
λειωσε σέ δυό μέρες στή Αειβαδιά. Άοοξότατα. Λέν ήταν απ’ αυτούς πού θά τόν φό
βιζαν οί μαυραγορίτες —  τά μάτια, τά λόγια τους ή τά μαχαίρια τους. Μά δέ γινό
τανε τίποτα. Αίγο παραμέσα, πέρα άπ’ τά χιοριά τού κάμπου, ήταν οί αντάρτες, ό 
έλεύθερος τόπος —  άλλα μπλεξίματα, άκόμα χειρότερα. Μάταιος κάθε κόπος, χα
μένος καιρός, λεφτά πεταγμένα νά πάσκιζε άκόμα νά πάει καί πιο πάνω. Ό  τοίχος 
ήτανε μπρός του.

’Αγόρασε κεΐ κάτι τρόφιμα —  άπό τούς μαυραγορίτες κι αυτός — έσκυψε τό 
κεφάλι, γύρισε πίσω. Ή  Ευρυδίκη ξανάστρωσε τό διομάτιο πούχε αδειάσει. Καί δέν 
είπε τίποτα —  καθόλου δέν γκρίνιασε —  σωπαίνει ή Ευρυδίκη. Σά νά τό βλέπει κι 
αυτή πώς δέν ήτανε δικό του τό λάθος, πώς ήτανε πέρα άπ’ τις δυνάμεις του, άπ’ 
τις δυνάμεις τους — μιά καταδίκη.

II

Αυτός οέν τή δέχεται — καμιά καταδίκη. Ό  τοίχος πούδε στή Θήβα, ή σιωπή 
τής Ευρυδίκης, ένα γέλιο κακό τού Μανούδη στήν άκρη στά χείλια του άπό τότε πού 
γύρισε — δλα τόν άγριεύουν. Ξανάρχισε τή δουλειά μέ τά φάρμακα — ή τσάντα τώρα 
βαραίνει στά χέρια του άσήκωτη. “Οχι — δέ μπορούσε πιά νά μείνει μ’ αυτή. Κάθε 
μέρα πού περνάει, ό πόλεμος τού φαίνεται μιά διανομή άγαθών γιά τούς γενναίους, 
τούς έξυπνους. Σέ λίγο τελειώνει — αυτός άπόμνησκε άπόξω, μέ τούς φτωχούς, τούς 
δειλούς.

II Ευρυδίκη είχε πέσει έξω αυτή τή φορά μέ τόν έαμίτη. Σέ δυό βδομάδες ξα- 
νάρθε —  χωρίς μεσολάβηση αυτή τή φορά —  δπως είπανε. Ρώτησε στήν πόρτα αν 27
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ήτανε μονάχοι τους μέσα —  μπήκε. Είπε πώς δλα πήγαν καλά μέ την παραλαβή 
του χαρτιού καί ζήτησε πάλι. Αυτός, δπως τδ σκέφτηκε, δεν τδκοψε το σχοινί — 
είπε, μάλιστα,t συναγωνιστή μου, το χαρτί, βεβαιότατα... Τά κανονίσανε γρήγορα - 
γρήγορα, ό έαμίτης πλήρωσε κι έφυγε. Καί ξανάρθε πάλι — τβν συνηθίσανε πια 
να τούς έρχεται έτσι, καθότανε καί λίγο μαζί τους, κάτι μιλούσανε, ή Ευρυδίκη τον 
ρωτούσε αν ήθελε τσάι, άπό κείνο τού καιρού εκείνου καί μέ ζαχαρίνη. Την τέταρτη 
φορά πού τούς ήρθε, ο Άνέστης σκέφτηκε πώς ήταν πιά καιρός ναύξήσουνε τήν τιμή. 
Πήρε ένα χαρτί καί λογάριαζε.

— ’Ανεβάσανε πολύ τις τιμές, είπε δίνοντας τό λογαριασμό.
—  Τό ξέρουμε, είπε δ άλλος καί μήτε κοίταξε τό χαρτί. "Εβγαλε καί τού μέτρη

σε τά λεφτά. 'Οχτώ λίρες περισσότερες αυτή τή φορά.
Είκοσι περισσότερες τούχε λογαριάσει στο χαρτί πού τοΰδωσε. Στάθηκε, περί- 

μενε τις άλλες δώδεκα πούλειπαν. Ό  άλλος δεν είπε τίποτα, δεν έκανε τίποτα, σάν 
νά μήν άκουσε. Τότε βάλθηκε νά έξηγάει σ’ αυτόν τόν άνθρωπο, πού κάθεται κεΐ 
κι άμα όέ θέλει νά μιλήσει παρασταίνει τή μούμια, πώς το χαρτί, συναγωνιστή μου, 
δηλώθηκε δλο στούς Γερ|ΐανούς, οί έμπόροι φοβούνται νά δώσουν, θέλουν διατακτι
κές άληθινές, ονόματα, υπογραφές, τήν υπογραφή τή δική του, ζητάνε τή μάνα καί 
τόν πατέρα τους δηλαδή.

—  Τά ξέρουμε... Αν δέ μπορέσεις μ’ αυτά τά λεφτά ν’ αγοράσεις δλη τήν πο
σότητα, μοΰ τά επιστρέφεις δλα τήν άλλη φορά πού θά 'ρθώ, είπε τέλος ό άνθρωπος 
σάν νά μήν άκουσε τίποτα απ’ δσα τοϋλεγε καί σηκώθηκε νά φύγει.

—  Θά προσπαθήσω, είπε, πήρε τά λεφτά καί σταμάτησε τό παζάρεμα. Τόν ενο
χλούσε πάρα πολύ, τον ερέθιζε αυτός ό άνθρωπος μέ τον τρόπο πού τού φερνόταν. 
Τοχει πάρει απόφαση ωστόσο πώς μ’ αυτόν, μέ τούς έαμίτες αύτούς, δέ γίνεται τί
ποτα, δέ θά γινότανε ποτέ περισσότερο.

Ά π ’ άλλου πρέπει νά τόν βρει το δρόμο. ’Εκείνος δ ταγματάρχης πού κάθεται 
στο διαμέρισμα τ’ άντικρυνό άπ’ τό δικό τους... Τού φερνότανε πάντα μέ τό σείς καί 
μέ τό σάς — καί πρώτα καί ,τώρα. "Ενα βράδυ χτύπησε τήν πόρτα τους, μπήκε — 
εύγενέστατος. Τόν παρακάλεσε πολύ γιά κάτι φάρμακα πού χρειαζόταν, αν μπορούσε 
β Άνέστης νά τού βρει — σάν άνθρωποι, είπε, τής πιάτσας εσείς. Τού :ά πήγε σέ τρεις 
μέρες, σέ τιμές τού καιρού εκείνου, πολύ λογικές καί —  τό σπουδαιότερο, άπο τ’ άνό- 
θευτα τού Μανούση. 'Ο ταγματάρχης τον ευχαρίστησε πάρα πολύ καί μείνανε μέ τό σάς 
καί μέ τό σείς. Οικογένεια δέν έχει, δέν είχε ποτέ. Βγαίνει τό μεσημέρι, πάει, παίρνει 
τό συσσίτιό του, στο τενεκεδάκι κι αυτός, ξαναγυρίζει στο σπίτι, ξαναβγαίνει λίγο τά- 
πόγευμα μέ τό μπαστουνάκι του. Πολύ μαραμένος άνθρωπος φαίνεται, αδυνάτισε κιό
λας. Επισκέψεις δέν έχει πο.τέ, δέ μιλάει πολύ μέ τούς άλλους μέσα στό σπίτι, δέν 
φαίνεται νά τόν νοιάζει ή κατάσταση, τό θάνατο περισσότερο θά φοβάται, τό στομάχι 
του, τά νεφρά του.

Αυτός δ ταγματάρχης είναι τώρα στό νού του περισσότερο άπ’ δλα — τόν τρι
βελίζει. Δέν άνακατεύεται πουθενά, είναι δλοφάνερο. Μά τί γίνεται στόν κόσμο, 
θά τό ξέρει βέβαια, θάχει καί τις γνωριμίες του μ’ άλλους άξιωματικούς. Τίποτα 
δέν χάνει κανένας νά τόν ψαρέψει. Μέ τό σάς καί ;ιέ τό σείς, φυσικά. Διότι βε
βαίως, αν τύχει καί βρίσκεται κάποιο σκοινί καί φτάνει κανένας στις οργανώσεις 
τών "Αγγλων, εκεί βεβαίως πρέπει νά είναι τό χρήμα, τ’ άληθινό χρήμα. Τζάμπα 
δέν το μοιράζουνε βέβαια — ν’ αρχίσει μόνο δ άνθρωπος —  βλέπουμε ύστερα γιά 
τά παραπέρα. "Οπως είχε άρχισει κιόλας μέ τόν Ανδρόνικο καί τόν έαμίτη.

Πήγε. Ό  ταγματάρχης τόν δέχτηκε πολύ φιλικά καί — πολύ περίεργο — τόν 
περίμενε, είπε. Κανένα βράδυ νά ’ρχόταν, πρόσθεσε σέ λίγο. Καί χαίρεται τώρα 
πού βλέπει νά τ’ άποφάσισε —  καί δέν είπε γιά ποιό. Νά ρθεί νά τόν δεΐ, πρόσθεσε 
σέ λίγο. Είχε καί καφέ καί τόν κέρασε. Μιλήσανε γιά τον πόλεμο, γιά τήν πατρίδα, 
τό μέλλον, τά γενικά πού μιλούσαν όλοι — μά διφορούμενα κάπως. Καί τό πιό σπου
δαίο, είπε άκόμα πώς μπορούσανε νά ιδωθούνε κι άλλη φορά καί νά μιλούσανε κα
θαρότερα— έτσι τόπε άκριβώς: καθαρότερα— καί δέν είπε ποιό. Νά, γ ι’ αυτά, γιά



τόν πόλεμο, πρόσθεσε σέ λίγο. Τώρα βιαζότανε δυστυχώς, έπρεπε να φύγει, πήγαινε 
στό γιατρό για τα δόντια του.

Είπε κι αυτός πώς χαιρότανε πάρα πολύ καί μεγάλη μας τιμή, κύριε ταγματάρχα, 
δηλαδή να μιλούσανε κι άλλη φορά —  καί βεβαίως θά ’ρχότανε καί — καθαρότερα 
δηλαδή— τό λέγειν του ρολογάκι πήγαινε πάλι. 'Ο ταγματάρχης σηκώθηκε, βγήκε 
μια στιγμή, πήγε στ' άλλο δωμάτιο, ξαναγύρισε αμέσως μέ δυό μικρές κονσέρβες, 
τοΰ τίς έδωσε.

—  Για .τή γυναίκα σου, είπε — καί χαιρετισμούς. Μάς τίς δώσανε σήμερα στήν 
Επιμελητεία —  'Ερυθρός Σταυρός —  εγώ δεν τό τρώω τό κρέας — καί καλύτερα 
δμως να μήν τόν βλέπαν οί γειτόνοι πού βγαίνει μ’ αυτές —  τα κουτιά, θά ξέρετε 
βέβαια, μη τα ρίχνετε έδώ στά σκουπίδια. Ζηλεύουν οί άνθρωποι, βλέπετε, πρόσθεσε 
σέ λίγο.

—Έχουμε καί λέμε, γυναίκα, ταγματάρχες δύο στήν οικογένεια, τής είπε δί
νοντας τίς κονσέρβες στήν Ευρυδίκη —  δυό ώραΐες κονσέρβες συμμαχικές, όχι κρέα
τα ματωμένα τού Άντρόνικου. Καί μοΰ λές εμένα έπιμελητεία κι Ερυθρός Σταυρός 
— καθαρότερα, κύριε ταγματάρχα... Καί είχε γούστο, Ευρυδίκη, ταγματάρχης νάναι 
κι δ έαμίτης μας. Στρατηγείο τό κάναμε, γυναίκα... Καί μού λές εμένα δέ θά τό 
βρούμε...

Ήτανε χαρούμενος αυτό τό βράδυ, πολύ χαρούμενος, γεμάτος έλπίδα καί δύ
ναμη. ’Ανάμεσα τώρα στούς τρεις τους —  δ έαμίτης ό μούργος, ό ’Ανδρόνικος ό παρ
λαπίπας, ό φιλήσυχος ταγματάρχης — κάπου εκεί μέσα, κάπως έκεΐ μέσα, έπρεπε 
κάτι ν’ αρχίζει, κάτι ν’ άλλάζει. θ ά  τό τραβούσε —  ως τήν άκρη. Ένιωθε καί τή γυ
ναίκα δίπλα του — έτοιμη, άποφασισμένη κι’ αυτή —  νά τό βρούνε πιά.

Τήν άλλη μέρα σηκώθηκε καί προη - πρωί, πήγε νά βρει τόν Ανδρόνικο. Συγ
γενικότατος ό θείος τους πάλι. Κάθισε τότε κι αυτός καί τουπέ πάλι πολλά. ΙΙώς 
δλα πήγανε πρίμα μέ τό ταξίδι στά Φάρσαλα, πώς τή μεγάλη δουλειά τήν είχε 
βάλει στο δρόμο της —  ήταν απασχολημένος, πνιγμένος δλον αυτόν τόν καιρό καί 
γι’ αυτό δέ φάνηκε. Γιά τά Τάγματα ομο)ς τό μιλήσανε βέβαια πολύ μέ τήν Ευρυδίκη. 
Καί κείνη τό θέλει πολύ νά ’ρθεΐ — νάναι δώ, μαζί μέ τό θείο της. Νά τελειώσει, 
λοιπόν, μ’ αυτές τίς δουλειές καί βεβαιότατα ξανάρχεται αμέσως.

—  Τά σκέφ,τηκα καί γώ, είπε ό ’Ανδρόνικος. Τελείωνε κι έλα, θά σού τά έχω 
έτοιμάσει. Καί θά σ’ αρέσει, θά δεις. Μήτε τό σκέφτηκες έσύ πώς τά κανόνισα.

Δέν θέλησε μέ κανέναν τρόπο νά πεί περισσότερα, πώς τά κανόνισε, νά τελειώ
νει μόνο μέ τά φασσόλια καί τά ρεβύθια του καί νά τσακιστεί νάρθεί.

— Νά σωθούμε δλοι, δέν είπες;
Έφυγε από κεί μέ στεριωμένες πιά τίς ελπίδες .του. Καί τόν έαμίτη τους, δταν 

ξανάρθε, μ’ άλλα μάτια τόν είδε τώρα κι αυτόν — δυνατότητες καινούργιες καί δώ. 
Είπε, λοιπόν, πώς τόν περίμενε πάρα πολύ νά μιλήσουν γιά τόν αγώνα. Καί τό πρώ
το πού πρέπει νά πει είναι γ ι’ αυτή τή δουλειά τού χαρτιού. Μέ τούς μεγάλους εμπό
ρους είναι πιά δυσκολότερα. Μά σέ μικρότερες αποθήκες καί στήν ’Αθήνα καί στον 
Πειραιά έχει μείνει μπόλικο χαρτί πού μπορέσανε νά τό κρύψουν, δέν τό δηλώσανε.

Δέν ξέρω τί θ’ απογίνει μέ τά λεφτά, ως πού θά τίς φτάσουν τίς άπαιτή- 
σεις τους. ’Από τήν πλευρά τής επάρκειας δμως δέ θά συναντήσουμε μεγάλες δυσκο
λίες στον αγώνα μας, είπε καί τόν τόνισε ξεχωριστά τόν πληθυντικό.

—  Βέβαια, πρέπει, είπε κι ο άλλος κι αυτό πού τονίστηκε καθόλου δέν φάνηκε 
νά τό πρόσεξε.

— Έ ,  βέβαια, είπε κι αυτός. Τό χαρτί... Σπουδαίο δπλο γιά τόν αγώνα μας, 
καί τόνισε πάλι τό μας. Κοίταξε τόν άλλο στά μάτια. Είδε πώς δέν τούκανε πάλι 
καμιάν έντύπωση. Έπρεπε λοιπόν νά τού τό πεί κατακάθαρα, πώς εδώ δέν πρόκειται 
καθόλου γιά έμπόριο καί πώς αυτός τήν υπόθεση τού χαρτιού τή βλέπει σάν ύπη- 
ρεσία στό έθνος, στήν Ιδέα. 29



— Μά είναι πολύ φυσικό, παρατήρησε δ άλλος.
— Πώς δηλαδή φυσικό; διαμαρτυρήθηκε πιά. Νομίζεις δηλαδή πώς δ άλλος δια

κινδυνεύει τη θέση του, την εμπορική του ύπόσταση, τήν περιουσία του —  καί τη ζωή 
του τήν ίδια, για νά το βρίσκεις έσύ φυσικό; Φυσικό τό βρίσκεις δηλαδή πώς τδκλεισε 
τό γραφείο του από τήν ήμερα πού ανακατεύτηκε μ’ αυτό τό χαρτί;

Λεν πρέπει νά ζημιώνεσαι, είπε ήσυχα δ άλλος. Μά γιά τούς κινδύνους πρέ
πει νά τό ξέρεις, θά μεγαλώσουνε τώρα.

—  Καί ποιός μιλάει γιά τον κίνδυνο; Έχουνε κι οί άλλοι πατριωτισμό, τό 
ξέρουνε τό καθήκον τους. Τί θέλετε έσεΐς δηλαδή — μονοπώλιο συναγωνιστή μου;

— Καί βέβαια, δ πατριωτισμός, τό καθήκον, είπε δ άλλος — δλοι κυνδυνεύουμε, 
’Λνέστη — τί μονοπώλιο;

Ή  Ευρυδίκη καθότανε στδ ντιβάνι στην άλλη άκρη, δεν είχε μιλήσει καθόλου.
— Έ ,  οχι κι δλοι, διαμαρτυρήθηκε τώρα κι’ αυτή. Πόσοι κάθονται στ’ αυγά τους; 

Πόσοι θησαυρίζουν |ΐέ τούς Γερμανούς; Ό  καθένας πώς νά σιοθεΐ...
— "Ολοι μαζί θά σωθούμε, είπε δ άνθρωπος ήσυχα.
Σιοπάσαν δλοι γιά μιά στιγμή.
— Κάτσε |ΐαζί μας, είπε ή Ευρυδίκη. Έ χ ω  λίγα φασόλια.
Ό  άνθρωπος κοίταξε τό ρολόι του —  κάθομαι, είπε. "Ως τις έννιά.
Είπε πώς τόν λέγανε Λημήτρη — ψέμματα, αλήθεια, τράβα-γύρευε εκείνα τά 

χρόνια |ΐέ τούς έαμίτες ποιός ήτανε Πέτρος, ποιός ήταν Λημήτρης. Τό Εέσφιξε ωστόσο 
κάπως τό στόμα του — μίλησε κάπως σάν άνθρωπος, είπε κι αστεία, μιλήσανε πολ
λά καί διάφορα. Μπόρεσε κι δ Άνέστης νά τού πει μέ τήν ήσυχία του πώς έπρεπε 
πιά νά μπει στήν οργάνωση —  μπορούσε ν’ άναλάβει σπουδαία καθήκοντα. Φυσικά
καί τό χαρτί δεν ήτανε μικρή δουλειά —  μίλησε καί γ ι’ αυτό πώς έτσι πού γίναν
τά πράγματα, μπορούσε αυτός ν’ άναλάβει τό χαρτί, νά τό έξασφαλίζει δηλαδή γιά 
δλες τις άνάγκες τής οργάνωσης, Ό  άνθρωπος τά βρήκε καί τά δυο πολύ λογικά — 
θά μιλούσανε πάλι τήν άλλη φορά πού θά ’ρχόταν.

—  Τό τί μου κάθεται αυτός δ άνθρωπος στο στομάχι 0έ λέγεται, είπε ή Ευρυ
δίκη δταν μείνανε μόνοι τους.

— Δέν είναι κακός άνθρωπος δ Λημήτρης, είπε δ Άνέστης.
—  Λέν πιστεύω νά γίνεις τώρα έαμίτης — δλοι μαζί θά σωθούμε, είπε αυτή.
—  Δέν είναι κακός άνθρωπος αύτός, ξανάπε δ Άνέστης άφηρημένα.
—  Σκληρός είναι καί θεατρίνος, είπε αυτή. "Ο,τι καί νά πεΐ, έχει μέσα κάτι 

σά διαταγή.
—  Δέν είναι δική του, τού ΕΑΜ είναι ή διαταγή. "Ολοι διστάζουν τώρα.
—  Καί τί θά κάνουμε έμείς; ρώτησε αυτή.
Δέν τόν είχε ξαναρωτήσει από ,τόν καιρό τής Θήβας. Βιαζότανε, φαίνεται, τώ

ρα κι αυτή.
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Κι αύτός βιαζότανε πιά. ’Άφησε νά περάσουνε λίγες μέρες, νά μή φαίνεται πώς 
έχει δά τήν ανάγκη του — υστέρα πήγε στον ταγματάρχη. Αποφασισμένος πιά γιά 
τά καθαρότερα. Μιλήσανε πάλι τά γενικά, τά συνηθισμένα, τά τέλειωσαν —  αύτός 
σώπασε, ξερόβηξε μιά φορά, ήτανε καιρός νάρχίσουν —  άφησε βέβαια τόν άλλο νάρ- 
χίσει, δπως φέρνεται δ έξυπνος άνθρωπος. Ό  ταγματάρχης τόν κοίταξε στά μάτια, 
χαμογέλασε. Σηκώθηκε, έφερε μιά βόλτα στό δωμάτιο, μέ τά χέρια πίσω.

— Βέβαια, είπε, σά νά συνέχιζε μιά κουβέντα άρχινισμένη. Οί Γερμανοί δέν 
στέκουν καλά. Σ’ ένα χρόνο μέσα, σέ δυο θέλεις; — πάνε στό διάβολο. Καί θά φύ
γουνε βέβαια κι άπό δώ. Καί τότε — τί θά γίνει τότε;

Οί γενικότητες πάλι. Σήκωσε τις πλάτες του — κεραμειδαριό νά γίνει, σκέ- 
φ,τηκε κι ή λέξη τούφερε γέλια μέσα σ’ αυτή τή μεγάλη σοβαρότητα τής συνάντη
σής τους. Ευτυχώς μπόρεσε αυτή τή φορά καί τά κράτησε.

— Μήν σηκώνεις τις πλάτες, αγαπητέ μου, είπε δ ταγματάρχης, αφήνοντας πιά 
τόν πληθυντικό. Οί κομμουνιστές μ’ αύτό τό ΕΑΜ έχουν επικρατήσει — δέν τά κα-



ταφέρνουν κι άσχημα. Καί ιδού τό πρόβλημα. Οί "Αγγλοι δέν έχουν βεβαίως καμιάν 
όρεξη να τούς άφήσουν στην Ελλάδα.

—  Καί τί μπορούν νά κάνουν;
—  Τό τί θά κάνουν — δική τους δουλειά. Έγώ δέν μετέχω πουθενά, είμαι ένας 

άρριοστος άνθρωπος, βλέπετε. Είναι δμως φανερό, τό αισθάνεται κανείς στον αέρα, ή 
ώρα τής δράσεως έφθασε.

—  Καί τί δράσεως δηλαδή; Τί μπορεί νά κάνουν; Τί γνώμη έχετε εσείς;
— Γνώμη δέν έχω, δέν έχω σχέση. Είναι δμως πασίγνωστο. ’Ιδού, κάναν έναν 

στρατό στην Αίγυπτο.
— Μά δέν θά τούς θέλουν δλους στην Αίγυπτο.
—  Πολύ λογικόν, θά  χρειάζονται βεβαίιος ανθρώπους καί 0ώ. ’'Εχουν ήδη με

ρικούς στά βουνά. Έχουνε καί δώ οργανώσεις, όπως ακόυσα. Έχουνε καί έντυπα — 
δέν τά είδα ποτέ.

—  Οί άλλοι έχουν περισσότερα. Λοιπόν δέν τά βγάζουνε πέρα...
— Έ τσι, δπως τό είπες εσύ, όχι, δέν τά βγάζουνε πέρα. ΓΓ αυτό, νομίζω, θά 

μαζεύουν κι αυτοί ανθρώπους δικούς τους.
— Τί δικούς τους; Τί νά τούς κάνουν;
'Ο ταγματάρχης χαμογέλασε.
— Έξυπνος είσαι Άνέστη. ΙΓάντο,τε σέ συμπαθούσα. Τί νά τούς κάνουν; Φαν

τάζομαι, θά ένδιαφέρονται πολύ γιά τέτοιους άνθρούπους πού νάναι στά Τάγματα, 
νάναι στο ΕΑΜ, μά νάναι δικοί τους.

-— Κατασκοπεία δηλαδή;
—  Νομίζετε έσεΐς, νομίζεις αγαπητέ μου, πώς άσχολεΐται σήμερα κανένας μέ 

τις λέξεις; θέλουν άνθριυπους δικούς τους —  είναι φυσικό, καί παν.τοΰ, παντού. ’’Ας 
πούμε καί σ’ αυτό τό τετράγωνο, μέσα σ’ αυτό τό σπίτι πού ζοΰμε, έγώ καί σύ πού 
δέν ξέρουμε τίποτα. Επαναλαμβάνω, μέσα στο ίδιο τό σπίτι πού ζοΰμε, θά τον χρειά
ζονται βέβαια τον άνθροιπο τό δικό τους... Μπορεί νά τον έχουν, μπορεί νά ζητούν 
άκόμα κάποιον κατάλληλον. Μέ καταλαβαίνεις, λοιπόν, πώς περίπου φαντάζομαι θά- 
ναι τά πράματα μ’ αυτό τό ζήτημα. Δικούς τους ανθρώπους στο ΕΑΜ, στά Τάγμα
τα, παντού, σέ δλη τήν ’Αθήνα, σέ κάθε τετράγωνο — στο σπίτι πού μένουμε, παρα
δείγματος χάριν.

Σωπάσαν.
— Έ τσι βέβαια, έτσι θάναι, είπε κι’ δ Άνέστης σέ λίγο. Είναι πολύ φυσικό. 

Αλλά, θέλω νά πώ, περίεργος είμαι, πώς τούς βρίσκουν... Καί πώς τούς βρίσκει κα
νένας...

— Αυτά τά πράματα ξέρετε, σημαίνουνε θάνατο, είπε ό ταγματάρχης ήσυχα. 
Μά γιά νά τούς βρει κανένας, δέν φαντάζομαι νάναι δύσκολο. "Οταν θέλει, μπαίνει 
στό ΕΑΜ, παραδείγματος χάριν, ύστερα κάπως πρέπει νά βρίσκεται δ τρόπος, τούς 
βρίσκει.

Σωπάσανε πάλι.
— Νομίζετε εσείς πώς ,τούς βρίσκει;
—  Τό νομίζω, είπε δ ταγματάρχης καί τον κοίταξε στά μάτια. Τό πρόσωπό 

του ήταν αυστηρό καί κλεισμένο — δέν ήτανε τώρα το ψόφιο ανθρωπάκι.
— Καί... μπορώ βέβαια νά ξανάρθω;... Νά μιλήσουμε δηλαδή...
—  Βεβαίως, είπε δ ταγματάρχης. ’Αγαπητός γείτονας είστε. Πώς νά μην ξα- 

νάρθετε; Είμαι βέβαιος πώς θάρθείτε... Στον άρρωστο φίλο σας, πρόσθεσε σέ λίγο, 
μιλώντας πάλι στόν πληθυντικό.

Νά τα, λοιπόν, πού μπήκαν δλα στό δρόμο τους. "Οπως τά σκέφτηκε, δπως τά 
θέλησε —  ανοιχτός δ δρόμος: Γιά λογαριασμό τών ’Εγγλέζων στά Τάγματα ή στό 
ΕΑΜ. Νά γινότανε νά βρεθεί τρόπος νάναι καί στά δυο —  γιά λογαριασμό φυσικά 
τών Εγγλέζων πάντοτε —  θάτανε βέβαια τό καλύτερο. Δύσκολο βέβαια, δύσκολο — 
τό μυαλό του ώστόσο τό δούλευε, θά  τό παζάρευε, θά τά παζάρευε δλα —  νά γινότανε 
δηλαδή νά τούς βάλει κάπως στό χέρι —  οί έαμίτες μέ τό χαρτί, δ ’Ανδρόνικος, οί 31



προμήθειες καί πληρώνεται γ ι’ αυτά —  καί για τα ουό, λιρίτσες χρυσές άπό τούς 
"Αγγλους — κάπως έτσι περίπου...

Άρχισε άπό τόν Ανδρόνικο.
Στό Τάγμα πού πήγε τόν βρήκε μέ τό μπράτσο δεμένο —  σφαίρα έαμίτικη. Εί

πε βέβαια πολλά γιά τή μεγάλη του συμπάθεια — θά τούς σαρώσουμε, θειε, στενοχω
ριόταν ώστόσο πού δεν ήξερε πώς νάρχίσει νά μιλήσουνε πιά καί γιά τή δουλειά. Σω- 
πάσανε μιά στιγμή. Ό  Ανδρόνικος σήκωσε τά μάτια του καί τον κοίταξε.

— Τέλειωνε, Άνέστη, είπε ήσυχα, πολύ φιλικά, χωρίς έκεΐνες τις παρλαπί
πες του. Τά πράματα αγρίεψαν... ’Αγρίεψαν πολύ, δεν έχει άστεία...

Ή ταν χλωμός, ξενυχτισμένος, άξούριστος, αγριεμένος ακόμα από τή νυχτερινή 
συμπλοκή μέ τούς έαμίτες. Κι ή μέρα ήταν άσχημη, ή φασαρία μεγάλη στό Τάγμα, 
ασταμάτητα μπαινοβγαίνανε στο γραφείο, δ ’Ανδρόνικος δεν είχε καιρό γιά κου
βέντες. Ή ταν όμως μέσα στή φωνή του καί κάτι, έτσι όπως μίλησε, σάμπως νάθελε 
νά τού πει πώς τελειώσαν γιά σήμερα.

— "Ηθελα πολύ νά μπορούσαμε νά μιλούσαμε κάπως ήσυχότερα, είπε αυτός.
—  Νά μιλήσουμε, Άνέστη, είπε δ ’Ανδρόνικος. Λεν χρειάζεται ήσυχότερα, δεν 

είναι πολλά. Σοΰ τά κανόνισα ολα.
—  Δηλαδή;
— "Ελα δώ. Αοχαγός τής έπιμελητείας. Είναι πιά κανονισμένο... Καί τις έχεις 

έτσι καί τις προμήθειες ποΰπαμε... ’Ονομασμένος άξκοματικός, αλλιώς δέ γίνεται, 
καταλαβαίνεις, τά ρέστα τά κανονίζουμε οί δυό μας, μέ καταλαβαίνεις, είπε καί ση
κώθηκε. "Ηθελε νά πεί πώς τελειώσαν.

Ή  συνάντηση μέ τόν ’Ανδρόνικο τόν είχε στενοχωρήσει. ’Από πείσμα δέν ήθε
λε νά τό δμολογήσει πώς δ θείος του δ παρλαπίπας μπορούσε νάναι κι αυτός ένα κα
ρύδι σκληρούτσικο. Λογάριαζε ώστόσο πώς μιά συνάντηση ακόμα μέ τόν ταγματάρχη 
θά βοηθούσε νά προχωρήσει πιο σίγουρα καί μέ τόν ’Ανδρόνικο. Προτίμησε νά γίνει 
στό δρόμο —  τόν περίμενε νά συναντηθούνε τυχαία. Είχε νά τού πεί πώς αυτές τις 
μέρες θά ξαναπήγαινε δπωσδήποτε ένα βράδι στο σπίτι του — καταλαβαίνετε νά μι
λήσουμε.

—  Είδατε πώς δέν ξανάρθατε, τόν πρόφτασε τάνθρωπάκι μέ τό μπαστούνι μόλις 
τον είδε. Στον άρρωστο φίλο σας εσείς δέν ξανάρθατε...

Τόν περίμενε, λοιπόν, κι δ ταγματάρχης —  καί τά κανόνισε κι αυτός... Λέν 
χρειάζεται πάλι τό λέγειν του, τίποτα δέ χρειάζεται νά κάνεις καί δώ — τό ναι μο
νάχα νά πεις. Είναι βέβαιο πώς κάπως περισσότερο περίπλοκα θά τάθελε, δυσκολότε
ρα κάπως τάχε σκεφτεΐ. Πίσω απ’ αυτή τήν άπλούστευση, ένας κόσμος δεσποτικός, 
μονοκόμματος ορθώνει πάλι τόν τοίχο τής Θήβας. Λέν τόν διώχνουνε τώρα. Τόν 
στριμώχνουν δλοι ,τους κατά κεί, νά τόν περάσει τόν τοίχο, νά περάσει κι αυτός μέσ’ 
άπ’ τον τοίχο, νά παραοοθεΐ, νά ύποταχτεΐ, νά τούς τόν δώσει τόν έαυτό του στά χέ
ρια τους. Μά —  καί μόνο γ ι’ αυτό, δέν θέλει πιά νά τάφήσει. Νά σταματήσει τώρα, 
νά τούς στείλει στο διάβολο καί τούς τρεις τους —  θά τό μετάνοιωνε άργότερα, θά 
ντρεπότανε σ’ δλη του τή ζωή. Τήν απόφασή του τήν είχε παρμένη. Τόν έαμίτη πε
ρίμενε μόνο γιά νά καθαρίσουν δλα.

Καί δέν άργησε νά φανεί κι αυτός. Μπήκε, καθίσανε λίγο, είπαν κάτι, τά γνω
στά, τά γενικά, τά συνηθισμένα. Σιοπάσανε. Τόν περίμενε νάρχίσει αυτός νά μιλάει, 
νά τού πεί γιά τήν σύνδεση μέ τήν οργάνωση, τήν απάντησή του —  δ άλλος δέν εί
πε τίποτα.

—  Χαρτί; τόν ρώτησε τέλος αύτός, γιά νά ξεμπερδεύουν μ’ αυτή τήν ανόητη 
σιωπή.

—"Οχι, είπε δ άλλος. Λέν πρόκειται σήμερα γιά χαρτί.
—  Καί πώς δηλαδή δέν πρόκειται σήμερα γιά χαρτί;
—Άπλούστατα, δέν πρόκειται γιά χαρτί. Καί δέν φαίνεται πώς θάναι δική 

μας δουλειά από δώ καί πέρα.
— Καί λοιπόν;32
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Σχέδιο: Μάριου Βατζιά

— Αλλος είναι ο σκοπός μου.
— Κανόνισες, λοιπόν, τήν σύνδεση μέ την οργάνωση;
—  Ναί, τήν σύνδεση |ii τήν όργάνωση, είπε καί σώπασε. ΙΙολύ φυσικό πού τήν 

περιμένεις, είπε σέ λίγο. Μά —  κοίταξε, Άνέστη. “Οσο είχαμε αυτή τή δουλειά τοΰ 
χαρτιού, δέν ήταν καλύτερα πού δεν μπήκες πουθενά στήν Οργάνωση; ΙΙολύ καλά τήν 
κάναμε οί δυό μας αυτή τή δουλειά.

— Δέν καταλαβαίνω καλά.
— Θέλω νά πώ γιά τή σύνδεση. Άφοδ έρχομαι δώ, ή σύνδεση βέβαια υπάρχει. 

Μά νά μπεις στήν όργάνωση —  γιά τήν ώρα καλύτερα νά μή μπεις. Εχουμε κάτι 
άλλο νά κάνουμε τώρα. Το τελειώνουμε, βλέπουμε πάλι. ”Av μοΰ πεις εμένα, δηλαδή 
αν ήταν εγώ νάποφάσιζα μόνος μου, προτιμούσα νά μείνουμε έτσι όπως είμαστε —  οί 
δυό μας. Δέν σέ ξέρει κανένας, δέν τό φαντάζεται πώς είσαι μαζί μας, πολλές υπη
ρεσίες μπορείς νά προσφέρεις.

Αογικά μιλούσε ό συναγωνιστής. Καί —  τό πιο σπουδαίο —  τού πρόσφερνε τώ
ρα μονάχος του εκείνα πού είχε στο νού του νά καταφέρει. Μιά τέτοια σύνδεση, μέ 
τό Δημήτρη μονάχα, ήταν το καλύτερο πού Οάθελε — γιά τήν ώρα, οσο νά τά κα
νονίσει μέ τούς άλλους δυό.

— ’Αφού νομίζεις, είπε. Λυπούμαι πολύ μά τί νά κάνουμε; ’Αγώνας είναι.
Ακριβώς, είπε ό άλλος καί βάλθηκε, ξεκούμπωνε καί κούμπωνε τό σακκάκι 

του. Ήταν τό συνήθιο του πριν μιλήσει. —  Στήν κουμπότρυπα τού σακκακιοΰ σου τδ- 
χεις φαίνεται τό μυαλό σου, τουπέ κάποτε ή Ευρυδίκη καί γελάσανε κι οί τρεις. Τώ
ρα δέ γελούσε καθόλου.

— "Ενα παιδί, είπε τέλος.
— ΙΙαιδί;
— Μάλιστα, παιδί. Τό παιδάκι ένδς πατριώτη πού έκτελέστηκε. 'Ένα κοριτσά

κι τέσσερω - πέντε χρόνων. Αυτή τή βδομάδα ό πατέρας του —  ναί, τον σκότωσαν. 33



Έκτελέστηκε. Ή  μητέρα πρέπει νά κρύβεται. Δέν υπάρχουν συγγενείς...
—  Δέν ύπάρχουν δηλαδή συγγενείς, είπε κι αυτός.
— Οχι, δέν ύπάρχουν — κανένας. Καί πρέπει νά τδ βάλουμε κάπου το παιδί. 

Σέ μια καλήν οικογένεια πατριωτών πού δέν είναι έκτεθειμένοι. Γιά ένα μήνα — δσο 
νά δούμε τι θάποκάνουμε. Καί θά πληρώσουμε φυσικά καί τά έξοδά του. Δέ γίνεται 
νά τάφήσουμε το παιδί.

Σώπασε. Σώπασε κι αυτός — προσπαθούσε νά συνέρθει.
—  Λοιπόν, τί λές; άποφάσισε τέλος ό άλλος νάνοίξει πάλι τό στόμα του.
Ό  θυμός τόν έπνιγε. ΙΙροσπάθησε νά κρατηθεί, νά κερδίσει λίγον καιρό.
— Καί βέβαια, δέν θά τάφήσει τό ΕΛΜ τό παιδί. Τέτοιο παιδί!
—"Οχι, Άνέστη — σέ ριοτώ γιά σένα.
—  Γιά μένα; Καί τί δηλαδή;
— Νά τοπαιρνες.
—  Νά τό πάρω εγώ ; Δέν τό σκέφτηκα ποτέ πώς αγωνιστής μπορούσε νά σημαί

νει νταντά.
—  Δέ θά προσπαθήσω νά σέ πείσω, είπε ό άλλος μέ τήν αιώνια αταραξία του. 

Σκεφτήκαμε γιά σάς, ήρθα καί στό λέω.
—Απορώ, βρέ Δημήτρη, πώς τό σκεφτήκατε. Ξέρεις, έμεΐς οί έμποροι συνη

θίζουμε σταράτα λόγια — είναι ή δουλειά μας. Νά σού πώ τήν άλή^εια, Δημήτρη 
καί νά τήν ξέρεις. νΠ δέν άκούς τήν ώρα πού σού μιλάο) ή δέν ξέρω τί νά σκεφ,τώ. 
Σού μίλησα τήν άλλη φορά γιά τόν άγώνα, γιά τήν οργάνωση — είπες θάπαντή- 
σεις. Καί τήν έφερες σήμερα τήν απάντηση — ένα παιδί.

Καθώς μιλούσε έκεΐ, καί προσπαθούσε νά βρει τάναγκαΐα, τά κατάλληλα λό
για, ξανάνιωσε ξαφνικά κείνο τό κύμα τής πίκρας, ξεχείλιζε μέσα του, ανέβαινε 
σ^ό λαιμό καί τόν έπνιγε.

—  Ξέρεις πολύ καλά κι έσύ νά τούς καταφρονείς τούς μικρούς, είπε σέ λίγο. 
Τήν ξέρετε δλοι τή δύναμή σας. Τρόμαξε μέ τόν πληθυντικό πού τού ξέφυγε — ξα- 
νασώπασε. Δέν θέλο) νά μέ βάνεις νά σού νταντεύω μωρά, είπε τέλος, μ’ ένα πα
ράπονο πού δέν ήταν ψεύτικο.

—  Μά δέν είναι τό ίδιο; είπε ό άλλος. Τί προσβλήθηκες; Υπηρεσίες θέλεις 
νά προσφέρεις — έχει καμιά σχέση ό τρόπος;

—  Καί θέλεις τώρα νά πάρω αύ,τό τό παιδί; Αυτός είναι ό τρόπος;
—  Είναι κι αύτός ένας τρόπος...
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Τό κατάλαβε πώς δ θυμός του, ή λύπη τόν παρασύρανε. ΙΙροσπάθησε πάλι νά 
κερδίσει λίγον καιρό — νά μή τό κόψει τό σκοινί —  δχι δέν θά τδκοβε έδώ τό σκοινί.

—  Καταλαβαίνεις όμως, είπε σέ λίγο, πώς γιά ένα τέτοιο ζήτημα πρέπει νά 
μιλήσω πρώτα μέ τή γυναίκα. Δέν μπορώ νά τής κουβαλήσω ένα παιδί χωρίς νά 
τό ξέρει.

— Φυσικά. Σ’ αύτήν θά πέσει τό μεγαλύτερο βάρος, θά  τής πώ κι έγώ τής 
Ευρυδίκης.

— Νά σού δώσο) σέ δυό - τρεις μέρες τήν απάντηση.
—  Δέν είναι ανάγκη γιά τόσο πολλά σούρτα - φέρτα στό σπίτι σου, είπε ό άλ

λος καί ξεκούμπωσε πάλι τό σακκάκι του. 'Ένα παιδί είναι βέβαια μεγάλη ευθύ
νη —  τό καταλαβαίνεις πολύ καλά. Δέν είναι μόνο τό βάρος, 6 μπελάς κι ή φρον
τίδα, είναι κι ή ευθύνη — καταλαβαίνεις, θά  μάς τό ζητήσουνε μιά μέρα. Φυσικά 
θά πληρώσουμε τά λεφτά γιά τή φροντίδα — μέ τό παραπάνω. Καί φυσικά καί 
τά χαρτιά του είναι έν τάξει— .ταυτότητα επαρχιακή καί λοιπά, άνηψάκι σας από 
τό χωριό. Πρέπει ώστόσο νά σού τό πώ. Το παιδί κλαίει κάποτε τή νύχτα — ξυ
πνάει κάποτε, κλαίει. Τόν πατέρα του τόν πιάσανε νύχτα στό σπίτι — τό παιδάκι 
τρόμαξε πολύ τό καημένο, δέν συνήλθε ακόμα. Βλέπεις, λοιπόν δέν είναι καθόλου 
αστεία —  δέν ζητάμε νταντά, αγωνιστής χρειάζεται έδώ. Καί βάρος είναι καί κίν
δυνος είναι μ’ αυτά τά κλάμα,τα μέσα στή νύχτα —  κι ή ευθύνη μεγάλη. Τί προσ
βλήθηκες ;



—  Καλά ντέ, μήν τό παίρνεις καί κατάκαρδα. Είπαμε καί μεϊς μιά κουβέντα, 
συναγωνιστή... Κ α ί—·τό παίρνουμε, δεν τό παίρνουμε τό παιδί — δεν θά τά χα
λάσουμε. Λεν είναι έτσι;

— Για μάς είναι βιαστικό, πολύ βιαστικό —  έννοώ τό παιδί, είπε ό άλλος σά 
να μήν ακούσε πάλι. Πρέπει νά μιλήσουμε τώρα μέ ,τήν Ευρυδίκη, να τελειώνουμε. 
Αύριο τό πρωί, άπό τίς δέκα καί τέταρτο ώς τις δέκα καί μισή, μιά γυναίκα ηλι
κιωμένη θά στέκεται στην όδό Μάρνη, απ’ την Πατησίων στην άριστερή γωνιά. Δί
πλα της Οάναι τό κοριτσάκι. Δέν χρειάζεται ούτε σύνθημα, ούτε τίποτα. Τό κορι
τσάκι τό λεν Τοκάστη —  πές τδνομα στή γυναίκα καί θά σοϋ τό δώσει. Στή τσε- 
πούλα του, σ’ ένα μαντήλι θάχει καί τίς έξη λίρες —  τό φαί του γιά ένα μήνα. Ά ν  
οέν πας ώς τίς δεκάμιση, δέν θά βρεις πιά τη γυναίκα. Είναι πιά κανονισμένο. Δέν 
χρειάζεται νά ξανάρθω γι’ αύτό.

Σώπασε γιά λίγο, έσκυψε τό κεφάλι. "Γστερα σήκωσε τά μάτια του καί τόν 
κοίταξε. Τό πρόσιοπό του ήταν αυστηρό καί κλεισμένο, φροντιδιασμένο, κακό, μέ 
μιά κοψιά στή μέση στά φρύδια —  ίδιος ό ταγματάρχης. Ό  τρίτος ταγματάρχης 
τής οικογένειας.

—  Καί φυσικά, θάχουμε πάρει δλα τά μέτρα μας έκεΐ γύρω. Ξέρεις — εκεί
να τά παιδιά μέ τά στέν κάτω άπό τίς καμπαρντίνες. "Οσο νάπομακρυνθεΐτε άπό 
κεΐ, δέν υπάρχει κανένας κίνδυνος μήτε γιά σένα μέ τό παιδί πού Οάρθεΐτε προς 
τά δώ, μήτε γιά τή γυναίκα πού θά φύγει πρός τά κάτω.

Ή  Ευρυδίκη είχε μπει —  στεκόταν ορθή στάνοιγμα τής πόρτας.
—"Οχι, Δημήτρη, είπε. Δέ θά τό πάρουμε τό παιδί σας. Ούτε αύριο ούτε σέ 

λίγες μέρες. Τό στήθος της άνεβοκατέβαινε γρήγορα - γρήγορα, τά λόγια βγαίναν 
άπό τό στόμα της κομμένα καί δύσκολα. Δέν τά θέλουμε τά λεφτά σας, τίς ιδέες 
σας — κανενός σας —  καί σταμάτησε κι αυτή τρομαγμένη μέ τόν πληθυντικό πού 
τής ξέφυγε. Εμείς είμαστε φτωχοί, είπε σέ λίγο καί σώπασε πάλι —  πνιγόταν.

Ό  Άνέστης γύρισε καί τήν κοίταξε. Τό πρόσωπό της ήτανε ξαναμμένο. Δέν 
ήτανε τό θηρίο του.

— Φύγε, Δημήτρη, είπε τέλος. *Αν έχεις λίγο καρδιά — μήν ξανάρχεσαι έδώ...

Συναντήθηκα ύστερα άπό χρόνια μέ τήν Ευρυδίκη —  έξω απ’ τήν Ελλάδα. 
Αυτή μέ γνώρισε πρώτη — τή γνώρισα αμέσως κι έγώ. Καθήσαμε κάπου, μείναμε 
λίγο μαζί. Τί άπόγινα; Πολλά κακά μάς περίμεναν, είπα, βάσανα πολλά, στό τέ
λος ή ήττα. Δεκαπέντε χρόνια τώρα λείπω απ’ τήν ’Αθήνα —  τά ξέρετε.

Αυτοί; 'Ύστερα μάθανε τυχαία, πώς δέν ήτανε ψέματα τό Δημήτρης, μάθανε 
πώς ήμουνα κυψελιώτης —  σκεφτήκανε μερικές φορές νά μέ ζητήσουν —  εμένα δη
λαδή νά ζητήσουν, νά άνακατευτοΰν δέν θέλανε πιά πουθενά. Μείναν οί δυό τους 
καί δέ γλυτώσανε πάλι...

Ό  Ανέστης; Πέθανε ό Άνέστης, σκοτώθηκε. Τόν σκοτώσανε τόν Άνέστη της. 
Οί Γερμανοί. Λίγο πριν άπ’ τήν άπελευθέρωση, τόν τελευταίο μήνα. Νύχτα, πήρανε 
μερικούς στήν Κυψέλη, πήρανε κι αυτόν. Ό  Άντρόνικος δέν ήτανε πιά νά βοηθή
σει — είχε σκοτωθεί σέ μιά μάχη. ’Έτρεξε παντού, παρακάλεσε —  δέν έκανε τίπο
τα. Τόν είχε καρφώσει ό Μανούσης. Βιαζότανε, βλέπεις, νά τόν βγάλει άπό τή 
μέση, τούςερε δλα τά κακά του μέ τούς Γερμανούς, δέν ήτανε μόνο τά φάρμακα. Τό 
Μανούση τόν σκοτώσατε ύστερα εσείς —  κάνατε κι ένα καλό στον κόσμο. Αυτή — 
ξαναπαντρεύτηκε. Κάνουνε τώρα πολλές δουλειές μέ τον άντρα της — σατανάς εί
ναι αυτός, σ’ δλα μέσα. "Ολα πάνε καλά — άξιος άνθρωπος είναι αυτός —  αυτο
κίνητα, Όλλανδίες, δολλάρια — πολλά - πολλά πράματα κάνουν. Καί τήν αγαπάει, 
βέβαια τήν άγαπάει. "Εχουνε καί δυό παιδιά — μεγαλώσανε, τά χαίρεται. Μά τίπο
τα, τίποτα δέν είναι σάν τότε μέ τόν Άνέστη, εκείνα τά χρόνια. Ό  Άνέστης είχε μιά 
^εστή καρδιά. Παράξενος ήταν. Εκείνη ή λαχτάρα του νάναι μόνος καί νάναι λεύ- 35



τερος. Εκείνο τό πάθος του νά καταπιάνεται μ’ όσα δέν έφτανε. νΕκλαψε πολύ πού 
τής τον θύμιζα. Σταμάτησε κάποτε, σήκωσε τα μάτια της:

—  Ινα'ι τον ζόριζες όμως, μωρέ Αημήτρη, είπε χωρίς κακία. ΙΙολύ τόν ζόρι
ζες μέ τον τρόπο σου.

—  Καί τόν εαυτό μου τόν ζόριζα. Καί μπορεί νά τόν ζορίζω καί τώρα. Τι άλ
λο μπορούμε τάχα νά κάνουμε; Λέν φάνηκε νά πολυκατάλαβε τί τής έλεγα — ή
δεν τό πρόσεξε.

—  Μπορούσε ωστόσο νά σέ προδώσει —  τό ξέρεις; Θυμάσαι πού σ’ έδιωξα; 
Λέν τό κάναμε.

— Τό ξέραμε, τής είπα. Καί τί θά κέρδιζε;
—  Καί δέ μοΰ λές έσύ —  τί κερδίσατε εσείς; 'Ορίστε, σάς πελεκήσαν, σάς ρή

μαξαν — τή ρήμαξες κι έσύ τή ζωή σου. Σαχλαμάρες όλα. "Ολα σαχλαμάρες, Λη- 
μήτρη —καί βάλθηκε πάλι νά κλαίει. Μιά δυό φορές έσφιξε τις μικρές της γρο
θιές καί τις χτύπησε στό τραπέζι, μ’ ένα πείσμα παιδιάτικο όλότελα. Σχεδόν άξια- 
γάπητο, έτσι όπως έκλαιγε — κι όχι μονάχα γιά τόν Άνέστη.

(«’Ανυπεράσπιστοι», 5 ).

36



α ϊ γ ο π τ ο ϊ  m i  η ε κ κ λ ι ι ι α
ε κ λ ο γ ή  τ ου  ά ρ χ ι ε π ι σ κ ό π ο υ  τό 1 938)

Τ ο ϋ  Σ π ύ ρ ο υ  Ά β ο ύ ρ η

Ή  δικτατορία τού Μ εταξά  προσπάθησε νά 
άπογυμνώσει την Ε κ κ λη σ ία  από κάθε ελεύ
θερο θεσμό και νά την κάμει όργανό της.

Απ ό  τ ις  πρώτες της ενέργειες ήταν ή κα
τάργηση τής έκλογής των επιτρόπων άπό τό 
σώμα τών ένοριτών. Ο ι επίτροποι διορίζον
ταν π ιά  άπό τον επίσκοπο μέ πρόταση τού 
εφημερίου τής κάθε ενορίας...

Γ ιά  νά τοποθετήσει ή κυβέρνηση μητροπο
λίτη στο Γύθειο έναν αρχιμανδρίτη, πού δέν 
είχε κατορθώσει νά πάρει δίπλωμα θεολόγου, 
πρόσθεσε μιά χαριστική διάταξη στά  προ
σόντα «τών προς άρχιερατείαν έκλογίμων» 
που έλεγε: « Απ α ιτε ίτα ι δ ίπλω μα θεολογίας 
ή δεκαπενταετής έκκλησιαστική -  κηρυκτική 
δρασις».

Έ κ ε ΐ όμως που ή επέμβασή της ήταν ανοι
χτή και τό άποτέλεσμα εκείνο που ήθελε, 
ήταν στην εκλογή του αρχιεπισκόπου ’Αθη
νών, μετά άπό τό θάνατο τού Χρυσοστόμου 
Παπαδοπούλου, τον 'Οκτώ βριο του 1938. Νό
μοι προγενέστεροι καταργήθηκαν, ολόκληρο τό 
σώμα τής Ιερ α ρ χ ία ς  άχρηστεύθηκε, καινού
ριος αναγκαστικός νόμος θεσπίστηκε, που μέ 
τή βοήθεια κι άλλων παραγόντων επέβαλε τον 
αρχιεπίσκοπο πού ήθελε ή κυβέρνηση.

Θ ά  άφηγηθουμε μέ συντομία τό ιστορικό 
τής έκλογής έκείνης.

Την Π  Οκτωβρίου 1938 ό ’Αρχιεπ ίσκο
πος Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος εί- 
σαγόταν στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σ τα υ 
ρού, «έ'νεκα άνεπάρκειας τής καρδίας και ύ- 
περκοπώσεως». "Α ς  σημειωθεί ότι δυο μέρες 
πριν είχε παραστεΐ σ τά  αποκαλυπτήρια τού 
άνδριάντος τού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο 
πε^ 10 JoO Ά ρ εω ς και παρέμείνε έκεΐ έπϊ άρ- 
κετήν ώρα όρθιος κάτω άπό τον καφτερό ήλιο 
του Οκτωβριανού εκείνου πρωινού.

’Α π ό  την ημέρα πού μπήκε στο νοσοκομείο 
ή κατάσταση τής υγείας του όλο και χειροτέ
ρευε. Ο ί άρχιερατικοί κύκλοι βλέποντας έπι- 
κείμενο τό θάνατο τού πρωθιεράρχη άρχισαν 
τ ις  «έκλογικές ζυμώσεις» γ ιά  τήν άνάδειξη 
τού διαδόχου.

Σ τη  συνεδρία τού Υπουργ ικού  Συμβουλίου 
τής 20  Οκτωβρίου ό Μ εταξάς ανακοίνωσε 
στούς ύπουργούς του, ότι ύστερα άπό τήν 
άσθένεια τού Αρχιεπ ισκόπου παρουσιάστηκε 
ζωηρή κίνηση γ ιά  τό ένδεχόμενο τής διαδο
χής του. Α φ ού  καυτηρίασε τήν κίνηση τών 
έπισκότων, έφόσον δέν χάθηκαν οί έλπίδες 
άναρώσεως τού Χρυσοστόμου, έδήλωσε κατη
γορηματικά ότι ή κυβέρνηση δέν πρόκειται νά 
πάρει καμιά θέση στο ζήτημα τής έκλογής, 
έπειτα άπό ένδεχόμενο θάνατο τού Α ρ χ ιε π ι
σκόπου. Κ α ι πρόσθεσε:

«Θεωρούμεν την Εκκλησ ίαν  ως έλευθέραν, 
έντός όμως πάντοτε τού Κυριάρχου Κράτους. 
Συνεπώς ή Κυβέρνησις θεωρεί καθήκον της 
ν ά  μ η  έ π ε μ β α ί ν η  ε ι ς  τ ά  κ α θ α -  
ρ ώ ς  έ κ κ λ η σ ι σ τ ι κ ά  ζ η τ ή μ α τ α .  
Τοιούτον ζήτημα είναι καί ή έκλογή ύπό τής 
Ιε ρ α ρ χ ία ς  τού Αρχ ιεπ ισκόπου  Αθηνών. Ε π ο 
μένως είμαι βέβαιος οτι διερμηνεύω τήν γνώ
μην όλων τών μελών τής Κυβερνήσεως, ότι 
ουδεμία έπιτρέπεται, είτε έκ μέρους ύπουργών, 
είτε έκ μέρους άλλων άξιωματούχων τού Κρά 
τους έπέμβασις, ε ίτε  συμβουλή, είτε σύστα- 
σις, είτε οίαδήτοτε έκφρασις γνώμης περί 
τού καταλληλοτέρου προσώπου, όπως κατα- 
λάβη τήν θέσιν τού Αρχ ιεπ ισκόπου  Αθηνών. 
Παρακαλώ έπομένως όλους τούς κ.κ. ύπουρ
γούς, όπως συμμορφωθούν προς τά  ανωτέρω.
Ή  Ίεο α ρ χ ία  πρέπει νά μείνη ανεπηρέαστος 
προς έκλογήν τού κοτταλληλοτέρου προσώπου, 
φέρουσα και πάσαν την ευθύνην, έν περιπτώ- 37
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σει, καθ’ ήν ή έκλογή αϋτη δεν ήθελεν εΐναι 
έπιτυχης».

"Ο λο ι οί υπουργοί έσυμφώνησαν με τ ις  π α 
ραπάνω δηλώσεις του Μεταξά. (Περιοδ. « Ε κ 
κλησία», 2 2  Ό κτω βρ. 1938).

Μ ετά  δυο μέρες πέθανε ό αρχιεπίσκοπος 
καί όρίστηκεν ήμέρα έκλογής του νέου άρ- 
χιεπισμένου ή 5η Νοεμβρίου.

Σ το  δ ιάστημα  των ήμερων που μεσολά
βησαν από το θάνατο του Χρυσοστόμου μέ
χρι την έκλογή του νέου αρχιεπισκόπου, οι 
έκλογικές ζυμώσεις παρουσίασαν άσυνήθιστη 
ένταση. Προβάλλονταν δυο υποψήφιοι: ό μη
τροπολίτης Κορινθίας Δαμασκηνός καί ό μη
τροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος, που πα - 
ρέμεινε στην ’Αθήνα άπά τό 1926 ως άπο- 
κρισάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
Ε ίχαν μάλιστα  ανοίξει καί... εκλογικά κέντρα, 
σ τά  όποια έσύχναζαν οί φίλοι των υποψη
φίων καί συζητούσαν ζωηρότατα γ ιά  τά  μέ
τρα, που θά χρειαζόταν νά λάβουν γ ιά  ν’ 
αυξήσουν ό καθένας τ ις  ψήφους τους, καί νά 
’χουν βέβαιη την έπιτυχία.

Ή  κυβέρνηση δημοσίευσε στο 41 4  φύλλο 
τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως (1 Νοεμ
βρίου) νόμο άναγκαστικό «περί συμπληρώ- 
σεως τού άρθρου 12 τού κωδικοποιηθέντος 
νόμου 5 4 3 8  περί κωδικοποιήσεως των περί 
καταστατικού νόμου τής Αύτοκεφάλου Ε κ 
κλησίας τής Ε λ λ ά δ ο ς  ίσχυουσών διατάξεων». 
Τό  άρθρο εκείνο διαλάμβανε τον τρόπο τής 
έκλογής αρχιεπισκόπου από δλη την Ιε ρ α ρ 
χία  τής 'Ελλάδος.

Τούτος ό αναγκαστικός νόμος, που περιεί
χε μόνον ένα άρθρο, δεν φαίνεται νά θίγει 
τον τρόπο πού θά γίνεται ή έκλογή με βάση 
τό 5ο άρθρο τού 5 4 3 8  νόμου, ψηφισμένου τό 
1932  επί κυβερνήσεως Βενιζέλου. 'Ω σ τόσο  
έχει σημασία, όπως θά φανεί παρακάτω, γ ια τ ί 
στήν τελευταία παράγραφο άναφέρει:

«Πάσα  ένστασις ύποβαλλομένη κατά τήν 
διάρκειαν τής προς εκλογήν τού ’Αρχιεπ ισκό
που συνεδριάσεως καί μέχρι πέρατος της ψη
φοφορίας κρίνεται υπό τού παρισταμένου υ
πουργού των Θρησκευμάτων καί τής Ε θ ν ι
κής Παιδείας, άποφασίζοντος άνεκκλήτως».

Μ ’ αυτές τ ις  προϋποθέσεις, σ τ ίς  5 Νοεμ
βρίου, συνήλθε ή Ιε ρ α ρ χ ία  στο ναό τής Μ η- 
τροπόλεως, υπό τήν προεδρία τού τοποτηρη- 
τού τού θρόνου μητροπολίτου Φθιώτιδος ’Α μ 
βροσίου. Παρευρισκόταν καί ό υπουργός Π α ι
δείας κ. Κ. Γεωργακόπουλος.

Διαπιστώ θηκε απαρτία, γ ια τί έπί 62  Ιεραρ
χών παρίσταντο  61 καί άρχισεν ή έκλογή. 
Στήν  πρώτη ψηφοφορία έλαβαν: ό μητροπολί
της Κορινθίας Δαμασκηνός 31 ψήφους καί ό 
μητροπολίτης Τροστεζούντος Χρύσανθος 30. 
’Έ τσ ι,  επειδή δεν κατορθώθηκε απόλυτη πλειο- 
ψηφία (3 2  ψήφοι) έπαναλήφτηκε ή έκλογή 
με τό ίδιο όμως άποτέλεσμα, τόσο στή δεύ
τερη όσο καί στήν τρίτη φορά, δηλ. 31 καί 
3 0  ψήφοι.

"Ε νσ τα σ η  δέν υποβλήθηκε από κανέναν ιε
ράρχη. Κ α ί τονίζω, ότι δέν υποβλήθηκε έν
σταση, γ ια τ ί μέσα στους παρόντες ήταν καί

ό Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως Ιω άννης, πού 
είχε καταδικασθεΐ άπό τό πρωτοβάθμιο Σ υ 
νοδικό Δικαστήριο, άλλά είχε κάμει έφεση 
στο δευτεροβάθμιο. Γ ιά  τό κύρος τής παρα- 
στάσεως στήν έκλογή τού Δρυϊνουπόλεως υ
πάρχει ειδική γνωμάτευση τού νομικού συμ
βουλίου τού υπουργείου Παιδείας.

Συνεπώς, ύστερα άπό τήν τρ ίτη  ψηφοφο
ρία, πού έδινε τό ίδιο άποτέλεσμα, Αρχιεπ ί
σκοπος άνεδείχθη ό Κορινθίας Δαμασκηνός. 
Τού έγιναν καί τά  δυο «μηνύματα», δέχτηκε 
κληρικούς καί λαϊκούς γ ιά  συγχαρητήρια, έ
δωσε τή «διαβεβαίωση» ένώπιον τών ιεραρ
χών καί έπρόκειτο ν ’ άναλάβει τά  νέα καθή- 
κοντά του.

Τέσσερες όμως ήμέρες μετά τήν έκλογή, 
δηλ. σ τ ις  9 Νοεμβρίου, κατατέθηκε στή 
Γραμματεία  τού Συμβουλίου τής Επ ικ ρ ά τε ια ς  
α ίτηση άκυρώσεως τού πρακτικού τής έκλο
γής τού άρχιεπισκόπου άπό τούς μητροπολί
τες Φθιώτιδος Αμβρόσιο  καί Σ ά μ ο υ - Ι κ α 
ρίας Ειρηναίο. Παρόμοια α ίτηση υποβλήθηκε 
καί άπό ιδιώτες καί μετά τρεϊς ήμέρες (1 2  
Νοεμβρίου) άλλη α ίτηση άκυρώσεως άπό τό 
μητροπολίτη Μυτιλήνης ’Ιάκωβο.

Σ τ ίς  14 τού ίδιου μηνός υποβλήθηκε «πα
ρέμβαση τών μητροπολιτών "Υδρας καί Σ π ε 
τσών Προκοπίου, Θηβών καί Λεβαδείας Συ- 
νεσίου καί Ά ρ τ η ς  Σπυρίδωνος «υπέρ τού κύ
ρους τής έκλογής τού άρχιεπισκόπου». ’Επα
κολουθεί καί νέα παρέμβαση υπέρ τής έκλο- 
γής, τών μητροπολιτών Μαντινείας καί Κυ- 
νουρίας Γερμανού, Καουστία ς Παντελεήμο- 
νος καί Μεγαλοπόλεως Προκοπίου.

Γ ιά  τ ίς  α ιτήσεις άκυρώσεως καί τ ίς  π α 
ρεμβάσεις υπέρ τής έκλογής, τό Συμβούλιο 
Ε π ικ ρ ά τε ια ς  όρισε δικάσιμο τήν 16 Νοεμ
βρίου μέ εισηγητή τον τότε σύμβουλο Γαζή.

Τό κυριότερο επ ιχείρημα έκείνων πού ζη
τούσαν τήν ακύρωση, ήταν ή παρουσία καί 
συνεπώς καί ή ψήφος τού μητροπολίτου Δρυϊ- 
νουπόλεως* ισχυρίζονταν δηλ. οτι ό μητρο
πολ ίτης αυτός δέν εΐχε δικαίωμα νά ψηφίσει. 
’Εδώ  όμως γεννάται ένα εύλογο ερώτημα: 
οί μητροπολίτες πού υπέβαλαν α ίτηση γ ιά  
τήν άκύρωση έξ α ιτ ία ς  τού Δρυϊνουπόλεως 
δέν μπορούσαν νά υποβάλουν ένσταση κατά 
τήν διάρκεια τής έκλογής; "Η  δέν τούς πέ
ρασε στο μυαλό ή τό κράτησαν γ ιά  ρεζέρβα, 
σέ περίπτωση άποτυχίας τού Τραπεζούντος 
νά τό έχουν ώς έπιχείρημα, όταν θά υπέβα
λαν τήν α ίτηση τής άκυρώσεως στο Συμβού
λιο  Επ ικράτε ια ς. Κ α ί ένα άλλο, πού άν λά
βει κανείς υπόψη του τά  παρακάτω, νομίζω 
ότι δεν χρειάζεται άπάντηση. Ο ί μητροπολί
τες υποβάλλοντας τήν α ίτηση ένέργησαν γ ιά  
λογαριασμό τους ή πιέστηκαν άπό τήν κυ

βέρνηση γ ιά  νά ζητήσουν τήν άκύρωση;
Ή  απόφαση βγήκε σ τ ίς  21 Νοεμβρίου. Τό 

σκεπτικό της εΐναι μακρό. Α ξ ίζε ι όμως νά 
άναφέρουμε τά  κύρια σημεία  του. Κ α ί πρώ 
τα  - πρώτα δέχεται, ότι τόσον οί κληρικοί 
όσον καί οί λαϊκοί πού υπέβαλαν τήν α ίτηση 
τής άκυρώσεως έχουν «έννομο συμφέρον»* οί 
μέν πρώτοι «διότι τό ήθικόν αυτών συμφέρον



προκύπτει εκ τής (διότητος αστών ώς μελών 
τής Ιε ρ α ρ χ ία ς  τής ’Εκκλησίας τής Ε λ λ ά 
δος/ ήτις έπιβάλλεΐ/ όπως έν νομιμότητι συν- 
τελεσθή ή εκλογή τού ’Αρχιεπισκόπου, άτε 
θίγουσα τήν αρχιερατικήν αστών συνείδησιν», 
οί δέ δεύτεροι, οι λαϊκοί, «ώς ένορίται ιερού 
ναού υπαγόμενου εις τήν περιφέρειαν τής Μη- 
τροπόλεως Αθηνών». Τ ά  Γδια περίπου λέγει 
τό σκεπτικό και γ ια  όσους έκαναν παρεμβά- 
σ£,ς.

Δέχεται κατόπιν ότι ή εκλογή έπισκόπων 
από τού 1833 μέχρι τώρα, μ ’ όλους τούς 
έκκλησιαστικούς νόμους που έκδόθηκαν έν τώ 
μεταξύ, είναι αντικείμενο «συμμίκτου είδους, 
τής κοινής δηλ. άρμοδιότητας Εκ κ λησ ία ς  και 
Πολιτείας, οίον χαρακτήρα έφερε σχεδόν πάν
τοτε κατά τούς βυζαντινούς χρόνους καί έπϊ 
Τουρκσκρατίας καί οίον χαρακτήρα φέρε· και 
έν π ά σα ις  ατχεδόν τα ΐς  άλλαις όρθοδόξοις 
έκκλησίαις».

Ω σ τό σ ο  ή πολιτεία  άσκεϊ τά  δικαιώματά 
της, έξακολουθεΐ τό σκεπτικό, γ ια τί α ) Ε 
κείνη όρίζει τον αριθμό καί τήν έκταση τών 
έπισκοπών, β) έγκρίνει έναν άπό τούς τρεΐς 
πού θά έξέλεγεν ή Ί .  Σύνοδος (Ση μ . Τούτο 
γινόταν πριν άπό τήν ψήφιση τού νόμου 5 4 3 8 )  
1932, ό όποιος κατάργησε τήν εκλογή άπό 
τήν Δ·αρκή Σύνοδο καί άφησε στήν Μεραρ
χία τό δικαίωμα νά έκλέγει τον έπίσκοπο τής 
άρεσκείας της.) γ: όρίζει τά  προσόντα τών 
υποψηφίων καί τήν ήλικίαν των, δ) έγκρίνει 
τον κατάλογο τών προς άρχιερατείοτν υπο
ψηφίων, ε) ορίζει τον τρόπο καί τή δ ιαδικασία 
τής έκλογής. ζ ) συγκαλεΐ με δ ιά ταγμα  τήν 
ιεραρχία καί έκδίδει τό δ ιά ταγμα  τής κα- 
ταστάσεως τού έπισκόπου πού θά έκλεγόταν.

Απ ό  τά  παραπάνω δικαιώματα τής πολι
τείας τό σκεπτικό συμπεραίνει «ότι ή προσ- 
βαλλομένη πράξις τής Ιε ρ α ρ χ ία ς  περί έκλο
γής Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών δέν άνάγεται εις 
τήν θρησκευτικήν ή πνευματικήν άρμοδιότητα 
τής Εκκλησίας, άλλ’ εις θέμα διοικήσεως τής 
’Εκκλησίας, έκδοθεϊσα κατ’ εφαρμογήν τών 
διεπουσών τό θέμα τούτο διατάξεων τών νό
μων 5 4 3 8 )1 9 3 2  καί 1 4 57 )19 38 . "Ο θεν απο
τελεί πράξιν προσβλητήν δι * αίτήσεως άκυ- 
ρώσεως ένώπιον τού Συμβουλίου Ε π ικ ρ ά 
τειας.

Τό τρίτο ζήτημα πού άναφέρεται στο σκε
πτικό είναι τό έγκυρο ή όχι τής παρουσίας 
καί συνεπώς καί τής ψήφου τού μητροπολίτου 
Δρυϊνουπόλεως. Τό  σκεπτικό άποφαίνεται, ότι 
παράνομα έλαβε μέρος στήν ψηφοφορία ό 
Δρυϊνουπόλεως καί ή ψήφος του έπηρεάζει τό 
άποτέλεσμα τής έκλογής, έφ’ όσον ό Κοριν
θίας υπερτέρησε τού Τραπεζούντος κατά μ ία  
ψήφο.

Ο μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως ’Ιωάννης 
Βασιλικός είχε καταδικαστεί πριν άπό ένα 
χρόνο άπό τό πρωτοβάθμιο γ ιά  τούς άρχιε- 

Συν οδικό Δ ικαστήρ ιο  σε έκπτωση άπό 
τό θρόνο του. Μ ’ ολο πού είχε κάνει έφεση 
στό δευτεροβάθμιο Συνοδικό Δικαστήριο, τό 
,^Φετεΐο γ ιά  τούς άρχιερεΐς, ό ’Αρχιεπ ίσκοπος 
Αθηνών, ώς πρόεδρος τής Συνόδου τού άφαί-

ρεσε με πράξη του, ύπ* άριθ. 1353 τής 7 
’Ιουνίου 1938 τό θρόνο, δηλ. τή διοίκηση τής 
Μητροπόλεώς του καί διώρισε τοποτηρητή τό 
μητροπολίτη Ίωαννίνων Σπυρίδωνα. Γ ιά  τού
το ό Δρυϊνουπόλεως δέν λογαριαζόταν ώς 
μητροπολίτης «έν ενεργείςι» καί συνεπώς δέν 
έπρεπε νά παραστεΐ οπήν έκλογή καί νά ψη
φίσει, άφού άλλωστε δέν ήταν έγγεγραμμέ
νος στον κατάλογο τών μελών τής Ιε ρ α ρ χ ία ς  
καί ό θρόνος του λογαριαζόταν προσωρινά 
κενός.

Τό  Συμβούλιο Επ ικράτε ια ς, τέλος, κρίνει 
ουσιώδη καί έπαρκή τό λόγο τής παρουσίας 
τού Δρυϊνουπόλεως καί θεωρεί περιττή τήν 
έξέταση τών άλλων λόγων τών αιτήσεων άκυ- 
ρώσεως.

Ά π ό  τά  τρ ία  σημεϊα τού σκεπτικού, δηλ. 
τήν ύπαρξη ή όχι έννόμου συμφέροντος άπό 
έκείνους πού έκαμαν τήν προσφυγή, τά  άνα
ψα ίρετα δικαιώματα τής πολιτείας στήν έκλο
γή τών άρχιερέων καί τήν μή έγκυρότητα τής 
ψήφου τού Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, ά 
ξιζε ι νά μάς άπασχολήσουν τά  δύο τελευ
τα ία  :

Κοτνεΐς δέν άμφισβήτησε τά  δικαιώματα 
τής Πολιτείας. Πού όμως; "Ε ξω  άπό τό πε
ριβάλλον τής έκλογής. Γ ιά  δ,τι παράνομο τυ
χόν θά συνέβαινε στήν έκλογή, εΐχεν ή Πολι
τεία  τον έκπρόσωπό της, τον ύπουργό τής 
Παιδείας, ό όποιος σύμφωνα μέ τό νόμο «ά- 
ποφαίνεται άνεκκλήτως περί πάσης ύποβαλ- 
λομένης ένστάσεως κατά τήν προς έκλογήν 
τού ’Αρχιεπ ισκόπου συνεδρίαν, καί μέ
χρι πέρατος τής ψηφοφορίας». Τό  οτι οί μη
τροπολίτες δέν υπέβαλαν ένσταση, κατά τήν 
διάρκεια τής έκλογής, έναντίον τού Δροϊνου- 
πόλεως, άρκεΐ γ ιά  νά μάς πείσει ότι παρα
δέχονταν τήν παρουσία καί τήν ψήφο του. 
Έ κ το ς  άν δεχτούμε, ότι κρατούσαν τό όπλο 
τής ένστάσεως «γ ιά  ρεζέρβα», μετά άπό τήν 
έκλογή.

"Ο σ ο  γ ιά  τό τριπρόσωπο ψηφοδέλτιο, άπό 
τό όποιο ή Πολιτεία  θά ένέκρινε τόν ένα γ ιά  
Αρχ ιεπ ίσκοπο, τό σκεπτικό δέν διστάζει ν’ 
άναφέρει: α ) οτι τό έθιμο τούτο, τού τρι- 
πρόσωπου, κρατούσε στο  Βυζάντιο, ενώ εί
ναι γνωστό, οτι έπεκράτησε σ τά  τέλη τοΰ 
βίου τής Αύτοκρατορίας (τέλη το ύ I Γ ' α ι
ώνα), ότι τό ϊδ ιο έθιμο διατηρήθηκε έπί 
τουρκοκρατίας, ώσάν ή τουρκοκρατία καί οί 
έπεμβάσεις της στήν έκλογή τού Πατριάρχη 
νά ήταν υπόδειγμα γ ιά  μίμηση, β) "Ο τ ι  τό 
Ιδιο ισχύει «σχεδόν» σ ’ όλες τ ις  όρθόδοξες 
χώρες. Α λ λ ά  τό «σχεδόν» αυτό είναι πολύ 
έλαστικό. "Α ς  θυμηθούμε λ.χ. τά  παλα ιά  Π α 
τριαρχεία, τήν Κύπρο, τή Ρω σία  κ.λ.π. όπου 
δέν Τσχυε τότε τό τριπρόσωπο ψηφοδέτλιο καί 
ή Πολιτεία  δέν άναμειγνυόταν.

"Α ς  έλθουμε τώρα στό τρ ίτο  καί ουσιωδέ
στερο σημείο τοΰ σκεπτικού, δηλ. τήν π α 
ρουσία καί ψήφο τοΰ μητροπολίτου Δρυϊνου- 
πόλεως. Πραγματικά  είχε καταδικασθεί ό μη
τροπολίτης αυτός άπό τό Πρωτοβάθμιο Σ υ 
νοδικό Δικαστήριο. Ά λ λ ’ έφόσον χρησιμο
ποίησε τό ένδικο μέσο τής έφεσης είχε άνα- 39



σταλεί αυτόματα  ή ποινή του μέχρι πού να 
έκ δοθεί άπόφαση άπό το Δευτεροβάθμιο Δ ι 
καστήριο, το ΈφετεΤο τής Εκκλησ ίας.

Συνέπεια των παραπάνω είναι δτι ό Δρυϊ- 
νουπόλεως έθεωρεΐτο μητροπολίτης «έν ένερ- 
γείρ», και άρα εΐχε καί δικαίωμα ψήφου στην 
έκλογή του ’Αρχιεπισκόπου. Τό άν του ά- 
φαιρέθηκεν ή Δ ιο ίκηση τής επαρχίας του δεν 
εΐναι αρκετό γ ια  να του άφαιρεθεΐ καί τό δι
καίωμα ψήφου. "Α ς  σημειωθεί ακόμα καί τοά- 
το: δτι δηλ. ή άφαίρεση τής διοικήσεως τής 
επαρχίας του Δρυϊνουπόλεως έγινε με μ ιά  
απλή πράξη του ’Αρχιεπ ισκόπου ’Αθηνών, 
κατόπιν συνοδικής έντολής καί δέν είναι δυ
νατόν να έχει τό κύρος καί την βαρύτητα 
μιας συνοδικής άποφάσεως, ούτε βγήκε Βα 
σιλικό Δ ιά ταγμα , πού να επικυρώνει την 
«Πράξη» τούτη τού ’Αρχιεπισκόπου. Ό  Δρυ ϊ- 
νουπόλεως άλλωστε δέν έκάθησε μέ δεμένα 
τά  χέρια: Σ τ ίς  άρχές Οκτωβρίου 1938 ύ- 
πέβοώεν ένσταση προς τήν I. Σύνοδο, ή ό
ποια συζητήθηκε όταν είχε είσαχθεΐ π ιά  στο 
νοσοκομείο ό ’Αρχιεπ ίσκοπος Χρυσόστομος. 
Πραγματικά  σ τ ις  15 Οκτωβρίου συζητήθηκε 
ή ένσταση καί δέν έγινε δεκτή μέ τό α ίτιο- 
λογικό, δτι έφόσον άναβλήθηκε ή συνέχιση 
τής δίκης, ή έφεση παραμένει έκκρεμής και 
άρα δέν έχει άνασταλτικό χαρακτήρα γ ιά  
τ ίς  συνέπειες τής ποινής τού Πρωτοβαθμίου 
Επ ισ κ ο π ικ ο ύ  Δικαστηρίου. Τούτη ή άπό- 
φαση στηριζόταν στο  άρθρο τού Άναγκ. 
νόμου τής 10 Ιουν ίο υ  1935.

Παραμένει ώστόσο ή εύλογη απορία: πώς 
τό Νομικό Συμβούλιο τού υπουργείου Πα ι
δείας άποφάνθηκε, δτι ό μητροπολίτης Δρυϊ- 
νουπόλεως δικαιούται νά παραστεΐ καί να 
ψηφίσει στην έκλογή τού ’Αρχιεπισκόπου;

Τ ό  σκεπτικό τού Σ .Ε . τέλος, γ ιά  ν’ άπο- 
δείξει δτι ό μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως δέν 
λογαριαζόταν έπ ίσκοπος «έν ενεργείςο>, π ε
ριλαμβάνει τά  παρακάτω:

«Δι* άποφάσεως τής I. Συνόδου, δηφθείσης 
τήν 31 Σεπτεμβρίου 1937 (όταν δηλ. ό 
Δρυϊνουπόλεως ήταν υπόδικος), συμφωνούν- 
τος καί τού π α ρ ’ Αυτή Βασιλικού Επ ιτρό
που, ό μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως Ιω ά ν 
νης άπεκλείσθη άπό τού Συνοδικού άξιώμα- 
τος, τό όποίον εκαλείτο δ ιά  τού νόμου νά 
άναλάβη κατά τήν σειράν τών πρεσβειών 
τής Άρχιερωσύνης, δ ιά  τήν άπό 1ης ’Οκτω
βρίου 1938 άρχομένην συνοδικήν περίοδον». 
Κ α ί πραγματικά  δέν έκλήθη ν ’ άναλάβει συ
νοδικά καθήκοντα (Περιοδ. « Εκκλησία» τόμ. 
i Σ Τ '  σελ. 3 7 9 ).

Συμπέρασμα: Ή  διαρκής I. Σύνοδος τον 
αποκλείει, ή Πολιτεία  δέν έποκυρώνει τον άπο- 
κλεισμό του μέ Β. Δ ιά ταγμα , τό Νομ. Σ υ μ 
βούλιο τον θεωρεί «έν ένεργείςο» καί τό σώ
μα τής Ιε ρ α ρ χ ία ς  τον άνέχεται νά παραστεΐ 
καί νά ψηφίσει.

"Α ς  έλθουμε τώρα καί σ ’ ένα ζήτημα ου
σ ίας: Τό  σκεπτικό δέχεται, δτι ή ψήφος τού 
Δρυϊνουπόλεως έπηρεάζει τό έκλογικό απο
τέλεσμα. "Α ν  όμως ό μητροπολίτης αυτός

ψήφισε τον Τραπεζούντος, δπως εΐναι π ιθα 
νόν, έφόσον οί περισσότεροι μητροπολίτες 
τών νέων χωρών έψήφισαν τον Τραπεζούντος, 
τότε, τ ί καλλίτερο γ ιά  τούς ύποστηρικτές 
του; άν πάλι δέν έψήφιζε, θά είχαμε 31 ψή
φους ύπέρ τού Καρινθίας καί 29 ύπέρ τού 
Τραπεζούντος. ’Ά ν  πάλι σέ νεώτερη έκλογή 
ψήφιζε τον Κορινθίας, θά είχαμε αναμφισβή
τητη πλειοψηφία 3 2  ψήφων ύπέρ τού Κ ο 
ρινθίας έναντι 29. Ά ν  τέλος φθάναμε στήν 
ισοψηφία 3 0  μέ 30, θά νικούσε, σύμφωνα μέ 
τόν τελευταίο άναγκαστικό νόμο 1457 τής 1 
Νοεμβρίου ό Τραπεζούντος, γ ιατί εΐχε «τά 
πρεσβεία  τής άρχιερωσύνης», ήταν δηλ. έ
π ίσκοπος άπό τό 1913, έναντι τού Κοριν
θίας ποή χειροτονήθηκε τό 1922.

Φαίνεται μ ’ άλλα λόγια, δτι oi κυβερνητι
κοί κύκλοι πού ήθελαν νά έπιβάλουν τόν Τρα 
πεζούντος, εΐχαν βεβαιωθεί, δτι ό Δρυϊνου- 
πόλεως έψήφισε τόν Κορινθίας. Πριν γίνη ή 
έκλογή, άγνοούσαν τήν προτίμηση τού Δρυϊ- 
νουπόλεως καί γ ιά  τούτο τόν άφηκαν νά 
ψηφίσει. 'Ο τα ν  δμως βεβαιώθηκαν, προσπά- 
θησοτν νά τόν άποκλείσουν ή μάλλον νά θε
ωρήσουν τήν ψήφο του καί συνεπώς καί τό 
πρακτικό τής έκλογής άκυρο.

« Ε π ε ιδ ή  βάσιμου κριθέντος, καταλήγει τό 
σκεπτικό, τού άνωτέρω λόγου τών αιτήσεων 
—  δηλ. τής συμμετοχής καί τής ψήφου τού 
Δρυϊνουπόλεως —  περιττή  καθίσταται ή έ- 
ξέτασις τών άλλων λόγων, γίνεται δεκτή ή 
προσφυγή» καί άπορρίπτονται όσες παρεμ
βάσεις έγιναν (Περιοδ. «Εκκλησ ία»  Ι Σ Τ ' ,  
3 79 ).

