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ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ — ΜΟΝΟ ΜΕ 100 ΔΡΧ.
ΤΟΝ ΜΗΝΑ — ΚΑΙ ΤΟΥΣ 20 ΧΡΥΣΟΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ ΤΟΥ
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«ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ»
ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΉΣ ΕΣΣΔ

Ή έκδοση είναι πολυτελής καί άποτελεΐται από; 12.000 σελίδες μεγάλου σχήματος,
4.000 εικόνες καί χάρτες έντός κείμενοί;, 300 πολύχρωμες εικόνες καί χάρτες έκτός
κειμένου.
Κ AM ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡ1ΘΕΙ ΚΑΙ
ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΟ ΑΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΚΑ
ΔΗΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΣΣΔ γιατί είναι έντελώς ΣΥΓΧΡΟΝΟ καί ΒΑΣΙ
ΚΑ διαφορετικό. Σύγχρονο γιατί έχει όλοκληρωθεί τό Μάιο τοϋ 1965, βασικά
διαφορετικό γιατί:
Τό μέγα αδτό έργο τό συνέγραψαν ΥΠΕΡΕΚΑΤΟΝ κορυφαίοι Σοβιετικοί έπιστήμονες καί ιστορικοί, κάτω άπό τήν έποπτεία τής ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΗΣ ΕΣΣΔ, βάσει τών πιό θετικών κριτηρίων καί νέων ντοκουμέντων πού ΣΥΜ
ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΝ προηγούμενες έκτιμήσεις
καί συμπεράσματα, φωτίζουν ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ καί φέρνουν γιά ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
V
/
σέ φώς
ΑΓΝΩΣΤΑ
ιστορικά
γεγονότα.
Λ

« Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ »
•

τής ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΣΣΔ

**ναι μέχρι, στιγμής ή τελευταία λέξη τής προοδευτικής ιστορικής έπιστήμης καί
δίκαια ή διεθνής κριτική τή χαρκικτήρισε « ΜΝΗΜΕΙΩΔΕΣ ΑΠΟΚΤΗΜΑ τής
Ιστορικής βιβλιογραφίας ». Περιλαμβάνει δλη τήν Ιστορία άπό τήν έμφάνιση τού
ανθρώπου στή Γή ως τό τέλος τού Β' Παγκόσμιου Πολέμου.
H ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ δέν περιορίζεται νά όπαριβμεί καί να πέριγράφει τά
γεγονότα, άλλά έξετάζει τά βαθύτερά τους ΑΙΤΙΑ, τά έρμηνεύει καί τά άζιαλσγεΙ.
Ή ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ δέν έξετάζει μόνο τήν κοινωνική, οικονομική, πο
λιτική καί στρατιωτική ιστορία τών λαών άλλά καί τήν ιστορία τής τέχνης, τής
έπιστήμης καί γενικωτέρα τού πολιτισμού.
Ή ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ έχει μεταφρασθεί απευθείας άπό τά Ραπτικά άπό
δόκιμους μεταφραστές.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΦΟΔΙΟ Π Α ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΦΙΛΟΔΟΞΕΙ
ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜ ΕΝΟΙ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
Τηλεφωνήστε καί σβς στέΧΧεται άμέσαις. Τιμή καί τΑν 20 τώμα>ν δρχ. 3.620

Εκδοτικός Ο ίκος «Μ ΕΛ ΙΣΣΑ »
ΚΕ1 ΓΡΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ: ΠΑΝΕΠΙΖΤΗΜ ίον χ* (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ)
ΤΗΛΕφ! 611-692 καί 632-295.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΤΣΙΜΙΣΚΗ 41 — ΤΗΛ. 29-010
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Ε .11.Ε. - Άχαρνών 432 — Β' ϋροφος — Τηλέφ. 802-146

Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Ο ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΩ Ν Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ω Ν

ΑΝ

ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ

Β λ α κ ε ίε ς ! π ο υ λέει κ α ι ό κ. Κ . Τ σ ά τσ ο ς... Μ ε τη ν π ο λ ιτικ ή θ ’ α σ χο λη θο ύ μ ε
π ά λ ι; Ά λ λ ο , βέβαια, νά ’σ α ι βουλευτής τή ς Ε Ρ Ε , α π ο λ ο γ η τή ς του α σ τυ νο μικ ο ύ
έλέγχο υ τή ς «βουλήσεω ς» (όχι, καλέ, τ ή ς σκέψεω ς), α π ο λ ο γ η τ ή ς τή ς έθνικής ύπ οτέλ εια ς κτλ. κτλ. Τ ό α π α γ ο ρ εύ ει και ό κ. Π. Χ ά ρ η ς ό μ ετα ϊο υ λια νός —

ό χι εκείνος

του 1 9 4 1 , πού μοιρ ο λο γού σ ε τή ν « π τώ σ η του κολοσσού» (τό θά να το του Μ ε τ α ξ ά ),
λ ιβ α νίζο ντα ς τή ν 4 η Α ύ γ ο υ σ το υ ώς τή « μ εγ α λ ύ τερ η π νευ μ α τικ ή Ν ίκ η του νεότερου
Ε λ λ η ν ισ μ ο ύ » .
Χ ούντα .

Π ό ρ ισ μ α

Α Σ Π ΙΔ Α .

Μ ίσ τ ε ρ

Σ ο υ λ τσ μ π έρ γ κ ερ .

Υ ψ η λ ά ίστάμενοι...

Π α ρ ο νυ χίδ ες! Ά ς έντρυφήσει τό ά β ρ ο δ ία ιτο π ν εύ μ α σ ’ ενα α μφ ίβ ο λο ν ιώτα, σ ε π ρ ο 
β λ η μ α τικ ό ν χο ρ ία μ β ο ν άθανάτου, νεκρού, στίχου, σ ε π α λ ιο ύ ς κώδικες, σ τή γ ρ α μ 
μ α τικ ή άνορθοδοξία ενός π ρ ο σ τα κ τικ ο ύ «έπέστρεφε», τό πολύ πολύ. Ά ς

κύψη, τό

μακάριον, ε π ί τον όμφ αλόν του. Τ ό αυτάρκες. Τ ό α υ το η δ ο νιζό μ εν ο !
Ά ς

μ ά ς συχωρέσουν, ώ στόσο, οι θεω ρητικοί τή ς β λ α κ εία ς και οι β α θ υ σ τό χ α 

σ το ι ιεράρχες του αύτόνομου πνεύμα τος, π ο ύ τή σ τή νο υ μ ε καί π ά λ ι σ τ ο τ ρ ίσ τ ρ α τ ο
του π α ζα ρ ιού. Δ ια β ά ζ ο υ μ ε σ ε βαθιά, έθνικοψ ρονέστατα ελληνικά —
—

Π α ν α γ ία μου!

σ ε άψ ογα α μ ερ ικ ά νικ α τών Ν ιο ύ Γιόρ κ Τ ά ιμ ς , σ έ μαγκουροφ όρα ά ργκό του Φω

κά, σ ε δηλητηριώ δεις άρθρογραφ ίες, τ ί μαγειρεύουνε γ ιά τή ν Ε λ λ ά δ α οί συνω μό
τες. Β λ έ π ο υ μ ε τό κ α τά ν τη μ α ένός κράτους πού κάθεται σ τ ο σ κ α μ νί του κακουργιοδικείου. Β λ έ π ο υ μ ε τό κράτος - σ υ μ μ ο ρ ία νά ξα ν α ετο ιμ ά ζετα ι, ν’ ά να σ υγκ ρ οτεΐτα ι.
Τ ο ύ ς ζω χα δια κούς τή ς έθνικοφροσύνης ν’ αφ ρίζουν άπό... ιερή οργή, τούς ά ρ ειμ ά νιους σ ω τή ρ ες νά γυα λίζουνε τ ις μ π ό τ τ ε ς τους.
Κ α ί, βέβαια, θά σηκωθούνε «καί οί πέτρες». Κ α ί, βέβαια, ό λα ός θ ά τούς δώσει
ένα τελ εσ ίδ ικ ο μάθημα, άν τολμήσουν. Κ α ί θ ’ άποκαλυφθουν, όπω ς καί νά γίνει καί
θ ά σ τ ιγ μ α τ ισ τ ο ύ ν καί θ ά γίνουνε άκίνδυνοι γ ιά τό μέλλον. Θ ά κ α θα ρ ίσ ει ή κόπρος.
Ό

π ν ευ μ α τικ ό ς κόσμος, οί δ ημιουρ γο ί εχουνε καθήκον ο ύ σ ια σ τικ ό σ ’ α ύτή τή ν κρί

σ ιμ η έθνική ά να μ έτρ η σ η. Κ α ί π ισ τεύ ο υ μ ε ό τι θά τό έπιτελέσουν.
Η Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Η

ΤΕΧΝΗΣ

Η
Π Ο Ι Η Σ Η
Τ Η Σ
Η Τ Τ Α Σ
" Ε ν α θ έ ρ α γ ι ά δ ιε ρ ε ύ ν η σ η
Τοΰ

132

Τάσου

Λειβαδίτη

Πολλά και σημοτντικά, έχουν γράψτε? τά
τελευταία χρόνια γύρω άττό την -ποίηση της
ήττας. ΈκεΤνο όμως πού βασικά τταραλήψθηκε είναι και τό ουσιαστικότερο. Νά διερευνηθουν, δηλαδή τά αΤτια/ ή μάλλον, νά έπισημανθε? τό ε ί δ ο ς
της: νά ξεκαθαρίσουμε
μ’ άλλα λόγια, ΊΓρώτα, άν ή ήττα είναι πολιτι
κή, στρατιωτική, ή ιδεολογική, κοσμοθεω
ρητική. Γιατϊ μόνο γνωρίζοντας τό είδος και
τήν ποιότητά της μπορούμε και νά τήν πα
ρακολουθήσουμε σ τά ψυχολογικά της επακό
λουθα που μάς ενδιαφέρουν.
Ασφαλώς, τό θέμα, καίριο καί πολυσήμαν
το, δεν έξαντλεΐται εύκολα, ούτε καί στις
προθέσεις ή τις φιλοδοξίες μας είναι κάτι
τέτοιο. 'Ορισμένες γενικές αρχές θά σημειώ
σουμε, σκόρπιες καί καθαρά προσωπικές,
Ιστορικού καί ψυχολογικού μάλλον παρά αι
σθητικού περιεχομένου, πού πιστεύουμε ότι
μπορούν νά ρίξουν λίγο ακόμα φώς σ ’ ένα
πρόβλημα, α π ’ τά βασικότερα αυτή τή σ τιγ 
μή τής λογοτεχνίας μας. "Α ς άρχίσουμε λοι
πόν εξετάζοντας, μ ιά -μ ιά όλες τις παραπά
νω περιπτώσεις.
Πολιτική είναι μία ήττα, όταν ή συσσώ
ρευση ένός πλήθους λαθών σ τίς σχέσεις καί
τήν καθοδήγηση τών λαϊκών μαζών καί σ τ ή
διεξαγωγή τής πάλης μέ τήν άντίθετη π α 
ράταξη, οδηγούν στήν αποτυχία τών άντικειμενικών μας σκοπών.

Ά νά πάσα στιγμή όμως, νέοι άνθρωποι, ι
κανότεροι, μέ νέες μεθόδους, μπορούν, αφού
συνειδητοποιήσουν τά σφάλματα, νά χαρά
ξουν καινούργια γραμμή καί ό αγώνας μας,
ύστερα από επιδέξιους καί σωστούς χειρι
σμούς, νά εύοδωθε?. Συνεπώς ή πολιτική ήτ
τα μιάς παράταξης δέν άφήνει περιθώρια
γιά μιά γενικότερη καί βαθύτερη ψυχολογική
διάβρωση τών οπαδών της. Δέν μπορεί δηλα
δή μιά προσωρινή αποτυχία νά γίνει συγκι
νησιακό κλίμα σ ε τέτοια έκταση ώ στε νά
περάσει καί στήν ποιητική έκφραση σά
μοναδικό της υπόβαθρο. "Αρα ή ήττα μας,
άν καί είναι πολιτική, δέν μπορούσε νάχει
τά γνωστά ψυχολογικά αποτελέσματα.
Ή στρατιωτική ήττα δέ χρειάζεται κι αυ
τή μεγαλύτερη άνάλυση. Κι εδώ, ή δικά μας
λάθη, ή οί υπέρτερες εχθρικές δυνάμεις μπο
ρούν νά μάς οδηγήσουν στήν άποτυχία. ''Ο 
πότε δυο δρόμοι ανοίγονται: ή πλήρης άποδοχή τής ήττας μέ όλα τά σύνδρομα στήν
περιοχή τής συνείδησης· ή μιά ανασύνταξη
τών δυνάμεων, μετάθεση τής πάλης καί τών
στόχων ά π ’ τον ένοπλο στον πολιτικό
τομέα, νέοι προσανατολισμοί κ.λ.π. μέ μιά
λέξη, μιά σειρά προσπάθειες γιά τήν άνάκτηση τού χαμένου «εδάφους», κατεύθυν
ση που περισσότερο ένδεδειγμένο είναι νά
πάρει ένα κίνημα πού διαθέτει ένα τόσο
ισχυρό όπλο, σάν τή διαλεκτική, καί πού,

πάνω α π ’ όλα, τό 6οηθάει ή ίδια ή κατα
πίεση των μαζών ά π ’ την αντίθετη παράτα
ξη. Τό προοδευτικό κίνημα σήμερα (άσχε
τα άν με σωστότερες μεθόδους ή όχι) ακο
λούθησε τό δεύτερο δρόμο. Απομένει λοι
πόν, νά εντοπίσουμε σε τί ποσοστό ισχύει
ή πρώτη περίπ τω ση: τής πλήρους αποδο
χής. Μια τέτοια αποδοχή θα σήμαινε πρώτ*
α π ’ δλα έγκατάλειψη κάθε μορφής άγώνα,
δμως όλοι οί ποιητές πού καλλιεργούν την
ποίηση τής ήττας, είναι κατά τα άλλα, συ
νεπείς άγωνιστές, και δεν έχουν όχι απλώς
αποδεχτεί σ ά μόνιμο γεγονός μιά προσω
ρινή κατάσταση, μά ούτε καν έχουν συνθη
κολογήσει. Διχασμός πού πρέπει νά μάς
κάνει σκεπτικούς σ τις εύκολες απαντήσεις.
Συνεπώς άν και ή ήττα μας είναι καί στρα
τιωτική, πάλι δεν βρίσκεται σ ’ αυτό ή κα
ταγωγή τής ποιητικής της μεταστοιχείωσης.
Μήπως είναι, λοιπόν, ιδεολογική; Γιά νά
υπάρξει ήττα σημαίνει (απλοϊκή σκέψη) πώς
έγινε μάχη άνάμεσα σε δυο άντιπάλους.
Στήν περίπτωση πού έχουμε μιά ήττημένη
προοδευτική ιδεολογία πρέπει νάχουμε καί
μιά νικήτρια άντιπροοδευτική. "Ο πως, όμως,
σ ’ όλους τούς τομείς πάλης, κάτι τέτοιο συ
νεπάγεται:
ή κοσμοθεωρία έσφαλμένη, ή
έσφαλμένη χρησιμοποίησή της. Τό δεύτερο
αντιμετωπίζεται
με την προσπάθεια μιάς
καλύτερης άφομοίωσης καί σωστότερης ε
φαρμογής. "Ο σο γιά τό πρώτο, θάπρεπε σε
μιά τέτοια περίπτωση νά νοιώθουμε λυτρω
μένοι πού απαλλαχτήκαμε άπό μιά θεωρία
βασικά έλλειπή καί συνεπώς άχρηστη νά
λύσει τά προβλήματά μας. Τί πιο φυσικό,
λοιπόν, νά υιοθετήσουμε τή νικήτρια ιδεολογία
— κοπαλαβαίνει κανείς τό άστείο του πράγ
ματος.
Διερευνήσαμε καί τις τρεις περιοχές, όπου
διεξάγεται ή πάλη δυο παρατάξεων χωρίς νά
μπορέσουμε νά εντοπίσουμε οριστικά τά αίτια
καί τήν προέλευση τής ψυχολογίας τής ήττας.
Μά ύπάρχει καί μιά τέταρτη περιοχή, α π ’
τις πιο σπουδαίες: ή ήττα μας είναι πάνω
ά π ’ όλα πρόβλημα πού σχετίζεται μέ τήν ήθική. Καί δεν έχει καμιά άμεση σχέση (έμμε
ση, ναί) μέ τ ’ άποτελέσμαΤα τής άτυχης σύγ
κρουσης μέ τον έχθρό, μά είναι συνέπεια κα
θαρά τών εσωτερικών σχέσεων τού προοδευ
τικού κινήμοττος. Καί γιά νά περάσουμε πιά
στή σαφήνεια τής ιστορίας: παρά τά σφάλ
ματα τού Λιβάνου καί τής Γκαζέρτας, τό ά
δοξο τέλος τής άντίστάσης τού Δεκέμβρη,

τον τυχοδιωκτισμό τής αποχής στις εκλογές
τού 1946 καί τις «ναπολεόντειες» προθέσεις
τού «καταμέτωπον πολέμου» τού Ζαχαριάδη
τό 1948, όταν τερματίζεται ό ένοπλος άγώνας μετά άπονα χρόνο, τό προοδευτικό κί
νημα παρ’ ότι τσακισμένο, δολοφονημένο, κυ
νηγημένο (καί παρά τό δύσοσμο μερικών πρα
γμάτων πού έρχονται στο φώς), δέν έχει άκόμα την ψυχολογία τής ήττας, τουλάχιστον,
στον έξουθενωτικό βαθμό πού θά πάρει αυ
τή άργότερα. Ή όλοκληρωτική διαφοροποίη
ση στήν ψυχολογία τού κινήματος άρχίζει άπ*
τή στιγμή πού τίθεται, απαιτητικά κι άμετάκλητα, τό πρόβλημα τών εσωτερικών του σχέ
σεων. ‘Οπότε τά γεγονότα 1940— 50 φωτι
σμένα τώρα άπόναν νέο κριτικό προβολέα
μάς οδηγούν στο συμπέρασμα π ώ ς: άν ήττηθήκαμε, πολιτικά καί στρατιωτικά, ώς ένα
μεγάλο σημείο έφταιγε τό ίδιο τό κίνημα.
Ό χι >μέ τούς λαθεμένους χειρισμούς του (μό
νο), μά μέ τον άντιδημοκρατικό χαρακτή
ρα πού καλλιεργούσε στούς κόλπους του. Τό
σφάλμα, δηλαδή, δέν ήταν σ τίς στρατηγικές,
καί τις ταχτικές, μά στήν ίδια τή γενική προβλημοτική του, ή μάλλον, τήν ά-προβληματική του. Καί τό χειρότερο, είδαμε, μέ μιά
έκπληξη πού έφτανε τή φρίκη, στο στρατό
πεδό μας — πού τό πιστεύαμε (μέ αρκετή
δόση ρομαντισμού) σάν ό,τι πιο αγνό καί κα
θάριο είχε δημιουργήσει μέχρι σήμερα ή Ιστο
ρία — μεταφερμένα μερικά άπό τά χαρα
κτηριστικά τού αντίπαλου στρατοπέδου: βία,
ανελευθερία, δεσποτισμό, νεποτισμό κ.λ.π.
Ή ανθρώπινη ευαισθησία έχει τά όριά
της* κι άπό δώ καί πέρα, έκφεύγοντας ά π ’
τήν ιστορική - κοινωνική περιοχή
μπαίνουμε
στά άδυτα τής ψυχολογίας, πρόβλημα πού
φοβάμαι πώς τού δώσαμε πάντα ελάχιστη
σημασία, ή αγνοώντας το ή προσπαθώντας νά
τό μπαλώσουμε όπως-Οπως. "Ομως άληθινός
μαρξιστής δέν είναι αυτός πού ξέρει μόνο
νά εξηγήσει τήν κίνηση τής ιστορίας, μά ε
κείνος πού ξέρει ή προσπαθεί ν’ αποσαφηνί
σει καί τά διαδραματιζόμενα στή συνείδηση
— παράγωγα αυτής τής κίνησης. Ό αληθι
νός μαρξιστής πιστεύει πώς όλες οι γνώσεις
γύρω ά π ’ τή φύση καί την ιστορία δέν έχουν
άλλο σκοπό παρά νά έξυπηρετήσουν τον άν
θρωπο — την Ολική καί πνευματική ζωή του.
’Αλλιώς κάνουμε στήν κοινών ιολογ ία, έκείνο πού καταδικάζουμε στήν τέχνη: «καθαρό
μαρξισμό», «μαρξισμό γιά τον μαρξισμό».
Εκείνοι, λοιπόν, πού βιάζονται νά παρα-
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δεχτούν τά λάθη μέ τό γνωστό «άς τά ξεχάσουμε κι άς προχωρήσουμε», αύτοί δεν είναι
αληθινοί μαρξιστές. Γιατΐ όχι μόνο δεν ξέ
ρουν τίποτα άπ' την ανθρώπινη ψυχολογία,
άλλα ούτε ενδιαφέρονται καν γΓ αύτήν. Δεν
ξέρουν τούς δύσχολους και πολύπλοκους νό
μους πού τη διέπουν, τούς τρομερούς κι αξε
διάλυτους κρίκους πού σχηματίζουν τά γ ε
νικά ενδιαφέροντα με τά πιο προσωπικά, Τις
αναγωγές, την τάση έμμονης σε μιά κατά
σταση, τό νόμο τής άδρκχνείας πού την κυ
ριαρχεί, τις απωθήσεις, τις μεταθέσεις —
άλλά άς μή συνεχίσου με γιατί θά μετατρέπαμε τό γραφτό μας σε εγχειρίδιο ψυχολογίας.
Μιά άπ' τις πιο χαρ<χχτηριστικές λειτουργίες τής συνείδησης είναι ή μεταφορά καί ή
μετάπλαση τού γενικού σέ άτομικό, ά π ’ όπου
καί άρχίζει τό «πλέγμα ενοχής» ενός έκάστου
μας ά π ’ την καθολική ένοχή τού κινήμοττος.
Ή δημαγωγία, ό πλάγιος έξαναγκασμός τής
γνώμης, τά έτοιμα κλισέ στη γλώσσα, τά τσι
τάτα - ταμπού καί γενικά ή έλειψη ευρύτη
τας καί ή καλλιέργεια ενός κλίματος «φο
βίας» προς τά μέσα καί προς τά έξω, είχαν
σαν αποτέλεσμα την πνευμοτπκή ίσοπέδωση
καί την άπροσωποποίηση των οπαδών τού κι
νήματος. Τά πράγματα συζητιούνταν στην κο
ρυφή, παίρνονταν αποφάσεις καί ή βάση
απλώς συνυπήρχε γιά νά τις έκτελεί. Μά νά
πού τό 20ο Συνέδριο,
σάν σιδερένιο χέρι,
σπάει τό τεράστιο απόστημα, αφήνοντας ·σέ
κοινή θέα όλη την τραγική περιπλοκή μιας
τριακονταετίας. Τά ερωτήματα χρόνων ολό
κληρων ξεπηδάνε έφιαλτικά. Τί αποτελούσα
με, έμείς, μέσα στο κίνημα; Τί προσφέραμε;
"Ο φόβος, ή δειλία, ή ή ολιγωρία δέ μάς ά 
φησε π οτέ — βλέπαμε τώρα — νά πάρουμε
μ έ ρ ο ς
στο κίνημα, ν’ άποχτήσουμε άληθινή άγωνιστική υπόσταση. Τό αντίθετο, μά
λιστα, είχαμε άπαλλοτριώσει ό,τι κολύτερο
μπορεί νάχει ένας άνθρωπος: νά συνεισφέ
ρει δημιουργικά στον άγώνα πού πιστεύει.
Μάς είχαν θέσει, κυριολεκτικά, «έκτος μάχης».
’Από μαχητές είχαμε μετρττραπεί σέ πιστούς.
Καί τότε, φυσικά καί τελεσίδικα, ένιωσε ό
καθένας μιά π ρ ο σ ω π ι κ ή
ήττα μέσα
του. Προσωπική ήττα πού στήν περιοχή τής
ποίησης, σάν τού πιο ευαίσθητου συμπυκνω
τή, έμελλε νά πάρει αυτούς τούς όξείς τόνους.
Μερικοί, βέβαια, αναρωτιούνται: πώς ένα
τόσο έξυγιοντικό γεγονός όπως τό 20ο Συ
νέδριο άντί νά βάζει τέρμα σέ μιά έπικίνδυνη συνειδησιακή κατάσταση, νά τής ανοίγει

μάλλον τό δρόμο; Ερώτηση, κατά τή γνώμη
μου, χωρίς βάθος. Γιατί ή έμμονή, σέ μιά κα
τάσταση κι ό νόμος τής άδροτνείας, πού άναφέραμε πιο πάνω, είναι ά π ’ τις πιο γενικές
αρχές στή λειτουργία τής συνείδησης. Μιά
νέα πολιτική γραμμή, όσο κι άν είναι άποτέλεσμα μακρόχρονης κύησης, μπορεί, σάν ένα
παιδί, νά γεννηθεί μέσα σέ μιά νύχτα. Μιά
τραυματισμένη ψυχολογία, ακόμα καί σέ άλλαγμένες έξωτερικές συνθήκες ά π ’ αυτές, πού
τήν τραυμάτισαν, θέλει πολύ καιρό νά έπουλωθεί. Κι άς μή ξεχνάμε, έν παρόδω, ότι ή
ποίηση πού έκφράζει αύτήν τήν ψυχολογία στή
χώρα μας, στέκεται, άπό άποψη συμμετοχής
στο κίνημα, σέ αρκετά υψηλότερο επίπεδο, ό
ταν ένας Φαντέγιεφ αύτοκτσνεΐ, ένας Φάστ
άποκηρύσσει κι ένας Αούκατς χάνει ξαφνικά
τον πολιτικό προσανοττολισμό του γιά νά τον
«ξαναβρεί» γράφοντας τή «Σημασία τού κρι
τικού ρεαλισμού», τό πιο «σεχταριστικό βι
βλίο τής μαρξιστικής ηθικής», όπως λέει ό
Γ καρωντύ.
Έ ξ άλλου δέ θάχαμε μιά πλήρη καί έκτεταμένη εικόνα όλων τών παραγόντων πού συν
τηρούν αυτή τήν ψυχολογία άν, πέρα ά π ’ τό
καθαρά ένδοπροοδευτικό πρόβλημα, δέν βλέ
παμε καί τούς άλλους, εξωτερικούς, συντελε
σ τές: τήν οικονομική υποαπασχόληση τών Ο
παδών τού κινήματος, τό ανελεύθερο κλίμα
τών ή μερών μας, τήν τρομοκρατία, τήν ανα
σφάλεια. ΟΙ περισσότεροι αγωνιστές πού μπήkocv έφηβοι στο κίνημα, τήν κατοχή, είναι σή
μερα ώριμοι άντρες, οί πιο πολλοί ά π ’ αυτούς
χωρίς σίγουρη έργασία, χωρίς προσωπικό μέλ
λον, καί τό κοινωνικό «αύριο» μετατεθειμένο
σέ άόριστο χρόνο, μέ υποχρεώσεις, οικογέ
νειες, όνειρα πού δέν πραγματοποιήθηκαν —
κι άν είμαστε, θά τό έπαναλάβω, άληθινοί
μαρξιστές δέ θά πιστεύουμε, βέβαια, όπως κά
ποτε, πώς οί άνθρωποι γεννήθηκαν μόνο γιά
νά πολεμάνε.
Συμπέρασμα: ή ποίηση τής ήττας είναι τό
φυσιολογικό συνακόλουθο μιας άνώμολης δε
καπενταετίας καί έκφράζει, σ ’ ένα σημαντικό
ποσοστό, τή σημερινή ψυχολογία τών όπαδών
τού προοδευτικού κινήματος.

"Ο μως θά μειώναμε τήν ίδια τήν αξία καί
τήν άποστολή τής ποίησης, άν παραδεχόμα
στε ότι ή ποίηση τής ήττας έκφράζει ό λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν α *^ήν εποχή της. Ποίηση, στήν
πιο κυριολεκτική σημασία της/ στην πιο ού-

σιαστική της λειτουργία, δεν είναι μια άπλή
αναφορά σε συναισθήματα και έμπειρίες, μια
καταγραφή έστω και των πιο βαθειών ή άκραίων καταστάσεων — θάταν, τότε, απλώς
ένα ψυχολογικό χρονικό σέ ποιητική μορφή.
Είναι κάτι περισσότερο: Είναι ό συσχετισμός
κι ή διαπλοκή δλων των συμβαινόντων ΣΥΝ ε
κείνο που πρόχειται να υπάρξει μες ά π ’ δλα
αυτά. Και προς θεού, μή νομίσει κανείς δτι ή
ποίηση μπορεί νά δώσει λύσεις σ ε κοινωνικά
προβλήματα. Ό ρόλος της, από καταβολής
κόσμου, είναι νά βοηθάει στο νό διερευνηθούν
(όχι νά εξηγηθούν) ψυχολογικά προβλήματα
προερχόμενα ά π ’ το κοινωνικό
(αντιφατικό)
γίγνεσθαι. Ή αληθινή ποίηση δεν είναι ανα
κάλυψη, μά αποκάλυψη. Κι εδώ χρειάζεται νά
θυμηθούμε τον έξοχο όρισμό τού Φίσερ: «Ή
ικανότητα νά φανερώνει ουσιαστικά χαρακτη
ριστικά τής έποχής του καί ν’ αποκαλύπτει
νέες πραγματικότητες, ήταν πάντα τό μέτρο
τού μεγέθους ένός καλλιτέχνη». Καί πιο κά
τω : «Σ έ μιά παρακυάζουσα κοινωνία, ή τέ
χνη, άν είναι φ'λαλήθης, πρέπει ν’ άντικατοπ
τρίζει καί τήν παρακμή. Καί άν δε θέλει ν’
απιστήσει στήν κοινωνική της λειτουργία, ή
τέχνη οφείλει νά δείχνει τον κόσμο ώς μετα
βλητό. Καί νά βοηθά στή μεταβολή του».
Έ τσ ι τό ίδιο λάθος πού γινόταν μέ τήν
ποώιά προοδευτική ποίηση, πού περιοριζόταν
σ' ένα τετελεσμένο ά σ π ρ ο , επαναλαμβά
νεται καί μέ τήν ποίηση τής ήττας πού κι
νείται μέσα στά πλαίσια ένός αμετάβλητου
καί αναλλοίωτου μ α ύ ρ ο υ .
Στατική έκ
φραση τής ψυχολογίας τού κινήματος τότε,
στατική καί σήμερα. Τί κρύβεται, καί τότε
καί σήμερα, πίσω ά π ’ αυτήν τήν στεγανότητα;
'Απλώς κακώς αφομοιωμένος μαρξισμός, ταύ
τιση τών προσωπικών μας πόθων μέ τήν κί
νηση τής Ιστορίας, στήν πρώτη περίπτωση,
συσχετισμός τής θεωρίας μέ τόν άνθρώπινο
παράγοντα, στή δεύτερη. Οι ανώμαλες σχέσεις
στο κίνημά μας, προερχόμενες από υπερβασίες
τής κορυφής ταυτίστηκαν μέσα μας μέ τόν ίδιο
τό μαρξισμό, έτσι πού αυτός ό τελευταίος έ
χασε (πάντα μέσα μας) τή σταθερότητα τού
πολικού άστέρα, πού εσφαλμένα, ασφαλώς,
τούχαμε δώσει. Πρώτον: ό ίδιος ό μαρξισμός
μας διδάσκει πώς νά τόν βλέπουμε: «“Αν μιά
όπο:ο5ήποτε εποχή τής άνθρώπινης έξέλιξης,
ένα σύστημα τελεσίδικο καί όριστικό τών σχέ
σεων τού κόσμου, τών φυσικών δσων καί τών
νοητικών καί ιστορικών, πραγματοποιούνταν,
αυτό θά σήμαινε ότι ή περιοχή τής άνθρώπι

νης γνώατης έχει κλείσει γιά πάντα καί δτι ή
κατοπινή ιστορική εξέλιξη έχει άνακοπεί άπό
τή στιγμή πού ή κοινωνία θά είναι οργανω
μένη σύμφωνα μ’ αυτό τό σύστημα» (Έ ν γκελς). Μ’ ά λ λ α λόγια, ό μαρξισμός δέν εί
ναι ένα σύστημα κοινωνικό, μά μιά μέθοδος
δράσης γιά τήν προώθηση ή τήν αλλαγή τού
κοινωνικού συστήματος. Δεύτερον: 'Ο άλφα αν
θρώπινος παράγοντας πού σέ μιά ορισμένη Ι
στορική στιγμή ύποβοηθεί μέ τούς άγώνες του
καί τή μεθοδολογία τού μαρξισμού τήν κί
νηση τής ιστορίας, δέν έχει καμιά σχέση μέ
τή φύση καί τήν άξία τού μαρξισμού, πού
μπορεί νά υπάρξει μ’ ένα βήτα άνθρώπινο
παράγοντα, πιο Ικανό καί πιο ευφάνταστο.
Ά ρ α ή έμμονή μας στο μαύρο είναι συνέπεια
αυτής τής συσχέτισης μαρξισμού καί ανθρώ
πινου παράγοντα, πού ή σχέση τους δέν είναι
ταυτότητα αλλά, άπλώς, θά λέγαμε συνερ
γασία.
Και τώρα, γιά νάχουμε ήσυχη τή συνείδη
σή μας δτι δέν άφήσαμε καμιά πλευρά τού
ζητήματος ά5ιερεύνητη/ πλάϊ σ τά πολλά ερω
τήματα,
έρχεται κι εκείνο τό απροσδόκητο
άντερώτημα: Μήπως, τουλάχιστον ένα μέρος
α π ’ τό κλίμα έκείνης τής έποχής, έχει τις πη
γές του στήν ίδια τήν ιστορική αναγκαιότητα;
Ή καπιταλιστική περικύκλωση τής Σοβιετι
κής Ένωσης τά πρώτα μετεπαναστατικά χρό
νια, τά έχθρικά ύπολείματα στο έσωτερικό, ό
συνομωτικός χαρακτήρας τού κινήματος, επί
δεκαετηρίδες, πού δέν είναι εύκολο ν’ άποτιναχτεΐ, ά π ’ τή μιά μέρα στήν άλλη, οί δυ
σκολίες καί τά λάθη (πολύ φυσικά) στο νά
έφαρμοστεί, γιά π ρ ώ τ η
φορά στήν ιστο
ρία τού κόσμου, μιά νέα μορφή κοινωνικών
σχέσεων κ.λ.π., δέν μπορεί παρά νάχουν σαν
αποτέλεσμα τή δυσπιστία, τήν καχυποψία, τό
φόβο, μιά κατά στάση, δηλαδή, αρκετά άνώμαλη άπό άποψη ψυχολογική, μά πολύ φυ
σική, οστό άποψη ιστορική. Καί νά πού βρε
θήκαμε ξαφνικά μπροστά στήν πύλη τής τρα
γωδίας. "Ενα κίνημα πού όχι άπλώς έπαγγέλλεται, μά πού σάν άπώτατο σκοπό έχει
τήν αδιάκοπη άπελευθέρωση
τού ανθρώπου
(α π ’ τήν έκμετάλλευση, τήν αλλοτρίωση, τή
φύση, τήν άνάγκη), τήν όλαένα μεγαλύτερη
έλευθερία, νά ύπάρχουν ιστορικές στιγμές πού
γιά νά πραγματώσει τό μίνιμουμ τών έπιδιώξεών του νά καταργεί τό μάξιμουμ (τήν ίδια
τήν έλευθερία). Τραγική άντινομία πού ό
μως είναι μέσα στή φύση τής ιστορίας, ή
μάλλον στή σχέση ανθρώπινου παράγοντα καί
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ιστορίας. "Αλλη λοιπόν ή ηθική τής ιστορίας
κι άλλη τής άνθρώπινης κοινωνίας, έκ διαμέ
τρου αντίθετη συχνά. (Κ ’ εδώ ίσως νά βρί
σκονται τά σπέρματα για τη δημιουργία της
σύγχρονης τραγωδίας. "Ενα άτομο που ανά
μεσα στη μια ηθική και τήν άλλη, πρέπει νά
διαλέξει).
Μ’ αυτά τά λίγα περί ιστορικής άναγκαιότητας και ήθικής τής Ισ τ ο ρ ία ς δεν κηρύσ
σουμε τή μοιρολατρία, κάθε άλλο. Πιστεύου
με, άντίθετα, στον άνθρωπινο παράγοντα σάν
πνευματική άξία, πού με τήν ικανότητα πού
του δίνει ή μαρξιστική μέθοδος μπορεί, σ ’ ένα
αρκετά έκτετααένο πεδίο, όπως π.χ. νά δρά
σει υπέρ τής κίνησης τής 'ιστορίας, έτσι νά
δράσει, άνασταλτικά, και στήν απρόσωπη και
συχνά απάνθρωπη, ήθική της, πού θά μαστέ
πιο ακριβείς άν τήν ονομάζαμε με τήν σωοτή
άρχαιοελληνική της ονομασία: Ανάγκη.
Κ’ εκείνο πού μάς χρειάζεται περισσότερο
άπό κάθε άλλο είναι — όπως επί Λένιν ή
εφαρμογή τού μαρξισμού στήν εποχή τού ιμπε
ριαλισμού — ή επεξεργασία του σήμερα στήν
εποχή τού σοσιαλισμού. Κι όχι απ' όλο τό
τεράστιο οπλοστάσιο τής κοσμοθεωρίας μας
νά χρησιμοποιούμε μόνο τήν κατάργηση τής
ατομικής ιδιοκτησίας και τήν κοινότητα των
μέσων παραγωγής.
Μά μήπως στήν ψυχολογία τής ήττας (ά
σχετα άν σω στά ή όχι, όπως θά δούμε) δεν
παίζει τό ρόλο της κι ή σημερινή σοβιετοκινεζική διένεξη; (Κι όταν γραφόταν αυτό τό κεί
μενο δεν ύπήρχοτν άκόμα οί «ερυθροί φρουροί»).
Ποιος θά μπορούσε πριν δεκαπέντε - είκοσι
χρόνια νά φοτνταστεΐ αντιθέσεις μέσα στο ί
διο τό σοσιαλιστικό στρατόπεδο;
Πολλοί,
πέφτουν στο εύκολο λάθος νά βλέπουν αυτή
τή διένεξη σά χρεωκσπία τού μαρξισμού. Ή
απάντηση κι έδώ είναι ότι τον μαρξισμό τον
είδαμε σάν κλειδί αλλαγής καί περάσματος
ά π ’ τον καπιταλισμό στό σοσιαλισμό, κι ά
πό κεί στον κομμουνισμό. Τον είδαμε, δηλα
δή, χοντρικά καί όχι σ ’ όλη του τήν ευρύ
τητα. Γιατί γιά νά γίνουν αυτά τά μεγάλα
περάσμοττα θά ύπάρξουν, καί μέσα στό σο
σιαλισμό, ένα πλήθος άνταγωνισμοΐ καί άντιθέσεις, πού μόνο ένας ισχυρός ανθρώπινος πα
ράγοντας, όπως πρέπει νάναι τό κίνημα, μπο

ρεί, μέχρις ένός σημείου, νά τούς άντισταθεί
ώστε νά μήν πάρουν άκόμα καί έκτραχυμένη
μορφή. Μ’ άλλα λόγια, τό νά πιστεύουμε πώς
orr’ τό σοσιαλισμό κι εκεί ή Ισ τ ο ρ ία θά κι
νηθεί απρόσκοπτα κι εύθύγραμμα, είναι ή χει
ρότερη παρανόηση τού μαρξισμού, ή ίδια ή
άναίρεσή του. ‘Ο Τολιάττι σ' ένα ά π ’ τά τε
λευταία του γραφτά τό έπεσήμανε: «Ή σοβιετοκινεζική διένεξη, όχι, δέ διοτψεύδει τον
μαρξισμό, μά τον επαληθεύει, άφού, ένας
ά π ’ τούς βασικούς νόμους του γιά τήν ιστο
ρική κίνηση είναι οι άντιθέσεις μιας κοινωνίας».
"Αν κάναμε ολη οωτή τή διαδρομή, είναι
γιά ν’ άποδείξουμε τήν άντίφαση, ή μάλλον
τή διάσταση ·μέ τήν πραγματικότητα πού υ
πάρχει στήν ποίηση τής ήττας. Τονίσαμε στήν
άρχή πώς, εκτός ά π ’ τά λάθη τής πολιτικής
καί στρατιωτικής σύγκρουσης, ό σοβαρότερος
παράγοντας στή δημιουργία της στάθηκε ή
ηθική μιας περιόδου τού κινήματος καί βρί
σκουμε φυσιολογική τήν ύπαρξή της. ’Απ’ τήν
άλλη μεριά όμως τής προσάπτουμε τήν έλειψη ένός βαθύτερου προβληματισμού καί μιας
δημιουργικής χρησιμοποίησης τού μαρξισμού.
Γιατί ενώ εκφράζει, ασφαλώς, μιά εποχή, καλ
λιεργεί τήν ψευδαίσθηση ότι αυτή ή εποχή
κι αυτή ή ψυχολογία θά παραμείνει άνάλλαχτη καί αιώνια, σάν ή κίνηση τής Ιστορίας
νά σταμάτησε πιά. "Ο μως στό βάθος κάθε
ανθρώπινης προσπάθειας, α π ’ τήν πρώτη ώς
τήν τελευταία μέρα τής γής, υπάρχει ή τά
ση, ή μάλλον ή άνάγκη γιά μεταμόρφωση
τού κόσμου, με σκοπό τήν καλύτερη άνθρώπινη διαβίωση, κι ή τέχνη, α π ’ τις πιο ουσια
στικές λειτουργίες τής ανθρώπινης συνείδησης,
καταγωγική αιτία καί αποστολή της έχει νά
μάς μεταμορφώσει, μέ τήν πλατύτερη σημα
σία τής λέξης: νά μάς ευαισθητοποιήσει, νά
μάς προβληματίσει κλπ. μέ τελική έκβαση, τό
πέρασμα σ ’ ένα άνώτερο έπίπεδο ευαισθησίας
καί γνώσης. “Οχι άπλή άναπαράσταση τής
ζωής μ’ άλλα λόγια, μά σύνθετη διαμόρφωσή
της. Τ ’ άπώτατα αποτελέσματα τής λειτουρ
γίας τής άληθινής τέχνης είναι, κατά τή γνώ
μη μου, τό ίδιο πάντοτε έ π α ν α σ τ α τ ι κά,
όπως μιας επίπονης επιστημονικής έρευνας,
πού ά π ’ τον αιώνα τού άτμού μπορεί νά μάς
εισαγάγει στον αιώνα τού άτόμου.

ΔΕΚΑ
Τοΰ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Τάσου

Λειβαδίτη

Α υ τ ο β ιο γ ρ α φ ία
"Ανθρωποι πού δέ γνώρισα ποτέ μοΰ δώσαν το αίμα μου καί τ ’ όνομά μου,
στην ηλικία μου χιονίζει, χιονίζει άδιάκοπα
μιά κίνηση πάντα σά νάθελα να προφυλαχτώ άπονα χτύπημα,
δίψασα για όλη τή ζωή, κι όμως την άφησα
γιά ν’ άρπαχτώ άπ’ τα πελώρια άγκάΟια τής αιωνιότητας,
ή σάρκα μου ένας έπίδεσμος γύρω απ’ το αύριανό μου τίποτα
κανείς δέν μπορεί να μέ βοηθήσει στον πόνο μου
έκτος άπ’ τον ’ίδιο μου τον πόνο — είμαι εδώ, άνάμεσά σας, κι ολο
μόναχοι ,
κ’ ή ποίηση σά μιά μεγάλη άλήθεια, πού την άνακαλύπτεις ύστερ’ άπο
χρόνια,
δταν δέν μπορεί νά σου χρησιμέψει πιά σέ τίποτα.
Ε πάγγελμά μου: το άκατόρθωτο.

’Έ ρ ω τα ς
V

Ολη τή νύχτα πάλεψαν άπεγνο^σμένα νά σωθούν άπ’ τον εαυτό τους,
δαγκώθηκαν, στά νύχια τους μείναν κομμάτια δέρμα, γδαρθήκανε
σάν δυο άνυπεράσπιστοι εχθροί, σέ μιά στιγμή, άλλόφρονες, ματωμέ
νοι, βγάλανε μιά κραυγή
σα ναυαγοί, πού, λίγο πριν ξεψυχήσουν, θαρρούν πώς βλέπουν φώτα,
κάπου μακριά.
Κι όταν ξημέρωσε, τά σώματά τους σά δυο μεγάλα ψαροκόκκαλα
ξεβρασμένα στήν όχθη ένος καινούργιου μάταιου πρωινού.
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Σ τιγμή
Τυχαΐα γεγονότα, λόγια άσήμαντα, πρόχειρες αποφάσεις τό πρωί
μηδαμινοί ισολογισμοί τό βράδυ, κάτι όνειρα, κάποιες πράξεις — καί
τέλειωσε ή ζωή.
Μια στιγμή, Οέ μου, μόνο μια στιγμή, έστω άναρθρη, σαν την κραυγή
< \ γ f
ενός
^ωου
μια στιγμή όλάκαιρη, πέρ’ άπ’ τις καθημερινές μας δυνατότητες,
μια στιγμή άπόλυτη, άπαράδεχτη, κατακρεουργημένη, άναυδη,
yt
σαν τολ ενστιχτο
την ώρα πού πεθαίνουμε.

Ό
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Α λλος

Τό σχέδιο ήταν προετοιμασμένο άπό καιρό, τό πιστόλι
άγορασμένο — θά τον σκότωνα οπωσδήποτε. 'Ένα γράμμα,
οχι επεξηγηματικό, μά, σχεδόν, χαιρέκακο γ ι’ αύτόν τον τι
ποτένιο, πού, χρόνια τώρα, έξουσίαξε τη ζωή μου. Πώς άρ
χισε, μου ήταν άδύνατο να θυμηθώ, 6 "Αλλος, τόσο γλυκομί
λητος στήν άρχή, τά μάτια του μεγάλα κ’ έκπληκτα, σχε
δόν ποιητικά. Κι όμως, σέ λίγο, θάδειχνε τό άληθινό του
πρόσο^πο, διεστραμένος ώς τό κόκκαλο, μ’ έσπρωξε μια νύ
χτα στοΰ πιο άγαπημένου φίλου τη γυναίκα, χρησιμοποιούσε
τρόπους σατανικούς, όλες οι ραδιουργίες τού ήσαν γνωστές,
φώλιαζε μέσα μου τον φθόνο, ή την τύψη γιά εγκλήματα
πού δεν είχα κάνει, θυμάμαι, μάλιστα, παιδί, πού ό "Αλλος
μ’ έβαζε νά κλέβω τά βιβλία τών συμμαθητών μου, έτσι, μόνο
καί μόνο γιά νά ταπεινώνομαι άπ’ την ντροπή. Δεν υπήρχε
σκέψη ποταπή πού νά μην την έχωνε, μέ ήδονή, σάν ένα μα
χαίρι, μέσα στο μυαλό μου. Μουστελνε όνειρα φριχτά : την
πεθαμένη μητέρα μου γυμνή, μέ παγίδευε σέ καταστάσεις
άλλόκοτες, νά θέλω νάμαι βασιλιάς, κ’ υστέρα νά βγαίνω άπ’
τις ονειροπολήσεις, πραγματικά σάν ένας βασιλιάς πού τάχασε όλα ξαφνικά. Μ’ έβαζε νά χτυπάω τις πόρνες, νά δειλιάζο^ στο πολύ φώς, τό γέλιο ένός άνθρώπου στη γωνιά τού
δρόμου, μ’ έκανε, μέ μιά άκρίβεια μαθηματική, νά τό νοιού-

θω σά δική μου προσβολή. Κ' ενώ τόσο φοβόμουνα τούς άλ
λους, μ’ έσπρωχνε νά έξομολογιέμαι τά άκατανόμαστα τής
ψυχής. Κι όταν αύτό δέν τούφτανε, μ’ έριχνε στα πόδια
τους, νά τούς ζητάω νά μέ συχωρέσουν. «Λυπήσου με» φώ
ναζα καμιά φορά τις νύχτες, μά ό ‘Άλλος, μέ τή διαβολική
σιωπή του, μ’ άφηνε νά κλαίω ώρες, γιά δόξες πού δέν ήρ
θαν, γιά Ουσίες πού δέν μπόρεσα, ή μ’ ένα χαρτοκόπτη νά
βγάζω τά μάτια φανταστικών γυναικών. Κι άλλοτε μ’ έστελνε
στο άνοιχτό παράθυρο μ* έναν ’ίλιγγο ήδονικό — μόλις κατόρ
θωνα, την τελευταία στιγμή νά κρατηθώ απ’ το περβάζι. Μά
τί ήθελε, λοιπόν; Γιατί μ’ έβαζε αλύπητα νά ντροπιάζω τον
έαυτό μου ; Τί είχε νά κερδίσει ; Μιά νύχτα, μάλιστα, νύχτα
τρομαχτική, πριν λίγες μέρες ή άγαπημένη μου είχε γιά πάν
τα φύγει, 6 Ά λλος, μέ την εγκληματική του ιδιοφυία, βρήκε
έναν καινούργιο τρόπο: μ’ έβαλε νά γδυθώ καί νά φορέσω
τά εσώρουχά της, κ’ έκεΐ, μές στο μισόφωτο, νά φαντάζομαι
πώς είμαι εκείνη, νά θέλω άπεγνωσμένα νά γίνω εκείνη —
γιά νά ύπάρξει λίγο ακόμα, έδώ, μέσα σ’ αύτήν την κάμαρα
πούχαμε ζήσει μιάν άτέλειωτη εύτυχία. Δέν έλειπε παρά 6
φόνος. "Ωσπου άρχισε νά τον σταλάζει άκατανίκητα, κ ’ εκεί
νον μέσα μου. «Το αίμα είναι μιά ήδονή, σάν το άλκοόλ»,
μουλεγε σιγανά, «ένα σώμα νεκρό είναι κάτι το δικό σου—καί
δικό σου, ήλίθιε, δέν είχες τίποτα, ποτέ». Τότε, κατάλαβα
μονομιάς, οτι γιά πρώτη φορά, ό ’Άλλος θάταν ό χαμένος,
έδώ είχε ξεγελαστεί, τον κρατούσα πιά. ’Αγόρασα το πιστό
λι, κ’ έτοιμος άπο καιρό, τον περιμένω. Δέν μπορεί νά μου
ξεφύγει: το κλειδί τού σπιτιού του είναι μές στην τσέπη
μου, καί το πρόσωπό του μές στο πρόσωπό μου.

Έ λ ιξ ή ρ ιο ν ν ε ό τ η χ ο ς
Είχε ^εοάσει τά σαράντα, κι όμως ένοιωθε πάντοτε φοβισμένος
σαν παιδί, κ’ ίσως αύτος ό φόβος ήταν πού τον κρατούσε κρεμασμένο
καί μετέωρο
σε μιά θολή, άόριστη, μισοκατορθωμένη
νεότητα.
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Τ ετέλ εσ τα ι...
Μικρές τρυφερότητες, έρωτες παιδικοί πιο μεγάλοι κι άπ’ τον ’Έρωτα,
ξεχειλίζοντας πέρα άπ’ τούς άνθρώπους, ως τά σπουργίτια, τις χαλ
κομανίες
καί τ ’ άλλα, άπλά καί αιώνια πράγματα.
"Ολα τόσο μακρινά, τόσο θαμπά, τόσο άνεπίστρεπτα,
σαν νάζησε τή ζωή μου ένας άλλος, καί μένα δέ μου δόθηκε, παρά μονάχα
να πεθάνω.

’Α π ό ν τ ε ς
%

Μιά αόρατη, άναπότρεπτη δύναμη καρφώνει πάνω στά χέρια μας
πράξεις πού δέ θέλουμε, άλλάζει τις πινακίδες των δρόμων
καί βάζει μιά κλειδωμένη πόρτα, εκεί πού έχτές το βράδι
ήταν ένας έρωτας — κι όταν καμμιά φορά κάνουμε νά ξεφύγουμε
το πρόσωπό μας κομματιάζεται πάνω σ’ έναν τοίχο
άπο σπασμένα μπουκάλια κι όνειρα κοφτερά.
Περίεργο, κι όμως οί ίδιοι έμεϊς ξένοι γιά τή ζωή μας, φερμένοι πάν
τα άπ’ τ ’ όνειρο
κάπου άλλου, όταν οί άλλοι μάς χρειάστηκαν, τούς σταμάτησε ή δυσ
πιστία
όταν νοιώσαμε την άνάγκη τους, μάς σταμάτησε ό εγωισμός,
ή άμαρτία μας: ότι θελήσαμε πολλά, τό έγκλημά μας: πράξαμε τόσο
λίγα,
ζήσαμε έρήμην, που; κι ας ψάχνουν οί άλλοι νά μάς βρουν μές στο
παλτό μας,
πολλοί κάναν καριέρρα, όπως σκεπάζει κανείς μέ τήν παλάμη του
μιά μαύρη τρύπα.
"Αραγε ύπήρξαμε ; Ποιος ξέρει! Μά ό τεχνίτης αύριο, γιά νάναι σίγουρος
ότι δέν ψεύδεται, ας χαράξει, γιά καλό καί γιά κακό, στήν πέτρα πού
θά μάς σκεπάζει :
σταθήκαν τίμιοι, μά ’Απόντες.

Π οίηοη
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Μιά ολόκληρη ζωή, ούτε μιά μέρα δίχως έναν στίχο, ή, τουλάχιστον,
κάποια διάθεση ποιητική. Σάν τούς έτοιμοθάνατους
πού μιλάνε άδιάκοπα καί δίνουν εύχές καί παραγγελίες,

πού κάνουν προφορικές διαθήκες καί μοιράζουν άκόμα κι άνύπαρχτες
κληρονομιές — ξέροντας πώς μόλις σωπάσουν
θάχουν πεθάνει.

'Ιοτορία
'Η μητέρα μου πέθανε,
ή άγαπημένη μου έφυγε,
οί σύντροφοι μέ πρόδωσαν,
τα χρόνια περάσαν.
Τώρα μπορώ να κοιμάμαι ήσυχος.
" Ολα
έγιναν.

Μια ν έ α α ρ χ ή
Κρατάτε την τύχη μου στα χέρια σας, την ’ίδια τη ζωή μου, μια λέξη
ή ένα βλέμμα σας
άρκεΐ νά μέ σκοτώσει, μά ξέρω ότι συχνά σάς βάζει σέ άμηχανία
αύτο το τεράστιο πληγιασμένο μου πλευρό, κι αν άργοπορειτε το τελευ
ταίο χτύπημα
είναι γιατί σάς ηδονίζει, άνέραστοι, πού μέ βλέπετε ολο ματωμένο
άπ’ τα τακούνια των γυναικών, δέν μου συχωράτε αύτόν τον πόνο
πού μέ κάνει νά τρέμω άπο έπιθυμίες άγνωστες,
δέν συχωράτε κάν τον ξεπεσμό μου πού άνατρέπει τις ταχτοποιημένες
μέρες σας
μέ την κατακλυσμική του ειλικρίνεια, μέ κυνηγήσατε ώς μέσα στο μυαλό
μου, καί γιά νά σωθώ
δραπέτευσα στο άλκοόλ, μέ ταπεινώσατε σά σκυλί,
μά εγώ σάς πρόλαβα καί πήρα άπο τά χέρια σας τη νίκη
εξευτελίζοντας ό ίδιος πιο πολύ τον έαυτό μου.
Οί σχέσεις μας θά μείνουν ιστορικές :
Έ γώ , ό Μέγας ’Αδύναμος, κ ’ οί δυνατοί, έσείς, τών θλιβερών τριόδων.
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Καθώς τδ τραίνο φρενάρησε άπότομα (προφανώς άπδ κάποιο εμπόδιο) έγώ
καί ή απέναντι μου βρεθήκαμε στήν αγκαλιά ο ένας τ’ άλλου. Ή ταν σαν νά, (υστέ
ρα άπδ μακρινό χωρισμό) πολυαγαπημένοι — ανταμώσαμε. Δίπλα μου, κάποιου
Κυρίου τδ «πομπέ» κύλησε άπδ την κεφαλή του στδ δάπεδο, καί κάποιου άλλου
χωρικού, τού άνατράπηκαν (σαν άπδ συγκοπή καρδίας) δυδ τράστα. Χύθηκαν
τότε καταμήκος στα πόδια μας, δυδ άσπρα ψωμιά κ’ έξη ρόιδα. "Ενας διάκος ξαν
θός — ήρθε ανάποδα.
Λοιπόν ξανακάτσαμε καί τδ τραίνο ξεκίνησε. Μά τί τδ θές — τώρα ’μαστ’
άλλοι... Ή μικρή Κυρά καταντράπηκε, κ’ έγώ τά ’χα χάσει. Ηταν τόσο δ άλληλοαγκαλιασμός μας σφιχτός, πού μόνον δτι δεν άλληλοανησπαστήκαμ’ οί δυό μας!..
Τώρα στεκόμασταν καταντροπιασμένοι κι αμήχανοι, άποφεύγοντας ό καθένας τδν
άλλον... Ή Κυρία εσκυψεν ή μισή μες στήν τσάντα της κ ’ έγώ κόλλησα τδ κού
τελό μου στδ τζάμι. Ή μύτη μου, (λίγον τι πιό τού Οζοντος) μοΰ ’χ ε συμπιεσθεΐ
υπό τδ βάρος. Ελαφριάν ευωδιά λεπτού κάποιου αρώματος ένιωσα ν’ άποπνέουν
τά ρούχα μου. Έξεναντίας, ή Κυρία θά έβρωμούσε. Δεν είχα πάψει (κρυφοκοιτώντας τά νειάτα της) τδ άναμμα τού ενός τσιγάρου, πά στ’ άλλο.
Στδν επόμενο μικρό Σταθμό, αυτή κατέβηκε.
«Στάθμευσις
μόνον
δ υ ό μι συ
λ ε π τ ώ ν » τότε άκούστηκεν ένας Σιδηροδρομικός νά γκαρίζει.
— Τ ί ώραΐο χωριό!.. κάνω έγώ άπ’ τδ παράθυρο, έχοντας κατά νοΰ μου
νά μάθω.
— Ναί, είναι τ ’ Άντρέικα.
— Τ Ι κοπέλα, λέω, πού κατέβηκε;
— Είναι ή δεσποινίς Σιονπία. Ό μπαμπάς της...
Καί δέν άπόσιοσε, γιατί τδ τραίνο έβρυχήθη. Συνάμα, έκινήθηκε. Τρελλδς
έγώ τότε σάλταρα, άπ’ τδ παράθυρο στά δξω. Σ ι ω π ί α ! . . . Σ ι ω π ί α !...
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Πέρασαν πολλά - πολλά χρόνια. Ακριβώς 36.
Στδ μεταξύ τούτο, παντρεύτηκα καί πρόκοβα δσο πάει, στη ζωή μου. Μέ τδ
πτυχίο μου της Νομικής, διορίστηκα Γραμματέας στήν Ε.Π .Α .Κ .Ε. μεγάλη σταφιδοεξαγωγική έταιρία τών Πατρών, τού "Ολλανδικού τράστ «Τζών Μάκ "Αουερ
καί Βάρβουρ». Γρήγορα χάρη στά γενικά δλα προσόντα μου, άνέβηκα αυτής τής
Ιεραρχίας τή σκάλα. Σέ τρεις δεκαετίες, σχεδόν, βρέθηκα ένας άπδ τούς Γενικούς
Διευθυντές της.
Με τή γυναίκα μου, καλή της ώρα, άποχτήσαμε δυδ μοσκογ ιούς καί μιά κό
ρη. Οί γιοι λεΐπαν κι οί δυδ γιά ανώτερες σπουδές καί ή κόρη παντρεύτηκε στην
'Ολλανδία, έναν βαρώνο! Πέρυσι, μάς έκαμε, παποΰ καί γιαγιά. Στδ χωριό, άπ’

δπου δέν θέλησε νά ξεκολλήσει ή γυναίκα μου, έχω χτίσει ένα άληθινδ Παλατάκι.
Βεράντες, μπαξέδες, κομφδρ κλπ. Καί ζούσαμε, σχεδόν ευτυχισμένοι. Δόξα νά 'χει
δ Μεγαλοδύναμος!... Πάντα έν Σοφία έποίησε. Νά δουλεύει δλος ό κόσμος για τούς
κυρίους Τζών Μάκ κλπ. καί οί Τζών Μάκ κλπ., για ελόγου μου. Είπαμε — πάντα
έν σοφία... Μόνον έμένα άρχισαν νά μοΰ περισσεύουν τά πάχητα. Τό προκοίλι μου
— ας είναι... Καί ψοφάω γιά ’ναν μεσημεριάτικο υπνάκο — · άς είναι...
Τό φετεινό Πάσχα, δπως πάντα μου τις μεγάλες γιορτές — χώρια καί τό κα
λοκαιράκι, ουό μήνες — τράβηξα γιά τό χωριό — στην «γριούλα» μου, πού με
νταντεύει ώς μωρό της... «Φτερνίστηκες ’Λγησιλάκη μου — κρύωσες;»...
— "Ο χι, αδερφέ!., καλοκαιριάτικα;
— Δέν βάνεις τό κασκόλ σου — μαργώνεις;
Τής καη|ΐενούλας μου — τρέμει τό φυλλοκάρδι της γιά μένα... "Οταν ποτέ —
πού ποτέ νά μη γίνει... (την άκώ συχνά - πυκνά νά μοΰ λέει) :
— 'Οταν ποτέ πεθάνει κανείς απ’ τούς δυό μας, έγώ θά πάω νά μένω στην
Όλλανοία με την κόρη μας. Είναι ωραίο μέρος Α γησίλαε;
'Α ν ώραΐο; Είναι θαύμα. Φα'/τόσου δτι ή θάλασσα έκεϊ, είναι πεντέξη μέτρα
πιο ψηλά από τή γή!
— Καλά κ’ οί 'Ολλανδοί; Αυτοί δέν πνίγονται;
— ..."Αν σέ καμιά στέρνα γλυστρήσουν!.. Ε ξό ν άν ξέρουν κολύμπι καί υπάρ
χει καί καμιά σκαλίτσα νά βγουν!
— Καλέ, δέ σοΰ λέω γι’ αύτό. Ή θάλασσα δέν...
— ... Νά σοΰ πώ, θά ρωτήσω... θ ά ρωτήσω τόν κ . Μάκ ή τόν Δάουελ.
— 'Α χ , ρώτα νά μοΰ πεις καί μένα ’Α γησίλαε!.. 'Α χ , πότε θά μοΰ δοθεί
ή ευκαιρία;
Σάς είπα — τρελλαίνεται.
Τώρα, μέρες πού είναι, τό ξέρει — θά τής πάω δπου κι άν είναι. Θά πέσουμε
(σάν δπως κάνα τραίνο φρενάρησε) στην αγκαλιά ό ένας τ’ άλλου. Ευθύς, 9ά
καταντραποΰμε κ’ οί δυό καί θ’ αποφεύγουμε ν’ άλληλσκοιταχτοΰμε στά μάτια...
"Γστερα, έγώ, Οά κολλήσω τό κούτελό μου στο τζάμι...
Σάς' είπα, δλα καταχρυσά καί γελούμενα. ’Αρνί στη σούβλα, κόκκινα αυγά,
μουστάρδα καί τρελλό φαγοπότι. «...Μην παρατρώς Άγησιλάκη μου!.. Πρόσεχε!..
Μήν πίνεις πολύ — θά σέ βλάψει!..» Είναι άλήθεια — καί παρακαλώ άναμετάξυ
μας — είμαι λίγο μεζεδελής καί φαγούτσικος — άς είναι... Καί γλυκαντζής λίγον τι — άς είναι... Καί φιάχνει, καλή της ώρα, ή γυναικούλα μου, έναν Κυμαίϊκο
μπακλαβά, π ού’ναι μούρλια! Χώρια καί κάτι χαλβάαααδες — κάτι χαλβάδες!
Άγουροξύπνησα τό λοιπόν Μέγα Σάββατο καί τράβηξα γιά τόν Σιδηροδρομικό
Σταθμό. "Εως νά συγκροτηθεί ό συρμός, βολτάριζα δλος χαρές στην πλάτ - φόρμα...
— ’Αδύνατο νά τή μανουβράρουμε... (άκουα, δυό σιδηροδρομικούς — νά τά
λένε) — δέν π ά ει!... Τό «περιστροφητήριο» έχάλασε.
— Τουλάχιστο νά την φέρναμε την ατμομηχανή «πίσω - μπρός».
— Επίσης!.. Καί τά ζυγά κλειδιά είναι σπασμένα, οί γραμμές έχουν φρα
κάρει.
— Καί θά πάμε άπ’ τ’ ανάποδα;
— Καί οπισθοβατικώς, μέ τά βαγόνια μπροστά. Καί την ατμομηχανή πισωκόλου της! — Θαΰμα!... Καί σ/.έψου καί τό «Σήμα άνανωρήσεως!» Ή αμαξο
στοιχία προς τά όπισθεν!
— Τό «Σήμα» — τ ι;
— Θά δοθεί κι αύτό άντιθέτως. Καθώς, μέ υψωμένο στό χέρι του τό «Σήμα
τής άναχωρήσεως», ζερβά τώρα, θά πατήσει κι ό στασιάρχης πισώπατα τά μερικά
βήματά του. Διότι, πώς στην άλλη άκρη άριστερά, θά ’βλεπε ό μηχανοδηγός —
κρεμαστός — νά κινήσει στά πίσω; Τουλάχιστον ν ά ’χ ε καί μάτια... στό σβέρκο
του! Περίμενε νά κάμεις γούστο σέ λίγο... Θά περάσει μέ τήν αμαξοστοιχία του
ανάποδα καί τήν χοντροκεφάλα του — άπ’ όξω! Τ ις Χριστοπαναγιές πού θά μάς
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σέρνει! Ευτυχώς, είναι ή τελευταία τών 6%. Ά π ό αύριο, τα δρομολόγια αλλά
ζουν.
Μά έμενα, τί μ’ Ιγνοιαζε; Ή συζήτηση, ήταν μια τεχνολογία ειδικών, πού
κανένα δέν είχε για μένα ενδιαφέρον. Σύγχρονα κ’ ένας γνωστός με χαιρέτησε...
— νΩωω... τον κ. διευθυντή! Καλημέρα σας... Να δεις πρό 5 ήμερων... πότε
ήτανε... Σήμερα έχουμε Σαβοάτο... Παρασκευή λοιπόν... Πέμπτη... (καί τις μέτραε
μ ια -μ ια στα δάχτυλά του)... Τετάρτη... Τρίτη... Δευτέρα 5 — ακριβώς τή Δευ
τέρα...
— ’Ακριβώς, λέω, πρίν άπ’ τή Δευτέρα έγώ έλειπα. Κυριακή, Σάββατο καί
Παρασκευή είχα πάει στην ’Αθήνα.
— Μά καί ακόμα πρίν δέν σάς είδα.
— Τήν Πέμπτη, λέω, καί την Τετάρτη; Ναί, δέν είχα έρθει, λέω, στή
Λέσχη...
— Τήν Τρίτη, είχατ’ έρθει;
— Ουφ! τοΰ κάνω, ζαλίστηκα, νά μετράω άνάποδα τις μέρες!..
— Μέ συγχωρεϊτε!.. μάς διακόπτει μια μάλλον μεσόκοπη κυρία, έχει μήπως
καθυστέρηση το τραίνο;
— Δέν ξέρω, λέω, δέν φαντάζομαι. Μάλλον κάναν σιδηροδρομικό νά ρωτή•Jς «ο·*·
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— Μά αυτών, πάν άνάποδα τά ρολόγια τους, φαίνεται.
— ■ Κατά τήν αμαξοστοιχία τ ο υ ς ! ... λέω. Δέν τή βλέπετε;
Καί τής έδειξα τήν αμαξοστοιχία καταμήκος. Μισοκρεμαστός άπ’ τήν καμπί
να τής... όπισθομηχανής του, ό οδηγός, κοίταζε ξεσβερκιασμένος οπισθέ του. Μπρός
του, ή άτμομηχανή του, πέταε σύννεφα. Ή κεφάλα του, έμοιαζε — χοντροχείλα ■—
ώς μουσκάρινη.
Σύγχρονα καί τό τραίνο έδονήθη. Τίναξε μια άσπρη τούφα ή τσιμινιέρα του
καί πέταξε μια βράχνα άγριου ζώου... Γκάπα - γκούπ - γκούπ - γκούπ!.. κιόλας
διάβηκε μιά αλλεπαλληλία χτύπων οώθες. Τά βαγόνια τό ’να μέ τ' άλλο συγκρούστηκαν... Παρά τό διευθυντιλίκι μου, σάλταρα. Ξωπίσω μου καί ή Κυρία, μόλις
πρόφτασε. Συνέχεια καί τό δλο τραίνο έκινήθη. Δόθηκε στήν, πά στις ράγες, φευ
γάλα του, δλο τριγμούς κ’ έξατμήσεις. Τελευταία ή άτμομηχανή, μέ στά πίσω της
τον μηχανοδηγό δλο νά βλέπει, διάβηκε άπ’ τον σταθμάρχη έμπρός, μέ τό «Σήμα»
του στό δεξί του χέρι, ύψωμένο. Στήν πλάτ-φόρμα, οί άπομείναντες γέλαγαν.
Στάθηκα ’γώ μπρός σ’ ένα τζάμι, δξω βλέποντας τήν διαδοχή τών τοπίων. "Ενας
μπαμπάς πλάι μου, γύμναζε στή'/ «προπαίδεια» τό γιό του:
— Μέχρι πόσο ξέρεις νά μετράς Γιώργο; τοΰ ’λεγε.
— Μέχρι τό μηδέν καί π ά π άλλο.
— Γιά, ν’ άκούσω!.. τοΰ κάνει πάλι β μπαμπάς.
Ό πιτσιρίκος, τότε, άρχισε: Π έ ν τ ε . . . τ έ θ ε ρ α . . .
τβία...
δύο...
ένα...
μ η δ έ ν καί π ά π άλλο!..

— Μπράβο!.. Σύ θά γίνεις παιδί μου... Άρχιδάμων!
— Μάλλον Ά ρ χ ί δ - . . .
γυρίζω καί τού λέω, δίχως ά μ ω ν ! »
Κ ’ είναι έγκλημα νά τοΰ στρεβλώνεις τδ πνεύμα...
Καί τράβηξα στον στενό διάδρομο, βλέποντας καί τα κουπέ στην άράδα. θά
προτιμούσα μιά θέση σέ παράθυρο. Μά, δυο Κυρές εκεί μπρός, μοΰ ’χαν κλείσει τό
δρόμο: «Καλέ... θάμαζε ή μιά εκεί φτύνοντας («νά μην τής βασκαθεΐ») αυτή την
άλλη: «Καλέ σύ Πηνελιώ μου, ξανάνιωσες!»
— Κ ’ έσΰ δέν πάς πίσω ’Αριάδνη μου!.. ’Από στιγμή σέ στιγμή, εσύ μι
κραίνεις!..
— Π α ρ ν τ ό ν ! . . κάνω εγώ μέ χαμόγελο.
Οι Κυρές παραμέρισαν, μά άλλος παρακεΐ διάολος μέ βρήκε... «Τά βάφεις τά
μουστάκια σου;» ένας έλεγε, στον κολλητό του έναν άλλον. Οΐ κοιλάρες καί των
δυό ήσαν... δίδυμες. Πώς θά χώραε καί τό δικό μου προκοίλι... «Πέστα μου νά μή
στά π ω !., ό άλλος τοϋ ’κάμε... Δέ μοΰ λές, καραμπογιά ψωνίζεις;»...
— Π α ρ ν τ ό ν ! ...............
Τέλος, πέτυχα μιά θέση πλάι σέ τζάμι. Δρασκέλισα μερικές αρίδες καί κάθησα. Στο «κάτσι» μου, κατά τό συνήθειό μου φτερνίστηκα, Ινώ δυό - τρεις ’κεϊ
έγελάσαν... "Ενας παπάς, δλο χάιδευε τή χιονάτη γενειάδα του καί μιά, καρσί
μου, μεσόκοπη δλο έσκυβε σάν νά κάτι εβρει στήν τσάντα. . .
II ά φ π ο ύ φ !
Τά
τσ-γάρα — έμένα — ντουμάνιαζαν.
— Καλέ κύριε... μοΰ κάνει ένας κύριος μέ «πομπέ», είστε μήπως δ κ. Πρω
τοψάλτης ;
— Μάλιστα.
— Ό Θεόδωρος;
— ’Ό χι ακριβώς... θ ά λέτε γιά τόν άδελφό μου ασφαλώς. Μά αυτός είναι
άρκετά νεότερος μου. . . Τόν περνώ έννιά χρόνια.
— Ε ν ν ιά !. . . Τ ί λέτε; ’Εγώ, θά σάς έλεγα νεότερο καί άπ’ τόν κύριο Θεόδωρο
άκόμα.
Καί ξανακάθησε, μέ τσιριμόνια ευγένειας..
Δίπλα άκριβώς, άπ’ τή μεσόκοπη, κάθονταν ένας μέ γυαλιά μυωπίας. "Ολο
ένα ήμερολογιάκι ξεφύλλιζε, κι δλο (άφοΰ πρώτα τράβαε τά ματογυάλια) τό κόλλαε στά γυμνά — έτσι — γκαβά του. Βρέ, τί στραβωτική παραμόρφωση — σκέφτηκα — πού του ’χει κάμει ή μυωπία...
— Τήν έχετε καιρό; τόν άρωτάω.
— Δυστυχώς χρόνια δώδεκα. Τήν έχω άπό ήλικία 45 χρόνων. ’Ανάποδα!
Αντί πρεσβυωπία — μυωπία!
— Οί γιατροί, τί σάς λένε;
— θ ά μοΰ Επιδεινώνεται, έπιμάλλον καί μάλλον... ’Εκτός, λέει, κάνα θαΰμα!
— Σάν τί θαΰμα;
— "Αν ξαναγίνομαν 25 χρονών!
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Κ ’ έφερε ξανά, τό καρνεδάκι του στα μάτια.
Παραδόθηκα στις σκέψεις μου. Μέ τα μάτια μισόκλειστα καί τό νοϋ μπερδε
μένον. λογάριαζα πόσο τρέχει ή ζωή σαν νεράκι. Πουλάκι νοσταλγικο ή ψυχούλα
φτερούγαε τις δεκαετίες μου ώς φράχτες. Νά, σαν χθές λές προάχτηκα σέ διευ
θυντή κι άς περάσει έχουν τα Ακριβώς 8 χρόνια! Νά, σαν προχθές λες παντρεύ
τηκα κι άς έχουν 30 - δυαρίσει οι δυο γιοι μας. Θυμήθηκα, δταν άκόμα ήμουν
φοιτητής, μέ τή φοιτητική κογκάρδα στο πέτο. "Ακόμα πριν όταν φώναζα τον
πατέρα - π α τ έ λ λ α ! Και ακόμα λίγο πρδν, όταν μπουσούλαγα!.. Β ρ έ ε ε ε !
τ’ είναι ό άνθρωπος! Ποϋθε έρχεται; ΤΙοϋ πάει; 'Όταν πεθαίνει τί γίνεται; Πριν
γεννηθεί που βρισκόταν;
Β ρ έ ε ε ε ε . . . τί μυστήριο! Και τώρα, (κάνω ακου
στά ντίπ άσύνειοα) : νά — τώρα πάχυνα.
— Μά ο χι!.. μου κάνει 6 άπέναντι, διόλου δεν παχύνατε. Είστε θαύμα στή
φόρμα σας! Τ ά ’χετε τά καμιά 40ριά, ναι ή δχι;
#
Α χ, τί έλεγε; Γέλασα. Είμαι έξήντα δύο, ακριβώς. Σάν σήμερα ακριβώς
’Απριλίου 21 του 1892 έγεννήθηκα. Προσθέστε στο 1892 + 62, γίνεται ό αριθμός
1954 — τό έτος ακριβώς πού διατρέχουμε.
— Μά τί κάθεστε και λέτε άφτουχάμω; Ούτε 21 ’Απριλίου έχουμε σήμερα
ούτε το 1954 διανύουμε. Τώωωωωωρα 1 9 5 4 ; Τό περάσαμε πριν μιά ώρα ακριβώς
κ’ ένα τέταρτο! Αυτή τή τή στιγμή, έχουμε... λέει..< έχουμε... έχουμε... (κ’ έφερε
τό ρολόι στά γκαβά του)... έχουμε...
— Αέ βάνετε τά γυαλιά σας καλύτερα!., του κάνω εγώ χαμογελώντας.
Εως νά φτάσουμε, μου λέει, στήν ’Αθήνα καί νά προμηθευτεί κι αύτός δμοια,
τά δάνεισα, λέει, στον κύριο μέ τό «πομπέ». Του έπανήλθεν αύτουνοϋ ή μυωπία...
Εμένα, δεν μοϋ πολυχρειάζονται πιά...
— Ε σ είς τώρα βλέπετε;
— "Έχουμε... έχουμε... ’Ιουλίου 14 του 1939, λέει, έτους.
— Τ ί είναι αυτό; τον ριοτάω, τό καρνεδάκι του δείχνοντας.
— Χρονομέτρ ημερολόγιο. Ένα σύστημα τέλειο.
— Δηλαδή;
— Μόνον αν θές, βλέπεις μέσα.
— Κι άν δέν θές;
— ’Ακριβώς σ" αυτό, λέει, έγκειται ή άξία του συστήματος: Ό τι, άν δεν θές,
δέν τό βγάζεις διόλου. Τό άφήνεις στήν τσέπη σου!
Κοίταξα αυτόν τον θεότρελλον άναυδος. Κάπου στο διάολο τον έχω συναντήσει,
στοχάστηκα. Μοϋ φαίνεται, σ' ένα προς τή Θεσσαλονίκη ταξίδι μου, στο εξπρές,
προ 6 χρόνια. Και τότε τό ήμερολογιάκι του, ήταν ένα σύστημα τέλειο. Και τότε,
άν δέν ήθελες, δέν τοβγαζες διόλου από τήν τσ έπ η !. . . νΩ, διά ολε!. . . Κ" έκοψα τήν
μ’ αυτόν άλλη κουβέντα μου... "Ολοφάνερο, ό άνθρωπος, δέν ήταν διόλου στά
καλά του...
Κ ’ έρριξα μακρύ βλέμμα στά δξω. Τά τηλεγραφόξυλα έρχονταν πίσω άπ’ τις
πλάτες μου κ ’ έφευγαν σάν τηλεβολισμένα στά μπρός μου. Βαθειά, τά δρη πηλάλαγαν. Μιά φάμπρικα κάπου κεί — στήν απόσταση — διάγραψε μιά κυκλωτική
κίνηση άπ" όπισθεν, κ ’ ύστερα ξαναβγήκε έμπροσθέ {ίας. Μωρέ — λέω — στρατη
γ ικ ή !.. ’Έ τσ ι, ούτε μέ τά μηχανοκίνητά του δ Γκουντέριαν, δέν κύκλωσε τούς Α 
μερικανούς στις Άρδέννες!.. Ένας διάολος μέ μιά κρεατοελιά στο πηγούνι του,
μπήκε κ’ έκατσε, στριγμώσαντάς μας έμας δλους. Κάπου τον έχω ίδεί, συλλογίζομαν, μά που, δέν θυμόμουν... Στο Σταθμόοοοο; Στά είσιτήηηηρια; Μά τότε,
ή κρεατοελιά του, ήταν αίσχος — έπιανε άπ’ τό σαγόνι έως τό σβέρκο του... ToV
ρα, μόνον του ήταν κεί — σάν κορόμπηλο.
Καί μοϋ γλαρώσαν τά μάτια. Θές άπό τό πρωινό άγουροξύπνημα, θές άπό
τό ταρακουνητό τοϋ «κουπέ» μας, τόν πήρα έναν βαρύ καί γλυκόπικρο — «κατασταλακτόν» δπως τόν πίνω. Ή γυναικούλα μου — καλή της ώρα — αυτή ήξερε,
καί πώς νά μήν τοϋ κόβει το καϊμάκι. Οί τριγμοί, μέ νανούριζαν... Κρέμασα καί

τήν ταξιμένη κεφάλα {ίου. Ή δική του, τού μηχανοδηγού, τί να γίνονταν; ΤΙοΰθε
ν ά ’βλεπε, έτσι σαν τοϋ μουσχαριοΰ, δπως τοΰ ήταν;
Τότε, Ονειρεύτηκα. Βρέθηκα λέει στό νερόμυλο, τοϋ μακαρίτη παποϋ μου.
Ό μύλος, έδούλευε, άλλα μέ τον τροχό προς τα όπισθεν. Εκείνην τήν αλλεπαλλη
λία των φτερούγων του, τήν πάφλαζε στη νερομάνα, άντιθέτως. Καί ό ποταμός
τράβαε δπισθεν. Άνηφόριζε σαν μακρουλό φίδι τα γούπατα καί χάνονταν ψηλά στον
ΓΓ %
καλοριφέρ!...
Τ ό καλοριφέρ
« Ιο
κάμπο — προς τα ορη
ξ ε π α γ ι ά σ α μ ε ! », άκουγα, νά, μες στό βύθος μου — κράζουν... Καί 6 παποΰς
κυβερνούσε. “Αδειαζε άλεύρια μές στην τεράστια χοάνη, κι αύτά έβγαιναν, απ’ τό
σιλώ — δίπλα — σιτάρι!.. « Κ α τ ε β ά σ τ ε
τα τ ζ α μ α ρ ί — θά κ ρ ε 
π ά ρ ο υ μ ε ! »... ξανάκουσα, μες στοΰ κουνιστού μου ύπνου τη ζάλη... < Β α φ έ ς
μ α λ λ ι ώ ν ! » . . κάποιος γκάριζε
— Καλέ παποϋ... κάνω εγώ... Τ ί ; ’Ανάποδα; Τό αλεύρι το ξανακάνεις σι
τάρι ;
— Καί τό σιτάρι, αλεύρι!.. Μην ό άνθρωπος δέν ξαναγίνεται χοϋμα; Μην
άπ’ τό χούμα, δέν είχε γίνει — πριν — άνθρωπος; Χοϋν έλαβε 6 Κύριος καί
έποίησεν άνθρωπον!... Χοϋς, ώστε, εί καί είς χοϋν άπελεύσει!...».
...Τόκ! - τό κ !... τότ’ ακούστηκαν κάτι χτύποι στην πόρτα.
— ΙΙοιός;. . . μπήχνει μιά φωνή δώθε ό παποΰς.
— Ά ν ο ϊ χ τ ε... *Α ν ο ι χ τ ε... Ε ί μ α ι
ό Ό λ ο φ έ ρ ν η ς!
Τρόμαξα καί ξύπνησα. «Τί συμβαίνει βρέ παιδιά;» κάνω έκεΐ, τινάζοντας μέ
τήν παλαμών μου το ανάστροφο, τόν 'ύπνο άπ’ τά μάτια μου. «Β α φ έ ς μ α λλ ι ώ ν!» στό άντρεδάκι δξω άκούστηκεν κάποιος γελοίος νά γκαρίζει... «Μάς ξεκούφανε μέ τις βαφές του!» ένας γκρίνιαξε. «νΕτσι τό πάει άπ’ τήν προηγούμενη
στάση!»... Καί τό τραίνο τώρα έφευγε ακάθεκτο, μάς πήγαινε χοροπηδητούς μές
στό χρόνο. Σύγχρονα, ένα όςύ στις γραμμές πάνω σύρσιμο, έκαμε δλον τον συρμό νά
στριγγλίσσει. Γ κ α π α γ κ ο ύ π ! ... τά βαγόνια, άκούστηκαν το ένα τ’ άλλο χτυ
πώντας. «Τ ί π ε ρ ι μ έ ν ε ι ς!...» άκώ έναν κύριο, σκυφτόν δξω τό παράθυρο —
νά βλέπει: « Ά φ ο ΰ έ χ ο υ μ ε μ η χ α ν ο δ η γ ό έ ν α π α ι δ ά ρ ι ο ! . . Κ α 
λ έ α υ τ ό ς θ ά μ ά ς γ κ ρ ε μ , ί σ ε ι!...» στρίγγλισε καί μιά κυρά στό άλλο
τζάμι... Δυο - τρεις άλλοι, σκΰψαν κ’ έβλεπαν.
Περίφερα, ένα βλέμμα στους γύρω μου... "Α χ! πόσο λοιπόν νά κοιμήθηκα;
Πολύ — μάλλον φαίνεται. Γιατί στό μεταξύ τούτο, φαίνεται, τό τραίνο έκαμε στά
σεις. Σχεδόν κανείς από τούς πριν συνεπιβάτες μου, οέν έμοιαζε άκριβώς νάνοι
ίδιος. Ή απέναντι μου, έκείνη ή μισόκοπη, θά είχε φαίνεται κατέβει. Στή θέση
" η : — έκεΐ — τώρα κάθονταν μιά θαϋ|ΐ/χ — έξτρα νέα. Μόνον δτι κι αυτή είχεν
ίδια — μέ τή μεσόκοπη — τσάντα της, κ’ έπίσης δλο έσκυβε σάν κάτι νάβρει
έσο)θέ της... Στή θέση, έκείνου τοϋ χωρικού μέ τά τράστα του, κάθονταν ένα αμού
στακο άγόρι. Είχε κΓ αυτό, ίδια δυό τράστα, πλάι στά πόδια του, δμοια — φαρδύ,
κόντρα σ’ άσπρο. νΑ χ, πόσο λοιπόν νά κοιμήθηκα; Ό γέρο-παπάς, πιά, δέν φαί
νονταν. Ενας κομψότατος νεαρός — έκεΐ κάθονταν, μέ όλόξανθο (σάν τοΰ Χρι·5ί0) γενάκι. Γύρω, τό Ιερατικό του περιλαίμιο, γαρνίρονταν άπό
βαθύ μώβ σειρήτι.
— Τής Ριζαρείου Σχολής; άρωτάω.
— Ναί, θεολογία. Σείς;
— Τ ί έγ ώ ;
— Τ ί σπουδάζετε;
Γέλασα... Γώρα, «ξανά - μανά...» — λέω — σπουδές; Τέκνον μου έγέρασα...
Διότι βλέπω, μοΰ λέει, έκεΐ στό πέτο σας, τή φοιτητική σας κογκάρδα.
Νομικά;
_ _ ^Χ> πο$ βρέθηκε; Πράγματι, ήταν — κεΐ — ή φοιτητική μου κογκάρδα!...
«Τ(Π ΛΘΠΝΗΣΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ*, ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ» — έγραφε γύρω στό
σ,ιαλτινό της στεφάνι. Ί ’όσο λοιπόν ξεκουτάθηκα; Ά ντίς νά γαντζώσω έκεΐνο τ’

147

άνθάκι μου, καρφίτσωσα τό φοιτητικό μου — ποτέ — Σήμα; Ά λλα καί δαύτο
ποΰ βρέθηκε; Καί τί αναδρομή προς τα όπισθεν; "Οποία, προς τό Ρωμαϊκό Δίκαιο
άνάποοη (δκτώ πενταετιών) — θαύμα — τούμπα!... Judex ne procedat ex o ffi
c io - A u d ia tu r ct altera pars— Qui suo ju re utitur neminem laedit - Nullum
crim en nulla poena sine lege—... καί λοιπά, καί λοιπά...
— Τέκνον μου... κάνω, συγχώρησον... Ού γάρ μόνον έρχεται!...
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"Αξαφνα τό τραίνο λιγόστεψε την ταχύτητά του απ’ αγάλι. Φανερό, ότι
κάποια στάση ήταν... πίσω μας. ( Τί ; όπισθοβατικώς, δέν πηγαίναμε;) ΙΙράγματι, ή αμαξοστοιχία έσταμάτησε. « Σ τ ά σ ι ς , μ ό ν ο ν έ ξ μ η ν ώ ν κ α ί
ή μ ε ρ ώ ν δ ώ δ ε κ α ! . . . (άκούστηκε ένός σιδηροδρομικού ή φωνάκλα) .
«Ο Ι
κύριοι- κύριοι
έπιβάται, μό λ ι ς π ρ ο φ τ α ί ν ο υ ν
γ ι α κά
να π ο τ ή ρ ι
ν ε ρ ό!»...
Πήδησα, χαμογελώντας με — όξω. Μωρέ αυτοί — λέω — είναι σ τ ο υ π ί .
Σιδηροδρομικοί καί να γίνονται κατά την υπηρεσία τους τ ά π α !... Καί προχώ
ρησα στην άπέναντί μου καντίνα. "Εως να ετοιμαστεί ένας καφές, χάζευα μπρος
σ’ ένα ημερολόγιο τού τοίχου. Αυτό — σκέφτηκα — δεν είναι εκείνου τού τέλειου συ
στήματος, πού άν θές βλέπεις μέσα, κι αν δέ θές...
— "Ο ν ε α ρ ό ς ; ιμοΰ κάνει τό γκαρσόν.
— Είπα στα πεταχτά ένα καφεδάκι.
...κι" άν δέν θές, δεν τό τραβάς από την τσέπη σου. Είναι τόσο — τούτο — μεγάλο
καί τόσο τώχουν άν - φάς, πού θές δέν θές.... Ά χ α χ ο ΰ χ α α α !... μπήχνω
κειδά μιά φωνή... Λ υ τ ό
έ χ ε ι
μ ε σ ά ν υ χ τ α ! . . .
— Π ε ρ ι κ α λ ώ !... άκώ τον καντινιέρη απ’ τόν πάγκο του.
— Κοιτάχτε, λέω εγώ, εκεί τί λέει! Χαρίτωνος μάρτυρος καί Έφραίμ ■
— λέω
— τού Σύρου! Δευτέρα ’Ιανουάριος 28 — 1926!
— Καί λοιπόν;
— Μά, χριστιανέ μου, υπάρχει «κ α ί λ ο ι π ό ν ; » Σήμερα έχουμε 21
’Απριλίου Μέγα Σάββατο, έτος 1954!
— Λάθος κάνετε Κ ύριε!... Είναι ακριβώς όπως τό λέει: Δευτέρα, 28 ’Ια
νουάριου τού 1926 σωτηρίου!
...Π οΰ πανάθεμα τό κεφάλι του!... άκώ δυο πού έλεγαν...
— Έ τ σ ι, I ;
— "Επιασε δουλειά τήν 1η ’Ιουλίου: ’Ιούλιος, Μάιος, ’Απρίλιος, Μάρτιος —
μήνες τέσσερεις... Δέ μούφερε τό παλιόπαιδο φράγκο...
Μά, όξω, τό τραίνο άξαφνα έκαμε όπως βρυχάται ένας λέοντας. (Τί διάολο — θά μάς έτρωγε;) Σαλτάρισα προς τήν πλατφόρμα, άφήνονται τόν καφέ...
γιά τά πρόπερσι!... "Ισω ς, τότε, θάβαναν πρώτα... τό μπρίκι στον καφέ καί πάνω
άπ’ τόν καφέ τό φλυτζάνι!... Συνέχεια, θάβαναν τόν καφέ στό κεφέκουτο, καί τό
φλυτζάνι στό ράφι! Τό μπρίκι, θά τό κρεμάγαν στήν πρόκα του!... « Γ ι ά i δ έ ς
τόν
μ π α γ ά σ α!...» — άκώ νά λέει ένας σιδηροδρομικός σ’ έναν άλλονα...
«Μηχανοδηγός μαθητούδι!... ΙΙοιός ξέρει άν δέν μάς γκρεμοτουμπάρει ό άρχιμπάσταρδος!»...
Πράγματι, άπ’ τήν καμπίνα τής ατμομηχανής, όξω κρέμονταν, ένα καταμουν
τζουρωμένο παιδάριο. Μιά σάκκα — άπ’ τόν λαιμό του σκολιάρικη, έκανε μέ τό
γυρτό κορμί του, γωνία. Καί «τρομπόνι» Άϊβασιλιάτικο έπαιζε: II ρ ά μ - τ αρα ρ ά μ - π ρ ά μ - π ρ ά μ !
Κ ο ύ κ ο υ - ρ ί κ ο υ ο κ ο υ ! φούσκωνε τά μά
γουλά του καί φύσαε!... νΩ, όιάολε!... «Ν ά τ ό ν ά ν τ ι κ α τ α σ τ ή σ ο υ μ ε » ,
— νά τ ό ν
ά ν τ ι κ α σ τ ή σ ο υ μ ε » γκάριζε όξω φρενών ό Σταθμάρχης!
Μά έγώ βιάστηκα, νά μήν τό τραίνο μ’ άφήσει. Δονίζονταν σύξυλο μές στά
«ντελίριουμ τρέμενς» του. « Π ό σ ο θ έ λ ο υ μ ε
(λέω σαλτάροντας — ένός
Σιδηροδρομικού) γ ι ά
τ ά Ά ν τ ρ έ ϊ κ α;» Καί ό συρμός πήρε δρό^ΐΛ.

