
ΑΡΙΘ. TEVX. 143-144  
ΝΟΕΜΒΡΗΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 1966



M E TON ΤΟΜΟ 19,,Ν-2(Τ  (I,-I.) IIOY ΜΟ
ΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

TO ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΜΕΤΑ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΤΗ Σ Α Κ Α Δ Η Μ ΙΑ Σ  ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Ω Ν  ΤΗ Σ Ε .Σ .Σ .Α . 
ΤΟΜΟΙ 20 ΧΡΥΣΟΛΕΡΜΑΤΟΛΕΤΟΙ

I IIΧΕΦΩΝΗΣΤΕ στο 611-692 και 632-295 και παριιλαμβάνετε ΑΥΘΗΜΙ 
ΙΌ Ν  και στο σπίτι σας — ΜΟΝΟ ΜΕ 150 ΔΡΧ. ΤΟ  ΜΗΝΑ— και τού.

20 χρυσοδερματόδετους τόμους.
II έκδοση είναι πολυτελής καί άποτελείται από: 12.000 σελίδες μεγάλου σχήματος. 4.0(H) ει

κόνες καί χάρτες εντός κειμένου, 300 πολύχρωμες εικόνες καί χάρτες έκτός κειμένου.
Κ\\1Μ ΙΛ ΛΙΙΟ TIL I \ ί  >ΣΤΙ Σ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Μ \  ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ \Ν 
IIΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΟ ΛΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΠΙ
ΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΣΣΛ γιατί είναι έντελώς ΣΥΓΧΡΟΝΟ καί ΒΛΣΙΚΛ διαφορετικό. Σύγχρονο 
γιατί έχει ολοκληρωθεί πρόσφατα, βασικά διαφορετικό γιατί:

Τό μέγα αυτό έργο τό συνέγραψαν ΥΠΕΡΕΚΑΤΟΝ κορυφαίοι Σοβιετικοί έπιστήμονες και 
ιστορικοί, κάτω από τήν έποπτεία τής ΛΚΛΛΗΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΣΣΛ, βάσει τών 
πιό θετικών κριτηρίων καί νέων ντοκουμέντων πού ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ 
Κ Μ ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΝ προηγούμενες έκτιμήσεις καί συμπεράσματα, φωτίζουν ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚ \ 
καί φέρνουν γιά ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ σέ φως ΑΓΝΩΣΤΑ ιστορικά γεγονότα.

Η « Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α »
τής ’Ακαδημίας Επιστημών τής ΕΣΣΔ

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.
I πίσης είναι μέχρι στιγμής, ή τελευταία λέξη τής προοδευτικής ιστορικής έπιστήμης καί δι- 

καια ή διεθνής κριτική τή χαρακτήρισε «ΜΝΗΜΕΙΩΔΕΣ ΑΠΟΚΤΗΜΑ τής ιστορικής βι- 
|»/ ιογραφίας». Περιλαμβάνει δλη τήν ιστορία άπό τήν έμφάνιση τού ανθρώπου στή Γή ώς τό
τέλος τού Β' Παγκόσμιου Πολέμου.

II ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ δέν περιορίζεται νά απαριθμεί καί νά περιγράφει τα γεγονότα, 
αλλά εξετάζει τά βαθύτερά τους ΑΙΤΙΑ, τά ερμηνεύει καί τα αξιολογεί.

II ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ δεν έξετάζει μόνο τήν κοινωνική, οικονομική, πολιτική καί 
στρατιωτική ιστορία τών λαών άλλά καί τήν ιστορία τής τέχνης, τής έπιστήμης καί γενικώ- 
τι ρα τού πολιτισμού.

II ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ έχει μεταφρασθεΐ άπευθείας άπό τά Ρωσικά άπό δόκιμους με
ταφραστές.

Η «ΠΑΓΚΟΣΜ ΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ»
Ε|ναι απαραίτητο εφόδιο για κάθε άνθρωπο πού φιλοδοξεί 

νά λέγεται συγχρονισμένος καί μορφωμένος
Τηλεφωνήστε καί σάς στέλλεται άμέσως. Τιμή καί τών 20 τόμων δρχ. 3.650

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ «Μ ΕΛ ΙΣΣΑ»
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 34 (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ) ΤΗΑΕΦ. 

II -692 καί 632 - 295. <->Ι ΣΣΛΛΟΝΙΚΗ: ΓΣΓΜΙΣΚΗ 41 — ΤΗΑ. 29-010. ΧΑΡΙΣV:\Ι
«Λ ΜΙΣ I I ΡΟΜΙΜΟΣ: Η! Μ 7Ι VOX 104. ΤΗ V. 79.38.
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ΔΙΕΓΘΓΝΣΕΙΣ: Ιδιοκτήτης Νίκος Σιαπκίδης δδός Τοσίτσα 6.
(Τ. 117). Υπεύθυνος συντάκτης: Πορφυρής Κονίδης (Κ. ΙΙορφύρης) 
Κύθνου 2» Άθήναι, Τ.Τ. 806.— Τ π . Τυπογραφείου: Δ. Κούβαρης, 
’Ικαρίας 14, ΙΙετρούπολις. ΓΡΑΜΜΑΤΑ: «’Επιθεώρηση Τέχνης» 
—’Εμβάσματα: Χριστόφορος Ηαπατριανταφύλλου Σταδίου 39, 8ος 
όροφος, ’Αθήνα. Τ.Τ. 121—Άριθ. τηλ. 313.747. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: 
’Εξωτερικού: Έτησία Δαλ. 10—’Εσωτερικού: ’Ετήσια Δρχ. 180— 
Έξαμ. Δρχ. 90. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ: ’Εσωτ. Δρχ. 300—Έξωτ. Δολ. 20

Τυπώθηκε στις εγκαταστάσεις τής ΤΥΠΟΓΡΑΦIΚΙΙΣ 
Ε.Π.Ε. — ’ Αχαμνών 432 — Β' οροφος — Τηλέφ. 802-146



Π ΕΡΙΟ Δ ΙΚ Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟ
«νΑρδρο 7. Τό δίκαιον τού νά φανερώνωμεν τήν γνώμην μας 

καί τούς συλλογισμούς μας, (...) τ ό  δ ί κ α ι ο ν  τ ο ύ  ν ά  σ υ ν α -  
δ ρ ο ι ζ ό μ ε δ α  ε I ρ η ν ι κ ώ ς (...) δέν είναι έμποδισμένα είς τήν 
παρούσαν διοΐκησιν. "Οταν έμποδίζωνται αύτά τα δ'καια, είναι 
φανερόν, πώς προέρχεται τούτο από τυραννίαν...»
Από τότε πού ό Ρήγας Βελεστινλής περιέλαβε τήν έλευθερία του συνέρχε- 

σθαι και του συνεταιρίζεσθαι, μαζί μέ τήν έλευθερία τής γνώμης και των ιδεών 
ώς θεμελιώδεις αρχές πολιτεύματος άξιου γιά ένα ελεύθερο έθνος, στην Επανα
στατική Του Προκήρυξη, πέρασε περισσότερο από ένάμιση αιώνας καί χύθηκαν 
ποταμοί αίματος γιά τήν κοσοχύρωσή τους. Γιά νά έρθει σήμερα ό κ. Στεφανό- 
πουλος νά τα αμφισβητήσει. Ό* κ. Στεψοα/όπουλος! Ή «τυραννία» των ιουλιανών 
άποστοττών τής Δημοκρατίας!

Καί βρισκόμαστε σήμερα μπροστά σ' ένα νομοσχέδιο - δήμιο τής θεμελιακής 
αυτής έλευθερίας, τό νομοσχέδιο «Περί συμπληρώσεως των περί Ένώσεως προσώ
πων διατάξεων», πού βάζει στη λαιμητόμο τό δικαίωμα τής ελεύθερης «Ένώσεως», 
τής «συναθροίσεως», του «συνεταιρίζεσθαι». Καί μόνο τό γεγονός ότι τό νομοσχέ
διο αύτό άποβλέπει άμεσα στη διάλυση τής Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη, 
τής νεολαίας μιας μεγάλης πολιτικής παράταξης, είναι άρκετό γιά νά τό χαρα- 
χτηρίσει ώς φασιστικό. Τό κράτος τών θλιβερών Ίάγων τής Δημοκρατίας δέν άρ- 
κεΤται στη δράση τών παρακρατικών κρανιοθραυστών καί στην αστυνομοκρατία, 
πού έχει θέσει ουσιαστικά έκτος νόμου τη Νεολαία Λαμπράκη, δέν άρκεΐται στο 
ότι ουσιαστικά ολόκληρη ή νεολαία εΐναι έκτος νόμου. Θέλει καί μέ νόμο νά τής 
άφαιρέσει τό νόμιμο δικαίωμα τής ελεύθερης ένωσης, νά τής αποκλείσει τό δρόμο 
προς τά ιδανικά, την πρόοδο καί τον εκπολιτισμό.

Μά τό φασιστικό νομοσχέδιο έχει ευρύτερους στόχους. Κοταργεΐ τό άρθρο 
107 του Αστικού Κώδικα γιά τη νομιμότητα τών ενώσεων καί, στην ουσία, αίρει 
άντισυνταγμοτικότατα τό άρθρο 1 1 του Συντάγμοτος:

«ΟΙ "Ελληνες έχουσι τό δικαίωμα τού συνεταιρίζεσδαι. τηρούντες 
τούς νόμους τού Κράτους, οϊτινες όμως ούδέποτε δύναται νά ύπαχάχωσι 
τό δικαίωμα τούτο είς προηχουμένην τής Κυβερνήοεως άδειαν.»

Τό μεταϊουλιανό κράτος παίρνει τώρα καί τό δικαίωμα νά πλήξει, μετά τη 
νεολαία, καί άλλες ενώσεις καί κινήσεις, μέσα στις όποιες βρίσκονται, βέβαια, 
καί οι εκπολιτιστικές καί πνευματικές.

Εκφράζοντας μέ πεποίθηση τη συνείδηση τής συντριπτικής πλειοψηφίας του 
πνευματικού κόσμου τής χώρας, καταγγέλλουμε τό νομοσχέδιο αυτό ώς στροίγ- 
γαλιστικό τής έλευθερίας τών Ελλήνων καί τής πνευματικής έλευθερίας. Καί το
νίζουμε ότι καί ή νέα αυτή ώμή παραβίαση του Συντάγματος εΐναι παράνομη. 
Γ ιοτί, γιά νά ξοα/αθυμηθουμε τον πρωτομάρτυρα τής έλευθερίας μας «ό νόμος 
είναι έκεΐνη ή έλευδέρα άπόφασις, όπού μέ τήν συχκατάδεοιν όλου τού 
λαού έχίνεν» (άρθρο 4, Προκήρυξη).

Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ



Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ

Τ ο ϋ  Antonio G r a m s c i

Μετάφραση Μανόλη Φουρτούνη

Οί διανοούμενοι είναι μια α  0 τ ό ν ο - 
μ η και α ν ε ξ ά ρ τ η τ η  κοινωνική ό- 
μάδα ή ή κάθε κοινωνική όμάδα έχει τή δι
κή της ειδικευμένη κατηγορία διανοουμένων; 
Τό -πρόβλημα είναι σύνθετο χάρη στις διάφο
ρες μορφές ττού πήρε ως τώρα τό πραγματι
κό προτσές διαμόρφωσης των διαφόρων κατη
γοριών των διανοουμένων.

Οί κυριώτερες άπ* αυτές τις μορφές είναι 
δύο:

1) Κάθε κοινωνική όμάδα πού γεννιέται 
στο πρωτογενές έδαφος μιας ούσιαστικής λει
τουργίας στον κόσμο τής οικονομικής παρα
γωγής, δημιουργεί μαζί της, όργανικά, ένα 
r  περισσότερα στρώματα διανοουμένων που 
τής δίνουν ομοιογένεια καί επίγνωση τής 
λειτουργίας της, όχι μόνο στον οικονομικό 
άλλα καί στον κοινωνικό καί πολιτικό τομέα: 
ό κ α π ι τ α λ ι σ τ ή ς  έ π  ι χ ε ι 
ρ η μ α τ  ί α  ς δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί  μ α 
ζ ί  τ ο υ  τ ο ν  . τ ε χ ν ι κ ό  τ ή ς  
β ι ο μ η χ α ν ί α ς ,  τ ο ν  έ π ι σ τ ή -  
μ ο ν α  τ ή ς  π ο λ ι τ ι κ ή ς  ο i - 
κ ο ν ο μ ί α ς ,  τ ο ν  ο ρ γ α ν ω τ ή  
μ ι α ς  ν έ α ς  κ ο υ λ τ ο ύ ρ α ς ,  έ - 
ν ό ς  ν έ ο υ  δ ι κ α ί ο υ  κλπ.

Πρέπει να σημειώσουμε δτι ό επιχειρημα
τίας άντιπροσωπεύει μια άνώτερη κοινωνική 
διεργασία, πού χαρακτηρίζεται ήδη οστό μια 
κάποια καθοδηγητική καί τεχνική Ικανότη
τα  (δηλ. διανοουμένου). Πέρα άπ* τήν πε
ριορισμένη σφαίρα τής δραστηριότητας καί 
τής πρωτοβουλίας του οφείλει ναχει μια κά
ποια τεχνική ικανότητα καί σέ άλλες σφαί
ρες, τούλάχιστο σ* αυτές πού βρίσκονται 
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φείλει νάναι οργανωτής άνθρώπινων μαζών 
οργανωτής τής «εμπιστοσύνης» τών αποτα
μιευτών τής επιχείρησής του, τών άγοραστών 
του εμπορεύματος κλπ.).

Αν όχι όλοι οί επιχειρηματίες, τούλάχι
στο μιά ελίτ πρέπει ναχει τήν ικανότητα ορ
γανωτή τής κοινωνίας γενικά, σ ’ όλη τή σύν
θετη διάρθρωση τών υπηρεσιών της, ώς τήν 
κρατική Οργάνωση, χάρη στήν άνάγκη νά δη
μιουργεί τις πιο ευνοϊκές συνθήκες γ ιά  τήν 
επέκταση τής τάξης της. Ή  όφείλει τουλά
χιστο νά κατέχει τήν ικανότητα νά διαλέγει 
τούς «έπιστάτες» (ειδικευμένους υπαλλήλους) 
στούς όποιους νά εμπιστεύεται τήν οργανω
τική δραστηριότητα τών έξωτερικών γενικών 
σχέσεων ώς προς τήν έπιχείρηση. Μπορούμε 
νά πούμε ότι οί «οργανικοί» διανοούμενοι 
πού ή κάθε καινούρια τάξη δημιουργεί μα
ζί της κ* επεξεργάζεται στήν προοδευτική έ- 
ξέλιξή της, δέν είναι παρά «ειδικεύσεις» τών 
μερικών μορφών τής πρωτογενούς δραστη
ριότητας τού νέου κοινωνικού τύπου πού ή νέα 
τάξη έφερε στο φώς.'

1. «Τα στοιχεία πολιτικής επιστήμης», τοΟ 
Μάσκα (νέα επαυξημένη έκδοση τοϋ 1913) μπο
ρούν νά εξεταστούν εδώ. ΊΙ λεγάμενη «πολιτι
κή τάξη» τοϋ Μάσκα δέν είναι άλλο άπ’ τήν 
κατηγορία διανοουμένων τής κυρίαρχης κοινωνι
κής ομάδας’ ή έννοια τής «πολιτικής τάξης» 
του Μάσκα πλησιάζει στήν αντίληψη τής έλίτ 
τοϋ Παρέτο, πού είναι μια άλλη προσπάθεια 
ερμηνείας τοϋ Ιστορικού φαινομένου τών διανο
ουμένου καί τοϋ ρόλου τους στήν κρατική καί



'Ακόμα καί ol φεουδάρχες ήταν κάτοχοι 
μιας Ιδιαίτερης τεχνικής Ικανότητας, τής στρα
τιωτικής, και είναι άκριβώς ά π ' τη στιγμή 
που ή άριστοκρατία χάνει τό προνόμιο τής 
τεχνικής στρατιωτικής ικανότητας πού άρ- 
χίζει ή κρίση τής φεουδαρχίας. Μά ή δια
μόρφωση των διανοουμένων στο φεουδαρχικό 
κόσμο και στον προηγούμενο κλασσικό είναι 
ένα πρόβλημα πού πρέπει νά έξεταστεϊ ξέ
χωρα. Ή  διαμόρφωση αύτή και διεργασία ά- 
κολουθεΐ δρόμους καί τρόπους πού χρειάζον
ται μια συγκεκριμένη έρευνα. "Ετσι πρέπει 
νά παρατηρήσουμε ότι ή μάζα των χωρικών, 
παρόλο πού άναπτύοσει μια ουσιαστική λει
τουργία στον κόσμο τής παραγωγής, δεν έ- 
πεξεργάζεται δικούς της «οργανικούς» δια
νοουμένους καί δεν «άφομοιώνει» κανένα στρώ
μα «παραδοσιακών» διανοουμένων, μολονότι 
ά π ’ τη μάζα τών χωρικών παίρνουν πολλούς 
ά π ’ τούς διανοουμένους τους οί άλλες κοινω
νικές όμάδες καί μεγάλο μέρος τών παραδο
σιακών διανοουμένων είναι άγροτικής προέ
λευσης.

2) Μά κάθε «ουσιαστική» κοινωνική όμά- 
δα, πού άναδύθηκε στήν ιστορία άπό τήν 
προηγούμενη οικονομική δομή καί σάν έκφραση 
τής ανάπτυξης αυτής τής δομής, βρήκε, τουλά
χιστο στήν ιστορία πού διέρευσε ώς τώρα, προ- 
ύπάρχουσες κατηγορίες διανοουμένων, οί ό
ποιοι μάλιστα εμφανίζονταν σάν άντιπρό- 
σωποι μιας άδιάκοπης ιστορικής συνέχειας 
άκόμα καί απέναντι οτίς πιο περίπλοκες καί 
ριζικές άλλαγές τών κοινωνικών καί πολιτι
κών μορφών.

Ή πιο τυπική άπό τούτες τις κατηγορίες 
τών διανοουμένων είναι οί έκκλησιαστικοί, οί 
οποίοι μονοπώλησαν γ ιά  ένα μεγάλο διάστη
μα (γιά  μιά ολόκληρη ίστορική φάση πού 
έν μέρει χαρακτηρίζεται άπό τούτο τό μο
νοπώλιο) μερικές άπό τις πιο σπουδαίες λει
τουργίες: τή θρησκευτική Ιδεολογία —  δηλ. 
τή φιλοσοφία καί τήν επιστήμη τής εποχής —  
τό στχολεΐο, τήν εκπαίδευση, τήν ηθική, τή 
δικαιοσύνη, τήν αγαθοεργία, τήν περίθαλψη 
κλπ. Ή κατηγορία τών εκκλησιαστικών μπο
ρεί νά θεωρηθεί ώς ή κατηγορία διανοουμένων 
τιού ήταν όργοενικά δεμένη μέ τήν άριστο- 
κροτία τής γής. Είχε .έξισωθεΐ νομικά μέ 
τήν άριστοκρατία, μέ τήν όποία μοιραζόταν 
τή χρήση τής φεουδαρχικής ιδιοκτησίας τής 
γής καί τών κρατικών προνομίων, που συν
δέονταν μέ τήν Ιδιοκτησία αυτή.2 Μά τό μονο-

χοινωνική ζωή. Τό βιβλίο τού Μόσχα είναι μιά 
τεράστια συσσώρευση κοινωνιολογικού καί θετι- 
χιστιχοϋ χαρακτήρα μέ μιά ροπή πρός τήν ά
μεση “πολιτική πού τό κάνει λιγότερο δύσπεπτο 
καί λογοτεχνικά πιό ζωηρό.

2. Μιά άλλη κατηγορία διανοουμένων, ή πιό 
σημαντική ίσως μετά τούς «εκκλησιαστικούς* 
γιά τό κύρος καί τόν κοινεονικό ρόλο πού ανέ
πτυξαν στίς πρωτόγονες κοινωνίες, είναι οί «για
τροί» μέ τήν πιό πλατειά σημασία, δλοι αύ- 
τοί δηλ. πού «αγωνίζονται» ή φαίνεται πώς ά-

πώλιο τού έποικοδομήματος έκ μέρους τών 
εκκλησιαστικών3 δέν άσκήθηκε χωρίς πάλη 
καί περιορισμούς, κατά συνέπεια παρουσιά
στηκε ή γέννηση μέ διάφορες μορφές (πού 
πρέπει νά άναζητηθούν και νά μελετηθούν 
συγκεκριμένα) καί άλλων κατηγοριών, που 
ευνοήθηκαν καί άναπτύχθηκαν άπ* τό δυνά- 
μωμα τής κεντρικής έξουσίας τού μονάρ
χη, ώς τόν άπολυταρχισμό. "Ετσι διαμορ
φώθηκε ή άριστοκρατία τής τηβέννου, ένα 
στρώμα διαχειριστών, έπιστημόνων, θεωρητι
κών, μή έκκλησιαστικών φιλοσόφων κλπ.

Επειδή οί διάφορες αυτές κατηγορίες π α 
ραδοσιακών διανοουμένων αισθάνονται «μέ 
πνεύμα καί μέ σώμα» τήν άδιάκοπη Ιστορι
κή συνέχειά τους καί τόν «τίτλο» τους, γι* 
αυτό καί τοποθετούν τούς έαυτούς τους ώς 
αυτόνομους καί άνεξάρτητους άπό τήν κυ
ρίαρχη κοινωνική όμάδα. Ή  αύτοτοποθέτηση 
τούτη δέν είναι χωρίς συνέπειες στον Ιδεο
λογικό καί πολιτικό τομέα, πού είναι συνέ
πειες μεγάλης σημασίας. "Ολη ή ϊδεσλιστική 
φιλοσοφία μπορεί νά συνδεθεί εύκολα με τού
τη τή θέση πού παίρνουν οι διανοούμενοι ώς 
κοινωνικό σύνολο καί μπορεί νά όρισθεΐ ώς 
έκφραση εκείνης τής κοινωνικής ουτοπίας χά
ρη στήν όποία οί διανοούμενοι θεωρούνται «ά- 
νεξάοτητοι», αυτόνομοι, επενδυμένοι μέ ά- 
ττοκλειστικά γνωρίσματα κλπ.

Πρέπει νά σημειώσουμε Ομως δτι, άν ό 
Πάπας καί ή άνώτοαη Ιεραρχία τής έκκλησίας 
νομίζουν πώς είναι περισσότερο συνδεμένοι 
μέ τό Χριστό καί τούς άποστόλους α π ' όσο 
μέ τούς γερουσιαστές Ανιέλλι καί Μπέννι, 
τό ίδιο δέν συμβαίνει μ έτό  Τ ζ ε ν τ ί λ ε  
καί τόν Κρότσε, λ χ .  'Ο Κρότσε ιδιαίτε
ρα αισθάνεται πολύ συνδεμένος μέ τόν 'Α
ριστοτέλη καί τόν Πλάτωνα, άλλα δέν κρύ
βει καί τό σύνδεσμό του μέ τούς γερουσια
στές Ανιέλλι καί Μπέννι καί σ αυτό άκρι-

γ ιονίζονται ενάντια οτό θάνατο χαΐ τΙς αρρώ
στιες. Χρειάζεται νά δούμε καί τήν «Ιστορία 
τής ’Ιατρικής* του Άρτοδρο Καστιλιόνι. Υπεν
θυμίζουν δτι υπήρξε στενή σύνδεση ανάμεσα 
στή θρησκεία καί τήν ιατρική καί σέ δρισμένα 
μέρη εξακολουθεί νά υπάρχει καί τώρα: νοσο
κομεία σέ χέρια εκκλησιαστικών γιά ορισμένες 
οργανωτικές λειτουργίες, έκτός άπό τό γεγο
νός δτι δπου εμφανίζεται 6 γιατρός εμφανίζεται 
καί ό παπάς (ξόρκια κ .λ .π .). Πολλές μεγάλες 
θρησκευτικές φυσιογνωμίες στάθηκαν μεγάλοι 
♦ Θεραπευτές»: ή ιδέα του θαύματος ώς τήν α
νάσταση τών νεκρών. Γιά τούς βασιλιάδες έ- 
πικρατούσε γιά καιρό ή δοξασία δτι μπορούσαν 
νά θεραπεύσουν μέ τήν επίθεση τών χεριών τους 
τίς πληγές ή τά άρρωστα μέλη κ.λ.π.

3. Άπό δώ καί ή σημασία «διανοούμενος» ή 
«ειδικός» τής λέξης «chiecico» ( =  κληρικός) 
σέ πολλές νεολατινικές γλώσσες ή επιρρεασμέ- 
νες μέσω τών εκκλησιαστικών λατινικών άπ* 
τις νεολατινικές γλώσσες καί ή αντίστοιχη ση
μασία τού μή είδιχοΟ, του αμύητου τής λέξης 
«λαϊκός». 357



6ώς πρέπει νά άναζητήσουμε τον πιο άνε- 
βασμένο χαρακτήρα τής φιλοσοφίας του Κρό- 
τσε.

Ποιά εΐναι τα «μέγιστα» δρια του δρου 
«διανοούμενος»; Μπορούμε νά βρούμε ένα 
ένιαϊο κριτήριο για  να χαρακτηρίσουμε έξ 
Τσου τις διάφορες και δυσανάλογες διανοη
τικές δραστηριότητες και νά τις ξεχωρίσουμε 
ταυτόχρονα καί με ουσιαστικό τρόπο α π ’ 
τις δραστηριότητες των άλλων κοινωνικών σχη
ματισμών; Μού φαίνεται δτι τό πιο διαδε
δομένο μεθοδολογικό λάθος είναι τό νά άνα- 
ζητάμε αυτό το διαχωριστικό κριτήριο στην 
εσωτερική διάρθρωση τών διανοητικών δρα
στηριοτήτων κι όχι στο σύνολο σχέσεων, δ- 
που αύτές (κατά συνέπεια καί οί όμάδες πού 
τις έκπροσωπούν) έρχονται νά βρεθούν μέσα 
στο γενικό σύνολο τών κοινωνικών σχέσεων. 
Καί πράγματι ό εργάτης ή προλετάριος, λ.χ., 
δέν χαρακτηρίζεται ειδικά άπό τη χειρωνα
κτική ή έργαλειακή εργασία, άλλά άπό τού
τη τήν εργασία σε  κοεθορισμένες συνθήκες 
καί σε καθορισμένες κοινωνικές σχέσεις (Έ 
κτος άπό τό γεγονός δτι δέν υπάρχει κα
θαρά φυσική εργασία κι δτι ή έκφραση τού 
Ταίηλορ «έκπαιδευμένος γορίλλας», είναι μιά 
μεταφορά γιά  νά σημειώσει ένα δριο προς 
μιά όοισιιένη κατεύθυνση. Στην όποιαδήπο- 
τε φυσική έργασία, καί τήν π·ό μηχανική 
καί ξεπεσμένη, υπάρχει ένα μίνιμουμ τεχνι
κής ειδίκευσης, (ένα μίνιμουμ δηλ. δημιουρ
γικής διανοητικής δραστηριότητας). Παρα
τηρήσαμε ήδη δτι ό έπιχίειρηματίας, άπ* 
τον ίδιο του τό ρόλο, πρέπει νάχει σ ’ όρισμέ- 
νο βαθμό κάποιες, διανοητικές Ιδιότητες, μο
λονότι ή κοινωνική του φυσιογνωμία δέν κα
θορίζεται άττ’ αυτές, άλλά άπό τις γενικές 
κοινωνικές σχέσεις που προσδιορίζουν τη θέ
ση του στή βιομηχανία.

"Ολοι οι άνθρωποι είναι διανοούμενοι θά 
μπορούσαμε νά πούμε λοιπόν, μά δλοι οί άν
θρωποι δέν έχουν μιά λειτουργία διανοουμέ
νου μέσα στην κοινωνία*.

"Οταν διακρίνουμε διανοούμενους καί μή 
διανοούμενους, στην πραγματικότητα άναφε- 
ρόμαστέ μόνο στην άμεση κοινωνική λειτουρ
γ ία  τής έπαγγελματικής κατηγορίας των 
διανοουμένων, παίρνουμε δηλ. ύπ* όψη τήν 
κατεύθυνση στην όποία πέφτει τό μεγαλύτερο 
βάρος τής ειδικής έπαγγελματικής δραστη
ριότητας, αν στή νοητική έπεξεργασία ή στή 
νεύρο - μυϊκή προσπάθεια. Αύτό σημαίνει 
δτι άν μπορούμε νά μιλάμε γ ιά  διανοού
μενους, δεν μπορούμε νά μιλάμε γ ιά  μή δια
νοούμενους, γιατί μή διανοούμενοι δέν υπάρ
χουν. Μά καί ή σχέση άνάμεσα στή διανοη
τική έγχεφαλική έπεξεογασία καί τή νευρομυϊ- 
κή προσπάθεια δέν είναι πάντα ή ίδια καί 
κατά συνέπεια υπάρχουν διαφορετικοί βαθ

μοί ειδικής διανοητικής δραστηριότητας. Δέν 
υπάρχει άνθρώπινη δραστηριότητα ά π ’ τήν 
όποία μπορούμε νά άποκλείσουμε κάθε νοη
τική μεσολάβηση, δέν μπορούμε νά χωρίσου
με τον homo faber ά π ’ τον homo sapiens. 
1 έλος, κάθε άνθρωπος άναπτύσσει έξω άπ* 
τό επάγγελμά του καί κάποια διανοητική 
δραστηριότητα, είναι δηλ. ένας «φιλόσοφος» 
ένας κοίλλι τέχνης, ένας άνθρωπος γούστου, 
συμμετέχει σέ μιά αντίληψη τού κόσμου, ά- 
κολουθεΐ μιά ενσυνείδητη γραμμή ήθικής συμ
περιφοράς, συμβάλλει κατά συνέπεια στο 
νά στηρίξει ή νά τροποποιήσει μιά άντίληψη 
του κόσμου, νά προκαλέσει δηλαδή νέους τρό
πους σκέψης.

Τό πρόβλημα τής δημιουργίας ένός νέου 
στρώματος διανοουμένων συνίσταται ώστό- 
σο στήν κριτική έπεξεργασία τής διανοητι
κής δραστηριότητας που υπάρχει στον κα
θένα σέ κάποιο βαθμό ανάπτυξης, τροπο
ποιώντας τή σχέση της μέ τή νεύρο - μυϊκή 
προσπάθεια προς μιά νέα ισορροπία καί άνα- 
πτύσσοντας ή ϊδ:α νεύρο - μυϊκή προσπάθεια, 
έφόσον είναι στοιχείο μιάς γενικής πρα
κτικής δραστηριότητας που ανανεώνει συνε
χώς τό φυσικό καί κοινωνικό κόσμο, καί γ ί
νεται ή βάση μιάς νέας καί καθολικής άντί- 
ληψης του κόσμου. Ό  παραδοσιακός κ’ εκλαϊ
κευμένος τύπος διανοούμενου που μάς δίνεται 
είναι ό λογοτέχνης, ό φιλόσοφος, ό καλλιτέ
χνης. ΓΓ αύτό καί οι δημοσιογράφοι πού νο
μίζουν πώς είναι λόγιοι, φιλόσοφοι, καλλι
τέχνες, πιστεύουν πώς είναι οί «άληθινοί» 
διανοούμενοι. Στο σύγχρονο κόσμο, ή τεχνι
κή άγωγή, πού είναι στενά δεμένη μέ τή 
βιομηχανική έργασία άκόμα καί τήν προ 
πρωτόγονη καί άνειδίκευτη, πρέπει νά άπο- 
τελέσει τή βάση ένός νέου τύπου διανοουμέ
νου.

Σ ’ αυτή τή βάση δούλεψε τό περιοδικό 
«Νέα Τάξη»*, γ ιά  ν άναπτύξει κάποιες μορ
φές ένός νέου διανοουμενισμού καί νά καθο
ρίσει τις νέες άντιλήψεις του, καί δεν ήταν 
αυτός ό μικρότερος λόγος τής έπιτυχίας του, 
γιατί μιά τέτοια τοποθέτηση άνταποκρινότον 
σέ ύπολανθάνουσες προσδοκίες καί ήταν σύμ
φωνη μέ τήν έξέλιξη τών πραγματικών μορφών 
τής ζωής. Ό  τρόπος ύπαρξης του νέου δια
νοούμενου δέν μπορεί νά σι/νίσταται π ιά  στήν 
καλλιέπεια, πού είναι έξωτερικό καί πρόσ
καιρο κίνητρο συγκινήσεων καί παθών, άλλά 
στήν ενεργό άνάμιξή του στήν πρακτική ζωή, 
ώς δηϋίουργός, οργανωτής, «μόνιμος καί πει
στικός υποκινητής» —  έπειδή δέν θάναι π ιά  
καθαρός ρήτωρ, μά άνώτερος ωστόσο άπό 
τήν άφηρημένη μαθηματική άντίληψη. Ά πό 
τήν τεχνική - έργασία φτάνει στήν τεχνική - 
έπιστήμη καί στήν ούμανιστική Ιστορική άν
τίληψη χωρίς τήν όποία παραμένει κανείς 
«ειδικός» καί δε γίνεται «καθοδηγητής» (ε ί- 
δ ι κ ό ς  +  π ο λ ι τ ι κ ό ς ) .

* 4. Μποοεϊ να συμβεϊ κάποτε ό καθένας μας
νά τηγανίζει δύο αυγά ή νά ράψει Ενα ξέσχι- * Όργανο πού εξέδιδε δ Γκράμοι καί πού α-
ο μ *  3 -δ οακκάκι του, μά δέν θά πούμε δτι δλοι ποτέλεοε τόν_ πυρήνα _γύρω άπδ τόν δποΐο ίδρύ- 
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“Έτσι διαμορφώνονται Ιστορικά ειδικευμέ
νες κατηγορίες γ ια  την άσκηση τής διανοη
τικής λειτουργίας, διαμοοφώνονται σε σύν
δεση μέ δλες τις κοινωνικές όμάδες καί ειδι
κά μέ τις πιο σημαντικές κοινωνικές όμάδες 
καί ύφίστανται πιο έκτεταμένες καί σύνθετες 
διεργασίες, (όταν διαμορφώνονται) σέ σύν
δεση μέ τήν κυρίαρχη κοινωνική όμάδα. "Ε
να οστό τά πιο άξιόλογα γνωρίσματα κάθε 
όμάδας πού αναπτύσσεται προς τήν ήγεμο- 
νία είναι ή πάλη της γ ιά  τήν αφομοίωση καί 
τήν «ιδεολογική» κοττάκτηση των παραδοσια
κών διανοουμένων, ή όποια αφομοίωση καί 
κατάκτηση γίνεται τόσο πιο γοργά καί άπο- 
τελεσματικά δσο ή δοσμένη όμάδα επεξερ
γάζεται ταυτόχρονα τούς οργανικούς διανο
ουμένους της.

Ή  τεράστια Ανάπτυξη, πού πήρε ή δρα
στηριότητα καί ή όργάνωση τού σγολείου 
(μέ τήν πλατειά έννοια) στις κοινωνίες πού 
προέκυψαν άπό τον μεσαιωνικό κόσμο, δεί
χνει ποιά σημασία έχουν προσλάβει στο σύγ
χρονο κόσμο οι κοπηγορίες καί ό ρόλος των 
διανοουμένων. Καθώς έγινε μιά προσπάθεια 
έμβάνθυνσης καί διεύθυνσηζ τής «διανοητικό
τητας» κάθε άτόμου, μέ τον ίδιο τρόπο έγινε 
καί προσπάθεια νά πολλαπλασιασθούν καί 
νά τελειοποιηθούν οί ειδικεύσεις. Αύτό προ
κύπτει άπό τά έκπαιδευτικά ίδρύματα κάθε 
βαθμού ως τούς όργοτνισμούς γ ιά  τήν προώ
θηση τής λεγάμενης «ύψηλής κουλτούρας» σέ 
κάθε τομέα τής έπισ.τήμης καί τής τεχνι- 
κής.

Τό σχολείο είναι τό όργανο έπεξεργασίας 
διανοουμένων διαφόρων βαθμών. Ή  πολυ- 
πλοκότητα τής διανοητικής λειτουργίας σέ 
•κάθε κράτος μπορεί νά μετρηθεί άντικειμε- 
νικά α π ’ τήν ποσότητα των ειδικευμένων σχο
λών καί τήν ιεράρχησή τους. "Οσο πιο έ- 
κτεταμένος είναι ό εκπαιδευτικός «χώρος» 
κι όσο περισσότεροι είναι οί «κάθετοι» «βαθ
μοί» τού σχολείου τόσο καί πιο σύνθετος εί
ναι ό πολιτιστικός κόσμος καί ό πολιτισμός 
ένός καθορισμένου κράτους. Μπορούμε να- 
χουμε ένα όρο σύγκρισης στή σφαίρα τής βιο- 
μηχσνικής τεχνικής: ή έκβιομηχάνιση μιας
χώρας μετριέται Απ’ τον έξοπλισμό της στην 
παραγωγή μέσων παραγωγής καί στην κα
τασκευή όργάνων άκριβείας γιά  την παραγω
γή μηχανών καί όργάνων γ ιά  την παραγωγή 
μέσων παραγωγής κ.ο.κ. Ή  χώρα πού έχει 
τον καλύτερο έξοπλισμό γ ιά  τήν παραγωγή 
όργά^/ων γ ιά  τά  πειραματικά εργαστήρια 
τών επιστημόνων καί γ ιά  τήν παραγωγή όρ
γάνων γιά  τήν πειραματική έπαλήθευση αύ- 
πών τών όργάνων, μπορούμε νά πούμε ότι 
είναι ή πιο πολυσύνθετη στον τεχνικό - βιο
μηχανικό τομέα, ή πιο πολιτισμένη κλπ. 
Τό ίδ·.ο συμβαίνει καί στήν προετοιμασία 
τών διοτνοουμένων καί στις σχολές πού κά
νουν τούτη τήν προετοιμασία. Οί σχολές καί 
τά ιδρύματα άνώτερης κουλτούρας, είναι ά- 
φομοιώσιμα Καί σ ’ αύτό τον τομέα ή ποσό
τητα δέν μπορεί νά διαχωρισθεί ά π ’ τήν ποι
ότητα. Στήν τελειοποιημένη τεχνικό - πολι
τιστική έξειδίκευση δέν μπορεί νά μην Αντι

στοιχεί ή μεγαλύτερη δυνατή έκταση διάδο
σης τής στοιχειώδους εκπαίδευσης καί ή 
μεγαλύτερη φροντίδα νά ευνοηθούν στο με
γαλύτερο βαθμό οί ενδιάμεσοι κρίκοι. Φυσι
κά, ή άνάγκη οτύτή δημιουργίας τής πιο πλα
τείας δυνοττής βάσης γιά  την έπιλογή καί 
επεξεργασία τών πιο υψηλών διανοητικών Ι
διοτήτων —  νά δοθεί δηλ. στήν ανώτερη 
κουλτούρα καί τεχνική μιά δημοκρατική υ
φή —  δέν παραμένει χωρίς μειονεκτήματα: 
δημιουργείται έτσι ή δυνατότητα μεγάλων 
κρίσεων ανεργίας τών μεσαίων στρωμάτων 
τών διανοουμένων, όπως συμβαίνει πράγμα
τι σ ’ δλες τίς σύγχρονες κοινωνίες.

Πρέπει νά παρατηρήσουμε ότι ή έπεξερ- 
γασία τών στρωμάτων τών διανοουμένων δέν 
συμβαίνει στή συγκεκριμένη πραγματικότητα 
πάνω σ ’ ένα άφηρημένο δημοκρατικό έδαφος, 
αλλά σύμφωνα μέ πολύ συγκεκριμένες παρα
δοσιακές ιστορικές διαδικασίες. Διαμορφώθη
καν στρώματα πού άπό παράδοση «παράγουν» 
διοτνοουμένους καί είναι συνήθως αυτά πού 
είδικεύθηκαν στήν «αποταμίευση», δηλαδή ή 
μικρή καί μεσαία άοπτκή τάξη τής υπαίθρου 
καί όρισμένα στρώματα τής μικρής καί με
σαίας αστικής τάξης τής πόλης. Ή  δια
φορετική κατανομή τών διάφορων τύπων σχο
λών (κλασσικών καί έποτγγελμοττικών) στήν 
«οικονομική» έπικράτεια καί οί διαφορετικές 
φιλοδοξίες τών διαφόρων κατηγοριών αυτών 
τών στρωμάτων καθορίζουν ή δίνουν μορφή στήν 
παρογωγή τών διάφορων κλάδων διανοητικής 
ειδίκευσης. Στήν ’Ιταλία λ.χ. ή Αστική τάξη 
τής υπαίθρου παράγει κρατικούς λειτουργούς 
καί έλευθεροεπαγγελματίες, ένώ ή Αστική τά
ξη τής πόλης παράγει τεχνικούς γ ιά  τή βιο- 
μηχοτνία: δηλ. ή Βόρεια Ιτα λ ία  παράγει τε
χνικούς καί ή Μεσημβρινή υπαλλήλους καί έ- 
παγγελματίες.*

Ή σχέση τών διανοουμένων καί τού κό
σμου τής παραγωγής δέν είναι άμεση, δ- 
•ηως συμβαίνει μέ τίς βασικές κοινωνικές ό
μάδες, αλλά είναι σέ διαφορετικό βαθυό «έμ
μεση», Απέναντι στο όλο κοινωνικό οικοδό
μημα, απέναντι στο σύνολο έποικοδομημάτων, 
πού οί διοτνοούμενοι Αποτελούν τούς «λειτουρ
γούς» τους. Θά μπορούσε νά μετρηθεί ή «όί> 
γανικότητα» τών διάφορων στρωμάτων τών 
διανοουμένων, ή περισσότερο ή λιγότερο στε
νή σύνδεσή τους μέ μιά βασική κοινωνική 
όμάδα, προσδιορίζοντας μιά διαβάθμιση τών 
λειτουργιών καί τών έποικοδομημάτων άπό 
τα κάτω προς τά πάνω (Από τή βάση προς 
τά πάνω). Μπορούμε γ ιά  τήν ώρα νά προσ
διορίσουμε δυο μεγάλα «πλάνα» τού έποικο- 
δομήματος: αύτό πού λέγεται τής «πολιτι
στικής κοινωνίας», δηλ. τό σύνολο τών όρ-

5. Profession isti. Έπχγγελματίες, έδώ μέ 
πιό ατενή έννοια. ’Εννοεί δικηγόρους, για/- 
τρους, συμβολαιογράφους κ.λ.π., δηλ. ανθρώπους 
που έχουν κάνει ανώτερες σπουδές (Σημ. τοΟ 
μεταφραστή).



γανισμών που λέγονται κοινώς «ιδιωτικοί» και 
το πλάνο τής «πολιτικής κοινωνίας ή κρά
τους», 'ά  άποΐα καί άντοατοκρίνονται στον 
«ηγεμονικό» ρόλο που άσκεΐ ή κυρίαρχη τά
ξη σ δλη την κοινωνία και στην «άμεση 
κυριαρχίου» ή διοίκηση που έκφράζεται στο 
κράτος και στή «δικαιοσύνη». Αυτές οί λει
τουργίες εΤναι όργανωτικές καί συνδετικές 
για  την άκρίβεια. ΟΙ διανοούμενοι είναι οι 
«υπάλληλοι» τής κυρίαρχης όμάδας γ ια  την 
άσκηση των έξαρτημένων λειτουργιών τής 
κοινωνικής ήγεμονίας και τής πολιτικής κυ
βέρνησης. Δηλαδή: 1) τής «αυθόρμητης» συγ
κατάθεσης τών μεγάλων μαζών τού πληθυ
σμού ώς προς τον προσανατολισμό που έ- 
πιβάλλει στην κοινωνική ζωή ή βασική κοι
νωνική όμάδα, συγκατάθεση πού γεννιέται 
«Ιστορικά» άπό το κύρος καί τήν έμπιστοσύ- 
νη» πού προσδίδουν στην κοινωνική όμάδα 
ή θέση της καί ό ρόλος της στον κόσμο τής 
παραγωγής· 2) τού μηχανισμού κρατικού κα
ταναγκασμού πού εξασφαλίζει «μέ νόμιμα μέ
σα» τήν πειθαρχία τών όμάδων πού δέν «συγ- 
κατοττίθενται» ούτε ενεργητικά ούτε παθητι
κά, μά ό όποιος έχει δημιουργηθεί γ ια  δλη 
τήν κοινωνία μέ τήν πρόβλεψη κρίσεων στή 
διοίκηση και στήν καθοδήγηση, όταν λιγο
στεύει ή αυθόρμητη συγκατάθεση.

Ή τοποθέτηση αυτή τού προβλήματος έ
χει σάν άποτέλεσμσ μια πολύ έκτεταμένη 
έννοια τού διανοουμένου, άλλά μόνο έτσι μπο
ρούμε νά φτάσουμε σέ μια συγκεκριμένη προ
σέγγιση τής πραγματικότητας. Αυτός ό τρό
πος τοποθέτησης του προβλήμοττος συγκρούε
ται μέ τις προκοπαλήψεις κάστας: είναι ά- 
λήθεια δτι και αυτή ή οργανωτική λειτουρ
γία  τής κοινωνικής ήγεμονίας και τής κρα
τικής κυριαρχίας άφήνει τόπο σ ’ ένα κατα
μερισμό εργασίας, κατά συνέπεια σέ μια δια- 
βάθμιση ειδικοτήτων, σέ μερικές α π ’ τις ό- 
ποΤες δέν εμφανίζεται καμιά όργανωτική και 
καθοδηγητική ιδιότητα. Στο μηχανισμό κοι
νωνικής και κρατικής κccθoδήγησης υπάρχει 
μιά όλόκληρη σειρά άπασχολήσεων χειρω
νακτικού ή έργαλειακου χαρακτήρα (τάξης 
και όχι άντίληψης, πράκτορα καί δχι άξιω- 
ματικού ή λειτουργού), μά είναι προφανές δτι 
πρέπει νά κάνουμε αυτή τή διάκριση, όπως 
θά χρειαστεί νά κάνουμε καί άλλες. Πράγμα
τι ή διανοητική δραστηριότητα πρέπει νά 
διοοφίνεται σέ βαθμούς άκόμα κι άπ* τήν έ- 
σωτερική άποψη, βαθμούς πού σέ στιγμές 
ακραίας άντίθέσης, μάς δίνουν ένα άποτέλε- 
σμα αληθινής ποιοτικής διαφοράς. Στήν πιο 
ψηλή βαθμίδα πρέπει νά τοποθετήσουμε τούς 
δημιουργούς τών διαφόρων έπιστημών, τής 
φιλοσοφίας, τής τέχνης κλπ. καί στήν κατώ
τερη τούς πιο ταπεινούς «διαχειριστές» κ* 
έκλαϊκευτές του παραδοσκχκού διανοητικού 
πλούτου πού ήδη έχει συσσωρευθεΐ καί υ
πάρχει.*

β. Ό  στρατιωτικός όργανισμός προσφέρει καί 
360 σ’ αυτή τήν περίπτωση ενα παράδειγμα τούτων

Στο σύγχρονο κόσμο, ή έτσι άντιλη- 
πτή κατηγορία τών διανοουμένων διευρύν- 
θηκε μέ άνήκουστο τρόπο Τό δημοκροτικό 
γραφείο - κρατικό κοινωνικό σύστημα έπε- 
ξεργάστηκε έπιβλητικές μάζες, πού δέν δι
καιολογούνται δλες άπ ' τις κοινωνικές άνάγ- 
:<ες τής παραγωγής, μολονότι δικαιολογούν
ται ά π ’ τις πολιτικές άνάγκες τής βασικής 
κυρίαρχης όμάδας. Κοτά συνέπεια ή άντίλη- 
ψη τού Λόρια γ ιά  τή <μή παραγωγική «ερ
γασία» (μά ·μή παραγωγική όσον άφορά 
ποιόν καί ποιόν τρόπο παραγω γής;), θά 
μπορούσε έν μέρει νά δικαιολογηθεί, άν υπο
λογίσουμε τό γεγονός ότι οί μάζες αυτές 
έκμεταλλεύοντσι τή θέση τους, γ ιά  νά πε- 
τύχουν μεγάλες «χορηγίες» άπό τό έθνικό 
εισόδημα. Ή μαζική διαμόρφωση τυποποίη
σε τά άτομα κι ώς προς τις άτομικές Ιδιότη
τες κι ώς προς τήν ψυχολογία, προκαλώντας 
τά ίδια φαινόμενα όπως καί στις άλλες τυπο
ποιημένες μάζες: συναγωνισμός πού δημι
ουργεί τήν άνάγκη τής άμυντικής επαγγελ
ματικής όργάνωσης, άνεργία, σχολική υπερ
παραγωγή, μετανάστευση, κλπ.

Ή  διαφορετική  θέση τώ ν  διανοουμένω ν α 
στικού καί άγοοτικού τύπου . — ΟΙ διανοούμε · 
νοι άστικού τύπου συμβάδισαν μέ τήν άνά- 
πτυξη τής βιομηχανίας καί συνδέονται μέ 
τις τύχες της. Ό  ρόλος τους μπορεί νά συγ- 
κριθεί μ’ αυτόν τών κατωτέρων άξιωματικών 
στο στρατό: δέν έχουν καμιά αυτόνομη πρω
τοβουλία στήν έπεξεργασία τών πλάνων οι
κοδόμησης, συνδέουν μέ τον έπιχειρηματία 
τήν οργανική μάζα, διαρθρώνοντάς τη, επε
ξεργάζονται τήν άμεση έκτέλεση τού προκα
θορισμένου σχεδίου παραγωγής, ά π ’ τό βιο
μηχανικό έπιτελείο, έλέγχοντας τις στοιχειώ
δεις εργασιακές του φάσεις. Κατά γενικό μέσο 
Ορο οί διανοούμενοι τής πόλης είναι πολύ 
τυποποιημένοι. Οί άλλοι διανοούμενοι τών 
πόλεων συγχέονται όλοένα καί περισσότερο 
μέ τό άληθ;νό βιομηχανικό επιτελείο.

Οί διανοούμενοι τύπου υπαίθρου είναι κα
τά μεγάλο μέρος «παραδοσιακοί», προσκολ- 
λημένοι δηλ. στήν άγροτική κοινωνική μάζα 
καί στή μικροαστική τών πόλεων (ιδιαίτερα 
στά μικρότερα άστικά κέντρα), ή όποια δέν 
έχει ύποστεί άκόμα τήν κατάλληλη διεργα
σία καί δέν έχει έρθει σ* επαφή μέ τό κα
πιταλιστικό σύστημα. Αυτός ό τύπος διανο
ουμένου φέρνει σ ’ έπαφή τήν άγροτική μάζα

τών σύνθετο>ν διχοχθμίσεων: κχτώτεροι αξιωμα
τικοί. ανώτεροι αξιωματικοί, γενικό έπιτελείο. 
Καί δέν πρέπει να ξεχνάμε τούς κατώτερους 
βαθμοφόρους πού ή πραγματική τους σημασία 
είναι μεγαλύτερη απ’ δτι σκεφτόμαστε. ’Αξίζει 
νά σημειώσουμε δτι δλοι αυτοί αισθάνονται αλ
ληλεγγύη απέναντι στή «θέση» τους, κι δτι τα 
κατώτερα στρώματα εκδηλώνουν πιό εμφανές 
πνεύμα «κόστας» καί παίρνουν «τουπέ» πού τά 
εκθέτει συχνά στά πειράγματα καί τήν κοροϊ
δία.



μέ την κρατική ή τοττική διοίκηση (δικηγό
ροι, συμβολαιογράφοι κ.λ.π.) καί χάρη σ* 
αυτό άττοκτάει · μεγάλο πολίτικο - κοινωνικό 
ρόλο, γιατί ή έπαγγελματική μεσολάβηση 
δύσκολα μπορεί νά διαχωριστεί α π ’ την πο
λιτική. Έ π ί πλέον, ό διανοούμενος τής υ
παίθρου (παπάς, δικηγόρος, δάσκαλος, συμ
βολαιογράφος, γιατρός κ.λ.π.) κάνει μια ό- 
νώτερη ζωή ή τουλάχιστο διαφορετική άπ* 
του μέσου χωρικού καί γ ια  τούτο άντιπρο- 
οωπεύει γΓ αυτόν ένα κοινωνικό πρότι/πο στή 
φιλοδοξία του νά βγει ά π ’ τήν κατάσταση του 
καί νά τήν καλυτερέψει. Ό  χωρικός σκέφτε
ται πάντοτε ότι τουλάχιστο ένας του γιος 
μπορεί νά γίνει διανοούμενος (ιδιαίτερα π α 
πά ς), νά γίνει δηλαδή ένας κύριος, άνυ- 
ψώνοντας τό κοινωνικό έπίπεδο τής οικογέ
νειας καί διεκολύνοντας τήν οικονομική της 
ζωή μέ τις επαφές πού δέν μπορεί να μήν 
έχει μέ τούς άλλους κυρίους. Ή  στάση του 
χωρικού άπέναντι στο διανοούμενο είναι διτ- 
τή καί Φαίνεται άντιφατική. Θαυμάζει τήν 
κοινών·κή θέση του διανοούμενου καί γενικά 
του κρατικού λειτουργού, μά κάνει κάποτε 
πώς τήν περί φρονεί* δηλ. ό θαυμασμός του 
διαποτίζεται ένστιχτώδικα μέ στοιχεία φθό
νου καί παθιασμένης οργής. Δέν μπορούμε 
νά κατανοήσουμε τίποτα ά π ’ τή συλλογική 
ζωή των χωρικών κΓ άπό τά σπέρματα καί 
ζυμώσεις εξέλιξης πού κλείνει, άν δέν υπο
λογίσουμε, δέν μελετήσουμε συγκεκριμένα καί 
δέν έμβαθύνουμε πάνω σ ’ αυτή τήν ουσια
στική υποταγή τους στούς διανοουμένους. 
Κ ά θ ε  ο ρ γ α ν ι κ ή  έ ξ έ λ ι ξ η  τ ώ ν  
ά γ ρ ο τ ι κ ώ ν  μ α ζ ώ ν ,  ε ί ν α ι  δ ε 
μ έ ν η  ω ς  κ ά π ο ι ο  σ η μ ε ί ο  μ έ  τ ά  
κ ι ν ή μ α τ α  τ ώ ν  δ ι α ν ο ο υ μ έ 
ν ω ν  κ α ί  έ ξ α ρ τ ά τ α ι  ά π ’ α  ύ - 
τ  ά .

Διαφορετική είναι ή περίπτωση γ ιά  τούς 
διανοουμένους τών πόλεων. Οί τεχνικοί του 
έργοστασίου δέν άναπτύσσουν καμιά πολι
τική λειτουργία στίς μάζες πού έξαρτιώνται 
ά π ’ αυτούς, ή τουλάχιστο αυτό αποτελεί μια 
ξεπερασμένη φάση. Κάποτε συμβαίνει καί 
τό άντίθετο: οί μάζες άσκούν μια πολιτική 
επιρροή πάνω στούς τεχνικούς, τουλάχιστο 
μέσω τών οργανικών τους διανοουμένων.

Τ ό  κ ε ν τ ρ ι κ ό  σ η μ ε ί ο  τ ο υ  
π ρ ο β λ ή μ α τ ο ς  π α ρ α μ έ ν ε ι  
ή δ ι ά κ ρ ι σ η  α ν ά μ ε σ α  σ έ  δ ι α 
ν ο ο υ μ έ ν ο υ ς  ό ρ γ α ν ι κ ο ύ  τ ύ 
π ο υ  κ ά θ ε  β α σ ι κ ή ς  κ ο ι ν ω ν ι 
κ ή ς  ό μ ά δ α ς  κ α ί  σ έ  δ ι α ν ο 
ο ύ μ ε ν ο υ ς  π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ύ  τ  ύ - 
t t o u , δ ι ά κ ρ ι σ η  ά π ’ τ ή ν  ό 
π ο ι α  ά π ο ρ ρ έ ε ι  μ ι ά  σ ε ι ρ ά  
π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν  κ α ί  π ι θ α ν ώ ν  
ι σ τ ο ρ ι κ ώ ν  ά ν α  ζ η τ ή  σ ε ω ν .

Τό πιο ένδιαφέρον πρόβλημα είναι αυτό 
*πού αφορά, άν τό δούμε άπό τούτη τήν ά- 
ποψη, τό σύγχρονο πολιτικό κόμμα, τις πρα
γματικές του καταγωγές, τίς έξελίξεις του 
καί τίς μορφές του. Τί συμβαίνει μέ τό πο
λιτικό κόμμα, σέ σχέση μέ τό πρόβλημα τών 
διανοουμένων; Πρέπει νά κάνουμε βρισμένες

διακρίσεις: 1) Γιά μερικές κοινωνικές όμα-
δες δέν είναι τ ίποτ’ άλλο παρά ένας τρόπος 
νά έπεξεργαστούν τή δική τους κατηγορία ορ
γανικών διανοουμένων (πού διαμορφώνονται 
έτσι καί δέν μπορούν νά μή διαμορφωθούν, άν 
ύπολογισθούν οί γενικοί χαρακτήρες καί οί 
συνθήχες διαμόρφωσης, ζωής καί εξέλιξης τής 
δοσμένης κοινωνικής όμάδας) απευθείας άπ* 
τον πολιτικό καί φιλοσοφικό τομέα κΓ όχι 
άπ ' τον τομέα τής παραγωγικής τεχνικής7.

2) Γιά όλες τίς όμάδες τό πολιτικό κόμμα 
είναι ό μηχανισμός πού έκπληρώνει στην 
πολιτισμένη κοινωνία αυτό πού έκπληρώνει 
σέ εύρύτερη κλίμακα καί πιο συνθετικά τό 
κράτος στήν πολιτική κοινωνία, προμηθεύει 
δηλαδή τή συναρμογή άνάμεσα στούς όργα- 
νικούς διανοουμένους μιάς δοσμένης όμάδας, 
τής κυρίαρχης, καί τούς παραδοσιακούς δια
νοουμένους. Καί αυτή τή λειτουργία τό κόμ
μα τήν έκπληρώνει σ ’ εξάρτηση μέ τή βασι
κή του λειτουργία πού είναι νά έπεξεργάζε- 
ται τούς συντελεστές του, στοιχεία μιάς κοι
νωνικής όμάδας πού γεννήθηκε καί άναπτά
χθηκε σάν «οικονομική», ώσπου νά τούς κά
νει ειδικευμένους πολιτικούς διανοουμένους, 
καθοδηγητές, οργανωτές όλων τών δραστηριο
τήτων καί λειτουργιών πού είναι συμφυείς μέ 
τήν όργανική έξέλιξη μιάς όλικής, πολιτιστι
κής καί πολιτικής κοινωνίας. Μπορούμε νά 
πούμε μάλιστα ότι στά πλαίσιά του τό πο
λιτικό κόμμα έκπληρώνει αυτή τή λειτουργία 
πολύ πιο όλοκληρωμένα καί οργανικά ά π ’ 
ότι τό κράτος στά ευρύτερα πλαίσιά του. 
Ό  διανοούμενος πού μπαίνει στο πολιτικό 
κόμμα μιάς καθορισμένης κοινωνικής όμάδας 
συγχέεται μέ τούς όργανικούς διανοουμένους 
τής όμάδας, δένεται στενά μέ τήν όμάδα, 
πράγμα πού 6έν συμβαίνει μέ τή συμμετοχή 
στήν κρατική ζωή παρά σέ μέτριο βαθμό καί 
κάποτε καί καθόλου. Μάλιστα συμβαίνει πολ
λοί διανοούμενοι νά νομίζουν ότι είναι τό 
κράτος, δοξασία πού έχει κάποτε, άν πάρουμε 
υπόψη μας τήν έπι βλητική μάζα τούτης τής 
κατηγορίας, άξιόλογες συνέπειες καί προκα- 
λεί δυσάρεστες επιπλοκές γιά  τή βασική οι
κονομική όμάδα πού είναι πραγματικά τό 
κράτος.

" Ο τ ι  δ λ α  τ ά  μ έ λ η  ε ν ό ς  π ο 
λ ι τ ι κ ο ύ  κ ό μ μ α τ ο ς  π ρ έ π ε ι  
ν ά  θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι  σ ά ν  δ ι α ν ο 
ο ύ μ ε ν ο ι ,  ν ά  κ ά τ ι  π ο ύ  μ π ο 
ρ ε ί  ν ά  π  ρ ο σ φ έ ρ ε  τ α ι  γ ι ά  ά  - 
σ τ ε ί ο  κ α ί  γ ι ά  κ α λ α μ π ο ύ ρ ι ,

7. Στόν τομέα τής «παραγωγικής τεχνικής 
εμφανίζονται έκείνα τα στρώματα πού μπορούμε 
νά πουμ£ ότι αντιστοιχούν στούς «κατώτερους 
βαθμοφόρους» τού στρατού, δηλαδή οί ειδικευμέ
νοι εργάτες καί κατά πιό σύνθετο τρόπο βρι
σμένες κατηγορίες τής αγροτικής εργασίας βιο
τεχνικού χαρακτήρα. Γ0  βιοτέχνης αντιστοιχεί 
στόν ειδικευμένο εργάτη στή μεσαιωνική οικο
νομία.



κ ι δ μ ω ς ,  α ν  τ ο  κ α λ ο σ κ ε -  
Φ τ ο ύ μ ε , δ ε ν  υ π ά ρ χ ε ι  τ ί π ο 
τ α  τ ο  α κ ρ ι β έ σ τ ε ρ ο .  Θά πρέ
πει νά κάνουμε διάκριση διαβαθμίσεων κ’ ένα 
κόμμα μπορεΤ νά έχει μια μεγαλύτερη ή μικρό
τερη σύνθεση οστό την πιο ψηλή ώς την κα
τώτερη δια6άθμιση/ μά δεν είναι αύτό που 
έχει σημασία. "Εχει σημασία ό ρόλος του που 
είναι κ α θ ο δ η γ η τ ι κ ό ς ,  ό ρ γ α 
να) τ ι κ ό ς , δηλ. δ ι α π α ι  δ α γ ω γ  ι -  
κ ό ς , δηλ. δ ι α ν ο η τ ι κ ό ς .  "Ενας 
έμπορος δεν μπαίνει σ ’ ένα πολιτικό κόμμα 
γιά  νά κάνει έμπόριο, ένας διομήχανος γ ιά  νά 
παράγει περισσότερα καί με πιο χαμηλό 
κόστος, ένας άγρότης γιά  νά μάθει νέες μέ- 
θοδες καλλιέργειας τής γης, μολονότι ορισμέ
νες πλευρές αύτών των απαιτήσεων τού έμπο
ρου, τού διομήχάνου, τού άγρότη μπορούν νά 
βρούν Ικανοποίηση μέσα στο πολιτικό κόμμα8. 
Γι * αυτούς τούς σκοπούς καί μέσα σε κάποια 
δρια ύπάρχει τό έπαγγελματικό συνδικάτο, 
όπου ή οίκονομικο - συντεχνιακή δραστηριότη
τα τού έμπορου, τού διομήχανου, τού άγρότη 
βρίσκει τό πιο κατάλληλο πλαίσιό της. Στο 
πολιτικό κόμμα τά στοιχεία μιας οικονομι
κής κοινωνικής ομάδας ξεπερνούν τούτη τή 
στιγμή τής Ιστορικής έξέλιξής τους καί γ ί
νονται παράγοντες γενικών δραστηριοτήτων, 
σε έθνική καί διεθνή κλίμακα. 'Ο ρόλος αύτός 
τού πολιτικού κόμματος πρέπει νά φανεί πιο 
καθαρά μέ μιά συγκεκριμένη ιστορική άνά- 
λυση γιά  τό πώς άναπτύχθηκσν οί κοττηγορίες 
*τών όργανικών καί παραδοσιακών διανοουμέ
νων, τόσο στο έδαφος τών διαφόρων έθνικών, 
ιστορικών δσο καί στο έδαφος τής άνάπτυξης 
τών διαφόρων πιο σημαντικών κοινωνικών ό- 
μάδων στά πλαίσια τών διαφόρων έθνών, καί 
ιδιαίτερα τών όμάδων πού ή οίκονομική δρα- 
στηριότητά τους στάθηκε κατ’ έξοχή λειτουρ- 
γική.

Ή διαμόρφωση τών παραδοσιακών διανο
ουμένων είναι τό Ιστορικό πρόβλημα τό πιο 
ένδιαφέρσν. Συνδέεται βέβαια μέ τή δουλεία 
τού κλασσικού κόσμου καί μέ τή θέση τών 
απελεύθερων έλληνικής καί άνατολικής κατα
γωγής στην κοινωνική όργάνωση τής ρωμαϊκής 
σύτοκρατορίας.

Σημείωση: Ή αλλαγή προϋποθέσεων γιά  
τήν κοινωνική θέση τών διανοουμένων στή 
Ρώμη απ ' τον καιρό τής Δημοκρατίας ώς τήν 
Αύτοκρατορία (άπό ένα άριστοκρατικό συντε
χνιακό σ* ένα δημοκρατικό γραφειοκρατικό κα
θεστώς) συνδέεται μέ τον Καίσαρα, ό όποιος 
άπένειμε τήν ιθαγένεια στούς γιατρούς καί 
ατούς άσκούντες ελεύθερα έπαγγέλματα, γ ιά  
νά μένουν πιο ευχάριστα στή Ρώμη καί νά 
προσελκύουν κι άλλους : «Omncsquc mcdici- 
nam Romac proffessos ct liberalium  artium

8. Ί ϊ  γενική γνώμη δέν συμφωνεί μ* αύτό. 
Λένε ότι ό έμπορος, ό βιομήχανος, 6 άγρότης 
πού άτ/ολοϋνται μέ τήν πολιτική χάνουν αντί 

362 να κερδίσουν, πράγιια πού είναι συζητήσιμο.

doctorcs, quo libentius et ipsi urbem inco- 
lerent et coeteri appetecent civitatem  do- 
navi t» (Σουητώνιος, Ό  βίος τού Καίσαρος, 
XLI1I).
Ό  Καΐσαρ είχε σάν σκοπό λοιπόν: 1) νά έγ- 
καταστήσει στή Ρώμη τούς διανοουμένους πού 
ήδη υπήρχαν, δημιουργώντας έτσι μιά στα
θερή κατηγορία, γιατί χωρίς τή μόνιμη δια
μονή δέν μπορούσε νά δημιουργηθεΐ μιά πο
λιτιστική οργάνωση. Θά υπήρχε πρώτα μιά 
ρευστή κατάσταση πού έπρεπε νά σταμα
τήσει, κλπ., 2) νά προσελκύσει στή Ρώμη 
τούς καλύτερους διανοουμένους Ολης τής ρω
μαϊκής αυτοκρατορίας, προωθώντας μιά κεν
τροποίηση μεγάλης σημασίας. "Ετσι γίνε
ται ή άρχή γιά  τήν κατηγορία τών «αυτοκρα
τορικών» διανοουμένων, πού θά συνεχιστεί 
άργότερα στον καθολικό κλήρο καί θ’ άφήσει 
τόσα ίχνη στήν όλη ιστορία τών Ιταλώ ν δια
νοουμένων,. μέ τό χαρακτηριστικό γνώρισμα 
του «κοσμοπολιτισμού» ώς τό 1700.

Αυτή ή άπόσταση όχι μόνο κοινωνική, μά 
καί έθνική, φυλετική ανάμεσα σέ σημαντικές 
μάζες διανοουμένων καί τήν κυρίαρχη τάξη 
τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, άναπαράγεται 
μετά τήν πτώση τής αυτοκρατορίας άνάμεσα 
στούς πόλε μισητές τών γερμανικών φυλών καί 
τούς διανοουμένους έκρωμαϊκευμένης προέλευ
σης, συνεχιστές τής κατηγορίας τών άπελεύ- 
0£ρων. Μέ τούτα τά φαινόμενα διαπλέκε- 
ται ή γέννηση καί άνάπτυξη τού καθολικι
σμού καί τής έκκλησιαστικής έργάνωσης, πού 
γιά  πολλούς αιώνες άπορροφάει τό μεγαλύ
τερο μέρος τών διανοητικών δραστηριοτήτων 
καί άσκεΐ τό μονοπώλιο τού πολιτιστικού προ
σανατολισμού μέ ποινικές κυρώσεις γ ιά  όποιον 
θέλει νά άντι ταχθεί ή νά άποφύγει αυτό τό 
μονοπώλιο. Στήν Ιτα λ ία  έμφανίζεται, περισ
σότερο ή λιγότερο έντονα κατά καιρούς, τό 
φαινόμενο τού κοσμοπολιτικού ρόλου τών δια
νοουμένων τής χερσονήσου. Θά άναφερθώ στίς 
διαφορές πού πέφτουν άμέσως στο μάτι όσο
ν αφορά τήν έξέλιξη τών διανοουμένων σέ μιά 
σειρά χώρες, μέ τήν προειδοποίηση ότι αυτές 
οί παρατηρήσεις πρέπει νά έλεγχθούν καί νά 
πλουτισθούν μέ μιά έμθάθυνση.

Γιά τήν Ιτα λ ία  τό κεντρικό γεγονός εί
ναι άκριθώς ό διεθνής ή κοσμοπολίτικος ρό
λος τών διανοουμένων της πού εΐναι αίτία 
καί άποτέλεσμα τής κατάστασης διαμελισμοϋ 
στήν όποια παραμένει ή χερσόνησος άπό τήν 
πτώση τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ώς τό 
1870.

Ή Γαλλία δίνει ένα όλοκληρωμένο τύπο 
άρμονικής έξέλιξής όλων τών έθνικών ένεργει- 
ών καί ιδιαίτερα τών κατηγοριών τών διανο
ουμένων. "Οταν στά 1789 ένας καινούριος 
κοινωνικός σχηματισμός εισέρχεται πολιτικά 
στήν Ιστορία, είναι κιόλας έξ όλοκλήρου έ- 
ξοπλισμένος γιά  όλες του τις κοινωνικές λει
τουργίες καί γι* αύτό άγωνίζεται γ ιά  τήν ό- 
λίκή κυριαρχία τού έθνους, χωρίς ναρχεται 
σέ ουσιαστικούς συμβιβασμούς μέ τίς πα 
λιές τάξεις, άλλά τίς υποτάσσει άντίθετα 
στούς σκοπούς του. Οί πρώτοι πυρήνες δια-



νοουμένων νέου τύπου γεννιούνται μέ τούς 
πρώτους οικονομικούς πυρήνες, έπιρρεάζοντας 
και αυτή την έκκλησιαατική οργάνωση (γαλ- 
λικανισμός, πρόωροι αγώνες μεταξύ έκκλησίας 
και κράτους). Αυτή ή μαζική κατασκευή δια
νοουμένων έξηγεί τό ρόλο τής γαλλικής κουλ
τούρας στο  ΙΗ ' και ΙΘ ' αίώνα, ρόλο διεθνούς 
και κοσμοπολιτικής άκτινοδολίας και έξάπλω- 
σης μέ ίμπεριοελιστικό και ήγεμονικό χαρα
κτήρα κατά όργανικό τρόπο και κατά συνέ
πεια πολύ διαφορετικό ά π ’ αύτόν των Ιταλών 
διανοουμένων, πού παρουσιάζεται μέ προσω
πικό και ξεκομμένο μεταναστευτικό χαρακτή
ρα, πού δεν άντανακλά στην εθνική βάση 
γιά  νά την ένισχύσει, άλλά συμβάλλει άντί- 
θετα στο νά κάνει άδυνατη τη διαμόρφωση 
μιας στέρεης εθνικής βάσης.

Στην ’Αγγλία ή εξέλιξη είναι πολύ διαφο
ρετική . ά π ’ τη Γαλλία. Ό  νέος κοινωνικός 
σχηματισμός, πού γεννήθηκε στη βάση τής 
σύγχρονης έκβιομηχάνισης, έχει μιά καταπλη
κτική οίκονομικο - συντεχνιακή άνάπτυξη, άλ
λά προχωρεί ψηλαφιστά στο διανοητικό - πο
λιτικό τομέα. Πολύ πλατεία ή κατηγορία τών 
οργανικών διανοουμένων, αυτών δηλ. πού γεν
νήθηκαν στο ίδιο βιομηχανικό έδαφος μέ την 
οικονομική όμάδα, άλλά στα πιο ψηλά έπί- 
πεδα διατηρείται ή μονοπωλιακή σχεδόν θέ
ση τής παλιάς γαιοκτημονικής τάξης, πού 
χάνει τήν οικονομική ύπεροχή, άλλά διατηρεί 
γ ιά  πολύ καιρό μιά πολίτικο - διανοητική υ
περοχή και άπορροφάται ώς «παραδοσιακή 
διανόηση» και καθοδηγητικό στρώμα ά π ’ τή 
νέα όμάδα πού βρίσκεται στήν έξουσία. Ή  πα 
λιά γαιοκτημονική άριστοκρατία ένώνεται μέ 
τούς βιομήχάνους μ’ ένα τύπο συρραφής πού 
σέ άλλες χώρες είναι ακριβώς οτύτή πού ένω
νε ι τούς παραδοσιακούς διανοουμένους μέ τις 
νέες κυρίαρχες τάξεις.

Τό άγγλικό φαινόμενο παρουσιάζεται και 
στή Γερμανία μέ έπιπλοκή άλλων ιστορικών 
και παραδοσιακών στοιχείων. Ή Γερμοενία, ό
πως και ή Ιταλία, στάθηκε ή έδρα ένός όργα- 
νισμού και μιάς καθολικιστικής ύπερεθνικής 
ιδεολογίας ( Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του 
Γεομανικου "Εθνους) κ’ έδωσε μιά κάποια 
ποσότητα προσωπικού στή μεσαιωνική κο- 
σμόπολη, φτωχαίνοντας τις εσωτερικές ένέρ- 
γειες και προκαλώντας άγώνες πού απομα
κρύνονταν ά π ’ τά προβλήματα τής έθνικής 
όργάνωσης και διατηρούσαν τον έδαφικό δια- 
μελισμό τού Μεσαίωνα. Ή  βιομηχανική άνά
πτυξη συντελέαττηκε μ’ ένα μισοφεουδαρχικό 
έπίστρώμα και κράτησε ώς τό Νοέμβριο τού 
1918, και οί Γιούγκερς διατήρησαν μιά πο 
λίτικο - διανοητική ύπεροχή πολύ μεγαλύ
τερη ά π ’ αυτή τής αγγλικής όμάδας. Στά
θηκαν οι παραδοσιακοί διανοούμενοι τών Γερ
μανών βιομηχάνων, άλλά μέ ειδικά προνό
μια καί μέ ισχυρή έπίγνωση ότι ήταν μιά 
άνεξάρτητη κοινωνική όμάδα, α π ’ τό γεγονός 
ότι κρατούσαν μιά ατημαντική οικονομική ισχύ 
πάνω στή γή, πού ήταν πιο «παραγωγική» 
ά π  ότι στήν Αγγλία. Οί Πρώσσοι Γ ιούγκερς 
μοιάζουν μέ μιά Ιερατικό - στρατιωτική κά- 
στα, πού έχει περίπου τό μονοπώλιο τών

καθοδηγητικών οργανωτικών λειτουργιών στήν 
πολιτική κοινωνία, μά έχει ταυτόχρονα μιά 
δική της οικονομική βάση καί δέν έξαρτάται 
αποκλειστικά άπό τό φιλελευθερισμό τής κυ
ρίαρχης οικονομικής όμάδας. Έ πί πλέον, σέ 
άντίθεση μέ τούς εύγενεΐς "Αγγλους γαιοκτή
μονες, οί Γ ιούγκερς αποτελούσαν τό σώμα τών 
άξιωματικών ένός μεγάλου μόνιμου στρατεύ
ματος, πράγμα πού τούς έδινε γερά όργα- 
νωτικά στελέχη, ευνοϊκά στή διατήρηση τού 
πνεύματος τής κάστας καί τού πολιτικού 
μονοπωλίου0.

Στήν Ρωσία οί λόγοι είναι διαφορετικοί: ή 
πολιτική καί οίκονομικο - εμπορική όργάνωση 
δημιουργεϊται άπό τούς Νορμανδούς (Βαράγ- 
κους) καί ή θρησκευτική ά π ’ τούς Βυζαν
τινούς. ’Αργότερα οί Γερμανοί καί οί Γάλ
λοι φέρνουν τήν ευρωπαϊκή έμπειρία στή Ρω
σία καί προσφέρουν ένα πρώτο στέρεο σκε
λετό στή ρούσικη ίστορική πραγματικότητα. 
Οί εθνικές δυνάμεις είναι άδρανεϊς, παθητι
κές, δεκτικές, μά ίσως γΓ αυτό τό λόγο ά- 
φομοιώνουν έξ όλοκλήρου τις ξενικές επιδρά
σεις καί τούς ίδιους τούς ξένους, ρωσοποιών- 
τας τους. Σέ πιο πρόσφατη ίστορική περίο
δο συντελεϊται τό άντίστροφο φαινόμενο: μιά 
ελίτ άτάμων άπό τά πιο δραστήρια, ενεργη
τικά, τολμηρά καί πειθαρχικά, μεταναστεύει 
στο έξωτερικό, άφομοιώνει τήν κουλτούρα 
καί τήν ιστορική έμπειρία τών πιο προχωρη
μένων χωρών τής Δύσης, χωρίς νά χάσει ωσ
τόσο τά πιο ουσιαστικά γνωρίσματα τής ε
θνικότητάς της, χωρίς νά σπάσει δηλαδή 
τούς συναισθηματικούς καί ιστορικούς δεσμούς 
μέ τό λαό της. Δημιουργώντας έτσι τό σφρι
γηλό διανοούμενό της, έπιστρέφει στή χώρα 
της, υποχρεώνοντας τό λαό σέ μιά άναγκα- 
στική άφύπνιση, σέ μιά επιταχυμένη πορεία 
προς τά μπρος, υπερπηδώντας τις άποστά
σε ις. Ή  διαφορά άνάμεσα σ ’ αυτή τήν έλίτ 
καί τή γερμανική πού είχε είσαχθεΐ (ά π ’ τό 
Μεγάλο Πέτρο λ.χ.) συνίσταται στον ουσια
στικά εθνικό - λαϊκό της χαρακτήρα. Δέν μπο
ρεί νά άψομοιωθεΐ ά π ’ τήν παθητική άδράνεια 
τού ρούσικου λαού, γιατί είναι καί ή ίδια 
μιά ένεργητική ρούσικη άντίδραση στήν Ιστο
ρική άδράνεια τής χώρας.

Σ ’ άλλο έδαφος καί μέ διαφορετικές προϋ
ποθέσεις χρόνου καί χώρου, τούτο τό ρούσικο

9. Στό βιβλίο «Κοινοβούλιο χχΐ κυβέρνηση 
στή νέχ διάταξη τής Γερμανίας* τού Μάξ Βέ- 
μπερ μπορούν νά βρούμε πολλά στοιχεία, γιά 
νά βούμε πώς τό πολιτικό μονοπώλιο τών εύγε- 
νών εμπόδισε τήν επεξεργασία ένός αστικού πο
λιτικού προσωπικού, εκτεταμένου καί έμπειρου, 
τόσο στή βάση τών συνεχών κοινοβουλευτικών 
κρίσεων όσο καί τής αποσύνθεσης τών φιλελεύ
θερων καί δημοκρατικών κομμάτων. Κατά συνέ
πεια είναι αξιόλογη ή ση}ΐασία τού καθολικού 
κέντρου καί τής σοσιαλδημοκρατίας πού κατόρ
θωσαν νά επεξεργαστούν ένα δικό τους κοινο
βουλευτικό καί καθοδηγητικό στρώμα στήν αύτο- 
κρατορική περίοδο.



φαινόμενο μπορεί νά συγκριθεΐ με τή γέννηση 
του άμερικανικού έθνους (Ενωμένες Πολιτεί
ες). Οι άγγλοσάξωνες μετανάστες είναι κι’ 
αύτοΐ μιά διανοητική, άλλα περισσότερο η
θική έλίτ. Μιλάμε φυσικά για  τούς πρώτους 
μετανάστες, τους πρωτοπόρους, τους πρωτα'- 
γωνιστές των θρηκευτικών και πολιτικών άγ- 
γλικών άγώνων, τούς ήττημένους, άλλά όχι και 
ταπεινωμένους ή καταβεβλημένους στην π α 
τρίδα τους. Εισάγουν στην Αμερική έκτος 
άπό τήν ήθική και θεληματική ενέργεια κ’ 
έναν κάποιο βαθμό πολιτισμού, μιά κάποια 
φάση τής ιστορικής ευρωπαϊκής έξέλιξης, ή 
όποια, μεταφυτευμένη στό παρθένο άμερικα- 
νικό έδαφος άπό τέτοιους πράκτορες, έξακο- 
λουθεί νά άναπτύσει τις δυνάμεις πού ένυ- 
πάρχουν στη φύση της άλλά μέ άσύγκρι- 
τα πιο γοργούς ρυθμούς ά π ’ ότι στή γέρι
κη Ευρώπη, όπου ύπάρχει μιά σειρά φρέ
νων (ήθικών, διανοητικών, πολιτικών, οικο
νομικών, ενσωματωμένων σέ καθορισμένες ό- 
μάδες του πληθυσμού, λείψανα παλιών καθε
στώτων πού δεν θέλουν νά έξαφανιστούν), τά 
όποια άντιτίθενται σ* ένα γρήγορο προτσές 
και έξισορροπούν στή μετριότητα κάθε πρω
τοβουλία, διαλύοντάς τη στό χρόνο καί στό 
χώρο.

Στις Ενωμένες Πολιτείες πρέπει νά π α 
ρατηρήσουμε τήν έλλειψη ως κάποιο βαθμό 
τών παραδοσιακών διανοουμένων καί κατά 
συνέπεια μιά διαφορετική ισορροπία τών δια
νοουμένων γενικά. Παρατηρήθηκε μιά μαζική 
διαμόρφωση στή βιομηχανική βάση όλων τών 
σύγχρονων έποικοδομημάτων. Ή  ανάγκη μι
ας ισορροπίας δεν παρουσιάζεται άπό τό γε
γονός ότι χρειάζεται νά συγχωνευθούν οί όρ- 
γανικοϊ διανοούμενοι μέ τούς παραδοσιακούς 
πού δέν υπάρχουν σάν αποκρυσταλλωμένη καί 
μισονεϊστική κατηγορία, άλλά άπό τό γεγο
νός ότι χρειάζεται νά συγχωνευθούν σ ’ ένα 
ένιαϊο έθνικό πυρήνα ένωτικής κουλτούρας οί 
διαφορετικοί τύποι κουλτούρας πού έφεραν οί 
μετανάστες διαφορετικής έθνικής προέλευσης. 
Ή έλλειψη μιάς μεγάλης προσχωμάτωσης 
παραδοσιακών διανοουμένων, όπως παρατη- 
ρεϊται στις χώρες ιμέ παλαιό πολιτισμό, έξη- 
γεϊ έν μέρει τόσο τήν ύπαρξη δύο μόνο με
γάλων πολιτικών κομμάτων, πού οπήν πραγ
ματικότητα θά μπορούσε εύκολα νά περιορι
στεί σέ ένα (Βλ. Γαλλία καί όχι μόνο στά 
μεταπολεμικά χρόνια, όταν ό πολλαπλασια
σμός τών κομμάτων έγινε γενικό φαινόμενο), 
οσο καί τον απεριόριστο πολλαπλασιασμό 
ά π ’ τήν άλλη μεριά τών θρησκευτικών αιρέ
σεων10.

Μιά άλλη ένδιαφέρουσα περίπτωση πού 
πρέπει νά μελετήσουμε στις Ενωμένες Πο
λιτείες είναι ή διαμόρφωση ένός εκπληκτικού

άριθμού νέγρων διανοουμένων, πού άπορρο- 
φούν τήν άμερικάνικη τεχνική κουλτούρα. 
Μπορούμε νά σκεφτούμε την έμμεση έπίδρά
ση πού θά μπορούσαν νά ασκήσουν τούτοι 
οί μαύροι διανοούμενοι στις καθυστερημένες 
μάζες τής Αφρικής καί τήν άμεση, άν πραγ- 
ματοποιόταν μιά άπό τούτες τις υποθέσεις: 
1) ότι ό άμερικάνικος έπεκτατισμός χρησι
μοποιεί σάν πράκτορές του τούς νέγρους τής 
Αμερικής γιά  νά κατακτήσει τις άφρικανικές 

άγορές καί νά επεκτείνει τον πολιτισμό του 
(κάτι τέτοιο έχει γίνει ήδη, άλλά δέν ξέρω 
ώς ποιο βαθμό)· 2) ότι οί άγώνες γ ιά  τήν έ- 
νοποίηση τού άμερικανικού λαού σκληραίνουν 
at τέτοιο σημείο πού νά καθορίσουν τήν έ
ξοδο τών νέγρων καί τήν έπι στροφή στην 
’Αφρική τών πιο άνεξάρτητων καί ένεργητι- 
κών διανοουμένων, κατά συνέπεια τών λιγό
τερο έπιρρεπών στην υποταγή σέ μιά ενδεχό
μενη πιο ταπεινωτική νομοθεσία ά π ’ αυτή 
πού Ισχύει ήδη άπέναντι στούς νέγρους. 
Θά γεννιόντουσαν δύο βασικά προβλήματα: 
1 ) τής γλώσσας: θά μπορούσε τότε ή άγγλι- 
κή νά γίνει ή λόγια γλώσσα τής ’Αφρικής, 
ένοποιώντας τήν ύπάρχουσα μυριάδα τών δια
λέκτων; 2) άν θά μπορούσε αυτό τό στρώ
μα τών διανοουμένων νάχει τήν άφομοιωτική 
καί οργανωτική ικανότητα νά κάνει «έθνικό» 
τό σημερινό πρωτόγονο αίσθημα περιφρονη- 
μένης φυλής, ανυψώνοντας τήν άφρικανική 
ήπειρο ατό μύθο καί τή λειτουργία κοινής 
πατρίδας γ ιά  όλους τούς νέγρους. Γιά τήν 
ώρα μού φαίνεται ότι οί νέγροι τής ’Αμερι
κής πρέπει νάχουν άκόμα μιά φυλετική καί 
έθνική άντίληψη περισσότερο άρνητική παρά 
θετική, πού προκαλεΐται δηλαδή άπό τήν π ά 
λη πού διεξάγουν οί λευκοί νά τούς άπομο- 
νώσουν καί νά τούς καταβάλουν. Μά οαττή 
δέν ήταν καί ή περίπτωση τών εδραίων ώς 
τό 1700; Ή ήδη άμερικανοποιημένη Λιβερία 
καί μέ επίσημη αγγλική γλώσσα θά μπορού
σε νά γίνει ή Σιών τών αμερικανικών νέγρων, 
μέ τήν τάση νά σταθεί σάν ένα άφρικανικό 
Πεβεμόντιο11.

Στή νότια καί κεντρική 'Αμερική τό πρό
βλημα τών διανοουμένων μού φαίνεται ότι 
πρέπει νά έξεταστεΐ παίρνοντας υπόψη τού
τες τις βασικές προϋποθέσεις: καί στή νότια 
καί στήν κεντρική ’Αμερική δέν υπάρχει πλα- 
τειά κατηγορία παραδοσιακών διανοουμένων, 
μά τό πράγμα δέν παρουσιάζεται μέ τούς ί
διους όρους όπως στις Ενωμένες Πολιτείες. 
Πράγματι, στή βάση τής έξέλιξης αύτών τών 
χωρών βρίσκομε τά στελέχη τού ισπανικού 
καί πορτογαλικού πολιτισμού τού 1500 καί 
1600, πού χαρακτηρίζεται άπό τήν άντι με
ταρρύθμιση καί τον παρασιτικό μιλιταρισμό. 
Οί άποκρυσταλλώσεις πού άνθίστανται και 
σήμερα σ’ <χυτές τις χώρες εΐναι ό κλήρος καί 
μιά στρατιωτική κάστα, δύο άπολιθωμένες
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10. Μου φαίνεται δτι έχουν μετρηθεί ώς 200. 
Σύγκρινε μέ τή Γαλλία καί τούς οχληρούς αγώ
νες γιά τή διατήρηση τής θρησκευτικής καί
ήθικής ενότητας τού γαλλικού λαού.

11. Τό ΙΤεδεμόντιο ώς γνωστό στάθηκε τό 
προγεφύρωμα γιά τήν εθνική ενοποίηση τής Ι 
ταλίας (Σημ. τού μεταφραστή).



κατηγορίες παραδοσιακών διανοουμένων στη 
μορφή τής ευρωπαϊκής μητρόπολης. Ή βιο
μηχανική βάση είναι πολύ περιορισμένη και 
δέν ανέπτυξε περίπλοκα εποικοδομήματα: τό 
μεγαλύτερο μέρος των διανοουμένων είναι 
αγροτικού τύπου και επειδή κυριαρχεί τό 
τσιφλίκι μέ έκτεταμένη έκκλησιαστική Ιδιοκτη
σία, τούτοι οΐ διοενοούμενοι είναι προσκολ- 
λημένοι στον κλήρο και τή μεγάλη Ιδιοκτη
σία. Ή  έθνική σύνθεση δέν είναι πολύ έξισορ- 
ροπημένη κι άνάμεσα στους λευκούς, μά τό 
πράγμα περιπλέκεται περισσότερο ά π ’ τις 
σημαντικές μάζες των Indios πού σέ μερικές 
χώρες αποτελούν τήν πλειοψηφία του πληθυ
σμού. Μπορούμε νά πούμε γενικά ότι σ’ 
αυτές τις άμερικανικές χώρες υπάρχει άκό- 
μα μιά κατάσταση Kulturkampf και υπόθε
σης Ντρέϋφους, μιά κατάσταση δηλαδή δ- 
που τό λαϊκό καί άστικό στοιχείο δέν έφτα
σε άκόμα στή φάση τής υποταγής στη λαϊκή 
πολιτική τού σύγχρονου κράτους τών συμφε
ρόντων καί τής κληρικαλιστικής καί στροτπω- 
τικής έπιρροής. Συμβαίνει έτσι άπό αντίθεση 
στον ιησουιτισμό νάχει άκόμα μεγάλη έπί- 
δραση ή μασωνία καί ό τύπος πολιτιστικής 
όργάνωσης όπως ή «θετικιστική έκκλησίοπ». 
Τά γεγονότα τών τελευταίων χρόνων (Νοέμ
βριος 1930) —  άπό τό Kulturkampf τού 
Κάλιες στο Μεξικό ώς τις στρατιωτικό - λαϊ
κές έξεγέρσεις στην Αργεντινή, τή Βραζιλία, 
τό Περού, τή Χιλή, τή Βολιβία, αποδείχνουν 
τήν άκρίβεια αυτών τών παρατηρήσεων.

"Αλλοι τύποι διαμόρφωσης κατηγοριών δια
νοουμένων καί τών σχέσεών τους μέ τίς εθνι
κές δυνάμεις μπορούν νά βρεθούν στις Ι ν 
δίες, τήν Κίνα καί τήν Ιαπω νία . Στήν Ι α 
πωνία έχουμε τή διαμόρφωση ότγγλικού koci 
γερμανικού τύπου, δηλαδή ένός βιομηχανικού 
πολιτισμού πού άνοτπτύσσεται μέσα σ ’ ένα

γραφειοκρατικό φεουδαρχικό περίβλημα μέ 
ξεχωριστούς μή άφομοιώσιμους χαρακτήρες.

Στήν Κίνα υπάρχει τό φαινόμενο τής γρα
φής, έκφρασης τού όλοκληρωτικού χωρισμού 
τών διανοουμένων ά π ’ τό λαό. Στις Ινδ ίες καί 
τήν Κίνα ή τεράστια άπόσταση πού υπάρχει 
άνάμεσα στούς διανοουμένους καί τό λαό εκ
δηλώνεται έπειτα καί στο θρησκευτικό τομέα. 
Τό πρόβλημα τών διαφόρων δοξασιών καί τού 
διαφορετικού τρόπου άντίληψης καί πρακτι
κής Τήζ ίδιας θρησκείας άπό τά διάφορα 
στρώματα τής κοινωνίας, μά ιδιαίτερα άπό 
τον κλήρο, τούς διανοουμένους καί τό λαό, 
θαπρεπε νά εξετάστε? γενικά, γιοττί έκδηλώ- 
νεται παντού ώς ένα βαθμό, μολονότι φτάνει 
τίς άκραΐες του έκδηλώσεις στίς χώρες τής 
Ανοττολικής Ασίας. Στις διαμαρτυρόμενες 
χώρες ή διαφορά είναι σχετικά μικρή (ό πολ
λαπλασιασμός τών αιρέσεων συνδέεται μέ τό 
αίτημα μιάς πλήρους συρραφής διανοουμένων 
καί λαού, πράγμα πού αναπαράγει στή σφαί
ρα τής άνώτερης όργάνωσης όλες τίς χοντρο- 
κοπιές τής πράγματι αττικής άντίληψης τών λαϊ
κών μαζών). Είναι πολύ σημαντική στίς κα
θολικές χώρες, άλλά μέ διαφορετικές διατβαθ- 
μίσεις: λιγότερο μεγάλη στήν καθολική Γερ
μανία καί στή Γαλλία, πιο μεγάλη στήν Ι 
ταλία, ιδιαίτερα στο Νότο καί τά νησιά* 
πολύ μεγάλη στήν Ίβηρική χερσόνησο καί 
στίς χώρες τής Λοότινικής 'Αμερικής. Τό 
φαινόμενο παίρνει μεγαλύτερη σημασία στίς 
ορθόδοξες χώρες, όπου χρειάζεται νά μιλή
σουμε γιά  τρεις βαθμίδες τής ίδιας θρησκείας: 
τού άνώτατου κλήρου καί τών μοναχών, τού 
κατώτερου κλήρου καί τού λαού. Γίνεται πα 
ράλογο στήν άνατολική Ασία, όπου ή θρη
σκεία τού λαού συχνά δέν έχει καμιά σχέση 
μέ τή θρησκεία τών βιβλίων, μολονότι δίνε
ται καί στίς δυο τό ίδιο όνομα.

I
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ΔΩΔΕΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Τ ο υ  Ν ι κ η φ ό ρ ο υ  Β ρ ε τ τ ά κ ο υ

Τό έρ γ ο  τω ν π οιη τώ ν

Οί ποιητές κατοικούν έξω άπ’ τό φόβο.
Κι όπως ό ήλιος φωτίζει άπ’ εύθείας, κ’ έκεΐνοι : μιλούν 
άπ’ ευθείας. Παλάμη δέν δίνεται νά τούς κλείσει 
τό στόμα, νά δεσμεύσει τό θειο τους πάθος. Γνο^ρίζοντας 
άπό τί πάστα γίνονται οί βασιλιάδες, ξέρουν 
νά διαχωρίζουν του Θεού τούς νόμους, άπ’ τούς νόμους τους. 
Έπαναλαβαίνουνε, όπως τό σύνθημα οί φύλακες, 
την άλήθεια πού άπαγορεύεται.

Ό  ποιητής,
είναι τό πνεύμα τής γης πού σηκοόνεται όταν 
γίνεται σκότος καί λάμπει όπως ένα 
κομμάτι άστραπής, σέ μεγάλο 
ύψος, τή νύχτα.

Σ υ μ β ο λή  γ ιά  μια δίκη
«Μόνον ό σκοπός δικαιολογεί τα μέσα, και συνεπώς όφεί- 
λομεν νά άπορρίπτομεν τάς ήθικάς απόψεις κατά την διεξα
γωγήν τής εξωτερικής μας πολιτικής».

N T  ΗIV Λ ΤΣ Ε Σ Ο Ν  
(Τάιμς της Νέας Ύόρκης 10.1 X.64)

. . .Ό  Κινέζος ηγέτης έδήλωσε ότι, ώς διεπίστωσε, ή χλόη 
έφύτρωσεν εκ νέου και ότι ζώα ζονν πάλι εις τον τόπο πού 
έγιναν προ ετών πυρηνικά! δόκιμα!. rΕπομένως, λέγει, δέν 
απειλείται με έξαψάνισιν ή ζωή άπό ένα πυρηνικό πόλεμο...

( Γαλλικό IIηακτορεϊο Ειδήσεων)

Είδα τό φως καί μαρτύρησα. ’'Ακόυσα τή φωνή τής ζωής 
καί την έκαμα μήνυμα. Καί 0’ άμύνομαι μέχρι τον ύστερο 
κόκκο τής σκόνης μου. Δέν τή δέχομαι αύτή τήν άνήκουστη 
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καί κριτής, σας δικάζω έν όνόματι τής χώρας πού γέννησε 
το άνθος του λόγου, τής χώρας μου' πού έκαμε ώς 
καί το μάρμαρο λόγο' τής χώρας πού ώς τώρα 
κυκλωμένη άπ’ το πνεύμα σας, σάν άπό σύννεφο, χάνει 
τον νόμιμο ήλιο της.

Ούτε λύπη, ούτε οίχτος.
Ενώπιον τού ζόφου σας, εξαντλείται ή συγγνώμη 
κατηγορούμενοι. Λερώνετε τό άσπρο 
χρώμα, τό πράσινο, τό γαλάζιο' λερούνετε 
τον κόπο του ήλιου. Τά στάχυα είναι άΟώα, 
τά βρέφη είναι άΟώα — πατάτε τό κέντημα 
τού θεού, κύριοι* τό καίνε, τού άνοίγουνε 
τρύπες τά πόδια σας.

Κύριοι, ξέρω πώς έχετε
ονόματα μόνο' δεν έχετε πρόσωπα. Δεν είστε παρά
προσωπεία, τού χρυσού* καί τού φόνου* καί δέ θά μ’ άκοΰστε.
Δεν έχετε αύτιά καί βάθος* δέν ξέρετε
καμιά γλώσσα άνθρώπινη, άκούοντας τό λόγο,
νά νοιώστε πώς ένα παιδί τού Βιετνάμ
βαραίνει όπως ένας Ιησούς μες στη φάτνη του.

Δέν είναι, κύριοι, παρά ένα προσωπείο τό πνεύμα σας, όπως 
ή Ελευθερία στην είσοδο τής Νέας Ύόρκης 
είναι ενα άγαλμα, μιά πέτρα πού ντρέπεται.
Προσ<οπεΐο, πού ύπόσχεται προστασία καί αγάπη 
οπού μυρίζει πλούτο τό ύπέδαφος κι οπού, 
προστρέχοντας, πρόθυμο, καίει, σαρώνει 
τό έδαφος, κ α ί: άνατινάζει παγόδες, σχολεία, 
σκορπάει στον άέρα κεφαλάκια παιδιών 
καί χεράκια πού άκόμα κρατούν τό μολύβι τους, 
σά νά γράφουν στον άέρα τις ύστερες λέξεις τους :
«Έ χει ιδέες ό Ελεύθερος Κόσμος κι αισθήματα», 
ένώ τά μικρά τους σώματα, άσπαίροντας, 
μισά, στο πλευρό τους, άνάσκελα ή μπρούμητα, 
δέχονται πάνω τους φύλλα άπ’ τά δέντρα 
καί ψιχάλες φο>τιάς απ' τά ρύζια πού καίγονται.

Τού ΙΙενταγώνου οί εγκέφαλοι, ό ζόφος, τό κάρβουνο, 
το ατσάλι, ό χρυσός, τό πετρέλαιο, συσκέπτονται.
Αλλά έγώ δέν τό δέχομαι ν’ άποφασίζουνε γιά την τύχη μου. 
Εγώ πού έχω άναλάβει νά σκέφτομαι καί την τύχη ένός 

που εύλαβοΰμαι τό σκίουρο τόσο, δσο άποστρέφομαι 
εσάς* πού γνωρίζω τής γήε την ιερότητα, άμύνομαι* 
αμύνομαι* έγώ δέν τό δέχομαι.

