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Ό  τόμος αύτός π ερ ιέχ ε ι τά  έρ γα  πού έγρα φ ε ό Β. I Λ έν ιν  
άπό το ν  ’Ιούλη, ως τόν  Όκτώβρη τοϋ 1905.

Κ εντρ ική  θέαη ατό τόμο κ α τ έ χ ε ι τό  έρ γο  «ΔΥΟ ΤΑΚΤΙΚΕΣ 
ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στή δημοκρατική έπανάσταση»·

Ό  Λ έν ιν  ατό βιβλίο αύτό άνα πτύσσοντας δημ ιουργικά  τδ  μαρ
ξισμό, έπ εξερ γά σ τη κε  τά  προβλήματα των Ιδιομορφιών τή ς  άστι- 
κοδημοκρατικής έηανάστασης σ τή  Ρωσία, των κινητηρίω ν δυνάμε- 
ών της  καί τού καθοδηγητικού ρόλου τού π ρολεταρ ιακού κόμ
ματος γ ιά  τή ν ίκη  τής επανάστασης κ.λ π.

Καί ό 11ος τόμος ε ίνα ι π ολυτελής, τιμάτα ι δ έ  δ εμ έν ο ς  δρχ. 
80 όπως καί οί προηγούμενοι
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ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Μττροστά στους πνευματικούς ανθρώπους ορθώνεται τον τελε ι/τα ΐο  καιρό ένα 

γνώριμο πρόβλημα: Τ ί θά γ ίν ε ι ή χώρα μας; Τ ί γ ίν ε τα ι από μέρα σε μέρα; Τ ί θα 
κάνουμε; Πρόβλημα εθνικό άλλα  και πνευμοττικό, ύποστασιακό σχεδόν γ ιά  τό  πνεύ
μα κα ί γ ιά  τη  δημιουργία. Δυστυχώς, δεν π ρόκειτα ι γ ιά  κά τ ι καινούργιο. Γ ια τ ί οι 
γενιές πού ζουν σήμερα σ ’ αυτό τον τόπο δέ γνώρισαν παρά μόνο σύντομα δ ια 
λ ε ίμ μ α τα  ειρήνης καί νηφαλιότητας. Πόλεμοι, εθνικές συμφορές, δ ιχασμοί, εμφύ
λιες συγκρούσεις, δ ιχτατορ ίες, μόνιμη σχεδόν π ολ ιτ ική  ανω μαλία καί κρίση. Οί α ι
τ ίες  είνα ι πασίγνωστες, οί κακοί δαίμονες τής 'Ελλάδας ορατοί κι από τον τελευ
τα ίο  π ιά  πολίτη. Τό απ οτέλεσμα τό  ζήσαμε κα ί τό  ζουμε: Μ ’ όλες τ ις  εξάρσεις, 
υ ' όλο τό  α ίμα , μ ’ όλη την τρομερή σποπάλη ανθρώπινων δυνάμεων, ή Π ατρ ίδα  μας 
παραμένει ανάμεσα στους ούραγούς των πολιτισμένων χωρών, μέ χάσμα πού ολοέ
να μεγαλώνει α ντ ί νά μ ικρα ίνει από την πρωτοπορία τής εποχής μας. Ύποευρώ- 
πη σ τ ις  επ ιτεύξεις , ούτε κάν Α φ ρ ική  στο ξεκίνημα, στην προοπτική. Σ τον  π ο λ ιτ ι
σμό μας ό λ ίβας συναλλάξει μέ την παγωνιά, χωρίς μ ιά  σταθερή άνοιξη. Οί δη
μιουργικές έκτινάξεις , οί ενθουσιασμοί των νέων γενεών, οί δυνατότητες γ ιά  μ ιά  άν
θιση πού αποκαλύπτονται σέ σ τ ιγ μ ια ίε ς  α ίθριες, χτυπ ιώ ντα ι, θερίζονται. Προδο
σ ίες κα ί διαψεύσεις, βαριές ή ττες  ήρθαν κα ί σάρωσαν τ ις  συνειδήσεις, έξαπόλυσαν 
την κούραση καί τη  δ ιαμαρτυρία .

'Α λλη  μ ιά  φορά μάς επ ιβάλλετα ι τό  πρόβλημα. Ό  έλληνικός λαός έχει όσο 
ποτέ ίσως τό  α ίσθημα τής αδ ικ ίας καί τής προσβολής, γιοπτί ύβρίστηκε και ποδο- 
πατήθηκε ξεδιάντροπα ή πρώτη του σοβαρή έλπ ίδα  μετά  την 'Α ντίσ τασ η . Ά ρ ν ιέ τα ι 
νά σκύψει ραγιάς, δέ δέχετα ι τή δ ια ίρεση, α ντ ισ τέκετα ι κα ί θά άντισ ταθεΐ στη βία. 
Αυτή ή περήφανη στάση καί ή απόφασή του έπω μίζει βαριές ευθύνες στήν πνευμα
τ ική  ηγεσ ία . Μ αζί μέ τ ις  τύχες τής π ολ ιτε ίας  μας κρ ίνετα ι τό  κύρος καί ή ακτινοβο
λ ία  τού πνεύματος, ό σύνδεσμός του μέ τό έθνος. Κ α ί από τήν άποψη αυτή, πέρα 
άπό τήν π ραχτική  α ξ ία  πού έχει ό πνευμοττικός αγώνας, εΐνα ι τερ ά σ τια  ή ήθική του 
σημασία.

'Α λλά  π ο ιά  εΐνα ι ή θέση του πνευμοτπκου μας κόσμου κα ί π ο ιά  εΐνα ι τά  κα
θήκοντα του; Ή  έρευνα αύτή τής «Ε.Τ.», σ τ ις  σελίδες πού ακολουθούν, θέτει αυτά  
τά  ερω τήματα σέ εκπρόσωπους τής πνευματικής 'Α ρ ιστερός, πού τό  περιοδικό φ ι
λοδοξεί νά τήν εκφράζει. Ε ΐναι μ ιά  πρώτη δημόσια σύσκεψη, μέσα σ τ ις  ζυμώσεις 
πού προκαλεΐ τό  ζήτημα. Ή  ουσ ία  δέν τελειώ νει, α λλά  μόλις αρχ ίζε ι. Από τ ις  δ ια 
π ιστώ σεις, στο έργο καί στή δράση. Από τή συζήτηση μεταξύ μας, στή συζήτηση 
μέ τον κυρίαρχο λαό καί μέ τον π ολιτισμένο κόσμο, πού βλέπει στήν Ε λ λ ά δ α  κά τ ι 
παραπάνω άπό μ ιά  παράμερη γωνιά τής ήπείρου. Ή  «Ε.Τ.» εκφράζει τή βεβαιό
τη τα , ένισχυμένη καί άπό τ ις  γνώμες τών φίλων της, ότι παρά τ ις  μέχρι σήμερα 
αδυναμίες καί τή  φυσική άδράνεια καί εξοικείωση —  μέσα σέ μ ιά  συνεχή ανησυχία  
δεκαετιώ ν—  συνεγείρονται ήδη οί πνευματικές δυνάμεις τής χώρας μας.

Η Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Η  Τ Ε Χ Ν Η Σ 243



ΛΟΓΟΣΤΟ ΧΡ ΕΟΣ  ΚΑΙ  Ο

Ο ι π ν ε υ μ α τ ι κ ο ί  ά ν θ ρ ω π ο ι  τ ή ς  Ά ρ ι σ τ ε ρ α ς
μ ι λ ο ύ ν  γ ι α  τ η ν  ε θ ν ι κ ή  κ ρ ί σ η
κ α ι  γ ι α  τ ό  χ ρ έ ο ς  ά π έ ν α ν τ ι  σ τ ο ν  τ ό π ο

Μπροστά στη βαθιά εθνική κρίση πού απειλεί νά εξελιχθεί σε 
εθνική τραγωδία, ή Ε.Τ. απευθύνθηκε σε πνευματικούς εκπροσώπους 
τής Άριστερας και ζήτησε τή γνώμη τους. Δημοσιεύονται σ’ αυτό τό 
τεύχος οι πρώτες απαντήσεις πού πήραμε. 'Η  ερευνά κλείνει στο επό
μενο τεύχος μας. Τά ερωτήματα πού υποβλήθηκαν είναι τά έξης :

1) Μετά τό πραξικόκημα τής 15ης ’Ιουλίου και μέσα στο κλίμα 
τής συνεχιζόμενης έκτροπης καθημερινά πυκνώνονται οι πολλαπλής 
προέλευσης φήμες και απειλές γιά δικτατορία. Πώς εκτιμάτε αυτή τήν 
κατάσταση; Είναι πραγματικός 6 κίνδυνος γενικά καί ιδιαίτερα γιά 
τήν πνευματική λειτουργία ; 'Υπάρχει συνεπώς λόγος ν’ ανησυχεί κάθε 
πολίτης καί ιδιαίτερα ό πνευματικός άνθρωπος;

2) Νομίζετε οτι ή δημοσία συμβολή τών λογοτεχνών καί καλλιτε
χνών τής Άριστερας γιά τήν αποκατάσταση τής όμαλότητας υπήρξε 
σ’ δλο αυτό τό διάστημα ανάλογη προς τό μέγεθος τών διαγραφομένων 
κινδύνων;

3) Πώς νομίζετε οτι πρέπει νά ένεργήσουν οι πνευματικοί άνθρω
ποι ώστε νά γίνει ή συμβολή τους αποτελεσματικότερη;

Ο ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

’Α ντί γ ιά  άλλη απάντηση σ τα  ερω τήματα τής αγαπ ητής «Ε.Τ.», 
στέλνω ένα άρθρο μου δημοσιευμένο σ τ ις  21 .3 .66, πριν από οχτώ δηλ. 
μήνες, στην εφημερίδα τής Θεσσαλονίκης «Μακεδονική "Ωρα». Ας πα- 
ραβλέψουμε τά  γνωστά σοβαρά μειονεκτήματα πού μο ιρα ία  έχει ένα 
κείμενο προορισμένο γ ιά  τήν έπ ικα ιρότητα  μ ιας εφημερίδας.

Ή  έπ ικα ιρότητα  τής ουσίας —  δυστυχώς, μένει.
Γ ια τ ι κα ί ή φοβερή απειλή εξακολουθεί νά υπάρχει.
’Α λλά  μένει άκόμη άνοιχτό κα ί τό  θέμα τής ά φ ύ π ν ι σ η ς  τών 

πνευματικών μας άνθρωπων πού δέν φαίνετα ι νά έχουν συνειδητοποιή
σει στήν ολότητά  τους τον κίνδυνο. Ακόμα ένα θέμα πάντα «έπίκαιρο» 
πού μπαίνει καί σήμερα, μέ τον ϊδ ιο ακριβώς τρόπο όπως κα ί πριν άπό 
οχτώ μήνες...

Η  Σ Κ Ι Α  Τ Η Σ  Δ Ι Κ Τ Α Τ Ο Ρ Ι Α Σ

«Ζοΰμε κάτω άπό τή  σ κ ιά  τής δ ικτατορ ίας. Τό θέμα αυτό κυριαρχεί στή δη
μ οσ ία  ζωή μας. Τούτο σημαίνει ο τι άπό την πορείαν τών πραγμάτων έχει ήδη τεθεί 
στήν ήμερησ ία δ ιά ταξη  ζήτημα  δ ικτατορ ίας». Δέν είνα ι τυχα ίο  ό τι ή π ατρότητα  
αυτών τών συνθημάτων άνήκει σ ’ έναν άπό τούς κορυφαίους απολογητές του πιο 
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τάμεσ το  «Χίλτον» —  κατάμεστο από πρωθυπουργούς τέως και νυν, από κοινοβου
λευτικούς άνδρες, από στρατηγούς καί ανώτατους άξιωματούχους καί από τό  γνω
στό εκλεκτό άκροοτήριο των τοιούτου είδους συγκεντρώσεων—  χειροκρότησε θερ
μά τον ομ ιλητή , φωτογραφήθηκε μαζί του, αντάλλαξε χαμόγελα κατανοήσεως καί 
κομπλιμέντα. Δεν είνα ι τυ χα ία  όλα αυτά. Δεν εΐνα ι άπλώς άβρότητες κοσμικές 
ή χαρ ιεντισμο ί π ολιτικής λυκοφιλίας. Υ π ά ρ χ ε ι ένα π ρ ό γ ρ α μ μ α  λεπ τομε
ρειακά  καταστρωμένο, ύπάρχει μ ιά  π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α  μεθοδική καί μελετη
μένη —  κάτω άπό πολυελαίους πολυτελών αιθουσών κα ί μέσα σέ «παράνομες» 
παρασυναγωγές σ κάβετα ι ύπουλα μ ιά  μυστική στοά γεμάτη  δυναμίτη πού περι
μένει τη  σ τ ιγμ ή  νά έκραγεί.

Τό κ ρ ο ύ σ μ α  του Χ ίλτον  δεν είνα ι ένα μεμονωμένο άπλό π ερ ισ τατικό . 
Οί τέσσερ ις δ ιαλέξεις  του γνωστού «δυναμικού» άνδρός, μ ά τα ια  πάσχισαν νά κα
λυφθούν ύπό τό φαρισα ϊκό τ ίτ λ ο  « Ό  φόβος τής Δ ικτατορ ίας» . Φοβούμαι σ ημα ίνε ι: 
σάς καλώ όλους σέ συναγερμό. Κάνω τό παν γ ιά  νά μήν κατρακυλήσουμε στο χάος. 
’Α λλά  έδώ «φοβούμαι» σημαίνει σαφώς κά τι άλλο : « Έ σ τέ  έτο ιμο ι νά ύποδεχθεϊτε 
τήν έπερχόμενη εκτροπή. Λ άβετε θέσεις κα ί άφήστε σέ μένα πού ξέρω καλά τά  
πράματα νά σάς έξηγήσω τ ί  σημαίνει δ ικτα τορ ία , τ ί  ωραία πού θά μάς βολέψει: 
όλους έμάς, νά σάς δασκαλέψω πώς πρέπει νά τήν φτιάξουμε, τ ί  τα κ τ ική  πρέπετ 
νά άκολουθήσουμε, ποιους νά μαντρώσουμε πρώτα πρώτα —  άκούσατε τή  θεωρη
τ ική  κ α τ ’ άρχήν θεμελίωση τού συστήματος». (Σ τ ο  νοΰ μας έρχετα ι έπ ίμονα μ ιά  
σκηνή: δυο π ιτσ ιρ ίκ ια  φλυαρούν στο δρόμο. Λ έει ό ένας: «Νά κάνουμε μ ιά  συμφω
νία. Νά μη λέμε π ιά  κακά λό γ ια  ό ένας στον άλλο». «Έ ν  τάξε ι»  συμφωνεί κι ό δεύ
τερος, «άλλά γ ιά  νά ξέρουμε τ ί  λό γ ια  δέν πρέπει νά λέμε νά πούμε τώρα τ ί  λ ό γ ια  
δέν πρέπει νά λέμε». Κ α ί μέ τό  π α ιδ ιά σ τικο  πονηρό τούτο  σόφισμα οί δυο μόρτη- 
δες αρχίζουν νά συναγωνίζονται σέ α ισχρολογίες γ ιά  νά καθορίσουν ακριβώς τού
το... τ ί  α ισχρολογίες δέν πρέπει νά λένε). "Η  γ ιά  πολύ άφελή περνότνε τό κόσμο ή 
τον πολύ αφελή, σάν τά  π αλιόπ αιδα τής  ιστορ ίας μας, πάνε νά παραστήσουν ο ί 
επίδοξοι τυροίννίσκοι μας. Κ α ί καμώνονται τούς άνησυχούντες κα ί τούς θορυβημέ
νους οι ίδ ιο ι οί άδ ίσ τακτο ι θορυβοποιοί. Γ ια τ ί τό  σχέδιο ύπάρχει. Τό κρούσμα τού 
σεμιναρίου περί δικτοττορίας τού Χ ίλ το ν  δέν είνα ι τό  μοναδικό. Έδώ έχει περιβληθεε 
τό  θεωρητικό του τά χ α  μανδύα, άλλοΰ εκδηλώνεται π ροκλητικά καί χυδαία, ά λλο υ  
ξεσπά δολοφονικά. Οί ίδ ιο ι οί κατασκευαστές κα ί σύγχρονα συνδαυλιστές τού φά
σματος τής έκτροπης προχωρούν άλλοτε προσεχτικά, άλλοτε απερίφραστα — ζή
τημ α  τα κτική ς  κα ί υπ οτίθετα ι πώς είνα ι μαστόροι στη σ τρατηγ ική  τού είδους —  
προς τό  μεγάλο σκοπό. Ό μω ς εξακολουθούν νά ύπάρχουν, δυστυχώς, γ ι ’ αυτούς, 
περισσότεροι ύγ ιε ίς  άνθρωποι στον τόπο παρά χαλασμένοι, περισσότεροι λο γ ικο ί 
παρά ανόητοι, περισσότεροι ελεύθεροι παρά ραγιάδες. Κ ατέναντι στο βρώμικο συρ
φετό τών τυχάρπαστων πολιτικάντηδων, τών ιταμών αυλοκολάκων κα ί τών τα χυ 
δακτυλουργών τών ιδεών, σ χ η μ α τίζετα ι, ολοένα όγκούμενο, στιβαρό, α μ ε ίλ ικ το , τό  
τεράσ τιο  — πέρα άπό τά ξε ις , πέρα άπό ιδεολογίες, πέρα άπό στενά κομματικά  
(σχήματα—  πανεθνικό μέτωπο τών πολλών άπλών τ ιμ ίω ν άνθρώπων. Τών ανθρώπων 
πού ξ α γ ρ υ π ν ο ύ ν .  Τών άνθρώπων πού όσα πολλά κι άν τούς χωρίζουν, τούς 
ενώνει μ ιά  ιερή απόφαση: Π ο τ έ  ώ ς  ε κ ε ί .  Σ το  πανεθνικό αυτό μέτωπο οί
πνευματικοί άνθρωποι καλούνται νά πάρουν τή  θέση τους. Θέση έ:< τών π ραγμά
των ήγετική . Γ ια τ ί αυτο ί πρώτοι άνάμεσα στούς πρώτους κινδυνεύουν. Μ έσα στο 
ζοφερό μηχανισμό τής δ ικτα τορ ίας  τό  πνεύμα δέν έχει παρά έναν μόνο προορισμό. 
Νά ύποτάσσετα ι στούς άφέντες. Κ α ί δέν έχει καμ ιά  άξιοπρεπή διέξοδο παρά μόνο 
τή σιωπή. Δέν ύπάρχουν σήμερα π ιά  περιθώρια γ ιά  προσωπικές μ ικροδιαμάχες. 
Χωρίς νά άρνηθεΐ τ ις  πεποιθήσεις του, διατηρώντας άκέρα ια  τή  φυσιογνωμία του, 
έμμένοντας σ τ ις  όποιεσδήποτε άρχές του, ό πνευματικός άνθρωπος, ό άξιος τού ονό
ματος —  καί ή παρούσα σ τ ιγμ ή  κ ρ ί ν ε ι  τον άξιο  πνευμοτηκό άνθρωπο—  έχει 
χρέος νά στο ιχηθεΐ κάτω άπό τή σ ημα ία  ένός π α ν ε θ ν ι κ ο ύ  ά ν τ ι δ ι κ τ α τ ο -  
ρ ι κ ο ύ  μ ε τ ώ π ο υ  πού θά κάνει τούς λ ί γ ο υ ς  β ιαστές νά σκεφθοΰν καλά 
προτού άποφασίσουν. Ά π ό  παντού έρχονται μηνύματα τής δραστηρ ιότητας τών 245



σκοτεινών ανθρώπων, κα ι δσο πάει θά πληθαίνουν, ας ε ίμ α σ τε σ ίγουροι γ ι ’ αυτό. 
Ή  υποτίμηση του κινδύνου, ή μοιρολατρική βεβα ιότητα  δτι τελ ικ ά  «δεν θά τολμή
σουν», ή άδράνεια και ή π αθητικότητα , είνα ι π ολύτιμα  όπλα γΓ αυτούς. 'Α ς  μή 
τούς χαρίσουμε αύτά  τά  όπλα.

Ο ΜΑΡΚΟΣ ΛΥΓΕΡΗΣ

1 Ά π ό  πολλά χρόνια τώρα ή π ολιτική  ζωή στήν Ε λ λ ά δ α  έχει βγεΤ άπό τή δη
μοκρατική τροχ ιά  και παραδέρνει μέσα σ ’ άνώμαλες κατασ τάσ εις . Ν ’ άποκατα- 
σ ταθεΐ ή Δ ημοκρατία  στήν άκερα ιότητά  της ε ίν ’ ένας πόθος τού λαού πού δέν έχει 
πραγματοπ οιηθεί μ ’ όλους τούς άγώνες του : γ ια τ ί οι δημοκρατικές δυνάμεις εΐνα ι 
διασπασμένες καί δέν κατορθώνουν νά συντονίσουν τ ις  προσπάθειές τους σ ' εν ια ίο  
αγώνα.

Τό άνώμαλο καθεστώς ένθάρρυνε κα ί δυνάμωσε τήν άντίδραση καί τή  βοή
θησε νά οργανώσει τό  μηχανισμό τής επ ιβολής καί τής β ίας κα ί νά κυριαρχήσει 
στήν π ολιτική  ζωή, μέ τό  αστυνομικό κράτος, μέ τούς άντιδημοκρατικούς νόμους, μέ 
τ ις  παράνομες κρυφές καί φανερές οργανώσεις πού χρηματοδοτούνται άμεσα ή 
έμμεσα άπό τό  κράτος κι ακόμα άπό ξένους πράκτορες, πού δροΰν ελεύθερα στον 
τόπο μας άπό πολλά χρόνια τώρα.

Ή  15η Ιουλίου άποκάλυψε κ ’ έκαμε σ ' όλους φανερό τό  χαρακτήρα τής πο
λ ιτ ική ς  κα ί δημόσιας ζωής μας. Οί αύτοκροτορικές επ ιστολές, πού έριξαν τελ ικά  
τή  νόμιμη κυβέρνηση, έδειξαν σ ’ όλους π οιά θέληση κυβερνά στή χώρα μας. Μά 
προϋπήρχαν οί αύταρχικές επεμβάσεις σ τ ις  πράξεις τής κυβέρνησης, μά προϋπήρχε 
στο Κέντρο τό  πνεύμα τής υποταγής στήν ανώτερη θέληση, ή φυσική αδυναμία 
του, ή δ ιδαχτική  κι (αντιφατική νοοτροπία του κ ’ ή ύποχω ρητικότητά του, μά λ ε ι
τουργούσε ή εσωτερική διάβρωση μέσα του κι ό δ ιχασμός κ ’ ή διάσπαση κ ’ ή δ ιελ- 
κυνστίνδα προς (αντίθετες τάσεις .

Κ ’ εΐνα ι λογική  αύτή ή κατάσ τασ η κ ’ ή αδυναμία τού Κέντρου. Τό κόμμα 
έχει ισχυρή τή  δεξιά  του π τέρυγα  κα ί άνύπαρκτη ώς τώ ρα τήν άριστερή. Τό Κέν
τρο  δέ βρήκε ποτέ τό  κέντρο του, δέν ύφ ίσ τα τα ι ή ισορροπία ανάμεσα σέ μ ιά  δε
ξ ιά  καί σέ κάποια άριστερή π τέρυγα πού θά μπορούσε νά ’χει ίδ ια  τή  δύναμη 
τή ς  άμυνας καί τής  άντίσ τασ ης καί ίδ ια  τή  δύναμη τής επίθεσης. Κ α ί σήμερα 
κα ί πάντα στο κόμμα αυτό έλειπε τό  σώμα τής κρούσης καί δέ δέχετα ι προσφε- 
ρόμενη βοήθεια άπό τ ις  άλλες δημοκρατικές δυνάμεις. Λόγω τής ίδ ιας  τής συντη- 
ρητικότητάς του έπηρεάζεται πάντα άπό τον ψυχολογικό εκβιασμό κα ί τήν πολι
τ ική  π ίεση τής άντίδρασης καί δείχνει μεγάλη εύα ισθησ ία στήν κατηγορ ία  πώς 
συνεργάζετα ι μέ τούς άριστερούς, ενώ άντίθετα  είνα ι όλότελα υποταγμένο στή 
συντηρητική δεξιά  του.

Ό  κίνδυνος εΐνα ι φανερός, ή άφανής δ ικ τα το ρ ία  γ ίν ετα ι μέρα μέ τήν ήμέρα 
π ιο φανερή, ό αντιδραστικός μηχανισμός βρ ίσκετα ι σέ πλήρη δράση καί πρέπει 
νά περιμένουμε τά  χειρότερα, γ ια τ ί τό  Κέντρο δέν μπορεί νά ενεργήσει μέ τήν 
απ οφ ασ ιστικότητα  πού ά π α ιτε ί ή κοτάσ τασ η  κι αύτό άδυνατίζει ολόκληρη τή  δη
μοκρατική άμυνα.

246

2.- Ποιος μπορεί νά ισ χυρ ισ τε ί πώς ή συμβολή τών λογοτεχνών καί κα λλ ι
τεχνών τής άρ ιστεράς έπ α ιξε όποιοδήποτε ρόλο στήν άπ οκατάσταση τής ομαλο
ί  ήτας στον τόπο μας ή πώς έχει αύτή τή  δύναμη;

Ή  πνευματική κα ί π ολιτική  δύναμή μας θάπρεπε νά ναι τερ ά σ τια  γ ιά  νά 
φέρει ένα τέτο ιο  άποτέλεσμα. Αν ε ίχαμε μ ιά  καί μόνο προσωπικότητα μέ παγκό-



σ μ ια  πνευματική και ηθική προβολή, θά μπορούσε ϊσως ή γνώμη της ή ή δράση 
της νά βαρύνει α ισθητά  τήν πορεία τής π ολιτικής μας ζωής, κ ι όχι μόνο στον τόπο 
μας παρά και στήν π αγκόσμ ια  γνώμη, φτάνει νά ήταν μ ιά  θερμή, μαχητική κι 
άποστολική ψυχή, όπως είνα ι, λ.χ. ό Μπέρτραντ Ράσσελ, ό Σάρτρ, οι μεγάλες 
προσωπικότητες τών βραβείων Νόμπελ. "Α ν μπορούσε τουλάχ ισ το  νά δημιουρ- 
γηθεΐ ένα μαχητικό ζωηρό μέτωπο όλων τών δημοκρατικών λογίων. "Α ν  κρίνει κα
νείς από τή γενική κατάσταση τών πνευμάτων μέσα στον κόσμο τών λογοτεχνών 
τής Δ εξιάς, παρόμοια πρόβλεψη γ ιά  κοινές ενέργειες μεταξύ μας είνα ι αδύνατη.

Στους περισσότερους λογίους μας βασιλεύει τό  πνεύμα τό  μικρονοικοκυρί- 
σ τικο , που έχει γ ίνε ι μ ά λ ισ τα  μόνιμη πνευματική στάση κ ’ α ισθητική  θεωρία: «ας 
καλλιεργώ  εγώ τον κήπο μου κι άς πίνω ήσυχος τό  τσ ά ι μου» κι ας βουρλίζετα ι 
c κόσμος.

3.- Τ ί νά νομίζω γ ιά  τον τρόπο που πρέπει νά ενεργήσουν οί πνευματικο ί 
άνθρωποι; Κ α τ ’ αρχήν, σάν υπόθεση μά κα ί έξ αντικειμένου, οί π νευματικο ί άν
θρωποι στάθηκαν πάντα οί πνευματικο ί οδηγοί τών λαών, τό  ιερατείο  τής πνευ
ματικής —  κα ί θά προσθέσω—  κα ί ήθικής ήγεσ ίας μέσα στο  κοινωνικό σώμα. 
Μ ά έμεΤς, από χρόνια τώρα, ούσ ιασ τικά  καταργήσαμε αύτό τό  λειτούργημα, τό 
πνεύμα τής αντίσ τασης, στήν τέχνη, έχει κα τα δ ικα σ τε ί α π ’ όλους. Τό πνεύμα τής 
ή ττα ς  κυριαρχεί στήν ψυχή μας, κι όχι μόνο τής δικής μας ή ττας, παρά τής π α γ 
κόσμιας, τής ή ττα ς  τού ανθρώπου καί τής ίδ ια ς  τής ύπαρξης. Κάνουμε π ιά  τέχνη 
γ ιά  τον εαυτό μας, γ ιά  νά πούμε τήν ενδόμυχη αλήθεια μας, γ ιά  νά τιμήσουμε 
τήν ε ιλ ικρ ίνε ια  μας κι ακόμα γ ιά  ν’ άνακαλύψουμε τον αύθεντικό εαυτό μας, τό 
πνεύμα τών εγκάτων, γ ιά  ν’ άξιοποιήσουμε τούς λαβυρίνθους μας. Α υτό εΐνα ι μ ιά  
γνήσ ια  προσφορά στήν τέχνη, μά καί στον έαυτό μας. " Οσο γ ιά  τούς άλλους «ό 
σώζων εαυτόν σωθήτω», αυτό άλλω στε εΐνα ι τό  πνεύμα τής  ήττας.

Μ ά εδώ τώρα, μπροστά στήν κρ ίσ ιμη αύτή ώρα καί στον π ραγματικό  κίν
δυνο νά ίδούμε τό  λαό καί τον εαυτό μας νά σέρνονται από δώ κι από κεΐ σάν 
κοπάδι προβάτων, προβάλλετα ι ή άνάγκη γ ιά  άμεση άλλαγή πορείας. Χ ρ ειά ζετα ι 
νά μαζέψουμε τ ις  σκόρπιες δυνάμεις μας, νά παρατήσουμε τήν ατομ ική  σήραγγα  
πού σκάβει ό καθένας μας «προς ίδίοα/ χρήσιν καί ώφέλειαν» νά παραμερίσουμε 
ι ά  α το μ ικά  μας πάθη καί ν’ άγω νιστούμε γ ιά  τήν κοινή ύπόθεση. Μ ά πώς μπορεί 
νά γ ίνε ι αυτό ; Ό  καθένας μας ξέρει πόσο δύσκολο εΐνα ι οί εξωτερικές εντολές νά 
γίνουν εσωτερικό πάθος* γ ιά  ν’ άνασυνταχθούμε θά χρ ε ια σ τε ί πολύς καιρός, γ ιά  
νά αναπαιδαγωγηθούμε καί νά γ ίν ε ι ή εξωτερική ιστορική επ ιτα γή  εσωτερική δ ια - 
μορφωτική δύναμη χρειάζοντα ι μακρόχρονες προσαρμογές. Γ ιά  νά μ ετα σ χηματι
στούμε ψυχικά ώστε ή τέχνη μας νά γ ίνε ι ενεργητική συμβολή σ τ ις  κοινωνικές δ ια 
μορφώσεις θά χρειασ τεί άσκηση πολύχρονη. Δέν μπορούμε κι ούτε πρέπει νά γυ
ρίσουμε σ τά  π αλ ιά  «τά βαρετά εκείνα». Μάς χρειάζοντα ι νέες μορφές έκφρασης 
συλλογικών παθών, άς εΐνα ι κα ί μέ τό  πνεύμα τού κρ ιτικού ρεαλισμού ή τού ή ττη - 
μένου λυρισμού πού άντροκαλιέτα ι μέ τό  δαίμονά του, πού αντιτάσ σ ει πρόκληση 
στήν πρόκληση. Μ ά όλα αύτά  εΐνα ι λό γ ια  καί φ ιλολογία . Τώρα βρισκόμαστε μπρο
σ τά  σέ μ ιά  άκρα δοκιμασ ία , ποιές εΐνα ι οί δημιουργικές κ ’ ηθικές μας δυνάμεις, 
άς τό δείξουμε άν μπορούμε. Γ ια τ ί μένουμε βέβα ια  μέσα σ τ ις  άρ ιστερές τά ξε ις , 
μ ’ όλο πού έχουμε ομολογήσει πώς χάσαμε μεγάλο φορτίο άπό τ ις  π ίσ τε ις  καί 
τ ις  ελπίδες πού κουβαλούσαμε, όμως ούσ ιασ τικά  τ ί  προσφέραμε σ τ ις  κοινωνικές 
κα ί π ολιτικές διαμορφώσεις, εκτός άπό τό  παθητικό μας; Εύτυχώς πού ό λαός 
δέ μάς παρακολουθεί άπό πολύ κοντά, άλλοιώς τό κακό θά ’ταν άνεπανόρθωτο γ ιά  
τούς άπλούς κ ' εύπιστους άνθρώπους πού μάς εμπ ιστεύοντα ι. Ε μ ε ίς  πάσχουμε 
από μ ιθρ ιδατισμό κι άντέχουμε σ τά  δηλητήρ ιά  μας. 'Α ς  στρέψουμε τουλάχ ισ το  
αύτά  τά  δηλητήρ ια  καί τήν αίσθηση τής σαπ ίλας καί τής άποσύνθεσης, σάν όπλο 
ένάντια  στον άντίπαλο, άς πάψουμε τουλάχ ισ το  νάμαστε οί νεκροθάφτες τού έαυ- 
τού μας. Κ ι άς γ ίνε ι ή παρουσία μας αισθητή στον άντίπαλο κι ό λόγος μας άπο- 
τελεσ ματικός  άντίδ ικος. Αύτό ε ίνα ι στο έξης τό  πρόβλημά μας. 247
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Φοβισμένοι οι δοσ ίλογοι, απειλούνε τό  έθνος, πώς 9ά κάνουνε δ ιχτα τορ ία . Ά μ  ! 
τ ί  άλλο κάνουν ώς τώρα άπό την πρώτη μέρα πού άποβιβαστήκανε στον Π ειρα ιά  
οι Ά γ γ λ ο ι «ελευθερωτές» ώς την επομένη πού μάς παραδώσανε στούς Α μ ε ρ ικ α 
νούς «βοηθούς»!

Έ χουμε δ ιχ τα τορ ία  των δοσιλόγων μέ Φερετζέ. Την παρουσιάζουνε γ ιά  «αλη
θινή δημοκρατία»! Κ α ί ή δουλειά τους (δηλ. ή προδοσία του λαού) γ ίν ετα ι. Κ αμα
ρώστε καθεστώς: πατημένο σύνταγμα, κυβέρνηση τής μειοψηφίας, χ ιτλερ ική  νομο
θεσ ία, άστυνομοκρατία , παρακρατικο ί δολοφόνοι, γερμανοντυμένοι «πατριώτες» 
κτλ. Τ ί άλλο κιντυνέβουμε νά πάθουμε; Νομίζω πώς δεν τούς συμφέρει νά βγάλουνε 
τό  φερετζέ κα ί νά δείξουνε τ ’ άληθινά τους τά  μούτρα. Ε ξόν, άν τό  δ ιατάξουν οι ξέ
νοι, πού... δέν επεμβαίνουν. "Οπως, άκριβώς, οί ξένοι κάνανε καί τότες τή δ ιχτα το - 
ρ ία  τής 4ης Αύγουστου. Π οιο ι ξένοι; Ό π ο ιο ι κα ί νάναι κάθε φορά. Ποιό λοιπόν τό 
χρέος του λαού καί τών πνευματικών του ήγετώ ν; Νά διώξουνε τούς ξένους. Τότες οί 
ντόπ ιοι, χωρίς τ ις  ξένες π λάτες, θά μάσουνε τά  λουριά τους, τή  γλώσσα τους καί τά  
σ ιδερ ικά  τους.
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1 ) Ή  π ολιτική  διαφθορά καί ή άγραμμοττοσύνη, όργοτνα τής οικονομικής ολ ι
γαρχ ίας  καί τών ξένων στή χώρα αας, θά είχαν εκτο π ισ τε ί εδώ καί πολλά χρόνια 
άν τύχα ινε νά γίνουν άληθινές εκλογές όπως, γ ιά  πρώτη φορά στο δ ιάσ τημα  τής 
τελευ τα ία ς  εικοσαετίας, συνέβη νά γίνουν σ τ ις  16 Φεβρουάριου του 1964. Κ 5 ήταν/ 
φυσικό, εφόσον διέθεταν τ ις  σχετικές δυνατότητες νά άντιδράσουν στο δημοκρατικό 
πνεύμα πού θά τ ις  εξαφάνιζε, μ' ένα προγραμματισμένο πραξικόπημα σόα/ αυτό 
τής 15ης Ιο υ λ ίο υ . Γ ιά  νά επιβιώσουν, έπρεπε νά βροΰν τρόπο νά ρίξουν πίσω το 
έθνος, ξαναφέρνοντας τό  αστυνομικό κράτος,τις  νόθες εκλογές καί ξοοναεπιβάλλον
τα ς  τά  προς σ τιγμ ήν  λυμένα δεσμά της, στήν έ λ λ  η ν ι κ ή λα ϊκή  θέληση. Κ α ί 
βέβαια  θά ήθελαν νά τά  κάμουν όλα αυτά  καλύπτοντάς τα , άν μπορούσαν, κα ί μέ 
κάποια νομιμοφάνεια, μέ τήν ελπ ίδα ότι θά ήταν ϊσως δυνατό νά πετύχουν κάποια 
μεταστροφή τοΰ λαϊκού φρονήματος μέ διάφορα κατασκευασμένα επ ιχειρήματα  
πού κάποτε παρασέρνανε ή κάνανε άμφίρροπους τούς αφελείς. Ό  τρόπος όμως 
πού έγ ινε τό  πραξικόπημα ξεσκέπασε στή συνείδηση τής μεγάλης πλειοψηφίας 
τού ελληνικού λαού όλες αύτές τ ις  έσκεμμένες επ ιχειρήσεις. Έ τσ ι τό  πρωτοχρο
ν ιά τικο  βασ ιλ ικό  δ ιά γγελμ α  πού άποσκοποΰσε οπή διάσπαση τής ενότητας του 
ελληνικού λαού, άντίθετα  άπ ' αύτό πού έπεδίωκε έδειξε τ ί  άκριβώς κρύβεται πίσω 
άπ ’ αυτή τήν εκτροπή καί φυσικά έπεσε στο κενό. Ή  δημ ιουργία  ένός νέου δ ιχα 
σμού σέ μ ιά  εποχή πού οι Έ λληνες, υστέρα άπό μ ιά  πρωτοφανή τροίγωδία, ξοχνα- 
βρήκοτν τήν ένότητα καί τή  γοώήνη τους, δέν είνα ι π ιά  εύκολη. Τ ά  συνθήμοττα πού 
γράφτηκαν σέ όλη τήν Ε λ λ ά δ α  δέν έπεισαν κοα/ένοα/. Εκχερσώθηκαν π λαγιές βου
νών, έπ ιστρατεύτηκαν μάντρες, γέφυρες, κοτταστρώματα δρόμων γ ιά  νά άναγρα- 
φούν συνθήματα πολύ πεπαλαιωμένα γ ιά  τ ις  ήμέρες μας, συνθήματα πού δέν σ υγ
κίνησαν ούτε καί τούς ϊδιους τούς ελάχιστους οπαδούς τους. «Ζήτωσαν οί βασ ι
λείς», «Νέοι χτυπ άτε καί πάλι τον κομμουνισμό» κλπ. "Ε τυχε νά κάμω μ ιά  σφυ
γμομέτρηση πάνω στήν έντύπωση πού έκαμαν αύτά  τά  συνθήμοττα. Σ ’ ένα μεγάλο 
χωριό τής Λακωνίας, τήν Πέτρινα, μοΰ εΐπαν: « Σ έ  ποιούς νέους άπευθύνονται; Τό 
χωριό μας έστελνε 25 κληρωτούς τό χρόνο στο στρατό. Ε φ έτος θά πάει ένας καί



του χρόνου κανένας». Κανένας, ούτε αριστερός ούτε δεξιός δηλαδή. Οι νέοι πήραν 
των ματιών τους κ ’ έφυγοη/ γ ιά  τό  εξωτερικό. Τ ά  συνθήματα απευθύνονται στους 
γέροντες και σ τα  βρέφη. Αυτούς καλούν νά άλληλοσπαραχθούν, αλλά , δυστυχώς 
γ ιά  τούς έμπνευστές τών συνθημάτων αυτών δέν είνα ι δ ιατεθειμένοι νά υπακού
σουν. 'Απλώς κουνάνε τό  κεφάλι τους με όλη τή  θλίψη και τήν άγανάχτηση πού 
τούς γεννούν από τή μ ια  ή άπάνθρωπη αυτή κρατική συμπεριφορά κι από τήν άλλη 
ή έρήμωσή τους.

Σ ’ ένα άλλο χωριό, π άλι, πού τό  δημοτικό του σχολείο άριθμοΰσε άλλοτε 
65 π α ιδ ιά , πήγαν εφέτος στην πρώτη τάξη  μόνον δύο. Τό σχολείο, όπως καί τόσα 
άλλα, είνα ι προορισμένο νά κλείσει. Τ ά  μεγάλα  γρ ά μ μ α τα  πού γράφονται στούς 
δρόμους, δέν άπευθύνονται —  ούτε ένα τους —  σ τά  προβλήματα αυτών πού μέ
νουν. Δέν εκχερσώνονται οί πλοτγιές γ ιά  νά γραφεί π.χ. «φυτεύετε δέντρα» ή «μη 
φεύγετε από τήν π ατρ ίδα  σας, θά σάς δώσουμε τά  μέσα νά ζήσετε». Δέν γράφε
τα ι τ ίπ ο τα  γ ια  τον ελληνικό λαό. «Ζήτωσαν οί βασιλείς».

'Ό λ α  αυτά, φυσικά, εδραιώνουν τήν άντίοπαση εκείνων πού σ κ έ π τ ο ν 
τ α ι .  Κι  αυτο ί πού σκέπτονται έγιναν πολλοί στή χώρα μας τον τελευτα ίο  
καιρό. Θά ήταν δμως άσ τε ΐο  νά τό  ύποθέσει κανείς πώς οί υπεύθυνοι αύτής τής 
άνωμαλίας θά μπορούσαν νά αναγνωρίσουν ό τι έκαναν λάθος. Τό πρόγραμμά τους 
π ηγα ίνει μακρύτερα καί ό βαθύτερος τους σκοπός είνα ι άλλος. Τό «ό θάνατός σου 
ζωή μου»* κι αυτός ό θάνατος άπ ειλε ΐ τό  ίδ ιο  τό  "Εθνος, πουθενά δέν θά μπορούσε 
νά τό  διακρίνει κανείς τόσο καθαρά, στην κρ ίσ ιμη αυτή γ ιά  τή  χώρα μας π ερ ί
πτωση. Γ ι5 αυτό πρέπει νάμαστε βέβαιοι πώς ό ,τ ι δέ θά μπορέσουν δέ θά κάνουν. 
Ό τ ι  ε ίνα ι σέ θέση νά επιχειρήσουν καί τό  π ιο αποτρόπαιο. Κ α ί φυσικά, όπως 
καταλαβα ίνετε, αυτό πού λέτε σείς πνευματική λε ιτουργ ία , είνα ι π ράγμα πού δέν 
τούς ενδιαφέρει. Δέν ζυ γ ίζε ι τ ίπ ο τα  στή συνείδησή τους γ ιά  νά τό  ύπολογίσουν. 
Οί άνθρωποι πού σκέπτοντα ι, γεν ικά , άπό τον διανοούμενο ως τον άπλόν άνθρωπο, 
άποτελούν τον ύπ ’ άριθ. 1 εχθρό τους.

2 )  Νομίζω πώς οί λογοτέχνες καί καλλιτέχνες τής Α ρ ισ τερός άντέδρασαν, 
όπως ήταν φυσικό, κι όπως αυτό ύπαγορευόταν άπό τή φύση τών ιδεών τους. Δέν 
καταλαβαίνω  βέβα ια  άρκετά  αύτόν τον π ολ ιτ ικό  διαχωρισμό τών πνευματικών 
άνθρώπων αύτή τή  σ τ ιγμ ή , πού έχουμε νά άντιμετω π ίσουμε ένα θέμα πανεθνικό, 
ένα θέμα κοινό γ ιά  όλους τούς τ ίμ ιευ ς  πνευματικούς ανθρώπους. "Α λλω στε δέν 
υπάρχουν πνευματικο ί άνθρωποι πού νά έχουν ένταχθεΐ μέ τήν εκτροπή, έξω άπο 
τούς ελάχιστους εκείνους πού έχουν χάσει τήν πνευματική τους ιδ ιότητα , ύπηρετών- 
τας  παρόμοιες αντεθνικές κατασ τάσ εις  κα τ ' επ άγγελμα. Ή  γνώμη μου πάντως είνα ι 
πώς οί λογοτέχνες καί καλλιτέχνες, άρ ιστερο ί ή δημοκροτπκοί, παρά τήν εσωτερική 
τους άντίδραση, δέν έκαμαν αυτό πού θά μπορούσαν νά έχουν κάνει. Ή  ύπογραφή 
απλών διακηρύξεων δέν κάνει τ ’ α ύ τ ιά  τών άποφασισμένων γ ιά  όλα, αυτών κυρίων 
νά ιδρώνουν. Υπ ογράφω  κ ’ εγώ αυτές τ ις  δ ιακηρύξεις άπό χρέος, ξέρω όμως πώς 
κάνω μ ια  τρύπα στο νερό καί δέν έχω καθόλου τή  συνείδηση ήσυχη νομίζοντας 
πώς έτσ ι έχω εξοφλήσει τ ίπ ο τε  άπό τό χρέος μου.

3 ) Νομίζω πώς θά πρεπε οί λογοτέχνες κ' οί καλλιτέχνες νά οργανώσουν 
ένα Γραφείο Δ ιαφωτίσεως πού νά ’ρθεΐ σ ' επαφή μέ τ ά  διεθνή πνευματικά κα ί π ολι
τ ισ τ ικ ά  κέντρα, μέ σκοπό του τή  διαφώτιση τής διεθνούς κοινής γνώμης τήν οποία 
•παραπλανούν άνεύθυνοι ξένοι μέ χοντροκομμένα ψέματα. Δέν μιλώ γ ιά  τή  δική μας 
κοινή γνώμη γ ια τ ί δέν έχει π ιά  (ανάγκη άπό τή  δική μας διαφώτιση. Οί υπεύθυνοι 
τής άνωμαλίας φρόντισαν νά τής άνοίξουν μ ια  γ ιά  πάντα τά  μάτια . "Ε να τέτο ιο  
Γραφείο θά μπορούσε νά μεταφράσει σέ διάφορες γλώσσες ·καί κομμάτια  πρα
κτικών άπό τ ις  δυο μεγάλες δίκες, προκειμένου νά κατατοπ ίσ ει τον έξω κόσμο, 
πότνω σ τά  τρομερά αύτά  π ράγματα  πού γ ίνοντα ι στήν Ε λλά δ α , τήν Ε λ λ ά δ α  πού 
πρόσφατα άκόμα τούς έδωσε τόσα δ ε ίγμ α τα  ύψηλών πράξεων, γ ιά  νά τήν πονούν 
κα ί νά τήν άγαπούν. 249
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’Α π ά ν τ η σ η :  Ή  έκτροπη τής 1 5ης Ιο υ λ ίο υ  έγ ινε γ ιά  ν’ άφαιρέσουν από
τον λαό τ ις  ελευθερίες πού κέρδισε μέ τ ις  τελευτα ίες  έκλογές. "Α ν  δέν κοτταφέρουν 
νά τό  κάνουν αυτό μέ άλλον πιο νομότυπο τρόπο, σ ίγουρα θά καταφύγουν στη δι- 
κτοττορία, όπως καταφεύγουν καί στον πόλεμο όταν δέν έχουν άλλον τρόπο νά ύπο- 
στηρίξουν τά  συμφέροντα τους. Επομένως ό κίνδυνος γ ιά  την πνευματική καί γ ιά  
κάθε λε ιτο υρ γ ία  είνα ι άλλο τόσο π ραγματικός δσο είνα ι άντίθετα  τά  συμφέροντα 
τής  ολ ιγα ρχ ίας  άπό τά  συμφέροντα του λαού. Γ ια τ ί βέβα ια  ό λαός otocv έχει έλευ- 
θερίες τ ις  μ ετα χε ιρ ίζετα ι γ ιά  νά υποστηρίξει τά  δ ικά  του τά  συμφέροντα. "Ω στε 
μόνον λόγους άνησυχίας έχουμε, γ ια τ ί ό κίνδυνος γ ιά  όλους μας καί προπάντων 
γ ιά  τούς πνευματικούς άνθρώπους, πού ή έλευθερία είνα ι άπ αρα ίτητη  προϋπόθεση 
γ ιά  τό λε ιτούργημά τους, είνα ι π ραγματικός καί άμεσος.

Α π ά ν τ η σ η  : Οχι. ’Έδωσαν τό  έλάχ ιστο , ένώ χρειαζόταν τό  μέγ ιστο .
Ή  συμβολή τους δέν ήταν άνάλογη προς τούς διαγραφόμενους κινδύνους, παρά 
άνάλογη μέ τήν κατάσταση πού έπ ικρατε ΐ μέσα στήν ίδ ια  τήν άρ ιστερά. πού όσον 
αφορά τ ις  έλευθερίες, δέν είνα ι ίδοα/ική. Ή  προσφορά τους γ ιά  τήν αντιμετώ π ιση 
αυτών των κινδύνων εΐνα ι άνάλογη μέ τήν προσφορά τους μέσα στήν ϊδ ια  τήν άρ ι- 
σ τερά κι έξα ντλε ΐτα ι στο νά ύπογράφουν εκκλήσεις κα ί δ ιαμαρτυρίες καί σε άνά- 
λογης άπ οτελεσματικότητας έπιδόσεις. Ή  θητε ία  τους στήν άρ ιστερά, στό σύνο
λό της, ύπήρξε υποταγή καί συμβιβασμός κι όχι ένεργητική άντίδραση σ τ ις  δ ι- 
κτοττορικές τά σ ε ις  μέσα στήν ίδ ια  τήν άρ ιστερά. ’Α λλά  ή μ ιά  συνέπεια φέρνει τήν 
άλλη κι όταν κανείς συνηθίσει νά ύπ οτάζετα ι, δέν ύπ οτάζετα ι μόνο στούς δικούς 
παρά καί στον έχθρό.

Α π ά ν τ η σ η  : Ν ’ άποφασίσουν νά κάμουν τό  χρέος τους στό ακέραιο σάν
πνευματικο ί άνθρωποι τής άριστεράς, συγκροτώντας ευθύς πνευμοττικό μέτωπο κατά  
τής δ ικτα τορ ίας  κα ί τής άνωμαλίας.

Σόα/ γενική άπάντηση καί σ τά  τρ ία  έρω τήματα θά έπρότεινα στήν Ε.Τ. πού ’χε 
τούτη τήν καλή πρωτοβουλία, νά τήν ολοκληρώσει οργανώνοντας μ ιά  σύσκεψη των 
πνευμοττικών ανθρώπων τής άρ ιστεράς γ ιά  νά καταπ ιαστούν π ραχτικά , θ ετικά  καί 
συντονισμένα μέ τό ζήτημα.

Ο ΜΗΤΣΟΣ ΔΗΛ1ΗΤΡΙΟΥ- ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
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1. Ή  π ολιτική  κατάσταση πού αντιμετω π ίζει ή χώρα μας παρουσιάζει ένα 
μεγάλο θετικό κ ’ ένα έπ ίσης μεγάλο άρνητικό γνώρισμα. Τό θετικό εΐνα ι ό τι ή 
τερ ά σ τ ια  πλειοψηφία τού λαού είνα ι ένεργά, συνειδητά, μέ οργή θά λεγε κοα/είς, 
εχθρός κάθε άντιδημοκρατικής συνωμοσίας. Τό άρνητικό είνα ι ότι, μέ όσα προη- 
γήθηκοα/, ή δημοκρατική αύτή π ανσ τρατιά  βρ ίσκετα ι χωρίς μεγάλες δυνατότητες 
συντονισμού τής δράσης της, ένώ άπό τό άλλο μέρος οί σκοτεινές δυνάαεις, κα ίτο ι 
στερημένες άπό κάθε λα ϊκό  έρεισμα, διαθέτουν ένα δυνατό μηχανισμό δράσης. 
Θ ά άποτολμήσουν νά θέσουν σέ κίνηση τό  μηχανισμό αυτόν; "Α ν  έχουν σ το ι
χειώδη φρόνηση δέ θά τό  κάμουν, γ ια τ ί τελ ικ ά  τή μάχη δέ θά τήν κρίνει ό π α ρ ά 
γων «συνωμοσία». "Α ν  τό άποτολμήσουν θά προκόψει κατάσ τασ η  σοβαρή. Τε
λ ικά  βέβαια  θά συντριβούν, στό μεταξύ όμως θά ταλαιπωρήσουν τή  χώρα. Κ α ί 
βέβα ια  ή πνευματική λε ιτουργ ία , πού πάσχει ήδη δεινά σ τ ις  δυο αύτές δεκαετίες, 
θά τεθεί ολοκληρωτικά έκ ποδών. Δ ικ τα το ρ ία , έκτος των άλλων, σημαίνει ότι όλο-



κληρά)θηκε (κα ί μ ά λ ισ τα  δτι όμολογεΤται ανο ιχτά  καί άττό τ ις  ίδ ιες) ή πιο π α τα 
γώδης χρεωκοπία, στο δημόσιο βίο, των δυνάμεων ακριβώς πού θά επιχειρήσουν 
τη δ ικτατορ ική  περιπέτεια . Ε ίναι γνωστό δτι οί δυνάμεις αυτές είχαν στη χώρα 
μας, σέ όλη τη  δ ιάρκεια  του νεότερου εθνικού μας βίου (σχεδόν 140 χρόνια δη
λαδή) όλη τήν ούσ ιαστική έξουσ ία σ τά  χέρια τους. Δ ιαθέτανε επ ιτελεία , πάτρω
νες ολκής, δυνατότητες δράσης σχεδόν άπεριόριστες. Κ α ί δεν κατόρθωσαν ν’ άπο- 
δείξουν τή  χρησ ιμότητά  τους στήν έθνική μας ζωή, δέν έπεισοα/ τό  λαό. Τώρα σαν 
τ ίμ η μ α  τής χρεωκοπίας τους ζητουν περισσότερη έξουσία. Ό χ ι γ ιά  νά διορθώσουν 
τ ίπ ο τα  άπό τήν π ο λ ιτε ία  τους άλλά  γ ιά  νά ολοκληρώσουν τήν καταστροφή, τ υ 
φλοί, αμετανόητο ι, άνιστόρητοι. Ό  καθένας άντιλαμβάνετα ι τ ί  τραγέλαφος θά προ- 
έκυπτε άπό μ ιά  τέ το ια  κατάσταση. Σ το  βάθος θά π ρόκειτα ι γ ιά  έναν άσύλληπτο 
παραλογισμό, μ ιά  κατάσ τασ η δηλαδή κυρ ιολεχτικά  φονική γ ιά  τό  πνεύμα, πού 
αποστολή του δέν είνα ι τ ίπ ο τ ' άλλο παρά νά έρευνα καί νά βρίσκει λύσεις, νά 
εμπ λουτίζει τή  γενική κρ ιτ ική  στάση του λαού όπτέναντι σ τά  γεγονότα, νά οξύνει 
τή  δ ιαδ ικασ ία  των άλλαγών πού επ ιβάλλει ή ζωή. [Κ α ί, φυσικά, φονική δε  θά είνα ι 
μόνο γ ιά  τήν πνευματική δημ ιουργία  ή δ ικτα τορ ία . Ε ίνα ι τόσο πλούσια ή π είρα 
τής άνθρωπότητας καί γ ι ’ αυτό...].

2. 'Οπωσδήποτε λοιπόν οί πνευμοτπκοί άνθρωποι όχι μόνο νά άνησυχουν μά 
νά άναστατωθουν πρέπει. Κ α ί είνα ι πράγμοετι άναστοττωμένοι. Κ α ί δε  μένουν μέ 
σταυρωμένα τ ά  χέρια. Οί πνευματικο ί άνθρωποι τής ’Α ρ ισ τερός φύσει κα ί θέσει 
βρίσκονται στην ποωτοπορεία αυτής τής προσπάθειας. 'Ωστόσο, όχι, δέν έχουν 
κάμει ως τώρα ό ,τ ι έπρεπε, ό ,τι ήταν δυνατό νά γ ίνε ι. Ούτε στον τομέα  τής άμεσης 
δράσης, ούτε στον τομέα  τής ιδεολογικής σταυροφορίας. Οί πνευματικοί άνθρω
ποι μπορούν νά πρωτοστοττήσουν σέ εντονότερη αφύπνιση των συνειδήσεων, γ ιά  
νά γ ίνε ι αμεσότερα αισθητός ό κίνδυνος καί άμεσότερα αισθητή ή ανάγκη τής 
λα ϊκής κινητοποίησης. Μπορούν καί πρέπει νά δημιουργήσουν βήματα τής δημο
κρατικής μάχης παντού, έτσ ι, πού, ε ίτε  νά άναγκάσουν τον άντίπ αλο νά μήν τολ
μήσει νά χτυπήσει ή άναγκάζοντάς τον νά χτυπήσει, νά τον υποχρεώσουν νά άπο- 
καλυφθεΐ, νά δώσει τή ·μ ά χη  χωρίς προσωπείο, νά φανεί άνο ιχτά  εχθρός τού πνεύ
ματος, εχθρός τού πολιτισμού. Αυτό βέβα ια  είνα ι ένας μακρόπνοος σκοπός. Μπο
ρεί όμως νά άρχισε» νά άποδίδει κα ί άμεσα. Θά χρε ιασ τε ί ωστόσο νά τεθούν σέ 
κίνηση καί μέθοδες δράσης μέ σκοπό τήν άμεση κινητοποίηση των πνευμοττικών 
ανθρώπων καί τού λαού. Σκέπ τομα ι άκόμα πώς οί πνευμοπτικοί άνθρωποι, μέ τό 
κύρος πού διαθέτουν, μπορούν νά προέλθουν καί σέ ενέργειες δραματικής, άς πού
με, ύφής, ενός μεγαλείου άνάλογου προς τό  μέγεθος τού κινδύνου πού άπ ειλε ΐ τή 
χώρα, ενέργειες πού θά εντυπωσιάσουν καί θά αφυπνίσουν.

Στον ιδεολογικό τομέα, εξ άλλου, πρέπει νά ρ ιχτούμε μέ καινούρια δύναμη 
καί μέ νέους τρόπους νά έκλαϊκέψουμε μ ιά  σ ειρά  ιστορικές κα ί ουσ ιαστικές άλή- 
θειες γύρω στήν κοινωνική καί τή  διεθνή ζωή, άλήθειες πού μπορεί νά είνα ι γνω
στές άλλά  πού πολλοί τ ις  ξεχνούν. Α κό μ η  περισσότερο, ό έντεινόμενος κίνδυνος, 
επ ιβάλλει τή  συναγωγή νέων συμπερασμάτων άπό τήν έθνική μας π είρα τής τε 
λευτα ίας 25ετίας , γ ιά  νά βρούμε σέ ποιό σημείο οί π αλιότερο ι υπολογισμοί μας 
διαψεύδονται οδυνηρά άπό τή ζωή ώστε νά προκρίνουμε στήν παρούσα τουλάχ ι
στον ανάγκη τούς τρόπους ενέργειας πού άγνοώντας τους π αλιότερα κοτταλήξαμε 
στήν π ερ ιπ έτεια  πού μάς τα λα ν ίζε ι ήδη. Ε π ιβ ά λ λ ε τα ι π.χ. νά άναθεωρήσουμε τήν 
άποψη ότι αυτό πού «τσουβαλιάστηκε» τό  1944 ήταν ή Α ρ ιστερά. Ιδ ο ύ  ότι στήν 
π ρ αγμ ατικό τη τα  ή Δ ημοκρατία  συνολικά τσουβαλιάστηκε. Κ α ί ή 15η Ιο υ λ ίο υ  1965 
είνα ι ή κατευθείαν άνοστόφευκτη συνέχεια τού Λ ιβάνου τού 1944. Γ ια τ ί;  Γ ια τ ί οί 
ξένοι, εμποδίζοντας τήν ένότητα  των εθνικών δυνάμεων στήν Έθνική Α ντίσ τασ η  
(τήν ένότητα καί άπό τά  πάνω, γ ια τ ί οστό τά  κάτω ό λαός τήν ε ίχε δημιουργήσει 
τήν ενότητα  αύτή)' έδωσαν τέ το ια  ώθηση σ τά  εθνικά μας π ράγματα  ώστε τελ ικά  
δυνάστης τής εθνικής μας ζωής νά καταστούν οί σκοτεινές δυνάμεις τής άνωμαλίας. 
Δ έ σημαίνει τά χα  αύτό ό τι δέν πρέπει νά έπο^αλάβουμε τό  ίδ ιο  σφάλμα τής δ ια ί
ρεσης τών δημοκρατικών δυνάμεων στή νέα, τή  δημοκρατική Α ντίσ τασ η ; 251
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Πρέπει νά ευχαριστήσουμε την «Επιθεώ ρηση Τέχνης» πού επικυρώνει ακόμα 
μ ια  φορά την παρουσία της σ τ ις  κρ ίσ ιμες σ τ ιγμ ές  τής πατρίδας. Νά μου έπ ιτραπ εΐ 
ν3 απαντήσω συνοπτικά σ τά  ερω τήματα της. Ε κε ίνο  πού τρομάζει κάθε σκεπτό- 
μενο άνθρωπο αυτή τή σ τ ιγμ ή  είνα ι ή τερ ά σ τια  απόσταση πού ύπάρχει ανάμεσα 
στήν εκτίμηση τής π ολιτικής κατάσ τασ ης πού κάνει ή Δ εξ ιά  ρυμουλκωμένη άπό 
τούς Αμερικανούς κα ί την Αυλή, κα ί στήν έκτίμηση πού κάνουν οί δημοκρατικές 
δυνάμεις τής χώρας. Σ τήν  πρώτη κυριαρχεί ό τρόμος μπροστά στο μέλλον, κι αυ
τού του τρόμου άποτέλεσμα είνα ι τό  πραξικόπημα τής 15ης Ιο υ λ ίο υ , ή β ία , ό 
έκφασισμός τής  χώρας. Ε ίναι ή άπεγνωσμένη προσπάθεια γ ιά  έμπόδισμα κάθε 
προόδου καί ύψωμού του λαού. Α ντίθετη  εΐνα ι ή έκτίμηση πού κάνουν οί δημο
κρατικές δυνάμεις. Υ π ά ρ χε ι ή έλλογη π ίσ τη  στο μέλλον, πού τήν άντλεΐ άπό δυο 
πηγές. Από τό σωστό ζύγ ιασ μα  τής νέας δύναμης πού ανεβαίνει, τ ις  λα ϊκές  δυ
νάμεις, κι ακόμα άπό τή βαθειά γνώση καί τής σκέψης κα ί τού πόθου γ ιά  μ ιά  
καλύτερη ζωή.

Ή  Δ εξ ιά  άγω νίζετα ι νά κροπτηθεΐ μέ τή  β ία  στήν εξουσία, δ ίνει παραμορ
φωμένες εικόνες του σήμερα καί ύπόσχεται π ολλά: «δλα θά πάνε καλά. Θά έχουμε 
εύκολη καί άνετη ζωή», ενώ ολοένα σ φ ίγγε ι τά  δεσμά. Οί δημοκρατικές δυνάμεις 
έχουν γνώση τού λαού καί τούτο γ ίν ετα ι ή μοναδική γέφυρα κα ί τό  ριζοβόλημα 
μέσα σ τ ις  δυνάμεις πού (ανεβαίνουν. "Ε να ριζοβόλημα πού δέ σταμοττάει σέ υπο
κειμενικές καί πρόσκα'ρες (αντιλήψεις παρά έχει υπ ’ όψει τούς εσώτερους (αντι
κειμενικούς ορούς πού ενεργούν στή λύση των προβλημάτων πού άπασχολούν τ ις  
μάζες, ανεξάρτητα  άν αυτές δέν τούς γνωρίζουν αυτή τή  σ τ ιγμ ή . Θο(υμάζει κανείς 
τήν τόσο μεγάλη άκρ ίβε ια  καί σαφήνεια στήν άνάλυση τής πραγμοτπκότητας άπό 
τ ις  δημοκρατικές δυνάμεις, άπένοατπ στήν τόση σύγχυση καί τό  χάος σ ' αυτούς 
πού αυτή τή  σ τ ιγ μ ή  καθορίζουν τήν π ολ ιτ ική  τοΰ τόπου π ραξικοπ ηματικά .

Οί δημοκρατικές δυνάμεις σ τ ις  δύσκολες αυτές σ τ ιγμ ές  δέ δίστασοα/ ούτε 
σ τ ιγμ ή . Ε ξή γη σ α ν  μέ παρρησία κάτω άπό ποιές συνθήκες γεννήθηκε τό  «τέρας», 
ή παράνομη εξουσία. Ή  αντίσ ταση στή β ία  άρχ ισε πεισμοτπκή. 'Αγω νίζοντα ι γ ια  
τά  δ ίκ ια  τους οί εργάτες, οί άγρότες, οί υπάλληλοι, άγω νίζονται γ ιά  τον εκδημο
κρατισμό τοΰ Σχολείου, γ ιά  τήν ειρήνη, κα τά  τού βρώμικου πολέμου στο Β ιετνάμ, 
αγω νίζοντα ι γ ιά  τήν Κύπρο. ΛΑ λλά  στον άγώνα του αυτό ό λαός ζητάει κα ί στη- 
ρίγμοττα. Ό  λαός ενώνεται, δ ιαμαρτύρετα ι, κάνει ύπομνήμοττα, συσκέψεις γ ιά  κοινή 
δράση. "Ομως ποιος θά βοηθήσει, ώστε τούτη ή κοινή δράση, ή συνένωση, νά γ ίνει 
πάνω σέ «θέσεις» πού βασ ίζοντα ι στήν πραγμάτω ση τής (Αντικειμενικής, τής ισ το
ρικής πορείας, πάνω στο ολοένα μεγαλύτερο δυνάμωμα τού δημοκρατικού στρα
τοπέδου καί τού μεγάλου κινήματος γ ιά  τήν εθνική άνεξαρτησ ία , γ ιά  νά γ ίνε ι 
ό λαός κύριος τής τύχης του, νά βαδίσει ό άνθρωπος στήν ιστορ ική πραγμάτωση 
τής ουσίας του;

Πρόοδος τοΰ π ολιτισμού είνα ι πρόοδος ολόκληρου τού λαού. Μόνο πού ή 
πρόοδος αυτή δέν έξα ρ τιέτα ι άπό καμ ιά  ύπερβοττική δύναμη ε ίτ ε  άπό ένα, άπό 
τό Θεό σταλμένο, πρόσωπο. Ε μ ε ίς , οί άνθρωποι ε ίμ α σ τε  υπεύθυνοι γ ιά  τή σωστή 
πορεία καί φυσικά πρώτοι στή γραμμή είνα ι όλοι οί στοχαστές, επ ιστήμονες, λο
γοτέχνες, καλλιτέχνες. Κ α ί τό  ερώτημα ε ίνα ι: π οιά θέση θά πάρουν στή μάχη 
τού καιρού —  όσοι δέν πήραν ά κ ό μ α — .Θ ά  εργαστούν μέ πάθος γ ιά  τον π ολι
τ ισ μό , γ ιά  τήν ομαδική πρόοδο, γ ιά  τήν δημοκροπία καί σύμφωνα μέ τό  νόημά 
της, ή θά δυσκολέψουν τήν ιστορική πορεία καί θά διευκολύνουν τό  φασισμό μέ 
τήν άρνητική στάση τους ή τήν π αθητικότητα ;

Μ προστά μας στέκει ό Γ ΙΓ Α Ν Τ Α Σ  λαός καί εκφράζει μέ πάθος κα ί άγωνι- 
σ τ ικό τη τα  τή  θέλησή του νά ζήσει δημοκροτπκά, νά χ τ ίσ ε ι μ ιά  ευτυχισμένη Ε λ λ ά 
δα, νά βρει τον ανθρωπισμό του, κι άπέναντι οί Ν ΑΝ Ο Ι μέ τήν καταστροφική



π ολιτική  τους, μέ το  μΐσος τους γ ιά  κάθε πρόοδο, μέ τό  δαυλί στο χέρι νά κάψουν 
τον π ολιτισμό, την άνθρωπότητα.

Ε ίνα ι τερ ά σ τια  ή ευθύνη κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου. Α υτο ί πρέπει νά κά
νουν τό  προσκλητήριο γ ιά  τή  νέα μάχη, γ ιά  τήν ειρήνη καί τήν ευτυχ ία  του α ν 
θρώπου.

Π ιστεύουμε ό τι οί λογοτέχνες, οί καλλιτέχνες, όλοι οι στοχαστές πρέπει νά 
γίνουν οι προπαγανδιαττές τής δημοκρατίας καί τής  ειρήνης, νά κάνουν συνειδητή 
τή σημερινή κατάσ τασ η καί νά δείξουν τ ις  νέες προοπτικές. Πεπεισμένοι γ ιά  τήν 
άποφασιστική σ ημασ ία  τής ειρήνης, τής δημοκρατικής ζωής γ ιά  τήν ευτυχ ία  του 
ανθρώπου κα ί τήν έξανθρώπισή του ας γίνουμε διαπρύσιοι κήρυκές τους. Νά συνει
δητοποιήσουμε τούτο τον άγώνα στον κάθε μαχητή, στήν κάθε ομάδα, στον κάθε 
τομέα, σ ' όλη τήν Ε λλά δ α . Νά κινητοποιήσουμε όλους τούς άνθρώπους τής «καλής 
θελήσεως» νά εμποδίσουμε τον έκψασισμό τής χώρας, τό  προσδέσιμο σε βάρβαρες 
πολεμικές επ ιχειρήσεις, γ ιά  νά γ ίνε ι μπορετό νά μεταμορφώσουμε τον κόσμο κα» 
νά εξα σ φ α λ ισ τε ί μαζί μέ τήν ειρήνη καί τή  γνήσ ια  δημοκρατία  τό μέλλον τής 
ανθρωπότητας. Νά βοηθήσουμε ώστε « τίπ οτα  νά μή σ ταματήσ ει τήν πορεία προς 
τά  εμπρός καί προς τά  πάνω». Νά θέσουμε στή διάθεση τού λαού τ ις  δυνάμεις 
μας, μικρές ή μεγάλες. Νά ξεσκεπάσουμε τ ις  π ραγματικές α ιτ ίε ς  των σημερινών 
συγκρούσεων, τούς λόγους πού γ ίνοντα ι τά  αποτρόπαια έγκλήμοττα (Λαμπράκης, 
Γοργοπόταμος, έξω νόμου ή Ε θνική  'Α ντίσ τα σ η , έξω νόμου τό  Κ .Κ .Ε .) κα ί νά 
φωτίσουμε τό  δρόμο προς τον γνήσ ια  δημοκρατικό κόσμο, τό  μόνο οικοδόμο τής 
ευημερίας. Νά θέσουμε στή διάθεση τού μαχόμενου λαού όλα τά  μέσα: περιοδικά, 
τύπο, ομ ιλ ίες, συζητήσεις, β ιβλ ία , σχολεΤο, θέατρο, κινηματογράφο, μουσική. Νά 
γίνουμε οι απόστολοι τής Δ ημοκρατίας καί τής Ειρήνης μέσα στο λαό. Κάθε άπο- 
φυγή ή σιωπή μπροστά στο Χ Ρ Ε Ο Σ  τούτο εΐνα ι προδοσία άπένοο/τι στο λαό.

Ο ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

“Α π οτελε ί κοινή συνείδηση τό  ότι ή 'Ελλάδα, άπό τήν απελευθέρωσή της 
καί δώθε, δέν έπαψε νά κυρ ιαρχείτα ι άπό τούς ξένους πλουτοκράτες κα ί τούς ντό
πιους πράκτορές τους —  τούς πρώην κοτζαμπάσηδες. Α ύτο ί άποτελοΰν τ ις  πολυπλό
καμες σκοτεινές δυνάμεις πού καταδυναστεύουν τον έλληνικό λαό εδώ καί έκοττόν 
σαράντα περίπου χρόνια. Ή  Ε λ λ ά δ α  σ ’ όλη αυτή τή  μακρ ιά  πορεία δέν γνώρισε 
τήν πλήρη, τήν ούσ ιαστική ελευθερία. Κάθε φορά πού ό ελληνικός λαός, μέ τήν 
άσβηστη λαχτάρα  τού σκλαβωμένου, όρμούσε στο σ τίβο  των κοινωνικών αγώνων 
γ ιά  νά ολοκληρώσει τήν άπελευθέρωσή του, ο ί ίδιες δυνάμεις, χρησιμοποιώντας 
κάθε μέσον, άκόμα καί τήν ξένη ένοπλη επέμβαση, συνέτριβοα/ τήν ορμή του, τον 
καθυπόταξαν καί τον πισωδρομούσαν. Μονάχα κάποια φωτεινά δ ια λε ίμ μ α τα  έζησε 
ό τόπος, σέ καιρούς πού οί λα ϊκές δυνάμεις, μέ σκληρούς καί πολλές φορές α ιμ α 
τηρούς άγώνες, κοττόρθωναν νά παραμερίζουν τούς ντόπιους καί ξένους κυρίαρ
χους καί νά δημιουργούν τ ις  προϋποθέσεις γ ιά  πλήρη ανεξαρτησ ία  κα ί αναβίωση 
τής δημοκροττίας στον τόπο πού γεννήθηκε. Έ να  τέτο ιο  ιστορικό ορόσημο άπετέ- 
λεσε καί ή 16η Φεβρουάριου 1964. Ό  λαός πήρε τήν έξουσ ία κα ί προετο ίμαζε 
τήν ολοκλήρωση τής άσ τικής δημοκροττίας, μέ έναν αιώνα καθυστέρηση. Α λλά  οί 
σκοτεινές δυνάμεις καραδοκούσαν. Κ α ί μέ διάφορες μεθόδους, πού κάθε φορά με
ταχειρ ίζοντα ι, καλλιεργούσαν τό  κλ ίμ α  τής  άνοττροπής. Βαρύ πυροβολικό στήν 
τωρινή τους εξόρμηση, χρησιμοποίησαν τον στείρο καί παθιασμένο άντικομμουνι- 
σμό, τή  μ ισαλλοδοξία, τήν ύποκριτική κινδυνολογία περί εξωτερικών καί εσωτε
ρικών έχθρών, τήν χάλκευση κοττηγοριών καί τούς δήθεν κινδύνους γ ιά  άνατροπή 
τού βασιλικού καθεστώτος. Κ α ί άφοΰ προετοίμασαν τή διάλυση τού κυβερνώντος 253



κόμματος μέ την έξαγορά καί την απ οστασ ία , έκμεταλλευόμενοι κα ί τ ις  αδεξιό
τητες όρισμένων υπεύθυνων τής λα ϊκής θέλησης, πέρασαν στήν εκτροπή καί στήν 
αντεπ ίθεση. Μέ τό  πραξικόπηυα τής 15ης Ιουλίου ό ορίζοντας τής Ε λλά δ α ς  πάλι 
σκοτείν ιασε. Ενας οιωνός γ ιά  νέο σκλαβωμό έπ ικρέμετα ι πάνω άπ ’ τά  κεφάλια 
των Ελλήνων. Οι σκοτεινές δυνάμεις, γ ιά  νά διατηρήσουν τή  λ ε ία  τους, την τόσο 
απροσδόκητα άποκτημένη, μπορεί νά φτάσουν ως τή  δ ικτα τορ ία . Ό  κίνδυνος είναι 
π ραγματικός. Ή  δημοκρατία  κινδυνεύει κα ί π άλι νά άπολεσθεΐ πριν γνωρίσει την 
ολοκλήρωσή της. Οί π ολίτες καί οί πνευμοττικοί άνθρωποι ιδ ια ίτερα , έχουν χρέος 
ν' άγρυπνουν καί νά προετοιμάζοντα ι ξανά ψυχικά άλλά  κα ί π ρακτικά  γ ιά  άμυνα, 
γ ιά  αγώνα, γ ιά  μάχη.

Ή  συμβολή των λογοτεχνών, των καλλιτεχνών καί γεν ικά  των πνευματικών 
άνθρώπων τής άριστεράς, δέν υπήρξε ίσως ή άνάλογη —  ή τουλάχιστον ή πρα- 
κτικώς π ρέπ ουσα—  γ ιά  την άντιμετώ π ιση των διαγραφομένων σοβαρών κινδύνων. 
Υ π ή ρ ξε  βέβα ια  θετική κα ί άποφασιστική στο νά φωτιστούν καί άποκαλυφθούν οι 
γενεσιουργές α ιτ ίε ς  τών τελευτα ίω ν εξελίξεων. Μπορούμε νά πούμε δτι δλα έχουν 
ειπωθεί. Ξεκάθαρα. Μέ παρρησία. Μέ γνώση, ευθύνη καί τόλμη. ’Α λλά  τώρα τ ί 
γ ίν ε τα ι; Ό  άντίποώος καιροφυλακτεΐ. Κ ερδ ίζει χρόνο. 'Α ναμετρά  τ ις  δυνάμεις του. 
Ε το ιμ ά ζ ε τα ι. Προσπαθεί να κουράσει τό λαό, νά τον κατασ τήσει άβουλο, αδέξιο, 
άδιάφορο, κα ί ξαφνικά, νά έπ ιτεθεΐ. Δ ίχως άμφ ιβολία  βρισκόμαστε π άλι σ τ ις  π α
ραμονές άπότομων ποιοτικών άλλο:γών ϋστερ ’ άπό μ ιά  συσσώρευση. "Η  θ ’ άνοίξει 
ό δρόμος γ ιά  μ ιά  απελευθέρωση καί πρόοδο ή γ ιά  κα ινούργια  δεσμά καί νέους 
άγώνες γ ιά  την κατάλυσή τους. Οί πνευμοττικοί άνθρωποι τής άρ ιστεράς εκπλη
ρώνουν άραγε κοαά πώς πρέπει τό  χρέος τους σ ’ αυτές τ ις  δύσκολες π άλι γ ιά  
τήν Ε λ λ ά δ α  ώρες; Δ ιατηρούν όσο πρέπει τήν ομόνοια, την έπαγρύπνηση, την 
πρόβλεψη καί τον συντονισμό τής δράσης των γ ιά  τήν άντιμετώ π ιση όποιωνδή- 
ποτε εξελίξεων —  θετικών ή άρνητικών; Νομίζω ναί, ά λ λ ’ όχι άπόλυτα.

Ό  πνευματικός κόσμος οφείλει μέ συναντίληψη, νά σταθεΐ κοντά στο λαό, 
νά τον οδηγήσει κα ί νά οδηγηθεί, να τον προφυλάξει άπό τ ις  σειρήνες, τούς τ ρ ι
βόλους καί τ ις  π αγίδες πού κάθε μέρα στήνουν στο δρόμο του οί σκοτεινές δυνά
μεις. Κ α ί μέ τή  μονομέτωπη οργάνωση καί δράση τών δημοκρατικών πολιτών, 
νά δημιουργηθεΐ τό  τε ίχος έκεΤνο τό  ύλικό καί πνευματικό, πού άπάνω του θά 
σπάσουν τά  μούτρα τους οί αιώνιοι εχθροί τής Ε λλά δας. 'Αμεση, άνυποχώρητη 
επ ιδ ίω ξη: Γνήσιες εκλογές γ ιά . τήν έκφραση τού λαϊκού φρονήματος κα ί εξομά
λυνση τής κατάστασης. Νά γ ίνε ι π ροτ/μοτικότητα  αύτό πού ό Ε λλην ικός  λαός 
στή συντρ ιπ τική  του πλειοψηφία θέλει. -*·

Ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ

Τότε — σ τα  χρόνια τής Α β α σ ίλευ τη ς  Δ η μ ο κρ α τ ία ς—  πού πρωτομπήκα στή 
δράση, κάναμε μ ιά  ά γ ρ ια  κρ ιτ ική  στο καθεστώς, γ ιά  ν ’ άποδείξουμε πώς ήτοα/ε 
μ ιά  «Ψευτο - Δημοκροτίοα» κ ’ έναίν επίμονο άγώνα νά δώσουμε ούσ ιαστικό περιε
χόμενο στήν προοδευτική του επ ιφάνεια, μέ τήν εξύψωση τού β ιοτικού επιπέδου 
τών εργαζομένων. ’Έ τσ ι βάλαμε σέ πολλές σκοτούρες τό  Μ π εζαχτά τής «ύγιούς 
μερίδος τής κοινωνίας» κ ’ επειδή σέ μ ιά  Δημοκραττία τύπου «Ψευτό», ό Μ πεζα- 
χτάς μπαίνει πάνω οπτό κάθε Ιδ ε ο λ ο γ ία , τό  Καθεστώς επ ιβεβαίω σε τήν π ρ α γμ α 
τ ική  ούσία τής Δ ημοκρατίας του, βάζοντας ένα μεγάλο π ολ ιτ ικό  σάν τον Έ λ . Βε- 
νιζέλο, νά ψηφίσει στή Βουλή τό επαίσχυντο Ιδ ιώ νυμο. Ό  Νόμος αύτός ήταν μ ιά  
προκλητική καί χυδαία άρνηση τών άτομικών ελευθεριών, π αρ ’ όλες τ ις  περίτεχνες 
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ρίδας του Λ αού! Μ άλ ισ τα , γ ια  να μή μείνει καα ιά  αμφ ιβολία  πώς ε ίμ α σ τε στην 
έποχή του «Ψευτό», του δώσανε τό... χ ιουμοριστικό τ ίτ λ ο  «Περί προστασίας των 
ελευθεριών τών πολιτών»! Α λλά  μέ τό  νά κλείσουν τά  σ τόματα  κα ί ν’ ανοίξουν 
οί φυλακές, ή... ειδυλλιακή αυτή έποχή έπαιρνε τέλος. ’Ά ν ο ιγ ε  ή νέα εποχή τής 
Δημοκροττίας, τύπου «Ξετσιπό»! Γ ια τ ί μ ιά  κ ’ έγ ινε τό  ρήγμα στή δημοκρατική 
συγκρότηση, άνοιξε ή όρεξη τών έθνοσωτήρων νά τη  γκρεμίσουν πέρα ώς πέρα! 
Μ ετά  τό  Ιδ ιώ νυμο  τό  δεύτερο μεγάλο άλμα  ήταν ή έπαναφορά τής Β ασ ιλε ίας* 
Κ* επειδή ε ίμ α σ τε  π ιά  στήν έποχή τής Ξετσιπωσιάς, μάς βεβαίωσαν πώς ή Δ η
μοκρατία , π αρ ’ όλα αύτά, υπήρχε. Μόνο ένας τύπος άλλα ξε: Ά π ό  άβασ ίλευτη 
έγ ινε βασ ιλευομένη! Κ ’ ε ΐχε δ ίκ ιο  ή νέα μας «Ξετσιπό - Δ η μ ο κρ α τία » ! 'Ό λες  οί 
ελευθερίες, ατομ ικές, συνείδησης, σκέψης, τύπου, μά κα ί τό Ιδ ιώ νυμο  άκόμα, πού 
τ ίς ... προστάτευε, όλες λειτουργούσαν στήν έντέλε ια ! Μόνο, πού όταν φ τά
σουμε στο «ξετσιπό», εκείνοι πού τό  ενσαρκώνουν γ ίνοντα ι σαν τ ις  γνω
στές εκείνες κυρίες, πού «θέλουν νά κρυφτούν κ ’ ή χαρά δεν τ ις  άφήνει». Κ α ι νά 
ένας αύλικός πρωθυπουργός, πού πήρε ψήφο εμπιστοσύνης στή Βουλή κάνοντας 
μύριους όρκους στο Σύνταγμα , κα τα ρ γε ί ένα βράδυ τή  Βουλή και συγκεντρώνει 
όλες τ ις  εξουσίες, μέ σ τή ρ ιγμ α  μοναδικό τό  Β α σ ιλ ιά  του. Έ τσ ι ήρθε ή Δ ιχ τα το - 
ρία. Ολες οί ελευθερίες καταργοΰντα ι, κανιβαλικές φωτιές ανάβουν, πού καίνε 
τά  β ιβλ ία , αστυνομοκρατία  επ ιβάλλετα ι α π ’ άκρη σ ’ άκρη. Κ ' ή Λ ογοκρ ισ ία  λε ι
τουργεί γ ια  κάθε β ιβλ ίο , περιοδικό ή εφημερίδα, άκόμα καί γ ια  τον προφορικό 
λόγο τοΰ θεάτρου, χωρίς νά εξα ιρ ε ίτα ι ή άρχα ία  τροίγωδία, όπως δέν εξαιρέθηκε 
άπό τά  β ιβ λ ία  κι ό Θουκυδίδης. Ή  σκέψη άστυνομεύεται κα ί ή ελληνική διοονόηση 
οφείλει νά συγκλ ίνε ι γύρω άπό τά  ήλ ίθ ια  θέσφοτα τού Α ρ χη γο ύ  πού τά  γράφουν 
ποοποΰ, άκόμα καί σ τά  ε ισ ιτή ρ ια  τών τ ρ ά μ ! Σ τ α  κρατητήρ ια  σωριάζονται άσφυ- 
κ τ ικά  άνθρωποι τοΰ λαού, επ ιστήμονες, π ολ ιτ ικο ί, διανοούμενοι, σπουδαστές, ένας 
κόσμος πού άνθρώπινα κτήνη τον μεταχειρ ίζοντα ι μέ σαδ ιστική  μανία. Περνούν 
άπό στερήσεις, μαρτύρια, βιασμούς συνειδήσεων, άρρώστιες κα ί θανάτους! Ένώ 
παράλληλα, γύρω άπό τον Α ρ χη γό , μαίνονται ή ρεμούλα, ή διαφθορά, ή βρωμιά... 
Κ α ί στο π λατύτερο κοινωνικό πεδίο, ύπουλος καί δολερός, φιδοσέρνεται ό χαφιε
δισμός, άπό π ολίτη  σέ π ο λ ίτη ! Ό  κίνδυνος τής κοτάδοσης παραμονεύει παντού! 
Σ το  γραφείο, στο εργοστάσ ιο , στο χωριό, στο δρόμο, στο σχολείο, άκόμα καί στο 
σ π ίτ ι!  Φ ίλοι π αλιο ί κα ί γκαρδιακο ί άρχίζουν ν ’ άμφιβάλλουν ό ένας γ ιά  τον άλλο, 
άποφεύγουν τ ίς  κουβέντες, άκόμα καί τ ίς  συναντήσεις, τέλος κ ’ οί γονείς τρέμουν 
τά  π α ιδ ιά  τους, πού είνα ι στροτευμένα στήν ΕΟΝ. Ό  λαός είνα ι α ιχμάλω τος τής 
φοβίας. Μ έσα σ ’ αύτό τό  κλ ίμ α  ό λογοτέχνης κα ί γεν ικά  ό δημιουργός δ ιχά ζετα ι. 
Μ αζί μέ τον εμπνευσμένο δημιουργό, πού γράφει, γ ίν ετα ι ό άξεστος λογοκριτής, 
πού σβήνει. Τό ζήτημα δέν είνα ι π ιά  νά γράψεις ένα έργο, μά νά τό  περάσεις άπό 
τά  μαντρόσκυλα πού θά τό  ελέγξουν! Ά ν τ ε  νά δημιουργήσεις έ τσ ι! Κ α ί νοσταλ
γήσαμε τ ί ;  Τήν «Ψευτο - Δ η μ ο κρ α τία » ! Κ ’ ίσως νιώσαμε κάποια τύψη πού τή 
χτυπήσαμε.

Αυτά, θά π είτε, ίσως, είνα ι ισ το ρ ία ! Μπορεί, μά είνα ι σύγχρονα καί προϊ
στορία, ή θλιβερή π ρο ϊστορ ία  τής εποχής μας! Ό πω ς τό τε , έτσ ι κα ί τώοα. Ή  
«Ψευτο - Δημοκροττία» μας άρχ ίζε ι νά ξετσ ιπ ώ νετα ι! Τ ότε τό  μεγάλο βήμα ήταν 
τό Ιδ ιώ νυ μ ο ! Σήμερα είνα ι τό  Π ραξικόπ ημα! Τ ότε έπρεπε νά έγκριθούν οί ιδέες 
πού έχεις, σήμερα πρέπει νά σοΰ έγκρ ιθεΐ ή κυβέρνηση, πού εκλέγε ις ! Ή  Δ ικ τα 
τορ ία , πού παραμόνευε τό τε  πίσω άπό τό Ιδ ιώ νυμο , παραμονεύει κα ί σήμερα π ί
σω άπό τό Πραξικόπημα. Κοττεβαίνοντας άπό Σ ερ ά γ ια  καί Π αλάτια , βροντοχτυ- 
πάει σπαθιά κι όώυσσίδες καί χειροπέδες! Άνυπομονεΐ νά κάνει α ισθητή τήν π α 
ρουσία της. Κ α ί προκαλεϊ τό  δημόσιο αίσθημα, τό  προκαλεΐ ξετσ ίπ ω τα, μέ δη
λώσεις στρατηγών, μ ’ εγκυκλίους επ ιτελείων, μέ άπειλές αύλικοπολιτικών, μέ άρ
θρα στον τύπο τής μοώρης μαφίας, άκόμα κα ί μέ τά  βούκινα τού διεθνούς τύπ ου1 
Μάς τό φωνάζει πώς είνα ι παρούσα νά «σώσει» τό  έθνος, ν’ άποκεφαλίσει τούς 
λαϊκούς άγώνες, νά σ τρ α γγα λ ίσ ε ι τήν ελεύθερη σκέψη, νά μαράνει θανάσιμα κάθε 
έλπιδοφόρα πνευματική ζωή. 255



Κ α ί ρωτάτε τ ί  νά κάνουμε; Ή  μαύρη π είρα τής προηγούμενης Δικτοττορίας 
μάς τό λ έ ε ι:

—  Νά χτυπήσουμε όλες τ ίς  σειρήνες συναγερμού των συνειδήσεων.
—  Νά βάλουμε μπρος μας χώρες καί χωριά καί νά δώσουμε στο λαό καί προ 

πάντων στους νέους νά καταλάβουν πώς ό κίνδυνος τής Δ ικ τα το ρ ία ς  είνα ι ό ίδιος 
μέ τον κίνδυνο εχθρικής εισβολής, πώς πρέπει νά στρατευθουμε γ ιά  νά τον άντι- 
μετωπίσουμε.