Ά ντίς Απάντησης, αυτός, πρώτα τράβηξε Απ’ τβ χιτώνιό του ενα καρνέ καί
τοφερε, σάν νάχε μόσκο, στή μύτη. «’Λ κ ρ ι β ώ ς ;» μ ’ άρωτάει.
— Πάνω - κάτω.,.
'Αρχισε τότε, ένα έκνευριστικβ — εκεί — ξεφύλλισμα, πηγαινοφέρνοντάς
το καί σαν σαρμόνικα στή μ%τη. Στο μεταξύ αυτό, εγώ βάλθηκα, νά — στο λουρί

μου, χωνεύει!... Καί μπρος μου, ό σιδηροδρομικός άκόμα έψαχνε!...
— Έ χ ε τ ε μυωπία; τού κάνω,
— Δέν ξέρω τί... μ’ αποκρίνεται: αλλά την είχα προ χρόνια... θ ά πάο> σέ
κάναν γιατρό των ματιών...
— Γιά τ’ Άντρέϊκα;
— Χαί. Έ διαδρομή άποεδώ, είναι χρόνια οκτώ παρά κάτι 24ο>ρα... (Καί
κοίταζε πάντα σ’ αυτό καρνεδάκι του) : Βλέπεις οί ώρες — τον άκώ — φεύγουν
γρήγορα καί δέν μπορώ νά τίς φτάσω. Προπάντων όταν τό τραίνο έχει μπει σέ
κατήφορο. . . Ά φ ιξις στ’ Άντρέϊκα 21 Απριλίου, μεϊον τών δεκατρίω ημερών τοΰ
Γρηγοριανοΰ 'Ημερολογίου. Στάθμευσις, μόνον μήνες δυόμισοι
— Καί έτος; τοΰ κάνω ίδώντας τον μέ περιπαιχτικό — έκεΐ — χαμόγελο.
— 1918!
— Ευχαριστώ — άει στό διάολο!...
«Βα φ έ ς
μ α λ λ ι ώ ν !...» Ακούστηκε κείνος ό μπογιατζής στήν άλλη
άκρη.
II ά ρ τ ε
ν ά ξ α ν α γ ί ν ε τ ε
ν έ ο ι !»... Κ’ είχε μιά κεφάλα,
λές, βόϊδινη...
Τράβηξα γιά τό διαμέρισμά μου νευριασμένος... Έ , τό θέλω κ’ έλόγου μου...
Α λλά, κατά τό διάστημα τοΰ φαγητοΰ καί μέ μέτρο... θ ά πεις, καλή της ώρα
ή γυναικούλα μου, δλο καί μοΰ τό λέει καί μοΰ τό γράφει: « Ά γ η σ ι λ ά κ ι
μου,
ν ά μ ή ν κ ά ν ε ι ς
τ α μ ά χ ι
κ α ί
στό
π γ ί... Μ ή ν
ξ ε χ ν ά ς ο τ ι έ χ ε ι ς κ α ί λ ί γ ο σ τ ο μ ά χ ι . . . Τοΰτοι μάτιαμ’ τό
πίνουν σ φ υ ρ ί ! . . . Γρήγορα θά πάθουν οί φουκαράδες κάνα έλκος!...».
Διασχίζοντας, τον διάδρομο, γιά νά πάω στο «κουπέ» μου, μπερδικλώθηκα
πάνω σέ δυο - τρία μωρά, πού διάσχιζαν μπουσουλώντας το άντρεδάκι... Ο 0 ά !...
ο ύ ά !... τους κλαθμήριζαν... Πού πανάθεμα τά μυαλά τών μανάδων τους. Ποΰ τ’
άφησαν τά μωρά τους οί τσοΰλες;

κείνα τά μωρά στό άντρεδάκι... Το «πομπέ» κάπελλο τό φόραε ένα έιος 19 χρονών
παλληκάρι. Τί εύκή θεοΰ — νά τό ξέχασε ό κύριος πού στό μεταξύ είχε κατέβει;
*Η, λές νά τοΰ τό χάρισε;
τραίνο, φρενάρισε Απότομα (προφανώς Από κάποιο έμπόοιο) κι ευθύς,
Ιγώ κ ή Απέναντι, βρεθήκαμε στήν Αγκαλιά — ό ένας τ’ άλλου. Πίταν σάν νά

Απο τήν πόρτα: «Μ ω ρ έ τ ρ α ί ν ο
π ο ύ σ τ ό π έ τ υ χ α»... γκάριξε, έναν
- *ναν ολεποντάς μας: « Μ ω ρ έ δ λ ο ι, έ χ ο υ ν κ ά τ ι μ α λ λ ι ά σ ά ν
κ ό ρ α κ ο) ν !»... Καί στόν Ιεροσπουδαστή ώς σηκώνονταν, από προύμουτα
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δλόρθος: «Τ ή ρ α - χ ή ρ α τ ο ν γ ε ν ά κ ι !...» Κ ’ έφυγε. Καλά, μοΰ λέει
έμενα δώθε 6 σπουδαστής, πού από πρόπερσι το έγκατάλειψα τό «λάστιχο» για τά
πουλιά άοεμή θά τοΰ τέντωνα» δύο - τρεις «ψήφους» στον πώλο!»...
Φυσικά, ξανακάτσαμε. Ή μικρή Κυρά καταντράπηκε, κΓ έγώ τάχα χάσει.
Ή ταν τόσο δ άλληλοαγκαλιασμός μας σφιχτός, πού μόνον δτι δέν σταυρανησπαστήκαμε κι’ ολας. Τώρα στεκόμαστε καταντροπιασμένοι, άποφεύγοντας να βλέπει
δ ένας — τον άλλον... 'Η Κυρά έσκυψεν ή μίση μές στην τσάντα της, ένώ έγώ κόλ
λησα τδ κούτελό μου στο τζάμι. Ή μύτη μου, λίγον τι, συμπιέστηκε. Ελαφριάν ευω
διά τώρα ένιωθα ν’ αποπνέει τδ κολλάρο μου, ένώ ή Κυρά, θά έβρωμοϋσε... Λέν
είχα πάψει (κοιτώντας την) τό ’να τσιγάρο πά στ’ άλλο.
— —Κύριε!... (τοΰ κάνω τοΰ «κοντρολέρ» καθώς τρύπαε τά εισιτήρια - έμπάντας) : δέν μοΰ πατάτε μιά κομποτρυπίτσα έδωδούλια; Καί τοΰ απλώνω τή λουρίδα
μου. Τδ προκοίλι μου χώνεψ ε!... ΙΙώς νά βγώ στην ’Αθήνα κρατώντας «ίου τά
βρακιά μου στά χέρια;
Στδν επόμενο Σταθμό, αυτή, κατέβηκε. « Σ τ ά σ ι ς τ ρ ι ώ ν μ η ν ώ ν π α ρ ά
μ ε ρ ι κ ά ε ι κ ο σ ι τ ε τ ρ ά ω ρ α ! » ακούστηκε κείνος δ σιδηροδρομικός νά
γκαρίζει. «Ο ί κ ύ ρ ι ο ι - κ ύ ρ ι ο ι , έ π ι β ά τ α ι...»
καί λοιπά... Ή ταν,
δ ίδιος αύτός, πού τόν είχα στείλει στό διάολο.
— Τ ί ώραΐο χωριό!... κάνω, έχοντας κατά νοΰ μου νά ξέρω.
— Ναί, είναι τά Άντρέίκα!
— Ή κοπέλλα, λέω, πού κατέβηκε;
Υ71τ
e
\
— Είναι
η οεσποινις Σ ι ω π ί α... Ό μπαμπάς της...
Λέν α<»ο3(ι) , γιατί τδ τραίνο έβρυχήθη. Ξανάρχί:σε σι-/ά - σιγά του τήν
ανελ ιξι, πρδς τήν αίωνιότητα του πίσω!
t
Στδ διάολο νά πήγαινε. Τ ρελλός εγω σαλτάρισα άπ’ τδ παράθυρο — στά
Σ ι ω π ί α! . . .
ρίχνομαι τδ κατόπι
στην άπόσταση.
δξω. •· Σ ι ω π ί α ! .
0 ύ ά !.. 0 ύ ά !... ακούω στά πίσω ιμου ':δ μιξόκλαμα ενός μπέμπη.. • (Είχε
'—
C'T
1»·JC
>
—
ι κπο το τραίνο).·
— Ά φ ή στ ε
τ ο...
ά φ ή σ τ Cτ ο ! . .. ένας ετρεςε φωνάζοντας πώς
* f
θα τ 0 DCοθετοϋσε ή -αφεντιά του: «Ό Θ ε ό ς, λέει, πω ς τούς τ ο σ τ ε λ ν ε
γιατί ή γυναίκα του δέν έχει κάμει παιδιά!...».
Κ ι’ έγώ, τδ χαβά μου... Σ ι ω π ί α !<.. Σ ι
π ί α !... Ψ ί τ - Ψ ί τ !...j
«...Νά... «μοΰ κάνει κοντοσταθέντας κειδά: Βλέπεις κείνο δά τδ σπιτάκι; Ινεΐ
νάρθεις!... Θά περάσεις τήν πορτούλα τής αυλής καί θά σταθείς στδ κατώφλι.
Τότ’ έγώ, θά σοΰ γνέψω!...».
Κ ι’ έφυγε. Χάθηκε στδ μονοπάτι ώς δορκάοα...
“Εσκυψα τότε καί σήκωσα, τδ «πο«μπέ» — «μου» — άπδ χάμω. Σκύψαντας
νά τής φιλήσω τά πόδια της, μοόχε κυλήσει στδ χοΰμα. ( Ο χ ι — μ ο ΰ / ε π ε ι
μη μ έ
ξ υ π ο λα ς. Φ ί λ α
«μόνο τ ά
γ ο €ί ά κ ι α!»...) . Στη βιάση]
μου, νάχω πηδήσει απ’ τδ παράθυρο, τδ άρπαξα έκείνου τοΰ νεαροΰ άπ’ τδ κεφάλι.
Ό άλλος, πού τδχε ξεχάσει, τί διάολο κεφάλα — αυτός — θάχε; Μοδρχονταν καί
μένα έως τ’ αφτιά μου!
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Κ ’ έτσι έκαμα. Τράβηξα σιγά - σιγά στδ πορτάκι. Σαν — «μπλοΰ — πινε
λιές ανισόρροπου, έμοιαζε ή βροντοθάλασσα κάτω. Άφρίλες δ γιαλός οώθες έβραζε.
Καί τρεις μπογιές καταπράσινες, λές άπδ άναποβογυρισμένο βαζάκι, φιάχναν
μιάν (τις είδε τί, κατά φρένας της, έχουσαν) — κυπαρισσιών — συμμορία. Καί
δίπλα τους, ένας παληοντενεκές σκουπιδιών. ΙΙοιδς ξέρει, τί παιγνίδι νά παίζανε
καί τδν έκαμαν τά χωριατάκια, σάν ο ι κ ί α ν ! Οδτε ή στέγη, ούτε δυδ σπαζοπαράθυρα τουλειπαν!
Φτάσαντας, ώθησα άλαφρούλια καί μπήκα. Στάθηκα — οπιος μούπε — μεσδ-

τ:ορτα. "Ενας, μαργαριτών γαλαξίας, κατάκλυζε τήν αυλή, άκρη 3’ άκρη. Απ’
-'ο πορτάκι έως τή σκάλα της, κρυφτό στρατί φειδοσέρνονταν, σαν καμμιά ούρα
χωρίς τό σκύλο. Σ ι ω π ί α, θά πει σ σ σ σ σ ο ύ τ ;
Έ τ ρ ιξ ’ ένα τζάμι κι αυτή έσκυψε. Σ σ σ σ ο ύ τ !... μούγνεψε μέ τό δάχτυλο
στά χείλη της. ’Αποκεϊ, μισογερτή στο παραθύρι της, τί ώραΐα πού ξαναμούγνεψε καί π ήγα !... Μοϋ χούφτωσε τα λοϊδιά, καθώς μοΰ πέταξε καί τό «πομπέ»
δς’ άπ’ τή μάντρα... νΩ !... ώ !... κάτι παιδιά — όξω ·— άκουστήκανε, άρχίσαντας
κι’ ολας τρελλό ένα κλωτσοσκούφι!... Σαν τήν Ίουδήθ έκεΐ έμοιασε μέ τα μαλλιά
μου στή φούχτα της. «"Ε λ α μ έ σ α ! » μοΰ κάνει. Πάτησα ζερβά καί δρασκέλισα
τά μοναδικά δυο σκαλάκια... Θές νά ήταν τ’ δντι ή Ίουδήθ κ ’ έγώ δ Όλοφέρνης;
Β ρ έ ε ε ε... κάνω, τ’ δ ν ε ι ρ ο !... « Ά π ο δ ώ, ρ έ μ π α γ ά σ α ,
κ λ ώ τ σ α τ ο !...» ακούονταν, στον δρόμο δξω οί διαόλοι... «II ά ρ τ ο υ ς «ν ό κ
- ά ο υ τ » ρ έ μ ά π α!» γκάριξε, στή διαπασών του, ένας άλλοςι.
Μά, άντίς αυτό, ( = νά με αποκεφάλιζε) κρεμάστηκε στο λαιμό μου ή Σιωπία...
«Χρυσέ μου!... μοΰ κάνει, ή αγάπη σου σ’ Ισω σε!... ”Αν δεν άπ’ τό τραίνο κατέ
βαινες, θά τράβαες τώρα προς τον αιώνιο χαμό σου. Τό τραίνο, δεν οπισθοβατικώς μόνο πήγαινε, αλλά καί όπισθσβατικώς μές στο χρόνο.
__

•! 11
· ······

— Σήμερα έχουμε 21 Ά π ρι...
— Μά στο τραίνο, ένας μοΰ είπε ’Ιουλίου 14— ρις.
— Γιά κ ε ί ν η τ ή σ τ ι γ μ ή ,
σωστά σοΰ είπε. Τό μέτρημα έβαινε
«κατηφορικώς» εκε ιμέσα... Δηλαδή πάει ανάποδα.
— "Ωστε σωστά κι’ 6 πιτσιρίκος μέτραε από τό 5 έως τό μηδέν; 5, 4, 3...
— "Η, Δεκέμβριος, Νοέμβριος, Ό κ τ...
— Σιωπια, τ ειν αυτα; Ηα με τρελ...
— "Έχουμε λοιπόν σήμερα 8 ’Απριλίου, άφαιρου...
— "Ωστε σωστά μου είπε καί ό κοντρολέρ των είσ...
— μενών των 13 ήμερων του Γρηγορ...
— Β ρ ε!... βρε!... Τ α ίβια άκριβώς μοΰλ...
— ιανου Ήμερολ...
— εγε ό τραγικός αυτός άνθρωπος; Ως προς τήν ακριβή ώρα τής άφίςεως,
uoO ε ί π ε :
«Τ ρ έ χ α π ι ά σ τ η ν!».
— όγιου. Σέ κάθε 5 λεπτά τής ώρας όπισθοβαίναμε και από ’ναν χρόνο 6
.επτά
νια

•"'Τά κουκιά μετρημένα: Γεννήθηκες τό 1892 ’Απριλίου 8. Προσθετουμένων
τώρα — τών 13 ημερών τοΰ νέου Ημερολογίου= 8 + 1 3 , 21. Τ ί χρονολογία
έχουμε σήμερα;
- Κατά μένα 21 ’Απριλίου 1954.
Εστω. Λοιπόν, έχουμε καί λέμε: "Ετος γεννήσεώς σου 1892. Μέχρι σήμέρα
cpa, 19ό4 = χρόνια άκριβώς 62. Τόσων ήσουν τό πρωί δταν μπήκες στο τραίνο.
Σύμφωνοι;
— Σύμφωνοι.
— υπισθοοατημά
Οπισθοβάτ
,.
σου σ’ αυτό: 1954— 1892, χρόνια λιγώτερα άκριβώς 36.
. φαιρουμένων αυτών τών 36 από τά πρωινά 62 σου = υπόλοιπο χρόνια άκριβώς
- 6 καί άκριβώς όσων χρ·
χρονών είσαι τώρα.
— Είμαι, τούρα, 2 6 ;
— Ακριβώς!
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Καί μ’ έστριψε προς έναν όλόσωμο καθρέφτη: «Νά ίδές έκεΐ!»...
Κ ’ εγώ είδα. Μπρος στό είδωλό μου Αναπήδησα!...
«II α λ t ο σ α χ λ αμ ά ρ α !... Μ α λ ά κ α !... νΑ ε ι σ τ ο
-δ ι ά ο λ ο !... Ω ρ α ί ο
«κ ό λπ ο» κ α ί... Ρ έ σ ύ, I γ ώ φ τ α ί ω ;
Σ ύ δ έ ν «τερμάτισες»
καί
ζ η τ ά ς
τώρα
ρέστα;
Ρέ
Γιανιόοοο!...
Έλα
πού
νά σ ε φ έ ρ ο υ ν ε :
τ έ σ σ ε ρ ι ς... Έ λ α
νά π α ς τον ντ αβά
— ρέ — σ τ ό φ ο ύ ρ ν ο ! . . . « Δε ν έ ρ χ ο υ μ α ι
σοΰ
λ έ ουου. . .
έ ρ χ ο υ μ α ι α ι α ι α ι ! ...» — «"Α α α α α ά χ κ ω λ ο κ ο μ μ έ νο...
0 C V
άντ ε
σ ύ... τ ό μ ε σ η μ έ ρ ι
ν &, ρ θ ει ο ά λ λ ο ς !...».
...«’Από 62, έφτασες δω, 26... Σέ λίγο, θά ξαναγινόσουν 8 και σέ λιγάκι
ακόμα 5 ! Ά π έ, θά μπουσούλαες!... Τά είδες τά νήπια εκείνα οπού διάοηκαν δξω
στό άντρέ, μπουσουλώντας; ΙΙρίν λίγο, ή σαν άντρες!... Ό γεροπαπάς, ξανάχε
γίνει εκεί ίεροδιάκονος, καί ό χωριάτης έκειός, παιδαρέλι. Εκείνο τό, μέ τό
«πομπέ» παιδί πλάι σου, ήταν ’Ακαδημαϊκός πριν δυο ώρες! Τούοχονταν πριν,
μάλλον στενό στό κεφάλι του... Τί σουρθε σένα καί τ’ άρπαξες;
— ’Ώ χ καϋμένη (λέω) : μές στη βιά μου... Τί ως δεν άρπαξα του ιεροσπουδ,..
Καί σκέφτηκα τί θά γίνονταν δξω... Σέ κακά τώρα χάλια εκείνο τό «πομπέ»
σαλτάριζε άπό κλώτσο σέ κλώτσο... Ά α α α α ά χ... ά χ ρ ό ν ι γ ο !...
Α ν
ου λ έ ο υ
τ ε ρ ε να π α ς ρε το ν τ α ο α ρε σ τ ο φ ο υ ρ ,
δέ - μ π α ο υ ο υ ο υ ! . . .
— Σώθηκες χρυσέ μου — θά χάνοσαν!...
— Καλά... άμ οί άλλοι;
— Ή ω ω ω ω !... αυτοί πάνε... Σπεύδουν χρυσέ μου γιά τ' άπατα τής των Αιώ
νων Συντέλειας! Τραβάνε προς τή μαύρη τους μοίρα, μέ σύξυλους, τραίνο, σιδηρο
δρομικούς καί εισιτήρια... Θά έκτροχιασθοϋν μαζί κατακόρυφα, δξω απ' τή «διά
σταση» του χρόνου. Ισια, μές στην ανυπαρξία, βουτιά, αυτό τό τραίνο θά κάμει.
Πίσω, θά πάειΓ απ' την ηλικία τής Γη ς, πίσω κΓ άπό τή γέννηση των άστρων...
Επέκεινα τής ’Ανατολής των ωρών!... Επέκεινα των ορίων του Κόσμου!... Ε κ ε ί,
δέν έχει Ιχνογραφηθεί ακόμα ο Ήλιος, δέν έχει καν σχηματιστεί ούτε τό χάος!
Ή πρώτη τής Δημιουργίας Ημέρα — εκεί — δέν έχει ακόμα ούδ’ αρχίσει... Μόνον
Πνεύμα Θεού έπιφέρεται έν τούτω τώ έρέβει... Δέν είδες τον μηχανοδηγό — ένα
νήπιο;
— Τον είδα.
— Δέν «τρόμπαιρνε» στήν διαπασών τό «τρομπόν» του;
— Τό τρόμπαιρνε.
Έ , αυτός, μέ τά βαγόνια δλα μπρός, καί τήν όπισθομηχανή τελευταίαν, θά
θά τούς Αποδώσει τις συνθανάτιες τομές, τρομπαίρνοντας, σάν κανά — πού σφά
ζουν — Μοσχάρι. Ή , έν Ραμά φωνή τής Ραχήλ, δέν θάκαμε σάν αύτουνου τό
«τρομπόνι»: Ταραράμ - πράμ - πράμ! Κουκου - ρίκουουου!...
l·r 5 9
~
α εμείς;
— ’Ώ ω ω ω ... έμεΐς — τί χαρά!... Έ |ΐεΐς φτοΰ κι’ άπ’ -σ' αρχής!... θ ά ξαναγαπηθοΰμε... θά ξαναπαντρευτούμε... θά ξανακάνουμε δυδ Αγόρια καί μια κόρη...
Καί συνέχεια, άγγόνια... θ ά ξαναγίνουμε, σΰ παπούς - γιαγιά Ιγώ...
— Καί θά ξαναγίνω έγώ Διευθυντής;
— Ναι.
— Κ ι’ δταν, στά, δέν ξέρω πόσα πολλά άλλα χρόνια (καί μούκλίεισε πονηρά
τό ’να μάτι της...) θά ξαναταξιδέψουμε μέ ν.αμμιά πάλι αμαξοστοιχία των 6)4
πού θάναι — κι’ αυτή — ή τελευταία...
— Γιατί τά δρομολόγια Οάλλαζαν.
— Διόλου, δέν θά ξεχάσουμε νά κατεβούμε στ’ Ά ντρέϊκα!...
Καί μ’ έσφιξε... μ’ έσφιξε... μ’ έσφιξε... πού παραλίγο έγώ θάσκαζα...
Χαλκίδα 1954

Μ Α Ρ Ζ Ι Σ Μ Ο Σ
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Μετάφραση
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« Ή άναλυτική μου μέθοδος
αφετηρία τον άνθρωπο, άλλά
νομικά καθορισμένη κοινωνική
Μάρς : Σημειώσεις γιά τον
(«Κεφάλαιο», ed. Sociales, τ.
2 4 9 ).

δέν έχει
την οικο
περίοδο»,
Βάγκνερ,
ΙΙΓ, σελ.

Althusser

Ελένης

*1 ω α ν ν ί δ η

ι
Ή σ η μ ασία, οί διάφ ορες εκφ άνσεις
και γενικότερα η προβληματική τον σύγ
χρονου ουρανισμού είναι ένα θέμα πού ά ιασχο/.εϊ ζωηρά τούς π ροοδευτικούς δ ια 
νοούμενους σ’ όλο τον κόσμ ο. rI i θεωρηική επ εξερ γ ασ ία του σ το φως τού μ α ρ 
ξισμόν και ή σύνδεσή του μ έ την π ρ α :τική δράση των άνθρώπων μ έσ α στις
σημερινές συνθήκες άνάπτυξης, απ οτέλ ε
ψαν τό αντικείμενο μ ια ς συζήτι^σης πού
κ ατά τ ά τελ ευ ταία τρ ία - τέσ σ ερ α χ ρ ό
νια έχει π άρ ει μεγάλη έκ τασ η κι έχει
προχωρήσει σέ σημαντικό βάθος. νΗ δη
ά συγκεντρω μένα κείμ ενα θά μπορούσαν
άποτελέσουν μ ιά ογ κ ω δέσ τατη σν/.λο*η. '11 Ε .Τ . αρχίζει ά π ό τό τεύχος τού■ο νά π αρου σ ιάζει σ το ελληνικό κοινό
ιερικές άπ ό τις σοβ αρότερες συμβολές
π ή συζήτηση. rH π ροσεκτική μελέτη
•ονς επ ιτρ έπ ει ν * άντιληφθεϊ κανείς τόro την π ο /εεδ ρ ικ ό τ η τ α τού θέματος όσο
cat την π οικιλ ία των άπόψεων πού άναιτύσσονται ανάλογα μ έ τή σ κ οπ ιά άπ ό
:ήν οπ οία αυτό άντικρύζεται. Σ κ ο π ό ς τής
ιαρονσίασης αυτής, πού θά συνεχιστεί
σέ α ρ κ ετά τεύχη μ ας, δέν είναι μόνο ή
άτλή ενημέρωση των άναγνω στώ ν μ ας,
άλλά κ αί — κνριότερα — ή υποβοήθηση
τής διερευνησης τού ζη τήμ ατος μ έσ α στις
ημερινές ελληνικές συνθήκες κ αί ή ά ιοκρυστάλλωση συμ π ερασμ άτω ν κ α ί π ρ α 
κτικών στάσεω ν βασισμ ένω ν στην έπ εξερ να,σί? α ^τή·
μ ελέτη τού διαπρεπούς
άλλου μ αρξισ τή Louis A lthusser κ α *ηγητή
στην Ecole Nor m ale Superleure γράφ τηκε τον Ό χ τώ β ρ η
τού
\962 μ έ σκοπ ό νά περιλ^φθει σ’ έναν
συλλογικό τόμ ο μελετώ ν μ έ τίτλο « Σ ο 
σιαλιστικός ουρανισμός» πού έπ ρ όκ ειό νά κυκλ.οφορήσει στη Ν έα Ύ ό ρ κ η άπ ό
(Σ υ νέχεια στη σελίδα 165)

Ό σοσιαλιστικός «Ούμανισμός» είναι στην
ημερήσια διάταξη.
Ί ώρα πού μπήκε πιά στην περίοδο πού
άπό τό σοσιαλισμό (στον καθένα, άνάλογα
μέ τη δουλειά του) θά την οδηγήσει στον
κομμουνισμό (στον καθένα άνάλογα μέ τις
ανάγκες του), ή Σοβιετική "Ενωση διακηρύσ
σει τό σύνθημα: τά πάντα γιά τον άνθρωπο, και
καταπιάνεται μέ καινούρια θέματα: ελευθερία
τού άτόμου, σεβασμός της νομιμότητας, προ
σωπική αξιοπρέπεια. Τά έργατικά κόμμα
τα υμνούν τις πραγ μαποποιήσεις του σοσια
λιστικού ούμονισμού καί αναζητούν τούς θεω
ρητικούς του τίτλους στο Κ ε φ ά λ α ι ο,
καί, όλο καί συχνότερα, στά Νεοτν.κά Ερ
γα τού Μάρξ.
Είναι ιστορικό γεγονός. Μπορεί μάλιστα
κανείς ν’ άναρωτηθεΐ μήπως ό σοσιαλιστικός
ούμανισμός είναι θέμα άρκετά καθησυχαστικό καί ελκυστικό ώστε νά επιτρέπει τό διά
λογο ανάμεσα σ έ κομμουνιστές καί σοσιαλ
δημοκράτες, άκόμα καί ανταλλαγή άπόψεων
πλατύτερη, μέ τούς καλοπροαίρετους ανθρώ
πους πού καταδικάζουν τον πόλεμο καί την
άθλιότητα. Σήμερα ή μεγάλη οδός τού Ούμο^νισμού μοιάζει νά είναι καί σ ύ τ ή ένας δρό
μος προς τό σοσιαλισμό.
Στήν πραγματικότητα, ό επαναστατικός
αγώνας πάντα άποσκοπούσε νά καταργήσει
την
έκ μετάλλευση καί άρα νά ελευθερώσει
τον άνθρωπο* άλλά, στήν πρώτη του ιστορι
κή φάση, άναγκάστηκε, όπως τό είχε προίδει
ό Μάρξ, νά πάρει τή μορφή τής τ α ξ ι κ ή ς
πάλης. Ό
έπορναστατικός ούμανισμός δέν
μπορούσε τότε νά είναι τίποτε άλλο παρά
«ταξικός ούμανισμός», ««προλεταριακός ούμανισμός».
Κοσάργηση τής έκ μετάλλευσης
τού άνθρώπου σήμαινε τότε κατάργηση τής
τ α ξ ι κ ή ς
έκ μετάλλευσης. ’Απελευθέρω
ση τού άνθρώπου σήμαινε άπελευθέρωση τής
έργατικής τ ά ξ η ς ,
μέ κύριο μέσο τή δι-

153

κτατορία του προλεταριάτου. Στην Ε Σ Σ Δ ,
πάνω άπό σαράντα χρόνια, μέσα σέ γιγάντιους αγώνες., ό «σοσιοώιστικός ουρανισμός»
εκφραζόταν με την ταξική δικτατορία, προ
τού εκφραστεί μέ την έλευθερία του προσώ
που’.
Μέ τό τέλος τής δικτατορίας του προλετα
ριάτου, αρχίζει στήν Ε Σ Σ Δ νέα ιστορική φά
ση. Οί Σοβιετικοί λένε: στον τόπο μας οι
άνταγωνιστικές τάξεις εξαφανίστηκαν, ή δι
κτατορία του προλεταριάτου έχει εκπληρώσει
τό σκοπό της. τό Κρότος δεν εΐναι πια Κρά
τος ταξικό, άλλα Κράτος όλου του λαού
(του καθενός).
Καί πραγματικά τώρα πιά στήν Ε Σ Σ Δ
φέρονται στους ανθρώπους χωρίς ταξική διά
κριση: ό καθένας είναι «π ρ ό σ ω π ο».
Καί βλέπουμε, στον ι δ ε ο λ ο γ ι κ ό
τομέα, τά θέματα του σοσιαλιστικού ουρανι
σμού τού προσώπου να παίρνουν τή θέση τών
θεμάτων τού ταξικού ουρανισμού.
Πριν άπό δέκα χρόνια, ό σοσιαλιστικός
ουρανισμός υπήρχε μόνο μέ μια μορφή: τή
μορφή του ταξικού ουρανισμού. Σήμερα υ
πάρχει μέ δυο μορφές: (ταξικός ουρανισμός,
εκεί πού βασιλεύει άκόμα ή δικτατορία τού
προλεταριάτου (Κίνα κ .τ.λ .), καί ουρανισμός
τού (σοσιαλιστικού) προσώπου, εκεί πού ή
δικτατορία τού προλεταριάτου έχει πιά ξεπεραστεΐ (Ε Σ Σ Δ ). Δυο μορφές πού αντιστοι
χούν σέ δυο αναγκαίες ιστορικές φάσεις.
Στον ουρανισμό τού «ττροσώπου», ό «ταξι
κός» ουρανισμός μπορεί άπό τώρα νά δεΐ
πραγματοποιημένο τό μέλλον του.
Αυτή ή άλλαγή τής ιστορίας φωτίζει μερι
κές αλλαγές στον κόσμο τών ιδεών. Ή δικτα
τορία τού προλεταριάτου, πού οί σοσιαλδη
μοκράτες τήν άπορρίπτανε στό όνομα τού (α
στικού) ουρανισμού τού προσώπου, καί πού
τούς έφερνε άγρια αντιμέτωπους στούς κομ
μουνιστές, έχει ξεπεραστεΐ στήν Ε Σ Σ Δ . Κάτι
πάρα πάνω: προβλέπουμε ότι οτή Δύση θα
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(1) Δίνουμε εδώ σιόν δρο «ταξικός ουρανι
σμός» τήν έννοια :τού ακολουθούσε ό Λένιν όταν
έλεγε ότι ή Ό/τωβριχνή Εξανάσταση έδωσε
τήν έξουτίχ στούς εργαζόμενους, δηλαδή τούς ερ
γάτες καί τούς φτωχούς αγρότες, καί ίξασφάλισε, (γ Γ α υ τ ο ύ ς ,
όρους ζο>ής, έράσης
και ανάπτυξης πού ποτέ άλλοτε δέν είχαν γνω
ρίσει: δημοκρατία γ ι ά τούς εργαζόμενους,
δικτατορία γ : ά τούς καταπιεστές. Δέν εν
νοούμε τόν «ταξικό ουρανισμό* μέ τήν έννοια
τού μπορεί κανείς να δανειστεί άπό τά Νεανικά
"Εργα τοΰ Μάρξ, όπου τό προλεταριάτο υποτί
θεται ότι μέσα στήν <αλλοτρίωσή» του αντιπρο
σωπεύει τήν ίδια τήν ανθρώπινη ουσία πού μέλ
λει νά «πραγματώσει* ή Επανάσταση: αυτή τή
«θρησκευτική»
αντίληψη για τό προλεταριάτο
( τάξη καθολική», επειδή είναι «ή απώλεια του
ανθρώπου» του «έπανχστατημένου κατά τής Ιδιας
του τής απώλειας»), συνέχισε ό Λούκατς στα
νιάτα του μέ τό έργο «Gest hi elite und K lassenbew ustsein».

μπορέσει νά πάρει μορφές ειρηνικές καί βρα
χύχρονες. Έ τ σ ι φτάνουμε, σ ’ ένα είδος δια
σταύρωσης δύο ουρανισμών τού προσώπου:
τού σοσιαλιστικού ούμανισμού καί τού φι
λελεύθερου άστικού ή χριστιανικού ουμονι
σμού. Τά «φιλελεύθερα» μέτρα στήν Ε Σ Σ Δ δί
νουν στό δεύτερο έγγυήσεις. "Ο σο για τό
σοσιαλιστικό ουρανισμό, μπορεί καί θεωρεί
τόν έαυτό του όχι μόνο σαν κριτική τών άντιφάσεων, άλλα έπίσης καί κυρίως σαν έκπλήρωση τών «ευγενέστερων» έπι διώξεων του
άστικού ούμανισμού’ μπορεί καί ισχυρίζεται
ότι ενσαρκώνει, επιτέλους, τό προαιώνιο ό
νειρο τής ανθρωπότητας, που άμυδρή μόνο
μορφή εΐχε πάρει στους προηγούμενους ου
ρανισμούς, χριστιανικούς καί άστικούς, μέ
σα στον άνθρωπο καί μεταξύ τών ανθρώπων.
Φτάνει έπι τέλους ή βασιλεία τού Ανθρώπου.
Μ’ αυτό τόν τρόπο μοιάζει να εκπληρώνε
ται ή προφητική υπόσχεση τού Μάρξ στα
χειρόγραφα τού 4 4 : «‘Ο κ ο μ μ ο υ ν ι σ μό ς . . .
ο ι κ ε ι ο π ο ί η σ η
τ ή ς
α ν θ ρ ώ π ι ν η ς
ο υ σ ί α ς
ά π ό
τ όν
άνθρωπο,
α υ τ ό ς
ό κ ο μμ ί ο υ ν ι σ μ ό ς ,
έ π ε ι δ ή
ε Τναι
τ έ λ ε ι α
φ υ σ ι ο κ ρ α τ ί α
(naturalisme) = ο υ ρ α ν ι σ μ ό ς . . . » .

II
Για νά φτάσει τό βλέμμα μας μσκρυτερα
απ' αυτό τό γεγονός, για νά τό καταλάβου
με, για νά γνωρίσουμε τήν έννοια τού σοσια
λιστικού ουρανισμού, δέν άρκεΐ νά καταχω
ρήσουμε τό γεγονός στα έπίσημά μας έγ
γραφα, ούτε νά καταγράφουμε τίς έννοιες,
(ουρανισμός, σοσιαλισμός) πού διαθέτει τό
γεγονός γ:ά νά σκέπτεται τόν εαυτό του.
Πρέπει νά ελέγξουμε τους θεωρητικούς τί
τλους τών εννοιών για νά βεβαιωθούμε άν
άληθινά μάς δίνουν επιστημονική γνώση τού
γεγονότος.
Καί ακριβώς τό ζευγάρι τών εννοιών «σο
σιαλισμός - ουρανισμός», περικλείνει μια χτυ
πητή θεωρητική ανισότητα: μέσα στό σύνο
λο της μαρξιστικής αντίληψης, ή έννοια «σο
σιαλισμός» εΐναι πραγματικά έννοια έπιστημονική, ενώ ή έννοια «ουρανισμός» δέν είναι
παρά
ί δ ε ο λ ο γ ι κ ή.
Για νά ξεκαθαρίσουμε τό ζήτημα: ό σκο
πός μας δέν είναι νά άμφισβητησουμε τήν
πραγματικότητα που είναι επιφορτισμένη ή
έννοια τού σοσιαλιστικού ούμανισμού νά εκ
φράζει, άλλα νά καθορίσουμε τή θ ε ω ρ η 
τ ι κ ή
άξία τής έννοιας αυτής. Λέγοντας
πώς ή έννοια ουρανισμός είναι ιδεολογική
(καί όχι επιστημονική)
διατυπώνουμε δυο
πράματα συγχρόνως: ότι έκφράζει ένα σύνο
λο πραγματικότητας υπαρκτής, άλλα καί ότι,
άντίθετα άπό τις έπιστημονικές έννοιες, δέν
μάς έπι τρέπει νά γνωρίσουμε αυτή τή ν πρα
γματικότητα. Εκφράζει, μέ τρόπο ειδικό (ι
δεολογικό)
όντότητες, άλλά δέν μάς δίνει
τήν ουσία τους. "Αν ανεχθούμε τή σύγχυση

αύτών τών δύο τάξεων πραγμάτων, άττοκλείομε κάθε γνώση, καλλιεργούμε τήν τταραξηγηαη και
κινδυνεύουμε να πέσουμε σέ
λάθη.
Γιά νά δούμε καθαρά, θά θυμίσω <μέ λίγα
λόγια την έμπειρία του Μάρξ που δεν κα
τόρθωσε νά φτάσει στην έττιστημσνική θεωοία τής ιστορίας παρά μόνο άφού έκανε ρι
ζική κριτική τής φιλοσοφίας του άνθρώπου
που τού είχε χρησιμέψει σά θεμέλιο θεωρητικό
στά νεανικά του χρόνια (1 8 4 0 — 1 8 4 5 ). Χρη
σιμοποιώ τους ορούς «θεμέλιο θεωρητικό» μέ
τήν ακριβή τους έννοια. Γιά το Μάρξ στά
νειάτα του, ό «"Ανθρωπος» δεν ήταν μόνο
μιά κραυγή που κατάγγελνε τήν άθλιότητα
και τή δουλεία. Ή ταν ή θεωρητική άρχή
τής άντίληψης πού είχε τού κόσμου και τής
έμπραχτης στάσης του. Ή «Ουσία του Αν
θρώπου» (είτε Ελευθερία - Λόγος, είτε Κοι
νότητα ήταν) θεμελίωνε συγχρόνως μιά αυ
στηρή θεωρία τής ιστορίας καί μιά συνεπή
πολιτική πράξη.
Τό βλέπουμε σ τις δυο υποπεριόδους τής
ουμανιστικής περιόδου του Μάρξ.
I.
Στήν πρώτη ύποπερίοδο δεσπόζει
νας ούμανισμός όρθολογιστικός - φίλελεύθερος,
πλησιέστερος προς τον Kant καί τό
Fichte παρά προς τό Hegel. "Οταν ό Μάρξ
καταπολεμάει τή λογοκρισία, τους φεουδαρχιχους νόμους τής Ρηνανίας, τό δεσποτισμό
τής Πρωσίας, βασίζει θεωρητικά τήν πολι
τική του μάχη, καί τή θεωρία τής ιστορίας
που τή στηρίζει, σέ μιά φιλοσοφία του άν
θρώπου. Ή ιστορία δεν έχει νόημα άλλο
άπό τήν ουσία του άνθρώπου, που είναι Ε 
λευθερία καί Λόγος.
Ε λ ε υ θ ε ρ ί α :
είναι ή ουσία τού ανθρώπου, όπως ή βα
ρύτητα είναι ή ουσία τών σωμάτων. 'Ο άν
θρωπος είναι «ταμένος» μοιραία στήν ελευ
θερία/ τό ίδιο του τό είναι, όσο κι άν τήν
άρνείται, μένει παντοτινά στά πλαίσιά της:
«Τόσο
π ο λ ύ
ή ε λ ε υ θ ε ρ ί α
α π ο τ ε λ ε ί
τ ή ν
ο υ σ ί α
τ ο υ
Α ν θ ρ ώ π ο υ ,
που ά κ ό μ α κ αί
ο ί α ν τ ί π α λ ο ί
της
τήν
πρα
γ μ α τ ώ ν ο υ ν
κ α τ α π ο λ ε μ ώ ^
τ α ς
τήν
π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ ά
της...
Αρα
ή ε λ ε υ θ ε ρ ί α
υττάρχει
ά ν έ κ α θ ε ν ,
ά λ λ ο τ ε
σ ά ν
ι δ ι α ί τ ε ρ ο
π ρ ο ν ό μ ι ο
δι
κι
ά λ λ ο τ ε
σ ά
γ ε ν ι κ ό
κ ά ί ω μ α»2. Αυτή ή διάκριση φωτίζει ο
λόκληρη τήν ιστορία: π.χ. ή φεουδαρχία εί
ναι έλευθερία, άλλά μέ τήν «μή ορθολογιστι
κή» μορφή του προνομίου* τό σύγχρονο κρά
τος είναι ελευθερία, άλλά μέ τήν όρθολογιστική
μορφή
τού
καθολικού
δικαι
ώματος. Λόγος: ό άνθρωπος δέν είναι 'Ελευ
θερία παρά μόνο έπειδή
είναι Λόγος. Ή
άνθρώπινη έλευθερία δέν είναι ούτε καπρί-

'2. Ε φ η μ ερ ία του Ρήνου*: «Ή
του τύπου* (Μάης 1842).

έλευθερία

τσιο, ούτε ντετερμινισμός τού συμφέροντος,
άλλά, κατά τόν Κάντ καί τό Fichte, αυτο
νομία, ύπακοή στον εσωτερικό νόμο τού Λό
γου. Αυτός ό Λόγος που « υ π ά ρ χ ε ι άνέκαθε/ν,
όχι
ό μ ω ς
π ά ν τ ο 
τε
μέ
μορφή
ό ρ θ ο λ ο γ ι σ τ ι κ ή / (π .χ. φεουδαρχία), υπάρχει, τέλος
στους Νέους Χρόνους μέ τή μορφή του Λό
γου .μέσα στό Κράτος, πού είναι Κράτος
τού δικαίου καί τών νόμων. «Ή φ ι λ ο 
σ ο φ ί α
θ ε ω ρ ε ί
ότι
τό
Κρά
τ ο ς
ε Τ ν α ι
ό μ ε γ ά λ ο ς
ορ
γ α ν ι σ μ ό ς
Οπου
ή νομι κή,
ήθΐΐίκή
καί
π ο λ ι τ ι κ ή
έ λ ε υ 
θ ε ρ ί α
π ρ έ π ε ι
νά
β ρ ί σ κ ε ι
τ ήν
π ρ α γ μ ά τ ω σ ή
της,
καί
ο π ο ύ
κ ά θ ε
π ο λ ί τ η ς ,
ύ π α
κ ο ύ ο ν τ α ς
σ τ ο υ ς
ν ό μ ο υ ς
τ ού
Κ ρ ά τ ο υ ς ,
δέν
ύπακούε ί π α ρ ά
σ τ ο υ ς
φ υ σ ι κ ο ύ ς
ν ό μ ο υ ς
τού
ί δ ι ο υ
του
τού
Λόγου,
τού
ά ν θ ρ ώ π ιν ο υ
Λ όγ ο υ»*. Αυτό καθορίζει καί τό χρέος τής
φιλοσοφίας: «Ή φ ι λ ο σ ο φ ί α
άπαιπτεί
τό
Κ ρ ά τ ο ς
νά
ε Τ
Κ ρ ά τ ο ς
τ ή ς
α ν θ ρ ώ π ι 
έν α ι
ν η ς
φ ύ ση ς»3. Ή φιλοσοφία έξορκίζει έτσι τό ίδιο τό Κράτος νά άναγνωρίσει
τήν ουσία του, νά μεταρρυθμιστεί δηλαδή,
άπό μόνο του, ώστε νά γίνει Λόγος, αληθι
νή Ελευθερία του άνθρώπου. Ή φιλοσοφικοπολιτική κριτική (πού θυμίζει στο Κράτος τά
κοίθήχοντα πού έχει προς τον εαυτό του)
είναι λοιπόν, τό Α καί τό Ω τής πολιτικής:
ό ελεύθερος τύπος, ελεύθερος Λόγος τής αν
θρωπότητας, γίνεται ή ίδια ή πολιτική. Αάτή
ή πολιτική πράξη — πού συνοψίζεται στή
δ η μ ό σ ι α
θ ε ω ρ η τ ι κ ή
κριτικ ή, δηλαδή στή δημόσια κριτική μέσω του
τύπου — · ικαί πού απαιτεί, γιατί είναι από
λυτη προϋπόθεση τής υπαοξής της, τ ή ν
έ λ ε υ θ ε ρ ί α
τ ο υ
τύπου,
είναι
ή πολιτική πράξη του Μάρξ στήν «Εφημερί
δα του Ρήνου». Αναπτύσσοντας τή θεωρία
του τής ιστορίας ό Μάοξ θεμελιώνει καί δι
καιολογεί συγχρόνως τήν ίδια του τήν π ρ ά 
ξη:
Τή δημόσια κριτική του δημοσιογρά
φου πού γ ι’ αυτόν εί.αι ή κοτεξοχήν πολιτι
κή πράξη. Σ ’ αυτό τό διαφωτισμό τά πάν
τα είναι αυστηρά άλληλένδετα.
II. Σ τ ή
δ ε ύ τ ε ρ η
ό μ ω ς
πε
ρ ί ο δ ο
(4 2 — 4 5 ) δεσπόζει άλλη μορφή
ούμοΛΊσμού: ό «κοινωνικός» ούμανισμός τού
Φόϋερμπαχ. Τό Κράτος — Λόγος έκλεισε
τ ’ άφτιά του στό Λόγο: τό πρωσσικό Κρά3. Γράμμχ οτόν Ροϋγκε, Σεπτ. 1813 — χξιοθχύμχοτη διατύπωση πού είναι y.xl τό κλειδί της
νεανικής φιλοσοφ&χς του Μάρξ.
4. «’Εφημερίδα τού Ρήνου»: Σχόλιο ατό άρ
θρο του άρ. 179 τής «’Εφημερίδας τής Κολω
νίας* ’Ιούλη 1842.
5. Ibid.
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τος δέ μεταρρυθμίστηκε. Ή ίδια ή ιστορία
έκρινε έτσι τις αυταπάτες του ούμανισμού
του Λόγου: οί νεαροί Γερμανοί ριζοσπάστες
περίμεναν άπό το διάδοχο δτι θα κρατούσε,
άμα γινόταν βασιλιάς, τις υποσχέσεις πού
είχε δώσει δσο περίμενε τό θρόνο. Ά λλα ό
θρόνος δεν άργησε νά μετατρεψει τό φιλελεύ
θερο σε δεσπότη — τό Κράτος, που έπρόκειτο έπιτέλους νά γίνει Λόγος, αφού Λόγος
ήταν καθαυτό, έγέννησε άλλη μια φορά τον
παραλογισμό και τίποτ* άλλο. Απ’ αυτή την
απέραντη απογοήτευση, πού οί νεαροί ριζο
σπ ά στες τήν έζησαν σαν αληθινή ιστορική
καί θεωρητική κρίση, ό Μάρξ έβγαλε τό συμ
πέρασμα: « . . . Τό πολιτικό Κράτος. . . π ε
ριέχει ακριβώς στις σύγχρονες μορφές
του
τίς απαιτήσεις τού Λόγου. Καί όχι μόνο αυτό.
Υποθέτει παντού ότι ό Λόγος έχει πραγματωθεί. Μά παντού τό ίδιο πέφτει στήν αντί
φαση ανάμεσα στο θεωρητικό του ορισμό καί
τις πραγμοπΊκές του υποθέσεις». Διαπιστώ
νομε ότι έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα: οί κα
ταχρήσεις τού Κράτους δεν θεωρούνται πιά
σάν έλλειψη ποοσηλωσης τού Κράτους προς
τήν ουσία του, άλλά σάν πραγματική αν
τίφαση
άνάμεσα στήν ουσία του (τό Λό
γο) καί τήν ύπαρξή του (τον παραλογισμ ό). Ό ούμοτνισμός τού Φόϋερμπαχ
έδω
σε ακριβώς τή δυνοτότητα νά σχεφτουν οί
σύγχρονοί του αυτή τήν αντίφαση, φανερώ
νοντας ότι ό παραλογισμός είναι ή αλλο
τρίωση τού λόγου, κι οαντή ή αλλοτρίωση εί
ναι ή ιστορία τού ανθρώπου, δηλαδή ή πρα
γμάτωση του*.
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6. Αυτί ή fctχστχύρωση του Φόϋερμπαχ καί
τής θεωρητικής κρίσης όπου είχε ρίξει ή Ιστο
ρία τούς νεαρούς Γερμανούς ριζοσπάστες, εξηγεί
τόν ένθουσιασμό τους γιά τό συγγραφέα
τών
1 V ώ V θ 8 0 ε ω ν, τής ο ύΠ ?
ζ ί α ζ τ ο υ X Ρ ι ο τ ι α ν ι ζ μ ο ϋ καί
των
Α ρ χ ώ 'Ί τ ή ς
Φ ι λ ο ο ο φ Cλ ς
τ ο ϋ Μ έ λ λ ο ν τ ο ς. Πράγματι κά :
δ Φόϋερμπαχ άντι προσωπε ύει τή θ ε ω ρ η τ ικ ή λύση τής θεωρητικής κρίσης των νέων δια
νοουμένων. Με τόν ούμανισμό του τής αλλοτρίω
σης τούς δίνει ακριβώς τις θεωρητικές έννοιες
πού τούς επιτρέπουν νά σκεφτουν δτι ή αλλο
τρίωση τής άνθρώπι*νης ούσίας είναι «στιγμή»
απαραίτητη τής πραγμάτωσης τής ανθρώπινης
ουσίας, ό παραλογιομός (ή μή δρθολογιστική
πραγματικότητα του Κράτους) είναι απαραίτη
τη «στιγμή» τής πραγμάτωσης τού Λόγου (τής
ιδέας του Κράτους). Τούς επιτρέπει λοιπόν νά
σ κ ε φ τ ο υ ν
κάτι πού αλλιώς θά τό είχαν
ύποστεί σάν τήν ίδια τήν άρνηση του Λόγου:
τόν αναγκαίο δεσμό άνάμεσα στό Λόγο καί στόν
παραλογισμό. Εννοείται δτι αυτή ή σχέση πα
ραμένει δέσμια μιας φιλοσοφικής ανθρωπολογί
ας που τή θεμελιώνει μέ τήν εξής θεωρητική ε 
πιφύλαξη: τόν ανασχηματισμό τής έννοιας του
ανθρώπου πού είναι απαραίτητος σέ όποιον θέλει νά σκεφτεί τήν Ιστορική σχέση του ιστορικού
Λόγου καί τοΰ Ιστορικού πκραλογισμού. *0 Λό-

Ό Μάρξ έξακολουθεΐ νά διακηρύσσει τήν
πίστη του σέ κάποια φιλοσοφία τού ανθρώ
που: «Τό νά είσαι ριζοσπάστης σημαίνει νά
πιάνεις τά πράματα άπό τή ρίζα τους* καί
γιά τόν άνθρωπο, ή ρίζα είναι ό ίδιος ό άν
θρωπος. . .» (1 8 4 3 ). Μά ό άνθρωπος δεν
είναι τότε Ελευθερία - Λόγος παρά μόνο έπειδή είναι πρώτα α π ’ όλα «Gemeinwesen»
«ον κοινωνικό», ένα όν πού δεν είναι θεωρητι
κά (έπι στη μη)
καί πραχτικά
(πολιτική)
τέλειο παρά μέσα στις καθολικές ανθρώπι
νες σχέσεις, καί μέ τούς ανθρώπους καί μέ
τά αντικείμενά του (τήν εξωτερική φύση «έξοτνθρωπισμένη» άπό τή δουλειά). Ή ουσία τού
ανθρώπου έξαχολουθε? λοιπόν νά είναι βάση
τής ιστορίας καί τής πολιτικής.
Ή ιστορία είναι ή αλλοτρίωση καί ή πα
ραγωγή τού Λόγου μέσα στόν παραλογισμό,
τού αληθινού ανθρώπου μέσα στόν αλλοτριω
μένο άνθρωπο. Στ* αλλοτριωμένα
προϊόντα
τής εργασίας του (εμπορεύματα,
Κράτος
θρησκεία), ό άνθρωπος χωρίς νά τό ξέρει,
πραγματώνει τήν ανθρώπινη ουσία του. Αύ- j
τή ή απώλεια του ανθρώπου., πού παράγει τήν I
ιστορία καί τόν άνθρωπο, προϋποθέτει βέ
βαια κάποια ουσία καθορισμένη πού προϋ
πάρχει. Στό τέλος της ιστορίας, αυτός ό
άνθρωπος, πού θά έχει γίνει απάνθρωπη αντι
κειμενικότητα, δεν θά έχει πιά παρά νά ξα-j
ναρπάξει, σάν υποκείμενο, τήν ίδια του τήν
ουσία πού βρίσκεται αλλοτριωμένη στήν ίδιο- ί
χτησία, τή θρησκεία καί τό Κράτος, γιά νά
ξαναγίνει άνθρωπος ολικός, άνθρωπος αληθι
νός.
I
Σ ' οιύτή τήν καινούρια θεωρία τού ανθρώ
που στηρίζεται νέος τύπος πολιτικής πρά
ξης: Ή πολιτική έ μ π ρ α χ τ η ς
άνάχτησης. Ή έκκληση στον άπλό Λόγο τού
Κράτους σταματάει. Ή πολιτική δεν είναι
πιά άπλή θεωρητική κριτική, ήθοατλαστικό
μάθημα τού ελεύθερου τύπου προς τό Λό
γο, άλλά άνάχτηση έμπραχτη τής ούσίας
τού ανθρώπου άπό τόν άνθρωπο. Γ ιογγι τό
Κράτος, όπως καί ή θρησκεία, είναι βέβαια ό
άνθρωπος, μά ό άνθρωπος στήν άποστέρησή
του* ό άνθρωπος είναι χωρισμένος σέ πολίτη
(Κ ράτος) καί άνθρωπο τής σφαίρας των υ
λικών άνοιγκών, (hom m e civil), δυο άφαι
ρέσεις. Στόν ουρανό τού Κρότους, στά «δι
καιώματα τού πολίτη», ό άνθρωπος ζεΐ μέ
τή φαντασία του τήν ανθρώπινη κοινότ
πού στερείται επί τής γης των «δικαιωμάτ
τού ανθρώπου». ΓΓ αυτό ή επανάσταση
θά είναι πιά μονάχα π ο λ ι τ ι κ ή
(φι
λελεύθερη ορθολογιστική μεταρρύθμιση τι
Κρότους), άλλά «άνθρώπινη» («κομμουνιστι
κή»), ώ σ τ ε νά όστοδώσει στόν άνθρωπο

γος καί ή Ελευθερία παύουν να είναι optcjiol
τοϋ ανθρώπου: ό άνθρωπος γίνεται, άπό τήν
-V. 7 :.·> τή θ3'.. οητι/ή αρχή.
κοινοτικός»!
συγκεκριμένη σχέση υποκειμένων μεταξύ τους,^
αγάπη, αδελφοσύνη, «δν πού ανήκει *σέ γ έ 
νος*.

φύση του την άλλοτριωμένη μέσα στη φαν
ταστική μορφή τού χρήματος, τής εξουσίας
και τών θεώΛ Επομένω ς αυτή ή πραχτική
επανάσταση θά είναι έργο κοινό τής φιλο
σοφίας και τού προλεταριάτου, γιατί στή
φιλοσοφία υπάρχει ή θεωρητική κατάφαση
του άνθρώπου, στο προλεταριάτο ή πραχτική
του άρνηση. Ή διείσδυση τής φιλοσοφίας μέ
σα στο προλεταριάτο 6α είναι ή συνειδητή
έξέγερση τής κατάφασης κατά τής ίδιας της
τής άρνησης, ή έξέγερση του ανθρώπου κα
τά των απάνθρωπων συνθηκών τής ύπαρξής
του. Έ τ σ ι τό προλεταριάτο θά άρνηθεΐ τήν
ίδια του τήν άρνηση καί θά γίνει κυρίαρχο
τού εαυτού του στον κομμουνισμό. Ή επα
νάσταση είναι ή ίδια ή πράξη τής λογικής
πού ένυπάρχει στήν αλλοτρίωση:
είναι ή
στιγμή δπου ή κριτική ή μέχρι τότε άοπλη,
αναγνωρίζει πώς τά όπλα της είναι τό προλε
ταριάτο. Δίνει στο προλεταριάτο τή θεωρία
του τί είναι τό προλεταριάτο: Τό προλετα
ριάτο τής δίνει γ Γ αντάλλαγμα τήν ένοπλη
δύναμή του, μία καί μόνη δύναμη δπου ό
καθένας δέν συμμαχεί παρά με τον εαυτό
του. Ωστε κ’ έδώ ή έπαναστατική σημασία
προλεταριάτου καί φιλοσοφίας φέρει τή σφρα
γίδα τής ουσίας τού άνθρώπου.

III
Από το 1845 ό Μάρξ απορρίπτει ριζικά
κάθε θεωρία που θεμελιώνει τήν ιστορία καί
τήν πολιτική σέ ουσία τού άνθρώπου. Αυτή
ή ρήξη, τού είναι μία, συνεπάγεται τρεις άλληλένδετες θεωρητικές όψεις!
1. Τό σχηματισμό μιας θεωρίας τής ι
στορίας καί τής πολιτικής θεμελιωμένης σέ
ριζικά καινούριες έννοιες: έννοια τής κοινωνι
κής διαμόρφωσης τών παραγωγικών δυνά
μεων, τών σχέσεων παραγωγής, τού έποικοδομήματος τών ιδεολογιών, τού καθορισμού
τελικά οστό τήν οικονομία, τού ειδικού καθορισμου τών άλλων επιπέδων κτλ.
2. Τή ριζική κριτική τών θ ε ω ρ η τ ικ
ν άξιωσεων κάθε φιλοσοφικού ουρανι
σμού.
3. Τον ορισμό ότι ό ουρανισμός είναι ι
δ ε ο λ ο γ ί α .
^ σι^ΓΠ ^ νέ<* άντίληψη, δπως καί στήν
παλιά, δλα είναι αλληλένδετα μέ αυστηρή
συνέπεια, αλλά ή αυστηρή συνέπεια είναι νέου
τυπου. ή ουσία τού άνθρώπου πού ύποβάλλετα1 σ έ κριτική ( 2 ) , ορίζεται σάν ιδεολογία
(3),^ κατηγορία πού ανήκει στήν καινούρια
θεωρία τής κοινωνίας καί τής Ιστορίας (1 ) .
, ^ Ρήξη μέ κάθε φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή
άνθρωπαλογία ή φ ι λ ο σ ο φ ι κ ό
ούμσνισμό^ δεν είναι δευτερεύουσα λεπτομέρεια:
αποτελεί ένα μέ τήν έπιστημονική άνακάλυφη του Μάρξ.
Σημαίνει δτι ό Μάρξ, μέ μιά καί τήν αυ

τή πράξη, απορρίπτει τήν προβληματική τής
προηγούμενης φιλοσοφίας καί υιοθετεί νέα
προβλημοΤΠκή. Ή προηγούμενη, ίδεολιστική
(«άστική») φιλοσοφία στηριζόταν σ ’ δλα τά
πεδία
δπου
άναπτυσσόταν
(«γνωσιοθεωρία», άντίληψη τής ιστορίας, πολιτική οικο
νομία, ήθική, αισθητική, κ.τ.λ.) σέ μιά προ
βληματική τής α ν θ ρ ώ π ι ν η ς
φύσ η ς
(ή τής ουσίας τού άνθρώπου). Ο
λόκληρους
αιώνες, αυτή ή προβληματική
θεωρήθηκε αυτονόητη, καί κανένας δέ σκέφτηχε ποτέ νά τήν αμφισβητήσει, ακόμα καί
όταν τής έπι φέρανε έσωτερικές τροποποιή
σεις.
Αυτή ή προβληματική δέν ήταν ούτε συγ
κεχυμένη ούτε χαλαρή: αντίθετα, αποτελούσε
ένα σύστημα μέ συνοχή καί σφιχτή
διάρ
θρωση άκριβολογη'μένων εννοιών. Είχε μέσα
της όταν τήν αντιμετώπισε ό Μάρξ, τά δύο
άλληλοσυμπληρούμενα αξιώματα πού όρισε
στήν έκτη του θέση γιά τό Φόϋερμπαχ:
1. "Οτι υπάρχει καθολική ουσία τού άν
θρώπου.
2. "Οτι αυτή ή ουσία είναι τό κοπηγόρημα (ιδιότητα) τών
« α τ ό μ ω ν
ά
μα
ίτά θ ε ω ρ ο ύ μ ε
έ ν α - έ ν α
χ ω ρ ι σ τ ά»,
τών ατόμων, δηλαδή πού
είναι τά πραγματικά τους υποκείμενα.
Αυτά τά δύο άξιώμοσα άλληλοσυμπληρώνονται καί είναι αξεχώριστα. "Ομως ή ύ
παρξή τους καί ή ενότητά τους, προϋποθέ
τουν ολόκληρη εμπειρικό - ιδεαλιστική άν
τίληψη του κόσμου. Γιατί, γιά νά είναι ή ου
σία τού άνθρώπου καθολικό κατηγόρημα, πρέ
πει νά ύπάρχουν σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α
ύ π ο κ ε ί μένα,
σάν άπόλυτα δεδομένα,
πράμα πού περί κλείνει έναν έ μ π ε ι ρ ισιμό
τού
ύ π ο κ ε ι μ έ ν ο υ .
Γιά
νά είναι άνθρωποι αυτά τά εμπειρικά υπο
κείμενα, πρέπει τό καθένα νά φέρει
μέσα
του όλη τήν ανθρώπινη ουσία, άν όχι στήν
πράξη, τουλάχιστο θεωρητικά: πράμα πού
περικλείνει έναν ι δ ε α λ ι σ μ ό
τ ή ς
ο υ σ ί α ς .
*0 εμπειρισμός τού υποκει
μένου συνεπάγεται λοιπόν τον ιδεαλισμό
τής ουσίας, κι αντίστροφα.
Αυτή ή σχέση
μπορεί νά αντί στραφεί καί νά γίνει τό «αν
τίθετό» της — εμπειρισμός τής έννοιας — ι
δεαλισμός τού ύποκειμένου. Αυτή ή αντι
στροφή δέ θίγει τή βασική δομή τής προβλη
ματικής τούτης πού μένει σταθερή.
Σ ’ αυτή τήν τυπική
δομή μπορούμε ν’
αναγνωρίσουμε όχι μόνο τήν άρχή τών θεωρι
ών τής κοινωνίας (από τον Χόμπς ώς τό
Ρουσσώ), τής
πολιτικής
οικονομίας
(άπό τον Πέττυ
ώς τό Ρικάρντο),
τής ηθι
κής (από τό Ντεκάρτ ώς τον Κάντ), άλλά καί τήν ίδια τήν άρχή τής ίδεαλιστικής
καί τής (προμαρξιστικής) ύλιστικής «θεω
ρίας τής γνώσης» (άπό τό Λόκ ώς τό
Φόϋερμπαχ, περνώντας άπ*
τον
Κάντ).
Τό περιεχόμενο τής ανθρώπινης ουσίας ή
τών έμπειρικών υποκειμένων μπορεί νά ποι-
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κίλλει (όπως τό βλέπουμε άπό τό Ντεκάρτ
ώς τον Φόϋερμτταχ)· τό υποκείμενο μπορεί
νά περνάει άπό τον έμπειρισμό στον ιδεα
λισμό (όπως τό βλέπουμε άπό τον
Λόκ
ώς τον Κάντ): οί όροι και ή μεταξύ τους
σχέση δεν ποικίλλουν παρά «μόνο μέσα στά
πλαίσια μιας τυπικής δομής
αναλλοίωτης
πού άποτελεΐ την ίδια αυτήν την προβλη
ματική: σέ κάθε ιδεαλισμό τής ουσίας αντι
στοιχεί πάντοτε ένας έμπειρισμός τού υποκει
μένου (ή σέ κάθε ιδεαλισμό του υποκειμένου,
ένας εμπειρισμός τής ουσίας).
Απορρίπτοντας τήν ουσία του ανθρώπου
σά θεωρητικό θεμέλιο ό Μάρξ απορρίπτει
δλο αύτό τό οργανικό σύστημα αξιωμάτων.
Διώχνει τις φιλοσοφικές κατηγορίες υ π ο 
κ ε ί μ ε ν ο ,
έ μ π ε ι ρ ι σ μ ό ς ,
ι
δ ε α τ ή
ούσ ί α,
κτλ. άπό όλους τούς
τομείς όπου κυριαρχούσαν. "Οχι μόνο από
τήν πολιτική οικονομία (απορρίπτει τό μύ
θο για τόν
homo oeconomicus),
δηλαδή
τό άτομο πού έχει ‘ικανότητες και ανάγκες
καθορισμένες, σαν υ π ο κ ε ί μ ε ν ο
τής κλασικής ο ί κ ο ν ο μ ί α ς ) * όχι μόνο
άπό τήν ίσηορία (άπορρίπτει τον κοινωνικό
ατομισμό και τον πολίτικο - ήθικό ιδεαλι
σμό)* όχι μόνο άπό την ήθιχή (άπορρίπτει
ττν «καντιανή ήθική ιδέα)* άλλα και άπό τή
φιλοσοφία τήν ίδια: Κι αυτό επειδή ό υλισμός
τού Μάρξ άποκλείει τόν εμπειρισμό τού υπο
κειμένου (καί τήν άλλη του όψη: τό υπερβα
τικό υποκείμενο) καί τόν ιδεαλισμό τής έν
νοιας (καί τήν άλλη του όψη τόν εμπειρι
σμό τής έννοιας).
Αυτή ή ολοκληρωτική θεωρητική επανά
σταση έχει δικαίωμα ν’ άπορρίπτει τούς τί
τλους των παλιών εννοιών μόνο καί μόνο ε
πειδή τις αντικαθιστά μέ έννοιες νέες. Γιατί
πραγματικά ό Μάρξ ιδρύει νέα προβλημα
τική, νέο συστηματικό τρόπο νά θέσει ερω
τήματα στον κόσμο, νέες αρχές καί νέα μέ
θοδο. Αυτή ή άνα<άλυψη περιέχεται άμεσα
στή θεωρία τού ιστορικού υλισμού, όπου ό
Μάρξ δέν προτείνει μόνο καινούρια θεωρία
τής ιστορίας των κοινωνιών άλλά, συγχρό
νως, όχι μέν ρητά άλλά άναγκαία, καινούρια
«φιλοσοφία» *μέ άπειρες συνέπειες. "Ετσι, ό
ταν ό Μάρξ αντικαθιστά στή θεωρία τής ι
στορίας τό παλιό ζευγάρι άτομα - άνθρώπινη
ούσία μέ καινούριες έννοιες (παραγωγικές δυ
νάμεις, σχέσεις παραγωγής, κ τλ.), προτείνει
στήν πραγματικότητα συγχρόνως καινούρια
άντίληψη τής «φιλοσοφίας». ’Αντικαθιστά τα
παλιά αξιώματα (εμπειρισμό - ιδεαλισμό τού
υποκειμένου, έμπειρισμό - ιδεαλισμό τής ου
σία ς) πού βρίσκσ/ται στή βάση όχι μόνο
τού ιδεαλισμού, μά καί τού προ μαρξιστικού
ύλισμού, μέ έναν ύλισμό διαλεκτικό - ιστορι
κό τής π ρ ά ξ η ς : δηλαδή μέ μια θεω
ρία τών διάφορων ειδικών ε π ι π έ δ ω ν
σ ή ς
ά ν θ ρ ώ π ι ν η ς
π ρ ά ξ η ς
(πράξη οικονομική, πολιτική, ιδεολογική, έπιστημονική) μέ τις ίδιαίτερές τους διαρθρώ
σεις, βασισμένες στήν ειδική διάρθρωση τής
ένότητας τής άνθρώπινης
κοινωνίας. 'Ας

πούμε μέ δυο λόγια ότι στή θέση τής «ιδεο
λογικής» καί καθολικής έννοιας τής Φοϋερμπαχικής «πράξης», ό Μάρξ βάζει μιά συγκε
κριμένη άντίληψη τών ειδικών διαφορών πού
έπι τρέπει τήν τοποθέτηση κάθε ιδιαίτερης
πράξης, μέσα σ τις ειδοποιούς διαφορές τής
κοινωνικής δομής.
Για νά καταλάβουμε τό ριζικά νέο στοι
χείο πού φέρνει ό Μάρξ, πρέπει λοιπόν νά
συνειδητοποιήσουμε οχι μόνο τόν καινούριο
χαραχτήρα τών εννοιών τού ιστορικού υλι
σμού, άλλά καί τό βάθος τής θεωρητικής ε
*1
πανάστασης πού συνεπάγονται καί αναγγέλ
y
λουν. Μόνο μ’ αυτό τόν όρο είναι δυνατό νά
c
δώσουμε τόν ορισμό τού ουμσνισμού: άπορί
ρίπτοντας τις θ ε ω ρ η τ ι κ έ ς
του άί
ξιώσεις καί άνογνωρίζοντας τό πραχτικό, ι
ν
δεολογικό του έργο.
ο»
Ά π ό αύστηρά θεωρητική άποψη, μπορού-|
τ
με λοιπόν καί οφείλουμε νά μιλάμε καθαι
κ
για θ ε ω ρ η τ ι κ ό
ά ν τ ι ο υ μ α ν ι
κ
σ μ ό τού Μάρξ, καί νά βλέπουμε πώς
Τ
τός ό θ ε ω ρ η τ ι κ ό ς
ά ν τ ι ο υ μ ι
θι
ν ι σ μ ό ς είναι ό όρος τής άπόλυτης (ά|
μ
νητικής)
δυνατότητας τής «θετικής» γνώ
τού ίδιου τού ανθρώπινου κόσμου καί τής πραχτικής του μετατροπής. Δέν μπορεί κανείς ν<
VI
γ ν ω ρ ί σ ε ι
κάτι για τούς άνθρώπι
παρά μόνο μέ τόν απόλυτο όρο νά κάνει
στάχτη τό φιλοσοφικό (θεωρητικό) μύθο τι
φα
άνθρώπου. Καί έτσι κάθε σκέψη πού θά
*7
νη
γ ε πώς πηγάζει άπό τό Μάρξ καί θά πι
δρ<
παθούσε μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο
OLZ
παλινορθώσει θεωρητική άνθρωπολογία ή θε
XX
ωρητικό ούμανισμό, δέ θά ήταν θ ε ω ρ
bzt
τ ι κ ά παρά στάχτη. Πραχτικά όμως
τγΓ
μπορούσε νά υψώσει ένα μνημείο προμαρξι
στικής ιδεολογίας πού θά βάραινε μέ τις «
ή
νέπειές του στήν πραγματική Ιστορία καί
ποί
κινδύνευε νά τήν παρασύρει σέ άδιέξοδα.
άπ:
Γ iocti ό μαρξιστικός θεωρητικός άντιου]
νισμός έχει συνέπεια τήν άναγνώριση καί
γνώση πώς ό ούμανισμός ό ίδιος είναι ί- πό
ζωι
6 ε ο λ ο γ ί α. ‘Ο Μάρξ ποτέ δέν
μέ
στήν ιδεολογική ψευδαίσθηση νά νομίζει ό*
πότ
ή γνώση ενός αντικειμένου θά μπορούσε
evzc
τέλος - τέλος ν’ αντικαταστήσει αυτό τό
τος)
τ ικείμενο ή νά διαλύσει τήν ύπαρξή του.
I
Καρτεσιανοί, πού ξέρανε ότι ό ήλιος άπέ
ση ij
πολλές χιλιάδες λεύγες, απορούσαν πού φαί'
τ ο
ται ν’ απέχει διακόσια βήματα: μόλις κι
Άλ/
τούς άρκούσε ό ίδιος ό θεός για νά καλύ
r μ
αυτή τή διαφορά απόστασης. Ό Μάρξ
ΧΡή:
πίστεψε ποτέ πώς ή γνώση τής φύσης
πραΥ
χρ ή μ α τ ο ς
(πού είναι κοινωνική cr
θρωτ.
σ η ) θά μπορούσε να καταστρέψει τή φ
ΧΡήμ
V ο «μ ε ν ι κ ή
τ ο υ
όψη,
τ ήμι
άπλό
τής ύπαρξής του, πού είναι πράμα, γιατί
λ
τή ή φαινομενική όψη ήταν τό ίδιο του τό έΡ ιρχμ
ναι, τόσο άναγκαίο όσο καί ό τρόπος π<
πρχ*
γωγής πού υπάρχει. 7
ατχι
τήν
(7) 'Όλη ή θεωρίχ τής μόδας για τό
) c:
γμχτοποίημχ»
(reification)
βχσίζεται στι
προβολή τής θεωρίας τής αλλοτρίωσης τών νει >λογί

*0 Μάρξ ποτέ δεν πίστεψε πώς καμιά Ι
δεολογία θά μπορούσε να διαλυθεί άμα γι
νόταν γνωστή: γιατί ή γνώση αυτής τής ι
δεολογίας, που είναι γνώση τών όρων δυνα
τότητάς της, τής δομής της, τής ειδικής της
λογικής και του πραχτικου της ρόλου στους
κόλπους μιας δοσμένης κοινωνίας, είναι συγ
χρόνως γνώση τής
αναγκαιότητάς της. Ό
θεωρητικός λοιπόν άντιουμανισμός του Μάρξ
δεν καταργεί καθόλου την ιστορική υ π α ρξ η του ουρανισμού. Καί μετά όπως καί
πριν άπό το Μάρξ συναντάμε στον πραγματι
κό κόσμο φιλοσοφίες του ανθρώπου, καί μάλι
στα σήμερα μερικοί μαρξιστές έχουν τον πει
ρασμό νά ά.απτυξουν τά θέματα ενός καινού
ριου θεωρητικού ουρανισμού. Κάτι πάρα πά
νω: ό θεωρητιχός άντιουμανισμός τού Μάρξ
αναγνωρίζει στον ουρανισμό, συσχετίζοντάς
τον μέ τούς όρους τής ύπαρξής του, μιά άναγκαιότηρηα ι δ ε ο λ ο γ ι κ ή
μιά άναγκαιότητα υπό όρους. Ή αναγνώριση αυτής
τής αναγκαιότητας δεν είναι άπλά καί μόνο
θεωρητική. Μόνο
πάνω σ ’ αυτήν μπορεί ό
μαρξισμός νά βασίσει την πολιτική του σε

νικών κειμένων, και ίδιαίτερχ τών Χειρογρά
φων του 44, στή θεωρία του «φετίχισμου* του Κε
φαλαίου. Στα Χειρόγραφα του 44, ό Μάρξ δια
κηρύσσει δ~ι ή άντικεψ,ενοποίηση τής ανθρώπι
νης ουσίας είναι απαραίτητος προκαταβολικός
δρος για την άναχτηση τής ανθρώπινης ουσίας
άπό τόν άνθρωπο, Στή διάρκεια όλης τής διαδι
κασίας τής άντικεΐΜΞνοποίησης, ό άνθρωπος δεν
ύπάρ/ει παρά μέ τή μορφή μιας αντικειμενικό
τητας όπου συναντάει την ίδια του τήν ουσία
μέ μορφή ξένης, μή ανθρώπινης ουσίας. Αυτή
ή «άντικειμενοποίηση» δέ λέγεται «πραγματοποίημα», άν και λέγεται α π ά ν θ ρ ω π η . Τό
απάνθρωπο δεν αντιπροσωπεύεται άπό τό κατεξοχήν πρόσωπο του πράγματος»: άλλα πότε ά
πό τό πρόσωπο του ζώου (ή ακόμα χαΐ άπό προζωικα πρόσωπα, άφου δ ά'/θρωπος δέν έχει πια
μέ τή φύση ούτε κάν τις άπλές ζωιχές σχέσεις),
πότε άπό τό πρότυπο τής παντοδυναμίας καί τής
έντονης γοητείας του υπερβατικού (Θεός, Κρά
τος) καί του χρήματος πού, αυτό βέβαια, είναι
«πράγμα . Στό Κεφάλαιο ή μόνη κοινωνική σχέ
ση πού παρουσιάζεται μέ μορφή π ρ ά γ μ α 
τος
(κομμάτι μέταλλο) είναι τό χ ρ ή μ α.
Αλλα ή αντίληψη -ω ς τό χρήμα είναι π ρ αγ μ α (δηλαδή η σύγχυση τής αξίας μέ τήν άξια
ΧΡή^ης του χρήματος) δέν αντιστοιχεί
στην

€ λ ε ι Ψ
d η - ς ο υ σ ( α ς)
έπάνω στα
^άματα καί στους ανθρώπους. Ί Ι Ιδεολογία του
«^ραρμκτοποιήμχτος* πού βλέπει παντού «πράγ-

,ίς σκέφτεται σύμφωνα μέ τό πρότυπο μιάς ίδελογια; τού νομίσματος-πράγματος.