Τό «“Έθνος» τής 22  Νοεμβρίου δημοσιεύει 
άοθρο μέ τόν τίτλο: « Ή  άκύρωσις τής έκλο- 
/ής τού Αρχιεπ ισκόπου Αθηνών». Σ το  άρ- 
θοο έκεΐνο έπ ιζητεΐτα ι νά δικαιολογηθεί ή 
απόφαση τού Συμβουλίου Επ ικράτε ια ς, 
ποοστίθεται άκόμη καί τούτο τό παράξενο: 
δτι δηλαδή ό Κορινθίας Δαμασκηνός, έκλέ- 
χτηκε, δχι μονάχα «μέ τήν ψήφο τού καθαιρε- 
θέντος μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως» άλλα 
καί μέ τή δική του ψήφο. Ά λ λ ’ άφοΰ ό Δ α 
μασκηνός ήταν μέλος τής Ιερ α ρ χ ία ς, δέν 
εΐχε δικαίωμα νά διαθέσει τήν ψήφο του, δ
πως ήθελε; ή μήπως ό άρθρογράφος θεω
ρούσε τήν ψήφο τού Κορινθίας ώς ...παρά
νομη; Τό άρθρο διατείνεται, δτι τήν προσ
φυγή στο Σ .Ε . έκαμαν «διακεκριμένοι ίεράρ- 
χαι καί εύυπόληπτοι πολΐται». Ή  απόφαση 
τού Σ. Ε., λέγει τό άρθρο, εΐναι ιστορική, 
τό δέ Άνώτοττο Διοικητικό Δ ικαστήρ ιο  άνε- 
βαίνει στήν έκτίμηση τού λαού. Ή  απόφαση, 
έξακολουθεΐ τό άρθρο, έκδόθηκε «κατό νό
μον ηθικόν καί συμφώνως προς τό λαϊκόν 
αίσθημα». (Ση μ . πού τό βρίσκει άραγε τό 
λαϊκό α ίσθημα;). Ο ί μητροπολίτες έπιλέγει, 
«πρέπει νά συμβάλουν εις τήν περιφρούρη- 
σιν τού γοήτρου τής Εκκλησίας καί τήν ά- 
ποκατάστασ ιν τής θρησκευτικής γαλήνης τού 
λαού, σεβόμενοι απολύτως τήν άπόφασιν 
τού Σ.Ε.». Ά λ λ α  γ ιά  νά όμιλεΐ τό άρθρο 
«περί άποκατα στάσεως θρησκευτικής γαλή
νης» σημαίνει, δτι εΐχε έγερθεί σάλος άπό τό
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λαό, όχι δμως έναντίον, αλλά ύπέρ τής εκλο
γ ή ς  τού Κορινθίας.

"Ε τσ ι έγρά<ί>οντο τά  άρθρα «έν τα ις ήμέ- 
ραις έκείναις». Α μ έσ ω ς  ύστερα άπό την ά- 
πόψαση τού Σ .Ε . «παραιτείτα ι» ό ύπουργός 
τής Παιδείας κ. Γεωργακόπουλος και ανα
λαμβάνει τό Υ π ουρ γε ίο  ό ίδιος ό Μ εταξάς 
μέ γενικό Γραμματέα  τον μέχρι τότε διευ
θυντή τού Α Σ  Ο  Νικόλαο Σπέντζα  (2 6  Νοεμ
βρίου). Ό  Μ εταξάς κάνει αυστηρές δηλώ
σεις γ ιά  την πειθαρχική λειτουργία τού Υ 
πουργείου και των όργάνων του σ ’ δλες τ ις  
κατευθύνσεις: «Θά έπαναφέρω την τάξιν εις 
την Εκκλησ ίας, συνεχίζει σ τ ις  δηλώσεις του 
ό Μεταξάς, ήτις διεσαλεύθη κατ’ αύτάς, κατά 
τρόπον οριστικόν χωρίς τάς μέχρι τούδε άνω- 
μαλίας. Πάσα άπόφασίς μου, μάθετέ το, θά 
είναι άνέκκλητος (Εφ ημερ ίδες 28  Νοεμβρ.). 
Την άλλη ήμέρα άπομακρύνεται ό Πετρακά- 
κος και άντικαθίσταται «προσωρινά» μέ τόν 
διευθυντή θρησκευμάτων τού υπουργείου Πα ι
δείας κοεθηγητή κ. Λεωνίδα Φ ιλιππίδη, που 
βρισκόταν στην άμεση επιρροή τού υπουργού 
του.

Σ το  μεταξύ ή I. Σύνοδος, σύμφωνα μέ 
την άπόφαση τού Σ .Ε., θεωρεί τ ις  πράξεις 
πού έπακολούθησαν στην εκλογή τού Κοριν
θίας, δηλ. τό «Μήνυμα» και τή «Διαβεβαίω 
ση» σάν νά μην είχαν γίνει και άποφάσισε 
ν* άνακοινώσει μέ ειδικό έγγραφο όλα αυτά  
στο μητροπολίτη Κορινθίας «προς γνώσιν και 
συμμόρφωσιν».

Τό έδαφος λοιπόν γ ιά  νέα εκλογή είχε 
προετοιμασθή. Χρειαζόταν τώρα νά φύγει ά- 
πό τή μέση τό εκλογικό σώμα δηλ. ολό
κληρη ή Ιερ α ρ χ ία , πού πιθανό νά έκλέξει 
πάλιν τόν Κορινθίας ή νά δώσει άλλο απο
τέλεσμα, άντίθετο προς τή θέληση τής Κυ- 
βερνήσεως.

"Ε να ς άναγκαστικός νόμος, ό 1493 τής 
3 Δεκεμβρίου 1938, δίνει λύση στο ζήτημα.

Θ ά παροτθέσουμε τ ις  ούσιωδέστερες δ ιατά
ξεις του:

1 ) Δ ια τάσσει νά πραγματοποιηθεί ή εκλο
γή «εντός μηνός άπό τής δημοσιεύσεως τού 
παρόντος». Ή  γρηγοράδα χρειάζεται γ ιά  νά 
μή δοθεί καιρός σέ νέες ζυμώσεις.

2) Τήν εκλογή θά διενεργήσει ή Διαρκής 
I. Σύνοδος και όχι ή Ιερ α ρ χ ία . Δώδεκα ψή
φοι ήταν εύκολο νά πιεσθούν, άφού μάλι
σ τα  οί περισσότεροι ά π ’ αύτούς είχαν ήδη 
ψηφίσει τόν Τραπεζούντος. "Αλλω στε έφτα
ναν και λιγότεροι γ ιά  τήν έπ ιτυχία  τού Τρα 
πεζούντος.

3 ) Α ν τ ί  γ ιά  ένα πρόσωπο, οί Συνοδικοί 
θά εκλέξουν τρ ία  γ ιά  τό θρόνο τού ’Αρχιε
πισκόπου (τριπρόσωπο ψηφοδέλτιο). ’Α π ό  τά  
ΤΡ 'α  ό Βασιλεύς μέ πρόταση τού ύπουργού 
Παιδείας, θά προκρίνει τόν ένα, όποιον ή
θελε, έστω καί άν είχε πάρει λιγώτερους 
Ψήφους, δηλ. άν ήταν τρ ίτος κατά σειοό:ν 
επιτυχίας.

4 ) Ή  πλειοψηφία δέν χρειάζεται νά είναι 
απόλυτος, άρκεΐ καί ή σχετική καί μάλιστα

όχι επί των 12 Συνοδικών άλλά έπί τού ά- 
ριθμού τών παρόντων. Εξασφ αλισμένες δου
λειές !

5 ) ’Α π α ρ τ ία  σχηματίζει ή I. Σύνοδος, ό
ταν παρ ίστατα ι τό ήμισυ πλέον ένός, δηλ. 
έπ τά  μητροπολίτες. ,Αλλά καί οί άπόντες 
μπορούν νά στείλουν τό ψηφοδέλτιό τους σέ 
σφραγισμένο φάκελλο.

6 ) Σ έ  περίπτωση ίσοψηφίας εκλέγεται έ- 
κεΐνος πού έχει τά  πρεσβεία τής άρχιερω- 
σύνης. "Αλλη  φωτογραφία γ ιά  τόν Τραπε
ζούντος.

7) Ενδεχόμενες ενστάσεις κατά τήν εκλο
γή λύονται οριστικά καί τελεσίδικα άπό τόν 
παριστάμενο άντικαταστάτη τού Βασ. Ε π ι 
τρόπου, πού σάν διευθυντής στο 'Υπουργείο  
Παιδείας είναι τό μάτι τού ίδιου τού Μεταξά.

Ά λ λ ’ ό σοφός νομοθέτης, επειδή φοβόταν 
καί τήν περίπτωση πού οί Συνοδικοί θά κω
λυσιεργούσαν καί δέν θά σχημάτιζαν άπαρ- 
τία, οπότε θά άναβάλλονταν ή εκλογή «έπ’ 
άόοιστον», πρόσθεσε στο τρ ίτο  άρθρο καί 
τό εξής: «’Απαρτίας μή έπιτυγχανομένης εις 
δύο άλλεποώλήλους συνεδριάσεις, ών ή δευ- 
τέρα συγκαλείται έντός τριών ήμερών άπό 
τής πρώτης/ ό ύπουργός Παιδείας κ.λ.π. προσ- 
καλεί δ ιά  Β. Δ ια τάγματος τήν σύγκλησιν 
δωδεκαμελούς ά ρ ι σ τ ί ν δ η ν  Συνόδου, 
ήτις υπό τήν προεδρίαν τού πρώτου τή τά 
ξει ιεράρχου, ήτοι τού έχοντος τά  πρεσβεία 
τής Άρχιερωσύνης, προβαίνει εύθύς εις τήν 
έκλογήν ’Αρχιεπ ισκόπου Αθηνών, κατά τάς 
δ ιατάξεις τού παρόντος. Δ ιά  τού αύτού Β. 
Δ ια τά γμα τος  τής συγκλήσεως τής άριστίνδην 
Συνόδου ά π α λ λ ά σ ο ν τ α ι  τών κα
θηκόντων αύτών ώς Συνοδικών τά  μέλη τής 
τακτικής Ίε ρ ά ς  Συνόδου, θεωρούμενα εις τήν 
περίπτω σιν τούτην έξαντλήσαντα τό δ ιά  τήν 
καθ’ ήν απαλλάσσοντα ι Συνοδικήν περίοδον 
δικαίωμα αύτών ώς Συνοδικών».

Μ ’ άλλα λόγ ια  ύταν ό ύπουργός Παιδείας 
ίδεί ότι πέρασαν δυο συνεδρίες καί δέν έγ ι
νε άπαρτία, δ ι α λ ύ ε ι  αυθαίρετα τήν 
I. Σύνοδο καί συγκροτεί άλλη «κατ’ άρέ- 
σκειαν».

Ή  άπειλή ήταν έξυπνη, γ ια τ ί ποίος μη
τροπολίτης θά ήθελε νά χάσει τήν ευκαιρία 
παραμονής έπί ένα όλόκληρο έτος ώς συνο
δικός στήν Αθήνα; Η ποΐος ά π ’ αύτούς θά 
ήθελε νά έπεφτε στή δυσμένεια καθεστώτος, 
πού μέ ένα άνοςγκαστικό νόμο άνέτρεπε τό 
πάν, ίσως καί αύτή άκόμα τή νομιμότητα... 
τού Αρχ ιερατικού  άξιώματος;

Τό  τραπέζι έστρώθηκε καλά: Τώρα ύπο-
λειπόταν ή «εκλογή».

Ή  I . Σ  ύνοδος μέ βάση τόν παραπάνω ά- 
ναγκαστικό νόμο ώρισε ήμέρα εκλογής άρχι- 
επισκόπου τήν 10 Δεκεμβρίου. Σ τή  συνεδρία 
παρευρέθηκαν κ’ οί δώδεκα μητροπολίτες. 
"Α ς  σημειωθεί, ότι οπήν προηγούμενη έκλο- 
γή είχαν ψηφίσει τόν Κορινθίας ά π ’ αύτούς 
τούς δώδεκα τουλάχιστον τρεις, οί "Υδρας 
καί Σπετσώ ν Προκόπιος, Θηβών καί Λεβα- 
δείας Συνέσιος, καί Ά ρ τ η ς  Σπυρίδων. Μ π ο 
ρεί νά τόν ψήφισοτν κΓ άλλοι, άλλά άναφέ-



ρουμε «τρεις», γ ια τί αυτοί, όπως είδαμε σ τα  
προηγούμενα, έκαμαν παρέμβαση στο Σ υ μ 
βούλιο Ε π ικ ρ ά τε ια ς  ύπέρ τού κύρους του 
πρακτικού τής πρώτης έκλογής.

Στην ψηφοφορία άναδείχτηκαν τέσσαρες, 
που πλειοψήφισαν: οί Τραπεζούντος μέ 1 1
ψήφους, Λήμνου μέ 4, Δράμας μέ 4 και Μ εσ 
σηνίας μέ 4. Ο ί άλλοι πήραν 2— 3 ψήφους. 
'Α π ό  τους τρεις που πήραν 4 ψήφους απο
κλείστηκε ό Μεσσηνίας, γ ια τ ί οί δυο άλ
λοι που ισοψήφισαν, δηλ. οί Λήμνου καί 
Δράμας, «εΐχαν τά  πρεσβεία τής χειοοτο- 
νίες». Ό  Τραπεζουντος πήρε καί τούς 12 
ψήφους των συνοδικών, άλλα κάποιο ψηφο
δέλτιο κρίθηκε άκυρο γ ιά  τυπικούς λόγους.

"Ε τσ ι σχηματίστηκε τό τριπρόσωπο ψη- 
φοδέτλιο, πού έπρόβλεπεν ό τελευταίος νό
μος καί άποτελέστηκε άπό τούς μητροπολί
τες Τραπεζουντος, Λήμνου καί Δράμας.

"Ο λ ες  οί εφημερίδες των Αθηνών, οί πρω ι
νές τής 1 1 Δεκεβρίου καί οί απογευματινές 
τής 12 δημοσιεύουν μέ μεγάλους τίτλους τό 
άποτέλ.εσμα τής έκλογής. Ο ί απογευματινές 
μάλιστα  τής 12 Δεκεμβρίου δημοσιεύουν καί 
τό Βασ ιλ ικό Δ ιά τα γ μ α  τής «καταστάσεως 
του νέου Αρχιεπ ισκόπου ’Αθηνών» πού έκ- 
δόθηκε σ τ ίς  1 1 του μηνός καί δημοσιεύτηκε 
την άλλη ημέρα στην εφημερίδα τής Κυβερ- 
νήσεως, γ ια τ ί ή Σύνοδος υπέβαλε την ίδ ια  
ήμέρα τής έκλογής τά  Πρακτικά τής έκλογής 
στον Υ π ουρ γό  Παιδείας δηλ. στο Μεταξά, ό 
όποιος ένημέρωσε τηλεγραφικώς τον άπου- 
σ ιάζοντα  Βασιλέα. ’Αμέσω ς ό Γεώργιος έτη- 
λεγράφησε, ότι άπό τούς τρεΐς προκρίνει γ ια  
τό θρόνο τών Αθηνών, τό μητροπολίτη Τ ρα 
πεζουντος Χρύσανθο, ό όποιος στίς* 18 Δ ε 
κεμβρίου ένθρονίστηκε (Περιοδ. « ’Εκκλησία» 
τόμ. Ι Σ Τ ' ,  4 0 9  κ.έ. καί Έφ ημερΐς Κυβερ- 
νήσεως Α '  12 Δεκεμβρίου 1958).

Παραθέτουμε τώρα σχόλιο τής «Βραδυνής» 
τής 12 Δεκεμβρίου μέ τίτλο  « Ή  ψήφος τής 
Ιερ α ρ χ ία ς» : « Ή  Ί .  Σύνοδος τής Εκκλησ ία ς  
τής ‘Ελλάδος κατά την προχθεσινήν συνεδρίαν 
της ύ.τέδειξε συμφώνως προς τον νόμον καί 
προς τήν άναβιώσασαν παλακάν έκκλησια- 
στικήν παράδοσιν (δηλ. τό τριπρόσωπον ψη- 
φοδέλτιον) τρεις υποψηφίους δ ιά  τήν μητρο- 
πολιτικήν έδραν τών ’Αθηνών. Ή  θέλησις τής 
Ιε ρ α ρ χ ία ς  συνέπεσε όμοθύμως προς τον Σε- 
βασμιώτατον μητροπολίτην Τραπεζουντος 
Χρύσανθον, δστις δ ιά  παμψηφίας ύπεδείχθη. 
cO έπιφανέστατος ούτος ιεράρχης εΐναι ήδη 
γνωστός είς τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τής 
’Ορθοδόξου Εκ κ λησ ία ς  καί ή φήμη του ώς 
σοφού καί έναρέτου άνδρός έξετάθη πολύ πέ
ραν τών ορίων τής χώρας. Ή  δέ έκλογή του 
έκ μέρους τής Α.Μ . του Βασιλέως θά ύπάρ- 
ξη ή αφετηρία νέας περιόδου διά τήν Ε κ 
κλησίαν τής ‘Ελλάδος, περιόδου άναπλάσεως 
καί έξυψώσεως τής ’Εκκλησίας είς τήν πε- 
ριωπήν εκείνην, είς τήν όποιαν εύχεται όλοψύ- 
χως νά τήν ϊδη ό θεοσεβής Ελλην ικός λαός». 
‘Ο  τίτλος δμως τού άρθριδίου αυτού « Ή  
ψήφος τής Ιερ α ρ χ ία ς»  είναι έσφαλμένος γ ιά  
νά μην πούμε απατηλός: "Αλλο  ιεραρχία δηλ.

62  μητροπολίτες καί άλλο Διαρκής I. Σύνο
δος μέ 12 μητροπολίτες. Τη «σοφία καί ά- 
ρετή» τού Χρυσάνθου δέν άμφισβητούμε άλ- 
λά  πώς θά μπορέσουμε νά συμβιβάσουμε 
τήν τελευταία μέ τή β ία  καί τήν καμουφλα- 
ρισμένη νομιμότητα, μέ τήν όποιαν άνέβηκε 
σέ θρόνο, πού τον είχε ήδη πάρει μέ την 
πρώτη έκλογή ό Κορινθίας Δαμασκηνός; 
Αύτό  πώς λέγεται στήν Εκκλησ ιαστική  
γλώσσα;

Ή  προτίμηση τής Κυβερνήσεως στό πρό
σωπο τού Χρυσάνθου εξηγείτα ι: ^Ηταν έ-
κεΐνος πού υποστηριζόταν άπό πολύ ψηλά καί 
είχε κερδίσει τήν έμπιστοσύνη τού Μ εταξά  
καί τών γύρω του σ τά  είκοσι χρόνια πού 
βρίσκονταν στήν ’Αθήνα.

Ά π ό  τό «Προσωπικόν ήμερολόγιον» τού 
I. Μ εταξά  (τόμος Δ ',  Άθήνα ι I 9 6 0 )  παραθέ
τουμε μερικές περικοπές, χωρίς σχόλια, ένδει- 
κτικές γ ιά  τή στάση πού είχε πάρει ό Δ ι
κτάτορας στό ζήτημα τής έχλογής τού Ά ρ -  ί 
χιεπισκόπου.

11 Οκτωβρίου 1938: Κινδυνεύει ό Χρυ -^  
σόστομος. Αρχίζει κίνησις προεκλογική. Κ α 
λώ τον Γεωργακάπουλον (Ύ π . Παιδείας) μού 
λέγει, ότι σχεδόν, όλη ή ιεραρχία συγκεντρω
μένη όλόγυρα στόν Κορινθίας. *0  Γεωργακό- 
πουλος τό είχε προετοιμάσει όλο άπό καιρό 
—  δυο χρόνια. Τον άνύψωσε τον ενδυνάμωσε, 
τον έκαμε άφέντη τών ύλικών μέσων τής Εκ
κλησίας. Συγχρόνως έδυνάμωσε τον εαυτό 
του, απέκτησε την ιδιαιτέραν έκτίμησιν τοΰ 
Βασιλέως, τού Διαδόχου, τήν ιδιαίτερη συνά
φεια μέ τήν Αύλή, εμένα μέ έκατέβασε μέ πολ
λή τέχνη καί χωρίς νά φαίνεται, μού έρριξε] 
καί μερικά κόχκαλα τής Νεολαίας γ ιά  νά μή 
τον ένοχλώ, στό Ύ οπυργικό Συμβούλιο  έρρι- 
χνε τον πάγο. Κ α ί τώρα θέλησε νά μού κολ- 
λήση τον Κορινθίας, τον άνθρωπο πού συνώ-| 
μοσε μαζί του, καί πού αισθανόμουνα τήν 
έχθρότητα. Τ ί νά κάμω; Γύρω μου κανείς! 
Κοτζ ιά ς  γραμμή στό Δαμασκηνό, πού του 
έβλεπε βεβαία τήν επιτυχία. Σπυρίδωνος (ύ- 
πουργ.) ύπουλα μού έσκαβε τό λάκκο. 01 
άλλοι μή ξέροντες τίποτε. Μανιαδάκης, έτοι
μος γ ιά  δ,τι πώ. Τρατεζούντος (ό Χρύσαν
θος) μέ σταυρωμένα τά  χέρια. Ή  άδράνεια μ* 
έσπρωχνε σέ αποφυγή τού άγώνος καί έδίστα- 
£α γ ιά  όλα. Ελεγα  στην αρχή, ότι είμαι 
ουδέτερος Δέν μέ φοβίζει ό Δαμασκηνός. 
Ε ίμα ι αρκετά ισχυρός. Στήν άρχή τό έττί- 
στευσα, έπειτα  άρχισα νά διστάζω. . Δέν 
ήταν πλέον καιρός νά έβγω ύπέρ τού Χρυ 
σάνθου. . . ’Α π ’ αυτήν τήν ασυνέπεια μ’ έ
βγαλε ό Νικολούδης, μού έδειχνε τον κίνδυνο, 
ένδιαφερόταν γ ιά  τον Χρύσανθο (...) άφησα 
τον Νικολούδη νά ενεργήσει, κΓ έσπρωξα τον 
Μανιαδάκη νά τον βοηθήση, άλλά μυστικά

Ό  Γεωργοκόπουλος μέ ήπάτησε καί έβαλε] 
νά ψηφίση ό Δρυϊνουπόλεως. ( Σ έ  υποσημεί
ωση άναγράφεται δτι είχεν άσκήσει έφεση (...) 
υστέρα άπό τήν ψηφοφορία έκατάλαβα τις 
δυνάμεις μου καί τον κίνδυνο. Αφού άφήκα 
τον αντίπαλο νά μού έπιτεθή σέ δλο τό μέτω-



ττο και εξαντλήθηκαν οι δυνάμεις του, του 
άντεττετέθηκα, του έρριξα τ ις  εφεδρείες. . . 
Τούς ττήγα στο Συμβούλιο Ε π ικ ρ ά τε ια ς  και 
ή ύττόθεση έκερδήθηχε ό χ ι  μ ε  ε ύ κ ο -  
λ ί α. (ύττογράμμιση δική μου).

Παρακάτω γράφει γ ια  τό ταξίδ ι του στην 
"Αγκυρα γ ια  την κηδεία του Κεμάλ ( 10 Νο
εμβρίου —  25  Νοεμβρίου). Κ α ι έξακολου-
θεί:

Έ γ ύ ρ ισ α  σ τ ις  25, ευχαριστημένος γ ια  την 
απόφαση τού Σ .Ε . και έπήρα τό φραγγέλιο 
στόό χέρια και έδιωξα τούς απ ίστους οπτό τό 
ναό μου. Πρώτα - πρώτα έφυγεν ό Γεωργα- 
κόπουλος. . . Έ π ή ρ α  αμέσως τό υπουργείο 
Παιδείας με γενικόν γραμματέα  τον Σπέντζσ  
καί ταχύτοτα  ά ί λ λ α ξ α  ν ό μ ο υ ς ,  
(ύπογρ. δική μου). "Εδ ιω ξα  πρόσωπα, έ
διωξα τούς Ο Δ Ε Π  κ.τ.λ. (Σ η μ . Γ ια  πολλά 
χρόνια ό Δαμασκηνός διηυθυνε τον Ο Δ Ε Π ) .  
Έφ υγεν ό Σπυρίδωνας, αφού ξεσκεπάστηκε. 
Κα ί μ ’ αυτή την ευκαιρία άλλαξα τον Δ. Ρε- 
διάδη καί τον Π. Κρητικό (υπουργούς Ναυ
τιλ ίας καί Αγορανομίας). ( . . . ) .  Σ το  τέ
λος ό Μαυρέας έμεινε π ισ τός  καί σταθερός 
μαζί μου. (γ ια  τ ις  απολύσεις τών υπουρ
γών σημ. δική μου), Κ α ί έτσι ίσως καλά έκαμα 
όπως τά  έκαμα εξ αρχής (δηλ. τ ις  δηλώ
σεις του ότι τάχα  θά παραμείνει ουδέτερος

στήν έκλογή). Γ ια τ ί τον λάκκον πού <μού εΤ- 
χαν ανοίξει, όταν τον είδα ήταν άργά  καί 
δέν μπορούσα νά τον πηδήσω. 'Έ π ρ επ ε  νά 
τον παρακάμψω. Κ α ί αυτό έγινε με κίνδυνον 
αρκετόν.

Αίσθάνθηκα τώρα τήν δύναμή μου την έ- 
σωτερική καί τήν επιρροή μου γερή. Ή  αλ
λαγή τού υπουργείου με έστερέωσε, καί εί
μαι έτοιμος νά πάω  πάρα πέρα έως τήν ά 
κρη. Κ α ί έτσι έπεσεν ή άντίδρασις κατά τής 
Νεολαίας, (δηλ. τού ύπουργού τής Παιδείας). 
( . . . ) .

18 Δεκεμβρίου, Κυριακή: Ένθρόνισ ις τού 
Χρυσάνθου Τραπεζούντος. Πραγματικός θρί
αμβός καί τον οφείλω εις τον Νικολούδη».

Τό συμπέρασμα είναι ότι ή Κυβέρνηση φοβό
ταν τον Κορινθίας Δαμασκηνό, ό όποίος ήταν 
προσωπικότης, πού δέν θά ύπόκυπτε στη θέ
ληση «τού Καίσαρος». ’Α π ό  τήν μέχρις έκεί- 
νη τήν εποχή πολιτεία  του είχε δείξει τό 
σθένος του καί τη δραστηριότητά του καί 
δέν ήταν δυνατό μ ία  Δ ικτατορ ία  νά δεχόταν 
νά έχει νά αντιμετωπίσει έναν Ιερ ά ρ χη  
δυναμικό, σθεναρό καί δραστήριο τής ολκής 
τού Δαμασκηνού. Ή  κυβέρνηση Μ εταξά  χρει
αζόταν όργανα, πού νά ύπακούουν στη θέ
λησή της καί τέτοιος δέν ήταν ό Κορινθίας 
Δαμασκηνός.
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Ο ΡΟΜΑΙΝ ΡΟΛΑΑΝ
ΚΑΙ Η 

ΕΑΑΑΔΑ

Μέ την επέτειο, φέτος των εκατό χρόνων απ’ τη γέννηση τοϋ Ρο- 
μαίν Ρολλάν1, αξίζει να παρουσιαστούν στό ελληνικό αναγνωστικό κοι
νό μερικά ντοκουμέντα που συνδέουν τον Ρολλάν μέ την Ελλάδα και α
ποκτούν έ'τσι ξεχωριστό ενδιαφέρον γιά τον "Ελληνα αναγνώστη.

Στό πρώτο από αυτά, ένα γράμμα τού Ρ. Ρολλάν στη Malwida 
von M eysenburg2. μέ ημερομηνία 27 Απριλίου 1897, βλέπουμε τον 
Ρολλάν νά βρίσκεται μέ τό μέρος των Ελλήνων στόν ελληνοτουρκικό 
πόλεμο τού 97 καί νά κακίζει την φιλοτουρκική στάση τής Γερμανίας, 
όπου ούτε μιά φωνή δέ σηκώθηκε νά φωτίσει την ταραγμένη συνείδη
σή της «Ο  έλληνοτουρκικός πόλεμος, έγραφε, μέ λυπεί τόσο, όσο καί 
σάς. Ξέρω αυτό πού οί ένδιεφερόμενοι άρέσκονται νά λένε πάνω στις 
λίγες σχέσεις πού υπάρχουν μεταξύ των 'Ελλήνων τού σήμερα καί τών 
Ελλήνων τής άλλοτε. Καί ξέρω τό ίδιο καλά ότι καταλαμβάνοντας τήν 
Κρήτη*,δέν εξυπηρετούσαν λιγότερο τό προσωπικό τους συμφέρο άπ’ 
τή δικαιοσύνη... Μά από ένα λαό δέ μπορεί λ’ά ζητάμε τίποτε περισσό
τερο άπ’ τό νά εναρμονίζει τό συμφέρο του, καθόλα νόμιμο, μέ την 
παγκόσμια δικαιοσύνη. Καί αυτό έκαναν οί "Ελληνες, μόνοι στην Ευ
ρώπη.... Θά είλ'αι ντροπή γιά τή Γερμανία πού έβαλε τό συμφέρο της 
μέ τό μέρος τής τουρκικής βαρβαρότητος, τήν έπαύριο τών πλέον απο
τρόπαιων ώμωτήτων πού διαπράχτηκαν από τρεις αιώνες. Δέν ξέρω τί 
θά κερδίσει ή πολιτική της στήν ’Ανατολή, άλλα είμαι πολύ σίγουρος 
ότι σέ μερικούς μήνες θά έχει χάσει στή Γαλλία, μέσα στις νέες γενεές, 
πού γεννήθηκαν μετά τό 70, κάθε τί πού 6 χρόνος, ή ηθική δύναμη τών 
ανθρώπων της τού πνεύματος καί τής τέχνης, καί κάποια διεθνής φιλοφρο
σύνη, τήν έκαμαν νά ξανακερδίσει. Μιλώ γιά μένα τουλάχιστο. Θά 
συνεχίσω ν’ αγαπώ πάντοτε τούς μεγάλους Γερμανούς μέ τό παγκό
σμιο πνεύμα, τούς Ευρωπαίους τής Γερμανίας. Μά ξεριζώνω άπ’ τή 
καρδιά μου τις συμπάθειες γιά ένα έθνος, όπου ούτε μιά φωνήδέ σηκώθη
κε εναντίον τής άδικης καί άγριας φωνής τού Κράτους, όπου όλοι συμφω
νουν μέ τον ΓΙρώσσο αύτοκράτορα γιά νά διαγείρουν τό μίσος τών Τούρ
κων εναντίον τών Ελλήνων. — Ποιον οίκτο, θά μάς άπόμενε, νά περιμέ
νουμε από ένα τέτιο έθνος, εάν ακόμη μιά φορά, είμασταν νικημένοι! Άλ- 
λίμονο! δέν θά σηκωθεί στή Γερμανία ένας Γκαΐτε γιά νά φωτίσει τήν 
ταραγμένη συνείδηση τού έθνους του; Τί κάνουν οί Χάουπτμαν, οί44



POM AIN Ρ Ο Λ Λ Α Ν

v v ---- L-—<----- ,f« 5ft
t"v *. r  ^  cj

^  /  ^ j · ^  r t ' f N W  u ^ U a / ' T v  s r u *  t

■ '·  h''Cl - ι'ΑΛ· / k >--ν· 4α- Λ*
1 Ca* ·** ^ ·') —' /

iw ( . / '
Α< ^ 4 * */ψΛ*ίτ j' *** i

i4fc*·
' f S . ^ r f ,  [ J t a j j ,  j *r ■ I , ^  ^ ·

4't -  t**Uv — <·^·*· — f “ ***w<°--- <
* - j * > » -  -  c-  ' - '
j ~ . ·  >.v ^  « ; - “ ; '  v , : ^ ^
4 -  L  a  V i .  v - . k · / ^  f l O ^ W  " *  '

r ^  p*c*+'i
Τκίί- {-** i . ■L>
/«

^ - , / ;  , v
^  ; r ~  , u - ........

Jr^A Vt

)t·*^ 2 7 . ? *t
4* (i Li

>“ ) - * ,. K 2 7  . 7 f t c W

• '<·....... r r  ‘ > » £  r - .  f . · ' '  '·<-■'· ' ” ‘
*···«-- <σΓνΛ~ '  * * . __ . < w  < 1

ri).·- * ^ '· * · "  ‘* U m % %/i*· t- I *

ΘΕΑΤΡΟ THE ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

ί ,**>*-*·» · -  / /,
V , L « —  '" - ’ . ' ‘ i t  ;

ώ ί ,  «/"?** 6 '

i'·— ^  ; .  a . i - L 4  /-·<■(-
r  · · » ; ;  t  ‘' L - ^  << ‘. ^ τ π :u .U f j .1, r ^ - - us. ·'<*«*-/.11 · * W><*̂  Λ  ·■* f/v**.6 )

\ Dv̂ A-ivy
i  ^  >a

I. 14 Ι ΟΥΛΙ ΟΥ

u l U d C i l M  M l  ϊ * Ο Α ι »  

E A C N H }  Γ Κ Λ Α 0 Ο Υ Η Α Κ Ο »

AOHNA VVi*

7o έξώφνλλο τής 'Ελλ. v Εκδοσης τής 14 ’/ου- 
λ/ου καί τό σημείωμα τον Ρομαϊν Ρολλάν.
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Σούντερμαν, οί νΓψεν (άφού κι αυτός ακόμη λογαριάζεται στη Γερ
μανία)

Σέ προηγούμενο γράμμα του (24.2.1897), έγραφε στη Malwda 
για μια δημόσια έκδήλωση τιμητική για τούς “Ελληνες, στην οποία εί
χε παραβρεθεΐ. «...Χειροκρότησαν πολύ- άλλα άλλίμονο! αυτό δέν ωφελεί 
σέ τίποτε. Θά έπρεπε νά μπορούν νά συμβουλέψουν μια καλή λύση. Και 
δέν βλέπω άλλη άπ’ τό διαμελισμό, μέ συμβιβασμό, τό γρηγορότερο, 
αυτής τής οθωμανικής αυτοκρατορίας. ’Αλλά oi τωρινοί δειλοί μονάρ
χες καί υπουργοί μας ανατριχιάζουν στη σκέψη αυτή......

"Ενα άλλο ντοκουμέντο, πιό κοντινό μας, μιλάει γιά την περιπέ
τεια πού γνώρισε στήν 'Ελλάδα τού 1936, τό θεατρικό έργο τού Ρ. 
Ρολλάν, «14 ’Ιουλίου», πού γράφτηκε τό 1901, στή σειρά «τό θέατρο 
τής επανάστασης» — τής Γαλλικής — καί βγήκε σέ ελληνική έκδοση 
τό 1936.

Γιά τό περιστατικό μάς μιλάει ό ίδιος ό Ρ. Ρολλάν μέ τά παρα
κάτω λόγια, πού έγραψε πάνω σέ λευκή σελίδα5 ένός άντιτύπου αυτής 
τής έκδοσης, πού έφτασε στά χέρια του κάτω άπό ιδιαίτερες σιηώήκες.

«Αυτή ή ελληνική έκδοση τής δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ε ς  Ί  ο υ - 
λ ί ο υ°, πού μεταφράστηκε καί σχολιάστηκε άπ’ τήν Ελένη Σκλα- 
βουνάκου, υπήρξε τό άντικείμενο ένός ιδιαίτερου διωγμού άπ’ τις πρώ
τες μέρες τής δικτατορίας Μεταξά τό 1936, ή όποια κατάσχεσε χιλιά
δες βιβλία καί τά έκαψε στις δημόσιες πλατείες. "Ολα τά άντίτυπα τής 
Δ ε κ ά τ η ς  τ ε τ ά ρ τ η ς  ’Ι ο υ λ ί ο υ  πού βρέθηκαν στά βιβλι- 
ωπωλεΐα των ’Αθηνών καί τών επαρχιών τά άρπαξαν καί τά κατάστρε- 
ψαν. Κάποιος (ό Σωκράτης Λέκκας) πού επιχείρησε νά κρύψει με
ρικά άπ’ αύτά καταδικάστηκε δυο χρόνια φυλακή. —  Τό μοναδικό αυτό 
άντίτυπο, πού σώθηκε άπ’ τήν 'Ελένη Σκλαβουνάκου, μού διαβιβάστη
κε μέσω τού Γάλλου υπουργού Δημόσιας ’Εκπαίδευσης, Jean Jay, πού 
έλαχε στήν ’Αθήνα γιά τις γιορτές τού Πανεπιστημίου, καί στον όποιο 
ή 'Ελένη Σκλαβουνάκου μπόρεσε νά τό εμπιστευτεί κρυφά, μαζί μ’ ένα 
γράμμα. Τό είχε δεμένο μέ πανί, ύφασμένο καί κεντημένο άπό έλληνί- 
δες χωρικές, «...θέλω, έγραφε, τά χρώματά του νά σάς θυμίζουν λίγο 
τή θάλασσά μας. Ό  λαός τών έργαζθ[ΐένων καί τών άγωνιστών τής 
Ελλάδος σάς προσφέρει, μέ τό χέρι του, τις δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ε ς  
Ί  ο υ λ ί ο υ σας στά ελληνικά, υποσχόμενος ότι θά προσπαθήσει νά 
προσφέρει στον κόσμο καί στον εαυτό του, ένα δεύτερο τέτιο έργο, 
τό δικό του...». Απρίλης 1937 Romain Rolland».

Σ ’ άλλο γράμμα του, πάλι προς τή Malwda von Meysenburg 
μέ ημερομηνία 28 Αεκεμβρίου 1896, έγραφε, γιά ενα ταξίδι στήν Ελ
λάδα, πού δέν πραγματοποίησε.

—  «Άρνήθηκα νά συνοδέψω τον πεθερό μου στην 'Ελλάδα τον 
μήνα ’Απρίλιο, γιά τά πενηντάχρονα τής γαλλικής Σχολής. Έν τού- j 
τοις οί όροι είναι εκπληκτικά προκλητικοί. Μέ 600 φράγκα, είκοσι μέ- : 
ρες στή Ρόδο, Σμύρνη, Τροία, Κωνσταντινούπολη, Αρχιπέλαγος καί 
Ελλάδα, —  όλα μαζί, ταξίδι φαγητό, διαμονή. — ’Αλλά θά έπρεπε νά 
πάω μ’ ενα καράβι όπου θά ήταν ό Perrot7, oReinach8 καί όλο τό κοπά
δι τών ιστορικών καί τών άρχαιολόγων. Είναι ό,τι χρειάζεται γιά νά 
μού κόψει εντελώς τήν όρεξη. Δέ μπορώ νά ταξιδεύω παρά μόνος, ή μέ 
δυο ή τρεις φίλους πού αγαπώ».

Καί διώχνωντας αυτή τήν ευκαιρία, άπ’ ότι τουλάχιστο ξέρω, ό 
Ρομαίν Ρολλάν δέν έπισκέφτηκε ποτέ τήν Ελλάδα.

’Αθήνα, ’Ιούλιος 1966 ;
Γ. Ν .46



Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς

1. Γεννήθηκε στο Clamecy στις 29-1-1866 καί πέϋανε στο Veze’ay στις 
30-12-1944.

2. Malwida von Meysenburg (1818—1903), Γερμανίδα από τό Hesse, 
μέ προέλευση γαλλική. Γυναίκα με σπουδαία πνευματική συγκρότηση καί 
ζωντανό ενδιαφέρον για τα ανθρώπινα προβλήματα, γνωρίστηκε στις Βερ
σαλλίες μέ τον Ρολλάν τό καλοκαίρι τού 1889 καί από τότε στάθηκε ή 
έμπιστή του φίλη καί οδηγός. («Καί τί δέν τής οφείλω ! *Υπήρξε τό κυριώ- 
τερο, σχεδόν τό μοναδικό μου στήριγμα, αυτά τά δέκα χρόνια, τά πιο 
σκληρά, στο Παρίσι*). Τά γράμματα, πού άποσπάσματά τους μεταφράζον
ται εδώ, είναι από τό 1 Cahier τής σειράς Cahiers Romain Rolland (Albin 
Michel).

3. "Οταν μέ την Κρητική Επανάσταση, τό Γενάρη τού 1897, οί εύρω- 
παϊκές δυνάμεις κατέλαβαν τά Χανιά, τό Ηράκλειο, τό Ρέθυμνο, τή Ση- 
τεία καί τή Σούδα καί απαγόρεψαν στον ελληνικό στρατό, (πού είχε πρω
τύτερα αποβιβαστεί στο Κολυμπάρι Χανιών), νά προχωρήσει προς τά Χανιά.

4. ’Εδώ ύπονοεί προφανώς τήν ήττα τής Γαλλίας τό 70.
5. Φωτοτυπία της δημοσιεύει ή μηνιαία επιθεώρηση «Europe», στο 

τεύχος αφιέρωμα στο Ρ. Ρολλάν—Δεκέμβ. 1965. Στο Τδιο τεύχος δημοσιεύε
ται φωτοτυπία τής σελίδας - τίτλου τού βιβλίου τού Κωστή Παλαμά «Πε
ράσματα καί Χαιρετισμοί*, μέ ιδιόχειρη αφιέρωση τού ποιητή στον Ρ. Ρολ
λάν. (Ή Europe* ιδρύθηκε άπ’ τον Ρ. Ρολλάν τό 1923).

6. Οί υπογραμμίσεις είναι τού Ρ. Ρολλάν.
7. Γάλλος αρχαιολόγος (1832—1914).
8. Γάλλος φιλόλογος καί αρχαιολόγος (1858—1932).
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TO

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

TOT

ΡΟΜΛΙΝ

ΡΟΛΛΑΝ

’Ανακοινώθηκε ή παρακάτω προσχώρηση εκατό Μ σπανών συγγρα
φέων στη Δήλωση ’Ανεξαρτησίας τοΰ Πνεύματος.

«Στις 28 τοΰ Μάη πού πέρασε, δημοσιεύτηκε στίς ισπανικές έφη- 
μερίδες μια Διακήρυξη πού την υπογράφουν 110 Ισπανοί συγγραφείς 
καί έπιστήμονες: «Por la causa dc la civilizacion». Οί ύπογράφοντες 
απευθύνονται στη Διάσκεψη τής Ειρήνης, στίς Βερσαλίες. Οί περισ
σότεροί τους είναι καθηγητές τών ισπανικών Πανεπιστημίων ή μέλη τών 
ισπανικών Άκαοημιών. Ζητούν:

1. "Αμεση αποκατάσταση τών διεθνών επιστημονικών σχέσεων 
ανάμεσα σ’ δλες τις χώρες.

2. Κανένας λαός, προπάντων άπό κείνους πού συμβάλανε λαμπρά 
στην έπιστημονική πρόοδο να μήν τεθεί σέ τόσο δύσκολες συνθήκες ώστε 
νά ζημιωθεί άπ’ αυτό ή παγκόσμια επιστήμη.

3. 'Ολοι οί έπιστήμονες νά εργαστούν γιά νά υπερισχύσει το οιε- 
θνιστικό πνεύμα τής επιστήμης πάνω στά ’μίση πού δημιουργήθηκαν 
άπό την πολιτική.

Στίς 12 Αύγούστου ό κ. Αιμίλιος X. ντε Βιλλάρ, διευθυντής τού 
Γ ε ω γ ρ α φ ι κ ο ύ  ’Α ρ χ ε ί ο υ  τ ή ς  Ί  β η ρ ι κ ή ς Χ ε ρ 
σ ο ν ή σ ο υ  κι’ ένας άπό τούς κυριώτερους πρωτεργάτες τής Διακήρυ
ξης έγραφε στον Ρομαίν Ρολλάν οτι οί ύπογράφοντες είχαν λάβει γνώ 
σητής Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς  τ ή ς  ’Α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α ς  τ ο ύ  Π ν ε ύ 
μ α τ ο ς  πού δημοσιεύτηκε στίς 26 ’Ιουνίου καί προσχώρησε μέ ένθοι 
σιασμό.

Λυτή ή προσχώρηση μάς ήλθε έπίσημα μέ τήν ακόλουθη μορφή:48



—  Πρός τον κύριο Ρομαίν Ρολλάν. Κύριε, έξ όνόματος έκατό 
συμπατριωτών καί συναδέλφων στήν υπηρεσία τής έπιστήμης πού υπό
γραψαν μαζί μ’ έμάς τή Διακήρυξη ή όποια στάλθηκε στη Συνδιά
σκεψη της Ειρήνης στις Βερσαλίες, στις 8 Μαίου, 2 ’Ιουνίου καί 9 
’Ιουλίου, έχουμε την τιμή να έκφράσουμε σ’ έσάς καί σ’ δσους ύπο- 
γράψανε τή Δ ή λ ω σ η  τ ή ς  ’Α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α ς  τ ο ΰ  Π ν ε ύ 
μ α τ ο ς ,  τή χαρά πού δοκιμάσαμε διαβάζοντας αυτό τό ντοκουμέντο, 
γιατί μέ διαφορετικές μορφές ή Διακήρυξή μας κι ή δική σας περι
κλείουν τις ίδιες ιδέες καί τις ίδιες λαχτάρες. Νομίζουμε λοιπόν οτι 
έκπληρώνουμε ένα χρέος βεβαιώνοντας δημόσια τήν ταυτότητα αισθη
μάτων μας καθώς καί τήν κοινή μας έπιθυμία να συνεργαστούμε στήν 
προσπάθεια για αποκατάσταση των ήθικών αξιών πού καταστράφηκαν 
κατά τή διάρκεια τοΰ πολέμου από τούς φανατισμούς καί τούς έγωϊ- 
σμούς τής πολιτικής. Θέλουμε νά τήν έμποδίσουμε ώστε νά μή μπορεί 
στό μέλλον νά σπάει τήν αδελφοσύνη ανάμεσα στούς άνθρώπους τούς 
αφιερωμένους στις πιο ευγενικές επιδόσεις τής διάνοιας, καθιερώνον
τας σάν μιά άπό τις ουσιαστικές βάσεις τοΰ πολιτισμού, πώς δέν ποέ- 
πει ή πολιτική νάχει τά πρωτεία απέναντι στήν έπιστήμη, άλλα ή επι
στήμη άπέναντι στήν πολιτική».

"Ισπανία 1 τοΰ Όχτώβρη 1919
Γιά τούς 110 ύπογράφοντες τή Διακήρυξη:

Άντόλφο Μονίλλα Σάν Μαρτίν, Διδάκτωρ τοΰ Δικαίου, τής Φιλοσο
φίας καί τής Φιλολογίας, καθηγητής τοΰ Κεντρικού ΙΙανεπιστημίου τής 
Μαδρίτης.

ΙΙέντρο Μπιός Τζιμπέρα, διδάκτωρ τής Φιλοσοφίας καί τής φιλο
λογίας, καθηγητής τοΰ ΙΙανεπιστημίου τής Βαρκελώνης.

Σαλβαντόρ Καμπέθα Λέον, διδάκτωρ τοΰ Δικαίου, καθηγητής τοΰ 
Πανεπιστημίου τοΰ Σαντιάγο.

Άντόνιο Καζάρες Ζίλ, διδάκτιορ τής ιατρικής καί βοτανικής, Μα
δρίτη.

Γιοζέ Καζάρες Ζίλ, Διδάκτωρ τής φαρμακολογίας, καθηγητής 
τοΰ κεντρικοΰ Πανεπιστημίου, Μαδρίτη.

Δόκτωρ Γιοακίν Ντεκρέφ, τής ’Εθνικής ’Ακαδημίας τής ’Ιατρικής, 
Μαδρίτη.

Δόκτωρ Γκ. Φιντέλ Φερναντέθ Όζούνα, καθηγητής καί προπρύ- 
τανις τοΰ Πανεπιστημίου τής Γρανάόας.

Φραντσίσκο Γκουαρρέρο, Μαδρίτη.
Γιοζέ Μαντρίντ Μορένο, Διδάκτωρ Φυσ. Επιστημών, καθηγητής 

τοΰ Κεντρικοΰ Πανεπιστημίου Μαδρίτης.
Ινάρλος Μεντιθαμπάλ, Σαραγόσα.
Ρουντεζίντο Μοντόλο, διευθυντής τοΰ έργαστηρίου μηχανικής, Μα

δρίτη.
Αυγουστίνος Μουρούα δ Βαλέρντι, Βαρκελώνα.
Αούις Πάρντο, τής Βασιλικής "Ισπανικής "Εταιρίας Φυσικής στό 

’Ινστιτούτο τής Βαλέντσιας.
Ινάρλος Πάου, Διδάκτωρ Φαρμακευτικής καί βοτανικής, Σεγκόρ-

μπονε.
Γιοζέ Μαρία Ροσέλ, Διδάκτωρ τής ’Ιατρικής, Βαρκελώνη. 
Ένρίκουε Σοΰνερ, Διδάκτωρ τής ιατρικής, καθηγητής τοΰ Πανεπι

στημίου τοΰ Βαλλαντολίντ.
Αιμίλιο X. ντέλ Βιλλάρ, διευθυντής τοΰ γεωγραφικού άρχείου τής 

Ίβηρικής Χερσονήσου, Μαδρίτη.
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Τά χρόνια, πού άκολούθησαν είχα σοβαρές προσβολές άπβ την 
άρρώστεια μου, πού τήν λέγανε βρογχίτη, κατάρρου κ.τ.λ. καί πού ήταν 
άπλούστατα μια άρκετά σοβαρή φυματίωση. Τ£ έκανα για να τη για
τρέψω; Τίποτα. Κάτι έπαλήψεις μέ Ιώδιο. Περνούσα τις μέρες μου καί 
τά βράουα μου, ώς τά μεσάνυχτα, κλεισμένος καί σκυμμένος στο τραπέζι 
μου στβ μικρούτσικο διαμέρισμά μου τού Μπουλεβάρ Μονπαρνάς, έτσι 
νάκανα τό χέρι μου άγγιζα τβ ταβάνι. Τή νύχτα περνούσα ώρες ολό
κληρες μέ δυνατό βήχα, πνιγόμουν καί όπως 6 γέρος Σούλτς βουτιόμουν 
στον ιδρώτα.

Καθόμουν στο κρεβάτι μου. Στο επάνω πάτωμα σ’ ένα παλιό άνθυ- 
γιεινό καί μισοερρειπωμένο διαμέρισμα πέθαινε από φυματίωσι ένώ σύν
θετε τις θ ρ η ν η τ ι κ έ ς  ώ ρ ε ς  ό νεαρός συνθέτης Γκαμπριέλ 
Ντυπόν. . .  Ωστόσο εγώ έζησα δέκα χρόνια ύστερα άπό αύτόν κάνοντας 
μια δουλειά καταδίκου, —  τρεις διαφορετικές δουλειές τήν ήμέρα, κα
νονικά.

Αυτή ακριβώς ή δουλειά μ’ Ισωσε. Γιατρός μου ήταν δ Ζάν Κρι- 
στόφ. Τόν έγραψα όλάκερον αυτά τά χρόνια καθώς καί τούς Β ί ο υ ς ,  
τούς Μ ο υ σ ι κ ο ύ ς κ.τ.λ.

ΓΓ αυτό ξέρω πώς καί ή σημερινή μου άρρώστεια καί ή γιατριά 
της έξαρτιώνται πριν άπ’ δλα άπό τή ζωτική μου δύναμη. Μ’ αυτός δ 
εσωτερικός δαίμονας δέν έξαρτιέται άπό μ έ ν α ,  άπό τή θέληση μου. 
"Οπως έλεγε δ Λέων Ντοντέ προέρχεται άφ’ έαυτοΰ, αυτό τό υ π έ 
ρ ο χ ο  Είναι. Δέν μπορώ νά τό προαισθανθώ. Δέν μπορώ νά τό κα
τευθύνω.

ΤΙ Φρίντενσβάρτε τού δρος Άλφρέντε X. Φρίϊντ δημοσιεύει (Ό- 
κτώβρης — Δεκέμβρης 1919) μιά μυστική έγκύκλιο τού υπουργείου 
τών Εξωτερικών τού Βερολίνου, τής 5 ’Οκτωβρίου 1917. ’Απευθύνεται 
στούς Γερμανούς προξένους τού εξωτερικού. Έντέλλεται νά έμποδίζουν 
μέ κάθε τρόπο τά ταξίδια τών ξένων ειρηνιστών στή Γερμανία. ’Ακο
λουθεί δ κατάλογος τών υπόπτων. Τό δνομά μου βρίσκεται σ’ αύτόν 
μαζί μέ τού Φρεντερίκ φόν Έεντεν, τού Ώγκύστ Φορέλ, τής Έλεν Κέυ, 
τού Λύντ χάγκεν, τού Μπουντουέν, Μπιγκράμι, Μπο>βέ, X. Φέρνω κτλ.

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

"Ενα πολύ παράξενο έργο πού ανανεώνει τήν Ελληνική ιστορία 
στο φώς τής σύγχρονης ιστορίας —  όπως έκαμε δ Γκ. Φερέρο γιά τή] 
Ρωμαϊκή ιστορία: Die Friedens politik des Perikles, ein Vorbild fur 
den Pazifismus, άπό τόν Δρα Schulte-Vacrting (1919, Ernst Rein
hardt, Munich). Θά προσπαθήσω νά τό αναλύσω σέ ένα άρθρο.
·· ·· ·· · · ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· · · . · · ·· ·· ·· · · · · ’ 

Τό βιβλίο μου οί «Πρόδρομοι» έκδίδεται άπό τήν Ούμανιτέ τή βδο
μάδα πού θά προηγηθεΐ τών Γαλλικών εκλογών (πρώτο δεκαπενθή
μερο Νοεμβρίου) .

Ό  Ζύλ Ρομαίν καί δ Ζώρζ Ντυαμέλ έκαναν πριν άπό λίγο καιρό 
Ειαλέξέις στή Ρουμανική Ελβετία. Ξαφνιαστήκαμε πού τούς προσκαλέ-j 
σανέ οί δμάδες πού κατά τήν διάρκεια τού πολέ|ΐου ήταν εχθρικές σι 
μάς όπως τού Ρ. Ντέ Τράζ στή Γενεύη καί τών Καγέ Βωντουάν στή Λι 
ζάνη. Μά δέν έγινε καμιά υποχώρηση. Ό  Ζώρζ Ντυαμέλ πού είχε θέ  ̂
μα: «Ό συγγραφέας, δ ποιητής καί τά γεγονότα», υποστήριξε τή Οέι



δ τι δ συγγραφέας όφείλει νά συμμετέχει στη δράση τοΰ καιρού του, ένώ 
Οά στέκεται αρκετά μακρυά για νά είναι έλεΰθερος άπό τά πάθη του. 
Καί άφοΰ απαρίθμησε μιά δλόκληρη σειρά άνθρώπων πού ύποφέρανε γιά 
την άνεξαρτησία τους καί την έλεύθερη κρίση τους, άνάφερε καί μένανε 
μέ τά πιό ευγενικά καί συμπαθητικά λόγια. Καί στη Λωζάνη καί στη 
Γενεύη, προπάντων στη Γενεύη, το αποτέλεσμα πάνω στό ακροατήρια 
ήταν παράξενο. Τό μεγάλο κοινό χειροκρότησε μέ ένθουσιασμό. Οί «κα
θηγητές» (οί Μπουβιέ, Άλέξης Φρανσουά, Ντεμπάρζ κ.λ.π.) πήραν 
ένα παγερό καί ένοχλημένο ύφος. Μοΰ οιηγήθηκαν γελώντας αυτή τή 
μικρή κωμωδία ό Μαζερέλ καί ό Σελίβ γιά τή Γενεύη, καί ό Ζούβ καί 
δ Ζερμέν γιά τή Λωζάνη. Τά λόγια τοΰ Ζύλ Ρομαίν καί τοΰ Ντυαμέλ 
στο σαλόνι τής μαντάμ Κλαπαρέντ στο τέλος έκαναν νά τά χάσουν τούς 
Γενευιότες μας. Ό  Ντεμπάρζ καί ό Άλέξης Φρανσουά δήλωσαν δτι 
αυτοί οί δύο άνθρωποι είναι «πολύ επικίνδυνοι».

Μεγάλη συζήτηση γιά τό Γαλλικό σοσιαλισμό καί ριζοσπαστισμό 
στις βουλευτικές εκλογές τής 16 Νοεμβρίου. Ό  σοσιαλισμός χάνει τις 
μισές έδρες του. Παρά τό παράλογο τοΰ έκλογικοΰ συστήματος πού μο
λονότι ονομάζεται «αναλογική» αφήνει δίχως άντιπροσούπευση έκατοντά- 
δες χιλιάδες εκλογέων δέν πρέπει νά μάς κάνει έντύπωση αυτή ή ήττα. 
Πρώτα είναι ή τιμωρία ή ή μοιραία μνησικακία τοΰ πολέμου καί κάτι 
παραπάνω, τής νίκης. 'Ύστερα είναι ή δίκαιη συνέπεια των λαθών τοΰ 
σοσιαλισμού. Άπό τόν Αύγουστο τοΰ 1914 έκαμε τό ένα του μέ τον πό
λεμο, υστέρα δέν σταμάτησε νά διαμαρτύρεται εναντίον του ένώ συνέ
χιζε νά κάνει τό ένα μαζί του. Τήν ύστατη ώρα παρουσιάστηκε άντικα- 
πιταλιστής καί μπολσεβίκος. Πώς ήταν δυνατό μιά τέτοια σύγχυση νά 
καταχτήσει τή λαϊκή γνώμη; Πρέπει νά ξέρουμε τι γυρεύουμε. Ό  Γαλ
λικός σοσιαλισμός δέν τοξερε αυτό τό πράγμα, σ’ δλη τή διάρκεια τοΰ 
πολέμου. Εκείνοι πού καθαρά θέλανε τον πόλεμο έπρεπε πολύ δίκαια 
νά αποκομίσουν άπ’ αυτή τή θέση δ,τι έπρεπε.

Λυτό άκριβώς δείχνει τήν ίδια μέρα ή νίκη τοΰ ίταλικοΰ σοσιαλι
σμού (160 έδρες) πού πάντα τόν πολεμούσε μέ τήν πιο μεγάλη σκλη
ρότητα. Ό  Γαλλικός σοσιαλισμός δπως άντιπροσωπεύτηκε άπό τό 1914 
— 1919, δέν είχε ούτε προσωπικότητες ούτε πίστη ή δυνατά πάθη. Μπο
ρεί νά πεϊ κανείς πώς ό περιορισμός του ήταν αυτόματος. "Ισως θάναι 
πιο δυνατός, έτσι δπως περιορίστηκε σε μιά απειλητική μειονότητα πού 
νοιώθει τήν άνάγκη νά συσφιχτεί καί πού έχει στις γραμμές της νέους 
ανθρώπους μέ μυαλό καί μέ προτερήματα.

Ό  Μάς Ήστμαν, διευθυντής τής έπιθεωρήσεως The L iberator 
τής Νέας Ύόρκης, μοΰ έγραφε ένα μεγάλο ένδιαφέρον καί πολύ ευγε
νικό γράμμα δπου όμως μοΰ λέει δτι δέν μπορεί νά προσχωρήσει στή 
Δ ή λ ο) σ η τ ή ς  ’Α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α ς  τ ο ΰ  Π ν ε ύ μ α τ ο ς .  
Κατά τή γνώμη του τό πνεύμα δέν έχει δικαίωμα νά είναι ανεξάρτητο. 
’Οφείλει νά τεθεί όλκληρο στήν υπηρεσία τής «καινούργιας έπιστήμης», 
δηλ. τής έπαναστάσεως, δπως εγκαινιάστηκε μέ τό κομμουνιστικό μανι
φέστο τοΰ Μάρξ καί τοΰ Ένγκελς στά 1848. ’Οφείλει νά είναι δργανο 
τής δημοκρατίας, τής έργατικής τάξης, καί νά προσαρμόζεται απολύ
τως στήν πάλη τών τάξεων. Ό  "Ηστμαν δέν δέχεται δτι υπάρχει μία 
ύπερκοινωνική σκέψη. Λέν τή συλλαμβάνει δίχως μιά «κοινωνική ήθι- 
κή». Καί αυτή ή «κοινωνική ήθική» άνταποκρίνεται άκριβώς στο έπα- 
ναστατικό προλεταριακό καί μπολσεβίκικο πιστεύω του.

(Πάντα αυτή ή δυσκολία τοΰ Άμερικάνου νά άντιληφθεί τήν κα
θαρή ομορφιά, τήν καθαρή άλήθεια, —  χωρίς κοινωνική ωφελιμότητα!) . 51



Στη Βιλλενέζ μέ τον Λουνατσάρσκη

Έγραψα στόν “Ηστμαν (5 Δεκ.) : «Αγαπητέ κ. II. —  σάς ευ
χαριστώ για τό γράμμα σας. Ή  μεταξύ μας διαφωνία είναι δλοκληρω- 
τική... δεν είμαι ένας άνθρωπος πού πιστεύει σέ μια πίστη —  θρη
σκευτική ή Μαρξιστική. Είμαι από τον τόπο του Μονταίν, πού άμφιβάλ- 
λει αιωνίως μά πού έρευνα αίωνίως. ’Αναζητώ τήν αλήθεια. Δέν θά 
τή φτάσω ποτέ. Μά οσο μακρυά καί αν βρίσκεται άπ’ αυτήν, θά τήν 
άκολουθώ πάντα. Δέν ξέρο) ποιά είναι ή αλήθεια. Είτε είναι ηθική είτε 
ανήθικη, κοινωνική ή αντικοινωνική, δημοκρατική ή αριστοκρατική, ό 
ρόλος μου είναι νά τήν αναζητώ καί νά τήν λέο), δπως τή βλέπω. 11 
άλήθεια δέν είναι στήν υπηρεσία τών παθών μου, τών επιθυμιών μου 
ή τών έλπίοων μου. ’Ακόμα καί αν ή αλήθεια ήταν θανάσιμη δέν Οι 
τήν αγαπούσα λιγότερο καί δέν θά τή φώναζα λιγότερο. ’Αγαπώ τήιί 
άνθρωπότητα ευχουμαι νά γίνει έλεύθερη καί ευτυχισμένη. Μά άν 
ήταν αυτό νά γίνει μέ αντάλλαγμα ένα ψέμα ή ένα συμβιβασμό δέν θά 
τδλεγα αυτό τό ψέμα καί θά άρνιόμουνα αυτό τό 
χία, ή κοινωνική έλευθερία, ή ίδια ή άνθρωπότητα δέν 
γοραστοΰν με τιμή τήν παραίτηση από τό πνεύμα, έστω καί άν αυτό 
γίνει στο δνομα μιας δήθεν Sal us Publica. Ή  «Κοινή Σοιτηρία» δέν 
είναι παρά μιά λέξη στήν περίπτωση δπου δέν σώζεται ή άκεραιότητι 
τής ατομικής συνείδησης. Ή  κοινωνική ομάδα πού μόνο μέ τήν παραί
τηση από τήν έλεύθερη σκέψη θά μπορούσε νά σωθεί, στήν πραγματι
κότητα δέ θά σωζόταν αλλά θά χανόταν. Γιατί θά στηριζόταν σέ σά 
πιες βάσεις».

(Καί τού άνάφερα τά ώραΐα λόγια τού Γκαστόν Παρί όταν άρχι3< 
τά μαθήματά του στό Κολλέγιο τής Γαλλίας, στά 1870, στο πολιορκ- 
μένο Παρίσι) .
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Τά χέρια τον

17 ΤΟΓ ΔΕΚΕΜΒΡΗ

Ξανάβαλα τά χέρια μου στο πιάνο, είχα νά τά βάλω άπό τό θά
νατο τής μητέρας μου. "Ενοιωσα ζωηρή συγκίνηση ξανακούγοντας τά 
μουσικά κομμάτια πού τής έπαιζα. ΙΙοτέ δεν θά τά ξεχωρήσω άπβ την 
άγαπημένη σκέψη της. Τάνοιωθε μαζί μου. Άπο τον καιρό οπού ήμουνα 
πολύ μικρός ποτέ καμιά ύπαρξη στόν κόσμο δεν μοιράστηκε μαζί μου 
τη μουσική, όπως αυτή. (ΙΙαλιότερα σέ συναυλίες και στά θέατρα — 
καί κατόπιν στό δωμάτιό μου καθισμένη κοντά στό πιάνο μου) . Πόσο την 
άγαποΰσε! ΙΙόσο την άγαπούσαμε καί οί δυό μας! Οχι, κανένας άπο 
τούς φίλους καί άπο τούς πιο πολύ αγαπημένους δεν έσμιξε τόσο τήν 
ψυχή μου μέ τη δική του μέσα στή μουσική. Πιστεύω πώς είναι μερι
κές σελίδες τοΰ Ό  ρ φ έ α τής ’Ι φ ι γ έ ν ε ι α ς  έ ν  Τ α υ ρ ί δ ι ,  τοΰ 
Μότσαρτ (μουσική δωματίου) , τοΰ Σοΰμπερτ (ήμιτελής συμφωνία) πού 
δέν θά μπορώ πιά νά τίς παίζω χωρίς δάκρυα! Γιά μένα είναι διαπο- 
τισμένες από τήν αγάπη της... Αλλοίμονο... Πάει ένας χρόνος... λιγό
τερο από χρόνος... στό δωμάτιό μου τοΰ ξενοδοχείου Μπάϋρον... "Αχ! ή 
πολυαγαπημένη μου μητέρα!... Πόσο είμαστε ενωμένοι σέ μερικές μου
σικές φράσεις!... Καί τής τό είχα τόσο λίγο, τόσο άσχημα πει! Τδβρι- 
σκα τόσο φυσικό πού δέν άξιζε τον κόπο νά μιλάει κανείς γ ι’ αυτό. Κι 
όμως ήταν μιά από τίς πιο θαυμάσιες ευτυχίες, μιά άπο τίς πιο σπάνιες 
ευτυχίες τής ζωής μας, καί γιά τούς δυό μας. 'Όλη ή μουσική πού είναι 
μέσα μου είναι δική της, αυτή είναι αυτή. Καί τώρα είμαι μόνος. Ή  
μουσική μοΰ είναι σά μιά σκιά των Ηλυσίων πεδίων. Περνάει άπό μπρο
στά μου. Δέν μπορώ νά τήν πιάσω.

Ό  Ντυαμέλ μέ έπισκέφτηκε καί πάλι. Λέει πώς μ’ δλο πού είχε 53
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στον πόλεμο νά γιατρεύει τρεις χιλιάδες αρρώστους καί πού έκανε, μόνο 
αυτός, γύρο) στις δύο χιλιάδες Εγχειρήσεις, είχε (όπως ολοι στό μέ
τωπο) , πολύ μεγάλες σχόλες. Μά κατάφερε νά τις άξιοποιήσει. Μέσα 
σέ πέντε χρόνια δέν είχε ούτε δυο ώρες πλήξης. Έμαθε μουσική. Στην 
αρχή φλάουτο, έπαιζε τό μέρος τού πρώτου βιολιού σέ κάποιο κουαρ
τέτο. Καί τί δεν παίζανε, Μπετόβεν, Κορέλι, Σοΰμπερτ, Μποροντίν κτλ. 
'Ύστερα έγραψε πολύ. Ή  μορφή τής σκέψης του έκφράζεται ευχάριστα 
μέ ανέκδοτα, μέ μικρά συγκεκριμένα γεγονότα, πού παίρνουν γ ι’ αυτόν 
την αξία συμβόλων. "Ετσι, άφηγεΐται, τό βράδυ τής ανακωχής ακούσε 
ώραΐα τραγούδια, χορωδιακά τραγούδια πού ερχόντανε από τά παρα
πήγματα των αιχμαλώτων. «Ττε ένοιωσε πώς αυτοί οι άνθρωποι δεν 
ήταν νικημένοι», είπε. Τό ίδιο μέσα στις γιορτές τής νίκης στό μέ
τωπο είδε μια οικογένεια χωρικών νά ξεφεύγει παράμερα. Είχαν έλθει 
νά δουν τό παιδί τους, τραυματισμένο θανάσιμα σέ μιά άπό τις τελευ
ταίες συμπλοκές. «Κατάλαβα πώς γ ι’ αυτούς τούς άνθρώπους δέν υπήρ
χε νίκη».

19 ΤΟΓ ΔΕΚΕΜΒΡΗ

Επίσκεψη τού δυστυχισμένου κυρίου Λαργκύ Ντέ Σιβριέ, πού δ 
γυιός του σκοτώθηκε στό Βερντέν, καί πού όπως 6 Γκυστάβ Ντυπέν 
καταργιέται τον πόλεμο καί τις βάρβαρες πατρίδες. Μά ή οδύνη του j 
είναι ακόμα πιό μεγάλη γιατί θεωρεί τόν εαυτό του υπεύθυνο γιά 
το θάνατο αυτού τού γυιοΰ. Ό  Μάρκ Ντέ Σιβριέ γεννήθηκε στή j 
Σαρράντ άλλά δέν ήταν γραμμένος στά μητρώα καί γ ι’ αυτό δέν τόν 
καλέσανέ στό στρατό: τόν υποχρέωσε νά φύγει ό Πατέρας του γιά λό-ί 
γους μισοπαραδοσιακούς, μισοκοσμικούς. (Ό  κύριος Ντέ Σιβριέ ήταν^ 
πολύ συντηρητικός καί πήγε καί έγραψε τό γυιό του στήν Action Fran- 
gaisc δχι τόσο άπό πεποίθηση, δσο γιά νά τού Εξασφαλίσει «καλές] 
σχέσεις») . Μά αυτός ό γυιός ήταν τελείως διαφορετικής φύσης άνθρω-] 
πος! πάρα πολύ τρυφερός, στοργικός, ποιητικός. Έτρεφε γιά τόν Λα-) 
μαρτίνο ένα πάθος ερωτικό καί ζήτησε νά τόν θάψουν κοντά του.

Έ φυγε στις 15 ’Ιουλίου 1915, πέρασε ένα χρνο στις Ίσλέτ καί 
στήν Άργκόν, δ πόλεμος τού προξενούσε ανείπωτη φρίκη. Άπό καλω- 
σύνη τδκρυψε άπό τον πατέρα του μά τό φανέρωσε σέ κάτι άπελπι- 
σμένα, έξεγερμένα ποιήματα (Δυστυχώς πολύ αδύνατα στή μορφή) ,1 
πού δ πατέρας μού ζήτησε νά προλογίσω. Πραγματικά δ νεαρός Ντέ 
Σιβριέ άπό τήν ήμερα πού άνακάλυψε τά έργα μου στό μέτωπο, είχε 
μιά λατρεία γιά μένα. Σημείωσα ήδη αυτό τό άνέκδοτο. Ένας από) 
τούς συναδέλφους του είχε κουβαλήσει δλκληρο τόν Ζ ά ν Κ ρ  ι στ ό®.  
Καί επειδή δέν μπορούσε νά τόν έχει δλόκληρο μόνος του, μοίρασε τούςΙ 
δέκα τόμους σέ εννέα συντρόφους του καί σ’ αυτόν, τόν καθένα τόν έλεΙ 
γε μέ τό δνομα τού τόμου πού είχε πάρει. Ό  Μάρκ Ντέ Σιβριέ ήταν 'ά  
πανηγύρι στήν πλατεία». ΙΙρό παντός ενθουσιάστηκε μέ τό «Πάνω άπό 
τή σύγκρουση». Καί μετά τό θάνατό του βρήκαν μέσα στό γυλιό τουΙ 
αυτό τόν τόμο σκισμένο, διαβασμένον, ξαναδιαβασμένον, μέ ένα σωρ< 
σημειώσεις μαζί μέ τις Α ρ μ ο ν ί ε ς  τού Λαμαρτίνου. Σκοτώθη· 
μπροστά στό Βερντέν στά τέλη τού 1916 στις τέσσερις ή ώρα τό πρ< 
άπό θραύσμα όβίδας. Ό  δυστυχισμένος πατέρας κατάφερε χάρη σ ί 
αδελφό του, πού ήταν στρατιωτικός άνταποκριτής τής Echo de Pari! 
νά πάει στό μέτωπο καί νά ψάξει νά βρει τό κουφάρι τού παιδιού του< 
τό βρήκε καί τδβαλε στό φέρετρο τήν παραμονή τής δεύτερης έπίθει



έναντίον τοΰ Βερντέν. Δέν υπάρχει τίποτα, πιό συγκινητικό άπό την όδύ- 
νη αύτοΰ τοΰ γέρου (μαλλιά, γένεια γκρίζα) πού τα δάκρυά του κυ
λάνε ποτάμι ιένώ μιλάει καί κατηγορεί χωρίς έλεος τόν έαυτδ του. 
’Αγαπάει τόν πεθαμένο του γιυό σαν μια έρωμένη —  καί έπίσης σαν 
μια αγγελική ύπαρξη ανώτερη απ’ αυτόν στην καρδιά καί τό πνεύμα. 
Νοιώθει μια πικρή χαρά νά αύτοταπεινώνεται μπροστά στήν ανάμνησή 
του. θέλει νά γράψει στον τόμο των ποιημάτων τοΰ γυιοΰ του τή δημό
σια μετάνοιά του.

Τοΰ λέω νά δημοσιεύσει (δέν τολμώ νά τοΰ πώ πώς είναι καλύ
τερα) , τά γράμματα τοΰ γυιοΰ του πού, είμαι βέβαιος γ ι’ αυτό, είναι 
ούραιότερα καί συγκινητικότερα άπ’ αυτά τά άσχημα ποιήματα. (Ό  πα
τέρας έχει πολλές εκατοντάδες γράμματα). ’Αλλά μοΰ λέει: «δέν τολ
μώ νά τά ξαναδιαβάσω. ’Αργότερα...» καί προσθέτει: «"Οταν τόν ξέ
θαψα 15 μέρες μετά τό θάνατό του καί τόν βάλαμε στο φέρετρο ψάξαμε 
στις τσέπες του καί βρήκαμε ένα πακέτο χαριά. Αυτό τό πακέτο, από 
δώ καί τρία χρόνια βρίσκεται δίπλα στό κρεβάτι μου. Δέν τόλμησα νά 
τ' άνοίξω. Δέν μπορώ... Δέν μπορώ...». (Καί ώστόσο σ’ αυτό τό πακέτο 
Θά βρίσκονται οί υπέρτατες σκέψεις τοΰ δυστυχισμένου νέου πού σέ λίγο 
Οά πέθαινε, ίσως ό αποχαιρετισμός στον πατέρα του!...).

Επίσκεψη τοΰ Άββά Λελιέβρ, είναι ένας από τούς σπάνιους καθο
λικούς παπάδες πού είχε τό θάρρος νά μιλήσει εναντίον τοΰ πολέμου. 
(Δημοσίευσε στις Εκδόσεις ’Όλλεντορφ έναν τόμο μέ τόν τίτλο: «Φωνή 

ενός παπά μέσα στή σύγκρουση». Δυστυχώς δέν τόλμησε νά βάλει τ’ Ο
νομά του) . Μοΰ εξηγεί. Ό  αρχιεπίσκοπος, λέει, μ’ ολο πού είχε τελείως 
αντίθετη γνώμη από τή δική του, τοΰ φέρθηκε μέ πολύ καλωσύνη, άφοΰ 
τόν διόρισε στήν ενορία τοΰ Νεγύ, πού είναι μιά από τις καλύτερες 
τοΰ Παρισιού. Κάτω άπ’ αυτούς τούς ορούς δέν θέλησε (αυτός μιλάει 
πάντα) νά δώσει τήν Ιντύπωση πώς προκαλεΐ τις έκκλησιαστικές άρχές. 
’Αναγνωρίζει πώς ή πράξη του γιά νά έχει αποτέλεσμα έχει ανάγκη νά 
βγει από τήν ανωνυμία. Στό μέτωπο ήταν ’ΰμονιέ μά δέν πήρε μέρος σέ 
καμία μάχη, δέ θά τόκανε ποτέ λέει. Τραυματίστηκε στό δεξί χέρι, 
κάτω άπό τις άκόλουθες συνθήκες. Ή ταν σέ ένα χαράκιομα κοντά στό 
Άράς. Δόθηκε διαταγή στούς στρατιώτες νά κάνουν επίθεση. "Ενας 
τους είπε στό λοχαγό: «"Ετσι κι έτσι θά πεθάνω, μένω έδώ». "Ενας αξιω
ματικός φτάνει μέ τό πιστόλι του. 'Ο Άββάς προβλέποντας τή συνέχεια 
καί μή βρίσκοντας τίποτ’ άλλο, βγήκε από τό χαράκωμα φωνάζοντας: 
«’Εμπρός παιδάκια μου ακολουθήστε με!» Μέ τά πρώτα βήματα πού 
έκανε έπεσε τραυματισμένος. Φώναξε βοήθεια. Σάν σέ όραμα είδε τό 
νεαρό αντάρτη στρατιώτη νά βγαίνει άπό το χαράκωμα γιά νά τόν 
περιμαζέψει καί άμέσως νά πέφτει νεκρός. Παραστάθηκε μάρτυρας 
σέ πολλές αγριότητες πού έκαναν τά στρατεύματά μας καί πού δέν εί
ναι κατώτερες άπό κείνες γιά τις όποιες κατηγορούν τούς γερμανούς. 
Θά τις διηγηθεΐ στις πολεμικές του σημειώσεις. Ό  άνθρωπος είναι ό 
ίδιος παντού, λέει. Μ’ δλο πού είναι γιος βρετόνων μεροκαματιάρη- 
δων, άνθρωπος λοιπόν τοΰ λαοΰ καί πού αγαπάει τό λαό λέει τώρα 
ο,τι λένε δλοι δσοι πιστέψανε σ’ αυτόν: «Ό λαός είναι ζώο, είναι πολύ 
ζώο! άφίνει νά τόν κοροϊδεύουν, νά τόν μεθάνε, νά τόν κάνουν δτι 
θέλουν». Κι ύστερα ακόμα προσθέτει: άγαπάει τό χρήμα. «Κάτοι στήν 
πατρίδα λέω συχνά στούς χωριάτες: «καλύτερα άγαπάτε τά λεφτά σας 
άπό τά παιδιά σας». Ό  Άββάς Λελιέβρ δίνει τήν Ιντύπωση ενός κα»- 
λοΰ άνθρώπου πού είναι αρκετά κοινός, μέ ίπποτικούς τρόπους, πιό έλεή- 
μονας άπ’ δ,τι ένας παρισινός παπάς. Ξαφνιάζομαι μέ ένα πράγμα κά
θε φορά πού κουβεντιάζω μέ έναν παπά! Πόσο πιό θρησκευόμενος είμαι 55
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ιέγώ άπ’ αυτόν. Καί τδ καταλαβαίνει κι αυτός, καί τό λέει: "Αλλοτε μέ 
κάποια ειρωνεία, όπως ό Ραμπελιανός Ιίάντρε Σεμερία: «H e! quan t’ 
e idcalista, qucsto caro R olland!» "Αλλοτε μέ κάποια συγκατάβαση 
πού μέ κρατάει σέ απόσταση: «Είστε ένας μυστικός», μοΰ είπε δ Άββάς 
Λελιέβρ. (Μ’ άλλα λόγια: «μυρίζετε λιγάκι αίρεση»).

— "Αχ! πόσο άπ’ ολους αυτούς τούς καθολικούς λείπει στδ βάθος 
ή πίστη! καί οέν μπορώ να έμποδίσω τδν εαυτό μου όταν μιλάω μέ 
κάποιον άπ’ αυτούς να τού τδ υπογραμμίσω, νά τού πώ τί έπρεπε να 
κάνει. Σ’ άλλους καιρούς ξέρω πώς θά έπαιζα μεγάλο ρόλο στην Ε κ 
κλησία...

Ό  Μπαρμπύς, ό Ραϋμδν Λεφέβρ, εγώ, δ δύστυχος Τιεσόν, δλοι 
φυματικοί. Ό  Ζούβ υποφέρει άπδ τά νεφρά του. Καί ό Λάτσκο κάτι 
παραπάνω... νά ένας θλιβερός απολογισμός για τούς ειρηνιστές! "Ενας 
Ντωντέ θάβγαζε άπδ αυτό τδ συμπέρασμα πώς κάθε υγιής άνθρωπος 
αγαπάει καί κάνει τδν πόλεμο. Μά ίσως ένας Τολστόϊ θάλεγε: Μη
μοΰ μιλάτε για έναν άντρα (έλεγε: «για μια γυναίκα») πού οέν άρ- 
ρώστησε ποτέ του! Αυτός είναι ένα τέρας!»

Ή  Journal du Pcuplc τής 25 Δεκεμβρίου έβαλε στδ χέρι μιαν 
έγκύκλιο «ύπερεμπιστευτική» πού απευθύνει ό αντιναύαρχος Τρακού έξ 
ονόματος τοΰ ύπουργοΰ Ναυτικών στούς λιμενάρχες για νά άφορίσει 
τδ βιβλίο μου: «Πάνω άπ’ τή σύγκρουση». (Είναι πιά καιρός!)...
· ·  · .  · .  .................................................. .......  . · < · ·  · ·  · ·  · ·  · ·  .  · ................................... ....

Ή  'Ιερά Σύνοδος τοΰ "Ιντεξ δέ θάκανε ποτέ καλύτερα. Είναι πο
λύ κολακευτικό νά είναι αντικείμενο ενός τέτοιου μέτρου, τέσσερα χρό
νια μετά την προ')τη έμφάνιση τοΰ έργου καί δταν πιά έχει διαδοθεί 
σ’ δλόκληρο τδν κόσμο! Λίγους μήνες άκόμα καί ή Ακαδημία θά βγά
λει ένα «φετφά» έξ ονόματος τοΰ ύπουργοΰ καί κατά διαταγήν του γιά 
νά σβήσουν τδ δνομα τοΰ Τολστόϊ άπδ δλα τά λεξικά.

«...Ε rur si muove...»
Καί ό ’Εμίλ Μασδν μοΰ έγραψε πώς δ πρύτανίς τους (τής Ρέν 

φαντάζομαι) , διάγραψε τ’ δνομά μου καί τδν τίτλο ενός τόμου τοΰ Ζάν 
Κριστδφ άπδ τδ πρόγραμμα τών μαθητών τής Έκόλ Νορμάλ, καί έγρα
ψε στδ περιθώριο: «Ό συγγραφέας αύτδς δέ διαβάζεται πιά στή Γαλ
λία άπδ τήν εποχή τοΰ πολέμου».

Ή  έκκλησή μας γιά τδ πρώτο συνέδριο τής Διεθνούς τών δια
νοουμένων μέ υπογραφές τοΰ Ρομαίν Ρολλάν, τοΰ Μπαρμπύς καί τοΰ 
Ντιαμέλ, δημοσιεύτηκε στήν Κ λ α ρ τ έ  στίς 24 ’Ιανουάριου καί στήν 
Ο ύ μ α ν ι τ έ τής 25 ’Ιανουάριου.
........................................................................................................................ ej

Ή  Ρεβίστα ντελ’ Άσοσιαθιδν Βαγκνεριέν τοΰ Μποένος ’'Λίρες δημο
σίευσε τήν περασμένη χρονιά τίς άπαντησεις σέ μιά έρευνα πού έκανε 
γιά τήν προγραφή τής μουσικής τοΰ Βάγκνερ στίς συμμαχικές χώ
ρες. Τ) πιανίστας Έντουάρ Ρισλέρ άπαντά:

«.Κανένας γάλλος δέν θά ανεχόταν νά παιχθεΐ δημόσια κατά τή 
διάρκεια τοΰ πολέμου ένα έργο τοΰ Βάγκνερ... 'Ολόκληρη ή ζωή τοΰ 
Βάγκνερ δέν ήταν παρά μιά όμολογία πανγερμανιστικής πίστης... Ο
ταν άκούγαμε τούς στρατιώτες μας νά τραγουδάνε τή «Μαντελδν» αύ- 
τδ τδ πράγμα μάς συγκινοΰσε βαθύτατα ενώ τδ τραγούδι τών Βαλκυριών 
θά μάς έκανε νά ιέξεγερθοΰμε... Καί έπειτα δ Σίγκφριντ Βάγκνερ δέν 
ύπόγραψε τά μανιφέστα τών διανοουμένων; καί τά γερμανικά χαρα-j 
κούματα δέν είχαν τά ονόματα τών Βαγκνερικών ήρώο)ν; καί μποροΰμ<



νά λησμονήσουμε τήν οπερέτα. «’Ανακωχή» οπού 6 Βάγκνερ πρόσβαλε, 
καί μέ τί γερμανική χοντροκοπιά δ,τι άποτελούσε τήν τιμή μας, εκείνο 
το τραγικό έτος;...».