—  Νά ζητήσουμε τή συμπαράσταση τών ελεύθερων λαών τού Κόσμου καί τής 
πνευματικής του ήγεσ ίας.

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ

' Α π ά ν τ η σ η :  Ή  π είρα  μας, που έπιβεβαιώνει τήν ισ τορ ία  λέει πώς ή
κατάσ τασ η στον τόπο τούτο είνα ι πολύ σαθρή κα ί ύποφέρει κάθε τόσο άπό κινή
ματα, δικτοττορίες κα ί λογής εκμεταλλευτικές δεξιοτεχνίες τής βίας. Έ τσ ι τά  πρα
ξικοπ ήματα  καί οι εκτροπές, έξω άπό λ ίγ ες  εξα ιρέσεις, είνα ι ό κανόνας. Σήμερα 
ό κίνδυνος είνα ι προογματπκός καί άμεσος κα ί γ ιά  παραπέρα εκτροπή καί γ ιά  δ ι- 
κτοττορία καί ό ,τι χειρότερο. Σ ’ ό ,τι αφορά τήν πνευμοτπκή λε ιτουργ ία , επειδή αύ- 
τή  ε ίνα ι σαν εΐδος σεισμογράφος, υποφέρει κοττά φυσικό λόγο πρώτη κα ί χειρό
τερα, όπως είνα ι φυσικό καί ν’ ανησυχεί ιδ ια ίτερ α  κάθε γνήσιος πνευματικός άν
θρωπος, έξω κι άν είνα ι «άνήρ βασιλικός», οπότε γράφει άρθρα «περί βλακείας», 
κι όλη του ή έννοια είνα ι νά μη χάσει τον γά ϊδαρό του κα ί δε θά μπορεί π ια  νά πη
γα ίνε ι καβάλα στην ’Ακαδημία.

Α π ά ν τ η σ η  : Έ χουμε τή  γνώμη πώς ή π ολιτική  τής άρ ιστεράς δεν υπήρ
ξε σ ' όλο αύτό τό  δ ιάσ τημα  παρά άντιστρόφως ανάλογη προς τό μέγεθος τών δ ια- 
γραφομένων κινδύνων κι οί λογοτέχνες κα ί κοίλλιτέχνες τής άρ ιστεράς πολύ σπάνια 
έπήραν πρωτοβουλίες έξω ή άντίθετα  άπό τή γραμμή τής άριστεράς.

’Α π ά ν τ η σ η  : Μέ δυο τρόπους: Νά δημοσιεύουν όπως καί δσο μπορούν
έργα  πού νά εκφράζουν αυτή τήν άνησυχία καί ν’ άντιμετω πίζουν αυτόν τον κίνδυνο 
κα ί, δσο κι όπως μπορούν, νά επηρεάσουν τήν π ολιτική  τής άρ ιστεράς νά προστχνα- 
το λ ίζε τα ι ολοένα σύμφωνα μέ δ ,τ ι τής ύπαγορεύουν οί κοτταστοπΊκές της άρχές 
γ ιά  νά κροτπέται στήν πορεία τής άποστολής της.

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΚΟΓΛΟΥ
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1.- Δ ικ τα το ρ ία , παντού καί πάντοτε, προπόίντων, όμως, σήμερα καί προπάν
των στήν Ε λλά δ α , είνα ι θέμα ζωής ή θανάτου, προόδου ή καταστροφής: κα ί γ ιά  
τό άτομο καί γ ιά  τήν κοινωνία. Κ α ί δέ χωράει διαχωρισμός σέ «γενικές» καί « ιδ ια ί
τερες» άνησυχίες, όταν μ ιλάμε γ ιά  κίνδυνο δ ικτοτορ ίας . Τό δ ίλημμα  είνα ι γ ιά  
όλους ένα: θέλεις νά ζείς, νά εργάζεσα ι, νά δημιουργείς έλεύθερος, σεβόμενος καί 
ύπερασπιζόμενος τήν έλεύθερη κα'. δημιουργική ζωή καί εργα σ ία  τών άλλων, γ ιά  
τό  κοινό κοώό όλων, —  ή συμβιβαζόμενος, παραδεχόμενος ή καί ύπηρετώντας τον 
άνδραποδισμό τών άλλων, μέ τήν ώμή ή σκεπασμένη β ία ;

Οχι, λοιπόν, μονάχα ν' άνησυχεΐ πρέπει ό κάθε π ολίτης, μά τήν άνησυχία 
του νά τήν προωθεί, δσο δέν είνα ι άκόμα άργά, σέ ενεργό δ ιαμαρτυρ ία  κα ί δράση.



2. - Ό χ ι δσο θά πρεπε κι οΰτε μέ τή  συνέπεια και τή συνέχεια που θά ’πρεπε. 
Κ α ι πάλι, όμως: γ ια τ ί,  μπροστά σ ’ έναν έπερχόμενο ή, έστω, έπαπειλουμένο κίν
δυνο έθνικου όλέθρου, νά διαχω ρίζονται οι λογοτέχνες κα ι καλλιτέχνες σέ ιδεο
λογικές π αρατάξε ις ; Τή σ τ ιγμ ή , μάλ ισ τα , πού πνευματικο ί άνθρωποι, πού δέν 
άνήκουν π ο λ ιτ ικά  στήν άρ ιστερά, έπ ιτέλεσαν καί έπ ιτελουν τό  καθήκον τους σάν 
π ολίτες κα ί σάν πνευματικο ί οδηγοί.

3 . - Μέ κάθε μέσο: μέ τό  έργο τους, μέ τό  π αράδειγμά  τους, μέ τή  δράση —  
ατομική καί συλλογική.

Η ΔΙΔΩ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Κ α ταντάε ι άληθινά άπ ίσ τευτο  πώς ύστερα άπό τή νίκη τής δημοκρατίας σ τ ις  
εκλογές τής 16.2.64, πού ήταν μ ιά  έντονη άπ οδοκιμασ ία  τής καραμανλικής βίας 
καί άνωμαλίας, μάς ξαναγύρισαν π ραξικοπ ηματικά  πίσω, όχι απλώς στο κλΤμα 
του καραμανλισμοΰ. άλλά  καί πάρα πέρα στήν μεταδεκεμβριανή άγχώδη καί τρ α 
γ ική  περίοδο του οργανωμένου τραμπουκισμου, τής παρακροττικής εγκλημα τικό τη 
τα ς  καί του σκοταδισμού.

Ή  άδ ικα ιολόγητη  οα/τή εκτροπή πού π αρατε ίνετα ι, απλώνει κα ί τε ίνε ι νά σ τα 
θεροποιηθεί σέ «κατάσταση» κλείνει τρομερούς κινδύνους. "Ηδη τά  όσα διαπράττον- 
τα ι σήμερα άπό τήν υπερεξουσία τής Χούντας εΐνα ι αρκετά  γ ιά  νά άνησυχήσουν 
βαθύτοττα όχι μονάχα τούς πνευματικούς ανθρώπους, σ ’ όποια παράταξη κι αν άνή- 
κουνε, μά καί κάθε φρόνιμο άνθρωπο, κάθε π ολίτη  αύτής τής χιλιοδοκιμασμένης 
χώρας.

Αν θά πρέπει νά σταθούμε ιδ ια ίτερ α  στούς πνευματικούς άνθρώπους σάν εκ 
φραστές καί δημιουργούς π ολιτισ τικώ ν άξιών, σάν θεματοφύλακες καί μαχητές τής 
ελευθερίας καί τών άνθρωπιστικών ιδεωδών, εΐνα ι γ ιά  νά τονίσουμε πόσο π ιο με
γάλες είνα ι οι ευθύνες τους άπένοατπ στο έθνος καί στήν ιστορία .

Μικρή καί άνά ξια  εΐνα ι ή δ ικα ιολογ ία , πώς σέ τέτο ιες  άπ οφασ ιατικές καμπές 
ό ρόλος τών πνευματικών ανθρώπων εΐνα ι νά δημιουργούνε μόνο έργο. Τ ί έργο ε ΐ
ναι δυνοαάν νά δημιουργήσουν μέσα σέ κλ ΐμ α  παρακρατικού τραμπουκισμού καί 
άστυνομοκροττίας; Τ ί θά λέει ένα τέτο ιο  έργο; Σ έ  ποιούς θ ’ άπευθύνεται; Στούς λο
γοκρ ιτές ; Τ ί τέχνη μπορεί νά δημιουργήσει ό συγγραφέας πού οα/τολογοκρίνεται ή 
δέχετα ι τή χυδαία επέμβαση τής  λογοκρ ισ ίας καί δουλεύει μέ τό  άγχος αν τό  γρα 
φτό του εμπ ίπ τει ή όχι στον 509 ή σ τ ις  τροπολογίες τού τάδε ή δείνα νόμου; Κ α ί 
νά ξέρει πώς όσο π ιο άληθινό εΐνα ι τό  έργο του τόσο π ιο πολύ θά τού κλείνοντσι 
οί πόρτες τής επικοινωνίας μέ τό κοινό του (όρα καί Ε. Ι.Ρ .)  τόσο περισσότερο θά 
δηλητηριάζουν τήν ευαισθησία του κα ί θά κοτταρακώνουν τήν άξιοπ ρέπ ειά  του.

Νά σωπάσουμε λοιπόν; Νά συμβιβαστούμε μέ τήν τυραννία ; Ν ’ αύτοκτονή- 
σουμε ήθικά; Νά γίνουμε φρόνιμα π α ιδ ιά ; Νά προσποιηθούμε πώς δέ βλέπουμε καί 
δέν άκοΰμε τ ίπ ο τα  άπ ' ό ,τ ι γ ίν ετα ι γύρω μας; Πώς δέν κοτταλαβαίνουμε πού οδηγεί
τα ι ό λαός μας; Πώς δέ φτάνει ώς τή  δική μας όσφρηση ή σήψη καθώς άνο ίγετα ι τό 
παρακρατικό άπόστημα στή δίκη Λαμπ ράκη; Πώς δέν κοτταλαβαίνουμε τ ί  σημαίνει 
νά φ υλακίζετα ι ένας έντιμος γηραιός στροσηγός σάν τον Αύγερόπουλο; Πώς δέν 
καταλαβαίνουμε τ ί  σημαίνει νά συλλαμβάνονται κα ί νά καταδ ικάζοντα ι οί νέοι μας 
γ ια τ ί τραγούδησοα' κάποιο Κ ρητικό  λα ϊκό  τραγούδ ι; Κ α ί μέ τ ί  μ ά τ ια  θ ’ άντικρύσου- 
με οα)τούς τούς νέους; Τ ί δίδοογμα τούς δίνουμε; Τ ί τούς καλούμε νά πιστέψουν; 
Τ ί κόσμο τούς κληροδοτούμε;

Ναι εΐνα ι γεγονός ή εκτροπή δέν αντιμετω π ίσ τηκε άπό τό  σύνολο τών πνευ
ματικών άΦρώπων, ούτε κάν τής αρ ιστερός, απ οφασ ιστικά , κεραυνοβόλα, άγωνι- 257



σ τικά , επ ίμονα και μέ παρρησία. Δ έ δόθηκε ή συμπαράσταση, ή ώθηση, ή έμπνευ
ση, ή απάντηση που άπαιτεΤ ή τρ α γ ικ ό τη τα  των στιγμώ ν. Κ ’ είνα ι καιρός ν* άνα- 
μετρήσει ό καθένας τ ις  ευθύνες του πριν είνα ι άργά.

’Α λλά  γ ια τ ί μόνο οί πνευματικο ί άνθρωποι τής άρ ιστεράς; Ε ίνα ι ποτέ δυνατόν 
νά ευνοούν την κατάλυση των ελευθεριών οί ά ξ ιο ι νά φέρουν τον τ ίτ λ ο  τού πνευμα
τικού  άνθρώπου σέ όποιαδήποτε παράταξη κι αν ανήκουν; Ό  άείμνηστος Θεοτο- 
κάς έδειξε τό  δρόμο. Κ α ί δεν εΐνα ι μόνος. Τη θέση του είνα ι ανάγκη νά πάρουν δε
κάδες άλλοι λογοτέχνες. Υ π άρχουν τά χ α  πνευματικο ί άνθρωποι πού π ιστεύουν o r ’ 
αλήθεια  πώς ό βασανισμένος αυτός τόπος έχει τράτος γ ιά  νέες εμφύλιες τυχοδιω 
κτικές  π ερ ιπ έτειες; Δ έ μάτωσε, δέν πόνεσε, δέν ταλαιπωρήθηκε, δέν καθυστέρησε, 
δέν πλήρωσε α ρκετά ; Κ α ί π ο ιά  δ ικα ιο λο γ ία  θά βρούν, ποιόν κίνδυνο θά προβάλουν 
έν έτε ι 1966 γ ιά  νά δεχτούν σαν «σωτήρια» τά  κηρύγματα τών κυνηγών κεφαλών; 
Έ ν  όνόματι τίνος ιδανικού θά δικαιολογούσαν σήμερα τήν άστυνόμευση τών ιδεών, 
την αλλοτρίωση τών συνειδήσεων, τήν έκτροπή άπό τήν δημοκρατική νομ ιμότητα ;

Πώς θ ’ αντιμετω π ίσουμε λοιπόν τον κίνδυνο; Μ ά όπως τον αντιμετώ π ισαν όλοι 
οί ά ξ ιο ι πνευματικο ί άνθρωποι σ ’ όλες τ ις  εποχές όταν ή β ία  έπ ιβουλεύτηκε τ ις  
ελευθερίες κα ί τήν πρόοδο. Μέ τή  σ υ σ π ε ί ρ ω σ η  πάνω σ ’ ένα κοινό άγω νιστι- 
κό σημείο πού μάς βρίσκει όλους σύμφωνους. Μέ μ ια  ανοιχτή, θαρροώέα, έντιμη 
υπεύθυνη άπάντηση στήν έκτροπ ή:

—  Ε ίμ α σ τε μέ τό  μέρος τής νομιμότητας.
—  Μέ τά  δικαιώμοττα κα ί τ ις  ύποχρεώσεις πού επ ιβάλλει τό  Σύνταγμα . Ε ναν

τίον  πάσης έπιβουλής πού στρέφετα ι κα τά  τών ελευθεριών τού λαού μας.
— Ε να ντίον  κάθε άστυνόμευσης τού πνεύματος.

Οσοι διαφωνούν μέ τ ά  σ ημεία  αύτά  νά τό πούν. Ν ά πάρουν θέση. Κ ι άς 
τούς κρίνει ό λαός κα ί ή ιστορ ία . Ή  σιωπή εΐνα ι ντροπή. Ε ΐνα ι αύτοκαθαίρεση, 
έκπτωση άπό τ ίτλ ο  πνευματικού ταγού.

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
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Σ το  Ε ίκοσιένα τό  έθνος έσπαζε αιώνων αλυσίδες. Μ ά λευτερ ιά  δέ γνώρισε. 
Τό Γενάρη τοΰ 1833 ό 'Όθωνας, συνοδευόμενος οστό γερμανικά  σ τρα τεύμ ατα  κατο- 
χής, αποβιβαζόταν στο Ναύπλιο. Σ έ  λ ίγ ο  ό στρατός πού δοξάστηκε στή Γραβιά, 
σ τά  Δερβενάκια, στο Μ εσολόγγι, στήν 'Αράχοβα, έφευγε, άνεμίζοντας μαύρες ση
μαίες, νά περάσει τ ά  σύνορα καί νά βρεΐ σω τηρία στήν Τουρκιά !

Κ ι αρχ ίζε ι τό  μέγα  δράμα τού τόπου μας. ’Από τή  μ ιά  ή καμα ρ ίλλα  κ ι ό 
μ ικροκομματισμός κι άπό τήν άλλη οί φωτεινές συνειδήσεις κι ό λαός. Ά κολουθάει 
ένας αγώνας σ ισ ύφ ιος— 1843, 1862, 1909, 1922, 1 9 4 0 - 1945. Κ α ί κάθε φορά 
πού θαμποφέγγει κάποια αύγή, ξαναπέφτουν πιάνω στο έθνος τά  σκοτάδια. "Ωσπου 
δέν απομένει παρά ή φυγή άπό τήν π ιο όμορφη ίσως τούτη χώρα τού κόσμου* ή 
μετανάστευση στή Γερμανία, στήν Α μ ερ ική , στήν Α ύσ τραλ ία . Α ν τ ίο  ‘ Ελλάδα...

Τ ί πνευματικός άνθρωπος μπορεί νά εΐνα ι κανείς αν δέ νιώθει τούτο τον πόνο; 
"Α ν  δέν άγω νίζετα ι γ ιά  νά χαρεΐ τέλος ό λαός μας λ ίγ η  π ιότερη δικαιοσύνη κα ί λ ίγη  
π ιότερη λευτερ ιά ;

«Δέν ήθελα χρήματα καί βιό, ήθελα σύνταμα δ ιά  τήν π ατρ ίδα  μου, νά κυβερ- 
νηθή μέ νόμους κι όχι μέ τό  έ τ  ζ  ι θ έ λ ω » .  Τούτα τ ’ αθάνατα λό γ ια  τοΰ Μακρυ- 
γιάννη, πού γράφτηκαν πριν άπό εκατό τόσ α χρόνια, τα ιρ ιάζουν απ όλυτα στο σή
μερα. Λές καί δέν πέρασε μήτε μ ιά  μέρα άπό τότες...



ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
Τ ο ΰ  Ν. Δ . Κ α ρ ο ύ ζ ο υ

*Εκείνος πού νιώθει σταθερά το θά
νατο προσθέτει ολοένα στη ζωή.

Π Ο ΤΑ Μ ΙΟ Σ

Εϊ'μαστ’ έρωτευμένοι μέ τ ’ αυτοκίνητα
είμαστε υποχρεωμένοι νά παίρνουμε τό άεροπλάνο.
Ειν’ αλήθεια πώς τό σύμπαν είναι τρέξιμο 
ειν’ άλήθεια πώς τό φως άκόμη τρέχει 
καί θά τρέχει πάντα μέ φρενίτιδα.
Ειν’ άλήθεια πώς άπλώνει το μυαλό μας 
ειν’ αλήθεια πώς χαϊδεύουμε τ ’ άστέρια.
Καί μάς έρχονται χιλιάδες οί άλήθειες όπως όταν 
ή "Ανοιξη δοξάζεται μέ τ ’ άμέτρητα 
πουλιά καί τ’ αφάνταστα άνθη. Μά όμως 
αύτή ή τόση εποχή 
δέν έχει χρόνο
νά ζυγίσει καί τον πόνο τοΰ θανάτου.

*

Χαιρόμαστε την έναστρη προοπτική 
κερδίζουμε τό δίκιο τοΰ μέλλοντος.
’Ακόμη κι αν δέν είναι γρήγορος 
6 παγκόσμιος γάμος τοΰ "Αρτου καί τής Πείνας 
θά γίνει οπωσδήποτε γιατί τον θέλει όλη ή φύση.
Τρέχουμε προς όλες τις ευτυχίες. Μά όμως 
αύτή ή τόση έποχή 
δέν έχει χρόνο
νά ζυγίσει καί τον πόνο τοΰ θανάτου. 259
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Μ’ άρέσει ή μυρουδιά τής βενζίνης 
ή εξάτμιση των αύτοκινήτο^ν
όπως αθροίζω γρήγορα τούς άριθμούς τους ένώ τρέχουν 
καί χαίρομαι νά βγαίνει το άθροισμα έπτά καί έννέα : 
καλός οιωνός!
Είναι κύμα ζωής τ ’ αύτοκίνητα, είναι το σήμερα 
πού βιάζεται καί δεν περιμένει. Μά όμως 
αύτή ή τόση έποχή 
δεν έχει χρόνο
νά ζυγίσει καί τον πόνο του θανάτου.

★

Μ’ αρέσει νά πηγαίνω στο άεροδρόμιο 
καί νά πίνω τον καφέ μου σάν ταξιδιώτης 
απολαμβάνοντας έρημος κ’ έρημος 
προσγειώσεις καί απογειώσεις
τής μηχανής εκείνο το σκούξιμο πού μέ αχρηστεύει 
Βρήκαμε μαγείες ισχυρές, είν’ άλήθεια. Μά οχι 
αύτή ή τόση έποχή 
δέν έχει χρόνο
νά ζυγίσει καί τον πόνο τού θανάτου.

Μ’ άρέσει νά βλέπω στο σινεμά έκτοξεύσεις πυραύλων
άκούγοντας ηδονικά
τά σκουξίματα απ’ τά καύσιμα
καί το τρύπημα τ’ ουρανού άπ’ τον πύραυλο
μ’ άρέσει νά βλέπω.
Είμαστε πλατιά στήν τελειότητα. Μά οχι 
αύτή ή τόση έποχή 
δέν έχει χρόνο
νά ζυγίσει καί τον πόνο τού θανάτου.

★

Ξαναπίνω καφέ στο άεροδρόμιο.
Είν’ ωραία ή νύχτα καί γεύομαι οπτικά



τά γαλάζια φώτα των διαδρόμων
όπως λάμπουν άμίλητοι καί στο μάκρος του χώρου.
Τά μεγάφωνα λένε τις πτήσεις
καί ή μοίρα μας έγινε βολίδα. Μά ομωι:
αύτή ή τόση εποχή
δέν θάβρει χρόνο
να ζυγίσει καί τον πόνο του θανάτου;

*

Δέ μιλώ για τό φόβο του τάφου 
δέ μιλώ για αισθήματα άχρηστα.
Μά γιά κάθε στιγμή πού ό θάνατος άπλουστεύει
κι αν τον δούμε κατάματα
κάτι μέσα μας, άλήθεια, ζεσταίνει
καί δεσπόζει στήν κάθε ταχύτητα
ή άγάπη*
πού μπορεί νά μάς δείξει πώς είναι μονάχη της 
ή καλύτερη φύση στή φύση.

Δέν ύπάρχει στις λέξεις μου πρόβλημα 
κι ας το δούμε τής μοίρας έλεύθερα τό παιχνίδι. 
Καί σ’ αύτό τό παιχνίδι δυο κανόνες υπάρχουν: 
ή άγάπη κι ό θάνατος.
Πού σημαίνει γιά μένα γιά σένα 
είμαστε μέ ό,τι άνεβάζει τούς άνθρώπους 
είμαστε μέ τούς καϋμούς τους 
είμαστε μέ τά όνειρά τους 
καί τούτο
καθώς· ό πιο μεγάλος ήλιος τού καλοκαιριού 
είναι ή ερημική τιμή μας.



Α ν α χ ώ ρ η ν η

Τ ή ς  Κ α ί τ  η ς Ν ι κ ο λ έ τ ο υ  
Σ χ έ δ ι ο  Κ υ ρ ι ά κ ο υ  Κ ο τ ζ ο υ  ρ ’ά κ η

262

Σ' αύτό το κατώφλι αφήνετε τήν άνοιξη καί τούς χειμώνες- τά δάκρυα καί 
τούς ασπασμούς —  όσοι έχετε —  θά τ’ άκουμπήσετε στο ψηλό γκισέ καί τις 
τύψεις θ’ άκουμπήσετε κι δση τρυφερότητα σάς έχει άπομείνει. "Αν θέλετε, μπο
ρείτε νά πάρετε μαζί σας τη νοσταλγία, θά γεμίζει τ’ ατέλειωτα βράουα σας μέ 
τήν μυρουδιά τών πεύκων καί θ’ άνάοει μέσα στο σκοτάδι μικρά φωτάκια σέ χα 
μένες παραλίες.

Καί τώρα, κυρίες μου, πάρτε στην αγκαλιά σας τά άνθη, γιά μιά φορά θά 
δείτε πόσο κι αυτά ακόμα μπορούν νά γίνουν ενοχλητικά, δταν δέν έχει κανένας 
πού νά τ’ αφήσει, δταν δέν,περισσεύει ούτε μιά τόση δά θεσούλα καί στην καρδιά 
σου άκόμα.. .

Ποιός ξέρει; ίσως νάναι καλλίτερα έτσι, στη ζωή μαθαίνει κανείς νά κλείνει 
μιά μιά μικρότερες πόρτες, πάνω σ’ ανθρώπους, πάνιυ σ’ ελπίδες, πάνω στις μέ
ρες πού περνάνε. Έ τσι θάρθει μιά ώρα δίχως να καταλάβεις πώς, πού θά κλεί- 
σεις τή μεγάλη εξώπορτα καί ή θεία Εύριδίκη θά μείνει γιά πάντα μέ τό καπέλο 
πού φοράει, μέ τό θλιμένο χαμόγελο στις άκριες τών χειλιών καί μέ τ’ άρθρ,ι- 
τικά της δάχτυλα νά πασπατεύουν άσκοπα τό μαύρο της τσαντάκι.

—Αντίο, αντίο θεία Εύριδίκη καί τις μανόλιες τού κήπου σου θά τις κρα
τήσω ώσπου νά κιτρινίσουν. Αντίο Λίζα τών νεανικών μου χρόνων, εσύ τό νιο')- 
θεις πώς, δ,τι καί νά γίνει, δέν θά ξανασυναντηθοΰμε πιά ποτέ; Τό νιώθεις, 
στώς γιά  μάς τώρα πιά, δέν υπάρχει πουθενά κοριτσίστικη κάμαρα μέ ρόζ κουρ
τινάκια; Μεγαλώσαμε πολύ τά τελευταία χρόνια καί γιά τούς |ΐεγάλους ανθρώ
πους δέν υπάρχει καταφύγιο.

"Αλλοτε, όπου καί νά πήγαινες, ήταν ή έξώπορτα τού σπιτιού πού σέ περί- 
μενε τό βράδυ. "Εβαζες τό χέρι ανάμεσα στά δυό κάγκελα, τραβούσες τό σύρμα 
καί δέν είχες παρά νά περιμένεις. Τά βήματα τής Σόφιας θ’ άκούγονταν από μα- 
κρυά καί ή άνατολίτικια σερνάμενη φωνή της νά ρωτάει «ποιος είναι;».

— ΤΩ Σόφια άνοιξε έπιτέλους!
Ή  Σόφια δίχως νά βιάζεται πατούσε τό κουμπί, ή πόρτα άνοιγε καί 6 κή

πος ήταν έκεΐ γεμάτος γαλήνη, κουνώντας απαλά τις σ/.ιές του κάτω άπό τό φεγ
γάρι. Τ11ταν εκεί μέ τά φοινικόδεντρα, μέ τις νερατζιές, μέ τόν ψηλό μαντρότοιχο 
ολόγυρα, μέ τόν κισσό καί τις γλυσίνες στο μπαλκόνι. Τό σπίτι στό βάθος έχανε 
αργά τούς σοβάδες του, τά πλακάκια είχαν άρχίσει νά κουνιούνται, όμως τό πα
λιό σπίτι, δ,τι καί νά γινόταν, ήταν πάντα εκεί τό βράδυ, κ’ ήταν μέσα κάποιος 
άλλος πού θάχε άνομένο φώς.

Τά χρόνια όμως περνούσαν καί τά παιδιά πού μεγάλωναν άρχισαν νά πη
γαινοέρχονται ανήσυχα μέσα στά δωμάτια, σ/οντάφτοντας πάνω στούς τοίχους, 
οί διάδρομοι τούς στένεβαν τώρα στούς ώμους κ’ οί μαίανδροι τού ταβανιού μπλε- 
κόσανται στά μαλλιά τους. "Ετσι άνοιγαν ένα ένα τήν πόρτα καί έβγαιναν έξω.



Το βράθυ το καθένα κουβαλούσε μαζί του μια μέρα όλότελα δίκιά του. Μέ τον και
ρό δμως, μαζεύτηκαν μέσα -στο παλιό σπίτι τόσα γεγονότα, τόσες σκέψεις πού οί 
μεγάλοι ούτε μπορούσαν νά φανταστούν: Ποιός ξέρει δμως, ίσως καί νά υποψιά
ζονταν, ίσως καί νάξεραν πολύ καλά, άλλα νά μήν έλεγαν τίποτα, κι δταν πήγαι
ναν έπιτέλους νά κοιμηθούν κ’ έκλειναν τήν πόρτα τής οικίας τους τής κάμαρας, 
ν’ άρχιζαν νά μιλάνε μέ σβυστή φωνή, γιά  δλα, όσα συνέβαιναν στά παιδιά. 'Γώ-

Μητέρα δέν έλεγε τίποτα, αλλά θά ήξερε, δεν γίνεται, θά ήξερε κείνη τη στι- 
γμή...

Γιά νά μιλήσει έτσι, θά ’πρεπε νά ήξερε από χρόνια, δ,τι συνέβαινε μέσα της 
κι ο,τι συνέβαινε έξω από τό σπίτι, τις ώρες πού εκείνη καθισμένη μπροστά στό τρα
πέζι μαντάριζε κάλτσες, γιατί, δταν μιά γυναίκα μαντάρει κάλτσες μέσα στό 
έρημο σπίτι, ενώ οί άλλοι έξω κάνουν τη ζωή τους, τότε ανάμεσα, από τήν κάθε 
κουβέντα πού ειπώθηκε κι από κείνες πού δέν ειπωθήκανε ποτέ, ή γυναίκα πεο- 
νάει μεγάλες βελονιές, ενώνει μέ κλωστή τήν μιάν άκρη μέ τήν άλλη προσπαθών
τας νά καταλάβει. ’Έτσι μετά από πολύ καιρό θά ’ρθει ένα απόγευμα πού θά 
μπορεί νά πει δίχως νά σηκώσει τό κεφάλι:

— Τό σπίτι αυτό κάποτε μπορεί νά ήταν ένας κόσμος, άλλά σήμερα δέν είναι 
παρά ένα παλιό σπίτι καί τίποτ’ άλλο... βλέπεις, τ’ αγόρια κάνουν τή ζωή τους 
καί μεΐς δέν είμαστε παρά δυο γέροι άνθρωποι, γιατί λοιπόν νά επιμένεις;

’Αλήθεια, γιατί νά επιμένει; Τό σπίτι είναι έκεΐ, άλλά μέσα της ξέρει, δτι 
δέν υπάρχει. Έ χ ε ι πεθάνει ή σιγουριά κ’ έχουν χαθεί γιά  πάντα οί άδειοι χώροι, 
έξω όμως από το σπίτι οί άνθρωποι πηγαινοέρχονται πουλώντας τον ήλιο, πουλών
τας τήν καρδιά τους. Τήν κάθε μέρα οί σπασμένες πλάκες στο πεζοδρόμιο χωρίζουν 
λίγο πιο πολύ από τά κομμάτια τους. Καί τούς δρόμους, πού τούς περπάτησαν άλ
λοτε χέρι μέ χέρι, τούς διασχίζουν τώρα αυτοκίνητα’ πληρώνεις μέ ταξίμετρο, γιά 
νά γυρίσεις τό κορμί τους βιαστικά, άφηρημένα σά νά ’τανε πόρνες. Μένουν μονάχα 
οί δρόμοι πού ξέρουν ν’ άνηφορίζουν προς τον Λυκαβηττό, πού χάνονται μέσα στό 
πράσινο καί τό δειλινό, κείνοι πού οδηγάνε σέ μιά κοντινή φυγή, τή μόνη φυγή 
πού δέν αφήνει καθόλου πίκρα. Ή  πολιτεία στά πόδια σου βουίζει, ή καρδιά της 
χτυπάει κάτω από τό ανυπόμονο πέλμα τού τραμβαγιέρη, ένώ ανεβαίνει ξεφυσών- 
τας τό 11 τήν άνηφόρα, πού θά τό φέρει στό τέρμα, στά φωτισμένα μικρομάγαζα, 
στά καφενεία μέ τις ξεχαρβαλωμένες καρέκλες.

τί σημασία μπορούν νά έχουν τώρα δλα αυτά, δταν ή κάθε μέρα έχει 
γίνει καί μιά υποχώρηση; Στήν αρχή ήταν αφάνταστα δύσκολο, άλλά ή έποχή 
πού μπορούσες νά κλαϊς καί νά χτυπάς τά πόδια σου καί νά επιμένεις, έχει πιά 
περάσει. Τώρα τήν κάθε μέρα ύπσχωρεΐς μέ απέραντη θλίψη προσπαθώντας νά βα- 
στάςεις δ,τι άπόμεινε άπό τόν εαυτό σου όπως μιά γυναίκα πού βλέπει στον κα
θρέφτη νά περνάν τά χρόνια. «Καλά αυτή ή ρυτίδα, άλλά όχι άλλη, δχι άλλη» 
καί παστώνεται μέ κρέμες, άλλά ή καινούρια ρυτίδα έρχεται σά φάντασμα, γε
λάει πάνω στο πρόσωπο κ’ ύστερα χάνεται. Κάθε πρωί κοιτάζει μ’ άγωνία τό 
φάντασμα πού έρχεται καί ξανάρχεται όλο καί πιό συχνά. Στό τέλος κάθεται έκεΐ 
και τίποτα πιά δέν μπορεί νά τό κουνήσει καί τότες ·— άφού δέν μπορεί νά κάνει 
άλλοιώς —  άρχίζει ξανά «καλά αυτή άλλά δχι άλλη, δχι δχι, δχι άλλη» κ’ έτσι πάει 
συνέχεια.. . Αυτό δμως γίνεται στήν άρχή, δσο νά μπορέσεις νά τό πάρεις άπό- 
φαση, μετά ή άγωνία σταματάει —  υπάρχει πάντα μιά στιγμή γαλήνης στό βά
θος κάθε υποχώρησης —  δέν ρωτάς πιά, δέν περιμένεις, μονάχα άναμνήσεις έρ
χονται καί φεύγουν κ’ ένα πικρό πικρό γέλιο. ΙΙοιό ήταν πιό άληθινό, κείνο πού 
ήσου'
·ια<
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μέρα τα κρεββάτια μας, μαγειρεύουμε τό φαγητό μας, πλένουμε τα πιάτα καί προ- 
σπαθάμε νά ζήσουμε... προσπαθάμε νά ζήσουμε...

*  *  *

’Από ποΰ ξεκινάει λοιπόν ένα ταξίδι; σέ ποιαν άκρια τής καρδιάς σου τ< 
νανούριζες χρόνια καί χρόνια στολίζοντάς το μέ ντατέλλες, μέ φιόγκους από κα-Ι 
πνό, τυλίγοντάς το σφιχτά σέ φασκιές άτελείωτες από άσφαλτο, κι άξαφνα, έκεΐ] 
πού ένιωθες πώς είχες γίνει δέντρο, έρχεται κι άρχίζει νά σοΰ ψιθυρίζει στ’ 
τί παραμύθια, νά σοΰ λέει, πώς τάχα κάπου μπορείς νά γεννηθείς ξανά, όλο-| 
καίνουργος, δίχως ένα τσαλάκωμα, δίχως μιά ρυτίδα, μ’ ένα κάτασπρο ρούχο στή' 
πλάτη καί μιά βαλίτσα τριάντα κιλά στο οεξί σου χέρι.

— Τριάντα κιλά, μονάχα τριάντα κιλά, είπε δ άνθρωπος μέ τά γαλάζια κου
νώντας τή μεγάλη ζυγαριά.

Πώς είναι δυνατό σκέφτεται ή "Αννα, δ,τι φέρνει ό καθένας μέσα του νά μή' 
έχει κανένα βάρος; πώς είναι δυνατό οί μέρες πού πέρασαν νά μην είναι τίποτα 
κι δμως έτσι θά είναι άφοΰ τό λέει ό άνθρωπος μέ τά γαλάζια, έτσι θά είναι. 
"Ολοι δσοι φοράνε μιά στολή έχουν ένα ύφος σά νά ξέρουν πάντα καλά τί κάνουν, 
έμεΐς οί άλλοι είμαστε φτιαγμένοι από δισταγμούς, από ναι καί όχι σάν πρώτ 
ύλη. ΙΙοΰ τελειώνει τό ένα καί ποΰ άρχινάει τό άλλο; καί τό χειρότερο εϊνι 
δταν κανένας δέν μπορεί νά κάνει άλλιώς, παρά νά βλέπει καί τά δυο μαζύ.

Τί2 νά μπορούσαν νά σέ πήγαιναν στον γιατρό όπως τότε πού ήσουνα παιδί 
νά σοΰ δοκίμαζε γυαλιά, θ ά  ’λεγε μέ τή φωνή του πού θά ’θελε πολύ εύγενικιά 
πολύ έκλεπτισμένη:

— ’Έτσι καλλίτερα ή έ τ σ ι; . . .  έτσι καλλίτερα... ή έ τ σ ι; . . .  Φυσικά αστι
γματισμός! Ξέρετε κυρία μου, είναι πού ή κόρη σας βλέπει τά πράγματα δίχωι 
την έξωτερική τους γραμμή, μονάχα τά χρώματα διακρίνει, τά χρώματα πού χύ
νονται τό ένα μέσα στό άλλο... τά βλέπει θαμπά, ναί, θαμπά καί... χμ... κου
ράζεται δταν διαβάζει δέν είναι έτσι;

— ΤΩ ναί γιατρέ ιδίως τό βράδυ.
— Βέβαια, βέβαια, οι εικόνες τό βράδυ δέν σβύνουν αμέσως, άποτυπιόνοντι 

στον άμφιβληστροειόή κ’ ύστερα παραμορφώνονται πολύ παράξενα. Βλέπετε άσκη
μα δνειρα δεσποινίς;. . .  Μά ναί σάς τό είπα, είναι ακριβώς αυτός ό λόγος. . 
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, αντίο σας καί προπαντός, δπως είπαμε, δχι διάβασμ; 
στό κρεββάτι. ’Αντίο κυρία μου, άντίο δεσποινίς μ ο υ ...

Μ’ ένα ζευγάρι γυαλιά τά φώτα στις πόρτες τών σπιτιών γίνονται μονάχα| 
χρυσά κουμπιά στή στολή τού δρόμου, ένώ ήσαν ήλιοι πρωτύτερα, σ’ έναν κόσ]] 
ακαθόριστο. "Ενα ζευγάρι γυαλιά, δταν τά φοράς, οί άνθρωποι μπορεί νά πάρουν 
ένα πρόσωπο γνωστό καί τότες είσαι υποχρεωμένος νά χαιρετήσεις.

Βγάζεις τά γυαλιά καί χάνεσαι μέσα σέ μιά μοναξιά πυκνή καί κατοικημένη] 
σάν δμίχλη. Μ’ ένα ζευγάρι γυαλιά, κύριοι, μπορείτε νά βλέπετε τά πράγματα κα
θαρά, ακόμα καί τήν πολιτική κατάσταση, τρέξατε, τρέξατε! Μονάχα οί φτιοχοί 
δέν θά μπορέσουν νά πάνε, οί φτωχοί καί οί σκοτωμένοι. Οί άλλοι θά συζητάνε 
γιά κυβερνήσεις καί θά βλέπουν πολύ μακρυά, θά βλέπουν πολύ καθαρά, δπως είπε 
ό γιατρός, μονάχα κοντά δέν θά μπορούν νά δοΰν, στό διπλανό σπίτι, πού κάποιος 
πεθαίνει. . .

— Γιατρέ, έσύ πού δίνεις τά γυαλιά, έλα νά σοΰ δείξο) τον κόσμο, δπως δέν 
τον έχεις δει ποτέ. Τά μάτια μου δέν είναι δακρυσμένα, κοίταξέ τα, τά ’χω σκου
πίσει χρόνια τώρα, είναι ίσως λίγο κόκκινα σά νά ’κλαψα πολύ, δμως εγώ βλέπο) 
πάντα θαμπά σά νά ’ναι βουρκωμένα, σέ βλέπω καί σένα έτσι γιατρέ, έτσι καί] 
διόλου καλλίτερα, λίγο σά νά μήν (υπάρχεις.

A A A

Τό ταξίδι πού είναι ακόμα μακρυά καί κάθε αυγή πλησιάζει, δπως στό κο- 
264 μπολόϊ ή μεγάλη ή χάντρα, τό ταξίδι, πού ανοιγοκλείνει συρτάρια καί βγάζει



από μέσα, τσαλακωμένα εσώρουχα, παλιά χαρτιά καί βότσαλα πού μείναν σά φω
τεινές τελείες μιας Κυριακής, τό ταξίδι πού άνασηκώνει καπάκια από βαλίτσες 
π ’ αφήνουν ένα γύρω μιά μυρουδιά τσαγγιά, σά στόματα πού μείναν όλη νύχτα 
κλεισμένα, τό ταξίδι, τά ’χει δλα έτσι κανονίσει πού νά σού κρύβουν τή στιγμή 
πού θά μείνεις δλομόναχος μπροστά στον κόσμο. Τότε θά κοντσσταθεΐς, τό τελευ
ταίο χαμόγελο, νεύρο προς τό νεύρο, αποσυντίθεται στο πρόσωπό σου, στή θέση του 
δεν μένουν παρά μονάχα δυο χείλια μισανοιγμένα, κι άξαφνα νιώθεις, πώς δλα 
είναι πίσω σου, πώς δλα είναι τελείωμένα κι απότομα με μιά βιασύνη απερί
γραπτη προσπαθάς νά μαζέψεις γύρω σου, δ,τι άπόμεινε από τον εαυτό σου. Ψά
χνεις νευρικά, σά μέσα σέ άδεια τσέπη, νά βρεις ανύποπτες δυνατότητές του καί 
σιγά - σιγά γεμίζεις τρόμο, ποτέ δέν είχες φανταστεί, δτι θάσουνα τόσο φτωχός 
δίχως τούς άλλους.

Τότες ή πόρτα έκλεισε πίσω της. Ό  κόσμος έχασε απότομα κάθε έπιείκεια. 
'Εμεινε όλομόναχη μπροστά στούς άγνωστους ανθρώπους, δχι σαν αποτέλεσμα, 
άλλά σά νά γεννήθηκε κείνη τή στιγμή, έτσι, δπο>ς ήταν, μέ τά λουλούδια στο 
ένα χέρι, μέ τή μεγάλη τσάντα στό άλλο, καί τό μικρό πακέτο πού τής έδωσε ή 
Μητέρα τήν τελευταία στιγμή. Ό  άνθρωπος μέ τή ζυγαριά δέν είχε γελαστεί. Δέν 
σέρνει τίποτα κανένας πίσω του. Κείνη τήν ώρα είναι δ,τι βλέπουν τά ξε
πλυμένα άγνωστα μάτια. Έ τσι τά καράβια λύνουν τά παλαμάρια τους, τά τραίνα 
σφυρίζουν Απελπισμένα στούς σταθμούς καί τ’ αεροπλάνα μπορούν καί φεύγουν. 
Στήν άκρια τής πίστας σταματάνε, ζούνε γιά  λίγες στιγμές δλη τους τήν ένταση, 

ύστερα, αργά, προσεχτικά, στρίβουν καί χάνονται στόν Ασφαλτοστρωμένο διά
δρομο...

Τότες ή μνήμη θά ’ρθει νά πάρει τον τόπο καί τούς ανθρώπους νά πάει νά 
τούς άκουμπήσει απαλά, μέσα στή μεγάλη σκονισμένη της άποθήκη. 265
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Ό πραγματικός  ονμανισμός

Τ ο ύ  ] o r g e  S e m p r u n
Μ ετάφραση: Κώστα Κουλουφάκου

Εδώ και αρκετά χρόνια οί κομμουνιστές 
φιλόσοφοι έχουν αρχίσει έναν διάλογο μέ θέ
μα την ττροέλευση και τό νόημα του σοσια
λιστικού ούμανισμού. Πρόκειται γ ια  διάλο
γο σημαντικό, πού άφορά θεμελιώδη ζητή
ματα τής μαρξιστικής σκέψης και τής μαρξι
στικής πρακτικής. Εννοείται πώς εδώ είναι 
άδύνατο ν’ άναφερθεΐ κανείς στο σύνολο τής 
συζήτησης, ή οποία ήδη στάθηκε άφορμή 
νά έχουν δεΐ τό φώς σημαντικές έργασίες, 
καί στην οποία έχουν πάρει μέρος πλήθος 
διανοητές άπό τον Ούμπέρτο Τσερόνι ώς 
τον "Ανταμ Σάφ, άπό τον Φεντοσέϊεφ ώς τόν 
Γκαρωντύ, άπό τόν Γκαλβάνο ντελλά Βόλπε 
ώς τόν Κάρλ Κόζικ, άπό τόν Ζανάρντο ώς 
"Οϊζερμαν, (γ ιά  νά μην άναφέρουμε παρά 
μερικούς μόνο, κι άφήνοντας κατά μέρος τις 
συχνά βαθυστόχαστες καί πλούσιες έρευνες 
τών μη κομμουνιστών Μαρξιστών καί Μαρξια- 
νών).

Τό άρθρο τού Λουΐ ’Αλθουσέρ, στο όποιο 
θέλω συγκεκριμένα ν’ άναφερθώ, εντάσσεται 
σ ’ αυτή τή συζήτηση. Γιά νά κατανοηθοΰν, 
λοιπόν, σωστά οί παρακάτω κριτικές παρα
τηρήσεις, πρέπει νά προσπαθήσουμε νά το
ποθετήσουμε το άρθρο τούτο στο πλαίσιο 
όπου άνήκει. (Σημειώνω άκόμα πώς οί κρι
τικές αυτές παρατηρήσεις δέν σκοπεύουν νά 
καταπιαστούν κατά όλοκληρωμένο τρόπο μέ 
όλα τά προβλήματα πού άνακινεΐ ό ’Αλθου
σέρ, καί μέ τόν τρόπο που τά άνακινεΐ).

‘Ο Μ αρξισμός ε ίν α ι δ ιά λ ο γο ς

Βέβαια, τοποθετούμενος κανείς σ ’ ένα ά- 
φηρημένα θεωρητικό πλάνο, μπορεΐ νά υπο
στηρίξει πώς άνέκαθεν ό Μαρξισμός ήταν 
διάλογος καί πώς δέ θά μπορούσε νά είναι

Συνεχίζουμε την παρουσίαση τών κειμένων τήι 
σχετικής μέ το μεγάλο θέμα τοϋ σοσιαλιστί' 
κοϋ ούμανισμοϋ συζήτησης ανάμεσα στους Μαρ· 
ξιστές διανοητές (βλ. τό εισαγωγικό σημεία 
μα στο τεύχος μας άριθ. 141, σελ. 153 κ. έ.

τίποτε άλλο. "Ενας διάλογος πού διεξάγε-] 
ται μέ περίπλοκο καί μπερδεμένο τρόπο, σέ 
τρία ειδικά επίπεδα. Πρώτα πρώτα, διάλ< 
γος μέ τόν κόσμο, πράγμα πού (σχηματι-] 
κά) σημαίνει: διάλογος μέ τό αυθόρμητο τώι 
άντικει μενικών φυσικών (ί σ τ  ο ρ ι κ ά φυσι-j 
κών) δυνάμεων. Διάλογος μέ τά άποτελέ·* 
σματα τής ίδιας μας τής δράσης (τής μα| 
ξιστικής πρακτικής). Καί διάλογος μέ τά 
αποτελέσματα τής δράσης τών άλλων δυνά-] 
μεων.

Κατά δεύτερο λόγο, ό Μαρξισμός είναι] 
διάλογος μέ τίς άλλες ιδεολογίες, (είναι τ< 
όπλα τής κριτικής καί μαζί ή κριτική τ< 
όπλων).

Τέλος, ό Μαρξισμός είναι διάλογος μι 
τόν εαυτό του, είναι μιά μόνιμη καί αυστι 
ρή άνατοποθέτηση σέ συζήτηση τών έπι-j 
τευγμάτων του καί τών ριζών του.

"Αν όμως κατέβει κανείς άπό τόν έβδομο] 
ουρανό τής θεωρητικής άφαίρεσης, ευκο/ 
—  καί δραματικά —  θά διαπιστώσει πώς ό| 
Μαρξισμός δέν είχε πάντοτε, δέν είχε 
χνά, τό ύφος διαλόγου. Πώς δέν είχε αυτό τό 
ύφος επί δεκαετίες όλόκληρες. ’Ακριβέστερα: 
πώς ό Σταλινισμός είναι ό Μαρξισμός χ( 
ρίς διάλογο. Ή  γραφειοκρατική άποσύνθε-] 
ση τού Μαρξισμού κατά τήν εποχή τού Στα
λινισμού, κατέληξε, άνάμεσα σέ άλλα, νά 
μετατρέψει τό διάλογο σέ διοικητική έξα- 
φάνιση τών ζητημάτων (καί σέ φυσική έξα-j 
φάνιση εκείνων πού άνακινούσαν τά ζητή
ματα), κατέληξε νά μετατρέψει τό διάλογο 
σέ καθαρή σχολαστική πολεμική. Είτε, κατά 
την εποχή έκείνη, ό διάλογος τών θεμάτων 
πού έφερνε στο φώς ό Μαρξισμός (τόσο 
στην πρακτική όσο καί στη θεωρία) άπομα- 
κρυνόταν άπό τόν ίδιο τό Μαρξισμό, διεξα-



γότσ^ άλλού, έξω άπό τή σφαίρα τού «έπί- 
σημου», «όρθόδοξου» Μαρξισμού, -πράγμα 
πού, βέβαια., είχε σαν αποτέλεσμα να ένι- 
σχύονται οί αναθεωρητικές και οί άριστερί- 
στικες τάσεις, στην περιοχή τής θεωρίας. 
(Χοντρικά: Χωρίς ν’ άναλύσουμε έδώ τις κοι- 
νωνικοπολιτικές πλευρές του ζητήματος, θά 
μπορούσαμε νά πούμε πώς οί αναθεωρητικές 
τάσεις τής μαρξιστικής σκέψης έχουν, από 
τήν άποψη τής θεωρίας, τή ρίζα τους στήν 
αναλυτική προσαρμογή τής ιστορικής κίνη
σης στις καινούριες πραγματικότητες, μέ ά- 
πώλεια του γενικού επαναστατικού σκοπού. 
Ό  θεωρητικός άριστερισμός, αντίθετα, δια- 
κηρύχνει τήν προσήλωσή του σ ’ αυτόν τον 
γενικό σκοπό, παρακάμπτοντας τή συγκε
κριμένη ανάλυση κάθε καινούριας πραγμα
τικότητας). Τόσο στή μιά, όσο καί στήν άλ
λη περίπτωση, εξαφανίζονται οί διαλεκτικές 
διαμεσολαβήσεις ανάμεσα στον γενικό επα
ναστατικό σκοπό καί τους επί μέρους σκο
πούς, άνάμεσα στους στόχους καί τούς δρό
μους τού πραγματικού κινήματος. Ό  σταλι
νικός πραγματισμός έλισσόταν διαρκώς ά
νάμεσα στις δυο αυτές τάσεις (τό θεωρητικό 
ρεβιζιονισμό καί τό θεωρητικό αριστερισμό) 
πού είναι, βέβαια, αναπόφευκτες καθ’ έαυ- 
τές, αλλά ό ιδεολογικός ξεπεσμός τού «επί
σημου» μαρξισμού τις  έκανε νά όξύνονται 
καί νά χειροτερεύουν απελπιστικά.

Ή  β α ρ ειά  κλη ρονομ ιά  τοΟ π ρ α γ μ α τ ισ μ ο ύ

Δεν υπάρχει αμφιβολία πώς ό πραγματι
σμός είναι ή πιο βαρειά κληρονομιά αυτού 
τού παρελθόντος - παρόντος, καί τό εργα
τικό κίνημα θά δυσκολευτεί πολύ ν’ απαλ
λαγεί άπ αυτήν. Στήν ουσία του, σημαίνει 
νά μεταχειρίζεσαι σάν μέσα, τόσο τον γε
νικό επαναστατικό σκοπό όσο καί τούς ιστο
ρικούς δρόμους άπ’ όπου μπορεΤς νά φτά
σεις στο σκοπό αυτόν. (Τούτη ή τελευταία 
πλευρά του θίγει κ’ επηρεάζει, τήν επιστη
μονική ανάλυση κάθε καινούριας πραγματι
κότητας, τήν επεξεργασία πολιτικής συμμα- 
χιών, τήν άντίληψη γ ιά  τή συνύπαρξη μέ τον 
καπιταλισμό, τό ρόλο τοΰ σοσιαλιστικού κρά
τους μέσα στο διεθνές εργατικό κίνημα κλπ. 
Μέ λίγα λόγια, όλα τά  προβλήματα μιας 
με εσωτερικό ειρμό τακτικής πού δεν/ βου
λιάζει μέσα στούς έπί μέρους σκοπούς. ‘Ο 
πραγματισμός, άπό τήν ίδια του τήν ουσία, 
σημαίνει ιδεολογικά φρασεολογούντα (μέ τήν 
αυστηρή σημασία τού όρου) ξεπεσμό των 
σχέσεων ανάμεσα στή θεωρία καί τήν πρα- 
*^ ,ΚΪΤ t Σημαίνει γραφειοκρατική επικράτηση 
(δηλ. επικράτηση πού στηρίζεται στούς «>μη- 
χανισμούς»: τού κόμματος, τού κράτους, τής 
υπηρεσίας σχεδιασμού τής οικονομίας, κλπ.) 
τού υποκειμενισμού, τού βολονταρισμού καί 
τού δογματισμού. Γ ιατί δογματισμός δέν 
είναι μόνο, ούτε καν είναι κυρίως ή διατή- 
ρηση ξεπερασμένων θεωρητικών τύπων, άλ
λα είναι έπ ίσης καί ή έπιβολή νέων έννοιών, 
στά πλαίσια τοΰ ελέγχου τής πρακτικής τών

μαζών καί τής έπιστημονικής συζήτησης. Συ
νεπώς άν κανείς —  παρακινημένος άπό τήν 
μέριμνα νά προσφέρει διδακτικές διευκρινί
σεις —  θέλει όπωσδήποτε νά μιλήσει γ ιά  
κινδύνους, κύριους είτε δευτερεύοντες, μέσα 
στον ιδεολογικό τομέα, όφείλει ασφαλώς νά 
κατατάξει τον δογματικό πραγματισμό άνά
μεσα στούς κύριους κινδύνους.

Τό 20ό Σ υνέδρ ιο

‘Ωστόσο ό μαρξιστικός διάλογος ξανάνοι
ξέ: όπως ξανανοίγει μιά πληγή, μέ όλους
τούς κινδύνους αιμορραγίας καί μόλυνσης. 
Τον ξανάνοιξε τό 20ό Συνέδριο τού Κ.Κ.Σ.Ε., 
καί προπάντων ή έκθεση πού έκανε ό σύν
τροφος Χρουστσώφ γ ιά  τον Στάλιν κατά τή 
διάρκεια μιας συνεδρίασης «κεκλεισμένων τών 
θυρών». Ξανάνοιξε, λοιπόν, στο επίπεδο βά
ναυσων αληθειών πού άφοροΰσαν τό παρελ
θόν καί τό μέλλον, τ ις  ελπίδες καί τ ίς  πραγ
ματώσεις, τή ζωή καί τό θάνατο εκατομμυ
ρίων ανθρώπων. Μ’ αυτό τον τρόπο χρειαζό
ταν νά ξανανοίξει ό διάλογος. Νά καταδει- 
χτεΐ ή σοβαρότητα τών βλαβών πού είχε προ
ξενήσει ό σταλινισμός στά θεσμικά συστήμα
τα (δηλ. τά συστήματα τού εποικοδομήμα
τος) τής σοσιαλιστικής κοινωνίας.

Τό γεγονός ότι, στή συνέχεια, ό διάλο
γος δέν προχώρησε προς μιότν αληθινή επι
στημονική διευκρίνιση τών αιτίων τοΰ Στα
λινισμού (καί εδώ υιοθετούμε τήν ορθότατη 
κριτική στήν οποία υποβάλλει ό ’Αλθουσέρ 
τήν έννοια τής «προσωπολατρίας») νομίζω 
πώς καταδείχνει καί τήν καθυστέρηση τής 
μαρξιστικής σκέψης σέ σχέση μέ τήν ίδια 
της τήν πρακτική (ή οποία πάλι έξ αιτίας 
αυτής τής καθυστέρησης λειτουργεί εν μέ- 
ρει τυφλά) καί τίς αντιστάσεις πού συνάν
τησε τό «νέο ρεύμοτ» (άντιστάσεις πού έγι
ναν, έκ νέου, πηγή ορισμένων πραγματιστι
κών ταλαντεύσεων). Έν πάση περιτττώσει, 
το 20ό Συνέδριο είναι μιά αφετηρία, καί τό 
ζήτημα δέν είναι νά ξαναγυρίσουμε στά πριν 
απ’ αυτήν, άλλά νά προχωρήσουμε κατά 
μπρος, πιο πέρα άπό τό άρχινημένο κοινωνι
κό καί ιδεολογικό κίνημα.

Τά 20ό Συνέδριο, εγκαινίασε μιά μετα
βατική περίοδο στήν ιστορία τού έργατικού 
κινήματος. Μιά περίοδο πού χαρακτηρίζεται, 
όπως όλες οί μεταβατικές, άπό τό ότι μπή
καν σέ κίνηση αντιφατικές δυνάμεις, συντη
ρητικές άντι φάσεις, ήμί μέτρα καί υπερβά
σεις, πού διαρκώς εναλλάσσονται. Καί κά
τω άπ* όλες αυτές δέν είναι πάντοτε εύκολο 
νά συναγάγει κανείς τή βαθύτερη κατεύθυν
ση τής ιστορικής κίνησης.

Στον τομέα τού ιστορικού στοχασμού, κά
θε μεταβατική περίοδος απαιτεί έξ άντικει- 
μένου μιά τριπλή ενέργεια: άνάλυση τοΰ πα
ρελθόντος, προγραμματισμό τού μέλλοντος, 
έπεξεργασία τών μέσων, πού θά χρησιμέ
ψουν ταυτόχρονα καί γ ιά  νά έξαλειφθεΤ αυτό 
τό παρελθόν καί γ ιά  νά συσταθεΐ αυτό τό 
μέλλον. Είναι όλοφάνερο πώς μέ τή δοσμένη 
θεωρητική κληρονομιά, μιά τέτοια τριπλή έ- 267
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νέργεια δεν μπορεί νά πραγμοΠΌττοιηθεΐ έντε- 
λώς όμαλά, μέσα στην ένάργεια διαυγών και 
άδιαμφισβήτητων έννοιών. Δεν μπορεί νά γ ί
νει αντιληπτή παρά μόνο σάν μιά διαπάλη 
πού οί θεωρητικές της έννοιες δεν έχουν δλες 
δοθεί από τά πριν. Αυτό πού# έν πάση πε- 
ριπτώσει, παρουσιάζεται έξω από κάθε συ
ζήτηση, οποίες κι αν είναι οί ροπές σταμα- 
τήματος, οί <|>άσεις όπισθοδρόμησης ή συν
τηρητικής μη-εξέλιξης, είναι πώς ή θεω
ρητική καί πρακτική κίνηση που άρχισε με 
το 20ό Συνέδριο του Κ.Κ.Σ.Ε. είναι σαψώς 
μη - αντιστρεπτή.

Γιά τό ίδιο τό συμφέρον τούτης τής κίνη
σης, είναι όχι μόνο θεμιτό άλλά καί άπα- 
ραίτητο νά υποβάλουμε, όπως κάνει ό Ά λ - 
θουσέρ, όρισμένες θεωρητικές έννοιες αυτής 
τής τριπλής ένέργειας, γ ιά  τήν όποια μι
λούσα πιο πάνω, σέ αυστηρή ανάλυση. “Ό 
πως λέει ό Αλθουσέρ, «Πρέπει νά ελέγξου
με τους θεωρητικούς τίτλους τών εννοιών γιά 
νά βεβαιωθούμε άν άληθινά μάς δίνουν επι
στημονική γνώση τού γεγονότος». Μέ τό 
νόημα τούτο, δέν μπορεί παρά νά έπιδοκι- 
μάσει κανείς τήν κριτική στήν όποια υπο
βάλλει τήν έννοια τής «προσωπολατρίας» καί 
τίς ολοφάνερες άνεπάρκειές της. ‘Ωστόσο, 
μ’ δλο που συμμεριζόμαστε βαθιά τή μέ
ριμνα γ ιά  αυστηρότητα πού δείχνει ό Ά λ- 
θουσέρ, νομίζω καί πάλι πώς ή άντίληψή του 
γιά τό σοσιαλιστικό ουμανισμό προκαλεΐ μιά 
σειρά κριτικές άντιρρήσεις.

Ό  σ ο σ ια λ ισ τ ικ ό ς  ού μ α νισ μ ό ς ε ίν α ι στο 
κέντρο  το υ  ζη τή μ α το ς

Πραγματικά, τά θέματα τού σοσιαλιστικού 
σαμανισμού βρίσκονται στο κέντρο τού δια
λόγου που διεξάγεται σήμερα μέσα στους 
κόλπους τού Μαρξισμού καθώς καί άνάμεσα 
στο Μαρξισμό καί τον κόσμο. Καί τούτο δέν 
οφείλεται ούτε στήν τύχη ούτε στήν πλάνη. 
Τό 20ό καί τό 22ο Συνέδριο τού Κ.Κ.Σ.Ε., 
βάζοντας σέ συζήτηση απ’ τή μιά τά ζητή
ματα αποκατάστασης τής σοσιαλιστικής νο
μιμότητας, κι απ’ τήν άλλη τά ζητήματα 
τού προγράμματος γιά τό χτίσιμο μιας κομ
μουνιστικής κοινωνίας, έβαλαν έξ άντικειμέ- 
νου, καί μέ καινούριες μορφές, τά  θέματα 
τού σοσιαλιστικού ούμοτνισμού, στά οποία 
έχουν αφιερωθεί κατά τά τελευταία χρόνια 
άφθονα μαρξιστικά κείμενα.

Ή θέση πού παίρνει ό Αλθουσέρ, στο 
άρθρο πού μνημονέψαμε πιο πάνω, στο θέ
μα τού σοσιαλιστικού ούμανισμού, είναι στε
ρεή, δέν επιτρέπει παρανοήσεις, μ* δλο πού 
είναι υπερβολικά άφηρημένη — · έξ αιτίας ί 
σως τού συνοπτικού χαρακτήρα τών συσσω- 
ρευμένων διατυπώσεών του.— "Αν έπι μείνει κα
νείς στήν ίδια τή θεωρητική άρθρωση τής σκέ
ψης τού Αλθουσέρ, οφείλει, νομίζω, νά κά
νει τίς παρακάτω παρατηρήσεις:

α) Τό σημείο αφετηρίας τού 'Αλθουσέρ εί
ναι ή ανάλυση τής ριζοσπαστικής καινοτο
μίας τού μαρξισμού. Ξεκινώντας απ' τήν ά-

νάλυση αυτή άξιώνει νά «δώσει τον όρισμ 
τού ούμανισμού». Σάν συμπέρασμα αυτής τήι
άνάλυσης, (πού εννοείται δτι πρέπει νά τ  
διαβάσει ή νά τήν ξαναδιαβάσει κανείο δπ 
τήν διατύπωσε εκείνος) τοποθετεί τήν πα 
κάτω θέση:

«’Από αυστηρά θεωρητική άποψη μπορο 
με, λοιπόν, καί οφείλουμε νά μιλάμε καθα 
γ ιά  θ ε ω ρ η τ ι κ ό  ά ν τ ι ο υ μ α ν ι  
σ μ ό τού Μάρξ. . .», πού έχει τάχα σ 
«συνέπεια τήν άναγνώριση καί τή γνώση π 
ό ούμανισμός ό ίδιος είναι ιδεολογία».

Τώρα αυτή ή θέση καί ή συνέπειά της 
ναι απαράδεκτες «από αυστηρά θεωρητική 
ποψη» καί άπό τήν όχι λιγότερο αυστηρή 
ποψη τής άνάλυσης τού έργου τού Μάρξ στ< 
σύνολό του. Ή  κριτική καί ή διάλυση, 
μέρους τού Μάρξ, τού μύθου γ ιά  τή φιλοσ 
φική ουσία τού άνθρώπου, καί ή θεωρητικ 
άνθρωπολογία δέν καταλήγουν σέ καμιά π 
ρίπτωση σέ «θεωρητικό άντιουμανισμό». Κ 
ταλήγουν στή θεωρία καί τήν πρακτική τ 
«πραγματικού ούμανισμού», δηλαδή στή θε 
ρία καί τήν πρακτική τής πραγματικής άπ 
λευθέρωσης τού άνθρώπου, πού τον άντιλα 
βάνεται σάν τό «σύνολο τών κοινωνικών σ 
σεων» (6η θέση γ ιά  τον Φόϋερμπαχ).

β) Γιά νά στηρίξει τή θέση του καί 
τή δικαιώσει Ιστορικά, ό ’Αλθουσέρ πρόβα 
νει σέ μιά γοργή ανάλυση τής φιλοσοφικ 
έμπειρίας τού Μάρξ, ό οποίος, λέει, «δέν κ 
τόρθωσε νά φτάσει στήν έπιστημονική θε 
ρία τής ιστορίας παρά μόνο άφού έκανε ρι 
ζική κριτική τής φιλοσοφίας τού άνθ 
πού τού είχε χρησιμέψει σά θεμέλιο θε 
τικό στά νεαν:κά του χρόνια (1840— 1845) 
Νά μαστέ, λοιπόν, πάλι μπροστά στο π 
βλήμα τής νεότητας τού Μάρξ καί τής έρμ 
νείας της. Τόμοι ολόκληροι τής έχουν άφιερ 
θεΐ κσΐ πολλοί άλλοι θά τής αφιερωθούν σ 
μέλλον, γ ιατί τό ζήτημα αυτό ξαναβάζει «έ 
τάπητος» τά περισσότερα θεμελιώδη θέμα 
τού Μαρξισμού. Ό  ίδιος ό ’Αλθουσέρ έχ 
άφιερώσει στο πρόβλημα του «νέου Μά 
?να άοθρο πού είναι βέβαια συζητήσιμο, 
λά πάντως περιέχει πολύ περισσότερες 
χρώσεις καί είναι πολύ πιο πλούσιο σέ θ 
ρητικά άνοίγμοττα, άπ* δσο οί τωρινές δι 
τυπώσεις του (Βλ. Pensee, No 96, Μάρτης 
’Απρίλης 1961). Καί άσφαλώς ό «νέος Μά 
δέν έχει σταθεί πολύ τυχερός στή μεταχεί 
σή του άπό τή μαρξιστική σκέψη. ’Αφού πρ 
τα παραμελήθηκε συστηματικά, καί κ 
τήθηκε στο περιθώριο τού θεωρητικού κινήμ 
τος, νά τώρα πού ό καθένας αξιώνει ά π  
κ α θ έ δ ρ α ς ,  νά τον προσδιορίσει, νά τ  
ταξινομήσει σύμφωνα μέ τό πώς τον βολεύ 
αυτόν προσωπικά.

Μ τρξ : Μ ιά α νο λο κ λή ρ ω τη  ο λ ό τη τα

Στήν ερμηνεία τού «νέου Μάρξ» δυο άκραίε< 
θέσεις στέκουν αντιμέτωπες ή μιά στήν άλλι 
Γ ιά τούς μαρξιανούς καί τούς μαρξολόγι 
ό «νέος Μάρξ», είναι τό πάν, καί μάς π(



τείνουν διαρκώς νά έπ ιατρέψουμε άπό τό «Κε
φάλαιο» ατά «χειρόγραφα του 1844». Γιά 
όρισμένους μαρξιστές πάλι, ό «νέος Μάρξ» 
δεν εΐναι τίποτα, δηλ. είναι άπλώς «προμαρ- 
ξιστικός». ‘Ωστόσο εΐναι άνάγκη νά φτάσου
με ν* άντιλαμδανόμαστε τη σκέψη του Μάρξ 
σαν μια όργανική όλότητα, πού έχει τις δικές 
της δομές και τις δικές της ειδικές βαθμί
δες άνάπτυξης και που, έττί *ητλέον/ είναι μια 
άνολοκλήρωτη όλότητα (δηλ. δέν εΐναι σύ
στημα) ή οποία απαιτεί άπό τους «μαρ
ξιστές» (ό Μάρξ δέν υπήρξε ποτέ μαρξι
στής: τό είπε κάποια μέρα σ ’ ένα άστεΐο 
του που δέν ήταν στερημένο άπό νόημα) νά 
την ξαναβάζουν διαρκώς σέ συζήτηση, νά την 
έπανερ μη νεύουν συνεχώς στο φώς τής επανα
στατικής πράξης.

4 Ο ’Αλθουσέρ, άπό την πλευρά του, μάς 
παρουσιάζει έδώ μιά παραλλαγή (version) 
τής ιστορίας τής σκέψης του Μάρξ, πάρα 
πολύ άπλή, και στερημένη άπό προβληματι
κές όψεις: άληθινά θά ήταν άρκετό νά τό
σκεψτεί κανείς λιγάκι. Κατά τον Άλθουσέρ, ή 
« ο υ μ α ν ισ τ ική  περίοδος» του Μάρξ περιλαβαί
νει δυο υποπεριόδους:

«Στην πρώτη ύποπερίοδο δεσπόζει ένας 
ουρανισμός ορθολογιστικός φιλελεύθερος, πλη- 
σιέστερος προς τον Κάντ καί τον Φίχτε πα
ρά προς τον Χέγκελ». «Στη δεύτερη υποπε
ρίοδο (42— 45) δεσπόζει μία άλλη μορφή ου
ρανισμού : ό “ κοινοτικός”  ουρανισμός τού
Φόϋερμπαχ». Ευτυχώς άπό τό 1845 κ5 έπει
τα, σαν τήν Άθηνά που βγήκε πάνοπλη ά
πό τό κεφάλι τού Δία, «ό Μάρξ απορρίπτει 
ριζικά κάθε θεωρία πού θεμελιώνει την ιστο
ρία καί την πολίτικη σέ ουσία τού ανθρώ
που».

Εννοείται πώς δέν μπαίνει έδώ ζήτημα νά 
καταπιαστούμε μέ μιάν εξαντλητική άνάλυ- 
ση ιής σκέψης τού Μάρξ. ’Αλλά ή διατύπωση 
του ’Αλθουσέρ προκαλεί πολλές παρατηρή
σεις.

Κατά πρώτο λόγο, κάθε αντίληψη τών προό
δων τής σκέψης, (τής σκέψης τού Μάρξ, στη 
οτυγκεκ,οιμένη περίπτωση, όλλά τούτη ή πα- 
ρ<χτηρηση έχει γενική ισχύ) σαν «ρήξεων» η 
«ποιοτικών άλμάτων» είναι άμφισβητήσιμη, 
παρά τη διαλεκτική της έπίφαση.

Η ορθότερη, ή όρθολογιστικότερη (δηλ. 
ή επαρκέστερη γιά την πραγμοτπκή κατανόη- 
σ*η καί μεταμόρφωση τού κόσμου) σκέψη 
δέν είναι ποτέ μιά άποκάλυψη. Εΐναι μιά ε
πεξεργασία, στην οποία ή «πράξη» παίζει 
ενα ρόλο λίγο - πολύ σημαντικό (προκειμένου 
γιά τό Μάρξ, ό ρόλος αυτός ύπήρξε άποφα- 
σιστικός). Στην πολιτιστική καί Ιδεολογική 
άνάλυση. πρέπει^ νά χειριζόμαστε τήν έννοια 
της «ρήξης» μέ άκρα προσοχή, άν θέλουμε ν’ 
άποφύγουμε, άκριβώς, τις άκρότητες. ’Εδώ 
αΥγίζουμε τά προβλήματα τής συζήτησης 
για «τήν αστική επιστήμη καί τήν προλε^α-
Ρ1?ΚΠ έπιοτημη^ τής συζήτησης γ ιά  την 
«Προλεκούλτ» κλπ.

Κατά δεύτερο λόγο, είναι όλοφάνερο (μιά 
απλή φιλολογική κριτική τών κειμένων μπο

ρεί νά το άποδείξει άμέσως) πώς δέν έγινε 
τό 1845 ή «ριζική άπόρριψη άπό τό Μάρξ 
κάθε θεωρίας πού θεμελιώνει την Ιστορία καί 
τήν πολιτική σέ ουσία τού άνθρώπου». Ό  
Μάρξ έχει άπορρίψει άπό πολύ πιο πριν καί 
ριζικότατα κάθε παρόμοια θεωρία.

Σήν «Κριτική τής Φιλοσοφίας τού Δ ικαί
ου τού Χέγκελ», π.χ. πού χρονολογείται άπό 
ιό  1843, ό Μάρξ διατυπώνει μέ άκρίβεια, α
πό τις πρώτες κιόλας φράσεις, τήν αντίληψή 
του γ ιά  τον άνθρωπο: «"Ομως ό άνθρωπος», 
λέει, «δέν είναι άφηρημένο ον, πού βρίσκεται 
έξω άπό τον κόσμο. Ό  άνθρωπος είναι ό κό
σμος τού άνθρώπου, τό κράτος, ή κοινωνία». 
’Απ’ αυτού ξεκινώντας, όλη ή άνάλυση τού 
Μάρξ τείνει νά θεμελιώσει τήν ιστορία καί τήν 
πολιτική πάνω στο ρόλο τών τάξεων μέσα 
στήν κοινωνία. Δέν είναι, λοιπόν, τυχαίο πού 
ό Ένγκελς καί άργότερα ό Λένιν, θεωρούν ό
τι στο κείμενο αυτό τού 1843 ό Μάρξ, έχει 
ήδη θέσει, μέ τή φιλοσοφική τους μορφή, τις 
θεμελιώδεις άρχές τού ιστορικού υλισμού.

Στήν πραγματικότητα, κάθε όπτόπειρα νά 
καθορίσει κανείς μιά χρονολογία, άπό τήν 
οποία καί πέρα, ή σκέψη τού Μάρξ μέ μιά ρι
ζική ρήξη, περνάει τάχα άπό τον «προμαρ- 
ξισμό», στο «μεταμαρξισμό» είναι κατα
δικασμένη σέ αποτυχία, όποια χρονιά κι 
άν διαλέξει, τό 1844 ή τό 1845 ή
άκόμα καί τή χρονιά πού δημοσιεύ
τηκε τό «Κεφάλαιο». Γιατΐ ή σκέψη τού Μάρξ 
δέν παύει ποτέ νά προχωρεί, οργανικά, προς 
τό μαρξισμό, καί μέσα στήν πρόοδό της αυ
τή, τά θέματα τού «πραγματικού ου μονι
σμού» δέν παύουν ποτέ νά πλουτίζονται, νά 
βαθαίνουν, μέσα σέ μιά κίνηση πού πορεύεται 
άπό τήν φιλοσοφική αφαίρεση στήν συγκεκρ;- 
μένη (ύλική) άνάλυση, κι άπ’ αυτήν σ’ ένα 
άνώτερο έπίπεδο επιστημονικής αφαίρεσης. 
Τό δρόμο αυτόν τού «πραγματικού ούμανι 
σμού» μπορεί κανείς νά τον παρακολουθήσει 
βήμα τό βήμα, άπό τά «Χειρόγραφα τού 
1844» ώς τον τρίτο τόμο τοΰ «Κεοάλαιου» 
κι άπό τό «Κομμουνιστικό Μανιφέστο» ώς τήν 
«Κριτική τού Προγράμματος τοΰ Γκότα».

γ ) Μέσα στον σοσιαλιστικό ούμανισμό, 
πού τον ορίζει σάν ιδεολογία1 ό ’Αλθουσέρ 
διακρίνει σαφώς δυο φάσεις: τή φάση τού 
ταξικού ούμανισμοΰ καί τή φάση τού σοσια-

1. Λεν είναι δυνατό να αναλύσουμε έδώ τό άμ- 
φίλογο τής αντίληψης τοΰ Άλθουσέρ για  τήν ι
δεολογία, πού διαρκώς ταλαντεύεται άπό τό αρ
χικό περιορισμένο της νόημα (σφαλερή συνείδη
ση) στό κατοπινό καί ευρύτερο νόημά της (σύ
στημα τοΰ εποικοδομήματος), πράγμα πού συ
χνά άφαιρεί άπό τΙς διατυπώσεις του τήν έπι- 
στημονική τους αυστηρότητα.

Ό  κόσμος του ά νθρώ που



λιστικού ούμανισμού τού προσώπου. Ή  πρώ
τη συμπίπτει μέ την έποχή τής δικτατορίας 
του προλεταριάτου, ή δεύτερη μέ το ξεπέρα
σμα τής έποχής τής δικτατορίας.

Είναι κατάδηλο πώς οί υλικές δυνατότη
τες νά μπεΐ σέ λειτουργία ό «προτγματικός 
ουρανισμός» ποικίλλουν/ άνάλογα μέ τό έ- 
πίπεδο ανάπτυξης τής σοσιαλιστικής κοινω
νίας.

’Αλλά oi διαχωρισμοί που κάνει ό Άλθου- 
σέρ φαίνονται άμφισβητήσιμοι. "Ετσι, λέει 
ότι «στην Ε.Σ.Σ.Δ., πάνω άπό σαράντα χρό- 
να , μέσα σέ γιγάντιους άγώνες, ό “ σοσια
λιστικός ουρανισμός”  έκφραζόταν μέ την τα
ξική δικτατορία» και ό όρισμός αυτός είναι 
ανεπαρκής. Γιατι πρέπει νά μιλάει κανείς, 
ταυτόχρονα, γ ια  ταξική δικτατορία και γ ια  
ταξική έλευθερία. Ή  ταξική δικτατορία (του 
προλεταριάτου) που δέν περιέχει μέσα στον 
έαυτό της τους όργανικούς θεσμούς τής έ- 
λευθερίας τής ίδιας αυτής τάξης (σοβιέτ, συν
δικάτα, έργοπΊκούς όργανισμούς ελέγχου καί 
διεύθυνσης των επιχειρήσεων, κλπ.) κλείνει 
άναπότρεπτα μέσα της τα σπέρματα ενός 
ενδεχόμενου έκφυλισμοΰ. Και άκριβώς στην 
προοδευτική κοητάπνιξη και φίμωση των οργα
νικών θεσμών τής ταξικής έλευθερίας πρέπει 
νά άναζητηθεΐ ένας άπό τους λόγους άνάπτι> 
ξης τών σταλινικών παραμορφώσεων.

‘Ο σ ο σ ια λ ισ τ ικ ό ς  ο ύ μ α ν ισ μ ό ς το ύ  προ 
σ ώ π ο υ

Σ ’ δ,τι άφορά τή δεύτερη ιστορική φάση 
τού σοσιοώιστικού ούμοτνισμού, πού άνοίγεται 
στην Ε Σ Σ Δ  μέ τό ξεπέρασμα τής δικτατο
ρίας τού προλεταριάτου, ό ’Αλθουσέρ δηλώ
νει : «Βλέπουμε στον i δ ε ο λ ο γ ι  κ ό  
τ ο μ έ α  τά θέματα του σοσιαλιστικού 
ούμανισμού του προσώπου νά παίρνουν τή 
θέση τών θεμάτων του ταξικού ουμοίνισμοΰ.»

Τόσο έδώ, όσο και σ ’ άλλες περικοπές του 
άρθρου του, όπου αναπτύσσει αυτή τήν ιδέα, 
ό όρος «ιδεολογία» χρησιμοποιείται μέ τή 
στενή, έξ άντικειμένου μειωτική σημασία του. 
Και ή έντύπωση αύτή ένισχύεται άκόμα πιο 
πολύ όταν διαβάζει κανείς τϊς παρακάτω 
φράσεις: «‘Έτσι φτάνουμε σ’ ένα εΐδος δια
σταύρωσης δυο "ούμανισμών”  του προσώ
που: τού σοσιαλιαττικού ούμοτνισμού και τού 
φιλελεύθερου άστικοΰ ή χριστιανικού ούμανι- 
σμού. Τά "φιλελεύθερα”  μέτρα στήν Ε Σ ΣΔ  
δίνουν στον δεύτερο εγγυήσεις». *Έτσι ό σο
σιαλιστικός ούμανισμός δέν είναι τίποτα πα
ραπάνω άπό ένα θέμα (άντικειμενικά θεμε
λιωμένο, άλλωστε), ιδεολογικής προπαγάν
δας, ένα μέσο ιδεολογικής μανούβρας ή χει
ρισμού, πού σκοπεύει νά «καθησυχάσει» τις 
ένάντιες δυνάμεις; ’Από τέτοιες διατυπώσεις 
ανακύπτει, μέ λεπτότατο τρόπο ή κατηγο
ρία γ ια  όππορτουνισμό.

Έδώ, νομίζω, ότι βρίσκεται τό πιο χτυ- 
πητό θεωρητικό λάθος τού άρθρου τού Ά λ- 

270 θουσέρ. Είναι όλοφάνερο πώς ή δυνατότητα

ιδεολογικού έκφυλισμού τών θεμάτων (τώι 
πραγματώσεων) τού σοσιαλιστικού ούμα»/ι· 
σμού είναι πάντα δοσμένη, στό μέτρο π< 
ό πραγματικός ούμανισμός δέν είναι ένα τι» 
πικό, νομικό δεδομένο άλλά είναι έκφρα
ση μιας ορισμένης κατάστασης κοινωνικι 
σχέσεων.

Κάθε πισωδρόμισμα, σταμάτημα, μή - Εξε
λικτική διαδικασία (και ή Ιστορία μάς έμα
θε πώς πρόκειται γ ια  κάτι πού μπορεί ν< 
συμβεί) στήν ανάπτυξη τής σοσιαλιστική! 
κοινωνίας, μπορεί νά έπισύρει τήν ίδεολογικο· 
ποίηση τών θεμάτων (τών πραγματικοτήτων)] 
τού ούμανισμού.

Και άκριβώς ένα τέτοιου είδους φαινόμι 
δημιουργήθηκε κατά τήν έποχή τού σταλι
νισμού. Τά θέματα τού σοσιαλιστικού ούμα* 
νι σμού έγιναν αύστηρώς ιδεολογικά (δηλα-j 
δή άλλοτριωτικά καί φενακιστικά) κατά τήι 
έποχή πού ό Στάλιν έβγαζε λόγους για τάι 
«άνθρωπο, τό πολυτιμότερο άγαθό», κατά τήι 
έποχή του θεωρητικού γιορτασμού τού Συντά
γματος τού 1936, πού είναι ή έποχή κατ< 
τήν οποία εξαπολύεται ή μαζική κατάπνιξη, 
ή έκμηδένιση όλων τών θεσμικών στοιχεία» 
πού σημάδευαν τις Ολικές προόδους τοΰ πρα
γματικού ούμανισμού.

Σήμερα, άντίθετα, μέ τήν άποκατάστσσι 
τής σοσιαλιστικής νομιμότητας και μέ τι 
πρόγραμμα οικοδόμησης μιάς κομμουνιστική! 
κοινων;ας, έδραιώνεται ή συγκεκριμένη δυνα
τότητα, τόσο στή θεωρία όσο και στήν πρα  ̂
κτική, νά πραγματωθεί ό σοσιαλιστικός ούμα- 
νισμός σ’ ένα ανώτερο ιστορικό επίπεδο, έ
τσι πού τά θέματα τού σοσιαλιστικού ούμα- 
νι σμού νά πάψουν νά είναι καθαρά ή κι 
πρώτο λόγο, ιδεολογικά. "Ολοι τό βλέποι 
πώς ή διαδικασία αυτή δέν είναι απλή. Είναι 
άναπόφευκτο νά δημιουργήσει καινούρια θε< 
ρητικά και πρακτικά προβλήματα. Μπορεί 
κοτνεις άκόμα νά προΐδει πώς ό κίνδυνος μή 
έξέλιξης, πού θά οδηγούσε σέ μια νέα φά< 
ί δεολογ ικοποίησης δέν έχει όλοκληρωτικι 
παραμεριστεί. Ά λλα τούτο δέν άφορά κάτι 
τίποτα τον θεωρητικό χαρακτηρισμό τής ίστ< 
ρικής άνάπτυξης. Άφορά τά μέσα πού πρέ
πει νά μπούν σ ’ ενέργεια γ ια  νά έπιτα; 
θεΐ ή άνάπτυξη αυτή, γ ιά  νά έξαλειφθούν τι 
έμπόδια, γ ιά  νά ύπερνικηθούν οί αντιστάσεις·]

Α γ α θ ή  μ ά χ η

Στό κάτω κάτω, φαίνεται καθαρά πώς στ< 
ζήτημα τούτο, ό Αλθουσέρ έπεσε θύμα μιά< 
«άντίδρασης φιλοσοφικής άμυνας». Μέσα σ' 
σύγχυση, τήν άναπόφευκτη, τού διαλόγι 
πού διεξάγεται (τόσο στούς κόλπους τού; 
Μαρξισμού, όσο και άνάμεσα στό Μαρξισμό] 
και τον κόσμο), θέλησε νά βάλει μιά κά-| 
ποια τάξη, μιαν όρισμένη όρολογική αυστη
ρότητα. Είναι μιά θεμιτή μέριμνα, καί πρα
γματικά φαίνεται ότι έχει έρθει ή στιγμή γιά 
νά γίνουν απόπειρες σύνθεσης, «θεωρητικι



ποίησης» τής τόσο πλούσιας και τόσο αντι
φατικής πείρας των τελευταίων χρόνων, σ’ 
δλα τά έπίπεδα τής μαρξιστικής σκέψης και 
πρακτικής. Τό ξεπέρασμα του σταλινισμού 
είναι, άδιαψιλονείκητα, μια διαδικασία γε
μάτη παγίδες και μονοπάτια που καταλήγουν 
σε άδιέξοδα. Και άσφαλώς δέ θά καταφέρου
με νά ξαναδώσουμε στο Μαρξισμό τό σφρίγος 
και την αυστηρότητα πού του χρειάζονται 
γ ιά  νά άνταποκριθεΐ στον αληθινό διάλογο 
με τον έαυτό του και με τον κόσμο, προσθέ- 
τοντάς του μερικές σταγόνες φαινομενολογίας, 
μερικές σταγόνες τεγιαρντισμού και έναν ωραίο 
όρίζσντα ηθικής υπερβατικότητας. Ά λλα  τό 
Τδιο δέν θά τό καταφέρουμε άν άρνούμαστε 
τά άληθινά προβλήμοπα, (έστω κι άν αυτά 
μπαίνουν μέ συγκεχυμένο τρόπο), άν άρνού
μαστε a priori την εικόνα τού Μαρξισμού πού 
άνακλούν προς τό μέρος μας ό κόσμος και οι 
άλλοι (γ ιατί αυτή ή εικόνα εΐναι κατά ένα 
μέρος συνέπεια των προόδων μας και τής αυ
ξανόμενης επιρροής μας). Τη θεωοητ ική και 
πρακτική σφραγίδα μας δέ θα την άποτυ- 
πώσουμε πάνω στον κόσμο μέ τό νά κλειστού
με μέσα στο πολιορκημένο φρούριο ενός ά- 
φηρημένου, άνιστορικοΰ Μαρξισμού. Ό  ού- 
μανισμός είναι τό άλογο μάχης μιας ορισμέ
νης απόπειρας «ξεπεράσμοττος τού Μαρξι
σμού»; Ά ς  δεχτούμε αύτό τό άλογο κι σύ- 
τή τή μάχη. Είναι άγαθό άλογο και άγαθή 
ή μάχη: ή μάχη γ ιά  τό σοσιαλιστικό μετα
σχηματισμό τής κοινωνίας σέ παγκόσμια κλί
μακα.

Ή  τ ύ χ η  το ύ  σ οσ ια λ ισ μ ού

Τό μεγαλύτερο μειονέκτημα, κατά τή γνώ
μη μου, των θέσεων τοΰ Άλθουσέρ, βρίσκε
ται πραγματικά στην φιλοσοφική (ιδεολογι
κή) τους αφαίρεση. Γιατί τό ζήττ>μα δέν είναι 
νά ξανσγυρίσουμε σέ μιά φιλολογική ανάλυ
ση των κειμένων τοΰ Μάρξ, γ ιά  ν’ άποφασί- 
σουμε, μέσα στο εργαστήριο τού ακαδημαϊ
κού στοχασμού, άπό πότε παύει ό Μάρξ νά 
εΐνσι «προμαρξιστικός». Τό ζήτημα είναι οί 
προοδοι καί οί αποτυχίες, οί όροι θεωρητικής 
καί πρακτικής δυνατότητας τοΰ γενικού έπα- 
ναστοαικού σκοπού. Τό ζήτημα είναι ή τύχη 

„ σοσιαλισμού. Ό  Άλθουσέρ τοποθετεί 
τά ςητήματα τού σοσιαλιστικού ουρανισμού 
άποκλειοτικά σέ δυο έπίπεδα. Στο θεωρη
τικό επίπεδο — πάνω οπή βάση μιάς αυθαί- 
ρετης καί άφηρημένης διαίρεσης τής σκέ
ψης του Μάρξ σέ περιόδους, καί μιάς έπα- 
νερμηνείας πού μερικές φορές βρίσκεται στά 
όρια τού επιστημονισμού—  θέτει τον «θεωρη
τικό άντιουμοτνισμό τού Μάρξ: συμπέρασμα 
αμυντικό πού δέν μπορεί νά έξηγηθεϊ παρά 
μονο μέ τήν «ιδεολογική σύσπαση» μπροστά 

αναπόφευκτες συγχύσεις τού διαλό
γου πού διεξάγεται (άλλά ή ζωή είναι πάν
τα πιο κοχλαστή, πιο συγκεχυμένη άπό τήν 
αψηρημενη αιωνιότητα των έννοιών). Στο ι
στορικό έπίπεδο, δέν άναφέρεται παρά μόνο

στο παρελθόν τοΰ σοσιαλιστικού ουρανισμού, 
χωρίς δμως καί νά φωτίζει επιστημονικά αυ
τό τό παρελθόν. Ά λλά  ό σοσιαλιστικός ού- 
μανισμός δέν είναι, ή δέν είναι ουσιαστικά, 
ζήτημα ιστορικής άνάλυσης τού παρελθόντος. 
Είναι ζήτημα τού μέλλοντος, τής ιδεολογικής 
καί πολιτικής μάχης γ ιά  τό μέλλον τού σο
σιαλισμού. Ό  πραγματικός ουρανισμός εί
ναι πάντα τό μέλλον τού ανθρώπου.