ό,τι άφορά τις ύπάρχουσες ιδεολογικές μορ
φές, όττοιες καί νά είναι: θρησκεία, ήθική, τέ
χνη, φιλοσοφία, δίκαιο — καί ούμανισμός
πρώ τ’ απ' όλα. Μιά (τυχόν) μαρξιστική πο
λιτική της ουμανιστικής ιδεολογίας, — πολι
τική πού μπορεί νά είναι είτε άρνηση, είτε
κριτική, είτε χρήση είτε υποστήριξη, είτε α
νάπτυξη, είτε ανανέωση ουμανιστική τών ση
μερινών μορφών τής ιδεολογίας στο ή θ ικ ο π ο λ ι τ ι κ ό
πεδίο — αυτή ή πολιτι
κή δέν είναι λοιπόν δυνατή παρά μέ τόν από
λυτο όρο νά βασίζεται στη μαρξιστική φιλο
σοφία που έχει σάν προϋπόθεση τό θεωρη
τικό ά ν τ ι ο υ ρ α ν ι σ μ ό .

IV
"Ω στε όλα λοιπόν
έξαρτιώνται άπό τή
γνόχτη ότι ό ουρανισμός είναι άπό τη φύση
του ιδεολογία.
Δέν πρόκειται έδώ νά επιχειρήσουμε ακρι
βή ορισμό τής ιδεολογίας. Αρκεί νά ξέρου
με εντελώς σχηματικά ότι ή ιδεολογία είναι
ένα σύστημα (μέ τήν ιδιαίτερη λογική καί
αύστηρή άκρίβειά του) παραστάσεων (εικό
νων, μύθων, ιδεών ή εννοιών κατά τις περι
πτώ σεις) πού υπάρχει καί παίζει Ιστορικό
ρόλο μέσα στην κάθε κοινωνία.
Χωρίς νά
μπούμε στο πρόβλημα τών σχέσεων τής κά
θε επιστήμης προς τό παρελθόν της (τό ιδε
ολογικό), λέμε πώς ή ιδεολογία σά σύστη
μα παραστάσεων ξεχωρίζει άπό την επιστή
μη γιατί σ ’ αυτήν (την ιδεολογία) ή λειτουογία ή πραχτικο - κοινωνική
υπερισχύει
τής θεωρητικής (τής γνώσης).
Ποια είναι ή φύση αυτής τής κοινωνικής
λειτουργίας; Γιά νά τό καταλάβουμε πρέπει
ν’ άναφερθούμε στη μαρξιστική θιωρ'α τής
ιστορίας. Τά «υποκείμενα» τής ιστορίας εί
ναι οί δοσμένες ανθρώπινες κοινωνίες. Πα
ρουσιάζονται σάν ολότητες που ή ένότητά τους
συνίσταται σ έ ένα ορισμένο ειδικό
τύπο
π ο λ ύ π λ ε υ ρ η ς
π λ ο κ ή ς
που
θέτει σ ’ ένέργεια επίπεδα τά οποία πολύ σχη
ματικά, ακολουθώντας τόν ’Ένγκελς, μπορού
με νά τά περιορ'σουμε σέ τρία: οικονομία, πο
λιτική καί ιδεολογία. Σέ κάθε κοινωνία διαπι
στώνουμε λοιπόν, καμιά φορά μέ μορφές έντελώς παράδοξες, την ύπαρξη μιας δραστη
ριότητας οικονομικής στη βάση, μιας οργά
νωσης πολιτικής καί μορφών «ιδεολογικών»
(θρησκεία, ηθική,
φιλοσοφία
κ τλ.). Ή ι
δ ε ο λ ο γ ί α
σ ά ν
ι δ ε ο λ ο γ ί α
α π ο τ ε λ ε ί
λοιπόν
ό ρ γ α ν ι κ ό
μ έ ρ ο ς
κ ά θ ε
κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς
ό λ ό τ η τ α ς .
Καθώς φαίνεται, οί ανθρώπινες κοινωνίες
δέν μπορούν νά υπάρξουν
χωρίς αυτά τά
ε ι δ ι κ ά
μ ο ρ φ ώ ι μ α τ α
αυτά
τά
συστήματα παραστάσεων
(σ έ
διά
φορα π εδία ), δηλαδή τις ιδεολογίες. Οί άνθρώπινες κοινωνίες έκκρίνουν την ιδεολογία
σά νά ήταν τό ίδιο τό στοιχείο, ή ίδια ή άτμόοφαιρα που είναι άπαραίτητη
γιά την
αναπνοή τους, γιά την ιστορική τους ζωή.
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Μόνο μια Ιδεολογική
άντίληψη τού κόσμου
μπόρεσε νά φανταστεί κοινωνίες χ ω ρ ί ς
i δ ε ο λ ο γ ί ε ς, καί νά παραδεχτεί την
ουσιαστική ιδέα ένός κόσμου δπου ή ιδεολο
γία (καί όχι ή ,μιά ή ή άλλη άπό τις ιστο
ρικές μορφές της) θά έξαφσνιζόταν χωρίς ν’
αφήσει ίχνη, παραχωρώντας τη θέση της στην
έ π ι σ τ ή μ η. Αύτή ή ουτοπία είναι π. χ.
ή λογική αρχή τής ιδέας ότι ή ήθ;κή που εί
ναι, στήν ουσία της, ιδεολογία, θά μπορούσε
ν’ άντικατασταθεί άπό τήν επιστήμη ή νά γ ί
νει πέρα ως πέρα επιστημονική ή ή θρησκεία
νά διαλυθεί άπό τήν έπιστήμη που κατά κά
ποιον τρόπο, θά έπαιρνε τή θέση της, ότι ή
τ έ χ ν η
θά μπορούσε νά συμπέσει μέ τή
γνώση ή νά γίνει «καθημερινή ζωή», κτλ.
Καί επειδή δέν θέλουμε ν’ άποφύγουμε τό
φλέγον ζήτημα, δηλώνουμε ότι ό ιστορικός
υλισμός δέν μπορεί νά συλλάβει τήν ίδια τήν
κομμουνιστική κοινωνία νά υπάρχει ποτέ χω
ρίς ιδεολογία, είτε γιά ηθική πρόκειται, είτε
γιά τέχνη, ή γιά «κοσμοθεωρία». Μπορούμε
βέβαια νά προβλέψουμε γιά τήν κομμουνι
στική κοινωνία σημαντικές μετατροπές στις
ιδεολογικές μορφές καί τϊς μεταξύ τους σχέ
σεις,
ακόμα καί τήν εξαφάνιση
ορισμένων
μορφών που υπάρχουν σήμερα ή τή μεταφο
ρά τού έργου τους σέ παραπλήσιες μορφές.
Μπορούμε επίσης (ξεκινώντας άπό τήν πείρα
που έχομε ήδη άποχτησει) νά προβλέψουμε
την άνάτπυξη νέων ιδεολογικών μορφών (π.χ.
τών ιδεολογιών: «επιστημονική κοσμοθεωρία»,
«κομμουνιστικός σαμανισμός»), άλλά, στη ση
μερινή κατάσταση τής μαρξιστικής θεωρίας,
άμα τήν εννοούμε αυστηρά, είναι άκατανόητο
πώ ς ό κομμουνισμός, νέος τρόπος παραγω
γής, πού συνεπάγεται παραγωγικές δυνάμεις
καθορισμένες καί καθορισμένες σχέσεις πα
ραγωγής, θά μπορούσε νά μή συνοδεύεται ά
πό κοινωνική οργάνωση τής παραγωγής καί
άπό αντίστοιχες ιδεολογικές μορφές.
Ή ιδεολογία δέν είναι λοιπόν πλάνη ή πα
ραφυάδα τυχαία τής Ισ τ ο ρ ία ς : είναι δομή
απαραίτητη γιά τήν ιστορική ζωή τών κοινω
νιών. Ά λ λ ω σ τε, μόνον ή ύπαρξη καί ή ανα
γνώριση τής αναγκαιότητάς της μπορούν νά
μάς έπιτρέψουν νά επενεργήσουμε στήν ιδεο
λογία καί νά τήν μετατρέψουμε σέ όργανο
έσκεμμένης έπενέργειας στήν Ισ το ρ ία .
Συνηθίζομε νά λέμε ότι ή ιδεολογία ανήκει
στήν περιοχή τής «σ υ ν ε ί δ η σ η ς». Δέν
πρέπει νά παρανοούμε αυτό τό όνομα που πα
ραμένει καί σήμερα μιασμένο άπό τήν ίδεολιστική προβληματική του τήν πριν άπό τό
Μάρξ. Στήν πραγματικότητα ή Ιδεολογία ελά
χιστη σχέση έχει μέ τή «συνείδηση», άν υπο
θέσουμε πώς αυτός ό όρος είναι σαφής καί
μονοσήμαντος. Είναι βαθιά
ά σ υ ν ε ι δ η,
άκόμα κι όταν παρουσιάζεται (όπως στήν
προμαρξιστική «φιλοσοφία»)
μέ μορφή άντανάκλασης τού έαυτού της. Ή ιδεολογία
είναι βέβαια σύστημα παραστάσεων: άλλά
αυτές οί παραστάσεις, τις πιο πολλές φορές,
δέν έχουν καμιά σχέση μέ τή «συνείδηση»:
τϊς περισσότερες φορές είναι εικόνες, καμιά

φορά έννοιες, άλλά πρωταρχικά σά δ ο
μ έ ς επιβάλλονται στήν τεράστια πλει
ψηφία τών άνθρώπων, χωρίς νά περνούν <?
τή «συνείδησή» τους. Είναι πολιτιστικά r
κείμενα που οι άνθρωποι τά άντιλαμβάνο
— τά δέχονται— τά ύφίστοτνται καί που έ
νεργούν
λειτουργικά
άπάνω τους μέ μι
διαδικασία που τούς διαφεύγει. Οί άνθ{
<:ζουν» τήν ιδεολογία τους όπως ό καρτεσι
νός «έβλεπε»— ή δέν έβλεπε άν δέν έστηνε έ
τό βλέμμα του— τό φεγγάρι σέ 2 0 0 βήματ
απόσταση: κ ά θ ε
ά λ λ ο
π α ρ
σά
μορφή
τής
συ ν ε ίδ η σ η
σ ά ν
α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο
τ ο ύ
«κ
σ μ ο υ» τ ο υ ς — σάν τον «κόσμο» τ
τον ίδιο. Τί εννοεί κανείς ωστόσο όταν
πώ ς ή ιδεολογία άψορά τή «συνείδηση» τ
ανθρώπου; Πρώτα α π ’ όλα ότι διακρίνει
ιδεολογία άπό τά άλλα κοινωνικά έπίπε
Ά λλά επίσης ότι οί άνθρωποι β ι ώ ν ο υ ν
πράξεις τους, πού ή κοινή κλασική παρά
ση τϊς άποδίδει στήν ελευθερία καί στή σ
είδηση, μέσα στήν ιδεολογία, μέσα άπό
ιδεολογία καί χάρη στήν ιδεολογία* μέ
λόγια πώς ή σχέση πού οί άνθρωποι «βιών
πρός τον κόσμο, κΓ εδώ συμπεριλαμβάνετ
ή ιστορία (μέσα στή δράση η στήν άδράνε
τήν πολιτική) περνάει
άπό τήν ίδεολογί
κάτι πάρα πάνω, ε ί ν α ι
ή ί δ ι α
ι δ ε ο λ ο γ ί α .
Αυτό εννοούσε ό Μά
όταν έλεγε ότι στήν ιδεολογία (πού είναι
«χώρος» τών πολιτικών μαχών) σ u ν ε
δ η τ ο π ο ι ο ύ ν
οί άνθρωποι τή θέ
τους μέσα στον κόσμο καί στήν ίστορί
μέσα σ ' αυτό τό ιδεολογικό άσύνειδο κ
τορθώνουν οί άνθρωποι νά τροποποιούν τ
«βιωμένες» σχέσεις τους πρός τον κόσ
καί ν’ άποχτούν αυτή τή νέα μορφή εϊδικ
άσύνειδου πού ονομάζεται «συνείδηση».
Ή ιδεολογία άψορά λοιπόν τή β ί ω σ
τής σχέσης τών άνθρώπων πρός τον κόσ
τους. Αύτή ή σχέση πού δέ φαίνεται «
δητή» παρά μέ τον όρο νά είναι ά σ ύ ν ε
δ η μοιάζει, κατά τον ίδιο τρόπο, πώς
είναι όστλή παρά μέ πόν όρο νά είναι π
πλοκή, πώ ς δέν είναι άπλή σχέση, άλλά
ση σχέσεων, σχέση δευτεροβάθμια. Στήν
δεολογία, οί άνθρωποι έκφράζουν, πράγ'
τι, όχι τϊς σχέσεις τους πρός τούς ό
τής ύπαρξής τους, άλλά τ ο ν
τ ρ ό π
μέ τον όποΐο βιώνουν τϊς σχέσεις τους π
τούς όρους τής ύπαρξής τους: πράμα πού π
υποθέτει συγχρόνως σχέση πραγματική
σχέση - «βίωμα», σχέση «φανταστική». Ή ί
λογία είναι λοιπόν ή έκφραση τής σχέσης
γία είναι λοιπόν ή έκφραση τής σχέσης
άνθρώπων πρός τον «κόσμο» τους, δηλαδή,
έπι καθορισμένη (surdeterminee) ένότητα
πραγματικής
σχέσης τους καί τής αχ
τους τής φανταστικής πρός τούς πραγμ
κούς ορούς τής ύπαρξής τους. Στήν ίδε
γία ή ποαγμοΓΓίκή σχέση άνσπόψευχτα
λύπτεται μέσα στή φανταστική σχέση,
ση πού περισσότερο έ κ φ ρ ά ζ ε ι
θ έ λ η σ η
(συντηρητική, κονφορμιστι

ρεφορμιστική ή επαναστατική) ή ακόμα τήν
έλττίδα ή τη νοσταλγία, παρά περιγράφει τήν
ΊΤρΟίΥJiOtΤI !<0 ΤηTCX.
’Ακριβώς μέσα σ ’ αυτό τον έπικαθορισμό
του πραγματικού οστό το φανταστικό και τού
φανταστικού οστό mo πραγματικό είναι, σύμφωνα μέ τή λογική της άρχή, ή ιδεολογία
έ ν ε ρ γ Π τ , κ Π/ ένισχύει ή τροποποιεί
τή σχέση των ανθρώπων προς τούς όρους
τής ύπαρξής τους, μέσα σ' αυτή τήν ίδια τή
φανταστική σχέση. Συνέπεια αυτού είναι ότι
ή ενέργεια τής ιδεολογίας δεν μπορεί ποτέ νά
είναι απλή σά χρήση όογάνου: οί άνθρωποι
που θά προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν
μιαν ιδεολογία σαν άπλό μέσο ενέργειας —
σάν εργαλείο, βρίσκονται
αιχμάλωτοί της,
τούς αφορά τήν ίδια τή στιγμή πού τή χρη
σιμοποιούν ένώ νομίζουν πώς είναι άμετάκλητα κύριοί της.
Τό πράμα είναι απόλυτα φανερό στην π ε
ρίπτωση τής τ α ξ ι κ ή ς
κ ο ι ν ω ν ί α ς .
Ή κυρίαρχη ιδεολογία είναι τότε ή ιδεολο
γία τής κυρίαρχης τ ά ξ η
ς.
Αλλά ή
κυρίαρχη τάξη δέν έχει μέ τήν κυρίαρχη ι
δεολογία, πού είναι ή δική της ιδεολογία,
σχέση εξωτερική και «συνειδητή», καθαρής
χρησιμότητας ή καθαρής πονηριάς. "Οταν ή
«άνερχόμενη τάξη», ή αστική, άναπτύσσει τό
18ο αιώνα, μιά ιδεολογία ουμανιστική τής
Ισ ό τη τα ς, τής Ελευθερίας και τού Λόγου, δί
νει στήν ίδια της τή διεκδίκηση
καθολική
μορφή, σά νά ήθελε μ’ αυτό νά έπιστρατέψει
στο πλευρό της, πλάθοντάς τους γι αύτό τό
σκοπό, τούς ίδιους τούς άνθρώπους πού θά
ελευθερώσει μόνο και μόνο γιά νά τούς εκ
μεταλλεύεται. Αυτός είναι ό μύθος τής κα
ταγωγής τής ανισότητας
στό
Ρουσσώ :
οί πλούσιοι μιλούν στούς φτωχούς «τή γλώσ
σα τήν πιο έσχεμμένη» πού είχε κανείς ποτέ
συλλάβει γιά νά τούς πείσουν νά βιώνουν τή
δουλεία τους σάν ελευθερία. Στήν πραγματι
κότητα ή αστική τάξη πρέπει νά πιστεύει
τό μύθο της προτού πείσει τούς άλλους, καί
οχι μόνο γιά νά τούς πείσει. Γιατί (χυτό πού
βιώνει μέσα στήν ιδεολογία της είναι αυτή ή
φανταστική σχέση προς τούς πραγματικούς
όρους ύπαρξής της, σχέση πού τής επιτρέπει
συγχρόνως νά έπενεργεί στον έαυτό της (νά
δίνει στον έαυτό της συνείδηση νομική καί η
θική καί τις νομικές καί ηθικές συνθήκες τού
οικονομικού φιλελευθερισμού) καί στούς άλ
λους (αυτούς πού έκμεταλλεύεται καί αυ
τούς πού θά έκμεταλλεύεται
στό μέλλον,
τούς «έλεύθερους έργαζόμένους») ώ στε νά άναλάβει, νά έκπληρώσει καί νά βαστάξει τόν
ιστορικό της ρόλο τής κυρίαρχης τάξης. Μέ
σα στήν ιδεολογία τής έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς
ή άστική τάξη βιώνει έτσι ακριβέστατα τή
σχέση της προς τούς όρους τής ύπαρξής
της: δηλαδή, τήν πραγματική της σχέση (τό
δίκαιο τής φιλελεύθερης καπιταλιστικής οι
κονομίας) ά λ λ ά
κ α λ υ μ μ έ ν η
μέ
σα
σέ
μ ι ά
σ χ έ σ η
φ α ν τ α 
σ τ ι κ ή
(όλοι οί άνθρωποι είναι έλεύθεΡοι, μαζί καί οί έλεύθεροι έργαζόμενοι). Ή

Ιδεολογία της συνίστοτται σ' αύτό τό λ ο 
γ ο π α ί γ ν ι ο
τής έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς
πού προδίδει τόσο τήν άστική επιθυμία νά
παραπλανήσει τά («έλεύθερα»! ) θύματα τής
εκμετάλλευσής της γιά νά κρατάει τό χαλι
νάρι μέ τόν έκβιασμό τής έλευθερίας, όσο
καί τήν άνάγκη τής άστικής τάξης νά βιώνει
τήν ίδια της τήν ταξική κυριαρχία σάν έλευθερία τών ίδιων τών θυμάτων τής έκμετάλ
λευσής της. "Ο πως ένας λαός πού έκμεταλλεύεται άλλον δέν μπορεί ποτέ νά είναι ε
λεύθερος, τό ίδιο μιά τάξη πού χ ρ η σ ι 
μ ο π ο ι ε ί
μιά Ιδεολογία είναι καί η
ίδια υποταγμένη σπήν ιδεολογία της. "O tocv
μιλάμε γιά τόν ταξικό ρόλο μιάς Ιδεολογίας
πρέπει λοιπόν νά εννοούμε ότι ή κυρίαρχη
Ιδεολογία είναι πραγματικά ή Ιδεολογία τής
κυρίαρχης τάξης καί ότι τής χρησιμεύει αυτής
τής τάξης οχι μόνο γιά νά κυριαερχεί στήν
τάξη πού εκμεταλλεύεται, άλλά καί γιά νά
σ υ γ κ ρ ο τ ε ί τ α ι
ή ί δ ι α
σέ
κ υ ρ ί α ρ χ η
τ ά ξ η ,
κάνοντάς την
τήν ίδια νά παραδέχεται τή σχέση της προς
τον κόσμο σάν πραγματική καί δικαιολογη
μένη.
’Αλλά πρέπει νά προχωρήσουμε καί ν’ άναρωτηθούμε τί άπογίνεται ή ι δ ε ο λ ο 
γ ί α
σ έ μιά κοινωνία όπου δέν υπάρχουν
πιά τάξεις. "Ο σα είπαμε πάρα πάνω μάς ε
πιτρέπουν ν’ απαντήσουμε. Ά ν όλος ό κοι
νωνικός ρόλος τής ιδεολογίας
συνοψιζόταν
στον κυνισμό ενός μύθου (όπως τά «καλά
ψεύδη» τού Πλάτωνα ή οί τεχνικές τής σύγ
χρονης διαφήμισης) πού ή κυρίαρχη τάξη θά
κατασκεύαζε καί θά μανουβράριζε άδέσμευτη γιά νά έξοπατά τ ίς τάξεις πού έκμεταλλύεται, ή Ιδεολογία θά εξαφανιζόταν μαζί μέ
τίς τάξεις. ’Αλλά καθώς είδαμε ότι άκόμα καί
στήν περίπτωση τής ταξικής κοινωνίας ή ι
δεολογία είναι ένεργητική καί προς τήν ίδια
τήν κυρίαρχη τάξη, καί συντελεί στό νά τή
διοστλάθει, νά τροποποιεί τίς στά σεις της
γιά να τήν προσαρμόζει στούς πραγματι
κούς όρους τής ύπαρξής της (παράδειγμα:
ή νομική ελευθερία) — είναι φθονερό ότι ή
Ιδεολογία (σά σύστημα μαζικών παραστά
σεων) είναι απαραίτητη σ έ κάθε κοινωνία
γιά νά διοστλάθει τούς άνθρώπους, νά τούς
μεταμορφώνει καί νά τούς καθιστά ικανούς
ν’ όντοστοκρίνωνται σ τις απαιτήσεις τών ό
ρων τής ύπαρξής τους. ’ Αν ή ιστορία είναι,
στή σοσιαλιστική κοινωνία, επίσης όπως έλε
γ ε ό Μάρξ, μιά διαρκής μεταμόρφωση τών
όρων ύπαρξης τών άνθρώπων, οί ά.θρωποι,
πρέπει διαρκώς νά μεταμορφώνωνται γιά νά
προσαρμόζονται σ ' αυτούς τούς όρους* άν
αυτή τήν «προσαρμογή» δέν μπορούμε νά
τήν άΦηνουμε στον αυθορμητισμό, παρά όφείλουμε συνέχεια νά τήν (χνοολαμβάνουμε, νά
τήν θεσπίζουμε, νά τήν ελέγχουμε αυτή ή
απαίτηση έκφράζεται, αυτή ή απόσταση με
τριέται, αυτή ή άντίφαση γίνεται βίωμα καί
ή λύση της γίνεται «πράξη» μέ τήν Ιδεολο
γία. Στήν Ιδεολογία μέσα ζεί ή άτομική κοι
νωνία καί τό απροσάρμοστο καί τήν προσαρμο-

γή τής σχέσης της ιτρός τον κόσμο,
μέσα
στην ιδεολογία και μέσα από την ιδεολογία
μεταμορ<?>ώνει τή «συνείδηση» των ανθρώπων,
δηλαδή τή στάση τους και τή διαγωγή τους,
για να τους φέρει στό επίπεδο τών καθηκόν
των τους και τών όρων τής ύπαρξής τους.
Σ έ μιά ταξική κοινωνία, ή ιδεολογία εΐναι
τό ένδιάμεσο και τό στοιχείο που μέσα του ή
σχέση τών ανθρώπων προς τους όρους τής
ύπαρξής τους ρυθμίζεται προς τό συμφέρον
τής κυρίαρχης τάξης. Σέ μιαν άταξική κοινω
νία, ή ίδεολογία είναι τό ενδιάμεσο και τό στοι
χείο που μέσα του ή σχέση τών ανθρώπων
προς τους όρους τής ύπαρξής τους όιώνεται
προς τό συμφέρον όλων τών ανθρώπων.
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Να πού είμαστε σέ θέση τώρα νά ξανάρθουμε στό θέμα του σοσιαλιστικού ούμονι
σμού και νά εξετάσουμε τή θεωρητική άνομοιογένεια πού διασπιστώσαμε άνάμεσα σ ’ έναν
όρο επιστημονικό (σοσιαλισμός) καί σ ’ ένον
όρο ιδεολογικό (ούμοχνισμός).
Σ τις σχέσεις του μέ τίς ύπάρχουσες μορ
φές του δοτικού ή χριστιονικού ουρανισμού
του προσώπου, ό σοσιαλιστικός ουρανισμός
του προσώπου παρουσιάζεται σαν ιδεολογία
ακριβώς μέσα στό παιχνίδι τών λέξεων πού
επιτρέπει αύτή τή διασταύρωση. Κάθε άλλο
παρά νά πιστεύω ότι πρόκειται γιά διασταύ
ρωση κυνισμού καί άφέλειας. Τό λογοπαίγνιο
είναι πάντα, στην ουσία, σ ’ αυτές τις περι
πτώ σεις, ό δε χτής μιας Ι σ τ ο ρ ι κ ή ς
π'ραγ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς
καί συγχρό
νως ένα βίωμα διφορούμενο καί ή έκφραση
τής ευχής νά ξεπαραστεί τό διφορούμενο.
"Οταν οί μαρξιστές τονίζουν, σ τις σχέσεις
τους μέ νόν υπόλοιπο κόσμο, τό σοσιαλιστι
κό ουρανισμό τού προσώπου, εκδηλώνουν άπλούστατα τή θέλησή τους νά καλύψουν την
απόσταση πού τούς χωρίζει άπό τούς π.θανούς
συμμάχους τους, καί προλαβαίνουν απλώς
τήν κίνηση, εμπιστευόμενοι στή μελλοντική
ιστορία τη φροντίδα νά γεμίσει τίς παλιές
λέξεις μέ καινούριο περιεχόμενο.
Σημασία έχει αύτό το περιεχόμενο. Γιατί, τό ξαναλέμε, τά θέματα τού μαρξιστικού
ουρανισμού δεν είναι, πρώτα πρώτα, θέμα
τα προς χρήση τήν ά λ λ ω ν .
Οι μαρ
ξιστές πού τά άναπτύσσουν, τό κάνουν κατ<χνάγκη γ ι ά
το ν
έ α υ τ ό
τ ο υ ς
πριν νά τό κάνουν γιά τούς άλλους. Καί ξέ
ρομε σέ τί βασίζονται αυτές οι άναπτύξεις:
σ τις καινούριες συνθήκες πού ύπάρχουν στή
Σοβιετική "Ενωση, στό τέλος τής δικτατο
ρίας τού προλεταριάτου, στό πέρασμα στον
κομμουνισμό.
Είναι σίγουρο πώς έ5ώ άκριβώς κρίνονται
όλα. Νά λοιπόν πώς θά ήθελα νά θέσω τό
ζήτημα.
Σ έ τ ί άντιστοιχεΐ, στή Σο
βιετική "Ενωση, ή φα-ερή άνάπτυξη τών θε
μάτων τού ουρανισμού τού (σοσιαλιστικού)
προσώπου; Στή Γερμανική Ιδεολογία, μι

λώντας γιά τήν (5έα τού άνθρώπου καί τού
ουρανισμού, ό Μάρξ παρατηρεί οτι ή ίδέ
τής άν^ρώπινης φύσης, ή τής ουσίας τού
θρώπου, καλύπτει μιά ζ ε υ γ α ρ ω τ
ά ξ ι ο λ ο γ ι κή κ ρ ί σ η ,
άκριβέστοτη
τό ζευγάρι: άνθρώπινο - απάνθρωπο καί γρά
φει: «... τό “ απάνθρωπο ”, όπως καί τό
“άνθρώπινο’’ είναι προϊόν τών σημεριν
συνθηχών είναι ή άρνητική τους όψη...»
Τό ζευγάρι άνθρώπινο - άπάνθρωπο είναι ή
κρυμμένη αρχή κάθε ουρανισμού πού δεν εί
ναι λοιπόν παρά ό τρόπος πού ζούμε - ύφι
στάμεθα - λύνουμε αυτή τήν αντίφαση,
αστικός ουρανισμός έβαλε τον άνθρωπο
χή κάθε θεωρίας. Αύτή ή φωτεινή ουσία τ
άνθρώπου ήταν ή ορατή όψη μιας σκοτειν
απανθρωπιάς. Τό περιεχόμενο τής άνθρώπι
νης ουσίας, αύτής τής ουσίας τής φαινομενι
κά απόλυτης, έδειχνε σ ’ αύτή τή σκοτει
πλευρά τήν έπαναστατηιμένη της γέννηση,
άνθρωπος ’Ελευθερία - Λόγος κοαάγγελνε το
άνθρωπο τόν έγωϊστή καί διασπασμένο τ
καπιταλιστικής κοινωνίας. Σ τις δυο μ
φές αυτού τού ζευγαριού: απάνθρωπο θρώπινο, ή άστική άξη τού 18ου αιώνα βί
νε στή «φιλελεύθερη - ορθολογιστική» μο
καί οι ριζοσπάστες Γερμοτνοί δανοούμ
τής άριστεράς βίωναν στήν «κοινοτική»
«κομμουνιστική» μορφή τίς σχέσεις τους π
τούς όρους τής ύπαρξής τους, σάν άρ
διεκδίκηση καί πρόγραμμα.
Τί είναι ό σύγχρονος σοσιαλιστικός ο
μονισμός; Είναι καί αυτός ά ρ ν η σ
καί καταγγελία: άρνηση κάθε άνθρώπι
διάκρισης, φυλετικής, πολιτικής, θρήσκε
κής ή άλλης. Είναι άρνηση κάθε οίκονομικ
εκμετάλλευσης καί πολιτικής δουλείας. Είν
άρνηση τού πολέμου. Αυτή ή άρνηση δέν έ
να: μόνο περήφανη διακήρυξη νίκης, έκκλ
καί παράδειγμα πού απευθύνονται στό έξ
τερικό, σέ όλους τούς ανθρώπους πού ύ
στανται τόν ’ I μπεριαλισμό, τήν έκμετάλ
σή του, τήν άθλιότητά του, τή δουλεία τ
τίς διακρίσεις του καί τούς πολέμους τ
πρώτ' απ' όλα στρέφεται π ρ ο ς
τ
ε σ ω τ ε ρ ι κ ό : τήν ίδια τή Σοβιετι
Έ ωση. Μέ τό σοσιαλιστικό ούμανισμό τ
προσώπου ή Σοβιετική "Ενωση πιστοποι
όσο τήν άφορα, τό ξεπέρασμα τής περια
τής δικτατορίας τού προλεταριάτου, άλλά
π ίσης απορρίπτει καί καταδικάζει τίς
ταχρήσεις» της, τ ίς μορφές παρεκτ
καί «έγκλήματος» πού πήρε στήν περί
τής «προσωπολατρίας». Ό
σοσιαλιστικ
ούμανισμός άφορα στήν έσωτερική του χ
ση, τήν ιστορική προ[γματικότητα τού ξε
ράσματος τής δικτοττορίας τού προλετ
του καί τών
«καταχρηστικών» μορφών
πήρε στήν Ε Σ Σ Δ . Αφορά μιά πραγματικό
τα «διπλή»: όχι μόνο μιά πραγματικότη
ξεπερασμένη
άπό τήν ορθολογιστική
ν ά γ κ η τής ανάπτυξης τών παραγωγικ
δυνάμεων καί τών σχέσεων παραγωγής (
κτατορία του προλεταριάτου) — άλλά καί μι
πραγματικότητα π ο ύ
θά
έ π ρ ε π

νά
μ ή ν ε ί χ α μ ε
νά
την
ξ εττεράσουμε,
αύτή τή νέα μορφή «μ ή
Ο ρ θ ο λ ο γ ι σ τ ι κ ή ς
ύ π α ρ ξ η ς
τού
Λό γ ο υ » ,
αυτό τό μέρος Ιστορι
κού «παραλογισμού» και «άπανθρωπιάς» ττού
φέρει μέσα του τό παρελθόν τής Ε Σ Σ Δ : την
τρομοκρατία, την καταπίεση και τό δογματ,σμό — ακριβώς εκείνο ττού δεν έχει ακόμα
έντελώς
ξεττεραστεί στις κακές του συνέ
πειες.
’Αλλά μ* αυτήν τήν ευχή περνάμε από τό
σκοτάδι στο φώς, από τό απάνθρωπο στο αν
θρώπινο. *0 κομμουνισμός όπου μπαίνει ή
Σοβιετική Ενωση είναι ένας κόσμος χωρίς
οικονομική έκμετάλλευση, χωρίς βία, χωρίς
διακρίσεις— ένας κόσμος που ξανοίγει μπρο
στά στους Σοβιετικούς τό απέραντο διάστη
μα τής προόδου, τής έπιστημης, τής κουλτού
ρας, του ψωμιού καί τής ελευθερίας, τής ε
λεύθερης ανάπτυξης — ένας κόσμος που
μπορεί νά υπάρξει χωρίς σκοτάδια, χωρίς δρά
ματα. Τότε γιατί τονίζουν καί ξανατονίζευν
τον ά ν θ ρ ω π ο ;
Τί χρειάζοντο έτσι
οί σοβιετικοί άνθρωποι μιά ι δ έ α
τ ου
α ν θ ρ ώ π ο υ ,
δηλαδή μιά ιδέα τεύ ε
αυτού του, που νά τους β ο η θ ά ε »
νά
δι ώνουν
τήν
ι σ τ ο ρ ί α
τους;
Δύσκολο είναι τώρα νά μή συσχετίσουμε άπό τή μια τήν άνάγκη νά έτοιμάσουν καί νά
πραγ ματοτο ιήσουν μιά σημαντική ιστορική
μεταβολή (τό πέρασμα στον κομμουνισμό,
τό τέλος τής δικτατορίας τού προλεταριάτου,
τή βαθμιαία κατάργηση τού κρατικού μηχα
νισμού πού πρρϋποθέτει νέες μ ο ρ φ έ ς
Οργάνωσης πολιτικές, οικονομικές, πνευματικές, που ν’ αντιστοιχούν σ ’ αυτό τό πέρα
σμ α )— καί άπό τήν άλλη τις ί σ τ ο ο ικ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς μέσα στις οποίες πρέ
πει νά πραγματοποιηθεί αυτό τό πέρασμα.
Καί είναι ολοφάνερο ό τ ι α υ τ έ ς ο ί σ υ ν 
θ ή κ ε ς ,
φέρουν επίσης τή σφραγίδα πού
χαρακτηρίζει τό παρελθόν τής Ε Σ Σ Δ καί τις
δυσκολίες του — όχι μόνο τή σφραγίδα τών
δυσκολιών που όφείλονται στην περίοδο τής
π ρ ο σ ω π ο λ α τ ρ ί α ς ,
αλλά έπίσης
καί τών πιο μακρινών δυσκολιών που χαραχτηρίζουν τήν « ο ι κ ο δ ό μ η σ η
τ ού
σ ο σ ι α λ ι σ μ ο ύ
σέ
μιά
μόνο
X ώ ρ α», καί μάλιστα σέ μιά χώρα πού
άρχικά ήταν οικονομικά καί πολιτιστικά «κα
θυστερημένη». Ανάμεσα σ ’ αυτές τις «συνθή
κες», πρέπει ν’ αναφέρουμε πρώτα καί κύ
ρια τις «θεωρητικές» συνθήκες πού κληρονο
μήθηκαν οστό τό παρελθόν.
Αυτή ή σημερινή δυσκολία νά ταιριάζουν
τά Ιστορικά καθήκοντα καί οί συνθήκες τους
είναι εκείνο πού μπορεί νά εξηγήσει τήν προσφυγή σ αυτή τήν ιδεολογία. Στην πρα
γματικότητα, τά θέματα τού σοσιαλιστικού
ούμονισμού δείχνουν οτι υπάρχουν πραγμα
τικά προβλήματα: προβλήματα ιστορικά, οι
κονομικά, πολιτικά καί ιδεολογικά κ α ιν ο ύ ρ ι α πού ή σταλινική περίοδος τά
είχε κρυψει στο σκοτάδι, κι Ομως τά είχε γεν
νήσει γεννώντας τό σοσιαλισμό: προβλήμα

τα τών οικονομικών, πολιτικών καί πνευματι
κών μορφών ό ρ γ ά ν ω σ η ς
πού άντιστοιχούν μέ τό βαθμό πού έχουν αναπτυχθεί
οί παραγωγικές δυνάμεις τού σοσιαλισμού·
προβλήματα τών νέων μορφών τής ά τ ο μ ικ ή ς ά ν ά π τ υ ξ η ς
σέ νέα περίοδο
τής ιστορίας, όπου τό Κράτος δέν άναλαμβάνει πιά ·μέ ε ξ α ν α γ κ α σ μ ό
ούτε
τή διεύθυνση ούτε τον έλεγχο τής μοίρας τού
καθενός, — όπου 6 κάθε άνθρωπος έχει άπό
6ώ |Κΐ εμπρός ά ν Γ τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ά
τήν
εκλο γή ,
δηλαδή, τό δ ύ σ κ ο 
λο
« κ α θ ή κ ο ν
νά γίνει ό ίδιος ό,τι
είναι. Τά θέματα τού σοσιαλιστικού ούμανισμού (ελεύθερη ανάπτυξη τού άτόμου, σ ε
βασμός τής σοσιαλιστικής νομιμότητας, προ
σωπική αξιοπρέπεια, κτλ.) είναι ό τρόπος
πού
Σοβιετικοί καί οί άλλοι σοσιαλιστές
βιώνουν τις σχέσεις τους προς αυτά τά προ
βλήματα, δηλαδή τις σ υ ν θ ή κε ς όπου
μπαίνουν τά προβλήματα. Διαπιστώνουμε χαραχτηριστικά πώς σύμφωνα μέ τήν άνάγκη
τής άνάπτυξής τους, σ τις περισσότερες σο
σιαλιστικές δημοκρατίες, όπως καί οτή Σο
βιετική "Ενωση, τά προβλήματα τής πολι
τικής καί τής ηθικής είναι στήν πρώτη γραμ
μή καί πως τό δυΤ:κά κόμματα έπίσης κατέχονται άπό αυτά τά προβλήματα. Καί άπό
τήν άλλη μερ ά δέν είναι λιγότερο χαραχτηρ στικό τό ότ· αυτά τά προβλήματα, καμιά
φ τ,ά , άν όχ πολλές φορές, τ ’ άναπτύσσουν
θ ε ω ρ η τ ι κ ά
προσφεύγοντας σέ έννοιες
πού ανήκουν στή νεανική περίοδο τοΰ Μάρξ,
στή φιλοσοφία του τού ανθρώπου: τίς έν
νοιες αλλοτρίωση, σχίσμα, φετιχισμός, άν
θρωπος ολικός, κτλ. Κι όμως, άν τά έξετάσουμε αυτά καθαυτά, στο βάθος τά προβλή
ματα αυτά όχι μόνο δέν απαιτούν «φιλοσοφία
τού ανθρώπου», παρά αφορούν τό στήσιμο
νέων μορφών ό ρ γ ά ν ω σ η ς
τής οικο
νομικής, πολιτικής καί ιδεολογικής ζωής (μέ
σα σ ’ αυτές είναι καί οί νέες μορφές ατομι
κής ανάπτυξης) τών σοσιαλιστικών χωρών
στή φάση όπου σβήνε ι ή δεπερν:έται ή δι
κτατορία τού προλεταριάτου. Πώς νά εξη
γήσουμε λοιπόν ότι όρισμένοι ίδεολόγοι θέ
τουν αυτά τά προβλήματα σέ συνάρτηση μέ
τίς έννοιες μιας φ ι λ ο σ ο φ ί α ς
τού
α ν θ ρ ώ π ο υ ,
— αντί νά τά θέτουν ανοι
χτά, καθαρά καί αυστηρά μέ τους οικονο
μικούς, πολιτικούς, Ιδεολογικούς καί λοι
πούς όρους τής μαρξιστικής θεωρίας; Γ ιατί
τόσοι 'μαρξιστές
φιλόσοφοι
δείχνουν νά
αισθάνονται τήν άνάγκη νά προσφύγουν στην
ιδεολογική προμαρξιστική έννοια τής ά λλ ο τ ρ ί ω σ η ς
για νά σχεφτούν καί να
λύσουν δήθεν αυτά τά συγκεκριμένα ιστορικά
προβλήματα;
Δε θά διαπιστώναμε τον πειρασμό αυτής
τής ιδεολογικής
προσφυγής, άν δέν ήτανε,
μέ τον τρόπο του, ένδειξη μιας άνάγκης πού
ωστόσο δέν μπορεί νά σκεπαστεί κάνω άπό
την προστασία άλλων, βάσιμων μορφών άνάγχης. Δέ χωράει άμφιβολία πώς οί κομ
μουνιστές δικαιούνται ν άντιπαραθέτουν την
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οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστι
κή Π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α
του σο
σιαλισμού στον «άπ άνθρωπον» χαρακτήρα
του ιμπεριαλισμού γενικά* πώς αυτή ή αν
τίθεση αποτελεί μέρος τής άλληλοαντι>μετώπισης και τής πάλης σοσιαλισμού και ιμπε
ριαλισμού. Ά λλα μπορεί κάποτε να εΐναι
επίσης
επικίνδυνο το να χρησιμοποιούμε
χ ω ρ ί ς δ ι ά κ ρ ι σ η καί χωρίς επιφύλαξη,
σά να ήταν έννοια θεωρητική, μια ιδεολογι
κή έννοια σαν τον ουρανισμό φορτωμένη, ό
π ω ς καί να τό κάνουμε, μέ τους συνειρμούς
τού ιδεολογικού άσύνειδου, καί πού συμπί
πτει πολύ εύκολα μέ θέματα μικροαστικής
έμπνευσης (είναι γνωστό ότι ή μικροαστική
τάξη καί ή ιδεολογία της, πού ό Λένιν τούς
προφήτευσε μακρύ μέλλον, δέν έχουν άκόμα
χαθεί άπό την Ισ τ ο ρ ία ).
Έ δ ω άγγίζομε ένα λόγο πιο βαθύ καί άσφαλώς δύσκολο στη διατύπωση. Πραγματι
κά, μέσα σε ορισμένα όρια, μπορούμε νά δού
με πώ ς αυτή ή προσφυγή στήν ιδεολογία
παίρνει τή θέση
προσφυγής
στη θεωρία.
Νομίζω πώς ξαναβρίσκομε εδώ τ ις σημερινές
θ ε ω ρ η τ ι κ έ ς
σ υ ν θ ή κ ε ς
πού
κληρονόμησε ό μαρξισμός άπό τό παρελθόν
του, — όχι μόνο τό δογματισμό τής σταλι
νικής περιόδου., άλλα καί άπό πολύ πιο μακριά,
την κληρονομιά τών καταστροφικών σππορτουνιστικών έρμηνειών τής 2ης Διεθνούς, πού
ό Λένιν καταπολέμησε όλη του τή ζωή, άλλά
πού, καί αυτές επίσης, δέ θάφτηκαν άκόμα
οριστικά άπό τήν Ισ το ρ ία . Αυτές οί συν
θήκες έφραξαν τήν άνάπτυξη πού θα ήταν α
παραίτητη στη μαρξιστική θεωρία για νά
τής παράσχει ακριβώς τίς έννοιες πού απαι
τούνται άπό τά καινούρια προβλήματα: έν
νοιες πού θά τής επιτρέπανε σήμερα νά θέ
τει τά προβλήματα μέ τρόπο επιστημονικό
καί όχι ιδεολογικό* πού θά τής έπιτρέπανε
νά λέει τά πράματα μέ τό σωστό τους όνομα,
δηλαδή νά λέει τό καθετί μέ τήν κατάλληλη
μαρξιστική έννοια αντί νά τό υποδείχνει, όπως
συμβαίνει δυστυχώς συχνά, μέ έννοιες ιδεο
λογικές (άλλοτρίωση) ή ακαθόριστης ιδιότη
τας.
Είναι λυπηρό π .χ. νά διαπιστώνει κανείς
ότι, ή έννοια πού διαθέτουν οί κομμουνιστές
γιά νά όνομάζουν ένα σημαντικό ιστορικό φαι
νόμενο τής ιστορίας τής Ε Σ Σ Δ καί τού έργατικού κινήματος, ή έννοια τής
«προσωπολοττρίας», εΐναι, άν τήν πάρει κανείς γιά
έννοια θεωρητική, άδύνατο νά «βρεθεί», νά
καταταχτεί στή μαρξιστική θεωρία* μπορεί
κάλλιστα νά περιγράφει καί νά καταδικάζει
ένα είδος διοτγωγής καί, μ’ αυτή τήν ιδιότη
τα, νά κατέχει άξια διπλά πραχτική, άλλά,
όσο ξέρω, π οτέ ό Μάρξ δέ θεώρησε ότι ένα
είδος πολιτικής διοτγωγής θά μπορούσε άμε
σ α νά ταυτιστεί μέ μιά ιστορική κ α τ η 
γ ο ρ ί α ,
δηλαδή μέ μιά έννοια τής θεω
ρίας τού ιστορικού υλισμού: γιατί, άν σημαί
νει μιά πραγματικότητα, δέν είναι καί ή έννοιά της. Κι όμως όλα όσα λέγονται γιά τήν
«προσωπολατρία» άφορούν άκριβέστατα τον

τομέα τού έ π ο ι κ ο δ ο μ ή μ α τ ο
δηλαδή τής οργάνωσης τού Κράτους καί τώ
ιδεολογιών. Αφορούν μάλιστα, χοντρικά, α
το ν
κ α ί
μ ό ν ο
τ ο ν
τ ο μ έ
πού ξέρομε, ά π ’ τή μαρξιστική θεωρία,
έχει κάποια «σχετική αυτονομία» (πράμα
θεωρητικά έξηγεί άπλούστατα πώς ή σοσιι
λιστική β ά σ η
μπόρεσε ουσιαστικά
άναπτυχθεί χωρίς βλάβη σέ όλη τή διάρκεια
αυτής τής περιόδου λαθών πού άφοι
τ ό έ π ο ι κ ο δ ό μ η μ α ) . Γιατί νά μί
άναζητούμε σ τις ύπάρχουσες μαρξιστικές
νοιες, γνωστές καί παραδεγμένες, γιά νά σι
φτούμε καί τοποθετήσουμε τό φαινόμενο
ρά
τό
περί γράφομε,
στήν
πραγμι
κότητα, σάν είδος διαγωγής καί σ έ άνα<
προς τήν «ψυχολογ ίοο> ένός άνθρώπου,
δή άπλώς τό π ε ρ ι γ ρ ά φ ο μ ε ,
δέν τό σκεφτόμαστε; Γιατΐ νά μή θέτουμε—
ή «ψυχολογία» ένός άνθρώπου μπόρεσε νά παί
ξει αυτό τον
Ι σ τ ο ρ ι κ ό
ρόλο
μαρξιστικά τό ζήτημα τών ιστορικών
θηκών πού έδωσαν τή δυνατότητα αυτής
φαινομενικής προαγωγής τής «ψυχολογίι
σέ άξίωμα καί σέ διαστάσεις
ίστορικ<
γεγονότος; Μέσα σ τίς άρχές του ό μα{
σμός περιέχει ό,τι χρειάζεται γιά νά
με αυτό τό πρόβλημα θεωρητικά, άρα νά
φωτίσουμε καί νά βοηθήσουμε νά λυθεί.
Δέ διαλέγω τυχαία τό διπλό παράδειγμά
τής έννοιας άλλοτρίωση καί τής έννοιας «τη
σωπολοττρία», γιατί
οί έννοιες τού σοσιι
λιστικού ουρανισμού (καί ιδιαίτερα τό
βλήμα τού δικαίου καί τού προσώπου) έχ<
κι αύτές άντικείμενο προβλήματα πού
γονται στο πεδίο τού εποικοδομήματος: oj
γάνωση τού Κράτους, πολιτική, ηθική ζ(
ιδεολογίες, κτλ. Καί δέν μπορούμε παρά
σκεφτούμε ότι ή προσφυγή στήν ίδεολογ μ
είναι κι έδώ ό συντομότερος δρόμος, ένα ι>
ποχατάστατο γιά τή θεωρία πού δέν έπ<
κεί. Δέν έπαρκεί, άλλά ύπάρχει λα^άν<
είναι δυνατή. Τέτοιος φαίνεται πώς είναι
ρόλος αυτής τής απόπειρας προσφυγής
ιδεολογία: νά καλύψει αυτή τήν άπουσία,
καθυστέρηση, τήν απόσταση χωρίς νά
ά/αγνωρίσει
άνοιχτά, παίρνοντας, όπως
λεγε ό "Ενγκελς, τήν άνάγκη της καί τήν ά
πομονησία γιά θεωρητικό επιχείρημα, παί|
νοντας τήν άνάγκη θεωρίας γιά τή θεωρίι
τήν ίδια. Ό φιλοσοφικός ουρανισμός πού κιι
δυνεύομε νά πάρει μορφή άπειλής καί π<
καλύπτεται κάτω άπό τά πρωτοφανή έπιτεί
γματα τού ίδιου τού σοσιαλισμού, φαίνετ<
πώς είναι αυτό τό συμπλήρωμα πού σκοπό
έχει νά δώσει σ έ Ορισμένους μαρξιστές ίδε<
λόγους, έκεί πού λείπει ή θεωρία, τό α ί*
σ θ η μ α τής θεωρίας πού τούς λείπει: έ
να αίσθημα πού δέν μπορεί νά έχει τίς άξιώ
σεις τού πιο πολύτιμου πράγματος πού μά<
έδωσε ό Μάρξ: τής δυνατότητας τής έππ
μονικής γνώσης.
Νά γιατί, άν ό σοσιοώιστικός ούμανισμόι
είναι στήν ήμερήσια διάταξη, τά άγαθά αί·
τια αυτής τής ιδεολογίας δέν μπορούν μέ κα-j

νένα τρόπο νά χρησιμέψουν για έγγύηση στα
κακά αίτια χωρίς νά μάς παρασύρουν νά κά
νουμε σύγχυση τής ίδεολογίας μέ τήν επι
στημονική θεωρία.
Ό φιλοσοφικός άντιουμανισμός τού Μάρξ
μάς επιτρέπει ασφαλώς να κατανοήσουμε την
αναγκαιότητα των σημερινών ιδεολογιών, μα
ζί καί τού ούμανισμού.
Ά λλα συγχρόνως
μάς έπιτρέπει επίσης,
έπειδή είναι θεωρία

κριτική καί έπαναστατική, νά κατανοήσουμε
την ταχτική που πρέπει νά υιοθετήσουμε άπέναντί τους: νά τις υποστηρίξουμε, ή νά τις
μετατρέψουμε, ή νά τις καταπολεμήσουμε. Καί
ci μαρξιστές ξέρουν πώς καμιά ταχτική δεν
είναι δυνατή άν δέ βασίζεται σέ στρατηγι
κή — καί καμιά στρατηγική, άν δεν βασί
ζεται στή θεωρία.
Ό χτώβρης 1963

( Σ υνέχεια από τη σελ. 153)
τόν έκδοτικό οίκο Doubleday e Co. Inc.
Πρωτοδημοοιεύτηκε στό ιταλικό περιοδι
κό «C ritica M arxista» (Μάρτιος - ’Α
πρίλιος 1964) καί άναόημοσιεύτηκε στα
«C ahicrs de Γ In s titu t des Scien
ces lilconomiques Appliquees». 01
θέσεις του αποτέλεψαν αντικείμενο κρι
τικών παρατηρήσεων τού Jo rg e Sem prun, πού είδαν τό φως ατίς στήλες του
περιοδικού Clarte
(No 58)
οργάνου
των Γάλλων Κομμουνιστών Σπου&χστών.
Τό Μάρτη του 1965 τό θεωρητικό όργανο
του K j K. Γαλλίας «N ouvelle Critique»
έκρινε σκόπιμο νά οργανώσει τή συζή
τηση σέ ευρύτερες βάσεις, αρχίζοντας
άπό την αναδημοσίευση (στό τεύχος του
άριθ. 164) τών κειμένων τού Althusser
καί
τού Seraprun καθώς καί τις α

πόψεις τού F ran cis Cohen πάνω στό
ίδιο θέμα, καί ένα συμπληρωματικό ση
μείωμα του Althusser πού θα τα πα
ρουσιάσουμε στό επόμενο τεύχος μας. Σέ
συνέχεια θά δημοσιέψουμε τις παρεμβά
σεις τών Roger Garaudy, Michel S i
mon,
Jesu s
Ib arro la,
καί άλλων
διανοητών
πού πήραν μέρος στή συζή
τηση άπό τίς στήλες τών επομένων
τευχών τής «N ouvelle Critique» κα
θώς καί σχετικά κείμενα τών
M iro
slav Jo d i, Zdenek M lynar, Adam
Schaff, Je a n e tte Colombel καί άλλων
μαρξιστών άπό διάφορες χώρες. Ή συ
ζήτηση συνεχίζεται. ΙΙεριμένουμε κι3 α
πό τούς 'Έλληνες μαρξιστές τίς συμβολή
τους.
Ε. Τ.

Π αντού δ π ο υ ...

Σ κ ίτ σ ο 'Λλέξη Κ νριτσόπονλον
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ο
ΠΟΛΕΜ ΟΣ
ΠΟΥ
Ν Τ Ρ Ο Π ΙΑ Ζ Ε
ΚΑΘΕ
ΑΝΘ ΡΩ Π Ο
Μ ικρό Λ εύκω μα
τή ς
ιμ π ερ ια λ ισ τ ικ ή ς
θηριω δίας
Κάθε άνθρωπος πού σέβεται τον εαυτό του, κάθε ένας πού π ισ τεύ ει στο
βάσιμο τω ν πολιτιστικώ ν άξιων δεν μπορεί παρά νά έξεγείρεται μπροστά
στην κτηνωδία τού επονείδιστου αύτου πολέμου. Οι ώ μ ό τη τές του αποτε
λούν στίγμα οχι μόνον για δσους τ ις διαπράττουν άλλα για τον καθένα μας.

Μ ά ε ϊν α ι π ό λ ε μ ο ς
α ύ τ ό π ο ύ γ ίν ε τ α ι
σ το Β Ι Ε Τ - Ν Α Μ ;
Oi φ ω το γρ α φ ίες από
ε ν α διαφ ω τιστικό φ υ λ 
λ ά δ ιο π ο υ έξέδω σε ή
’Α μ ερ ικ α ν ικ ή ’Ε π ιτ ρ ο 
πή γιά τ ή ν Ε ιρ ή νη στο
Β ιετ -ν ά μ (LABOR

COMMITEE FOR PEACE
IN VIET NAM) μ ι 
λού ν πολύ εύ
γλ ω ττα .

Ποιος δέ νοιώθει προσωπικά ένοχος απέναντι σ ’ αυτόν τον πατέρα που άντικρύζει τό παιδί του χαμμένο από τ ις βόμβες ναπάλμ, απέναντι σ ’ αύτόν τον
νέο πού ή ζω ή του τ ε 
λειώ ν ει μέσα στους φ ο β ε
ρούς πόνους τω ν εγκαυ
μάτω ν, απέναντι σ ’ αύτόν
τον αιχμάλω το πού σφ α 
δάζει κάτω άπό τό άνόσιο
μαχαίρι του βασανιστή, άπέναντι σ ’ αύτή τή γυναίνα πού δεμένη π ισ τά γ κω να ύφ ίστα τα ι τό μαρτύριο
του λασπόνερου, καθώ ς τό
κτήνος πού τήν κρατάει άπ’
τα μαλλιά, τήν βυθίζει καί
τήν άνασύρει συνεχώ ς ώ 
σπου νά ξεψ υχήσει άπό τήν
εξάντληση και τήν α σφ υ
ξία; Τί έκανες, έσύ προσω 
πικά άναγνώστη; Που διαμαρτυρήθηκες γιά νά στα
ματήσει όάπαίσιοςπόλεμος;

•·

’Α μ ε ρ ι κ ά ν ι κ η « ε λ ε υ θ ε ρ ί α »

Μην εφ η σ υ χά ζεις, π ώ ς αυτά δεν είναι δικά σου παιδιά, π ώ ς αύτό<
λός δεν βάζει φ ω τιά στο δικό σου σπίτι. Έ ν α ς τέτοιος πόλεμος
καί τά παιδιά σου καί τό σπίτι σου. « Ή καμπάνα αύτή χτυπάει γιο

Γ ια τ ί τ ό σ η θ η ρ ιω δ ία ;Γ ια τ ί τ ό σ ο α ίμ α ;
Ή ά π ά ν τ η ο η έ χ ε ι δ ο θ εί α π ό τό
οέ κ ύ 
ριο άρθρο τω ν «Τ ά ϊμ ς τη ς Ν έα ς 'Υ όρκη ς»:
1

9

5

0

«Ή ’Ινδοκίνα είναι μια κατάκτηση πού αξίζει τον κόπο. Στο
βορρά υπάρχει για εξαγωγή κασσίτερος, σίδερο, μαγγάνιο, ξυλεία,
ρύζι, έλαστικό, τσάι, πιπέρι, δέρματα. ’Ακόμα και πριν άπό τον δεύ
τερο παγκόσμιο πόλεμο τά μερίσματα των μετοχών τής ’Ινδοκίνας
είχαν έκτιμηθεΐ σε 300.000.000 δολλάρια τό χρόνο».

π ο ιο ς δ έ θ ά ά ν τ α π ο κ ρ ιθ ε ϊ;
«’Αμερικανοί, "Αγγλοι, Ευρωπαίοι, Νοτιοαμερικανοί, Άσιάτες,
’Αφρικανοί, άνθρωποι άπ’ όλες τις χώρες ελάτε μαζί μας. Ενωθείτε
μ’ εμάς στην αποφασιστική πάλη μας νά νικήσουμε εκείνους πού
στις Ενωμένες Πολιτείες είναι ύπεύθυνοι γιά τις δυστυχίες καί τις
φρικαλεότητες.»
ΜΠΕΡΤΡΑΝΤ ΡΑΣΣΕΛ

Γό άμερικανικό αντίτιμο γιά τά μερίσματα τω ν μετόχω ν ποιος τό π λ η ρ ώ ν ει;

ΔΩΔΕΚΑ
Τοΰ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Μπέρτολτ

Μ ετά φ ρα ση

Π έτρου

Μπρέχτ
Μάρκαρη

Ό απ όγ ον ος
ΤΓ ομολογώ: καμμιά
Ελπίδα δέν έχω.
Οί τυφλοί μιλάνε για διέξοδο. Έ γ ώ
Βλέπω.
Όταν εξαντληθούν τά λάθη
Αντίκρυ μας θά κάθεται,
Σαν τελευταίος σύντροφος, το μηδέν.
(1913)

'Η μ ετανάστευση των π οιη τώ ν
Ό
Ομηρος δέν είχε σπίτι
Κ ι δ Λάντης αναγκάστηκε νά το έγκαταλείψει
Ό Λί - ΤΙό καί ό Τού - Φού παράδερναν μες τον εμφύλιο
πόλεμο
Πού έφαγε τριάντα εκατομμύρια ανθρώπους
Με δίκες απειλούσαν τον Ευριπίδη
Και του Σαίξπηρ έφραζαν τό στόμα σαν ψυχομαχούσε
Γόν Φρανσουά Βιγιδν δέν τον επισκέπτονταν ή μούσα μονάχα
Μά καί ή αστυνομία.
Ό Λουκρητιος πού τον άποκαλούσαν
«Ό αγαπημένος» έφυγε για την εξορία
Ομοια κι δ Χάινε, ομοια κατάφυγε
Κι δ Μπρέ/τ κάτω απ' των Δανών την ά/υρένια στέγη.
(1932)

Τ ί ω φ ελ εί ή καλωσύνη \
ι.
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Τί ωφελεί ή καλωσύνη
"Οταν παρευθύς οί καλοί δολοφονούνται, είτε
δολοφονούνται αυτοί
Πού δέχονται τούτη την καλωσύνη;
Τ ί ώφελεϊ ή λευτεριά

"Οταν οί λεύτεροι αναγκάζονται νά ζοΰν άντάμα
με τούς σκλάβους;
Τί ωφελεί ή λογική
"Οταν μονάχα το παράλογο έξασφαλίζει τήν τροφή
πού ο καθένας χρειάζεται;

2

.

’Αντί νά είστε καλοί μονάχα, προσπαθεΐστε
Νά δημιουργήσετε μιά κατάσταση
ΙΙού νά κάνει δυνατή τήν καλωσύνη, είτε καλύτερα
Περιττή!
’Αντί νά είστε λεύτεροι μονάχα, προσπαθεΐστε
Νά δημιουργήσετε μιά κατάσταση πού νά λευτερώνει δλουΓ·»
Καί νά κάνει άκόμα καί τήν άγάπη γιά τή λευτεριά
Περιττή!
’Αντί νά είστε λογικοί μονάχα, προσπαθήστε
Νά δημιουργήσετε μιά κατάσταση
Πού νά μεταβάλλει τό παράλογο στον άνθρωπο
Σε μιά έπιχείρηση κακή.
(1935)

Γ ια τ ί ν ’ άν α φ έρ εται Γ όνομ ά μ ο ν ;
ι.

Κάποτε σκεφτόμουν: σέ χρόνια μακρινά
Όταν θάχουνε γκρεμιστεί τά σπίτια πού έζησα
Καί θάχουνε σαπίσει τά καράβια πού ταξίδεψα
Τ ' όνομά μου θ' άναφέρεται άκόμα
Μαζί με άλλα.

2.
Γιατί γώ ύμνησα τό χρήσιμο
Πού ταπεινό θεωρούνταν στη δική μου έποχή
Γιατί καταπολέμησα τις θρησκείες
Καί στάθηκα ένάντια στην καταπίεση, είτε
Γιά μιά αιτία διαφορετική.

3.
Γιατί στο πλευρό στεκόμουν πάντα των άνθρούπων
Καί σ' αυτούς παράδινα τά πάντα, τιμώντας τους έτσι.
I ιατί έγραφα στίχους καί πλούταινα τή γλώσσα
Γιατί δίδασκα μιά στάση πρακτική, είτε
Γιά μιά αιτία διαφορετική.

4.
Γ
θ

αυτό έλεγα πώς τ' όνομά μου
άναφέρεται άκόμα, θ' άναγράφεται
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Πάνω σέ μιά πέτρα, κι από να βιβλίο
θ ’ άνατυπώνεται στό άλλο.

5.
Τώρα δμως
Είμαι σύμφωνος να λησμονηθεί.
Γιατί
Νά ρωτάς για τόν ψοιμά, σαν υπάρχει άρκετό ψωμί;
Γιατί
Νά υμνείς τό χιόνι πού ελυωσε
"Οταν καινούργια χιόνια μέλλονται νάρθοΰν;
Γ ιατί
Νά υπάρχει παρελθόν, όταν υπάρχει
Μέλλον;

6.
Γιατί
Ν’ άναφέρεται τ’ δνομά μου;
(1936)

επ ο χ ή για ποίηση

Τό σακατεμένο δεντρί στην αυλή
Δείχνει κατά τη χέρσα γη,
Μά οί περαστικοί σακάτη τό φωνάζουν
Καί μέ το δίκιο τους.
Τά πράσινα πλεούμενα καί τ’ άνάλαφρα πανιά τού λιμανιού
Δεν τά βλέπω. ’Απ’ δλα
Ξεχωρίζω μόνο τών ψαράδων τά σκισμένο δίχτυ.
Γιατί μιλάω μονάχα
Για τη σαραντάρα κυρά πού εχει καμπουριάσει;
Τ α στήθια των κοριτσιών
Είναι ζεστά δπως πάντα.
Τ η ρίμα στό τραγούδι μου
Σχεδόν αυθάδεια θά τη θεωρούσα.
Μέσα μου μάχονται
Ό ένθουσιασμός γιά τη μηλιά π’ άνθίζει
Κ ’ ή φρίκη γιά τά λόγια τού μπογιατζή 1
Μά είναι μόνο τό δεύτερο
ΓΙού στό γραφείο μέ καθίζει.
(1938)
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1. Τοϋ Χίτλερ.

'Η π όρτα
Κυνηγημένος άπ’ τούς συμπατριώτες μου
’Έφτασα στη Φιλανδία. Φίλοι
Πού χθες οέ γνώριζα έστρωσαν μερικά κρεββάτια
Σέ δωμάτια καθαρά. Ά π ’ τά μεγάφωνα
Ακούω τδν θρίαμβο τών Οχετών. Περίεργος
Τον χάρτη της γης μελετώ. Κεΐ ψηλά στη Λαπωνία
Κατά το Βόρειο Πέλαγος
Διακρίνω άκόμα μια μικρή πόρτα.
(1941)

η

Οταν σ κ έφ τομ α ι την κόλαση

Σαν σκέφτηκε την κόλαση
Ό άδερφός μου Σέλλεϋ, βρήκε, καθώς μαθαίνω,
Πώς Iμοιάζε περίπου με τό Λονδίνο. Έ γ ώ
ΙΙού οέ ζώ στο Λονδίνο μά στο Λος νΑντζελες
Βρίσκω, καθώς σκέφτομαι την κόλαση,
ΙΙώς πρέπει του Λος 'Ά ντζελες πιότερο να μοιάζει.
Τί και στην κόλαση
Υπάρχουν, δεν αμφιβάλλω, τούτ' οί πυκνοφυτεμένοι κήποι
Μέ λουλούδια μεγάλα σαν τά δέντρα, πού βέβαια
Παρευτύς μαραίνονται αν δέν τά ποτίσεις μέ πανάκριβο νερό
Ινι αγορές όπωρικών
Μέ δγκους από φρούτα πού ωστόσο
Τούς λείπει ή μυρωδιά κ' ή γεύση. Κι ατελείωτες
Ουρές απ' αυτοκίνητα, άλαφρότερα κι άπ" τή σκιά τους
ΙΙιό γρήγορα κι άπό άνόητες σκέψεις,
Στραφεερά Οχήματα μέ πρόσιοπα ρόδινα,
Μήτε άπό κάπου έρχονται μήτε και πουθενά πηγαίνουν.
Καί σπίτια χτισμένα γιά τυχερούς και γι’ αυτό αδειανά
Κι όταν άκόμα κατοικοϋνται.
Καί στην κόλαση ολα τά σπίτια δέν είναι άποκρουστικά
Μά ή έγνοια τοΰ νά σέ πετάξουν στο δρόμο κάποια μέρα
Δέν τυραννάει λιγότερο τον κάτοικο τής έπαυλης
Απ’ τβν κάτοικο τής παράγκας.
(γύρω στά 1941)

Χόλλνγονν τ
Κάθε πρωί γιά νά κερδίσω τό ψωμί μου
Κατεβαίνω στό παζάρι πού πουλάν τά ψέμματα
"Ολος έλπίδα
I ή θέση μου παίρνω άνάμεσα ατούς πουλητές.
(1942)
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Το ξέρω βέβαιχ: τυχαία μονάχα
Έπέζησα από τόσου; φίλου;. Μ’ άπόψε στ’
"Ακόυσα τού; φίλου; μου νά λεν για μένα:
«Οί πιό δυνατοί έπιζοϋν»
Καί μίσησα τόν έαυτό μου.

on

Έ γ ώ που έπ έζη σ α

(1944)

Αέν χ ρ ειά ζο μ α ι τα φ ό π ετρ α
Έ γ ώ δέ χρειάζομαι ταφόπετρα, άν δμως
Έ σεις χρειάζεστε για μένα
Πάνω της θά ήθελα νά γράφονταν τούτο:
Έ κ α ν ε προτάσεις. Εμείς
Τ ις δεχτήκαμε.
Με μιά τέτοια γραφή
θ ά είχαμε δλοι τιμηθεί.
( 1 9 5 5 -5 6 )

Α π ολ α ύ σ εις
Το πρωί το πρώτο βλέμμα απ' το παράθυρο
Το βιβλίο το παλιό πού ξαναβρίσκεις
Πρόσωπα ενθουσιασμένα
Χιόνι, ή αλλαγή των έποχών
Η έφημερίδα
Τό σκυλί
Ή διαλεκτική
Μπάνιο, κολύμπι
Παλιά μουσική
"Ανετα παπούτσια
Κατανόηση
Νέα μουσική
Γράψιμο, φυτά
Ταξίδια,
Τραγούδια
Καί νάσαι φίλος μ’ δλους.
(1955/56)

Ά ν κ ρατού σ αμ ε αιώ νια
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Αν κρατούσαμε αιώνια
θ ' άλλαζαν τά πάντα
Μιας κ' είμαστε δμως θνητοί
Πολλά παραμένουν στήν παλιά τους μορφή.
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Ραφαηλίδη

Ά π την άρχή πρέπει νά πούμε πώς ή έν
νοια του όρου « σ τα ρ » δεν πρέπει νά συγχέεται μ εκείνη τού «ηθοποιού» άν καί συχνά,
δπως θά δούμε, ταυτίζονται εκ τών υστέρων.
Ή βιομηχανία τού κινηματογράφο, εκτός α
πό ελάχιστες εξαιρέσεις,
στηρίζεται κατά
κύριο λόγο σ ’ αυτούς ακριβώς τούς τούς
αστέρες, οί όποιοι — αντίθετα α π ’ τούς ηθο
ποιούς — επιβάλλονται α π ’ τά πάνω Δεν
εΤνα» δηλαδή τό κοινό εκείνο πού αποφασίζει
άν πρέπει ή όχι νά δεχθεΐ ή νά αγαπήσει
τον τάδε ηθοποιό, αλλά γιά λογαριασμό του
αποφασίζουν οί παραγωγοί οί όποιοι διαλέ
γουν κατά βούληση, σύμφωνα με ορισμένους
υπολογισμούς, τον επίδοξο αστέρα καί προσ
παθούν νά τον επιβάλουν με κάθε τρόπο,
προλαβαίνοντας καί κατευθύνοντας, έτσι, τό
γούστο τού κοινού. Φυσικά, ό υποψήφιος α
στέρας διαλέγεται μέ σύνεση ώστε ν’ άνταποκοίνεται, σ ε γενικές γραμμές τουλάχιστον,
στίς ή5η διαμορφωμένες προτιμήσεις τού κοι
νού πού ποίγιώθηκαν σ ’ ένα προγενέστερο
στάδιο ανάπτυξης τού «στάρ - σύστεμ». Μ’
αύτό τον τρόπο διαιωνίζεται μέν ό Φαύλος
κύκλος άλλά, κάθε καινούργιο στάδιο ανά
πτυξης φέρνει μαζί του καί έπ ιβάλλει και
νούργια λοπτρευτικά σύμβολα ώστε νά ανα
νεώνεται συνεχώς τό ενδιαφέρον τού κοινού.
Έξυπακούεται πώς κάθε υποψήφιος α στέ
ρας στό στάδιο τής έκκόλαψης, αντιπροσω
πεύει ένα επενδυμένο στό πρόσωπό του κε
φάλαιο, πού συχνά μετριέται σέ πολλά έκατομμύρια δολλάρια. Μ’ αύτό ακριβώς τό χρή
μα^ εξαγοράζεται ή «αγάπη» μέσω τής συνε
χούς καί μέ κάθε μέσο διαφήμισης τού «άστερα* ό όποιος τελικά «κερδίζει» την προ
τίμηση τού κοινού. "Αν παρ’ ελπίδα δέν τήν
κερδίσει, τά λεφτά πού ξοδεύτηκαν στήν δια
φήμιση έγγράφονται στή μερίδα «ζημιές» τής
εταιρίας καί ό νέος ύποψήφιος θά πρέπει
να άποσβέσει καί τό παθητικό τού προηγού

μενου. Μ άλλα λόγια ό άστέρας είναι εμπό
ρευμα καί σότν τέτοιο υπακούει αυστηρά
στούς νόμους τής οικονομίας.
Αυτή λοιπόν ή έμπορευματοποίηση τού α
στέρα, μ' όλη τή συνακόλουθη διαδικασία ε
πιβολής,
άποτελεΤ εκείνο πού ονομάζουμε
«στάρ - σύστεμ». Ό όρος άναφέρεται περισ
σότερο στήν οικονομία παρά στήν τέχνη τού
κινηματογράφου καί, σέ τελική ανάλυση, δη
λώνει τήν επιβολή τής πρώτης πάνω στή
δεύτερη.
"Ε τσι, ό αλλοτριωμένος ηθοποιός χάνει
βαθμιαία την ανθρώπινη υπόστασή του καί
γίνεται σκιώδες λατρευτικό σύμβολο ενώ τό
κοινό μεταβάλλεται
σέ άβουλη, άπρόσωπη
μάζα έτοιμη νά δεχτεί τον καινούργιο κατα
σκευασμένο «άγιο» τής καινούργιας προκατασκευασμένης θρησκείας. Κατά προέκταση,
λοιπόν, θά μπορούσαμε νά ονομάσουμε «στάρ
- σύστεμ» τήν ά π ’ έξω επιβεβλημένη «μαγι
κή» σχέση ανάμεσα στον ήθοποιό - σκιά ά π ’
τή μιά καί τον θεατή - άνθρωπο μέ σάρκα καί
οστά ά π ’ τήν άλλη, άνεξάρτητα καί πέρα
ά π ’ τό κινηματογραφικό θέαμα, αύτό καθ’
αύτό. Φυσικά, τό στάρ - σύστεμ δέν άναφέρεται μόνο στον κινηματογράφο. Ισ χ ύ ει έξ
ίσου στήν τηλεόραση, τό θέατρο, τό ποδό
σφαιρο, καί, γενικότερα σέ κάθε είδους σχέ
ση άνάμεσα σ ’ ένα άτομο καί σ ’ ένα κοι
νό πού τό περιβάλλει καί συντηρεί τή «δόξα»
του. 'Αν εντοπίζουμε τήν εξέταση του στον
κινηματογράφο εΤναι γιατί εκεί ό μηχανισμός
λειτουργίας του όχι μόνο σαφέστερος είναι,
άλλά έκδηλώνεται
μέ τρόπο καταστροφικό
τόσο γιά τον άστέρα όσο καί γιά τό κοινό.
Τούς λόγους, θά τούς δούμε στή συνέχεια
αυτής τής μελέτης πού μέσα άπό μιά ιστο
ρική άνασκόπηση τού «συστήματος» θά προσπαθίσει νά ερευνήσει τά αίτια καί τίς συνέ
πειες μιας κατάστασης πού τείνει νά γίνει
θεσμός.
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Μια καινούργια θρησκεία
Οί θρησκευτικές ρίζες του ατάρ - σύστεμ
είναι φανερές και δέν θά χρειαστεί να έπεκταθούμε στους γνωστούς άλλωστε τρόπους
μέ τους οποίους οί έκαστοτε ιθύνοντες, εκ
μεταλλευόμενοι την αμάθεια τής μάζας, χρη
σιμοποιούν το ιερατείο για την επιβολή πρω
ταρχικών λατρευτικών συμβόλων τά οποία
προτείνονται σαν υποκατάστατα μιας πολύ
απλής και συγκεκριμένης φυσιολογικής ή κοι
νωνικής λειτουργίας. 'Ο έρωτας, ό πλούτος
κι ή δύναμη ήταν πάντα οί βασικοί στόχοι
συμβολοποιησης άπ’ τή μεριά τού ιερατείου.
Μια καί οί ιθύνοντες δέν θάχαν κοτνένα συμ
φέρον νά άπομυθοποιήσουν για λογαριασμό
τής μάζας έννοιες πού στήν άρχική τους μορ
φή εΐχαν μιά συντριπτική καθαρότητα, τις
μυστικοποιούν καί τις προσφέρουν οπήν άποχαυνωμένη ά π ’ τήν εξαθλίωση μάζα μέ τή
μορφή έτοιμων θεών.
Βέβαια, ή έποχή μας δέν μπορεί ν’ άνεχθεί, πιά, τόσο παιδαριώδη σύμβολα - θεθούς πού άπό καιρό χάσαν τήν άρχική τους
μαγεία. Κι άφού λοιπόν οί θεοί πέθαναν,
άνάστησαν τούε Ή ρωες - Ημίθεους πού όν
τας κοντητερά μας μπορούν νά μάς φανούν
περισσότεροι χρήσιμοι! ‘Έ τ σ ι, τά λατρευτι
κά σύμβολα λογικοποιούνται ώς ένα σημείο,
άποβάλλοντας ένα μέοος ά π ’ τό 0*7*0 τους
περικάλυιια, ένσωματώνονται στη λαϊκή κουλ
τούρα κι ό κόσμος, έγκαταλείπει τούς «πα
ρακμ ές θεούς» καί ξαναρχίζει νά λατρεύει
έκμοντερνισμένους ήμίθεους: ηθοποιούς, άθλη-

τές, έταίρες, ποιητές καί πάσης φύσεως
λιτέχνες» πού αποτελούν τις νέες
σμένες μορφές λοτρείας.
Ό κινηματογράφος εΤναι τό
έκμοντερνισμένο μέσο εκκόλαψης ημιθέων,
ή φάμπρικα παραγωγής τού «μοντέρνου
ρωα» λειτουργεί βάσει τού μηχανισμού
στάρ - σύστεμ.