ΔΕΓΤΕΡΑ 16 ΦΕΒΡΟΓΑΡΙΟΓ

αιμα είναι ρούσικο και μιλάει τα ρουσ; 
πέντε τελευταία χρόνια στή Ρωσία. Γύρισε τό Μάη φέρνοντας ένα μή
νυμα τής ’Ακαδημίας Επιστημών τού ΙΙέτρογκραντ για τήν Ακαδημία 
Επιστημών τού ΙΙαρισιοΰ, πού άρνήθηκε νά γνωρίσει επίσημα τό πε
ριεχόμενό του καί νά δώσει τήν παραμικρή απάντηση. Ή  ’Ακαδημία 
τοΰ ΙΙέτρογκραντ είναι ένα παλαιό καί περίφημο 'ίδρυμα, αντίστοιχο 
μέ τό δικό μας Ένστιτούτ ντε Φράνς, μά πού είχε πάντα ένα ελεύθε
ρο πνεύμα, άκόμα καί τήν έποχή τοΰ Τσαρισμού καί το διατήρησε. 
Περιλαμβάνει στους κόλπους της διεθνείς οιασημότητες, όπως τό σινο
λόγο Όλτενμπουργκ. Ό  Μπολσεδικισμος δεν τήν εμπόδισε πο
τέ στο έργο της. ’Αντίθετα αύξησε τις επιχορηγήσεις καί τής έδωσε 
συγκεκριμένα ένα δικαίωμα ελέγχου καί όργάνωσης όλων τών έργων 
πού έχουν στή Ρωσία καλλιτεχνικό, έπιστημονικό καί ιστορικό ενοια- 
ρέρον. Τά μέλη της πού ύποφέρανε πολύ —  όπως καί όλος ό κόσμος — 
από τούς υλικούς ορούς ζωής στήν πατρίδα τους είχαν τό δικαίωμα νά 
βγαίνουν από τή Ρωσία γιά λόγους υγείας. Οι κομισάριοι τού λαού 
τούς πρόσφεραν αυτή τή δυνατότητα. Άρνήθηκαν γιά νά μείνουν μαζί 
μέ τό λαό τους καί γιατί είχαν πέσει μέ πάθος στό έργο τής αναδιορ
γάνωσης. Ή ταν άποκομένοι τελείως από κάθε νέο από τήν υπόλοι
πη Ευρώπη, ιδιαίτερα τή χρονιά 1618 δέν έφτασε σ’ αυτούς τίποτα 
πράγμα πού προξενεί, φυσικά, μεγάλη θλίψη. ’Από τήν άλλη μεριά 
έχουν τις πιό μεγάλες αυταπάτες γιά τή Γαλλία καί δέν φαντάζονται 
τί πνεύμα συντηρητισμού — ή έχθρικής αδράνειας— βασιλεύει έδώ. Ό  
Βίκτωρ Άνρύ ήθελε νά τούς πάει ένα μήνυμα συμπάθειας άπό τούς 
Γάλλους διανοουμένους καί γ ι’ αυτό ακριβώς γιά νά συζητήσουμε αυ
τά μήνυμα ήρθε νά μέ δει μαζί μέ τόν Ντιαμέλ. Οί Γάλλοι έπιστή- 
μονες άντιτάξανε όμαοικά μιά ψυχρή άρνηση.

Άρνηθήκανε δχι μόνο νά άπαντήσουνε μ’ άκόμα καί ν’ άκούσουνε 
καί νά καταλάβουνε. Ό  Β. νΑνρυ κατάφερε μόνο νά πάρει τις υπογρα
φές τών συναδέλφων του Λανζεβέν καί Άνταμάρ. "Οταν διηγείται στό 
Παρίσι όλες τις προόδους πού πραγματοποίησε ή Επαναστατική Ρωσία 
•— τήν εξαιρετική άνάπτυξη τής δημόσιας εκπαίδευσης, τά νέα μουσεία 
πού άνοιξαν, τήν υιοθέτηση τοΰ δεκαδικού μετρικού συστήματος κ.τ.λ. — 
αγανακτούν. Τί! Μπορεί νά είναι αλήθεια πώς τό μουσείο τού Έρμιτάζ 
δχι μόνο δέν τό διαρπάξανε καί δέν τό καταστρέψανε, μά κι’ δτι τό 
μεγαλώσανε; ’Ό χ ι, δχι καί πάλι δχι! «Πάει νά πει κανείς, φώναξε ό 
Βίκτωρ Άνρύ, πώς θά προτιμούσατε νά σάς πληρφορήσω πώς τό μου- 
σεΐον τοΰ Έρμιτάζ καταστράφηκε;» Καί 6 συνομιλητής του (ένας Γάλ
λος έπιστήμονας) τού άποκρίθηκε: «Μάλιστα».

Στις 31 ’Ιανουάριου παίχτηκαν στό παλαιό θέατρο τής Λειψίας 
«Οι Λύκοι». Τις παραστάσεις δργάνωσε σ’ αύτό τό θέατρο, δπου πριο- 
τοπαίχτηκε ή Ζάν Ντ’ ’Άρκ, τού Σίλλερ, τό λογοτεχνικό σωματείο 
Schillerverein. 57



«Ό Νταντόν» παίχτηκε στις 15 Φεβρουάριου στο Βερολίνο, στό 
θέατρο τοΰ Ράϊνχαρτ.

Ό  Βίκτωρ Άνρύ μιλάει για τις άξιοβάκρυτες υλικές συνθήκες 
πού έπικρατοϋνε στή Ρωσία. Τά μικρά παιδιά δεν έχουν ούτε γάλα 
ούτε αλεύρι, ούτε αυγά. Ρωτάω: «τί τούς δίνουνε;» —  «Μαύρο ψωμί 
μουσκεμένο σέ ζουμί άπό αλατισμένο ψάρι». —  Πεθαίνουν, λοιπόν, σαν 
τις μύγες. Λεν έχουν σαπούνι (αδύνατη λοιπόν κάθε απολύμανση), φω
τιά (αδύνατη ή αποστείρωση) , φάρμακα (ή Ριοσία τά εισάγει άπ’ τό 
έξωτερικό) .

Έτσι οί επιδημίες κάνουν θραύση. Το χειμώνα πού μάς πέρασε 
στό Πέτρογκραντ δπου βρισκόταν ό Βίκτωρ Άνρύ, είχανε 1.200 θα
νάτους τή βδομάδα από έξανθηματικδ τύφο. Υπάρχει πείνα, όχι τόσο 
γιατί λείπουν τά τρόφιμα, δσο γιατί λείπουν οί μεταφορές. Μερικές νό
τιες περιοχές τής Ρωσίας έχουν τόσο στάρι, πού τρώνε ακόμα τή συγ
κομιδή τού 1917. Μά είναι αδύνατο νά καταφέρουν νά κυκλοφορήσει 
τό αίμα στις αρτηρίες αυτής τής απέραντης χώρας. Μόνο ένα τραίνο 
είναι έλεύθερο καί ώς τόν τελευταίο καιρό τό χρησιμοποιούσαν όλοκλη- 
ρωτικά γιά τις μεταφορές στρατευμάτων καί πολεμοφοδίων προς τά 
Ουράλια, οπού κρατιόταν ό Κολτσάκ. Μόνο γιά τή Μόσχα χρειάζονται 
50 βαγόνια στάρι τήν ήμέρα.

Πού νά τά βροΰν; Αφού τό στάρι δεν μπορεί νά έλθει πάνε οί άν- 
θρωποι στό στάρι. Οί Ρώσοι έχουν γίνει νομάδες, περισσότερο παρά 
ποτέ. Χωριά, ολόκληρες περιφέρειες άδειάζουν. Οί άνθρωποι παίρνουν 
τούς δρόμους γιά πιό γόνιμες περιοχές κατά τή μεριά τού Βόλγα (ό Β. 
Άνρύ λέει πώς αυτές οί συνήθειες τού νομαδισμού είναι τόσο ισχυρές, 
πού είδε έοώ στό Παρίσι, μιά Ρωσίδα καλλιτέχνιδα, ευκατάστατη, νά- 
χει έρθει μέ τά πόδια από τή Φλωρεντία).

Ό  Βίκτωρ Άνρύ άρνεΐται δτι χύθηκε πολύ αίμα καί ότι έγιναν 
βιαιότητες στό σύνολο τής Ρωσίας. Μόνο σέ κάτι νησίδες, προπαντός 
στή νότια Ρωσία στις ίδιες νησίδες, δπου έγιναν ανάλογες βιαιότητες 
καί στά 1905. Κατά συνέπεια σ’ αυτές τις περιπτώσεις δέν έπιτρέπε- 
ται νά μιλάμε γιά οργανωμένο Μπολσεβικισμό, ούτε καν γιά εκδίκηση, 
ούτε γιά άκρα αθλιότητα. Αυτό ήταν σάν ένα ξέσπασμα ομαδικής τρέλ- 
λας. Σέ αγροτικές περιοχές, δπου υπάρχει μιά κάποια οικονομική ευ
χέρεια, στρατιώτες πού τόχαν σκάσει από τις μονάδες τους γυρνούσαν 
στον τόπο τους λέγοντας πώς δλα θ’ αλλάξουν καί πώς πρέπει νά σκο
τωθούν οί μεγάλοι γαιοκτήμονες. Μάταια διαμαρτύρονται οί γέροι πώς 
δέν μπορεί έτσι νά ρθεΐ ό παράδεισος στή γή. Καταστρέφουν, καίνε, χω
ρίς νά κλέβουν τίποτα. Σκοτώνουν άκόμα μερικούς γαιοκτήμονες γιά 
τούς οποίους δέν είχανε παράπονο. Οί άλλοι φεύγουν. Αστέρα άπο λί- 
γον καιρό αυτοί πού κάμαν τις καταστροφές μηνάνε στούς φευγάτους 
γαιοκτήμονες καί τούς παρακαλούν νά γυρίσουν πίσο) λέγοντας: «"Εγι
νε λάθος».

Ό  Βίκτωρ Άνρύ μιλάει γιά τό θαυμάσιο δνειρο τοΰ Γκόρκυ, τού 
Λουνατσάρσκυ καί ενός ή δυο άλλων. Ποτέ μιά δίκαια υπόθεση δέν έπα- 
ψε νά βρίσκει στήν πατρίδα τους έναν υπερασπιστή. Ποτέ δέν δίστασαν 
νά Ιςεγερθοΰν ένάντια σέ κάθε κατάχρηση πού τούς έπισημάνθηκε. Ό  
Γκόρκυ μέ μιά γενναιοφροσύνη χωρίς δρια δέν έπαψε νά βοηθάει τούς 
συναδέλφους του συγγραφείς πού πέσαν στήν αθλιότητα. Ανάπτυξε μιάν 
Ακούραστη δραστηριότητα. Πήρε τήν πρωτοβουλία γιά νά εκοοθοΰν με
γάλες σειρές: σειρά Ρώσων κλασσικών, σειρά κλασσικών τού κόσμου, σέ 
τιμές πάρα πολύ μικρές (ένα ρούβλι περίπου πού ή άξια του είναι 
σήμερα έφτά έως δχτώ πεντάρες) . Οί εκδόσεις είναι πολύ επιμελημένες.58



Ή  κυβέρνηση χάνει απ’ αύτή την έπιχείρηση καί τδ ξέρει μα λίγο την 
νοιάζει, θέλει νά διαβάζει ό λαός. Καί τδ πέτυχε. Διαβάζουν αφάνταστα. 
ΙΙαντοΰ αγοράζονται βιβλία. 'Ιδρύθηκαν βιοιοθήκες ώς καί στα θέατρα καί 
δ Άνρύ λέει πώς κάθε βραδυά, σέ κάθε θέατρο (ανεξάρτητα άπδ τδ 
θέαμα) αγοράζουν βιβλία αξίας 300 ρουβλίων. Ό  Γκόρκυ, πολύ μετριό- 
φρων λέει πάντα πώς δέν ξέρει τίποτα μά ξέρει θαυμάσια ν’ ακούει, νά 
ξεχωρίζει έκείνους πού ξέρουν καί νά τούς τοποθετεί στην κατάλληλη 
δουλειά πού τούς πάει.

Ό  Ρενέ Άρκδς μοΰ στέλνει ένα ταραγμένο σημείωμα (24 Φεβρου
άριου) . «Οί Ούγγροι αντιδραστικοί πού ή θηριωδία τους μεγαλώνει άπδ 
μέρα σέ μέρα πιάσανε καί καταδικάσανε σέ θάνατο τδν Άντρέα Λάτσκο! 
Τδ έγκλημά του: Έγραψε θαυμάσια βιβλία πού γνο>ρίζει δλη ή οικου
μένη! Την είδηση Ιδωσε τδ Μάντσεστερ Γκουνάρντιαν». Ό  Άρκδς πήρε 
τήν πρωτοβουλία γιά μιά διαμαρτυρία καί μάς ξορκίζει νά ενεργήσουμε 
καί εμείς. ’Έγραψα πρδς δλες τις κατευθύνσεις.

Ό  Ντυαμέλ μ£ πληροφόρησε πώς δ Βίκτωρ Άνρύ κρεβατώθηκε 
τήν έπομένη τής έπίσκεψης σπίτι μου καί υποβλήθηκε σέ μιά σοβαρή 
εγχείρηση. Ό  Βίκτωρ Άνρύ είναι ένας μεγάλος σοφδς πού δ Ντυαμέλ 
τδν είχε καθηγητή πριν τδν πόλεμο. Ασχολήθηκε κυρίως μέ τά κολ
λοειδή καί μέ τίς ζυμώσεις. Είχε μιά θέση είς τδ κολλέγιο τής Γαλ
λίας. Τού τήν άφαίρεσαν μετά τήν επιστροφή του άπδ τη Ρωσία οπού 
έν τούτοις είχε πάει μέ ειδική άποστολή. Μά δέν τοΰ συγχωρούν πώς 
έμεινε εκεί πέρα καί δτι συμπαθούσε τούς Ρούσους. Ό  Βίκτωρ Άνρύ 
πήγε τά σχέδιά μας γιά τδ «μήνυμα στους Ρώσους διανοουμένους» 
στδν Λανζεβέν, μά αύτδς κάθησε καί έκανε ένα τέταρτο σχέδιο πιδ 
άχρωμο, τόσο ωχρό πού δέ βρίσκω κανένα ένδιαφέρον νά τδ υπογράψω. 
Αύτδ άλλωστε δέ χρησιμέυσε σέ τίποτα. "Ολες τίς διορθώσεις πού έ
κανε δ Λανζεβέν στδ κείμενο γιά νά τδ κάνει μαλακώτερο δέν τοΰ έξα- 
σφαλίσανε ούτε μιά υπογραφή άπδ τούς συναδέλφους του. Τί άξια 
έχει νά καλοπιάνει κανείς κάποιον πού δέν έχει πειστεί; Ά ς  προσθέ
σουμε πώς δ Ντυαμέλ προσπάθησε έπανειλημμένα νά φέρει τδν Βίκτωρ 
Άνρύ σέ επαφή μέ διάφορες γαλλικές προσωπικότητες. Λές καί ήταν 
κατά τύχη οί σοσιαλιστές, οί συνεργάτες τής Ούμανιτέ δέν βρί
σκονταν ποτέ εκεί. ’Ό χ ι λιγότερο άπδ τούς άντιόραστικούς, γιά τελείο>ς 
διαφορετικούς λόγους, δέν θέλουν τίποτα νά ξέρουν, δέν τούς ένδια- 
φέρει νά μάθουν τίποτα γιά τά Ρωσικά πράγματα άπδ ένα μάρτυρα 
άκριβή καί αμερόληπτο: Λύτδ θά ενοχλούσε τίς έτοιμες ιδέες τους. Στήν 
πραγματικότητα δ Βίκτωρ Άνρύ θά τούς μάθαινε τί θελήσανε καί τί 
καταφέρανε οί Μπολσεβίκοι —  τήν εμπειρία μιας έπανάστασης. Φαίνε
ται πώς άποτύχανε σέ ένα μεγάλο μέρος τού προγράμματος τους. Λό
γου χάρη γιά τήν κατάργηση τού καπιταλισμού. Δέν τδ πετύχανε κατά 
τά τρία τέταρτα. Τδ πετύχανε μόνο γιά τδν άγροτικδ καπιταλισμό. Τ ί
ποτα γιά τδ μεγάλο έμπόριο καί τή βιομηχανία, δπου Αναγκάστηκαν 
νά ξανακαλέσουν τούς έπικεφαλής των διαφόρων οίκων όίνοντάς τους 
τεράστιους μισθούς. Ή  στρατιωτική υπηρεσία παραμένει υποχρεωτι
κή. Λογοκρισία βασιλεύει τδ ίδιο αυστηρή όπως καί στήν εποχή τού 
Τσαρισμού. ΤΙ άστυνομία λειτουργεί μέ τδ παλαιό της προσωπικό... 
κ.τ.λ. Οί μεγάλοι ρεαλιστές πού κυβερνούν χρειάστηκε νά ύποστούν 
— πρόσκαιρα τουλάχιστον —  τήν άναγκαιότητα των γεγονότων.

Μά αύτή τήν άναγκαιότητα δέν θέλουν νά τήν άναγνωρίσουν οί 
σοσιαλιστές μας τδ ίδιο όπως καί οί συντηρητικοί μας πού δέν θέλουν 
νά άναγνωρίσουν τά μεγάλα έπιτεύγματα. ΙΙαντοΰ στή Γαλλία τδ ίδιο 
τυφλό καί αδιάφορο πείσμα. 59



"Ενας Βερολινέζος δημοσιογράφος, δ Κ. Γ. Χέρβιγκ, μοΰ γράφει 
για τήν πρώτη του «Νταντδν» (26 Φεβρουάριου) : «Δεν μπορείτε νά 
φαντασθήτε, ούτε εσείς ούτε καμιά ανθρώπινη ύπαρξη, τήν απίστευτη 
έπιτυχία τοΰ «Νταντδν». Έπί εφτά χρόνια έκανα τον κριτικό στό Παρίσι 
μαζί μέ τον Μαντές. ΙΙοτέ ούτε έκεΐ ούτε έδώ ούτε στό Λονδίνο δέν 
είδα τέτοιο πράγμα. "Ενα θέατρο τσίρκος μια σκηνή 23 μέτρα. Πέντε 
χιλιάδες θεατές, χίλιοι ηθοποιοί. Οί δυό πρώτες πράξεις θεωρητικά 
ένδιαφέρουσες. Εφτά ανακλήσεις στή σκηνή. Μά γιά τό θέατρο τσίρκο 
ο που παίζουν τήν «Όρέστεια» καί τόν «Άμλετ» αυτό οέν είναι αρκετό. 
Τό έργο δέν γίνεται στά 1794 άλλά στή νέα γερμανική δημοκρατία, 
γιατί έσεΐς είπατε τήν αλήθεια στούς καινούργιους δημοκράτες. Λέγα
με άπό μέσα μας: Πάστα αυτός δ Ρολλάν σήμερα τά διόρθωσε δλα καί
σύμφωνα μέ δημοκρατικό τρόπο». Ναί, σ’ δλους Ικανέ εντύπωση. Οί 
ιμπεριαλιστές ετοιμάζανε πραξικόπημα. Άκούγοντας αύτά πού είπατε 
γιά τή Δημοκρατία τό βουλώσανε. Γιατί κανένας δέν είπε τί είναι ή δη
μοκρατία, εκτός άπό σάς. Καί πώς! σχόλια, γραμματική, λεξικό, δλα. 
Ή  δεύτερη πράξη έπεφημήθηκε. Δέν έπεσε ή αυλαία. Μά δέν άναψε 
καί φώς. Καί δ Ράΐνχαρτ, δ άνθρωπος πού κάνει θαύματα, τοποθέτησε 
στό διάλειμμα μιά έδρα... "Αν τό βλέπατε θά σάς έπιαναν κλάματα 
άπό τή χαρά σας. Πρώτα-πρώτα ή σκηνή τών 23 μέτρων, οί κατηγο
ρούμενοι, τό πλήθος, οί χωροφύλακες κτ.λ. Πίσω πανύψηλα παράθυρα 
είκοσι μέτρων καί τό Παρισινό πλήθος νά παρακολουθεί άπό τά τζάμια. 
Μπροστά σου δ κατηγορούμενος, ένα χώρισμα, σπασμένο άπό τό πλή
θος. "Γστερα ή μεγάλη σκάλα γεμάτη κόσμο: Ή  αίθουσα τό ίδιο. Ή  
θέση τών δικηγόρων κ.τ.λ., τά θεωρεία τών θεατών. Δέν μπορούσε νά 
ξεχωρίσει κανείς πού άρχιζαν οί θεατές. "Ολοι μας βρισκόμαστε σέ 
μιά διέγερση. Είμαστε ταραγμένοι, τρομαγμένοι, κλαίγαμε άπό τή χα
ρά μας, ώχ πόσο είμαστε διεγερμένοι! ηθοποιοί ίσαμε πάνω ψηλά στό 
υπερώο, άνάμεσα στούς θεατές σ’ όλες τις σειρές. Τό κοινό είχε συγ- 
κινηθεΐ τόσο πολύ πού αυτό δέν ήταν θέατρο. ΤΙΙταν ή ζωή! Ό  κ. 
Γιάνσεν μοναδικός, γεμάτος νειάτα (στό ρόλο τοΰ Ντεμουλέν) δ πιο 
πνευματώδης γερμανός ηθοποιός Βέρνερ Κράους στό ρόλο τοΰ Ροβεσπιέρ. 
Ή  κυρία Ρόζα Μπέρντ, μιά άπό τις καλύτερες. Μά προπαντός δ Βέν- 
τσερεν δ διάσημος ηθοποιός καί βασιλιάς τοΰ κινηματογράφου (στό 
ρόλο τοΰ Ντανόν). Μιά άλλη διασημότητα δ καθηγητής Φερντινάν 
Γκρέγκορυ σάν δημόσιος κατήγορος... καί τό πλήθος. Τό πλήθος! Δέν 
έπαιζαν. ΤΗταν ή άληθινή έξέγερση. Στις 13 τοΰ Γενάρη παραβρέθη- 
ν.α στή μάχη μπροστά στό Ράϊχσταχ. Αυτό ήταν! Φωνές, πάταγος, βγαί
νουν, ρίχνονται δ ένας πάνω στον άλλον, σκοντάφτουν, τραυματίζονται, 
λαβώνονται. Ξανάρχονται 500, 1000, 1200... Τούς λένε πώς έρχεται 
κρέας καί στάρι.... Χόπ! "Ολα λησμονοΰνται, δλα καταστρέφονται. Οί 
άνθρωποι πολεμάνε γιά νά βγοΰν. Στή διάρκεια τής πράξης ένα σωρό 
χειροκροτήματα. Στό τέλος δ Ράΐνχαρτ άνακλήθηκε είκοσι φορές. Τό 
ίδιο καί οί ήθοποιοί. Τρελλές φωνές... Ό  Ρολλάν!... "Ως τήν ώρα πού 
σταματούσαν τά τράμ. Άπό τις έξη ώς τις έντεκα τή νύχτα. νΕξω τό 
πλήθος έκλαιγε άπό εύτυχία...».

(Είναι φανερό πώς τό άποτέλεσμα ήταν προπαντός υλικό. Ή  ανή
κουστη σκηνοθεσία καί ή έπαναστατική άτμόσφαιρα τοΰ Βερολίνου 
κι ή τόσο κοντινή ανάμνηση άνάλογων δραμάτων πού παίχτηκαν 
στούς δρόμους)...

Ό  Στέφαν Τσβάϊχ μουγραψε έπίσης: «...ΤΙ έπιτυχία ήταν τρο
μερή. Φαίνεται πώς δ τρόπος πού δ ΡάΕνχαντ σκηνοθέτησε τό έργο 
ήταν ένα άστροπελέκι. Χτύπησε τό κοινό μ’ ένα σφυρί κατακέφαλα».60



Η ΕΓΡΩΠΑΤΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Σ’ όλες τίς χώρες οί μεγάλες Ανεξάρτητες συνειδήσεις πού ανα
τάχθηκαν ήρωϊκά στη μανία τοΰ πολέμου, δέχτηκαν μίαν έφοδο 
πιο επικίνδυνη παρά κατά τη διάρκεια τοϋ πολέμου. Οί φοιτητές τοΰ 
Καίμπριτς γιουχαίσανε τόν Νόρμαν "Αντζελ. Οί φοιτητές τοΰ Βερολί
νου σφυρίζουν τδν μεγαλοφυή ’Αϊνστάιν καί τόν Νικολάϊ καί τούς 
εμποδίζουν νά κάνουν το μάθημά τους. Ό  Λάτσκο βρίσκεται λέει φυ
λακισμένος καί καταδικασμένος στην Ουγγαρία. (Ευτυχώς αυτή ή τε
λευταία είδηση δέν είναι ακόμα έπιβεβαιωμένη). Ενα γενικό φαινό- 
μενο αποδείχνει άλλωστε τί φτώχεια, τι έλλειψη δυνάμεων άνανέωσης 
υπάρχει στις ράτσες της Δύσης... "Ολα σχεδόν τά έλεύθερα καί έπα- 
ναστατικά πνεύματα είναι 'Εβραίοι. Στη Ρωσία δλοι σχεδόν οί άρχη- 
γοί έκτος άπό τό Λένιν. Στη Γερμανία δλοι σχεδόν οί μεγάλοι άνε- 
ςάρτητοι άνθρωποι. (Εβραίοι ή μισοεβραΐοι) ... 'Ο Λίμπνεχτ, ό Χάσε, 
ή Ρόζα Λούξεμπουργκ, δ Κούρτ ’Άϊσνερ, ό Γ. Ααντάουερ, δ Τσβάϊχ, 
σίγουρα σχεδόν ό Λάτσκο κ.λ.π. Τό γεγονός αυτό, μοΰ γράφει ό 
Τσβάϊχ, «προκάλεσε τέτοια μανία στούς πατριώταρους ώστε κάθε τί 
πού πατρωνάρεται από Εβραίους είναι ύποπτο... Σφυρίζουν τόν ’Αϊν
στάιν, τόν πιο μεγάλο σοφό τής σύγχρονης Ευρώπης. Τσακίζουν στο 
ξύλο στό Βερολίνο τά μέλη τής Νόϊες ΙΙάτερλαντ. Ή  αντίδραση στη 
Γερμανία καί στην Ουγγαρία χρησιμοποιεί μιά κτηνώδη καί αισχρή 
βία... "Οσο γιά τούς καθ’ αυτό γερμανούς συγγραφείς, τόν Ντέμελ, τόν 
Χάουπτμαν, τόν Τόμας Μάν αυτοί έχουν τρομοκρατηθεί άπό τήν αντί
δραση, μά θά προτιμούσαν καί αυτοί μιά αντί δράση αργή, έξυπνη, συν
τηρητική. Μόλις καί μετά βίας υπάρχουν μερικά έλεύθερα πνεύματα 
δπως δ Σίκελε, πού τώρα δμως δέν μπορούν νά είναι οδηγοί τοΰ γερμα
νικού λαοΰ γιατί έχουνε γίνει Γάλλοι πολίτες (σάν άλσατοί). Τό ίδιο 
ό Ίβάν Γκόλ... θά  χρειάζονταν γερμανοί τής παλαιάς γενιάς τοΰ Σίλλερ, 
τοΰ Βίελαντ, τοΰ Γκαΐτε. Μά δέν υπάρχει, πρέπει νά περιμένουμε νά 
ξαναγεννηθεΐ. Νομίζω πώς ό ζυγός τής αντίδρασης πρέπει νά γίνει Α
κόμα πιο βαρύς, γιά νά ξυπνήσει τήν περηφάνεια. ΙΙρέπει ή τρέλλα 
τοΰ εθνικισμού νά δείξει τό μηδέν πού δημιουργεί γιά νά τό καταλά
βουν. Γιά τήν ώρα δέν έχουμε τίποτα νά κάνουμε...». (24 Φεβρουάριου) .

Ό  Βίκτωρ Άνρύ μιλώντας μου γιά τήν εύλυγισία τοΰ ρωσικοΰ 
πνεύματος γιά τήν ικανότητα προσαρμογής του είπε: «Τό μυαλό του 
είναι πιό πλατύ. Είναι πιό αισθηματικός, πιο καλλιτέχνης, λιγώτερο 
εγωιστής άπό τούς λαούς τής Δύσης. Εκείνο πού τόν ξεχωρίζει προ
παντός καί κατά κύριο λόγο άπό τό Λατίνο, είναι δτι δέν γνωρίζει τό 
μίσος. Έτσι δέν μπορεί νά καταλάβει τήν ψυχολογία τοΰ Γάλλου πού 
άρνιέται νά ανοίξει σχέσεις μέ τούς γερμανούς επιστήμονες. Δέν κατα-

στήν Έκκληση γιά τό συνέδριο τής Πνευματικής Διεθνούς, πού άπευ- 
ρύνεται στούς Ρώσους χρειάζεται νά προσθέσετε ένα προοίμιο δπου νά 
λέτε ποιά είναι τά γενικά αισθήματα στή Γαλλία καί δτι υπάρχει πρα
γματικό ενδιαφέρον γιά τήν επανάληψη τών διεθνών σχέσεων άνάμεσα 
στούς διανοουμένους...».

(Με τάφραση: Κ. ΠΟΡΦΓΡΗ) 61
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Μ π ι ε ν ά λ ε
τής

Βενετίας

Τ ο ΰ  Γ.  Π ε τ ρ ή

Η φετεινή 33η Μπιενάλε, Διεθνής Έκθε
ση Τέχνης τής Βενετίας, σημεάωσε μιαν α
ναμφισβήτητη επιτυχία, από άποψη συμμε- 
τοχής κρατών και ξεπέρασε κάθε προηγού
μενη στο ζήτημα αύτό. Μιάν άλλη άκόμα ε
πιτυχία πού νομίζουμε πώς δικαιούται νά 
διεκδικήσει, είναι ή έκταση τής έρευνας, ή 
πολλοστλότητα τής άναζήτηοης, πού παρου
σίασε στα ποικίλα έχθέμοπά της, θά μπο
ρούσαμε ίσως νά κρατήσουμε μιάν επιφύλα
ξη γιά τη σοβαρότητα όλων αυτών τών άνα- 
ζητήσεων, πού σε τελευταία άνάλυση έξα- 
σψαλίζει και τή δικαίωση, τή συνέχεια σέ 
τέτιους πειραματισμούς. Μ’ άλλα λόγια δέ 
μπορούμε νά εγγράφουμε στο ενεργητικό 
της, ούτε την προθυμία πού έδειξαν οί πε
ρισσότερες χώρες νά στείλουν ό,τι είχαν πιο 
καινούριο, συχνά ή τάση αυτή άγγιξε τό 
εξωφρενικό, ούτε τήν ομόλογη διάθεση τής 
διεθνούς κριτικής έπι τροπής πού έδωσε σ’ 
αυτούς τούς συχνά άνώριμους πειραματι
σμούς τά περισσότερα βραβεία τής έκθεσης, 
ιδιαίτερα στον τομέα τής ζωγραφικής. Αύτό 
μαρτυρά μιά κάποια από τά πριν καθορι
σμένη διάθεση, κάποια άς πούμε «συμπαι
γνία» πού αναλύθηκε πλατειά στο διεθνή 
τύπο. Μερικοί ξένοι κριτικοί και δημοσιο
γράφοι έκριναν μάλιστα όλότελα περιττή τή 
Μπιενάλε και μίλησαν γιά έμπορικές καμπί
νες, καλλιτεχνικούς σωβινισμούς κ.ά. πού ο
δήγησαν στήν παρακμή τού θεσμού.

Οπως και νάναι, γιά νά πούμε τήν άλή- 
θεια, ή Μπιενάλε τής Βενετίας εξακολουθεί 
νά είναι ή πρώτη παγκόσμια έχδήλωση στον 
τομέα τών πλαστικών τεχνών καί νά σημειώ
νει κάθε δυο χρόνια τό δείκτη τής πορείας τους 
σ' ολόκληρο τό κόσμο. Μέσα άπ* τις κάθε 
λογής υπερβολές, φυσιολογικές ώς κάποιο 
βαθμό γιά τήν άνήσυχη εποχή πού περνάμε, 
μπορεί κάνεις ν’ άνιχνεύσει και τό είλικρινά
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καινούριο στοιχείο πού προστίθεται στην 
αίσθηση τού σύγχρονου άνθρωποι/, πού βρί
σκει την πρώτη του διατύπωση στο έργο με
ρικών καλλιτεχνών, ίσως σήμερα με τρόπο 
άνώριμο κι ανεξέλεγκτο, πάντως μέ μ ια  δ ιά 
θεση νά μπει οριστικά τέρμα στη διακοσμη- 
τική τέχνη, σ τ ις  φιλολογικές της προεκτά
σεις, καί στη θέση της νά τοποθετηθεί μ ια  
άλλη πού μπορεί νά βλέπει τον άνθρωπο, και 
τη ζωή άπό πολλές όπτικές γωνίες. Δεν δι
καιώνουν βέβαια την τάση αυτή όλα τούτα τα 
έκθέματα, κι ίσως κανένα νά μην τήν εκφρά
ζει άκόμα μέ τρόπο άρτιο. Υπ άρχουν  δμως, 
πλάι σ τα  κενά άπό το άνθρώπινο στοιχείο 
παιγνίδια, μερικά ξεκινήματα, ίσως και μό
νο μερικές άρχές, πού εΤναι δύσκολο νά τ ις  
άξιολογήσεις άσφαλτα πέρα γ ιά  πέρα. Ή  
άντίρηση πού ωστόσο δικαιούται νά δ ιατυ
πώσει κανείς είναι άν τά  έργα αυτά έχουν 
άμέσως θέση σ τ ις  αίθουσες τής Μπιενάλε, 
Οπου πρέπει ίσως νά φτάνουν έργα καί τά 
σεις, πού διαγράψανε πια τήν τροχιά  τής 
άπλής πρώτης επινόησης, τής πρώτης δοκι
μής, καί στερεώθηκαν σέ κάποιο ικανοποιη
τικό σκαλοπάτ η αποκρυστάλλωσαν τά  συμπε- 
ράσματά τους σ ’ ένα επίπεδο, πού κέρδισε 
τό στοιχείο μ ιας διαρκέστερης έκφραστικό- 
τητας.

Ό σ ο  γ ιά  τή φετεινή Μπιενάλε, ιδιαίτερα 
μάλιστα στον τομέα τής ζωγραφικής, ή λύ- 
οη τής έφευρετικότητας έπιασε, βρήκε τήν 
έπίσημη έπι βράβευσή της. Ο ί όργανωτές, άν 
συνεχιστεί το πνεύμα αυτό, πού άρχισε άπό 
ττρόπερσυ μέ τή βράβευση τής πόπ-άρτ τού 
Ράουσεμπεργκ κΓ εξακολούθησε καί φέτος 
Με τή στέψη τής όπ-άρτ τού Λ έ  Πάρκ, 
μπορούν νά ξέρουν άπό τά  πριν τί προσόντα 
πρέπει νά έχει κάποιος καλλιτέχνης γ ιά  νά 
πετύχει οτή Μπιενάλε. Μόνο ξέφρενη τόλμη 
κι έπι νοήσεις. Ό σ ο  πιο φωταχτές τόσο πιο

κοντά στο βραβείο. Αγνοήθηκαν έτσι οί κα
θιερωμένοι τρόποι έκφρασης, τά  κύρια μέσα 
τής ζωγραφικής θεωρήθηκαν «ξεπερασμένα», 
καί βραβεύτηκαν μόνο οί καινούριοι τρόποι, 
αυτοί καί μόνο, έστω κι άν είναι <χκόμα ά- 
νώριμοι κι άδόχιμοι. Σ τ* όνομα τής μακρυ- 
νής υπόσχεσης, άδικήθηκαν μερικές φτασμέ
νες ΊίβΚ δοκιμασμένες πραγματικότητες. Ή  
ζωγραφική ά π ’ τήν παραδοχή αυτής τής αρ
χής, πού φαίνεται πώς έχει γίνει γνωστή 
πριν άκόμα άνοίξουν οί πύλες τού Τζιαρντί- 
νι, όπου στεγάζετα ι ή Μπιενάλε, ζημιώθηκε 
άφάνταστα. Τό άλλο λοιπόν γενικό χαρακτη
ριστικό τής φετεινής Μπιενάλε είναι πώς ή 
γλυπτική παρουσιάστηκε σέ πολύ π ιο  ούσια
στικά  προχωρημένο στάδιο, άπό τή ζωγρα
φική, πώς έπέδειξε στερεότερους ,πιό δοκιμα
σμένους μέσα σ τά  ίδ ια  τά  πράγματα, τρό
πους έκφρασης, άλλα ταυτόχρονα καί π ιο  υ
ψηλής πο ιότητας επιτεύγματα. Ή  φετεινή 
Μπιενάλε ήταν κατά πρώτο λόγο, ή Μ π ιενά
λε τής γλυπτικής.

Ή  προπέρσινη Μπιενάλε, πρόβαλε κι έν- 
θάερρυνε μιαν είκονοκλασική καλλιτεχνική άν- 
τίληψη, έναν νεοντ<χνταϊσμό, πού είχε σάν έ- 
πίκεντρο τό  καθημερινό αντικείμενο, αυτό 
τό ίδιο, απογυμνωμένο είναι ή άλήθεια, άπό 
κάθε φιλολογική διάθεση, μά Τοως κι οστό κά
θε συναισθηματική προέκταση. Πρόβαλε έτσι, 
όχι χω ρίς.κάπα ιαν χαιρέκακη επιτήδευση, έ
να ύφος κοινού γούστου, μιάν αίσθηση λαϊκή. 
Ή τ α ν  ή π όπ  - άρτ. Κ α ί στη φετεινή Μ π ιενά
λε ή ίδ ια  τάση εξακολούθησε νά κρατά σημαν
τική θέση μέσα σ τά  διάφορα περίπτερα, όμως 
τό βραβείο τό  κέρδισε μιά άλλη τάση, ή ο
πτική τέχνη, ή 5π  - άρτ, μέ τό έργο τού Α ρ 
γεντινού ζωγράφου Λ έ  Πάρκ πού άναπάντεχα 
κατάχτησε τό πρώτο βραβείο ζωγραφικής, πα- 63
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ρόλο που ή τέχνη του δέν είχε καμιά  σχέση 
ούτε μέ τη ζωγραφική, ούτε μέ καμιάν άλ
λη τέχνη. Γ ιά  νά κυριολεκτήσουμε τό έργο 
αυτό πραγματοποιεί, μέ μέσα όχι ζωγραφι
κής, δηλ. μέ κινητήρες, γλαμπάκια, διάφορα 
φωτιστικά έφέ, προβολείς, μπαλλάκια του 
π ίγκ  πόγκ, μετάλλινα ελάσματα, χαρτόνια 
κτλ., έναν συνδυασμό Οπτικών αποτελεσμά
των μέ τη λεγάμενη κινητική τέχνη. Στήν ου
σ ία  είναι ένα παιχνίδι, πού έχει μερικά απρό
οπτα  όπτικά και κινητικά επιτεύγματα. Είναι 
ένα Αούνα Πάρκ γ ιά  παιδιά, α π ’ όπου δέν λεί
πουν ούτε τά  φλίπερς, α π ’ αυτά πού γ εμ ί
ζουν τά  κέντρα οπού συχνάζουν νεαροί. Στην 
πραγματικότητα  τά  αληθινά φλιπεράκια π α 
ρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερη ποικ ιλ ία  οπ τι
κών και κινητικών συνδυασμών, α π ’ αυτά πού 
έπινόησε ό νέος άργεντινός εικονοκλάστης.

Είχε, βέβαια, και ή όπ - άρτ τούς οπα
δούς της, μά τό γενικό προβάδισμα άνήκει 
πάλι οπήν πόπ - άρτ. Δέν υπήρξαν, παρά  έλά- 
χ ιστα  περίπτερα, πού δέν εΐχαν κι άπό ένα 
τέτοιο δείγμα. Ά ν ά μ ε σ ά  τους ό νεαρός Γάλ
λος Μ αρσιάλ Ρέϊς, πού κέρδισε κι αυτός 
κάποιο βραβείο, φαινόταν νά κροττά την πρώ
τη θέση. ‘Ο  Γάλλος αύτός καλλιτέχνης χρη- 
σιμοοπιουσε τά  μέσα τών γραφικών τεχνών, 
ρεκλάμα, άφ σα, αρχικά τα ινίας κτλ., πού ή
ταν συνήθως άντιγραφές ξένων γνωστών πρό
τυπων, και φυσικά δέ μπορούσαν έτσι νά διεκ- 
δικήσουν καί τό προσόν τής πρωτοτυπίας, 
και στήν περίπτωση τής φωτεινής του ρεκλά
μας, μέ σωλήνες νέου πού άναβόσβηναν, ούτε 
τού κοινού καλού γούστου. 'Ο  Αμερ ικανός Λ ι 
χτενστάιν, άλλος έπιφανής αυτής τής τάσης, 
μέ έργα πού υιοθετούσαν πέρα γ ιά  πέρα π ά 
λι τά  μέσα τής κοινής δημοσιότητας, καί πού 
ή δική του επέμβαση περιορίζονταν μόνο στην 
άντιγραφή λ.χ. σκηνών ά π ’ τά  γνωστά άμερι- 
κοτνικά κόμικς, πού δέν είχε και σχεδιάσει ό
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ίδιος, ή αυτούσιων έργων τού Πικασό, 
βραβεύτηκε, άλλά σχεδόν άδικα. Δέν ήταν κα
θόλου κοττώτερος ο π ’ τούς βραβευμένους όμά  
τεχνούς του. Ά π ’ τήν άλλη, ό Ιτ α λ ό ς  Φον- 
τάνα, πού κέρδισε τό πρώτο βραβείο ζωγρα
φικής γ ιά  τούς Ιταλούς ζωγράφους, είναι 
μάλλον, ένας επινοητικός όπ  - άρτ. Μ ιά ή δυό, 
άπλές σχισμές πάνω στον κάττασπρο μουσαμά 
τού jrivocKa, είναι, στο  στάδιο τούτο τών ά* 
ναζητήσεων τού καλλιτέχνη, τό  μοναδικό, δια- 
κοσμητικό κι αύτό, εύρημά του. Μ ά  κι ό πα 
τριώτης του Καστελάνι, πού είχε κι αυτό 
τό βραβείο του, στέκεται μέ τις άσπρες έπι φά
νε ιές του καί τούς τυπ ικά  γεωμετρικά διατε
ταγμένους κόκους του στήν ίδ ια  άκριβώς τά 
ση. #  ̂ _

Ά ν τ ίβ ετα  ό πατριώ της τους Μπούρι πού 
έδινε μ ιά  ποιητική ύφή στο άχαρο, τό 
σκολο υλικό του, διαφανές νάϋλον κολλημένο 
πάνω σ ’ άσπρο φόντο καί καμένο πού καί 
πού, έδωσε ένα έργο αληθινά αισθητικά 
γανωμένο, δέν κέρδισε όμως κανό α βς 
ένώ ήταν ολοφάνερα ό π ιο  πλαστικά  φτασμέ
νος καλλιτέχνης, πού στο κάττω - κάτω δέν 
έλειπε κι ή έπινοητικότητα.

Τελευταίον σ ’ δλη αυτή τή χοοεία πρέπει 
νά κατατάξουμε έναν άλλον π όπ  - άρτ ζω
γράφο, πού ξάφνιασε καί σκανδάλισε μέ τό 
έογο του, μά δέν έπεισε κανέναν. "Η τα ν  πολύ 
ώμό καί τρομεοά κακόγουστο. Πρόκε’ται γ ιά  
τον Αυστριακό Στένβερτ, πού παοουσίασε σκε
λετούς, κούκλες, λουλούδια άπό πλαστικό, 
καοοοτσάκια. μολυβένια στρατιωτάκια, 
λογής παιχνίδια, μέσα σέ γυάλες η ντουλά
πια. Μ ιά  επιγραφή έξηγούσε δ ίπλα  την υ
πόθεση τού «έογου». Υ π ή ρ χα ν  μεοι^ά αληθι
νά τρομακτικά ποάματα εκεί μέσα πού έφερ
ναν έναν όληθινό κλονισμό, άλλά μέ τη φυ- 
σοιλογικη άλήθεια τού γεγονότος: σφαγές,
βασανιστήρια, άλλα τρομοτχτικά πεοιστατικα
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01 προθέσεις τοΟ καλλιτέχνη ήταν α π ’ τ ις  πιο 
καλές, μά δεν προίγματώνονταν με πλαστικά  
μέσα, και τ ’ αποτελέσματα του ήταν πολύ
χαμηλά.

Υ π ά ρ χε ι ωστόσο ένας κλάδος τής πάπ - 
άρτ, όπου άνηκοΐΛ/ καλλιτέχνες προικισμένοι, 
που ζωγραφίζουν άντ,κείμενα και σκηνές α π ’ 
το γύρω τους κόσμο, τά  ζωγραφίζουν δσο γ ί
νεται περισσότερο νατουραλιστικά και προσ
παθούν νά ξεπεράσουν τή συγκεκριμένη τους 
αφετηρία, τό ένσταντανέ ά π ’ όπου ξεκίνησαν, 
μέ τή σύνθεση ή μιάν άλλη πλαστική επεξερ
γασ ία  του θέματος, χωρίς ν’ απομακρυνθούν 
όμως καθόλου α π ’ τό φαινόμενο. Ό  Ι σ π α 
νός Γκενόβες, που βραβεύτηκε κι αυτός μ ’ 
ένα άπό τά  πρέμ ια  τής έκθεσης, κρατά νομί
ζουμε τήν πρώτη θέση ανάμεσα τους. Συνθέ
τει κομάτια, νομίζεις, άπό φωτογραφικά εν
σταντανέ, σκηνές άπό διαδηλώσεις, συγκρού
σεις, θύματα, έκτελέσεις, δίνει κάποτε μιάν 
έπιβλητική και συναρπαστική εικόνα τής αν
θρώπινης παρουσίας και δράσης, μέ τά  πλή
θη άπό μικρές ασπρόμαυρες φιγούρες πού 
κινεΤ τολμηρά πάνω σ τ ις  έπιφάνειές του. Θ ά  
μπορούσε κανείς νά υποστηρίξει, χωρίς νά 
κάνει και τόσο τολμηρές μεταφορές, πώς τό 
καλύτερο έργο τού σοβιετικού περιπτέρου, 
τό σχολεΤο γυμναστικής τού Τζελίνσκι, ενός 
ποαγματικά  ταλαντούχου καλλιτέχνη, είναι 
βασικά ένα παράλληλο φαινόμενο. ‘Ο  καλλι
τέχνης όδηγεϊ τό όραμά του μέ τ ις  ζωγραφικές 
διακριτικές του λεπτομέρειες σέ κάποιο κλί
μα, θά τόλεγες κάπως σουρεαλιστικό, πού 
έχει μ ιά  ποίηση, άλλά περισσότερο άπό κά- 
θετι άλλο, μ ιά  σύγχρονη αλήθεια.

Τέλος, ό Καναδός Κόλβιλ, μέ τ ις  χρωμα
τιστές φωτογραφικές του σκηνές, ό Ισ π α ν ό ς  
Σάνς μέ τούς καπνισμένους καθρέφτες του μέ 
τά  έπικολλημένα αντικείμενα, ό Σουηδός Φάλ- 
στρομ μέ τά  γοητευτικά καθημερινά του θέ-
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ματα, τά  διασκεδαστικά νευρόσπαστα, πού 
ήταν ντυμένα μέ προίγματικά υφάσματα (ήταν 
όμως σ τ ’ αλήθεια ζωγραφική όλ’ α ύ τά ;) ό 
Περουβιανός Πικουέρας, *μέ τό δραματικό ύ
φος, πού άποχτούσοτν μερικοί συνδυασμοί 
του, ήτοα/ κοντινές έκδηλώσεις σ ’ αύτή τήν 
τάση.

Ευτυχώς, ή ζωγραφική δέν ξωφλούσε στή 
Μπιενάλε μόνο μ ’ αυτά τά  έργα. Πολλοί ζω
γράφοι άντιμετώπισαν μέ καθαρά πλαστικά  
μέσα τό πρόβλημα τής ζωγραφικής, κ’ είτε 
βραβεύτηκαν, είτε όχι, σημείωσαν τήν πρα
γματική, τήν έλεγμένη πρόοδο στο βασικό 
τούτο καλλιτεχνικό τομέα. Μ έσα  σ ’ αυτήν, κα
τέχει, τήν πρώτη θέση τό έξπρεσιονιστικό έρ
γο τού γνωστού Γάλλου Σνάϊντερ, πού δέν 
κέρδισε καμ ιά  διάκριση, κι άποτελεΐ μ ιά  στέ- 
ρεη κι αναμφισβήτητη κατάχτηση τής ζω
γραφικής, μέ τ ις  σφιχτές άφηρημένες συνθέ
σεις του καί τό εκρηκτικό χρώμα. Ό  νέος 
Γερμανός Χόροτ “Αντες, πού βολεύτηκε μέ 
τό βραβείο τής Ούνέσκο, είναι ένας πραγμα 
τικά  προσωπικός καλλιτέχνης, πού άνασυνθέ- 
τει τήν άνθρώπινη φιγούρα μέ μ ιά  σουρεα
λιστική επιλογή τών μελών της, σέ σ υ ν έσ ε ις  
πολύ μεστές, όπου χωρίς νά παραμελεί όλό- 
τελα τ ίς  αξίες μιας παληότερης ζωγραφικής 
ευαισθησίας, βρίσκει τον τρόπο νά πολιτο
γραφήσει τό λόγο του μέσα στο σύγχρονο 
πνεύμα. ’Α λλά  καί ό Πορτοχαρέρο, ό μονα
δικός καλλιτέχνης, πού εκπροσώπησε τήν 
Κούβα, είναι άναμφισβήτητα καλλιτέχνης ποι
ότητας. Μ έ μ ιά  σειρά άπό πορτραΐτα, όπου 
μπορεί τά  παραλλάζει τ ίς  μορφές του, μένον
τας πάντα  μέ τή σίγουρη καί παχειά  πάσττα 
του στο  ίδιο πλαστικό συγκινησιακό νόημα, 
καί μέ κάποιες π ικασικές είναι ή αλήθεια α
ναμνήσεις, έδωσε ένα έργο στερεό πού σού 
παρέχει σ τά  ίσ ια  τά  μέσα νά τό εκτιμή
σεις.
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Ό  Τσέχος Λαλούχα, πού κέρδισε μια τι
μητική διάκριση, στηρίζει τό έντονο μά ελε
γμένο χρωματικό του πείραμα στα κυβιστικά 
δεδομένα, ενώ ό Ρουμάνος "Ιον Τουτουλέσκο, 
έδειξε μερικές πολύ καλές ζωγραφικές στι
γμές, μέ μιά φολκλοριστική διακοσμητική 
διάθεση, συχνά μέ έντονη πλαστική αίσθη
ση. Παράλληλα ό Πολωνός Στούτνικι, έδωσε 
νέο σύγχρονο νόημα σέ κάποιο μεσαιωνικό 
τοιχογραφικό στυλ, πού πέρα  ά π ' τη χά
ρη της δράσης του φανέρωνε καί σπάνιες 
πλαστικές άρετές. ’Ακόμα ό Δημήτρης Περδι- 
κίδης, περιλήφτηκε σίτο ισπανικό πε
ρίπτερο, μέ τ ίς  σχεδιασμένες καί καλά χρω
ματισμένες άφηρημένες συνθέσεις του, ό ζω
γράφος Γεωργιάδης τού έλληνικού περ ίπτε
ρου, μέ τή σύγχρονη ευαισθησία του, που 
διατύπωνε μέ τόλμη καί γενναιότητα τό πλα
στικό του όραμα, μά δεν μπόρεσε νά ξεφύγει 
άπό  κάποια τυπικότητα, ό ‘Ολλανδός Κόνσταντ 
μέ τά  όργανωμένα ζωγραφικά του έργα, ό
πω ς καί μερικοί άλλοι ζωγράφοι μέ κάποια 
παληότερη άφηρημένη άντίληψη, ό Ισ π α νό ς  
Έστοβέριε, ό Ιτα λ ό ς  Ζιγκένα, ό Νορβηγός 
Βάϊντελμαν κτλ., κτλ. είναι μερικοί ά π ’ τούς 
ζωγράφους πού πρέπει ν’ αναφέρει κανείς σ ’ 
αυτή τή σειρά.

Ή  γλυπτική παρουσίασε σ τ ' άλήΟεια, ένα 
π ιό  στερεό καί π ιο  προχωρημένο στάδιο 
άναζητήσεων, πού γενικά είχε τή σοβαρότη
τα, πού συχνά έλειπε όπό τ ’ άντίστοιχα έγ- 
χειρήματα μερικών ζωγράφων. Ή  κριτική 
επιτροπή άναγκάστηχε ν' άναγνωρίσει τήν 
πραγματικότητα αυτή, όπως τήν τοποθέτησαν 
επιβλητικά τά  έργα τών σημαντικών καλλιτε
χνών τής έκθεσης.

‘Αναμφισβήτητα ό Ρόμ,τερτ Γιάχομπσεν, 
ό μοναδικός καλλιτέχνης τού δανικού περ ιπτέ
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ρου, ήταν ό σημαντικότερος γλύπτης τής έκ-| 
θέσης. Οί διεθνείς κριτές μοίρασαν άνάμεσα] 
σ ' αυτόν καί τό Γάλλο όμότεχνό του ’Ελιέν] 
Μαρτέν τό πρώτο βραβείο γ ιά  νά βγούν ίσ( 
οί ίδιοι α π ’ τό αδιέξοδο, μά όχι χωρίς ν' 
δικήσουν κάπως τό Δανέζο γλύπτη. Οί άφηρη-] 
μένες συνθέσεις του στερεά καί τολμηρά δ’.τ 
αρθρωμένες, ζυγισμένες καί σχεδιασμένες: 
άρτια, είναι φανερό πώ ς αποτελούν προϊόν j 
μιάς επίμοχθης εργασίας. "Ο λα τά έργα του! 
έχουν σφιχτή πλοκή καί τά  κενά πού τήν άνα-^  
δείχνουν είναι κι αύτά τό ίδιο σχεδιασμένα, I 
όπως καί τά  θετικά τους ιμέρη. Τά παληά του ! 
ύλικά μετουσιώνονται έδώ κι όλα μαζί όδη- I 
γούν τό όραμά του σ ’ ένα αληθινό σύγχρονο J  
πνεύμα, σάν άντίληψη τέχνης.

Ό  Μαρτέν είναι επίσης, σημαντικός γλύ-Ι 
πτης. Ζεϊ σ ’ ένα κλίμα π ιό  λυρικό. Οί κατο ι-Ί— 
κίες του είναι κάτι σάν προϊστορικά οπήλαΚΧ^ 
ή σάν σύγχρονες πολυκατοικίες, συνθεμένες.^ 
μέ όγκους πού άκουμπούν κατ’ ευθείαν στο | 
δάπεδο, πού ά π ’ τις τρύπες τους προβάλ-'^jJ 
λουν άνθρωποι. Δημιουργεί σύνολα άρχιτε- 
κτονημένα, χώρους μέ εσωτερικό, όπου μπο
ρείς νά εισχωρήσεις, νά γίνεις κάπως τό 
περιεχόμενό τους. Μερικά άλλα έργα του, δυ
ναμικά σχεδιασμένα σώματα, κεφάλια μέσα :Ί 
σέ χοντρά δάχτυλα, εκφράζουν μιά έντονη ά- ( 
γωνία, έναν πλαστικό παροξυσμό Μόνο στά 
ξύλινα του, καί στά μπαλότα του μπορεί κα
νείς νά σταθεί έπιφυλαχτικός. Ό  Γερμανός 
Χουέζι, τΓού κέρδισε κάποιο βραβείο είναι 
ένας ά π ' τούς πιό λεπταίσθητους γλύπτες 
τής έκθεσης. Μέ λεπτό σύρμα η συρμάτινο | 
πλέγμα, άλλα κυρίως μέ ελατήρια ρολογιών, 
πλάθη τούς λεπτούς καί πσλλόμενουζ όγ
κους του, πού μπαίνουν σέ κίνηση μέ τήν 
παραμικρότερη πνοή. "Ο λα του τά  έργα έχουν 
μιαν όλότελα χειροπιαστή, μιαν πράγματι 
αφετηρία, είναι κάτι σάν ευαίσθητοι πομποί
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δέκττες, λεπτά  μηχανήματα πού καταγρά
φουν όλες τις  κινήσεις καί τις  ενέργειες, όρα- 
τές εΤτε άόρατες. Ό  συμπατριώτης του ό 
ΓκοΟντερ είναι ττιό συμπαγής, άνετα πλα 
σμένος άλλα όπωσδήποτε π ιό  κοινός. ‘Ο 'Ι 
ταλός Βιάνι, πού πήρε το δραβείο γλυπτικής 
γ ια  τούς Ιτα λ ο ύ ς  καλλιτέχνες, είναι άπλά, 
ένας άπό πολύ κοντά μαθητής τού "Αρω, πού 
μερικές φορές σέ ξενίζουν οΐ κάπως απρόσε
χτοι όγκοι του, ένώ ό Βρεταννός "Αντονυ 
Καρό, πού βραβεύτηκε έπίσης, παρουσίασε 
μεγάλες συνθέσεις, τοποθετημένες καταγής, 
άπλές, λιτές, ίσως όχι σφιγμένες, όσο γ ι
νόταν, πού σοΰ ύπόβαλλαν το νόημα ένός στε
ρεού, καθημερινού αντικειμένου, ενός άρο
τρου, μιας μηχανής. Ο 'Ολλανδός Κόνσταντ, 
αντιπροσώπευσε μόνος του τή χώρα του καί 
παρουσίασε άρχιτεκτονικές μακέτες, καμω
μένες μέ σύρμα, σαν μεγάλα οικοδομικά σ υγ
κροτήματα, τή Νέα Βαβυλώνα του, πού εί
χαν στερεότητα άλλά καί κάτι τό άποτττνικτι- 
κό. Σημαντικός ήταν κι ό Ισ π α ν ό ς  Γκαμπί- 
νο, πού παρουσίασε μερικά ανάγλυφα συνθε- 
μένα πάνω σ ’ επιφάνειες μέ φουσκωμένα ε
λάσματα άλουμινίου, πού σού ύπόβαλλαν μιαν 
ένταση, κρατημένα σ ' ένα ευχάριστο τόνο, ο- 
.τως κι ό πατριώτης του * Αλφόρο μέ άπλές 
ευσύνοπτες, εύληπτες, όσο καί στέρεες μορ
φές πού δημιουργούσαν τά  ήρεμα έλισσόμενα 
έλάσμοσά του. Ή  γνωστή βολιβιανή καλλι- 
τέχνις Ντέλ Πράντο παρουσίασε μερικά πτη 
νά στερεά, φτασμένα σέ μιάν άρτια μορφι
κή τελείωση, έργα πού μπορούσαν νά έκ- 
φράσουν ένα σεμνό καί συγκρατημένο αίσθη
μα. "Ενας άλλος σημαντικός καλλιτέχνης μέ 
Φωτεινά κάτασπρα όπτυκά στοιχεία ήταν ό 
Βραζιλιάνος Καμάργκο, πού όδηγούσαν σ ’ ένα 
ευχάριστο άλλά μόνο διακοσμητικό αποτέ
λεσμα, ένώ ό Πολωνός Σταζέφσκι, πού κέρ
δισε μιά τιμητική διάκριση, άνήκει βασι

κά στό ίδιο κλίμα, βρίσκεται ωστόσο σέ μιά 
πολύ π ιο  προχωρημένη κατεύθυνση μέ τά  
άκρως μελετημένα ανάγλυφά του, έργα μέ 
μεγαλύτερες άξιώσεις. ’Ιδιαίτερη προσωπι
κότητα είχε ό 'Ελβετός Λίνκ πού έγραψε μέ 
σύρμα μέσα στο χώρο στερεά γραμμικά 
σχέδια ή δημιουργούσε κινούμενα όργανα, 
κάτι σάν κ’ εκείνα πού συναντούμε στά 
πάρκα τής παιδικής χαράς, ζυγισμένα καί 
σχεδιασμένα μέ κέφι. 01 δυο Γιουγκοσλάβοι 
ό Τίχεκ μέ τούς στέρεους άλλά άεράτους 
ήλιους του, κι ό συμπαγής καί μελετημένος 
Κρατόχιλ, ό Ο υγγαρέζος Μπόρσος μέ τό ποι- 
κίλλο έργο του πού κάποτε έφτανε σέ πολύ 
καλές καί τελειωμένες στιγμές, ό Περουβια
νός Γκούζμσν μέ τις  σπασμένες σφαίρες του, 
κατασκευές δυνατές καί προσιτές στήν όρα
ση τού καθενός, ό Καναδός Συρίλ Ά ρόζ μέ 
ένδιαφέρουσες μορφές, πού δέν ήταν άπαλ- 
λαγμένες άπό άδυναμίες, όπως κι ο! δύο "Ελ
ληνες γλύπτες, ό Άνδρέου μέ τούς λυρικούς 
συνδυασμούς μορφών καί ύλης, κι ό Λαυκό- 
πουλος μέ τή στέρεα δομή τών άλλεπάλλη- 
λων όγκων του, άξίζουν ν’ άναψεμθούν τιμη
τικά. Ό  Ιτα λ ό ς  Περέζ παρουσίασε, έπί- 
σης, πολύ άξιόλογο έργο μέ φιγούρες λιτά 
καί γερά πλασμένες στο χαλκό, πού τις  έ- 
παναλαμβάνει, δημιουργώντας τό είδωλό τους 
πέρα  άπό ένα σχήμα πού υποβάλλει τον κα
θρέφτη δπου κατοπτρίζονται. "Ολο τό έργο 
του διατηρείται σέ μιά πλαστική αυστηρότη
τα  καί τό έκανε μιά ά π ’ τις πιο  άξιόλο- 
γες συγκεκριμένες παρουσίες στήν έκθεση.
Καί γ ιά  νά μή ξεχνούμε τό βιολί μας, ό Ι 
ταλός Τσερόλι πού έστειλε μιά ξύλινη κάσα, 
όπου μέσα της υπήρχαν κολλημένες ξύλινες 
φιγούρες καμένες όσο γίνεται π ιό νατουραλι- 
στικά, πήρε κι αυτός ένα βραβείο.

Ή  χαρακτική ήταν ένας άλλος τομέας πού 6 7



παρουσίασε έπ ιτυχίες όπως και σημαντικές 
αδυναμίες. Ή  σημαντικότερη άπ ' τ ις  αδυνα
μίες ήταν μ ια  διάθεση καθαρά διακοσμητική, 
πού σψρίχγισε τό  έργο μερικών α π ’ τούς π ιο  
όνομαστούς καλλιτέχνες τής έκθεσης, και φυ
σικά ήταν αυτοί πού κέρδισαν καί τα  βρα
δεία. Πρέπει, όμως νά αναφέρουμε πώς σε 
κάθε περίπτωση οι τεχνικές τους καταχτή
σεις ήταν αξιοσημείωτες.

Ή  δουλειά τής Βάσω ς Κοττράκη, πού κέρ
δισε τό διεθνές βραβείο λιθογραφίας, ήταν 
προτγματικά α π ’ τις π ιο  σημαντικές. Προ
χώρησε σέ π ιο  τολμηρές αφαιρέσεις κι οδή
γησε τ ις  ιμορφές της σ ' ένα σφιχτό στυλι- 
τάρ ισμα  χωρίς μ ’ αυτό νά τ ις  αποστερήσει 
από την έντονη συγκίνηση πού διαποτίζει 
πάντα  τό έργο της. Ο Ι απρόοπτες συνθέσεις, 
τό γερό σχέδιο, οί μελετημένες αναγωγές, οί 
άξονες πού λειτούργησαν, οί δυνάμεις, πού 
τίς διαπέρασοα/, οί κάθε λογής τεχνικές της 
καταχτήσεις, ήταν μόνο τά  μέσα πού στερέ- 
ωσοτν τό όραμά της πού τό διατύπωσαν πιο 
δυναμικά καί π ιο  πειστικά. Τό  άσπρο - μαύρο 
της ήταν πάλι λαμπερό καί μελετημένο, ήξε
ρε πάντα  νά τά  σχεδιάζει καί τά  δυο αυτά αν
τ ίμα χα  στο ιχε ία  της μαζί, καί νά τά  δένει 
κάποτε μ ’ ένα τρόπο μοναδικό. 'Ο  μόχθος 
γ ιά  νά  ενεργοποιήσει τ ις  έπιφάνειές της ή 
ταν πάντα  φανερός χωρίς γ Γ  αυτό νά βα
ραίνει στήν εργασ ία  της. Ή  γνωστή γενναιό
τητά  της σ το  μέγεθος τών έργων της σ τά 
λισε τό έλληνικό περίπτερο μέ μερικές με
γάλες συνθέσεις, έργα μέ διάθεση μνημειακή, 
πού μαγνήτιζαν την όραση τού επισκέπτη 
μόλις πατούσε το  κατώφλι τού περιπτέρου.

‘Ο  Γιαπωνέζος Ίκέντα, πού κέρδισε τό 
δ ιεθ^ς  πρέμιο κ ' έσωσε την τιμή  τού περι
πτέρου τής πατρ ίδας του, πού φέτος επιφύ
λαξε στόν επισκέπτη έναν α π ’ τούς π ιο  χτυ
πητούς έξωφρενισμούς τής έκθεσης, (τό έργο 
τού Ά ϊ  - Ο  μέ τά  ώμά χρώμοττα, πού έχωνες 
τ ά  δάχτυλα σ τ ις  τρύπες του κ ' έβγαζε δ ιά 
φορες φωνές) είναι ένας καλλιτέχνης μέ προ
σωπικότητα. "Εχε ι έναν τρόπο νά βλέπει 
μέ μάτι σύγχρονο καί νά διατυπώνει άβία- 
σ τα  τό  λόγο του. Ομω ς κι ό Βραζιλιάνος Π ί
ζα  είναι ένας καλλιτέχνης περιεκτικός. Μ π ο 
ρεί νά πα ίζει μέ τό φώς δημιουργώντας γκρί
ζες διακριτικές κλίιμακες πού δέν ξεφεύγουν

ά π ' τό διακοσμητικό στοιχείο. Ό σ ο  γ ιά  τό 
Φιορίνι τού γαλλικού περιπτέρου, μπορεί νά 
είναι πετυχημένος στην εικονογράφηση τών 
ποιημάτων, όπως τήν είδαμε στήν έκθεση, 
όμως στά  άφηρημένα τοπ ία  του είναι περ ισ 
σότερο τυπικός. 'Ο  ’Ιταλός Γκριμπόντο, 
βραβείο κι αυτός τής Μπιενάλε, έπαιξε μέ 
βαθουλώματα πάνω στο χαρτί, άσπρο πάνω 
στο άσπρο. Τό  κόλπο ήταν έξυπνο, κ’ έδω
σε γοητευτικά λεπτές μορφές, άλλά δέν ξε- 
πέρασε καθόλου την άπλή διαχόσμηση. 'Ο  
Βέλγος Λ ισ μόντ  είχε περισσότερο α π ’ τον 
επ ίσης αξιόλογο συμποττριώτη του Μπερτράν, 
μιάν άληθινή πίηση, ενώ ό Αυστριακός Φλό- 
ρα κοροϊδεύει τά  πάντα  μέ τή λεπτή είρω- 
νία τού καθαρού σχεδίου του, χωρίς νά φο
βάται νάναι συγκεκριμένος καί νά κάνει 
φανερά θεματογραφία. Ασφαλώς δέν πρέπει 
νά παραλείψουμε ν’ άναφέρουμε τό Σοβιετικό 
χαράκτη Σιντόρσκιν, πού εικονογράφησε γρα
φικά έθιμα λαών τής πατρ ίδας του, μέ σχέδιο 
γοργό καί περιεκτικό, δίνοντας μορφές μέ 
κάποιο στυλ ιζάρ ισμα  άλλά άληθινή ποίηση 
και συγκίνηση. Σ το  γιουγκοσλοβικό περ ίπτε
ρο είδαμε τρείς αξιόλογους χαράκτες, τον 
Μανιούκ, πού γνωρίζουμε τήν έργοοσία του 
ά π ’ τήν πρόσφατη έκθεση στο Ζάππειο, τον 
Μέζκο μέ έπ ινοητικότητα πού κατέληγε σ ' έ
ξυπνα ευρήματα καί τον Μίλτους, τον καλύ
τερο πού μπορούσε ν’ άναπτύσσει κάποιο πιο 
σύγχρονο νόημα σ τ ις  περίεργες ματιέρες του. 
Τέλος ό  Ούγγαρέζος Φέλεντυ, έδειξε μ ιάν α 
πρόοπτη καί σύγχρονη αντίληψη σέ μερικά 
κεφάλια του.

Σ τ ά  πλα ίσ ια  τής φετεινής Μπιενάλε όργα -' 
νώθηκοτν έπ ίσης δυο αναδρομικές εκθέσεις 
γνωστών Ιταλών κοελλιτεχνών, τού φουτουρι- 
στή Ούμπέρτο Μποτσιόνι καί τού Τζιόρτζιο 
Μοράντι. Καλλιτέχνες πρώτης γραμμής καί οί 
δύο, ό πρώτος ορμητικός κι ανήσυχος, ό δεύ
τερος γαλήνιος καί περιεκτικός, ένας μονήρης 
μεταφυσικός συμβολιστής, παρουσιάστηκαν 
μ ένα ιμεγάλο πλήθος άπό έργα τους — κρε
μασμένα κόπτως τυχα ία  σ τ ις  δαιδοώώδεις σά- 
λες—  πού ιμάλλον έφερε σύγχιση καί ζή- 
μιωσε τήν αναμφισβήτητα υψηλή στάθμη τής 
έργασίας τους.
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Τ Ρ Ι Α Π Ο Ι Η ΜΑ Τ Α

Τ ή ς  Ζ έ φ η ς  Δ α ρ ά κ η

'Άνοιξη

Τήν άνοιξη γυρίζουν τά πουλιά 
καί τά λουλούδια
μέ τά μεγάλα πέταλά τους σκεπτικά 
άνοίγουνε καί κλείνουν 
τή μελαγχολική χαρά τών ημερών μας.

Πίσω μας έρχεται δ γέρικος καιρός. . . 
Λίγο - λίγο παληώνει 
τό χρυσό φως πάνω στά φύλλα 
κι άπό κύμα σέ κύμα 
κυλάει ή ζωή μας.

Μ ητρικός ϋρηνος
Πρωινό κλαοάκι τοΰ φωτός
στή μαύρη λίμνη τοΰ θανάτου γέρνει. . .

Χιόνι απαλό εσκέπασε τό σπίτι όπου άνθοΰσες — 
χιόνι πυκνό
έτσι πού δέ θυμάμαι πιά
αν ζώ σέ μνήμα δλόλευκο ή στο παλιό μας σπίτι.

Μ νήμη
’Από τήν άμμο πέρασες δίχως ν’ άφήσεις χνάρια 
όμως δικό σου έκεΐ στο βράχο τό χνάρι αυτό 
άπ’ τό λεπτό σου χέρι
στήν ίδια πέτρα πού αναπαύονται κ’ οί γλάροι.

θ ά  σέ θυμάμαι πάντα άπό τό χνάρι αυτό 
κι απ’ τό πιό μυστικό σου βλέμμα.
Τά μάτια σου
κύματα πού τά παίρνει δ ήλιος 
σέ μιά πλατιά αγκαλιά φωτός —

θά τό θυμάμαι πάντα αυτό τό φως 
πούστρεφε τό σκοτάδι προς τά μέσα.

✓
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Ο ΠΑ Ρ ΟΞ Υ Σ ΜΟΣ  1
ΤΟΥ Δ Ο Γ ΜΑ Τ Ι Σ ΜΟ Υ  1

ΚΑΙ  Η “Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, ,

Τ ο Ο  Δ.  Ρ α υ τ ό π ο υ λ ο υ

Στην αισιόδοξη τραγω δία  τού αιώνα μας, 
ήρθε να προστεθεί ά π ό  καιρό ένα βαρύ κι ε
πικίνδυνο επεισόδιο: το  Κινεζικό. Τεράστιο 
πρόβλημα το ίδιο —  γ ια  ένα λαό 660  έκα- 
τομυρίων που μόλις βγαίνε: στην ιστορία  —  
καί μέ συμφύσεις σέ πα γκόσ μ ια  κλίμακα, 
έττηρεάζει καί όλα τα  άλλα μεγάλα προβλή
ματα τή ς  εποχής μας, το πρόβλημα τής ει
ρήνης, το πρόβλημα των υπανάπτυκτων χω
ρών καί τής παγκόσ μ ιας αθλιότητας, τό 
πρόβλημα των εξελίξεων τού σοσιαλισμού, 
γ ια  ν ’ αναφέρουμε μόνο μερικά άπό τά  κο
ρυφαία.

Θά ήταν ελαφρότητα να επιχειρήσει κα
νείς μια πλήρη εκτίμηση τού Κινεζικού επει
σοδίου χωρίς την απόλυτη γνώση τών σημε
ρινών συνθηκών, άλλα  και τής Ιστορίας τής 
Κίνας, τής κινέζικης σκέψης καί τής κουλ
τούρας, τής Ιστορίας τής κινέζικης επανά
στασης καί πολλά  άλλα κεφάλαια, εθνολο
γικά, κοινωνιολογικά, ακόμα καί ψυχολογίας. 
ΓΓ αυτό, μέ πολλή σχετικότητα θά έβαζε 
κανείς τό μεγάλο αυτό φαινόμενο κάτω άπό 
τό γενικό τίτλο  «Καθυστέρησην

Μέσα σ τά  «απρόοπτα» τού 20ού αίώνσ 
ήταν καί ή επικράτηση σοσιαλιστικών επανα
στάσεων όχι σ τ ις  βιομηχανικά αναπτυγμέ
νες χώρες, άλλά, άντίθετα, σέ καθυστερημέ
νες οικονομικά, αγροτικές καί μισοοπτοικια- 
κές χώρες, στους «άδύνατοσς κρίκους» τού Ιμ
περιαλισμού. 01 δογμοττικοι τού μαρξισμού 
θεώρησαν καταδικασμένη την ’Οκτωβριανή ε
πανάσταση καί άρνήθηχαν τ ίς  θέσεις τού 
Λένιν γ ια  τή δυνατότητα νά  οίκοδομηθεΐ ό 
σοσιαλισμός σέ μ ιά  μόνη χώρα, καί μάλι
σ τα  βιομηχανικά υπανάπτυκτη. 'Αμφισβήτη
σαν ακόμα τ ίς  επαναστατικές Ικανότητες τού 
ρωσικού κινήματος, πού  τό θεωρούσαν κα
θυστερημένο ανάλογα με τό οικονομικό έπ ί- 

7 0  πεδο τής χώρας, πρά γμ α  πού  ερέθιζε ιδιαί

τερα τό Λένιν καί προχαλούσε βίαιες απαν
τήσεις του, μέ βάση τη διαπίστω ση ότι τό 
ρωσικό επαναστατικό κίνημα καί π ε ίρ α  είχε 
καί την Ικανότητα νά άφομιώνει τά  διδάγ
ματα άπό τό παγκόσμιο  εργατικό κίνημα. 
Α ργότερα οί δογματικοί τού μαρξισμού, 

στο βαθμό πού  άρνήθηκον μιά Ιστορική πιό 
πραγματικότητα, έγιναν μοιραία δογματικό
τεροι, μεταβλήθηχαν σέ ιεροσπουδαστές τών 
κειμένων τών κλασικών τού μαρξισμού, βερ- 
μπαλιστές τής επαναστατικής φρασεολογίας 
καί αρνητές. Στη γραφειοκρατική παραμθ£# 
φωση τής Σοβιετικής εξουσίας, στήν τερα
τώδη εκτροπή τού Σταλινισμού, σέ κάθε ό- 
πορτουνιστικό άπό διεθνισπκή σκοπιά  παρα
πάτημ α  τού Στάλιν, είδαν τό θρίαμβο τών 
άπόψεών τους καί τής άρνησής τους. ‘Από 
την άλλη μεριά, ό σταλινισμός, πού  δεν μπο
ρούσε βέβαια ν’ ανεχτεί τήν ελευθερία τής 
σχέψης καί τής κριτικής, κάλυπτε τήν έκ
τροπη, τή γραφειοκρατία, τά  εγκλήματα του 
κάτω ά πό  ένα νέο δογματισμό καί σεχταρι
σμό. Τό παγκόσμιο  αριστερό κίνημα εΐχε τήν 
ατυχία  νά συνθλίβεται άνάμεσα σ ’ αύτούς 
τούς δυο δογματισμούς —  ό δεύτερος μά
λ ιστα  τό έλεγχε απόλυτα. ΟΙ συνέπειες γι&. 
τήν εξέλιξη τής μαρξιστικής θεωρίας καί τών 
κινημάτων στάθηκαν βαρύτατες.

Δεν είναι δυνατό νά δούμε τό σημεριν0 
Κινεζικό Ιδεόγραμμα απομονωμένο, άσχετο 
άττό τ ίς  εξελίξεις τού παγκόσμιου σοσιαλι
στικού κινήματος. 'Αλλο τόσο οέν είναι 
νατό νά τό κατανοήσουμε χωρίς τ ίς  τοπΠ<*& 
Ιστορικές του συναρτήσεις, όπως είναι οί Ρι" 
ζες τού κινέζικου εθνικισμού καί οί ίδιο* 
μορφίες στήν ανάπτυξη τής κινέζικης σκέψ^ζ 
καί τού πολιτισμού. Μερικές ά π ! αυτές έ- 
ττισήμανε ό Γκράμσι άπό  τό 1926 μέ βσ̂ ΓΠ 
τ ίς  έρευνες τού Φόρκε καί άλλων Ευρωπαίοι 
σινολόγων: ή αδυναμία τής λογικής καί. ήτ



υπεροχή τής ηθικής στο -στοχασμό, ή άπό- 
σττοση τής γραφ τής ά π ό  την όμιλούμενη γλώ σ
σα, ό διαφορισμός τής θρησκείας ανάμεσα 
στην κυρίαρχη τάξη καί στο λαό κ .λ .π . Οί 
διαπιστώσεις τού Γκράμσι —  τόσο επίκαιρες 
σήμερα —  έχουν ιδιαίτερη σημασία γ ιατί 
έγ,ναν σε ανύποπτο χρόνο καί μέσα σέ ευ
ρύτερη μελέτη θεωρητικού προβλήματος.

Σ ' αυτές τ ις  οστό παράδοση αδυναμίες 
στον πολιτιστικό χώρο τής Κίνας, πρέπει νά 
προστεθεί ή άττουσία τής ελευθερίας καί 
τής δημοκρατικής δ ια π α δα γώ γτρης καί, βέ
βαια, τό χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. ’Από 
τό στυγνό φεουδαρχικό καθεστώς, την απο ι
κιοκρατία καί την ξένη κατάχτηση, ή Κίνα 
πέρασε σχεδόν κατευθείαν στην επανάσταση 
καί ουσιαστικά δέ γνώρισε ειρηνική περίοδο 
οστό τό 1924 ώς τό 1950. 'Ό σ ο  κι άν ό δη
μοκρατικός μετασχηματισμός μιας οικονομίας 
κατορθώνεται ταχύτατα  με τή σοσιαλιστική 
σχεδιοποίηση, οί γρήγορες άλλαγές καί οί 
ρυθμοί τής ανάπτυξης δεν παραχολουθοΰνται 
άπό αντίστοιχες διαφοροποιήσεις στή συνεί
δηση των λαών. Χρειάζεται τιτάνια  π ρ ο σ π ά 
θεια μέ έμφαση στην ανθρωπιστική πλευρά 
τής παιδείας καί στή δημοκρατική δ ια π α ι
δαγώγηση, μέ την ανάπτυξη τής κριτικής 
καί τής πρωτοβουλίας των ομάδων καί τών 
άτόμων, γ ιά  νά  μικρύνει αυτή ή επικίνδυνη 
απόσταση.

Οί σκέψεις αυτές κάθε άλλο πα ρ ά  έχουν 
σκοπό νά δικαιολογήσουν όσα απίστευτα  
συμβαίνουν σήμερα στην Κίνα. "Απεναντίας, 
ή ευθύνη τής κινέζικης κομμουνιστικής ηγε
σίας μάς φαίνεται μεγαλύτερη όταν, μπροστά 
σ ένα πρόβλημα μέ τέτιες καταβολές, όχι 
μόνο δεν άντικαταβάλλει προσπάθεια  γ ιά  νά 
τίς εξουδετερώσει, άλλα  τ ις  ένισχύει καί τ ίς  
καλλιεργεί, ουσιαστικά δηλαδή στηρίζεται σ ’ 
αυτές.

Τί συμβαίνει λοιπόν; Θ ά ήταν, τάχα , Ικα
νοποιητική απάντηση άν λέγαμε ότι οί ίδιοι 
οί ηγετικοί κύκλοι τή ς Κίνας εκφράζουν ά- 
κριδώς αυτή την υπανάπτυξη; Δέ μάς φαί
νεται ά πό  τ ις  άπαντήσεις πού μοχθούν καί 
ττολύ γ ιά  την αλήθεια. Γιατί ή ίδ ια  περίπου 
ήγεσίσ δέ στάθηκε κατώτερη άπό τ ίς  Ιστο
ρικές συνθήκες πού  επέτρεψαν τήν εθνική 
καί κοινωνική άπελευθέρωση τής Κίνας. 'Αντί
θετα, στή σκληρότερη περίοδο τού επανα
στατικού άγώνα, όπω ς καί στήν πολιτική 
απέναντι στό Κουόμιτανγκ καί σ τα  πρώ τα  
θήματα- τής νέας Κίνας, άπόδειξε φρόνηση 
άνάλογη μέ τήν έπαναστατιχότητά της. Ή  
ττολιτική αύτή —  πού  είναι άρχετά γνωστή 
καί έπιβραβευμένη άπό τήν επιτυχία —  άλλα 
καί, σέ πολλά  σημεία, τά  ίδ ια  τά  κείμενα 
τών κινέζων ηγετών, βρίσκονται σέ τροτγική 
άντίφαση μέ τ ίς  σημερινές τους θέσεις. Ποιά 
σχέση π .χ . υπάρχει άνάμεσα σ τό  σημερινά επ ι
πόλαια καί άβάσ ιμα  σλόγκαν περί «χάρτινης 
τ 'ΥΡης τού αμερικάνικου ιμπεριαλισμού» καί 
^τήν παρακάτω  π α λ ιά  διαπίστω ση τού Μάο 
'Γσέ-Τούνγκ, στις 5 Ί  ανουαρίου 1930; «Οί

σύντροφοι πού  έχουν κυριευτεί άπό  επανα
στατική όρμητικότητα κάνουν ένα λάθος: υ
περεκτιμούν τ ίς  υποκειμενικές δυνάμεις τής 
επανάστασης καί υποτιμούν τ ίς  αντίστοιχες τής 
άντεπανάστασης. Παρόμοια εκτίμηση προέρ
χεται, τ ίς  περισσότερες φορές, άπό ύπο- 
κειμενιστική αντίληψη καί μπορεί νά μάς π α 
ρασύρει αναμφισβήτητα στό δρόμο τού πρα- 
ξικοπηματισμού». (Μάο Τ σ έ -Τ ο ύ ν γ χ  «.’Ά π α ν 
τα», Α ' σελ. 121, έκδ. «Μόρφωση»). Α σφ α
λώς, δεν πρόκειται γ ιά  τό ίδιο π ρ ά γμ α  άλ
λα  ή δυσσναλογία είναι φανερά υπέρ τής με
γαλύτερης φρόνησης: ή «χάρτινη τίγρη» δεν 
είναι π ιο  ανίσχυρη ούτε λιγότερο επικίνδυνη 
α πό  τήν.... κινέζικη αντεπανάσταση- Ή  ά- 
ναίρεση τών σημερινών θέσεων τών Κινέζων 
βρίσκεται σέ άφθονία σ τα  παλιότερα  κείμε
νά τους όσο καί στην πολιτική πραχτική 
πού εφάρμοσαν.

Α λλού λοιπόν πρέπει ν ’ άναζητηθεί ή α
παρχή τού νέου δογματισμού καί τή ς φρικα
λέας «πολιτιστικής επανάστασης» πού προκα- 
λοΰν νέα κρίση σέ μεγάλη κλίμακα, άπό  τίς 
διεθνείς σχέσεις ώς τήν άνάπτυξη τών σοσια
λιστικών ιδεών καί γελοιοποιούν τήν πρω το
ποριακή ιδεολογία σ ’ όλο τον κόσμο.

Νομίζω ότι, όσο γ ιά  τη δάση, δέν πρέπει 
ν’ απομακρυνθούμε άπό τήν κοινωνιολογική έ- 
ξήγηση. Ό τ α ν ,  τό 1956, τό 8ο Συνέδριο τού 
Κ.Κ. τής Κίνας χάραζε τή γραμμή τού «με
γάλου άλματος», μέ τό σύνθημα «περισσό
τερα, γρηγορότερα, καλύτερα, οικονομικότε
ρα», μέ τά  λαϊκά κοινόβια, τ ίς  οικιακές υψι
καμίνους κ.τ.λ., άνοιγε μιά πηγή  λαθών, π ιέ
σεων καί ανελευθερίας μέ ασύλληπτες προο
πτικές. Στον πνευματικό τομέα δέν άργησαν 
νά φανούν τ ’ άποτελεσματα. Πολύ σύντομα, τό 
τότε πρόσφατο σύνθημα «αφήστε αλα τά  λου
λούδια ν’ ά .θίζουν κι όλες τ ις  σχολές νά συ
ναγωνίζονται» έγκσταλειπόταν καί άρχιζαν 
οί πρώ τες εκκαθαρίσεις λογοτεχνών (1 9 5 7 ), 
πού  πρόβολον σ τ  ό έργο τους τ ίς  σκοτεινές 
πλευρές αυτού τού είδους τής σοσιαλιστικής 
ανοικοδόμησης, τ ίς  απάνθρωπες συνέπειες της 
γ ιά  τή σημερινή γενιά τών Κινέζων.