Ε π α ν α σ τ α τ ικ ό ς  σ κ οπός κ α ί ο ύ μ α ν ι^ μ ό ς

Στο έπίπεδο των σοσιαλιστικών χωρών (δ- 
που έπίσης λειτουργεί ό νόμος τής ανισομε
ρής άνάπτυξης), στο επίπεδο τοΰ έθνικοα- 
πελευθζρωτικού κινήματος καί οπό έπίπεδο τού 
σοσιαλιστικού μετασχηματισμού τών προο- 
δευμένων καπιταλιστικών χωρών, τό θεμελια
κό θεωρητικό πρόβλημα σήμερα είναι ή ά- 
κεραίωση ενός γενικού έπαναστατικού σκο
πού πού νά ενοποιεί τ ις  διάφορες στρατηγι
κές καί τακτικές καί ακριβώς τά ζητήματα 
τού ουρανισμού πρέπει νά τά  συνδέσουμε μέ 
τήν επεξεργασία καί τή θέση σ’ ενέργεια 
πρακτική (άρα επαναστατική) αύτοΰ του 
σκοπού (ή μοντέλου) τού σοσιαλισμού. Βρι
σκόμαστε, λοιπόν, μακριά άπό τον ιδεολο
γικό χειρισμό ορισμένων θεμάτων προπα
γανδιστικού χαρακτήρα: Βρισκόμαστε όλό-
τελα μέσα στο πρόβλημα τής σύστασης μιάς 
σοσιαλιστικής δύναμης πού θά έχει εσωτερι
κή ενότητα κάτω άπό τήν ποικιλομορφία της. 
Βρισκόμαστε σέ μιά πραγματική συζήτηση 
μέ τήν οποία ό όππορτουνισμός δέν έχει κα
μιά σχέση, καί αντικείμενο τής οποίας είναι 
ή πραγματική απελευθέρωση τοΰ άνθρώπου 
απ’ δλες τις άλλοτριώσεις.1 Είναι μιά συ
ζήτηση πού δέ θά τελειώσει, καθώς τό θύ
μιζε ό Μάρξ στήν «Κριτική τού Προγράμ
ματος τού Γκότα», παρά μόνο τήν ημέρα ο
πού ή κο'νωνία θ’ άvocγράψει στά λάβαρά 
της: «Α π ’ τον καθένα άνάλογα μέ τίς ικανό- 
τητές του, στον καθένα άνάλογα μέ τίς ά- 
νάγκες του». Δηλαδή τήν ήμέρα δπου ό άνθρω
πος δέ θά κρίνεται πιά, δέ θά ζυγίζεται μέ 
κριτήριο τ ί δίνει, τ ί κάνει, άλλά μέ κριτή
ριο τ ί είναι: γ ιατί τό Είναι τοΰ άνθρώπου δέν 
αποτελεί τίποτε άλλο άπό τό σύνολο τών αν
θρώπινων άναγκών του. Καί άκριβώς σέ συν
άρτηση μ’ αυτόν τον έπαναστοττικό σκοπό, ό 
Μαρξισμός δέν εΐναι «φιλοσοφία τού άνθρώ
που» άλλά «πραγματικός ουρανισμός».

1. ΤΤ διατύπωση τοϋ Άλθουσέρ γ ιλ  τήν «προ- 
μχρξιστική ιδεολογική έννοια τής αλλοτρίωσης· 
θ’ άτ:αιτούσε, y ta να διερευνηθεϊ μόνο αυτή, μια/ 
όλόκληρη συζήτηση.
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Δυο λόγια μόνο γ ια  την έκφραση «πραγμα- 
τικός ούμανισμός».1

Ή ειδοποιός διαφορά βρίσκεται στο έπί- 
θετο: π ρ α γ μ α τ ι κ ό ς .  Ό  προτγμα-
τικός ουμανισμός όρίζεται σημασιολογικά άπό 
την αντίθεσή του προς τον ούμανισμό τον μη 
πραγματικό, τόν ιδεατό - ίδεαλιστικό, άφηρη
μένο, κατασκεύασμα τού νού κλπ. Ό  νέος, ό 
•πραγματικός ούμανισμός, αύτόν τόν ούμονι
σμό ό π ο υ  κ ά ν ε ι  τ η ν  α ν α 
φ ο ρ ά  τ ο υ ,  συγχρόνως τόν επικαλεί
ται, αφού άναφέρεται σ ’ αύτόν και τόν άρνιέ- 
ται επειδή είναι άφηρημένος, μή πραγματι
κός κτλ. "Ωστε ό νέος ούμανισμός κρίνει τόν 
παλιό πώς είναι αφαίρεση, αύταπάτη. Ή  αυ
ταπάτη του είναι ότι θέτει σκοπό του ένα αν
τικείμενο μή πραγματικό, ότι έχει περιεχόμενο 
ένα αντικείμενο πού δεν είναι τό προτ/ματικό 
αντικείμενο.

*0 πραγματικός ούμανισμός παρουσιάζεται 
σαν ούμανισμός πού έχει περιεχόμενο ένα 
άντικείμενο όχι άφηρημένο, κατασκεύασμα τού 
νού, άλλα πραγματικό.

"Ομως αύτός ό ορισμός μένει άρνητικός: 
άρκει >'ΐά νά έκφράσει τήν άρνηση ενός όρι- 
σμένου περιεχομένου, άλλά δέ δίνει τό νέο 
του περιεχόμενο τό ίδιο. Τό περιεχόμενο δπου 
άποδλέπει ό πραγματικός ούμανισμός δεν εί
ναι στην ίδια τήν έννοια ούμανισμός ούτε 
«πραγματικός», άλλά έξω όστ’ αύτές τις έγ
νοιες. Τό επίθετο «πραγματικός» είναι ένδε.- 
κτικό: δείχνει δτι οποίος θέλει νά βρεΐ τό πε
ριεχόμενο αύτού τού νέου ούμανισμού πρέπει 
νά τό ψάξει στήν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η -  
τ  α: στην κοινωνία, στο Κράτος κτλ. Ή  έν
νοια πραγματικός ούμανισμός μένει δεμένη 
λοιπόν με τήν έννοια ούμανισμός, άφού σ’ 
αύτήν άναφέρεται θεωρητικά, άλλά έρχεται σε 
άντίθεση μ’ αύτή την έννοια, γ ια τί άρνιέτσι 
τό άφηρημένο της άντικείμενο, —  καί διαλέ
γει άντικείμενο συγκεκριμένο, πρ<χγματικό. Ή 
λέξη π ρ α γ  μ α  τ  u  ό ς παίζει διπλό 
ρόλο. Φανερώνει μέσα στον παλιό ούμανισμό 
τόν ιδεαλισμό του καί τόν άφηρημένο του χα
ρακτήρα (άρνητικός ρόλος τής έννοιας τής 
πραγματικότητας)· καί συγχρόνως δείχνει την 
ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η -  
τ  α (εξωτερική ως προς τόν παλιό ούμετν:- 
σμό) δπου ό νέος ούμανισμός θά βρεΐ τό πε
ριεχόμενό του (θετικός ρόλος τής έννοιας 
τής πραγματικότητας). Αύτός δμως ό θετι
κός ρόλος τής λέξης «πραγματικός» δεν είναι

θετικός ρόλος γνώσης, είναι θετικός ρόλο; 
πραχτικής ένδειξης.

Γιατί, άλήθεια, τ ί είναι αύτή ή «πραγματικό- 
τητα», πού πρόκειται νά μετατρέψει τόν πα-| 
λιό ούμανισμό σε ούμανισμό πραγματικό; 
Είναι ή κοινωνία. Ή 6η θέση γ ιά  τό Feuer-J 
bach λέει μάλιστα πώς ό «άνθρωπος» ό μή 
άφηρημένος είναι τό «σύνολο των κοινω-1 
νικών σχέσεων». Έ , λοιπόν, άν πάρουμε] 
αύτό τόν ορισμό οπήν κυριολεξία του, σά 
όρισμό ταιριαστό, δ έ  σ η μ α ί ν ε ι  
τ  ί π ο τ  ε. "Οποιος δοκιμάσει νά δώσε» 
άπλώς μιά κατά λέξη εξήγησή του, θά δει 
ότι δε θάβρει άκρη, έκτος πιά άν καταφύγει 
σέ καμιά περίφραση σάν έτούτη: «άν θέλετε 
νά ξέρετε ποιά είναι ή πραγματικότητα, όχι 
πού άντιοττοιχεΤ καί ταιριάζει στήν έννο:ι 
άνθρωπος ή ούμανισμός, άλλά πού έμμεσα τήν 
άφορούν αύτές οι έννοιες, δέν είναι άφηρη- 
μένη ούσία, άλλά τό σύνολο των κοινωνικών 
σχέσεων». Αύτή ή περίφραση φανερώνει ά- 
μέσως τό ά τ α ί  ρ ι α σ τ ο  άνάμεσα στήν 
έννοια άνθρωπος καί στον όρισμό της: σύνο
λο τών κοινωνικών σχέσεων. Ανάμεσα σ* αυ
τούς τούς δυο δ ρους (άνθρωπος/σύνολο τών 
κοινωνικών σχέσεων) ύπάρχει βέβαια κάποια 
σχέση, άλλά δέν είναι νοητή άπό τόν όρισμό, 
δ έ ν ! £ ί  ν α ι σ χ έ σ η  ο ρ ι σ μ ο ύ ,  
δ έ ν  ε ί ν α ι  σ χ έ σ η  γ ν ώ σ η ς .

Κι δμως οα/τό τό άταίριαστο ζευγάρωμα, 
αύτή ή σχέση έχει νόημα: νόημα πραχτικό. 
Αύτό τό ολοφάνερα άταίριαστο ζευγάρωμα 
δείχνει μιά π ρ ά ξ η  π ο ύ  π ρ έ π ε ι  ν ά  
έ κ τ ε λ έ σ ο υ μ ε  μιά μ ε τ α κ ί 
ν η σ η  πού πρέπει νά πραγματοποιήσου
με. Σημαίνει δτι γ ιά  νά συναντήσουμε καί 
νά βρούμε τήν πραγματικότητα πού υπαινίσ
σεται ψάχνοντας δχι πιά τόν άφηρημένο άν
θρωπο, άλλά τόν πραγματικό, πρέπει νά 
π ε ρ ά σ ο υ μ ε  σ τ η ν  κ ο ι ν ω ν ί α ,  καί νά 
καταπιαστούμε ν’ αναλύσουμε τό σύνολο τώ^ 
κοινωνικών σχέσεων. Θά έλεγα δτι στην έκ
φραση «προτχματικός ούμανισμός» ή έννοια 
«πραγματικός» είναι έννοια πραγματική, ισο
δύναμε? μέ σ ή μ α, μέ πινακίδα, πού 
«δείχνει» ποιά κίνηση πρέπει νά κάνουμε, καί 
προς ποιά κατεύθυνση, ώς πού πρέπει νά

1. Ή  έννοια του «πραγματικοί!» ούμανιομου ε ί
ναι ή βάοη της επιχειρηματολογίας του άρθρου 
του Jorge Semprun (6λ. προηγούμενες σελίδες). 
Είναι έννοια παρμένη από τα Νεανικά. νΕργα του 
Marx.



μ ε τ α κ ι ν η θ ο ύ μ ε  γ ιά  νά βρεθούμε 
οχι π:ά στον ουρανό τής ά(}>αίρεσης# αλλά 
στην πραγματική γή. « ‘Από δώ, το πραγμα
τικό!». Ακολουθούμε τον ό δ η γ ό, και 
ό δρόμος μάς βγάζει στήν κοινωνία, στις 
κοινωνικές σχέσεις, και στους δρους τής πρα
γματικής τους δυνατότητας.

Τότε είναι όμως που ξεσπάει τό σκανδα
λώδες παράδοξο: άμα προγμοτηκά ενεργή
σουμε αυτή τή μ ε τ α κ ί ν η σ η ,  άμα 
καταπιαστούμε ν ’ άνοελόσουμε επιστημονι
κά αυτό τό πραγμοτπκό άντικείμενο, ανακα
λύπτουμε δτι ή γνώση των συγκεκριμένων 
(πραγματικών) άνθρωπον, δηλαδή ή γνώση 
του συνόλου των κοινωνικών σχέσεων, δέν 
είναι δυνατή παρά μέ τόν δρο νά μήν κά
νουμε καμιά χρήση τών θ ε ω ρ η τ ι  κ ώ ν  
υ π η ρ ε σ ι ώ ν  τής έννοιας άνθρωπος 
(στη σημασία που υπήρχε, μέ τ ϊς  θεωρητι
κές της ακόμα αξιώσεις, πριν από αυτή τή 
μετακίνηση). Πραγματικά αυτή ή έννοια μάς 
ψαίνεται τώρα άχρηστη έπιστημονικά, όχι 
γιατί είναι άφηρημένη, αλλά γιοττΐ δέν εί
ναι επιστημονική. Γιά νά σκεφτοΰμε την 
πραγματικότητα τής κοινωνίας, του συνόλου 
τών κοινωνικών σχέσεων, πρέπει νά κάνου
με ριζική μ ε τ α κ  ί ν η σ η ,  οχι μόνο 
τόπου (από τό άφηρημένο στο συγκεκριμέ
νο) άλλά επίσης έννοιολογική (αλλάζουμε 
τή βασική μας έννοια!). Οί έννοιες που χρη
σιμοποιεί ό Μάρξ γ ιά  νά σκεφτεί τήν πραγ
ματικότητα, που ό προγματικός ουμανισμός 
μάς έκανε νόημα γ ιά  νά τίς  δρουμε, δέ χρει
άζονται, ούτε μιά φορά, νά παρέμβουν σάν 
έννοιες θεωρητικές οί έννοιες άνθρωπος ή 
ούμοίνισμός: άλλά άλλες έννοιες, όλότελα
καινούργιες, οι έννοιες τρόπος παραγωγής, 
παραγωγικές δυνάμεις, σχέσεις παραγωγής, 
έποικοδόμημα, ιδεολογία κτλ. Αυτό είναι τό 
παράδοξο: ή πραχτική έννοια που μάς έδει
χνε τον τόπο τής μετακίνησης εξαντλήθηκε 
μέσα στήν ίδια τή μετακίνηση, ή έννοια που 
μάς έδειχνε τόν τόπο τής αναζήτησης απου
σιάζει στο έξής άπό τήν ίδ ια  τήν άναζήτη- 
ση.

Αυτό τό φαινόμενο χαρακτηρίζει έκείνες τις 
μ ε τ α β ά σ ε ι ς  - τ ο μ έ ς  που αποτε
λούν τήν πρώτη εμφάνιση μιάς καινούργιας 
προβληματικής. Σέ ορισμένες στιγμές τής 
ιστορίας τών ιδεών, βλέπομε νά εμφανίζον
ται τέτοιες π ρ α χ τ ι κ έ ς  έ ν ν ο ι ε ς  
πού τό χαραχτηριστικό τους γνώρισμα είναι 
ότι έσωτερικά τους λείπει ή ισορροπία. Α 
πό τή μιά τους πλευρά άνήκουν στον παλιό, 
ιδεολογικό, κόσμο πού τούς χρησιμεύει γ ιά  
θεωρητική άναφορά (ουμανισμός)* άλλά άπό 
τήν άλλη άφορουν έναν καινούριο τομέα δεί
χνοντας τή μετακίνηση πού πρέπει νά πρα
γματοποιήσομε γ ιά  νά βρεθούμε έκεί. Άπό 
τήν πρώτη τους πλευρά διατηρούν μιά σημα
σία «θεωρητική» (τή σημασία τού κόσμου 
πού άναφέρονται) * μέ τή δεύτερή τους πλευ
ρά. δέν έχουν παρά ρόλο σήματος π ρ α 
χ τ  ι κ ο ΰ, δείχνουν μιά κατεύθυνση κι έ
ναν τόπο, χωρίς δμως νά δίνουν τήν έννοια 
πού τούς ταιριάζει. Παραμένομε άκόμα στο

χώρο τής προγενέστερης Ιδεολογίας: πλη
σιάζομε τά σύνορά του καί μιά πινακίδα μάς 
δείχνει πέρα άπό τά σύνορα μιά κατεύθυν
ση κ' έναν τόπο. «Διαβείτε τά σύνορα καί 
προχωρείστε στήν κατεύθυνση “ κοινωνία”  θά 
βρείτε τό πραγματικό». Ή  πινακίδα είναι ά
κόμα στημένη στο Ιδεολογικό έδαφος, τ  ό 
κ ε ί μ ε ν ό  τ η ς  ε ί ν α ι  σ υ ν -  
τ α γ μ έ ν ο  σ τ ή ν  ι δ ε ο λ ο γ ι 
κ ή  γ λ ώ σ σ α ,  έστω κι άν μεταχειρίζε
ται «νέες» λέξεις, ή ίδια ή άρνηση τής Ιδεο
λογίας είναι γραμμένη σέ γλώσσα ιδεολογι
κή, όπως τό βλέπουμε τόσο έντονα στο 
Feuerbach: τό «συγκεκριμένο», τό «πραγμα
τικό», αυτά είναι τά ονόματα πού φέρει μέ
σα στήν ιδεολογία ή ίδια ή άντίθεση προς την 
Ιδεολογία.

Μπορείς νά μείνεις δσο θέλεις στή συνο
ριακή γραμμή καί νά φωνάζεις διαρκώς: συγ
κεκριμένο! συγκεκριμένο! πραγματικό! πρα
γματικό! Αυτό έκανε ό Feuerbach πού άλλω
στε κι αυτός μιλούσε γ ιά  τήν κοινωνία καί 
τό Κράτος, καί δέν έπαυε νά μιλάει γ ιά  τον 
πραγματικό άνθρωπο, τόν άνθρωπο πού έ
χει ανάγκες, τό συγκεκριμένο άνθρωπο πού 
δέν είναι παρά τό σύνολο τών αναπτυγμέ
νων του ανθρώπινων αναγκών, τήν πολιτική 
καί τή βιομηχανία. Δέν προχωρούσε πέρα 
άπό τίς λέξεις, καί οί λέξεις αντανακλούσαν 
προς αυτόν, στο συγκεκριμένο τους χαρα- 
χτήρα ακριβώς, τήν εικόνα τού ανθρώπου 
πού τήν π ρ α γ μ ά τ ω σ ή  του ζητού
σε. (Ό  Feuerbach έλεγε κι αυτός πώς ό πρα
γματικός άνθρωπος είναι ή κοινωνία, μ’ έναν 
ορισμό πού στην π ε ρ ί π τ ω σ ή  τ ο υ  
τ α ί ρ ι α ζ ε  μ έ  τ ή ν  έ ν ν ο ι ά  
τ ο υ ,  άφού γ ι ’ αυτόν ή κοινωνία δέν ή
ταν τίπ οτ’ άλλο, σέ κάθε ιστορική της στι
γμή, άπό τό βαθμιαίο φανέρωμα τής α ν 
θ ρ ώ π ι ν η ς  ο ύ σ ί α ς ) .

’Αντίθετα, μπορείς νά περάσεις αποφασι
στικά τά  σύνορα, καί νά είσδυσεις ατό χώρο 
τής προγματικότητας, καί νά στρωθείς «σο
βαρά στή μελέτη της», δπως τό λέει ό Marx 
στή Γ ε ρ μ α ν ι κ ή  Ι δ ε ο λ ο γ ί α .
Τό σήμα τότε θά έχει παίξει τόν πραχτικό 
του ρόλο. ’Έμεινε στον παλιό χώρο, στο χώ
ρο πού έγκατέλειψες ακριβώς μέ τή μ ε - 
τ  α κ ί ν η σ η. Είσαι τώρα μόνος μπροστά 
στο πραγμοττικό σου άντι κείμενο, απόλυτα 
αναγκασμένος νά πλάσεις τίς απαραίτητες καί 
κοττάλληλες γ ιά  νά τό σκεφτείς έννοιες, απόλυ
τα άναγκασμένος νά διαπιστώσεις δτι οι 
παλιές έννοιες, καί ιδιαίτερα ή έννοια τού 
πραγματικού άνθρώπου ή τού πραγματικού 
ούμανισμού, δέ σού έπιτρέπουν νά σ κ ε - 
ψ τ  ε ΐ  ς τ ή ν  π ρ α γ μ α τ ι κ ό 
τ η τ α  τ ώ ν  ά ν θ ρ ώ π ω ν ,  δτι 
γ ιά  νά φτάσεις σ ’ αυτό τό άμεσο, πού ά- 
κριβώς δέν είναι άμεσο, χρειάζεται δπως 
πάντα στά ζητήματα γνώσης, μακρύ λοξο- 
δρόμημα. Εχεις έγκαταλείψει τόν παλιό χώ
ρο, τίς παλιές έννοιες. Βρίσκεσαι σ ’ έναν 
καινούριο χώρο πού καινούριες έννοιες σού 
έπι τρέπουν νά τόν γνωρίσεις. Σημάδι δτι 
πραγματικά άλλαξες τόπο, προβληματική, 273



και δτι αρχίζει νέα περιπέτεια: ή περιπέ
τεια μιας έπιστήμης που αναπτύσσεται.

Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να έπα- 
ναλαμβάνουμε την ίδια έμπειρία; Ό  πραγμα
τικός ούμανισμός μπορεί νά εΐναι σήμερα 
τό ’ σ ύ ν θ η μ α  μι&ς άρνησης και ένός 
προγράμματος, στην καλύτερη περίπτωση 
άρα π ρ α χ τ ι κ ό σήμα, άρνηση ένός 
άφηρημενού «ούμανισμού», που δεν υπήρχε 
παρά στά λόγια και όχι στους πραγματι
κούς θεσμούς, —  και ή ένδειξη ένός χώρου 
πέρα άπό τά  σύνορα, μιας προίγματικότητας 
πού είναι ακόμα π έ ρ α  ά π ό  τ ά  
σ ύ ν ο ρ α ,  πού δεν την έχομε ακόμα πρα
γματοποιήσει, άλλα την ελπίζουμε, τό πρό
γραμμα μιας έπιδίωξης πού πρέπει νά κα
ταφέρουμε νά την ίκακοποιήσουμε στη ζωή. 
"Οτι βαθιές άρνήσεις και γνήσιες εύχές, δτι 
ή λαχτάρα νά ξεπεράσουμε τά  εμπόδια πού 
δεν έχουμε άκόμα νικήσει, εκφράζονται μέ 
τον τρόπο τους σ ’ αυτή την έννοια τού πρα
γματικού ούμανισμού, εΐναι τόσο φανερό πού 
δεν χρειάζεται kocv νά τό πούμε. Εΐναι βέ
βαιο επίσης δτι οί άνθρωποι οφείλουν, σε 
κάθε ιστορική περίοδο, ν’ άποχτούν την πεί
ρα τους οί ίδιοι, καί δέν εΐναι τυχαίο πού με
ρικοί ξανακάνουν τό «δρόμο» των μεγαλύ
τερων τους ή των προγόνων τους. Τό νά 
παίρνουν οί κομμουνιστές στά σοβαρά τό 
πραγματικό νόημα αυτής τής ευχής, τίς πρα
γματικότητες πού δείχνει αυτή ή πραχτική 
έννοια, εΐναι χωρίς συζήτηαη άπαραίτητο. Τό 
νά βρίσκονται οί κομμουνιστές σέ κίνηση 
άνάμεσα στις άκόμα άβέβαιες μορφές, τίς 
συγκεχυμένες καί ιδεολογικές, πού εκφράζουν 
είτε αυτή την ευχή, είτε καινούριες εμπει
ρίες, —  καί τίς δικές τους τ ίς  θεωρητικές έν
νοιες, τό νά σφυρηλατούν, όταν υπάρχει από
δειξη άτράνταχτη δτι χρειάζονται, νέες θεω
ρητικές έννοιες πού νά ταιριάζουν στην άνα- 
στάτωση τής πράξης τής εποχής μας, εΐναι 
χωρίς συζήτηση άπαραίτητο.

Μά δέν πρέπει νά ξεχνάμε δτι τά σύνορα 
πού χωρΓζουν την ιδεολογία άπό την επι
στημονική θεωρία τά πέρασε ό Marx πριν 
άπό 120 χρόνια* δτι αυτό τό μεγάλο εγ
χείρημα, καί αυτή ή μεγάλη άνακάλυψη 
καταχωρήθηκοτν σέ έργα γραμμένα στο σύ
στημα εννοιών μιας γνώσης πού τ* άποτε- 
λέσμοτά της λίγο λίγο μεταμόρφωσαν την 
δψη τού κόσμου καί την ιστορία του. Δέν 
πρέπει, δέν μπορούμε ούτε στιγμή νά παραι
τηθούμε άπ’ τό κέρδος αυτού τού άναντικατά- 
στατου άποχτήματος, άπό τό κέρδος αυτώ· 
τών θεωρητικών πηγών που ξεπερνούν σέ 
πλούτο καί σέ δυνατότητα άκόμα καί τή 
χρήση πού τούς έγινε ώς σήμερα. Δέν πρέ
πει νά ξεχνάμε δτι ή κατανόηση όσων συμ
βαίνουν σήμερα στον κόσμο, καί τό πολιτι
κό καί ιδεολογικό πήγαινε - έλα πού εΐναι 
άπαραίτητο γ ιά  νά πλατύνουμε καί νά ένι- 
σχύσουμε τίς βάσεις τού σοσιαλισμού, δέν 
εΐναι δυνατό παρά μόνο άν, γ ιά  λογαριασμό 
μας, δέ γυρνάμε π ί σ ω ,  πίσω άπ’ δσα 
κατάχτησε γ ιά  μάς ό Marx, ώς τά άβέβαια 
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στήμης. "Ολους δσοι πλησιάζουν αυτά τά] 
σύνορα μπορούμε νά τούς βοηθήσουμε νά 
τά περάσουν: άλλά μέ τον όρο νά τά έ
χουμε οί ίδιοι περάσει καί νά έχουμε εγ
γράφει στις έννοιές μας χωρίς επιστροφή τό 
άποτέλεσμα αυτού τού περάσματος.

Γιά μάς τό «πραγματικό» δέν εΐναι θ ε ω 
ρ η τ ι κ ό  σ ύ ν θ η μ α :  τό πραγμα
τικό εΐναι τό πραγματικό, ύπαρχτό όα/τικεί
μενο, ανεξάρτητα οστό τή γνώση του, 
άλλά πού δέν μπορεί νά οριστεί πάρα μέσ( 
τής γνώσης του. Απ’ αυτή τή δεύτερη, τή 
θεωρητική άποψη, τό πραγματικό καί τά μέ
σα τής γνώσης του αποτελούν ένα, τό πρα
γματικό εΐναι ή δομή του πού γνωρίζομι 
ήδη ή πού πρέπει νά γνωρίσουμε, εΐναι αυ
τό τό ίδιο τό άντικείμενο τής μαρξιστικής 
θεωρίας, αυτό τό άντικείμενο πού ό δρόμος 
του εΐναι σημαδεμένος άπό τίς μεγάλες θεω
ρητικές άνακαλύψεις τού Marx καί τού Λέ- 
νιν, αυτό τό άπέροτντο καί ζωντανό θεωρητικό 
πεδίο πού άναπτύσσεται σταθερά καί διαρ^ 
κώς, όπου άπό 6ώ κ* εμπρός τά γεγονότα 
τής ανθρώπινης ιστορίας μπορούν οί άνθρω
ποι μέ τήν πράξη τους νά τά δαμάσουν γ ια 
τί τά έχουν συλλάβει μέ τή δύναμη τών εν
νοιών τους, μέ τή γνώση τους.

Δέν ήθελα νά πώ τίποτ5 άλλο δείχνον
τας πώς ό πραγματικός ή σοσιαλιστικός ού- 
μαν.σμός μπορεί νά εΐναι άντικείμενο άνα- 
γνώρισης ή παρανόησης, ανάλογα μέ τή 
θέση πού τού δίνομε ώς προς τή θεωρία* δτι 
μπορεί νά χρησιμέψει σά σύνθημα π ρ α 
κ τ ι κ ό ,  ι δ ε ο λ ο γ ι κ ό  στο βα
θμό άκριβώς πού προσαρμόζεται στο ρό
λο του καί δέ μπερδεύεται μ5 ένα ρόλο εν
τελώς διαφορετικό* δτι μέ κανέναν τρόπο 
δέν μπορεί νά καυχηθεί πώς έχει τίς ιδιό
τητάς θ ε ω ρ η τ ι κ ή ς  έννοιας. 'Ήθελα 
νά πώ άκόμα δτι ocuto τό σύνθημα δέν εΐναι 
αυτόφωτο, άλλά μπορεί τό πολύ πολύ νά 
δείξει σ έ  π ο ι ο  χ ώ ρ ο ,  έ ξ ω  ά π ’ 
α υ τ ό ,  βασιλεύει τό φώς. 'Ήθελα νά 
πώ δτι ό π λ η θ ω ρ ι σ μ ό ς  αυτής τής 
πραχτικής, ιδεολογικής έννοιας μπορεί νά 
ξαναρίξει τή μαρξιστική θεωρία πίσω άπό 
τά σύνορά της* καί κάτι χειρότερο, δτι 
μπορεί νά δυσκολέψει ή άκόμα καί νά ε
μποδίσει τήν άληθινή τ ο π ο θ έ τ η σ η ,  
άρα τήν άληθινή λύση, τών προβλημάτων πού 
εΐναι έπιφορτισμένη, μέ τον τρόπο της, να 
δείχν ι πώς υπάρχουν καί εΐναι επείγοντα. 
Γ ιά νά μιλήσω άπλά, ή προσφυγή στ ήν η
θική, προσφυγή βαθιά χαραγμένη μέσα σέ 
κάθε ουμοτνιστική ιδεολογία, μπορεί νά παί
ξει τό ρόλο φανταστικού χειρισμού τών πραγ
ματικών προβλημάτων. Αυτά τά προβλήμα
τα, άπό τή στιγμή πού τά γ ν ω ρ ί 
ζ ο υ μ ε ,  μπαίνουν καθαρά: εΐναι προ
βλήματα όργό:νωσης τής οικονομικής ζωής, 
τής πολιτικής ζωής καί τής άτομικής ζωής. 
Γιά νά θέσουμε πραγματικά καί νά λύσου
με πραγματικά αυτά τά  προβλήματα πρέ
πει νά τούς αποδώσουμε τό όνομά τους, τό 
έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό  τ ο υ ς  ό ν ο 
μ α .  Τό σύνθημα τού ούμανισμού δέν έχει



θεωρητική αξία, έχει άξια πραχτικού δεί- 
χτη: πρέπει νά καταλήξουμε στα ίδ ια τά
συγκεκριμένα προβλήματα, δηλαδή στή γνώ- 
ση τους, *γιά νά κατορθώσουμε τήν ίστο
ργή μεταβολή που ό Marx σκέψτηκε τήν α
ναγκαιότητά  της. Σ ’ αυτή τή διαδικασία πρέ- 
ττει νά προσέχουμε ώαητε καμιά λ έ ξ η ,

δικαιολογημένη άπό τον πραχτικό της ρό
λο, νά μήν οικειοποιεΐται ρόλο θ ε ω 
ρ η τ ι κ ό :  παρά νά έκπληρώνει το πρα
γματικό της έργο καί συγχρόνως νά έξαφα- 
ν ζεται άπό τό πεδίο της θεωρίας.

Γενάρης 1965

Α7ά άναλνϋεϊ ή πρακτική  των Μαρξιστών

Τ ο ύ  F r a n c i s  K o h e n
Μ ετάφραση: Κώστα Κουλουφάκου

Διάβασα προσεκτικά τά  κείμενα του Λουί 
’Αλθουσέρ καί του Χόρχε Σεμπρούν. Ή  συ
ζήτησή τους αφορά τό α ίτιο  τής ύπαρξής 
μας σάν κομμουνιστών, καί τούς λόγους που 
έχουμε νά είμαστε κομμουνιοττές. Πρόκει
ται 5ηλαδή, όπως πιστεύω, γ ιά  κάτι περισ
σότερο άπό τήν εκλογή ενός άλογου μά
χης. Τό ζήτημα είναι νά ξέρουμε ποιά μάχη 
δίνουμε.

Μ' όλο πού παίχτηκαν κι όλα οί πρώτες κ ι
νήσεις καί δόθηκαν τά  πρώτα χτυπήματα, 
δεν είμαι σίγουρος ότι όλα τά  κομμάρα βρί
σκονται στή σκαχιέρα. "Έτσι γ ιά  σήμερα, 
θά περιοριστώ νά παρουσιάσω μερικές συμ
πληρωματικές ιδέες, χωρίς σχεδόν νά συζη
τήσω τά έπιχειρήμοπα πού άνταλλάχτηκαν.

Ο καθένας προσέρχεται στον κομμουνι
σμό μέ τον τρόπο του. Κι όταν έχει προσέλ- 
θει, ό καθένας διαλέγει τον τρόπο τής συμ
μετοχής του καί τό σημείο όπου άσκεΐ τήν 
ίδιαίτ ρη δράση του. ’Αλλά μονάχα μιά κομ
μουνιστική διδασκαλία (θεωρητική καί πρα
κτική) υπάρχει, πού νά είναι κατάλληλη 
γιά τήν πραγματικότητα. Οί διαφορετικές 
προσεγγίσεις όφείλουν, λοιπόν, νά κατοώή- 
γουν σέ μιάν ένιαία διδασκαλία: ιδού γ ιατί 
συζητήσεις όπως αυτή έδώ είναι άναγκαίες. 
Ή συζήτησή μας άρχισε μέ τήν έκθεση δυο 
τρόπων προσέγγισης: μέ τήν έπιστημονική αυ
στηρότητα τού φιλοσόφου καί μέ τήν ανθρώ
πινη έμπειρία τού συγγραφέα. Διαλέγοντας 
μιά κάπως διαφορετική γωνία θέασης, προ
σπαθώ άπλώς νά διευρύνω λίγο  άκόμα τό πε
δίο τού κοινού στοχασμού μας.

Μου φαίνεται πώς άν θέλει κανείς νά συ
ζητήσει τό θέμα «Μαρξισμός καί Ούμανι- 
σ·μος»/ πρέπει νά άναλύσει τήν προτκτική τών 
Μαρξιστών. Τί έχουν κάνει οί μαρξιστές γιά 
τούς άνθρώπους καί τ ί τούς έχουν κάνει τούς 
Ανθρώπους. Στό κάτω κάτω, αυτό πού μπαί- 
νει αέ συζήτηση είναι ή δράση τών μαρξι
στικών κομμάτων καί χωρών. Ό  μαρξιστ·- 
κ^ς ούμανισμός είναι κατά πρώτο λόγο ό 
°σμανισμός τών μαρξιστών.

Μού συνέβη νά υποβάλω σέ μαρξιστές 
φιλοσόφους τήν κάπως άφελή ιδέα πώς ή 
συζήτηση μέ θέμα τή φιλοσοφία τού άνθρώ- 
που δέν είναι ολοκληρωμένη άν δέν περιλα
βαίνει αύτή τήν πραχτική τών μαρξιστών.
Μού συνέβη επίσης ν’ άκούσω άλλους Vs 
άντιτείνουν, μέ τά  χέρια ύψωμένα κατά τον 
ουρανό, πώς τούτο ήταν κάτι πολύ δύσκολο 
γ ια τί άμέσως σκοντάφτεις πάνω στο πρό
βλημα Στάλιν.

Πιστεύει τάχα κανείς πώς είναι δυνστό νά 
δώσει απάντηση στό ζήτημα μέ τό νά πα
ρακάμπτει προσεχτικά αυτή τήν πέτρα τού 
σκανδάλου; "Οχι, βέβαια, όπως δέν μπορεί 
κι όταν κουτουλάει επίμονα απάνω της δί
χως νά βλέπει τίποτα γύρω. Καί οί δυο 
τρόποι ένέργειας συμπίπτουν στό οτι απο
φεύγουν νά δούν τον πραγματικό σοσιαλι
σμό στήν ολότητά του.

Υπάρχουν ανάμεσα στούς παλιότερους με
ρικοί πού αποπειρώνται νά έξορκίσουν αυτή 
τήν περίοδο τής «λατρείας» καταρώμενοι 
κάθε τ ί πού έγινε στή διάρκειά της. Υπάρ
χουν νέοι πού θέλουν νά είναι μαρξιστές καί 
πού ευχαρίστως θά τήν έσβηναν άπό τήν ι
στορία, διαγράφοντας τούς άνθρώπους πού 
τήν έζησαν, καί υιοθετώντας σέ κάθε τ ί τον 
αντίποδα εκείνου πού έγινε είτε ειπώθηκε τό
τε. Μάταια όμως: Δέν γεννηθήκαμε μέ τό
20ό Συνέδριο. Ή  αρχική περίοδος τού παγ
κόσμιου σοσιαλισμού έχει μπεΐ όλόκληρη μέ
σα στήν ιστορία καί δέν είναι δυνατό πιά νά 
τής άφαιρεθεί τίποτα.

Καί τότε έρχεται άπ’ έξω τό έρώτημα: 
«Λοιπόν ή ' ‘λατρεία”  ήταν αναπόφευκτη;
Γιατί άν ήταν, τότε ό σοσιαλισμός σας είναι 
απάνθρωπος καί δέν τον θέλουμε». Πρέπει νά 
παρατηρήσουμε πώς τό έρώτημα τούτο εί
ναι άπό μιάν όρισμένη άποψη περιττό. Γ ια
τί ένα είναι βέβαιο: Μπορούμε τ ώ ρ α  μέ 
τή βοήθεια τής πείρας ν’ άποφύγουμε αυτή 
τή λατρεία. “Όμως τούτο δέν σημαίνει πώς 
τό έρώτημα γίνεται λιγότερο κρίσιμο.
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αυτές1 να ξεκαθαρίσουμε μερικές οπτό τις 
συνθήκες πού έκαναν δυνατή αυτή τήν άλλη- 
λοδιείσδυση σοσιαλιστικής έπανάστασης καί 
αυθαίρετου. Σήμερα θέλουμε νά έττισύρουμε 
τήν προσοχή σέ μιάν άλλη πλευρά των 
πραγμάτων. Έχει σημασία νά καθορίσουμε 
άν, άφού τά λογαριάσουμε δλα, ή Ε Σ ΣΔ  τού 
1953 είχε προχωρήσει στο δρόμο τής αν
θρώπινης προόδου περισσότερο άπό όποιο- 
δήποτε άλλο παλαιότερο ή σύγχρονο καθε
στώς καί άν έκεΐνοι που τήν υπερασπίζον
ταν καί τήν υποστήριζαν (μή ξέροντας τις 
αυθαιρεσίες άλλά, πάντως, υφιστάμενοι λ ί
γο πολύ έναν ορισμένο εκφυλισμό τού ού- 
μανισμού τους) εΐχον δίκιο ή όχι.

« Αφού τά λογαριάσουμε δλα», θά μάς 
πούν, «τί απαίσια φόρμουλα! 'Από τή μια 
μεριά ή φάλαγγα των σφοίγιασμένων αθώ
ων, κ ’ ή σκέψη πού τή σέρνουν άπό τή μύ
τη κι απ’ τήν άλλη μεριά τά όποιαδήποτε 
άγαθά: άδύνατο νά γίνει τέτοιος ισολογι
σμός, άδιανόητη μια τέτοια έξισορρόπηση».

Πραγματικά, είναι άδύνοπη καί άδιονόητη 
σάν λογιστικός ισολογισμός.

'Ας άνοίξουμε, τότε, μιά παρένθεση.
Μια πρόσφατη κινηματογραφική ταινία έ

δειχνε έναν Έσκιμώο πού οδηγούσε τή γριά 
μητέρα του, ή οποία δέν ήταν πια σέ θέση 
νά συντηρηθεί, σ' ένα παγόβουνο όπου θά τήν 
έγκατέλειπε. Ή πράξη αυτή ήταν γ ια  τον Έ 
σκιμώο ανθρωπιστική. Οί κοινωνίες πού τε
λούσαν άνθρωποθυσίες θά θεωρούσαν έαυ- 
τές ανθρωπιστικές —  άν ήξεραν τή λέξη —  
έφ’ όσον έστελνοα/ μερικά μέλη τους «νά συ
ναντήσουν τούς προγόνους». Είναι κοινός τό
πος πιά πώς οί έκλεπτιαμοΐ τού άρχαιοελλη- 
νικού πολιτισμού συμβιβάζονταν μιά χαρά 
καί μάλιστα τρέφονταν άπό τήν υποδεέστε
ρη θέση τής γυναίκας καί άπό τήν εκμε
τάλλευση τών δούλων.

"Ας έρθουμε Ομως σέ πιό πρόσφατα ζη
τήματα συνείδησης. Θά σκοτώνατε, πιέζον
τας άπλώς ένα κουμπί, κάποιον άγνωστό σας 
εκατομμυριούχο πού ζεΤ οπούς άντίποδες, 
γ ιά  νά τον κληρονομήσετε; Ή  άπάντηση τής 
άπλοϊκής ήθικής τού έντιμου άνθρώπου ε ί
ναι εύκολη. "Ομως μέ ποιό τρόπο σχηματί
στηκε το μέρος έκεΐνο τής καπιταλιστικής 
συσσώρευσης πού προέρχεται άπό τήν κα- 
ταλήστευση τών αποικιών, καί πόσοι είναι 
εκείνοι πού «έξ αντικειμένου» έπίεσαν αυτό 
τό κουμπί;

Ό  ούμανισμός τής αστικής τάξης έχει κι 
αυτός τά όρια καί τις άδυναμίες του. "Ο
πως επίσης έχει καί τά σοφίσματά του. "Ε
να τέτοιο σόφισμα ήταν έκεΐνο πού πρότει- 
νε σέ χιλιάδες νέους έδώ καί τρία μόλις χρό
νια: τά  βασανιστήρια σώζουν άνθρώπινες
ζωές. "Ομως τό πράγμα ήταν πολύ πιό πε
ρίπλοκο: πρώτα πρώτα, ποιές ζωές έπρόκειτο 
νά σωθούν, τών φίλων ή τών έχθρών; Κι 
άκόμα, ποιοι ήταν οί έχθροϊ καί ποιοι οί

Λ 1) Βλ. Nouvelle C ritique, No 1 5 ', Δεκέυ-
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φίλοι; "Επειτα, ήταν τάχα αληθινό τό π| 
σχήμα; Δέν ήταν, μάλλον, ένα μέσο γιά 
κατατρομοκρατήσουν τον πληθυσμό καί γκ 
νά έξασφαλίσουν οί 6ασο:νιστές συνενόχους; 
Ή  σκέτη έπίκληση τού σεβασμού τής 
θρώπινης ζωής καί τής άνθρώπινης άξιοπι 
πει ας, πρόσφερε μιάν ατομική λύση (έγώ δέ\ 
βασανίζω), άλλά άφηνε ακέραιο τό πρόβλημά 
τού συνόλου («έμεΐς» βασανίζουμε)... 
τό μάς φέρνει μπρος σ ’ ένα μεγάλο «οί 
μοίνιστικό» θέμα: τήν κατάργηση τής θα\χ 
τικής ποινής. Ατελείωτες οί συζητήσεις 
τό άν είναι πιο άνθρωπιστικό νά μή θαν< 
τώνονται οί φονιάδες μέ κίνδυνο νά δούμε 
πληθαίνει ό άριθμός τών θυμάτων τους, 
στε πρόκειται κ ’ έδώ νά καταστρώσουμε 
vocv ισολογισμό κατά στήλες κερδών καί ζι 
μ ιών;

Σ ιγά σ ιγά δλα μπερδεύονται, θολώνο 
Κι ό ’Αλθουσέρ έχει δίκιο πού άπαιτεϊ 
μάς νά χρησιμοποιούμε έπιστημονικές ένν< 
ες καί πού μάς κάνει προσεχτικούς άπένι 
τι στήν άλόγιστη χρησιμοποίηση ηθικών π( 
ραγγελμάτων πού ποικίλλουν άνάλογα 
τον ίστορικο - κοινωνικό καθορισμό ιούς.

Μπορούμε, λοιπόν, νά κλείσουμε τήν παρι 
θέσή μας. Καταλαβαίνουμε τώρα δτι ό ίσ( 
λογισμός τής οικοδόμησης τού σοσιαλισμι 
στήν Ε ΣΣΔ  πρέπει πραγματικά νά κατ< 
στρωθεί μέ επιστημονικό τρόπο, σύνθεμα κι 
όχι άπλώς άριθμητικά.

Ό  ισολογισμός αυτός περιλαβαίνει τΐΐ 
ά ν α γ κ α ΐ ε ς ,  γ ιά  τήν άνθρώπινι 
πρόοδο, συνθήκες πού δημιουργήθηκαν έ\ 
κεΐ. Οί παροτγωγικές σχέσεις προσαρμό 
καν στήν άνάπτυξη τών παραγωγικών 
νάμεων πράγμα πού είχε σάν συνέπεια 
άναπτυχθουν οί τελευταίες αυτές άκόμα πι̂  
πολύ. Μ’ άλλα λόγια τά μέσα παραγατ 
κοινωνικοποιήθηκε^, μέ άποτέλεσμα νά 
πτυχθούν ή παιδεία, οί έπιστήμες, ή τεχνί 
κή, νά βελτιωθεί ή δημόσια υγεία (ό μέι 
δρος ζωής έφτασε άπό 32 στά 70 χι 
νια). Ή  ιμπεριαλιστική έπίθεση άποκρού 
κε, κ ’ έτσι δέν υπάρχει στο Ούζμπεκιστι 
σερίφης πού νά κάνει τούς μικρούς Ούζμ* 
κους νά τρέχουν μέ τήν ηλεκτρική του βουι 
τρα (αυτήν τή συγχρονισμένη μορφή τ< 
κνούτου). Ούτε στή Μογγολία υπάρχει κι 
νεΐς πού μοα<ελλεύοντας τούς ιθαγενείς τοι 
άναγκάζει νά είρηνέψουν. Ή  χιτλερική φαι 
στική έπιδρομή άναχαιτίστηκε καί ό γει 
κτόνος μυστικισμός πού άναδυόταν άπό 
βάθη τών αιώνων συντρίφτηκε. Μέ λίγα λί 
γ ια  ό άντοτγωνισμός, ή έπιλογή, ή έξαφά 
ση παραχώρησαν —  σάν κοινωνική άρχή 
τή θέση τους στήν ίση κοινωνική έργι 
δλων τών ανθρώπων άνδρών καί γυναικι 
άνοίγοντάς τους ίσα δικαιώματα. Κι αυ 
δέν οφείλεται πρώτα - πρώτα σέ καμιάν 
θική άττόφαση, άλλά οπό γεγονός δτι ό σΐ 
θρωπος, παραγωγική δύναμη, είναι ταυ τι 
χρσνα ό σ κ ο π ό ς  καί τό ύ λ ι κ 
τού σοσιαλισμού.

‘Απ’ τήν άλλη μεριά όμως, παρ~τηρή< 
δτι μέσα στήν καινούρια κοινωνία πού σχι



ματ ζόταν, παρεισέφρυσαν μέθοδες διακυβέρ
νησης και σκέψης τής παλιάς κοινωνίας. 
Πρόκειται για ένα φαινόμενο που (έτσι, πι
στεύω δτι κατάλαβα, δεν λέει ό ’Αλθουσέρ;) 
δέν μπορούμε νά τό περιορίσουμε^ μόνο στον 
τομέα τού έποικοδομήματος. Πρώτα πρώτα 
γιατί είχε τις έπιπτώσεις του πάνω στή βά
ση, (άς σκεφτουμε την πρόσθετη καθυστέρη
ση τής γεωργίας τόσο στο έπίπεδο τών πα- 
ροίγωγικών δυνάμεων, δσο καί στο έπίπεδο τών 
παραγωγικών σχέσεων ή ορισμένων τομέων της 
έπιστήμης). Έπειτα, γ ια τί ή άνάπτυξή του 
όφείλεται, κοττά ένα μέρος, στην κατάστα
ση της ίδιας τής βάσης. Ή  ηθική καί ή ψυ
χολογία δεν μπορούν μόνες τους νά δώσουν 
λόγο γΓ αυτό.

Συνεπώς ό ούμανισμός δέν άρκεΐ. «Έν 
όνόματί του» δέν κατηγορουν τό σοσιοώι- 
σμό για δ,τι άνέχονται στον καπιταλισμό; 
Αυτό μπορεί κανείς νά τό έκλάβει καί σαν 
απότιση φόρου τιμής, αλλά κυρίως όφείλεται 
στο αίσθημα πώς ό σοσιαλισμός μπορεί νά 
δώσει έκείνο που δέν μπορούσαν τά προγε
νέστερα κοινωνικά συστήμοττα.

Σέ κάποια ομιλία, δπου παρευρέθηκα, γ ι- 
vctocv λόγος γ ια  την «προσωττολατρίco>. Κά
ποια κυρία πού δέν ήταν διόλου κομμουνι
στή ια, σηκώθηκε καί είπε απλά: «Αυτό δέν 
έπρεπε νά συμβεΤ σέ σοσιαλιστικό καθε
στώς». Πραγματικά, δέν έπρεπε. "Ομως συνέ
βη. Νάμαστε, λοιπόν, στο άδιέξοδο. Πρέπει 
νά βγούμε άπό τό τ ί «έπρεπε» καί τ ί δέν «έ
πρεπε» νά συμβεί.

Σ ’ δλες τις εποχές, άνθρωποι πού δέν ή
ταν ίκοτνοποιημένοι με την κοττάσταση τής 
κοινωνίας καί που κατανοούσαν την κατεύ
θυνση τής προόδου καί τις  δυνατότητες α
νάπτυξης τού ανθρώπου, πρόβαλλαν στο μέλ
λον την εικόνα μιάς κοινωνίας που θά είχε 
λύσει τις άντιφάσεις της. ’Αλλά στο βασί
λειο τής Ουτοπίας δέ φτάνει κανείς ποτέ 
καί ή εικόνα τοΰ μέλλοντος είναι πάντα πιο 
προωθημένη άπό όποιοδήποτε παρόν. "Οταν 
τό διαπιστώνει κανείς μπορεί νά απελπίζε
ται καί νά γυρεύει καταφύγιο στην πίστη 
γιά έναν καλύτερο κόσμο.

Γιά όποιον θέλει νά δράσει, τού μένει νά 
διαλέξει ανάμεσα σέ δυο στάσεις: Ή  μιά, 
είναι νά δεχτεί πώς ή πραγμάτωση του αν
θρώπινου βρίσκεται στο μέλλον. Υπάρχει 
ένα ιδανικό πρότυπο. ’Εδώ, πετυχαίνει κα
νείς τον ουμανιστικό του στόχο έάν προσωπι
κά μιμείται αυτό τό ιδανικό πρότυπο καί αν 
καλεί καί τούς άλλους νά κάνουν τό ίδιο.
Η άλλη στάση εΐναι νά δεχτεί πώς τό άν- 

θρώττινο συνίσταται στο νά οίκοδομεί κα- 
τό μέλλον μεταμορφώνοντας τό παρόν.

Εδώ πετυχαίνει τό στόχο του έάν βοηθάει 
την άνθρωπότητσ νά προχωρήσει ένα βήμα 
στο δρόμο της. Ξανάρχεται, λοιπόν, τό πρό
βλημα: ποιος είναι αυτός ό δρόμος;

Μπορούμε νά ξεκινήσουμε άπό τον άν
θρωπο γιά νά πάμε προς τον άνθρωπο; Ναί, 
σν αυτό σημαίνει νά ξεκινήσουμε άπό τόν 
άνθρωπο τοΰ Κρο - Μανιόν γ ιά  νά πάμε 
στ 'γ άνθρωπο τής κομμουνιστικής κοινωνίας.

Μπορούμε δμως νά πάρουμε τον άνθρωπο 
σάν κάτι άπό την άρχή δοσμένο πού πραγμα
τώνεται λίγο λίγο;

Ό  Χόρχε Σεμπρούν άντιπαραθέτει αυτό 
πού κ ά ν ε ι  ό άνθρωπος σ’ αυτό πού’ 
ε ί ν α ι .  Μά πώς μπορούμε νά ξέρουμε τί 
είναι ό άνθρωπος χωρίς νά πάρουμε υπ’ όψη 
μας τ ί κάνει; «Ό  άνθρωπος», γράφει, «δέν 
είναι τίποτ* άλλο άπό τό σύνολο τ ώ ν  
ά ν θ ρ ώ π ι ν ω ν  ά ν α γ κ ώ ν  τ ο υ »
’Αλλά οί άνθρώπινες άνάγκες τοΰ Κρο - Μα
νιόν ήτοτν έξαιρετικά λιτές σέ σχέση μέ τ ις  
άνάγκες τού γιατρού τού Νοβοσιμπΐρσκ στο 
«Εννιά μέρες ένός χρόνου». Αυτά πού έχει 
κάνει ό άνθρωπος άπό την εποχή τού Κρο - 
Μανιόν κ’ έπειτα, τού δημιούργησαν άνάγκες 
πού, πραγματικά, τόν έχουν κάνει αυτόν τόν 
ίδιο δπως είναι σήμερα. Κι αυτό δέ θά στα- 
μοττήσει ποτέ. Δέν πιστεύω, προκειμένου γιά 
μένα, πώς ή συζήτηση γ ιά  τόν ούμανισμό 
(δηλαδή γ ιά  τό τί είναι ό άνθρωπος καί τ ί 
χρειάζεται) θά τ ε λ ε ι ώ σ ε ι  ποτέ, κα
θώς ό Σεμπρούν υπαγορεύει νά συναγάγουμε 
άπό τήν περιγραφή πού κάνει ό Μάρξ τής 
κομμουνιστικής κοινωνίας.

Αυτό μάς πάει μακριά. Πραγματικά, πολ
λοί μαρξιστές θεωρούν, λ.χ. πώς άπό τήν 
σοσιοώιστική κοινωνία δέν έχουν εξαφανιστεί 
όλα τά α ίτια  άλλοτρίωσης. Νομίζω πώς δέν 
χρειάζεται πολλή σκέψη γ ιά  νά τού«~ δώσει 
κανείς δίκιο: το «ίσο δικαίωμα» (συνεπώς 
ή ανισότητα) βασιλεύει εκεί, —  ό Μάρξ εί
χε προειδοποιήσει γΓ αυτό — , δέν υπάρχει 
πλήρης διαύγεια στις κοινωνικές σχέσεις, κλπ.
Δέν ύπάρχει κανένας λόγος ν’ αγανακτεί κα
νείς ούτε νά εξαγριώνεται μπροστά σ' αυ
τή τήν κοττάσταση, όπως κάνουν ορισμένοι σο- 
6:ετοϊ φιλόσοφοι. ’Αναρωτιέμαι δμως, μήπως 
ή ανακάλυψη αυτή είναι πολύ γόνιμη κατά 
βάθος. Πίσω άπό κάθε γνωστό υπάρχει ά- 
γνωστο, μετά άπό κάθε πρόοδο ύπάοχει άλ
λη πρόοδος πού μπορεί νά ανακαλυφθεί κ ’ 
έπειτα νά πραγματοποιηθεί. "Ολα αυτά είναι 
κοινοτοπίες πού ισχύουν τόσο γ ιά  τή μελ
λοντική κομμουνιστική κοινωνία, δσο καί 
γ ιά  δλες τίς  προγενέστερες. Θά υπάρχει 
λοιπόν πάντοτε ένα ύπόλειμα άδιαΦάνειας 
στϊς άνθρώπινες σχέσεις καί άλλοτρίωσης 
μέσα στον άνθρωπο, πού οι δυνατότητές του 
θά πραγματώνονται πάντα μονάχα μερικά.

Ζητώ συγγνώμη γ ιά  τήν άναρμόδια αυτή 
εισβολή μου στον κόσμο τών φιλοσόφων. Αυ
τό πού θέλω νά πώ είναι πώς όταν πλάθουμε 
έναν ιδανικό άνθρωπο προς τόν όποιο πρέ
πει επ’ άπειρον νά προσεγγίζουμε, αιωνίως 
θ’ άπογοητευόμαστέ. Ό  άνθρωπος δέν είναι 
άπό τά πριν δοσμένος. Δημιουργείται συνε
χώς καί γΓ αυτό άλλάζει τούς δ ρους τής 
ζωής του καί μέσω οτυτών άλλάζει κι ό ί 
διος τόν έαυτό του. Δέν πιστεύω πώς ό κομ
μουνιστικός άνθρωπος είναι μιά άκεραιωμέ- 
νη τελειότητα πού θά έπιτευχθεί κάποια μέ
ρα, δπως δέν πιστεύω πώς ό πρωτόγονος 
άνθοωπος είναι τάχα ή καθαρή ουσία τοΰ 
άνθρώπου, καί πώς ή ιστορία μέ τούς κλο- „ 
νισμούς της τόν έκανε νά ξεπέσει. Αυτό πού
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έχω συγκροτήσει άπό το Μάρξ είναι πώς 
δεν υπάρχει θέμα ν' άποκαταστήσουμε κά
ποια χαμένη «άνθρώπινη φύση» άλλά υπάρ
χει θέμα νά τη δημιουργήσουμε Επενεργών- 
τας πάνω στις άνθρώπινες σχέσεις που απο
τελούν τήν ουσία του άνθρώπου. Πιστεύω 
στην καλή τύχη πού έχουμε νά ζούυε στην 
έποχή στήν όποια ή έργασία των προηγού
μενων γενεών κάνει τούς άνθρώπους Ικανούς 
νά παράγουν άρχετά ώστε νά μπορούν δλοι 
νά ζήσουν, μέ τον δρο πώς θά όργανωθουν 
σέ σοσιαλιστική κοινωνία. ΓΓ οτύτό πιστεύω 
πώς είναι Επιστημονικά θεμελιωμένο πού 
είμαι κομμουνιστής/ δηλαδή άνθρωπος πού 
εργάζεται γ ιά  νά επιτευχθεί ή σοσιαλιστι
κή όργάυωση τής κοινωνίας.

Μου φαίνεται πώς έτσι έχω στέρεες βά
σεις. ’Αλλιώς, άν λ.χ. οί μέθοδες τής «προ
σωπολατρίας» κοτταδικάζονται σ τ’ όνομα έ- 
νός άφηρη μενού, άνιστορικού ουρανισμού, και 
άν τις καταδικάζουμε άπλώς, χωρίς ν* άνα- 
φερόμαστε στη συνολική αποτίμηση του αν
θρώπινου περιεχομένου πού έχει ή οικοδόμη
ση του σοσιαλισμού, και χωρίς νά τις κατα
δικάζουμε,— δπως και κάθε καθυστέρηση, φρε
νάρισμα, σφάλμα, ρουτίνα, —  στο όνομα 
του ίδιου του σοσιαλισμού, τότε δε θαχουμε 
ποτέ παραδεχτεί άρκετά. "Η πάλι, μπορεί 
νά μάς πουν: «Γιά νά ύπάρξει επανόρθωση, 
έπρεπε νά παραμεριστούν όλοι εκείνοι πού 
πήραν μέρος άπό κοντά ή από μακριά σ ’ 
αυτές τις πράξεις». Αυτό θά σήμαινε νά πα
ραμεριστούν όλοι εκείνοι πού, ταυτόχρονα, 
έδρασαν υπέρ του σοσιαλισμού καί νά «ξα
ναρχίσουμε άπό τό μηδέν» εφαρμόζοντας ά- 
κριβώς τις μεθόδους πού άπορρίπτουμε, καί 
πού καταλήγουν νά έξαφανίζουν άντΐ νά πεί
θουν, νά κοτταργουν άντί νά βελτιώνουν. Μπο
ρεί άκόμα νά κοπηγορήσουν τό ΚΚΣΕ γ ιά  
τούς νεκρούς τού έμφύλιου πολέμου, γ ιά  τούς 
ναύτες τής Κροστάνδης, ή καί γ ιά  τό φόνο 
τής αύτοκροΓΓορικής οικογένειας. Πάντα μπο- 
ίρεί νά βρει κανείς κάτι πού νά φαίνεται κα
ταπάτηση τού ανθρώπινου προσώπου.

Βρίσκω πολύ σημαντική τήν άνάπτυξη πού 
κάνει ό ’Αλθουσέρ στο ζήτημα τής διαδοχής 
«ταξικού ούμανισμού» καί «ούμανισμού τού 
προσώπου». 'Ωστόσο δέν ξέρω άν άρκεΐ νά 
κάνει κανείς τον απολογισμό τής άνάπτυ- 
ξης τής σοβιετικής κοινωνίας σέ δ,τι άφορά 
την υπόσταση τού άτόμου, (καί δέν νομίζω 
ότι αυτό άκριβώς έχει στή σκέψη του ό ’Αλ
θουσέρ). Πρώτα πρώτα γ ιατί άντικείμενο τού 
ταξικού ουρανισμού είναι, μέσω τής τάξης, 
το πρόσωπο. Έπειτα, γκχτί κι δταν άκόμα 
έχει λήξει ή δικτατορία τού προλεταριάτου, 
Εξακολουθούν νά ύφίστανται διαμεσολαβήσεις 
άνάμεσα στο σύνολο τής κοινωνίας καί τό 
πρόσωπο. Πάντως πρέπει νά γίνουν σνγκε- 
κριμένες αναλύσεις θεσμών καί πραγμάτων. 
Π.χ. Στήν Ε Σ Σ Δ  υπάρχουν μονάχα δυο τά
ξεις (έργαζομένων), άλλά δέ θά μπορούσε νά 
πει κανείς ότι όλα τά πρόσωπα έκεί βρί
σκονται στο ίδιο επίπεδο σέ σχέση μέ τήν 
κοινωνία. Ά ν  τό νά θεωρεί κανείς σαν «τά
ξη» τούς κακοποιούς καί τούς παραβάτες,

—  όπως κάνουν μερικά κινέζικα κείμενα 
δέν δείχνει μεγάλη σοβαρότητα, πάντως εί
ναι βέβαιο πώς στήν Ε Σ Σ Δ  έξακολουθου 
νά υφίστοτνται κοινωνικές κατηγορίες καί π 
άλλες δημιουργήθηκαν στή διάρκεια τών χρά 
νω/ τής σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Το κρι
τήριο δέν είναι πιά ή σχέση προς τά μέσ 
παραγωγής, καί συνεπώς δέν είναι, πραγμα
τικά, ταξικό κριτήριο. Π.χ. Φαίνεται πώς ή 
διαφορά άνάμεσα στον σοβχόζνικο (πού ά- 
νήκει στήν εργατική τάξη) καί τον κολχόζνικο 
(πού άνήχει στή συνεταιρισμένη άγροτιά) εί
ναι πολύ μικρότερη άπό τή διαφορά άνάμ 
σα στον σοβχόζνικο καί τον ειδικευμένο 
εργάτη, όχι μόνο σ’ ό,τι άφορά τον τρόπ 
ζωής άλλά καί σ ’ ό,τι άφορά τήν «κογ 
νική βαρύτητα», τό ρόλο μέσα στήν κοινω
νία. Τό ουσιώδες είναι πώς δέν υπάρχουν 
πιά σχέσεις ταξικής Εκμετάλλευσης. Αλλά 
κ* Εδώ δέν είναι, ίσως, όλα τόσο άπλά. Τό 
πρότυπο μεροκάματο Ενός βιομηχανικού κλά
δου καθορίζεται σέ συνάρτηση μέ τήν κοινω
νική χρησιμότητα αυτού τού κλάδου 
δοσμένη στιγμή κι οχι μόνο σέ συνάρτηση 
μέ τήν ποιότητα καί τήν ποσότητα τής Ερ
γασίας. Οι Επενδύσεις πού έχουν όριστε» 
προς όφελος ένός κλάδου μπορούν νά δια
τεθούν κοττά προτεραιότητα σ ’ έναν άλλο κλά
δο. Μιά άναπτυγμένη δημοκρατία συμβάλλει 
στή χρηματοδότηση μιάς άλλης πού πρέπει 
νά κοίλύψει κάποια καθυστέρηση. "Ολα οτύτά 
ανήκουν σέ μιάν άνοτγκαία —  άρα δίκαιη —  
όργάνωση τής κοινωνίας. Αλλά τά πρόσωπα 
πού αφορούν βρίσκονται έτσι ένταγμένα σέ 
οικονομικά καθορισμένες κοινότητες (άνεξάο- 
τητα άπό τις Εθνικές, πολιτιστικές καί άλ
λες) κι άπ’ αυτού προκύπτουν κοινωνικές 
σχέσεις πού θά έπρεπε νά μελετηθούν.

Γιά νά ξαναγυρίσουμε στο κέντρο τής 
συζήτησης, φαίνεται πώς ή μελέτη τού σοσια
λιστικού ούμανισμού πρέπει νά περάσει 
άπό τή μελέτη τών σοσιαλιστικών άνθρώ- 
πων. ’Οφείλει Επίσης —  Εδώ τήν υποδείχνω 
άπλώς παρεκβατικά, άλλά πρόκειται γ ιά  μιά 
όλόκληρη κατεύθυνση Ερευνών —  νά περά
σει άπό τή μελέτη τής δραστηριότητας τών 
μαρξιστικών κομμάτων καί τών κομμουνι
στών πού ζούν στον καπιταλιστικό Κόσμο. 
Ή  δράση αυτή τών μαρξιστών δέν μπορεί 
νά καθοριστεί καί ό ούμοτνιστικός της χαρα
κτήρας δέν μπορεί νά κριθει σέ αναφορά 
προς έναν άφηρημένο ούμανισμό, άλλά σέ 
άναφορά προς ό,τι καινούριο φέρνει Δέν 
κάνω ούτε καταχρηστική ταύτιση, ούτε 
λογοπαίγνιο όταν λέω πώς οί ούμανιστές τοΰ 
τέλους τής φεουδαρχικής περιόδου προσδιό
ριζαν περισσότερο μιά δράση Εναντίον τής 
κοινωνίας τους παρά κάποιο a priori Ιδανι
κό. Στο άστικό καθεστώς, όποιοσδήποτε ου
ρανισμός δέν συνδέεται σαφώς μέ τή δράση 
τής Εργατικής τάξης είναι άπλώς ένας πόθος, 
ένα ιδανικό πρότυπο. Στήν καλύτερη περί
πτωση όδηγεί σέ άτομικές συμπεριφορές πού 
θ’ άξιζε νά καταδείξουμε τον άντιφατικό 
χαροο<τήρα τους. Γιατί Ενώ άπό τή μιά με-

( ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελ. 288)



Τ Ρ Ι Α  Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α
Τ ο ΰ  Κ ώ σ τ α  Κ ο β ά ν η

Ή

"Αρχισε μέ τις πρώτες συλλήψεις 
κι ακόμα φρικτά συνεχίζεται, 
rri; αίθουσες π’ άσφυκτιά 
ή παραφορά των πληβείων.
Ό  ένας μετά τον άλλον, 
οι λίγοι έγιναν πολλοί, 
δέ χωρούνε στις αίθουσες πια 
ξεχείλισαν στις σκάλες...
Έτσι γκρέμισαν τοίχους,

δ ί κ η

έγιναν προεκτάσεις, 
άφησαν υποθέσεις έπείγουσες 
κ’ ή δίκη δέ λέει να τελειώσει, 
αφού τή χώρα κυκλώνουν δικογραφίες 
βουλεύματα καί μάρτυρες κατηγορίας. 
Τώρα μια τεράστια αίίθουσα, 
π ’ αρχίζει ή έδρα της από τά σύνορα 
καί φτάνει μέχρι κάτω τή θάλασσα 
δικάζει το δίκιο τοΰ ΛΑΟΓ.

Ν  ο P a s s a r a n !

ΙΟΓΛΙΟΣ μήνας, 
καίνε την προδοσία 
τά πάθη τοΰ λαού.
—  Νδ πασσαράν! δεν θά περάσουν!
— 114, κάτω οι αυλόδουλοι!
ΙΟΓΛΙΟΣ μήνας,
άνοιξε νέος χείμαρρος
καί δέν ξέρεις άν βρίσκεσαι
στη Μαδρίτη ή την αδούλωτη ΑΘΗΝΑ.
Αέν θά περάσουν!
Τά κόκκινα πανώ
ξανά μάς ένώνουν μ’ άλλους
άγώνες παλιούς, μέ νέο αίμα.

"Ολη ή rΕλλάδα στο Φωτογραφείο

Σέ μιά στροφή τής σκάλας ή έπιγραφή 
τούς όδηγεΐ σωστά.
«Τό φωτογραφεΐον έπάνο)» 
γραμμένο μέ διάφορα χρώματα ζωηρά. 
Ουράνιο τόξο στή φτώχεια τους, 
ή μπόρα περνάει...
Κάτω απ’ την έπιγραφή ένα τόξο, 
πού την χωριάτικη καρδιά τρυπάει.

Χιλιάδες ανεβαίνουν μέρα τή μέρα.
*Όλ’ ή Ελλάδα στο φωτογραφείο έπάνω

Διαβατήριο καί μετανάστες δπου νάναι.
— Οί ξένοι, οί ξένοι κατέλαβαν τη γή —
Γιά νά πουλήσουν την πείνα τους 
όσο δσο στις ξένες φάμπρικες. 
νΑχ μη τούς φ ω ν ά ζ ε τ ε  πίσω.
Αέν βλέπουν παρά καράβια μπρός του 
Αέν άκοΰνε παρά σφυρίγματα βαποριών 
ν’ αρμενίζουν σ’ ωκεανούς.
Αέν βουρκώνουν οσα μαντήλια
κι άν άνεμίσουν από τό πάτριον έδαφος.
"Οσο μένουν οί ξένοι... 279
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Ή  απόβαση στό Νησάκι, στρατιωτική έπιχείρηση. Έπρεπε να συνηθίσου
με στην πειθαρχία από την αρχή. Κατεβήκαμε από τό κότερο πηδώντας στό μώλο 
μέ πλήρη έξάρτηση. Γ0  Ζοζέφ κατέβηκε τελευταίος. Ή  βίλα απείχε περί τά έκα- 
τό μέτρα από τή θάλασσα.

— "Ετοιμοι προς έφοδον!
Γονάτισαν δλοι μέ τό ένα πόδι.
—  Έφοδος! 1
— ’Αέρα!... ’Λέρα!... ’Λέρα!...
Τούς έπιασε τό στρατιωτικό τους μένος. "Εφτασαν στή βίλα καί κλωτσούσαν 

τήν πόρτα σαν κατακτητές. Τά πρόσοιπά τους ήταν κατακόκκινα. Κόντευαν να τήν 
σπάσουν.

—  Μπράβο! Θά γίνετε χρήσιμοι πολίτες, άφοΰ είστε θαυμάσιοι στρατιώτες. 
Σιγά, γιατί θά μοΰ σπάσετε τήν πόρτα. Καί νά είστε προσεχτικοί έοώ πέρα, γιατί 
θά μέ αναγκάσετε νά γράψω κανένα σύνθημα στον τοίχο «Go home».

Κάτω ήταν ένα μεγάλο λίβινγκ - ρούμ καί βοηθητικοί χώροι. ΙΙάνω ύπνοο 
μάτια.

Τούς μάζεψα βλους γύρω μου, στό λίβινγκ - ρούμ, γιά νά τούς άνακοινώσ 
τίς αποφάσεις μου: Μέσα στή βίλα θά έχουμε στυγνή δικτατορία. Δικτάτορας εγώ 
σάν ιδιοκτήτης πού είμαι. "Εξω από τή βίλα ασυδοσία. Φυσική ζωή. Δέντρα. "Λ 
μος. θάλασσα. "Ερωτας. ΤΙλιοθεραπεία χωρίς νιβέα ή ambre solairc. Ό  όμαδιπ 
κός ύπνος απαγορεύεται. '() καθένας θά έχει τό δωμάτιό του καί τό κλειδί του̂  
Πρίν άποσυρθώ, κάθε βράδυ, θά έλέγχω άν είναι όλα τά δωμάτια κλειδωμέ 
άπό μέσα.

■— Σύμφωνοι! Ξεφώνισαν δλοι.
—  Δέν σάς ρώτησα... Οί παραβάτες θά τιμωρούνται μέ δημόσια έπίπληςη. 

’Επιτρέπεται ό χορός. ’Επιτρέπονται τά τραγούδια. Επιτρέπεται τό σκοτάδι. 
’Επιτρέπονται τά χάδια καί τά φιλιά. Επιτρέπονται τά ανέκδοτα καί οί συζητή
σεις. Επιτρέπονται οί καυγάδες. 'Ύπνος καί πρωϊνή γυμναστική κατά βούληση 
Φαγητό βμαβικό τό μεσημέρι, κατά βούληση τό βράδυ. Το ψυγείο θά είναι πά 
τότε γεμάτο. ’Επειδή δέν έχουμε υπηρέτρια, δλοι μας θά κάνουμε δουλειές. 'Ο 
καθένας θά σκουπίζει καί θά νοικοκυρεύει τό δωμάτιό του. 'Η  Λίλιαν καί ή Άνιέ 
θά μεριμνούν γιά τό μεσημεριανό τραπέζι 'II κάβα έχει πολλά αποθέματα κ’ είν 
έλεύθερη ή χρήση ποτών. Τσιγάρα ύπάρχουν στό μπουφέ. Λείπει μόνο ή βιβλοθή-j 
κη. άλλά δέν πιστεύω νά μάς χρειαστεί.

—  Κινηματογράφος; ρώτησε β Ντάντης κ’ έφερε μιά βόλτα μέ τά μάτια το 
τό λίβινγκ - ρούμ.

—  Δέν έπιτρέπονται έρωτήσεις!...



«Έβρεχε -σιγανά, άλλα άδιάκοπα. θ ά  κάναμε πορεία στήν Άκροκόρινθο.

Κουφόβραση καί βροχή. Τβ άδιάβροχο σχηματίζει ένα λακάκι ανάμεσα στή 
άνη καί στο σακίδιο. Τβ λακάκι μαζεύει νερό, πού σουρώνει μές την πλάτη

'  ”’3
—  Έ ν -δ υ ό ! Έ ν -δ υ ό ! Έ ν -δ υ ό !... Ιδρώτας καί νερό. Μια άπαίσια γλί- 

τσα μας περιβάλλει. Πειθαρχία. Στρατός. Βροχή ακατάσχετη. Βλαστήμιες μέ
σα από τα δόντια μας. Σαράντα χιλιόμετρα βλαστήμιες καί βροχή.

—  Βήμα κατά βούληση!
Σπουδαίο παράγγελμα. Κάθε ώρα δέκα λεπτά ανάπαυση. Ποϋ νά καθή- 

σεις; Το έδαφος λάσπη».
Ό  ένας πίσω άπο τον άλλον. Πρώτος δ Ζοζέφ. Μετά δ Ντάντης. Ή  Λίλιαν. 

Ή  Άνιές. Σημειωτόν! "Εν-δυό. "Εν-δυό. "Εν-δυό... Ά λ τ! Παραλαβή κλει
διών.

Τούς έδειξα τά δωμάτιά τους. Τούς παρακάλεσα νά ξεκουραστούν γιά λίγο 
κ’ ύστερα νά κατέβουν στο λίβινγκ - ρούμ, οπού τούς ετοιμάζω μιάν ευχάριστη 
έκπληξη.

Έκανα ένα δοκιμαστικό έλεγχο στά δωμάτια. Είχαν δλοι κλειδώσει άπο
μέσα.

*  *  *

’Αγάπη μου, τί σημασία έχει άν εγώ πεθάνω λίγο πριν ή λίγο μετά άπο 
σένα; "Ολοι μας θά πεθάνουμε. Ξέρεις, δέν πρόκειται άκριβώς γιά θάνατο, άλλά 
γιά ταφή. Πρώτη φορά είδα πεθαμένους νά ψάχνουν γιά το χώρο πού θά ταφούν. 
Τά πάντα σέλφ - σέρβις σήμερα. Μία άξιοπρεπής ταφή δέν είναι μικρό πράμα 
γιά έναν άξιοπρεπή πεθαμένο. Ή  βάρκα πεθαίνει στή στεριά άταφη. Ξεχασμένη, 
τραβηγμένη στήν άμμο έξω άπο τά κύματα. Σαπίζει μέρα με τή μέρα. Άργος 
θάνατος. Τραγικός. Ό  καθένας μας έχει τό δικό του χώρο πού πρέπει νά ταφεί. Δέν 
συμφωνείς; Τότε, γιατί γυρίζουμε πέρα δώθε, άνικανοποίητοι; Σά νυχτερίδες. 
"Οταν βρούμε τον τάφο μας δέν γυρίζουμε πιά.

θυμάσαι τον κ. Μανίκη... "Εχει τον πιο μεγαλοπρεπή τάφο μέσα στήν ’Αθή
να. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. "Ενα βαρύ κτίριο μέ σιδερένιες πόρτες. Όδός 
Πανεπιστημίου. ’Απέναντι άπό τήν Καθολική ’Εκκλησία. "Ενα τετράγωνο όλό- 
κληρο. ’Ενθάδε κείται. "Εκανε τό παν ό κ. Μανίκης γιά  νά διοριστεί νομικός 
σύμβουλος στήν Τράπεζα. Τον βοήθησα κ’ έγώ, δ βλάκας, μέ τις γνωριμίες μου. 
’Αλλά, πού νά το φανταστώ... Ό  κ. Μανίκης δ γλεντζές, δ καλός, δ άνοιχτόκαρ- 
δος, δ ευγενικός, δ μορφωμένος, δ μοντέρνος, δ προοδευτικός. Ό  γελοίος υπο
κριτής. 'Ηταν μόνο δικηγόρος καί τίποτ’ άλλο. Αυτός ήταν δ θάνατός του. Μάς 
έξαπάτησε κ’ έξαπατούσε τον έαυτό του.

Ο κ. Μανίκης μιλάει τυύρα, δπως μιλάνε δλοι ο ΐ  συνάδελφοί του. Μιλάει 
μονάχος του χωρίς νά προσέχει ποτέ τόν συνομιλητή του —  έκτος κι άν είναι άνώ- 
τερός του στήν Τράπεζα, δπότε σωπαίνει κι άκούει μονάχα κ’ υπακούει μονάχα. 
Ό  κ. Μανίκης ντύνεται τώρα δπως ντύνονται δλοι οι συνάδελφοί του. Συμπεριφέ-

η να τον πεισεις πως τον συμφερι 
Καί πρό πάντων νά τού Εξασφαλίσεις τήν άτιμωρησία. Γιατί είναι πιά ένα άντι- 
κειμενο —  κι δχι ένας άνθριυπος. "Οταν κλειδώνει ή ΤΡΑΠΕΖΑ, κλειδώνει κ’ ή 
ψυχή του μαζί. Σέ λίγο θά παντρευτεί μιά καρικατούρα, πού θά παριστάνει τή 
σύζυγο τού κυρίου Μανίκη. Κι άλλοίιιονό του δταν πάρει ιιυρουδιά τό ξένο κρε
βάτι... 281



Τδ μόνο Ιδανικό τοΰ κ. Μανίκη —  τό βεβαιώνω ένυπογράφως —  είναι ή 
αύξηση τοΰ μισθού. "Οταν είμασταν φοιτητές είχαμε πολλά όνειρα...

Πάντως, ό κ. Μανίκης είναι Ικανός να βάλει φωτιά στην Τράπεζα τής Ε λ 
λάδος καί νά καλέσει ύστερα μόνος του την Πυροσβεστική παριστάνοντας τόν 
άθώο.

Αυτοί δλοι, άγάπη μου, πάσχουν άπό ένα πλέγμα άθωότητας. Φοβούνται 
την ένοχή καί τήν ευθύνη, δπως τρέμουν δταν μένουν μόνοι. Γι’ αυτό μπορεί νά 
φανούν καμιά φορά χρήσιμοι σέ κάτι —  γιατί είναι άνεύθυνοι.

«Τι θά γίνετε; Επαγγελματικός δδηγός γιά έφήβους. Τό τάδε έπάγγελμα 
χρειάζεται αυτά τά 'έφόδια, αυτές τις σπουδές. Παρέχει αυτές τίς δυνατότητες. 
Άποφέρει τόσα λεφτά, Νέε μου, διάλεξε κάτι νά σοΰ ταιριάζει. Κάτι άνάλογο μέ 
τό χαρακτήρα σου, μέ τήν κλίση σου, μέ τίς οικονομικές δυνατότητες τοΰ σπιτιοΰ 
σου. Αύτό τό βιβλίο σκοπό έχει νά σέ βοηθήσει. Νά σοΰ λύσει δλα τά προβλή
ματα».

Πωλείται σέ δλα τά βιβλιοπωλεία.
Υπάρχουν χιλιάδες τάφοι στήν ’Αθήνα. Παρουσιάζουν Ιδιαίτερο τουριστικό 

ένδιαφέρον.
’Αγάπη μου, είμαι μόνος. ’Εγώ φταίω γιά τήν κατάντια τοΰ κ. Μανίκη...

*  *  *

Είμαι μόνος στο λίβινγκ - ρούμ. Ετοίμασα τά πάντα γιά τή μικρή προβολή. 
Δέν έχω διαλέξει ακόμα τό φίλμ. Γιά νά τούς ανοίξω τήν όρεξη σκέπτομαι νά; 
τούς δείξω ένα φιλμ μέ αύτοκινητικό δυστύχημα στή λεωφόρο Συγγροΰ. νΕχω, 
έπίσης ένα φίλμ άπό τίς διαδηλώσεις μετά τό Πραξικόπημα. Κι άλλα...

"Εχει νυχτώσει.
Δέν έχουμε κάνει ποτέ έρωτα, άγάπη μου. Σήμερα, δμως, νιώθω κάπως πε^ 

ρίεργα. Σάν ακροβάτης πού αίο)ρεΐται στό κενό. Σήμερα θέλω νά κάνουμε έρω·| 
τα —  γιά νά μή μέ παρεξηγήσεις, πάντα ήθελα.

«Μπαίνουμε σ’ ένα ταξί καί πηγαίνουμε σπίτι μου —  στούς πρόποοε^ 
τοΰ Αυκαβηττοΰ, τοΰ πιό ψηλοΰ βουνοΰ της ’Αθήνας. ’Ανοίγω τό ραδιόφωνο! 
Καθόμαστε κ’ οί δυό σέ μιά πολυθρόνα. Φιλιόμαστε. Κάτω άπό τή μπλούζα τής] 
χαϊδεύω τήν πλάτη. Δέν έχουμε στή διάθεσή μας παρά μόνο μιά ώρα. Πίνουμ 
ένα νεσκαφέ καί βάζουμε στό πίκ - άπ Συλβί Βαρτάν. Est-ce que tu  le saisj 
Τδ τραγούδι έχει σεξουαλικά έπιφωνήματα. Πηγαίνουμε στό υπνοδωμάτιο. ΙΙ| 
ώρα περνάει. Τής χαϊδεύω τά μαλλιά καί τά φρύδια. Άκουμπάει τό κεφάλι 
πάνω στό στήθος μου. Ποτέ δέν τής έχω χαϊδέψει τό στήθος. "Εχουμε μό' 
δέκα λεπτά στή διάθεσή μας. Σ’ άγαπάω, μοΰ λέει γιά πρώτη φορά. Κ’έγι 
Τής βγάζω τή μπλούζα. Ή  Συλβί Βαρτάν έχει σταματήσει νά λικνίζει τή φ  
νή της στό ρυθμό τοΰ κρεβατιού. Τή φιλάω στό στήθος. Γέρνει τό κεφάλι. 1 
ώρα πέρασε...».

Κατεβαίνει πρώτη άπό τό δωμάτιό της ή Λίλιαν. Τεντώνει τά χέρια καί χ< 
ροπηδάει καθώς κατεβαίνει τή σκάλα.

—  Πάνω στήν ώρα ήρθα...
—  Ναί, άκριβώς πάνω στήν ώρα! Σκεπτόμουν ποιο φιλμ νά σάς προβάλω.
—  "Ο,τι θέλεις. Πανί νά δούμε...
—  Ξέρεις, έχω άμφιβολίες: Δυσάρεστο ή ευχάριστο;
«Τά δυσάρεστα φίλμ είναι ουσιαστικά πιό ευχάριστα, γιατί είναι πιό άλι 

θ'νά».
—  Δυσάρεστο, άπάντησε μέ φυσικότητα.
—  Διάφορες σκηνές είναι, πού τίς έχω τραβήξει μόνος μου, κουβαλώντας τι 

μικρή μηχανή μου.
—  “Εχεις μαζί σου τή μηχανή λήψεως;
—  Βέβαια. Σπάνια τήν άποχωρίζομαι.282



—  Τί ώραΐα! Θα τραβήξουμε κ’ έδώ σκηνές, I ;
—  Φυσικά.
Μ’ αγκαλιάζει καί μέ φιλάει.
Κείνη τή στιγμή κατέβαινε ό Ζοζέφ. Ή  Λίλιαν τρέχει πρός τή σκάλα.
—  Ζοζέφ! θ ά  δούμε σινεμά!

«Γυμνή άπό τή μέση καί πάνω. "Οπως ένας πίνακας τοΰ Γκωγκέν... 
Τά μαλλιά έχουν πέσει στον έναν ώμο. Ή  ώρα έχει περάσει. Γιατί; Ντύνεται 
αργά, άπελπιστικά αργά. Πηγαίνει στην τουαλέτα. Α ργεί. Βηματίζω στο 
χώλ ανήσυχος, νευρικός. Μέ περιμένει δουλειά. Νά πάρει ό διάολος! Δεν σοΰ 
μένει χρόνος ούτε νά... Κι όταν σοΰ μένει οέν ξέρεις τί νά τον κάνεις. Τό 
βράδυ, μετά τη δουλειά, κατάκοπος, πήγαμε μέ τό αυτοκίνητό μου ως τή Γλυ
φάδα γιά ένα παγωτό. Ή ταν λυπημένη, σχεδόν κλαμένη. Τίποτ’ άλλο...».

Κατέβηκαν κ’ οί άλλοι άπό τά δωμάτιά τους. Περισσότερο άπ’ δλους ενθου
σιασμένος φαινόταν δ Ντάντης.

—  Έ γώ βοηθός σκηνοθέτου.
ΤΗρθε καί κάθησε δίπλα μου, στη μηχανή προβολής.
Λεωφόρος Συγγροΰ. ’Απόγευμα. Πηγαίναμε πρός τή Γλυφάδα. Ε ίχα καί τή 

μηχανή μαζί μου. Σταματήσαμε σ’ ένα βενζινάδικο. Κείνη τή στιγμή έλεγα στήν 
κοπέλα μου, πώς τόσα χρόνια κυκλοφορώ στή Συγγροΰ καί δέν έχω δεΐ ποτέ ένα 
δυστύχημα. Δέν πρόφτασα νά τελειώσω τή φράση μου —  δέν τό πιστεύετε; δέ
στε! —  κι άκουσα απότομο φρενάρισμα κ’ ένα ξερό γδούπο. Στρέφω πρός τά κεϊ 
τή μηχανή καί τρέχω κοντά. "Ενα αυτοκίνητο Ι.Χ. έπεσε μέ μεγάλη ταχύτητα 
πάνω σέ μιά κοπέλα. Τήν πέταξε πολλά μέτρα μακριά. "Υστερα άπό λίγα λεπτά 
ή κοπέλα πέθανε μέ σπασμούς άπό εσωτερική αιμορραγία —δπως φαίνεται. Πριν 
έρθει ή ’Αστυνομία καί οί Πρώτες Βοήθειες. Τράβηξα τό φιλμ παίρνοντας δλες 
τις λεπτομέρειες τής σύγκρουσης καί τοΰ θανάτου τής κοπέλας. Μπήκαμε στο 
αυτοκίνητο καί φύγαμε πριν έρθει ή ’Αστυνομία, γιά  νά μή μάς τραβάνε γιά 
μάρτυρες. Τό φιλμ συνεχίζεται μέ είδυλιακά τοπία άπό τή Γλυφάδα.

—  Τώρα θά δείτε τήν άνάσταση τής κοπέλας, θ ά  προβάλω τό φίλμ ανάποδα, 
λαπυ - εντ...

Μιά κοπέλα πεθαμένη. ’Αρχίζει νά σπαρταράει. Σηκώνεται. Τό αυτοκίνητο 
άπομακρύνεται. Κι αυτή περπατάει άμέριμνη στο δρόμο...

*  *  *

ΙΙρίν κοιμηθούμε φλυαρήσαμε λίγο καθισμένοι στις πολυθρόνες, έξω άπό τή 
βίλα. Είπαμε άνέκδοτα. ’Ήπιαμε ποτά. Ακούσαμε μουσική. Χορέψαμε. Καί άπο- 
συρθήκαμε στά δωμάτιά μας. Ό  έλεγχος άπέδειξε, δτι είχαν δλοι κλειδωθεί πει
θαρχικά.

Η πρώτη νύχτα στό νησάκι. "Αρχισα νά βαριέμαι. "Ελπιζα δμως στή συνή
θεια. Οταν βρεθείς έξω άπό τό ρυθμό τής ’Αθήνας, τήν πρώτη μέρα βαριέσαι, 
οέν βρίσκεις τί νά κάνεις. "Αν μείνεις, άν ξεπεράσεις αυτή τήν πρώτη κρίση, ύστε
ρα συνηθίζεις σ’ έναν άλλο ρυθμό.

Αν ήσουν μαζί μου τώρα θά γινόταν δ,τι δέν έγινε κείνο τό άπόγευμα στό 
σπίτι μου. Είμαι τόσο μόνος... ’Από τό παράθυρό μου άκούγεται τό βουητό τής θά
λασσας καί φαίνονται δλα τ’ άστέρια. Τό φεγγάρι δέν έχει βγει άκόμα. Τί νά κά
νεις, άραγε, τώρα στήν ’Αθήνα; Τί νά γίνεται, άραγε, τώρα έκεΐ; Λιμός, λοιμός, 
σεισμός, καταποντισμός, έπανάσταση. "Εχει έκραγεΐ ήφαίστειο στόν 'Υμηττό, πού 
η λάβα του εχει κάψει δλη τήν ’Αθήνα. Τό λεκανοπέδιο τής ’Αττικής έπαθε κα-

'V.c.a. μακριά άπό τό λαό του τις δύσκολες τοΰτες στιγμές. ’Εσύ, πού νά βρίσκε- 283
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σαι; θ ά  έχεις ανεβεί μέ τήν παρέα σου στο Λυκαβηττό καί θ’ απολαμβάνεις ~1 

εξαίσιο θέαμα... "Ως έκεΐ φτάνουν τα όνειρα των ’Αθηναίων. Έ κεϊ σκοντάφτουν, 
έκεΐ γκρεμίζονται, έκεΐ θάβονται. Ή  φωτιά δεν θ’ άργησει ν’ ανεβεί καί στο Λυ
καβηττό.