’Αμύνομαι, κύριε, 367



πού λύνεις καί δένεις τούς κίτρινους ποταμούς σου, πού έγραψες
καί ποιήματα κάποτε, όσο πού ήρθε μια μέρα
καί τινάχτηκε ή λάσπη τής έπαρσης μέσα σας
καί πέφτοντας κάλυψε τα χίλια λουλούδια
καί γίνατε δέρμα καί κουνιέται όταν βγαίνετε
στούς έ'ώστες το σάπιο μυαλό σας, καθώς
χαιρετάτε τα πλήθη — εγώ
δέν το δέχομαι.

’Αμύνομαι.

Κύριοι σύνεδροι, όλου του κόσμου, πού άκόμη
διατηρείτε τή φύση σας, πού έχετε άκόμη την αίσθηση
τής θείας σας έλευσης, σεις: ή έποπτεία, ή συνείδηση, ό ήλιος,
το οδόφραγμα. ‘Όρθιοι στις θέσεις σας! Στήθηκε
ένέδρα στον κόσμο μας! Κινδυνεύει το φώ:
νά κριθεί άπο τούς Δαίμονες! Εμπρός! διά βοής:

«Κατηγορούμενοι! έξω, άπο τοϋτο τ’ ώραίο 
κτίριο τού σύμπαντος!»

Ε ν ώ π ιο ν  to n  κ ιν δ ύ ν ο υ
Γιατί τρέμει:; Τί θέλεις; Τί σου συμβαίνει;
Τί έχεις, σήμερα, Θεέ μου; Μου γυρεύει: βοήθεια;
Νά σου δοισο.» τό χέρι μου; Θέλεις; Τα χέρια μου;
Πώς νά κάνω καί τί: Θεέ μου, τί κινδυνεύει 
κ’ είσαι ωχρός καί περίλυπος; Έ γώ  είμαι μιά πέτρα 
μπορείς νά καθίσεις· μπορείς νά μέ ρίξεις 
στούς έχθρούς τής ειρήνης σου· μπορείς νά μέ κάνεις 
άμμο κι ασβέστη* μπορείς νά μέ χτίσεις.
Μπορείς νά φυτρώσεις πάνω μου ένα 

μικρό λουλουδάκι σου.

Μ ο ν ό λ ο γ ο ς
Είσαι, ψυχή μου, μιά συνεχής βροχή.
Είσαι μι* άδιάκοπα κινούμενη θάλασσα.
Διατηρείς όλη σου τή φυσικότητα:
τον ούρανό σου πού φέγγει, τά πικρά σου δέντρα
πού ώστόσο κάνουνε γλυκούς καρπούς, την άπειλή σου
προς τούς τυράννους, τή χάρη σου προς τούς δίκαιους,
τήν άγάπη σου προς τον κόσμο πού μοιάζει μέ κείμενο,
γραμμένο στο χώρο μ’ ενσυνείδητο φώς.368



Μ ικρός ύ μ ν ο ς
"I να κομμάτι χρυσός ώς τό βάθος ή θάλασσα. 
Ψαλιδίζει ένα ρούχο ή ψυχή μου καί ντύνεται 
κ’ είναι μέσα στον άσχημο αιώνα της όμορφη. 
"Ηλιε, τροφέ του παντός, ήλιε ωραίε, 
λαμπρέ καί πανάγαθε- ευχαριστώ πού τιμήθηκα 
κ’ έγώ με μιά γέννηση" πού μπορώ καί σηκώνω 
προς εσένα τά χέρια μου μαζί μέ τα δέντρα.

Ό  ά νθ ρ ω π ος α υτό  τό ά π ειρ ο

Πρέπει νά βρίσκομαι σέ άπόλυτη τάξη.

Είμαι ή συνείδηση κ’ ή έκφραση όλου 
του κόσμου άπό τ ’ άνθος, τή βλάστηση, άκόμη 
κι απ’ τήν πέτρα τής γης, ώς το πιο άπόμακρο 
του άπειρου νεφέλωμα — τοΰ ήλιου, πού ρέει, χρυσός 
ζωοφόρος, άδιάκοπα- του ΰψουε, του βάθους.
Μέσα μου ενώνονται οί δυο άκρες του σύμπαντος.

Καί πρέπει νά βρίσκομαι σέ άπόλυτη τάξη.

Ή  τροφή τω ν ο το ιχε ίω ν
Αν δέν περπατήσω σ’ ένα βουνό κι αν δέν μου λυγίσει 

ό άγέρας τό σώμα μου, αν δέν διπλωθώ 
καλά μέ τή νύχτα, καθώς μ’ ένα ρούχο, 
άν ή βροχή δέν ποτίσει τό σώμα μου ώς μέσα τό κόκκαλο, 
άν δέν σχηματίσει τό άγιάζι λιμνουλες 
πάγου στούς πόρους μου, άν δέν κοιμηθώ 
σ’ ένα δάσος κι άν δέν ζυγιστούν δυο μικρές 
πεταλούδες στον ύπνο μου, άν δέν μέ χαϊδέψουν 
τά μάτια μιας σαύρας κι άν δέν μέ ραντίσει μέ τ ’ άσπρο 
φώς του ένας διάττοντας, άν δέν άναπνεύσω 
πάχνη άπό φρέσκο χιόνι, άπό έλατο, 
πού μόλις γεννιούνται τά τίμια φύλλα του, 
άν δέν καθρεφτίσει, σέ βάθος, τό χάραγμα, 
τό άλικο χρώμα του μέσα στο βλέμμα μου, 
άν δέν περιβάλουν, σ’ ένα χωράφι, στάχια 
τή θλίψη μου, άν —

Σ τοιχεία  του Θεού ! 369



’Εσείς είστε ή βροχή μου, ή θεία μου έσείς 
κοινωνία μέ τό άπειρο, ό λώρος μου.

"Ηλιε πατέρα μου, μήν πάψεις ποτέ
να γιομίζεις τή λαίμαργη στέρνα του στήθους μου.
"Ηλιε μήν πάψεις, κ’ έγώ σου τό ύπόσχομαι:

Θά σέ κάμω λαμπρότερον.

Ή  κ α λ ο σ ύ ν η

"Ενα ωραίο χαμόγελο πού προβάλλει μέ τ ’ άνοιγμα 
μιας πόρτας δέν είναι έ'να χαμόγελο.
Είναι ένας πέπλος ζεστός στο κορμί 
ένός μουσκεμένου, πορευόμενου αιώνες 
μέσα στην έρημο. Μέ στόλισες σάμπως 
νάναι να πάω σέ μιαν εκκλησία.

Στο πλάι τών άγγέλων θά φορώ την άγάπη σου.

>
’Α π ά ντη σ η  σ τό ν  κ ύ ρ ιο  Γ.Κ.

../Α π ό  καιρό ήθελα νά σάς γράψω. 
Είδα πώς έσεϊς ξέρετε πώς 
νά βουτάτε βαθιά την πέννα σας 
στην καρδιά σας...

Γ.Κ.

Ανεβήκατε πάνω σ’ ένα λόφο, καθίσατε 
μόνος σας, κύριε, μέσα στόν κόσμο 
κ’ έκεΐ μέ σκεφτήκατε. Καί γράψατε γράμμα 
σέ μένα, σά νάγινε κατακλυσμός κι άλλο ίχνος 
ήλιου, άλλο ίχνος ζωής νά μη φαίνονταν.

Ένώ υπάρχουνε άμέτρητοι κόσμοι, μορφές, 
ούραία φαινόμενα στόν ούρανό, καί στη γης 
άνεχτίμητα πράγματα, είδατε την πυγολαμπίδα 
πού είν’ τ ’ όνομά μου, πού είν’ ή φωνή μου, 
πού είν’ ή ελπίδα μου, ίσως κ’ ή λύπη μου, 

μπρος στόν αιώνα.

Θάπεσε φαίνεται χάμω στά πόδια σας 
κάποιο άπό τ ’ άγρια λουλούδια πού έρριχνα 
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στο βουνό πού γεννήθηκα, καί σείς τό σηκώσατε 
σά να ήταν τό μόνο πού θύμιζε ώρα 
καθαρή τής ζωής, εύφορία, χαράματα, φως, 
πανσοφία τοϋ πνεύματος μέσα στή φύση, 
καρδιά.

’Αλλά οχι. Έ φ ’ όσον 
υπάρχει ή καρδιά σας, κύριε, κι έφόσον 
6 πόνος θηλάζει τά παιδιά του Βιετνάμ 
κι ή άγάπη προστρέχει καί τό φως όμιλεΐ 
καί στάζουνε δάκρυα σάν αύτά, τά εύγενή 
καί σοφά πού απορούν πώς μπορεί νά συμβαίνουν 
πράγματα άνάρμοστα, φονικά,1 σ’ έναν τόσο 
όμορφο κόσμο * καί πού εγώ οίκειωμένος 
μέ τούς ήχους τ’ ακούω όπως κι έσεϊς, 
ή δική μου καρδιά δέν είναι άνακάλυψη.

’Ακούσατε πρώτα, κατόπιν μου γράψατε.
'Υπάρχουνε βέβαια βασιλιάδες καί τύραννοι 
σκοτεινοί* δολοφόνοι τής ειρήνης μέ μόνο 
σκοπό τους νά τήν ληστέψουνε, κύριε.
‘Υπάρχουνε αρπαγές τού ψωμιού, συνωμότες, 
μισθοφόροι καί δήμιοι. ’Αλλά μή σάς διαφεύγει.
'Υπάρχει ό αιώνιος ψίθυρος, κύριε.
'Υπάρχουν οί άγγελοι τής ζωής κ’ οί πρωτάγγελοι.
'Υπάρχει 6 παράνομος μηχανισμός τού Θεού.

Οί ριζοΰλες
τής άγάπης υπάρχουνε.

Δέν υπάρχει ούτε πέτρα πού νά έχει άλωθεΐ.
Δέν ύπάρχει σκοτάδι πού νά είναι κενό.
'Υπάρχει παντού τό μικρό παντοδύναμο.
Κρυφά ή φανερά τό φώς μεταφέρεται 
μέσα στή νύχτα. "Ολα έχουν φόβο* 

τό φώς όμως αύτό
διαλογίζει τό θάνατο. Κ’ ή βεβαιότητα είναι 
μέσα μου πλήρης.

Γι’ αύτό καί σάς εύχομαι 
τέλος, καλήν άνάσταση, κύριε.

Π λ ο ύ τ ο ς
Κ’ ένα βουνό 

Είναι ένα ποίημα 
Πού σοΰ γυρεύει νά τ ’ άκούσεις.

* Άναφέρεται σέ κείμενο τοϋ Λάϊνους Πώλινγκ. 371.



’Ε πιτά φ ιο  γ ιά  ποΛΛοίτς α νθ ρ ώ π ο υ ς
’Εδώ, σ’ αυτό το σημείο σκοτώθηκε 

ένας καλός μου γνώριμος. Τ//ταν 
ενα χαριτωμένο άγόρι δεκατέσσερα) χρονώ

( ’Από προφορική αφήγηση)

’Λ π’ τήν Ανατολή ; ’Α π’ τή Δύση ; ’Από πού ;
ΙΙάντως σέ βρήκε στο στήθος ή άδέσποτη 
σφαίρα, Γιοζέφ. Σέ θάψανε πρόχειρα 
δίπλα στο Δούναβη.

Δεν ενδιαφέρει
άπό πού. Έσύ είσαι ό αιώνιος άδικαίωτος δίκαιος 
τής μεγάλης γενιάς του ’Άβελ. Ό  θεός 
ποτέ δέ σέ κάλυψε' ούτε οί ιδέες.

'Όταν ή εύθύνη λείπει άπ’ τον κόσμο 
όλες οί σφαίρες γίνονται άδέσποτες.

Ό  χρόνος κυλά, τά φύλλα άπ’ τά δέντρα 
πέφτουνε πάνω του — ό χρόνος χωρίζει 
τή Βούδα άπ’ τήν Πέστη, χωρίζει τή γή, 
ό χρόνος κυλά, άπό αιώνες πολλούς 
άνθρωποι άμέτρητοι κοιμούνται άμνημόνευτοι 

δίπλα στο Δούναβη.

Φ θινόπω ρο 1966
(Πλούμιτσα)

Πριν μέ ρίξει ό άγέρας, πριν κρεμάσει ή βροχή
παγερούς σταλαχτίτες μές στην καρδιά μου,
πριν ό χρόνος σκορπίσει τή σκόνη μου στα λουλούδια,
θάχει παίξει ή ψυ/ή μου τό μαχαίρι της μέσα
στή νύχτα, δίχως άντάλλαγμα Φτάνει
πού μπορώ κι έπιστρέφω σέ τούτο τον τόπο,
όπου σά νά σταυρώθηκεν, έδώ, ό Χριστός
καί ν’ άνθίζει τό αίμα του, φθινόπωρο κι άνοιξη,
λουλουδίζει, γιομίζει — σταγόνες σοφίας —
το χώμα του.

Σκύβω,
κόβω ένα άνθος, τό πιάνω άπ’ τό μίσχο 
καί βαδίζω κρατούντας, κάτω άπ’ αύτό 
τό λαμπρό ήλιοβασίλεμα, τήν 
αμοιβή μου στο χέρι μου.372



Φ ο ύ γ κ α

Τ ο ύ  Σ τ ρ α τ ή  Τ σ ί ρ κ α  
Σ χέδιο  τοΰ  Μ α ρ ί ν η  Τ € ζ ά κ η

Δεν είναι τόπος για  τους γέροντες αυτός 
W. Β YEATS, Ταξίδι στό Βυζάντιο 

(Μετάφραση Γ. Σεφέρη)

ΜΠΟΡΑ ξέσπασε ξαφνικά. Έπιασε ρίχνοντας χοντρές, κατακόρυφες 
στάλες' μονομιάς, μια βρόχινη κουρτίνα θόλωσε τή θέα στ’ αντικρινό 
πεζοδρόμι- τό κατάστρωμα γέμισε χοχλακιστά νερά καί πάνω στο πλα
κόστρωτο κροτούσε κάτι σάν άταχτο ποδοβολητό από πεταλωμένες άρ-

βύλες.
Χτές, στό αεροδρόμιο, ένας ταξιτζής είχε πεΐ κοιτάζοντας τόν ουρανό: Τόν 

κέρατά! Κάθε μεσημέρι, στις δυό. ανοίγει καί ρίχνει. Αλλόκοτο καλοκαίρι! Μά 
σήμερα, ή μπόρα ήρθε πιό νωρίς.

Ό  ξένος, κάπου σέ μια πάροδο τής Μεγάλου Αλεξάνδρου θυμόταν πώς βρί
σκεται ή ταβέρνα τοΰ βλάχου. Χωμένη Ανάμεσα σέ μαγαζιά, πρακτορεία μεταφορών, 
καί σιδεράδικα. ΤΙΙταν ένας πάγκος μέ τυριά κ’ ελιές, στα ράφια σκονίζονταν λίγα 
μπουκάλια καί μερικές κονσέρβες. Στό πίσω μαγαζί, τοίχοι στρωμένοι μέ βούρλα, κι 
όλοτρόγυρά τους σκαμνιά καί τραπεζάκια κοντοπόδαρα. Στό ταβάνι κρεμόταν 
τεντωμένο ένα δίχτυ κάνοντας στή μέση κοιλιά, καί πάνω του, σάν αστερισμοί στό 
χάρτη τού Σύμπαντος, ήταν γαντζωμένα φαναράκια, κολοκύθες, φλασκιά, κοχύλια 
καί μάσκες. Εφημερίδες κομμένες σέ μικρά τετράγωνα καί περασμένες 
ματσάκι μέ σπάγγο κρέμονταν πίσω απ’ τά ψάθινα σκαμνιά γιά  νά 
σκουπίζουν οι πελάτες τά δάχτυλά τους. Τήν άλλη φορά, ήταν φθινόπωρο· σ’ ένα 
άπ’ αύτά τά χαρτιά ό ξένος είχε βρει τή φωτογραφία τής Ειρήνης Παπά: Στά μά
τια, στους κροτάφους της μιά άγρια μοναξιά. Τήν ίσιωσε μέ τήν παλάμη πάνω στό 
γόνατό του καί τήν έβαλε στό πορτοφόλι.

Μπήκε γιά  νά προφυλαχτεΐ άπ’ τή βροχή, νά φάει κάτι δσο νά περάσει ή μπό
ρα, μπουρίνι έδειχνε μάλλον. "Ενας γέρος μέ κάτασπρα μαλλιά, σκυμιιϊνος, καθάρι
ζε γαρίδες.

—  Είδες πού σέ βρήκα, είπε ό ξένος κι ας τό ’βλεπε πώς αυτός δέν ήταν δ 
βλάχος.

Ο βλάχος ήταν πιό στεγνός, δέν είχε αυτό τό χαμόγελο. ΤΗταν ψαρομάλλης, 
τσαγκός, φωνακλάς καί βλάσφημος. Μιά ρομφαία. Μαύρο πουκάμισο, μαύρο παντε
λόνι. Ψηλός, μέ̂  στήθος λίγο σκαμμένο. Μ’ έναν άέρα λύπησης κι άγρύπνιας στό 
πρόσωπο. Αν δέ φάς θαλασσινά στού βλάχου δέν ξέρεις τί θά πει Θεσσαλονίκη.
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Στδ πέρασμα, καθισμένη πίσω απ’ τδ ταμείο στά σκοτεινά, τδ ίδιο άκίνητη όπως 
καί πριν άπδ μήνες, τ’ άφεντικό: ξανθά μαλλιά, κόκκινα μάγουλα, κι άσπρη με
ταξωτή κορδέλα στδ κούτελο. Παρακολουθεί μια τδν πάγκο καί μια τα τραπεζάκια 
χωρίς να τδ δείχνει. Ασάλευτη, σαν πλωριά γοργόνα. "Ενα ξόανο.

Ό  γέρος φέρνει γαρίδες, ντοματοσαλάτα, κυδώνια.
—  Πενηντάρι ;
■— Γυαλάκι.
—  Μπουτάρη;
—  'Οπωσδήποτε.
"Οταν ήρθε τδ ούζο:
—  Είναι πολύ, λέει δ ξένος. Θά μοΰ κάνεις συντροφιά;
— Έ ,  κάτι θά γίνει, άποκρίνεται ό γέρος καί ξαναπιάνει να καθαρίζει γα

ρίδες.
Ό  ξένος κατεβάζει τδ πρώτο, ξεροσφύρι.
Μαρία. "Οταν είπες θά χωρίσουμε, στήν Αθήνα, ήταν φθινόπωρο' πλατεία 

Συντάγματος, πριν άπδ τέσσερα χρόνια. Ό  κόσμος ήρθε τ’ απάνω κάτω. 'Π πορτο
καλάδα κι δ καφές, δ δίσκος, τδ γκαρσόνι, δ τροχαίος μέ τδ κράνος, τ’ αυτοκίνητα, 
οι διαβάτες, τά τραπεζάκια, ή Βουλή. Τετραετής άναστολή. Μέ αναστολές ζεΐ δ 
άνθρωπος.

Ό  ούρανδς ρίχνει jii τδ τουλούμι. Τιόρα οι στάλες πάνω στις καλντεριμένιες 
πλάκες κάνουν σάν πλήκτρα γραφομηχανής' τδ νερδ τρέχει ξυστά στδ πεζοδρόμι* 
φωνές καί πειράγματα κάτι σωφερέων έξω άπ’ τδ (ναγαζί.

— Γιά δές νερό, λέει τδ ξόανο. Ά πδ ποΰ έρχεται; Μήν έχουμε πάλι ποτάμια;
Καμιά απόκριση. Τά ποτάμια ξεχειλίζουν, οι σπορές χάνονται, στδ Βισκόν- 

σιν ή στή Μακεδονία, οΕ άνθρωποι φοβούνται τδ ίδιο. Πνίγομαι, φώναζε προχτές 
δ ξένος στή φίλη τής Μαρίας, πάλι στήν πλατεία Συντάγματος: Θά φύγω σ’ άλλη 
πόλη!

Ή  φίλη πίνει άργά τή λεμονάδα της καί προσπαθεί νά τδν λογικέψει.
— Γιατί τής φέρνεσαι σκληρά; Δές εκείνη, είναι πάντα τρυφερή μαζί σου. 

Τίποτα δέν άλλαξε. |
Τίποτα. Μόνο αυτό, τδ άσήκωτο.
— Δέν μπορώ, τής λέει. Δέν είμαι άπδ πέτρα.
Τίποτα. Μόνο αυτό: Χωρίσανε. Α λλά νά βλέπονται. Μιά φορά τή βδομάδα, 

μπορεί καί δυό.
— Αφήστε με μονάχο νά γλείφω τις πληγές μου. Δέν μπορώ νά τή βλέπω, 

προσιτή καί άπρόσιτη. Τά χέρια μσυ δλο κινούν νά τής χαδέψουν τά μαλλιά, 
τά μάγουλα. Τ ’ δνομά της, ή φωνή της μ’ άρρωσταίνουν. Πέφτω σ’ ένα πηγάδι 
καί πνίγομαι. Μόνο μακριά της ήσυχάζω. Αφήστε με μονάχο, ίσως γιατρευτώ.

— Καλά, αύτδ τελείο>σε. Μά έχει πάντα την άνάγκη σου. Νά σέ βλέπει.^ 
’Εσύ είσαι πιδ δυνατός. Γιατί δέν τδ καταλαβαίνεις αυτό;

Ιίοιό τέλειωσε; Φίλοι μου, αχ φίλοι μου, καταλάβετε!
Τδ γυαλάκι πήγε στά μισά. Ό  ξένος φτύνει στδ πάτωμα μιά γαρίδα- ή γεύ

ση της ήταν ύποπτη. Αμέσως ή γάτα τρέχει καί την τρώει. Πίσω έρχεται νιαου
ρίζοντας τδ γατάκι της.

— Γέρο, πού είναι δ βλάχος;
— Σούτ! γνέφει δ άλλος. Μίλα σιγά.
— Μίλα σιγά, έλεγε ή φίλη στήν πλατεία Συντάγματος. Κομμάτι νά τδ σκε- 

φτεΐς θά δεις πώς τίποτα δέν άλλαξε.
— Τίποτα. Μόνο αυτό. “Αλλος χαδεύει τά μαλλιά της. “Αλλος φιλάει τά

χείλια της.
— Μά πρέπει νά τδ καταλάβεις. Λύτά συμβαίνουν. “Ελα στή θέση της.
— Γιατί τώρα; Πού έφταιξα, τί έκανα;
— Τίποτα. Μόνο πού δέν μπορούσε νά συνεχιστεί αυτό. Εκείνη δέν άλλα

ξε. Βλέπεις πώς σοΰ φέρνεται.



Τίποτα οέν άλλαξε, μόνο αυτό. Δηλαδή τδ πάν. Εκείνος, τίς νύχτες δέν 
κοιμάται. Εκείνη δμως, ή Μαρία, δσο πάει κι δμορφαίνει.

— Να μή τή βλέπω, να μή τήν άκούω, μήτε τ’ δνομά της. Δέν είμαι άπδ 
πέτρα.

— Πάει δ βλάχος, τοϋ σφυρίζει ό γέρος. Κρεμάστηκε.
— Γιατί, γιατί;
ΤΗταν ένας λεβέντης· Μακεοόνας, ζωντανός άνθρωπος. Θά τδν βρήκαν σά 

μαύρη λαμπάδα κρεμασμένη άπ’ τδ φυτίλι της. Ό  γέρος δείχνει μέ τδ κεφάλι 
πίσω, τδ ξόανο, άλλα κοχεύει και τδ γυαλάκι πού άοειασε. Ό  ξένος δέν τδν 
κέρασε μήτε γουλιά.

— Ή  λεγάμενη, λέει ό γέρος. Δέν τδν ήθελε πιά.
— Γιατί;
— Έ ,  νέα είναι, θέλει να φτιάξει φαμελιά.
— Καί τδν έρωτα: μισοτελειωμένος αντάρτης μέ δώδεκα σφαίρες στδ κορμί, 

άλλα ζεστός. . .  Λύτδ δέν τδ λογαριάζετε;
— Έ τσι είναι ή ζωή, λέει ό γέρος. Γυναίκα, άδύνατο πλάσμα, θέλει προ

στασία, κατάλαβες; Είναι στ’ άρραβωνιάσματα μ’ ένα σωφέρη άπδ τή Δράμα. 
Σ ’ αύτδν θά πάει τδ μαγαζί.

Κι δ βλάχος; ”Α δ β λ ά χο ς ... ΙΙώς τά κατέβαζε τά γυαλάκια τήν άλλη 
•φορά. Τώρα, μηδέν.

■—Γιά δές νερό, λέει τδ ξόανο. Μήν έχουμε πάλι ποτάμια;
Η ζωή σέρνει χώματα, φανερώνει τάφους, καύκαλα. Μαρία, καίομαι! Τδ 

μέλλον, ή άσφάλεια, τδ σπίτι, δ κόσμος. Ό  βλάχος, αύτδς μόνο κατάλαβε. Τέσσε- 
οα χρόνια μπαξίσι. Σπολλάτη, Μαρία!

I δ ξόανο χτυπά τήν άκρη τοΰ μολυβιού της πάνω στδ |ΐάρμαρο. Ό  γέρος ση
κώνεται, σκουπίζει τά χέρια πάνω σ’ ένα βρεγμένο κουρέλι καί στέκεται μπρός 
της. Κάτι μουρμουρίζουν. 71 γυναίκα κοιτάζει πέρα μ’ άσάλευτα μάτια καί ψι- 
λαίνει τά χείλια της στυφά. 375



Ή  βροχή έκοψε. Στήν ταβέρνα μπαίνουν τρεις άντρες μουσκεμένοι, τετρά
γωνοι. Φαίνονται σωφερέοι. Τδ ξόανο κοιτάζει πέρα, άσάλευτο.

— Πόσα χρωστώ, ρωτάει δ ξένος.
— Τίποτα, λέει δ γέρος πού ξανασηκώθηκε. Σέ κέρασε ή κερά' μνημόσυνο. 

Κ’ έγώ, ξέρεις, είμαι δ πατέρας του.
— Ζωή σέ λόγου σου, μπάρμπα. Πίταν ώραΐος άνθρωπος.
— Είχε τήν ήλικία σου, λέει δ γέρος.
— ΤΠταν ώραΐος άνθρωπος.
— Δέ λέω. Ά λλα μυαλό γιόκ.
— Κι αυτή, τον λυπήθηκε;
Ό  γέρος κοιτάζει λοξά:
— Τής λείπει. Ά λλα τί να κάνει; Νέα γυναίκα, ήθελε φαμελιά. Ά ν  τδν λυ

πήθηκε λέει; Ά μ  γιατί μέ πήρε θαρρείς; ΓΙήγε δ ευλογημένος κ’ έφαε τδ κεφάλι 
του γ ι ά . . .  Ά σ ε , νά μή τά σκαλίζουμε.

Ή  βροχή σταμάτησε μά δ ήλιος δεν έβγαινε. Στδ βρεγμένο πλακόστρωτο τής 
δοοΰ Άριστοτέλους κατρεφτιζόταν εδώ κ’ έκεΐ δ σκεπασμένος ουρανός. Ό  ξένος 
στάθηκε μπρος σέ μια βιτρίνα' ή αντανάκλαση τοΰ δρόμου πάνω στδ τζάμι της 
τήν έκανε νά θυμίζει σκοτεινδ ένυορεΐο. Πίσω άπδ τδ τζάμι, πάνω άπδ μια γα 
λάζια, δμορφα τσαλακωμένη σάρπα καί ουδ γιορντάνια άπδ σφυρήλατο χαλκό, 
κρεμόταν ένα άντικείμενο πού ήταν παιχνίδι, Επιστημονικό δργανο κ’ έργο τέ
χνης μαζί.

Κρατημένο άπδ άόρατη κλωστή αίωροΰνταν δριζόντια ένα καλαμένιο βεργά- 
κι, σά φάλαγγα ζυγαριάς. Α π ’ τήν άριστερή του άκρη κρεμόταν πάλι μέ κλωστή 
μια πιδ μικρή φάλαγγα μέ κλωστές, μόνο πού στή θέση τής κάθε πλάστιγγας 
άρμένιζε ένα μικρούτσικο ψαροκάικο φτιαγμένο άπδ μισό καρυδότσοφλο καί μέ 
φλόκο άπδ γυαλιστερό χαρτί' τά ψαροκάικα Ισορροπούσαν μ’ δλο πού ή κλωστή 
τοΰ αριστερού ήταν δυδ φορές πιδ μεγάλη άπδ τ’ άντικρινοΰ. Ά πδ τήν άλλη άκρη 
τής πρώτης φάλαγγας κρεμόταν πάλι μιά πιδ μικρή, μ’ ένα ψαροκάικο στή θέση 
τής άριστερής πλάστιγγας, ένώ στή θέση τής δεξιάς ήταν μιά τρίτη φάλαγγα, 
πού απ’ τά δεξιά της κρεμόταν ένα, τδ τέταρτο ψαροκάικο, κι άπ’ τ’ άριστερά 
της, κρατημένο μέ μιά κλωστή πού κατέβαινε βαθιά, πιδ βαθιά κι απ’ δλα τά 
ψαροκάικα, κολυμπούσε ένα ψάρι φτιαγμένο άπδ τδ τσόφλι ένδς δλόκληρου άμύγδα- 
λου μέ γκριζογάλανα φτερούγια άπδ χαρτί.

’Έ τ σ ι  λοιπον άρμένισα  τ'ις ΰάλασστς  γιά νά ’ρΰω .

"Εφτανε ή παραμικρή πνοή γιά νά μπει σέ κίνηση δλο τδ σύστημα. Τά ψαρο
κάικα σκαμπανέβαζαν άργά, περιστρέφονταν, οί φάλαγγες ταλαντεύονταν ρυθμικά, 
κι δλο μαζί στρεφόταν μεγαλόπρεπα γύρο) άπ’ τδν έαυτό του. Τούρα ή άριστερή 
άκρη τής βέργας είχε πάει δεξιά. "Ολα Ισορροπούσαν χάρη στήν ύπαρξη καί τήν 
ισορροπία τών άλλων. "Ολα σχετίζονταν μεταξύ τους, δμοις άπδ μιά σταθερή άπό- 
σταση. Δέν πλησιάζονταν ποτέ.

Βαθιά, στις ένάλιες μαρμαρυγές τής βιτρίνας, κάτω άπ’ τή συμβολική άνα- 
παράσταση τού Σύμπαντος, καί στρέφοντας άργά γύρο) άπδ τδν έαυτό του, κολυ
μπούσε τδ ψάρι, κάνοντας άβιάκοπα τδν κύκλο τής πιδ άγριας μοναξιάς.

(19(14 )



Μ ικρό αφιέρω μα οτά 85  χ ρ ό ν ια  του
Τό βράδυ τής 25 τοϋ Ό κτώ βρη, συμπληρώθηκαν ογδόντα πέντε 

χρόνια από τη  γέννηση τοϋ Πικασό . Οι φιλότεχνοι δλον τον κόσμον 
έστρεφαν την προσοχή τονς σ' αυτή τη  σημαντική επέτειο, πού ση
μειώνει ένα τεράστιο σε ποσό και σε σημασία έργο . 'Ο  καλλιτέχνης 
δέχτηκε απίθανο όγκο από ευχετήρια μηνύματα πον τον στάλθηκαν 
απ' όλα τά μέρη τον κόσμον. Τά συγχαρητήρια απευθύνονταν στον 
μεγάλο καλλιτέχνη, τον καλλιτέχνη τον αιώνα μας , καί μαζί στον 
ακούραστο μαχητή για  τά ανθρώπινα ιδανικά. 'Ο  Πικασό θεώρησε τις 
έκδηλώσεις αυτές σαν δείγματα πέος 6 κόσμος καταλαβαίνει καλύτερα 
την έννοια πον έχουν τά έργα τον. «Β λέπεις , έλεγε σ' ένα φίλο τον , 
μου μιλούν γιά  την Ειρήνη , γιά την 'Επανάσταση. 'Ολοι. Θάλεγε κα
νείς πώς τώρα, κείνο πον ήθελα νά μπάσο) μέσα στους πίνακές μου...»
'Ο Πικασό δεν τέλειωσε αυτή τή φράση, όπως δεν τελειώνει φράσεις 
ποτέ τον , για τί ξέρει πώς δ ,τι καί νά πει θά ναι λ ίγο .

Σ τις  αίθουσες τον Γκράν καί Π  τι ΓΙαλαί, καθώς καί σ' άλλες 
γκαλερί τον Παρισιού, οργανώνονται τεράστιες εκθέσεις, καί τό σύ
νολό τονς αποτελεί μιά μεγαλειώδη άναδοομική έκθεση πον σημειώνει 
δλα τά στάδια στην εξέλιξη τοϋ καλλιτέχνη' Σ τις  εκθέσεις αυτές πα
ρουσιάζονται καί πενήντα άγνωστα έργα τοϋ Πικασό πον ανήκουν 
σέ διάφορες εποχές τής δημιουργικής του πορείας.

9Η  'Επιθεώρηση Τέχνης αφιερώνει μερικές σελίδες της στήν επέ
τειο αυτή , πενιχρή συμμετοχή στον παγκόσμιο εορτασμό καί σάν έν
δειξη τιμής καί αγάπης στον μεγάλο ανθρωπιστή καλλιτέχνη , δίνον
τας μεταφράσεις από με)χτήματα πού παρουσιάστηκαν μ ' αυτή τήν 
ευκαιρία. 'Η  εικονογράφηση των κειμένων έγινε κατά προτίμηση από 
τά ανέκδοτα έργα τοϋ καλλιτέχνη. 377
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Τ ο ύ  P i e r r e  D a i x
Μ ε τ ά φ ρ α σ η  Γ. Π ε τ p ή

To Παρίσι δέ μπόρεσε παρά νά δυναμώσει 
και νά πλουτίσει στον Πικασό την αίσθη
σή του γιά  τό μεγάλο χρώμα, πού τό βρί
σκουμε κιόλας στά μπλεγμένα παστέλα του 
σάν την Ε ί σ ο δ ο  τ ή ς  Π λ α τ ε ί α ς  
ή την Τ σ ι  γ  γ  ά  ν α  του. Κείνο που 
γεννήθηκε στον ήλιο τής Ισπανίας, δυνάμω- 
σε από τις ζωγραφικές γνώσεις, τις έρευνες 
των ίμπρεσι ον ιστών, από τον Boev Γκόγκ, 
κι α π ’ τις έξερευνήσεις, κατά τό πρότυπο 
του Λωτρέκ, τής ηλεκτροφωτισμένης νύχτας. 
Είναι άρκετά δύσκολο νά διακρίνουμε άν έκεί- 
νο πού έκκολάπτεται τότε κάτω ά π ’ τά  π ι
νέλα τού Πικασό είναι ιμπρεσιονισμός γονι- 
μοποιημένος άπό τό βαρκελωνέζικο ήλιο κι 
α π ’ τά διδάγματα τού Σερά καί τού Boev 
Γκόγκ ή είναι κιόλας κάτι τό άλλοιώτικο, 
ένα είδος προφοβισμός. Κατά βάθος, δπως 
και νά τό όνομάσουμε, δεν έχει καμιά ση
μασία. Ή πρωτοτυπία τού Πικασό είναι ά- 
ναμφ·σβήτητη σ ’ αυτές τις άναζητήσεις. Μάς 
έπιτρέπει νά κατανοήσουμε την έννοια τών 
κατοπινών του συναντήσεων μέ τον Μπρακ 
και τον Ντερέν, όταν έγκατέλειψαν τό φωβι- 
σμό. Καί προσεγγίζουμε μιά κεφαλαιώδη 
στιγμή, πού έχει άδικα παραμεληθεί, στη 
διαμόρφωση τού ζωγράφου.

Τήν παραμέληση αυτή τή χρωστούμε ίσως 
στις πρώτες μαρτυρίες, πού είχαμε γ ι ’ αυτή 
την περίοδο. Ή άρκετά πολεμική πρόθεση 
πού έκ δηλώνουν, σέ μιάν έποχή όπου τά 
περισσότερα ά π ’ τά έργα αυτά δέν γίνανε 
παραδεκτά, παρά στίς αναπαραγωγές τους 
στο μαύρο, νόθεψε μέ τρόπο πού κράτησε 
πολύν καιρό, τά δεδομένα τού προβλήματος. 
Οί μαρτυρίες αυτές είναι πολύ σημαντικές 
γιατί προέρχονται άπό τούς πρώτους συν
τρόφους τής πορείας τού Πικασό, τούς δυο 
τεχνοκριτικούς τον Γκυστάβ Κοκιό, πού όρ-

Μ

Την ά ν ο ι ξ η  τοϋ 190!

γάνωσε καί την πρώτη του έκθεση στο 
ρίσι, καί τον Μωρίς Ρεϊνάλ. «Τ ά π  ρ 
β λ ή μ α τ α  τ ο ύ  χ ρ ώ μ α τ ο  
π ο ύ  τ ό τ ε  έ μ π α ι ν α ν  σ τ  
Π α ρ ί σ ι ,  έγραφε ό Ρεϊνάλ στά 19 
γιά  τό ειδικό τεύχος τού περιοδικού Π ο 
ά ν ,  ά ν η σ ύ χ η σ α ν  ά μ έ σ ω  
τ ο ν  Π ι κ α σ ό ,  μ ά  γ ι ά  έ λ ά  
χ ι σ τ ο  χ ρ ό ν ο .  Ή  ά ν θ ρ ω  
π ι ά  τ ο υ  κ ο ί τ α ζ ε  ά ρ κ ε  
τ ά  έ κ π λ η κ τ η  τ ό  λ α μ  
π ρ ο  κ ε ν ό  π ο ύ  ε ί χ α ν  
Ι μ π ρ ε σ ι ο ν ι σ τ ι κ έ ς  ρ ε τ σ  
τ ε ς  ή ο ί  ρ ε α λ ι σ τ ι κ ο ί  τ ο  
ν ι σ μ ο ί». Τού Μωρίς Ρεϊνάλ είναι κ 
οί έκφράσεις: « Χ ρ ω μ α τ ι κ ή  κ ο
ζ ί ν α  τ ο ύ  ν τ ι β ι ζ ι ο ν ι σ μ ό  
ή «έ ρ γ  α  σ  ί α  μ ε τ α  λ λ ω ρ ύι 
χ ο υ  μ έ σ α  σ έ  έ ξ α ν τ λ η μ  
ν η φ λ έ β α »  πού τίς έπαναλαμβό 
συνεχώς, όπως καί ή συνολική κρίση 
πρέπει νά ξέρουμε πώς «α ύ τ  ο ί ο 
λ ε π τ ο ί  κ α ί  υ ψ η λ ο ί  σ 
χ ρ ώ μ α  τ ο ν ι σ μ ο ί ,  κ α τ  
β ά θ ο ς ,  ά ν τ ι π ρ ο σ ω π ε υ ο  
σ τ ο  έ ρ γ ο  τ ο ύ  Π ι κ α σ ό ,  θ 
σ ί ε ς  σ  τ  ή μ ό δ  α».

Θά νιώσει κανείς καλλίτερα τή μα 
τού Ρεϊνάλ, άν παρατηρήσει πώς στην π  
τη σημοεντική μελέτη πού άφιερώθηκε 
Πικασό, μιά μελέτη τού 1921 στίς Έκ 
Ντελφίν, στό Μόναχο, ά π ’ όπου βγήκε κ 
ή έκδοση Κρέ τό 1922, όχι μόνο δέν 
μοσιεύει ούτε σχολιάζει κανέναν άπ* τ  
πίνακες τής έκθεσής του στού Βιλάρ, 
διαπράττει καί μερικά χρονολογικά λάθη ( 
έπαναλήφθηκαν άπό τότε άπό πολλούς 6ι 
γράφους του) ώς προς τήν έμφάνιση τών y 
λάζιων έργων του. Πραγματικά άναφέρει σ



Σχέδιο αυτό προσωπογραφίας πού δείχνει πώς 
έβλεπε 6 Πικασό τον έαντό τον την άνοιξη τον 

1901. (Ε κτίθετα ι για πρώτη φορά).

ττρώτο έργο τό Μ η τ έ ρ α  κ α ι  π  α ι -  
6 ι μ ε  τ ο  ' μ α ν τ ή λ ι ,  πού τό χρο
νολογεί στα 1901, ένώ είναι του 1903, κ* 
ύστερα τό Μ η τ έ ρ α  κ α ί  π α ι δ ί  
κ ο ν τ ά  σ τ η  β ρ ύ σ η ,  πού τό χρο
νολογεί σωστά, σπά 1901. ’Από κεΐ περνά 
στο έργο Μ π  ό κ, πού χρονολογεί στα 
1902, ύστερα στους φ υ γ  ά  δ ε ς, που 
χρονολογείται στα 1903, όπως καί ή Ο ι 
κ ο γ έ ν ε ι α  Σ ο λ έ ρ .  Πρέπει νά 
φτάσουμε στους πίνοτκες τού 1906, γ ια  νά 
δρουμε μιά σειρά από σωστές χρονολογή
σεις καί τότε ό Ρείνάλ έχει δίκιο κι όχι 
ό Ζερβός. Οί πίνοτκες όμως αυτοί άνήκουν 
στη στιγμή που είχε στενές σχέσεις μέ τον 
Πικασό. Ας μη ξεχνούμε μολαυτά, γ ιά  νά 
πούμε τό δίκιο τού Ρείνάλ, πώς ό Τδιος ό 
Ζάν Κασού στά 1940, έξαπατήθηκε δοτό την 
όμοιότητα άνάμεσα στο ξεκοιλιασμένο άλο
γο στις τ α υ ρ ο μ α χ ί ε ς  τής συλλο
γής Νιάρχου καί στο Π λ η γ ω μ έ ν ο  
ά λ ο γ ο  τού 1923, μεταθέτοντας κατά 
21 χρόνια αυτόν τόν πίνοκα τής Βαρκελώ
νης πού τόν τυπώνει ωστόσο έγχρωμο.

Ό σο γιά  τόν Γκυστάβ Κοκιό νά πώς 
συνοψίζει τούτη την περίοδο: «Φτάνοντας πο
λύ νέος ατό Παρίσι, ό Πικασό, έγκαινιάζει 
τήν περίοδο Στάϊνλεν. Ζωγραφίζει τό δρό
μο, τούς κήπους, τά  σπίτια, τά χαμίνια 
καί τίς γυναίκες τής πόλης. "Ολ’ αυτά τά 
ζωγραφίζει πολύ γρήγορα, βγάζοντας κα
μιά δεκαριά πίνοτκες την ήμέρα. Σέ λίγο γ ί
νανε τόσοι πολλοί πού όργάνωσε την πρώτη 
7°υ έκθεση ατού Βολάρ. . . Κουράζεται κι ό 
ίδιος, κι άπό τόν Στάϊνλεν περνά στο Λω- 
Τρεκ. . .» Νά ή πηγή γ ιά  τίς όνομασίες «πε
ρίοδος Στάϊνλεν» καί «περίοδος Λωτρέκ».

Στήν πραγματικότητα, όταν κοτνείς έξε- 
τάζει καθώς σήμερα αυτό άρχ»ζει νά γίνεται

δυνατό, άπό μιά κοελλίτερη γνωριμία μέ τούς 
πίνακες, τήν έξέλιξη τού έργου τού Πικασό 
στά 1901 καί τήν άριθμητική καί αισθητι
κή σημασία των πινάκων, πού μαρτυρούν 
τίς αναζητήσεις του πάνω στο χρώμα, τό 
μόνο πράμα πού απομένει α π ’ τήν κρίση 
τού Ρείνάλ, εΐναι πώς οί έρευνες αυτές, κρα
τήσανε λίγο καιρό, τρεΐς τέσσερεις μήνες τό 
πολύ, ά π ’ τό Μάη ώς τό Σεπτέμβρη. "Οσο 
νιά  τό υπόλοιπο μέρος τής κρ-σης του εί
ναι κρίση ένός οπαδού: Τόσο ή ιδέα τής 
θ υ σ ί α ς  σ τ ή  μ ό δ α  όσο καί  τών 
έ ξ α ν τ λ η μ έ ν ω ν  φ λ ε β ώ ν .  "Ο
ταν κανείς έξετάσει άττό κοντά ένα κεφα
λαιώδη πίνακα σάν τίς Τ α υ ρ ο μ α -  
χ ί ε ς τής συλλογής Νιάρχου, άντιλαμβά- 
νεται πώς ή χρήση τών καθαρών τόνων, πού 
βρίσκονται σέ έξαρση, δέν κάνει καμιάν ει
σαγωγή στον ντιβιζιονισμό ή σέ όποιοδήπο- 
τε άλλο προηγούμενο, μά έπιτρέπει νά με
ταγραφτεί οπό λάδι μιά πολύ καθορισμένη 
καί κεφαλαιώδης πραγματικότητα γ ιά  τόν 
Πικασό, τό κοντράστο φωτός καί σκιάς τής ά- 
ρένας καί ή κίνηση στο εσωτερικό αυτού τού 
κοντράστου. Τό άλλο έργο Τ α υ ρ ο μ α 
χ ί ε ς  πού παριστάνει σχεδόν όλόκληρη 
τήν άρένα, μένει ιμπρεσιονιστικό στή μετα
γραφή μέ γαλάζιο, τής σκιάς, ή άντίθεσή 
της όμως μέ τό βίαιο κόκκινο, τού χωοίσμα- 
τος τής άρένας κάτω άπό τόν ήλιο, κ* ή έ
ξαρση πού έχουν οί κόκκινες κηλΐδες στά 
γυναικεία φουστάνια, μαρτυρούν διαφορετι
κές άναζητήοτεις.

"Ας ξοααγυρίσουμε στο έργο τής συλλο
γής Νιάρχου, πού είναι πιο αποφασιστικό.
Έδώ ό Πικασό άσχολιέται μ' ένα μικρό 
μόνο μέρος τής άρένας, κ’ είναι σχεδόν ό- 
λόκληρο στή σκιά, ένώ ή ζώνη τού ήλιου είναι 
στο βάθος, ψηλά, προς τά δεξιά. Τά δυνα- 379
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Ο Κασαχέμας στο φέρετρο. (Λάδι σέ χαρτό
νι). Ό  πίνακας είναι καμωμένος αποκλειστικό 
μέ γαλάζια χρώματα. ’Εκτίθεται πρώτη φορά.
Ό  Κασαχέμας ήταν ζωγράφος και φίλος τον 
Πικασό. Μαζί πήγαν για πρώτη φορά στο 
Παρίσι από τον Ό χτώβρη ώς τά Χριστούγεν
να τον 1900 Ό  Κασαχέμας αντοκτόνησε στο 
Παρίσι τό Φλεβάρη τον 1901, έξ αίτιας ενός 

• άτνχον έρωτα. Ό  ΙΊικασό αφιέρωσε στο γε
γονός μια ολόκληρη σειρά άπό πίνακες.

Ό  καλλιτέχνης την ώρα πον εργάζεται. Μια 
άπό τις 29 παραλλαγές πον ζωγράφισε 6 Γΐι- 
κασό /ιέ γκουάς και σινική πάνω στις repro
ductions ενός έργον τον πον έξέδωσε ό οίκος 

Spitzer. ( 21.tO.64, !).
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με

τά γαλάζια που έκφράζουν τό πλήθος ή 
τό σώμα των άλογων ξεπερνούν αυθαίρετα τή 
μεταγραφή των αισθητών έντυπώσεων για  
νά υπηρετήσουν την έκφραση τής βιαιότη- 
τας τής σκηνής. Σάμπως, την παραμόρφω
ση τών Π ε ρ ι π τ ύ ξ ε ω ν  νά την δια
δεχόταν αυτή ή άστραφτερή παραφωνία Τ 
χρώματος, αύτη ή έπιδίωξη ένός παροξ 
σμου μέ τή βοήθεια κηλίδων, πλατειών ή| 
διαμοιρασμένων, σέ καθαρούς τόνους. Ή σύγ
κρουση άνάμεσα στις πινελιές τής κόστα 
και τών κουστουμιών μέ τις πινελιές τ 
φράχτη τής άρένας έρευνα συνδυασμούς χ 
μάτων πού γεννούν καινούριες δομές, ένώ 
σύνθεση μέ πλότγιες ζώνες φεύγει ά π ’ τ. 
σώμα, σέ χοντρό πλάνο, ένός ξεκοιλιασμέ 
νου άλογου πού θα τό ξαναβρούμε στα 1923, 
κ* ύστερα στην εποχή τής Γ κ ο u έ ρ 4 
ν ί κ α .

"Αν συγκρίνει κάνεις αυτό τον πίνακα 
τά μπερδεμένα παστέλα, τά  πιο προχω 
μένα του φθινόπωρου του 1900, πάνω 
ίδιο θέμα, μετρά όλα όσα κέρδισε ό Πι- 
κασό σέ έλευθερία καί σέ δύναμη πλαστικ" 
έκφρασης. Αύτές οί Τ α υ ρ ο μ α χ ί ε  
σημειώνουν την καινούρια κυριαρχία του Πι 
κσσό άντίκρυ στις όπταιτήσεις του πραγμα
τικού. Φέρνουν τά ίχνη μιας ικανότητας έ«] 
λεύθερης αναδιάρθρωσης τού προτγματικ 
πού θά άναπτυχθεΐ πλήρως μισόν αιώνα 
γότερα μέσα στούς πίνακες τής Καλιφόρνια 
ή τού Μουζέν. Βρίσκουμε ήδη έδώ τά σπέ 
ματα εκείνου πού θ’ άποτελέσει την ούσί 
τού φωβισμού, «τή χρήση τού βιωμένου χ 
ματος», όπως λέγει ό Ζάν Κασού. Δέν 
λουμε καθόλου νά υποστηρίξουμε μιά πλ 
στη προτεραιότητα στον Πικασό, μιά κ 
οί άρχηγοί της ονομάζονται Ντελακρο 
Γκωγκέν, Βάν Γκόγκ, άπλώς μόνο νά ύπ 
γραμμισούμε την πρωτοτυπία καί την είλ 
κρίνεια τής έκφρασης τού Πικασό, κείνη 
άνοιξη πού δέν ήταν άκόμα εΤκοσι χρονώ.

"Ενας άκόμα πίνακας πού ξεκινάει κι 
τός καθαρά άπό την Ισ πανία , την Βος 
λώνη άναμφίβολα, όσο καί αύτές οί ταυ 
μαχίες, ή Ν ά ν ο ς ,  χ ο ρ ε ύ τ ρ ι  
τού Μουσείου τής Μπαρλόν, μάς έπιβεβαι 
νει τή φύση τής εξερεύνησης τού Πικασό. Π 
κειτα: πάλι γ ιά  ένα θέμα τού κόσμου 
νύχτας πού είναι τυπικά ισπανικό Τσαμε κ 
τόν εξωτισμό τής άσκήμιας ή τών λουλ 
διών στά μαλλιά. Είναι μιά άνάμνηση μι 
νάνου όστ’ τϊς Menines άν άκολουθήσ 
με τή γνώμη τού Φοίβου Πούλ, ή πι 
τερο τού Γκόγια, μά τούτο είναι δεύτερε 
"Οπως ό Πικασό πειραμοτηζεται μέ τήν 
νούρια του μέθοδο στις ταυρομαχίες, γ ιά  
-ΐς  έκφράσει μέ μεγαλύτερη αλήθεια, 
κ’ εδώ δέν μάς προσφέρει τό θέαμα τής πά  
ραμόρφωσης τής vccvou, μά τόν τρόπο 
τόν όποιον αυτή ή νάνος κόττω ά π ’ τό 
τισμό μιάς ράμπας πού τήν δείχνει σάν τι 
χορεύτριες στά έργα τού Ντεγκά ή τή Τζ 
Αβρίλ στο έργο τού Λωτρέκ, μάς έμβό 

τό ερωτηματικό τού βλέμματός της. Τά χ 
ματικά κοντράστα, κ’ οί παραφωνίες δήμιου
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Πλαγιασμένο γυμνό. Ό  καΟιστός άντρας δίπλα του είναι ό Πικασό. Το σχέδιο εγινε 
στή Βαρκελώνη την άνοιξη του 1901. 'Εκτίθεται για πρώτη φορά.

γούνται πάνω σ ’ ένα φόντο άπό ζωηρές κη- 
λΐδες αυθαίρετων χρωμάτων. Μά απαράλ
λαχτα, δπως και στις σκηνές τής άρένας, ή 
δεξιοτεχνία τού κολορίστα δέν έπιδείχνεται 
τσάμπα. Στην άκρίδεια των άντιθέσεων ά- 
νάμεσα στο φυσικό κόψιμο τής σκιάς και του 
φωτός άνταποκρίνεται μια άναζήτηση για  
την άναπαράσταση μέ τό χρώμα, των μετα
μορφώσεων πού φέρνει ό τεχνητός φωτ:σμός.

Τό βλέπει κάνεις σ ' ένα γειτονικό πίνακα, 
πού τό θέμα του μπορεί νάναι άδιάφορο 
βαρκελωνέζικο ή παριζιάνικο, την Π ι ε - 
ρ έ ζ α  μ έ  τ ό  χ έ ρ ι  σ τ ο ν  ώ - 
μ ο, και πού πολύ πιθανό να ήταν ή 
Μ ο ρ φ ι ν ο μ α ν ή ς  τής έκθεσης στην 
αίθουσα του Βιλάρ. Μπορούμε νά σκεφτουμε 
τον Λωτρέκ έξ αΙτίας του φαινομενικά ίδιου 
θέματος, φτάνει δμως νά βάλουμε τούτο τό 
έργο κοντά στά προηγούμενα γ ιά  νά συλλά- 
βουμε πώς ό Πικασό άκολούθησε κάποιο σχέ
διο πού ήτανε δικό του. Οί ίδιες άνακλήσεις 
στο βερμιγιόν γ ιά  νά έκφράσει διαφορετικά 
πράματα, τά φτιασιδωμένα χείλια, τό κα- 
πέλλο, τη ρόμπα, πράγματα πού τά  ξανα
βρίσκει κανείς, κάτω άπ* τούς κύκλους τών 
ματιών ή μέσα στις πολύχρωμες κηλΐδες τού 
φόντου. Τό ίδιο κοντράστο μέ τά  γαλάζια 
ΤΓ°ύ έκφράζουν τά μαλλιά, τη σκιά, τό χέρι, 
τούς κύκλους. 'Ο ίδιος τρόπος γ ιά  νά σκον
τάψουμε πάνω σ ’ ένα όν πού δέν είναι τής 
σειράς, ατό κάτω κάτω τής γραφής, και 
νά παραδοθούμε στο βλέμμα του καί νά υ
ποχρεωθούμε νά ξεπεράσουμε τό άνέκδοτο, 
γιά  νά κρίνουμε κι αυτήν καί τό έρωτηματικό 
της πού είναι καρφωμένο πάνω μας, δλ* σό
ι ά, δέν βγαίνουν ούτε άπό μίμηση, ούτε άπό 
μόδα. Ή  πηγή τους βρίσκεται στά έργα τού 
1^00 του Παρισιού, μά ό ρόλος τού χρώμα
τος άλλαξε.

Οπως κάθε φορά δταν ό Πικασό έπιχει-

υεί στή ζωή του μιά πλαστική έμπειρία, τήν 
επαληθεύει πάνω στά όντα καί τά πράμα
τα πού του είναι οικεία, γ ιά  νά έκφράσει έ- 
κεΐνο πού τού σφίγγει τήν καρδιά. Κι ό- 
πωσδήποτε τέτοια έργα είναι έκεΐνα πού έ
κανε ό Πικασό κατά τό πρότυπο τού Λωτρέκ 
και Bctv Γκόγκ κοττά τό πρότυπο του Μονέ, 
~ου Μ π ά ρ  τ ώ ν  Φ ο λ ϊ  Μ π  ε ρ - 
ζ έ ρ, καί κατά τό πρότυπο τού Μανέ, τής 
Γ κ ρ ά ν τ  Ζ ά τ ,  έκεΐνο δμως πού ζη
τεί σ ’ αύτά καί μάς δείχνει είναι μόνο δι
κό του. Ή ν ά ν ο ς  χ ο ρ ε ύ τ ρ ι α  
ή ή Π ι ε ρ έ ζ α θά μπορούσαν νά εί
ναι πρόσωπα τής γαλάζιας περιόδου. Τότε 
ή μσνοχρωμία θά έπιφορτιζότανε μέ τό μή
νυμα πού ή έξαρση τού χρώματος καί ή χρή
ση τών ευδιάκριτων σχημάτων μάς μεταδί
δουν ήδη έδώ. Γιά νά κυριαρχήσει δμως σ ' 
αύτή τή μονοχρωμία, χρειάστηκε ό Πικασό 
νά μάθει άπό τον ίδιο τον έαυτό του τις 
πλαστικές άξιες τών συναντήσεων τών καθα
ρών τόνων.

Ή έμπειρία αυτή θά είναι πολύ σύντο
μη. 'Αποδίδοντας κανείς σ ' αυτή τό σύνολο 
τού σταθμού τής Βαρκελώνης, δηλ. τό μήνα 
Απρίλη, δέ μπορεί καθόλου νά τήν προεκτεί
νει στο Παρίσι, πάνω άπό τέσσερεις μήνες, 
ώς τον Αύγουστο. Μάς άπομένουν δμως κα- 
μ«ά εξηνταριά έργα, πού μερικά άπ* αυτά 
έχουν μεγάλη σημασία καί πού συνιστούν 
αύτά μονάχα, μιάν άληθινή περίοδο μέ πλού
το καί ποικιλία, καί πού θά είχε κανείς πο
λύ άδικο νά τήν παραγνωρίσει ή νά τή συγχω- 
νεύσει μέσα στήν γαλάζια περίοδο, μέ τό 
πρόσχημα πώς ό Πικασό τήν πέρασε μέ τήν 
ταχύτητα μετεωρίτη, ζωγραφίζοντας καμιά φο
ρά καί δυο καί τρείς πίνακες τή μέρα, στι- 
βάζοντας παστέλ καί άκουαρέλλες μέ τήν 
τρομερή ζωτικότητα τών είκοσι χρόνων του. 381



Σέ συνέχεια μετά τά σημαντικά έργα πού 
χαρακτηρίζουν την παραγωγή τής χρονιάς 
1902, φαίνεται πώς ό Πικασό δεν άναζητά 
τόσο νά φτάσει μιά κάποια μορφή όμορφιάς, 
δσο νά συγκινήσει, και μάλιστα νά πείσει. 
Σάμπως νά ευχότανε πριν άπό κάθε άλλο 
νά έμπνεύσει τή στυμπάθεια. Δεν έχει πιά  
άνάγκη άπό τά χρωμοττικά κοντράστα, ούτε 
κάν άπό τις άρμονίες. Του φτάνει μιά μο
νάχα βαφή, άρκεΐ νάναι στή διαπασών της 
διάθεσής του καί σύμφωνη μέ τό θέμα του.

Τό θέμα του, έκείνη έκεΐ τή χρονιά, εΤναι 
ή φτώχεια, ή θλίψη, ή άπελπισία. ΟΙ π ί
νακες θά διαδεχθούν ό ένας τον άλλο, πολύ 
λίγοι έξ άλλου, γ ιά  νά καταλήξουν σέ μιά 
μεγάλη σύνθεση: τή Σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η .

Στή διάρκεια αυτών τών χρόνων, κάθε πε
ρίοδος τού Πικασό, κάθε τμήμα τής ερευνάς 
του, θά κυριαρχείται οστό μιά μεγάλη σύν
θεση πού θά σημειώνει ταυτόχρονα τό τέρ
μα καί τό άπόγειό της.

Στά 1902 στή Bocpκελώvη/ υπάρχει ή 
Σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η  πού τήν έμπνεύστηκε 
άπό κάποιο παριζιάνικο θέμα. Σ τά  1903 στή 
Βαρκελώνη θά καταλήξει στή Ζ ω ή .  Στο 
κορυφαίο σημείο τής περιόδου τών σαλτιμ
πάγκων θά τό φτάσει στο Παρίσι στά 1905 
μέ τούς Σ κ ο ι ν ο β ά τ ε ς .  Στή Βαρ
κελώνη ή χρήση τού γαλάζιου δεν θά εΤναι 
π ιά  έμπρεσιονιστική μά έξπρεσιονιστική, ή ά- 
κριδέστερα, έκφραστική. Ό  Πικασό δεν χρη
σιμοποιεί π ιά  αύτό τό χρώμα γ ιά  νά δη- 
λώσει τή σκιά, μά γ ιά  νά έκφράσει μιά koc-  

382 τάσταση τού πνεύματος, όπως κάνουν μερικά
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Ό  καλλιτέχνης τήν ώρα πού εργάζεται. Μι 
άπό τις 21 παραλ,λαγές πού ζωγράφισε ό Πίκα 
σό μέ γκονάς και σινική μελάνη, πάνω στι 
reproductions ενός έργου του πού έξέόωσε ό οί

κος Spitzer (16.10.64, II).

χρόνια άργότερα οί γερμανοί, όπως έκ 
ήδη ό Έ ντδαρ Μούνχ. Θά άπομακρυνθεί 
μιά μορφή όπτικής αύτοστάτης γιά  νά τρα
βήξει προς μιά βαθειά ποίηση καί ένα ζ< 
γραφικό συμβολισμό πού φέρνει τό έγχεί·^ 
ρημά του κοντά στό έγχείρημα τού Ρι 
τον (πού κι αυτός έπίσης κάτι χρωστάει 
στον Μούνχ). ‘Ο Πικασό είχε προαισθανθεί 
αύτή τή χρησιμοποίηση τού χρώματος κ 
τήν είχε ήδη έκμεταλλευτεΐ στήν Έ  π  ί -  
κ λ η σ η, τή μεγάλη σύνθεση πού τ< 
ένέπνευσε ή αυτοκτονία τού Κασαχέμας. ΕΤ 
χε όμως οπωσδήποτε ύποκύψει στή 
κίνησή του γ ιά  νά τολμήσει νά ζωγραφίι 
μέ γαλάζιο, γιοττΐ τό πνεύμα του εΐχε 
γεί στή σκιά, χωρίς νάχει άναγκαστι 
συνείδηση τής συμβολικής καί ψυχικής 
μασίας τών χρωμάτων, όπως τή μελέτη 
άπό τότε, στο Μπάουχάους, οί όπαδοί τ 
Καντίνσκι.

Τό γαλάζιο τής Ε π ί κ λ η σ η ς ,  τ 
γαλάζιο της Λ ε κ ά ν η ς  μ* όλο πού 
χουν αύτό τό ψυχολογικό περιεχόμενο π< 
δέν εΐχαν ούτε ή Γ υ ν α ί κ α  σ τ ά  γ  α  ̂  
λ ά  ζ ι α τής Μαδρίτης, ούτε οί Γ α λ ά 
ζ ι ε ς Σ τ έ γ ε ς ,  δέν είναι άκόμα % 
γαλάζιο τής Βαρκελώνης. Τό γαλάζιο τή 
Ε π ί κ λ η σ η ς ,  τό γαλάζιο τής Λ 
κ ά ν η ς  τό γαλάζιο τών πορτραίτων τ  
τέλους τής παραμονής του στό Παρίσι εΐν 
γοώάζια καθαρά, γαλάζια τού κοβαλτί, 
γοελάζια έντονα. Αύτό τό γαλάζιο άλλά 
απόχρωση κάτω άπό τον ουρανό τής Κατ< 
νίας. Πρασινίζει, παίρνει άπόχρωση ούλτρα-
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ιαρίνας, ώς τό σημείο νά γίνει τό γαλαζο
πράσινο του Γ έ ρ ο υ  Κ ι θ α ρ ί σ τ α  
cai τής Μ ο ν α χ ή ς .

Πιο δηλωτική και πιο οφθαλμοφανής γιά  
'ά έξηγήσει τό πέρασμα άπό τό γαλάζιο 
rou Παρισιού στο γαλάζιο τής Βαρκελώνης, 
ιαίνεται νά είναι μιά άλλη άποψη τής Βαρκε
λώνης πού έχει τον τίτλο Γ α λ ά ζ ι ο  

π  ί τ  ι. Στην πραγματικότητα τό σπίτι 
^χύτό είναι σχεδόν πράσινο. Τό γαλάζιο άντι- 
•αρατάσσεται εδώ μέ κίτρινα άρκετά ώμά, 

|ci ά π ’ αυτή την παράθεση γεννιέται μιά άρ- 
:ετά παράξενη αίσθηση του γαλαζοπράσινου, 
πάνια άν όχι καί μοναδική στον Πικασό 
:αί πού όδηγεΐ πολύ εύκρινώς σ ’ αυτό τό 

ϊθόριστο γαλάζιο, πού μόνο μέ τον όρο 
κγαλάζιο τής Βαρκελώνης» μπορεί νά καθορι
στεί.

Τό πνεύμα αυτής τής περιόδου δέν έκδη- 
^ώνεται μόνο μέ τό χρώμα. Δηλωτικό είναι 
:αΐ τό σχέδιο καί σέ μιά σειρά άπό έργα 
τού ή γενική τους τυπικότητα δέν ποικίλλει 
καθόλου, παρουσιάζει μιά ίση όμογένεια.

Ολες οί ζωγραφιές τού 1902, μέ έλά- 
;ιστες έξαιρέσεις, φαίνονται νά έγγράφον- 
rai μέσα σ’ έναν ρυθμό άπό καμπύλες ήμι- 
:υκλικές,  ̂ σάν τούς ρωμανικούς θόλους, πού 
ίατάληξή τους είναι ή καμπύλη πού δια
γράφουν οί ράχες τών δυο άδελφών τής 
- υ ν τ  ε υ ξ η ς .  Ακόμα, δσο κι άν
είναι̂  έπι κίνδυνο στην τέχνη όπως καί σέ κά- 
k  άλλη περιοχή νά έξηγεί κανείς τη μετα- 
ιόρφοχιη τών πραγμάτων καί τών άνθρώπων 
ιέ την προοπτική μιας σκοπιμότητας άπεί-

ρως συζητήσιμης, νομίζω πώς θά συλλάβει 
κανείς καλύτερα την εξέλιξη τών συνθέσεων 
τού Πικασό, μέσα σ ’ αύτή τη χρονιά, στά 
1902, άν την τοποθετήσει μέσα σέ μιά πο
ρεία όπου ή Σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η  θά ση
μειώνει έξοδο.

Μπροστά στην άκολουθία τών μορφών πού 
έχουν τοποθετηθεί στούς έννιά πρώτους μή
νες τού 1902, ό θεατής ξετινάζεται άπό τη 
βαθειά ομοιότητα πού τις ένωνε άνάμεσά 
τους. Α ίγα γυμνά: "Ολες τούτες οί γυναί
κες φορούν πέπλα, μαντήλια, σάλια, κου
κούλες, άκόμα κι άρχαίους χιτώνες, δπως τό 
κάνουν άκόμα οί ήθοποιοί γ ιά  νά παίξουν 
τραγωδία. ’Αξίζουν δίκαια τον τίτλο τών 
«ντυμένων μορφών» κάτω άπό τούτα τά  υ
φάσματα, πού άλλοτε είναι ίσια κι άλλοτε 
πτυχωμένα πού λές κι υπάρχουν έδώ όχι μό
νο γ ιά  νά σκεπάσουν την ύλική ή ήθική άθλιό- 
τητά τους, μά έπίσης γ ιά  νά δημιουργήσουν 
μορφές βασανισμένες κι έκφραστικές.

Οί πρώτες ντραπερί παρουσιάστηκαν στο 
Παρίσι. Π ρώ τα-πρώτα έχουμε τις μοιρολο
γίστρες πού περιστοιχίζουν τό φέρετρο τοΰ 
Κασαχέμας, τού άγαπητού φίλου πού ξεφεύ
γει άπό τον κόσμο δίνοντας στον έαυτό 
του τό θάνοττο. Μπορεί κανείς νά φανταστεί 
πώς όλες τούτες οί ντυμένες μέ ρούχα τού 
1902 γυναίκες, πού συχνά μοιάζουν μέ χή
ρες, καί έχουν σχεδόν πάντα πένθιμο ύφος, 
είναι ή μακριά άκολουθία άπό μετανοούσες, 
πού μέσα οπό πνεύμα τού Πικασό, συνο- 
δεύουν τη σκέψη τού φίλου του, πού πέθανε 3ο3



έξ αιτίας μιας γυναίκας πάρα πολύ κοι
τας.

Κοκέτα, χωρίς διστοτγμό, είναι μια 
τις πρώτες φιγούρες, που είναι τυλιγμι 
όχι μ’ ένα πέπλο άλλα με μιά πετσέτα 
μπάνιου. Ή γ υ ν α ί κ α  μ ε  τ ή  ρ 
μ π α  τ ο υ  μ π ά ν ι ο υ ,  σπουδή για  
Λ ε κ ά ν η .  Τό πρόσωπο και ή κόμι 
είναι τά ίδια. Ή στάση είναι παραπλήσια 
Έδώ δμως ή σάρκα φαίνεται σά νά βγαή 
άπό τό περικάλυμα που σχηματίζει τό χ< 
τρό υφαντό που μισανοίγει σαν κοχύλι.

Στο Παρίσι άκόμα άνάγονται χρονικά 
Μητρότητες που είναι ήδη τυλιγμένες, τυ( 
νσμένες (μονάχα στο δούλεμά τους με κι 
πινελιές) μά όχι άκόμα πονεμένες, τοπ< 
τημένες κοντά σέ μιά βρύση ή πάνω σε μι̂  
καρέκλα μέ ίσια καί σκληρή ράχη πού π | 
δίδει τήν εύλυγισία των γυναικείων μοι 
άπαράλλαχτα σάν μιά Παρθένο μέ τό παιί 
τής Ιταλικής Αναγέννησης.

Στο Παρίσι, στά 1901, ό Πικασό παί< 
άκόμα μέ τήν πινελιά που αύλακώνει τό μ< 
σαμά, μέ κοντάστα του υλικού άνάμεσα 
λείες ζώνες καί μέρη μέ γερές ραβδώ 
Στή Βαρκελώνη ή Γ ο ν α τ ι σ μ έ ν η  φ τ ω  
χ ι ά είναι ά π ’ τά σπάνια έργα που φέ| 
άκόμα τό αποτύπωμα αυτής τής νευρώδιι 
έκτέλεσης. Λ ίγ ο -λ ίγο  ή χρωματισμένη έπι 
φάνεια ηρεμεί καί ισιώνει.

Ερχόμενος άπ* τό Παρίσι ό Πικασό, 
μιά σειρά άπό θέμοοτα που δέν μπόρεσε 
τά άναπτύξει έπί τόπου, συνέχισε τή δ| 
μάτική άλυσίδα τους, σ* δλο τό διάστημα τί 
χρονιάς, κι άκόμα παραπέρα, μέ μιά μο| 
πιο τοπική, άν οχι καί πιο τυπική, μέ 
Φ τ ώ χ ι ά  σ τ ή ν  ά κ ρ ο θ α λ α  
σ  ι ά καί τή Μ η τ έ ρ α  κ α ι  τ  
π α ι δ ί  μέ φόντο τή γαλάζια κηλίδα 
Μεσογείου.

'Ακόμα κι άν τά έργα δέν ήταν άρκι 
γ ιά  νά μάς πείσουν γ ι’ αυτή τή δυνατή 
λυσίδα, θά υπήρχε μιά άκόμα μαρτυρία 
άμεση, ένα γράμμα που ό Πικασό έστειΐ 
στον Μάξ Ζακόμπ κι όπου του έγραφε π< 
δουλεύει μιά σύνθεση που τήν έμπνεύι 
άπό μιάν έπίσκεψή του στο Σαίν Λαζάρ, 
γυναικεία φυλακή του Παρισιού. Ή Σ u ν| 
ν ά ν τ η σ η  (ή ή Σ υ ν έ ν τ ε υ ξ  
—  σύμφωνα μέ τούς τίτλους) των «δύο 
δελφών»... «μιά πόρνη τού Σαίν Λαζάρ κ< 
μιά άδελφή».

Αυτή ή κάπως συστηματική συνέχεια π< 
δείχνει τό πείσμα τού Πικασό προς μιά 
θορισμένη κατεύθυνση, άπ* όπου τίποτα 
μπορεί νά τον ξεστρατίσει, όσο ό ίδιος 
θεωρεί πώς εξάντλησε τις δυνατότητές

Ά λλες  τρεις παραλλ.αγές άπό τη σειρά «'\ 
καλλιτέχνης την έυρα που έργάζεται. Εκ τά 
Ίνω ποός τή κά τω : 19 10.64, I I I  και 1\

21.10.64, 111.



Π ε ρ ί π τ υ ξ η  (20-10-63. Χαλκογραφία, Εαιι forte)

έκδηλώνεται έπίσης και στο σχέδιο τών μορ
φών. Α π’ την άποψη αυτή, ή στάση τών 
σωμάτων και ή γραμμή τών ώμων είναι πιο 
δηλωτικές άκόμα κι άπό τα κλειστά και τρα
γικά πρόσωπα. Τά κορμιά είναι κυρτωμένα, 
καμπουριασμένα πάνω στον Ιδιο τον έαυτό 
τους, προσδίνσντας κάποτε στα άτομα μια 
καμπούρικη μορφή. * Ακόμα πιο πρωτότυπη, 
πιο τυπική γ ι’ αυτή την περίοδο του Πι- 
κασό, είναι ή γραμμή τών ώμων πού ό μον
τερνισμός τους θά φτάσει τον παροξυσμό 
του στα 1903— 1904 με έργα σαν το Γ έ 
ρ ο  κ ι θ α ρ ι σ τ ή  καί  τη Σ ι δ ε ρ ώ - 
τ ρ α .  Συχνά ήδη ό ένας ώμος άνασηκώνε- 
παι άδιόρατα πιο ψηλά ά π ' τόν άλλο. Τά 
πρόσωπα χώνονται μέσα στους ώμους, σάμ
πως νά θέλουν να κρυφτούν άπ ' τις ματιές 
και νά προφυλαχτούν άπό το κρύο. Και το 
κρύο δηλώνεται εδώ, σέ κάθε πίνακα, μ* αυ
τό το έπίμονο, έφιαλτικό πανταχού παρόν γα
λάζιο, πού δέν έχει π ιά  έκείνη την ειλικρίνεια 
τών περυσινών έργων, έκείνη τή λαμπρό
τητα τού καλοκαιριάτικου ουρανού, μέ κά
ποια άβέδαιη άπόχρωση και πρασινωπές 
άνταύγειες.

Η άσύμμετρη γραμμή τών ώμων έχει κι 
αυτή είσαχθεΐ άπό τό Παρίσι. Υπάρχει ή
δη στην κίνηση τής Gommeuse του, τής 
γυναίκας τής Λ ε κ ά ν η ς  και τής γυναίκας 
μέ τη ρ ό μ π α  τ  ο ύ  λ ο υ τ ρ ο ύ .  'Ανάμεσα

στην κίνηση γ ιά  νά σκουπιστεί και την κί
νηση γ ιά  νά σκεπαστεί, άνάμεσα στην κίνη
ση γιά  νά σκεπαστεί και στην κίνηση γ ιά  
νά προ φυλαχτεί άπό κάποιον άόρατο έχθρό, 
υπάρχει μόνο μιά παραλλαγή έντασης. Αυ
τή άκριδώς ή ένταση θά μεγαλώνει άπό π ί
νακα σέ πίνακα, άπό τήν Α π ο κ ο ι μ ι 
σ μ έ ν η  μ π ε κ ρ ο ύ  στή γ υ ν α ί κ α  ά- 
ν α κ ο ύ ρ κ ο υ δ α  ώς τήν κ α θ  ι σ μ έ ν η  
γ υ ν α ί κ α  μ έ  τ ή ν  κ ο υ κ ο ύ λ α .  'Ακόμα 
και σέ μερικές ζωγραφιές πού θά μπορού
σαν νά θεωρηθούν πορτραίτα, στήν κ α θ ι 
σ μ έ ν η  γ υ ν α ί κ α  μ έ  τ ό  φ α κ ι ό λ ι ,  
στήν γ υ ν α ί κ α  μ έ  τ ά  κ α τ σ α ρ ά  μ α λ 
λ ί  ά ή στή γ υ ν α ί κ α  μ έ  τ ό  γ α λ ά ζ ι ο  
φ α κ ι ό λ ι ,  ή κάμψη τών ώμων τονίζεται, 
ένισχύοντας τήν εντύπωση τής κούρασης και 
τής δαθειάς θλίψης.

Γιατί οί φιγούρες τού 1902 καμπυλώνουν 
σάν τήν πόρτα μιας έκκλησίας ή τις άψίδες 
ένός μοναστηριού; Σέ μιά ά π ' τις σπουδές 
γιά  τή Σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η  οί δύο σιλουέτες 
παίρνουν άκριδώς τήν καμπύλη τού ρωμα
νικού θόλου πού άναφέραμε παραπάνω. Τά 
θέματα δέν είναι θρησκευτικά κι δμως άναδί- 
νουν μιά περίεργη έντύπωση μυστικισμού. Τό 
ξεγύμνωμα τού Πικασό τον κρατάει μακρυά άπ ' 
τίς πρώτες άντιλήψεις τού Γκοντί πού τις γνώ
ρισε καί δέν τ ις  άγαπά  άκριδώς γ ιά  τό μυ- 
στικισμό τους. Κι δμως ή πλατειά καμπύλη 385



τής ράχης τής γυναίκας τής Σ ο ύ π α ς ,  εΐναι 
ρωμανική! "Εχει τή μεγαλοπρέπεια και τό 
βάρος μιας εκκλησίας και ή κίνησή της έχει 
την αγνότητα και την ευγένεια μιας μυστι
κής προσφοράς. Π ρ ο σ φ ο ρ ά  άλλωστε εί
ναι κι ό τίτλος πού δόθηκε σέ μια σπουδή 
μέ πέννα για  τή Σ ο ύ π α .  Θά άντιτάξει 
κανείς τήν παιχνιδιάρα κι* έπιπόλαιη στάση 
τής μικρής πού τρέχει γ ια  τή σούττα, μέ 
τό πόδι ψηλά. Τό στυλιζάρισμα όμως είναι 
ολοκληρωτικό ώς τήν άποπροσωποποίηση. 
Τό φόντο έπίσης είναι άφηρημένο/ ουδέτερο: 
Είναι ένα έργο μέ φόντο piccv αυλαία πού 
μάς έμποδίζει να τοποθετήσουμε τήν πράξη 
πουθενά άλλου έκτος άπό κάποιο υπερπέραν, 
μιάν αιωνιότητα, την αιωνιότητα τής κίνη
σης έκείνης πού προσφέρει σέ κείνη πού έχει 
άνάγκη. Υπάρχει μια τρυφερότητα χωρίς 
συναισθηματισμούς σ ’ αυτά τά έργα: Τά συ
ναισθήματα μεγαλύνονται άπό τήν ευγένεια 
των στάσεων πού τά  προβάλλουν μέσα στο 
χρόνο σότν τήν εικόνα ένός αιώνιου δράμα
τος.

*0 μυστικισμός μερικών έργων τού Πικα- 
σό τού 1902 κρατά βασικά α π ’ τό πνεύμα 
τής συντριβής ή τής εύσπλαγχνίας πού τά 
γεμίζουν. Λίγοι ζωγράφοι χρησιμοποίησαν 
τόσο συχνά τό θέμα τής μητρότητας, ποτέ 
όμως τό παιδί δέν έχει τίποτα τό θεΐο, πο
τέ ή γυναίκα δέν μπορεί νά Ισχυριστεί πώς 
ένσαρκώνει τήν παρθένο. Μένουν πάντα, άδυ- 
σώπητα, μιά μητέρα κ’ ένα παιδί.

Πιο δικαιολογημένη είναι ή άναφορά στο 
έργο τού Έ ντβαρ Μούνχ, πού τό κοινό τής 
Δύσης γνωρίζει άσκημα. Ό  Μούνχ κι ό Πι- 
κασό είναι έξαίρετοι σχεδιαστές, μέ τόση 
μεγάλη ικανότητα πού μοιάζουν κάποτε σαν

νά άρνούνται τήν άκρίβεια τών σχεδίων για  
νά προσεγγίσουν μιά μορφή πιότερο έκφρα- 
στική. Ό  Πικασό πού έχει κατακτήσει άπό 
χρόνια τήν ικανότητα νά διαγράφει ένα πε
ρίγραμμα μέ μιάν άδυσώπητη ένταση, μοιά
ζει μέσα στή ζωγραφική του στά 1902, νά 
έγκαταλείπει τό εγχείρημα νά προσδιορίσει 
τά πρόσωπά του μέ χαρακτηριστικά άπόλι 
τα καθορισμένα πού περιγράφοντάς τα, 
τούς άφαιρούσαν μιάν συγκινησιακή δύναμη 
πού ένα μέρος της βαστά ά π ’ τήν άνωμαλία
της*Ό  καλλιτέχνης μέ τό κοφτό χαρακτηριστι
κό, ό ικανός νά άναδημιουργεΐ άπό μνήμης 
καί μέ μιά γραμμή ένα πρόσωπο, πού μόλις 
άρπαξε ή ματιά του, μέ μιά καταπληχτική 
ομοιότητα, παραδίνεται σέ μορφή εύλύγιστη# 
σέ άμοφες γυναίκες ντυμένες μέ πτυχές κα
νονικές καί κλασικές όπου ή έλλειψη νευρι
κότητας παραμένει καταπληχτική γ ιά  ένα δ ι ' 
στη μα άπό έξήντα χρόνια.

'Ο Πικασό, όπως πάντα ύποτάσσει τά  πλα
στικά μέσα του στο σκοπό πού άποβλέπει Α ’ 
τά τά μαλακά ύφάσματα, πού φτάνουν σέ μι* 
τραγική εύγένεια, είναι χρυσά επίχρισμά 
τα  πού προορισμός τους είναι νά kj 
ψουν τή φτώχεια αυτών πού τά φορούν. Θά πε
ράσει άκόμα ένας χρόνος καί θά καταντήσ< 
ράκη, ρούχα πού κρέμονται άξιοθρήνητα π ά  
σέ άσαρκα μέλη.

Ό  Πικασό άρχίζει νά έξερευνά μέ τήν ήθι- 
κή άγωνία τήν τεράστια περιοχή της άθλι' 
τητας. Θά ρθεί ύστερα ή σειρά τής σωματι-ι 
κής θλίψης καί τέλος θα μάς δώσει μιάν ε! | 
κόνα νέτα - σκέτα τής αθλιότητας, έκείνης| 
πού είναι καμωμένη άπό τό κρύο, τήν πείν 
καί τήν απελπισία.
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Σκίτσο για τη  
«Σύνθεση τών Χω
ρικών» και γράμμα 
τον ΓΙικασο προς 
τό Λεό Στάϊν. Τό 
γράμμα αυτό πού 
χρονολογείται άπό 
τις 17 Αύγουστον 
1906, γράφτηκετήν  
έπομένη τής βιαστι
κής επιστροφής άπό 
τό Γκοσόλ όπου ε ί
χε εκδηλωθεί επ ι
δημία τυφοειδούς.
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Τ Ο  Π Α Ρ Ι Σ Ι

T I M A

T O N

Π I K A E O
Γ Ι ε ρ ί π τ ν ξ η (  15- 10-63. Χαλκογραφία, Eau fo r te )

’Α π ό  τ ό  Γ κ ρ ά ν  Π α λ α ι  ω ς  τ ό  Σ α τ ι γ ι ό ν

Τού G e o r g e s  B o u d a i l l e
Μ ε τ ά φ ρ α σ η  Γ.  Π ε τ ρ ή

Στο Γκράν καί Πτι Παλαι
Διακόσιες όγδόντα ζωγραφιές, διακόσια 

γλυπτά, διακόσια σχέδια, έκατόν είκοσι κε
ραμικά. Ή αναδρομική έκθεση τού Πικασό 
ττού όργανώνεται άπό τον Ζάν Αεμαρί στο 
Γκράν και Πτι Παλαί, θά άποτελέσει τό 
ττιό πλήρες σύνολο τού έργου τού δάσκαλου, 
πού συγκεντρώθηκε ποτέ, και θα έπιτρέ- 
ψει νά παρακολουθήσει κάνεις την ανάπτυξη 
τού ύφους του, μέσα άπ όλες τις έποχές άπό 
τό 1895 ώς σήμερα. Θά δεϊ κάνεις Τ ά  Κ ο
ρ ί τ σ ι α  τ ή ς  Α β ι ν ι ό ν ,  θα δε? για  
πρώτη φορά, δίπλα - δίπλα, τέσσερα μεγάλα 
κυβιστικά πορτραΐτα, τού Βιλάρ, τού Καν- 
βάιλερ, τού Κλόβις Σσγκό καί τού Βίλχελμ 
Ούντε, κι άλλα πολλά αριστουργήματα.

Μιά τέτοια έκθεση εΐναι ήδη μιά τερά
στια επιτυχία. Μοιάζει σαν ένα κάστρο, άν 
γνωρίζει κάνεις κάτω άπό ποιες συνθήκες 
πραγματοποιήθηκε. Γκχτΐ είναι έργο ένός 
μόνο άνθρώπου. . . μέσα σε προθεσμίες έ- 
ξαιρετικά περιορισμένες.

Η άποοαση νά αποδοθεί μιά μεγάλη τι
μή στον Πικασό με τήν ευκαιρία των ογδόν
τα πεντε^ χρόνων του καί μ’ αυτή τήν τιμη
τική εκδήλωση νά έγκαινιαστούν οί μεγάλες 
αίθουσες τής Εθνικής Πινακοθήκης στό Γκράν 
Παλαζ πάρθηκε πολύ αργά άπό τον Ύπουρ- 
γό του Πολιτισμού. Επρεπε έπίσης νά βρε
θεί κάποιος άνθρωπος πού νά εΐναι ικανός 
νά φέρει σε πέρας αυτή τήν έπεχείρηση. Ό  
Ζάν Αεμαρί, συντηρητής των έθνικών μουσεί
ων, άποσπασμένος στή Γενεύη, δίστασε άρ-

κετά καί δεν δέχτηκε παρά ύστερα άπό την 
επιμονή τών άλλων

Παραδόξως οί δυσκολίες πού συνάντησε ή
ταν μόλις σημαντικότερες άπό έχεΤνες πού 
δημιουργεί κάθε εκδήλωση στά έθνικά μου
σεία. Προέρχονταν άπό τό ρυθμό τών έκ- 
θέσεων καί τήν έλλειψη θέσης. "Ας θυμη
θούμε άκόμα τήν έλλειψη πιστώσεων καί προ
σωπικού πού εΐναι κακά πού χρονίζουν. Προ
φανώς τό έγχείρημα θά ήταν πρακτικά άδυνα- 
το χωρίς τή συγκατάθεση τού Πικασό. ‘Ο 
Αεμαρί έκανε τό καλύτερο, πέτυχε τή βοή- 
θειά του.

Υπήρχε δμως κάποιος άνταγωνιστής. Ά 
πό πολύν καιρό κιόλας (ακριβώς άπό τό 
1965) ό Ντάγκλας Κούττερ, συλλέκτης, συγ
γραφέας γιά  θέματα τέχνης καί φίλος τού 
Πικασό, προετοίμαζε μιάν έκθεση προς τι
μήν του γ ιά  τά γενέθλιά του, ύστερα άπό 
παράκληση τού Τέξας. Ή έκθεση αυτή θ’ ά- 
νοίξει στις 8 Φεβρουάριου 1967. Οί ζω
γραφιές θά έκτεθούν στό Ντάλας (Τέξας) έ- 
νώ τα σχέδια θά παρουσιαστούν οπό Φόρτ- 
γουόρθ. Παρόλο τούτο τό handicap, 6 Ζάν 
Αεμαρί, οπό διάστημα ένός ταξειδιού - ά- 
στραπή στις Ενωμένες Πολιτείες, πέτυχε νά 
δανειστεί έναν σημαντικό άριθμό άπό βασικά 
έργα. Τ ά  Κ ο ρ ί τ σ ι α  τ ή ς  Ά  - 
6 ι ν ι ό ν πού σημειώνουν τήν αφετη
ρία γ ιά  τον κυβισμό, τούς Μ ο υ σ ι 
κ ο ύ ς  άπό τό Μουσείο τής Φιλαδέλ
φειας (είδαμε στά 1955 στό Μουσείο 
Διακοσμητικών Τεχνών τούς Μ ο υ σ ι 
κ ο ύ ς  τού Μουσείου Νέας Ύόρκης) Τ ή 387



Ζ ω ή  dir’ τό Μουσείο του Κλήβλαντ, τό 
Π ο ρ τ ρ α  ι τ  ο τ  ή ς Γ ε ρ τ ρ ο ύ -  
6 η ς Σ τ ά ϊ ν, ά π ’ τό Μητροπολιτικό 
Μουσείο τής Νέας Ύόρκης, την Τ ο υ α - 
λ έ τ τ α του Μουσείου του Μπούφαλο, την 
Α ύ τ ο π ρ ο σ ω τ τ ο γ ρ α ψ ί  σ  του 
1906, τό Π ο ρ τ ρ α ίτ ο τ ο υ  Κ α ν- 
6 ά ϊ λ ε ρ (του Μουσείου τού Σιχάγκο), 
τό Μ ύ λ ο  τ ή ς  Γ κ α λ έ τ  (τού 
Ιδρύματος Τσνχώύζερ). Ό  Λεμαρι ευχαρί- 
στως παραιτήθηκε άπό τήν Γ κ ο υ έ ρ - 
ν ί κ α ,  πού οί παριζιάνοι τήν εΤδαν στή 
Διακοσμητική Τέχνη στα 1935 και πού ή 
ευπάθειά της δεν δέχεται ταξείδια. Έφερε 
δμως ένα σημαντικό έργο τού 1945 πού ό 
ΓΊικασό άφιέρωσε στήν Ισ π α ν ία  τό Ό  - 
σ τ ε ο φ υ λ ά κ ι ο  (τής συλλογής Κράϊ- 
σλερ), δπου ό καλλιτέχνης πρόσθεσε, άπό τή 
δική του συλλογή, τό Μ ν η μ ε ί ο  γ ι α  
τ ο ύ ς  Ι σ π α ν ο ύ ς .  ’Ανάμεσα στα 
σαράντα τουλάχιστον έργα πού θα ρθούν 
άπ ' τις Ενωμένες Πολιτείες, ας σημειώσουμε 
άκόμα τό Ν υ κ τ ε ρ ι ν ό  ψ ά ρ ε μ α  
σ τ ή ν  Α ν τ ί π ο λ η  τού Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης τής Νέας Ύόρκης. ’Από 
το Λονδίνο θα μάς έρθει, άνάμεσα σ* άλλα 
κι ό Χ ο ρ ό ς  τού 1925.

Δεν πρέπει να υποτιμούμε τ ’ άποτελέσμα- 
τα αυτού τού διπλωματικού ταξειδιού. "Αν ό 
Λεμαρι πέτυχε τήν εύνοια των περισσότε
ρων συντηρητών των ξένων μουσείων, τά δια
βήματα του στις Ενωμένες Πολιτείες υπήρ
ξαν λεπτά όχι μόνο άπό τήν προετοιμασία 
για  τήν έκθεση τού Ντάλας, μά άκόμα κι 
άπό τήν άντίδραση των Αμερικανών γ ια  την 
πολιτική τού Ντε Γκώλ.

Είναι άδύνατο νά δώσουμε προκοταβολι- 
κά μιαν άκριβή Ιδέα γ ια  μια τέτοιαν έκθε
ση. Ό  κατάλογος πού θα περιέχει τή λίστα 
μέ τά έργα πού συγκεντρώθηκαν θα μάς δώ
σει καί μια πλήρη τεκμηρίωση. "Ας άναφέ- 
ρουμε μόνο πώς θα άντιπροσωπευτούν όλες 
οί περίοδες, κι όχι μόνο μέ ζωγραφική άλλα 
καί μέ γλυπτική. Πως θα μπορεί κανείς ν' 
ανακαλύψει έργα πού όχι μόνο 6έν τά έχου
με ποτέ 6εί άλλα είναι άκόμα άγνωστα, ό
πως μιά παραλλαγή στήν Κυρία κατά τον 
Κορνέϊγ, τήν κόρη τού Φραντέ ντέ Λαπέν, 
στο Ζίλ, πού ό Πικασό ζωγράφισε στά 1904. 
Μέ λίγα λόγια ή άναδρομική πήρε τέτοια έ
κταση ώστε στο διάστημα τού καλοκαιριού 
χρειάστηκε νά δανειστούμε ένα μεγάλο μέ
ρος άττό τις αίθουσες τού Ισόγειου Πτί Πα- 
λαί. Τό γεγονός άπόχτησε παγκόσμιο ένδια- 
φέρον.
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Στη Γκαλερι Λουΐζ Λερί
Ό  Ντανιέλ - Άνρί Κανβάϊλερ είναι άπό 

τήν κυβιστική έποχή ό έμπορος τού Πικασό. 
Κι αύτός άκόμα μέ έργα δανεισμένα, συμμε
τέχει μέ τήν όργάνωσή του γ ιά  τήν έπιτυχία 
τής μεγάλης άναδρομικής, καί δέν θά μπο
ρούσε κανείς νά τον άντιστρατευτεί. Γιά τό 
λόγο οτυτό δέν στέλνει δικές του προσκλή
σεις, μά άπό τις 25 τού Όκτώβρη, ήμερο- 
μηνία των γενεθλίων, οί επισκέπτες τής

Γκαλερι Λουΐζ Λερί θά άνακαλύψουν ένα σ 
νολο άπό πρόσφατα έργα τού Πικασό, πο 
δέν έχουν έπιδειχτεί ποτέ. Τά περισσότ 
είναι τού 1965. Α υ τ ο ί  π ο ύ  τ ρ ο  
κ α ρ π ο ύ ζ ι α  καί  οί Ε κ ε ί ν ο ι  π ο  
π α ί ζ ο υ ν  π ί π ι ζ α  συνεχίζουν το 
οίστρο Ε κ ε ί ν ω ν  π ο ύ  δ ε ι  
π ν ο ύ ν  π ά ν ω  σ τ ή  χ λ ό η .  "Ε 
άκρο ξεγύμνωμα, ένα δούλεμα γραμμικό, 
νακατεύονται μ’ ένα χιούμορ καί μιά ποιητι 
κή φαντασία πού θά κάνει νά φεγγοβολά 
αίθουσα. Μέ τις Γ υ ν α ί κ ε ς  μ έ  τ  
γ ά τ α ,  ό Πικασό άνακατεύει τίς άνατομ 
κές μεταμορφώσεις μέ μιάν όξεΐα θηλυκ 
τη τα, πού τήν συμβολίζει όχι μόνο ή πι 
ρουσία ενός ζώου, μά καί οί σχέσεις το 
μέ τή γυναίκα. Ή  Γ υ μ ν ή  γ υ ν α ί  
κ α  κ ι  ό ά ν τ ρ α ς  π ο ύ  γ  ρ ά 
φ ε ι ,  οί Κ ο ι μ ι σ μ έ ν ο ι  φαίνετ. 
νά εγκαινιάζουν ένα καινούριο θέμα στό έ 
γο τού Πικασό. ’Ανάμεσα στά δυο έργα π  
χρησιμεύουν σάν πρότυπα, δένονται και 
ριες σχέσεις, πιο ήσυχες, έκδηλώνεται μ 
έκτόνωση, μαζί δμως με έναν αϊσθησιασ 
πού δέν έκδηλώνεται μόνο μέ τήν άντί 
άνάμεσα στό πολύ προωθημένο δούλεμα τ  
μαύρων προσώπων μέ τά γένια καί τό λε
πτό ρόδινο των γυμνών, πού είναι σχε 
γραμμικά, άκαμπτα, περισότερο σχεδιασ 
να παρά ζωγραφισμένα.

Τον ίδιο αύτό αισθησιασμό θά τον ξ 
ναβρούμε σέ μιά σειρά άπό άνέκδοτες γκ 
βούρες πού παοιστάνουν «άγκαλιάσματ 
δυο κορμιά πού δένονται, τόνα πάνω 
άλλο, άνακατεύονται μ’ ένα πάθος δλότ 
φυσικό. Ό  Πικασό έπανέρχεται έδώ σ ’ έ 
θέμα πού τό χρησιμοποίησε πολλές 
στό διάστημα τών έτών 1903 —  1904, 
κάνει δμως μέ γνώση καί σύγχρονα μιάν α 
ξημένη ζωτικότητα άπό τήν έμπειρία τ

Στό Σατιγιόν-σού-Μπανιέ
Ή έκθεση τού Σατιγιόν, πού έγκαινιά< 

κε άπό τίς 22 τού Όκτώβρη, άποτελεί 
πρώτη τιμητική έκδήλωση γ ιά  τον Πικ< 
γιά  τά γενέθλιά του. Υπάρχει πράγματι 
αύτήν κάτι τό παραφορτωαένο γ ιά  ένα π| 
στειο γιατί ή έκθεση αυτή άξιζε νά γίι 
στό Παρίσι. Παρουσίασε άνέκδοτες γκ( 
βούρες τού Πικασό, θέλω νά πώ χαρακτικι 
πού κανείς δέν τάχει δεί άλλού πουθενά, 
ξόν καί νάτανε οικείος τού καλλιτέχνη ή 
μπόρεσε νά έχει μπει τελευταία στίς π< 
ρακαταθήκες τής Γκαλερι Λουΐζ Λερί. 
πει νά συγχαρούμε γ ι ’ αύτή τήν προσπι 
τό Δήμο καί τό Πολιτιστικό Κέντρο τού Σι 
"τι γ  ιόν, καθώς καί τό φίλο μας Ραούλ - Ζ< 
Μουλέν πού εξασφάλισε τήν ποαγματοποίΐ 
ση αύιού τού έγχειρήματος Ό  πρόλογος π< 
έβαλε στάν κατάλογο άποτελεί, αυτός κ< 
μόνο, μιά μικρή ιστορία τής χαρακτικής τ< 
Πικασό ενώ ή έκθεση, έξόν οστό τό χαι 
ρκΓΓικό τών καινούριων έργων πού περιε: 
είναι μιά άνθολογία τών πολλαπλών τε; 
κών μέσων πού χρησιμοποίησε ό Πικασό 
χαρακτική. Τίποτα δέν τού είναι ξένο κ* εΤ\



έξοχο νά κοιτάζει κανείς πώς γνωρίζει νά 
διαλέγει γ ιά  κάθε έργο την τεχνική πού είναι 
κατάλληλη γιά  τό θέμα του καί γ ιά  την έμ- 
πνευσή του.

Πρώτα - πρώτα τραβούν την προσοχή σου 
οι τελευταίες γκραβούρες του 1965,^ άκουα- 
τίντες και ακουαφόρτε, άκουατίντες και πουάν 
σές, που ό Πικασό δίνει μ’ αυτές καινούριες 
όψεις σέ θέματα ττου έχει κάνει στη ζωγρα
φική: ό Ζ ω γ ρ ά φ ο ς  κ α ι  τ ο
μ ο ν τ έ λ ο  τ ο υ ,  Γ υ μ ν ή  γ υ 
ν α ί κ α  σ τ ο ν  κ α θ ρ έ φ τ η  κι ό- 
λόχληρη ή σειρά που έχει σάν τίτλο Μ έ 
σ α  σ τ ο  έ ρ γ α σ τ ή ρ ι .  Έ δώ τά 
βαθειά ποικίλα μαύρα άποκτοέν όλόκληρη 
την άξία τους, καθώς έξαίρονται άπό το άσ
προ και την άκριβή, σκληρή, έκφραστική γραμ
μή τής πουάν - σές. Τά χαρακτικά σέ λι- 
νόλεουμ μέ τά έκθαμβωτικά τους χρώματα 
και τά δυνατά τους κοντράστα δέν είναι πε
ρισσότερο γοητευτικά.