Τά πρώτα στάδια
Ά π ό τήν εμφάνιση τού
(1 8 9 5 ) μέχρι τό 1914 άρχίζει ή
ση τού κινηματογραφικού ήρωα
ό
στην άρχή άποτελεί τον άναγκαίο φορέα
δράσης τού έργου. Σέ λίγο, άπό φορέας
σης γίνεται φορέας - σύμβολο ορισμένων
νικών όπως ακριβώς κι ό ήρωας τών
ων επών ή ό ιππότης τών μεσαιωνικών
στορημάτων. Τά βασικά ιδανικά πού
λαμβάνει νά μυθοποιήσει ό
ήρωας παραμένουν πάντα άμετάβλητα: είι
ό πλούτος, ό έρωτας κι ή δύναμη. Καί)
μυθοποίηση εξακολουθεί νά βασίζει τά λ|
τουργία- της στο ίδιο ψυχολογικό
δηλαδή στήν ταύτιση θεατή - ήρωα.
‘Ο ήρωας στην άρχή τής ίστορ:ας του
ηματογράφου δημιουργεΐται καί έπιβ~ΛΛ''*
ά π ’ τά κάτω, άπ’ τή μάζα, ή όποια
τ ’ όνομά του μέ τό όνομα τού ηθοποιού
τον υποδύεται. Ό Νίκ Κάρτερ, ό Ρίο Τζίμ,
Μπούφαλο Μπίλ γίνονται πασίγνωστοι. Ο β
τά όνόματα αύτά άναφέρονται σέ ήρθ3

κ,νημ(χτογραΨ«κοΛ/ ταινιών κι δχι σέ ήθοποιούς.
Τό κοινό αγνοεί ττώς κάτω <χττό τό είδωλό του,
τον Ρίο Τζίμ π .χ., κρύβεται ένας ηθοποιός
•πόΟ τό όνομά του είναι Ουΐλλιαμ Χάρτ.
Μέ την ταύτιση ηθοποιού και ηρώα άνοίγεται ό δρόμος για τη δικτατορική κυριαρ
χία του αστέρα ό όποίος σέ λίγα χρόνια γί
νεται πια γνωστός μέ τό άληθινό του όνομα.
Τό στάρ - σύστεμ
αρχίζει νά φανερώνει
την κυριαρχική του δύναμη κι ό ηθοποιός άττοβάλλει την ιδιότητα τού λαϊκού ηρώα.
"Ως τό 1914 ό κινηματογραφικός ήρωας
αντιπροσώπευε σ έ ελασσόνα κλίμακα, τα κοι
νά ιδανικά μιας όρισμένης κοινωνίας καί
<ν αποτελούσε την κοινή συνισταμένη μιας κοι
νωνικής ομάδας που στο πρόσωπό του λά
τρευε τρόπον τινά τον άπρόσωπο εαυτό της.
’Απ’ τό 1914 ό κινηματογραφικός ήρωας άρχίζει νά έπιβάλεται έκ τών άνω καί τά ιδα
νικά που εκπροσωπεί σερβίρονται στίς μά
ζες έτοιμα. Αυτή ή μεταβολή οφείλεται βα
σικά στον οικονομικό ρόλο που άρχίζει νά
παίζει ό ήθοποιός.
01 παραγωγοί άντιλαμβάνονται γρήγορα
πώς οί άστέρες είναι δυνστόν νά μετατρα
πούν σέ ποίραγωγικές οικονομικές μονάδες
μιά κι ό κόσμος πληρώνει πρόθυμα γιά νά
συμψηφίσει την έλλειπή ψυχολογία του. Τό
Χόλλυγουντ όργοτνώνει μεθοδικά την καινούρ
για χρυσοφόρα φάμπρικα. Δημιουργεί ένα
πολύπλοκο δίκτυο άπό μάνατζερ, κυνηγούς
ταλέντων, διαφημιστές, σκάνδαλο Θήρες δη
μοσιογράφους κ.λ.π. οί οποίοι επωμίζονται
τη δύσκολη αποστολή τής δημιουργίας ηρώ
ων καί φροντίζουν γιά την ψυχολογική προ
ετοιμασία τού κοινού ώ στε νά δεχτεί εύνοϊκά τήν καινούργια «αποκάλυψη». "Αν, μέ τή
βοήθεια τών δολλαρίων ή άποκάλυψη αποδει
χτεί παραγωγική, ή επένδυση κεφαλαίων γιά
τό πλασάρισμά της θεωρείται πετυχημένη κι
αρχίζει ή σοβαρότερη επένδυση γιά τό σερ
βίρισμα σέ άλλεπάλληλες δόσεις τού κατα
σκευασμένου ήρωα δηλαδή γιά τήν παραγωγή
μιας σειράς ταινιών μέ τον ίδιο πρωταγω
νιστή, ό όποίος διατηρεί τώρα τό άληθινό του
όνομα ενώ άλλάζει τό όνομα τού ήρωα άπό
ταινία σέ ταινία. Δέν είναι πιά ό λαϊκός ή
ρωας τών πρώτων χρόνων, αλλά ό ήρωας - θε
ός, ό ήρωας μέ τήν άνεπανάληπτη, τή μονα
δική προσωπικότητα.
Τά ιδανικά τού νέου ήρωα γίνονται ολοέ
να άπλοϊκότερα ένώ παράλληλα υπερτονί
ζεται ή σημασία τού ερωτισμού σ ’ όλα τά
είδη καί τις άποχρώσεις του. "Ετσι ναρκώ
νουν περισσότερο τό ήδη μ:σοκοιμισμένο κοι
νό καί τό κάνουν άνίκανο νά διεκδικήσει 6ποιαδήποτε άλλα Ιδανικά.
Ό κινηματογράφος άπό δώ καί πέρα γ ί
νεται άνσπόσπαστο τμήμα τού κεφαλαιοκρα
τικού κυκλώμοτος παραγωγής. Τό ότι ή τυρΥ» ρανική παρουσία τού άστέρα άρχίζει νά φα
) If νερώνεται άπ* τό 1914 καί δώ δέν είναι τυ
;«μ· χαίο. Ή περίοδος αάτή συμπίπτει μέ τήν
Ομ^ Περίοδο τής φανταχτερής άνθισης τού ’Α
ΊΡ* μερικάνικου κεφαλαίου καί μέ τό όριστικό
\

φορμάρισμα τών έταιριών παραγωγής στο
σημερινό σχήμα τών μεγάλων τράστ.
Α π’ τό 1914 μέχρι τό 1920 οί άστερισμοί τού Χόλλυγουντ παίρνουν τήν οριστική
τους μορφή, ένώ παράλληλα ή Ευρώπη άκολοι^εΐ κατά πόδας τή νέα Αμερικάνικη μέ
θοδο πλουτισμού. Ή Μαίρη Πίκφορντ είναι
ό γενάρχης τής δυναστείας. Τήν άκολοι^ούν
ή Τέντα Μπάρα, καί στήν Ιτα λ ία , ή Φραντζέσκα Μπερτίνι.

Ή χρυσή εποχή
Ή περίοδος 1920— 1932 είναι ή χρυσή
εποχή τών αστέρων καί ή άκόμα πιο χρυσή
τών παραγωγών. ΟΙ τελευταίοι συντονίζουν
όλες τους τις ένέργειες σύμφωνα μέ τις προ
σωπικές επιθυμίες τών άστέρων, ένώ τά φίλμ
τους σάν μοναδικό στόχο βάζουν τό όσο γί
νεται πιο μεθοδικό καί πονηρό σερβίρισμα
τών ειδώλων, κυρίως τών θηλυκών.
’Αφού ό έρωτας αποτελεί τό κυριαρχικό
θέμα, ό αρσενικός ήθοποιός χάνει τή λάμψη
που είχε στήν πρώτη περίοδο (μέχρι τό 1 9 1 4 )
καί τά όνόματα τών παληκ<χριών τού φάο - ούέσ τ αρχίζουν νά θαμπώνουν. Ό άνδρας ή
θοποιός θά ξανακερδίσει τό χαμένο έδαφος
γύρω στο 1924— 2 5 μέ τον πρώτο μεγάλο
γόη τα, τον «μεγάλο θεό» Ροδόλφο Βαλεντί
νο. Μ’ αυτόν, έξ άλλου, άρχίζει καί ή υστε
ρική λατρεία τού πλήθους για τους άστέρες.
"Οταν πεθαίνει στίς 15 Αύγουστου 1926
δυο γυναίκες αυτοκτονούν μπροστά στήν κεν
τρική είσοδο τής κλινικής όπου νοσηλευόταν.
Ή κηδεία του ήταν ένας ομαδικός υστερι
κός θρήνος κι ό τάφος του μέχρι σήμερα
σκεπάζεται καθημερινά μέ λουλούδια. Μόνο
ό Γκάντι γνώρισε παρόμοια θρησκευτική λα
τρεία. Ό θάνατος τού «Ρούντι» εξαπόλυσε
κύμα αυτοκτονιών σ ’ όλο τον κόσμο καί χι
λιάδες ήταν οί μετριοπαθέστερες θαυμάστριές
του που άρκέστηκοτν νά φορέσουν, απλώς,
μαύρα.
Ό αστέρας δέν έχει καμιά άνάγκη άπό
«μπός». Τά δημοσιογραφικά πρακτορεία πού
συντηρούν τή φήμη του περιέρχονται στά
χέρια τών ίμπρεσσάριων καί δρούν άνεξάρτητα απ' τήν παραγωγή. Α π ’ τήν άλλη με
ριά .δημιουργούνται λέσχες στο όνομα τών
άστέρων - θεών, ιδρύονται έταιρίες πού χρησιμοποιούν σάν σήμα κατατεθέν τό όνομά
τους καί βαφτίζουν γυναικεία έσώρρουχα καί
παρεμφερή έξαρτήματα μέ τό όνομα βεντε
τών. Κυριαρχούν απόλυτα οτό ραδιόφωνο καί
στις κάθε είδους γιορτές, έθνικές καί μή, εί
ναι οί μεγάλοι πρωτοτ/ωνιστές τών προεκλο
γικών έκστροτειών καί συχνά γκρεμίζουν καί
άνεβάζουν κυβερνήτες πολιτειών.
Τό Χόλλυγουντ, ένα είδος μοντέρνου Ό λύμπου όπου κατοικούν οί σύγχρονοι θεοί, γί
νεται ή τρίτη πηγή ειδήσεων μετά τήν Ούάσιγκτον καί τή Νέα Ύόρκη. Πεντακόσιοι άνταποκριταί ξένων έφημερίδων
είναι μονίμως
έγκατεστημένοι έκεΐ καί μεταδίνουν καθημε-
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ρίνα έκατό χιλιάδες λέξεις προς δλες τις
γωνιές της υδρογείου. Φυσικά, αυτός ό συμ
φυρμός λέξεων, άφορά, σχεδόν άποκλειστικά,
την Ιδιωτική ζωή και τά σκάνδαλα των άστέρων.

Ή οικονομική κρίση κι ό πόλεμος
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Ή βιομηχανία παραγωγής ειδώλων βρί
σκεται στο φόρτε της. Ό μ ω ς ή οικονομική
κρίση που ξεσπά τό 1929 βάζει φρένο σ ’
αυτή τήν άσυδοσία. Οί παραγωγοί μπροστά
στον κίνδυνο τής οριστικής χρεωκοπίας με
ταχειρίζονται πιθανούς καί απίθανους τρό
πους για να μειώσουν τις συνέπειες τής δι
κτατορίας τών σταρ καί να πάρουν πάλι στα
χέρια τους τήν κατάσταση, ώστε νά βγουν
α π ’ τή δύσκολη θέση τού μαθητευόμενου μά
γου στήν οποία τους οδήγησε τό στάρ - σύστεμ που οί ίδιοι δημιούργησαν.
Μέ τήν βοήθεια τού Νιού Ντήλ καί τού
κλίμοττος άπελπισίας πού δημιούργησε ή οι
κονομική κρίση απομυθοποιούν ώς ένα ση
μείο τούς άστέρες προσφέροντάς τους ελα
φρά σενάρια. Ή κωμωδία καί ή φάρσα δεν
ανέχονται, βέβαια, τήν παρουσία μυστηριω
δών καί ανεξιχνίαστων όντων. Έ τ σ ι οί στάρ
άναγκάζονται έκ τών πραγμάτων νά γίνουν
ανθρωπινότεροι καί νά χάσουν μ' ocuto τον
τρόπο τό μαγικό τους πέπλο. Πέρα απ' ocuto
οί παραγωγοί προσλαμβάνουν συνεχώς νέους
ηθοποιούς
καί μετατρέπουν τον αστερισμό
τού Χόλλυγουντ σέ Γαλαξία. Μ’ αστόν τον
τρόπο άναγκάζουν τό κοινό νά μοιράσει τό
θαυμασμό του σ ε πολλούς άοπερίσκους ώστε
νά γίνει άδύνατη ή υποτροπή μιας νέας άστεροδικτατορίας. Τό στάρ - σύστεμ «έκδημοκροττίζεται» ώς ένα σημείο, τουλάχιστον.
Ή κατάσταση αυτή
κρατάει μέχρι τό
1940. Ό δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ό
πως άκριβώς κι ό πρώτος βοηθάει στή νε
κρανάσταση τού τέρατος. Οί άστέρες ανεβά
ζουν συνεχώς τις μετοχές τους καί μέσα ά π ’
τό νεφέλωμα τού Γαλαξία τείνει νά δημιουργηθεΐ ένας καινούργιος άστερισμός.
'Ωστόσο ή νέα δυναστεία τών αστέρων δεν
πρόκειται νά βασιλέψει έπί πολύ. ’Από τό
1946 άρχίζει ή νέα κάμψη. Ή τηλεόραση
πού έν τώ μεταξύ κυριάρχησε στήν ’Αμερική
δημιουργεί νέους άστερισμούς καί μετατοπί
ζει τό κέντρο θαυμασμού τών μαζών. Πα
ράλληλα ή άνάμνηση τού πολέμου άτονεί καί
μαζύ της ή έντονη θρησκευτικότητα, ένώ οί
ιδεολογικές καί κοινωνικοοικονομικές ανακα
τατάξεις βρίσκουν καί στήν ’Αμερική μιά ά
δύνατη, έστω άπήχηση.
Τό στάρ - σύστεμ μετά άπό ένα άποτυχημένο πραξικόπημα γιά τή δικτατορική άνακατάληψη τής έξουσίας τού ’Αμερικάνικου
σινεμά ξοτναγίνεται δημοκρατικότερο, καί,
κατά τις ένδείξεις, θά παραμείνει τέτοιο.
Φυσικά τό στάρ - σύστεμ ύφίσταται καί
σήμερα κι άποτελεΐ πάντα τή βασική μορ

φή όργάνωσης τού Αμερικανικού κινηματη
γράφου. Έ χ α σ ε Ομως τήν παλιά του δύναμι
Στήν Ευρώπη τό σύστημα άκσλούθησε
παράλληλη εξέλιξη, μέ διάφορες κατά χώ
παραλλαγές, οί οποίες όμως δέν αναιρούν
βασικό τρόπο λειτουργίας του. "Οπως,
’Αμερική, έτσι καί στήν Ευρώπη έμφανίζοντ<
κάπου - κάπου μερικές σκόρπιες περιπτώσει
ύποτροπής, παρά τή γενική ύφεση. Όπ<
π.χ. τά «φαινόμενα» Μαίριλυν Μσνρόε κι
Μπριζίτ Μπαρντό. 'Ωστόσο καί στίς
αυτές περιπτώσεις ή λατρεία τού κοινού
έχει τό ύστερικό πάθος πού είχε άλλοτε,
θάνατος τής Μονρόε προκάλεσε
λιγότει
αυτοκτονίες ά π ’ τό θάνατο τού Βολεντίι
καί κοτνείς δέν έκανε χαρακίρι μπροστά στ^
φέρετρό της. Έ ξ άλλου καί οί δύο νεώτει
θεές τού κινηματογραφικού πανθέου λατρει
τηκαν ή λατρεύονται περισσότερο σάν σύ|
βολα τού σεξουαλικού ενστίκτου καί τής ττ<
τοδυναμίας του καί λιγότερο σάν μυστηριι
δη θεϊκά καί άπροσπέλαοτα όντα όπως, π.;
ή Γκρέτα Γκάρμπο.
"Ο πω ς είδαμε τό στάρ - σύστεμ δέν ά<
ρά αποκλειστικά τον κινηματογράφο. Σ ’
τον όμως βρήκε τό καταλληλότερο έ?
γιά νά ριζώσει καί ν’ άνοπττυχθεΐ γιοτΐ ό κ\\
νηματογράφος
απευθύνεται σέ πλατύ'
κοινό καί τό στάρ - σύστεμ είναι ή συν<
τηση τής αμοιβαίας σχέσης μεγάλου κοιν<
καί άστέρων.
Έ 6 ώ δμως υπάρχει μιά φανερή άντίφα<
Ό κινηματογράφος έχει ανάγκη απ' τον ά\
στέρα λιγότερο απ' όποιαδήποτε άλλη τέ-j
χνη. Τά έκφραστικά του μέσα τού δίνουν
δυνοττότητα ν’ αναπτυχθεί άνεξάρτητα
τον ήθοποιό. ’’Αλλωστε, ή περισσότερο «κ<
θαρή» μορφή κινηματογράφου είναι αυτή πι
καταργεί εντελώς τον ήθοποιό, τό ντοκυμα^
ταίρ. Ακόμα κι ό αφηγηματικός κινηματογρά
φος, αυτός πού διηγείται μιά λίγο ή π<
φτιαχτή ιστορία δέν έχει καμιά ανάγκη
τήν αμφιβόλου ποιότητας υπηρεσία τού ή(
ποιου, πράγμα πού άποδείχτηκε πανηγυρικά
τον ιταλικό νεορεολισμό στήν πρώτη του περί^
οδο. Πέρα ά π ’ τό νεορεαλισμό, σκηνοθέ
σάν τον Μπρεσσόν, πού χρησιμοποιούν
μέθοδο άψήγησης καί ένα ιδεολογικό σύστι
μα άναφορας διαμετρικά αντίθετο μ’ ocutc
άρνούνται εντελώς καί τήν απλή παρουσί<
τού έπαγγελματία ήθοποιού. Τον μεταβι
λουν σέ άντικείμενο τού οποίου ή σημασί*
στο φιλμ είναι ίση μέ κείνη ενός τραπέζι*
ή μιας καρέκλας, όπως λέει ό Μπρεσσι
Πράγμα πού άπσδεικνύει πώς ούτε ό
ρας ούτε ό άπλός έπαγγελματίας ήθοποιί
έχει θέση στήν τέχνη τού σινεμά. Φυσικι
καί ή άντίθετη άποψη έχει τούς φανατικι
οπαδούς της — όπως π.χ. ό Καζάν —
λά αυτό νομίζουμε πώς είναι ένα θεατρογενέ^
κατάλοιπο πού θά λείψει μέ τον καιρό.
Τό στάρ - σύστεμ δέν είναι καταστροφή
μονάχα γιά τή μάζα. Είναι περισσότερο
λέθριο γιά τήν προσωπική ύπόσταση αύτ<

τοΟ ίδιου του ηθοποιού, ό όποιος άνεβασμένος ξαψνικά και τυχαία στα ϋψη μιας δυσ
θεώρητης δόξας ή όποια του προπαρασκευάσΤηΚε ανώδυνα από άλλους και που για
την κατάχτησή της δεν κατέβαλε καμιά προσττάθεια
κινδυνεύει συνεχώς νά καταλήξει
στην σχιζοφρένεια. Ξαφνιασμένος α π ’ τάν α
πρόσμενη δόξα και ζαλισμένος α π ’ τις ια
χές των θαυμαστών πιστεύει στο τέλος κι ό
ίδιος στη θεϊκή καταγωγή του κι αρχίζει
νά συμπεριφέρεται ανάλογα. ’Αφού, δμως,
είναι «θεός - έρζάτς» αργά ή γρήγορα ανα
καλύπτει τή θεϊκή του άνεπάρκεια και για
νά περί σωθεί καταφεύγει στην τρέλλα μέσα
στην όποια συνεχίζει έπί... νέου επιπέδου τό
θρύλο τής θεϊκότητάς του.
Δεν είναι τυχαίο τό ότι πολλοί άστέρες
κλείστηκαν σέ
φρενοκομείο
(περιπτώσεις
Τζούντυ Γκάρλαντ και Τζϊν Τίρνεϋ) ή αυτοκτόνησαν μή έχοντας κανένα σοβαρό λόγο
για κάτι τέτοιο. Οί άπόπειρες αυτοκτονίας
της Μπριζίτ Μπαρντό πρόσφατα
καί τής
Μαρτίν Καρολ παλιότερα φαίνονται παράλο
γες κι άνεξήγητες. 'Ωστόσο είναι οι πιο
λογικές κι εύεξήγητες απόπειρες πού έγιναν
ποτέ, ενώ ή Μαίριλυν Μονρόε αυτοκτονεΐ έν
πλήρη δόξη καί καταρρίπτει ή ίδια τον χάρ
τινο πύργο της.
(Τό πέρασμα τού αστέρα στη σχιζοφρέ
νεια καί τήν τρελλή του θεοποίηση τόδειξε
θαυμάσια ό Μπίλλυ ' Γουάϊλντερ στή «Λεω
φόρο τής Δύσεως»).

Ή δικτατορία του σκηνοθέτη
Προσπαθήσαμε ν' άποδείξουμε πώς τό
στάρ - σύστεμ είναι μιά παράλογη κι επικίν
δυνη «κατασκευή» οικονομικής υφής έπί μαγικοσυναισθηματικού επιπέδου κι ότι φθίνει
συνεχώς με σαφείς ενδείξεις γιά μιά οριστική
εξαφάνιση. Έ νώ όμως τό άναφερόμενο στον
ηθοποιό στάρ - σύστεμ δύει, ένα νέο ανατέλ
λει: τό σκηνοθετικό στάρ - σύστεμ !
Ό σκηνοθέτης αρχίζει πιά νά γίνεται
γνωστός καί σέ πλατύτερες μάζες ένώ μέχρι
■πρότινος ήταν ό μυστηριώδης κύριος X τού
οποίου οί αρμοδιότητες ήταν έντελώς άγνω
μ ε ς στό κοινό Μέ τήν άνάμιξη τού σκηνο
θέτη στο πλασάρισμα βεντετών, κυρίως στήν
£ύρώπη, καί προπαντός μέ τή διάδοση τού
θεσμού τών σινε - κλάμπς όπου καλλιεργείτσ! συστηματικά ή νέα θρησκεία τής σκηνο
θετολατρ ίας, ένώ παράλληλα αναθεματίζεται
Π παλιά καί ξεπερασμένη τής ήθοποιολατρί-

ας, αρχίζει να προβάλλει σέ πρώτο πλάνο τό
όνομα τού σκηνοθέτη. "Ετσι μεταξύ κοινού
καί σκηνοθέτη ξαναδημιουργεΐται έκμοντερνίσμένος ό ποώιός γνωστός συναισθηματικός,
δεσμός μεταξύ κοινού καί ηθοποιού. Ό κό
σμος άρχίζει νά θαυμάζει μέ τον ίδιο βλα
κώδη τρόπο τή μαγική προσωπικότητα του1
σκηνοθέτη, πού, καθώς είναι αόρατος, έχει
μεγαλύτερες πιθανότητες εύκολης θεοποίησης.
Φυσικά ή διαδικασία αυτή λειτουργεί ερή
μην, καί, συχνά, παρά τή θέληση τού σκηνο
θέτη.
Τό νέο στάρ - σύστεμ είναι Ευρωπαϊκής
καταγωγής καί συνεπώς «πνευμάτι κότερο»
καί πιο ραφινάτο α π ’ τό πρώτο. Ό γενάρ
χης του είναι επίσης Ευρωπαίος αν καί άπό
χρόνια δουλεύει στό Χόλλυγουντ Πρόκειται
γιά τον Άλφμεντ Χίτσκοκ τό όνομα τού ο
ποίου είναι πιο γνωστό κι’ α π ’ τής Μπαρντό.
Ό Χίτσκοκ έχει μπει πιά στό πάνθεο τών
κινηματογραφικών θεών, ένώ οί Ευρωπαίοι
συνάδελφοί του κάνουν απεγνωσμένες προσ
πάθειες νά έξασφοώίσουν μιά θέση δίπλα του,
στούς έβδομους ουρανούς τής έβδομης τέχνης.
Ό Ροζέ Βαντί μ πρώτος καί οί υπόλοιποι
τής νουβέλ βάγ.κ αργότερα, μέ τη βοήθεια τής
διαφήμισης καί τή συνδρομή έκπροσώπων του
παλιού συστήματος, βαδίζουν σταθερά προς
τή μυθοποίηση.
' Ο Γκοντάρ, ό Τρυφώ καί οί έκπρόσωποι
μιας τάσης πού ονομάστηκε «νέος κινηματο
γράφος», είναι οί μόνοι πού αντιστέκονται
ακόμα κι άρνούνται νά υποταχθούν σ τις προ
σταγές τού νέου στάρ - σύστεμ.
Παρ’ όλα τούτα τό νέο στάρ - σύστεμ δέν
φαίνεται νάχει τή λαμπρή τύχη τού προηγου
μένου γιατί, όπως καί νάναι οί σκηνοθέτες
είναι πιο υπεύθυνα πρόσωπα α π ’ τούς ηθο
ποιούς, καί τά φόντα τους είναι πνευματικό
τερα, πράγμα πού αποτελεί έμπόδιο σέ μιά
ανεξέλεγκτη ήρωσποίηση.
"Ε τσι, τό στάρ - σύστεμ πέρα α π ’ τον έκδημοκροττισμό
άπόχτησε κι ένα έπί χρίσμα
πνευματικότητας. Αυτό αποτελεί, οπωσδήπο
τε μιά πρόοδο, πού δέν αναιρεί, όμως, καθό
λου τή σαθρή βάση του.
Ή μόνη αναμφισβήτητη πρόοδος είναι πώς
οί σκηνοθέτες κι άν βρεθου/ μετέωροι στό
ύψος τής δόξας τους έχουν λιγότερες πιθανό
τητες νά τρελλαθούν γιατί στή δημιουργία
τού νέου θρύλου πρωταγωνίστησαν βασικά
οί ίδιοι. Ή άτομική ψυχολογία έκανε ένα βή
μα μπροστά, ένώ γιά τήν ομαδική τά πράγ
ματα παραμένουν σχεδόν στάσιμα καί δέν
πρόκειται ν’ αλλάξουν ούσιαστικά έφ’ όσον
δέν άλλάξουν οί κοινωνικοοικονομικές συνθή
κες πού έκτρέφουν άνόητους μύθους καί βλα
κώδη σύμβολα.
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Μύτικα

Μέρα καί νύχτα σέ θωπεύουν τα μάτια μου
μά έσύ δεν μέ βλέπεις.
Νύχτα και μέρα ψιθυρίζιο τονομά σου
μά εσύ δέ μ’ άκοϋς.
Νησί τού πρώτου μου ήλιου,
λίκνο πληγών αγιάτρευτοι κι ελπίδων ναυαγισμένων
ποιος άρπαξε απ’ τά στήθη σου το γάλα καί τή ζεστασιά
καί φεύγουν τά παιδιά σου άβύζαχτα
γυρεύοντας άλλου τή θροφή καί τον άσκιαχτον ύπνο;
Καράβι πού της λησμονιάς τά κύματα σέ σκέπασαν
πούναι ό άξιος καπετάνιος σου,
πούναι οί ναύτες σου, πούναι του ταξιδιού σου τ’ άστρο το οδηγητικό;
Ποτέ μου όέν σέ ξέχασα,
μά είναι ή θύμηση μου ένος νεκρού πού μάταια τή ζωή έπικαλειται.
Τον καιρό της μεγάλης σου δίψας
ζητιάνευα γιά μιά χούφτα νερό.
Τον καιρό τής μεγάλης σου πείνας
έψαχνα γιά ένα ξεροκόματο στά σοκάκια της Πολιτείας.
Ξεμάλλιαζε 6 χειμώνας τά δέντρα σου
κι ουτ’ Ί ν α πράσινο φύλλο δέν είχα γιά νά σέ προασπίσω.
Ξεπάγιαζε πάνω στά βουνά τό αίμα των σκοτωμένων σου,
κάθε σταγόνα ζητούσε τό δίκιο της
κι έγώ κρατώντας τό λείψανο τής ψυχής μου στά χέρια
δέν έβρισκα τόπο γιά νά τό θάψω,
ό θρήνος μου ήταν κι αυτός βουβός καί παράνομος.
Οταν ή πυρκαγιά έγλειφε τά πόδια σου
καί σκαρφάλωνε ως τά μαλλιά σου
δεμένος σ’ ένα στύλο, τής Σιωπής αιχμάλωτος,
σ' άγνάντευα μόνο καί καιγόμουν μαζί σου.
Καίγονταν οί δρόμοι, καίγονταν τά βήματα,
καίγονταν ο ουρανός, καίγονταν τά φεγγάρια,
καίγονταν των ματιών ή άγρύπνια κι ή ένταση.
Καίγονταν ή ζωή, καίγονταν ή άλήθεια.
Κι όταν ξαφνικά μέσ' τή νύχτα έρχόταν ό Θάνατος
καί ντουφεκοΰσε τις πόρτες σου
έκρυβα, μέσ’ τά κουρέλια τού ύπνου <ιου
τά τρομαγμένα σάν πουλιά όνειρά μου.
Μέρα καί νύχτα σέ θωπεύουν τά μάτια μου μά εσύ δέν μέ βλέπεις.
τα καί μέρα ψιθυρίζω τ’ δνομά σου μά 'έσύ δέ μ’ άκους.
Νησί τού πρώτου μου ήλιου,
έσύ πού ποτέ δέν γονάτισες, άσεμε τώρα νά γονατίσω μπροστά σου
νά πάρω συχώρεση καί μαζί σου νά υψωθώ
ως τήν πιό άνυπόταχτη κορυφή σου.

ΤΡΙΑ
Τής

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

’Α γ ν ή ς

Σωτηρακοπούλου

Σ το μ ανρο Ε.Δ.
"Οτι αγγίζω άπόψε
Μοιάζει μέ το κορμί σου
Μέσ’ το σκοτάδι δλα μαϋρα
Κουβέρτες και σεντόνια
Κ ι’ ή ατμόσφαιρα μέσ’ στο δωμάτιο
Ντυμένη τό δέρμα σου
Δέν έχω άπό ποΰ
Αέν ξέρω από ποΰ να σοΰ ξεφύγω
Αέν έχω μνήμη φαντασία δέν έχω
Αέν έχω τίποτ’ άλλο
'Ολάκερη μια μαύρη αίσθηση
"Ολη είμαι μια μαύρη αίσθηση πού σ’ έχω
Μ’ ένα μαύρο προαίσθημα.
1965

Τ όπ ος κ α ι χρόνος
Στήν κάλμα τοϋ μεστ/μεο'ΐ'»Λ
διαλύει ό ήλιος τό κορμί μου
κ’ είμαι ή ίδια μια άχλύ
καί ταςιδεύω, ταξιδεύω
μαζί μέ την καυτήν άμμο
στον Λλιμο έδώ, στην ’Ιωνία, τότε
τίποτε όέν άλλάζει
ο ίδιος τόπος, ή ίδια άμμουβιά

καί μόνο ή σκέψη
για τά χρόνια τοΰ κορμιού μου
μόνη αυτή τυραννική
μέ κάνει στήν πραγματικότητα
νά έρθω πάλι.
Στήν πραγματικότητα τής κάμαράς μου
τών Ιφθαρμένων μου έπίπλων
τού γερασμένου μου καθρέφτη.

Το χαμ ένο π α ιχ ν ίδ ι
Κάποιο δοκάρι έτριξε.
Νύχτα καί τρέμω
Ή καρδιά μου κοντεύει νά σπάσει.
Για μια άκόμα φορά
Σέ ώρα άνύποπτη
Μέ βρήκε ανυπεράσπιστη
Ό χρόνος
Γιά μια άκόμα φορά
Μέ κέρδισε.
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της

Καραντών

Βούλας

Μοu λ οϊ

Ξεπρόβαλε ή πόλη σά μέσα από όνειρο σ’ όλο τό φώταγωγημένο μεγαλεΐ.
της. Μια πυρκαγιά τήν τύλιγε. Οί ήλεχτρικές φλόγες εγλυφαν τά σπίτια, τού
δρόμους, τις λεωφόρες. "Ενας φωτεινός καταρράχτης από κόκκινες, πράσινες, κ ίτρ ί
νες, μπλέ διαφημίσεις έπνιγε μέ τή λάμψη του τις ατέλειωτες σειρές των μουντών
πολυκατοικιών. Οί ήλεχτρικές επιγραφές αναβόσβηναν άσταμάτητα, Ατέλειωτα'
προκαθορισμένα, άλλαζαν χρώματα, δημιουργούσαν νέα σχήματα, οί λαμπτήρε
«νέον» έλαμπαν εκθαμβωτικά, δυο μακρυές σειρές από ήλεχτρικά φανάρια προ
διόριζαν τή λεωφόρο. Καί άνάμεσά τους φάνηκε ένα φεγγάρι παράξενο, κόκκινο
σά νά το άγγιξαν οί πύρινες φλόγες πού ζώνουν τήν πόλη.
Σταμάτησε λίγο καί κύτταςε γύρο) της. Ένοιωθε σά νά Ανακάλυπτε ένα'
άγνωστο κόσμο, σά νά άντίκρυζε γιά πρώτη φορά τό νυχτερινό πανδαιμόνιο. Λέ
καί δεν είχε περάσει τόσες φορές από αυτά τά μέρη, τέτοια ώρα. μέσα στό παρ
λήρημα τοΰ φωτός καί τοΰ ήχου. Μά όχι* απόψε ήταν διαφορετικά ή τουλάχι
στον έτσι νόμιζε. Κάτι είχε αλλάξει' ίσως ό εαυτός της.
Έ όώ πού στάθηκε είναι τό πιο παράξενο σημείο τής λεωφόρου. Τ ό πιο σκ
τεινό, τό πιό μοναχικό, τό πιο ήσυχο. Τά ήλεχτρικά φανάρια σπάνε το σκοτάδι bd
μπορούν μέ κείνο το γυμνό, τό κρύο φώς τους πού τόσο ταιριάζει στό τοπίο,
μακρόστενες σκιές τών διαβατών πέφτουν στά άδεια οικόπεδα, μπερδεύονται στ*
χαλάσματα τών σπιτιών, Αγκυλώνονται στά συρματοπλέγματα πού φυλάνε τή
είσοδο τοΰ έρημου χτιρίου. ’Αλήθεια, ένας γυμνός σκελετός Από μπετόν Αρμέ όρθώ
νεται δίπλα στά έρείπια τών παλιών σπιτιών, επιβάλλει τή δίκιά του παρουσί
αδιαφορώντας γιά τις τσουκνίδες καί τά χαμόχορτα πού φυτρώνουν στά θεμέλι
του. Αυτό τό μισοτελειωμένο χτίσμα πού από μακρυά ή κορφή του χάνεται στ
μαύρο τοΰ ουρανού, αυτά τά έρειπωμένα σπίτια καί τά χορταριασμένα οίκόπεδ.
αυτή ή μοναξιά πού τά περιβάλλει, δημιουργούν μιά βαθειά Αντίθεση μέ τό φώς
το Θόρυβο, τήν κίνηση πού κυριαρχούν λίγο πιο πέρα.
Ξανάρχισε νά περπατά πάλι. Πού πήγαινε; Αέν ήξερε, ούτε τήν ένοιαζε
’ΊΙο η τά βήματά της τήν Απομάκρυναν Αργά Από τό νυχτερινό βασίλειο τώ'*
φωτεινών δρόμων καί τήν οδηγούσαν σέ μιά Απόμερη συνοικία. ’Άφηνε πίσω τη
τή φωτισμένη πόλη καί βυθιζότανε στή σιγαλιά καί το σκοτάδι. Στά σύνορ
τών δύο κόσμων μπήκε στή στοά πού σχημάτιζε μιά μεγάλη πολυκατοικία, ί
στοά! Αύτές οί κολώνες, Αλύγιστες, σταθερές. Οί σκιές τους, πώς χάραζαν τό'
τοίχο. Τό μισοσκόταδο, ή ήσυχία.
Αυτή ή στοά! Είναι ή ίδια; Μά δχι! ’Εδώ υπάρχουν πουλιά πού κελαϊδοϋ
τις λαχτάρες τής άνοιξης. Έ δώ οί κολώνες δέν στηρίζουν τό βαρύ κενό μιάς πολύ*
κατοικίας, Αλλά τις Ανέμελες περιπέτειες τών λουλουδιών. Οί όλοπράσινοι κισστ
προσπαθούν νά ένωθοΰν μέ τό γαλάζιο τού ουρανού, τό ταπεινό χορτάρι τραγουδ
τόν ζωντανό ύμνο τής φύσης. Στό βάθος τής στοάς δέν παραμονεύει τό άγνωσί
σκοτάδι μιάς μακρινής γειτονιάς, Αλλά τά ζωηρά χρώματα ένός λουλούδισμένο'
πάρκου. Καί δίπλα ήταν έκεινος. Προχωρούσε Αγκαλιασμένη μαζί του, τά χέρι
ένωμένα, τά μαλλιά τους Ανακατεμένα, τά βήματα συγχρονισμένα στήν άπογευμ*
τινή γαλήνη.

Ό λέρα; τρανταζόταν ρυθμικά άπό τ'ις ιαχές των διαδηλωτών. Πέρναγαν
χιλιάδες ;ιέ πλακάτ καί σημαίες, φωνάζοντας μ’ ολη τους τή δύναμη διάφορα
συνθήματα, κουνώντας δυναμικά τά χέρια τους καί προχωρώντας, διαρκώς προχωρώντας. Ή συγκοινωνία σταμάτησε στους μεγάλους δρόμους, πολύς κόσμος
μαζεύτηκε στα πεζοδρόμια γιά να τούς δει. *Ηταν νωρίς το απόγευμα. Λίγα

από εναν άλλο άγνωστο κόσμο, έφτανε ώς έδώ ένας υπόκωφος ήχος ~ού οιαρκώς
ξεμάκραινε: ήταν ό θόρυβος τής διαδήλωσης.
Βρέθηκε χαμένη μέσα στο λαβύρινθο τών σκοτεινών δρόμων. Η σκιά τη ,
πεφτει στους τοίχους τών σπιτιών άποκτώντας υπερφυσικές οιαστάσεις. Γά βήματά
:ης άντηχοΰν στο λιθόστρωτο ενός σοκακιού μέ μια παράςενη αρμονία. I ρηγο·

•ρ.' ,'ουοι του γιά νά τή βοηθήσει να βγει απ’ αυτό τό λαβύριθνο.
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πάντοτε τόν ίδιο σκοπό. Ό δρόμος περιμένει καθημερινά τδ πέρασμά του, τό
σφύριγμά του, τά βήματά του πού άκούγονται μοναχικά στή σκοτεινή σιγαλιά.
’Από τή μιά μεριά βρίσκονται δλο παλιά σπίτια, μέ ένα - δυο πατώματα, από την
άλλη ορθώνονται μεγάλες πολυκατοικίες πού τά κυττάζουν μ’ ένα βλέμμα υπερο
πτικό. Σέ μιά γωνιά υπάρχει ένα φανάρι πού φωτίζει αναιμικά τό δρόμο. Ό
ζωηρός ρυθμός φαντάζει ξένος σέ τούτη τή συνοικία, ξάφνιαζε μάλιστα στήν αρχή.
"Ομως μέ τόν καιρό τά σπίτια, ό 'δρόμος, τό φανάρι τον αποδέχτηκαν, τόν παρα
δέχτηκαν καί κάθε βράδυ περιμένουν νά ακούσουν τό άγαπτ/μένο τους «Τζερόνιμο».
Ξαπλωμένη στο κρεβάτι της περίμενε, κι αυτή δέν ήξερε τί. "Ωσπου ένα
βράδυ δέν κρατήθηκε. Πετάχτηκε πάνω, έτρεξε στο παράθυρο καί κύτταξε άπό
τις γρίλλίες. Ή ταν δμως αργά. Ό διαβάτης είχε περάσει' μόνο τό σφύριγμά
του μεταιωριζότανε γιά λίγα δευτερόλεπτα στόν αέρα. ’Έμεινε πολλή ώρα έκεΐ,
μέ τό κεφάλι ακουμπισμένο στο πατζούρι. Κύτταζε αόριστα τις δυο μεριές τοΰ
δρόμου. ’Αλήθεια, αυτή ποΰ άνήκε; ’Άφησε σκεφτική τό περβάζι του παραθύρου
καί άναψε τό φως. ΙΙροχώρησε προς τόν καθρέφτη καί κυττάχτηκε πολλή ώρα.
Τό βλέμμα της προσπαθούσε νά διαπεράσει τό κρύσταλλο καί νά εισχωρήσει βαθειά
κάπου. ’Ή θελε νά ανακαλύψει κάτι πού δέν τό ήξερε ούτε ή ίδια. Ξαναγύρισε
στήν επιφάνεια τοΰ καθρέφτη. Έ κ ε ΐ πάνω σχηματιζότανε τό ωραίο πρόσωπο μιας
νέας γυναίκας, μ’ ένα ζευγάρι λαμπερά μάτια πού έψαχναν απεγνωσμένα νά;
δούνε. Ή ταν αυτή; Ή ταν άραγε τό πρόσωπο πού σχημάτιζε ό καθρέφτης;
’Έφτασε σέ μιά πλατεία έρημη μέ λίγα φανάρια πού δέν κατόρθωναν νά
διαλύσουν τό σκοτάδι. Προχωρούσε ασυναίσθητα, τό βλέμμα της κύτταζε αόριστα
τή μικρή πλατεία. Ξαφνικά ξεπρόβαλε μιά άντρική σιλουέτα. Σά νά βγήκε άπό
λήθαργο κύτταξε φοβισμένη τό σκοτάδι, θυμήθηκε πώς ή ώρα ήταν περασμένη καί
επιτάχυνε τό βήμα της. Σέ λίγο ή άντρική σκιά είχε χαθεί μέσα στό σκοτάδι,
καί ή πλατεία μέσα στή θύμησή της.
Ό κάμπος! Ό ήλιόλουστος κάμπος, ό ελαιώνας, οί Αργυρόχρωμες έλιές, ή
Ανοιξιάτικη αύρα, τά μαλλιά της άνεμίζουν χαρούμενα, ένα λουλούδι στό χέρι
της. Καί τότε, τελείως Αναπάντεχα, σπάζοντας τήν Απεραντοσύνη τού τοπίου, ξε
πρόβαλε πίσω Από τό δέντρο δ άντρας. Δέ θυμάται πιά τό πρόσωπό του. θυμάται;
έκεΐνο τό χαμόγελο πού σχηματίστηκε στά χείλια του, θυμάται τόν πόθο πού
ελαμψε στά μάτια του, θυμάται πού τήν πλησίασε έπιθετικά. 'Ύστερα άρχισε
νά τρέχει, νά τρέχει, ξεφώνιζε απελπισμένη, παραπατούσε, ώσπου παγιδεύτηκε
μέσα σέ μερικές έλιές. Άντιστάθηκε δσο μπορούσε, Αλλά ήταν μάταιο. Έ κ ε ΐ, στόν
έρημο κάμπο, κάτω άπό τις ελιές, παλεύοντας μ’ ολη της τή δύναμη, κρατώντας;
Ακόμα ένα λουλούδι στό χέρι της, γνώρισε τόν άντρα.
Έ χ ε ι χαθεί πιά στούς στενούς δρόμους. Προσπαθεί νά βρει μιά διέξοδο, λίγο
φως, Αλλά τίποτα. ’Έ χ ε ι ξεχάσει άπό πού έρχότανε, πού βρίσκεται, πού πάει.
Μόνο ένα ξέρει: θέλει νά φύγει, νά βγει άπό τόν σκοτεινό λαβύριθο, νά γλυτώσει
από τό φόβο καί τήν Αγωνία πού τήν κυρίευσαν. Τρέχει άπό γωνιά σέ γωνιά,
προσπαθεί νά διακρίνει τις όνομασίες των δρόμων, προσπαθεί νά ρωτήσει κανένα
περαστικό νά τή βοηθήσει, ένας αόριστος φόβος τήν καταλαμβάνει, τά αύτιά τη
βουίζουν, τά σπίτια χορεύουν μπροστά στά μάτια της, ή συνοικία όλόκληρη άνάϊ
ποδογυρίζεται, τά φανάρια τσακίζονται, οι δρόμοι Αρχίζουν νά ουρλιάζουν, δέσμε
φωτός τήν τυφλώνουν. Είναι άπό μιά σειρά αυτοκίνητα, Ατέλειωτα αυτοκίνητα,)
εκατομμύρια αυτοκίνητα. Πώς βρέθηκαν έβώ τόσα πολλά; Τά κλάξον τους χτύποι
δαιμονισμένα, τά μοτέρ τους δουλεύουν μ’ δλη τους τή δύναμη, οί προβολείς του
τήν τυφλώνουν. Τρέχει, τρέχει τρελλά, προσπαθεί νά γλυτώσει, πίσω της ού|
λιάζουν τά αυτοκίνητα, μπροστά της οί δρόμοι διαλύονται, τά σπίτια γκρεμίζονται
ό ουρανός Αλλάζει χρώματα, όλόκληρη ή πόλη φωνάζει τό δνομά της, πιο γρή(
γορα, πιο γρήγορα, βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια...
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Η σημασία
κ ι

έ ν α ς

"Οχι μόνο τό έργο άλλα και τό όνομα του
Φίσσερ είναι ακόμα σχεδόν άγνωστα στην
'Ελλάδα. Μέ τό βιβλίο του «Ή αναγκαιότητα
της Τέχνης», ττού μεταφράστηκε πρόσφατα,
δίνεται μια ευκαιρία πολύτιμη στο κοινό μας
να ρθεΐ σ ’ επαφή μέ τη σκέψη και τις άπόψεις, ένός άξιου διανοητή τού καιρού μας —
πλουτίζεται ή πολύ φτωχή σε σοβαρά κείμενα
μαρξιστικής αισθητικής, βιβλιογραφία μας.
Παράλληλα ανακύπτει και ένα
θ έ μ α
για τούς προοδευτικούς
διανοούμενους και
κριτικούς μας πού πρέπει νά άντιληφθούμε
τήν καίρια σημασία του. Ό Ρ. Γκαρωντύ
στον πρόλογο τού βιβλίου, όπου γίνεται ή
■παρουσίαση και ή συνοπτική έκθεση των θέ
σεων τού Fischer μιλά σαφώς για τή διάκρι
ση — και τή σύγκρουση — των θεωρητι
κών τής Μαρξισηκής αισθητικής σε δυο κα“^γορίες: ή πρώτη διαμορφώθηκε — μάς
λέει — κάτω από τήν επίδραση τών φιλο
σοφικών αντιλήψεων τού Στάλιν κι έκφράστηΚε κυρίως μέ κείμενα τού Ζντάνωφ (και πιο
συστηματικά τού Λούκοττς). Ή δεύτερη, μέ
δάση τις θεωρητικές σκέψεις τού Μπρέχτ
κσι τό έργο τού Αροτγκόν πού ένέπνευσε έναν διαφορετικό προσανατολισμό στήν μαρξι<ΓΤ,κή έρευνα στον τομέα τής αισθητικής έ
χει τον Φίσσερ σαν τον πιο λαμπρό έκπρόσίοπό της.
Πρέπει νά πούμε άπό τήν άρχή πώς οί
διαπιστώσεις τού διάσημου Γάλλου διανοημάς φαίνονται κάπως σχηματικές και όχι
^ακριβώς άνταποκρινόμενες στα πραγματι

έ ν ό ς

β ι β λ ί ο υ

κ ί ν δ υ ν ο ς

κά δεδομένα (προκοώεϊ απορία λ.χ. ή αγνό
ηση και ή δ ι α γ ρ α φ ή
όλων τών αι
σθητικών τάσεων και ρευμάτων
μ έ σ α
στή (μαρξιστική σκέψη πού διοπυπώθηκαν πο
λύ πριν τό ορόσημο τού τετάρτου τού αιώνος — όπως επίσης
και ό συμψηφισμός
Ζντάνωφ - Λούκστς πού είναι δύσκολο νά πα
ραδεχτούμε ότι αποτελεί αντικειμενική και
ψύχραιμη κρίση
τού οπωσδήποτε άριστα
πληροφορημένου συγγραφέα) — άλλα τουλά
χιστον γιά τις ελληνικές συνθήκες όπου ή
Σταλινική εκδοχή στήν πιο στεγανή της μορ
φή υπήρξε ή δεσπόζουσα (και ή δεσποτική) χωρίς καί σήμερα ακόμη νά έχει πάψει
νά λειτουργεί σάν τρόπος κριτικής αντιμετώ
πισης άλλα καί σάν ή θ ο ς
καί σάν όπλο
άκόμη πού ύπερβαίνει τούς στόχους αισθητι
κών απλώς θεωριών καί αντιλήψεων, ή δια
κριτική σχέση πού προτείνει ό Γκαρωντύ
μπορεΤ νά συ μβάλει σέ ένα πρώτο ξεκαθάρισμα, παραμερίζοντας προς τό παρόν τις
έπιφυλάξεις μας.
Μέ τό βιβλίο τού Φίσσερ γίνεται γνωστή
στο ‘Ελληνικό κοινό καί ή άλλη (θά λέγαμε
καλύτερα:
»μ ι ά
ά λ λ η )
εκδοχή, όχι
πια άπό μεμονωμένους καί «ύποπτους» έγχώριους «μικροαστούς» διανοούμενους άλλα
άπό έναν κορυφαίο στοχαστή τών ημερών μας
πού είναι κάπως δύσκολο νά άντιμετωπιστεϊ
μέ έτικέτες «πράκτορα» ή «παοακμασμένης
συνείδησης» ή ό,τι άλλο είναι ικανό νά κα
ταστήσει άνυπόληπτη ατό κοινό μιά φωνή
πού ξεστρατίζει άπό τά δοσμένα σχήματα
καί τις παγιωμένες καταστάσεις.

Πράγματι για πολλούς πνευματικούς έκπροσώπους της Ελληνικής προοδευτικής σκέ
ψης, τό βιβλίο του Φίσσερ άποτελεΐ μια
6 ο κ ι μ α σ \ α — είτε τό θέλουμε είτε
δεν τό θέλουμε — και ένα ό ρ ό σ η μ ο
για την παραπέρα γραμμή πλεύσεως που δεν
μπορεί νά στηρίζεται πάλι σε νέους αυτο
σχεδι ασμούς και άνευθυνολογίες.
Στην ουσία του, ακόμα και σε άρκετές
λετττομέρειές του, τό βιβλίο του Φίσσερ δεν
λέει τίποτε τό συνταρακτικά καινούργιο, που
νά ιμήν έχει ή δ η
λ ε χ θ ε ί ,
άκόμα και
μέσα στα φτωχά ελληνικά πλαίσια — ■ χωρίς
βέβαια τή συστηματικότητα τής διατύπωσης
του βιβλίου καί τή σοφή αποδειχτική του καί
κάτω άπό συνθήκες όλότελα απρόσφορες γιά
την κινητικότητα τής σκέψης.
(Ε ίμ α στε σ έ θέση μέ εντελώς συγκεκρι
μένες αναφορές σέ κείμενα νά ντοκουμεντά
ρουμε τον ισχυρισμό μας αυτόν καί νά απο
δείξουμε πώς ή υποχρέωση νά αντιμετωπι
στούν οί απόψεις τής «νέας», καπά Γκαρωντύ, conception τής Μαρξιστικής αισθητικής,
δν τώρα μέ τό βιβλίο τού Φίσσερ γίνεται
εκβιαστική σχεδόν, ή υποχρέωση αυτή υπήρ
ξε άπό πολλά χρόνια στην ημερήσια διάτα
ξη μέσα στους κύκλους της ‘Ελληνικής προο
δευτικής σκέψης, άλλο φυσικά άν οί εκπρό
σωποι τών νέων αυτών αντιλήψεων δέν είχαν
ούτε τά φόντα ούτε τον πνευματικό εξοπλι
σμό τού ξένου διανοητή, ούτε την παράλ
ληλη ωριμότητα τού περιβάλλοντος ώ στε νά
προβάλουν άποφαστιστικά καί πειστικά μιά
διαφορετική, προς την κρατούσα, άποψη).
Γιά τούς αλλοτριωμένους — γιά νά με
ταχειριστούμε τή λέξη τού συρμού — πνευμοΓτικούς μας άνθρώπους πού ά π ό
μό
νοι τ ο υ ς
δέν έφταναν ποτέ στά κράσ
πεδα μιας στοιχειωδώς «τολμηρής» σκέψης,
οί άπόψεις τού Φίσσερ δέν άποκλείεται νά
άποτελέσουν κάτι σάν τό όραμα τής Δαμα
σκού (βασικά, επειδή πρόκειται γιά θεωρίες
διατυπωμένες άπό έναν Φίσσερ, άρα μέ τό
χρίσμα μιας επίσημα άναγνωρισμένης έγκυρότητας, ιδού ή αλλοτρίωση καί π ά λ ι! )
καί νά γίνουν ή αφετηρία γιά ποικίλες πάλι
«αναθεωρήσεις» καί «προσαρμογές».
Έπιμένοντας στον χαρακτηρισμό τού βι
βλίου τού Φίσσερ σαν βιβλίου - δοκιμασία,
γιά πολλούς προοδευτικούς
πνευματικούς
μας άνθρώπους θά έπι μείνουμε καί στήν λε
πτομερή παρακολούθηση όλων τών συνεπειών
αυτής τής δοκιμασίας. Δέν άρκεί πιά νά χαι
ρετίζουμε μέ ενθουσιασμό κ.λ.π. τήν έκδο
ση ένός βιβλίου καί νά επαινούμε τήν άξία
του καί νά συγχαίρουμε τούς έκδοτες γιά
τή λαμπρή τους πρωτοβουλία. Υπάρχουν βι
βλία πού δέν είναι άπλώς ωραία ή άσχημα,
σημαντικά ή άσημαντα. αλλά βιβλία πού
μάς ύποχρεώνουν νά πάρουμε θ έ σ η
απέ
ναντι τους μ’ όλες τις έπι πτώσεις, ώς τίς
άχραίες διακλαδώσεις, πού συνεπάγεται ή
όποια μας τοποθέτηση. Καί ή «'Αναγκαιό

τητα τής Τέχνης» είναι γιά πολλούς λ '
πού ξεπερνάν άκόμα καί τή σημασία
περιεχομένου του αυτού καθαυτού, ένα κ
ξοχήν τέτοιο βιβλίο.
Δέν παραγνωρίζουμε, βέβαια, τό γεγονός
οι λογής-λογής άπλουστευτικές άντιλήψεις
νω σ τά ζητήματα τής τέχνης καί τής κ
τούρας οί μονοκόμματες, οί δήθεν «σχλη Λ
δέν συγκροτούν κατά κανόνα μιά «θέση»
τακτημένη μέσα άπό βασανιστική καί
πονη θητεία στήν προβληματική τού έποι
δαμήματος. Δέν είναι προϊόν έπιλογής
φυσιολογική απόληξη — μέ θεωρητικό μ
δύα — τής άγνοιας αυτής τής προβλημ
κής, τ ής άδυναμίας παρακολούθησης άττό
τανοητική (Ανεπάρκεια τού αισθητικού φαι
μένου σ τις επί μέρους έκδηλώσεις του
τού στενόμυαλου έγωϊσμού πού συνοδεύει
θηματικά αυτές τίς κοσαστάσεις. Μέ μ
τον όπλισμό μιας καλής — στήν ευνσϊ
τερη περίπτωση — κοινωνιολογικής κατ;
τισης μέ ένα cache γνώσεων καί πληρ(
ριών, μέ μιά σωστή κατά τό μάλλον
ήττον τοποθέτηση στά γενικότερα ζη
ματα,
πιστεύουμε
πώς είμαστε
π<
μοι νά τοποθετηθούμε σω στά καί άπέ>
στά αισθητικά προβλήματα, μή ύποπτευό
νοι τήν ύπαρξη ένός νέου μεγάλου προβ
ματος δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή ς
διαδικ
σ ί α ς.
Δέν μπορούμε νά περί μένουμε
πόν άπό τούς άνθρώπους αυτούς πού
έχουν δείξει ώς τώρα ποτέ καν στοιχείο:
επάρκεια συγχρονισμένου
προσωπικού γ
στου, αλλά ασκούν έν τούτοι ς κριτική καί
χουν πάντα γνώμη — βασισμένοι οπόν έ
πλισμό πού άναφέραμε πιο πάνω — νά
ταβληθούν ξαφνικά
σέ ευαίσθητους δέκ
αλλάζοντας άπλώς, καί διά τής πειθούς, π
σανατολισμούς στις αισθητικές τους κατ
θύνσεις. Τό βιβλίο τού Φίσσερ θά κάνει τ
το τό κακό: Δείχνοντας έναν άλλο δρό
θά στρατολογήσει όψιμους ευκαιριακούς
παδούς πού μέ τό όποιο αποκτημένο
κύρος τους θά συνεχίσουν τήν πορεία τ
μέ τήν καινούργια πυξίδα, σπέρνοντας τ '
στις άγνωστες περιοχές, όπου θά παρ<
ουν καινούργιες συγχύσεις καί παρεξηγή
Επισημαίνουμε τον κίνδυνο αλλά δέν π
τΤει καί νά τον υπερτιμούμε σ ή μ ε ρ
"Ηδη μέσα στήν ά λ λ α γ ή πού σνντ
ται — μέ βραδύτητα, μέ άντ;φατικότη
άλλά μέ επιμονή — τά τελευταία χρ~
μέσα στο χώρο μας σ ’ ό,τι αφορά τά
ματικά ζητήματα, σά νοοτροπία, σάν κ
τήοιο, σάν τρόπος χειρισμού τών θεμάτ
— τό βιβλίο τού Φίσσεο πιστεύουμε π
είναι προορισμένο νά παίξει έναν σημ
ρόλο. Γ ιά τούς νεοότερους νά άποτελέσει
σοβαρό βοήθημα σωστού προσανατολισμ
Γ ιά τούς βραδυττορούντες
«προοδευτικό
μας διανοουμένους, μιά π έ τ ρ α
σκ
δά λ ο υ πού όμως αυτή τή φορά είναι
πως βαρειά γιά νά τήν παραμερίσουν.
ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚ

Π ερί «δεσμ ώ ν τής 'Α κρας Ά ρ ισ τ ε ρ ά ς »
Άγοτττητή « Ε .Τ .> ,

Διάβασα κάτι έπιφυλλίδες πού δημοσιεύ
τηκαν σ* εφημερίδα τής άκρας δεξιάς και
ττού μιλούν για «Τα δεσμά τής "Ακρας Α 
ριστερός». Βέβαια οι επιφυλλίδες αυτές αφορ
μή παίρνουν από το δημοσίευμα τού κ. Αημ.
Ροα/τόπουλου για να μετατραπούν σε άντικομμουνιστική πολεμική, όχι μόνον εναντίον
τής «Ε.Τ.», άλλα και δλης τής ’Αριστερός,
«-πνευματικής» και μή.
Θά παρακαλούσα,
λοιπόν, νά φιλοξενήσεις μερικές προσωπικές
σκέψεις μου για «τα δεσμά τής ακρας ’Α 
ριστερός», πέρα α π ’ τα δσα θά κρίνεις άναγκαίο νά απαντήσεις στο σοφό έπιφυλλιδογραφο.
Π ρώτα-πρώτα θά ήθελα νά σημειώσω δτι
τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότεροι έπιφυλλιδογράφοι τής αυτής κατηγορίας στην
απευθείας πολεμική τους εναντίον τού μαρξι
σμού πλησιάζουν, έτσι είτε άλλιώς,
στον
έναν είτε στον άλλον βαθμό, σέ κάποιο π ε
δίο μάχης ιδεών, όπου τα χτυπήματα και
άντιχτυπήματα γίνονται 'κάπω ς ευδιάκριτα.
Είναι Τσως και αυτό μια συνέπεια των «Ε β δ ο 
μάδων τής Σύγχρονης Σκέψης»; Μάλλον ναί.
Γιατί από κεΐ άρχίζει τά πυρά του περί «δε
σμών τής ακρας Α ριστερός» και ό περί
ού ό λόγος.
Φυσικά,
οί Εβδομάδες τής Σύγχρονης
Σκέψης δεν κρύβουν τίποτα τό περίπλοκο.
Στις έβδομάδες αυτές εκτίθεται άπό διάφο
ρους ομιλητές ή μαρξιστική άποψη πάνω σέ
καίρια και ενδιαφέροντα κοινωνικά, πολιτι
κά, οικονομικά και άλλα
προβλήματα τού
σ ύ γ χ ρ ο ν ο υ
κόσμου. 'Ο καθένας μπο
ρεί νά διαφωνεί μέ την άποψη αυτή. Ά π ό τή
στιγμή όμως πού θέλει νά την άπορρίψει,
δεν μπορεί νά παραθέτει άπλώς τίτλους και
ξεκομμένες φράσεις ομιλιών (όπως τό κά
νει ό έπιφυλλιδογράφος). ’Οφείλει νά παρα
θέτει τή δική του άποψη πάνω στο κάθε
εμα και νά τή θεμελιώνει μέ επιστημονικά
επιχειρήματα.
Ά λλιώς, δίνει βέβαια
κάοια χαριστική βολή, μά όχι στο μαρξισμό,
ά στή σοβαρότητά του.
Τό δεύτερο θέμα στο οποίο πιστεύει ότι
βρίσκεται στο φόρτε του ό έπιφυλλιδογράεΐναι τό θέμα τής αυτοκριτικής τής «πνευ
ματικής αριστερός» καί, κατ' έπέκταση, τών
ομμουνιστών. Μέ τον έκλεκτισμό που διαΡ νει τή σκέψη τής σχολής που εκπροσωπεί
Γντ ι π α ρ α τ ά σ σ ε ι
τήν πνευματική
ειτουργία στην κομματική συνείδηση, ώστε
α Τ»ς καθήσει ύστερα καί τις δυο στο έδώλιο του κατηγορουμένου τής αυτοκριτικής.
Περίεργος, μά τήν άλήθεια, δικαστής! Ά λα Τό αντικείμενο
τής αυτοκριτικής τών
ευματικών άνθρώπων είναι ττρώτ’ α π ’ δλα
^« κυρίως τό πνευματικό έργο τους. Αύτό
έργο εκτίθεται στήν κρίση τού πλατιού κοι

νού και υποβάλλεται στή δοκιμασία τού χρόνου
και δέν έχει ανάγκη «αυτοκριτικής». Στο
βαθμό πού ό πνευματικός άνθρωπος έχει καταλήξει άπό δική του προαίρεση σέ δια
μορφωμένη κομματική συνείδηση τό πνευματι
κό του έργο έπηρεάζεται αναπότρεπτα καί
φυσιολογικά άπό αυτήν. Καί δέν είναι παρά
άπόπειρα πειθαναγκασμού, στήν περίπτωση
αύτή, νά ζητάει κοτνένας άπό τούς πνευματι
κούς άνθρώπους αυτοκριτική άντίθετη άπό
τήν κομματική τους συνείδηση είτε πέρα ά π ’
αυτήν. Κάπως έτσι, φαίνεται, ζητάει άπό
τήν πνευματική άριστερά νά κάνει αυτοκριτι
κή ό έπιφυλλιδογράφος μας. Οί πνευματικές
ενασχολήσεις τού ίδιου είναι μήπως άσχετες
προς τήν κομματική του τοποθέτηση; Ά ς
μην μάς πει όχι, γιατί κανένας δέν θά τον
πιστέψει.
Γενικεύοντας τό κατηγορητήριό του, άποφαίνεται
ότι ή κομμουνιστική αυτοκριτική
«...εκφράζει ένα αίτημα συμφέροντος καί όχι
ένα αίτημα ελευθερίας». "Αν θεωρεί ελευθε
ρία τό ενδεχόμενο τής άλλαγής πεποιθήσεων,
έχει δίκιο. Ά ν όμως θεωρεί αίτημα συμφέ
ροντος τήν άνάγκη νά γνωρίζουν όλοι οί
ενδιαφερόμενοι ποιο είναι τό λάθος πού έγι
νε, πώς καί γιατί έγινε καί τί πρέπει νά γ ί
νει ώστε νά μην έπανοληφθεί, τότε δέν έχει
δίκιο. Ή αυτοκριτική αυτή, σαν έκφραση τών
συμφερόντων τού συνόλου, είναι πραγματικά
ελεύθερη, γιατί είναι απαλλαγμένη άπό τό
πλέγμα τής ιδιοτέλειας.
Κατηγορεί τήν πνευματική άκρα άριστερά
ότι δέν έχει ιδέες. Ά λλα γιατί αυτός ό όρος
«πνευματική άκρα άριστερά»; Δέν είναι μάλ
λον άσυμβίβαστος μέ τήν αντίληψη τού έπιψυλλιδογράφου γιά τήν «άνιδιοτελή φύση τού
πνεύματος», γιά τον «άπροσωπόληπτο καί
ουδέτερο χαρακτήρα
τής πνευματικής λει
τουργίας»; Φαίνεται ότι δέν τά πολυπιστεύει
αυτά, άφού κρίνει σκόπιμο νά τεμαχίσει την
πνευματική λειτουργία σέ «άκρα άριστερά»
καί, συνεπώς, σέ άριστερά, κέντρο, δεξιά,
κ.λ.π. Πολύ παραταξιακό τό θέλει τό πνεύμα!
Α λλά, άς είναι. Ά ς φθάσουμε στις ιδέες.
«Οί διανοούμενοι τής άκρας άριστεράς —
λέει — δέν μετέχουν σέ καμιά κίνηση ιδεών,
γιατί κίνηση ιδεών σημαίνει τουλάχιστον...
ιδέες καί όχι άπολιθώματα ιδεών». Ά π ό μιαν
άποψη έχει κάπως δίκιο. Είναι άλήθεια πώς
οί διανοούμενοι τής
άκρας άριστεράς εξα
κολουθούν νά επιμένουν σέ μερικές «παλιές»
ιδέες. Λογουχάρη, συμμερίζονται τήν έμμο
νη ιδέα ότι χρειάζεται ό έκσυγχρονισμός, ό
έκδημοχροτΓίσμός καί ή οικονομική άνάπτυξη
τής χώρας, ή δίκαιη κατανομή τού έθνικού
εισοδήματος, ή κατοχύρωση τής εθνικής μας
άνεξαρτησίας, ή συμμετοχή τών έργαζομένων
στή διαχείριση τών κοινών, ή άνύψωση τής
παιδείας καί τής πνευματικής στάθμης τού
λαού, κοντολογής ή έθνική καί δημοκρατική
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αναδημιουργία της 'Ελλάδας. Καί ΘεωροΟν
δτι ή μαρξιστική κοσμοθεωρία φωτίζει δη
μιουργικά τις έττιβαλλόμενες λύσεις για να
μετουσιωθούν σε ττράξη αυτές οί Ιδέες. 'Αν
ή άποψή τους είναι όρθή ή όχι, ένας τρόπος
υπάρχει νά άποδειχθεϊ: Να τους άντιταχθούν
άλλες ιδέες, άλλες λύσεις.
Θά προκοιθουν,
φυσικά, εκείνες που τελικά θα υπερισχυσουν
μέσα σε μια διαδικασία ελεύθερης άναμέτρησης στο αποφασιστικό πεδίο τής κρίσης
καί τής ετυμηγορίας του λαού. Ό έπιφυλλιδογράφος μας δεν δέχεται να άντιτάξει τέτιες λύσεις. Ί σ ω ς θεωρεί ότι οί ιδέες πού
κυριαρχούσαν μονοπωλιακά
πριν από τον
Μάρξ δεν χρειάζονται καμιά μετακίνηση. Αυ
τό τουλάχιστον υποδηλώνει τό ίουλιανό πι
στεύω τής έφη μερίδας στήν οποία άρθρο γρα
φεί. ’Αλλά τότε, που βρίσκονται τα απολι
θώματα;
Υποβάλλει ερωτήσεις άνακριτικου τόνου
στήν «Ε.Τ.», επιχειρώντας νά ξεμπερδέψει
ατό άψε-σβύσε τό θέμα του «σοσιαλιστικού
ρεαλισμού». Ανήκει, φυσικά, στήν «Ε.Τ.» τό
δικαίωμα νά του απαντήσει όπως νομίζει.
Είναι όμως πολύ αποκαλυπτικός, όταν διευ
κρινίζει τί ακριβώς θεωρεί «δεσμά τής άκρας
άριστερας»... Τά δεσμά της — γράφει —
είναι οί «άθάνατες ιδέες του Μάρξ καί του
Λένιν, είναι ή τυφλή πίστη σ τίς ιδέες αυτές».
Πράγματι, εδώ συγκεντρώνεται όλος ό... σπ α 
ραγμός του γιά τά δεσμά τής καϋμένης τής
άκρας ά ρ ιστερα ς!...
Έ δώ , νομίζω, ξεχωρίζουν δυο διαφορετικά
πράγματα. 'Αλλο τό θέμα τής έμμονής σ τίς
ιδέες του μαρξισμού σάν επιστήμης, καί,
ταυτόχρονα, επιστημονικής μεθόδου γιά τή
μελέτη καί τήν επαναστατική αναμόρφωση
τής κοινωνίας, κι άλλο τό θέμα τής «τυφλής
πίστης» σε ιδέες «γενικά», έξω από τόπο
καί χρόνο. Αν πρόκειται γιά τό πρώτο θέ
μα, δέν υπάρχει σήμερα σοβαρός άνθρωπος
που νά μήν παραδέχεται τον τεράστιο ρόλο
που ήσκησε καί ασκεί ό μαρξισμός στον έπιτάχυνση τής προόδου τής ανθρώπινης κοι
νωνίας. 'Ο ρόλος αυτός επαληθεύεται
καί
δικαιώνεται στή δράση καί σ τ ή δημιουργία
έκοττοντάδων
έκατομμυρίως άνθρώπων. Οί
μαρξιστές όχι μόνο δέν έχουν κανένα λόγο
νά τόν άπορρίψουν, άλλά άντίθετα έχουν κά
θε λόγο νά τόν εδραιώνουν καί νά τόν ανυ
ψώνουν στή συνείδηση τών λαϊκών μαζών.
"Αν πρόκειται γιά τό δεύτερο θέμα, τήν «τυ
φλή πίστη» σ τις ιδέες του μαρξισμού, όφείλουμε νά θυμίσουμε ότι ό Μάρξ καί ό Λένιν
ήταν οί πρώτοι πολέμιοι κάθε δογματικής
άποστέωσης καί μυστικιστικής έρμηνείας τής
θεωρίας τους. Ό Μάρξ στο έργο του «Ή
γερμανική ιδεολογία» έξηγεί πολύ καθαρά τήν
άντίληψή του στό θέμα αυτό. «'Ο κομμουνι
σμός — έγραφε — δέν είναι γιά μάς μιά
κ α τ ά σ τ α σ η
που όφείλει νά έγκαθιδρυθεϊ, ένα ( δ α ν ι κ ό
προς τό όποίο
όφείλει νά συμμορφωθεί ή πραγματικότητα.
Ονομάζουμε κομμουνισμό τό πραγματικό κίνήμα, που καταργεί τήν τωρινή κατάσταση

πραγμάτων. Οί όροι αυτού τού κινήματος
πορρέουν άπό τις προϋποθέσεις πού ύπ~
χουν τώρα».
Ο,τι θετικό δημιούργησε τό κομμούνι
κό κίνημα οφείλεται, κατά πρώτο λόγο,
ότι στήριξε τήν
εποικοδομητική
έργασ
καί τούς πολύμορφους αγώνες τών λαϊκή
μαζών στή δημιουργική εφαρμογή, άνανέ<
καί εμπλουτισμό τών ιδεών τού μαρξισμ
σύμφωνα μέ τά νέα προβλήματα πού
γιά λύση ή ίδια ή ιστορική καί κοινωνι
έξέλιξη. Ο,τι άρνητικό υπήρξε στο κομμ
νιστικό κίνημα, συνδέεται, πέρα άπό άλλ
παράγοντες, καί μέ τό ότι έμεινε προση’
μένο στο γράμμα τού μαρξισμού, άγνό
είτε δέν συνέλαβε τις νέες πραγματικότητ
έμεινε π ίσω άπό τή ζωή.
Ή ίδια ή δημιουργία τού μαρξισμού
τούς ιδρυτές του προήλθε σάν προϊόν βαθει
μελέτης τών επιτευγμάτων τής έπιστημονικ
σκέψης, σάν φυσιολογική συνέχεια καί συς
πεια τής ιστορικής άνάγκης νά άντιμετω
σθούν σω στά τά νέα προβλήματα πού έ
ή
κοινωνική έξέλιξη.
’Από
τήν άπ
αυτή, ό μαρξισμός δέν είναι ούτε «κ
στή», ούτε «κορεσμένη» κοσμοθεωρία,
ναι άνοιχτή σ έ κάθε καινούργια σκέΓ
καί ανακάλυψη, πού συντελεί στήν έξ
λιξη καί άνάπτυξη
τής ανθρώπινης κ
νεανίας. Καί, επίσης, άπό τήν άποψη or’
ή δύναμη τού μαρξισμού δέν βρίσκεται
ότι διαθέτει τό μονοπώλιο τών λύσεων
προβλήματα
τής κοινωνικής προόδου,
μαρξισμός προσφέρει στήν εργατική τά
τήν πιο πρωτοπόρα άπό τήν κοινωνική
θέση τάξη, απαλλαγμένη άπό τή ρουτί
καί τις προλήψεις, τόν άπαραίτητο θεωρι
κό καί ιδεολογικό εξοπλισμό πού μπορεί
δώσει λύσεις στά προβλήματα τής χώ
της, όχι γενικά καί άφηρημένα, άλλά μέ
ση τή δική τηξ πείρα, τό δικό της έπίπ
άνάπτυξης, τά συγκεκριμένα εθνικά προβ
ματα καί τις υπάρχουσες άντικειμενικά
νατότητες. Ή δύναμη τής άκτινοβολίας
μαρξισμού βρίσκεται στό ότι οί λύσεις
οποίες δίνει γιά νά οδηγηθεί ή κοινωνία
κατάργηση τής εκμετάλλευσης τού άνθρ'
ά π ’ τόν άνθρωπο, έξυπηρετούν τήν π r '
εκείνο πού γεννιέται καί άναπτύσσεται
κοινωνία. Καί αυτός είναι ό λόγος πού οί
σεις αυτές ένδιαφέρουν άντικειμενικά όλα
κοινωνικά στρώματα, όλη τήν κοινωνία,
οποία όσο στενεύει, τόσο βαρύτερη γί
ται ή κυρίαρχη κορυφή τής πυραμίδας.
Είναι πολύ διαφανείς οί λόγοι γιά τι
όποιους οί ιδεολογικοί έκπρόσωποι τής
λιγαρχικής κορυφής άγωνίζονται
άπεΓ
σμένα νά άποδείξουν ότι είναι άνέφικτη
μάταιη ή προσπάθεια γιά τήν κατάρ
τής έκ μετάλλευσης τού άνθρώπου άπ’
άνθρωπο. Αυτό έπιχειρεΐ νά κάνει καί ό
φυλλιδογράφος μας σέ δυο νεώτερες έπι
λίδες του.
Επανέρχεται στήν υπόθεση τών
νιελ - Συνιάφσκι έπικαλείται τις σχετι

(χττόψεις τού Άραγκόν, παίρνει αφορμή ά«ττό την «υπόθεση Μιχαήλωφ» στη Γιουγκο
σλαβία, για να καταλήξει στο ποθούμενο
γ ι ’ αστόν συμπέρασμα πώς «...ή έξέταση των
βάσεων πραγματώσεως του αιτήματος αυτού
(δηλαδή τής κατάργησης τής έκμετάλλευσης του ανθρώπου α π ’ τον άνθροοπο) δλο και
βαθύτερα πείθει δτι πρόκειται για ένα βερ
μπαλιστικό σχήμα χωρίς περιεχόμενο... 01
κομμουνισται βιάστηκαν να φενακίσουν τήν
ανθρωπότητα μ’ ένα ώραΤο όνειρο, προτού
καν συμφωνήσουν στους τρόπους μέ τους όόποίους το όνειρο αυτό θά μπορούσε νά γ ί
νει πραγματικότητα».
Ποίρακολουθεΐστε, λοιπόν, τή συλλογιστι
κή του: "Οταν ή άριστερά πιστεύει σ τις ι
δέες του Μάρξ καί του Λένιν, τότε κατηγορεΐται ότι έχει δεσμά. "Οταν όμως πιστεύει
ότι ό καθένας στή χώρα του είναι άρμόδιος
καί υπεύθυνος νά κρίνει πώς θά πραγματώ
σει τις ιδέες αυτές, μέ βάση τή δική του
πείρα, τή δική του πραγματικότητα, τότε οι
κομμουνιστές κατηγορούνται ότι δέν φροντί
ζουν νά συμφωνήσουν εκ των προτέρων πώς
θά κάνουν πραγματικότητα το αίτημα τού
μαρξισμού για τήν κατάργηση τής εκμετάλ
λευσης τού ανθρώπου α π ’ τον άνθρωπο!
Ευνόητο είναι γιατί ό Άραγκόν, σαν εκ
πρόσωπος τού Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμ
ματος καί τής γαλλικής εργατικής τάξης,
πού ή μαρξιστική ιδεολογία της διαμορφώ
θηκε μέσα στις συγκεκριμένες ιστορικές συν
θήκες εξέλιξης τής γαλλικής κοινωνίας, εί
πε τα όσα είπε για τή δίκη τών Ντάνιελ καί
Συνιάφσκυ. Ό έπιφυλλιδογράφος συμπεραί
νει ότι ή δήλωση του Άραγκόν «...αποκαλύ
πτει τήν άναποκ ρυστάλλωτη καί ροϊκή φύ
ση τών αρχών
τής κομμουνιστικής ιδεολο
γίας». Τό συμπέρασμα όμως αυτό μαρτυράει κάτ: άλλο, ότι δηλ. οί αρχές τής κομ
μουνιστικής ιδεολογίας δέν είναι άλύγιστα
δόγματα καί άποστεωμένες ιδέες, άλλά εκ-
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φράση μιας ζωντανής ιδεολογικής έγρήγορσης.
"Ο σο γιά τον βερμπαλισμό στήν πραγ
μάτωση τού αιτήματος τής εκμετάλλευσης
τού άνθρώττου α π ’ τον άνθρωπο, οί μαρξιστές,
διδαγμένοι ά π ’ τήν ιστορική πείρα, δέν άγνοούν ότι πάντα υπήρχε καί ύπάρχει μιά
άπόσταση άνάμεσα στά (δανικά καί τήν
προτγματικότητα,
άνάμεσα στις άξιες καί
στήν πορεία τής πραγμάτωσής τους, άνά
μεσα στή λογική γνώση καί στήν αύθόρμητη
συγκίνηση, άνάμεσα στήν υπομονή τού θεω
ρητικού καί στήν άνυπομονησία τού ανθρώ
που που πρέπει νά ζήσει τή ζωή του στή
δοσμένη κοινωνία. ‘Ο έπιφυλλιδογράφος έχει
κάθε συμφέρον νά βλέπει τό σοσιαλισμό σάν
πέτρινο μνημείο,
ευπαθές στήν διάβρωση
τού χρόνου καί στις βολές τών άντιπάλων
του. ’Αντίθετα, οί -μαρξιστές βλέπουν τό σοσιολισμό σάν ιστορική πορεία καί δημιουρ
γία. Δέν βλέπουν τά λάθη, τά τρωτά καί
τις άδυναμίες του απλώς γιά νά τά διαπιστώ
σουν είτε νά τά δικαιολογήσουν, άλλά γιά
νά τά καταπολεμήσουν καί νά τά διορθώ
σουν.
Αυτά τά λίγα
(φοβάμαι ότι είναι ήδη
πολλά) θά ήθελα νά πώ σάν προσωπικές μου
γνώμες, γιά μερικά ά π ’ τά ζητήματα που
προκύπτουν ά π ’ άφορμή
τήν άντικομμουνιστική πολεμική τού κ. έπιφυλλιδογράφου, ζητή
ματα, βέβαια, που απαιτούν
πλατειά καί
συστηματική συζήτηοη. Είναι παλιά ή άλήθεια ότι όσο μεγαλύτερη επιρροή άποκτά ό
μαρξισμός,
τόσο περισσότερο οί διάφοροι
άμύντορες τού γερασμένου κόσμου επιστρα
τεύονται εναντίον του. Ή πολεμική αυτή έρ
χεται νά θυμίσει τήν άραβική παροιμία: «Δέ
ρίχνουν πέτρες στήν άγονη φοινικιά».
Εύχοεριστώ γιά τή φιλοξενία
Τ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ε λ ε γ / ο ς τ ώ ν αν α γ νω σ τ ών

'Αγαπητή «Επιθεώρηση Τέχνης»,
Παίρνοντας τό τελευταίο σου τεύχος, τό
άφιερωμένο στο Ίουλιανό πραξικόπημα, και
διαβάζοντάς το, άναρωτήθηκα άθελα, αν στ*
άλήθεια διαβάζω τήν «Ε. Τ», πνευμοτικό όρ
γανο τής ’Αριστερός, ή κάποιο ά π ’ τα ποι
κιλώνυμα «πνευματικά» περιοδικά που κυ
κλοφορούν στον τόπο μας.
Καλύτερα όμως νά βάλω τά πράγματα
σέ κάποια σειρά, άρχίζοντας άπ’ τά στι
χουργήματα, σελ. 4 9 9 , τού γνωστού μέ τον
τίτλο τού προοδευτικού ποιητή, Γ. Σαραντή.