Το πρωί ξύπνησα μ’ έφιάλτες. Οι άλλοι σηκώθηκαν μέ τήν πρόθεση να 
πουν νά φύγουμε. Μόνο δ Ζοζέφ τδ ξεστόμισε:

—  Νά κάνουμε κανένα μπάνιο καί κατά τβ μεσημεράκι νά φεύγουμε. Βαρέ
θηκα εδώ πέρα...

—  ΙΙοΰ νά πάμε;
—  Στην ’Αθήνα.
—  Τρελλάθηκες; Στήν ’Αθήνα έχει πέσει μεγάλη έπιδημία πανούκλας. Οι] 

αρχές απαγόρευσαν κάθε επικοινωνία. Δέν επιτρέπουν σε κανένα ούτε νά πάει, oi 
τε νά φύγει από κεΐ. Σκηνές αλλοφροσύνης στους δρόμους καί στά σπίτια. Ή  έπι
δημία είναι αποτέλεσμα τής απεργίας των δημοτικών υπαλλήλων καί εργατών. 
Μόνο ή κυβέρνηση έφυγε κρυφά, μαζί μέ τό δήμαρχο, καί βρίσκεται σέ άγνωστι 
μέρος απ’ οπού κατευθύνει τις τύχες τών πάντων. "Ολοι έχουν έπιστρατευτεΐ' 
Χιλιάδες πεθαίνουν κάθε μέρα.

—  ’Αλήθεια;
—  Στήν ’Αθήνα έπεσε πυρηνική βόμβα καί κατέστρεψε τήν ’Ακρόπολη. Δέ· 

είδες τή λάμψη; Ή  ραδιενέργεια εχει προσβάλει δλόκληρη τήν ’Αττική καί τρα
βάει πρός τήν Εύβοια καί τήν Πελοπόννησο. Εμείς εδώ είμαστε μακριά, δέ' 
διατρέχουμε άμεσο κίνδυνο. Εκατομμύρια τά θύματα άπό τή βόμβα. Αέν ύπάρχει 
κανείς νά κλάψει τούς πεθαμένους. Δέν πρόκειται νά ξαναγίνει Πορεία Ειρήνη 
άπό τό Μαραθώνα στήν ’Αθήνα. Κι δ Μαραθώνας καταστράφηκε. Δέν πρόκειτι 
νά ξαναγίνει απεργία ή διαδήλωση. Δέν πρόκειται νά ξαναγίνει χορός τών ντεμ- 
πυτάν, ούτε καλλιστεία. Δέν πρόκειται νά ξαναγίνει Συνάντηση τών ’Αθηνών στ 
Πνύκα. "Ολη ή ’Αττική έγινε στάχτη άπό λάθος...

«Λάθος! Τά ηλεκτρονικά μηχανήματα θά κάνουν, άραγε, λάθη; Σέ κάμ-Ι 
ποσά χρόνια οί έφημερίδες θά βγαίνουν μ’ ένα μόνο άνθρωπο. Καταργοΰνται] 
οί δημοσιογράφοι καί οί τυπογράφοι. Κ’ ύστερα άπό χρόνια δέν θά χρειάζετι 
ούτε αυτός δ ένας. Ή  εφημερίδα θά «τυπώνεται» στο σπίτι μας. "Ενα μηχάνη-j 
μα 10ά μάς πληροφορεί γιά ολα καλύτερα άπό τήν καλύτερη καί πιο ενημε
ρωμένη σημερινή εφημερίδα... Ή  παραγωγή σχεδόν χωρίς έργάτες... Θά γίνου] 
δλσι διευθυντές εργοστασίων, έλεγκτές ηλεκτρονικών μηχανών ή γραφειο- 
κοάτες;».

—  Φαντασίες!
—  Δέν διαθέτω καθόλου φαντασία, έδώ καί μερικά χρόνια. Τό μυαλό μου 

εχει στερέψει. Δέν μπορώ νά γράψω ούτε ένα διήγημα, πού νά είναι φανταστι
κό άπό τήν αρχή ως τό τέλος. Δέν μπορώ νά πλάσω ούτε μιά ασήμαντη ίστοριού- 
λα, πού ή 'υπόθεσή της νά διαδραματίζεται σ’ ένα ξεχασμένο χωριουδάκι μ’ ανθρώ
πους αγνούς κι άμόλευτους. Οί έπιστήμονες καγχάζουν μέ τά «φανταστικά» μυθι
στορήματα. Ρομπότ μέ ένστιχτα. ’Ανεξέλεγκτα άπό τον κατασκευαστή τους. Έ πα-J 
ναστατοΰν εναντίον τοΰ ανθρώπου. Τζαίημς Μπόντ εναντίον τών πάντων. Ό  κα
θένας μ’ ένα ήλεκτρονικό μηχάνημα στήν τσέπη. Κατευθύνει καί κατευθύνεται. 
Πράκτωρ 007 εναντίον δλων τών δυνάμεων τοΰ επιστημονικού κακοΰ. ΡΟΑ μέ 07. 
Καί μόνο οί γυναίκες έχουν μείνει σέ άλλον αιώνα, άνυποψίαστες, άφελείς, άτρω
τες άπό τήν πονηριά καί τή δύναμη τοΰ άνθρώπου τής ηλεκτρονικής έποχής. Τρί-Ι 
χες... ’Εγώ γράφω άντι-φανταστικά παραμύθια. Νά δώσω στή γιαγιά μου νά διά-| 
βάσει τή Λολίτα καί νά κουνήσει το κεφάλι:

«Τόσο πίσω είναι άκόμα οί σημερινές κοπέλες! Εμείς στήν έποχή μας...»|
’Αγαπούσαν χωρίς νά κάνουν έρωτα. Τώρα κάνουν έ ρ ω τ α  χωρίς ν’ άγα-| 

ποΰν. Πίσω...
Ό  Ντάντης βρήκε μιά παλιά έφημερίδα στο δωμάτιό του, σά ν’ άνακάλυ- 

ψε σκελετό άνθρώπου πού πέθανε πριν άπό πολλά χρόνια. Ό  Στάλιν δέν επιθυμεί]



v \γιο Φραγκίσκο. Ή  αυτοτέλεια των ταμείων υγείας των τραπεζών. Συγκα- 
>^-τα: σύσκεψις βιοτεχνικών όργανώσεων δια την χρηματοδότησιν. Αί τιμαί τών 
μετάλλων. ’Αγορά συναλλάγματος...

Διαβάζαμε, σχεδόν μέ βουλιμία, την παλιά αύτή έφημερίδα. Άλλου γελού
σαμε, άλλου κουνούσαμε το κεφάλι.

Αποφασίσαμε νά μείνουμε καί σήμερα στο νησάκι.
Το βράδυ είχαμε πάλι σινεμά, ποτά, χορό, π ίκ -ά π , φιλιά. Καί στρίπ - τήζ. 

Ή  Αίλιαν γδύθηκε από τή μέση καί πάνω καί ή Ά νιές από τη μέση καί κάτω. 
Κατά γενική απαίτηση. Ή  Αίλιαν έχει θαυμάσιο στήθος. Ένώ ή Ά νιές υπερτερεί 
στά μπούτια. Ό  Ζοζέφ διαφώνησε, άλλα ανέχτηκε την πλειοψηφία. Έ τσ ι μι- 
σόγυμνες χόρευαν μοντέρνους ρυθμούς ώσπου εξαντλήθηκαν.

Τούς πρόβαλα ένα φιλμ. Κυριακή άπόγευμα σέ λαϊκή συνοικία. ΤΙ λιτανεία 
τής φτώχειας. Σουβλάκι γκρο - πλάνο. "Ολοι μασάνε κι άπο ένα σουβλάκι. Καί 
δύο διπλωμένα στο χαρτί. Για τή γιαγιά καί τον παποΰ, πού δεν μπορούν νά βγουν 
στή βόλτα. Βόλτες πάνω κάτω στον κεντρικό δρόμο καί στήν πλατεία. Πεταμένα 
παντού χαρτιά άπο σουβλάκια. Νεαροί. Λεπτές κοπέλες μέ τις χοντρές μαμάδες τους. 
Μιά νύφη κατεβαίνει από ένα ταξί καί μπαίνει καμαρωτή στο φωτογραφείο. Ά πο 
πίσω ό γαμπρός, μαυριδερός μέ μουστάκι, σκυθρωπός. Τά τζούκ - μποξ μαστιγώ
νουν τον πηχτό κι ακίνητο αέρα. Γκρο - πλάνο ένα τζούκ - μπόξ. Στη βιτρίνα τού 
φωτογραφείου ποζάρουν οί μοιραίες τής συνοικίας. Ή  Πόπη, ή Κική, ή Κατίνα. 
Ουρές στά σινεμά. Μάνα, γιατί με γέννησες; Τό δόλωμα. Ό  Μασίστας σπάει 
σίδερα. Στεγνοκαθαριστήριο ό κρίνος. Σιδερωτήριο ή τσάκιση. Κουρείο ή Νέα Ύόρ- 
κη. Κρεοπωλείο ή Καλή Καρδιά. Ή  Δημαρχεία. Ή  Λέσχη τών Ααμπράκηδων. 
Κατά κύματα ανεβαίνουν καί κατεβαίνουν τον κεντρικό δρόμο οί περιπατητές δια- 
δηλώνοντας ειρηνικά τήν άπόγνωσή τους. Τό σουβλάκι τέσσερις δραχμές μέ κρέας 
κατεψυγμένο. Τό παγωτό έξη μέ καρέκλα στο ζαχαραπλαστεΐο. Οί λουκουμάδες 
πέντε.

Πανοραμίκ. Οί μορφές χάνουν τό σχήμα τους. Οί περιπατητές γίνονται άμορ
φη μάζα. "Ενα μέ τ’ αυτοκίνητα, τά τζούκ- μπόξ, τά σουβλατζίδικα, τούς λου
κουμάδες, τις κάπνες, τή σκόνη, τά καυσαέρια.

Γκρο - πλάνο ένας λουκουμάς. Κ’ υστέρα πάλι ή άμορφη λιτανεία τής από
γνωσης.

Κλείνει ή Λέσχη τών Ααμπράκηδων. Κλείνουν τά σινεμά. Κλείνουν τά περί
πτερα. Κλείνουν τά ζαχαροπλαστεία. Τέλειωσαν οί πίτες στά σουβλατζίδικα. Γκρί
νια πίσω από τά πατζούρια. ’'Ερημη ή συνοικία. Ό  μπαρμπα - Σάββας τρεκλί- 
ζοντας ζητάει μιά δραχμή γιά ένα ποτήρι κρασί. "Γστερα ή ταινία είχε ένα 
ήλιοβασίλεμα στον Πόρο.



Κ Υ Ρ Ι Λ Λ Ο Σ
Κ Α Ι

Μ Ε Θ Ο Λ Ι Ο Σ

Τ ο υ  Κ ώ σ τ α Γ.  Β α λ έ τ α

‘Ο Κύριλλος κι ό Μεθόδιος όατοτελούν την 
ευτυχέστερη στιγμή τής Βυζαντινής Ισ το ρ ί
ας. Είναι βγαλμένοι κι οί δυο άπ’ τή ετχολή 
του μεγάλου στοχαστή και φιλόσοφου, πα
τριάρχη Φώτιου.

« . . . Ά ξ ζ ε ι  νά θυμηθούμε ότι ό 'Από
στολος των Σλάβων Κων)νος (Κύριλλος) έ- 
σπούδασε κάτω από την καθοδήγηση τού Φω
τίου καί τού Δέοντος κι ότι πριν άρχίση τό 
ιεραποστολικό του έργο έπήρε τήν έδρα τής 
φιλοσοφίας τού Πανεπιστημίου τής πρωτευου- 
σης. . .», γράφει ό Βασίλιεφ.1

Οί δυο άοελφοί μελετούν καί ρουφούν τους 
άρχαίους κλασσικούς με τον ίδιο ζήλο πού 
μαθαίνουν ξέν„ς γλώσσες —  άνάμεσά τους 
καί Σλάβικα - — ή μόρφωση τού Κων)νοιΓ ι
δίως κά*£ΐ τόση εντύπωση πού νεώτ<χτος ο
νομάζεται «φιλόσοφος»0, γίνεται καθηγητής 
τής φιλοσοφίας ενώ ό Μεθόδιος πριν νά γ ί
νει μοναχός διορίζεται διοικητής σέ επαρχία 
κοντά στά Βουλγάρικα σύνορα1 2 3 4.

1. A. A. Vasiliev. 'Ιστορία της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας, σ. 370.

2. Κύριλλος είναι το μοναχικό όνομα του 
Κων)νου — F r. G rivec — C onstan lin  und Me
thod , L eh rer der S laven, 1960 (σελ. 24 -2

3. Ή  γλωοαομάθεια του Κων)νου «προκάλεσε 
τό θαυμασμό τών παρισταμένων» γράφει ό F . 
Dvornik, (Les slaves - σ. 139), δταν πήγαινε 
να συναντήσει τό βασιλιά των Χαζάροιν Χαγάνο. 
Εξηγήσανε σά θαύμα τή γλωσσομάθειά του. 
« . . .Ά λ λ α  είναι πιθανώτατον, γράφει ό καθη- 
γητής Παν. Θεσσαλονίκης κ. I. Αναστασίου δτι 
ό Κων)νος έγνώριζε τάς γλο>σσας ταύτας καί 
κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής του είς τήν 
Χέρσωνα έπεμελήθη καί έξέμκθεν αυτάς ττληρέ- 
στερον. (I. Ε. Αναστασίου —  Ή  Αποστολή τού 
Κωνσταντίνου καί τού Μεθοδίου είς τήν χώραν 
τών Χαζάρων).

4. I. Ε. Αναστασίου. Κύριλλος καί Μεθόδιος: 
286 Οί Φωτιστα! τών Σλαύων (Βήμα 27 - 10 - 6(5).

1100 χρόνια από τήν άποστι 
λή τους στη Μεγάλη Μοραβίι

Ή πολύμορφη καί βαθύτατη μόρφωση τ 
δυο Θεσσαλονικιών αδελφών έγινε α ιτία  
χρησιμοποιηθούν απ' τή Βυζαντινή κυβέ 
σαν πρεσβευτές σέ διάφορες άποοπολές άλλ 
καί σαν απόστολοι καί κήρυκες τού χριστια 
νισμού.

4Ο ίδιος ό σοφός Φώτιος είχε πάρει με, 
καί είχε ήγηθεΐ σέ τέτοιες αποστολές. "Ε 
τσι ό Κύριλλος στέλνεται «μετά τού γραμ 
ματικοΰ Γεωργίου. . . είς τήν βορείως 
Βαγδάτης πόλιν Σαμάρα, όπου διέμενεν 
Χαλίφης Mutawakki» τών ’Αράβων (847 
861 )δ. Μαζί μέ τον άδελφό του Μεθόδιο 
Κύριλλος στέλνεται σέ δεύτερη μεγάλη απο
στολή στά βάθη τής Ούχροινίας, στή χά 
τών Χαζάρων. Συνάπτουν έκεΐ πολιτική, έμπ 
ρική συμφωνία μέ τον ήγεμόνα τών Χαζά
ρων Χοτγάνο, προπαγανδίζουν τό χριστιανισμ 
καί βαφτίζουν πολλούς άλλόθρησκους.

Οί αποστολές αυτές, που τις  ύπαγορεύο 
βέβαια πολιτικοί κ’ εμπορικοί λόγοι, 
άζονται μέ ιεραποστολική δράση καί χρ'στια 
νική διδαχή καί κατήχηση. "Εχουν άνάμιχτ 
πολιτικοθρηοτκευτικό χαρακτήρα. ^Ετσι τό Β 
ζάντιο κάνει πρώτο ότι έκαναν αργότερα μ 
τόση επιτυχία στήν Αμερική καί Αφρική ο 
Ισπανοί, Πορτογάλοι κ ’ Εγγλέζοι, πού πρ 
τα έστελναν τούς ιεροκήρυκες γ ιά  ν' ακολ 
θήσουν από πίσω οί έμποροι καί τελευταίοι] 
καί καλύτεροι οί στρατιώτες. Ή σημασία 
μως τών άποστολών αυτών στήν έποχή π 
γίνεται έχει τεράστιο έκπολιτιο-τικό χαρα* 
χτήρα γ ιατί φέρνει σ ’ επαφή τό λαμπρότε 
πολιτισμό τής έποχής, τό Βυζαντινό, μέ λ 
ούς πού δέν έχουν άκόμα σχηματιστεί 
κράτος καί ζούν σέ βαρβαρική κατάστα 
«Είς όλους αυτούς τούς λαούς τό Βυζάντιο 
δέν έφερεν μόνον τήν θρησκείαν μετ' αυτή 
έφερεν είς αυτούς τήν ιδέαν τού κράτους, τά 
μορφάς τής διοικήσεως, εν δίκαιον οπερ

5. Κύριλλος καί Μεθόδιος: Δεικται ΙΙορεία; 
Ά ν. Γ. Γιαννουλάτου.



ρυθμίση τάς κοινωνικάς σχέσεις, την έκπαί- 
5eucT‘V και τό Κυρίλλεισν άλφάβητον, μέ τό 
irroiov θά γραψεΐ καί θά παγιωθεΐ ή γλώσσα 
των. "Έλληνες διδάσκαλοι έρχονται νά διδά
ξουν είς τά σχολεία. "Ελληνες ιερείς λει
τουργούν τούς νέους των ναούς, οϊτινες 
εΓναι κατασκευασμένοι είς τό σχέδιον των Βυ
ζαντινών. . . Δ ι’ δλην την ανατολικήν Ευοώ- 
πην τό Βυζάντιον ήτο άληθώς ό μέγας παι
δαγωγός, ό μέγας μύστης. . . »  γράφει ό ι
στορικός Κάρολος Diehl.

’Αρχίζοντας τό σημείωμα αύτό, τό άφιερω- 
μένο στά 1100 χρόνια άπό τη δράση των 
δυο μεγάλων δασκάλων των εθνών στην τότε 
Μεγάλη Μοραβία0 χαρακτηρίσαμε τη δράση 
καί την εποχή τους σάν τήν πιο ευτυχισμένη 
στιγμή τής Βυζαντινής Ιστορίας. Τό Βυ
ζάντιο βρίσκεται στήν άκμή του, στήν ωρι
μότητά του, κι ό έλληνισμός, ό ελληνικός πο
λιτισμός γνωρίζει μέρες μεγάλης δόξας κ 
έξάπλωσης, που συγκρίνονται ώς προς τή 
διάδοση καί τήν εξόρμησή του μέ τους άλε- 
ξανδρινούς χρόνους, μέ τήν ελληνιστική πε
ρίοδο τών διαδόχων καί επιγόνων.

’Αλλά ή αποστολή που θά δόξαζε τά δυο 
αδέλφια είναι ή μετάβασή τους στήν Μεγά
λη Μοραβία που άνοιξε «διά τον βυζαντινόν 
ελληνισμόν τάς κλειστάς θύρας τών σλα- 
νοφώνων λαών»7.

Οί δυο μεγάλοι κήρυχες του βυζαντινού πο
λιτισμού προσφέρουν ανυπολόγιστη κι αιώ
νια υπηρεσία στους σλαβικούς λαούς καί γ ί
νονται δάσκαλοί τους. Φτιάχνουν άλφάβητο 
καί δημιουργούν γραφτή γλώσσα. Πρόκειται 
γιά μιά δοξασμένη στιγμή τού έλληνικού 
πνεύματος. Επαναλαμβάνεται δηλαδή ύστε
ρα άπό χίλια περίπου χρόνια εκείνο πού εί
χε γίνει μέ τό Λατινικό άλφάβητο σΓην Ι 
ταλία άπό τούς "Ελληνες τής Μεγ. ‘Ελλάδας. 
Είναι μιά μεγαλειώδικη καί θριαμβευτική στά- 
ση τής έλληνικής Ισ τορ ίας καί τού βαθύτε
ρου περιεχομένου αλλά καί μηνύματος, πού 
άντιπροσωπεύει γ ιά  τήν ανθρωπότητα τό έλ- 
ληνικό πνεύμα.

"Ανοιξη τού 863 ξεκίνησαν γ ιά  τό μακρυ- 
νό ταξείδι οί δυο άλύγιστοί αγωνιστές τού 
διαφωτισμού Μεθόδιος καί Κύριλλος, απο
στολή πού μόνο μέ τήν εκστρατεία τού Μεγ. 
’Αλέξαντρου (άπ! τήν πολιτιστική της πλευ
ρά) καί τίς μορφωτικές του άποστολές στήν 
’Ερυθρά Θάλασσα καί στις άκτές τής Άρα- 
θ'ας καί Αφρικής μπορεί νά συγκριθεί.

Στο έργο τους συναντάνε άναρίθμητα ε
μπόδια, κυρίως απ’ τή μεριά τού Βατικανού, 
που διαφιλονεικούσε άπό τό Βυζάντιο τήν 
θρησκευτική κηδεμονία τής Μ. Μοραβίας. Μέ

θ. Σημερινή Τσεχοσλοβακία.
*· θ. Σπεράντσα: Οί Ίσαπόστολοι Κύριλλος 

Μεθόδιος —  ΙΙεριοδι/κό «Εκκλησία* —  Έ 
ρ η μ ον Λελτίον τής Εκκλησίας τής Ελλάδος —  
σ. 379 —  άρ. φ. 16 —  17 —  15 Αυγ. — 1

1966.

ιδιαίτερη λύσσα άντιδρα ό Πάπας στή δη
μιουργία γραπτής σλαβονικής γλώσσας, γ ια 
τί πίσω άπ’ τό σλαβονικό άλφάβητο καί τή 
σλαβική γραφή φοβάται τήν πολιτιστική α
φύπνιση τών Σλαβικών λαών.

«Ό  άγιος Μεθόδιος έρρίφθη είς τήν φυλα
κήν ύπό τής λατινογερμανικής ιεραρχίας. . . »*, 
γράφει ό Α. Μιχάλωφ.

Ακάματοι, φωτισμένοι κ’ εμπνευσμένοι έ- 
θνοδιαφωτιστές οί Μεθόδιος καί Κύριλλος 
κάτω άπ’ τίς πιο δύσκολες συνθήκες φτ,ά- 
χνουν τό σλαβονικό αλφάβητο, μεταφρά
ζουν στή νέα γραφή θρησκευτικούς ύμνους 
καί κείμενα, διδάσκουν στά σλάβικα, συντρί
βουν τήν αίρεση τών τριών γλωσσών, πού οί 
οπαδοί της πιστεύανε δτ-ι ό θεός μόνο στις 
τρείς γλώσσες, έβραϊκή, έλληνική καί λατι
νική μπορεί νά δοξάζεται.11

Πίσω άπ’ όλες αυτές τις  άντιδράσεις κρύ
βεται ό Πάπας καί τά συμφέροντα τού Βα
τικανού, άλλά καί τού γερμανικού κλήρου. 
Αργότερα τό Βατικανό έπιχείρησε νά προ- 
συλητίσει τούς δυό διαφωτιστές, αφού δέν 
κατάφερε νά άνακόψει τό έργο τους καί λ ί
γο ύστερότερα πέτυχε μέ τή βοήθεια τοΰ γερ
μανικού κλήρου ν’ άπαγορέψει τή λει roup- 
γ ία  καί τή γραφή τής Σλαβονικής γλώσσας. 
Ό  σπόρος δμως είχε ριχτεί! Οί Σλάβοι άπό 
τή Βαλτική θάλασσα μέχρι τά Βαλκάνια κι 
άπ’ τή Μεγ. Μοραβία ώς τά Ουράλια έχουν 
άποχτήσει γραφόμενη γλώσσα. Μέσα σέ 
λ ίγα  χρόνια γεννιέται καί φουντώνει ή σλα
βική φιλολογία. «Ή Ρωσσία δέ διδάχτηκε 
απλώς τή χριστιανική θρησκεία άπό τήν πιο 
πολιτισμένη χώρα τής εποχής εκείνης, άλλά 
κι αυτό είναι τό πιο σημαντικό, τή διδάχτη
κε στήν ίδια τή γλώσσα της. Ή  Βυζαντινή 
Εκκλησία, 'μπάζοντας τή λειτουργία καί τήν 
εκκλησιαστική φιλολογία στή σλαβονική, κέν
τριζε τον εθνικό ρωσσικό πνευματικό πολιτι
σμό, ενώ ή καθολική έκκλησία άναχαίτιζε τήν 
άνεξάρτητη πνευματική καλλιέργεια τών Σλαύ- 
ων τής Δύσης μέ τά άγνωστα στο πλατύ 
κοινό λατινικά της» γράφει ό σοβιετικός βυ- 
ζαντινολόγος Λεφτσένκο.10

Αυτή είναι ή δόξα τοΰ Βυζαντινού ελληνι
σμού. Τό έργο τού Μεθόδιου καί Κύριλλου έ- 
πέζησε μέσα στούς αιώνες καί φωτίζει ολό
κληρη τήν ’Ανατολική Ευρώπη. « . . . Ή  πιο 
μεγάλη κατάχτηση τού Βυζαντινού Ελληνι
σμού άπ’ τον 9ον αιώνα ώς τόν 11ο στάθη
κε ή βαθειά καί στερεή διείσδυση σπΐς άπέ- 
ραντες περιοχές τής Αν. Ευρώπης, πού ήταν

8. Άνδρέα Μιχάλωφ, κοσμήτορα τής Βιολο
γικής Σχολής τοϋ Πρέσοβ: Ή  ’Ορθοδοξία των 
Φωτιστών τών Σλάβων είς τήν Μεγάλην Μο
ραβίαν.

9. Τ. Σάμπεφ, ’Ακαδημίας Σόφιας: Ή  θεο
λογία τών Αγίων ’Αδελφών Κυρίλλου καί Με
θοδίου.

10. Μ. V. Levtchenko: Ιστορία τής Βυ
ζαντινής Αυτοκρατορίας (σ. 268). 287



συνέπεια τού έκχριστιανισμού τής Ρωσίας..,»11
Και παρακάτω ό ιστορικός Μ. V. Levt- 

chenko γράφει ότι «...Ή Ρωσία τού ένδέκα- 
τοσ αιώνα δέχτηκε άπ’ τον αύτοκράτορα όχ· 
μονάχα άμέτρητους διπλωματικούς κ’ έκκλη- 
σιαστικούς άπεσταλμένους άλλά και άρχιτέ- 
κτονες, ζωγράφους, τεχνίτες, ψάλτες, μουσι
κούς και πάνω άπ’ δλα έμπορους πού φέρνα
νε πολύτιμα ποτνικά, μετάλλινα σκεύη, ένδύ- 
ματα, κρασιά, θεραπευτικά φυτά, μάρμαρα 
κ.τ.λ. (σ. 267).

Τό έργο δηλαδή τού Μεθόδιου και Κύριλ
λου στάθηκε ή άπαρχή του έκπολιτισμού όχι 
μόνο των λαών τής Μεγ. Μοραβίας άλλα και 
όλων των άνατολικών λαών2. Αύτό είναι τό 
μεγαλειώδες κι αιώνιο έργο τών δυο μεγάλων 
Θεσσαλονικιών δασκάλων του διαφωτισμού, 
πού έμεινε ανεκτίμητο, άγνωστο κι ότγνοη
μένο άπ' τούς Βυζαντινούς κι άπ* τη νεώτερη 
‘Ελλάδα.

«Οί Ελληνικές πηγές δέν άναφέρουν τίπο
τα... και τό μεγάλο γεγονός πέρασε απαρα
τήρητο άπ’ τούς άγιογράφους, ιστορικούς και 
θεολόγους του Βυζαντίου» γράφει ό Β.

11. Μ. V. Levtchenko ο.π.π. (σελ. 264).
12. «Οί Ρώσσοι, οί Σέρβοι, οί Βούλγαροι καί 

άλλοι ορθόδοξοι Σλχυοι χρηαιμοποιοΰν μέχρι σή
μερα τό Κυριλλικό αλφάβητο...» γράφει ό Τρ. 
Κώατιτς.

Λαούρδας13. Ή έκκλησία τό άγνόησε, και ή 
ιστορία τούς λησμόνησε. Τό πιο έντυπωσιακό 
και λαμπρό πολιτιστικό έπίτευγμα, σωστός 
θρίαμβος του έλληνικού ούμανισμοΰ, έμεινε 
στο σκοτάδι.

Στην έποχή μας τό ίδιο συμβαίνει μ* όλό- 
κληρη τη Βυζαντινή Ισ το ρ ία ! Πρέπει ν’ άνα- 
τρέχει κάνεις σέ Βουλγάρικες, Γιουγκοσλάβι
κες, Τσεχοσλοβάκικες, Ρουμάνικες κ ’ ίδίως Ρω
σικές πηγές γιά νά γνωρίσει τό Βυζαντινό πο
λιτισμό. Γιατί στην Ελλάδα δέν έγινε τίποτα 
γ ιά  τήν πρόοδο και την άνάπτυξη, γ ιά την 
έρευνα, γ ιά  τό Βυζαντινό πολιτισμό. Πού ε ί
ναι οι βυζαντινές σπουδές; Πού είναι τά Ι ν 
στιτούτα, οί Βιβλιοθήκες, τά Ιδρύματα, οί 
Υποτροφίες, τά περιοδικά πού άσχολούνται 
μέ τό Βυζάντιο; Αύτός είναι ό 'Ελληνοχρι
στιανικός πολιτισμός; "Οταν συγκλήθηκε στην 
Ανατολική Γερμανία τό Διεθνές Βυζαντινό-! 

λογικό Συνέδριο άπαγορεύτηκε στούς "Ελλη-] 
νες άντιπρόσωπους ή μετάβαση!

Γιορτάζουμε τά 1100 χρόνια άπ* την άθά-j 
νατη και πολυδοξασμένη έκπολιτιστική 
στη Μεγάλη Μοραβία τών δασκάλων Κύριλ
λου και Μ θόδιου, πού άναδείχτηκαν υπέροχοι 
φορεϊς τού έλληνισμού και μεγάλοι έθν< 
τιστές τών Σλαβικών λαών, άλλά και γέφυρες 
και κρίκοι συνδετικοί πού ένώνουν μέ άκα
τάλυτους πολιτιστικούς δεσμούς τήν 'Ελλά 
μέ τις Σλαβικές χώρες.

13. Β. Λαούρδα: Κύριλλος καί Μεθόδιος ο 
'Ιεραπόστολοι τών Σλαύων.
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(ΣΥΝΕΧΕΙΑ οστό τή σελ. 278)
ριά οί συμπεριφορές αυτές έξ άντικειμένου 
συναντώνται μέ την προλεταριακή έπαναεντα
τική δράση, στό βαθμό πού έχουν σημεία έ- 
φαρμόσιμα στην πραγματικότητα, από τήν 
άλλη μεριά τείνουν νά σταθεροποιούν τό κα
πιταλιστικό καθεστώς. Πραγματικά, επικυρώ
νουν τήν αυταπάτη πώς μπορεΤ νά είναι κα
νείς ούμανιστής ενώ παραδέχεται μιά κοινω
νία θεμελιωμένη πάνω στήν εκμετάλλευση τών 
μελών της από άλλα μέλη της, πάνω οτήν 
αγοραπωλησία τής εργατικής δύναμης, καί

πού συνεπώς είναι κατ’ ανάγκη κοινωνία κ 
νωνικής (ανισότητας, «πολιτιστικού μαλ 
ν;σμού, παντοδυναμίας ενός κράτους 
δεσπόζεται οπό τά μονοπώλια, τό ρατσι<| 
κλπ.

Κατά τήν άποψή μου, λ*οιπόν, πρέπει 
ξέρουμε γιά τί μιλάμε, καί ν’ άνοιλύουμε 
τά πού συμβαίνουν κι όχι αυτά πού « 
πε» νά συμβαίνουν. Διαφορετικά είναι σά 
παραιτείται κανείς από τήν άξιοπρέπειά 
σάν ανθρώπου δηλαδή ζώου πού σφυρηλ 
ένσύνειδα τό πεπρωμένο του.



Γ Ρ Ι Α  Π Ο 1 Η Μ Α Τ Α
Τ ο υ  Σ π ύ ρ ο υ  Κ α τ σ ί μ η

Τ έ τ ο ι α ν  α γ ά π η

Ά π ’ τούς νεκρούς μου άπάμεινε το χώμα 
πού γενναιόδωρα έχουν σκορπίσει 
να συντροφεύει τις ήμερες μου, τις νύχτες 
οί όνειρεμμένες μορφές τους συντροφεύουν.

'Έτσι κάποτε ζήτησα, ξυπνώντας, 
νά γίνω χώμα νά με αγαπήσει 
6 ήλιος τής ζωής. Άνάστησέ με.
Τέτοιαν αγάπη θέλω από σένα.

Τ ό σ π ί τ ι

Μέ ποια λέξη νά σέ τραγουδήσω 
τώρα πού ήρθες όπως σέ αναπόλησα 
μέσ’ άπ’ τό παρελθόν. Ή  λέξη μου κρύβεται 
πίσω άπ’ τήν ελευθερία καί τήν άγάπη.
Σέ μιαν άλλη εποχή, άφημένος
άπ’ τό παλιό μου σπίτι μέ τα αισθήματα,
κέρδισα τον άγώνα, κι όμως ήρθες
μέ κάποιο πόθο γιά ζωή πού ξύπνησε
ή μνήμη μου. . . "Αν ειν’ άργά μη φοβηθείς
ξέρω τον τρόπο πίσω νά γυρίσω,
τον ·δρόμο τής επιστροφής στο πατρικό
σπίτι μέ τα αισθήματα πού κάπου
στο μέλλον θά τό συναντήσω.

Ή  σ τ ι γ μ ή

Σάν χειμωνιάζει φοβάμαι 
γιά τήν άγάπη καί φεύγο).

Κάθε στιγμή χειμωνιάζει,
Κάθε στιγμή καλοκαιριάζει.

Στον άτέλειωτο δρόμο, τή μιά 
στιγμή κατέχοντας μόνο,

στά καλοκαίρια, τήν εφήμερη διάρκεια 
τής ύπαρξής μου έξαντλώ. . . 289



Ιίι βάσανα ιοί ίιουίόνιι

Τ ο  Ο Τ ά σ ο υ  Ε ύ α γ γ έ λ ο υ

Είχε δέσει τά χέρια πίσω καί πηγαινοέρχονταν στην κάμαρη. Ή  γυναίκα 
του ήταν καθισμένη στην πολυθρόνα πού έβλεπε άπό τό παράθυρο τον κήπο καί j 
τβ δρόμο μέ τά πεύκα, πού κατέβαινε στή θάλασσα. Διάβαζε το μυθιστόρημα 
σέ μια άπό τις άπογευματινές έφημερίδες.

— Ά χ ,  καλέ... κι αυτοί πάνο) στή γλύκα το κόβουνε, ψιθύρισε καί κατέ- j 
βασε την έφημερίδα άπό τά μάτια της καί φάνηκε τό πρόσωπό της, παχουλό] 
καί στρογγυλό.

Ό  άντρας μετάνοιωσε πού έστρεψε καί τήν κοίταξε.
— Για τό μυθιστόρημα λέω. τού άποκρίθηκε αυτή, πρόθυμη ν’ αρχίσει τήν ι 

κουβέντα.
—'Καλά, καλά, μουρμούρισε δ άντρας, καί συνέχισε τον περίπατό του.
Ή  γυναίκα στεναχωρεμένη άπλωσε τά χέρια καί σήκωσε τήν έφημερίδα άπό 

τά γόνατά της. ’Άρχισε νά διαβάζει τήν κοινωνική στήλη. Ή  ματιά της πέ-j 
ρασε ξυστά άπό τή στήλη κηδειών, γιατί καθώς έλεγε ήταν άλεργική στήν δδέι 
τού θανάτου. Μετά άφοσιώθηκε στό μικρό διήγημα πού μιλούσε γιά τις «πόνε] 
νες καρδιές». "Οταν τέλειωσε άναστέναξε πλημμυρισμένη άπό συγκίνηση. Έ τσ ιΙ 
άφησε τή ματιά της νά πλανηθεί έξω άπό τό παράθυρο. Ε κεί στον κήπο πρόσε·| 
ξε τόν κηπουρό τον Άπελή. ΤΩρες άναδιπλωμένος πάνω στή γή, συγύριζε τις τριι 
νταφυλλιές καί τά φιντάνια. Αυτό τή διασκέδασε γιά μιά στιγμή. Κατόπι έστρε-J 
ψε τό πρόσωπό της κι άναζήτησε τόν άντρα της, πού στο μεταξύ είχε περάσει στί 
διπλανό δοιμάτιο.

«Θάναι πάλι ξαπλωμένος σέ κείνη τή βριομοπολυθρόνα καί θά κοιμάται j) 
κανένα βιβλίο στό χέρι», συλλογίστηκε. Συγκράτησε δμως καί τήν πίκρα καί tj 
δυσφορία πού ζωγραφίστηκε στό πρόσιυπό της. ’Έκανε νά σηκωθεί, άξαφνα ο \ι 
τό μετάνοιωσε. Ή  άτμόσφαιρα εκεί στή βιβλιοθήκη τήν έπνιγε. Τέντωσε τό λα«| 
μό της καί φώναξε.

— Γιουβάνη, τί κάνεις... κοιμάσαι;
Ό  Γιουβάνης δεν άπάντησε.
— θές νά ψήσω καφέ;
— Καί δέ φτιάχνεις;
— ΙΙαραφάγαμε τό μεσημέρι, Γιουβάνη μου, τό στομάχι μου έχει πάλι 

χάλια του. »
Ή  γυναίκα σηκώθηκε. Πέρασε στό μεγάλο σαλόνι. Ά πό κεΐ στήν τράπεζα 

ρία. Διάτρεξε τό διάδρομο κ’ έρριξε μιά ματιά στις κρεββατοκάμαρες. Ή  πό 
τα τής βεράντας ήταν άνοιχτή. Ό  καιρός είχε γυρίσει στό νοτιά καί φυσο 
Βαρέθηκε ωστόσο νά κλείσει τις πόρτες, «θά τό πώ στήν υπηρέτρια», συλλογί 
κε. Ά πό τό δωμάτιο τής υπηρεσίας πρόβαλε ή Αναστασία.

— Μέ ζητήσατε, κυρία;290



—Ξέχασες τήν πόρτα της βεράντας ανοιχτή καί θά σπάσουν τά τζάμια. 
Καί κάνε έναν κόπο να ψήσεις καφέ στόν κύριο.

Ό  καφές σερβιρίστηκε σ’ ασημένιο δίσκο. Ό  Γιουβάνης στό μεταξύ άναψε 
2να πούρο «King Edward», βώρο τού γαμπρού του άπό τήν Ελβετία. Τ ’ άρωμα κι 
δ καπνός βάραιναν τήν άτμόσφαιρα.

— Βρώμισες πάλι τόν κόσμο, παραπονέθηκε ή γυναίκα κ’ έτρεξε ν’ άνοίξει 
τό παράθυρο.

Ό  Γιουβάνης δέν έδωσε σημασία. Τράβηξε δυο βαθειές ρουφηξιές καί φύ- 
σηξε σύννεφο τόν καπνό. Κατόπι δάγκωσε τό πούρο μέ τά δόντια έχοντας σκα
λωμένο τόν άντίχειρα τ ’ αριστερού χεριού στό γιλέκο. Δέν ξέρει πώς, μά σ’ αυτή 
τή στάση ξ αναβρήκε τόν παλιό εαυτό του. Ένοιωσε μιά βεβαιότητα έτσι πού 
σηκώθηκε κι άρχισε νά βηματίζει γιά νά τή χαρεΐ καλύτερα. Α ργά, τελετουρ
γικά, μέ ύφος υπεροπτικό.

Ή  γυναίκα, έτσι καθώς τόν είδε, πειράχτηκε. Άναψε τό πρόσωπό της. «Γε
ρόλυκε, έσύ μιά φορά τί άνάγκη έχεις», συλλογίστηκε. Αυτός στάθηκε έτσι κορ
δωμένος καί τετράγωνος καί γέμισε τό τελλάρο τού παράθυρου. Κάτω στόν κήπο 
ό Άπελής είχε ρίξει τό σακκάκι στις πλάτες κ’ έστεκε ακουμπισμένος στό φρά- 
•/τη από τή μεριά τού δρόμου. Κουβέντιαζε μέ τόν Χασάν πού ετυχε περαστικός 
άπό κεΐ. Είδε ό Γιουβάνης τόν Άπελή νά βγάζει τήν ταμπακέρα καί τόν άλλο 
νά τεντώνεται νά πάρει τσιγάρο.

— Όρίστε μας, έχουμε καί τέτοια, μουρμούρισε. Άρκαντασλίκια.
— Τί συμβαίνει πάλι καί μουρμουρίζεις. “Ολο μουρμούρα καί κακό είσαι 

τούτο τόν καιρό. Μιά λέξη της προκοπής δέν άκουσα τόσην ώρα άπό τό στό
μα σου.

— ’Εμένα μέ βλέπουν καί όέ σηκώνουν μάτια νά μέ κοιτάξουν οί λεγάμενοι. 
Κι δμως ως τό χτές ακόμα ήμουν ό τσορμπατζής. Τσορμπατζή μου πάνω τσορμπα- 
τζή μου κάτω. 'Ο λόγος μου δεύτερος δέ γίνονταν. "Ολοι τους άλέστα. Τά λεφτά 
μου βέβαια νάναι καλά. Έ λ α  δμως τώρα πού καί τά πλούτη μου δέν έχουν πέ
ραση Τό ξέρεις πόσον καιρό τώρα παρακαλάω τό φίλο μου τόν Ραφέτη τόν αστυ
νόμο. Νά κάμει εναν κόπο καί νά πει δυο λόγια στούς ψαράδες καί τούς βαρκά
ρηδες πού έσυραν τις βάρκες μπροστά στή μύτη μας καί τις καλαφατίζουν. Δέν 
είναι κατάσταση αυτή. Ούτε καί πού έχουμε καμμιά υποχρέωση ν’ άκούμε δλημε- 
ρίς τό νταβαντούρι τους καί τά βρωμόλογά τους. Ταρσανά τόν έχουν καταντήσει 
τόν τόπο. Ά πό τά κατράμια, τά στουπιά, καί τις φωτιές πού ανάβουν κινδυνεύουμε 
νά καούμε. "Οπου νάναι θά στήσουν καί τις παράγκες τους καί θά μάς κουβαλη
θεί καί τό γυναικολόγι τους, κι άντε ύστερα νά τούς διώξεις. . . Τοδδωσα τό λοι
πόν τού Ραφέτη νά καταλάβει πώς αν κατόρθωνε νά τούς διώξει θάτανε μέ τό 
αζημίωτο. Προχτές πού τον ξαναρώτησα τί απογίνε μέ τήν υπόθεση μέ κορόιβεψε, 
ο κερατάς! «’Εγώ, μούπε, δέν μπορώ νά κάνω τίποτα. Ά ν  επιμένει ή αφεντιά 
σου, δέν έχει παρά νά δοκιμάσει». Καί γελούσε δ διάολος άνάμεσα άπό τά δόντια 
του, κατευχαριστημένος. Βλέπεις τώρα, γυναίκα, σέ τί χρόνια φτάσαμε; Αυτός, 
ή έξουσία μέ τό πιστόλι, σού λέει πώς δέν μπορεί νά κάνει τίποτα καί νά στα
ματήσει τήν άδικία. . .

—Καί τά παιδιά; Ά ν  έρθουν τά παιδιά τό καλοκαίρι ποΰ θά κολυμπήσουν; 
Από τό Θεό νά τό βρούνε, παραπονέθηκε αυτή, κι άρχισε νά χτυπιέται.

Ό  Γιουβάνης νεύριασε μέ τή συμπεριφορά τής γυναίκας του. Τήν άφησε 
ωστόσο καί ξαναγύρισε στό παράθυρο. Είδε τόν Άπελή νά κουβεντιάζει μέ τόν 
Χασάν κ έχασε τήν υπομονή του. Τεντώθηκε άπό τό παράθυρο καί φώναξε:

■—Ά πελή, έ Άπελή!
—Σέ φωνάζει τ’ άφεντικό, είπε κάτω στόν κήπο δ Χασάν.
— Αφεντικό είναι καί θά φωνάζει... Τί λέγαμε τό λοιπόν;
~ Π ού  λές, καρντασίμ, άπό βραδύς κοίταξα τόν ούρανό κ’ έτοίμασα τά πα- 

ραγάοια. Είπα νά σού μυνησω. . .
—Άπελή, Άπελή... κουφάθηκες πού δ διάολος νά σέ πάρει! Μωρέ, Άπελή! 291
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Ό  Άπελής αποφάσισε ν’ άποκριθεΐ:
— Έδώ είμαι, αφεντικό, στόν δρισμό σου.
— "Ασε τις κουβέντες καί φρόντισε να πλύνεις τό αυτοκίνητο. Καί βιάσου 

να τελειώσεις γιατί θά βγω. Κατάλαβες;
Ό  Άπελής γύρισε στόν Χασάν:
— ’Αφέντης είναι τσιμπούκι καπνίζει. Μά όέν μπορώ να καταλάβω τί μανία 

τοΰχει πιάσει μ’ αυτό τό αυτοκίνητο. Τό πρωί, άοερφέ μου, τόκανα λαμπίκο. ’Από 
την πόρτα όέν ξεμύτισε καί μοΰ λέει νά τό ξαναπλύνω. Ποτήρι είναι ή αυτοκίνητο; 
Δέν μπορώ νά καταλάβω.

Ό  Χασάν έσκασε στά γέλια. Κι ό Άπελης ανέβηκε μ’ άργά βήματα τις μαρ
μάρινες σκάλες. Διάσχισε τό πλατύσκαλο με τις γλάστρες στά πέτρινα πεζούλια 
καί χάθηκε άπό την καμάρα πού δδηγοΰσε στην πρόσοψη της βίλλας, καί στο 
γκαράζ.

«Τούς βλέπεις, συλλογίστηκε ό Γιουβάνης, σήμερα πιά όέν μπορείς νά τούς 
μιλήσεις. Ά σε τούς Χασάνηδες, μά καί οί δικοί τδχουνε στην πάνω σκάλα. Οί 
ξεβράκωτοι! "Αλλαξαν βλέπεις οί καιροί. "Ασε πού μέ τό Κυπριακό έβγαλαν άλλη 
μόδα. Φεύγουμε, σοΰ λένε, θ ά  πάμε στην Ελλάδα. Άκοΰς έκεΐ, θά πάνε στην 
Ελλάδα, στην ψωροκώσταινα. Στο όιάολο κι άκόμα παρέκει. Κιοτήοες! Ιίάντε 
νά ψοφήσετε της πείνας.

Ά ξαφνα τον κυρίεψε ό πανικός κ’ ή άπελπισιά. «Καί τό βιός μου, συλλογί
στηκε, έτσι μόνος πώς, θά τό κυβερνήσω καί θά τό διαφεντέψω; Κιοτήοες, ποϋ 
θ’ άφήσετε τις Ικκλησιές μας καί τά σχολειά μας; Τόση περιουσία, τόσες χιλιά
δες εκατομμύρια ποΰ θά τ’ άφήσω καί θά φύγω; ’Αχάριστοι!»

Ή  γυναίκα του, πού δλη τούτη τήν ώρα διάβαζε βουβή τούς συλλογισμούς 
του, δέν κρατήθηκε καί σήκωσε τη φωνή της.

— Τόσον καιρό είναι πού σοΰ λέω πώς είναι ώρα πιά νά τά ξεκάνουμε καί 
νά φύγουμε. Ό  κόσμος φεύγει. ’Αδειάζει ή Πόλη. Χτές, καθώς ξέρεις, πέρασε ή 
Σωτηρίου καί μάς άφησε αντίο. Άδειασε σοΰ λέω τό χωριό καί συ όέ θέλεις νά τό 
καταλάβεις.

— Στο διάολο νά πάνε δλοι.
— "Ετσι είμασταν άλλες χρονιές; Ά πό τό Μάρτη έτρεχε ό κόσμος νά νοι

κιάσει τά σπίτια. Στοΰ Άλέκου τό καζίνο τέτοιον καιρό δέν εύρισκες τραπέζι άδεια- 
νό. Γλέντι, τραγούδι, κακό πού γίνονταν!... Ά χ ,  ας δψονται αυτοί πού μάς κα
τάντησαν σέ τέτοια χάλια. ’Εκείνος ό Μακάριος τά φταίει δλα. θέλει νά πάρει 
τήν Κύπρο. Δέν τοΰ φτάνει, καλέ, ή Αρχιεπισκοπή; Γιουβάνη, τί κάνεις πάλι 
εκεί; Κι άλλο πούρο άνάβεις; "Ελα καί μη στεναχωριέσαι. ’Εμείς, πού λές, έχου
με ποΰ νά πάμε. Δόξα τό θεό, καί νά φάμε έχουμε καί μεΐς καί τά παιδιά μας. 
Γιά θυμήσου πέρσι, έκεΐ στην Ελβετία. Πόσο θαυμάσια περάσαμε στό Λουγκάνο. 
Λίμνες, ησυχία, τάξη, καθαριότητα. Κ ’ οί άνθρωποι τί ευγένεια πού την έχουν. 
Τόπος νά ζήσεις, μια φορά. Καί τά παιδιά μας! Ό  Πιέρ έξαιρετικό παιδί! Πόσο 
ευτυχισμένη έδειχνε κοντά του ή Μαιρούλα μας! Καί σένα «παπά» έπάνω, «παπν 
κάτω! Πόσο χάρηκα μέ τη «Μερσεντές» πού τοΰ δώρησες! θυμήσου, σάν τρελλ' 
δέν έκανε: Πόσο μάς άγαπάει ό Πιέρ, τό γιαβρί μου!

Τήν είχε πιάσει παροξυσμός. Τά λόγια κατρακυλούσαν σά νερό άπό τό στό
μα της. Ό  Γιουβάνης ήταν συνηθισμένος σέ κάτι παρόμοια παραληρήματα. Τό κα
κό ήταν πού σήμερα δέν μποροΰσε ν’ Αδιαφορήσει, έτσι καθώς έκανε τις άλλε, 
φορές πού τοΰ μιλούσε γιά ενα σωρό χαζά πράματα.

— Ή  Μερσεντές, κ’ ή Ελβετία, είπε ξερά. Κ’ ή κόρη σου πού στραβώθη 
καί δέν πήρε κανένα άπό τά δικά μας παιδιά. Καί μάς έφερε κείνον τόν Φράγκο’

Κάθησε άποκαμωμένος στήν πολυθρόνα. Τό σαγόνι του κρέμασε παράξεν 
Φάνηκε γερασμένος. "Εκλεισε τά μάτια κι άναθυμήθηκε τό πόσο είχε πλήξεί 
έκεΐ στήν Ελβετία. Ποΰ νά πάει; Σέ ποιόν νά πει μιά κουβέντα; Σέ ποιόν νά κορ
δωθεί καί νά καμαρώσει γιά τά έκατομμύριά του; Ούτε γυρίζουν νά σοΰ ποΰν μ- 
καλτμένα. Τις λίμνες και τά δάση καί τά βουνά, τί νά τά κάνει; Γελάδα δέν ήτ



γιά νά βοσκήσει. Ό  γαμπρός του καλό, χρυσό παιδί. Μονόχνοτος όμως. "Οσο τόν 
έβλεπε να περιδιαβαίνει μέ τό βρακί μέσα στό σπίτι τόν έπιανε άναγούλα. Κι άς 
μάλλιασε ή γλώσσα τής γυναίκας του νά τοΰ λέει πώς δέν ήταν βρακί αυτό πού 
φορούσε, μά τό λέγανε «σόρτς». Αύτός όσο θυμάται τις γυμνές ποδάρες τού γαμπρού 
του, μακρυές κι άχαμνές σαν τού λέλεκα, γίνεται έξω φρένων. "Οχι, δέν ήταν κα
τάσταση αυτή πού θά μπορούσε νά τήν υποφέρει. Είχε χάσει τά νερά του έκεΐ. 
Μετρούσε τις μέρες πότε θάρθει ή ώρα νά φύγουν καί νά ξαναγυρίσει στό αρχον
τικό του. Νά δειπνίσει στό τραπέζι του, απ’ όπου καί τοΰ πουλιού τό γάλα, πού 
λένε, δέν έλειπε. Νά καθήσει μέ τις ώρες μπροστά στό στρωμένο τραπέζι καί νά 
τσιμπολογάει πότε από τό ψάρι, πότε από τό πλακί καί τόν παστουρμά, καί τό 
χα β ιά ρ ι... Νά πίνει γουλιά, γουλιά τό ρακί καί νά ευφραίνεται τό λαρύγγι του. 
Νά τόν παίρνει τό μεράκι νά τραγουδάει, νά ρεύεται καί νά ευχαριστεί τό Θεό, 
νά λέει σιουκούρ ’Αλλάχ, πού έπλασε τόν κόσμο τόσο1/ όμορφο καί καλό γιά νά τόν 
χαίρεται ό Γιουβάνης. Νά βουτάει μέ τά μούτρα μέσα στη γλύκα του καί νά ρου
φάει, νά ρουφάει άχόρταγος τό πετμέζι τής Πόλης.

— Τί καλά πού είμασταν, είπε ο  Γιουβάνης, κ’ ή φωνή του αντήχησε στό 
δωμάτιο γιομάτη νοσταλγία.

— Νά φύγουμε, Γιουβάνη μου, νά φύγουμε. Βαρέθηκα νά ζούμε σάν τούς 
κούκους μέ τούτη τήν αγωνία. Κι αν στο μεταξύ γ ί ν ε ι  καί κανένας πόλεμος;

— Υπομονή, γυναίκα, υπομονή. Μην ξεχνάς πώς είδαμε καί χειρότερες μέ
ρες. Τά Σεπτεμβριανά, τόν φόρο περιουσίας, τις είκοσι ηλικίες. Μάς στείλανε εξο
ρία καί στό "Ασκαλε.

— "Ενας λόγος παραπάνω γιά  νά φύγουμε, έπέμενε αυτή. Καί κατόπι τί θά 
γίνει μέ τούς άλλους; Αύτούς, καλέ, πού λές, τούς «σιαλιστές», πού θά μάς πάρουν 
τό βιος μας, καί θά μάς άφήσουν στούς τέσσερις δρόμους. . .

—Οί σοσιαλιστές, τή διόρθωσε αύτός πολύ σοβαρά. Καί ή Κύπρος πού νά 
δώσει ό Θεός νά βουλιάξει καί νά γλυτώσουμε. Τ ί περιμένουν, λοιπόν, οί Άμερι- 
κάνοι καί δέν κάνουν απόβαση;»

Σωριάστηκε ακίνητος στήν πολυθρόνα. Οί τελευταίες ακτίνες τού ήλιου άπο· 
σύρονταν αργά από τήν κάμαρη. Αύτός όμως είχε τά μάτια κλειστά καί δέν έβλεπε..

π α ν τ ο ύ  δ π ο υ . . .

Τοϋ Άλέξη
Κ ν ο ι τ σ ό π ο ν λ ο ν 293
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Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ TOT ΠΟΙ ΗΤΗ
ΣΤΗΝ ΠΟΙ ΗΣΗ
ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ

Τ ο υ  Ν ί κ ο υ  Σ α μ α ρ ά

Σήμερα πού το άγχος έγινε σύννεφο κι' 
έκλεισε τον ορίζοντα κι «οί δρόμοι είναι ανά
στατοι, τα  ποτάμια θολά», σήμερα πού «ό 
πολιτισμός έχει άναλάβει τή διακωμώδηση 
τής άλήθειας και τον έσχατο έξευτελισμό τοΟ 
ανθρώπου»1, σήμερα πού «ό λίβας τής επο
χής σέ καίει σαν ένα δέντρο»1 2, πού ό φόνος 
είναι πιο εύκολος κι απ’ τον έρωτα και πού

«ό πόνος ξεχείλισε! 
τά σκέπασεν όλαί 
Οί μύθοι βουλιάξομε!»

(Στον Ρόμπερτ Όπενχάιμερ)3 4

σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, 
ό κόσμος έχει την άνάγκη τής ποίησης κ’ ή 
άποστολή τού ποιητή στη γή εΐναι τόσο δύ
σκολη κι επίμονη δσο και ζωτική κι άναγ- 
κα ία \

Κεντρικός πυρήνας τής ποίησης του Νικη
φόρου Βρεττάκου εΐναι «αύτό τό τραυματι
σμένο πλάσμα, αυτό τό προδομένο, τό παρα
μορφωμένο, τό κονιορτοποιημένο πλάσμα»5, 
ό άνθρωπος.

Γ lorri «ό άνθρωπος είναι ό λόγος»6, δλο τό

1. Δυό άνθρωποι μιλοϋν για τήν ειρήνη του 
κόσμου, σ. 9.

2. °0 . π ., σ. 55.
3. * Ε κλογή , σ. 150.
4. Ή  κίνηση άρχισε στις αρχές του 19ου 

αιώνα στή Γαλλία, μέ τήν επίδραση τής Mme 
de S tael καί των πολιτικών εξελίξεων, οί ρο
μαντικοί V igny, L am artine  καί H ugo από 
λυρικοί έγιναν ποιητές του ανθρώπου.

5. Δυο άνθρωποι μιλούν για  τήν ειρήνη του κό
σμου, σ. 14.

6. Δυό άνθρωποι μιλούν για  τήν ειρήνη του κό
σμου, σ. 68.

σόμπαν είναι ό άνθρωπος, και θεός ό 6α- ] 
σανιζόμενος άνθρωπος7. *0 ποιητής, στήΐ 
«Βίου περίληψη», μάς μιλά μέ βιβλικά σύμ-J 
βολα, μέ μιά θαυμάσια εικόνα τής σκάλας τ< 
Ιακώβ. Μόνο πού ή σκάλα άποτελεΐται 
θλίψεις* κ’ οί θλίψεις τον άνεβάζουν στόι 
άνθρωπο:

$0\ θλίψεις μου
είναι μιά σκάλα πού άνεβάζει στον άνθρωι

Κι όταν ό ποιητής φτάσει στον άνθρωπο,] 
του προσφέρει τό άσπρο άνθος πού μεταφέ 
ρει, τό λουλούδι τής άγάπης και τής ε.’ρι 
νης —  τό άγνό λουλούδι τής τίμιας συνεί  ̂
δηοτης του ποιητή.

«μεταφέρω ένα άσπρο άνθος στον άνθρι
(Τό βάρος των πραγμάτων)]

Αυτός ό άνθρωπος, έτσι όπως είναι, μι 
όνειρο μισός σάρκα, μισός ψάρι, μισός τγ 
λί, άποτελεϊ την ουσία τής ποίησης του Ν 
κηφόρου Βρεττάκου. 'Ο άνθρωπος είναι 
«ζών ύδωρ» μάς λέει ό ίδιος ό ποιητής 
γράμματα πού οί «Δυό άνθρωποι μιλούν γι( 
τήν ειρήνη του κόσμου»10 κι αυτό τό «ζών 
δωρ» έγινε άπό τότε «ό προορισμός μου 
γή»Χ1.

Προορισμός του ποιητή στή γή είναι ό 
θρωπος. Κήρυγμα ή αποστολή του:

7. "Ο. π ., σ. 65.
8. Εκλογή, σ. 241.
9. Τό βάθος του κόσμου, σ. 66.

10. Δυο άνθρωποι μιλούν για  τήν ειρήνη του 
σμου, α. 60.

11. "0. π ., σ. 60.



καί νά έκτελεΐ τήν άπόφαση«Θά μττορέσω άπλουστεύοντας 
σέ νερό τήν ψυχή μου, νά εξηγήσω στον κόσμο, 
πώς είναι μι* άδιαίρετη μονάδα ό ήλιος, 
οί ήλιοι τού ήλιου κι ό άνθρωπος»

(Πρωινή διάθεση)’2

Ένα μικρό νησάκι είναι ό άνθρωπος, τρι- 
γυρισμένο οπτό κύματα, κύματα, δυσκολίες, 
δάκρυα, μικρότητες, εγωισμούς, κακίες, ή- 
ρωίσμούς —  οί άνθρωποι είναι μικροί* ό άν
θρωπος, όμως, είναι μεγάλος. Κανόνας τής 
ζωής τού ποιητή πάνω στή γη ένας πρέπει 
νάναι: ή σωτηρία τού ανθρώπου.13 Κι ό ποιη
τής στο Νικηφόρο Βρεττάκο ένα σκοπό έχει* 
νά δημιουργηγει μιά νέα θρησκεία: τή θρη
σκεία τού ανθρώπου11.

Συνεχιστής τής θρησκείας τού Χριστού, 
καί μαζί δημιουργός μιας νέας θρησκείας, 
τής «θρησχείας τού ανθρώπου», ό ποιητής 
έρχεται στή γή. Όραματιστής καί φλέγόμε
νος σαν τούς προφήτες, κουβαλά πάνω του 
τή μοίρα τού ανθρώπου καί τή μοίρα πού τού 
έταξε ό «Ποιητής των Πάντων»15. Ό  ποιητής 
έρχεται στον κόσμο νά γνωριστεί μέ τον πόνο 
τού ανθρώπου:

«Ή ποίηση
είναι μι* ανθρώπινη καρδιά φορτωμένη 
όλον τον κόσμο»10

(Ό  κόσμος κι ή ποίηση)

νά βοηθήσει τον άνθρωπο

«θά σκίσω τον ου
ρανό σέ σελίδες 

νά σού
σκεπάσω τον πόνο 
μ5 ένα μου ποίημα»

(Τό άτίθασσο αΤμαϊ17

νά δουλεύει χωρίς διακοπή, χωρίς διάλειμμα

«Τά χέρια μου βρίσκονται σέ αδιάκοπη κίνηση, 
-εφορτώνω ουροτνό στις ψυχές των ανθρώπων»

(Χωρίς διάλειμμα)18

12. Τό βάθοσ τού κόσμου, σ. 68. 'Όπως ό 
Hugo, στο ποίημά του A  Villequier, λέει στο 
Θεό :
Considerez encore que j* avais, d£s l’aurore, 
travaillft, combuttu. pense, marche, lu tte ,), 
Expliquant la nature a Γ homm» qui 
λ . . 0* ignore,
-^ciairant toute chose avec votre clarte ;

1·3. Λυό άνθρωποι μιλούν γιχ τήν ειρήνη του 
κόσμου, σ. 10.

14. *Ό. π., σ. 63.
15 Κ ι ό Vigny στο δράμα Chatterton :

<( 1 l it  dans les astres la route que nous 
montre le doigt du Seigneur>k

16. Γ6 βάθος τοΟ κόσμου, σ. 29.
"?· π·» σ· 37.

• Ιο βάθος του κόσμου, σ. 41.

«πού μοΰ επέβαλε ή φύση, όπως στή βλά
στηση:

Φτιάχνω ζωές. Γράφω ποιήματα»
(Ή  χάρη) 19

Ό  ποιητής είναι πλάστης καί δημιουργός, 
μέ «χρέος θεϊκό στή γή»30. "Εχει όλη τή γή γ ιά  
στήθος του21, τό βάθος τής καρδιάς του μπο
ρεί νά χωρέσει δλο τό βάθος τού κόσμου κι 
όλο τον ττόνο τού λαβωμένου άνθρώπου, κι 
ή συνείδησή του είναι «ένα άθροισμα από 
σπίτια πού καίγονται. ’Από λαβωμένους πού 
μορφάζουν ζητώντας βοήθεια. ’Από νεκρούς 
πού αφήνουν νά διαγραφεΐ πάνω στο πρό
σωπό τους σάν ένα ερωτηματικό τό τελευ
ταίο χαμόγελό τους. Ή  συνείδησή μου είναι 
από πεινασμένους, από βασανισμένους, ατό 
ταπεινωμένους, από καταδιωγμένους κάθε λο- 
γής. Ή συνείδησή μου είναι μιά πανστρατιά 
πού στριφογυρίζει σάν μιά σκοτεινή συμπα
γής μάζα πάνω στή γή»23.

Ό  ποιητής, κατά τό Νικηφόρο Βρεττάκο, 
μπορεί νά είναι καί Μωϋσής, μπορεί νά εί
ναι καί 'Αγιος Φραγκίσκος

Ν ’ αρχίσει μετά
νά βγάζει τό σώμα μου άσπρα λουλούδια 
ευδιάκριτα απ’ δλες τ ις  χώρες»

( Επίκληση Β ' )24

μπορεί νά είναι καί προφήτης, μπορεί νά εί
ναι καί Χριστός διδάσκων:
«Κι άνοίγουνε τά χείλη μου καί φώς 
βγάζει ή ψυχή μου!»

(Ηλιοβασίλεμα)25

Πομπός φωτός. ’Αφού κι ό ίδιος ό ποιητής, 
ολόκληρος είναι μιά σύνθεση τού φωτός, σ’ 
έναν κόσμο όμορφο, σ’ έναν κόσμο θαύμα. 
Ό  ποιητής είναι τό παιδί τού κόσμου.

Καλόγερος πού άσκήτεψε στο πιο ιερό 
μοναστήρι πού λέγεται ανθρώπινος πόνος, 
φορώντας τή ζώνη τής λύπης στή λιγνή του 
μέση κι έχοντας τό κλειδί πού τοΰ χάρισε ό

19. Επιθεώρηση Τέχνης, τ. 133 —  134 1966 
σ. 46.

20. Στόν Ρόμπερτ ’Όπενχάϊμερ ΕΚΛΟΓΗ, σ.
152.

21. Τό τριαντάφυλλο, ΕΚΛΟΓΗ, σ. 224.
22. Τό βάθος τής καρδιάς, τό ΒΑΘΟΣ ΤΟΓ 

ΚΟΣΜΟΓ, σ. 53.
23. Λυό άνθρωποι μιλούν για τήν ειρήνη τοΰ 

κόσμου, σ. 21.
24. ’Επιθεώρηση Τέχνης τ. 94 1962, σ. 388.
25. Εκλογή, σ. 69. 295

«Θά ήθελα
πολύ νά μπορούσα νά στηθώ στήν κορφή 
ένός όρους άστράφτοντας.



ήλιος, ό μεγάλος θεός τής ‘Ελλάδας, τό φω
τεινό κλειδί τής γνώσης, σκύβει στοργικά 
ττάνω άττ’ την πληγή τού άνθρώπου νά την 
διαβάσει —  νά διαβάσει την άγια γραφή 
τού σύμτταντος:

«Έγώ ψάχνω νά βρω την ττορεία τού κύκλου, 
ψάχνω τό νόημα νά βρώ τού φωτός, 
το φως τού νοήματος. Δέν εΐμαι ζωσμένος 
τό ούράνιο τόξο. Έχω μια ζώνη 
λύττης στή μέση μου κι έχω αύτό τό κλειδί 
πού μού ττέρασε ό ήλιος.

Έγώ προσπαθώ 
ν* άττοκαλύι|ιω τήν άγια  γραφή τού

στερεώματος».
( Ό  φιλοξενούμενος τής έρημίας)26

Κι δταν ό ττόνος τού ανθρώπου γίνει ττόνος 
τού ποιητή, και νοιώσει ό ποιητής τήν οδύνη 
καί τήν ευθύνη του, ωριμάζει καί κατεβαίνει 
στο άστρο πού τό λέμε Γη γ ια  νά διδάξει. 
Δραματική ή φωνή τού ττοιητή βγαίνει απ’ τα 
φωτεινά του χείλια, ηχεί βροντερή καί προ
στακτική, αντιμέτωπη μέ τον πόλεμο, δέρνει 
τις χαράδρες καί τα βράχια τού Σινά καί 
γίνεται ε ν τ ο λ ή  :

«Μή μού σκοτώστε τό νερό.
Μή μού σκοτώσετε τα δέντρα.
Μή μού ξεσκίστε αυτές τις θείες σελίδες πού 

τις γράψανε
τ ’ ασύλληπτο φως κι ό ασύλληπτος χρόνος 
κι όπου σταθώ μέ περιβάλλουν. Μή μού 
σκοτώσετε τής γης τό ποίημα!»27

Ό  κόσμος εΤναι όμορφος. Ποίημα τού Ποι
ητή τών Πάντων. Ό  ποιητής στήν ποίηση τού 
Νικηφόρου Βρεττάκου, σταλμένος άπ’ τον ου
ρανό, πρέπει, έντέλλεται, νά τον κροττήσει ό
μορφο αυτόν τον κόσμο, νά σώσει τον άνθρω
πο, νάρθει σαν ’Αρχάγγελος μέ ρομφαία ή 
σαν "Αη Γιώργης μέ τό άσπρο του άλογο, 
νάρθει μιαν αυγή, μιαν άρχή νέας μέρας, νά 
σκοτώσει τό θεριό, νά γλυτώσει τή βασιλο
πούλα —  τήν ψυχή τού άνθρώπου, ξαναθυμί- 
ζοντας στον άνθρωπο τό δίδαγμα τού Χρι
στού: ειρήνη κι άγάπη.

«Σάν θά πάω στήν πόλη 
θ' αγοράσω ένα άλογο 
κι ένα άσπρο σπαθί 
πού θά φτάνει ώς τον ήλιο! 
θά καλπάζω στή θάλασσα, 
θ’ ανεβαίνω στο δάσος, 
σάν γυρίζω απ’ τή χάρη μου 
θά γιομίζει ό ουρανός!
Καί μΓ αυγή, χαμηλώνοντας 
τό κορμί μου στή σέλλα,

26. Τό βάθος του κόσμου, σ. 204.
27. Αυτοβιογραφία, σ. 28.

θά κατέβω στους κάμπους 
νά σώσω τον κόσμο».

(Πυρετός)2*

Ή  Ειρήνη είναι τό «μόνο φυσικό φαινόμε- · 
νο πού υπάρχει μέσα στο σύμπαν»20. Ειρήνη! 
είναι όταν «τ’ άνθρώπου ή ψυχή γίνεται έξω ■ 
στο σύμπαν ήλιος* κι ό ήλιος ψυχή μές στον] 
άνθρωπο»30.

Ό  κόσμος δέρνεται άνάμεσα στά «θολά πο- ] 
τάμια». ‘Ο τρόμος βασιλεύει μέ τό άγχος του. 
Ό  ορίζοντας γέμισε συρματοπλέγματα. 01 
πολιτείες έγιναν μιά φούχτα άμμος. Ό  χρό 
νος σημαίνει σέ θλιμμένες ώρες τις  καμπάνει 
του. Ή  θλίψη τρέχει σά νερό στά κανάλια τ< 
κρατών. Τ όραμα τής Ειρήνης, πιο έπιθυμι 
τό όσο ποτέ, πιο λατρεμένο όσο τίποτα άλ
λο, πυρπολεί τον ποιητή κι επιβάλλεται στο 
κόσμο. Ή Ειρήνη, αγαπημένη τοΰ ποιητή, 
χαιρετάει τον κόσμο.

«Αυτό τό μαντήλι πού κρατάει στο χέρι τηι 
έγώ τής τό χάρισα».

(Τό θαλασσΐ μαντήλι)31

’Αγάπη είναι ή «κατοα/όηση τοΰ (Ανθρώπι
νου δράματος χωρίς όρια μέσα στον κόσμο»,| 
«ή ανάγκη νά σώσεις»22. Τό βάθος τού άνθ{ 
που είναι ή συνείδηση* τό πλάτος του ή Ά] 
γάπη33. Ό  ποιητής, κατά τό Νικηφόρο Βpi 
τάκο, εθναπόστολος τής αγάπης, προχι 
στή διδασκαλία καί στή μοίρα του:

«πιστεύοντας στον ήλιο καί στον άνθ| 
πο, πήρα τό μεγάλο τούτο δρόμο 
τής αγάπης κι αδιάκοπα ανεβαίνω 
φορτωμένος τό θάνατο»

( ’Απόκριση)35

Νοιώθει ολόκληρος νά φλέγεται από τήν 
γάπη:

«"Ολα τά  βότσαλά σου, Θεέ μου, τ ’
( υ <

καί τήν άγάπη μου μπορώ αν μ’ άφήσί
(νά τήν κά

ποίηση, άγλάισμα, στόλισμα. Μιά σκι
(λωσιά μοΰ λεί*

καί μιά Σιξτίνα, σάν τον ουρανό» 
(Νοτιοδυτικές ακτές της Πελοποννήσου)}

Τραγουδάει σάν πουλί σέ κάθε γωνιά 
γης τό άσμα τών άσμάτων: άγάπη.

28. Ε κλογή, σ. 36.
29. Λυό άνθρωποι μιλούν για  τήν ειοήνη 

κόσμου, σ. 71.
30. Τό βάθος τοΰ κόσμου, σ. 318
31. Ε κλογή , σ. 239.
32. Λυό άνθρωποι μιλοΰν για  τήν ειρήνη ' 

κόσμου, σ. 35.
33. "Ο. π ., σ. 37.
34. Περιοδικό Αιώνας, σ. 68.
35. Επιθεώρηση Τέχνης τ. 133 — 131, 191 

σ. 47.



«Ό  κόσμος εΐναι, αδέλφια μου, αγάπη
(κι ομορφιά» 

(Ή  ακατοίκητη χώρα) '5

«’Αδερφοί μου!
μιά λέξη μόνο εΐναι ή κορφή και ή ποίη-

(οη καί ή γνώση» 
Καί γράφω στα τετράδιά μου μόνον αύ-

(τό: ’Αγάπη. 
(Ή  πορεία στην κορφή)"7

Γιά τήν αγάπη του βασανιζόμενου ανθρώ
που ό ποιητής έφτασε νά ξεπεράσει καί τήν 
ίδια τήν αγάπη.

«Ξέχασα τήν αγάπη 
γ ια  τήν αγάπη σου»

(Συνόδεψα νεκρούς)“

Ή ποίηση εΐναι αγάπη. Ή  αγάπη ποίηση.

« Έτσι μου στάθηκε ό Ταΰγετος όσο νά
(γεννηθούνε

τά δυο παιδιά του Θεού μέσα μου: ή
(ποίηση καί ή αγάπη ! ) ::u

‘Ο ποιητής —  Μωϋσής καί βοσκός τής α 
γάπης:

«’Έστηνε ή άνοιξη τήν προτομή μου σέ
(μικρούς λόφους ειρήνης, 

έλαμπε καθισμένο στό ραβδί μου ένα
(πουλί από φως

κι έβρεχε ιριδισμούς στά πρόβατα τό 
αιώνιο σέλας της αγάπης»

( ’Ανάμνηση άττό τον Ταΰγετο)40

Ή αγάπη είναι τό θεμέλιο τής ποίησης του 
Βρεττάκου. Όλόκληρος ό ποιητής άποτελεί- 
ται από κοσμογονικά στοιχεία του σΰμπαντος, 
άπό θάλασσα, άπό ήλιο, άπό δάσος, άπό νύ
χτα, άπό τον άνθρωπο, όμως τό κύριο, τό πρω
ταρχικό στοιχείο τής σύνθεσής του είναι ή 
αγάπη.

«Είμαι ένα σύνθεμα άπό ξένο μεγαλείο. 
Τά όσα θωρεΤς στήν ύπαρξή μου είναι ό-

(λα ξένα.
Κάτι άπ’ τή θάλασσα, άπ’ τό ήλιο κι

(άπό σένα,
κάτι άπ’ του δάσους κι άπ’ τής νύχτας

(τό σττοιχεΤο.
Κι όταν πεθάνω τό στοιχείο του θά πάρει 
τό φως, ή θάλασσα, τό δάσος, τό φεγγάρι 
κι έδώ στή θέση μου θά μείνει πιά ή

(σιγή.
Κι αυτή ή ψυχή που μες στό στήθος μου

(είχα φέρει,

ί*6· Τ * -οιή-ιχ-χ 1929 —  1951, σ. 107 
37. «Ο. π ., ο. 95. 
ϊ ” · Ε χ λ ο γ ή ,  ο. 179.
39· ”0 . π ., ο. 109.
4°· "0. π ., ο. 104.

άπ’ τ ’ ουρανού ψηλά σάν έπεσα τά μέρη, 
θάχει σέ άγάπη σκορπιστεί πάνω στή

(ΥΠ·>
(ζημέρωμα στό Σούνιο)11

"Ομως, oi μέρες εΐναι έπίβουλές. Ή  διδα
σκαλία τού ποιητή ξυπνά τό μίσος των Φα
ρισαίων. Ό  ποιητής τής ειρήνης καί τής 
άγάπης είναι έπικίνδυνος στό πολεμικό συμ
φέρον, στίς βιομηχανίες των όβίδων καί στις 
μετοχές του χρηματιστηρίου του πολέμου. Οί 
Γραμματείς κι οί Φαρισαίοι θά βρούν τον ’ Ι
ούδα τους —  πάντα καί σέ κάθε εποχή, μέ δια
φορετικές μορφές, θά ζεί ό Ιούδας —  κι ό 
ποιητής θά παpccγγείλει:

«Λάβετε, φάγετε, άβυσσοι, ώρες, χώμα...» 
(Τό σώμα μου είναι τούτο τό βιβλίο)41*

Καταδιωκόμενος, πονεμένος, πικραμένος, ζη
τά ένα όρος ’Ελαίων νά προσευχηθεί.

«Άπό ποιά ρίζα νά κρατηθώ, σέ ποιό
(διάστημα νά περπατήσω 

σέ ποιό κρεββάτι νά κοιμηθώ, σέ ποιο
(όρος νά ξενυχτήσω!»

(Κραυγή)43

Τό μαρτύριο τού ποιητή θά συνεχιστή ως 
τό τέλος, ως τό σταυρό τού Κρανίου: «’Ίδ ε  ό 
άνθρωπος τού αιώνα μας»44 καί πάνω στό 
σταυρό, πάνω άπ’ τό πονεμένο γλυκό κεφάλι 
«οί στρατιώται του ήγεμόνος έπέθηκαν τήν 
αιτίαν αυτού γεγραμμένην»45:

«Τή ζωή του σεβάστηκαν,
στά νιάτα του ή φτώχεια, στά βουνά οί

(κεραυνοί,
στον πόλεμο οί σφαίρες. Ή άγάπη του 
στήν Ελλάδα, τον σκότωσε».46

( Σημείωσε)

Ό  ποιητής, στήν ποίηση τού Νικοφόρου 
Βρεττάκου, άφου περάσει τό δράμα τής πε
ρισυλλογής, τής θλίψης, τής μόνωσης, του 
Γολγοθά καί τής Σταύρωσης, δέν θά άναλη- 
φθεΐ στον ουρανό. Θά μείνει στή γή γ ιά  πάντα, 
χωρίς τέλος, μέσα στον κόσμο, δίπλα στον 
άνθρωπο —  κι όσο θά υπάρχει ό άνθρωπος. 
Ό  ποιητής θά γίνει ένα περιστέρι στό σό
μπαν,

«Πάρε τά χέρια μου,
δέσε τα μέ μιά λευκή σου άστραπή,

41. Ε κλογή , σ. 69.
42. Τ χ ποιήμχτ-χ 1929 —  1951, σ. 10.
43. Ε κλογή , σ. 74.
44. Λυό χνθρο>ποι μιλούν γ ιχ  τήν βίρήνη του 

κόσμου, σ. 57.
45. Κχτχ Μχτθχιον κ ζ ' 37.
46. Επιθεώρηση Τέχνης τ. 133 — 134 1966, 

σ. 47.
I
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κράτησε τα μετέωρα, κρέμασε τα —
(λαμπρά,

άμετακίνητα, ένα περιστέρι στο σύμπαν.
Και να κρέμεται πάντοτε.»4"

"Η θά γίνει ό ηνίοχος τού φωτός πάνω άπ* 
τον κόσμο4*, μοιράζοντας τό φως τής ποίη
σης σαν άντίδωρο στους άνθρώπους, ώστε να 
μπορεί να πει στη μητέρα του

«δέ θήλασες πάνω στην άμμο»
(Ή  άναχώρηση)4*

στον πατέρα του

«Κράτησα μόνον αυτό 
το ειρήνην και άγάπην. Τό στήθος μου 
είναι ένα άσπρο τετράγωνο φάκελλο. 
Κι αυτό κάνω τώρα. Πηγαίνω 
και φέρνω τό γράμμα σου.
................................"Έγινα
ό ταχυδρόμος τής αιωνιότητας.»

( ‘Ο φιλοξενούμενος τής έρημίας)Γ<)

στον Ταΰγετο

«εγώ θάμαι τό αιώνιό σου λιοντάρι πού
(θα σέ φυλάει!» 

(Χτες τή νύχτα ξαναγύρισα στον Ταΰγετο)ω

στον άνώνυμο ύπολοχαγό του Βιετνάμ 

«Είμαι κοντά σου
μες στο κελλί σου. Δίπλα σου. Σέ παίρ-

(νω.
Φίλε υπολοχαγέ: ΕΤμαι ή αιωνιότητα/4

Ό  ποιητής εΐναι ή πατρίδα όλόκληρη5*, το 
τραπέζι του είναι ένα φέρετρο κι έκατομ μύ
ρια χέρια τό σηκώνουν στο φώς54 κι ο\ πλη
γές του έχουν σκεπαστεί μέ άνθη, «ωραίο βε
λούδο έγινε ό ήλιος στο πικρό μου χώμα/*.

"Οπως ό Άπόλλωνας νίκησε τον Ερμή στό 
τρέξιμο και τον "Αρη στην πυγμαχία, έτσι κι

ό ποιητής θά νικήσει τϊς σκοτεινές δυνάμεις 
τού δόλου και τής βίας.

Ό  ποιητής θά ζήσει γ ιά  πάντα στον κό
σμο, σύμβολο τής αιώνιας άντίστασης στό 
σκοτάδι, πίνακας όπου πάνω του θά σπου
δάζουν οι άνθρωποι τά μαθήματα τής είρή- 
νης, τής άγάπης, τής αέναης κίνησης τού φω
τός. τής αλήθειας, τής ευθύνης και τής όδύ- 
νης.

«Τό τουφέκι μου ήλιος.
Κι όταν
φούσκωσε ή θάλασσα μες στο σκοτάδι 
κι άναστράφηκαν τά  νερά και προδόθηκε 
τό σκάφος « Αρχάγγελος» κι ότοτν θό-

(λωσαν γύρω μου 
τά «ποτάμια» και χάθηκαν τά περάσμα

τ α ,  πάλι
δεν παραιτήθηκα. Τά κλαδιά τής φωτιάς, 
μές στό στήθος μου, σάλευαν ενάντια στό

(ρεύμα.

Ή  ποίηση είναι ή βάτος, τό ασμίλευτο
(άγαλμα,

τό άλλο μου σώμα —  νά ζώ χωρίς τέ- 
(λος σέ τούτο τον κόσμο». 

(Αυτοβιογραφία σ. 17, 19, 25)

Τρείς στίχοι, ολόκληρη απεραντοσύνη! ’Αλ
λά και πόση τελειότητα σ ’ αυτόν τον κόσμο!

Κάποτε, τά  πρώτα νεανικά χειρόγραφα τού- 
Νικηφόρου Βρεττάκου ήταν χειρόγραφα μιάςι 
μελέτης γ ιά  τη διάσπαση τής ύλης.

Σήμερα, τά ποιήματά του εΐναι χειρόγραφα') 
μιας μελέτης γ ιά  τη διάσπαση τού εγώ, γιά 
τήν άποδέσμευση των πρωτονίων τής αγάπη 
και τής ειρήνης άπό τήν άραχνιασμένη άβυσ
σο τού εγωισμού μας, ώστε νά σκορπιστούν, 
σά μανιτάρια ή σάν πολυέλαιοι, έκατομμύριά 
φωτεινά «άλληλούια» πάνω απ’ τον κόσμο τ< 
Σήμερα και τού Αύριο, πάνω άπ’ τή Γεθσημα- 
νή τής άγάπης. . .

‘Νέα Ύόρκη

«

47. Αυτοβιογραφία, σ. 27.
48. Κυνηγώντας τόν ήλιο, «Έπιθ. Τέχνης» τ.

133— 13i, 1906 ο. 46.
49. Επιθεώρηση Τέχνης, τ. 133 —  134, 1966 

σ. 43.
50. Ε κλογή, σ. 238.

298 51. "Οπ. π ., σ. 116.

52. Ό  ανώνυμος ύπολοχαγός Έ πιθ . Τέχν 
τ. 126 1965, σ. 438.

53. Λόγος γιά  τήν Πατρίδα, Έ πιθ. Τέχνης, 
Ιούλη 1965 σ. 7.

54. Τό τραπέζι, τό βάθος του κόσμου, 14
55. Πανόραμα, Ε κλογή, σ. 249.



ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜ ΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Έ  λ λ η ν ι κ

Ή δίκη Λαμπράκη αποτελεί εδώ και δυο 
μήνες μια μικρογραφία της τραγωδίας ττού 
ζεΐ ή πατρίδα μας. ’Αναπαριστάνεται μπρο
στά στη Δικαιοσύνη ένα κορυφαίο επεισόδιο 
στο τα Ά γ ια  Πάθη του λαού μας, αναπα
ριστάνεται μια αντιπροσωπευτική στιγμή τού 
δημόσιου βίου μας/ τέτοιου πού ήταν, τέ
τοιου πού επαναλαμβάνεται μετά τις  15 Ι 
ουλίου και πού τελειοποιείται πυρετωδώς.

Στο σκαμνί τού Κακουργιοδικείου Θεσσα
λονίκης κάθεται, δίπλα στούς «κοινωνικά α
προσαρμόστους», δηλαδή τούς κακοποιούς, τό 
Κράτος - κρανιοθραύστης, τό καθεστώς πού 
ατιμάζει τό όνομα τής Δημοκρατίας, τό εί
δος διοίκησης πού άνήγαγε τήν παρανομία 
καί τό έγκλημα σε επιτελική περιωπή «Συμ
βουλίου Μελετών». Κατηγορούμενο Κράτος 
καί παρακράτος των τραμπούκων συνεχίζουν 
τήν άγαστή συνεργασία τους καί γ ια  ν’ α 
ποδειχτεί ή άδιατάραχτη συνέχεια, οί αστυ
νομικοί φάκελοι των μαρτύρων καί οί πληρο
φορίες κρατικών υπηρεσιών είναι στή διάθε
ση τών κατηγορουμένων. Μά ή πιο βαρια 
πτυχή τής διαδικασίας είναι εκείνη πού μό

Τ ί μ η σ α ν  τ ό π ν

Παρόν τιμής έδωσε στή δίκη Λαμπράκη ό 
πνευματικός κόσμος στο πρόσωπο τών άπι
στη μόνων πού κατέθεσαν τήν πολύτιμη μαρ
τυρία τους. Οί καθηγητές κ.κ. Καβαζαράκης 
·<σί Συμεωνίδης, οί γιατροί κ.κ. Φίλης κσί 
Ιλαρχος, ό ιατροδικαστής κ. Ροβήθης καί 

οί άλλοι έπιστήμονές μάρτυρες συνέβαλαν ου
σιαστικά^ στο φωτισμό τού έγκλήματος, σ’ έ- 
να% σημείο πού έχει αποφασιστική σημασία 
για τήν επιβεβαίωση τής προμελέτης καί 
του σχεδίου. Μά πέρα άπό τήν (Αποδειχτική 

τής μαρτυρίας τους, τιμήθηκε ή έπι- 
στημονική συνείδηση καί τό ήθος τό πνευμα- 
·κο, με τήν (Αντίστασή τους σε πρόσθετες 
ΫΥενεΐς δυσχέρειες», πού έφταναν ως τή

Π δ ί κ η

λις καλύπτει μέ διαφάνεια τούς «ύψηλά ίστα- 
μένους» πού, όσο κι άν συγκρατούν μέ άθέ- 
μιτα μέσα τό διάφανο παραπέτασμα πάνω 
τους, ή κοινή γνώμη διαβλέπει καί καταδι
κάζει ερήμην.

Απέναντι στο συγκρότημα τού έγκλήμα
τος αντιπροσωπεύεται ό μαρτυρικός λαός μας 
πού σφαγιάζεται όταν ζητάει ειρήνη, δημο
κρατία καί πρόοδο, ό άξιος λαός πού έδρασε 
αύτεπαγγέλτως όταν τό σύνεργό Κράτος πα
ρακολουθούσε μέ βαθιά ικανοποίηση τήν ε
κτέλεση τού σχεδίου, πού άνέτρεψε τήν συ
νωμοσία καί έσυρε τούς δράστες μπροστά 
στή Δικαιοσύνη. Στή Δικαιοσύνη πού πε
ρί έσωσε τήν ακεραιότητά της χάρη στήν εύορ
κη καί θαρραλέα άντίσταση άξιων λειτουρ
γών της, μέσα άπό «εγγενείς δυσχέρειες» καί 
παντοειδείς πιέσεις πού (Ανάγκασαν έναν ει
σαγγελέα νά πει: «Έγώ μασκαράς δέ γ ί
νομαι. Ά ς  έλθουν νά μέ σκοτώσουν».

Αυτή είναι ή εικόνα. Δίκη τής σημερινής 
Ελλάδας, μέ όλα τά πρόσωπα, τις ιδέες, 
τις πράξεις μπροστά στο κριτήριο.

ε υ μ α τ ι κ ο  ή θ ο ς

λειτουργία τής ιατρικής επιστήμης καί τής 
ιατροδικαστικής.