Μιά άνθολογία άπό λιθογραφίες δείχνει 
πώς ό Πικασό εΤναι δάσκαλος σέ κάθε τε

Δ ύ ο  ά λ λ ε ς

Στής Φρανσουάζ Λεντου
Ή Φρανσουάζ Λεντου είναι νέα, δυναμική, 

κι άνάλαβε, έδώ και δυο χρόνια περίπου, 
γιά  δουλειά της νά παρουσιάζει σχέδια, ά- 
κουαρέλλες, γκουάς, πράματα που αποτε
λούν κάπως τή χρυσή σκόνη της ζωγραφι
κής και γΓ αυτό το λόγο δέν χρειάζονται 
τά μεγάλα κεφάλαια τών καλλιτεχνικών γκα
λερί, τήν πολυτέλεια, μά τήν πρωτοτυπία, 
τήν καρδιά, τήν υπομονή και τό γούστο, 
ιδιότητες που δπως γνωρίζουμε είναι πολύ 
γυναικείες. Είχα, λοιπόν, πολύ δίκιο ν* άρ- 
χίσω άπό δώ, γιατί ή Φρανσουάζ Λεντου, 
ή πανέξυπνη, αφιέρωσε τή γκαλερί της στον 
«:Π ι κ ο σ ό γ ι ά  κ ε ί ν ο υ ς  π ο υ  
ε ί ν α ι  ε ί κ ο σ ι  χ ρ ο ν  ώ». Στά 
είκοσι του χρόνια έχει κανείς λίγα  χρήμα
τά/ ^  ^^άνοίχτα μάτια καί έπιθυμεϊ νά μή 
στερηθεί τίς ευχαριστήσεις τών μεγάλων. 
Νά λοιπόν που συγκεντρώθηκαν σχέδια, λινό- 
λεουμ, λιθογραφίες, ντοκουμέντα, βιβλία καί 
τυπωμένα άντίγραφα, δ,τι χρειάζεται γ ιά  νά 
Ικανοποιήσεις κανείς— σέ έκοττό τετραγωνικά 
μέτρα στους τοίχους καί είκοσι οτό πάτω
μα καί τίς βιτρίνες— δλη τήν περιέργε.α πού 
μπορεί νά έχει κονείς γ ιά  τό μεγάλο μας 
ζωγράφο, τόσο που περνώντας μιάν ώρα στήν 
ά56ν Οντεόν νά μάθει τόσα όσα κι δτον έχει 
δε» καί τό σύνολο τών έργων πού παρουσιά
ζονται στό Γκράν Παλαί. Καμιά νεαρή τιμητι
κή εκδήλωση γιά  τά 85 χρόνια τού Πικασό 
δε  ̂θά μπορούσε νά είναι πιο φρέσκια άπό 
τούτην έδώ. Μοιάζει μέ τό παίξιμο τού μαν
τού, πού μερικοί φαύνοι τού καλλιτέχνη ά-

χνική καί πώς χειρίζεται μέ άνεση τήν 
πέτρα ή τον τσίγκο, δπως καί μέ τό χαλκό 
ή τό λινόλεουμ. Στά μαύρα, ένα Π ε ρ ι 
σ τ έ ρ ι  γειτονικό μέ μιά Ν ε κ ρ ή  
φ ύ σ η ,  ενώ κοντά τους βρίσκεται μιά πο
λύ όμορφη Κ ο ρ ί ν τ α  μέ χρώμα, πού 
προβάλει τή δεξιοτεχνία τού σχεδιαστή.

Στου Άλέξ Μαγκί
Σύμφωνα μέ τήν συνήθεια πού προτιμά δ 

Αλέξ Μοτγκί, λίγοι πίνακες θά κρεμαστούν. 
Θά είναι όμως έργα διαλεγμένα μέ φροντίδα 
καί παρουσιασμένα μέ τήν συνηθισμένη πολυ
τέλεια. Τό πιθανότερο είναι πώς θά υπάρχουν 
μόνο πέντε ταυρομαχίες (άκουαρέλλες καί 
σχέδια) καί πέντε πορτραίτα, μά θά ύπάρ- 
χει άκόμα μιά Γ υ ν α ί κ α  σ τ ά  γ α 
λ ά ζ ι α  τού 1901, ένα Π ο ρ τ ρ α ί -  
τ ο  τ ή ς  Ν τ ό ρ α  Μ ά α ρ ,  κ* ένα 
π ο ρ τ ρ α ΐ τ ο  τ ή ς  Ζ α κ ε λ ί ν .  
Νεωτερισμός σ ’ οαπή τή γκαλερί θά είναι ή 
παρουσίαση 35 κεραμικών.

ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς
Το ύ  ] e a n  B o u r e t
Μ ε τ ά φ ρ α σ η  Γ.  Π ε τ ρ ή

πευθύνουν στίς νύμφες πού συνοδεύουν πα ί
ζοντας τό πλαγιαύλι μέ τις τέσσερες τρύπες.

Στής Ζάν Μπισέ
Ή άτμόσφαιρα είναι καταφανώς διαφορετι

κή στήν αίθουσα τής Ζάν Μπισέ, στήν οδό 
Σηκουάνα. Έδώ βρισκόμαστε σέ ένα μεγάλο 
ναό λατρείας, κι όλα, στό κρέμασμα τών ό- 
κτώ μεγάλων έργων, έγιναν γ ιά  νά μπορούμε 
ν* άποχτήσουμε συνείδηση τών διαφόρων έπο- 
χών του, καί μ’ όλ’ αυτά καί τής ένότητας 
τού πικασικού κόσμου. ’Αρχίζει ή σειρά μ* 
ένα μεγάλο κεφάλι, σπουδή, μέ χρώματα 
σχεδόν φώβ, γ ιά  τ ά  Κ ο ρ ί τ σ ι α τ ή ς  
Ά  6 ι ν ι ό ν  γ ιά  νά τελειώσει, στό κοντινό
τερο σέ μάς σημείο της μέ τον Ζ ω γ ρ ά φ ο  
κ α ί  τ ό  μ ο ν τ έ λ ο  τ ο υ  περνώντας άπ* τον 
κυβισμό τής Γ υ ν α ί κ α ς  σ τ ή ν  π ο λ υ 
θ ρ ό ν α  κ’ ένα κολάζ τών χρόνων πού δού
λευε μέ τον Μπράχ. "Αν θέλει κανείς νά 
σκεφτεΐ βαθειά πάνω στή δουλειά τού Πικα- 
σό, πρέπει νά ρθεί έδώ, γιατί όδώ, μέ τά  με
γάλα τούτα έργα, μπορεί κανείς νά μελετή
σει ταυτόχρονα τήν καταχθόνια κομένη ρυ
θμική τών συνθέσεων καί τίς διαδοχικές προσ
φορές τών χρόνων. Νομίζω πώς κανένας ζω
γράφος παραπάνω άπό τον Πικασό δέν μοιά
ζει μέ κείνα τά έδάφη πού ή τομή τους δεί
χνει πάνω α π ’ τό πρωταρχικό στρώμα, προσ
χώσεις, αποθέσεις καί τήν άνύμωση πού 
χρωστιόταν στήν κεντρική φωτιά πού συντα
ράζει τίς τρυφερές έπιστρώσεις γ ιά  νά ξα- 
ναφέρει καί νά παρουσιάσει στήν έπιφάνεια

(Συνέχεια στη σελίδα 427) 389



Μ Α Ρ Ζ Ι Σ Μ Ο Σ

Κ Α Ι

Ο  Υ Μ Α Α / Ι Σ Μ Ο Σ

Συνεχίζουμε την παρουσίαση των κειμένων π 
σχετικής μέ τό μεγάλο θέμα τον σοσιαλιστή 
κοϋ ούμανισιιον συζέ)τησης άνάμεσα στους Μα\ 
ξιστές όιανοτμές (βλ. το εισαγωγικό σημεύ 
μα στό τεύχος μας άριθ. 141, σελ. 163 κ. έ.

Θεο)ρία και Εμπειρισμός
στη σνζήττ^ση για τον ούμανισμό

Τ ο ύ  3 e s u s  I b a r r o l a
Μετάφραση: Κώστα Κουλουφάκου
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Ή συζήτηση για  τον ούμανισμό έχει πο
λύ μεγάλη αξία. Μάς υποχρεώνει να στοχα
στούμε πάνω σε μιά σειρά θεμελειώδεις πλευ
ρές τού Μαρξισμού. Είναι χρήσιμη τόσο σαν 
αποκαλυπτικό μέσο όσο και σαν πρότυπο. Σαν 
άποχαλυπτικό μέσο, γιατί παρουσιάζει όλοφά- 
νερες τις σκιερές και τις φωτεινές πλευρές 
όχι μόνο τού ίδιου τού Μαρξισμού, άλλα και 
— κυριότερα ίσως—  τις σκιερές και τις φω
τεινές πλευρές των μαρξιστών, τής πνευματι
κής πρακτικής τους, των μεθόδων που αυτοί 
χρησιμοποιούν στήν ανάλυση καί την έρευ
να. Μέ την έννοια τούτη, ή συζήτηση για  τον 
ούμανισμό υπογραμμίζει —  πιο πολύ κι α π ’ 
ό,τι θά τόκανε μιά μακρόχρονη έρευνα, όσο 
οοφή κι άν θά ήταν, καθώς σωστά λέει ό Γ. 
Κιρχυασαριάν —  τά καθήκοντα πού όφείλουν 
νά άντιμετωπίσουν οι μαρξιστές φιλόσοφοι. 
Κι όχι μόνο οι φιλόσοφοι, παρά καί oi οικο
νομολόγοι καί οί κοινωνιολόγοι καί οί ιστορι
κοί. Υποδείχνει επίσης, ή συζήτηση γ ιά  τον 
ούμανισμό, ποια είναι τά έμπόδια, ή φύση 
τους, ή ισχύς τους. Μέσα σ ’ αύτό τό πλαί
σιο είναι δυνατό νά προβληθούν τρεΤς πολύ 
γενικές ιδέες: α) Οί σχέσεις θεωρίας καί μή 
θεωρίας, β) 'Ο ρόλος τού συναισθήματος 
στις έπιστημονικές έρευνες, γ )  Οί δεσμοί 
άνάμεσα στήν έννοια τής αλλοτρίωσης καί 
την έννοια τής έχμετάλλευσης.

1. Ό  ούμανισμός έννοια μή -  θεω ρητική 
σαν μέσο γ ιά  νά στοχαζόμαστε τή σημα
σία τής θεωρίας.

Ή θιωρία είναι πρώτα πρώτα, ό τομέας 
τής αυστηρής άκριβολογίας. Συνεπώς πρέ
πει νά έξοστρακ ίσουμε ά π ’ αυτήν τό περί
που, τό σχεδόν, κάθε τί πού δέν άκριβολο- 
γεί. Αυτή ή αύστηρότητα τών έννοιών Οφεί
λει, κατά την γνο>μη μου, νά εφαρμόζεται 
καί στή διατύπωση καί στό περιεχόμενο. Στη 
διατύπωση, γιατί πρέπει νά έπιδιώκουμε πολύ 
μεγάλη άκρίβεια στήν ορολογία άλλά καί

γιατί πρέπει νά μή διστάζουμε νά προτι 
μούμε κάποιους όρους άπό κάποιους άλλ< 
Εδώ, ή λεξικογραφία μπαίνει στήν ύπηρει 

τής θεωρίας. Ή έννοια ούμανισμός δέν εΐ 
ναι μόνο άμφίλογη. Είναι επί πλέον σκο' 
νή, φορτωμένη μέ πολλαπλές σημασίες, π< 
πολύ συχνά, πάρα πολύ συχνά, διαφέρουν 
πό άτομο σέ άτομο. Οταν τό λεκτικό νοθει 
εται μέ τέτοιον τρόπο, όταν μιά λέξη 
ζει ή τείνει ν* άλλάξει έννοια, άνάλογα 
τον συνομιλητή, τότε αύτό κατά τή γνώ| 
μου είναι σημάδι πώς βρισκόμαστε μπ( 
σ ένα πρόβλημα πού πρέπει νά λυθεΐ. Είν< 
φανερό πώς ή αύστηρότητα στή διατύπι 
οφείλει νά έξαρτιέται οστό τήν αύστηρότηή 
στό περιεχόμενο. "Οπως πολύ σωστά είι 
ό Αλθουσέρ, ή αύστηρότητα αύτή έκτιμιέτ< 
άνάλογα μέ τό κατά πόσο ή έννοια άντιστ< 
χεΐ στήν άντικειμενική πραγματικότητα, δι 
μέ τό κατά πόσο είναι κατάλληλη γ ιά  νά 
φράσει τήν άντικειμενική πραγμοτπκότητι 
Έτσι., ή έπιστημόνική έννοια είναι άκριβοί 
γα. Καί καθώς ό Μαρξισμός είναι κατά π( 
το λόγο έπιστήμη, είναι υποχρεωμένος 
χρησιμοποιεί αύστηρά άκριβολόγες έννοιι 
πού έπι τρέπουν νά δώσει κανείς μιάν μέ 
σωτερικό ειρμό καί στέρεη δομή έκφραση 
αντικειμενικής πραγματικότητας. Κι άκ< 
έννοιες πού επιτρέπουν νά δράσει κανείς π< 
νω σ αύτή τήν πραγματικότητα, τήν όποί 
αντιλαμβάνεται μέσω αύτών τών έννοιών. 
αύτό άληθεύει, τότε όρισμένες έννοιες είν< 
κατά τή γνώμη μου άνοτντικατάστατες, π | 
κειμένου νά καθρεφτιστεί μιά κάποια 
σμένη πραγματικότητα. Είναι συνεπώς π< 
λύ επικίνδυνο καί επιστημονικά όλέθριο, 
θέλει κανείς νά καταδηλώσει ένα όρισμι 
φαινόμενο μέ μιάν έννοια πού πού δέν μπ< 
ρεΐ νά τό συλλάβει θεωρητικά. Αύτό άκρι' 
συμβαίνει μέ τήν έννοια ούμανισμός. Ό  
μανισμός έχει γίνει μιά έννοια - πασπαρτι 
πού έχει τήν αύταπάτη πώς είναι πιο γενικί 
άπό όρισμένες άλλες έννοιες. Ά ν  ό Μαρξ·*

#



σμός είναι έπιστήμη, τότε δέν μπορεί παρά 
νά δυσκολεύεται πάρα πολύ να χρησιμοποιεί 
το γλωσσικό ιδίωμα τής ιδεολογίας. ’Από 
την άποψη αύτή δίκαια μπορεί κάνεις ν' ά- 
ναρωτηθεΐ άν μιά όρισμένη μαρξιστική ανά
λυση, εΤναι δυνατό νά έρμηνευτει στο γλωσ
σικό Ιδίωμα τής Χριστιανικής λ.χ. Ιδεολο
γίας* , ,

Πώς νά διατηρήσει κάνεις τήν αυστηρότη
τα καί τήν άκρίβεια τής άνάλυσης, όταν βρε
θεί υποχρεωμένος ν’ αντικαταστήσει τις αυ
στηρά ακριβόλογες έννοιες/ με έννοιες που 
είναι Ισχυρά σημαδεμένες από τήν Ιδεολογία; 
"Αν δεχόμαστε πώς μιά τέτοια ερμηνεία εΤ
ναι δυνατή, τότε δεν πρέπει νά κρύβουμε α
πό τον έαυτό μας ότι αυτή συγγενεύει κάπως 
με τήν επιστημονική έκλαΐκευση/ στήν όποια 
καταφ,ύγουμε όταν θέλουμε νά έξηγήσουμε 
στους αδαείς τά τάδε ή τά δείνα χημικά ή 
φυσικά φαινόμενα. Στήν ‘περίπτωση αυτή 
όφείλει κανείς ν' άναρωτηθεί άν δίνει στους 
Χριστιανούς άναγνώστες του μιάν αι^εντική 
καί πειστική εικόνα του Μαρξισμού. Χωρίς 
νά καταδικάζουμε κάτι τέτοιες ένέργειες, που 
μπορεί νά έχουν τό λόγο τους, άλλά καί χω
ρίς επίσης νά ξεχνάμε ούτε μιά στιγμή τις 
άδυναμίες τους, νομίζω πώς εκείνο που πρέ
πει νά πολλαπλασιάσουμε είναι οί άληθινά μαρ
ξιστικές μελέτες, στις όποιες θά χρησιμο
ποιούμε μαρξιστικές έννοιες καί μονάχα αύ- 
τές. Δέν πρέπει νά διστάζουμε νά δηλώνου
με πώς αυτή ή όρολογ ία προκύπτει άπό τον 
έπιστημονικό χαρακτήρα τής μαρξιστικής 
πνευματικής δραστηριότητας. Εννοείται πώς 
ή άπαίτηση αυτή επιβάλλεται γ ιά  τό πιο 
ύψ-|λό θεωρητικό έπίπεδο. ΕΤναι ολοφάνερο 
πώς δέν άφορά διόλου τό έπίπεδο τής άμε
σης πολιτικής δράσης, όπου είναι άνάγκη 
νά μιλάμε μιάν άπλή καί συγκεκριμένη1 γλώσ
σα. Π.χ. ό Κουρτάντ στά κύρια άρθρα του 
άπόφευγε νά χρησιμοποιεί υπερβολικά ερμη
τική γλώσσα καί ήξερε ν’ άγγίζει τήν ευαι
σθησία όλων τών εργαζομένων, όποιο κι άν 
ήταν τό μορφωτικό τους έπίπεδο. Κατά τον 
ίδιο τρόπο, ένας γεννημένος παιδαγωγός ό
πως ό Πολιτσέρ έβρισκε διατυπώσεις πού τού 
έπέτρεπαν νά δίνει παραστατικά τις τάδε ή 
τις δείνα άκριβείς καί αυστηρές έννοιες. 
Αν οί κομμουνιστές διανοούμενοι κατέχουν 

ύπεύθυνες θέσεις στούς δυο τομείς πού άνέ- 
φερα πιο πάνω, αυτό θά μπορούσαμε νά πού
με πώς τό οφείλουν περισσότερο στήν ιδιό
τητά τους ώς κομμουνιστών, παρά στή ίδιότη- 
"*ά τους ώς διανοουμένων. Πρέπει, έξ άλ
λου νά προσθέσω, πώς ή παιδαγωγική σαφή- 
vcia τού Πολιτσέρ καί ή άκρίβεια τών έπιχει- 
ρημάτων τού Κουρτάντ προϋποθέταν άναγκα- 
στικά πλήρη κατοχή τής θεωρίας.

, Πάντως, μού φαίνεται πώς είναι σωστό 
ν 1̂ ^Πλώσω, μαζί μέ τον ’Αλθουσέρ, πώς ή 
ειδική ύπευθυνότητα τού κομμουνιστή διανο
ούμενου άφορά τή θεωρία. "Οχι πώς αυτός 
εΤναι τάχα προικισμένος μέ κάποιο προνόμιο. 1

1. Τό κχθημερινλ ‘συγκεκριμένο» είναι μια 
έννοια -ού 0" αςιζε κι αύτή νά μελετηθεί.

(Ό  μόνος άληθινός θεωρητήκός είναι βέ
βαια τό έπανασττατικό κόμμα, μέ τήν έννοια 
πώς είναι ένας συλλογικός θεωρητικός). ’Αλ
λά, μόνο, γιατί σ' αυτό τον τομέα μπορεί ό 
κομμουνιστής διανοούμενος νά προσφέρει τήν 
ειδική βοήθειά του στό κόμμα του: γιατί εί
ναι ό άνθρωπος πού χειρίζεται Ιδέες, γιατί 
είτε τό θέλει, είτε δέν τό θέλει, είναι άνακα- 
τεμένος στή θεωρητική δραστηριότητα.

2. Συναίσθημα καί έπ ιστημονική  ερευνά.

Τις περισσότερες φορές ό ούμανισμός είναι 
μιά έννοια φορτισμένη μ’ ένα περιεχόμενο 
παθών καί συναισθημάτων. Πιο πολύ κι άπ* 
τον ούμανισμό ό λόγος γίνεται γ ιά  τούς ού- 
μανιστές, δηλ. γ ιά  άνθρώπους πού εμφο
ρούνται άπό τις ορισμένες, τάδε ή δείνα, φιλο
σοφικές άντιλήψεις καί πού έπίσης, ή μάλ
λον κυρίως, συμπεριφέρονται μέ τον ορισμέ
νο άλφα ή βήτα τρόπο. Κ’ έδώ πάλι ύπάρ- 
χει μεγάλη σύγχυση, γιατί ή τάδε ή ή δείνα 
ιδ:ολογία άξιολογείται μέ βάση τή διαγωγή 
τών άτόμων πού ένεργούν σύμφωνα μέ τις άρ- 
χές αύτής τής Ιδεολογίας. Αυτό π.χ. συμβαί
νει μέ τό Χριστιανισμό. Πολλοί μαρξιστές 
θεωρούν ότι υπάρχει ένας Χριστανικός ούμανι- 
σμός. Νομίζω πώς έκείνο πού ύπάρχει στήν 
πραγματικότητα είναι πρώτα πρώτα οί Χρι
στιανοί ούμανιστές, στο έπίπεδο τής διαγω
γής. Βέβαια, γ ιά  νά μπορέσουμε νά κατα
πιαστούμε μ’ αύτό τό πρόβλημα, πρέπει νά 
όρ:σουμε τί είναι ούμανισμός. Ή  θέση μας 
δέν δικαιώνεται παρά μόνο άν δεχτούμε τον 
κλασσικό ορισμό πού έχει δώσει ό Λαλάντ 
καί πού άλλωστε τον συμμερίζεται, ώς προς 
τό ουσιαστικό μέρος του, καί ό νέος Μάρξ. 
(Ούμανισμός είναι ή άντίληψη πού τοποθετεί 
τή σωτηρία τού άνθρώπου στον ίδιο τον άν
θρωπο καί σ ’ αυτόν μόνο). ’Ασφαλώς ό ορι
σμός αυτός μπορεί νά άμφισβητηθεί καί εί
ναι δυνατόν νά τού άντι τάξει κανείς άλ
λους. ’Αλλά τό ίδιο τό γεγονός ότι μπορεί 
νά ύπάρξει διαφωνία γιά  τον όρισμό, υπο
γραμμίζει πώς ή έννοια δέν είναι μονοσή
μαντη, δέν άκριβολογεί. Αυτό πού ύπερισχύει 
σ ’ αυτόν τον τομέα δέν είναι τόσο ή λογική 
όσο τό πάθος, τό συναίσθημα. Δίκαια, λοι
πόν, όλοι οί προοδευτικοί άνθρωποι πού άγω
ν ίζοντ α ι γ ιά  τό θρίαμβο μιάς δικαιότερης 
άνθρωπότητας, θέλουν νά θεωρούνται ού μ ανί
ατες. Πρέπει έπίσης ν’ άναγνωρίσουμε πώς 
ό Τεγιαρντισμός, μπορεί άπό όρισμένες άπά- 
ψεις νά θιωρηθ^ί ένα .είδος Χριστιανικού 
ούμοτνισμού. ’Αλλά ή πλευρά πού θέλουμε 
νά ύπογραμμίσουμε έδώ δέν είναι αυτή. Έ 
κείνο πού θέλαμε νά τονίσουμε είναι πρώτα 
πρώτα τό άδιάκοπο πέρασμα άπό τον ούμανι- 
σμό μέ τή φιλοσοφική έννοια στον ούμανι- 
σμό μέ τήν ήθική έννοια καί άντίστροφα, 
(πράγμα πού άναφέρθηκε ήδη σέ διάφορες 
παρεμβάσεις στή συζήτηση). ’Αλλά έπίσης 
είναι καί ή άντανάκλαση της διαγωγής τών 
άτόμων πάνω στήν (άντίληψη πού θεωρούνται 
ότι ύπερασπίζουν. Πρέπει πάντοτε νά θυμό
μαστε ότι πολύ συχνά υπάρχει μόνιμη διά- 391



στάση άνάμεσα στις αρχές μιας φιλοσοφίας 
και τή διαγωγή, τή συγκεκριμένη πρακτική 
στάση έκείνων πού πρεσβεύουν αυτές τις αρ
χές. Ακριβέστερα, κάθε ιδεολογία άποκτά 
έναν άμφισθενή χαρακτήρα πού έπιτρέπει διά
φορες, δηλ. άντι τιθέμενες έρμηνείες: "Ετσι
εξηγείται πώς είναι δυνοττό ξεκινώντας κά
νεις άπό τον Χριστιανισμό νά μπορεί έξ 
ίσου άνετα νά κηρύχνει είτε το σεβασμό γιά  
την κατεστημένη τάξη είτε τον άγώνα και 
τήν πάλη γ ιά  την πραγμάτωση ένός κόσμου 
όπου θά βασιλεύει ή δικαιοσύνη. Θά έπρεπε 
λοιπόν, νά καταλήξουμε λογικά στο συμπέ
ρασμα πώς ό Χριστιανισμός είναι τ α υ τ ό 
χ ρ ο ν α  και ο υ ρ α ν ι σ μ ό ς  και άντι - ου
ρανισμός. Βλέπουμε, λοιπόν, πώς ή θεωρία 
δέν τά πάει καθόλου καλά μέ τό συναίσθη
μα.

3. Α λλ ο τρ ίω σ η  καί Εκμετάλλευση : 'Έ ν 
νοιες ήθικές καί έννοιες Επιστημονικές.

Ή  έννοια τού ουρανισμού είναι άξεχώρι- 
στη, άπό βρισμένες άπόψεις, έστω και μο
νάχα στο επίπεδο στό όποίο Εμφανίζεται, στή 
σκέψη τού Μάρξ, άπό τήν έννοια τής άλλο- 
τρίωσης. "Οποιος λέει «ουρανισμός», λέει 
«άγώνας κατά τής αλλοτρίωσης πού άκρω- 
τηριάζει τον άνθρωπο, πού συνθλίβει τήν άν- 
θρώπινη φύση... κλπ.». Ή συζήτηση έδειξε 
καθαρά πώς ή έννοια «άλλοτρίωση» είναι 
ιδεολογικού χαρακτήρα και πώς ό Μάρξ τήν 
έγκατέλειψε άρκετά γρήγορα γ ιά  νά δώσει 
τήν προτίμησή του στην έννοια Εκμετάλλευση 
πού έχει όλότελα Επιστημονικό χαρακτή
ρα'. Δέν Επιθυμώ νά Επανέλθω σ* οαίττό τό 
σημείο πού αναλύθηκε μέ βαθυστόχαστο τρό
πο σέ πολλές μελέτες, καί ιδιαίτερα στη 
μελέτη τού Μισέλ Σιμόν. Μού άρκεί νά θυ
μίσω πώς ή έννοια «άλλοτρίωση» σέ παρα
πέμπει λίγο πολύ στην έννοια «άπώλεια τού 
Εαυτού σου», «παραίτηση» δηλ. σέ έννοιες 
υποκειμενικού χαρακτήρα. Αντίθετα ή έννοια 
«Εκμετάλλευση», είκονίζει ένα αντικειμενικό 
γεγονός άνεξάρτητα άπό τή γνώμη πού μπο
ρεί νά έχουν γ ι ’ οη/τό τά άτομα πού ύφίσταν- 
ται τήν Εκμετάλλευση ή τά άτομα πού Επω
φελούνται ά π ’ οτυτήν. Ή  μετάβαση άπό τήν 
έννοια «άλλοτρίωση» στην έννοια «Εκμετάλ
λευση», είναι, βέβαια, μετάβαση άπό τήν 
μή - Επιστήμη στην Επιστήμη. Πραγματικά, 
Λ Εκμετάλλευση προκύπτει άπό τήν ύπαρξη 
άντικειμενικών δομών: άπό τή διαίρεση τής 
κοινωνίας σέ βασικές τάξεις πού άλλες μέν 
έχουν τήν ιδιοκτησία τών μέσων παραγωγής 
κι άλλες βρίσκονται υποχρεωμένες νά δεχτούν 
νά προσφέρουν τό ύπερπροϊόν τους γ ιά  να 
μπορούν νά δουλέψουν τά μέσα παραγωγής. 
Κι αυτή, άλλωστε, ή ίδια ή διαίρεση τής κοι
νωνίας σέ τάξεις είναι αποτέλεσμα της άνά- 
πτυξης τών παραγωγικών δυνάμεων, τής πα- 1
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1. Σχετικά μ’ αυτό παραπέμπουμε στή μελέ
τη μας «’Αλλοτρίωση, Φετιχισμός, Θεωρία τής 
αξίας εργασίας» που δημοσιεύτηκε στήν Econo
mic et Politique.

ραγωγικότητας τής Εργασίας, πού Επιτρ 
πει στούς παραγωγούς υλικού πλούτου να] 
δημιουργούν περισσότερα άγαθά άπ* δσα κα-1 
ταναλώνουν. Ή Εκμετάλλευση, λοιπόν, συνδέω 
εται κατά άντικειμενικό τρόπο, καί λογικά 
καί ιστορικά, μέ τήν Εμφάνιση τού ύπερπροϊ- 
όντος καί μέ τήν Ιδιοποίησή του, σ ’ α 
τήν περίοδο κατά τή διάρκεια τής οποίας 
παραγωγικότητα τής Εργασίας είναι μέν ό 
κετά μεγάλη γ ιά  νά δημιουργεί ύπερπροϊόν, 
άλλά όχι άρκετά μεγάλη γιά  νά Εξασφαλίζ 
τήν αφθονία σέ δλα τά μέλη τής κοινωνίας^

Εννοείται πώς τό ύπερπροϊόν παίρνει μι 
ειδική μορφή μέσα στον κάθε όρισμένο τρ£ 
πο παραγωγής: Στό καπιταλιστικό σύστημα, 
παίρνει τή μορφή τής ύπεραξίας πού εΐν 
άξεχώριστη άπό τή ^μισθωτή Εργασία.

Δε θά ήταν σωστό νά νομίσουμε πώς ή 
τικατάσταοη μιας ιδεολογικής έννοιας άπ  
μιάν Επιστημονική τακτοποιεί όριστικά ό 
τά προβλήματα. Τά τακτοποιεί στό έπίπε 
τής άποκρυσταλλωμένης γνώσης, άλλά 
στό Επίπεδο τών άτόμων πού άναπτύσσ 
μιάν όρισμένη πρακτική δραστηριότητα. 
Επίδραση τού συναισθήματος, τής εύαι 
σίας, Εκδηλώνεται συνεχώς: Πρέπει νά διε 
ξάγεται ασταμάτητα μιά διαδικασία «άποκ 
θαρσης». Τά ίδια ισχύουν καί γ ιά  τήν 
«Εκμετάλλευση». Αρχικά ή έννοια αυτή 
είχε κανένα περιεχόμενο πάθους, έσήμαινε 
πλώς αξιοποίηση, δηλ. πώς ένας κεφαλαι 
χος μπορούσε ν’ οτύξήσει τό κεφάλαιο π  
είχε διαθέσει σέ μιάν Επιχείρηση. Ό  κ 
λαιούχος, Εκμεταλλευόταν τό κεφάλαιό του 
όπως ό γεωργός Εκμεταλλευόταν τή γή του 
Μιά καί ή Εκμετάλλευση τού κεφαλαίου, 
πραγματικότητα έκρυβε τήν Εκμετάλλευση τ  
Εργατών πού ήταν ύποχρεωμένοι νά δημιουρ
γούν μέ τό δωρεάν προσφερόμενο μέρος τ 
εργασίας τους τήν υπεραξία, ή έκμετάλ 
ση Εσήμαινε πώς οί Εργάτες δέν μπορούσ 
νά δούν τήν Εργατική τους δύναμη, —  τ 
μόνο Εμπόρευμα πού μπορούσαν νά διαθέ 
—  νά Εξαργυρώνεται, παρά μόνο αν δέχ 
ταν νά δημιουργούν τήν ύπεραξία: Όφειλ
νά «άποδίδουν» όπως «αποδίδει» ένα χ 
φι ή ένα νταμάρι. Μιά τέτοια κατάστα 
είναι πολύ φυσικό νά προκαλεΐ τήν άγ 
κτηση καί τήν Επιθυμία νά μπεί τέλος 
αύτήν. 'Ωστόσο δέ θάπρεπε ή άγανάκ 
νά προβαδίζει τής λογικής. Τό παράδειγ 
στό σημείο οτύτό μάς τό δίνει ό ίδιος 
Μάρξ. Οί σελίδες του πού είκονογρ 
μέ παραδείγματα τό νόμο τής κάπιταλιστικ 
συσσώρευσης είναι βέβαια γεμάτες οργή, 
μως αύτές έρχονται μετά τήν καθαυτό θεωρ 
τική άνάλυση. ’Εδώ ή θεωρητική αυστηρό 
τα στέκει άντίθετη στήν παθιασμένη σ τ '
Ή άγανάκτηση, ό οίκτος, τό συναίσθημα 
μπορούν νά άντικαταστήσουν τήν άντικειμ 
νική γνώση. Ή ήθικολογική όμιλία γιά  
φαινόμενο δέν μπορεί νά αντικαταστήσει 
Επιστημονική διερεύνησή του. Τό νά άγ 
κτείς δέ σημαίνει άνοιγκαστικά καί πώς κ 
ταλαβαίνεις. Μπορεί, μάλιστα, νά κατ

(Συνέχεια σττ) σελίδα
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Δ  άπλωσε άπό συνήθεια τή μνήμη σέ άβολη στάση. 
"Ανοιξε το έξώφυλλο τών έπιδέσμων 
κι άρχισε νά διαβάζει.
Λησμονώντας,
πώς άπ’ τή διήγηση πολεμικής περιπέτειας, 
πρέπει νά βγαίνει μια στάλα ειρηνική ζωή.

θ ά  ’θελες νά ’σουν ό Λύκος
ντυμένος τά ρούχα τού παραμυθιού,
κι δταν φτάσουν οί άλλοι λύκοι άπ’ το δάσος
ντυμένοι τις λυκοπροβιές, νά μήν τούς φας.
Νά τούς βάλεις δίπλα σου νά κάτσουν
νά σοΰ λένε παραμύθια άπ’ τή λυκοζωή.
Νά φτιάξτε πλάι πλάι ένα πεζούλι στβ χιόνι 
καί σύ τις νύχτες νά το καθαρίζεις.
Νά σέ θυμούνται.
θ ά  ’θελες νά ’σουν δ Λύκος.
Μά είσαι λύκος τών χιονιών.
Κρυώνεις με τόσους άλλους.
Χάνεις το βιός σου στήν άσπρη τσόχα.

— Στρατιώτη Γιώργο Καρπερέ, μήν είδες πουθενά τβ χιόνι; 
— Κάπου θά πήγε, δεν ξέρω.
— Λοχία Τάντεκ, πήρες έσύ τδ χιόνι;
— "Εχω μέρες νά τό δώ.
— Λοχαγέ Κάρλ, πού τό ’κρυψες τό χιόνι;
— Μόλις γύρισα άπό άναρρωτική. Ψυχή δέ συνάντησα.
— Γιά τό θεό στρατιώτη ΙΙώλ, λίγο χιόνι γιά  τά γαλόνια μου.

Ό  καινούριος διοικητής δέ βάσταξε.
’'Ανοιξε ένα λάκκο στό χιόνι καί θάφτηκε ζωντανός.
Οί ένας, δυό, τρεις, δέκα, εκατό μυριάδες στρατιώτες, 393



περνούσαν άπ’ τό μνήμα μέ βήμα άλαφρό.
Είχαν μια λάμψη ατά μάτια μυστική.
Έ ρριχνε καθένα; μια φούχτα ξέχειλη χιόνι, 
έκρυβε τό υπόλοιπο πίσω απ' τη ράχη και φεϋγαν.

Ή  άράχνη τρώει τόν αρσενικό.
Τό χιόνι, το ατρατκότη πού το γονιμοποιέ!.
Πάνω στη γή του χιονιού, άπόμεινε ένα; μόνο στρατιώτη; 
γαλάζιο; άπ' το κρύο καί την προσμονή. 
νΕμειν’ ή γή.
Κ' ένα γαλάζιο άμπέχωνο πού την κουβαλάει στην πλάτη. 
Τριγυρνάει καμαρώνοντα; τά πανηγύρια.
Δείχνει το μόνο τέρα; τής «Δημιουργία;» πού ζεί ώ; τά τώρα. 
Ό  κόσμο; του ρίχνει φιστίκια καί ζαχαρωτά.
Ό  κόσμο; του κάνει γκριμάτσες καί σπάει στά γέλια.
Ό  κόσμος πληρώνει νά τό δει.

πω; ένα; βασιλιά; σέ ταξίδι, 
ξεκίνησε νά συρθεί
σέ μιά καθαρή γωνιά τή; γή ; νά λιαστεί.
Ξεχασιά, παραμέληση καί πικρή ευθυμία. 
Άκούμπησε τό καπέλο λίγο κάτω απ' την κοιλιά του, 
τό βασίλειο στην ποδιά τή; μικρή; εύνοουμένης, 
γδύθηκε, βούτηξε καί χώθηκε.
Στην ακτή είχε αφήσει ένα γράμμα:
«Τι θά 'κανα άν υπήρχε έστω κ’ ένα; κίνδυνος;
Κατά τ ' άλλα, άντίθετα στις προσδοκίες σας, 
δέ θά ξανάρθω.»

Αγαπάει νά πιστεύει πώ; κάτι κάνει,
καί τρέχει μεθυσμένο; γύρω άπό 'να μπουκάλι ]ΐελάνι.
Πατώντας πάνω σέ πρόσωπα καί πράματα,
δπου υπάρχει πάθος.
Καί προπάντων, μιλάει μέ πλατιές χειρονομίες γιά  λύση.

Αν σκύψει; στά μάτια του 
θά δεις τό είδωλό του χίλιες φορές νά ξεμακραίνει. 
"Αν φωνάξει; μές στο στόμα του, 
θ' ακούσει; τή φωνή του χίλιες φορές νά ζωντανεύει. 
Ή  καθεμιά μέ δικά της κόκκαλα.

394 Αν περπατήσεις στά δάχτυλά του



θα νιώσεις δλους τούς παλιούς τοΰ κόσμου.
"Ολες τις χορδές τεντωμένες
πού τρέχουν πάνω τους τά νύχια του.
”Αν παίξεις μέ τόν πόνο του
θά πιάσει καί θά σου φιλήσει τήν παλάμη:
θ ά  ’χεις βρει τή «ζωοοόχο» πληγή.

"Οσοι πίστεψαν πώς είναι άθάνατοι πεθάναν. 
"Οσοι ξέρανε πώς ήτανε θνητοί πεθάναν.
Ό  καθένας στο τελευταίο του πρόσωπο 
ξαναγίνεται αυτόφωτος.

Κίσουν γυμνή σέ μιάν άσπρη αυλή.
Καθόσουνα κάτω, στις ζεστές πλάκες, 
κι άκούμπαγες στον τοίχο.
Παράμερα, τά ρούχα σου άρχισαν νά Ιδρώνουν 
μακριά απ’ τό κορμί σου.
Είσουνα μόνη, γυμνή, πολύ κοντά στο κορμί σου. 
’'Εγερνες τό κεφάλι στό πλάι, 
κοίταζες παράξενα τό θόλο τής κοιλιάς σου, 
κ’ έβλεπες πώς άνοιγε σιγά σιγά.
Περίμενες νά πεταχτεΐ από μέσα τό έντομο 
πού τόσον καιρό βούιζε.

Μη φοβάσαι τούς άνθρώπους πού κατεδαφίζουν τά τοπία.
Σκορπίστηκαν καί σάς ψάχνουν
στό ύψωμα, στά έλατα, στά πανδοχεία.
"Ομως αυτός, άνάμεσα σέ στέγες καί δοκάρια, 
σηκώνει τό λαιμό καί σέ κοιτάζει.
"Εγινε μικρός, παιδί, μέ τόση σοφία στήν άγάπη του.

Μή φοβάσαι, δέν είστε στρατιώτες.
Μόνο το πιο παλιό κεραμεικό σύμπλεγμα. 
Σέ διαρκώς καινούριους τρόπους 
μεταφράζετε τά κοινά σας γενέθλια.

Μένει στό πιό ήσυχο μπαλκόνι,
καί αναπνέει όλες τις μορφές σου πού άποτυπώθηκαν, 
δταν τραβήχτηκε ή θάλασσα 
κι άπόμεινε τ’ αλάτι. 395
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"Οταν άνέβαινε τις σκάλες τού σπιτιού τού μπακάλη ΙΙατσαλή, ή Κατερίνι 
τρέμανε τά πόδια της. Δέν ήταν το σκυλί πού γαύγιζε —  ένα κοκωνάκι άσπρούλ^ 
— άλλά ή Κατερίνα είχε πάθει μια φοβερή λαχτάρα μέ τδ Σύνταγμα των Έλλι 
νων καί τώρα φοβόταν ν’ άντικρύσει τον μπακάλη ΙΙατσαλή. Γιατί μιας καί ήθε-1 
λε λίγα δανεικά, πάντα δανειζότανε από δαΰτον σάν είχε καμμιά άξαφνη άνάγκη,] 
τώρα ήξερε καλά πώς για  να ύπερασπίσει δ γυιόκας της δ φοιτητής στίς διαδηλώ 
σεις τής ’Αθήνας τό Σύνταγμα καί ειδικά κείνο τδ έρημο τδ 114, —  ποιός ήξερε 
τί νάτανε —  καί νά μπει φυλακή γιά όυό γεμάτους μήνες, δ μπακάλης θάκανε μ 
γάλη φασαρία, γιατί δέ χώνευε άνέκαθε τίποτα άπ’ αυτά καί τάλεγε δλα έπανα-j 
στάσεις κι άλητεΐες.

Έσιαξε λίγο ή Κατερίνα την ποδιά της, δίσταξε κομμάτι καί μετά χτύπησ^ 
δυδ φορές τήν πόρτα.

"Ητανε Κυριακή. "Ενας ήλιος γεμάτος λάμψη καί οΐ πρασινάδες πολλές στή|| 
αυλή καί οί κότες σγάρλιζαν άνεβασμένες σ’ ενα λοφάκο φουσκί δίπλα στά δένδ| 
Φύσαγε αλαφριά ένας βουβός Νοτιάς καί λίγα φύλλα άπδ τήν άψηλή μουριά πέ< 
νε στδ κεφάλι τής Κατερίνας.

ΤΗοθε ή γυναίκα τού μπακάλη ν’ άνοίξει.
— Σκούπισε τά πόδια σου, τής είπε, κ’ έμπα.
Ή  Κατερίνα σκούπισε τά πόδια της ξανά στή μικρή παχειά λινάτσα καί άνδ 

βήκε στδ χώλ.
— Είναι έδώ τ’ άφεντικό;
— Κυριακή είναι, πού θά σού πάει.
— Τδν ήθελα, παρακαλώ πολύ. Κάτι πρέπει νά τού πώ, γ ι’ αύτδ ήρθα.
— Καμμιά σφύξη έχεις; Κάτσε κεϊ νά τδν φωνάξω.
Έ φυγε μέσα ή γυναίκα τού μπακάλη. Άκουγότανε, έκανε κάτι δουλειές. 

Περνούσε ή ώρα. Τδ καναρίνι στδ χώλ πάνω άπδ τδν μικρό φύκο τρίλιζε. Μι 
ακούστηκε δ μπακάλης πού έβηχε δυνατά, άπδ κάποιο δωμάτιο. "Γστερα καθάρκ 
ή φωνή του.

— Ποιός είναι;
Πάλι τά βήματα τής γυναίκας του σουρνόσαν μέσα στήν τραπεζαρία. Κάι 

ποτήρια πού ταχτοποιούσε άκούστηκαν. Μετά βγήκε στδ χώλ ή γυναίκα καί ή| 
σοβαρή στήν Κατερίνα.



— Έ , τί να γίνει, τδ ξέρετε δά.
— Τί γίνεται, δ κανακάρης σου;
— Τδ παλάτι δποτε θέλει χαλάει τήν Κυβέρνηση, ή 'Αγία Σόφιά, δέν τδ ξέ

ρεις Κατερίνα; Καί καλά πού κάνει! Κ’ έσύ νάδινες δυδ σφάλιαρα του γυιόκα 
σου γιά να τδ μάθει. Αύτδ έπρεπε να κάνεις. Τώρα τί φελάει! «ώς παρήλθον οί
χρόνοι έκεΐνοι...»

— Ποϋ νά έβλεπα έγώ τί έκανε. Τ ί ξέρω ή δόλια!
— Ναί, μά τώρα μοΰ έκόπιασες. Έ τσ ι δέν είναι; “Ερχεται τ’ Άγιοβασιλιοΰ κι 

ό γυιόκας σου ζήτησε απ’ τή φυλακή. Στείλε χαρτζηλήκι. Τδ κατάλαβα ή δέν τδ 
κατάλαβα, πές μου! κ’ είπες έσύ, δ Ηατσαλής έόώ είναι, καλημέρα σας, θέλω 
τούρτα... φάε κακά!!

Ή  Κατερίνα έσκυψε χάμου τδ κεφάλι καί μέ τα χέρια πού έτρεμαν ξέφτυσε 
λίγο τδ παληό της τδ φουστάνι.

ΙΙάλι ακούστηκαν βηςιές άπδ τή μέσα κάμαρη.
— Ποιός είν’ έξω, φώναξε πάλι δ μπακάλης. Τ ί θέλει ή μουρμούρα, Λέλα, μοι-

ρολογάτε τίποτις;
Ή  γυναίκα τού μπακάλη σήκωσε τδ χέρι κ’ έσπρωξε τδ κεφάλι τής φτωχούλας.
— Οδστ κουκούμαβλη, πού δέν είχενες μυαλό. Ψώφησες στδ ξενοδούλεμα κι 

άφηκες τδ γάιδαρο τδ γυιό σου νά χαραμοτρώει. ‘“Ηθελες κ’ έσύ σπουδή.
“Αλλη μια σκουντιά τής έδωσε στδ σβέρκο τώρα, δυνατά καί γεμάτη μάνητα.
—Ά πδ περέτρια πού ήσουνα, ήθελε νά γίνεις καί μαμά δασκάλου. “Αλφα -

βήτα, κόψε πίττα τώρα.
Καί μονολόγησε μετά μονάχη της ή μπακάλαινα.
— "Οταν τότενες τδν είχε δ άντρας μου τδν προκομένο σου στδ μπακάλικό 

μας. Τί έκανε ντέ; είχε χωθεί στά πίτουρα καί διάβαζε.. .  Σοΰ κακοφάνηκε τότες 
πού τδν έχωσε κάτου στδ κατώι καί τδν έδεσε μαζί μέ τδ γαϊδούρι. Τώρα; Τ ί χα 
μπέρια μάστορη:

Ό  Μπακάλης άπδ μέσα τώρα βάζει δλάκερη φωνή:
—  Λέλα! είναι άλλος δξω; “Αγγελος ή διάβολος;
— Ή  Κατερίνα είναι, ή Βαρδούλενα.
— “Ωχ! δ διάβολος δ ίδιος! είπε δ μπακάλης.
Πάλι άκουστήκαν τά βηξήματα. Μετά βήματα βαριά κ’ έβγαλε άπδ τήν 

πόρτα τής τραπεζαρίας τδ κεφάλι του έξω δ μπακάλης. Κοίταξε μέ τά μάτια κλει
στά σχεδόν, τσιμπλιάρικα καί μέ τά χείλη τουρλωμένα.

— ΤΗρθες, κούκλα μου; Ξέρω - ξέρω. Δέ θέλω νά μοϋ πεις, μοΰ τάπαν άλλοι.
— Κύρ - Άλέκο.... ψέλισε ή Κατερίνα.
— Ναί, χρυσό μου, άλλά έλα πού έκρύωσα καί δέν μπορώ. Καί θέλω τδ 

γιατρό.
Ά ρχισε κ" έβηχε ξανά κ’ έβγαλε δλο τδ σώμα μπροστά στδ χώλ πού ήσανε 

οί γυναίκες.
—  Γή νύχτα, δυδ αυτοκίνητα μέ μπαμπακόσπορο. Καί δέν είχα άνθρωπο νά 

ξεφορτώσει. ΙΙοδτανε δ γυιόκας σου νά μέ βοηθήσει; ’Ογδονταπεντάρι θάπαιρνε 
και θά τού δίναμε καί νύφη άπδ τά δρη. Ά λλά τού φώναξα καί δέν έφάνηκε κι 
έγώ έκρύωσα, τδ είδες;

Ή  Κατερίνα ψέλισε:
Σ έχω δουλέψει 5 χρόνια κύρ - Άντρέα. Κάνε μου τή χάρη. Μέ τις βρού

βες πού θά βγούνε στά γυρίζω.
-ν'α·) χρυοό μου. Έγώμαι δώ, άλλά ή γυναίκα μου θά 'στριγγλίσει δέν τδ

ξέρεις;
Είπε ή γυναίκα του.

Δέν έχουμε νά δίνουμε.
, στώπα γ ώ ; Έ γώ  είμαι καλδς δ δόλιος καί φυλαχτά έχω έναν τόνο

γ ή  φανέλα μου καί γεράματα έναν τόνο στά βρακιά [ίου. Έσύ Κατερινούλα μου
κάνεις, τδ λέει ή περδικούλα σου; Κάποτε δέ μ’ ήθελες κι έγώ θύμωσα πολύ 397



καί πήρα τούτη. Γκούχ... Γκούχ... αυτός είναι 6 κόσμος, τώρα άντε να βγοί 
στό φεγγάρι.

Έοώ ή γυναίκα τού μπακάλη γέλασε με μια κακία φανερή καί τέντωσε τό] 
σβέρκο της πάνω άπ’ τό κεφάλι τοϋ άντρα της. Μετά πάπ!.. τοδδωσε μια με τή 
χερούκλα της στό ανοιχτό του στήθος.

— "Αϊ, γκρεμίσου, τούπε, σάχλα - μπούχλα.
Ό  Μπακάλης άρχισε έοώ καί χοροπήδαγε.
—  Μέ βαράνε χού'ί χού. Κ’ έσύ ήρθες για. λεφτά! "Οϊ, άπό ποιόν ζητάς, άπό 

μένα τό φτωχούλη!...
Έ γινε  σιωπή. Ή  Κατερίνα έσηκώθη. Έσιαξε τά ρούχα της καί μέ πρό-j 

σωπο ιάχρό, πολύ ώχρο έκανε να φύγει.
— Γιά... για στάσου κούκλα μου, τήν πρόφτασε ό μπακάλης, καί πήδηξι 

μπροστά της. Λέ μοΰ λές; ου πού τό ξέχασα. Τ ί άγράμματος πού είμαι, έ: 
τό 114 είναι αριθμός αυτοκινήτου πού χτύπησε τό γυιόκα μας; έ! πούστη σωφέρ.| 
Κάντου μύνηση.

Ή  γυναίκα τού μπακάλη έσκασε έοώ τά γέλια. Κρατούσε τήν κοιλιά τη< 
καί έβόγγαγε σχεδόν σά να ξερνοΰσε. Μετά στάθηκε, πήρε ανάσα, κοίταξε τόνΐ 
άντρα της γεμάτη οίστρο καί ρίχτηκε άπάνω του. Μουούτς, γουρλή μου! καί τόν] 
έφιλούσε.

Ή  Κατερίνα στάθηκε γιά λίγο, σηκώθηκε τό μέτωπό της, πλάτυνε, κ< 
μετά κάρφωσε τούς ουό μ’ ένα μάτι γεμάτο έχθρητα. Είπε κοφτά:

— Δέ σάς έχω ανάγκη.
— Καλό νάχεις, τής είπε ό μπακάλης καί γελάσανε καί πάλι, καί πάλι τόι 

αγκάλιασε ή γυναίκα του —  άμε στό καλό!
— Στάσου - στάσου είπε ό μπακάλης πάλι. Μή νομίζεις δτι σέ κρατάμε, 

στό καλό καί γράψε στό παιδί μας χαιρετίσματα. Κι άφοΰ δέν θέλει τό παλάτι 
μείνει στό κοτέτσι.

Έδώ ή Κατερίνα άξαφνα έβαλε στίς παλάμες της τό πρόσωπό της. Είχΐ 
ορθή γύρει στή γωνία. Κάτω άπό τά χέρια της φαίνονταν τά χείλη της πού έτ| 
μαν, πού πάλεβαν νά συγκρατηθοΰν. Τό κοκωνάκι, τό σκυλί, είχε ανεβεί τίς mu 
λες καί κοιτούσε. Κούναγε πέρα - δώθε τήν ουρά του καί κοίταζε γλυκά τήν Κι 
τερίνα. Τιάρα γιατί τά σ/.υλιά όταν βλέπουν κάποιονε νά κλαίει δείχνουνε τόι 
φιλία, ποιός νά ξέρει. Μετά καθώς ή Κατερίνα άνοιγε τήν πόρτα, ήρθε καί 
έγλυφε τά πόδια.

— Οϋστ, τοΰκανε ή μπακάλισα καί τό κλώτσισε τόσο δυνατά πού, τό κακ< 
μοιρο, ουρλιάζοντας απ’ τό μεγάλο πόνο, έτρεξε καί χώθηκε κάτω άπό τή σκάλι

Κατέβαινε ή Κατερίνα άργά. Ό  μπακάλης τής έφώναξε:
— Δέ σοΰ κάναμε καί τίποτα κακό. Τ ί κλαΐς! άνθρώποι είμαστε, δέν έχοι 

Αυτό δέν είναι αμαρτία.
ΤΙ γυναίκα του όμως πίσω του έπίμενε καί πρόστεσε:
— "Εχουμε καί παράχουμε 50 χιλιάρικα έχω στό μπαούλο, άλλά τά δίνου| 

έκεΐ πού θέλουμε καί μάς άρέσει, στούς καθαρούς. Νύψον νομίσματα μήμονο ψήι
— Τί λές γυναίκα...
...ΤΗρθε τότες, ένας άνθρωπάκος στήν αύλή. Ή  Κατερίνα άκόμα κατέβαιΐ 

τίς σκάλες.
— "Ε! φώναξε ό άνθρωπος, αφεντικό, τά τέσσερα γαλιά τά έχω άπέςω| 

νά τά φέρω; ό "Αϊ Βασίλης έρχεται.
Είπε ή μπακάλαινε άπό τήν πόρτα:
—  Κοίτα, αν δέν τρών καλαμπόκι, θά σέ ρέψω.
— Τρώνε καί τίς πέτρες. Μπέσσα.
Κοίταξε ό άνθρωπάκος μέ τά γλυκά τήν Κατερίνα, όπως ήταν μέ τά δάκρυ<
— Καλημέρα, έδώ;
— Ναί, έγνεψε ή Κατερίνα, έδώ.398



— Κάνε μου μια χάρη, είπε δ άνθρωπος, άν ήθελες νά κουβαλήσουμε δώ πέρα 
τά γαλιά.

— Ναι, είπε ή Κατερίνα καί σκούπισε τά μάτια.
Βγήκανε μαζί στβ δρόμο. Έ κεΐ πού φορτωνόσαν τά γαλιά έκεΐνος ρώτησε:
— Τί κλαΐς;
— Έ ... βάσανα μεγάλα. Ούτε δ Χριστός. Καλύτερα νάχα πεθάνει.
Φορτωθήκαν τά γαλιά κι έρχόσανε. — Πρόσεξε καλέ, είπε ό άνθρωπος, κάτι 

αγκάθια σοΰ χώθηκαν στην κάλτσα. "Αφησε χάμω τά πουλιά, έσκυψε, πήρε τ’ 
άγκάθια άπό τά πόδια τής γυναίκας. Πάλι σήκωσε τό βάρος του καί πηγαίνανε.

— Ό  καιρός καλός! θ ά  είναι καλός ό "Αΐ Βασίλης. "Πλιος καί γιορτές. 
"Ομορφη Ελλάδα. Ό  γυιός σου είναι παληκάρι, νά σοΰ ζήσει σάν τά ψηλά βουνά.

Ή  καημενούλα ή Κατερίνα πνίχτηκε, αλλά δεν ήθελε νά κλάψει. "Εφεραν 
τά γαλιά στά σκαλοπάτια του μπακάλη. Κατέβηκε ή γυναίκα του βλοσυρή, τά 
κοίταΕε άπό δω, τά κοίταξε άπό κεΐ, τά ζύγιασε στά χέρια της.

— Χμ..., έκανε.
Φώναξε ό μπακάλης άπό πάνω.
— Μέ τό κομμάτι ή μέ τό ζύγι;
— Μέ τό κομμάτι, είπε ό γαλάς. 70 είπαμε τις άλλες. Τά πουλιά τά ξέρεις.
"Εβηξε δ μπακάλης δυνατά, μετά μπήκε μέσα, άνοιξε λιγάκι τά παράθυρα 

κι άκούστηκε πού σιγοτραγουοοΰσε.
Ή  γυναίκα του σέ λίγο άρχιζε παζάρια κάτου.
— Νά φεύγω γώ, ρώτησε ή Κατερίνα τόν άνθρωπο.
— Περίμενε κομμάτι, φεύγουμε μαζί, τής είπε έκεΐνος.
— Τί τη θές έβαύτη, είπε στυφά ή μπακάλισα, άφτηνε νά πάει νά βρει καμιά 

δεκάρα. Ό  άχαΐρευτος δ γυιός της τόμαθες πού βρίσκεται; Μπαζουρωμένος!
— Κάτι ξέρουμε κι εμείς, είπε πονηρά δ άνθρωπος. "Αντε γρήγορα κυρά 

μου, δώσ’ μου τό πέϋ μου καί φεύγω.
— Είπαμε, έξω τριάντα.
Έβγαλε τη σκούφια δ άνθρωπος τη χτύπησε στδ χέρι.
— Γιατί μοΰ κόβεις τις τριάντα;
— Καλά είναι, πάρτα τώρα καί άμέτε μέ τήν άχρηστη άπό δώ, άρκετά μοΰ 

συγχίσατε τό σπίτι, φτωχοπρόδρομοι!
"Εβαλε τό σκοΰφο του δ γαλάς, άπλωσε τό χέρι, πήρε τά λεφτά, ένα - ένα 

μετρημένα. "Εβαλε τό κεφάλι του απ’ τήν πόρτα δ μπακάλης.
— Κουρτίδη! είπε στδν άνθρωπο. "Αμα σοΰ περσεύει τίποτα, δώσε στήν 

κυρία. Θέλει, λέει, άλλοι νά δουλεύουνε κι άλλοι νά τρώνε. Κι δ γυιός της οέν 
την θέλει αυτή τήν κοινωνία, τόν κουράζει, άκοΰς;

—ΙΙοιός γυιός της, έκανε δ γαλάς καί κορδώθηκε, δ Κολοκοτρώνης;
— ΙΙοιός Κολοκοτρώνης, τοΰ είπε ή γυναίκα τοΰ μπακάλη, κεφάλα, δ γυιός 

της, τό παιδί τής φυλακής νά πεις!
λοιπόν τί έγινε;

τόν μεγάλο πατριώ
τη καί

Ο άνθρωπος δέν τοΰ άπάντησε. Πήρε παράμερα τήν Κατερίνα, τραβήξαν 
τέρα στήν αυλή, καθίσαν οί δυό τους στό πηγάδι. Τό σκυλάκι είχε πάει στά πόδια

>έπη του ένα μάτσο 
τεντωμένο καί περίμενε.

Ενα... τό φιλοΰσε δ γαλάς καί τής τό έδινε, ένα...
Λ^να’“ ,ν^τΡΛΥε μέσα του δ μπακάλης, τό βλάκα!

τ  ̂ Φιλοΰσε ό άνθρωπος καί τής τό έδινε, δύο...
-—Δύο μέτραγε άπό μέσα του δ έμπορος κατάπληχτος, τό ζώο,
Κα. τέλος μέτρησε κοντά ένα χιλιάρικο δ άνθρωπος στήν Κανθρωπος στήν Κατερίνα, δλο μέ 399
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φιλιά, καί δταν κατάλαβε πάλι τδν μπακάλη πού κοίταζε μέ γουρλωμένα μάτιι 
άπ’ τβ παράθυρο τοΰ φώναζε:

— Έοώ δ Άηβασίλης. Μή σάς νοιάζει, έχει δ λαδς πούναι κι άοερφός!
’Άνοιξε τήν πόρτα, βγήκε έξω, δεν άντεξε δ μπακάλης.
— Λύτδ πού κάνεις ζημιώνεις τδ έθνος κέρατά. Έ ξω  γρήγορα...
— Ε μείς φώναξε δ γαλάς ύπερασπίζουμε τδ Σύνταγμα.
Βγήκε ή μπακάλισα μέ την πανιάρα —  ουστ άπδ δώ καθάρματα συνταξιοΰχι
—  Συνταγματοΰχοι, φώναξε δ έμπορος χλευαστικά. Συνταγματαρχέοι!
Ό  γαλάς ήτανε άνθρωπος ξυπνός, κάλτσα τοΰ διαύλου. Σκύφτηκε πώς 0ί

έπρεπε να φύγει χωρίς νά δούσει ένα μάθημα σ’ αυτούς τούς δύο. Καί καθώς ή μι 
κάλισα τοΰ έφώναζε νά φύγει, κοίταξε έξω, δίχως καθόλου νά κουνηθεί καί εί< 
τδ Γιαννούλη τδν Κελάρη, γελαδά, πάντοτε φουριόζο καί παληκαρά!

— Γιάν... Γιαννούλη, βάζει μιά φωνή, έλα δώθε.
—  Τί γίνεται; μπαίνει άπ’ τήν αυλόπορτα άμέσως δ Γιαννούλης, θεόρατος.
— Έ λ α  δώ, νά δεις, πειδής έδωκα δανεικά στην Κατερίνα νά στείλει

παιδί της θέλουν νά μέ φτύσουν, είν’ σωστό;
— Ποιός; δ μαυρέμπορας, αυτός; Καί σήκωσε τη χερούκλα του δ δ Γιαννούλι 

κ’ έδειξε τδ σπίτι.
— Αύτδς κατ’ αυτός.
Κοίταξε δ Γιαννούλης τη μπακάλισα πού καθότανε πιδ πέρα άκόμη κ| 

τώντας τήν πανιάρα καί τής είπε:
— Ά ν  εισαστε άνθρώποι θά ντρεπόσαστε. Τδ άσύνταγμα είναι άσύντα* 

λοιπδν καί γώ τδ παρασπίζομαι. Αύτδ είναι λευθερία κι δσο κι άν μέ χώσουν μέ< 
Τδ λοιπδν τί τρέχει; Δέν ντρεπόστε λέω έγώ!

Έ ξω  περνούσανε άκόμα δ Ναύτης δ φοιτητής μέ δύο παιδιά πού είχαν έ| 
στδ χωριδ σάν καλεσμένοι νά περάσουν τις γιορτές. Πάλι δ γαλάς τδ ίδιο κόλι 
Τδ σκύφτηκε καί γαργαλιόταν κι δλας άπδ τά γέλια.

— Έ ,  έλάτε δώ παιδιά. Νάκη, τρέχα ντέ, τρεχάτε.
Μπήκε έκείνη, δλη ή παρέα μέσα.
— Τί γίνεται;
— Βρίζουνε έτούτη δώ τήν άπροστάτευτη γυναίκα γιατί δ γυιός της ύπι 

σΐϊΐσε τδ Σύνταγμα.
— Δέν ντρέπονται; είπαν δλοι.
Ή  μπακάλισα ήταν τώρα πετρωμένη, δέν έβγαζε μιλιά άπ’ τδ στόμα
— Τί θέλουνε α υ το ί... Π ώ . . .  π ώ ! . . .
Ό  Γιαννούλης έπιασε άπότομα, ξαφνιαστήκαν δλοι γύρω, δύο πέτρες 

πέταγε στοΰ μπακάλη τις κόττες. Εκείνες ξαφνιασμένες φτερακίσανε στδ φράχι
— Τί κάνεις έκεΐ άχαίρευτε; φώναξε δ μπακάλης, μές στδ σπίτι μου;
— Νά μήν έβριζες τήν Κατερίνα, τ’ άκοΰς. Καί κορδώθηκε δ Γιαννούλι 

δέ σάς λογαριάζω.
Καί προχώρησε, άνέβηκε μέ βήματα ]ΐεγάλα δλη τους τή σκάλα καί 

τέβηκε!
Πέρασε ή μπακάλισα τότε τρομαγμένη καί κρύφτηκε κι αυτή στδ σπίΐ 

Μετά γύρισαν τά ξένα τά παιδιά κοιτάξανε τήν Κατερίνα. Συστηθήκανε.
— Πώς εισαστε, καλά; Τδ γυιό σας τδν ξέρουμε δλοι, νά σάς ζήσει.
— Καλά... Καλά τούς έλεγε, κι έκανε στδ τέλος, έπιασε ένα παληκάρι 

τδ φίλισε στδ |ΐάγουλο ή Κατερίνα.
— Τδ γέμισες σάλια τδ παιδί έ: είπε δ Γιαννούλης.
— Μέ συχωράτε είπε ή Κατερίνα κι έβγαλε τδ καθαρό της τδ μαντήλι 

σκούπισε τδ νέο πού χαμογελούσε.
— Έ ,  τί είναι αύτά; είπε δ Γιαννούλης. Κοίτα μένα κι άρπαξε τά δυδ 

διά καί τά φιλούσε καρδιακά στδ μέτωπο. ’Έτσι κάνουν, ούτε σάλια ούτε τίπ< 
Γελάσαν δλοι τους καί μέ άγάπη τόση βγήκανε στδ δρόμο.



Ό  Μπακάλης κι ή γυναίκα του, χωμένοι μέσα στήν κουζίνα κοιταχτήκανε
στα μάτια.

— ΙΙοϋ είναι ή Αστυνομία, είπε τέλος έκεΐνος κατακόκκινος άπ’ τό θυμό.
Ή  γυναίκα του έτρεμε καί δάγκανε μέ λύσσα τήν πετσέτα. Μετά σηκώθηκε 

πήγε άνοιξε τήν πιατοθήκη... ρώτησε:
— Τί είναι τό 114, έσύ ξέρεις;
— Ναί... αυτό... τό 114 πρό Χριστού... μετά Χριστού νομίζω, ή χρονολογία 

έπαναστάτησαν οί δούλοι.
— VA!.. καί πέτυχαν; ρώτησε ή γυναίκα.
— Μπρούρ! να πετύχουν. Τι λές γυναίκα δέν τρελαίνεσαι. Δέν τρελαίνονται 

δλοι πού θά γίνει ποτέ ένα τέτοιο πράγμα στους αίώνες τών αίώνων!
Ή  γυναίκα τού μπακάλη έδώ έκανε ένα χαιρέκακο χαμόγελο καί είπε:
— Τί ξέρει δ δχλος! Αγράμματος! κακό τού κεφαλιού του... κι άρχισε, καί 

τώρα έψελνε. . . Τή περμάχο στρατηγέ τά οίκητήρια. . .

Π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ι ά τ ι κ ο

’Αρχιμηνιά, καλή χρονιά 
καί ανθισμένη λεμονιά 
κι έγώ μέ τήν παρέα 
σ’ δλα τά σπίτια τραγουδώ 
πίνω κρασί καρυώτικο 
άπ’ τήν άγάπη πιό μεθώ.
Πράσινες στράτες τού χωριού
σάς παίρνω μ’ Ανοιχτή καρδιά
βιάστηκε φέτος άνθισε
δ πρωτανθδς ή μυγδαλιά
μοσκοβολούν μές στις αυλές
ζουμπούλια καί καλέσματα
«κοπιάστε νά τιμήσετε τό φτωχικό τραπέζι»
καλά τής γής καί τής καρδιάς
τής καθημερινής σοδιάς
τού κάθε χρόνου δώρα
πολλές εύχές, πολλές βροχές
ποτές νά μή στερέψουνε οί πηγές
νά φλομανίσουνε αμπέλια καί μποστάνια
καί πιά ή άγάπη μας ή έλιά
καρπός μαζί καί φύλλα.
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TO
ΕΒΔΟΜΟ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τ ο υ  Γ ι ά ν ν η  Μ. Κ α λ λ ι ό ρ η

Τό φετεινό φεστιβάλ, ύπήρξε χωρίς αμφιβολία ένας σταθμός στήν Ιστορία 
τού ελληνικού κινηματογράφου. "Οχι μόνο γιατί βελτιώθηκε σημαντικά από 
άποψη όργανωτική καί γιατί αρχίζει πλέον ν’ αναγνωρίζεται σταθερά ή σημασία 
του γιά την πρόοδο του κινηματογράφου μας, αλλά καί γιατί αυτή τή χρονιά 
ό r/αλλιτεχνικός κινηματογράφος έκανε μιά μαζική έξόρμηση πρός τήν ποιότητα, 
πρός τήν αναζήτηση νέων εκφραστικών μορφών, πρός πειραματισμούς πρωτοπο
ριακούς, πρός τόν ευπρόσωπο τέλος συνδυασμό τής ποιότητας μέ τήν έμπορική 
επιφάνεια.

"Εχοντας, λοιπόν, ύπ’ όψη τή μέχρι σήμερα στάθμη τού έλληνικοϋ κινηματο
γράφου, μπορούμε νά πούμε πώς οημειώθηκε πλέον ή απαρχή ένός boom στήν 
καλλιτεχνική του ανάπτυξη, καί από τήν υποστήριξη τού κοινού πλέον έξαρτά- 
ται άν αυτό θά δόσει πλήρεις καρπούς.

Γιατί εκείνοι οί επτά (Μανθούλης, Κανελλόπουλος, Κολλάτος, Δαμιανός, 
Γλυκοφρύδης, Στεργίου, Βούλγαρης) πού είδαν τό'; κινηματογράφο σαν τέχνη 
πρώτ’ απ’ όλα, κι όχι σάν εμπορική έπιχείρηση, είναι ανεξάρτητοι παρα
γωγοί, χωρίς οικονομική αντοχή, πού έβαλαν τΙς προσωπικές τους περιουσίες, 
*Γ στηρίχτηκαν σέ εισφορές φίλων τής κινηματογραφικής τέχνης, καί μέ αιματη
ρές οικονομίες καί στερήσεις κατόρθωσαν νά δόσουν ένα γνήσιο καλλιτεχνικό 
«παρών». Οί μεγκλοπαραγωγοί απουσίασαν φέτος πανηγυρικά (προτιμούν τούς 
παλιούς σίγουρους κερδοφόρους δρόμους τής μονοπαγοΰς εμπορικότητας ή τών 
«λελογισμένων Ανησυχιών») καί μόνο 6 κ. Τ. ΙΙάρις «προσήγαγε» τό μετριότατο 
έργο του, γ ι’ αυτό καί άνταμείφθηκε πλουσιοπάροχα μέ τό πρώτ* βραβείο.

’Ακριβώς, δμως, αυτή ή καίρια σημασία που αρχίζει ν’ αποκτά τό φεστιβάλ 
σάν βήμα προβολής καί άνοδείξεως τών γνήσιων καλλιτεχνικών ανησυχιών έπ- 
αυξάνει τΙς ευθύνες καί κάνει κ ατεπείγουσα τήν ανάγκη νά αναθεωρηθούν οί 
συστατικοί καί λειτουργικοί του δροι.



ά β ρ α β ε ί α  
α i
i α ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ς  
ο υ  κ ο ι ν ο ύ

Τό πρώ το βραβείο  (καλύτερης τα ιν ία ς , μέ χρημ α
τ ικ ή  άμοιβή 200.000 δραχ.) δ ίνετα ι στον Τ ζέημς Πάρις 
γ ια  τήν τα ιν ία  του «Ξ εχασμένοι ήρωες». (Την ανακοί
νωση αύτή ακολουθεί αποδοκιμασία τού κοινού πού 
φ ω ν ά ζε ι σ υνεχώ ς «Α ίσχος».)

Βραβείο σκηνοθεσίας : στον Ροβήρο Μανθούλη γ ια  
τήν τα ιν ία  του , «Πρόσωπο με Πρόσωπο».

Βραβείο γ ιά  τον καλύτερο ανδρικό ρόλο στον Γ ιώ ργο 
Φ ούντα γ ιά  τήν  τα ιν ία  «Με τή λά μ ψ η  στα μάτια».

Βραβείο γ ιά  τον καλύτερο γυνα ικείο  ρόλο : στήν 
Βούλα Ζουμπουλάκη γ ιά  τήν  τα ιν ία  «Σύντομο δ ιά - 
λειμα». ( 'Ά λ λ ε ς  φ ω νές  «α ίσ χος»)

Βραβείο φ ω το γρ α φ ία ς  : στον Σύρο Δανάλη γ ιά  τήν 
« ’Εκδρομή».

Βραβείο σεναρίου : στον Π. Γλυκοφρύδη  γ ιά  τήν
τα ιν ία  «Με τή λά μ ψ η  στά μάτια».

Βραβείο μ ο υ σ ικ ή ς : στόν Χρηστό Αεοντή γ ιά  τήν 
τα ιν ία  «Με τή λά μ ψ η  στά μάτια».

Βραβείο σε τα ιν ία  μ ικρού μήκους με υπόθεση : στόν 
Π. Βούλγαρη γιά  τήν τα ιν ία  «Τ ζίμης ό τίγρης».

Βραβείο γ ιά  τα ιν ία  μικρού μήκους ντοκυμαντα ίρ  : 
στόν Τ . Χ ατζόπουλο γ ιά  τ ις  «Πρέσπες».

Ε ιδικά  βραβεία  άπό 10.000 δραχμές στους Ά λ . Δ α
μιανό κα ί Τάσο Κ ανελλόπουλο.

Τ ιμ η τικές διακρίσεις στόν Σ π . Κ αλογήρου γ ιά  τή ν  
έρμηνεία του  στο «Τ ζίμης ό τ ίγρης»  καί στόν Ά νέσ τη
Β λάχο γ ιά  τήν  έρμηνεία του στήν τα ιν ία  «Μέ τήν  
λά μ ψ η  στά μάτια».

Καί πρώτα-πρώτα να πάψει να είναι παράρτημα τής Δ.Ε.Θ. καί ν’ απο
κτήσει αυτοτέλεια σκοπών καί όργάνωσης. Συνάμα να άποσπαστεϊ άπό τήν άρ- 
μοδιότητα τοϋ υπουργείου Βιομηχανίας και άπό τΙς σκοπιμότητες πού τό διέ- 
πουν τό τελευταίο καί να περιέλθει ο’ αυτήν τού υπουργείου Παιδείας. Είναι ά πα
ραδεκτό να βλέπουμε τόν κινηματογράφο αποκλειστικά καί κυρίο>ς σαν βιομη
χανία καί όχι σαν τέχνη καί μέσο πολιτισμού, τή στιγμή πού πρόκειται γιά τό 
π ό  δραστικό μέσο μαζικής επικοινωνίας καί διάδοσης πολιτιστικών καί καλλι
τεχνικών ας ιών.

Κατά συνέπεια πρέπει ν’ αναθεωρηθεί καί τό καταστατικό καί νά βρίζονται 
με άλλα κριτήρια οί προκριματικές καί κριτικές έπιτροπές. Γιατί τό χάλι 
πού παρουσιάστηκε φέτος στή σύ'Λεση τής κριτικής έπιτροπής (μέ τά γνο>στά 
αποτελέσματα) εάν έπαναληφθεί σίγουρα Οά τινάζει τό φεστιβάλ στόν άέρα. 
Άνθρωποι άσχετοι καί εντελώς αναρμόδιοι, έδοσαν γνώμη καί ψήφο (ή μάλλον 
μόνο ψήφο) γιά θέματα πού απαιτείται ειδική κατάρτιση, άδιάκοπη ένημέρωση 
καί κυρίως πραγματική αγάπη. Δέν βάζει κανείς τόν πρόεδρο ένός οικονομικού 
όργανισμοΟ ή τόν ιδιαίτερο ένός ύπουργού νά κρίνουν ποίημα ή ζωγραφικούς 
πίνακες σε αντίστοιχους διαγωνισμούς* γιατί, δμο>ς, νά γίνεται αυτό προκειμένου 
Υ-ά τόν κινηματογράφο; Μήπως δέν είναι τέχνη, ή τέχνη ίσως τών τεχνών πού 
χωνεύει μέσα ίδλες τις άλλες; Δέν έχει τό θεωρητικό της πλούτο, τίς σχο- 
'^ές της, τούς πειραματισμούς της; Καί δέν προϋποθέτει συνεπώς μιά ανάλογη 
αγωγή; Καί τί σχέση μπορεί νά έχει ή 'Ακαδημία, πού συμμετοχή μέλους της 
προβλέπει τό άρθρο 3 τού καταστατικού, κατ’ έξοχήν μέ τήν κινηματογραφική 
τέχνη. ΙΙρός Θεού! νά βάλουμε ακαδημαϊκούς νά κρίνουν κινηματογραφικά έργα, 
σύτό είναι ή αποθέωση τού παραλογισμοΟ καί τής μωρίας.

Ό  κ. Θεοδωρακόπουλος αίφνης είναι φανερό πώς δέν έχει ιδέα άπό κινη
ματογράφο καί εν πάοη περιπτώσει είναι βυθισμένος σ’ εν α δικό του σόμπαν 
ιδεών, εκατομμύρια μίλια μακρύ ά άπό τήν πνοή πού φέρνει μέσα της ή νέα τού- 
τη τέχνη. Πλήρη απόδειξη αυτής του τής ανεπάρκειας μάς έδοσε δταν σέ συ
νέντευξή του πρός εβδομαδιαίο περιοδικό («Άλφα») είπε τά έξής καταπληκτικά 403



Μιά σκηνή 
άτιό την 
ταινία 
«Τζίμης 
ό Τίγρης» 
τον
Παντελή
Βούλγαρη.
Σταύρος
Καλογηρον

γιά τήν ταινία του Κολλάτου: «Πρώτον είναι παραπλανητική γιατί έχει τίτλο 
παραπλανητικό. Άκούγοντας κανείς «Θάνατος του ’Αλέξανδρου», άσφαλώς εν
νοούσε τόν Μέγαν ’Αλέξανδρο* άν λοιπόν, όέν είχε παραπλανητικό σκοπό, γιατί 
αφού ό τίτλος έλεγε ’Αλέξανδρος, μέσα στό έργο τόν φώναζαν ’Αλέξη;»! (νΕ, 
γ ια τί;). Δεύτερον, όντας ό ’Αλέξανδρος ή Άλέξης, ετοιμοθάνατος «πραγματο
ποιεί πλήρη ερωτική όμιλία ji£ τή σύζυγό του». '2ς πλήρη έρωτική όμιλία 
αντιλήφθηκε ό κ. ακαδημαϊκός τή'; ολοκληρωτικά α π ο τ υ χ η μ έ ν η  έρωτική 
προσπάθεια, πού αποτελεί καί τό κέντρο του έργου!! Κι ακόμα, άναφέρεται σέ 
κάποια αντιαισθητική φράση πού λέει στό τέλος ένα από τα πρόσωπα τής Ιστο
ρίας. ’Αλλά μόνη ή παράθεση τής φράσης δέν συνιστά καί αυτονόητη απαξίωσή 
της' χρειάζεται να εξηγηθεί δ ρόλος πού αυτή παίζει μέσα στό έργο καί να 
δειχτεί άν δικαιώνεται ή όχι καί γιατί. Έ πειτα, εκείνος ό κύριος Άχιλλεύς 
Μπουντουβής ποιός είναι πάλι; καί ποια ή σχέση του με τήν Έδδόμη Τέχνη; 
Τό μόνο πού καταφέραμε να μάθουμε γ ι’ αυτόν είναι πώς πρόκειται για ιδιαίτε
ρο του κ. 2τεφανόπουλου. Κι ακόμα 6 πρόεδρος τής Δ.Ε.Θ. κ. Βελλίδης (κι δ 
έκάστοτε πρόεδρος γενικά) άπό πού κι ώς που επειδή είναι πρόεδρος τοΟ οι
κονομικού όργανισμου στόν όποιον υπάγεται τό φεστιβάλ, πρέπει να έχει καί 
γνώμη επί ουσίας καλλιτεχνικών ζητημάτων; Τό έπαναλα;ιβάνουμε: άν θέλουμε 
τό φεστιβάλ νά άποβεϊ θεσμός πραγματικά έμψυχωτικός γιά τήν ανάδειξη τοΟ 
καλλιτεχνικού δυναμικού, πρέπει ν* αλλάξει ή νομική του υπόσταση, οί συστατικοί 
καί λειτουργικοί του όροι, οί μέθοδοι καί τό πνεύμα του.

Πέρ’ άπ’ αύτά, οί ταινίες πού ξεχώρισαν, φέραν μαζί τους, ή καθεμιά σ’ 
ένα δικό της δρόμο, πραγματικά επιτεύγματα καί νέες ελπίδες. 'Όμως, δέν συμ
φωνούμε καθόλου μέ βρισμένες μονόπλευρες γενικεύσεις δεοντολογικού σχεδόν χα
ρακτήρα, πού διατυπώθηκαν γραπτά ή προφορικά, (άπό βρισμένους κριτικούς) 
δτι δηλ. δ δρόμος τού ελληνικού κινηματογράφου είναι αυτός πού δείχνει τό 
άλφα ή βήτα έργο, β Βούλγαρης ή β Μανθούλης. Αύτοί είναι Ισως οί προσω
πικοί δρόμοι πού ακολουθεί ό κάθε σκηνοθέτης, αλλά β κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ό ς  
δρόμος τού κινηματογράφου μας είναι αυτός πού δείχνει καί δ Βούλγαρης, καί δ 
Μανθούλης, καί δ Κολλάτος, καί δ Κανελλόπουλος, καί δ Δαμιανός, καί δ 
Γλυκοφρύδης καί δποιοσδήποτε άλλος έχει νά πει μ’ ένα καλλιτεχνικά αξιόλο
γο τρόπο κάτι τό ούσιώδες.

"Οπως καί νά τό κάνουμε, δ κινηματογράφος είναι τέχνη μέ παγκόσμιο 
κατ’ αρχήν χαρακτήρα καί έκτείνεται σέ πολλά έπίπεδα καί πεδία. "Ο λ α εί
ναι αποδεκτά καί χρήσιμα. Καί τά έλληνικά έργα ξεκινάνε καλλιτεχνικά άπό 
τόν άλλο κόσμο καί καταλήγουν στήν 'Ελλάδα, καί έκεϊνα πού ξεκινάν άπ’ 
τόν ελληνικό χώρο καί σπάνε τά σύνορα καί αύτά πού μετεωρίζονται δλοκληρωτικά 
έξω άπό τά έλληνικά πλαίσια καί δσα πού μένουν δεμένα στήν «πατρώα γή», άπο- 
τελούν ψηφίδες, διαφορετικού ίσως διαμετρήματος ή καθεμιά, άπαραίτητες δμως 
γιά τήν δλόπλευρη καί σφαιρική ανάπτυξη τής κινηματογραφικής τέχνης στήν 

40 4 πατρίδα μας.
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Β ο ύ λ γ α ρ ηΉ  τ α ι ν ί α  του Π α ν τ ε λ ή

Σκηνοθεσία - Σενάριο : Π αντελής Β ούλ- 
γαρης. Φ ω τογραφ ία  : Ν τίνος Κ ατσουρίόης. 
Π ρω ταγω νιστούν : Σ.τύρος Κ αλογήρου,
Μ αριλίζ. Π αραγω γή : Π αντ. Β ούλγαρης.

Multum in parvo. Τούτη ή ταινία τών 2 0 '.  
ύττήρξε τό τπό όλοκληρωμένο έπίτευγμα, ή 
σφαιρικότερη καλλιτεχνική πραγμάτωση άνά- 
μεσα σ’ όλες τϊς ταινίες τού φεστιβάλ. Μεστή 
σά σύλληψη καί λιτή σάν κινηματογραφική 
γραφή, με τήν έττιλογή του καίριου καί τού 
ουσιώδους καί τήν άπομάκρυνση τού παρεμπί- 
πτοντος ή τήν ανάδειξη τού τελευταίου σέ 
λειτουργική παρουσία στιγμιότυπου, ένοφθαλ- 
μισμένου στο κύριο σώμα· με τη δυναμική 
περιεκτικότητα τού επιγράμματος, πού μο
λονότι κλείνει μέσα του ένα πλήρες νόημα, 
δεν κλείνεται καί στον εαυτό του, άλλά προ
εκτείνει τήν κίνηση πέρα άπό τή διατύπωσή 
του* καί με μια μοναδική αύθεντικότητα στήν 
απεικόνιση χώρων, προσώπων καί ψυχολογι
κών καταστάσεων, στάθηκε τό έργο που άν- 
ταποκρίθηκε περισσότερο άπό κάθε άλλο στήν 
ίδια του τή σκόπευση, πετυχαίνοντας έτσι 
καί τήν ισορροπία που άποτελεΤ θεμελιώδη 
έσωτερική συνθήκη στήν υπόσταση ένός καλ
λιτεχνικού δημιουργήματος.

Τό γεγονός πώς είναι ταινία μικρού μή- 
κ°υζ ^5 έμποδίζει καθόλου να προβούμε 
σέ μια τέτοια συγκριτική άξιολόγηση. Ό  
διαχωρισμός βέβαια σε ταινίες μεγάλου μή
κους καί μικρού, (που όμοια αφηγούνται μιαν 
ιστορία), δεν είναι μόνο έξωκαλλιτεχνικής 
κατηγορίας, δηλ. δεν πρόκειται άπλώς για  
συμβατικές διακρίσεις με βάση οίκονομικοτε- 
χνικα καί έμπορικά κριτήρια, που άττορρέουν 
από τήν ανάλογη φύση τού κιν)φου, (ή με
γάλη ταινία προϋποθέτει άσύγκριτα μεγα- 
στερες δαπάνες) καί πού είναι χρήσιμες 

προκειμένου νά κλιμακωθούν τά ποσά τών
νά προστοττευθεΤ νο- 

μ^ετικά ή έμπορική σταδιοδρομία τής κα- 
τεςοχην άντιεμπορικής μικρής ταινίας κλπ.

Παραλληλα με τήν κατάταξή τους σ’ έ
ναν ιδιαίτερο χώρο, άπό τήν άποψη τής με

ταχείρισης καί τών οικονομικών προοπτικών, 
έγκαθίδρύεται χωρίς φυσικά standard περι
γράμματα, ένας ειδολογικός διαχωρισμός έν 
πνεύματι καλλιτεχνικών κριτηρίων, πού κυ
ρίως άπορρέει άπό τις διαφορετικές δυσκο
λίες στή δόμηση καί τή σύνθεση καί άπό 
τις διαφορετικές δυνατότητες πού τό κάθε 
εΤδος παρέχει —  κοττά τόν Τδιο, άλλωστε, 
τρόπο πού καί στή λογοτεχνία ύπάρχει δι- 
αβάθμιση σέ διήγημα, νουβέλλα, μυθιστόρη- 
ua καί μυθιστόρημα - ποταμό.

Κρίνοντας όμως το έργο τού Βούλγαρη 
σέ σχέση μέ τόν έοα/τό του, καί οστό τήν 
άλλη μεριά, τίς υπόλοιπες ταινίες, τήν κα
θεμιά πάλι καθ’ έαυτήν, άποκομίζουμε άπό 
τό πρώτο τήν αίσθηση μιας πλήρως πραγμα
τωμένης άξίας, ένώ στις τελευταίες πάντο
τε έμφανίζεται κάποια «διαρροή», κάποια δι
αφυγή ουσίας, ένα κενό, μερικές άνισότητες 
καί άσυμμετρίες, ένα όρισμένο χαμήλωμα σέ 
σχέση μέ τά κριτήρια πού αύτές οί ίδιες μάς 
παρέχουν γ ιά  νά τίς άποτιμήσουμε.

Από τήν άποψη, λοιπόν, τού τελικού α(- 
σθητικού άποτελέσματος, ό «Τζίμης ό Τί
γρης» ύπήρξε τό πιο όλοκληρωμένο φιλμ, 
ή άρτιώτερη καλλιτεχνική παρουσία στο φε
στιβάλ.

Τούτη είναι ή δεύτερη ταινία τού ταλαν
τούχου σκηνοθέτη. Ό  «Κλέφτης», ταινία έ- 
πίσης μικρού μήκους, ύπήρξ<ε πριν άπό ένα 
χρόνο, ή πρώτη του προσπάθεια καί όπως ό 
ίδιος εΤχε δηλώσει, άπέβλεπε σέ μιά σπουδή 
γιά  τό πώς δένονται τά πρόσωπα μέ τό χώ- 
οο. Αυτή ή έπιδίωξη εΐχε επιτευχθεί σέ βαθμό 
άξιοσημείωτο, άλλ' ή συμβατικότητα τού σε
ναρίου έμπόδισε τό έργο νά όλοκληρωθεί σέ 
μιά αύθεντικότερη σύλληψη καταστάσεων τε
λικά άνθολογήσαμε μερικές έξοχες σκηνές πού 
πραγματοποιούσαν άκριβώς αυτές τις μορ- 
φολογικές άναζητήσεις τού σκηνοθέτη, κα
θώς καί κάποια στιγμιότυπα καθημερινής 
ζωής άπεικονισμένα μέ άσυνήθιστη παρα
στατική δύναμη.

Στο νέο του όμως έργο, τό σύνολο τών αί-



σθητικών και ψυχολογικών δεδομένων συγκρο
τείται σέ όργανική ένότητα γύρω άπό τήν 
κεντρική σύλληψη και τήν υλοποιεί έπιτυγχά- 
νοντας βασικές ισορροπίες. Τούτη ή σύλλη
ψη χαρακτηρίζεται από .δύο ούσιώδη στοιχεία: 
α) άπό τή βαθειά αίσθηση της λαϊκότητας, 
πού παρουσιάζεται με τήν πιο ούθεντική της 
μορφή, μέσα άπό τούς όρους ζωής, τήν ά- 
πεικόνιση των χώρων, τά μοριακά στοιχεία 
τής συμπεριφοράς τών προσώπων, τή λαϊκή 
μουσική πού πλαισιώνει δυναμικά τις κατα
στάσεις, τά άνεκδοτολογικά στιγμιότυπα.

Ολ’ αύτά συνθέτουν ένα ύψος ζωής, όπου 
ό λαϊκός χαρακτήρας άναδείχνεται, άβία- 
αττος, οικοδομή μένος στήν πιο ισορροπημέ
νη αίσθηση τού μέτρου: ούτε έκχυδαϊσμός και 
βαναυσότητα, άλλ’ ούτε και έξιδανίκευση, 
πού θάχε τήν έννοια τής επιστροφής και τής 
κατάφασης σέ «πριμιτιβιστικές» άξιες. Δί
νοντας όμως, ό σκηνοθέτης ένα λαϊκό κόσμο 
σττήν εσωτερική του κίνηση και άνασύροντας 
ά π ’ αύτόν, ένδεικτικά —  άλλά μέ ένδείξεις 
αύξημένης τυπικότητας —  μιάν άργούσα συν
αισθηματική δυναμικότητα, ένα σύνολο άνεκ- 
πλήρωτων άναγκών προσωπικής ζωής, πού 
δίνουν σήμα τής ύπαρξής τους χωρίς καί 
νά πραγματώνονται, δείχνει ακριβώς τις 
έγγενεϊς υποκειμενικές δυνατότητες καί ταυ
τόχρονα τήν άνάγκη γ ιά  μιά υπέρβαση (συν
τήρηση καί άνέβασμα) αύτής τής λαϊκής ό
ψής.

β) Από τήν άτομική περίπτωση πού θά 
πάρει υπόσταση μέσα σ' αύτό τό γενικό ψυ
χολογικό φόντο, καί οπήν όποια συγκλίνουν 
τυπικά χαρακτηριστικά, μιας όμοιας κατη
γορίας άνθρώπων, πού τήν προικίζουν μέ 
εύρύνε.ρη άντιπροσωπευτικστητα. Πρόκειται 
γιά  τον άνθρωπο πού τού δίνεται ή εύκαιρία 
νά ξεπεράσει γιά  μιά καί μόνο στιγμή τά 
συρματοπλέγματα καί νά άποδεσμεύσει τά 
άδροτνή καί καταπιεσμένα άποθέματα τού έ- 
σωτερικού του χώρου, άλλά τελικά κάποιες 
μορφές τής άναγκαιότητας που διέπουν τήν 
κοινωνική του κοτάσταση τον έπ αναφέρουν 
καθημαγμένο στά προηγούμενα άδιέξοδα.

Στον «Τζίμη τον Τίγρη» ή σχέση τών προ
σώπων μέ τό χώρο υπερβαίνει τό έπίπεδο 
τής οπτικής έναρμόνισης, γιοτΐ ή αίσθηση 
αυτού τού χώρου βαθαίνει σέ παρουσία λει
τουργική γιά τή διοίγραφή τής ψυχολογικής 
συνθήκης πού χαρακτηρίζει τήν ύπαρξη τών 
προσώπων. Τό ίδιο θά μπορούσαμε νά πού
με καί γ ιά  τή μουσική* είναι άπό τις λίγες 
φορές πού έχουμε συνοτντήσει τόσο οργανικό 
δέσιμο τής μουσικής μέ τήν εικόνα: στήν
προκειμένη περίπτωση δέν ένισχύει άπλώς 
συγκινησιακά τήν τελευταία, άλλά καί τήν 
ερμηνεύει, άνασύρει ά π ’ αύτήν σημασίες καί 
προεκτάσεις, τήν βοηθάει νά άκεραιώνεται 
νοηματικά, πράγμα πού θά μάς δοθή άλλω
στε ή εύκαιρία νά τό διαπιστώσουμε καθ’ 
οδόν στήν άνάλυσή μας.

Μέ τά πρώτα πλάνα, καθορίζεται περιε- 
40ο κτικά καί μέ ένάργεια τό στίγμα τής ζωής

τού ήρωα κατά τό ένα του σκέλος: τή 
σιογνωμία τής οικογενειακής του ζωής. *j 
εύστοχη χρήση τής έλλειψης, χορηγεί 
αυτή τήν πρώτη σκηνή —  όπως, άλλ< 
καί σ ’ όλόκληρο τό έργο —  μιά ευγλω* 
περιεκτικότητα.

Ή έναρκτήρια εικόνα (μετά τό ζενερίκ| 
τον δείχνει νά έπιστρέφει στο δωμάτιό του 
στερα άπό τήν τέλεση κάποιας σωματικι 
άνάγκης γιά  νά συνεχίσει τον ύπνο. *ΉΙ 
ή μουσική, ξεκινώντας άπό τό ζενερίκ (ά 
χικούς τίτλους, καί πρώτες εικόνες πού έΐ 
δείχνουν Τον ευρύτερο χώρο ζωής), καί σά 
άποτελεϊ στοιχείο συστατικό καί συνάμα νά 
πογραμμίζει τή γενική συνθήκη τής ύπαρξι 
του (στο φινάλε <χύτός ό ρόλος τής μουσικί 
θά φανεί έναργέστερος), θα συνοδεύσει τίς τη 
τες του «κινήσεις καί θά τον έγκαταλείψει 
κατώφλι τού δωματίου. Ένας χώρος νοίκι 
ρεμένης φτώχειας, μιά γυναίκα μαραμένη ι 
άν - ερωτική, ένα παιδί πού έτοιμάζεται 
σως νά πάει στο σχολεϊο καί πού προσελκι 
μιά τρυφερή χειρονομία τού ποττέρα, —  μ< 
ναδικό σημάδι ούσιαστικής έπαφής μέ τό 
ριβάλλον —  καί ένα κρεββάτι στήν άκρη 
ίδιου δωματίου στο όποϊο ό τελευταίος 
ξαπλώσει, συνθέτουν τήν όττμόσφαιρα. 
γυναίκα θ’ άνοίξει τό παράθυρο καί τό 
θά είσορμήσει μέ τή βαναυσότητα πού μι 
ό ένοχλημένος ύπνος καί ή διαταραγμένη 
λαγχολία μπορούν νά δόσουν τό μέτρο

Ό  πλαγιασμένος θά διαμαρτυρηθεΐ orrj 
τόνο μιάς κουρασμένης τραχύτητας ένώ ή 
ναίκα άνέκφραστη καί παγερή, θά συνεχίι 
τίς κινήσεις τής καθημερινής ρουτίνας. Τι 
τό πρόσωπο τού άντρα είκονισμένο σέ γκ| 
πλάν θά πάρει τήν έκφραση μιάς μάταιι 
όργής καί μιάς θλιβερής αυτεπίγνωσης, που 
νιξαρτητοποιεϊται πλέον άπό τή συγκεκι 
μένη άφορμή καί δείχνει τή συνειδητοποίηι 
τού γενικότεοου άδιεξόδου. Εδώ άκριβώς μι] 
σύντομη καί μαλακή παρέμβαση τής μοι 
κής θ’ άποκόψει οριστικά άπό τό συγκεκ| 
μένο συμβάν τή διαμαρτυρία πού περιέχει 
στο λιπόσαρκο βλέμμα καί θά τής δόση 
νόημα τής αίσθησης μιάς μονιμότερης 
καί μιάς γενικότερης κόπωσης πού βαραίι 
στή ζωή του.

Μ’ ένα κάτ (μετάβαση σέ άλλη σκηνή 
άπότομη άλλαγή πλάνου) θ’ άλλάξει ξα< 
κά τό σκηνικό. Ένα γκρο πλάν σέ κό\ 
πλονζέ τών (μπράτσων πού ύψώνουν τό 
δερένιο πέταλο θά μάς εισαγάγει σ ’ ί) 
διαφορετικό χώρο τού όποιου οι σκληροί 
ρυβοι, εισβάλλοντας όρμητικά, δημιουργι 
ένα εντυπωσιακό κοντράστο μέ τήν ήχητιι^ 
ύποτονικότητα τής προηγούμενης σκηνής, 
δώ πλέον πρόκειται νά δοθεί τό στίγμα τή̂  
ζωής τού ήρωα κατά τή δεύτερη συντετοτγι 
νη του: ό Τζίμης είναι ένας υπαίθριος π< 
στής ά π ’ αυτούς πού σπάνε πέταλα, λυγί·; 
ζουν σίδερα, σκίζουν τράπουλες καί λύνυνκ 
άπό σχοινιά καί άλυσίδες.

Τούτη ή σκηνή δέ διακρίνεται μόνο γιά  τή\
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m

ώθεντικότητα τής γενικής άνατταράστασης, 
ξλλά καί γιά τή δραματική ανίχνευση της 

ροσιτάθειας μέ τήν όπτική διαστολή των 
ττοιχείων της: ξεκινώντας άττό τή μυϊκή έν- 
αση τών χεριών, ό φακός μεταφέρει τήν κί- 
ηση σ ' όλόκληρο τό σώμα, εισδύει στις έ- 

πώδυνες συσπάσε·ς τού προσώπου, στους 
[τεντωμένους μύς του σβέρκου, στην έναγώ- 

!α άντί στάση των ποδιών. Μέ κοντινά και 
γκρο πλάν άποτυπώνεται τούτη ή πάλη καί 
άποσπάται τό maximum τής δραματικής έκ- 

ρασης* άλλα συνάμα δυο φορές —  άν ά- 
/ακσλοΰμε σωστά στή μνήμη —  ή μηχανή 
ά άποσυρθεϊ (μέ αλλαγή πλάνων), και μέ 
λάνα συνόλου σέ πλονζέ θά δόσει μιά έπο- 
τική θέα τής συγκέντρωσης μέσα στο ευ

θύτερο χώρο, ένώ στις άνάπαυλες^ μεταξύ 
τών δυο προσπαθειών του παλαιστή, θά έ- 
τισημανθεΐ τό είδος τής έπαφής του μέ τον 
συγκεντρωμένο κόσμο* κι άκόμα κοττά τη διάρ
κεια τής επίδειξης, θά πραγματοποιηθούν μέ 
:άμποσα άποσπσσματικά πλάνα, φυσιογνωμι
κές παρατηρήσεις στο πλήθος τών θεατών, 
που θά άνασύρουν άπ αύτους μιά στάση λυ
πητερού θαυμασμού άνάμεικτου μέ κάποια 
περιφρόνηση.