Κι έτσι φτάσαμε αισ ίω ς στήν «πολιτιστι
κή» ή «μορφωτική προλεταριακή κινέζικη ε
πανάσταση» πού τροφοδοτεί άπό  μήνες τώ
ρα καθημερινά τον παγκόσμιο  άντιδραστικό 
τύπο μέ ασχολίαστα εύγλω ττα γεγονότα, ώς 
άντίβαρο σ τίς  αθλιότητες καί τά  εγκλήματα 
τού ιμπεριαλισμού. Καί μόνο τό  γεγονός ότι 
κάτω άττό τον τίτλο τής «μορφωτικής επανά
στασης» καλύπτονται κανιβαλισμοί καί με
σαιωνισμού, όπω ς ή δημόσια διαπόμπευση 
καθηγητών καί διανοουμένων, οί εκκαθαρί
σεις σ ’ όλο τον κρατικό καί τον πολιτιστικό 
μηχανισμό τής χώρας, οί βαρβαρότητες, οί 
προκλήσεις οπούς δρόμους καί ή άντικ.στά
ση τής ελεύθερης ανθρώπινης σκέψης καί τής 
κρίσης ά π ό  τή «σκέψη τού Μάο Τσέ Τούνγκ», 
χαρακτηρίζει τό μέγεθος τής κατάπτωσης 
καί τής φοβερής επιστροφής σ ’ ένα νέο τρισ
χειρότερο σταλινισμό. 71



Θ ά  νόμιζε κάνεις ότι βρίσκεται μπροστά 
σε μ ιά  όμαδική παράκρουση, όπου άκούγονται 
οί πιο άττίβανοι παραλογισμοί, βασιλεύει ή 
άπόλυτη άκρισία  και ή έκμηδένιση τού λο
γικού, ό πιθηκανθρωπισμός. Κάθε βήμα όδη- 
γεΤ σ ' ένα χειρότερο, με ρυθμό γεωμετρικής 
προόδου, ώστε νά δημιουργεΐται π ιά  ή εικό
να ένας επικίνδυνου άφηνιασμού ξέφρενων, 
λυσσόδηκτων δυνάμεων. Τό  έγκλη μάτι κότερο 
Τσως —  γ ια τ ί θ ’ αφήσει βαθιές ρίζες, πο
λύ π ιο  δηλητηριώδεις άπό τ ις  ρίζες τού σ τα 
λινισμού —  εΐναι ότι παρασύρεται σέ συνενο
χή ένας όλάκληρος λαός και προπαντός ή νεο
λαία, πού είναι γνωστό ότι με κατάλληλη ά- 
γωγη άκτιβισμού, β ίας και άβανγκαρντισμού, 
όδηγείται εύκολα σέ ομαδικές έγκλη ματικές 
πράξεις, στη μισαλλοδοξία, σ τά  σφοτγεΐα ή 
σ ’ άποισδήποτε φασιστική βαρβαρότητα.

Η πανάθλια «πολιτιστική έπ ανάσταση» 
τού Πεκίνου —  πού κατεβάζει στο  βούρκο 
δυο μεγάλες έννοιες, τού πολιτισμού και τής 
επανάστασης —  έχει διαφανέστατες αφετη
ρίες και σκοπούς. Ξεκινάει οστό την άποτυχία 
ένός απάνθρωπου «πολεμικού κομμουνισμού» 
και τή φυσική δυσαρέσκεια σ τά  λα ϊκά  στρώ
ματα και άτποβλέπει στην άπονέκρωση τής 
σκέψης και τής κριτικής, ·μέ την τρομοκρατία 
και τήν άγωγή ηλιθιότητας τού άνατέλοντος 
άνατολικού δογματισμού, τή θρησκειοποίηση 
τής «σκέψης τού Μάο». Τό  «μεγάλο άλμα» 
περί φρόνησε τά  ανθρώπινα δικαιώματα καί 
τήν ίοττορική δικαιοσύνη, περιφρόνησε καί τά  
άνθρώπινα μέτρα, αλλά άκόμα καί τά  δεδο
μένα τής επ ιστήμης καί τής τεχνικής. Κα ί 
ήταν φυσικό ν ’ άποτύχει αυτός ό έξημμένος 
καί μοτταιόδοξος στην έμπνευσή του «πολε
μικός κομμουνισμός», ύστερα άπό 25  χρόνια 
πολέμου καί δεινών, σέ μ ιά  υπανάπτυκτη χώ
ρα μέ χαμηλότατο μορφωτικό επίπεδο. Ή  
πρώτη άποτυχία  μέ τ ις  καταστροφές κακών 
τεχνικών έργων (άπό ά τσ ά λ ι. . . οίκοτε- 
χνίας κτλ.) καί τ ις  πλημμύρες, άντΐ νά συ
νετίσει τούς έμπενυστές τού «άλματος», τούς 
οδήγησε στο φανατισμό, στήν άντίθεση μέ τή 
Σοβιετική "Ενωση, πού φαίνεται δε δέχτηκε 
ν ’ άνολάβει τό βάρος, εν όνόματι τού επανα
στατικού διεθνισμού, ένός τέτιου άσύνετου πο
λεμικού κομμουνισμού. Ο ί πασίγνω στοι «ά- 
λάνθαστοι», οί «μεγαλοφυείς ήγέτες» τής Ι
στορ ίας πού μεταβάλλονται σέ μάστιγες ύστε
ρα άπό μ ιά  άποτυχία, ξαναπαρουσιάστηκαν. 
Αντί γ ιά  αυτοκριτική καί μεγαλύτερη σύνε

ση, οί μεγάλοι τής Κ ίνας βρήκαν πώς φταίει 
όλη ή υπόλοιπη ανθρωπότητα εκτός α π ’ αυ
τούς. Ό  ιμπεριαλισμός, βέβαια, άλλά καί 
ή Σοβιετική "Ενωση, ό «σοβιετικός σωβινι
σμός», ό  «σοβιετικός ρεβιζιονισμός», ό «δυ
τικός ρεβιζιονισμός», ή «προδοσία τού μαρ
ξισμού» κτλ. ( Ε μ ε ίς  οί "Ελληνες έχουμε ι
διαίτερη πείρα  άφηνιασμού άνάξιας ήγεσίας, 
αρχηγών καί θεοαπόντων, ασυγκράτητης κα
ταστροφικής μανίας καί πολλαπλασιασμού 
αριστερών λαθών, μέ άπαραίτητη συνοδεία 
«μανολιθικότητας», μεσσιανισμού τού άλάν- 
θαστου αρχηγού, προδοτολογ ίας καί εκκαθα

ριστικής υστερίας) ’Ανάμεσα  στούς άλλους 
φταϊχτες, φαίνεται, συγκαταλέγεται καί ό 
κινεζικός λαός, πού βέβαια πληρώνει καί θά 
πληρώνει γ ιά  πολύ καιρό τά  σπασμένα καί 
πρώ τ’ άπ ’ ολα τήν «κινεζική πολιτιστική προ
λεταριακή επανάσταση». Γ ια τ ί οί μανιακοί, 
οί μεσαίες τής έπανάστασης πού πιστεύουν ότι 
είναι διορισμένοι, έντολοδόχοι τού μέλλοντος 
πού δεν έχουνε νά δώσουνε λόγο σέ κανένα 
θνητό, άλλά σέ κάποιο μυστικό, άπόκρυφο 
πνεύμα Ιστορίας, δέν τόχουνε σέ τ ίποτα  
νά άφανίσοίνε 2 - 3  γενιές Κινέζων, νά τούς 
στερήσουνε τό δικαίωμα σέ μ ιά  καλύτερη 
ζωή καί στήν ελευθερία, νά τ ις  μεταβάλουν 
άνερώτητα σέ άσθμαίνοντα καί καταπληγια- 
σμένα μεταγω γικά τής ιστορίας, ή μάλλον 
τής άπροσμέτρητης προσωπικής τους φιλο
δοξίας καί τού μεσσιανισμού.

Αυτή ή περίπου αυτή είναι σέ χοντρές 
γραμμές ή εξήγηση τής άθλιότητας πού δια
φημίζεται σάν «πολιτιστική έπανάσταση». 
Διαφορετικά, θά φάνταζε σά  μυστήριο πώς 
ένας ήγέτης σάν τό Μάο Τσέ-Τούνγκ, συνετός 
καί ρεαλιστής άν όχι μεγαλοφυής, αύτοανα- 
κηρύσσεται ή άποδέχεται τό ρόλο ξόανου, σιω
πηλού βουδδικού ειδώλου λατρείας, μούμιας 
ή κονσέρβας τής σκέψης, πού έχει σκεψτεΐ ά 
παξ, κάνοντας περιττή τή σκέψη των 66 0  έ- 
κατ. Κινέζων, σήμερα και δ ιά  παντός. Τό  φαι
νόμενο είναι τυπικό, εύτυχώς ή δυστυχώς υ 
πάρχει ή έμπειρ ία  γ ιά  τήν αναγνώρισή 
του. Ό  άψυχος γραφειοκρατικός μηχανισμός 
ένός κινήματος, ένός κράτους πού άρνιέται 
τή στοιχειώδη δημοκρατία, τον έλεγχο τής 
κριτικής, τή δημιουργική πρωτοβουλία τών α
τόμων καί τών ομάδων, έχει άνάγκη άπά ένα 
θεό γ ιά  νά εκμηδενίζει τούς ανθρώπους. Κα ί 
άν ό Μ άο  Τσέ - Τούνγκ υπήρξε κάποτε πράγμα  · 
τικός ήγέτης μέσα σ ’ ένα κίνημα ζωντανό, 
δημιουργικό, οί άνατέλλοντες σήμερα διάδο
χοί του είναι βέβαια, άντάξιοι τής σημερινής 
κατάπτωσης, άρχιερεΐς τού ύποτροπιάζοντος 
δογματισμού.

Ν ά  ένα έκλεκτό δείγμα τής σκέψης, τού 
ήθους καί τής. . . στρατηγικής τού ύπ’ άριθ.
1 υποψήφιου σταλινίσχου τής Κίνας, τού 
βλοσυρού στρατάρχη Λ ίν  Πιάο, παρμένο άπό 
τό επ ίσημο κινέζικο περιοδικό «Πέκινγκ Ρ ί- 
βιου» (3 Δεκ. 1965 ):

Ποιό είναι τό καλύτερο όπλο; Δέν εί
ναι τό αεροπλάνο, ούτε τό βαρύ πυροβο
λικό, ούτε τό άρμα  μάχης, ούτε ή ατομική 
μπόμπα. Τό  καλύτερο όπλο είναι ή σκέ
ψη τού Μ άο Τσέ - Τούνγκ. Ποιά  είναι ή 
μεγαλύτερη μαχητική δύναμη; Είναι ο» 
άνθρωποι πού έχουν εξοπλιστεί μέ τή σκέ
ψη τού Μ άο Τσέ - Τούνγκ.

Είναι περιττό κάθε σχόλιο πάνω στή βα
ριά αυτή κουβέντα πού έγινε τό σύνθημα της 
γενικής αποβλάκωσης μέ τον τίτλο: «μορφω
τική έπ α  άσταση». Ή  στήν αμέσως επόμενη 
φράση πού θυμίζει άλήθεια τού Λ ά  Παλις:



Είνα ι θάρρος τό να μή φοβάται κανείς 
να ττεθάνει.

Ν α  καί ή συνέχεια τής βαθυστόχαστης αυ 
τής διαφώτισης, πού, α ς σημειωθεί, άπευθύνε- 
ται ατό παγκόσμιο  κοινό, άφού τυπώνεται 
σέ ξένη γλώσσα:

"Ο τα ν  δίνεται τό προβάδισμα στην 
πολιτική, τότε δημιουργούνται καλοί άν
θρωποι καί κολές πράξεις. Διαφορετικά 
δημιουργούνται κακοί άνθρωποι καί κακές 
πράξεις.

Μπορεί κανείς να φανταστεί τί θά σερβί
ρεται στους Κινέζους, δταν αυτά γράφονται 
γ ιά  διεθνή κατανάλωση καί άπό τον πρώτο 
έγκέφολο, ή μάλλον παρεγκεφαλίδα του μο
ναδικού (καί μπαλσαμωμένου) στην έπίσημη 
Κ ίνα  εγκεφάλου του «προέδρου Μάο», πού ί 
σως πάσχει από εγκεφαλική μαλάκυνση ή γε
ροντική άνοια (θά ήταν ή μόνη του δικαιολο
γία)..

Τό  «πνεύμα τού Μάο» είναι «υψιστες όδη- 
γίες γ ιά  κάθε εργασία» («Πέκινγκ Ρίδιου» 
18 Φεβρουάριου 1966), μ αυτό «γίνονται 
άνθρωποι μ ' ατσαλένια νεύρα». Γ ιά  κάθε 
πρόβλημα, γ ιά  κάθε δουλειά αυτό τό μαγι
κό πνεύμα είναι πανάκεια, δλες οί δυνάμεις, 
όλες οί προσπάθειες πρέπει ν’ άφιερωθούν 
στήν πραχτική εφαρμογή του: « "Ο τα ν  με
λετάμε τά  έργα τού Μ άο Τσέ - Τούνγκ, 
τό κάνουμε γ ιά  ν’ άνοπλάσουμε τήν ιδεο
λογία μας, γ ιά  νά οδηγηθούμε στή δουλειά 
μας, γ ιά  ν’ αφιερώσουμε δλες μας τ ις  προσ
πάθειες στήν πραχτική έφαρμογή των έργων 
τού Μάο. "Ο τα ν  καταπιανόμαστε μ ’ όποιοδή- 
ποτε πρόβλημα πρέπει συνειδητά ν* αναζη
τούμε πώς θά τό λύσουμε στο  φώς τής σκέ
ψης τού Μ άο Τσέ - Τούνγκ». Κ Γ  αλλού: «Πρέ
πει νά δείχνουμε έπαναστατική οξυδέρκεια 
ανάλογη μέ τού ά ν ό η τ ο υ  γ έ ρ ο υ  
. . .» .  (Δ ιδαχτική  παραβολή σέ άρθρο τού 
Μάο Τσέ - Τούνγκ: « "Ενα ς «ανόητος γέρος» 
πού μετακινούσε βουνά»).

Μέ τόν εκλαϊκευμένο αυτό ύπερδογματι- 
σμό, πού γελοιοποιεί, άκόμα καί τό δογμα
τισμό, ή «πολιτιστική έπανάσταση» άρχι
σε ν’ άποδίδει πλούσιους καρπούς, πού έ- 
ξαίρονται άπό τήν ήλίθια έπ ίσημη προπα
γάνδα καί τροφοδοτούν μέ αυθεντικά άντι- 
κομμουνιστιχά άνέκδοτα τόν ποτγκόσμιο τύ- 
TO: λαχανοπώλες πού βρίσκουνε σ τά  έργα 
τού Μάο τόν τρόπο νά πουλήσουνε καλύ
τερα τά λαχανικά τους, καρπουζοπαραγωγοΐ 
τού εφαρμόζουνε μέ ίση επ ιτυχία  τή σκέψη τού 
Μάο στήν άνάπτυξη τών καρπούζιών, κουρεΐς 
του λύνουνε μέ τή σκέψη τού Μ άο τή «δια- 
λεχτική αντίθεση» άνάμεσα στο γρήγορο 
κούρεμα καί τό καλό κούρεμα... Κ ι άν κάτι 
τετια είναι... άτομικές πρωτοβουλίες, ή ίδια 
ή έπίσημη Κ ίνα  συναγωνίζεται άθέμιτα τούς 
λαχανοπώλες καί τούς κουρείς: άντικαθιστά 
τ°  Γρηγόρη μέ τό Σταμάτη, καθιερώνοντας 
*κο<κινο» αντί «πράσινο κύμα» στήν τροχαία

κίνηση, γ ιά  νά δείχνει έποτνσστατικό μένος 
καί διαφημίζει τό κολύμπι τού Μ άο στον 
ποταμό Γιάγκ - Τσέ ώς απόδειξη τής άνωτε- 
ρότητας τού μαρξισμού πού έπιφοιτά μονα
δικά στο κεφάλι τού Μάο.

Μέ θλίψη άντικρύζει κάθε σκεφτόμενος άν
θρωπος, κάθε πραγματικός άνθρωπος, ανε
ξάρτητα άπό ιδεολογίες, τήν κοτταράχωση 
τής άνθρώπινης σκέψης καί τό διασυρμό της.
Πολύ περισσότερο, κάθε προοδευτικός άνθρω
πος έξεγείρεται «μπροστά στο νέο αύτό σκο
ταδισμό, στο κατάντημα μιάς επανάστασης 
πού άποδλέπει στο νά κοτταργήσει τήν π α 
ράλογη μορφή όργάνωοης τής κοινωνίας, νά 
έξολείψει κάθε ιμορφή δουλείας, ύλικής καί 
πνευμοττικής, καί ν ' απελευθερώσει δλες τ ις  
δημιουργικές δυνάμεις τού ανθρώπου.

Δέ μπορεί, βέβαια, ν’ άδιαφορήσει κανείς 
γ ιά  τήν άδικη μοίρα τής π ιο  πολυάνθρωπης 
χώρας, γ ιά  ένα μεγάλο μέρος τής ανθρωπό
τητας πού ζεΐ τόν τραγέλαφο τού παλιμπ ι- 
θηκισμού μιάς έπανάστασης, στο κατώφλι 
άκριβώς τής νέας εποχής. ’Ακόμα  π ιο  πολύ, 
δτοτν μ ιά  τέτ ια  εξέλιξη έρχεται σάν άπροσ- 
δόκητη, ήθική τουλάχιστον, ένίσχυση στον 
ιμπεριαλισμό καί τή διεθνή άντίδρασηι, δταν 
προσφέρεται τόσο γενναιόδωρα σάν αντίβαρο 
σ τά  έγκλήματα τού αμερικανικού ιμπεριαλι
σμού, σ τ ίς  προθέσεις καί τ ις  πραγματοποιή
σεις γ ιά  τήν αναβίωση τού φασισμού, επ ι
χείρημα στήν άντικομμουνιστική προπαγάνδα 
πού καλύπτει δλες τ ις  κοτκοποιές επιδιώξεις 
καί τά  άνομα συμφέροντα.

Μ ά  υπάρχει καί ή διεθνής πλευρά τού ζη- 
τήμοΓτος. Δέν άναφερόμαστε σ τ ίς  επιπτώ
σεις τής κινέζικης εξωτερικής πολιτικής στά  
διεθνή πράγμοπα καί στήν επισφαλή —  δια- 
ταραγμένη κιόλας —  ειρήνη, άλλά στή με
γάλο μανή επιδίωξη γ ιά  άνάληψη ήγεσ ίας τού 
πατ/κόσμιου άριστερού κινήμοττος. Μ έ ανόη
τα  συνθήματα περί «άνατολικού άνεμου πού 
υπερέχει πάνω στο  δυτικό», οί Κινέζοι σο- 
σιαλβουδδιστές διεκδικούν τό «σκήπτρο» (έ- 
π ί λέξει) τής ήγεσίας, γ ια τ ί οαπη είναι λέει, 
ή «ιστορική άποσταλή τους». («Φρουροί τού 
Μαρξισμού - Λενινισμού. Εναντ ίον  δλων τών 
Οπορτουνιστών καί Ρεβιζιονιστών»).

Τό  πράγμα, ώς εδώ έχει ένα τόνο φαιδρό- 
τητας. Ο ί άνθρωποι ονειρεύονται παπική ε
ξουσία τού παγκόσμιου άριστερού κινήμοττος.
Δέν έχουνε χαμπάρι δτι τέτιου είδους καισα
ρισμοί άνήκουν όριστικά στο παρελθόν, ότι 
οί δρόμοι προς τό σοσιαλισμό είναι διαφο
ρετικοί σέ κάθε χώρα, δτι τά  κινήματα έν- 
νοούν έπιτέλους νά σφάλλουν μόνα τους. Ο ί 
ίδιοι, άλλωστε, τό πήρανε γ ιά  τόν έαυτό 
τους αυτό τό δικαίω μα καί τώρα. . . σφάλλουν 
μέ τήν ψυχή τους, βρίζοντας ώς προδότες 
δσους δέ συμφωνούν μέ τά  τερατουργήματά 
τους. Ο ί ίδιοι πάλι (καί στό ίδ ιο κείμενο 
μάλ ιστα ) κατηγορούν τή σοβιετική ήγεσία 
γ ιά  «μεγαλοδυναμικό (great - power) σωβι
νισμό», γ ιά  άντιδιεθνιστική πολιτική καί «ο
πορτουνισμό» άπό τήν εποχή τού Στάλ ιν  (τού 7 3



οποίου επιδοκιμάζουν δλα  τά  εγκλήμ α τα ). 
Καί μ ιά  πού  τά  ευρω παϊκά κινήματα δέ θέ
λουνε π ά π α  —  καί μ άλιτα  Κινέζο —  με τό 
απα ρα ίτη το  «αλάθητο», ούτε ανέχονται π α γ 
κόσμιες ηγεμονίες, οΐ Κινέζοι προφήτες δε 
διστάζουν καθόλου α τ ά  μέσα γ ια  τήν α π ό 
κτηση του «σκήκτρου». Κηρύσσουν τη  «νέα 
ένότητα, βασισμένη στην αποδοχή όρθών ε
παναστατικώ ν άρχών καί στην απόρριψη του 
ρεβιζιονισμού». Με άλλα λόγ ια , στην δ ιά 
σ πασ η  τών κινημάτων καί στη δημιουργία  
έξτρεμιστικών αιρέσεων, πειθήνιων σ το  Πε
κίνο. 'Α λλά  π ο ιές  είναι οΐ «ορθές επανασ τα 
τικές αρχές» καί ό άντιρεβιζιονισμός; Ποια 
είναι ή έκτίμησή τους γ ια  τά  ευρωπαϊκά 
π ρ ά γμ α τα , με βάση τήν ό π ο ια  θά εφαρμό
σουν τ ις  επαναστατικές αυτές άρχές; 'Ακου
στέ τα :

Ό  χρόνος γ ιά  τήν επαναστατική  νίκη 
είναι ώριμος. Ο Α νατολικός άνεμος υπε
ρέχει πάνω  στο  Δυτικό άνεμο. 01 κατα- 
π ιεζόμενες οστό τήν εκμετάλλευση μάζες 
σέ κάθε ήπειρο είναι άνυπόμονες νά έξε- 
γερθούν, έχουν τή μεγάλη επ ιθυμ ία  νά 
διώξουν μακρυά τ ις  αλυσίδες (sic), που  
τους έχουν έπιβάλει οί ιμπεριαλιστές, καί 
εΐναι έτοιμες νά  ακολουθήσουν τήν ηγε
σ ία  του άφυπν;σμένου προλεταριάτου.

(στό ίδ ιο  άρθρο)

Ε π α ν α σ τα τ ικ ό ς  π α λ ιμ π α ιδ ισ μ ό ς καί καρε- 
κλορητορία άριστερϊστικη  εΐναι οί μόνοι χ α 
ρακτηρισμοί π ο υ  ταιριάζουνε σέ τέτιες  ηλί
θιες δ ιαπ ιστώ σεις. 'Ύ στερα  ά π ό  τ ις  εκτι
μήσεις αυτές, γ ιά  «κάθε ήπειρο» μάλιστα, 
είνα; πολύ  φυσικό νά  πιστέψει κανείς, ότι 
οΐ έξημμένοι αυτοί εγκέφαλοι είναι ικανοί 
γ ιά  κάθε τυχοδιω χτισμό, όπου έχουν επ ιρ
ροή, καί ίσ ω ς σ ’ αυτή νά  οφείλεται ή τελευ
τα ία  πανωλεθρία τού ισχυρότατου ίνδονησια- 
κού κινήματος. ‘Αφού ζούμε, λέει, τήν «ιστο
ρική σ τ ιγμ ή  τού επικείμενου θριάμβου»... Γιά 
νά  μήν υπάρξει καμ ιά  άμφιβολία , καθορίζον
ται οΐ άμεσοι άντικειμενικοί στόχοι καί ή 
επαναστατική  μέθοδος στην επικείμενη ά πό

σ τιγμ ή  σ ε  σ τ ιγμ ή  π α γκ ό σ μ ια  ειτ

Οί αληθινοί Μ αρξιστές- Λενινιστές έ
χουν ένα σκοπό: τήν πλήρη νίκη τής 
κτστορ ίας τού προλεταριάτου. Ο Γ άληθ> 
νοί Μ αρξιστές - Λενινιστές ξέρουν τό μό
νο δρόμο π ρ ό ς  αΰτό τό  σκοπό: τή βίαιη 
επανάσταση.

Είναι π ιά  φανερό Οτι οΐ άνθρωποι σύτοί 
δεν πάσχουν ά π λ ώ ς ά πό  κακοήθη δογματι
σμό και αριστερισμό, ά λλα  έχουνε χάσει κά
θε επαφή με την π ρ α γμ α τικότη τα . ’Από μιά 
πλευρά, είναι ευτύχημα ότ: ή ανόητη w| 
π α γ ά ν δ α  τους γ ιά  τ ά  «σκήπτρα», μαζί μέ| 
«ατολιτιστική επανάσταση», άποκάλυψαν 
γ ιά  τόν π ιο  έπιφυλαχτικό άνθρωπο τήν 
τη τα  τού «χινεζισμού».

Η υποτροπή τού δογμ ατισ μ ού  καί | 
άριστερισμού, π ο υ  έριξαν βαρ ιά  τή σκιά; 
στον επαναστατικό αυτό αιώνα, π ο υ  
ρωσαν τήν π ιο  ανθρώπινη καί πρωτ< 
ιδέα, είναι άπό  τά  π ιό  δυσοίωνα 
τού καιρού μας. Θ ά είναι, κα τά  π ά σ α  
νότητα, ή τελευτα ία  καί, οπωσδήποτε, i 
έχε; καμ ιά  έλ π 'δ α  νά μεταδοθεί, νά πι^ 
στην Ευρώπη. Ω σ τό σ ο  δέ μπορεί νά 
γνωρίσει κανείς την κακοποιά δράσηJ  
στήν Κίνα καί τ ις  δηλητηριώδεις 
σ εις της στον υπόλοιπο  κόσμο. Με 
φιση άχούγοντα: οΐ πρώ τες ειδήσεις γ ιά  
στάση  τών εργατώ ν καΐ ξυλοφόρτωμα 
άλητοποιημένων «ερυθρών φρουρών», που 
ναν ο ΐ... απόστολοι τή ς «πολιτιστικής 
νάστασης». Ό  παροξυσμός, άλλωστε, kc 
λύσσα τών έμπνευστών της, οί διώξεις; 
οΐ εκκαθαρίσεις, ή προσ πά θεια  
τών Κινέζων, σημαίνουν αντίσταση  τών 
νοουμένων καΐ του λαού τή ς  Κίνας. Με; 
γκρέμ ισμα  τού ά γά λ μ α το ς  τή ς ’Ελευθερίας 
πό  τό μνημείο πεσόντων κομμουνιστών, 6  * 
κοποιός δογμ α τισ μ ός π έρα σ ε συμβολικά,! 
π ίσ ημ α , στό σκοτάδι τής κόλασης τής 
ρ ίας. J1

Δ. Ρ ΑΥΤΟΠΟΥΛ*
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Ο Ν I Κ Ο Λ Η Σ 
Ο Τ Α Ν Τ Α Ν Α Σ

Τ ο υ  X ρ. Γ α ν ι ά ρ η

Ετούτος ήταν β πολυτεχνίτης του χωρίου μας: χερομάχος, ψάρτης, δραγά- 
της, ψαράς καί ταχυδρόμος. Σαν έπήγα στη Σμύρνη νά σπουδάσω κ’ είδα τήν πρώ
τη καμήλα στή ζωή μου, είπα μέσα μου: Κάπου τδχω ξαναδεί αυτό το τέρας! Καί 
μονομιάς ό νους μου πήγε στον Ταντάνα. Κι αλήθεια, σαν τδν πρω.τόδα, παιδάκι 
εγώ, κοντά στο γέρο ψάρτη μου, τήν ίδια αλλόκοτη εντύπωση μούκανε.

Ητανε Λαμπρή και κάμναμε το γύρο του χωριού. Μπροστά μπροστά το παι- 
οομάνι, με τά ψεύτικα πιστολάκια στά χέρια, τά τσακαριστά και τά λωλοφύσεκα, 
ύστερα τά Ξαφτέρυγα, ή 'Ανάσταση, ψηλά ψηλά καί δυο πελώριες παντιέρες, κόκ
κινες, βελουδένιες, χρυσοκέντητες καί ζωγραφισμένες, πεσκέσι τού Πατριάρχη μας, 
πού δεν έχόρταινα νά τις βλέπω, καθώς τις άνέμιζε ό άγέρας καί τις γυαλοκοπούσε 
δ ήλιος. Μετά Ακολουθούσαμε μείς οί καλονάρχοι μέ τούς ψαρτάδες καί πιο πίσω οί 
διάκοι κ’ οί παπάδες κι δλοι οί άντρες κ’ οί γυναίκες τού χωριού, έξόν απ' τούς θλιμ
μένους, τούς άρρωστους καί τούς εκατοχρονίτες. Οί κοπέλλες φορούσανε πρωτόβαλ
τα φουστάνια καί σε κάθε στάσιμο τής Λιτανείας μπροστά σ' έρημοκκλήσι ή σε τρί
στρατο, οπού λέγανε τά δικά τους οί παπάδες, τά παλληκάρια Αδειάζανε τις πιστό
λες καί τά τουφέκια τους καί κάμνανε χάζι τίς κοπέλλες πού σκύβανε τά κεφάλια 
τους ναζιάρικα καί σφαλούσανε μέ τά χέρια τους τ' αυτιά τους.

Μόλις ξεκινήσαμε Απ’ τήν εκκλησία, ό γέρο Πρωτοψάλτης άρχισε το αργό 
«Χριστός Άνέστη» καί σάν τέλειωσε κείνος, τό πήρε άλλος κ5 ύστερα άλλος. Καί 
ν.αθώς ήταν ολοι τους κουρασμένοι καί βραχνιασμένοι απ' τό ςεθέωμα τής Μεγαλο- 
δοομάδας παρακαλούσανε στο τέλος καί τούς π  ιό παρακατιανούς καί τούς άγναφους 
άκόμα, νά τό πούνε, γιά νά ξεκουραστούν έκείνοι. Έτσι ήρτε κ ' ή σειρά τού Ταν
τάνα. Μά τί ήταν, θ έ  μου, τό άκουσμα κείνο καί τό θέαμα! Ποτέ μου δεν ειχ' Ακού
σει τέτοιο σαματά, έξόν μιά μέρα πού είδα ένα ξεκαπίστρωτο γάιδαρο νά τρέχει 
^χαρίζοντας καί νά σέρνει πίσω του, κρεμασμένου απ' τό σκαρβέλι τού σαμαριού 
του, έναν τενεκέ τού νερού. Μά καί τό θέαμα ήταν Ανάλογο. * Αντρακλας, δπως ήτα- 
νε, ενα-δυό κεφάλια πιο ψηλά απ' τούς άλλους Ανθρώπους κι άνοιγε τής άλογί
σιες σαγόνες του καί τεντωνότανε, σά σκοινιά, οί φλέβες τού λαιμού του, στις άψη- 
λες νότες, έμοιαζε μέ θηρίο τής ’Αποκάλυψης. 'Από κείνη τή στιγμή έπαψα πια 75 \



να βλέπω τις παντιέρες, ν’ άκούγω τις τουφεκιές καί να κρατώ το ίσο τών ψαρτά- 
δων καί μάγκωσα από φόβο καί σάστισμα ως τό άλλο πριοί, γιατί καί τή νύχτα άκό- 
μα, άπ' τήν πολυφαγία τής ήμέρας, αυτός ήταν ό ήρωας τοΰ βραχνά μου στόν 
ύπνο μου.

Άπό τότες τον έβλεπα, άρια καί ποΰ, πότε να τραβά τό γαϊδούρι του, πού μπρο
στά του φαινότανε σά σκυλάκι καί πότε να ξεπουλά τα ψάρια του μπροστά στό σπί
τι μας, γιατί μέ τήν άγριοφωνάρα του ξεσήκο)νε δυο - τρεις μαχαλάδες μαζί καί δεν 
πρόφ,ταινε να πάρει βόλτα δλο τό χωριό.

Κι δμως μ’ δλη τήν κρεμανταλοσύνη του, ήταν πεντάκαλος κι άκακος σά μο- 
σκάρι καί γελούσε ασταμάτητα, μά μέ τόσο ταβατούρι πού θαρρούσες πώς άκουγες 
ξεροπόταμο, ΰστερ’ άπό καλοκαιριάτικο μπουρίνι, νά κουτρουβαλά χαλίκι καί ξε- 
ρόκλαδα. Μά έχο) τήν ιδέα πώς αγαπούσε τούς ανθρώπους μόνο καί μόνο γιατί δέν 
τρωγόντανε' γιατί κάθε άλλο φαγιόσιμο, ζώα, καρπούς καί χόρτα, τά έχτρευότανε 
μέ πάθος καί πάσκιζε μέ κάθε τρόπο νά τ’ αφανίσει άπό τό πρόσωπο τής γής. Αυ
τό στάθηκε κ’ ή αιτία πού δέν τον παίρνανε βουλευτή στά χωράφια τους οί χτημα- 
τίες, γιατί δέν μπορούσανε νά τόν χορτάσουνε. Παρακάλεσε λοιπόν νά τον διορίσου
νε δραγάτη' μά δέν πέρασε ένα φεγγάρι καί τόν ξεθρονίσανε, γιατί έτυχε νάναι στό 
έμπα τού καλοκαιριού καί δέν άφισε νά ριμάσουν τά μισά συκοστάφυλα τού χωριού* 
τά καταχώνιαζε αγίνωτα ακόμα. Τότες αναγκάστηκε νά γυρέψει παραχωριού δου
λειά, οπού δέν τόν ξαίρανε καί καλά πού βρέθηκε στή χώρα ένας καλός χριστιανός 
πού λιμπίστηκε τήν κορμοστασιά του καί τόν έστειλε στό χτήμα του, στόν Κάμπο, 
νά τού τό φυλάγει. Καί, μά τήν αλήθεια, ό Ταντάνας, τό φύλαγε, σόν Τούρκος .τό 
χαρέμι του. Οχι μόνο τούς κλέφτες μά καί τούς περαστικούς δέν άφινε νά στέκουν- 
ται νά τό κοιτάζουν. ’Έτσι κατέβαζε κείνος άφοβα κι άξένοιαστα τά σταφύλια καί 
τά πεπόνια καί σάν τ’ άπόφαγε δλα, παράτησε ένα βράδυ καί τούτη τή δουλειά πι
κραμένος κι απελπισμένος πού τελειώσανε. Τ ’ άφεντικό του δέν τό ξέχασε ίσαμε 
πού πέθανε.

Μά ό Ταντάνας, σάν έχώνεψε καλά καλά κι άοειασε πάλι το στομάχι του καί 
σάν έργατικός πού ήτανε καί δέν μπορούσε νά συνηθίσει στήν αναδουλειά καί στήν 
άφαγία σκαρφίστηκε στά Χριστουγεννόσκολα νά γίνει ταχυδρόμος.

ΙΙήρε λοιπόν σβάρνα δλα τά σπίτια τού χωριού πούχαν ξενητεμένους στήν Πό
λη καί κατάφερνε, μέ γέλια καί μέ παρακάλια, τις γυναίκες, τήν ώρα πού λείπαν 
οί άντρες στά χωράφια τους καί τοΰ δίνανε γράμματα κ’ ένα - δυό σακκούλια ή κα
λάθια, γεμάτα γλικούδια, παστελαριές καί μελομακάρουνα, σταφίδες κι άμύγδαλα, 
γλυκά τοΰ κουταλιού καί παξιμάδια μυρωδάτα μά καί λίγο χαρτζιλίκι γιά τά ναΰ- 
λα του. “Ετσι γέμισε δυο μεγάλα σακκιά, τά φόρτωσε σ’ ενα γάιδαρο, κατηφόρησε 
στή Χώρα καί δέν έβλεπε τήν ώρα ν’ άντικρύσει το βαπόρι.

Σάν ήρτ’ επί τέλους, μπήκε μέσα μέ τά σακκιά του, σιγουράρησε μιά γωνιά 
στό κατάστρωμα καί ξάπλωσε. Μά σάν ξεκίνησε τό βαπόρι καί τού φύσηξε δ καθα
ρός άγέρας, άνοιξε τόσο ή όρεξή του κ’ έπείνασε δσο ποτέ στή ζωή του. Έκαμε λοι
πόν το σταυρό του κ’ έβαλε χέρι σ’ ένα καλάθι. Μά τό καράβι ήταν αργό, ό καθαρός 
άγέρας Ατελείωτος καί στό στομάχι του δέν έλεγε νά βάλει μάνταλο. Ως πού νά φτά
σει στήν Πόλη ξεπάτωσε δλα τά καλάθια καί τά σακκούλια. Καί τότες άναρωτήθηκε 
μέ λύπηση, γιατί νά κάμει τόσα έξοδα αφού μπορούσε καί μέσ’ στή Χώρα νά τά φάει 
δλα τούτα μιά χαρά καί νά τού μείνουν καί τά ναύλα. Μά γρήγορα σκορπίστηκεν ετού
τη ή μαύρη σκέψη καί παρηγορήθηκε μέ καινούργια, πώς θά τούδιναν άλλα πεσκέσια 
οί χιοριανοί .τής ΐίόλης νά τά πάει στό χωριό.

Σά βγήκε λοιπόν στό κουμέρκι τής Πόλης δέν είχε παρά μόνο τά γράμματα κα- 
λοθεμένα στόν κόρφο του καί σά ντόμπρος καί καλοπροαίρετος άνθρωπος τά μοίρασε 
δλα σύμφωνα μέ τή σύσταση τοΰ κάθε μπλίκου. "Οταν δμως τοΰ ζητούσαν τ’ ά',ιανά- 
τια πούλεγοε τό κάθε γράμμα, τούς άνιστορούσε τήν τρομερή φουρτούνα πού τοϋλαχε 
στό ταξίδι καί δόξαζε μέ σταυροκοπήματα τό Μεγαλοδύναμο πού παρατρίχα τόν έγλυ- 
τωσε. Αέν έπείραζε πού βραχήκανε τά πράματα καί χαλάσανε καί τά πέταξε, για να



μήν τά σηκώνει άμόντε. Φτάνει πού σώθηκε τούτος. Θά πάει, μέ το καλό, πίσω, στην 
πατρίδα καί θά τούς φέρει άλλα. Καί γελούσε τόσο φχαριστημένα καί καλόκαρδα καί 
τρανταχτά, γιά την άνεπάντεχη σωτηρία του, πού χαιρόντανε κι αυτοί πού τον άκού- 
γανε. Μόνο πού σάν τούς γύρευε νά τού δώσουν κάτι τις νά πάρει στά σπιτικά τους, 
έτοΰτοι ντιριόντανε καί δέ συμφωνούσανε. Γι’ αυτό γύρισε ό καϋμενος στο χωριό πα
ραπονεμένος πολύ καί πεινασμένος πιότερο.

ΤΙ ζωή του από τότες πήρε την κάτω βόλτα. Το κορμί του σκέβρωσε, απ’ τήν 
φωνή του άπόμεινε ή βραχνάδα της καί μόνο τά σαγόνια του άνοιγοκλείνανε σάν τής 
καμήλας, μά χωρίς νά μασάνε τίποτα.

Σ' αυτήν τήν κατάντια τον βρήκε ή Κατοχή. ()ί βορβοί καί τά ραδίκια δλης τής 
περιφέρειας δέ θά μπορούσαν σίγουρα νά τόν χορτάσουνε στά καλά χρόνια, μά τόσο 
τό χειρότερο, κείνη τήν εποχή πού τ’ άξετίμητα τούτα φαγιά άποχτήσαν άξαφνα 
αφάνταστη υπόληψη καί πλήθος μουστερήδες. ’'Ετσι, πρώτος πρώτος, στο χωριό, έγει
ρε στο χώμα, σάν τό γέρο πλάτανο πού στέρεψε, στά καλά καθούμενα, ή πηγή πού 
τόν έπότιζε.



Τα π ρ ο β λ ή μ α τ α  τ ο ν  Ι δ ι ω τ ι κ ό ν  Θ ε ά τ ρ ο υ
Δ ι ά λ ο γ ο ς  κ α ι  Κ ρ ι τ ι κ ή

(ί) π ε ρ ί  λ ο γ ι σ τ η ρ ί ο υ  κα ι  τ έ χ ν η ς )

Τ ο υ  Σ τ ά θ η  Ί ω .  Δ ρ ο μ ά ζ ο υ

Ή  άρισ τερή  ιδ εολογ ία  βγήκε άττό τό  δ ιά 
λ ο γο  καί μόνο ό  δ ιά λ ο γ ο ς  τή ς δίνει τή  δυ
να τό τη τα  νά  π α ρ ο υ σ ιά ζετα ι διαρκώ ς μέ νεα
νική δύναμη. *0  δ ιά λ ο γο ς  είναι ή δ ιαλεχτική  
έκφραση τή ς ίδ ια ς  τή ς ζωής. Δέν μ πορε ί να 
υπάρξει ορθή άποψ η, άν δέ μ π ε ί σ τ ή β ά σ α 
νο τή ς ά ντίθετη ς άποψ ης. Γράψουμε τ ις  «κοι
νοτυπ ίες»  α υ τές  μέ την ευκα ιρία  ένός καλού 
σ η μ αδ ιού  σ την  ’Α ριστερά . Ό  θεατρ ικός σ υ γ 
γρ α φ έα ς  Γ. Σ ταύρου  καί ένας ά π ό  τους δ ια - 
σ κευαστές τού « Κ α π ετά ν  Μ ιχάλη», π ο ύ  π α ί 
ζετα ι σ το  Ε λ λη ν ικ ό  Λ αϊκό Θ έατρο, έθεσε 
μέ επ ιφ υλλ ίδα  του  στην «Αυγή», ( 2 8 .8 ) ,  ορι
σμ ένα  π ρ ο β λ ή μ α τα  τού  θεάτρου μας «μέσα 
ά π ό  τ ά  πα ρασ κήνια»  καί «όχι ά φ ’ υψηλού». 
Ή  έννοια του δ ια λό γο υ  είναι αυτονόητη ά - 
φού γ ίνετα ι δ ιάκριση δύο μερών. Τό ένα  μ έ
ρος π ο ύ  ο  εκπροσ ω πεί ό Γ. Σ ταύρου  όνομά- 
ζετα ι «άπό  τ ά  πα ρασ κήνια»  ή «ή π ρ α γ μ α τ ι
κότητα  π ο ύ  π ο λ λ ά  μ πορεί νά  διδάξει» . Τ ό  
άλλο  όνομ άζετα ι, άπ* τήν άρχή , οί «άφ’ υ
ψηλού». Πριν μ πούμε σ το  θέμα  τής συζήτη
σ ης, θέλουμε νά  θ ίξουμε δύο ζη τή μ α τα  δεον
το λ ο γ ία ς  τού  διαλόγου.

1. —  Σ υμ βα ίνει συχνά  στον τό π ο  μας, ι
δ ίω ς σ τό  θεατρικό δ ιά λο γο , νά  δημιουργούν- 
τα ι α ν α ίτ ια  δύο «μέτω πα». Τ ό  μ έτω πο  των 
δραμ ατουργώ ν ή τών σ υγγρ α φ έω ν  καί τό  μέ- 

78 τω π ο  τή ς κρ ιτικής. Τ ά  «μ έτω πα» διαμορφώ 

νονται σ έ . . . «στρατόπεδα» . Α υτό νοθεύει 
τήν έννοια τού δ ια λό γο υ  γ ια τ ί άρνεϊται στό 
άλλο μέρος τήν ε υ θ ύ ν η ,  ή ό π ο ία  είναι 
κοινή καί σ τ ά  δύο. Ή  κριτική είναι μ ιά  έσω· 
τερική λ ε ιτο υ ρ γ ία  στη  δ ια δ ικ α σ ία  τής Τέ
χνης καί γεννήθηκε μ α ζ ί  μέ τήν Τέχνη 
σ ά  δ ιαλεχτική  ενότητα. 'Α π ό  τότε πού  ή 
Τέχνη έπαψ ε νά είναι «μοτγεία» καί ένθεος 
πλατω νική  μανία , βεβα ίω σε τήν υπόστασή 
τη ς  μόνο μέ τήν κριτική. Ι δ ια ίτ ε ρ α  στη 
θεατρική Τέχνη π ο ύ  γεννήθηκε στον τό π ο  αυ
τό, ή δραματική  π ο ίησ η  βγήκε ά π ό  τούς 
δρα μ α τικούς αγώ νες, ά π ’ τήν Κριτική. Καί 
οί α ρ χα ίες  θεατρ ικές π α ρ α σ τά σ ε ις  : 
μόνο δ ρ α μ α τ ι κ ο ί  ά γ ώ ν ε ς .  
Δ ηλαδή ά μ ιλλα  πολλώ ν καί έπ ι βράβευση 
τών άξιων. Σ τήν ά ρ χ α ία  Ε λ λ ά δ α  ήταν άδια- 
νόητη π α ρ ά σ τα σ η  θεατρικού έργου  χωρίς 
τήν επ ιτρ ο π ή  κριτών π ο ύ  θά  βράβευε ή θά 
ά π έρ ρ ιπ τε . Αυτό π η γ ά ζε ι ά π ό  τήν έννοια 
τή ς  κοινής ευθύνης, δημ ιουργού  καί κριτικού. 
Ό  δη μ ιουργός έχει τήν ευθύνη άπένα/η 
στό κοινό του  νά  τού δώσει πνευματική καί 
α ισθητική π α ιδ ε ία  σύμφωνη μέ τ ά  αιτήμα
τα  τών καιρών καί τ ις  ά ξ ιώ σ εις τή ς καλλι
τεχνικής δη μ ιουργία ς. Ό  κρ ιτικός τής έοη- 
μ ερ ίδας ά ς  π ούμ ε σήμερα , έχει τήν >δισ 
ευθύνη άπέναντι α τό  κοινό τή ς εφημερίδας 
του. Ν ά τού π ε ΐ  δηλ. άν ή δοσμένη δημιονρ·



γ ία  καλύπτει τ ις  πνευματικές και αισθη
τικές του άνάγκες. Καί οί δύο τγ α  ρ ά 
γ ο ν τ ε ς  —  όχι μέτω πα —  έχουν την 
κοινή ευθύνη απέναντι στό  λαϊκό μας πολ ι
τισμό. Ό  διάλογος, π ο υ  υποτίθεται ότι γ ί 
νεται ά πό  τούς δυο παράγοντες, άλλα  στην 
ούσία άνάμεσα στό κοινό, θά  κρίνει τελι
κά τό άποτέλεσμσ . ΓΓ αύτό μάς εΐναι άδια- 
νόητη ή εχθρική στάση ανάμεσα στους δυό 
παράγοντες καί ή άρνηση τού ένος ά π ό  τόν 
άλλον. “Εχουμε προτείνει πολλές φορές την 
άποκατάσταση αυτού τού διαλόγου άνάμεσα 
στους δύο πα ρά γοντες —  διάλογο, συνερ
γα σ ία  —  πού  έτσι θά  βοηθούσε νά  ξεκαθα
ρίσουμε τό  άληθινό ένδιαφέρον γ ια  τό  θέ
ατρο, άπό  τήν υπεράσπιση  καθαρά άτομι- 
κών άπόψεων ή καί συμφερόντων ύπό τό π ρ ό 
σχημα τού διαλόγου ή της κριτικής, ή τής 

I επίθεσης κα τά  τή ς Κριτικής. Τό ότι καί οϊ 
ίδιοι οϊ δημιουργοί ή οί συγγραφείς δέχον
ται τό ρόλο τής κριτικής όπω ς τόν δ ια γρ ά 
ψαμε, φαίνεται καί ά π ό  τό έξης γεγονός, π ο 
λύ συνηθισμένο στήν πνευματική μας ζωή. 
Σ τήν καλοπροαίρετη πρόθεσή τους νά  ύπε- 
ρασπισθούν τήν άξια  τού έργου τους, χρη
σιμοποιούν ά π ο σ π ά σ μ α τα  ά πό  ένυπόγραφες 
κριτικές πού  εΤναι πάντοτε έπαινετικές γ ιά  
τό έργο. Καθ’ ότι ξέρω π ο τέ  δεν ρωτήθηκαν 
γ ιά  τήν άποσπασ ματική  αυτή δημοσίευση. 
’Α ποσπάσμ ατα  μάλιστα τέτ ια  τού ύπογρά- 
ψοντος έχουν δημοσιευθεϊ πολλές φορές καί 
γ ιά  έργα  τού Γ. Σταύρου, π ο υ  έκφράζει 

! σήμερα τή μία άποψη. Νά καταλήξουμε στό 
συμπέρασμα ότι oi σ υγγρα φ είς δέχονται ότι 
ή κριτική εΤναι λειτούργημα μόνο όταν έπ α ι
νε?; Ή  κριτική γ ιά  μάς δεν διαχρίνεται σέ 
έπαινετική ή έπικριτική ά λλα  σέ σοβαρή 
ή μή σοβαρή καί σέ σω στή ή λαθεμένη. Από 
τή θητεία μας στό λειτούργημα έχουμε δ ια 
πιστώσει π ώ ς πολλοί δημιουργοί έχουν τήν 
ίδια άντίληψη. Τώρα γ ια τ ί άλλοι τή  δέχον
ται —  καί τήν άναδημοσιεύουν —  μόνον 
όταν εΤναι επαινετική, αύτό εΤναι ζήτημα 
που θά  τό λύσει πάλι ό.... διάλογος.

2.—  Έ ν α  άλλο πρω ταρχικό ζήτημα δε
οντολογίας στό δ ιά λο γο  είναι ή σαφής καί 
χωρίς περιστροφές κατονομασία των φορέων 
τής άλλης άποψης. Δ ιάλογος σημαίνει ισο
τιμία. Καί ή a ltera  pars, πρέπει νά καθορί
ζεται μέ τήν ίδ ια  σαφήνεια που  έχει ή υπο
γραφή τού ενός μέρους. Δεν γίνεται δηλ. 
διάλογος όταν τον συνομιλητή μας τόν χ α -  
Ρ α κ τ  η ρ ί ζ ο υ μ ε, χωρίς νά τόν όνομά- 
ζουμε. Ποιος δηλ. είναι ό συνομιλητής μας 
τόν όποιον αναφέρουμε μέ τά  ίδεογράμ- 
Uerrex «άφ’ υψηλού» ή «καί όσων επ α γγέλ 
λονται τούς θεατρικούς προστάτες»  ή «ε
κείνους π ο ύ  έξω άπό  τό χορό πολλά  τραγού
δ α  λένε» ή «οί αύτοχειροτονηθέντες αρμό
διοι τού θεάτρου μας»; Αυτοί πρέπει νά κα- 
τονομάζονται. Μόνο τότε έχουμε στόχο. Μό- 
^  τότε διαφωτίζεται τό κοινό. Γιατί άν δέν 
διαφωτίσουμε τό κοινό, τότε δέν έχουμε δ ιά 
λογο άλλα  κουβεντολόι άπό  όργανο κοινής 

μης. 'Ο π ό τε  μπορούμε νά λύσουμε τά

«επίμαχα» προβλήμ ατα  καί στην πα ρέα  μας. 
Γιατί έπιμένοντας σέ διάλογο χω ρίς τ ις  α ρ 
χ έ ς  τού διαλόγου π ο ύ  προαναφέραμε δέν π ε ί
θουμε ότι ένδιαφερόμαστέ γ ιά  μ :ά  κοινή υ
πόθεση, ά λλα  γ ιά  μ ιά  άτομική. Ή  κατονομασία 
τού συνομιλητή, επιβάλλεται καί ά π ό  κάτι άλ
λο: ά π ό  τ η ν  ά ρ ε τ ή  τ ή ς  τ ό λ μ η ς .  
Ε μ ε ίς  πάντω ς πιστεύουμε π ώ ς ό διάλογος 
αυτός βοηθάει στην άποκατάσ ταση  τών πνευ
ματικών καί καλλιτεχνικών άξιών άπό  την 
Α ριστερά καί σ τό  χώρο τής 'Α ριστερός καί 

θά βοηθήσουμε στό  μέτρο τών δυνάμεων 
μας.

**
’Α λλά ά ς κοττανομάσουμε εμείς τό συνο

μιλητή τής έπιφυλλίδσς τού Γ. Σταύρου. 
ΕΤναι ή κριτική τού ’Αθηναϊκού τύπου, που 
ήταν σχεδόν ομόφωνη γ ιά  τήν παράστασ η  
τού «Κ απετάν Μιχάλη». Ό  Γ. Σταύρου θέ
λησε νά μάς δώσει την προβληματική τού 
θεάτρου μας ά πό  τά  «παρασκήνια» δηλ. άπό  
τήν «πραγματικότητα» καί συγκεκριμένα τό 
πρόβλημα τού ιδιωτικού θεάτρου, π ο υ  άπο- 
δύεται σέ μιά καλλιτεχνική προσπάθεια . Φυ
σ ικά  τά  προβλήμ ατα  τού θεάτρου -  ίδιωτική 
επιχείρηση, εΐναι άλυτα  γ ια τ ί τό  δεύτερο 
σχέλος άρνεΐται τό  πρώ το. “Αλλωστε καί ό 
Γ. Σταύρου έκεί καταλήγει. Γ ι’ αύτό έχεΐνο 
π ο ύ  ένδιαφέρει είναι π ο ιά  είναι ή στάση  
μας μέσα στήν άρνηση αυτή, π ο ιά  είναι ή 
ε υ θ ύ ν η  μας;

Γράφοντας λοιπόν γ ιά  τ ις  δυσκολίες τής 
π α ρά σ τα σ η ς σημειώνει: «Τ ίποτε δέν έδει
χνε ότι ή πρεμ ιέρα  θα  μπορούσε νά  δοθεί 
έστω  καί μετά  ένα  μ ή ν α » .  Δηλ. ένας 
μήνας είναι τό  άνώτερο όριο προετο ιμασ ίας 
ένος έργου; Καί μέ αυτές τ ις  προϋποθέσεις 
μπορούμε να συζητούμε, γ ιά  καλλιτεχνική 
προσ πά θεια ; Μα ότι βγει σέ ένα μήνα θά 
έχει τήν ά ξ ία  ενός... μηνός. ^Οσο γ ιά  τ ις  
δυσκολίες τής συγκρότησης τού θιάσου γρ ά 
φει τά  έξης: «Δέν βρίσκονται τα  κατάλλη
λα  πρ ό σ ω π α  γ ιά  όρισμένους ρόλους». Διεκ
τραγω δώ ντας δέ τήν κατάσταση τών άττο- 
φοίτων τών δραματικών σχολών πού  π ερ 
νούσαν γ ιά  νά προσληΦθούν ά πό  τό  θίασο 
γράφει: «Θάφτανε μ ιά  σκηνική έμπειρ ίσ , άρ
θρωση στοιχειώδης... ελάχιστο ταλέντο καί 
κάποια  επιμονή γ ιά  νά  έρμηνευτουν oi ε
π ί μ α χ ο ι  ρόλο· 'ικανοποιητικά. Δυστυχώς 
καί οί μ ι κ ρ έ ς  αυτές άπα ιτή σ εις δέν 
βρίσκανε άντίκρυσμα». Καί παρακάτω : 
«Παλληκάρια και κοριτσόπουλα πού  θά μπο
ρούσανε νά  προκόψουν σέ όποιαδήποτε άλ
λη δουλειά... καμμια α γω γή  στό λόγο... ε
λαττωματική άρθρωση, κακοί τονισμοί, άνύ- 
πάρκτο  κσλλιτεχνιχό ένστικτο καί οί έμπει- 
ρ ίες τής ζωής θάλεγες ύπό τό μηδέν». Καί 
δ ιερω τάται: «Πώς νά καλύψει ό  θίασος τά  
κενά;» καί δίνει τή λύση: « Ό  σκηνοθέτης
διαθέτει τόν πολύτιμο χρόνο τών δοκιμών 
γ ιά  νά διδάξει όχι τούς ρόλους καί τό έργο 
άλλά τό  αλφαβητάρι τής θεατρικής Τέχνης». 
’Αλλά άφού μόνος του ομολογεί ότι χρησι
μοποιήθηκαν ηθοποιοί καί μάλιστα  γ ιά  έ- 79
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ττ ί μ α  χ ο υ ς ρόλους, πού δεν διέθεταν 
«έλάχιστο ταλέντο» ή καμμ ιά  άγωγή ατό λό
γο» άλλά άπεναντίας διέθεταν «έλαττωμοτπκή 
άρθρωση» άνύπαρκτο κολλι τεχνικό ένστικτο», 
προσόντα δηλαδή Ικανά «νά προκόψουν σε 
όποιαδήποτε δουλειά» —  τι νά κάμει ή.... 
Κριτική; ’Αψου ό σκηνοθέτης δεν δίδασκε 
τούς ρόλους καί τό έργο, άλλά τό αλφαβη
τάριο τής υποκριτικής Τέχνης τ ί παράσταση 
μπορεί νά βγει; Α υ τά  μπορούν νά έξηγούν 
γ ια τ ί ή παράσταση βγαίνει έτσι κΓ άλλοιώς, 
άλλά ποτέ δεν μπορούν νά δικαιώσουν συγ
κρότηση θιάσων μ ’ αυτές τ ίς  προϋποθέσεις.

Προχωρώντας σ τ ίς  άλλες δυσκολίες που 
άντιμετωπίζει τό ιδιωτικό θέατρο γράφει: 
«’Ακόμα  κι* ό καψετζής του θεάτρου, βιάζε
ται, άδημονεί γιοττί τό τεφτέρι του είναι γε
μάτο χρεωμένους καφέδες, λεμονάδες καί σάν
τουιτς» ή «τό κόστος γ ιά  τό άνέβασμα τού 
έργου άνεβαίνει πάνω άπό κάθε προϋπολο
γισμό... μέ τρόμο τότε άνολογίζεσαι ότι δέν 
σέ σώζει παρά  μόνο μιά... εκπληκτική επ ι
τυχία  —  δηλαδή ένα λαχείο». Κ α ί τό  άποκο- 
ρύφωμα των δυσκολιών. « Ή  πρεμιέρα πλη
σιάζει καί άπομένουν ένα σωρό ζητήματα  
εκκρεμή. Δ έ ν  β ρ έ θ η κ α ν  ά κ ό μ α  
η θ ο π ο ι ο ί  γ ι ά  ό ρ ι σ  μ έ ν ο υ ς  ρ ό 
λ ο υ ς . . .  καί τό σπουδαιότερο δέν ξέρεις 
π ό τ ε  θά γίνει ό  συντονισμός δλων των 
στοιχείων τής παράστασης.·.». Μ ά  είναι αυ
τοί συλλογισμοί που μπορούν νά δικαιώσουν 
θεατρική αποστολή —  Πα ιδεία  τού έλληνι- 
κού λαού; "Ο τα ν  ή πρεμιέρα καθορίζεται ά 
πό τον καφετζή —  είναι γνωστό βέβαια π ό 
σοι άναρμόδιοι παράγοντες καθορίζουν τό 
έλληνικό θέατρο, επιχειρηματίες, αίθουσάρ- 
χες, έργολάβοι μπάρ καί προγραμμάτων κ.ά. 
—  κι όταν ή πρεμιέρα πλησιάζει καί δέν 
έχουν βρεθεί άκόμα όρισμένοι ήθοποιοί καί 
δέν ξέρουμε πότε θά γίνει ό συντονισμός δ
λων τών στοιχείων τής παράστασης, μιλάμε 
γ ιά  θέατρο ή γ ιά  τήν λεγόμενη θεατρική π ιά 
τσα  «άρπα - κόλλα»; Μ ιά  τέτοια  δουλειά 
χρειάζεται υποστήριξη καί κατανόηση ή έ
λεγχο; Κ α ί τό μέν λαχείο μπορεί νά σώσει 
τό ταμείο, τήν Τέχνη δμως ποιος θά τήν σώ
σει; Τό... «δαιμόνιο τής φυλής» όπως ισχυ
ρίζεται ό Γ. Σταύρου;

"Α ν  άνεφερθήκαμε σ ’ δλα αυτά τά  άπο- 
σ π ά σ μοτα  τό κάναμε γ ια τί όπως φαίνεται 
ό Γ. Σταύρου νομίζει πώς οί έγγενείς δυσκο
λίες τού θεάτρου - ά ιομ ική  επιχείρηση αυτό
ματα μάς άπολλάσσουν καί άπό τήν ευθύνη 
μας. Αλλά  θά έπανέλθουμε στο  ζήτημα  αυ
τό άφου θίξουμε τήν πειστικότητα  των επ ι
χειρημάτων γ ιά  τήν ά ξ ία  τής προσπάθειας. 
Γράφει λοιπόν: «Κάθε φορά που ένα θέατρο 
έτοιμάζει τήν έξόρμησή του μέ πρόθεσή του 
νά δώσει στό κοινό κάτι π ιο  πέρα ά π ’ τήν

πεπατημένη...». Ε ίνα ι άρκετό καί μόνο αυτές 
οί γραμμές νά πείσουν καί μάλιστα  υστέρα 
άπό δσα  ό ίδιος έγραψε, ότι ή προσπάθεια 
«ήταν πέρα ά π ' τήν πεπατημένη;». Κ α θ ’ ό
σον ξέρουμε ό τρόπος που γράφει ό Γ. Σ τα ύ 
ρου δτι συγκροτήθηκε ό θίασος γ ιά  τον «Κα- 
πετάν Μ ιχάλη» καί γ ιά  τό πώς έγινε ή πρε
μιέρα, είναι άκριβώς ή πεπατημένη. "Η , «τώ
ρα π ιά  που τό  έργο άκολουθεί τήν τύχη του 
καί δέν χρειάζεται συνηγόρους...». Τ ί εν
νοεί μ ’ αυτό, ότι ή εισπρακτική έπ ιτυχία  ά- 
ξ ι ο λ ό γ η σ ε  το έργο; "Α ν  είναι έτσι, τό
τε οί έλληνικές κινηματογραφικές ταινίες, ή 
οί παραστάσεις τού δωδεκαπαραστασιακού 
Μπουρνέλλη, θαπρεπε ναταν τά  θαύματα τής 
νεοελληνικής δραματουργίας. Κ α ί κάτι επί 
πλέον, έπαινοι γ ιά  τό έργο γραμμένοι ά π ' 
τον ίδιο τό συγγραφέα είναι κάτι που μέ
χρι τώρα τό στηλιτεύαμε ως ξένα ήθη προς 
.τήν πνευματική ζωή. Τώρα τά  υιοθετούμε; 
"Α ς  άρκεστούμε στήν εισπρακτική έπ ιτυχία  
καί άς άποτάξουμε άπό τό  χώρο τής πνευ
ματικής δημιουργίας —  καί τής ’Αρ ισ τε
ρός —  κάτι που γ ιά  όλους τους άλλους τό 
λέμε αυτοδιαφήμιση.

Συνεχίζοντας ό Γ. Σταύρου μέ πε ιστικό 
τητα  άναλύει πώς τελικά τό λ ο γ ι σ τ ή ρ ι ο  
είναι ό παντοδύναμος κυρίαρχος στο θέατρο 
- Ιδιωτική έπιχείρηση. Προσυπογράφουμε. Τ ί 
πρέπει νά γίνε» λοιπόν μέχρι ς ότου λυθεί 
τό βασικό πρόβλημα καί μέχρι ς ότου τό θέα
τρο γίνει έπιδοτούμενο ή Κρατικό; Γ  ιοττί 
άλλη λύση όπως είναι γνωστό δέν υπάρχει. 
‘Ο  Γ. Σταύρου υποστηρίζει: «όπως έχουν
τά  θεατρικά μας π ράγματα  πρέπει ν* άνε- 
βάζω —  θά π ε ι ό θιασάρχης —  ένα μονο- 
σάλσνσ έργάκι ώστε καί στή χειρότερη περί
πτωση νά μή διακινδυνεύσω τίποτε·..». Ε 
μείς κα τ’ άρχήν πιστεύουμε ότι ένα έργο 
μπορεί νά είναι μονοσάλονο καί νά εκπλη
ρώνει τήν άποστολή τής Τέχνης. Κ Γ  άλλου 
«χάτι π ιο  πέρα ά π ’ τό ό λ ι γ ο π ρ ό σ ο  
πο... έργάκι». Κ α ί πάλι πιστεύουμε πώς καί 
όλι γαπρόσωπο έργο μπορεί νά εκπληρώσει 
τήν άποστολή του. Πόσα μονοσάλονα ή όλι- 
γοπρόσωπα έργα δέν άνέβασε ό Κουν λ.χ., 
που ήταν ειλικρινής προσφορά οπήν Τέχνη. 
Ά λ λ ά  άν όσυνομιλητής μας χρησιμοποιεί τους 
όρους «μονοσάλονο» ή «όλιγοπρόσωπο» μέ 
κακή έννοια δέν μάς μένει καί πάλι παρά '.'ά 
προσυπογράψουμε πώς τό  θέατρο - ιδιωτική 
έπιχείρηση δέν έχει διέξοδο, δέν μπορεί νά 
κάμει τέχνη, ούτε σ ’ αυτή τήν περίπτωση, 
ούτε στήν περίπτωση πολυέξοδου έργου, 
έχτός άν βγάλει πρεμιέρα που θά τήν κα
θορίζει ή π ίεση  τού καφετζή. Κ α ί όμως και 
στον τομέα  οτυτό ό θίασος Άλεξανδράκη έ
δωσε -καί πολυπρόσωπα καί πολυέξοδα ερΥσ 
μέσα στήν άποστολή τής θεατρικής Γ Κ Η  
δείαξ.

Εδώ λοιπόν άνακύπτει τό πρόβλημα 
πνευματικής ελευθερίας πού καλλιτέχνη.
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Ό



συνομιλητής μας ισχυρίζεται ότι οι έγγενεΤς 
αυτές δυσκολίες δίνουν άφεση άμαρτιών στην 
παράσταση. Εμε ίς  ισχυριζόμαστε ττώς άν 
ό θιασάρχης επιμένει στην αποστολή του, 
δέ θά φκιάσει θίασο μέ ηθοποιούς πού κά
νουν γ ια  άλλη δουλειά, άλλά θά κάνει άς 
πούμε μ ια  πειραματική αίθουσα ή θά κυτ- 
τάξει πώς θά ξεπεράσει την άντίφαση θέα
τρο - έπιχείρηση. Υ π ά ρ χ ε ι κι εδώ δρόμος, 
ό έ τ α ι ρ ι κ ό ς  θ ί α σ ο ς .  Ή  ατομική 
έπιχείρηση στο θέατρο κάνει τούς λογαρια
σμούς της, με άρθρο 1 τό άτομικό κέρδος 
(δεν έχει καμμ ιά  σημασ ία  άν θά π ιάσει ή 
όχι τά  λεφτά της). Ό  εταιρικός θίασος άν 
συγκροτηθεί μάλ ιστα  μέ έπώνυμους ήθοποιούς 
έχει δλες τις προϋποθέσεις νά λύσει τά  καλ
λιτεχνικά και οικονομικά του προβλήματα 
και τό ζήτημα  τής επιδότησης. Τό  "Α ρ μ α  
Θεάτρου στήν τρίτη χρονιά του παρουσιά
ζεται ώριμος άνταγωνιστής του ιδιωτικού θε
άτρου. Γιατ'ι έπιδότηση σέ θέατρο - άτομική 
έπιχείρηση δέν νοείται. Δηλ. δέν είναι ανεκτό 
άπό τ ις  έπ ιδοτήσεις —  τά  χρήματα τού 
λαού —  νά γίνεται προσπορισμός ατομικού 
κέρδους. Τό  θέσαμε τό ζήτημα  αυτό καί 
μέ τ ις  επιχορηγήσεις τού Ε .Ο .Τ . ’Α π ό  τά  
χρήματα αυτά έχουν τά  ανάλογα δικαιώμα- 
όλοι οί ηθοποιοί τού θιάσου. Ή  έπιδότηση 
άπό τό Κράτος δέν μπορεί ποτέ νά έχει την 
έννοια νά μεταδάλει τον ένα ηθοποιό σέ έρ- 
γοδότη καί τον άλλο ηθοποιό σέ μισθωτό.

Δυο λόγ ια  γ ια  τό κοινό σαν άξιολογητή 
τής Τέχνης. ‘Ο  συναγωνισμός τού καλού έρ
γου ή τής καλής παραστάσεω ς δέν γίνεται 
ισότιμα μέ τό κακό έργο ή μέ την κακή π α 
ράσταση. Τό κακό έργο πα ίζε ι ένα ρόλο 
κράχτη τού κοινού μέ τό μονοπώλιο τών 
αιθουσών πού έχει, μονοπώλιο σύμφυτο μέ 
την έννοια τού θεάτρου - άτομική έπιχείρη
ση. Ά ς  άνοίξουν δέκα αίθουσες γ ιά  τό κα
λό καί ισάριθμες γ ιά  τό  κακό έργο καί τότε 
θά δούμε πού θά πάει τό κοινό. Τότε, τό 
κοινό θά άσκήσει δικαίωμα τής έπιλογής, 
και σ ’ αύτό πρέπει νά κατοτείνουμε όλοι. 
Ά λ λ ά  όταν υπάρχει μ ιά  αίθουσα —  καί ή 
χειρότερη —  γ ιά  τον « Ίβ ά ν  τον Τρομερό» 
καί 50 γ ιά  τά  άμερικανικά φΐλμς ή π ίεση 
πού γίνεται στήν έπιλογή τού κοινού είναι 
αφόρητη. Α να γκά ζε ι καί συνηθίζει τό κοινό 
στό κακό έργο. Ή  αντίσταση τού κοινού θά 
φανεί καθαρά όταν δουλέψουμε γ ιά  ισότιμες 
προϋποθέσεις συναγωνισμού. ‘Ω ς  τότε ή α 
τ ο μ ι κ ή  ε υ θ ύ ν η  τού κάθε παράγοντα 
τού θεάτρου π α ρ α μ έ ν ε ι  ά κ έ ρ α ι η  
άπέναντι στήν όφειλόμενη Παιδεία  προς τό 
λαό. Τό νά ζητάμε «κατανόηση» γ ιά  θιά
σους πού δέν έχουν ήθοποιούς καί γ ιά  πρε
μιέρες στίς  όποιες «άπομένουν ένα σωρό ζη
τήματα έκκρεμή» άκόμα καί όταν δέν έ
χουν βρεθεί ήθοποιοί γ ιά  όρισμένους ρόλους, 
καταλήγει σέ πνευματικό τρεϊντγιουνιονισμό, 
ασυμβίβαστο μέ τό ήθος τής πνευματικής καί

καλλιτεχνικής άποστολής, άπαράδεκτο στο 
χώρο τής Άρ ιστεράς.

Κοντά  στ* άλλα, ό διάλογος δέ βοηθήθη- 
κε καί άπό τή δ η μ ο σ ί ε υ σ η  χαρα
κτηρισμών γ ιά  τούς συνομιλητές τού Γ. 
Σταύρου. Τούς άπεκάλεσε συλλήβδην: «άφ’ 
ύψηλοΰ», «όσοι έπαγγέλλονται τούς θεατρι
κούς προστάτες», οί «αύτοχειροτονηθέντες αρ
μόδιοι τού θεάτρου μας», κ. ά. Κ α τ ’ αρχήν, 
όπως σημειώσαμε δέν κοΠΌνομάζονται αυτοί. 
Δεύτερο δέν άποδείχτηκαν οί χαρακτηρισμοί 
άν καί πάλι είναι συζητήσιμο άν ή δ η μ ο* 
σ  ί ε υ σ  η «όστοδειγμένων» χαρακτηρισμών 
βοηθάει τό  διάλογο. Ά ν  κρίνομε μάλιστα  
άπ ό  τον Α ν τ ί λ ο γ ο ,  πού δημοσιεύ
τηκε στήν «Αυγή» (4 /9 ), καί ή «Αυγή» 
πού τούς δημοσίευσε έχει τήν ίδ ια  γνώ
μη. Γράφει συγκεκριμένα: « Σ το  κομμάτι τού 
Γ. Σταύρου περιείχοντο ορισμένοι άπαράδε- 
κτοι χαρακτηρισμοί περί «άφ’ ύψηλού» κρι
τικής κ.τ.λ. τούς όποιους φυσικά ή «Αυγή» 
δέν συμμερίζεται». Φυσικά, μέ τά  μέχρι σ τ ιγ 
μής δεδομένα, ό Γ. Σταύρου τούς συμμερί
ζεται. Ή  υιοθέτηση όμως αυτής τής μεθόδου 
δέν θά ευνοήσει άνταλλαγή απόψεων στό χώ
ρο τής Άρ ιστεράς, καί ό μόνος πού θά ζη
μιωθεί θά είναι ή Α ρ ισ τερ ά  καί οί άληθινές 
αξίες τού τόπου.

Ε π ιμ ύ θ ιο : Καταφεύγουμε καί μείς στήν
κρίση τού... κοινού, γ ια τ ί ή πραγματικότητα  
μάς έχει διδάξει νά μή φενακίζουμε τό λαό 
στή θεατρική Πα ιδεία  πού τού δίνεται. Ε ί 
μαστε μέσα στό  χορό καί αγωνιζόμαστε 
γ ιά  ένα καλύτερο θέατρο καί δέν δικαιολογού
με άπό πνευματικό τρεϊντγιουνιονισμό ούτε 
τ ίς  δυσκολίες, ούτε τ ις  προχειρότητες. Κ α ί 
τ ίπ οτα  δέν αποκλείει νά είμαστε μέσα στό 
χορό καί νά κάνουμε καί παρατράγουδα καί 
παραπατήματα. Γ ια τ ί όπως δέν υπάρχει ηθο
ποιός χωρίς ταλέντο, όπως λέει ό Γ. Σ τα ύ 
ρου, έτσι δέν υπάρχει καί θίασος μέ αυτούς 
τούς ήθοποιούς ή πρεμιέρες όταν «δέν ξέρεις 
πώς καί πότε θά γίνει ό συντονισμός τών 
στοιχείων τής παραστάσεως» καί ό καφετζής 
σέ πιέζει. Ά ν  άκολουθήσουμε μάλ ιστα  τό 
συλλογισμό τού συνομιλητή μας ότι οί τέτοιοι 
ήθοποιοί είναι κατάλληλοι γ ιά  άλλη δουλειά, 
τότε θά πρέπει νά δεχτούμε πώς τέτοιες π α 
ραστάσεις άλλη άποστολή εκπληρώνουν.

Νομίζουμε πώς οί καλλιτέχνες πού δου
λεύουν στο ιδιωτικό θέατρο, μέ εύθύνη τής 
άποστολής τους, δέν βρήκαν σ τ ίς  άπόψεις 
τού Γ. Σταύρου, τήν υποστήριξη στό  έργο 
τους. Κανείς τους δέν θά ήθελε νά άξιολο- 
γηθεΐ ή δουλειά του, μέ τήν π ίεση  τού κα- 
φετζή, ή μέ ϊσοπέδωση μ ’ έναν ήθοποιό, «πού 
κάνει γ ιά  άλλη δουλειά», ή μέ μέτρα μιάς 
παράστασης πού βγαίνει σ ' ένα μήνα, χω
ρίς νά υπάρχουν ένα σωρό προϋποθέσεις. Ε ί 
μαστε βέβαιοι, πώς τέτο ια  υποστήριξη —  
τήν υποστήριξη τού καφετζή πού βιάζεται 
ν’ άρχίσει τό έργο —  κανείς τους δέ θά τήν 
ήθελε.



ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

«Η  αντιμεταρρύθμιση μαίνεται και πάλι

'Ό λ α  δείχνουν δτι ή εκπαιδευτική μεταρρύθμιση τού 64 γίνεται ανοιχτά καί άμεσα 
στόχος τής δεξιάς καί των δούλων της. "Α ν  καί άτολμη καί συμβιβαστική, ή μεταρ
ρύθμιση αυτή, αποτελεί εμπόδιο στα αντεθνικά σχέδια γιά τή συγκράτηση τής χώρας 
μας στήν καθυστέρηση καί τή μοίρα τού προτεκτοράτου. Είνα ι, βέβαια, νομοθετη
μένη καί υιοθετημένη από τό λαό καί τή  νεολαία —  τό μόνο θεσμοθετημένο έργο τής 
όλιγόμηνης δημοκρατίας, πού κ ι αυτό δέν πρόλαβε νά δλοκληρωθεΐ στήν ανώτατη εκ
παίδευση. "Α ν  οί βρυκόλακες σκοταδιστές δε λογάριαζαν τή βέβαιη αντίσταση του λαού 
καί τής νεολαίας, θά τήν είχαν κιόλας καταργήσει. Δεκατέσσερεις μήνες τώρα άρκέ- 
σθηκαν στή δολιοφθορά καί τή συκοφαντία, αλλά ή μεταρρύθμιση αντέχει. "Εχασαν πιά 
τήν ψυχραιμία τους, τ’ αφεντικά τούς τραβάνε τ ’ αυτί: «Τ ί θά γ ίν ε ι; Καταργήστε την». 
Θά τό άποτολμήσουν; Πάντως εντείνουν τις κρούσεις, τήν... ιδεολογική προετοιμασία 
καί βάζουν μπροστά τήν ...αντίσταση τής ακαδημαϊκής «ηγεσίας». ’Από τις κυριότερες 
κλιμακωτές εκδηλώσεις, τόν τελευταίο καιρό, ήταν ή θεωρητική επίθεση τού κ. Κ. 
Τσάτσου καί ή πολιτική «κίνηση» (πού πρόβαλε δειλά στά «ψιλά» τών εφημερίδων) 
γιά τήν κατάργηση τής μεταρρύθμισης, καθώς καί ή πρωτοφανής ανακοίνωση τών διοι
κήσεων τών άνωτάτων σχολών. Τά  δυό αυτά κείμενα σχολιάζουν τά άρθρα τών συνερ
γατών μας πού ακολουθούν.

Ο ί π ε ρ ρ ο ν κ ε ς

Ή  ακαδημαϊκή ήγεσ ία  άλλη μιά φορά ά- 
ττόδειξε δτι δχι μόνο είναι άθεράπευτα άρτη- 
ριοσκληρυμένη και ανεδαφική, μά  καί έπι- 
κίνδυνη, προγματικό άγχος γ ιά  τήν πα ιδεία  
μας. ’Αλλά  ή άνακοίνωση τών διοικήσεων τών 
Άνω τάτω ν Σχολών, που άπέρριψε καί τήν 
ιδέα άκόμα τής μεταρρύθμισης στήν ανώτα
τη εκπαίδευση καί κήρυξε τήν πιο γελοία 
αντίσταση — δυναμική μάλιστα—  έχει τό πλεο- 
νεχτημα δτι άποσαφηνίζει τά  πράγματα  
μπροστά στήν κοινή γνώμη. Ο ί φυσικοί φο
ρείς τής έπιστημονικής συνείδησης, τής συ
νείδησης τής παιδείας, άπαρνούνται επ ίση
μα τό ρόλο τους. Κ ά τ ι περισσότερο: Τ ά σ 
σονται, άπροκάλυπτα τώρα, στο  μαύρο μέ
τωπο τού σκοταδισμού, πού κινείται πάλι 
δραστήρια γ ιά  τήν ολοκληρωτική κατάργη
ση τής άρκετά συντηρητικής έκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης τού 1964.

"Ο σ ο ι παρακολουθούν τήν έπιστημονική 
κίνηση καί τά  άκαδημαϊκά μας πράγματα 
δεν είναι καί τόσο έκπληκτοι. ’Α π ό  δεκαετίες 
καί με ελάχιστες έξαιρέσεις, ή πανεπιστημια
κή μας έκπαίδευση κατέχεται άπό πνεύμα 
συντεχνίας καί μεσαιωνικού άριστοτελισμου. 
Ή  έδρα μεταβλήθηκε σέ τιμάριο, ό μηχ<*- 
νισμός τής άνάδειξης νέων καθηγητών έλέγχε- 
ται άπό πνεύμα αυτοσυντήρησης καί υποτα
γής τών νέων στους παλιούς, ή έρευνα/ οι 
νέες τάσεις τής επιστήμης βρίσκουν κατα- 
κλειστες τ ις  πύλες τών περίεργων πανεπι
στημίων μας. Τάσεις νεποτισμού ά π ό μ έ σ α  
καί φαυλοκροττία πολιτική, πού <

Χω ρίς καμιά  προσωπική διαφωνία, δυστυ
χώς, οί διοικήσεις τών Άνω τάτω ν Σχολών 
ειΌυγραμ μ ί στηκοτν μέ τό απολίθωμα που λέ
γεται Φιλοσοφική Σχολή τού Άθήνησ ι Πα
νεπιστημίου.



θηκε σ τ ις  δικτατορίες και τ ϊς  άνώμαλες πε
ριόδους, μαζί μέ τ ις  «έκκαθαρίσεις» των 
προοδευτικών καθηγητών, έκαναν τ ις  σχολές 
φρούρια μεσαιωνικά. "Ε τσ ι,  ή άντί δράση 
στη μεταρρύθμιση της άνώτατης έκπαίδευσης 
κινεΤται και άπό άντεπιστημονικό σχολα- 
στ.κισμό και άπό συντεχνιακό πνεύμα αυτο
συντήρησης.

Ο ί περροΰκες που κυριαρχούν σ τ ις  ανώ
τατες σχολές κινούνται άπειλητικά μέ γερον
τικό πάθος. Μ έ την απειλή δτι θά κλείσουν 
τ ις  σχολές και θα παραδώσουν τά  κλειδιά 
στο βασ ιλ ιά  ξεπέρασαν ώστόσο και τά  ό
ρια τού σοβαρού. ’Αποτελε ί βαριά ύβρη γ ιά  
την Παιδεία  μας, γ ιά  τον πνευματικό κόσμο 
αλλά και γ ιά  τό συνταγματικό καθεστώς τής 
χώρας ή στάση και ή γλώ σσα τής περρου- 
κοφόρας ακαδημαϊκής ηγεσίας, που εισάγει 
ήθη καί έννοιες βασιλικού πανεπιστημίου τού 
μεσαίωνσ στήν εποχή μας. Ά νέκλη τα  κατα
δικασμένη άπό την έπιστημονική καί πνευμα
τική άπουσ ία  της. ή ήγεσ ία  αυτή άποδείχνε- 
ται τώρα καί ένεργητικά έπικίνδυνη. Κα ί, βέ
βαια, τά  κλειδιά τών σχολών ούτε δικαίωμα 
έχει, ούτε θά μπορέσει ή συντεχνία νά τά  
καταθέσει στο  βασιλιά, γ ια τ ί οί άνώτατες 
σχολές δέν είναι παραρτήματα  τής Αυλής. Ή  
εδαφιαία υπόκλιση της περοούκας στο θρόνο 
μέ τ ις  άηδεΐς τσιρ ιτσάντζουλες χαιρετούρας

Λουδοβίκου 15ου, σκοπό είχε νά άποσπάσει 
χαμόγελα εύνοιας, σ ’ άντάλλαγμα τής «συν- 
ταγματολογικής» έγκρισης τού πραξικοπήμα
τος. Προσπάθεια μάταιη, άφού εΐναι παράνο
μη καί εχθρική σ ’ όλόκληρο τό έθνος. Α ν τ ί  
βασιλικού προνουντσιαμέντου στήν εκπαίδευση 
πού ζητάνε, αυτό που τους χρειάζεται είναι 
ένα καλό έμπλαστρο Καλογήρου γ ιά  τή μέση, 
μετά  τήν υπόκλιση. Τ ά  κλειδιά όχι, δέ θά τά  
καταθέσουν. "Α ς  καταθέσουν τ ις  περρούκες 
τους, χειρονομία που είναι δικαίωμά τους καί 
που θά άποτελούσε ύστατη υπηρεσία στήν 
Παιδεία.

Υ π ά ρχε ι, ώστόσο, επιμύθιο στή θλιβερή 
αύτή ιστορία. Πρέπει νά συνειδητοποιήσει ό 
πνευματικός κόσμος καί ή σπουδάζουσα νεο
λαία, ότι τά  καθήκοντά τους είναι βαρύτερα, 
οί ευθύνες τους πολλαπλάσιες μπροστά στή 
γενική έπίθεση τού θρασυνόμενού σκοταδισμού. 
Κ α ί μέσα σ ’ αυτά  τά  νέα καθήκοντα είναι ή 
έπείγουσα άνάγκη τής άνανέωσης τής άκαδη- 
μαϊκής ‘ιεραρχίας, ή άνάγκη τού προσανατολι
σμού νέων επιστημόνων προς τήν πανεπ ιστη
μιακή σταδιοδρομία, ή επιμονή σ ’ αύτή τήν 
κατεύθυνση, ή θυσία οικονομικών συμφερόν
των καί καριέρας στο  έξωτερικό. ’Α λλά  πάνω 
ά π ’ όλα ή καταπολέμηση τής άναξιοκροττίας 
όπου σηκώνει τό βδελυρό της πρόσωπο.

Δ. Ρ.

Το εκπαιδευτικό χάος και οί

Τό άρθοο τού κ. Κ. Δ. Τσάτσου  .πού δη- 
μοσιεύθηκε σέ πρωϊνή εφημερίδα τής δε
ξιάς δέν κομίζει βέβαια γλαύκα εις ’Αθήνας, 
ούτε δημιουργεί έκπλήξεις γ ια τ ί ή έλληνι- 
κή άντίδραση δέν μάς έχει συνηθίσει σέ φι
λεκπαιδευτική πολιτική, τό άντίθετο μάλι
στα.