Δέν μπόρεσα νά καταλάβω άκόμα, παρά
τήν καλή μου θέληση, ποιά σκοπιμότητα επέ
βαλε τή δημοσίευση τέτοιου είδους λιβέλλων
ένάντια στή έπική, παλλαϊκή άντίστάση τοΰ
περασμένου καλοκαιριού.
Θεωρώ περιττή μιά όποιαδήποτε έπιμέρους
έξέταση τών στίχων αυτών, άλλά λέξεις καί
έκφράσεις όπως δημεγέρτες καί άπερίσκεπτοι θάνατοι είναι πράγματα πού μόνο σέ
έκτακτο παράρτημα καραμανλικής φυλλάδας
έχουν θέση. Τώρα γιατί καί στήν «Ε. Τ.»,
αύτό δέν μπόρεσα νά τό καταλάβω.
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Στην ίδια γραμμή, πεσιμιστικά και κατασκότεινα άκολονθδύν τα αμφίβολης ποιότητας διηγήματα του Μ. Χάκκα μέ κορύφωμα
τη « Σ ύσκεψη».
Προσπερνώ δμως το θέμα αυτό θέλοντας
νά φτάσω οττήν κριτική τού Φ. ’Αλεξίου, άττορώντας ττάντα, γιατί τό τεύχος αυτό, αφιέ
ρωμα στην αντιφασιστική δημοκρατική πάλη τού λαού, έγινε συλλογή κειμένων που
κάθε άλλο παρά προοδευτικά μπορούν νά
χαρακτηριστούν. Συγκεκριμένα στη σελ. 5 3 6
στην κριτική τού τσέχικου φιλμ «Κουράγιο
γιά δλες τις μέρες» λαμβάνει χώρα ή επίση
μη τελετή τού ενταφιασμού τού σοσιαλισμού,
μια καί το μόνο πού σαν σύστημα κατόρ
θωσε, εΤναι ή επανάληψη των πληγών τού
καπιταλισμού, άφήνοντας μοναδικό, άνεπαρκές καί άμφίβολο καταφύγιο τον έρωτα. Δεν
ξέρω άν ή ταινία αυτή έχει πραγματικά τού
το τό περιεχόμενο. "Ο μως ή παρουσίασή
του σάν τέτοιο καί ό παράλληλος έκθειασμός του κάθε άλλο παρά μέ βρίσκουν σύμ
φωνο. Κι άν μεταχειρίζομαι αύτόν τον προ
σωπικό τόνο, είναι γιατί ζώντας καί σπου
δάζοντας σ ε μιά σοσιαλιστική χώρα είμαι
σ ε θέση οπό πρώτο χέρι νά κρίνω. Αυτό δεν
σημαίνει πώς δλα εδώ είναι ρόδινα, πώς
τά προβλήματα έχουν εξαφανιστεί, πώς ή
όξεία κριτική είναι περιττή. "Ομως αυτό
πολύ περισσότερο δέν σημαίνει πώς είναι
επιτρεπτή ή άσύστολη σπίλωση τού σο
σιαλισμού καί τών σοσιαλιστικών χωρών.
Είναι άξιαπρόσεκτες, σάν διαφωτιστικές γιά
τον τρόπο σκέψης τού κριτικού, οί γραμμές:
«ΕΤναι σημαντικό νά παρατηρήσει κανείς
τό πόσο μοιάζουν οι νέες σχολές κινηματο
γράφου χωρών πού δέν τις συνδέουν ούτε
γεωγραφικά, ο ύ τ ε ά λ λ α σ τ ο ι χ ε ί α »
(ύπογρ. δική μου). Τά «άλλα στοιχεία» υπο
τίθεται ότι είναι τά άσήμαντα, δπως π.χ. τό
κοινωνικό σύστημα, κι έρχονται ύστερα α π ’
τά «σημαντικότατα» γεωγραφικά, σωριασμέ
να στό ίδιο σακκί. Φυσική συνέπεια ή κοι
νότητα τών προβλημάτων τής νέας γενιάς
σέ χώρες δπως ή Δυτ. Γερμανία, ή Τσεχο
σλοβακία ή ή Αγγλία. Θαυμάστε προοδευτικότητα κριτικής!
’Αφήνοντας άλλα, λιγότερο σημαντικά ση
μεία, κλείνω τό γράμμα μου μέ τή σκέψη,
πώς λίγο μεγαλύτερη προσοχή στον χει
ρισμό τών ιερότερων πραγμάτων, εκ μέ
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ρους τού όργάνου τής πνευματικής άριστεράς, δέν θά έβλαπτε.
Ευχαριστώ
ΚΩ ΣΤΑ Σ
Βαϊμάρη,

Δ ΙΒ Ε Ρ Η Σ

19.9.66

Σημ. «Ε. Τ .»: Τό λάθος τού έπ ιστ
γράφου βρίσκεται στό δτι θεωρεί δλο τό τε
χος άφιερωμένο στό ιουλιανό πραξικόπημ
ενώ δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τό άφιέρωμ
στό πραξικόπημα τελειώνει στή σ. 4 9 7 . ’&
ξετάζοντας μ’ αυτό τό πρίσμα τήν ύλη τ·
τεύχους από τή σ. 4 9 8 καί πέρα, μπορεί νά
συμφωνήσει κανείς μαζί του δτι καλό ήταν
νά μή μπει σ ’ ένα τεύχος, πού έστω καί
μέρος του άναφερότο^· στό ι’ουλιανό πραξι
κόπημα, όχι όμως δτι δέν είχε τή θέσει της
σ ’ ενα προοδευτικό περιοδικό. Εκτός πιά άν
οί διάφορες · ολομέλειες, οί συζητήσεις καί
οί καθαιρέσεις πού άκολούθησαν έχουν μ'
μεγάλη πολιτική σημασία άλλά δέν π ρ :
νά βρίσκουν τό άντίκρυσμά τους στή λογ
τεχνία, καί όταν τή βρίσκουν αυτά τά κεί
μενα «κάθε άλλο παρά προοδευτικά μπορο
νά χαρακτηριστούν», κατά τήν έκφραση του
επιστολογράφου. Αυτά όσον αφορά στα ποιή
ματα καί όχι «στιχουργήματος» (δπως άπ
πέστατα λέει ό επιστολογράφος) τού Γ.
Σαροατή καί στα ωραία καί αληθινά διηγή
μοττα τού ΑΛ. Χάκκα.
*0 επιστολογράφος, εξάλλου, έχει ά π '
λυτό δίκιο όσο γιά τό σημείο τού άρθ
τού Φ. Αλεξίου πού θίγει: Δυστυχώς δ'
έχουμε κι εμείς ύπόψη μας τό φιλμ σ τ
οποίο άναφέρεται.
'Οπωσδήποτε διαφω
καθείς μέ τήν τέτοια ίσοπέδωση πού κ '
ό άρθρογράφος , μά ή σύνταξη ενός περί
δικού δέν μπορεί νά επεμβαίνει στά διάφο
κείμενα, χωρίς νά ρωτήσει τούς συγγραφείς
τους. Καί κάτι τέτοιο ήταν δύσκολο π
κειιμένου γιά τον κ. Φ. ’Αλεξίου, πού δέν
ταν τότε στήν Ελλάδα. Γιά τον ίδιο λόγο δέ
έπεμβήκαμε γιά νά κάνουμε στύμφωνο μέ τις
δικές μας «αντιλήψεις καί τό κείμενο τής έπι
στολής του, πού τή δημοσιέψαμε δπως έχει
μολονότι τό ύφος του καί οί χαρακτηρισμοί
του είναι προσβλητικότατοι καί γιά τό
ριοδικό καί γιά τούς λογοτέχνες συνεργάτε
μας. Νομίζουμε δτι περισσότερη -κοσμιότητ
δέ θά έβλαπτε ούτε τον ίδιο ούτε τήν άπ
του.
Η «Ε. Τ.»

ΤΟ Χ ΡΟ Ν ΙΚ Ο Τ Η Σ Π Ν Ε Υ Μ Α ΤΙΚ Η Σ Ζ Ω Η Σ

Προγραμματισμένη
Αν ήθελε κανείς να σχηματίσει μια Ιδέα
γιά τη νοοτροπία τού ιμεταϊουλιανού κρά
τους καί γιά την προγραμματισμένη τακτική
του απέναντι σ τις ωραιότερες παραδόσεις του
έθνους, τά δυο κρούσματα πού σημειώθηκαν
στη διάρκεια τού μήνα είναι υπεραρκετά:

I. "Ε ν α κρ ά τος πού διώκει την ’Εθνική
του ’Α ν τ ίσ τ α σ η ·
Δεκατρείς παράγοντες τής Εθνικής Αν
τίστασης κλείστηκαν σ τις φυλακές, μέ πολύ
μηνες καταδίκες καί χωρίς δικαίωμα έξοτγοράς τής ποινής τους. Γιατί; Γιατί σε συγ
κέντρωση πού είχε οργανωθεί γιά νά τιμηθεί
ή ’Αντίσταση
τραγουδούσαν οεντιστασιοκά
τραγούδια καί φώναζαν συνθήματα πού ξα
νάφερναν στη θύμηση τις Μεγάλες Μέρες τής
Εθνικής "Εξαρσης καί τού αδυσώπητου α
γώνα κατά τής χιΤλεροφασιστικής κατοχής.
Μά στον ωραίο κόσμο τού ελληνικού κράτους
δπου ζούμε ισχύει ένας νόμος <ιντίγραφο α
νάλογου χιτλεροφασιστικού νόμου πού θεωρεΤ αυτές τις πράξεις εγκλήματα καί τίς τι
μωρεί μέ βαρειές
ποινές. Θά αδικούσαμε
τούς σοφούς εγκεφάλους πού έφτιαξαν αυτό
τό νόμο αν υποστηρίζαμε πώς δέν σκέφτηκαν αυτή την άντινομία — νά διώκεται ή
άντιχιτλερική άντίσταση μέ νόμο χιτλερικής
έμπνευσης. "Οχι. Μέ πλήρη συνείδηση τού
πράγματος καί καταρτίστηκε καί ψηφίστηκε
καί
διατηρείται σ έ Ισχύ αυτός ό νόμος.
Μπορεί βέβαια νά χαραχτηρίζεται έτσι τό
έλληνικό κρότος φασιστικό. Μ’ αυτό άποτελεΐ ύψιστη τιμή γιά τον ωραίο κόσμο πού
συγκροτεί τό αυλικό μας κρότος.

Η. "Ε ν α κρ ά τος που διώκει τά εθνικά
του τραγούδια·
Μερικοί νέοι, φοιτητές δλοι τους, τρα
γουδούσαν ένα βράδυ σ έ μιά ταβέρνα διάφο
ρα έθνικά τραγούδια. Τό κρότος τού ’Απο-

τακτική

στολόίκου όελαφιάστηκε: τί τραγουδάνε; «Πό
τε θά κόνει ξαστεριόο, τό τραγούδι πού τρα
γουδούσανε οι κρητικοί σ τις εθνικές επανα
στά σεις τους!
"Εγκλημα! "Αν τραγουδού
σαν κανένα έξαλλο αμερικάνικο ροκεντρολικό τραγούδι ποιος θ ’ ό^ συχού σε; Μά τό
«Πότε θά κάνει ξα στεριά !» 5Απειλεί τον
κατεστημένο
σκοταδισμό,
θυμίζοντας τίς
ωραιότερες
παραδόσεις τού Έθνους. Πα
ράβαση τού Α.Ν. 5 0 9 . Ά πόνω τους λοιπόν!
Κατευθείαν στο κρατητήριο! ΜπορεΤ βέβαια
νά σκεφτεΐ κανείς πώ ς ένα τέτοιο
κρότος,
πού διώκει τά έθνικά του τραγούδια, είναι
ένα κράτος ...ανθελληνικό καί αντεθνικό!
ΚΓ έπειτα; Τό έλληνικό κράτος, αγαπητοί
μας είναι προπαντός κρότος χωροφυλακί
στικο "Ο λα τά άλλα εΐναι Φιλολογία!

«Άποθανετο ή ψυχή μου...»
'Ο ακαδημαϊκός φιλόσοφος κ. Τ σότσος πού
ώς γνωστόν άσχολεΐται καί μέ την πολιτική,
σέ μιά κρίση ειλικρίνειας αίσθάνθηκε
την
άνάγκη, άγνωστο γιά ποιο λόγο, νά κάνει
δημόσια μιά συγκινητική αυτοκριτική. 01 δια
νοούμενοι, λέει, πού άσχολούνται μέ την πο
λιτική είναι ήμιβλάτες ή ήμιπαράφρονες. Μέ
γειά του μέ χαρά του. Μά γιατί αυτή ή σαμψωνική μανία; Ρώτησε τούς
όμογαλάκτους
του άκαδημαΐκούς κ.κ. Κανελλόπουλο
καί
Νόβα, γνωστούς διανοουμένους καί ποιητάς
τού κάρου άμφοτέρους πού όπως έπίσης είναι
γνωστόν τοϊς πάσι άσχολούνται καί μέ την
πολιτική, άν ήθελαν νά τούς παρασύρει καί
αυτούς σ τ ή μοιραία του, καταλυτική αυτοκρι
τική; Μά αυτό κύριε διανοούμενε - πολιτι
κέ λέγεται έλλειψη τάκτ, πράγμα άσυγχώρητο γιά τά ευγενικά σα ς αισθήματα.

Ή Ε.Τ. υπό.. άπογόρευση
Καταγγέλλουμε μιαν απίθανη όσο και απα
ράδεκτη ενέργεια τών υπευθύνων Ταχυδρομείου
Σάμου, σε βάρος τής «Ε. Τ.». Τεύχος τού πε
ριοδικού πού είχαμε άποστείλει στό συνερ
γάτη μας λογοτέχνη καί δικηγόρο Άλέξη
Σεβαστάκη, μάς έπεστράφη με την ένδειξη:
«Έ π ι στρέφεται» καί με τό αίτιολογικό «“Ε
χει άπαγορευθεί ή διακίνησις/ άριθ. 27 νό
μος 4581 )30», όπως Φαίνεται καί στην παρα
τιθέμενη φωτοτυπία, στην άντικρυνή σελίδα.
Κατάπληκτοι άναζητήσαμε το νόμο καί τό
σχετικό άρθρο, καί είδαμε ότι άφορα «επι
βλαβή εις τήν μεταφοράν ύλικά, ναρκωτικά,
άσεμνα έντυπα κ.ά. τών οποίων τό περιεχόμενον θά ήδύνατο κατά τήν κρίσιν τής αρμό
διας άρχής να θέση εις κίνδυνον την δημοσίαν
τάξιν». Ε π ειδή κάπως δύσκολα θά μπορούσε
κανείς νά κατατάξει ένα τεύχος τής «Ε. Τ.»
στα «επιβλαβή εις τήν μεταφοράν ύλικά», στά
άσεμνα έντυπα ή στά ...ναρκωτικά, ύποχρεωνόμαστε νά ύποθέσουμε πώ ς τό περιεχόμενο
τού τεύχους κρίθηκε επικίνδυνο για τή δη
μόσια τάξη. ’Αλλά από ποιόν κρίθηκε; Τό
γεγονός ότι ό φάχελλος μέσα στον όποΤο βρισκόταν τό τεύχος έπ;στράφηκε χωρίς νά έχει
άνοιχτεί δείνει ότι μόνος ό τίτλος τού περιο
δικού καί τό όνομα τού παραλήπτη ύπήρξαν
τα στοιχεία βάσει τών οποίων άπαγορεύτηκε
ή επίδοση.
Ό σατραπικός χαρακτήρας τής σκοταδιστικής αυτής ενέργειας σ έ βάρος τού περιο
δικού καί τού συνεργάτη μας εΤναι ολοφάνε
ρος. Ζητούμε άπό τον αρμόδιο ύπουργό νά
διατάξει ανακρίσεις γιά ν’ άποκοώυφθεΐ επί
τέλους ποιος εΤναι αυτός ό φέρελπις σκοτα
διστής που προβαίνει σέ τέτοιες έπαίσχυντες
καί άντισυνταγμοτΓικές πράξεις άπό τή θέση
τού Ταχυδρομείου Σάμου.

Και πάλι η κυρά-Άναστασία
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Ή κυρά-'Αναστασία έκανε καί πάλι τό θαύ
μα της. Αφού στήν άρχή απαγόρευσε το άριστουργηματικό φιλμ τού Αλαίν Ρεναΐ «'Ο
πόλεμος τελείωσε» τελικά έδοσε άδεια νά προ
βληθεί, αφού όμως προηγούμενα με τό άθάνατο ψαλίδι της έκοψε βασικές σκηνές άφήνοντας ένα κουρέλι, χωρίς νόημα, χωρίς άρχή
καί τέλος.
Ό “διάς ό Άλαίν Ρεναί διαμαρτυρήθηκε
έντονα γ ι’ αυτή τήν άντιδημοκρατική καί
άντιπνευματική ένέργεια. Μά καί πολλοί "Ε λ
ληνες κινηματογραφιστές, κριτικοί, λογοτέ
χνες καί καλλιτέχνες υπόγραψαν σχετική διαμαρτυρ'α, τήν όποια ή Ε .Τ . άναδημοσιεύει
συνυπογράφοντάς την:
«Οί υπογεγραμμένοι κινηματογραφιστές,
κριτικοί, λογοτέχνες, καθώς καί —
άνε-

ξάρτητα ειδικότητας ή έπαγγέλματος —
φίλοι τού κινηματογράφου, διαμαρτυρόμαστε]
έντονώτοττα γιά τήν άχαρακτήριστη στά ση!
τής ύπηρεσίας λογοκρισίας τού υπουργείου
Προεδρίας τής Κυβερνήσεως, απέναντι στήν
βραβευμένη στό φετεινό φεστιβάλ Θεσσαλο-Ι
νίκης ταινία τού Άλαίν Ρεναί « Ό πόλεμος!
τελείωσε».
Είδικώτερα, θεωρούμε αντίθετη προς κάθε]
έννοια ελεύθερης πνευματικής έκφρασης, τήν ]
περικοπή βασικώτατων σκηνών πού καθιστά
άδύνατη τήν κατανόηση τής ταινίας, αλλά]
καί παραμορφώνει ανεπανόρθωτα τις απόψεις
τού σκηνοθέτη καί τού σεναριογράφου, όπως j
αυτές παρουσιάζονταν οτήν άρχική μορφή
τού έργου.
Αθήνα 6 Οκτωβρίου 1966
Μάριος Πλωρίτης, Φώτης Αλεξίου, Τάκης
Σινόπουλος, Κωστής Σκαλιόρας, Τώνια M ap-!
κετάκη, Μαριέττα Πετροπούλου,
Ά λέξης ]
Διαμαντόπουλος, Ροβήρος Μανθούλης, Στρατής Τσίρκας, Πανουσάπουλος Γιώργος, Παν- j
τελής Βούλγαρης, ΝΤνος Φενέκ Μικελ'φης, f
ΝΤκος Κούνδουρος, Γεώργιος Έμιρζάς, Βα
σίλης Ραφαηλίδης, Κώστας Σταματίου, Β.
Γκόνταρντ,
Γιάννης
Μποτκογιαννόπουλος,
Κώστας Κουλουφάκος, Αικατερίνη Κουμαριανού, Κ. Πορφύρης, Δημ. Ραυτόπουλος, Ά λέξ.
Γρίβας καί Θεόδωρος Άγγελόπουλος.

Αλλου είναι οί εΰθυνες
Μεγάλες συζητήσεις έγιναν τελευταία στον
τύπο, κΓ άπό παντού άκούστηκαν άφορισμοί κι;
άναθέμοτα, μ’ άφορμή τήν ιστορία τών τριι
ζωγράφων πού πήραν άπό μιαν έγκοταλειμένην έκκλησιά μιάν εικόνα και άλλα εκκλησία-]
στικά είδη. Δέν γνωρίζουμε καθόλου τα πρα-Ι
γματικά
περιστατικά που συγκροτούν τήν]
πράξη γιά νά μπορέσουμε νά εκφέρουμε ό
ποιαδήποτε κρίση πάνω σ ’ αυτό τό συγκεκρι
μένο γεγονός. Εκείνο πού γνωρίζουμε όμως]
πολύ καλά είναι τό περιβάλλον, πού μέσ<
του συντελέστηκε τό κατηγορούμενο «άδίκι
μα». Καί νομίζουμε πώς μόνο τοποθετημέ
μέσα σ ’ αυτό, μέσα δηλ. στήν κατάσταση πού;
επικρατεί στον τόπο μας σ ’ σύτά τά ζ .,..Γ|
ματα, άποκτά τήν πραγματική τον σ^μασία^
Θά υποχρεωθούμε λοιπόν ν’ ανατρέξουμε
αυτήν.
Οπως εΤναι γνωστό γιά ένα μεγάλο διά
στημα όλα τά έργα τής καλλιτενν-κής μι
κληρονομιάς, ολόκληρη ή εθνική μας παρά
ση γνώρισε έναν άπίθανο κατατρεγμό. μι<
περιφρόνηση κΓ έναν διωγμό, κυρίως άπό
έπίσημο πνεύμα. “Ετσι άφανίστηκαν αχεί
όλοκλποωτικά καί δέν άποιιείνου/ παοά έλάχι]
στα άπομεινάρια, σέ πολλές περιοχές,
τοί πού φώναξαν καί προπαγάνδισαν, αύτ<
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που πόνεσαν, ήταν οί καλλιτέχνες και οί θεω
ρητικοί, κριτικοί κι’ άλλοι διανοούμενοι, για
τί αυτοί μόνο καταλάβαιναν τή σημασία τής
κληρονομιάς αυτής. Στο μεταξύ τα ξένα μου
σεία και οί ξένες ετυλλογές πλουτίζονταν ά π ’
τά καλύτερα δικά μας έργα και μεΐς εξακο
λουθούμε νά κοιμόμαστε σαν κράτος τού ύ
πνου τού μοα<άριου. Δεν θά μπούμε στον πει
ρασμό νά άναλύσουμε έδώ βαθύτερα τους πα
ράγοντες που συνιστούσαν αυτή την κατά
σταση. Είναι όμο^ς άνάγκη νά πούμε πώς
καί μετά τήν άφύπνιση, πού τό ξαναλεμε,
έγινε κυρίως ά π ’ τό θόρυβο που έκαναν οί καλ
λιτέχνες καί οί διανοούμενοι, τό κρότος κινή
θηκε πολύ άργά καί σπασμωδικά, γιοτί κι
νήθηκε από άπλή υποχρέωση. Καμιά, σχε
δόν, άπό τίς κρατικές υπηρεσίες δέν κατά
λαβε τό ειδικό βάρος ένός τέτοιου χρέους.
Δέν έκαναν ούτε μιά σοβαρή καί προγραμμα
τισμένη ένεργεια για νά διασώσουν τούς καλ
λιτεχνικούς θησαυρούς, πολλές φορές μη ύποπτευόμενες καν τή σημασία αυτόν των άντικειμένων. Στο μεταξύ έκτος ά π ’ τούς νεό
πλουτους πού θέλησαν ν’ όπτοχτήσουν μερικά
τέτοια έργα, γιατί έγιναν τής μόδας, ξύπνησαν καί οί έμποροι, οί άληθινοί «άρχαιοκάττηλοι» πού άνέλαβαν νά τούς τροφοδοτήσουν.
Ά πό πού όμως; άγοράζοντας ά π ’ τά σπίτια,

άπό μερικούς εκκλησιαστικούς
παράγοντες
καί κλέβοντας και ρημάζοντας οί ίδιοι ότι ήτ<χν δυνατόν νά κλαπεΐ. Έ τσ ι σήμερα μέσα
στά βυζαντινά καί μεταβυζαντινά ξωκκλήσια
δέν βλέπεις παρά μόνο τοιχογραφίες, πού δέν
ξηλώνονται, μερικές βαρειές μεγάλες εικόνες
των τέμπλων καί τίπ ο τ’ άλλο. Ό λ ε ς οί μι
κρές εικόνες έχουν άφαιρεθεΐ, τό ίδιο καί τά
σκεύη, άκόμα καί τά βιβλία καί τά κάθε λογής
παλιά άμφια. Μιά ανάλυση όμως δέν έχει τό
δικαίωμα νά μείνει ώς εκεί. νΑν δέν τάκλεβαν
αυτοί πού τάκλεψαν, τά πρόίγματα αυτά είναι
πολύ πιθανόν νά είχαν όλότελα καταστραφεΐ,
καθώς βρίσκονται έγκαταλει μένα στην υγρα
σία καί τήν αθλιότητα. Έ να παράξενο πράγ
μα, πού δέν «μπορεί δυστυχώς κοτνείς νά τό
άρνηθεί στούς αρπαγές, είναι τό γεγονός
πού ocutoi πού τάκλεψαν, σύγχρονα καί σ τις
πιο πολλές περιπτώσεις, έγιναν αφορμή νά
διασωθούν σέ ιδιωτικές συλλογές μερικά ση
μαντικά καλλιτεχνικά άντικείμενα.
Καί σήμέρα παρουσιάζεται τούτο τό τρα
γελαφικό. Σέ μερικά
ξωκκλήσια υπάρχουν
κλειδωμένα, κατά όποιοδήποτε τρόπο άρκετά
καλά άσφαλισμένα, διάφορα μισοκαταστρεμένα άντικείμενα, κΓ ίσω ς κι* άλλα ξεκλείδω
τα καί παρατημένα, προορισμένα όμως οπω
σδήποτε νά καταστραφούν μιά καί δέν γίνεται
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καμιά άπολύτως προσπάθεια συντήρησής
τους. Οσοι αγαπούν να γυρίζουν σέ τέτοια
μέρη θά το έχουν ασφαλώς άντιληφτεΐ. Κι* έ
χουμε άχούσει πολλές συζητήσεις άνάμεσα
σε ζωγράφους, σε άλλους καλλιτέχνες καί δια
νοούμενους, συζητήσεις πάνω στην κρίση τής
συνείδησης που τους δημιουργεί συχνά αυτή
ή κατάσταση: νά το πάρουν γιά νά τό σώ
σουν ή νά το άφήσουν γιά νά καταστραφεΐ;
Υπάρχουν περιπτώσεις που πολλά παλιά άντικείμενα έκκλησιαστικά, εικόνες, τέμπλα, άμ
φια κτλ. κάηκαν γιατί «ήταν πράμματα ιερά
καί μόνο στη φωτιά έπρεπε ν’ άπ οδοθούν»!
Καί μπροστά σ ’ αυτή τή στραβοκεψαλιά καί
τήν όπισθσδρομικότητα δεν είδαμε ν’ άντιδρά
ση καμιά πιο πληροφορημένη κρατική υπηρε
σία κι* ούτε έγινε καμιά συζήτηση ά π ’ αυ
τούς πού τόσο υποκριτικά καί τόσο όψιμα θρη
νουν σήμερα καί τραβούν τή γένια τους καί
τά μοώλιά τους γιά τήν άνόσια πράξη τών
ζωγράφων πού πήραν άπό κάποιαν έκκλησιά
μερικά τέτοια άντικείμενα. "Ο σο καί νά φω
νάζουν δεν καλύπτουν τή δική τους ευθύνη πού
είναι πολύ πιο βαρειά. Γιατί ή δική τους ή
στάση έγινε αιτία γιά πολύ πιο μεγάλες κα
ταστροφές καί γιά πράξεις ουσιαστικά πιο
άνόσιες.
Δέν υπερασπιζόμαστε κανένα φταίχτη. ’Αλ
λά δέ μπορούμε νά μήν καταλογίσουμε τήν
ένοχή κι’ εκεί όπου υπάρχει καί μάλιστα σέ
τόσο πολλαπλάσιο βαθμό.
Δέν θά σώσουμε τίποτα μέ τά σποραδικά
καί τυχαία μέτρα πού παίρνουμε, ούτε μέ τις
φωνές πού βάζουμε, αφού'πρώτα γίνει κάποια
ζημιά. Ή καταστροφή πού παραμονεύει γιά τ ’
υποθηκευμένα καί μισοχαλασμένα άντι κείμε
να είναι πολύ μεγαλύτερη. Συνεργεία άπό
ειδικούς, μαζί καί καλλιτέχνες, — γιατί οί
δήθεν ειδικοί συχνά εΐναι ανίδεοι άπ* τήν αι
σθητική σημασία αυτών τών πραγμάτων, —
πρέπει νά γυρίσουν παντού καί νά μαζέψουν
ό,τι διασώθηκε, άν έκεΐ οί ντόπιοι παράγον
τες δέ μπορούν ν’ άναλάβουν τή φύλαξη καί
τή συντήρησή τους. Νά τά παν στά μουσεία,
νά τά συντηρήσουν καί νά τά εκθέσουν. Κι*
αυτό πρέπει νά γίνει αύριο κιόλας. Γ ιατί δσο
τ ’ άφήνουν, είτε θά καταστραφούν τελειωτικά,
είτε θά γίνουν βορά τών εμπόρων καί μερι
κών έστέτ πού τ* αγαπούν άληθινά καί θέ
λουν νά τά έχουν καί νά τά διασώσουν. Καί
ά π ’ αυτούς πού τά παίρνουν έλάχιστοί μόνο
μπορούν ν* άνακαλυφθούν κι’ αύτοί τυχαία.
"Α ς άφήσουμε πώ ς δέν είναι καθόλου σωστό
ένα όποιοδήποτε κράτος νά βάζει σέ τέτοια
δοκιμασία τήν άκεραιότητα τών πολιτών του.

θεατρικά υποπροϊόντα γιά
τους Έλληνες της Γερμανίας
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Δημοσιεύουμε χωρίς σχόλια τά έργα πού
πρόσφεροτν διάφοροι θίασοι — πιθανοί καί άπίθανοι— άντί άμοιβής 5 5 0 .0 0 0 δρχ. ό κα

θένας, στούς "Ελληνες εργάτες τής Γερμα
νίας: Θίασος Τάσου Γιαννόπουλου ( ; ) — έπιθεώρηση, θίασος Πέτρου Γιαννακού — Κο
κοβι ού — επιθεώρηση, θίασος Κατερίνας —
«Δάσκαλος πού δίδασκε», θίασος Ρηγοπούλου
’Αναλυτή — «Ζωντοχήρα», θίασος Βίλμας Κύρου — «Ή κυρία έχει νεύρα», θίασος Μπάρκουλη Πόπης Λάζου — «Τόπο στά νιάτα»,
θίασος Αννας καί Μαρίας Καλουτά — επιθε
ώρηση, θίασος Σταυρίδη Θεοφανίδη — επι
θεώρηση, θίασος Δ. Παγουλάτου — «Δίς έτών 39», θίασος Ήλιόπουλου — «"Εκτο πά
τωμα», θίασος Βασιλειάδου, Αύλωνίτη, Ρίζου
— « 5 ' άπό τήν Όμόνοια», «Ή γυναικούλα μυο»,
θίασος Ζαμίδη, Λ. Μιχαήλ — «Α γάπη στον
κάμπο», θίασος Λειβαδέα — «Μειδιάστε πα
ρακαλώ», θίασος Βασταρδή, Φόνσου — «Τί σου
λείπει», θίασος Παπαγιανόπουλου, Μαυροπουλου — « Ό ξάδελφός μου ό Μανώλης», θίασος
Β. Λυκιαρδόπουλου — «Ά σπρογάλαζες νο
σταλγίες», θίασος Σμ. Γιούλη — «ΈΞρωτευθειτε παρακαλώ», θίασος Βοώ άκου — «Πέγκ
καρδούλα μου», θίασος Γ. ’Ολύμπιου — «"Ε
κλεψα τή γυναίκα μου», θίασος Μ. Θεοφανί
δη — «Κουράγιο Σωτήρη», θίασος Μ. Φωτόπουλου — «Μήν νά βάζετε μέ τις γυναίκες».
Παίχτηκοτν ακόμα: άπό τό θίασο Λειβαδέα—
«Σ τέλλα Βιολάντη» κι* άπό τό θίασο Κ. Ζαρούκα — «Τ ’ Άρροεβωνιάσματα», τά δυο μο
ναδικά έργα πού ξέφυγαν άπό τή φαρσοκωμω
δία. Καταγγέλθηκαν ακόμη διάφορες άλλες άτασθαλίες:
ελλείπεις θίασοι,
συγκρό'
θιάσων ευκαιρίας, άντι κατάσταση ηθοποιών
μέ άσχετα προς τό επάγγελμα
πρόσωπα.
Συγκεκριμένα έγινε γνωστό ότι ή Βίλμα Κό
ρου άνάθεσε ένα ρόλο στήν . . . ύπηρέτριά
τη ς! Είμαστε βέβαιοι πώς ο! αρμόδιοι του]
Υπουργείου
’Εργασίας,
πού άποκλείσ<
συγκροτήματα σάν τό «"Αρμα Θεάτρου» θά
εΐναι υπερήφανοι γιά τούς καρπούς τών π|
απαθειών τους!

Αντεθνικός δρόντες
είς το εξωτερικόν...
Μάς καταγγέλθηκε ότι στ ή Δυτ. Γ ερμανί
όπου βρίσκεται άφαιρέθηκε άπό τίς έκεΐ Ί
ληνικές Αρχές τό διαβατήριο του κ. Ευ
Σακκάτου, πού παλαιότερα εΐχε έκδοτικό οίι<
στήν ’Αθήνα.
Πρόσχημα ότι «δρά άντεθνικώς είς τό
ξωτερικόν». Συνίσταται δέ αυτή ή άντε(
δράση στήν ίδρυση Ελληνικών κοινοτήτων
διάφορες πόλεις τής Γερμανίας όπου ύπ<
χουν Ελληνες, στήν άνάπτυξη συνδικαλκ
κής δραστηριότητας μέσα στά πλαίσια
γερμανικών συνδικάτων (D .G .B .), στήν *crτοστολέμηση τής χαρτοπαιξίας πού άττο^ί·
λεΐ άληθινή πληγή γιά τούς "Ελληνες μετ<Χ·

νάστες και στην όργ άνωση έκπολιτιστικών
και . πνευματικών εκδηλώσεων για την άνύψωση του μορφωτικού έπιπέδου τών μετανα
στών. Μια ά π > αυτές τις εκδηλώσεις ήταν
και διάλεξη στην Ελληνική κοινότητα Ρή
νου - Βούπερ για τη ζωή και το έργο του
Αασκαοάτου. Είναι πραγμοπΊκά έξοργιστική
ή ενέργεια τών 'Ελληνικών αρχών. 'Οδηγεί
στή σκέψη ότι τό σημερινό 'Ελληνικό κράτος
του Άποστολάκου θεωρεί έθνικό και εθνωφε
λές: α ) να μένουν οι "Ελληνες μετανάστες
χωρίς κοινότητες που συσφίγγουν τις σχέ
σεις άλληλεγγύης μεταξύ τους και προά
γουν τό έθνικό αίσθημα, 6) νά μήν οργανώ
νονται συνδικαλιστικά, άλλα νά γίνονται άδιαμαρτυρητα καί αγεληδόν βορά τών γερμανών μεγαλοεπιχειρηματιών, γ ) νά ξημεροβραδυάζονται χαρτοπαίζοντας καί αρπάζον
τας ό ένας τό μεροκάμοτο τού άλλου, δ) να
συντηρούνται οπό χαμηλό μορφωτικό επίπε
δο που είχα/ όταν ξεκίνησαν από τό χωριό
ιούς παίρνοντας τό δρόμο τής μετανάστευ
σης. Τά γράφουμε περί μένοντας κάποια επί
σημη διευκρίνιση. Σ ε άντίθετη περίπτωση θά
άποδειχτεί ότι αυτοί εΐναι οί προγραμματι
σμένα έπ«διωκόμενοι σκοποί τού αστυνομι
κού μας κράτους. Σκοποί πραγματικά αντε
θνικοί, άνθελληνικοί καί απάνθρωποι. "Ενας
ακόμα λόγος που επιβάλλει τήν όσο τό δυ
νατό πιο γρήγορη αποκατάσταση τής νομι
μότητας καί τής Δημοκρατίας στή χώρα
μας.

Ή έ’κθεση λογοτεχνικού βιβλίου

Ή Στέγη Γραμμάτων καί Τεχνών, που έξαρτάται άπό τό Υπουργείο Παιδείας άπο
ρά σι σε νά οργανώσει Έ κθεση λογοτεχνικού
βιβλίου τών ετών 1961 — 1965, άπό 10
Δεκεμβρίου 1966 έως 5 Ίανουαρίου 1967.
Σκοπός τής Έ κ θ εσ η ς είναι νά προβάλει τό
ελληνικό βιβλίο καί νά τό φέρει κοντά στό ευ
ρύτερο κοινό.
Συμφωνούμε καί έπιδοκιμάζουμε. ’Έχουμε
ωστόσο νά κάνουμε μερικές παρατηρήσεις :
°0 Πιστεύουμε πώς μέσα σέ δύο μήνες (άπό
10 ’Οκτωβρίου έως 10 Δεκεμβρίου) δεν εΐ
ναι δυνατό νά οργανωθεί μιά σοβαρή έκθεση
βιβλίου, πού θά καλύπτει μάλιστα μιάν όλόκληρη πενταετία, β) Είναι τό λιγότερο άκα^ανόητο ή έκθεση βιβλίου νό γίνεται κάθε
τέντε χρόνια καί όχι κάθε χρόνο, όπως σ ’ δλες τίς προοδευμένες χώρες (καθώς είναι γνωστό ή προηγούμενη έκθεση, πού έκάλυπτε πά
λι μιά πενταετία, έγινε σ τά 1 9 6 1 ). γ ) Ή
Στέγη Γραμμάτων άπευθύνεται γιά τή συμΜετοχή ατούς εκδοτικούς οίκους, ενώ ή συμΜετοχή έπρεπε νά έξασφαλ'ζεται κυρίως άπό
τ° μηχανισμό τού Υπουργείου. Οι περισσό

τεροι συγγραφείς εκδίδουν μόνοι τους τά βι
βλία τους. Τί θά γίνει μ’ αυτούς; Είναι κάτι
παραπάνω άπό βέβαιο πώ ς θά άντιπροσωπευθούν έλλειπώς στήν ’Έ κθεση, δ) Οί άνάλογες
έκθέσεις πού γίνονται στό έξωτερικό, συνο
δεύονται μέ διάφορες παράπλευρες εκδηλώ
σεις: ομιλίες, αναλύσεις έργων, συγκεντρώση συγγραφέων πού συζητούν μέ τό κοινό
κ.τ.λ. Δέν φαίνεται νά προβλέπεται κάτι τέτιο γιά τήν ‘Έκθεση Βιβλίου πού όργανώνει
εφέτος ή Στέγη. Οί παρατηρήσεις αυτές γ ί
νονται μέ σκοπό όχι νά κάνουμε προκαταβο
λική κριτική, αλλά νά συμβάλουμε θετικά καί
καλόπιστα στήν επιτυχία άν όχι τής φετεινής
τουλάχιστον όμως τών μελλοντκών Εκθέσεων.

Συμβολή- όχι άντιδικία

Φαίνεται ότι τό σχόλιό μας μέ τόν τίτλο
«Περισσότερες νότες, λιγότερες λέξεις» στό
προηγούμενο τεύχος, σχετικά μέ τίς δηλώ
σεις τού Μ. Θεοδωράκη στήν «Εβδομάδα»,
δημιούργησε παρεξήγηση. Πρόκειται συγκε
κριμένα γιά τή φράση: «Θά άξιζε νά τά ξα
νασκεφτόταν όλ5 αυτά, άλήθεια, όλα του τά
μή μουσικά δημιουργήματα τών τελευταίων
χρόνων». ’Αναγνώστες μας ρώτησαν ή έξέψρασαν κάποια ανησυχία μήπως εννοούσαμε
μέ τή φράση αυτή τήν (άλλη ιδιότητα τού Μ.
Θεοδωράκη ώς πολιτικού προσώπου καί προ
έδρου τής Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη καί τή σχετική δρασΤηριότητά του. Ε 
πειδή, ίσως εύλογα νά δημιουργήθηκε καί σέ
άλλους αναγνώστες μας ή ίδια εντύπωση ά
πό τήν άσάφεια τής φράσης, διευκρινίζουμε
ότι μέ κανένα τρόπο τό σχόλιο δέν περιέ
χει πρόθεση τέτιου υπαινιγμού. Ή φράση
άναφέρεται αποκλειστικά σ τίς παρεμφερείς
δηλώσεις καί συνεντεύξεις πού κατά καιρούς
δίνει ό Μ. Θεοδωράκης καί όπου υπάρχουν
καί ατυχείς φράσεις καί χαρακτηρισμοί πού
πιστεύουμε, αδικούν πρώτιστα τόν Τδιο, τό
έργο ταυ καί τίς ιδέες του καί προσβάλλουν
τούς όμοϊδεάτες του πνευματικούς άνθρώπους.
Διατηρούμε τήν άποψή μας αυτή επειδή άκριβώς εκτιμάμε βαθιά καί τό έργο καί τό δη
μιουργό καί τόν άγωνιστή, όπως καί τό ίδιο
τό σχόλιο καί τό κύριο άρθρο τού περιοδι
κού στό ίδιο τεύχος σαφώς βεβαιώνουν. Ή
κριτική ή ό έλεγχος μιας συγκεκριμένης δη
μόσιας πράξης δε σημαίνει άσφαλώς άντιδικία, ούτε μηδενισμό τής κύριας προσφοράς
ενός δημιουργού, ούτε είναι δυνατό νά κλο
νίσει τήν εκτίμηση μας. ’Αντίθετα σημαίνει
βαθύτερα μιά συμβολή γιά νά γίνει πιο σω
στός καί πιο Ισχυρός κι αποδοτικός 6 δίκαιος
άγώνας τής πνευματικής άριστεράς γιά τίς
έλειθερίες, μιά καί ή περίπτωση τού διωγμού
τού Θεοδωράκη, είναι άπό τίς πιο προκλητικές
άπέναντι σ ’ όλο τόν λαό.
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'Ασυγχώρητη
Στο περασμένο φύλλο τής «Ε. Τ.» παρου
σιάσαμε το ποίημα τού "Αγγέλου Σικελιανού « Ό ’Αποχαιρετισμός» ώς ανέκδοτο, ένώ
καθώς άποδείχτηκε ήταν πολλές φορές δημο
σιευμένο. Μόλις έκυχλοφόρησε τό τεύχος, ανα
γνώστες μας τηλεφώνησαν στα γραφεία του
περιοδικού έπιτιμώντας μας, μέ δλο τους τό
δίκιο. Δυστυχώς ήταν πολύ αργά γιά όποιαδήποτε επανόρθωση μια και τό περιοδικό βρι
σκόταν σ τα περίπτερα . "Επρεπε πιά να πε
ριμένουμε τό επόμενο φύλλο. Στο μεταξύ ό
Γ. Π. Σαββίδης μέ γράμμα του πού δημοσιεύ
τηκε στό «Βήμοο> τής 30ή ς Σεπτεμβρίου έπεσήμανε — πολύ ορθά — τη φιλολογική μας
ευθύνη, άναφέροντας τις περιστάσεις πού εί
χαν παρακινήσει τό Σικελιανό νά γράψει τό
ποίημα και τά έντυπα στα όποΐα είχε δημο
σιευτεί.

’Ε π ι π ο λ α ι ό τ η τ α
Ή συναίσθηση τού σφάλματος μάς υπο
χρεώνει νά καταλογίσουμε στον έ<χυτό μας
ασυγχώρητη έπιπολαιότητα καί νά άναλάβουμε — οσο κι άν είναι οδυνηρό — άκέραιη
τήν ευθύνη άπέναντι τών αναγνωστών μας
γιά τήν άξιοθρήνητη αυτή γκάφα, πού δέν είναι
μόνο φιλολογική. Ε ξηγήσεις, βέβαια, γιά τό
πάθημα ύπάρχουν πολλές. Καί ασφαλώς θά
ήταν ένδειξη σεβασμού προς τούς αναγνώστες
μας νά τις αναφέρουμε. "Ο μως μονάχα θλίψη
θά προκαλούσαν. Κι άλλωστε ποιο θά ήταν τό
όφελος; Καμιά εξήγηση δέν είναι Ικανή νά
δικαιολογήσει τό σφάλμα. Ούτε καί νά καλύ
ψει τό γεγονός ότι δ έ ν κ ά ν α μ ε
σω
σ τ ά τή δουλειά μας, πράγμα γιά τό οποίο
εύθύνεται κυρίως ό ύπογράφων αυτές τίς γραμ
μές.
ΚΩΣΤΑ Σ ΚΟΥΛΟΥΦΑΚΟΣ

Η δ ο λ ο φο ν ι κ η απόφαση

Την κριτική θ:ώρηση τών επιτευγμάτων τού
7ου Φεστιβάλ κινηματογράφου τής Θεσσαλονί
κης, καθώς και τών ελληνικών καί ξένων ται
νιών πού ξεχώρισαν, θά επιχειρήσουμε έκτεταμένα στό έπόμενο τεύχος.
Ομως τούτη ή έπαίσχυντη απόφαση τής
κριτικής έπιτροπής νά βραβεύσει μιά ται
νία ιμετριώτατη. πού κανονικά ή θέση της ανή
κει στον κινηματογραφικό πολτό, είναι κάτι
πού προκαλεί ακατάσχετη οργή καί άηδία καί
δέν παίρνει αναβολή ό σχολιασμός του.
Πολύ περισσότερο γιοττΐ δίπλα σ ’ αυτή την
καλλιτεχνικά
έρπουσα ταινία, ύπήρχαν γιά
πρώτη φορά στην ιστορία τού ταλαίπωρου κι
νηματογράφου μας, συγκεντρωμένες κάμποσες
άλλες πού ή ποιότητά τους άποτελεϊ άλμα
προόδου στην καλλιτεχνική του ανάπτυξη.
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Υ πήρχε λ.χ. ή θαυμάσια καί σέ πρωτοπο
ριακό γιά τήν Ε λλά δα στυλ, κοινωνική σά
τιρα τού Ροβ. Μανθούλη «Πρόσωπο μέ πρόσω
πο», πού γυρίστηκε μέ εισφορές φίλων τής
κινηματογραφικής τέχνης καί δικαίωσε πλή
ρως τις προσδοκίες τους* υπήρχε ή ποιητική

σύνθεση τού Τ. Κανελλόπουλου «Εκδρομή»,
τό γνησιότερο ίσως, λυρικό επίτευγμα τού έλ
ληνικού κινηματογράφον υπήρχε τό καλοστη
μένο καί μεστό έργο τού Γλυκοφρύδη «Μέ
λάμψη στά μάτια», πού πέτυχε βασικές ίσο
ροπίες βαδίζοντας πάνω σ' ένα έδαφος παγιδ
μένο άπό φιλολογικές καί μελοδραμοτπκές νά
κες, τίς οποίες παρέκαμψε μέ συνέπεια κ
κατόρθωσε νά συγκινήσει χωρίς μέσα ευτελή^
(καί θ’ άξιζε μιά ενθάρρυνση στό σεμνά καί
Φιλότιμο παραγωγό κ. Στεργίου πού μολονότι
δέν ανήκει ατούς μεγαλοπαρογωγούς, έδ<
απόλυτη ελευθερία στό σκηνοθέτη του καί μαζί
μ’ αυτό τήν ευκαιρία νά μάς άποκαλύψει τή μέ|
χρι σήμερα άργούσα δυναμικότητά του)· ύπήρ^
χε άκόμα τό «σπονδυλωτό» έργο τού Αλ. Δ(
μιανού, τού οποίου τό τρίτο μέρος είναι άπό τ
συγκλονιστικότερα κομμάτια πού είδαμε πο
στον κινηματογράφο* τέλος ύπήρχαν οί
ζητήσεις καί οί έλπιδοφόροι
πειραματισμοί
^ού Δ. Κολλάτου, κυρίως στον τομέα τής i^ L
ν-ηματογραφικής γλώσσας, πού ο. καί κα
ληξαν σ έ άνισότητα άποτελεσμάτο'· , έδείξαρ
ένα σκηνοθέτη μέ βαθειές καλλιτ* . <ές άνη^Π
χίες, άνυποχώρητο στην άπόψαση του νά ύ τ τ
ρετήσει τήν τέχνη καί νά μήν εμπορευτεί

εαυτό του. Πλάι λοιπόν, σ ’ αυτές τις ταινίες,
έ<1 >θασε — «έλέω προκριματικής— καί ή ταινία
του κ. Τζαίημς Πάρις «Ξεχασμένοι ήρωες», έρ
γο μέ σκόπευση μικρής πνοής καί έπίπεδη «α
νάπτυξη», με βασικά σφάλματα σ τις ψυχολο
γικές καταστάσεις καί σχηματικότητες στη
διαγραφή τών προσώπων — μ’ ένα λόγο ά
νευρο, στατικό, δυσκίνητο, στην καλύτερη π ε
ρίπτωση αδιάφορο.
Κοντά του υπήρχε καί ό παραγωγός του ό
πολύς κ. Πάρις, τύττος πληθωρικός καί θορυ
βώδης, πού έκανε δεξιώσεις, έδινε συνεντεύξεις,
τσαχωνόταν καμμιά φορά μέ τούς δημοσιο
γράφους στο «Ντορέ», άποδοκίμασε καί τό
φιλμ τού Κολλάτου κατά τη διάρκεια τής προ
βολής του (εξ ου καί αναγκάστηκε νά βγει
ά π ’ τήν αίθουσα) μ’ ένα λόγο έδοσε στό φε
στιβάλ χρώμα παραφεστιβολικό, προς μεγάλην
αγαλλίαση τών κοσμικογράφων κυριών (που
γράφουν καί κριτική). Μόνο που ή ταινία του
6έν κατάφερε νά συμβάλει καθόλου στην άνο
δο τής καλλιτεχνικής στάθμης.
Τή μέρα που yivotocv ή προβολή της, οΐ
στρατιωτικές αρχές τής Πόλης έστειλαν ένα
τάνκς νά παρελάσει επικεφαλής τής πομπής
τών αυτοκινήτων, μέχρι τό Κέντρο Μακεδονι
κών Σπουδών, ενώ στρατιωτικό απόσπασμα
(στό οποίο διανεμήθηκαν δέματα μέ ρουχισμό)
απέδιδε τιμές, παράλληλα προς τή μπάντα
τού Δήμου που έπαιάνιζε θριαμβευτικά* ακόμα
οι ίδιες αρχές έστειλαν επίσημο εκπρόσωπό
τους καί παρευρέθη καί ό «υπουργός» κ. Μ.
Γαληνός, επεισόδιο από τήν άντιστασιοχκή δρά
ση τού οποίου, 'ιστορεί καί ή υπόθεση τού έρ
γου.
Στην πρώτη ψηφοφορία ή ταινία πήρε 5 ψή
φους επί 1 1, καί στην τελευταία 6 (ή έκτη
ήταν τής Κας Λαμπέτη, ή όποια έδήλωσε άργότερα μέ χαριτόβρυτη άνευθυνότητα
πώς
«βραβεύσαμε τή χειρότερη ταινία τού φεστι
βάλ»). Τούτη ή συμπαγής ομοφωνία τών πέντε
ψήφων ευθύς εξαρχής, έπουδενί λόγω μπορεί
νά θεωρηθεί συμπτωματική καί άβίαστη. Τ έ
τοια ομοφωνία, έμφανίζεται είτε όταν ή ταινία
βρίσκεται σέ τόση απόσταση άπό τις άλλες
δσον άφορα τήν ποιότητα, ώ στε αυτόματα έπισύρει τήν κοινή κατάφαση (όπως έγινε π.χ.
ρέ τήν έξοχη ταινία τού Βούλγαρη «Τζίμυ
ό Τίγρις») · είτε όταν είναι προαποφασισμένη
καί «έτοιμη» έλαυνόμενη άπό έξωγενεΐς σκοπι
μότητες. Γ ιά τήν περίπτωση τών ξεχασμένων
ήρώων» μόνο μιά όμογνωμία έξυπακουόταν: έκείνη ττού θά τούς απέκλειε άπό κάθε διεκδί
κηση βραβείου, αυτόματα καί χωρίς συζήτη
ση. ’Αλλά πέντε μέλη τής έπιτροπής (μέ έπι*εφαλής τό νεφελώδη φιλόσοφο καί άκαδημαϊκ°/ Ήού φωνάζοντας «αίσχος» στήν ταινία τού
Κολλάτου έγκατέλειψε τήν προβολή παραβιά
ζοντας έτσι κάθε ηθική καί νομική δεσντολοΤ·α), παρουσίασαν ευθύς έξ άρχής ομοφωνία
^ στρ α μ μ ένη καί εντελώς παρά φύσιν. Νά ξαοτ°Χησαν στήν κρίση τους αποκλείεται* κΓ

συτό, όχι γιατί είναι γνώστες ή καί φίλοι τού
κινηματογράφου — ίσα ίσα πού οί περισσό
τεροί τους, συμπεριλαμβανομένου καί τού κ.
ακαδημαϊκού αποτελούν εν προκειμένω τήν άποθέωση τής άναρμοδιότητας— άλλά γιατί οί
άποστάσεις μεταξύ τών έργων είναι τόσο
κραυγαλέες, ώ στε κΓ ό πιο ανειδοποίητος θεα
τής τις συλλαμβάνει μέ εύχέρεια Τί συνέβη,
λοιπόν; Πολλά κυκλοφορούν «έπί πτερύγων
ανέμων» κΓ άχόμα περισσότερα έρπουν στίς
τριόδους.
’Αποδείξεις άπτές δέν υπάρχουν,
άλλά ή λογική διερεύνηση τής ύπόθεσης μαζί
μέ τά δεδομένα τής «παράτας» καί τών εξαι
ρετικών τιμών πού άποδόθηκαν, άπό επίσημες
αρχές καί παράγοντες, σ ’ αύτή τήν ταινία κοττά
τή μέρα τής προβολή*ς της, δείχνουν πώ ς τό
σκάνδαλο έχει οπωσδήποτε τήν καταγωγή του
έξω άπό τήν αίθουσα τών συνεδριάσεων τής
επιτροπής.
Ά π ό τά μέλη τής τελευταίας, όσοι σεβά
στηκαν τον εαυτό τους καί τήν καλλιτεχνική
τους συνείδηση βγήκαν έξω καθ^μαγμένοι :
άλλος χλαίγοντας φανερά άπό ντροπή καί ορ
γή ανήμπορη, άλλος σκυθρωπός καί αμίλη
τος ενώ ό Χατζηδάκις διεχώρισε δημόσια τή
θέση του καί ό Τσαρούχης τά έδήλωσε εύθαρσώ ς: «Τό κράτος είχε αποφασίσει νά βρα
βεύσει τήν ταινία τού Τζ. Πάρις καί εμείς
στην κριτική επιτροπή,
υπήρξαμε ό χορός
τής τραγωδίας».
Ή ουσία πάντως είναι πώς ή δολοφονική α
πόφαση έλήφθη. Πικραμένοι καί αποθαρρυμέ
νοι μένουν οί «ανεξάρτητοι παραγωγοί» πού
άντί νά έπι βραβευτεί ή απόφασή τους νά αντι
μετωπίσουν τον κινηματογράφο κυρίως σάν
τέχνη κΓ όχι σάν εμπορική μόνο επιχείρηση,
είδαν νά γεραίρεται ένας παλιός μεγαλοπαραγωγός τού εμπορικού κινηματογράφου, τού
καθηλωμένου στά γνωστά επίπεδα αθλιότη
τας* τό ίδιο άπογοητευμένοι έφυγαν καί οί σκη
νοθέτες πού έδοσαν τον καλύτερο έαυτό τους,
γιά νά υπερφαλαγγιστούν τελικά άπό μιά
ταινία, άνάξια τής δικής τους δουλειάς. Μέ τού
τη τήν απόφαση τής επιτροπής — πού επι
πλέον περιλαμβάνει καί τή βράβευση τής Β.
Ζουμπουλάκη, γιά ένα άχαρο καί μέτρια άποδομένο ρόλο σέ
μιά άθλια ταινία άν
τί τής έξαιρετικής Αίλυ Παπαγιάννη
στήν
«Εκδρομή» — είναι νά γελάει τό χείλι τού
κάθε πικραμένου, άπαντοτχού τής γής* καί θά
ήταν γελοία (κάτι σά γκάγκ τού βωβού κι
νηματογράφου) άν δέν ήταν αυτόχρημα τρα
γική — άν δέν είχε τόν τραγικό χαρακτήρα
πού χαρακτηρίζει κάθε δολοφονία.
Κατά τά άλλα, ό φιλόσοφος, πανεπιστη
μιακός διδάσκαλος, άκαδημαϊκός καί πρόεδρος
τής έπι τροπής κ. Θεοδωρακόπουλος, μέ τήν
ευκαιρία τού νέου άκαδημαϊκού έτους, θά έκφωνήσει γλαφυρόν λογίδρισν στους έξ έπαρχίας φοιτητές του, περί δικαιοσύνης, ηθικής,
κάλλους, καί ιδανικής πολιτείας.
Γ. Μ. ΚΑΛΙΟΡΗΣ
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To Μαϋρο Μέτωπο στήν Παι δεί α
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Μια άπό τις ιδιομορφίες τής έλληνικής
δεξιάς είναι και τό πάθος της ενάντια οπτήν
εκπαίδευση. Ή Παιδεία, ή λαϊκή -παιδεία εΐναι κόκκινο ττανι -που πίσω της κρύβονται
οί άνατροπεΐς, οί ίσοπεδωτές και ττοιός ξέρει
τι άλλο!
Ή ελληνική δεξιά έχει τήν ιδιαίτερη καί
μοναδική ικανότητα ττίσω άττό τό θεσμό του
’Ακαδημαϊκού 'Απολυτηρίου, διά μέσου του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κάτω άττό τό δια
χωρισμό των Γυμνασίων, άττό τά Λύκεια να
βλέπει έαμοβούλγαρους σφαγείς, Κ ιν έζ ο υ ς πρά
κτορες καί πανσλαβιστικό κίνδυνο.
Καί πρόκειται βέβαια για μια Ιδιομορφία
γιατί στό εξωτερικό ή συντήρηση δεν δείχνει
τον ίδιο ζήλο ενάντια σέ κάθε φιλεκπαιδευ
τικό μέτρο.
Καί οί πιο συντηρητικές κυβερνήσεις των
Δυτικών χωρών έχουν πολλές φορές νά δεί
ξουν σοβαρά μέτρα για τον εκπολιτισμό καί
τήν Παιδεία.
Ή Αγγλία, ή Δυτ. Γερμανία κι ή κυβέρ
νηση τού Δυτ. Βερολίνου, οί Η.Π.Α. οί ο
ποίες μάλιστα τήν τελευταία δεκαπενταετία,
κι ιδιαίτερα μετά τόν πόλεμο τής Κορέας
καί τήν εξαπόλυση τών πρώτων Σοβιετικών
σπούτνικ, αφού διαπίστωσαν τήν καθυστέ
ρησή τους στον επιστημονικό τομέα απέναντι
στήν Σοβ. "Ενωση, αποδοθήκανε σέ μια
μεγάλη προσπάθεια συμπλήρωσης τών έλλείψεων.
Σ τις χώρες αυτές τα συντηρητικά κόμμα
τα άκολουθούν ρεαλιστική πολιτική* έτσι τά
κονδύλια γιά τήν Παιδεία έγκρίνονται χω
ρίς καμιά αντίρρηση κι από κοινού από τούς
Χριστιανοδημοκράτες καί τούς Σοσιαλδημο
κράτες στήν Δυτ. Γερμο:νία καί τό Δυτ. Βε
ρολίνο, κι από Ρεμπουπλικάνους καί Δημο
κράτες σ τις Η.Π.Α.
Δυστυχώς ή Ε λλά δα έχει διαφορετική τύ
χη. ’Από τήν συζήτηση ακόμη στή Βουλή
γιά τήν ψήφιση τού περίφημου πιά νόμου
4 3 7 9 )6 4 γιά τήν έκπαίδευση ή δεξιά καί
οί «συμπαθούντες» άντιδράσανε λυσσαλέα σέ
κάθε φιλεκπαιδευτικό μέτρο.
’Αμέσως μετά τά Ίουλιανά τοποθετήσανε
στό 'Υπουργείο Παιδείας τους πιο άδίστα
κτούς φωτοσβέστες που διάθετε ή έλληνική
Βουλή. 'Ο υπουργός Παιδείας κ. Ε. Σαββόπουλος δηλώνει ότι «θά πολτοποιήσει τά βι
βλία» καί δτι «εΐναι άντίθετος προς
την
έκπαιδευτική μεταρρύθμιση». Δίπλα του τοπο
θετήθηκε σάν Γεν. Γραμματέας τού υπουργείου
Παιδείας κάποιος που ό κ. Ε. Παπανούτσος
τόν χαρακτήριζε σάν «γνωστό γιά τις αντιδρα
στικές ιδέες καί τις περιορισμένες άντιλήψεις του εκπαιδευτικό, πού γιά λόγους προ
σωπικούς βυσσοδομούσε κατά τής Έκπαιδ.
Μεταρρυθμίσεως», καί πού πρότεινε «τήν άναστολή τής έφαρμογής τών νέων μέτρων ώς
μόνη λύση...».

Βέβαια αργότερα οί κυβερνήσεις πού προ
έρχονται άπό τά Ίουλιανά τού 1965, εμφα
νίζονται μετριοπαθέστερες κι έτσι ό νέος
ύπουργός Παιδείας δηλώνει δτι «εΐναι υπέρμαχος τής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης» καί
τό έπίσημο κυβερνητικό όργανο γράφει ( Ε 
λευθερία 1 8 .9 .6 6 ) δτι «εις τήν Παιδείαν ή
κυβέρνησις έπροστάτευσε τήν εκπαιδευτικήν <
μεταρρύθμισιν καί έναντι τού ύπερμέτρου ζή
λου τών φίλων της καί έναντι τής επιβουλής
τών εχθρών της».
’Αλλά γιά τις δηλώσεις αυτές ό νέος υ
πουργός κι ή εφημερίδα πού τόν υποστηρί
ζει θά δεχτεί καταιγισμό επικρίσεων άπό
τήν πλευρά τών δυνάμεων εκείνων πού στη- ι
ρίζουν τήν κυβέρνηση στήν εξουσία.
«Υπουργοί κατέχσντες
σημαντικωτάτας ;
σκοπιάς εις τήν Κυβέρνησιν τού κ. Στεφανοπούλου, ή τ ι ς ή λ θ ε ν ε ί ς
τ ή ν
αρχήν δ ι ά
νά ά ν α κ ό ψ η
(ή ύ- j
πογράμμιση δική μου) τήν έξαπολυθείσαν i
άπό τό ποώαιόν συγκρότημα τής Ε.Κ . άνα- j
ταραχήν καί άποσύνθεσιν, δέν κατώρθωσαν J
νά συναγάγουν τά έκ τής καταρρεύσεως τής ?
’Εκπαιδευτικής Μεταρρυθμίσεως προκύπτοντα j
συμπεράσματα» γράφει ό πρώην Γεν. Γ ραμ- Ί
ματεύς τού Ύ π . Παιδείας κ. Κ. Δ. Γεωργού-Ί
λης σ έ άρθρο του μέ τίτλο «Τό Λαϊκόν Μέτωπον εις τήν Έκπαίδευσιν» (Καθημερινή 30.
8 . 6 6 ).
"Ετσι κι ένώ ή κυβέρνηση αυτή - ή λ θ ε *
εις τήν αρχήν διά νά άνακόψη» καί νά ανα
τρέψει τήν έκπαιδ. μεταρρύθμιση βρίσκονταί .jj
υπουργοί αμφιβόλου «έθνικοφροσύνης» οί ό- j
ποϊοι «δέν κατώρθωσαν νά συναγάγουν τ&1
έκ τής καταρρεύσεως τής Έ κ π . Μεταρρυθμί-ύ
σεως προκύτττοντα συμπεράσματα» λέει ό iq
Κ. Δ. Γ. στό άρθρο του πού έχει τούς χ<
ρακτηριστ ιχούς υπότιτλους «Ή ’Εκπαίδευσή
έκ τών κupιωτέρων στόχων τού Λαϊκού Με-|
τώπου» καί ή «Έ π ιβίω σις τού Μεταρρυθμι*
στικού Συγκροτήματος εις τό Ύπουργείι
τής Παιδείας».
"Ετσι λοιπόν έχουμε άνάγλυφη τήν κοττ(
στάση καί τόν τρόπο μέ τόν όποίο άντιμετω^
πίζεται στήν χώρα μας ή εκπαιδευτική
ταρρύθμιση καί πρόοδο. ’Αλλά ας
άπό κοντά τίς επίσημες απόψεις τής
νικής δεξιάς όπως έκφράζονται άπό τόν
ην Γεν. Γραμματέα τού Υπουργείου ΓΗ
δείας.
*0 κύριος πρώην Γενικός θεωρεί τά
χιστα φιλεκπαιδευτικά μέτρα πού πήρε
κυβέρνηση τής Ε.Κ . σάν άποτέλεσμα κ
μουνιστικής συνωμοσίας ή οποία μέ τό
ματισμό τού τρομερού καί σατανικού
μολύκειου τής έλληνικής δεξιάς «Λαϊκού
τώπου» έπιδιώκει νά καταστρέψει πιτόν έλληνοχριστιανικό πολιτισμό καί νά
ποσκάψει τά θεμέλια τού «ωραίου, ήθέ
κι άγγελικά πλασμένου κόσμου» μας.

Μεταρρύθμισις, γράψει, έσχεδιάσθη άπό ένα
στενόν προσωπικόν κύκλον, διά νά έξυπηρετήσει τούς σκοπούς τού Λαϊκού Μετώπου τό
όποιον εΐχεν ήδη κατά κορυφήν συγκροτηθή
προ τής δ «ενεργεί ας των τελευταίων εκλο
γών». Δεν μάς λέει, βέβαια π ο ύ «έσχεδιάσθη» άλλα με λίγη ψαντοοσία και μέ την
βοήθεια άνάλογων καταγγελιών
τού 1961,
1962 κτλ. μπορεί κάνεις νά συμπληρώσει
την εικόνα της απίθανης συνωμοσίας που α
ποκαλύπτει ό κ. Κ .Δ .Γ. Ά ς πούμε λοιπόν ότι
στην Σόφια συνήλθε ό «στενός αυτός προσωπι
κό κύκλος» όπου μέ συμμετοχή ποιος ξέρει
ποιών άποφασίστηχε ή καταστροφή τού 'Ε λ
ληνοχριστιανικού πολιτισμού μέ τήν εισα
γωγή στήν 'Ελλάδα τού θεσμού τού ’Ακαδη
μαϊκού ’Απολυτηρίου. "Αν και θυμίζει λίγο
ταινία Τζαίημς Μπόντ ό συλλογισμός αυ
τός τού κ. Κ .Δ .Γ. άς προσπαθήσουμε νά
παρακολουθήσουμε τον ειρμό τής σκέψης του.
«Ή ιστορία τών Λαϊκών Μετώπων κατά
τον αιώνα μας», γράφει, «διδάσκει δτι επειδή
αυτά στερούνται λαϊκής βάσεως,
συγκρο
τούνται συνήθως κοττά κορυφήν από ψευδοπροοδευτικους δ'ανουμένους και ύστερογενώς
διά τής δημοκοπίας καί τού πρσπαγανδισμού
επιδιώκεται ή δημιουργία λαϊκής βάσεως».
'Αλλά έ5ώ ό κύριος πρώην Γενικός θά πρέ
πει νά κάνει κάποιο λάθος! Γιατί ή Ιστορία
διδάσκει άκριβώς τό άντίθετο! Τό λαϊκό μέ
τωπο πού σχηματίστηκε στήν Γαλλία π.χ.
μέ τήν ήγεσία τού Λεόν Μπλούμ στά 1934
— 1936 καί πού ανήκει στο είδος αυτό πού
τόσο ανησυχεί τον κ. Κ .Δ .Γ. βγήκε από έκλογές οπού πλειοψήφησε κι όχι άπό αυλικό
μαγείρεμα. Τό ίδιο συνέβη καί στήν Ι σ π α 
νία πριν ά π ’ τον εμφύλιο πόλεμο καί σ ’ άλ
λες χώρες. ’Εδώ στήν χώρα μας, όπως καλά
θά θυμάται ό άρθρογράφος τής «Καθημερι
νής» ή κυβέρνηση τής Ε.Κ . προήλθε άπό εκ
λογές, δέν στερούνταν δηλαδή λαϊκής βά
σεως. Αυτό όμως πού λέει εφαρμόζεται στήν
κυριολεξία γιά τήν παράταξή του. Πραγμα
τικά τό «Μούρο Μέτωπο», αυτό δηλαδή πού
στήν Παιδεία θέλει νά «πολτοποιήσει τά βιβιβλία», «στερούνταν λαϊκής βάσεως καί υστε
ρογενώς», όπως πολύ σω στά λέει ό κ. Κ .Δ .Γ.,
διά τής δημοκοπίας καί τού προπαγανδισμού επιδιώκεται ή δημιουργία λαϊκής βά
σεως». Αν πρόσθετε καί «διά τής έπ ’ αόρι
στον αναβολής τών εκλογών» θά κυριολεκτού
σε καί θαχοτ/ε περιττή κάθε δική μου προσ
θήκη.
« Ως

έπωφελέστοΓΓος», συνεχίζει, «δέ δια
τήν π ρ α γμά τω σ ιν τών επιδιώξεων τών Λαϊκών

Μετώπων στόχος επιλέγεται καί ή περιοχή
Έκπαιδεύσεως, έπειδή είναι λίαν πρόσ9°Ρ°ς διά μίαν έξόχως άποδοτικήν κοσμο^εωρητιχήν έκμετάλλευσιν».
Πραγματικά σατανικό οτύτό τό Λαϊκό ΜέTcorrro τού κ. Κ .Δ .Γ. Θέλει νά διαόρώσει τήν
ν^ τα καί νά έμποτίσει τϊς τρυφερές κι
Α ισ θ η τ ές ψυχές τών μαθητών μέ τό μίασΜσ τού κομμουνισμού. Τώρα θά ρωτήσετε
Μέ τί τρόπο θά. έπιτευχθεΐ αυτό; Ό

κύριος πρώην Γενικός θά σάς άπαντήσει:
Π ρ ώ τ α - π ρ ώ τ α
μέ τ ή ν
εισα
γωγή
τ ή ς Δ η μ ο τ ι κ ή ς
γλώσ
σας.
«Ή άρχική πρόθεσις τού συγκροτή
ματος ήτο (γράφει -πάντα στην «Καθημερι
νή» 3 0 .8 .6 6 ) νά άνοτίθεται κατ’ αυθαίρετον
επιλογήν ή συγγραφή
τών διδακτικών βι
βλίων εις πρόσωπα
προσκείμενα είς τήν
κοσμοθεωρητικήν καί γ λ ω σ σ ο π λ α 
σ τ ι κ ή ν
ίδεολογίοτν τής Μεταρρυθμίσεως». Μέ τήν «γλωσσοπλαστική» λοιπόν «ι
δεολογία τής Μετάρρυθμίσεως» πού είναι ή
ισοτιμία τής Δημοτικής στήν εκπαίδευση, τό
Λαϊκό Μέτωπο, κ α τ ά τον κ. Κ .Δ .Γ. θά διαβρώσει τον έλληνοχριστιοτνικό πολιτισμό, ε
νώ τό Μαύρο Μέτωπο μέ τήν παγκυριαρχία
τής καθαρεύουσας
θά διατηρήσει τά «πα
τρώα» ήθη καί έθιμα. Περίεργη άλήθεια λο
γική κι εντελώς «made in Γ ιουνανιστάν» πού
είναι άδύνατο νά συναντηθεί άλλού. Γ ι’ αυτό
έλεγα στήν αρχή ότι ή έλληνική δεξιά είναι
ένα φαινόμενο μοναδικό καί άνεπανάληπτο
πού έχει άνάγκη «κλινικής καί εργαστηρια
κής εξέτασης».
Δ ε ύ τ ε ρ ο ν : Μέ τήν εισαγωγή τού
μαθήματος «Στοιχεία τού Δημοκρατικού Πο
λιτεύματος» τό Λαϊκό Μέτωπο επιδιώκει τήν
ανατροπή καί τήν μόλυνση. «'Ενώ δέ έδημοσιευθη προκήρυξις βιβλίου διά τήν διδασκα
λίαν τού μαθήματος τών «Στοιχείων τού Δη
μοκρατικού Πολιτεύματος» προφανώς διά νά
μεταφερθή ή εύθηνή Συνταγματολογία καί
είς τάς αίθουσας τών σχολείων, δέν είδομεν
νά δημοσιευθούν προκηρύξεις διά βιβλία τών
Θρησκευτικών...». Νομίζω ότι δέν μένει κα
μιά αμφιβολία γιά τις άπόψεις, τά σχέδια
καί τούς σκοπούς τού Λαϊκού Μετώπου ό
πως τούς φα/τάζεται ό κ. Κ .Δ .Γ.
Ή Δημοτική γλώσσα καί ή «εύθηνή Συντα
γματολογία» είναι τά όπλα τού Λαϊκού Με
τώπου στήν Παιδεία. Ή εκπαιδευτική με
ταρρύθμιση είναι ή «βραδυφλεγής βόμβα»
στά θεμέλια τής κοινωνίας καί τού πολιτι
σμού μας πού πρέπει νά καταπέσει καί νά
άνατραπεί.
Μερικοί όμως ά π ’ τούς υπουρ
γούς τούς κ. Στεφανόπουλου, κατά τον κ.
Κ .Δ .Γ., όχι μόνο δέν τό αντιλαμβάνονται
αυτό άλλά καί κατά κάποιο τρόπο έχουν μολυνθεΐ κι αυτοί άπό τό απατηλό μίασμα.
ΓΓ αυτό σέ δεύτερο άρθρο του («Καθη
μερινή» 1 8 .9 .6 6 ) μέ τίτλο « Ατυχής Α πολο
γητική Προσπάθεια»
τούς κατακεραυνώνει,
τούς προειδοποιεί, τούς ανακαλεί στήν τά
ξη. Ε π ιτίθετα ι κατά τών κ.κ. Μητσοτάκη
καί Αλλαμανή καί άποκαλεί τά άρθρα τού
πρώτου γιά τήν Παιδεία « ’Απολογητικά».
’Αλλά έκεί πού δέν χαρίζει κάστανα στον κ.
υπουργό τού Συντονισμού ό κ. Κ .Δ .Γ. είναι ή
γλώσσα. Τήν άποκοώεί «’Αργκό τών έγκεφάλων» καί γίνεται έξω φρενών γιατί ό κ. υ
πουργός έχει γράψει τά άρθρα του «είς άνάμικτον καί δημοτικοφανή γλωσσικόν τύπον,
τό λεξιλόγιον τής ’Αργκό τής χρησιμοποιουμένης άπό τούς ένσκήπτοντας εκ μεταναστεύσεως έγκεφάλους» κ.λ.π., κ.λ.π. Δηλαδή; Φαί-
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νετσι ότι ή διάβρωση έχει προχωρήσει πολύ
βαθιά. ’Αφού κι ό υπουργός τού Συντονισμού τής κυβέρνησης που «ήλθεν εις την αρ
χήν (βλέπε τη φέραμε) διά νά άνακόψη την
έξαπολυθεΐσαν ...αναταραχήν και άποσύνθεσεν...» («Καθημερινή» 3 0 .8 .6 6 )
μεταχειρί
ζεται «δημοτικοφανη γλωσσικόν τύπον» τότε
Quo Vadis? Βέβαια δεν φτάνε: μέχρι την Δη
μοτική πουναι ή γλώσσα του Λαϊκού Μετώ
που άλλα κι αυτό πραχαλεί ιερό μένος στον
κ. Κ .Δ .Γ. ’Αλλά ό κ. υπουργός του Συντονι
σμού δεν περιορίστηκε μόνο σ ’ αυτό τό λά
θος, προχώρησε περισσότερο.
«Σημειώνουν τήν παρουσίαν των εις τα
κείμενα των τριών άρθρων» (τού κ. Μητσοτάκη), γράφει, «καί οι έξης άπίθανες καί μολυσμένες λέξεις τού Λαϊκού Μετώπου. («Καθη
μερινή» 1 8 .9 .6 6 ) «έπιπτώσεις — δομές —
στόχοι — άσκοποι επικαλύψεις» καί ιδίως,
π ρ ο σ ο χ ή
μ ε γ ά λ η
«πρόβαση»
«δηλαδή
το π ρ ο τ σ έ ς ,
έπεξηγεΐ,
καπά τήν οννήθη εις τόν ϊδικόν μας δημώδη
μαρξισμό έκφρασιν». Δηλαδή φανταστείτε τί
γίνεται άφού κι ό κ. Μητσστάχης ακόμα με
ταχειρίζεται τέτοιες λέξεις! Χάλασε ό κό
σ μ ο ς! ...
’Αλλά από τά άρθρα τού κ. Κ .Δ .Γ. κι από
δλη τήν πολιτεία τής δεξιάς* καί τών συμμά
χων της καί τών «συμπαθούντων» κι από δσα
λέγονται γιά τό περίφημο
Λαϊκό Μέτωπο
στήν Παιδεία βγαίνει ένα καί μόνο συμπέ
ρασμα: Ό τ ι στή δύστυχη αυτή χώρα υ
πάρχει ένα Μαύρο Μέτωπο στήν Παιδεία πού
θέλει «νά πολταποήσει τά βιβλία» όπως εί
πε ό κυβερνητικός πρώην υπουργός τής Παι
δείας κ. Ε. Σαββόπουλος, που δεν θέλει νά
αφήσει ούτε πετραδάχι από τήν μεταρρύθ
μιση, όπως έγραψε ό κ. Κ. Τσάτσος, καί
πού θεωρεί τήν Εθνική μας γλώσσα καί τήν
διδασκαλία τού Συντάγματος σαν κομμουνι
στική συνωμοσία,
όπως υποστηρίζει ό κ.
πρώην Γενικός Γραμματέας τού Υπουργείου
Παιδείας. Ή τελευταία όμως αυτή άποψη
γιά τή διδασκαλία τού μαθήματος «Στοιχεία
τού Δημοκρατικού Πολιτεύματος» καί γιά
τήν ιμεταφορά στά σχολεία τής «εύθηνής» γιά
τον κ. Κ .Δ .Γ. Συντογματολσγίας, δημιουρ
γεί γενικότερο ζήτημα καί αποκαλύπτει τούς
πράγματι κούς σκοπούς
τού Μοώρου Μετώ
που.

Α ν α γ κ α ία προσθήκη
Οί γραμμές αυτές είχαν πάρει τό δρόμο
γιά τό τυπογραφείο όταν έπεσε στά χέρια μου
ένα νέο «φιλεκπαιδευτικό
κείμενο»
δημο*σιευμένο πάντα στήν «Καθημερινή» (Κυριακή
2 Οκτωβρίου 1 9 6 6 ) καί πάντα οπό τό χέρι
τού πρώην Γεν. Γραμματέα τού Υπουργείου
Παιδείας.
Έ δ ώ κορυφώνεται δ,τι υποβόσκει στά προ
ηγούμενα άρθρα. Έ δ ώ ανοίγει τά πέταλά
του κι ωριμάζει τό «φιλεκπαιδευτικό μπου

μπούκι» τών προηγούμενων δημοσιευμάτων πού
σχολιάσαμε. Επ ειδή τό θεώρησα άν όχι περιτ
τό,
τουλάχιστο
«άνώφελο», νά έπανέλθω,
προτίμησα νά απαντήσω μέ τήν προσθήκη
αυτή.
Τίτλος: « Ό Πολιτιστικός Μηδενισμός είς
τήν Έκπαίδευσιν».
Υ π ό τιτλος: «Ή πολιτιστική έπανάστασις
τών Κινέζων Έρυθροφρουρών» — «Ή άναβίωσις τού ’Ασιατικού άντιπολιτιστικού μί
σους» — « Ό πολιτιστικός μηδενισμός καί
ή Έκπαδευτική Μεταρρύθμισις».
Τό άρθρο έχει γιά στόχο του τή «μεγάλη
μορφωτική επανάσταση» τών κόκκινων φρουρών
στήν Κίνα. Παρόμοια σχόλια καί δημοσιεύ
ματα έχουν γίνει α π ’ όλα σχεδόν τά έλληνικά
έντυττα. Τ ότε; Ποιος ό λόγος τής δικής μας
παρέμβασης;
Ό εξωφρενισμός βρίσκεται στή σύγκριση
καί στον παραλληλισμό πού επιχειρεί ό κ.
Κ .Δ .Γ.
'Αβασάνιστα καί μέ τό χέρι στήν καρδιά
ούτε λίγο ούτε πολύ παραλληλήζει αυτά
πού γίνονται στήν Κίνα μέ τήν Εκπαιδευτική
Μεταρρύθμιση τού 1964 πού επιχείρησε ή
κυβέρνηση Παπανδρέου.
«Ή συγκλονίζουσα τήν Κίναν καί συγκινούσα ολόκληρον τό συγκρότημα τού άνατολικού ολοκληρωτισμού εκπολιτιστικό έπανάστασ ις τών έρυθροφρουρών είναι φαινόμενον τό ό
ποιον ήμπορεί μόνον εντός τών διαστάσεων
τής ίστορικότητος νά έξηγηθή. ’Α π ο τ ε λ ε ί
τήν έ κ φ ρ α σ ι ν τής είς τ ά β ά 
θη τ ή ς
ψ υ χ ή ς
τ ών α σ ι α τ ι κ ώ ν
λ α ώ ν συσσωρευμένης
αιωνό
βιου έ χ θ ρ ό τ η τ ο ς
κ α τ ά
τοΰ
π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ » .
(Ή ύπογράμιση δική
μου).
Θά νόμιζε κανείς ότι τό άρθρο δέν θά πα
ρουσίαζε εκπλήξεις κι ότι θά συνεχιζόταν έτσι
όπως άρχισε. Βγαίνει γελασμένος.
Στόχος τού δημοσιεύματος δέν εΐναι οί
κόκκινοι φρουροί ούτε «ή μεγάλη μορφωτική
επανάσταση» τού Μάο Τ σέ Τούνγκ. Αυτά χρησιμοποιούνται άπό τόν άρθρογράφο γιά νά
κατασυκοφαντηθεί ή έκπαιδευτική μεταρρύθ
μιση.
« Ε ί ς
τήν χ ώ ρ α ν
μας σ ύ μ 
π τ ω μ α ύ π ο δ η λ ο ύ ν τήν ύ π α ρ ξιν π α ρ ο μ ο ί α ς φ ύ σ ε ω ς τ ά σ ε 
ων α π ο τ ε λ ε ί
ή περιβόητος
’ Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κή Μεταρρύθμισ ι ς».
( Ή υπογράμμιση δική μου).
Εισάγει δηλαδή νέες μέθοδες ό συγγρα
φέας τού «Πολιτιστικού Μηδενισμού είς τήν
Εκπαίδευσιν». Δέν κατηγορεί ούτε «επί άθεΐα» ούτε «έπί συνοδοίπορία». Ούτε γιά μετωπισμό», «διάβρωση» ή «μιάσματα», ούτε
γιά «συνεργασία», «συμφωνία στή βάση», ή
«σύμπραξη στήν κορυφή», πάνε πιά αυτός
άποτελσύνε παλιές ξεπερασμένες μέθοδες. Τ ·
ρα τό έλιξήριο εΐναι ή κατηγορία έπί «Μαστσετουγκισμώ» καί τυφλώ άσιαησμώ.
’Αλλά αυτό άποδείχνει ότι ή Δεξιά, κι οΐ

πιο σοβαροί καί πιο κοτταρτισμένοι καί π ε
ρισπούδαστοι εκπρόσωποί της, βρίσκονται σ ’
έναν παροξυσμό, σ ε μια έκρηξη φανατισμού
που δυστυχώς στόχο της έχει τον τομέα α
κριβώς έκεΤνο που θαπρεπε «λογικώς έχόντων τών πραγμάτων» να μείνει άνέπαφος. Την
Παιδεία Τον πολιτισμό. Ακουστέ τί γρά
φει :
«Ή αδιάλλακτος έχθρότης τών άσιατικών
λαών άπέναντι τού πολιτισμού καί τού άνθρωπισμού είναι τό χαρακτηριστικόν γνώρι
σμα το διαχωρίζον τον άνατολικόν άπό τον
δυτικόν κόσμον». Καί παρακάτω «... άσιατικά
ένοπλα στίφη.... διέσπειραν τον τρόμον, την
φρίκην, την έρήμωσιν καί έκβαρβάρωσιν... μέ
τά στίφη τού "Γαμερλάνου καί τού Τσίγκις
Χάν.... κατά τάς ή μέρας μας μέ την εκπολι
τιστικήν έπανάστασιν τών έρυθροφρουρών».
Καί τώρα παρακολουθεΐστε τή θαυματουργική απ’ άλήθεια σύνδεση καί σύγκριση τών ε
πιδρομών τών Μογγόλων μέ την Εκπαιδευτι
κή Μεταρρύθμιση.
«...Καί είς τον ευρωπαϊκόν κόσμον εμφα
νίζονται κατά περιόδους παρόμοια κινήματα...
ή υπό τού Μπολσεβικισμού ύποκινουμένη άνατρεπτική προπαγάνδα... Είς τήν χώραν μας
σύμπτωμα ύποδηλούν τήν Οπαρξιν παρόμοιας
φύσεως τάσεων άποτελεϊ ή περιβόητος ’Εκ
παιδευτική Μεταρρύθμισις».

Ρόκκος
Ό Ρόχκος Χοϊδας έχει τήν «καλή» τύχη ν*
απασχολεί τούς διώκτες του άν καί είναι πα
ραπάνω άπό 70 ολόκληρα χρόνια πού πέθανε*
στις φυλακές τής Χοώκίδας καταδικασμένος
για εξύβριση τού βασιλιά καί τού διάδοχου.
Γιατί δέν εξηγείται διαφορετικά τό περί
εργο δημοσίευμα τής « Ε σ τία ς» (2 7 .8 .6 6 )
οπού ανάμεσα σ τ ’ άλλα (μέ τόν τίτλο « Ι 
στορήματα»), άνιστόρητα διαβάζουμε καί τά
παςακάτω άξιοπερίεογα: «Καίτοι έστερεΐτο
σοβαρότητος, οί διά μέσου τών έτών όμόφροvrc του τόν έμνημόνευσαν ως Ιστορικήν τινα
ττ- σωπικότητα* ήτο δέ ό άνήρ λυσσαλέος δημ< φ άτης, έκ τών πρώτων τού είδους, ασφα
λώς δέ ό πλέον μ α ν ι α κ ό ς .
(Ή υπο
γράμμιση δική μου). Καί παρακάτω « Ε ξη μ 
μένη κεφαλή... καταφερόμενος μέ άνεύθυνον
άμετροέπειαν κατά τής μοναρχίας...».
"Αδικα κούρασα τό μυαλό μου νά άνακαλύψω τήν αιτία αυτής τής συκοφαντικής
έπίθεσης καί δυσφήμισης άλλά καί τής ί-

"II αύτοκτόνησε σύμφωνα μέ άλλη έκδοχή.