"Ετσι μέ κινήσεις τεθλασμένες, συντίθεται 
τό γενικότερο κλίμα τής έπίδειξης πού μέσα 
του έντάσσεται ή καθημερινή προσωπική ά- 
γωνία τού Τζίμη, και ά π ’ όπου, συνάγεται 
πώς τούτη ή άπασχόληση δέν είναι έργασια- 
κή δραστηριότητα (activitc) πού ικανοποιεί 
τήν άνάλογη άνάγκη τής άνθρώπινης προ
σωπικότητας και περιέχει τήν επιβεβαίωσή 
της μέσα στο κοινωνικό περίγυρο, άλλα έ- 
πίμοχθη πράξη (Iabeur), που δέν αποβλέπει 
παρά μόνο σ’ ένα βιοπορισμό καί μάλιστα 
άμφίβολο καί μειωτικό («ένας προαιρετικός 
δίσκος πριν άπό τά υπόλοιπα γυμνάσια»).

Αυτοί είναι οί δύο πόλοι τού κυκλώματος 
που μέσα του όργανώνεται ή ζωή του καί πού 
μέ τήν άπεικόνισή τους κλείνει καί ή πρώ
τη σεκάνς.

Η έζύτερη περιλαμβάνει τό ειδύλλιο μέ τή 
Γερμανίδα τουρίστρ.α, πού ζητά ά π ’ τον Τζί- 
μη  ̂νά τής  ̂ ποζάρει γιά  μερικές φωτογραφίες 
στην Α<ρόπολη. Ό  ήρωας, άρχίζει νά οίκειώ- 
ν«.ται τούτη τήν εφήμερη σχέση σάν ένα άντίδο- 
το είναι μιά ολόδροση νότα, μιά παρουσία λα- 
μπερή, πού γύρω της συγκεντρώνεται σιγά-σι- 
γα έύα νόημα καινούργιο γ ι ’ αύτόν: άντιπροσω- 
πεύ-'. τή λυρική αίσθηση τού κόσμου πού έ
χει άποδράσει άπό τή δική του ζωή, τήν εξό
ριστη όμορφιά καί χάρη καί τούς «χαμηλούς 
τονους» πού ά φαν ί στ η καν μέσα στήν ξηρα- 
σια Τή β:ώνει σάν κάτι περισσότερο άπό 
επιδερμική συγκίνηση καί «κατάκτηση» τού- 
τη την επαφή ό Τζίμης: σά σκίρτημα ζωογόνο 
και ανασα ψυχική, σάν φυγή καί διέξοδο —  
σαν χατι ά λ λ ο .  Στήν άποτύπωση τών άν- 
τιδρασεων τού ήρωα, έπιτυγχάνεται μιά άπό 
τ ις βασικότερες ισορροπίες: μέσα άπό τήν 
αφελεια καί τήν άδεξιότητα καί τά πρωτο

γονικά στοιχεία τής συμπεριφοράς πού ποτέ 
δέν ξεπέφτουν στή χυδαιότητα, τή βανοαχτό- 
τητα ή τή «μαγκιά», πραγματοποιείται ή 
κατεργασία μιάς λαϊκής ευγένειας στήν πιο 
αυθεντική της σύσταση καί στήνεται μπροστά 
μας ένας γνήσια λαϊκός τύπος* συνάμα μιά 
ειδοποιού χαρακτήρα χόβολη αισθημάτων 
προσδιορίζει τις άτομικά ίδιάζουσες συντε
ταγμένες τής συναισθηματικής του ζωής, τό 
δικό του μέταλλο ψυχής καί τον οίκοδομεΐ σάν 
μορφή. Τήν ώρα τού έρωτα, τούτη ή «μορφή» 
θά μάς άποκαλύψει σαφέστερα τό πρόσωπό 
της μέ μιά μόνο κίνηση: είναι τό χάδι πού θά 
άποθέσει ό ήρωας στό πρόσωπο τής κοπέ
λας σάν υλοποίηση ένός βλέμματος πού κλεί
νει μέσα του δλη τήν τρυφερότητα τής ευ
γνωμοσύνης καί τή μελαγχολία γιά  τήν χω
ρίς έπαύριο όμορφιά τούτης τής στιγμής.

Έδώ τό άργό πανοραμίκ σέ γκρο πλάν κα
τά μήκος τών δύο άγκαλιασμένων σωμάτων, 
θά άποτυπώσει τήν έκρηκτική τους ήρεμία καί 
άμέσως μετά ή μηχανή θ’ άποσυρθεϊ έγκαιρα 
διαφυλάσσοντας τήν δλη εύγένεια τής σκη
νής.

"Ομως pocc dura la festa dei matti —  
λίγο κρατάει τό ποτνηγύρι τών τρελλών. Ή 
πτήση τού Τζίμη, σότν μετάβαση σέ μιά και
νούργια ποιότητα ζωής, σάν έξοδος άπό τό 
συρματόπλεγμα είναι καταδικασμένη άπό τούς 
ίδιους τούς προσδιορισμούς τής κοινωνικής του 
ύπαρξης πού τον ταξιθετούν σ ’ ένα επίπεδο 
μέ δεδομένους όρίζοντες* είναι καταδικασμένη 
άπό τό πλέγμα τών σχέσεων καί τών συμ
βατικών του δεσμεύσεων, άπό τούς ίδιους τούς 
φυσικούς χώρους., φορτωμένους μέ κοινωνικούς 
καταναγκασμούς καί διαττλεγμένους σφικτά μέ 
τά άτομικά του πεπρωμένα.

Τό ξενοδοχείο τρίτης κατηγορίας πού θά 
στεγάσει τόν έρωτα —  συστατικό στοιχείο 
τού κο:νωνικού στίγματος τού ήρωα, άλλ’ ό
χι ίσως καί τό φυσικό του επίπεδο —  θά τόν 
παγιδεάσει άνελέητα καί αύτό θά είναι ή 
πρώτη άντί δράση τού κοινωνικού του χώρου 
στήν προσπάθεια νά άποδράσει. Γιά τόν 
ξενοδόχο ό Τζίμης βρίσκεται σέ άταξία, είναι 
ύπόλογος, ένέχεται προκαταβολικά γιά  φα
σαρίες καί ύποπτους σκοπούς. Ά πό  δώ καί 
πέοα οί υπόλοιποι κρίκοι θά προστεθούν κα
νονικά ό ένας πλάι στον άλλο καί θά σχη
ματίσουν τήν άλυσίδα πού θά τόν επαναφέρει 
στήν τάξη. Καί γ ιά  τήν άστυνομία έπίσης, 
ό Τζίμης είναι ύποπτος σκοτεινών έπιδιώξεων 
—  γιά κάθε ενδεχόμενο πρέπει νά συλληφθεΐ 
καί ν’ άναχριθεΐ καί νά επιστρέφει στήν κο
πέλα τά χρήματα πού άσφαλώς θά τής έχει 
κλέψει. Καί μόλις ή υπόθεση διευκρινίζεται 
μέ τή μαρτυρία τής τελευταίας, ή παγερή 
μάσκα τής γυναίκας του καί τό άπειλητικό 
βλέμμα τού άδερψού της πού ειδοποιήθηκαν 
«άρμοδίως» (ίσως άπό τήν ίδια τήν άστυνο
μία, ίσως άπό έκείνους τούς άθόρυβους μηχα
νισμούς αύτοπροστασίας τής γειτονιάς) θά 
επισφραγίσουν τήν άδοξη έπάνοδό του στήν 
ταξινομημένη ζωή.

Ή έξοδος άπό τό τμήμα είναι ένα άπό 407
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τά λειττότερα σημεία σέ δλη την ταινία, κυ
ρίως άπό άττοψη δραματική, γιατί ό ήρωας 
βρίσκεται ττλέον στο μεταίχμιο της δ ι κ ή ς  
τ ο υ  πραγματικότητας στην όποια είχε γ ιά  
μιά στιγμή άφεθεϊ μά πού πρόκειται τώρα 
να την άπεκδυθε? όριστικά, καί μιας ξένης 
πού του έ π ι  β ά λ λ ε τ α ι  σά δική του —  
μετά τό σύντομο όνειρο θά επιστρέφει στην 
αιχμαλωσία κατισχυμένος καί ντροπιασμένος. 
Ή στιγμή είναι πολυσήμαντα φορτισμένη* 
μιά σκληρή σιωπή, σπαθισμένη άπό γνώρι
μους ήχους γειτονιάς, άπό τή φωνή κάποιας 
μητέρας πού φωνάζει τό κοριτσάκι της, άπό 
σκόρπιους ξερούς κρότους καί άπόηχους μα
κρινών θορύβων, τυλίγει με ένα σχεδόν τραγι
κό νόημα τούτη την κρίσιμη ώρα: είναι τό 
πρώτο «φυσιογνωμικό» σήμα άπό τήν ύπαρ
ξη τού χώρου στον όποϊο ό ήρωας έπανα- 
προσγειώνεται ανώμαλα —  κάτι περίπου σαν 
την άσαφή άντίληψη του πραγματικού, μέσα 
άπό τήν πρώτη - πρώτη όπτικοακουστική ει
κόνα πού έχουμε, όταν βγαίνουμε απότομα άπό 
τον ύπνο καί οί τελευταίες παραστάσεις του 
όνείρου προεκτείνονται σ ’ αυτό σάν ψυχικό 
μετείκασμα.

Ό  Τζίμης δέν άντιτταλεύει σέ τούτη τή 
μοίρα —  καταλαβαίνει, όσο κι άν κ<χτά βά
θος δέν τό άποδέχεται, πώς ή προσωπική του 
άλήθεια θά θαφτεί κάτω άπό τον όγκο τών 
συμβατικών υποχρεώσεων κι αυτό θά συμβεί 
γιατί είναι φραγμένη κάθε άλλη έξοδος. Ο
μως, στίς σκάλες τής άστυνομίας, όταν ή 
τουρίστρ:α, θά τον κοιτάξει γ ιά  τελευταία φο
ρά μ’ ένα βλέμμα συμπονετικής άνησυχίας, ό 
ήρωας αγνοώντας τήν παρουσία τής συζύγου 
καί τού κουνιάδου, θά διεχδικήσει τό δικαίω
μα μιας τελευταίας εικόνας άπό τήν όμορφιά 
πού πέρασε γιά  μιά στιγμή α π ’ τή ζωή του, 
ενέργησε σάν καταλύτης στον ψυχικό του κό
σμο, καί απομακρύνεται τώρα μέσα σ* ένα 
ταξί, άφήνοντάς τον σέ πιο δυσβάστακτη έν
δεια.

Από δω καί πέρα ό Τζίμης έρχεται «ένώ- 
πιος ένωπίω» μέ τό δίκιο τών άλλων. Πλαι
σιωμένος άπό τή γυναίκα του καί τον άδερ- 
φό της θά βαδίσει άβέβαια τό δρόμο τού γυ
ρισμού, στρέφοντας κάθε τόσο άνεπαίσθητα 
—  μέ έξοχα ψυχολογημένη κίνηση — . τό 
κεφάλι άριστερά δεξιά, έναλλάξ προς τον 
καθένα τους, λίγο γιά  νά διαγνώσει μέ τή 
γωνιά του ματιού τίς προθέσεις τους πού τις 
αισθάνεται |τοιμες νά υλοποιηθούν άπό στι
γμή σέ στιγμή, καί λίγο σάν άνανταπόκρι- 
τη άπόπειρα γιά  κάποια έναρξη έξηγήσεων.

Στο στρίψιμο τής γωνιάς θά δεχτεί τήν 
επίθεση τού κουνιάδου. Ό  «Τίγρης» δέ 6* 
άντισταθεί ενεργητικά παρόλο πού έχει κά
θε δυνατότητα* μ' ένα αίσθημα ένοχής άνά- 
μεικτης μέ παραίτηση, μέ μιά αίσθηση μοτται- 
ότητας τού άνθρώπου πού ξέρει καλά πώς ή 
άλήθεια τών άναγκών του καί τών βαθύτερων 
κινήτρων τής συμπεριφοράς του δέν πρόκει
ται νά βρούν άντίκρυσμα στούς απέναντι, 
θά άμυνθεΐ παθητικά καί θά τραπεί σέ φυγή

ένώ οι δρόμοι θ' άναστατωθούν ά π ’ τό κ 
γητό καί τον ξυλοδαρμό.

Καθώς οί τελευταίες τούτες σκηνές ό 
νώνονται μέ μακρινές λήψεις σε πλονζέ, 
περίπτωση χωνεύεται μέσα στον εύρυχρ 
χώρο καί στά μάτια τών τρίτων παίρνει 
όψη ένός συνηθισμένου έπεισοδίου, άπ 
σωποποιημένου καί ουδέτερου, άπογυμ 
νου πλέον άπό τήν έσωτερική του πραγμ 
κότητα, άπό τό ειδικό βάρος πού έχει 
τά υποκείμενά του. Κ’ εδώ άκριβώς, όπου 
επεισόδιο άπορροφάται στο χώρο, ή παρέμ 
ση τού λαϊκού τραγουδιού, πού συνί 
τό κυνηγητό, θά όποσημάνει καί τή γενικό 
συνθήκη ζωής στήν όποια ό ήρωας άνήκει 
θά άποβεΐ κάτι σάν έκφραση τής ίδιας 
τής μοίρας.

A

Οπως ήδη παρατηρήσαμε, όλα τά αίσ 
τικά καί ψυχολογικά οττοιχεΐα τής ταινί 
λειτούργησαν μέ άναλογική συμμετρία 
οργανικές της συνιστώσες.

Τό έργο άκουμπά κοττά τό μεγαλύτερο 
ρος του πάνω σέ κοντινά καί γκρο πλάν, 
άποσπούν μέ καίριο καί περιεκτικό τρόπο 
δραματική έκφραση. Τούτος ό τρόπος 
γίνε μανιέρα καί άπέφυγε τή στατικό 
γ.ά  τρεις κυρίως λόγους: α) γιατί πα; 
λα καί άντίστοιχα προς τή γοργή έξωτε 
άνέλιξη του μύθου, στήν όποια βοήθησε καί 
σύνοιση τών σκηνών μόνο μέ κάτ, ύττή 
μιά συνεχής εξέλιξη τών έσωτερικών διερ 
σιών, μιά υπόκωφη καί τεθλασμένη διαδι 
σία συσσωρεύσεων καί οί κοντινές λήψεις 
ταυτολογούσαν, άλλ’ άποτύπωναν όλοένα 
νέες συγκινησιακές καταστάσεις, β) γι 
ή εναλλαγή μέ τίς μακρινότερες λήψεις γι 
ταν σέ στιγμές καίριες πού άποσπούσαν κ 
τά κάποιο τρόπο τά πρόσωπα άπό τον έ 
τό τους γιά  νά τά εντάξουν στά ντεκόρ, £ 
ναφέρσντάς τα σ ' αυτόν μέ λήψεις κοντινότ* 
οί όποιες ήταν πλέον εμπλουτισμένες σημασι| 
λογικά άπό το προηγούμενο «άνοιγμα».
Γιατί ή μηχανή μέ μικρές επιδέξιες κινήσεις ( 
πό τό πρόσωπο τού κουρέα γρήγορο κατ 
σμα στο κεφάλι τού Τζίμη, άπό τό πρόσ 
τού τελευταίου στής κοπέλλας, στή σκηνή 
ταβέρνας κλπ.) ή μέ άλλαγή πλάνων κ 
τον τρόπο τού σάμ κόντρ σάμ (έναλλάξ 
δύο πρόσωπα) έδινε μιά σημαντική εύκι 
σία καί έναλλαγή στήν διατύπωση τών 
κινήσεων.

Οί διάλογοι περιορισμένοι στο άπο> 
απαραίτητο, λιτότατοι (όπως έξάλλου κι 
λόκληρο τό έργο) άπόλυτα προσαρμοσμ 
στο πνεύμα τού κιν)γράφου, καί ζυγισμ 
τονιχά κατά τήν έκφορά, άνταποκρίθηκαν 
καταπληκτική άκρίβεια τόσο στο γενικό έ 
πεδο τής κοινωνικής θέσης τών ήρώων, 
καί στίς ιδιαίτερες ψυχολογικές τους κ 
στάσεις. Από τούς ηθοποιούς, δέν ύπήρ 
ούτε ένας πού νά μήν ήταν συνεπής στι



Απαιτήσεις του ρόλου του. Για τον Σπόρο 
^αλογηρου —  που πρώτη φορά τον είδαμε 
τον κινηματογράφο—  κάθε έπαινος θά ή- 
αν λίγος. Ή  όπόδυσή του στάθηκε χωρίς 
ΐμφιβολία πραγμάτωση υψηλής τέχνης: μέ
ισόγεια κ* εόγλωττία έκφραστικών μέσων 
ου δέν κατάφευγαν σέ ύπερτονισμούς και 
εγαλοστομίες, μέ μοναδική άκρίδεια στις 
,νήσεις, στο βλέμμα, και στην όμιλία, πέ- 
υχε νά στήσει όλοζώντανο, γνησιότατο ένα 
Ιαϊκό τόπο και συνάμα νά άποδόσει λεπτό- 
ατες άποχρώσεις συμπεριφοράς που άποτό- 
ωναν άνάγλυφα δσο και διακριτικά τις δια- 
υμάνσεις του ψυχικού του κόσμου. Κατάρ- 
ζσε νά χτίσει ένα δραματικό ρόλο μέ άπο- 

ματοποιημένο τρόπο και νά μάς μεταδό- 
—  όπως άλλωστε κι όλόκληρο το έργο —  

ά συγκίνηση υψηλής ποιότητας: αότήν άκρι- 
ς_ που δέν προκαλεΐ δάκρυα.

Το ίδιο πειστικότατη υπήρξε ή Μαριλΐζ 
ό δύσκολο ρόλο τής τουρίστριας: παίξιμο 
ιλεμένο, ευκίνητο, άναλυμένο σ ’ ένα κα- 

*ρράχτη φυσικών λεπτομερειών. "Αν γΓ αό- 
ν ή σχέση της μέ τον Τζίμη υπήρξε ένα 
νηθ.σμένο, δπως φαίνεται έπεισόδιο, έδει- 

δμως δτ· συναιστάνθηκε τό ειδικό βάρος 
bu είχε γ ιά  τον παλαιστή.

Καί oi άλλοι ηθοποιοί στάθηκαν άντάξιοι. 
Μιχ. Γρηγορίου, σ' αύτή την τόσο άληθι- 
σκηνή τής αστυνομικής άνάκρισης, μέ τις 
ες κουβέντες που είπε σχημάτισε την «πε- 

ίρρέουσα άτμόσφαιρα» του άστυνομικου 
ήματος στή συνηθισμένη του λειτουργία 
ί μετάδοσε την εγγενή τραχύτητα τού άστυ- 
ιικοΟ όργάνου—  ήταν ό πιο γνήσιος άστυ- 

μικός που έχουμε δει στό έλληνικό κινημα- 
γοάφο. Χαρακτηριστική λεπτομέρεια που 
χκρίνει την άκρίβεια μέ τήν όποία λε- 
ουργούνται ο· σκηνές, θ’ άναφέρουμε τό 
,μηλοφωνο «λοιπόν» που λέει ό άλλος άστυ- 
Η*κός υπάλληλος, otocv καλείται νά μετα- 
ρσει τά λόγια τής ξένης* είναι αότό άκρι- 
ς τό «λοιπόν», λέξη περιττή άλλά τόσο 
'ολογημένη, που λέμε γιά  νά κερδίσουμε 
Ό χρόνο όταν δέν έχουμε άμέσως έτοιμη 

ατταντηαη και χρειάζεται νά συντάξουμε 
1 σ*εψη μας. Ή  σύζυγος και ό κουνιάδος 
? σιωπηρό τους ρόλο, άνάδειξαν μέ ά- 
τητα τό περιεχόμενο τής παρουσίας τους* 
•διο συνεπής υπήρξε καί ό Κώστας Βρετ- 
ος στο ρόλο τού ξενοδόχου.

Αν θέλαμε νά δόσουμε ένα μονολεκτικό 
οτκτηρισμό στό έργο τού Βούλγαρη θά 
: με: αύθεντικό—  στό σύνολό του καί μέ- 
τό τελευταίο του μόριο. ΟΙ κινήσεις τών άν- 
πων κ’ ή άποτύττωση τής ψυχολογίας τους, 
εριγραφή τών χώρων, οι διάλογοι, τά  έπει- 
α, ή μουσική, οί λεπτομέρειες, χαρακτη- 
νται άπό μιάν αίσθηση αύθεντικότητας

πού δέν προέρχεται άπό άπλή νατουραλιστι- 
κή προσέγγιση. Μέσα άπό είκόνες άποσπα- 
σματικές καί παρεμπίπτοντα άλλ’ όργαν.- 
κώς λειτουργούντα στιγμιότυπα* μέσ* άπό τήν 
έλλειπτική διαγραφή τών χαρακτήρων, δπου 
ένα στοιχείο ή μιά άπλή φυσιογνωμική πα 
ρατήρηση είναι Ικανή νά μάς κάνει ν’ άνακα- 
λέσουμε άλυσίδες συνειρμών καί διαπιαπώ
σεων που όλοκληρώνουν τό πρόσωπο καί τό 
ύποσημαίνουν ώς παράγωγο καί παραγωγό 
καταστάσεων (π.χ. ή γυναίκα τού Τζίμη, ό 
κουνιάδος του)* μέσ* άπό τήν έξαιρετικά ψυ
χολογημένη ένταξη τού προσωπικού δράμα
τος στον ευρύτερο φυσικό χώρο παράλ
ληλα μέ τήν προίκιση αυτού τού χώρου μέ 
λειτουργικότητες κοινωνικές δπως αυτές άπη- 
χούνται οπήν άτομική ιδιοσυστασία τών ατό
μων —  κατόρθωσε νά άνασννθέσει μιά καθολι- 
κότερη εΙκόνα τής προτγματικότητας, δπου τά 
φανερώματά της άποκαλύπτουν σ ιγά-σιγά τήν 
έσωτερική της σύσταση καί τις γενικές καί με- 
ρικότερες άναγκαιότητες πού τή διέπουν. Κά
τω ά π ’ αυτές τις αναγκαιότητες, πού ό βη
ματισμός τους στάθηκε δπως ταίριαζε, έξαι- 
ρετικά διακριτικός, σχεδόν άθόρυβος καί υπο
νοούμενος, όργανώνονται τά όπομικά πεπρω
μένα τού ήρωα κοττά τήν άναφορά τους σέ 
κάποιες ένδότερες περιοχές τής προσωπικής 
ζωής καί σ’ ένα τομέα λεπτότερων άναγκών.

Τό 1951, τό «Πικρό ψωμί» τού Γρ. Γρη- 
γορίου, στάθηκε (παρόλη τήν άτέλεια τών 
τεχνικών μέσων, τή μελοδραματικότητα ορι
σμένων καταστάσεων καί τήν απαγγελία με
ρικών ηθοποιών) ή γνησιότερη μέχρι σήμερα 
έκφραση τής έπίδράσης τού νεορεαλισμού στον 
έλληνικό κινηματογράφο, ακριβώς γιατί άφησε 
τήν άναγκαιότητα πού διείπε τις κοινωνικές τύ
χες τών ήρώων του, νά τραβήξει μέχρι τήν 
έσχατη συνέπειά της. Αργότερα μέ τή «Μα
γική πόλη» τού Κούνδουρου, καί «Τό τελευταίο 
ψέμμα» τού Κακογιάννη, γίνονται άλλες δύο 
άξιόλογες προσπάθειες, πού δμως δέν όλο- 
κληρώθηκοτν γιοττί ή άνοτγκαιστητα πού τά ίδια 
αυτά έργα έθεταν, έμενε άνεκπλήρωτη καί οί 
κοτταστάσεις άπό τ  υ π  ι κ έ ς πού φιλοδοξού
σαν νά είναι, συρρ ικνώνονταν τελικά σέ έ ξ α ι 
ρ ε τ ι κ έ ς ,  προκει μένου νά έξυπηρετήσουν 
τό χόοτυ - έντ. Τό ίδιο καί ή «Συνοικία τ* όνει
ρο» τού ’Αλεξανδράκη, παρόλο τον «κοινων·- 
σμό» της, κατάληγε σέ μιά μετέωρη αισιοδοξία, 
μέ φιλολογικό χαρακτήρα. Ό  «Τζίμης ό Τί
γρης», αισθητικά άρτιος, μέ παραστατικότητα 
οίκοδομημένη στέρεα σ ’ ένα μέτρο ισορρο
πημένης λιτότητας, έτσι ώστε ούτε νά ξε
θωριάζει τήν πρ<χγματικότητα, ούτε καί νά 
τήν «άναμορφώνει» σκεπάζοντάς την μέ κα
ρυκεύματα καί περιττές συγκινήσεις* συνε
πής μέχρι τό τέλος προς τις λεπτές καί δυσ
διάκριτες άναγκαιότητες πού τάσσει (καί γΓ 
GCUT0 διεισδυτικότερος καί λιγότερο άμεσος) 
στέκεται μιά προτγματική «αισθητική τής 
πραγματικότητας», το δεύτερο αύθεντικό «πα
ρών» τού ρεαλισμού οπόν έλληνικό κινημα
τογράφο.
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«'Ο  θάνατος 
Ά λέξαι

J. Κ οΙ  
\ημ. Κολλά
* Αρλέτ Μτύ

Ο Θ Α Ν Α Τ Ο Σ  Τ Ο Υ  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο

Σκηνοθεσία -  Σενάριο : Δημήτρης Κ ολ- 
λά τος. Φ ω το γ ρ α φ ία : ’Αριστείδης Κ αρύ-
δης -  Φ ούκς. Μουσική : Γ ιάννης Μ χρκ4-
πουλος. Π ρω τα γω νισ τούν  : Δ ημ ήτρης Κ ολ- 
λάτος. * Α ρλέτ Μ πωμάν. Π αραγω γή : Δη · 
μήτρης Κ ολλάτος, Α ία Κ αρυώ του.

«Πρωτοττορειακή» χαρακτηρίστηκε ή ται
νία αυτή, όχι βέβαια με την έννοια πού ή 
κοινωνιολογική ανάλυση δίνει σ ’ οη>τό τον 6- 
ρο —  άλλα μ’ οτύτήν τής πειραματικής αναζή
τησης στον τομέα τής κινημοττογραφικής 
γλώσσας (τό στυλ συγγενεύει άπό ορισμέ
νες πλευρές μέ τή γραφή τού Ρ. Πολάνσκι, Ι
διαίτερα στο «Μαχαίρι crro νερό»), και σαν 
προσπάθεια ν’ άνιχνευτεί, σε «καθαρή» πε
ρίπου μορφή, ένα άπό τα πιο φοβερά θέματα 
τής άνθρώπινης τύχης: ό θάνατος.

Δέν έχουμε αυτή τή στιγμή μιά τόσο ε
ποπτική και σφαιρική άντίληψη των αισθη
τικών πειραματισμών πού συντελούνται γενι
κότερα στον παγκόσμιο κινημοτογράφο, ώ
στε νά έπιχειρήσουμε μέ σιγουριά μιάν άξιο- 
λογική ένταξη τής ταινίας στους κόλπους 
τους, ή και νά διαβεβαιώσουμε άν μιά τέτοια 
ένταξη εύσταθεΐ. Πάντως, γ ιά  τον έλληνικό 
χώρο, τούτη ή ταινία, άποτελεΤ ένα τολμηρο 
«άνοιγμοε» σέ άντι κείμενα και έκφραστικές 
μορφές, πού ξεπερνούν τά σύνορά του. Σάν 
πειραματισμός έχει κατά τή γνώμη μας με

γάλη άξια* σάν αισθητικό επίτευγμα, κ| 
μενο όχι συγκριτικά άλλά καθ’ εαυτό, 
ρουσ.άζει μιά άνισότητα άποτελεσμάτι 

Σπουδή, χωρίς μεταφυσικές προεκτά 
πάνω στο θάνατο καί τον παραλογισμό 
ή καλύτερα πάνω σέ κάποιες μορφές 
του, φιλοδοξεί νά εΤναι ή ταινία τού Κ« 
του. Τό θέμα της οργανώνεται σέ δυο 
δα: στο ένα ό θάνατος θεωρείται άπόΐ 
άποψη τού θνήσχσντος ύποκεκιένου, σ τό ΐ
τ£ρο άπό την άποψη τών τρίτων σ τή ι 
τών οποίων ό άπερχόμενος παίζει κά 
μκρότ.-ρο η μεγαλύτερο ρόλο.

α) Αναφορικά μέ τό πρώτο σκέλος, ή 
τυχία ύπήοξε άξιοσημείωτη: ό
κατόρθωσε νά μάς μεταγγίσει όχι μό\ 
αίσθηση θανάτου, αύτήν πού άπορρέει 
τή φαινομενολογική περιγραφή τών 
μάτων του, την άτμόσφαιρα τού 
την εναγώνια προσπάθεια τού 
νά συγκροτήσει τά νήματα πού τό 
άκόμα μέ τή ζωή —  άλλά καί τήν 
τού παραλογισμού πού αυτός έχει 
τελευταίο. Έδώ βρίσκεται, όμως, καί ή 
τη μας άντίρρηση.

Τό γεγονός τού θανάτου καθ’ έαυτό 
ή δέν εΐναι παράλογο άνάλογα μέ τον 
ρατηρητή». Ά πό τήν άποψη π.χ. τής 
καί τής ίδιας τής ζωής ό θάνατος 
μιά πλήρως έννοη ματωμένη
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είναι μια μεταβολή Ολης πού στέκετα. 
μα σέ νέες μορφές ζωής* άπό την άποψη 

Β ύπο<ειμένου είναι οπωσδήποτε παράλο- 
[ς ανεξάρτητα από τή συγκεκριμένη κα- 
ίσταση ττού αυτό βρίσκεται: ό θάνατος εί- 

το ίδιο παράλογος γιά  τόν νέο τών 26 
j '  όσο και γ ιά  τόν υπερήλικα τών έκατό. 

.ωρούμενος στήν καθαρή του μορφή, αυτός 
Ιθ έαυτόν μέσα στήν ζωή του άτόμου, χά- 

τήν άτομικά ίδιάζουσα πραγματικότητά 
υ και άπό πραγματική κατάσταση με συγ- 
:ριμένη ενέργεια, γίνεται έννοια, άφαίρεση 
[i μάλιστα οργανωμένη σ' ένα προχωρημένο 
[θμό αναγωγής. Έ τσ ι ό παραλογισμός του 

του έν προκεψένω μετεωρίζεται σ ’ ένα 
/ό γιατί δεν «κλείνει μέσα του τήν
€τηρία μιας διαμαρτυρίας μέ στό- 
ι —  ή καλύτερα έχει σαν στόχο τήν 
ια τήν άφαίρεση, που Ομως δεν είναι 
Γόχος, γιά τόν ίδιο λόγο που κανείς δεν 
Γορεσε ποτέ νά φάει φρούτο, παρά μόνο 

συγκεκριμένο αχλάδι, μήλο κλπ. Αυτό 
Γει έπί τάπητος τό πρόβλημα τών αιτίων 
ό προκαλούν τό θάνατο καί τήν ευθύνη τού 
|θρώπινου στοιχείου γιά  τήν έγκαθίδρυση 
I τόν έξοβελισμό τους —  μόνο αυτό μπορεί 

«έννοηματώσει» τόν παραλογισμό του θα- 
άου ως παραλογισμό. Τό νά θεωρηθεί έξ 

ο̂υ ώς αίτιο ύπ ’ αυτή τήν έννοια, ή ση- 
ίρινή ανεπάρκεια τής άοκνα έργαζόμενης έ-
ττήμης τούτο αύτόδηλα δέν μπορεί νά
οιχειοθετήσει στόχο διαμαρτυρίας καί

αιτία θανάτου έχει τήν ίδια περί-
υ ουδέτερη σημασία που έχει καί

θανατηφόρο πέσι<μο άπό τήν σκά-
ή τό γλάτρημα στό πεζοδρόμιο. *Α-

τήν άλλη μεριά Ομως, τό νά πεθαίνει κα
ις άπό λευχαιμία, όπως ό Άλέξο^δρος, δέν 
(έχει τόν ίδιο παραλογισμό που περιέχετα: 
γο θάνατο άπό πείνα ή πόλεμο ή βεντέτα, ή 
[κλήμα «τιμής», ή έρωτική έκδίκηση, ή άν- 
ώπινη όλιγωρία κλπ. Γιά τό υποκείμενο ό 
ινατος ώς θάνατος είναι, πάντοτε άδικαίω- 

έξ ού καί ό έγγενής παραλογισμός του. 
νο μέσα σ ένα σύνολο σχέσεων προς τόν 
ρμο μποοεΐ ν’ άποκτήσει τήν ούσιαστι- 
|, τήν ανθρώπινη σημασία τής δικαίωσης ή 
ς μη δικαίωσής του. Σάν άφαί ρέστη καί 
ιθσρή μορφή, χάνει τούτη τή σημασία καί 
•ρρικνώνεται σε βιολογική μοίρα, έστω κι άν 
τέρχειαι στο εικοστό έκτο έτος τής ήλικίας.

σκόπευση όχι τών αιτίων, μέσω τών ό- 
MCCV πραγματώνεται ή άναγκαιότητα, άλλα 
ύτης τής ίδιας τής βιολογικής μοίρας, δηλ. 
ν  θανάτου ώς άναγκαιότητας που διέπει 
|ν υπαοξη όλων τών ζωϊκών ειδών, μπορεί 

άποκτήσει δραματικό γιά  τό υποκείμενο 
δεχόμενο μόνο όταν έπισημαίνει τό ζή- 

κατά τή μεταφυσική του διάσπαση —  
^άγμσ όμως που δέν έπιδιώχτηκε οπήν ται- 

του Κολλάτου.
Ευτυχώς, όμως, τό έργο πραγματοποιεί 

ιγα - σιγά μια μετατόπιση τού κέντρου 6ά- 
στο θέμα τού έρωτα. Μετά τόν κλινικό 

Ajcrro, αναπαριστάνεται μ ’ ένα φλας - μπάκ 
ττεριέχει τήν τελευταία μνήμη τής γυναί

κας τού άποθανόντος, ή σκηνή ένός άλλου 
θανάτου: εκείνου τής έρωτικής δύναμης. Ό  Α
λέξανδρος δέν είναι σέ θέση νά κάνει έρωτα 
καί άδυνατώντας νά εκπληρώσει τούτη την 
κατεξοχήν ζωογόνα λειτουργία, μπορεί πλέον 
νά θεωρείται ουσιαστικά νεκρός: καί σάν δρώ- 
σα βιολογική μονάδα καί σάν όντότητα γιά  
τόν έαυτό της.

Βλέποντας στο κέντρο τού έργου τήν ταύ
τιση τού θανάτου μέ τό θάνατο τής έρωτικής 
δύναμης, άνακαλύπτουμε μια ουσιαστικό
τερη σκόπευση. Καί ήταν ιδιοφυής ή σύλλη
ψη νά τοποθετηθεί ή συγκλονιστική τούτη 
σκηνή (γιά  τήν οποία είχαμε νύξεις προη
γουμένως άπό τόν ίδιο τόν ’Αλέξανδρο), με
τά τόν κλινικό θάνατο γιά  νά οδηγήσει τήν 
προσοχή μας προς αυτή τήν κατεύθυνση. Κ' 
έπιπλέον αύτή ή μετατόπιση κάνει ν’ απο
κτούν όργαν.κή σημασία, τόσο ή έπι μονή τής 
όμήγυρης κατά τίς άναδρομές στό παρελθόν, 
νά περιστρέφει άδιάκοπα τίς συζητήσεις γύ
ρω άπό τόν σεξουαλικό έρωτα, οσο καί ή άνα- 
παράσταση τής έρωτικής μύησης τού ’Αλε
ξάνδρου, καί γενικά τό κλίμα τού ερωτισμού 
που είναι διάχυτο στό έργο.

β) Ό  παραλογισμός τού θανάτου κατά τή 
δεύτερη εκδοχή, δηλ. έκείνων πού σέ διαφό
ρους βαθμούς συνυφαίνουν τή ζωή τους μέσα 
στον κοινωνικό χώρο μέ τήν ύπαρξη τού ά- 
ποδημούντος, παρείχε ένα έδαφος στερεότερο: 
ό παραλογισμός συνίσταται στα όργανικά 
κενά που άψήνει 6 τελευταίος, στό τράνταγμα 
ή τίς ρωγμές που προκαλούνται στις κοινές 
μορφές ζωής. Ποός αύτή τήν κατεύθυνση 
6ά5:σε καί ή ταινία χωρίς όμως σημαντικά 
καταξιωμένο άποτέλεσμα.

Γιατί Φωτογραφίζοντας ό σκηνοθέτης συνε
χώς τα πρόσωπα σέ γκρο καί ντε μι γκρο 
πλάν καί έπ-βάλλοντάς τους μάσκα μονότο
νη καί έκφορά λόγου ομοιόμορφη, άγκύλωσε 
τήν εκφραστική τους κλίμακα καί άφσίρεσε 
άπό τζ καθένα τήν ειδοποιό του πραγματι
κότητα, τυποποιώντας τα καί μάλιστα κατά 
δύο κατευθύνσεις: τό ένα πρόσωπο σέ σχέ
ση πρός τό άλλο (ζώντας τό ίδιο γεγονός 
άντιδρούν έκφραστικά κατά τόν ίδιο περίπου 
τρόπο)* καί τό κάθε πρόσωπο σέ σχέση μέ 
τόν εαυτό του (ενώ ζεί διαφορετικές κατα
στάσεις παρουσιάζει σχεδόν άδιαφοροποίη- 
τη αντίδραση). Έτσι παρέμεινο^ έκφραστικά 
αφανείς καί άνινεργές οί ψυχικές διεργασίες 
που υποτίθεται πώς σνντελούνταν στον έσω· 
τερικό χώρο (τούτο φυσικά δέν άφορα τίς 
σκηνές ιών αναδρομών, που κινήθηκοτν σέ δια
φορετική άτμόσφαιοα καί που άλλωστε άνή- 
κουν σ ’ ένα δεύτεοο επίπεδο τού έργου). Κι 
άν άκόμα δεχτούμε πώς τό κύριο συναίσθη
μα τών προσώπων άπέναντι στον έπικείμενο 
θάνατο ήταν ή άμηχανία, καί πάλι δέν δικαιώ
νεται τούτο τό αυστηρό στυλιζάρισμα, γιατί 
κι αύτή δέν είναι παρά μια θυμική κατάστα
ση που αναζητεί ένα προσωπικό τρόπο εκ
φραστής στό κάθε άτομο, καί φυσικά διαφο
ρετικό. Επιπλέον, ένώ οί φίλοι, υποτίθεται 
πώς επιδίωκαν νά άπομακρύνουν τήν προσο
χή τού άρρώστου άπό τό ενδεχόμενο του θανά- 411



του και άπό την κατάσταση του γενικά, ή συμ
περιφορά τους συνέθετε μιά σαφώς νεκρώσι
μη ατμόσφαιρα. "Αν πάλι, παρόλη τους την 
προσπάθεια ή έπικείμενη άπώλεια, έρριχνε 
βαρειά τη σκιά της στήν ψυχική τους διά
θεση ώστε νά μη μπορούν νά ύποκριθούν, 
τούτο δε φάνηκε, ή τουλάχιστον δέν διατυ
πώθηκε πειστικά παρά μόνον ίσως στην πε
ρίπτωση τής μητέρας.

’Ακολουθώντας άναλυτική γραφή, τό έργο 
οικοδομήθηκε περίπου κατά τά τρία τέταρτα 
πάνω στο γκρο πλάν. Είναι γεγονός πώς 
αυτό τό πλάνο, είναι ό τύπος με τή με
γαλύτερη άντοχή. Οπως παρατηρούσε ό 
Μπέλλα Μπαλλάζ, μέ τό γκρο πλάν τού άν- 
θρώπινου ειδικά προσώπου, τό τελευταίο, ό
χι μόνο πλησίασε μέσα στο χώρο, άλλα 
βγήκε έξω απ ' αυτόν και άπόκτησε μιά ση- 
μασιολογική και έκφραστική αυθυπαρξία* έ- 
νώ δηλ. όποιοδήποτε άλλο άντικείμενο ή μέ
λος τού άνθρώπινου σώματος σε γκρο πλάν 
γιά  νά υπάρξει έπικαλείται κάποια Ιδιότητα 
τού χώρου, ή κάποια λειτουργία του μέσα σ' 
αυτόν, τό μεγεθυμένο πρόσωπο στέκεται έ
νας κόσμος όλόκληρος (ό κόσμος της «μι- 
κροφυσιογνωμίας») αυτόνομος, πού έχει την 
άρχή και τό τέλος μέσα στόν έαυτό του.

Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι ή άνθεκτικό- 
τητα αυτού τού πλάνου είναι άπεριόριστη. 
"Ετσι στο φιλμ τού Καλλάτου, παρουσιάστηκε 
μιά «κόπωση» τού γκρο πλάν πού οφείλεται 
κυρίως σε τρεΐς λόγους: α) Στην μονόχορδη 
έκφραστική τών προσώπων πού έκανε ώστε 
άρκετές λήψεις νά ταυτολογούν ή μιά προς 
τήν άλλη, β) Στην όλοκληρωτική άκινησία 
τής μηχανής. ‘Ο Κολλάτος εδώ επανέρχεται 
σε κινηματογράφηση μέ μηχανή άκίνητη. νΑν 
έξαιρέσουμε μερικά ανεπαίσθητα πανοραμίκ 
πού άποσκοπούσαν κυρίως νά καδράρουν κα
λύτερα τά πρόσωπα όταν άνέβαιναν τις έξω- 
τερικές σκάλες τού νοσοκομείου, ή έλάχιστες 
παράλληλες μετοτταπίσεις πού παρακολου
θούσαν τήν κίνηση τών προσώπων, καί φυσι
κά ορισμένες ύποκειμενικές λήψεις μέσα άπό 
τό κινούμενο αυτοκίνητο, ή μηχανή στέκεται 
άπόλυτα άκίνητη. Τούτο βέβαια καθ’ εαυτό 
δεν μπορεί νά θεωρηθεί μειονέκτημα —  σκο
πεύοντας ευθύβολα τά  πρόσαπτα καί τά πρά
γματα, πραγματοποιήθηκε μιά οίκονομία 
στήν έκφραση καί μιά αυστηρότητα στην έπι- 
λογή. "Οταν όμως αυτό συμβαδίζει μέ τήν 
ύπερβολική χρήση τών έκφραστικά άκίνητων 
γκρο πλάν, συμβάλλει ώστε νά τονίζεται πε
ρισσότερο αύτή τους ή άκαμψία καί προσδι- 
νει μέ τή σειρά του μιά στοττικότητα στό έρ
γο* καί γ )  Στή μεγαλύτερη άπό τό άναγκαίο 
έκταση τής ταινίας. Χωρίς άμφιβολία τό έργο 
θά γινόταν πιο πυκνό καί δεμένο άν «έσφιγ
γε» στό μοντάζ. Καί δέν έχει μέν πλατυα- 
σμούς γιατί όλα τά έπεισόδια πειθαρχούν 
στήν κεντρική σύλληψη, άλλά εμφανίζει χα- 
λαρότητα καί «κοιλιές» καί πολλαπλασιάζει 
αριθμητικά τά  γκρο πλάν χωρίς άποχρώντα 
λόγο.
Έ τσι ή υπερβολική χρησιμοποίηση αυτών τών

πλάνων κατάληξε σ ’ ένα είδος «μανιέ 
άγκύλωνε συχνά τις καταστάσεις 
τις άναδείχνει.

Τό μοντάζ άντίθετα, χρησιμοποιημ' 
αισθητικό στοιχείο τής κιν)φικής γλ 
κι όχι άπλώς σάν τεχνικό μέσο, χα; 
ζεται άπό ένα ασυνήθιστο δυναμισμό 
κάνει τό έργο νά έκτυλίσσεται μέ μιά 
σική, σχεδόν, ρυθμικότητα, σε δ ύ ο  έ π 
δ α χρόνων καί καταστάσεων. Οί σχέσει[ 
’Αλέξανδρου μέ τούς φίλους του, άπ. 
πτονται σταδιακά μέσα άπό άναδρομέ 
παρελθόν, πού δέν είναι ένιαΐες, άλλά 
ματιαστές καί άνακοτεμένες, καί 
χουν ώς φορέα τή μνήμη ένός συγκεκρι 
προσώπου. Οί μεταβάσεις είναι αίφνίδι 
κάτ, καί δημιουργούν όπτικο-ακουστικές 
κρούσεις καί μεταπτώσεις άπότομες σέ 
λογικά κλίματα διαφορετικά καί έν< 
μένα. Ό  παρελθών χρόνος δέν δι 
περιεχόμενά του στον παρόντα —  είσ 
όρμητικά καί τού άντιπαρατίθεται 
αλλά ταυτόχρονα τούτη ή άντιπα; 
τουργεί από ψυχολογική καί σημασκ 
ποψη ώς άκεραίωση καί βαθμιαία όλ; 
ση τών νοημάτων τού τελευταίου, 
κίνηση τού πρώτου έπιπέδου δέν βαίνει 
ληλα μέ τού δεύτερου, άλλά δι 
κεται δυναμικά μαζί του —  καί τοτ 
ναι πού μετριάζει κάπως καί τήν έκ 
κή μονοτροπία καί συγχρόνως 
χνει a contrario τον έφιαλτικό του χα 
ρα. (Γιατί πρέπει νά διευκρινιστεί π* 
έπίπεδο τού παρελθόντος τά πρόσωπα 
νσνται κατά κανόνα πιο έλεύθερα νά 
σουν τήν πραγματικότητά τους —  άν 
παρουσία τού σκηνοθέτη είναι κ’ έδώ 
ρετικά όρατή). 01 σκηνές τού χορού π  
κάθετες λουρίδες πέφτουν μέσα στήν 
σφαίρα τού θανάτου δανείζονται έκ τ  
στέρων μιά ανάλογη γεύση καί συνάμα 
ματίζουν μέ τραγικό ύφος τις εικόνες 
παρόντος

Τό πιο σημαντικό είναι πώς αύτή ή 
κή σύγκρουση - συναίρεση τών δύο κλι 
πού γίνεται μέ τις τμημοττικά παρεμ 
μενες «φέτες» τού παρελθόντος στό 
άποδραματοποίησε έξωτερικά τήν όλη 
ση: άπόφυγε τις απότομες διογκώ
τήν υπερτροφική συσσώρευση σ ’ ένα 
καί πύκνωσε σιγά -σιγά τήν έσωτεριι 
τάση τού δράματος, προετοι μάζοντα 
κορυφαία στιγμή πού είναι αυτή τής 
χημένης ερωτικής προσπάθειας. Καί * 
γιατί ή ανασύνθεση τών σχέσεων τού 
ξανδρου μέ τά άλλα πρόσαπτα, γ ίνετα ι 
τρόπο δι άσπαρτο, έτσι ώστε μετά άπό 
τέτοια σκηνή παρελθόντος νά αίσθανό 
βαθμιαία αύξηση τού βάρους πού προσΐ 
νει ή άπώλειά του γ ιά  τό καθένα ά π ’ α  
σο καί τή σημασία πού έχει ή ζωή γ ιά  τ ' 
(Π χ. ή ευτυχισμένη στιγμή τού γάμ 
μάς δίνεται σ ’ ένα προχωρημένο σημεί 
δράσης, αφού ή γυναίκα του έχει ήδ 
δραμστίσει άρκετό ρόλο στό έπίπεδο τ 
ρόντος).



Κ» ερχόμαστε τώρα στα δύο πολυθρύλητα 
μεϊσ πού προκάλεσαν τις έντονες άντιδρά-
ic τού κοινού.
Τό πρώτο άφορά την έρωτική μύηση τού 
έξανδρου, σ' ένα οίκο ανοχής. Πιστεύου- 
πώς ή σκηνή είχε τη θέση της μέσα στο 
0 5χι μόνο γιατί δείχνει τό βαθμό τού 
δέσμου μέ τον φίλο του ό όποιος τον όδη- 

ΐ άλλά γιατί έφόσον τίθεται στο κέντρο 
ή σημασιολόγηση τού σεξουαλικού έρω- 

καί ή ταύτιση τού θανάτου μέ την έκπτω
της έρωτικής άλκής, έχει σημασία να προσ- 
ριστεΐ παράλληλα μέ τό άδοξο τέρμα, καί 
εναρκτήριο σημείο τής διαδρομής.

"Όμως ό τρόπος μέ τον όποΐο άττοδόθη- 
μάς ενόχλησε· κι αύτό όχι γιατί έπρόκει- 
γιά καμιά τρομερή σκηνή πού ύπερβα:- 
τήν άντοχή τής εύαισβησίας μας καί τήν 

>χή τών «ήθικών» μας άντανακλαστικών 
ττλώς βλέπουμε τον Αλέξανδρο νά γδύνε
ι σ ιγ ά -σ ιγά  μέχρι πού μένει μέ τό σλίπ) 
λά γ α τ ί δόθηκε μ' ένα τρόπο πού δέν 
είθε για  τήν ψυχολογική του άλήθεια. Εί
στε, πρόθυμοι νά δεχτούμε όποιαδήποτε 
:ράσταση στον κινημοττογράφο, τήν πιο ό- 
:ληρωτική παρουσίαση τής ζωής, εφόσον, δ- 
ς αύτή ή παρουσίαση φέρνει μέσα της τά 
χολογικά ερείσματα, πού σέ τελευταία ά- 
λυση τήν καταξιώνουν καί αισθητικά. Ά - 

α καί τή χυδαιότητα όποιασδήποτε μορ- 
ς τή δεχόμαστε, έφόσον προτείνει τον έ- 
Γ0 της ώς χυδαιότητα καί ώς τέτοιο μέγεθος 

ΐλεϊται νά λειτουργήσει αισθητικά μέσα στο 
ο. Έδώ, δμως, δέν πρόκειται γ ιά  χυδαιό- 

4-α, άλλά γιά πράξη εντελώς άψυχολόγη- 
καί αντιαισθητική.

Συγκεκριμένα, ό Αλέξανδρος πηγαίνει μέ 
φίλο του νά «ύποστεί» τήν πρώτη του σε- 

χχλική έμπειρία στο πορνεΤο. ΕΤναι συνε- 
ιλμένος, ντροπαλός, μέ εμφανές τράκ, δ- 
ς ακριβώς ταιριάζει στήν περίπτωση, καί 
ro συνάγεται αρκετά έκίχητα άπό την 
"χανη άκινησία καί τή σιωπή του (ό φίλος 

κάνει τις «διαπραγματεύσεις») καί κυ· 
ς άπό τά πλάγια  συνεσταλμένα του 
μματα.
0  χώρος άποτελεΐται άπό δύο δωμάτια· 

αίθουσα άναμονής καί τον «συνήθη τό- 
έκτελέσεων». Στό πρώτο κάθεται ό φίλος 
μέ τήν μία Ιερόδουλη καί απλώς περιμέ- 
Τ?ν Αλέξανδρο. Ό  τελευταίος προχωρεί 
άλλο δωμάτιο δπου βρίσκεται ή δεύτερη 
χ ω ρ ί ς  ν ά  κ λ ε ί σ ε ι  π ί σ ω  τ ο υ  

ν π ό ρ τ α  σταματά στο μεταίχμιο περί- 
Τών δύο χώρων καί παρέχοντας άπλετη 
στά εκατέρωθεν άτομα, άρχίζει νά γδύ- 

άι άργά καί τελετουργικά μέχρι πού μέ- 
Μεχρι τό τελευταίο έσώρρουχο καί ώς τή 
ΜΠ πού ή γυναίκα άναλαμβάνει την πρω- 

^ • ία  νά κλείσει τήν πόρτα.
Ομως ή ψυχολογική κοτάσταση ένός πού 
κειται νά μυηθεΐ στήν έρωτική ομιλία, 
,τ;' ράν θεμελιώδη ψυχολογική συνθήκη 
ΤΡν ελεύθερη συμμετοχή του, τήν όσο τό 
•ο μεγαλύτερη άπομόνωση, ακόμα καί 

^οτάδι άν είναι εφικτό· κάθε του κίνη

ση, κάθε ένέργεια, άς είναι προπαρασκευαστι
κή μόνο καί έναρκτήρια, έχει γΓ αύτόν μιά 
σημασία μυστική καί ιδιαίτερη καί δέν τήν 
έκθέτει στά άδιάκριτα βλέμματα τών άλλων, 
πολύ περισσότερο μάλιστα ό τ α ν  ο ί σ υ γ 
κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  δ έ ν  τ ο ν  έ- 
ξ α ν α γ κ ά ζ ο υ ν  ν ά  τ ό  κ ά ν ε ι .  "Όσο 
κι άν ό Αλέξανδρος βρίσκεται σέ κατάσταση 
εύλογης άμηχανίας, τό κλείσιμο τής πόρ 
τας πίσω του είναι τό πρώτο του μέλη μα, ή 
πιο φυσική καί αυτονόητη ενέργεια ή όποια 
καί θά κατοχυρώσει τό μυστικό χαρακτήρα 
τούτης τής επαφής, πού όπωσδήποτε είναι 
σταθμός στ ή ζωή του. Κι αύτό άλλωστε θά 
ήταν καί τό πιο συνεπές προς τήν προηγού
μενη συμπεριφορά του.

Ή ψυχολογική, δμως, ένδεια τής διατύπω
σης, έδοσε τήν εντύπωση πώς ή επιδίωξη 
ήταν μάλλον νά «κοτταπλαγούν οι άστοί», πα 
ρά νά σπο σπαστεί άπό τή συγκεκριμένη 
πράξη ή άλήθεια της. Στή συνειδητοποίηση 
αυτού τού πράγμοτος νομίζουμε πώς όφεί- 
λονται καί οί οπωσδήποτε βάναυσες καί ά- 
γροϊκες άντιδράσεις τού κοινού καί όχι στό 
δτι ή σκηνή αύτή καθεαυτήν προσέβαλε τήν 
«εύαισθησία» του —  τή στιγμή μάλιστα πού 
σέ δεκάδες κινηματογραφικά υποπροϊόντα συ
ναντάμε σκηνές πραγματικά βρώμικες καί 
χυδαίες, οί όποιες δμως (ίσως γιοττί δέν προ- 
τείνονται μέ διαφορετικές άξιώσεις) δέν έπ;- 
σύρουν τέτοιες αποδοκιμασίες.

Ή δεύτερη «πέτρα σκανδάλου», υπήρξε Λ 
στιγμή κατά τήν όποία ένας άπό τούς φίλους 
τού ’Αλέξανδρου, μαθαίνοντας δτι ό τελευ
ταίος πέθανε, βγαίνει βιαστικά άπό την 
τουαλέτα, τρέχει στό δωμάτιο τού πε
θαμένου, δπου τού άποτγορεύουν νά μπεί 
καί κατεβαίνοντας στό δρόμο μέ τούς άλλους 
σταματάει καί λέει: «Πρέπει νά ξανανέβω. Ξέ- 
χασα τά  γυαλιά μου, πάντα τά βγάζω δταν* 
πηγαίνω στήν τουαλέτα* κι άλλωστε ξέχασα 
καί νά σκουπιστώ».

Δέν ξέρουμε άν άποκρυπτογραφούμε σω
στά τή σημασία τούτης τής φράσης, δταν 
τή νοήσουμε σάν μιά ένδειξη πώς παρολαυτά 
ή ζωή συνεχίζεται: γ ιά  μιά στιγμή ό θά
νατος τού Αλέξανδρου φέρνει κάποια άνα- 
στάτωση, άκόμσ καί στίς πιο άντανακλαστι- 
κές συνήθειες, άλλα τήν άμέσως έπόμενη 
στιγμή τά πράγματα έπαναφέρονται στήν 
προηγούμενη κατάσταση καί ό διαταραγμένος 
ρυθμός έπαναποκαθίσταται. "Αν αύτή ήταν 
ή σκόπευση δέν άστόχησε, άλλά μονάχα μέ 
την έννοια μιας άπαίτησης συρρικνωμένης στό 
μίνιμουμ καί μέ άνάλογο φυσικά άποτέλεσμα 
—  δηλ. πραγματοποιήθηκε μόνο κατά ένα 
ελάχιστο μέρος.

Γιατί τό πρόβλημα δέν είναι νά φανεί ή 
συνέχεια τής ζωής μέσα άπό τήν άποκατά- 
σταση τών άπόλυτων ή έξαρτημένων άντα
νακλαστικών κινήσεων πού άνσφέρονται σέ 
πρωτογενή σχεδόν στοιχεία φυσικής ζωής 
καί πού είναι εύνόητο πώς θά συνεχίσουν νά 
υπάρχουν καί νά λειτουργούν —  άλλά νά 
δειχτεί πώς ή ζωή έπανευρίσκει τό δρόμο της 413
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μέσα άπό την ανασύσταση των ανθρώπινων 
σχέσεων σέ μορφές όπου ή παρουσία του 
έκλιπόντος δεν είναι πλέον αισθητή ώς condi
tio sine qua non. “Έ τσι ή συνέχεια τής ζωής 
προτγματοποιεπαι, και κα*ϊά τή βιολογική 
καί κατά τήν κοινωνική, δηλ. τήν ε ι δ ι κ ά  
ά ν θ ρ ώ π ι ν η  διάστασή της. “Ήδη μιά 
νύξη προς αυτή τήν κοττεύθυνση δόθηκε κά
πως όταν γύρω από τό κρεββάτι τού έτοι μοθά- 
νατου άρχίζει νά πλέκεται ειδύλλιο μεταξύ δύο 
φιλικών του προσώπων καί ν’ ανταλλάσσονται 
τηλέφωνα. "Ομως ή συνέχεια άπόκλινε ά π ’ 
αύτό τό πνεύμα καί έπιδιώχτηκε ή δημιουρ
γία  ένός «συνοπτικότερου» συμβόλου πού νά 
κλείνει μέσα του ένα καθολικό χαρακτή
ρα, αλλά με έλασσον περιεχόμενο. Πέρ* α π ’ 
αύτό, τό στοιχείο πού δείχνει πώς ή ζωή 
συνεχίζεται είναι ενδεικτικό καί όχι αποκλει
στικό. Συνεπώς είτε γ ιά  ένδειξη συμβόλου 
πρόκειται, είτε γ ιά  τό συμβολισμό μιας έν
δειξης, προσφερόταν μιά πολλαπλότητα εκδο
χών, συνεπώς καί μιά ευχέρεια έπιλογής ανά
μεσα σέ περισσότερες δυνατότητες. Τό συγ
κεκριμένο εύρημα δέν είναι, λοιπόν, άνοστι- 
κατάστατο, γιατί δέν διατυπώνει μιά ειδο
ποιό πραγματικότητα αύστηρά καθορισμένη ά- 
πό τήν έσωτερική αναγκαιότητα ή οποία κινεί 
τό έργο καί όδηγεί τή ζωή νά συνεχίζεται μέ 
σα άπό τους θανάτους. Θά μπορούσε 
κάλλιστα νά είχε άντικατασταθεΐ άπό κάποιο 
άλλο (δεκάδες αντανακλαστικές κινήσεις γε
μίζουν τή ζωή μσς) πού, καί μιά συνθετό
τερη τυχόν σημασία θά συγκέντρωνε μέσα 
του, καί δέν θά προσέκρουε στήν αρνητική δε
κτικότητα τού θεατή καί στό προκαλούμενο 
αίσθημα φυσικής αποστροφής του, έφόσον 
δέν ήταν καθόλου απαραίτητο νά συμβεί έτσι 
κι όχι άλλιώς. Καί είναι κρίμα, γιατί οί έν- 
τυπώσεις πολώνονται κυρίως γύρω α π ’ αυτά, 
τά δύο σημεία, τών όποιων στό κάτω - κά
τω ή όργοτνική σημασία δέν είναι καί τόσο 
δεσπόζουσα, καί ολόκληρο τό έργο συμπα-

Ή  τ α ι ν ί α  του Ρ ο β ή ρ ο υ  Μα

Σκηνοθεσία -  Σενάριο : Ροβήρος Μ αν- 
θούλης. Φ ω το γρ α φ ία  : Σααμάτης Τρίπος. 
Μ ουσική : Ν ίκος Μ αμαγκάκης. Π ρ ω τα γω 
νιστούν : Κ ώ στας Μεσσάρης, Ε λ έ ν η  Σ τα υ - 
ροπούλου : Π αραγω γή : Ροβ. Μ ανθούλης.

Μέ τό «Πρόσωπο μέ πρόσωπο» τού Ρ. 
Μανθούλη, ό έλληνικός κινηματογράφος εισ
βάλλει γ ιά  πρώτη φορά στήν περιοχή τής

ρασύρεται μέ άδικη «συνεκδοχή» στήν δ 
ρέσκεια καί τήν απαξίωση.

Οί ήθοποιοϊ δέν άφέθησαν ελεύθεροι] 
άποδόσουν μέ σαφήνεια τή δική του ό 
θένας πραγματικότητα* κάποτε μάλιστα 
πίμονη φωτογράφιση τών εκφραστικά 
λευτων προσώπων τους, προσέδιδε, σέ 
σμένους τουλάχιστόν ά π ’ αυτούς, μιά ά 
σοβαροφάνεια.

Γενικά, έμφανίστηκοτν τρομερά «πε 
μένοι» καί άκριβείς καί τά περιθώρια νά 
τενεργήσουν στάθηκαν ελάχιστα — ήταν π| 
«μελετημένοι» γιά  νά είναι αυθόρμητοι καί q 
τανοί. Αντί θεί α ό ίδιος ό Κολλάτος, ώς 
ξανδρος υπήρξε έξαιοετικά πειστικός καί έ 
δύο έπίπεδα τού έργου* συχνά μάλιστα ] 
πιάνε» λεπτό τατεε άποχρώσεις τόσο μέ | 
κίνηση τού βλέμματος όσο κα: μέ τήν έκ 
ρά τού λόγου.

Ή μουσική (άν εξαιρέσουμε κάποιο γκρ 
γκινιολικό χαρακτήρα πού είχε στις πρώ 
εικόνες) δέθηκε άρμονικά μέ τό πνεύμα ] 
έργου καί άνάδειξε τό τραγικό του ύφος I 
ρίς νά έπιτίθεται στις κοχταστάσεις καί] 
τις υπερτονίζει* εξ άλλου άποσυρόταν ι 
καιρα όταν ή σιωπή στεκόταν περισσότ 
πολυσήμαντη Ειδικά πάνω σ' ocuto πρ ί 
νά ειπωθεί πώς τά ήχητικά στοιχεία, οί πΐ 
σεις, οί σιωπές, οί άδρανείς χρόνοι, χρησι] 
ποιήθηκαν μ ένα εξαιρετικά εύστοχο τρ  ̂
(ιδιαίτερα οί άκουστικές άντιθέσεις π ο ύ ] 
μιουργούντο^ κοπά τίς μεταβάσεις άπόΙ 
ένα έπίπεδο στό άλλο) καί λειτούργησαν) 
άποτελεσμοττική συνέπεια σάν στοιχεία 
δραματικής έκφρασης.

Κι ακόμα, ό λυγμικός θρήνος τής μό 
που ή παράτασή του προκαλούσε ένα 
κό, σχεδόν αίσθημα πόνου —  συμπύκνωνε] 
σα του πολλά ζωικά στοιχεία: ήταν
άνάμεσα στις ώδινες τού τοκετού, τήν ή 
τού έρωτα καί τήν οδύνη τού θανάτου.

Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο

Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο

ν θούλ  η

κοινωνικής σάτιρας * καί εισβάλλει ό 
λεσματικά.

Έ ργο ταχύ, νευρώδες, συχνότατα αί 
ρό, μέ στέρεη πάντα καί ουσιώδη σκόπεΛ  
χαρακτηρίζεται άπό μιά δεξιοτεχνική —  
λάχιστον γιά  τά ελληνικά μέτρα —  π  
τυπία στή χρησιμοποίηση τών έκφραστι 
μέσων κ’ ένα πλούτο ευρημάτων που μ 
τους άναχωνεύονται γόνιμα, απόηχοι άπ
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Μια σκηνή από την ταινία «Πρόσωπο μέ πρόσωπο» τοϋ Ροβ. ΜανΟονλη, 
\ Κώστας Μεσσάρης—Θεανώ 9 Ιωαννίδον.

μττουρλέσκο τού βουβοί) και έτη δράσεις άπό 
τίν ττρωτοπορειακή τεχνοτροπία του Μάλ 
τής «Ζαζυ» και του Λέσπερ.

Μέ άποσπασματικές εικόνες - ψηφίδες, έν- 
(ΓΓΟΛΤτανέ καί παραστάσεις που κοτά συνεκ
δοχή κάνουν v‘ άνακαλοΰνται στη συνείδηση 
ευρύτεροι κύκλοι παραστατικοί, όλοκληρώ- 
νει σιγά - σ ιγά μια θέα συνόλου πάνω στην 
ψυχολογική έπιψάνεια και τό ήθος τού άστι- 
κου νεοπλουτισμού ένώ παράλληλα, μέ παρε
κτάσεις στα έπιψαινόμενα ευρύτερων περιο
χών τής κοινωνικής ζωής, δίνει κάποια π»- 
κρή γεύση των παραλογισμών της. Νά εξη
γούμαστε δμως: σκελετός τού έργου είναι ή 
σάτιρα μέ έπένδυση γελοιογραψική καί δεν 
είναι καθόλου μέσα στην πρόθεσή του νά 
εισδύει στή δομική σύσταση τών φαινομένων, 
^ ι ς  έσωτερ:κές διαρθρώσεις τής κοινωνικής 
ζωής, στους άρμους τών προβλημάτων και τών 
Αντιθέσεων της, στους ίδιους τους μηχανισμούς 
του τήν κινούν (όπως π.χ. τό έπιχειρεΐ ό 
Ρόζι μέ τά «Χέρια πάνω άπό τήν πόλη»)* ή 
να συγκεντρώσει όλο τό βάρος στο ψυχολογι - 
κ° ττεδίο και άνατέμνοντας σε βάθος τις δια
προσωπικές σχέσεις τών ατόμων νά έπισημά- 
νει μέσα α π ’ αυτές, τις ρωγμές και τήν έσω- 
"^ρική διάσπαση στήν ίδια τήν κοινωνική τους 
ζ̂ Π, (όπως λ.χ. κάνει ό Πολάνσκι στο «Μα

χαίρι στο νερό», όπου τό μαχαίρι σπρώχνε
ται πραγματικά μέχρι τό κόκχαλο). Ή ται
νία τού Μανθούλη άπλώνεται έκτεταμένα, καί 
κατά συνέπεια άποσπασμοΠΊκά, πάνω σ ’ άρ- 
κετά τμήματα έπιφανείας τής κοινωνικής 
ζωής άλλά και σέ κόπτοιες σφαίρες ψυχολο
γικών σχέσεων* κ ’ ή σημασία της συνίστα- 
ται στό ότι καταφέρνει μέσα κυρίως άπό 
φαινομενολογικές απεικονίσεις, νά διαπερά- 
σει τον απατηλά άρράγιστο φλοιό τής ένό- 
τητας» και της «ισορροπίας» τού κόσμου πού 
περιγράφει και νά μάς δόσει σαφείς ένδείξεις 
τού οδυνηρού του διχασμού.

'Ο μύθος, χωρίς νά είναι προσχηματικός 
χρησιμεύει σάν άξονας γύρω άπό τον όποιο 
συντάσσεται, άλλοτε μέ σύνδεσμο κοντινό και 
άμεσο, άλλοτε πιο έμμεσα και υπαινικτικά, έ
να κολλάζ στοιχείων καί στιγμιοτύπων ζωής, 
πού είτε καθρεφτίζουν τις άντιθέσεις τού ευ
ρύτερου κοινωνικού χώρου,· είτε διοτγ ράψουν 
τό κλίμα, τό ήθος καί τή βιοτροπία τής με
γαλοαστικής οικογένειας κατά τήν άναφορά 
τους κυρίως στον τομέα τών προσωπικότε
ρων σχέσεων». Ή υπόθεση του έργου είναι 
άπλή. "Ενας καθηγητής άγγλικών, αναλαμ
βάνει νά έκ μάθει κατεπειγόντως τή γλώσσα 
στήν κόρη ενός μεγ<χλοεπιχειρημοττία. Μ’ αυ- 415



τόν τον τρόπο εισέρχεται σέ μιά ατμόσφαιρα 
ζωής διαποτισμένη άπό την φθορά των εύτε- 
λών άπασχολήσεων, τή συμβατικότητα των 
σχέσεων καί την έρημία των άληθινών αι
σθημάτων, μ’ ένα λόγο την απουσία κάθε 
νοήματος ουσιώδους.

Ή διαγραφή αυτού του κλίματος γίνεται 
μέ τυπικά στιγμιότυπα παραμορφωμένα μέ
σα σέ μια γελοιογραφική όπτική. Μόνο 
άν τά δούμε κάτω α π ’ αυτό τό πρίσμα καί ό
χι σάν ρεοελιστική άνσπαράσταση τής υφής 
ενός χώρου, μπορούμε νά άποδεχτούμε άνε- 
νόχλητα την «άφέλεια» όρισμένων συλλήψεων 
καί τήν άντίστοιχη σχηματικότητα των δια
τυπώσεων. "Οταν π.χ. ό νεαρός γιος τής οι
κογένειας, λύνει τό σταυρόλεξο καί ρωτά τήν 
άδερφή του ποιο είναι τό σοσιαλιστικό κρά
τος τής ’Ανατολικής Ευρώπης μέ έξη γράμ
ματα κι αύτή τού άποτντά ή Ισ πανία , Οπό
τε μετρά καί λέει ότι δέν είναι, γιατί ή τε
λευταία έχει έφτά —  τούτο παίρνει τήν ίδια 
σημασία πού έχει ή μύτη τού Παπανδρέου 
καί τά χείλια τού Μαρκεζίνη στις γελοιογρα
φίες. Τό ίδιο συμβαίνει κι όταν ή κυρία τού 
σπιτιού ξεναίγώντας τον "Αγγλο φιλοξενού
μενο, «στραβομουτσουνιάζει» έμφαντικά μπρο
στά στους τενεκεδομαχαλάδες καί τούς άνα- 
σχαμ μένους δρόμους, ένώ άντίθετα τό πρό
σωπό της ξαστερώνει σ ’ έκφροοση έθνικής υ
περηφάνειας όταν δείχνει τις πολυκατοικίες 
καί τό Χίλτσν. Τά χαρακτηριστικά στή ζωή 
τής οίκογένειας παρουσιάζονται κάτω άπό μια 
τέτοια διόγκωση πού τά έξωθεΐ στή οτυλιζα- 
ρισμένη υπερβολή καί τήν καρικατούρα. ‘Ο 
νεαρός καθηγητής πού μπχχίνει σ ’ ένα τέτοιο 
κλίμα, δέν είναι άτομο μέ σταθερό κ’ έρμα- 
τισμένο προσανατολισμό μέσα στή ζωή* δεν 
έχει τήν άγωνιστική έκείνη ποιότητα πού θά 
τον καταστήσει Ικανό νά εισβάλει καί νά άνα- 
τρέψει, ή καί άπλώς νά μείνει άλώβητος άπό 
τήν επαφή. Είναι άτομο μέ όρισμένα «ήθικά», 
άς πούμε άντανακλαστικά —  ή καλύτερα άν- 
τακλαστικά ένός διαφορετικού ήθους ζωής πιο 
άνθρώπινου καί μεστού —  παραδειγματισμέ
νος άπό ώραία πρότυπα, άλλα δέ φαίνεται νά 
έχει τά βαθιά έκείνα θεμέλια, τή στέρεη άγω- 
γή καί τήν άνάλογη ψυχολογική διαμόρφωση, 
πού θά έδιναν στήν παρουσία του μέσα ατούς 
χώρους τής διακεκαυμένης προβλημοτικής, 
ένα ένεργητικό καί πιο έμπράγμοτο περιε
χόμενο.

Ή νεαρότατη κόρη τής οικογένειας πάλι, 
πού τον έρωτευεται, έχει ήδη άρχίσει νά δια
μορφώνει τά άντανακλαστικά της καθ’ όμολο- 
γ ία  προς τό οικογενειακό περιβάλλον, άλλ’ 
άκόμα δέν έχουν άποκρυστοώλωθεΤ όριστικά 
τά χαροκτηριατικά τού προσώπου της —  υ
πάρχουν σ ’ αυτήν κάμποσα άτόφια στοι
χεία, άρκετή «πρώτη ύλη? άνόθευτη, πού 
περιμένουν κάποια βοήθεια γ ιά  ν* άναπτυ- 
χθουν σέ δρώντα μεγέθη πριν άτροφήσουν ά- 
νεπανόρθωτα. ‘Ο έρωτάς της γιά  τον νεαρό 
καθηγητή στέκεται έναυσμα σέ μια τέτοια 
άρχόμενη ποιοτική διαφοροποίηση. Έδώ, ό- 
μως, θά είχαμε μιά επιφύλαξη ώς προς τή 

416 διατύπωση των διεργασιών πού τήν ύποση-

μσίνουν: δέν γίνεται μιά ψυχολογικά
κτ.κή μετάβαση άπό τό χαρακτήρα τού άπ 
καπρίτσιου, όπως τό έμφονίζει αρχικά ή 
περιφορά της, σ ’ αυτόν τής βαθύτερης ] 
κείωσης πού φαίνεται ν’ άποκτά στο τέλος] 
έτσι δεν αποδίδεται μ έπαρκη πειστικοτητ 
λειτουργικός γ ι ’ αυτήν χαρακτήρας τούτης 
σχέσης.

Απ' τή μιά μεριά του, ό καθηγητής, 
φνιασμένος, φοβισμένος άπό τήν επαφή 
μέ τό ήθος αύτής τής ζωής, αισθανόμ 
μεισνεκτει μέσα σ ’ ένα περιβάλλον πού 
άρνείται καί τον υποτιμά μέ περισσό 
δύναμη άπ ό,τι τό άρνεϊται καί τό ύπο 
ό ίδιος, άντιστέκεται σέ τούτον τον έ 
γιατί διαβλέπει τή βεβαιότητα τής φ 
καί τού άδιεξόδου. Τελικά θά άφεθεΤ σ ’ 
τόν, άλλά ή περιρρέουσα φθορά θά ό 
σει συνθλιπτικά τά ψυχολογικά άδιέξοδα μ 
στα ατούς δύο ερωτευμένους πριν καλά - 
λά τό ερωτικό τους βίωμα προλάβει νά 
δίσει τή σαφήνειά του: ό καθηγητής ά  
ζει νά «πολιτογραφείτα ι» σ ιγά  - σ ιγά  
κλίμα, συμπληρώνοντας τό χαρτοπαικ 
καρρέ των κυριών καί έκπληρώνοντας τίς] 
ρωτικές επιθυμίες τής οικοδέσποινας* ένώ 
τή μεριά της ή κοπέλα «προορίζεται» 
σύζυγος ένός άγγλου έπιχειρηματία στον 
ποιο ό έρωτευμένος κατθηγητής θά χρησι 
ώς ξεναγός.

Οι άντιφατικές διεργασίες μέ τις όττ 
ό τελευταίος άρχίζει νά συνειδητοποιεί 
άδιέκβατο τών σχέσεων καί τή δική του 
λωση, γίνονται μέ άρκετή πειστικότητα 
σα άπό τή σημασιολογική διαφάνεια 
σμένων «στιγμών» όπου ό ήρωας νοιώθει 
σμένος σά σέ δόκανο (ό έρωτας μέ τήν 
ρία, ή δεξίωση, ή ξενάγηση κλπ.). Στό 
λος τά πράγματα θά σ*υ μ βολοπο ι ηθούν 
φώς μέσα στή συνείδησή του σύμφωνα 
τίς ίδιες τίς φθαρτικές τους ιδιότητες. Τού 
ή σκηνή τής αιχμηρής συνειδητοποίησης 
νεται άκριβώς μέ τέτοιες «ίδεοποιημένες» 
κόνες, πού μπήχνονται σάν σφήνες στή 
νείδησή του καί τήν άναστοτώνουν: άλλ 
μένα μέσα άπό παραμορφωτικούς φοοκούς 
δει τά πρόσωπα τής οικογένειας νά τόν 
τελούν» μέ αουτόμοτα, φορώντας κράνη 
μάνικά καί τό καθένα σέ έμφάνιση πού 
χνει τόν Ιδιαίτερο χαρακτήρα τής σχέ 
μέ τήν όποία συνδέεται μαζί του. Ό  ϊδ 
θά άντικρύσει τόν έαυτό του νά περνάει 
άλλεπάλληλα φλάς - πλάν, στημένος 
τοίχο προς έκτέλεση.

Τό ξύπνημα είναι οδυνηρό καί όδηγεί 
ξέσπασμα όργής πού θά πραγματώσει ό 
ένα έλάχιστο μέρος άπό τήν έντασή της. ^  
ορμώντας στο σπίτι τών μεγαλοαστών, 
μιά ώρα πού ολοι άπουσιάζουν, ό νέος 
καταστρέψει συμβολικά ίσως, τή μοτκέττα 
προοριζομένης γιά  προίκα τής κόρης ποΑ  
κατοικίας, άλλ’ άμέσως μετά θά νοιώσει π& 
δέν είναι τόσο δυνατός γ ιά  τήν πλήρη κσ>
μέχρι τά έσχατα διατύπωση τής όργής 
Ή ίδια αυτή οργή δέν είναι ώριμη, γ ι’ crirft 
καί ούσιαστικά παραμένει άμετάβατη, χΟ*



*ς δυναμική προέκταση μέσα οπή ζωή του 
«Απλώς ή στιγμιαία έκρηξη της επιθετικότη
τας θά μετατραπεΐ σε άμυνα, σέ άποχώρη- 
οη, σε φυγή σωτήρια. Είναι μιά νίκη μαζί 
καί μιά ήττα: μια νίκη γιατί δεν άφέθηκε
νά χάσει τήν προσωπικότητά του οριστικά 
μέσα σΐό φθοροποιό περίγυρο, και μιά ήτ
τα γιατί δεν κατάφερε νά τήν επιβάλει άλ- 
λά φυγομάχησε. Μέχρι τήν τελευταία οτιγμή 
θ’ άποφύγει νά δοκιμάσει τον έαυτό του σέ 
μιά κοσά μέτωπο έπίθεση* θά έγκαταλείψει 
την κσπέλλα μιλώντας της αποφασιστικά καί 
άττνευστί, μέσα από τό θυροτηλέφωνο τής 
πολυκατοικίας, φοβούμενος νά έρθει «πρό- 
σωττο με πρόσωπο» μαζί της ή νά άκούσει 
έστω τις διαμαρτυρίες και τις παρακλήσεις 
της. Τήν έγκαταλείπει άβοήθητη, τή στιγμή 
ακριβώς πού ή διαφοροποίησή της άρχισε 
νά άγγίζει τήν κόψη κάποιου αποφασιστι
κού σημείου· ό ίδιος θά περί σωθεί, θά άνα- 
συνταχτεί ίσως άργάτερα, θά έπανεύρει τήν 
άκεραιότητότητά του, άλλά έκείνη είναι σί
γουρο πώς θά καταποντιστεΐ.

Ή φωνή της μέσα από τό μικρόφωνο θα 
μεταλλάξει σ ιγά  - σ ιγά  τήν πικρία σέ είρω- 
νία καί δριμύ κατηγορητήριο, κ’ ύστερα από 
κάποια στιγμιαία παύση, τούτη ή φωνή θά 
αποκτήσει έναν απρόσωπο φορέα, θά υψωθεί 
σέ αφαίρεση - «έπιμύθιο» πού θά διοτγράφη 
ακριβώς τήν τύχη αύτών των νέων, ατούς ό
ποιους τά ιδανικά καί ό προσανατολισμός 
στη ζωή δεν έχουν ύπερβεΐ τήν πρωτοπλα
σματική τους σύσταση, δεν έχουν υψωθεί σέ 
πλήρη στάση ζωής καί άργά ή γρήγορα θά 
ύποκύψουν στις πιέσεις του «κατεστημένου» 
καί θά άλωθούν μέσα στους τρομερούς μη
χανισμούς του.

Τό μοντάζ, ευκίνητο, ταχύτατο, έκφραση- 
«ό, στάθηκε το «νεύρο» τής ταινίας. Χρησι
μοποιημένο κ’ εδώ σαν στοιχείο τής κινημα
τογραφικής γλώσσας, δεν είχε χαρακτήρα 
αφηγηματικό, όσο κυρίως «διανοητικό» —  
άπέβλεπε δηλ. στο ν* άναδείξει τις ιδέες καί 
τίς ψυχολογικές κοτταστάστεις, μέσα άπό τό 
δυναμικό άλληλοσυσχετισμό έτερόκλητων σ υ 
χνά στοιχείων, ό όποίος είτε έπαιρνε τη μορ
φή μιας άντιπαράθεσης πλάνων, είτε μιας 
συμπαράθεσης νοηματικά παραπληρωματικής, 
ή σχολιαστικής. Μέσα άπό συγκρίσεις, π α 
ραλληλισμούς, συγκρούσεις, λάϊτ μοτίβ, συ
σχετίσεις απροσδόκητες, ό πλούτος των ευ
ρημάτων μορφοποιεΐται κάθε τόσο σέ απο
λήξεις αιχμηρές, σέ καίριες σκοπεύσεις νοη
μάτων, σέ συμβολισμούς γενικότερους ή δια
πιστώσεις χαρακτηριολογικές. Τά ευρήματα 
κι όταν άκόμα δέν είναι πρωτότυπα καθ’ έαυ- 
τά, χρησιμοποιούνται μ’ ένα τρόπο όργανι- 
κής δεξιοτεχνίας πού τά  έκβιάζει σέ ανέκδο
τες σημασίες καί λειτουργικότητες διαφορε
τικές. Καί οπωσδήποτε λίγα  είναι έκείνα 
πού έμφανίζονται σάν καθαρά «ευρήματα δε- 
ξιοτεχνίας» καί δέ λειτουργούν ενσωματωμένα 
στό corpus τής σάτιρας.

Αλλεπάλληλα, καταιγιστικά, δοσμένα συ
χνά μέ έλλειπτικότητα πού απαιτεί τήν πνευ

ματική κινητοποίηση του θεοττή, άκολουθούν 
μιά παλινδρομική κίνηση, φυγόκεντρη καί κεν- 
τρομόλα. ’Αδιάκοπα άκροβολίζονται σέ ευ
ρύτερες «φυσιογνωμικές» καταστάσεις μέσα 
στό χώρο τής Αθήνας μέ υπαινικτικές ή σα
φείς προεκτάσεις στους γενικότερους δρους 
τής κοινωνικής ζωής συμπεριλαμβάνοντας καί 
το στενά έπικαιρικό στοιχείο καί έν συνε
χεία ξανασυγκεντρώνονται γύρω άπό τίς 
πράξεις καί τίς τύχες των πρωτοτγωνιστών 
τής Ιστορίας, γ ιά  ν’ άπλωθούν καί πάλι μέ
σω αύτών, οπήν προηγούμενη περιφέρεια.

Ή  στρατιωτική παρέλαση «έπΐ τή εθνική 
έπετείφ» μέ τον άγνωστο στρατιώτη, τούς 
έπισήμους, τούς άναπήρους, τους φαντάρους, 
τά τάνκς, τις νοσοκόμες μεταστοιχειώνεται 
άπό «έπίδειξη» δυνάμεως πού άποσκοπεΐ νά 
έμπνεύσει πνεύμα «εθνικής έξάρσεως» καί ή- 
ρωϊσμού σέ κραυγή διαμαρτυρίας κατά τού 
παραλογισμού του πολέμου. Μέ μόνη την εν
δεικτική καί κατάλληλα μονταρισμένη παρου
σίαση τής στρατιωτικής παράλεσης άνασύρε · 
ται στην επιφάνεια ή άλλη της όψη, ή τραγική, 
αύτή πού είναι κρυμμένη κάτω άπό τις φαμφά
ρες καί τούς ποαηγυρισμούς. Καί σάν έπιστέ- 
γασμα τής άνατροπής, έρχεται έκείνο τό 
ήχητικό άνσαινέ άπό τά  ξύλινα πόδια τοι 
ανάπηρου άξιωμοτπκού τής παρέλασης, πού 
ό ήχος τους συνοδεύει τά  πρώτα δειλά βή
ματα τού νηπίου των δύο έτών, στό άμέσως 
έπόμενο πλάνο* τούτα τά  τέσσερα - πέντε 
βήματα τού τελευταίου ύπό τον ξύλινο ήχο, 
αποκτούν χαρακτήρα καυστικότοπης κριτικής 
καί τινάζουν κυριολεκτικά στον άέρα δλο τό 
«ήρωϊκό πνεύμα» τού έορτασμού.

Ό  υπάλληλος, τού όποιου ή προσωπικό
τητα σβήνει μέσα στή στερεοτυπία των αυ
τοματικών κινήσεων* τό γραφείο μεταναστεύ- 
σεως, δπου οί άναμένοντες έργάτες έξαφα- 
νίζονται διαδοχικά μέσα άπό τό πλάνο (κ. 
αυτό ένέχει τη συμβολική σημασία τής άναρ- 
ποίγής καί τής άπώλειας)* οι μαχητικές δια
δηλώσεις των φοιτητών στούς δρόμους, πού 
άντιπαρατίθενται στή φυσιογνωμία τής αύτά- 
ρεσκης κενότητας του μεγαλοαστικού σπι
τιού (σάν ά λ λ ο ς  κόσμος, ά λ λ α  
προβλήματα) άλλά καί οπήν άβουλία τού κα
θηγητή· ή συζήτηση του Γερμανού περιηγητή 
σέ συσχετισμό μέ τή συλλογή διαφόρων «έν- 
θυμίων» τής κατοχής* ή παράθεση φωτογρα
φιών άπό την πρόσφατη ιστορία τής * Ελλά
δας πού διατηρεί ό συγκάτοικος τού καθη
γητή καί δείχνουν τήν άλληλοδιαδοχή τών ξέ
νων κυριαρχιών στην πατρίδα μας —  κ’ ένα 
σωρό άλλα ευρήματα στα όποΐα ό άποκαλυ- 
πτικός χαρακτήρας συνυφαίνεται μέ τό πνεύ
μα τής κριτικής ειρωνείας, προσδιορίζουν «έξ 
όνυχος» άλλά μέ ένδεικτικότητα πειστική τίς 
καταστάσεις τής θρυμματισμένης συνοχής, τής 
χαμένης ένότητας στον κοινωνικό μας βίο.

Ή άτμόσφαιρα του μεγαλοαστικού σπι
τιού καί ή χαρακτηριολόγηση τών προσώπων 
του, διαγράφονται μέ άνεκδοτολογικά στοι
χεία τυπικού χαρακτήρα (τό στυλιζαρισμένο 
χαρτοπαίγνιο, τό έξίσου στυλιζαρισμένο ύφος 
τής συγκαταβατικής άνωτερότητας τού έπι- 4 17



χειρηματία άπέναντι στον «κοινωνικά άσή- 
μαντο» καθηγητή κλττ.)· ή μέ γελοιογραφικά 
«σήματα κοπχχτεθέντα» τούτης τής ζωής, ττού 
άν δεν διεκδικούν εύσημα πρωτοτυπίας, όμως 
είναι κατάλληλα 6<χλμένα και λειτουργούν σά 
συστατικά στοιχεία υπό <jxxko διαστολής, (χύ
του του κόσμου, του οποίου ή αναπαράσταση 
έπιδιώκεται κάτω από ένα κριτικά περιπαι
κτικό βλέμμα (ή ξενάγηση στην Ακρόπολη 
και στους δρόμους τής ’Αθήνας, το γνωστό 
ανέκδοτο γιά  τους μπολσεβίκους τής Γιάκο- 
βλεφ, οί έρωταπσκρίσεις γύρω άπό τό σταυ
ρόλεξο κι άκόμα ή σκηνή τού <}κχγητού τής 
οικογένειας, οπού ό καθένας περιχαρακωμέ
νος στο δικό του κόσμο μιλά τή δική του 
γλώσσα και γ ιά  τά ατομικά του θέματα, χω
ρίς νά ένδιαψέρεται νά επικοινωνήσει μέ τους 
άλλους κ.λ.π.).

Μέσα σ ’ αυτό τό σπίτι ή ψυχολογική διά
σπαση έχει προχωρήσει σε άνεπανόρθωτο βα
θμό, καί ιμόνο ό λεπτός έξωτερικός ψλοιός 
τού άμοιβαίου συμφέροντος έγκαθιδρύει κά
ποιες συμβατικές ισορροπίες. Τό έδαφος ό
που στηρίζεται τούτη ή εύθραυστη συνοχή, 
είναι ή άνάγκη νά «χρησιμοποιεί» ό ένας τό*/ 
άλλο σάν όρο γιά  τή δική του υπόσταση, σά 
μέσο γ ιά  εκπλήρωση των έπιδιώξεών του. Τά 
άνθρώπινα νήματα έχουν προ πολλού κοπή 
και τό άχρωμο αίσθημα τής άνοχής πρυ
τανεύει πλέον κυριαρχικά στην άλληλοσυνά- 
φεια των προσώπων. Ή αύτοάρνηση τούτη 
τής οικογένειας άποτελεΐ τήν ίδια την ψυ
χολογική συνθήκη τής ύπαρξής της και μέ- 
χρις ενός σημείου είναι προικισμένη μέ άνά- 
λογη άντιπροσωπευτικότητα.

Ή πραγματική όμως άρνησή της, επωά
ζεται στά κοττώτερα επίπεδα τού σπιτιού, 
στά «υπόγειά του», εκεί όπου οί δύο υπη
ρέτριες προσπαθούν (άν και σέ διαφορετικό 
βαθμό ή κάθε μιά) νά φτάσουν άκολουθών- 
τας τό ταξικό τους ένστικτο σ ’ ένα διαυγέ
στερο καθορισμό τής ταξικής τους συνείδη7 
σης· έκεί όπου τό βασανισμένο καί περίφρα
κτο πρόσωπο τής πιο ηλικιωμένης ά π ’ αύτές, 
υποδηλώνει τήν άργή συσσώρευση τού μί
σους, τή μη κατάφασή της στην κοινωνική 
της μοίρα, τήν ύποδόρεια άντί στάσή της 
στην άνιση διάταξη των όρων τής κοινωνικής 
ζωής* έκεί τέλος όπου οί δύο αύτοί παρίες, 
διαβάζουν μέ χίλιες δυο προφυλάξεις τήν «ά- 
παγορευμένη μέσα στο σπίτι» εφημερίδα 
τ ο υ ς  καί τήν χιλιοδιπλώνουν γ ιά  νά τήν 
κρύψουν εύκολώτερα.

Εδώ παρεμβάλλεται ένα έξοχο εύρημα πού 
άποσαφηνίζει καί σχηματοποιεί άδρά τούτη 
τήν άντί θέση αποκαλύπτοντας τον δυνάμει 
έκρηκτικό της χαρακτήρα. "Οταν τό χαρτο
παίγνιο των κυριών άρχίζει νά πολιορκείται 
άπό τις ιαχές των φοιτητικών διαδηλώσεων 
πού άνεβαίνουν βροντερές άπό τά πεζοδρό
μια, ή όμογενής έξ Αϊγύπτου οικοδέσποινα, 
λέει ένοχλημένη: «“Έ τσι άρχισαν καί στην 
Αίγυπτο καί σέ λίγο δέν είχαμε έμπιστοσύ- 
νη ούτε στους ίδιους τους υπηρέτες μας». 
Τότε τό πλάνο άλλάζει άπότομα καί μάς 

418 δείχνει τή γρηά υπηρέτρια νά άκονίζει ένα

μαχαίρι στην κουζίνα, προφανώς γιά  νά 
ψει τό κρέας ή τό ψωμί. Ή συμπα; 
αύτή τών δύο πλάνων είναι τρομερά ά π  
λεσματική καί ή ιδέα έκτινάσσεται εύθύβ 
έκρηκτική, όξεία, καί άποκρυσταλλώνεται 
σοκ «συγκινησιακό».

Ό  ίδιος «διανοητικά επεξηγηματικός» τ 
πος τού μοντάζ χρησιμοποιείται καί π 
κειμένου νά γίνουν σχόλια, προτάσεις, κ 
θορισμοί ιδεών, συμπεράσματα, «θέσεις» 
θέλουμε, πού όμως ή εξαιρετική εύστοχία 
«διπλωματικότητα» στήν παρουσίασή τους 
φαίρεσε τό κραυγαλέο χρώμα τής πρ< 
γάνδας καί τους έδοσε τό χαρακτήρα τ 
διαλεκτικού καθορισμού τών κοτταστάσε

Έτσι όταν ό καθηγητής διδάσκει τή χ, 
ση, προφανώς, τού ρήματος «γνωρίζω» 
γορεύει στή μαθήτριά του μερικές παραγ 
φους (άπό τό βιβλίο τού έξοτ/γλισμέν 
Robbie Mathews «Εργατική ιδεολογία»), 
όποιες διατασσόμενες μέ τό κατάλληλο ή κ 
θεμιά πλάνο, προβαίνουν σέ καίριες π  
σματικές διαπιστώσεις άναφορικά μέ την κ 
τάσταση τής συνείδησης τών συγκεκριμ' 
προσώπων. Μ’ αύτό τον τρόπο έχουμε τ  
συνδυασμούς:

«Εκείνος πού ξέρει καί ξέρει ότι ξέ, 
ξέρει εΐναι παιδί, δίδαξέ τον» —  τό π λ / 
δείχνει τον καθηγητή.

«Εκείνος πού ξέρει καί δέν ξέρει ότι ξ 
ρει, κοιμάται, ξύπνησέ τον» —  τό πλ* 
δείχνει τίς δυο υπηρέτριες.

«Εκείνος που δέν ξέρει καί δέν ξέρει 
δέν ξέρει είναι άνόητος, άπόφυγέ τον» —  
πλάνο δείχνει τον πατέρα, τή μητέρα, 
άδερφό.

«Εκείνος που δέν ξέρει καί ξέρει ότι 
ξέρει είναι παιδί, δίδαξέ τον» —  τό π λ ' 
δείχνει τή μαθήτρια).

Θά πρέπει άκόμα νά σημειώσουμε 
χρήση τής έλλειψης, πού, καί οίκονομί 
στην άνάπτυξη τού έργου πραγματ 
ποιεί καί τό μυαλό τού θεατή θέτει σέ 
νηση. Π.χ. όταν κατά την έρωτική συν' 
ση τού καθηγητή μέ τη μητρυιά τής μα 
τριάς του, τά μποτίνια της πεταμένα σέ μι 
άκρη άλλάζουν συνεχώς θέσεις τό ένα σέ σχ 
ση προς τό άλλο, αύτό σημαίνει τήν παγί 
ωση τής «συναναστροφής» μέσα άπό ίσά; 
θμα έρωτικά ραντεβού. "Η όταν ό νεαρός 
δερφός, βάζοντας στό πικάπ τό δίσκο κ 
ποιου μοντέρνου τραγουδιστή, λέει: «Είν
ό τελευταίος τ ο υ  δίσκος», χωρίς νά 
φέρει τ όνομά του, μάς φανερώνει υπαινικτι
κά τό κλίμα τών ενδιαφερόντων του.

Ακόμα πρέπει νά σημειωθούν τά  καθα; 
ευρήματα δεξιοτεχνίας, όπως ή άντικατά- 
σταση τού εσωτερικού μονόλογου μέ γράμ
ματα κλεισμένα σέ περίγραμμα κατά τό π  
τύπο τών σινε - ρομάντζων, τό κυνηγ 
μέσα στο σπίτι, που ό φακός τό παρακολου
θεί διατρέχοντας τό διάγραμμα τής έσωτν 
ρικής διαρρύθμισης τού τελευταίου κ.ά.

Οί ήθοποιοί κινήθηκαν μέ έλευθερία καί 
άνεση. ‘Ο Κώστας Μεσσάρης, έδοσε μέ σα-



»νεια την άσαφή, παραπαίουσα, αντιφατική 
Προσωπικότητα του καθηγητή (μόνο πού ή 
φ^νή του σέ μερικές ·—  ευτυχώς λίγες —  
στιγμέζ δέν έναρμονιζότοτν τονικά μέ τό πε- 

εχόμ£νο του λόγου και δέν συγχρονιζόταν 
έ τις κινήσεις)* ένώ ή 'Ελένη Σταυροπού- 

Χον έσήμανε μέ επάρκεια μόνο τη μια ττλευ- 
των απαιτήσεων του ρόλου της, αυτήν 

που ά/ταποχρίνεται στα ήδη διαμοοφωμένα 
χαρακτηριστικά του προσώπου της ήρωίδας, 
τα όποΤα και έκψράζουν την έπίδράση τού 
ττεριβάλλοντος —  όχι όμως και τά δυνα
μικά στοιχεία, δηλ. έκείνα που κινούνται 
ττρός τη διαφοροποίησή τους. Ίσω ς όμως, 
νά μην ήταν δική της αδυναμία, άλλα νά 
Οφειλόταν στην περιορισμένη άνάπτυξή τους 
οστό τό ντεκουπάζ, τό όποίο ένώ πρόβλεψε νά 
μάς δείξει μέ πλάνα παραισθητικού και 
ψευδαισθητικού περιεχομένου τη βαθμιαία 
διείσδυση τής κοπέλας στο συναισθηματικό 
κόσμο του καθηγητή, δέ φρόντισε και γ·ά 
τό άντίστροφο.

Εξαιρετικά παραστατική ή κ. Θ. Ίωαννίδου 
στη γελοιογραφική σκιαγράφηση τής νεόπλου

της μεγαλοαστής και τό ίδιο συνεπείς στά- 
θηχοτν και οι άλλοι ηθοποιοί στους έπεισοδια- 
κους ρόλους τους.

Τό «πρόσωπο μέ πρόσωπο» άνεξάρτητα άπό 
κάποιες μερικότερες έπι φυλάξεις που μπο
ρεί νά προκολεΐ (άνάμεσα στις όποίες λ.χ. 
συγκοπταλέγονται ή παρατεταμένη έρωτική 
σκηνή μεταξύ των δυο νέων, ή απουσία μιας 
πυκνότητας στο έργο και ή έλλειψη μιας έσω- 
τερικής έντασης στις σχέσεις των προσώπων, 
κυρίως λόγω του μεγάλου πλήθους τών θεμά
των που αυτό άγκοώιάζει), συνυφαίνει μέσα του 
τη λάμψη τής άναρχούμενης κίνησης που έ
χει ή άτημέλητη διάταξη τών στοιχείων ενός 
μωσαϊκού, μέ τή στέρεη συναρμογή και την 
οργανική ένότητα που συγκροτεί ένα ψηφ.- 
δωτό. Τό αποτέλεσμα είναι μιά «νευρσχινη- 
τική» κοινωνική σάτιρα που άστράφτει κυριο
λεκτικά και που άνοίγει ένα καινούργιο πεδίο 
στον έλληνικό κινηματογράφο. Κι αυτό είναι 
αρκετό γ ιά  νά περάσει σάν ένδόσημο πο
ρείας στην ιστορία του.

Ή ταινία τοϋ Τάκη Κανελλόπουλου

Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η

Σκηνοθεσία : Τάκης Κ ανελλόπουλος. Σ ε
νάριο : Γ ιώ ργος Κ ιτσόπουλος. Φ ω το 
γραφ ία  : Σ υράχος Δ ανάλης. Μουσική : 
Νΐκος Μ αμαγκάκης. Π ρω τα γω νισ τούν  : 
Κώστας Κ αραγιώ ργης, Α ίλυ Π α πα γιά ν- 
νη, Α γγελος Ά ντω νό π ο υ λο ς καί Κ ώ 
στας Λ αχάς. Π αραγω γή : Κ ώ στας Κ α
νελλόπουλος.