Γ ιά τον τρόπο, όμως πούναι γραμμέ
νο, τήν έπιχει ρημτολογ ία του καί ό,τι προ
τείνει γίνεται άντιπροσωπευτικό τής διπρο
σωπίας ενός κόσμου πού π ίσω  ά π ’ τήν με
τριοπάθεια κρύβει τή λύσσα γ ιά  κάθε πρό
οδο.

Τό άρθρο —  Εκπαιδευτικόν, 7 ’Ιουλίου 
1966 «Καθημερινή»—  άρχίζει πολύ έξυπνα 
καί μέ μεγάλη άφέλεια, μέ μ ιά  τρικλοπο
διά: «Ε ις  τον τομέα τής Παιδείας ευρισκά- 
μεθα προ χάους» καί «ή έχπαιδευτική μετα- 
ρύθμισις έχρεωκόπησεν άνεπενορθώτως».

Θά νόμιζε κανείς ότι ό άρθρογράφος σέ 
Μ ία στάση ζωής άνάλογη μέ κείνη τών ηρώ
ων τού Ντοστογιέφσκι ή τής ’Ανάστασης 
Τού Τολστό ϊ γονατίζει μπροστά στούς συ
νανθρώπους του καί ζητάει στήν αύτοταπεί- 
νωση καί τήν έξομολόγηση τής άθλιότητάς 
του τον εξαγνισμό. ’Α λλά  όχι, οί φράσεις 
0Λ/Τ'ές έχουν τό νόημα τής διαπίστωσης, θε
ωρούνται σάν άποτέλεσμα πού στή δημιουρ
γία του καμιά  άνάμιξη δέν έχει ή παράταξη

επίδοξοι νομοκέτες γλώσσας

τού άρθρογράφου. Δέν δημιούργησε τό χάος 
στήν έκπαίδευση ή κεντροδεξιά, όχι, άλλά ή 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση χρεωκόπησε μό
νη της γ ιά  τον άρθρογράφο.

Αύτή  ή μικρή έξήγηση γ ιά  νά δούμε τό 
μηχανισμό τής σκέψης του. Ό  άρθρογράφος 
εύκολύνεται νά παίρνει α  πριόρι καί άβασά- 
ν ιστα  μερικές συμφέρουσες θέσεις σάν θέ- 
σφοτα καί νά οίκοδομεί επάνω τους τον 
συλλογισμό του. ’Α π ό  δύο κυρίως άνησυχίες 
κατέχετα ι:

α )  Ν ά  μή γίνει ή Πα ιδεία  λαϊκή καί 
καθιερωθεί ή δημοτική γλώ σσα κ ι’ άνοίξει 
ό κοσμάκης τά  μά τ ια  του.

β) Ένδιαφέρεται νά κατέχουν τά  κυριώ- 
τερα π όσ τα  στήν έκπαίδευση οί άνθρωποι 
τού κόμματός του.

Γ ι ’ αυτούς τούς δυο σκοπούς θά εξαντλή
σει τήν πειστικότητά  του άρχίζοντας μέ έπ ί
θεση κατά  τού Παιδαγωγικού ’Ινστιτούτου.
Ζητάει τήν έξαφάνισή του μέ μοναδικό επ ι
χείρημα ότι φατριάζει καί κομμοττίζεται.
Ά λ λ ά  άν φατριάζουν καί κομματίζονται, αυ
τά  θά είναι τά  πρόσωπα πού τό άποτελούν 
κι όχι ό θεσμός. Ό  άρθρογράφος όμως δέν 
ζητάει τήν άλλαγή τών προσώπων στήν πε
ρίπτωση τού Παιδαγ. ’ Ινστιτούτου, άλλά τή 
ζητάει προκειμένου γ ιά  τ ις  Γενικές Ε π ιθ εω 
ρήσεις. « Ή  γενομένη κρίσις στερείται παν- 8 3



τός κύρους» γράφει και «πρέπει νά γίνη άπό 
άλλο όργανο έξ ύπαρχής». Δηλαδή, αλλαγή 
φρουράς γ ιά  νά μπούνε οι δικοί μας, κ ι' ας 
πάνε οί διωγμένοι νά «κλαύσουν στην πλα 
τεία  τού Κλαυθμώνος», όπως άλλωστε κά
νανε οι δημόσιοι υπάλληλοι μέχρι τον πρώ- 
τά παγκόσμ ιο  πόλεμο. (Κ α ι μόνο τότε;).

’Αλλά, όπως άναφέραμε στήν άρχή, δεν 
είναι ό κομματισμός οτύτός πού βασανίζει 
σαν κύρια φροντίδα τον άρθρογράφο. Ή  
λαϊκή Παιδεία  είναι έκείνη πού τον έξοργί- 
ζει και τον κάνει νά μαίνεται. ΓΓ  αύτό άλ
λωστε και το  άρθρο γίνεται σύμβολο τής 
«φιλεκπαιδευτικής» πολιτικής τής δεξιάς κι 
ό άρθρογράφος εκφραστής των έπιδιώξεων τού 
κόσμου του.

« Ή  δυσαναλογία μεταξύ των διδασκόντων 
και τού μεγάλου άριθμού των άνευ έξετάσεων 
είσελθόντων μαθητών, ιδίςε εις τά  μεγάλα 
κέντρα είναι τοιαύτη, ώστε νά είναι αδύ
νατος ή γόνιμος δ ιδασκαλία  εις τά  Γυμνά
σια» γράφει. Π ίσω  ό π ’ αυτή τήν άθώα και 
γεμάτη άπό φροντίδα γ ιά  τήν Παιδεία  γνώ
μη, κρύβεται ή μεγάλη ανησυχία. Ή  Μέση 
Πα ιδεία  κινδυνεύει νά πλημμυρ ιστεί άπό τά  
πα ιδειά  τών κατωτέρων στρωμάτων. —  Ό  
λαός πού μέχρι τώρα κουτσοέφθανε μέχρι τό 
Δημοτικό τώρα θά αποκτά και Γυμνασια
κή μόρφωση; —  Γ ιο τ ϊ βέβαια, ή «δυσανα
λογία» δεν υπήρχε στη μεγοώειώδη οκταε
τία, τώρα δημιουργήθηκε μέ τήν έννιάχρονη 
ύποχρεωτική εκπαίδευση και τήν κατάργηση 
τών εισαγωγικών έξετάσεων σ τα  Γυμνάσια. 
Κ α ι γ ιά  νά μην αφήσει καμιάν άμφιβολία 
γ ιά  τ ις  προθέσεις του, ξανάρχεται στο  ίδιο 
ζήτημα, σ τις προτάσεις μέ τ ις  όποίες κλεί
νει τό άρθρο του: «Τό προσωρινόν τούτο 
Συμβούλιον θά εισηγηθή τόν. . τρόπον ει
σαγω γής τών μοτθητών είς τά  Γ  υμνάσιοο». 
"Ε τ σ ι θά αντιμετω πιστεί ή «δυσαναλογία 
μεταξύ τών διδασκόντων καί τού μεγάλου 
άριθμού τών άνευ έξετάσεων είσελθόντων», μέ 
την επαναφορά τών έξετάσεων σ τα  Γυμνάσια 
και μέ τόν περιορισμό τών εισαγομένων.

Παρακάτω μιλά «γ ιά  άσύγνωστο σπουδή» 
και κατηγορεί τήν κυβέρνηση Παπανδρέου 
ότι «ταχέως» καί «έντός όλίγων μηνών» προ
χώρησε σέ μέτρα πού πρέπει «ν ά  γ ί 
ν ω  ν τ  α  ι μ έ  μ ε γ ά λ η ν  π ε ρ ί -  
σ κ ε ψ ι ν ,  χ ω ρ ί ς  κ λ υ δ ω ν ι -  
σ μ ο ύ ς  κ α ί  α ν α σ τ α τ ώ σ ε ι ς .  
( Ή  υπογράμμιση δική μου). Κ α ί παρακάτω 
«Κατε ίχε  τούς μεταρρυθμιστάς ό φόβος ότι 
είναι προσωρινοί καί δ,τι έχουν νά κάμουν 
πρέπει νά τό κάμουν όσον καιρόν διατη
ρούν τήν έξουσίαν, άσχέτως συνεπειών».

Δηλαδή; Μήπως έννοεί ότι τά  πράγμα 
τα  αυτά  πρέπει νά γίνονται μέ την «περί- 
σκεψιν» τής Καραμανλικής οκταετίας ή κα
λύτερα τής τριακονταετίας τής Δεξιάς, δη
λαδή νά μη γίνουν ποτέ; *Ή  τουλάχιστο ν* 
αναβληθούν όσο τό δυνατό περισσότερο κι ό
ταν δέν γίνεται αλλιώς νά γίνουν «χωρίς 
κλυδωνισμούς κι άναστατώσεις»; Ά π οκ α λυ - 
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κόσμο τού άρθρογράφου τής «Καθημερινής», 
τόν τρομάζουν οι κλυδωνισμοί κι οί άνα- 
στατώσεις. "Ο σ ο  γ ιά  τη βιασύνη τής κυ
βέρνησης τών έκλογών τού Φεβρουάριου τού 
1964, ένόχλησε βέβαια τή δεξιά γ ια τ ί «κανο- 
νικώς έχόντων» τών πραγμάτων καί σύμφω
να μέ τά  σχέδιά  της, ή κυβέρνηση αυτή στο 
βραχύ χρονικό δ ιάστημα  πού τής είχε προσ
διοριστεί δέν βάπρεπε νά προλάβει νά κά
νει τίποτα.

Παρακάτω ό κ. Κων. Δ. Τσά τσος γρά
φει «οτι υπήρχε όμως κΓ άλλος λόγος» τής 
σπουδής κ.τ.λ. «ή έπιβολή τής δημοτικής 
γλώσσης». Α λλά  είναι έπιβολή ή ισότιμη 
μέ τήν καθαρεύουσα μεταχείριση τής δημο
τικής στήν έκπαίδευση; Κα ί τ ί έννοεί, άρα
γε μέ τή λέξη «έπιβολή» ό κ. Κ .Δ.Τ.;

Μήπως μ ιά  βίαιη έπιβολή; Ή  τήν α ιματη
ρή έπιβολή; Κ Γ  είναι έπιβολή ή έπ ίσημη 
καθιέρωση μιάς γλώσσας πού μιλά ό λαός, 
ό παμψηφεία του; «Δ ιότι είς τήν γλώσσαν 
νικά τό γνήσιον καί πηγαΐον, άλλα καί τό 
εύγενές» γράφει παρακάτω. Δηλαδή ή κα
θαρεύουσα πού νικά σαν κρατική κι έπ ίση
μη γλώ σσα 150 χρόνια τώρα είναι σ ’ άντί- 
θεση μέ τή Δημοτική «γνήσιο», «πηγαίο», 
«εύγενής»; Κ α ί δέν αναρωτιέται μήπως ή κα
θαρεύουσα είναι έκείνη πούχει «έπιβληθή»; 
Γ ια τ ΐ αύτή είναι τό  τεχνητό κατασκεύασμα 
καί μόνο μέ τήν έπιβολή μπορεί νά υπάρ
χει.

«Δ ιά  τήν γλώσσαν» συνεχίζει ό νέος έκ- 
πρόσωπος τού λογ ιω τοτισμού «είς μόνον υ
πάρχει νομοθέτης, ή γλωσσική συνείδησις 
τού έθνους καί δ ιά  νά είμεθα πλέον συγκε
κριμένοι, ή γλωσσική συνείδησις τής πνευ
ματικής του ήγεσίας». Α μ ίμ η τ ο !  "Ω σ τε  νο
μοθετείται κύριε ή γλώσσα; Κ α ί μάλ ιστα  οπτ* 
τή γλωσσική συνείδηση τής πνευματικής 
ήγεσ ίας τού "Εθνους; Μπορεί δηλαδή ή 
πνευματική ήγεσ ία  ένός έθνους νά φτιάξει 
γλώσσα; Δηλαδή ή Α καδημ ία , τά  Πανεπι
στήμια, τά  παράσημα, τά  βραβεία, ό κό
σμος τού κ. άρθρογράφου — γ ια τί αυτοί βέ
βα ια  πρέπει νά αποτελούν τήν πνευματική 
ήγεσ ία  τού Έθνους κατά τόν άρθρογράφο—  
μπορούν νά νομοθετήσουν γλώσσα; Δυστυχώς 
γ ιά  τήν παράταξη τού κ. Κων. Δ. Τσάτσου 
δέν μπορούν. Γ ια τ ί τότε θά τήν είχαν νο
μοθετήσει καί θα τήν είχαν καθιερώσει άπό 
τήν τουρκοκρατία, σαν λαϊκή καί έθνική 
γλώσσα, τότε, πού μέ έπίκέντρο τό Πα
τριαρχείο ήθελαν την Ευαγγελική κι αργό
τερα, μετά τήν Επ α νά στα ση , τήν καθα
ρεύουσα. Δέν νομοθετείται, κύριε ή γλώσσα 
άπό την πνευματική ήγεσ ία  τού έθνους! 
Ά λ λ ’ άφού αύτή είναι ή πεποίθησή σας, γι<Χ· 
τ ί δ ιστάζετε νά τήν έκφράσετε καί πρότα
ξα τε τό απατηλό «ή γλωσσική συνείδησις 
τού Εθνους»; ’Α λλά  ευτυχώς πού σπεύσατε 
νά τό διευκρινίσετε.

Τό  άποκαλυπτικό αύτό σημείο τού <*ί>* 
θρου άφαιρεί τό προσωπείο άπό πολλούς ό Τ  
μάτι κ ίστες σ τα  λόγ ια  καί καθαρευουσια-' 
νους στήν καρδιά. Κ α ί τέτοιος φαίνεται 0 %



ήταν μέχρι σήμερα ό κύριος άρθρογράφος.
’Αλλά  πο ιό  παράδειγμα έχει νά μάς α

ναφέρει ό άρθρογράφος; Σ έ  π ο ια  χώρα νο
μοθετήθηκε γλώσσα από την πνευματική της 
ήγεσία; Κ α ί μή μου πεΐτε ότι εννοούνται 
έδώ επιστημονικοί δροι ή ποιητικές έκφρά- 
σεις;

Βέβα ια  μπορεί ή «πνευματική ήγεσία» 
ενός έθνους νά νομοθετήσει και νά έπ ιβά
λει σ ’ ένα καθεστώς αντιλαϊκό σάν επ ίση
μη, κρατική γλώσσα, μ ιά  γλώ σσα ή ιδίωμα 
ή κατασκεύασμα ξένο καί διαφορετικό ά- 
πό τή γλώσσα τού λαού. Ποτέ δμως, νά νο
μοθετήσει και νά έπι βάλει κάτι τέτοιο σάν 
λαϊκή κ’ εθνική γλώσσα!

’Α λλά  δέν σταμάτησε έδώ 6 κ. Κ.Δ.Τ., 
προχώρησε παραπέρα. Στην  άπάντησή του 
σέ έπιφυλλίδα τού κ. Παπανούτσου, μέ τον 
τίτλο  «Τό έκπαιδευτικόν καί ή Δημοκοπίοα» 
— «Καθημερινή» 30  Ιο υ λ ίο υ  1966—  υπάρ
χουν φράσεις που θυμίζουν Μ ιστριώτη. «Ε ις  
έκείνους οί οποίοι περί Δημοτικής γλώσσης 
Ομιλούν καί περί σχολικών προγραμμάτων 
καί εις άλλας άπωτέρας μεταβολάς άπο- 
βλέπουν». Αλήθεια καιρό εΐχε ν’ άκουστεί 
τό τροπάριο γ ιά  τους μαλλιαρούς κι* άθε
ους δημοτικιστές που χρηματοδοτούνται μέ 
ρούβλια κ ’ είναι όργανα της Σλαυικής προπα
γάνδας. Τ ί υπέροχος υπα ινιγμός! ’Αναστα ί- 
νονται τά  Εύοεγγελικά, ή γλωσσική αντίδραση 
τού περασμένου αιώνα, τό άσβηστο  μίσος γ ιά  
τή γλώ σσα τού λαού.

Έ τ σ ι ό  κόσμος τού κ. Τ. βγάζει μέ τό 
άρθρο αυτό τή λεοντή τού συγχρονισμού, 
τής μετριοπάθειας, τής μισοπροοδευτικότη- 
τας κι άποκαλύπτει όλο τό μ ίσος καί τό 
πάθος του ένάντια σέ κάθε προσπάθεια  —  
καί την παραμικρή άκόμα, όπως ή ισοτιμ ία  
τής Δημοτικής στην έκπαίδευση—  νά γίνει 
ή Παιδεία  λαϊκή καί σύγχρονη καί νά διδά
σκεται έλεύθερα ή γλώσσα τού λαού.

Κα ί γ ιά  νά ποικίλει τά  έπ ιχειρήματά του 
χτυπώντας μ ιά  στο  σφυρί καί μ ιά  στο  πέτα
λο, γράφει («Καθημερινή» 7 Ιο υ λ ίο υ ) πώς 
«δέν άντελήφθησαν οτι μετέτρεπον τό γλωσ
σικόν ζήτημα, είς ζήτημα  πολιτικόν καί ότι 
ουτω άνέστελλον την φυσιολογικήν του έξέ- 
λιξιν ή οποία  ήτο βέβαιον ότι θά άπέβαινε 
τελικώς υπέρ τής δημοτικής;» Έ δ ώ  θυμά
ται φαίνεται ότι κι οα>τός είναι δημοτικιστής 
«αί συνεχίζει: «Πώς δέν άντελήφθησαν οτι
μέ τάς περ ιττάς θεατρικάς διακηρύξεις των 
καί την σπουδήν των κατέφερο^ βαρύτατον 
πλήγμα κατά τής δημοτικής;».

Βέβαια, ή ιμέθοδος τού νά ρίχνεις στάχτη 
°τά μάτια  τού άλλου είναι πολλές φορές σο- 
Φή καί σωτήρια, άλλά, κύριε, νομίζετε ότι 
Jo γλωσσικό δέν είναι πολιτικό ζήτημα;
Οτι είναι κάτι σάν τό «καί έκ τού υιού» 

Ή'-Χ·; Τό γλωσσικό ήταν πάντοτε ζήτημα 
πολιτικό καί γ ι’ αυτό ή άντίδραση κυνή- 
νησε λυσσασμένα τη  δημοτική, από τή 
στιγμή που παρουσιάστηκε τό ζήτημα  μέ- 
ΧΡ· σήμερα.

Σ τ ίς  προτάσεις μέ τ ις  όποιες κλείνει τό

άρθρο του — 7 ’Ιουλίου—  ζητάει ό άρθρο
γράφος την καταστροφή κ’ έξαφάνιση τής 
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Κ ι αύτό έν 
όνόματι μ ιας λύσης «μεσότητος» ένός συμβ ι
βαστικού πνεύματος. Γ  ιατί σ τίν  άπάντησή 
του («Καθημερινή» 30  Ιο υ λ ίο υ ) γράφει ότι 
«έν άντιθέσει προς τους άδιαλλάκτους τών 
δύο άκρων προτείνω λύσιν μεσότητος, τήν 
μόνην ή όπο ια  έχει πολλάς πιθανότητας νά 
είναι σταθερά καί βιώσιμος, άποτρεπομένων 
τών καταστρεπτικών δ ιά  τήν παιδείαν συ
χνών άναοπατώσεων». Ά λ λ ά  άν τό άρθρο 
αυτό εκφράζει ά π  όψεις μ^τρι φταθείς μάς 
δημιουργεΐται δικαιολογημένα μεγάλη περιέρ
γε ια  ν' άκούσουμε ποιές είναι οί λύσεις τών 
άκρων καί τί υποστηρίζουν οί αδιάλλακτοι.

Ν ά  κλείσουν μήπως τά  σχολειά;
*Ή νά μιλάμε υποχρεωτικά καθαρεύουσα;
Πότε είναι μετριοπαθής ό κ. Κ.Δ.Τ. καί 

πο ιά  λύση μεσότητας προτείνει; "Ο τα ν  υ
ποστηρίζει ότι ή γλώ σσα νομοθετείται ά- 
πό τήν «πνευματική ήγεσ ία» τού έθνους; " Ο 
ταν ζητάει τήν κατάργηση τής έννιάχρονης 
υποχρεωτικής έκπαίδευσης; "Η  όταν θέλει 
τ ις  άλλαγές στην Πα ιδεία  «βραδέως», μέ «πε- 
ρίσκεψιν», χωρίς «κλυδωνισμούς» καί ιδίως 
χωρίς «άναστατώσεις»;

Στην  παράταξή του δέν υπάρχουν φαίνε
ται μετριοπαθείς, τουλάχιστο σ ’ ότι άφο- 
ρά τήν Παιδεία. Θέλουν νά καταστρέψουν καί 
νά έμποδίσουν κάθε πρόοδο, κάθε προσπά
θεια (καί τήν παραμικρή) γ ιά  τον έκπολι- 
τ ισμό  τής χώρας. Γ  ιατί ή δεξιά δέ χτυπάει 
σ τά  τυφλά. Ξέρει τ ί ζητάει, πού βαδίζει καί 
τ ί έπι διώκει. Καλύτερα άπό τον καθένα
είναι σέ θέση νά γνωρίζει ότι ό έκπολιτι- 
σμός τού έθνους θά είναι ό τάφος της.

"Ο σ ο  γ ιά  τήν συνέπεια ή τήν ασυνέπεια 
τού κ. άρθρογράφου που τού καταλόγισε ό 
κ. Παπανούτσος — 28  Ιο υ λ ίο υ  1966—  νο
μίζω ότι όπως τόσοι άλλοι είναι κι αυτός συ
νεπής στην άσυνέπειά του, όταν γράφει: —  
«Καθημερινή» 30  Ιο υ λ ίο υ —  « Έ π ρ α ξ α  δ,τι 
ό άείμνηστος ιδρυτής τού δημοσιογραφικού 
όργάνου τό οποίον έβδομαδιαίως φιλοξενεί 
τον έπιφυλλιδογράφον, συνεβούλευσε τό 
1952  είς όλους τους φιλελευθέρους, έκ τών 
όποιων πολλοί άλλωστε ήκολούθησαν τάς 
συστάσεις του». Τό  ίδ ιο  έκαναν κ ι’ άλλοι πριν 
άπ* αυτόν σ τά  1953 καί άργότερα στά  
1958 καί σ τά  1965. Είναι άσυνέπειά αυτό; 
’Αντίθετα  είναι ή συνέπεια στην άσυνέπειά 
τους. Τό  ίδ ιο  δέν έκανε όταν έχασε τ ις  
έκλογές τής 16 'Απρ ιλ ίου  1895 ό X . Τρ ι- 
κούπης; Φεύγοντας γ ιά  πάντα  άπό τήν ‘Ε λ 
λάδα απαγόρεψε κατηγορημοσΊκά στους φί
λους του νά θίξουν τό παλάτι γ ια τ ί πίστευε 
οτι «άνευ Βασ ιλε ία ς Ε λ λ ά ς  ουδ’ έπι σ τ ι
γμήν ήδύνατο νά υπάρξη». 40  χρόνια άργό
τερα ό άείμνηστος Ελευθέρ ιος Βενιζέλος 
δέν είπε πεθαίνοντας ότι «τό μεγάλο του 
λάθος ήταν ή σύγκρουση μέ τό παλάτι»;

Είναι ή άδυναμία τού φιλελεύθερου κό
σμου νά συντρίψει τήν έλληνική άντίδραση 
πού οδηγεί σέ συμβιβασμό, ηττοπάθεια,



συναλλαγή, υποχώρηση, συνεργασία. Κ α ι σέ 
τελευταία ανάλυση σέ ύττοταγή.

’Α λλά  την απάντησή του στο «Βήμα» 
(«Καθημερινή» 3 0  Ιο υ λ ίο υ ) τελειώνει ό κ. 
Κ .Δ .Τ . μέ μ ια  φράση περίεργη: «Θά έλθη ή 
ήμερα καθ’ ήν έκ των πραγμάτω ν και μέ 
την θέλησιν μ ιας μεγάλης πλειοψηφίας θά 
έπιβληθή». Έ ννοεΐ βέβαια την άνατροπη 
τής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισές και την 
έπιβολή των άπόψεών του. Αλλά  άπορώ 
τί την χρειάζεται την μεγάλη πλειοψηφία,

Προγραμματισμένη
πολίτικη

Δεν άταγορεύονται οί συνοωλίες μόνο του 
©εοδωράκη. Κάπο ιος χωροφύλακας στην 'Α 
γ ία  Βαρβάρα κατάφερε μέ διάφορους τρό
πους νά ματαιώσει τη  συναυλία λαϊκής μου
σικής που οργάνωνε σέ κάποιον κινηματο
γράφο ό νεαρός συνθέτης Άρχιτεκτονίδης. 
Κ ι ό Ρανηπειρωτικός Φοιτητικός Σύλλογος 
’Αθηνών καταγγέλλει, μέ άνακοίνωσή του 
τήν. . . πνευματική δραστηριότητα ένός άλ
λου χωροφύλακα, οπό χωριό Πλατανούσα Ί -  
ωοτννίνων. ’Αντιγράφουμε άπό την άνακοίνω- 
ση: ^

« Ό  Π<χνηπειρωτικός Φοιτητικός Σύλλο
γος ’Αθηνών μέσα σ τά  π λ α ίσ ια  τής πνευ
ματικής του (δραστηριότητας εΐχε προγραμ
ματίσει σ τ ις  27  Αυγούστου λογοτεχνικό 
μνημόσυνο στο  χωριό Πλατανούσα Ίω αννί- 
νων γ ιά  τη  συμπλήρωση δέκα χρόνων ά π ’ 
τό θάνατο του άείμνηαπτου συμπατριώτη μας 
ποιητή Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Υ  Κ Ο Τ Ζ ΙΟ Υ Λ Α

Τό πρόγραμμα  που καταρτίστηκε ά π ’ τό 
Σύλλογό  μας ήταν μνημόσυνο του ποιητή, 
ομ ιλ ία  γ ιά  τό  έργο του, άπccγγελίες ηπει
ρωτικών ποιημάτων του άπό Ή πειρώ τες φοι
τητές και έντοιχισμός μιας μαρμάρινης 
πλάκας στο σπ ίτ ι που γεννήθηκε και με
γάλω σε ό  ποιητής μέ τ ίς  λέξεις « ’Εδώ γεν
νήθηκε καί μεγάλωσε ό ποιητής Γ  ιώργος 
Κοτζιούλας».

‘Ο  Δ ιο ικητής Χωροφυλακής όμως είχε 
διαφορετική γνώμη καί γ ιά  την πνευματική 
μας αυτή έκδήλωση καί γ Ίά  τήν άξιολόγηση 
του ποιητή. Μέ έπίσκέψή του στο χωριό 
Πλοττανούσα γ ιά  νά ματαιώση την έχδήλω- 
σή μας, άφου έκαμε επίθεση ενάντια σ τά  μέ
λη του Δ .Σ .  άνέπτυξε καί τήν απαράδεκτη 
θεωρία ότι οί φοιτητές, οί φοιτητικοί σύλ
λογοι, δέν έχουν τό δικαίωμα νά ένδιαφέ- 
ρωνται γ ιά  πνευματικούς άνθρώπους που δέν 
είναι... συγγενείς τους! Γ ιά  τόν άείμνηστο 
δέ ποιητή είπε, ότι δέν είναι ποιητής. . . 
δέν έγραψε τίποτε. . . καί ότι ήταν ένας άν
θρωπος πού. . . έβλαψε την 'Ελλάδα!...».

"Ό λ α  αυτά  δέν είναι μεμονωμένα κρού
σματα, πού οφείλονται στη στενοκεφαλιά ή 
τήν άμορφωσιά τών χωροφυλάκων μας. Ά π ο -

άφοΰ καί μέ τόν μογικό άριθμό 151 καί 152 
άνοττρέπεται ή μεταρρύθμιση συθέμελα. Ή  
άποψη άλλωστε τής μεγάλης πλειοψηφίας 
είναι καινοφανής. Συνηθίσαμε ν’ άκουμε γ ιά  
άνοίβολές εκλογών, άνασΤολή άρθρων του 
Συντάγμοττος, γ ιά  Δ ικτατορία, άλλά όχι γ ιά  
μεγάλη πλειοψηφία τής δεξιάς. Έ κ το ς  άν 
αυτή ή μεγάλη πλειοψηφία θά είναι ό καρ
πός μιας μακράς μεταδοτικής περιόδου δι
κτατορίας, όλιγαρχίας, ή άλλου είδους έκ- 
τροπής.

Κ Ω Σ Τ Α Σ  Γ. Β Α Λ Ε Τ Α Σ

δείχνουν μ ιά  προγραμματισμένη πολιτική 
πού καθοδηγείται άσφαλώς άπό τόν μεγα
λοφυή Φουσέ μ α ς !

01 γιορτές τής Λευκάδας
Ο ί γιορτές τής Λευκάδας σημείωσαν εφέ

τος κατά  γενική ομολογία  ποταγώ δη α π ο 
τυχία. 'Έ ν α ς  θεσμός πού κατάφερε, άνάμε- 
σα  σέ άπειρα  έμπόδια  καί δυσκολίες, νά στε
ρεωθεί καί νά πάρει σοβαρή υπόσταση μέ 
τήν αυταπάρνηση καί τή σκληρή δουλειά 
τοπικών κυρίως παραγόντων, κινδυνεύει νά 
καταποντιστει γ ια τ ί ό E O T  άνάλαβε αυ
τός τήν όργάνωση τών γιορτών, ένώ άγνο- 
ουσε καί τήν πορεία  τής προσπάθειας καί 
τ ίς  ειδικές τοπ ικές συνθήκες. Έ τ σ ι  μ ιά  κα
θαυτό λαϊκή έκδήλωση, μέ στυμμετοχή χιλιά
δων λαού, μεταβλήθηκε σ ’ ένα στενόκαρδο, ά- 
πομονωμένο άπ ό  τό  εύρύτερο κοινό σατχλό 
τουριοτικό γεγονός. Μ ά  τό κακό δέν είναι 
μόνο αυτό: ή μονοπώληση άπό τόν E O T  
άκόμη καί τών τοπικών έκδηλώσεων κόβει 
τ ά  φτερά τής Ελλην ικής Ε π α ρ χ ία ς  καί ά- 
πονεκρώνει τ ίς  ζωντανές της δυνάμεις. Μ ά  
γ ιά  τό  θέμα θά έποτνέλθει ή «Ε.Τ.» όταν 
θά έχει σνγκεντρώσει π ιο  συγκεκριμένα στο ι
χεία. M m

Περισσότερες νότες |
λιγώτερες λέξεις  J

c

"Α ν  ό Μ ίκης Θεοδωράκης χρησιμοποιούσε 
περισσότερες νότες καί λιγότερες ...λέξεις, 
ούτε αυτός καί τό έργο του, ούτε οί ιδέες 
του, ούτε ό  πολ ιτ ισμός μας θά ζήμιωναν. ‘H I 
τελευταία συνέντευξή του στήν «Εβδομάδα»  
επιβεβαιώνει αυτή τή διαπ ίστω ση πού έχουν 
κάνει καί άλλοτε ειλικρινείς φίλοι του και, 
προπαντός, άνθρωποι πού άγαπούν καί π ι
στεύουν σ το  έργο του. Κάτω  άπό τήν κυ
ριαρχία ένός συναισθήματος δίκαιης όργήζ/ 
γ ιά  τόν α ισχρό πόλεμο πού άντιμετωπίζει ή 
μουσική του άπό τό άστυνομικό κράτος και 
τά  πλοκάμια  του, ό Μ. θεοδωράκης χάνει 
καί πάλι τό μέτρο τών λόγων. Δ ίκα ια  και 
σω στά σ τ ιγμ οτ ίζε ι οτυτή τήν άθλιότητα, που 
άποκορυφώθηκε μέ τήν ουσιαστική άπαγο*



ρεύση των συναυλιών του στην έπαρχία. Κ α ι 
πολύ σω στά τονίζει δτι ό διωγμός τής νέας 
μουσικής κίνησης πού έχει τά  πρώτα χαρα
κτηριστικά εθνικής μουσικής αναγέννησης, ε ί
ναι άντεθνικός. Κ α ι ώς έδώ, ό λαμπρός συνθέ
της μας σφάλλει ή5η άπέναντι στη σεμνό
τητα, όχι γ ιατί μιλάει —  γενικά —  γ ιά  το 
έργο του, δσο γ ια τί μιλάει μ ό ν ο  γ ιά  το 
έργο του. Ούτε ιμιά λέξη γ ιά  τό παράλληλο 
έργο τών άλλων συνθετών μας. Ο ύτε μ ιά  λέ
ξη γ ιά  την ανθοφορία μ ιας αξ ία ς πο ίησης 
πού επιτρέπει την άμεση επικοινωνία τής 
μουσικής με τό μεγάλο κοινό. Σ το  κάτω - 
κάτω έτσι αδικείται καί τό  ίδιο του τό έργο, 
στη γενικότερη πολιτιστική  σημασ ία  του. 
Γ ιατί, άν αυτό τό έργο ήταν μ ό ν ο ,  άν ό 
Θεοδωράκης ήταν μ ό ν ο ς ,  ένα μοναδικό 
καί ξεκομμένο φαινόμενο, τότε ίσως έκείνος 
νά ήτανε μ ιά  μεγαλοφυΐα πού δεν θά είχε ά- 
πήχηση, <σέ μ ιά  άνάξιά του κουλτούρα, είτε 
γ ια τ ί δέ βρήκε τη γλώ σσα νά έκφράσει την 
εποχή του. Τ ά  π ρ ά γμα τα  δεν είναι, βέβαια, 
έτσι. "Ο χ ι μόνο στη μουσική, άλλά γενικό
τερα στην πνευματική καί καλλιτεχνική δη
μιουργία δεν είναι ευτυχώς μόνος ό Θεοδω
ράκης, υπάρχουν δυνάμεις καί έργα έπ ίσης 
αξιόλογα.

Ε κ ε ί  δμως πού ό  Μ. Θεοδωράκης ξεπερ
νάει τά  δρια τής άνοχής —  άλλη μ ιά  φορά 
—  είναι όταν μιλάει γ ιά  την έλλειψη συμ
παράστασης γ ιά  την «άτονη», «χλιαρή» καί 
— ■ θάλεγε —  «ανύπαρκτη» άντίστάση στη 
δίωξή του, π ράγμα  πού τον άπογοητεύει —  
λέει —  περισσότερο παρά  ή δίωξή του άπό 
τούς κρατούντες.

Κ α ί συνεχίζει:

Μ ά τα ια  περί μένα τούς πνευματικούς μας 
ανθρώπους. Τούς συναδέλφους μου καλλι
τέχνες. Κ α ί ,  φ υ σ ι κ ά ,  τ ο ύ ς  
π ν ε υ  μ α τ  ι κ ο  ύ ς  ε κ π ρ ο σ ώ 
π ο υ ς  τ ή ς  ’Α ρ ι σ τ ε ρ ό ς ,  ό π ο υ  
ά  ν ή κ ω. Έσιώπησοτν καί αυτοί έξ ί 
σου έπιμελώς.
Ξέρει πολύ καλά ό Μ. Θεοδωράκης, δτι του

λάχιστον οί πνευματικοί άνθρωποι τής ’Α ρ ι
στερός όχι μόνο δεν «έσιώπησαν έπιμελώς», 
άλλά σε καμ ιά  άλλη σκοταδιστική καί άντι- 
πνευματική πράξη δέν έχουν —  δυστυχώς —  
έκδηλώσει τόσο έντονη καί θερμή συμπαρά
σταση. 'Ο  ίδ ιος μάλ ιστα  δέν έδειξε την ευ
α ισθησία πού απ α ιτε ί άπό τούς άλλους άπέ- 
ναντι στο γεγονός π.χ. δτι τό έργο τών άρι- 
στερών λογοτεχνών είναι μόνιμα άποκλεισμένο 
άπό τό  Ε . Ι.Ρ . —  καί όταν τά  δικά του τρα
γούδια μεταδίδονταν άφθονα. Ξέρει έπ ίσης δτι 
“πνευματικοί εκπρόσωποι τής ’Αρ ιστερός μα
ζί με τον ίδιο, προχθές άκόμα, έθεσαν καί 
στούς πολιτικούς άρχηγούς τό ζήτημα  τού 
τελευταίου διωγμού τής μουσικής του. Δέν ά- 
ιτοκλείεται, βέβαια, νά υπάρχουν καί άλλοι 
τρόποι καί δυνατότητες άντίστασης πέρα ά- 

τ ίζ  διαμαρτυρίες καί τά  δ ιαβήματα  καί 
άσφαλώς θά υπάρχουν (όπως π.χ. ήταν ή ά- 
ΤΓ°χή τών κορυφαίων συνθετών τής νέας μου
γκ ή ς  άπό τ ίς  ραδιοφωνικές έκπομπές, σε

διαμαρτυρία γ ιά  τόν άποκλεισμό τού Θεο- 
δωράχη). Τό  δτι δέν έκδηλώθηκαν, ή δέν έκδη- 
λώθηκαν άκόμα, δέ δίνει πάντως τό δικαίωμα 
στο Θεοδωράκη νά διασύρει τούς όμοϊδεά- 
τες του ώς πνευματικά άνάξιους (... «άν έ- 
ξακολουθήσουμε νά έχουμε τά  ίδ ια  μυολά!» 
κ.τ.λ.). Τ ί άλλο θά ήθελε ό Μ ίκης; "Α ς  τό 
προτείνει. Θ ά  ήθελε λ.χ. μ ιά  άπεργ ία  π ε ί
νας; Ε ίμ α σ τε  βέβαιοι πώς αν την άρχίσει, 
πολλοί πνευματικοί άνθρωποι θά πόνε νά ξα
πλώσουν δ ίπλα  του.

Κ α ί άλλες άμετροέπειες, λόγους άσυμβί- 
βαστους στη σεμνότητα καί τό συναδελφικό 
ήθος, κρίσεις καί διοστιστώσεις βαρύτατες καί 
τελεσίδικες περιέχει ή συνέντευξη τού Μ. Θ ε
οδωράκη πού επιβεβαιώθηκε, δυστυχώς, άπό 
τόν ίδ ιο  μέ γρ άμμα  του οπήν «Αυγή» (δπου 
άρνεΐται μόνο τόν τ ίτλο  τής έφημερίδας καί 
τά  «εισαγωγικά σχόλια»). Θ ά  άξιζε νά τά  
ξοενασκεφτόταν όλ’ οα/τά, άλήθεια, δλα του 
τά  μή μουσικά δημιουργήματα τών τελευταίων 
χρόνων. 'Ε μ ε ίς  τού λέμε φιλικά: Μηδέν άγαν, 
Μίκη...

Σ τ ά  πο ιήμα τα  «Ό δυσσέας»  τού Γιώργη 
Σαραντή καί « Ή  νίκη μές στή λάσπη. . .», 
τού Δ η  μ. Χριστοδούλου, πού δημοσιεύτηκαν 
στο  προηγούμενο τεύχος μας έγιναν δυο τυ
πογραφικά λάθη, πού άλλοιώνουν τό νόημα.

Τό σχετικό κομμάτι άπό τόν «Ό δυσσέα»  
πρέπει νά δ ιαβαστεί έ τσ ι:

Μ ά  τί έλπ ίζεις μές στή σκοτεινή μοίρα σου 
ταξιδεύοντας

μά  τ ί ελπ ίζεις φεύγοντας μές σ τά  χρόνια 
τ ί έλπίζεις

δταν σε  σφάζει ό γοερός θρήνος τής Τροίας 
πού σ ’ άκολοίθεί

δταν ξεσπάει τών θεών ή όργή καί σε σα 
ρώνει

δταν σε  γδέρνει ό παράφορος καιρός.

'Ε π ίσ η ς  ό πέμπτος σ τ ίχος  στο πο ίημα  
τού Χριστοδούλου πρέπει νά διαβαστεί:

Ή τ α ν  άλήθεια πώς πολεμήσαμε μαζί τό 
φασισμό

Ζητούμε συγγνώμη καί άπό τούς φίλους 
ποιητές καί άπό τούς άναγνώστες μας.

Σ τά  κριτικά σημειώ ματα γ ιά  τήν ποίηση 
τού συνεργάτη μας κ. Νικηφόρου Βρεττάχου 
έγινε ένα σοβαρό μπέρδεμα άπό τή λινοτυ
π ία  πού πρέπει νά επανορθωθεί. Τό τέλος 
τού σημειώματος πού άφορά τή συλλογή 
«Σχημοττοποίηση Γ '»  τού Λουκά Κούσουλα 
(σελ. 535, α ' στήλη) καί πού άρχίζει άπό 
τή δεύτερη παράγραφο άπό τά  κάτω προς 
τά  πάνω, έχει μετατεθεί καί συνεχίζεται στή 
δεύτερη στήλη τής ίδ ιας σελίδας καί κάτω 
άπό ιτό τέλος τού σημειώ ματος γ ιά  τή συλ
λογή «’Ανθρώπινα μέτρα» τού Γ. Σκουρο
γ  ιάννη (δεύτερη παράγραφο άπό τά  κάτω 
προς τά  πάνω). 8 7

Π α ρ α τ υ π ώ μ α τ α



Περ'ι σοσιαλιστικού ρεαλισμού, 
Ζντάνωφ και προπατορικού αμαρτήματος

Α γ α π η τή  «Ε.Τ.»,

' Οψείλω μ ια  προσωπική άπάντηση σπόν έ- 
πιφυλλιδογράφο τής «Καθημερινής» κ. Ά μ .  
Ποαταβασιλείου και σέ τταρακαλώ να τήν φι
λοξενήσεις, αφού άναφέρεται σε δημοσίευμά 
μου στο  περιοδικό μας.

Ό  κ. Ά .  Π. άμφισβητεΐ ή διατυπώνει «έ- 
πιφυλάξεις» απέναντι στη βεβαίωσή μου δτι 
ό Ν. Ζαχαριάδης — · την εποχή τών ζντανοψι- 
κών επεμβάσεων στη σοβιετική τέχνη—  σέ 
κείμενό του διαπίστωνε (καί άπε· λούσε) δτι 
πολλοί κομμουνιστές λογοτέχνες καί καλλιτέ
χνες έπέκριναν καί άπέρριπταν τ ις  απόψεις 
του Ζντάνωφ. ‘Ο  κ. Παπαβασιλείου μέ καλεί 
να του υποδείξω: 1) που μπορεί να βρεΐ τό 
κείμενο αυτό του Ζαχαριάδη καί 2 ) που να 
βρεΐ τα  κείμενα τών κομμουνιστών συγγρα
φέων πού έπέκρίναν τ ις  απόψεις τού Ζντά
νωφ.

Ώ ς  προς τό  πρώτο — τό όποιο καί μό
νο ϊσχυρίσθηχα—  ευχαρίστως ικανοποιώ την 
περιέργεια τού κ. Παπαβασιλείου. Ό  Ν. Ζ α 
χαριάδης, διαπιστώνοντας «ιδεολογικές τα- 
λαντεύσεις», «πνευματικούς πειρασμούς», α 
προθυμία τών κομμουνιστών διανοουμένων νά 
αφομοιώσουν τη θεωρία τού μαρξισμού λενι
νισμού (δπως εννοούσε ό Ζαγαριάδης τήν «ά- 
φομοίωση», δηλαδή, μ ια  δογματική επανάλη
ψη έτοιμης σκέψης) έκανε τήν έξής άποστρο- 
φή:

« . . .  Κ α ί θα πρέπει φυσικά ν’ ανακαλέ
σουμε στήν τάξη τ ις  μωρές παρθένες», 
πού σιγοψιθυρίζουν κ α ί  μ έ σ α  σ τ ι ς  
γ ρ α μ μ έ ς , . μ  α  ς γ ια  δ,τι άφορα τά  προ- 
βλήμοτα  τής πνευματικής ζωής καί τής τέχνης, 
δτι ό ιμαρξισμός - λενινισμός, ε ί τ ε  ό 
λ ό γ ο ς  τ ο ύ  Ζ ν τ ά ν ω φ  δέν έ
χουν πέραση σέ μάς στήν ‘Ελλάδα. "Ο λ α  
αυτά είναι έκ δηλώσεις ιδεολογικής συνθηκο
λόγησης μπροστά στον εχθρό π ρ ά γμα  πού 
γ ιά  μάς είναι απαράδεκτο». ( Ή  υπογράμ
μιση δική μου).

Ε ίνα ι άπ όσπασμα  άπό ομ ιλ ία  τού Ν. Ζα 
χαριάδη σέ συγκέντρωση στελεχών τού Κ .Κ . 
Ε. τής Αθήνας σ τ ις  19 Ίανουαρίου 1947, 
αφιερωμένη στήν 23η επέτειο άπό τό θάνα
το τού Αένιν. Υ π ά ρ χ ε ι καταχωρημένη στο 
βιβλίο « *Έ ργα  Ν. Ζαχαριάδη» (έκδοση εξω
τερικού, σελ. 3 3 8 )  καί, φαντάζομαι, θά έ
χει δημοσιευτεί, εκείνο τον καιρό, στο  « Ρ ι
ζοσπάστη» ή σέ θεωρητικό όργανο τού Κ. 
Κ.Ε.

‘Ω ς προς τήν δεύτερη απαίτηση τού κ. 
Παπαβασιλείου, νά τού υποδείξω καί κείμε
να κομμουνιστών συγγραφέων άντιζντανοφικά, 
νομίζω δτι είναι υπερβολική. Πρώτον, γ ια τ ί 
εγώ δέν ίσχυρίσθηκα δτι υπάρχουν «κείμε
να», καί αν υπάρχουν, δέ μού είναι εύκολο νά

τά βρώ. ( "Α ν  είχα  στη διάθεσή μου τέτια  
κείμενα, αυτά θά είχα επικαλεστεί καί όχι 
τήν έμμεση απόδειξη αντιρρήσεων στο ζντα- 
νοφισμό άπό τ ις  παρατηρήσεις τού Ζαχα 
ριάδη). ’Α λ λ ά  πού θά ήθελε ό κ. Α. Π. νά 
δημοσίευαν οί κομμουνιστές συγγραφείς τ ίς  
αντιρρήσεις τους σ τ ίς  απόψεις Ζντάνωφ, δ- « 
τοτν καί οί «ψίθυροι» έκαναν τό Ζαχαριάδη νά . 
απειλεί; Ή  μήπως θά έπρεπε νά τ ις  δήμο- i 
σίευαν σ τ ίς  εξορίες καί σ τ ίς  φυλακές, άνά-1  
μέσα στίς διώξεις πού τούς είχε εξασφαλίσει \ 
ή ήμετέρα ελευθερία; Κ α ί τό κυριότερο: γ ια - I 
τί ένας κομμουνιστής συγγραφέας είναι ύ--1 
ποχρεωμένος νά άντικρούει τ ίς  απόψεις τού 4 
Ζντάνωφ π.χ.; Γ ιατί, σώνει καί καλά, άν 3 
δέν τίς άντικρούσει, σημαίνει δτι τ ίς δέχε- I 
ται. (Προσωπικά, πιστεύω δτι σωστό είναι = 
νά αναιρούνται καί νά ελέγχονται τ έ τ ιο υ ί 
είδους επεμβάσεις στήν τέχνη. ’Αλλά  δέν t o J 
θεωρώ υποχρεωτικό γ ιά  τον καθένα. Φτάνε®  
ή μή συμμόρφωση). Μπορεί, μέ τήν ευκαιρία, ι 
νά μάς π ε ί ό κ. Παπαβασιλείου, πότε αυτός ; 
προσωπικά, ή άλλοι ομοϊδεάτες του διαμαρτυ- j  
ρήθηκαν γ ιά  άντιπνευμοαικές επεμβάσεις τού 1 
κράτους, λογοκρισίες, διώξεις συγγραφέων 4 
κτλ.; Θ ά  έφτανε τό γεγονός δτι οί άξιάλο- 
γοι συγραφεΐς τής άριστεράς άρνήθηκαν νά : 
εφαρμόσουν οδηγίες, συνταγές καί πρότυ-J 
π α  τύπου Ζντάνωφ στο  έργο τους. Τό  δτι j 
βρέθηκαν (καί βρίσκονται) καί άνθρωποι χω- j 
ρίς ταλέντο, πού τ ίς  εφάρμοσαν, αυτό δέ ση- 1 
μαίνει τίποτα. Τό  ίδιο βρίσκονται άνθρωποι^ 
επ ίσης χωρίς ταλέντο, πού έφαρμόζουν μιά 
χριστιανική χρηστομάθεια π.χ. σ τά  δήθεν λο-  ̂
γοτεχνικά ή καλλιτεχνικά δημιουργήματά3 
τους. Σ ’ αυτό δέ φταίνε οί ιδεολογίες καί οι 
π ίστεις, άλλά ή ανυπαρξία πραγματικού τα 
λέντου, προσωπικής δημιουργικής αγωνίας 
ή καί διάφορα ανθρώπινα ελαττώματα. Κα ί 
κάτι ακόμα: όταν μιά ιδεολογία, οί φορείς της 
καί οί οπαδοί της διώκονται άγρια, εξοντω
τικά —  δπως συνέβαινε εκείνη τήν εποχή —  '■ 
τό λιγότερο πού θά μπορούσε νά περιμένει 
κανείς άπό τούς οπαδούς της θά ήταν ή εσω
τερική σύγκρουση μέσα σ ’ αυτή τήν ιδεολογία 
—  καί μάλιστα  πάνω σέ πνευματικό ζήτη- 
μα τής Σοβιετικής 'Ένωσης. Θ ά  ήτανε σ ά  νά 
καίγεται τό σ π ίτ ι κι ό νοικοκύρης νά διορ
θώνει τά  λουλούδια στο ανθοδοχείο... "Αν
τίθετα, πολύ π ιο  άνετο καί επίκαιρο θά ήτα
νε γ ιά  τον κ. Παπαβασιλείου καί τούς ομοϊ
δεάτες του, τότε, νά διαμαρτυρηθούν γ ιά  τήν 
άστυνόμευση τής ελληνικής πνευματικής ζωής, 
γ ιά  τόν εγκλεισμό συναδέλφων τους σέ στρα* 
τόπεδα χειρότερα άπό τά  χιτλερικά, χωρίς 
κατηγορία, καί γ ιά  τά  άλλα γνωστά τής 
εποχής. Δέν τό έκαναν. Ά λ λ ά  τό  νά ζητάνε εύ- 
θύνες τώρα άτό  τούς άριεττερούς λογοτέχνες



γιατί δεν άναίρεσαν μέ δημοσιεύματα τ ις  ά- 
ττόψεις Ζντάνωφ, πάει πολύ —  δέ νομίζε
τε κ. Παπαβασιλείου;

Νομίζω  ότι αύτά  εΐναι άρχετά γ ια  τ ις  ά- 
ποδείξεις πού ζήτησε, μέ κάποια δυσπιστία, 
ό έπιφυλλιδογράφος τής «Καθημερινής».

Ό  κ. Α.Π. θέλησε επ ίσης νά μέ παρουσιά
σει ώς συνήγορο τής «Ε.Τ.», κατηγορουμέ
νης έπ ί σοσιοώιστικώ ρεαλισμώ. ’Αλλά  άπό 
πότε ό σοσιαλιστικός ρεαλισμός ή ή όποιαδή- 
ποτε αισθητική θεωρία είναι άδικη μα ή έγ
κλημα; Κάνει καί πάλι άντιπνευματικό λά
θος ό κ. Α.Π. Δεν άνέλαβα νά «άποσείσω» 
καμιά  «κατηγορίοο>, άλλά νά άπαντήσω στον 
άνακριβή ισχυρισμό του ότι ή «Ε.Τ.» εΤναι όρ
γανο του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, ότι «όλοι» 
οί αριστεροί λογοτέχνες καί κριτικοί εΐναι 
οπαδοί του σοσιαλιστικού ρεαλισμού καί μά
λ ισ τα  στη χειρότερή του έκδοχή "Ο τ ι κάθε 
άλλο παρά  έτσι είναι, μπορεί νά τό διοστι- 
στώσει ό καθένας, πού γνωρίζει ανάγνωση 
καί ξέρει τί εΐναι ό σοσ ιαλιστικός ρεαλι
σμός. ‘Οπωσδήποτε, όμως, δέ νοείται «κα
τηγορία» γ ια  τ ις  αισθητικές ή καί τ ις  ιδεο
λογικές πεποιθήσεις. Κατηγορούμενος δέν 
εΐναι ούτε αυτός ό Τδιος ό σοσιαλιστικός ρεα
λισμός, άλλά ή αναγόρευσή του σέ επ ίση
μο κρατικό δόγμα που έπι βλήθηκε στους δη
μιουργούς, ή μετατροπή του σέ συνταγολό
γ ιο  υποχρεωτικό. Αυ τά  εΐναι πολύ άπλά  πρά
γματα, πού μόνο ή άγνοια  ή ή κ αχ οπ ιστία  
μπορεί νά τά  μπερδεύει.

’Α π ό  κεκτημένη ταχύτητα  Τσως, ό κ. Πα- 
παβασιλείου ζητάει καί τα  τεκμήρια της

άντίστασης τής «Ε.Τ.» σ τ ις  έπεμβάσεις Ζντά
νωφ— Ζαχαριάδη, γ ια  νά πεισθεΐ, λέει, ότι ή 
«Ε.Τ.» καί οί άνθρωποί της δέν «όλιγώρησον»... 
Μ ά  πώ ς νά δώσει τη μάχη ή «Ε.Τ.». .. 8 ο
λόκληρα χρόνια προτού έκδοθεΐ; Κ α ί «οί άν
θρωποί της», πού ήταν τότε μαθητές, φοιτη
τές καί όπωσδήποτε έξω άπό τό χορό; Ή  
«Ε.Τ.» όσο καιρό έκδίδεται, έκανε τό χρέος 
της στο  ζήτημα  οτυτό. Φιλοξένησε μελέτες 
καί άρθρα πού χτυπούσαν τή δογματοποίη
ση τής αισθητικής καί τ ις  έπεμβάσεις στήν 
τέχνη, έλεγξε μέ δριμύτατη κριτική λογοτε
χνικές προσπάθειες πού εφαρμόζουν συνει
δητά ή όχι ένα μηχανιστικό καί κούφιο σο
σιαλιστικό ρεαλισμό (χωρίς νά λογαριάσει 
στενές φιλίες καί κοινούς άγώνες), άρνήθη- 
κε νά δημοσιεύσει λογοτεχνικά κείμενα τού 
είδους αυτού κ.τλ. Α ύ τά  μπορεί νά τά  βρει 
εύκολα ό κ. Α.Π. στούς τόμους τού περιοδι
κού.

Τέλος, θά είχαμε νά πούμε στον κ. Παπα- 
βασιλείου ότι ή «πνευματική άριστερά», κι 
άν άκόμα έκληφθεΐ σαν ένα αισθητικά ομό
γνωμο σύνολο — π ρ ά γμα  πού δέ συμβαίνει, 
βέβαια—  πάλι δέν βαρύνεται άπό κανένα... 
προπατορικό αμάρτημα. Αν  λειτουργούσαν τά  
προπατορικά αμαρτήματα  στον πνευματικό 
χώρο, τότε ή πνευματική μας δεξιά θά εΐχε 
την τιμω ρία  τού όφεως: όχι μόνο κεφάλι δέ 
θά σήκωνε, ολλά  θά σερνότανε μέ την κοι
λιά.

Ευχαριστώ  γ ιά  τή φιλοξενία 

Δ. Ρ Α Υ Τ Ο Π Ο  Υ Α Ο Σ

Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς  Γ α ν ι ά ρ  η ς

Συνεπής, άθόρυβος καί σεμνός έφυγε άπό 
άνάμεσά μας τό περασμένο καλοκαίρι — 21 
Ιο υ λ ίο υ —  ό έκδοτης καί ποιητής Χρυσό
στομος Γανιάρης. Ό  ποιητής τής «Ευφη
μίας» γεννήθηκε στην Κ ολλ ιμα σ ία  τής Χ ίου  
σ τά  1894, τέλειωσε τό γυμνάσιο στο νησί 
του καί σπούδασε στο  Δ ιδασκαλείο τής 
Σμύρνης. Φτάνοντας πολύ νέος στήν ’Αθή
να, αφιερώθηκε στήν υπόθεση τού βιβλίου, 
ιδρύοντας σ τά  1918 τόν Εκδοτικό  Ο ίκο  «X. 
Γανιάρης» στήν όδό Σοφοκλέους άριθ. 3. 
'Ο  Γανιάρης, δημοτικιστής ό ίδιος —  σ τά  
κατάλοιπά του βρέθηκαν πλήθος γραμμά 
των τού Ψυχάρη καί άλλων δημοτικιστών—  
πρόσφερε ιδιαίτερες υπηρεσίες στήν εθνική 
μας γλώσσα. Εΐναι ό πρώτος έκδοτης πού 
άπόκλεισε τήν καθαρεύουσα άπό τ ις  έκδό- 
σεις κι άσχολήθηκε άποκλειστικά καί μόνο 
μέ τήν έκδοση τού λογοτεχνικού βιβλίου. 
Εκ ε ίνο  πού παρατηρεί κανείς σ τά  150 πε
ρίπου ελληνικά καί ξένα έργα πού τύπωσε, 
εΐναι ή ομοιόμορφη, ή χωρίς συμβιβασμούς,

άψογη κι ώραία δημοτική γλώ σσα τους.
Ό  Γανιάρης τυπώνοντας μέ δικά του έξο

δα όλα αυτά  τά  έργα, δέν κάνει, φυσικά, 
επιχείρηση. Νέοι συγγραφείς, άγνωστοι ά- 
κόμη τότε, πασίγνω στοι άργότερα βρίσκαν 
τόν έκδοτη τους πού χωρίς νά προσδοκά ο
φέλη θά έξαποστείλει τά  β ιβλία  τους σέ 
όλες τις γωνιές τής έλληνικής γής, νά άνα- 
ζητήσουν τούς έλάχιστους άναγνώστες πού
υπήρχαν τότε. Κοντά  σ τά  β ιβλία  τού Έ -  
φταλιώτη, τού Γκόλφη, τού Βουτυρά, τού
Δραγούμη, τού Μαβίλη, τού Ξενόπουλου, τού 
Πόλλη, τού Παρορίτη, τού Ταγκόπουλου, έκ- 
δίδει τά  β ιβλία  τού Φώτου Πολίτη, τού Κόν- 
τογλου, τού Κυριαζή, τού Σ τρα τή  Δού
κα, τού Πέτρου Πικρού. Πεζά καί πο ιήμα 
τα  τ ά  ζυγίζει μέ τό  μέτρο τής λογοτεχνικής 
τους άξίας κι όχι μέ τό  μέτρο τής έμπορι- 
κότητάς τους, ένα μέτρο άνύπαρκτο άλλω
στε γ ιά  τά  έλληνικά λογοτεχνικά κείμενα
εκείνης τής έποχής. Κοντά σ τ ις  έλληνικές 
οί ομοιόμορφες μικρές, συμπαθητικές του
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έκδόσεις περιλαβαίναν κι ένα πλήθος δια
λεγμένων ξένων άριστουργημάτων: Γκαΐτε,
Χάϊνε, Θερβάντες, Ζολά, "Ιψεν, Μπάϊρον, 
Μαίτερλιγκ, Ντοστογιέβσκι, Ούάϊλντ, Τ α γ - 
γόρ, Τσέχωφ, Χάμσουν, Ανατόλ Φράνς, Τολ- 
στόϊ, Αντρέγιεφ, Μπαλζάκ, Μωπασάν, π α 
ρουσιάζονται στο  έλληνικό κοινό μέ τά  άν- 
τιπροσωπευτικότερά τους έργα.

Συνεργάζεται μέ τον Ταγκόπουλο και σε 
δύσκολες ώρες αναλαβαίνει το τύπωμα τού 
Νουμά, συμπληρώνοντας ό ίδ ιος τα  μεγάλα 
οικονομικά κενά τού περιοδικού. Φυσικά δεν 
χρειάστηκαν νά περάσουν πολλά χρόνια γ ιά  
νά έξαντληθούν, σ ’ αυτή την ωραία, γενικά, 
αποστολή που άνέλαβε όλα του τά  οίκονο
μ ικά, γ ιά  νά φτάσει νά γίνει ένας άπλός 
υπάλληλος βιβλιοπώλης, ό π ιο  άφοσιωμένος 
άσφαλώς και 6  π ιο  ευλαβής τού βιβλίου ά- 
νάμεσα στους συγχρόνους του.

Ευγενής και λεπτα ίσθητος οστό τή φύση 
του, μέ βαθειά α ίσθηση τού χρέους του σάν 
άνθρώπου και σάν πολίτη, άφανής καί σε
μνός πάντοτ,ε πέρασε σ τ ις  γραμμές τού ά- 
πελευθερωτικού κινήματος, π ιάστηκε και φυ
λακίστηκε άπό τους Γερμανούς. "Ο ντα ς  μέ-· 
σα  στή φυλακή πληροφορήθηκε τήν έκτέλεση 
τής γυναίκας του Ευφημίας που έγινε σ τ ις  
8 Σεπτεμβρ ίου τού 1944, καί τήν όποια  έ- 
θρήνησε μέ τήν όμώνυμη συλλογή του (1 9 4 6 ).  
Ή  δεύτερή του συλλογή που κυκλοφόρησε

σ τά  1949 τά  «Καλλιμασιώ τικα» συμπληρώ
νει τήν γ ιομάτη  έλεγειακή μουσικότητα «Ευ 
φημία» μέ νοσταλγικές μνήμες καί μικρά λυ
ρικά άπό τά  π ιο  χαριτωμένα τού άπλού π α 
ραδοσιακού μας στίχου. Δ ίνω  ένα ιμικρό του 
άπ όσπασμα  —  άπό το  πο ίημα  «Χρ ιστέ μου» 
—  χαρακτηριστικό γενικά τού άνθρώπου καί 
τού ποιητή, πού κυριαρχούσαν μέσα του τό 
χρέος, ή εύγένεια καί ή άρμσνία:

...‘Ω ς  ό Γιωσήφ, ό μαραγκός, πατέρας 
(σου τού κόσμου,

σ τ ις  έκκλησίες σου λεφτουργός ήτανε 
(κι* ό δικός μου.

Κ ι* όταν συχνά στον πάγκο του βρισκό- 
( μουνα, κρυφά του,

καί πριόνια, πλάνες, τρύπανα τ* άνάδευα 
(άνω κάτου

καί πλάνιζα  καί πρ ιόνιζα καί γ ιόμ ιζα  
(πριονίδια,

κΓ έσύ, σκεφτόμουν, μέ χαρά, πώς θά- 
(κάνες τά  ίδια.

Ή  ιμιά μέ τ* ότγιοστέφανο, μέ τό μαν- 
(τήλι ή άλλη

μά  μέ Τδια τρυφερή καρδιά κ’ ίδ ια  φλο- 
(γάτη  άγκάλη,

ή μάννα μου —  ώρα της καλή —  τδβλεπα 
(σ τ ις  εΙκόνες,

μέ τή δ ίκ ιά σου ιμοιάζανε σάν δυο νερο-
(σταγόνες...

Ν. Β.

c

ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ
31 κρ ιτικά  δοκίμια γιά τά σημαντικότερα έργα 
καί όλες τ ις  τάσεις τή ς  πεζογραφίας μας στην

τελευταία δεκαετία

Άπό τον Καζαντζάκη ως τήν αντιστασιακή 
λογοτεχνία και τούς οργισμένους

Τό β ιβ λ ίο  π ο ό  όμ όφ ω να  ή κριτική  
χα ρ α κ τη ρ ίζε ι τ ο λ μ η ρ ό
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ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Η Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η

Κώστα Κουλονφάχου: Κ  ε ί

Αυτό τό ύποδειγματικο στό είδος του βιβλίο 
μέ γέμισε αισιοδοξία. Γίνεται δλοφάνερο πόσο 
χρήσιμη είναι ή συμμετοχή των λογοτεχνών στή 
διδαχτική εργασία του σχολείου καί μάλιστα 
στή γλώσσα, στή λογοτεχνία καί στήν αισθητι
κή αγωγή.

Τό βιβλίο του Κ . Κουλουφάκου συνθέτει επ ι
στημοσύνη, μεθοδολογία, καί ύψηλής στάθμης 
αισθητική εμπειρία. Μιλάω μέ τήν πείρα, τήν 
πικρή πείρα, τής μακρόχρονης ύπηρεσίας μου 
στα Γυμνάσια, που είχα σαν φιλόλογος. Τέ- 
τια βοηθήματα δέν ύπήρχαν κι εκείνα πού ύ- 
πήρχαν ξοδεύονταν, σέ τόσο φτηνή ήθικολο- 
γία, πού έφταναν στήν άποβλάκο>ση. Τό Ιδιο τό 
Πανεπιστήμιο αγνοούσε σχεδόν τή μητρική 
γλώσσα καί τή νεοελληνική λογοτεχνία. ’Έ τσ ι 
οί φιλόλογοι που μπορούσαν να διδάξουν πραγ
ματικά τή μητρική γλώσσα καί τή λογοτεχνία 
μας μετριούνταν στα δάχτυλα των δυό χεριών 
μας, όμως κι αυτοί ήταν ύποπτοι καί απόβλη
τοι, γ ιατί ήταν «μαλλιαροί». ’Ακόμα καί σή
μερα σπανίζουν φιλόλογοι πού συνδυάζουν τό 
Δάσκαλο καί τό Λογοτέχνη, τόν επιστήμονα μά 
καί τόν αισθητικά καταρτισμένο άνθρωπο Στό 
βιβλίο τούτο έχουμε τό συγκερασμό, πού δπως 
έλεγα στή μελέτη μου ή «Αισθητική καί τό 
Σχολείο», είναι 6 ιδανικός για τή διδασκαλία 
τής Ελλη ν ική ς  γλώσσας καί λογοτεχνίας.

Τό βιβλίο βέβαια γράφτηκε μέ περιορισμέ
νους σκοπούς, για να βοηθήσει τούς μαθητές πού 
θέλουν να άποχτήσουν τό ακαδημαϊκό απολυτή
ριο, μά πετυχαίνει, δχι μόνο τό σκοπό τούτο 
στό ακέραιο, αλλά καί γίνεται ένα σωστό σχεδιά
γραμμα γιά τόν τρόπο τής διδασκαλίας καί 
σπουδής τών γλωσσικών μαθημάτων καί τής λο
γοτεχνίας. Έδώ  είναι ή κατεξοχήν αξία του, 
αν συλλογιστούμε, δτι τά «Ελληνικά» σάν μά
θημα είναι τό κλειδί καί γ ι’ αυτό βρίσκεται 
στό κέντρο τής Ε λ λ η ν ικ ή ς  Παιδείας.

Τό κλασικό γυμνάσιο περηφανεύεται, 6τι δι
δάσκει τόν ούμανισμό, δτι δίνει ατούς άπόφοι-

μ έ ν α  χ αΐ  α ν α λ ύ σ ε ι ς

τους δχι μόνο μ ια  στρουκτούρα πνευματική, αλ
λά καί χαρακτήρα, θέληση καί αυξημένες δυνα
τότητες γιά κοινωνική προσαρμογή. ’'Α ς  γ ί
νουμε ολιγαρκέστεροι. Περιμένουμε τουλάχιστο 
οί απόφοιτοι τού Γυμνασίου, πού έχουν κάνει 
σπουδές κλασικές, νά έχουν αυτοπεποίθηση, αυ
τοκυριαρχία, περισσότερες γνώσεις καί συναί
σθηση τής ευθύνης απέναντι τής κοινωνίας, δτι 
τέλος δ ούμανισμός δέν θά είναι ή πανάκεια, 
δμοις θά εξακολουθεί νά έχει μιά ρυθμιστική 
επιρροή απάνω τους καί μετά τό Σχολείο. Β λ έ
πουμε τό αντίθετο. Τήν εύκολη καταστροφή τής 
ψυχής τής νεολαίας καθημερινά καί πού γίνε
ται όλοένα χειρότερη. Κ ι  δμως 6 αγώνας είναι 
νά σταματήσουμε τούτο τό επικίνδυνο κενό. Π ι 
στεύουμε ακράδαντα, δτι ανάμεσα σ ' δλα τά μα
θήματα πού βοηθούν νά διαμορφώσουμε καί νά 
καλλιεργήσουμε τό πνεύμα τού ανθρώπου, είναι 
τό μάθημα τών Ελληνικώ ν (γλώσσα καί λογο
τεχνία) . Θά μεταδόσουμε στό μαθητή δχι μόνο 
γνώσεις ή καί ιδέες, άλλά καί συναισθήματα, 
έθισμούς πού θά επιτρέψουν νά συμπεριφέρεται 
σωστά στή ζωή σάν άνθρωπος καλλιεργημένος, 
πνευματικά καί συναισθηματικά ανώτερος. °0 
Tugarinow  είπε: «ή σκέψη κι ακόμα ή γλώσ
σα τού σύγχρονου άνθροιπου έχουν μεγάλη γε- 
νικευτική δύναμη, γίνονται ισχυρότατο μέσο γιά 
τή λογική καί εκφραστική μετουσίωση τής 
πραγματικότητας. Αυτό δέν είναι φυγή απ’ αυ
τήν, άλλά πλησίασμα πρός αυτήν. Τά  συναι
σθήματα τού σύγχρονου ανθρώπου έχουν γίνει 
επίσης ασύγκριτα λεπτότερα καί ποικίλα παρά 
προτήτερα στίς παλιότερες περιόδους τής αν
θρωπότητας καί στίς πιο κοντινές κοινωνίες. 
Γ ι’ αυτό δέν είναι περίεργο πού παρουσιάζεται 
στό αισθητικό κριτήριο τής σημερινής επο
χής μιά ανάγκη γιά μεγαλύτερο στυλιζάρι- 
σμα είτε γενίκεψη τών εικόνων καί τών μορ
φών». Αυτό είναι τό ύψηλό έπίπεδο πνευματι
κής δραστηριότητας καί συναισθηματικής ανά
τασης πού περΐ}ΐένουμε από τή διδα-



σκαλία καί τής γλώσσας καί τής λογοτεχνίας 
στά σχολεία μέσης παιδείας. Θα δούμε, δτι δ 
Κ. Κουλουφακος έχει συνειδητοποιήσει αυτή 
τήν ανάγκη καί τήν εξυπηρετεί με ευθύνη.

Τ ί γινόταν ώς τώρα, άν δέ γίνεται ακόμα 
καί σήμερα;

Ί Ι  διδασκαλία των νέων έλληνικών ήταν ή 
αρένα δπου οί Καθηγητές μεθούσαν από Ικανο
ποίηση κρατώντας στό χέρι τους τα περίφημα 
«στάδια» τής έρβαρτιανής τυπικής παιδαγωγι
κής. Ρωτούσαν κι έπαιρναν απαντήσεις, κι οί 
απαντήσεις έφερναν νέες ερωτήσεις, καί τό 
μάθημα τελείωνε μέ κανένα ήθοπλαστικό συμ
πέρασμα. Επ ιφ ανειακά δλα πήγαιναν καλά! 
"Ομως ή σύγχρονη παιδαγωγική δέ ζητάει να 
δουλέψει μέ παραγράφους καί στάδια διδαχτι- 
κά, παρά δημιουργεί αφορμές, παρακινήσεις, 
προβληματισμό πού ξυπνάνε τό πνεύμα. Να α
ναταράξει τόν εσώτερο κόσμο τού μαθητή, να 
όξύνει τό πνεύμα. Ή  μελέτη τού Κ. δέν είναι 
μόνο μιά συλλογή από παραδείγματα κάπως 
πλούσια, πού τα έχει δόσει τό επίσημο πρό
γραμμα, παρά κατορθώνει -μέσα σ ' αυτή ό συγ
γραφέας να βρίσκει μ ιά  πνοή, πού βγαίνει από 
τίς γραμμές τού κειμένου, πού ξεσκεπάζει τό 
βαθύτερο νόημα, πού προκαλεί συγκίνηση. Τό 
βιβλίο τούτο δέ δίνει μόνο μ ιά  τεχνική τέλεια, 
μιλάει μέ λέξεις σέ πολλά σημεία, όμως τΐς 
λέξεις αυτές τΙς γεμίζει μέ βαθύ νόημα. Μ 5 
αυτό τόν τρόπο πετυχαίνει κείνο πού ζητούμε 
από τό μάθημα τών Νέων Έλληνικώ ν: νά μ ι
λούν οί μαθητές καί νά γράφουν ελληνικά, νά 
σκέφτονται έλληνικά, νά αισθάνονται ελληνικά 
καί νά αποφασίζουν ακόμα έλληνικά.

Ό  σκοπός τού 'Ακαδημαϊκού απολυτηρίου ώς 
πρός τά γλωσσικά μαθήματα είναι νά κρίνουμε, 
άν οί τελειόφοιτοι τού Λυκείου κατέχουν τέ
λεια τή μητρική γλο>σσα γραφτά καί προφο
ρικά κι άν έχουν γερές γενικές λογοτεχνικές 
γνώσεις. Θέλουμε νά δούμε, άν κατορθώθηκε 
νά γίνει οαθειά ή γνώση κι ή αγάπη στή μη
τρική γλώσσα κι άν ή εξοικείωση μέ τή νεοελ
ληνική λογοτεχνία είναι στενή καί ζωντανή. 
"Α ν  ανάπτυξε τΐς δημιουργικές τους δυνάμεις, 
άν κατανοήθηκε από τούς έφηβους ή σημασία 
τής γλώσσας σάν κλειδί γιά νά μπούν σέ δλα 
τά πεδία τής ανθρώπινης δραστηριότητας καί 
σάν όργανο πού μπορεί νά συνταράξει τά τρίσ
βαθα τής ψυχής τού ανθρώπου μέ τΙς κατάλλη
λα διαλεγμένες λέξεις καί φράσεις, μέ τή σω
στή λογική διατύπωση. Ό  συγγραφέας πετυ
χαίνει σέ μεγάλο βαθμό αυτούς τούς στόχους. 
Βρίσκει τά εσώτερα σημεία επαφής μέ τό μα
θητή. Κ α ί πιστεύουμε, δτι ή τέχνη τού καλού 
Δάσκαλου ουσιαστικά είναι νά βρεί γρήγορα τά 
σημεία Επαφής καί νά τά χρησιμοποιήσει. 11ε- 
τυχαίνει τά συναισθήματα καί τή νεανική ψυ
χή νά ξυπνήσει. Κατορθώνει νά έλκύσει τούς 
έφηβους, γ ιατί διδάσκει πειστικά καί τούς κα
νόνες καί τ ίς  αντιλήψεις καί τά ιδανικά. Κ α 
τορθώνει νά γίνουν οί σπουδαστές ίκανοί τίς 
σκέψεις, τά νοήματα, καί τήν καλλιτεχνική 
μορφή τού λογοτεχνικού έργου από μόνοι τους 
νά βρίσκουν. Ο ί δώδεκα «κανόνες» πού δίνει ε ί

ναι επιστημονικά καί ψυχολογικά θεμελιωμένοι. 
Υποδείχνει τρόπους άσκησης τής εργασίας. 'Ο 
δηγεί τούς μαθητές κατά τήν άνάγνο>ση 'τού κε ι
μένου νά κρατούν σημειώσεις, ώστε νά μπο
ρούν νά φέρνουν στή μνήμη τους κάθε φορά τό 
ουσιαστικό κι δταν είναι ανάγκη καί τό λεπτο
μερειακό. Συνηθίζει τά παιδιά νά εργάζονται έ- 
πιστημονικά, νά κάνουν αποδελτιώσεις, νά κα
τατάσσουν τό Ολικό καί γενικά τά συνηθίζει σέ 
τέτιες μεθόδους εργασίας πού ευνοείται ή ανά
πτυξη τής αυτενέργειας καί τής πνευματικής 
δραστηριότητας. Μ ’ αυτό τόν τρόπο γεννάει ό 
συγγραφέας τήν αγάπη στό καλό βιβλίο καί δη
μιουργεί τήν αγάπη στή λογοτεχνία δική μας 
καί παγκόσμια. Μέ τή λογοτεχνία βαθαίνει τή 
γνώση, πλουτίζει τά συναισθήματα, αναπτύσσει 
τήν ικανότητα γιά βιώματα καί δίνει τό κέφι γιά 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Δείχνει μέ τούς 
κανόνες πού βάζει, πώς μπορούν οί σπουδα
στές νά μελετήσουν τίς σχέσεις πού υπάρχουν 
ανάμεσα σ’ ένα λογοτεχνικό έργο καί στήν 
κοινωνική κατάσταση, όπως καί ν’ άντιληφθούν 
τή θέση τού ποιητή απέναντι στήν εποχή του. 
Έ τ σ ι κερδίζουν μιάν έποπτεία γιά τήν εξέ
λιξη τήζ εθνικής λογοτεχνίας. Βρίσκουν τίς 
ρίζες της, παρακολουθούν τίς κύριες γραμμές 
της μέσα στους αιώνες καί μέσα στίς μεγά
λες ουμανιστικές παραδόσεις ώς τή σημερινή 
έκφραση τής τέχνης καί τίς διάφορες τεχνο
τροπίες.

Τά  ’Ακαδημαϊκό 'Απολυτήριο δηλαδή, πρέ
πει νά Εξακριβώσει, άν ό όποψήφιος είναι του- 
'''άχιστο προικισμένος γ ιά  ανώτερες σπουδές 
καί φυσικά σέ ποιά περιοχή τής επιστήμης 
κλίνει περισσότερο, στά φυσικομαθηματικά, αρ
χαίες γλώσσες, νέες γλώσσες, σέ ανώτερη 
τεχνική κατάρτιση; ’Αλλά δλοι μαζί πρέπει 
νά είναι εφοδιασμένοι μέ τίς κυριότερες βασι
κές γνώσεις. "Αριστα γλωσσικά καί λογοτεχνι
κά καταρτισμένοι. Πρέπει νά γνωρίζουν τίς 
βασικές νομοτέλειες, τίς κύριες θεωρίες, τίς ι
δέες καί τήν ίστορική τους προέλευση, νά έ
χουν αισθητικό κριτήριο. "Ολοι, ακόμα καί οΐ 
«είδικοί» αποδίνουν μεγάλη αξία σέ μ ιά  στέ
ρεα γενική μόρφιυση, σέ ένα δλοένα συνεχι
ζόμενο υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης καί τό 
θεωρούν σάν τήν απαραίτητη προϋπόθεση γιά 
τήν παρακολούθηση ανώτερων σπουδών καί 
γιά τήν επαγγελματική σταδιοδρομία. Ε ίνα ι 
ανάγκη τά σχολεία κάθε τύπου τής Μέσης ’Εκ 
παίδευσης νά βρίσκονται σέ αδιάκοπη στενή 
επαφή μέ όλες τίς Σχολές τίς Πανεπιστημια
κές καί τά Ανώτατα Ινστιτούτα καί μαζί νά 
επεξεργαστούν ένα όλοκληρο>μένο διδαχτικό 
πρόγραμμα, τουλάχιστο γιά μιά έπταετία.

Στήν ουσία καταλήγουμε δηλ. στό πρόβλη
μα πώς θά δργανωθεί ή πνευματική δραστη
ριότητα στό κάθε άτομο.

Βέβαια, δέν περιμένουμε οί έφηβοι 1G— 1S 
χρόνων νά γίνουν «διανοούμενοι», δέν περιμέ
νουμε από τά κορίτσια νά γίνουν σ’ αυτή τήν η 
λ ικ ία  «σοφά», πού δέν είναι ούτε κουτά, ού
τε άλαφριά, όμως, καί τά άγόρια καί τά κο
ρίτσια τά άνησυχοϋν τά πρώτα ξυπνήματα του 
έρωτα ή τά άπασχολούν οί πρώτες ανησυχίες



γ ιχ  τή θρησκεία, για τή φιλοσοφία κ.τ.δ. Αδ- 
τά δέ θα μείνουν βέβαια, αναπάντητα. "Ομως, 
άς μη πηγαίνουμε αμέσως τόσο μακρυά, άς άρ- 
κεσθούμε να φτάσουμε μέσα από τΙς συγκινή
σεις, πού μ ια  φορά μπορέσαμε να ξεσηκώσου
με και να τΙς αιχμαλωτίσουμε, πρός τό αντι
κείμενο πού μελετούμε. Νά ωθήσουμε ατό διά
λογο, να φροντίσουμε τό πνεύμα τού ποιητή 
καί τα προβλήματα πού τόν απασχολούν να 
μπούν στήν προσωπική ζωή τών παιδιών. Να 
συγκινηθούν, νά νοιώσουν, δτι οί άνθρωποι αυ
τοί ζήσανε πραγματικά, δτι είναι δυνατό νά 
κουβεντιάσουν μαζί τους καρποφόρα, καί τό
τε κερδίζουμε τΙς καρδιές τους και κάθονται 
πολλές ώρες μέ τό βιβλίο στό χέρι. Αυτός ε ί
ναι ό σκοπός μας. Σέ τούτο θά μάς βοηθήσουν 
οί αισθήσεις. ΙΙρέπει νά εκφράζουμε τις ιδέες 
εποπτικά. Μεγάλη δυσκολία είναι νά δώσου
με νά καταλάβουν τήν άφηρημένη ίδέα μέ μόνη 
τήν προφορική έκφρασή της, άς προσπαθήσου
με νά τήν κάνουμε καλύτερα αντιληπτή μέ ε
ποπτικές μορφές καί κυρίως πλαστικές, μου
σικές κτλ.

Μέ τις εκφράσεις αυτές τίς εποπτικές θά οδη
γήσουμε τούς μαθητές νά φτάσουν στίς '«κα
θαρές» ιδέες.

Γ ιά  νά καταλάβουμε καλύτερα τήν εργασία 
τού Κουλουφάκου πρέπει νά έχουμε ύπ' δψη, 
δτι ή πνευματική ανάπτυξη τής προσωπικότητας 
ξετυλίγεται μέ τό δραστήριο συσχετισμό ύ- 
ποκειμένου καί περιβάλλοντος, μέ τήν επ ί
δραση τού υποκειμένου πάνω στό περιβάλλον κα
τά τή διαδικασία τής οικειοποίησης τής έμ- 
πειρίας καί τού τρόπου σκέψης, συμπεριφο
ράς, γλώσσας, πολιτισμού, πού διαμορφώθηκαν 
από τήν κοινωνία. ’Αποφασιστική, λοιπόν ση
μασία έχει ή μόρφωση καί υποστήριξη τής ανε
ξάρτητης, τής όλότελα προσωπικής πνευματι
κής δραστηριότητας τού μαθητή. Γ ιά  νά τό πε- 
τύχουμε πρέπει νά καταφέρουμε κατά τή διδα
σκαλία νά ξεσηκώσουμε γνήσια πνευματική ε
πικοινωνία μέ τό αντικείμενο πού διδάσκου
με, κι δσο τό δυνατό περισσότερη πνευματική 
ενεργητικότητα.

Γ ιά  τούτο χρειάζεται όλότελα νέα στάση 
στόν δλο τρόπο διδασκαλίας. Αέ χρειάζονται 
συνταγές, πώς θά διδάξει δ δάσκαλος. Η φρον
τίδα είναι, πώς θά δημιουργήσουμε δσο γ ί
νεται καλύτερα μιά πορεία δραστήρια, μιαν 
έντονη καί κατά σκοπό ένεργητικότητα καί 
πάθος γιά τή «μάθηση» στήν ψυχή τού παι
διού. Ε ίνα ι ανάγκη νά όργανώσουμε τή γνω
στική Ικανότητα τού μαθητή συνειδητά κατά 
τή διδασκαλία σάν αναλυτικό - συνθετική λε ι
τουργία.

Ή  ανάλυση καί ή σύνθεση τής πραγματι
κότητας, σάν βασική διαδικασία τής πνευμα
τικής δραστηριότητας, πρέπει ειδικά νά διδα
χτούν κι ή πνευματική δραστηριότητα νά ορ
γανωθεί έτσι, ώστε νά συνηθίσουν οί μαθητές 
στήν διαφοροποιημένη, στήν ακριβή καί κατά 
σκοπό, άνάλογα μέ τό αντικείμενο τής σπου
δής, ανάλυση καί σύνθεση. ’Ανάλυση τού έρ
γου, ανασύνθεση, περιγραφή καί σύγκριση, υ
ποδιαιρέσεις καί ταξινομήσεις, έρευνα τών

προβλημάτων καί κατάληξη σέ συμπεράσματα.
Αυτό τό νόμο τόν τηρεί ό συγγραφέας μέ επι
μονή. Φροντίζει τήν πνευματική δραστηριότη
τα νά τήν δποστηρίξει μέ πραχτικές ενέργειες, 
πού γίνονται άμεσα άντιληπτές καί πού προσ
διορίζονται σάν ξεκίνημα γιά τίς κατοπινές επί 
μέρους πράξεις. Σ ιγά  - σιγά έπειτα άφαιρεί 
αυτά τά αντιστύλια τής πνευματικής διεργα
σίας (έποπτεία) καί ή πνευματική λειτουργία 
γίνεται «εσωτερικότερη». "Ετσ ι βαθμηδωτά καί 
κατά σκοπό δημιουργεί τ ίς  βάσεις καί τίς συν- 
θήκες γιά ανώτερο επίπεδο άφηρημένης σκέψης.