’Αναμφισβήτητα βρισκόμαστε μπροστά σέ
μιά άπ · *ίς ωραιότερες στιγμές τής Νεοελ
ληνικής
Ισ-ορ'α ς. Θαυμαστή γιά τή δια
λεκτική της είναι τόσο ή «αναδρομή» στο πα
ρελθόν οσο καί ή «έφαρμογή» στήν εποχή
μας. Ή εξίσωση έχει κάπως έτσι:
Τ αμερλάνος+Τ σεγκί ς Χάν-f-Tούρκοι-f Μπολσεβικική Επανάσταση = Ερυθροί Φρουροί
-♦-’Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση Κυβέρνησης Γ.
Παπανδρέου.
’Αλήθεια, δέν είναι εύκολο νά παρακολουθή
σουμε τόν κ. Κ .Δ .Γ. στούς συλλογισμούς
του. Τί νά παρατηρήσουμε καί τί νά σχολιά
σουμε, όταν γράφει π.χ. δτι «Ή Εκπαιδευ
τική Μεταρρύθμισις χαρακτηρίζεται καί αύτή άπό εμφανή άντίθεσιν προς τήν πνευμα
τικήν εύρωπαϊκήν παράδοσιν». ’Ή όταν ύποστηρίζει δτι «"Οταν εύρεθούν όστέναντι μορ
φωτικών στοιχείων προερχομένων άπό τήν
ελληνοχριστιανικήν παράδοσιν, καταλαμβά
νονται άπό μανίαν άνάλογον προς τό μαινόμενον πάθος τών Κινέζων έρυθροφρουρών». Καί
δτι ή μεταρρύθμιση «Θά καταλήξη είς ένα
σκοτεινόν πολιτιστικόν
μηδενισμόν, παρό
μοιον πρός εκείνον πού θέλουν νά επιβάλουν,
παρωθούμενοι άπό τήν άσιατικήν νοοτροπίοτν,
οι Κινέζοι έρυθροφρουροί».
Σ ’ αύτά κανένα σχόλιο!
Κ. ΒΑΛΕΤΑΣ

Χοϊδας

στορικής παραποίησης. Γιοττί άοαγε θυμή
θηκε ή « Ε σ τία » τό Ρόκχο Χοίδά καί γιατί
προσπαθεί νά τόν παρουσιάσει σαν παράφρονα; Μυστήριο πού πλησιάζει όμως οπήν
ασέβεια άπέναντι στήν μνήμη τού μεγάλου
νεκρού καί στήν Τυμβωρυχία.
Ό Ρόχκος Χοϊδας άφησε έποχή σάν τί
μιος καί θαρρο[λέος αγωνιστής μέ σπάνιο ή
θος.
Μαζί μέ τούς Τ . Φιλήμονα, Γ. Φιλάρετο,
Α. Πετσάλη καί Γ. Μαυρομαρά σχημάτισαν
στήν Βουλή τού 1883 τήν πρώτη δημοκρατι
κή ομάδα στήν πολιτική ιστορία τής χώ
ρας μέ πρωτοστάτη τόν Ρόχκο. Άρνήθηκαν
μάλιστα νά όρκιστούν π ίστη στο Βασιλιά
«έφ* όσον ή έθνική κυριαρχία δέν έκδηλούται
υπέρ τού δημοκρατικού πολιτεύμοττος» δπως
δηλαχκχνε στή Βουλή.
Νά τί γράφει ό ιστορικός Γ. Ά σπρέας
στήν βραβευμένη άπ* τήν ’Ακαδημία «Πολι
τική Ισ τ ο ρ ία τής *Ελλάδος» (Τόμος Β ' σελ.
134) γιά τήν έμφάνιση τών δημοκρατών αυ
τών: «’Αλλ’ ένεφάνισεν ή Βουλή έκείνη άπό
πολιτειακής άπόψεως τήν πρώτην σύστασιν
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κομματικών ττυρήνων πολιτικών
άρχών, και
άσχέτω ς μέν προς τον αυτό μαρασμόν τον όποίον ύπέστησαν αί πολίτικα! εκεϊναι εκδη
λώσεις έν τη εξελίξει τής πολιτικής διαπά
λης, έζησαν επί χρονικόν διάστημα μετά μάταιον αγώνα όπως άνδρωθώσιν επ ’ έδάφους
γονίμου μέν εις προσωπικά κόμματα, ώς έκ
τής έρημίσς
πολιτικής διαπαιδαγωγήσεως,
στείρου δε εις πάσαν καλλιέργειαν κομματι
κών συστημάτων άρχών».
Ο άρθρογράφος πού άποκαλεΐ τον Ρόκκο
Χοϊδα «έξοώλο, γενειοφόρο, εύφραδή και α
πτόητο έν τή ύβρεαμανία του» δεν θαπρεπε
νά παρασύρεται τόσο εύκολα από τά άντιδημοκρατικά του αισθήματα, τουλάχιστο ό
ταν κάνει ιστορία κι* όχι πολιτική.
Έ παινε? τον βασιλόφρονα Στάϊκο, συνταγ
ματάρχη και βουλευτή πού τραυμάτισε σε
μονομαχία τόν Χοϊδά. «Τού είχε δώσει ένα
καλό μάθημα, γράφει, εις μονομαχίαν, εις
την οποίαν τόν είχε καλέσει κατόπιν άσυδότων ύβρεων κατά τού πολιτεύματος... και
τού έβούλωσε το στόμα επί μακρόν, χάρις
είς μίαν ή δυο σφαίρας πού τού έσφήνωσεν
εις τόν πνεύμονα».
Προσέξτε πόσο ηδονίζεται με την πράξη,
λ ες κι ό ίδιος τώρα κι όχι ό Στάίκος πριν
απο 8 0 χρόνια, πυροβολε? τόν Χοϊδα.
Αλλά γιατί δέν έπαινε? και τούς δολο
φόνους,
πού δοκίμασαν νά χτυπήσουν τόν
Χοϊδα σ τά κρυφά; Γιατΐ ή τότε αντίδραση
μεταχειρίστηκε πολλούς τρόπους γιά νά τόν
εξοντώσει. Έ κ το ς από τή μέθοδο τής μονο
μαχίας, στην οποία με αντίπαλο ένα καλό
σκοπευτή, στρατιωτικό ή θέση ενός βουλευτή
και αγωνιστή σάν τόν Ρόκκο ήταν δεινή, ε
πιχείρησαν νά τόν δολοφονήσουν έξω άπό
τή Βουλή τόν Νοέμβριο τού 1885. Ή δολο
φονική απόπειρα έγινε μέ τήν προστασία
Το 0 διευθυντή τής αστυνομίας.
* 0 Ρόκκος Χοϊδάς στάθηκε αλύγιστος άγοονιστής, φλογερός ρήτορας και υπερασπι
σ τ ή ς τού λαού καί των δικαίων του, άπτόητ ο ς εχθρός τής αντίδρασης καί φημισμένος
εκπρόσω πος τών δημοκρατικών ιδεωδών.
Διαπρεπής νομικός, καί χειμαρρώδης δη
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μοσιογράφος ό Ρόκκος Χοϊδάς τάραξε τό τέλ
μα τού κοτσαμπασιδισμού καί τού κομματαρχισμού τής έποχής του γιά νά πέσει στό
τέλος σ τις έπάλξεις τού αγώνα του.
"Οτι καί νά κάνει ή « Ε σ τία » δέν μπορεϊ
νά σπιλώσει τήν μνήμη του.
«Έ ξελέγη βουλευτής Α ττικής διά κατα
πληκτικής πλειοψηφίας ό Ρόκκος Χοϊδάς, υ
πέρ ού έζητωκραύγαζεν ό λαός δλην τήν νύ
κτα καί ακόμη, έν έξάλλω χαρά ζητωκραυ
γάζει...». ’Έ τσ ι χαρακτηρίζουν τήν εκλογή
του οί εφημερίδες τής έποχής στά 1883 ό
ταν ανεξάρτητος δημοκροττικός αυτός έθριάμβευσε ένάντια σ ε πανίσχυρους αντιπάλους.
"Υστερα άπό άμείλιχτη καταδίωξη ή αντί
δραση παρέπεμψε στό κσκουργιοδικεϊο τής
’Ά μφισσας τόν Ρόκκο Χοϊδα καί τόν Κλεάν
θη Τριαντάφυλλο - Ραμπαγά μέ τήν κατηγο
ρία ότι βρίσανε τόν βασιλιά καί τόν διά
δοχο σέ άρθρο τού Ρόκκου πού δημοσιεύ
τηκε στην πολιτικοσατυρική έφημερίδα «Ραμπαγάς» πού έκδίδανε μαζί οί δυο υπέρο
χοι πρωτοπόροι. Δέν τολμήσανε νά τούς δι
κάσουνε στήν Αθήνα γιά τό φόβο τών λαϊ
κών έκδηλώσεων καί τούς πήγανε στήν Ά μ 
φισσα. Στή δίκη που ό σατυρικός ποιητής
Κλεάνθης, φλέβα δυνατή πιπεράτη καί πνεύ
μα φλογισμένο, δεν παρίσταται, ό Ρόκκος
αγορεύει 24 ολόκληρες ώρες.
Χτυπάει τόν
σκοταδισμό, τήν αντίδραση, τήν καυαρίλλα,
τήν 'Ελλάδα τού Δήλεσι καί τού έθνικού έξευτελισμού, τών ξένων έττεμβάσεων, τών πτω
χεύσεων καί τών κουτσαβάκηδων, στηλιτεύει
άμείλιχτα τά πολιτικά καί κοινωνικά ήθη. Αυ
τό στάθηκε τό κύκνειο άσμα του.
Στό πρόσωπο τών δύο αυτών δημοκρατών,
ή αντίδραση χτυπούσε τό γλυκοχάραμα τής
πολιτικής αφύπνισης τού 'Ελληνικού λαού.
Αυτός είναι ό αληθινός Ρόκκος Χοϊδάς πού
λοτρεύτηκε άπό τό λαό τής έποχής του, κι
όχι εκείνος ποί τόν παρουσιάζει ό άρθρογράφος τής « Ε σ τία ς» πού υπογράφει μέ τό
όνομα «Μνήμων»( ! ) . Ά λ λ ’ αυτό
δέν είναι
μνημών είναι «ψευδόμνημών» ή τ ό λιγότερο
«έπιλήσμων».
Κ. ΒΑΑΕΤΑΣ

Cf

Ενα ε π ε ι σ ό δ ι ο

άπό τ ην

Ι δ ε ο λ ο γ ι κ ή προε τ οι μασί α της 4ης Αύγουστου
Το ϋ φ τ ο χ ο ϋ

Ή ιδεολογική -προετοιμασία της 4ης Αύ
γουστου εΤχε αρχίσει άπό πολύ ενωρίς, με
πρωτεργάτες την εφημερίδα « Ε σ τία » , τον
Πολύμερο Μοσχοβίτη, — έναν αμόρφωτο άξιωμοττικό πού είχε την αξίωση νά παίζει ρό
λο ρυθμιστή και καθοδηγητή τής πνευματικής
ζωής — το Θέμο Άθανασιάδη - Νόβα, α
δελφό τού σημερινού αποστάτη τής Δημο
κρατίας, πού παρίστανε τον κριτικό καί επι
χειρούσε ένα λαθρεμπόριο των χιτλερικών ιδε
ών στην 'Ελλάδα, τον "Αριστα Καμπάνη, τον
Γιοκαρίνη καί μερικούς άλλους. Μά τό γενικό
πρόσταγμα σ ’ αυτή τήν φασιστική - ιδεο
λογική προετοιμασία εΐχε ένας άλλος άξιωματικός, ό Φεσόπουλος, διευθυντής τής Άντικομμουνιστικής Υ πηρεσίας, μιας υπηρεσίας
πού εΐχε σχέση καί εξάρτηση οπό τό Γενικό
Ε π ιτελείο Στρατού.
Ή ιδεολογική προετοιμασία τού άνοιχτού
φασισμού άποτελεΐται άπό μια σειρά «πνευ
ματικές» καί παραπνευμοπτικές εκδηλώσεις καί
πρέπει κάποτε νά μελετηθεί σοβαρά ή ιστο
ρία της, στήν οποία τα γνωστά προγραμμα
τικά άρθρα, τού Πονοτγ. Κανελλόπουλου, πού
τά άντέκοουσε μέ σαρκαστική
βιαιότητα ό
Γληνός, δεν είναι ούτε ή τελευταία ούτε ή μο
ναδική περίπτωση. "Ενας κρίκος σ ' αυτή τήν
αλυσίδα ήταν καί τό επεισόδιο μέ τό «Τού
φτωχού τό άρνί», στα 1934, πού τό κάνει πιο
επίκαιρο τό γεγονός ότι φέτος ανεβαίνει καί
πάλι τό έργο άπό τή σκηνή άθηναϊκού θεάτρου.
Τό ιστορικό έχει ώς εξή ς: Τό Εθνικό Θέ
ατρο, πού σκηνοθέτης του τότε ήταν ό Φώτος
Πολίτης, άνέβασε σ τίς 6 Νοεμβρίου 1934 τό
έργο αυτό τού Στέφαν Τσβάϊχ ένα έργο άντιμιλιταριστικό καί άντιφασιστικό πού ξεσήκω
σε τόν ένθουσιασμό τού κοινού. Μά ή άντίδοαση φρίαξε καί άρχισε ένας καθοδηγημένος
τρομερός πόλεμος κατά τού Εθνικού Θεάτρου
καί τού Φώτου Πολίτη προσωπικά, ένας πό
λεμος πού ανάγκασε τό Εθνικό νά κατεβά
σει τό έργο τήν τρίτη ή τετάρτη μέρα, παρά
τό ότι τό κοινό συνοστιζόταν στά ταμεία καί
χειροκροτούσε τό έργο.
Γιά τό έργο «Τού φτωχού τό άρνί» γρά
φοντας ό Θέμος Άθανασιάδης - Νόβας κρι
τική στήν έφημερίδα «Νέος Κόσμος», έκανε
ουσιαστικά έναν άντιεβραϊκό λίβελλο άναπτύσσόντας καθαρά χιτλερικές - ρατσιστικές
απόψεις:
«Τού φτωχού τ* άρνί» γράφει θεω
ρείται ένα άπό τά καλύτερα δραματι
κά έργα τής τελευταίας
παγκοσμίου

τ’ ά ρ ν ι

τ αραγωγής. Ποιος τά λέει αυτά; Τέ
Ε π ίσ η μ ο
Πρόγραμμα τού
Εθνικού
Θεάτρου. Καί έγώ, ό άνεπίσημος, άποεντώ: «Τού φτωχού τ* άρνί», εΐναι έ
να έργο άπλώς γελοίο. "Αν ήταν γραμ
μένο άπό 'Έλληνα συγγραφέα, ό συγγραφεύς αυτός θά έδέρνοταν σήμερα.
’Αλλά είναι γραμμένο άπό τόν Τσβάϊκ.
AT! λοιπόν, τό έργο είναι κατώτερο
καί τού Τσβάϊκ — όπως ό Τσβάϊκ
εΐναι κοαώτερος τής φήμης του.
Αλλά δέν πρόκειται σήμερα νά γρά
ψω κριτικό λίβελλο εναντίον τού Τσβάϊκ. Ό
Τ σ β ά ϊ κ
ε ί ν α ι
Ε 
β ρ α ί ο ς
καί
ή κ ρ ι τ ι κ ή
μ α σ ώ ν ία
πού
τόν
ε π έ 
β α λ ε
ε π ί σ η ς
έ β ρ α ϊ κ ή.*
Πόση πνευματική
δικαιοσύνη υπήρχε
μέσα της καί πόση φυλετική προπαγάν
δα, αύριο θά τό δούμε. Αυτή τή στι
γμή, εξακολουθεί ίσως νά περνά ώς μία
Ευρωπαϊκή φυσιογνωμία των γραμμά
των. Τί θά είναι οευριο,
άγνωστον.
’Αλλά οί οιωνοί είναι
μελοεγχολικοί.
Σ τή
σ η μ ε ρ ι ν ή
Γ ε ρ μ α 
ν ί α
σ υ ν τ ε λ ε ί τ α ι
μί α
άποκατάσταση
ά ξ ι ώ ν ,
Ι
δ ρ ύ ε τ α ι
νέα
π ν ε υ μ α τ ι 
κή
ιεραρχία.
"Οχι
μόνον
γ ι α τ ί
έχει
ά λ λ ά ξ ε ι
τό
π ν ε ύ μ α
τού λ α ο ύ ,
άλ λ ά
γ ι α τ ί
ή φ ι λ ο λ ο γ ι κ ή
κ ρ ι τ ι κ ή
ε λ ε υ θ ε ρ ώ θ η κ ε
έπιτέλους
άπό
τά
χ έ ρ ι α
τ ώ ν Ε β ρ α ί ω ν .
"Αν τώρα ή
νέα κριτική θά είναι δικαιότερη, δέν
ξέρω. Πά/τως θά είναι γερμανική.
" Ο σ ο
δ έ γ ι ά
τ η ν
ξέ
νη,
ώ ς
π ό τ ε
τ ά χ α
θά
π ε ρ ι θ ά λ π ε ι
τ ο ύ ς
περιπλανώμενους
ί ο υ δ α ίο υς
τών
γ ρ α μ μ ά τ ω ν ;
Ά λλά τό ’Εθνικό μας Θέατρο έχει
άλλη γνώμη. Καί μάς παρουσιάζει τού
«Φτωχού τ* άρνί». Γιατί; Μυστήριον!
Γιά νά μάς γνωρίσει τό νεώτατο γερ
μανικό θέατρο; Ά λλά ό Τσβάϊκ δέν
είναι Γερμανός, είναι Εβρα ίος. Δέν εί
ναι καν θεατρικός συγγραφεύς.
Καί
* "Ολες οΐ ύπογραμμίσεις slvat δικές μου.
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τό έργο του κάθε άλλο είναι παρά «α
πό τα καλύτερα της παγκοσμίου πα
ραγωγής».
’Αλλά διάβολε! ένα έργο «από τά
καλύτερα τής ποτ/κ οσμίου παραγωγής»
έπρεπε να είναι και άπό τά γνωστότε
ρα. Νομίζω. "Ανθρωποι τού Εθνικού
μού είπαν πώς ό Τσβάϊκ τό έγραψε για
να
χτυπήσει ιό Χίτλερ. ’Α λ λ ά
τότε,
τ ό σ ο
τό
χ ε ι ρ ό τ ε 
ρο.
Τ ό σ ο
τό
χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο
γ ι α
τό
Ε θ ν ι κ ό ,
π ο υ
έσ π ε υσ ε
να
υίοθετήσει,
νά
τ ι μ ή σ ε ι
έ ν α
έ ρ γ ο
τ ή ς
χ ο ν δ ρ ο ε ι δ έ σ τ ε ρ η ς
Εβραϊκής
β α γ α π ο ν τ ι ά ς .
Έ δ ώ δε συζητούμε πολιτική, συζη
τούμε τέχνη. Καί όπως δεν ανεχόμα
στε τά τεροττουργήματα τής δικτατορικής φιλολογίας, άλλο τόσο δέ θ’ ανε
χτούμε τά έξαβλώμοττα τής δήθεν δη
μοκρατικής. Πολύ περισσότερο όταν εί
ναι έργα Εβραίων. "Εργα δηλαδή πά
θους και συμφέροντος.
Τό θέμα, παρμένο άπό ένα αληθινό
ανέκδοτο τού Ναπολέοντος, θυμίζει την
ανάλογη περιπέτεια του Δαυίδ. Γκχτί
λοιπόν ό Εβρα ίος Τσβάϊκ δεν προτί
μησε την Εβραϊκή ιστορία, άλλα πήρε
νά έκμεταλλευθεΐ τη γαλλική; ‘Απλούστατα, γιατί οι Εβραίοι δεν εννοούν
νά στραποττσάρουν τά δικά τους είδω
λα. Παράσιτα οικονομικά, είναι και πα
ράσιτα φιλολογικά.
’Αλλά τό υπερώον, θά μού πούνε, δεν
τό ακούσατε πώς έχειροκρότησε; Τό
υπερώον! Ή κλάκα του υπερώου. Οί
εγκάθετοι. Αί, μάλιστα, τους άκουσα.
Και ακριβώς επειδή τούς άκουσα, έχω
καθήκον νά κρίνω τό πράγμα[...].
'Αλλά τό σκάνδαλον δεν εξαντλεί
ται έδώ, έχει καθολικώτερο χαρακτήρα.
Είναι σκάνδαλον
διοικήσεως. Διοικήσ εω ς! ‘Ορίστε μιά μεγάλη λέξις! ’Αλ
λά ποιος διοικεί τό Εθνικό; Τό διοι
κεί κανείς; Τό διοικούν οί νόμιμοι άρχοντές του; "Η καμμιά άλλη δύναμις,
μυστική καί κακοποιός; Αυτό πρέπει
κάποτε νά τό μάθουμε. Πρέπει έπιτέ
λους νά βρεθούν οί υπεύθυνοι.
(Ν.

Κόσμος 8 ) 1 1 ) 1 9 3 4 )

Σ ’ αυτό τό λίβελλο θεώρησε χρέος του νά
απαντήσει ό Παλαμάς, βγαίνοντας άπό τό
ησυχαστήριο τών 75 του χρόνοον. Μ’ ένα του
σημείωμα στην ίδια έφημερίδα (Ν. Κόσμος
1 0 ) 1 1 ) 3 4 υπερασπίζεται τον Τσβάϊχ, καί
κοττακρίνει τον Θέμο Άθανασιάδη, γιά τον
τρόπο μέ τον όποιο έγραψε την κριτική του:
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‘Ο κριτικός δέ μέ κάνει νά μιλήσω
γιά την κριτική του, άφού δέν τό είδα
καί δέν τό γνωρίζω τό δράμα, μά γιά
τον τρόπο τό σφοδρότατα καταφρονε
τικό καί σχεδόν υβριστικό τού άρθρου

του γιά τό δραματογράφο. Τό έργο τού
Στέφαν Τβάίγχ, όσο άτυχο κι άν μπο
ρεί νά είναι, δέ μπορεί νά είναι γελοίο,
καθώς χαρακτηρίζεται, κι* έξάμβλωμα...
Οί καλλιτέχνες μάλιστα οί έξοχοι, όπως
καί όπου φανούν, κάτι θά σώζουν άπό
τον άέρα πού τούς έσπρωξε. ‘Ο Τσβάϊγγ,
Εβρα ίος ή ’Αθηναίος, στον κόσμο τού
πνεύματος, π α ρ’ όλη τους την ξεχωρι
στή φυσιογνωμία, δέν έχουν νόημα ξε
χωριστό γιά νά διαχριθούν γιά νά μα
γέψουν. Τού Τσβάϊγγ ή παραγωγή, άπό
τά 1910 πού πρωτογνωρίστηκε στην
ποίηση, στή μυθιστορία, στό θέατρο
καί περισσότερο καί κυριώτερα στήν
κοιτική, φαίνεται πώς είναι υποδειγμα
τική. Έ να ς όνομαστός Γερμανός κρι
τικός, ό ’Αλφρέδος Κέρρ, εξόριστος καί
κείνος στό Παρίσι έγραφε: «Τό έργο
μου δέν είναι κριτική γιά τούτο ή γιά
κείνο· τό έργο μου είναι ποίηση* ό γνή
σιος κριτικός μένει
πάντα ποιητής,
είναι δημιουργός». Ή κριτική τού Τσβάϊγγ λαμπυρίζει άπό ποιητική ομορφά
δα. Τό πρώτο του έργο στό 1910 πού
ευτύχησα νά τό γνωρίσω άπό τότε, εί
ναι ό Βερράρεν, ολόκληρο βιβλίο ται
ριαστό γιά τό μεγαλοφάνταστο ποιη
τή. Τό νεώτερο βιβλίο τού Τ σβά ϊγγ εί
ναι ό Δοστογιέφσκης[...] Τά δέκα κεφά
λαια τής κριτικής τού Σ. Τβάϊγγ μού
ξύπνησαν τ ό νού μέ τήν άρχιτεκτονική
τους εύρυθμία πού τά ξεχώριζαν άπ*
όλες μου καί τις πιο έξαιρετικές έκεϊνες
άνοτγνώσεις μου καί γύρισεν ή ανάμνη
σή μου στήν προειπωμένη σκέψη τού
Άλφρέδου Κέρρ «ό γνήσιος κριτικός
μένει πάντα ποιητής, δημιουργός». Καί
μού τήν έπαλήθεψαν τά λόγια τού Ρομαίν Ρολλάν στό διεξοδικό του πρό
λογο σ ' ένα τόμο διηγημάτων του
Τσβάϊγγ. Λέει άνάμεσα σ έ πολλά: «Ό
Στέφοεν Τ σβά ϊγγ είναι γεννημένος κοώτ|
λιτέχνης. Ή δημιουργική του ένέργεια
είναι άνεξάρτητη κι’ άπό τον πόλεμο
κΓ άπό τήν ειρήνη κΓ άπ’ όλα τά
λωμένα γεγονότα τού έξωτερικού κι
σμου.
Υπάρχει γιά νά δημιουργεί
Ποιητής μέ τό γκαιτικό νόημα. Ή τι
χνη του είναι ή ματιά πού βυθίζε*
στήν καρδιά τής ζωής. Υ πόστα ση
τέχνης τού είναι ή ζωή. Δέν έξαρτι
αυτός άπό τίποτε καί τίποτε δέν *
είναι ξένο. Ποιητής είναι πια περί
μος άπό τήν εφηβική του νεότητα,
κιμιογράφος, κριτικός, δραματουργ·
μυθιστοριογράφος,
άγγισεν όλες τ|
χορδές, σάν ένας Μαιτρ. Τό κυρι
χαρακτηριστικό του στήν τέχνη βρί
ται στήν προσήλωσή του στή σύ
όχι μονάχα ένός δοκιμίου κι* ένός
γήματος, μά κΓ ένός κύκλου κριτικι
κ’ ένός συγκροτήματος
διηγημά
Κάθε του βιβλίο είναι άρμονία μ
μένη καί πραγματοποιημένη μέ τι

ακριβή καί λεπτεπίλεπτη. Τίποτε
τό
συνηθισμένο μέσα στους καιρούς μιας
φυσικής ή θεληματικής ασυναρτησίας,
προχειρολόγων καί τραβηγμένων εντυ
πώσεων. Τό υψηλό καί λεπτό τούτο νό
ημα που δεν τό παρατηρεί αρκετά τό
αυτί του καιρού ζώντας μέσα στο θό
ρυβο, αυτό με προσηλώνει στο έργο
του Τσβάϊγγ, καί τό φέρνω στο φώς».
Καί πρόβαίνοντας ό Ρολλάν σταματά
σ τις μεθοδικές εργασίες καί μελέτες
του Τσβάϊγγ μέ τους κλασσικούς δημι
ουργικούς διδασκάλους που του είνε ό
Βαλζάκ,
ό Δίκενς, ό Δοστογιέφσκης
(τρεις διδάσκαλοι) ό Χέλδερλιν, ό Κλάϊστ, ό Νίτσε (Μαχητής μέ τό δαίμονα)».
Καί προχωρεί ό Ρολλάν στην ανάλυσή
του που συνεχίζεται σ ε όλη τη μεθοδική
έργασια του ποιητή καί όλα τα είδη
τοΰ λόγου πού παίρνουν νέα όψη καί νέο
κάλλος άπό τ ’ άγγιγμά του πού για
μένα είναι άρκετό γιά να υπονοήσει
καί στούς άγαπητούς μου φίλους άκόμη πως τ ’ όνομα τού Στέφετν Τσβάϊγγ
χρειάζεται καί σ έ μιάν άντιπαθητική
άκόμα μνεία κάπως περισσότερο σεβα
σμό».
Ό Θέμος Άθανασιάδης — Νόβας απάντη
σε μ' εν<χν άκόμα πιο ξετσίπωτο άντιεβραίκό λίβελλο άπό τις στήλες τού «Ν. Κόσμου»
(15)11)34):
[...]Ό Παλαμάς ξαφνιάστηκε ά π ’ τον
«σφοδρότατα κοτταφρονετικό καί σχεδόν
ύβριστικό» τρόπο τής κριτικής μου.
Βρ,σκει πώ ς χρειάζεται περισσότερος
σεβασμός. Ό Παλαμάς έχει δίκηο. Ό
Παλαμάς γράφει μέσα άπό τά βιβλία
του, μέσα άπό τή γαλήνη τού σπουδα
στηρίου του, «έν ψυχρώ». Έ γ ώ όμως
είμαι θεατρικός κριτικός καί γράφω
την άλλη μέρα μιας θεατρικής παραστάσεως. Θεατρική παράσταση δεν είναι
μοναξιά, δέν είναι βιβλίο — είναι περί
που συλλαλητήριο. Καί άπό ένα συλλα
λητήριο κο:νείς δε φεύγει χωρίς ψυχική
ταραχή. Τό ζήτημα είναι άν ή ταραχή
αυτή επηρεάζει τή δικαιοσύνη μας. . .
Είπα ότι τό « Αρνί τού φτωχού» εί
ναι ένα έργο γελοίο. Τον χαρακτηρισμό
μου αυτόν ό Παλαμάς τόν παρεξήγησε.
Τον πήρε γιά ύβριστική έκφραση ένώ
είναι μιά κριτική κυριολεξία. . .
’Αλλά θά μού πήτε τώρα: πώς ένας
«άριστοτέχνης» σάν τό Τσβάϊκ έπεσε
τόσο έξω; Σάς άπαντώ: γιατί ό Τσβάϊκ είναι Εβραίος. Ε βρα ίος ή Αθηναί
ος — μού λέει ό Παλαμάς— τό ίδιο
κάνει. Όχ ι , Διδάσκαλε, δέν κάνει τό
ίδιο. Οί Εβραίοι μπορεί νά έχουν όλες
τις αρετές τού κόσμου, άλλα έχουν καί
τά έλαττώματά των, όπως κάθε φυλή.
Οί Εβραίοι λοιπόν δέν έχουν τό αίσθη
μα τού γελοίου. Είναι άνάγκη τάχα νά

δικαιολογήσω τή γνώμη μου; Πράγμα
τα γνωστά σ έ σάς, σέ μένα, σέ όλους.
Καί κάτι άλλο: οί Εβραίοι, τουλάχι
στον οί μεταπολεμικοί, ά π ό
τό 
τε
π ο ύ
π ή ρ α ν
τό
θ ά ρ 
ρ ο ς
νά
π ο λ ι τ ε ύ ο ν τ α ι
έχουν τή μανία τής προπαγάνδας Ό
Τσβάϊκ κάνει προπαγάνδα μέ τό έργο
του. Γ ι’ αυτό δέ μπόρεσε νά κάνει τέ
χνη. "Ας λέει ό Ρομαίν Ρολλάν ότι «ή
δημιουργική ενέργεια τού Τσβάϊκ είναι
ανεξάρτητη κι* άπ* τόν πόλεμο κΓ ά π ’
τήν ειρήνη κΓ άπ* όλα τά δεδηλωμένα
γεγονότα τού εξωτερικού κόσμου». Ό
Ρολλάν
υποστηρίζει έναν ομοϊδεάτη
του. ’Αλλά ή άλήθεια είναι ότ\ ό Τσβάϊκ
χωρίς τόν παγκόσμιο πόλεμο δέ θάγραφε τόν «Ιερ εμ ία » του καί χωρίς τό
Χίτλερ δέ θάγραφε τό «’Αρνί τού φτω
χού».
Στο τελευταίο τεύχος τού «μηνιαίου
Νέου Κόσμου» δημοσιεύω μιά μελέτη
μου γιά τό μεγάλο
Γερμανό ποιητή
Ράϊνερ Μαρία Ρίλκε. Μιλώ έκεΐ γιά τούς
ποιητές πού ονομάστηκαν Gottsucher
- άναζητηταί τού Θεού. Καί γράφω:
Ό μ ω ς μεταξύ τών δύο αυτών (Ρίλ
κε καί Βέρφελ) ό Ρίλκε είναι ό
συμπαθέστερος. Γιατΐ είναι ό πρώτος,
γιατί είναι ό μουσικώτερος. Καί γιατί
είναι 6 μόνος ειλικρινής. Μέ τό Θεό του
δέν έκανε ούτε κοινωνιολογία, ούτε η
θική. 'Απλώς λίγη κακή φιλοσοφία καί
πολλή ωραία ποίηση.
Έ νώ άλλος, ό Εβρα ίος Βέρφελ, έκα
με δήθεν κοινωνιολογία καί πραγματικά
προπαγάνδα εβραϊκή. Είναι τό ελάττω
μα τής φυλής του». ’Αναδημοσιεύω εδώ
αυτή τήν περικοπή, γιά νά φωτίσω κά
ποιους σκοτεινούς έπικριτάς μου, που
προσποιούνται τον κοτάπληκτο επειδή
έθιξα ζήτημα Εβραίων καί φαντάζονται
ότι κάνω... άντισημιτική πολιτική[...].
Σ ’ αυτό τό λιβελλογραφικό του σημείωμα
c Θ. Ά θ. Ν. άπαντάει καί σ τίς επικρίσεις που
τού έγιναν άπό τις στήλες τού «Ριζοσπάστη»,
χρησιμοποιώντας μιά τόσο αγαπητή έκφραση
(άπό «κάποιους σκοτεινούς επικριτές» γράφει),
στους φασιστικούς καλάμους. Καί ξοτναγυμ
νάει μέ άλλο σημείωμα θριαμβολογώντας γιά
τό κατέβασμα τού έργου τού Τσβάϊχ, όχι άπό
τήν έπέμβαση τών φιλοφασκττικών δυνάμεων,
αλλά άπό τήν κατακραυγή, όπως υποστηρί
ζει, τής κριτικής:
Νά τελειώνουμε μέ τόν Τσβάϊκ. Τό
έργο του κοττέβηκε ά π ’ τό πρόγραμμα
τού θεάτρου ώς τάχα κομμουνιστικό. Ή
δικαιολογία αυτή συμφέρει
τρομερά
στούς υπευθύνους τού φιάσκου, γιατί
μπορούν σήμερα νά παρασταίνουν τά
θύμοττα τών άρ ιστερώ ν ιδεών. ’Αλλά ή
άλήθεια είναι άλλη: τό έργο έπεσε υπό
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’Αλλά είπα: σ τ ή
Γ ε ρ μ α 
νί α
σ ή μ ε ρ α
σ υ ν τ ε λ ε ί ται
μια
ά π ο κ α τ ά σ τ α σ η
άξιων
και ό Τσβάϊκ, πού Τσως άκόμα περνά ώς φυσιογνωμία Ευρωπαϊκή
αύριο δεν ξέρω τί θά είναι. Αυτό ερέ
θισε τούς έπικριτάς μου[...].
(Ν. Κόσμος 1 8 ) 1 1 ) 3 4 )
Σήμερα, ύστερα άπό 3 2 χρόνια, ό Τσβάϊχ
βέβαια δεν έχει λησμονηθεί. Μά ό Θέμος Ά θανασιάδης — Νόβας; Αυτόν τόν θυμάται
κανείς «μόνο όταν θέλει νά έξοργιστεΐ με τούς
φιλοφασιστικούς λιβέλλους του.
Κ. Π.

—V-«V

τήν πάνδημη ιαχή τής κριτικής γιά τον
άπλουστατο λόγο ότι ήταν έργο κακής
τέχνης. Και κακής π ίστεω ς[...].
«Καί ένας άλλος περίφημος μελετη
τής του γερμανικού θεάτρου, ό Ιτ α λ ό ς
Αλβέρτος Σπαΐνι, παρατηρεί: « Ό « Ι 
ερεμίας» έχει μια σημασία στιγμαία
και σχετική. Είναι ένας άμεσος λυρικός
κατοτττρισμός τού πόνου γιά την πο
λεμική καταστροφή. Δεν έπαίχθηκε ού
τε στή Γερμανία καί πήγε να τελευτή
σει σ έ σκηνή ουδετέρου κράτους, στην
Ελβετία, ώς προπαγάνδα ηττοπαθής».
Απαράλλακτα δηλαδή όπως το «’Αρνί
τού φτωχού» ήρθε και «έτελεύτησε» στο
άναρχούμενο Εθνικό Θ έα τρο τής Α 
θήνας. . .

Οί ά 6 λ e ψ ί e ς τ οϋ δ ι ο ρ θ ω τ ή

Φίλη «Έπιθεώρηση Τέχνης»,
Γυρίζοντας μετά τρεις μήνες ατό τον άλλο
καϋμό, νά νησιά του Αιγαίου, διάβασα στό τεύ
χος του ‘Απρίλη (άριθ. 136) τη μελέτη μου
γιά τά ζευγόεπιτα: «Τά Γευγόσπιτα στά Λευκά
Ορη της Κρήτης». Βέβαια δυσκολεύτηκα κά
πως νά τά αναγνωρίσω. Πάντα υπάρχει 6 δαί
μονας, δηλαδή ό δαίμονας του τυπογραφείου.
Χά τι κατάχεσε λοιπόν:
1) Στή σελ. 383 «Τά ζευγόσπιτα» γίνανε
στον τίτλο του μελετήμχτος «ζευγόπιτα».
2) Στις σελ. 384 καί 3δό παραλείφτηκε ή
εικόνα 5, (καί μπήκαν στή θέση της οί είκ. 6,
7, 8 καί 9 ) , που μετακινήθηκε πιά στή σελ.
386 εκεί που ό αναγνώστης δεν τήν χρειαζό
ταν αφού είχε τόσο πολύ μπερδευτεί.
3) Στή σελ. 385 6 «πρόδομος» έγινε «πρό
δρομος».
4) Στή σελ. 390 συγκεντρθύθηκαν ανακε
φαλαιωτικά δλες οί βιβλιογραφικές παραπομπές
χωρίς νά αναπροσαρμοστεί ή αρίθμησή τους,
έτσι πού άχρηστεόθηκαν γιά τόν αναγνώστη
καί γίνανε παράσιτα του κειμένου.
καί
5) Στά περιεχόμενα πού μνημονεύονται τά
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σχέδια καί οί φωτογραφίες πού συνοδεύουν τό
κάθε κείμενο, προκειμένου γιά τή μελέτη μας
παραλείφτηκε νά σημειωθεί ότι οί φωτογρα
φίες καί τά σχέδια έγιναν από τόν γράχοντα.
Φιλικά
Λ. ΒΛΣΙΛΕΙΛΛΗΣ
’Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 1966

Αγαπητή «Ε.Τ.»,
Σ’ ευχαριστώ γιά τήν αναγγελία τής έκδο
της του βιβλίου μου «Συνοπτική Ιστορία των
\αών» στό τεύχος άριθ. 137— 138 τού περυ*· \
δικού.
Επειδή δμως στή δημοσίευση έγινε ένα τυ
πογραφικό λάθος, πού αλλάζει τήν έννοια τοΟ V
κείμενου, σάς παρακαλώ, στό επόμενο τεύχος,
νά γράψετε, άν σάς είναι δυνατόν, μιά διόρ-;|
Οωση.
Τό κείμενο τού βιβλίου γράφει π ο λ ύ τ ο - ί
μ ες
καί δχι πολύτιμες.
Μ’ εκτίμηση
Θ. ΙΕ ΔΙ AMΑΝΤΟ ΓΙΟΓΛ ΟΣ

ΤΟ Β ΙΒ Λ ΙΟ

Κώστ α

Πολί τ η:

Φυ σ ι κή

Προβλήματα
Τό βιβλίο τούτο σκοπό έχει νά μας παρουσιά^ει το κοσμοείδωλο πού μορφώνει ή φυσική
επιστήμη κυρίως
ατούς σημερινούς χρόνους.
Μας προβάλλει την όντολογική αντίληψη του
κόσμου, τή στηριγμένη πάνω ατά επιστημονικά
δεδομένα. r0 τίτλος «Φυσική καί Φιλοσοφία»
μάς δείχνει καθαρά τό χαραχτήρα του περιε
χομένου. Προγραμματικός σκοπός είναι ή ανα
ζήτηση του βαθύτατου διαλεκτικού χαρακτήρα
τής νεώτατης φυσικής που θεμελιώνει μέ τον
πιο αποδειχτικό τρόπο τήν κοσμοθεο>ρητική σκο
πιά τού μαρξιστικού υλισμού. Αέν πρόκειται
λοιπόν γιά μιάν άπλή έκθεση των επιτευγμά
των τής φυσικής, αλλά γιά μιάν ουσιαστική
θε μελί οχ;η τού διαλεκτικού ολισμού πάνω σε
ά'/τικειμενικά δεδομένα που μας προσφέρει ή
σημερινή ανάπτυξη τής επιστήμης. Θά προσ
παθήσουμε λοιπόν νά κάνουμε μιάν ανάλυση τού
βιβλίου γιά νά δείξουμε ίσα - Ισα αυτόν τό χα
ραχτήρα του.
Μά γιά νά έχουμε μιά ζωντανή έποπτεία
των νέων αντιλήψεων τής φυσικής καί γιά νά
μπορέσουμε νά έχτιμήσουμε τή βαθειά σημασία
τους γιά τή συγκρότηση ένός κοσμοειδώλου
πιό αντικειμενικού άπ’ ολα τά προηγούμενα,
θά πρέπει νά τίς ίδούμε στήν Ιστορική τους
γένεση καί ανάπτυξη, στ ή δραματική πορεία
τους πού από τό ένα μέρος άρνιέται τό παλιό,
μά από τό άλλο τό αφομοιώνει διαλεκτικά, δηλ.
τό ανανεώνει καί προχωρεί πρός τά έμπρός.
Αυτή τή μεθοδολογική αρχή ακολουθεί ό συγ
γραφέας.
Καί τήν ακολουθεί μέ πολύ πετυχημένο τρό“ο ατό πρώτο κεφάλαιο που έπιγράφεται: «’Α
πό τήν κλασική στή σύγχρονη εικόνα τού κό
σμου». Μάς Ιστορεί παλκιότερες θεωρίες, σκι
αγραφεί τήν εικόνα τού κόσμου, δπως τήν ε ί
χε συλλάβει ή επιστήμη τού 17ου, 18ου καί
19ου αιώνα, χαραχτηρίζει δλη τή λεγόμενη
κλασική φυσική, τίς αδυναμίες της, τήν κρί°η της καί τό ξεπέρασμά της από τά νέα επι
τεύγματα, κυρίως από τίς δυό θεωρίες τής

και

Φιλοσοφία

οντολογίας
σχετικότητας καί των κβάντα. Καταλήγει σέ
δυο βασικά πορίσματα. Το πρώτο μάς λέγει
πώς «τό σόμπαν τού Άΐνστάίιν βρίσκεται μα
κριά άπό τό μηχανιστικό σόμπαν τού Νεύτωνα.
Στή θέση των αμετάβλητων ατόμων τής ύλης,
τού απόλυτου χούρου καί χρόνου, τών δυνάμεων
άπό απόσταση, τών δυό ξεχωριστών οντοτήτων
μάζας καί ενέργειας, έβαλε ένα συμπαν εύπλαστο, όπου τά πάντα άλληλοεξαρτιούνται μέ
πρωτεύον καί καθοριστικό σ’ αυτή τήν άλληλοεςάρτηση τό υλικό πεδίο». Καί τό δεύτερο
πόρισμα βεβαιώνει πώς ή ενέργεια δεν έκπέμπεται καί δεν απορροφ ιέται μέ συνεχιστό
τρόπο, αλλά σέ μικρότερες ποσότητες, σέ κοκ
κία, πού δ Πλάνκ τά ονόμασε κβάντα. Μέ τίς
δυό θεωρίες προβάλλει πραγματικά μια επα
νάσταση στή φυσική επιστήμη.
"Οσο προχωρεί ή νέα επιστημονική έρευνα,
τόσο καί φανερώνεται ένας κόσμος αγνο>στος
ως τώρα, δ κόσμος τής μικροφυσικής. Ό Π.
αυτόν τόν κόσμο μάς τόν παρουσιάζει στό δεύ
τερο κεφάλαιο: «'Η διαλεκτική τής δομής τής
ύλης». ’Εδώ μάς μιλεί γιά τή δομή του ατό
μου, τού πυρήνα του, τής περιφέρειας του, γιά
τά μικρσσωμάτια, τό αρνητικό ήλεκτρόνιο, τό
πρωτόνιο, τό νετρόνιο, τό ποζιτρόνιο κ.λ.π. Ό 
λα τούτα δέν άντικρύζονται πιά σάν πραγμα
τικά υλικά σημεία, παρά έχουν ένα διαλεκτι
κό αντιφατικό χαραχτήρα, μιά σωματιδιακή
μά καί μιά κυματική ύφη, είναι «σωμάτια —
κύματα*. Κι ά*ό\ιχ δέ μένουν αμετάβλητα
μέσα σέ κατάλληλες συνθήκες μετχτρέπονται
τό ένα σ’ ένα άλλο άλλης λογής. Αέν είναι
άρκ «όντότητες» στή συνηθισμένη σημασία, για
τί σάν κύματα πού είναι εμφανίζονται κι ε 
ξαφανίζονται, σχετίζονται μέ τό υλικό πεδίο,
θεο>ρουνται ειδικές καταστάσεις του.
Ί Ι κβαντική θεωρία επιχειρεί νά συνθέσει
τίς σωματιδιακές καί κυματικές ιδιότητες στή
βάση τού πεδίου πού κβάντα του θεωρούνται
τά μικροσωμάτια. "Ομως αύτή ή θεωρία, μό
λο πού έρμηνεύει πάρα πολλά μικροφαινόμενα,
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πρέπει νά προχωρήσει πολύ παραπέρα.
Mix
νέχ ακόμα προοπτική προβάλλει. Τά μικροσωμάτιχ δέν Αντικρύζονται πια σάν έσχατα δομι
κά στοιχεία τού κόσμου, είναι σύνθετα, πρέ
πει νά έχουν εσωτερική δομή καί πρέπει να
έρευνηθεί βαθύτερα ή φύση τους. Έ τ σ ι νέα
ασύλληπτα βάθη τού κόσμου ξανοίγονται στήν
επιστημονική έρευνα. Κάτω από τό κβαντικό
επίπεδο αρχίζει να διαγράφεται ένα άλλο πολύ
βαθύτερο, τό ύποκβαντικό. Ή έπιστήμη πρέπει
νά προχωρήσει.
Μά εμπρός σ’ δλη αυτή τήν καταπληχτική
εικόνα του κόσμου ορθώνονται οί άγνωστικιστικές καί ίδεαλιστικές παρερμηνείες του νεώτερου θετικισμού. Έ τσ ι Αρνούνται λ.χ. τή δια
λεκτική αντίφαση που υπάρχει στή σύνθεση
«σωμάτιο - κύμα». Αυτή τήν ένότητα των δυό
άντιθέτων δεν τή θεωρούν πραγματική, άπλώς
ξεχωρίζουν δυό «συμπληρωματικές», δπως λέ
γουν, μορφές, δηλ. χωρίς διαλεκτική πραγμα
τική σχέση μεταξύ τους. Ακόμα καί τή σχέση
τής «απροσδιοριστίας» του Χαϊζεμπεργκ τήν παρ
ερμηνεύουν, τήν εκμεταλλεύονται για νά χρνηθουν τή ; ύπαρξη τής αιτιοκρατίας μέσα ατό μικρόκοσμο. Ό νέος θετικισμός προβάλλει μέ δλο τον αγνωστικισμό του. Ό παλιός Μπέρκλεϋ
ξαναζωντανεύει, μά είναι πιο ρχφινχρισμένος,
πιό «συγχρονισμένος». Είναι υποχρεωμένος ν’
άντικρύσει μιά επιστημονική γνώση, ασύγκρι
τα πιό Αναπτυγμένη καί πρέπει νά χρησιμο
ποιήσει μιά όσο γίνεται πειστική επιχειρημα
τολογία γιά νά κατορθώσει νά κλονίσει τήν
αξία της, τό κύρος της κι έτσι νά κηρύξει τό
«μυστήριο τού κόσμου» καί νά οδηγήσει — si
rs άμεσα είτε έμμεσα — στον ίόεαλισαό καί
στο θεολογισμό.
Ό Ιί. σταματά γιά μιά στιγμή τήν άσχολί*
του μέ τά νεώτατα έπιτεύγματα τής φυσικής,
τά σχετικά μέ τή σύσταση καί τό χαραχτήρα
τού υλικού κόσμου, καί στρέφεται στο τρίτο
κεφάλαιο τού βιβλίου στις διδασκαλίες του α
γνωστικισμού.
Ύστερα από μιάν αναδρομή
στις παλαιότερες μορφές του καταγίνεται μέ
τούς νεώτερους Ράσσελ, Κάρναπ κ.λ.π ., ιδιαί
τερα αναπτύσσει τίς αντιλήψεις των φυσικών
επιστημόνων, τού Μπώρ καί άλλων πού ανήκουν
στή λεγάμενη «Σχολή τής Κοπεγχάγης». Μάς
μιλεί γιά τήν αρχή τής απροσδιοριστίας καί
γιά τ ή ; αρχή τής συμπληρωματικότητας, πού
είχε αναφέρει στό προηγούμενο κεφάλαιο καί
κάνει ένα γενικό χαραχτηρισμό τού θετικισμού
καί αγνωστικισμού.
*0 άγνο>στικισμός κηρύττει αδιαπέραστο, α
πρόσιτο στήν Ανθρώπινη γνώση τό «μυστήριο
τού κόσμου». Μά ή έπιστήμη ολοένα προχω
ρεί καί μας ξεσκεπάζει νέες βαθύτερες πλευρές
τού άπειρου αντικειμενικού κόσ»ιου. Στους νεα>τατους χρόνους ή γνώση τής Ολης έχει προχω
ρήσει σέ παμμέγιστο βαθμό. Αυτή τή γνώση σέ
γενικές κύριες γραμμές, έκτός από τό δεύτερο
κεφάλαιο πού άναλύσκ;ιε, έρχεται νά μάς δώ
σει τώρα καί τό τέταρτο κεφάλαιο: «'Ύλη, μάζα καί ένέργεια», δπως καί τά έπόμενα.
ΙΙαλαιότερα θεωρούσαν σάν ύλη μδνο δ,τι
έχει μάζα. Καί τά συστατικά της, τά άτομα,

τα αντιλαμβάνονταν σάν άφθαρτα στερεά σω
μάτια. Έκτός απ’ αυτή τήν «Ολη» δέχονταν καί
κάποιες ιδιαίτερες «δυνάμεις» πού ήταν Ικανές
νά προκχλούν τήν κίνησή της. Αυτές οί δυνά
μεις ήταν ένα ανεξήγητο μυστήριο, δέν ήταν
διόλου ιδιότητες πού ανήκαν στήν ίδια τήν
Ολη, παρά κάτι τό χωριστό, τό -εξωτερικό, πού
μπορούσε νά -επιδράσει πάνω της ’Αργότερα,
μέσα σέ μιάν εξελικτική πορεία, οί δυνάμεις
άντικαταστάθηκαν από τίς διάφορες ένέργειες,
τή θερμική, τήν ήλεκτρική, τή χημική κ.λ.π.
Αυτές οί ενέργειες δέν έχουν το>ρα τίποτε τό
σκοτεινό, είναι διάφορες μορφές μιας ενέργειας
— δπως λέγει 6 Έ νγκελς — δηλ. τής κίνησης
καί μέσα σέ κατάλληλες συνθήκες μπορούν νά
μετατρέπονται ή μιά στήν άλλη. Άλλα καί
πάλι γιά ένα διάστημα ή ενέργεια παρ’ δλη
τήν έπιστημονική πρόοδο θεωρήθηκε σάν κάτι
τό έξωτερικό. Κατά τήν κλασσική άποψη 6
κόσμος κλείνει μέσα του από τό ένα μέρος τήν
ύλη πού έχει αδράνεια κι από τό άλλο τήν ε
νέργεια πού τήν κινεί, δηλ. δυό όντότητες, τήν
μιάν υλική καί τήν άλλη άϋλη. "Ομως τούτος
ό χωρισμός δέν είναι διόλου Αντικειμενικό!.
Η ύλη, ή μάζα καί ή ενέργεια δέν αποτελούν
χωριστούς καί άσχετους μεταξύ τους ορούς,
παρά σχετίζονται διαλεκτικά. Αυτή τήν ένότητα τους δίδαξε στηριζόμενη στά επιστημονι
κά δεδομένα
ή μαρξιστική κοσμοθεωρία. Γ0
Αϊνστάιν μάς έδωσε τό μαθηματικό τύπο πού
έκφραζει τή σχέση ανάμεσα στήν ένέργεια καί
σ*τή μάζα. Καί ή ενέργεια έχει μάζα, δέν εί
ναι άϋλη. Τ ό φως λ.χ. έχει αποδειχτεί πώς
έχει βάρος. Όμως δέν πρέπει νά ταυτίζουμε.
Ή ύλη στή στενότερη έννοια (δηλ. ή μάζα)
καί ή ενέργεια είναι δυό μορφές τής ύλης πού
σχετίζονται, μα δέν ταυτίζονται. Είναι μέτρα
βασικών ιδιοτήτων της. Ή μάζα είναι μέ
τής αδράνειας καί ή ενέργεια μέτρο τής κί
σης. Πρόκειται λοιπόν γιά μιά διαλεκτική έ
τητκ κι δχι ταυτότητα.
'Ότι δλη ή ύλη αποτελεί μιάν ένότητα,
ποδείχνεται κι από τή ; ανυπαρξία αξεπέραστοΗ)
αγματων ανάμεσα στις ποιοτικά ό-.ατσχετικές j
μορφές της. Τά διάφορα είδη των ατόμων ji€τατρέπονται τό ένα στό άλλο, δπως καί τά διά
φορα μικροσωμκτια. Σ’ δλες αυτές τίς μετα
τροπές τίποτε δέ γίνεται από τό τίποτε ούτε
καί χάνεται στό τίποτε, βεβαιώνεται ή άφθαρ9
σία, οί νόμοι τής διατήρησης τής «ιαζας καί
τ ή ς ενέργειας.
Εμπρός σ’ αυτά τά έπιτεύγματα τής έπι-|
στήμης δ ιδεαλισμός δέ μένει άπραγος. ΙΙαλλοί έκπρόσωποί του θεωρούν τήν ενέργεια σά*
κάτι τό άϋλο καί τήν κηρύττουν πρωταρχικήν
Μέ χυτόν τόν τρόπο καταλήγουν στήν άναγνιίτ
ριση μιας καθολικής πνευματικής αρχής κα*
μάς μιλούν γιά δημιουργία τού κόσμου από μιά*
όπερβατική δύναμη, τό θεό. Λυτές τίς ΐδεαλιστικές θεωρίες τίς άνασκευάζει ό II. καί ύποστηρίζει τήν επιστημονική αντίληψη.
Ό πλούτος τού κεφαλαίου τούτου δέν τελειώνει μέ δσα είπαμε. 'Π ύλη, ή φύση της, °*
ίδιότητές της, δλο αυτό τό θέμα παρουσιάζει
πολλές πλευρές. Στό επόμενο πέ^ιπτο κ ε φ ά λ ι

«®Ύλη καί κίνηση» συνεχίζεσαι κι έμ£αθύνεται
άκότμα περίοσότερο.
Σύμφωνα μέ τά προηγούμενα ή κίνηση δέ
μπορεί νά νοηθεί έξω από τήν δλη, ενυπάρχει
σ’ αυτή σαν μια ουσιαστική ιδιότητά της. ’Εδώ
δ II. αναπτύσσει δλη τή διδασκαλία τού νΕνγκελς καί των αλλο>ν θεμελιωτών τού μαρξι
σμού, πού άναφέρεται στ ή σχέση ανάμεσα στήν
κίνηση καί στήν Ολη. Κίνηση δεν είναι μόνο
ή μηχανική, δηλ. ή άπλή μετατόπιση μέσα ατό
χώρο, παρά κάθε μεταβολή, κάθε έξέλιξη.
Ί1 ακινησία είναι κάτι τό προσωρινό, τό σχε
τικό, είναι μια έξισορρόπηση αντιθέτων δυνά
μεων κι δχι κάτι τό απόλυτο. Λεν έχει πρώ
τα υπάρξει ήρεμία μέσα στον κόσμο και δεν
έχει έπειτα έλθει ή κίνηση, 6έν έχει υπάρξει
κανένα «πρώτον κινούν» πού έδωσε τήν αρχική
ώθηση. Ή κίνηση είναι «τρόπος ύπαρξης τής
Ολης», ουσιαστική της ιδιότητα. "Ολα κινούν
ται, όλα μεταβάλλονται. 5Από τήν εποχή τού
'Ένγκελς, ώς τα σήμερα ή επιστήμη έχει βε
βαιώσει κι’ έμβαθύνει αυτή τή θέση. "Ολα μέσα
στον κόσμο, τα μέγιστα καί τά ελάχιστα, τα
ουράνια σώματα, τά μόρια, τά άτομα, τά μικροσωμάτια κινούνται καί μεταβάλλονται. Ή
κίνησή τους αυτή πραγματώνεται χάρη στήν
αλληλεπίδραση
τώ ; σωμάτων. Κανένα σώμα
δέ μένει άσχετο από τα άλλα. Κίνηση σημαί
νει σύγκρουση τών αντιθέτων. Ή αντίθεση υ
πάρχει παντού μέσα στά πράγματα καί στά φαι
νόμενα. Ό II. μάς εκθέτει αυτή τήν πάλη, μα
καί τήν ενότητα τών αντιθέτων. Αυτή ή αντί
θεση είναι ή πηγή τής κίνησης. Κι αυτή ή
κίνηση πού συζητούμε παίρνει διάφορες μορφές,
τή μηχανική, τή θερμική,
τήν
ήλεκτρική,
τή χημική, τή βιολογική. "Ολες αυτές, έκτοαπό τή βιολογική, μέσα σέ κατάλληλες συνθή
κες μεταβάλλονται ή μια στήν άλλη, πράγμα
πού αποδείχνει τήν ενότητα τού κόσμου, μα
καί τό διχφορι-σμό του. Μέσα στον κόσμο υ
πάρχει διαλεκτική πορεία πού δεν είναι εύθυγραμμη, γιατί παρουσιάζει άλματα, συνέχεια
κι ασυνέχεια.
Κι αυτή ή πορεία ούτε αρχή έχει ούτε τ έ
λος. Κι όμως δέν έλειψαν οί θεο>ρίες πού ύποστήριξαν τό τέλος τού κόσμου, τό «θερμικό
θάνατό του». Στηρίζονται στό δεύτερο θερμο
δυναμική αξίωμα καί κηρύττουν πώς τελικά
δλη ή ενέργεια πού υπάρχει μέσα στόν κόσμο
θά μετατραπεί σε θερμότητα πού έχει τήν τά
ση νά κατανέμεται παντού κι έτσι θά φτά
σει στήν εξίσωση. Τότε μέσα σ’ εκείνη τήν κα
τάσταση θά σταματήσει κάθε κίνηση, κάθε γί
γνεσθαι, θά ύπάρξει ή ήρεμία τού θανάτου, δλόκληρος ό κόσμος θά νεκρωθεί. Τέτιες θεωρίες
πού γενικεύουν μέ αυθαίρετο τρόπο μερικά πει
ραματικά δεδομένα, δέν κάνουν άλλο παρά νά
ύποβοηθουν τόν ιδεαλισμό. Ό κόσμος βέβαια
φθείρεται, μά κι δλοένα γίνεται. Λεν υπάρχει
μόνο ή φθορά, άλλά καί ή γένεση, δχι μόνο
κατάβαση, άλλά καί ανάβαση, μέ άλλους λό
γους αδιάκοπη έξέλιξη.
Ολο το»ρα αυτό τό αέναο γίγνεσθαι πραγ
ματώνεται μέσα στό χώρο καί στό χρόνο. Κι
χΧόμα δέν είναι χαοτικό, παρά ακολουθεί ό-

ρισμένη νομοτέλεια, παρουσιάζει αίτιακή αλ
ληλεξάρτηση. Ό II. συμπληρώνει τώρα δλη
τή μελέτη του μέ τά δυό τελευταία κεφάλαια
πού άναφέρονται στό χώρο καί στό χρόνο καί
στήν αιτιοκρατία. Στό πρώτο απ’ αυτά αφού
ασχοληθεί μέ τή μηχανιστική αντίληψη μάς
εκθέτει τή θεωρία τής σχετικότητας πού θε
μελιώνει τήν ένότητα τού χώρου, τού χρόνου
καί τής ύλης. Ό χώρος καί ό χρόνος δέν εί
ναι δυό πλαίσια χωριστά, καθαυτά, παρά δέ
νονται καί μεταξύ τους καί μέ τήν ύλη όργανικά, είναι δυό μορφές τής ύπαρξής της. Κι
ακόμα υπάρχουν αντικειμενικά, δέν είναι κα
τηγορίες, έννοιες, πού δημιουργεί ή συνείδη
ση, είναι πραγματικότητες πού αντανακλώνται
σ’ αυτή. Ή θεωρία τής σχετικότητας έχει βε
βαιώσει μέ τόν πιό αποδειχτικό τρόπο τήν αντί
ληψη τού διαλεκτικού Ολισμού. Ό Π. εκθέτον
τας τά πορίσματα τούτης τής θεωρίας κατα
πολεμά καί τις θετικιστικές διδασκαλίες καί
τήν αντίληψη του Κάντ πού θεωρούσε τό χώρο
καί τό χρόνο σαν προεμπειρικές «Ιποπτείες τών
αισθήσεων τού ανθρώπου», δπως τούς ονόμαζε.
Μάς μιλεί γιά τό ζήτημα τής άπειρότηπας τού
χώρου καί τού χρόνου, μάς εκθέτει καί τή θεω
ρία τής διαστολής τού κόσμου. "Αν ή θεωρία
τού θερμικού θανάτου προβλέπει τό τέλος του,
τούτη κάνει τό αντίθετο, μάς βεβαιώνει τή;
αρχή του, τή γένεση του από ένα ελάχιστο
σωμάτιο. Αυτό έπαθε έκρηξη καί δημιούργησε
δλο τόν κόσμο πού δέν επαψε από τότε ολοένα
νά διαστέλλεται. fII θεωρία στηρίζεται κι εδώ
σέ ορισμένα πειραματικά δεδομένα πού τά γε
νικεύει αυθαίρετα καί έτσι ύποβοηθεί κι αυτή,
δπως ή πρώτη, τό θεολογισιιό. Γιατί ή πρώτη
πού διδάσκει τό τέλος, έμμεσα υποστηρίζει καί
τή; αρχή. Καί ή δεύτερη πού βεβαιώνει καθαρά
αυτή τήν αρχή, δέ μπορεί παρά νά δέχεται τή
δημιουργία, δηλ. τήν καταφυγή στήν υπερφυ
σική δύναμη.
Ή
επιστημονική δμως γνώση άποκλείνει τέτιες αυθαίρετες
θεωρίες. Μάς δι
δάσκει τήν αιώνια ύπαρξη τού κόσμου κι ακό
μα μας παρουσιάζει τή νομοτέλειά του. Τούτη
τή ; τελευταία ό Π. τήν αναπτύσσει στό τε
λευταίο κεφάλαιο. Κι εδώ πάλι προχωρεί με
θοδικά. Ε κθέτει τή μηχανιστική αντίληψη γιά
τήν αιτιότητα καί δείχνει τις αδυναμίες της.
Μάς περιγράφει έπειτα τήν αντίθετη ίντετερμινιστική άποψη, πού πολλοί προσπάθησαν νά
τή στηρίξουν στις σχέσεις τής απροσδιοριστί
ας τού Χάϊζεμπεργκ. Μερικοί μάλιστα προχώρησχν πολύ καί μίλησαν ακόμα γιά τή;
ελευθερία τού
ήλεκτρόνιου. Οί προσπάθειες
αυτές γιά τ ή ; καταδίκη τής αιτιοκρατίας δεν
αποβλέπουν αλλού παρά στη δικαίιοση σπιριτουαλιστικών καί Ιδεαλιστικών δοξασιών. Ό Π.
άντικρύζει αντικειμενικά τις σχέσεις τής α
προσδιοριστίας, προσπαθεί νά τις κρίνει από
διαλεκτική σκοπιά. Τό ίδιο κάνει γενικότερα
γιά τούς νόμους τής μικροφυσικής. Έμβαθύνει δσο γίνεται περισσότερο τήν αίτιακή
σχέση, τήν τοποθετεί σέ πλατύτερα πλαίσια,
στήν αλληλεξάρτηση, πού είναι μιά γενικό
τερη σχέση τών Αντικειμένων. Συσχετίζει έ-
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Πάνε περισσότερα άπό τριάντα χρόνια από τήν
ήμερα πού παρουσιάστηκε «'Ο Σολωμός χωρίς με
ταφυσική» τού Κώστα Βάρναλη. Δέν ήτα; ένα βι
βλίο μόνο εικονοκλαστικό, πού μαζί μέ τήν «Κοι
νωνιολογική σημασία τής Επανάστασης τού
1821* τού Γιάνη Κορδάτου, δημιούργησαν συ
ζητήσεις, αντεγκλήσεις, πολεμικές. ΤΙΙταν προ
παντός ένα βιβλίο - σταθμός. Στήν ώ„ τά τότε
ανερμάτιστη καί εμπειρική λογοτεχνική κριτική
πού χαραχτηριστικότερος έκπρόσωπός της ήταν
δ Γιάννης Άποστολάκης, άντιπαραβαλλόταν μιά
επιστημονική κριτική στηριγμένη στή διαλεχτική
μέθοδο: πάνο> στό πνευματικό έργο ριχνόταν ένα
ξεχωριστό φώς, πού αποκάλυπτε σημεία άγνω
στα ώς τότε. Τή μαρξιστική μέθοδο χρησιμοποί
ησαν στή λογοτεχνική κριτική μετά τό Βάρναλη
b Γληνός (μελέτες γιά τήν ποίηση τού Βάρναλη,
γιά τόν Φυχάρη κ.ά .) κι’ ώς ένα σημείο δ Καρβούνης (μελέτες γιά τόν Καβαφη, τό Λασκαράτο κ. ά .). Μά τόσο ό Γληνός όσο καί ό Καρβούνης, δέν ήταν βασικά κριτικοί —δπο>ς άλλωστε
κ ι’ ό Βάρναλης: ’Ασκούσαν τό κοιτικό λειτούρ
γημα ουμπταηιχτικά, στό περιθώριο τής κύριας
πνευματικής τους δραστηριότητας. “Εκείνος πού
συστηματοποίησε τή μαρξιστική λογοτεχνική κρι

πραγματικότητα κι αντανακλάται όλοένα καί
πιό πολύ στήν επιστημονική γνώση πού προ
χωρεί κι αναπτύσσεται. Κάθε μαρξιστής όφείλει νά τόν πλησιάσει, νά τόν ερευνήσει καί νά
τόν συλλάβει, έστο) καί σέ γενικές γραμμές.
Μόνο έτσι θά μπορέσει ν’ αφομοιώσει καλύτε
ρα τή μαρξιστική κοσμοθεωρία. Ό II. μάς πα
ρουσιάζει ένα άριστο βιβλίο. Κατέχει τά θέ
ματα πού πραγματεύεται, τά εκθέτει μεθοδικά
μέ άκριβολογία καί μέ σαφήνεια.
Ξέρει νά
κάνει προσιτό τό κείμενο καί στό μή ειδικό.
’Έ χ ει τό δώρο τού νά «εκλαϊκεύει*, στήν κα
λή σημασία τού δρου αυτού, δηλ. άπλουστεύει
χωρίς νά θυσιάζει τίποτε άπό τό ουσιαστικό.
Μπορούμε νά πούμε μάλιστα πώς έχει τό πά
θος τής σαφήνειας τόσο πού παρασύρεται συ
χνά σέ πλατυασμούς καί σέ περιττή επανάλη
ψη. Πολύ συχνά καταφεύγει στήν ατέλειωτη
παράθεση χωρίων άπό διάφορα συγγράμ«ι>ατα,
πού μερικές φορές μάλιστα λένε τό Ιδιο πρά
γμα καί δέν προσθέτουν τίποτε ούτε στό περιε
χόμενο, ούτε καν στό ύφος τού κειμένου. Ευ
τυχώς δμως οί αρετές τού βιβλίου είναι τόσες
πού αυτή ή περίοσολογία δέ ζημιώνει τήν ά
ξια του. Τό βιβλίο είναι άριστα συγκροτημέ
νο καί μέ διατύπωση ζωντανή,
ζεστή,
που»
αιχμαλωτίζει τό ένδιαφέρο τού αναγνώστη. Δί
χως άλλο είναι ένα άριστο βοήθημα γιά τήν
κατανόηση τής μαρξιστικής κοσμοθεωρίας. Τό
χαιρετίζουμε όπως τού αξίζει.
ΓΙΑΝΝΗ- IMHPIQTHS

Οί ί δ ε ε ς

καί

τά

έργα

τική ήταν αργότερα ό Μάρκος Αύγέρης. Τό χα*
ραχτηριστικό ωστόσο καί τών τέσσερων αυτών
ήταν ότι εκτός άπό τήν κριτική τους δράση δια-^j
θέτανε κα! μιά βαθύτατη καί ευρύτατη παιδεία
πού τούς έδινε τή δυνατότητα νά κινούνται
ίνεση στόν πνευματικό χώρο καί νά έξετάζ<
τό άντικείμενό τους άπό όλες τις γωνίες.
Είπαμε παραπάνω πώς μέ τή διαλεχτική μέ
θοδο ριχνόταν στό πνευματικό έργο ένα ξεχωρι
στό φώς. Μά αυτό ακριβώς άποτέλεσε καί τό
μεγάλο κίνδυνο τής μαρξιστικής λογοτεχνικής
κριτικής. Τό έργο πού φωτιζόταν μέ τή διαλεχτική πρόβαλλε ξαφνικά τόσο «άπλό» καί «εύκο
λο» πού δημιουργήθηκε ή εντύπωση πώς έφταοε
ή .μέθοδος γιά νά «κριθεί», νά «τοποθετηθεί** νά
«αξιολογηθεί» καί «εξηγηθεί» ένα έργο. Ταυτό
χρονα σχεδόν μέ τήν εμφάνιση τής μαρξιστικήν
λογοτεχνικής κριτικής, παρουσιάστηκε στόν τόπο
μας κι’ ό e/χυδαϊσμός της, μέ κύριο εκπρόσωπο
στά πρώτα χρόνια τόν Πέτρο ΙΙικρό. *Έργα κύΛ
συγγραφείς άρχισαν νά αξιολογούνται καί νά τα
ξινομούνται μέ βάση τό θέμα τους: ή θε;ιατολα
γία καί ή άπλοϊκή περιεχομενολογ ία 6π
στήσανε τή βαθύτερη κριτική καί αισθητική δι
ρεύνηση. Καί τό χειρότερο ήταν πώς ύπήρξ1

.

πειτχ τήν έννοια τής αιτιότητας μέ άλλες
έννοιες, δπως τού τυχαίου καί των τελικών
σκοπών, μα καί τή διακρίνει απ’ αυτές. Τό
τυχαίο δεν αναιρεί τήν αιτιότητα. Ούτε καί
χρειάζεται καμιά ύπερδατική δύναμη για να
θέσει τελικούς σκοπούς στή λειτουργία τού
κόσμου. Η τάξη, ή αρμονία μέσα σ’ αυτόν
έρμηνεύεται επιστημονικά.
Γενικά τό ζήτημα του ντετερμινισμού καί
ιντετερμινισμού σχετίζεται όχι μόνο μέ τό
κοσμικό γίγνεσθαι, άλλα καί μέ τή βούληση
τών άνθρούπων. Τό πχλαιότατο αυτό πρόβλημα
βρίσκει τή λύση του μόνο άμα άντικρύζ-εται
από μιά διαλεκτική σκοπιά..
’Α:ιο τή διαλεκτική σκοπιά άντι/κρύζει καί
ό Π. όλα τά επιτεύγματα τής νεότερης επιστή
μης.
όλη τήν ανάλυση τού βιβλίου του πού
επιχειρήσαμε, θίξαμε μόνο τά βασικά σημεία.
*0 πλούτος του είναι μέγιστος καί δέν είναι
δυνατό νά τό'; παρουσιάσουμε όλόκληρο μέσα
στον ελάχιστο χώρο πού διαθέτουμε. νΑν προσ
παθήσαμενά σκιαγραφήσουμε
τό περιεχόμενό
του, είναι γιατί θελήσαμε νά δείξουμε, έστω
καί πολύ γενικά, τό κοσμοείδωλο πού μάς
προβάλλει
ή νεώτερηεπιστήμη.
Τό βιβλίο
τούτο — είπαμε καί στην αρχή — δέν είναι
μιά άπλή έκθεση θεωριών τής φυσικής, πα
ρά φιλοδοξεί νά παρουσιάσει χυτό τό κοσμοεί
δωλο σ’ όλο τό διαλεκτικό παλμό του. Καί
το κατορθώνει. Γ ι’ αυτό κ ’ επιγράφεται «Φυ
σική καί
Φιλοσοφία». Αυτός ό διαλεκτικός
παλμός υπάρχει μέσα
στή';αντικειμενική
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καί περιπτώσεις χονδροειδούς έπέμβασης έξωπνευματικών παραγόντων για Υποστήριξη, φανε
ρά είτε από τα παρασκήνια, συγγραφέων καί
έργων, πού είχε κατά κάποιο τρόπο καταδικάσει
ή κριτική. Βέβαια ό πνευματικός χώρος slvat
έλεύθερος, δ καθένας έχει τό δικαίωμα, τήν 0ποχρέωση Ισως, να έχει δική του γνώμη καί
άποψη πάνω στα πνευματικά φαινόμενα, φτάνει
νά μην αξιώνει αυτή ή άποψη νά αποκτά, λόγω
τής ειδικής του θέσης, ειδικό βάρος καί νά χα
ράζει κατευθύνσεις. Αυτά τά πράγματα είναι
άπλά, κοινοτοπίες σχεδόν γιά όλο τον κόσμο,
εκτός γιά κείνους πού θέλανε νά παριστάνουν
σοβαρότατα — μά και κωμικότατα ταυτόχρονα—
τούς κριτικούς των κριτικών, πού ανακαλούσαν
στην τάξη τούς * άτακτουντας» καί επιχειρού
σαν νά τούς ξαναβάλουν στο ντορό: στήν άπλοϊκή,
άντιμαρξιστική ουσιαστικά, θεματολογική αντί
ληψη τής κριτικής. Χαραχτηριστική περίπτωση
και Ισως και σύνθημα αυτής τής ταχτικής ή ε 
πέμβαση τού Ζαχκριάδη στά 1946 από τίς στήλες
τού «Ριζοσπάστη», γιά νά εκθειάσει ένα αποτυ
χημένο θεατρικό έργο καί γιά νά επαναφέρει
στήν τάξη τούς κριτικούς πού τό είχανε χτυ
πήσει.
Μά έτσι ή μαρξιστική λογοτεχνική κριτική,
από τις δικές της αμαρτίες και από τις διάφο
ρες έξοκτνευματικές επεμβάσεις είχε άποτελμα
τωθεί. Χρειάστηκε μιά έντονη προσπάθεια, μιά
προσπάθεια πού απαίτησε χρόνο καί μόχθο γιά
νά βγει επιτέλους από τό τέλμα. Κέντρο τής
προσπάθειας ήταν κυρίως ή «Επιθεώρηση Τέχνης» και ένας από τούς πρωτεργάτες της δ
Λημήτρης Ραυτόπουλος.
Ό Ραυτόπουλος παρουσιάστηκε στο χώρο τής
κριτικής ύστερα άπό τον εμφύλιο πόλεμο. “Έ δει
ξε από τήν αρχή σοβαρές κριτικές Ικανότητες,
πού τού επιτρέπανε νά διεισδύει βαθύτερα στά
πνευματικά φαινόμενα. Μά ακόμα δ Ραυτόπου
λος χρησιμοποίησε δχι μηχανιστικά τή διαλεχτική μέθοδο στήν κριτική του. Αυτού τού είδους
ή χρησιμοποίηση, πού απαιτούσε αρκετή τόλ
μη, ξάφνιασε πολλούς, δημιούργησε έντονες αν
τιδράσεις, θεωρήθηκε «ανορθόδοξη», μά τελικά
έδειξε πόσο δημιουργικά είχε δ κριτικός αφο
μοιώσει τή μέθοδό του. Τέλος ή κριτική πα
ρακολούθηση άπό μέρος του των σύγχρονων ι
δεών καί των ιδεολογικών κα: πνευματικών ρευ
μάτων, ή (ενημέρωσή του πάνο) στά έλληνικά
καί ξένα πνευματικά φαινόμενα, του δύσανε τήν
δυνατότητα τής άνετης κίνησης καί τής επισή
μανσης καίριων σημείων, έπιδράσεων, μιμήσεων,
αντιδράσεων στόν ελληνικό πνευματικό χώρο.
Μ αυτές τίς προϋποθέσεις ή προσφορά του στήν
σύγχρονη έλληνική κριτική σκέψη ήταν σημαν
τική.