Μέ τό μεγαλόπρεπο βηματισμό τού όρα- 
τορίου πορεύεται καί τούτη ή ταινία τού Τ. 
Κανελλόπουλου καί άναδείχνεται σέ λυρική 
σύνθεση υψηλού ύφους καί ήθους.

Τον έρωτα οπήν πιο όλοκληρωτική, την 
πιο όριακή του έκφραση, τόν έρωτα που ά- 
ττοτελεΐ σύμπαν έν σύμπαντι καί καταλύει 
τό παν έξω άπό τον έαυτό του, αναλαμβά
νει νά υμνήσει ή «Εκδρομή» καί πρέπει ευ
θύς έξ άρχής νά τονίσουμε πώς κοπαφέρνει 
ν<* μάς υποβάλλει τό δέος μπροστά στη δύ
ναμη τού πάθους του καί νά άττοσπάσει την 
κατάφασή μας άττέναντι στή βαθειά ηθική 
που κλείνει μέσα της ή όμορφιά του. Μέσα 
^την πολεμική φωτιά τού 41, δύο άνδρες, 
ένας άξιωμοττικός κ’ ένας φαντάρος, σχημα
τίζουν «ιψενικό τρίγωνο» μέ κορυφή τή γυ
ναίκα τού πρώτου. Ή εύγένεια, όμως, στην 
κατεργασία τών σχέσεων πού τούς δένουν, ή 
στοκάλιφη τής βαθειάς ψυχολογικής άλήθειας 
που υπάρχει στή συμπεριφορά καί τά αισθή

ματα καί τών τριών τους, κάνει ώστε ό όρος 
«ιψενικό τρίγωνο», φορτωμένος άπό τή χρή
ση μέ νοήματα συμβατικά, νά μή μπορεί νά 
αποδώσει τις λεπτές καί έντελώς ξεχωριστές 
καταστάσεις πού υφαίνουν τό δράμα. Οί 
δύο άνδρες την αγαπούν μέ πάθος καί αυ
τή άνταποκρίνεται μέ την ίδια ένταση καί ειλι
κρίνεια στον καθένα τους —  γΓ αυτήν αποτε
λούν τούς πνεύμονες τής ψυχικής της ζωής καί 
τούς δέχεται σάν δύο παραπληρώματα πού 
την όλοκληρώνουν. Τό θέμα όπως τίθεται εί
ναι αρκετά παγιδευμένο, άλλά έδώ βρίοτκε- 
ται καί τό πρώτο ψυχολογικό έπίτευγμα: 
κατόρθωσε νά μάς δείξει την βαθειά αλήθεια 
πού ενυπάρχει σ ’ αύτή τήν τριπλή σχέση καί 
νά δικαιώσει καί τά τρία αυτά σπαρακτικά 
πλάσμοττα, καί κυρίως την ήρωΐδα καί τον 
φαντάρο πού φαίνεται πώς έχουν ανάγκη ά
πό αύτή τή δικαίωση. Τελικά ό στροτπώτης 
κυοιαρχή μένος άπό την άκαταμάχητη δύναμη 
τού πάθους καί μή μπορώντας πλέον ν’ ανα
πνέει στήν άβεβαιότητα αυτών τών σχέσεων, 
θά λιποτακτήσει γ ιά  νά προσπαθήσει μαζί 
της νά περάσει τά σύνορα. Τούτη ή ολοκλη
ρωτική πράξη θά άποκαλύψει στή γυναίκα 
ότι ή πιο βαθειά επαφή, ή πιο πλήρης «έ- 
κλεκτική συγγένεια» είναι οτύτή πού τή δέ
νει μέ τό φαντάρο. Θά τον άκολουθήσει καί 
θά μοιραστεί τήν τύχη του καί όταν θά συλ- 
ληφθούν θά βρεί τό θάνατο άπό τό ίδιο του 4 19
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Μια σκηνή άπό την ταινία «'‘Εκδρομή» τοϋ Τ. Κανελλόπονλου. Στάθης Καραγιώργης,
Λ ίλυ Παπαγιάννη.

τό χέρι. Και ακριβώς σ ’ αυτή την πράξη του 
θανάτου ό έρωτας θα κερδίσει την αθανασία 
του.

Τό δεύτερο έπίτευγμα βρίσκεται στο ότι 
ή ηθική τού έρωτα δικαιώνει στη συνείδηση 
μας την πράξη της λιποταξίας. Κι αυτό δέν 
ήταν εύκολο δεδομένου πώς έχουμε νά κάνου
με με πόλεμο ιστορικά συγκεκριμένο και άν- 
τιφασιστικό, πού ή σημασία του άλλωστε έ- 
πισημαίνεται σαφώς μέ τό λόγο τού άξιωμα- 
τ»κού προς τούς στρατιώτες, πού ένεργεΐ και 
σε μάς ώς μνήμη και κρίση ιστορική. *Ομως 
ή δύναμη τού έρωτικού αισθήματος έχει μια 
τόσο έκρηκτική παρουσία πού στή συνείδη
σή μας ό πόλεμος γίνεται άφαίρεση καί έ
νεργεΐ άπλώς σαν άπάνθρωπη καί τρομερή 
συνθήκη, σαν μοίρα άμείλικτη γ ιά  τήν ύ
παρξή του, στήν όποια τελικά, καί θά έπιβά
λει τή σιδερένια του συνέπεια.

‘Ολόκληρη ή ταινία συνθέτει μιαν άργό- 
συρτη έλεγε ία πάνω στήν τύχη αυτού τού έ
ρωτα, ό όποιος μέλλει νά βρει τήν ύψιστη 
δικαίωσή του μόνο μέ τήν καταστροφή τών 
φορέων του. Ή παρουσία τού θανάτου μέ 
τή μορφή τού πολέμου, έχει εύθύς έξ άρχής 
διαποτίσει τήν ύπαρξη τών ήρώων καί δρα 
σαν τό αναγκαίο τους πεπρωμένο. Πάνω σ ’ 
αυτή τή βάση ό έλεγειακός τόνος πυκνός, 
φτασμένος συχνά, σέ μετουσιώσεις ποιητικές, 
άπλώνεται σ’ όλη τήν έκταση της ταινίας 
προσδίδοντας μιαν άξιοθαύμαστα άρραγή έ-

νότητα στό στύλ καί τό ρυθμό τής άφή' 
σης.

Στήν προηγούμενη ταινία του, ό σκηι 
της δέν κατόρθωνε τελικά νά κρατήσει 
ισορροπία ανάμεσα στήν έξέλιξη τής έξι 
ρικής δράσης καί τις διεργασίες στό 
^ερικό τών ήρώων. ’Εκεί ή μέν ρεαλιστική 
πεικόνιση τών έξωτερικών συμβάντων 
κατείχαν σημαντική θέση στό έργο, πνιγι 
ανάμεσα στήν άσφυκτική ώραιοπάθεια 
φωτογοαφίας, ή όποία εΐχε άναχθεΐ σέ 
τόνομη πλαστική άξια καί στό φόρτο 
βαριών, μακρόσυρτων πλάνων, πού χορηγι 
σαν κάποτε στο έργο μιά μεγαλοπι 
άλλα συνάμα οδηγούσαν σ ’ ένα πάγωμα 
κίνησής του* οί δέ έσωτερικές έξελίξεις 
σα στα πρόσωπα παρέμεναν σχηματικές 
τά τελευταία περνούσαν σέ 
ων ποιοτήτων μέ άτελεΐς έπαγωγές. 
είχαμε άποκομίσει τήν έντύπωση ένός 
λισμού, πού όσο κι άν σέ κάποιες 
άσκούσε μιά γοητεία, δέν ήταν δυνατό 
καλύψει τήν έλλειψη μιας ουσιαστικό* 
έπεξεργασίας τών καταστάσεων.

Στή βάση τής «Εκδρομής» άνευρίσκι 
ή ίδια ή προσπάθεια γ ιά  τή δημιουργία 
νός παρεμφερούς στύλ, άλλά τώρα πολύ 
στέοεη καί έπεξεργασμένη ώστε νά κι 
λήγει σέ βασικές Ισορροπίες. Υπάρχει 
έδώ αυτό τό κλίμα τού αισθητισμού, ή 
ποκλειστικά σχεδόν είκαστική άντίληψη



χώρου, ή έξαιρετική πλαστικότητα στή σύν
θεση τών κάδρων και ή ώραιοπάθεια τής 
οίοτογρσψίσς (πού κάποτε μάλιστα προσθέ- 
νει μερικές καθαρά φιλολογικές πινελιές, ό
πως ιττ.χ- μέ τά «εμβόλιμα» πλάνα τοπίων όταν 
Αναχωρεί τό τρα ίνο)— όμως 6λ’ αυτά ένορ- 
χηατρώνονται μέ συνέπεια γύρω άπό μιά δε- 
οπόζουσα ιδέα καί κατατείνουν στην δημιουρ
γία ενός ύφους sublime, ενός ϋφους πραγμα
τικά υψηλής τΛτης και τραγικής μεγαλοπρέ
πειας, ττού άνταποκρίνεται καί άναδείχνει 
τή φύση τής έσωτεριχής «προβληματικής» ό
πως την προσεγγίζει καί θέλει νά τή με
ταδώσει ό σκηνοθέτης. ’Αλλ ούτε μπορούμε 
νά κα Γηγορήσουμε τό έργο γιο φιλολογία. 
φ;λολογια είναι τό ψεύτικο, τό πλαστό μέσα 
στό πλαστό, είναι αύτό που δέν άνταποκρίνε
ται στην υφή τής προσωπικότητας των άπει- 
κονιζομένων άνθρώπων. "Οταν π.χ. ό σκηνο
θέτης βάζει στό στόμα των ηρώων του λό
για τέτοια ή τους κινεί σέ πράξεις που δέν 
είναι δυνατόν άπό την ίδια τή φύση των προ
σώπων όπως αυτή διαγράφεται μέσα στό 
έργο, νά αίστ ανθούν, νά πουν ή νά κάνουν, 
τότε έχουμε πράγμοττι φιλολογία. "Ετσι, ό
ταν π.χ. σέ μιά σκηνή τού «Ψαρόγιαννου» 
τού Β. Μαριόλη, ή άπλοϊκή καί «άκατέργα- 
στη» κόρη τού ψαρά, λέει οπόν άγαπημένο 
της τά έξής λόγια: « Ανάμενα άπό τό βόγγο 
τής θάλασσας καί τό βουητό τού άνεμου νά 
ξέρεις πώς έγώ άκούω τις νύχτες τό σφύ
ριγμά σου» (ή κάτι παρόμοιο), αυτό είναι 
σαφώς «κατοατκευασμένο» καί ψεύτικο, γ ια
τί ή σαπίλλα, όπως ήδη μάς έχει σημανθεϊ 
μέχρι εκείνη τή στιγμή, είναι άδύνατο νά 
εκφράζεται μ* οτύτόν τον ποιητικίζοντα τρό
πο άκόμα κι όταν αισθάνεται έτσι τις κατα
στάσεις.

Στό έργο όμως τού Τ. Κανελλόπουλου, ή 
ειδοποιός ποιότητα στή φυσιογνωμία καί την 
έσωτερική σύσταση των προσώπων μάς είναι 
δεδομένη εύθύς εξαρχής άπό τις πρώτες τους 
κινήσεις καί χωρίς νά χρειάζεται νά γίνει 
όναφορά στην άτομική προϊστορία τού κα- 
θενός· πρόκειται γ ιά  φύσεις μέ λεπτή αισθαν- 
τ;κότητα καί μιά βαθειά Ικανότητα νά βιώ- 
νουν αύτό πού ζούν καί να ύπεισέρχονται οτίς 
μυστικές αποχρώσεις τών καταστάσεων καί 
τέλος νά δίνουν στις πράξεις καί στά λόγια 
Γους μιά λειτουργικότητα «ποιητική». Αυτά 
"ά χαρακτηριστικά, ύπομνηματισμένα άπό την 
ιδιόμορφη σύνθεση τών εικόνων (πλαστική 
δ.αμόρφωση τών ύλικών στοιχείων τού χώ
ρου, πυκνές φωτοσκιάσεις, όνειρικό πολλές 
Φορές κλίμα τών ντεκόρ) καί τον γενικό ρυ- 
&μό τής ταινίας, κάνει ώστε μέ τις πρώτες 
κιόλας σκηνές πού μάς φέρνουν σ ’ έπαφή μέ 
Τα πρόσωπα, νά άντιλαμβανόμαστε σέ ποιο 
επίπεδο ύφους καί νοημάτων σκοπεύει νά 
Τά «κινήσει» ό σκηνοθέτης καί πού τοποθε- 
Τεϊ την έδρα ία σύμβαση πού υποβαστάζει 
Το έργο καί καθορίζει τά μέτρα καί τή μορ
φή τών άπαιτήσεών μας. Μ’ αύτή τήν έν- 
vo,oc, τά λόγια καί οι πράξεις τους καθώς 
στέκονται μέχρι τέλους συνεπείς προς τό 
Χαρακτήρα πού τούς έχει δοθεί, δέν όδηγούν

στή φιλολογικότητα, άλλά πραγματοποιούν 
μιά καθολική μετάθεση τών καταστάσεων σ ’ 
ένα πεδίο δικό τους, έξω άπό τον συνηθισμέ
νε μέσο όρο καί τον κόσμο τής συμβατικής 
συμπεριφοράς. "Αν κάποτε ύπάρχουν κάποια 
στολίδια στό λόγο, αύτά είναι περιττά καί 
ϊσως ένοχλητικά, άλλά δέν άρκούν νά δώ
σουν στό έργο τήν έντύπωση τής άνειλικρί- 
νειας.

Ή ένότητα στό στύλ τής άφήγησης παρα
μένει άδιατάρακτη. ΓΓ αυτό άκριβώς καί στά 
φλάς - μπάκ πού παρεμβάλλονται στή φυ
γή, καί περιέχουν τήν πρώτη γνωριμία καί 
τή βαθμιαία δημιουργία τής «έκλεκτικής συγ
γένειας» ά/άμεσα στούς δύο εραστές, ή δια
τύπωση τού περιεχομένου τους είναι μόνο ό- 
πτική, υπομνηματισμένη άπό τόν έλεγειακό 
τόνο τής φωνής όφ (εκτός πλάνου) τών ά- 
ναπολήσεων τής πρωτοτγωνίστριας. Καί πο
λύ εύστοχα, γιατί τό κλίμα αύτών τών ά- 
ναδρομών, είναι έντελώς διαφορετικό καί ή 
ηχητική του άπόδοση θά μπορούσε νά δια- 
σπάσει τήν έλεγειακή φυσιογνωμία. Ένώ τώ
ρα, τ;θασσευμένο άπό τήν λυπητερή άφήγη- 
ση βοηθάει αύτή τή φυσιογνωμία ν’ άναδεί- 
χνεται έξ άντιδιαστολής, χωρίς νά τή δια
σπά ή νά τήν ύπερκαλύπτει. Επιπλέον, ή 
τμηματική παρεμβολή αύτών τών φλάς - μπάκ 
κατά τή διάρκεια τής άπελπισμένης φυγής εί
ναι έξαιρετικά ψυχολογημένη, γιατί παρί- 
σταται ώς είδος ψυχολογικής τεκμηρίωσης αυ
τής τής πράξης —  είναι ένα άκόμα «έπιχεί- 
ρημα», πού τήν υποβαστάζει ψυχολογικά καί 
τή δικαιώνει. Καί οπωσδήποτε ύπήρξε συν
θετικά δηλωτική τής ύφής καί τής μοίρας 
αύτού τού έρωτα ή συνύφανση αύτών τών ά- 
ναβρομών μέ τό παράλληλο μοντάζ τής φυγής 
καί τής καταδίωξης άπό τό απόσπασμα.

Ή κίνηση τών προσώπων μέσα στά πλάνα 
είναι άργή, τελετουργική, αποκρυσταλλω
μένη συχνά σέ στάσεις καί εκφράσεις μνημεια
κές (πού κάποτε, όμως, παίρνουν τή μορ
φή τής πόζας) καί όμόλογος στέκεται καί ό  
ρυθμός στή διαδοχή τών πλάνων (πού είναι 
μακρά, άλλ’ όχι τόσο βραδυκίνητα όπως στον 
«Ούρανό») καί στήν κίνηση τής μηχανής. Συ
χνά αυτή ή κίνηση, άνασύροντας μέ μοναδικό 
τρόπο σημασίες γενικότερες, πλουτίζεται μέ 
μιά άποχαλυπτική διεισδυτικότητα στην έν- 
δοχώρα τών προσώπων καί άποκτά συμβολι
κότερο χαρακτήρα —  όπως π.χ. όταν ό άν- 
θuπoλoχocγός φίλος τού λιποτάκτη παίρνει 
τήν εντολή νά τόν καταδιώξει. Στή συγκεκρι
μένη αύτή περίπτωση, ή έντολή δίνεται μέ 
φωνή όφ, ένώ ή μηχοτνή προχωρώντας μέ ά- 
παλό τράβελλιγκ προς τόν άνθυπολοχαγό πού 
παραχαλεΐ νά εξαιρεθεί, τόν απομονώνει άπό 
τό χώρο, τόν βγάζει σ ιγά σιγά έξω άπό τό 
στρατιωτικό του περίβλημα καί σταματών
τας πάνω του σέ γκρο πλάν, άποκαλύπτει 
τά ανθρώπινα στοιχεία τού προσώπου του 
πού κρυφοκαίνε κάτω άπό τή στολή· καί με
τά τήν άπόρριψη τής παράκλησής του, ένα 
άργό τράβελλιγκ πίσω, τόν ξαναεντάσσει, 
στόν ευρύτερο χώρο, τόν ξαναντύνει μέ τή 
χακένισ στολή του έπαναφέροντάς τον έτσι 421
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στή στρατιωτική του ιδιότητα, στην όποία 
και πρέπει νά υποταχθεί.

Οί ηθοποιοί κινήθηκαν μέ συνέπεια προς 
τό έπιδιωχόμενο ποιητικό κλίμα καί έδωσαν 
ένα μνημειακό χαρακτήρα στην υπόδυσή τους 
ό όποιος συμβάδισε Ισορροπημένα μέ τήν 
κυριαρχία των έσωτερικών τόνων, που πάνω 
της στηρίζεται ή λυρική ύφή του έργου.

Μόνο ή πιο άπροκάλυπτη σκοπιμότητα θά 
μπορούσε νά στερήσει άπό τή Λίλυ Παπα- 
γιάννη τό πρώτο βραβείο ηθοποιίας. Καί θά 
ήταν έκδήλωση ήθους καί καλλιτεχνικής συν
είδησης, άν ή πα ρ ’ άξίαν βραβευμένη Β. 
Ζουμπουλάκη γιά  μιά άθλια άπόδοση σε μιά 
μέτρια ταινία (κι όχι τό αντίστροφο όπως 
γράψαμε στο σχόλιο του προηγούμενου τεύ
χους) άποποιόταν τούτη τή βράβευση γιατί 
είναι φανερό πώς τέτοιες διακρίσεις μειώνουν 
άντί νά τιμούν τον καλλιτέχνη, πού υποτί
θεται πώς σάν άνθρωπος ουσίας άττοβλέπει 
σε ουσιαστικά άντικρύσματα καί δεν ικανο
ποιείται μέ τυπικές πράξεις σκοπιμότητας. 
Ή Λ. Παπαγιάννη κατόρθωσε νά συγκεντρώ
σει καί νά δέσει οργανικά τά άντιφατικά στοι
χεία τής ψυχοσύνθεσης τής ήρωίδας, αποκα
λύπτοντας τή βαθειά ποιητική της φύση καί 
τον σπαρακτικό διχασμό της, μέ ώριμη λι
τότητα καί εύγένεια. "Εξοχα έκφραστικός καί 
ό Αγγελος Άντωνόπουλος πού στο ρόλο τού 
συζύγου πέτυχε κι αύτός έξίσου βασικές Ι
σορροπίες. 'Ο Κώστας Καραγιώργης, άν ε
ξαιρέσουμε κάποιες στιγμές όπου τό ύφος 
του άντί νά εκφράζει άνθρωπο καθημο:γμένο, 
έπαιρνε μιάν απόχρωση κατσούφικου πείσμα
τος, άνταποκρίθηκε μέ ακρίβεια καί εύαισθη-
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νού, τον δείχνει σκηνοθέτη μέ γνώση τής 
κινηματογραφικής τέχνης καί άξιόλογη παρα
στατική δύναμη καί ώριμότητα.

Τό έργο του είναι «σπονδυλωτό» καί άπο- 
τελεΐται άπό τρεΐς διαφορετικές Ιστορίες που 
συνδέονται μεταξύ τους μέ τήν παρουσία έ- 
νός προσώπου, ή όποία όμως έπειδή άκρι- 
6ώς στις δύο τελευταίες είναι απλώς προσχη
ματική, κάνει ώστε νά παρατηρεΐται σημαν
τική έλλειψη δομικής ισορροπίας άν δούμε 
τήν ταινία ώς ένιαΤο σώμα.

σία στίς άπαιτήσεις τού ρόλου. Κι άςI 
ξεχνάμε, άλλωστε, πώς ήταν ρόλος 
τικότερος καί πιο δύσκολος άπό τού 
γούμενου, γιατί ό έραστής στρατιώτης 
ρ ε ι τήν τριπλή σχέση καί ή συμπερι 
του αύλαχώνεται άπό πολλά άλληλοσ 
μένα στοιχεία, ένώ ό σύζυγος εύεργ 
σχεδόν μέχρι τό τέλος μέ τήν άγνοια καί 
τσι γ ι’ αύτόν τά πράγματα συγκριτικά 
ναι πιο άπλοποιημένα. Αδρός σά φυσισ 
μική παρουσία ό Κ. Λαχάς υπογράμμισ 
ρόλο του μέ έκφραστική διαύγεια.

Ή φωτογραφία τού Συράκου Δανάλη,! 
πάξια έλαβε τό πρώτο βραβείο, ένώ ή 
σική τού Ν. Μαμαγκάκη δέθηκε αρμονικά 
τό κλίμα τού έργου, άν καί κάποτε ήταν 
ρισσότερο άπ* ό,τι θάπρεπε τονισμένη 
ρικά.

Τό έργο τού Τ. Κ ανελλόπούλου σάν ϋξ 
σάν σκόπευση, σάν στάση ζωής καί τέ 
άποτελεΐ ένα όλον, ένα «είδος» πλέον, 
είτε τό δέχεται κανείς κατ’ άρχήν, όπότε π  
χωρεΤ σέ άξιολογήσεις μέσα στά πλαί 
του μέ τά ιδιαίτερα κριτήρια που αυτό 
υπαγορεύει, εΤτε δέν τό δέχεται. ’Έ τσι 
έγινε: άλλοι τό δέχτηκαν, όλλοι όχι. Έ  
άνήκουμε ατούς πρώτους, γιατί μέσα στό 
ριχό του οίστρο διακρίναμε παλλόμενο π  ' 
καί ειλικρίνεια. Οπωσδήποτε όμως, οί 
κτιμήσεις μας στηρίζονται μόνο στή γ  
εντύπωση πού άποκομίσαμε άπό την ταΐ 
καί δέν μπορεί νά είναι πλήρεις καί όρι 
κές, γιατί δέν μάς δόθηκε ή εύκαιρία νά 
δούμε γιά  μιά δεύτερη φορά.

ί α  τ ο υ  Ά λ έ ξ η  Δ α μ ι α ν ό

Τό πρώτο μέρος (διασκευή άπό ένα δι 
γημα τού Σπήλιου Πασαγιάννη), βασισμ 
κυρίως σέ γκρο πλάν καί μέ μιά φωτογρα 
\ή άντίληψη τού χώρου, διηγείται την ίσή 
ρ:α δύο φίλων (ό ένας σιδεράς στό 6ου 
ό άλλος περαστικός καί υποψήφιος μετ< 
στης) που έρχονται σέ σύγκρουση έξαιτίας 
νός αισθήματος που άναπτύσσεται μέσα τ 
γ ιά  τήν ψυχοκόρη τού ένός.

Μέσα σ* ένα υποβλητικό φόντο φυσικ 
τοπίων, καί πάνω σ ’ ένα μόλις διαφαινό 
νο υπόστρωμα ήθογραψίας πραγ ματοποι ο* 
τα? εύστοχες ψυχογραφικές παρατηρήσεις 
ναφορικά μέ τά τρία πρόσωπα τής ίσπορί

Τό κομμάτι είναι άρχετά δεμένο, κάπ 
βαρύ άπό τά επίμονα καί σέ άμόρσα συ 
άπεικόνιση, γκρο πλάν, καί διαρρέεται d 
ένα υπόγειο ρεύμα έντονων ζωικών στοίχε 
ων (αύτό πού στήν επόμενη ιστορία θά π
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ρει μ!ά διαφορετική και ττιό άνοικτή έκφρα
ση) πού τού προσδίνουν μια δύναμη έσω- 
τερική. Θαυμάσιοι και οί τρεΤς ηθοποιοί, α
νεξάρτητα άπό την «πλεονεκτική» φωτογράφι- 
σή τους. Ό  Α. Δαμιανός, χυμώδης και συγ
κρατημένος καί πάντα έκφραστικός (μόνο πού 
ή άρθρωσή του σε μερικά σημεία δυσκόλε
ψε τήν κατανόηση των λόγων)* το ίδιο άπέ- 
ριττος, πλούσιος σέ άκριδοζυγισμένες άπο- 
χρώσεις καί με άδρή παρουσία υπήρξε ό Χρ. 
Τσάγκας ενώ ή Ελένη Μπουρμπουχάκη μέ 
ζεστή φυσική φυσιογνωμία καί ελεύθερη κί
νηση ένσάρκωσε μέ συνέπεια ένα δχι καί 
τόσο εύκολο ρόλο, καί κυρίως μετάδωσε ό
λη τήν οδυνηρή άντιφατικότητα τής πρώτης 
προσέγγισης τής άρσενικότητας κάτω άπό 
τις ψυχολογικές αναστολές του άγροτικου μας 
χώρου. Ό  όπερατέρ Γ. Πανουσόπουλος, του 
όποιου τή δουλειά είχαμε θαυμάσει στον 
«Κλέφτη» τού Π. Βούλγαρη, έδωσε μια άνά- 
γλυφη όσο καί λεπτομερειακή εικόνα τών χώ
ρων εκμεταλλευόμενος το έλεύθερο τοπίο, τις 
βαθιές φωτοσκιάσεις καί τις φωτιστικές άν- 
τ ιθέσεις καί διείσδυσε άποφασιστικά στον κό
σμο τής μικροφυσιογνωμίας τών ήρώων, δη
μιουργώντας κάδρα πού συχνά έδιναν τήν 
εντύπωση πώς ήταν έτοιμα νά έκραγούν καί 
να συνεχίσουν τήν κίνηση έξω άπό τά πλαί
σιά τους.

Ό  Αλ. Δαμιανός ( Αντώνακας), εΤναι ό 
συνδετικός, άλλ’ όχι ό κεντρικός ήρωας τών 
Ιστοριών. Ό  όργανικός του ρόλος έξαν-

τλεΐται στήν πρώτη* στήν τρίτη είναι όστλός 
θεατής ενώ στ ή δεύτερη συμμετέχει στή δρά
ση άλλ’ όχι γ ιά  τον έαυτό του —  δέν εξε
λίσσεται, δέν άπηχουνται μέσα του οί νέες 
καταστάσεις, μένει όπως τον γνωρίσαμε στήν 
πρώτη καί παρίσταται σάν ένα άθέλητο καί 
ευκαιριακό «σκεύος εκλογής» γιά  τή δημιουρ
γ ία  τών καταστάσεων.

ΑΑέσα σ ’ ένα σκληρό, βραχώδες καί άγονο 
τοπίο, λουσμένο στο άνελέητο φώς του ή
λιου, έκδηλώνεται άτιθάσσευτο, άκαταμάχη
το, βασανιστικό το ξύπνημα τού έρωτισμού 
τής νεαρής βοσκοπούλας, πού μετά τήν πρώ- 
τη της όλοκληρωμένη σεξουαλική έμπειρία,
6ά πάρει άσυνειδητοποίητσ άλλά καί σά φυ
σική συνέπεια τής φοράς του όλοένα άπαιτη- 
τιχότερου πλέον ενστίκτου, το δρόμο τών πορ
νείων τής πόλης.

Κ’ εδώ τό ηθογραφικό στοιχείο, ζωγραφι
σμένο μέ σκόρπιες άλλ’ άδρές πινελιές, κα- 
τακαλΰπτεται άπό τον τραχύ βιταλισμό τών 
αισθήσεων καί χρησιμεύει γ ιά  ν’ άναδείξει a 
contrario τή δύναμή τους

Ή Βένια Παλίρη στον κύριο ρόλο ζωγρά
φισε πειστικά τήν «κατά φύσιν θηλυκότητα», 
στο πρωτοξύπνημά της, άλλά δέν έδωσε τούς 
άναβαθμούς τής έντασής της, πού όπωσδή- 
ποτε διαφοροποιούν τήν ήρωίδα καί έξηγούν 
ψυχολογικά τή μετεξέλιξή της. *0 Βασίλης 
Μητσάκης παρουσίασε τον πατέρα μέ ένα 
στυλιζόρισμα καρικατούρας. Δέν έχουμε δια
βάσει τή «Νανότα» τού Ξενόπουλου, στήν ό- 423



ττο'α στηρίζεται τό σενάριο/ άλλα μέ βάση 
τά ψυχολογικά συμφραζόμενα τής ιστορίας, 
έχουμε τή γνώμη ττώς δέν εύσταθεί μια τέ
τοια ερμηνεία. Σωστοί και οί άλλοι ηθοποιοί 
στους Επεισοδιακούς τους ρόλους. Ή φωτο
γραφική δουλειά του Γιάννη Βελόπουλου, ά- 
ττλωμένη σέ ολη την κλίμακα των πλάνων, 
χαρακτηρίζεται άπό εύλυγισία καί έκφραστι- 
κότητα.

Κ’ έρχόμαστε τώρα στο τρίτο μέρος πού 
είναι πραγματικά συγκλονιστικό καί που δι
καιωματικά παίρνει λαμπρή θέση στήν ιστο
ρία τού ελληνικού κνηματογράφου.

Τό άγχος τού «μή - έρωτα» έκφράζει κα
τά βάση τούτη ή ιστορία καί επιτυγχάνει 
νά μάς μεταδώσει μέ τρομερή δύναμη τήν 
καταθλιπτική του αίσθηση. Τό φυσικό πλαί
σιο τής ιστορίας εΐναι ένα φτωχοδωμάτιο πού 
στεγάζει τον πρώην έρωτα των δύο συζύγων. 
Κάτω άπό τό πέλμα τής μιζέριας καί των 
πιεστικών συνθηκών πού υπονομεύουν σ ιγά - 
σ ιγά τις σχέσεις τους καί τις μετατρέπουν σέ 
έξευτελισμό τού άντρα κυρίως (πού όντας ά
νεργος συντηρείται άπό τήν προίκα καί τή 
δουλειά τής γυναίκας του καί αυτό τό συνει
δητοποιεί βαθειά σαν στοιχείο ξεπεσμού για  
τό όποίο διαμαρτύρεται ξεσπώντας σ ’ αυτήν)· 
κάτω άπό τή διαβρωτική έπιδρομή τού χρόνου 
πού σβήνει τούς έρωτικούς ίμερους καί μα
ραίνει πρώτη τήν ομορφιά τής γυναίκας κα
θιστώντας την γρηγορότερα άν - ερωτική —  
τά ψυχολογικά άδιέξοδα στή σχέση τού ζευ
γαριού θά υψωθούν άξεπέραστα καί αδυσώ
πητα καί τελικά θά τήν τινάξουν στον άέρα 
συνθλίβοντας αναπόφευκτα τό πιο αδύνατο 
μέρος, πού είναι ή γυναίκα.

'Ένα τέτοιο θέμα πού θά μπορούσε νά 
κινητοποιήσει εντατικά τούς δακρυγόνους ά- 
δένες, στα χέρια τού Α. Δαμιανού άναδεί- 
χνεται στην άληθινά δραματική του διάστα
ση: είναι σπαρακτικό καί όχι σπαραξικάρ
διο, δραματικό άλλ’ όχι δραματοποιημένο. 
Και επιπλέον έχει στή βάση του έναν έντιμο 
χειρισμό, γιατί άπό κανένα δέ στερεί τήν 
άλήθεια τών άναγκών του καί τό δικό του δί
κιο* δέν έμφανίζει μιάν «άβανταδόρικα» ε
τεροβαρή σχέση θύτη προς θύμα. Καί οί δύο 
είναι πάσχοντα πρόσωπα, μορφές δραματι
κές, θύτης ό καθένας άθέλητος καί θύμα τού 
άλλου —  καί οί δυο έχουν δίκιο κι αύτό εί
ναι πού κάνει τό άδιέξοδο άνυπέρβλητο.

Κυρίως ένδιαφέρεται ν’ άποτυπώσει τήν 
κοινωνική καί ψυχο - βιολογική συνάμα άναγ- 
καιότητα πού όδηγεί άναπόφευκτα τούτη τή 
σχέση στον άφανισμό της. "Αν τώρα οί συ
νέπειες θά είναι βαρύτερες γ ια  τή γυναίκα, 
τούτο είναι ένα σύνδρομο πού όρίζεται άπό 
τήν ίδια τήν ψυχοφυσική της υπόσταση. Α 
κριβώς λοιπόν αύτή ή άμεροληψία άπέναντι 
στα πάθη τών ήρώων δίνει στή σύγκρουση 
μια πρόσθετη δραματική διάσταση. «Μή νο
μίζεις πώς δέν σέ πονάω» λέει ό άντρας όταν 
ιόν Εγκαταλείπει ενώ στις Εκρήξεις τής ορ
γής του στοιχεία άγχους κόπωσης, ένοχής, οί
κτου, θά Ενεργοποιηθούν δλα μαζί σέ πράξεις 
έτεροτιμωρητικές πού δμως θά πάρουν Εν συνε

χεία χαρακτήρα αυτοτιμωρητικο με κτ 
ματα τού κεφαλιού στούς τοίχους καί 
πόρτες. Ή σχέση τούτη είναι άνεπανά 
φθαρμένη καί τά  αίτια τής φθοράς βρί 
ται έξω άπό τή θέληση τών φορέων της 
οίονεί βλοσυρή καί απρόσωπη μοίρα. Ή 
τίοταση σ ’ αύτή τή μοίρα είναι τραγική 
μάταιη —  ό δεσμός γίνεται καθημερινή 
ρά, έγκάθ-.ιρξη καί άγωνία. Αρχικά π 
ποθέτει άνοχή, έπειτα άντοχή καί στο τ 
υπερβαίνει τό δύνασθαι τών προσώπων | 
αύτοκαταλύετα· ολοκληρωτικά.

Γύρω α π ’ αύτό τό κρίσιμο σημείο 
νεται καί ή Ιστορία, καί τό μαχαίρι 
ψώνεται άλύπητα στα σώματα καί τήν] 
χήν τών ήρώων. Είναι πράγματι συγκλ< 
κές οί σκηνές όπου ή γυναίκα προσπαθεί) 
συγκροτήσει τήν τελευταία στιγμή τον 
τρα, φρεσκάροντας τήν ανεπανόρθωτα μ 
μένη της θηλυκότητα. 'Ένα πλονζέ θά μά 
δείξει Εξουθενωμένη καί γελοία μετά τή 
δητοποίηση τής χαμένης δροσιάς. Καί 
ρα σέ μιά ύστατη απεγνωσμένη προ< 
ν’ άνακτηθεΐ τό χαμένο έδαφος, θ’ άρχί 
πραγματικά τραγική διαδικασία τού Εξ 
σμού τών άνύπαρκτων θελγήτρων. Μέ κ 
σεις άντια:σθητικές καί γελοίες (πού ή 
σθητική τους Ενέργεια συνίσταται άκρι 
στο δτι πρέπει νά φανούν τέτοιες) θ’ 
καταστήσει τά καθημερινά έσώρρουχα μέ 
λα προκλητικότερα, θά σοβατίσει τό 
σωπο μέ κρέμες Ενώ ή πούδρα θά γίνει 
οπη άπό τά δάκρυα καί τον ιδρώτα.

Μέ άσήμάντη άφορμή ό καυγάς θά 
σπάσει βίαιος, καί οί δύο σύζυγοι θά 
θούν ανελέητος καθρέφτης, ό ένας 
στον άλλο καί θά άλληλομαστιγωθούν 
λόγια άγκαθωτά* αύτός θά πλήξει μέ τό 
<τος τών τύψεων καί τού οίκτου, αύτή μέ 
τελευταία αντίδραση τού ποδοπατημό 
ο^. Ή σύγκρουση θά γίνει «θερμή», τά λ 
θά δώσουν τή θέση τους στο ξύλο καί 
σύτοτιμωρητικές κεφαλιές τού άνδρα 
τοίχους, καί σέ λίγο τά καινούργια π. 
τικά έσώρρουχα, πού τό μόνο πού προι 
σαν ήταν ή έκφραση τής περιφρόνησης καί 
δαρμό, 6ά σαρκάζουν πάνω στο ριγμένο 
τάχαμα, μισόγυμνο σώμσ τής γυναίκας.

Στο επόμενο πλάνο τό χέρι της, εί 
σμένο σέ γκρο πλάν θά ταΐζει μέ καί 
τον ξαπλωμένο πάλι στο κρεβάτι άνδρα 
χειρονομία θλιβερής συνδιαλλαγής καί 
ιαιης τρυφερότητας σάν στιγμιαία 
λα ανάμεσα στο μαρτυρικό άλληλοεξι 
σμό τής προηγούμενης σκηνής καί στήν 
πάνθρωπη βσσαυσότητα τής ύστατης «ί 
τικής» πράξης πού πρόκειται ν’ άκολουθή 
Τούτη ή πράξη είναι ίσως τό πιο cτ  
στικό, τό τρομερώτερο σημείο τού 
Ποτέ άλλοτε στον ελληνικό κινηματογράφ(3§ 
σεξουαλική πράξη δέ στάθηκε μιά τόσο 
θετή καί πυκνή έκφραση τού Εσωτερικού 
ρου, ποτέ δέν είχε κατορθώσει έτσι νά 
περάσει τήν πρωτογενή της σύσταση και 
βαδίσει πέρα άπό τον «καθαρό» Εαυτό 
ποτέ δέν είχε δεθεί έτσι οργανικά μέ τό



ικό σύμττσν των ήρώων. Ό λος ό στταρα- 
ός τής αύτπτί γνώσης, ή δσθεια σννειδη- 
ποίηση ■'ήζ παρακμής καί τού αδιεξόδου 

αζί μέ τη γέννηση μιας τελευταίας αυτα- 
άτης το άγχος μπροστά οπήν έγκατά- 
ιψη 'καί ό τρόμος τής μοναξιάς, το Τδ.ο το 
σος καί ό οίκτος για  τήν ύπαρξη του άλλου 

Ιαί ή άπόγνωση τού πνιγομένου. βρήκαν τήν 
,ό συμπυκνωμένη τους έκφραση μέσα σέ 
ότη τήν καθαρά άντιερωτική σεξουαλική 
αφή. Καί ποτέ άλλοτε βογγητά ηδονής δεν 
■ ριείχαν τόσο άπόστσγμα όδύνης, ποτέ δέν 
φράστηκε μέσα ά π ’ αυτή τήν «ένωση», ή 

,τέρτατη αλήθεια των προσώπων, ή έκπτω- 
ή τους τό ίδιο τους τό κουρέλιασμα. Κι 
ταν στήν «κορυφαία» στιγμή (σν υπήρξε τι- 
οτσ) ή γυναίκα μέσα σέ μιάν αναλαμπή ά- 
ελπισμένης αυταπάτης ψιθυρίζει «μή φύγεις» 
τε θά τήν πετάξει άπό πάνω του σάν άδειο 
ουδάλι κι αυτή θ’ άπομείνει κουλουριασμέ- 

στό κρεβάτι, καθημαγμένη καί τραγική. 
Αή νομίζεις πώς δέν σέ πονάω» θά τής πεΐ 
ί θά φύγει.
Κ’ έπειτα τό πλοίο γιά  τήν Αύστραλία θά 

|ν πάρει καί τό άτομιχό της δράμα θ’ ά

ρτε

ταινία του Πάνου Γλυκοφρύδη

κηνοθεσία - Σενάριο : Πάνος Γ λυκ οφ ρύ- 
δης. Φ ω τογραφ ία  : Συράκος Δ ανάλης. 
Μουσική : Χρηστός Λ εοντής. Π ρω τα
γωνιστούν : Δαυρέντης Δ ιανέλος, Γ. 
Φ ούντας, Α. Β λάχος. Π αραγω γή : Γ ιώ ρ
γος Στεργίου.

Ψυχολογικό δράμα τό έργο τού Π. Γλυ- 
^δη, ξεχωρίζει γ ιά  τήν ειλικρίνεια τών 
:σεων, τήν ευπρόσωπη χρησιμσττοίηση 

νη ματογραφικής γλώσσας, τό στέρεο σε- 
ριο και τήν άρχιτεκτονική ισορροπία, τήν 
^τη διεύθυνση τών ηθοποιών και γενικά 

ϊν τεχν,κή ΤΟυ άρτιότητα.
Παρόλο πού ό δρόμος του ήταν σπαρμένος 
παγίδες μελοδραματικές, ό σκηνοθέτης κα- 
>θωσε νά υποβάλει τ ις  δραματικές κατα- 
W0*'* νό γλιστρήσει στή γλυκερό-
τα η τήν σπαραξικάρδια κραυγή. Καί πρέ- 

* ^ * * * t e i  πώς σ ’ αυτό συνετέλεσε σημαν-
Λ  ^ Γ έρεη Καΐ λ^μ°δδης έρμηνεία τού Λαυ- 
τη  Διανέλου, πού στάθηκε ή ραχοκοκκα- 

α Γης ταινίας.
δ δραμα, ξετυλίγεται στήν κατοχή όταν 
<ερμανοί σ’ αντίποινα γιά  τό φόνο ένός 

* 1(0ΤΤ1  ̂τους, ετοιμάζονται νά έκτελέσουν 
α νεουζ ένός χωριού, στούς όποιους

πορροφηθεΐ, θά έξαψανιστεΐ μέσα στούς ά- 
νσρίθμητους μετανάστες —  πού κι ό καθένας 
τους κάποιο δράμα ζεΐ —  οί όποϊοι αποχαι
ρετούν τήν προκυυαία.

Παρόλο πού ή Ιστορία έκτυλίσσεται μέσα 
σ' ένα μικρό δωμάτιο, τά γκρο πλάν εναλ
λάσσονται ισορροπημένα μέ πλάνα κοντινά, 
άμερικάνικα και μέσα. Χωρίς καμμιάν εκ
ζήτηση ή μηχανή διαλέγει τις πιο κατάλ
ληλες γωνίες είκονοληψίας πού άνταποκρί- 
νονται στις ψυχικές διακυμάνσεις τών ύποκει- 
μένων, ένώ ή επιδέξια κίνηση της κάνει ν’ 
αποφεύγεται ή στατικότητα τού κλειστού χώ
ρου. ^Ηταν ό λιγότερο εντυπωσιακός άλλά 
και ό πιο σμιλεμένος καί ουσιώδης χειρισμός 
τού φακού, πού άποσκοπούσε νά άποτυπώ
σει μέ ακρίβεια καί πληρότητα τίς κατα
στάσεις καί όχι νά κάνει αισθητή τήν ύπαρ
ξή του ώς δεξιοτεχνία. Κι ά π ’ αυτή τήν ά
ποψη, ή συνεισφορά τού Χρήστου Μάγγου 
ίπήρξε πολύ σημαντική.

" Ε ξ ο χ ο ι  στήν απόδοσή τους οί ή- 
θοποιοϊ Γιώτα Οίκονομίδου καί Γιώργος Χα- 
ραλαμπίδης —  μάς έδόνησαν κυριολεκτικά.

Μ Ε  Τ Η  Λ Α Μ Ψ Η  
Σ Τ Α  Μ Α Τ Ι Α

συγκαταλέγονται καί τά  τρία παιδιά ένός 
γέρου. Μιά έπιτροπή παρακαλεΐ τό γερμα- 
νό διοικητή νά μήν έκτελεστούν ολα, καί αυ
τός τούς έπιτρέπει νά διοώέξουν ένα καί νά 
τό πάρουν. Έπισπρατεύοντας λογικά έπι- 
χειρημήματα πού άναψέρονται στά προσόν
τα τού καθενός, προσπαθεί ή έπιτροπή νά 
διαλέξει άλλά δέν τά καταφέρνει καί μετα
θέτει τήν ευθύνη τής έκλογής στον ίδιο τον 
πατέρα, ό όποιος άρνούμενος ευθύς έξ αρ
χής καί μέχρι τό τέλος νά άντιμετωπίσει έ
να τέτοιο τρίλημμα πού ύπερβαίνει τήν ψυ
χική του άντοχή, θά προσπαθήσει νά δώσει 
όποιαδήποτε άλλη λύση. Παροτρύνει τούς π α 
τέρες τών άλλων παιδιών νά επιτεθούν εναν
τίον τών Γερμανών καί ν’ απελευθερώσουν 
ιά  παιδιά και νά τά οπλίσουν, άλλά ό πα 
πάς αντιδρά γιατί φοβάται χειρότερα αντί
ποινα γ ιά  τό χωριό* έπιχειρει άπελπισμένα 
νά πολεμήσει μόνος του άλλά τό παλιό του
φέκι έχει πάθει άφλογιστία. Τελικά τήν ώ
ρα τής έκτέλεσης καί μή μπορώντας νά δώ
σει λύση θά πέσει νεκρός άπό συγκοπή, έ- 
κεΐ δίπλα του θά σωριαστούν καί τά πτώμα
τα τών παιδιών του.

Τό έργο διακρίνεται γ ιά  τή στέρεη συναρ- 
μογή του καί γιά  τήν αλήθεια τών ψυχολο- 425
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Μιά σκηνή άτιό την ταινία «Μέ τή λάμψη στα μάτια», τον Π. Γλνκοφρνδη,
Λ αυρέντης Δίαν έλος, *Ανέστης Βλάχος.

γικών του καταστάσεων. "Αν τά έπιχειρήμα- 
το πού έπιστρατεύει ή έτη τροπή για  να δια
λέξει, είναι φυσικό νά έχουν λογικό χαρα
κτήρα, δέν συμβαίνει τό ίδιο και προκειμε
νού γ ια  τον πατέρα στή συνείδηση του όποιου 
αυτά τά «έπιχειρήματα» που ύποσημαίνουν 
τό δεσμό του με τό κάθε παιδί, παίρνουν τή 
μορφή τής συναισθηματικής μνήμης. Τούτο ε
πιτυγχάνεται μέ τρία άντίστοιχα φλάς - μπάκ, 
α π ’ τά όποΤα τά δύο έχουν τον έν έγρηγόρσει 
όνειρικό και παραισθητικό χαρακτήρα τής δια- 
ταραγμένης συνείδησης. Μέσα σε υπερφωτι- 
σμένα πλάνα πού δίνουν ένα έξωπραγματικό 
χαρακτήρα στις σκηνές και μέ μιά διατύπω
ση πού συνυφαίνει τή μυστηριώδη συμβολι
κή του όνείρου και τά άπελευθερωμένα στοι
χεία του υποσυνείδητου μέ τή συνείδηση 
πραγματικών γεγονότων, οί δυο χρόνοι, ό 
παρών και ό παρελθών εισδύουν ό ένας μέ- 
οα στον άλλο.

"Ετσι ή αυτούσια μνήμη άπό κάποια εικό
να του παρελθόντος τροποποιείται κάτω άπό 
τό πρίσμα των βιωμάτων του παρόντος και 
ό πατέρας συμμετέχει στο άναβιούμενο άλ- 
λοτινό, μέ τήν τωρινή του ψυχολογία. Μ’ αυ
τό τον τρόπο στις άναδρομές υπάρχει μιά 
επαναξιολόγηση τής Τδιας του τής ζωής και 
μιά έντονη προβολή του στοιχείου τής τύ

ψης γιά  τήν εγωιστική συμπεριφορά 
σύμφυτη προς τήν πατριαρχική δομή 
γροτικού χώρου. Ό  υπνοβατικός χο 
που γίνεται ή εξομολόγηση του π  
του γιου, τό άρχέτυπο δέος κάτω ό 
θόλους τής έκκλησίας, ή όποια συμβο 
ειται σέ άπέραντο άδειο - έφιαλτικό χ 
κτελέσεων, έκφράζουν μέ άδρότητα τις 
αισθηματικές μεταλλαγές που τεκτα 
στή συνείδηση του πατέρα, είτε 
ποιούν μέ όνειρικές αλληγορίες τά 
ματικά περιστοττικά τού παρόντος πι 
νικούν σ ’ αύτές τις μεταλλαγές.

Στό τρίτο φλας - μπάκ ή άνάκλ 
μνήμη, τής ιστορίας των αρραβώνων τί 
γάλοu γιού διατηρεί άκέραιο τό ρε 
κά της περίγραμμα. Πρόκειται γ ιά  έν 
κομμάτι, άλλου επιπέδου και είδους 
άπό τά προηγούμενα, στο όποιο έν 
νεται ένα σύνολο άπό ηθογραφικές δι 
σεις, γύρω άπό τήν πατριαρχική 
μία τής άγροτικής κοινωνίας, τις σχ  
πατέρα προς τούς γιούς, τού άδε 
τήν άδερφή, και τήν ψυχοσύνθεση τι 
μων κάτω άπό τήν έπίδράση όλων αύ 
δρων. Γερά κτισμένη καί ή σκηνή σ^ 
λείο όπου απεικονίζονται οί αντιδρά 
τρ:ών μελλοθάνατων άδερφών: στον



χχμο τού θανάτου, θά πραγματοποιηθεί μιά 
τταναγωγή τής μνήμης στις αισθήσεις τής 
αιδικής ήλικίας κι ά π ’ τήν άλλη μεριά μιά 
νγή πρός τό μέλλον, πού χρησιμεύει γ ιά  νά 
ερμάνει τήν αύτοστάτη τής σωτηρίας. Μέ 
ξαιρετικά ψυχολογημένη κίνηση, οΙ δύο αύ- 
οΐ χρόνοι συγκλίνουν αιφνίδια στό παρόν, 
που ή συνειδητοποίηση τής δραματικής τύ- 
ης καραδοκεί άμείλικτη.

Τέλος πρέπει ν’ άναφερθεϊ ή τελική σκη- 
ή τής εκτέλεσης, χαρακτηρισμένη άπό εύ- 
τοχες άφαιρέσεις στοιχείων, δπου μιά τρα- 
ική σιωπή πού άναδείχνεται περισσότερο 
έ τό μακρινό παρατεταμένο ίσοκράτημα τής 
συσικής, τυλίγει τήν τελευταία πράξη του 
θάματος. Αυτή ή σκηνή δόθηκε μέ ύττοβλη- 
κό τρόπο, πού βρισκόταν δμως ατό με- 
αίχμιο τής δραματικής και τής δραματο- 

ιημένης συγκίνησης. Καί σ ' οαττό συνετέ- 
ή έντελώς περιττή καί έπιζήμια παρέμ- 

. τού μικρού παιδιού πού «φόρτωσε» 
γκινησιακά τά τελευταία πλάνα.
Οΐ ήθοποιοί, άν έξαιρέσουμε μιά κάποια 

λυκεροτητα καί διάθεση άπαγγελίας πού χα- 
ίτήριζε τήν επιτροπή, στάθηκαν δλοι στό 
ις των άπαιτήσεων τού ρόλου τους. Δεν

Ο Ι Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

'ννέχεια άπο τη αελίδα 392)

πρωταρχικό βράχο. Θά μπορούσε κ< 
κάνει αυτή την επίδειξη έπί τόπου, μα 

ναι κατάλληλος ό χώρος νά τό έπιδοθ 
αυτό τό χρονικό, τόσο παραπάνω, ποί 
ι σίγουρος πώς ό χρόνος τών τιμητικώ\ 
λώσεων γιά  τον Πικασό, μέ τον έοοτε 
■ν γενεθλίων του πρέπει νά άφιερ 
ερισσότερο από τήν ανάλυση τού ε\ 
υ, στήν καθαρή χαρά νά τά δούμε. Ί

μπορούμε νά πούμε πώς δεν άξιζε νά βρα
βευτεί ό Γ. Φούντας, ό όποίος παρόλο δτι 
συνήθως υπερτονίζει τά έκφραστικά του μέ
σα, εδώ υπήρξε λιτός και συγκρατημένος 
κ’ έδωσε έναν έσωτερικό δυναμισμό στό πα ί
ξιμό του. "Ομως έκεΐνος ό όποιος κράτησε 
στους ώμους του τό έργο ήταν ό Λαυρέντης 
Διανέλος, που μ’ αυτό τό ρόλο άναδείχτηκε 
σέ δραματικό ήθοποιό όλκής —  είναι μιά 
προσωπική δημιουργία άληθινής τέχνης πά 
νω σ ’ ένα ρόλο δύσκολο και ναρκοθετημένο, 
γ ι' αύτό και ή άπονομή τού βραβείου σ ’ αυ
τόν θά ήταν πράξη δικαιοσύνης, και καλλι
τεχνικής όρθοχρισίας. Ό  Άνέστης Βλάχος 
είναι ό ήθοποιός πού δεν ποζάρει άλλ’ άφή- 
νεται ελεύθερος νά έκφράσει τήν πραγματι
κότητα τού ρόλου του* έτσι κ* έδώ υπήρξε 
γνήσιος και αύθόρμητος και δίκαια τιμήθη
κε μέ διάχριση. Και οί άλλοι ηθοποιοί κι
νήθηκαν ό καθένας μέ έπάρκεια (προπαντός 
ό Ζώρας Τσάπελης στό ρόλο τού γερμανού 
διοικητή) και ιδιαίτερα πρέπει νά έπισημαν- 
θεΐ ή επιτυχής όργάνωση τών σκηνών πλή
θους. Ή μουσική τού X. Λεοντή διακριτι
κή, εύχυμη δπου χρειαζόταν, έχοντας ένσω- 
ματώσει διάφορα δημοτικά, ηπειρώτικα μο- 
τίβα, πλαισίωσε έκφραστικά τό έργο.

Γ Ι Λ  Τ Ο Ν  Π Ι Κ Α Σ Ο

στήν όδό Σηκουάνα, ή χαρά αύτή εΤνα. τερά
στια και νομίζω πώς πρόκειται αναμφίβολα γιά  
μιά ιδανική συλλογή που ένας φιλότεχνος υ- 
πέρπλουτος θά μπορούσε νά κάνει στ ή ζωή 
του. Μονάχα ένας καημός, ή έλλειψη ένός 
έργου τής περιόδου τών περιπτύξεων. Μέσα 
σέ τόση δύναμη τής σκέψης, θά έφερνε τό ρο
μαντισμό τού νεαρού Πικσσό, άφημένον ό- 
λόγυμνο στον κόσμο τής πεθυμιάς. 427
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Σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η

’Απόψε κάποιος γείτονας λιγόϋπνος παραμιλούσε:
—  θ ’ άνάψουνε μια νύχτα πολλές σειρές τόςα ηλεκτρικά 
θά φανεί στη λεωφόρο τής Μνήμης
ανάμεσα στις ακακίες μεγάλο πλήθος
έχουν συγκέντρωση άφωνη δσοι τα οόσανε δλα
κόβεται ή συγκοινωνία.
Σέ μπαλκόνι άνεμίζει ένα μπαλόνι
γράφει μέ χρυσά γράμματα: Ζήτω ή σπατάλη.
Κανείς πεθαμένος δέ γυρίζει τό κεφάλι.

Οπως οί νοικοκύρηδες πέρνουνε πρόθυμα 
τό δρόμο προς τό σπίτι τους ας είναι άνηφορικός 
αύτονών δικός τους ανήφορος 
δ άγώνας πού ξεσηκώνει λαούς —  τέλος δεν Ιχει 
δ άποκαμωμένος ξεψυχά χωρίς νά σταθεί
—  χώρια οί τουφεκισμένοι ορθοί —
Κι δ συνάδελφος Ή λιος δέν ήρθε στην δουλειά τδ πρωί, 
έοώ τοΰ σώθηκε ή πνοή
—  ή πνοή τούτη ξευτέλισε τυραννίες —  
άπόμεινε στο στρώμα ένα κορμί πληγιασμένο 
έτοιμο καί στδ θάνατο, πλυμμένο.
Είπαμε, αγρυπνούμε. Όλόγυρα σωρός, θησαυρός
όσα θά όουλεφτοΰνε στδ μάλαμα, στδ μάρμαρο
αγάλματα, δμοιώματα, πεταμένα, κρεμασμένα δπλα, χωνιά
ράντζα, ράντζα, μπαουλάκια δεμένα μέ σκοινιά
κάτι λάβαρα τιμημένα, τυλιγμένα: Άκροναυπλίες, Μακρονήσια.
ΙΙόση άνιστόριστη αρετή...
'Ακόμα δέν ηλεκτροφωτίστηκε ή περιοχή μας...

Τό κ ρ ύ ο  ν ε ρ ό

Τδ ΚΡΓΟ νερδ τής Καστανιάς 
ας μή στερέψει ποτές 
ας οροσολογιέται, τδ χώμα δλοχρονίς 
άπδ τούτο τ’ αυλάκι428



δ περαστικός άμα σταθεί έοώ θα ίδεΐ
αμπέλια, έλαιώνες, δυό λεύκες στόν δχτο,
—  λάμπει δ κόσμος, λάμπει
καί τό μακρινό θαλασσάκι —
τόσα είδανε, τόσα χάσανε
οί πατριώτες στημένοι στη σειρά
καθώς τούς πολυβολήσανε οί φασίστες.
Γης σκλαβωμένη, άκριβαγορασμένη 
ακριβά μας νερά.

Ό  ή λ ι ο ς  β γ α ί ν ε ι

Ο ΗΛΙΟΣ βγαίνει πατά τις κορφές
δρασκελίζει θάλασσες, λάμπουνε —  δικές του δλες
έδώ δυό σειρές πλάκες φωτά
ήλιος τής φυλακής σαν κλέφτης περπατά.
Πέντε —  οχτώ —  δέκα —  δεκαπέντε 
διώξτε τό νυχτοπούλι άπ’ τη σκεπή μας 
δεκάξη —  δεκαοχτώ, μην κουραστείς 
δέ μετράς πετροίδια μετράς χρόνια 
μή σοΰ ξεφύγει ώρα, ώρα δέ χαρίστηκε 
τής λύπης ούτε τής γιορτής.
Έ ,  δικασμένοι μοις καί παραστάτες
μαζί τη λαχταρίσαμε, τη συδαυλίσαμε —  θυμάσαι ήλιε
τής λευτεριάς τή φωτιά στην καρδιά μας
μια σκλαβωμένη άνοιξη, μια παγωμένη άνοιξη
μάς ζέστανε απ’ τα νύχια ώς τά φτερά μας
τότες μίλησαν καί βρόντησαν τά βουνά
μίλησε φλόγισε ή άσφαλτο στις πολιτείες, ύστερα
ύστερα σέ ποιόν ίσκιο άκουμπήσαμε τά δπλα μας
πέσαμε, κοιμηθήκαμε;
Ξυπνήσαμε στη φυλακή.
Κάποιος βογγοΰσε δλη νύχτα στόν ύπνο του 
ύπνε καί σύ βασανιστή
κόσμος βογγά, κόσμος ξυπνά —  ψήλωσε ήλιε 
μεγάλο δίκιο γράφεται στη φυλακή.
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Νίκος Σχίζας, Νίκος Ξηροτσιβούρας, Νίκος Λιάστρας, Νίκος τσ’ ΙΙαναϊο 
Νίκος Κρασοποΰλος... Ξημέρωνε τ’ Άϊνικολάου. Τό παιδί καθισμένο σταυρ 
κατ’ άπ’ τδ τρεμουλιαστδ φως τοΰ λυχναριού, δίπλα στο τζάκι βάλθηκε νά γρ ' 
σ’ ένα φύλλο άπδ τετράδιο δλους τούς Νικολάδες τοΰ χωριού. Τον βοηθούσε κ 
πατέρας πού μόλις είχε σκολάσει άπ’ τό λιοτριβιό πού δούλευε μανελιάρης.

Πάνω στην ώρα ήρθε κ’ ή μάνα φορτωμένη μιά άγκαλιά ξύλα πού τί 
άπ’ δξω.

— ’Άσχημος καιρός, —  είπε στήνοντας τα ξύλα με σπουδή στο πίσω μέ 
τού τζακιού νά στεγνώσουν —  άπόψε τδχουμε τό χιόνι σίγουρα! Τελειώνουν 
τά ξύλα^κι άλλοίμονό μας!. . .

— Γράψε: Νίκος τσ’ Μπαλαμούταινας. . .  είπε ό πατέρας στο παιδί, χωρίς 
προσέξει τά λόγια τής γυναίκας του. Καί φαίνονταν σά νάχει πάρει μέ τό μ 
του σβάρνα τό χωριό μπάς καί τούς ξεφύγει κάνας Νίκος.

— Τί σπαζοκεφαλιάζετε, είπε ή μάνα βάζοντας τό σουφρά κοντά στη τ 
στιά γιά  φαί, αύριο θά τδχει ένα γόνα τό χιόνι, δεν θά μπορεί κανένας νά τό 
νήσει άπ’ τό σπίτι του. 'Ύστερα γιά γιορτές είν’ ό κόσμος, πούναι καταχρ εωμέ 
στήν Τράπεζα καί στά μπακάλικα;

— Καλά - καλά, σύ δλο τον άποκλεισμό φέρνεις. Ά σ ε τό παιδί νά χαρεΐ 
νά γλυκαθεί λίγο αύριο, μέρα πούναι! Κάτι τέτοιες μέρες περιμένουν καί 
παιδιά νά φάνε κάνα γλυκό, καμμιά τηγανίτα!. . .

— Χαρά στό κουράγιο σου χριστιανέ μου!. . . Είπε ή μάνα άφήνοντας τή 
βάθα μέ τά βρασμένα κουκιά στή μέση στό σουφρά. Νά γλυκαθεί τό παιδί!, 
είπε ύστερα κατεβάζοντας καί τό καρβέλι άπ’ τό σανίδι πού κρέμονταν μέ 
σχοινιά άπ’ τό πάτερο. —  Μαύρη ζωή, νά ξεροσταλιάζει στις πόρτες μέσ



κρύο νά τού δώσουν μια τηγανίτα βουτημένη στο πετμέζι, η μια καραμέλα, ή έστω 
ένα φοντάν! Χαρά στο γλύκαμα! Χαρά στήν άπολαυή!...

'Ύστερα κάθησε δίπλα στήν παραστιά καί πήρε το μωρό άπ’ τή κουδέλα του: 
(κούνια άπό κορμό δένδρου, κυλινδρική) νά τό βυζάξει. Τό μωρό άρπαξε το βυζί 

μέ λαχτάρα κι άρχισε νά τό ρουφά, πασπατεύοντάς το μέ τά δυό του χεράκια, 
σά νά ψαχούλευε καμιά άδεια σακούλα!...

Ό  μεσαίος γιός κάθονταν δίπλα στον αδελφό του πούγραφε τά δνόματα καί 
γκρίνιαζε:

— θέλω νά μέ πάρεις καί μένα αύριο στά ’νόματα!. . .
—Καλά, άμα είναι καλός καιρός. Τούλεγε τό παιδί σοβαρά καί συνέχιζε μέ 

τό μυαλό του νά ψάχνει για  Νικολάδες.
Π μάνα άφοΰ οάστηξε κάμποση ώρα τό μωρό καί στά δύο βυζά της, τό τρά-

°Τ/?ε με τό στανιό κι άκούστηκε σά νά ξεκόλλησε βεντούζα!. . .  Τό μωρό τσίριζε 
®τό κλάμα!. . .

Ε ! . . .  τί νά σέ κάνω; σάμπως τι έφαγα νά σοΰ δώσω καί σένα νά χορτά
σεις; Μοΰ φαίνεται, π ώ ς . . .  τά ζά καλύτερα τρώνε άπό μ ά ς ! . . .  Είπε πικραμένα 
h μάνα καί τδβαλε πάλι στήν κουβέλα του.

Τσίριξε κάμποσο άκόμα. 'Ύστερα τό πήρε ό ύπνος.
Κάθησαν σταυροπόδι γύρω στο σουφρά δλη ή οικογένεια. Έ κοψ’ δ πατέρας

Ρ > μ -  ν" άρχισαν νά τρώνε τά μαύρα κουκιά καί οι τέσσερις άπ’ τή μεγάλη 
ξεφλουδισμένη γαβάθα.



— Πήρες μπακαλιάρο γ ι’ αύριο πού ’πάμε; Κυριακή καί γιορτή κι βλας. . ,| 
είπε μασουλώντας δ πατέρας.

— Αέν πήρα τίποτα. Λίγο ζάχαρη πήρα κι άρχισε νά μουρμουρίζει δ μπα
κάλης. Αέν ξέρεις πώς παραφούσκωσε δ λογαριασμός; Δίκιο έχει δ άνθρωπος!. . . |

— Έ .  . .  καλά άφοΰ παίρνω λάδι στήν νταλιάγρα πού δουλεύω. "Ασε, αδρι 
πάω έγώ καί παίρνω φασόλια, θ ά  φτιάσου|ΐε μιά φασολάδα, καραμπαμπάμ!. . .

— Χαρά στδ κουράγιο σου καί τήν υπομονή σου!. . .  είπε ή μάνα ξετσιμπλιι 
ζοντας τδ λυχνάρι, πού κόντευε νά σούσει καί νά μή φαίνονται καθόλου στδ σκι 
τάδι.

Τδ πρωί λές κ’ ήταν μάγος ή μάνα: ένα γόνα τό ’χε τδ χιόνι! Τρόμαξε 
πατέρας ν’ άνοίξει τήν πόρτα, άπ’ τδ χαμόσπιτο εκείνο ποδταν χωμένο ως τά 
σά. Ό  χιονιάς καί ψιλές - ψιλές νιφάδες, τρύπωναν πότε - πότε στδ σπίτι έκεΐ’ 
τδ ξεταβάνωτο! ΤΙ μάνα άναψε μεγάλη φωτιά μέ τά ξύλα πούχε μπάσει μέσα άπ< 
βραδύς καί μετά άρχισε νά βουλώνει μέ παλιοκούρελα καί χαρτιά τίς χαραμάδι 
άπ’ τίς πόρτες καί τά παράθυρα πού μπάζαν μέσα τδ χιονιά.

Ό  πατέρας άφοΰ άνοιξε δρόμο γιά τήν καλύβα μέ τά ζωντανά, φόρεσε τδ κοι 
τογούνι του καί ξεκίνησε παλεύοντας μέ τδ χιόνι γιά  τόν μπακάλη.

Τδ παιδί ξύπνησε πρωί. ’Ακουμπισμένο τώρα στδ παράθυρο, κοιτούσε άπ’ τΐ 
μοναδικδ τζάμι τδ κάτασπρο χιόνι πουχε σκεπάσει τά πάντα!. . .  τά μάτια τι 
θόλωσαν άπ’ τήν άσπράδα καί τήν όμορφιά. Ή  καρδιά του χόρευε άπ’ τή χαρ| 
καί τδ κρύο, ένώ ψεύτικες εικόνες γύριζαν στδ μυαλό του σάν δνειρο. Είδε τά; 
τ’ άρχοντόσπιτο τοΰ προύχοντα τού χωριού μέ τά σχέδια καί τίς ζωγραφιές σι
ταβάνια καί τά όμορφα παραθύρια!... Νά, τά παιδιά του, σάν μπαλόνια φοι 
σκωμένα ντυμένα στά κατακαίνουργα μάλλινα, κοιτάζουν άπ’ τδ παράθυρο r
όμορφιά τοΰ χιονιοΰ καί χτυπάν τά χέρια τους άπδ χαρά!. . . Νά, τώρα ή ύπηρι 
τρία, ή χαζοανιώ, τά φωνάζει νά πιοΰν τδ γάλα τους μέ τά μπισκοτάκια, τδ βού 
τυρό καί τή μαρμέλαδα!... ΙΓώς νάταν άραγε τούτα τά πράματα; ΙΙοτέ του όί 
τά δοκίμασε τδ π α ιδ ί ! . . .  μόν’ άκουστά τ ά χ ε ! . . .  Έβλεπε τδν προύχοντα μέ Π 
κυρά τοΰ χωριοΰ, καθισμένους στδν μαλακδ καναπέ δίπλα στή μεγάλη σόμπα νί 
καπνίζουν καί νά παίζουν χαρτιά !. . .

"Ενα σπουργίτι χτύπησε στδ τζάμι μπρδς στά ]ΐάτια τοΰ παιδιού σά νάθε 
νά μπει μέσα κ’ ύστερα πέταξε ψηλά καί χάθηκε μέσ’ στις άσπρες τουλίπες 
πέφταν άραιά άπ’ τδν ούρανό.

Τδ παιδί συνήρθε γιά  λίγο άπ’ τδ πέταγμα τοΰ πουλιού καί κύτταξε τώρα ιή| 
χιόνι λυπημένο. Σέ λίγο δμως τδ βλέμμα του πάλι θόλωσε:

Νά, έκεΐ πέρα στήν κάτασπρη αυλή, μιά μεγάλη άσπρη κόλλα κάναν τά μά 
του κι άπάνω διάβαζε στή σειρά μέ κεφαλαία μεγάλα γράμματα:

ΝΙΚΟΣ ΣΚ1ΖΛΣ: Καλησπέρα καί χρόνια πολλά: —  Τ η γ α ν ίτα !...
ΝΙΚΟΣ ΞΗΡΟΤΣΙΗΟΤΡΛΣ: Καλησπέρα καί χρόνια πολλά: —  Φοντάν!-!
ΝΙΚΟΣ ΛΙΑΣΤΡΑΣ: Καλησπέρα καί χρόνια πολλά: —  Σ ΰκα!. . .
ΝΙΚΟΣ ΤΣ’ ΠΑΝΑΤΌΓΣ: ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ: 

..................  Κι άθελά του ξερογλύφονταν κ’ έτρεμαν τά σαγόνια του άπ’ τδ κρύ
Τδ μωρδ ξύπνησε μέσ’ στή κουβέλα του κι άρχισε νά τσιρίζει.
ΓΠ μάνα τόβαλε πάλι στδ βυζί τη ς ! . . .432
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Του Μήτσου Ά λεξανδρόπουλου

Γύρω οστό τό πρόβλημα των επιδράσεων 
τής μεγάλης ρωσικής έπ ανάστασης στή λο
γοτεχνία, αρκετά χρόνια έπειτα άπό την έ- 
τΓα-άσταση διασταυρώνονταν στον ιδεολογι
κό διάλογο —  και διασταυρώνονται και σή
μερα, με άλλες δμως μορφές —  δυο δια
μετρικά αντίθετες άντιλήψεις. Ή  μιά άπό 
αυτές έξορμοϋσε άπό ένα πνεύμα κατηγορη
ματικής άρνησης των άναμορφωτικών επι
δράσεων τής έπανάστασης σ ’ όλη γενικά 
την τέχνη, ή άλλη άντίθετα διαπνεόταν άπό 
την πεποίθηση πώς ή επανάσταση δημιούρ
γησε μ.ά καινούργια τέχνη, έντελώς άσχετη 
άπό την παλιά προεπαναστατική τέχνη. "Ο
σο κοντήτερα ανατρέχουμε στά επαναστατι
κά γεγονότα, τόσο σαφέοτερα και κατηγο
ρηματικότερα θά βρίσκουμε διατυπωμένες 
τις άπόψεις αυτές. Σήμερα, πενήντα χρόνια 
ύστερα άπό τον Όκτώβρη τού 1917, ή κα
τηγορηματική διατύπωση των απόψεων αυ- 
~ών θά ήταν ολοφάνερα παράλογη. Αυτό δέ 
σημαίνει πώς οί σχετικές αντιλήψεις έχουν 
Εξαφανιστεί, χωρίς άλλο όμως έχουν πάψει 
“ΠΊά ν’ άκούγονται ή μάλλον νά δίνουν τον 
τόνο οί όρθόδοξες εκδόσεις τους.

Στο άρθρο αυτό άφήνουμε κατά μέρος τις 
καινούργιες μορφές μέ τις όποιες παρουσιά
ζονται σήμερα οί παραπάνω απόψεις. Συγ
κεντρώνουμε τήν προσοχή μας στή διαπίστω- 
°η πώς τό κέντρο τού βάρους στή μελέτη 
~ων ζητημάτων αυτών έχει μετατοπιστεί στήν 
Επιστημονική έρευνα πού βλέπει τήν άποστο- 

της στή συγκεκριμένη ανάλυση μιας πολύ 
πλούσιας πείρας. Ή  σοσιαλιστική λογοτε- 

πού είναι δημιούργημα τής έπανά

στασης και διαπνέεται άπό τις ιδέες της κι 
άπό τό μεγάλο ανθρωπιστικό νόημά της, έχει 
τώρα πίσω της πενήντα χρόνων ιστορία —  
και ή άρνησή της θά μπορούσε π ιά  νά έπι- 
χειρηθει μόνο σάν ένα απονενοημένο διά
βημα. Ή παλιά μετωπική άρνηση έχει σήμε
ρα μεταμορφωθεί σ ε ν άγονη προκατειλημ
μένη κριτική ή έχει έντοπισθεί σέ μερικότε- 
ρα φαινόμενα, πράγμα, όμως πού και στις 
δυο περιπτώσεις σημαίνει έμμεσα ρητή α 
ναγνώριση μιας έδραιωμένης κατάστασης.
Μιας λογοτεχνίας μέ βαθιές ρίζες πού τήν 
έγκυρότερη υπεράσπισή της άπό τις εχθρό
τητες, τις προκαταλήψεις, τίς παρανοήσεις 
κλπ. ή σοβιετική γραμματολογία πολύ όρ- 
θά τή βλέπει στήν έπιστημονική άνάλυση και 
μελέτη της —  και στον τομέα αύτόν, τά τε
λευταία κυρίως χρόνια, έχουν γίνει πάρα 
πολλά.

Μά νά περιοριστούμε στήν πεζογραφία 
και μάλιστα στο μυθιστόρημα. Είναι φανερό 
■πώς μέ τό γενικό τίτλο πού χρησιμοποιού
με θά έπρεπε ξεκινώντας άπό τον Όκτώβρη 
τού 1917 νά φτάσουμε ως τίς μέρες μας, 
στά σύγχρονα προβλήματα καί τάσεις τού 
σοβιετικού μυθιστορήματος. Θά ήταν ένα θέμα 
καί μακροσκελές καί πολύπλευρο που, τό 
σπουδαιότερο, διανύει καί σήμερα τό δρόμο 
τής έξέλιξής του. «Τό σοβιετικό μυθιστόρη
μα περνάει μιά περίοδο έντονων αναζητή
σεων» έγραψε πριν λίγες μέρες στή «Λιτε- 
ρατούναργια γκαζέτα», ό κριτικός Γιακιμένκο 
καί πράγματι, άν κρίνουμε έστω άπό τήν 
ποιότητα των προβλημάτων πού άπασχο- 
λούν τούς σοβιετικούς λογοτέχνες κι άπό τίς 433
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νέες άξιόλογες δυνάμεις πού έμφανίστηκαν 
τά τελευταία χρόνια, ή σοβιετική πεζογραφία 
βρίσκεται στο κατώφλι μιας καινούργιας έ- 
ξαιρετικά σημοτντικής περιόδου.

Στα όρια ένός άρθρου μάς εΐναι άδύνα- 
το νά παρακολουθήσουμε τήν πενηντάχρονη 
Ιστορία του σοβιετικού μυθιστορήματος με 
τά προβλήματα της. Περιοριζόμαστε σε μιά 
άπό τις πολλές φάσεις της —  στις άμεσες 
έπιδράσεις τής Οκτωβριανής Επανάστασης, 
τήν περίοδο δηλαδή, που γεννήθηκε και δια
μορφώθηκε τό νέο σοβιετικό μυθιστόρημα.

Σε ποιά κατάσταση ευρισκε ή μεγάλη έ- 
πανάσταση τή ρωσική πεζογραφία;

Ό  Αουνοττσάρσκι έγραφε σ ’ ένα άρθρο 
του τό 1925:

«"Οταν ξέσπασε ή επανάσταση στή Ρω
σία, ή ρωσική λογοτεχνία βρισκόταν σε 
μιά περίοδο ύφεσης. Πριν ακόμη άπό τήν 
επανάσταση είχε σημειωθεί στροφή προς 
τή φορμοώιστική πλευρά τής καλλιτεχνι
κής δημιουργίας, τό ενδιαφέρον γ ια  τήν 
κοινωνική ζωή ήτοτν πολύ χαλαρό. Στο 
προσκήνιο βρισκόταν ό κάπως ξεθωριασμέ
νος π ιά  σνμβολισμός κι ό άκμεϊσμός με 
τις ποικίλες αποχρώσεις του. Τό συμβο
λισμό στήν πρόζα τον αντιπροσώπευαν, 
ό Μερεζκόφσκι κι ό Μπέλι, πού τά  όνόμα- 
τά τους εΐχαν κάνει πολύ θόρυβο, στήν 
ποίηση, ό Βιατσεσλάβ Ίβάνωφ κι ό Μπρι- 
ούσωφ, τον άκμεϊσμό ό Γκουμιλιώφ καί 
μερικοί άλλοι. Μεγάλη έπίσης έπιτυχία 
είχε ή ποίηση τής Άχμάτοβα, συχνά άρ- 
κετά ευαίσθητη καί πάντα άβροδίαιτη καί 
παραπονεμένη. Ακόμη μεγαλύτερη επιτυ
χία είχε ό Μπλοκ. Οι θέσεις τού ρεαλι
σμού άντιπροσωπεύονταν άπό τήν παλιά 
σχολή τού «Ζνάνιε»1, μά ό Γκόρκι σιω
πούσε κ* ή δική του σιγή είχε κάνει νά μει
ωθεί ή σημασία δλης αυτής τής όμάδας. 
Σημαντική ήταν ή θΐέση πού κατείχε στή 
λογοτεχνία ό ’Αλέξης Τολστόη, έπίσης ρε
αλιστής, πού (Ακολουθούσε όμως, όπως κι 
ό Ζαμιάτιν κι άλλοι ακόμη, «σκοπούς κα
θαρά αισθητικούς», χωρίς άξιόλογο κοι
νωνικό προβληματισμό. "Αρχιζε νά θορυ- 
βεί ό φουτουρισμός. Ή  επανάσταση έπε
σε με δύναμη πάνω σ ’ όλη αυτή τή λογο
τεχνία, άπό τήν όποια δεν έμειναν παρά 
έλάχιστα πράγματα. «‘Ένα μέρος άπό τούς 
συγγραφείς αύτούς έφυγαν στο εξωτερικό, 
όπου καί βρίσκονται ακόμη καί βγά
ζουν αδύνατα καί άχρωμα έργα, ενώ ένα 
άλλο μέρος ταλαντεύονταν άνάμεσα στις 
δυο όχθες χωρίς ν’ αποφασίζουν σε ποιάν 
άπό τις δυο θ’ άράξουν. Τούτο συνέβαίνε 
άκόμη καί μέ τον Γκόρκι καί πιο πολύ μέ 
τον Μπλοκ πού πέθοχνε δίχως νά μπορέσει

1. Πρόκειται για τούς ρώσους ρεαλιστές πού 
άπό τό 1904 είχαν συσπειρωθεί γύρω άπό τον 
έκδοτ:κό οίκο « Ζνάνιε», δπου πρωτοστατούσε 
ό Γκόργκι.

νά καταλάβει τί έγινε, έπίσης μέ τον 
λι καί μέ πολλούς άκόμη».
Αλήθεια, τά πρώτα χρόνια μετά τήν 

πανάσταση, κυρίως άπό τό 1921 όταν 
μάτησε ό έμφύλιος πόλεμος καί ή χώρα έμπ 
νε στήν ειρηνική (Ανοικοδόμησή της, ή λο 
τεχνική ζωή παρουσίαζε ένα θέαμα έξαι 
κά πολύχρωμο καί περίπλοκο.

«Γράφαμε όλοι μας πολύ, γράφαμε 
ταγα —  διαβάζουμε στά άπομνημονεύ 
τςχ τού νέου τότε καλλιτέχνη Φ. Ίβάν 
Δική μας πείρα δέν είχαμε, τήν πεί 
καί τήν τεχνοτροπία τών κλασικών 
βλέπαμε μέ σκεπτικισμό, καθένας ή 
νά βρει μιά δική του γλώσσα. Πιστεύ 
άλλωστε πώς τό νέο κοινωνικό κάθε 
(Απαιτούσε έναν νέο τρόπο καλλιτεχνικ 
έκφρασης. Αποδώ όλη έκείνη ή έξ 
ό πολύς θόρυβος πού τίς περισσότ 
φορές ήταν άδικαιολόγητος».
Δύο ήταν κυρίως τά μεγάλα ρεύματα 

έξουσίαζαν τήν πνευματική ζωή, χωρίς όμ 
νό διακρίνονται κ’ έκείνα άπό στοιχειώδη 
σωτερική, όμοιογένεια: αυτοί πού έρχο
άπό τήν παλιά προεπαναστατική λογοτε 

—  ρεαλιστές, φουτουριστές, συ μ βόλι στ 
άκμεϊστές — πού συμπαθούσαν τήν έπ 
στάση, πίστευαν στήν έθνική καί κοινωνι 
αναγέννηση τής Ρωσίας καί ήθελαν στα 
κοινωνικά φαινόμενα νά μπολιάσουν τις 
σθητικές πεποιθήσεις τους· κ* έπειτα οΐ 
λογοτέχνες, αύτοδημιούργητοι οί περισσότ 
πού συναθροίζονταν άπό τά μέτωπα τού 
λέμου στή Μόσχα καί στήν Πετρούπολη κ 
πάσχιζαν νά δημιουργήσουν μιάν έντελώς 
λογοτεχνία, «έποτναστοτική καί προλεταρι 
κή». Γύρω άπό τό περιοδικό «Κράσναγ 
Νόβ» καί τό έκδοτικό «Κρούγκ», πού κ 
γούσε ό κριτικός Βορόνσκι, συσπειρώνονταν 
παλιοί διανοούμενοι καί λογοτέχνες, οί « 
νοδοιπόροι», ένώ οί προλεταριockoi πεζογ 
φοι καί ποιητές ίδρυσοιν ένα δικό τους κ 
τρο, τό περιοδικό «Νά ποστού». Άνάμε 
στά δύο οα)τά ρεύμοτα διεξάγεται σ 
πολεμική — . «ταξική πάλη» τή χαρακτήρι 
ζαν πολλοί κριτικοί, —  πραγμοττοποιούντ 
όμως, πολύ συχνά προσεγγίσεις καί διαστ 
ρώσεις πού δείχνουν τή ρευστότητα τών διο^ 
φορών τους. Πολλοί άπό τούς «σύνοδοιπ 
ρους» (Ανήκαν ουσιαστικά στο στρατό 
τών προλεταριακών, ένώ δέν έλειπαν κ 
περιπτώσεις πού νέοι λογοτέχνες, δημιουρ 
μα τα τής έπανάστασης, προσέγγιζαν τ  
πρώτους καί γ ιά  μεγάλο ή μικρό διά 
σύνοδο ιπορούσαν μέ τούς «συνοδοιπο 
"Οπως λ.χ. ό διάσημος πεζογράφος Μπ. ΓΗ 
νιάκ, η οί νέοι τού Λένινγκραντ (Ζοσεχ^ο, 
βάνωφ, Καβέριν, Λούντς, Τύχονωφ, Σλονί 
Φέντιν κ.ά.), πού άπό τό 1921 σχημάτισ 
τήν περίφημη όμάδα «’Αδελφοί τού Σε 
πίου».

Τά πρώτα τέσσερα χρόνια μετά τήν έ 
νάσταση (Ανήκουν σχεδόν (Αποκλειστικά < 
ποίηση —  κυριαρχεΤ ό Μαγιακόφσκι, 
Μπριουσωφ, ό Μπλοκ, ό Χλεμττνικωφ, 
ταυτόχρονα εμφανίζονται οί νέοι ποιητές
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ζ,μένσκι, Κάζιν, Τύχονωφ και άλλοι. Γρή
γορα όμως την ποίηση την διαδέχτηκε ή πε
ζογραφία, ή θυελλώδης άνάπτυξη του μυθιστο
ρήματος που έμεινε γ ια  πολύ καιρό ή δε
σπόζουσα μορφή άνάπτυξης τής σοβιετικής 
λογοτεχνίας. Πολλοί πεζογράφοι έμφανίστη- 
καν μέ τό διήγημα, γ ια  να το άφήσουν δμως 
σύντομα και να άσχοληθούν αποκλειστικά με 
το μυθιστόρημα (Φέντιν, Σόλοχωφ, Λεόνωφ, 
Μσλίσκιν κλπ.).

«Ή έπανάσταση —  έγραφε λίγο αργότερα 
6 σημερινός πρόεδρος τής ένωσης των 
σοβιετικών συγγραφέων Κ. Φέντιν —  α
παιτεί μεγάλες τοιχογραφίες, πλατύτατες 
εικόνες τής ζωής, άπαιτεΐ βαθιά μελέτη 
τής ιστορίας μας, των ήρωϊκών ή μερών 
μας, ζητάει μεγάλες προοπτικές».
Μέσα σε μια δεκαετία περίπου, άπό τις 

όρχες του 1920 ως τις άρχές του 1930, γρά
φτηκαν πλήθος μυθιστορήματα με τα όποΐα 
Ολοκληρώνεται ό πρώτος κύκλος τής σοβιε- 
τ.κής πρόζας, ή γέννηση καί ή διαμόρφω
ση τού νέου σοβιετικού μυθιστορήμοττος. Ού- 
σ.αστικά ή περίοδος αυτή κλείνει με το πρώ- 
τ( συνέδριο τών συγγραφέων πού έγινε στη 
Μόσχα τό 1934.

Γύρω άπό δυο μεγάλα θέματα θα μπο
ρούσε κανείς νά ταξινομήσει τό ρεοώιστικό 
μυθ< αϊτό ρήμα τής πρώτης περιόδου. Στην 
πρώτη ομάδα άνήκουν τά μυθιστορήματα έ- 
κεΐνα που άντλούσαν τό υλικό τους άπό 
την έπανάσταση καί τον έμφύλιο πόλεμο: 
ή τριλογία τού Αλέξη Τολστόη «Ό  Δρόμος 
τού Μαρτυρίου», που τα  δυό πρώτα μέρη της 
γράφτηκαν κατά τή δεκαετία αυτή —  «ΟΙ ’Α
δελφές» (τό 1921) καί «Τό έτος 1918» (τό 
1927— 28)—  «Τό θωρακισμένο Τραίνο» του 
Ίβάνωφ (1922), «Ή Εβδομάδα» τού Λιμ- 
πεντίσκι (1922) καί οι «Κομισάριοι» τού ί
διου (1926), ό «Τσοπτάγιεφ» τού Φούρμανωφ 
(1923) καί ή «‘Ανταρσία» τού ίδιου (1925), 
«Ή πτώση τού Νταίρ» τού Μαλίσκιν (1923). 
«Ό Σιδερένιος Χείμαρρος» τού Σεοαφιμό- 
βιτς (1924), οί «Πύρινοι Ποταμοί» τού Ά . 
Βεσιόλι (1924) κ’ ή «Ρωσία στό αίμα» τού 
ίδιου (1929), οί «Πολιτείες καί Χρόνια» τού 
Φέντιν (1924) καί «Τ’ Αδέλφια» τού ίδιου 
(1927), «Ό  "Ανεμος» τού Λαβρενιώφ (1924), 
οί νουβέλες τού Μπάμπελ «Τό κόκκινο ιππικό»
(1926) , «Ή Καταστροφή» τού Φαντέγιεφ
(1927) , ό «Ή ρεμος Ντον» τού Σόλοχωφ 
(1928, α ' τόμος) κ.ά. ’Ακολουθούν τά μυθι- 
οτορήματα τά έμπνευσμένα άπό τή σοσιαλι- 
στική άνοικοδόμηση: «Ό  Ύδροσταθμός» τής 
Σαγκινιάν (1931), τό «Καρα - Μπουγκάζ» 
~ού Παουστόφσκι (1932), ή «Ξεχερσωμένη 
J Π» τού Σόλοχωφ (1932), ή «Ενέργεια» τού 
Γλαντκώφ (1932), τό «Χρόνε, Ε μπρός!»  τού 
Κοπάγ.εφ (1932), τό «Ζέν - Σέν» τού Πρί- 
σΦιν (1932), ή «Μέρα Δεύτερη» τού "Ερεν- 
ίπτουργκ (1934), κλπ.

***

Η έπανάσταση, ό εμφύλιος πόλεμος, ή 
^νεα οικονομική πολιτική» κι ό σοσιαλισμός, 
01 νέοι άνθρωποι όπως πλάθονταν μες τά

μεγάλα αυτά γεγονότα έφερναν την πεζογρα
φία, κυρίως τις μεγάλες μορφές της, μπρο
στά σ ’ εντελώς καινούργια προβλήματα. Τό 
σπουδαιότερο ά π ’ ολα, τους πρώτους τουλά
χιστον καιρούς, ήταν πώς θά δινόταν μέ τήν 
αφηγηματική τέχνη ή μορφή τού έπαναστατη- 
μένου λαού πού ήταν ή κεντρική φυσιογνωμία 
τών γεγονότων. Μέ τό πρόβλημα αύτό απα
σχολούνταν ολοι οί λογοτέχνες, προπάντων 
οί νέοι πού πάσχιζαν νά δώσουν μιά δημιουρ
γική διέξοδο στά πλούσια, δραματικά βιώ- 
ματά τους. ‘Έ πρεπε νά δημιουργηθεΐ ένα και
νούργιο μυθιστόρημα, που κανείς δέν ήξερε 
τί άκριβώς θά ήταν, δλοι δμως ήτοιν βέβαιοι 
πώς τό νέο μυθιστόρημα τού σοσιαλισμού 
δέ μπορούσε νάχει καμιά σχέση μέ τό παλιό 
μυθιστόρημα τού άστικού κόσμου που είχε 
χρεωκοπήσει μαζί μέ τήν κοινωνία που τό 
γέννησε. "Ετσι πίστεικχν οί νέοι λογοτέχνες. 
Μερικά έργα που κυκλοφόρησαν έκεΐνα τά 
χρόνια, γραμμένα άπό παλιούς ρεαλιστές 
(Σεργκέγιεφ —  Τσένσκι, Βερεσάιγεφ) δέν 
είχαν καμιά επιτυχία. Αντίθετα ή άνικανο- 
ποίηση άπό τό ποώιό μυθιστόρημα, ή άνα- 
ζήτηση καινούργιων ριζοσπαστικών μορφών ε
ξασφάλιζε μεγάλη έπιτυχία στά μυθιστο
ρήματα τού Άντρέα Μπέλι, («Πετρούπολη», 
«Οί Μάσκες», «Ή Μόσχα») πού γ ιά  ένα 
διάστημα εΐχαν γίνει, προπάντων τό πρώ
το, σημαία πολλών νέων πεζογράφων. Τά 
πεζογραφήματα τού Μπέλι έσπαζαν δλους 
τούς καθιερωμένους κανόνες τής άφηγηματι- 
κής τέχνης, άκόμη καί τις νόρμες τού συντα- 
χτικού καί τής γραμματικής. Ή  έπανάσταση 
είχε βρεΐ τον συγγραφέα αυτόν στήν ωριμό
τητά του, διάσημον π ια  μέ τά ποιήματά του, 
μέ τά θεωρητικά έργα του γιά  τό συμβολι
σμό καί μέ τό μυθιστόρημά του «Ή Πετρού
πολη» πού βγήκε σέ πρώτη έκδοση τό 1913 
— 1914. Μαζί μέ τό Δημήτρη Μερεζκόφσκι, 
ό Μπέλι ήταν άπό τις κεντρικότερες φυσιο
γνωμίες τού ρωσ.κού συμβολισμού, καλλιτέ
χνης καί θεωρητικός. Μετά τήν επανάσταση 
έμεινε στή Ρωσία, έγινε μέ τά αισθητικά 
μανιφέστα του άπό τούς δασκάλους τής 
Προλετκούλτ καί ή πεζογραφία του μέ τή χα
ώδη κατασκευή της, όπου ή σπάνια ρεαλι
στική εικόνα βυθιζόταν σέ μιά τρικυμία έ- 
σωτερικών μονολόγων, θολών όραματισμών, ύ- 
ποσυνειδησιοτκών καταστάσεων, σέ μιά άδιά- 
κοπη ροή τυχαίων περιστατικών, είχε θεωρη
θεί σαν πολύ άντιπροσωπευτική τού χάους 
πού βασίλευε τά χρόνια έκεΐνα στην κοινωνι
κή ζωή καί στή σκέψη πολλών διανοουμένων. 
Μέ δυό κυρίως τρόπους τό μυθιστόρημα τού 
Μπέλι άσκούσε ίσχυρή επίδραση στούς πεί
ρα μάτιζόμένους νέους πεζογράφους: μέ τούς
τεχνικούς νεωτερισμούς πού φαίνονταν νά 
μπάζουν στήν τέχνη τούς έπαναστοτικούς α
νέμους —  τολμηροί νεολογισμοί, πυκνή έναλ- 
λαγή τής πεζής άφήγησης μέ τή ρυθμική 
πρόζα, εύφυέστατα λεκτικά ευρήματα, πα 
ραδοξολογήματα πού ξυπνούσαν κάποιες θο
λές άλληλουχίες στή συνείδηση τού άναγνώ- 
στη, χαώδης άρχιτεκτονική, δυναμική, νευρώ
δης περιγραφή μέ συχνές σπασμωδικές έκ- 435



436

τινάξεις, παραμορφωμένες λέξεις που κάποτε 
έγιναν τή θέση τους σε άναρθρες κραυγές —  
αυτά δλα έδιναν έναν αέρα έπαναστατικό- 
τητας που συνάρπαζε και σχημάτιζε ουρές 
άναγνωστών και οπαδών - μιμητών. Τό σπου
δαιότερο όμως άτού τής πεζογραφίας α\> 
τής ήταν ή εύκολη νίκη που φαινόταν να κερ
δίζει πάνω στο λαβύρινθο τής πραγματικό
τητας που απαιτούσε επίπονη προσπάθεια 
γιά  νά δώσει τά μυστικά της, τους άληθι- 
νά νέους δρόμους τής ιστορικής προοπτικής. 
Μέ τά έργα του, λέει ένας κριτικός, «ό Μπέ- 
λι έσβυνε τά προβλήματα αυτά, έδινε συχω
ροχάρτι και χάριζε ένα «βασίλειο τής έλευ- 
θερίας» βυθισμένο στα θολά σύννεφα και στό 
βακχικό όργιο του υποκειμενισμού».

Φυσικά, τό μυθιστόρημα αύτό δέν μπο
ρούσε νά ικανοποιήσει γ ιά  πολύ τούς νέους 
πεζογράφους πού κυνηγούσαν μέ τά  έργα 
τους άλλους σκοπούς —  ν' άνασυνθέσουν τά 
διαλυμένα στοιχεία τής πραγματικότητας σέ 
καινούργιες μορφές, νά πλάσουν τήν καλλιτε
χνική εικόνα του έπαναστατημένου λαού, τού 
μεθυσμένου άπό τις ιδέες τής έπανάστασης. 
Ή  μόδα τού Μπέλι πέρασε γρήγορα, πολλοί 
όμως ικανοί συγγραφείς έπηρεάστηκαν άπό 
τό έργο του. Μέ τ ' όνομά του, καθώς καί 
μέ δύο άλλους μυθιστοριογράφους, τό Ρέ- 
μιζωφ καί τό Ζαμιάτιν, συνδέεται ή λεγάμενη 
«διακοσμητική πρόζα» πού έδινε έξέχουσα ση
μασία σέ διάφορα έξωτερικά στοιχεία τού 
άφηγηματικού λόγου, κυρίως στό ρυθμό τής 
άφήγησης —  «πρόζα μέ κουδουνάκια» — , 
στην άσυνήθιστη διάταξη τών λέξεων πού 
6ά έκανε τή φράση εντυπωσιακότερη, νοημα
τικά πιο φορτωμένη κλπ. Στό ρεύμα οα/τό, 
πού διατηρήθηκε αρκετά ισχυρό καθόλη τή 
δεκαετία τού 1920— 30 κι άφησε βιώσιμες 
καταβολάδες στή σοβιετική λογοτεχνία παρό
λο πού έπαψε νά υπάρχει σαν Ιδιαίτερο φαι
νόμενο, άνήκαν οί Πιλνιάκ, Σαγκινιάν, Ό λέσα, 
Τύχονωφ, Ίβάνωφ, Μπάμπελ, Λεόνωφ, Κα- 
τάγιεφ κι άλλοι συγγραφείς. Ένοεΐται πώς 
ή αυτοτελής δημιουργική ιδιοσυγκρασία τών 
συγγραφέων αυτών έκανε τά στοιχεία τής 
«διακοσμητικής» τεχνοτροπίας νά διαλύονται 
μέσα στό προσωπικό στύλ, ώστε δέ μπο
ρεί κανείς νά συγκεντρώσει τά όνόμοτα του- 
^α σέ μιά ενιαία σχολή. Πολύ μεγάλη ση
μασία έδιναν όλοι τους στό πρόσωπο τού 
αφηγητή. ’Αναγεννιόταν τά χρόνια αυτά τό 
παλιό λαϊκό άφήγημα, πού πριν άκόμη άπό 
τήν έπανάσταση είχε μεταποιηθεί, στα έργα 
προπάντων τού Ρέμιζωφ, σέ πολύ βολική μορ
φή προβολής τού ρόλου πού παίζει οπή ζωή, 
καί στίς επαναστατικές συγκρούσεις ιδιαίτε
ρα, τό υποκειμενικό καί τό αυθόρμητο στοι
χείο. Αυτό όοφιβώς ήτοτν τό κρίσιμο σημείο. 
Στις νουβέλες καί τά διηγήματα αύτού του 
είδους, τά έργα καί οί μέρες τής επανάστα
σης δίνονταν άπό πρώτο χέρι —  μέ τά  χεί
λη τών ανθρώπων τού λαού πού πήραν οί ί
διοι μέρος στά γεγονότα καί διηγώντας τα 
ξεδίπλωναν όχι τόσο τή σειρά τών γεγονότων, 
όσο τό ίδιο τό ψυχογράφημά τους. Πού κ' έ
πειτα, όμως άπό τό ξεδίπλωμά του έξακο-

λουθούσε νά είναι θολό, ό αναγνώστης 
μενε μέ τήν εντύπωση κάποιου άνεμοστ 
βιλου πού ήλθε κι άπήλθε άοήνοντας πί 
του τά έξωτερικά σημάδια τού όρμητικού 
ράσματός του. Τό καλλιτεχνικό αποτέλεσμά 
πού πέτυχαν οί συγγραφείς αυτοί εΐναι πολύ 
άνισο. Μιά ευτυχισμένη συνάντηση τών γό
νιμων στοιχείων τού λαϊκού αφηγήματος 
τή νέα ρεαλιστική τέχνη θά βρούμε στίς κ 
λύτερες νουβέλες τού Μπάμπελ, στά διη 
ματα τού Άντρέα Πλατόνωφ, στό Γιούρι * 
λέσα, μά σέ πολλά έργα τού τύπου αύτ 
βαραίνει ανυπόφορα ένα έγκεφαλικό στ 
χεϊο κ’ ή κακή φιλολογία. Έ ν πάση πε 
πτώσει μέ τά ουσιαστικά γνωρίσματά 
ή τεχνοτροπία αυτή μπορούσε νά συντ 
ρήσει μόνο τίς μικρές άφηγηματικές μθ!
—  τό διήγημα καί σπανιότερα τή νου' 
έμενε όμως έξω άπό τό μεγάλο έπαν 
τικό μυθιστόρημα.