Κάνει συνειδητή στούς μαθητές αυτή τήν 
πνευματική τους ικανότητα. Προσχεδιάζεται ή 
πνευματική διαδικασία μέ κατανοητή προφορική 
διατύπωση καί καταλήγει στούς γενικούς κανό
νες τής λειτουργίας της. Αυτοί οί κανόνες δια
τυπώνονται μέ τή βοήθεια τών ίδιων τών μα
θητών πάνο> στήν ίδια τήν πράξη. Ε ίνα ι ένα 
μέσο γιά νά συνηθίσουμε τούς μαθητές σέ συλ
λογισμούς, σέ καλοστοχασμένη, γεμάτη εύνοια 
κατάχτηση τής πνευματικής δραστηριότητας. Φυ
σικά γιά νά πετύχουμε υψηλή απόδοση πρέπει 
νά δημιουργήσουμε κ’ ενα σύστημα από βοη
θήματα γιά τήν πνευματική δραστηριότητα (ερ
μηνείες, ίστορικά δεδομένα, λεξικά, εγκυκλο
παίδειες, ύπομνηματισμούς κτλ.). Αυτά πρέεπι 
νά είναι σέ κάθε στιγμή στή διάθεση τών παι
διών, ώστε κατά τίς συζητήσεις καί μελέτες 
οί δυσκολίες καί τά σφάλματα νά ξεπερνιούνται 
αμέσως.

Μ ’ αυτό τόν τρόπο ή διδασκαλία διαμορφώ
νεται σέ πλούσιο προβληματισμό, γεμίζει μέ 
κέφι καί μέ απόδοση. Μέσα στό βιβλίο τούτο 
δ συγγραφέας αναπτύσσει αριστοτεχνικά τέτιο 
κλίμα. Ό  δλος χειρισμός τών θεμάτων, τά κεί
μενα καί οί αναλύσεις είναι πραγματικά «μόρ
φωση ελληνική» καθώς γίνεται άψογη ή διδα
σκαλία τής έλληνικής γλώσσας καί τής λογο
τεχνίας. Δ ίνει πραγματικά μιάν ανάταση καί 
γεννάει τό αίσθημα τής έλληνικής ανθρωπιάς.

ΙΙρέπει άκόμα νά προσέξουμε τούτο στό βι
βλίο τού Κουλουφάκου, δτι στήν κριτική καί 
στήν παρακολούθηση τών οδηγιών τού υπουργείου 
δείχνει ανεξαρτησία καί εύαισθησία, ποικιλία 
καί γονιμότητα. ’Αντλεί μέσα από τήν πράξη.
Τό δέσιμο δάσκαλου - μαθητή - Ολης εί'Λιι πα
ραδειγματικό. Μπορούμε νά πούμε δτι ή μελέ
τη αυτή, μέ κάποιο σκεπτικισμό, δμως πιστά 
ακολουθεί τίς επίσημες οδηγητικές γραμμές. 
Κατορθώνει δμως καί δίνει στίς οδηγίες αυτές 
ευρύτητα καί βάθος καί πραγματικά γίνεται 
μιά σπουδαία «άθληση στήν άσκηση τού σκέ- 
πτεσθαι». Κατορθώνει αυτό πού ζητούσε δ 
Kant: «δποιος θέλει νά φιλοσοφήσει πρέπει
νά μή μάθει νά αποστηθίζει ιδέες, παρά νά 
μαθαίνει πώς νά σκέπτεται. Πρέπει νά μήν τόν 
σέρνουμε, παρά νά τόν δδηγούμε, άν θέλουμε 
νά γίνει Ικανός στό μέλλον νά πορεύεται μέ τίς 
δικές του δυνάμεις».

Τό βιβλίο θά πρέπει νά διαβαστεί δχι μόνο 
από τούς δποψηφίους γιά τό ’Ακαδημαϊκό ’Απο
λυτήριο, παρά καί από δλους τούς δασκάλους 
καί τούς καθηγητές.
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Μανόλη 9 Α  ναγνωαχάκη: 9 Υ  τι ε ρ κ α ί  κ α τ ά

Τό είδος μιας κριτικής πού έγγίζει ή καί 
ξεπερνά τα δρια τής κριτικής, καλλιεργεί δ 
Μανόλης "Αναγνωστικής. ’Ίσως τό «καλλιερ
γεί* δέν είναι ή κατάλληλη λέξη αφού ή πο
λεμική αυτή δέν γίνεται από πρόγραμμα, συ
στηματικά, δηλαόή είναι φανερό δτι δέν ο
φείλεται στην προτίμηση τού συγγραφέα στό 
είδος αυτό για να έχει τή δυνατότητα καί 
τό χρόνο να τό καλλιεργήσει. ’Αντίθετα, άλ
λοι παράγοντες, αττικέ ιμενικοί, αποφάσισαν 
για λογαριασμό του, τα σημεία τών καιρών βέ
βαια, στόν πνευματικό, κυρίως, χώρο οί απρό
σμενες ή καί προβλεπόμενες εξελίξεις στήν έ- 
φαρμογή, τοπική καί χρονική, μιας βρισμέ
νης Ιδεολογίας. Δηλαδή, παράγοντες που μπο
ρούσαν να είχαν «κινήσει τήν χειρ α» πολλών 
πνευματικών ανθρώπων, πράγμα πού δέν έγ ι
νε ή δέν έγινε τόν καιρό πού έπρεπε χωρίς 
αυτό να σημαίνει δτι δέν πρέπει ακόμη.

Τήν έλλειψη προγραμματισμού καί προσω
πικής κλίσης, τονίζουμε ακριβώς για να ξε
χωρίσουμε τή θέση τού Άναγνωστάκη πού ε ί
ναι τελείως αθώα τής «οργής» καί τής έκ- 
μετάλλευσης τού «εντυπωσιασμού της δχι μό- 
νάχα στή λογοτεχνία, άλλα καί στήν κριτική 
τών καταστάσεων. Ί Ι  πολεμική εδώ υιοθετείται 
αναγκαστικά σαν ύφος, σαν μορφή πού ύπο- 
βάλλεται από τό περιεχόμενο.

Α ίτημα  πανάρχαιο καί δημόσιο, ή αλήθεια 
στή διατύπωση, τά πράγματα νά λέγωνται μέ 
τ ’ δνομά τους, πού παίρνει φωτιά σ’ εποχές 
μπερδεμένες δταν 6 λόγος χρησιμεύει γιά ν’ 
αλλάζει, ακριβώς, τδνομα τών πραγμάτων, 
εκφράζεται από τόν Άναγνωστάκη μέ τήν ευ
συνειδησία τού αντιπροσώπου. Τού αντιπροσώ
που τών «πολλών άλλων» πού σκέφθηκαν ή 
διαιοτάνθηκαν δτι «επιβάλλεται νά διαλυθούν 
πολλές παρεξηγήσεις καί προκαταλήψεις πού 
δημιούργησαν πρόσφορο έδαφος στό δογμα
τισμό καί σχηματικότητα σέ δλους τούς το
μείς σκέψης κι δτι πρέπει ή αριστερή διανόη
ση ν’ απαλλαγεί από άμαρτίες, αναγκαστι
κές, ίσως, τού παρελθόντος πού επιβιώνουν 
καί τής κόβουν τήν αναπνοή. Κ α ί κυρίως αυ
τό τό τελευταίο. Ά ν  υπάρχει μ ία  πνευματική 
στάση πού μπορεί ή πρέπει νά θαυμάζει κα
νείς, αυτή είναι τού ανθρώπου πού δέν πάει 
στό αντίπαλο στρατόπεδο γιά νά «μιλήσει» καί 
νά κατηγορήσει άνετα καί μέσα σέ ατμόσφαι
ρα γενικής επιδοκιμασίας τούς πρώην δικούς 
του, αλλά μένει στή θέση του καί βλέπει, κρί
νει καί πάσχει. Τό νά μείνεις σέ μιά παράτα
ξη, σέ εποχή ήττας, χτυπημένη από αντίπαλες 
δυνάμεις καί νά μήν υποκύπτεις στόν πειρα
σμό τού οίκτου γιά τόν εαυτό σου, άρα γιά τούς 
δικούς σου κι* ούτε νά χάνεις τήν ευθυκρισία 
σου, λόγω σκοπιμότητας, είναι νομίζω, δλοι 
νομίζουμε, μιά πράξη εντιμότητας καί ευφυΐας. 
Τουλάχιστον προϋποθέτει καί τά δύο. Χρειάζεται 
δμως καί θάρρος γιά νά περάσεις τήν αναγ
καστική περίοδο τής μοναξιάς πού φτιάχνει γύ

ρω σου ένα κλίμα  δυσπιστίας καί παρεξήγη
σης. Ε ίνα ι ανθρώπινο νά μήν μπορεί κανείς 
ν’ άντέξει σέ κάτι τέτοιο, δταν, δμως, μπο
ρεί, έχει δικαίωμα στήν εκτίμησή μας.

νΕχοντας τό θάρρος δ Άναγνωστάκης ν’ α
νήκει σέ μ ιά  ιδεολογία καί μάλιστα επανα
στατική, είχε καί τό θάρρος νά είναι συνε
πής, πνευματικός, τουλάχιστον, αγωνιστής καί 
νά μπορεί νά βλέπει καί νά κρίνει σάν διανοού
μενος βρισμένες εκδηλώσεις τού «εποικοδομή
ματος». Ά ν  στό βιβλίο του ύπάρχει κάτι συ
ναρπαστικό, είναι τό πάθος τής αλήθειας καί 
συνέπειας πού εξαγνίζει τά πάντα, από τή βι
αιότητα στήν έκφραση (δπως γίνεται γιά τό 
βιβλίο τού ίί. Κανελλόπουλου «Τά χρόνια τού 
Μεγάλου ΙΙολέμου», κ ι’ δχι βέβαια, αδικαιο
λόγητα) , μέχρι τήν καταφυγή σέ κάποιες κοι
νοτοπίες, μέχρι τήν βμολογημένη παραίτη
ση από μιά περαιτέρω καί κάποτε, απαραίτη
τη ενασχόληση μέ τό θέμα. Αυτό τό εύγενικό 
πάθος κινητοποιεί καί τίς κριτικές Ικανότητες 
τού συγγραφέα, τήν παρατηρητικότητα, τήν ό- 
ξύνοια, τή δυνατότητα νά πιάνει τό σφυγμό έ- 
νός θέματος.

Α κόμη  καί ή κριτική βιβλίου δέ γίνεται 
μέ τήν παληά φιλολογική μέθοδο μιάς ανάλυ
σης τών έπιμέρους που ανάγεται τμηματικά 
στήν ουσία τού έργου — δταν τό κατορθώνει 
—  αλλά αντιμετωπίζει από τήν άρχή μ ’ ένα 
συνθετικό τρόπο τήν περίπτωση τού συγκεκρι
μένου βιβλίου. "Οπως στήν «Καγκελλόπορτα» 
τού Άντρέα  Φραγκιά, στήν «Άριάγνη» τού Στρα- 
τή Τσίρκα, ή τό «’Επ ί Έ σχάτη  ΙΙροδοσίφ», τού 
Κοτζιά. ’Εδώ β κριτικός ένδιαφέρεται περισ
σότερο γιά τόν εντοπισμό τών προβλημάτων 
πού θέτει ή αντιπροσωπεύει ένα βιβλίο παρά 
γιά τήν τεχνική του, τό ρόλο τών προσώπων, 
τήν ψυχολογία τους κ.λ.π. Στοιχεία  δηλαδή, 
χαρακτηριστικά τής παραδοσιακής φιλολογι
κής κριτικής.

Τήν κλίση αυτή γιά τόν προβληματισμό δ 
Άναγνωστάκης τήν εκφράζει δ ίδιος: «Καί ώς 
πότε ή ανατομία τών προβλημάτων τού κόσμου 
τής άριστεράς θά γίνεται από τήν άλλη δχθη 
— πολλές φορές μέ όξύτητα, άλλοτε μέ αλη
θοφάνεια, κάποτε μέ πειστικότητα, αλλά πάν
τοτε μέ προκατάληψη ή μέ ψυχρή αντικειμενικό
τητα, πάντα χωρίς τό άμεσο πάθος, πάντα χω
ρίς αληθινό πόνο;» (Σελ. 98). Ε ίνα ι ή θέση 
τού συγγραφέα, ή συναισθηματική προέλευση 
καί στάση τού κριτικού.

Ά ν  ή ιδεολογία τού Μ. Άναγνωστάκη έ- 
πιτρέπει νά ονομαστεί μαρξιστής κριτικός, ή 
ένταξή του δπωσδήποτε δέν μπορεί νά γίνει 
μέ βάση τίς παληότερες, μέχρι τουλάχιστον 
πριν από μιά δεκαετία, περιπτώσεις μαρ£ι~ 
στικής κριτικής. Μπορεί δμως ν’ άποτελέσει 
μ ιά  αισιόδοξη καί θετική συνέχεια τής ιστο
ρίας της μαζί μέ άλλες προσπάθειες γιά τόν 
συγχρονισμό τής μαρξιστικής κριτικής 
«έγινε κυρίως από καταβολής τών περιοδικών



«Επιθεώρηση Τέχνης* καί «Κριτικές» τ^ς 
(Θεσσαλονίκης (δσο διάστημα έβγαινε μέ τή 
διεύθυνση τού Ιδιου τοϋ Μ. Άναγνωστάκη).

Γιατί άν ή μαρξιστική μας κριτική κατέληξε 
στήν άπλούστευση και τό δογματισμό, σέ μια 
δρισμένη περίοδο πάντως έπαιξε ρόλο προω- 
Θητικό στή σκέψη αποκαλύπτοντας τή σημασία 
τών ίστορικοϋλιστικών κριτιρίων καί τούς δρί- 
ζοντες πού άνοιγε ή χρησιμοπίησή τους στό 
χειρισμό τών πνευματικών θεμάτων. 'Από τό 
1925 μέ τή μελέτη τοϋ Βάρναλη. «Ό Σολω- 
μός χωρίς Μεταφυσική» κι* ακόμη πιό νωρίς, 
μέ τήν κοινωνιολογική κριτική τού ΙΙαρορίτη 
καί τοϋ Χατζόπουλου, αργότερα μέ τΙς εργασίες 
μιας μεγάλης δμάδας αριστερών διανοουμέ
νων μέ κορύφωση τή χρησιμοποίηση τής δια
λεκτικής μεθόδου από τό Γληνό σέ φιλοσοφι
κό καί αισθητικό πεδίο καί στή μεταπολεμική 
περίοδο ή πλούσια έργασια τοϋ Μάρκου Αύ- 
γέρη, μπορούσαν νά είχαν βάλει τα Θεμέλια 
για  μια προχο>ρημένη κριτική σκέψη. Αυτό 
δέν έγινε για λόγους αντικειμενικούς, κατά 
βάση, άλλα καί για λόγους ύποκειμενικούς 
αναγόμενους στήν αντίληψη αυτών τών Ιδιο>ν 
πού έπιτελοϋσαν τό λειτούργημα, στήν ευκο
λία νά αποδεχτούν μια σχηματικότητα ουσίας 
καί έκφρασης.

Τό τίμημα αυτής τής ευκολίας ήταν βαρύ. 
'Ό χι μόνο ή κριτική σκέψη, σ' ένα όρισμένο 
σημείο, σταμάτησε άλλα και ό παράλληλος 
βίος τής προοδευτικής λογοτεχνίας παρουσία
σε σημάδια άνησυχητικής καθυστέρησης δχι ά
μεσα, άλλα άσφαλώς έμμεσα καί έν μέρει έξ 
αίτίας τοϋ λιβανιστηριού σκοπιμότητας πού έ
πνιγε στίς άναθυμιάσεις του τΙς αισθητικές 
αντιρρήσεις, άνακηρύσσοντας καλό δ,τι ήταν 
Θεματογραφικά προοδευτικό καί τό άντίθετο.

Κ ι' επειδή, δλοι τό λέμε αυτό, ή λογοτε
χνία καί ή κριτική της δέν είναι υπόθεση μιάς 
κάστας προστατευ;ιένης, αυτός πού ζημιώθηκε 
καίρια καί άδικα είναι τό άναγνωστικό κοινό, 
οΐ προοδευτικοί μορφωμένοι πού δπως λέει κι 6 
Μ. Ά ν.: «Ό δείχτης τής αισθητικής τους ά- 
γωγής έχει σταματήσει πρό πολλοϋ σέ μορφές 
τέχνης πού χωρίς νά έχουν εξαντλήσει πιθα
νώς δλότελα τό δημιουργικό τους δυναμικό, 
δέν άνταποκρίνονται έν τουτοις, σέ καμιά και
νούργια άναζήτηση, δέν προωθούν καμιά κοι
νωνική καί καλλιτεχνική άλήθεια, άποτελοϋν 
ήδη ένα παρελθόν στήν Ιστορική πορεία», (σ. 
59).

"Αν καί γιά τόν κ. Μ. 'Αν. ή μέθοδος τών 
«τσιτάτων» είναι αντιπαθητική, τή χρησιμοποι

ούμε όχι βέβαια μέ πρόθεση έπιχειρηματολο- 
γίας, άλλά σάν δείγμα τού καθαρού ύφους καί 
τού χωρίς ύπεκφυγές εντοπισμού τού στόχου. 
*Έτσι στό δοκίμιο: «Ή νεοελληνική ποίηση 
άπό τ’ αριστερά* γίνεται, μέ αφορμή μία άν- 
θολογία, δξυτατη καί Εμπεριστατωμένη κριτική 
πού άν καί άναφέρεται συνεχώς στά θέματα 
τού συγκεκριμένου έργου, ξεφεύγει γιά νά θέ
σει τό πρόβλημα καί ν' άντιμετωπίσει τό άντι- 
φατικό φαινόμενο τοϋ συντηρητικού προοδευτι- 
σμοΰ. Τό Ιδιο καί μέ τό «’Επί 'Εσχάτη ΙΙρο- 
δοσίαα* τοϋ Κ. Κοτζιά δπου τονίζεται δ κίν
δυνος, τή γνωστή σχηματικότητα στήν άντι 
μετώπιση τών άποφασιστικών θεμάτων νά ύπο- 
καταστήσει μιά καινούργια σχηματικότητα προσ
αρμοσμένη σέ νέα δεδομένα.

Ά ν  δμως βρισμένα βιβλία δίνουν μόνα τους 
στόχο καί μόνα τους επιβάλλουν έναν, άς πού
με, άρθρογραφικό χειρισμό, μερικά άλλα, έ
χουν άνάγκη, καί αξίζουν ν' άντιμετωπισθοΰν 
σάν έργα τέχνης. "Ισως γιά λόγους χώρου ή γιά 
λόγους μιάς υιοθετημένης μεθόδου, βιβλία σάν 
τήν «Άριάγνη» καί σάν τήν «Καγκελλόπορτα» * 
πού θάξιζαν μιά κριτική προσέγγιση άπό τά μέ
σα, κρίνονται γενικευτικά καί μέ κάποια έλλει
ψη έ|ΐβάθυνσης. Πράγμα περίεργο, άσφαλώς, 
δταν παράλληλα έχεις διαβάσει τό «ΙΙοίηση - 
παρόν καί μέλλον», δοκίμιο γραμμένο μέ ευαι
σθησία καί οξύνοια άλλά καί τό πάθος τοϋ ποι
ητή γιά τόν αμφισβητούμενο χώρο τής λειτουρ
γίας καί τήν αναγκαιότητα τής ποίησης στήν 
εποχή μας καί τίς προοπτικές της. Ακόμη, δ
μως καί στίς πιό πάνω περιπτώσεις συλλαμ- 
βάνεται ή ουσία τοϋ βιβλίου, τουλάχιστον περιε- 
χομενολογικά, κι ακόμη αυτός δ τρόπος είναι 
καλύτερος άπό τή σχολαστική καί ταξινομητι- 
κή μέθοδο τής φιλολογικής κριτικής.

Αέν μπορούμε, άν καί θά θέλαμε καί αξίζει, 
νά σταθούμε σέ κάθε μιά άπό τίς «σημειώσεις 
κριτικής» άφοΰ ή κάθε μιά θέτει τό δικό της 
πρόβλημα πού μπορεί νά μήν είναι πιά άμεσα 
επίκαιρο άλλά, δυστυχώς, δέν έχει χάσει τήν 
πιθανότητα νά ξαναγίνει. Σ ' αύτή, δμως, τήν 
τελευταία περίπτωση διατυπώνουμε τήν ελ
πίδα πού είναι σχεδόν, βεβαιότητα δτι δ κ. Μ. 
Ά ν. δέν θά είναι δ μόνος ή σχεδόν δ μόνος, 
πού θά τά πεί ή θά τά γράψει. Γιατί, χωρίς 
ν' άμφισβητούμε τήν προσφορά πολλών άπό τά 
δοκίμια αυτά, σέ ιδέες καί μέθοδο σκέψης, 
ή πραγματική κι δχι μικρότερη προσφορά τού 
συγγραφέα είναι, θά λέγαμε, ήθική. Καί τό 
ήθος ένός πνευματικού άνθρώπου επιβάλλε
ται άπό μόνο του καί παραδειγματίζει.

ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΣΙΙΗΑΙΑΔΗ

Οί Φίλοι τής «Επιθεώρησης Τέχνης» στή Θεσσαλονίκη

ΓΙΑ ΤΟΜΟΥΣ -  ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Νά απευθύνονται στή ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Καστριτσίου 15—Θεσσαλονίκη
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ΊΙ κόρη τοΰ Τόμας Μάν "Ερικχ συγκέντρω- 
α’ ένα τόμο 422 από τα άπειρα γράμματα τού 
Γερμανού συγγραφέα γραμμένα από τα 1889 
ώς τα 1936. Τα περισσότερα απ’ αυτά απευ
θύνονται σέ διανοουμένους καί συγγραφείς: Στέ- 
φαν Τσβάϊχ, Άντρέ Ζίντ, ’Αϊνστάιν, τόν αδελφό 
του Χάϊνριχ Μάν. Παρουσιάζοντας ό Γαϋμόν 
Μπελλούρ τή γαλλική έκδοση, επιχειρεί μια 
κατάταξη τών απόψεων τοΰ Τόμας Μάν, καί ά- 
νιχνεύει τή θέση του αντίκρυ στα φαινόμενα: 
λογοτεχνία, κουλτούρα, Γερμανία, πολιτική.

1. Ή  Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α :  «-τή ρίζα της είναι 
μια ανάγκη, μιά κριτική συνείδηση τοϋ * Ιδανι
κού» γράφει στή γυναίκα του Κάτια. Κι* αυτή 
τή φράση τήν ξαναβρίσκει κανείς ελαφρά παραλ
λαγμένη σέ μιά σύντομη νουβέλλα του, τή «Δύσ
κολη ώρα* αφιερωμένη στόν Σίλλερ: «Έν αρ
χή είναι μιά ανάγκη, μιά κριτική επιστήμη 
τού ’Ιδανικού». Ό  συγγραφέας άφηγεϊται τή 
ζωή, στέκεται έτοιμος Αντίκρυ στους κεντρι- 
σμούς τών αισθήσεων καί τών ιδεών, συνεπαρ- 
μένος από τΙς μορφές καί τήν κοφτερή πραγμαπι- 
τητα τής δύναμης πού έχει νά μιλεϊ. Μ* αύτό 
φαίνεται σάν μιά αντίφαση μέ δσα έγραφε 
στά 1901 στόν αδελφό του: «νΑχ αυτή ή λογο
τεχνία, είναι ό θάνατος! Δέν θά καταλάβω 
ποτέ πώς μπορεί νά κυριευτεί κανείς απ’ αυ
τή δίχως νά τή μισήσει' πικρά. ’Εκείνο πού θά 
μπορούσε πιό καλά νά μέ διδάξει τελικά, είναι 
τούτο: νά θεωρώ τό θάνατο σάν μιά δυνατό
τητα γιά νά φτάσω στήν αντίθεσή του: τή «ζωή». 
Καί πολύ αργότερα μιλώντας γιά τά βιβλία 
πού θάπρεπε νά γράψει: «Πρέπει νά ελπίζω 
πώς θά ζήσω χρόνια, μ* δλο πού καπνίζω πά
ρα πολύ καί γενικά δέν είμαι αρκετά πειθαρ
χικός καί είμαι ανίκανος νά πώ δχι στή ζωή. 
Κι ωστόσο έχω μάθει από πολλά χρόνια πώς 
είναι αδύνατο ν’ άντιδράσω καί ταυτόχρονα νά 
χαρώ». Γιατί «ό καλλιτέχνης πού επιπλέον 
διατηρεί έρωτικές σχέσεις μέ τή «ζωή» είναι 
6 πιό καταπονημένος άνθρωπος τού κόσμου». 
νΕτσι 6 συγγραφέας πιασμένος σ’ ένα διπλό 
παιγνίδι, άπ’ όποια μεριά κι άν γυρίσει, είναι 
αντίκρυ στή ζωή ένας διφορούμενος άνθρωπος.

2. Ή  κ ο υ λ τ ο ύ ρ α :  Ή  κουλτούρα ξα- 
ναγεννιέται, άποκολύπτει τις αρχές της, αναρω
τιέται γιά τήν ύπαρξή της. Καί θεωρώντας κα
νείς τή λέξη κουλτούρα μέ τό γερμανικό της 
νόημα, τό εκτατικό, σάν πολιτισμό, θά κατα
λάβει πο>ς κάθε μεγάλος Γερμανός συγγραφέας 
άναζητάει στόν ίδιο τόν έαυτό του τά βάθρα 
τής ίδιας του τής κουλτούρας, μ’ άλλα λόγια 
τής πολιτικής του καί τής βιολογίας του: ’Έ 
τσι φωτίζεται λίγο δ διπλός συντηρητικός καί 
Ιστορικός χαραχτήρας τών Γερμανών συγγραφέ
ων πού 6 Τόμας Μάν τούς περιλαμβάνει μέσα

σέ μιά λέξη ανώτερου χιούμορ: «Ό θεός φρίτ
τει γιά τόν παραγεγραμμένο».

3. Ή  Γ ε ρ μ α ν ί α :  Βρίσκεται στήν
καρδιά δλων τών γραμμάτων του, στήν ιδέα 
είτε στή φόρμα. Τή γερμανικότητά του τήν 
φέρνει σάν παράσημο καί τήν υψώνει σέ αρχή. 
’Αναφερόμαστε στήν τύχη: «Είμαι ένας Γερ
μανός», «έμαθα σέ πείσμα κάθε διεθνιστικής 
εισφοράς, νά νιώθω τόν εαυτό μου συνέ
χεια καί δψιμο παιδί τής αστικής αφηγημα
τικής γερμανικής τέχνης», «ανήκω στήν γερ- 
μανο - οδεαλ - κλασικό - ρομαντική παράδοση*.

"Οποιος δέν λογαριάζει αυτές τις απόψεις 
τού Τόμας Μάν, δποιος δέν τις βλέπει μέσα 
στήν πολιτισμική τους αυστηρότητα καί λογι
κή, μένει ξένος από τό βαθύτερο νόημα τοΰ 
συγγραφέα. Ουδέποτε συνείδηση ενός ιδιόμορφου 
είναι κι ενός οργανικού κόσμου δέν παρουσιά
στηκε μέ περισσότερη έμφαση καί μέ λιγότερο



ψεύτικο πάθος. "Έγραφε στόν Φελίξ Μπερτώ, 
έναν από τούς μεταφραστές του, πριν δη- 
μοσιευθεί τό «Μαγικό Βουνό*: «Πρόκειται για 
μια προσπάθεια ειδικά γερμανική καί βαθύτατα 
παράξενη, ένα είδος έκμοντερνισμού του δι
δακτικού μυθιστορήματος καί ταυτόχρονα λιγά
κι παρωδία του». Καί στόν ΖΙντ: «Είναι ενα 
πράγμα τόσο προβληματικό καί «γερμανικό» μέ 
τόσο τερατικές διαστάσεις, πού όφείλω να εί
μαι βέβαιος για τό δυνατό τής εύρωπαϊκής πρα
γμάτωσής του». Σ’ αυτό έκανε λάθος ή τδλε- 
γε από μετριοφροσύνη, μα δεν είμαι βέβαιος 
γ ι ’ αύτό γιατί ήξερε ν’ αγαπάει καί να εκτι
μάει τόν εαυτό του. Πιστεύω μάλλον πώς σχο
λίαζε μέ γνώση εκείνο πού εμπιστεύτηκε κά
ποτε στόν ΙΙοντέν, μυθιστοριογράφο σαν κι’ 
αυτόν: Τό Μαγικό Βουνό «ένα βιβλίο πού δέν 
είναι απολύτως δυνατό παρά στή Γερμανία 
καί τόσο γερμανικό πού κανένας δέν μπορεί να 
φανταστεί περισσότερο». Πράγμα πού αποδεί
χνει, —αρχίζοντας από τό πιό εσωτερικό του 
στοιχείο—  εκείνο τό στύλ τό ταυτόχρονα κο
φτό, ζουμερό, αισθησιακό καί ειρωνικό, εκεί
νη ή ατέλειωτη αναφορά στόν εαυτό του, τήν 
καταγωγή του καί τις δυνατότητες του κι ε
κείνα τα φυσικά ερωτηματικά τής ιδέας που 
δέν ξεπερνούν τά δρια τής γερμανικής γλώσ
σας.

4. Ί Ι  π ο λ ι τ ι κ ή :  Καταλαβαίνει
κανείς πώς αυτή ή προσήλωση στή γλώσσα 
του καί στίς πολιτισμικές του ρίζες, πώς αύ
τό τό αίσθημα τής μερικότητας καί τής εξ
άρτησης αντίκρυ στό «εθνικό» που μαρτυρεί 
συνεχώς δ Τόμας Μάν, ιδιαίτερα στίς επιστολές 
του, κάνει πιό άξια εκτίμησης καί σημαντι
κή τή θέση πού υιοθέτησε πάντα απέναντι στόν 
χιτλερικό εθνικοσοσιαλισμό.

Λέει: «Ό Γερμανός είναι συντηρητικός».
Καί μ* αυτή τήν έννοια είναι κι αυτός ένας 
συντηρητικός Γερμανός. Ή  στάση του στά 1914, 
αντίκρυ σ’ ένα πόλεμο παραδοσιακό ακόμη, ήταν 
κι αυτή παραδοσιακή.

Τό Ιστορικό παιγνίδι ακολουθεί τή ροή του, 
δ καλλιτέχνης τό θεωρεί καί τό εξετάζει, 
αυτός πού ή απόστασή του, ή είρωνία τού ύφους 
του καί ή αντίληψη τής Ιστορίας τού νοήματος 
κρατούν σέ μιά θέση προνομιούχα. Αυτός, «δ 
ήθικός άτομικιστής» γράφει τίς «’Απόψεις ενός 
Απολιτικού». ’Από τά 1925 δλα αλλάζουν: «Ή 

Γερμανία, γράφει στόν ΙΙοντέν, αγγίζει τή 
βαρβαρότητα*. Τότε αρχίζει μιά συγκινητική 
μονομαχία, ανάμεσα σ’ έναν άνθρωπο καί δυο 
αντιλήψεις τής Γερμανίας. Ή  αντίληψη πού 
υπερασπίστηκε πάντα σάν ούμανιστής καί σχο
λιάζει μέ έμπνευση, μιά άστραψιά ιδεών πού 
ξαφνιάζει μέσα στήν τόσο μεγάλη σύγχυση τής 
σκέψης καί ή αντίληψη πού μαραίνεται στό ό
νομα τών ίδιων απαιτήσεων. Καί τό σπουδαίο 
δέν είναι τόσο δτι γράφει: «αύτή ή χο>ρα α
ξίζει νά τιμωρηθεί», ούτε ότι άποκαλεί τούς 
ναζί «τά πιό άτιμα γουρούνια πού δημιούργη
σε δ θεός», ούτε τέλος ότι καταγγέλλει «τή 
στρατιωτική μούχλα τού ήλίθιου στρατιωτικού 
στρατοπέδου πού ακούει ακόμη στό όνομα τής 
Γερμανίας', «αλλά τό ότι σέ μιά εποχή δπου

τά μεγάλα ονόματα τής συγγραφής καί τής ι
δεολογίας, όπως ό Χάιντεγγερ, 6 Μπέν ή δ 
Γιούγκερ, δικαιολογούσαν λίγο πολύ τόν ναζι
σμό προσφέροντάς του τήν πολιτισμική κύρωση 
τής γρηα - Γερμανίας, αυτός, ό Τόμας Μάν, «έ
νας άνθρωπος τής γής», όπως τού άρεσε νά 
ονομάζεται, μπόρεσε νά μήν άποστρέψει τό πρό
σωπό του από τόν λ ίτσε καί δέν «πλασάρησε 
στή φτήνια τήν πονηρή μαϊμού, τόν κύριο 
Σπένγκλερ», κατάφερε νά ξεμπλέξει από κεΐ 
καί νά χτυπήσει τήν πολιτική απάτη καί τή 
συναισθηματική άπλοϊκότητα πού γιά μιά στιγμή 
έκαναν νά γίνει πιστευτό, πώς 6 Χιτλερισμός 
έφερνε στή Γερμανία μιά ανανέωση τών εννοιών 
καί τής παράδοσης.

Πάνω σ’ αύτό, πέρα από τίς ρεμβαστικές 
καί λυσσασμένες προφητείες τού ρομαντισμού, 
ό Τόμας Μάν ξαναδέθηκε μέ τό Γκαίτε πού 
γύρω στό έργο του περιστρέφεται μ ’ ένα σεβασμό, 
διάτρητον από μιάν είρωνία ή οποία άφίνει 
νά εννοηθεί πώς στήν άλλη άκρη τού χρό
νου, δ Τόμας Μάν ξαναπιάνει καί εισάγει 
τήν έννοια καί τό λόγο τού Γκαίτε μέσα στό 
χάος τής νεότερης εποχής.

«ΤΙ φύση μου έχει προσδιοριστεί από τά 
γκαιτικά στοιχεία τής παράδοσης». Καί τί
ποτα δέν αποδείχνει καλύτερα τήν καταπλη
χτική ενόραση πού είχε γιά μιά κουλτούρα καί 
γιά τίς ρίζες της, δσο ή αιώνια αναφορά στόν 
άνθρωπο τής Βαϊμάρης.

Γιατί αυτός ακριβώς εγκαινιάζει, εκείνο 
τό ιδιαίτερα γερμανικό αίτημα τής Ζωής, αυτός, 
δ συγγραφέας, ό εξερευνητής τού κόσμου, δ 
άνκζητητής, ό επιστήμονας, ό ποιητής, ακό
μα κι 6 άξιωματούχος, στόν οποίο ό Τόμας 
Μάν δέν παύει νά απαντάει στόν Λ ό κ τ ω- 
ρ α Φ ά ο υ στ βέβαια αλλά έπίσης στό 
Μ α γ ι κ ό  Β ο υ ν ό ,  αυτός ό «Βίλχελμ 
Μ αστέρι άντε» (μιλεΐ ό Τόμας Μάν), σέ καθένα 
από τά βιβλία του, δπου βεβαιώνεται λεπτεπί
λεπτα ή ανάμνηση από τίς Έ  κ λ ε κ τ ι κ έ ς  
Σ υ γ γ έ ν ε ι ε ς  πού ξαναδιάβασε πέντε 
φορές δταν έγραφε τό «Θάνατο στή Βενετία». 
Τέλος στή «Σαρλότα στή Βαϊμάρη», βιβλίο ε
ξαιρετικό, υπέροχο καί λιγάκι τρελλό, μοναδι
κό εγκώμιο τού πνεύματος σ’ εκείνον πού τό 
κεντρίζει έργο καθρέφτη, κριτικό καί μυθ ι
στοριογραφικό ταυτόχρονα, προφητικό, παιγνί
δι δίχως κανένα ψεγάδι, αφού ό Γκαίτε ευαγ
γελίζεται σ’ αύτό μιά γερμανική κουλτούρα δ- 
πως ενσαρκώνεται στόν Τόμας Μάν, μά καί 
πόσο ειρωνικό αν σκεφτεί κανείς πώς τό βι
βλίο παρουσιάστηκε τή χρονιά δπου ξέσπασε δ 
πόλεμος, μά καί σοβαρό παιγνίδι, αφού δ 
Γκαίτε παρουσιάζεται σ’ αύτό όπο>ς δ Τόμας 
Μά*, -αναμφίβολα όνειρεύτηκε καί φοβόταν 
πάντα μήπως παρουσιάζεται στά μάτια όλων, 
ακόμα καί τών δικών του, σάν ένας δλοκλη- 
ρωτικός δημιουργός άποσπασμένος από τή ζωή, 
από τήν ίδια τήν κίνηση πού τόν παρασύρει 
νά τήν αφηγηθεί, τή ζωή πού είναι ήδη περα
σμένη, ήδη μέλουοσα, γεγονός τού είναι, σχο
λιαστής δίχως δρια, πού ονομάζουν κουλτού
ρα.
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Άλ7]ϋεια και Έ λενΰερία  στο «Ν ύβ ι Μϊρ>*
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Τ ο υ  Β ι τ τ ό ρ ι ο  Σ τ ρ ά ν τ α
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Κ άπ οτε είσαι υποχρεωμένος νά κυνηγάς 
κάποιο τεύχος ενός μηνιαίου σοβιετικού περιο
δικού, στό όποιο δεν είσαι συνδρομητής. Κ α ι 
δεν σκέφθηκες νά γραφτείς συνδρομητής, γ ια τί 
τά  περιοδικά αυτά καλύπτουν συνήθως τ ις  ά - 
παραίτητες σελίδες υέ στοΐΥεια, π ου δεν έχουν 
κα ιιιά  πληροφοριακή και αισθητική αξία, *0 -  
ρω ζ^ '^ηχανιστικός ντετερμινισμός δεν" μπορεί 
νά υπάρξει ούτε και στή ζωή των έντυπων. 
’Ακόμα  κι έκεΐ ισχύει ό νόμος των πιθανοτή
των. Έ ν α  μουντό περιοδικό, που έκδίδεται 
στήν Κ εντρική^11 Α σ ία, μπορεί νά δημοσιεύσει 
άνέκδοτούς στίχουξ τού Μάντελσταμ ή ένα &- 
χώδΐΜ) περιοδικό τού Λένινγκραντ ν’ άρχίσει 
τή ‘δημοσίευση— ενός— μυθιυ ΐΌρήματος, πού 
άξίζει νά τό διαβάσεις. Κ α ι τότε άρχίζει τό 
κυνήγι σ ’ αυτό τό τεύχος, πού γίνεται αμέ
σως δυσεύρετο. ’Ακριβώς τό άντίθετο συμβα ί
νει μέ τή λογοτεχνική έπιθεώρηση «Νόβι 
Μίρ». Κ α τ ’ άρχή στο «Νόβι Μίρ», έγγράφε- 
σαι συνδρομητής, γ ιατί, παρά  τό τιράζ των 
150.000 αντιτύπων, κινδυνεύεις νά μήν τό 
βρεις σ τα  περίπτερα. Έ π ε ιτα , είσαι πάντα  
σίγουρος δτι σ τ ις  σελίδες του θά διαβάσεις 
κάτι τό ενδιαφέρον, κάτι τό γνήσιο και άλη- 
θινό. Φυσικά, καί γ ιά  τό «Νόβι Μ ίρ» ισχύει 
ό νόμος των πιθανοτήτων, άλλα προς μιά 
αντίστροφη κατεύθυνση καί συμβαίνει κάπο
τε νά βγει κανένα τεύχος φτωχό καί άχρωμο. 
Μά, σε αντίθεση μέ τά  μουντά περιοδικά, πού 
συμβαίνει νά λάμπουν καμ ιά  φορά, έδώ ή 
εξαίρεση α π ’ τον κανόνα είναι συχνά ευνόητη: 
υπάρχει κάποιο γραφτό κάποιου συγγραφέα, 
που έπρεπε νά δημοσιευτεί καί όμως δεν δη
μοσιεύεται. Γ ια τ ί; Δ ιότι, δεν είναι εύκολο νά 
διευθύνεις μ ιά  σοβιετική λογοτεχνική έπιθεώ
ρηση. Μ ιά  σοβιετική φιλολογική καί πνευμα
τική έπιθεώρηση είναι ένα άμεσο κέντρο δη
μιουργίας καί κατά συνέπεια  καί κοινωνικής 
καί πολιτικής ειΧ)ύνης (όχι φυσικά ότι δεν 
υπάρχουν καί μή δημιουργικές καί άνεύθυνες 
έπιθεωρήσεις). Κ ι αύτό γ ια τί ή Σοβιετική 'Έ 
νωση, ή όποια  βρίσκεται ακόμα σέ μ ιά  
φάση τεχνολογικού ορθολογισμού, ξ<χνοίγεται 
σέ δυνατότητες μ ιάς οικοδόμησης κομμουνι
στικού τύπου καί τούτο περιπλέκεται π ιο  
πολύ α π ’ τό γεγονός ότι βρίσκει την προϋ
πόθεσή του κυρίως έξω άπό τον εθνικό σοβιε
τικό χώρο, σέ μ ιά  γενική επαναστατική προ
ώθηση. Ό  συγγραφέας, ποτέ ουδέτερος, μο-

* Τό άρθρο δημοσιεύεται έδώ συντομευμένο 
σέ ορισμένα σημεία (γιά οικονομία χώρου) χω 
ρίς άλλοίωση όμως καμιάς ούσιαστικής άπο
ψής του.

λονάτι όχι όεναγκαστικά στρατευμένος σέ μ ιά  
«κοινωνική» τέχνη, επεμβαίνει σ ’ αυτό τό δη
μιουργικό καί κοταστροφικό προτσές ή γ ιά  
νά διατηρεί τό άνο ιγμα στο μέλλον (κΓ άπ* ] 
αυτή την προοπτική νά αξιολογεί τό παρόν) 
ή γ ιά  νά κλείνει τό παρόν στο μέλλον (μυ- i  
στικοποιώντας τό μέλλον σάν μ ιά  φαντασμα- 
τική ποσοτική αύξηση τού παρόντος).

Είνα ι αναπόφευκτο, λοιπόν, ότι ό συγγρα- = 
φέας τού πρώτου τύπου, ό «άνοικτός» συγ - 1  

γραφέας, παρεμποδίζεται α π ’ τον πολιτικό, ι 
ό όποιος βλέπει άκριβώς στήν άποτελεσμα- 
τικότητα τού τεχνολογικού μηχανισμού καί 
στήν έγγύηση τής ποσοτικής προόδου τον 
άμεσο σκοπό τής δράσης του καί τήν πρώτη 
προϋπόθεση τής εξουσίας του. Ό  πολιτικός 
καί ό συγγραφέας τού δεύτερου τύπου έρ-1 
χονται σέ αντίθεση μέ τό συγγραφέα τού πρώ-1 
του τύπου (ένας «ανοικτός» πολιτικός έχει 
ίσως νά φανεί α π ' τον καιρό τού Λένιν) όχι 
άπό χοντροκοπιά, όπως γράφεται συχνά, αλ
λά άπό προνοητικότητα, γ ιατί, μ ’ Ολη το  υς 
τή μυωπία, αντιλαμβάνονται τους ούσιαστι- 
κους όρους τής αντίφασης. ’Α π ’ τήν άλλη 
μεριά, ό πολιτικός δέν μπορεί νά παραχωρή
σει στο  συγγραφέα (στό διοινοούμενο) ούτε 
έκείνο τό ρόλο τού διασκεδαστικού κουνουπιού 
στό κέρατο τού βοδιού, πού —  σέ άλλες Εξε
λιγμένες κοινωνίες, όπου ή εξουσία μεταβάλ
λει τήν ανοχή σέ όργανο καταπίεσης —  άνα- 
λαμβάνει τό μεγαλύτερο μέρος τών συγγρα
φέων καί διανουμένων προς όφελος δικό τους 
καί προς όφελος τής κυρίαρχης τάξης, που 
ελέγχει την κοινωνική προτγμοτπκότητα. Δέν 
μπορεί νά τον παραχωρήσει, γ ια τί αυτός ό 
ρόλος είναι αδύνατος σέ μ ιά  σοσιαλιστική 
κοινωνία. Τό  ρόλο του «έλεύθερου» διανοου-*? 
μενού στήν ύπηρεσάία τής έξουσίας τον α
ναλαμβάνει μ ιά  άλλη φυσιογνωμία: ό «Ε
π ίσημος» διανοούμενος, ό γραφειοκράτης τής 
κουλτούρας. Έ νώ  ό ζωντανός διοινοούμενος εί
ναι πάντα  υπέρ τής νέας έξουσίας καί συγ
χρόνως εναντίον της, γ ια τ ί δέν πνίγει μέσα 
του (ή δέν μυστικοποιεΐ) τήν υποκειμενική 
λογική που αξιώνει μιά (μελλοντική καί συγ
κεκριμένη) καταστροφή κάθε έξουσίας. Κ α ί εί
ναι παράδοξο, άλλά μόνο έπιφοτνειακά, ότι ή 
αστική έξουσία, ή οποία  παρουσιάζεται ώς 
αξεπέραστη, έχει ούδετεροποιήσει τήν τέχνη, 
που αξιώνει τό θρίαμβο τής υποκειμενικής λο
γικής καί τήν έχει διοχετεύσει ειρηνικά στην 
καθημερινότητα τής ζωής, πού αυτή ή λογική 
τήν άρνιέται καί τήν τοστεινώνει, ένώ ή σοσια
λιστική έξουσία, πού γ ιά  λόγους αρχής και 
άναγκαιότητας, παρουσιάζεται ώς μεταβατι-



κή, δυσπ ιστεί γ ια  την τέχνη που παίρνε: σ τα  
σοβαρά αυτή την μεταδοτικότητα της. Κα ι 
μέ τό δίκιο της νά δυσπιστεΐ. Γ ιατι αυτή ή 
τέχνη, χάρη ακριβώς στήν αντικειμενική κομ
μουνιστική προοπτική, είναι μ ια  πολιτική τέ
χνη και δεν βαλτώνει σε μ ια  στατική κοινω
νία. Δηλαδή, κεντρίζει και συνοδεύει μ ια  κοι
νωνική δυναμική στο γίγνεσθαι, συγκρουόμε- 
νη μέ τ ις  άνοστόψευκτες αποκρυσταλλώσεις 
(σχετικές, άλλα μέ μ ια  τάση νά γίνουν από
λυτες) του πολιτικού τής εξουσίας και τού έ- 
παγγελματία .

Ή  απάντηση αυτή στο ερώτημα «γ ιατί δέν 
είναι εύκολο νά διευθύνεις μια σοβιετική λο
γοτεχνική έπιθεώρηση» μπορεί νά φαίνεται 
πληθωρική, κΓ όμως είναι περιορισμένη, αλλά 
κ ι’ έτσι μπορεί νά αποσαφηνίζει λ ίγο  τά  
πράγματα.

Αφού, λοιπόν, μιλήσαμε γ ιά  τήν υπερο
χή σέ πο ιότητα  τού «Νόβι Μ ίρ» σέ σύγκρι
ση μέ τ ις  άλλες σοβιετικές λογοτεχνικές ε
πιθεωρήσεις, μερικές α π ’ τ ις  όποιες έχουν ά- 
ναμφίβολα τ ις  άρετές τους, πρέπει νά δού
με τώρα ποιές είναι οι προϋποθέσεις καί τό 
περιεχόμενο αυτής τής υπεροχής. 01 προϋ
ποθέσεις μπορούν νά προσδιορισθούν εύκολα. 
Είνα ι οί συντάκτες καί οί συνεργάτες της καί 
σ ’ αυτούς πρέπει νά προσθέσουμε καί τή συ
ναίνεση των άναγνωστών της. Κ α ί πιο πολύ 
μ ιά  σπ ιρτάδα  τού πνεύματος καί μ ιά  συνέπεια 
σΐΓίς ιδέες μέ τήν αισθητική καί τήν κοινω
νική έννοια, πού αποτελούν τήν ουσία  κάθε ά- 
ξιόλογης πνευματικής δραστηριότητας. Ή  δο
μή ένός τεύχους τού «Νόβι μίρ» αποδείχνει 
τον ισομορφισμό των διάφορων μερών του, δη
λαδή μ ιά  τάση γ.ά αποκρυστάλλωση, παρά 
τή διαφορά της ύλης, μέ άνάλογα διαρθρωτι
κά μοτίβα. Ή  β ιβλιοκρισ ία λογουχάρη γίνε
ται μέ τον ίδιο ζήλο όπως καί τό υπόλοιπο 
μέρος τής επιθεώρησης. Τό  βιβλίο προς κρί
ση δέν παίρνεται τυχαία άπό τό ράφι καί ή 
κριτική δίνει τήν άφορμή νά ειπωθούν καί 
άλλα πράγματα, πού δέν άφοράν άμεσα  τό 
βιβλίο. Κ ι ’ όταν υπάρχει περίπτωση νά πε- 
ταχτεί ά π ’ τό βάθρο του κάποιος παραφου
σκωμένος καί ισχυρός λόγιος, τό «Νόβι Μ ίρ» 
δέν διστάζει νά τό κάνει (μερικές περιπτώ σεις 
έχουν κάνει πάτατ/ο), όχι όμως μέ μ ιά  σνομ- 
π ιστική άναίδεια, άλλά μέ τήν επίγνωση μιας 
υπεύθυνης πράξης. Κ α ί ή δουλειά τού οδοκα
θαριστή είναι πολύτιμη.

Τ ά  όρια τής κριτικής τού «Νόβι Μ ίρ» ξε
περνάν τ ίς  ειδικές ευθύνες τής έπιθεώρησης. 
Ή  κριτική έχει τήν άξ ία  μ ιας εντατικοποίη
σης τού δ ιαβάσματος καί μ ιας γενίκευσης 
τού έργου καί άπ α ιτε ΐ τήν κυριαρχία όλων 
τών μέσων τού στοχασμού στήν περιοχή τής 
λογοτεχνίας. Ά λ λ ά  προπάντων απ α ιτε ί τή 
δυνατότητα τού κριτικού νά ρίχνει στή χοά
νη ό,τι θεωρεί όσταραίτητο γ ιά  νά φτιάξει τό 
άμάλγαμά  του: όχι νά χρησιμοποιεί τό β ι
βλίο γ ιά  νά μιλάει μέ α ίσώπεια γλώσσα, γ ιά  
άλλα, όπως είπαμε π ιο  πάνω, άλλά, μιλών
τας γ ιά  τό βιβλίο, νά μιλάει καί γ ιά  άλλα. 
Λοιπόν, αυτό τό «άλλο», πού ό σοβιετικός

κριτικός μπορεί νά βάζει σ το  λόγο του, ύ- 
φ ίσταται διάφορους περιορισμούς. Υπάρχουν 
πολλά ταμπού, καί τό χειρότερο άκόμα, πολ
λοί μάγοι, πού μέ τήν κενότητα τού μυα
λού καί τού πνεύματός τους, υπερασπίζονται 
άγρ ια  αυτά τά  ταμπού, υπερασπίζοντας έτσι 
καί τήν έξουσία τους. Κα ί, δέν είναι σωστό νά 
τό παρασιωπήσουμε, ύπάρχει καί μ ιά  διάθε
ση σ ’ ένα μή εύκαταφρόνητο μέρος τής κοι
νής γνώμης νά διευκολύνει τή λατρεία  καί τή 
διαφύλαξη αύτών τών ταμπού, ή άπό ένα συμ
φέρον τής ομάδας, ή άπό άδράνεια τού πνεύ
ματος ή άπό ένα εΐδος ιστορικά καθορισμέ
νων άντανακλαστικών, πού ταυτίζουν αύτά τά  
ταμπού μέ τις βάσεις τής νέας πολιτικής συμ
βίωσης, πού δημιουργήθηκε μετά τό γκρέ
μ ισμα  τής παλ ιάς φεουδαρχικής καί καπ ιταλ ι
στικής Ρωσίας. Φτάνει, λοιπόν, νά θίξεις αυτά 
τά  ταμπού γ ιά  νά προκαλέσεις τ ίς  ίδιες άν- 
τιδράσεις, πού θά είχες άν άπειλούσες τ ίς  
βάσεις τής σοσιαλιστικής κοινωνίας. Γ ιά  νά 
κατανοήσουμε τήν ψυχολογία αχιτών τών ζηλω
τών τής λογοτεχνικής τάξης (κι* όχι μόνο τής 
λογοτεχνικής) δέν πρέπει νά διαβάσουμε τον 
Μ άρξ καί τον Λένιν, άλλά τον Μπόναλντ καί 
τον Ντέ Μ α ίτρ  καί τούς άντίστοιχους συγ
γραφείς στή Ρωσία.

Σ τ ά  ρωσικά, οί μηνιαίες λογοτεχνικές έπι- 
θεωρήσεις λέγονται «ταλστίγ ιε  ζουρνάλι», δη
λαδή κατά λέξη «χοντρές επιθεωρήσεις». Πρά
γματι, κάθε τεύχος ξεπερνάει συνήθως τ ίς  
διαχόσες σελίδες καί φτάνει σ τ ις  τραχόσες.
'Ο  υπότιτλος αυτών τών επιθεωρήσεων εί
ναι «καλλιτεχνική, λογοτεχνική καί πολιτικο
κοινωνική έπιθεώρηση». Συνεχίζοντας τό τα ξ ί
δι μας προς τά  πίσω, περνάμε άπό τό τελευ
τα ίο  μέρος τού «Νόβι Μίρ», δηλαδή, έκεΐνο 
πού άσχολείται μέ τή βιβλιοκρισία, στο με
σαίο, πού είναι άφιερωμένο στή δημοσιολογία.
Κ ι* εδώ βρίσκουμε τον ίδιο τόνο καί επίπεδο 
στήν έρευνα μιάς άντικειμενικά δοσμένης πρα 
γματικότητας, πού έπεκτείνεται άπό τά  προ
βλήματα τής επ ιστήμης καί τής οικονομίας ώς 
τ ίς  ταξιδιωτικές έντυπώσεις καί τήν ιστοριο
γραφία. Κ α ί δέν είναι υπερβολικό νά πούμε 
ότι κανένα ά π ’ αυτά τά  κείμενα δέν είναι π ε
ριττό. "Ο λ α  συμβάλλουν οτό νά δώσουν στον 
οεναγνώση μ ιά  συγκεκριμένη καί νέα εικόνα 
τών σημερινών προβλημάτων καί γεγονότων, 
χωρίς τή μανία νά οίκοδομείται μ ιά  θεωρία 
πριν ά π ’ τήν θεωρία, χωρίς τήν αυθάδεια έ- 
κείνων, πού, μή μπορώντας ν’ άλλάξουν τήν 
πραγματικότητα, τήν άλλάζουν στά  γραφτά 
τους. Βέβαια, άκόμα πολλές πλευρές τής σο 
βιετικής ζωής, άλλά καί τής μή σοβιετικής, (ά- 
κόμη καί πλευρές όχ· άνάξιες λόγου), περι
μένουν νά έρευνηθούν μ ’ αύτό τόν τρόπο, πού 
είναι καί ό μόνος μαρξιστικός τρόπος. Είναι 
περίεργο λογουχάρη ότι τό «Νόβι Μ ίρ» δημο
σίευσε ένα δυνατό άφηγηματικό έργο σάν τό 
μυθιστόρημα τού Σολτζενίτσ ιν «Μ ιά  ήμέρα 
τού Ί 6 ά ν  Ντενίσοβιτς», ενώ, ακολουθώντας 
σ* αυτό τά  άλλα όργανα τού σοβιετικού τύ
που, δέν δημοσίευσε ούτε ένα άρθρο ιστορι
κού χαρακτήρα πάνω στο ίδιο θέμα, δηλαδή 99



πάνω σέ μ ιά  εθνική τραγωδία, την έκτόπιση 
τόσων και τόσων σοβιετικών -πολιτών.

Γ ιά  νά καταλήγουμε μ ’ αυτό τό μέρος τής 
ανάλυσής μας, θά πώ  ότι μόνο μ ιά  φορά άπό 
τότε πού διαβάζω τό «Νόβι Μ ίρ» βρέθηκα σέ 
καθαρή διαφωνία μαζί του κι ήταν όταν 
δ ιάβασα τήν περίφημη έπιστολή με τήν ό
π ο ια  ή σύνταξη όατέρριπτε τά  χειρόγραφα του 
«Δόκτορος Ζιβάγκο», άλλα κΓ έδώ τί δια
φορά άπό τά  άντικομμουνιστικά γαυγίσματα, 
πού προκάλεσε ή απονομή του βραβείου Νόμ- 
πελ στο  συγγραφέα και άπό τήν ατμόσφαιρα 
πογκρόμ μέ τήν όποια  ορισμένοι σοβιετικοί 
κύκλοι σκέφθηκαν άσυλλόγιστα  νά άντιδρά- 
σουν. Ή  απάντηση του «Νόβι Μ ίρ» ήταν κό
σμια, πολιτισμένη. Ή  επιθεώρηση εΐχε κάθε 
δικαίωμα νά άρνηθεΐ ένα έργο, πού δ ίκαια ή 
άδικα, θεωρούσε ότι δεν άνταποκρινόταν στή 
γραμμή της. Κ Γ  άπό τήν άλλη μεριά, ό Πά- 
στερνακ είχε κάθε δικαίωμα νά δημοσιεύσει 
τό έργο του στή χώρα του καί έξω ά π ’ αυτήν. 
■ Γά δεινά άρχισαν, όταν θέλησαν νά άρνηθοΰν 
αυτό *τό δικαίωμα στον Πάστερνακ καί ή 
κριτική συζήτηση έκφυλίστηκε σέ καταπίεση 
καί .διαβολή, προκαλώντας μ ιά  υποκριτική ά- 
γανάκτηση σέ μερικούς στή Δύση καί μ ιά  ει
λικρινή θλίψη σέ άλλους.

Μ έσα  σ τις  προκαταλήψεις καί τις άντιστά- 
σεις τού περιβάλλοντος, όπως κΓ όλη ή δι
ανόηση καί ή νέα σοβιετική κοινωνία, έτσι 
καί τό «Νόβι Μ ίρ» προχωρεί όχι σάν ένα πυ
ρωμένο σίδερο μέσα στον πάγο, άλλά σάν 
ένας μιναδόρος πού άνοίγει μ ιά  γαλαρία. Σά ν  
ένας έμπειρος καί έπιδέξιος μιναδόρος. Πώς 
μεταφράζεται αύτό οπή λογοτεχνική εργασία; 
Θ ά  πούμε άμέσως ότι ύπάοχει μόνο μ ιά  α ι
χμή στή λογοτεχνική άναζήτηοη κΓ ότι δέν 
παρουσιάζεται εκείνη ή φυσική κατάτμηση 
τάσεων καί προγραμμάτων, πού χαρακτήριζε 
τή σοβιετική λογοτεχνία στή δεκαετία 1 9 2 0 -  
1930. Πολύ έκτεταμένη είναι ή ιστορική πε
ριοχή, πού ό σοβιετικός συγγραφέας θέλει 
νά έξερευνήσει καί πολύ ισχυρή καί άνοτγκαία 
ή διεκδίκηση τού δικαιώματος του νά θέλει 
νά έξερευνήσει, ώστε νά μήν επιβάλλεται σάν 
πρώτο καθήκον ή σκοπ ιμότητα  ένός προγραμ- 
μοΓΓίκοΰ διαφορισμού.

’Αλλά, άν αυτή ή ένότητα καί συ
νοχή τών δυνάμεων πού έργόζονται γ ιά  μιά 
λογοτεχνία, πού νά άντι στο ιχεΐ σέ μ ιά  μον
τέρνα σοσιοώιστική ζωή, είναι κάτι τό δικαιο
λογημένο καί τό θετικό, ώστόσο ή άπολυ- 
τοποίησή της συντελεί ώστε ή λογοτεχνική 
έρευνα νά μήν έχει μ ιά  άντίστοιχη λογοτε
χν ία  άναζήτησης, κΓ έτσι ή άντίθεση στή σο
βιετική λογοτεχνία παραμένει άφηρημένη ά- 
νάμεσα στό ρεαλισμό καί τό μοντερνισμό, 
κΓ όχι δημιουργική καί παραγωγική άνάμε- 
σα  στούς διάφορους ρεαλισμούς. Ό  ρεαλι- 
σμός κΓ ό σημερινός κΓ ό χθεσινός, δέν εί
ναι «χωρίς όχθες». Μ ά  οί όχθες του δέν είναι 
οι όχθες ένός κανολιού, άλλά μιας πλατείας 
καί πάντα  ταροτγμένης θάλασσας, πού τήν 
διαστίζουν ρεύματα καί ποικίλλει έδώ κΓ έ- 

1 0 0  κεΐ σέ βάθος.

Τ ά  άφηγηματικά καί ποιητικά  έργα, πού 
δημοσίευσε τό «Νόβι Μ ίρ» σ ’ αυτές τ ις  δύο 
πενταετίες, είνα; πολύ γνωστά καί δέ νομί
ζω ότι υπάρχει λόγος νά τά  άναφέρουμε. 
Ντούντιτσεφ, Νεκράσωφ, Σολτζενίτσιν, Τεν- 
τριακώφ, "Ερενμπουργκ, Νταμπρόφσκι, Τβαρ- 
τόφσκι, Ζαμπολότσκι, είναι μερικά άπό τά  
ονόματα εκείνων πού ξανάδωσαν στον κό
σμο τήν αύθεντική αίσθηση μιας νέας καί θε
τικής περιόδου στή σοβιετική λογοτεχνική έρ- 
γαχτία. Κ α ί σ τ ις  σελίδες τους, περισσότερο 
ά π ’ τ ις  σελίδες τών πολιτικών, τών δημοσιο
γράφων καί τών κοινωνιολόγων, θά βρει ό 
ιστορικός τά  ζωντανά χαρακτηριστικά τού 
σοβιετικού άνθροχπου σ ’ αυτά τά  δύσκολα 
χρόνια, όπως άλλωστε, κΓ έμείς σ τά  σοβιε
τικά  λογοτεχνικά έργα βρίσκουμε τήν π ιο  
ί/ψηλή καί έκτεταμένη πληροφόρηση γ ιά  τήν 
έξέλιξη τών πνευμάτων, πού συντελείται στή 
Σοβιετική "Ενωση. Κ α ί ή πληροφόρηση αυ
τή δέν άφορα εκείνες τ ίς  μικρές καί συχνά 
ποταπές άδιακρισίες, πού τσιμπολογούν οί 
σοβιετολόγοι άπό τή σοβιετική λογοτεχνία, 
άλλά κάτι τό π ιο  σπουδαίο. Αφ ορά  τήν ου
σ ία  τών προβλημάτων καί τών άντιθέσεων, 
τον προσανατολισμό τών έξελίξεων, τ ίς  σχέ
σεις τών άτόμων, τών ομάδων καί τών τά 
ξεων μέσα στήν κοινωνία. Σ ’ άντίθεση μέ 
τά  πρόσαπτα καί τ ίς  άκρωτηριασμένες καί 
ψευδείς καταστάσεις πού μάς κερνούσαν άλλο
τε (καί μάς κερνούν άκόμα) οί δογματικοί 
σοβιετικοί συγγραφείς, μέ μ ιά  σπάνια  επ ι
μονή, τό «Νόβι Μ ίρ» θέλει νά διατηρηθεί π ι
στό  στον κανόνα ότι ή λογοτεχνία πρέπει νά 
εΐναι στήν υπηρεσία τής άλήθειας. Μέ δύο 
διευκρινίσεις: ή πρώτη είναι, ότι δέν υπάρχει 
μ ιά  άντίφαση άνάμεσα στήν ιστορική καί 
τήν καθημερινή άλήθεια καί εΐναι έπομένως 
απάτη νά θέλεις νά υπερασπίζεσαι μ ιά  μεγά
λη άλήθεια, υποστηρίζοντας ένα σωρό μικρά 
ψέματα. Ή  άλλη διευκρίνηση είναι Οτι ή ά- 
λήθεια πού άναζητεί ή λογοτεχνική έρευνα, έ
χει δημοκροτική προέλευση. Γεννιέται α π ’ τά  
κάτω, άπό μ ιά  ελεύθερη εργασ ία  πού άνανεώ- 
νεται κάθε φορά έπικίνδυνα μπροστά στή σε
λ ίδα  καί δέν μπορεί νά γίνει δεκτή ά π ’ τά  
πάνω, άπό  μ ιά  πηγή δογματισμού, πού θέ
λει νά είναι άλάνθαστη. Αυτή  τήν άρχή τήν 
άναγνωρίζουν π ιά  όλοι σ τά  λόγια, μά τήν 
άρνιούνται στήν πράξη, όταν ή άντίθεση άνά
μεσα στό «πάνω» καί στο «κάτω» εκδηλώνε
ται μέ ιδιαίτερη ένταση.

Ή  δουλειά τού «Νόβι Μ ίρ» δέν έχει μόνο 
τήν έννοια μιας επιστροφής στή γνώση τής 
πραγματικότητας, ένός ξαναζωντανέματος 
τής λογοτεχνίας. Τό  «Νόβι Μ ίρ» είναι κΓ έ
νας καλός άγωγός ιδεών. "Ο π ω ς συμβαίνει 
πάντα, άπό τή λογοτεχνική εύρη μάτι κότητα 
γεννιέται ένα πρότυπο άνθρωπισμού, μ ιά  δυ
νατότητα ύπαρξης, μ ιά  διαμόρφωση ιδανικών. 
Δέν υπάρχει έργο στήν λογοτεχνία, είτε έμ- 
πνέεται άπό ένα μονότονο νατουραλισμό είτε 
άπό ένα έκκεντρικό φορμαλισμό, πού νά μήν 
έχει, έστω  καί σέ μηδαμινό βαθμό, αυτές τίς 
διαμορφωτικές ικανότητες, πού νά μήν άποτε-



λεΐ δηλαδή μ ιά  τεχνική τών συναισθημάτων, 
ένα όργανο διείσδυσης σ τα  π ιο  έσωτερικά 
στρώ ματα του άνθρώπου. Κα ι είναι περιττό 
τώρα να διευκρινίσουμε πώς αυτή ή «διαπαι- 
δαγωγική» λειτουργία τής τέχνης είναι ακρι
βώς τό άντίθετο τής δασκαλίστικης καί ήθι- 
κολογικής αγωγής, που καθορισμένες κοινωνι
κές ομάδες θέλησαν πολλές φορές να επ ιβά
λουν στήν τέχνη. Κ α ί μέσα σ ’ oci/τές, οι π ο 
λιτικοί εκπρόσωποι τής σταλινικής εποχής 
δέν είναι ασφαλώς οί τελευταίοι. Ό  τύπος του 
άνθρώπου, πού διαπαιδοτγωγεί τό «Νόβι Μ ίρ» 
καί στον όποιο απευθύνεται, είναι έκείνος πού 
άνάμεσα σ τις  διάφορες μορφές τής πνευματι
κής ζωής δέν άγνοεΐ καί τήν πολιτική πλευ
ρά, άλλα τής άνοτγνωρίζει μ ιά  ύπερέχουσα 
θέση, όχι γ ιά  νά πνίξει ή νά ύποτάξει τις 
άλλες πνευματικές δυνάμεις, άλλά γ ιά  νά τούς 
δώσει μ ιά  κατεύθυνση καί μ ιά  άποτελεσματι- 
κότητα, μ ιά  ικανότητα οικοδόμησης καί πρα
γματοποίησης μέσα στήν κοινωνική ζωή. Ή  
προσπάθεια  συνίστατα ι σέ μ ιά  δημοκρατική 
καί σοσιαλιστική διαπαιδαγώγηση καί ό σκο
πός είναι νά συνηθίσει τον κόσμο στήν ά- 
λήθεια καί στήν ελευθερία.

Μπορούμε τώρα νά πούμε ότι ή σημερινή 
σοβιετική λογοτεχνία καί στή συγκεκριμένη 
περίπτωση αυτή πού έκφράζεται στήν επι
θεώρηση πού εξετάζουμε, άναπτύσσεται στά 
πλα ίσ ια  τού «σοσιαλιστικού ρεαλισμού;». 
Πρόσφατα, ένας Ιτ α λ ό ς  συγγραφέας, ό Αλ- 
μπέρτο Μοράβια, έξέφρασε τή γνώμη του 
γΓ  αυτή τήν τάση σ ’ ένα περιοδικό, ξεκινώντας 
άπό μ ιά  πολεμική του γ ιά  τήν ομ ιλ ία  τού 
Σόλοχωφ στό 23ο  Συνέδριο τού Κ Κ Σ Ε .  Ή  
άξία  τού Μοράβια, άν μπορούμε νά πούμε 
έτσι, βρίσκεται στο τελευταίο μέρος τού άρ
θρου του, εκεί πού κατορθώνει νά άπαντήσει 
όπως πρέπει στό Σόλοχωφ. Αφήνοντας κοτά  
μέρος όποιαδήποτε πολιτική, λογοτεχνική 
καί ανθρώπινη κρίση, πού θά μάς όδηγούσε 
σέ μ ιά  καθαρή άποδοκιμασία  τού Σόλοχωφ, 
πρέπει νά άναγνωρίσουμε ότι ό τόνος τής 
όμ ιλ ίας τού συγγραφέα τού «"Ηρεμου Ντον» 
είχε χοντροκοπιά καί μέ τό παραπάνω. Έ 
κτος άπό τήν άξία  πού άναφέραμε, τό άρθρο 
τού Μ οράβια  βασίζεται ολόκληρο σέ ελάχι
σ τα  έλκυστικούς κοινωνιολογισμούς καί δέν 
ρίχνει κονένα φώς στή γένεση καί στή φύση 
τού «σοσιαλιστικού ρεαλισμού». Κ α ί είναι 
άδικη καί πρόχειρη ή άρνηση τών συγγραφικών 
άρετών, πού μ ιά  φορά κΓ ένα καιρό ό Σόλοχωφ 
άπόδειξε ότι είχε. Ό  Μοράβια  βλέπει στήν 
«άμεση σχέση» τής λογοτεχνίας μέ τ ις  κοι
νωνικές καί οικονομικές διαρθρώσεις τό γνώ
ρ ισμα  τής μή - τέχνης. Κ ι ’ αυτό τό «άμεσο», 
διευκρινίζει, στή Δύση σημαίνει εμπορικό καί 
στήν Ανατολή «θετικό». Σ τή  δυτική άστυ- 
νομική, αίσθημοΓτολογική, παρνογραφική φι
λολογία κ.λ.π. (εμπορική μ ή -τ έ χ ν η )  άντι- 
στοιχεΐ ή λογοτεχνία τού σοσιαλιστικού ρεα
λισμού τής Ανατολής (θετική μ ή -τέ χ ν η ).  Χ ω 
ρίς νά θέλουμε νά έξετάσουμε μέ κοινωνιο
λογικούς όρους τό πρόβλημα τής λογοτεχνίας 
τών μαζών, στή «δυτική» καί στήν «άνατολι-

κή» της παραλλαγή, μπορούμε νά παρατηρή
σουμε ωστόσο ότι ή μή τέχνη, τό  δυτικό Κ ί-  
tch, δίνεται όχι μόνο άπό τήν έμπορική λο
γοτεχνία, άλλά καί άπό κείνη τή λογοτεχνία 
καί τέχνη πού δέν τίθεται σέ «άμεση» σχέση 
μέ τ ις  διαρθρώσεις, πού δέν είναι έπιρρεπής 
σ τά  εμπορικά συμφέροντα, πού κλείνει σ τα 
θερά κάθε χαραμάδα στό «θετικό», πού, πολύ 
ευκίνητη, προσαρμόζεται σέ κάθε καινούρια μό
δα στήν περιοχή τού πνεύματος. Έ χουμε  δη
λαδή εκείνο τό φοβερό Kitch γ ιά  ψηλομύτηδες, 
πού αποτελεί τό μεγαλύτερο μέρος τής σύγ
χρονης «σοβαρής» δυτικής λογοτεχνίας (μή 
«έμπορικής»). Α π ό  τήν άλλη μεριά, ό «σο
σ ιαλιστικός ρεαλισμός» ήταν ένα φαινόμενο 
π ιο  σύνθετο άπό μ ιά  απλή υποταγή τών συγ
γραφέων στό πνεύμα τού στρατώνα κι* άπό 
μ ιά  θετικοποίηση τών ιδανικών, μολονότι έ
γινε ά π ’ τά  π ράγμα τα  ένα «όργανο τής βα
σιλείας» όπως καί τόσα άλλα εύγενικά ιδα
νικά καί παραδόσεις. Νομίζουμε ότι π ιο  εν
διαφέρουσες άπό τ ις  κρίσεις τού Μ οράβια  είναι 
οι άπόψεις τού Σινιάφσκι - Τέρτς γ ιά  τό σο
σ ιαλιστικό ρεαλισμό. Μέτριος συγγραφέας καί 
ευφυής κριτικός, ό Σινιάφσκι μάς δίνει σ ’ έ
να γραφτό του, πού είναι π ιο  πολύ ένα ξέ
σ π α σ μα  απόγνωσης παρά μ ιά  θεωρητική δια
τριβή, μερικές άττόψεις πού άξίζει νά συζητη
θούν. Αλλά, γ ιά  νά μήν πέσουμε στό  κοι
νότοπο καί τό έπι φανεί αχό, θαπρεπε νά αναλύ
σουμε εδώ διάφορα κείμενα, πρόσφατα καί 
παλιά, πού είναι ουσιώδη γ ιά  μ ιά  κατανόη
ση τού σοβιετικού «σοσιαλιστικού ρεαλι
σμού».

Ό σοναφ ορά τήν απάντηση γ ιά  τό «σο
σ ιαλιστικό  - ρεαλιστικό» χαρακτήρα τού Νό- 
6ι Μίρ», νομίζω ότι φτάνουν λ ίγα  λόγια. Τό 
νά μιλάμε σήμερα γ ιά  «σοσιαλιστικό ρεολι
σμό» στή σοβιετική λογοτεχνία, έχει έλάχι- 
στη έννοια, γ ια τί αυτός ό όρος έχει μεταβλη
θεί σέ ένα έπαινο ή σέ μ ιά  μομφή, σέ μιά 
επ ιδοκιμασία  ή σέ μ ιά  καταδίκη, κ’ έπα- 
ψε άπό καιρό νά έχει εκείνο τό χαρακτήρα 
συγκεκριμένης ποιητικής πού είχε στήν άρ- 
χή. "Ο λ α  μένουν νά διευκρινισθούν στον πρώ
το  όρο: «ρεαλισμός». Πλούσιος σέ άντιθέ
σεις, πού κάποτε ύπήρξαν τροτγικές καί μπο
ρούν νά είναι άκόμα, είναι ό δεύτερος όρος: 
«σοσιαλισμός». Τό  νά έλπίζουμε ότι μπορού
με νά δώσουμε ένα άντικειμενικό καί όμόφω- 
νο ορισμό αυτών τών δύο όρων καί τής σύ
ζευξής τους είναι σά  νά μή βλέπουμε τό σύν
δεσμό τους μέ τά  συγκεκριμένα προγράμματα  
λογοτεχνικής δημιουργίας καί πολιτικής 
δράσης. “Αν διάφοροι είναι οί «ρεαλισμοί», 
διάφοροι είναι καί οί «σοσιολισμοί» καί διά
φορες οί τάσεις διαφορισμού ά π ’ τό ρεαλισμό, 
πού έχει γνωρίσει ή σοσιαλιστική κουλτού
ρα. (Τ ί νόημα έχει νά άποκαλούμε «ρεαλι
στή» ένα μεγάλο επαναστάτη ποιητή σάν τό 
Μοεγιακόφσιχι;). Κ α ί κρίνουμε σκόπιμο νά 
προσθέσουμε ότι διάφορες είναι καί οί τά 
σεις διαφορισμού ά π ' τό σοσιαλισμό (τέτοια  
πιστεύουμε ότι είναι ή τάση τού ζντανωφι- 
σμού). Ά ν  έξετάσουμε τή σοβιετική λογοτε- 1 0 1



,1
l ν

χνία των τελευταίων χρόνων, θά παρατηρή
σουμε ότι σέ πολλά έργα αναμφισβήτητης 
ποιητικής άξίας και συγγραφέων που βέν 
βρίσκονται σέ αντίθεση μέ τό σοσιαλισμό, 
έπενεργουν χριστιανικές άξιες, ζωντανές καί 
ελεύθερες γ ια τί είναι άπαλλαγμένες άπό κά
θε κατηχητική προϋπόθεση. Αυτό συμβαίνει 
στον Παστερνάκ, στον Σολτζενίτσιν, στήν 
Ά χμά τοβα , στον Ζαμπολότσκι. Μπορούμε, 
λοιπόν, νά πούμε μαζί μέ τον Λούκατς ότι 
ό Σολτζενίτσ ιν σημειώνει μ ιά  έπιστροφή στο 
«σοσιαλιστικό ρεαλισμό»; αλλά σέ πο ιό  «ρεα
λισμό»; Κ α ί σέ πο ιό  «σοσιαλισμό»;

Ή  κατάσταση στή σοβιετική λογοτεχνία 
εΤναι τέτο ια  πού, άν μιλήαουμε γ ιά  «σοσια
λιστικό ρεαλισμό», θά φαίνεται σάν μ ιά  μυ- 
στικοποίηση καί σάν ένας εκβιασμός. Μ υστι- 
κοποίηση, γιατί, άν εΤναι «σοσιαλιστές ρεα
λιστές», όπως μάς διαβεβαιώνετα» έπισήμως, 
ό Μαγιαχόφσκι καί ό Γκόργκι, τότε δέν κα
ταλαβαίνουμε τ ί εΤναι ακριβώς αυτή ή λογο
τεχνική τάση, άν πάρουμε ύπόψη μας τη ρι
ζική διαφορά μεθόδου καί ιδεών, πού χαρακτη
ρίζει αυτούς τούς δύο συγγραφείς. Κ α ί εκβια
σμός, γ ιατί ό «σοσιαλιστικός ρεαλισμός» 
γίνεται μ ιά  άπλή β ίζα  όσων διαβιούν στήν 
περιοχή τής σοβιετικής λογοτεχνίας καί δέν 
θέλουν νά αποκλεισθούν ώς «ξένοι». "Α ν  ό 
«σοσιαλιστικός ρεαλισμός» είχε τ ις  αθλιότη
τες καί τά  μεγαλεία του, σήμερα δέν έχει π ιά  
ούτε τό ένα ούτε τό άλλο. 'Ή  μπορούμε νά 
πούμε κΓ αυτό, ότι οι^ αθλιότητες καί τά  με
γα λ ε ία  τού «σοσιαλιστικού ρεαλισμού» έ
χουν κατανεμηθεΤ μ οη5τό τόν τρόπο: ο^ άθλι- 
ότητες έχουν πήξει σέ μ ιά  σοβιετική λογοτε
χνία, "π τ ωτική και ένοχΛηΤική και τά  μεγαλεία 
έχουν συγκεντρωθεί σέ κε"Τνη τη λογοτεχνία,

πού έχει βρει στο «Νόβι Μίρ», όχι βέβαια 
tq  μοναδική, πάντως την καλύτερη έκφραση 
τη ς^  Ό  «σοσιαλιστικός ρεαλισμός» δέν έ
πρεπε νά αντανακλά την πραγματικότητα  
στην «έπα αστατική της ανάπτυξη»; Κ α ί ή 
πρώτη προϋπόθεση ένός επαναστατικού πνεύ
ματος δέν είναι ή κριτική, ή επίγνωση τού αρ
νητικού καί ή θέληση άρνησής του; Κα ί δέν 
ήταν τό μεγάλο χρέος τού «σοσιαλιστικού ρεα
λισμού» —  τό τόσες φορές προδομένο —  νά 
διαπλέκει ελεύθερα την άρνηση μέ την κατά
φαση καί νά «διαπαιδαγωγεΤ», άκολουθώντας 
τό παράδειγμα κάθε μεγάλης τέχνης, μ ιά  κοι
νότητα άνθρώπων χειραφετηιμένων, φωτισμέ
νων, πνευματικά αυτόνομων καί ένεργητικών;

"Α ν  αυτοί οί σκοποί δέν είναι κενές λέ
ξεις, Ιδεολογικές μάσκες, φαρισαϊκά στολί
δια κΓ άν, α π ’ την άλλη μεριά, αυτοί οί 
σκοποί πρέπει νά συμβαδίζουν μέ τήν πρα
γματικότητα  πού άλλάζει, γ ιά  νάχουν άξία  
καί νά γίνονται «πολιτικοί», τότε μπορούμε 
νά πούμε ότι οί «μεγάλες» έπιδιώξεις τού 
«σοσιαλιστικού ρεαλισμού» συνεχίζονται καί 
συγκεκριμενοποιούνται στο «Νόβι Μίρ», στη 
σύνταξή του καί στο διειΛλ/ντή του καί συ
νεργάτη του Τβαρντόφσκι. Κι* άν, πράγμα  
άξιέπαινο, δέν μάς άρέσουν οί φόρμουλες, 
μπορούμε νά πούμε άπλούστατα  ότι ή επ ι
θεώρηση, πού διευθύνεται ά π ’ τον Τβαρντόφ- 
σκι, άνήχει στο απ όσπασμα  των π ιο  προχω
ρημένων δυνάμεων τής παγκόσμ ιας λογοτεχνί
ας, πού, κάτω από διαφορετικές ιστορικές 
συνθήκες καί μέ διαφορετικά ποιητικά  π ι
στεύω, δρά γ ιά  τό σοσιαλισμό σέ μ ιά  επο
χή, πού είναι μαζί καί έρημη καί επαναστα
τική.

Μετάφραση Μ Α Ν Ω Λ Η  Φ Ο Υ Ρ Τ Ο Υ Ν Η

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ό  Δ ε λ τ ί ο

Κ ώ σ τ α ς  Κ ο υ λ ο υ φ ά κ ο ς :  Κ ε ί μ ε 
ν α  χ α i α ν α λ ύ σ ε ι ς .  Πρίσμα, ’Αθήνα 
1966, τόμοι 2, σελ. 332+270.

Στους δυό τόμους αναλύονται αισθητικά καί 
πραγματολογικά δλα τά έργα πού ορίζει τό 
Υπουργείο Παιδείας ώς εξεταστέα κείμενα στίς 
εξετάσεις τού ακαδημαϊκού απολυτηρίου.

Κάθε κείμενο παρατίθεται αυτούσιο, καί συνο
δεύεται άπό ερμηνευτικό λεξιλόγιο, βιογραφία, 
γραμματολογικά στοιχεία, καί στιχουργικές πα
ρατηρήσεις. Κατόπιν υποβάλλεται σέ διεξσδική 
ανάλυση πού περιλαβαίνει περιληπτική έκθεση 
τού θέματός του, επισήμανση τής κεντρικής 
ιδέας, καί των έπί μέρους νοημάτων, έςακρί- 
βιοση καί αιτιολόγηση τής δομής τού έργου καί 
σύνθεση των ένοτήτων, τεχνολογική καί αισθη
τική διερεύνηση των νοημάτων. Ή  έρευνα έπε- 
κτείνεται στή γλούσσα καί τό ύφος. Τέλος, στό 
εισαγωγικό μέρος τού βιβλίου διατυπώνεται ή 
θεωρία των αναλύσεων σέ δώδεκα άπλούς κα- 

102 νόνες.

Σ τ ά θ η ς  Ί ω .  Δ ρ ο μ ά ζ ο ς :  Θ η 
τ ε ί α .  Δίφρος. Αθήνα 1966, 8, 344.

Πολιτικά, ιδεολογικά καί αισθητικά δοκίμια, 
σέ τρεις ένότητες: Ή  άλλη δχθη (κριτική τής 
ιδεολογίας τής Δεξιάς), Διάλογος περί δημο
κρατίας (έλεγχος των πνευμ. εκδηλώσεων στό 
χώρο τής δημοκρ. ιδεολογίας), Δοκίμια νεοελ
ληνικού πολιτισμού.

Σ τ ά θ η ς  Ί ω .  Δ ρ ο μ ά ζ ο ς :  Ορ -
χ ή σ τ ρ α κ α ί  α υ λ α ί α .  Δίφρος. Αθήνα 
Ϊ966, 8, 306.

Διάφορα μελετήματα γιά τό θέατρο: άρχαίο 
δράμα, Βυζαντινό καί Μεσαιωνικό θέατρο, Σαιξ
πηρικά, Θέατρο Ιδεώ ν, Νεοελληνικά, Θέατρο 
καί κριτική κλπ.

Ν. Δ. Κ α ρ ο ύ ζ ο ς : Μ ε τ α φ υ σ ι κ έ ς
ε ν τ υ π ώ σ ε ι ς  ά π ’ τ ή ζ ω ή  ώ ς τ 6 
θ έ α τ ρ ο .  "Αψινθος. ’Αθήνα 1966, 8, 24. 
Δοκίμια μέ φιλοσοφική διάθεση καί μεταφυσικό 
χαρακτήρα. 1

Μ ά ρ ι ο ς Π λ ω ρ ί τ η ς :  Τ ά λ ο φ ί α  κ α ι



ο ί π α γ ί δ ε ς .  Θεμέλιο. (Ά θ. 1966) 8, 128).
Μι λ σειρά δοκίμια καί άρθρα για τήν πολι

τική καί πολιτειακή κρίση μετά τό ίου λιανό 
πραξικόπημα.

Γ ρ η γ ό ρ η ς  A. Μ ο σ χ ό π ο υ λ ο ς :  
Κ ο ι ν ω ν ι κ ο ί  α γ ώ ν ε ς  τ ο 0 έ φ τ α 
ν η σ ι α κ ο ϋ λ α ο ύ .  ΟΑΕΒ. ’Αθήνα 1968, 
8, 128.