-τό βιβλίο του πού έχουμε μπροστά μας «Οί
’Ιδέες καί τά "Εργα» συγκέντρωσε τό ουσιαστικό
τερο μέρος τής κριτικής του εργασίας μιας δε
καετίας περίπου. Μιά άλλη κατάταξη τού δλικοΰ
αύτου θά έδειχνε καί τή δική του πορεία. Κι*
·3ως γΓ αυτό τό σκοπό θά έπρεπε στό τέλος τού
βιβλίου νά δπάρχει τουλάχιστο μιά χρονολόγηση

τών δοκιμίων. Μέ τήν κατάταξη άνστόσο πού κά
νει τώρα, έπιτρέπει νά ενασχοληθει κανείς δχι
μέ τή δική του έξέλιξη, αλλά μέ τά προβλήμα
τα πού θέτει. Στά έφτά κεφάλαια πού είναι
χωρισμένο τό βιβλίο, δ κριτικός επιχειρεί μιάν
αξιολόγηση τής πνευματικής ζοιής τής δεκαε
τίας: 1955 — 1965. Ή κατάταξη τής ύλης του
δέν είναι μιά «εκ τών προτέρων μηχανική κατά
ταξη. Ό Ρ. έγραψε κατά καιρούς διάφορα δο
κίμια, άπό αφορμή τό θάνατο τού Καζαντζάκη,
τά έργα τής Γ ε ν ι ά ς
τ ο ύ 30, τά έργα
τής “Αντίστασης, τά έργα πού εκφράζανε τή
μεταπολεμική αγωνία, τούς οργισμένους,
τή
μαύρη πολιτική λογοτεχνία. Ή κατάταξη επι
βλήθηκε άπό τήν ίδια τήν ουσία τών κριτικών
δοκιμίων. Βέβαια δ Ραυτόπουλος δέν εξαντλεί τά
περιθώρια τού κάθε κεφαλαίου. Σχετικά μέ τόν
Καζαντζάκη λογουχάρη εξετάζει μόνο τίς ίδεο/ογικές ρίζες τού μυθιστορήματός του. Δέν επι
χειρεί μιά γενική αξιολόγηση τής λεγάμενης
γενιάς τού 30, άλλα άσχολείται μέ μερικές μόνο
περιπτώσεις, από αφορμή κάποια έργα πού γρά
φτηκαν καί κυκλοφόρησαν ή ξανακυκλοφόρησαν
μετά τόν πόλεμο. Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τά
άλλα κεφάλαια τού βιβλίου. Μά δπως λέει δ Ρ.
στόν πρόλογό του δίνεται έτσι ή γ ε ν ι κ ή
ά π ο ψ η τ ή ς
π ε ρ ι ό δ ο υ ,
τής πε
ριόδου δηλαδή 1955 — 1965.
Γιά τό καζαντζακικδ μυθιστόρημα υποστηρί
ζει πώς οί ήρωές του είναι άπλώς τό λογοτε
χνικό άντίκρυσμα τής ’Ασκητικής — είναι «ι
δεογράμματα» πού αποδίδουν τίς ιδέες τής “Α
σκητικής. Καί συμπληρώνει: «Σέ δζο βαθμό αυ
τά τά πρόσωπα, οί παρατηρήσεις, τά χρώματα,
ή μουσική του παύουν νά είναι ιδεογράμματα,
δσο έχουν κάποια ανεξαρτησία, δ ρεαλισμός κερ
δίζει μιά ν ίκ η ...» . “Επιγραμματική διατύπωση
πού περικλείνει τήν ουσία τής μεγάλης προσφο
ράς τού Καζαντζάκη.
Γιά τή Γ ε ν ι ά
τ ού
3 0 παίρνει α
φορμή νά μιλήσει άπό πέντε περιπτώσεις: τόν
«"Ηλιο τού Θανάτου» τού Πρεβελάκη, τό «Σέρ
γιο καί Βάκχο» τού Καραγάτση, τήν έπανέκδοση τής « Ιστορίας ενός αιχμαλώτου» τού Στρ.
Δούκα, τά διηγήματα «'Ιστορίες
τού ΙΙόρτο
Λεόνε» τού Λεβάντα καί τήν έπανέκδοση τής
«θάλασσας» τού Κ. Σούκα. Ή «'Ιστορία ενός
αιχμαλώτου», είναι γιά τόν Ρ. μιά αστέρευτη
πηγή έλληνικού λόγου: «Ό Στρατής Δούκας,
επιλέγει, έκρουσε τήν εξαίσια μονόχορδη λύρα
τού Κάλοου». Ή «Θάλασσα* τού Σούκα, ένα δεί
γμα «ρεαλιστικής θαλασσογραφίας», «μπορεί ν“
άντ'.παραβληθεί μέ τίς καλύτερες σελίδες τού
Κόνραντ κι’ είναι, σίγουρα, από τίς ωραιότερες
επιτεύξεις τής ελληνικής καί τής παγκόσμιας
θαλασσογραφίας». Ό κριτικός δέν έχει τήν ευ
καιρία νά μιλήσει <ιέ τόν ίδιο ενθουσιασμό γιά
τά έργα τής Γ ε ν ι ά ς
τ ο ύ
3 0 πού
πρωτοπαρουσιάστηκαν μετά τόν πόλεμο. Νά βγά
λει λοιπόν κανείς τό συμπέρασμα πώς ή Γ εν ι ά τού
30 είχε ξωφλήσει πιά κι’ ήταν
ανίκανη νά δόσει ένα καινούριο, αξιόλογο έργο;
Ο Ραυτόπουλος δέν υποστηρίζει τέτιο πράγμα,
μά δέν τό αποκλείει κιόλας: δίνει μερικά δεί
γματα άπό τήν παραγωγή αυτής τής Γενιάς, πα-
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λεότερα καί πρόσφατα, κι* αφήνει τόν αναγνώ
στη νά στοχαστεί.
Στο κεφάλαιο «Δοχιμές» άσχολειται |ΐέ δυό
βιβλία τοϋ Λουντέμη τΙς «Κερασιές» καί τό «"Ενα
παιδί μετράει τ ’ άστρα» διαπιστώνοντας τΙς α
πίθανες μεταπτώσεις ένός άληθινοΟ ταλέντου,
μέ τδ βιβλίο τοϋ θέμου Κορνάρου «Στάχτες καί
Φοίνικες», στο δποιο διαβλέπει μεγάλες, άλλα
απραγματοποίητες προθέσεις καί τδ βιβλίο τής
νΕφης Πανσέληνου «Δρόμοι τής ’Αθήνας». Τδ
θεωρεί σαν κλασική περίπτωση περιεχσμιενολογίας
καί καθώς άναφέρεται στην Αντίσταση, τδ το
ποθετεί πρίν ακριβώς από τδ κεφάλαιο «°Π Γενιά
τής Αντίστασης», θέλοντας νά τδ άντιδιαστάλει
απ’ «αυτή, οχι όμως μέ χρονικά, αλλά μέ ουσια
στικά καί ποιοτικά κριτήρια.
Γιά τά επιτεύγματα τής Γενιάς τής ’Αντίστα
σης παίρνει αφορμή νά μιλήσει άπδ τά βιβλία
τοϋ Δημ. Χατζή, του Στρ. Τσίρκα, τοώ Άντρ.
Φραγκιά, τοϋ Γιαν. Γουδέλη, του "Ομήρου Πέλ
λα, τοϋ Κ. Κοτζιά, τοϋ Άντρ. Νενεδάκη, τοϋ
Γιάννη Μαγκλή, τοϋ Γεράσ. Γρηγόρη, τήτ Διδώς
Σωτηρίου. Έ κτδς άπδ τήν περίπτωση Κ. Κοτζιά,
που στά βιβλία του δ κριτικός διαπιστώνει «κονφορμιαμό στις ιδέες καί τή μορφή», γιά τίς
άλλες περιπτώσεις καταφάσκει, παρά τίς δποιες
επιφυλάξεις του. HI γενική του διαπίστωση είναι
τούτη: ή Γενιά τής ’Αντίστασης γιά διάφορους
λόγους άργησε νά εκφραστεί κι’ ακόμα δεν εξάν
τλησε τδ άποθεμαιικό της δυναμικό.
Τέσσερα βιβλία, τδ «Φράγμα» τοϋ Σπ. Γίλασκοβίτη, «Ο! ένοχοι» τοϋ Γιάννη Σφακιανάκη,
«ή Σαλαμάντρα» τοϋ νΑλκη Γιαννόπουλου, καί
οί Ιστορίες άπδ τίς νότιες ακτές» τοϋ Άποστολίδη, τοϋ επιτρέπουν νά πει την άποψή του
γιά τήν άγωνιακή μεταπολεμική λογοτεχνία :
Διαπιστώνει γιά τδ ;ιυθιστόρημα τοϋ Πλασκοβίτη πώς είναι «γόνιμα επηρεασμένο άπδ τή'; ευ
ρωπαϊκή υπαρξιακή φιλολογία ανάμεσα στδ με
γάλο Κάφκα καί τδν όχι μεγάλο Κ ο μ ό ...» .
Γιά τούς «’Ένοχους» λέει επιγραμματικά: «δ
συγγραφέας γράφει ένα βιβλίο - λάθος άπδ μι
κρές αληθινές λέξεις». Γιά τή «Σαλαμάντρα►ότι
«όλα γίνονται μέσα σέ μιά όμίχλη, τά γεγονό
τα καί τά πρόσωπα χάνουν τά περιγράμματά
τους, εξαϋλώνονται σέ αραιά μόρια μέσα άπδ τά
δποία φαίνεται τδ κενό». Τέλος γιά τίς «"Ιστο
ρίες άπδ τίς Νότιες ’Ακτές» διαπιστώνει πο>ς
τά περισσότερα άπ’ αυτά τά διηγήματα είναι
ίδεοκρατούμενα: «οί ιδέες καί τό προβλήματα

Γιάννη
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Βοι ί λτ ε ψη:

Τρισήμιση χρόνια έχουν περάσει άπδ τότε
πού δολοφονήθηκε ό Γρηγόρης Λαμπράκης καί
αυτές τίς μέρες μόλις,' αρχίζει ή «διαλεύκαν
ση» τής υπόθεσης. Διαλεύκανση; Μά ουσιαστικά
αυτή ή διαλεύκανση έχει γίνει στή συνείδηση
χάθε τίμιου ανθρώπου. Φτάνει νά διαβάσει κανείς τδ βιβλίο τοϋ Γιάννη Βουλτεψη «Υπόθεση

πού μάς προβάλλουν οί ίστορίες δέ φτάνουν σ’
εμάς σαν αντανάκλαση άπδ τά πρόσωπα καί τίς
πράξεις τους, αλλά άντίθετα, τά πρόσωπα καί
η συμπεριφορά τους είναι σύμβολα, σήματα των
προθέσεων τοϋ συγγραφέα, καθορίζονται απόλυτα
άπ’ αυτές καί δέ διστάζουν καθόλου νά είναι τέτια*.
Σημαντικό είναι τδ έκτο κεφάλαιο τοϋ βιβλίου
πού άναφέρεται στους «"Οργισμένους». Κρίνει τήν
τριλογία τοϋ Η. Βασιλικού πού τή χαρακτηρίζει
«Άντι - ερόϊκα τα Μηχανάκια» τοϋ Κουμανταρέα, καί τούς «Κεκαρμένους» τοϋ Ν. Κάσδα
γλη. Μπορεί νά θεωρηθεί ή πιδ ολοκληρωμένη,
πιδ βαθειά καί πιδ φιλοσοφημένη άνάλυση, άπδ
τήν πλευρά τής νεοελληνικής κριτικής αυτοϋ τοϋ
φαινομένου, του φαινομένου τής ρήξης καί τής
μοναξιάς τοϋ ατόμου μέσα σέ μιά φτηνή κι’ έχθρική ουσιαστικά κοινωνία.
Στδ τελευταίο κεφάλαιο δ Ρ. άσχολειται μέ
τή «Μαύρη Πολιτική Λογοτεχνία» μέ επίκεντρο
τδ «Χρονικό μιάς σταυροφορίας» τοϋ Ρόδη ΙΙροΕελέγγιου, τήν * Τειχομαχία» τοϋ Θ. Δ. Φραγκόπουλου, <Τά δόντια τής μυλόπετρας» τοϋ Ν.
Κάσδαγλη, τήν «Πολιορκία» τοϋ Ά λεξ. Κοτζιά
καί τή «Χάλκινη ’Εποχή» τοϋ Ρόδη Ρούφου. Τό
κεφάλαιο αυτό ό Ρ. τδ χαραχτηρίζει «πολεμική».
Μά πιστεύω πώς τδ στοιχείο αυτό υπάρχει σ’ δλο
τδ κριτικό του έργο. "Ο Ραυτόπουλος δέ στέκεται
αντίκρυ στδ πνευματικό φαινόμενο σαν ένας ψυ
χρός άνατόμος. Άντίθετα, ένα βασικό χαραχτηριστικό του είναι τό πάθος. Πολλοί τοϋ τδ
καταλογίζουν στδ παθητικό του, γιατί αυτό τδ
στοιχείο, ξεπηδάει άλλοτε σαν ενθουσιασμός, άλ
λοτε σαν είρωνία ή σαρκασμός, μέ επιγραμμα
τικές πολλές φορές φράσεις. Μά εγώ πιστεύω
πο;ς αυτό ακριβώς τδ πάθος είναι στδ ενεργητι
κό τοϋ κριτικού: είναι ένα στοιχείο πού τδ
βρίσκουμε σ’ όλους τούς άξιους κριτικούς — στδ
Ροΐδη, στδ Βάρνκλη, στόν Αύγέρη, στδ Φώτο
Πολίτη, γιά νά περιοριστούμε στούς "Ελληνες.
Φτάνει αυτό τδ πάθος νά είναι γνήσιο, νά δεί
χνει αληθινή μέθεξη. Τδ στοιχείο τοϋ πάθους εί
ναι εκείνο πού όπως καί στά άλλα είδη, δίνει
καί στην κριτική τδ χαραχτήρα τοϋ λογοτεχνικού
έργου.
Στδ ενεργητικό τέλος τοϋ κριτικοϋ πρέπει νά
λογαριαστεί καί τδ ϋψος του, ένα ύφος απόλυτα
προσωπικά, μέ διακυμάνσεις καί αποχρώσεις,
ανάλογες μέ τδ κριτικό του πάθος.
Κ. ΙΙΟΡΦΓΡΗΣ

Υ π ό θ ε σ η

Λαμπράκη

Λαμπράκη» γιά νά πειστεί. Μπορεί βέβαια νά
μην είναι ακόμη γνωστά πολλά σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α
ονόματα. Μά δ κύριος καί βασικός ένοχος είναι
πασίγνωστος: είναι τδ απαίσιο παρακράτος τής
Δεξιάς. Είναι αυτό πού προετοίμασε μεθοδικά
τή δολοφον· /. Λ'-τδ που συνκποϋσε τίς «έγγβνείς» δυσκολίες, γιά τίς όποιες γινόταν λόγο#

τήν έποχή τών ανακρίσεων. Αυτό πού αντιδρού
με λυσσαλέα στην ανακάλυψη των ενόχων, πού
;ούς προστάτευε, πού τούς υπαγόρευε τΙς α
πολογίες τους, πού τρομοκρατούσε τούς μάρτυ
ρες, πού τούς παρακολουθούσε μέ γκαγκστερικές
κούρσες, πού τούς τραυμάτιζε, αυτό πού κούρευε
τούς νέους οί όποιοι πηγαίνανε ν’ άφήσουνε ένα
λουλούδι στό μέρος τής δολοφονίας. Στό βιβλίο
τού Γιάννη Βούλτεψη προβάλλεται αυτός ό σκο
τεινός κόσμος. Κι* από τήν άλλη μεριά ό ηρωι
κός αγώνας τής Δικαιοσύνης, πού άλλοτε σαν
ένας άπλος άνθρωπος, άλλοτε κάτω από την αυ
στηρή μορφή ενός δικαστικού, άλλοτε μέ τό στυ
λό τού δημοσιογράφου, κυνηγάει αδυσώπητα καί
αποκαλύπτει τό έγκλημα σ’ δλες του τΙς πλευ
ρές.
Είναι γνωστό δτι στήν ανακάλυψη των ενόχων,
πού είχανε υψηλούς και παντοδύναμους προστά

τες, παίξανε μεγάλο καί αποφασιστικό ρόλο
οί απεσταλμένοι των δημοκρατικών έφημερίδων
τής ’Αθήνας, τό «δημοσιογραφικό τρίκυκλο τής
’Αθήνας», δπως τούς λέγανε οί συνάδελφοί τους
τής Θεσσαλονίκης. 'Ένας άπ’ αυτούς ήταν κι*
δ συγγραφέας τού βιβλίου κι* άπ’ αυτή τήν άπο
ψη ή μαρτυρία του είναι πολύτιμη καί αποκαλυ
πτική. 'Ο Βούλτεψης έζησε δλη τήν έποποιια για
τό ξεκαθάρισμα τής υπόθεσης. Κ ι’ ό αναγνώστης
παρακολουθεί μέ κομμένη τήν ανάσα. Μά τό βι
βλίο τού Βούλτεψη δέν είναι μόνο μια συμβολή
για τήν αποκατάσταση τής τραυματισμένης Δι
καιοσύνης. Είναι κι’ ένα δπλο στόν αγώνα τής
Δημοκρατίας, πού αυτή τή στιγμή δέχεται και
νούρια χτυπήματα από τό ίδιο σκοτεινό παρακρά
τος που δολοφόνησε τό Ααμπράκη.
Κ. Π.

Γ ρ ή γ ο ρ ή Μο σ χ ό π ο υ λ ο ι ι : Κ ο ι ν ω ν ι κ ο ί ά γ ώ ν e ς
τοϋ Έ φ τ α ν η σ ι α κ ο υ λ αού
Από τ ι ς π α ρ ο ι μ ί ε ς κ α ί τη λ α ο γ ρ α φ ί α του
Μέ τήν πρώτη του εργασία, πού ήταν
όμως καί τελευταία του, έδειξε ό Γρήγορης
Μοσχόπουλος πώς άν δέ χανότα τόσο πρό
ωρα, μπορούσε νά εξελιχτεί σ’ έναν αξιό
λογο μελετητή. Διέθετε πολλά προσόντα: ερ
γατικότητα, μεθοδικότητα, εύρηματικότητα, κρι
τική σκέψη, αγάπη πού έφτανε ώς τό πάθος γιά
τήν έρευνα. Στό βιβλίο «Κοινωνικοί αγώνες τού
Έφτανησιακου λαού — από τις παροιμίες καί
τή λαογραφία του», πού δημοσιεύτηκε μεταθα

νάτια από τήν οίκογένειά του, παρά τήν κάποια
μηχανικότητα, σχηματικότητα καί απλοϊκότητα,
υπάρχει αρκετή πρωτοτυπία: επιχειρεί τα ι ή εξέ
ταση μιας σειράς παροιμιών πού έχουν κοινωνικό
περιεχόμενο καί διερευνάται τό κοινωνικό τους
ισοδύναμο καί οί αγωνιστικές προϋποθέσεις πού
βρίσκονται στήν αφετηρία τους. 'Αλλά καί θεω
ρούνται κι* αυτές σαν ένα Ιδεολογικό όπλο στις
προαιώνιες κοινωνικές συγκρούσεις τής Ε π τά 
νησου.
Κ. Π.
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Τ ελευταία π αρέλαση τής Διεθνούς τα ξια ρ χ ία ς στη Β αρκελώ νη, πριν απ οχω ρή σει
ά π ό τήν 'Ισπ ανία σ τ α 1938.

ΤΟ ΞΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

'Η Κ λ η ρ ο ν ο μ ι ά

τ ών

μαχητών

τής Ι σ π α ν ί α ς

Ιτά 1963 κυκλοφόργρε στήν Πράγα no βιβλίο του νΑρτουρ Λόντον «'Ισπανία*. Τ ε
λευταία μεταφράστηκε γαλλικά καί 6 Πιέρ Νταίξ αφιερώνει ένα ειδικό άρθρο. 5Από
αφορμή αυτό τό βιβλίο εγράψε κι ό ’ Αραγκόν σχετικό σημείωμα. Δημοσιεύουμε καί
τά δύο κείμενα.
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ΕΤναι πια δυνοπό νά γραφτεί ή ιστορία τού
έμψυλίου πολέμου τής Ισ π α ν ία ς; Τό ερώτημα
μπορεί νά ψανεΐ ανάξιο λόγου όταν σχεψτουμε πώς πάει πάνω άπό ένα τέταρτο αιώνα
που οί τελευταίοι μαχητές τής Δημοκρατίας
περάσανε τά γαλλικά σύνορα. Μά, άκριβώς
ή μάχη 6έ σταμάτησε. ’Από τή μιά μεριά είκοσιπέντε χρόνια παράνομου αγώνα, κι' άπό
την άλλη είκοσιπέντε χρόνια άνοιχτής τρομομοκρατικής δικτατορίας δεν επιτρέψανε ατούς
Ιστορικούς νά πλησιάσουν τά άρχεΐα και πώς
νά ύπάρξει ελπίδα για ήρεμες μαρτυρίες ή α
κόμη χωρίς αποσιωπήσεις; Τό νά ισχυριστού
με πώς Θά περάσουμε πάνω άπό αυτές τις
δυσκολίες τις συμψυεΐς μέ τό γεγονός: δτι ον
δπως λέει ό Ρενέ «ό πόλεμος τέλειωσε», δμως
ή Ισπανική κρίση εΤναι περισσότερο όξεία

παρά ποτέ, Θά ήταν όχι μόνον απατηλό, άλ
λα και μοναδικά επικίνδυνο.
Παίρνω γ:ά παράδειγμα τό βιβλίο
του
Γιούγκ Τόμας πού δημοσιεύτηκε εδώ και πέν
τε χρόνια μέ τον ισχυρισμό πώς είναι «ή πρώ
τη άντικειμενική ιστορία» του πολέμου καί
πού κάνει σαλάτα πληροφορίες και κουτσομ
πολιό κριτική και άθώωση έχείνων πού οστό
τό δημοκρατικό στρατόπεδο τό λιγώτεοο - λιγώτερο κάνανε τις ίδιες προσπάθειες τόσο γιά
νά καταστρέψουν τη νόμιμη κυβέρνηση, όσο
και νά πολεμήσουν τον Φράνκο. Ή Ισ τ ο ρ ία
όψείλει νά προχωρήσει πέρα άπό τήν αυτό ϊκανοποίηση τών νικητών, δσο καί άπό τον
σπαραγμό τών έξορίστων τη στιγμή πού προποτντός μιά καινούργια γενιά στήν Ίσποτνία
άνατρέπει τά ώς τώρα δεδομένα.

To βιβλίο τού "Αρτουρ Λόντον «Ισπανία»
πού μεταφράστηκε Γαλλικά άπό την Λίζ Ρικόλ μου φαίνεται νά -προεικονίζει αυτή την
άληθινή Ιστορία τού πολέμου. Δεν εΐναι ένα
βιβλίο ήρεμο. Εΐναι ένα βιβλίο π ο υ φιλοδοξεί
νά μεταδώσει την κληρονομιά έκείνων που διεξαγόίγανε τον πρώτο πόλεμο έναντίον του φα
σισμού. Ό συγγραφέας είναι Τσέχος καί πρωτοεκδόθηικε τό βιβλίο στην Πράγα σ τά 1963.
Θά μπορούσε νά νομίσει κανείς πώς τό έργο
αυτό γράφτηκε σάν μιά έπι δοκιμασία καί
ευγνωμοσύνη
απέναντι στους
μαχητές τής
Ισπ α νία ς.
Θά ήταν μεγάλη πλάνη. Δεν πρέπει νά λη
σμονούμε δτι όπως 6 Στσλιν — καθώς τό υπο
γράμμισε κάποτε ό Χρουστσώφ— έξαφάνισε
τά περισσότερα Σοβιετικά στρατιωτικά στε
λέχη που είχαν πάρει μέρος στον πόλεμο τής
ΊσποΕνίας, έτσι, καί οί πολαιοΐ
εθελοντές
τών Διεθνών Ταξιαρχιών που ζούσαν σ τίς Λαϊ
κές Δημοκροττίες θεωρήθηκαν
μετά τη δίκη
Ράϊκ στά 1949, ύποπτοι οί περισσότεροί
τους καί πολύ συχνά άλλοι μονο κατηγορήθηκαν γιά κατάσκοποι καί πράκτορες τού ιμ
περιαλισμού.
Ό "Apicup Λόντον ύστερα οπό την με
ταφορά του στο Μαουτχάουζεν όπου υπήρ
ξε ό εργατικός πυρήνας τής Διεθνούς ’Επιτρο
πής ’Αντίστασης είχε γίνει υφυπουργός έξωτερικών σ τ ή χώρα του αλλά μιά καί πήρε
μέρος είς τίς διεθνείς ταξιαρχίες, γνώρισε
πέντε χρόνια βασανιστήρια καί κάτεργα άπό τά
1951 — 1956 καί μόλις ξέφυγε τό θάνατο.
ΓΓ αυτό ακριβώς λέω πώ ς τούτο τό βιβλίο
είναι μιά μεταβίβαση τής κληρονομιάς τών
μαχητών. Τό τσέχικο πρωτότυπο που είναι
κατά τό ένα τρίτο μεγαλύτερο άπό τη Γαλλι
κή έκδοση έχει το χαρακτήρα εγκωμίου προς
τούς Τσεχοσλοβάκους μοίχητές τών Διεθνών
Ταξιαρχιών καί διαβάστηκε καί υιοθετήθηκε
μέ θέρμη άπό ένα κοινό που έβαζε άντικρυσ τ ά τίς πολεμικές πράξεις μέ τό Γολγοθά
καί τίς διώξεις που υπέστησαν στά χρόνια
τής «Προσωπολατρείας» οι άνθρωποι τό ιστο
ρικό τών όποιων διασώζει αυτό τό βιβλίο.
Δεν ήταν δυνατό νά μεταφραστεί
ocuto τό
τμήμα τού έργου γιατί αυτά τά δεδομένα εί
ναι άγνωστα στό Γολλικό κοινό καί αυτός εί
ναι ό λόγος τής περικοπής του.
Μένει δτι πρέπει νά διαβάσουμε τούτο τό
βιβλίο κάτω άπό αυτό τό φώς.
Είναι τό άντίθετο ένός βιβλίου λαθρεμπο
ρίου. Ό συγγραφέας λέει σ ’ ocuto δλη του τη
σκέψη μέ τρόπο τελείως έλεέθερο σάμπως αυ
τή ή σκέψη νά είχε πάντα τό δικαίωμα πολι
τογράφησης.
Από τό γεγονός άκριβώς δτι α υ τ ό τό βι
βλίο γράφτηκε μέ στόχο τίς απάτες τής προσωπολατρείσς έλκει τά χαρακτηριστικά τής
αντικειμενικότητας καί τή δύναμη τής πειστι
κότητας. Είναι πρώτα - πρώτα ένα βιβλίο
Ιστορίας, Ισ το ρ ία ς τής Ισ π α ν ία ς τού 19ου
και 20ού αιώνα. Ισ τ ο ρ ία ς τών συνθηκών κά
τω άπό τίς όποιες ξέσπασε ό έμφύλιος πόλεΙσ το ρ ία ς τέλος τού εμφύλιου πολέμου

ώς την ή μέρα πού τελείωσε, τό Μάρτη τού
1939.
Δέν είμαι άρμόδιος νά κρίνω τίς καθαυτό
Ιστορικές άπόψεις αυτής τής έργασίας. ’Ε 
κείνο πού μούκανε εντύπωση είναι ή έκταση
τών πληροφοριών, ή άκρίβειά τους στά σημεία
όπου μπορώ νά έλέγξω— οΐ σχετικές δηλαδή
μέ τό 19ο αιώνα— μά ίσω ς άκόμη περισσό
τερο ή δ'αύγεια καί ή σταθερή άκριβολογία
στά θέματα πού έκτίθενται. Είναι ταυτόχρονα
ένα έξαίρετο δοκίμιο γιά τήν κοινωνική Ιστο
ρία τής Ισ π α ν ία ς καί μιά άφήγησρ τού πολέ
μου πού στέκεται στό έπίπεδο τόσο τών μα
χητών, δσο καί τής στρατιωτικής άνάλυσης.
Είναι ταυτόχρονα μιά θερμή καί ζωντανή άποκατάσταση, χωρίς διαως άβροφροσύνες, πού
μάς κάνει νά συμμετέχουμε θαυμαστά σ ’ αυ
τή τήν έποποιΐα τού ισπανικού λαού καί τών
μαχητών τών’ ταξιαρχιών, Οπου οί πράξεις
γεναιότητας, πείσματος καί πολεμικής ευφυΐ
ας δεν μάχονται παρά μέ τήν άδυσώπητη
επέμβαση τών φασιστικών κρατών κι* δλα αυ
τά μέ δλες τίς παγίδες τού αυτοσχεδιασμού,
δλες τίς φαντασμαγορίες τής άναρχικότητας,
όπως καί μέ τίς προδοσίες πού έξυφαίνονται
στό εξωτερικό.
Δέν υπάρχει άμφιβολία πώς είναι τό καλύ
τερο βιβλίο πού μπορούν νά διαβάσουν οί ση
μερινοί νέοι τής Γαλλίας γιά νά κατολάβουν
τό τί έκαναν οί πρεσβύτεροί τους πέραν τών
Πυρηναίων μά καί γιά νά καταλάβουν άκόμη
πώς άπό τήν εποχή πού γράφτηκε τό βιβλίο
τού Μπερνανός «Μεγάλα νεκροταφεία κάτω
άπό τό φεγγάρι», ή γαλλική άντίστάση μπό
ρεσε νά πάρει εκείνον τον ιδιαίτερο χαρακτή
ρα πού ένωσε μέ τούς κομμουνιστές, τούς κα
θολικούς οί οποίοι δέν άνέχονταν νά άκολουθέσει ή γαλλική Εκκλησία τό δρόμο τής Ε 
πίσημης Ισπ α νικής ’Εκκλησίας. Καί επειδή
άκριβώς ή ιστορία τής Ισ π α ν ία ς είναι βαθύ
τατα δεμένη μέ τή δική μας άπό κείνα τά χρό
νια δέ μπορεί κανείς νά διαβάσει αυτό τό
βιβλίο χωρίς νά σκέφτεται δ,τι μάς άφορά άπ’
ευθείας, σ ’ αυτή τήν κληρονομιά τών μαχη
τών τού 1936— 1939.
Φαντάζομαι πώ ς διαβάζοντας τίς τελευταί
ες σελίδες (τό ηθελημένα σκληρό τέλος, δταν
έπ εσε ή Μαδρίτη, σ έ τούτες τίς γραμμές τού
Τσιάνο: δείχνοντάς μου τον άνοιχτό άτλοτντα στή σελίδα τής Ισ π α ν ία ς, ό Ντούτσε εί
π ε: ήταν έτσι ανοιχτός γιά τρία χρόνια. Τώ
ρα μπορώ νά τον κλείσω. Μά ήδη ξέρω πώς
πρέπει νά τον άνοίξω σέ μιάν άλλη σελίδα»)
θά στοχαστούν άλλοι παρά έγώ τίς προε
κτάσεις πού προκαλεΐ ένα τέτοιο βιβλίο. "Ό 
σο γιά μένα σκεφτόμουν τούς Ισπ α νούς μα
χητές πού
ξαναβρήκα στό Μσουτχάουζεν,
τούς όποιους είχαν παραδώσει στούς χιτλερι
κούς γάλλοι άξιωματικοί τον Ιούνιο τού σα 
ράντα. Σκεφτόιιουν τούς παλαιούς μοίχητές
τών ταξιαρχιών πού βρίσκουμε στό ξεκίνημα
τής *Ένοπλης αντίστασης τόσο στήν Ιτα λ ία
καί στή Γαλλία, δσο καί στή Γιουγκοσλαβία
τήν Πολωνία καί τήν Τσεχοσλοβακία.
Σκεπτόμουν άκόμη τον Κολτσόφ τον άντα-

'

ττοκριτη της Πράβδας κατά τη διάρκεια του
πολέμου πού τταρουσιάζεται συχνά στο βι
βλίο του Λόντον και το πορτραίτο που του έ
κανε ό Άραγκόν στη «Θανάτωση». ‘Ο Κολ
τσόφ πέθανε θύμα του Στάλιν. Σκε<|>τόμουν
επίσης το τί άκόμη έπι βάλλει σχετικά
μέ
τό ξετύλιγμα τού ττολέμου της Ισπ α νία ς, ή
κριτική της προσωπολατρείας. Τό βιβλίο τού
Ά ρτουρ Λόντον μάς κάνει να ευχόμαστε νά
φέρουν σ έ πέρας γρήγορα οι σοβιετικοί ιστο
ρικοί αυτό τό χρέος. Ή κληρονομιά των μα
χητών τής Ισ π α ν ία ς πρέπει πια νά βγεΐ στο
φώς. Πρέπει νά άφήσουμε τή σκιά στον Φράν
κο. Αυτή νομίζω πώς είναι ή ήθική αυτού τού
πλούσιου καί ωραίου βιβλίου από τό όττοΐο
ξεπετιέται τό νόημα μιας από τις τρεΐς ή τέσ ρες νεότερες μεγάλες περιπέτειες των λαών
τής Εύρώττης μαζί μέ τήν κομμούνα τού Πα
ρισιού, τίς δέκα μέρες πού συγκλόνισαν τον
κόσμο καί τίς μάχες τών ’Αντιστάσεων εναν
τίον τού Χίτλερ
ΠΙ ΕΡ ΝΤΑΙΞ

Σημείωση σ το περιθώριο
Έ νώ ό Πιέρ
Νταίξ πλέκοντας τό
έγκώμιο τού βιβλίου τού Ά ρτουρ Λόντον «Ίσττανίοο> άναφέρεται εις τό πορτραΤτο τού Μιχαήλ
Κολτσόφ πού βρίσκει κανείς στήν «Θανάτω
ση», καί λέει: «Τό βιβλίο τού ’'Αρτουρ Λόν
τον μάς κάνει νά ευχόμαστε νά φέρουν σέ π έ
ρας γρήγορα οί σοβιετικοί ιστορικοί αυτό τό
χρέος» (Τήν κριτική τής προσωπολατρείας)
δημοσιεύτηκε στή Μόσχα (σ τις εκδόσεις τής
Ν έ α ς
Φ ρ ο υ ρ ά ς
καί στή συλλογή
Β ί ο ι
α ξ ι ό λ ο γ ω ν
ά ν δ ρ ώ ν
πού ιδρύθηκε κατά τό
1930 άπό τον
Γκόρκυ), «ό πραγματικός Κολτσόφ». Πρό
κειται γιά συλλογή άπό πορτραΐτσ καί
μαρτυρίες
γιά τον άνθρωπο πού υπήρ
ξε φίλος μας τής νΕλσας καί μένα καί
πού ήτον θύμα τής Προσωπολοτρείας. Είναι
ένα πολύτιμο βιβλίο πού προχωρεί πολύ π έ
ρα άπό τήν Κριτική τής Προσωπολοττρείας,
δπως
γινότον ώς τώρα, πού περιοριζόταν
στήν αποκατάσταση τών θυμάτων καί σέ μιά
σύντομη μνεία στο τέλος τής βιογραφίας,
σκαρωμένη περίπου έ τ σ ι: «έπεσε θύμα τής
προσωπολατρείας». Δέκα χρόνια βαστάει αυ
τό τό τροπάρι. Τό συγκινητικό, φοβερό, άμε
σο καί πραγματικό κείμενο τού αδελφού τού

Μίσια, τού γελοιογράφου Βόρις Έφήμωφ, εί
ναι ά π ’ αυτήν τήν άποψη ύποδειγματικό. Εί
ναι ακριβώς τό άντίθετο τής μηχονικής ανα
φοράς πού είδαμε στήν πιο πάνω διατύπωση,
αναφοράς πού ανάγει τήν άφήγηση τών έγκλημάτων σ έ μιά ίδεαλιστικη τους έξήγηση περιοριζόμενη νά τά ταξινομεί σέ μιάν άφηρημένη κατηγορία. Τούτο τό βιβλίο πού έρχεται
μετά τό «Μιά ήμέρα τού Ίβ ά ν Ντενίσοβιτς»,
τού όποιου τή γολλική μετάφραση έχει προ
λογίσει ό Πιέρ Νταίξ, δείχνει καθαρά ότι ή
διαδικασία αποκατάστασης τής άλήθειας εΐναι
σήμερα στήν Ε Σ Σ Δ ένα φαινόμενο μή άντιστρεπτό, μολονότι οί έξ έποτγγέλματος ιστο
ρικοί αίσθότνονται κάποιον άμηχονία δταν κα
ταπιάνονται μ’ αυτό. Καταλαβαίνει άλλωστε
κανείς ότι οτυτό τό φαινόμενο δέν αναπτύσσε
ται χωρίς νά συνοίντά άντιστάσεις, άλλά εί
ναι πολύ πιθοτνό πώ ς κάτω άπό τό μαύρο φώς
τών γεγονότων τής Κίνας ή διαδικασία αυτή
θά επιταχυνθεί. Ή Επανάσταση καί ό μαρ
ξισμός μονάίχα νά κερδίσουν έχουν άπό τή λα
τρεία τής άλήθειας, τή μόνη λ^τοεία πού άληθινά άνοίγει τό δρόμο τού μέλλοντος. "Ε τσι
ή προσεχτική ανάγνωση τών κειμένων πού δη
μοσιεύονται σήμερα στή Σοβιετική “Ένωση
μπορεί νά μάς π ρ ο σ φ έ ρ ε ι
πολλά
καί νά άπστελέσει, άκόμα κι5 δ τα ' rnr οδεύε
ται άπό πικρία, λόγο έξαρσης καί έμπιστοσύνης στον αυριανό άνθρωπο, τήν εικόνα τού
οποίου γιά πολύ καιρό μάς έδιναν ψεύτικη.
Τό «πισίτε πράβντου — γράφετε τήν αλή
θεια» πού ό Στάλιν τό είχε δανειστεί περι
παικτικά άπό τον Γκάρκυ γιά νά τό προβάλ
λει σάν σύνθημα στούς συγγραφείς τήν έποχή
άκριβώς όπου ενασκούσε καί επέβαλλε τή
«λατρεία τού ψεύδους» παίρνει σήμερα ένα
τελείως διαφορετικό νόημα. Δέν άμφιβάλλω
ούτε γιά μιά στιγμή δτι ή άδυσώττητη ανα
θεώρηση τής ιστορίας έτσι δπως τήν έχουν
γράψει καί ιδιαίτερα τής Ιστορίας τής λογο
τεχνίας μέ τό γνήσιο πάθος τής αλήθειας, θά
Οίνοίξει μπροστά μας, μπροστά στήν καλλι
τεχνική δημιουργία δυνατότητες ανάλογες μέ
τήν άναγκαία μεταμόρφωση τού κόσμου. Ή
πρόσφατη δημοσίευση στό περιοδ'κό «Γιούνοστ» ένας μυθιστορήματος — ντοκουμέντου
τού Άνοτόλι Κουσνετσώφ μέ τίτλο «Μπάμπι
Γιάρ», έρχεται νά στηρίξει αυτή την έλπίδσ.
ΑΡΑΓΚΟΝ

Βιβλιογραφικό
Τ . Φ . Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς : Ά γ ω ν ί χ.
Έ κ * . Α. Κχραβία, Αθήνα 1966, 8, 120.
Τέσσερα πεζογραφήματα: Τό τραίνο μας ή ή
ζωή μας, Περπατώντας πάνω στή σκέψη σου,
Αγωνία, «Πρώτη Ίϊμέρα Θανάτου*.
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Πότης

Κατράκης:

Ό

Ε π ί ο ρ 

Δελτίο

κ ο ς . ’Αθήνα 1966, Έ κδ. Βινάκου, 8, Γ>12.
Μυθιστόρημα δπου ό σ. επιχειρεί νά δόσει
μιαν εικόνα τής σύγχρονης ζωής: τό φάσμα τής
ιδανικής του κοινωνίας διαλύεται σιγά - σιγά
κΓ άπλώνεται μπροστά του μιά κοινωνία σκλη
ρή...»

Ά νέστ η ς
Ευαγγέλου:
Τό
ξε
νοδοχείο
καί
τό
σπίτι.
Θεσσαλο
νίκη 1966, 8, 44.
Μια σειρά από 6 πεζογραφήματα.
Γ ι ώρ γ ο ς
Κ ά τ ο ς:
μας
"Αγγελοι.
Έ κδ .
116.

ΟΙ Μ ι κ ρ ο ί
Βιβλιόφιλων. 8,

Μ υθιστόρημα.

Λ ό ν τ ι α Σ τ ε φ ά ν ο υ : Τ ο π ε ϊ α από
την κ α τ α γ ω γ ή καί τ ή ν π ε ρ ι π λ ά 
ν η σ η τ ο ύ ®Ύκ. 5Αθήνα 1965, 8, 96.
ΙΙοίημα:
Στό απάνω ποτάμι κυλάει εν αστέρι. / Μια
χαραμάδα στα κάγκελα. / ΙΙερνοϋν μικροσκοπικά πρίσματα μνήμης / Ανατινάζουν βουνά [...]
(Στό άπάνω ποτάμι)
νΕ φ η Κ. Α ί λ ι α ν ο Ο : Έ λ ε γ ε ϊ ε ς .
’Αθήνα 1966, 8, 72.
Ποιήματα:
’Εκείνος είναι πεθαμένος... / Κι ό ήλιος
βγαίνει άπ’ τό πρωί / καθώς καί πρίν καθώς
καί πάντα, / εκεί πού ή σκιά του άκινητεί [...]
( ’Εκείνος είναι πεθαμένος)
Σ τ έ φ α ν ο ς Ρ ο ζ ά ν η ς : ’ Α π ο γ ρ α
φ ή . ’Αθήνα 1966, 8, 28.
Ποιήματα:
τΗταν κλειστή ή πόρτα καί τα παράθυρα σά
να κοιτάζανε αλλού [...]
(Διεκδίκηση)
Τ ζ ώ ρτ ζ ι α Ά ρ γ υ ροποόλου:
’Α 
ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς . Ε π οχή . ’Αθήνα 1966, 8.
Ποιήματα:
Μάζεψε άπό τή γωνιά τα παλιά ρούχα / μήν
τά πετάςεις / πάνω σ’ αυτά είναι ζωγραφισμέ
να τά όνειρα [...]
(ΙΙαρελθόν)
Γιώργος Ζαρογκίκας: Έ ρ ν έ σ τ ο
Γ κ ο υ ε β ά ρ α . ΟΔΕΒ, ’Αθήνα 1966, 8, 24.
Ποίημα:
[...] Έ δώ Έρνέστο ή «Ελευθερία» ξεπερνάει
τήν κόλαση. / ’Εκεί ή φρίκη έγινε μιά καθημερινή χειραψίχ [·■·]
Κ (ο σ τ ή ς
Παπακόγκος:
Νότος.
’Αθήνα 1966, «"Ονειρος», 8, 64.
Ποιήματα μέ προλογικό γράμμα Ν. Καρούζου:
Κι Αν λύγιζαν τά χέρια δλο θάνατο / έμεις
τραβήξαμε / μέ ραγισμένο χρόνο στή ματιά
μας / μέ τό κορμί τρύπιο άπ’ τίς στάλες τής
βροχής / πλάι στά βασανισμένα δέντρα [...]
( ’Αορτή Α ')
Κώστας

Χωρεάνθης:

’Ά σ κ η σ η .

Ί ά c ω ν Δ ε π ο ύ ν τ η ς: Λ ο γ ο τ ε 
χνία καί Ψ υ χ ο λ ο γ ί α
(άπόψεις ένός νέου άνθρωπολογικού προβληματισμού).
Έκδ. Φέξη, ’Αθήνα 1965, 8, 112.
«"Ενας περίπατος, γράφει ό σ. στήν είσαγωγή του, ανάμεσα στό σόμπαν τών εννοιών είναι
δπόσχεση, όχι μικρότερη άπό τά θαυμάσια πού

θά συναντούσε (6 αναγνώστης) άν γύριζε γιά
μερικές ώρες στό πρωτοκατακτημένο διάστημα..».
Γ ι ά ν η ς
Β ο ύ λ τ ε ψ η ς :
Τ π όθ e σ η Λ α μ π ρ ά κ η. Τόμος Α '. Έ κ δ .
πρώτη. Επ ιμέλεια Γιάν. Γαλανόπουλου. ’Αθή
να 1966, 16, 4SO.
eO συγγραφέας, που βραβεύτηκε γιά τή
συ}ΐβολή του στη διαλεύκανση τής πολύκροτης
υπόθεσης γράφει στόν πρόλογό του: « ΊΙ έκδοση
αυτού τού βιβλίου είναι ένα χρέος πού ανα
πόφευκτα
έπρεπε νά εκπληρωθεί. . . τώρα,
πρίν αρχίσει ή Δίκη γιά τή δολοφονία τού
Γρηγόρη Λαμπράκη. . . ».
Κ ρ ί τ ω
π ο ι ή μ α
8, 336.
Συνολική
σα στά 26
νια.

ν
Ά θ α ν α σ ο ύ λ η ς :
Τά
τ α
(1940— 1966), ’Αθήνα 1966,
έκδοση τού έργου τού ποιητή μέ
πολεμικά καί μεταπολεμικά χρό

Θ. Δ. Φ .: Ι δ ι ω τ ι κ ή
δ ι ά β ασ ι ς. Έκδοση εκτός εμπορίου, ’Αθήνα 1966,
8, 108.
Ποιήματα:
Άκρη τού (δύσκολου γκρεμού — όπου τό φέ
τος γίνεται πέρσι — άφήνοντάς μας στό χ εί
λος τού ποταμού — γεμάτους πικρία καί με
ταμέλεια — γιά τά πράγματα πού δεν έγιναν
— ή γιά όσα δεν έπρεπε νά γίνουν — δώσε
μας Τουλάχιστο τήν υπόσχεση. — τό περσινό
μας δόκανο - γιατί καί ποιος — αδειάζει νά
κάνει πια καινούργιο;-----νά πιάσει κάποτε
τό άστρο τού Αύριο.
(Χριστούγεννα 1957)
Κ ώ σ τ α ς
Ά λ μ ε τ ί δ η ς: Λ ι τ ό ς
Κ ό κ λ ο ς. Θεσσαλονίκη 1966, 8, 28.
Ποιήματα.
Ζ ή σ ι μ ο ς
Λο ρ ε ν τ ζ α τ ο ς :
Με 
λ έ τ ε ς .
Γαλαξίας ( ’Αθήνα 1966 ) 8, 220.
Πέντε δοκίμια: /Σολωμός*, Σ'εφέρηι,
Παπαδιαμάντης, Τ . Σ. Έ λ ιο τ. "Ενας όρισμός τού
Σολωμοϋ γιά τό ύφος. Τό τελευταίο δοκίμιο πρωτοδημοσιεύεται τώρα.
Γι ώργος
Ίωάννου
( ’Ε κ λ ο γ ή ,
ε ι σ α γ ω γ ή ,
σ χ ό λ ι α ) .
Τ ά δη
μ ο τ ι κ ά
μας
τραγούδια.
Έ κδ.
Ταχυδρόμου. 1966, 8, 526.
«Τό δημοτικό μας τραγούδι — γράφει ό Γ.
I. στήν εισαγωγή του— περιέχει, γιά μάς
τουλάχιστο, αξίες ζωντανές καί ακατάλυτες μέ
ανυπολόγιστη παιδευτική δύναμη καί σημασία».
Μ α ν ώ λ η ς
Π ρ ά τ σ ι κ α ς: Ή
άγονη
γραμμή.
Πάτρα 1966, 8, 112.
Διηγήματα: Τό γράμμα, τό τάμα. Μιά λέ
ξη τού καιρού μας, Ή οικογενειακή περίπτωση
τού Γ .Κ ., ’Επιφοίτηση No 2, Παραλλαγές.
Ζάχος
Σαμολαδάς:
Τ ά τ ρ αγ ο ύ δ ι α. Θεσσαλονίκη 1966, 8, 190. ΙΙολυγραφημένο. Μελέτη.

ΠΑΓ ΚΟΣΜΙ Α
ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΤΟΜΟΙ

10 Δ Ρ Χ .
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Κ υκλοφ ορεί ό 1 0 ο ς (Τ ελ ευ τα ίο ς) τόμος σε εβδομαδιαία διπλά τεύ χη
με ειδικό ΣΥΜ ΠΛΗΡΩΜΑ για την ΕΛΛΑΔΑ μ ’ δλα τά ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ. Με πλούσια εικονογράφηση, με ολοσέλιδους χάρτες τη
ΕΛΛΑΔΑΣ καί όλων τω ν Π Ε ΡΙΟ Χ Ω Ν . Με π ολύχρω μ ες εικόνες.
ΜΟΝΟ με 200 δραχμές ΤΟ ΜΗΝΑ παραδίδουμε όλο τό ’Έργο. ΜΟ
ΝΑΔΙΚΗ Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ νά άποχτήσετε τό μνημ ειώ δες Έ ρ γ ο

ΠΑΓ ΚΟΣΜΙ Α
ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΙΟ ΕΝΗΜΕΡΗ
ΤΗΝ Μοναδική στή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΤΟ κ α λλ ίτερ ο ΔΩΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 3 -

ΤΗΛ. 6 2 4 -6 2 9 - ΑΘΗΝΑΙ

Α. Καραβίας, Αθήνα 1966, 8, 102.
Ποιήματα:
Επίσημοι δεσμοί φιλαρμονικές ανία... / Κά
ποια κίνηση — μάτι πού σφαλά βαρύ. / Μάντεμα
στεναγμού πίσω από βαριά βιβλία: / Άνάμεσά
μας κόκκαλα σωροί...
(«Έξάγαγε εκ φυλακής τήν ψυχήν μου»)
Κώστας θ ε ο φ ά ν ο υ ς : Τ ά π ρ ό σ ω 
πα τ ή ς
αυγής.
Πειραιάς 1966, 8, 48.
Ποιήματα:
Τούς ναυτικούς άναλογίζομαι πού γράψανε /
μέ τό μολύβι — θυμητάρι από τό σπίτι — / τό
τελευταίο τους γράμμα / καί χαθήκαν [...]
(Άναλογίζομαι)
Τ Ο) ν η ς
Τσιρμπΐνος:
Στιγμές
& Υ Χ ο ?>ζ· Αθήνα 1966, 8, 48.
Ποιήματα:
Ή νύχτα κοντά στην άνοιξη κοιμάται / πέρα
άπό χαρές καί πόνους εφήμερους [...]
(Εις οδόν θανάτου)
Λ ευτέρηςΝ εγρεπ όντης: Επι
στροφή
στό
Θιάκι.
Αθήνα 1966,
8, 40.
Ποίημα σέ θεατρική μορφή.
Νίτσα
Ντ ούρου
Λύγδα:
Άργοπορημένα βήματα.
Θεσσαλονίκη 1966,
8, 32.
Ποιήματα.
Βασίλης
Τερτίπης:
Ε λ ε γ ε ί α
του Νοτιά.
Κέδρος, Αθήνα, 8, 40.
Ποιήματα:
Τώρα που νάν’ δ νοτιάς μου; / μακρυνός,
απόκοσμος, έρημος, / μιά νύχτα πού δεν έχει
άχτή, / ένα χέρι πού δέ θάβρω ποτέ [...]
(Σέ μιά χαμένη αιωνιότητα)
Ε. Κ α μ π έ ρ ο ς :
Σύγχρονοι Βούλ
γαροι
π ο ι η τ έ ς . Έ κδ. Τό Ελλ. Βι
βλίο, (Αθήνα 1966), 8, 72.
Μικρή ανθολογία μέ ποιήματα 28 συγχρόνων
Βουλγάρων ποιητών, μεταφρασμένα άπό τόν Ε.
Καμπέρο, πού εύχεται τό βιβλίο του νά γίνει
ένας δεσμός ανάμεσα στους δυό λαούς.
Τάκης
Κ ο λ ι ά β α ς — Μωλιοτάκ η ς : Γ υ ρ ι σ μ ό ς άπ5 τ ή χ ώ ρ α των
ό ν ε ί ρ ω ν. Αθήνα 1966, 8, 80.
Κ ύ π ρ ο ς Χ ρ υ σ ά ν θ η ς : Δ ώ δ ε κ α σε
λί δε ς
έ μ μ ε τ ρ α δ ο κ ί μ ι α . Πνευ
ματική Κύπρος 1966, 8, 80.
Κύπρος
Χρυσάνθης:
Θεοτόκε
ή
ε λ π ί ς . . . Πνευματική Κύπρος, Λευκωσία
1966, 8, 80.
Μυστήριο μέ βάση τά Ευαγγέλια, τά Α πό
κρυφα Ευαγγέλια καί διάφορους θρύλους.
Θανάσης
Μετσιμενίδης:
Μι ά
χούφτα
σάρκα.
Αθήνα 1965, 8, 128.
Μυθιστόρημα σέ μορφή σενάριου.

Π εριοδικά
Ό
Έ ρ α ν ι ο τ ή ς .
Άριθ. 19)1966.
Συνεργασίες: Κ. Θ. Δημαράς, Ντ. Κονόμος,
Λουκία Δρούλια. Θέματα: Ά λ. Μαύροκορδάτος,

Μακιαβέλι καί Λκρωσφουκώ, Άντ. Τσούνης,
Έ λ λ . μετάφραση του Δόν Κιχώτη κ.ά.
Έ λ λ η ν ο γ ε ρ μ α ν ι κ ά
Φύ λ λ α
’Αριθ. 1)1966. *Έκδ. Συνδέσμου φιλίας Ε λ 
λάδος καί Γερμαν. Δημοκρατίας. Συνεργασίες:
Γ. καί Ρ. Ίμβριώτη, Λ. Κουκούλα, Ν. Παπά
Ζ. Σκάρου, Α. Διαμαντόπουλου, Πόλκοφ, νΙλ.
Ρόζεμπεργκ. Θέματα: Χάϊνε, σύγχρονη γερμα
νική ποίηση, Κόλβιτς, πέντε Γερμ. χαράκτες,
ή έκπ. μεταρρύθμιση στή Γερμ. Δημοκρατία, τό
παιδικό θέατρο στή Γερμ. Δημοκρατία. Η επί
δραση των ουμανιστικών παραδόσεων τής Γερ
μανίας στην Ελλάδα. Ή πολεοδομική ανοικο
δόμηση στή Δημοκρ. Γερμανία κλπ.
T h e s p i s . A quarterly edited by
Greek Center of I.T .I. Ά ρ ιθ . 4-5)1966.

the

Τεύχος αφιερωμένο στά 2500 χρόνια του θε
άτρου. Συνεργασίες: Γεωργάκης, X. Δ. Φ. Κίττο, Γ. Κακριδής. θέματα: Γένεση τής Έ λ λ τραγωδίκς, τό αρχαίο δράμα άνά τόν κόσμο,
αρχαία ελληνική δραματική τέχνη, βιβλιοκρι
σία κλ.
Ε π ο χ έ ς .
Άριθ. 41)1966. Συνεργασίες:
Π. Παπαδάτος, Κ. Παπαϊωάννου, Κ. Π. Μιχαηλίδης, Γ. Άπέργης, Δημ. Κεχαΐδης, Κολακόφσκη, Ζάν Μπλόχ — Μισέλ, U. X. Σόμπαρ ντέ
Λ(ί>ουρ κ.ά. Θέματα: Ό ευρωπαϊκός κοινωνικός
χάρτης, ιδ Μαρς καί τό μοντέρνο κράτος, ή σω
κρατική απορία καί ή όπκρςική κρίση, τό συγ
κεκριμένο καί τό άφηρημένο. "Η σχολή του
βλέμματος καί ό κινηματογράφος κ.λ.
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Η

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η

Τά σύγχρονα εκφραστικά μέσα στη Μουσική
( Μι α σ υ ζ ή τ η σ η

στην

ΕΣΣΔ)

Τον τελευταίο καιρό αιραγματοποιήθτροε στήν Ε.Σ .Σ .Δ . μια συνδιάσκεψή, μουσικών
καί μουαικολόγων πού ασχολήθηκε κυρίως μέ τά σύγχρονα Εκφραστικά μέσα στη μου
σική. Τί διάφορες απόψεις τής συζήτησης δημοσιεύει τό περιοδικό «Σοβιέτσκχγια Μουζικα», άπ" όπου δ συνεργάτης μας κ. Βασ. Γιαπαλάκης δίνει ένα απάνθισμα γιχ τούς
αναγνώστες τής «Ε.Τ.».

Ν Ε Σ Τ I Ε Φ
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Ή άποψή μας γιά τά προβλήματα
τά σχετικά μέ τά σύγχρονα έκφραστικά μέσα πρέπει νά είναι εντελώς ανε
ξάρτητη. Επαναλαμβάνοντας τις κρί
σεις των μούσικολόγων τού Ε ξω τερ ι
κού είτε επιχειρώντας νά τις προσαρ
μόσομε στή σοβιετική μουσική δημι
ουργική εμπειρία είναι άμφίβολο εάν
θά πετύχομε κάτι θετικό. Οϊ σοβιετικοί
μουσικοί κέρδιζαν πάντα τήν αλήθεια
μέ δικές τους προσπάθειες καί αυτό
εΤναι που χαρακτηρίζει τή δύναμη καί
τήν ανεξαρτησία τής ιδεολογίας μας,
τού πολιτισμού μας.
"Ομως, μερικοί
νεαροί
σύντροφοί
μας πίστεψαν σοβαρά πώς ή κατάκτηση των άρχών τού δωδεκάψθσγγου
πού εφάρμοσαν οί συνθέτες τής νέας
β'.ενέζικης σχολής μπορεί νά εξασφαλί
σει τή λύση στα πολύπλοκα προβλή
ματα πού αντιμετωπίζει σήμερα ή
σοβιετική μουσική.
Τό Ενδιαφέρον για τήν χρησιμοποίη
ση στήν τεχνική τής σύνθεσης τής
σειράς άρχισε νά Εμφανίζεται σέ β
ρισμένες περιπτώσεις Εντελώς
μονό
πλευρα παίρνοντας καμιά φορά καί
τή μορφή τού ανεκδότου. Ενθυμούμαι
μιά συζήτηση μέ συνάδελφο άπό μια
Δημοκρατία τής "Ενωσής μας. Τον ρώ
τησα γιά τις προόδους Ενός νέου συν
θέτη πού πριν λίγα χρόνια είχε δεχθεί
τήν κριτική γιά άπλοϊκόητα καί κοι
νοτοπία στα έργα του. "Ελαβα τήν άπάντηση: <?"Ω, τώρα προχώρησε πολύ.
"Εγραψε κονσέρτο γιά βιολοντσέλλο

στο όποΐο χρησιμοποίησε τη δωδεκάφθογγη σειρά...». Έ τ σ ι ή χρησιμοποίη
ση τής «σειράς» γίνεται άφ’ έαυτής κα
λό σημάδι. Ακόμα μερικοί αφελείς π ι
στεύουν πώς μονάχα τό δωδε <άφθογγο
μπορεί ν’ άποτελέσει κλειδί γιά δλα
τά προβλήμοττα τής σύγχρονης μου
σικής. Ή άποψη αύτή είναι κάτι πε
ρισσότερο άπό αμφίβολη.
Βεβαίως
δέν υπάρχει τίποτε τό· κακό στο ότι
ένας συνθέτης έφτιαξε τό θέμα του ά
πό δώδεκα ήχους τής χρωματικής κλί
μακας. Τί οτιμασία μπορεί νά έχει τό
πώς έφτιαξε τό θέμα του ό συνθέτης.
Έ ά ν είναι θέμα Εκφραστικό, Επιβλητι
κό θά πεί πώς μέ έπεισε. Έ ά ν πάλι
τό θέμα εΐναι άμορφο καί τεχνητό, τό
τε κοινεΐς δέν έχει την ανάγκη του. Τ ε
λικά σημασία έχει όχι ό τρόπος τής
συγκρότησης Ενός θέματος, άλλά
τό
σύνολο άπό τά μουσικά - Εκφραστικά
μέσα πού εΤναι υποταγμένα στό ιδεο
λογικό - αισθητικό πρόβλημα.
Υπάρχει καί ή τάση νά προβάλλε
ται ένας ιδιόμορφος συμβιβασμός άνάμεσα στή «σειρά» καί τήν τονική μου
σική. Θά γράψουμε, λένε, έργα δωδεκαφωνικά άλλά σ έ τονική βάση. Αυ
τό, όμως, δέν εΤναι πιά δωδεκάψθσγγο
γιατί τό σύστημα αύτό στηρίζεται σέ
άρκετά αυστηρούς καί δογματικούς κα
νόνες πού καλύπτουν μιά ορισμένη
αισθητική καί όρισμένη κοσμοθεωρία.
Γνωρίζουμε τούς μεγάλους συνθέτες
τής νέας βιενέζικης σχολής, δήμιους
γούς τού δωδεκαφθόγου, όπως γνωρί-

ζουμε και τις κοινωνικές προϋποθέσεις
για τή γέννηση της. Ή άρνηση τοΟ κυ
ρίου ρόλου του μελωδικού διαγράμμα
τος καί τής τονικότητας, ό θρυμ μάτι σμός καί τό γκρέμισμα τής φόρμας,
αυτά που εΤναι τόσο χαροτκτηριστικά,
άς πούμε, για τό έργο του Βέμπερν,
δικαιολογούνται όχι μόνο άπό την ι
διομορφία τής τεχνικής άλλα κυρίως ά
πό λόγους ιδεολογικούς. Είναι ή τέχνη
που περνά βαθειά κρίση, που έκφρά
ζει τον φόβο, την άπομόνωση, την κα
τάρρευση της συνείδησης.
Δεν είναι δυνατόν νά χωρίζουμε την
τεχνική άπό την ίδεαλογία καί νά
παρουσιάζουμε τό δωδεκάφθογγο μο
νάχα octv ενα σύνολο άπό
τεχνικούς
τρόπους. “Εχομε μπροστά μας κλα
σικό παράδειγμα συνδυασμού ορισμέ
νης ιδεολογίας καί κοσμοθεωρίας
με
σνγκεκριμένη τεχνική σύνθεσης.
Στον τόπο μας πρέπει νά δημοσιευθούν σοβαρές μελέτες για τό έργο
τού "Αλμπαν Μπέργκ, τού Σένμπεργκ,
τού Βέμπερν. Πρέπει σω στά νά εκτι
μήσουμε τήν κληρονομιά τους. "Ο μως
πιστεύω πώς δίκιο έχουν οί σύντροφοι
εκείνοι πού υποστηρίζουν ότι ή νέα
βιενέζικη σχολή είναι μονάχα μία άπό
τίς πολλές τάσεις που εμφανίστηκαν
στή μουσική τής Δύσης κατά τον XX
αίώνα. Μπορούμε νά δεχθούμε μέ τό
σεβασμό πού άξίζουν έργα «όπως
π.χ. τό κοντσέρτο γιά βιολί τού Ά .
Μπέργκ, τήν όπερά του «Βότσεχ», που
άποτελεί σημαντικό μνημείο τού δυ
τικοευρωπαϊκού πολιτισμού τού XX αί
ώνα.
•
"Ο μως τά έργα αυτά καί όλα της
σχολής τού Σένμπεργκ δεν πιστεύω
πώς μπορούν ν’ άποτελέσουν πρό
τυπα γιά ένα συνθέτη που επιδιώκει
νά δόσει μέ τό έργο του μορφές καί
ιδέες τής σοσιαλιστικής εποχής.
Προ παντός δέν μπορώ νά συμφωνή
σω μέ τούς θεωρητικούς εκείνους πού
θεωρούν τό πέρασμα στο άτονάλ προκαθωρισμένο άπό τήν πορεία τής ι
στορίας σαν αναπόφευκτη νομοτέλεια
στήν έξέλιξη τής τέχνης. Ή πίστη στο
αναπόφευκτο τής κατάργησης τής τονικής μουσικής καί τής άντικατάστα>σής της μέ τήν άτονική μού φαίνεται
έντελώς ανεδαφική.
Είναι καθαρή ουτοπία νά πιστεύει
κανείς ότι στον XX αίώνα πρέπει ξα
φνικά νά έπέλθει ή κατάρευση τής
τονικής άντίληψης καί ότι στο μέλλον
ή άνθρωπότητα θά άντιλαμβάνεται μό
νο άτονικά.
‘Οπωσδήποτε, μέ κανένα τρόπο δέν
μπορούμε νά άναγνωρίσουμε στή νέα
βιενέζικη σχολή τό μονοπώλιο στήν
ανανέωση των έκ φραστικών μέσων στή
σύγχρονη μουσική. Τή φανταστική αυ

τή ιδέα ουσιαστικά τήν άνέτρεψε ή ί
δια ή ζωή. Τό σύστημα τού Σένμπεργκ
υπάρχει έδώ καί σαράντα χρόνια. Στήν
άρχή τής δεύτερης δεκαετίας τού αίώ
να μας ό Σένμπεργκ βεβαίωνε προφη
τικά πώς άναχάλυψε ένα καθολικό σύ
στημα μουσικής σύνθεσης καί πώς εξα
σφάλισε γιά αιώνες τήν προτεραιότητα
στή γερμανική σχολή. Τέσσερις δεκα
ετίες είναι άρκετά μεγάλη προθεσμία.
Στο διάστημα αυτό άλλοι συνθέτες
άκολούθησαν τον Σένμπεργκ,
άλλοι
προσπάθησαν νά βρούν κάποιο συμβι
βασμό ανάμεσα στήν άτονικότητα καί
τήν τονικότητα, καί άλλοι προτίμησαν
δρόμους πού συνδέονται στενά μέ
τήν έθνική παράδοση. Ανάμεσα σ ’ αι>
τούς βρίσκονται ταλαντούχοι καλλι
τέχνες τού XX αίώνα όπως ό Μπελά
Μπάρτοκ, ό Χίντεμιθ, ό Χόνεγκερ, ό
Μπρίττεν, ό ’Ό ρφ.
Ή γενική
εικόνα τής σύγχρονης
μουσικής στή Δύση είναι ποικιλόμορ
φη. Υπάρχουν δωδεκαφθογγιστές καί
υπάρχουν καί άντιδωδεκάφθογγοι καί
άνάμεσά τους, καί μεγάλοι προοδευ
τικοί συνθέτες πού 6έ χάνουν τήν
επαφή τους μέ τό σύγχρονο ακροατή
ριο.
Είναι πολύ πιθανόν τά εκφραστικά
μέσα πού χρησιμοποιεί ό Βέμπερν
νά έχουν τό καλλιτεχνικό τους νόημα
πριν α π ’ όλα σ ’ ένα πλαίσιο άπό α
συνήθιστους συνδυασμούς τέμπρου "Ο 
μως κάνει κανείς τή σκέψη ότι ή μέ
θοδός του στο σύνολό της είναι μονό
πλευρη και περιορισμένη. Μπορεί νά
εφαρμοστεί σαν αποκλειστικό μέσο γιά
γιά νά λυθούν ειδικά ιδιόμορφα καί π ε
ριορισμένης σημασίας προβλήματα.
Δέν είναι τυχαίο τό ότι ό Βέμπερν
δέν στράφηκε ούτε στήν όπερα, ούτε
στο μπαλέττο, ούτε στήν προγραμμα
τική μουσική. Κανένα έργο του δέν
μπήκε στό μόνιμο ρεπερτόριο τών συ
ναυλιών. Είναι μουσική μέ πολύ π ε
ριορισμένο προφίλ καί τό έργο του δη
μιουργία συνθέτη γιά τούς συνθέτες.
Μπορεί νά γράψει κανείς ένα έργο
στό οποίο θά χρησιμοποιεί τούς σύγ
χρονους
τρόπους τού πουαντιλισιαού
καί νά τό έκτελέσει στήν αίθουσα τού
Ίντιτούτου Γκνέσιν ή στήν μικρή αί
θουσα τού ’Ωδείου. Τέτοια πρεμιέρα
στίς δικές μας συνθήκες δέν μπορεί
ν’ άποΤελ^σει μεγάλο γεγονός γιά
τήν κοινωνία μας. Στήν καλύτερη π ε
ρίπτωση θά γίνει λόγος καί συζήτηση
γιά τήν πρεμιέρα σ ’ ένα στενό κύκλο
μυημένων. Ε μ ε ίς δμως θέλουμε τά έρ
γα μας νά άποτελούν σημαντικά γ ε
γονότα στήν πνευματική μας ζωή, νά
άπαντούν στά κυριώτερσ καί σημαντι
κότερα αιτήματα τού μεγάλου σοβιε
τικού άκροατηρίου, τού πρωτοπορία-
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κού άκροατηρίου πού αποφασίζει σή
μερα για την τύχη των καλυτέρων έρ
γων στην ποίησή μας, στη δραματουρ
γία, στον κινηματογράφο.
Πολλοί άπό μάς έχουν υψηλή έκτίμηση
για τις «"Εξη εικόνες για πιάνο» του
"Αρνο Μπαμπατζανιάν. "Ομως το πνεύ
μα και τό νόημα τού κοματιού κατά την
γνώμη μου δεν έχει τίποτε τό κοινό
με τό δωδεκάφθογγο. "Οταν έκτελέστηκε στό Βερολίνο στο διεθνές συμ
πόσιο των μούσι κολόγων, ένας μέ πο
λύ μαχητική διάθεση τσέχος σύντρο
φος που και ό ίδιος γράφει σε στυλ
ύπερβεμπερνιοπΊκό είπ ε: «Πού είδα
τε τό δωδεκάφθογγο! Τό να γράφει
κανείς σήμερα έτσι είναι τό ίδιο σαν
νά προσπαθεί να σπάσει τον άτομικό
πυρήνα μέ τή βοήθεια
ενός άπλού
σφυριού». Μέ άλλα λόγια, ό συμβιβα
στικός χαρακτήρας τού έργου δέν ικα
νοποίησε. Οί περισσότεροι άπο μάς
δέχτηκαν τή μουσική αυτή σαν μουσι
κή που δίνει τήν καλλιτεχνική συγκί
νηση που δέν κόβει τούς δεσμούς μέ
την έθνική σχολή, που έχει ζωντανή
την παράδοση της άρμενικης σοόιετικής τέχνης. Ναί, ό Μπαμπατζανιάν πρα*
γματικά έφτιαξε μερικά θέματα και
συνηχήσεις από δώδεκα φθόγγους πού
δέν έποίναλαμβάνονται. "Ο μως όλα τά
α/\λα συστατικά στοιχεία τής μούσι
κης του, ρυθμός, ύφή καί σέ πολλά ση
μεία ή τονική συγκρότηση, μένουν άρκετά παραδοσιακά. Έ ά ν τηρούσε αυ
στηρά τούς κανόνες τής τεχνικής της
«σειράς» δέ θά άκούγαμε ούτε τούς
χορευτικούς ρυθμούς, ούτε τό ιδιαίτε
ρο χρώμα των τραγούδιών τής ’Αρμε
νίας, ούτε τήν πλούσια άριστοτεχνική
ύφή, ούτε καί τήν σαφώς διαγεγραμ
μένη τονική βάση. Τά πάντα θά είχαν
βυθισιεί στην άμορφη γκρίζα κατοτχνιά
των ατονικών ήχοσυνδυασμών.
Είναι άφέλεια νά πιστεύει κανείς ό
τι ή «σειρά» άπστελεΐ πανάκεια γιά νά
άποφυγεις τήν κοινοτοπία, τήν μίμηση
νά καλύψεις τήν έλλειψη ταλέντου, ότι
καί μόνη ή χρήση δώδεκα φθόγγων
πού δέν επαναλαμβάνονται είτε οριζόν
τια, είτε κάθετα μπορεί ν’ άποτελέσει
στοιχείο κάποιας μουσικής προόδου.
Έ γ ώ δέν πιστεύω σ ’ αύτό Σ τις ημέ
ρες μας ή μουσική τής «σειράς» εμ
φανίζεται περισσότερο έπιγονική καί
μιμητική. Στήν τέχνη όμως ή άντιγραφή είναι κακό άσχετα άν άντιγράφεις
τον Ραχμάνινωφ ή τον Λουΐτζι Νόνο.
Δέ μπορεί νά πιστέψει κανείς ότι νέοι
καί ταλαντούχοι
συνθέτες πού όλοι
μας εκτιμούμε, όπως ό Σλονίμσκυ, ό
Τιστένκο ή ό Σνίτκε, θά συμφωνούσαν
έκούσια νά περιορίσουν τον έαυτό
τους στά στενά περιθώρια τού όποιου
συστήματος, είτε «σειράς», είτε τού

πουαντιλισμού. "Οχι. Πρόκειται
γιά
ευαίσθητους καλλιτέχνες πού δέν τούς
συγκινεί ή έπίδειξη μόδας.
'Ο Σ. Σλονίμσκυ είπ ε κάποτε ότι
δέ μπορεί άπλώς νά έπαναλαμβάνει τό
σπύλ μέ τό όποίο έγραψε τά Τ ραγούδια του, καί θέλει νά δοκιμάσει τις
πιο διαφορετικές έκφραση κές δυνατό
τητες τής σύγχρονης μουσικής.
Μέ
γειά του, μέ χαρά του! Είμαι βέβαιος
ότι κι’ αυτός, καί οί νέοι συνάδελφοί
του θά περάσουν μέ επιτυχία τήν πε
ρίοδο τών πειραματισμών καί θά δη
μιουργήσουν πραγματικά μεγάλη μου
σική. Σημασία έχει νά ελέγχεις κάθε
φορά γιατί χρησιμοποιείς τούτα ή τά
άλλα νεώτερα
εκφραστικά μέσα καί
ποιος είναι ό τελικός σκοπός τής άναζήτησης.
Υπάρχουν ιερές άπαιτήσεις τίς ό
ποιες έχει υποχρέωση νά ένθυμάται κά
θε σοβιετικός καλλιτέχνης: Δημοκρατικότητα, λαϊκότητα, ρεαλισμός. Πολ
λοί νέοι σύντροφοι πιστεύουν πώ ς οί
έννοιες αυτές έχουν
πιά εξαντληθεί
γιατί κάποια εποχή τίς ταπείνωσαν
χρησιμοποιώντας αυτές σέ βιοτεχνικά
καί κερδοσκοπικά έργα πού δέν είχαν
καμιά σχέση μέ τόν άληθινό ρεαλισμό.
Παράλληλα, τίς κενές διακηρύξεις - έξορκισμούς πολλοί άπλούστατα τήν έ
χουν βαρεθεί.
"Ο μως πρέπει νά μήν ξεχνάμε ότι
πίσω άττό τίς λέξεις αυτές υπάρχουν
συγκεκριμμένες αισθητικές άρχές τίς ο
ποίες κανένας σοβιετικός καλλιτέχνης
δέν έχει τό δικαίωμα νά αγνοεί. Μέ κα
νένα τρόπο δέν μπορούμε νά παραγνω
ρίζομε τ ίς ουσιαστικές άπαιτήσεις τίς
όποιες άλλοτε ονομάζαμε κοινωνική ε
πιταγή: γιά ποιο λόγο καί γιά ποιόν
γράφεται τό έργο, ποιος πρέπει νά εί
ναι ό κοινωνικός του ρόλος.
Ακόμα
\αι οί προοδευτικοί άστοί καλλιτέχνες
της Δύσης δέν φοβούνται νά άναγνωρίσουν ότι μέ τό έργο τους
έκτελουν
συγκεκριμένη κοινωνική υπηρεσία.
Ο
Μπρίττεν είπ ε κάποτε: «Σήμερα ή κοι
νωνία δίνει μιά παραγγελία στον καλ
λιτέχνη καί δέν νομίζω ότι αυτό είναι
κάτι κακό. Δέν υπάρχει τίποτε τό κα
κό στήν προσπάθεια τού καλλιτέχνη
νά υπηρετεί μέ διαφορετικό τρόπο διά
φορους άνθρώπους.
Τί είναι αυτό που προκαλεΐ σήμερα
τίς συζητήσεις γιά τήν αισθητική; Βα
σικά, μερικά έργα μουσικής δωματίου
Είναι μιά πολύ έκλεπτισμένη μουσική
πού ουσιαστικά δέν επιδιώκει νά έκφράσει μεγάλα ιδεολογικά προβλήμα
τα. ’Αναγνωρίζω ότι μέ ενδιαφέρον α
κόυσα τήν καντάτα τού Ε. Ντενίσωψ
«ό "Ηλιος τών *Ίνκας» καί δέν συμψω*
νώ μέ έκείνους πού λένε πώς τό έργο
αύτό στερείται προσωπικότητας. * 0 -

μως έργα σαν κΓ αύτό μέ τόσο στενό
αισθητικό διάγραμμα δεν δίνουν λύση
στά πολύπλοκα ιδεολογικά -προβλήμα
τα τα οποία έμεΐς έχουμε υποχρέωση
σήμερα να λύσουμε.
Σοβιετική μουσική δεν είναι μονά
χα ό περιορισμένος κύκλος έργων
μουσικής δωματίου, αλλά και ή μουσι
κή γιά χορωδία, κομμάτια
κοντσέρτου, ορατόρια, όπερες, μπαλέττα. Εί
ναι παρατηρημένο ότι τελευταία πολύ
σπάνια παρουσιάζονται αξιόλογες ό
περες και μπαλέττα προ παντός όταν
γίνεται λόγος γιά νέους συνθέτες. Κι*
αυτό, όπως φαίνεται οφείλεται στο ότι
σημαντικό μέρος άπό τις προσπάθειες
των συνθετών μέ ταλέντο καταβάλλε
ται γιά να βρεθεί λύση σ ε προσω
πικά και πολλές φορές δευτερεύουσας
σημασίας προβλήματα.
Σύντομη ήταν ή συζήτηση στη διά
σκεψή μας γιά τό σημαντικό πρόβλη
μα «ό συνθέτης και ό ακροατής». Πολύ
ήρεμα δεχόμαστε τό γεγονός ότι ση
μαντικό μέρος άπό τούς άκροατές, γ ε
νικά, δέν δείχνουν ενδιαφέρον γιά τα σο
βαρά μουσικά είδη και ότι ή καθημερι
νή ζωή κατακλίζεται άπό ένα χείμαρ
ρο κακής άκοελαίσθητης μουσικής πού
αντιπροσωπεύει την «αισθητική»
τού
μοντερνοποιημένου μικροαστού.
'Ο κυριώτερος λόγος γι’ ocuro είναι
ή «μή επέμβασης» τού Τύπου, τής κρι
τικής, και τών καλλιτεχνικών οργανι
σμών μας. Υ πάρχει, επίσης, καί δική
μας ευθύνη.
Θέλω να υπενθυμίσω τά λόγια τού
Σ. Προκόφιεφ, πού σημείωσε τό 1937
στο ημερολόγιό του. ’Ακόμα καί τώ 
ρα είναι επίκαιρα. «Τώρα δέν είναι ε
ποχή όπου τη μουσική τη γράφουν γιά
ένα στενό κύκλο αίστέτ. Τώρα, τερά
στιες μάζες λαού στάθηκαν πρόσωπο
μέ πρόσωπο μέ τή σοβοορή μουσική καί
περιμένουν
έρωτιματικά.
Συνθέτες,
προσέξετε αυτή τή στιγμή. Έ ά ν άπωθήσετε οίύτά τά πλήθη, θά στραφούν
προς την τζάζ καί προς την Μαρούσια
πού φαρμακώθηκε. . . ( I )» Τήν ώρα πού
εμείς συζητούμε μεταξύ μας γιά τά
προβλήματα τής τεχνικής τής «σειράς»,
γιά τό τονικό ή τό καθολικό δωδεκάφθογγο, έκατομμύρια σοβιετικοί άκροοττές τρέφονται μέ υποκατάστατα μου
σικής καί κάποια
μοντερνοποιημένη
«Μαρούσια» μέ ούλτρα μοντέρνα χτενισιά καί μέ αισθησιακή φωνή τραγου
δά στο ραδιόφωνο καί τήν τηλεόραση
ό,τι χειρότερο γιά τή νεολαία
μας.
Καί όλοι μας παρακολουθούμε αύτό
τό αίσχος μέ μιά άνεκτικότητα πού τί
π οτε δέν τήν δικαιολογεί.
Ακόμα μιά ίδέα. "Ο ,τι συμβαίνει
σήμερα μέ τή νέα γεννεά τών συνθε
τών μας. θυμίζει κάπως μερικά περι

στατικά τής σοβιετικής μουσικής ζω
ής τής δεύτερης δεκαετίας τού αιώνα
μας. Καί τότε ορμητικά ρεύματα άπό
τή Δύση μάς κατάκλιζαν μέ τά νεώτερα μουσικά φαινόμενα. ’Ανέβαζαν τό
«Βότσεκ», έκτελούσαν έργα τού Χίντεμιθ, Καζέλλα, "Ονεγκερ καί Μιγγιώ.
"Αρχισοτν ν’ άκούγονται φωνές ότι ή
σοβιετική μουσική καιρός είναι νά κό
ψει γιά πάντα μέ την έθνική παράδοση
καί νά πάει γιά εκπαίδευση στούς δυ
τικούς κορυφαίους γιά νά μάθει δυνα
μισμό, σύγχρονη τεχνική κ. ά. "Ενα
μέρος άπό τούς νέους συνθέτες τότε
διάλεξε τό δρόμο τής μίμησης στή κα
τασκευασμένη μόδα, ενώ άλλοι προσπαθούσοεν όχι μόνο νά μελετήσουν τή
«νέα τεχνική», άλλά καί δραστήρια νά
ξεπερνούν τις δυτικές επιρροές νά βρί
σκουν νέο δρόμο, τό δρόμο πού θά
στηρίζεται στήν έθνική παράδοση καί
τις άπαιτήσεις εκείνες πού ή ζωή προ
βάλλει στον σοβιετικό καλλιτέχνη, τον
καλλιτέχνη τής σοσιαλιστικής εποχής.
"Αν ρίξουμε μιά ματιά στά έργα
πού γράφτηκαν εκείνη την εποχή θά
δούμε άπό τή μιά πλευρά τά έργα π.χ.
τού Ν. Ροσλάβετς καί άττό την άλλη
τά έργα τού νέου Δ. Σοστάκοβιτς είτε
τού Β. Σεμπαλίν. Ό Ρώσος «ατονι
κός» Ν. Ροσλάβετς βεβαίωνε τότε ότι
βρήκε νέα μέθοδο οργάνωσης τών ήχοον
καί ότι σ έ λίγα χρόνια τό προλεταριά
το θά άνυψώσει τό έργο του. Περάσαν
όμως σαράντα χρόνια καί τό όνομα τού
συνθέτη έχει σχεδόν ξεχαστεΐ, ενώ τά
ατονικά του έργα βρίσκονται στο αρ
χείο.
"Ο σο γιά τούς συνθέτες σάν τον Σο
στάκοβιτς καί τον Σεμπαλίν μπόρεσαν
νά ξεπεράσουν τήν περίοδο τού πει
ραματισμού καί βγήκαν οπό δρόμο τής
μεγάλης σοβιετικής τέχνης.
Δέν πιστεύω πώς αύτό ήταν αποτέ
λεσμα κάποιας
«επίσημης» δήλωσης.
Μονάχα μέ τις αποφάσεις καί τις υ
ποδείξεις ή μεγάλη τέχνη ποτέ δέν δημιουργήθηκε. Ή έξέλιξη τού έργου τού
Σοστάκοβιτς στο διάστημα τής τρίτης
καί τετάρτης δεκαετίας είναι αποτέλε
σμα έσωτερικών παρορμήσεων καί όχι
κάποιας «έκ τών άνω διεύθυνσης» όπως
άρέσκονται νά λένε στή Δύση αύτοί
πού δέν είναι φίλοι μας.
Ό χρόνος πλουτίζει τήν παράδοση
καί δίνει σ ’ αύτήν νέα ζωή. Δέν πι
στεύω πώς γιά τό λόγο αύτό πρέπει
νά άπαρνηθούμε εντελώς τήν κλασσική
παράδοση καί νά έγκοτταλείψουμε τούς
κανόνες τής μουσικής γλώσσας πού
δημιουργήθηκαν. Δέν πιστεύω πώς τά
έφέ μέ θορύβους είναι δυνατόν νά άντι1. Παλαιό ψευτολαϊκό τραγούδι του
καπελιοΰ.