Υπήρχε βαθύτερος λόγος πού έκανε έ 
καιρες τις έπιδράσεις τών συμβολιστών στ 
νέους λογοτέχνες —  ή «μεγάλη δηλαδή 
μασία πού άποχτούσε στίς σκέψεις τους] 
ρόλος τών άνεξέλεχτων στοιχειακών δι 
μεων. Πολλοί άπό τούς συγγραφείς αυτούς 
χαν πάρει οί ίδιοι μέρος στην έπανάστ 
καί στον έμφύλιο πόλεμο, ήταν αύτόπτες μ1 
τυρες τών άχαλιναγώγητων έκκρήξεων τής 
παναστατημένης μάζας. Μά καί τά γεγονό 
πού άκολούθησαν, κυρίως ή μεγάλη ΰττο 
ρηση τού σοσιαλισμού μέ τή «νέα πολιτική 
ένίσχυσαν πολύ τήν άντίληψη γιά  τήν υπε 
τών άστάθμητων δυνάμεων πάνω στην 
γανωμένη θέληση. Μιά τέτια συγγενική έρμ 
νίο έδινε πολύ πριν άπό τήν έπανάεπα 
στά κοινωνικά γεγονότα κι ό συμβολισμό! 
πού είχε κιόλας δημιουργήσει λογοτεχνιΛ 
παράδοση, γ ι ’ αυτό ή συνενόηση μαζί τοιίΙ 
ήταν απρόσκοπτη καί σαν φυσιολογική.

Ό  χαρακτηριστικότερος έκπρόσωπος τώι| 
νέων αυτών λογοτεχνών ήταν ό Μπορίς ΠΓ 
νιάκ, πού έγινε διάσημος στίς άρχές τ 
1920 μέ τά διηγήμοτά του καί π ρ ο π ' 
μέ τό μυθιστόρημά του «Γυμνή Χρονιά», 
έργο ήταν γραμμένο κατά τό υπόδειγμα 
Μπέλι, εΤχε όμως δική του φυσιογνωμία κ 
σέ άντίθεση άπό τό Μπέλι πού άπόφυγε 
στημοπτκά νά γράψει γ ιά  τά έπίκαιρα γε 
νότα, ό Πιλνιάκ μιλούσε γ ιά  την έπανά< 
οη. Πρώτη φορά γραφόταν ένα μυθιστόρημ 
μέ ήρωες τούς μπολσεβίκους μέ «τά πέτσι 
χιτώνια», τούς Ρώσους χωριάτες καί έ ρ γ ' 
ριγμένους στήν έπαναστατική θύελλα. Οί 
παναστότες μέ τά πέτσινα χιτώνια είναι ά 
καμπτοι καί φανατικοί, δραστήριοι καί 
φοσιωμένοι στό σκοπό τους, γκρεμίζουν κ 
δημιουργούν, έτοιμάζονται γ ιά  μεγάλα έ 
γα, είναι όμως καταδικασμένοι νά καταπ 
Τιστούν κ’ έκεΐνοι καί ή προσπάθειά τ 
στό πέλοτγος τής αιώνια καθυστερημένης π  
τρίδας τους, θά τούς πάρει τελικά, τό π  
μι τών σκοτεινών ένστικτων καί παθών πού 
έπανάσταση άπλώς τ ' άποδέσμευσε καί τ* ά-| 
φησε έλεύθερα νά έκραγούν μόλη τή δ ' 
μή τους —  αυτή ήταν ή κεντρική ιδέα τ



Πιλνιάκ και σ ’ αυτή στηριζόταν ή άνεμοστρο- 
βιλική τεχνική τών’ έργων του. Πολλά άιτό 
την τεχνική του δανείστηκαν κατόττιν άλλοι 
συγγραφές μόλο που δε συμμερίζονταν τις 
ίδιες μ’ έκεΐνον Ιδεολογικές τάσεις. «"Ανεμο» 
όνομάζει τό έργο του, τήν επανάσταση και 
Τή Ρωσία, ό Λαβρενιώφ, «Πύρινους Ποτα
μούς» ό Άρτιόμ Βεσιόλι. «Στη Ρωσία ή έ- 
πανάσταση ίσον κουρνιαχτός, ουρλιαχτό ά
γριο τής λύσσας, φουσκοπλημμύρα, νερό τής 
καταιγίδας» βάζει 6 τελευταίος έπίγραμμα 
σ’ ένα άπό τα κεφάλαια του μυθιστορήμα
τος «Ή Ρωσία στο αίμα».

’Από τέτιες λοιπόν θύελλες ξεπηδούσε δί
νοντας μιά πρώτη μορφή στο χάος ό «Τσα- 
πάγιεφ» του Φουρμάνωφ. Ό  Τσαπάγιεφ, ό
πως μάλιστα λαμπικαρίστηκε μετά ή μορφή 
του στον κινηματογράφο, ήταν μιά άλλη ά
ποψη στο θέμα τής έπανάστασης. Ή ταν ό 
πρώτος μάλλον επαναστάτης μέ kccvoviko άν- 
Ορωπινό πρόσωπο. Κουβαλούσε κ’ εκείνος 
μέσα του πολλά αναιμικά στοιχεία, μά είχε 
τον τρόπο νά τους έπιβάλλεται στο τέλος 
καί νά συντονίζει τή δράση του μέ τήν πει- 
θαρχημένη όμάδα. "Αν κρίνουμε άπό τήν κω
μωδία που συνοδεύει τ ’ άντάρτικα φερσίμα
τά του, πρέπει νά βγάλουμε τό συμπέρασμα 
δτι μέ τό μυθιστόρημα αυτό ή ρεαλιστική 
πεζογραφία άρχιζε ν’ άποχαιρετάει τούς ά
μορφους άνεμοστροβιλικους τύπους καί τά λο
γοτεχνήματα ocutou του είδους.

Επίσης μέ τό έργο αυτό άνιχνευότο^ άπό 
πιο θετικές θέσεις κ’ ένα άλλο έπίμαχο θέ
μα —  ή σχέση μέ τον προεπαναστατικό ρεα
λισμό. Στο κεφάλαιο, Ομως αυτό είναι πο
λύ σπουδαίος ό ρόλος πού έπαιξαν τρείς 
παλιοί συγγραφείς, πού στάθηκαν ζωντανή 
γέφυρα μέ τήν παράδοση: ό Άλέζης Τολστόη, 
6 Σεραφιμόβιτς κι ό Γκόρκι. Πρέπει νά π ά 
ρει κανείς ύπόψη τήν όξύτητα πού είχε δο
θεί τότε στο πρόβλημα αυτό. ’ Htocv πολλοί οί 
θεωρητικοί του νέου μυθιστορήματος καί τής 
προλεταοιακής γενικά τέχνης πού έξόρκιζσν 
μέ τον άπήγανο τό παλιό μυθιστόρημα —  τήν 
τεχνική του, τά βασικά θέμοττά του κσί βέ
βαια τις ίδέες του (κι όχι μόνο τον «τολστοϊ- 
σμό» κσί τό «ντοστογιεφσκισμό» πού θεω- 
Pouvtocv συλλήβδην συστατικά στοιχεία τής 
Αντίπαλης ιδεολογίας καί τής έχθρικής τέ
χνης* τό κύμα τής άρνησης άγκάλιαζε καί 
κοινώς ανθρώπινα θέματα σάν τίς σχέσεις 
■*ών δύο φύλων, τίς οικογενειακές σχέσεις, 
ΤΠ βαθύτερη ψυχολόγηση των ήρώων κλπ.). 
«Ή υπέρ τό δέον ψυχολόγηση μυρίζει άντε- 
τανάσταση» έγραψε ένας κριτικός. Αυτά ολα 
βέν ήταν μόνο κατάλοιπα τής ποώιότερης νο
οτροπίας τής Προλετκούλτ. Οί αιτίες ήταν 
βαθύτερες (άφήνουμε άλλους «δευτερότερους» 
παράγοντες, όπως ή έλλειψη ιδίας δημιουρ
γικής πείοας, μά καί προπαίδειας): τό νέο 
ρεαλιστικό μυθιστόρημα καλούνταν κατά κύ
ριο λόγο νά δώσει τό πρόσωπο τής νική- 
τριας τάξης, νά νομιμοποιήσει τήν είσοδό 
"ης στήν περιοχή τής τέχνης. Μά καί νά τήν 
βοηθήσει νά συνειδητοποιήσει τό ρόλο πού 
ε^σιξε στά πρόσφατα γεγονότα, τον προο

ρισμό της στή δημιουργία τής καινούργιας 
κοινωνίας κλπ. Γεννιόταν ή τέχνη αυτή μ’ έ
να ξεκαθαρισμένο κοινωνικό λειτούργημα πού 
έπιδρουσε άμεσα στον καθορισμό των θεμά
των της καί τής μεθοδολογίας της. Μέ τό 
γεγονός αυτό συνδέονται μιά σειρά περιορι
στικά φαινόμενα, παιδικές άρρώστειες πού ή 
νέα τέχ/η έμελλε νά τις ξεπερνάει όσο σι
γ ά - σ ιγ ά  θά πλάταιναν τά όρια κι ό χα- 
ραχτηρας τών σκοπών της, όσο άπό τέχνη 
τής τάξης θ* άπλώνοταν σέ τέχνη όλου τοά 
λαού καί όλης τής νέας κοινωνίας.

Στο κρίσιμο αυτό σημείο οί παλιότεροι συγ- 
γοαφεΐς πού πήγαν μέ τήν επανάσταση βρί- 
σκοντοτν σέ πλεονεκτικότερη θέση. Ήθελαν 
νά τάξουν τό έργο τους στούς ίδιους σκο
πούς, γ ι ’ αυτούς όμως ή έπανάσταση ήταν 
κάτι πολύ πλατύτερο ά π ' δ,τι ή χειραφέτηση 
μιας τάξης. Ό  ταξικός έγωϊσμός τούς ή
ταν ξένος, ή ματιά τους έμενε πιο ήρεμη 
καί πλατιά. *0 Άλέξης Τολστόη ζωντάνευε 
στο βιβλίο του τήν έπανάσταση άπό τή σκο
π ιά  μιας οικογένειας διανοουμένων τής Πε
τρούπολης. Είναι άρκετά χαρακτηριστικό πώς, 
έπειτα άπό λίγα  χρόνια κι άπό κάμποσα μυ
θιστορήματα, τήν ίδια οπτική γωνία διά
λεξε ένας άπό τούς πιο νέους προλεταρια
κούς συγγραφείς, ό Σόλσχωφ. Στον «"Ηρε
μο Ντόν» του Σόλοχωφ βρίσκουμε μιά σπά
νια γιά  τήν εποχή εκείνη πληρότητα ζωής, 
όλα τά πατροπαράδοτα θέματα τής ζωής καί 
τής τέχνης, τ ’ άνθρώπινα αισθήματα καί π ά 
θη στροβιλίζονται, μαζί μέ τούς κοζάκους 
του Ντόν, στή θύελλα τής επανάστασης. Ή 
άξία τού έργου αυτού συνδέεται κυρίως μέ 
τήν ίκσ^άτητα τού συγγραφέα νά κατεβάσει 
τά μεγάλα γεγονότα ως τίς τύχες τών πιο 
μικρών άνθρώπων. Τό 1924 ό Σεραφιμόβιτς, 
ένας άπό τούς συγγραφείς τής παλιάς όμά- 
δσς τού «Ζνάνιε», έγραψε τό «Σιδερένιο Χεί- 
μαρο». Τό έργο αυτό έδινε τήν πιο σωστή 
λύση ατό πρόβλημα τής μνημειακής άναπα- 
ράστασης τού λαού καί τής επανάστασης.
Μέ τά  άτίθασα στοιχεία ένός άχαλιναγώγι- 
του όχλου έπλαθε σ ’ ένα κινούμενο μωσαϊκό 
χαρακτήρων τήν πολυπρόσωπη μορφή τού ά- 
γωνιζόμενου λαού, μεταμόρφωνε τό σιδερένιο 
χείμαρρο τού όχλου σέ σύμβολο τής σιδερέ
νιας θέλησης καί λογικής τής έπανάστασης.

Οσο άφορά τό Γκόρκι τύπωσε τό 1925, 
έπειτα άπό μακρόχρονη σιωπή, τό μυθιστόρη
μά του «Ο  Οίκος Άρταμάνωφ», άρχιζε έπί- 
σης νά δημοσιεύει τον «Κλήμ Σσμγκίν». Τά 
μυθιστορήματα του Γκόρκι, πού δέν άναφέ- 
ρο/ταν στά μοτχητικά γεγονότα τής σοσιαλι
στικής έπανάστασης, άσκησαν μεγάλη έπί- 
δραση πάνω στούς προσανατολισμούς τών 
νέων λογοτεχνών. Μά ό ρόλος τού Γκόρκι 
στή διαμόρφωση τής σοσιοώιστικής λογοτε
χνίας δέν περιορίζεται βέβαια στά μυθιστορή
ματα αυτά, σχετίζεται μ’ όλο τό έργο του, 
λογοτεχνικό καί θεωρητικό, πριν καί μετά 
άπό τήν έπανάσταση, είναι ένα κεφάλαιο 
πού δε μπορεί κοτνείς νά τό περάσει μετα
ξύ τών άλλων σ ’ ένα άρθρο.

"Υστερα ά π ’ όλη αυτή τήν προεργασία, ^ 3 7



τό 1927, έκανε την έμφάνισή του τό άρτιό- 
τερο άπό τά έργα πού γράφτηκαν πάνω ατό 
θέμα τής επανάστασης και του έμφυλίου πο
λέμου «Ή καταστροφή» του Φαντέγιεφ, ένα 
έργο μικροσκοπικό, έκκρηχτικά γιομάτο άπό 
δράση καί σκέψη, μέ βαθιά ψυχολογημένα κι 
όλοζώντανα πρόσωπα, πολύ λιτά συγκροτη
μένο, μέ άξιοθαύμαστη, κλασσικά σοφή οι
κονομία. Τό μυθιστόρημα του Φαντέγιεφ άφη
νε π ια  πίσω, χωρίς όμως καί να τήν κάνει 
νά σωπάσει, τή φουντωμένη θεωρητικολογία 
για  τό άν ό νέος ρεαλισμός σχετίζεται μέ τον 
παλιόν καί γ ια  πολλά άλλα θέματα που ή 
πράξη προχωρούσε καί τά έλυνε έρήμην τής 
ανυποψίαστης θεωρίας.

Άναφέραμε πιο πάνω τά σπουδαιότερα έρ
γα  άπό τον άλλο κύκλο, τον έμπνευσμένο άπό 
τή σοσιαλιστική άνοικοδόμηση. Σαν προοί
μιο στο δεύτερο αυτό θέμα —  τή «Μέρα Δεύ
τερη» όπως όνόμασε τό μυθιστόρημά του 
ό "Ερενμπουργκ —  θεωρεί ή κριτική τό «Τσι
μέντο» τού Φ. Γκλαντκώφ (1925) πού έφερ
νε στις νέες περιοχές τής άνοικοδόμησης 
τήν άναμένη άτμόσφαιρα τού πολέμου, όχι 
τόσο μέ τό θέμα όσο μέ τον έπαναστοττικό 
- ρομαντικό του τόνο, μέ τούς ύμνους πού ά- 
φιέρωνε στή συλλογική δουλειά, ύμνους φλο
γερούς, ρυθμοποι η μένους, πού «ξαναθύμιζαν, 
λέει ένας κριτικός, τούς στίχους τών πρώτων 
προλεταριακών ποιητών τής επανάστασης καί 
τού έμφυλίου πολέμου». Στά μυθιστορήμα
τα πού έμφοίνίστηκαν ύστερα άπό τό 1930 ό 
ρομαντισμός αυτός έχει άντικατασταθεΐ άπό 
τήν ώριμη προσγείωση τού θρύλου στη δια- 
λεχτική τής ζωής, άπό τις συγκεκριμένες 
μορφές πού έπαιρνε ή προσγείωση αυτή μέ τά 
προβλήματά της ατούς διάφορους τομεΤς τής 
ανοικοδόμησης. Μά έκτος άπό τον απρόσφορο 
-για μια προβλημοττισμένη μελέτη ρομοτντισμό, 
τό  νέο μυθιστόρημα ξεπερνούσε στή διαμόρ
φωσή του κ ’ ένα άλλο φαινόμενο πού ήταν 
τότε τής μόδας —  τον γυμνό ίντουστριαλι- 
σμό, όπως κυρίως είχε εισβάλει μέ τά μυθι
στορήματα τού Γάλλου Πιέρ Χάμ, πού εί
χαν μεγάλη κυκλοφοριακή επιτυχία στή Σοβι
ετική "Ενωση. Ό  Γάλλος μυθιστοριογράφος 
άποχτούσε δημοτικότητα μέ τά συνθήματά 
του: «Τήν τραγωδία τών μηχοτνών τή συγκλο
νίζουν βιαιότερα πάθη ά π ’ ό,τι τήν τραγωρία 
τής κρεββατοκάμαρας», «Έσήμανε ή ώρα τών 
ποιητών τής βιομηχανικής φυλής» κλπ. Τά 
μυθ:στορήμοπά του, παραμερίζοντας τον άν
θρωπο, έφερναν στις πρώτες σειρές τήν τε
χνολογία τής παραγωγής μέ τά προβλήματά 
της καί τις συγκρούσεις της [«"Ασμα άσμά- 
των», άφιερωμένο στήν τεχνολογία τής άρω- 
μοττοποιίας. «Οι γραμμές» στή συγκοινωνία 
κ.λ.π.]. Μέ τό μυθιστόρημα τού Hamp συν
δέεται ό σοβιετικός κονστρουκτιβισμός πού 
τον έκπροσωπούσαν ό ποιητής Σελβίνσκι, ό 
πεζογράφος Άγάπωφ κι άλλοι πού είχαν συν- 
τάξει τό μανιφέστο «Μπίζνες».

Τό νέο μυθιστόρημα έβγαινε μέσ* άπό τίς 
επιδράσεις αυτές ξεπερνώντας τίς άκρότητές

τους. Εμενε βασικά προσηλωμένο στήν π 
ραδοσιακή άνθρωποκεντρική τέχνη, πού ή 
βέβαια πιο σιμά στο άνθρωπιστικό περιεχ 
μενο τής σοσιαλιστικής τεχνολογικής πι 
δου. Αυτή είναι μιά γενική τάση, πού κ 
διαφορετικούς όμως τρόπους υλοποιείται 
μυθιστορήματα τού 1930— 34. Ό  ρομα 
κός ένθουσιασμός καί ό τεχνικισμός είναι 
στοιχεία πού σέ ποικίλες δόσεις άπό 
γραφέα σέ συγγραφέα κι άττό έργο σέ έι 
μετέχουν στή διαμόρφωση τής νέας σοση 
στικής πεζογραφίας πού έμπνέεται άπό 
ειρηνική δημιουργική δουλειά καί θέλει νά εϊ 
χωρήσει στις νέες άνθρώπινες σχέσεις. A 
τή Μαριέττα Σαγκινιάν καί τον Κ. Παουστ*3 
οκι, ως το Σόλοχωφ, τό Λεόνωφ, τον Πρ 
σφιν, τον Κατάγιεφ, τον "Ερεμπουργκ κ.λ.ί 
μεσολαβεί μεγάλη ποικιλία όχι μόνο «γ 
ψικού χαρακτήρα». Παρόλες όμως τίς ούσι 
στικές δ·αφορές στον τρόπο πού άντιλαμβ 
νονται τά προβλήματα οι συγγραφείς 
καί στις λύσεις πού δίνουν, τά μυθιστορήμ 
τά τους σχηματίζουν μιά πολυμελή οίκογ 
νεια. Τό ζήτημα δέν είναι μόνο πού τά ε\ 
αύτά παρουσιάζουν τήν άλφα ή βήτα θεμ 
τική συγγένεια, όταν δηλαδή τά πρό 
κι οί καταστάσεις κλιμακώνονται γύρω 
τή δημιουργία ένός μεγάλου τεχνικού 
γου, λ.χ. ένός ήλεκτροσταθμού ή έργοστασί 
ή γύοω άπό τή σύσταση ένός κολχόζ* 
υπάρχουν άνθρωποι πού άγωνίζονται νά 
μιουργήοουν [καί πού συνδέονται μέ τά  π  
σφατα επαναστατικά γεγονότα άμεσα, π  
κε-ται δηλαδή όχι γ ιά  μιά νέα γενιά, 
είναι οι ίδιοι οί επαναστάτες] καί άλλοι 
θρωποι πού άγωνίζονται, σχεδόν πάντα 
λαθραίους τρόπους, νά έμποδίσουν τίς νε 
δημιουργούμενες μορφές [καί πού έπίσης 
δέονται μέ τήν έπανάσταση, μέ τή διαί 
πώς άνήχαν καί τότε, όπως καί τώρα, 
άλλη όχθη]. Ή  νέα περίοδος είναι άμεση 
νέχεια τής παλιάς, όχι όμως μέ τήν ένν 
ένός καινούργιου στρώματος πάνω στό 
λ;ό, αλλά μέ τήν έσωτερική έννοια τής όλ 
κλήρωσης μ ι α ς  έποχής, είναι ή 
όψη, ή ειρήνη τής έποενάστασης. Τό γεγ* 
σύτό έχει μεγάλη σημασία στήν ψυχολογ 
τών ανθρώπων, τό ίδιο καί στήν τέχνη, 
μυθιστόρημα τών ειρηνικών ήμερών βρί 
ται σέ άντίστοιχες σχέσεις μέ τό πολεμι 
μυθιστόρημα τής περασμένης δεκαετίας 
γράφεται άλλωστε άπό τούς ίδιους 
πους. Είναι μιά προέκταση τώς άρχών τ  
στίς νέες περιοχές.

Ποιές όμως είναι οί άρχές τού νέου μ 
στοοήματος; Διάφοροι ιστορικοί καί θε 
τικοί τής σοβιετικής λογοτεχνίας έχουν π  
σποεθήσει νά φωτίσουν διεξοδικά τό πρόβλ 
μα. Πρόκειται γιά  ένα θέμα πού προκάλ 
καί προκαλεΐ τίς γνωστές συζητήσεις ά 
στεκόταν πάντα στό κέντρο τών διαφωνκ 
σέ σχέση μέ τήν έννοια τού σοσιαλιστικ 
ρεαλισμού. Ή  πείρα τού μυθιστορήματος 
πήρξε κρίσιμη στις συζητήσεις αυτές, ώστ( 
σο πρόκειται γ ιά  ένα γενικό πρόβλημα π  
όσο τουλάχιστο άφορα τό ίστορικό του, μπ



οε! νά παρακολουθηθεΐ μόνο μέ τη βοήθεια της 
εγκεκριμένης γνώσης τής σοβιετικής λογο
τεχνία σ ’ όλα τα είδη. Ό  σοσιαλιστικός 
ρεαλισμός είναι συνόψιση μιας ττείρας και 
έξι/πακούεται ότι προϋποθέτει τη γνώση αύ- 
τής τής πείρας. Πάντως όσο άφορα τό μυθι
στόρημα τής περιόδου ώς τό 1934 πρέπει 
να έπαναλάβουμε ό,τι είπαμε πιο πάνω σχε
τικά μέ τό χαρακτήρα του: και τό μυθιστό
ρημα τών ειρηνικών έργων ήταν κι αυτό ου
σιαστικά προσπάθεια αυτογνωσίας καί αυ
τοσυνείδησης τής νικήτριας τάξης. "Εμενε συ- 
νίττώς —  άλλου λιγότερο κι άλλου περισσό
τερο αυστηρά —  προσηλωμένο: α) στα ιστο
ρικά όρια μέσα στά όποϊα ή εργατική τάξη 
πρόβαλε σάν δεσπόζουσα δύναμη στήν ιστο
ρία, καί β) στήν ιδέα τής συνειδητοποίησης 
τού ιστορικού ρόλου τής τάξης αυτής άπό 
τους ττιό ώριμους τουλάχιστον έκπροσώπους 
της. Ά π ό  δω ξεκινάν μια σειρά ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τής τέχνης αυτής, πρώτα άπό
λα ό ιστορισμός της καί τό δυναμικό, ένερ- 
γητικό της πνεύμα στο πλάσιμο των άνθρώ- 
πινων τύπων. 'Ο χρόνος, φορτωμένος ιστορι
κά επεισόδια, όρμουσε παντοδύναμος μέσα 
στά έργα αυτά, συχνά δέσποζε πάνω στους 
ανθρώπους, μεταμορφωνόταν σε έμψυχο στοι
χείο καί γινόταν άπό τά κυριότερα δρώντα 
πρόσωπα. Ό  καλλιτέχνης συχνά δίνει περισ
σότερη σημασία στη χρονολογία παρά στο 
βαθύτερο νόημα τού καιρού, τού είναι πολύ 
δύσκολο νά παρακολουθήσει, μέσα σ ' ένα τέ
τοιο όρμητικό τρέξιμο, την ούσία των νέων 
σχέσεων τού άνθρώπου μέ την εποχή. "Ολα 
αυτά σημαίνουν βέβαια νέες δυνατότητες, ση- 
μσίνουν όμως καί νέους κινδύνους γ ια  τήν 
τέχνη, ένα μεγάλο μέρος άπό τα έργα έκεί- 
νης τής εποχής χάθηκαν μαζί μέ τά γεγονό
τα. Ή  έπιτυχία των καλύτερων έργων, έκεί- 
νων πού κατόρθωσαν νά έπιζήσουν (Φαντά- 
γιεψ, Σόλοχωφ, Φένχιν, "Ερεμπουργκ, Λεό- 
νωψ, Τολστόη καί άλλοι ακόμη) κρίνεται οστό 
τό βαθμό που ό καλλιτέχνης, πλάθοντας π ι
στευτές μορφές, κατόρθωνε νά δείξει πώς ό 
άνθρωπος γιόμιζε άττό μέσα του μέ τό νέο 
πνεύμα τών καιρών, πώς άντιδρούσε καί τό 
δεχόταν, πώς τό πνεύμα αυτό ανθρωποποιούν- 
ταν. Ή διαγραφή τών ορίων τής άνθρώπινης 
πρωτοβουλίας μές τά ιστορικά γεγονότα συγ- 
κινούσε ξεχωριστά τούς μυθιστοριογράφους. 
Ουσιαστικά τό σοβιετικό μυθιστόρημα άπό 
τίς πρώτες δοκιμές τού 1920 ώς τά ωριμό
τερα έργα τού 1930— 34 είναι μιά έπίπονη 
διαδικασία άποκρυστάλλωσης τού σπουδαίου 
αυτού θέματος. "Αν παρακολουθήσουμε πώς 
έξελίσσεται τό πρόβλημα αυτό στήν τριλογία 
τού Τολστόη, πού άρχισε νά γράφεται τό 1921 
*αΐ τελείωσε είκοσι χρόνια άργότερα, έχουμε 
Μ*ά αντιπροσωπευτική εικόνα τής διαδικασίας 
ούτής ατίς πιο κολές της έκδόσεις. Τό ίδιο

συμβαίνει καί στο μεγάλο μυθιστόρημα τού 
Σόλοχωφ. Ή αισιοδοξία τής έποχής περα
σμένη στήν τέχνη δέν ήταν δύσκολο νά μετα
βληθεί σέ μηχανική αισιοδοξία. Ό  Σόλοχωφ 
καί, πρίν άπό έκείνον, ό Φαντέγιεφ έδωσαν 
τήν άπεριόριστη ιστορική αισιοδοξία σ ’ ένα 
ρεαλιστικό σύμπλεγμα μέ τίς περιορισμένες 
δυνατότητες τών ήρώων τους. Καί τί άλλο 
άραγε ήταν ή επανάσταση, παρά μιά έκρη
ξη αισιοδοξίας περασμένη μέσα άπό θυσίες 
καί βάσανα χιλιάδων άνθρώπων Γενικά όμως, 
μιλώντας γιά  τό μυθιστόρημα όλης αυτής 
τής περιόδου, εΤναι έξώφθαλμη ή υπεροχή τού 
ιστορικού γεγονότος πάνω στην ψυχική ζωή 
τών άνθρώπων, ή αισιοδοξία άντλεΐται άπό 
συγκρούσεις κυρίως έξωτερικές [μέ την κατα
δικασμένη ιστορικά οτντεπανάσταση ή μέ τίς 
αντίξοες φυσικές συνθήκες πού υποκύπτουν 
στήν όργανωμένη όμαδική θέληση]. Κυριαρ
χεί τό επικό στοιχείο σέ βάρος τής ψυχολο
γικής επεξεργασίας τών χαρακτήρων, τής δη
μιουργίας αληθινών, όλόπλευρα δουλεμένων 
άνθρώπινων τύπων μέ τίς έσωτερικές τους άντι- 
νομίες καί συγκρούσεις. Αλλά αυτό ήταν τό 
σπουδαίο καθήκον πού έμενε γ ιά  τήν επό
μενη γενιά τών πεζογράφων. 'Ο Λουνατσάρ- 
σκι σ ’ ένα άπό τά τελευταία άρθρα του, τό 
1933, έγραφε:

«Ζούμε τώρα μία περίοδο άνθισης τής 
λογοτεχνίας μας, τίς πρωινές της ώρες ό
πως τίς φωτίζει τό φώς τής χαραυγής, γ ια 
τί ή κορυφαία στιγμή τής σοβιετικής λο
γοτεχνίας είναι άκόμη μοτκρυά... Ή  λογο
τεχνία άνοσττύσσεται, μά οί άνάγκες πού 
έχει νά κολύψει, οί άνάγκες τής καλλιτε
χνικής μετουσίωσης τής ζωής μας, άναπτύσ- 
σονται πιο γοργά. Ή κοινωνία μας ζητάει 
άπό τούς λογοτέχνες όχι μόνο νά ζωντα
νέψουν μέ πλούσια κι έντονα χρώματα τίς 
άνεπανάληπτες σκηνές τών ήρωϊκών ή με
ρών μας μέ τίς φωτοοτκιάσεις τους, μά καί 
ν* άνυψώσουν τή λογοτεχνία σέ μιάν άπό 
τίς δυνάμεις έκείνες πού παίζουν ρόλο κα
θοριστικό στη διαμόρφωση τής νέας άίνθρώ- 
πινης προσωπικότητας, τής νέας άνθρώπι
νης όμάδας, τού νέου τρόπου ζωής. Γιά 
τήν ώρα όμως ή λογοτεχνία δέν έχει φτά
σει σέ τέτοια ώριμότητα, βοίσκεται άκόμη 
σέ κατάσταση εφηβείας καί τό ψεγάδι 
αυτό μπορεί νά τό ξεπεράσει καί ο φ ε ί 
λ ε ι  νά τό ξεπεράσει».
Αλήθεια, μέ τήν ολοκλήρωση τής πρώτης 

του φάσης, τό σοβιετικό μυθιστόρημα έχει δη
μιουργήσει τίς άπαραίτητες προϋποθέσεις καί 
ή νέα γενιά τών πεζογράφων, πού εμφανίστη
κε στο δεύτερο μισό τής δεκαετίας 1930— 40, 
Φέρνει τά άπαραίτητα υποκειμενικά έφόδια γιά  
μιά νέα ποιότητα σ ’ αυτή τήν κρίσιμη περιο
χή τής σοβιετικής λογοτεχνίας.
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Τ Ε Σ Σ Ε Ρ Α  Π Ο I Η Μ A Τ A
Τ ο ΰ  Θ α ν ά σ η  Μ α ρ γ α ρ ί τ η

Κ λ ε ψ ύ δ ρ ε ς
Κινώντας γιά τη μάχη ξεχάσαμε τα όπλα μας 
“Οχι από δειλία ή αυτοπεποίθηση 
Μια πράξη λέγαμε διαμαρτυρίας 
Κ’ έτσι γυμνοί δίχως τήν πανοπλία

κάποιας σκοπιμότητας
Πολεμήσαμε.

Μετά τήν ήττα αναζητήσαμε τόν ένοχο 
ΙΙροφασιζόμενοι δικαιοσύνη 

ίίσπου μια μέρα ανακαλύψαμε τά χέρια μας 
Σ’ εκείνη τήν γνωστή χειρονομία 
Μ' ανυπομονησία νά μετράν τόν χρόνο

στις κλεψύδρες 
«Τ’ αργύρια" είπαμε καί τρομάξαμε.

Κανένα δέν έκλιπαρήσαμε 
Κι ούτε ζητήσαμε βοήθεια από κανένα. 
Τώρα ποιος θά νοιαστεί νά διασώσει 
Τις πράξεις καί τήν αρετή

τις πριν από τήν προδοσία.

Ο ί ά λ λ ο ι
Τ1Ιτα\< κί’ οί άλλοι
Εκείνοι πού τρέμανε σύγκορμοι
Κάθε πού ερχόταν ό φύλακας

γιά ό ανακριτής.

Κι ωστόσο
"Οταν τούς στήσανε στόν τοίχο 
Δέν κάναν ένα βήμα 
Νά βγουν απ’ τη  γραμμή.

Έ ν ο χ ή

Τρέμω* μήν έρθη κάποια μέρα 
Πού μπρος μου θά σταθείς 
(’Ανέκφραστος) καί θά ρωτήσεις:

—  Τ ί τδκανες τό αίμα μου;
—Πώς μπόρεσες νά μέ ξεχάσεις;
Καί τότε ’γώ τί ν’ απαντήσω 
Πώς ολα αυτά τά χρόνια τή φωνή σ 
Ι’αθειά τήν είχα μέσα μου θαμένη 
Πασχίζοντας νά έπιζήσω;

Σ η μ ε ϊ ο ν
"Οταν έφυγε κι ό τελευταίος πελάτης 
Κλείνοντας πίσω του με προσοχή τήν πόρτα 
Σηκώθης μέσα στο σκοτάδι 
Καί ξεσκονίζοντας τά ρούχα σου 
“Εβγαλες τό μαχαίρι άπο τό στήθος 
Τό σκούπισες άπ’ τό πικρό σου αίμα 
καί μέ εύλάβεια τό έκρυψες στο κόρφο σου 
Δίχως άπορία γιά τό ποιός καί τό γιατί. 
(Άτύχησα, είπες, στόν πρώτο μου θάνατο 
Καιρός νά ξαναδοκιμάσω).440
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Κόντευαν νά ρίξουν τό σχολείο, άπ’ τις φιυνές καί τό ποόοβόλημα!
Γύρω στους τραν.όσους νσμάτους είχανε μαζευτεί ιέκεΐ, καί σβουρίζανε στή μεγά

λη ακόυσα, σαν ντρουλωγμένα σερσέγκια. Χωραφιάρηδες κΓ αγωγιάτες, τσοπά
νηθε: καί ζευγολάτες, ανάκατα όλοι τους ένα πράμα, οέν λέγανε νά ξεμπλέξουν. 
Βριζόντουσαν στά μουλωχτά, σκουντιόντουσαν μέ τούς αγκώνες, κΓ όλο γυρόφερ- 
ναν στό ίόιο μέρος, σαν τά γαλόπουλα πάνου στην κούρνια, πού οέ λένε νά ησυχά
σουν.

—  Μί ξινύχιασις λυκουτάμαρο!
—Σάμπους κί μένα;

ι τι σκεσ εχει!
—Δέν φταίου ιγώ!
—  Κί ποιός κάνε μ’! Ή  θειά σ’ ;
— Γιά πρόσεξι κ α λ ά ...  Κί γώ όέν χωρατεύου από φτούνα!
— Τού κέρατό σ’ τού τράγιου γομάρ’! ΙΙού θά μί κάνεις κί τούν κάργα!...
Πολύ τδθελαν νά πετσοκοφτούν, αλλά οέν μπόρηγαν. Μέ τό στρίμωγμα πού-

Χ̂ .νε κάνει, οέ βόλευαν τά χέρια τους καί γιά νά μην πάθει τό νευρικό τους, ξα- 
λάφρωναν μέ βρισίδι.

•— Τού πιδί ρέ νταμπλαρουβαρεμένε!!!
— Ποιού πιδί;
— Πού ζουλάς κάτ’ άπ’ τά σκέλια σ’, δέν τού γροικάς; Κάνε πιό κεΐ πανά- 

“ε;ιά σ κί θά τού σκάσεις!
Μιά ώρα μέ τούτη τή ζ ά λ η .. .  "Ισιαμε νά στεριώσουν τις καρέκλες καί νά 

παλουκωθοϋνε, ταρακουνήθηκε τό σχολείο.
~~Συχάστε ’πιτέλους! έπέμενε στό καθήκον του κι’ ό πρόεδρος. Δέν τού 

νοια,ιστι πώς ίκθέτουμι τού χουοιό μας;
Ιό κακό ήταν ώσπου νά πιάσουνε θέση. "Αμα βολεύτηκαν όλοι τους, βρήκα- 

νε "ά λογικά τους καί τό στρώσανε σέ κανονικό κουβεντολόι.
rp{ ...... ί . . ___  n y _____’ Α _ ΐ . ι___ VΤί μολουγήματα θάχουμ’ άπόψε;

• Ού Καραγκιόζης τσαμπάζης. - · ,
Γέ τούν θεουμπαίχτη! Ά π  ουλές «ούλες τις σειριές νογάει!... 441



Στο Κακαρούντι είχε περάσει κι’ άλλος καραγκιοζοπαίχτης, άλλα δέν φτι 
ρήσε. Λυό μέρες πού κάθησε, έλεγε χαζομάρες κι’ άνοστιές, ίσια για πονοκέφα 
. . . Ξόδειαζε την παράσταση μ’ ελληνικούρες καί οί Κακαρουντιώτες πού δεν φ 
λάγανε τέτοια, φεύγανε ρουτζωμένοι καί κλαίγανε τά λεφτά τους.

Τούτος δμως, πούρθε στερνά, δ κύρ - Σάββας, νόγαγε τούς άνΟρώπους. Ξ 
π νιος καί βολετός, οέ βιάστηκε μόνο για τβν παρά του. Ξανάσανε πρώτα στύ μ 
γαζί, διαλογίστηκε με τούς Κακαρουντιώτες, κι’ άμα νοιάστηκε τούς καημούς κ 
τά βάσανά τους, εβανε υστέρα τβν Καραγκιόζη να τά ξομπλιάζει.

ΙΙρώτα βέβαια οί χαιρετούρες. . .
—  Καλησπερούδια πέρα για π έ ρ α ! . . .  "Οπως καί χθές, βλέπω κι’ από 

δλος 6 καλός κόσμος παρώ ν.. .  Να κι’ δ πρόεδρος, πρώτος - πρώ τος.. .  να κι 
π α π ά ς .. .  νά κι’ δ δάσκαλος.. . να κι’ δ γραμματικός.. .  να κι’ άπδ δίπλα το1 
Καρατάσος δ μαγαζάτορας... παρέκει βλέπω καί την Άσήμω τού ΙΙρόκου.. 
πίσω άπ’ τήν Άσημω, σάματι κάθεται ή κυρά ΙΙότω τού Κουτσούρη, άν δέν 
νω λάθος.. .

Ηετάχτηκε δμως ή κυρά ΙΙότω καί τδ σιγούρεψε.
-—-Ούόχι, δέ λαθεύεις!... καί τήν ίδια στιγμή μουρμούρισε μές στα δόντι 

της. . . ΙΙρέ τούν δαίμουνα πού θά μί μπερδέψ’!
Πιδ πίσω, ή Μαρουσώ τού Μπάρκου τδ πήρε άλλοιώς. Μαλλωμένη δυο 

νια μέ τήν κυρά ΙΙότω, άναγουλιάστηκε τδ στομάχι της καί τδ πέταξε: «νΛμ’ 
τούν έχει πλερώσει ξέχωρα κί γιά φτούνο τής φτιάχνει σκέδια .. .»

Είπανε κι’ άλλοι τή κουβέντα τους, κι’ είχαν δέν είχαν, σήκωσαν πάλι 
σουρο. . . Ξεχάσανε τή παράσταση καί στρωθήκανε στά δικά τους. ’Αφού είχ< 
σιγουρέψει τις θέσεις, τάλεγαν μέ τδ ρεχάτι, ώσπου δ Καραγκιόζης δέν ά' 
καί τούς πρόγκηξε άγρια.

— Σκάστε ’θέμα τδ γονιό σας!... "Εχουμε τόσες στενοχώριες, θάχουμε 
ρα καί τή φαγούρα σας; Τά καπνόφυτα σάπισαν άπδ μπασαρά..,. ή μελί 
ρήμαξε τά κουκιά. . . ή κλαμπάτσα κοντεύει νά σακατέψει δλα τά πρόβατα. . .  
τράπεζα τσεκουρεύει τά δάνεια... οί τοκογλύφτες μας γδέρνουνε... οί καπν 
ποροι κλέβουνε. . .  Κ ι’ άλλα θά 6άνου|ΐε άπδ πάνου;

Τέτοια άμα άκούγανε οί Κακαρουντιώτες, γινόντουσαν άλλοι άνθρωποι, 
νόντουσαν μέσα τους τά σαράκια καί φουρφούλιαζε τδ αίμα τους.

—  Μολόγατα Καραγκιόζηηηη!! ! .  . .
—  Μωρέ θά τά λέω κι’ άς τσούζει. . .
Μολόγα κί γιά τού μετανάστεμα πού μας πήρε σιά δξου τά παιδιά!
— ΙΙές καί γιά τούν ’Αγρονόμου, πού νοιάζιτι μόνο τά φαγουλάτα γιά νά 

μάει τήν κοιλιά!
Τάλεγε δ Καραγκιόζης καί οί Κακαρουντιώτες δλο καί παίρνανε φ 

Ά πδ τδν πρόεδρο, μέχρι τδν τελευταίο κακοσούρη, σηκώθηκαν δλοι δλόρθοι 
έπειδή τώρα δέν βρίσκανε γιατρεμδ στό άχτι τους, ουρλιάζανε τού θανατά.

—  Μολόγατα Καραγκιόζηηηη!!!
Μά πόσα νά μολογήσει κι’ αυτός; Μισή ώρα; Μ ιά .. . δέν πάγαΐνε παραί 

νου. 'Ύστερα, Καραγκιόζης χωρίς χωρατό δέν γίνεται, γ ι’ αύτδ κι’ δ κύρ - 2  
βας πούκανε τδ κουμάντο, γύρισε άλλοιώς τά πράμματα. Είχε λάβει νά πούμε] 
μέτρα του. Σαν άφησε τδν Καραγκιόζη νά μυξοκλάψει καμπόσο, ρώτησε τούς 
κάρου ντιώτες.

—  Ρέ σείς πατριώτες!
—  Ούρΐστι!. . .
— "Εχω μάθει, πώς έδώ στδ χωριό σας εχουτε δυδ τρανούς μουσικάντ 

Τδν Φαρφαλιάρη τδν κλαριτζή καί τδν Καραχάλιο τδν λαουτιέρη. Εϊν’ άλήί’ε
—  Άλήήθειαααα!!! * Γ
—  Έ ,  σάν έχουμε κι’ αυτούς μωρέ στδ χωριό, είναι άνάγκη νά πάμε 

στενοχώρια; θά  τούς φωνάξω τώρα δά καί θά γίνει τρικούβερτο γλέντι!
Δέν χρειαζότανε τέτοιος κόπος. Ειδοποιημένοι άπδ νωρίς, ήντουσαν πίσω442



μπερντέ καί μ’ ένα «άβάντι μαέστρο!» πού ξαπόλησε ό Καραγκιόζης, τδστρω- 
σαν β^ό τραγούδι καί τότε άρχισε νά κουνιέται τό σχολείο. Χοροπήδαγαν μουρ
λαμένα τά Κολητήρια, τά γιούντιζε ό μπάρμπα Γιώργος μέ σ/ουξήματα, τούς 
χούγιαζαν από κάτου οί Κακαρουντιώτες μέ σφυριξιές, κΓ δποιος περνούσε από
ξω, άπόμενε σαστισμένος.

.—Τί γίνεται δώ μέσα μωρέ!
— ’Ανάσταση! Τί θές νά γίνεται; Φασκελώνει ό Καραγκιόζης τά βάσανα 

κΓ ό κόσμος χορεύει. . .  ’Αλλά νάταν μόνον αυτό; Είχαν λυσσάξει καί τά σκυλιά! 
Άκουγαν τό σαματά πού γινότανε στό σχολείο καί δεν τάπιανε ψόφος νά λουφά
ξουν. Άργουλιόντουσαν μέ τις ώρες, κι όσοι ήσαν ανήμποροι στά στρωσίδια, βλα
στήμαγαν τό κακό τους.

’ — Ζούρλια τούς δέρνει κΓ απόψε!. . .
Καί κάτι παραπάνου! Τούς είχε πιάσει υστερικό πού κλώτσαγαν σάν μου

λάρια. Έ τσι δπως τό πάγαιναν, δέν τδχαν σε τίποτα νά φάνε καί τις καρέκλες, 
άλλά τούς πρόκανε πάλι ό Καραγκιόζης.

— ΤΛλτ, μω ρέ!. . .  Φτάνει πιά τό ξεβίδωμα μέ την «’Ιτιά» καί τήν «Άράχω- 
§α»! Καιρός τώρα νά μπούμε καί στη κανονική παράσταση, προτού μάς βρει τό 
ξημέρωμα... Απόψε σκοπεύω νά σάς ξηγήσω τη Γεωπονική, κΓ δσοι άπό σάς 
καταγίνονται μέ σπορές καί κλαδέματα, ας δώσουνε πιότερη προσοχή γιατ’ εί
μαι σπουδαγμένος σέ τρανά πανεπιστήμια! Σύμφωνοι;

—  Βιβαίους!!!
***

Δέκα βράδια συνέχεια τούτο τό βιολί... Καργάριζε τό σχολείο, κΓ έκανε 
τή καλή του ό κύρ - Σάββας. Μάζωγνε μέ τορβά τά δίφραγκα -καί χώρια τά κε- 
φαλότυρα μέ τις μουτζήθρες. ’Αδερφώθηκε πιά καί μέ τό χωριό, κΓ άμα αποφά
σισε κάποια μέρα νά φύγει, οί Κακαρουντιώτες τού μπόόησαν τό δρόμο.

-— νΑμ’ δέ θά πάς πουθενά!
— Γιατί;
— Θά παίξεις κί τή Γκόλφω!
—Δέ πάει μωρέ! Γκόλφω καί Καραγκιόζης ταιριάζουνε;
— Τότες νά ξαναπαίξεις τούν Κατσαντώνη!
«Τά μαρτούρια τού Κατσαντώνη», δπως έγραφε κΓ 6 κύρ - Σάββας στό ταμ- 

πλώ του, τά είχε παίξει δυό φορές. Μά οί Κακαρουντιώτες είχανε πάθει τέτοιο 
λάτρεμα μέ τη λεβεντιά καί τό θάρρος τού Κατσαντώνη, πούχανε τό κουράγιο νά 
τόν βλέπουνε κάθε βράδι, έστω κΓ άν κάθε φορά, βασανιζότανε φοβερά άπό τόν 
Γιουσούφ Ά ρ ά π η ...  "Ομως αυτά γινόντουσαν στά στερνά, ένώ σ’ δλο τό προη
γούμενο έργο, βρόνταγε ό μπάρμπα Γιώργος τά Μεμέτια, κΓ δ Κατσαντώνης πε
λέκαγε τόν Γιουσούφ τής συμφοράς πού τόν έκανε νά βογγάει σά βώδι. Μόνο πού 
οτό κοντόσωμα τού έργου, ό Κατσαντώνης άνημπόρευε άπό λαβωματιά καί τότε 
επεφτε στό κουμάντο τού Γιουσούφ πού τόν τσιγάριζε μέ λάδι. ’Αλλά είπαμε, οί

τού

ςεκάνει κείνο τόν κέρατά τό Γιουσούφ, πού δέν είχε ψυχικό μέσα του.
Γιά τον Κατσαντώνη δέν ταίριαζαν τέτοια λόγια. ΤΗταν το θαρρετό παλλη- 

κ*Ρι πουκανε τις δουλειές παστρικά καί δέν τού πρέπαν δρμήνιες. νΗτανε σάν 
εικόνισμα, κΓ δταν άποψυχοΰσε άπ’ τά μαρτούρια, οί Κακαρουντιώτες πάθαιναν 
άπ τή στενοχώρια τους καί γιά δυό μέρες πορευόντουσαν μέ βαρεμένη ψυχή...

Μ’ δλα τούτα, τούς έπιασε πάλι τό στάνιωμα νά. . . τριτώσει τό κακό, καί 
καρακάλαγζν τόν κύρ - Σάββα νά τούς κάνει τή χάρη.

Κάτσ' μωρέ κί φτοΰνο τού βράό’!
Αμάν μωρέ! Δέ· μέ βαρεθήκατε;

'  ΙΙκϊς' τούν Κατσαντώνη ίσί, κΓ άπέ γιά  μάς μί σί νοιάζ’! 443
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Μπήκε κι* δ πρόεδρος στη μέση, είπε τον λόγο του κι* ό παπάς, κι’ άπ’ 
πολλά σχέρχθηκε δ κύρ - Σάββας.

— νΛντε μωρέ καί μέ καταφέρατε...
Τελευταία παράσταση τούτη οώ, ξεσήκωσε καί τα κατσούλια... Μαθεύ 

στα χωράφια, έφτασε στα ρουμάνια, κι* όλοι άπαράταγαν τις δουλειές νά π 
κάνουν.

— Τί ώρα νάν’ ρέ Μπαχταλιάρη!
— Έ μ ’ θά κουντεύει *φτά!
•—  "Ωχ, μωρέ κι’ αργήσαμε!
Ό μω ς καί κείνοι πού φεύγαν νωρίτερα δέν είχαν ησυχασμό. Τούς τσιέντ 

γε άλογόμυγα, κι’ άντίς νά καθήσουν στδ τραπέζι σάν άνθρωποι, μπούκωναν 
φαί τους στδ πόδι καί κάνανε κατά πέρα, γιά  νά σηκώσουνε κουρνιαχτό βρ< 
τικα.

Τρόμαξε νά τούς χωρέσει τδ σχολείο. Γίνανε δλοι τους ένα σουρομαδιδ 
χρειάστηκαν νά περάσουν ουδ ώρες γιά νά καταλαγιάσουν.

ΙΙίσω άπ’ τδ μπερντέ, δ κύρ - Σάββας καμάρωνε τήν έχτίμηση πούχε ή 
χνη του. Παρέκει, δ Φαρφαλιάρης μέ τδν Καραχάλιο, δλο καί τρεμούλιαζαν 
δάχτυλα πάνω στά όργανα, έτσι σάν πρόβα, ένώ το βοηθητικό προσωπικό 
δυναμώσει απόψε γιά  ν’ αύγατήσουνε καί τά μπαρμπατσέλια.

"Αμα κατακάθησε ή χλαγογή, άρχισε κΓ δ κύρ - Σάββας τη δουλειά 
"Οπως καί τις άλλες βραδιές, έτσι κΓ άπόψε, έβγανε πρώτο τδν Καραγκιόζη, 
άραδιάσει τις «Καλησπέρες» του.

Μά δέν πρόκανε μήτε τις μισές. Οί Κακαρουντιώτες δέν είχανε τήν ύπ· 
γιά τέτοια. Ή  φαγούρα τους ήταν γ ι’ άλλα καί μπήξανε τις φωνές.

—  Ίφτοΰνα τά ξέρουμ ι!... Τού παρακάτ’ μάς νοιάζ’ !
Βιαζόντουσαν νά χαροΰνε τδ ξύλο τού μπάρμπα Γιώργου καί τδ πελέκ

τοΰ Κατσαντώνη. Μόνο γ ι’ αυτό τούς έκοφτε, κΓ δσο βλέπανε τδν Καραγκιόζη 
έπΐ|ΐένει στις χαιρετοΰρες του, έπέμεναν κΓ αυτοί.

—  Τού παρακάτ’ μάς νοιάζ’Ο! ’Απ’ τά μαλλώματα κι οώθ’! . . .  1
Τάχασε στήν αρχή δ κύρ - Σάββας. ’Έτσι όπως τσίριζαν σάν κουτάβια 

μπορούσε νά καταλάβει, μά όταν μπήκε στδ νόημα, άλλαξε κΓ αυτός.
— Έ τσι μοΰ είστε; μουρμούρισε νευριασμένος, θ ά  βάλω τδν μπάρμπα Γι 

νά πελεκήσει κάμποσες καί τδ σχολάω μετά...
ΙΙοΰ νά τδν άφήσουν οί Κακαρουντιώτες! Μόλις άρχισε νά βροντάει τδ 

λο. πάθανε δλοι τους σεληνιασμό καί φώναζαν παλαβωμένοι.
— ’Άστουν τούν μπάρμπα Γιώργου νά βαρέσει κΓ άλλου!!! Τήν ά 

φορά κοπάναγε περσότερου! ! ! . . .
Ή θελε δέν ήθελε δ κύρ - Σάββας, συμμορφώθηκε μέ τά πράμματα καί 

πο'.λή Γοα, ή μεγάλη αίθουσα τοΰ σχολείου, ύπόφερνε άπδ χτυπήματα, βο·ν 
καί βλαστήμιες!

— Τούν Γιουσούφ Άράπη γιατί αργείς νά τούν βγάνεις άπόψε! Έφτ 
δέν θά τουλουμιαστεί άπδ τούν Κατσαντώνη;

Σέ τούτο δώ, οί Κακαρουντιώτες είχανε δίκιο. "Οπως ξέρανε κΓ άπδ 
φορές, δ Γιουσούφ έβγαινε πριν άπ’ τή μέση τοΰ έργου, κΓ άπόψε βέν φαιν 
πουθενά.

—  Μά γιατί τούν άργεΐς!!!
Είχανε άγριέψει τόσο, πού δ κύρ - Σάββας τά χρειάστηκε. ΙΙήρε μέ 

τδν Κατσαντώνη, κΓ άφοΰ τδν μπλάστρωσε καταμεσής τής σκηνής, τδν
νά ουρλιάζει.

—  Ούρέ Γιουσούφ τοΰ κέρατά! "Αν σοΰ βαστάει, βγές ρέ γομάρ’ νά πε 
θοΰμε! ! ! . . .

Τώπε πέντε’ έξη φορές, τδ ξανάπε, καί τότε άποκρίθηκε κείνος, άπδ τδ 
θος τής σκηνής.
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__Δέν βγαίνου. . .
Στάθηκε δ Κατσαντώνης σκεφτικός. Κιότεμχ ήτανε τούτο διάολε, ή κανά 

κόλπο τού Γ'.ουσούφ, νά τού τή φέρει μπαμπέσικα; Ξαναφώναξε κανά ουδ φορές 
καί σάν πήρε την ίδια απάντηση, είπε κι’ αύτδς μαλακωμένος.

— Έ ,  μή βγαίνεις!
’Ά μ’ οέ, πού θά τού τή χάριζαν οί Κακουρουντιώτες! ’Αποφασισμένοι νά τις 

φάει δπωσδήποτε, έπιασαν νά ποδοβολάνε.
— Ούόχι, θά βγει! Μέ τού ζόρι θά βγει!!!
ΙΙολύ τδθελε κι’ δ κύρ - Σάββας, μά ή φιγούρα τού Γιουσούφ είχε χαθεί, 

κι’ άδικα πάσκιζε μέ παραπανίσιο διάλογο νά κερδίσει χρόνο, μήπως στδ μεταξύ 
τήνε βρει. Είχε έξαφανιστεΐ απ’ τή θέση της, καί γιά  πολλή ώρα κρατούσε άβου
λο τδν Κατσκντώνη πάνω στδ πανί.

Οί Κακαρουντιώτες δμως, είχανε την άρρώστεια τους.
— θά  βγει καμμιά βολά έφτοΰνος ού Γιουσούφ, γιά όέ θά βγει!!!
Κοίταξε πάλι δ κύρ - Σάββας τρογύρω του μήπως καί τδν πετύχει, μά δέν 

φαινόντανε πουθενά, κ ι’ έτσι δπως τού χούγιαζαν άπδ κάτου, άπόγινε κΓ αυτός.
—  Ό  Γιουσούφ πού λυσσάξατε θά βγει! Μά πρώτα θά πάρει δ όιάολος αύ- 

τόνε πού μού τδν έκλεψε κι’ έπειτα θά σάς γίνει τδ χατήρι!. . .
"Γστερα άπδ τούτα τά λόγια, ή παράσταση δέν αποτελειώθηκε. Γίνανε δλοι 

τους άπδ όυδ χωριά κι’ δ κύρ - Σάββας τά μάζεψε μέ βιάση. Οί τόσο φιλικές σχέ
σεις του μέ τούς Κακαρουντιώτες κοπήκανε μέ τδ μαχαίρι καί μόνον ή καθαρί
στρια τού σχολείου, ή κυρά Σβίγγω, θά μπορούσε νά δώσει γιατρεμό.

Μετά άπδ δυδ μέρες πού έκαιγε τδν φούρνο της, έλεγε τής γειτόνισσας.
—  νΑμ’ θά τούν καψαλίσω τούν Βερέμ’! Τέτοια μαρτούρια πούκανε στού 

πιδί, μαύρησε πιά ή ψυχή μ’! . . .
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Κόρβαρ (Γλυπτό σέ ξνλο)

'Η Νέα Γουινέα είναι ένα απ’ τα τέσσερα μεγαλύτερα νησιά πού ύπάρχουν στόν 
κόσμο, μαζί μέ τή 'Γροιλανδία, τή Μαδαγασκάρη καί τή Μπόρνεο. Τα τοπία της κι ή 
βλάστησή τους παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία. Τό κέντρο της τό διασχίζει μια μεγάλη 
οροσειρά μέ άλπικό χαρακτήρα, ή μεγάλη της κοιλάδα είναι πυκνοκατοικημένη από έναν 
αγροτικό πληθυσμό. Οί ακτές της, συχνά απότομες κι απρόσιτες γιά τόν άνθρωπο, σχη
ματίζουν πού καί ποΟ όμορφα καί ασφαλή λιμάνια. Μερικά μεγάλα ποτάμια τήν ποτί
ζουν, μαζί μέ τΙς τροπικές βροχές, πού έόώ παρουσιάζουν μεγάλη ένταση καί πυκνότητα. 
Σ ε  μερικές περιοχές τό κλίμα είναι βαρύ καί θυμίζει τό κλίμα τής στέπας.

Λέν είναι γνιοστό από πότε κατοίκησε άνθρωπος τούτη τή γή. Τό πιθανότερο είναι 
πώς ήρθαν απ’ τά δυτικά, περνώντας τΙς εδαφικές γέφυρες, ή μέ πρωτόγονα πλοία. 
Δέν ήξεραν ούτε τό μέταλλο ούτε τή γεωργία καί ζούσαν άπό τό ψάρεμα καί τό κυνήγι. 
’Απομονωμένοι πάνω στό νησί, δέ μπόρεσαν ν* ακολουθήσουν τους άλλους γειτονικούς 
λαούς στήν ανάπτυξή τους. ΙΙρΙν άπό λίγα ακόμα χρόνια οί κάτοικοι, δηλ. οί Πα- 
πούα, αγνοούσαν όλότελα τό μέταλλο.

Γιά τόν περισσότερο κόσμο οί Παπούα είναι ένας λαός πού ζεί τεμπέλικα, τρώ
γει σάγκο, χορεύει καί κυνηγά κεφάλια. Βέβαια αυτό τό τελευταίο αποτελεί ακόμα 
άς πούμε τό έθνικό τους σπόο, κι δ κίνδυνος ένός βίαιου θανάτου, σάν βρεθεί κανείς 

446 εκεί, δέν ελειψε όλότελα. "Ομως αυτοί οί ίδιοι οί κυνηγοί τών κεφαλιών, πού κατοι-
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Τ ο ΰ  Γ. Π ε τ ρ ή Φιγούρα από σύνθεση (Γλυπτό ξύλο)

κοϋν στήν νοτιοδυτική ακτή ανάπτυξαν τήν ξυλογλυπτική σαν ένα αναπόσπαστο μέρος 
αυτής τής τάσης τους. Καί τα έργα τους δεν παρουσιάζουν μόνο τεχνική δεξιότητα 
άλλα καί μιά τεράστια καλλιτεχνική σημασία.

"Οταν μελετήθηκε από κοντά δ πληθυσμός καί ή τέχνη, ανακαλύψαμε πώς
δεν ακολουθούσαν στερεότυπες μορφές ζωής. νΕτσι στα βουνά, δπου τό σάγκο δέν 
γίνεται, οί κάτοικοι ζοΟσαν από τή γεωργία καί ακολουθούσαν μιά «χρηματική οι
κονομία» πού παρουσίαζε συγγένεια μέ τΐς δικές μας οικονομικές συνθήκες. ΟΙ κά
τοικοι τού νοτιότερου τμήματος τής Νέας Γουινέας, οί ΜαρΙντ - ΆνΙμ αποτελούνε τόν 
άντίποδά της. Ή  χώρα είναι τόσο πλούσια, τά δέντρα τούς παρέχουν έτοιμη τροφή, 
κα- οί Ολικές φροντίδες είναι σχεδόν όλότελα άγνωστες. Οί ασχολίες των κατοίκων 
είναι να οργανώνουν αποστολές για νά μαζέψουν κεφάλια ή να έπιδοθούν σέ μεγάλες
λατρευτικές τελετές. νΕχουν μικρές βάρκες, συχνά μέ πεντάλια πού κινούν μιάν έλι
κα γιά νά περνούν τά ποτάμια, δέν ξανοίγονται δμως ποτέ στή θάλασσα, αντίθετα μέ 
κατοίκους άλλων περιοχών πού ταξειδεύουν στά γύρω νησιά κι έγκαταστούν αληθινές 
αποικίες. Τά παροδείγματά .μας έδειξαν μέ τί πλούτο ανθρωπολογ ικό, πολιτιστικό και 
γλωσσικό μωσαϊκό έχουμε νά κάνουμε.

Κάθε περιοχή παρουσιάζει ένα δικό της ξεχωριστό καλλιτεχνικό ύφος. Οί κά- 
^°ικοι σκαλίζουν μέ διαφορετικό τρόπο τήν ανθρώπινη μορφή σέ κάθε περιοχή κι έχουν 
διαφορετικούς διάκοσμητικούς τρόπους γιά τΙς βάρκες τους καί τϊς καλύβες τους. 447
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Διακρίνουμε έτσι ένδεκα διαφορετικές γεωγραφικές ένότητες, μέ ιδιαίτερα καλλιτε
χνικά ναρακτηριστικά, πού ξεχωρίζουν σχετικά εύκολα. Στόν κόλπο Γκίλβικ καί στή 
νοτιοδυτική παραλιακή περιοχή οί κάτοικοι σκαλίζουν ένα ιδιότυπο ανθρώπινο εί
δωλο, τό κόρβαρ κι απ’ αυτό ή περιοχή πήρε καί τδνομά της. Τα ανθρωπάκια αυτά 
μέ τό μεγάλο κεφάλι καί τό γερό στόμα, κατασκευάζονται κάθε φορά πού θά πεθά- 
Vct ένας ΙΙαπούα πού δέν πρέπει νά ξεχαστεΐ. Πιστεύουν πώς τό πνεύμα του θά κα
τοικήσει στό είδωλο καί θά τούς βοηθεί στή ζωή τους. Προσφέρουν γΓ αύτό οί ζων
τανοί στό είδωλο φαγητό, καπνό καί κομμάτια χρωματιστό πανί καί τό πνεύμα τούς 
βοηθά σέ περίπτωση ανάγκης ή άρρο>στειας. 'Όταν παρ’ δλ5 αυτά δ άρρωστος καταλή- 
ξει νά πεθάνει ή τούς έρθει καμιά συμφορά, τό κόρβαρ γίνεται κομμάτια καί πετιέ- 
ται έξω. Φυσικά ύστερα απ’ τόν έκχριστιανισμό τους οί ΙΙαπούα κατάστρεψαν πάρα 
πολλά από τέτοια ξύλινα αγαλματάκια κι οί Ιεραπόστολοι τούς προέτρεπαν σ' αύτό 
τό έργο.

Σ’ άλλες περιοχές βρίσκουμε ανάλογες εκδηλώσεις αλλά σύγχρονα καί διακοσμή
σεις σέ σκεύη καί είδη τής καθημερινής ζωής, τής βάρκας ή τού σπιτιού τους. νΕτσι 
στόν κόλπο Χούμπολντ υπάρχουν βάζα, δπου στίς γιορτές παρασκευάζουν τό σάγκο, στο
λισμένα απέξω μέ χρωματιστές φιγούρες, συχνά στυλιζαρισμένων ζώων, πού σχεδόν μοιά
ζουν μέ ψάρια, καί δμιλους ανθρώπων, πού είκονίζουν τούς ιδιοκτήτες τους.

Ή  περιοχή τού ποταμού Σεπίκ είναι απ’ τίς πιό πλούσιες σέ καλλιτεχνικές μορ
φές. Έδώ εκτός απ’ τό ξύλο καί τό μπαμπού, χρησιμοποιούν κι άλλα Ολικά γιά νά 
κατασκευάζουν είδωλα, μάσκες καί λατρευτικά είδη πού είναι ένας συνδυασμός τής αν
θρώπινης μορφής καί ένός είδους καθίσματος.

Μέ μάσκες καί άλλα γλυπτά διακοσμούν τά σπίτια τους σ’ δλες σχεδόν τΙς άλλες 
περιοχές καί τά χαρακτηριστικά τους ποικίλλουν ανάλογα μέ τόν τόπο τής κατα
γωγής τους.
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Τοΰ Γιάννη Ψυχοπαίδη

Ή σπουδαιότερη καλλιτεχνική εκδήλωση 
τό καλοκαίρι πού μάς πέρασε όχι μόνο γ ιά  
τήν 'Ολλανδία, άλλά γ ιά  όλόκληρη τήν Εύ- 
ρώπη, στάθηκε ή έκθεση τής πρωτόγονης τέ
χνης των Παττούα στο Ρίκμουσιουμ τού Αμ
στερνταμ. Μέ μια μεγάλη σειρά οστό έργα, 
κυρίως γλυπτά, άσττίδες και μάσκες, και με 
παράλληλες προβολές ταινιών, σχετικές μέ 
την καλλιτεχνική δημιουργία των φυλών αυ
τών τής Αυστραλίας, Τασμανίας καί Νέας 
Γουινέας, μπορέσαμε να δούμε άνάγλυφη την 
καλλιτεχνική έξέλιξη μιας άπ* τις πιο πλού
σιες σέ μορφές περιοχής.

Ή σημασία τής έκθεσης είναι άκόμη με
γαλύτερη άν σκεψτεΐ κανείς σέ ποιό βαθμό 
φανερώνει έναν άπό τούς δρόμους τής πο
ρείας τής σύγχρονης ευρωπαϊκής τέχνης, ξε
κινώντας άπό τον Κλέε καί ψθάνοντας σέ μια 
σειρά άπό νεώτερους δημιουργούς. Είναι φα
νερή ή έπί δράση τών έργων αυτών όχι όπλα 
σαν άντίληψη κόσμου καί σοκ/ άμεσότητα 
τής ματιάς, άλλά άκόμα καί σάν καθαρή 
μεταφορά μορφών καί διακοσμητικών σχη
μάτων στή σημερινή ζωγραφική καί γλυπτι- 
*Π· Εχ ι ενδιαφέρον νά παρατηρήσουμε έ- 
οώ πόσο μεγάλη συγγένεια έχουν οί ζω
γραφιές τών Ποτττούα μέ την Ιδιότυπη μα- 
τιερα του τεντωμένου δέρματος, μέ τήν μί- 
μηση του καταστ ραμένου καί παλιωμένου 
φόντου στή ζωγραφική επιφάνεια του Κλέε.

βλέποντας αυτά τά έργα βεβαιώνεται ό θεα- 
Ζα** πολλοί άπό τους σύγχρονους ποιη- 
^  Τ°ύ χρώματος ήταν βαθειοί γνώστες αύ- Λατρευτικό ειδώλιο. (Γλυπτό σέ ξύλο). 449



VA  v ω ; Κόσμημα τής κεφαλής.
Δ ε ξ ι ά :  Λατρευτικό είδώλιο (γλυπτό σε ξνλο)

τής τής καταπληκτικής σέ πλούτο τέχνης.
Μέ την πρώτη κιόλας ματιά μάς γεννήθη

κε ή εντύπωση πώς ή τέχνη αυτή μιλάει γ ιά  
τά άνθρώπινα βιώματα ένός άλλου κόσμου. 
Ενός κόσμου πουχει άμεση σχέση μέ τό 
παιδικό μυαλό και πού βρίσκεται μακριά 
από κάθε κοινωνική περιπλοκή και σύμβα
ση. "Ομως τά έργα αύτά δείχνουν καί μιάν 
ώριμότητα οπήν επίγνωση τών μορφών του 
έξωτερικού κόσμου μέ τό σίγουρο σχεδία
σμα καί χρωμάτισμά τους, πράγμα πού ά- 
ποδεικνύει πώς αποτελούν τό κορύφωμα μα
κριάς καλλιτεχνικής ανάπτυξης.

Στά περισσότερα έργα, κυρίως γλυπτά, 
είναι φανερή ή προσπάθεια του πρωτόγονου 
άνθρώπου νά δαμάσει την πραγματικότητα 
γύρω του μέ την βοήθεια τής εικόνας, του 
ειδώλου. Έδώ ύλοποιείται ή άγνωστη άκό- 
μα κοσμική δύναμη γίνεται σχήμα, γραμμή, 
χρώμα καί μ’ αυτόν τον τρόπο αποχω
ρίζεται άπό τήν ανωνυμία καί απεραντοσύ
νη τής φύσης, τελικά γίνεται όργανο άνθρώ- 
πινης ισχύος. Ή τέχνη παρουσιάζεται ξε
κάθαρα σάν ένα εργαλείο στήν ύπηρεσία του 
άνθρώπου, στήν ανάπτυξη τών κοινωνικών 
του σχέσιεων, στον αγώνα του γ ιά  τήν ύπαρ
ξη-

Έ να ακόμη ουσιαστικό στοιχείο τής τέ
χνης τών Παπούα είναι τό φανέρωμα μέσα 
σέ άρκετά έργα, μιάς άγριας σκοτεινής δύ- 
ναμης, έκφραση τρόμου, ώστε νά γεννηθεί 

4 5 0  τό δέος στον ύποτιθέμενο έχθρό, στεριώνον

τας έτσι τήν αίσθηση τής ασφάλειας 
ανθρώπινη όμάδα.

Στά έργα αύτά δέν έχουμε μόνο έξωι 
ρική παρουσίαση μιάς μορφής ή μιάς φ< 
μας. Προσπαθούν όχι μόνο νά διηγηθούν 
λά ν’ άποκαλύψουν τήν ίδια τήν ψυχή τc 
πραγμάτων πού παρασταίνουν. Τά περκ 
τέρα σχεδιάσματα ζώων ή άνθρώπινων (η 
μάτων δέν δίνονται άπό μάτι πού άντυ 
βάνεται άπό τον κόσμο τά  εξωτερικά μ< 
φαινόμενα. "Οταν ό Παπούα ζωγραφίί 
μιά καγκουρώ ή μιά γυναίκα σέ τομή 
νά φανεί καλύτερα μέσα στήν κοιλιά 
τό έμβρυο, άδιαφορώντας γιά  κάθε ρεαλιι 
κή άναπαράσταση, είναι π ιά  φανερό πώς 
φράζει μιά άλλη έσώτερη άλήθεια, πώς 
λαμβάνεται δλη τή βαθύτερη κίνηση ί\ 
κόσμου, πού σ ’ ένα βαθμό είναι άναπό 
στο μέρος του, καί σ ’ έναν άλλο πασχίί 
νά δημιουργήσει μιά άπόσταση ά π ’ αύτ<

ο·μο
ΤΓού
θρύ



Αύτή άκριβώς ή προσπάθεια, έχει γεννή
σει δλη ΉΊ Φ°6ερά οτυλιζαρισμένη αφαίρε
ση τόσο στη ζωγραφική, όσο καί στην έγ
χρωμη γλυπτική τους, άλλου με υπαινι
γμό’ κι άλλου με ύπερτονισμό των ρεαλιστι
κών' στοιχείων. Ό μω ς άκόμη και στά έργα 
οττου υπάρχει ή έπιδίωξη νά άναπαρασταθούν 
ρεαλιστικά, παρατηρούμε^ και μια ταυτόχρο
νη άρνηση του ρεαλισμού με τό χρώμα, πού 
δίνει τόνο έξωπραγματικό και πού έκφράζει 

ιθάρχητες και άνοργάνωτες υποσυνείδη
τες τάσεις.

Ιδίως στά γλυπτά, ή οργάνωση των έ- 
τππέδων, ή παρουσίαση τής άνθρώπινης μορ
φής μέσα στο χώρο, τά κενά πού δημι- 
ουργούνται άνάμεσα στις γλυπτικές φόρ
μες, και κυρίως ή μορφοπλαστική προσπά
θεια νά δημιουργηθεΤ α π ’ τό άνθρώπινο πρό
σωπο ένα σύμβολο, με τό γέλιο και τά δά
κρυα χαραγμένα πάνω στό ξύλο, μάς δίνει 
άττό τη μιά την ουσία τών πραγμάτων πού 
έκφράζει αύτή ή τέχνη κι ά π ’ την άλλη θαυ
μαστές πλαστικές λύσεις.

Ή άφαίρεση στην τέχνη τών Παπούα έχει 
τελείως διαφορετική βάση ά π ’ την άψα;ρε- 
ση τής σύγχρονης «πολιτισμένης» τέχνης. Ε 
νώ στη μιά περίπτωση έχουμε τον άνθρωπο 
έξ αιτίας τών κοινωνικών συνθηκών ξένο καί 
διωγμένο άπό την πραγματικότητά του ό 
πρωτόγονος άφαιρεΐ και στυλιζάρει άκριβώς 
γιατί βρίσκεται τόσο κοντά στις δυνάμεις 
ζωής, μέσα σ* οα/τές, κι ά π ’ τον φόβο αυτών 
τών δυνάμεων, τελικά άπό την στενή συνάρτη
ση ανθρώπου και φύσης, πού λειτουργεί σε 
μιά αδιάσπαστη άκόμη ένότητα. Ή άποξένωση 
τού σημερινού καλλιτέχνη άπό τη σύγχρο
νη προοδευμένη βιομηχανική κοινωνία κ* ή 
μελαγχολική στροφή του προς τό εξωπρα
γματικό, δημιούργησε έργα τέχνης πού θυ
μίζουν έντονα μορφές τέχνης τής πρωτόγο
νης κοινωνίας, παρ’ δλη τη ριζική διαφορά 
τών κοινωνικών όρων πού διαμόρφωσαν στις 
δυο περιπτώσεις τό καλλιτέχνημα.

Ό  πρωτόγονος καλλιτέχνης λύνει εδώ τά 
βαθύτερα αίνίγματα τής σχέσης μεταξύ άν- 
θρώπου καί φύσης, έρμηνεύει την έσωτερι- 
ΚΠ αναγκαιότητα τής έλέξιλης του ανθρώ
που μέσα στό άγνωστο. Σέ μεγάλο βαθμό 
ή τέχνη αύτή δέν είναι άτομική άλλά όμα- 
δ|*η/ εΐναι μιά κοινωνική ένέργεια, μιά κο- 
νη εμπειρία, πού ταυτίζει τό προσωπικό μέ 
το καθολικό. Χαρακτηριστικό δτι τά  περισ
σότερέ ocv όχι όλα τά έργα τής έκθεσης, ά- 
ποτελοΟν προϊόντα κοινής δουλειάς δχι έ- 
νος άλλά 4 ή 5 άνθρώπων.
| ^Μπροστά στά δείγματα τής μεγάλης αυ- 

rf?Wrfci πού τόσα έχει διδάξει καί πού 
διδάσκει, βρισκόμαστε στή σπάν·α 

^7‘Υμή οπού ή ιδέα μετουσιώνεται απόλυτα 
φόρμα, όπου μορφή καί περιεχόμενο, ταυ- 

<ϊ ι σε έναν μοναδικό συγκερασμό, καί 
^ ^ κ ^ ύ π τ ε τ α ι ένας θαυμαστός κό- 

ε,λικΡ'ν^ ς ,  άμεσότητας καί μαγείας, 
9^ ' σντιστοιχεϊ ατό αίσθημα ένότητας άν- 

καί φύσης.
*Ανθρώπινη φιγούρα,
(διακοσμητικό σέ θρησκευτικό α?’Άό^ 451
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Βρέχει! Βρέχει!
Οί δεσμώτες χαίρονται τή βροχή καθώς τούς σέρνουν έξω άπό τή φυλά 

Μέ κρυφή αγαλλίαση δέχονται τήν κάθε σταλαγματιά. Έ χουν κλείσει χρόνο 
στα σκοτεινά μπουντρούμια, μέ τούς άσταμάτητους ξυλοδαρμούς, μέ τ’ άπύ 
τα βασανιστήρια. Κ’ είχαν πεθυμήσει πολύ τον ήλιο, τή βροχή, τις πράσινες 
λωσιές των δέντρων, δλες τις μικροχαρές τής ζωής, πού τόσο απλόχερα ή φ 
χαρίζει στούς άνθρώπους.

θάθελαν νά μήν σταματήσουν ποτέ τούτα τα βήματά τους πάνω στή γή. 
δλοι τό ξέραν πώς θά έχαναν γιά  πολύ καιρό τή· στεριά. "Ισως καί γιά πάντα 
Μόλις τελευταία ακόυσαν νά γίνεται λόγος γιά  τό στρατόπεδο Πόλου - Κο' 
Καί νά πού τώρα τό τρομερό νησί τοΰ θανάτου γινόταν γ ι’ αύτούς έφιαλτική 
γματικότητα.

Γιά τήν ώρα έμελλε νά διαδοΰν τήν έλάχιστη άπόσταση άπό τήν πόρτα 
φυλακής ώς τις κλούβες. ΙΙόσο μικρός είναι αύτός ό δρόμος! Κι δσο αργά νά 
διαβοΰν, ή συνάντηση μέ τόν έξω κόσμο πού νοσταλγούσαν στά κελλιά θά εΓ 
σύντομη.

Τελευταία στήν αλυσίδα των κρατουμένων βάδιζε μιά γκαστρωμένη γυνι 
Μέ τά χέρια σταυρωμένα στο στήθος, σήκωσε κι αυτή τό κεφάλι ψηλά νά τή 
πήσουν καταπρόσωπο οι σταγόνες τής βροχής. . .

Ό  κρατούμενος πού πήγαινε μπροστά της, γύρισε ξαφνικά τό κεφάλι 
ρώτησε:

— Πού είσαι, Λόκ; I
■—’Εδώ! άπάντησε ή γυναίκα.
"Ενας άπό τούς συνοδούς τής φάλαγγας πού ακούσε τήν κουβέντα τους, 

τισε μέ τό φανάρι τό πρόσωπο τής γυναίκας φωνάζοντας:
— Γιατί δέν προχωρείς;
Ό  φρουρός, φυσικά, δέν καταλαβαίνει γιατί περπατάει τόσο σιγά. Ούτε 

καλό τής κάνουν οί σταγόνες πού δροσίζουν τό πρόσωπό της.
Τό φώς τοΰ φαναριού έξακολουθεΐ νά φωτίζει τό πρόσωπό της. Έόι 

γύρω στά είκοσιοχτώ χρόνια. Στο χλωμό πρόσωπό της, στά φωτεινά τη; 
ένιωθες κάτι τι τό άνώτερο κι αταίριαστο μέ τή μοίρα τού καταδίκου, θάλεγες 
ή γυναίκα δέν άκουγε τό δεσμοφύλακα, δέν άντιλαμβανόταν κάν τήν παρ'



του. Αυτός πάλι, βλέποντας πώς ή προσταγή του συναντάει Αντίσταση, σήκωσε 
Απειλητικά τό αυτόματο. Τήν ίδια στιγμή κάποιος άπό τούς δεσμώτες φώναξε:

—  Μή τήν τρομάζεις! Είναι έγκυα!
"Ολοι περίμεναν πώς κάποιος 0ά τήν πλήρωνε γ ι’ αυτά τά λόγια. "Οχι 

διιως, δ δεσμοφύλακας δεν πείραξε κανέναν.
— Είσαι πολύ κουρασμένη, Λόκ!
— Δέν πειράζει. Τώρα είμαι καλύτερα. Τί καλά πού βρέχει!
Τ ’ αυτοκίνητα ξεκίνησαν. Ή  νυχτερινή βροχή σφυροκοποΰσε μονότονα, Αστα

μάτητα τό μουσαμά πάνω άπ’ τά κεφάλια τους. Μόνο πού τώρα τούς έφερνε μιά 
πικρή γεύση στό στόμα. Σώπαιναν κ’ οί σκέψεις τους έτρεχαν μακριά, στις γυ
ναίκες, στά παιδιά, στούς συντρόφους τους. Ή  γυναίκα καθόταν στό πάτοιμα τού 
αυτοκινήτου μέ τά χέρια γύρω άπό τήν κοιλιά της. Ό  θόρυβος τής βροχής έπνι
γα τον κρότο πού έκανε ή μηχανή τού αυτοκινήτου. Μά ό ήχος πού βγάζαν οί στα
γόνες τής βροχής, καθώς πέφταν πάνω στή σκεπή, αναστατώνουν τήν ψυχή της. 
Λναλογιζόταν τό μέλλον τού παιδιού της. Ή  Αποψινή νύχτα θά φέρει νέες δο

κιμασίες. Καί δέν τή βασάνιζε παρά μιά μονάχα σκέψη: θά βγει ζωντανό τό παι- 
5ί της; Τό παιδί! Τό γλυκό δνειρο πού βλέπει στόν ύπνο καί στόν ξύπνο της.

Τί μάταιη ελπίδα! Στό κάτεργο δέν είναι σίγουρη ή δική τους ζωή, πόσο 
μάλλον ή ζωή ενός νεογέννητου! Γεννήθηκε ποτέ παιδί μέσα στή φυλακή; Μπρός 
γκρεμό: καί πίσω ρέμα. ΙΙίσω οί φυλακές Φοϋ Λόι, μπροστά ή Αγριεμένη τούτη 
τήν εποχή θάλασσα, καί παραπέρα τό νησί τού θανάτου. Πόσα έχει νά τραβήξει 
στή θάλασσα! Κ’ ύστερα —  στό νησί τού θανάτου, πόσες κακουχίες, πόσα βασα
νιστήρια τήν περιμένουν μαζί μέ τό παιδί της!

Παιδί! "Οντας κοπέλλα Ακόμα, ένιωθε πώς ή λέξη αυτή κλείνει μέσα της 
τεράστια δύναμη κι Αγάπη. Κι ας μή γνώριζε τότε τήν Αγάπη, δοκίμαζε όμως κι 
αυτή, σάν κάθε κοπέλλα, τή μεγάλη δύναμη τής μητρότητας. Καί πάντα δυσκο
λευόταν νά καταλάβει πώς οί γυναίκες τής πόλης δέν λαχταρούν ν’ άποχτήσουν 
παιδιά. Πολύ παράξενο! Μήπως γιατί θέλουν νά ζήσουν χωρίς σκοτούρες; Ή  ίδια 
έζησε καί στήν πάλη καί στό χωριό. ’Αλλά πάντα λάτρευε τά παιδιά. . . Παν
τρεύτηκαν Αργά., αν καί Αγαπιούνταν άπό καιρό. Λίγους μήνες ύστερα άπό τό γά
μο τους είπε μιά νύχτα στόν άντρα της: «"Αν κάνουμε πολλά παιδιά θά φροντί
σουμε νά τά Αναθρέψουμε καλά». Ό  άντρας της ό Λί δέν Απάντησε τίποτα, μά 
αύτή τον είδε πού χαμογέλασε, κι άς ήταν σκοτάδι.

Πάντα χαμογελούσε έτσι. Ιίοΰ νάνοι τώρα ό άντρας της —  δέν τό ξέρει. Αύ- 
τός σ’ ένα μέρος —  αύτή σ’ άλλο. Τέτια ζωή κάνουν οί έπαναστάτες. Τήν πιά- 
σανε έγκυα στόν πρώτο μήνα, καί στά βασανιστήρια προσπαθούσε νά φυλάξει τήν 
κοιλιά της. 'Επρεπε νά διαφεντέψει τό μονάκριβό της καί τά μυστικά τού κόμ
ματος. Νά φυλάξεις τά κομματικά μυστικά είναι, φυσικά, εύκολο. ’Αδύνατο δμιυς 
>ά προστατέψεις τόν έαυτό σου άπό τούς έχθρούς. . .

Κάθε φορά πού συνέρχονταν ύστερα Από τά βασανιστήρια, Αναρωτιόταν μέ 
ανησυχία: μήπως έβλαψα τό κόμμα, μήπως χάσω τό παιδί;

Ίώρα τό παιδί, άρχισε νά κουνιέται κι αύτή αισθάνεται πολύ άσχημα. Θά 
γεννηθεί κι αύτό δεσμώτης. Διαλύθηκαν δλα τά δνειρά της: καροτσάκι άπό μπα- 
ιιπου, γαλάζιος σκούφος άν βγει Αγόρι, κόκκινη σκουφίτσα άν γεννηθεί κορίτσι.

θϊ  βρει σκουτιά, π α ιγν ίδ ια ...
Η γυναίκα έξακολουθούσε νά βαστάει τήν κοιλιά της, προσπαθώντας νά 

πρσφυλάξει τό σπλάχνο της άπό τά τραντάγματα.

•‘'.οποίος τή; σκούντησε τό χέρι, ύστερα άκουσε τή βραχνιασμένη φωνή του: 
Κουράστηκες, Λόκ; 453
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Τον γνώρισε άπδ τη φωνή. Τή ρωτούσε δ Σάο δ πιο ηλικιωμένος κρατούμε
νος. Κάνανε μαζί στις φυλακές Φοΰ - Λόϊ.

— Πνίγομαι! απάντησε. Κ’ έσύ;
Ό  γέρος θέλησε να την παρηγορήσει:
—-Κάνε λίγο κουράγιο ακόμα. "Οπου νάναι φτάνουμε.
—Ποϋ; |
— "Οπως δείχνουν τα πράγματα, θά μάς βγάλουν στδ λιμάνι Μπασόν.
Τα στεγνά δάχτυλα τού Σάο χάϊδεψαν ανάλαφρα τδ χέρι της καί ή γυναίκα 

ένιωσε μιά παράξενη ταραχή. Καθώς συγκρούστηκαν, οί δυό χειροπέδες έβγαλαν} 
έναν ξερδ κρότο.

Οί χειροπέδες, αμερικάνικης κατασκευής, είναι δχτάρες», όμως τά δυό χέ
ρια πού είναι δεμένα μ’ αύτές, ανήκουν σέ ανθρώπους από όυδ διαφορετικές γε- 
'l ie . Στδ μυαλό της φτερούγισε μιά σκέψη: «Τδ παιδί της θ’ άνήκει στην τρί- 
γενιά. θάχει άραγε κι αύτδ χειροπέδες;»

Ά πό τις σκέψεις αύτές την έβγαλε τδ φρενάρισμα τοΰ μπροστινού αυτοκι
νήτου. Σέ λίγο σταμάτησε καί τδ δικό τους. Οί δεσμοφύλακες πήδηξαν κάτω, ένώ 
ένας τους έμεινε πίσιο γιά  ν’ ανοίξει την πορτίτσα. Οί κρατούμενοι είχαν σηκ< 
θεΐ όρθιοι, αυτός ώστόσο φώναξε:

— Σηκωθείτε!
Ή  Λόκ ρούφηξε αχόρταγα καθαρό άέρα καί σά νά αισθανόταν κάπως κα

λύτερα τώρα. Ό  γέρο-Σάο είπε:
— Δέν έπεσα έξω. Αύτδ είναι τδ λιμάνι Σαμπόν!
Στδ φως τού φαναριού ή Λδκ είδε πίσιο άπδ τδ συρματόπλεγμα δυδ σειρέι 

στρατιώτες. Τά κύματα τού ποταμού τής Σαϊγκόν, φτάνοντας στην όχθη, θρυμι 
τίζονταν πάνω στις πέτρες. Στην αποβάθρα περίμεναν δυδ μαύρα καράβια.

Οί κρατούμενοι άπ’ τδ πρώτο αυτοκίνητο κατέβηκαν κάτω καί γρήγορα βρέ
θηκαν στδ αμπάρι τού πλοίου, πού ή αχόρταγη κοιλιά του καταβρόχθισε δλο τδ 
ζωντανό φορτίο τών έξηνταοχτώ κρατουμένων καί δέν έλεγε νά γεμίσει.

Τέλος, πλησίασε στην αποβάθρα καί τδ αυτοκίνητο πού ήταν ή Αόκ.
— Εμπρός, κάτω! τσίριζε ό φρουρός.
"Ολοι πήδηξαν μεμιάς κάτω, έξδν άπδ τή Λδκ πού δίσταζε νά πηδήσει. Δυδ' 

σογκρατούμενοί της τή βοήθησαν νά κατέβει.
Μέ γερά χτυπήματα στις πλάτες δ δεσμοφύλακας τούς έσπρωξε κ’ έπεσαν 

κ’ οί δυό τους μπρούμητα χάμω. Σηκώθηκαν αμέσως σάν νά μήν είχε συμβεΐ τί-| 
ποτά.

"Γστερα τούς στίβαξαν κι αυτούς, όλους μαζί, στδ αμπάρι. Ή  Λόκ βρέ
θηκε γιά πρώτη φορά σέ πλοίο. Στδ αμπάρι έκανε κρύο. Δυδ λάμπες κρεμι 
σμένες στδ ταβάνι άχνόφεγγαν στδ σκοτάδι. Οί συνοδοί τούς έβγαλαν τις χειρ* 
πέδες άπδ τά χέρια καί τούς τις πέρασαν στά πόδια. Μόλις τής άλυσόδεσαν τά 
πόδια, ή Λδκ έχασε τήν ισορροπία της καί στηρίχτηκε στδ διπλανό της νά μήν) 
πέσει. Σέ λίγο αντήχησε ή σειρήνα καί τδ πλοίο ξεκίνησε...

Τά φώτα έσβησαν στδ άμπάρι καί τδ πλοίο άνοίγοντας ταχύτητα άρχισε νά; 
κυλάει στά νερά τού ποταμού. Ή  Λδκ δάγκωσε σπασμωδικά τά χείλη της γιά  νά 
μήν ξεσπάσει σέ λυγμούς. Στά βασανιστήρια οί δήμιοι δέν είδαν δάκρυ στά ',ιάτια 
της, τώρα όμως πόσο ήθελε νά κλάψει! Στή θύμησή της ήρθαν τά παιδικά τη< 
χρόνια, ή άγάπη πού τή συνάντησε σέ καιρούς οργισμένους. Ιίόσο ζωντανά έβλεπε 
τδ γνώριμο ποτάμι, οπού κολυμπούσαν μέ τδν άντρα της! Καί σάν νά αισθανόταν 
στήν παλάμη τδ ζεστό του χέρι!

Τδ καράβι προχωρούσε άσταμάτητα μέσα στή νύχτα. Οί θόρυβοι τής πόλης 
έσβυσαν κάπου πίσω μακρυά καί τ’ άλαφιασμένα κύματα έγλυφαν τώρα τδ κα
τάστρωμα. Τδ πλοίο άρχισε σιγά - σιγά ν’ αλλάζει ρότα.

— 'Π θάλασσα! φώναξε κάποιος άπδ τούς κρατούμενους. Ή  κραυγή τοΰ συν-] 
τρόφου ξαναθύμισε σ’ όλους πώς τά πάντα γ ι’ αυτούς έμειναν πιά πίσω κι άγύ 
οιστα. Ό  άγέρας άρχισε νά φυσάει άπδ τούς φωταγωγούς. Ή  Λδκ πλησίασε στδ]



φιλιστρίνι καί κοίταζε έξω. Ό  ούρανδς ήταν σκοτάδι πίσσα καί μόνο οί άσπρες 
κορφές τών κυμάτων σπιθίζανε.

— Φτάσαμε καί στή θάλασσα! είπε μονολογώντας καί ξανακάθησε.
Ξαφνικά ε νοιώσε σουβλερό πόνο στήν κοιλιά. 'Αρπάχτηκε μέ τά χέρια άπδ

τις αλυσίδες. Το πρόσωπό της λούστηκε στον ίδρωτα. Προσπάθησε να κρατηθεί
οσο μπορούσε, οί πόνοι δμως ήταν άβάσταχτοι. Τελικά δέν άντεξε καί φώναξε:

■—Σύντροφοι!
— Τί συμβαίνει;
— Δέν αποοώ άλλο!• ·
— Γιατί, τί έχεις, Λόκ; ήταν ό γέρο - Σάο πάλι πού ρωτούσε.
— Τί έπαθες, Λόκ;
— Μέ σφάζει ή κοιλιά! Φαίνεται. . .
Ό  γέρο - Σάο δέν απάντησε τώρα, στή γυναίκα, παρά φώναξε στούς άλλους: 
— Τί καθόμαστε έτσι άπραγοι; Τή γυναίκα τήν έπιασαν οί πόνοι τής γέννας! 

Νά τούς φωνάξουμε νά τούς τό πούμε!
Οί κρατούμενοι άρχισαν νά χτυπούν μέ τά πόδια τά τοιχώματα, χτύπησαν 

καί τήν καταπαχτή, μά πάνω δέν ακούστηκε τσιμουδιά, δέν ήρθε κανείς ν’ ανοί
ξει τήν πόρτα τού άμπαριοΰ.

— Φαίνεται κοιμούνται. Χτυπάτε πιο δυνατά!
Σέ λίγο ή καταπαχτή άνοιξε μέ πάταγο. Ό  στρατιώτης άναψε τδ φώς 

στδ αμπάρι καί ρώτησε:
— Γιατί κάνετε φασαρία;
— 'Π γυναίκα γεννάει!
— ΙΙοιός γεννάει; απόρησε 6 στρατιώτης.
— Τδ νούμερο 1090.
— Λύτδ μόνο μάς έλειπε! Καλά θά ειδοποιήσω τδν ύπολοχαγό.
Ό  φαντάρος έφυγε. "Ολοι περίμεναν μέ άνυπομονησία τδ γυρισμό του. Ή  

Λόκ τεντώθηκε στδ πάτωμα δίπλα στήν άλυσίδα πού κρατούσε δέσμιο καί τδ 
δικό της δεξί πόδι. Καμιά φορά φάνηκαν δ στρατιώτης κι ό ύπολοχαγός. Κάτι 
είπαν οί βυό τους κι δ φαντάρος ξεκλείδωσε τή σιδερένια θηλιά άπδ τδ πόδι τής 
Λόκ.

— ’Αριθμός 1090, σήκωσε τδ πόδι σου!
Ή  Λδκ έβγαλε μέ αργές κινήσεις τδ πόδι της άπδ τδν κρίκο καί ή αλυσίδα 

κλειδώθηκε πάλι.
Ό  ύπολοχαγός είπε μέ βαρυεστημάρα στή Λόκ:
— Στό καράβι μας δέν ασχολούμαστε μέ τέτιες δουλειές.
— ΙΙούναι δ γιατρός σας;
— Δέν έχουμε γιατρό! τήν έκοψε δ ύπολοχαγός.
Κάποιος κρατούμενος σήκωσε τδ χέρι λέγοντας:
— ’Εγώ μπορώ νά τή βοηθήσω! Βγάλτε μου τις χειροπέδες!
Ό  κρατούμενος πού πρόσφερνε τις υπηρεσίες του καθόταν άκριβώς στή γω

νιά τού αμπαριού. Τά λόγια του έδωσαν σ’ δλους ελπίδες. Ό  ύπολοχαγός γύρισε 
πρδς τή μεριά του:

— ΙΙοιός μίλησε;
— ’Εγώ, αριθμός 1212.
— Μπορείς, αλήθεια;
— Ναί, μπορώ!
Ό  ύπολοχαγός δίστασε μιά στιγμή κ’ ύστερα πρόσταξε τδ στρατιώτη:
— Λύσε τον!
’Ακούστηκαν πάλι τά κλειδιά νά λύνουν τήν άλυσίδα. Κι άμέσως ή φωνή 

ενός άλλου κρατούμενου:
— ΙΙροτείνουμε κι άλλους δυό!
Λυτοί πού ήταν κοντά στδν άριθμο 1212 έβγαλαν στά γρήγορα τά πόδια 

τους άπδ τά δεσμά. Ό  ύπολοχαγός φώναξε: 455
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— Δέν γίνεται!
Έπενέβηκε όμως δ στρατιώτης:
— Κύρ ύπολοχαγέ, χρειάζονται άκόμα δύο! θ ά  βοηθήσουν, θά δράσουν τδ .

νερό!
Ό  ύπολοχαγδς γέλασε δείχνοντας τα δόντια του;
— Μια χαρά βλέπω βοηθάτε δ ένας τδν άλλο! "Αντε, πηγαίνετε νά τή ] 

βοηθήσετε! θ ά  τή φροντίσετε δμως ως τδ τέλος. Στδ καράβι έπιτρέπεται νά γεν-1 
νήσει κανείς, άπαγορεύεται δμως αυστηρά νά πέφτει άρρωστος.

Τρεις κρατούμενοι έτρεξαν κοντά στή Δδκ καί τή βοήθησαν νά σηκωθεί. Ή  ] 
θαλασσοταραχή δυνάμωσε κι ήταν δύσκολο νά βαδίσει κανείς.

Τδ σιδερένιο καπάκι μπήκε στή θέση του στήν καταπαχτή, μά στδ άμπάριΐ 
τά πάντα άλλαξαν. νΟχι γιατί φεύγοντας δ στρατιώτης δέν γύρισε τδ διακόπτη ! 
καί στδ αμπάρι είχανε τώρα φώς. Οί κρατούμενοι δέν μπορούσαν νά ησυχάσουν ] 
καί συζητούσαν φωναχτά:

—  Μωρέ πάλι καλά πού τά καταφέραμε νά στείλουμε άλλους δυό!
— Μά μπορεί νά έχεις εμπιστοσύνη στούς δήμιους!
— Τούς παλιανθρώπους! Δέν τήν άφησαν στή φυλακή, έγκυο γυναίκα, νά$ 

γεννήσει μέ τήν ήσυχία της!
— Φοβάμαι πώς τδ παιδί δέ θά βγει ζωντανό. Τήν έχουν βασανίσει τόοο 

πολύ! Μ
—  Νά δώσει δ θεδς δλα νά πάνε καλά! Στδ νησί θά φροντίσουμε μεΐς καί 

μάνα καί παιδί!
"Ολοι καταριούνταν τούς εχθρούς. Κάπου τριακόσιοι κρατούμενοι περίμεναν * 

μέ συγκίνηση καί άνυπομονησία νά ξανανοίξει ή καταπαχτή καί νά φανεί ή μάνα 
μέ τδ νεογέννητο. ’Έξω ή θάλασσα έξακολούθησε νά μουγκρίζει καί δ άνεμος.» 
νά λυσομανάει. Οί δεσμώτες σάν νά ξέχασαν τδ νησί τού θανάτου δπου θά βρί«1 
σ/.ονταν αύριο κιόλας. Κανένας τους σχεδόν δέν σκεφτόταν τούτη τήν ώρα τδ j 
νησί τού θανάτου. Δέ νιάζονταν παρά γιά τή γυναίκα καί τδ παιδί της. Καί πότε 
νά τούς κυριεύει ή αισιοδοξία, πότε νά χάνουν κάθε έλπίδα. Τώρα ή νύχτα τούα 
φαινόταν άτέλειωτη. ___

"Ενας κρατούμενος μίλησε, τέλος:
—  ΙΙρέπει νά ετοιμάσουμε τδ στρώμα!
Κάποιος έβγαλε τδ πουκάμισό του καί τόστρωσε στδ πάτωμα. Ί όν μιμήθη- 

κε δ γείτονάς του καί τρίτος καί τέταρτος καί π έμ πτος... Μέ τά πουκάμισα τών 
πολιτικών κρατουμένων σχηματίστηκε στή στιγμή ένα παχύτατο στρώμα. Τώρ 
βέβαια, αυτοί κρύωναν περισσότερο μά ήταν πιδ εύχαριστημένοι άπδ πριν.