'Ο ο. που πέθανε πρόωρα, μελετάει ιούς α
γώνες τής Έπτανήσου από τις παροιμίες καί 
τή λαογραφία της.

Λ ο υ κ ά ς Ί  ω α ν. Α ι α κ χ τ ά ς : 
1 τ 1 ς π η γ έ ς  τ ή ς  Φ ι λ ο σ ο φ ί α ς  
κ α ί  τ ώ ν π ο λ ι τ ι σ μ ώ ν .  Άθήναι 1965, 
8, 184.

Φιλοσοφική πραγματεία.
Ά ν ό ρ έ α ς  Χ ρ ι σ τ ο φ ί δ η ς :  Θ έ μα -

τ α  κ α ί  α π ό ψ ε ι ς .  Φαιδρός, Λευκωσία 
Κύπρου 1966, 8, 192.

Διάφορα δοκίμια καί κριτικά σημειώματα για 
πνευματικές μορφές καί φαινόμενα — ξένα, έλ- 
ληνικά, κυπριακά.

Κ ώ σ τ α ς  Μ π  ί ρ κ α ς : Κ ά τ ω  ά π ’
τ ή  μ π ό τ α  τ ή ς  Δ ι κ τ α τ ο ρ ί α ς  —  4η 
Α ύ γ ο ύ σ τ ο υ .  Μέλισσα, Αθήνα 1966, 8,

Χρονικά απ' τό μέτο>πο τής φυλακής καί τής 
εξορίας: τά δάκρυα, οί ήρωϊαμοί καί ή δόξα 
τοΰ δημοκρατικού λαού στήν πάλη του κατά τής 
φασιστικής Βασιλομεταξικής Δικτατορίας, α’ επί 
κεφαλής τό άντιδικτατορικό του κίνημα καί τήν 
’Αριστερά.

’Επί πλέον, ένα χωριστό «Λεύκωμα τιμής» μέ 
βιογραφήσεις καί εικόνες από δλα τά Στρα
τόπεδα καί Φυλακές τής χώρας τής 25ετίας 
1985- 1959.
Vincenzo Rotolo : Basilio Puoti e la «que- 
stione della lingua» nella Grecia moderna. 
Loffredo — Napoli (1966) 8, σ. 409-415.

’Ανάτυπο από τό περιοδικό Filologia e Lette- 
ratura No 44/65.
Vincenzo Rotolo : Un racconto di Paolo
Nirvanas. Arti Grafiche Λ. Cappugi e figli 
Palermo (1965), 8, o. 358-407.

Ανάτυπο από τό περιοδικό Annali (Palermo, 
2/1965).

Χ ρ υ σ ά ν θ η  Z t τ σ α ί α: Π α μ β ώ τ ι- 
δ α . Θεσσαλονίκη 1966, 8, 64.

Ή  λίμνη τών Ίωαννίνων στήν ποίηση, από 
τό δημοτικό τής Κυρά - Φροσύνης, ώς τά πρόσ
φατα δημοσιεύματα.

I . Ν . Σ α ρ α κ η ν ό ς :  Κ α β α φ ι κ ά  (Τά 
τείχη — ή αποικία —  ή σατραπεία) νΕκδ. Β' 
Κέρκυρα 1966, 8, 48.

Κ ώ σ τ α ς  Θ ε ο φ ά ν ο υ ς : Ή  κ α λ λ ι 
τ έ  χ  ν ι κ ή  Ι σ τ ο ρ ί α  τ ο ΰ  Π ε ι ρ α ι ά .  
Πειραιάς 1966, 8, 20.

Ανάτυπο από τό «ϋειραϊκό Ημερολόγιο» 
1966. Βιογραφεί τούς πειραιώτες καλλιτέχνες.

Ζ'ά χ ο ς  Σ α μ ο λ α δ ά ς :  " Ε ν α  ΰ π ό
τ ύ π ο ν  έ ξ ο μ ο λ ο γ ή σ ε  ως  β ο ή θ η 

μ α  γ ι ά  α υ τ ο γ ν ω σ ί α :  Θεσσαλονίκη
1966, 8, 72. (Πολυγραφημένο).

Β α σ ί λ η ς  Ρ ώ τ α ς :  Δ ι η γ ή μ α τ α .
Άθήναι 1966, 8, 128.

'Ο τόμος περιέχει τά διηγήματα: ΤΙ περιου
σία, οί θησαυροί τοΰ Κιαμήλ, 6 τεκές τοΰ ’Αγά 
- Πασά, στό Παλαμήδι, οί ροδιές τής Ζήριας, 
στό αθάνατο νερό, δ βρυκόλακχς, στήν πύλη 
τοΰ άδη, γραμμένα μέ τό γνωστό σαρκαστικό 
ύφος τοΰ συγγραφέα.

’Ι ο υ λ ί α  Δ α β ά ρ α :  Μέ  τ ο ύ ς  α ν 
θ ρ ώ π ο υ ς .  Alvin Redman Hellas. Αθήνα 
(1965), S, 184.

Μιά σειρά από 12 διηγήματα, γραμμένα μέ 
τή γνωστή λιτότητα καί απλότητα τής σ.

Μ ά ρ ι ο ς  X ά κ κ α ς : Τ υ φ ε κ ι ο φ ό 
ρ ο ς  τ ο ΰ  έ χ θ ρ ο ΰ  (1966), 8, 144.

Διηγήματα τοΰ Στρατού, τής Φυλακής, τής 
ζωής.

ν 1 ο ν Κ ρ ε ά ν γ κ α :  Ό  ά σ π ρ ο ς
σ κ λ ά β ο ς .  Μετάφρ. Ρίτας Μπούμη - Παπά, 
Γιολάντας Πέγκλη. «Δωρικός». Αθήνα.

Στόν όγκώδη αυτό τόμο πού περικλείνει τά 
Άπαντα τοΰ κλασικού Ρουμάνου πεζογράφου, 
περιλαμβάνονται παραμύθια, διάφορες Ιστορικές 
σελίδες, καθώς καί οί περίφημες «Αναμνήσεις 
από τά παιδικά μου χρόνια», πού άρχισαν νά 
μεταφράζονται από τόν περασμένο αιώνα σέ 
δλες τίς εύρωπαϊκές γλώσσες καί αποτελούν 
ένα συναρπαστικό λογοτεχνικό κείμενο.

Τό βιβλίο αύτό τοΰ πρώτου χρονολογικά Ρου
μάνου πεζογράφου, κοσμούν θαυμάσιες ολοσέλι
δες έγχρωμες εικόνες πού δ Ρουμάνος ζωγράφος 
Ζουλιάν 'Ολαρίου φιλοτέχνησε ειδικά γιά  τήν 
έλληνική έκδοση.

Θ ε ό δ ω ρ ο ς  Γ. Ζ ο ύ κ α ς :  Π ο ρ ε ί ε ς
π έ ρ α  α π ό  τ ή  σ τ ά χ τ η .  Φουστάνος. 
Άθήναι 1966, 16, 240.

Αφήγημα μέ ήθογραφική ?>φή.
Γ ι ά ν ν η ς  Μ α γ κ λ ή ς : Ό  α γ έ ρ α ς

χ τ υ π ά  γ ε τ ή ν  π ό ρ τ α  μ α ς .  Alvin 
Redman Hellas. Αθήνα (1965), 8, 252.

Μιά σειρά από δεκατέσσερα διηγήματα.
Α λ κ υ ό ν η :  Τ ό κ ό κ κ ι ν ο  σ π ί τ ι .

Αθήνα 1966 , 8, 102.
Πεζογράφημα από τήν κατοχή καί τήν Α ν

τίσταση.
Κ ί μ ω ν Τ ζ ά λ λ α ς : Τ ό κ λ ε ί σ ι μ ο  

τ ο ΰ  κ ύ κ λ ο υ . . .  Ένδοχώοα, Γιάννινα 1965, 
S, 104.

Μιά σειρά από 7 διηγήματα, μερικά από τόν 
πόλεμο,τήν κατοχή καί τή μετχδεκεμβριχνή έ- 
πο/ή.

Λ ε ύ τ ε ρ η ς  Ν ε γ ρ ε π ό ν τ η ς :  Τ ό
Κ ε λ λ ί τ ο ΰ  θ α ν ά τ ο υ .  Αθήνα 1964, 
8, 128.

Διηγήματα από τήν περίοδο τής κατοχής.
Τ 4 ρ ώ Π α π α β α σ ι λ ε ί ο υ :  Κ ο ν τ σ ε ρ -  

τ ί ν ο. Αθήνα 1965, 8, 100.
Μιά σειρά από 5 διηγήματα. 103
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Είναι από τΙς φορές πού οί ιδέες γίνονται 
πράξη. Καί βέβαια σ' αύτό τό στάδιο τής δο
κιμασίας διαγράφεται και ή γνωστή απόσταση 
ανάμεσα στην ιδέα και την πραγματοποίησή 
της. Πάντως ή «Συνάντηση Λαϊκού Θεάτρου» τής 
Ζακύνθου, πού άρχισε πέρυσι δοκιμάζοντας να 
σταθεί στα πόδια της, φέτος περπάτησε, χωρίς 
όμως να μπορεί να πεί κανείς ότι θά διανύσει 
μεγάλα μήκη άν δέν υπάρξουν ορισμένες βασι
κές προϋποθέσεις.

Τό γεγονός ότι ή «Συνάντηση» έγινε για 
δεύτερη φορά τής δίνει από μόνο του χαρακτή
ρα σοβαρότητας προθέσεων καί συνέχειας, αλλά 
δημιουργεί περισσότερες απαιτήσεις καί υπο
χρεώσεις απέναντι στό κοινό πού ένδιαφέρθηκε 
ειδικά ή γενικά. ΙΙρίν όμως προχωρήσουμε στά 
έπιμέρους θέματα χρειάζεται νά τονίσουμε ότι 
ή ιδέα για μιά Συνάτνηση Λαϊκού Θεάτρου, αλ
λά καί τά πρώτα δείγματα τής πραγματοποίη
σής της, είναι άπό τις πιό ενδιαφέρουσες, γιά 
νά μή χρησιμοποιήσουμε τόν απόλυτο ύπερθετι
κό, ανάμεσα σ’ αυτές πού γέννησαν τά διάφορα 
καί αναρίθμητα τοπικά «φεστιβάλ στήν τελευταία 
δεκαετία τού προσανατολισμού τής οικονομίας 
μας στον Τουρισμό. Υπάρχουν σ’ αυτήν τά στοι
χεία γιά νά γίνει μιά μοναδική στόν κόσμο εκ
δήλωση, κέντρο μελέτης καί σύγκρισης των 
μορφών λαϊκού θεάτρου, δημιουργικής άμιλλας 
μεταξύ τών διαφόρων συγκροτημάτων αλλά καί 
ψυχαγωγίας υψηλής ποιότητας γιά  τό κοινό.

Γιά νά φτάσει όμως σ’ αύτό τό σημείο ή «Συ
νάντηση» χρειάζεται μιά σοβαρή οικονομική

Τ ή ς  Β ε α τ ρ ί κ η ς  Σ π η λ ι ά δ η

ενίσχυση κι όχι τό περίσευμα πού ό Ε.Ο.Τ. 
παραχα>ρησε δείχνοντας έτσι πώς δέν κατάλαβε 
τήν πολύπλευρη σημασία της. Ί Ι  οικονομική 
βάση δημιουργεί καί τήν προϋπόθεση γιά  τήν 
καλύτερη διεξαγωγή τής δουλειάς προσφέροντας 
τήν απαραίτητη ψυχική άνεση. Γιατί ή ιδιω
τική πρωτοβουλία μπορεί νά κάνει μόνη τά «θαύ
ματά» της μέχρι ενός σημείου ακόμα καί στό 
έμπόριο, πολύ λιγώτερο λοιπόν όταν δέν έχει 
στόχους εμπορικούς. Καί είναι χαρακτηριστικό, 
ότι μέ τις 170.000 τού Τουρισμού ή οργανωτική 
επιτροπή τής «Συνάντησης» αναγκάστηκε νά 
κάνει αιματηρές προσπάθειες γιά νά τά φέρει 
βόλτα μέ διάφορα διαβήματα άπό Τράπεζες καί 
υπουργεία καί τελικά γιά νά μήν έχουν υπέρογ
κο έλλειμμα, έγινε περικοπή τού προγράμμα
τος ιμέ αποτέλεσμα ανωμαλία καί αθέλητη α
συνέπεια.

’Εξετάζοντας τώρα τή φετεινή πραγματοποί
ηση τής «Συνάντησης» διακρίνουμε θετικά ση
μεία πού εμπνέουν αισιόδοξες προοπτικές καί αρ
νητικά πού παραδεχόμαστε, σχεδόν, σάν αναπό
φευκτα χωρίς αύτό νά δίνει άφεση αμαρτιών 
στους άμαρτήσαντες. Στά θετικά σημεία ανή
κει τό κατόρθιομα ότι ή «Συνάντησή», παρά τούς 
πολλούς καί σαφώς διαγραφόμενους κινδύνους δέν 
ξέπεσε σ’ εύκολες λύσεις γιά  νά σώσει τή ζωή 
της. Λεν έγινε δηλαδή ένα φεστιβάλ λαϊκών 
χορών, πού ή γραφικότητα καί ή δοκιμασμένη 
τουριστική του άποτελεσματικότητα είχε συγκι- 
νήσει πολλούς απ’ αύτούς πού κύτταξαν τή «Συ
νάντηση», αλλά δέν μπόρεσαν νά δοϋν τό πρα-



γματικό της πρόσωπο. νΗ, δέν έγινε ένα φε
στιβάλ καντάδας, εκδοχή πού καλλιεργεί ή 
γεωγραφική θέση καί ή κλίση των Ζακυνθι- 
νών στό τραγούδι, ή τό πιθανώτερο δέν έγινε 
ένα φεστιβάλ θεάτρου πράγιιχ πού θα είχε εν
διαφέρον ·άλλα δχι μοναδικότητα.

’Εάν δμο>ς αυτή τή φορά οί κίνδυνοι έμειναν 
πίσω αυτό δέν σημαίνει δτι δέν απειλούν ακόμη, 
ένισχυμένοι κι από άλλους νεόκοπους, βασισμέ
νους σέ άλλες ιδέες όπως π .χ . για ένα φεστι
βάλ αποκλειστικά επτανησιακού καί κρητικού 
θεάτρου πού είναι φανερό δτι πολύ γρήγορα θά 
κατέληγε νά εξαντληθεί ή νά έπχνχλαμβάνε- 
ται άτονα. ’Αλλά είναι καιρός, μετά από δυό 
πραγματοποιήσεις πού ήδη αποτελούν μιά χρή
σιμη καί διδακτική προϊστορία, ή «Συνάντηση* 
νά αποκτήσει οργανωτικές βάσεις καί νά ξεκα
θαρίσει αποφασιστικά τούς αισθητικούς σκοπούς 
της, ώστε αυτοί οί «κίνδυνοι» νά πάρουν τή θέ
ση των ανώδυνων αντιρρήσεων καί κριτικών. 
Γιατί μπορεί νά δημιουργείται ίσως μιά ρωμχν- 
τική, ηρωική ατμόσφαιρα μέ τό νά μιλάει κα
νείς γιά «κατορθώματα» πού ακριβώς μαρτυρούν 
δυσκναλογίχ μέσων καί αποτελέσματος, αλλά 
ή «Συνάντηση» αξίζει νά πάψει νά χρωστάει 
τή ζωή της στό ευγενικό πείσμα δσιον τήν π ι
στεύουν καί ν’ αποκτήσει τις βάσεις πού θά τήν 
κάνουν γεγονός διεθνούς σημασίας.

’Αλλά μιά καί μιλήσαμε γιά  «κατορθώματα», 
άς δούμε τά θετικά σημεία τής φετεινής πραγ
ματοποίησης πρίν περάσουμε στά αρνητικά με 
τήν προσοχή καί τήν καλή πίστη πού χρειάζε
ται. Φέτος λοιπόν συναντήθηκαν οί εξής θεα
τρικές μορφές: 1) Κομμέντια ντελ’ 'Άρτε, 2) 
«Ζακυνθί/νές Όμιλίες», 3) Καραγκιόζης, 4) Κρη
τικό θέατρο καί 5) μιά προαισθητική μορφή λαϊ
κού θεάτρου τά «Πεισματικά» τής Κάλυμνου.

II ΚΟΜΜΒΧΤΙΑ ΝΤΕΛ’ ΑΡΤΕ

Τό βενετσιάνι/ο θέατρο Κα Ψόσκορι πού ά- 
ποτέλεσε τή μοναδική ξένη συμμετοχή, παρου
σίασε τήν Κομμέντια '/τελ’ Ά ρτε σέ τρία μικρά 
ίντερμέδια, τΙς 'Ιστορίες τού Αρλεκίνου: «Ό 
Αρλεκίνος καί ό Τούρκος», «Ό Αρλεκίνος καί 
ό Ντοτόρος», «Ό Αρλεκίνος στή Ζάκυνθο». Τό 
Κα Φόσκαρι πού σάν Πανεπιστημιακό θέατρο ά- 
ποτελείται από φοιτητές ή πρώην φοιτητές, δι
καίωσε τή φήμη πού έχει εδραιώσει τήν τε
λευταία δεκαετία σάν ένα από τά άξιολογο)- 
τερα τής Ίταλαίς κυρίως γιά τή συμβολή του 
στήν αναβίωση τής Κομμέντια ντελ’ "Αρτε. 
Στά τρία ίντερμέδια οί έρασιτέχνες ήθοποιοί 
παίξανε μέ αξιοθαύμαστη ένότητα ύφους, πρά
γμα πού οφείλεται στον τωρινό σκηνοθέτη τους 
Ρενάτο Παντοάν, στήν πολύ σημαντική δουλειά 
τού προηγούμενου σκηνοθέτη τους Τζοβάννι ΙΙόλι 
πού δείγματά της είχε παρουσιάσει πρίν από 
μερικά χρόνια στήν Αθήνα.

Ξεκινώντας από πά λαϊκά πανηγύρια καί τΙς 
πλατείες τής Βενετίας, τής Μπολ ώνιας καί 
τής Νεάπολης, ή Κομμέντια '/τελ’ Ά ρτε, γιά 
τρεις αιώνες 16ο - 18ο κυριαρχούσε στήν Εύ- 
ρώπη, θέατρο λαϊκό, κατ’ εξοχήν επαγγελμα
τικό, ανεξάρτητο από κάθε λόγια έπίδραση ή

ρ γ > \ ι  τ owls  ̂ ΙΛλλλ«.ο )

Σχέδιο τοϋ σκηνογράφου τον Κα Φόσκαρι, Μ. 
Μποάτο, από το ' Ιντερμέντιο τής Κομέντια :

ό 9Αρλεκίνος κι ό Τούρκος. 105



θέατρο Κ α' Φόσκαρι: Σκηνή από τό Δημοκρατικό γάμο.

ανάμιξη. Εκεί, ό ήθοποιός ήταν ένας θαυματο
ποιός πού αύτοσχεδίαζε στ ή σκηνή μέ έμπνευ
ση κάβε φορά προσθέτοντας κάτι καινούργιο 
στα «lazzi», τα περίφημα χαρακτηριστικά α
στεία, στις γκριμάτσες, τ’ ακροβατικά, τό χο
ρό, Ισ’ όλα γενικά τά στοιχεία πού μπορού
σαν ν* άποτελέσουν θέαμα. Χωρίς κείμενο, αλ
λά μ5 ένα σενάριο γραμμένο σε χαρτί καρφι
τσωμένο στά παρασκήνια, οί ήθοποιοί αντικα
τέστησαν τούς δραματουργούς δημιουργώντας ε
κατοντάδες έργα, συναρπαστικής ζωντάνιας 
καί αμεσότητας γιά τούς συγχρόνους τους. 
*Ας σημειωθεί ότι έχουν σωθεί περισσότερα 
άπό 800 σενάρια τού 16ου, Που, 18ου αιώνα 
πού αντιπροσωπεύουν μέρος μόνο απ’ τά έργα 
πού υπήρχαν αρχικά.

Είναι φανερές οί δυσκολίες πού παρουσιά
ζει ή αναβίωση ενός τέτοιου είδους, όπως άλ
λωστε καί κάθε άλλης θεατρικής μορφής πού 
έχει άτονίσει. Οί ήθοποιοί τού Κα Φόσκαρι, 
νέοι κ' ερασιτέχνες, επωμίστηκαν την ευθύνη 
ν' αντικαταστήσουν τούς ασκημένους εκείνους 
επάγγελμάτίες «ίμπροβιζατόρι». Βέβαια ό αύ- 
σχεδιατμός είχε περιοριστεί στο ελάχιστο καί 
μάλιστα την ώρα τής παράστασης. Αυτό είναι 
καί τό σημείο διαφοράς στη σκηνοθετική γραμ
μή τού Τζοβάννι Πόλι καί τού Γενάτο Παν- 
τοάν/Ο πρώτος, θεωροόντας τόν αύτοσχεδιασμό 
κινητήρια δύναμη τής παράστασης άφηνε με- 

106  γάλη ελευθερία στους ήθοποιούς κάνοντας ό

μως τή δουλειά τους πολύ δύσκολη καί σχε
δόν περιπετειώδη. 'Αντίθετα 6 ΙΙκντοάν παρα
μένει ένας σύγχρονος σκηνοθέτης πού συνερ
γάζεται μέ τούς ήθοποιούς καί χρησιμοποιεί 
τήν έμπνευση καί τή φαντασία τους κυρίως 
στίς πρόβες.

Τά ίντερμέόια πού παίχτηκαν βρήκαν απή
χηση στούς θεατές.

Τό μπουφφόνικο αστείο, ή μεγάλη, ύπερβο
λική κίνηση, οί κωμικές γκριμάτσες, οί τυπι
κές χειρονομίες πού χαρακτηρίζουν τό καθένα 
άπό τά πρόσωπα τής Κομμέντια, τόν ’Αρλεκίνο, 
τόν Ντοτόρο, τήν Κολομπίνα, τόν ΙΙανταλόνε 
κλπ., πρόσφεραν πολλές ευκαιρίες στούς θεα
τές νά γελάσουν άοίαστα. νΑλλο>στε 6 Ιΐαντοάν 
πιστεύει ότι είναι δυνατόν νά αναπτυχθεί μιά 
σύγχρονη Κομμέντια ντέλ "Αρτε μέ βάση τήν 
παράδοση καί μέ Ολικό άπό τή σύγχρονη ζο)ή. 
Καί σ' αυτό τείνουν οί προσπάθειές του.

’Εκτός, όμως, άπό τά ίντερμέδια, τό Κα' Φό- 
σκαρι παρουσίασε καί δυό κωμικά μονόπρα
κτα τού Βενετσιάνου Άντόνιο Σιμόν Σογκρά- 
φι: «Ό δημοκρατικός γάμος ή τό μαστίγωμα 
των φεουδαρχών, (1797) καί «Ό γάμος λατι
νικά* (1799). Σχεδόν άγνωστος σήμερα ό Σογ- 
κράφι ακόμη καί στην 'Ιταλία, χρωστάει τήν 
τελευταία παρουσίασή του στο θίασο Κα' Φό- 
σκαρι (τούτο τό καλοκαίρι πρωτόπαιξαν αυτά 
τά έργα στή Βενετία). Ε ίχε ωστόσο σημαντική 
θέση στή δραματουργία τής εποχής του. Μιά



δραματουργία πδύ σ’ βλη τήν Ευρώπη, Αρχί
ζοντας από την ’Αγγλία μέ τήν «Πάμελα» τοΰ 
Σάμουελ Γίτσχρντσον (1740) είχε γίνει αισθη
ματολογική μπερδεύοντας τήν εικόνα πού πα
ρουσιάζει τό θεατρικό έργο μέ τήν εικόνα τής 
πραγματικότητας. Ή  πχραμελημένη κωμωδία 
προσπάθησε μέ τα έργα του Σέριντχν καί του 
Γκόλντσμιθ στήν ’Αγγλία, τοΰ Μπωμχρσχί στή 
Γαλλία, τοΰ Γκολντόνι καί των όπαδών του 
στήν Ιταλία να κόψει τή φόρα τοΰ συναισθη- 
ματισμοΰ πού έδωσε πολύ εύκολα τή θέση του 
στο μελόδραμα καί τό ρομαντικό ήρωϊκό θέατρο 
μέ κορυφαίες περιπτώσεις τόν Σίλλερ καί τόν 
Αέσσιγκ.

’Από τούς όπαδούς τοΰ Γκολντόνι, 6 Άντό- 
νιο Σιμόν Σογκράφι, διατήρησε σαν τόν δάσκα
λό του πολλά στοιχεία τής Κομμέντια γράφον
τας κωμωδίες πολύ κοντά στό πνεύμα καί τα 
γεγονότα τής εποχής του. Στό * Δημοκρατικό 
Γάμο» γραμμένο στό 1797 υπάρχει τό τυπικό 
Ζευγάρι των ερωτευμένων τής κομμέντια ντέλ 
νΑρτε, Αρλεκίνος καί Κολομπίνα, πού εκφρά
ζουν τίς άρχές τής Γαλλικής Επανάστασης 
καί κυρίως τήν ισότητα, άφοΰ ό ’Αρλεκίνος, 
καφετζής εδώ, παντρεύεται τήν Κολομπίνα α
γνοώντας τό φεουδάρχη πατέρα της. νΕτσι ή 
ένωσή τους συμβολίζει τήν ήττα τής φεουδάρ
χ ε ς -

Στό άλλο μονόπρακτο, λ Γάμος Λατινικά» πού 
παρουσιάστηκε για  πρώτη φορά στα 1799— 
18(H), ή θέση τοΰ Σογκράφι φαίνεται αντιδρα
στική. ΊΙ ήρωίδα του, μια νέα βενετσιάνα, εί
ναι ερωτευμένη μέ έναν Ουγγαρέζο τού Αύ- 
στριακοΰ στρατού κατοχής καί κάνει τήν τρελ- 
λή γιά να τής επιτρέψει ό πατέρας της να τόν 
παντρεφτεί. Αλλά 6 Ουγγαρέζος, πού μιλάει 
συνεχώς καί μόνο λατινικά είναι τόσο κωμικά 
σκι τσαρισμέ νος πού τό έργο γίνεται μιά εύσχη
μη σάτιρα των πολιτικών πραγμάτων τής ε
ποχής.

Κ* έδώ οί ήθοποιοί παίξανε στή γραμμή ύ- 
περβολής τών ίντερμέδιων, αφήνοντας όμως 
νά φανεί, Ισως επειδή υπήρχε πολύ κείμενο, 
τό στοιχείο τοΰ ερασιτεχνισμού. Ιδιαίτερη δ- 
μως αξία έχει τό γεγονός ότι δλοι έπαιζαν μέ 
ενότητα ύφους πράγμα πού πρόδιδε επιμελή 
προετοιμασία καί σοβαρότητα. ’Αξίζει έδώ ν’ 
αναφέρουμε τόν ο μα τοΰ Τζάννι Γκουϊντέττι ε
νός νέου δασκάλου προικισμένου μέ πλούσιες 
υποκριτικές ικανότητες ερασιτέχνη ήθοποιοΰ. 
"Οσο γιά τό πανεπιστημιακό θέατρο Κα’ 
Φόσκαρι, τή λειτουργία του, τήν Ιστορία του 
καί τά άποτελέσματά του, μάς θύμισε πολύ έν
τονα τήν Ιστορία αλλεπάλληλων αποτυχιών γιά 
τή δημιουργία θεάτρου στό δικό μας πανε
πιστήμιο.

ΟΙ «ΟΜΙΛΙΕΣ»

νΑν ή Κομμέντια ντελ’ "Αρτε είναι μορφή 
λαϊκού θεάτρου, πού αναβιώνει κατά ειρωνική 
σύμπτωση, ακριβώς χάρη στήν έρευνα καί προσ
πάθεια τών «λογίων», οί «'Ομιλίες* είναι ένα 
τέλειο λαϊκό θέατρο (βημιουργεΐται από τό 
λαό, παίζεται από τό λαό καί απευθύνεται

Θέατρο Κα Φόσκαρι: 
9Ιντερμέντιο Κομέντιας ντε/J 'Ά ρ τε

/

Λ . η Ομιλος Ά γγερ ιχο ϋ  Ζακύνθου : 
«eΟ μιλία» Χρυσό μα/,λούσας.
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’Επιστημονικό Συμπόσιο Λαϊκού Θεάτρου. ’Από αριστερά : Σπ. 
Κωνστ. Ρωμαίος, Διον. Ρώμας, Κ. Πορφυρής, Σπ. ΚαββαδΙας,

Στο βήμα : Διον. Γιαχουμέλος.

' Α  βονρης, ’ίορδ. Παμπουχης, 
Τ. Μαρίνος, Σαρ. 5Λντίοχος.
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σε λαϊκό κοινό) πού τρεις αιώνες 
συνεχίζει να ζε ΐ στ ή Ζάκυνθο,
δλο πού ατήν αρχή του αιώνα μας 
ζει να παρακμάζει), διατηρημένο με προφο
ρική παράδοση άπό γενιά σέ γενιά. Τά 
μέσα του 17ου αιώνα θεωρούνται εποχή γένεσης 
τής «Ομιλίας». Κατά τόν Ζακυνθινό Γαήτα οί 
«όμιλίες» «Έρο>φίλη», «Θυσία τού Αβραάμ», 
«Γχηδουροκχοάλλχ *, παίζονται άπό τήν εποχή 
τής Ενετοκρατίας. Ά λλα στις ρίζες τής «ό- 
μιλίας» «βρίσκεται τό Κρητικό Θέατρο, αφού 
κρητικά έργα ήταν οί πρώτες «Ομιλίες». Λαϊ
κοί όμιλοι άπό διάφορες συντεχνίες τής Ζακύν
θου παίζανε τήν περίοδο τού Καρναβαλιού 
στους δρόμους καί τις πλατείες διασκευασμένα 
έργα τής κρητικής λογοτεχνίας: Έρωτόκριτο, 
Έρωφίλη, Θυσία τού 'Αβραάμ. ’Αργότερα τά 
κρητικα πρότυπα έμειναν σαν απηχήσεις στις 
πρωτότυπες ζακυνθινές «όμιλίες» όπως στον 
«Κρίκο καί Άνθία ·, «Μυρτίλο καί Λάφνη», «*Α- 
λέξη και Χρυσαυγή» κ.ά. ΙΙχραλληλα, δμως 
φέρνουν φανερά στοιχεία τής κομμέ ντια ντε λ 
άρτε, παρ’ δλο πού τελευταία αμφισβητήθηκε 
ή ιταλική επίδραση άπό τόν Κ. Ριομαίο σέ ά- 
νακοίνωσή του στό Συμπόσιο Λαϊκού Θεάτρου 
τής Β' Συνάντησης.

Ή  κωμωδία τού Αημήτρη ΐΓουζέλη «6 Χά
σης» είναι ή κορυφαία κατάληξη τής μκκρυάς 
πορείας τού ζακυνθινού λαϊκού θεάτρου, πού

συνδέει τή λαϊκή μέ τήν κατοπινή επώνυμη 
δημιουργία. Είναι ομιλία' μέ Οποτυπώδη 
σκηνική οικονομία, ανυπαρξία τών θεατρικών 
ένοτήτων καί ολόκληρες σκηνές παρμένες άπό 
τή λαϊκή θεατρική δημιουργία. Τήν κωμω
δία αυτή, τού φανφαρόνου Χάση, πού κομπά
ζει γιά  τις πχλληκχριές του ενώ είναι έτοι
μος νά τό σκάσει μπροστά στόν παραμικρό κίν
δυνο παρουσίασε στή Β' Συνάντηση ό Λαϊ
κός "Ομιλος τής πόλης Ζακύνθου. ΤΙ παρά
σταση δμως εκτός άπό τό γεγονός δτι δέν 
ήταν καλά ρυθμισμένη, μακρυγόρησε ενώ έπρεπε 
νά έχει διάρκεια 20—30 λεπτών, πού είναι ή 
διάρκεια τής πραγματικής «δμιλίας». Κι αυτό 
είναι φυσικό, άφού οί «όμιλίες» παίζονταν στό 
ύπαιθρο, σέ μιά πλατεία ή σ’ ένα σταυροδρό
μι καί ό κόσμος τις παρακολουθεί δλη τήν ώ
ρα δρθιος, πράγμα που απαιτεί συντομία. Α λ
λά καί ή ανακοίνωση μιάς παραλλαγής τού 
«Χάση» πού έγινε στό «Συμπόσιο Λαϊκού Θεά
τρου» άπό τόν κ. Λίαν. Γιακουμέλλο δείχνει 
δτι ό «Χάσης» παιζόταν προσαρμοσμένος χρο
νικά στις απαιτήσεις τής Οπχίθριας παράστα
ση;·

Ό  Λαϊκός "Ομιλος τού χωριού Άγγερικός 
έπανέλαβε τή «Θυσία τού ’Αβραάμ», τό γνω
στό κρητικό μυστήριο διασκευασμένο σέ «δ- 
μιλία», πού είχε παρουσιάσει καί πέρυσι. Ό  
ίδιος δμιλος έπαιξε τήν «ομιλία» «Χρυσομαλ-



λούσα», πού ήταν γενικά φροντισμένη σαν πα
ράσταση, άλλα όπου σημειώθηκε ό έπικίνδυ- 
νος νεωτερισμός να καταργηθει 6 άπαγγελτι- 
κός τραγουδιστός τόνος πού είναι βασικό 
στοιχείο καί χαρακτηρίζει την ερμηνεία τής 
«όμιλίας» καί μαζί ή κίνηση τών ήθοποιών 
νά γίνει περισσότερο νατουραλιστική φεύγοντας 
ατό τή χαρακτηριστική επίσης στίς «όμιλίες* 
στατική τελετουργικότητα.

Οί παραστάσεις τών τριών «ομιλιών» έδει
ξαν: α) τήν ανάγκη μιας επιμελέστερη; και 
μακροχρόνιας προετοιμασίας τους ηριατί 6έν 
ύπάρχει λόγος τό λαϊκό να είναι συνώνυμο μέ 
τό πρόχειρο. Γι’ αύτό θα ήταν καλύτερο καί 
σκοπιμότερο νά παρουσιαστούν μία ή δύο τό 
πολύ «ομιλίες · μέ μικρή διάρκεια.

β) Ή  προγραμματισμένη προετοιμασία του 
λαϊκού θιάσου νά μην επιβάλλει ή περιορίζει 
μέ κανέναν τρόπο τά χαρακτηριστικά τής λαϊ
κής παραδοσιακής παράστασης δηλ. τόν απαγ- 
γελτικό, ρυθμικό, τραγουδιστό τόνο, τις μά
σκες, τή στυλιζαρισμένη κίνηση. Λυτό τόν κίν
δυνο πρέπει 'νά προσέξουν πολύ δσοι ασχοληθούν 
μελλοντικά μέ τή διδασκαλία τών «ομιλιών», 
γιατί είναι φανερό ότι μέ τέτιες αδικαιολό
γητες επεμβάσεις τό είδος αύτό τού λαϊκού 
θεάτρου θά καταστραφεΐ.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΑΙ «ΕΡΩΦΙΛΗ

Αυτή τή χρονιά δ καραγκιοζοπαίχτης Π. 
Μιχόπουλος έδωσε δύο παραστάσεις Καραγκιό
ζη «Τό Ναυάγιο τού Μπάρμπα - Γιώργου», μέ 
ασπρόμαυρες φιγούρες καί φωτισμό από λάμ
πες άσετυλίνης καί τό «Βομβαρδισμό τού Κα
ραγκιόζη * μέ χρωματιστές φιγούρες. 'Όλα βέ
βαια τά πρόσωπα τού Καραγκιόζη παρελάσανε 
επί σκηνής έςαιρουμένου έπιμελώς τού Σιόρ 
Διονύσιου, διά τόν άρχαίον.. .  φόβον τών Ζα- 
κυνθινών, τούς οποίους άλλοτε έθιγε καίρια ή 
φιγούρα αυτή. Καί τώρα όμως, καί χωρίς τόν 
Σιόρ Διονύσιο υπάρχουν Ζακυνθινρί πού μισούν 
έγκχρδίως τόν Καραγκιόζη θεωρώντας τον θέα
μα πολύ χαμηλής ποιότητας, τουρκοφερμένο 
καί ανάξιο σημασίας. Είναι χαρακτηριστικό 
δτι τήν παρουσία του πολέμησαν καί πέρυσι καί 
φέτος. Παρ’ όλη δμο>ς, τήν άστεία, άλλω
στε, πολεμική τους, δ Καραγκιόζης είναι ή 
μόνη μορφή ελληνικού λαϊκού θεάτρου πού έ- 
πιζεί στίς μέρες μας μαζί μέ τήν «δαιλία*. ’Αλ
λά ενώ οί «ομιλίες» είχαν απήχηση καί λει
τούργησαν σ’ ένα περιορισμένο γεωγραφικό χώ
ρο δ Καραγκιόζης είναι γνωστός σ’ δλη τήν 
Ελλάδα καί στή Ζάκυνθο καί στάθηκε γιά 

πολύ καιρό ή μόνη πηγή κουλτούρας γιά τό 
λαό, ένα είδος σχολείου. Οί τύποι μέ τά ρω- 
μέϊκα γνωρίσματα, τά ήρωϊκά καί πατριωτικά 
έργα, ή αντίσταση τού Καραγκιόζη στήν ε
ξουσία, έκαναν τό είδος αύτό άναμφισβητήτως 
ελληνικό, καί κατ’ εξοχήν λαϊκό, πού όπωσ- 
δήποτε έχει τή θέση του σέ μιά «Συνάντηση» 
λαϊκού θεάτρου.

Ό  εταιρικός θίασος «Άρμα Θεάτρου» έπαι
ξε τήν κρητική τραγωδία «Έρωφίλη» τού Χορ- 
τάτζη. Τό έργο αύτό έχει παιχτεί πολλές

φορές μ’ επιτυχία σ’ δλη τήν Ελλάδα από τό 
♦ Άρμα» πού έχει άναλάβει τήν προσφορά θεά
τρου ποιότητας στήν έλληνική επαρχία, έ
τσι πού δέν χρειάζεται νά προστεθεί εδώ τίποτα 
παρά μόνο δτι έκλεισε λαμπρά τίς εκδηλώσεις 
τής «Β' Συνάντησης».

ΠΡΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Οί προαισθητικές μορφές Λαϊκού Θεάτρου 
εκπροσωπήθηκαν αποκλειστικά από τά «Πει
σματικά* πού παρουσίασαν οί Λαϊκοί Ποιητάρη
δες της Κάλυμνου. Τά «Πεισματικά» είναι 
πειραχτικά δίστιχα πού ανταλλάσσουν μεταξύ 
τους μέ κέφι οί λαϊκοί ποιητάρηδες καί μαζί 
μέ τά < Βοσκαρουΐτικα* αποτελούν δυό χαρα
κτηριστικά είδη απλής μορφής λαϊκού θεάτρου 
τής Καλύμνου. Τό είδος αύτό παρουσιάζει πο
λύπλευρο ενδιαφέρον καί αξίζει νά έπιδιωχθεί 
ή συμμετοχή καί άλλων ομίλων άπό άλλες 
περιοχές, δπο>ς π .χ . τών Πόντιων, τών Κρητι
κών, Κυπρίων.

ΙΙΑΡΑΠΑΕΓΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
’Εκτός άπό τίς παραπάνω παραστάσεις πού 

άποτέλεσαν τόν πυρήνα τής «Συνάντησης», ύ-

Τό έξώφν/άο τον Προγράμματος.
(Σ χ. Κ . Πορφνρη).
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πήρξαν καί άλλες εκδηλώσεις στά πλαίσιά της 
δπα>ς: 1) ή έκθεση πκληών Έπτχνησίων Καλ
λιτεχνών, πού όργανώθηκε ιμέ τήν έπιμέλειχ 
τοϋ Διευθυντή τής Εθνικής Πινακοθήκης κ. 
Μαρίνου Καλλιγά κχί μέ εκθέματα άπό τήν 
5Εθνική 11 ινχκοθήκη.

2) Έκθεση Λαϊκής Τέχνης κχί Χειροτε
χνίας.

3) Ζακυνθινοί χοροί. ’Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
είχε 6 αρχαϊκός χορός «Άμοιρη·. Για τα στοι
χεία προαισθητικής μορφής λαϊκού θεάτρου πού 
περιέχει, μίλησε ειδικά ό λαογράφος κ. Κ. 
Ρωμαίος στό Επιστημονικό Συμπόσιο.

4) Χορωδίες Ζακύνθου καί ’Αργοστολιού καί 
αμερικανικού πανεπιστημίου τού Βίττεμπεργκ, 
άπό τίς οποίες ή τρίτη φάνηκε πολύ άσχετη μέ 
τήν όλη εκδήλωση.

5) ’Οργάνωση περιπτέρου ζακυνθινοϋ κρα
σιού, πού έδωσε ένα τόνο γιορτής καί κεφιού.

Πρέπει νά τονίσουμε ότι οί παράπλευρες αυ
τές εκδηλώσεις δεν ήταν αρκετές για να δημι
ουργήσουν τήν ατμόσφαιρα λαϊκού πανηγυριού 
πού έλλειπε, αντίθετα άπό πέρυσι. Οί τελά
ληδες πού γυρίζουν όλη τήν πόλη αναγγέλλον
τας τό πρόγραμμα τής βραδυάς, οί χοροί πού 
στήνονται σε διάφορα μέρη τής πολιτείας, οί 
μπάντες πού μαζεύουνε τόν κόσμο, είναι απα
ραίτητα «τρυκ», για τήν προετοιμασία τής α
τμόσφαιρας ερεθιστικής για τήν περιέργεια 
τού κοινού.

ΤΟ ΕΠIΣΤΗΜΟΝIΚΟ ΣΓΜΠΟΣΙΟ

Στό ενεργητικό τής φετεινής Συνάντησης 
έγγράφετχι ή πραγματοποίηση τού Επιστημο
νικού Συμποσίου γιά  τό Λαϊκό Θέατρο, μέ τή 
συμμετοχή 12 θεατρολόγων λχογράφων καί 
φιλολόγων: Λιον. Ρώμα, Κων Ρωμαίου, Κ.
ΙΙορφύρη, Ιορδάνη Παμπούκη, Τάκη Μαρί
νου, Σπ. Άβούρη, Λιον. Γιχκουμέλου, Σπ. 
Καόοαδία, Ά γ γ . Βισβάρδη, Σαρ. Άντίοχου, Κας 
καί Λίόας Καπελά.

Ό  Λιον. Ρώμας, πού ήταν πρόεδρος, ά- 
νοίγοντας τίς συζητήσεις, μίλησε γιά  τή σημα
σία τού Συμποσίου καί είπε ότι δέν είναι τυ
χαίο πού ή Συνάντηση οργανώνεται στ ή Ζά
κυνθο, γιατί ιέκεί υπάρχει μια μακριά παράδο
ση λαϊκού θεάτρου. Μέ τίς ανακοινώσεις καί 
τίς συζητήσεις πού θά γίνουν στό Συμπόσιο θά 
ξεκαθαριστεί ή αλληλεπίδραση ανάμεσα Κρή
τη — * Βενετία —  'Εφτάνησα, γιατί αυτό τό 
«μαγικό τρίγωνο» έπαιξε μεγάλο ρόλο στή 
διαμόρφωση τών διαφόρων μορφών τού λαϊ
κού αλλά καί τού έντεχνου θεάτοου στό με
σογειακό χώρο.

Ό  Κ. Πορφυρής μίλησε μέ θέμα: «Προβλή
ματα Λαϊκού Θεάτρου πρός μελέτη». Εκτός 
άπό τήν ίδια τήν έννοια τοϋ όρου «Λαϊκό Θέα
τρο» πού έχει ανάγκη νά όριστεί μέ ακρίβεια, 
τό Συμπόσιο έχει βασικά ν’ ασχοληθεί κ’ ε
φέτος καί στά επόμενα χρόνια μέ τρεις κατη
γορίες προβλημάτων: α προβλήματα πού
σχετίζονται μέ τή γένεση, ανάπτυξη καί τίς 
μορφές τού Λαϊκού Θεάτρου, β' προβλήματα, 

110 πού σχετίζονται μέ τήν αμοιβαία επίδραση,

άπό μορφή σέ μορφή καί άπό τόπο σέ τόπο, πού 
άπό τή μελέτη τους μπορεί ν’ αποδειχτεί πώς 
τό «μαγικό τρίγωνο* γιά τό όποίο μίλησε ό 

Ρώμας είναι πολύγωνο, γ ' προβλήματα πού 
αφορούν στίς σχέσεις λαϊκού καί έντε
χνου θεάτρου.

Ό  Κων. Ρωμαίος έκανε δυό πολύ ενδιαφέ
ρουσες ανακοινώσεις. Στήν προ>τη «’Αρχαϊκές 
ρίζες τού Ζακυνθινοϋ Θεάτρου» ξεκίνησε άπό 
τή διαπίστωση ότι σέ όλες τίς μορφές πο
λιτισμού μας τό ελληνικό στοιχείο είναι ισχυ
ρότατο καί κάθε ξένη επίδραση εξωτερική. 
Για τήν τεκμηρίωση βασίστηκε α) στό ζακυν- 
θινό χόρο «Άμοιρη*, μιμητικό, σατιρικό, μέ 
στοιχεία πανάρχαιης καταγωγής, β) Στή Μά
σκα καί τήν κηδεία τής Μάσκας, καθώς ή 
μάσκα είναι τό κύριο στοιχείο στά δρώμενα 
τής άποκρηάς, όπου αναφέρθηκε σέ μαρτυρία 
τοϋ ζακυνθινοϋ Γαήτα γιά  τό πώς γινόταν ή 
κηδεία τής μάσκας, γ) στην έννοια τής λέξης 
«δμιλία», πού δέν προέρχεται άπό τό «όμιλος», 
αλλά σημαίνει τή στιγμή διακοπής τοϋ «δρώ
μενου». Όταν σταματούσε ή δράση στό έθιμο 
πού επιβάλλει τή σιωπή μέ τή μάσκα ό 
χορευτής μιλούσε. 'Ίσως νά κρατάει κι άπό 
τήν αριστοφάνεια παράδοση, αφήγηση καί δρά
ση καί γι αυτό έμεινε 6 τόνος τελετουργι
κός καί αργός.

Στή β' ανακοίνωσή του ό Κ. Ρωμαίος υπο
γράμμισε τά λαϊκά στοιχεία τής «όμιλίας* 
«Χρυσαυγή», πού τά άνήγαγε στήν ϊδιχ άρχχϊ- 

 ̂ κή πηγή αποκλείοντας τήν έπίδρχση τής Βε
νετίας.

Ό  Σπ. Κχοβχδίχς, μίλησε γιά τόν όρο ο
μιλία» δίνοντας παρεμφερή εξήγηση καί ανα
κοίνωσε άγνωστη «όμιλίχ» τοϋ 1931 μέ έ- 
πα>νυμο λαϊκό συγγραφέα, πού όμως υστερεί 
άπό πλευράς ποιητικής καί γλωσσικής, γιατί 
παρουσιάζει έντονες λόγιες έπιδράσεις.

Ό  Λιον. Γιακουμέλος Ανακοίνωσε άγνωστη 
παραλλαγή τού «Χάση» άπό χειρόγραφο τοϋ 
1820, πού περιέχει μόνο μερικές σκηνές καί 
παρουσιάζει ανεπαίσθητες γλωσσικές διαφορές 
άπό τίς γνωστές εκδόσεις.

Ό  Σαράντης Ά-ντίοχος ανακοίνωσε άγνω
στη «ομιλία» άγνωστου ποιητή άπό τό χωριό 
Μαχαιράδο, πού καθρεφτίζει τήν έντονη διαπά
λη μεταξύ αρχόντων καί χωρικών. Ί1 «ομιλία* 
πού έχει τόν τίτλο «Ρεβέκα», είναι γραμμένη 
μετά τήν Ένωση τής Επτάνησου καί κα
ταγράφτηκε άπό προφορική παράδοση, γιατί 
δέν βρέθηκε ως τώρα χειρόγραφο. Ο Σαρ. Άν- 
τιοχος ανακοίνωσε επίσης ιδιότυπη μορφή «Χω
ριάτικου Γάμου* άπό τό χωριό Τραγάκι, πού 
γίνεται σέ δυό Κυριακές, τής Αποκρηάς καί 
τής Τυρινής: τήν πρα>τη Κυριακή γίνεται τό 
«σκαρτσοφόλι» (προικοσύμφωνο) καί τή δεύτε
ρη Κυριακή 6 γαμπρός γυρίζει τή νύφη πίσω 
στον πατέρα της γιατί τή βρήκε έγγυο.
Ό  Τάκης Μαρίνος μίλησε γιά τόν τρόπο μέ τόν 

όποιο προετοιμαζόταν ή «Όμιλία- στή Ζάκυν
θο, μέσα στήν ταβέρνα σέ μιά ατμόσφαιρα γε
μάτη άπ’ τό κέφι καί τήν έμπνευση τού κρα
σιού, όπου καί πάλι καταλήγανε οί λαϊκοί ή- 
θοποιοί.



Ό  Σπύρος Αοούρης μίλησε γιά δναν ζα- 
χυνθινό Καραγκιοζοπαίκτη, μέ τό παρατσού- 
κλι «Τσηκολής», ενώ τό πραγματικό του ό
νομα ήταν Μαρινάκης. "Κόοσε στοιχεία για 
τΙς παραστάσεις και τά έργα πού έπαιζε. Ή  κ. 
και ή Λίόα Καπελά μίλησαν για  τά ποιητικά 
δραματικά αγωνίσματα τής Κάλυμνου: «ΙΙει- 
σματικά», δίστιχες στροφές σκωπτικοΰ περιεχο
μένου, καί τά «Βοσκαρουΐτικα», ανταγωνιστικά 
δί»στιχα πού τό χαρακτηριστικό τους στοιχείο 
είναι ότ·. διαμείβονται σέ εποχή καλοκαιριού 
ανάμεσα στούς βοσκούς τής Κάλυμνου καί τΙς 
γυναίκες «πού αντικαθιστούν τούς · απόντες 
σφουγκαράόες.

Ό  "Αγγελος Βισβάρδης μίλησε γιά τόν ά
γνωστο ως τώρα ζχκυνθινό χορό πού χορεύεται 
πάντα στό χωριό Αγιος Λέων: τό «χορό τής 
Αμοιρης’» καί πού δέν είναι κι αυτός παρά 

μιά μορφή προαισθητικών «δρωμένων».
Τέλος, ό Ιορδάνης Ιίαμπούκης έκανε μιά 

ενδιαφέρουσα καί βασικά θεατρολογική ανα
κοίνωση, γιά τό τουρκόφωνο ελληνικό λαϊκό 
θέατρο:

Πολύ πρίν από τό 'Επτανησιακό καί τό Κρη
τικό, στ ή ιΜικρκσία γεννήθηκε, με παμπά- 
λαιες ρίζες, ένα τουρκόφωνο ελληνικό λαϊκό 
θέατρο. Στην εξέλιξή του παρουσιαζόταν, από 
τό 16ον αιώνα καί εδώθε, από θιάσους τουρ
κόφωνους, Ελλήνων, ’Αρμενίων κ ' Εβραί
ων. ’Απ’ αυτό τό θέατρο κατάγονται τά ο γ - 
ta ojunu (όρτά όγιουνού) τού σημερινού τουρ
κικού λαϊκού θεάτρου. Η έρευνα τού τελευταί
ου θά έδειχνε βέβαια τίς ελληνικές Επιβιώσεις 
καί σ’ αυτόν τόν τομέα τέχνης των σημερινών 
Τούρκων, πού στή Μικρασία κατά τό ήμισυ 
(μπορεί καί πιό πολύ) είναι πρώην Ελληνες, 
εξισλαμισμένοι.

"Οταν από τά τέλη τού 17ου καί τίς αρχές 
τού 18ου αιώνα ζωηρεύει κάπως ό τουρκικός 
εθνικισμός, οι τουρκόφωνοι μ ή ε ξ ι σ λ α 
μ ι σ μ έ ν ο ι  "Ελληνες γράφουν, προς ά
μυνα, καί τυπώνουν πολλά βιβλία, θρησκευ
τικά κι άλλα, στην τουρκική μέ τό ελληνικό 
αλφάβητο. Καί δέ μπορούσανε μέν ίσως ν* α
νεβάζουνε πια θέατρο, φαίνεται 6μως, δτι 
τουλάχιστο διάβαζαν, γιατί έχουμε δυό μετα
φράσεις τής «θυσίας τού ’Αβραάμ»: α ' τού Πα
πά - Άνδρέα, πεζή, εκδόσεις 1800 καί 184*1, 
καί y  τού Παπά - Σωφρόνιου, έμμετρη, έκδο
ση 1836. Ιίερ’ απ' αυτές τίς δύο, έχουμε καί 
μιά ποιητική σύνθεση μέ θέμα τή «θυσία» τού 
Παπά - Ίωαννίκιου, βγαλμένη από τό θεατρι
κό έργο καί τυπωμένη πολλές φορές από τό 
1882 ως τό 1933, πού τραγουδιόταν από τό 
λαό, όπως όλα εξ άλλου τά έργα του τελείως 
άγνωστου αυτού ποιητή μας, άπ’ άκρη σ’ ά
κρη τής Μικρασίας.

’Από τα θέματα τού Συμποσίου καί τήν α
νάπτυξή τους φαίνεται καθαρά ότι έγινε Συμ
πόσιο λαογραφίας μάλλον, παρά θεατρολογίας, 
χωρίς όμως ή παρατήρηση αυτή να τού μειώ
νει τήν αναμφισβήτητη σημασία καί σοβαρότη- 
τά του. Μία έλλειψή του ήταν .επίσης ή απου
σία ανακοίνωσης ένός ξένου. Καί στή φετεινή 
«Συνάντηση» ό σκηνοθέτης τού Κα’ Φόσκαρι

ΙΙαντοάν είχε πει δτι θα μιλήσει σχετικά μέ 
τήν Κομμέντια ντέλ "Αρτε χωρίς όμως τελι
κά να τό κατορθώσει. Στην πραγματικότητα 
αυτό αποτελεί οργανωτική αδυναμία πού βέ
βαια δέν είναι από τίς πεγαλύτεοες.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΑΓΝΑΜΙΕΣ

Πρέπει να πούμε ότι ή οργάνωση ήταν σχε
δ ό ν ... φανταστική, μέ τήν έννοια δτι στήν 
πραγματικότητα δέν υπήρχε καί δτι τα πάν
τα έξαρτήθηκαν από τήν φαντασία τών εθελον
τών καί όσο καί μέχρι εκεί, πού ή φαντασία 
αυτή μπορούσε να λειτουργήσει. Πολλά, πρά
γματα, βέβαια, μείνανε σ' αυτό τό στάδιο χω
ρίς καν νά προφτάσουν να γίνουν πραγματι
κότητα. Τό έντυπωσιακό είναι ότι υπήρχε καί 
οργανωτική επιτροπή, μέ ακατάλληλη, όμως, 
σύνθεση, διαιρεμένη σέ υποεπιτροπές, πού τε
λικά δέ λειτούργησαν, "Ετσι, βέβαια, τίποτα 
δέν έγινε σωστά, αρχίζοντας από τή στέγα
ση καί τά Εστιατόρια τίς ξεναγήσεις τών προσ
κεκλημένων, (πού οί μισοί τίς ήξεραν, οί άλ
λοι μισοί δέν είχαν ιδέα κ ’ έτσι παραμελήθη
καν χωρίς σοβαρό λόγο ένα σωρό άνθρωποι) μέ
χρι τίς αλλαγές τήν τελευταία στιγμή του προ
γράμματος κι αυτό χωρίς να ειδοποιούνται οί 
εκπρόσωποι τού τύπου. Σχετική μ' αυτό 
είναι καί ή έλλειψη ενός γραφείου τύπου τό
σο στήν ’Αθήνα γιά  νά ενημερώνει τίς εφη
μερίδες, όσο καί στή Ζάκυνθο, γιά  νά κατα
τοπίζει τούς απεσταλμένους δημοσιογράφους.

’Απαραίτητη θά ήταν ακόμη, ή όργάνωση 
μιάς πρές - κόνφερανς στήν Αθήνα πρίν από 
τήν έναρξη τών Εκδηλώσεων γιά νά εκτεθούν 
στόν τύπο οί κατευθυντήριες γραμμές καί ή 
σημασία τής «Συνάντησης», πού ένώ γινόταν 
γιά δεύτερη φορά δέν είχε τή δημοσιότητα πού 
χρειαζόταν. Αυτή ή έλλειψη συντονισμού, πού 
στή Ζάκυνθο τίς ήμερες τής Συνάντησης πήρε 
χαρακτήρα παρανοϊκό, υπήρχε βέβαια, καί στό 
προπαρασκευαστικό στάδιο σ’ όλο τό διάστημα 
του χρόνου δπου, για  νά πούμε τού στραβού τό 
δίκαιο, κανείς δέν ήξερε άν ό EOT θά έδινε 
τελικά τήν επιχορήγησή του.

ΣΓΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

•  "Ετσι άν θέλουμε νά προτείνουμε διάφορα 
γιατροσόφια για τή «Συνάντηση» πρέπει ν' αρ
χίσουμε από τό κατά κοινήν όμολογία πιό απο
τελεσματικό: τήν αύξηση τής επιχορήγησης.
’Αποτελεί, δπως ήδη τονίστηκε, βάση καί προϋ
πόθεση σωστής λειτουργίας, άφοϋ υπάρχει πα
ράλληλα καί ό άπαιτούμενος ενθουσιασμός γιά 
τή σημασία τής «Συνάντησης». Οί 170.000 τού 
EOT είναι πολύ μικρό ποσό πού προκάλεσε α
ξεπέραστα προβλήματα διαχείρισης καί βέ
βαια, τελείως ανεπαρκές γιά μιά εκδήλωση 

• δ ι έθνους άκτ ι νοβολ ί ας.
£  'Απαραίτητος είναι ακόμα 6 συντονισμός 

τής όργάνωσης. Νά βριστούν εγκαίρως πρόσω
πα καί επιτροπές, πού θά έχουν τήν ευθύνη 
γιά τό αποτέλεσμα.



•  Σ’ αυτό θα βογβήοιι άποφασισ*τικά ή δη
μιουργία ενός οργανισμού πού να έχει μια νο
μική μορφή, «αχόν όποιο να συμμετέχουν διάφο
ροι ειδικοί πού θά άναλάβουν ουσιαστικά καί 
υπεύθυνα τήν κύρια όργάνωση.

•  Ί Ι  ξένη συμιμετοχή να είναι εύρύτερη καί 
άντιπροσωπευτικάτερη. Για να γίνει μια πρα
γματική «Συνάντηση», πρέπει να υπάρξουν 
τουλάχιστον τρία ξένα συγκροτήματα από διά
φορες χώρες.

® Μετά από τήν ορθή επιδίωξη συμμετοχής 
των Ιταλών γιά λόγους κοινών στοιχείων 
κουλτούρας, σκόπιμο είναι ένα «άνοιγμα» πρός 
τά Βαλκάνια, δπου θά βρεθούν πολλά στοι
χεία αλληλεπιδράσεων διαφόρων μορφών λαϊ
κού θεάτρου.

•  Μεγαλύτερη επίσης, ποέπει νά είναι ή 
συμμετοχή συγκροτημάτων πού παρουσιάζουν

προαιοθητικές μορφές λαϊκού θεάτρου δπιυς τών 
Κρητικών, Κυπρίων κ.ά.

•  ΟΙ «ομιλίες», είδος βασικό πού αξίζει ι
διαίτερη προσοχή, νά είναι καλύτερα δουλεμέ
νες καί νά ακολουθούν πιστά τήν παράδοση τού 
Ζακυνθινού Λαϊκού θεάτρου: διάρκεια, απαγγε
λία. στυλιζαρισμένη κίνηση. Καί γιά καλύτερο 
αποτέλεσμα νά μήν προετοιμάζονται περισσό
τερες από δύο.

^  Οί παράπλευρες εκδηλώσεις νά τείνουν 
στό νά δημιουργήσουν ζωντανή καί κατάλληλη 
ατμόσφαιρα γιά τήν προβολή τού κεντρικού πυ
ρήνα, πού είναι σΐ παραστάσεις λαϊκού θεάτρου.

•  Τέλος, τό Επιστημονικό Συμπόσιο νά 
ξεφύγει άπό τον στενό λαογραφικό του χαρα
κτήρα, νά γίνονται καί θεατρολογικές ανακοι
νώσεις κι όχι μόνο λαογραφικές καί νά ύπάρ- 
ξει οπωσδήποτε συμμετοχή ξένων επιστημόνων 
καί ειδικών.

ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΣ
Έμπιστευθεϊτε τήν εκδοσιν τών βιβλκον σας εις τον Εκδοτικόν Οίκον

« 2 0 ό ς  Α Ι Ω Ν Α Σ »

Ά να λα μ βά νομ εν υπευθύνους τήν εκδοσιν, επ ιμ έλεια ν καί διόρθωσιν τώ ν β ι-  
βλίουν σας — Διαθέτομε τήν άρτιιυτέραν έκδοτικήν όργάνω σιν, πολυετή π ε ί
ραν, τάς πιό συγχρονισμένας έγκαταστάσεις, τάς καλυτέρας τιμ ά ς, πα ρέχο-  
μεν δέ καί εύκολίας εις τήν έξόφ λη σιν — Εις τάς συγχρόνους τυπογραφ ικός  
έγκαταστάσεις μας θά πετύχετε τήν άπό κάθε άποψ ιν καλυτέραν έμ φ ά νισ ιν

τώ ν β ιβ λ ίω ν σας.

tκδοςε/ς ·*2001 Α Ι Ω Ν Α Σ "  αθηνα
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Π Ο Σ Ο  Ρ Ε Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο  E l I X A i  
Τ Ο  Ο Ε Α Τ Ρ Ο  Τ Ο Υ  Π Α Ρ Α Λ Ο Γ Ο Υ

Δημοσιεύουμε το τ3λευταιο μέρος της συζήτησης για τά προβλήματα του σύγχρονου 
θεάτρου (βλ. Ε .Ί \ άριθ. 136-138).

ΛΙΒΙΟΥ ΚΙΟΥΑΕΙ :
γ ια  ενα  ρ εα λ ισ μ ό  τή ς  τ ε λ ε το υ ρ γ ικ ό τη τα ς

Ή  ιστορική σημασ ία  τού παράλογου 
θεάτρου έγκειται νομίζω, στο νά έξα- 
σΦαλίσει στον ρυθμό ανακάλυψης νέων 
δρόμων γ ια  τη δραματική τέχνη τγιο  
γρήγορα και ττιό άποψασιστικά, τό συμ- 
δάδ ισμα  μέ όλες τ ις  άλλες τέχνες άπό- 
τι συμβαίνει λ.χ. στον πεζό λόγο. 
Αυτή μου φαίνεται πώς είναι ή μεγάλη 
αποστολή του Ίονέσκο  στήν Ιστορία  
του Παγκόσμιου Θεάτρου: έκανε μέ
σσψήνεια όρατή τή ρήξη μέ τ ις  φόρ
μες, τά  τέλεια πρότυπα, σ τα  όποια 
είχε φθάσει ή σκηνή, γ ια  νά μπορέσουν 
τούτα τά  πρότυπα ν ’ αποκτήσουν μιά 
νέα μορφή, που ν’ άνταποκρίνεται στο 
σύνολο τής κοινωνικής και ιστορικής 
έξέλιξης που ζούμε και μέ σκοπό νά 
μπορέσει αυτή νά ξαναβρεΐ τ ις  πη
γές της, διαβαίνοντας μέσα άπό τήν 
παιδικότητα, άπό τήν όποία  πρέπει 
νά περάσει.

Σ έ  συσχέτιση μέ τά  παραπάνω ό 
ρεαλισμός στή σκηνική τέχνη φαίνεται 
στήν πρώτη ματιά  σάν ένα άπομεινάρι, 
ένα κατάλοιπο παλιάς κουλτούρας. 
Αύτό θά ήταν πραγματικά  έτσι, άν 
τούτη ή καινούργια ούσία τού ρεαλι
σμού πού διαπερνάει δλες τ ις  σύγχρο
νες σκηνές —  άδιάφορο άν Ονομάζεται 
ρεαλισμός, όπως θέλει νά τήν λέει ό 
Βάλζερ, ή «άπόλυτη σύλληψη τής πρα
γματικότητας», ά π ’ τήν όποία  έχει τό
σο κυριευθεί ό Πήτερ Μπρούκ —  δέν 
αποτελούσε μ ιά  στυλιστΊκή παράταχτη 
τού ρεαλισμού στο μετα ίχμ ιο  τού α ι
ώνα μας. ’Εδώ  νομίζω πώς θά μπορού
σε νά ξεκαθαριστεί ή σύγχυση, άν ό 
τρόπος τής έρμηνείας που εφαρμόζε
ται σήμερα μέ τον δρο ρεαλισμός, ά- 
ποκτούσε μιάν άλλη έτικέττα.

Μ ά  κι αύτό είναι δουλειά τής κριτι
κής. Ε μ ά ς ,  τους δημιουργούς, μάς έν- 
διαφέρει ή μέθοδος περισσότερο άπ* 
τον ορισμό, ακόμα κι 8τ<χν ή λέξη, μέ 
τήν όποία  προσδιορίζουμε τή μέθοδο 
είναι δανεισμένη ή διαστρεβλωμένη. Δέ 
δημιουργούμε μέ τή βοήθεια ένός ορι
σμού, μπορούμε δμως νά δημιουργή
σουμε μέ τή βοήθεια μιάς μεθόδου. Μ ιά ς 
και δέν έχουμε δμως άλλη λέξη θά 
χρησιμοποιήσουμε τούτη.

"Α ς  μιλήσουμε γ ιά  τό νέο ρεαλισμό.
Πώς, πα ίζονταν ό Γκολντόνι ως τή μέ
ρα, πού ό Στρέλερ παρουσίασε τούς 
«Καυγάδες στήν Κ ιότζια»; Σά ν  μ ιά  
εικόνα εποχής τεχνητά διατηρημένη α 
νάμεσα σέ κουΐντες και σέ χαρτόνια, 
πλαστή και έξιδανικευμένη, σέ παρα
δοσιακό θεατρικό στύλ. Σήμερα  ό Στρε- 
λερ μάς παρουσιάζει μ ιά  πολύ π ιο  π ι
στή εικόνα τής έποχής, μιάν εικόνα, ό
που ή συγκεκριμένη εποχή δοξάζεται σ ’ 
δλη της τή γνησιότητα και όπου έμείς 
άναγνωρίζουμε πολύ καλλίτερα τον έ- 
αυτό μας —  πράγμα  φαινομενικά π α 
ράδοξο. Τό  ίδιο συμβαίνει και μέ τό 
Μολιέρο («Ζώρζ Νταντέν», «Ταρτού
φος») στή σκηνοθεσία τού Πλανσόν.
Ποτέ δέ θά πετύχουμε νά παραστή
σουμε μιάν εποχή έτσι όπως ήταν, νά 
τήν άναπλάσουμε, όση σπουδή, ντοκου
μέντα και δημιουργικό μόχθο κι’ άν 
ξοδέψουμε γ ιά  τό σκοπό αυτό. Θ ά  
φτάσουμε ωστόσο στό ρεαλισμό, άν 
στήν εικόνα πού δημιουργήσαμε, π α 
ρεμβάλλουμε πειστικά  τις δικές μας 
άντιλήψεις σχετικά μέ μ ιά  συγκεκρι
μένη εποχή, κι όταν άκόμα τή μετα
δώσουμε σέ κάποια άναλογία μέ τή 
σύγχρονη ζωή. ‘Ο  Πήτερ Μπρούκ δη
μιουργεί θρυλική ζωή στον «Βα σ ιλ ιά  
Αήρ» και χρησιμοποιώντας τέτιες α
ναλογίες τήν κάνει κατανοητή σέ μάς.
"Α ν  κατά τον εκσυγχρονισμό δέ λά
βουμε υπόψη μας τά  κοινωνικοϊστορικά 
δεδομένα τού κειμένου, τότε ό έκσυγ- 
χρονισμός δέν μπορεί παρά νά είναι 
φαινομενικός μονάχα καί έπιψανειακός.
"Ο τα ν  τούτος ό εκσυγχρονισμός συνη
γορεί γ ιά  τό αιώνια άνθρώπινο ή τό 
γενικά άνθρώπινο, δέν κάνει άλλο ά π ’ 
τό νά έλαττώνει τό Ιστορικό, κοινω
νικό καί ψυχολογικό περιεχόμενο τής 
έποχής, νά αποστειρώνει τήν άξ ία  συγ
κεκριμένων ταλαντεύσεων σ τά  πρόσω
π α  καί τ ις  πράξεις καί νά αναιρεί τ ις  
όρίζουσές τους. Κανείς δέν μπορεί ν* 
αρνηθεί τό αιώνια άνθρώπινο, τούτο δ
μως ένυπάρχει καί στό μή εκσυγχρονι
σμένο κλασικό έργο. "Α ν  όμως ό έκ- 
συγχρονισμός σημαίνει μιάν έπανεκτί- 
μηση, μ ιά  καινούργια διείσδυση στούς 
συγκεκρι μένους παράγοντες τού έργου, 
δέν μπορεί παρά  νά παρεμβάλλει σέ 
τούτη τήν άντίληψη των περασμένων 113



μορφών και νέους παράγοντες πού κα
θορίζουν τη σημερινή μας αντίληψη 
γ ια  τ ις  περασμένες μορφές. Τότε σ ί
γουρα μπορεί τό κείμενο ν' αποκτήσει 
μ ια  καινούργια έννοια, μπορεί νά γ ί
νει φορέας νέων πνευματικών αξιών.

Τό θέατρο τού παρόντος άναζητάει 
τ ις  μεγάλες δ ιαστάσεις πιότερο στις  
ιδέες. Ή  τραγω δία στο  «Βασ ιληά  
Αήρ» δεν διοχετεύεται τόσο μέ τά  μέ
σα  τής τραγωδίας, δσο σέ φιλοσοφικό 
έπίπεδο. "Ο σ ον  άφορά τά  μέσα, ό νέος 
ρεαλισμός είναι άκόμα έκλεκτικός και 
δέχεται τον άπόλυτο συγκερασμό τών 
μορφών. Στον «Βασ ιληά  Αήρ», τού Β α 
σιλικού Σα ιξπηρ ικού Θ ιάσου συνάντη
σα μαζί μέ την υπογράμμιση νατουρα- 
λιστικών λεπτομερειών καί σημεία 
πα ιγμένα  σέ επικό στύλ, δ ίπλα  σέ μ ια  
σκηνή κατά τό πρότυπο τού Σταν ισ - 
λάδσκυ, παντομίμες καί συνοπτικές 
εικόνες πού θύμιζαν σύγκαιρα κινεζικό 
θέατρο καί θέατρο τού Μπέκετ. Αυτό 
δεν τό λέω γ ιά  νά κολλήσω έτικέττες 
(κάτι πού παρασύρει καί μάς στην α 
καμψία όπως τον κύριο Ντύρενματ καί 
άλλους), μά γ ιά  νά βοηθήσω στο νά 
προσανατολιστούμε, νά μάθουμε πού 
βρισκόμαστε, καί γ ιά  νά καταλάβουμε 
τόν ίδιο τον έαυτό μας.

Γνώρισα ένα άκόμα δείγμα τού νέου 
ρεαλισμού πού σέβεται καί την π ιο  
κλασική μορφή. Ή  Έ λλην ίδα  ήθοποιός 
’Α σ π α σ ία  Παπαθανασίου - Μαυρομάτη 
χρησιμοποιεί τόν έξορκισμό όπως καί 
μείς επιθυμούμε νά τόν χρησιμοποιή
σουμε, όχι σάν μ ιά  μανιερίστικη ρητο
ρεία, πού έχει τ ις  ρίζες της σ τ ις  συμ
βατικότητες τού ευρωπαϊκού θεάτρου 
τού περασμένου αιώνα. "Εχε ι κάτι τό 
μόνιμο, γεννημένο ά π ’ τόν θρήνο τών 
νεκρών, τά  μοιρολόγια τού λαού, πού 
υπάρχουν στούς "Ελληνες όπως καί σέ 
μάς. Σ ’ αυτόν τόν έξορκισμό βρίσκουμε 
ωστόσο τά  πάντα  γ ιά  την Ή λέκτρα  καί 
τόν κόσμο της. Μ άς δείχνει πώς κατάγε
ται από βασιλικό αίμα. Προσθέτει, ό
μως οτι κοπάγεται από βασιληάδες 
ενός λαού βοσκών. Μαθαίνουμε γ ιά  τις 
μικροδιαφορές άνάμεσα σέ κείνη καί 
τη σκλάβα της, γνωρίζουμε την αρχον
τ ιά  τής μ ιας όσο καί τής άλλης, τό 
ίδ ιο  όπως καί τά  κίνητρα τής ήρωίδας 
τ ίς  μικρές καθημερινές συνήθειες στη 
συμπεριφορά της. ( Ή  Ή λέκτρα  τσακώ
νεται κάποτε έτσι πού θαρρείς πώς θά 
λύσει τ ίς  διαφορές της μέ καμμιά  γει- 
τόνισσα, πάνω α π ’ τόν φράχτη). Κ α 
θώς την παρατηρούσα ήξερα μέ τί θρέ
φεται. Κ α ί εκείνο πού ά τ ικ ρ ύ ζα μ ε  ε
δώ δέν ήταν εκείνος ό φτηνός, κοινωνιο
λογικός ρεαλισμός, πού παράγει τέχνη 
μανιεριστική, ούτε καί ό βερισμός ή 
ό αβέβαιος υποκειμενικός ρεαλισμός 
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ρεαλισμός πού δέν έξασθένιζε την ά- 
ληθινή τραγωδία, ένας ρεαλισμός ίερο- 
τελετουργικός καί μνημεκχκός.

Αύτό  πού μάς ενοχλεί είναι ή επι
φανειακή τελετουργικότητα πού έκδη- 
λώνεται ώς ένα σημείο  μέ τό στόμφο 
ή μέ τό πομπώδες τά  όπο·α μάς κλη
ροδότησε τό  αύλικό θέοττρο.

Τό σύγχρονο θέατρο άναζητάει τη 
δική του τελετουργικότητα. Σ το  έπικό 
θέατρο μέ τόν ιστορικό επανακαθορι
σμό τής ανθρώπινης πραγματικότητας, 
στο ψυχολογικό, όπως λόγου χάρη στο 
δραματικό έργο τού Ο ’Νήλ, μέ την εμ
βάθυνση τής αότοανάλυσης φτάνοντας 
σέ μ ιά  καθολική έννοια, είτε κάτω από 
άλλες δραματικές καί σκηνικές κατα
στάσεις μέ την ξεκάθαρη άναγωγή τών 
άντιθέσεων στο  ουσιώδες, «πως στά  
έργα τού Ντύρενματ καί τού Φρίς, πού 
άποκτάνε έτσι μ ιά  κάποια κλασσική 
άκρίβεια.

'Ωστόσο, τούτο τό ξεκίνημα μιας 
νέας εποχής, τό οποίο ζούμε, δέν άνέ- 
χεται, κατά τή γνώμη μου, τό τελε
τουργικό σ ’ όλο του τό στόμφο, άλλά 
δημιουργεί μ ιά  τέχνη σ τά  μέτρα τού 
άνθρώπου σάν άτομο. Στην εποχή μας 
ή τραγωδία κινείται περισσότερο στο 
έπίπεδο τών ιδεών, ή δραματική της 
έκφραση φαίνεται άκόμα υποτονική. Τό 
θεωρώ χρέος μας νά πλησιάσουμε πάλι 
τό τελετουργικό θέατρο καί, διαφο
ρετικά από πρώτα, νά βρούμε καινούρ
γιους τρόπους έκφρασης τού τραγικού.

Τούτο ίσως νά τό επιτύχουμε όταν 
συνδέσουμε τό καθημερινά ρεαλιστικό 
μέ φιλοσοφική ένταση, μά καί μέ μιά 
νέα επιβλητική έκφραση.

ΑΝΤΑΜ Τ Α Ρ Ν :
Ή  μ α γ ε ία  το ύ  π α ρά λογου

Δέν ανήκω σ ’ αύτούς πού βλέπουν 
τό παράλογο σάν μ ιά  άπλή πρωτοπο
ριακή έκδήλωση, σάν ένα είδος νέου 
ντανταϊσμού. Αντίθετα  πιστεύω  πώς τό 
θέατρο αυτό —  πού στην άρχή τό ονό
μασαν αντί θέατρο καί πού σήμερα ορι
σμέ οι άμερικανοί κριτικοί τό χαρακτη
ρίζουν παράδοξο καί θέατρο τής δια
μαρτυρίας —  έκφράζει ένα εύρωπαϊκό 
κύμα ιδεών, πού βασίζεται πάνω στην 
κοινωνική πραγματικότητα  τής εποχής 
μας. Πραγματικά  —  είτε στον Ζαρύ α 
νάγονται οί ρ ζες του, είτε στον Στρ ίντ- 
μπεργκ, στον Κάφκα είτε στον Τζόύς, 
είτε άκόμα καί στον Ε .Τ  Α. Χόφμαν 
στην σκηνική διασκευή τού Ταΐρωφ (ή 
τελευταία μέσω μιας συγκεντρωτικής θε
ατρικής σύνθεσης μέ στο-χε-α άπ  τήν 
τραγωδία, τήν άρλεκινάδα, τήν όπε- 
ρέττα, τήν παντομ ίμα  καί τό τσίρκο) —  
ό διεθ^ιστικός χαρακτήρας του άποδεί-



χνει ότι πρόκειται άκριβώς γ ια  μιά 
κατεύθυνση σταθερά άγκυροβολημένη 
στην μεταπολεμική ευρωπαϊκή λογοτε
χνία, όμοια άπό μιαν άποψη —  κοθώς 
πιστεύω  —  μέ τό μεγάλο ρωμαντικό 
κύμα πριν άπό 150 χρόνια περίπου, ό- 
tocv ή Εύρώπη μάτωνε ακόμα α π ’ τις 
πληγές των ναπολεόντειων πολέμων.

Γ ια τ ί ό νταντα ϊσμός ήταν προ - πα - 
ραλογικός, όπως και τό Sturm lind 
D rang  ήταν προρωμαντικό. Ή  δραμα
τουργία ένός Μττύχνερ, ένός Γκράμπε, 
ένός Κλά ιστ, ένός Βύρωνα όπως ακόμα 
καί τού Πούσκιν, τού Αέρμοντωφ, τού 
Μ ίτσκιεβ ιτς, τού Σλοβάτσκι καί τού 
Κραζίνσκυ —  όλο τούτο τό ρω μο^ικό, 
τό τόσο πλούσιο και γόνιμο έργο, πού 
δίχως αυτό ό Ίψ εν ποτέ δέ θά μπορού
σε νά γράψει τον «Πέερ Γκύντ» ή τον 
«Μπράντ» του, ήταν άκριβώς τό άντι- 
θέατρο τής εποχής εκείνης, τό  θέατρο 
τής άντίδρασης ενάντια σ τ ις  δραματι
κές νόρμες και τή θεατρική πράξη τού 
κλασικισμού. Έ τ σ ι μερικά ά π ’ τά  έργα 
εκείνα χρειάστηκε νά πάρουν τή σφρα
γ ίδα  τού «έργου τής ανάγνωσης», μιας 
και τό θέατρο τής έποχής δέν μπο
ρούσε νά τ ’ άνεβάσει στή σκηνή, είτε 
άκόμα επειδή —  όπως εκείνο τό περ ί
φημο « ’Αστείο, σάτιρα, είρωνία καί βα
θύτερη σημασ ία» —  παραήταν εκκεν
τρικά καί μαγικά κρυπτογραψημένα.

Μ ’ αυτό θέλω νά τονίσω τό πόσο 
εκτιμώ καί θαυμάζω τά  έργα τού Μ π έ
κετ, τού Ίονέσκο  καί τού Ζενέ —  γ ιά  
ν’ άναψέρω μονάχα τούς μεγάλους τε
χνίτες τού θεάτρου τούτου. Ω σ τό σ ο  
πιστεύω πώς τό παράλογο θέατρο έ
χει κάνει κι όλα τή ζωή του. Γ  ιατί οι 
κανόνες εκείνοι πού γκρέμισε καί πού 
μέχρι πρόσφατα φαίνονταν ιεροί καί ά- 
παραβίαστοι έχουν γίνει π ιά  ανάμνη
ση, καί στον θεατρικό διάλογο έχει 
συντελεστεί μ ιά  τέτο ια  αλλαγή, πού 
σήμερα π ιά  είναι σχεδόν αδύνατο νά 
διαβάσεις συγγραφείς πού θέλουν ό
πως καί πρώτα νά χαρακτηρίσουν τούς 
ήρωές τους μέ τή βοήθεια τού λόγου 
πού τούς βάζουν νά μιλάνε. Ή  υποτί
μηση τού νοτουραλισμού είναι τελεί ω- 
μένη υπόθεση, έχει ολοκληρωθεί. ’Α π ό  
τήν άλλη πλευρά εκείνες οί απομ ιμή
σεις τού παράλογου πού μάς προσφέ- 
ρο ται σχεδόν α π ’ όλες τ ις  σκηνές τού 
κόσμου —  προπάντων τά  έργα τού 
‘Όφψ - Μπρώντγουαίη, μά καί κείνα πού 
γράφονται στή Βαρσοβ ία  άπό ταλαν
τούχους νέους στο  ύψος τού Πίντερ 
—  αποτελούν παραφωνία. Κ α ί τέλος ή 
συνέχιση τού παράλογου θεάτρου μέ
σα  στή δική του ιδιομορφία είναι απο
φασιστικά εσφαλμένη. Ό  Ίονέσκο, ό
πως καί προηγούμενα ό Άντάμωφ, 
μοιάζει νά παρα ιτείτα ι ά π ’ τό δρόμο 
πού ακολουθούσε ώς τώρα. Ό  Ά λ -

μπη υιοθετεί τον νατουραλισμό τού 
Ο* Νήλ. Ό  Πέτερ Βά ις  τοποθετείται 
κάπου μεταξύ Μ πρέχτ καί Άρτώ . Κ ι 
αυτός άκόμα ό θαυμάσιος θεωρητικός 
τού παράλογου θεάτρου, ό Μάρτιν Έ -  
σλιν, προλέγει ένα είδος συμβίωσης 
τού θεάτρου τούτου μέ τον μπρεχτικό 
ρεαλισμό.

ψ
Παρόλα τούτα ένα θεατρικό έργο δέν 

είναι ούτε θεωρία, μά ούτε καί φιλολο
γική ή φιλοσοφική πραγματεία. Ή  δια
φορά άνάμεσα στήν επική, άφηγηματι- 
κή δραματουργία (τού Μπρέχτ) καί 
τήν ποιητική, παρατηρητική —  άν μπο
ρούμε νά τήν πούμε έτσι —  δραμα
τουργία (τού Μπέκετ) είναι άγεφύρω- 
τη. Αναμφ ίβολα  ένα θεοτρικό έργο 
μπορεί νά είναι σύγκαιρα άφηγηματι- 
κό καί παρατηρητικό, τό ένα δέν άπο- 
κλείει τό άλλο. Αυτό όμως πού θέλω νά 
πώ είναι τό έξης, ότι ή μπρεχτική 
σχολή χρησιμοποιεί τήν άφήγηση —  
πού βλέπει πάντα  τό πραγματικό  σάν 
άντιπαράθεση στο φανταστικό —  σάν 
ένα όργανο. Τ ό  θέατρο τού Μπέκετ 
δέν είναι καταρχή σχολή μά μ ιά  σ τά 
ση πνευματική καί ένας τρόπος σύλλη
ψης, ή παρατήρηση δέν αποτελεί εδώ 
μέσο, μά* μ ιά  πνευματική δραστικο- 
ποίηση στήν προσπάθεια γ ιά  τό δια
χωρισμό άνάμεσα στο  φοενταστικό καί 
τό πραγματικό.

Γ  ιατί λοιπόν προσπαθούμε τότε ν* 
άποδείξουμε ότι τό φανταστικό καί τό 
πραγματικό μπορούν νά συλληφθούν 
σύγκαιρα, ή ότι μπορούμε ν’ άφηγη- 
θούμε τό φανταστικό μέ τρόπο τρογι- 
κοκωμικό; Πρόκειται έδώ γ ιά  μιά θε
μελιακή διαφορά άνάμεσα στούς μα
θητές τού Μ πρέχτ καί τούς όπαδούς 
του παράλογου θεάτρου, δηλαδή τή 
διαφορά τής μη - συνειδητής τοποθέ
τησης τού συγγραφέα απέναντι στήν 
πρώτη ύλη τού έργου του.