Ή  κοινή γνώμη πληροφορήθηκε μέ (Αληθι
νό σεβασμό, πού συντελεί στήν ανανέωση τής 
εμπιστοσύνης της στήν πνευματική ηγεσία, 
ότι χρειάστηκε νά συμπαρασταθεί ηθικά ό 
καθηγητής κ. Καβαζαράκης τον ιατροδικα
στή κ. Ροβήθη στήν εκτέλεση τού χρέους 
του ώς επιστήμονα καί δημόσιου λειτουργού, 
ότι έγινε λόγος μεταξύ τους γ ια  τό καθήκον 
τού πνευματικού (Ανθρώπου νά αντιστέκεται 
σέ πιέσεις καί ταπεινές σκοπιμότητες. Τά 
λόγια τού κ. Καβαζαράκη, έπειδή (Ακριβώς 
διερμηνεύουν τή στάση? τών αντιπροσώπων τής 
έπιστήμης στή μεγάλη αυτή υπόθεση, εΐναι 299



μιά οπτό τις γνησιότερες πνευματικές ^ δ η 
λώσεις αυτών τών ημερών. Μαζί με την α
ποφασιστική συμβολή τών δημοσιογράφων' καί 
τών νομικών, καθώς καί τών δικαστικών λει
τουργών στή διαλεύκανση τού έγκλήματος, ή 
έκδήλωση αυτή τού πνευματικού ήθους τι
μάει ολόκληρο το διανοούμενο κόσμο καί έ- 
νισχύει τό κύρος τού πνεύματος στήν πολύ
πλευρη σημερινή σύγκρουση δπου κρίνεται τό 
μέλλον τής πατρίδας μας.

«Με δλας τας συνταγματικός εγγυήσεις»
Ή  δίκη τού Α Σ Π ΙΔ Α  άρχισε «μέ δλας τάς 

συνταγματικός έγγυησεις»: ένα βούλευμα βαλ
λόμενο ώς άκυρο καί πλαστό, στηριγμένο στήν 
κατάθεση ένός μάρτυρα καταδικασμένου γιά 
μαστροπεία, ένας παράγοντας τής δίκης μέ 
μήνυση σέ βάρος του γιά ψευδή βεβαίωση, 
άλλος παράγοντας νά θριαμβολογεί, τήιν ε
πομένη τού στυγερότερου πολιτικού έγκλήμα
τος, γ ιά  τή δολοφονία τού Λαμπράκη, ολό
κληρο μαγνητοφωνικό σύστημα τής ΚΥΠ κά
τω από τήν έδρα τού προεδρείου, έν αγνοί pc 
τού προέδρου, όπως βεβαιώνει ό ίδιος. Κα
τά  τά άλλα πρέπει «νά έχομεν εμπιστοσύνην 
εις τήν Στρατιωτικήν Δικαιοσύνην» καί άλ
λα ήχηρά παρόμοια.

Η Ελλάδα δε θά γίνει... Ααλάδα
Τό πιο δυσοίωνο από τά  τελευταία ση

μεία τής δημόσιας ζωής μας είναι χωρίς αμ
φιβολία ή υπόθεση ΑΣΠ ΙΔΑ. Πού σφυρη- 
λατήθηκε αύτό τό πρωτόγονο άμυντικό όπλο, 
σε ποιο χαλκείο καί άπό πο«ούς χαλκιάδες, 
κοεθώς καί τ ί έπιδιώχθηκε μέ τήν κατασκευή 
του, τ ί νά προστατέψει, τ ί νά καλύψει, υπάρ
χει ή βεβαιότητα ότι θά όστοκαλυφθεί μεγα
λοπρεπέστατα καί στή δίκη αυτή καί στις 
αναθεωρήσεις που θά επακολουθήσουν —  άν 
επιβληθούν πο:νές —  καί στή Βουλή καί 
στά όργανα τής δημόσιας γνώμης. Γιά τήν 
προδικασία καί το βούλευμα έχει κιόλας μιά 
σαφή ιδέα ή κοινή γνώμη κα* στή συνείδη
σή της κρίνεται ή υπόθεση καί πολλά άλλα. 
Μά πέρα άπό τήν υπόθεση καθαυτή, πέρα 
άπό τή δικαστική μορφή της, υπάρχει ό 
ρόλος της ό πολιτικός, ό ρόλος που τής έ
δωσαν οί άθλιοι σκηνοθέτες τής άνωμαλίας 
καί τής εκτροπής, οί μεγάλο» σκευωροί. Ή 
απελπισμένη προσπάθεια τού φιλοδικτατο- 
ρικού τύπου νά εκμεταλλευτεί τήν υπόθεση 
καί * τή δίκη μέ ταυτόσημους σχεδόν πηχιαί- 
ους τίτλους καί περιεχόμενο (οί άνθρωποι, 
βλέπετε, δέν παίρνουν «γραμμή»!), ν' άπο- 
σκεπάσει μέ κραυγές τά  άποκαλυπτόμενα 
κάθε μέρα, δείχνει τους σκοπούς τους άλ
λα καί τήν άγωνία τους. Οι σκοποί τών κύ
κλων τής άνωμαλίας κινδυνεύουν, αποτυχαί
νουν, συναντούν τήν άντίστάση τού έθνους. 
Ή  άγωνία τους έκφράζεται πια μέ υλακές 
καί έκτίναξη σιέλων. "Αδικα τό άφθονο με- 

300 λάνι καί ή χολή τους. Χαράμι καί ή καθη

μερινή σκηνοθεσία, πρωί - βράδυ, μέ τή φά
λαγγα τις όμοιόμορφες βλοσυρές κλούβες! 
άπό τις φυλακές στο δικαστήριο, μέ τ ίς  £- 
πιφυλακές καί τήν άστυνομική πολιορκία. 
Ό  μπαμπούλας είναι μάλλον άστεΐος. *Η 
ατμόσφαιρα δέ δημιουργείται. Θλιβερό τό 
ξέφτισμα τής μεγάλης ίντριγκας.

Τό μόνο θετικό είναι ότι δίνουν στον 
ληνικό λαό μιά ιδέα γ ιά  τό τ ί μαγειρεύ 
μιά εικόνα γ ιά  τό πώς θέλουν τήν ‘Ελλά. 
Μίσος, κρυπτεΐες, στρατοδικεία, κλούβες. Κ< 
Λαλάκηδες. Και ή ζωή τών πολιτών στήν διά 
κρίση τών κουμπουροφόρων παρακρατιι 
που άρχισαν άποθρασυμένοι νά σκοτώνουν 
ένας πολίτης άδικοσκοτωμένος τή βδομά
—  όχι κι άσχημα γ ιά  άρχή!

Ή  κοινή γνώμη περιμένει καί θά έπιβά 
λει τήν εκκαθάριση. Απαιτεί νά βρεθούν κα 
ν' άποκαλυφθούν ώς τήν τελευταία άκρη τ 
νήματα τών υποθέσεων Λαμπράκη καί Α
ΣΠΙΔΑ. Καί, βέβαια, δέ θ’ άνεχτεί ό δη 
μοκρατικός κόσμος ύποπτους συμψηφισμούς) 
μέ συναμνήστευση τών δύο υποθέσεων. Ο
πως δέ θ’ άνεχτεί τό μεγάλο συμβιβασμό κ 
συμψηφισμό: δεχθείτε τό μεταϊουλιανό τέ
ρας γ ια τί υπάρχει καί άνοιχτή δικτατορία. 
Πρέπει νά καταλάβουν οί κύριοι αυτοί ότι 
Ελλάδα δέν κατοικείται άπό Λαλάκηδες. Και 
δέ θά γίνει Ααλάδα ούτε Λαλακία.

Τό Βυζαντινό Ινστιτούτο της Βενετίας
Χαιρετίστηκε άπό τον τύπο χαρμόσυνα 

άντικατάσταση τής κυρίας Άντωνιάδου, π< 
διεύθυνε τό Βυζαντινό Ινστιτούτο τής Βενε
τίας, ίδρυμα ελληνικό, άπό τον γνωστό καθη
γητή τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Μα- 
νούσακα. Κι ήταν πραγματικά καιρός γι* 
αυτή τήν πράξη. Γ ιατΐ τό ίδρυμα αυτό πού 
έχει τεράστια εθνική, πνευματική καί έπιστη-; 
μονική σημασία μπορεί μέ τό υλικό πού δια
θέτει νά άναπτύξει μιά τεράστια δραστηριό
τητα πού οφείλουμε νά τό πούμε καθαρά πώς 
δέν τήν άνάπτυξε. Μά δέν είναι μόνο αυτό, 
έμείς νομίζουμε πώς πάσχει ή ίδ ια του ή όρ-: 
γάνωση κι άπό τό λίγο πού μπορέσαμε ν’ άντι- 
ληφτούμε όταν ήρθαμε σέ κάποια επαφή μαζί 
του, διαπιστώσαμε τεράστια κενά, αυθαιρε
σίες καί γενικά παραγνώριση τής μεγάλης 
του άποστολής. Βέβαια έγινε κάποιος άπο-J 
λογισμός στή δραστηριότητά του, στούς τυ-] 
πικούς λόγους πού άπό φιλοφροσύνη είναι κα
θιερωμένο ν’ ανταλλάσσονται σέ τέτοιες στι
γμές, οφείλουν όμως νά δικαιολογήσουν άκ<£ 
μα καί οί φιλικά διακείμενοι στή διεύθυνσή 
πού ευτυχώς άπέρχεται, πώς εΤναι πολύ άναι* 
μικός. Νομίζουμε πώς άπό πρώτη ματιά ό πε
πειραμένος νέος διευθυντής θ’ άντιληφτεί τ 
κενά σ' όλους τούς τομείς τής δραστηριότητ 
καί θά θελήσει ν’ άποκατσστήσει τό ίδρυμα. 
Γ ιατί χτνπά πολύ άσκημα μέσα στο κλίμα 
Οργανωμένης τουριστικής κίνησης τής Βενετίας, 
νά χρειάζεται νά πας δυο καί τρείς φορές στί 
ώρες πού ό ναός πρέπει νά είναι άνοιχτός γι 
νά μπορέσεις έπί τέλους νά δεΐς τον άξιόλογο; 
έλληνικό ναό τού Αγίου Γεωργίου τών Έλ-



ληνών, πού έχει αδικαιολόγητα ξεχάσει ό ι
ταλικός τουρισμός κ* έγκληματικά αποσιωπή
σω έλληνικό ινστιτούτο. "Η νά κατα
βάλεις λ.χ. άλλες τόσες προσπάθειες για 
νά έπισκεφτεΐς ένα αμφίβολα όργανωμένο γε
μάτο όμως με θαυμάσιες βυζαντινές και με
ταβυζαντινές εικόνες μουσείο, που πολλές 
τους φοβόμαστε πώς έχουν υποστεΐ ζημιές α
νεπανόρθωτες άπό μιαν μή έπιστημονική συν
τήρηση, πράγμα που μπορέσαμε νά τό δού
με μέ τά μάτια μας στην έπιζωγράφιση των 
θαυμάσιων μεγάλων μεταβυζαντινών συνθέσε
ων πού χρησιμοποιούνται σαν τοιχογραφίες 
στο ναό. Ας ελπίσουμε πώς τώρα πια τό 
ίδρυμα 6ά πάει καλά κι ας ευχηθούμε 
γρήγορα νά τό άντιληφτούμε κυρίως στον το
μέα έκδοσης τού άνεκτίμητου άνέκδοτου θη
σαυρού τών Ελληνικών άρχείων της Βενετίας 
πού μένουν άκόμα στην άφάνεια, ενώ μπορούν 
νά μάς προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες 
στη διερεύνηση ενός μεγάλου μέρους τής έ- 
θ/ικής μας ζωής καί δραστηριότητας κοπά τήν 
εποχή τής τουρκοκρατίας καί βενετοκρατίας.

Ή ασφάλιση τών λογοτεχνών

Επιτέλους τό νομοσχέδιο για την ασφά
λιση τών λογοτεχνών ψηφίστηκε άπό την Ε 
πιτροπή Έξουσιοδστήσεως, μά ώς τη στιγμή 
πού γράφονται αυτές οί γραμμές δέν έχει δη
μοσιευτεί στήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως 
ό καινούριος νόμος. "Οταν θά δημοσιευτεί 
θά τον σχολιάσουμε καί θά έπισημάνουμε 
τά θετικά καί άρνητικά του σημεία. Γιά τήν 
ώρα έχουμε νά υποδείξουμε νά γίνουν όσο 
τό δυνατό πιο γρήγορα οί άναγκαϊες ενέρ
γειες καί νά έκδοθούν τά  διατάγματα πού 
χρειάζονται γ ιά  τήν έναρξη τής ασφάλισης. 
Πολλές δεκαετηρίδες έχουν περάσει καί πολ
λοί λογοτέχνες έχουν πεθάνει ώς τώρα στήν 
ψάθα, ώστε νά μήν επιτρέπεται ή παραμι
κρή πλέον καθυστέρηση.

Γά κρατικά βραβεία

 ̂ Μ δεκάχρονη εμπειρία άπό την άπονομή 
Τών κρατικών βραβείων, έδειξε πώς όλη αυτή 
ή ιστορία ήταν ένα φιάσκο: πολιτικά κριτή- 
ρ α στη σύνθεση τών κρατικών Επιτροπών 
και στήν έπιλογή τών βραβευόμενων συγ
γραφέων, φιλικές προτιμήσεις καί μικρόψυ
χες άνασκοπές, αποτελούν τον άξιοθρήνητο 
άπολογισμό. "Εργα καί συγγραφείς πού προ
άγουν καί τιμούν τήν σύγχρονη ελληνική σκέ
ψη καί λογοτεχνική παραγωγή, νά άποκλεί- 
ονται γιά νά προωθούνται παροο<μασμένες ά- 
ξ'ες, άπίθανοι δοκισίσοφοι καί άμφίβολοι δο
κιμιογράφοι, πού τά «δοκίμιά» τους δέν ξε
περνούν σέ ποιότητα τήν πιο ρηχή σημειω- 
ματογραφΓα. Ό  θεσμός, πού υποτίθεται πώς 
καθιερώθηκε —  αυτό τουλάχιστον ήταν τό 
νοΠμα τού αιτήματος τού πνευματικού κό

σμου —  γιά  νά προαγάγει τήν πνευματική 
ζωή, καλλιέργησε τον πιο ταπεινό πνευμα
τικό κομφορμισμό καί άναδείχτηκε σέ μέσο 
νεποτισμού τού χειροτέρου ενδους. Μ' όλο 
πού τά σκοτεινά αύτά σημεία είχαν έμφα- 
νισθεί άπό τήν πρώτη στιγμή, ή «Επιθεώ
ρηση Τέχνης» όπως κι όλος ό πνευματικός 
κόσμος περιορίζονταν σέ μια καλόπιστη κρι
τική, ελπίζοντας πάντα, πώς κάποτε τά Κρα
τικά Βραβεία θά αίρονταν σέ κάποιο ύψος 
κούί θά λειτουργούσαν μέ κάποια ευθύνη. Ή  
πείρα τών τελευταίων ετών έδειξε πώς ά
δικα εΤχεν έλπίσει. "Ενας λοιπόν θεσμός απο
τυχημένος καί ανυπόληπτος, δέ μπορεί πιά 
νά προκολε?, σέ κάθε πνευματικό άνθρωπο 
πού σέβεται τον έαυτό του, παρά άδιαφορία, 
οίκτο καί άηδία.

Μήν άδικησεις 
ορφανό... κινηματογράφο

Στο «Μάνα, γ ια τί >μέ γέννησες», τό «Ά - 
μάρτησα γ ιά  τό παιδί μου» καί τά όλλα συνα
φή οικογενειακά αμαρτήματα τού ελληνικού 
κινηματογράφου, προστέθηκε τελευταία καί 
τό «Μήν αδικήσεις όρφονή», πού άνοίγει φαί
νεται νέα σειρά, αδικημάτων πλέον.

Προτείνουμε ατούς παραγωγούς μας γιά 
■προσεχή επιτυχία τό «Τετάρτη καί Παρα
σκευή τά νύχια σου μήν κόψεις».

Πνευματικές... προσωπικότητες τιμούν 
τη μνημη τού Ιω. Μεταξά

Μέ τήν ευκαιρία τής 28ης ’Οκτωβρίου ή 
Εονίτισσα ηθοποιός κ. Α ίβια Υλικού θυμή

θηκε τά νιάτα της κι έτΐμησε τή μνήμη τοΰ 
δικτάτορα απαγγέλλοντας, λέει, ποιήματα. 
Άλλη εκλεκτή έκπρόσωπος τού πνευματικού 
κόσμου, ή εθνική ποιήτρια Θείτσα Όρφανή 
Αγαθάγγελου έτύπωσε καί διένειμε δωρεάν 
τό άκόλουθο άριστούργημά της:

Είς Μνήμην Τοΰ Ίϋάννου Μεταξά 

Έπί τη 26η Έπετείφ τού Ιστορικού " Ο Χ Ι „

•

Ή  Μ ν ή μ η  σ ο υ  θ ά  μ ε ί ν η  Α ϊ ω ν Ι α  

δ έ ν  Π έ θ α ν ε ς ,  Ζ ή  s κ α ι  π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή ς  

τ ή ν  Π α γ κ ο σ μ ί α ν  Ε Ι ρ ή ν η ν  

Α ϊ ω ν Ι α  Σ ο υ  *Η Μ ν ή μ η

Ε θ ν ι κ ή  Π ο ι ή τ ρ ι α  

Νίτσα Ορφ. Άβαταγγέλου



Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  
Θ Ε Ο Τ Ο Κ Α Σ

Τ ή ς  Μ έ λ π ω ς  Ά ξ ι ώ τ η

Σ τις 30 ’Οκτωβρίου — δταν τό τεύχος αυτό βρισκόταν ήδη στη φάση τής εκτύ
πω σης— αναγγέλθηκε ό ξαφνικός θάνατος τον Γιώργον Θεοτοκά. Ή  απώλεια ) 
για τα νεοελληνικά γράμματα και γενικότερα για την πνευματική ζωή τον τόπου 1 
είναι μεγάλη. Στις κρίσιμες αυτές ημέρες τής πόλης για την όμαλότητα ό ελλη
νικός λαός είδε μέ ειλικρινή θλίψη να χάνεται ένας θαρραλέος υπερασπιστής τώ νΐ 
δημοκρατικών Ιδεών. Η  «Ε .Τ .» συμμερίζεται βαθύτατα οντά τά αισθήματα 'Ως 
πρώτη εκπλήρωση τοϋ χρέους απέναντι στο νεκρό δημοσιεύουμε ένα σκιαγράφημα , 
τής προσωπικότητάς του από τήν Μέλπω Ά ξιώ τη , καθώς κι ένα απόσπασμα I 
άπό μια πα/.αιά συνέντευξη του στα «Νεοελληνικά Γράμματα», δπου φαίνονται 
καθαρά οί αντιλήψεις του αντίκρυ στο κοινωνικοπολιτικό ζήτημα καί στο θέμα 
τής γυναίκας. Η πνευματική παρουσία τοϋ Γιώργου Θεοτοκά, θά εκτεθεί πιο \ 
συστηματικά καί εκτεταμένα στή μελέτη τον συνεργάτη μας Ά λέξη  Αργυρίου, 1 
ή οποία θά δημοσιευτεί στο επόμενο φύλλο μας.

Τ ά  α π ρ ό ο π τ α

Μέσα σ’ αύτόν τό χώρο της βιασύνης, της 
φασαρίας, τής πληθώρας, οπού γίνονται ό
λα πολλά, ενώ τό αποτέλεσμα είναι λίγο, 
έρχονται όλοι οί σειρμοϊ φουσκωμένοι και ή 
πρόοδος λειψή, αλλιώς βαδίζουν άνθρωποι 
στα νιάτα τους, άλλου τελειώνουν τά γερά
ματά τους, μιλούνε άφθονα γ ια  τους έαυτούς 
τους καί γ ια  τον άλλον έλάχιστα, πολλοί οι 
ενθουσιώδεις νέοι που πηδούνε ψηλά γ ιά  νά 
χαμηλώσουν τόσο περισσότερο, όπου τό εύκο
λο προβιβάζεται γ ιά  νά καθαιρεθεΐ τό ενάν
τιό του, καί ό στοχασμός συχνά θεωρείται 
αφέλεια, όπως συχνά οί αξίες μπαίνουν θεό
στραβα στη θήκη τής κατάταξης, —  μέσα σ’ 
αυτόν τό χώρο, ό Γιώργος Θεοτοκάς βαστου- 
σε τό υποδεκάμετρο των μαθηματικών. Το 
μέτρο τής ισορροπίας. Αυτό είναι τό δικό 
του μάθημα.

Στους άπρόσεχτους τούτους καιρούς, μέ 
τό γρήγορο περπάτημα —  κάποτε θόπρεπε 
νά διδαχθεΤ κ ’ εδώ ή προτεραιότητα —  τό 
σταθερό δικό του βήμα που θά μπορούσε νά 
είναι παράτονο, διατηρούσε στοιχεία τά  ό
ποια ξεφευγανε άπό άλλους. Καί θά χανόν
τανε. Ή  συντήρηση τού Γιώργου Θεοτοκά 
έχει τήν έννοια τής διατήρησης άξιών. "Ετσι 
καί ή υπομονή του έχει άπρόβλεπτο γ ιά  με
ρικούς άποτέλεσμα: νά τον ανακαλύπτουν μέ

302 τό θάνατό του.

Μέ την υπομονή τού άσκούμενου δημιούρ
γησε καί τό έργο του, βήμα - βήμα κατακτά 
τό έδαφος, σι/νθέτει τό μύθο, προχωρεί μέ λο
γική, καρτεσιανή τάξη, ταχτοποίηση. Μ’ σχΑ 
τη τήν έννοια, τό έργο τού συγγραφέα άπο- 
τελεΐ άδιαίρετη ενότητα μέ τό άτομό του. 
’Αλληλοσυμπληρώνονται. Έσωστρεφής φυσιο
γνωμία, που μιλούσε όσο γίνεται λιγότερο 
γ ιά  τον ίδιο, θά ήταν άπώλεια νά μην άφη
νε ορισμένα κείμενα πού αφορούν επίσης τόν 
άνθρωπο.

«Έπί τέλους κρατώ τήν ’Α ρ γ ώ  στά χέ
ρια μου, τυπωμένη ολόκληρη σ ’ ένα τόμο. 
Ξέρω καλά τ ί έκανα. ’Έκανα ένα μυθιστόρη
μα άρκετά κατώτερο άπό εκείνο πού είχα 
φανταστεί, ένα βιβλίο μέ πολλές ελλείψεις, μέ 
κενά, μέ ορισμένα σημεία ξεπεσμού (όχι έ- 
κεϊνα που λένε, ωστόσο)».

«"Οσο γ ιά  τ ις  λογοτεχνικές ιδιότητες τού 
Π ε ν τ ο ζ ά λ η ,  είπα στους φίλους μου ότι 
δέν μπορούνε νά τίς  κρίνουνε μέ τά  αύστηρά 
κριτήρια, γ ια τί τότε εΤναι σά νά πάνε νά 
σκοτώσουνε ένα λαγό μέ όπλοπολυβόλο καί 
αυτό είναι μεγάλη έλλειψη τού αισθήματος 
των άναλογιών καί τού αισθήματος τής είρω- 
νίας». Άπό τό «Ημερολόγιο τής Άργώς» 
καί τού «Δαιμόνιου».

Γράφονται αυτά στά 1936 καί 1938, ή



ήλικία τού συγγραφέα μόλις παραπάνω απ’
το. τριάντα.

"Αν προχωρήσομε τώρα στην περιοχή των 
φίλων του, πρέπει νά προσέξομε στον λένε 
ττώς ο Γ ιώργος Θεοτσκάς ήτανε διαυγής, 
καθαρός. «Γιά νά γράψω, θέλω νά είμαι ντυ
μένος, ξυρισμένος», έλεγε. Καθαρός, δηλαδή 
τίττοτα λιγότερο άττό τό αίσθημα της ευθύνης, 
νά μη βρεθεί μέσα σε κάτι βρώμικο. ΓΓ αυ
τό στέκεται φοβισμένος, δισταχτικός μπρο
στά στις περιπέτειες, γΓ οα/τό τις  μεταφέρει 
στο λογοτεχνικό του έργο. Φοβισμένος μπρο
στά στις περιττέτειες, ενώ απολύτως θαρρα
λέος σέ βασικά, κεφαλαιώδη θέματα. Δ ιατα
κτικός στους έρωτες, και όμως πέθανε ερω
τευμένος, —  βαθύτατα.

Πολλά τά  άπρόοπτα, άλλωστε, γίνανε με 
τό θάνατό του. Αύτός ό άνθρωπος ό «ψυ
χρός» έπροκάλεσε θρήνο. Κατάλαβαν πολλοί 
ότι είναι συναισθηματικά δεμένοι μαζί του. 
Αυτόν τον «αργό», τόν εΐχαν δεί τελευταίως 
νά βιάζεται. Γιά νά προλάβει, ό,τι μπορεί, 
στον στίβο των ανθρώπινων άξιων. Καί οί 
νέοι ξαφνιάστηκαν πού έφυγε ξαφνικά ένας 
νέος. Τώρα οί νέοι θά έχουν νά μάθουν από 
Την ήλικία του, καί οί γεροντότεροι, νά στα
θούν μπροστά στή νεότητά του.

Σπάνια τυχαίνει σέ κηδεία ν* άκούσης 
τόση σιωπή. Τίποτα δεν έφερνε ταροτχή, ούτε 
ή νεκρική ψοώμωδία. Ή  ησυχία ήταν απα
ραίτητη. Μόνο πού άκουγες όλους, νά μιλού
νε από μέσα τους στο νεκρό.

ΜΕΛΠΩ ΑΞΙΩΤΗ
%

Μια συνέντευξή του στα «Νεοελληνικά Γράμματα»
(« ΙΙοοτραΐτα Νεοελλήνων Συγγραφέων Μεταπολεμικής Γενιάς», 20-11-1937)

Τί όνειρα κάνετε γιά τό μέλλον τής άνθρωπό- 
τητας ;

[...] Τολμώ νά πώ ότι πιστεύω στην επι
στημονική πρόοδο. Είναι τό μόνο σίγουρο 
πράμα, γ ιά  νά βαδίσουμε προς τό μέλλον. 
Δεν εννοώ καμιά αλύγιστη κοσμοθεωρία. 
Εννοώ τη βαθμιαία, άκατόπαυστη καί θε
τική εξύψωση τού βιοτικού επιπέδου τών αν
θρώπων μέ τά  μέσα πού μάς παρέχουν οί ε
ξελισσόμενες επιστήμες. "Οταν ιδρύεται ένα 
ο^ΥΧΡον^μένο ιατρείο σ ’ ένα χωριό, όταν χτί 
ζονται υγιεινές πολυκατοικίες γ ιά  τό λαό, ό
ταν μιά πολιτεία αποκτά άφθονο νερό καί 
άφθονη ήλεκτρική ενέργεια, αύτά είναι γεγο
νότα σημαντικά, πού επηρεάζουν τό σώμα 
καί την ψυχή τών ανθρώπων καί τούς βοηθούν 
νά γίνουν καλύτεροι. "Οταν οδξάνει ή επι
στημονική γνώση μας τής ζωής, αυτό είναι 
ένα μεγάλο κέρδος καί γ ιά  την κοινωνία, καί 
γ ιά  τά  ήθη, καί γ ιά  τήν παιδεία, καί γ ιά  την 
τέχνη, καί γ ιά  όλες τις  ανθρώπινες εκδηλώ
σεις. Τό δράμα τών ή μερών μας είναι ότι οί 
επιστήμες προοδέυσαν πολύ γρήγορα κ* ή 
κοινωνία δέν πρόφτασε ακόμα νά προσαρμο
στεί στην εξέλιξή τους. ’Απ’ αυτή τήν ανι
σορροπία τού κοινωνικού καί οικονομικού ορ
γανισμού προκύπτουν οί όδυνηρές αντιφάσεις 
τού 20ού αιώνα. Ή  πρόοδος όμως υπάρχει, 
είναι αναμφισβήτητη. Θά καρποφορήσει πλή
ρως, όταν ισορροπήσει ξονά ή κοινωνία μέσα 
σέ μίά καινούργια σύνθεση.

Πώς φαντάζεστε αντή τη σύνθεση τον μέλ
λοντος ;

—  Δέν μπορώ νά φανταστώ τίποτα συγ- 
κεριμένο καί, όπως σάς έλεγα, δέν πιστεύω 
στούς μύθους. Υπολογίζω όμως ότι θά πρέ
πει νά ληφθούν ύπ’ όψη δύο παράγοντες. ‘Ο 
ένας είναι οί μαζικές Ανάγκες. Ό  άλλος εί
ναι ό έμφυτος Ατομικισμός τού ανθρώπινου 
χαραχτήρα. 01 δύο αυτοί παράγοντες μοιά

ζουν σήμερα αντίθετοι. Τή μέρα πού θά κα
τορθώσουν νά συζήσουν άρμονικά, θά άρχί- 
στει ή καινούργια εποχή τής ηρεμίας καί τής 
εύη μέριας. Πάντως προαισθάνουμαι ότι ή 
μελλοντική κοινωνία θά είναι κράμα στοιχείων 
παλαιών καί νέων.

<<*Εχω την περιέργεια... νά μάθω πώς β/.έ- 
πει ένας στοχαστής σαν τόν κ. Θεοτοκά, τη 
γυναίκα μέσα στη σύγχρονη κοινωνία».

—  Τό ζήτημα τής γυναίκας, τό έλυσα πο
λύ νωρίς, στή συνείδησή μου. Παραδέχτηκα 
Ανεπιφύλακτα τήν πλήρη καί τέλεια ισότη
τα τών δικαιωμάτων καί τών καθηκόντων 
ανάμεσα στά δύο φύλα καί θεωρώ κάθε 
διαφορετική αντίληψη τών πραγμάτων ώς ανή
θικη καί βάρβαρη. Καί δέν εννοώ μονάχα τά 
πολιτικά καί νομικά δικαιώματα τής ζωής 
μέ τήν πιο γενική σημασία τους. Καί τά 
αντίστοιχα καθήκοντα καί τις ευθύνες τής ζω
ής. Αυτή άλλωστε είναι ή μοιραία κατεύθυν
ση τών πραγμάτων. Δέν υπάρχει άλλος δρό
μος.

Στή λογοτεχνική σας εργασία τ ί θέση δίνετε 
στή γυναίκα ;

—  Μέ κατέχει ή βεβαιότητα ότι ή εποχή 
μας τείνει νά διαμορφώσει καινούργιους γυναι
κείους τύπους, καινούργιες γυναικείες ψυχι
κές κοτταστάσεις καί ταυτόχρονα μία καινούρ
για αντίληψη τού έρωτα. Γ ιά τούτο οί γυναί
κες καί οί έρωτες τής συνηθισμένης λογοτε
χνίας δέ μέ ικανοποιούνε πιά καθόλου. Προσ
παθώ, λοιπόν, νά πετάξω από πάνω μου όλα 
τά  φθαρμένα καί ξεπερασμένα στοιχεία καί 
νά πλησιάσω τις  γυναικείες μορφές πού έρ
χονται. Κοιτάζω τή γυναίκα σάν κάτι και
νούργιο, συγκεχυμένο καί άκαταστάλαχτο, 
σάν κάτι πού γυρεύει τόν έαυτό του καί δέν 
τόν βρήκε άκόμα εντελώς. Γ ιά τούτο, ίσως, 
τά περισσότερα γυναικεία πρόσωπά μου είναι 
κορίτσια. 303



To Σχέδιο Νόμου για την Ανώτατη Παιδεία

καί τά τρία αρθρα του κ. Μητσοτάκη για την ύπεράσπισή του

Τό σχέδιο νόμου γ ια  την ’Ανώτατη Παι
δεία έρχεται σέ μια κρίσιμη περίοδο δχι 
μόνο γιά την Εκπαίδευση άλλα και γ ια  ό
λη την πολιτικοκοινωνική μας ζωή να έντεί- 
νει το χάος και την αβεβαιότητα σ’ ένα το
μέα που «κατ’ εξοχήν» έχει ανάγκη από ψυ
χραιμία, εξονυχιστική μελέτη/ αυστηρό προ
γραμματισμό.

Η γενική εντύπωση που προκαλεΐ τό νο
μοσχέδιο μπορεί νά συνοψίστε?:

Α. "Ο τι έχει έντονο τό χαρακτήρα τής
προσωρινότητας.

Β. "Οτι δεν είναι ό καϋμός γ ιά  τον φωτι
σμό του λαού και τον έκσυχρονισμό του έ
θνους τό αποκλειστικό κίνητρο που έμπνέει 
τους εισηγητές του.

Αυτά είναι τά κύρια αρνητικά του σημεία 
γ ιατί υπάρχουν και πολλά θετικά.

Σ ’ ένα άρθρο ή σχόλιο δεν μπορεί βέ
βαια νά γίνει ανάλυση τού νομοσχέδιου* μόνο 
μερικές παρατηρήσεις μπορούν νά διατυπω
θούν ι<αι ίσως νά φωτιστούν με τό ποίσμα 
μιας διαφορετικής άποψης ορισμένα σημεία. 
Έτσι βλέπουμε τις γραμμές αυτές άν καί 
πιστεύουμε δτι διεξοδική άνάλυση κάθε θέ
ματος σχετιζόμενου μέ την Παιδεία, ιδιαί
τερα στή μεταβατική περίοδο που περνά
με, δχι μόνο δέν είναι περιττή άλλά κι ε
πιβάλλεται.

Τό νομοσχέδιο προβλέπει την ίδρυση έ- 
νός οργάνου (ΕΣΑΠΕ =  Εθνικό Συμβούλιο 
'Ανώτατης Παιδείας καί Έρευνας) που άπο- 
τελεί μιά απ’ τις καινοτομίες του, άρκετά 
περίεργη είναι άλήθεια γ ιά  τό σκοπό που υ
πηρετεί, γ ιά  τό ποιές άκριβώς θά είναι οί 
άρμοδιότητές του, κ’ ιδίως γ ιά  τον τρόπο 
έκλογής των μελών του.

Τό ΕΣΑΠΕ, γράφει ό κ. Υπουργός Συν
τονισμού, έχει τ ις  άρμοδιότητές πού είχε 
μέχρι σήμερα ό υπουργός Παιδείας. (Ά λλά  
τότε ποιος ό λόγος τής ίδρυσής του;) «Είναι 
όργανο ενδιάμεσο μεταξύ κυβερνητικής έ- 
ξουσ'ας καί Ιδρυμάτων Ανώτατης Παιδεί
ας». Έργο του σύμφωνα μέ τό νομοσχέδιο 
θά είναι «ό έν τώ πλαισίψ τής οικονομικής, 
κοινωνικής καί πολιτικής έν γένει άναπτύ- 
ξεως τής χώρας προγραμματισμός, ή όργά- 
νωσις καί ό συντονισμός τής Ανώτατης Παι
δείας καί τής Επιστημονικής Έρεύνης». Α 
κόμη τό ΕΣΑΠΕ άναθέτει εισηγήσεις γ ιά  ει
δικά θέματα σέ ομάδες εργασίας. Ή  άκα- 
δημαϊκή καί έξοχτκαδημαϊκή έρευνα τίθεται 
ύπό τό ΕΣΑΠΕ σάν συντονιστικό όργανο. 
Τό ΕΣΑΠΕ θά διορίσει τό πρώτο κλιμάκιο 

• τών καθηγητών.
Δηλαδή; Πρόκειται γ ιά  ένα περιεργότατο 
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νάρτητες, συγκεχυμένες αρμοδιότητες δού
ναι άγνωστος ό σκοπός πού υπηρετεί ή ί 
δρυσή του καί τέλος πάντων είναι άκατα
νόητο τ ί άκριβώς θά κάνει αυτό τό μέ τόσο 
άπίθανα υλικά φτιαγμένο κατασκεύασμα!

Καί πώς «δέν περιορίζει καθόλου την αυ
τοτέλεια τών Πανεπιστημίων» τό ΕΣΑΠΕ (ό
πως γράφει ό κ. Υπουργός Συντονισμού) ό
ταν μονοπωλεί άρμοδιότητές που άπ’ τη φύση 
τους άνήκουν στά Πανεπιστήμια σάν την ά- 
καδημαϊκή έπιστημονική έρευνα ή τον διο
ρισμό καθηγητών καί πρυτάνεων στις νέες 
σχολές;

Τό ΕΣΑΠΕ «έχει ιμόνο άρμοδιότητές που 
είχε μέχρι σήμερα ό Υπουργός τής Παιδείας» 
(βλέπε Κ. Μητσοτάκη —  Ή Ανώτατη Παι
δεία — ■ 3ο Τό Σχέδιο Νόμου —  Ελευθερία
14.9.66) άλλά πώς συμβαίνει αυτό όταν τού 
παρέχονται άρμοδιότητές σάν τίς παραπά
νω πού ποτέ οπό παρελθόν κανείς Υπουργός 
τής Παιδείας δέν είχε;

Ά λλά  ή κυριότερη άπορία πού δημιουρ
γεί τό ΕΣΑΠΕ είναι δτι παρόμοιος θεσμός 
μέ τόσες άντικρουόμενες κι άσχετες μεταξύ 
τους άρμοδιότητές δέν συναντιέται πουθενά. 
0ά  μπορούσε τό ΕΣΑΠΕ νά ήταν ένα συμ
βουλευτικό ή κ ’ ένα οτυντονιστικό τής Ανώ
τατης Παιδείας όργανο άλλά π.χ. τ ί ζητάει 
άνάμεσα στις άρμοδιότητές του ή άκαδημαϊ- 
κή κ ή έξωαχαδηιμαϊκή έρευνα; Δέν υπάρχουν 
Πανεπιστήμια; Κι άν τά  Πανεπιστήμια Α 
θηνών καί Θεσσαλονίκης θεωρούνται δτι δια- 
πνέονται άπό «έλλειψη προσαρμοστικότητας» 
«έντονη καί σχεδόν εμπαθή αντίδρασή τους» 
«αντίδραση σέ κάθε προσπάθεια εκσυγχρο
νισμού» καί «επίμονη άρνηση νά προσαρ
μόσει τη λειτουργία της στίς άπαιτήσεις τής 
εποχής (—  Κ. Μητσοτάκη —  Ή Ανώτα
τη Παιδεία στή Σύγχρονη Ελλάδα ·—* 
20 —  Ελευθερία 12.9.66) τότε γιοττί δέν 
συνδέεται καί δέν ανατίθεται αυτή ή επι
στημονική έρευνα στο Πανεπιστήμιο Πα- 
τρών (πού ούτε καν άναφέρεται στο Νομο
σχέδιο) ή crro Πανεπιστήμιο Ίωαννίνων 
καί τ ίς  νέες σχολές;

Ά λλά  άν οι σκοποί κ’ οί αρμοδιότητες 
τού ΕΣΑΠΕ δημιουργούν σέ κάθε καλό
πιστο εύλογα ερωτήματα ό τρόπος τής έ
κλογής τών μελών του έντείνει την άπορία 
καί ταυτόχρονα δίνει τήν άπάντηση.

Τό συμβούλιο (τού ΕΣΑΠΕ) θά άποτε- 
λείται άπό 30 μέλη. —  Δηλαδή μιά μικρή 
Βουλή! —  Τά 15 θά έκλέγονται άπό τούς 
υπουργούς Παιδείας καί Συντονισμού. Α π ’ 
τούς ίδιους κι ό Πρόεδρος κι ό άντιπρόεδρος. 
’Άλλα έξη μέλη έκλέγουν οί Υπουργοί Παι
δείας —  Συντονισμού —  Οικονομικών —



Βιοπηχανίας —  Γεωργίας και Υγιεινής, α
ϊτό ένα ό καθένας. "Ενα μέλος οπτό τό Παι
δαγωγικό Ινστιτούτο, 8 μέλη οστό την Γενι
κή Συνέλευση των Καθηγητών τής ’Ανώτατης 
Εκπαίδευσης.

Ολος αυτός ό Λαβύρινθος δεν είναι δύ
σκολο να δούμε πού άποβλέπει όταν μάλιστα 
παραθέσουμε κ’ ένα άλλο σημείο τού νομο
σχέδιου ότι «καθιερώνεται ή έποπτεία στην 
’Ανώτατη Παιδεία όχι μόνο τού Υπουργού 
τής Παιδείας άλλα και τού Υπουργού τοτ 
Συντονισμού.»

Ετσι ή ταλαίπωρη νεοελληνική Παιδεία 
θαχει τώρα πολλούς προστάτες. Τό νομο
σχέδιο δημιουργεί τήν ύπόνοια ότι τουλά
χιστο διατάξεις σαν κι αυτήν έξυπηρετοΰν 
κομματικά συμφέροντα. Κι όμως τό νομοσχέ
διο έδειχνε να διοστνέεται άπό ανανεωτικό 
καί ριζοσπαστικό πνεύμα, όπως καί τα  πε
ρισπούδαστα άρθρα τού κ. Κ. Μητσοτάκη 
άπό ρεαλισμό, πάθος καί άνησυχία γ ια  την 
Παιδεία όταν διαπιστώνουν ότι: (Ελευθερία
12.9.66) .

Α. Μάς λείπουν οί άποατούμενες παρακα
ταθήκες επιστημόνων.

Β. Δεν έχει εναρμονιστεί με τ ις  κοινωνι
κές καί οικονομικές ανάγκες ή κατανομή τών 
σπουδαστών κατά επιστημονικούς κλάδους.

Γ. Ή  ποιοτική στάθμη της (Άνωτ. Παι
δείας) είναι απαράδεχτα χαμηλή καί επιτα
κτικά επιβάλλεται ή ποιοτική της βελτίωση.

Δ. Δέν έχει συνδυασθεΐ μέ τήν επιστημο
νική έρευνα, ιδιαίτερα γ ια  την δημιουργία ε
πιστημονικών στελεχών υψηλού επιπέδου.

Ε. ’Απουσία τής Ελληνικής ’Ανώτατης 
Παιδείας άπό τήν προσπάθεια γ ια  τήν α
νάπτυξη τής χώρας.

ΣΤ. Δέν έχει εφαρμοστεί στό σύστημα 
διοίκησης καί λειτουργίας τών Ιδρυμάτων 
Άνώτ. Παιδείας καμιά άπό τις παραδε
δεγμένες καί διεθνώς ίσχύουσες σύγχρο
νες αρχές.

Ζ. "Ελλειψη άξιοκροττίας.
Η. Αντίδραση σέ κάθε προσπάθεια εκσυγ

χρονισμού της κ ’ έπίμονη άρνησή της νά 
προσαρμόσει τη λειτουργία της στις απαιτή
σεις τής εποχής.

Αλλά κ’ ή καθολική του διαπίστωση ότι 
«στην κοσμογονική αυτή εποχή μέ τον «άγριο 
συναγωνισμό» τών εθνών, όποιος λαός δέν 
κινητοποιήσει όλες τ ις  δυνάμεις του γ ιά  νά 
μετάσχει ενεργά στήν πολιτιστική άνάπτυ- 
ξη, είναι καταδικασμένος νά έξαφανιστεί από 
τήν επιφάνεια τής ιστορίας.» ( Ελευθερ'α ί ΐ .
9 .66) .

Καί άποτελεί βέβαια ειρωνεία υστέρα άπό 
τη σύνθεση αυτή τού ΕΣΑΠΕ αυτό πού υ
ποστηρίζεται άπό τούς συντάντες τού νο
μοσχέδιου ότι έπειδή τά μέλη τού ΕΣΑΠΕ 
θά άνανεώνονται κάθε τρ ιετία  κατά τό 1)3 
θά διατηρείται ή άνεξαρτησία του άπό τ υ- 
χ ό ν (προσοχή !)  πολιτικές επεμβάσεις. 
Αυτό τό «τυχόν» είναι βέβαια απαράμιλλο. 
ΑΛέ τόση άθωότητα κι άφέλεια δέν μίλαγε 
ούτε ή δύστυχη Όφηλία στο βασανισμένο 
Αμλέτο. Σ τ η ν  π ρ α γ μ α τ ι κ ό 

τ η τ α  π ρ ό κ ε ι τ α ι ,  γ ι ά  έ ν α ν  
Τ  υ ρ α ν ν ό σ α υ ρ ο  π ο ύ  θ ά  δ υ 
ν α σ τ ε ύ ε ι  τ ή ν  Π α ι δ ε ί α  γ ι ά  
τ ό  σ υ μ φ έ ρ ο ν  τ ο ύ  κ ό μ μ α 
τ ο ς  κ α ί  τ ή ς  κ λ ί κ α ς  έ κ ε ί -  
ν η ς  π ο ύ  θ ά  β ρ ί σ κ ε τ α ι  
σ τ ή ν  έ ξ ο υ σ ί α !

Τό νομοσχέδιο προβλέπει την ίδρυση νέ
ων Πανεπιστημιακών μονάδων, σημείο πού 
πρέπει νά χαιρετιστεί, γ ιατί ή χώρα πά
σχει άπό τήν έλλειψή τους. Ιδρύονται: Πανε
πιστήμιο στήν Κρήτη —  Πολυτεχνείο στη 
Λάρισα —  Νέες σχολές στο Πανεπιστή
μιο Ίωοτννίνων —  Ια τρ ική  Σχολή στην 
Καβάλλα —  Ίόνιος ’Ακαδημία στήν Κέρκυ
ρα —  Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στήν Αθήνα.

"Οπως σημειώσαμε καί παραπάνω γ ιά  
τήν επιστημονική έρευνα βλέπουμε ότι τό 
νομοσχέδιο καί προκειμένου γ ιά  τις μετα
πτυχιακές σπουδές ιδρύει ανεξάρτητο κι ά- 
σύνδετο μέ τά Πανεπιστήμια όργανο. Ό  ά- 
πόλυτος αυτός διαχωρισμός ούτε στ ή διεθνή 
πρακτική καί σ ’ ότι είναι καθιερωμένο σ ’ 
όλες τ ις  πολιτισμένες χώρες άνταποκρίνε- 
ται, ούτε ίσως στά ‘Ελληνικά πράγματα.

"Οσο γ ιά  τ ΐς  νέες σχολές είναι λάθος ή 
διασπορά καί ή ίδρυση μεμονωμένων σχο
λών σέ διάφορα μέρη. "Ενα Πανεπιστήμιο 
συγκροτημένο καί συγκεντρωμένο σέ μιά πό
λη έχει όχι μόνο τεχνικά πλεονεκτήματα 
(κτιριακά —  όργ άνωσης —  κτλ.), όχι 
μόνο αποκτά τή δυνατότητα νά προσφέρε; 
στούς φοιτητές καλύτερες συνθήκες διαβίω
σης καί μόρφωσης (λέσχες, γυμναστήρια, α ί
θουσας πολιτισμού, βιβλιοθήκες) αλλά καί 
μέ τήν όλη πνευματική του άκτινοβολία δη
μιουργεί πνευματικό περιβάλλον καί άτμό- 
σφα.ρα εκπολιτιστική (έντυπα —  διαλέ
ξεις —  έρευνα —  άλληλογνωριμία —  έπα- 
φές) ώστε νά ωφελούνται πολλαπλά οί σπου
δαστές.

Τ ί χρειάζεται λοιπόν τό Πολυτεχνείο στη 
Λάρισα; Κ ’ ιδίως τ ί εξυπηρετεί ή Ια τ ρ ι
κή σχολή στή Καβάλλα; "Αν πάμε έτσι κά
θε κυβέρνηση θά ρίχνει καί μιά Νομική σχο
λή στήν Μυτιλήνη ή μιά Φιλοσοφική σχολή 
στή Λαμία γ ιά  νά ιμή μείνει κοτνεϊς υπουρ
γός της άδικημένος κομμοττικά.

Άπλούστατα έπρεπε νά οργανωθεί, νά 
συμπληρωθεί τό Πανεπιστήμιο Ίωαννίνων. 
Ή Ια τρ ική  σχολή Καβάλλας νά γίνει στά 
Γιάννενα. Τό ίδιο καί τό Πολυτεχνείο τής 
Λάρισας. Στά Γιάννενα! Ε κε ί νά συγκρο
τηθεί ένα πλήρες, σύγχρονο Πανεπιστήμιο, 
πού θά εξυπηρετεί ολόκληρη τήν "Ηπειρο, 
Θεσσαλία καί Δυτ. ΑΛακεδονία ακόμα, άλλα 
καί τήν Κέρκυρα.

Κι άκόμη νά ένισχυθεί καί νά έξοπλιστεΐ 
τό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ώστε νά μπο
ρέσει νά έξυπηρετήσει περισσότερους σπου
δαστές. ’Αλλά μήπως τό Ποτνεπιστήμιο και 
οί άλλες σχολές τών Αθηνών δέν πρέπει νά 
άποκτήσουν τή δυνατότητα αυτή; Καί τό Πα
νεπιστήμιο Πατρών; Γ ιατί αυτή ή συνωμο
σία σιωπής;
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Κ’ έδώ βρίσκεται ή μεγάλη τταράλειψη τού 
σχεδίου νόμου γ ια  την Ανώτατη Παιδεία, 
—  γ ιατί έχει πολλά κενά —  ότι ενώ διαπι
στώνει σωστά (βλέττε άρθρα κ. Μητσοτάκη) 
δτι ό αριθμός τών σπουδαστών θά είναι 
70.000 τό 1970 —  πιστεύουμε ότι θά εΐναι 
περισσότεροι — · κι δτι ή άνοώογία διδα
κτικού προσωπικού και σπουδαστών είναι 
στις προηγμένες χώρες από 1 προς 2 ως 1 
προς 16, στην 'Ελλάδα ή άναλογία είναι 1 
προς 40 μέχρι 1 προς 80, δτι μιά Ια τρ ική  
σχολή στή χώρα μας άντιστοιχεϊ σέ 4,1 ε
κατομμύρια πληθυσμό, άναλογία δυσμενέστε
ρη άπό δλες τις χώρες τής Ευρώπης (βλέπε 
Πορτογοώία —  Αλβανία —  κτλ.) καί Α
μερικής, Βορείου και Ν ο τ ί ο υ  (ή υ
πογράμμιση δική μου), ενώ λοιπόν δλα αυ
τά δεν ξεχνιούνται και δεν παραβλέπονται 
παρ’ δλα αυτά τ ί π ο τ α  δ ε ν  ά - 
π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι  κ α ι  σ χ ε δ ό ν  
τ ί π ο τ α  δ ε ν  ν ο μ ο θ ε τ ε ί τ α ι  
γ ι ά  ν ά  δ ι ο ρ θ ω θ ε ί  ή κ α 
τ ά σ τ α σ η  σ τ ά  δ υ ο  β α σ ι 
κ ά  κ α ί  κ 6 ρ h α Π α ν ε π ι σ τ ή 
μ ι α  ’Α θ η ν ώ ν  κ α ι  Θ ε σ σ α 
λ ο ν ί κ η ς ,  π ο υ  σ ύ μ φ ω ν α  κ α ι  
μ* α υ τ ά  τ ά  σ χ έ δ ι α  κ α ί  τ ι ς  
Π ρ ο ο π τ ι κ έ ς  τ ώ ν  έ μ π ν ε υ 
σ τ ώ ν  τ ο υ  ν ο μ ο σ χ ε δ ί ο υ ,  θ ά  
ε ξ α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν  ν ά  έ χ ο υ ν  
τ ό  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  α ρ ι θ μ ό  
φ ο ι τ  η τ ώ ν.

Δηλαδή; ’Ονομάστε δπως θέλετε^ τ ις  ελ
λείψεις αυτές, καί προχειρότητα καί βιασύ
νη. Τό νομοσχέδιο, λοιπόν, δεν εισάγεται γ ιά  
νά άποτελέσει καταστατικό χάρτη τής Παι
δείας. Δεν έγινε γ ιά  νά ρυθμίσει τά  έκ- 
παιδευτικά, αλλά έχει έντονο τό χαρακτήρα 
τής προχειρότητας καί ιδίως τής προσωρι
νότητας. Α κ ο λ ο υ θ ε ί  δ η λ α δ ή  
κ ι  α υ τ ό  τ  ή ν ο μ ο θ ε τ ι κ ή  
ά ν α ρ χ ί α  π ο υ  α π ο τ ε λ ε ί  
π'  ι ά π α ρ ά δ ο σ η  κ α ί  κ α θ ε 
σ τ ώ ς  σ τ ο  τ ό π ο  μ α ς  ι δ ί ω ς  
κ α τ ά  τ  ή ν τ ε λ ε υ τ α ί α  π ε 
ρ ί ο δ ο ,  τ ή  ν ο μ ο θ ε τ ι κ ή  π ρ ο 
χ ε ι ρ ό τ η τ α  τ ώ ν  ν ό μ ω ν  π ο υ  
ψ η φ ί ζ ο ν τ α ν  β ι α σ τ ι κ ά  γ ι ά  
ν ά  μ ι σ ο ε ξ υ π η ρ ε τ ή σ ο υ ν  κ ά 
π ο ι α  έ π ε ί γ ο υ σ α  α ν ά γ κ η  
ή γ ι ά  ν ά  β ο λ έ ψ ο υ ν  ή μ έ 
τ ε ρ ο  υ ς κ α ί  π ο ύ  ή ζ ω ή  τ ο υ ς  
ή τ α ν  β ρ α χ ύ β ι α  κ α ί  σ ύ ν 
τ ο μ η  γ ι α τ ί  ή έ π ό μ ε ν η  
κ υ β έ ρ ν η σ η  φ ρ ό ν τ ι ζ ε  π ά ν 
τ α  ν ά  τ ο υ ς  κ α τ α ρ γ ή σ ε ι !

Καί γ ιά  τό Πο[νεπιστή.μιο Κρήτης υπάρ
χουν άντιρρήσεις! Ή  διεύρυνση τών Πανεπι
στημίων ’Αθηνών —  Θεσσαλονίκης καί ή ί 
δρυση τό ταχύτερο καί συμπλήρωση τών δύο 
άλλων —  * I ωαννίνων καί Ποττρών —  δεν εί
ναι ή άπλούστερη καί πιο σωστή λύση τού 
ζητήματος; Δεν είναι αυτή που άντσποκρί- 
νεται περισσότερο καί στή χωροταξική κα
τανομή καί στις τοπικές πνευμοττικές άνάγ- 
κες καί δυνατότητες, άλλά καί στις άνάγκες

τής περιφερειακής ανάπτυξης;
Στο νομοσχέδιο υπάρχουν κι άρκετά ση

μεία πού δείχνουν άγάπη γ ιά  τον "Ελληνα 
σπουδαστή, αντίθετα με τή φασιστική δε
ξιά πού τον θεωρεί άναρχικό στοιχείο! "Ε 
τσι τά σημεία γ ιά  τά καθηγητικά συγγράμ- 
^ατ<?' κτ^· θετικά. Θετικό κυρίως είναι
τό ολο άνοτνεωτικό πνεύμα πού ρηξικέλευθα 
θέλει νά έκσυγχρονίσει τήν ‘Ελληνική Παι
δεία.

Γιά τις μεταπτυχιακές σπουδές.
Γιά τήν επιστημονική έρευνα.
Γιά τό Νεποτιαμό.
Γ ιά τήν άξιοκρατία.

-Κ ' ιδίως γιά τή σύνδεση τής Άνώτ. Παι
δείας μέ τό κοινωνικό περιβάλλον καί τήν 
άνάπτυξη τής χώρας!

Ά λλά  οι διατάξεις αυτές δέν υλοποιούν
ται πάντα καί ή εφαρμογή τους προβλέπε- 
ται μέσα άπό μιά διαδικασία πού φοβού
μαστε, δέν είναι ή κοττάλληλη.

Πώς «παραδείγμοττος χάριν» μπορεί νά άν- 
τέξει στήν κριτική καί νά έχει διάρκεια διά
ταξη σάν κι αυτή: «Απαγορεύεται 6 διορι
σμός ώς καθηγητού, οιασδήποτε κατηγορί
ας, προσώπου έχοντος συγγένειοα/ μέχρι καί 
τετάρτου βαθμού έξ αίματος καί δευτέρου έξ 
αγχιστείας μέ ήδη υπηρετούντο καθηγητήν 
εις τήν αυτήν σχολήν». Κοσανοούμε πολύ κα
λά τό σκοπό τής διάταξης αλλά είναι από
λυτη, δέν είναι σωστή, προορίζεται νά πέ
σει πολύ σύντομα.

Οσο^ γ ιά  τήν κατάργηση τής προσωπικής 
έδρας έχει καί τά αρνητικά της σημεία ή 
διάταξη —  πρέπει νά δούμε κι αυτά —  γ ια 
τ ί ή ευθύνη κι ή παράδοση παίζουν κάπο
τε σπουδαίο ρόλο.

Ά λλά  παρ’ δλα αυτά σπουδαίες καινοτο
μίες τού σχεδίου νόμου παραμένουν ή έξαρ- 
ση τής επιστημονικής έρευνας (ακαδημαϊκής 
κ ’ έξωακαδημαϊκής) καί οί μεταπτυχιακές 
σπουδές.

Σημειώνω ιδίως τή διάταξη πού προβλέπει 
τήν δημιουργία (εύχέρεια;) Ινστιτούτων έ- 
ρεύνης στά πλαίσια τών Ποα/επιστημίων κτλ.

'Ο κ. Υπουργός τού Συντονισμού τελειώ
νει τά τρία του άρθρα στήν ’Ελευθερία γιά 
τήν Ανώτατη Παιδεία, μέ τά όποια υπερα
σπίζεται καί άναλύει τό σχέδιο νόμου μέ τήν 
παρακάτω φράση - έκκληση:

«Καί άν υπάρξει, εποικοδομητική πρότα
ση γ ιά  συμπλήρωσή του, θά γίνει μέ ιδιαί
τερη ικανοποίηση δεκτή.»

Προτείνουμε λοιπόν:
Α .: Καθιέρωση τής Δημοτικής γ λ '

στήν Ανώτατη Παιδεία, γ ιατί χωρίς αυ 
ούτε ή επιστήμη θεραπεύεται, ούτε ή Ά ν^  
τατη παιδεία υπηρετεί τό σκοπό της. Χωρί 
τή λύση τού γλωσσικού χτίζουμε στήν άμμ

Β’ : 'Ολοκληρωτική κατάργηση τής
στυνόμευσης γ ατί μόνο κάτω άπό συνθήκε 
ελευθερίας καί άξιοπρέπζιας μπορεί τό 
θρώπινο μυοίλό νά δουλέψει καί νά δη μι 
γήσει. Ά λλ ώς δλα θά τά σκιάζει ή φσ“* 
καί θά τά σκεπάζει ή σκλαβιά.

Κ. Β ΑΔΕΤΑ



Το Πρώτο Συνέδριο Βαλκανικών Σπουδών
Τό ττρώτο Διεθνές Συνέδριο Βαλκανικών 

Σπουδών και Σπουδών Νοτιοανατολικής Εύ- 
ρώττης συνήλθε στή Σόφια από 26 Αύγου
στου μέχρι 1 Σεπτεμβρίου.

Πήρανε μέρος 1300, περίπου, ιστορικοί 
και ερευνητές των Βαλκανικών χωρών και 
Βαλκανιολόγοι άλλων κρατών Οί άνοτκοι- 
νώσεις γίνανε στίς αίθουσες του Πανε
πιστημίου τής Σόφιας, στα καθέκαστα ει
δικά τμήματα (αρχαιολογία, βυζάντιο, νεώ- 
τερη ιστορία, νεώτοτη, γλωσσολογία, κλπ ), 
μέσα σέ άμόσφαιρα έντονης προοοχής και 
αληθινής εγκαρδιότητας. Πολλές άπ* αυτές 
προκαλέσανε τό ξεχωριστό ενδιαφέρον γιά 
τα καινούργια συμπεράσματα που θεμελι
ώσανε ή τα προβλήματα που θέσανε γ ιά  
πρώτη φορά.

’Αλλά πέρα άπ’ την καθαυτή αξία τών 
ανακοινώσεων και τών συζητήσεων που ε
πακολουθήσανε, γύρω άπό την πορεία τών 
ιστορικών ερευνών και τά  επίμαχα ιστορι
κά προβλήματα, τό συνέδριο τής Σόφιας

στάθηκε, ακόμα, ένα θετικό βήμα γ ιά  τη σύ- 
σφιξη τών σχέσεων άνάμεσα στους βαλ
κανικούς λαούς την πολιτιστική ανταλλαγή 
άνάμεσα στά βαλκανικά κράτη και άνοι
ξε τό δρόμο μιας ευρύτερης και ουσιαστικό
τερης επαφής και επιστημονικής συνεργασίας.

’Αναντίρρητα, τό συνέδριο τής Σόφιας, ση
μείωσε επιτυχία έξαιρειτΊκή. Ή ελληνική άν- 
τιπροσωπεία άποτελέστηκε άπό 62 ιστορι
κούς, γλωσσολόγους, λαογράφους κ.ά. Οι 
βιβλιογραφικές έργασίες τών κ.κ. Δημαρσ 
και Άνδριώτη πού κυκλοφορήσανε έκεΐ ε ί
ναι ένα σημαντικό γεγονός πού άντανοοκλά 
οπό ενεργητικό της.

Εξάλλου, στά πλαίσια του συνεδρίου, ά
νοιξε έκθεση ιστορικού, κυρίως, βιβλίου στην 
Εθνική Βιβλιοθήκη τής Σόφιας «Κύριλλος 
καί Μεθόδιος» άρκετά ενδιαφέρουσα. Ωστό
σο, άπ' τό ελληνικό περίπτερο, άπουσίαζε 
ή εθνική μας 'Αντίσταση καθώς και οί πε
ρισσότεροι τών ιστορικών προοδευτικών συγ
γραφέων. Τό δεύτερο συνέδριο άποφασίστη- 
κε νά γίνει σπήν ’Αθήνα στά 1969.

Γ. Ρ.

Τό Λογοτεχνικό Συνέδριο στή Λάρισα
Συγκλήθηκε στή Λάρισα Λογοτεχνικό Συ

νέδριο μέ πρωτοβουλία του Συνδέσμου 
Γ ραμμάτων καί Τεχνών Θεσσαλίας, άπό 29 
Οκτωβρίου μέχρι καί 1 Νοεμβρίου.

Ή προσπάθεια (Αντιμετωπίστηκε μέ σκε
πτικισμό κ' επιφυλάξεις άπό τούς ευρύτερους 
λογοτεχνικούς κύκλους τής 'Αθήνας. 'Αλλά ή 
άντίληψη αυτή στάθηκε άφορμή νά χάσουν 
ένα βήμα —  τό πιο σημαντικό, ίσως, μέχρι 
τώρα —  γ ιά  ν’ άνταλλάξουνε τις  σκέψεις 
τους πιάνω στά προβλήματα του λογοτεχνικού 
κόσμου καί τής καθόλου πνευματικής μας 
ζωής, νά διατυπώσουνε τις  διεκδικήσεις τους 
καί νά διαμορφώσουνε σαφή γνώση γ ιά  την 
προώθηση ρεαλιστικών θέσεων γ ιά  τον εκπο
λιτισμό τής έλληνικής επαρχίας.

Από την παραπάνω αιτία , άλλά καί τη 
μη πρόσκληση πολλών καί γνωστών πνευμα
τικών μας άνθρώπων, τό Συνέδριο στερήθηκε 
τής παρουσίας τής πλειοψηφίας τών λογοτε
χνών πού ζουν στην ’Αθήνα. Ή  αντιπροσώ
πευση τής πρωτεύουσας ύττήρξε σχεδόν άσή- 
μαντη σέ άριθμό, άτολμη καί χλιαρή οπτήν 
άντιμετώπιση μεγάλων καί ουσιαστικών θε
μάτων κι απροετοίμαστη κι άπροσανατόλι- 
στη στην προβολή πρακτικών προβλημάτων. 
’Αντίθετα, ή πνευματική επαρχία, έδωσε ζω
ηρή καί πολυάριθμη παρουσία. Τήν εύθύ- 
νη γιά τήν τέτοια έμφάνιση τής πρωτεύου
σας, άναμφίβολα, φέρνουν τόσο τά  τρία με
γάλα λογοτεχνικά σωματεία τής ’Αθήνας, 
τού δέ λογάριασαν σωστά, δσο καί ό καθέ
νας συγγραφέας ξεχωριστά πού δέν μπόρεσε 
νά έκτιμήσει τήν ευκαιρία. Τό ίδιο θά μπο
ρούσαμε νά πούμε καί γ ιά  τήν «Επιθεώρηση

Τέχνης» πού επίσης άμέλησε νά πάρει μέ
ρος.

Κεντρικό θέμα τού συνεδρίου είχε προκα
θοριστεί τό πρόβλημα τής «πνευματικής α
ποκέντρωσης». "Ωστόσο, οί περισσότεροι ε ι
σηγητές, άπό έλλειψη προσανατολισμού ή καί 
πρόθεση νά μήν θίξουν θέματα πού κοτανάγκη 
θά οδηγούσαν σέ άντιθέσεις μέ τήν μέχρι 
τώρα πνευματική πολιτική τής πολιτείας, έ- 
μεινοον έξω άπό τόν κεντρικό στόχο. 'Άλλοι 
ξοδεύτηκαν στήν ανεκδοτολογία, άλλοι έβγα
λαν τήν μοα/ία τους στά κροτικά βραβεία, 
άλλοι μίλησαν γ ιά  ζητήματα εντελώς ξένα 
καί μόνο ελάχιστοι πλησιάσανε ή καί τοπο
θετήθηκαν στό βασικό στόχο. Τήν ευθύνη, βέ
βαια, τήν φέρνουν οί ίδιοι οί εισηγητές άκέ- 
ρια χωρίς μέ τούτο νά μένουν έξω οί οργανω
τές τού συνεδρίου πού θάπρεπε νά έχουν αυ
στηρά προκαθορίσει τό χώρο πού θά κινη
θούν οί εισηγήσεις καί νάχουν άπορρίψει δ- 
σες άπ’ αυτές ήταν έξω άπό τό κεντρικό θέ
μα*

Αυτό τό λάθος όδήγησε καί τήν συζήτηση, 
πού άκολούθησε ή παρεμβλήθηκε, σέ δρό
μους παράταιρους, (Ανεδαφικούς, προσωπι
κούς, σέ θέμοτα έξω άπ* τά  προβλήματα καί 
σέ συμπεράσματα πολλές φορές εξωπραγμα
τικά. Έτσι καυτά κι έπίκαιρα προβλήματα 
τής πνευματικής έπαρχίας καί γενικότερα τής 
πνευματικής μας ζωής, καθώς τά κοινωνικά 
φρονήματα τών έργατών τού πνεύματος, ή α
στυνόμευση τού βιβλίου καί τών πνευματικών 
έκδηλώσεων στήν έπαρχία, τό νομοσχέδιο τών 
λογοτεχνών κ.ά. παραμερίστηκαν, άποσιωπή- 
θηκαν μέ καταφανή «σιωπή» καί τελικά πέ- 307



σονε στο κενό. Την ευθύνη γ ια  τό δρόμο πού 
ττήρε ή συζήτηση στο συνέδριο αναμφίβολα 
τη φέρνει τό Προεδρείο, —  πού βγήκε αντικα
νονικά άπό τον πρόεδρο του Σ.Γ.Τ. Θεσσα
λίας πού πρώτος αυτός αύτοδιορίστηκε και 
πρόεδρος του συνεδρίου χωρίς ψηφοφορία —  
γ ια τί δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε νά καθοδηγή
σει σωστά τις συζητήσεις καί παρατηρήσεις 
των οτυνέδρων καί νά τ ις  οδηγήσει σέ γόνιμα 
καί θετικά συμπεράσματα.

Αποτέλεσμα όλων ετούτων ήταν νά χαθεί 
μιά σημαντική εύκαιρία γ ιά  εποικοδομητι
κές προτάσεις κι αποφασιστικά συμπεράσμα
τα καί νά κυοφορηθεΤ ένα ψήφισμα χλιαρό καί 
χωρίς προο<τικούς κεντρικούς στόχους —  έ
κτος άπό δυο τρεις διατάξεις —  πού σ’ ορι

σμένα σημεία άλλοίωσε τίς  αποφάσεις τού 
σννε5ρίου/ καθώς στό θέμα τής Παιδείας, ή 
δεν συμπεριέλαβε όλωσδιόλου αποφάσεις πού 
πάρθηκαν όμόγνωμα, δπως τό θέμα τών ευ
χαριστιών στό Δήμαρχο τής Λάρισας. 01 
λόγοι προφονώς πολιτικής σκοπιμότητας. * Αλ
λά Τσα Τσα αυτό επιβαρύνει περισσότερο, 
πέρα απ’ τήν άπαράδεκτη αύτή ένέργεια, τά 
μέλη τού προεδρείου του Συνεδρίου πού χρει
άζεται νά πάρουν θέση άπέναντι στό θέμα 
αύτό σαφή καί άνοιχτή.

Με τά  παραπάνω δεν άρν ιό μαστέ τη θετι
κή συμβολή καί την ούσιαοττική πραγματικό
τητα κι άνάγκη πού δημιούργησε τό συνέδριο. 
‘Απλώς, με λίγα, επισημαίνουμε τ ί μπορού
σε νά γίνει παραπάνω καί δεν έγινε.

Μ.Β.

« Φ ω κ ι κ ά  1 9 6 6 »
Τά «Φωκικά» τούτη τη φορά, απλωθήκανε 

στην έν5οχώρα τών Σαλώνων καί πιάσανε ό
λα τά κέντρα τού νομού Φωκίδας Προτγ ματ ο
ποί η θή.κανε, άπό 1ης μέχρι 9ης Οκτωβρίου, 
στήν 'Αμφισσα, Πχλαξίδι, Δεσφίνα, Ιτ έ α  
καί Αίδορίκι.

Στις εκδηλώσεις, άφιερωμένες στό Εικοσι- 
ένα τής περιοχής, συμμετείχε κι ό EOT. ‘Ω
στόσο, ή προίγμοττοποίησή των καθυστέρησε έ
να ακριβώς μήνα, άπό τον έξοίγγελθέντα προ
γραμματισμό του Τουρισμού.

Α ίτία , οί διάφορες σκοτσδιστικές παρα- 
σκηνιοα<ές παρεμβάσεις <<φιλοκυβερνητικών>> πο
λιτικών παραγόντων τής περιοχής πού πιέ
σανε τήν υπηρεσία νά προχωρήσει στην α
ναβολή των με τελικό σκοπό νά τίς  μα
ταιώσει.

Α ξ ίζε ι, λοιπόν, νά σημειωθεί τό ιστορικό: 
Τά «Φωκικά» 1966 ξεκινήσανε μήνα Απρίλιο 
όταν υποβλήθηκε, στον Ε.Ο.Τ., τό πρόγραμ
μα μαζί με τήν οικονομική πρόβλεψη ύψους 
300.000 δρχ. Ό  Ε.Ο.Τ. υιοθέτησε τίς  έκ- 
δηλώστεις, τ ίς  συ μπερι έλαβε στό επίσημο 
πρόγραμμά του καί στις άρχές Αύγουστου 
ζήτησε άπ' τούς εκπροσώπους τής Δημοτι
κής Βιβλιοθήκης καί Περιηγητικής Λέσχης 
Άμφίσσης τίς  λεπτομέρειες περιορίζοντας 
τήν πίστωση σέ 150.000 δρχ. Κ ’ ένώ όλα 

■ ήταν έτοιμα οί έκδηλώσεις δεν πραγματο
ποιήθηκαν οτήν καθορισμένη, έπίσημα, ή μερο
μην ία. Παρά τήν άντίθεση καί την έπι μονή 
τής καλλιτεχνικής υπηρεσίας τοΰ Ε.Ο.Τ. τά 
«Φωκικά» διαβλήθηκαν γ ιά  εκδηλώσεις «έ- 
θνικώς ύποπτες»! ! καί ματαιώθηκαν. Α λ 
λά ό νομός τής Φωκίδας ξεσηκώθηκε, άνεξαρ- 
τητα άπό πολιτικές τοποθετήσεις. Τό τε
λευταίο, άνάγκασε τούς παράγοντες πού έ- 
μποδίσανε τήν πραγματοποίηση τών εκδη
λώσεων νά υπαναχωρήσουν καί νά δεχτούν, 
κάτω άπό τη γενική άγανάχτηση, νά μεσο
λαβήσουν στον Ε.Ο.Τ. "Ετσι, στό τέλος, οί 
έκδηλώσεις πραγματοποιηθήκανε ένα μήνα 
άργάτερα, άπό τούς ίδιους βασικά φορείς 
καί τό ίδιο πρόγραμα, μέ 90.000 μόνο δρχ.

308 καί μέ χαρακτήρα «έθνικό»! ! !, δπως τουλά

χιστον υπογράμμισε τοπικός βουλευτής τής 
ΕΡΕ σέ τηλεγράφημά του. . .

Τούτο είχε σαν αποτέλεσμα τήν δι
ατακτική καί μερική προβολή τών εκδηλώσεων, 
τήν άπουσία διακεκριμένων ομιλητών, κα
θώς τής Εύας Βλάμη, τού Δημήτρη Φωτιάδη 
καί τού Βαγγέλη Σκουβαρα, τήν εγκατάλειψη 
τών ομιλιών πού είχαν προγραμματιστεί γ ιά  
όσα χωριά τής Φωκίδας υπήρξαν γενέθλιοι 
τόποι άρματολών καί κοστεταναίων ( Α γό 
ρι ανη, Κουκουβίστα, Άρτοτίνα, Πονουργιά, 
κ.ά.), καί τη μείωση τού αρχικού ποσού επι
χορήγησης άπό τον Ε.Ο. Τουρισμού.

Παρά τη δημιουργία δυο επιτροπών, σπον
δυλική στήλη τών Φωκικών υπήρξαν ή Περιη
γητική Λέσχη καί Δημοτική Βιβλιοθήκη Ά μ 
φίσσης μαζί μέ τό Δήμαρχο τής πόλης κ. 
Κοκκινόπουλο. Οί έκδηλώσεις άνοιξαν τό 
Σαββατόβραδο τής 1ης ’Οκτωβρίου στήν 
ττλατεία, τών Σαλώνων, Κεχοτγιά, μέ προλογι- 
κό χαιρετισμό τού Δημάρχου Άμφίσσης κ. 
Άπ. Κοκκινοπούλου καί ομιλία τού Δημήτρη 
Φωτιάδη γ ιά  τον «Μοτκρυγιάννη» πού τή διά
βασε 6 ηθοποιός κ. Ποαταδάκης.

Ή  πλατεία είχε διασκευαστεί σέ χώρο 
λαϊκού πανηγυριού μέ μεγάλα μακρόστενα 
τραπέζια, παραπήγματα άπό ελάτινες κορ
φές (λατσούδια) καί ψησταριές σέ κάθε της 
γωνιά.

Είχε, άκόμα, στολιστεί μέ πολύχρωμα ση- 
μαιάκια καί μέ 4 μεγάλα έλατα πού είχαν 
κουβαληθεί άπό τίς κορφές τοΰ Παρνασσού. 
Σέ μιά μεγάλη έξέδρα, μετά τήν όμιλία τού 
Φωτιάδη, έδωσε χορευτική επίδειξη ό Λαο- 
γραφι-κός καί Χορευτικός Όμιλος Καρδί
τσας καί στή συνέχεια τραγουδήσανε κλέ
φτικα τραγούδια τού τόπου οί ρουμελιώτες 
τραγουδιστές Θανάσης Καμπαφλής καί Δη- 
μήτρης Καψοκέφαλος. Τό γλέντι άναψε όταν 
τό χώρο τής πίστας καταλάβανε τά δυο συγ
κροτήματα (νταούλι καί πίπιζας) τών Άν- 
τριάδων τής Αγόριανης τού Παρνασσού καί 
τής ΒουνΜχώρας τής Γκιώνας. Βάσταξε μέχρι 
τις πρωινές ώρες. 2500 κιλά κρασί γ ια  4000



ττανηγυριώτες, σ* ένα μονάχα βράδυ, δεν εί
ναι και λ ίγο!

Την Κυριακή, 2)10, στο κινηματοθέατρο 
«Κορδώνειο» ό λαογράφος Κώατας Ρωμαίος 
μίλησε διεξοδικά με θέμα «Ή κλεφτουργιά 
στο δημοτικό τρ<χ/ούδι τής Φωκίδας» και στη 
συνέχεια άνοιξε ή έκθεση των Φωκικών πού 
ττεριλάβαινε άρματα, χειρόγραφα καί φορε
σιές του ’Αγώνα καθώς και το βιβλίο του 
Εϊκοσιένα.

Τό βράδι, στο Λαϊκό Πανηγύρι, έκανε και 
ττάλι έττίδειξη το Χορευτικό τής Καρδίτσας 
τά δε λαϊκά συγκροτήματα της περιοχής 
κροτήσανε τό κέφι μέχρι πολύ αργά τή 
νύχτα.

Την Τρίτη, 4)10, στη Δεσφίνα μίλησε ό 
κ. Δ. Κραβαρτόγιαννος γ ιά  τον Ήσαΐα, τον 
ηρώα τής Χαλκομάτας και ή Φιλαρμονική τού 
Δήμου Άμφίσσης παρουσίασε ένα διαλεγμέ
νο πρόγραμμα μέ τη διεύθυνση του αρχιμου
σικού κ. Π. Σαρρή. Την εκδήλωση παρακο
λουθήσανε 1.500 κοντά Δεσφινιώτες.

Την Τετάρτη, 5)10, στην Ιτ έ α  ό λογοτέ
χνης Θοδωρής Βλαχοδημήτρης μίλησε γ ιά  τό 
«ναυτικό αγώνα στο Εϊκοσιένα και τη ναυ
μαχία τής Σκάλας Σαλώνων» και τό Δημο
τικό Θέατρο Ζωγράφου έδωσε παράσταση 
μέ τή Μαρία Πεντοίγιώτισσα. Έ ξα ιτίας τής 
δυνατής βροχής τήν εκδήλωση δεν παρακο
λουθήσανε πολλοί Ίτιώ τες παρά δσοι μπο
ρέσανε νά χωρέσουνε στο χειμερινό κινημα- 
τοθέοττρο.

Τήν Πέμπτη, τό Δημοτικό Θέατρο Ζωγρά
φου, έδωσε παράσταση στήν ’Άμφισσα στο 
κινηματοθέατρο «Απόλλων». Ή  παράσταση, 
παρά τό γεγονός ότι ήταν εναρμονισμένη μέ 
τό πρόγραμμα - αφιέρωμα τών εκδηλώσεων 
καί μέ τήν τοπική παράδοση, στάθηκε πρό
χειρη κι ασύνδετη.

Τήν Παρασκευή, 7)10, στο Αιδορίκι, στήν 
πλατεία τής Βαθιάς, μίλησε ό ιστορικός

Γιώργος Κ. Γάτος γ ιά  τή «Δωρίδα στο Εί
κοσι ένα καί τον πρωτοκαπετάνιο τού Λιδο- 
ρι κ ι ού Σ κ αλτσο - Δή μο» κ * έδωσε παράστα
ση ό χορευτικός όμιλος τής Πόλης Πέτρομα- 
νιάτη «'Ελλάς». ’Ακολούθησε λαϊκό πανηγύρι. 
"Ολο τό Αιδορίκι έστησε τό χορό ώς αργά 
τά μεσάνυχτα.

Τό Σάββατο, 8)10, στό Γαλαξίδι έγινε 6- 
μιλία του λογοτέχνη Δημήτρη Σταμέλου γ ιά  
«Τά γαλαξιδιώτικα καράβια στον ’Αγώνα» 
καί χορευτική παράσταση άπό τά μπαλλέτα
«Ελλάς».

Τέλος, τήν Κυριακή τό πρωί (9 )10 ), τε
λευταία μέρα τών Φωκικών, στό κινηματο
θέατρο «Κορδώνειο» μίλησε ό καθηγητής τής 
Ισ τορ ίας κ. Γ. Κόλιας μέ θέμα: «Ή Φωκίς 
ώς θρύλος καί ιστορία». Επακολούθησε έν- 
τειχισμός αναμνηστικών πλακών στά σπίτια 
τών οπλαρχηγών Πανουργιάδων, Δυοβουνιώ- 
τιδων, Γ ιάννη Μα μούρη καί παπα - Κώστα 
Τζαμάλα,, τού φιλικού Κεχαγιά καί στό χώ
ρο όπου συγκλήθηκε ό Άρειος Πάγος Σαλώ
νων καί στή 1 τό μεσημέρι ό Δήμαρχος κα ί 
τό Δημοτικό Συμβούλιο Άμφίσσης δεξιώθη- 
kocv στό μέγοίρο τής Δημαρχίας τούς ξένους, 
επισκέπτες καί τό λαό τών Σολώνων.

Τ ’ άπόγιομα, στό χώρο τού λαϊκού πανη
γυριού τά  μπαλλέτα «'Ελλάς» δώσανε τήν 
τελευταία τους χορευτική επίδειξη καί ή θαυ
μάσια Χορωδία Καρδίτσας πραγματοποίησε 
συναυλία.

Τά «Φωκικά» τελειώσανε, αργά τό βράδι, 
μέ τό λαϊκό πανηγύρι στους ήχους τής άγο- 
ριοτνίτικης πίπιζας τού Ά ντρ ιά  καί τά τέλεια 
τσακίσματα τού κλαρίνου τού Σαμούρη.

Χωρίς πολλές Οργανωτικές αδυναμίες, τά  
Φωκικά, κατορθώσου ε νά διατηρήσουνε τό 
γνήσιο λαϊκό χρώμα, νά ζωντοτνέψουνε τήν 
τοπική παράδοση καί νά δώσουνε σέ χιλιάδες 
κόσμο τή γνώση, τό θέαμα καί τό ξεφάντωμα 
του λαϊκού γλεντιού.

Τ. Ρ ΙΓΟ Σ

Δ Ι Α Β Α Ζ Ε Τ Ε  Τ  \

« Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Α  Θ Ε Μ Α Τ Α »
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κυκλοφορεί τό 23ο τεύχος μέ έξαιρετική ενδιαφέρουσα ΰλη
Τό Ν ομοσ χέδ ιο  γ ιά  τ ή ν  ’Α ν ώ τ α τ η  Π αιδε ία .
ΟΙ κ ο ιν ω ν ικ έ ς  π λ ε υ ρ έ ς  τ ή ς  κ α τ ά κ τ η σ η ς  το ύ  δ ια σ τή μ α το ς .
Μ ελέτες  γ ιά  τ ή ν  Ε λ λ η ν ι κ ή  ο ικονομ ία  καί ενημέρω ση  γ ιά  τή ζ ω ή  κ α ί  κ ίνηση 
τ ώ ν  έ π ισ τ η μ ό ν ω ν  σ υνθέτο υ ν  τό  τ ε ύ χ ο ς  αυτό .

« Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Α  Θ Ε Μ Α Τ Α »
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
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ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

EH

Η Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η

Τ ά σ ο υ  Β ο υ ρ ν ά :  Σ ύ ν τ ο μ η  Ι σ τ ο ρ ί α
τ η ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  Ε π α ν ά σ τ α σ η ς

Γιά να κριθεί μια καινούρια Ιστορία έστω 
καί σύντομη τής Ελληνικής Εξανάστασης, πρέ
πει να εξεταστουν βασικά δυο στοιχεία: κατά 
τόσο άξιοποιεΐ τις ν ε ό τ ε ρ ε ς  ιστορικές έρευ
νες, τού ρίχνουν νέο καί πιθανόν και διαφορε
τικό φως στά ιστορικά γεγονότα και οί ερμη
νείες τού δίνει δ Ιστορικός στά αμφιλεγόμενα 
σημεία του θέματος. "Η Σύντομη 'Ιστορία τής 
'Ελληνικής Επανάστασης του Τάσου Βουρνά, 
χρησιμοποιεί καί άξιοποιεΐ πολλά ατό τά στοι
χεία  τού έφερε στό φως ή νεώτερη έρευνα, όχι 
όμως όλα. Γιά τη Φιλική 'Εταιρία λογουχάρη 
χωρίς να τό λέει καθαρά, άφίνει ωστόσο νά 
υπονοηθεί πώς ήταν μια πλατειά, μαζική, επα
ναστατική οργάνωση («'Ο 5Αναγνωσταράς, γρά
φει, κατάφερε νά στρατολογήσει πλατύτερα α
γροτικά στρώματα...») ένώ από τούς καταλό
γους των Φιλικών πού προσκόμισε ή Ιστορική 
ερευνά τά τελευταία χρόνια αποδείχνεται πώς 
ήταν μ ιά  συνωμοτική οργάνωση, πού ασκούσε 
μεν πλατεία επιρροή, μά είχε περιορισμένο α
ριθμό ενεργών μελών. ’Από τό άλλο μέρος ό 
Βουρνάς σέ άλλα κεφάλαια του βιβλίου χρη
σιμοποιεί τις τελευταίες εργασίες καί εκδό
σεις τού Λάιου, ΙΙαπαϊωάννου (Οικονόμου: Έ - 
πιστολαί διαφόρων), Ζωΐδη, Στρίγγου, Σταμα- 
τόπουλου. κ.ά.

Τά κυριώτερα από τά αμφιλεγόμενα σημεία 
τής 'Ελληνικής Επανάστασης είναι: ό χαρα
κτήρας καί οί κινητήριες δυνάμεις της, οί εμ
φύλιοι πόλεμοι, δ Καποδίστριας. Σχετικά με 
τό χαρακτήρα τής 'Ελληνικής Επανάστασης δ 
Βουρνάς απορρίπτει τις διάφορες λαϊκιστικές 
απόψεις πού προβλήθηκαν στήν περίοδο· του με
σοπολέμου, από αντίδραση ώς ένα σημείο σέ με
ρικές μηχανιστικές απόψεις τού Κορδάτου, αλ
λά καί μετά τόν πόλεμο καί ύποστηρίζει:

«Ιδεολογικά ή 'Ελληνική ’Επανάστα
ση τού 21, σάν εθνικό κίνημα με στόχο

την απελευθέρωση τής χώρας καί τό 
σχηματισμό ανεξαρτήτου κράτους, κατά
γεται από τή Γαλλική Επανάσταση καί 
την ιδεολογία της, είναι δηλαδή φαι
νόμενο τής αστικής τάξης στήν πορεία 
της προς την εξουσία, μέ όλα τά ιδεολο
γικά συνακόλουθα πού τό πλαισιώναν. 
Κίνητρο, λοιπόν, αλλά καί κινσ^τήρια 
δύναμη[...] είναι ή αστική τάξη, ή ιδεο
λογία της καί τά ιστορικά γεγονότα τής 
πορείας της προς τήν πολιτική έξουσία[...] 
'Ωστόσο πρέπει νά προσέξουμε μιά ση
μαντική ιδιομορφία: δ τουρκικός τιμα
ριωτισμός^..] δέν άφινε περιθώρια α
νάπτυξης μιας ενιαίας καί ισχυρής κοι
νωνικά καί πολιτικά αστικής τάξης. Υ 
πό τήν έννοια αυτή τό βάρος γιά  τήν τρο
φοδότηση τού αγώνα έπεφτε στούς άκτή- 
μονες αγρότες. Ή  ήγεσία του όμως δέν 
μετατοπίζεται από τούς ώμους τής αστι
κής τάξης[...] Ή  προσπάθεια λοιπόν, διε- 
ξαγόταν γιά  τήν έμπέδωση μιας μορφής 
αστικού κράτους, μέ φιλελεύθερους συν
ταγματικούς θεσμούς, μέ προοπτική ενός 
γρήγορου κοινωνικού μετασχηματισμού, μέ 
απελευθερωμένη τήν άγροτική μάζα καί 
πρώτο «στόχο τή διανομή τής γής στους 
άκτήμονες. ’Αγροτικό στούς ιδιαίτερους 
•στόχους του τό επαναστατικό κίνημα τού 
Ελληνικού καί τών άλλων βαλκανικών 
λαών στά 1821, βασισμένο ιδεολογικά 
στήν κοσμοθεωρία καί δπό τήν ήγεσία 
τής αστικής τάξης, αποτελούσε ένα φυ
σιολογικό κρίκο τής πορείας πρός τήν 
εξουσία τών νέων κοινωνικών δυνάμεων, 
επειδή σέ τελευταία ανάλυση τά αγρο
τικά κινήματα μέσα στούς κόλπους ένός 
καθεστώτος πού βασιζόταν στόν στρατιω
τικό τιμαριωτισμό, δέν ήταν τίποτε πε
ρισσότερο παρά μιά έξειδικευμένη jiop-



φή τής άστικής δημοκρατικής πάλης, γ ια 
τί ένίσχυχν τούς αγώνες για  τήν ατο
μική ιδιοκτησία καί τις αστικές σχέσεις 
παραγωγής, εξαρθρώνοντας τοπικά, μέ 
τα μέσα πού τούς παρείχαν οί Ιστορικές 
συνθήκες, τό φεουδαρχισμό σέ γενική 
κλίμακα».

Μ’ αυτό τόν τρόπο 6 Βουρνάς ξαναγυρνάει, 
από άλλο δρόμο, όχι δμως μέ τήν Ιδια Απλοϊκό
τητα στήν παλιότερη αντίληψη τής έλληνικής 
μαρξιστικής ιστοριογραφίας για  τόν αστικό 
χαρακτήρα τής 'Ελληνικής Επανάστασης, χω 
ρίς να τονίζει παράλληλα καί δσο χρειάζεται 
τό έθνικοαπελευθερωτικό της στοιχείο.

Για τούς εμφύλιους πολέμους δέν σχηματο
ποιεί τά πράγματα. Διαβλέπει όχι μόνο τό 
κοινωνικό της ύπόστρωμα άλλα καί τΙς τοπικι- 
στικές αντιθέσεις καί τά ατομικά κίνητρα καί 
υπογραμμίζει τό ρόλο των ξένων, βασικά τής 
Αγγλίας πού μέ τό χρυσάφι των δανείων υ

ποκινούσε τούς εμφυλίους πολέμους, μέ όρ
γανό της τό Μαυροκορδάτο καί σκοπό τήν καθ- 
υπόταξη στά δικά της συμφέροντα του νεαρού 
κράτους.