Πόσα μίλια νά έκαμε ακόμα τδ καράβι; ’Άγνωστο! Κ’ οί ώρες κυλούσαν 
τόσο άργά! "Ολοι άρχισαν νά ανησυχούν. Γιατί νά λείπουν τόση ώρα; Μήπως 
συνέβηκε τίποτα; πόσο θάθελαν νά δρμήσουν μεμιάς πάνω, μά, δυστυχώς, τά πό
δια τους ήταν αλυσοδεμένα. Έξυπνα πού ξέρουν οί άμερικάνοι νά χαλκεύουν τ 
δεσμά! Δυδ βέργες σίδερο νά κρατούν ανήμπορους έκατοντάδες άνθρώπους.. .

Μά τούτοι δώ δέν είναι τυχαίοι άνθρωποι. Δέν τούς πιάνει δ τόπος κι 
τούς έχουν περασμένα τά δεσμά. "Αρχισαν νά χτυπούν τά πόδια καί νά φωνάζουν.!

Ξάφνου, πάνω ακούστηκαν φωνές, ύστερα κάποιος σωριάστηκε στδ καπά 
τής καταπαχτής. "Ολοι κάτω στδ αμπάρι σηκώθηκαν δρθιοι. Ά πδ τήν καταπαχ 
έφταναν γδούποι, βρυσιές, τσιρίγματα. Τδ καπάκι σύρθηκε άργά. Δέν τδ άνοι 
δ στρατιώτης άλλά δ κρατούμενος άριθμδς 1212. Ό  ύπολοχαγδς μέ τδ φαντάρ 
έκαναν νά τδν σταματήσουν μά δέν τδ κατάφεραν κι δ κρατούμενος κύλησε 
αμπάρι μέ τδ παιδί στά χέρια. Ύπολοχαγδς καί στρατιώτης ρίχτηκαν πίσω Xj— 
Τούς έκοψαν δμως τή φόρα οί άλλοι κρατούμενοι. Ό  άριθμδς 1212, λαχανιάζοντας 
πρόφτασε νά πει:

— Α υ το ί... αυτοί θέλουν νά πετάξουν τδ παιδί στή θάλασσα!
—  Τά κτήνη! Τούτο είναι πρωτάκουστο!
Τούς συνεπήρε μιά άκράτητη οργή καί πέσανε δλοι πάνω στδν ύπολοχ



xal τδ στρατιώτη. Ροζιάρικα, δυνατά χέρια άρπαξαν τδν ύπολοχαγδ άπδ τδ σβέρ
κο. Τά μάτια τοΰ Αξιωματικού πήγαν να βγουν άπδ τις κόχες τους.

— Αφήστε τον! έκραξε δ γέρο - Σάο.
Τδ κεφάλι τοΰ ύπολοχαγοΰ κρεμάστηκε Ανήμπορο καί τδ σώμα του άρχισε 

να πέφτει Αργά στδ πλάϊ. Ή  δψη του σοΰ έφερνε τρομάρα. 'Ο Αξιωματικδς ήταν 
νεκρός.

* * *

Τούτο τδ καράβι δέν έφτασε ποτέ στδ ΙΙόλου Κοντόρ. Τδ ξέσπασμα τής δρ- 
γ?5ς έφερε ένα Απροσδόκητο Αποτέλεσμα. Οί κρατούμενοι, Αφού έρριξαν τδ πτώμα 
τοΰ ύπολοχαγοΰ στή θάλασσα, Ανάγκασαν τδ στρατιώτη να λύσει τις αλυσίδες. 
Ύστερα κατέλαβαν τδ καράβι καί διέταξαν τδν καπετάνιο να δδηγήσει τδ σκά
φος στδ Ακρωτήριο Καμάο. Τδ μεσημέρι τής άλλης μέρας, τδ καράβι Αγκυρο
βόλησε στήν Ακτή Βιέτ - "Αν τοΰ Ακρωτηρίου KajiAo. Άφοΰ Αποβίβασαν τούς 
στρατιώτες στή στεριά, ο! κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στδ καράβι κ’ έγιναν άφαν
τοι, παίρνοντας μαζί τους τδ παιδί, πού δέν έλεγε νά σταματήσει τδ κλάμα.

Τδ παιδί αύτδ σήμερα ζεΐ. Πάτησε τά έφτά καί είναι πολύ ζωηρό. Κι άν ή 
μητέρα του δέν μοΰ διηγόταν τούτη την ιστορία, δέν θά ήξερα δτι γεννήθηκε 
σέ μιά τέτια φριχτή νύχτα.

* * V n

Αλέζη Κνριτσόπουλου

παντού οπού...
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ΤΟ « Ε Θ Ν Ι Κ Ω Σ  Α Μ Ε Μ Π Τ Ο Ν »

Ενα «διδακτικό» βιβλίο μέ άναρίΟμητα λάθη

Τ ο υ  Γ. Κ ο υ μ α ρ ι ώ τ η
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Σέ προηγούμενο τεύχος τής Ε. Τ. ό 
ψίλος Άντρέας Λεντάκης έκανε τή διαπί
στωση —  άναφερόμενος στό γνωστό θέμα 
τής Ισ τορ ίας τού κ. Καλοκαιρινού —  πώς 
6έν θα ήταν άσκοπη ή διερεύνηση και ό έ
λεγχος τού παλαιού σχολικού έγχειριδίου τής 
κ. Ελένης Βουραζέλη - Μαρινάκου, που ώς 
γνωστόν κάλυψε στή Β ' γυμνασίου τό κενό που 
δημιούργησε ή πολτοποίηση τής Ισ τορ ίας τού 
κ. Καλοκαιρινού. Το εγχειρίδιο τής κ. Βου
ραζέλη, που χρησιμοποιείται άκόμη στην Α ' 
Λυκείου (την παλιά Δ ' Γυμνασίου), βρίσκε
ται στην υπηρεσία τής ‘Ελληνικής εκπαίδευ
σης πάνω άπό δέκα χρόνια, μολονότι κα
τά καιρούς είχαν έπισημανθεΐ άνεπίτρε- 
πτα  'ιστορικά λάθη, έτσι που νά χαρα
κτηριστεί σαν «τό βιβλίο πού τετραγω
νίζει τον κύκλο». Και τούτο γιατί ή συγγρα
φέας του στήν πρώτη έκδοση ζήλωσε δόξα 
μαθηματικού καί μέ άγγελική άφέλεια έγρα
ψε, τό περιλάλητο έκείνο, δτι δηλ. οί γνω
στοί άρχιτέκτονες Ανθέμιος καί Ισίδωρος 
τετραγωνίσανε τόν κύκλο! !

Οταν πέρυσι εκδηλώθηκε ή γνωστή άντί- 
δραση κατά των εκπαιδευτικών μέτρων, μέ 
άποτέλεσμα τήν άναστολή καί τή φαλκί
δευσή τους, ό κ. Εύάγ. Παπανούτσος, υπε
ρασπίζοντας σέ άρθρο του στην έφημερίδα 
«Βήμα» τις πρώτες κατακτήσεις τής μετα- 
ρύθμισης, θύμισε τά άσύγγνωστα λάθη τής 
κ. Βουραζέλη. Τότε ή συγγραφέας ξεσηκώ
θηκε καί μέ έπιστολή της ζήτησε οπτό τόν κ. 
Παπ. ν' άναιρέσει τους χαρακτηρισμούς γιά  τό 
βιβλίο της. Έ γινε κάποιος μικρός θό
ρυβος, άλλά καλύφτηκε σύντομα άπό τήν έ- 
κρηκτική ατμόσφαιρα των ημερών εκείνων.

Πάντως εγώ νόμιζα πώς μετά τήν κατα
κραυγή τού εκπαιδευτικού κόσμου καί με
τά τόσες επίμονες στον τύπο καταγγελίες, 
ή κ. Βουραζέλη θά είχε τουλάχιστον τή στοι
χειώδη πρόνοια καί τό σεβασμό προς τή 
συγγραφική δεοντολογία ν’ άπαλείψει τά λά
θη έκεΐνα, που κατά καιρούς είχαν έπιση- 
μ ανθεί. Καί ήμουν τόσο βέβαιος γΓ αύτό, ώ
στε θεώρησα άσκοπη καί άνώφελη τή σύστα

ση τού κ. Λεντάκη. Αφάνταστη όμως ήτ 
ή έκπληξή μου, όταν, υποχρεωμένος νά φυ 
λομετρήσω τό εγχειρίδιο τής κ. Βουραζ 
(έκδ. 1965), διαπίστωσα τήν ύπαρξη πλ 
θους ιστορικών σφαλμάτων, όρμαθό λαθε 
νων χρονολογιών, άπαράδεκτες συγχύσεις 
νομάτων, άντιφάσεις καί λαπαλισμούς, κ 
τά σέ δαιδαλώδεις καί γριφώδεις έκφράσει 
Γενικά στό βιβλίο αύτό έμφανίζονται τ 
καί τέτοια άμαρτήματα πού τό καθιστούν 
πόβλητο πλέον άπό τή Μ. Εκπαίδευση. Κ 
διερωτόται εύλογα ό κάθε καλόπιστος 
γνώστης: Τά λάθη αύτά δέν έχουν ύποπέ 
στήν αντίληψη άρμοδίων; Ή φιλοσοφική σ 
} ή, πού διέρρηξε τά ίμάτιά της για  τό 
βλίο τού κ. Καλοκαιρινού, έλαβε μήπως ^ 
κόπο νά μελετήσει καί τό βιβλίο τής κ. Β 
ραζέλη γιά  να διαμορφώσει δίκαιη κρί 
πριν εξαπολύσει τό γνωστό άφοριστικό 
γραφό της; Δέν γνωρίζουμε, άλλά έχουμε κ 
θε δικαίωμα νά άπορούμε.

Τά λάθη πού απαντούν στο βιβλίο τής 
Βουραζέλη - Μαρινάκου θα μπορούσε κ 
νά τά ταξινομήσει σέ πολλές κατηγορίες γ 
λόγους μεθοδολογικούς. "Οπως λάθη ευτ 
πελα γ ιά  τήν τέρψη τών μικρών μαθητών, 
λάθη γ ιά  τήν άσκηση μνήμης καί γ ιά  τδ 
κέντρισμα τού ιστορικού ένδιαφέροντος, 
θη χρονολογικά γ ιά  τήν καλλιέργεια π  
βουλίας στούς μαθητές, νά τά  διο 
μόνοι τους κλπ. κλπ. Δέν είναι λοιπόν 
σι μη ή ύποψία, δτι τά λάθη αυτά έχουν 
σικό λόγο ύπαρξης καί έξυπηρετούν γένι 
τερους παιδευτικούς σκοπούς. "Αλλωστε 
δικαιολογείται ή παρουσία τών ίδιων λ 
καί στή νέα έκδοση τού 1966.

Επειδή όμως εμείς δέν μπορούμε νά κ 
τανοήσουμε τις τέτοιες άντιλήψεις, θε 
με υποχρέωσή μας νά έπισημάνουμε τά λ 
—  τουλάχιστον δσα ύποπέσανε στήν 
λήψή μας —  καί νά καταγγείλουμε τό 
βλίο τούτο γιά  άλλη μία φορά στον πνευ 
τικό μας κόσμο.

’Αρχίζουμε πρώτα μέ μιά περίπτωστ} 
κρανάστασης, δπου ή κ. Βουραζέλη έγ



ρει από τον τάφο —  ώς άλλον Λάζαρον —  
τον άτυχη έκεινο φιλόσοφο του Μυστρά, έν- 
νοώ το Γεώργιο Γεμιστό. Στη σελ. 248 συγ
κεκριμένα γράφει, ότι ό Γεμιστός πέθανε τό 
1452, δηλ. ενα χρόνο πριν άπό την άλωση 
τής Πόλης και λίγες σειρές παρακάτω συμ- 
πληρώνει: «Μεταβάς εις Ιτα λ ίαν  μ ε 
τ ά  τ η ν  ά λ ω σ ι ν  τ ή ς  Κ ω ν 
σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ω ς  διέμεινε και 
έδίδαξεν εις Φλωρεντίαν». Νομίζω ότι ή πε
ρίπτωση ένδιαφέρει τό "Ιδρυμα Μεταψυχικών 
Ερευνών.

Μάς θυμίζει Ο Ιδίποδα ή χαριτωμένη ε
κείνη σπαζοκεφαλιά τής σελ. 237, όπου μα
θαίνουμε πώς ό αύτοκράτορας Μανουήλ Πα- 
λαιολόγος άπέστειλε στο Μυστρά «ώς αν
τιπρόσωπόν του τ ο ν  ά δ ε λ φ ό ν  ή 
υ ι ό ν  τ ο υ  Θ ε ό δ ω ρ ο ν » .  Τώρα 
τί ήταν τέλος πάντων άδελφός ή υιός ούτε 
στην έκδοση του 1965, ούτε του 1966 μάς 
λέγει ή καλή Ιστορικός. "Ας άναμείνουν 
λοιπόν τά 'Ελληνόπουλα, μέχρις ότου σκε- 
ψθεΐ καί μάς πληροφορήσει σέ μελλοντική 
έκδοση. «Οί καιροί... μενετοί».

Φαίνεται ότι σέ θέματα συγγένειας 
ή κ. Βουραζέλη είναι άτυχη. "Ετσι στή σελ. 
209 ό γνωστός Πάπας Κ λήμης ό Ε ' άνα- 
φέρεται σάν γ ι ο ς  τού βασιλιά Φίλιππου 
Δ ' τού 'Ωραίου, ένώ στήν πραγματικότητα 
ήταν π  ροστατευό μ ενός του.

Στή σελ, 225 διαβάζουμε ότι «‘Ο ’Αλέξιος 
μέ τον Πατριάρχην καί τούς Βυζαντινούς άρ
χοντας κατέφυγεν εις Νίκαιαν, όπου άνεκη- 
ρύχθη “αύτοκράτωρ Ρωμαίων”». Στήν πρα
γματικότητα δέν πρόκειται γ ια  τον ’Αλέξιο 
τον Ε ',  τον άποκαλούμενο Μούρτζουφλο, άλ- 
λά γιά  τον Θεόδωρο Λάσκαρι, τον ιδρυτή 
τής Αυτοκρατορίας τής Νίκαιας.

Στή σελ. 220 άναφέρεται: «Τό έργον του 
(τού Giotto) συνεχίζουν κατά τον 14ον καί 
15ον αιώνα οί καλλιτέχναι Bellini καί Boticelli, 
ό π ρ ώ τ ο ς  δ ι ά σ η μ ο ς  γ λ ύ 
π τ η ς ,  ό δεύτερος διάσημος ζωγράφος». 
Καί πρώτα - πρώτα ποΤον Bellini εννοεί, 
γιατί ήσαν τρείς. Τον Ιάκωβο, τον Τζεντίλε 
ή τον Τζιοβάνι; Αλλά κανένας άπό αυτούς 
δέν άφησε φήμη διάσημου γλύπτη, αλλά ζω
γράφου, ούτε άκόμη άκμάσανε τον 14ον, άλλά 
τον 15ον αιώνα. Ακόμη εμείς άμφι βάλλουμε 
άν ό ναός τού Beauvais έχει ύψος 45 μ., ό
πως θέλει ή κ. Βουραζέλη, κ’ έχουμε την υ
ποψία ότι είναι 48. Πάντως δέν επιμένουμε.

Ακόμη δέν μάς πείθει ό ισχυρισμός τής 
σελ. 150 ότι ή Θεοφανώ, σύζυγος τού "Ο- 
θωνα τού Β ', ήταν κόρη τού Κωνσταντίνου 
Πορφυρογέννητου. Νά μάς επιτρέψει ή κ. 
Βουραζέλη νά πιστεύουμε ότι ήταν κόρη τού 
Ρωμανού τού Β '. Καί μιά καί μνημονεύσα
με τούς δύο έκείνους αύτοκράτορες, άς ση
μειώσουμε ότι καί στή σελ. 144 γράφει: 
«Γελικώς ένίκησε τούς Ούγγρους, επί Κων
σταντίνου Πορφυρογεννήτου, ό στρατηγός Μα- 
ριανός Άργυρός (961)». Καί όμως ό Πορ
φυρογέννητος είχε πεθάνει τό 959. Πού λοιπόν 
στηρίζεται έκεινο τό «επί Κωνσταντίνου. . .»;

Αρκετά περίπλοκη είναι ή κατάσταση στή

σελ. 53. Ό  λόγος γ ιά  τήν Αραβική τέ
χνη. Διαβάζουμε λοιπόν ότι τό περίφημο ά- 
νάκτορο τής Άλάμπρας βρίσκεται στήν πό
λη Γρανάδα. Δίνεται μιά συνοπτική περι
γραφή τούτου καί ή συμπληρωματική πληρο
φορία, ότι άπό τό όλο κτίσμα «έξέχουν Ιδί
ως ή Αίθουσα τών Πρεσβευτών καί ή αύλή 
τών Λεόντων». Καί όμως στήν εικόνα τής 
«Αίθουσας τών Πρεσβευτών», πού ύπάρχει 
στήν ίδια σελίδα, ό υπότιτλος γράφει: «Αί
θουσα τών Πρεσβευτών τού Ά  λ κ α  ζ ά ρ» 
καί άπό κάτω σέ παρένθεση Σ ε 6 ί λ - 
λ η. Ρωτάμε λοιπόν σέ ποιό άνάκτορο βρί
σκεται ή «Αίθουσα τών Πρεσβευτών»; Στής 
Άλάμπρας ή τού Άλκαζάρ; Καί γιατί άλλα 
γράφει τό κείμενο καί άλλα ό ύπότιτλος τής 
εικόνας;

Φαίνεται λοιπόν ότι στήν κ. Βουραζέλη 
αρέσουν οί συγχύσεις. Αλλιώτικα δέν Εξη
γείται τό παράδοξο μέ τήν καταγωγή τών 
Βουλγάρων. Στή σελ. 109 γράφει: «"Αλλοι 
ιστορικοί δέχονται ότι οί Βούλγαροι είναι 
Τουρκική φυλή καί άλλοι Φίνο - ουγγρική, έ- 
πομένως συγγενείς τών Ούγγρων». Είναι δυο 
επικρατούσες ά π όψεις γ ιά  τήν κοταγωγή τών 
Βουλγάρων, γιατί ύπάρχουν καί άλλες πού 
τούς συσχετίζουν μέ τούς Κότραγους, Κου- 
τρίγουρους, Όνογούνδουρους κλπ. Ποιά άπό 
*Τΐς άπόψεις αποδέχεται ή κ. Βουραζέλη; Στο 
οικείο σημείο τής καταγωγής τών Βουλγάρων, 
πολύ σωστά, δέν παίρνει θέση, άφού τό ζή
τημα δέν έχει ξεκαθαρισθεί όριστικά. Καί 
όμως στή σελ. 29 είχαμε διαβάσει: «01
Βούλγαροι, σ υ γ γ ε ν ε ί ς  τ ώ ν  θ ύ ν 
ν ω ν ,  έπεχείρουν έπιδρομάς». (Αφήνω πού 
οί επιδρομές τών Βουλγάρων δέν είχαν άρ- 
χίσει τότε). Στή σελ. όμως 140 τά πράγμα
τα άλλάζουν καί μέ έκπληξη διοεβάζουμε:
«Ούτω σννετελέσθη ό έκσλαβισμός τών. . . 
τ ο υ ρ κ ι κ ή ς  κ α τ α γ ω γ ή ς  
Β ο υ λ γ ά ρ ω ν » .  Τώρα πώς εξηγείται 
στή σελ. 29 νά είναι συγγενείς τών θύννων, 
στή σελ. 109 Τουρκικής ή Φίνο - ουγγρικής 
καταγωγής · καί στή σελ. 140 μόνο Τουρκι
κής, γ ιά  μάς παραμένει μυστήριο. ’Ελπίζου
με πάντως σέ μελλοντική έκδοση ή Ιστορικός 
νά άποχρυσταλλώσει μιά όριστική γνώμη.

Δέν άρέσουν μόνο οί συγχύσεις στήν κ. 
Βουραζέλη, άλλά καί οί παραλείψεις. Έ τσ ι 
στή σελ. 102, γράφοντας γ ιά  τό Βυζαντινό 
προάστειο «"Εβδομον», μάς παραπέμπει στό 
χάρτη τής σελ. 91, γ ιά  νά δούμε τή θέση 
του. Άτυχώς όμως στό χάρτη έκεΐνο λησμό
νησε νά τό σημειώσει. Εύελπιστούμε ότι θά 
τό θυμηθεί σέ μελλοντική έκδοση. Στό ίδιο 
σημείο δυο φορές κάνει λόγο γ ιά  Χ ρ υ σ ή  
Π ό ρ τ α  καί όμως ό χάρτης σημειώνει 
Χ ρ υ σ ή  Π ύ λ η .  Λεπτομέρεια βεβαί
ως, άλλ’ αύτές άκριβώς οί λεπτομέρειες κα
θορίζουν τήν ποιότητα τού βιβλίου.

Είναι γνωστό, καί θά τό δείξουμε καί 
παρακάτω, ότι ή κ. Βουραζέλη άντιγράφει 
—  συχνά μάλιστα αυτολεξεί —  τον μακα
ρίτη Άμαντο. Παρ’ όλα αυτά όμως ή άντιγρα- 
φή δέν είναι καλή καί πέφτει συχνά σέ λά- 
θη. Έ τσι στή σελ. 33 (Βανδαλικός πόλεμος) ^ 5 9



αναφέρει δτι τα ττλοΤα του Βελισαρίου ήταν 
500 «έξ ών τα  100 περίπου πολεμικά». 
"Αν ττρόσεχε καλύτερα θά διαπίστωνε δτι ό 
Ά μαντος αναφέρει: «Πλήν τών 500 μετα
γωγικών παρηκολούθησαν την έκστρατείαν και 
έ ν ε ν ή κ ο ν τ α  δ ύ ο  πολεμικά ταχέα, 
«δρόμωνες», νέου τύπου «μονήρη» πλοία. . .»

Κάτι ανάλογο πρέπει νά συμβαίνει και 
στό θέμα Ιγνατίου  - Φωτίου (σελ. 135). 
Ή κ. Βουραζέλη γράφει: «'Ο πανίσχυρος
Βάρδας. . . καθήρεσε διά τής βίας τον Ι 
γνάτιον και έξώρισεν έπειτα αυτόν εΤς τινα 
νήσον τής Προποντίδος». Ό  καθ. Ά μαντος 
δμως —  τον όποιον άντιγράφει, ξαναλέμε, 
ή κ. Βουραζέλη —  σημειώνει: «‘Ο πανίσχυ
ρος Βάρδας τον ήνάγκασε νά π  α  ρ α ι - 
τ η θ ή και έξώρισεν έπειτα εΤς τινα νήσον 
τής Προποντίδος. . .». Ή  λεπτομέρεια αυ
τή έχει σημασία, γιατί λίγες σειρές πιο κά
τω ή κ. Βουραζέλη επιμένει δτι ό Ιγνάτιος 
« δ ε ν  π α ρ η τ ή θ η  ούτε άνεγνώρισε 
τόν Φώτιον». Σχετικά πάλι μέ τό Φώτιο τά 
πράγματα στ ή σελ. 136 μπερδεύονται περισ
σότερο. Άναφερόμενη στίς επεμβάσεις τής 
Δυτικής έκκλησίας γράφει: «Ή έπέμβασις
τού Πάπα έχαρακτηρίσθη παράνομος άπό την 
εκκλησίαν τής Κωνσταντινουπόλεως, ή όποία 
διά συνόδου κ α θ ή ρ ε σ ε  τόν Πάπαν 
Νικόλαον Α ', ούτος δε πάλι διά τοπικής έν 
Ρώμη συνόδου κ α θ ή ρ ε σ ε  τόν Φώ
τιον (867)».

Τό νόημα τής φράσης είναι, δτι πρώτα 
η Σύνοδος τής Κωνσταντινουπόλεως «καθή
ρεσε» τόν Νικόλαον καί μετά ή τοπική σύ
νοδος τής Ρώμης «καθήρεσε» τό Φώτιο. Στην 
πραγματικότητα τά  πράγματα έχουν διαφο
ρετικά. Πρώτα ή τοπική σύνοδος τής Ρώμης 
είχε ά ν α θ ε  μ α τ ί σ ε ι  (καί δχι κα- 
Οαιρέσει) τό Φώτιο τό 863 (καί δχι τό 867) 
καί μετά ή Σύνοδος τής Κωνσταντινουπόλεως 
άναθεμάτισε τό Νικόλαο (καί δχι «καθήρε
σε», δπως έπιμένει ή κ. Βουραζέλη). "Ετσι 
όλο αυτό τό τόσο ενδιαφέρον, άλλά καί δύ
σκολο σημείο καταβαραθρώνεται κυριολεκτι
κά καί ό μαθητής δεν μπορεί νά καταλάβει 
τίποτα.

Στη σελ. 169 γιά  τόν Ανδρόνικο Α ' Κο- 
μνηνό γράφει: «"Οταν έστέφθη αυτοκράτωρ... 
προεκάλεσε μεγάλην σφαγήν τών Λατίνων 
έν Κωνσταντινουπόλει υπό φίλων του». Τό 
οωστό δμως είναι, δτι ή μεγάλη σφαγή τών 
Λατίνων έγινε πριν ό 'Ανδρόνικος στεφθεί αυ- 
"οχράτορας καί οί αιτίες τής σφαγής είναι 
πολύ βαθύτερες καί έκφεύγουν άπό τις προ
σωπικές Φιλοδοξίες τού ’Ανδρόνικου.

Στη σελ. 28 πάλι διαβάζουμε, δτι ή ί
δρυση τού Ό  στ ρογοτθικού κράτους στην Ι 
ταλία έγινε στά χρόνια τού Ζήνωνα (474 —  
^91). Στην προηγούμενη σελίδα δμως (27) 
άναγράφεται δτι: «φονευθέντος διά δόλου 
τού Όδοάκρου, ό Θευδέριχος άνεγνωρίσθη ώς 
ρήξ (βασιλεύς) όλων τών Γερμανών τής Ι 
ταλίας». Παραλείπει όμως ή κ. Βουραζέλη 
νά σημειώσει τό έτος τής δολοφονίας τού 

e  Όδοάκρου. Έφ* όσον λοιπόν ό Όδόακρος 
δολοφονήθηκε τό 493 ή άναγνώριση τού Θευ-

δερίχου άπό τους Βυζαντινούς έγινε στά χι 
νια τού Αναστασίου (491 —  518) καί 
τού Ζήνωνα.

Δυσεξιχνίαστη είναι καί ή παρατήρι 
τής σελ. 49. «Οί Άραβες έπέδραμον είς 
τάς Βυζαντινάς έπαρχίας τής Συρίας. . . ό
που ό φανατισμός ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν  καί 
μονοφυσιτών ήταν μέγας, καί, ώς εκ τούτου, |  
οί κάτοικοι τών χωρών τούτων δέν είδαν δυ-1 
σαρέστως τούς Αραβας κατακτητάς». Τό 
χωρίο τούτο πρέπει νά διορθωθεί. Στις πε-1 
ριοχές αυτές πλεόναζε τό στοιχείο τών M o J 
νοφυσιτών καί επειδή υπέστη πολλές διώξεις 
άπό μέρους τής Βυζαντινής εξουσίας στρά
φηκε προς τούς Άραβες.

Στη σελ. 51 διαβάζουμε: «Μέχρι τής £4 
ποχής τών σταυροφοριών τά  άροοβικά πλοίαj 
έκυριάρχουν είς τήν Μεσόγειον καί έ< 
μέχρι τής Ινδοκίνας καί τής Άνατολικ 
άκτής τής Α φ ρ ι κ ή  ς». Νομίζω δτι χ Γ  
σωστότερο θά ήταν νά έγραφε ή κ. Βουρα-Ι 
ζέλη Α σ ί α ς  καί όχι Αφρικής.

Στή σελ. 56 γίνεται λόγος γιά  τό περί-) 
φημο Δ ι ά τ α γ μ α  τ ώ ν  Μ ε -  
δ ι ο λ ά ν ω ν  (313), «τό όποίον έξε 
(άπό τόν Μ. Κωνσταντίνο) κατά σ υ ν α ί - 
ν/ ε σ ι ν καί του συνάρχοντος AiKiviou».j 
Επειδή ή νεώτερη ιστορική έρευνα θεωρεί! 
ανακριβή τήν άπόδοση στον Κωνσταντίνο τ< 
Διατάγματος τών Μεδιολάνων, νομίζω π  
σωστότερο θά ήταν νά γραφεί δχι «κατά 
ναίνεσιν», άλλά απεναντίας μέ προτροπή ή 
παρακίνηση τού Λικινίου.

Στή σελίδα 57 άναφέρεται ' ό Ίουλι 
σάν διάδοχος τού Κωνσταντίνου, ενώ ήτ« 
διάδοχος τού Κωνσταντίου.

Ολόκληρη σχεδόν ή σελ. 64 άναφέρεται 
στον περίφημο Ρωμανό τόν Μελωδό, τόν ό
ποιον ή κ. Βουραζέλη τοποθετεί στά τέ 
Τού 5ου αιώνα. Νομίζω δτι οί Βυζαντινολ- 
γικές έρευνες —  καί ιδίως οί εργασίες τού 
κ. Τωμαδάκη —  έχουν ξεκαθαρίσει οριστικά 
τό θέμα τούτο καί τοποθετούν τό Ρωμανό στον 
6ον αιώνα. Κι άχόμη νομίζω δτι ό κ. Τωμα- 
δάκης, πού τόσο ένδιαφέρον έδειξε γ ιά  τό βι
βλίο τού κ. Καλοκαιρινού, θά έπρεπε νά δεί
ξει άνάλογη φροντίδα καί γ ιά  τό βιβλίο 
κ. Βουραζέλη.

Στή σελ. 129 πού άναφέρεται στήν εί- 
κονομαχία μνημονεύεται ό Πάπας Γρηγόριος 
ό Γ ' δτι «έξήγειρεν είς στάσιν κατά τού o \b  
"Όκράτορος τήν Μέσην Ιτα λ ίαν . . .». Κ’ έ» 
πρόκειται γ ιά  σύγχυση. Δέν είναι ό Γ ρηγόριος 
ό Γ ', άλλά ό Γρηγόριος ό Β ' (715 —  731) 
αύτός πού ξεσηκώθηκε ένσντίον τού Λέο1 
τού Γ '. Ή  παρανόηση όφείλεται στό γεγονός 
δτι καί 6 Πάπας Γρηγόριος 6 Γ ',  πού τόν 
διαδέχθηκε, άκολούθησε τήν ίδια τακτική.

Στή σελ. 145 υπάρχει εικόνα τού Ρωμα
νού 3 ' καί τής γυναίκας του Ευδοκίας. Στ< 
υπότιτλο διαβάζουμε «’Ελεφαντοστούν τού 
1 1ου αίώνος». Καί δμως καί ό Άμαντος και 
ή έγκυχλοπαιδεία «Πάπυρος - Λαρούς» πού 
έχουν τήν ίδια εικόνα σημειώνουν, δτι τό 
Ελεφαντοστούν είναι τού 10ου αιώνα. Ε 

πίσης στή σελ. 230 υπάρχει εικόνα Ιωάννη



τοΟ Σ Τ ' Καντακουζηνού και στον υπότιτλο 
διαβάζουμε έκπληκτοι «Μικρογραφία του 10ου 
οίώνα». Τώρα άν ό Καντακουζηνός έζηαε τό 
14ο αίώνα αυτό είναι άλλη Ιστορία.

Στη σελ. 149 άναφέρεται μάχη τής 
Π ρ ε σ λ ά β α ς .  Σωστά θά ήταν νά 
γραφεί Π ε ρ σ λ ά β α .

Στη σελ. 235 γίνεται λόγος γ ιά  τη μά
χη του Κοσσυφοπεδίου (1389) και γ ιά  τό 
θάνατο του Μουράτ. Γιά τό τελευταίο περι
στατικό τό έγχειρίδιο μάς πληροφορεί, δτι 
ό Μουράτ «έφονεύθη μετά την νίκην υπό Σέρ- 
6ου τραυματίου». Στην πραγματικότητα ό 
Μουράτ ατκοτώθηκε σέ μιά άπό τίς φάσεις 
τής μάχης άπό ένα Σέρβο βοεδόδα, τό Milos 
Obilic (Cobilovic) που προσποιήθηκε αυτο
μολία και έφτασε μέχρι τη σκηνή του Μου
ράτ καί τον σκότωσε με δηλητηριασμένο ξί
φος. Ουσιαστικά τή μάχη διεύθυνε ό περί
φημος Βαγιαζίτ.

Ε πίσης καί στη σελ. 230 αναγράφεται ό- 
τι ό Μιχαήλ ό Η ' νίκησε τό στρατό του Κα
ρόλου Ανδεγαβικού στη μάχη του Β ε 
λ ι γ ρ α δ ι ο ύ  (1281). Ή μάχη έγινε 
στην Ήπειρο καί σωστότερο θά ήταν νά 
γραφεί Β ε ρ ά  τ  ι ο ν.

Μία άνεπίτρεπτη σύγχυση παρατηρούμε 
καί στη σελ. 162. ’Αναγράφεται τό όνομα του 
περίφημου Ρ ο β έ ρ τ ο υ  Γ υ ϊ σ κ ά ρ -  
δ ο υ καί σέ παρένθεση χαρακτηρίζεται 
δ ι ά β ο λ ο ς .  Τί σημαίνει αυτός ό χα
ρακτηρισμός; Καί τ ί πρέπει νά έννοήσουν οί 
μικροί μαθητές του Γυμνασίου; Προφανώς ή 
συγγραφέας συγχέει τό Ροβέρτο Γυϊσκάρδο 
(1018 —  1085) μ έ τ ό  Ρ ο β έ ρ τ ο  Α' ,  
τ ο ν  Δ ι ά β ο λ ο  ή Μεγαλοπρεπή, δού
κα τής Νορμανδίας (1028 —  1035). Ό  τε
λευταίος αυτός γιά  την όρμητικότητα καί 
τή σκληρότητα του πέρασε στο θρύλο σάν 
Ροβέρτος Διάβολος καί άπό τούς θρύλους 
αυτούς ό Σκρίμπ έμπνεύσθηκε τό όμώνυμο 
δράμα πού μελοποίησε ό Μάγερμπερ.

Μιά παρατήρηση άκόμα γιά  τά πλοία του 
Φλαντανελά. Στή σελ. 242 διαβάζουμε: «Τήν 
20ην Απριλίου έπέστρεφον είς Κωνσταντι
νούπολή όκ Κρήτης 5 πλοία. Ταυτα οδηγού
μενα ύπό τού πλοιάρχου Φλαντανελά, κατόρ
θωσαν νά βυθίσουν πολλά τουρκικά πλοία 
καί νά φονεύσουν 12 χιλιάδας Τ ούρκω ν...» . 
Στήν πραγματικότητα δμως τά πλοία δεν ή
ταν 5 αλλά 4. Έ ξ  άλλου καί ό προσδιορι
σμός τής Κρήτης σάν άφετηρίας είναι έπί- 
σης άστοχος. Σ ’ δ,τι άφορά δμως τον ι
σχυρισμό, δτι σκοτώθηκαν 12 χιλ. Τούρκοι, 
νομίζω δτι πρέπει νά είμαστε πιο σοβαροί, 
γιατί μέ τέτοιους ισχυρισμούς κλονίζουμε τή 
σοβαρότητα του μαθήματος. "Αν τώρα ό 
Σφοαντζής ή δποιος άλλος χρονικογράφος ά- 
ναφέρει τέτοιες ύπερβολές, μήν ξεχνάμε, δτι 
δ έλεγχος είναι ή πρώτη άρετή τού Ιστορι
κού.

Σχετικά πάλι μέ τούς «Ιστορικούς τής Ά - 
λώσεως» ή κ. Β. μνημονεύει μόνο τό Χαλκο- 
κονδύλη, τό Δούκα καί τον Σφραντζή καί 
αδικαιολόγητα παραλείπει τον Κριτόβου- 
λο. Νά υποθέσουμε άγνοια, παράλει

ψη, έλλειψη χώρου; Νά είναι μικρής ση
μασίας ιστορικός ή μήπως κρίθηκε έ θ ν ι - 
κ ώ ς ύ π ο π τ ο ς ;  Ά λλ’ άν τό τελευ
ταίο συμβαίνει, νομίζω δτι τό θέμα ένδια- 
φέρει καί τον κ. Τωμαδάκη, πού στούς «Συγ
γραφείς τής Άλώσεως» του άποκαθιστά τή 
μορφή του Κριτόβουλου.

Γιά τό Δούκα ή κ. Βουραζέλη μάς πληρο
φορεί, δτι έγραψε «τήν ιστορίαν των έτών 
1361 —  1461». Ή άλήθεια δμως είναι δτι 
ό άπλός στή γλώσσα Δούκας φιλοδόξησε νά 
μάς δώσει έπισκόπηση τής παγκόσμιας Ι
στορίας άπό τού Αδάμ μέχρι τό 1204. ’Έ 
πειτα έξιστορεί τά γεγονότα μέχρι τό 1389 
καί εκτενέστερα άναφέρεται στούς 3 τελευ
ταίους αύτοκράτορες καί φθάνει μέχρι τήν 
άλωση τής Μυτιλήνης (1462). Πού λοιπόν 
εκείνο τό 1361 - ·  1461;

Σχετικά μέ τό Σφραντζή, χωρίς νά κάνει 
διάκριση μεταξύ χρονικού Maius καί Minus, 
μάς πληροφορεί δτι «τό έργον του πραγμα
τεύεται τήν ιστορίαν των έτών 1358 —  1476».
Καί πάλι ή χρονολογία είναι άτυχης. Τό χρο
νικό Minus περιλαμβάνει τά  γεγονότα 1258 
—  1477 καί τό Maius 1258 —  1478.

Αλλά γ ιά  νά τελειώσουμε μέ τά θέματα 
αυτά θά παραθέσουμε μιά άντίφαση (άν μάς 
έπιτρέπει φυσικά ό κ. Ά μ. Πσπαβασιλείου 
νά χρησιμοποιούμε τή λέξη). Στή σ. 50 καί 
στό τέλος τής § 18 ή κ. Βουραζέλη άναφερό- 
μενη στήν άραβική κατάκτηση τής Αίγυπτου 
γράφει: «... αλλά οί "Αραβες δέν έπέδειξαν 
ιδιαίτερον ενδιαφέρον δι’ αυτήν καί ουτω τα
χέως ή Αίγυπτος ποιρήκμασεν». Στήν ίδια 
σελίδα δμως, καί συνέχεια στήν άρχή τής 
§ 19 ( Αραβικός πολιτισμός) διαβάζουμε:
«Οί ‘ Άραβες, όχι μόνον δέν κατέστρεψαν τόν 
πολιτισμόν, τόν άποίον ευρον είς τάς κατα- 
κτηθείσας ύπ’ αυτών επαρχίας τού Βυζαντι
νού Κράτους, άλλά καί συνετέλεσαν είς τήν 
μεγαλυτέραν άνάπτυξιν αυτού». Θέτουμε τό 
ερώτημα, αντιφάσκει ή δέν άντιφάσκει άπό 
σειρά σέ σειρά ή Ιστορικός; "Η μήπως ή 
Αίγυπτος εξαιρείται άπό «τάς κατακτηθεί- 
σας επαρχίας»; “Αν ναί, τότε πώς δικαιολο
γείται ή άναφορά τού Κάιρου, άμέσως πιο 
κάτω, ανάμεσα στά «κέντρα γραμμάτων, έπι- 
στημών καί βιομηχανίας»;

Τ * »»ο ύ φ ο ς
Φυσικά γιά  ζητήματα ύφους δέ γίνεται λό

γος. "Αν θά τολμούσαμε νά έλέγξουμε καί 
τήν ά*5υναμία αυτή τού βιβλίου θά έμοια
ζε ή προσπάθεια σά νά θέλαμε μέ κερί νά 
φωτίσουμε τόν ήλιο. Έ φ ’ όσον, δπως θά 
δείξουμε παρακάτω μέ τήν αντιπαράθεση 
κειμένων, τό βιβλίο τούτο είναι συρραφή ά- 
ποσπασμάτων άπό τό βιβλίο τού "Αμαντου, 
είναι άκατανόητο νά μιλήσουμε γιά  ένότητα 
ύφους. Ακόμη ενώ ό "Αμαντος, άν καί καθη
γητής στο προπύργιο τού γλωσσαμυντορι- 
σμού, γράφει μέ ύφος οστλό, μέ σαφήνεια 
καί ένάργεια στά νοήματα, άντίθετα ή κ.
Βουρ. καταβάλλει συγκινητική προσπάθεια 
νά γράψει σέ άτεγκτη καθαρεύουσα καί νά 461
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Οι δυο αυτοί χάρτες υπάρχουν και στο βιβλίο τον κ. Καλοκαιρινού και στο βιβλ.ίο 
τής κ . Βονραζέλη (έκδ. I960). Και τά δύο συμπίπτουν, χίπως φαίνεται από την υπο
γράμμιση, στην όροθέτηίτη τον Βουλγαρικοί! κράτους. Καί όμως το βιβλίο τού κ. Καλ. 
χαρακτηρίσθηκε «έθνικώς άπόβλητον». Μήπως τά πολλά λάθη τής κ. Βουραζέλη τό

καθιστούν « έ θ ν ι κ ώ ς  ά μ ε μ π τ ο  ν » ;

Άγκυρα

C7UJK
τσ.

μενι
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^^σκοτίσει απλά από τή φύση τους πράγμα-
tcc.

Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε μερικές φρά
σεις:

« Ιτό  βάθος ή είκονομαχία εΤναι έρις μετα
ξύ τού ασιατικού (νεστοριανικού# μονοφυσιτι
κού, στρατιωτικού και πολιτικού) πνεύματος 
τών είκονομάχων και τού Ελληνικού (όρθο- 
δόξου, πνευματικού, πολιτιστικού) πνεύματος 
των είκονοφίλων, ήτο επομένως εύρυτέρα τής 
ττροσκυνήσεως ή μή των είκόνων θρησκευτι
κής και πολιτική μεταρρύθμισις».

Καλείται τώρα ό μικρός μαθητής να χω
νέψει τό δύσπεπτο τούτο τεμάχιο. "Ωσπου νά 
διαβάσει μιά σειρά έχει ξεχάσει την προηγού
μενη.

Εμείς ξέραμε δτι γ ια  την οικοδόμηση 
χρησιμοποιούνται πολλά και διάφορα στοι
χεία, όχι όμως καί... άπλές πνευματικές Ι
στορίες. Καί όμως ή κ. Βουρ. έχοντας διαφο
ρετική γνώμη στη σ. 67 μάς πληροφορεί ότι 
«<χί άπλαί πνευμοΠΊκαϊ ίστορίαι τέρπουν καί... 
ο ι κ ο δ ο μ ο ύ ν » .  .

’Αγνοούμε έπίσης ποιος λόγος ώθησε την 
κ. Βουρ. νά χρησιμοποιήσει τον άδόκιμο τύ
πο ή λ ώ θ η (σ. 174), πού εύλογα ένας μα
θητής θά μπορούσε νά έκλάβει σάν παθ. άόρ. 
τού ή λ ό ω  ( =  καρφώνω). Ένώ ασφαλώς 
πρόθεσή της δέν ήτοτν νά μάς πεί ότι ή Πόλη... 
καρφώθηκε, άλλά κυριεύτηκε.

’Από τήν ίδια σελ. 174 άποσπούμε και 
Φράση υποδειγματικής κοελλιέπειας: «Ά  λ -
λ ά ό τυφλωθείς Ίσαάκιος δέν ήσύχασεν, 
ά λ λ’ άπέστειλε. . . ».

Θά θέλαμε ακόμη νά ρωτήσουμε τήν κ. Βου
ραζέλη, θεωρεί μήπως συντακτικά άψογη τή 
ρράση: «Ό  γηραιός δόγης τής Ένετίας Δάν- 
δολος διείδε τά έκ τής έπιχειρήσεως τούτης 
ωφελήματα τού κράτους του καί, παρά τάς 
διαμαρτυρίας τού πά πα  Ίννοκεντίου, κοαά 
τάς άρχάς τού 1203, ύπεγράφη. συμφωνία 
μεταξύ τού Αλεξίου καί των Σταυροφόρων.». 
Δέν νομίζει ότι ή παρουσία τού κ α ί  ε
πιβάλλει τήν ύπαρξη όμοιων συντακτικών 
°Ρων; Καί στις άρχές τού 1203 τί έγινε; 
Η διαμαρτυρία τού πά πα  ή ή υπογραφή τής 
συμφωνίας;

Στή σελ. 21 1 γίνεται λόγος γ ιά  τήν πε- 
Ρ'ψημη Magna Charla. « Ό  χάρτης ούτος πε- 
Ρ'εχει τάς συνταγματικάς ελευθερίας τού ’Αγ
γλικού λαού. Κατ’ αύτόν ούδείς πολίτης έ- 
τπτρέπχτζχ, νά σ υ λ λ η φ θ ή  ή ν ά  φυ- 
λακισθή, πριν δ ι κ α σ  θ ή» Ά λλά άν 
01 Ρ^ητές εύλογα απορούν, πώς είναι δυ- 
'στον κανείς νά δικασθεί ποίν συλληφθεΐ, 
•Υο ενδιαφέρει καί τήν κ. Βουραζέλη καί 
είνους πού έγκρίνανε τό βιβλίο της καί 

ϊ ΙΤΡεπουνε τήν κυκλοφορία του. Βέβαια 
Τ° βιβλίο τού κ. Καλοκαιρινού ήταν «έθνι- 
*̂ 5 απόβλητον», τό είπε μάλιστα τελευ- 
α,<? κ̂ ' ό κ. Θ. Ποστακωνσταντίνου. Τό γε- 
°ν°ζ δμως δτι ατό βιβλίο τής κ Β. καί μά- 

σΤ*?ν ^^οση το^ 1966, καί μετά τόσο 
ία \ ° ί  ^μ9<ϊνίζεται πάλι ό Χάρτης έκεΐνος 

• '? ? )  πού τοποθετεί τά  όρια τού Βουλ

γαρικού κράτους, έκεί πού τά έθεσε καί ό 
κ. Καλοκαιρινός, αυτό καθόλου δέν ενοχλεί 
τούς λεπτοστόμαχους κήνσορες τού παιδευ
τικών μας πραγμάτων. Παραθέτουμε καί τούς 
δύο χάρτες γιά  νά βεβαιωθεί τού λόγου τό 
άσφαλές.

Άλλά δέν είναι μόνο τό παραπάνω ση
μείο πού ή έκφραση καί ή διατύπωση χω
λαίνει. Στή σελ. 121 ή κ. Βουραζέλη - Μα- 
ρινάκου μέμφεται τον Λέοντα τον Ε ',  ότι 
« κ α κ ώ ς  άνεμείχθη εις τό ζήτημα τών 
είκόνων». Προφανώς ά δ ε ξ ί ω ς θέλει 
νά πεί, γιατί δέ νομίζω πώς έργο τού Ι
στορικού είναι νά καθορίσει έκείνος τί θά έ
πρεπε νά πράξουν οί ήρωες τής Ιστορίας.

Χ ρ ο ν ο λ ο γ ί ε ς
Ά ν  όσα παραθέσαμε λάθη τής κ. Β. μαρ

τυρούν άγνοια τού αντικειμένου πού πραγμα
τεύεται, οί λαθεμένες χρονολογίες πού θά 
ακολουθήσουν πιστοποιούν την προχειρότητα 
μέ τήν όποιαν συγγράφονται τά σχολικά έγ- 
χειρίδια.

σ. 23 Θάνατος Α ττίλα 553 αντί τού σω
στού 453.

σ. 50 Κοττάληψη Αλεξάνδρειας άπό τούς 
Ά ραβες 641 αντί 642.

σ. 103 Δαγοβέρτος (628— 638). Ό  καθ. 
Ά μαντος γράφει (629— 639).

σ. 118 Νίκη Κων)νου Σ τ ' στο Φρούριο τών 
Μαρκελλών 972 άντί τού σωστού 792.

σ. 126 Κων)νος Δ ' (686— 685) άντί 668 
— 685.

σ. 127 Είχσνομαχικόν (726— 833) άντί 726 
— 843.

σ. 130 Κων)νος Ε ' (741— 775) καί όμως 
στή σ. 113 γράφει 740— 775.

σ. 131 §Β ' περίοδος Είκονομαχίας (813—  
846) άντί 813— 843.

σ. 160 Ά λ π  - Άρσλάν (1063— 1072) αν
τί 1065— 1072.

σ. 191 Κάρολος Μαρτέλος (714— 941) άντί 
714— 741.

σ. 191 Αρχή παπικού κράτους 755 άντί 
756.

σ. 192 Προσάρτηση Λομβαρδικού κράτους 
στο Φραγκικό 733 άντί 774.

σ. 194 *Όθων Α ' (936— 937) άντί 936 
— 973.

σ. 196 Πάπας Γρηγόριος Ζ ' (1070— 1085) 
άντί 1073— 1085.

σ. 210 Λουδοβίκος ΙΑ ' (1451— 1483) άντί 
1461— 1483.

σ. 210 Κάρολος Η ' (1483— 1489) άντί
1483— 1498.

σ. 225 Θεόδωρος Δεσπότης Ηπείρου 1224—  
1230 άντί 1214— 1230.

σ. 234 Κατάληψη Κοώλίπολης 1354 άντί 
1356. 463



σ. 248 Βησσαρίων (1395— 1475) άντι 1403 
— 1492*.

σ. 254 ’Αλέξιος Γ ' Κομνηνός 1340— 1390 
άντι 1349— 1390.

σ. 70 Γρηγόριος Ναζιανζηνός 330— 390. 
Ό  καβ. Τωμαδάκης «Είσαγωγή είς 
την Βυζαντινήν Φιλολογίαν», τομ. Α ' 
σ. 172 δέχεται 329— 390% 

σ. 139 ‘Ο ναύαρχος Νικήτας Ώορύφας, κα
τά την κ. Β., καταστρέφει τό στόλο 
των ’Αράδων με τό υγρό πυρ στην 
Προποντίδα τό 881 και έπειτα τους 
συντρίβει και στον Κορινθιακό. Τού
το τό δεύτερο περιστατικό έγινε τό 
872, κοττά τον "Αμαντο. Τότε πώς 
δικαιολογείται έκείνο τό 881; 

σ. 143 Ή κ. Β. γράφει: «Και οΐ νΑραβες 
τής Ασίας έκινήθησαν κατά του Βυ

ζαντίου, τό όποΐον νικηφόρως άντεπ» 
ξήλθε, διότι ό γενναίος στρατηγός 
Ιωάννης Κουρκούας (919— 942) 
συνέτριψε τήν άραβικήν δύναμιν». Τί 
δηλώνει ή χρονολογία; Διάρκεια ζ< 
ή στρατιωτική δράση; ’Αν συμί 
νει τό δεύτερο πρέπει νά σημεκ_ 
δτι ό Κουρκούας χρημάτισε «Δομέ- 
στικος Σχολών», δηλ. άρχηγός τον 
στρατού άπό τό 922 μέχρι τό 944.

σ. 195 Κανούτος Μέγας (1017— 1035). *0 
Κανούτος δμως ήταν βασιλιάς τής 
Δανίας άπό τό 1014 και τό 1017
άνακηρύχθηκε στο Λονδίνο βασιλιάς 
τής Α γγλ ίας/*

* ΪΙκραδόξως τΙς Ιδιες χρονολογίες δίνει για 
τό Βηαοαρίωνα καί τό εγχειρίδιο τής Β' Λυ
κείου, τόν όποιον μάλιστα, κακώς όνομάζει 
Β α σ ί λ ε ι ο ν .  Επίσης άλλη χρονολογία 
έχει τό ένα εγχειρίδιο για τό Βοκκάκιο καί 
άλλη τό άλλο.

** Θα μπορούσε κανείς νά π 
τα λάθη αυτά όψείλονται σέ 
βλεψία. Βέβαια θά μπορούσαμε 
με τό: «Δέν είχον τ ό ν τ 
σελ. 39 καί τό «οΐ Εόρωπ α ι 
τής σελ. 112 ή τό λογοτε χ ί 
καί τό νά ύστε ρ η τής σελ 
χρονολογικά λάθη μετά άπό 
είναι ασυγχώρητα.

αρατηρήσει, δτι 
:·>Γ.'>γραρική d*
νά συγχωρήαοο· 
ύ X η ν* τής 
α t Ιστορικοί* 
α τής σελ. 60 
. Γ>2, αλλά ύ  
τόσες έκδό:

Η Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Σημειώσαμε πιο πάνω δτι ή κ. Β. έχει κυ
ριολεκτικά σπαράξει τόν "Αμαντο, που τόν αν
τιγράφει χωρίς τήν παραμικρή έστω άλ
λο ίωση —  έτσι γ ιά  τά  μάτια. Μερικές 
δειγματοληψίες θά δείξουν τήν ποιότητα 
τής άντι γραφής. Νομίζω μάλιστα δτι τά κά
θε τόσο άποκαλυπτόμενα σκάνδαλα άντι γρα
φής —  Δεδόπουλος, Θέμελης —  άποκαλύ- 
πτουν έναν πνευματικό νανισμό και μιά ά
τι ροσμέτρη τη περιφρόνηση προς τό άναγνω- 
στικό κοινό και γ ι ’ αύτό ή κρίση μας άπέ-

ναντι σέ τέτοια συμπτώματα πρέπει νά 
ναι άμείλικτη. Αλλ’ άς έπανέλθουμε στο 
μα μας. Θά παραθέσουμε δύο στήλες».?! 
μία θά σημειώσουμε περικοπές άπό τό 6i6Wo, 
τής κ. Β. και στο άλλο τις άντίστοιχες 
ρικοπές άπό τό βιβλίο του Αμαντου.
στοιχεία αυτά είναι παρμένα άπό 
βυθομετρήσεις που έγιναν χωρίς νά έξοη/ΌΡΝ 
τό θέμα. Ενδέχεται πάνω σ ’ αυτό νά έπΐΗί| 
θουμε.
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Β Ο Υ Ρ Α Ζ Ε Α Η Α Μ Α Ν Τ Ο Σ
Τό κράτος τών Βανδάλων, τό όποΐον ήτο 

έργον ένός μόνον άνδρός, του Γιζερίχου, διελύ- 
θη (533).

(σελ. 34).

Τό κράτος τών Βανδάλων, τό όποιον 
είπείν ήτο έργον ένός άνδρός, τού

*0
OC0V,
σ°ν, i 
Τόν Χ ρ

γΜ
χου, έπρεπε μοιραίως νά διαλυθή (533)^

(σελ. Ολοι ,
ΤΓ0>,

Ό  ‘Έξαρχος τής Καρχηδόνος Ηράκλειος 
άνέλαβ τήν άρχηγίαν του άγώνος κατά 
του Φωκά καί τόν μέν άνεψιόν του Νικήταν 
άπέστειλε μέ στρατόν διά ξηρας νά καταλά- 
6η τήν Αίγυπτον και νά έμποδίση τήν ά π ο  
οτολήν σίτου είς την Κωνσταντινούπολή, 
τόν δέ υιόν του Ηράκλειον άπέστειλε μέ 
στόλον κατ* εύθείαν κατά τής Κων)πόλεως.

(σελ. 42)

αλών # Ί
°Ρ*

464

Ό  έξαρχος Ηράκλειος, εκ τών κ 
λοτε στρατηγών τού Μαυρίκιου, 
νει τόν άγώνα* και τόν μέν άνεψιόν 
κήταν έστειλε διά ξηρας «Ιππική ~  
πολλή» νά καταλάβη τήν ATyuirrov 
έμποδίση τήν αποστολήν σίτου είς 
σταντινούπολιν, τόν δέ υίόν του 1
μετά τήν κατάληψιν τής χώρας TOi*_
μέ τόν στόλον κατ’ εύθείαν κατά τΜ  
σταντινουπόλεως.
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*0 Κωνσταντίνος δεν ώμοίαζεν ώς προς 
τον χαραχτήρα προς τήν μητέρα του’ εΤχεν
αγαθότητα...

(σελ. 118)

Γεγονός περίεργον έμελλε να έπιταχύνη το 
τέλος τής Ειρήνης. 'Ο Κάρολος ό Μέγας, 
μετά την στέψιν του (800) υπό του Πάπα 
Δέοντος, έσκέφθη νά ένωση την ’Ανατολήν 
μετά τής Δύσεως και νά όνομασθη αύτοκρά- 
τωρ των Ρωμαίων. ’Αντί νά πολεμήση έπε- 
δίωξεν την ένωσιν διά γάμου με την Ειρήνην 
καί προς τούτο έστειλε πρέσβεις εις την 
Κ ωνσταντ ι νούπολ ι ν.

(σελ. 118)

Άφου έζήτησεν έγγραφον (ό Πατριάρχης 
από τον Μιχαήλ Ραγκαβέν), ιδιόχειρον «πε
ρί τής ορθής πίστεως» ότι δηλαδή δεν θά 
6άψη τάς χεΐρας του εις αίμα Χριστιανών 
και ότι θά σέβεται τους μοναχούς καί κληρι
κούς....

(σελ. 121)

νά ό-
rro θέ·
- Σ"
"βιβλίο
<ες *:
ου. Το 
μερ"“'·| 
αντλεί 
έττ®&·'

Ή άλωσις αυτού (τού Άμορίου) προεκά
λεσε μεγάλην συγκίνησιν είς το Βυζάντιον, 
ό Θεόφιλος έστεναχωρήθη πολύ, ίσως δ ’ έ
νεκα τούτου ήσθένησε καί άπέθανε τό 842...

(σελ. 124)

Κατήγετο (Βασίλειος ό Α ')  έκ τής περι
φέρειας τής Άδριανουπόλεως, άπό τήν Χα- 
Ριούττολιν, ήτις τότε διοικητικώς ύπήγετο είς 
τό θέμα Μακεδονίας...

(σελ. 137)

Ό  Νικηφόρος έφερεν εις τήν Κ ωνσταντ ι- 
νούττολιν πλήθος αιχμαλώτων καί άφθονα λά
φυρα, έτέλεσε δε θρίαμβον είς τον Ιπ π ό δρ ο 
μον...

(σελ. 145)

3V κυρΗ
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(σελ·

Ό  "Οσιος Νίκων έμεινε πέντε έτη κηρύσ- 
σων, 5<τισεν έκκλησίας είς δλην τήν νή- 
σρν, έμόρφωσεν ίερεΐς καί ένίσχυσεν ούτω 
^  Χριστιανισμόν των ‘Ελλήνων...

(σελ. 117)

Ολοι ο! συγγραφείς, οϊ γράφοντες περί τής 
ο 'ορκίας ταύτης, αποδίδουν την νίκην είς 

τώΐ * ^ πέρμαχον στρατηγόν», τήν Θεοτόκον 
Βλαχερνών, πλησίον τής όποιας έγινεν 

" Ναυμαχία.
σ. 45

τ!1;.*Ρ? 6:α εΤναι μεγάληΓχ-ΛΡΙ v0Tio&rr' - ,  ̂IJUl ptyu^r] χερσόνησός της

Χάρα ^  κα' έκ τούτου, πτωχή
^Ράδατ0 μ°ν°ν' ^ταν έβρεχεν έτρεφεν αύτη 

α' χαμηλούς καί ίππους. “'Οταν δέν

‘Ο Κωνσταντίνος δεν ώμοίαζεν ώς προς 
τον χαρακτήρα προς τήν μητέρα του. ΕΤχεν 
άγαθότητα...

(σελ. 366)

Γεγονός περίεργον έμελλε νά έπιταχύνη 
τό τέλος τής άμαρτωλής Ειρήνης. Ό  Κάρο
λος ό Μέγας έστέφθη είς τήν Ρώμην τό 800 
ύπό τού Πάπα Δέοντος, άλλά φιλοδοξεί νά 
ένώση τήν Ανατολήν μετά τής Δύσεως καί 
νά όνομασβή αύτοκράτωρ Ρωμαίων. ’Αντί 
νά πολεμήση έπεδίωξε τήν ένωσιν διά γάμου 
με τήν Ειρήνην καί προς τούτο έστειλε πρέ
σβεις είς τήν Κωνσταντινούπολιν...

(σελ. 368)

Αφού έζήτησε πα ρ’ αυτού έγγραφον ιδιό
χειρον «περί τής όρθής πίστεως», δτι δεν θά 
βάψη τάς χείρας είς αίμα Χριστιανών, δτι θά 
σέβεται καί δεν θά μαοττιγώση ποτέ μο
ναχούς καί κληρικούς...

(σελ. 395)

Ή άλωσις τού Άμορίου έπροκάλεσε με
γάλην έντύπωσιν είς τό Βυζάντιον, όπου δέν 
έπίστευαν οτυτήν τόσον ταχείαν. Ό  Θεόφιλος 
συνεκινήθη καί έστεναχωρήθη πολύ, Τσως δ ’ 
νεκα τούτου ήσθένησε καί άπέθανε τό 842.

(σελ. 415)

Κατήγετο δ’ έκ τής περιφερείας Άδριανου- 
πόλεως, άπό τήν Χαριούπολιν, ή όποία τό
τε ύπήγετο διοικητικώς είς τό θέμα Μακεδο
νίας...

(σελ. 21)

Είς τήν Πόλιν έφερεν άναρίθμητον πλήθος 
σίχμαλώτων καί άφθονα λάφυρα καί έτέλεσε 
θρίαμβον είς τον Ιππόδρομον...

(σελ. 117)

Ούτος (ό "Οσιος Νίκων) παρέμεινεν έπί 
πέντε έτη κηρύσσων, έκτισε πολλάς έκκλη- 
σ'ας, έμόρφωσεν ιερείς καί έστερέωσε τήν 
όοθόδοξον πίστιν...

(σελ. 146)

"Ολοι οί συγγραφείς ο) γράφοντες περί τής 
πολιορκίας ταύτης/ αποδίδουν τήν νίκην είς 
τήν «στρατηγόν Παρθένον», τήν Θεοτόκον τών 
Βλαχερνών, πλησίον τής όποιας έγινεν ή ναυ
μαχία.

σ. 287

Ή Α ραβία είναι μεγάλη χερσόνησος τής 
νοτιοδυτικής ’Ασίας κατά μέγα μέρος άμμώ- 
δης καί άνυδρος. . . Ή  χώρα κατά μέγα μέ
ρος ήτο πτωχή καί μόνον όταν έβρεχε, έ
τρεφε πρόβατα καί καμήλους καί ίπ-
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έβρεχεν, έπρεπε νά μετακινούνται οί κάτοικοι 
διά νά ευρουν τροφήν καί, όσάκις παρίοττα- 
το άνάγκη, έπολέμουν. Ή φύσις λοιπόν της 
Αραβίας κατέστησε τους κατοίκους ν ο 
μ ά δ α ς  μέ μεγάλην άντοχήν είς την πό
ρε iocv, την πεΤναν και την δίψαν άκόμη.

σ. 46

Ή λιθολατρεία ήτο ή μάλλον διαδεδομένη 
θρησκεία είς την ’Αραβίαν. Και είς αυτήν 
τήν Μέκκαν μετεωρίτης λίθος, έντός κτίσμα- 
τος τετραγώνου, του Κ α  α 6 ά, ήτο κοι
νόν προσκύνημα όλων των αραβικών φυλών. 
Ή Μέκκα ήτο τό κυριώτερον κέντρον τού εμ
πορίου, καί τής πνευματικής και έκπολιτι- 
στικής επικοινωνίας.

σ. 47

Ό λ ίγα ς  ήμέρας μετά τήν άναγόρευσιν του 
Δέοντος, ό Κρούμος μέ πεζικόν καί ιππικόν 
στράτευμα ήλθε προ τών χερσαίων τειχών τής 
Κωνσταντινουπόλεως καί έτέλει θυσίας είς 
τούς Βουλγαρικούς θεούς.

σ. 121

Ό  Θωμάς (Καππαδόκης) κατορθώσας νά 
εύρη χρήματα, ώργάνωσε τό κίνημά του, πα- 
ρασύρας κατά τού Μιχαήλ όλους τους δυ- 
σαρεστημένους στρατίώτας, φορολογούμενους, 
δούλους, προ πάντων δε τους είκονοφίλους. 
Ό  Θωμάς δεν έδυσκολεύθη νά συνεννοηθή 
και μέ τον Χοώίφην τών ’Αράβων και κατά 
συναίνεσιν τούτου έστέφθη αύτοκράτωρ υπό 
του πατριάρχου Αντιόχειας.

σ. 122

Μετά τά όσα έκθέσαμε δέν μένει πλέον 
παρά νά συγχαρούμε τήν κ. Βουραζέλη γ ιά  τήν 
ποιότητα και τή γνησιότητα τής εργασίας της, 
«ενθυμούμενοι και τον Βυζαντινόν έκεΐνον, που

πους. . . "Οταν δέν έβρεχεν, έπρεπε νά 
μετακινηθούν οί κάτοικοι διά νά εύρουν τ; 
φήν διά τά  ζώα, έχρειάζετο δέ προς t o u t  
πολλάκις νά πολεμήσουν. Ή φύσις λοιπόν 
τής Αραβίας κατέστησε τούς κατοίκους ν ο
μ ά δ α ς  καί υπερηφάνους πολεμιστάς συγ
χρόνως καί μάλιστα μέ μεγάλην άντοχήν. . .

σ. 294

Ή λ ι θ ο λ α τ ρ ε ί α  ήτο ή μ 
διαδεδομένη θρησκεία είς τήν ’Αραβίαν* κ 
είς αύτήν τήν Μέκκαν μετεωρίτης λίθος 
τός κτίσματος τετραγώνου, τού Κ α  α i  
β ά, ήτο πολυσύχναστον σέβασμα όχι μι 
φυλής άλλά τών Αράβων όλων, οί όποιοι 
χοντο δΓ έργασίας είς τήν εμπορικήν α* 
πόλιν. *

σ. 295

Ό λίγα ς ήμέρας μετά τήν άναγόρευσιν τοΰ 
Λέοντος ό Κρούμος μέ πεζόν στρατόν καί 
Ιππικόν έστρατοπέδευσε προ τών χερσαίων 
τειχών. . . ’Εκεί έτέλει θυσίας είς τούς Βουλ
γαρικούς θεούς.

σ. 39&

Ή πρώτη πράξίς του ήτο νά καταλ 
ταμεΐον του δημοσίου διά νά εύρη χρή 
καί όογοτνώση τό κίνημά του. Διά τής 
μαγωγίας του παρέσυρε κατά του Μιχ 
όλους τούς δύση ρέστη μένους στρατιώτας, j 
ρολογ χυμένους, δούλους, προ πάντα>ν δέ τ 
είκονοφίλους. Επίσης δέν δυσκολεύεται i 
θόλου νά οτυνεννοηθή μέ τον Χαλίφην τών ] 
ράβων Μ α μ ο ύ ν  (713 —  833), ό 
ποιος συνήνεσε καί νά στεφθή ό Θωμάς 
τοκράτωρ υπό τού πατριάρχου Ά ντ ιο χεβ  
Ί  ώ 6.

σ. σ. 403 —  4®

άναφέρει ό Ζωναράς, όστις συνεχάρη έγγ 
εύνούχον διά τήν άπόκτησιν γνησίου τγ “ 
όπως θά έγραφε καί ό Ροΐδης.

Γ. ΚΟΥΜΑΡΙΟ
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Επαρχιώτικα
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Φόρεσε μιά βυσσινιά ξεκομμένη ρόμπα, πέρασε τα ξώφτερνα πασουμάκια., άνοι
ξε την πόρτα τής τζαμαρίας δίπλα κολλητά ατό κρεββάτι της· καθώς έστρωνε πίσω 
τά μαλλιά της, είδε τον ίσκιο στό χαγιάτι. «ΙΙάει τέσσερις. . . Νά ψήσω καφέ. . .». 
Γονάτισε κ’ έσπρωξε μια γλάστρα κατά τον τοίχο ίσα μέ τις άλλες. Άνασηκώθη- 
/.ε, έστρωσε πάλι τά μαλλιά της, έβγαλε ένα τσιμπιδάκι, κράτησε πίσω μέ τά δά
χτυλα τά λοίδια όπου έπεφταν καί τά στέριωσε. Το κεφάλι της έγερνε άνεπαίσθη- 
τα δεξιά. . . Έ  Δήμητρα Φωτίου Χειμάρρα κατέβηκε στο μαγερειό. Ιίοτέ δεν θά 
βάλω σέ τάξη τά περιστατικά έκείνου τοΰ καλοκαιριού. Μόλις κάνω νά τά συν- 
ταιριάξω, τά πρόσωπα πάνε καί σβήνουν καί κόβουν τά χρώματα. Βέβαια είταν 
ή ζέστα... Κίτρινη ζέστα όπως τβ θειάφι πλάκωνε έκεΐ κατά το μεσημέρι τη 
μικρή πολιτεία. . . Τά πρωινά πάλι μιά θολούρα ένα γύρω στον ορίζοντα. «Σάν 
έμπυο» είχε πει ή Δήμητρα. Καθότανε άκρη τδ παράθυρο νά κοιτάζει μακρυά 
πρδς τβν Προφήτη Ή λία, άπλυτη ακόμα καί τσιμπλιάρα, ακίνητη μέσα στην πορ
τοκαλιά νυχτικιά της. "Ομως τά δειλινά έπαιρνε ή μέρα καί γλύκαινε. "Εσπαζε 
το λιοπύρι, έκοβε, ημέρευαν τά πρόσωπα, στις στέγες έμαλάκωναν τά κεραμίδια 
καί τδ Καντήλι κείθε άπδ τη θάλασσα γινόταν μπλέ. Τότες ήθελα νά τρυπήσω τδ 
Καντήλι όπως τδ τσιγαροκούτι- πέρα - πέρα μέ τδ δάχτυλο. "Η νά κόψω ένα κομ
μάτι νά τδ φάω. Καί θά τδ πετύχαινα, δτι άπδ βουνδν γίνηκε μπλέ. "Οσο νά πέ
σει δ ήλιος ή γειτονιά έπαιρνε καί ζωντάνευε' άνασηκωνόταν. Οί νοικοκυρές έπό- 
τιζαν τούς κήπους, κατάβρεχαν τις αυλές καί λίγο άπδ τδ δρόμο, μπροστά στδ 
σπίτι, νά κρατάει δροσιά μετά πού θά καθήσουν. Στά σοκκάκια τά παιδιά άρχιζαν 
ξυπόλυτα τδ παιχνίδι, ξεκούμπωτα κι άλαλιασμένα, ξαναμμένα έφταναν ως τη 
δημοσιά μέ φωνές μεγάλες, ενώ οί άντρες έτοιμοι κατηφόριζαν πρδς τήν αγορά. 
Εφτά ή ώρα δ κύριος Παντελής Καλουτάς έβγαινε στ’ αγκωνάρι τού σπιτιού του 
πάνου στδ σύρραχο. Στέκεται δυδ στιγμές ασάλευτος. Όρισμένως διστάζει, δμως 
απότομα κάνει πέντε βήματα μπροστά καί στρίβει, παίρνει τδ δρόμο πρδς τήν 
αγορά... ΙΙοιά χόρτα τάχα νάχουν φυτρώσει πάνω στδν τάφο του; Φορές, δποτε 
τον θυμούμαι, ταράζουμαι άκόμη καί σήμερα- ή θεωρία του πτοεί τή μοναξιά 
μου! "Εμενε στδν άπάνο) μαχαλά κοντά στδ νεκροταφείο σ’ ένα δωμάτιο, σπίτι πια
σμένο προπολεμικά, όντας έφτασε στήν έπαρχία ν̂ας άπδ τήν ’Αμερική, λένε, χω
ρίς νά είναι σίγουρο. Μυστήριος άνθρωπος! Στά καλά καθούμενα τού κάπνισε καί 
σηκώθηκε κ’ ήλθε νά ζήσει, όσο ζοΰσε, σ’ έναν τόπον δλότελα άγνωστο καί νά 
πεΒάνει σ’ αυτόν. Γιατί βέβαια, δντας έφάνηκε στά μέρη μας, πάρα πάνω είπα 
προπολεμικά, γιά τήν άκρίβεια λίγο προτού τδ Μεταξά, δέν τδν ήξερε κανείς, δέν 
Σ’-'/;ε συγγενείς έδώ μήτε φίλους- ξεκάρφωτος. Ωστόσο, κι αύτδ είναι τδ παράδοξο, οί 
ντόπιοι τδν έδέχτηκαν ήρεμα ούτε μεγάλα σούσουρα ούτε κείνες οί ατέλειωτες συζητή- 
οε’·ζ στά καφενεία, στά αγκωνάρια δπού πάντοτες ακολουθούν τδν έρχομδ τοΰ ξένου 
Χα· τόσα δεινά φέρνουν κάποτες μέσα στις οικογένειες. Πάντως μόλις έπάτησε τδ 
ποοαρι του στή μικρή πολιτεία, τήν ίδια κιόλας μέρα μαθεύτηκε τ’ δνομά του: 
Παντελής Καλουτάς. Κι άκόμη δτι σέ κάποια παλιά μάχη έχασε τδ μισό του καύ- 
κ*λο, δμως τού κόλλησαν μιά κολοκυθόφλουόα. Τούτο τδ δεύτερο τδ πίστεψαν δλοι 467
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Αμέσως καί δέ μετάγινε λόγος πάνω σ’ αυτό Ιξόν μια φορά: τή μέρα πού τό πρω- 
τόμαΟα, χρόνια μετά οπού ήρθε. Είτανε στόν άνταρτοπόλεμο καί καθόμασταν στή 
λιακάδα. Μέ είχε ή Δήμητρα στήν ποδιά της. ’Άξαφνα κεΐ πού τάλεγαν κάτι 
τόφερε ή κουβέντα για τον Άμερικάνο καί πατάει τα γέλια 6 Χριστάκης τής 
ΙΙέρσως καί λέει: « 'Εχει γούστο, έκεϊ όπού περπατάει στό δρόμο καμιά μέρα νά 
στραβοπατήσει, λέει, νά π έσ ε ι... Άλλου κεφάλι, άλλου κολοκύθι...». Έκτοτες 
άρχισα νά τον παραφυλώ, μήπως στραβοπατήσει καί γλιστρήσει καί π έ σ ε ι... Μέ 
τό ήλιοβασίλεμα τόσκαζα Από τό παιχνίδι καί κλεινόμουνα στό χειμωνιάτικο. 'Ε 
πιανα άκρη τό παράθυρο, κρυφοκοίταζα άπό τή χαραμάδα οπού άφίνει τό παν
τζούρι καθώς ενώνει μέ τήν κάσσα. Σ ’ όλίγο έστριβε τή γωνιά καί κάνοντας μέ
σα στό κόκκινο άπόγεμα πέντε βήματα, σταμάταγε, έμενεν άσάλευτος μπροστά 
άπό τόν ήλιο όπού βύθιζε... "Έχω τήν τάση καί τον συλλογίζουμαι μπροστά άπό 
τό δειλινό ήλιο, δλοένα μέσα σέ ήλιο. . . Τέτοιαν ώρα τό σχήμα του πάνω στό 
σύρραχο εκοβεν ώστε ν’ άρμόζει μέ τήν ιδέα μου ότι δηλαδής δ κύριος ΙΙαντελής 
Καλουτάς είναι σ κ ι ά χ  τ ρ ο, ένα καφετί σκιάχτρο. Συνερχόταν όμως στό 
λεφτό καί χώνοντας μέ μια κοντή νευρική κίνηση τή μύτη τό μπαστούνι χάμου, 
έπαιρνε άργά τήν κατηφόρα. . . 'Επεφταν τ’ άπόσκια κ’ ή ώρα είτανε κόκκινη 
κ’ έγώ κοίταζα τόν Άμερικάνο δπού κοντοζύγωνε. Είχε μιά χάρη στήν πορπατη- 
σιά· άν καί βαρύ σώμα, κοντό σώμα κι άτσάκιστο, «πάει σά νά κατάπιε τό λοστό» 
έλεγεν ή ΙΙαγού, όμως τού έδινεν άέρα ένας παλμός τής πλάτης, μπρός πίσω, 
μπρός πίσω, Ανεπαίσθητος. Ή  Δήμητρα πάλι είχε πεΐ ένα πετυχημένο. «’’Οπως σέ 
κηδεία»- ότι βημάτιζε κοντά καί ήρεμα καταπώς πάνε τά ξόδια. Φορεΐ τό συνηθι
σμένο άτσαλάκωτο σταυρωτό κοστούμι, σκοτωμένο καφετί, γυαλιστερό στις πλά
τες, φαντάζουμαι τό σιδέρωνε άπλυτο, άσπρη τρυπητή ψάθα μέ κοροέλλα έπίσης 
καφετιά καί πράσινα στρογγυλά ματογυάλια πρόστυχα πράσινα πεταχτά. Έ χ ε ι 
παχύ πρησμένο πρόσωπο, κιτρινιασμένη έπιδερμίοα παρόμοια σέ κρούστα έμπυο,, 
έτσι καί κάνει καί γρατζουνιστεΐ λιγάκι καί σπάσει καί τρέχει, υστέρα θάναι μι 
συχασιά ... 'Όσο πορπατάει κρατεί τό μαυροκίτρινο μπαστούνι του ίσαμε μιά πι 
θαμή πάνω άπό τή γής καί τό κουνά άλαφριά, ρυθμικά, λές κρατάει τό χρόν 
σέ μιάν άρκόκοβη Ασθματική σφυριχτήν Ανάσα- όπως Αστρίτης στήν κάψα. Συνά 
δλο καί πασπατεύει τό λαιμοδέτη εκεί στόν κόμπο- ένα χεράκι κοντό λευκό παχο' 
λό δπού τρέμει. Κάθουμαι νά ταχτοποιήσω όσα αισθανόμουνα εκείνη τήν ώ 
καί δέν τό μπορώ, ένας άλλος, λέω, θά τά κατάφερνε καλύτερα. Τό σίγουρο πά 
τως είναι ένα τρελλό πιάσιμο τής καρδιάς- τανάλια. Συνάμα άνάσαινα όλο μέ π 
βιάση, ενώ δ νούς μου άλλαζε σέ μιά φωτογραφία. Ή  φωτογραφία έδειχνε τόν ’ 
μερικάνο μπρούμυτα στό χώμα μ’ Απλωμένα τά χέρια. Στό πλάι κυλισμένη ά*, 
ποδογυρισμένη ή ψάθα καί πιο πέρα καί λίγο μπρός τό μπαστούνι του. Μοΰτι 
δέν φαίνεται. Ιίρός τή μεριά τού ώμου όρθιος κ ο ι τ ά ζ ω  μ έ  π ε ρ ι έ ρ  
γ ε ι α  τήν κολοκυθόφλουοα, ξεκολλημένη άπ’ τό κρανίο τού νεκρού ότι μέ 
πέσιμο χτύπησε β έ β α ι α ,  πίσω στό κεφάλι. «Κοιτάζω μέ περιέργεια»- ομοο 
δηλαδής καθώς έκοίταζα τ’ αυτοκινητάκια μετά δπού τά ξεκοίλιαζα νά ίδώ 
ύ π ά ρ χ  ε ι μέσα: Πέντε πράσινα γυαλιστερά καθίσματα κ’ ένα μικρό μικ 
τιμόνι άπό ντενεκέ- τά παρατούσα. . . Ή  θεωρία του είχε μακρύνει μιά είκοσαρ 
μέτρα κ’ έγώ έβγαινα άπό τήν τρέλλα μου. Μαντάλωνα τά πατζούρια, έλεγα 
«Αύριο π ά λ ι. . .»  Γύριζα στό παιχνίδι. Ένοιιοθα έντάξει, κομμάτι μουόιασμέ 
μονάχα... Τώρα ή πολιτεία είταν προς τό κεραμίδι- δ ήλιος έτελείωνε. Τό φ 
γάοι είχε βγει ξέξασπρο καί μισό κι αυτός έβάθαινε μέσα στά Όοραίικα, ένα 
νό φαγωμένο λιθόστρωτο, άνήλιο, τό λέμε καί Μαύρη ’Αγορά άπό τήν κα'&χ 
άκόμα. Τήν άραζε στον «Παύλο» ^ιόνος. Παράγγελνε λουκούμι συριανό καί πρό
σεχε μήπως τού πέσουνε ζάχαρες. Αστέρα καθότανε καί χάζευε τή βόλτα μέ 
μπαστούνι Ανάμεσα στά σκέλια καί τούς Αγκώνες άπάνω στή λαβή. . . Κατά τ 
εννιά άνηφόριζε. . Η Δήμητρα ρούφηξε ένα τελευταίο κόμπο καφέ, ταρακού 
σε τό φλυτζάνι καί τό Αναποδογύρισε στό πιατάκι πάνω στό περβάζι. Έ γειρε πί 
Αλαφριά καί γύρω στό γόνατο έδεσε τις Απαλάμες της. Τόχε συνήθειο τέτοιαν ώ



απομεσήμερο, στύλωνε zb βλέμμα μακρυά, άγνάντευε ακίνητη μέ μισάνοιχτα χεί
λια κ’ έτσι έμενε πολύ. Τά μάτια της γινόσαντε γυαλένια δπως τού σφαγμένου 
βοδιού, έλεγες οέ βλέπει. Μετά ξέδενε τις παλάμες καί σηκωνότανε νά πάε. τβ 
φλυτζάνι μέσα, πρώτα δμως το κοίταζε, δέν το πολυπίστευεν άλλα νά, πού ξέρεις 
καμμιά φορά. . . Σήμερα πάντως έκανε ωραίο φλυτζάνι" καί καθαρό! Ό  πεσμέ
νος ντελβές είχε ζουγραφίσει ένα στεφάνι σχήματα άπαράλλαχτες βουνοκορφές, 
ενώ άπάνου σέ μια μύτη, την πιβ αψηλή, σάν ένας άνθρωπος μέ τά σκέλια άνοι- 
χτά. ΙΙάτος κάτασπρος! «Σημαδιακό» ψιθύρισε ή Δήμητρα" «άπό κορφή σέ κορφή 
παγαίνω" πηδάω" σημαδιακό...» καί σηκώθηκε. Τάχε πατημένα τά σαράντα. ’Έ 
συρε τήν κουρτίνα λιγάκι γιά τήν άντηλιά. . .  Συγκράτησα τά πιό χτυπητά άπό· 
τήν άχαρη έρωτική της ιστορία. Λυό τρεις μήνες έφερεν άνω κάτω τή μικρή πο
λιτεία" λίγο έλειψε νά ξεσηκώσει τή γενική κατακραυγή. Βέβαια στά ίσα βλον αυ
τόν τόν καιρό δέν τής έμίλησε κανένας μήτε κάν ή παραμικρή μπηχτή* μολοντούτο 
τά βράδυα οι γειτόνισες δλο καί ξόμπλιαζαν. Ί ’ό κουβέντιαζαν μέ χαμηλή, <poSt- 
ομένη φωνή, λέγανε λόγια βαρειά, λέγανε «αμαρτία», «Αφύσικο», «τέτοιο πράμα, 
πού ακούστηκε» κ’ έπεφταν σέ συλλογή. "Οπως τό σπυρί μαζεύει μουγγά ή δπως 
μόκοα προτού τό δρολά π ι... Σ’ όλίγο δσο ή υπόθεση τραβούσε, πήρε πρέφα ό 
κάτω μαχαλάς, διαδόθηκε στήν αγορά, μαθεύτηκε... Λυτή δλο λουλουδάτα φο- 
ρέαατα είτανε κίτρινα, κόκκινα, πράσινα" έπαιρνε γερά φκιασιδωμένη τή δημο
σιά, χωρίς ποσώς νά τή μέλλει, πεντάρα δέν έδινε σέ κάτι άργογύριστες αντρικές 
ματιές δλο νόημα. Έ ρριχνε σπόντες καί τότες είχεν ύφος έπιτούτου περιπαιχτικό, 
περιγελαστικό, περιφρονετικό, κουρασμένο... Τό κάτω κάτω τούτη ή ιστορία τήν 
έγιόμιζε δόξα, στικρή δόξα, πράμα ώ ρ α ΐ ο! 'Ένας κόσμος μικρός, φτηνός. . . 
Κοντόθωρος κόσμος... Εκείνη έτοιμη νά στραγγίζει τό κύπελλο... Κατά βάθος 
είταν Αποφασισμένη καί δέν θά άφινε τήν ευκαιρία. "Οχι οπού φοβόταν μή καί μεί
νει στό ράφι" τέτοιες ιδέες, καλά κακά τις είχε προσπεράσει. Μήτε τόν αγαπού
σε" γλυμμένος είτανε. "Α θά τόν έστεφάνωνε. θά τον έστεφάνωνε γιά  νά βουλώ
σει βρισμένα στόματα καί τό σπουδαιότερο νά δείξει τί αξίζει, πράμα όπου θά τό 
κατάφερνε παίρνοντας νέον άντρα, πολύ νέον άντρα, δπως φερειπεΐν έτούτος έδώ, 
γύρω στά δεκαοχτώ χρόνια μικρότερος, δηλαδής δ,τι πρέπει. Τί διαφορά λογά
ριαζε νά φέρει τό σωτήριο άργησε, αλλά πέτυχε». Βέβαια σέ κοπέλλες φτασιιέ- 
νεε πιά στά χρόνια συμβαίνουν τέτοια, δμως, είμαι σίγουρος, έκείνη δμοια πράτ- 
τοντας σά νά πάλευε, σά νά πολεμούσε νά γλυτώσει, δπού είχε βαλτώσει καί 
βούρκωνε όλοένα καί λιγόστευε. . .  "Εσυρε τήν κουρτίνα λιγάκι γιά τήν αντηλιά. . .  
Τέλη Αύγούστου κι ακόμα δέν έλεγε νά όροσίσει, μήτε πού τόχε σκοπό καταπώς 
έπάγαινε. Είχεν άρρωστήσει ή γής. Είχε ξασπρίσει τό χώμα" άνοιγε. Καί μακρυά, 
κείθε άπό τή θάλασσα, ψηλά άπό τ’ άλλα, τό Καντήλι τό θάμπωνε κίτρινος κα
πνός. Οί γέροντες δέν έθυμήθηκαν παρόμοιο κακό, ετούτο είταν άλλο πράμα" ση
μείο" κάπου θά ξέσπαζε! Μολοντούτο, δσο νά πεις, ή μέρα περνούσε" τό δειλινό 
είταν άπέραστο, τό δειλινό πρός τό βράδυ... Τότε στάχτη έθαβε τήν πολιτεία κι 
ολα τά πάντα πέτρωναν (μιά στιγμή" είμαι σίγουρος βρισμένοι θά παραξενευτούν 
δτι άλλού άλλα έλεγα" έχουνε δίκιο) . Πέτρωναν θέλω νά πώ δέ σκέβουνταν μήτε 
αίσθάνουνταν μήτε ήθελαν. "Οπως στον πάτο τής Νεκρής θάλασσας. Μόνο οί

σιια», ενα μισορριγμένο δίπατο, «χάλασμα» τό λέγαμε, ακούσε οπού τής έφώναξαν 
Χα'ι στάθηκε" μιά δεκαριά μέτρα πίσω άκρη τό δρόμο στεκόταν ή γρηά ή Μπρίκω 
7?όνια κλησάρισα. Είταν έκεϊ στά μαύρα ακίνητη καί κοντόχοντρη μέ τά χέρια 
σταυρωμένα στήν κοιλιά. «Καλησπέρα δυχατέρα» λέει μέ ψιλή λεπτή φωνή φα
γωμένη απ’ τον καιρό. Κι ώς είχε μισογυρίσει καί προτού ή Δήμητρα προφτάξει 
νά τήν Αντιμιλήσει, μοναχά τό χέρι κούνησε, αυτή ώς είτανε μισογυρισμένη άξα
φνα ξελύνοντας τή μαντήλια έστριψε μέ βία, έχάθηκε μέσα στό μούχρωμα μέ κά- 469
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τι βηματάκια όπιος δ μπάκακας κοντά, πηδηχτά. Ή  Δήμητρα κι αύτή κομμάτι 
κομμένη μέ τή σβιλάοα τής Μπρίκως έκίνησε πάλι πρδς τδ φυλάκιο φκιασμένο 
επί Ανταρτών άπδ ταγματασφαλίτες. Είδε δόξα στδν καιρό του' χτισμένο στδ έμπα 
τής μικρής πολιτείας άντιστάθηκε άποφασιστικά στούς Αντάρτες, όμως άπέρασε ή 
μ.πογιά του πιά" πάντως δέν Αχρηστεύτηκε μόνο άντίς νά υπερασπίζει τώρα 
Ανακουφίζει δτι ένα γύρο) είναι τδ πιδ σίγουρο μέρος, λοιπόν δ περαστικός τύχει 
καί τον έχει σφιγμένον ή ανάγκη του, χώνεται, τά άπολάει, άλαφρώνει δ άνθρω
πος. . . Μια πενηντάρια μέτρα απόσταση, πάνω στη γέφυρα τ’ ’Αλαργινού, ή Δ ή- 
μητοα τόν έκοψε δπού τήν έπερίμενε κι άργεψε πιότερο τό βήμα τάχατες βαρυε- 
στη'ΐένη, αδιάφορη" συνάμα γύρισε άλλου τό κεφάλι καί πάγαινε κάτω άπό τό 
θειαφένιο ήλεχτρικό, πάγαινε τούτο τό χοντροκομμένο ευαίσθητο σώμα, προχω
ρούσε κάτω άπό τό θειαφένιο ήλεχτρικό μέσα στην άκίνητη καί μαύρην ώρα, 
κυκλωμένο τό πράσινο φόρεμα, γυαλιστερό δλο νερά, δλο νερά στην πλάτη, όλο 
νερά στά παχειά πισινά, αδιάφορο καί σά βαρυεστημένο. . . Ευκαιρία μιά καί φτά
σαμε ν ως έδώ, ώς τό ’Αλαργινό τό ποτάμι, ως τήν άκρια τής μικρή; πολιτείας, 
ευκαιρία νά πορπατήσουμε παρέα νά δούμε τή φύση λίγο, ίσως καί δέ βρεθούμε πά
λι κατά δώ. Λοιπόν έλάτε νά τούς άφήσουμε μονάχους, αυτοί έκοψαν τό χωματό
δρομο δπού βγάζει γραμμή στά ΙΙερβόλια, εμείς θά τραβήξουμε ίσα γιά τή Γκρε- 
μίλα, κείνο τό φαλακρό ψήλωμα δεξιά, στά κυπαρίσσια πίσω μεριά. Γκρεμίλα πάει 
νά πει γκρεμός καί γκρεμός είναι" μοιάζει, θά δείτε, σέ Αρχαίο θέατρο μόνο δπού 
ή ορχήστρα είναι καπνοχώραφο. . .  Επί κατοχής, ξεχέρσωτο άκόμα, έδώ ντουφέ
κιζαν οί ’Ιταλοί ένεκα ή άπλα, όμως έπί Γερμανών καταργήθηκε, οί τουφεκισμοί 
γινόσαντε μέσα στήν πόλη στδ προαύλι τού δημοτικού" φτάσαμε. . . Υπάρχει Αρι
στερά μονοπάτι, βγάζει, προσέχτε μοτοσυκλέττα, βγάζει θυμούμαι στήν κορφή" 
δέν θά κακοπαθήσετε, άλλωστε έχει φεγγάρι κ’ έγώ, καιρό φευγάτος, τά ξέρω 
τά κατατόπια. Μόνο πατάτε όπου πατώ" ή γής υποχωρεί μεριές μεριές. νΙσως καί 
νά απορείτε, τί γυρεύουμε νύχτα σ’ ένα τόπο τόσο βαρύν άπό αίμα. . .  Ν’ άγναν- 
τέψουμε τά κουβαδάκια, κρεμασμένα ψηλά πάνω άπό τή θάλασσα! 'Ιστορία δλό- 
κληρη τά κουβαδάκια. . . Μετά πού έκλεισε τό μεταλείο έρχόμουνα καί τά κοίτα
ζα μέ τις ώρες. Ή  Γκρεμίλα, έξόν δτι δίνει ίσα στη θάλασσα, έχει αύτό τό σπου
δαίο: έπειδής ή Απόσταση είναι μεγάλη, τά σύρματα σβήνουν, δέν τά φτάνει η 
μάτι, ώστε τά κουβαδάκια φαίνουνται γαντζωμένα στό κ ε ν ό ... "Ομως γιά μέ 
είσαντε γατζωμένα στό κενό... Σάς είπα τά κοίταζα μέ τις ώρες... "Ενα, δύο, 
τρία, τέσσερα, πέντε κουβαδάκια. . .  Είταν θολό. . .  Με κουβαλάνε, λέει, κ’ έ 
λαχταρίζω, σίγουρος κατά βά θος... Κάτι έντός μου άγρια φτεροκοπούσε... TV 
ρα έκεϊ δλο σκουριά. . .  Ή  Δήμητρα γύρισε σπίτι μεσάνυχτα. Καρτερούσα στή 
Ιξώθυρα. «Ακόμη νά πλαγιάσεις πουλί μου;» είπε καί μέ πήρε άγκάλη καί μέ φί 
λησε βυδ φορές στό στόμα. Μύριζε τσιγαρίλα. Εκείνη τή νύχτα άργά μέ πήρε 
ύπνος. ’Ανήμερα "Λη - Γιαννιοΰ, είκοσιεννιά Αύγούστου πρός τό δειλινό, σκο 
θηκεν δ Χριστάκης τής Πέρσως τριανταπέντε χρονώ φθισικός. Δυό λέξεις γιά 
Χριστάκη. ’Επί κατοχής Ανακατεύτηκε στό Αντάρτικο καί βγήκε στό βουνό. Δια
δόσεις, δ ίδιος ποτές δέν έκανε λόγο, τόν φέρνουν τάχα τά χάλασε μέ τό κόμυ 
καί βρέθηκε στήν Ανάγκη νά κρύβεται Από υπόγειο σέ υπόγειο κι άπό γκλαοα 
σέ γκλαβανή νά γλυτώσει" έπειδής, έξόν οί φασιστές τόν έψαχναν καί οί δικ 
τ ο υ .. .  "Ενεκα τούτη ή ιστορία Αρρωστη σε άπό φθίση, χώρια οί πίκρες δπού άπέ-j 
ρασε. Πάντως έβγήκε ζωντανός κι όντας Αργότερα άνοιξε τό μεταλείο κατάφε 
μέ τά χίλια στανιά καί μπήκε γραφιάς, ώστε πού έκλεισε κ’ έρεψε ή μικρή πολι
τεία. Έκτοτε μήτε ματαδούλεψε, τί δουλειά, ή άρρώστεια τόν είχε δλόκληρο σκαμ
μένο. . . πιά δ,τι έκανε ή μητέρα του, πατέρα δέ γνώρισε, είχανε καί κάτι λιό
δεντρα στόν τρουμπέ, κουτσά -στραβά τήν έβγαζαν χαμοζωή. Τόνε θυμούμαι με
σημέρια νά γυρίζει άπό τόν καφενέ οπού έπαιζε κολτσίνα, νά άνηφορίζει άργά - 
σκυφτά τή γειτονιά. . . Φορούσε ένα σταυρωτό σταχτί ντρίλινο τριμμένο κοστοϋ| 
ρούχα κι άσπρο πουκάμισο δίχως λαιμοδέτη καί πήγαινε καμπούρης μέ τό στήθ 
γούρνα άπό τή φθίση, τούς ώμους σκεβρωμένους πού έλεγες, αν κάνει δτι τούς τε



χώνει, τσακίζουν Αφήνοντας έναν ήχο ξερό. Φορές, λέω, μ’ έσκιαζε να πάω κοντά 
χου (κατά βάθος τον α γ α π ο ύ σ α  τβν Χριστάκη), μ’ εσκιαζε νά πάω κοντά 
χου ή θωριά του δλο μούχλα καί τέφρα. Αΰτή ή μυρουδιά πού άνάδινε το σακατε
μένο κορμί του καί στάλαζε από τό άσπρο πουκάμισο, το μακρύ σακκάκι, τά φαρ- 
όί'ά μπατζάκια, τά κοκκαλιάρικα δάχτυλα, τή λεπτή Αγκυλωτή μύτη, τά ύγρά καί 
μαύρα μάτια, τ ’ Αλαφρύ κι Αψηλό μέτιοπο, τά ξανθοιπά Ασθενικά μαλλιά- μιά μπό
χα τσαλακωμένα όνειρα, Αρρώστια, δυστυχία, πείνα, ξεπεσμό καί μοναξιά, όπού 
χόν έπασπάλιζε καί τον είχε Απόκοντα. Μέσα στήν αυλή δίπλα στό πηγάδι υπήρ
χε μιά Ακακία. ’Εκείνο τό δειλινό πήρε νά κόψει ένα παραμεγαλωμένο κλαρί πού 
οέν άφηνε τον ήλιο νά δεΐ τό δωμάτιό του. Σκαρφάλωσε, παραπάτησε κ’ έπεσε 
μπηχτοκέφαλα- έμεινε στόν τόπο. Σταλιά αίμα. Ιίρός τό βράδυ ή Δήμητρα άφκια- 
στη μαυροντυμένη με πήρε νά πάμε, οπού θά τόν έξενυχτοΰσαν. «Λουλούδια» είπε 
«αύριο, Από τ’ Απόψε θά μαραγκιάσουν». Δίπλωσε μόνο μιά κόκκινη φαρδειά ζώνη 
τής Αδερφής της νά την πάρει μαζύ του νά τήν πάει. . . Κατάμεσα τής σάλας 
είχαν Αποθέσει τό λείψανο σκεπασμένο πατόκορφα άσπρο σεντόνι. Ά πό πράματα 
χίποτες, παρμένα, παρεχχός ό καθρέφτης σκεπασμένος επίσης άσπρος. "Ενα λυ
χνάρι κ ά π ν ιζε ... Είχαν έκεΐ ή ΤΙερσω, ή Τουρκοκώσταινα, ή γρηά ΙΙαγού καί ή 
Ξάφω- βούιζεν ή ζέστα- τή Μπρίκω σά νά τήν πήρε τό μάτι μου, δεν είμαι σί
γουρος. Μ’ έπιασε λιγούρα καί τραβήχτηκα πρός τό παράθυρο. Θάμπος έτύλιγε 
τήν πολιτεία. Χρόνια μπροστά είταν λιμάνι, όμως συνέβηκε ώστε κάθησε καί τρα
βήχτηκαν οι κάτοικοι κατά τά ριζά τού βουνού. Τούτη ή καταφορά Αναποδογύρισε 
τήν ύπαρξη τής μικρής πολιτείας, οτι Από θαλασσινή γένηκε στεριανή κι αυτοί 
οπού άλλοτες έπάγαιναν τό πέλαο καβάλλα, τώρα ξεχέρσωναν χωράφια. 'Ωστόσο 
πήρε πάλι τ’ Απάνω- πεισματάρηδες οι Αθρώποι κι Ακάμωτος κάμπος, δυνατός, 
ώστε jii τόν καιρό Ανοίξανε καινούργια προκοπή έμπορική καί γεωργική, βαρειά 
καί υποψιασμένη. Οί γέροντες μόνο καί τά παιδιά ώρες - ώρες κοίταζαν τή θά
λασσα... Στήν τοπική Απογραφή τού 1932 ή πολιτεία φαίνεται μέ 7057 ψυχές. 
Ξεσηκώνω γιά δείγμα:

Αγρότες, σαρΑντα πέντε τά έκατό.
"Έμποροι, τριάντα τά έκατό.
Υπάλληλοι, δεκαπέντε τά έκατό (δημόσιοι —  ιδιωτικοί) .
’Ελεύθερα έπαγγέλματα, τρία τά έκατό.
'"Αποροι, έφτά τά έκατό.
’Αγράμματοι, είκοσι τά έκατό.