καταστήσουν τούς μουσικούς ήχους.
Δεν τπστεύω πώς ίμια τεχνοτροπία δί
χως θέμα μπορεί ν’ άντικαταστήσχι την
τεχνοτροπία ·μέ θέμα, σαν μέσο έκφρα
σης καλλιτεχνικής ιδέας.
Ή σύγχρονη δύσκολη καί ενδιαφέ
ρουσα περίοδος στην έξέληξη τής σο
βιετικής μουσικής πρέπει νά λήξει με
μια νέα άνθιση στήν όποια οί πιο ποι
κιλόμορφες κλασσικές παραδόσεις μαζί
καί ή μεγάλη παράδοση τής μουσικής
τού XX αιώνα νά βρουν την όργονική
τους
άνάπτυξη καί τον εμπλουτισμό
τους.
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Θέλω νά άναφερθώ στό πρόβλημα
τής «σειράς» καί τήν προοπτική για
χρησιμοποίησή της σε τονικά έργα.
Ή εξασφάλιση τονικής ενότητας με
την πολυμορφία τής σύγχρονης μουσι
κής γλώσσας προβάλλει σαν ένα σο
βαρό πρόβλημα καί κατά τά φαινόμε
να ή τεχνική τής σειράς
μπορεί νά
προσφέρει όχι όλίγα. "Ο σο όμως, κΓ
άν είναι σοβαρό τό πρόβλημα δεν είναι
καί τό πιο σπουδαίο
στη σύγχρονη
μουσική.
Ή δημιουργική έπειρία θά δώσει
στό τέλος τήν απάντηση άν ή τεχνική
τής σειράς, είτε αυστηρή, είτε ελεύθε
ρη, είναι τό μέσον πού έχει τή δυνατό
τητα νά ώθήσει τήν μουσική σέ νέα ύψη
ή είναι μονάχα ένα τεχνητό μέσο προ
ορισμένο νά κρατήσει προσωρινά στή
ζωή τή μιά ή τήν άλλη καλλιτεχνική
τάση.
Οί άμφιβολίες μου άφορούν πρώτ*
ά π ’ όλα τήν προοπτική
εφαρμογής
στήν τονική μουσική τής μεθάδου άνασχηματισμού των θεμάτων πού συνη
θίζεται οπό δωδεκάφθογγο. "Ο σο πιο
συγκεκριμένη είναι ή μορφή τής ιδέ
ας, όσο πιο λαμπερό καί εκφραστικό
είναι ένα θέμα τόσο λιγότερο είναι έπιδεκτικό σέ ριζικές άλλαγές στή συγ
κρότησή του όπως τό άναπσδογύρισμα,
οί δυναμικές καί συχνές ρυθμικές με
τατοπίσεις, ή διαστολή καί ή συστολή
του.
Σ ’ αυτές τίς συνθήκες οί σχέσεις
πού δημιουργούνται άνάμεσα στά τμή
ματα του θέματος είναι τό μοναδικό
πολύτιμο στοιχείο γιά συνδυασμούς μέ
καλλιτεχνική γοητεία.
Είναι δύσκολο νά δημιουργηθεί, εί
ναι όμως εύκολο νά χαθεί μέ τίς διά
φορες χειρουργικές
επεμβάσεις πού
παραμορφώνουν τήν έσωτερική του όρ
μον ία. ’Αντίθετα, όσο περισσότερο ου
δέτερο είναι τό θέμα, όσο λιγάτερη
καλλιτεχνική
συγκίνηση τό διαπνέει,

τόσο περισσότερο είναι έπιδεκτικό σέ
«πλαστικές έπεμβάσεις».
Οί έπεμβάσεις αυτές ούτε θά τό όμορφήνουν ούτε θά τό παραμορφώσουν.
Θ ’ άναφερθώ καί σέ μιά άλλη σύγ
χρονη τάση, τήν ηχητική. "Οταν π α 
ρακολουθήσεις άρκετά έργα αυτής τής
τάσης μένεις μέ μιά βαρειά, καταθλιπτική εντύπωση καί μερικές φορές φαί
νονται σάν ένα άτοπο αστείο. 'Εάν αν
τί παραβάλεις στήν ηχητική τή μουσι
κή πού άκούγαμε πριν οστό τήν λεγά
μενη
πρωτοποριακή
μπορούμε
νά
πούμε ότι άντίς γιά θέμα έχουμε συν
δυασμούς θορύβων, άντίς γιά αρμονι
κή λογική, μιά διαδοχή άπό λεχέδες,
ακουστικά
καρφιά, άντίς γιά τονική
λειτουργία, άναφομοίωτες έvαλλocγές
άπό ισχυρούς ήχους καί χρώμοπα.
Ά ντίς γιά ένότητα άνάμεσα στό
διοεκεκομμένο καί τό συνεχές έμφανίζεται είτε ή πουαντιλιστική άποσπασματικότητα, είτε τό χαώδες στίβαγμα.
Καί όμως στον τομέα τής ήχητικής
έχουν διαμορφωθεί καί διαμορφώνονται
μέσα πού είναι δυνατόν νά συμπεριληφθούν στό ενεργητικό τής
μουσικής,
βασισμένης σέ άλλες, πλατύτερες άρχές.
Α ξίζει νά δώσουμε μεγάλη προσο
χή στήν εκφραστική δυνατότητα πού
έχουν οί θόρυβοι καθώς καί οί ήμιήχοι
ήμιθόρυβοι, αρκεί νά χρησιμοποιηθούν
όχι μέ τήν αρχή «ή τέχνη γιά τήν τέ
χνη», άλλά σέ σχέση μέ ένα άντάξιο
κολλιτεχνικό σκοπό.
"Ο πω ς αναγνωρίζομε ότι τό άτονάλ
καί τό δωδεκάφθογγο έχουν τήν προϊ
στορία τους, έτσι καί ή ηχητική έχει
τή δική της προετοιμασία. Υπενθυμί
ζω τή χρήση των κρουστών οργάνων
όχι γιά ρυθμική αγωγή, άλλά γιά τό
χρώμα τους, ή τό παίξιμο τών εγχόρ
δων μέ τήν άνόστοδη τού δοξαριού.
Μιλάμε γενικότερα γιά τίς παραστατικές-χρωμοττικές τάσεις τού X IX καί
τών άρχών τού XX αιώνα. Στήν περι
γραφική μουσική άπό καιρό χρησιμο
ποιούνται ήχοι πού προβάλλουν ένα
άκουσμα όχι απόλυτα
συγκεκριμένο
ώς προς τό ύψος, πού υπαγορεύεται,
είτε άπό μιά πολύπλοκη άρμανικη καί
πολυφωνική άνάπτυξη, είτε άπό τή με
γάλη συμμετοχή κρουστών οργάνων.
Ή ήχητική δέν χωρίζεται μέ κανένα
τείχος άπό τήν άλλη μουσική. Δέν εί
ναι δυνατόν νά χαράξωμε σύνορα άνά
μεσα σ έ συνηχήσεις πού περιλαμβά
νονται στά όρια τής αρμονικής άντίληψης καί τίς κάθετες άπό ήχους καί θο
ρύβους.
Τέλος θά παρατηρήσω ότι τά ήχητικά
έφέ πολλές φορές είναι έμπνευσμένα
άπό τήν ίδια τή φύση, τή ζωντανό καί
τή νεκρή. νΑλλοτε ή μίμηση αυτή εί-

ναι συνειδητή, όπως τά θαυμάσια έφέ
στή μουσική του Μεσσιάν και άλλοτε
ασυνείδητη, όπως στα έργα του πολωνού συνθέτη Ρουτζίνσκυ δττου εύκολα
διακρίνει κανείς τό κελάϊδημα των πουλιών.
Πιθανόν να έχουν ενδιαφέρον για μάς
καί μερικές αναζητήσεις των συνθετών
τής Δύσης καί στον τομέα τής φόρμας,
όπως ή διάταξη στα μέρη ένός κύκλου
με άλληλοεξαρτώμενες παραλλαγές, ή
συγκρότηση τού πρώτου μέρους άπό
συμπυκνωμένα στοιχεία τών άλλων με
ρών,, μερικές άσυνήθιστα πολύπλοκες
συμμετρίες.
Για να λυθεΐ δμως τό πρόβλημα τής
δυνατότητας για χρησιμοποίησή τους
χρειάζεται συγκεκριμένη καί λεπτομε
ρειακή ανάλυση.
Καί τώρα γιά τά εκφραστικά μέσα
τής σύγχρονης μουσικής γενικά.
Ποιά είναι ή σχέση άνάμεσα στά δυο
ερωτήματα;
Τί εκφράζει ή μουσική καί πώς τό
εκφράζει;
Υπάρχουν δύο αντίθετες απόψεις:
τά μέσα καθορίζουν τό παν (δ,τι είναι
τά μέσα είναι καί τό καλλιτεχνικό άπστέλεσμα) καί ή άλλη: τά μέσα δέν
καθορίζουν τίποτε. Καί οί δύο άπόψεις είναι εσφαλμένες.
Ή πρώτη αγνοεί τή δυνατότητα τής
αναθεώρησης, τ η διαφορετική ερμηνεία
σέ διαφορετικούς συνδυασμούς, άγνοει
τήν προσωπικότητα τού συνθέτη. "Έ
τσι, κάτε τι τό νέο κρίνεται κακό καί
απαράδεκτο ενώ μια μελετημένη εφαρ
μογή στα μέσα θορύβων καί ήμιθορύ6ων μπορεί να οδηγήσει σέ θετικά καλ
λιτεχνικά αποτελέσματα. Ακόμα, τε
λευταία, σ έ μερικές περιπτώσεις, δια
τυπώνεται ή ιδέα δτι ή διατήρηση τής
τονικότητας καί τού διατονικού συστή
ματος αποτελεί άφ’ έαυτής εξασφάλι
ση τής προοδευτικότητας τού έργου,
θέση όλοφάνερα άμφισβητήσιμη.
Ή δετύερη άποψη — τά μέσα δεν
καθορίζουν τίποτε— πλαταίνει άπεριόριστα τά σύνορα τής αναθεώρησης καί
προδίδει τάσεις γιά όποιεσδήποτε α
κρότητες πού εξέρχονται άπό τά δρια
τής μουσικής τέχνης. Δέ μπορώ νά φαντασθώ πώς μέ τά πουαντιλιστικά μέσα
είναι δυνατόν νά δημιουργήσεις έντονο
λυρισμό, είτε νά μεταδώσεις ένα βαθύ
αίσθημα μέ συνδυασμούς άπό κροταλίσματα, κουδουνίσματα καί κρότους.
Δέν είναι τυχαία ή άποτυχία τού
Νόνο στήν προσπάθειά του νά δώσει θε
τικούς τύπους στό «Πολωνικό ήμερολόγιο τού 1956».
Μεγάλες συζητήσεις προκαλεί ή ση
μασία τού πειράματος στή σύγχρονη
μουσική.

Ή εξελικτική πορεία στήν άνανέωση τών έκφραστικών μέσων στή σύγ
χρονη μουσική είναι πολυσύνθετη. Α 
παιτεί άναζήτηση προς όλες τις κατευ
θύνσεις καί πειράματα πού μπορεί νά
πετύχουν, μπορεί δμως καί νά άποτύχουν.
Είναι φυσικό δτι πειραματιστές λίγο
ή πολύ υπήρξαν δχι μόνο οί μεγάλοι
συνθέτες, άλλά καί συνθέτες μικρότερης
δυναμικότητας. Οί δεύτεροι
έπαιξαν
ένα ρόλο ακριβώς γιατί μέ τόλμη δο
κιμάζουν τις πιο διαφορετικές καί α
νεξερεύνητες δυνατότητες.
"Έτσι, τό πείραμα είναι νόμιμο καί
πολλές φορρές άπαραίτητο καί ανα
πόφευκτο. Τό δλο ζήτημα έγκειται στή
σχέση του προς τό περιεχόμενο
τής
μουσικής καί στή σημασία πού τού α
ποδίδεται.
Στή Βαρσοβία μού λέγαν δτι τό
πείραμα έχει άξια καί σάν αυτοσκο
πός. "Οτι πολλές επιστημονικές άνακαλύψεις έγιναν χωρίς τήν σκέψη γιά
μελλοντική τους εφαρμογή καί άλλες
εντελώς τυχαία.
Καί έφ’ όσον τό πείραμα γίνεται
άπό τό συνθέτη γιά τον εαυτό του, τό
στοιχείο τού περιεχομένου
καί τής
καλλιτεχνικής συγκίνησης, άναπ άφευ
κτα υποχωρεί.
Σ ’ αυτό δμως μπορεί ν’ άπαντήσει
κανείς δτι τό πείραμα εργαστηριακού
τύπου πρέπει νά μένει προσωπικό κτή
μα τού συνθέτη καί νά μήν αποβλέπει
σέ δημόσια προβολή.
Τό γεγονός δτι ή μουσική πού βά
ζει γιά κύριο σκοπό της τό πείραμα
χάνει τήν προοπτική της, γίνεται φα
νερό καί σέ μερικούς άπό τούς δη
μιουργούς καί
τούς προπαγανδιστές
της.
Σ τά άρθρα καί σ τις όμιλίες τών ο
παδών τους (Ζελίνσκυ,
Κατσίνσκυ),
διακρίνουμε
στοιχεία
απογοήτευσης
καί κορεσμού.
Τό γεγονός δτι αρχίζουν νά εμφα
νίζονται παρόμοιες άμφιβολίες επιτρέ
πει νά έλπίζαμε δτι οι σύγχρονοι εξ
τρεμιστές συνθέτες τής Δύσης είτε του
λάχιστο ένα μέρος άπό αυτούς,
θά
έγκαταλείψουν τις άκρότητες πού οι
ίδιοι ώς τώρα καλλιεργούν.
Θέλω δμως νά έπαναλάβω δτι πρέ
πει νά γνωρίσουμε πολύ
καλλίτερα
τήν σύγχρονη μουσική τής Δύσης. Τή
στιγμή, αυτή οί δυνατότητες γνωριμί
ας είναι πολύ περιορισμένες. Θά πρέ
πει νά έχουμε λιγότερες προκαταλή
ψεις καί περισσότερα συμπεράσματα
βασισμένα στή μελέτη τού μουσικού
ύλικού μέ τό ρεαλιστικό του άκουσμα.
Μονάχα τέτοια συμπεράσματα θά μάς
φέρουν πιο κοντά στήν αλήθεια.

227

Β. Τ Σ Ε Ν Τ Ο Φ Σ Κ Υ

228

Έ ά ν παρακολουθήσουμε τήν έξελικτική ανάπτυξη της μουσικής γλώσσας
μπορούμε νά ξεχωρίσουμε δυο βασι
κές κατευθύνσεις. Ά ττο τη μια πλευρά
συντελειται ή εξωτερική, ας ττούμε, άνάπτυξη σ τα μέσα κι* άπό τήν άλλη,
ό συνεχής έμττλουτισμός στις σχέσεις
ανάμεσα σ τα στοιχεία τής μουσικής
τόσο των παραδοσιακών όσο καί των
νέων.
Τά δυο αυτά προτσές συνδέονται
άδιάρρηκτα μεταξύ τους. Μπορεί νά
πεί κανείς πώς κάθε νέο στοιχείο άψίνοντας ρίζες δίνει καί τα βλαστάρια
του. Τα κλαριά του δένονται άδι άρρη
κτα μέ τό πλούσιο φύλλωμα του μου
σικού μας συστήματος.
Δέν είναι δυνατόν νά καθοριστεί ε
πακριβώς ό συσχετισμός άνάμεσα στην
«εξωτερική» καί τήν «έσωτερική» ανά
πτυξη μπορεί όμως νά διαπιστώσει κα
νείς άσψαλώς ότι ή αισθητική εντύπω
ση κάθε νέου μέσου είναι κατά πολύ
μεγαλύτερη άπό τήν έξωτερική του ε
πί δροοση.
Ή άναλογία αυτή υπέρ τού «έσωτερικού» έχει τό νόημά της πρώ τ’ ά π ’
όλα για τήν ψυχολογία τής άκρόασης,
για τήν κατανόηση τής μουσικής για
τήν αισθητική τής μουσικής άντίληψης.
'Ό π ω ς είναι φανερό τό πολύμορφο καί
πλούσιο περιεχόμενο δέν απαιτεί κα
θόλου καί εξωτερική άκουστική πολυ
μορφία.
'Ό τι είναι όμως άσφαλώς άπαραίτητο είναι ή έσωτερική πολυμορφία καί
ό πλούτος. Ή τελειότητα καί τό βά
θος τής μουσικής ιδέας μέ τήν έξωτε
ρική της απλότητα είναι τό ιδανικό
πού έπιδιώκουν οί δημιουργοί τού πρα
γματικά ωραίου.
"Ισ ω ς τό μουσικό σύστημα πού γεν
νήθηκε στή διάρκεια τής έξέλιξης καί
τής άνάπτυξης τής ανθρώπινης νόησης,
καί πού
στηρίζεται σ έ άντικειμενικά
δεδομένα τής φύσης, φυσιολογικά παίρ
νει γιά πρότυπο όργανισμούς πού δη
μιούργησε ή ίδια ή φύση. Πόση σοφία
καί απλότητα στην έξωτερική μορφή
μαζί μέ τήν έξαιρετικά πολύπλοκη καί
πλούσια έσωτερική συγκρότηση!
Οί ύφιστάμενες άναλογίες άνάμεσα
στο «έξωτερικό» καί τό «έσωτερικό» εί
ναι λογική καί άπό τή σκοπιά τής οι
κονομίας στά μουσικά μέσα. Καί έδω,
όπως καί ατούς άλλους τομείς τής δρά
στη ριότητάς του, ό άνθρωπος όδηγεΐται άπό ύγειά τάση τής ορθολογιστι
κής χρήσης τού διαθέσιμου πλούτου.
Βεβαίως, εύκολώτερο είναι νά άφεύρεις μιά νέα τονική, παρά νά κάνεις
νά ήχεΐ διαφορετικά ό μείζων τρόπος,
όπως κάνει ό Προκόφιεφ.
Μιά τάση έξωτερικής άκουστικής έ-

πίδειξης είναι πολύ έντονη σ τά άκραΐα
«άριστερά» μουσικά ρεύματα, τούς έκπροσώπους τών όποιων χαρακτηρίζει
ή έπιδεικτική πλευρά τής καινοτομίας,
ή έπιθυμία νά γίνουν οπωσδήποτε καί
όσο τό δυνατό γρηγορώτερα νεωτεριστές. Αυτό όδηγεΐ σέ άληθινά ληστρι
κή καταστροφή τών ύλικών μέσων τής
μουσικής, μέ άποτέλεσμα νά άναγκάζσνται μερικοί νά χρησιμοποιούν μέσα
άντιμουσικά. "Ετσι έκδικεΐται ή μουσι
κή γιά τήν άδιαφορία προς τό περιε
χόμενο.
Πρέπει νά κάνουμε τίς σχετικές μας
παρατηρήσεις καί όσον άφορά τή θεω
ρητική έπιστήμη καί τήν παιδαγωγική
πού προορισμό έχει νά μορφώνει τά
γούστα, τίς πεποιθήσεις καί τίς άπόψεις τής νεολαίας μας, μαζί καί τών
νέων συνθετών.
Πρέπει νά άναγνωρίσουμε ότι ή νεο
λαία αυτή θεωρεί τή μουσική γλώσσα
πολλών σύγχρονων προοδευτικών καλ
λιτεχνών φτωχή καί πενιχρή. Αιτία εί
ναι ή συνήθεια νά έξηγούμε μονόπλευ
ρα τά μουσικά φαινόμενα τή στιγμή
πού ή μουσική άπό τή φύση της είναι
πολύπλευρη. Ή τάση αύτή έχει τό
λόγο της. Προσπαθούμε νά βρούμε τό
λογικό, τήν ορθολογιστική άρχή, τήν
άπλοποίηση γιά λόγους μεθοδολογίας.
Υπάρχει όμως διαφορά μεταξύ ορ
θολογιστικής άρχής στή μουσική καί
όρθολογισμού. Στήν προσπάθειά μας
νά βρούμε τή λογική ρίζα κόβουμε άλύπητα τό δέντρο γιά τό οποίο υπάρ
χει ή ρίζα.
Ή ικανότητα μονόπλευρα νά έξη
γούμε τά φαινόμενα καί νά τά τοπο
θετούμε μέ κάθε θυσία σέ κάποιο ράφι
μιας ταξινόμησης
θεωρείται
πολλές
φορές, καί ιδιαίτερα στά περιφερειακά
έκπαιδευτικά μας 'ιδρύματα,
δείκτης
άναλυτικής ικανότητας.
Υποβάλλοντας σέ κριτική τον έβανγκαρντισμό δέν πρέπει νά ξεχνάμε ότι
αυτό άπστελεί μονάχα τή μιά πλευρά
τού ζητήμοττος. Ή άλλη, όχι λιγότερο
σπουδαία πρέπει νά έχει τό θετικό χα
ρακτήρα: πραγματικά έπιστημονική άποκάλυψη τού άνεξάντλητου πλούτου·
τής μουσικής γλώσσας τών προοδευτι
κών καλλιτεχνικών ρευμάτων.
Η

Δ . Ζ ΙΤ Ο Μ ΙΡ Σ Κ Υ
Τό πρόβλημα τής ζωτικής άνάγκης
πλατείας χρησιμοποίησης, μελέτης καί
κατάκτησης τού τεράστιου
πλούτου
πού δημιούργησαν οί κλασσικοί τού XX
αιώνα έθεσε μέ όξύτητα ό Δ. Ζιτομύρσκυ.
Τί χαροτκτηρίζει τήν έξελικτική πο
ρεία αυτής τής κατάκτησης; έρωτά.—
'Απλώς ή έξσικείωση; Σ ’ όλα, όμως,

μπορεί κανείς νά συνηθίσει, και στο
κακό και στο ενοχλητικό.
"Οχι, νομίζω πώς εδώ πρέπει νά
γίνει λόγος για ιστορική επιλογή στα
μέσα που εΤναι απαραίτητα στην τέ
χνη για να έκψράσει ένα συγκεκριμένο
περιεχόμενο. Μονάχα σέ σχέση με τό
πρόβλημα του περιεχομένου και όχι
στα στενά πλαίσια καθαρά μουσικών
προβλημάτων θά μπορέσουμε νά άντιληφθουμε τό βάθος και την νομοτέλεια
αυτής τής εξελικτικής πορείας.
’Αλλοίμονο, όμως, γιά πολλούς τό
περιεχόμενο δεν είναι παρά ή έτικέττα,
τό πληροφοριακό σημείωμα ή επικεφα
λίδα.
Πιστεύω ότι ή πραγματική εικόνα
τής νέας καί τής νεώτερης μουσικής
απαιτεί μιά πολύπλοκη διαφοροποίη
ση. Στήν μουσική «πρωτοπορειακής»
υφής προβάλλεται ένα στρώμα που θά
μπορούσε νά τό χαρακτηρίσει κανείς
σάν απόσταμα τυχοδιωκτισμού. ΚΓ άν
παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον είναι
τό ενδιαφέρον που έχει ένα συγκεκρι
μένο κοινωνικό φαινόμενο, ένός συγκε
κριμένου κύκλου καί εποχής, θά μπο
ρούσε νά χαρακτηριστεί σάν «ιστορική

έκτροπη» στήν τέχνη. Θά μελετηθεί άπό ψυχολόγους ή ψυχοπαθολόγους.
Τό άλλο στρώμα είναι ή δημιουργι
κή έργασία που δεν έκοψε τους δεσμούς
με τις άληθινές άρχές καί τά κίνητρα
στήν τέχνη, ή δημιουργία που δραστή
ρια έρευνα μερικές νέες άκουστικές δυνοαότητες, άλλά πού βρέθηκε αιχμάλω
τη από τίς ψευτοκαθολικές άρχές. Στήν
περίπτωση αυτή, πιστεύω ότι συντελεϊται μιά αναπόφευκτη πορεία αύτοκαταστροφής τών «συστημάτων»
καί
άποκαθίστανται οί νόμοι καί τά δι
καιώματα τής τέχνης.
Πιστεύω ότι οί πλάνες καί οί αυτα
πάτες στ ή σύγχρονη δημιουργική έρ
γασία είναι κοςρποί πολύ υποκειμενι
κής, πολύ αυθαίρετης θεωρητικολογίας
τών καλλιτεχνών γιά τους έαυτούς τους
καί γιά τη φύση τής τέχνης. "Οσοι ά π ’
αυτούς σάν κεχλλιτέχνες είναι ισχυρό
τεροι παρά σάν θεωρητικοί ζητουν καί
βρίσκουν στήν τέχνη τους τον πιο φυ
σιολογικό δρόμο στον όποΐο οδηγεί ή
ίδια ή ζωή καί 6 όποιος καθορίζεται
από τήν άναγκαιότητα τής επαφής μέ
τή ζωή.
Μετ. ΒΑ Σ. ΓΙΑΠΑΛΑΚΗ
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Μέ πολλές παραλείψεις, προχειρότητες καί
γενικά ατέλειες, άνοιξε τΙς πόρτες του τό
«Τζιαρντίνι» τής Ελλάδας, δηλ. ή παιδική
χαρά τής Φιλοθέης, όπου στήθηκε, μέ δυσανά
λογες για τίς δυνατότητες των οργανωτών
φιλοδοξίες, ή Α' Μπιενάλε Γλυπτικής.
Ιίαίρνουν μέρος φυσικά μόνο "Ελληνες καλ
λιτέχνες κ ’ υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλο πε
ριθώριο συμμετοχής, μια καί λείπουν απ’ την
πρεμιέρα τούτη μερικά βασικά ονόματα σάν
των Ζογγολόπουλου, Ιναπράλου, Λουκύπουλου,
Παππά κτλ. ’Ακόμα υπάρχει μεγάλο πεδίο
δράσης στον τομέα τής συμμετοχής των Ε λ 
λήνων καλλιτεχνών πού ζουν καί δουλεύουν
στο εξωτερικό, μιά κι απ’ αυτούς συμμετέχει
μονάχα ένα, δ Σκλάβος. ‘'Οσο για τίς ατέλειες
τής οργάνωσης, τοποθέτηση, λειτουργία επι
τροπών, την προχειρότητα τού καταλόγου, με
ρικά πράματα πού κατεβάζουν την έκθεση
στο επίπεδο μιας επαρχιώτικης καί μάλιστα
ερασιτεχνικής εκδήλωσης, είναι πλευρές πού
μπορούν νά διορθωθούν. ’Αρκεί ν’ αντιμετω
πιστούν πιο συστηματικά, μέ γνώση καί περί
σκεψη πράγμα πού θά βοηθήσει πολύ στην
καταξίωση του θεσμού, (μια καί ή έκθεση
πρόκειται νά γίνεται κάθε δυο χρόνια), στη
συνείδηση τού έλληνικου κοινού απ' όπου ξε
κινά αναγκαστικά καί ή προκοπή του.
’ Εκτός απ’ τούς γνωστούς καλλιτέχνες σάν
τόν Άπάρτη, Σώχο, Φερεντινο, ΙΙεραντινό, καί
άλλους, πού παρουσιάστηκαν μέ τυπική καί
ξεπερασμένη εργασία τους, τό Λαμέρα πού έ
δειξε πάλι εύκολες καί άξεκαθάριστες λύσεις,
ή τόν Κλουσάτο πού παρουσίασε έργα σημαν
τικά, αλλά πολύ γνωστά, την αληθινή προσφο-
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έλληνια,μερικάνος ζωγράφος Γιάννης Ξέόπως παρουσιάζεται μέ τήν αναδρομική
έκθεση στις αίθουσες τού Ζαππείου είναι
εύρωπαίος ζωγράφος, πού άν καί σπούδασε

ρά τής έκθεσης την σφραγίζει ή παρόλα ία μερικών νεώτερων, αυτών ακριβώς πού διαγωνί
στηκαν γιά τά βραδεία. ’Ανάμεσα στους βραβευ
μένους ό θύμιος ΙΙανουργιάς κι ό Σπύρος Κατοπόδης δείξαν αληθινά προσεγμένη καί συγκινημένη εργασία. Οί άλλοι τρεις βραβευμένοι
ήταν καταφανώς κατώτεροι. "Ομως μερικοί άλ
λοι συνομήλικοί τους καλλιτέχνες σάν τόν
Άρμακόλα, λιγότερο τής Βαμβάκου, τό Μουζάκη, μά καί τόν Μουστάκα ήταν καλύτεροι
άπ’ τούς βραβευμένους μέ έργα πού τό καθέ
να ιστό είδος του είχε κάτι νά προωθήσει σέ
αναζήτηση ή σέ πλαστική επάρκεια. Μια α
ληθινή καί άναμφισβήτητη προσφορά στην έκ
θεση ήταν τό έργο τού Σκλάβου, μέ τήν άπλή, σχεδιασμένη σύνθεσή του πού ή άνεση
τής κατασκευής του δεν τραυμάτισε μιά κά
ποια λυρική διάθεση |πού ιύποφαίνεται ιστό
έργο τού καλλιτέχνη. Αλλά καί ό Σκιούρης
παρουσίασε μερικές πρόχειρες, είναι ή αλή
θεια, αλλά πρωτότυπες καί προσωπικές λύ
σεις, ευσύνοπτα καί καθαρά πλαστικά γυμνά
σματα.
’Απ’ τούς λοιπούς πρέπει νά σημειώσουμε
τίς παρουσίες των Θόδ. Βασιλείου, Ίά σ . IIαπαδημητρίου, Καραχάλιου, ΙΙραμαντιώτη - Χαριάτη, Τζανετή.
Ί Ι έκθεση έμεινε γενικά στο επίπεδο μιας
απρόσωπης καί πολύ πρόχειρης δοκιμής. Ή
ιδέα είναι, όμως, καλή, οί ανάλογες εκδηλώ
σεις στον ελληνικό χώρο λίγες καί ή ανάγκη
νά προκόψει σάν θεσμός είναι επιτακτική. Ά ς
βρεθούν πρώτα αρμόδιοι κ ’ ύστερα άς μελετή
σουν ρεαλιστικά τό πρόβλημα.
’Αξίζει
τόν
κόπο.

άννη

Ξερόν

ζωγραφική σέ μιάν αμερικάνικη ακαδημία κα
λών τεχνών, μόνο στό Ilxpiot, στήν καρδιά τής
καλλιτεχνικής
Ευρώπης, βρήκε τά μέσα νά
διατυπώσει τά πλαστικά του δράματα. Βέβαια

ή ττορεία του είναι αρκετά τυπική κι εύκολα
σέ κάθε στάδιό της βρίσκει κανείς τα μεγάλα
αστέρια πού τον βοήθησαν στόν προσανατολισμό
του. Άνάμεσά τους είναι ανάγκη ν’ αναφερ
θούν μερικά μεγάλα δνόματα: Σεζάν, Μπράκ,
Πικασσό, Μουτριάν, Καντίνσκη, Α εζέ... Μα δέν
ξωφλχ>ΐ£ μέ τό να τοποθετούμε, να κλχσάρουμε τά διαδοχικά στάδια τής παραγωγής του,
και ν’ άνιχνεύουμε σε κάθε ένα απ’ αυτό τήν
καταγωγή των μορφών του. Πέρα απ’ ολ’ αυτά,
πού είναι ασφαλώς χρήσιμα Τ·λ
κατανοή
σουμε τή δημιουργία του, υπάρχει μια ποιητική
διάθεση, ένα γνήσιο δραμα τού κόσμου, πού όσο
κι’ άν καταφεύγει σέ δοκιμασμένες μορφές για
τή διατύπωσή του, παραμένει μια φωνή προ

Οι

καινούργιες

Η έκθεση τής αίθουσας Άστορ, πού μ’ αυ
τήν εγκαινίασε τή φετεινή περίοδο τών εκθέ
σεων, Πιθανότητες No 2, είναι ή συνέχεια τής
ίδιας περισυνής έκθεσης, πού συνέχισε και τά
θετικά άλλα καί τά αρνητικά τής εκδήλωσης
εκείνης. Ντήν πραγματικότητα είδαμε πάλι
μερικούς καλούς νέους ζωγράφους ανάμεσα σ’
αρκετούς μέτριους ή καί κακούς, ακριβώς, ό
πως συνέβη καί στήν περίπτωση τής προηγού
μενης. νΕτσι τό αθηναϊκό κοινό πήρε σέ αραιά
διάλυση τήν δμάόα τών πολύ νέων ζωγρά
φων μας, αυτών ακριβώς πού δίνουν σημαντικές
ελπίδες γιά τό μέλλον τής νεοελληνικής ζω
γραφικής. Καί μάλιστα, κι αυτό είναι τό χ ει
ρότερο, ό τρόπος αυτής τής παρουσίασης εμ
πόδισε μερικούς άπ’ τούς καλύτερους ανάμεσα
τους, όπως τόν Μπότσογλου, ή τόν Ρόρο, νά
παρουσιάσουν τήν εργασία τους, αφού βρήκαν
πώς δεν τούς ταίριαζε μιά τέτοια παρουσίαση.
Ά ς είναι. Τό συμπέρασμα πού μπορεί νά προ
κόψει άπ’ αυτή τή ; ύπόθεση είναι, νομίζουμε
πώς μπορούν από δώ καί μπρος νά μαζεύονται
καί νά εκθέτουν οί ίδιοι, διαλέγοντας μόνοι
τους τή ; καλλιτεχνική παρέα τους, χωρίς νάναι ανάγκη νά βάζουν τό κεφάλι τους κάτω
άπό κανένα ξένο καπέλλο. Ά ν οί ΙΙιθανότητες No 1 τούς έκαναν απλώς νά τό υποπτευτούν
οί Πιθανότητες No 2 πρέπει νά τούς έπεισαν
γ ι’ αύτό πέρα γιά πέρα.
*Όσο γιά τήν αληθινή προσφορά τής καινού
ριας τούτης έκθεσης πρέπει νά αναφέρουμε τό
έργο τού Βαλαβανίδη, μέ τή δική του καλλι
τεχνική φυσιογνωμία, τό άδρύ καί αρκετά πρω
τόγονο ύφος, τήν απρόοπτη όργάνωση καί τό
πρωτότυπο ύλωιό του. ’Ακόμα τό έργο τού Λημητρέα, μέ τή σίγουρη μαστοριά, τή ; ξεκαθα
ρισμένη ζωγραφική του αγωγή, τήν προσπάθεια
νά συναντηθούν τό μελετημένο, μά κάπως συγ
κρατημένο σχέδιο μ’ ένα χρώμα φωτεινό, έντο
νο κ’ ίσως π ιό τολμηρό. Άπό τούς λοιπούς
δ Καράβουλης δείχνει τήν καταχτημένη του ά
νεση, παρόλο πού δέν έχει λευτερωθεί άπ’ τά

σωπική και ουγκινημένη. νΚτσι πέρα απ’ τήν
δποιανδήποτε κατασκευή του, είτε είναι έξπρεσσιονιστική, κυβιστική, άφηρημένη, μπορούμε να
άποκαλύψουμε τόν ίδιο τό δημιουργό πού μέ τή
συγκίνησή του κατορθώνει νά δικαιώνει τίς μορ
φές πού χρησιμοποίησε, νά τίς επιβάλει από
μιαν ανάγκη έκφραστική, κι αυτό είναι ιό κυ
ριότερο προσωπικό στοιχείο, ή δική του ή προ
σφορά μέσα στό πλούσιο τούτο έργο. Μαζί μ’
αύτό πρέπει νά τού αποδώσουμε καί μιά τερά
στια εργατικότητα, μιάν
ανήσυχη τάση γιά
διαρκή ανανέωση τών μορφών του, πού μπορεί
έτσι νά «μεταβάλλονται συνεχώς, γιά νά έκφρασουν τή διαφορετική όπτική γωνία άπ’ οπού
κάθε φορά βλέπει τόν κόσμο ο καλλιτέχνης.

«Πι θανότητες»

Β αγγέλη Δ η μ η τρέα :

Τ οπίο

δεσμά τής μαθητείας του σ’ ένα γνο>στό κλίμα,
κ’ ή Κυριακή — Σίσκου εκθέτει έργα πού
παρόλο τόν φόρτο μιας κοινής ύλης, διασώ
ζουν ένα ένοραματικό στοιχείο πού
ξεφεύγει
άπ’ τή ; άπλή φαντασμαγορία. Ό Ζουμπουλάκης
δέν βρίσκει τόν τρόπο νά ξεκαθαρίσει τή γρα
φή του, παρά μόνο σ’ ένα έργο του, δ Ρόμπος
δείχνει μιάν αναιμική ευαισθησία, κι ό Ζερβόπουλος μιάν άπλή κατασκευαστική προσπά
θεια πού δέν ξεφεύγει άπ’ τήν ξηρότητα.
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«’Α ποκάλυψη», 6 1 χ 5 0 Ά θ η ν α ι

Δανιήλ Γ ο ν ν α ο ίδ η ς :

’Έ κ θ ε σ η
'Ο Δανιήλ Γουνχρίόης στην έκθεσή του στην
αίθουσα «νΑστορ» παρουσίασε ένα πολύ προχω
ρημένο στάδιο των πλαστικών του αναζητήσεων
σέ σχέση μέ προηγούμενες φάσεις τής εργα
σίας του. ΟΙ καθαρές καί άνοιχτόχρωμες γε
νικές έπιφάνειές του Οργανώνονταν ςεκούραστχ
καί βρίσκονται σέ αυτονόητη συνδετική σχέση μέ
τα δυνατά χρωματισμένα στοιχεία του ή τίς σκού
ρες δομικές του παρουσίες. 'Ο καλλιτέχνης πε
τυχαίνει παραπέρα συνθέσεις, συνθέτοντας μικρά
έργα του σέ μεγάλα συνθετικά σύνολα, τά
πολύπτυχα καί βρίσκει πάλι τόν τρόπο νά δώ
σει άνετη καί καθαρή αφετηρία στήν δράσή
ιμας. Εύαι-^ησία χρωματική, λεπτή αίσθηση
Ολικών, ευκολία στήν άρθρωση μιας εύγλωτ-

" Ε κ θ ε σ η
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'Ο Τ. Ιω ά ννα ς πού παρουσίασε έργασία
του στην αίθουσα Χίλτον οδήγησε τις μορφές
του άπο το κάπως ασαφές άνεικονικό ζωγρα
φικό του κλίμα, σ έ μια περιοχή μέ σαφείς
επιφάνειες και έντονους καθαρούς χρωματι
κούς τόνους, πού όργανώνονται σέ μια τάξη
διακοσμητική, κι’ όπου ή άνθρωπινη παρά
σταση, καθημερινά περιστατικά ή άντικείμε
να, ύπολείμμοττα αναμνήσεων κΓ ερεθισμών
ά π ’ την καθημερινή ζωή, διαδραμάτισαν κά-

I960

Γουναρίδη
της τεχνικής, πού επιβίωσε από τά παληώτερα
στάδια τής δουλειάς του, καί μάλιστα από τή
χαρακτική του μαθητεία, είναι τά άλλα χα
ρακτηριστικά τού έργου του.
Οί μορφές του αυτές είναι βέβαια, σέ τού
τη τή φάση του φορείς ενός εσώτερου κραδα
σμού, ενός λυρικού στοιχείου, που διατυπώνε
ται μέ άνεση καί αρκετή σιγουριά. 'Οπωσδή
ποτε όμως υπάρχει πάντα κίνδυνος από τή
μαεστρία πού έχει κατακτήσει στήν τεχνική
του κι δ καλλιτέχνης θά έχει νά κάνει συνει
δητές προσπάθειες για νά μήν παρασυρθεΐ πρός
μιαν αρνητική, καθαρά κατασκευαστική, κατεύ
θυνση στή δουλειά του.
Γ. ΙΙΕΤΡΗΣ

Ί ο άν ν ο u
ποιο συμπληρωματικό ρόλο. Οί πίνακες του
περιόρισοιν τόν προορισμό τους σέ ευχάριστα
απτικά γυμνάσμοπα, καί παρόλο πού κά
ποτε ύποπτευόσουν μια πλαστική άμηχανία,
βρήκαν τόν τρόπο, Ιδιαίτερα στα μικρά τους
μεγέθη, νά δώσουν μερικές δροσερές στιγμές,
πού πέρκα ά π ’ τή χαρά τού ματιού
δημι
ουργούν οπό θεοττή κΓ έναν κάποιο διαρκέ
στερο ερεθισμό.

Γ. Π.

Τ Ε Χ Ν Η Κ Α Ι Α ΙΣ Θ Η Τ ΙΚ Η

Φ Ε Ρ !Μ Λ IV
Μ ε τ α φ ρ ά ζ ε ι

ό

Λ Ε Ζ Ε

Γ.

Π Ε Τ Ρ Η Σ

Ε ίμ α ι 6 πριμ ιτιφ μ ια ς

εποχής π ον ερχ ετα
Φ. Λ Ε Ζ Ε

Ό Φερνάν Λεζέ (1881 — 1 9 5 5 ) , θεωρείται ένας οπτ’ τούς γνησιότε
ρους, τούς επιβλητικότερους ζωγράφους τού αιώνα μας. 'Ανήκει στη σειρά
των γ άλλων καλλιτεχνών πού άποτέλεσαν τη σύγχρονη δόξα τής Σχολής του
Παρισιού, κι* ίσω ς ή ιδιαίτερη σημασία του να βρίσκεται στη οτυνειδητή
του προσπάθεια να κάνει έργο λαϊκό, να φέρει τό έργο του κοντά σ τις μεγά
λες λαϊκές μάζες.
Γόνος μιας οικογένειας κτηνοτροφών απ'* τη Νορμανδία, απλός στην
ψυχή και στιβάρος στο σώμα, άρχισε πρώτα νά δουλεύει σ ε εργαστήρια αρ
χιτεκτονικής σάν σχεδιαστής, ύστερα σάν διορθωτής σ ε φωτογραφείο. Στο
μεταξύ έκανε σπουδές ζωγραφικής άναπτύσ*σοντας τό πηγαϊο καί γόνιμο
ταλέντο του. Φίλος μέ τούς Πικασσό καί Μπράκ, ακολούθησε την κυβιστική τους
φάση, φέρνοντας όμως μ έ τ ά κ ο ν τ ρ ά σ τ α
των
μ ο ρ φ ών
του
ένα στοιχείο αύτοσχεδιασμού κΓ ελαφρότητας πού ήτανε τότε ακόμα ά
γνωστο. Ή πεταχτή πινελιά του, τά ασκέπαστα α π ’ τό χρώμα μέρη τού πίνα
κα, πού ζωντάνευαν αφάνταστα τό έργο, ήταν στοιχεία πού προανάγγελαν
άπό πολύ μοτκριά κατοπινές εξελίξεις στήν τέχνη τής εποχής μας. Σ έ συνέ
χεια έγκατέλειψε αυτό τό δρόμο καί όδήγησε τή ζωγραφική του σέ μορφές
πιο στιβαρές πού αργότερα περίλαβαν καί τήν ανθρώπινη μορφή μέ γενικές
γραμμές καί ιδιαίτερο βάρος. Επηρεασμένος α π ’ τή ζωγραφική τού Μοντριάίν δοκίμασε τις εμπνεύσεις του καί στήν άφηρημένη ζωγραφική μέ μιά
σειρά τοιχογραφικά έργα πού διατηρούσαν τά κύρια πλαστικά του χαρα
κτηριστικά, τις σαφείς μορφές καί τό δομικό, έντονο καί καθαρό χρωματικό
τόνο. Αργότερα έγραψε γιά τήν τέχνη αυτή: «Δέν πρόκειται γιά πειραμα
τική παραξενιά, είναι τέχνη πού έχει αξία άπό μοναχή της, πού πραγμα
τοποιείται καί πού άπαντά σ έ κάποιο αίτημα . . . Μπορεί τό μέλλον νά τήν
κοττατάξει άνάμεσα ατούς τ ε χ ν η τ ο ύ ς
π α ρ ά δ ε ι σ ο υ ς ,
μά
δέν τό πιστεύω. Ή τάση αύτή κυριαρχείται άπό τήν επιθυμία μιας πλήρους
τελειότητας καί άπελευθέρωσης, πού κάνει τούς άγιους, τούς ήρωες καί τούς
τρελλούς».
"Ο μως ό πραγματικός σταθμός τής ζωγραφικής του ήταν ό πόλεμος
1914— 18 μέ τό καινούριο βιωματικό του δυναμικό μά καί μέ τούς πλαστικούς
ερεθισμούς πού τού δημιούργησ<χν μερικές αναπάντεχες κοπαστάσεις. ’Από
δώ καί μπρος συνδυάζοντας τον κυβισμό μέ τό ρεαλισμό, καί βάζοντας μέ
σα στήν τέχνη του τό πιο σύγχρονο στοιχείο, το μηχανικό, χωρίς ούτε στιγμή
νά διστάσει νά χρησιμοποιήσει καί τίς διακοσμητικές δυνατότητες μέσα στό
έργο του, δημιούργησε πολλά έργα, κάποτε πολύ μεγάλα, γιά τή διακόσμηση
δημοσίων χώρων, έκανε σκηνικά, άφίσες, άνακοττεύτηκε σέ κάθε λογής καλ
λιτεχνική έκδήλωση πού τον έφερνε κοντά σ τις λαϊκές μάζες. Μετά τό δεύ
τερο πόλεμο όταν γύρισε ά π ’ τήν Αμερική, όπου είχε καταφύγει στις παρα
μονές του, προσχώρησε άνοιχτά στό γαλλικό κομμουνιστικό κόμμα. Τότε
διακόσμησε τό χώρο σέ μερικές μεγάλες λαϊκές συγκεντρώσεις, μέ τά λαμ
περά καί αισιόδοξα πανοό του.
Σέ πολλές περιόδους τής ζωής του ό Λεζέ παρουσίασε κείμενά του πού
μαρτυρούσαν πώς οι σκέψεις του πάνω στή ζωγραφική ήταν στό ίδιο έπίπεδο μέ τό πνεύμα τής ζωγραφικής του, μέ τρόπο πού νά μπορεί κανείς νά
κάνει αύτή τή διπλή ανάγνωση τού έργου του, μέσα άπό τά γραφτά του ή
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μέσα οστ' τούς πίνακές του. Αύτό μαρτυρούσε ακόμα τη συνείδηση πού είχε
άποκτήσει για τό έργο του. Ό καλλιτέχνης έδειξε και με τα κείμενά του
αυτά τη διάθεση ν* άνταποκριθεΐ στα αιχμηρά αιτήματα τής έττοχής μας
πράμμα πού τον όδήγησε, έκτος α π ’ τη δημιουργία του ζωγραφικού έργου
του, καί στή θεμελίωση των βάσεων για μιαν άληθινά σύγχρονη αισθητική
Έ τσ ι είδε τό ρεαλισμό και την άφαίρεση, όχι στην άντίθεσή τους, μά στή
διαλεκτική τους ένότητα, κι* άνοιξε πολύ πλατείες προοπτικές στην τέχνη
τής έποχής μας.
Ή προσπάθειά του να 6ρεΤ καινούρια πλαστικά μέσα πού θα έκφράσουν τη δεύτερη φύση, που δημιούργησε ό ίδιος ό άνθρωπος, τον κόσμο τής
μηχανής, τον οδήγησε νά αναπτύξει, τόσο μέ τη ζωγραφική του, όσο και με
τά γραφτά του, τρία τεράστια θέματα μιας αισθητικής που μπορούσε πρα
γματικά νά εξυπηρετήσει την τεράστια αυτή μεταμόρφωση. Έ τ σ ι προσπά
θησε:
Νά δημιουργήσει ένα πλαστικό π ρ ό τ υ π ο
τών νέων σχέσεων
που δημιουργουνται άνάμεσα στον άνθρωπο και τον κόσμο που ό ίδιος δη
μιουργεί.
Νά δώσει σ ’ αυτό τό π ρ ό τ υ π ο
κάποιον διερευνητικό χαρακτή
ρα, μιά και τό έργο τέχνης δεν είναι μιά παθητική αντανάκλαση ή ένα παράληλλο αυτών τών σχέσεων, αλλά μιά δημιουργία που προχωρεί μπροστά από
τις καταστάσεις που πόνε νά γεννηθούν, και κάποτε προηγείται ακριβώς
όπως ή πράξη προηγείται από τη συνείδηση.
Νά προετοιμάσει τό π έ ρ α σ μ α
άπό την αισθητική επινόηση στην
κοινή συνείδηση άπό τη δημιουργική πράξη στην πλήρη κατανόηση τής έννοιάς
της οστό τό κοινό, τροποποιώντας την πλαστική τάξη τής κοινής ζωής: αρ
χιτεκτονική, άφίσα, βιτρίνα, έπιπλο και διακόσμηση, που μέσω τους γίνανε
καταληπτές σ τις μέρες μας οί αναζητήσεις τών πρωτοπόρων.
Μέ τον τρόπο αυτόν ό Φερνάν Λεζέ, σάν ζωγράφος και σάν θεωρητικός,
έγινε ή πλαστική συνείδηση του καιρού μας.
Γ. Π.

"Ενας
Τό
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καθαρό

καινούριος
χρώμα

Μπορεί κανείς νά θεωρήσει τή σύγχρονη
καλλιτεχνική εξέλιξη σάν μιά μάχη πού δί
νεται εδώ καί πενήντα χρόνια άνάμεσα στήν
άντίληψη γιά τό θ έ μ α , όπως τήν εννοεί
ή Ιταλική Αναγέννηση καί τό ενδιαφέρον γιά
τό α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο καί τον καθαρό τόνο,
πού κατακυρώνεται όλοένα καί περισσότερο
μέσα σ τις σύγχρονες ιδέες μας.
Αξίζει τον κόπο νά παρακολουθήσουμε,
νά μελετήσουμε, νά παρατηρήσουμε άπό πο
λύ κοντά αύτή τή μάχη, γιατί ε^ναι πάντα
πολύ έπίκαιρη. Είναι ένα είδος επανάστα
σης μέ πολύ ενδιαφέρουσες συνέπειες. Ή
αίσθηση αύτή του ά ν τ ι κ ε ι μ ε ν ο ύ υπάρ
χει ήδη στά πρωτόγονα έργα — ατά έργα
τών παλιών έποχών, τής Αίγύπτου, τής ’Ασ
συρίας, τής ‘Ελλάδας, στά ρωμανικά καί
τά γοτθικά.
01 σύγχρονοι θά τό άναπτύξουν, θά τό
απομονώσουν καί θά βγάλουν ά π ’ αυτό ό
λες τις δυνατές συνέπειες. Ή
άναγκαιόΤ η τ α του θέματος δέν γίνεται πιά παρα

κ α 'ι

ρεαλισμός
τό

αντικείμενο

δεχτή. Ό θώρακας αύτός πού κυριάρχησε
σ ’ όλόκληρη τήν τέχνη τής ’Αναγέννησης
έσπασε.
Αφού καταστράφηκε τό θέμα, έπρεπε νά
βρεθεί ικάτι άλλο, κι αύτό είναι τό ά ν τ ι κ ε ί ιμ ε ν ο καί τό καθαρό χρώμα πού πή
ρανε τή θέση του
Σ ’ αυτή την καινούρια φάση, ή ελευθερία
τής σύνθεσης έγινε άπεριόριστη. Μιά πλή
ρης ελευθερία που θά επιτρέψει φανταστι
κές συνθέσεις, όπου ή δημιουργική φαντα
σία θά μπορέσει ν* άποκαλυφθεί καί ν’ ανα
πτυχθεί.
Τό ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ,
πού ήτανε
κλεισμένο μέσα στο θ έ μ α , έλεεθερώνεται.
Τό καθαρό χρώμα, πού δέ μπορούσε νά κα^
τακυρωθεί, θά βγεΐ στό φανερό. Γίνεται τό
κ ύ ρ ι ο π ρ ό σ ω π ο
στά καινούρια ζο>γραφικά έργα.
Βρίσκο·μαι λ.χ. μπροστά σ ’ ένα τοπίο
καμωμένο άπό δέντρα, ουρανό, σύννεφα. Θά
ένδιαφερθώ μονάχα γιά τό δέντρο, θά τό

μελετήσω και θά βγάλω δλες τις πλαστικές
δυνατότητες Ητου προϋποθέτει. Ή φλούδα
του, ττού έχει συχνά ένα σχέδιο εκφραστικό,
τά κλαδιά του, ττού ή κίνησή τους εΤναι δυ
ναμική, τά φύλλα του ττού μττορούν ν’ άξιοποιηθούν διακοσμητικά. Αυτό τό δέντρο
που εΤναι τόσο πλούσιο σε πλαστικές ά
ξιες θ υ σ ι ά ζ ε τ α ι
μέσα σ ’ έναν
Ο ε ι μ α τ ο γ ρ α φ ι κ ό
π ί ν α κ α . ’Α
πομονωμένο, μελετημένο μοναχό του, θά μάς
προμηθέψει υλικό γιά ν’ ανανεώσουμε τη
σημερινή ζωγραφική έκφραση.
Πρέπει νά παραδεχτώ πώ ς μέσα σ* αυτή
την τόσο πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση τού
άντικειμένου, ό κινηματογράφος μέ τά γκρό
- πλάν μάς έδωσε τά μέσα νά προοδέψουμε
πιο γρήγορα.
Ή μάχη έχει άρχίσει άπο πολύ καιρό.
Τή μάχη γιά την άπελευθέρωση την εΤχαν
άρχίσει κιόλας οί έμπρεσιονιστές. Οί μον
τέρνοι ακολούθησαν καί όξυναν την προσπά
θεια.
‘Ό μ ω ς ό κινηματογράφος, τό ξαναλέγω,
μάς βοήθησε άρκετά.
Προβάλλοντας μέρη άπό μιά φιγούρα, ένα
μάτι, ένα στόμα, ένα ρουθούνι — ■ ξεσήκωσε
τό πλαστικό ενδιαφέρον καί ένίσχυσε τις
δυνατότητες που υπήρχαν ήδη.
Έ να πόδι μέσα σ ’ ένα παπούτσι,
κάτω
άπό ένα τραπέζι, όταν προβάλλεται μεγαλωμένο δέκα φορές γίνεται ένα εκπληκτικό
γεγονός που κανείς δεν τό είχε παρατηρή
σει πιο μπροστά. ’Αποκτά μιά πραγματικό
τητα, μιά καινούρια πραγματικότητα που
δέν υπήρχε όταν παρατηρούσαμε μηχανικά τό
κάτω μέρος τού ποδιού μας, περπατώντας
ή μένοντας καθιστοί.
Έ ν α άπομονωμένο σύννεφο, μονάχο του,
έξω α π ’ τό γαλάζιο φόντο τού ουρανού απο
τελεί στοιχείο σχεδιαστικό ή ανάγλυφο, που
έχει συχνά έναν πλούτο τον όποιο δέ μπο
ρείτε νά άνακαλύψετε όταν άποτελεΐ μέρος
τού τοπίου.
Οί επιστημονικές έρευνες, κΓ αυτές άκόμα, έπέτρεψαν οπούς καλλιτέχνες νά άποκαλύψουν αύτή την καινούρια πραγματικό
τητα.
Τά υποβρύχια φυτά, τά άπειρα μικρά
ζώα, μιά σταγόνα νερού μέ τά μικρόβιά
της, μεγαλωμένη χίλιες φορές μέ τό μικρο
σκόπιο, γίνονται καινούριες ζωγραφικές δυνατότητες πού επιτρέπουν νά άναπτυχθεΤ ή
διοτκοσμητική τέχνη.
Βλέπει, λοιπόν, κανείς πώ ς δ λ α έχουν
ίσο ένδιαψέρον, πώ ς ή άνθρώπινη μορφή, τό
άνβρώπινο σώμα δέν είναι πιο άξιαπρόσεχτα
στο πλαστικό τους ένδιαφέρσν άπό ένα δέν
τρο, ένα φυτό, ένα κομμόπΊ βράχο, ένα σκοι
νί. Πρόκειται νά συνθέσουμε έναν πίνακα
μ’ αυτά τά άντικείμενα φροντίζοντας νά δια
λέξουμε έκεΐνα που μπορούν νά πραγμα
τοποιήσουν μιά σύνθεση. ΕΤναι πρόβλημα
εκλογής έκ μέρους τού καλλιτέχνη.
Έ ν α παράδειγμα: άν συνθέτω έναν πί
νακα, χρησιμοποιώντας σάν άντικείμενο ένα

κομμάτι φλούδα δέντρου, ένα κομμάτι φτερό
πεταλούδας καί μαζί τους καί μιά φόρμα
καθαρά φοίνταστική, είναι πιθανό πώς δέν
θ’ άναγνωρίσετε τή φλούδα τού δέντρου, ούτε
τό φτερό τής πεταλούδας, καί θά π ήτε: Τί
παριστάνει αυτό; Είναι ένας πίνακας άφηρημένος;
Οχι. Είναι ένας πίνακας παρα
στατικός.
Αυτό πού ονομάζουν άφηρημένον πίνακα
δέν υπάρχει. Δέν υπάρχει άφηρημένο ούτε
συγκεκριμένο. Υπάρχουν καλοί καί κακοί πί
νακες. Υπάρχουν πίνακες πού μάς συγκινούν κι άλλοι πού μάς άφήνουν άδιάφορους.
Ποτέ δέν πρέπει νά κρίνει κανείς έναν
πίνακα σ έ άναφορά μέ τά φυσικά στοιχεία.
Έ ν α ς πίνακας έχει μιάν άξια άπό μονα
χός του, σάν ένα μουσικό κομμάτι, σάν ένα
ποίημα.
Ή πραγματικότητα είναι άπειρη καί μέ
μεγάλη ποικιλία. Τί είναι ή πραγματικότη
τα ; ’Από πού άρχίζει καί πού τελειώνει;
Πόσο πρέπει νά μπεί στή ζωγραφική; ’Α
δύνατο ν’ απαντήσει κανείς.
"Αλλο παράδειγμα γ ι’ αυτό τό ζήτημα
τής ιπραγματικότητάς. Φωτογραφίζω πολύ
σωστά μέ πολύ δυνατό φωτισμό τό νύχι
άπ’ τό δάκτυλο μιάς μοντέρνας γυναίκας.
Αυτό τό πολύ περιποιημένο νύχι είναι άξιοποιήσιμο σάν τό μάτι της, τό στόμα της.
ΕΤναι ένα άντικείμενο πού έχει μιάν άξια
άπό μοναχό του.
Προβάλλω μεγολωμένο κατά έκατό φο
ρές οα/τό τό νύχι καί ρωτώ ένα πρόσωπο:
Βλέπεις είναι κομμάτι ένός πλανήτη πού
εξελίσσεται, σ έ κάποιο άλλο: είναι μιά φόρ
μα άφηρημένη. Θά έκπλαγούν καί θά εν
θουσιαστούν πιστεύοντας στά λόγια
μου.
Στό τέλος, δμως θά τούς π ώ : Ό χ ι , αυτό
πού είδατε είναι τό νύχι ά π ’ τό μικρό δα
χτυλάκι τού άριστερού χεριού τής γυναίκας
μου. Αυτοί οί άνθρωποι θά φύγουν πειραγμένοι μά δέν θά ξαναβάλουν πιά την πε
ρίφημη έρώτηση: Τ ί
π α ρ ι σ τ ά ν ε ι
αυτό;
Ή ερώτηση αυτή δέν έχει πιά κανένα λό
γο νά υπάρχει. Ή ομορφιά είναι παντού,
μέσα στό άντικείμενο, στό κομμάτι, μέσα σέ
μορφές καθαρά επινοημένες. Εκείνο δμως
που χρειάζεται, είναι νά άναπτύξουμε τήν
αίσθάντικότητά μας γιά νά μπορούμε νά
διακρίνουμε δ,τι είναι ώραΐο άπ* δ,τι δέν
είναι. Ή εξυπνάδα, ή λογική δέν έχουν κα
μιά δουλειά σ ’ αυτά τά ζητήμοπα.
Δέν έξηγεί κανείς μέ τήν τέχνη. Αυτή
μπορεί καί πρέπει ν’ άναπτύσσεται ά π ’ τήν
περιοχή τής αίσθαντικότητας. Είχα τήν ευ
καιρία νά μιλήσω μέ τό Γάλλο φυσικό Περέν καί μού ε ίπ ε : καί σ ε μάς άκόμα τά
έπιστημονικά μας ευρήματα είναι 80% τής
περιοχής τής καθαρής αίσθαντικότητας.
Ή έπαγωγική λογική είναι ψυχρή καί δέν
έδωσε άλλο άπό καθηγητές έπίσημους καί
άκαδημαϊκούς.
Ή άγωγή (είναι δυνατό νά έπιτευχθεΐ.
Ή απόδειξη υπερέχει μέσα στήν
έξέλιξη
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της σύγχρονης Διακοσμητικής Τέχνης. Οί
έμποροι και οί βιομήχανοι κατάλαβαν πώς
αύτό τό περίφημο ά ν τ ι κ ε ί
μ ε ν ο
είχε μιαν άξια δημοσιότητας.
Σύνθεσαν
προθήκες άξιοποιώντας τά άντικείμενα πού
έμπορευόντανε — 5 ζευγάρια κάλτσες, πα
ρουσιασμένα πάνω σ ’ ένα χρωματιστό φόν
το, κάνουν πιο μεγάλη έντύπωση παρά δια
κόσια στοιβαγμένα τό ένα δίπλα στ* άλλο.
Ό λ ο ι οι έμποροι κατάλαβαν tea! χρησι

Ή
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Τό άνέβασμα τού Λαού προς τό έργο τέ
χνης είναι ένα πρόβλημα πού βρίσκεται
μέσα στον αέρα, πού εΐναι παντού. Γιά νά
μπορέσουμε όμως νά μιλήσουμε στο λαό,
πρέπει νά είμαστε κοντά του. Πολύ λίγοι
άνάμεσά μας εΐναι κοντά του.
Είχα τήν ευκαιρία νά τον γνωρίσω, οχι
στο Παρίσι, ούτε στο ατελιέ μου, αλλά στον
πόλεμο. Μπορεί νά εΐναι σκληρό νά τό λέγω
σ ύ τό, 6 πόλεμος όμως τού 1914— 18 ήταν
γιά μένα μιά τύχη. Μού έπέτρεψε ν’ άνακαλύψω τό Λαό και ν’ ανανεωθώ όλότελα. Εί
χα την τύχη νά μην ξεφύγω τις ταλαιπωρίες.
Δεν ήμουνα περισσότερο ευτυχής ούτε π ε
ρισσότερο δυστυχής άπό κανέναν άλλον και
μπόρεσα νά παρατηρήσω τί γινότανε γύρω
μου.
"Ε π εσ α στό μηχανικό, και καθώς ξέρετε
τό μηχανικό εΐναι ένα σώμα άπό εργάτες,
σκαφτιάδες, μιναδόρους.
Φανταστείτε
τό
χτύπημα πού μού ήρθε. Βγαίνω ά π ’ τό έργαστήρι μου, δρασκελίζω τά σύνορα τής
τέχνης και πέφτω άνάμεσα στούς σκαφτιά
δες μου (προπαντός μήν πιστέψετε
πώς
μπαίνει κανείς άνάμεσά τους όπως μπαί
νει σε κανένα καφενείο) καί πέρασα μαζί
τους όλόκληρο τόν πόλεμο...
Ε κ ε ί σ τ ’ άλήθεια κατάλαβα τί εΐναι ένας
άνθρωπος τού Λαού. Εΐναι ένας τύπος πού
βρίσκεται σε πλήρη τάξη. Τόσο πολύ πού
μπόρεσα νά διαπιστώσω πώς εγώ ήμουνα
σ ε πλήρη άταξία. . .
Τό πρόβλημα λοιπόν εΐναι νά άπσκαταστήσουμε τούς δεσμούς μας. Ποιοι ήτανε,
λοιπόν, ώς τά τώρα οί λόγοι πού μάς εμ
πόδισαν νά πάρουμε επαφή; Π ρώ τα -π ρώ τα
υπάρχει ή πολύ κακή άγωγή πού έχουνε
πάρει. Ξέρετε πώς στήν πορεία τής τέχνης
υπάρχει καί κάποια εποχή πού τή
λέμε
«Αναγέννηση». Πριν ά π ’ αύτήν υπήρχε μιά
ζωγραφική «έπινοημένη», φανταστική (ή ρο
μανική ζωγραφική λ.χ. δεν εΐναι μίμηση τής
φύσης. Καί οί Αιγύπτιοι έπίσης, έπι νόησαν
δικές τους μορφές στήν εποχή τους). Στο
Μεσαίωνα, δεν υπήρχανε άγ άλματα
σάν
τού
Αγίου Σουλπικίου.
Υπήρχαν μόνο
«καλά πράματα», πού τά εκτιμούσε ένας
κύκλος εκλεκτών καί τά «δεχότανε» ό Λαός.

μοποίησαν τ η ν
π α ρ ο υ σ ί α
τού
Α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ο υ .
Κατάλαβαν την όμορφιά πού έχουν τά
άντικείμενα άπό μόνα τους. Κατάλοτβαν πό
σο ήτανε άχρηστο νά τά διακοσμούν ή νά
τά χρωματίζουν. Αυτό είναι κάτι τό πολύ
σύγχρονο και τό πολύ καινούριο.
Τό καθημερινό βιομηχανικό
άντι κείμενο
έχει συχνά μιά φόρμα άρμονική μόνο και
μόνο άπό τή λειτουργικότητά του.

κ α 'ι

ό

λαός

Τό πρόβλημα έμπλεξε άπό τήν εποχή
τής 'Αναγέννησης. Γιατί; Ε π ειδή ή Ιταλική
Αναγέννηση ήρθε με τήν ιδέα νά μιμηθεί
τήν ανθρώπινη μορφή. Λοιπόν τί έγινε; Δημιουργήθηκε ένα κριτήριο «συγκριτικό». ’Α
πό τήν στιγμή πού ένα έργο τήν μιμείται
καλά εΐναι ώραίο.
Ό καημένος ό μπαρμπα - Ρουσώ, κΓ αυ
τός άκόμα πού ήτανε ωστόσο ένας εξαίρε
τος καλλιτέχνης, μούλεγε μιά φορά. « Ό
Δαβίδ εΐναι ένας τύπος καταπληκτικός, μά
ό Μπουγκερό εΐναι άκόμα πιο δυνατός. Εί
δες τις άνταύγιες πού κάνει πάνω στό νε
ρό;» Τό παν λοιπόν έξαρτιέται άπό τήν
άγωγή. Ή άγωγή
φταίει. Ή κάθε άγωγή
πού δίνεται στά σκολειά, εΐναι κακή. Ό 
λοι οί δάσκοώοι λένε: «Κοιτάξετε τήν ’Α
ναγέννηση, εΐναι τό πιο υψηλό σημείο πού
φτάσαμε! Εΐναι μιά πρόοδος!». Ό λ ο τό
κακό προέρχεται ά π ’ αυτή τή διαβεβαίωση.
Δεν υπάρχει πρόοδος στήν τέχνη. 'Έ να Αι
γυπτιακό άγαλμα εΐναι τόσο όμορφο όσο κ’
ένας πίνακας τού Ραφαήλ ή ένα έργο τού
Μιχαήλ Αγγέλου.
Ό Λαός λοιπόν ρίχτηκε στή μίμηση καί
ξέρετε πολύ καλά πώς ή μίμηση δεν φέ*>
νει τίποτα. Ό π οιος φοιτήσει έξη μήνες στή
Σχολή Καλών Τεχνών ξέρει νά ζωγραφίσει
μιά προσωπογραφία. Ό λοι οί μαθητές τής
Σχολής ξέρουν νά κάνουν τήν προσωπογρα
φία τής γιοτγιάς τους.
Αύτό δέν σημαίνει
κιόλας πώ ς εΐναι μεγαλοφυΐες.
Τό ύφος τής ’Αναγέννησης ευνοήθηκε άπό
τό χρήμα. “Ήτανε ή τέχνη τής μπουρζουα
ζίας, πού μέ τή σειρά της, θέλησε νά άποκτήσει πίνακες. Οί άστοί παραγγέλνανε
τά πορττραίτα τής οίκογενε ίας τους, τής
μαιτρέσας τους. Βάζανε καμιά νεκρή φύ
ση, λίγο - πολύ ευχάριστη, σ τις τραπεζα
ρίες τους. Ό
π ί ν α κ α ς
τ ο ύ
κα
β α λ έ τ ο υ
καθιέρωσε τή ρήξη μέ τό
Λαό. Προπαντός τά έργα τής 'Αναγέννη
σης ήτανε ώστόσο μεγάλες τοιχογραφίες,
πού ό λαός μπορούσε νά δεί. Ά π ό κεί καί
κάτω «μόνοι» οί πλούσιοι είχανε πίνακες,
καί όλοένα καί περισσότερο, τούς κλείνανε
σ τις ιδιαίτερες συλλογές τους ή στά μου
σεία.
Ό π ω ς, λοιπόν ξέρετε, τά μουσεία

κλείνουν οπτό τις έξη. ’Ακριβώς τή στιγμή
που οί εργάτες σκολνούν α π ’ τή δουλειά
τους.
Τήν εποχή του Λαϊκού Μετώπου, είπαμε:
Κάτι πρέπει νά γίνει. Υ πήρχε τό όχτάωρο, οί σαράντα ώρες τή βδομάδα κ.λ.π. Εί
παμε στον κ. Ούϊσμάν, τό διευθυντή τών
Καλών Τεχνών: «Ά νοϊξτε τά μουσεία τίς
βραδυνες ώρες». Μάς απάντησε: «Θά με
ρημάξετε με τά έξοδα τών φυλάκων». Τέλος
άνοιξε τά μουσεία καί τά βράδυα οί άν
θρωποι στριμωχνόντανε.
Πρέπει λοιπόν, νά δημιουργήσουμε πε
ρισσότερες άνέσεις για τούς εργάτες.
Ή
σημερινή κοινωνία είναι πολύ σκληρή, καί
οί εργάτες δεν έχουν τήν απαραίτητη έλευθερία για νά δουν, νά σκεψτούν, να δια
λέξουν. "Αν κερδίσανε μερικές ώρες για νά
καθαρίζονται, νά ντύνονται, για νά κάνουν
τόσα πράματα, δεν φαίνεται πώς κερδίσανε
άρκετές για νά ρθούν ώς εμάς.
Προπαντός μήν πάτε νά φανταστείτε πώς
ό Λαός άδιαφορεΐ. "Οταν ένας άνθρωπος
τού λαού ντύνεται διαλέγει. Διαλέγει μια
γραβάτα μπλε ή μια γραβάτα κόκκινη.;
Περνά πολύ ώρα στό διάλεγμα. "Έχει γού
στο. Πρέπει νά τού επιτρέψουμε ν’ ανα
πτύξει αυτό τό γούστο.
Πάλι τήν εποχή τού Λαϊκού Μετώπου ή
μουνα μέλος στον Οίκο τής Κουλτούρας.
Με στέλνανε νά κάνω διαλέξεις, μά αυτό
δεν απέδωσε τίποτα καί καμιά φορά γινό
μουνα έξω φρενών.
Εκείνο τον καιρό πρόεδρος τής Ε π ιτρ ο 
πής τών Καλών Τεχνών ήτανε ό
Βάγιάν
Κουτυριέ.
Μπορούσαμε κάτι νά ελπίζουμε.
Δυστυχώς ήτανε πάντα ποίλύ απασχολη
μένος καί πέθανε πολύ νωρίς. Δεν μπόρε
σε ποτέ νά βρεθεί παρά μόνο σάν τρίτο
πρόσωπο, όμως συζητήσαμε. «Κείνο πού
πρέπει νά ξανοτκοι τάξουμε είναι τό πρόβλη
μα τής παιδικής ηλικίας. Ναί, πρέπει νά
δώσουμε στά παιδιά τή δυνοττότητα νά σχε
διάζουν στό σχολείο. Ξέρετε πώς τά παι
διά κάνουν θαυμάσια σχέδια. Είδα στήν
’Αμερική σχέδια παιδιών τής Ρωσίας πού
μπροστά τους ώχριούσαν οί έποτγγελματίες.
Μέσα στά σχέδια τών παιδιών υπάρχει μιά
ασύλληπτη
ελευθερία. Μέσα στά σχολειά
πρέπει νά βάλουμε κάθε χρόνο έναν διαγω
νισμό νά διαλέγουμε τά καλύτερα σχέδια
γιά νά τά σταμπάρουμε πάνω στούς τοί
χους. Καταλαβαίνετε τήν ευχαρίστηση πού
θά δοκιμάσουν τά παιδιά βλέποντας τούς
πίνακές τους πάνω στον τοίχο; Κ’ ύστε
ρα κάναμε δοκιμές στά 1937 στό Περίπτε
ρο τού Λέ Κορμπυζιέ. Βρήκαμε παιδικά
σχέδια πολύ διασκεδαστικά. "Εβαλα τούς
μαθητές νά τά μεγενθύνουν, ήταν θαυμά
σια.
Βίωσα καί μιά περίεργη έμπειρία στή

Νορμανδία: Είχα ένα μικρό άνηψάκι πού
διασκέδαζε σχεδιάζοντας από τούς πίνα
κές μου (πόσο όμως πιο έλεύθερα!) κ’
εγώ μέ τή σειρά μου ξανάκανα τον πίνα
κα κατά τά δικά του σχέδια. Αυτό μ’ ω 
φέλησε πολύ.
Κατά βάθος πιστεύω πώ ς τά μαθήματα
καί οι διαλέξεις δέν άποδίνουν μεγάλα πρά
ματα. Κάτι πού άποδίνει είναι νά βλέπω
πίνακες σέ προβολές. Αύτό μπόρεσα νά τό
διαπιστώσω στήν Αμερική. Οι Άμερικάνοι
είναι πιο περίεργοι άπό μάς. "Οταν γίνεται
καμιά έκθεση στά μουσεία, τήν Κυριακή
πηγαίνουν νά τή δουν. Είδα μιά έκθεση τού
Βάν Γκόγκ. Στήν πόρτα δινόταν μάχη, έ
βλεπες καί ίσωφίεραίους καί κάθε λογής
ανθρώπους.
Μιά καί μιλάμε γιά εκθέσεις, μού συνέ
βη κάποτε μιά διασκεδοκΓΠκή
ιστορία.
Αυτή έγινε στό Σικάγο, όπου έκθεσα στό
μουσείο πίνακες μέ αρκετά έντονο χρώμα.
Κάποια μέρα μού τηλεφώνησαν γιά νά μού
πούν νά πάγω στό μουσείο, όπου μέ ζη
τούσαν. Σηκώθηκα καί πήγα. Βρέθηκα εκεί
μπροστά σέ έξη μαύρους, πολύ κομψούς.
7Ηταν μουσικοί σέ μιά ορχήστρα τής Ν.
Ύόρκης. "Αρχισαν νά χορεύουν μπροστά
στούς πίνακές μου καί ήθελαν ν’ αγορά
σουν 'έναν γιά νά τον τοποθετήσουν πίσω
άπό τήν τζάζ τους.
Μέ συγχωρείτε, μά ξαναγυρίζω πάλι σέ
κείνον τον πόλεμο τού 1914— 18. Ταξιδεύω
λοιπόν, παρέα μέ τούς φιλαράκους
καί
βρίσκομαι μπροστά σ ’ α υ τ ά τ ’ αγόρια, σ ’
αυτά τά κοτνόνια, τι* άεροπλάνα, αυτό τό
όλοκαίνουριο υλικό. "Ενιωσα πώ ς βρήκα μιά
σανίδα σωτηρίας. Νά έμπνευστώ άπό τ ’ αν
τικείμενα πού μέ περιτριγύριζαν. Καί ξεκί
νησα άττό κεί.
Εκανα τήν αρχή μέ κάτι σχέδια. "Υστερα
έβαλα χρώματα, τά πιο βίαια, ασφαλώς
ά π ’ όσα είχα ποτέ χρησιμοποιήσει. Ή τα ν
μιά άνάγκη. Είχαμε ζήσει μέσα σέ τέτιο γκρίζο χρώμα στή διάρκεια αυτού τού
πολέμου, μέσα σέ κείνη τή λάσπη! Εκείνη
τήν εποχή
πού άρπαξα τον καθαρό τόνο,
σύγχρονα μού συνέβη καί τούτο: "Εφτασα
στό σημείο νά ελευθερώσω τό χρώμα.
Μαζί μέ τον Ρομπέρ Ντελονέ δύσαμε τή
μάχη, μαζί δουλέψαμε γιά νά λευτερώσουμε
τό χρώμα. Πριν άπό μάς τό πράσινο ήτα
νε ένα δέντρο, τό γαλάζιο ήτανε ουρανός
κτλ. "Υ στερ’ άπό μάς, τό χρώμα γίνηκε
ένα άντικείμενο άπό μόνο του. Μπορεί κα
νείς σήμερα νά χρησιμοποιήσει ένα τετράγωγο γαλάζιο, ένα κόκκινο, ένα πράσινο...
Νομίζω πώς έγινε έκεί μιά άρκετά ενδια
φέρουσα έπανάσταση πού σιγά - σιγά έκδηλώθηκε καί μέσα στή δημοσιότητα,
μέσα
στήν τέχνη τής βιτρίνας, καί πώς άπό κεί
προετοιμάσαμε κάπως τή διακοσμητική τέ
χνη τού καιρού μας.
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”Α ν

θέλετε

να εϊσαστε αντικειμενικά
κατατοπισμένο ι
επάνω σ ’ δλα
τά γεγονότα τή ς έβδομάδας,
ελληνικά ή ξένα ...

’Αν

θέλετε

νά εϊσαστε ενημερωμένοι
για κάθε πρόοδο
πού σημειώνουν όχι μόνο ή οικονομία
και ή πολιτική άλλα καί οί καλές τέχ ν ες στον κόσμο.

’'β ν σ ά ς

ενδιαφέρουν

ό κινηματογράφος, τό θέατρο, τό β ιβ λ ίο ...
άλλά και
ή έπιστήμη, ή μόδα, ό άθλητισμός, τό αυτοκίνητο...

”Α ν

προτιμάτε

τή σαφήνεια από τήν π εριττολογία ...
τήν ουσία από τήν λεπ τομ έρεια ...

Τότε ζ ε ϊ τ ε

στήν εποχή

μας

Δ ιαβάζετε τό
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Το πρώτο είδησεογραφι·«ό περιοδικό που κυκλοφορεί κάθε Τρίτη

Κυκλοφορεί κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ σε εβδομαδιαία τεύχη
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ο ΡΟ Ι! ΦΟΡΑ Η ΕΛΑΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ [Μ Ε ΪΜ ΚΤΗΜΑ ΟΑΟΝ
Για μικρούς καί μεγάλους, εκπαιδευτικούς και σπουδαστάς, μαθητάς
και φ ιλοτέχνους, φ ιλίστορες καί φ ιλαναγνώ στες. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ
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MIX. ΠΕΡΑΝΘΗ
Καί μόνο τό όνομα του συγγραφ έω ς αποτελεί έγγύησι ποιότητος

Οί 32.000 άγορασται τής κλασσικής πλέον Ποιητικής ’Ανθολογίας
του θά σάς πεί ουν δτι πρόκειται για μοναδικό βοήθημα όλης τής σχο
λικής ζωής κα'ι αισθητική άπόλαυση όλου τοϋ υπολοίπου βίου σας.
’Εμείς θα σάς πούμε ότι ή :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦ ΙΑ
άποτελεϊ τό απαραίτητο συμπλήρωμα τής Ποιητικής ’Ανθολογίας καί
είναι έργο ευρύτερο καί επίσης άφθαρτης αξίας καί συνεχούς χρησιμότητας

ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΟΛΟΙ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΤΩΝ 6 ΔΡΧ.

• Τά ωραιότερα και σπανιότερα κείμενα πέντε αίώνων (1453-1966).
• 6.000 σπάνιες χαλκογραφίες, ξυλογραφίες και έργα τέχνης.
• Σχήμα ΜΕΓΑ · ΧΑΡΤΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 100 ΓΡΑΜ. · ΕΚΤΥΠ0ΣΙΣ O F F S E T .

ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΗΕΖΟΓΡΛΦ ΙΛ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ — ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
Η ΜΝΗΜΕΙΩΔΕΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΧΤΗΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ιδα νική κατανομή κεφ αλαίω ν, με πρω τότυπες εισα γω γές, ειδικούς
προλόγους, δ ια φ ω τιστικ ές αναλύσεις, ερμηνευτικά λεξιλόγια πλού
σια κάθε είδους ευρετήρια καί μεγάλες βιογραφίες πού εξαντλούν
όλοσχερώς τό θέμα τους.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΡΓΩΝ Π Ε Ρ Α Ν Θ Η

Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ : Ο Δ Ο Σ Λ Ο Ν Τ Ο Υ 4 ·

Α Θ Η Ν Α Ι (T .T .1 4 S ) ·

Τ Η Λ Ε Φ . 611 8 4 3

ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΠΙΠΛΑ
Κατασκευάζουμε
• Έπιπλα πολλαπλής
χρησιμότητος
• Περιορισμένων
χώρων
• Συγχρόνου αρχιτε
κτονικής γραμμής
• "Απειρα σχέδια
βιβλιοθηκών
και γραφείων

D E C O R AT I

Κ Α Ρ Α Γ ΙΑ Ν Ν Η I - Ρ Α Γ Κ Ο Υ Σ Η
ΦΑΡΜΑΚΗ

4

Π Λ Α Τ Ε ΙΑ

ΠΛΑΚΑΣ

ΕΝΑΝΤΙ

Σ ΙΝ Ε

ΠΑΡΙ

ΤΗΛ.

Q .E
23-1.42*1

Ο ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

Κ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΧΑΡΗ ΠΑΤΣΗ

"ΠΑΡΘΕΝΩΝ,.

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
β γ κ υ κ α /κ ο ν ε κ δ ό σ ε ω ν

Ζάς προσφέρουν τήν έγκυκλοπαίδεια πού περιμένατε 100 χρόνια

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε Γ Κ Υ Κ Λ 0 Π Α Ι 1 Ε Ι Α

• ΟΙ παλιές έγκυκλοπαίδειες πάλιωσαν καί ξιπ ερ ά σ τη κ α ν
• ΟΙ μεταφ ρασμένες ξενόγλω σσες έγκυκλοπαΐδειες δέν παύουν
νά είναι ξένα έργα.
• Ή Ε λ λ ά δ α χρειάζεται τή δική-της μεγάλη καί σύγχρονη ΝΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ γραμμένη στή ζωντανή Νεοελ
λ η ν ικ ή -Δ η μ ο τ ικ ή Γλώσσα.

ΚΑΙ ΝΑ ΤΩΡΑ Ο ΧΑΡΗΣ ΠΑΤΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ & ΕΚΔΟΤΗΣ
• τών "ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ,, (τόμοι 2)
• τών "ΛΕΞΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ,, (τόμοι 8)
• τής "ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ,,(τόμοι 5)
• τής "ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ„(τόμοι 28)
καί πολλών άλλων σπουδαίων έκδόσεων
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ Δ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΗ

ί

"ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΝ N.E.C.)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΓΜΟΣ

Η Ν. Ε. Ε. ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

• 40.000.000 Δ Ρ Α Χ Μ Ε Σ
δαπανήΟησαν γιά τήν
προετοιμασία τής ΝΕΕ
• 300.000.000 Δρχ. έχουν
προΟπολογισδή γιά
τήν συμπληρωματική
δαπάνη έκτυπώσεως
καί κυκλοφορίας 100.
000 σειρών τής Ν. Ε. Ε

• 24 όγκώδεις τόμους
σχήματος 58X85
• 20.000 μεγάλες σ ελίδες
• 10.000 συνεργάτες
• 15.000 λήμματα
• 16.000 είκόνες-χά ρτες
• 32.000.000 λέξεις

»

ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΗ Χ Α Ν ΕΤ Ε ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ
ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ Ν. Ε. Ε. ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

“Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ
ΑΘΗΝΑΙ :

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙ ΣΤΗΜΙ ΟΥ 64

ΤΗΛ.

630.531 -

ΕΚΔΟΣΕΩΝ,,

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

22

ΤΗΑ.

30.210
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Of π α λ ιές
έγ κ υ κ λ ο π α ίΛ ε ιε ς
π ά λ ιω ο α ν πιά κ α ί
ζ επ ερ ά ο π ικ α ν

ΧΑΡΗ ΠΑΤΣΗ Α'ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Of μ ετ α φ ρ α ο μ έν ε ς
ξεν ό γλω σ σες
έ γ κ υ κ λ ο π α ίΛ ε ιε ς
ό έν π α ύ ο υ ν νά είν α ι
ξέν α έρ γ α .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΧΑΡΗ

™

ΤΤΑΤΣΗ

ΜΕ 6 ΔΡΑΧ Τ.ΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟΝ
ΠΟΥ ΓΕΦΥΡΩΝΕΙ ΤΟΝ 20°" ΜΕ ΤΟΝ 21°" ΑΙΩΝΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΣ ΣΕ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΕΥΧΗ
Ή μ εγ α λ ύ τερ η σύγχρονη Π αγκόσμιος κα\ Ε λ λ η ν ικ ή Ε γ κ υ κ λ ο π α ίδ εια , Α μόνη
λ ώ ς ν έα καί σύγχρ ο νη μ εγ ά λ η Έ λλη νικΑ Ε γ κ υ κ λ ο π α ίδ εια , πού σ υ ν τά σ σ ετα ι τώ ρ α όλ κληοη άπό τΑν άρχΑ στΑν ζω ν τα ν ή δημοτικά γ λώ σ σ α καί ά ψ ιερώ νετα ι σ τό άθάνατο ΕΛ*
ληνικό ’Έ θ ν ο ς .
Δ έκ α χ ιλ ιά δ ες 'Έ λ λ η ν ε ς καί ξ έ ν ο ι ε π ισ τ ή μ ο ν ε ς , Ακαδημαϊκοί, κ α θη γη τα ί π α ν επ ισ τη 
μίων καί δλα τά π νευμ α τικά Ιδ ρ ύ μ α τα τ η ς χ ώ ρ α ς μ α ς σ έ μιά π α ν εθν ική σ3 συ^ ^ ? 2 ; α
f υ ν ερ γ ά ζο ν τα ι μ έ έ κ ^ έ κ τ ο υ ς έκ π ρ ο σ ώ η ο υ ς τω ν σ τη ν σ ύ ν τα ξη καί έκ δ ο σ η τ η ς Ν .Ε Έ

ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΙΣ:
!Ονόματα, αποσπάσματα κβϊ κείμενα άπό τις συγχαρητήριες έπιστολές βλέπετε στά τεύχη No 2ον,
3ον καί 4ον τής «ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ». Στό 5ον τεύχος δημοσιεύονται δλα τά
όνόμοττα των ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ και του συ ντακτικού έπιτελείου τής Ν Έ Ε . τό όποιον άποτελειται άπό ’Ακαδημαϊκούς, Καθηγητάς Πανεπιστημίου καί τό άνθος τής Ελληνικής διανοήσεως καί πνευ
ματικής ήγεσίας τού Έ θνους.

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΤΗΝ Ν.Ε.Ε.
Μέ τεύχη άγοράζετε τό Εργον στην μίση τιμ ή και έπί ττλέον πα ίρνετε Δ Ω Ρ Ε Α Ν : Τό εππτλο τή ς βιβλιοθήκης κοπ 120 6ιβ>.
όπτό τ ις περίφημες έκδοσεις Χ Α Ρ Η
ΠΑΤ ΣΗ .

ε κ δ ο ς ις
Α Θ Η Ν Α Ι:

:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ 64. Τ Η Λ .: 6 3 0 -5 3 1 —

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η : Α Ρ I Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ο Υ Σ 2 2 .Τ Η Λ .:3 0 -2 1 0
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