Γιά τόν Καποδίστρια ή ιστοριογραφία γενι
κά υποστήριξε διαμετρικά αντίθετες απόψεις: 
άλλοι τόν κάνανε άγγελο, άλλοι διάβολο. *11 
μαρξιστική ειδικά Ιστοριογραφία, ξεκινώντας 
από τις απολυταρχικές αρχές τού Κυβερνήτη 
καί μήν εξετάζοντας τήν περίπτωση Καποδί- 
στρια σφαιρικά καί σέ συνάρτηση μέ τις διε
θνείς συνθήκες, πήρε βασικά θέση αρνητική. 
Μόνο τήν τελευταία δεκαετία οί προοδευτικοί 
Ιστορικοί άλλα καί λογοτέχνες (Δημ. Φωτιά- 
δης στον «Καραισκάκη» του, οι Ίωαννου καί 
Νικητοπούλου σέ μελετήματά τους πού δημο
σιεύτηκαν στήν «Επιθεώρηση Τέχνης») προσ
πάθησαν νά ίδουν καί νά τονίσουν καί τή θε
τική προσφορά του πρώτου Κυβερνήτη. Ό  Βουρ
νάς, δπως προηγούμενα ό Λ. Στρίγγος στήν 
Ιστορία του τής Έλληνικής Επανάστασης, 

ολοκληρώνοντας τήν προσπάθεια, επιχειρεί μια 
γενικώτερη αξιολόγηση καί Ιστορική τοποθέ
τηση του Καποδίστρια. Γράφει:

«’Από πλευράς ιδεολογικής λοιπόν 
ήταν όλιγαρχικός καί άπό πλευράς εθνι
κής συνείδησης 'Έλληνας, άλλα άφοσιω- 
μένος στόν Τσάρο[...] Σαν πολιτικός νους, 
παρά τις ολιγαρχικές Ιδέες του καί τήν 
έλλειψη κάθε εμπιστοσύνης πρδς τήν αρ
χή τής Λαϊκής κυριαρχίας, ήταν οξύς 
καί διορατικός. Χαρακτηριζόταν άπό 
μια καθολική γνώση των έλληνικών προ
βλημάτων καί είχε συλλάβει ένα σχέδιο 
κρατικής καί οικονομικής ανόρθωσης τής 
Ελλάδας αρκετά μελετημένο. Οί καισα
ρικές του τάσεις φάνηκαν από τήν πρώ
τη στιγμή πού καταπιάστηκε μέ τό α
ξίωμά του[...] Οί άμεσοι στόχοι τής πο
λιτικής του για νά έμπεδώσει τή στοι
χειώδη έννοια τού κράτους ήταν πολλοί 
καί μελετημένοι: Κατ’ αρχήν χτύπησε 
τήν πειρατεία, πού αποτελούσε τή μά
στιγα των έλληνικών θαλασσών[...] Δεύ
τερο ύπήγαγε τό στρατό καί τό στόλο

κάτω άπό τις διαταγές τής κυβέρνησης· 
δ στόλος άποσπάστηκε άπό τήν είλωτεία 
στούς Τδραίους με γαλοκαπ ετανα ίου ς καί 
δ στρατός μπήκε κάτω άπό τή διοίκηση 
τού Τψηλάντη. Ό  θεσμός τών δημογε
ρόντων κοτζαμπάσηδων καταργήθηκε[...] 
Μ’ αυτό τόν τρόπο περιορίστηκαν σημαν
τικά τά φεουδαρχικά προνόμια τών τζα- 
κιών. Τά οικονομικά τού νέου κράτους 
αποτέλεσαν επίσης σοβαρή μέριμνα τού 
Κυβερνήτη[...] Ή  προσπάθεια του νά Ι
δρύσει κρατική Τράπεζα γιά  τις ανάγκες 
τού δημοσίου τορπιλλίστηκαν συστηματι
κά άπό κοτζαμπάσηδες καί μεγαλοκαρα- 
βοκυραίους[...] Φυσικά δ εξωτερικός δανει
σμός καί οί μηνιαίες ενισχύσεις (άπό τή 
Ρωσία καί τή Γαλλία) δέν έλυσαν τό 
μέγα πρόβλημα τού χάους τής έλληνικής 
οικονομίας καί δ Καποδίστριας αναγκά
στηκε να κχταφύγει καί πάλι στό με
σαιωνικό φόρο τής δέκατης —  τροποποι
ώντας τον —  καί στήν αύξηση τών δα
σμών, μέτρα πού είχαν επιβλαβείς επι
πτώσεις στό λαϊκό εισόδημα. Τό ζήτη
μα τής τάξης μέσα στή χώρα τόν άπα- 
σχόλησε επίσης σοβαρά. Χιλιάδες αγωνι
στών^..] γύριζαν στό Μόριά άνεργοι καί 
γ ια  νά ζήσουν κατάφευγχν σέ ληστρικές 
πράξεις. Τούς ανθρώπους χυτούς τούς χτύ
πησε κάπως αψυχολόγητα, εγκαινιάζον
τας τό βάρβαρο διωγμό τών άγων ιστών, 
πού έντάθηκε επί βαρβαροκρατ ί ας άργότε- 
ρα καί έγινε αφορμή νά εξαπλωθεί στήν 
Ε λλάδα  ή ληστοκρατία, ή μεγαλύτερη 
τροχοπέδη τής αγροτικής μας ανάπτυξης, 
πού κράτησε σχεδόν ένα χιώνα[...] Παράλ
ληλα ό Καποδίστριας πήρε τά πρώτα σο
βαρά μέτρα για τήν Παιδείχ[...] Ε πίσης 
ίδρυσε γεωργικές σχολές, το πρότυπο 
αγρόκτημα τής Τίρυνθας, δργχνωσε τή 
δημόσια υγεία καί τά πρώτα νοσοκομεία, 
τήν πρώτη ταχυδρομική ύπηρεσία κ .λ .π . 
Μέ τά μέτρα αυτά εμπέδωσε τή στοι
χειώδη έννοια τού κράτους καί κατάργη
σε τ ις  τοπικιστικές παντιέρες τών κοτ
ζαμπάσηδων, πράγμα πού μέ τήν υποκί
νηση τής ’Αγγλίας στάθηκε τό κυριότερο 
έναυσμα γιά  τή δολιοφθορά τού έργου 
του καί κατάληξε στή δολοφονία του τό 
Σεπτέμβρη τού 1831 άπό τούς Μχυρομι- 
χάληδες. Στό κεφαλαιώδες πρόβλημα τής 
διανομής τής έθνικής γής δ Ιναποδίστρι- 
ας δέν μπόρεσε να έπιτύχει[...] Ή  α
ποτυχία του στό πρόβλημα τής διανομής 
τής έθνικής γής κατά κάποιο τρόπο, 
σφραγίζει τήν άποτυχία τής γενικής πο
λιτικής του, παρά τις αγωνιώδεις προσ
πάθειες νά προσεγγίσει σέ μια δυνατή 
λύση».

Τό συμπέρασμα είναι δτι δ Τάσος Βουρνάς 
στήν «Σύντομη Ιστορία τής Έλληνικής ’Επα
νάστασης» μ ’ όλο πού βασικός του σκοπός είναι 
νά δώσει ένα έργο έκλαΐκευσης, δέν άπλουστεύει 
τό θέμα καί στά κρίσιμα σημεία προβληματίζε
ται μέ Ιστορική ευθύνη.
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Κ ώ σ τ α  Μ ό ν τ η :  « Γ ρ ά μ μ α  σ τ h μ η τ έ ρ α »

Χ ρ ί σ τ ο υ  Τ ρ ύ φ ω ν α :  « Α π ο λ ο γ ί α  Σ ί σ υ φ ο υ »

Οί προσπάθειες των Κυπρίων στόν τομέα τών 
γραμμάτων, αποτελούν κι αυτές ένα μέρος από 
τόν εθνικό τους άγώνα. Νέοι πού προβληματί
ζονται μέσα στό σύγχρονό τους κόσμο, ποτισμέ
νοι από την πικρή έμπειρία τής εθνικής τους 
περιπέτειας, μάς στέλνουν τα βιβλία τους, τά 
περιοδικά τους, την έλληνική καί τήν ανθρώπινη, 
γενικά, έκφρασή τους, τό· μέτρο τού πολιτισμού 
πού τούς χωρίζει από τήν αντίπαλη μειονότητα 
χάρη τής οποίας έχει καταργηθεΐ ό Καταστα
τικός Χάρτης τών Ηνωμένων Εθνών. Αισθά
νομαι λύπη πού ένας φόρτος από προσωπικές 
μου απασχολήσεις, δέν έπέτρεψαν ακόμα στόν 
κριτικό μου ερασιτεχνισμό, νά κάνει μια σύν
τομη έστω κριτική άπογραφή τών ποιητικών 
κειμένων πού είδαν εκεί τό φώς τά τελευταία 
αυτά χρόνια. Γιατί, πραγματικά, ό πνευματι
κός τους αυτός αγώνας, καταργεί τήν απόστα
ση πού χωρίζει τό μεγάλο νησί από τήν ήπει- 
ρωτική Ελλάδα, άναδεικνύοντ-ας τήν ένότητα 
τής ψυχής καί τού πνεύματος τών δυο έδα- 
φών.

"Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί ή συλλο
γή τού ποιητή Κώστα Μόντη στήν όποια Θά 
περιοριστούμε σήμερα, μια συλλογή, ή πέμπτη 
στή σειρά εξομολόγηση καί διαμαρτυρία μαζί, 
πού κλείνει μέσα της δλες τις εμπειρίες ενός 
σύγχρονου ανθρώπου, τού άνθροϊπου πού πίστε
ψε στή γή του, πίστεψε στό ωραίο καί στό κα
λό, για  νά βρεθεί πολύ γρήγορα υποχρεωμένος 
νά μήν απευθύνεται στούς δυνατούς καί στούς 
δπεύθυνους, αλλά μοναχά στή μητέρα του. Πρό
κειται γιά  τή στιγμή πού αισθάνεται κανείς 
τήν ανάγκη νά κλάψει καί στή; εποχή μας, 
ή αφελής μητέρα με τόν καθαρό κόσμο της 
προσφέρεται γ ι’ αυτό, έστω κι άν δέν πρόκειται 
νά μας δώσει ποτέ απάντηση.

Ό  ποιητής αποτελεί τή συνισταμένη ενός 
βασανισμένου συνόλου, τήν «καρδιά πού ξεκί
νησε*

χωρίς νά ξέρει πώς δέν υπήρχε αφετηρία
στήν αφετηρία,

πως δέν υπήρχε δρόμος στό δρόμο,
πώς ή ’Ιθάκη ήταν επάλληλη στήν ’Ιθάκη,
κ’ ή Τροία συνεχόμενη
κ’ ή Τροία ένα άλλο της όνομα
κ ' ή Τροία ένα επίθετο.

Θυμάσαι που μάς περίμενες στήν καμπή, μη
τέρα;

μάς είπες: «Πού πας, παιδί μου»;

κι ό ποιητής αναρωτιέται: αλήθεια, «πού πή
γαινα;*. Οί ταχυδακτυλουργοί αλλάζουν τό θαύ
μα τής ζωής, σκοτώνουν τό όνειρο, «διακόπτουν 
τους μύθους». "Ολα όξειδώνονται, σκεβρώνουν.

«Τώρα στό προσκεφάλι μας άκούμπησε δ Θάνα
τος».

Λέν ήταν γ ι’ αυτή τήν παράσταση τό εισιτήριό
μας, μητέρα,

δέν έχουμε πιά λογαριασμούς, 
οπισθογραφήσαμε τά γραμμάτιά μας, 
όπισθογραφήσαμε τόν ήλιο καί τή θάλασσα, 
οπισθογραφήσαμε τό ρυάκι...

Κεκλιμένες οί γραφές μας, μητέρα, 
κεκλιμένα τά όνειρα...

Ό  ποιητής ανακαλύπτει τήν ατμόσφαιρα τού 
αδιεξόδου, μιας προπαρασκευασμένης συνομωσίας. 
Ή  έπιφάνεια, τό ψεύδος, ή έξαπατημένη ψυχή, 
ή έξαπατημένη πίστη, το κενό, ή μαστιγωμένη 
αξιοπρέπεια. "Ενας κόσμος από τή μιά, άθλιος 
κι από τήν άλλη βαθύτατα τραυματισμένος καί 
παραμορφωμένος ανεπανόρθωτα.

«Τώρα πιά είμαστε σάν κάτι παράξενα τροπι
κά πουλιά στό κλουβί, μητέρα, 

πού δέν έχουν άλλη ποικιλία,
πού δέν έχουν άλλη αλλαγή,
πού δέν έχουν άλλο πρωί,
παρά νά στέκουν πότε στό ένα πόδι, πότε

στ’ άλλο.

Λέν είν’ ή αυγή αυγή, μητέρα,
δέν είναι λευκά τά περιθώρια τών βιβλίων,
δέν είναι λευκά τά περιθώρια τής ζωής,
είναι πιο κείμενα άπ’ τά κείμενα,
είναι πιό δράματα άπ’ τά δράματα.
Είν’ δλα μια συμπαιγνία, μητέρα...».

Τό ποίημα έχει μιά χειμαρρώδη ροή καί ή 
περιεχτικότητά του τό βάρος ενός κόμπου πού 
στέκεται στό λαιμό. "Ενας απελπισμένος αν
θρωπισμός πού βλέπει άποκλειόμενη τή φυσι
κότητα τών δδών, σέ σημείο πού οί άνθρο>ποι νά 
μοιάζουν σάν ένα «πείραμα» πού άπέτυχε καί 
θά πρέπει νά «άποσυρθεί». Ό  ατομικός μας 
δρόμος, ό παιδικός, ό αισιόδοξος, 6 καθαρός, 
6 ανθρώπινος, δέν είναι* κάτι -πού μπορεί νά 
μείνει έξω από τόν άλλο μεγάλο τόν καθολικό 
δρόμο. Ό  ατομικός αυτός δρόμος είναι μιά ι
δέα, 6 πραγματικός είναι 6 άλλος, αυτός στον 
όποίο σέ περιμένει ή άποτελμάτο>ση.

"Ο ποιητής δέν επιμένει νά καθορίσει τήν 
ευθύνη τής όποίας τήν ύπαρξη έπισημαίνει πίσω 
από τά γεγονότα. Λέν υποκρίνεται κανενός εί
δους αντίσταση, έξηγώντας στό μικρό του ποίη
μα «Λεπτομέρεια απ’ τό γράμμα στή μητέρα» 
τήν αδυναμία του πού δέν είναι μόνον δική του 
καί πού δέν είναι παρά ή έσχατη συνέπεια τών 
έξω από τόν έαυτό μας συτ/θηκών.

«Χαρταετοί είμαστε,
χαρταετοί πιασμένοι στα ήλεχτρικά σύρματα. 
Μ* εκείνους τούς κομμένους σπάγγους, . 
μ’ εκείνα τά ξεσχισμένα χαρτιά,312



μ’ εκείνη τήν έγκατάλειψη στόν άνεμο, 
μ’ εκείνη τήν εγκατάλειψη στόν έμπαιγμό. 
μ’ εκείνη τήν έγκατάλειψη στό τέλος».

*Έχει συνείδηση τής αξίας εκείνων πού βγαί
νουν «στους δρόμους σέ κοινή θέα, μέ διερρηγμέ- 
να τά I μάτια, μ ’ έ»να θώρακα διάτρητο από σφαί
ρες...», κ&στόσο ούτε b  ηρωισμός, ούτε οί ήθικές 
αξίες καθορίζουν τήν ατμόσφαιρα τού χώρου 
μέσα στόν όποιο ζοϋμε. 'ίΛστόσο εκείνα καθο
ρίζουν τήν λαμπρότητα που ανθρώπινου αγώνα 
καί δικαιώνουν ακόμη καί τήν πίκρα τής δι
κής μας απελπισίας. Γράφει στό «Μεγάλο ’Α
δελφό» Γρηγόρη Αυξεντίου:

«Οί στίχοι προστρέχουν να σέ τραγουδήσουν 
κι απορρίπτονται, Γρηγόρη.
Γιατί πώς να σέ τραγουδήσω εγώ, 
μέ τί νά σέ τραγουδήσω;...

Λέν μπορώ ν* άναλάβω τήν ευθύνη σου, Γρη-
γόρη».

Θ’ αντιγράψω μερικά από τά όλιγόστιχά του 
ποιήματα, πού εκφράζουν επιγραμματικά πολ
λή άπό τή σύγχρονη τραγικότητα.

«Αναιμικά ρυάκια είμαστε άπό βροχή πού τε-
λειωσε,

τελευταίες δισταχτικές σταγόνες υδρορρόης
μές στή νύχτα».

(δ)
«Μάς εξαπατά ό θόρυβος
καί θαρρούμε πολύ δρόμο διανύουμε
καί θαρρούμε τρέχουμε βλοταχώς.
Λέν ξέρουμε πώς στα κούφια γυρίζουν οί

τροχοί,
πώς στή λάσπη γυρίζουν οί τροχοί, 
πώς *έπί τόπου».

(κζ>
«Μέ τρόμαξε αυτό τό φώς πού έσβησε ξαφνικά 
χωρίς απομάκρυνση, 
χωρίς εξασθένηση,
σά να πήγαινε πίσω - πίσω κ’ έπεσε στό βά

ραθρο», 
(ιστ)

«Λέν ήξερε ό Α πρίλης τί μεσολάβησε 
κ’ ήρθε μέ τό παλιό θάρρος, 
κ’ ήρθε μέ τήν παλιά αυτοπεποίθηση».

(r)
Ό  Κώστα; Μόντης, άν καί ελάχιστα γνω

στός, είναι ένας αξιόλογος ποιητής. ’Από τούς 
π ιό αξιόλογους μεταπολεμικούς μας ποιητές.
Η έκφραση τού είναι άμεσα αναγκαία, ό λό

γος του αληθινός. Στά μικρά του κυρίως ποιή
ματα βρίσκουμε τόν καλύτερο εαυτό του, καί τόν 
λυρικό καί τόν γνωμικό. Τό «Γράμμα τής Μητέ
ρα;» έχει τήν αξία τής ειλικρίνειας, τού ξε
σπάσματος, τής έκ βαθέων έκμυστήρευσης πού ή 
ζεστασιά της —ή οποία καταξιώνει καί τήν 
κοινότυπη πολλές φορές έκφρασή του—  δια
κόπτεται πότε - πότε άπό τήν ανεπίτρεπτη χρη
σιμοποίηση τής καθαρεύουσας. "Οπως καί νά 
τό κάνεις, ούτε τό «αναπολούμε» ούτε τό «5- 
πεισέλθουμε» μπορούν ν’ αφομοιωθούν όργανικά 
άπό τήν μουσικότητα τού ποιήματος. Τό δά

κρυ δέ μπορεί νά τίς μουσκέψει τίς λέξεις αύ- 
τές καί νά τίς κάνει πειστικά αληθινές καί ευ
λύγιστες —«όσο θά πρέπει νά είναι.

Κλείνω τό σημείωμά μου μέ τό παρακάτω 
δίστιχο «Επίγραμμά» του πού άπηχεί τή βα
θύτερη εθνική ρίζα πού —παρά τήν απελπισία 
τους— κρατάει στή ζωή τούς άληθινούς ποιητές.

«Κ’ ή 'Ελλάδα τελευταίος θάμνος στό γκρεμνό
νά τόν άρπάξει ή λευτεριά νά κρατιέται».

ΧΡΙΣΤΟΓ ΤΡΓΦΩΝΑ: « Α π ο λ ο γ ί α  Σ  ι σ ύ- 
φου».

Πρόκειται για τήν προύτη συλλογή ενός νέου 
ποιητή, πού δέν θά τού πήγαινε, ίσως, κανένα 
άλλο ποιητικό πρότυπο, άπό τήν τεχνική άπο
ψη, έξω άπό εκείνο τού Καβάφη, προκειμένου 
νά έκφράσει τό τραγικό του συμπέρασμα: πολ
λοί έρχονται σ’ αυτό τόν “κόσμο, φέρνοντας τήν 
ήττα μέσα τους, ακολουθώντας βρισμένες προ
καθορισμένες, άπό τά ίδια τά πράγματα, συνθή
κες. Σ’ αυτή τήν περίπτωση ή μόνη προσθετι
κή προσπάθεια πού απομένει είναι νά «μείνουμε, 
τουλάχιστον, ήττημέινοι άρχοντες» καί όχι «νι
κημένοι σκλάβοι», άν αυτό αποτελεί κάτι ενερ
γητικό, άν αυτό σώζει κάτι άπό τήν άνθρώπι- 
νη αξιοπρέπεια.

Ό  τίτλος τής συλλογής του άλλωστε, ή α
πολογία του ως Σίσυφου, επισημαίνει τό περιε
χόμενο τής συλλογής του: ένα; ήρωϊκός άλλα 
μάταιος βασανισμός, πού δέν τόν διαλέγει κα
νείς, αλλά τού τόν επιβάλλει ή υπέρτερη δύ
ναμη τών δημιουργημένων συνθηκών τής ζωής.

«Σήμερα κλείστηκα στό δωμάτιό μου.
Φοβήθηκα νά βγώ, νά δώ ανθρώπους, μονα

ξιές, πάθη, αδιαφορία.
Μέ πάγωσε ό φόβος γιά  ο,τι θά μπορούσε νά

συμβεί.
Κι ακόμα πιό πολύ, γιά δ,τι δέ θά μπο

ρούσε...
...έβαλα στή σειρά λέξεις πού αγαπώ,
αλλά πού δέν είναι κατάλληλες γιά φρά

σεις.
’Αλλά, «δ εαυτός μου μέ ακολούθησε».

( ’Αγάπη, φιλία, Θεός, ευτυχία).

Ή  δημιουργημένη, έστω αιτία, βρίσκεται μέσα 
του. Κι δ ποιητής διαγράφει τή'; ατομική του ευ
θύνη μέ τόν τελευταίο στίχο τής συλλογής του:

«Κανόνας άνθρωπος δέν διάλεξε τόν έαυτό του».

Ή  ποίησή του εκφράζεται μέσα άπό θέματα Ι
στορικά κι άπό θέματα σύγχρονα. Λιαθέτει ένα 
μάτι βαθύτατα διεισδυτικό γιά νά μήν αντέχει 
στή θεώρησή του ή λαμπρή επιφάνεια κανε- 
νός κατασκευασμένου μύθου, καμιάς έξωραϊ 
σμένης απάτης, είτε Ιστορικής, είτε σύγχρο
νη;. Μιά λύση, ένα γέμισμα τής ζωής θά μπο
ρούσε νά αποτελέψει ό ηρωισμός, ό ηρωικός μη
δενισμό; έστω, αλλά αυτό ανήκει σ’ αυτούς πού 
διαθέτουν τήν άναγκαία τόλμη. Λέν είναι πρά
γματα πού μπορεί νά συζητηθούν άπό έναν «φο- 
βιτσάρη μικροαστό τού εικοστού αιώνα». Ί Ι  
δηκτικότητα, ό σαρκασμός, ή απογύμνωση, ά-



ποτελουν τό κύριο προτέρημα τοΟ λόγου του. 
Είναι κι αυτό μια αντίδραση, πού, δπως έχει 
αποδείξει «δ Καβάφης έχει κι αυτή τή χρησιμό
τητα της στή ζωή, έστω κι άν γίνεται κάτω 
από τό πρίσμα μιάς φιλοσοφίας πού μπο
ρεί να ανήκει στήν περιοχή τής ζωής πού 
σαρκάζει καί να μήν εχει δριστικοποιηθεί μέ
σα στόν νέο ποιητή: «Δεν γεννηθήκαμε για  
να ζήσουμε, άλλα για να πεθάνουμε περιμέ- 
νοντας».

«...Δ ιαλέγει καθένας μας τό ρόλο του ή —
ποιός ξέρει; — 

ίσως δ ρόλος να διαλέγει τούς έρμηνευτές
του.

Εμένα, γ ιά  τήν ώρα, καμιά απ’ τΙς επίση
μες ύποκρισίες δέν με νίκησε. 

’Έτσι, προτίμησα κ’ έγώ τήν πιο μικρή, τήν
π ιό ακίνδυνη απάτη: 

ένα ποτήρι οινόπνευμα, πού υποτίθεται πώς
μ’ ευχαριστεί*

σέ κάποιο σκοτεινό μπάρ, πού υποτίθεται πώς
με εμπνέει*

μέ ανθρώπους, πού υποτίθεται πώς συμπαθώ* 
σέ μια πόλη, πού υποτίθεται πώς τή ζωή

γεμίζει».
( ύ π ο κ ρ ι σ ί ε ς )

«Πώς να ησυχάσω, άν δέν βεβαιωθώ πώς ψό
φησε τό φίδι

πού δάγκωσε τήν Κλεοπάτρα;
ΙΙώς νά κοιμηθώ, άν δέν είμαι σίγουρος πώς

οί φίλοι
δέ θα μου δώσουν να πιώ κώνειο σέ ασημένιο

κύπελλο;
ΙΙώς νά ισορροπήσω, δταν ή ζωή μου μοιάζει

μ5 ερωτηματικό:
«Σάς λείπει τό μεταφυσικό έρεισμα, αγαπη

τέ μου!»
λέει δ νευρολόγος. «Πρέπει, τέλος πάντων,

νά πιστέψετε
καί σείς σέ κάτι! Υπάρχει ή θρησκεία, δ

Μάρξ, ό πνευματισμός,

ή μασωνεία! Τίποτα δέ σάς κάνει;»
(Θ ε ρ απ ε ί α )

«"Αν μπορούσα νά ξαναζήσω τή στιγμή, 
πού ή βόρεια γυναίκα τών νότιων όνείρων

μου είπε ναί'
άν μπορούσα ν’ άνακαλύψω τό Παρίσι γιά

δεύτερη φορά*
άν μπορούσα ξανά νά πρωτοδώ τή Βενετία* 
άν μπορούσα νά έπαναλά/βω τέτοιες συγκινή

σεις, θά χάριζα,
σέ δποιον ανόητο ήθελε νά φορτο>θεί, 
τριάντα χρόνια ζωή μέ σύζυγο, επάγγελμα

κι αξιοπρέπεια». 
(νΑ ν μ π ο ρ ο ύ σ α )

«...Κατά τα άλλα καλά: ανεκτός μισθός, υπο
φερτή εμφάνιση

κ’ επίσημο διαβατήριο.
( Λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς )

Οί στίχοι πού παράθεσα πιό πάνω, αποτε
λούν μερικά από τά πιό χαρακτηριστικά δεί
γματα γραφής τού Χρίστου Τρύφωνα, τόσο από 
τήν άποψη τής μορφής δσο κι από τήν άπο
ψη τού περιεχομένου. Διαπιστώνει κανείς δ- 
τι ή έκφρασή του είναι φτασμένη, οί αφαιρέ
σεις του δείχνουν πώς πρόκειται γ ιά  έναν τε
χνίτη έμπειρο ήδη, γιά  έναν ποιητή μέ προ
σωπικότητα. Δέν λείπουν βέβαια από τή συλ
λογή του καί τά ποιήματα εκείνα δπως τό 
«Σύντροφοι», πού παρουσιάζουν μιά κάπως πε- 
ζολογική χαλαρότητα. Αυτά δμως αποτελούν 
τό ελάχιστο τού βιβλίου του. Κατά τά άλλα οί 
στόχοι του είναι καίριοι, οί πικρές διαπιστώ
σεις του ουσιαστικές. Μπορεί νά κινήσει άνετα 
τόν σαρκασμό του καί νά αποδώσει πολλά 
πράγματα, μέσα σ’ αυτόν τόν μέγιστο χώρο τόν 
δποίο αποτελούν τά διαλυτικά φαινόμενα τής 
εποχής μας, έναν χώρο πού τό μάτι του έχει τή 
δυνατότητα νά επισημαίνει καί δ λόγος του νά 
αποκαλύπτει.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΛΚΟΣ

Λ ι λ η ς Ζ ω γ ρ ά φ ο υ : Μ ί κ α ε λ  ( π ο ι ό ς σ α ν  τ ο θ ε ό )

Υπάρχουν ακόμα λοιπόν ειδήσεις από τόν 
τελευταίο πόλεμο; αναρωτιέσαι διαβάζοντας τό 
βιβλίο τής Λ ίλής Ζωγράφου Μ ί κ a s  λ ( π ο ι ό ς  
σ ά ν  τ ό  Θε ό ) .  Σκέψεις γ ιά  τά δρια, τήν α
ξία καί τήν αντοχή τού λογοτεχνικού χρονικού 
καί ώς μαρτυρίας έχουνε προκαλέσει πολλά κα
θυστερημένα — μια ώς δυό δεκαετίες — έργα, 
δπως τό μνημειακό τρίτομο χρονικό τού Λ.  Ν. 
Δημητρίου ’Α ν τ ά ρ τ η ς  σ τ α  β ο υ ν ά  τ ή ς  
Ρ ο ύ μ ε λ η ς .  Τό Μ ί κ α ε λ τής Λ. Ζ. θέτει 
τό πρόβλημα από μιά ειδική σκοπιά: τήν ανα
ζήτηση μιας ουσιαστικής, ϋποστασιακής αλή
θειας κάτω άπά τήν επίφαση τών γεγονότων και 
τών απολογισμών. νΑν αυτό, γενικά, ξεπερνάει 
τά δρια ή τουλάχιστον τίς ευθύνες του χρονικού, 
είναι ζή:ημα γραμματολογικό. 5Από τήν πλευ
ρά τής κριτικής τού συγκεκριμένου έργου δέ δια* 
πιστώνεται καμιά νοθεία. Ί1 πεζογράφος κρα-

τάει ένα αντικειμενικό φώς, μέ τήν τεχνική 
αναδρομικού ντοκυμανταίρ καί αφήνει μόνα τους 
τά γεγονότα νά στοχάζονται. Μά ξέρει νά περ
νάει μέ φυσικότητα από τό μεγάλο πλάνο στή 
«λεπτομέρεια , νά συγκεντρώνει τό φώς διαδοχι
κά σέ πρόσιοπα, παρουσιάζοντας μιά βασική άν- 
θριόπινη κλίμακα πού φτάνει από τό αταοικό 
δν καί τό ένστιχτο ώς τό πνεύμα.

Ή  τύχη ιών 'Ελλήνων Ισραηλιτών ατά χ έ 
ρια τών χιτλερικών κτηνών είναι τό θέμα του 
βιβλίου.

’Αρχίζοντας από συγκεκριμένα πρόσωπα, πού 
ή Λ. Ζ. μάς βεβαιώνει στόν πρόλογο πώς εί
ναι αληθινά, από τίς περιπέτειες μερικών έβραϊ- 
κών οικογενειών, πού προσπαθούν νά κρυφτούν 
γιά νά γλυτώσουν, ή άφήγηση ανοίγεται, κα
θώς τά πρόσωπα σμίγουν αναγκαστικά στό Χαϊ- 
δάρι, στα τραίνα τού θανάτου καί τελικά στό314 /



νΑουσ6ιτς, όπου θά προστεθούν μερικά ακόμα 
επώνυμα πρόσωπα. Μά τά πρόσωπα, καθώς εί
παμε, είναι διαφορετικοί βαθμοί αντοχής μέσα 
στις Ιδιες εφιαλτικές έμπειρίες. Αυτές έχουν 
τό βάρος σ’ δλη τήν αφήγηση: ή κ α θ α ί ρ ε σ η  
σ έ χ  τ ή ν ο ς του ανθρώπου, μια διαδικασία δ- 
Xojv των απάνθρωπων μηχανισμών τής βίας, πού 
άπο/αλυφθηκε στην τελειότητά της στους «νέ
ους Παρθενώνες» του ποικιλο>νυμου φασισμού.

ΊΙ διαδικασία αυτή δίνεται χρονικά στην πε
ριπέτεια τών Εδραίων καί σ’ δλους τούς ανα
βαθμούς της. Αρχίζει από τό διάχυτο τρό- 

„ μο, πού αντί νά οδηγήσει στην ενεργητική αν
τίσταση, παραλύει, γίνεται άρρώστεια. Αιώνες 
υποταγής καί προσαρμοστικότητας στή διασπορά, 
στους διωγμούς, ή συσπείρωση γύρω στό φανα
τικό δόγμα, 6 καλλιεργημένος άπό τό Ιερατείο 
καί τό χρηματιστήριο σεπαρατισμός, ή συνείδη
ση τής κλειστής καθαρόαιμης μειονότητας και 
τής αίρεσης, έχουν κάνει τή δουλειά τους, έχουν 
διαορώσει τήν ενδιάθετη κλίση στήν ελευθερία 
καί τή συνειδητή θητεία σ’ αυτή. Οί άνθρωποι 
σ’ αυτή τήν περιπέτεια απογυμνώνονται ολοένα, 
άπορρίπτοντας ένα - ένα τ5 ανθρώπινα δπλα. 
Πρώτο τ ' δνομά τους. ’Αλλάζουν σπίτια καί 
παίρνουν έλληνικά ονόματα. νΟχι γιά  ν’ άν- 
τισταθουν, αλλά γ ιά  νά κρυφτούν. Γύρω τους 
υπάρχει ένας λαός πού αντιστέκεται, πρόθυμος 
νά τούς προστατέψει, μά έλάχιστοι συνδέονται 
μαζί του, πολλοί δεν εμπιστεύονται κι ακόμα 
πιο πολλοί δεν έχουν καμιά διάθεση ν’ αγωνι
στούν. Τρέφουν αυταπάτες, δέχονται νά συγκεν
τρωθούν άπό τήν επαρχία στήν ’Αθήνα γιά  νά 
«προστατευθούν», όχι αύθόρμητα, αλλά «τή εύ- 
γενεί φροντίδι» τής Γκεστάπο. Φτάνουν στήν 
εθελοτυφλία, γράφονται κατά χιλιάδες στούς 
καταλόγους τών γερμανικών φρουραρχείων καί 
δίνουν «παρών» μιά φορά τή βδομάδα. Καί στό 
τέλος συγκεντρώνονται στις συναγωγές γιά νά 
πάρουν μέρος στή διανομή τροφίμων(Ι), δηλαδή 
πέφτουν φρόνιμα στήν παγίδα πού τούς έστη
σαν οί χιτλερικοί.

Είναι, πραγματικά, φαινόμενο ομαδικής εύ- 
καλοπιστίας, αυταπάτης καί παθητικότητας. Σ’ 
δλη τήν καιεχόμενη Εύρο/πη οί Ναζί θέριζαν 
τούς Εβραίους, στή Θεσσαλονίκη ή επιχείρηση 
είχε κιόλας προχωρήσει, οί Γερμανοί είχαν 
πζρχλάβει τή Ν. Ε λλάδα  από τούς ’Ιταλούς. 
Καί τήν άνοιξη τού 44, ενώ οί φούρνοι τού 
Νταχάου κάπνιζαν καί ή ειδική μονάδα Ρόζεμ- 
περγκ δούλευε άπό καιρό στήν Ε λλάδα έπιση- 
μαίνοντας νόμιμους καί παράνομους, οί Ίσραη- 
λίτες τής ’Αθήνας έπεφταν στήν τελική πα 
γίδα. Σχεδόν παραδίνονταν δμαδικά. Λέν είχαν 
καμιά πληροφορία; νΗ δυσπιστουσαν στίς πλη
ροφορίες καί πίστευαν στό θαύμα; Πού πήγε 
ή φυλετική προνοητικότητα, ή φρόνηση, δ ρεα
λισμός, άκόμα καί ή ύποψία;

Έπιμείνχμε στό θέμα αυτό —  πχρείσακτο, 
φαινομενικά τουλάχιστον, σέ μιά κριτική 
γιατί αποτελεί συστατικό τής ιδέας τού βιβλίου, 
ή όπο>σδήποτε βρίσκεται μέσα στό βεληνεκές 
της. Είναι αλήθεια, δτι ή ιδέα αυτή δέ στρέ
φεται στά αίτια δσο στ’ αποτελέσματα. Στό 
τρομερό συμπέρασμα πού συμπυκνώνει μιά μικρή 
παράγραφο τού προλόγου:

Λέν πήραν λοιπόν, οί γερμανοί, μόνο έ
ξη έκατομμύρια 'Εβραίους καί τούς έριξαν 
στούς φούρνους. ΙΙήραν καί μερικές χ ιλ ιά 
δες ακόμη, πού Ισχυρίζονται πώς τούς άφη
σαν ζωντανούς. Μά ψεύδονται. Τούς σκότω
σαν κι αυτούς* τούς χτίσανε στήν πέτρα.
Είναι μιά άναδρομική είδηση άπό τδν τε

λευταίο πόλεμο, πού τήν αποκαλύπτει τό συν
ταρακτικό χυτό λογοτεχνικό ρεπορτάζ, έκτε- 
λώντας τδ βασικό καθήκον μιας μεταπολεμικής 
λογοτεχνίας: νά καταγράψει καί νά καταγγεί
λει τις άκρες συνέπειες εναντίον τής ζωής.

Ίϋστόσο τό αποτέλεσμα περιέχει τδ αίτιο, 
άν λοιπόν ή ιδέα τού βιβλίου συγκεντρώνεται 
κατά κύριο λόγο στις συνέπειες, επιτρέπει καί 
βοηθάει νά στοχαστεί δ αναγνώστης πάνω σέ 
πολλά προβλήματα. Τό καίριο ίσως είναι ή 
πνευματική ελευθερία καί ή άντίσταση. νΑν t  
φασισμός μπόρεσε νά αίματοκυλήσει τήν ανθρω
πότητα, άν άκόμα τολμάει νά απειλεί, είναι 
γιατί απέναντι του δρθώνεται ένα ώχφό φάσμα 
ελευθερίας, γιατί ή αλλοτριωτική μεταλλαγή 
τού ανθρώπου στόν ιμπεριαλισμό έχει επηρεάσει 
ως καί τό ένστιχτο τής αυτοσυντήρησης, εξου
δετερώνει τις πνευματικές του κατακτήσεις, γ ια 
τί τα δόγματα καί δλες οί μορφές υποταγής 
έχουν υποσκάψει τό πνεύμα καί συνεπώς τήν 
αντίσταση τού ανθρώπου. Στήν περίπτωση τών 
Εβραίων, αυτές οί διεργασίες, μαζί μέ τις 
πρόσθετες φυλετικές συνθήκες —  διασπορά, διω
γμοί, φανατισμός φυλετικής καθαρότητας — 
συντρέχουν στόν άνώτατο βαθμό. Ή  συσπείρω
σή τους, βασισμένη στά συμφέροντα λίγων καί 
στήν υποταγή τών πολλών καθώς καί στό δόγμα, 
άπσδείχτηκε σαθρή. Γράφοντας για τδ άριστουρ- 
γηματικό διήγημα τού Λημ. Χατζή Σ α μ π ε- 
θ ά ι Κ a μ π ι λ ή ς, τονίζαμε αυτή ακριβώς 
τή χρεωκοπία τού δόγματος: «... πάνω στήν ά- 
δρή καί πυκνή προσωπογραφία του σκάβονται 
βαθιά οί ρυτίδες όχι μόνο τής δικής του πίστης, 
μά τής κάθε πνευματικής αύτάρκειας, ή χρεω
κοπία καί ή απάνθρωπη συνέπεια τού δόγμα
τα: στιτν εποχή μας».

Μέσα σ’ αυτά τά πλαίσια βρίσκονται οί α
παντήσεις στις απορίες πού διατυπώσαμε γιά  
τήν παθητικότητα καί τις αυταπάτες τών Ε 
βραίων τής Κατοχής, όπως μάς τά περιγράφει 
αντικειμενικά τδ βιβλίο. Γιά τήν έκλογή τής 
μή ενεργητικής αντίστασης, γιά  τή ματαιότητα 
τής έλπίδας στή σταδιακή υποταγή στή βία, πού 
αποτελεί γενικό καί σημερινό επίκαιρο ζήτημα. 
Γιά τήν αυταπάτη τής ατομικής σο>τηρίας. Ί Ι  
’Αντίσταση έχει τήν ώρα της καί ήθική της. 
νΑν ή άντίσταση τού «γκέτο» τής Βαρσοβίας 
είναι εκπρόθεσμη, ωστόσο περιέχει ήθική α
ξία, αφού καταξιώνει τδ θάνατο, ειδοποιεί τήν 
έλεύθερη ακόμα ανθρωπότητα καί ένισχύει τήν 
Ιερότητα τού αγώνα της. ’Αλλά ή μάταιη άμυ
να τών γυμνών γυναικόπαιδων τήν τελευτά α 
στιγμή μπροστά στούς θαλάμους τών αερίων εί
ναι μόνο τραγική κίνηση τού ένστίχτου.

Σ’ αυτό τδ απογυμνωμένο, περίτρομο ένστι- 
χτο λογάριασαν πολύ οί Ναζί Οπά'Λρωποι γιά 
νά κ α θ α ι ρ έ σ ο υ ν τδν άνθρωπο σ έ χ  τ ή* 
ν ο ς .  Τή διαδικασία, τή μέθοδο τής καθαίρε- 315



σης καί τις συνέπειες της δίνει συναρπαστικά τό 
χρονικό πού έχουμε μπροστά μας. Μετά τήν α 
πόρριψη τού εβραϊκού όνόματος καί τή μετατρο
πή τού ανθρώπου σέ κυνηγημένο αγρίμι, ακολου
θεί ή σύλληψη, τό ξύλο, τό Χαϊδάρι, οί έξευτελι- 
σμοί, πού παραλύουν καί την τελευταία ιδέα αν
τίστασης. Στα τραίνα τού θανάτου ή μέθοδος 
κάνει ένα μεγάλο βήμα μέ τήν καταράκωση 
τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς οΐ στοι
βαγμένοι όμηροι βρωμούν, κάνουν τΙς φυσικέ; 
τους ανάγκες, πεθαίνουν, γίνονται 6 ένας βάρος 
για  τόν άλλο, φθονούν ακόμα καί τούς άρρω
στους, τούς παράλυτους, πού μένουν ξαπλωμένοι. 
Ή  έπόμενη φριχτή «έμπειρία είναι ή πρώτη ο
λοκληρωμένη εικόνα καί συνειδητοποίηση τής 
μοίρας τους, χωρίς αυταπάτες πιά, στό νΑου· 
σβιτς. "Οταν οί έπιζώντες από τήν πρώτη δια
λογή μαθαίνουν τό φριχτό θάνατο των δικών 
τους. Τήν εκφράζει μέ φοβερή αυτογνωσία δ 
Μο>ρίς, <δ πιό ολοκληρωμένος καί συνειδητός 
άνθρα>πος από τα πρόσωπα τού βιβλίου, δταν {βα
θαίνει τό θάνατο τής γυναίκας του καί τού πα ι
διού του στό θάλαμο αερίων.

— (...)  Πέσ’ μου σέ παρακαλώ. Γιατί συζη
τώ, γιατί παλεύω μέ τή '/τροπή μου καί γ ια 
τί διαλέγω ακόμη; Για ποιόν επιζώ, αφού 
τούς έχασα καί τούς δυό, μέ τέτοιο τρόπο 
μάλιστα; Σέ κείνο τό κόκκινο σύννεφο, σέ μια 
φλόγα, μια λάμψη πού δέν παραφύλαξα καί 
δέν ξέρω ποιά είναι, διαλύθηκε τό παιδί μου 
κ* ή Σόλα. Καί δέν τρέχω ν’ άγκαλιάσω 
τά σύρματα, δέν αύτοκτονώ. Μ5 αφήνουν α
νυπεράσπιστο απέναντι στήν πιό άμείλιχτη 
λογική, ναί ή δχι; Μέ όποχρεώνουν νά πα
ραδεχτώ πώς υπάρχω, δπως κ’ ένα ζώο. ’Ι 
δού κύριε, σου λένε. Μέσα σ’ αυτό τό φούρνο 
καίω τή μάνα σου, τή γυναίκα σου, τόν αδερ
φό, τό γιό σου. ’Εσένα θά σέ υποχρεώσω μέ 
τό μαστίγιο στό χέρι, νά δουλέψεις, νά πεινά
σεις, νά παγώσεις* όχι δμως καί νά ζήσεις. 
Είσαι λεύτερος νά πεθάνεις. Μά δέ θά τό 
κάνεις. Θ’ αντιδράσεις μπροστά στό θάνα
το* καί μάλιστα θ’ αγωνιστείς γιά τό τομάρι 
σου, ανάμεσα στό φούρνο καί τά σύρματα, 
μέ τά μοναδικά εφόδια πού διαθέτουν κι δ- 
λα τ ’ άλλα ζώα. Σού αχρηστεύω κάθε επι
χείρημα, λογικό, ή αισθηματικό, πού σού ’δίνε 
τό δικαίωμα νά ισχυρίζεσαι πώς είσαι άνθρω
πος. Σέ καθαιρώ σέ χτήνος...

’Από δώ καί πέρα παρακολουθούμε μέ κομέ- 
νη ανάσα τή «ζωή» στους κύκλους τής πιό 
φριχτής κόλασης πού είδε δ ήλιος. Νομίζω πώς 
είναι ή πιό πλήρης καί ουσιαστική έκθεση, 
στή δική μας τουλάχιστον λογοτεχνία, από πλή
θος προσωπικές μαρτυρίες μαζεμένες μ’ εύλά- 
βεια κι ανησυχία. Αυτή ή ανησυχία προπαν
τός αποτελεί τό ήθος τού βιβλίου. Είναι ή αγω
νία γιά  κατανόηση, πού συνοδεύει, ή μάλλον α
κολουθεί ένα πάθος αλήθειας. Εύκολο είναι να 
θρηνεί κανείς πάνω στό μαρτυρολόγιο τών αν
θρώπων Uat να δοξολογηθεί τούς μάρτυρες. 
Μά ούσιαστικά, κάτι τέτοιο κρύβει τή μή 
συμμετοχή, τήν άνευθυνότητα, μιά ρόδινη προ
δοσία. Ί !  Λ. Ζ. άπέριψε όποιαδήποτε ευκολία 
μπροστά στό Ολικό της καί αναζήτησε όδυνηρά

τίς αλήθειες της γιά  νά αποδεχτεί καί νά κα
τανοήσει τή .βιολογική μαζί μέ τήν πνευματική 
δόξα τού ανθρώπου. Γιατί τό νΑουσβιτς ήταν ό- 
ptax0 σημείο τού πολιτισμού μας, θάταν δειλία 
νά μην τό παραδεχτούμε, νά τά θεωρήσουμε έ
να τυχαίο επεισόδιο καί ν’ αναρωτιόμαστε σα
στισμένοι τάχα: «Μά πώς μπόρεσε νά γίνει 
κάτι τέτοιο;».

«...Είσαι λεύτερος νά πεθάνεις. Μά δέ θά τό 
κάνεις...». Αυτό ακριβώς τό σημείο φωτίζει μέ 
τή μεγαλύτερη τόλμη τό βιβλίο. Ή  βιολογική 
αντίσταση έχει υποκατασταθεί στή'/ αντίσταση 
τού ακέραιου ανθρώπου καί τό «ιόνο πού μπορεί 
νά περισώσει είναι δ βιολογικός άνθρωπος. Τήν 
αντιπροσωπεύει αυτή τήν αντίσταση ό μπάρμπα 
Ρίκο, μιά από τίς πιό κοινές «περιπτώσεις» τού 
μικροεγωϊστή καί ανυποψίαστου ανθρώπου τής 
εποχής μας. Τήν εικονογραφούν πλήθος σκηνές, 
δπως ή ταχτική διαλογή τών αρρώστων γιά  τά 
κρεματόρια, οί μάχες γιά  τή σούπα τών έτοι- 
μοθάνατων κ.τ.λ. Σκηνές δπου συγγραφέας καί 
αναγνώστης χρειάζεται νά κατανικήσουν τήν 
αυθόρμητη εξέγερση τής ανθρωπιάς τους γιά  ν’ 
αποδεχτούν καί πού μόνο οί ακραίες έμπειρίες 
μιας εγγύτατης κλίμακας, αυτής τής γενιάς, 
επιτρέπουν τήν αναπαράσταση.

"Αν δμως εδώ έχει τό λόγο ή τόλμη τής ε ι 
λικρίνειας, κάτι σάν ομολογία, δέ χρειάζεται 
λιγότερη καθαρότητα γιά  ν’ αναγνωριστεί καί 
νά στηθεί μέσα σ’ αυτή τήν κόλαση τό σήμα 
τού ανθρώπου. Ή  θριαμβολογία, ό υπερχνθρωπι- 
σμός, ή προαποφασισμένη αισιοδοξία θά ηχού
σαν σάν ύβρη. Μέσα στήν ύστατη απελπισία, 
στήν κατάπτωση, στή γενική συντριβή ή υπεύ
θυνη πράξη, ή πίστη, ή συνείδηση, ακόμα καί 
τό φώς τού λογικού φαίνονται σάν ένας σπα
σμός, πού μόλις μπορεί νά επιβεβαιώσει δτι 
6 άνθρωπος ζεί.

Είναι τό ελάχιστο καί τό μέγιστο δυνατό, τό 
κέρδος... Παρουσιάζεται, καί είναι, αποτέλε
σμα ανάγκης, δπως ή αντίδραση τού ένστιχτου. 
'Ο «γάλλος γιατρός», ή ρωσίδχ γιατρίνα, ή 
τσέχα μπλόκοβα, δ γερμανός κρατούμενος ’Άρτ 
κάνουν κάτι πού σχεδόν δέ μπορούν νά μήν κά
νουν. Μιά έλάχιστη χειρονομία, πού ίσο>ς ν’ ανα
νεώσει τήν προθεσμία ζωής σ’ ένα μελλοθάνατο 
μέσα σέ χιλιάδες, ή άπλώς νά τού δώσει μιά 
προσωρινή ελπίδα, μιά ανακούφιση συμπαράστα
σης. Τό ίδιο κι δ Έρέρα μέ τήν απελπισμένη 
του δραπέτευση καί οί δμηροι τής υπηρεσίας 
τών φούρνων, πού αποφασίζουν καί πραγματο
ποιούν τήν έξέγερση μόνο δταν έρχεται καί 
ή δική τους σειρά. "Η εκτίναξη τής συνείδησης 
τής Τζουντυ, στήν πρόταση τού γερμανοΰ ύπο- 
χρεωτικού έραστή της στό μπορντελο τού στρα
τοπέδου, πού τής προσφέρει τήν προοπτική τής 
σωτηρίας, δέν είναι κήρυγμα ευτυχισμένης πε
ποίθησης, αλλά μιά δράση κερδισμένη στό τε
λευταίο σκαλοπάτι τής χπόγνο>σης. Γι’ αυτό 
καί ή απορία της θέτει τρομαχτικά τό πρόβλη
μα τής κληρονομιάς τών στρατοπέδιον:

«Νά σωθώ;» Είναι κάτι πού δέν τό ’χ*
σκεφτεϊ ούτε μιά στιγμή ώς τώρα. «'Από τί;
Νά βρώ έναν κόσμο πού ανασαίνει φυσιολογι
κά, πού δέν υποπτεύεται, ή πού θέλει νά μήν
ξέρει... ΙΙοιές είναι οί ύποχρεώσεις ένός άν*



θρώπου πού βγαίνει από δώ μέσα;...»
Την άπάντηση στήν Ερώτησή τη; τή δίνει ή 

ίδια, πάλι μέ απορία καί μέ Ερώτηση:

«Για ένα δωμάτιο, δύο, τρία έστω! ύψώ- 
νοντας τοίχους; Ί Ι  ζωή θα γίνει πάλι ϋστε- 
ρα απ’ Αύτό, ατομική υπόθεση του καιθενός 
μας; Ί ί  ευτυχία μου, ή δυστυχία σου, ή πεί
να του;... μα τότε γιατί να καταβάλω τόση 
προσπάθεια;»

"Αν θελήσει κανείς νά ξεχωρίσει τό βιβλίο 
τής \ .  Ζ. μέσα στή φιλολογία των στρατοπέδων, 
πέρα από τήν πληρότητα καί τήν έπσπτεία, τήν 
έκπληχτική σχεδόν για μια έμμεση μαρτυρία, 
θ’ άναφερθεϊ ακριβώς στήν Ικανότητά του νά 
κρατάει καυτά τα ερωτήματα, νά τα πετάει πάνω 
στις συμβιβασμένες απαντήσεις, νά τ ’ ανανεώνει. 
Δεν ποόκειται, φυσικά γιά  ένα ρητορικό, αλ
λά για λογοτεχνικό έργο, ή πειστικότητα του καί 
ή αξία του λοιπόν δέ βρίσκεται στά Επιχειρή
ματα πού περιέχει αλλά σ' εκείνα πού προκα- 
λεΐ, στά έρωτήαατα πού κάνει νά μάς κατατρώ
νε, στά ένζυμα τών ιδεών καί τών αισθημάτων 
πού μάς μεταγγίζει.

Είναι φανερό, καί βεβαιώνεται στον πρόλο
γο, άλλωστε, δτι ή μορφή αυτή πλάστηκε μέ 
τήν ανησυχία εκείνη πού έπισημάναμε, τήν α
νικανοποίητη από τις Επιφάσεις, τις εξωτερι
κές κι αμέτοχες περιγραφές πού βρήκε στό χ ε ι
ρόγραφο του Σεβίλια, ή στις μαρτυρίες Επιζη- 
σάντων πού «ούτε καν ό εαυτός τους δέν τούς 
κατοικούσε*.

Η ανησυχία γιά τήν ουσία είναι βέβαια 
ή προϋπόθεση γ ιά  τή λογοτεχνική δικαίω
ση. "Οδήγησε επίσης σ’ ένα πλούτο μαρτυριών, 
βιωμάτων, έντυπώσεων πού μπόρεσαν νά πει
θαρχήσουν καί ν’ άναδείξουν τό χαρακτηριστικό, 
τό καίριο, όσο καί τή λεπτομέρεια. Τό αρκετά 
ελεύθερο από σαφή ειδολογική ένταξη κείμενο 
χωράει τό ίδιο άνετα τόν τύπο δσο καί τόν άν
θρωπο χωρίς περίγραμμα, τό επεισόδιο, τό 
ανέκδοτο άλλα καί τό ντοκυμανταίρ, τήν οικο
γενειακή κλίμακα δσο καί τήν ιστορική υπό
μνηση, πού παρεμβάλλεται κατά διαστήματα 
στό πρώτο μέρος τού βιβλίου όλοκληρώνοντας 
μια εικόνα πού διαφορετικά θάμενε αποσπα
σματική, ιδιαίτερη κ’ έξω από τή γενικότερη

έποπτεία ενός χρονικού. Έ νδειχτικά μπορούμε 
νά υπογραμμίσουμε σή σωστότατη διαγραφή τύ
πων, βπως τού ’Ερρίκο καί τής Μπουένας ή τόν 
απλό χαρακτηρισμό άλλων όπως τού Μωρίς, 
τού Δαυίδ, τής Τζούντυ, ανέκδοτα πού παίρνουν 
ένα απρόοπτο ψυχολογικό βάρος, δπως τού ψευ- 
τοτούρκου πού γλύτωσε τήν τελευταία στιγμή ή 
τού ξυλοδαρμού τής Σόλας από τόν άντρα της 
Μωρίς, όταν εκείνη παραδόθηκε γιά  νά συμμε
ριστεί τήν τύχη τού αγαπημένου της. Κάποτε 
ένα Επεισόδιο, μιά φράση ενός προσώπου απο
καλύπτει άπλά τήν άντιφατικότητα τού ανθρώ
που, τήν τραγική σύγκρουση τής ήθικής του 
μέ τό ένστιχτο τής αυτοσυντήρησης. "Ετσι, ή 
Μπουένα πού προσωποποιεί θαυμάσια μιά άγρια 
θέληση ζωής, άφηγείται πώς βρέθηκε στό τραί
νο τού θανάτου:

— Είχα κρυφτεί. Δέ θά μέ ξετρυπώνανε 
ποτέ. ’Αλλά σαν πιάσανε τή μάνα μου, κι 
έριξε ένα εχθρικό βλέμμα κατά τή γριούλα, 
πήγα καί παραδόθηκα. Μιά μάνα έχει κανείς 
στον κόσμο, τελείωσε άγαναχτισμένα.
ΟΙ πιο αδύνατες σελίδες τού βιβλίου είναι, 

νομίζω, οί πρώτες, πού παρακολουθώντας κά
πως αργά τή ζωή κρυμένων οικογενειών περ
νούν σέ μιά μικροκλίμακα σπιτική, ξένη στό 
υπαίθριο πλάτος τού βιβλίου. ’Εδώ κ ’ έκεΐ Επί
σης μιά βιασύνη λόγου, πού γίνεται πότε πλη- 
θωρικότητα καί πότε έλλειψη ή ασάφεια, μά 
κάποτε καί περιττή εξήγηση ή επισήμανση πού 
υποβιβάζει σέ κοινοτοπία μιά σύλληψη.

Τά προσπερνάει κανείς δλ’ αυτά —  εκτός 
ίσως από τή σπιτική ατμόσφαιρα τού πρώτου 
μέρους —  χωρίς νά σταματήσει. Γιατί τό πε
ζογράφημα αυτό κατορθώνει, περνώντας μέσα 
άπό τις γνωστές πιά φρικαλεότητες τών χ ιτλ ε
ρικών στρατοπέδων, νά ζωντανεύει μέ τήν ιδιαί
τερη ανησυχία του τήν πιό θλιβερή σελίδα τής 
ιστορίας. Περισσότερο άπό θρήνος γιά  τήν πρό
σφατη αιχμαλωσία ’Ισραήλ, «είναι μιά ελεγεία 
στά ανθρώπινα μέτρα πού προσφέρει ή εμπειρία 
τής εποχής μας. Κι είναι ακόμα μιά προειδο
ποίηση, γιατί στήν τρομερή αυτή Ιστορία, Ε
κείνοι πού γυρίσανε —  τέσσερα άπό τά επώνυμα 
πρόσονπα — δέ ζήσανε καλά, ούτε Εμείς καλύ
τερα. "Ετσι είναι, καθώς τό λέει ή τελευταία 
φράση τού βιβλίου: «Μά τίποτα δέν τελείωσε».

Δ. ΡΑΓΤΟΠΟΓΛΟΣ

Φών τ α  Κ ο ν δ ύ λ η :  0  γ ε ί τ ο ν α ς  Ή ρ ό σ τ ρ α τ ο ς
Μ ά ν ο υ  Ε λ ε υ θ ε ρ ί ο υ :  Ή  σ φ α γ ή

Στήν οργή, σαν λογοτεχνική έκφραση άλλά 
καί σάν στάση ζωής, πρέπει ν’ άναζητηθούν οί 
ρίζες τών διηγημάτων τού Φώντα Κονδύλη καί 
τού Μάνου ’Ελευθερίου. Νέοι καί οί δυό έχουν 
τό δικαίωμα νά θυμώνουν καί ν’ απελπίζονται 
γιά μιά ζωή πού τούς παρουσιάζεται μέ τήν 
Λ ιό απεχθή της δψη: τής καταδίκης τού αν
θρώπου σ’ έναν ατομικισμό πού, ξεπερασμένος

Ιστορικά, όδηγει στή μοναξιά καί τις ακραίες 
απολήξεις της, τό έγκλημα, τήν τρέλλα ή τήν 
αυτοκτονία.

Είναι περίεργο, άλλά άπό κάθε νέο συγγρα
φέα περιμένεις ν’ ακούσεις αυτή τήν κραυγή 
πού κυμαίνεται σέ διάφορους τόνους μιας κλίμα
κας ανθρώπινης φωνής, ή είναι τόσο αλλοιωμένη 
που νά γίνεται άναρθρη κραυγή. Τό Ιδιο, σχε- 3 * 7



δόν κάθε νέος πού γράφει δοκιμάζει χυτή τήν 
κλίμακα μέχρι πού νά βρει τή φωνή πού θά τόν 
αντιπροσωπεύσει καλύτερχ. Υπάρχουν βέβαια, 
πολλοί πού έγραψαν χωρίς όργή, αλλά μέ πά
θος, έστω καί στήν περίοδο τής νεότητάς τους. 
*Αν δμως ή κατάσταση αυτή τού θυμικοϋ έκ 
δηλώνεται μέ «έκφράσεις δύσπιστες καί προ- 
καλεϊ στούς άλλους αίσθημα ναυτίας, ο’ αυτό, 
αναμφισβήτητα δέν Φταίει ή έφευρετικότητα 
των οργισμένων άλλα οί παραγωγικές αιτίες 
τής οργής. Οί νέοι, γ ιά  ν’ άφήσουν τελειωτικά 
πίσω τήν εφηβεία τους, χρειάζεται νά μάθουν 
τρόπους σκληρούς γ ιά  νά υπάρξουν, κι άν γιά  
τόν Μπρέχτ δέν αποτυχαίνει κανείς επειδή εί
ναι καλός αλλά επειδή δέν είναι έξυπνος, αυ
τή ή ειδική εξυπνάδα πού θά δώσει τό διαβα
τήριο γ ιά  μιά κοινωνία καπιταλιστικά οργανωμέ
νη, αυτή ακριβώς αποτελεί καί τό πρόβλημα. 
Βέβαια έξαρτάται τί έννοια δίνει κανείς στή 
λέξη επιτυχία. Είναι ή ισορροπία τών ψυχι
κών σου δυνάμεων, ή αίσθηση πώς 6,τι ύπάρ- 
χει μέσα σου εκφράζεται, εκδηλώνεται καί ά- 
ξιοποιείτχι. "Η είναι ή αίσθηση τής επιβο
λής πάνω στούς άλλους μιας προσωπικότητας 
πού δέν είναι πάντα τό άθροισμα τών δικών 
σου πραγματικών στοιχείων άλλά καί ορισμέ
νων άλλων, πού οι άλλοι σου αποδίδουν ή πού 
εσύ, γιά ν’ αρέσεις, δανείζεσαι επ’ ευκαιρία. 
Πάντως ό Μπρέχτ εννοούσε, λέγοντας εξυπνάδα, 
τήν υπαγωγή τού ατόμου σέ μιά ευρύτερη ο
μάδα άγωνιζόμενων καί άντιστεκόμενων, τή 
γνώση τών κεκτημένων δικαιωμάτων καί τή 
διεκδίκησή τους.

"Ενας τέτοιος τρόπος ζωής δέν διεκδικεί απο
τέλεσμα τ ι κότητ χ  συνταγής ή θέση πανάκειας 
εναντίον τής μοναξιάς. ’'Αλλωστε υπάρχουν πολ
λών ειδών μοναξιές καί μερικές πού ανθίζουν 
ακριβώς μέσα στο σύνολο. 3Αλλά συχνά αποτε
λεί μιά πρώτη προϋπόθεση συνεννόησης του 
ατόμου μέ τήν όμάδχ. Έ τσ ι τό τό άτομο δέν 
αισθάνεται ξεκομένο από τόν κοινωνικό πυρήνα, 
ζεί συνειδητά τήν ιστορία τού καιρού του καί συμ
μετέχει συνειδητά σ’ αυτήν μέχρι τού σημείου 
τήν κοινωνική του παρουσία νά τήν κάνει πολι
τική πράξη και κάτω από βρισμένες συνθήκες, 
επανάσταση. Καί βέβαια υπάρχει μεγάλη δια
φορά ανάμεσα σ’ έναν επαναστάτη κ’ έναν όργι- 
σμένο, χωρίς να σημαίνει δτι από τούς δργισμέ- 
νουν δέ βγαίνουν κι επαναστάτες.

Τό ζήτημα, φυσικά, δέν είναι νά στρατολο- 
γηθοϋν επαναστάτες, πού άλλωστε γιά  νά γ ί
νουν χρειάζονται καί μία έτοιμη, ή επανάστα
ση ad portas. Καί δέν είναι άσχετο τό δτι σέ 
καιρούς επαναστάσεων, οργισμένοι δέν υπάρ
χουν ή ή φωνή τους δέν έχει ύπολσγίσιμο βά
ρος. Ένώ, αντίθετα, παρουσιάζονται σέ μετα
πολεμικές περιόδους δταν έπιζούν ελάχιστες 
πίστεις, ένώ έπικρατούν αμέτρητες διαψεύ
σεις, σέ εποχές ψυχρού πολέμου, δταν ή μόνη 
διέξοδος στήν ασφυξία φαίνεται νά είναι ένας 
θερμός πόλεμος. Τέτοιες έποχές γέννησαν τις 
χαμένες, ή τις χτυπημένες, ή τις όργισμένες 
γενιές, πού άν καί έδωσαν μιά ιδιαίτερη φήμη 
στήν Α γγλ ία  καί τήν ’Αμερική —  χώρες μέ 
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καν καί στή Γερμανία, τήν Ισπανία, λιγό
τερο καί κάπως διαφορετικά, στή Γαλλία καί, 
αρκετά αργότερα σέ μάς, μέ τόν Ρένο Άπο- 
σταλίδη, τόν Βασίλη Βασιλικό καί τόν Μένη 
Κουμανταρέα. Λογοτεχνικό φαινόμενο χαρακτη
ριστικά μεταπολεμικό έχει πάντως τό Ιστο
ρικό του προηγούμενο στήν περίπτωση τού Σίλ- 
λερ («Ληστές») καί στούς ρομαντικούς τού 
περασμένου αιώνα, σαν εκδήλωση διάστασης 
τού ατόμου πρός τήν πραγματικότητα (εναν
τίον τής αστικής συμβατικότητας οί ρομαντι
κοί, εναντίον τής μοναρχίας β Σίλλερ.) Ένώ, 
αρκετά διαφορετική, χωρίς άμεση σύνδεση μέ 
αντικειμενικές αιτίες, είναι ή περίπτωση τού 
Ρεμπώ — διαμαρτυρία δημιουργικού ενστίκτου 
— ή ή πιό πρόσφατη περίπτωση τού «καταρα
μένου» Ζάν Ζενέ.

I

II όδυνηρή διχπίστο>ση δτι β άνθρωπος έ- 
χει χάσει τήν ενότητά του καί τήν ικανότητα 
για  γνώση καί έχει μεταδληθεί, κατά τόν Λού- 
κατς «σέ μιά άτακτη αλληλουχία αυθόρμητων 
θραυσμάτων εμπειρίας», αποτελεί τό δημιουρ
γικό ερέθισμα τού Φώντα Κονδύλη καί τού 
Μάνου Ελευθερίου. Αν δμως ή θυμική τους 
καταβολή είναι κοινή κι ακόμα κοινές είναι 
βρισμένες έπιρροές ίδπως του Κάφκα, πολύ πιό 
φανερά στβν Ελευθερίου, β καθένας έχει αρ
θρώσει διαφορετικά τή φωνή του.

Στό «Γείτονα Ήρόστρατο» υπάρχουν τέσσε
ρις εκδηλώσεις ενός, θά λέγαμε, «ήροστρά- 
τειου συμπλέγματος*. Γ0  διαβόητος καταστρο
φ έ ς  τής αρχαιότητας Ήρόστρατος είναι γ ε ί
τονας, γιά  τόν συγγραφέα, δηλαδή μπορεί νά 
βρίσκεται στον καθένα μας, έστω καί σέ λαν- 
θάνουσα κατάσταση. Είναι ή επιθυμία τού α
τόμου νά υπάρξε», νά ξεφύγει από τήν άσφυ 
ξίχ τής ανωνυμίας ακόμα καί μέ αντικοινωνικές 
έκδηλώσεις, δολοφονίες, βιασμούς. Σύμπλεγμα 
πού ανθίζει στις μεγάλες πόλεις, στις μεγά
λες επιχειρήσεις, μέ φορείς τούς ανθρώπους 
πού αδυνατούν νά συλλάβουν τό νόημα καί τούς 
νόμους τού ιστορικού γίγνεσθαι. Θέλοντας ν* 
απαλλαγεί από τό φίλο, πού τού παρουσιάζει 
μέ κυνική αντικειμενικότητα τή μετριότητα 
του, β ήρο>ας τού πρώτου διηγήματος θά τόν 
σκοτώσει γ ιά  νά αύτοκτονήσει δταν καταλα
βαίνει δτι ή εικόνα τού εαυτού του θά υπάρ
χει πάντα μέσα του. Στό διήγημα « Η Νατα- 
λ ίχ  μου», ή επιδίωξη τού ερωτικού απόλυτου 
καί ή νοσταλγία τής παιδικής άγνότητχς προσ
κρούουν στήν αντίφαση τού μοντέρνου δαίμονα 
μέ τόν ρομαντικό άγγελο τής ψευδαίσθησης τού 
ήρωχ, γιά  νά τόν βδηγήσουν στήν απελπισία 
καί τό οιχσ·ιό μιας παιδούλας. Η παραίσθηση 
τού «Κλειδοκράτορα», δτι τό τραίνο τών μετα
ναστών γιά  τή Γερμανία πηγαίνει στά κρε
ματόρια, τόν ωθεί νά προκαλέσει τή σύγκρου
ση τών Αμαξοστοιχιών γιά νά τούς σώσει. Ενώ 
στό διήγημα «Τό πρόσωπό της» 6 απομονωμέ
νος άντικοινωνικός άνθρωπος, αποκτά μιά οντό
τητα δταν, σάν ύποπτος δολοφονίας, έρχεται 
αντιμέτωπος μέ τόν ανακριτή —  σέ διαλόγους



πού θυμίζουν «Έ γκλημα καί Τιμωρία» —  για να 
σκοτώσει στό τ έ λ ο ς  πραγματικά. Στα διηγή
ματα αυτά ή ένταση, ή άνεση τής περιγρα
φής καί ή παθολογικότητα τών περιπτώσεων 
δημιουργούν τό αγχώδες κλίμα χωρίς δμο>ς να 
δίνουν στους ήρωες του κοινωνικού περιθωρίου 
ένα πρόσωπο, ένα παρελθόν, μια ύπόσταση. 
Σ’ αυτές τίς «σκιές υπάρχει ή έξαίρεση του 
διηγήματος «Ή Σκάλα» δπου όχι μόνο δ νεα
ροί ζωγράφος πείθει για τήν εφιαλτική έπι- 
βίο»ση τής εφηβείας του άλλα καί δλα τα πρό
σωπα έχουν σύντομες μά πυκνές παρουσίες πού 
σου δίνουν να καταλάβεις τίς σχέσεις τους μέ 
τα πραγματικά βιώματα του συγγραφέα. Έδώ 
ή προσήλωση τής μητέρας στό γιό θυμίζει τό 
άνάλογο διηγήματος του Κουμανταρέα, χωρίς 
να παίρνει τίς τραγικές, υπερβολικές διαστά
σεις εκείνου. ’Ενώ ή πρόζα τού Σαμαράκη, 
πού έχει έπηρρεάσει πολλούς νέους, έχει μπο
λιάσει καί τον Κονδύλη μέ τή σχηματι-κότητα 
του μύθου καί τήν έπιπεδοποίηση τών προσώ
πων. Τυπική της εκδήλωση είναι τά διηγήμα
τα «° Η Λέξη» (ένας μόνος άνθρωπος αλληλο
γραφεί μέ τόν έαυτό του) καί «Κλειδοκράτο
ρας» καί πιό αδύνατα, σαν αντίλαλος, ύπάρχει 
στα άλλα.

'Η εγκληματική ενέργεια είναι ή μόνη δρα
στηριότητα πού προσφέρεται στην ανθρώπινη προ
σωπικότητα, παγιδευμένη καί ανίσχυρη να εκ
δηλωθεί δημιουργικά. Στό «Γείτονα Ήρόστρα- 
το» γίνεται ένας αντίστροφος χειρισμός τών 
θεμάτων. Δηλαδή β συγγραφέας ξεκινάει από 
τό αίτιατό για  να οδηγηθεί στό αίτιο, παίρνει 
σαν αφορμή τίς διάφορες μορφές εγκλήματος 
για  νά διερευνήσει τίς αιτίες πού τό προκά- 
λεσαν. Μ’ άλλα λόγια ή στάση του Κονδύλη 
απέναντι στην πραγματικότητα είναι οργισμέ
νη καταχρηστικά. Υπάρχει σ’ αυτόν μεγαλύ
τερη επιστημονική περιέργεια καί πρόθεση τεκ
μηρίωσης καί λιγώτερη υποβολή του καθολικού 
χάους πού θά ήθελε νά χάσκει κάτω από τά 
πόδια οχι μόνο τών προσώπων του αλλά καί 
τών αναγνωστών του.

II

’Αντίθετα, αυτή ή υποβολή, υπάρχει στή «Σφα
γή» του Μάνου ’Ελευθερίου. Ένας κόσμος χω 
ρίς νόημα, αποσπασματικός, στριφογυρίζει α
διάκοπα γύρο) μας, φτύνει, βρίζει, ασχημονεί, 
φοβάται, δέν ελπίζει. "Ομως μέσ’ άπ’ δλη αυτή 
τήν ασχήμια, τόν παραλογισμό, τά δάκρυα καί 
τή ντροπή προβάλλει ή συγκεκριμένη καταγ
γελία δχι πιά  σάν δροσιά αλλά σάν πραγμα
τικότητα ή σάν κάτι άναπόφευκτο καί άμεσο. 
Σ' αυτό τό σημείο ό Ελευθερίου ξεπερνάει 
τούς όργισμέν.ους πού κραυγάζουν τήν κόλασή 
τους στό χάος. Αυτός δέν κραυγάζει μόνο, κα
ταγγέλλει πιό συγκεκριμένα: «Έστερα άρχισε 
νά τού άραδιάζει πάλι όνόματα. Πάλι... καί 
Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς  Ι ί έ τ ρ ο υ λ α ς  καί 
Α ι κ α τ ε ρ ί ν η  Μ ο μ  φ ε ρ ά τ ο  υ καί 
Σ ω τ ή ρ...

— Φτάνει, ούρλιαξε ό άνθρωπος.

— Αυτός ήταν ό πιό αθώος, φώναξε μέ τό 
ίδιο πείσμα δ ξεναγός καί τά μάτια του γε 
μίσανε δάκρυα καί μ ’ ένα σύννεφο αίμα... 
Έ δ ώ  τόν σκοτώσανε. Οί πραιτωριανοί. Ο ί 
« δ ι κ ο ί  σ α ς » .  (’Από τό διήγημα «Πρεσ
βευτής στήν έρημη χώρα»). ’Ενώ τό διήγημα 
«’Απομόνωση» τελειώνει μέ τή βεβαιότητα τής 
επανάστασης: «'Η Επανάσταση... είπε. ΤΗ ρ- 
0 ε, είπε», τό θύμα τής γραφειοκρατίας πού 
ή κατάστασή του υποδηλώνεται μέ σουρρεο λ ι
στικές εικόνες: «Ή  μοναξιά στήν αρχή τόν 
είχε τρομάξει. Τόν είχε τρομάξει πού έβλε
πε πόσο γρήγορα περνούσανε κι ύστερα πού 
δ έ ν  κ α τ α λ ά β α ι ν ε  ά ν  π ε ρ ν ο ύ 
σ α ν ε ,  περισσότερο για  κάτι πού ήταν υπεύ
θυνος, γιά τά κόκκαλά του πού είχανε καρ
φωθεί στήν καρέκλα, κι ή καρέκλα στό πά
τωμα καί τά μαλλιά του πού είχανε ριζώσει 
ατούς τοίχους». "Η, «Έκανε μεγάλο κόπο νά 
σηκωθεί, αλλά μόλις κατόρθωσε νά άνασηκώ- 
σει ελάχιστα τό ένα του πόδι, τό άλλο ριζω
νότανε πιό βαθειά στό χώμα. Τό τραβούσε πρός 
τά κάτω μιά φοβερή δύναμη σάν μαγνήτης, ή 
ρίζα πού είχε δέσει πιά μέ τό χώμα, άπ’ ά
κρη σ’ άκρη τά θεμέλια τής πολυκατοικίας».

Τό θέατρο τού παράλογου, 6 Κάφκα, ή ποί
ηση γενικώτερα σαν λειτουργία, είναι οί τε
χνικοί βοηθοί τού συγγραφέα πού, άλλωστε 
έχει ξεκινήσει από τήν ποίηση γ ι ’ αυτό καί 
ή φράση του έχει συχνά αποκαλυπτική πυκνό
τητα. Μεταδίδει βρισμένα αισθήματα πού αυ
τός νιώθει δπως τήν ντροπή, ή σχεδόν οργα
νικές αντιδράσεις δπως τή ναυτία. Τά διηγή
ματα είναι μάλλον μέρη ενός πολύπτυχου. "Ε
νας άνθρωπος, 5 συγγραφέας, μιλάει σ’ αυτά 
φοβάται, πεθαίνει, βλέπει τό θάνατό του, τή 
φθορά του. ’Εξομολογείται τό πάθος καί τό άγ
χος πού τού προκαλούν τά εγκλήματα τών άλ
λων, τών ισχυρών τής ημέρας — αυτών πού νο
μοθετούν τή ζωή μας —  καί τά καταγγέλλει. 
Αυτή ή καταγγελία έχει καί μιά θέση κάθαρσης: 
είναι τό μόνο πού μπορεί νά κάνει —  τουλάχιστον 
γιά  τώρα —  γιά  ν’ απαλλαγεί από τίς τύψεις 
τών «μεγάλων εγκλημάτων κατά τών ατόμων καί 
τής ανθρωπότητας.

’Από τόν Κάφκα έχει δανειστεί τήν αλληγο
ρία χωρίς τήν κατάφαση τού ακαταμάχητου 
υπερβατικού, τού μηδενός πού υπάρχει στήν 
καφκική στάση. "Ομως ό ’Ελευθερίου δέν ακο
λουθεί τήν ήρεμη ρυθμική πρόζα τού Κάφκα. 
Τό ποιητικό διαδέχεται, τό πεζογραφικό, τό 
παράλογο διαδέχεται τό τυπικά λογικό, δέν 
ύπάρχει καμιά ενότητα χώρου καί χρόνου. Δη
λαδή ή διάσπαση τής έσωτερικής ένότητας δα
νείζει τό κομμάτιασμά της στήν αφήγηση πρά
γμα πού στερεί τήν ισορροπία τού κομματιού 
καί συχνά, τή δυνατότητά του νά λέγεται διή
γημα. Κ’ έδώ τά πρόσωπα είναι ή σουρρεαλι- 
στική επιλογή βρισμένων τους στοιχείων. Ή  
άνθρούπινη ουσία τους όμως, άν καί πιασμένη 
σέ δίχτυ ποιητή, δίνει μιά πρόγευση τής 
μελλοντικής πεζογραφίας τού ’Ελευθερίου.

ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΣΠΙΙΛΙΑΔΗ



Γ ι ώ ρ γ η  Μ ω ρ α ΐ τ η :  Β ο δ ο ν ί τ σ α

Γραμμένο από έναν πολιτικό κρατούμενο στίς 
ατέλειωτες μέρες τής φυλάκιοής του, γραμμέ
νο με αγάπη, μέ νοσταλγία, μέ χτυποκάρδι, μέ 
μόχθο, τό βιβλίο αυτό συγκεντρώνει κλωνί τό 
κλωνί τις κατάσπαρτες πληροφορίες γ ια  τό «Κά
στρο των Θερμοπυλών», τήν ιδιαίτερη πατρίδα 
του συγγραφέα καί τελειώνει μέ τΙς δικές του 
προσωπικές αναμνήσεις από τήν περίοδο τής 
κατοχής. Γράφει 6 πολιτικός κρατούμενος, α
ναστηλώνει τή χαμένη στό χρόνο καί στό σκο
τάδι Ιστορία τής μικρής του πατρίδας καί δέν 
ξέρει άν θά μπορέσει ποτέ τό χειρόγραφό του 
να γίνει βιβλίο και να φτάσει στα χέρια του 
αναγνώστη: «Δέν ξέρω, λέει, κι άν θά μπορέ
σει τό χειρόγραφο νά δρασκελίσει τά τείχη τής 
φυλακής μ ’ δ λο  πού δέν μπορεί νά έχει τίπο
τα τό «έπιλήψιμον». (Κάποτε όμως στήν ’Απομό
νωση τού Ιτζεδίν ή διεύθυνση τής φυλακής έ
κρινε «έπιλήφιμη» (!) τή μικρή πραγματεία 
του άγγλου Ιστορικού Ούΐλλιαμ Μίλλερ «Ή  Μαρ- 
κιωνεία τής Βσδονίτσης» και τήν κατακράτησε 
γιά  πολλούς μήνες ατά συρτάρια της καί μόνο 
έπειτα από αναφορά μου στό υπουργείο Δι
καιοσύνης μου τήν έδωσε). Πάντως άν ποτέ 
δημοσιευτεί καί κυκλοφορήσει, ο αναγνώστης 
μου άς τήν κρίνει μέ έπιείκια». ’Ίσως νά μήν 
χρειαζόταν αυτή ή έκκληση στήν έπιείκια του 
αναγνώστη. Το βιβλίο, μ ’ όλες τις δυσκολίες 
πού είχε νά ξεπεράσει γράφοντάς το δ συγγρα
φέας, κι άν παραβλέφει κανείς μερικές φρα
στικές αδεξιότητες, εκπληρώνει τό σκοπό του: 
δίνει συγκεντρωμένες ιστορικές πληροφορίες γιά  
μία μικρή περιοχή, συμβάλλοντας έτσι στήν

τοπική Ιστοριογραφία. "Αξιο ιδιαίτερης προ- 
σοχής είναι τό τελευταίο μέρος, δπου δ συγ
γραφέας δίνει τά ενθυμήματά του όσα αφορούν 
τήν ιδιαίτερη πατρίδα του, αίπό τήν κατοχή καί 
τήν αντίσταση. Στό τμήμα αυτό ύπάρχουν δχι 
μόνο πολύτιμες ειδήσεις από τήν Αντίσταση 
μά καί μερικές περιγραφές πού συγκλονίζουν 
μέ τήν αμεσότητα καί τή λιτότητά τους: «...του- 
φεκίστηκε δ Θόδωρος Σαλιάρης, γέρος 55 χρο- 
νώ, πρώην πρόεδρος τής Κοινότητας, γιατί στό 
εξοχικό καλύβι του, δταν πιάστηκε, βρέθηκε 
κρυμένο ένα ιταλικό όπλο. Κάψανε ζωντανό 
μέσα στό σπίτι του τον Κώστα Μέντη, γέρο 60 
χρονώ, πού ήταν κατάκοιτος από τήν άρρώστεια 
του. Ή  γυναίκα του Μάρω, 55 χρονώ, δρμησε 
νά βγάλει τον άντρα της στήν αυλή αλλά οί 
Γερμανοί τήν έσπρωξαν μέσα στό δωμάτιο και 
τήν κάψανε μαζί μέ τόν άντρα της. Βίασαν 
βάναυσα τή Δέοπω Δ. Χαλδούπη, κοπέλα 26 
χρονώ, τή χτύπησαν καί μέ κοντάκι δπλου στό 
μέρος δπου είχε κάνει εγχείρηση σκωληκοει- 
δήτιδας καί πέθανε από αιμορραγία. "Επιασαν 
έναν ξεκομμένο αντάρτη, τόν Ηαπαρούνη, στό 
'Αρνιτσόρεμα, τόν μετέφεραν δεμένον στ ή Λα
μία καί τόν κρέμασαν. Στον Κόκκινο Βράχο 
έπιασαν έναν ΙΤχρονο έπονίτη από τό Μώλο, 
τόν Αύλακιώτη, τόν ρωτούσαν νά τούς πεί πού 
είναι οί αντάρτες, εκείνος απαντούσε «Νό», τόν 
βασάνισαν, τού έβγαλαν τά μάτια καί στό τέ
λος τόν περί βρέξανε μέ βενζίνα καί τόν έκα
ψαν ζωντανό. Στα Καραβέδια σκότωσαν τούς Ρί- 
ζο Βήτα, Μαρία Γεωργίου καί Γιάννη Λύτα...».

Κ.Π.

Ή  Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α  
τ ό  Λ ο κ ο υ μ έ ν τ ο  
κ α ι  τ ά  Γ ε γ ο ν ό τ α

Μ ια  σ υ ζ ή τ η σ η  σ τ α  γ ρ α φ ε ί α  τ ο υ  π ε ρ ι ο δ ι κ ο ύ  
« Ί ν ο σ τ ρ ά ν ν α γ ι α  Λ ι τ ε ρ α τ ο ύ ρ α »

Τό 6έμα πού απασχόλησε τή συζήτηση αυ
τή φαίνεται πώς είναι πολύ επίκαιρο τώρα 
σέ πολλές χώρες. Πρόκειται γιά τά  προβλή
ματα πού έχει δημιουργήσει ή έπέλαση τών 
άληθινών περιοττστικών στή λογοτεχνία με 
τή μορφή τής αυθεντικής, δοκούμενταρισμένης 
προβολής. Δέν είναι βέβαια κάτι πού γίνεται 
πρώτη φορά στις μέρες μας. Αλλά τά τε
λευταία χρόνια βλέπουμε νά συντελείται παν
τού μ:ά πραγματική εισβολή αυτής τής «λο
γοτεχνίας του δοκουμέντου», πού παίρνει μά- 

320 λίστα έναν εντελώς νέο χαρακτήρα και δη

μιουργεί προβλήματα πού δε φαίνεται νά έ
χουν άκόμη συστηματικά μελετηθεί.

Τά υλικά τής συζήτησης, πού έγινε στην 
«Ίνοστράνναγια Λιτερατούρα» («Ξένη Λογο
τεχνία»), δημοσιεύτηκαν στό τελευταίο, τό 
8ο, τεύχος του περιοδικού πού κυκλοφόρησε 
μόλις αυτές τις μέρες.

Τά ζητήματα πού παρουσιάζονται σέ μια 
γενική έστω έξέταση τού θέματος αυτού είναι 
πάρα πολλά και δπως διαβάζουμε στό ει
σαγωγικό σημείωμα τής Σύνταξης, σκοπός 
τής συζήτησης ήταν νά έπισημάνει όρισμέ-



νες ουσιαστικές πλευρές και να συμβάλει σέ 
μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. (Πολύ πριν 
γίνει ή συζήτηση, ή «Ί.Λ .» είχε κατά και
ρούς δημοσιέψει αρκετά έργα άπό τά  πιο 
αντιπροσωπευτικά του είδους αυτού: τή νου
βέλα του ’Αμερικανού Τρούμαν Κοπότε: « 'Έ 
να συνηθισμένο 'Έγκλημα», το τελευταίο 
(1965) θεατρικό έργο τού Γερμανού Πέτερ 
Βάϊς: « Ακροαματική διαδικασία»1 11, τό χρο
νικό τών Τσέχων Χάμσικ και Πράζακ: «Βόμβα 
γ ιά  τον Χέϊντριχ κλπ. Προβάλλουν κυρίως τά 
ζητήματα: Πώς θά μπορούσε νά εξηγηθεί τό 
ψαινόμενο αυτό κι ώς ποιο σημείο μπορεί 
κανείς νά μιλάει γ ιά  μιά «καθαρή λογοτεχνία 
δοκουμέντου», που πράγματι δηλαδή φέρνει 
ώς τον αναγνώστη αυτούσιο τό περί στοπ κό 
καί τή δοκουμενταρισμένη μαρτυρία; ’Αφού 
ή έπιλογή καί ό τρόπος τής προβολής τών δο
κού μέντων καί τών γεγονότων άποφασίζεται 
άπό τό συγγραφέα δέ θά ήταν σωστότερο νά 
πούμε πώς καί στήν περίπτωση αυτή δέ συμ
βαίνει κάτι τό καινούργιο, έχουμε άπλούστα- 
τα μιαν άλλη μορφή τής μιας καί μόνης λο
γοτεχνίας πού μπορεί νά χρησιμοποιεί πάρα 
πολλούς τρόπους, ένας άπό τούς οποίους ε ί
ναι κι ό νεοφανής δοκουμενταλισπικός; ’Αλ
λά κι άν είναι έτσι, ποιοι λόγοι κάνουν τώ
ρα τή μέθοδο αυτή τόσο επίκαιρη; Ποιά εί
ναι ή νέα σχέση δοκουμέντου καί μύθου καί 
τ ί προβλέψεις μπορούμε νά κάνουμε γ ιά  τις 
συνέπειες πού τό νέο «χρονικογραφικό» —  
άν μπορούμε νά τό πούμε έτσι — * ρεύμα 
πρόκειται νά έχει στήν /τέχνη; κλπ, κλπ.

Ή Α Λ ΙΕ Φ Σ Κ Ι  :
Στήν ομιλία του ό αισθητικός Πέ

τρος Παλιέφσκι, πού άνοιξε τή συζήτη
ση, περιορίστηκε ν’ άπαριθμήσει τούς 
λόγους πού, κατά τή γνώμη του, κά
νουν /τόσο επίκαιρη σήμερα τή σημα
σία τού δοκουμέντου στήν τέχνη Συ
νεχίζοντας έδωσε μιά γενική σκιαγρα
φία μερικών άλλων ζητημάτων

Σήμερα, λέει ό Παλιέφσκι, ό φτα
σμένος άναγνώστης όλο καί λιγότερο 
εμπιστεύεται τή λογοτεχνία τής έμ
πνευσης καί τού μύθου. «Ή ιστορία 
μάς δίνε; δ,τι έγινε, ή λογοτεχνία δ,τ· 
θά μπορούσε νά γίνει. Ό  όρισμός αύ- 
τός τού ’Αριστοτέλη μπορεί νά ενδια
φέρει σήμερα, καί άσφαλώς μάς ένδια- 
φέρει, άπό την εξής άποψη: αφού αυ
τό πού θά μπορούσε νά γίνει δεν έγ ι
νε, σημαίνει πώς κάτι έλειψε. 'Απειρες 
είναι οί δυνατότητες πού αίωρούνται 
μπροστά σίτον άνθρωπο καί τού υπό
σχονται πάρα πολλά. Καί ή Φαντα
σ ία  τού άνθρώπου είναι έτοιμη νά δε
χτεί δλες αυτές τ ις  έλπίδες. Γεννιέ
ται, δμως τό ερώτημα: γ ια τί ένα μο
νάχα μέρος άπό τις  ελπίδες αυτές γ ι-

1. Έτσι άποόόΟγγ/.ζ αία ρακπκχ τό έργο το5
11. Βάϊς: «Die Ermittlung», «rII ’Ανάκριση».

νονται ζωή, ένώ οι άλλες, πού κατά κα
νόνα είναι οι σημαντικότερες κ’ οί ώ- 
ραιότερες, μένουν άποαγ ματοπο ίητες;

Γιά τό λόγο αύτό ή σημερινή ώριμη 
κρίση τού άνθρώπου έξακολουθεί βέ
βαια νά εκτιμά τή λογοτεχνία, μά τήν 
εμπιστεύεται δλο καί λιγότερο. Πρό
κειται γ ιά  τήν ίδια άκριβώς στάση πού 
κρατάει κανείς απέναντι σ ’ έναν άν
θρωπο «σ’ δλα δίκιο», μά δέν είναι σέ 
θέση γ ιά  καμιά πραχτική δράση.