Γ ιά  τό λόγο οτύτό τό παράλογο θέα
τρο σέ λογοτεχνικό επίπεδο —  άν π α 
ραιτηθούμε άπό κάθε σκηνική έκφραση 
καί άπό άνακαλύψεις πού θά μπορού
σαν άκόμα νά γίνουν, λόγου χάρη άπό 
μ ιά  νέα άγάπη τού ’Αρλεκίνου γ ιά  τήν 
ποίηση ή τή φιλοσοφία — · δέν μπορεί 
παρά  νά μάς οδηγήσει μονάχα σέ έναν 
βαθύτερο στοχασμό πάνω στον φόβο, 
τό άμοιβα ίο  μίσος καθώς καί τ ίς  ψυ
χικές συνθήκες τής ζωής μας. Γ  ιατί ή 
παρατήρηση, όπως τή συναντάμε στον 
Μπέκετ, δέν μάς ικανοποιεί σχεδόν κα
θόλου στούς μαθητές του —  μέ εξα ί
ρεση τον Πίντερ πού ή δική του περ ί
πτω ση μού φαίνεται χαρακτηριστική.
Κ α ί τούτο όχι έξα ιτία ς τής συγχώνευ
σης τού παράλογου μέ τό πραγματι
κό στά  έργα του, μά γ ια τ ί τό παρά
λογο αποτελεί έδώ τό υπόβαθρο γ ιά  τό 
πραγματικό. Μ ’ αυτό θέλω νά πώ  τό 115



έξης: οι καταστάσεις σ τα  έργα του 
Πίντερ είναι, σε αντίθεση μέ τά  έργα 
του Μπέκετ, άληθινές, τό παράλογο 
βρίσκεται στην πλοκή, σ τα  μοτίβα  της 
και τά  κίνητρά της. "Ο λα  τά  πρόσωπα 
στον Πίντερ είναι συγκεκριμένα δεν έ
χουν δμως καθόλου συνείδηση των πρά- 
ξεών τους, ούτε και τών αιτιών πού 
πρσχαλούν τούτες τ ις  πράξεις. Πραγ
ματικά ό Πίντερ άκολουθεΐ τό  δρόμο 
τής ψυχικής αλήθειας και αποφεύγει 
κατά τό  δυνατό —  παρόλο πού ή κα
τεύθυνση του είναι άγνωστη —  νά πέ
σει στην παγίδα, καλυμμένη άπό ένα 
σχηματοποιημένο φρουδισμό, πού στή
νει ό νατουραλισμός και πού θύμα της 
υπήρξε κιόλας ό "Αλμπη.

Κοντολογίς στό  έρώτημα: έχει μέλ
λον τό παράλογο θέατρο; άπαντώ: ναί, 
γ ια τί δέν είναι π ιά  αυτό πού ήταν, 
γ ια τ ί τό  παράλογο τής ύπαρξης μάς 
παρουσιάζεται τώρα άπό μ ιά  άλλη ο
πτική γωνία, άφότου πάψαμε νά π ι
στεύουμε στό άνάλλαγο τών νόμων καί 
τών κανόνων, πού άν καί άνθρώπινοι 
τούς βλέπαμε σάν φυσικούς. "Ε τσ ι ό
πως αντιλαμβανόμασταν τον κόσμο, δ- 
ταν ακόμα τον πιστεύαμε, ήταν π α 
ράλογος, μ ια ς καί υπάρχει όμως καί 
μ ιά  άλλη λογική, έξω α π ’ αυτή πού 
φαίνεται πώς μάς κυβερνάει, μ ιά  λο
γική του άσύνειδου, μπορούμε νά έ- 
ρευνήσουμε τό  άσύνειδο γυρίζοντας 
τό μοχλό κι άφήνσντας τον ψυχικό μη
χανισμό νά κυλίσει μ ’ δλες τ ις  όψεις 
του, τ ις  ενέργειες καί τ ίς  προϋποθέ
σεις του. Μ ια ς  καί τό  παράλογο θέα
τρο έχει συντελέσει τό γκρέμ ισμα  καί 
έχει καταστήσει τό έδαφος καλλιεργή
σ ιμ ο  δέ μένει νά κάνουμε παρά  μόνο 
αύτό πού πάντα  γίνεται κάτω άπό τέ
τοιες συνθήκες: την έπανοικοδόμηση. 
Κ α ί ίσως ξαναδώσουμε κάποια μέρα 
στό  θέατρο τη λειτουργία κείνη πού 
τού άνήκε προ άμνημονεύτων χρόνων: 
νά ξυπνάει αόρατες δυνάμεις, γ ιά  νά 
μπορεί νά προκαλεΐ μέ τή συμπαράστα
σή τους δράματα, πειρασμούς, μ<χγεΐ- 
ες, θεραπείες... ή μαγεία  άνήκε πάντα 
στό θέατρο.

ΖΙΓΚ Φ ΡΙΝ Τ ΜΕΑΧΙΝΓΚΕΡ :
Συνηγορία γιά  τό ασυνήθιστο άτομο

Γ ιά  ένα δ ιάστημα  φαίνονταν πώς οί 
δραματογράφοι, καί οί άνθρωποι τού 
θεάτρου είχαν συμφωνήσει νά διώξουν 
τελείως τον ρεαλισμό α π ’ τή σκηνή. 
Δέν τό πέτυχαν αυτό. Κ α ί σήμερα ά- 
κόμα εξακολουθούμε νά πα ίζουμε έργα 
του Γκόγκολ, τού Τσέχωφ, του "Ιψεν, 
του Χάουπτμαν καί του Σώ. Σύγχρο
νοι δραματογράφοι, ιδια ίτερα στην Ά -  

1 1 6  μερική στράφηκαν κατά πρώτο λόγο

στον ρεαλισμό. Στον άτνατολικό κόσμο 
ό σοσιαλιστικός ρεαλισμός προβάλλε
ται σάν ή μοναδική μέθοδος γ ιά  νά κά
νεις τέχνη γ ιά  τον καθένα, πού θά 
π ε ί γ ιά  τήν άταξική κοινωνία καί νά 
την παρουσιάζεις οπτό σκηνής μέ τό 
πνεύμα τής μαρξιστικής κοινωνικής καί 
ιστορικής (χντίληψης.

'Α π ’ την άλλη πλευρά καί ό κομμου
νιστικός κόσμος δέν κατόρθωσε ίσαμε 
σήμερα νά έκτοπίσει α π ’ τή σκηνή 
τούς άντι - ίλλουζιονιστιχούς τρόπους 
έρμηνείας. Σ τήν  Κ ίνα  καλλιεργείται καί 
σήμερα άχόμα τό κλασσικό θέατρο πού 
είναι λ ιγότερο ρεαλιστικό άπό όποια- 
δήποτε θεατρική μορφή του δυτικού 
κόσμου. Ό  Μ πρέχτ άν καί άποκαλου- 
σε τον έαυτό του ρεαλιστή, γ ια τί μέ 
τό θέατρό του έπεδίωκε νά έπέμβει 
στήν πραγματικότητα, χρησιμοποιούσε 
ocvti - ίλλουζιονιστιχούς τρόπους καί μορ
φές έρμηνείας. Σ τή  μετασταλινική επο
χή ξαναεμφανίστηκαν καί στή Ρω σία  
δραματογράφοι καί τρόποι έρμηνείας 
πού γ ιά  ένα μακρύ χρονικό δ ιάστημα 
είχαν άπαγορευθεΐ σάν φορμαλιστικοί. 
’Αναφέρω μονάχα τον Μαγιαχόφσκυ.

Ε ίνα ι τό  θέατρο τής εποχής μας γ ιά  
τό λόγο αύτό πλουραλιστικό, Οπως συ
χνά άκούμε νά μάς λένε; Μ ονάχα άν 
παραδεχτεί κανείς πώς αύτό δέν είναι 
τόσο συνέπεια μιας κοινωνικής έξέλι- 
ξης, όσο τής έντασης ανάμεσα στούς 
πόλους του «είναι» καί του «φαίνεσθαι», 
έντασης πού είναι έμφυτη στήν ούσία 
τού θεάτρου. ‘Ο  κάθε δραματογράφος, 
ό κάθε σκηνοθέτης, ό κάθε ήθοποιός έ
χει τή δυνατότητα νά διαλέξει όχι μό
νο ανάμεσα σ ’ αυτούς τούς δυο πόλους, 
αλλά 1) νά στραφεί τή μιά φορά στον 
έναν πόλο καί τήν άλλη στον άλλο, καί 
2 )  νά διαλέξει μ ιά  θέση άνάμεσα στούς 
δυο πόλους, πού νά είναι είτε το κέν
τρο, ε ίτε  καί νά βρίσκεται εγγύτερα 
στον ένα α π ’ τούς δυό. Τούτη τή θέση 
παίρνει κοπά τά  φαινόμενα καί τό κοι
νό, πού παρακολουθεί τό ίδ ιο ευχάρι
σ τα  έργα του παράλογου, όπως λέγε
ται, θεάτρου, όσο καί ρεαλιστικά έργα 
ή καί έργα πού είναι τοποθετημένα 
άνάμεσα στούς δυό πόλους.

Κ α ί μόνο ή υποχρέωση νά παρουσιά
σουν οστό σκηνής έργα κλασσικών, τού 
Σοφοκλή, τού Σα ίξπηρ, τού Μολιέρου 
ή τού Σίλλερ, αναγκάζει τούς ανθρώ
πους τού θεάτρου νά καταπιαστούν μέ 
διαφορετικούς τρόπους έρμηνείας. Στήν 
περίπτωση αύτή σκοπός δέν είναι ή 
μίμηση κείνου τού ιστορικού τρόπου 
έρμηνείας πού συνηθίζονταν τήν εποχή 
πού γράφτηκαν τούτα τά  έργα. Θέατρο 
πα ίζετα ι πάτντα άπό ζωντανούς άνθρώ- 
πους παρουσία  ζωντανών ανθρώπων, α 
κόμα κι όταν παρουσιάζονται έργα που 
γράφτηκαν πριν άπό δυό χιλιάδες είτε



και τετρακόσια χρόνια. Τ α  έργα μπο
ρούν νά έχσυγχρονιστούν δίχως νά ε ί
ναι άπαραίτητο νά α ρ έσ ο υ ν  οί έρμη- 
νευτές το κοστούμι τής δικής τους επο
χής, άκριβώς γ ια τ ί τά  έργα αυτά είχαν 
γραφτεί τότε γ ιά  τό παρόν: γ ια τ ί οί 
ποιητές των έργων πού έπέζησαν ύστε
ρα άπό τόσα  χρόνια κατόρθωσαν όλο- 
φάνερα νά στρέψουν την προσοχή τού 
σύγχρονου θεατή στά  βάθη και τ ις  ά- 
βύσσους τής έπσχής τους πού τότε ή
ταν τόσο επίκαιρες δσο καί σήμερα. 
Ξήλωσαν τήν κοινωνική καί τήν σύγχρο
νη - Ιστορική έπιφάνεια γ ιά  νά άποκα- 
λύψουν αυτό πού κρύβεται άπό κάτω. 
"Εδειξαν τ ί είναι δυ^οτό στον κοινό 
καί στυνηθισμένο κόσμο μας, παρόλο πού 
είναι λίγοι αυτοί πού στον κοινό καί 
συνηθισμένο κόσμο μας είναι διατεθει
μένοι νά τ ’ ο^ολογιστούν: λόγου χά
ρη τον τρόπο πού ό ένας άνθρωπος έ- 
πιβάλλει στον άλλο, ή μ ιά  κοινωνία 
στά  ά τομα  πού δεν τής ύποτάσσονται, 
είτε αυτή καί μόνη τή σκ ιά  τού θανά
του πού κρέμεται πάνω α π ’ τή ζωή μας 
καθημερινά σάν μ ιά  πιθανότητα πού 
πρέπει νά τήν υπολογίζουμε.

Μ έσα  άπό τέτοιες προοπτικές ή έκλο- 
γή ανάμεσα στή ρεαλιστική καί τήν 
μή ρεαλιστική έρμηνεία παρουσιάζεται 
σάν δευτερεύουσας σημασίας. ‘Ωστόσο 
καί γ ι’ αυτό μπορεί νά ειπωθεί κάτι 
τό καθοριστικό («άποσαφηνιστικό») Ο
ταν τό δούμε α π ’ τή σκοπ ιά  τής σκη
νής.

Κ α ί ή π ιο  π ιστή  απεικόνιση τής πρα
γματικότητας, όπως τή ζητούσε ό Έ ν -  
γκελς, δέν μπορεί νά άποφύγει νά πα - 
ρασταίνεται άπό όρισμένα ά τομα  σέ 
άλλα. ’Ακόμα  καί στήν ίλλουζιονιστική 
Boite Italienne ό τέταρτος τοίχος πού 
χωρίζει τήν εικόνα τής πραγματικότη
τας α π ’ τούς θεατές είναι φανταστι
κός. "Α ν  οί συγγραφείς καί οί ήθοποιοί 
συμπεριφέρονταν αληθινά έτσι σάν νά 
μήν ύπήρχοεν καθόλου άνθρωποι στήν 
πλατε ία  θά ήταν τρελλοΐ μέ πατέντα. 
Κ ά τ ι τέτοιο δέ συμβαίνει. Ο ί ρεαλιστές 
συγγραφείς χωρίζουν τά  έργα τους, πού 
διαφορετικά άχε’ τήν πραγματικότητα  έ- 
χου/ άρχή καί τέλος, σέ πράξεις καί 
τά  χτίζουν έτσι πού τό ένδιαφέρον τού 
κοινού νά κεντρίζεται στήν άρχή καί νά 
διατηρείται άδιάπτωτο ώς τό τέλος. Ο ί 
ηθοποιοί παρασταίνουν τούς άληθινούς 
ανθρώπους καί τ ις  π ισ τές  στήν πραγ
ματικότητα καταστάσεις έτσι ώστε νά 
μπορούν νά βλέπονται καί νά γίνονται 
κατοτνοητές α π ’ δσο τό δυνατό περ ισ 
σότερους θεοτές. Κ α ί ή ρεαλιστική έρ
μηνεία δ ε ί χ ν ε ι μ ιά  πραγματικότη
τα. Πού είναι απευθυνόμενη —  στο 
κοινό.

Τό  ίδιο καί στή μή ρεαλιστική έρ
μηνεία έχουν τεθεί όρια, άπό διπλή ά 

ποψη. Πρώτα - πρώ τα πρέπει αυτή καί 
σήμερα άκόμα νά επιδιώκει νά καταλα
βαίνουν οί θεατές αυτό πού τούς πα- 
ρασταίνεται, άκόμα καί τό ποίράλογο 
πρέπει νά παρασταίνετα ι έτσι πού νά 
έχει τήν όψη τού πιθανού. Τό νά κά
νει τό φθαρμένο νά φαίνεται παράλο
γο, είτε, π ράγμα  πού είναι τό ίδ:ο, τά  
νά μάς κάνει ν’ άνοτγνωρίζουμε σ ’ ένα 
παράλογο περιστατικό τήν άληθινή, κα
θημερινή μας υπόσταση, μπορεί μάλι
σ τα  νά χαρακτηρισθεί σάν ό καθαυτό' 
στόχος τού οστοκαλουμένου «παράλο
γου θεάτρου». Έ ξαλλου  τό θέατρο, ο
πουδήποτε κι οπωσδήποτε κι άν πα ίζε
ται, δουλεύει πάντα  μέ ρεαλιστικό υλι
κό: μέ άνθρώπους. Ο ί προσπάθειες
πού γίνονται γ ιά  νά παρουσιαστεί στή 
σκηνή ό μή ρεαλιστικός μορφικός κό
σμος των εικαστικών τεχνών περιορί
ζονται άστ’ τό γεγονός δτι ό άνθρωπος, 
άχόμα καί ·μέ άφηρημένο ντύμα (τό 
«Τριαδικό Μπαλέττο» τού "Ο σκαρ  Σλέμ- 
μερ), γίνεται ά ντληπ τός σάν άνθρω
πος έξα ιτίας τού περιορισμού στήν ικα
νότητα τών κινήσεών του. Ό τ α ν  μά
λ ισ τα  ό ηθοποιός δοκιμάσει νά μιλή
σει στή σκηνή καί θέλει ν* άχουσθεί, τό
τε είναι οτναγκασμένος νά στρέψει τό 
σ τόμα  του προς τή μοναδική κατεύ
θυνση οστό τήν όποία μόνο μπορεί νά 
γίνει άκουστός άπό  τόν καθένα. ( Γ ι ’ 
αυτό παρεμπιπτόντως, νομίζω δτι καί 
ή μορφή τού «κυκλικού θεάτρου», δη
λαδή τής άκραίας συνέπειας τού θεά
τρου τού χώρου, βασίζεται πάνω σ ’ ένα 
μύθευμα: ά π ' τή σκοπιά  τού θεάτρου 
θά έπρεπε εδώ δλες οί ουσιώδεις φρά
σεις νά επαναλαμβάνονται δυο καί τρεΐς 
φορές, ώστε ή σημα σ ία  τους νά γίνεται 
στο ίδιο μέτρο κατονοητή άπό τούς 
θεατές πού βρίσκονται σ ’ δλες τ ις  πλευ
ρές. ’Ακόμα  καί δυνατότητες ερμηνείας 
πού μπορούν *>ά προχ αλέσου ν έντονώτα- 
τα  έφφέ είναι εδώ ανεφάρμοστες:
"Α ς  σκεφθούμε, μονάχα τή βουβή απο
στροφή ενός συγκλονιζόμενου ανθρώπου 
ή κάτι παρόμοιο. Ά λ λ ω σ τε  καί τά  πρό
σω πα έχουν τήν ιδιότητα νά είναι απευ
θυνόμενα, στρέφονται —  κυρίως στο  θέ
ατρο όπου θέλουν καί οφείλουν νά γ ί
νονται όροτά οπτό  πολλούς —  σ ’ αυ
τούς πού τά  βλέπουν. Τ ά  πρόσωπα 
στρέφονται κατά μέτωπο).

Ά ν  σήμερα άκόμα ό μή ρεαλιστικός 
τρόπος ερμηνείας θεωρείται καί ό μή 
συμβατικός, αυτό θά μπορούσε πολύ 
σύντομα ν* αλλάξει, τότε δηλαδή όταν 
θά έχανε τήν έλξη τής καινοτομίας του 
καί θ ’ άρχιζε νά γίνεται κι αυτός συμ
βατικότητα. Ό  μεγαλύτερος κίνδυνος 
γ ιά  τό δημιουργικό θέατρο είναι ή συ
νήθεια. Ά κ ό μ α  καί τό π ιο  συμβατικό 
κοινό βαριέται κάτι πού. τού σερβίρε
ται κάθε τόσο μέ τόν ίδιο τρόπο. Σ έ  11



μια  έποχή μεγάλων κοινωνικών άνακα- 
τατάξεων δττως ή δική μας, τό νέο φθεί
ρεται γρηγορότερα όταν επιδρά μονάχα 
με τή νεωτεριστική πλευρά του. Ή  πε- 
ριέργεια γ ια  τό νέο ικανοποιείται σή
μερα πολύ συχνά με τά  γεγονότα τής 
κοινωνικής και πολιτικής πραγματικό
τητας. ’Αναρωτιέμαι αν δεν είναι π ια  
καιρός να σκεφτούμε τι είναι αυτό πού 
μάς τραβάει άκόμα σ τα  έργα πού γρά- 
φτηκον πριν οπτό δυο χιλιάδες, τετρα
κόσια ή και ιμόνο έξήντα χρόνια, τ ι ε ί
ναι δηλαδή έκείνο πού μάς έλκει άκόμα 
στον Σοφοκλή, τον Σα ίξπ ηρ  ή τόν Τσέ- 
χωφ, παρόλο πού ή έλξη τού καινούρ
γιου δεν υπάρχει π ιά  σ ’ αυτούς. Βέ
βαια αναρωτιέμαι μονάχα έπειδή έχω 
δεΐ παραστάσεις τούτων των έργων, ό
που σκηνοθέτες σον τόν Πήτερ Μπρούκ, 
τον Τζιόρτζιο  Στρέλερ, τον Ίνγκμα ρ  
Μπέργκμαν ή τόν Γκούσταβ Γκρούντ- 
γκενς πέτυχοτν αυτό πού έγώ όνόμασα 
«έκσυγχρονισμό».

Ο ί περισσότεροι δραματογράφοι τής 
έποχής μας, τόσο οί ρεαλιστές όσο και 
οί μή ρεαλιστές, ξεκινάνε άπό μιά προ- 
ϋποθέθεση πού κάποτε ήταν επαναστα
τική, πού σήμερα όμως, όπως νομίζω, 
έχει καταντήσει κοινός τόπος. Αυτό πού 
αφήσαμε π ίσω  μας είναι ή μεγάλη έ- 
πιχείρηση τού έκδημοκροττισμού του 
σκηνικού κόσμου. Ή  προϋπόθεση ήταν 
ότι άνθρωποι καί γεγονότα πάνω στή 
σκηνή έπρεπε νά δείχνουν σ υ ν η θ ι 
σ μ έ ν α  πρόσωπα σε σ υ ν η θ ι σ μ έ 
ν ε ς  καταστάσεις. Τό  συνηθισμένο δέν 
είναι τό ίδιο με τό τυπικό, τό τυπικό 
είναι όμως πάντα  τό συνηθισμένο. Κ ι 
«τσν άκόμα παρουσιάζονταν πρόσωπα 
με μή τυπικά γνωρίσμοττα, τό ενδιαφέ
ρον δέν έπρεπε νά συγκεντρώνεται σέ 
τούτα  μά σέ καταστάσεις πού α ιτιο
λογούνταν έτσι ώστε νά επιτρέπουν τήν 
ταύτιση  όσο τό δυνατό περισσοτέρων 
ατόμων μέ τ ις  καταστάσεις αυτές.

Σχεδόν όλοι οί άμερικανοί δραμα- 
τογράφοι, συμπεριλαμβανομένου καί τού 
"Αλμπη, δείχνουν πρόσωπα καί κατα
στάσεις, σ τ ις  οποίες νά μπορούν ν’ α 
ναγνωρίσουν όσο τό δυνοττό περ ισσό
τεροι Αμερικανοί τόν έαυτό τους καί 
τή συμπεριφορά τους. 0  Μ πρέχτ ζη
τάει νά μεταβάλλεται τό συνηθισμένο 
μέ τό «παραξένεμα» σέ ασυνήθιστο 
γ ιά  νά μπορεί νά διακρίνεται σάν κάτι 
πού ύπόκειται σέ άλλαγή. Μ ά  καί τού
το τό συνηθισμένο πού φαίνεται ασυ
νήθιστο αποτελεί γ ιά  μάς όλους μιαν 
έγκυρη άλήθεια. «Μονάχα σέ σχέση μέ 
τούς ανθρώπους ζητούσε ό Μπρέχτ, τε
λικά, «οντιφατιχότητα». ‘Ωστόσο, έλε
γε, θά πρέπει νά ρωτάει κανείς τούς 
«όπλούς όνθρώπους», γιοττί αυτοί ocva- 
ζητάνε τήν αλήθεια, αυτό πού κρύβεται 
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σκοπεύει στό φθαρμένο. Ο  Μιπέκετ το
ποθετεί τόν άνθρωπο τής έποχής μας 
μέσα σέ μ ιά  άκρα ία κατάσταση πού τή 
θεωρεί κατάσταση όλονών μας.

Τούτα είναι παραδείγματα  πού εύ
κολα θά μπορούσαν νά πολλοπλασια- 
στούν. Ανεπιθύμητο είναι κα τ’ άρχήν τό 
α τ ο μ ι κ ό .  Ε ίνα ι όμως τό α τομ ι
κό καί άτομικιστικό; Τό αξιολογούμε 
ωστόσο μονάχα μέ τό νά τό έρμη- 
νεύουμε oocv κάτι πού δέν είναι οτκόμα 
καί τό μοναδικό π ρ ά γμ α  στον κόσμο, 
άξιο νά τό επιδιώξεις. Στήν προτγμα- 
τικότητα  ό καθένας είναι διαφορετι
κός ά π ’ τόν άλλο. Μπορούμε νά δεί
ξουμε έναν άληθινό κόσμο όταν παρα
μελούμε τήν πιο άληθινή μαρτυρία τού 
ανθρώπου; Στην  εποχή τής προσαρμο
γής, έστω κι άν άκόμα οί περισσότε
ροι άνθρωποι όστοκτάνε απρόσωπα χα
ρακτηριστικά όταν εμφανίζονται στήν 
κοινωνία —  τουλάχιστο οί συγγραφείς 
πού τούς δείχνουν έτσι θά ήταν αδύνα
το νά τούς έβλεπαν έτσι άν καί οί ί 
διοι τους ήτον σάν κι αυτούς. Υ π ά ρ 
χει λοιπόν καί ή προσωπική σκοπιά, ή 
θέση πού παίρνει τό άτομο, α π ’ τήν 
όπο ία  θάπρεπε επίσης νά μελετηθεί 
ή κοινωνία. Σήμερα  κάμουμε έτσι σ ά μ 
πως καί τό άτομο νά είναι τότε μόνο 
αξιοπαρατήρητο όταν παρουσιάζεται 
σάν αντιπροσωπευτικό γ ιά  τήν πλειο- 
ψηφία ή την ολότητα. 'Ο μολογώ  πώς 
άρχισα  π ιά  νά τούς βαριέμαι αυτούς 
τούς «τύπους - νόρμες», αυτούς τούς 
«συντρόφους άπό λάστιχο», αύτούς τούς 
«απρόσωπους» μέ τό πρόσωπο όλου 
τού κόσμου. (Υπ ερβά λλω  βέβαια γ ιά  
νά κάνω τή θέση συζητήσιμη, φυσικό 
είναι νά μή βαριέμαι στον «Κύκλο μέ 
τήν Κιμωλίοσ», στό «Περί μένοντας τόν 
Γκσντό», σ τ ις  «Καρέκλες» ή στό «Ποιος 
φοβάται τή Β ιρτζίν ια  Γούλφ», σέ έρ
γ α  δηλαδή πού ανήκουν στό  επίπεδο 
τών καλλ ι τέχνη μάτων).

’Ανεπιθύμητο δέν είναι ωστόσο μόνο 
τό όττομικό μά καί τό α σ υ ν ή θ ι 
σ τ ο .  Ο ί ήρωες τής Αρχα ία ς Τρο:γω- 
δίας, τού Σα ίξπηρ, είτε τού Σίλλερ, ό 
δικαστής τής Θαλαμέα, ή ό Φάουστ, ό 
Δον Zouccv ή ή Ιω ά ννα  Ντ' "Αρκ —  μιά 
λ ι τόνε ία άπό άσυνήθιστες μορφές παρε
λαύνει ά π ' τόν θαυμαστικό κόσμο τού 
δικού μας M usee Imaginaire. Ή  Αντ ι
γόνη έγινε Αντιγόνη γ ια τί άρνήθηκε νά 
γίνει, καί νά συμπεριφερθεί όπως οί άλ
λοι, οί πολλοί. Γ ια τί κάνουμε έτσι σάν 
νά μή μπορούν νά υπάρξουν π ιά  σή
μερα παρόμοιοι άνθρωποι καί παρό
μοια συμπεριφορά; Κ α ί όμως υπήρξε 
σ τ ις  μέρες μας άκριβώς, ενάντια στούς 
δυνάστες όπως κι άν λέγονται τούτοι, 
υπάρχει καί σήμερα καθημερινά. Τό  η
ρωικό που σ τ ις  παλιότερες γενιές προ- 
σφέρονταν μέχρι άηδίας, έχει λείψει



πολύ καιρό α π ’ τ ις  σκηνές μας. Βρ ι
σκόμαστε σέ μεγάλη απόσταση ά π ’ 
την έξιδανίκευση και την ρωμαντικο- 
ποίηση γ ιά  νά μην μπορεί τούτη νά 
θεωρηθεί μιά αληθινή δυνατότητα π α 
ρουσίασης τής άνθρώπινης ύπαρξης. 
Είναι βέβαια μιά ασυνήθιστη δυνοττό- 
τητα  τής άνθρώπινης ύπαρξης. Υ π ά ρ 
χουν κι άλλες άσυνήθιστες δυνατότη- 
τε, μιαν ά π ’ αυτές παρουσιάζει ή « Υ 
πόθεση. Ό πενχά ϊμερ», και τό ενδιαφέ
ρον που συνάντησε τό έργο - ντοκουμέν
το αποδείχνει πώς μιά άσυνήθιστη 
προσωπικότητα σέ μ ιά  άσυνήθιστη κα
τάσταση άποκτάει σκηνική έπίδραση 
άκόμα και σ ’ έναν έκδημοκρατισμέ- 
νο κόσμο. Τό  ένδιαφέρον στον « ’Αντ ι
πρόσωπο» έγκειται στο  ασυνήθιστο τής 
υπόθεσης. Τό  ίδ ιο ισχύει καί γ ιά  τούς 
«Φυσικούς» ή τον «Μαρά». Μ ’ αύτό δέ 
θέλω νά πώ ότι τούτα τά  πολύ δ ια 
φορετικά έργα, πού οι άδυναμίες τους 
μου είναι έπαρκώς γνωστές, θά χάρα- 
ζον, άς πούμε, μ ιά  καινούργια κατεύ
θυνση. Διαπιστώ νω  μονάχα ότι βρήκαν 
απήχηση στο κοινό, παρόλο πού οί 
συγγραφείς τους παραιτήθηκαν άπ* τήν 
προϋπόθεση πού ακολουθούνταν σχεδόν 
αποκλειστικά μέχρι σήμερα. Συνηγορώ 
γ ιά  τήν παρουσίαση του άτομικου σάν 
τήν άλήθεια εκείνη του άνθρώπου, ό
πως μάς τήν παρουσίασε ό Τσέχωφ. 
Συνηγορώ γ ιά  τήν παρουσίαση του α 
συνήθιστου σαν μ ιά  δυνατότητα του 
άνθρώπου, πού σ τ ις  μέρες μας δέν υ
πάρχει λιγώτερο ά π ’ όσο σ τ ις  μέρες 
τής Αντιγόνης. Συνηγορώ γ ιά  τήν π α 
ρουσίαση τής αντίθεσης του άτόμου ε
νάντια στήν απολυταρχία κάθε κοινω
νίας.

ΓΙΟΑΧΙΜ Κ Α Ί'Ζ Ε Ρ :
Οί ήρωες είνα ι απάτη

”Α ν  άφήσουμε νά παρελάσουν από 
μπροστά μας όλες οί εισηγήσεις, θά 
έχουμε τήν εντύπωση ότι ή ύφεση έχει 
γίνει ένα ποτγκ όσμιο φαινόμενο. Κ α 
νείς σχεδόν α π ’ αυτούς πού βρίσκονται 
άνάμεσά μας καί πού έρχονται άπ* τή 
Δύση δέ θέλει στό βάθος ν* άφήσει τό 
θέατρο τού παράλογου νά συνεχίσει 
νά υπάρχει μέ τή σημερινή μορφή του 
—  τό θυσιάζουμε, δείχνουμε πώς με
ταβάλλεται, ποιές νέες τάσεις άκολου- 
θει. Κα ί οί φίλοι μας α π ’ τήν ’Ανατο
λή καθόλου δέν άνάφεραν τον όρο σο
σ ιαλιστικός ρεαλισμός ■— · τό ρεαλιστι
κό δράμα θέσεων δέν πήρε καθόλου 
καλό βαθμό σέ τούτη τή συγκέντρωση. 
Μ έ μιά λέξη: όλοι ε ίμαστε φοβερά διαλ
λακτικοί. Ε π ε ιδ ή  έγώ, βλέπετε, δέν έχω 
νά κάνω καμ ιά  εισήγηση θά ήθελα νά 
πα ίξω  τον άδιάλλαχτο, τουλάχιστο

σάν ρόλο, γ ιατί ή α ίτ ια  τής διαλλακτι- 
κότητάς μας μπορεί νά μή βρίσκεται 
τόσο ατούς παρευρισκομένους, άλλα 
πιότερο ατούς όρους τούς οποίους χρη
σιμοποιούμε.

Κ α ί πρώτα - πρώ τα έχουμε τον ηρώα. 
‘Ο  Ζίγκφριντ Μέλχινγκερ μάς είπε ότι 
βαρέθηκε τ ις  στεγνές, άχρωμες φιγού
ρες, πώς τώρα. 15 χρόνια μετά τον πό
λεμο ή θλίψη μας κράτησε άρκετά, καί 
πώς είναι καιρός πάλι νά φέρουμε ζων
τάνια στή σκηνή, καί νά πάψουν οί ή
ρωες νά είναι ώχροί καί ξεκομμένοι 
τύποι - νόρμες.

Ή  επιθυμία νά παρουσιάζονται οί 
άνθρωποι μέ επιβλητικό παράστημα  καί 
νά έ μ φαν ιστέ Τ πάλι σ τ ις  σκηνές μας ή 
πληρότητα καί ή ήρωϊκή συμπεριφορά, 
είναι κάτι πού στο βάθος μάς συγκινεϊ 
όλους. Δέν μπορούμε ώστόσο νά ενερ
γούμε σάν ολα αυτά πού καθορίζουν ου
σ ιαστικά  τον εικοστό αιώνα μας —  ή 
κυριαρχία τού μηχονισμού, ή άνωνυμο- 
ποίηση τών αντιδράσεων —  νά μπορού
σαν νά καταργηθούν μέ τήν ωραία ε
π ιθυμία  τού ν’ άνεβάσουμε πάλι στή 
σκηνή γεγονότα, δράματα  καί νά δώ
σουμε σ τά  π ράγμα τα  μιάν υφή κάπως 
π ιο  προσωπική. Θέλω νά πώ, πώς τούς 
ήρωες μέ τά  μούσκουλα δέν μπορούμε 
νά τούς αποκτήσουμε τόσο εύκολα. ’Αν
τίθετα, τό πρόβλημα τού σύγχρονου 
δράματος φαίνεται καθαρά πώς είναι τό 
ότι αυτό ταυτίζεται τόσο δύσκολα μέ τήν 
πραγματικότητα, στήν οποία  συντελούν- 
ται άνώνυμα άναρίθμητες άντιδράσεις, 
καί οτου άνθρωποι συμμετέχουν σέ πρά
ξεις, σ τ ις  όποιες κατά βάθος δέν επ ι
θυμούν νά συμμετάσχουν. Μέ μόνη τήν 
επιστροφή σέ μιάν άρχή τών ηρώων, 
μέ τήν απάτη ότι ό ήρωας καθορίζει 
τά  πάντα  καί όχι ό μηχανισμός ή μιά 
άνώνυμη κατάσταση πού στέκει π ίσω  
του, δέ θά φτάσουμε παρά  μονάχα στό 
ψέμμα. Τό νά παραστήσεις τούτη τή 
μείωση είναι δύσκολο, γ ιατί τό θέατρο 
πα ίζετα ι μέ άνθρώπους καί είναι σχεδόν 
άδύνατο ν ’ ανεβάσεις στή σκηνή τά  
πρόσαπτα πού μάς περιστοιχίζουν, μ ’ 
άλλα λόγ ια  τά  πρόσαπτα, ά π ’ τά  οποία 
έχει άφαιρεθεί ένα μέρος τής προσαπτι- 
κότητάς τους. Ό  Μπέκετ όμως ήξερε 
γ ια τί έθαψε τούς ήρα>ές του, γ ια τί τούς 
έφερε σέ καταστάσεις, όπου τούς είναι 
σχεδόν άδύνατο ν’ άντι δράσουν σάν ά- 
κέραιοι άνθρωποι.

ΧΟΡΙΑ ΛΟΒΙΝΕΣΚΟΥ :
Ή  καταστρεπτική δύναμη του παράλογου

Νομίζω  πώς άντί νά συζητάμε πάνω 
σέ ορισμούς πού δέν είναι σταθερά 
προσδιορισμένοι καί πού μπορούν νά 119



έρμηνευτούν μέ όποιοδήποτε τρόπο, θα 
είναι π ιο  όφέλιμο να άναλύσουμε τ ΐς  
ξεπερασμένες και τ ις  ζωντανές φόρμες 
τού θεάτρου.

Ε π ε ιδ ή  πραγματικά  πρόκειται γ ιά  
έναν πόλεμο των μορφών, έκεΤνο πού 
μέ ένδιεφέρει στο παράλογο θέατρο εί
ναι κάθε άλλο παρά ή φιλοσοφία του 
—  πάνω στη δυστυχία και τη μοναξιά 
του άνθρώπου δεν μπορούν π ιά  να ειπω
θούν πολλά π ράγμα τα  μετά τον Ε κ 
κλησιαστή και τήν κραυγή του Ε σ τ α υ 
ρωμένου. Αντίθετα  θά πρέπει ν ’ άνα- 
ρωτηθεΐ κανείς, άν τό δράμα του σύγ
χρονου άνθρώπου, αναφορικά μέ τον 
περίπλοκο χαρακτήρα του, μπορεί νά 
έκφραστεΐ άκόμα μέ τ ις  παραδοσιακές 
φόρμες τού ψυχολογικού θεάτρου. Φο
βάμαι πώς όχι, και γ ι ’ αυτό είμαι ευ
γνώμων στό  παράλογο θέοττρο γ ιά  τή 
δουλειά πού έκανε. Τό  έργο του ήταν 
έργο κριτικής, έργο καταστροφής. Κλό
νισε πρώτα τήν πρόληψη γ ιά  τούς χα

ρακτήρες, τήν ίντριγκα και τήν άληθο- 
φάνεια, κατάφερε στήν άντίληψη τού φι
λολογικού θεάτρου ένα δυνατό κτύπη
μα, ξανάδωσε στο θέατρο τον άποτελε- 
σματικό, άμεσο, σχεδόν μοτγικό χαρα
κτήρα του, άντιχαθιστώντας τον λόγο 
μέ τή θεατρική εικόνα. Ξανάφερε τό 
θέατρο στήν κοσμική περιοχή, μάς θύ
μισε πάλι ότι αύτό πού μάς ενδιαφέρει 
είναι τό άληθινό και όχι τό άληθοφανές, 
ότι ή σκηνή μονάχα φαινομενικά είναι 
ένας καθορισμένος και περιορισμένος 
χώρος και ότι ό ήθοποιός παρόλα τά  
άτομ ικά  χαρακτηριστικά πού έχει π α 
ραμένει μ ιά  μάσκα. Τέλος άπόδειξε σ ’ 
έναν κόσμο, γ ιά  τον όποιο τό πρόβλημα
τής ύπαρξης δέν τίθεσαι π ιά  μέ θρησκευ

τικές, μεταφυσικές έννοιες, οτι τό θέα
τρο πρέπει νά έχει αύτάρχεια, νά είναι 
ό Θεός τού έαυτού του. Τούτο τό φαι

νόμενο δημιουργεί άνυττολόγιστες συνέ
πειες γ ιά  τή θεατρική τέχνη.

“ ΒΙΒΛ /ΟΧ A  Ρ ΤΕΜΠΟΡΙΚΗ,,
Β Ι Β Λ Ι Α  — Φ ιλολογ ιιιά

— Παιδιιιά
— Ίστοριιιά

Ε ίδ η  Γ ρ α φ ε ίο υ  Π ο λ υ τ ε λ ε ία ς

“ 8 Ι 8 Λ10ΧΛΡΊ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ,,
ΣΤΑΔΙΟΥ 49 — ΑΘΗΝΑΙ

Νέο Τηλέφωνα: 317-483 — 317-486 — 317-487 -  313-305

Οί τόμοι τής «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΣ»
Βιβλιοδετήθηιιε  u a i  δ ιατ ίθετα ι  ό ΚΓ' τόμος.
Ε π ίσ η ς  μπορείτε νά βρήτε τούς 22 τόμους της 
«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» στά γραφεία μας.
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ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Τ Ε Χ Ν Η  Κ Α Ι  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Ο Ο Μ Ο Χ Ρ Ο Ι Μ Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Ο Υ  Η Τ Ε  ΛΟΙΜΕ

Μετάφρ· Γ. Π ε τ  ρ ή

Τό όνομα του Ρομττέρ Ντελονέ έχει στενά συνδεθεί μέ το κίνημα γ ια  
μ ια  ουσιαστική καλλιτεχνική άλλογή, θα μπορούσαμε να πούμε μ ια  καλλι
τεχνική επανάσταση, πού μάς έφερε π ιο  κοντά στήν ουσία τών πραγμάτων, 
τον κυβισμό. ‘Ο  γάλλος αυτός καλλιτέχνης υπήρξε ένας ά π ’ τους π ιο  συνε
π ε ίς  όπαδους του. Γεννημένος στο  Παρίσ ι ο τά  1885 άπό μιάν εύπορη οικο
γένεια, πού αριθμούσε υπουργούς καί κομήτες στο γενεαλογικό της δέντρο, 
πέρασε εύχάριστα πα ιδ ικά χρόνια γ ιά  νά γνωρίσει τό τέλος τήν άποκλή- 
ρωση ά π ' τούς πλούσιους συγγενείς του, άψού ή καλλιτεχνική του σταδιο
δρομία, μακρυά άπό τό νά είναι τέτοια όπως τήν επιθυμούσε μ ιά  σεβαστή 
κο:ί έντιμη αστική οικογένεια, φάνηκε σ τά  μάτια  τους σχεδόν σάν ηθική παοέ- 
κλιση, ένα κοινωνικό σκάνδαλο.

Κ ι όμως ό ζωγράφος αυτός εργάστηκε Ακούραστα, με τή ζωγραφική καί 
μέ τό λόγο, γ ιά  τήν αναγνώριση, τήν κατακύρωση τής καλλιτεχνικής αλλα
γής, πού ήταν απαραίτητη γ ιά  νά έκφράσει τό καινούργιο, ή όπως έλεγε 
ό ίδ ιος γ ιά  τον εαυτό του στάθηκε «ένας στρατιώ της χωρίς στολή έπ ιστρα- 
τευμένος γ ιά  όλη του τή ζωή στο  πυροβολικό τής ζωγραφικής».

Τό σημαντικώτερο ίσως προσόν του είναι ή συνέπεια, ή τελεολογία πού 
παρουσίασε στήν καλλιτεχνική του παραγωγή μέ τ ις  διαδοχικές σειρές των 
πινάκων του. Τή γενική αναγνώριση τήν βρήκε μόνο ά π ’ τά  1910 κΓ ύστερα, 
κυρίως μέ τ ις  σειρές έργων του, τούς Π ύ ρ γ ο υ ς  καί  τ ά  π α ρ ά θ υ ρ α  
π ά ν ω  σ τ ή ν  Π ό λ η ,  καί τότε ένας άπό τούς καλλίτερους φίλους του 
καί ύποστηριχτής του, ό ποιητής Άπ ολ ινέρ  έγραψε γ ι ’ οα/τόν τά  π ιο  θερμά 
λόγ ια  όπου τού άνογνώρισε «τή μοναδική αρετή νά έχει προσθέσει στήν καλ
λιτεχνική του ιδεολογία τό μνημειώδες μεγαλείο, πού μ ’ αυτό ό κυβισμός 
τοποθετήθηκε στή σειρά των μεγάλων στύλ άπό τον καιρό τής Άναγέννη- 
σης». Αργότερα (1 9 1 2 )  ό Άπ ολ ινέρ  άφιέρωσε ένα μεγάλο κι όμορφο πο ίημα  
στή σειρά των έργων τού φίλου του τά  Π α ρ ά θ υ ρ α .  Στήν ουσία βέ
βαια  ό σημερινός μελετητής μπορεί νά διαπιστώσει πώς ή τέχνη του αυτή 
αντιπροσωπεύει μιάν έντονα χρωματική παραλλαγή τού κυβισμού, καί ρίχνει 
τό βάρος της στήν κίνηση τών επιφανειών, μιάν ιδιότητα πού κόντεψαν νά 
ξεχάσουν οί μεγάλοι μύστες του. Τήν παρέκλιση αυτή, σέ σχέση μέ τον ορθό
δοξο, τον «άναλυτικό» κυβισμό τού Πικασσό, τήν βάφτισε ό Άπολ ινέρ  
' Ο ρ φ ι σ μ ό  καθορίζοντάς την σάν τήν τέχνη πού ζωγραφίζει και
νούρια σύνολα, μέ στο ιχεία  δανεισμένα άπ’ τήν όροτή πραγματικότητα, όλό- 1 2 1
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τελα Ομως δημιουργημένα dor’ τον καλλιτέχνη, καί προικισμένα dor* αύ- 
τόν μέ μ ια  δυναμική πραγματικότητα. Τ α  έργα των όρφ ικών καλλιτεχνών, 
συνεχίζει ό Άπολινέρ , πρέπει νά παρουσιάζουν ταυτόχρονα μ ια  καθαρή 
αισθητική κατάφαση, μ ιά  δομή πού γίνεται αισθητή άπό τις αισθήσεις 
και μιαν υψηλή σημασία, δηλ. τό θέμα. Είνα ι μ ιά  καθαρή ζωγραφική». Κ ι ό 
Ντελονέ πρόσθετε πώς τό χρώμα είναι μοναχό του ταυτόχρονα ή μορφή καί 
τό θέμα τής ζωγραφικής.

Ο ι χρωματικές του βέβαια ιδέες στηριζόταν σ τ ις  προαποκτημένες κα
τακτήσεις τών έμπρεσιονιστών, προσπάθησε όμως, νά σπρώξει παρακάτω  
τ ίς  έρευνες τού Σερά  καί τού Σινιόκ. Ένδιαφέρθηκε ώστόσο, όπως καί οί 
μεγάλοι τού κυβισμού, γ ιά  τή μορφή, καί πολλές.φ ορές προσπάθησε νά 
συνδυάσει διαφορετικές όψεις τών άντικειμένων ή τών προσώπων μέσα στον 
ίδιο πίνοτκα. Ό  ίδιος τήν τάση του αυτή τήν ονόμασε όμοχρονισμό (sim ul- 
teneism) κι άργότερα μάς τήν παρουσίασε μέ τούτα τα  λόγια: «Τ ίποτα  
τό οριζόντιο ή τό κάθετο - τό φώς τά  παοαμορφώνει όλα, τά  σπάζει όλα» 
πλησιάζοντας έτσι μέ ένα άλλο σύγχρονό του κολλιτεχνικό κίνημα, τό φου
τουρισμό. 'Ο  καλλιτέχνης πήρε έπ ίσης μέρος στην έκθεση τής όμάδας Γ α 
λάζιος Καβαλλάρης, σ τά  1911 στο  Μόναχο, καί σέ στενή έπαφή μέ τον 
Καντίνσκι, υποστήριξε τ ις  ίδ ιες περίπου ιδέες.

Έ νώ  άπό τό 1912 άρχισε νά ζωγραφίζει άνεικονικά έργα, μόνο σ τά  
1930 πέρασε στην όλότελα άφηρημένη τέχνη, μ ’ ένα στυλ πού έμοιαζε αρ
κετά μέ τούς πολιότερους ρυθμικούς πίνακές του, πού ήτοτν όμως πολύ πε
ρισσότερο έγκεφαλικό. Παντρεύτηκε τή Ρω σσίδα  ζωγράφο Σόν ια  Τέρκ καί 
πέθανε στο  Μονπελιέ σ τά  1941.

"Ενα ν  μεγάλο τόμο άσταρτίζουν τά  γραφτά τού Ντελονέ. ‘Ο  παραγω 
γικός τούτος καλλιτέχνης έγραψε άρθρα, γράμμοΠΌ, σημειώσεις έπεξηγη- 
ματικές, παρουσιάσεις έργων του, σχόλια επάνω σέ έργα καί ιδέες, έκα
νε διαλέξεις άκόμα καί μαθήματα σέ μιάν ομάδα από νέους ζωγράφους στο 
έργαστήρι του, άρκετοί α π ' αυτούς είναι σήμερα ονόματα αναγνωρισμένα. 
Σ ’ όλα αυτά  τά  γραφτά του έξηγούσε μέ στοχασμό κΓ άναμφισβήτητη 
πείρα  τ ίς  όστόψεις του γ ια  τήν τέχνη του. "Ε ν α  τέτιο  μάθημα δίνουμε σή
μερα ατούς αναγνώστες μας, σαν μικρό δε ίγμα  τής πλαστικής σκέψης 
του. Δε μπορούμε καθόλου νά ισχυριστούμε πώς συμφωνούμε πέρα γ ια  
πέρα μέ τό φιλοσοφικό του στοχασμό, κάθε άλλο. Αναγνωρίζουμε, όμως 
σ τ ις  απόψεις του μιάν άδιάαμευστη ειλικρίνεια καί τ ίς  παρουσιάζουμε σάν 
δείγμα τών ιδεολογικών καλλιτεχνικών ζυμώσεων μιας εποχής όστ’ όπου 
προέκυψε ή σύγχρονη θαυμαστή περιπέτεια  τής τέχνης.

Γ.Π.

Σ ά ς  έκανα προχτές, άτγαπητοί μου φίλοι, 
έναν απολογισμό τών πρώτων συνοτντήσεών 
μας. Προτού προχωρήσω περισσότερο στήν 
τεχνική τής ζωγραφικής, μού χρειάζεται νά 
είμαι σίγουρος, πώς όλοι σας έδώ, μπορεί
τε νά παροίκολουθήσετε ώς τό βάθος τ ίς  συ
ζητήσεις μας. Εχουμε ένα καθήκον, νά μαθαί
νουμε. Θ ά  σάς πώ κάτι πού μπορεί νά σάς 
ξαφνιάσει: δηλ. πώς κ’ έγώ ό ίδιος μαθαίνω. 
"Ο τα ν  ήρθατε, όταν ό Περόν σάς έφερε στο 
άτελιέ μας, έκεί όπου δουλεύουμε κάθε μέ
ρα, ή Σόνια  Ντελονέ κ’ εγώ γ ια  ένα ιδανικό —  
δηλ. τή ζωγραφική —  οί έρωτήσεις σας, οί 
δικές σας έρωτήσεις τών άρχαρίων, μέ κάθη- 
σαν στο έδώλιο τού κατηγορουμένου. Δεν α
πολογούμαι, όμως ή κατάσταση ουτή μού 
έπιβάλει νά διατυπώσω τά  στο ιχεία  τής τε
χνικής, οσο γίνεται π ιο  καθαρά, κ* ή δου
λειά αυτή μού μαθαίνει νά άκριβολογώ περισ
σότερο, γ ια  νά διατυπώσω τί οο<ρι6ώς είναι 
ή δουλειά τής ζωγραφικής, δηλ. σέ τί συνί- 
στατα ι. Ε ίνα ι λοιπόν ένα αληθινό πεδίο έμ-

πειριών. Υπ άρχουν  εμπειρίες πού έχουν κιό
λας άπτοχτηθεί καί πού πρέπει τώρα νά δ ια
τυπωθούν καί νά καταδειχτούν πάνω στον π ί
νακα. Γ ιά  πολύν καιρό άεκόμα θά τ ις  (χνακα- 
λύπτουμε, γ ιατί οί έμπειρ ίες μου πού έχω 
οστοχτήσει πάνω στο χρώμα, χρονολογούν
ται άπό πολλά χρόνια. Υ π ά ρ χ ε ι καί ή δική 
σα ς έργασία, πού τήν μελετούμε σέ κάθε συ
νάντηση, κ’ υπάρχει άοκόμα κι άλλη μ ιά  με
γάλη δουλειά πού πρέπει νά τήν καταπ ια 
στούμε κατόπιν ή άν αύτό βρίσκεται στήν 
πορεία τών συναντήσεών μας, οί δυνατότη
τες νά φτάσουμε σέ ένοραματικές απόψεις 
—  πού δέν έχουν τ ίποτε τό θεωρητικό —  
γ ια  νά σάς δώσω μιά  κατά προσέγγιση ιδέα 
γΓ  αυτό πού θέλω νά πώ. Εχετε ακούσει συλ
λογικούς αύτοσχεδιασμούς οπή μουσική; Νο
μίζω πώς αυτοί θά μπορούσαν νά πραγματω - 
θούν. Σ ’ ένα όλότελα άλλο πεδίο, τό ζωγρα
φικό, δηλ. τό  δικό μας.

Έ χουμε κάτι μέσα πολύ πραγματικά: 
τά  χρώματα. Παρόλες όμως τ ίς  χιλιετηρίδες



τής τέχνης της ζωγραφικής, εμείς βρισκόμα
στε ακόμα στην αρχή, ώς ττρός την επείγου
σα  τής δουλειάς μας, πού δεν έρχεται π ια  νά 
διηγηθώ μιάν ιστορία, νά αντιγράψει κάποιο 
πράμμα, νά τό άναπαραγάγει, νά τό παρα
μορφώσει, κι άκριβώς ξαναβρισκόμαστε με τον 
έαυτό μας και τα  πινέλλα μας. Ή  πράξη τής 
ζωγραφικής είναι γ ιά  μάς, νά δείξουμε τή 
συνείδησή μας, καί συνειδητοποιήσουμε τά 
στοιχεία  πού συνι ατούν αυτή τήν πράξη, κ’ 
είναι εκεί δπου μαθαίνουμε αυτή τή δομική 
γλώσσα τού χρώματος, σαν τά  παιδιά. Δεν 
ξέρω ποιος έγραψε «ό άνθρωπος πού πεύει 
νά είναι πα ιδ ί είναι ξωφλημένος». Δεν είναι 
αποκαρδιωτικό, το άντίθετο, νά ξαναρχίζουμε 
κάτι, αν κανείς δίνεται σ ’ αυτό μ ’ όλο τό 
δυναμισμό τής π ίστης.

Προχωρούμε άστερ’ άπό λ ίγες μέρες θά 
αφιερώσουμε μ ια  συνάντηση στον Σέταν, μιά 
στον Βάν Γκόγκ, μ ιά  στον Σερά, μ ιά  στον 
Μ α ιίς . Ο ί συναντήσεις αυτές, εμβόλιμες άνά- 
μεσα σε κείνες πού μάς ένδιαφέρουν ιδιαίτερα 
πάνω στο σημερινό τρόπο τού τυπικού χρώ
ματος, θα μάς επιτρέψουν νά καθορίσουμε πε
ρισσότερο, με τή σύγκριση, άν ύπάρχουν σχέ
σεις, αναλογίας ανάμεσα στούς προγενέστε
ρους άπό μας καί σέ κείνο πού κάνει ή σημε
ρινή μας παλέτα. Ό λ ’ αυτά  κάτω άπό τό 
σήμα τής δουλειάς κι όχι τής φιλολογίας περί 
τέχνης. Θέλουμε ν’ άποκαλύψουμε κάθε τί 
πού αγγ ίζει τή μεγάλη αναπαράσταση τού 
ανθρωπίνου, μέσα σέ ό,τι π ιο  πραγματικό, 
πιο άπλό, π ιο  ουσιαστικό καί π ιο  βαθύ ύ- 
πάρχει στη ζωή μας. Ο ί μέθοδές μας γ ι ’ αυ
τό πρέπει καί είναι αντικειμενικές. Δηλ. 
προτού συνεχίσω πρέπει νά γνωρίζω τί σκε
φτόσαστε καί νά έχω τή συνεργασία σας.

Τελειώνουμε αυτή τή χρονιά. Τ ί θά κά
νουμε στο 1939;

1938 - 1939

Χαράζουμε τ ις  περιπέτειες α π ' όπου πέρα
σε α π ' τον πρώτο άναλυτικό καί κομφορμι- 
στικό κυβισμό (οί πόλεις, οί πύργοι, ή πόλη 
τού Παρισιού κ.τ.λ.) στον π ιο  άφηρημένο 
κυβισμό, όπου οί αντιθέσεις των χρωμάτων 
παίζουν, άπό τήν άνάπτυξή τους κιόλας, μά 
πού αφήνουν άκόμα νά περάσουν έξωτερικά 
σήματα  στή ζωγραφική, σαν κομμάτια  άπό 
κουρτίνες, σπ ίτ ια , δρόμους, πύργους (τό ο
μόχρωμο παράθυρο, έγινε σ τα  1912).

Ή  Σόνια  Ντελονέ, πού δεν πέρασε άπό 
τον κυβισμό άλλά διαμορφώθηκε μάλλον άπό 
κάποιο φωβισμό —  δηλ. άπό ζωγραφικά μέ
σα  χρωματικά, άναπαραστάσεις μορφών με 
μιά μεροληψία γ ιά  τό επίπεδο, με τόν τρό
πο ένός βυζαντινού πού θάχε περάσει άπό 
εμπρεσιονισμό —  ή Σόν ια  Ντελονέ, προσέγ
γισε επ ίσης τήν πρισματική άρχή τών χρω
μάτων: ζωγράφισε πίνακες, ξύλινα κιβώτια,
σταχώματα, πού αποτελούν ντοκουμέντα τής

γέννησής της μέσα στήν άφηρημένη τέχνη, 
χρωματισμένα, δηλ σ τά  έκφραστικά μέσα 
με τις όμόχρονες άντιθέσεις.

Ο ί πρώτες μας εργασίες άποτέλεσαν σκάν
δαλο μέσα στον φορμαλιστ,κό κυβισμό. Πρά
γμα  πού ήτανε ή απόδειξη πώς ή μή άντι- 
κειμενική τέχνη είχε γεννηθεί. Ο ι σύντροφοί 
μου, όσοι ήτανε καλοπροαίρετοι, δέν κατα
λαβαίνανε, ήτανε μιά άτμόσφαιρα συνεχούς 
μάχης σέ κάθε εκδήλωση. Αργότερα, ύστε
ρα ά π ’ τον πόλεμο τού 1914, ό μόνος άπ* 
τούς κυβιστές συντρόφους μου πού μάς έδω
σε δίκηο ήταν ό Ά λ μ π έ ρ  Γκλέτ, καί μάς 
τόδωσε μέ μ ιά  πράξη πίστης.

Μ έσα  σ ’ ένα βιβλίο πού έγραψε γ ιά  μένα, 
έδώ καί μερικά χρόνια, δίνει μιά μελέτη π ά 
ρα πολύ άκριβή πάνω σ τ ις  δυο θέσεις τού 
άνθρώπου μέσα στο σημερινό σύμπαν —  τή 
θέση τού παροτκμασμένου φορμαλισμού τής 
Αναγέννησης, ό άνθρωπος έξωτερικό περι

στατικό, —  κι ό  εσωτερικός άνθρωπος, ό μή 
άντικειμενικός άνθρωπος πού βρίσκει τά  μέ
σα  έντός του καί έκφράζεται μέσα στο Σ ύ μ 
παν, μέσα σ ’ ένα οργανικό καί καθολικό σύ
νολο.

Πρέπει όμως νά έξακολουθήσω τούς λό
γους τής τάξης τής ζωγραφικής δουλειάς 
πού μ ’ απελευθέρωσαν ύστερα ά π ’ αύτές τά  
ομόχρονα κοντράστα, όπου άκόμα παραμέ
νουν τά  ίχνη τών άντι κει μένων, πού άντιστε- 
κότανε. Κάποια  μέρα, κατά τό 1913, προ
σέγγ ισα  τό πρόβλημα τής ίδ ιας τής ουσίας 
τής ζωγραφικής. Προσέγγ ισα  τήν ίδ ια  τήν 
τεχνική τού χρώματος, Ονόμασαν αύτή τήν 
έποχή καθαρή ζωγραφική, καί τότε άκρι
βώς έκανα τ ις  δοκιμές τού όμόχρονου Δ ί 
σκου.

Αύτός ό πρωτόγονος δίσκος ήτανε ένας 
πίνακας ζωγραφισμένος, όπου τα  χρώματα, 
άντι τιθέμενα τούτα σέ κείνα, δέν είχανε άλ
λη σημασία, παρά  μόνο εκείνο πού ήτανε ό- 
ρατό. Στήν πραγματικότητα, ήταν χρώματα 
σέ άντίθεση, τοποθετημένα σέ κυκλικό σχή
μα  χι αντίθετα τούτα σέ κείνα. Αλλά  τί 
χρώματα; Κόκκινα καί γαλάζια, μέσα στο 
κέντρο, άντίθετα —  κόκκινο καί γαλάζιο  πού 
καθορίζουν δονήσεις ύπερταχείες, πού τ ις  
συλλαμβάνει τό γυμνό μάτι, φυσιολογικά. 
Κ ά π ο ια  μέρα ονόμασα αυτή τή δοκιμή τό 
«γρονθοκόπημα»... Γύρω, σέ μορφές πάντα 
κυκλικές, έβαλα άλλα κοντράστα πού ήταν 
άντίθετα άνάμεσά τους, επ ίσης καί πάντα, 
ομόχρονα στο  σύνολο τού πίνακα, δηλ. στην 
όλότητα τών χρωμάτων. Βλέπετε: όλο τό
χρωματικό σύνολο, πού εκτίθενται τά  μέν 
σαν συμπληρωματικά, τά  άλλα, στό κέντρο, 
σάν παραφωνία... χρησιμοποιώ  μ ιά  λέξη ά π ’ 
τή μουσική. Ή  δοκιμή έλυσε τό ζήτημα. Ό 
χι π ιά  κομποστιέρες, όχι π ιά  Πύργοι τού 
’Ά ϊφ ελ, όχι π ιά  δρόμοι, όχι π ιά  έξωτερικές 
όψεις. Μέ πήρανε γ ιά  τρελλό. Ο ί φίλοι μου 
μέ βλέπανε μέ κακό μάτι, τού κάκου τούς 
φώναζα: βρήκα! Πάω καλά!... Εκε ίνο ι μού
γύριζαν τ ίς  πλάτες. 123



Ό  σύγχρονος άνθρωπος είχε σωθεί. Ό  
σύγχρονος άνθρωπος βρέθηκε μέσα στην και
νούρια ιδέα τού αντικειμενικού Σύμπαντος, 
ό σύγχρονος άνθρωπος, τό ανθρώπινο φαι
νόμενο στην κλίμακα τού ανθρώπου. Ό  σύγ
χρονος άνθρωπος κάνει τό κοσμικό του Σ ό μ 
παν. Κοιμότανε έδώ και πολύν καιρό. Ξύπνη
σε ύστερα άπό νάρκη πού κράτησε έκατον- 
τάδες χρόνια. Ή  φτώχεια του δημιούργησε 
τον πλούτο του. Αφού κυττάχτηκε μέσα σέ 
καθρέφτη πού παραμορφωνότανε τό φυσιολο
γικό, άφού γίνηκε ό άμορφος λογ ιστής μιας 
λογιστικής μορίων καί άστρων, άφού έκανε 
στατιστικές, νόμους, δ ιατάγματα, ξανά νό
μους, ξανά δ ιατάγματα, κι άφού έγινε μικρού- 
τσικος, σχεδόν ως τό σηιμεΐο νά ζητά  συγ
γνώμη γ ιατί είναι ζωντανός, νά είναι ένα 
άτομο που δεν άνήκει π ια  στον έαυτό του, 
σχεδόν ξεχάστηκε, ό φτωχός. Κ α ί νά, τ ί ζων- 
tocvo θαύμα! Ο άνθρωπος γίνεται ή άλη- 
θινή πραγματικότητα, ό αληθινός πλούτος. 
Δεν είναι π ιά  τά  μήλα μέσα σέ μ ια  κομπο- 
στιέρα. Είνα ι ό παλμός τής καρδιάς τού άν- 
θρώπου σέ δράση Βρίσκεται μετατοπ ισμέ
νος, μετσμφιεσμένος άπό τον ίδ ιο τόν έαυτό 
του, μέ τήν πείρα τής δουλειάς, καμωμένη 
άπό τόν ίδ ιο γ ια  νά τού χρησιμεύσει σαν 
μέσο άνταλλαγής μέ τούς άδερφούς του, τούς 
συντρόφους του.

Πρόκειται γ ια  τό κοσμικό ποίημα, όπτικό, 
θετικό —  πραγματικό. Πρόκειται γ ια  τή 
γέννηση τής θαυμάσιας εποχής μας, πού δέν 
θά τήν άφήσω νά τήν σφετεριστούν, μέ ψεύ
τικους, απαράδεχτους συμβολισμούς: κοινοτυ
πίες, χειρόγραφα πού είναι ξεχασμένα μέσα 
σ ’ ένα συρτάρ», παληό πού έχει μακιγιαρι- 
στεί μέ συγκινητικά χρώματα. Π ρ ό κ ε ι τ α ι  
γ  ι ά  μ ε τ ά θ ε σ η  μ ι ά ς  κ α τ ά 
σ τ α σ η ς  φ ρ ί κ η ς  π ρ ο ς  τ ή ν  
ό λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ή ι δ έ α  π ο ύ  φ έ ρ 
ν ο υ μ ε  ό λ ο ι  μ έ σ α  μ α ς  κ α ί  
π ο ύ  έ χ ο υ μ ε  τ ή ν  τ ύ χ η  ν ά  
μ π ο ρ ο ύ μ ε  ν ά  ζ ο ύ μ ε .

Ε λ π ίζω  πώς μίλησα σαν ζωγράφος, μέ τά  
πινέλα στο χέρι. Αύτό τό σόμπαν πού έχου
με νά δημιουργήσουμε, βρίσκεται μέσα στά  
χέρια μας άπό τή δουλειά μας. Τήν ιστορία 
τής κομποστιέρας, τήν έχουν καταλάβει τά  
πα ιδ ιά  εδώ καί πολύν καιρό, δέν έχουν όμως 
τήν πείρα της καινούριας δουλειάς. Σ ά ν  με
γαλώσουν, παρόλο τό πνεύμα τους, τά  χαλι
ναγωγούμε «μέ μ ιά  ζωγραφισμένη διδασκαλία 
πού τά  μεταβάλλει σέ μικρούς πιθήχους. Τ ά  
βάζουν ν’ άντιγράψουν, σάμπως νάτανε φω
τογραφική μηχανή, τήν εξωτερική μεριά τής 
κομποστιέρας. Υ π ή ρ ξα μ ε  καί μείς παιδιά, 
μά όσο μέ αφορά έχω επαναστατήσει άπό 
πολύν καιρό. Ή  ζω τικότητά μου καί ή υπο
μονή μου θριάυβευσαν.

"Α ν  μού είχανε δώσει μ ιά  δουλειά, άληθι- 
νή δουλειά, δέν θά ήμουνα υποχρεωμένος νά 
καταστρέψω ένα μεγάλο μέρος άπό τή χα
μένη μου ζωή. Σήμερα  όμως, εσείς κι έγώ, 

124 έχουμε τή συνείδηση τής δύναμής μας, τής

πραγματικότητάς μας χάρις στήν δουλειά 
πού μάς ξαναδίνει τήν π ίστη. Μέ είδατε νά 
μιλώ συνέχεια γ ιά  τή δουλειά. Ναί, γ ια τί μού 
ζητήσατε νά μιλήσω γ ι’ αυτήν. Πράγμα  πού 
είναι φυσικό άπό τή μεριά σας, μέσα στή 
σύγχυση τής σύγχρονης διδασκαλίας καί τής 
στράτευσής της.

Αρχίζουμε λοιπόν α π ’ τήν άρχή. Έπρεπε, 
ήτανε καθήκον μου, νά σάς κάνω νά δήτε τί 
δέν έπρεπε νά διαιωνιστεΐ, τό νεκρό στοιχείο 
πού φέρνετε μέσα σας. Έ χω  νά σάς πώ κά
τι πού μ ’ ευχαρίστησε τόσο πολύ καί νά 
σάς ευχαριστήσω δημόσια: κάποιος άπό σάς 
είπε ένα βράδυ, άπευθυνόμενος σέ μένα: άπό 
τότε πού κάνω παρέα μαζί σας, άλλαξε κά
τι μέσα στή ζωή μου. Ε ίμα ι ευτυχισμένος.

Σ  υμπερασματ ι κ ά :
Μ ουσαμάς καί χρώματα.

Κ α μ ιά  περίπτωση σωτηρίας α π ’ έξω.
Κάθε άνεκδοτολογικό καί φιλολογικό στο ι

χείο άποκλεισμένο άπό τήν ύγιεινή τής ζω
γραφικής μας.

Τόν πίνακα τόν άντιλαμβανόμαστε άντι- 
κει<μεν*ικά σάν ένα όλο. Ή  θέασή μας γ ιά  τόν 
κόσμο, όχι ποτνοραμική καί ευκαιριακή. Δ έ ν  
έ ξ η γ ο ύ μ ε  τ ό ν  κ ό σ μ ο .  .Ο άλη- 
θινός καλλιτέχνης ε ί ν α ι  δ η μ ι ο υ ρ 
γ ι κ ό ς .

Ό  πίνακας άντικειμενικοποιεί μ ’ έναν ό- 
λοκληρωτικό τρόπο τή σκέψη τού καλλιτέχνη, 
πού τόν συγκεκριμενοποιεί μέ στο ιχεία  έξ- 
τρα - πλαστικά  άπό τήν δουλειά του.

Πριν άπό λ ίγο  έγκαταλείψαμε μ ιά  τρελλή 
εποχή πού άποτελούσε τό τέρας, πού γέν
νησε μ ’ ένα άλλο τέρας. Σ ό ς  μ ίλησα λεπτο
μερειακά γ ι’ αύτό τό παρελθόν, τή διαδικα
σ ία  «τής άποσύνθεσης σέ δομή, τά  κόλπα πού 
χρησιμοποιήθηκαν γ ιά  καμουφλάρισμα. Ε 
μ ε ί ς  ε ί μ α σ τ ε  ό χ ι  ά ν τ ι κ ε ι μ  ε
ν ι κ ό  ί. Θεωρούμε άπαρχαιωμένα όλα τά 
πράγματα  πού βρίσκονται γύρω μας, άφού 
έρχόμαστε μαζί μέ τό καινούριο. Τό  καινού
ριο, θέλω νά πώ τής ζωής, τή φυσική τάξη. 
"Ο λ ο ς  ό κόσμος, ά π ’ τούς π ιο  ταπεινούς χει- 
ρώνακτες, ώς τά  μάτια  πού έχουν τήν ευαι
σθησία  νά βλέπουν πώς υπάρχουν χρώματα, 
πώς αυτά τά  χρώματα εκφράζουν παιχνίδια, 
κυματισμούς, ρυθμούς, άντιστίξεις, φούγκες, 
βάθη, παραλλαγές, ευχάριστες συγχοοδιες, 
μνημειώδη σύνολα. Πράγμα  πού σημαίνει: άρ- 
χιτεκτονιχή. Θέλω νά πώ τάξη, όχι τάξη άπό 
καταναγκασμό, αλλά τάξη: μ ιά  δομή πού
οι αισθήσεις τήν άντιλσ.μβάνονται ότι είναι 
σ τά  μέτρα μας. Είναι ή δομή τού Ανθρώ 
που —  τού Ανθρώπου πού βρίσκεται σέ κί
νηση —  όχι τού ταραγμένου, αναρχικού Αν
θρώπου, άλλά τού πραγματικού Ανθρώπου, 
πουχει σάρκα καί ζωή, τού ’Ανθρώπου πού 
αισθάνεται τόν εαυτό του, πού επιστρατεύει 
τίν ένοραματικές του δυνάμεις πού τ ίς  κάνει 
συγκεκριμένες, χειροπιαστές, μέ τήν παγκό
σμ ια  γλώσσα τού χρώματος.

29 .12 .1938



Α Λ Η Δ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Σ τ . Θε μ .  Τό περιστατικό που αφηγείστε 
στό «Βιετνάμ», αποτελεί ενδιαφέρον Ολικό καί 
θα μπορούσε ίσως να γίνει ένα καλό διήγημα, 
άλλα πάντως ποίημα δέν είναι. Γ ρ . Δ ι π λ .  
Τό νυχτερινό pas de deux παρουσιάζεται μέ 
πολλές απαιτήσεις εκφραστικής ανανέωσης άλλα 
δέν τΙς δικαιώνει. Τό χειρότερο είναι πώς πε
ριλαμβάνει καί ατοπήματα όπως «τό γιασμάκι 
τής μεταξένιας ηδονής της ξεχείλισε τις σκλη
ρές φούχτες του», πού καταποντίζουν δριατικά 
κι δ,τι καλό υπάρχει στό γραφτό σας. Βασ .  
Β α σ ι λ. Τό λέτε καί μόνος σας πώς «τάχετε 
γράψει στή γρήγορα». Τό πιό κακό σημείο 
τους είναι πώς δέ λένε τίποτα καινούριο, ή 
έστο> μέ καινούριο τρόπο. Αυτό τό κακό μπορεί 
να εκμηδενίσει όποιόδήποτε καλό μπορεί να 0- 
πάρχει σ’ όποιο γραφτό. Φυσικά 6πάρχουν καί 
σοβαρά λάθη στόν τρόπο έκφρασης, αλλά αυτά 
πιά καταντούν ψιλά γράμματα. Φ. Π α π  ) ι ο υ. 
Τό «Τί θά τούς δώσουμε» δέν διαφέρει καί πολύ 
άπό άρθρο. Μόνο πού είναι χωρισμένο σέ στί
χους. Ιϊ. *0 λ υ μ . Διαβάσαμε μέ πολλή προ
σοχή καί τήν «Κύπρο» καί τό «Νά σκοτώσουμε 
τό θάνατο». Βίλικρινά, δέν είναι καλά. νΕχετε 
ωραία πράγματα νά πείτε, άλλά δέν ξέρετε π ώ ς  
νά τά πείτε. Καί στήν τέχνη όσο βαραίνει τό 
« τ ί » άλλο τόσο βαραίνει καί τό « π ώ ς » .  
Γ.  Α.  Δ ε λ ή .  Δέν πρόκειται γιά ποιήματα. 
Καί μ ’ δλο πού είσαστε πολύ νέος γιά νά μπο
ρεί νά έχει κανείς μεγάλες άπαιτήσεις, τά κομ
μάτια πού είδαμε δέν εκπληρώνουν ούτε τίς πιό 
στοιχειώδεις. ’Ασχοληθείτε μέ κάτι άλλο. Ν ι κ. 
X ρ ι σ τ. Φαίνεστε πάρα πολύ έξυπνος. Νά συ
ν εχ ίσε τε. Χά συνεχίσετε. Καί νά σάς στέλνετε 
καί μάς νά διασκεδάζουμε κάπου · κάπου (όχι 
πολύ συχνά όμως!). Μονάχα δημοσίευση νά μή 
γυρεύετε γιατί δέν είναι ποιήματα. Λ. Ά ν δ ρ .  
θεσ)νίκη. Εύχοριστούμε γιά  τήν εκτίμηση καί 
τήν εμπιστοσύνη σας. Δυστυχώς, δέ μπορούμε 
νά σάς πούμε ευχάριστα λόγια γιά  τά ποιήματα 
πού μάς στείλατε. Αυτό πού θέλετε νά έκφρά- 
σετε δέ βρίσκει μιά ποιητική γλώσσα αυθεντική, 
δική του, άλλά πάει άπό τή μίμηση στήν πεζο
λογία καί στήν εύκολη έντύπωση με τήν ξα
φνική καί άδύνατη ρίμα, πότε - πότε. Πολύς Κα- 
6άφη?ι εξωτερικά: "Οπου γυρίζω δ που κοιτάζω 
(τής Πόλης) — γύρνα καί παίρνε με — μέ δυ
νατή κ’ εύγενική ψυχή (ιδίως δυνατή κ’ ευγε
νική ψυχή) κτλ. ’Απαράδεκτο τό ρήμα «μοι
ρολατρών Καί μάλλον όχι καλόγουστο εκείνο 
τό «Τό βλέμμα τους τό λάγνα ήδονικό»! Καλύ
τερα, πάντως, τό πρώτο καί τά δυό τελευταία. 
Κ. Κ ο υ κ ο υ β .  Άπό τά δυό διηγήματά σας 
κρατάμε γιά δημοσίευση «Τό σπιτόφιδο». Τό 
άλλο δέν είναι κακογραμμένο, άλλά κυλάει κά
πως βαρετά, καί φαίνεται πώς μάλλον θά κέρ
διζε άν περιοριζόταν στό ένα τρίτο. Σ τ ε φ .  
Στ .  Ρ ι έ τ ι . Δυστυχώς δέν είναι δυνατόν ν’ 
άπαντούμε στήν αλληλογραφία μέ ιδιαίτερες επι
στολές. "Οσο γιά τό τετράδιο πού μάς στείλατε, 
είλικρινώς τά γραφτά σας δέν έχουν σχέση μέ 
τήν ποίηση. Ά ν τ .  Ά ν δ ρ .  «Μέ μουδιασμένα 
τά φτερά /  ξυπνά ή πεταλούδα /  χιονάτη δια

μαντόπετρα /  στής φύσης τήν πλεξούδα». Τούς 
βρίσκετε, σείς, καλούς τέτοιους στίχους; Ά ν  ναί, 
τό μόνο πού μπορούμε νά πούμε εμείς είναι 
πώς δέν τούς κρίνουμε δημοσιεύσιμους. Μ. 
Ρ α π .  Τό γραφτό σας γιά τά σλάβικα τοπω
νύμια στήν Κρήτη έχει σοβαρές αδυναμίες με
θοδολογικές κυρίως άλλά καί ύφους. Τ ζ ι ο - 
β ά ν ν α  Ρ. Κ. Δέν νομίζουμε ότι κατορθώνετε 
νά μετουσιώσετε σέ ποίηση τά περιστατικά πού 
σάς προκαλούν τίς αισθηματικές στενοχώριες. 
Χα κ .  Ι Ι ρ ο υσ .  Κάνετε λάθος, αγαπητέ, παρ’ 
δλες τίς καλές σας προθέσεις. Ή  λογοτεχνία 
δέν είναι κατήχηση, κοαμοδιορθωτικό κήρυγμα. 
Αυτή ή μηχανική αντίληψη τής παιδαγωγικής 
λειτουργίας τής τέχνης είναι θανατηφόρα. Προ
σέξτε τόν ιδανικό σας ήρωα στή «Διάψευση» 
τί άχαρος, πένθιμος, άνιαρός πού είναι, όντας 
τάχα πολύ άνθρώπινος, Αγνός κ’ ευαίσθητος. 
Έ ν  όνόματι τής «αγάπης γιά τόν άνθρωπο», 
κλωτσάει τόν άνθρωπο πού βρίσκεται δίπλα του, 
επειδή δέν βρίσκεται στό ύψος τών κοινωνιο
λογικών του διανοημάτων! Είναι, πιστέψτε μας, 
τόσο αντιπαθητικός στήν έξυπνάκικη — τάχα 
πολύ ανθρωπιστική — οίησή του. νΟχι, δέν κα
ταφέρατε νά μετουσιώσετε τά πολλά πού σάς 
πιέζουν νά πείτε. "Ισιος δέν είναι ή λογοτεχνία 
ό τρόπος σας νά βοηθήσετε. Τά ίδια ελαττώ
ματα έχει τό «Γύρω άπό τό τραπέζι». Λιγότερο 
κακό είναι «Ό μικρός μέ τ’ άλογα», μά τό 
ίδιο θέμα τό *χουν γράψει άπείρως καλύτερα 
6 Ζαχ. Παπαντωνίου καί 6 Ειρηναίος.

Η.  Ρ Ε Μ Π Ο Υ Τ Σ Ι Κ Α

Φ Α Ρ Μ Α Κ Α
Κ Α Λ Λ Υ Ν Τ Ι Κ Α
Ο Π Τ Ι Κ Α
Α Ι Ο Λ Ο Υ  & Λ Υ Κ Ο Υ Ρ Γ Ο Υ  I 125



ΕΠΑΙΤ.ΣΧΟΛΑ! ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Ν.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ
( 1 9 5 1 - 1 9 6 6 )

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ

4. Πλ. Κάνιγγος Τηλ. 614-496
2. Πλ. Βικτωρίας Τηλ. 813-120
3. Μητροπόλεως Τηλ. ^67-236-308

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ  
1. Τσιμισκή 52 Τηλ. 27-020 

Π Ε ΙΡ Α ΙΩ Σ
1. 'Αγ. Κων)νου Τηλ. 477-834

»

Χρόνια στην εξυπηρέτηση των σπουδαστών

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

•  Σύγχρονα Επιστημονικά Μέσα

•  Πείρα δεκάδων ετών, έκατοντάδων καθηγητών

•  Φιλική άτμόσφαιρα

•  ’Αγάπη για τον σπουδαστή

•  Ε νδιαφέρον για τήν προκοπήν των

2 50

Χχολαι σ' δ/.η την 'Ελλάδα

ΟΛΟΙ ()| ΔΡΟΜΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΣ



Ε Κ Λ Ο  Γ Ι Κ Ο Σ  Ο Ι Κ Ο Σ  “ Π Α Λ Μ Ο Σ „
Η. Α Ν Τ Ω Η Ο Π Ο  Υ Α Ο Ϊ  Κ Α Ι  Σ Ι Α

ΛΘΙΙΝΛΙ: Ακαδημίας 79 τηλ. 627-559—623095 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Φραγκίνη 2, τηλέφ. 26-821

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

’ Επειτα από την καταπληκτική εκδοτική επιτυχία τής πεντατό
μου ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 6 εκδοτικός μας 
οίκος ετοιμάζει και προσεχώς θά κυκλοφορήσει τρία νέα πολύ-

Λ

τομα έργα πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος.

α '  Λ .  Κ Α Μ Π Ο Υ Ρ Ο Γ Λ Ο Υ  α κ α δ η μ α ϊ κ ο ύ

“  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩ
τόμοι 3

β ' Κ . Κ Λ Λ Λ Τ Ζ Η . Ρ ρ α β ε ϊ ο  Ά κ α ό .  ’Α θ η ν ώ ν

π mom thi eimitam tot μ
τόμοι 3

Υ  Γ .  Γ Ι Λ ! \ ! \ Λ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  (πτυχιούχου πανε
πιστημίου Michigan, Διευθυντοϋ Κολλεγίου ’Αμερικανικής 
Γλώσσης )

“ΑΓΓΑΙΚΑ ΓΙΑ ΟΑΟΥΣ,,
τόμοι 5



ORWO σέ δλο τόν κόσμο !
Μέ δλα τά φίλμ μπορείτε νά άποδανατΐσετε τά πιό 
ένδιαφέροντα στιγμιότυπα τής ζωής σας.
Μέ τά φίλμ ORWO δμως, έπιτυγχάνετε παντού καί 
πάντοτε καλής ποιότητος φωτογραφία, γιατί, ύπό δλες 
τις καιρικές ή φωτιστικές συνβήκες έξασφαλίςουν 
καδαρότητα έπιφανειών καί άπόλυτο χρωματική 
πιστότητα. Είναι τά φίλμ - άσπρόμαυρα ή έγχρωμα* 
πού ζητούνται περισσότερο σέ δλο τόν κόσμο.

Ά π ό  1ης Ι ο υ ν ί ο υ  λ ε ιτουργε ί  ε ις  την Ά δ η ν α  
τό  ε μφ α ν ισ τή ρ ιο  έγχρωμων φίλμ τής  O R W O .

V E B  F IL M F A B R IK
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ

W O L F E N Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ  Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ε Υ Σ :  O R W O  - HELLAS  
ΑΘΗΝΑ I - Σ Τ Ο  Y P N  Α Ρ  A  49  α  -  Τ Η Λ  Ε  Φ  Ο  Ν O N  6 S 1 .9 7 2

*



3 f m m  mu a ·
4 — 25 Σεπτεμβρίου 1966

3 4  Χ Α Ρ Ε Σ  Ε Π ΙΔ Ε ΙΚ Ν Υ Ο Υ Ν

ΤΗΝ Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Η Ν  Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Ν  ΤΩ Ν

2.650  Ε Κ Ο Ε Τ Α Ι Α Π Ο  Ο Λ Ο Ν  ΤΟ Ν  Κ Ο Ζ Μ Ο Ν  

Κ Α Λ Υ Π Τ Ο Υ Ν  Μ Ε  Τ Α  Π Ρ Ο ΪΟ Ν Τ Α  ΤΩ Ν  

Χ Ω Ρ Ο Ν  75.000  Τ Ε Τ Ρ Α Γ Ω Ν ΙΚ Ω Ν  Μ Ε Τ Ρ Ω Ν

Δ ΙΕ Θ Ν Ω Σ  Κ Α Θ ΙΕ Ρ Ω Μ Ε Ν Η  Ε Κ Α Η Α Ω Ζ ΙΣ  

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Ζ Ε Ω Ζ  Κ Α Ι  Δ Η Μ ΙΟ Υ Ρ Γ ΙΑ Σ  

Ε Μ Π Ο Ρ ΙΚ Ω Ν  Γ Ν Ω Ρ ΙΜ ΙΩ Ν  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Ω Ν  

Π Ο Υ  Μ Ο Ν Ο Ν  Η Δ ΙΕ Θ Ν Η Σ  Ε Κ Θ Ε Ζ ΙΣ  Θ Ε Ζ Μ Ο Ν ΙΚ Η Ζ  

Ε ΙΝ Α Ι Ε ΙΣ  Θ Ε Σ ΙΝ  Ν Α  Π Ρ Ο Ζ Φ ΕΡ Η

ΕΠΙΖΚΕΦΘΗΤΕ ΤΗΝ - ΖΑΖ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ



ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΠΙΠΛΑ
ΟΙΚΙΩΝ -  ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κ α τ α σ κ ε υ ά ζ ο υ μ ε :  έπ ιπλα  συγχρόνου γραμμής

ώς καί κλασσικά

Δ ι α κ ο σ μ ο ϋ μ ε : γραφεία, σπίτια  νπ ' ευθύνη μας

Δ ι α θ έ τ ο υ μ ε :  έπιπλα μοντέρνας άντιλήψεως,

περιορισμένων χώρων, απολύτου χρη-

σιμότητος, ώς και 50 σχέδια β ιβλιο 

θηκών και γραφείων

ΑΠΕΙΡΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΙΙΑΩΣΕΩΝ

Κ ΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ο.Ε.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΙΑΑΚΑΣ «ΣΙΝΈ ΙΙΑΡΙ» ΤΗΑ. 231.421

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΡΧ 15
Ε Κ Τ » " 0 Σ Ι Σ  Οβ-ΦΣΕΤ
ΕΝΟΣ. ΚΟΓΡ AEHNQN