Στο δοκουμέντο ό σημερινός άνθρω
πος ζητά:ι τή λύτρωση άπό τις αυτα
πάτες. Βλέπει κ’ εκεί άποθεμένη τή 
σφραγίδα τής ζωής, στήν περίπτωση 
δμως αύτή, ή έλπίδα καθορίζεται καί 
έλέγχεται άπό τήν ίδ ια τή ζωή, πράγμα 
πού είναι πιο ύπολογίσιμο».

Έ τσ ι διατυπώθηκε μιά πρώτη άποψη σύμ
φωνα μέ τήν όποια τό προβάδισμα τού αύ- 
θεντικού στοιχείου στήν τέχνη σημαίνει αν
τίστοιχη κάμψη τής λογοτεχνίας τού μύθου.

Πάνω στο ζήτημα αυτό στάθηκαν κ’ οί 
άλλοι όμιλητές.

Π Α Υ Α Ο Β Α :
«Χωρίς άμφιβολία τό δοκουμενταρι- 

σμένο περιστατικό, ένα χρονικό, ένα 
έγγραφο ή ένα επιστημονικό - εκλαϊκευ
τικό έργο τραβούν τήν προσοχή .μας 
μέ τή./ έγκυρότητα τής μαρτυρίας, πρό
κειται γ ιά  υλικό δίχως σχόλια, παρμένο 
άπό τήν ίδ ια τήν πηγή του Σά νά δ ί
νεται στον αναγνώστη ή δυνοττότητα νά 
κρίνει μονάχος του. Ό  συγγραφέας δέν 
προσπαθεί νά μάς επιβάλει τήν άπο
ψη του —  πού δέ συμβαίνει νά είναι 
πάντα άξιόλογη καί, τό κυριότερο, σω
στά θεμελιωμένη. Τό πραγματικό πε
ριστατικό μοιάζει σαν μιά αποκάλυ
ψη..., είναι κάτι εντελώς διαφορετικό 
άπό τήν έρμητικά υποκειμενική αντί
ληψη τού συγγραφέα.

Συνεπώς καί ή ε’σβολή του δοκου
μέντου στή λογοτεχνία μπορεί νά ση
μαίνει μιάν άντίστοιχη χειραφέτηση τής 
τέχνης άπό τήν υποκειμενική έρμηνεία 
πού έρχεται τώρα νά τήν αντικαταστή
σει ένα μοντάζ άπό προσεχτικά δια
λεγμένα περιοτατικά».

Ζ Β Ε Ρ ΙΕ Φ  :
«'Όπως δλοι οί μεγάλοι τρανταγμοί 

στήν κοινωνική ζωή, ό τελευταίος πόλε
μος άχρήστεψε τή συσσωρευμένη αι
σθητική έμπειρία. Τό νέο περιεχόμενο 
δέ μπορούσε πιά νά βολευτεί στίς έ 
τοιμες μόνιμες μορφές τής καλλιτεχνι
κής δημιουργίας. Τά γεγονότα στά
θηκαν γιά ένα διάστημα πιο εύγλωττα 
άπό τά λόγια. Τό αντιπροσωπευτικό 
φαινόμενο τό διάλεγε πιά δχι ό καλλι
τέχνης, .μά ή ίδια ή ζωή κ’ έτσι ή μοίρα 
ένός άνθρώπου μπορούσε ν’ άντιπρο- 321



σωπεύει την κοινή ανθρώπινη μοίρα. 
Στην περίπτωση οτύτή ή λογοτεχνία 
τού δοκουμέντου, ή τέχνη του έξανθρω- 
πισμένου γεγονότος μπορούσε νά ά- 
σκεΤ ισχυρότερη έπίδράση άπότι ή λο
γοτεχνία του μύθου. « 'Ο λα αυτά έ
γιναν» —  όνόμασε ό Γ. Πιλιάρ τη νου
βέλα του που την είχε έμπνευστεΐ από 
τη ζωή στο χιτλερικό στρατόπεδο. Και 
ή λογοτεχνία τού μύθοι.» κάθε άλλο πα
ρά ήταν σε θέση ν’ άντιπαρατάξει κά
τι δικό της σ’ αυτή τή συγκλονιστική 
δύναμη των γεγονότων».

ΙΛ ΙΝ Σ Κ Α Γ ΙΑ  :

«’Από το 1950 και δώθε άρχισαν 
να εμφανίζονται στήν ‘Ελλάδα τά αν
τιστασιακά έργα. Πολίτικοι δμως λό
γοι, ή τάση νά δικαιωθεί ή ’Αντίστα
ση, ν’ άποκατασταθεί ή τιμή της και 
νά καταπολεμηθεϊ ή συκοφαντία έκα
νε πολλούς συγγραφείς νά προτιμούν 
κάποτε τό δρόμο τής έπιφονειακης ή- 
ρωολογίας και τών πολύ προσιτών 
σχημάτων. Στο φόντο τής λογοτεχνίας 
οαντής τά καθαρά δοκού μεντολογ ικοΰ 
τύπου έργα είχαν νά κερδίσουν μέ 
τήν έγκυρότητά τους και τήν είλικρί- 
νειά τους, τά έργα αυτά άποχτούσαν 
θετικότερες αφηγηματικές δυνατότητες 
και ήταν σέ θέση νά εμπνέουν μεγάλη 
κι άδιαφιλονίκητη εμπιστοσύνη».

Μ Π Ε Ρ Ν Σ Τ Α Ι Ν  :

«’Ανάμεσα στις πολλές αιτίες αυτής 
τής άσυνήθιστης επιτυχίας πού σημειώ
νει ή λογοτεχνία «δίχως μύθο» θά ή
θελα νά αναφέρω δύο: μιάν ιδιόμορφη 
άντίδράση στήν ενίσχυση τού προπα
γανδιστικού στοιχείου καί στήν πτώ
ση τού καλλιτεχνικού επιπέδου, φαι
νόμενα πού κοττά διάφορο τρόπο εκδη
λώνονται στις διάφορες χώρες —  και 
άντί δράση έπίσης στη φυγή οστό τή ν 
προτ/μοτηκότητα καί γενικά από τήν 
κοινωνική ^προβληματική, σέ συνδυα
σμό μέ τήν ύπερβολική προσοχή πού 
δίνεται στον εσωτερικό κόσμο σέ βά- 
ρος τής έξωτερικής άλήθειας. Αυτό ά- 
φορά καί τίς  περιπτώσεις έκεΐνες πού 
ή λογοτεχνία, άν καί στρέφεται στήν 
κοινωνική προβληματική τήν άντιμετω- 
πίζει ώστόσο σχήματα καί ρηχόο>.

...Συνεχίστηκε πάνω στο θέμα αυτό μιά 
ένδιαφέρουσα άνταλλαγή γνωμών χωρίς δ
μως η συζήτηση νά πάρει χαραχτήρα έντο
νου διαλόγου, γ ιατί καί ή άρχική θέση τού 
Παλιέφσκι έκλεινε μέσα της μέ καταφατικό 
τρόπο τ ίς  άντιρρήσεις πού άκούστηκαν κατά 
τήν πορεία τής συζήτησης. Ό  Παλιέφσκι συ- 

322 νέχισε τή σκέψη του ώς έξής:

Π Α Λ ΙΕ Φ Σ Κ Ι  :
Ή λογοτεχνία διοττηρεΐ βέβαια καί 

σήμερα τίς  παλιές της δυνατότητες. 
‘Η άξιοποίησή τους, δμως έπί τών ή- 
μερών μας έχει γίνει άρκετά δύσκολη. 
Δυο είναι οι μεγάλες δυσκολίες: πρώ
τα ένα εΤδος συναγωνισμού μέ τούς 
κλασικούς, πού τά  έργα τους, χάρη στά 
τεράστια σημερινά τιράζ, κυκλοφορούν 
παντού σέ άφθονία —  σήμερα σ ’ δλο 
τον κόσμο, σύμφωνα μέ τά στοιχεία 
πού δίνει ή Ουνέσκο, περισσότερο 
άπόλους διαβάζονται καί μεταφράζον
ται ό Σαίξπηρ κι ό Τολστόη. Οί κλασ
σικοί άφησαν αξεπέραστα πρότυπα δι
είσδυσης στήν ουσία τών πραγμάτων 
διασπώντας τήν έπιφάνειά τους, β) 
Μά δέν πρόκειται μόνο γ ιά  έναν συ
ναγωνισμό μέ δυνατούς άντιπάλους: 
τό ζήτημα εΤναι πώς ό σημερινός άν
θρωπος έχει γίνει πολύ πιο άπρόσιτος 
άπότι ήταν στό παρελθόν. Θό μπορούσε 
νά πεΤ κανείς πώς χάρη στά πολυά
ριθμα τέστ —  καλλιτεχνικά, φιλοσο
φικά, κοινωνιολογικά, ιατρικά κλπ. —  
στά όποια τον έχει ύποβάλει ό 20ός 
αιώνας, ό σύγχρονος άνθρωπος έχει 
έντονα άνατττύξει τήν αίσθηση δτι βρί
σκεται ξαφνικά στό κέντρο τής γενι
κής προσοχής. Τό αποτέλεσμα είναι 
ατ; προσπαθεί νά χωθεί βαθύτερα, νά 
στραφεί σάν το τρομαγμένο ψάρι στά 
ενδότερα, πράγμα πού κάνει πολύ δυσ
κολότερη σήμερα τήν προσπάεθια νά 
συλλάβει κανείς τίς εσωτερικές που 
καταστάσεις καί διαθέσεις. Αυτό κυρί
ως αφορά τ ίς  πλευρές έκεΐνες τού άν- 
θρώπινου χαραχτήρα πού δέν είναι 
καί τόσο ευχάριστο νά τίς  άποκαλύψει 
κανείς μονάχος του. " Ισ α - ίσ α  ή μα
κρόχρονη μαθητεία στήν κλασική λο
γοτεχνία μάς έκανε πιο καπάτσους 
νά κρύβουμε τά  έλαττώματά μας. "Ο, 
τι λοιπόν, κοττά τή σκέψη πάντα τού 
Παλιέφσκι, είναι πολύ δύσκολο νά ά- 
λιεύσει ή λογοτεχνία, μπορεί κάλλι- 
στα νά τό φέρει στήν επιφάνεια ένα τυ
χαίο περιστατικό. Κι αυτό πρέπει νά 
δοθεί όπως έχει, γ ιατί κάθε συνοδευτι
κή, έρμηνευτική κλπ. σκέψη δέν έχει νά 
τού προστέσει τίποτα, τό πιθανότερο 
μάλιστα εΐναι νά περιορίσει ή και 
νά αλλοιώσει τή σημασία του. Μ’ άλ
λα λόγια ένα τέτιο περιστατικό είναι 
κιόλας έτοιμο λογοτεχνικό άποτέλε- 
σμα. Δέν πρόκειται πιά γιά «έπεξερ- 
γάσίιμο υλικό», δπως θά λέγαμε πά
λι ότερα. Στό παρελθόν γ ιά  νά μιλή
σει ή ζωή μέ τή γλώσσα τής τέχνης 
ήτοτν άπαραίτητη ή μεσολάβηση του 
καλλιτέχνη. Σήμερα ή γλώσσα αυτή 
άπόχτησε μιά δική της γραφή προ
σιτή σέ δλους: εΐναι ή ταινία τού κι
νηματογράφου, τό μοτγνητόφωνο, ή Ο
θόνη τής τηλεόρασης, τά κάθε είδους 
έντυπα δοκουμέντα δπου άποτυπώνε-
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τ<χι κατευθείαν ή αυτοδύναμη κίνηση 
της ζωής. Σήμερα κυρίως που μέ τον 
έντονο δυναμισμό της ή ζωή είναι πο
λύ πιο δύσκολο νά υποβληθεί σε μιά 
γενική έποπτεία, αυτή ή μέθοδος τής 
βυθομέτρησης άπό σημείο σε σημείο 
άποχτα ιδιαίτερη σπουδαιότητα και 
είναι μια εγγύηση γνησιότητας, δταν 
πάρουμε μάλιστα υπόψη πόσο εύκολα, 
ακριβώς χάρη στή δυσκολία του ε
λέγχου, μπορούν οί παραστάσεις μας 
νά πέσουν αιχμάλωτες διαφόρων υπο
κειμενικών άντιλήψεων, σχημάτων έτοι
μων άπό πριν κλπ., κλπ. Κάνει λοι
πόν, τήν έμφάνισή της μια καινούργια 
λογοτεχνία —  λογοτεχνία δίχως συγ
γραφείς.

Οί σκέψεις αύτές, δπως μπορέσαμε νά συ
νοψίσουμε το μεγαλύτερο μέρος τής όμιλίας 
τού Παλιέφσκι, θίγουν τό κρισιμότερο Τσως 
σημείο τής συζήτησης: αλήθεια τάχα ή λο
γοτεχνία αύτή, πού θέλει νά περιορίζεται σέ 
μιά αύτούσια προβολή τών άληθινών περι
στατικών, είναι τόσο «καθαρή» ώστε νά 
μπορεί κοτνείς νά μιλάει γ ιά  μιά νέου τύπου 
λογοτεχνία, λογοτεχνία δίχως συγγρα
φείς;

ΠΑΥΛΟΒΑ:

«Τό θεατρικό έργο του Πέτερ Βάϊς 
«’Ακροαματική Διαδικασία» είναι δλο 
στηριγμένο ατά πραχτικά τής δίκης 
πού έγινε στή Φραγκφούρτη δταν δι
κάζονταν οί πρώην δεσμοφυλοα<ες - 
φασίστες τού "Αουσβιτς. *Ή μάλλον ό
χι απλώς στηριγμένο —  δε θά βρού
με στο έργο παρά τά πραχτικά τής 
δίκης πού έχουν παρατεθεί μέ κάθε 
ακρίβεια: οί ερωτήσεις τού εισαγγελέα 
κ οί άπαντησεις τών κατηγορουμένων. 
Εννέα μάρτυρες — τά κύρια πρόσω
πα τού έργου—  έπαναλαβαίνουν όσα 
6 Βάϊς πήρε άπό τά  δημοσιευμένα 
πραχτικά τής δίκης... Άναφέρονται 
στο έργο και ορισμένα νούμερα πού έ
γιναν γνωστά κατά τό τέλος του πολέ
μου και στα πρώτα μεταπολεμικά χρό
νια (τό σπουδαιότερο άπό οα/τά, ό 
άριθμός τών θυμάτων: 4 έκατομμύ- 
ρια). Τό περίεργο όμως είναι δτι τό 
άμερόλητττο χέρι τού δημιουργού κά
νει τά γνωστά γεγονότα νά μάς απο
καλύπτουν κάποιες καινούργιες πλευ
ρές. Χωρίς νά βγαίνει ότπό τά χρονι
κά δρια τής έποχής εκείνης, ό Βάϊς 
έγραψε γ ιά  τό "Αουσβιτς δπως θά μι
λούσε κανείς είκοσι χρόνια μετά. Μό
λις τελείωσε ό πόλεμος έκεΐνο πού κυ
ριαρχούσε παντού ήταν ή συνείδηση 
πώς αύτό δεν πρέπει, δεν μπορεί νά 
έποτναληφθεϊ. Τό 1965 ό Βάϊς, γρά
φοντας γ ιά  τό Άουσβιτς, έχει υπόψη 
του πώς δεν πάει πολύς καιρός που ό 
δυτικογερμανός συγγραφέας Μάρτιν

Βάλζερ όνόμασε τό στρατόπεδο αύ
τό —  «τό στροττόπεδό μας». Από τό 
σύνολο τών μαρτυρικών καταθέσεων ό 
δραματουργός διαλέγει έκεΐνες που δέ 
μιλούν μόνο γ ιά  τά εγκλήματα καί τις 
θηριωδίες τών χιτλερικών, άλλα καί 
μάς βοηθουν νά καταλάβουμε τήν ψυ
χολογία που δημιούργησε ό φασισμός 
μιά ψυχολογία πού δέ θά μπορούσαμε 
νά πούμε πώς τώρα πια είναι ξεπερα
σμένη...».

Μ ΠΕΡΝΣΤΑ-Ι-Ν :
«Στή σύγχρονη τσεχοσλοβάκικη λο

γοτεχνία θά μπορούσε νά πεϊ κανείς 
πώς ή λογοτεχνία τού αυθεντικού γε
γονότος δτι ή λογοτεχνία τής ελεύθε
ρης δημιουργίας άνχχτττύσσονται παράλ
ληλα... "Οσο αφορά την πρώτη, είναι 
ολοφάνερα εξαρτημένη οστό τούς γενι
κούς κανόνες τής λογοτεχνικής δημι
ουργίας. Διακρίνεται κι αύτή άπό μιά 
ποικιλία έπι διώξεων πού οδηγεί σέ 
ποικιλία καλλιτεχνικών λύσεων. Μπο
ρούμε νά μιλήσουμε γ ιά  έναν πλού
σιο κοτταμερισμό της σέ διάφορα ε ί
δη (genres) μέ τον ίδιο τρόπο πού μι
λάμε γ ιά  την παρουσία του ρεπορτάζ 
ατά διάφορα είδη τής κυρίως λογοτε
χνίας. Αντηχούν διάφορα συνθήματα 
«Τό δοκουμέντο ενάντια στη θέση», «Τό 
δοκουμέντο εντάντια στο μύθο». Ή  
προσφυγή στη λογοτεχνία τού δοκου- 
μεντου άνταποκρίνεται στην ανάγκη ά 
πό τη μιά νά δεϊ κανείς ήρεμα καί άν- 
τικει μ ενικά τη σημερινή πραγματικό
τητα κι άπό τήν άλλη ν’ άντιτάξει έ
ναν άλλο αισθητικό κανόνα στη διδσ- 
χτική καί σχηματική λογοτεχνία... Κά
νει τήν εμφάνισή του τό ρεύμα εκείνο 
που ένας κριτικός τό βάφτισε «Φαχτο- 
κρατία»... Παρόλα αύτά καθαρή λογο
τεχνία αύτού τού είδους σήμερα στην 
Τσεχοσλοβακία δέ θα μπορούσαμε νά 
πούμε δτι υπάρχει. Στά περισσότε
ρα άπό τά  έργα αυτά δεν είναι δύσκο
λο νά διακρίνουμε μιά βαθύτερη λυ
ρική άρχή ή μία ιδιόμορφη δημοσιο
γραφική προσωπικότητα...».

ΚΟΖΛΩΦ :
«Είμαι σύμφωνος μέ τον Παλιέφσκι 

πάνω σ ’ αύτά πού είπε γ ιά  τον ιδιαί
τερο ρόλο τού γεγονότος καί τού δο- 
κουμέντου στή ζωή καί τη λειτουργία 
τής τέχνης. Τό γεγονός πού προσφέ- 
ρεται «άχτένιστο» καί τό δοκουμέντο 
που διατηρεί τη γνησιότητά του είναι 
σέ θέση νά δώσουν πιο προωθημένο 
αποτέλεσμα άπό την τέχνη. Γιατί συμ
πληρώνουν (στη συνείδησή μας) ή 
θέτουν υπό αμφισβήτηση δ,τι έχει ή
δη ταχτοποιηθεί σύμφωνα μέ τούς κα
νόνες τών καλλιτεχνικών έργων καί τών 
αισθητικών αντιλήψεων. 323
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Μά σά δύσκολο νά συμφωνήσει κά
νεις μέ όσα ειπώθηκαν για  τον άντι- 
κειμενικό ρόλο τού συγγραφέα πού 
παίρνει στα χέρια του τά γεγονότα 
καί τά  δοκουμέντα, τούς δίνει κάποια 
έρμηνεία, κάποιο νόημα καί τά  βάζει 
σέ κάποια σειρά... Στά χέρια του ε ί
ναι δυνατόν τά γεγονότα νά χάσουν 
την πολύπλευρη ζωτΊκή σημασία τους 
καί νά μεταβληθούν σέ φρούτο κάποιου 
νέου έγκεφαλικού σερβιρίσματος. Μά ό 
κίνδυνος οτύτός δέν είναι απόλυτος καί 
πρέπει νά πάμε προς συνάντησή του, 
νά περάσουμε μέσα άπ* αυτόν. Γιά
τ ι μόνο μέσα άπό νέους καί νέους δημι
ουργικούς χειρισμούς μπορεί ν’ άξιο- 
ποιηθεΐ ή γόνιμη επίδραση τού αυθεντι
κού στοιχείου στην τέχνη. Κάθε γεγο
νός έχει την ιδιότητα ν’ άνοίγει την ό- 
ρεξη της ερμηνείας —  αύτός είναι ό 
κανόνας».

ΒΕΛ ΙΚΟΦ ΣΚΙ :

«Κατά τη γνώμη μου μιά δοκουμεν- 
ταρισμένη μαρτυρία μπορεί νά είναι 
μέσο άφύπν:σης/ θά μπορούσε δμως νά 
είναι καί μέσο άπσνάρκωσης. Υπάρ
χει ή έκφραση πώς τά γεγονότα είναι 
πεισματικά κι άδιάλλαχτα, κάποτε ό
μως άκούμε νά λέγεται πώς τά γεγονό
τα είναι πολύ ελαστικά. Έν πάση περι- 
πτώσει, ή αναμφισβήτητη αλήθεια των 
γεγονότων είναι πολύ άμφισβητήσιμη. 
Ή  σημασία πού τελικά θά πάρει έ
να περιστατικό δέν έξαρτάται τόσο από 
τό ίδιο, δσο από τόν άλφα ή βήτα 
συνδυασμό του μέ άλλα περιστατικά, 
από την ανάλυσή τους καί τό νόημα 
πού τελικά τούς δίνουμε. Δέ βλέπω συ
νεπώς καμιά ριζική διαφορά άνάμε- 
σα στη δουλειά ένός συγγραφέα πού 
έχει νά κάμει μέ δοκουμενταρισμένα 
στοιχεία καί στή δουλειά ένός άλλου 
πού επινοεί ό ίδιος τό υλικό του. Ή  
διαφορά δέν είναι ριζική, δέν είναι δια
φορά μεθοδολογίας, είναι διαφορά ψυ
χολογίας τού δημιουργικού προτσές, 
διαφορά αισθητικής».

Μά δέχεται κι ό Βελικόφσκι, μαζί μέ πολ
λούς άλλους ομιλητές, πώς σήμερα ή ιδιαίτε
ρη προσοχή πού δίνεται στή δοκού μενταρι- 
σμένη ιστορία έχει πολύ σοβαρή σημασία 
γ :ά  τήν έξέλιξη γενικά τής τέχνης. Είναι, κα- 
Τ<* τ ήν έκφρασή του, «μιά βαθύτερη ανάγκη 
τού ίδιου τού ρεαλισμού νά γίνει διαφορετι
κός, ν’ ανέβει στο έπίπεδο των αιτημάτων τής 
έπΌΧΠζ μας». Αναφερόμενος ειδικά στή δρα
ματουργία «Ή υπόθεση Όππενχάίμερ», «*Α 
κροαματική Διαδικασία», «"Ανοιξη τού 871» 
κλπ., ό ομιλητής βλέπει τό νέο ρεύμα σάν 
μία αντίδραση στις αρχές τού «άντιθεάτρου» 
Αν στό τελευταίο — λ.χ. στο θέοτρο του 

Μπέκετ—  τό κείμενο υποχωρεί μπροστά στο

νεύμα, τή χειρονομία, τή θολή εικόνα, τήν 
άφωνη λεπτομέρεια πού πάει νά ξυπνήσει τή 
διαίσθηση, τό νέο «δοκουμεινταλιστικό» θέα
τρο καταλύοντας μέ τή χρονικογραφική του 
πληρότητα τήν άχλύ των μύθων ή των παρα
βολών τείνει νά θέσει σέ κίνηση ορμητική 
τή σκέψη καλώντας τό θεατή όχι στήν άδρα- 
νή όραση, ·μά στήν ξύπνια ένεργό δράση.

Ή  εισήγηση τού Παλιέφσκι τελείωνε μέ 
τή σκέψη πώς ή λογοτεχνία θά πρέπει νά κα
ταβάλει τώρα αυξημένες προσπάθειες γ ιά  νά 
ξαναποχτήσει το παλιό γόητρό της, νά ξανά- 
βγει στήν παλιά δεσπόζουσα θέση. ,Αλλά 
καί στήν περίπτωση αυτή είναι αμφίβολο 
πιά άν τό πραγματικό περιστατικό θά περά
σει καί τούτη τή φορά σέ μιά δεύτερη μοίρα, 
άν θά ξοναγίνει άφωνο βοηθητικό υλικό. Τό 
πιθανότερο είναι πώς θά τραβήξει παράλλη
λα τό δρόμο του δκχτηρώντας καί αναπτύσ
σοντας τις  ιδιόμορφες άρειτές του.

Καί οί άλλοι ομιλητές τείνουν νά συμφω
νήσουν ότι ή τέχνη πού άναπλάθει τό Ιστορι
κό υλικό, ή «τέχνη τού μύθου», θά ξαναπά- 
ρει τελικά τήν πρωτοπόρε ιαχή της θέση, αφού 
τά μεγάλα προβλήματα, μέ τά οποία ή ζωή 
επιφορτίζει τήν καλλιτεχνική δημιουργία, δέν 
είναι δυνατόν νά λυθούν άλλοιώς, παρά μέ 
«τήν αλήθεια τής τέχνης πού είναι πάνω από 
τήν αλήθεια τών γεγονότων» κατά τήν έκφρα
ση ένός όμ;λητή.

ΚΟΡΙΤΝΑΓΙΑ :
Ή  μαρτυρία όσων ύπήρξοα/ αυτόπτες 

μάρτυρες τών τραγικών περιστατικών 
τού XX αιώνα είναι βέβαια ανεκτίμητη, 
αναντικατάστατη καί αιώνιας αξίας. 
Δέ βλέπουμε όμως ανταγωνισμό, ού
τε καν συναγωνισμό. Ή  φωνή τού καλ
λιτέχνη, ή φωνή τού λογοτέχνη, χρειά
ζεται σήμεοσ στον άνθρωπο όχι λι
γότερο άπότι στό παρελθόν, γιοττΐ τή 
γνώση τής ζωής είναι άδύνατο νά τήν 
άποχτήσουμε μόνο μέ τό δοκουμέν- 
το· ή καλλιτεχνική αφομοίωση τών 
πραγμάτων μάς είναι καί σήμερα πολύ 
αναγκαία. Είναι ζήτημα, άν οί γνώ
σεις πού έχουμε σήμερα γ ιά  τό φασι
σμό, γ ιά  τ ίς  πηγές του καί γ ιά  τό έ
δαφος πού τόν τρέφει, θά ήταν τόσο 
προχωρημένες άν μάς έλειπε ή πρόζα 
του Μπιέλ καί τοΰ Κιέπλεν, ή δραμα
τουργία τού Μπρέχτ καί τού Φρίς, τά 
φιλμ τού Ροσσελίνι καί τού Βισκόντ·

Είναι ή ίδ ια άποψη πού διαπνέει καί τό 
«κλείσιμο» τής συζήτησης, μ’ ένα σύντομο 
σημείωμα τής σύνταξης τού περιοδικού ό
που διατυπώνονται μερικά βασικά συμπε
ράσματα:

«Αυτό καθεαυτό τό δοκουμέντο στήν 
τέχνη δέ μάς εξασφαλίζει τή γνώση τής 
αλήθειας. Τό περιστατικό πού φεύγει 
άπό τή ζωή καί μπαίνει στήν περιοχή 
τής τέχνης γ ιά  νά γίνει οικοδομική της 
ύλη μεταμορφώνεται σέ στίβο ίδεολο



γικής πάλης, όπως και αί καταστάσεις 
πού επινοεί ό καλλιτέχνης. Την άλή- 
θεια την ανασύρει από τα  γεγονότα 
μόνο ή ματιά τού καλλιτέχνη πού συλ- 
λαβαίνει τα  γεγονότα στις συναρτή
σεις τους, μαντεύει τη «φτειασιά τους», 
τή σχέση τους με τ ις  άλλες έκδηλώ
σεις τής ζωής, τό πραγματικό νόη
μά τους... Ό  χείμαρος του δοκουμεν* 
ταλισμου στην τέχνη των ήμερων μας 
κλείνει μέσα του διάφορες τάσεις, μπο
ρούμε δμως ·μέ βεβαιότητα νά πούμε 
πώς αυτό καθεαυτό τό φαινόμενο τού
το είναι μάρτυρας μιας διαδικασίας 
εκδημοκρατισμού πού συντελεΤται στην 
άνάπτυξη τής τέχνης. Ή  αιχμή του 
είναι στραμένη κατά τού «έστετισμού»... 
Θά μπορούσε κάνεις νά έπαναλάβει 
τη σκέψη τού Μάξιμ Γκόρκι πού εδώ 
και τριάντα χρόνια έλεγε πώς άπό 
τή μελέτη των έργων αυτών «θά μπο
ρούσε ή κριτική νά βγάλει μερικά πο

Β ι β λ ί ο γ ρ α φ

Τ ά σ ο ς  Λ ε ι β α δ ί τ  η ς : Π ο ί η σ η .
Αθήνα 1965, 8, 438.

Περιέχει τΙς ώς τώρα δημοσιευμένες συλλο
γές του ποιητή καί πολλά αδημοσίευτα ποιήματα.

Μ έ λ π ω  Ά  ς ι ώ τ  η : Σ ύ μ  π  τ ω σ η,  
Κ ο ν τ ρ α μ π ά ν τ ο ,  Θ α λ α σ σ ι ν ά .  
Κέδρος (5Αθήνα 1966) 8, 56.

Τρία ποιήματα πού άν καί γράφτηκαν σέ με
γάλες χρονικές αποστάσεις, αποτελούν τρία μέ
ρη μιας ποιητικής ενότητας. Ή  «Σύμπτωση» πρω- 
τοόημοσιεύτηκε στα 1939 και προκάλεσε σάλο, 
έπ'.δοκιμασίες καί αποδοκιμασίες. Τό «Κοντρα
μπάντο» βγήκε στα 1959. Τα «Θαλασσινά» στά 
1961.

Ή  λ ί α ς νΕ ρ ε μ π ο υ ρ γ κ : Τ ό Δ έ ν 
τ ρ ο .  Πρόλογος καί απόδοση Γιάννη Ρίτσου. 
Κέδρος. Αθήνα 1966, 8, 94.

Τά ποιήματα του ρώσου συγγραφέα. Άναφέ- 
ροντχι στόν έμφύλιο 'Ισπανικό πόλεμο, στή γερ
μανική κατοχή καί στην παγκόσμια αντίσταση, 
κ5 είναι οι ωραιότερες σελίδες τού πολυγραφο- 
τάτου σοβιετικού συγγραφέα. Ό  "Ερεμπουργκ, 
ΧωρΙζ κραυγές, ρητορισμούς καί συνθηματολο
γίες, δίνει τά πιό ουσιαστικά αντιπολεμικά ποιή
ματα πού γράφτηκαν ώς τώρα, μέ τήν πιό 
λιτή καί αυστηρή δρχματικότητα. Ό  μεταφρα
στής Γιάννης Ρίτσος, στόν πρόλογό του. τά το
ποθετεί πιό πάνω απ’ τά αντίστοιχα αντιστα
σιακά ποιήματα τού ΙΙώλ Έλυάρ. Στό τέλος 
τού «Δέντρου», ύπάρχουν δυό ποιήματα τού Έ -  
ρεμπουργκ έμπνευσμένα άπ’ τήν Ελλάδα, μέ 
τούς τίτλους «Τα παιδιά τού Νότου» κα; « Ε λ 
λάδα».

λύ σπουδαία διδείγματα γ ιά  τις  άμοι- 
βαΐες σχέσεις λογοτεχνίας καί ζωής, έ
να ζήτημα ττού τό έχου^ απίστευτα πα
ραμορφώσει διάφοροι έξ επαγγέλμα
τος βιβλιοφάγοι μέ τ ις  άχώνευτες Ιδέ
ες τους καί μέ τήν άπεραντολογία 
τους».

Αφελής θά ήταν ή προσπάθεια — κατα
λήγει τό σημείωμα τής σύνταξης—  νά μαν
τέψουμε πόσο ακόμη θά διατηρηθεί στις διά
φορες χώρες αυτό τό αυξημένο ένδιαφέρον 
στην δοκουμενταρίσμένη τέχνη, τ ί μορφές θά 
πάρει, τ ί έπιδράσεις θά άσκήσει πάνω στην 
παράδοση κλπ. "Ολο αυτό τό θέμα εΐναι πο
λύ χαραχτηριστικό γ ιά  τη σύγχρονη τέχνη 
κι άξίζει νά τό παρακολουθήσουμε μέ προ
σοχή. Υπόσχεται νά μάς δοχτει υλικό γ ιά  
χρήσιμα συμπεράσματα, πού θά μάς βοηθή
σουν νά κατανοήσουμε τό χαραχτήρα τής λο
γοτεχνικής ζωής τών ήμερων μας».

Μ. ΑΑΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

ι  κ  ό  Δ ε λ τ ί ο

Μ α ρ ί α  Γ κ ό π  η : ’Ά σ π ρ ο  σ τ ό  ά σ π ρ ο .  
Θεσσαλονίκη 1966, 8, 40.

Ποιήματα:
[...] Ολα τ ’ άψυχα /  δλα τά νεκρά /  κάνουν 

τή ζωή μας.
(Σκέψεις).

θ . Ν τ ά κ ο ς :  Δ ε υ τ έ ρ α π ρ ωΐ. Διαγώνιος, 
Θεσσαλονίκη 1966, 8, 32.

Ποιήματα:
' Η εποχή πού ζούσα στή ζωή σου /  πέρασε 

σάν παράφωνη κραυγή [...].
(Χαμένη επαφή).

"Ε φ η Α θ α ν α σ ί ο υ :  Π ο ρ ε ί α  δ ε ύ τ ε -  
ρ η. "Ικαρος, Αθήνα 1966, 8, 40.

Ποιήματα:
Ε ίχε μιάν όμορφιά κεί κάτω /  μ’ δ,τι αγα

πήσαμε ίπολύ /  καί τό πιστέψαμε [...].
(Μιάν όμορφιά)

Ε υ γ ε ν ί α  Η α λ α ι ο λ ό γ ο  υ—Π ε τ ρ ώ ν- 
δ α :  Ο ρ α τ ό ρ ι ο  τ ή ς  Κ ύ π ρ ο υ .  Λευκωσία
1966, 8, 40.

Ένα μεγάλο ποίημα καί άλλα μικρότερα.
Δ η μ ή τ ρ η ς  Λ. Σ τ α θ ό π ο υ λ ο ς :  Ε 

π τ α ή μ ε ρ α .  Αθήνα 1966, 8, 80.
Ποιήματα:
Κύριε δέν ακούω τί Σού λέω. /  Ό  βοριάς 

σβήνει τή φωνή /  άπ’ τό στόμα ώς τ’ αυτιά 
μου [...].

(Πνεύμα).

Τ ό λ η ς  Ν ι κ η φ ό ρ ο υ :  Ό ί ά τ α φ ο ι .  8,
32.

Ποιήματα: 325
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[...] "Ενα σιδερένιο  καράβι/στήν πλατεία 
μάς περιμένει /  καρφωμένο /  μέ λεπρούς ναύτες 
χωρίς μάτια /  αμίλητοι θα ταξιδέψουμε /  ή ζωή 
μας θα γλιστράει δ ίπ λ α /  άφίνοντας τήν ψευ· 
δαίστηση τής κίνησης.

’Α γ γ ε λ ι κ ή  II α υ λ ο π  ο ύ λ ο υ : Ο ί π ρ ο 
τ ά σ ε ι ς  μ ο υ .  Δωδέκατη ώρα, Άθή<να [1966], 
8, 80.

Ποιητική σύνθεση:
01 στίχοι του ξεκινήματος /  έγιναν από σέ

να /  που θέλεις να πεθάνεις /  πρίν άπ’ τήν 
ώρα σου /  αφού δέν έγινε μπορετό /  να μορφώ
σεις ένα σχήμα /  κ’ έμεινες δλο βούλες [ . . . ]

Ά  λ έ κ ο ς X ρ υ σ ο σ τ ο μ ί δ η ς : Φ θ ό γ 
γ ο ι .  Ίωλκός ’Αθήνα 1965, 8, 72.

Ποιήματα σέ παραδοσιακό στίχο, μέ πολλές, 
όμως πεζολογίες καί άναφομοίωτη τεχνική.

Γ ι ά ν ν η ς  Π α ν ί τ σ α ς :  Π ύ ρ α υ λ ο ι .
Πάτρα 1966, 8, 96.
Ποιήματα:
Ν ί κ ο ς  Γ. Ν ι κ ο  λ α ί δ η ς :  0 1  τ υ μ β ω 

ρ ύ χ ο ι .  ’Αθήνα 1966, 8, 130. Δώδεκα διηγή
ματα γραμμένα στα χρόνια 1962— 1965.

Μ ά ν ο ς  ’Ε λ ε υ θ ε ρ ί ο υ :  HI σ φ α γ ή .
’Έκδ. Προβολή». ’Αθήνα 1965, 8, 72.
Περιέχει εννέα διηγήματα, πού εκφράζουν τήν 
αγχώδη ατμόσφαιρα μέσα στην οποία κυλά ή ζωή 
τής νεότερης γενιάς.

Χ ά ρ η ς  Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ τ  Ό  Ά  γ ρ  ό ς 
τ ο ύ  Κ ε ρ α μ έ ω ς .  Νέος Λόγος, ’Αθήνα 1966, 
8 , 88.

Σειρά από 8 διηγήματα.
Γ ι ώ ρ γ ο ς  Χ ε ι μ ώ ν α ς :  Μ υ θ ι σ τ ό ρ η- 

μ α. Κέδρος ’Αθήνα 1966, 8, 32.
Πεζογράφημα. Ό  σ. παρουσιάζει ένα είδος 

τραγωδίας όπου οι σχέσεις ανάμεσα σέ τέσσε
ρα πρόσωπα (σχέσης, γνώσης, αγάπης, έρω
τα) περιδινούνται σ’ έναν τρομαχτικό στρόβιλο, 
καταλήγοντας στόν άφανιαμό καί αποκαλύπτον
τας τήν απελπισία των σχέσεων των ανθρώ
πων.

Μ ή τ σ ο ς Λ υ γ ί ζ ο ς :  HI έ ν ν ο ι α  τ ή ς
π ο ί η σ η ς .  Δίφρος, ’Αθήνα 1966, 8, 24.

Δοκίμιο:
«Τό θάρρος τής ποίησης, καταλήγει, είναι τό 

ισχυρότερο προβάδισμα στ ή ζωή. 'Π παρρησία 
της, προικίζει μέ θάρρος κι αγάπη τόν κό
σμο [ . . . ]  Ο κόσμος θά ’ταν σαν τή μοναξιά 
των γερόντων άν δέν ύπήρχε ή ποίηση. "Όταν 
'αγρυπνάει ή νεότητα, ή ποίηση δημιουργεί. 
Κοντά στή νεότητα αποθανατίζεται κ’ ή ποίηση. 
Γιατί ή ποίηση είναι τ ’ «αδιάκοπα νιάτα τού 
κόσμου».

Δ η μ ο σ θ. Γ. Κ ό κ κ ι ν ο ς :  HI π ν ε υ μ α 
τ ι κ ή  μ α ς  ε π ι β ί ω σ η .  Γιάννινα 1966, 8, 8.

’Ανάτυπο από τήν «’Ηπειρωτική "Εστία».
S. K r i a r a s :  D i g l o s s i e  d e s  d e r -  

n i e r s  S i έ c 1 e s d e  B y  z a n c e :  N a i s -  
s a n c e  d e  l a  l i t t e r a t u r e  n e o h e l -  
1 έ n i q u e. O xford 1966, 8. 18

’Ανακοίνωση στό Διεθνές Συνέδριο Βυζαν
τινών Σπουδών.

Σ π ύ ρ ο ς Ν .  Ά β ο υ ρ η ς :  Σ ύ ν τ ο μ ο ς  
Η σ τ ο ρ ί α  τ ή ς  ’Ε κ κ λ η σ ί α ς  τ ώ ν  Ί ο -  
ν ί ω ν  Ν ή σ ω ν .  Έ ν  Άθήναις 1966, 8, 62.

Ό  σ. μετά από ένα κεφάλαιο μέ γενικές 
πληροφορίες γιά  τΙς πολιτικές περιπέτειες τών 
Επτανήσων, εξετάζει χωριστά τήν εκκλησιαστι
κή Ιστορία τών Μητροπόλεων Κερκύρας - 11α- 
ξών, Αευκάδος - ’Ιθάκης, Κεφαλληνίας, Ζα
κύνθου, Κυθήρων. Καταχωρεί καταλόγους επι
σκόπων καί Πρωτοπαπάδων, δίνει πληροφορίες 
γιά τούς Πολιούχους, τούς Ναούς, τήν έκκλησ. 
παιδεία, τήν αγιογραφία, τά θρησκευτικά έθι
μα καί τήν έκκλησ. μουσική, τά θεολογικά 
γράμματα, τΙς γιορτές καί τά μνημεία τέχνης 
σέ κάθε νησί καί εκθέτει τά τής διαπάλης με
ταξύ ’Ορθοδοξίας καί καθολικισμού.

Γ ι ώ ρ γ η ς  Μ ω ρ α ΐ τ η ς :  Β ο δ ο ν ί τ σ  α— 
Τ ό  κ ά σ τ ρ ο  τ ώ ν  Θ ε ρ μ ο π υ λ ώ ν .  ’Αθήνα 
1966, 8, 190.

«Μερικές ματιές στήν Ιστορία της» υποση
μειώνει ό συγγραφέας, «από τήν αρχαιότητα ώς 
τό τέλος τής κατοχής».

Δ α μ ι α ν ό ς  Ά χ ι λ .  Β ο υ λ γ α ρ ά κ η ς :  
1283 η μ έ ρ ε ς  σ κ λ α β ι ά ς .  Λάρισα 1966, 
8, 76.

Σελίδες από τό αιματηρό δργιο τών κατακτη 
τών στή Θεσσαλία.

V i n c e n z o  R o t o l o :  «I I  C a r m e a t -  
t  e l l  a s »  d i  L e o n e  A l l a c c i  P a le rm o  
1966, 8, 128.

Στή σειρά τού s titu fo  Siciliano di S tu - 
di B izan tin i e N^ollenici πού έκδίδονται από 
τόν Μπροϋνο Δαβανίνη. Ό  Β. Ρόττολο προτάσσει 
πολυσέλιδη εισαγωγή γιά  τή ζωή τού Λέοντα 
Άλλάτιου, τούς «Θρήνους* γιά τό πάρσιμο τής 
Πόλης καί τό ίδιο τό ποίημα. Στό τέλος ση
μειώσεις.

Ά  λ έ ς η ς Σ ε 6 α ·σ τ ά κ η ς : Έ  π  ι δ ρ ά
σε ι ς σ τ  ά σ α μ ι α κ ά  π ρ ά γ μ α τ α  τ ή ς  
Γ α λ λ ι κ ή ς  ’Ε π α ν ά σ τ α σ η ς  τ ή ς  Φ ι λ ι- 
κ ή ς  Ε τ α ι ρ ί α ς  κ α ί  τ ο ύ  Σ υ ν τ ά γ μ α 
τ ο ς  τ ο ύ  Ρ ή γ α .

{’Αθήνα] 1965, 8, 16.
’Ανάτυπο από τό περιοδικό «Σύγχρονα Θέ

ματα .
C. D a i c o v i c i n ,  E m .  P e t r o v i c i ,  

G h .  S t e f a n :  L a  f o r m a t i o n  d n
p e u p l e  R o u m a i n  e t. d e  s a  1 a n γ n e. 
B ucarest Ld. de P A cadem ie de la R epu- 
b lique popnlaire  R oum aine 8, 68.
----------T onitza M eridiane Publishing Ilonse.
B ach arest 1965 4, 1»8.
P reface  bv C ornelia B aba.

V

Έλευθέρα Λειτουργία καί δράσις τών κομ
μάτων και νομιμσποίησις τού Κ.Κ.Ε. [’Αθήνα 
1966] 8, 56.

Εκδοση τής «’Επιτροπής διά τήν έλευθέραν 
λειτουργίαν καί δράσιν όλων τών κομμάτων καί 
τήν νσμιμοποίησιν τού Κ.Κ.Ε.». Περιέχει ιή 
διακήρυξη τής σύσκεψης πού έγινε στό θέατρο 
«Άμιράλ* καί τίς ομιλίες τών Δ. Στρατή, Ή . 
ΊΙλιού, Κ. ΙΙυρομάγλου, II. Άργυροπούλου, Μ.. 
Κύρκου καί Στρ. Σονμερίτη.



Α η μ ή τ ρ ι ό ς  Σ τ υ λ .  Γ κ ο ύ τ α ς : Ή  σ η 
μ ε ρ ι ν ή  Λα  ϊ κ ή Κ ί ν α .  Αθήνα 1966, 8, 
138.

Μελέτη πού έγραψε δ σ. ύστερα από ένα τα
ξίδι στή χώρα σαν μέλος τής Ελληνικής Μορ
φωτικής αντιπροσωπείας. Υποστηρίζει πώς ή 
σύναψη εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος 
καί Κίνας θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις 
γ ια  εξαγωγή ελληνικών προϊόντων στή μεγάλη 
ασιατική αγορά.

Σ ί μ ο ς  Σ ο ύ ρ α ς :  " Α ρ χ α ί ο  δ ρ ά 
μ α  κ α ί  π ο λ ι τ ι κ ό  θ έ α τ ρ ο .  
Τόμ. Α '. Έ κδ. I. Λ. Άρσενίδη, "Αθήνα 1966, 
8. 324.

Στόν πρώτο τόμο δ σ. μετά τήν Είσαγωγή κα
ταπιάνεται μέ τον Αισχύλο καί τήν εποχή του 
καί αναλύει από τή σκοπιά πού τόν ενδιαφέρει 
τά έργα του αρχαίου τραγικού.

Κυκλοφόρησε, δ 9ος τόμος τής II α γ κ ό 
σ μ ι α  ς Σ ο β ι ε τ ι κ ή ς  " Ε γ κ υ κ λ ο 
π α ί δ ε ι α ς .  Περιλαμβάνει λήμματα (άρ
θρα) από τή λέξη: II ο λ έ μ ω ν ώς 
Σ τ ο  α σ β ο ύ ρ γ ο ν .  Μερικά άρθρα άπ" τά

περιεχόμενα αυτού τού τόμου:
ΙΙολεοδομία, πόλις, πολυδιάστατος χώρος, πο

λυμερή σώματα, πολυπλοειδία, πορσελάνη καί 
φαγεντιανή, προτυποποίησις, πρωτόγονον κοινο
τικόν σύστημα, πρωτόζωα, πρώτος παγκόσμιος 
πόλεμος, πτηνά, πτητική κατασκευή, ΙΙτολεμαίος, 
πυξίς, πύραυλος, πυρήν ατομικός, πυρηνική φυ
σική, πυρηνικά! αντιδράσεις, πυρηνική ενέργεια, 
πυρηνική τεχνική, πυρηνικός ήλεκτροσταθμός, 
πυριτικά άλατα, ροδιαστρονομία, ραδιενέργεια, 
ραδιενεργοί συσκευαί, ραδιεντοπισμού σταθμός, 
ραδιοβιολογία, ραδιοηλεκτρολογία, ραδιοκύμα
τα, ράδιον, ραδιοπομπός, ραδιοτηλεμηχανική, ρα- 
διοφυσική, ραδιοχημεία, ραιντγκενοσκοπική άνά- 
λυσις, ρατσισμός, ρεαλισμός, Ρέμπραντ, Ροδε
σία, ρομαντισμός, Ρούμπενς, Σαίξπηρ, σάκχαρα, 
σηματοδοσία, σιδηροκράματα, σκυρόδεμα, σοσια
λισμός, Σουδάν, Σούμπερτ, Φράνς, στατική. *0 
τόμος είναι πλούσια εικονογραφημένος.

Ά ρχισε ή εκτύπωση τού 10ου (τελευταίου) τό
μου, μέ ειδικό Σ υ μ π λ ή ρ ω μ α  γ ι ά  
τ ή ν  Ε λ λ ά δ α ,  πλούσια εικονογραφημέ
νο.

ΕΚ Λ ΕΚ ΤΑ  ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Ο Ν ΙΚ Α  ΒΙΒΛΙΑ

«Σ υνοπ τικ ή  "Ιστορία τω ν Λ αώ ν»
Θανάση Π. Διαμαντόπουλου

Οι κορυφαίοι άνθρωποι των Γ ραμμάτων μας εκφραστήκανε μέ τά  πιο 
επ α ινετικά  λ ό γ ια  γ ιά  τή δύσκολη ά λλα  επ ιμελημένη δουλειά του συγγραφέα 
τής «Συνοπτικής Ισ το ρ ία ς  των Λαών» που αθόρυβα κάνει τόν κύκλο της 
ατό  άναγνωστικό κοινό καί όπως μαθαίνουμε π ρόκειτα ι νά κυκλοφορήσει σέ 
2η έκδοση. Δ ιαβάζοντας τό  β ιβλίο , που είνα ι γραμμένο μέ σαφήνεια κα ί σε  
γλ ώ σ σ α  στρωτή δημοτική, βλέπει κοα/είς πώς σ ’ ένα τόμο 500 σελίδων ό συγ
γραφέας καταφέρνει νά συμπυκνώσει μέ σαφήνεια κα ί μεθοδικότητσ τήν ισ το
ρική πορεία τών Λαών, τόν π ολ ιτ ισ μό  κα ί τούς άγώνες τους άπό τήν εποχή 
πού βρέθηκαν πάνω στή γη  μέχρι σήμερα.

Μ έσα άπό βουνά ύλικό μπόρεσε νά ξεχωρίσει τό  σημαντικό, νά φωτίσει 
τ ις  εποχές τής  ιστορικής άνέλιξης πού έπαιξαν κοσμοίστορικό ρόλο, κα ί άπο- 
φεύγοντας τ ίς  λεπτομερειακές καταγραφές επ ιτυγχάνει τό  β ιβλ ίο  του νά είναι 
ευκολομεταχείρ ιστο  άπό τούς απλούς άνθρώπους πού δέν έχουν τά  μέσα καί 
τόν καιρό νά καταφεύγουν σ τ ις  πολύτομες ιστορικές μελέτες.

Ή  πρόθεσή του όπως φαίνετα ι άπό τό  δ ιάβασμα του β ιβλίου, είνα ι νά 
γνωρίσουν καί νά μελετήσουν οί άνθρωποι τήν ισ τορ ία  τών Λαών κι άπ ' αυτή 
τή  μελέτη ν' αντλήσουν δ ιδ ά γμ α τα  κα ί νά διαπιστώσουν δτι ούσ ιασ τικά  δέν 
υπάρχουν διαφορές άνάμεσά τους, καί τούς καλέ! σέ μ ια  ειρηνική συνεργασία 
γ ιά  τήν πρόοδο και τήν ευημερία ολοκλήρου του άνθρωπίνου γένους.

Ό  συγραφέας δέν άρκε ΐτα ι μόνο στην καταγραφή τών ιστορικών γεγονό
των άλλα  έμβαθύνει σ τα  α ίτ ια  πού τ ά  προκάλεσαν, τ ίς  βαθύτερες έπιπτώ- 
σε-ις τους, βγάζει συμπεράσματα καί βοηθάει τόν άναγνώστη ν’ άποφεύγει λα 
θεμένες ερμηνείες κα ί ιδίως νά μην π ν ίγετα ι μέσα σ ’ ένα άπέραντο κα ί απροσ
δ ιόρ ιστο ιστορικό ύλικό.

Γενικά βασική άρετή του β ιβλίου είνα ι τό  δ τι λέει τήν αλήθεια.



Τ Ο  Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η

Οί πρώ?€ς θεατρικές παραστάσεις
Α '.

Ή  φετεινή θεατρική σαιζόν άρχισε μέ αρκε
τά ευοίωνες προϋποθέσεις από την άποψη του 
ρεπερτορίου. Ε7ναι αμφίβολο άν έχει παρατη
ρηθεί άλλοτε τό φαινόμενο να «συνωθούνται» 
άτή στήλη του θεάματος τόσα πολλά ονόματα 
κλασσικών του σύγχρονου θεάτρου — Τσέχωφ, 
Ιώου, Τολστόϊ - ΙΙισκάτορ, ξανά Τσέχωφ — 
πλάϊ στα ονόματα των πιο αξιόλογων εκπρόσω
πων τής εντελώς πρόσφατης δραματικής παρα- 
γωγής όπως 6 Βάϊς (στην επανάληψη τής έ
ξοχης παράστασης του θεάτρου Τέχνης) ή ό
πως ό αναμενόμενος Πίντερ πάλι στο θέατρο 
Τέχνη; κ.α. Χαρακτηριστικό είναι πώς οί πα
ραστάσεις αυτές έμμεσα ή άμεσα προωθούν στο 
προσκήνιο ουσιαστικές πλευρές από τον βαθύ
τερο σύγχρονο καλλιτεχνικό καί ιδεολογικό προ
βληματισμό. Είναι μια σοβαρή ένδειξη πώς οί 
θίασοι συνειδητοποιούν τήν ανάγκη μιας αλλα
γής στην περιοχή τής θεατρικής τέχνης, θέλουν 
νά άνταποκριθουν στά αιτήματα καί στις άνη- 
συχίες τού κοινού καί τής εποχής μας. Βέβαια 
ή καλή εκλογή έργου, οί αγαθές προθέσεις καί 
οί σωστές επιδιώξεις δεν αποτελούν τούς μο
ναδικούς παράγοντες γ ιά  νά έπέλθει ή απαραί
τητη αλλαγή στή στάθμη τής έλληνικής θεα
τρικής ζωής. Είναι εξάλλου πρόωρο νά κρίνει 
κανείς άν οί θίασοι αυτοί, άντιμετωπίζοντες τις 
γνωστές δυσκολίες μέ τις όποιες αντιπαλεύει 
τό σοβαρό καλλιτεχνικό θέατρο στην Ελλάδα, 
θά έπιμείνουν μέ συνέπεια στην έπιδίωξή τους 
ή άν τό ξεκίνημά τους θά παραμείνει ένα ε
πεισοδιακό φαινόμενο. ΙΙάντως ή προσπάθειά 
τους αξίζει κάθε Οποστήριξη από τήν πλευρά 
τού κοινού.

’Αντίθετα, άλλοι θίασοι, άπ’ αυτούς εννοεί
ται πού έχουν καί άξια καλλιτεχνικά στελέχη 
καί δυνατότητες, βεβαίωσαν καί φέτος τήν προ- 
σήλονσή τους στό φτηνό έμπορικό έργο καί στήν 
εύκολη έπιτυχία. Τέτοια είναι ή περίπτοιση τής 
«Υπόθεσης διαζυγίου» στό θέατρο Κώστα Μου- 
σουρη. Σ ί  κάποια άλλη βαθμίδα, βέβαια, τοπο
θετείται ή «Δίκη τού ’Ιησού» πού ανέβασε δ 
θίασος Λ. Μυράτ —  Β. Ζουμπουλάκη. ’Ακριβώς 
επειδή τό έργο παρουσιάζεται μέ Οπερβολικές 

328 άξιούσεις καί στήν πορεία τής παράστασης ό

θεατής ανακαλύπτει πώς πρόκειται γιά  μελο
δραματική εικονογράφηση επεισοδίων τής Και
νής Διαθήκης καί επειδή άποδεικνύεται πώς 6 
μεγαλόσχημος προβληματισμός του καταλήγει σέ 
μια πολύ άπλοϊκή κατήχηση, γ ι’ αυτούς τούς 
λόγους ή απογοήτευση του θεατή γίνεται ακό
μα π ιό οδυνηρή.

Από τά ελληνικά έογα πού άνεβαστηκαν φέ
τος, εκείνο πού προκάλεσε τις περισσότερες συ
ζητήσεις καί όξύτατη πολεμική στον τύπο ήταν 
τό καινούριο έργο του Ί χ κ . Κχμπανέλλη «Βίβα 
’Ασπασία». Καί επειδή τό έγραψε ένας από τούς 
πιό αξιόλογους νέους έλληνες συγγραφείς καί 
επειδή, σέ σύγκριση μέ άλλα ελληνικά έργα, 
αγγίζει πολύ πιό άμεσα βρισμένα νευραλγικά 
θέματα τής πρόσφατης ιστορίας μά καί τής 
σημερινής ζωής τού τόπου μας.

ΛΑν ή αντιμετώπιση τού έργου καί τής πα
ράστασης τού θιάσου Τζ. Κχρέζη από τήν κρι
τική ήταν νηφαλιώτερη, τότε ή συζήτηση ή ή 
πολεμική θά άπέβαινχν προς όφελος καί τού 
θεάτρου καί τού κοινού, θά συνέβαλαν νά έντο- 
πισθούν οί πραγματικές αδυναμίες τού «Βίβα 
’Ασπασία». Ξοδεύτηκε δμοτς πολύ μελάνι καί 
πολύ πάθος καί ό άσκοπος μάλλον θόρυβος καί 
ή σύγχυση πού δημιουργήθηκαν άπεκάλυψαν β
ρισμένα σοβαρά προβλήματα στήν ίδια τή με
θοδολογία τής κριτικής.

Η  μεθοδολογία αυτή δέν επιτρέπεται νά α
γνοεί πώς τό έργο τέχνης δέν άντίιμετωπίζεται 
μέ δεοντολογικά κριτήρια πού αγνοούν τό είδος 
τού έργου, τήν εσωτερική του λογική κλπ., ού
τε μέ προκατασκευασμένες νόρμες πού καθορί
ζουν ποιοι μπορούν νά είναι αντιπροσωπευτικοί 
τύποι μιας εποχής καί ποιοι όχι ή μέ κανόνες 
πού απαιτούν πιστοποιητικό προτέρου εντόμου βί
ου γιά τούς ήρο>ες. Πολύ πιό απαράδεκτο είναι 
να κρίνεται θεατρικό έργο καί νά έξαρτάται ή 
κρίση μας γ ι ’ αυτό από λέξεις καί φράσεις ά- 
ποσπαομένες εδώ κ’ εκεί από τό κείμενο, ένώ 
ταυτόχρονα αγνοείται αυτό πού είναι καθορι
στικό κριτήριο στό δράμα: ή γραμμή εξέλιξης 
τών προσιυπων, ή διαιμόοφωσή τους, ή αλλαγή 
τής στάσης τους, ή διαφοροποίησή τους μέσα 
από τις εξελισσόμενες καταστάσεις τού έργου.



Τό θέμα τής κατοχής οοαΐ τής αντίστασης εί
ναι πολύνευρο καί ανεξάντλητο. Οί λόγοι γ ια  
τούς όποιους τό θέμα αυτό ή έστο> πολλές ου
σιαστικές πλευρές του δεν έχουν άξιοποιηθεί από 
τήν πνευματική παραγωγή του τόπου είναι σο
βαροί και ή κριτική έχει βέβαια υποχρέωση 
καί να τούς διερευνήσει άλλα καί να προβάλ
λει απαιτήσεις, γ ια  τήν όσο τό δυνατόν πληρέ
στερη αποκατάσταση τής μνήμης τής αντίστα
σης στή λογοτεχνία μας. Καί όχι μόνο αποκα
τάσταση μνήμης μια καί ή δοκιμασία καί ή 
κοσμογονία τής κατοχής καί τής αντίστασης εί
ναι αστείρευτη πηγή προβληματισμού για  τήν 
τύχη τής χώρας μας καί γ ια  τις μοίρες των 
άνθρώπων τού τόπου μας στό χθές, στό σήμε
ρα καί -στό αύριο. Η κριτική έχει δικαίωμα 
να προβάλλει «απαιτήσεις» πρός τό σύνολο 
τής πνευματικής παραγωγής, νά επιδιώξει νά 
άποκατασταθούν καί νά καταξιωθούν όλες οί 
πλευρές τής ιστορικής αλήθειας, όλοι οί ή- 
ρωες μεγάλοι καί μικροί, αντιπροσωπευτικοί 
ή τυχαίοι, επώνυμοι καί 'ανώνυμοι κ.ο.κ. Αυ
τές όμως οί δικαιολογημένες για  τό σύνολο τής 
πνευματικής παραγωγής απαιτήσεις είναι α
παράδεκτο να προβάλλονται πρός τό ένα, τό 
συγκεκρψμένο έργο πσύ από τό είδος του καί 
από τ ις  δυνατότητες του μπορεί νά άπηχήσει 
μέ τον τρόπο του μόνο ορισμένεε πλευρές μιας 
πραγματικότητας. Τό κριτήριο σέ τούτη τήν 
περίπτωση είναι ένα: αν, μέ τήν αλήθεια πού 
περικλείνει μέσα του, τό έργο εκφράζει, έστω 
κατά κάποιον έμμεσο τρόπο, μιάν αλήθεια τής 
ζωής καί τής εποχής του.

Οί αδυναμίες τού «Βιβα ’Ασπασία» φαίνεται 
πώς πηγάζουν κυρίως από τό θεατρικό είδος 
πού διάλεξε γιά τό έργο του ό συγγραφέας. Ή  
εκλογή δέν εγιοε τυχαία αλλά επιβλήθηκε από 
τούς χαρακτήρες, τις καταστάσεις καί τήν ε
ξέλιξή τους πού εξυπηρετούν τό θέμα όπως τό 
φαντάσταηκε καί τό θέλησε δ δημιουργός του. 
*Αν καί σέ πολλά σημεία τό κωμικό καί τό 
δραματικό συνυπάρχουν, εντούτοις τή δραματική 
κωμωδία τού Καμπανέλλη τή χαρακτηρίζει καί 
τήν προσδιορίζει ή μεταστροφή από τις κωμικές 
καταστάσεις στην αρχή τού έργου πρός μια δρα
ματική έξέλιξη καί κατάληξη στό φινάλε του. 
Ή  μεταστροφή αυτή χαρακτηρίζει τόσο τήν α
φελή καί ανυποψίαστη ήρωΐδα, πού μοναδική 
της σκέψη στην αρχή είναι ή επιβίωση καί τό 
βόλεμα μέσα στη γενική δυστυχία τής κατοχής, 
όσο καί τούς Ιταλούς φίλους της καθώς -καί 
τις σχέσεις των προσώπων μεταξύ τους. Τό 
κωμικό κορυφώνεται τη στιγμή τής συνθηκολό
γησης τής Ιτα λ ία ς  μέ τούς συμμάχους, στόν 
πανικό των ’Ιταλών μέ τά επεισόδια πού άμέσως 
επακολουθούν, αρχίζει όμως καί υποχωρεί στό 
μέτρο πού οί ήρωες συνειδητοποιούν τήν εκλο
γή τους σαν πράξη αντίστασης κατά τού κο ι
νού έχθρού, πράξη πού όλοκληρώνουν μέ τή στά
ση τους στό τέλος τού έργου.

Τό είδος όμως τής δραματικής κωμωδίας ε ί
ναι είδος δύσκολο καί δ συγγραφέας δέν μπόρε
σε νά άποφύγει τούς κινδύνους καί τίς κακο
τοπιές. ΙΙροορίζοντας τό «Βίβα Ασπασία» γιά  
ένα θίασο «ειδικευμένο» στήν ελαφρά κωμωδία 
καί ενώ είχε τήν αξιέπαινη πρόθεση νά προσφέ

ρει έργο πιό σοβαρό, κάτι πού ξεφεύγει από 
τήν πεπατημένη καί τά μονότονα κλισέ πού ε
παναλαμβάνουν στά έργα τους πολλοί κωμονδιο- 
γράφοι τής ρουτίνας, δέν μπόρεσε νά άποφύγει 
τίς όποχωρήσεις στά καθιερωμένα από τό ε
λαφρό θέατρο γούστα. ’Έτσι τό έργο σέ πολλά 
σημεία ξεφεύγει πότε σέ φαρσικά - κωμικά στοι
χεία, πότε σέ μελοδραματικές νότες. Είναι λει- 
ώή ή σύνθεση καί ή όργανική ένότητα ανάμεσα 
στό κωμικό καί τό δραματικό σέ σημείο πού 
πολλές φορές νά εξοντώνει τό ένα τό άλλο. Νά 
αναφέρουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: Κά
που στην αρχή τού έργου ή ’Ασπασία λέει πώς 
κατά τήν άσκηση τού «έπαγγέλματός» της δέν 
θέλει νά έχει σχέσεις μέ Γερμανούς αλλά δέ
χεται μόνο ’Ιταλούς. Πρέπει *.ά τονιστεί, μιά 
καί θίγεται ή τιεριβόητη αυτή φράση, πώς ήταν 
τουλάχιστον υπερβολή νά χαρακτηριστούν τά λό
για  αυτά από τήν κριτική ώς ύβρη τής αντί
στασης. Γιατί λέγονται σέ χρόνο «ανύποπτο», 
τότε πού ή ήρωΐδα όχι μόνο δέν έχει ιδέα από 
αντίσταση αλλά δέν συναισθάνεται καν ποιοι 
είναι κατακτητές, εχθροί κ.ο.κ. Τό ζήτημα είναι 
άλλο. Ένώ ή φράση λέγεται γ ιά  νά γίνει 
φτηνό αστείο, στην παραπέρα έξέλιξη τού έρ
γου πληροφορούμαστε πώς ή αποστροφή πού αι
σθάνεται ή ήρωΐδα πρός τούς Γερμανούς δφείλε- 
ται σέ ψυχικό τραύμα πού όπέστη από τήν πρώ
τη γνωριμία της μέ ένα φασιστικό κτήνος. Τήν 
Ιστορία αυτή πού σημάδεψε όλη τήν μετέπειτα 
ζωή της ή ’Ασπασία τήν άφηγείται σέ τόνο ύπερ- 
δραματικό. Στην αντίληψη τού θεατή δύσκολα 
όμως συμβιβάζονται ή ελαφρότητα καί τό φτη
νό καλαμπούρι τής πρώτης φράσης μέ τήν 
μελοδραματικότητα τής παραπάνω σκηνής καί 
επομένως ένας <άπό τούς δυό τόνους είναι ψεύ
τικος.

Αυτές ο ί  έκτροπες πρός φαρσικά έπιθεωρησια- 
κά στοιχεία καί σέ φτηνούς συναισθηματισμούς 
ζημιώνουν αναμφισβήτητα τήν ενότητα τού έρ
γου. Ως ένα σημείο τό ζημιώνει καί ή διά
σταση ανάμεσα στά ηθογραφικά χρώματα πού 
κυριαρχούν καί τίς συμβατικότητες (υπερβολές 
καί άπιθανότητες στήν έξέλιξη του μύθου, σχη- 
ματοποίηση τού τύπου τής θείας Μαρίας κλπ.) 
στις όποιες καταφεύγει ό συγγραφέας.

fO Μιχ. Μπούχλης πού σκηνοθέτησε μέ δεξιο- 
τεχνία τήν παράσταση καί τής έδωσε τήν ά- 
παιτούμενη από τίς εναλλασσόμενες καταστά
σεις ατμόσφαιρα (βοηθούμενος από τή σκηνο
γραφία τού Γιάννη Καρύδη) καί τόν ανάλογο 
ρυθμό, δέν μπόρεσε σέ πολλά σημεία νά μειώ
σει τή σκηνική απήχηση τών αντιθέσεων τού 
έργου ιδιαίτερα στό πρώτο μέρος όπου έγινε 
έκδηλη ή χρησιμοποίηση έπιθεωρησιακών κω
μικών μέσων. ΙΙερισσότερη ενότητα είχε ή έρ- 
μηνεία τής Τζένης Καρέζη πού υπογράμμισε χίς 
πλευρές έκείνες στό χαρακτήρα καί τή νοοτρο
πία τής ήρωΐδας της —  τήν αφέλειά της άλλα 
καί τήν ανθρωπιά πού κρύβει μέσα της, — 
που δημιουργούν, εξηγούν, κάνουν όσο τό δυνα
τόν πιό πειστικές τή συμπεριφορά καί τήν έ
ξέλιξη τής Ασπασίας μέσα στό έργο.

Μέσα στα πλαίσια πού όροθέτησαν τό εί
δος τής δραματικής κωμωδίας καί ή σκηνοθε
σία δ Στ. Ληναίος διέγραψε τήν πορεία τού 329
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Ιταλού λοχαγού Τσέζαρε μέ υπογραμμισμένα 
κωμικά χρώματα στό πρώτο καί μέ σαγκρατη
μένο δραματικό τόνο στό δεύτερο μέρος. ’Από 
τούς έρμηνευτές τών μικρότερων ρόλων ξεχώ
ρισε ό Βασίλης Μαυρομάτης πού με έντονα έκ- 
φραστικά μέσα πέτυχε νά ενσαρκώσει τη φα
σιστική κτηνωδία στό πρόσωπο τού γερμανοΰ 
αξιωματικού, άλλα καί να δώσει στον τύπο αυ
τόν την βαρύτητα πού απαιτούσε ή παρουσία του 
στην εξέλιξη τού έργου.

Μέ άδρά χαρακτηριστικά στά πρόσωπα τών 
δυό αντιστασιακών (Λέανδρος — Σπ. Κωνσταν- 
τόπουλος, ΙΙροκόπης —  Τώνης Γιακωβάκος) 
αντιπροσωπεύτηκε καί τονίστηκε, οσο έπέτρε- 
παν τό είδος και τό θέμα τού έργου, ή ιδέα 
τής καθολικότητας τής αντίστασης (αυτό τό 
νόημα έχει ή απάντηση, πού δίνουν τά δυό πρό
σωπα γιά  τήν όργανωτική τους ένταξη), τό 
πνεύμα τής δραστήριας καί μαχητικής αντιμε
τώπισης του εχθρού, τό στοιχείο πού διεισδύει 
στον κόσμο τής ’Ασπασίας καί τών φίλων της 
γιά  νά δώσει αποφασιστική τροπή καί δραματι
κή κατάληψη στήν τύχη τους.

’Αλλά, γ ιά  νά ξαναγυρίσουμε στό κύριο θέμα 
τού έργου, σ’ αυτό πού, πέρα από τίς παρεκκλί
σεις καί τίς νοθεύσεις, αποτελεί τήν ουσία του, 
ή «διείσδυση» τής αντίστασης στόν κόσμο τής 
’Ασπασίας έχει αρχίσει νά γίνεται νωρίτερα. 
"Έτσι ή τυχαία καί κάπως απίθανη εμφάνιση 
τών αντιστασιακών επιταχύνει καί οξύνει τή 
δραματικότητα τής έκβασης αλλά δεν είναι κα
θοριστική γιά τήν ανάπτυξη καί τήν αλλαγή 
τών χαρακτήρων πού έχει αρχίσει νά επέρχε
ται από προηγούμενα. ’Αρχίζει από τήν άσυνει- 
δητοποίητη ακόμη πράξη αντίστασης —  τήν α
πόφαση τής ’Ασπασίας νά κρύψει τούς ’Ιταλούς 
λιποτάκτες — καί συνειδητοποιείται αργότερα 
σάν εκδήλωση αλληλεγγύης καί συμπαράστα
σης πού αλλάζει άρδην τή συμπεριφορά καί τίς 
σχέσεις τών προσώπων μεταξύ τους.

HI ομαδική δοκιμασία τής κατοχής καί τού 
αντιφασιστικού αγώνα, οί κοινές στερήσεις καί 
οί κοινοί κίνδυνοι ξύπνησαν, τόνωσαν καί δυ
νάμωσαν αυτά τά αισθήματα αλληλεγγύης καί 
συμπαράστασης μέσα σέ ευρύτατα λαϊκά στρώ
ματα, αναστέλλοντας σέ μεγάλο βαθμό τή δια- 
βρωτική λειτουργία τών ανταγωνιστικών τάσεων 
πού μέσα σέ μιά εκμεταλλευτική ταξική κοινω
νία επιδρούν καί στίς μάζες τών άπλών άνθρω
πο)';, τούς διασπούν καί τούς άπομονώνουν. Πα
ράλληλα μέ τούς ιδεολογικούς παράγοντες πού 
καθόρισαν τ ίς  βαθύτερες πολιτικές ανακατατά
ξεις αυτή ή δμοψυχία πού γεννήθηκε από τίς 
κοινές δοκιμασίες είναι ή πηγή τής νέας λα ϊ
κής καί εθνικής αυτοσυνείδησης πού διαμορφώ
νεται στά χρόνια τής κατοχής.

Ή  άλλαγή στη συμπεριφορά τής ’Ασπασίας 
καί στίς σχέσεις της μέ τά πρόσωπα πού τήν 
περιβάλλουν άπηχεϊ αυτή τήν σημαντικώτατη 
πλευρά άπό τίς ιστορικές διαφοροποιήσεις τής 
κατοχικής περιόδου. 01 άνθρωποι αυτοί παύουν 
νά βλέπουν 6 ένας τόν άλλον σάν σκεύος εκ
μετάλλευσης, μοιράζονται τήν κάθε μπουκιά 
ψο>μί καί ζούνε τούς κοινούς κινδύνους, βρί
σκονται ένωμένοι μέ μ ιά  κοινή μοίρα πού τούς 
επιβάλλει μιά νέα ήθική.

Μια νέα ήθική σ’ αυτό τό κατ’ εξοχήν πε
ριβάλλον τής άνηθικότητας δπως είναι τό  πε
ριβάλλον τής ’Ασπασίας, πού τό έπάγγελμά 
της επιφέρει άναπόφευκτα τήν ψυχική διάβρω
ση καί τή φθορά. ’Εδώ ή πρόθεση πολεμικής 
τού συγγραφέα είναι σαφής. Μέσα στίς συνθή
κες πού άντανακλά το έργο ακόμα καί πλά
σματα μέ τό παρελθόν, τή νοοτροπία, τό χα 
ρακτήρα τής ’Ασπασίας μπορούν νά φτάσουν 
στήν αυταπάρνηση καί τόν ήρωΐσμό.

Ί Ι  ήρωΐδα τού έργου φτάνει στον ήρωϊσμό μέ 
τόν δικό της δρόμο, παραμένοντας συνεπής α
πέναντι στόν εαυτό της καί συνεπής μέ τό χα 
ρακτήρα πού έπλασε ό συγγραφέας. ’Αφελής καί 
απληροφόρητη δέν απαλλάσσεται ώς τό τέλος 
από τά κριτήρια πού έχουν οί άνθρωποι τού 
«κοινωνικού περιθωρίου» καί κάνει όνειρα πού 
ταιριάζουν απόλυτα στ ή νοοτροπία της. Ι Ί ’ 
αυτό ονειρεύεται τό «στεφάνι» πού θά φορέσει 
δταν περάσει ή δοκιμασία τού πολέμου καί θά 
παντρευτεί τόν ’Ιταλό λοχαγό, γ ι ’ αυτό σκέ
πτεται τά προβατάκια πού θα βόσκει στό βουνό 
κ.ο.κ. Ί Ι  πράξη όμως τής θυσίας, ή εκλογή της 
νά συμμεριστεί τήν τύχη τών συντρόφων της 
καί νά βαδίσει σίγουρα στό εκτελεστικό άπό- 
οπααμα αποτελούν τήν άναίρεση κάθε υπολογι
σμού.

Τούτο δέν σημαίνει πώς ό συγγραφέας προ
βάλλει τήν ήρωΐδα του σάν αντιπροσωπευτικό ή 
χαρακτηριστικό τύπο πού έκφραζει τή στάση 
μιας όμάδας κοινωνικής ή πολύ περισσότερο 
ενός Ιστορικού κινήματος. Χαρακτηριστικά καί 
αντιπροσωπευτικά είναι ή εξέλιξη καί ή άλλα
γή πού γίνονται ‘μέσα στόν άνθρωπο κάτω άπό 
τήν επίδραση τών καταστάσεων καί τών συν
θηκών. Καί χαρακτηριστικό είναι πώς ή εξέ
λιξη καί ή άλλαγή τής ’Ασπασίας δικαιολογούν
ται καί δικαιώνονται έπειδή άκόμα καί στό πε- 
ριβάλ/ον πού έζησε, ή ήρωΐδα έχει διαφυλάξει 
μέσα της στοιχεία άνθρωπιάς.

Πρόσωπα τού «κοινωνικού περιθωρίου», ήρωΐ- 
δες συνάδελφοι τής ’Ασπασίας εμφανίζονται στό 
κέντρο λογοτεχνικών έργων άπό πολύ παληά 
χρόνια (καί όχι μόνο στήν περιβόητη «άλητο- 
γραφίχ ) άπό τήν κλασσική πεζογραφία τού 
Μωπχσσάν, τού Χτοστογιέφσκη καί τού Τολ- 
στόη, ώς τά έργα τής πρόσφατης μεταπολεμι
κής παραγωγής στό θέατρο, τόν κινηματογρά
φο κ .λ .π .) .

’Ιδιαίτερα στήν καλλιτεχνική παραγωγή —  
πρωτοποριακή καί μή —  τών μεταπολεμικών χρό
νων, τά πρόσα>πκ αυτά εμφανίζονται σέ έργα 
τών πιό διαφορετικών τάσεων καί κατευθύνσε
ων στό Ντέ Φίλιππο καί τόν Ροσελλίνι, στόν 
Σάρτρ καί τόν Ζενέ, στίς ταινίες τού Φελλίνι 
καί τού Παζολίνι, στά έργα τών νέων άγγλων 
θεατρικών συγγραφέων κ.ο.κ. Είναι δύσκολο ά
κόμα καί γιά τά χρονικά περιθούρια μιας 20ε- 
τίας νά καθορίσει κανείς έναν κοινό συντελε
στή, ένα γενικό παράγοντα πού νά έξηγεί τό 
φαινόμενο αυτό. Γιατί πέρα άπό τίς  χαρακτη
ριστικές αναζητήσεις τής πρα>τοπορίας γιά  τόν 
άντι - ήρωα, πέρα άπό τή ρήξη μέ τούς πα
ραδοσιακούς τύπους που έχουν λίγο πολύ σαφείς 
Ιδεολογικούς, πολιτικούς καί κοινωνικούς προσ
διορισμούς, στήν κάθε περίπτωση έχουμε δια



φορετικούς στόχοϋς, αντιφατικούς ιδεολογικούς 
και καλλιτεχνικούς '.ιροβληματιαμούς, διάφορα 
ήθικοφιλο ζο φ ικά ή κοινωνικά θέματα μέ τα ό
ποια τα πρότωπα αυτά συνδέονται. Ε κείνο πάν
τως πού τα καταξιώνει δεν είναι ή ήθογράφηση 
τού περιβάλλοντος τους αλλά τό νόημα, ή α
λήθεια καί ή αίοθητική αξία πού οτήν κάθε 
περίπτο>ση αύτα αποκαλύπτουν σύμφωνα μέ τΙς 
προθέσεις (ή ακόμα καί πέρα απ’ αυτές) του 
δημιουργού.

’Από τήν άποψη αυτή κάθε σεμνότυφη, που- 
ριτανική αντιμετώπιση (όταν δέν πρόκειται φυ
σικά γιά  εμπορική πορνογραφική εκμετάλλευ
ση) τού θέματος μόνο σέ διαστρεβλώσεις καί 
παρερμηνείες μπορεί νά όδηγήσει.

“Οπως καί τά άλλα θεατρικά έργα τού Κα- 
μπανέλλη, που, τηρουμένων των αναλογιών, εν
τάσσομαι στήν πρόσφατη ευρωπαϊκή νεορεολι
στική παράδοση και πού είναι κατά κανόνα 
προσηλωμένα στα θέματα καί τά προβλήματα τής 
ζο)ής των μή προνομιούχων, τών άπλών ανθρώ
πων, έτσι καί τό «Ι»ίβα ’Ασπασία» βρίσκεται στά 
πλαίσια μιας θετικής δημιουργικής προσπάθειας 
γιατί αντιμετωπίζει μέ ειλικρίνεια καί παρ
ρησία προβλήματα τής ελληνικής ζωής, γιατί 
προβάλλει μέσα από τήν εξέλιξη τής μορφής 
τής ήρωΐδας ανθρωπιστικές καί δημοκρατικές 
αξίες πού κατακτήθηκαν στήν πρόσφατη Ιστο
ρική δοκιμασία τού τόπου μας

Θά ήταν παράλειψη, τέλος, νά μήν τονισθεϊ 
τό πόσο έντονα καί εξοντωτικά σχτυρίζεται στο 
έργο ό κόσμος τής αντίπερα όχθης, παρά τή 
σχηματικότητα τού τύπου τής θείας Μαρίας πού

τόν αντιπροσωπεύει, ό κόσμος τού δοσιλογι- 
σμοΟ, τής προδοσίας καί τής ύποκριτικά «έθνι- 
κόφρονης* αντιδραστικής ιδεολογίας. ’Αν ή ’Α
σπασία στήν αρχή τού έργου προσπαθεί νά προ
σαρμοστεί στις περιστάσεις από αδυναμία, ή θεία 
Μαρία διακηρύ/νει τήν υποταγή ατούς έκάστο- 
τε κρατούντες καί ατούς έκάστοτε κατακτητές 
μέ ένα μακρόπνοο υπολογισμό, γιατί οί άνθρο>- 
ποι πού αυτή αντιπροσωπεύει αντλούν τή δύ
ναμή τους από τήν προσαρμογή καί τήν ύποτα- 
γή στους κρατούντες. Ή  ήθοποιός Μαρία Φωκά 
μέ τό ψυχρό, αλύγιστο καί άτεγκτο δφος πού 
έδωσε στόν τύπο της υπογράμμισε τήν απαν
θρωπιά αυτού τού υπολογισμού πού δέν σταμα
τά ούτε μπροστά στό έγκλημα. ΓΗ ανοιχτή προ
δοσία πού διχπραττει στό τέλος τού έργου είναι 
μιά αποκάλυψη, ένας αποφασιστικός παράγων 
πού καθορίζει δριστικά τήν απόφαση τής ’Α
σπασίας νά μήν υποχωρήσει, νά μή δεχθεί χά 
ρη, νά μή συμβιβαστεί μέ τή βία, νά μήν υ
ποταχθεί.

Τό έργο τού Ία κ . Καμπανέλλη λέει πολλές 
αιχμηρές αλήθειες γιά  παληά καί πρόσφατα 
γεγονότα, αποκαλύπτει ουσιαστικές πτυχές από 
τήν πρόσφατη ιστορική εμπειρία τού τόπου μας 
αλλά από μιά άποψη, ή έπικαιρότητά του στίς 
συνθήκες τής μετχιουλιανής Ελλάδας, συνίστα- 
τχι περισσότερο στό δτι δείχνει τή λογική τής 
αυθόρμητης ένταξης τών πιό ανώριμων πολιτι
κά καί «απροετοίμαστων» ανθρώπων στό στρα
τόπεδο εκείνων πού συνειδητά χρνουνται νά υ
ποταχθούν στη βία καί τήν αυθαιρεσία, άρνούν- 
ται τή συναλλαγή καί τό συμβιβασμό.

Α. ΣΠΑΘΗΣ

Ό ρόλος του Σκηνοθέτη καί τού ’Ηθοποιού στό θέατρο
τ ο υ  Ά ν α τ ό λ ι  Έ φ ρ ο ς

Είναι αλήθεια, πώς ό σκηνοθέτης παραγκω
νίζει τό ρόλο τού ήθαττοιού στό θέατρο; Και 
γ ια τ ί;

Γιά νά πούμε την αλήθεια τό έρώτημα αυτό 
είναι κάπως καθυστερημένο/ γ ια τί ή διαδι
κασία στήν όποια άναψέρεται άρχισε έδώ καί 
60 χρόνια, otocv στη Ρωσία τό σύστημα τού 
Θεάτρου Τέχνης αντικατέστησε τό σύστημα 
του «Μάλι τεάτρ». Καί τό δασικό στό θέα
τρο έγινε όχι ή επιτυχία του ηθοποιού, άλλά 
ή επιτυχία τής παράστασης στό σύνολό της. 
Ή λεπτότητα καί ή ακρίβεια τής έρμηνείας 
τού όλου έργου —  αυτό έγινε τό πιό (Απα
ραίτητο. Κ ι’ όμως πριν τό Θέατρο Τέχνης 
αυτό δέν μπορούσαν νά τό επιτύχουν ή μάλ
λον, δέν τό θεωρούσαν άπαραίτητο. Τό ε
πάγγελμα του σκηνοθέτη τέτοιο, όπως τό έν- 
νοουμε σήμερα, δέν υπήρχε τότε.

Ναί, τό Θέατρο Τέχνης (ΜΧΑΤ) έγινε 
στή χώρα μας τό πρώτο θέατρο όπου τόν 
κύριο ρόλο παίζει ό σκηνοθέτης, άν καί ποτέ 
ώς σήμερα δέν έπαυαν νά λένε, ότι «τό δα

σικό στό θέατρο είναι ό ήθοποιός».
"Οταν τό ΜΧΑΤ άνοιξε ανεβάζοντας τό 

έργο «Ό  τσάρος Φιόντορ Ίωάννοδιτς» του 
Λ. Τολστόϊ, καί μετά τόν «Γλάρο» του Τσέ- 
χωφ, πολλές εφημερίδες έγραφαν, ότι τό θέ
ατρο δέν έχει ήθοποιους έκτος από τόν Κ. 
Σ τανι σλάφοτκ υ.

Δίπλα, στο θέατρο «Μάλι», έπαιζαν οί 
«κολοσσοί» ενώ στό ΜΧΑΤ έπαιζαν παιδα- 
ρέλια, που μόλις είχαν τελειώσει τή δραμα
τική σχολή καί δέν είχαν αξιώσεις (Ανεξάρ
τητης καλλιτεχνικής σκέψης. Στό θέατρο τής 
Κομισσαρζέφσκαγια, τό ρόλο τής Νίνας Ζα- 
ρέτσναγια τόν έρμήνεψε ή ίδ ια ή Βέρα Κο- 
μισσαρζέφσκαγια, καί παρ’ όλα αυτά ή πα
ράσταση άπέτυχε. Ένώ στό ΜΧΑΤ, τή Νίνα 
τήν κριτικάρισαν, καί γενικά όλους τους κρι
τικάρισαν, κι όμως ή παράσταση αυτή άπο- 
τέλεσε Ιστορικό σταθμό, κατέπληξε τό κοινό 
καί σημείωσε τεράστια επιτυχία. Κι αυτό 
γ ιατί είχε σκηνική άρμονία, που τή δημιούρ
γησαν άπό κοινού μέ τούς μαθητές τους δυο 331



μεγάλοι σκηνοθέτες —  ό Κ. Στανισλάφσκυ 
και ό Βλαντίμηρ Νεμιρόβιτς —  Ντάντσενκο. 
Μετά πέρασε καιρός, πέθοτναν οί μεγάλοι αυ
τοί δάσκαλοι, και στό ΑΛΧΑΤ στυλοδάτες 
έγιναν οί ηθοποιοί. Και τότε πολλοί, νομί
ζω, κατάλαβαν, δτι παρ’ δλα αυτά, τέτοιος 
συνδυασμός δεν είναι ό καλύτερος γ ιά  το 
θέατρο.

Καί μάλιστα ή όπισθοδρόμηση αυτή δεν 
παρατηρήθηκε μόνο στό ΑΛΧΑΤ. Μετά τό 
θάνατο τού Αντρέϊ Λομπάνωφ, π.χ., τό θαυ
μάσιο θέατρο «Έρμόλοδα», έγινε θέατρο, 
όπου ό ηθοποιός είναι τό παν. Τό ίδιο συνέ
βη καί στό θέατρο «Μάλι», καί άκόμα καί ό 
Ό λεγκ Έφρέμωφ, που καθοδηγεί τό θέατρο 
«Σοβρεμένικ» διακηρύσσει συνεχώς, δτι «τό 
δασικό είναι ό ηθοποιός».

Ό ταν μέσω τού ενός ή τού άλλου ρόλου 
θελήσουμε νά κρίνουμε τούς ίδιους τούς ηθο
ποιούς τού «Σοβρεμένικ», ποτέ δεν θά δο
κιμάσουμε απογοήτευση. Πρόκειται αναμφί
βολα γ ιά  καλλιτέχνες, που πιστεύουν πώς 
είναι σωστός ό δρόμος που διάλεξαν στην 
τέχνη, καί έπαγγελματίες με την άνώτερη 
σημασία τής λέξης.

"Οταν ό Έφρέμωφ ήταν άκόμα μόνο ηθο
ποιός κατοώάδαινε θαυμάσια τ ί θά πεί δού
λεμα τού ρόλου, τί θά πεΐ ανάλυση τής σκη
νής, τ ί θά πει δράση. ΊΗταν ένας οστό τους 
νεαρούς ήθοποιούς, γ ιά  τούς οποίους ή μέ
θοδος Στανισλάφσκυ αποτελούσε τη μοναδ·- 
κή πρακτική, κατανοητή καί αγαπητή μέθο
δο. Πολλοί, πού σπούδαζαν μαζί με τον Έ 
φρέμωφ, έμαθαν τά ίδια μ’ αυτόν πράγματα, 
όμως δεν έγιναν καλλιτέχνες. Ή  πρωτόγονη 
υποταγή στή «σχολή Στανισλάφσκυ» είναι 
άστε'α καί άθλια. Γιά τόν Έφρέμωφ ή σχο
λή αυτή ήταν φυσική, σάν τό γάλα τής μη
τέρας, όμως μεγαλώνοντας μέ τό γάλα αυ
τό, δεν άπέφυγε σε συνέχεια ούτε τό κρέας 
ούτε τό ψωμί. Ή  καχεξία τού μαμόθρεφτου 
πάντα ήταν γ ι ’ αυτόν ξένη. Μεγάλωσε καί 
έγινε ένας υγιής καί γερός άνθρωπος, ικανός 
νά βαδίσει άνεξάρτητα.

Έ τσ ι, λοιπόν, παρ’ δλο πού πέρασαν πά
ρα πολλά χρόνια άπό την πρώτη παράστα
ση τού «Γλάρου» τό θέατρο τού σκηνοθέτη 
έξακολουθεΐ νά παραγκωνίζει τό θέατρο τού 
ήθοποιού. Όμως είναι άγνωστο άν θά τό πα
ραγκωνίζει οριστικά.

Είμαι θερμός θιασώτης τού σκηνοθετικοϋ 
θεάτρου, δμως δεν υποστηρίζω καθόλου ό- 
ποιοδήποτε σκηνοθετικό θέατρο. Πολλές φο
ρές ώς τώρα έχω πεισθεΐ, δτι ή «ισχυρή» 
προσωπικότητα επικεφαλής του θίασου δέν 
είναι τό «παν».

Σημασία έχει τ ί είδους προσωπικότητα 
θά είναι αυτή, κατά πόσο είναι έκλεπτυσμέ- 
νη, έξυπνη, όμορφη. Κατά πόσο οί καλλιτε
χνικές ιδέες τής προσωπικότητας αυτής εί
ναι σήμερα ίκανές νά ωφελήσουν την τέχνη.

Μερικές Φορές τό σκηνοθετικό θέατρο είναι 
απόλυτα άπαράδεκτο. Καί σκέφτεσαι, πώς 
καλύτερα είναι ή πλήρης άσάφεια, παρά ή 
ευκρίνεια τέτοιου σκηνοθετικού θεάτρου, πού 

332 οέ πνίγει μέ τήν τροτχύτητα καί τη χοντρο-

κοπιά του. Οί ήθοποιοΐ μοιάζουν μέ άξιο- 
λύπητα μανεκέν. Τά πρόσωπά τους είναι 
άνέκφραστα, τά μάτια τους κουτά. «Ή ι
σχυρή προσωπικότητα» τούς άνάγκασε νά 
κάνουν αύτό πού τής χρειάζεται, όμως αυτό 
δέν άνταποκρίνεται στά προσωπικά τους ι
δεώδη, είτε δέν έχουν κανένα ιδανικό, ενώ ή 
«ισχυρή προσωπικότητα» δέν έλαβε τόν κόπο 
νά τούς έμπνεύσει μέ υπομονή αύτά τά  Ιδα
νικά. Κι άν επί πλέον τά ιδανικά αυτά ε ί
ναι αμφίβολα, τότε σουρχεται νά φύγεις τρέ- 
χοντας άπό τό θέοττρο. Ή ανικανότητα τού 
σκηνοθέτη, μέ λεπτότητα καί τάκτ νά γίνε: 
ένα ·μέ τόν ήθοποιό υπονομεύει τήν επιτυχία 
τού σκηνοθετικού θεάτρου.

’Ασφαλώς, τά μεγάλα ταλέντα ξεχωρίζουν 
άπό τά άπλά ταλέντα μέ τήν ικανότητά τους 
νά σκέφτονται δαθιά, σοβαρά χωρίς νά χά
νουν ταυτόχρονα τον αυθορμητισμό τους. Αυ
τό άφορά καί τό δραματουργό, καί τό σκη
νοθέτη, καί τόν ήθοποιό καί τό σκηνογράφο.

Δέν. μού άρέσει, όταν στό θέατρο φαίνε
ται ή λεγόμενη «σκηνοθετική κατασκευή», τό 
ίδιο όπως δέν θά άρεσε σέ κανένα νά βλέπει 
μέσα άπό τά  ζωντανά καί εύκίνητα χαρακτη
ριστικά τού προσώπου, τό κρανίο.

Νομίζω, πώς στό θέατρο δέν υπάρχει τ ί
ποτα ευκολότερο άπό τό νά έπινοήσεις μιά 
πολύ πρωτότυπη, βαθυστόχαστη, λογική εί
τε παραστατική κατασκευή. "Ομως τό πιο 
δύσκολο είναι, όντας σοφός καί βαθύς, νά 
μείνεις ταυτόχρονα ζωντανός καί φυσικός, δ- 
πως ό Σαίξπηρ ή ό Τσέχωφ.

Παλιότερα, όταν εργαζόμουν στό «Κεντρι
κό παιδικό θέατρο», συχνά καταφεύγαμε στά 
λόγια τού Στοτνισλάφσκυ: γ ιά  τά παιδιά
πρέπει νά παίζεις τό ίδιο όπως καί γ ιά  τούς 
μεγάλους, μόνο κατά πολύ καλύτερα. Καί 
έμεΐς προσπαθούσαμε νά φτιάξουμε τέτοιο 
θέατρο. Τό ρεπερτόριό μας ήταν ειδικό γ ιά  
παιδιά, δμως ξέραμε, δτι πρέπει νά βρίσκε
ται σέ ανώτατο καλλιτεχνικό επίπεδο.

Τώρα στό θέατρο, οί παραστάσεις τού 
οποίου προορίζονται γ ιά  τή νεολαία1, σκε
φτόμαστε νά χρησιμοποιήσουμε ξανά τά λό
γ ια  τού Στανισλάφσκυ, μέ μικρές αλήθεια 
άλλαγές.

Γιά τή νεολαία πρέπει νά παίζεις καλύ
τερα άκόμα καί απ' δ,τι θαπαιζες γ ιά  τά 
παιδιά. Έτσι διατυπώνεται τώρα γ ιά  μάς 
αυτός ό νόμος.

Φυσικά, ή μεγαλύτερη δυσκολία είναι, μέ
νοντας σκηνοθέτης μέ τή σύγχρονη έννοια 
τής λέξης, νά βρείς τήν ενότητα μέ δλο τό 
θίασο.

Τό θέοττρο αυτό μοιάζει μέ ρολόι, πού δεί
χνει πάντα μέ άκρίβεια τήν ώρα, μοιάζει μέ 
σεισμογράφο, πού συλλαμβάνει καί την πα- 
ραμικρότερη δόνηση τού έδάφους, είτε μέ κά
ποιο κοααπληχτικό όργοτνο, πού άντιδρά καί

(Συνέχεια στή σελίδα 350)

(1) Πρόκειται για τό θέατρο τής «Κομσο- 
μόλ» τής Μόσχας, πού καλλιτεχνικός διευθυν
τής του από τό 1904 είναι 6 Α. Έφρος.
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% ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ

Ή  Στέγη Γραμμάτων καί Τεχνών 
τοΰ Υπουργείου Παιδείας συνεχίζον
τας τ ις  καλλιτεχνικές της έκδηλώσεις 
οργάνωσε έκθεση νέων χαρακτών. Ή  
έκθεση άνοιξε στις 25 Όκτωβρίου καί 
έκλεισε στις 10 Νοεμβρίου. Πήραν μέ
ρος ο ι: Ν. Άρχοντίδου - Ά γγελή  (5
ξυλογραφίες), Μ. Γιαννακάκη (4 λιθο
γραφίες καί χαλκολιθογραφίες), Α. 
Δρούγκας (4 ξυλογραφίες, 1 χαλκολι- 
θογραφία), Ν. Ζαγλ<χκίδου - Νίνου (3 
ξυλογραφίες), Α. Κομιανου (4 ξυλο
γραφίες), Σ. Ααττουρτας (2 ξυλογρα
φίες), I. Μπεχράκης (5 ξυλογραφίες - 
λιθογραφίες - χαλκογραφίες), Α. Μπε- 
χράκη - Ποσταγεωργσττούλου (5 ξυλο
γραφίες), I. Μττουτέας (3 λιθογρα
φίες), Ε. Μαρκάκη (5 ξυλογραφίες), 
Ε. Οίκονομίδου (5 ξυλογραφίες, λιθο
γραφίες - χαλκογραφίες), Β. Παντελά- 
κης (5 λιθογραφίες - ξυλογραφίες - χαλ- 
κολιθογραφίες). Γ. Πατταδάκης (5 ξυ
λογραφίες), Ν. Σιοτρόττου - Γεωργίου 
(5 χαλκογραφίες) καί Α. Σταυρουλά- 
κης (4 λιθογραφίες - ξυλογραφίες).

Κατά την διάρκεια τής έκθέσεως ά- 
πενεμήθπσαν τά έξης βραβεία: Α ' Γ. 
Παπαδάκης. Β ' Β. Παν^ελάκης. "Επαι
νοι στους Γ. Μπεχράκη, Ν. Σιοτρόπου 
- Γεωργίου καί Α. Δρούγκα.

»  ΕΛΑΗΝΟΑΜΕΡΙ ΚΑΝΙ ΚΗ ΕΝΩΣΗ

Από τις 9 Νοεμβρίου έως τίς 9 Δε
κεμβρίου εξέθεσαν οί Γ. Δημητρακό- 
πουλος καί Ν. Νομικός. Οί παραπάνω

είχαν τιμηθεί με α ' βραβείο στό περ
σινό διαγωνισμό της Έλληνο^τμερι κα
ν ικής Ένώσεως. Στην έκθεση τους πα
ρουσίασαν' ό μέν Δημητρακόπουλος συν
θέσεις με πλαστικό, ό 5έ Νομικός συνθέ
σεις κα; τοπεία μέ λάδι.

•  «ΚΕΡΑΙΑ»

Στη νέα αυτή γκαλλερί μετά την 
έκθεση Θωμά Φανουράκη, εξέθεσε ή 
ζωγράφος Ε. Κομνηνου. Ή έκθεση ά
νοιξε στίς 26 Όκτωβρίου καί έκλεισε 
στις 10 Νοεμβρίου. Στην πρώτη της 
ατομική έκθεση ή Ε. Κομνηνου παρου
σίασε μία σειρά έργα της μέ λάδι καί 
μία σειρά έργα μέ τέμπερα. Βασικό
της θέμα τό τοπεΐο.

’Αμέσως μετά την έκθεση Ε. Κομνη
νου στην ίδ ια αίθουσα παρουσίασαν 
γ ιά  πρώτη φορά εργασία τους δύο 
σπουδαστές τής Α .Σ .Κ .Τ. Ό  Κ. Κα- 
τζουράκης καί ό Γ. Ψυχοπαίδης. Ό  
μέν Κατζουράκης έξέθεσε 15 έργα του 
μέ λάδι καί πλαστικό καί θέματα: συν
θέσεις καί τοπεία, ό δέ Ψυχοπαίδης 9 
έργα του μέ λάδι: συνθέσεις καί το
πεία, 4 ξυλογραφίες καί 1 λιθογραφία. 
Ή  έκθεση άνοιξε στίς 14 Νοεμβρίου 
καί έκλεισε στίς 29 Νοεμβρίου.

*  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΓΑΣ I ΑΣ

Τον Νοέμβριο παρουσίασε εργασία 
του ό Ιταλός ζωγράφοο MARCELLO 
SAVINI. Έξέθεσε 28 έργα του κάμω-



μένα μέ λάδι. Τά θέματά του ήταν συν
θέσεις μέ γυναικείες φιγούρες.

«ΓΑΛΑ-1 ΑΣ»

Μία νέα γκαλλερΐ άνοιξε τον προη
γούμενο μήνα στην Αθήνα. Ή  «Γ<χλα- 
ξίας» οπό ομώνυμο ξενοδοχείο —  όδος 
’Ακαδημίας 21. Εγκαινιάστηκε δέ μέ 
την άτομική έκθεση τής Λ. Συμεωνάκη 
- Δάφνη. Είχε τίτλο: «Φοτντασία και 
όνειρο». Τον κατάλογο προλόγισε ό Β. 
Κουντουρίδης. Ή  καλλιτέχνις παρουσί
ασε 30 έργα της μέ λάδι και θέματα 
λουλούδια. Ή έκθεση παρέμεινε ανοι
χτή άπς τ ίς  10 έως τις 30 Νοεμβρίου.

*  «ΧΙΛΤΟΝ»

Τον Νοέμβριο στην ομώνυμη αίθου
σα εκθέσεων τού Ξενοδοχείου «Χίλτον» 
ό γλύπτης Α. Άπέργης παρουσίασε 
πρόσφατη έργασία του. Τό κατάλογο 
προλόγισε ό Α. Ξύδης. Ό  Α. Άπέρ- 
γης εξέθεσε 16 γλυπτικά έργα χυμένα 
στον μπρούντζο καί 30 σχέδια καμω
μένα μέ μελάνι.

•  ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Στην μεγάλη αίθουσα άπό τίς  25 
Όκτωβρίου έως τίς 10 Νοεμβρίου όρ- 
γοτνώθηκε έκθεση Ούγγρων κοίλλι τε
χνών. Παρουσίασαν αντιπροσωπευτική 
έργασία τους οί έξης καλλιτέχνες: ό 
γλύπτης Aandor Mikys, 28 έργα του, 
μικρών διαστάσεων κυρίως, χυμένα όλα 
στον ορείχαλκο καί 9 μετάλλια. Ό  χα
ράκτης Istvan Molnar, έργα του καμω
μένα μέ την τεχνική της χαλκογραφίας. 
Καί ό ζωγράφος Istvan Eigel πού συμ
μετείχε μέ 13 έργα του καμωμένα μέ 
κολλάζ καί λάδι.

Έν συνεχεία στήν ίδ ια αίθουσα ό 
άκαδημαϊκός Ε. Θωμσπουλος παρουσί
ασε πρόσφοττη έργασία του. Εξέθεσε 
112 έργα του καμωμένα όλα μέ λάδι. 
Τά θέματά του ήταν: τεπεϊα, άπό τήν 
Ελλάδα, Βενετία καί Τυρόλο καί άγρο- 
τικές σκηνές. Ή έκθεση άνοιξε στίς 12

/



Νοεμβρίου και έκλεισα στις 30 του ί 
διου μήνα.

Στην μεσαία αίθουσα του Παρνασ
σού ό Σ. Δαγλαρίδης άττό τις  1 1 έως 
τις 30 Νοεμβρίου έξέθεσε εργασία του. 
Παρουσίασε 79 έργα του καμωμένα με 
λάδι ττου είχαν γ ια  θέματα: συνθέσεις, 
θάλασσες, τοττεία, άνθη και ν. φύσεις.

Στήν μικρή αίθουσα τού ίδιου συλ
λόγου ό Σ. Ρωνάς τταρουσίασε την 
νέα του έργασία. ’Ήτανε 30 έργα κα
μωμένα μέ λάδι ττου είχαν γ ιά  θέμοττα: 
τοττεΐα, ν. φύσεις και λουλούδια. Ή 
έκθεση άνοιξε στις 28 ’Οκτωβρίου και 
έκλεισε στις 16 Νοεμβρίου.

•  «ΑΣΤΟΡ»

Στήν αίθουσα αυτή ό άττό χρόνια 
έγ κατέστη μένος crriv ' I σπαν ία 'Έλλη
νας ζωγράφος Δ. Περδικίδης οργάνω
σε άτομική έκθεση. Ή  έκθεση τταρέ- 
μεινε άνοικτή άττό τις  24 ’Οκτωβρίου 
έως τίς 14 Νοεμβρίου. Τον κατάλογο 
ττρολόγησε ό Γ. Μουρέλος. Ό  Περδι
κίδης τταρουσίασε 14 έργα καμωμένα 
μέ γκουάς καί 22 σχέδια. Στήν ίδια 
αίθουσα καί άττό τ ίς  17 Νοεμβρίου 
έως τίς  5 Δεκεμβρίου εξέθεσε: ό χαρά
κτης Π. Κατσουλίδης. Τον κατάλογο 
ττρολόγησε ό Γ. Π. Σαββίδης. Ό  Κα
τσουλίδης τταρουσίασε 10 μαυρόασττρες 
ξυλογραφίες, 9 λιθογραφίες καί 7 έγ
χρωμες ξυλογραφίες.

Γιώργος Βακιρτζής

9Αριστερά Ά νω  : 
Δη μ. Περδικίδης

Άοιστεοά Κάτω : 
Ά χ .  Ά πέογης,

s .-y y .y ;

•  «ΜΕΡΑ IN» ° Ελλη Κομνηνοϋ

Άττό τήν 1 έως 22 Νοεμβρίου έξέ
θεσε ό ζωγράφος Α. Φασιανός. Στον 
κατάλογο υττηρχε τό ττοίημα «Ράγκα - 
Παράγκα ή όταν τα συνήθη λόγια δέν 
άρκούν» τού Α. Έμιτειρίκου, τον ττρο- 
λόγιζε δε ή Ε. Βακαλό. Ό  Φασιανός 
έξέθεσε 25 έργα του μέ λάδι —  άν- 
θρωττόμορφες φιγούρες —  καί 3 άνά- 
γλυφα.

e  «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ»

Στην αίθουσα αυτή έξέθεσε σέ άτο
μική έκθεση ό ζωγράφος Γ. Βακιρτζής.



Α. Φασιαιός

Ή  έκθεση άνοιξε στις 16 Νοεμβρίου 
και έκλεισε στις 6 Δεκεμβρίου. Τον 
κατάλογο προλόγησε ό Α. Προκοπίου. 
Ό  Βακιρτζής παρουσίασε 31 έργα μέ 
λάδι ή πλαστικό που τά χώριζε στους 
έξης κύκλους: «Έν άρχή» 7 έργα, « Ε 
ρωτικά» 4 έργα, «Δοξαστικά, μπροστά 
στο θάνατο» 4 έργα, «Δοξαστικά, πό
νου» 4 έργα. «Δοξαστικά, χαΐρε», 5 
έργα, «Μοτίβα» 5 έργα. «Παυσις» 1 
έργο, «Συμπεράσματα» 1 έργο και 5 
σχέδια, και γενικό τίτλο «Ψυχικές άνα- 
σκαφές και γραφές γ ια  τη γενιά του 
1940— 50».

*  «ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ»

Ό  ζωγράφος Δανιήλ Δανιήλ από τις 
16 Νοεμβρίου έως τις  5 Δεκεμβρίου 
παρουσίασε εδώ τήν τελευταία του έρ-

Ή  Κ ρ ι τ ι κ ή

77. Κατσουλίδης
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"Εκθεση Δημήτρη

Ό  Δημήτρης Περδικίδης παρουσίασε σε 
μιάν άτομιική έκθεσή του στην αίθουσα "Α- 
στορ μια σειρά από γκουάς και αρκετά 
σχέδια. Βέβαια σέ σύγκριση μέ τή δουλειά 
του που είδαμε στό ισπανικό περίπτερο τής 
φετεινής Μπιενάλε τής Βενετίας, τά έργα του 
αυτά δέ σημειώνουν κανένα σταθμό. Στις 
γκουάς μάλιστα, μέ τήν τάση νά δώσει έργα 
σταθερά και όλότελα ίσοροπημένα, κατάληξε 
στο ν’ άρνηθεΐ πολλά άπ’ τά γονιμότερα στοι
χεία τής προσωπικής του όρασης, και νά κα- 
ταφύγει σέ τυπικά και γνωστά πρότι/ττα τής 
σύγχρονης τέχνης, όπου το κύριο βάρος πέ
φτει στήν όργάνωση τής επιφάνειας, τήν άρ- 
μονική διάταξη των μορφών του, σέ στοι
χεία δηλ. περισσότερο έξωτερικά. Αύτό μαζί



γασία. Εξέθεσε 60 έργα του όλα κα
μωμένα με λάδι πού εΐχαν γ ιά  θέματα: 
Μορφές, τοπεία, Λιμάνια, λουλούδια
και φρούτα.

β  Α Θ Η Ν Α ΪΚ Ο  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝ Σ Τ Ι
ΤΟ Υ ΤΟ

Στήν αίθουσα εκθέσεων τού Α .Τ.Ι. 
από τις 16 έως τις 29 Νοεμβρίου ορ
γανώθηκε άναδρομική έκθεση τού ζω
γράφου Σ. Παπαλουκά. Παρουσιάστη
καν 65 έργα του καμωμένα με λάδι, 
κάρβουνο, Μολυβί και άκουαρέλλα. Τά 
θέματά του ήτοτν: Πορτραΐτα, φιγούρες, 
τοπεΐα και ν. φύσεις. Στά εγκαίνια 
τής έκθέσεως μίλησε ό ζωγράφος Α. 
Κοντόπουλος μέ θέμα: «Ό  ζωγράφος 
ό άνθρωπος».

Β.—

9 Ιστβάν Μολνάρ : Ριβιέρα 1665

91στβάν νΕιγκελ : 'Η  αυγή και τό λυκόφως

τ ω ν  ε κ θ έ σ ε ω ν

Περδικίδη (Αίθουσα Αστορ)

μέ την αναφορά του στο φυσικό χώρο, αντί 
δηλ. νά δώσει την πλαστική δομή μιας πρά
ξης προτιμά νά παρουσιάσει διαλυμένο τον ί 
διο τό φυσικό κόσμο, σημείωσαν νομίζουμε την 
καθυστέρησή του, πού οπωσδήποτε δέ μπορεί 
νά είναι μόνιμη. Μερικά άπ* τά σχέδιά του 
ωστόσο ήταν συγκλονιστικές στιγμές. Εικο
νογράφησαν μιαν οδυνηρή έκφραση τού άν- 
θρώπινου άγχους κι έδωσαν άποτελέσματα 
πού θά μπορούσαν νά είναι πολύτιμα καί
μοναδικά σέ μιά σύγχρονη εικονογράφηση κει
μένων. "Αν ό Περδικίδης δέν δοκίμασε ακόμα 
τ ις  δυνατότητές του στις γραφικές τέχνες, νο
μίζουμε πώς θά καταφέρει πολύ σημαντικά 
άποτελέσματα, φτάνει νά τό άποφασίσει. 337



Εκθεση Παύλου Μοσχίδη (Αίθουσα "Αστορ)

’Αναμφισβήτητα ό Π. Μοσχίδης, ττού παρου
σίασε έργα του στην ατομική του έκθεση στην 
αίθουσα Μέρλιν εΤναι ένας σημαντικός τεχνί
της. Πολλές φορές ή παρουσίαση έργων, που 
δέν είχαν νά έπιδείξουν καμιάν όλότελα προ
σωπική δράση, μια κάποια αναφορά στά έξ- 
πρεσιονιστικά πρότυπα του απόγειου της 
σύγχρονης σχολής τού Παρισιού, μπορούσαν 
νά θεωρηθούν σάν μιά προέκταση τής έντι
μης μαθητείας ένός νέου ζωγράφου στά με
γάλα και δοκιμασμένα πρότυπα, απ’ δπου 
ασφαλώς θά προκόψει τό δικό του έργο. Δε
χτήκαμε έτσι μέ δίκαιη κατανόηση δλες τις 
προηγούμενες εκθέσεις τού καλλιτέχνη κι α
σφαλώς έτσι μόνο μπορούμε νά δεχτούμε και 
τούτη την έκθεση, πού θά πρέπει οπωσδήποτε 
νά ευχηθούμε νά είναι και ή τελευταία σ’ αυ
τό τό είδος. Γ ιατί είναι κρίμα τά τεχνικά του 
προσόντα νά ξοδεύονται άνώφελα στά ξεπε
ρασμένα κροκϊ τής καλής εποχής τού Παρι

σιού, στις επιδερμικές εύαισθησίες στη θέα 
τής γυμνής γυναικείας σάρκας, που ούτε 
καν σκανδαλίζουν νομίζουμε κι αυτόν τον ίδιο 
τον καλλιτέχνη, σέ προκαθορισμένες οργανώ
σεις τής επιφάνειας, στήν ευαίσθητη παρά- 
ταξη χρωματικών τόνων, πού είναι ουσιαστικά 
άψυχη, όταν δέν την δονεί κάποιος έσωτερ'κός 
παλμός, μιά δική του άλήθεια.

Είναι ώρα λοιπόν νά καταφύγει ό καλλ ι
σχνής στή ζωή, ν’ αρχίσει νά τή μελετά και 
νά συγκινιέται άπ’ αυτήν, νά έγκαταλείψει 
τή «ζωγραφική», δηλ. τά  ζωγραφικά της πρό
τυπα μιας άλλης εποχής. Κι υστέρα νά ζω
γραφίσει ελεύθερα και χωρίς προκαθορισμένα 
πλαίσια. Τή ζωγραφική την ξέρει, τό έχουμε 
διαπιστώσει άπό πολύν καιρό, άς ψάξει τώ
ρα νά βρεί και τήν άλήθεια του, πού άν την 
προσθέσει σ ’ αυτήν, θά τού δώσει άσφαλώς 
έργα δικά του κι αληθινά.

Έκθεση Ά χιλλέα Άπέργη (Αίθουσα Χίλτον)

Ό  Άχιλλέ-ας Ά πέργης, δ γλύπτης πού έκ
θετε: εργασία του στό «Χίλτον», έχει μια μα
κό α θητεία στην άφηρημένη τέχνη, καί το 
μεγαλύτερο μέρος απ’ τα σημερινά του εκθέ
ματα είναι τό αποτέλεσμα μιας εκτεταμένης 
έρευνας στον χώρο του άνεικονικοΰ. Ό  καλλιτέ
χνης περιορισμένος αναγκαστικά μέσα στα πλα ί
σια πού θέλει ή χρησιμοποίηση τής λεπτής 
βέργας στήν κατακτήση των συνθέσεων του, φτά
νει σέ μιά γλυπτική πού άρνείται τό κυρ ιό - 
τερο μέσον της, τόν πραγματικό όγκο, για 
νά έκφραστεί με τήν διαδοχική παράθεση επι
πέδων. Αυτό δίνει στ’ αποτελέσματα του μιά 
συμβατική, σκηνογρ αφική υπόσταση, πού δσο 
καί νά προσφεύγουν σέ μιά φανερή αναγωγή σέ

υπαρκτά, σέ πραγματικά αντικείμενα, κτίσμχ- 
τα, δάση, σταλακτίτες κλπ., καταλήγουν στο 
ν’ αποδώσουν μόνο τά φαινομενικά τους χαρα
κτηριστικά. Τούς ξεφεύγει έτσι ή εσωτερική 
πλαστική δομή τους πού μπορεί νά βγεί καί 
χωρίς καμιά έξυ>τερική αναγωγή.

-τά  συμπαγή μνημειώδη έργα του 6 καλλι
τέχνης κάνει μιά σημαντική προσπάθεια νά 
γυρίσει σέ μιά πιο στέρεα γλυπτική αντίληψη 
καί οι μορφές πού τήν εκδηλώνουν έκτος άπ’ 
τήν πλαστική τους υπόσταση έχουν νά δηλώ
σουν καί μιάν ουσιαστική αντιστοιχία μέ κάποια 
διαρκέστερη αίσθηση τού κόσμου. "Ας έλπίσουμε 
πώς βρισκόμαστε σέ μιάν αφετηρία για  ένα απο
δοτικότερο στάδιο τής δουλειάς του.

Έκθεση Θωμά Φουρναράκη (Αίθουσα Κεραία)

Σέ μιά καινούρια γκαλερί στήν 6δό Βουκουρε- 
στίου 25α, στήν πχρθενική της μάλιστα έκθε
ση, είδαμε εργασία ένός συνειδητού κχλλιτέ- 
χνη τού κρητικού ζωγράφου Θ. Φανουράκη. Ό  
ζωγράφος φαίνεται νά διαθέτει μιάν ευαισθησία 
κ’ έναν αξιόλογο αισθητικό έξοπλισμό. Έρμή- 
νεύε έτσι μάσα σ’ ένα κλίμα πού συνηθίσαμε 

338 νά τό λέμε «Ελληνικό», καί πού αξιόλογες Εκ

δηλώσεις έχουν σημειωθεί άπό καιρό μέσα στή 
νεοελληνική τέχνη, μέ τιμιότητα κ’ ευσυνει
δησία, μέ μιάν Ισια ματιά, χωρίς καμιάν επι
τήδευση ή υστεροβουλία, μερικές μορφές ή το
πία καί φιγούρες. "Εφερε έτσι μαζί του στήν 
Αθήνα τό δροσερό κλίμα τής Εποχής τών α

ξιόλογων σπουδών του καί, πρέπει νά τού τό 
αναγνωρίσουμε, καί κάποιαν δμοιότητα μιάν ά-



ληθινή συγκίνηση για τόν κόσμο πού εικο
νογραφεί.

’Απομακρυσμένος όμως, χρόνια πολλά από την 
Αθήνα καί κάπως απομονωμένος στ5 όμορ

φο νησί του, μάς έδειξε τις μορφές ευαισθη
σίας μιας κάπως περασμένης εποχής καί σέ 
μερικές φορές, στιγμές γυμνασμάτων πού δ-

πωσδήποτε μια τακτική παρουσία του στήν πρω
τεύουσα θά τόν έκαναν να τις έχει ςεπεράσει 
χο>ρΙς νά τις επιχειρήσει. Θάταν άραγε πολύ 
να ελπίσουμε να τόν δούμε στό μέλλον εδώ στήν 
’Αθήνα καί νά τοποθετήσουμε έτσι φυσιολογικά 
την δουλειά του κοντά στούς άλλους ομοτέ
χνους του;

Έκθεση Βασίλη Σίμου (Αίθουσα Νέες Μορφές)

Πολλές φορές ή έντιμη ζωγραφική στάση 
τού νέου καλλιτέχνη Β. Σίμου, ικανοποίησε 
τούς επισκέπτες μιας δμαδικής έκθεσης, όπου 
τύχαίνε νά εκθέτει έργα του καί δ ζωγράφος 
αυτός. Γιατί αντιμετώπιζε σωστά, σπούδαζε 
ακούραστα την τεχνική του καί μάς εκμυστη
ρευόταν τις αποτυχίες καί τά έπιτεύγματά του, 
χωρίς καμιά διάθεση νά τις παρακάμψει. Συχνά 
είχαμε την ευκαιρία νά διαπιστώσουμε την τε
χνική του κατάρτιση, δείγμα πώς ή μαθητεία 
του σέ μιά χώρα, πού έχει ξακουστό ζωγραφικό 
παρελθόν, δπως είναι ή fΙσπανία, δεν πήγε 
χαμένη. Έ τσ ι καί σέ τούτη την ατομική του 
έκθεση ξετυλίγει σέ μιάν επιβλητική σειρά α

πό πίνακες τις αναμφισβήτητες τεχνικές του 
κατακτήσεις, τελικά όμως δέ μπορεί νά ξεφύ- 
γει από μιά κάπως ακαδημαϊκή αντιμετώπιση 
τής τέχνης του βαρύς καί ζοφερός, μέ γωνιώ
δεις σχεδιαστικές εξάρσεις, χωρίς όμως νά 6- 
ποοάλλει γ ι ’ αυτό μιάν ατμόσφαιρα έ’/τάσης, συ
χνά περιορίζεται νά μάς εκθέτει λύσεις γνω
στές καί ασφαλώς κατακυρωμένες, αλλά τόσο 
πολύ καθιερωμένες, καί γ ι’ αυτό εξαντλημένες,
τουλάχιστον μέ τούτον τόν ξερά μουσειακό τρό
πο πού επαναλαμβάνεται. Νομίζουμε πώς είναι 
ανάγκη νά δεί «δ καλλιτέχνης κάποτε καί μέ
τά δικά του μάτια.

Έκθεση Τσεχοσλοβάκικης άφίσσας (Αίθουσα Παρνασσός)

Οί τσεχοσλοβάκικες άφίσες, δπως τις είδαμε 
στήν τελευταία έκθεση στόν Παρνασσό, ήταν αλη
θινή αποκάλυψη. Μιά σειρά από συνειδητούς 
καλλιτέχνες, εκφράζανε μέ σαφήνεια καί σιγου
ριά τις ιδέες τους, παρουσιάζοντας κοινωνικές 
εκδηλώσεις, εκθέσεις έργων τέχνης, κινηματο
γραφικές καί θεατρικές παραστάσεις, ταξίδια 
ή διάφορα προϊόντα.

Οί καλλιτέχνες αυτοί, δλότελα λευτερωμένοι 
απ' τις αισθητικές παρεξηγήσεις πού κρατούν 
τις γραφικές τέχνες στριμωγμένες σ’ ένα άξε- 
καθάριστο μεταίχμιο, ή τά περιοριστικά π λ α ί
σια πού θέτει συχνά ή έπέμβαση ένδς απληρο
φόρητου εργοδότη, πειραματίζονται ελεύθερα 
μέσα στό χώρο τών γραφικών τεχνών καί ει
κονογραφούν τίς ιδέες τους μέ τρόπο εύληπτο 
καί περιληπτικό, υποταγμένο πάντα στίς απαι
τήσεις τού ανοιχτού χώ ρου, όπου πρόκειται νά 
παρουσιαστούν ^ά έογα τους. Λεν παραμέλησαν 
γ ι ’ αυτό καμιά άπ’ τΙς πλευρές που δανείζον
ται άπ’ τή μεγάλη τέχνη για  νά πετυχουν τό 
δικό τους σκοπό. Κ’ ή δργάνυ>σή τους ήταν άρ
τια, καί σέ μερικά έργα, όπου τό έπέτρεπε τό 
διαφημιζόμενο γεγονός, κάποιο κλίμα ευαίσθη

του ποιητικού ρεμβασμού, υπόβαλλε καί συμπλή
ρωνε τή γοητεία του.

Γιά νά κάνουν σωστά ένα γραφικό αποτέλε
σμα, δπόταξαν δλ’ αυτά τά στοιχεία στίς δια- 
κοσμητικές απαιτήσεις τού είδους, δηλ. στή δη
μιουργία έργων πού έχουν σαν κύριο σκοπό 
νά μεταδώσουν μιά συγκεκριμένη είδηση, μιά 
πληροφορία, κάποιο απόλυτα καθορισμένο γε
γονός, καί μάλιστα μέσα στόν ελάχιστο χρό
νο πού δ διαβάτης θά περάσει μπροστά άπ’ τό 
τοιχοκόλλημα. Μάς μίλησαν στά ίσια γ ι’ αυτό τό 
ίδιο τό γεγονός καί μάς έδωσαν σπαρταριστές 
όψεις τής ίδιας τής ζωής τους, μιά κ ’ οί ε
φαρμοσμένες τούτες εκδηλώσεις εικονογραφούν 
χαρακτηριστικά τά γεγονότα.

’Ασφαλώς, ανάμεσα στούς καλλιτέχνες τής 
έκθεσης ξεχωρίζουμε διαφορετικές προσωπικές 
στάσεις. Μπορούμε εύκολα νά διακρίνουμε μεγα
λύτερη ή μικρότερη φαντασία, προσήλωση στήν 
καθαρότητα τής μορφής, νά δούμε τό ίδιο τό 
γεγονός ή κάποια πλάγια πλαστική του προ
σέγγιση, τή χρησιμοποίηση διαφορετικών μέ
σων, φωτογραφία, ζωγραφική, παραλλαγή ή 339



συνδυασμό της, μεγαλύτερη ή μικρότερη ζωγρα
φική ευαισθησία κ ’ εόρηματικότητα, μπροστά 
στο γεγονός πού αντιμετωπίζουν οί Τσεχοσλο
βάκοι γραφίστες. Παρ’ δλ’ αυτά, οί συνδετικοί 
κρίκοι πού τούς ένωναν, ή ίδια γνήσια αίσθηση 
τής ζωής και ή ξεκάθαρη απεικόνισή της, μέ

τούτο ή τό άλλο ενδιάμεσο, πάντα μέσα στα δρια 
τής άφίσας, έκαναν τήν έκθεση να παρουσιάζει 
μια ενότητα, δείγμα τής πλατείας καλλιέργειας 
του είδους καί τής προόδου των γραφικών τεχνών 
στην πατρίδα τών εκθετών.

Γ. ΠΕΤΡΗΣ

Έκθεση χαρακτικής τών Σχολών Παρισιού καί Αθήνας

Μια ενδιαφέρουσα έκθεση χαρακτικής άνοι
ξε αυτές τΙς μέρες. (26 Σεπτεμβρίου — 15 ’Ο
κτωβρίου) στη Σχολή Καλών Τεχνών. 11ε- 
ριλκμοάνει 89 χαρακτικά σέ διάφορες τεχνικές. 
Λιθογραφία, ξυλογραφία, Χαλκογραφία, Λίθο - 
χαλκογραφία. Η έκθεση πού οργανώθηκε από 
τις διευθύνσεις τών Σχολών Καλών Τεχνών 
’Λθηνών καί Παρισίων, είναι ή Αντίστοιχη ε
κείνης πού πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι τό 
1962.

Τα έργα τής Σχολής τών «Παρισίων, μαρτυ
ρούν μια πολύπλευρη αναζήτηση, για τήν έκ
φραση διαφόρων περιεχομένων. Στη δουλειά 
τών νέων τής δικής μας Σχολής διαφαίνονται 
κάποιες τάσεις δογματικού «εκσυγχρονισμού, χω

ρίς όμως καί νά αναιρούν τήν ποιότητα τής δου
λειάς πού συντελείται. Στην αναπόφευκτη αυτή 
σύγκριση θά πρέπει νά υπολογίσουμε, πώς πολ
λοί από τούς εκθέτες τής Γαλλικής Σχολής 
είναι τελειωμένοι χαράκτες, πού συνεχίζουν 
στό Παρίσι τίς σπουδές τους σαν υπότροφοι.

ΤΙ πολυτιμότητα -αυτών τών εκδηλώσεων γ ί
νεται καταφανής, καθώς βοηθούν στη διεύρυν
ση τής προβληματικής τών σπουδαστών. Ταυ
τόχρονα «δίνουν τή δυνατότητα στό ευρύτερο 
κοινό, να όεί τίς τεχνικές επιτεύξεις, αλλά 
καί τ ίς  αισθητικές κατευθύνσεις, δταν υπάρ
χουν. Ηά ήταν ευχής έργο ή οργάνωση ανάλο
γο)'; εκδηλώσεων καί από άλλους οργανισμούς 
επίσης αρμόδιους.

Έκθεση Έ λλης Κομνηνου (Αίθουσα Κεραία)

Στήν καινούργια γκαλερί «Κεραία» παρου
σίασε τή δουλειά της ή "Ελλη - Μαρία Κομνη- 
νου. Οί ζωγραφικές επιδιώξεις τής Κομνηνου 
είναι σεμνές άλλα ή ποιότητα τής πραγμάτω
σής τους, είναι Αξιοσημείωτη.

Όί αφετηρίες τού περιεχομένου αυτής τής 
ζωγραφικής είναι άπλές: (ή πλαγιά ένός βου
νού, ένα μικραμάγαζο, μια κκθιστή φιγούρα). 
Καταξιώνονται ωστόσο από τήν ελεγχόμενη ευ
αισθησία της.
Οί φόρμες της δέν οδηγούν τελικά στό σχημα
τισμό μςάς ήθογραφικής ή ανεκδοτολογικής ζω
γραφικής. Χειρίζεται μέ γνώση καί αγάπη τή

τόρμα της, άποφεύγοντας τά στοιχεία ενός έμ- 
6ολ ιμου έ κ συ γχρον ισμού.

Υπάρχουν, βέβαια, σέ μερικά παλιότερα έρ
γα της, άναφομοίωτες επιρροές.

Στήν τελευταία φάση τής δουλειάς της δμως 
υπάρχει ένα στοιχείο έρευνας, κυρίως στό χρώμα.

*Ας θυμηθούμε τά λάδια της δπου διευρύνει 
τήν προβληματική της καί προχωρεί στήν ά- 
κεραίωση τής προσωπικής της φόρμας. Καί ενώ 
ή γραφή της μοιάζει πιό ελεύθερη, ύπακούει 
δμως στη γενική αντίληψη τού πίνακα* ξεκα
θαρίζει τό χρώμα της, ανεβάζει τίς χρωμα
τικές της αντιθέσεις, χωρίς νά αναστέλλει τήν 
ευαισθησία της.

Β. ΛΙ1ΜΗΤΡΕΑΣ
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Τ ο υ  Γ.  Π e τ  ρ ή

«* Η  όνεικονική τέχνη είναι τέχνη συγκεκριμένη 
καί, μέ τά ιδιαίτερα μέσα έκφρασής της, πιο

Π ΙΕ Τ  Μ Ο Ν ΤΡΙΑΝ

Ό  Πιέτ Μοντριάν, ένας απ’ τούς σημαντικότερους καλλιτέχνες μέσα στο 
κίνημα τής σύγχρονης τέχνης, δέ μετριέται μόνο σάν ένας ζωγράφος δημιουργός, 
αλλά και σάν θεωρητικός της. Γεννήθηκε στο Άμστερνταμ στα 1872 οστό 
ττατέρα δάσκαλο καλβινιστή. Τις καλλιτεχνικές του σττουδές τις  έκανε στην 
ττόλη πού γεννήθηκε. Στην άρχή ζωγράφισε, μ’ έναν τρόιτο πολύ παραδο- 
σ:ακό, τοττία μέ χαμηλούς τόνους γκρίζους και ττράσινους, ττου δίκαια τον 
κστατάξοίνε ανάμεσα στους μέτριους ζωγράφους. Θρήσκος, βουτηγμένος στη 
μελέτη τής θεοσοφίας, ζούσε μιά ζωή μοναχική. ’Αργότερα έγκοτταστάθηκε 
στό Παρίσι κι έκεΐ επηρεάστηκε τόσο άπό τον κυβισμό που άρχισε νά ζω
γραφίζει μιά σειρά πίνακες μέ δέντρα, που σ ιγ ά -σ ιγ ά  γινόντανε άφηρη- 
μένοι. "Οταν γύρισε στήν πατρίδα του, ό άνοώυτικός του κυβισμός τον οδή
γησε στην καθαρή άφαίρεση. Οί θάλασσες και οί προσόψεις των μητροπό
λεων τον οδήγησαν σ' ένα σύστημα γραφής, όπου οί κάθετες καί οί ορι
ζόντιες γραμμές όστοχτούσαν μιαν ζωγραφική ένταση.

Μαζί μέ τούς cpocv Ντέσμπεργκ καί φάν ντύρ Λέκ ίδρυσαν ένα καλλι
τεχνικό περιοδικό πού παρουσίασε τις καινούριες καλλιτεχνικές του άπό- 
0>εις. Παρόλο πού ό Μοντριάν προτιμούσε, τόσο γ ιά  το κίνημά του όσο καί 
γιά τό περιοδικό αυτό, τό όνομα Νεοπλαστιχισμός, τελικά τό ονόμασαν Στύλ, 
απ' όπου βαπτίστηκε καί ή τάση τους. Ό  Μοντριάν επηρεάστηκε βέβαια 
απ’ την καινούρια συντροφιά του, όταν» όμως έξετάσει κανείς προσεκτικά τούς 
πίνακες πού έκανε στό Παρίσι, θά δει πώς είχε κιόλας άπό πιο μπροστά 
μορφοποιήσει τά βασικά στοιχεία γ ιά  τό προσωπικό του ύφος. Παρόλο πού 
ήτανε πολύ έπηρεασμένος άπό τό έργο τού Πικασό καί τού Μπράκ καί μά
λιστα τής κυβιστικής περιόδου τους, ή πορεία τού Μοντριάν παρουσιάζει 
μιάν εσωτερική συνοχή κι ή συνοχή αυτή σέ συνδυασμό μέ τήν έντονη ανα
ζήτηση μιας παγκόσμιας αλήθειας, κάνει τό Μοντριάν μιά απ’ τ ις  δεσπό
ζουσες φυσιογνωμίες μετά στή μοντέρνα τέχνη.

Τά βασικά στοιχεία των έργων του είναι ή ορθή γωνία καί τρ ία καθαρά 
χοώματα, τό γαλάζιο, τό κόκκινο καί τό κίτρινο. Τά φόντα στά έργα του 
οτήν άρχή γκρίζα, υστέρα άνοιχτά γαλάζια, έγινοτν απ’ τά  1922 σκέτα 
άσπρα. Τά κύρια χαρακτηριστικά των έργων του προέρχονται πρώτα-πρώτα 
άπό τή φιλοσοφική του στάση μπροστά στή ζωή. Παρόλο πού άπό πολύ 
καιρό ήτανε θεοσοφιστής έπηρεάστηκε άργότερα αποφασιστικά άπό έναν 
νεοπλοττωνιστή, Όλλανδό τόν Σοενμάεκερς, πού είχε όνομάσει τό φιλοσο
φικό του σύστημα «θετικό μυστικισμό» ή «πλαστικά μαθηματικά». Ό  Μον- 
τριάν πήρε άπ’ αύτόν όχι μόνο τή φιλοσοφία του άλλά καί τήν όρολογία του. 
'Έτσι βρήκε μιά πλήρη φιλοσοφική δικαιολογία γ ιά  τ ις  τάσεις τής ζωγρα
φικής του, στά γραφτά αυτού τού φιλόσοφου, πού έλεγε πώς «θέλουμε νά 
διεισδύσουμε μέσα στή φύση μέ τέτοιο τρόπο, ώστε νά μάς άποκαλυφτεί 
η εσωτερική της δομή», ή ακόμα «ή φύση όσο ζωηρή καί παιχνιδιάρα καί 
νάναι στις ποικίλες μορφές της, λειτουργεί πάντα θεμελκχκά μέ μιάν άπό- 
λυτη τάξη, δηλ. μιά τάξη πλαστική». Ό  Μοντριάν άπ* τή μεριά του καθό
ριζε τόν Νεοπλαστικισμό σάν τό μέσον πού μ’ αυτό ή μεταβλητότητα τής 
φύσης μπορεί νά περιοριστεί σέ μιά πλαστική έκφραση μέ καθορισμένες 
σχέσεις. Ή  τέχνη γίνεται έτσι ένα προγνωστικό μέσον, τόσο σωστό όσο 341



και τά μαθηματικά, στην αναπαράσταση των δασικών χαρακτηριστικών 
του κόσμου.

Τό κίνημα οώτό τό συνόδεψαν πολλά γραφτά πού τό εξηγούσαν. "Αρ
θρα, δοκίμια, διάλογοι σε πλατωνικό ύφος, λένε καί ξαναλένε τη φιλοσοφία 
του οριζόντιου καί τού κάθετου, πού στηρίζεται στην αίσθηση τής αναλο
γίας, τής σχέσης, τής ίσοροπίας, τής δομής. ΕΤναι άληθινά εκπληκτική ή 
καθαρότητα τών ιδεών καί του ύφους τού Μσντριάν άπό τά  πρώτα κιόλας 
άρθρα του πού δημοσίεψε στο περιοδικό του. Προηγήθηκαν βέβαια πολλά 
χρόνια σκέψης καί πλήθος άπό σημειώσεις πού σήμερα έχουν έξαφανιστεΐ. 
Πρέπει όμως νά σημειώσουμε καί την πνευματική βοήθεια πού πήρε άπ’ 
τό φίλο του φιλόσοφο, τούς θεοσοφιστές κι άλλες πηγές πού έχει ήδη άπι- 
σημάνει σήμερα ή έρευνα πάνω σ* αυτό τό θέμα.

Μεταφυσικός λοιπόν τόσο στίς φιλοσοφικές του άπόψεις, δσο καί στή 
συνεπή μ' αύτές στάση του μπροστά στά προβλήμοττα τής ζωγραφικής, ό 
Μοντριάν, δημιουργεί ένα έργο, μαρτυρία μιας μεταβατικής εποχής, πού 
ψάχνει νά βρε? μέ τρόπο όλότελα συγκεκριμένο καί άπτό τις βαθύτερες 
σχέσεις, τις γενικές τάσεις, στή δομή τής πραγματικότητας, προσπαθώντας 
νά δημιουργήσει αντικειμενικό σύστημα στή διατύπωσή τους. Δέν παράλειψε 
όμως ποτέ γ ι ’ αυτό μιά λεπτολόγο φροντίδα στήν κατασκευή τού πίνακα, 
δίνοντας άπειρες μικρές παραλλαγές πού αποκτούσαν πάνω του μιά περί
εργη ήχητικότητα. Διατήρησε έτσι πάντα μέσα στήν απόλυτη, συστημοΠΊκή 
γεωμετρική του άφαίρεση, έλαφριές παραβιάσεις τής συμμετρίας του, πού 
σημειώνουν τήν παρουσία μιας αισθηματικότητας, πού βρισκότανε πάντα σέ 
εγρήγορση.

Γ. ΠΕΤΡΗΣ

θ ε ω ρ ί α  της Ά v e
Μ ε τ α φ ρ ά ζ ε ι  ό Γ ι ά

7. Οι κ α θ ο λ ικ ές  ο χέο εις
Βαθμιαία συνειδητοποίησα ότι ό κυβισμός 

δέν απέκτησε τήν λογική διαδοχή άπό τις 
ίδιες του τις  ανακαλύψεις. Δέν έξέλιξε τήν ά- 
Φηρημένη μορφή ώς τό τελευταίο της στάδιο, 
πού είναι ή έκφραση τής καθαρής πραγμα
τικότητας. Νοιώθω ότι μπορεί νά φτάσει κα
νείς σ' αύτήν μόνο μέ «καθαρή απεικόνιση», 
κι αυτή κατ’ ουσία δέν πρέπει νάχει σάν προ
ϋπόθεση ύποκειμενικά αισθήματα καί παρα
στάσεις. Προσπαθώ εδώ καί καιρό νά άνα- 
καλύψω αυτές τ ις  ιδιοτυπίες τής μορφής καί 
τού φυσικού χρώματος πού ξυπνούν υποκειμε
νικά αισθήματα καί καταστρέφουν τήν καθα
ρή πραγματικότητα. Πίσω άπό τις  έναλασ- 
σόμενες φυσικές φόρμες βρίσκεται ή άναλλοί- 
ωτη καθαρή πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν 
τις φυσικές φόρμες νά τις  άναγάγει κανείς 
σέ καθαρές άναλλοίωτες σχέσεις.

Τό καθολικό στοιχείο, πίσω άπό κάθε ι
διαίτερο κοίταγμα τής φύσης, στηρίζεται πά
νω στήν έξισοροόπηση τών άντιθέσεων. Στή 
φύση, όλες οι σχέσεις βρίσκονται κολυμέ- 
νες πίσω άπό τήν ΰλη. "Οσο ή μορφοποίηση 
εξυπηρετείται άπό όποιαδήποτε «μορφή» ά- 
ποκλείεται νά παρουσιάσει καθαρές σχέσεις. 
Γ ι’ αύτόν άκριβώς τον λόγο άπελευθερώθηκε 
ή νέα μορφοποίηση άπό κάθε είδους σχηματι
σμό μορφών.

ι κ ο ν ι κ  η ς Τ έ χ ν η ς
ν ν η ς  Ψ υ χ ο π α ί δ η ς

2. eH  έξο νδετέο ω ο η  τη ς  κ λ ε ισ τή ς  φ ό ρ μ α ς
Οί κλειστές φόρμες είναι ιδιαίτερες, γ ι' 

αυτό δέν μπορούν νά θεωρηθούν καθολικά στοι
χεία. Είναι φανερό πώς όλες οί φόρμες είναι 
ώς ένα ορισμένο σημείο κλειστές, έτσι είναι 
σχετική ή απελευθέρωσή τους άπό τον «πε
ριορισμό».

Είναι σαφές πώς ή άνοιχτή εΐναι λιγότε
ρο περιορισμένη άπό τήν κλειστή φόρμα. Κλει
στές πρέπει νά θεωρηθούν αυτές οί φόρμες 
πού τά σύνορά τους δέν έχουν ούτε άρχή 
ούτε τέλος, όπως ό κύκλος.

Ό λο καί περισσότερο άπέκλεια όλες τις 
καμπύλες γραμμές, ώσπου τό έργο μου νά ά- 
ποτελεϊται στό τέλος, μόνο άπό κάθετες καί 
οριζόντιες γραμμές, πού σχηματίζουν σταυ
ρούς, τον καθένα χωρισμένο καί άποσπασμέ- 
νο άπό τον άλλον.

Οί κάθετες καί οί οριζόντιες είναι ή έκ
φραση δυο άντιθέτων δυνάμεων. Αυτή ή ι
σορροπία τών αντιθέσεων υπάρχει παντού καί 
κυριαρχεί σέ όλα.

Ή τέχνη πρέπει νά καθορίσει τήν ισοτι
μία άνάμεσα στή μορφή καί στό χώρο. Στά 
προηγούμενα έργα μου ό χώρος χρησίμευε 
άκόμη γ ιά  φόντο. Επειδή όμως ένοιωσα τήν 
άνάγκη ένότητας, προσέγγισα τις  όρθές γω
νίες, κι ό χώρος έγινε άσπρος, μαύρος, ή γκρί
ζος, τό χρώμα καθαρό κόκκινο, μπλέ ή κίτρι-



νο. Τά ορθογώνια σαν φόρμες άναιρέθηκαν 
και ούδετεροποιήθηκαν, μιας που έμφανιστή- 
κανε μόνο σάν αποτέλεσμα γραμμών όρι- 
ζοντίων και καθέτων πού διέτρεχαν όλη την 
επιφάνεια. Έκτος απ’ αυτό, τα ορθογώνια 
όταν δεν εμφανίζονται άλλου είδους φόρμες, 
δεν παρουσιάζονται πιά, σάν ιδιαίτερες μορ
φές, γ ιατί ξεχωρίζονταν μόνο σέ αντίθεση μέ 
άλλες ύπάρχουσες μορφές.

Ή  πορεία τής νέας μορφοπλασίας εΐναι μια 
κατασκευή, πού αποφεύγει την δημιουργία 
τής κλειστής φόρμας, γΓ αυτό ακριβώς μπο
ρεί να θεωρηθεί σάν άντικειμενική έκφραση 
τής πραγματικότητας. Ή  κ λ ε ι σ τ ή  φόρμα δι
ηγείται πάντοτε κά τ ι: είναι περιγραφική. Στο 
βαθμό πού προτιμάται ή κλειστή φόρμα κυ
ριαρχεί ή προσωπική έκφραση.

Στη σύνθεση πού χρησιμοποιεί καθαρά σχή
ματα εκφράζεται τό ’Αναλλοίωτο (πνευματι
κό), μέ τό μέσο τής καθολικής έκφρασης δηλ. 
τήν απόλυτη άντίθεση, τ ις  τεμνόμενες σέ ορ
θές γωνίες όριζόντιες καί κάθετες, τις άχρω
μες επιφάνειες (μαύρο, άσπρο, γκρίζο)* ή 
νέα μορφοπλασ ία εξυπηρετείται έτσι άπό τό 
μεταβλητό (φύση) δηλ. άπό τις έναλασσόμε- 
νες σχέσεις τού μέτρου, τού ρυθμού, τή σχέ
ση των χρωμάτων μεταξύ τους καί τήν σχέση 
των χρωμάτων προς τά μη - χρώματα. Ε κε ί 
άκοιβώς συνίσταται τό προσωπικό στοιχείο. 
Χωρίς νά θέλουμε μ’ αυτό ν’ άγνοήσουμε την 
υποκειμενική φύση τού ανθρώπου ή νά χά
σουμε τον «ανθρώπινο τόνο», παραδεχόμαστε 
ότι ή τέχνη των καθαρών μορφών είναι ή έ
νωση τού προσωπικού μέ τό καθολικό. Έδώ 
κυριαρχεί ισοτιμία άνάμεσα σ’ αυτά τά 
δυο στοιχεία ζωής.

3. 'I I  άφαίρεοη και τά χρώματα

Γιά να γίνει μιά τέχνη άφηρημένη, πρά
γμα πού σημαίνει νά κόψει κάθε δεσμό μέ τίς  
φυσικές τάσεις τών πραγμάτων, παίζει σπου
δαίο ρόλο τό νά μπορέσει ή ΰλη νά άποκο- 
πεί άπό τη φύση. Στή ζωγραφική αυτή τήν 
άφαίρεση τού φυσικού χρώματος τη δημιουρ
γεί τό όσο τό δυνατόν καθαρότερο βασικό 
χρώμα.

Γιά νά μπορέσει τό χρώμα νά καθοριστεί, 
πρέπει πρώτον νά είναι πλακάτο, δεύτερον 
καθαρά βασικό (μόνο τά 3 βασικά χρώμα
τα) καί τρίτο πρέπει μέσα σ ’ όλο τό άπλω
μά του νάναι πραγματικά εξαρτημένο, άλλά 
σέ καμιά περίπτωση κλειστό καί φυλακισμέ
νο.

Ακόμη τά 3 καθαρά βασικά χρώμοττα 
(κόκκινο - κίτρινο - μπλέ), έχουν μιαν έ- 
ξωτερικότητα τού χρώματος. Πρέπει λοιπόν 
νά* στέκονται σέ άντίθεση προς τά 3 μή - 
χρώματα (μαύρο, γκρίζο, άσπρο) γ ια τί δέν 
πρέπει νά παρουσιάζονται σέ φυσικές άρμο- 
νικές σχέσεις. Ή επιδίωξη τών καθαρών μορ
φών δέν είναι διακοσμητική. Μιας πού θέ
λει, λοιπόν, νά άποφύγει τό στοιχείο «φύση» 
δημιουργεί στά 3 χρώματα διαφορετικές σχέ

σεις, ώς προς την διάσταση, δύναμη καί ώς 
προς τον τόνο, γ ιά  τίς οποίες θάπρεπε νά 
χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τήν λέξη ισο
βαρής μορφή παρά ‘Αρμονία.

Υπάρχει μιά δυναμική ισορροπία πού βρί
σκεται σέ άντίθεση μέ την στατική ισορρο
πία, πού καθορίζεται άπό τίς ιδιαίτερες κι 
όχι τίς καθολικές μορφές. Ή καθαρή μορφο
ποίηση άπαιτεί τήν καταστροφή τής στατι
κής ισορροπίας καί τήν εγκαθίδρυση τής δυ
ναμικής, τό γκρέμισμα τής ιδιαίτερης φόρ
μας καί τό χτίσιμο ενός ρυθμού άπό καθα
ρές σχέσεις άλληλεπίδρασης. "Εχει μεγάλη 
σημασία νά κατανοήσουμε τήν διαλυπκή - 
συνθετική ποιότητα τής δυναμικής Ισορροπίας. 
Τότε καταλαβαίνουμε πώς ή ισορροπία, πού 
γ ι’ αυτήν μιλάμε στην μή παραστατική τέχνη 
δέν είναι ποτέ δίχως κινητική δράση, άλλά 
αντίθετα μιά διαρκής κίνηση. Τότε θά κατα
λάβουμε επίσης τόν ορισμό κατασκευαστική 
τέχνη (Konstruktivistische Kunst).

Ή ζωή άποκαλύπτεται έτσι σάν μιά συνε
χιζόμενη δυναμική σέ ισορροπία, κάτω άπό 
τέτοιες συνθήκες, ώστε ό ρυθμός διαλύεται 
ιιέσα σέ μια ενότητα. Μέ τήν άμεση αποκά
λυψη τοΰ ρυθμού καί τήν μείωση τής φυσικής 
φόρμας καί χρώματος, χάνει τό υποκείμενο 
τή σημασία του στις πλαστικές τέχνες.

Ή άνεικονική τέχνη είναι τέχνη συγκεκρι
μένη, καί μέ τά ιδιαίτερα μέσα έκφρασής της 
είναι πολύ πιο συγκεκριμένη άπό τήν νατου- 
ραλιστική. Στο σύνορο πάνω τών ζωγραφικών 
μέσων μπορεί νά δημιουργήσει ό άνθρωπος 
μιά νέα πραγματικότητα. Θά ήταν πιο σωστό 
νά χαρακτηρίσουμε τή νέα μορφή πραγματική 
τέχνη. Λόγω τού ότι ή παλιά τέχνη είναι μορ
φοπλαστική, δέν άντοτνακλά καθολική πραγμα
τικότητα, άλλά μόνο τήν έμφάνιση τού άκρως 
εσωτερικού καί τού άκρως επιφανειακού στοι
χείου. Καί διαρκώς προσπαθεί έδώ ό καλλι- 
τέχνης νά παρουσιάζει τον έαυτό του.

Ή  λανθασμένη πίστη, ότι είναι δυνατόν νά 
εκφραστεί μέσω τής μορφοπλασίας ή βαθύ
τερη ουσία ένός πράγματος, υποχρέωσε τή 
ζωγραφική νά περιοριστεί στον συμβολισμό 
καί τον ρομαντισμό, στήν άνάγκη γ ιά  περι
γραφή. Μιά τέτοια τέχνη είναι λίγο - πολύ 
ουτοπία, γέννημα τής φαντασίας, καί άκρι
βώς έπειδή δέν είναι πραγματική, μένει στήν 
ουσία έξω άπό τή ζωή. Ή «λυρική» όμορφιά 
είναι παιχνιδιάρικη. Ή τέχνη αυτή είναι 
φυγή. Σ αυτήν μέσα ψάχνει κοτνεΐς μάταια 
τήν όμορφιά ή τήν αρμονία στή ζωή καί στο 
γύρω κόσμο. Έ τσ ι Όμορφιά καί Αρμονία 
γίναν τά  άπλησίαστα ιδεώδη, δημιουργήθηκε 
μιά τέχνη πέρα άπό κάθε πραγματικότητα.
Τό «εγώ» είναι ελεύθερο πιά νά παίζει μέ 343
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τήν φαντασία και νά αύτοκαθρεφτίζετα:. Γιά 
προσωπική μας απόλαυση φιάχνουμε την ο
μορφιά άπό την ίδια μας τήν εικόνα.

6. Ζωη και νέα μορφή

Ή πραγματικότητα μάς φαίνεται τραγική 
έξ αιτίας του ανισοβαρούς και τής σύγχυσης 
των μορφών που βγαίνουν μέσα απ' αυτήν. 
Είναι ή υποκειμενική ματιά μοτς καί ή έξοχρ- 
τημένη θέση μας που μάς κάνει καί υποφέ
ρουμε. Γίνεται συνεχώς πιο ξεκάθαρο ότι θά 
μπορέσει νά φτάσει κανείς στην μορφική έκ
φραση τής αληθινής πραγματικότητας μόνο 
με τήν δυναμική κίνηση σέ ισορροπία. Ή  νέα 
τέχνη μάς αποκαλύπτει ότι ή άνθρώπινη ζωή 
παρ’ όλο πουναι υποδουλωμένη στο χρόνο, 
παρ' όλα αυτά δεν είναι λιγότερο στεριωμέ
νη πάνω σέ μιά ισορροπία.

Ή  ριζωμένη έννοια τής τριδιάστατης μορ
φής, κάνει τήν νέα «επίπεδη» μορφή., νά φαί
νεται (Ακατάλληλη, γ ιά  τήν άρχιτεκτονική. 
Έν τούτοις είναι μόνο μιά παραδοσιακή άν- 
τίληψη, τό νά βλέπει κανείς τήν Αρχιτεκτο
νική σάν παρουσίαση φόρμας. Είναι ή οπτι
κή θεώρηση τού παρελθόντος. 'Ο νέος τρό
πος θεώρησης δεν ξεκινάει άπό ορισμένο ση
μείο, έχει οπτικό πεδίο παντού. ’Αδέσμευτη 
θεώρηση, άνεμπόδιστη άπό τόπο καί χρόνο, 
σύμφωνα μέ τήν θεωρία τής σχετικότητας. 
Στήν πράξη ό νέος τρόπος θεώρησης τοπο
θετεί τό οπτικό πεδίο μπροστά άπό τις  επι
φάνειες (ή έσχατη πιθανότητα τής εμβάθυν
σης μέσα στή μορφή). Έτσι βλέπει τήν Α ρ 
χιτεκτονική σάν πλήθος άπό επιφάνειες. Αυ
τό τό πλήθος συντίθεται λοιπόν (άφηρημέ- 
να) σε μιά επίπεδη εικόνα. Αυτό είναι πέρα 
γ ιά  πέρα αντίθετο μέ τήν ιδέα ότι στήν ’Αρ
χιτεκτονική ή τεχνική κατασκευή πρέπει νά 
φτιαχτεί γ ιά  νά φαίνεται. Στο μέλλον τό 
έργο τέχνης θά άντικατασταθεί άπό τήν πρα
γματοποίηση τής καθαρής έκφρασης τής μορ
φής, στήν χειροπιαστή πραγματικότητα τού 
περιβάλλοντος μας. ’Αλλά γ ιά  νά τό πετό- 
χουμε είναι αναγκαίος ένας προσανατολισμός 
προς μιά καθολική μορφή καί μιά λύτρωση 
άπό ττ.ν πίεση τής φύσης. Τότε δέν θά έχου
με ανάγκη άπό εικόνες καί άγάλματα, γ ια τί θά 
ζούμε μέσα σέ πραγματοποιημένη τέχνη. Ή  τέ
χνη θά έξαφανιστεί, στο βαθμό πού ή ζωή ή 
ίδ ια θά κερδίζει σέ ισορροπία. Γιά τήν ώρα 
ή τέχνη έχε: μεγάλη σημασία γ ια τί, όσον ά- 
φορά τή μορφή, βαδίζοντας πάνω σέ συγ
κεκριμένο δρόμο, έλεύθερη άπό προσωπικές 
εκφράσεις, θεμελιώνει τούς νόμους τής νέας 
ισορροπίας.

7. Νέα πραγματικότητα και μαγεία τον 
αντικειμένου

’Από τό 1912 είχε προφητέψει κιόλας ό 
Καντίνσκυ, σάν άντίθετο πόλο προς τή με
γάλη του άΦαίρεση, ένα νέο ρεαλισμό. Τον 
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έργα του τελωνειακού Ρουσσώ. Αυτός ό πρι- 
μιτίφ στήν κοσμοεικόνα του, άλλά καθόλου 
ερασιτέχνης ζωγράφος, παρίστανε τούς ζω
γραφικούς μύθους του, μ’ έναν ρεαλισμό τών 
άντι κειμένων, πού δ ι έφερε πολύ απ’ αυτόν τού 
19ου αιώνα. Δέν ζωγράφιζε φαινόμενα πούχε 
δεί, άλλά εικόνες τής φαντασίας. Τό αντι
κείμενο, όχι όπως παρουσιάζεται κάτω άπό 
όρισμένες προϋποθέσεις, άλλά όπως είναι 
αυτό καθ’ αυτό, δηλ. μέ τά κύρια χαρακτη
ριστικά πού μάς εντυπώνονται.

Αυτήν τήν εσωτερική έννοια τήν εξίσωνε 
άπλοϊκά μέ τό είναι τών πραγμάτων. "Ολα 
είναι κομένα άπό τήν ίδια σκληρή ύλη, έντο
να αισθητά. Δημιουργεΐται έτσι μιά πραγμα
τικότητα τελείως διαφορετική άπό τον κα
θημερινό άντιληπό κόσμο. Τά πράγματα α
παλλαγμένα άπό κάθε μορφής οικείο τρόπο 
έμφάνισης καί κάθε συναισθηματικό συσχε
τισμό δέν μοιάζουν πιά βολεμένα στή σφαί
ρα τής γύρω μας καθημερινής ζωής, άλλά ε ί
ναι στή σιωπηλή τους αξιοπρέπεια, πράγμα
τα καθ’ έαυτά, πού εφησυχάζουν μέσα στον 
ίδιο τον εαυτό τους.

Ό  Καντίνσκυ κοττάλαβε, πώς μέσα άπό 
μ:ά τέτοια άποξένωση, δεμένη μέ τό βάρος 
τής παρουσίας τών άντι κειμένων, ξεκινάει μιά 
«σχυρή επίδραση. Είναι ή επίδραση, τήν ο
ποία άργότερα, επειδή δέν* μπόρεσαν νά ά- 
ναγάγουν σέ αντικειμενικές αιτίες, ονόμασαν 
μαγική.

Ήδη άπό τήν αρχή τού αιώνα έμφοα/ίστη- 
κε μ' αυτόν τον τρόπο στον Ρουσσώ —  σν 
καί άπλοϊκά καί άσύνειδα —  ή πρώτη μορ
φή ένός μαγικού ρεαλισμού. Μ’ αυτό τό κίνη
μα τού μαγικού ρεαλισμού —  πού άνδρώ- 
θηκε μετά τον Ιο παγκόσμιο πόλεμο —  δέν 
θά μπορούσε νά εξισώσει κ(χνεΐς άμεσα τή ζω
γραφική του Αεζέ, πού ό ίδιος ονόμαζε νέο 
ρεαλισμό. Ό  Αεζέ ήρθε τό 1910 σέ στενή 
επαφή μέ τούς Κυβιστές. Οι εικόνες του ε ί
ναι μιά πολύ συνειδητή κατασκευή, ένα, μέ 
τήν έννοια τών κυβιστών, αυτόνομο αντικεί
μενο - τέχνη.

(«αντικείμενο - εικόνα : εικόνα - (Αντικεί
μενο»).

Γ ιά τον Αεζέ ό έξωτερικός κόσμος δέν 
προσφέρει «μοτίβα» άλλά πράγματα. Τό μο- 
τίβο αντιπροσωπεύει γ ι ’ αυτόν μιά περασμέ
νη έννοια ομορφιάς, μιά συναισθηματική, υ
ποκειμενική «ζωγραφική» ματιά. Αυτός 6 
πέπλος πρέπει νά σκιστεί κι άπό μέσα νά 
βγούν τά σιωπηλά, άγνωστα, άφανή (Αντι
κείμενα. Α π ’ αυτά τά μή - κυριαρχημένα 
πράγματα πού μάς απειλούν γύρω μας, πρέ
πει νά δημιουργηθούν άλλα αντικείμενα τε
λείως κυριαρχημένα καί μέ καθαρά καλλιτε
χνικό τρόπο κατασκευασμένα, πού δέν πα
ρασταίνουν τίποτε άλλο άπό τον έαυτό τους, 
δέν είναι παρά αυτόνομα εικονικά (Αντικεί
μενα.

Μέ έξπρεσσιονιστικές (Απαρχές βρίσκει ό 
Μπέκμαν σάν μέσο έκφρασης υποκειμενικά 
περιεχόμενα βιωμάτων. 'Αλλά τό μυστικό του 
πραγματικού, άκόμη καί τής ίδιας μας τής 
ύπαρξης, βρίσκεται γΓ αυτόν τον ζωγράφο



στα αντικείμενα και σε μια υπερβατικότητα 
τής σύλληψής τους, σε μια «υπερβατικότητα 
πραγμάτων».

Τα αντικείμενα που βρίσκονται φυλακισμέ
να μέσα σέ σκληρές επιφάνειες και γραμμές, 
μέσα στην μοναχική άξιοπρέπειά τους, μπρο
στά στην κενότητα του «φοβερού^ χώρου, ά- 
ποτελουν το μυστήριο τής ύπαρξης. Ή  πρα
γματικότητα είναι τό άγνωστο, δεν μπορεί 
νά παρασταθεΐ, μπορεί μόνο νά δηαιουργη- 
θεί. Μια πραγματικότητα τής εικόνας, κα
μωμένη άπό έςωπραγματικά άντικείμενα πού 
διαγείρουν τό αίσθημα τής ύπαρξης, καμω
μένη άπό μορφές του δρόμου, τής αγοράς, α
κόμη άπό φιγούρες μυθικές, που ή σκοτει
νή άλυτη άλληγορία τους δεν έχει προγραμ
ματιστεί, άλλα ανακαλυφτεί. Ή  αποκάλυψη 
μέσα άπό τήν εικόνα του Μπέκμαν μένει ή 
«ερμητική μεταφορά γ ιά  μιά υπαρξιακή ε
μπειρία τής πραγματικότητας, πού ή άλή- 
θεια της κρύβεται μέσα στο σκοτάδι.»

Ή  μαγική εμπειρία του άντικειμένου έκ- 
φράζεται πολύ διεισδυτικά στις μαρτυρίες του 
Ντε Κύρικο. Τό εικονικό αντικείμενο βρίσκε
ται εδώ απαλλαγμένο άπό όλη τήν άνθρώπι- 
νη αλυσίδα των αναμνήσεων. Είναι μέ τον 
τρόπο του τόσο «απόλυτο» όπως ένα τελείως

άφηρημένο ζωγραφικό στοιχείο, άνεξάρτητο 
από κάθε λογής πνευματικές θεματικές 
συσχετίσεις, ιδεατές ή συμβολικές σημασίες, 
μακρυά άπό τις άξιες αισθημάτων ή διαθέ
σεων. Μιά άντι παράθεση άπό τήν άπόλυτη 
«μή - νόηση», άλλά αυτό τό «μή» φαίνεται 
νά σκεπάζει τά  πάντα. ’Έτσι 6 ζωγράφος 
παρουσιάζει τή μεταφυσική τάση τού κόσμου 
των άντι κειμένων. Ή  ζωγραφ«κή τής μαζι
κής πραγματικότητας γίνεται στήν Ιτα λ ία  
μεταφυσική ζωγραφική.

Τό πέτρινο κενό στϊς παλιές ιταλικές πλα
τείες, όπου κι ό Νίτσε έζησε μιά παρόμοια ά- 
ποξένωση, δίνει στον Κύρικο γ ιά  πρώτη 
φορά τό 1911 τήν αίσθηση αυτού τού «κάτι 
άλλοιώτικου», ότι τά συνηθισμένα άντικείμενα 
κρύβουν κάτι άσυνήθιστο. Στο έργο τού 
Κύρικο ό μαγικός ρεαλισμός μεταπηδά κιό
λας στον σουρεαλισμό. Ή  μαγική τάση είναι 
συγγενής μέ τήν πραγματικότητα τού ονεί
ρου. Πράγματα πού δέν ταιριάζουν συνενώ
νονται σέ νέους ά - λογικούς συνδυασμούς, 
όπου άκριβώς τό κοινό, άσήμαντο άντικείμε- 
νο άποκτά «άναίτια αιτία», τήν άσήμαντη ση
μασία. Στό όνειρο δέν υπάρχει καθόλου ή 
καθοριστική άντίθεση άνάμεσα στήν εικό
να και στή συνείδηση: Τό όνειρο είναι τό
μοναδικό καί κυρίαρχο νόημα.

ΠΙΕΤ ΜΟΝΤΡΙΑΝ



ΝτΙνο ’Αμπιντίν Σύνθεση



Α Μ Π Ι Ν Τ Ι Ν

" Ε ν α ς  Τ ο ύ ρ κ ο ς  
π ρ ω τ ο π ο ρ ι α κ ό ς  

ζ ω γ  ρ ά φ ο ς

'Ο Τούρκος ζωγράφος Άμτπντίν ΝτΤνο, ττού 
παρουσιάζουμε σήμερα, είναι απ’ τ ις  δημο
κρατικότερες νέες δυνάμεις τής ζωγραφικής 
στην εποχή μας. Γεννημένος στην Κωνσταντι
νούπολη στα 1913, δημοσίεψε γ ια  πρώτη φο
ρά έργα του, χιουμοριστικά σκίτσα, στον 
τουρκικό τύπο, όταν ήταν μόλις δεκαπέντε 
χρονώ, κ ι5 ύστερα άπό 3 χρόνια, μαζί με 4 
φίλους του δημιούργησε την πρώτη τούρκικη 
καλλιτεχνική πρωτοπόρειακή όμάδα. "Έκανε 
ύστερα εκθέσεις οπό Λένιγκροατ, στο Σικάγο, 
στην Πόλη, πήγε κ ι5 εγκαταστάθηκε γ ια  εξ 
χρόνια στην Άνατολία, την καρδιά τής ’Α 
σιατικής Τουρκίας, γνώρισε άπό κοντά τό 
λαό καί τις  μιζέριες τής ζωής του, κΓ άπό κεΐ 
πρόκυψε μια μεγάλη σειρά άπό έργα, μέ θέ
ματα απ’ τη ζωή των χωρικών. Τό 1952 ή
ταν καλεσμένος στη Μπιεννάλε τής Βενετίας, 
αλλά απ’ τό 1951, όταν εγκαταστάθηκε στο 
Παρίσι, άρχισε νά εκθέτει τακτικά στό εξω
τερικό, κΓ έτσι έγινε γνωστός σάν ένας απ' 
τούς δυναμικούς νέους καλλιτέχνες.

'Ένας απ’ τούς γνωστότερους Γάλλους α ι
σθητικούς έγραψε τότε στον πρόλογο τής 
πρώτης παρισινής του έκθεσης: « Ά ν  εΐναι
φανερό πώς ό Άμπιντίν μάς παραχωρεί εκείνο 
πού ο» περισσότερο» άπ’ τούς σύγχρονους 
καλλιτέχνες μάς τό άρνούνται, μιάν επαφή 
μέ την εποχή μας, δέν παύει δμως νά εΐναι 
ένας ζωγράφος καί μάλιστα μέ την πλήρη 
σημασία τής λέξης, ένας ζωγράφος εξαίρετος 
πού ή δύναμή του έχει κάτι τό μαγικό καί τό 
τειστικό».

Τή διπλή αυτή ποοσφορά, λυρική καί πλα
στική θά άνιχνεύσουν άπό δω καί μπρος δλοι 
όσοι έγραψαν γ ιά  τις εκθέσεις πού έκανε, 
παρουσιάζοντας έργα χυμώδη καί άληθινά, 
έργα πού δέν άντιγράφουν στενά καμιά σύγ
χρονη τάση, γ ιατί έχουν νά πουν ένα λόγο δι
κό τους, συγκινημένο καί διατυπωμένο μέ την 
άνεση πού παρέχει ή συνείδηση των σύγχρο

νων πλαστικών καταχτήσεων. Τά τοπία πού 
παρουσίασε τον ίδιο χρόνο σέ μιάν επική σει
ρά, θύμιζαν ατούς κριτικούς, σκηνές άπ’ την 
«.’Ανάβαση» καί τούς μεγάλους Κινέζους κλασ
σικούς. Ή ταν  άτέρμονα τοπία τής ’Ανατο
λής, όπου ό καλλιτέχνης απέδωσε τό ανατο
λίτικο κλίμα, μέ ρυθμό επικό, δπως τό απαι
τούσαν τέτοια μεγάλα θέματα.

Αργότερα διατηρώντας μόνο τά απολύτως 
απαραίτητα κλασσικά στοιχεία παρουσίασε 
έργα δπου ή άφαίρεση ξεκαθάριζε τό όραμά 
του, διατήρησε δμως λαμπικαρισμένη την πα
ρουσία τού άνθρώπου, τήν επική πορεία του 
μέσα στήν έρημο, τήν πάλη του ενάντια σ* 
έναν άσυμβίβαστο μέ αυτόν κόσμο. Μικρές 
σχηματοποιημένες ανθρώπινες σιλουέτες, βά- 
διζαν κάτω άπό έναν απέραντο ουρανό, πά
νω σέ μιά γή. γεμάτη τραγικές σκιές.

Σέ κατοπινές του εκθέσεις, διατηρώντας 
πάντα μιάν ισορροπία άνάμεσα στον 
έντονο υποκειμενισμό του καί στο άντικειμε
ν ικό, πού θέρμαινε τά  δράματά του, παρου
σίασε έργα στήν Άμφίπολη (1958), στίς 
Ερυξέλλες (1959), στό Παρίσι (1959) κλπ. 
Αφετηρία του στάθηκε πάλι ή συγκίνησή του 

άπό τό φυσικό κόσμο. Τό αισιόδοξο γ ιά  τον 
κόσμο καί γ ιά  τή ζωγραφική μήνυμα τού έρ
γου τού τούρκου πρωτοπόρου, έκανε έναν γάλ
λο κριτικό νά διατυπώσει τήν άχόλουθη κρί
ση γ ιά  τό έργο του άπό άφορμή μιάν έκθεσή 
του στό Παρίσι στά 1964. «Σέ κείνους πού 
λένε πώς ή ζωγραφική περνά κρίση, πώς γυ
ρίζει στό κενό, πώς άποφεύγει τίς ευθύνες 
της, πώς αύριο θά καταντήσει άχρηστη, ό 
Άμπιντίν άπαντά μέ τή δουλειά του σά ζω
γράφος. Συγκεντρώνει άκόμα καί στούς πιο 
μικρούς πίνακές του, δλο τον πλούτο τών και
νούριων χώρων πού ή άνθρωπότητα καταπιά
νεται μέ την κατάκτησή τους. Γιά τον ίδιο, 
ζωγραφίζω σημαίνει «συμμετέχω στον κόσμο 
γ ιά  νά κοττακυρώσω τήν παρουσία μου». 347



Γιά έναν τέτοιον καλλιτέχνη δεν ύπάρχουν 
πρκχγματικά σύνορα ανάμεσα στο άφηρημένο 
καί τό συγκεκριμμένο. Μόνο ό καλλιτέχνης 
μπορεί ν’ αποφασίσει στην εκλογή των με
θόδων που έχει νά χρησιμοποίησες ανάλογα 
με τον προορισμό των έργων του κι* ό Αμπι- 
ντΐν άπαιτεΐ σ ! ένα πρόσφατο σημαντικό κεί
μενό του, αυτό τό δικαίωμα γ ια  τον καλ
λιτέχνη:

«Μπορεί κανείς νά δεχτεί μιαν επαναστα
τική συγκεκριμμένη ζωγραφική, όπως καί μιαν 
άφηρημένη που ενεργεί επαναστατικά πάνω 
στο θεατή. Δέν είναι ή άφηρημένη ή ή συγκε
κριμένη όψη που καθορίζει τον έπαναστοπΊ- 
κό χαρακτήρα ενός έργου, άλλα τό περιεχό
μενό του.

Ή έννοια τής χρησιμότητας πλουτίστηκε, 
ή χρησιμότητα υφίσταται γ ια  μιαν επαναστα
τική τοιχογραφία που κοίλυπτει τούς τοίχους 
μιας αίθουσας πολιτικών συγκεντρώσεων, ή 
χαρά όμως που ξεπηδα άπό μιάν άφηρημένη 
ζωγραφική, έχει τούς λόγους τής ύπαρξής της 
μέσα σέ μιάν αίθουσα εορτών.

Μιά συγκεκριμμένη ζωγραφική πού εξαιρεί 
τήν εργασία χρειάζεται μέσα σέ κάποιο εργο
στάσιο, μιά άφηρημένη ζωγραφική όμως μπο
ρεί νά δώσει γαλήνη καί ευτυχία σ* έναν ερ
γάτη πού, ύστερα άπό μιά κουραστική ή μέρα 
εργασίας, ξεκουράζεται στο σπίτι του.

Γιά μερικούς, ή έννοια τής χρησιμότητας 
εμπεριέχει τήν άμεση επέμβαση τής πολιτικής
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πά^ω στον καλλιτέχνη. Πρέπει δμως να έχου
με στο νου μας, πώς άν και στον οικονομικό 
τομέα, ή επέμβαση είναι μια λεπτή ένέργεια, 
γ ια  πολύ πιο ισχυρούς λόγους αυτό εΐναι ά- 
ληθ.νό γ ια  την τέχνη. Στην περιοχή αυτή πού 
ξεφεύγει από τα  επιστημονικά μέτρα και τή 
στατιστική, τά  στοιχεία πού τή συνθέτουν 
είναι πιο μπερδεμένα από τά προβλήματα 
τού οικονομικού προγραμματισμού. Κανείς 
δεν έχει τό μέτρο νά χαράξει αποφασιστικά 
κείνο πού ταιριάζει ή όχι, στον καλλιτέχνη 
καί στο λαό. Γ ι* αυτά άποφασίζει ή πράξη. 
Πρέπει ν’ άφήσουμε τούς ίδιους τούς καλλι
τέχνες τήν εκλογή των μέθοδον πού έχουν 
σκοπό νά χρησιμοποιήσουν γ ιά  νά εξυπηρετή
σουν τό λαό.

01 καλλιτέχνες κι* ό λαός, εΐναι σήμερα 
παραπάνω από κάθε άλλη φορά ικανοί νά 
βρουν τον τρόπο μιας όργοενικής επικοινωνίας. 
Ό  ρόλος τής πολιτικής είναι νά προετοιμά
ζει τό πεδίο μιας τέτοιας ανταλλαγής. Ό  
πλουτισμός τής γενικής κουλτούρας, τής πολι
τικής συνείδησης τού λαού καί τού καλλιτέχνη, 
είναι πελώρια καθήκοντα πού ή ευθύνη τους 
ανήκει στούς κυβερνήτες. Αυτοί οφείλουν νά 
κινητοποιούν όλες τίς  πηγές πού διαθέτουν 
γιά νά διευκολύνουν τή δημιουργική δουλειά 
των καλλιτεχνών καί τήν τάση τού λαού προς 
τήν κουλτούρα.

Πέρα όμως απ’ αυτά, πρέπει νά έχουμε εμ
πιστοσύνη στον αληθινό καλλιτέχνη».

Γ. ΠΕΤΡΗΣ
”Α ν ω : Φιγούρα αθλητή. Κ ά τ ω :  Τέσσερα 
έργα άπο τή σειρά Παρίσι, 28 τον Μάη 1958.



Ό  ρόλος του Σκηνοθέτη καί του ’Ηθοποιού στο θέατρο

(ΣΥΝ ΕΧΕΙΑ άπό τή σελ. 332)
στις παροομικρότερες αλλαγές τής τάσης τού 
ηλεκτρικού ρεύματος.

Πρόκειται γ ια  έναν ευκίνητο θίασο πού 
τον χαρακτηρίζει όχι τόσο ή δεξιοτεχνία, ό
σο ή ευαισθησία. Ευαισθησία στον άνεμο καί 
στή θερμοκρασία. Καί παρ’ όλην αυτή του 
την αρρωστιάρικη ευαισθησία, πρέπει νά εί
ναι στεθερός καί ατσαλωμένος.

Ό  θεατρικός θίασος είναι ένα εκπλη
κτικό συγκρότημα που με τίποτα 5έ μοιά
ζει. Πουθενά οί άνθρωποι δέν συνδέονται με
ταξύ τους τόσο στενά όσο εδώ. Θυμίζει μια 
μεγάλη καί παράξενη οικογένεια, με αδελ
φούς καί αδελφές, παιδιά καί άνήψια. Οταν 
τα  παιδιά παντρεύονται καί δημιουργούνται 
νέες οικογένειες, τό θέατρο διαλύεται.

Είναι δύσκολο νά διευθύνεις τέτοια οικο
γένεια. Ακόμα καί τό παιδί είναι υπάκουο 
ως την 5η τάξη. Μετά πρέπει νά ξέρεις νά 
βρεΐς γλώσσα συνεννόησης. Καί πόσο δύσ
κολο είναι νά βρείς αυτή τη γλώσσα γ ια  
τον ηθοποιό. Ό χ ι μόνο άπό την άποψη των 
κοινών ιδεών καί ταυτότητας κοελλιτεχνικου 
γούστου, άλλα καί άπό την άποψη του τρό
που όργνάωσης τών καθημερινών δοκιμών.

'Ασφαλώς υπάρχουν πολλοί τρόποι δο
κιμών, που επιτρέπουν την επίτευξη αλλη
λοκατανόησης, βασιζόμενης όχι μόνο στην 
ύπακοή καί στην απεριόριστη εμπιστοσύνη.

"Ομως εγώ ξέρω μόνον έναν.
Στο θέατρό μας ονομάζεται μέθοδος αύ- 

τοσχεδιασμού. Ό  Στανισλάφσχυ έχει κα

ταρτίσει σχετικά ένα καλοφτιαγμένο σύστη
μα, πού δυστυχώς δέν τό περιέγραψε πλή
ρως. Όμως εγώ μερικές φορές νομίζω, ότι 
τό βασικό είναι ακριβώς εκείνο πού δέν 
περί γράφτηκε, αλλά μεταδίδεται προφορικά 
άπό στόμα σέ στόμα.

Ή  μέθοδος αύτοσχεδιασμου είναι πολύ 
ένδιαφέρων τρόπος δοκιμών. Καί δέν έχε» 
τίποτα τό κοινό μέ την δογμοττική σκηνο- 
θετική μανιέρα.

Ό λοι έρχονται στίς δοκιμές λές γ ιά  νά 
πάρουν μέρος σ ’ ένα εύθυμο παιχνίδι. Γ ί
νεται ·μιά γοητευτική καί εύθυμη άνάλυση 
τής σκηνής, άπ’ όλους μαζί τούς ηθοποιούς. 
Δημ.ουργεΤται ένας σιδερένιος σκελετός μέ 
βάο,η τον οποίο οί ήθοποιοί άρχίζουν τον 
αύτοσχεδιασμό. Καί ή σκηνή αποκτά μιά 
τελείως ιδιότυπη ζωντάνια καί γοητεία, χω
ρίς ταυτόχρονα νά χάνει τήν βασική ουσία 
της. Καί οί ήθοποιοί είναι σότν νά γίνονται 
κο:νωνοΐ τής σκέψης του σκηνοθέτη.

Πούουν νά ζούν μυστικά μέ τις σκέψεις 
τους, παύουν νά συμμετέχουν στή δουλειά 
μόνο μέ τό ένα τέταρτο του οργανισμού 
τους. Ξανοενοιώνουν. γίνονται εύστροφοι, ευ
κίνητοι. Ξέρω πολλούς γέρους, πού ξοενά- 
νοιωσαν μέ τον τρόπο αυτό τής δουλειάς.

Τέλος γεννιέται ή παράσταση. Κι άν πρό
κειται γ ιά  αληθινή τέχνη, ό θεατής ξεχνά 
ποιος είναι ό δημιουργός του θεάτρου ocu- 
του: ό σκηνοθέτης ή ό ηθοποιός.

Είναι άπλώς θέατρο, άληθινό καί εξαί
σιο.

(ΑΠΝ)

Έ κυχλοφ όρη σ ε τό 13 τεύ χο ς  τού  περιοδικού
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ΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ, ΤΗΣ ΓΕΡΜΑ
ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΝΑ- 
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«Δεν μας ένδιέφερε νά έξετάσουμε τον Φασισμό σαν 
ιστορικό ή πολιτικό χρονικό. Ή ταν πιο σημαντικό για 
μας ν’ άντιληφθοΰμε τον Φασισμό σαν χαρακτηριστικό 
φαινόμενο τής έποχής μας, ν’ άνακαλύψουμε τά βαθύτερα 
αίτιά του, νά προσπαθήσουμε νά έξηγήσουμε τήν ψυχολο
γία τοΟ άπλοΰ Γερμανοΰ έκείνης τής έποχής. Γιατί άκο- 
λούθησε τον Χίτλερ; Ποιες εύαίσθητες χορδές στήν ψυχή 
τοΟ άπλου άστου άγγιξαν οί Ναζί, για νά τον κάνουν νά 
υπακούση;..’Εμείς οί άνθρωποι, όλοι οί άνθρωποι, όπου 
κι άν άνήκουμε θά έπιτρέψουμε νά έπαναληφθή ένα τέ
τοιο έγκλημα;»

MIX. ΡΟΜΜ

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΡλ 13