Αυτή ή Αγροτική καί έμπορική οικονομία δημιούργησε μιάν Αστική κοινωνία 
όπού τά στηρίγματα είσαντε χοντρονοικοκύρηδες. Οί χοντρονοικοκύρηοες είναι Αρ
γόστροφοι, στενοί, στεγνοί, σκληροί, μονοκόμματοι Από σίδερο. Κρατούνε τόν πλού
το κ’ έχουν βαθύ τό αίσθημα τής θρησκείας, τής ιδιοκτησίας, τής οικογένειας 
καί κάποτες γίνονται Ανοιχτοχέρηδες Από ματαιοδοξία καί προοδευτικοί Από συμ- 
φέρο καί τό κορμί τους μυρίζει μαρμελάδα καί ξύγκι Ανάκατα. . . ’Επί κατοχής 
ή μικρή πολιτεία γονάτισε. Αλλά δέν Ιπείνασε. Συνέβηκε τότες ώστε ξένοι πουλή
σανε περιουσίες γιά ένα καρβέλι ψωμί ένώ ντόπιοι μαυραγορίτες πνίχτηκαν στά 
χρυσικά, βραχιόλια, σκουλαρίκια, δαχτυλίδια έπιπλα, βρίσκουνται Ακόμα. Καί γιά 
πολλούς, δέν όνοματίζω, έχουνε νά λένε φριχτές ιστορίες, τάχατες γιόμισαν οί ρε
ματιές ξεκοιλιασμένα κουφάρια όπού κράζουν έως τά σήμερα. . . ’Αρχές τού 1950 
άνοιξε τό μεταλεϊο. Αύγουστο τού ’52 έκλεισε κ’ έρεψε ή μικρή πολιτεία καί πολ
λοί χοντρονοικοκύρηδες έβούλιαξαν όπού σ’ αυτό τό μεταξύ είχανε πέσει μέ τά 
μούτρα νά Αγοράζουν μετοχές. Κάποιος μάλιστα, Κωστής Μίχας τόν έλεγαν, το- 
αογλύφτης καί δικολάβος, μιά νύχτα ξημερώματα μεθυσμένος Απ’ τής μοίρας τήν 
καταφορά, έκαψε σπίτι, γυναίκα καί παιδιά- το προιί ξεμέθυστος πάει τά έκλαιγεν. 
Τάχατες έπιτούτου είπαν όρισμένοι έβαλε τό φώκο νά είσπράξει βηλαόής τ’ Ασφά
λιστρα νά ξελασπώσει- διαδόσεις- δέν Αποδείχτηκε. Εις σέ μιάν έβδομάδα έφΰγαν 471



οί ξανθοί Γερμανοί, οί γαμψοί Ιϊέλγοι, οί άττεΐοι Γάλλοι, έφυγαν οί άρχιμασιόροι, 
έφϋγαν οί σκυφτοί άργάτες καί σφάλιζαν οί μπΰρες καί τά εξοχικά* κ’ ένα Σαββά- 
το στρός τό βράδυ, σαν μέσα σέ όνειρό, βλέπω τή Μόλη καβάλλα στο φορτηγό καί 
στον κουρνιαχτό να τρέμει ή κόκκινη μαντήλια της. . . "Οπως χαλνάει τό πανη
γύρι. . . Τό πρωί σήκωσαν τό σεντόνι από τό λείψανο. . . Στον κρόταφο σβησμέ- 
νο τό μαΰρο σημάδι ν '  ή Πέρσω σαν είδε νά μπάζουνε την κάσσα στο δωμάτιο, 
έβγαλε μια κούφια φωνή. Τρεις ;ιέρες άφότου έτάφη ό Χριστάκης, ή Δήμητρα έμε
νε σπίτι καί την τετάρτη τό βράδυ αντάμωσε τό Μάνθο στη γέφυρα τ’ ’Αλαργινού. 
Φορούσε τό μαύρο κλειστό φόρεμα τής κηδείας, μαύρα ίσια πέδιλα, άφκιαστη, ξε
κάλτσωτη καί κομμένη. Είπε νά μην τραβήξουν μακρυά άπόψε, «τά νεύρα μου είναι 
άσκημα άπόψε. . .» —  «Σύμφωνοι» λέει εκείνος. ’'Εκοψαν τό χωματόδρομο καί 
κάθισαν απάνω στόν δχτο, στή ρίζα μιας έλιάς. ’Άσπριζαν οί πέτρες καί βγήκε 
τό νέο φεγγάρι. Σ’ ολίγο είπε ή Δήμητρα: «Σέ παρακαλώ, γυρίζουμε; Δεν θέλω 
άπόψε. . . Είναι σάν κρίμα. . . »  Κ’ έγειρε καί τόν φίλησε στό άκρόχειλο. Αυτός 
«.γυρίζουμε» απάντησε πετώντας τό αποτσίγαρο στό ρέμα οπού άσπριζαν οί πέ
τρες. "Αξαφνα κι ώς είχαν άνασηκωθεΐ τόν σφίγγει τό μπράτσο κοντοψιθυρίζον- 
τας: « Έ κ ε ΐ.. .  Κάποιος μάς κοιτάζει. .  . Π ά μ ε ... Ι ίά μ ε ...» . Είταν έκεΐ δ σκυ
φτός ίσκιος, στη οατομουριά άπό πίσω, δίχως καπέλλο, τά ματογυάλια πεσμένα 
στή μύτη καί τό μπαστούνι μπηγμένο γιά στήριγμα χάμου, είταν έκεΐ τό σκυφτό 
σκιάχτρο καί κοντάνάσαινε σφυριχτά καί πασπάτευε τ’ άχαμνά του. Βούιζε ή ζέ
σ τ α ...  Τήν άλλη μέρα ό Μάνθος έμήνυσε τής Δήμητρας δτι τήν άπαρατάει. Κι 
αύτή άμπαρώθηκε στό χειμωνιάτικο έως τό βράδυ. "Οντας έβγήκε τό βράδυ, φο
ρούσε μακρύ λουλουδάτο κοντομάνικο φόρεμα παλαιού συρμού, ψάθινο ζαχαρί κα
πέλλο πλατύγυρο λοξά άνασηκωμένο, όπου είχε καρφιτσωμένα κεράσια στην θα- 
λασσιά του την κορδέλλα ν '  είτανε κάργα στό φκιασίδι κι άσπρα γάντια. "Εσταζε 
τό φαρμάκι. Καθώς άνοιγε τήν έξώθυρα, ρώτησα: «θά φύγεις. . . ;» —  «Ταξίδι» 
είπε μέ βραχνή τσαλακωμένη φωνή' καί δίχως νά μέ κοιτάξει, δίχως νά κλείσει 
τήν έξώθυρα, έφυγε. Ξημερώματα γύρισε. "Οσο γιά τόν ’Αμερικάνο, ήρθε 6 Σταύ
ρος νά με ίδεΐ στή φυλακή, πέθανε, λέει, φέτος άπό συγκοπή. «Οί γυναίκες οπού 
τόν άλλαξαν τού ξεκόλλησαν τις χρυσές μασσέλες γιά σταυρουδάκια καί σκουλα
ρίκια. Φ αντάζεσαι...». Ά ν  θέλω, τό πιστεύω.

Δεκέμβρης 20, ’65
/ »
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(Συνέχεια άπό τη σελίδα 392) 
λήξει νά σέ κάνει νά παραιτηθείς άπό τήν άν- 
τιμετώπιση τής περίπλοκης πραγματικότη
τας. “Εννοιες, όπως ό ουρανισμός εΐτε ή άλ- 
λοτρίωση, δέν μπορεί παρά νά ευνοούν άκρι- 
6ώς αυτόν τόν τρόπο ενέργειας που τείνει πε
ρισσότερο νά καταδικάσει και νά στιγματί
σει, παρά νά άναλύσει. “Ας μην ξεχνάμε τί 
έλεγε ό Μάρξ γιά  τή στάση τών πατέρων 
τής μεσαιωνικής έκκλησίας άντίκρυ στήν το
κογλυφία. *0 Μάρξ υπογράμμιζε δτι τά άμέ- 
τρητα άναθέματα τών πατέρων δέν κατάφε- 
ραν νά προωθήσουν ούτε κοπά ένα γιώτα τή 
γνώση του φαινομένου και εκτός ά π ’ αυτό ά- 
ποδείχτηκαν δτι δεν έφερναν κανένα άποτέλε- 
σμα.

Συμπερασματικά, γ ιά  νά προσπαθήσουμε 
νά προοδεύσουμε λίγο στή μαρξιστική θεω
ρία, πρέπει ν’ άνσφερόμαστε κ α τ ά  π ρ ώ 
τ ο  λ ό γ ο  στό έργο πού περιέχει τήν έ- 
φαρμογή τής μεθόδου: στό « Κ ε φ ά λ α ι ο » .  
’Ασφαλώς δε θάπρεπε νά υποτιμάμε τήν 
προσπάθεια τού Μάρξ νά εικονογραφεί μέ

παραδείγματα τις θεωρίες του και νά άνα- 
ρωτιόμαστε μήπως θά ήταν δυνατό νά επε
ξεργαστούμε έκ νέου τό «Μεροκάματα, τιμές, 
κέρδη» ή νά φτιάσουμε ένα άλλο «Μισθωτή 
εργασία καί Κεφάλαιο». Αλλά στό έπίπεδο 
τής θεωρίας. τό έργο που πρέπει νά μάς χρη
σιμεύει σάν πρότυπο είναι «Τό Κεφάλαιο». 
Καί, 6έ6αια, δχι γιά  νά τό σχολιάζουμε ευλα
βικά, άλλά, άντίθετα, γ ιά  νά συλλάβουμε 
δλο τό έννοιολογικό του πλούτο, γ ιά  νά κά
νουμε τήν άπογραφή τών θεμελιωδών εννοιών 
καί γ ιά  νά υποβάλουμε «χυτές τις έννοιες στή 
δοκιμασία τής σύγχρονης πραγματικότητας. 
Γιά ποιο λόγο νά διατηρούμε ιδεολογικές 
έννοιες τή στιγμή πού διαθέτουμε όλόκληρο 
όπλοστάσιο άπό έννοιες επιστημονικές, άλη- 
θινή σπηλιά τού Αλή - Μπαμπά, όπού ξέρου
με καί τή λέξη χάρη στήν όποια μπορούμε 
νά μπούμε; Γιά νά είσδύσει κανείς σ ’ αύτό 
τόν πλούτο μιά καί μόνη λέξη είναι άρκετή. 
Καί τό παραμύθι τού ’Αλή - Μπαμπά εικονο
γραφεί έξοχα, μέ τόν τρόπο του, τήν αυ
στηρότητα καί τήν άκριβολογία τής θεωρίας.



Ε Ξ Η  Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α
Τ ή ς  Ν α υ σ ι κ α ς  Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ

Έ  ν Έ  τ ε ι...

’Αντί γιά  τον ξανθό σανό
τά ν.άρρα κουβουλοΰσαν σκοτωμένους
τό τοπικό τραινάκι
λούφαζε στον μικρό σταθμό
καί τό άπέναντι βουνό
μέ τήν κορφή χαμένη μές στά σύννεφα
ένα δραμα
κι ό κάμπος μέ τά χαμομήλια 
απλησίαστος'
μονάχα τ ' άποκαμωμένα πρόβατα 
κάτω από τά κλειστά παράθυρα.

Ή  Ε β δ ο μ ά δ α  τ ω ν  Π α θ ώ ν

Ή  εβδομάδα τών παθών
μάς βρήκε δπως πάντα απροετοίμαστους-
ρακένδυτοι καλόγεροι
άπέτυχαν νά μας πουλήσουν λιβάνι
καμωμένο από άγρια τριαντάφυλλα-
τήν τελευταία νύχτα τής σαρακοστής
όταν εκείνοι έγκατέλειπαν τήν πόλη
μουρμουρίζοντας ςορκισμούς,
τά προγραμμένα ποίμνια
άρχισαν νά γλυστροΰν σιωπηλά
πρός τά Δημοτικά Σφαγεία.

Ν ύ χ τ α  Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν

Τήν νύχτα αργά 
περπάτησα στή λαχαναγορά- 
οί πάγκοι σκεπασμένοι μέ άντίσκηνα- 
γιά τό κουτσό υποζύγιο έψαχνα 
πού τριγυρνάει
σέρνοντας τό πονεμένο μέλος του 
νά τό οδηγήσω με γλυκόλογα 
από τήν πόλη έξω- 
έκεΐ πού τά σπίτια άραιώνουν 
καί τά χωράφια διαγράφονται. 473



Δεν δυσπιστουμε στον μήνα Μάρτιο

Στά όργωμένα χωράφια 
λασπώνονται οί κάργιες’ 
δέν δυσπιστουμε στο μήνα Μάρτιο’ 
μονάχα πού οί γέροι 
στά χωριά απελπίστηκαν 
τα παιδιά τους ξενητεύονται 
τα έγγόνια τους 
γεννιούνται σέ νοσοκομεία ξένα 
κι αρχίζουν να ψελλίζουν 
σέ μια γλώσσα ξένη’ 
τά τελευταία κούτσουρα 

.καίγονται στις εστίες 
καί ή αναμονή μες στά φτωχόσπιτα 
ξεσχίζει πιο πολύ κι άπο το θάνατο.

Ή  έ ξ ο δ ο ς  τ ή ς  Ρ ο υ θ

Μέ συντροφιά τήν σιγανή βροχή 
διέσχιζε Θλιβερές συστοιχίες 
δένδρων απογυμνωμένων 
πατώντας πάνω σέ μύκητες 
πού εύνοεΐ ή υγρασία τής γης 
άποφεύγοντας συστηματικά 
τδν δημόσιο καί τ’ αυτοκίνητα 
καί σταματώντας μόνο 
γιά νά χαιρετήσει τά πουλιά* 
τότε πού αποφάσισε νά έκπατριστεΐ 
ψάχνοντας γιά μιά θέση άναγνώστριας 
κοντά σέ ήλικιωμένο κύριο.

Θά χρειαστεί νά περιμένουμε

Βούλιαξες μές τήν πρωινή ομίχλη 
πίσω από όχήματα διατακτικά.
"Οταν ό ήλιος ξαναβγεΐ
δέν Θά είσαι ούτε ενα σημαοάκι
•στό βάθος τού δρόμου.
Οά χρειαστεί πολύ νά περιμένουμε 
γιά  νά ξαναπεράσεις τό κατώφλι μας.474
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Μ ε τα φ ρ ά ζ ε ι  ό 'Έ ρ μ ο ς  Ά ρ γ α ΐ ο ς

Ό  Σ ίσυφ ος μέ τά όχΤο> πόδια

Λυτό συμβαίνει σ’ όλους μας: Υπάρχουν τύποι ανθρώπων, πού από τήν πρώτη 
γνωριμία, αισθανόμαστε απώθηση γι' αυτούς* είτε από τήν ασχήμια τους, είτε από 
τήν χοντροκοπιά τους, είτε από τά χυδαία καμώματά τους, ή καί για λόγους άνε- 

ητους... "Οταν δμως αρχίζουν νά μιλούν κάτι τέτοιοι, τά πρώτα μας συναισθήματα 
γι’ αυτούς αλλάζουν, καί μέ το λόγο τους άπλώνουν μπροστά μας τήν ομορφιά τού 
έσωτερικοΰ τους κόσμου. Καί πίσιυ απ' έκείνη τή φαινομενική ψυχρή εξωτερική 
τους εμφάνιση αποκαλύπτεται ή κρυμένη ζεστασιά τής ψυχής τους. Καί μέ τά έργα 
καί τις πράξεις τους γίνονται ακόμα πιό ωραίοι.

Υπάρχουν καί κάτι ζώα αντιπαθητικά, πού μάς προκαλοΰν αηδία, αποστροφή 
καί φόβο. "Οπως τό φίδι, τό ποντίκι, ό σκόρπιός, ή σαρανταποδαρούσα... Καί ποιό 
είναι αυτό τό συναίσθημα; Καλά - καλά ούτε φόβος είναι, ούτε σιχασιά... "ίσιος νά 
ναι λίγο άπ’ δλα, κάτι πού οέν μπορεί ακριβώς νά προσδιοριστεί...

Έγώ αντιπαθώ τις αράχνες καί τά έντομα αυτής τής κατηγορίας. Τις σιχαί
νομαι περισσότερο καί από τά φίδια καί από τά ποντίκια.

Χτες Πέμπτη, ήμασταν άπένταροι στό σπίτι... "Ομως πρέπει νά βγάλιυ λίγα 
λεφτά, για νά έχει νά φάει ή οικογένεια τήν Παρασκευή, τό Σάββατο καί τήν Κυ
ριακή. Ή  Δευτέρα είναι αρχή τής βδομάδας, δπως καί ν ά ’ναι θά καταφέρω από 
κάπου νά βρώ λεφτά. Καί γιά νά ζήσω πρέπει νά γράφω διηγήματα... ”Λν μπο- 
ροΰσα νά 'γραφα ένα διήγημα τήν Παρασκευή, θά τό πήγαινα αμέσως στό περιο
δικό καί θά ’παιρνα λεφτά.

Ι ήν Παρασκευή τό πρωί στρώθηκα στο γραφείο μου γιά νά γράψω διήγημα.
Λνοιςχ τούς φακέλους μέ τά θέματα γιά διηγήματα, τρεις φάκελοι γεμάτοι θέμα- 

ΐ*··; Ξεφύλλισα μιά προς μιά τις σελίδες κ’ έρριξα μιά |νατιά στά θέματα πού έχω ση- 
Ι^ιωσει. Απ’ τά δέκα θέματα, πού έχω διαλέξει, δέν έχει ωριμάσει κανένα άκόμα 

, μυαλό μου. ίσως νά φταίει καί ή μέρα... "Ομως πρέπει νά γράψω το διήγημα 
Υ1* νά πάρω λεφτά... Στριφογυρίζω στήν καρέκλα μου...

Χά γράψω αυτό τό διήγημα... "Οχι, δέν είναι καλό... Νά γράψω τό άλλο, κι 475
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αυτό δέ μού αρέσει... Τό πόσο δύσκολο καί βασανιστικό είναι, να έξασφαλίσει κανείς 
τή ζήση του με την πέννα του, σε μια καθυστερημένη χώρα, δέν μπορούν να τό ξέ
ρουν οί άλλοι, δεν μπορούν να τό καταλάβουν... Κι αυτό πού γράφεις νά ναι διή
γημα, δχι χρονογράφημα σέ έφημερίδα...

Στριφογυρίζω πάνω στην καρέκλα μου... Καπνίζω τό ’να πάνω στ' άλλο. Τό 
μεγάλο μπακιρένιο τάσι πού χρησιμοποιώ για τασάκι, γέμισε αποτσίγαρα, ξεχει- 
λάει. Πίνω τσάι.

Χτυπάει ή πόρτα... Νά κουγαν τουλάχιστο από μέσα τό κουδούνι τής πόρτας... 
Μόλις είχα καταφέρει νά τσακώσω ένα διήγημα καί τό κουδούνι τής πόρτας κομμά
τιασε τή σκέψη μου. Ξαναχτύπησε τό κουδούνι. Γιατί δεν άκουν από μέσα; Στό τρίτο 
κουδούνισμα πήγα κι άνοιξα την πόρτα. Ηταν τό παιδί τού γείτονα πού ζητούσε 
κάτι...

Ξανακάθομαι στό γραφείο μου... ’Αναποδιά, αυτή τή φορά τό ραδιόφωνο έχει 
ένα ελεεινό τραγούδι άλατούρκα. Νά τέλειωνε αυτό τό τραγούδι... Δέ θέλω νά ση
κωθώ απ' τή θέση μου, γιά νά μήν κοπεί τό νήμα τών ιδεών μου. "Όμως δέ γίνεται 
άλλοιώς... Σηκώνομαι καί κλείνω τό ραδιόφωνο...

Τώρα άκούγεται άπό μέσα φασαρία, φωνές, κακό... "Αν τούς φωνάξω κ' έγώ 
κΣωπάστε!», θά μοΰ θυμώσουν... "Ολοι μπορούν νά μέ μαλώσουν, όμως έγώ δέ μπορώ 
νά τούς μαλώσω. Γιατί αυτοί έχουν πάντα δίκιο.

Ξαναχτυπάει ή πόρτα... Ύΐρθε ό γαλατάς... Τό διήγημα... Τό κουδούνι... Ό  
γαλατάς φωνάζει άπό κάτω: «Γαλατάαας!..»

Ειδοποιώ τούς μέσα: «ΤΗρθε ό γαλατάς...»
«'Έχουμε, δέ θέλουμε... Νά μάς φέρει αύριο...»
Φωνάζω απ' τήν πόρτα στό γαλατά πού είναι κάτω:
«Έχουνε, λέει, γάλα. Νά φέρεις αύριο...»
Τό διήγημα... Προσπαθώ νά τό γράψω σήμερα...
Έρχεται κάποιος άπό μέσα καί λέει κάτι. Κάτι πού δέ γράφεται, πού δέν λέ

γεται... 'Ύστερα απ' αυτή τήν κουβέντα πρέπει νά πάω σ' ένα σπίτι ανάπαυσης νά 
μείνω ένα μήνα τουλάχιστο, γιά νά μπορέσω νά ξεκουραστώ καί νά ρθω στά συγ
καλά μου... Ομως έγώ προσπαθώ σήμερα νά γράψω διήγημα, καί νά πάρω λεφτά 
γ ι' αυτό.

Πήγα στήν τουαλέτα... Δέν ήταν άπαραίτητο νά πάω στήν τουαλέτα, όμως πήγα...
Στον πάτο τής μπανιέρας μια μικρή άράχνη. Μιά άράχνη μέ κόκκινη κοιλιά. 

Δέν είναι απ' αυτές τις γνωστές, πού πλέκουν τον ιστό τους στούς τοίχους, είναι ένα 
άλλο είδος.

Βλέπω κι άλλες φορές έντομα στή μπανιέρα. Χύνω άμέσως ένα τάσι νερό, τό 
έντομο παρασύρεται άπό τό νερό στήν τρύπα τής μπανιέρας κ' εξαφανίζεται...

Εκείνη τή μέρα δέν έχυσα νερό στήν μπανιέρα. Ή  άράχνη σκαρφαλωμένη 
στά άσπρα γιαλιστερά τοιχώματα τής μπανιέρας προσπαθούσε νά σιοθεί. Σκαρφαλώ
νει λίγο καί πέφτει, έπειδή τά πόδια της δέν μπορούν νά πιαστούν στή γιαλιστερή 
φαγιάντσα. Αρχίζει πάλι νά σκαρφαλώνει άπ' έκεί πού έπεσε, καί ξαναπέφτει. 
ΙΙάλι σκαρφαλώνει, πάλι πέφτει... νΑστην νά πέσει. Οπως καί νά 'ναι, δέ θά γλυ
τώσει άπ' έδώ ή άράχνη. ΪΥ αυτό καί δέ θέλω νά χύσω νερό, νά φύγει άπ’ τήν 
τρύπα προς τά κάτω. Ούτε καί τήν πατάω γιά νά ψοφήσει... Γιατί καί ό θάνατος 
θά είναι λυτρωμός γιά τήν άράχνη. Γιατί, σκοτώνοντάς την, τήν γλυτώνω άπ’ τή 
λευκή της κόλαση, απ' οπού δέν υπάρχει καμιά έλπίδα νά σωθεί. Αφήνω τή μι
κρούλα άράχνη μέσα στήν κατάλευκη φυλακή της...

Κάθομαι στό γραφείο μου... Αρχίζω καί σκαλίζω τούς φακέλους μέ τά θέματα 
γιά διηγήματα...

Τόσα χρόνια είμαι συγγραφέας. "Οπως καί νά ναι, μέ τήν εμπειρία πού έχ<* 
θά σκαρώσω ένα διήγημα. "Ομως παρ' δλα αυτά δέν είναι καί τόσο εύκολο νά γρά
ψεις ένα διήγημα. Ό  νέος συγγραφέας δέ δυσκολεύεται σ' αυτό. Οί παλιοί δμ**ς 
συγγραφείς δέ μπορούν νά τό κάνουν, γιατί όλων ή προσοχή είναι στραμένη πά*· 
τους. Οΰφφφ... Πρέπει νά γράψω ένα καλό διήγημα, προσπαθώ νά τό γράψω...



— "Αιντε τρώμε!..
Τρώμε για μεσημέρι, κι άκόμα να γράφει τό διήγημα...
Μετά τό φαγητό κάθομαι στο γραφείο μου. Ας γράψω έτούτο... Αυτοί πού 

δείχνουν πώς μάς αγαπούν πολύ, μάς έγκαταλειπουν πρώτοι. «Τώρα πια δεν μπορεί 
νά γράψει όπως άλλοτε», λένε, καί μ’ αυτόν τον τρόπο μάς έκδικουνται στα κρυφά. 
ιΤό ώρα ίο είναι δτι θά χαρεί πολύ καί ό διευθυντής του περιοδικού αν γράψω κανένα 
κακό διήγημα. «11ου είναι έκείνα τά παλιά διηγήματα... Λεν μπορεί πιά νά γράψει 
δπως πρώτα», θά πει στούς γύρω του).

Πηγαίνω στην τουαλέτα. Γιατί πηγαίνω; Νά, έτσι... ΤΙ αράχνη είναι άκόμα 
στη μπανιέρα... Λέ μπόρεσε νά γλυτώσει απ' την άσπρη φυλακή της. Ώ χ ,  καλύ
τερα νά μη γλυτώσει... Σκαρφαλώνει, πέφτει... Ξανά σκαρφαλώνει... "Οπως καί 
νά ναι δέ θά γλυτώσει άπ’ αυτό τό άσπρο πηγάδι, γιατί νά τη σκοτώσω καί νά τη λυ
τρώσω άπ' αυτή τήν τυραννία;

Πολλά πράγματα είπανε οί άνθρωποι γιά τον άνθρωπο, καί τον περιγράψανε 
κατά διάφορους τρόπους. «Ό  άνθρωπος είναι ζώο πού γελάει», είπανε. «Σκέπτομαι, 
άρα όπάρχω», είπανε. «Ό  άνθρωπος είναι σκεπτόμενο ζώο», είπανε. «Ό  άνθρωπος 
μιλάει, είναι λογικό ζώο», είπανε. «Ό άνθρωπος είναι τό τελειότερο πλάσμα τής 
δημιουργίας», είπανε...

Κατά τή γνο>μη μου, δ άνθρωπος είναι τό ζώο πού βασανίζει. Γιατί δέν υπάρ
χει στήν πλάση ζώο πιό σκληρό άπ’ τόν άνθρωπο... "Ομως κι αυτός ό όρισμός δέν 
είναι τέλειος. Τό σωστό είναι αυτό: «Ό άνθρωπος είναι ζώο πού βασανίζει καί πού 
βασανίζεται».

Αφήνω τήν άράχνη στο μαρτύριό της και γυρίζω στά δικά μου βάσανα. Οπου 
καί νά ναι θά βραδιάσει... Πότε θά γράψω τό διήγημα; Διαλέγω άπ’ τις σημειώσεις 
μου τό θέμα πού μοϋ αρέσει κάπως γιά τό διήγημα. ’Αρχίζω νά ετοιμάζω τό σκε
λετό. Χτυπάει πάλι ή πόρτα... ’Από μέσα άκούγονται φασαρίες... Έ ξω  καυγαδίζουν.

Έρχεται ένας μουσαφίρης, ένας φίλος μου... Πάει τό διήγημα... Καθόμαστε καί 
πίνουμε τσάι... Έ να  σωρό κουβέντες, κουβέντες, κουβέντες... Αν μπορούοα, λέει, νά 
του δανείσο) είκοσι λίρες. "Ωστε κι αύτός έχει άνάγκες.

Πάει τό διήγημα... 71Ιρθε ό είοπράχτορας του ηλεκτρικού... «'Αφήστε τήν άπό- 
δειξη, πάμε άργότερα καί πληρώνουμε μόνοι μας», τού λέω.

Τό κουδούνι... φωνές.... τό διήγημα... ή αράχνη στο μπάνιο...
— 'Έλα νά φά|ΐε!..
Ένώ πλένο) τά χέρια μου στήν τουαλέτα παρατηρώ τήν άράχνη, άκόμα σκαρ

φαλώνει, άκόμα πέφτει καί κυλιέται, άκόμα σκαρφαλώνει...
Τρώμε γιά βράδυ. Μετά τό φαγητό... Τ ί κατσούφης άνθρωπος πού είμαι, καί 

τί γκρινιάρης... Γέλασε λίγο καημένε, παίξε με τά παιο ά σου...
'Έρχονται πάλι τρεις μουσαφίρηδες. Γιά μ.ά στιγμή πάω στήν τουαλέτα, κοι

τάζω τήν άράχνη. 'Ακόμα παιδεύεται. Ωωιοχ, δέ θά γλυτώσει...
Φεύγουν οί μουσαφίρηδες. Οί δικοί μου κοιμούνται.
Ή  άράχνη στή μπανιέρα, κ" έγώ στο γραφείο μου...
Τέλειωσε καί ή εκπομπή τού ραδιόφωνου... ’Ώωωχ, ήσυχία. Τώρα μπορώ νά 

γράψο) ένα καλό διήγημα. Ετοιμάζω ένα σο>ρό σχέδια. Λέ μου άρέσει κανένα. Ξανα
γράφω... Λέ γίνεται τίποτα. ’Αφήνω τό ένα καί πιάνω τό άλλο.

Λυτή τή νύχτα θά γράψο) τό διήγημα, αύριο Σάββατο πρωί - πρωί τό πάω στο 
περιοδικό καί παίρνω τά λεφτά... Αλλιώς, Κυριακάτικα θά είμαι άψιλος...

Μέ πιάνει ύπνος γιά καλά. Σηκώνομαι καί κόβω βόλτες στο δωμάτιο. Αρχίζω 
*<*ί ξαναγράφο). Γιά νά ςενυστάξω πάω στήν τουαλέτα καί νίβομαι μέ κρύο νερό. 
Ή άράχνη στήν μπανιέρα... Δέν μπορεί νά γλυτώσει.

Ξαναγυρίζω στό γραφείο μου. Αυτό τό διήγημα δέν είναι καθόλου εύθυμο. Οί 
^γνώ σ τες μου ζητούν άπό μένα νά τούς κάνω νά εύθυμίσουν. * Αλλωστε γιά τέτοιου 
είδους διηγήματα μέ πληρώνει τό περιοδικό...

Γέρνει τό κεφάλι μου πάνω στο χαρτί... ’Αρχίζω καί κουτουλάω...
Κοιτάζω τήν ώρα: τρισήμιση... 477



Μέ τέτοια νύστα, δέ Οά μπορέσω να γράψω. Καλύτερα να πέσω να κοιμηθώ* 
σηκώνομαι αύριο νωρίς καί γράφω αμέσως τό διήγημα. Σά να μισοτελείωσε... Καί 
στον ύπνο μου, μπορεί να προχωρήσει τό διήγημα... νΑλλωστε κοντεύει να ξη|ΐε- 
ρώσει. Σέ δυο - τρεις ώρες θά βγει δ ήλιος...

Πρ οτοΰ νά πέσο), πήγα στην τουαλέτα. Κοίταξα την αράχνη καί δέ βγήκα έξω. 
Μοΰ κίνησε το ενδιαφέρον ή φοβερή αυτή προσπάθεια τού μικροσκοπικοΰ πλάσ|ΐα- 
τος. ‘Έφυγε β ύπνος μου. ΚάΟησα στην άκρη τής μπανιέρας καί άρχισα νά χαζεύω...

Το σώ|να της έχει δυβ τμήματα, τό πίσω είναι μεγαλύτερο. Τό μπροστινό τμήμα 
έχει κοκκινωπό χρώμα, καί τό πίσω άκόμα πιό ζωηρό κόκκινο. ’Έ χει όχτώ πόδια, 
τά τέσσερα δεξιά καί τά τέσσερα άριστερά... Μ’ αυτά τά όχτώ πόδια προσπαθεί νά 
σκαρφαλώσει στην άσπρη φαγιάντζα, μά ολο πέφτει, πέφτει... Χτυπιέται στό νερό 
πού είναι μαζεμένο στόν πάτο τής μπανιέρας. Καταφέρνει νά γλυτώσει άπ' τό νερό. 
Παραπατάει λίγο, καί άφοΰ ξεκουραστεί ένα διάστημα, ξαναρχίζει τό σκαρφάλο»μα. 
Σκαρφαλώνει, σκαρφαλώνει, καί ξαναπέφτει. Λύτη τή φορά πέφτει άνάσκελα. Χτυ
πιέται συνέχεια, μέ τά όχτώ πόδια στόν άέρα... Καταφέρνει νά στηρίξει κάπου τό 
ένα πόδι κ’ έρχεται τό κορμί της στην κανονική θέση. Στέκεται έτσι. Είναι φανερό 
πώς δεν έχει κουράγιο νά κουνηθεί. Κουράστηκε όλότελα με την προσπάθειά της 
νά γλυτώσει άπό τήν λευκή αυτή φυλακή. Φαίνεται πώς περιμένει τό θάνατό της... 
Οχι, οχι, πάλι περπατάει. Ξαναρχίζει τήν προσπάθεια... Σκαρφαλώνει, σκαρφαλώ

νει ... Μεμιάς γλυστράει καί πέφτει...
Σά νά είχα ξυπνήσει άπό βαθύν ύπνο... Πηγαίνω στό δωμάτιό μου, καί ψάχνω 

στή «Βρεταννική Εγκυκλοπαίδεια» τό λήμμα Α ράχνη». Παίρνω τόν τόμο εκείνο 
τής εγκυκλοπαίδειας κ’ έρχομαι στό μπάνιο. Ή  άράχνη σκαρφαλώνει, σκαρφαλώ-, 
νει καί πέφτει' κ’ εγώ διαβάζω στήν έγκυκλοπαίδεια γιά τήν άράχνη.

Ή  άράχνη όμως δέν τό βάζει κάτω καί, παρόλο δτι είναι άράχνη, δέ θέλει νά] 
παραδεχτεί τήν ήττα της, στόν άπελπι άγώνα νά σωθεί άπό τήν άσπρη φυλακή της;]

Στό μπάνιο διχάστηκε ή προσωπικότητά μου. Λέει 6 ένας «εαυτός μου» στόν; 
άλλον: Λέν έχεις καθόλου άνθρωπιά, δέν τή λυπάσαι καθόλου, σκότωσέ την νά|
γλυτώσει ή καημένη άράχνη...». Απαντάει ό άλλος έαυτός μου: «"Ας γλυτώσει! 
μόνη της...».

Τσακώνομαι μέ τόν έαυτό μου. θέλω νά σκοτώσω τήν άράχνη γιά νά τή λυλϊ 
τρώσω. "Ομως τρέφο) βαθύτατο σεβασμό στον άγώνα της γιά τήν επιβίωσή της, πο6:| 
λυπάμαι νά τή σκοτώσω, δέν πάει τό χέρι μου... Είναι δικαίωμά του νά ζήσει ό σί- 
συφος αυτός |ΐέ τά οχτώ πόδια...

— "Αιντε σίσυφε, γλύτωσε τόν έαυτό σου!.. Εμπρός!.. Νίκησε τά άσπρα ντου» 
βάρια αυτής τής φυλακής!..

"Αν θές νά τή γλυτώσεις τήν άράχνη, βγάλτην έξω καί άφησέ την σ’ ένα ίσιο 
μέρος τήν καημένη... Νά νιούσει τή λευτεριά της... ’Ό χ ι, δέν τή γλυτώνω γιατί i f l  
σιχαίνομαι...

"Αν γλυτώσει, τότε θά τή σκοτώσω, θά τήν τσαλαπατήσω καί Οά τήν πετάξώ 
άπ’ τήν τρύπα... "Ομως δέ γλυτώνει, γιά νά τή σκοτώσω.

Ή  μπανιέρα έχει τέσσερα τοιχώματα. Τά τρία άπ’ αυτά είναι όρθια καί 
ένα πλαγιαστό... Μή μπορώντας ή άράχνη νά βγει άπό τά τρία όρθια τοίχωμα 
τράβηξε στό πλαγιαστό. Είναι κάτι τό φοβερό, πολύ φοβερό... Πώς τό ’παθε καί π 
στό πλαγιαστό τοίχωμα; Ούτε οί γνώσεις τήν οδήγησαν, ούτε τό ένστικτο... Ξε*^| 
ρασε καί τό ένστικτο αύτή ή προσπάθεια της... Πώς διάλεξε τό πλαγιαστό τοίχ 
ή άράχνη; Μέ τήν άναζήτηση... Μή μπορώντας νά καταφέρει τίποτα ύστερα 
τήν είκοσάωρη προσπάθεια μέ τά όρθια τοιχώματα, κατευθύνεται τώρα στό πλαγι*· 
στό. Σκαρφαλώνει, σκαρφαλώνει... Κουράγιο... "Εφτασε στή μέση. Στέκεται λ£γ# 
καί ξεκουράζεται. Πάλι σκαρφαλώνει. "Οταν πάει νά πέσει, άλλάζει πορεία, 
γαίνει άπ’ τά πλάγια. Νά μοΰ ζήσεις άράχνη, ζητώ' δικαίωμά σου νά ζήσεις 
χνη... ’Ανέβα αυτό τό ντουβάρι, φτάσε στήν κορφή, ύστερα θά σέ σκοτώσο)... -

Πέφτει... Κρίμα. Παρ’ ολίγο νά ’φτάνε στό τέρμα...
Ξεκουράζεται, συγκεντρώνει δυνάμεις καί βρμάει στό ντουβάρι... Σκαρφαλώ"478



νει, σκαρφαλώνει... “Αιντε |ΐπρέ αράχνη, κουράγιο!.. Στέκεται για μιά στιγμή, ξε
κουράζεται καί συνεχίζει τδ σκαρφάλωμα. “Αιντε κ’ έμεινε λίγο άκόμα... Κουράγιο!

’Ανεβαίνει ή άράχνη καί φτάνει στό ίσιωμα τής μπανιέρας. Στέκεται λίγο έκεΐ 
% υστέρα άρχίζει να τρέχει μ’ δλη τή δύναμή της...

θ ά  την τσαλαπατήσω. θ ά  την σκοτώσω γιατί τή σιχαίνομαι.
“Οχι, δχι... Λέν μοΰ έρχεται νά τή σκοτώσο). Τρέφω μεγάλη έκτίμηση στην 

άράχνη πού κατάφερε νά γλυτώσει άπδ την κόλαση τής φυλακής της... Νά μοΰ 
ζήσεις άράχνη, ζήτω, σίσυφε μέ τά οχτώ πόδια, σοΰ άνήκει ή ζωή...

Βγαίνω άπ’ τδ μπάνιο. Ξημέρωσε, έγινε πρωί. "Ωρα: έξι...
Είχα παρακολουθήσει δυόμιση ώρες τή μάχη τής άράχνης μέ τά ντουβάρια, 

μέ κατάληξη τή νίκη.
Χαιρετίζω τήν αυγή, καλημέρα της... Σκέφτομαι τδ λαό μου, τούς ανθρώπους 

πού σκαρφαλώνουν στά ντουβάρια...
Λέν έχο) καθόλου ύπνο. Κάθομαι στδ γραφείο μου καί γράφω τδ «Σίσυφο μέ 

τά οκτώ πόδια». Τελειώνει τδ διήγημά μου. "Ομως ή ώρα είναι μιά μετά τδ μεση
μέρι. Σάββατο μέρα, ύστερα άπ’ αυτή τήν ώρα δέν είναι κανένας στδ περιοδικό... 
Τί νά κάνουμε, Οά περάσουμε αυτή τήν Κυριακή στδ σπίτι δίχως λεφτά.

Ό  ο ικ ο γ ε ν ε ια κ ό ς  τάφ ος

Μιά χλιαρή ανοιξιάτικη μέρα... Στό σιδηροδρομικό σταθμό του Γεσίλγιουρτ 
οΐ επιβάτες περιμένουν τό τραίνο. Ή  αίθουσα αναμονής γεμάτη. Και οΐ έξο> πάγκοι 
έχουν γεμίσει. Είναι καί μερικοί πού κάνουν βόλτες.

Στην αίθουσα άναμονής, μιά όρθια γυναίκα, μέ φασκιωμένο μωρό στην άγκα- 
λιά, κουβεντιάζει με τήν ηλικιωμένη χανούμισσα πού κάθεται άπέναντί της.

II γυναίκα μέ τό μωρό, καθώς είναι στρουμπουλή δείχνει μεγαλύτερη άπ" 2,τι 
είναι* όμως δέν τά περνάει τά τριάντα. Τά κατάμαυρα μαλλιά της τά φτιάξε στό 
κομμωτήριο όντουλασιόν. "Ολοστρόγγυλο όμορφο πρόσωπο, μέ καθαρή άσπρη επι
δερμίδα. Καί κάτι μάγουλα ροδαλά, λαχταριστά... Φοράει ένα μαντώ άπο ύφασμα 
«σανζάν». Μέ τό ένα της χέρι κρατάει τό μωρό, \ιε τό άλλο μιά τσάντα μεγάλη σά 
βαλίτσα. Οί γάμπες της ίδιες μπουκάλες, κ" έπειδή φοράει ίσια παπούτσια, φαίνεται 
περισσότερο κοντή άπ" 2,τι είναι.

Ρωτάει τήν ήλικκομένη γυναίκα πού κάθεται άπέναντί της:
—  Μέ συγχιορειτε πού σάς ρωτάω, πού πάτε θείτσα;
—  Στήν Πόλη... Ό  γαμπρός μου κάθεται στό Τζάνκουρταράν, πάω νά τούς 

έπισκεφτώ.
—  ΙΙολύ ωραία. Κ" έγώ στήν ΙΙόλη πάω. "Έχουμε έναν οικογενειακό τάφο 

καί... ΙΙηγαίνω στον οικογενειακό μας τάφο. Αλλοτε είχαμε κι αυτοκίνητο. Κου
βαλήσαμε σέ πολυκατοικία καί δέ βρήκαμε μέρος νά βάλουμε τό αυτοκίνητο. Ό  
^ η ς  μου πούλησε τό αυτοκίνητο... Είναι κουραστικό νά περιμένει κανείς στούς 
σιδηροδρομικούς σταθμούς. Βλέπετε, δέν εί;ιαι συνηθισμένη... Νά ’χαμέ τώρα αυτο
κίνητο, θά πήγαινα στή στιγμή στον οικογενειακό μας τάφο...

■— ΙΙού είναι ό οικογενειακός σας τάφος;
—Ό  δικός μας; Στό... Πώς τό λένε έκείνο τό μέρος; Έ λ α  θεέ μου... Ένώ 

τβ ξέρω, αυτή τή στιγμή δέ μου "ρχεται στο νού... Γιά κοίτα άναποδιά... Στήν άκρη
γλώσσας μου είναι... Νά πού τό θυμήθηκα* στό Καινούριο Νεκροταφείο. (Γυρί

νε1 τό κεφάλι της καί κοιτάζει γύρω της, γιά νά δεί αν τήν άκούνε). "Άλλοτε ό 
οικογενειακός μας τάφος ήτανε στο Μεβλανέκαπου. "Αργότερα του δικού μου, δεν τού 479



άρεσε εκείνο τβ μέρος, πάλιωσαν λέει χά μνήματα, καί κουβάλησε τβν οικογενειακό 
μας τάφο στο Καινούριο Νεκροταφείο.

—  Καί πού βρίσκεται αύτο τβ Καινούριο Νεκροταφείο;
— Αλήθεια, οέν το ξέρετε; Είναι στο Σισλί. Σέ κιμπάρικο μέρος. Μάλιστα, 

έκεΐ είναι ό οικογενειακός μας τάφος... ’'Εχετε κ’ έσεΐς οικογενειακό τάφο;
—  Καί βέβαια έχουμε. Είναι να μήν έχει κανείς;
—  Μερικοί οέν έχουν καί γ ι’ αυτό... (Για νά την ακούσουν καί άλλοι, μιλάει 

πιό δυνατά). "Οταν είναι κανείς οικογενειάρχης, πρέπει νά χει τον οικογενειακό 
του τάφο... Ξέρετε, από τότε πού άποχτήσαμε οικογενειακό τάφο, ή αλήθεια, νιώ
θουμε ραχατλίκι.

— Σαν τ ι ;
—  Καί βέβαια. Νά πούμε, πας για επίσκεψη των νεκρών καί ξεμπερδεύεις 

μ' όλους, μια καί καλή. 'Οχι νά πας εδώ, νά πας εκεί... 'Οσο καί νά "ναι, χασομε
ράς... Αλλο πράμα νά χεις τδν οικογενειακό σου τάφο... Ολοι στην αράδα... Ν’ 
άξιώσει ό θεός, ν" άποχτήσουν κι αυτοί πού δεν έχουν...

— IΙοιούς έχετε έκεϊ;
—  Στον οικογενειακό μας τάφο; Ό λοι οι δικοί του είναι έκεϊ. Οί θειοι του, 

δ πεθερός μου, οί κουνιάδες μου... "Επίσης, ή πρώτη χανούμισσα του δικού μου. "Εγώ 
είμαι ή δεύτερη γυναίκα του...

—  Ιίολύ ώραϊα...
— Έ γώ  δεν τδν γνώρισα καθόλου τδν πεθερό μου. Πάω νά τδν έπισκεφτώ στδν 

οικογενειακό μας τάφο...
Ή  ήλικιο)μένη γυναίκα:
—  Φαίνεται πώς άνοιξε τδ γκισέ, πάο) νά βγάλω τδ εισιτήριό μου, είπε καί 

σηκώθηκε.
Ή  γυναίκα μέ τδν οικογενειακό τάφο κόλλησε σέ μιά πολύ κομψευόμε 

κυρία.
—  Τί παράξενοι άνθρωποι πού υπάρχουν σ’ αύτδν τδν κόσμο, δεν είναι έ 

κυρία μου, τής λέει.
Καί επειδή δεν τής έδωσε απάντηση ή πολύ κομψευόμενη γυναίκα, συνέχι 

αυτή:
—  Νά πούμε, ή γριά πού κουβέντιαζα μαζί της πριν άπδ λίγο... Ό τα ν  άνάγι 

νά παινεύεται στά καλά καθούμενα ότι έχει οικογενειακό τάφο... Ψώς φανάρι π* 
οέν έχει. Αέν είναι ύποχρεωτικό, βέβαια, νά "χουν όλοι οικογενειακό τάφο... O jj 
γιατί νά λέει ψέματα... Ντροπή είναι νά μήν έχει κανείς οικογενειακό τάφο; 
έχουν ολοι τδν τρόπο τους... Αέν είναι έτσι κυρία μου; Ντροπή δεν είναι ή 
χεια... Νά δώσει σ δλους 6 "Αλλάχ οικογενειακό τάφο... Τήν είδατε βέβαια, δί 
εντύπωση εκείνη ή γυναίκα ότι έχει οικογενειακό τάφο; 'Οποιος έχει οίκογενεκ 
τάφο, φαίνεται άπδ τδ παρουσιαστικό του... Μέ συγχωρεϊτε πού σάς ρωτώ, που 
σκεται δ δικός σας οικογενειακός τάφος χανούμεφέντη;

—  Στή Σαμψούντα...
— *Ααααα... Πολύ μακριά είναι. Στδ Σισλί είναι τδ Καινούριο Νεκροταφβ? 

δ δικός μας βρίσκεται έκεϊ... Είδατε καθόλου τδ Καινούριο Νεκροταφείο; Είναι 
πολύ ώραΐο μέρος... Ναί, ή αλήθεια είναι ακριβό, όμως χαλάλι, είναι πολύ άερ 
μέρος κ" έχει ωραία θέα. "Εκτός άπ αυτό, είναι καί πολύ κοντά στή στάση λει 
ρείων... Βέβαια, δ καθένας δέν μπορεί ν αγοράσει άπ" έκεΐ οικογενειακό τάφο. Εί* 
πολύ άκριβά... ’Αμάν, καλύτερα πού είναι έτσι. Ό  κάθε άνθρωπος πρέπει ν" άπλ 
νει τά πόδια του άνάλογα μέ τδ πάπλωμά του... Πού είχατε πει πώς είναι δ δικός

—  Στή Σαμψούντα...
—  Φαντάζομαι νά "ναι φτηνοί έκεΐ οί οικογενειακοί τάφοι...
ΤΙ πολύ κομψευόμενη γυναίκα χαμογέλασε περιφρονητικά, καί δίχως νά ό« 

άπάντηση, σηκώθηκε κι έφυγε.
Ή  γυναίκα μέ τδν οικογενειακό τάφο κοίταξε δεξιά κι άριστερά της. Καί



βρίσκοντας κατάλληλο πρόσωπο για νά κουβεντιάσει, πήγε στην άλλη [ΐεριά τής 
αίθουσας καί κόλλησε σέ μια κοντόχοντρη μελαχροινή γυναίκα.

— Άκοϋς έκεί, τής είπε, έχει λέει οικογενειακό τάφο στη Σαμψούντα.
Ή  μελαχροινή χοντρή γυναίκα πού οέν κατάλαβε:
— Έφέντημ; τή ρώτησε.
—  Λέει πώς έχει οικογενειακό τάφο στή Σαμψούντα...
—  ΙΙοιός;

Πριν άπό λίγο κουβέντιαζα με μια γυναίκα... ”Αν είναι δυνατόν σ’ ένα μέ
ρος σαν τή Σαμψούντα νά υπάρχει οικογενειακός τάφος! Βρήκε άνθρωπο νά γελά
σει... Γιά κουτή μέ πέρασε; Ν ά ’λεγε στήν ΙΙόλη, καλά, θά τό πίστευα. Νά λέει κα
νείς ψέματα, νά τά στολίζει όμως λιγάκι. Ξέρετε ποΰ είναι δ δικός μας οικογενεια
κός τάφος; Στό Καινούριο Νεκροταφείο.

—  Πολύ ωραία!..
—  Καί ωραία είναι, καί άερικό μέρος...
—  Καί στό Νεκροταφείο τοΰ Τόπκαπου υπάρχουν ώραϊοι οικογενειακοί τάφοι.
— Ε κ εί είναι ό οικογενειακός σας τάφος;
— "Οοχι... Εμείς δεν έχουμε οικογενειακό τάφο... Είδα κάτι άλλους έκεί καί 

σάς τό λέω... νΕχει πολύ ωραίους...
—  Καλά πού τό είπατε- ποΰ λέγατε πώς είναι;
—  Στό Τόπκαπου...
— ’Αφού είναι ώραϊα, νά πώ στόν μπέη μου νά πάρει κ’ έκεί έναν οικογενειακό 

τάφο... Εμάς δ οικογενειακός τάφος ήτανε άλλοτε στό Μεβλανέκαπου, δ δικός μου 
όμως, έπειδή ήταν παλιό έκεΐνο τό μέρος, όέν τόν άρεσε καί τον κουβάλησε στό Και
νούριο Νεκροταφείο. "Ωστε εσείς δεν έχετε οικογενειακό τάφο;

—  Δέν έχουμε...
—  Βάχ βάχ... Μή στενοχωριέστε, ίνσαλλαχ θ’ άποκτήσετε κ’ έσεΐς... ’Εμείς 

είχαμε ανέκαθεν οικογενειακό τάφο. Μάλιστα, προτού παντρευτώ άκόμα, όταν ή 
πεθερά μου ερευνούσε γιά  τό σόι μου, είχε δηλώσει: «’Εγώ δέν μπορώ νά πάρω 
νύφη άπό οικογένεια πού δέν έχει οικογενειακό τάφο». Κι δταν έξακρίβιοσε πώς 
είχαμε κ’ εμείς οικογενειακό τάφο, χάρηκε πολύ. ’Αμάν, τί κακοί πού είναι οί άν
θρωποι... Κάποιος πού δέ μάς χώνευε, λέει στήν πεθερά μου «Δέν είναι δικός τους 
δ οικογενειακός τάφος πού σάς δείχνουνε, είναι ξένος». Βάλλαχι, μπίλλαχι, θέλανε 
νά προξενέψουνε τή δική τους κόρη, καί γ ι’ αυτό... Πολύ κακός είναι δ κόσμος...

Ή  χοντρή μελαχροινή γυναίκα έτρεξε πίσω άπό ένα παιδί, φωνάζοντας:
—  Μή βγαίνεις έξο), τώρα θά ’ρθει τό τραίνο...
Ή  γυναίκα μέ τόν οικογενειακό τάφο έρριξε άλλη μιά ματιά στήν αίθουσα ανα

μονής. Μή βλέποντας κανένα πρόσωπο κατάλληλο γιά κουβέντα, βγήκε έξω. "Ερριξε 
μιά ματιά σ’ αυτούς πού κάθονταν στούς πάγκους. Πλησίασε μιά μεσόκοπη χανού
μισσα.

—  Μέ συγχωρεΐτε, ποΰ πάτε έσεΐς;
—  Στήν πόλη...
—  Κι εγώ... Πάω στόν οικογενειακό μας τάφο. "Εχετε κι έσεΐς οικογενειακό

τάφο;
—  Μάλιστα.
—  Μέ συγχωρεΐτε γιά τήν αδιακρισία, πού είναι άραγες;
— Στό Μπεμπέκι.
—  Σέ ωραίο μέρος είναι... Μού άρέσει πολύ δ Βόσπορος. Τή βλέπετε αυτή τή 

γυναίκα... (Τής δείχνει τή κομψευόμενη γυναίκα πού κουβέντιαζε πριν άπό λίγο 
μαζί της). Τάχατες έχουν κι αυτοί οικογενειακό τάφο στή Σαμψούντα...

Καί μή παίρνοντας άπάντηση άπ’ τήν άλλη, συνεχίζει:
— Πλάκωσαν ξαφνικά οι ζέστες, δέν είναι έτσι έφέντημ; 

t  — Ναί...
■—Ή  άλήθεια, τό ψυγείο πιάνει τόπο μ’ αότές τις ζέστες... Βέβαια, Οά ’χετε 

ήλεκτρικό ψυγείο... 481



— Έχουμε...
—  Των πόσων ποδιών;
—  Δεν ξέρω, δέν κοίταξα καθόλου τά πόδια του' θά ’ναι άσφαλώς μέ τέσσαρκ 

πόδια γιατί στέκεται δλόγερο...
—  Τό δικό |ΐας είναι δκτώ ποδιών... Είχε παλιώσει τό παλιό καί πήραμε και

νούριο. "Οταν παλιιόσει, δέν άξίζει τίποτα.
—  Βέβαια...
— Ανανεώσαμε καί τό πλυντήριό μας. Τώρα θά δώσουμε καί τήν παλιά μας 

ηλεκτρική σκούπα σέ κάποιον, καί θ αγοράσουμε καινούρια. Έ γώ  λέω να τήν που
λήσουμε, άλλα, ζωή νά ’χει ό δικός μου, είναι ανοιχτοχέρης, καλύτερα λέει να τή 
χαρίσουμε σ’ ενα φτωχό. Είχαμε καί αυτοκίνητο. "Οταν κουβαλήσαμε στήν πολυ
κατοικία, δέ βρήκαμε μέρος νά τό βάλουμε. "Ινσαλλαχ, δ δικός μου θ’ αγοράσει και
νούριο... "Ωστε ό οικογενειακός σας τάφος είναι στό Μπεμπέκι;

—  Ναί...
—  Καί ποιούς έχετε στόν οικογενειακό σας τάφο;
—  ’Εμάς ό οικογενειακός τάφος είναι πολύ παλιός...
— νΛαα, ώστε είναι παλιός... Γιατί δέ φτιάχνετε καινούριο; Εμείς φτιάξαμε 

νέο στό Καινούριο Νεκροταφείο. Νά ’ναι καλά ό δικός μου, έπειδή ήταν παλιός αυ
τός πού είχαμε στό Μεολανέκαπου. δέν τόν άρεσε. Ετοιμάσαμε καί τό μέρος τής πε
θεράς μου, τό περιφράξαμε κιόλας μέ αλυσίδα, κι από πάνιο έχει μαρμάρινη πλάκα. 
Δέν τσιγγουνευτήκαμε καθόλου. Τ ί γίνεται, τί δέ γίνεται... Ό  άνθροιπος πρέπει νά 
’ναι έτοιμος από τώρα... Δέν ξέρεις πότε θά σοΰ ’ρθει. Μάταιος δ ντουνιάς, δέν είναι 
έτσι έφέντημ;

— Ό  ’Αλλάχ, χρόνους πολλούς νά μάς δίνει...
—  Λέει ή πεθερά μου νά τής φυτέψουμε καί μιά συκιά... "Ινσαλλαχ, θά τή φυ

τέψω μέ τά χέρια μου... ’Αγαπώ πολύ τήν πεθερά μου. Νά τή φυλάει ό ’Αλλάχ από 
κακό μάτι... "Αραγες είναι σέ ώραΐο μέρος τό νεκροταφείο σας;

ΤΗρθε το ήλεκτρικό τραίνο. Τρέξανε αυτοί πού περιμένανε. Ή  γυναίκα μέ τόν 
οίκογενειακό τάφο, δέν κατάφερε από τό πλήθος νά μπει στό ίδιο βαγόνι μέ τή χα 
νούμισσα πού κουβέντιαζε πριν από λίγο' μπήκε σέ άλλο. Βρήκε άδεια θέση καί κά- 
θησε. Δεξιά της ήταν ένας άντρας καί αριστερά της ένα παιδί. Δέν τής άρεσε ή θέση. 
Πήγε κ’ έκατσε άλλου. Λέει στή διπλανή της γυναίκα:

—  Καί σείς έφέντημ γιά τήν Πόλη;
—  Ναί... j i
—  Κι έγώ... Πηγαίνω στόν οικογενειακό μας τάφο... Βέβαια, θά χετε κι έσεΐς 

οικογενειακό τάφο.
- Ο χ ι . . .  ]
—  Μπάαα... Τότε, τί κάνει ή οίκογένειά σας;
—  Σαν τ ι ;
—  θεός φυλάξει, άν πεθάνει κανείς δικός σας...
—  Δέν έχουμε οικογενειακό τάφο...
— Ό  οικογενειακός τάφος είναι ραχατλίκι, αδερφή μου... Ολοι βρίσκονται στή 

σειρά, μπρος στα μάτια σου. Εμάς ό οικογενειακός τάφος είναι στό Καινούριο Νε
κροταφείο... ΙΙήγαινε καθόλου έκεί; Αμάν νά πάτε καί νά τό δείτε, είναι πολύ ωραίο 
μέρος...

Τό τραίνο έφτασε στό Σιρκετζί. Ή  γυναίκα μέ τόν οικογενειακό τάφο κατέβηκε 
από το τραίνο. Μέ τό μωρό στήν αγκαλιά, τράβηξε στό «Γραφείο Εύρέσεως Εργασίας».

482 Ή  μετάφραση των δΐ7]γημάτων έγινε άπ τά Τονρ;
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Μπροστά στη βαθιά εθνική κρίση που απειλεί νά εξελιχθεί σε 
έθνική τραγωδία, ή Ε .Τ . απευθύνθηκε σε πνευματικούς Εκπροσώπους 
της 9Αριστερας και ζήτησε τή γνώμη τους. Ή  Ερευνα άρχισε από το 
προηγούμενο ψύλλο μας. Συνεχίζουμε και στο τεύχος τούτο τή δημο
σίευση των άπαντήσεων πού πήραμε. Τά ερωτήματα παύ υποβλήθηκαν 
είναι τά εξής :

1) Μ ετά τό πραξικόπημα τής Ιδης  5Ιουλίου και μέσα στο κλίμα  
τής συνεχιζόμενης εκτροπής καθημερινά πυκνώνονται οί πολλαπλής 
προέλευσης φήμες καί απειλές γιά  δικτατορία. Πώς εκτιμάτε αυτή τήν 
κατάσταση ; Είναι πραγματικός 6 κίνδυνος γενικά καί ιδιαίτερα γιά  
τήν πνευματική λειτουργία; e Υπάρχει συνεπώς λόγος ν' ανησυχεί κάθε 
πολίτης καί ιδιαίτερα ό πνευματικός άνθρωπος ;

2) Ν ομίζετε ότι ή δημοσία συμβολή τών λογοτεχνών καί καλλιτε
χνών τής 'Αριστερός γιά  τήν αποκατάσταση τής όμαλότητας υπήρξε 
σ ' όλο αυτό τό διάστημα ανάλογη προς τό μέγεθος τών διαγραφομένων 
κινδύνων;

3) ΙΙώς νομίζετε ότι πρέπει νά ενεργήσουν οί πνευματικοί άνθρω
ποι ώστε νά γίνει ή συμβολή τους αποτελεσματικότερη;

Ο ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΤΖΙΑΣ

1 ) Ό  Ελληνας, ιστορικός άνθρωπος, μέ μνήμη τού παρελθόντος, μέ πείρα τών 
δεινών τής χώρας μας (και όλης τής ανθρωπότητας μ’ έκεΤνες τις δικτοττορίες, τούς 
φασισμούς, τούς ναζισμούς κλπ.) από άνώμαλες έξελίξεις τών πολιτικών πραγμάτων, 
βλέπει σαν παράδοξο φαινόμενο ν’ άκούγονται σήμερα απειλές γιά δικτατορία, νά 
γίνεται έστω μνεία αύτής τής λέξης.

Ή «εκτροπή» τών Ίουλιανών, χωρίς αμφιβολία γίνεται τό ευνοϊκό έδαφος πάνω 
στο οποίο στηρίζουν τά πόδια τους κάποιοι άμετοα/όητοι, άνοίγουν τό στόμα τους 
και προφέρουν τήν άπειλητική λέξη.

Ή διοστίστωση αυτή είναι άνησυχητική.
2) Ή κρίση τήν οποία ζητάτε στο δεύτερο έρώτημα, νομίζω, δεν πρέπει ν’ 

αφορά ειδικά τούς λογοτέχνες καί καλλιτέχνες τής ’Αριστερός όπως τό εντοπίζετε. 
Ό γνήσιος πνευματικός άνθρωπος τής Αριστερας, του Κέντρου ή τής Δεξιάς, έχει 
τήν ίδια ήθική εύθύνη απέναντι στο θέμα άποτροπής τής άνωμαλίας, άποκατάστα- 
σης τής όμαλότητας, άπένοίντι στο θέμα εξέλιξης τής χώρας προς τό καλύτερο. 
Κοπείς γνήσιος πνευματικός άνθρωπος δεν είναι νοητό πώς είναι δυνατό νά μείνει 
άπαθής μπροστά σ’ άπόπειρες μόνιμου ξεστρατίσματος τής χώρας άπ’ τήν πορεία 
ττρός τήν πρόοδο, μπροστά σ' απόπειρες νά τής κρεμάσουν βαρίδια έτσι πού να 
μη μπορεί ν’ άνέρχεται στο καθαρό φώς, άπόπειρες κάποιων πού θέλουν στή θο
λούρα νά περισώζουν ύποπτα προσωπικά συμφέροντα. 483



3) ’Ασφαλώς έτσι αισθάνεται ό κάθε συνειδητός πολίτης, ό πατριώτης — κι 
ο πνευματικός άνθρωπος δεν μπορεί παρά νά εΐναι συνειδητός πολίτης και πα
τριώτης.

Βέβαιο είναι και τούτο: Δεν φτάνει νά αισθάνεσαι έτσι τά πράγματα, νά 
ίσυνειδητοποιεΐς τούς κινδύνους άπ’ τις έκτροπός και τις άπειλές γιά χειρότερα και 
δικτατορίες. Είναι άναγκαίο νά τό πεΐς, νά τό δείξεις φανερά, μήπως καί ή σιωπή 
νομιστεΐ απ’ τούς ένδιαφερόμενους σαν άνοχή.

’Αλήθεια μου φαίνεται άπίθανο, όσο τό σκέφτομαι, ν’ άποτολμηθεΤ πραγμα
τοποίηση των άπειλών. Όμως, έστω προληπτικά, οι πνευματικοί άνθρωποι πρέπει 
νά μιλήσουν, νά γράψουν, νά έπισημάνουν έτσι τήν άνάγκη άμεσης άποκατάστα- 
σης τής όμαλότητας, τήν άνάγκη τής εγρήγορσης.

Νά στιγματίσουν τούς έκτοξεύοντες άπειλές γιά δικτοτορία, σάν δολιοφθο- 
ρεΐς σέ βάρος τής 'Ελλάδας, γιοτί καί μόνη ή χρήση τέτοιων άπειλών σάν μέσον 
πολιτικού εκβιασμού, ρίχνουν χαλάσματα νά κλείσουν τό δρόμο προς τήν πρόοδο,

Ο ΤΑΣΟΣ ΒΟΥΡΝΑΣ

1. Αυτή τη στιγμή ό κίνδυνος τής έκτροπής οπτό τό Σύντοτγμα είναι σοβαρό
τατος. Εργάζονται γ ι’ αυτό στά σκοτεινά παρασκήνια όλες οι φοα/ερές καί κρυφές 
δυνάμεις τής Δεξιάς καί τού παρακράτους καί στήνουν άδιάκοπες παγίδες στο 
άνερχόμενο δημοκρατικό κίνημα τού τόπου, μέ σκοτιό νά τό διασπάσουν καί νά 
τό εξουδετερώσουν εύκολότερα. Επομένως ό καλύτερος τρόπος άμυνας εΐναι ή 
ενότητα στο χώρο τής δημοκροτ ίας καί ειδικότερα στο χώρο τού πνεύματος. Όλοι 
οι φορείς τής τέχνης καί τού στοχασμού πρέπει νά συσπειρωθούν γύρω στήν πάλη 
γιά τήν προστασία τής συνταγματικής νομιμότητας καί τής ελευθερίας τής σκέ
ψης. Γιατί αυτή ή τελευταία δέχεται συγκεντρωτικά καί ύπολογισμένα χτυπήματα 
από τό μηχανισμό τής βίας σέ όλους τούς τομείς τής έκφρασης, άπό τό βιβλίο 
ώς τον κινηματογράφο.

Πρέπει νά βρισκόμαστε σέ διαρκή εγρήγορση γιά τήν προστασία τών έλευ- 
θεριών τού λαού μας, πού σέ τελευταία άνάλυση είναι προστασία τού πολιτισμού 
μας. Καί ή έγρήγορσή μας πρέπει νά έκφράζεται άπό μιά διαρκή καί άγωνιστική 
ποίρουσία ατό στίβο τής πάλης γιά τή δημοκρατία. Δέν ,χωρεϊ έπανάπαυση. Δέν 
επιτρέπονται τοώαντεύσεις καί άναβολές. Ή πέννα είναι τό όπλο μας. Καί δέν 
εΐναι καιρός νά μην τήν έπιστρατεύουμε καθημερινά.

2. Είναι γενικά διαπιστωμένο ότι ό κόσμος τού στοχασμού καί τής τέχνης 
άνήκει κοτά συντριπτική πλειοψηφία στο στροτόπεδο τής δημοκρατίας. Μπροστά 
στήν κρισιμότητα τών ήμερών όλοένα καί περισσότεροι πνευμοτικοί άνθρωποι πα
ρατάσσονται στο χαράκωμά της. ’Αλλά κι αυτό δέν άρκεΐ. Πρέπει νά σημανθει 
καθολικός πνευματικός συνοίγερμός. Νά σχημοτισθεΐ ή ποίνστροτιά έκείνη τής δη
μοκρατίας πού άντιστοιχεΐ πράγματι στο ιδεολογικό της δυναμικό. Οι ψυχές τών 
δημιουργών δέν άνήκουν στή Δεξιά γιοτί ή όδυνηρή πείρα τούς έχει πείσει ότι 
αυτή εΐναι ή μεγάλη ένοχος γιά τις καταστροφικές πυρές πού έκαψαν στο παρελ
θόν τά βιβλία καί τά έργα τέχνης.. Καί ό πνευματικός μας κόσμος δέν θέλει νά 
έποίναληφθεΐ τό φαινόμενο αυτό. Αλλωστε τά πρώτα προμηνύματά του τά ζεΐ μέ 
τήν άχρεία λογοκρισία πού άστυνομεύει τον πνευμοτικό μας βίο. Στήν επίθεση 
τής βίας, τού καισαρισμού καί τού καποραλισμού άπαντάμε μέ τήν ένότητα γύρω 
άπό τήν προστασία τής δημοκρατίας, τών συντοεγμοτικών ελευθεριών καί τής έλευ- 
θερίας τής σκέψης.

3. Γιά νά εύωδοθεϊ ό αγώνας τών δημοκρατικών δυνάμεων τού τόπου πού484



καλύπτουν την παμψηφία του ελληνικού λαού χρειάζεται αρραγής ένότητα καί 
άδιάκοπη πάλη. Καί ό πνευματικός μας κόσμος έχει κιόλας συνειδητοποιήσει τήν 
άλήθεια δτι κανείς δεν μπορεΤ νά είναι ελεύθερος παρά μόνο σ’ ένα σύνολο έλευ- 
θέρων άνθρώπων. Καί μέσα στήν άχρεία ιδεολογία τής νεοφασιστικής Δεξιάς υπο
βόσκουν οί φωτιές πού θά πυρπολήσουν τά έργα του στις πλατείες καί τά σταυ
ροδρόμια. Ένότητα, λοιπόν, διαρκής έποίγρύπνηση καί άδιάκοπη πάλη γιά νά μήν 
έπιτρέψουμε στο φασισμό νά περάσει καί πάλι.

Ο ΦΩΤΟΣ ΓΙΟΦΥΛΗΣ

1) Πιστεύω πώς δσα γράφονται γιά δικτατορία δεν είναι άπειλές, μά δοκι
μαστικές κρούσεις. Όπως καταλαβαίνετε, τό «πραξικόπημα» τής 15ης Ιουλίου 1966 
είναι ζήτημα έξωτερικό, καί ας άρνεΐται ό κ. Γ. Παπανδρέου νά τό πει. Οί Αμερι
κανοί όμως φοβούνται τή δικτατορία, όσο φοβούνται καί τις έκλογές. Ή παγκό
σμια δυσαρέσκεια γιά τό Βιετνάμ, φυσικά θά αυξηθεί άν έγκρίνουν εδώ οί «ξένοι 
παρότγοντες» τή δικτοτορία, που τήν θέλουν μερικοί αδιόρθωτοι. Γίνανε λοιπόν 
κρούσεις γιά τή δικτατορία. Καί φαίνεται πώς οί «ξένοι παράγοντες» έχουν βεβαιω
θεί πώς δεν τους συμφέρει. ‘Ωστόσο υπάρχει πατντα ό φόβος μήν ελαττωθούν οί 
ελευθερίες του λόγου καί του λαού γενικά, γιατί όσο πάει αύξαίνει ή λαϊκή άντί- 
δράση στή νόθα πολιτική κοτάσταση.

2) Πιστεύω πώς ή συμβολή των λογοτεχνών καί καλλιτεχνών μας γενικά, όχι 
μονάχα τών άριστερών, είναι φτωχή. Αν καί δεν πιστεύω πώς θ’ άποφασιστεΐ ή 
δικτατορία, πρέπει ή σχετική άντίδραση νά γίνει ζωηρή.

3) Νομίζω πώς κάθε ενέργεια τών πνευματικών μας άνθρώπων, ειδικά γιά 
τό ζήτημα τής δικτατορίας, πρέπει νά γίνει σε ποίγκόσμια κλίμακα καί πολύ ζωηρή.

Ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

1) Ή άπειλή καί ό κίνδυνος ύπάρχει καί δικαιολογημένα άνησυχεί ό άπλός 
πολίτης καί περισσότερο κάθε πνευματικός άνθρωπος, πού γ ι’ αυτόν δικτατορία 
σημαίνει πολιτικόν ένταφιασμό, (έξαιρεΐται τό «πνεύμα» πού προσφέρεται καί 
ανταλλάσσεται μέ ύλικές παροχές).

2) Δεν έχει τόσο σημασία ή μικρή ή μεγάλη συμβολή τών λογοτεχνών καί 
καλλιτεχνών τής άριστεράς, πού ή θέση της είναι δεδηλωμένη καί καθαρή. Σημα
σία έχει ή αφύπνιση καί έπαγρύπνιση όλων τών ελεύθερων συνειδήσεων άσχέτως 
κομματικών συμπαθειών —  όταν μάλιστα καί πολιτικοί άνδρες πάσης άποχρώσεως 
έχουν έκδηλώσει τήν άντίθεσή τους προς δικτοτορικές λύσεις. Σημασία έχει άκόμη 
καί τών κατεστημένων πνευματικών άνθρώπων ή άντίδραση. (ΓΓ αυτούς άκριβώς 
διερωτάται κοπείς, μήπως ή άδιαφορία τους ή ή σιωπή τους σημαίνει προδιάθεση 
συγκατανεύσεως σέ ενδεχόμενη πραγματοποίηση άπειλής. Θά ’ταν τραγικό καί νά 
τό φαντασθεΐ κανείς).

Οπωσδήποτε στήν ’Αριστερά πέφτει ό ρόλος νά καταστήσει άπτά τά συμ
πτώματα τού κινδύνου.

3) Ό  καθένας χωριστά ή καί πολλοί μαζί νά διαδηλώνουν σέ κάθε εύκαιρία 
τήν άντίθεσή τους καί νά συναγείρουν συνειδήσεις. 485



Ο ΣΤΡΑΤΗΣ ΔΟΥΚΑΣ

1. Ή σωρεία των συνταγματικών έκτροπων από τούς αδίστακτους παράγον
τες του Ίουλιανού πραξικοπήματος, οί διεξαγόμενες δίκες Λαμπράκη - ’Ασπίδα 
καθώς και οί προκληθεΐσες επαίσχυντες εκλογές δίας και νοθείας πού τότε πανη
γυρικά άποδοκίμασε και καταδίκασε ό ‘Ελληνικός λαός, δείχνουν ολοφάνερα πώς 
6 κοινοβουλευτικός μανδύας είναι ήδη διάτρητος και ό κίνδυνος μιας άπροκάλυ- 
πτης δικτοτορίας είναι σοβαρός και άμεσος. Τούς εθνοκτόνους σκοπούς τής συνα
σπισμένης άντιδραστικής δεξιάς, νά περιαγάγει τον Ελληνικό λαό στήν πολιτική 
ύποδούλωση τής προ του 1843 ξενόδουλης και άντεθνικής Οθωνικής περιόδου, τή*/ 
κατάργηση και τών στοιχειωδέστερων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών έλευ- 
θεριών πού με τούς άγώνες ένός αιώνα ό Ελληνικός δημοκρατικός λαός κατοχύ
ρωσε, μονάχα ό ένιαίος και ανένδοτος και σήμερα αγώνας του μπορεί νά άποτρέψει.

2. Σ ’ αυτόν τον άγώνα για τήν άποκοτάσταση τής συνταγματικής νο
μιμότητας πού βρίσκεται έν έξελίξει, ή συμβολή του πνευματικού κόσμου γενικά 
και ιδιαίτερα τών λογοτεχνών και καλλιτεχνών τής άριστεράς, όμολογουμένως 
δεν ύπήρξε άνάλογη με τούς διαγραφόμενους κινδύνους.

3. Όμως τούς λόγους αυτής τής άδράνειας δέν θά έπρεπε νά τούς αποδώ
σουμε στήν έλλειψη συναισθήσεως τών εθνικών κινδύνων καθώς καί τής τάξης των 
πού άπειλεΐται μέ κοταδίκη σε πνευματικό θάνατο, όσο στήν έλλειψη μιας προ
γραμματισμένης δράσης. Μιά άμεση καί προσωπική παρεμβολή τους όπως ή υπο
δειγματική αγωνιστική στάση του άξέχαστου συναδέλφου μας Γιώργου Θεοτοκά 
προϋποθέτει κύρος καί έπιφάνεια κοινωνική πού δέν τήν διαθέτουν, παρά έλάχι- 
στοι. "Αλλη σοβαρή συμβολή στον άγώνα είναι έκείνων πού διαθέτουν δημοσιο
γραφική έπαλξη. Οί λοιποί θά έπρεπε νά πλαισιώσουμε τις συνδικαλιστικές καί 
κομματικές όργοενώσεις μας πού οί έκτακτες γενικές συνελεύσεις τους καί ολομέ
λειες θά έπρεπε νά πυκνωθούν. Σ ’ αυτές θά έπρεπε νά μελετώνται τρόποι μιάς 
στενότερης επαφής μέ το λαό καί τις όργοονώσεις του, όπως λ.χ. έπιλογή ομιλη
τών έπί ιστορικών καί άλλων θεμάτων πού παρουσιάζουν πολιτικό ένδιαφέρον κτλ.

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ

1. Ή διάρκεια τής έκτροπης καί όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στή 
χώρα μας δείχνουν όλοφάνερα ότι τό πολίτευμα δέν λειτουργεί δημοκρατικά. Τήν 
άνησυχία γιά τούς παραπέρα κινδύνους τήν αισθάνονται όχι μονάχα οί πνευματικοί 
άνθρωποι μά καί κάθε πολίτης άνεξάρτητα οπτό πολιτική τοποθέτηση.

2. Πιστεύω πώς ή δημόσια συμβολή τών διανοουμένων θά μπορούσε νά είναι 
πιο αποτελεσματική. Καί κυρίως θά έπρεπε νά είναι πιο άμεση. Καί μόνο τό γε
γονός ότι ή άντίδρασή τους έκδηλώνεται καθυστερημένα — προπάντων άπέναντι 
στά συγκεκριμένα έπί μέρους γεγονότα πού αποτελούν πιο πέρα βήματα στο 
δρόμο τής άνωμοχλίας καί πού αυτά κυρίως θίγουν τήν πνευματική λειτουργία — 
τήν κάνει νά χάνει ένα σημοχντικό μέρος οπτό τήν άξια της.

3. Ή απάντηση στο τρίτο έρώτημα δέν είναι εύκολη. Πρώτα-πρώτα ή υπό
θεση τής όμαλότητας δέν μπορεί καί δέν πρέπει νά είναι μέλημα μόνο τής ’Αρι
στερός. Οί ένέργειες πού καταδικάζουν δημόσια τή δικτατορία καί καταγγέλλουν 
τούς κινδύνους της είναι έργο όλων τών διοτνοουμένων — άνεξάρτητα άπό παρα
τάξεις — μέ έπικεφαλής τήν πνευυατική κορυφή καί ειδικά τά πνευυιατικά ίδρύ-
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λειτουργία. Ομως χρειάζεται κάτι περισσότερο. Μια θετική συμβολή θά ήταν ή 
οργάνωση — προ άκροατηρίου — έπιστημονικών συζητήσεων. Ή αύξηση τής δρα
στηριότητας των διανοουμένων καί ή προβολή της κατά σύγχρονο τρόπο είναι ή 
καλύτερη βοήθεια στον άγώνα γιά τήν όμαλότητα ενάντια σε κάθε είδους φήμες 
καί άπειλές.

Η ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

1. Ό  κίνδυνος είναι πραγματικός γιά όλους καί ιδιαίτερα γιά τούς ν έ ο υ ς  
συγγραφείς καί καλλιτέχνες τούς τολμηρούς καί φωτισμένους. Όλοι άνησυχουν. 
Υπάρχει λόγος ν’ άνησυχουμε γιά όσα γίνονται έδώ καθώς καί γιά όσα γίνονται 
έξω, προπάντων ϋστερ’ άπό τις πρόσφοτες γερμανικές έκλογές.

2. Οί πνευμοπΊκοί άνθρωποι τής 'Αριστερός τρέχουνε πρώτοι στούς κινδύ
νους πού όστειλουνε τήν πατρίδα. Καίτοι οι περισσότεροι εΐναι παθόντες του εμφυ
λίου πολέμου καί τής Κατοχής κινηθήκανε άρκετά καί μάλιστα τούς πρώτους μή
νες, άπό τό πραξικόπημα. Καί, άλλωστε, γιατί μόνο οί άριστεροί πρέπει νά δί
νουν, καί συνεχώς ν’ αυτοκριτικάρονται, όταν τά καθήκοντα είναι κοινά γιά όλους 
τούς "Ελληνες;

3. Πρέπει νά ένωθουνε* οί άριστεροί μεταξύ τους καί μετά όλοι μαζί, άνε- 
ξάρτητα άπό ιδεολογίες. Νά καταστρωθεΐ σχέδιο κοινής δράσης μπροοτά στον 
κίνδυνο μιας χυδαίας δικτατορίας. Πολλοί νά μοιραστούνε τό βάρος, πολλοί νά δια- 
μαρτυρηθουνε καί νά φωνάξουνε. Καί ή Ε.Τ. πού άνοαττύσσει σήμερα μιά πρωτο
βουλία, νά τήν απλώσει όσο μπορεί σε εύρύτερο κύκλο πνευματικών άνθρώπων 
Πρέπει όλοι νά βοηθήσουν σ ’ οα/τή τήν Εθνική άνάγκη, μή φοβούμενοι πώς θά τούς 
πούνε οτροττευμένους ή ξεπερασμένους καί άτεχνους. Τό ταλέντο τους δε θά βλα
φτεί άν φωνάξουνε τήν άλήθεια γιά τό σκοτάδι πού άπειλεΐ τον τόπο. Παράδειγμα 
ό άείμνηστος Γιώργος Θεοτοκάς. Πρωτότυπες προτάσεις δεν έχω νά σάς κάνω. 
Πιστεύω ό σωστός τρόπος δράσης θά βρεθεί άπό όλους μαζί.

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΘΡΑΚΙΩΤΉΣ

1. Σήμερα ό κίνδυνος γιά μιά κατολίσθηση στή φασιστική δικτατορία δέν εΐναι 
καθόλου φανταστικός. Όλοένα οί σκοτεινές δυνάμεις, άδιαφορώντας γιά τον εθνικό 
διχασμό, οδηγούν τον τόπο σ ’ έναν άναπόφευχτο όλεθρο. Φυσικό είναι τό άνωνιώ- 
όικο τούτο ερώτημα πού διακατέχει τις ψυχές όλων νά δυναστεύει περισσότερο 
τούς πνευματικούς άνθρώπους, πού «φύσει καί θέσει» έχουν αύξημένη συνείδηση 
τής εύθύνης καί τής άποστολής τους «νά φυλάγουν Θερμοπύλες». Στις μεγάλες καί 
αποφασιστικές ώρες τής εθνικής μας ζωής, ξανάρχονται πάντα μέ κυρίαρχη επι
βολή τά αιώνια ιστορικά συνθήματα: Είναι οί αιώνιες πίστεις στ’ άνθρώπινα πε
πρωμένα πού θεμελίωσαν τά πανίερα καί τά πανόσια, τις καθολικές ιδέες καί τις 
ολότητες των άπαραβίαστων δημοκρατικών άρχών καί έλευθεριών μας. Γι’ αύτό 
καί τό Ν α ί μας είναι όλόψυχο καί ομόψυχο, όπως καί τό Ό  χ ι μας. Ή πικρή 
πείρα του παρελθόντος δέν άφήνει περιθώρια γιά καμιά άμφιβολία ή άμφιταλάν- 
τευση. Ή στυφή γεύση των παλιών δοκιμασιών μας επενεργεί καταλυτικά, μέ 
βιαιότητα σεισμική, διακηρύσσοντας τον άποτροπιασμό της μπροστά στήν άπει- 487



λουμένη επαναφορά μεθόδων πού άπωθεΐ αδυσώπητα τό πνεύμα καί τα καταδί
κασε ή άνθρώπινη συνείδηση καί ή ιστορική μνήμη.

2. "Οχι, δέ νομίζω πώς ή δημόσια έως τώρα συμβολή του λογοτεχνικού καί 
καλλιτεχνικού μας κόσμου, γιά τήν άποκατάσταση τής όμαλότητας, υπήρξε ανά
λογη προς τό μέγεθος των διοτ/ραφόμενων κινδύνων. Άλλα άνεξάρτητα άπ’ αυτό, 
πιστεύω πώς ή υπεράσπιση των δημοκρατικών έλευθεριών δεν είναι υπόθεση μόνο 
των λογοτεχνών καί καλλιτεχνών τής Άριστεράς. Είναι υποχρέωση καί καθήκον 
του συνόλου του πνευμοτπκού μας κόσμου. Οί δημοκρατικές έλευθερίες έχουν κα
θολικό χαρακτήρα. Εΐναι άδιαίρετες καί άναντικατάστατες. Δεν μπορεί λοιπόν 
παρά να συνεγείρουν τις συνειδήσεις όλων μας. Γιοττΐ όποιεσδήποτε κι αν είναι 
σήμερα οι έπιμέρους διαφορές άνάμεσα στους πνευματικούς άνθρώπους, είτε άνή- 
κουν στή Δεξιά, τό Κέντρο ή τήν Αριστερά, έκεΐνο πού κυριαρχεί πάνω τους καί 
τούς κάνει νάναι σύμφωνοι στον κοινό πόθο καί στήν κοινή έλπίδα, είναι τό άνα- 
φαίρετο καί πρωταρχικό δικαίωμα τής πνευματικής τους έλευθερίας. Δίχως αυτή 
δέν μπορεί κατ’ ουδένα τρόπο να λειτουργήσει τό ύψισπο δώρο τής πνευματικής 
δημιουργίας, πού έδράζεται στα συνώνυμα θεμέλια τής ’Ελευθερίας καί τής Δη
μοκρατίας.

3. Θεωρώ α) άνοτ/καία μιά πνευματική σταυροφορία πού να πάρει ευρύτατο 
χαρακτήρα, μέ τή μορφή άληθινου πνευματικού συναγερμού. Τα λογοτεχνικά καί 
καλλιτεχνικά σωματεία, σάν έκπρόσωποι τού καλλιτεχνικού μας κόσμου, νά καλέ- 
σουν όλα τά πνευμοττικά καί έπιστημονικά ιδρύματα καί τις οργανώσεις τοΰ τό
που, σέ μιά πανελλήνια διακήρυξη πού θά διερμηνεύει τήν κοινή πίστη δλων γιά 
τό σεβασμό των δημοκροτπκών έλευθεριών καί τοΰ συντάγματος, καταδικάζοντας 
κάθε έκτροπή καί β) ή έκκληση αυτή-νά ύπογραφεΐ άπό τις έκοττοντάδες ή καί 
χιλιάδες άκόμα των πνευματικών άνΦρώπων καί θ’ άπστελεΐ τήν Χ ρ υ σ ή  Β ί 
β λ ο  Π ί σ τ η ς  στις άκοττάλυτες ήθικές καί πνευματικές δυνάμεις πού συνυ
φαίνουν όλες τις άξιες τού εθνικού καί ιστορικού, πνευμοτπκού βίου καί πολιτι
σμού.

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ

Ή έξέλιξη των πολιτικών μας προγμάτων σήμερα, μάς όδηγεΐ δυστυχώς στις 
δυσάρεστες σκέψεις ότι μελετιώνται άκόμα πιο άνώμαλες λύσεις πού άναμφισβή- 
τητα θά ναι γιά τό κακό δλου τού λαού καί φυσικά καί τού πνευμοτπκού κόσμου.
Επομένως κάθε πνευμοττικός άνθρωπος έχει ύποχρέωση νά κοτταδικάσει τέτοιες 

ενδεχόμενες τάσεις πού θά οδηγήσουν τον τόπο σέ μεγαλύτερες συμφορές.

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Ό  κίνδυνος μιας δικτοττορίας μετά τό πραξικόπημα τής 15ης Ιούλη είναι 
πραγμοτπκός καί συνεπώς ύπάρχει λόγος ν’ άνησυχεί σοβαρά κάθε πολίτης καί 
ιδιαίτερα ό πνευμοαικός άνθρωπος. Ό  κίνδυνος φάνηκε άπό τήν πρώτη στιγμή. 
Ωστόσο ή δημόσια συμβολή των λογοτεχνών τής Άριστεράς γιά τήν άποκατά
σταση τής όμαλότητας στήν περίοδο τής συνεχιζόμενης έκτροπής, δέν ύπήρξε 
άνάλογη.μέ τό μέγεθος των διαγραφομένων κινδύνων. Ό  γόνιμος διάλογος, ή δια 
πάλη των ιδεών μετοττράπηκε παραδόξως σέ μιά άγονη κ’ έπιβλαβή πολεμική
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μέσα στις γραμμές της. Μια πολεμική μερικές φορές σέ θέματα «μαρμέλαδας». 
(Εννοώ τό ευστοχότατο παράδειγμα του Φρόϋδ σύμφωνα μέ το όποιο μπορεΤς 
να συζητήσεις μ* έναν άνθρωπο που ισχυρίζεται ότι τό έσωτερικό τής γης δέν 
άποτελεΐται άπό μέταλλα σέ άεριώδη μορφή όπως μάς λέει ή επιστήμη άλλά 
από οξυγόνο και υδρογόνο, μπορείς να συζητήσεις και να τον πείσεις — άλλά 
δέν μπορείς σέ καμιά περίπτωση νά συζητήσεις μ’ έναν άνθρωπο πού ισχυρίζε
ται ότι τό έσωτερικό τής γής άποτελεΐται άπό μαρμελάδα —  στήν περίπτωση 
αυτή ένδιαφέρει άπλώς ό λόγος που τον κάνει νά ισχυρίζεται μιά τέτοια άνοη- 
σία). Ή συζήτηση σέ θέματα «μαρμελάδας» είναι καταστροφή του διαλόγου, 
είναι ό μοναδικός τρόπος νά εμποδίζεις, συζητώντας, τον ίδιο τό διάλογο. Έκτος 
άπό τήν άγονη αυτή πολεμική δέν έκτιμήθηκε ή αξία τής ποιότητας στον άντι- 
δικτατορικό αγώνα, δέν έχουμε δηλαδή νά έπιδείξουμε συνθετικότερες έργασίες 
γύρω άπό τό θέμα: πραξικόπημα, δικτατορία κλπ., οί όποιες νά διαφωτίζουν τον 
κόσμο άνεβάζοντας τό πνευματικό έπίπεδό του κι άνεβάζοντας συνάμα τή στά- 
θμη τής κουλτούρας μας. Στέκομαι ιδιαίτερα στο ζήτημα τής ποιότητας, πιστεύω 
πώς είναι τό μοναδικό καί συγχρόνως τό φοβερό όπλο πού διαθέτει ό πνευμαν· 
τικός άνθρωπος. Γιατί δέν πρέπει νά ξεχνάμε ποτέ πώς ή κουλτούρα είναι εθνική 
καί μόνο (Ανεβάζοντας τό έπίπεδό της καταλύεις τις δυνάμεις του σκοταδισμού, 
μόνο έτσι ένας πνευματικός άνθρωπος — (Ανεξάρτητα αν είναι τής ’Αριστερός, του 
Κέντρου ή καί τής Δεξιάς άκόμα— μπορεί νά συμβάλει άποφασιστικά στον άντι- 
δικτατορικό (Αγώνα. Πώς πρέπει νά ένεργήσουν οί πνευματικοί άνθρωποι ώστε νά 
γίνει ή συμβολή τους αποτελεσματικότερη; Θά μπορούσαν ν’ άκουστούν πολλές 
γόνιμες προτάσεις άν γινόταν μιά συγκέντρωση τών πνευματικών άνθρώπων όλων 
των παρατάξεων σέ δημόσιο χώρο ή τουλάχιστον έκείνων πού πιστεύουν στή δυ
νατότητα ανάπτυξης ένός άναγεννητικοΰ κινήματος σ ’ αύτό τον τόπο. Στο κλίμα 
τής συνεχιζόμενης έκτροπής, οί λογοτέχνες, οί καλλιτέχνες, οί διανοούμενοι μπο
ρούν ν’ άντιτάξουν ένα κλίμα συνεχούς (Ανάπτυξης κινημάτων στις τέχνες, στα 
γράμματα πού ν’ άγκαλιάζει ολοένα μεγαλύτερα στρώματα τού πληθυσμού κ ιδιαί
τερα τής νεολαίας.

Ο ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ

Καί μόνον ή «συνύπαρξη» κάτω άπό τήν ίδια στέγη τής Βουλής τών 'Ελλήνων, 
(πολύ περισσότερο τά χαμόγελα κ' οί χειραψίες, κι άκόμα πιο πολύ, ή συμφωνία 
απόψεων σέ μεθόδους καί στόχους), ένός «άρχηγού» έλληνικού μετοστολεμικού κόμ
ματος, μέ κείνον πού τον έστελνε έξορία έπί Μεταξά, άρκεΐ, σά μιά έλάχιστη δει
γματοληψία, νά μάς άποκαλύψει όλη τήν κοττάπτωση τής πολιτικής ζωής στή χώρα 
μας, τά τελευταία δεκοστέντε χρόνια — γιά νά μήν έπεκταθούμε. Αυτή ή μόνιμη 
καί «οικεία» έκτροπή (Απ’ τήν ομαλή, τήν ύγιή κοινωνικοπολιτική ζωή, πήρε, μετά 
τό ίουλιανό πραξικόπημα, διαστάσεις καί οξύτητα, πού, άσφαλώς, πρέπει νά μάς 
ανησυχούν. Ή όοηκομμουνιστική ύστερία πού χρόνια τώρα, τεχνητά καί πέρα (Από 
Κ(*θε ανθρώπινο αίσθημα, τροφοδοτείται μέ πτωμοττολογίες καί κονσερβοκούτια, 
δίνει τή θέση της, στις μέρες μας, σ’ έναν ανοιχτό καί άδιάντροπο πόλεμο ένάντια 
αε κάθε μορφή Δημοκροττίας, άκόμα καί στήν πιο αναιμική. Ή δίκη « Ασπίδα» είναι 
3° π Ρώτο βήμα προς οα)τή τήν κατεύθυνση: διωγμός όχι πιά τών κομμουνιστών, μά 
°λων τών (Αντιφρονούντων. Ελπίζω καί οί πιο «δύσπιστοι» δημοκράτες νά παίρνουν 
Τ(ύΡα τό μεγάλο τους μάθημα.

Οί πνευματικοί άνθρωποι, λογοτέχνες καί καλλιτέχνες, είναι οί έκφραστές, καί 
εματοφύλακες, τής μεγαλύτερης άνθρώπινης δημιουργίας μέσα στήν ιστορία: τής 

^νείδηαης, πού, έξ άλλου διαφορίζει τον άνθρωπο (Απ’ ολόκληρη τήν ύπόλοιπη 
Φυση. Κάθε φορά πού κινδυνεύει ή έλευθερία τής συνείδησης κινδυνεύει ή ίδια ή άν- 489



θρωπότητα, οι έπιτεύξεις της, οι κατακτήσεις της, οι ποοοπτικές της —  ή ιστορία 
και τό μέλλον της. Μέ τη στάση τους, σήμερα, οί ττνευματικοί άνθρωποι του τόπου 
μας είναι σά νά λένε «ναι» ή «όχι» στην έπιστροφή του ζώου πού μάς άπειλεΤ, (γιατί 
δέν φαντάζομαι νά θεωρούνται άνθρώπινα, ό χορός, λόγου χάρη, γύρω άπό βιβλία 
πού καίγονται, ή ή έπέλαση των τρικύκλων μέσα στούς δρόμους του 20ου αιώνα). 
Πολλά, Τσως, χωρίζουν τούς πνευματικούς (Ανθρώπους: καταγωγή, ιδέες, απόψεις, 
ακόμα, μπορεί καί ή ιδεολογία. Μά τούς ένώνει ΕΝΑ καί ΑΠΟΛΥΤΟ: ή έκφραση 
καί ή ύπεράσπιση έκείνων πού πιστεύουν. Μιά καινούργια δικτατορία, πέρα άπ’ τις 
εθνικές καί οικονομικές καταστροφές, δεν πρόκειται ν' άφήσει περιθώρια ΛΟΓΟΥ 
παρά μόνον στούς έγκωμιαστές του καθεστώτος. "Αν ή φιλοδοξία μας, σαν πνευμα
τικών άνθρώπων, είναι νά τελειώσουμε τις άσήμαντες μέρες μας μ' ένα δοκίμιο «πε
ρί βλακείας», τότε δεν έχουμε παρά νά τό γράψουμε. (Τό γνώθι σ’ οώτόν, έξ άλ
λου, είναι ύπέρτατη άρετή). Αν όμως πιστεύουμε σ’ ό,τι πιο ιερό καί (Αναντικατά
στατο έχει ή (Ανθρώπινη ζωή: την έλευθερία τής σκέψης, τότε ύπάρχουν χιλιάδες 
τρόποι νά έμποδίσουμε την κάθοδο των βαρβάρων, χιλιάδες τρόποι νά ύπερασπί- 
σουμε «τήν τιμή καί τήν πεποίθησή μας», απ’ τό έντυπο ως τό καυτό πεζοδρόμιο.

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΣ
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— Ακόμη καί ώς φήμη, ή απειλή τής δικτατορίας είναι κίνδυνος γιά τήν ψυ
χική καί πνευμοτΓΐκή ισορροπία του πολίτη. Πολύ περισσότερο όταν μιά σειρά 
άπό γεγονότα, τον τελευταίο καιρό, μάς πείθουν, πώς ή άπειλή αυτή είναι συνεί
δηση γιά κάποιους καί ή πραγματοποίησή της δέν είναι παρά ζήτημα ώρίμανσης 
των συνθηκών... Κι όσο ή (Ανωμαλία στην πολιτική ζωή του τόπου συνεχίζεται οί 
συνθήκες γΓ αύτούς θά ωριμάζουν. Όποιαδήποτε πολιτική ένέργεια, καί ή φαινο
μενικά πιο άσήμαντη έχει έπιπτώσεις στήν πνευματική ζωή, όπως άλλωστε καί 
σ’ ολόκληρη τήν κοινωνική γενικότερα. Ή επιβολή τής δικτατορίας, γνωστά πρά
γματα, ιδιαίτερα γιά τό πνεύμα σημαίνει αν όχι θάνατο (πού έξαρτάται καί πάλι 
άπό τήν αντίσταση των λειτουργών του) πάντως αφάνταστη καταστροφή.

— Στο δεύτερο έρώτημα είναι πολύ δύσκολο ν’ άπαντήσει κανένας. Γιοττί 
γιά ν’ άποφανθεΐ κανείς θάπρεπε νά γίνει μιά κατά βάθος έξέταση του έργου του 
καθένα καί όλων μαζί, πράγμα άκατόρθωτο, κι αυτό γιατί ό λογοτέχνης καί καλ
λιτέχνης δουλεύουν μακροπρόθεσμα καί δέν είναι δυνατό νά κριθούν μέ τό ίδιο 
μέτρο του άρθρογράφου ή καί του πολίτικου. Ίσως ένας διαχωρισμός θά πρέπει 
νά γίνεται στον πνευματικό άνθρωπο σέ σχέση μέ τό έργο του καί τον πνευματικό 
άνθρωπο σάν άγωνιστή όργανωμένον.

Πάντως όταν πρόκειται γιά έναν αγώνα όπως ό τωρινός γιά τις έλευθεριες 
τις βασικές τού πολίτη, όποιαδήποτε κι άν είναι ή συμβολή μας δέν θα πρέπει 
νά μάς ικανοποιεί καί νά μάς εφησυχάζει.

— Ό  τρόπος ένέργειας πνευμοττικών ή μη άνθρώπων πιστεύω πώς είναι &HU 
γενικών κατευθύνσεων τής ιδεολογίας τους, του κόμματός τους ή καί τών όργα*  ̂
σεών τους άν άνήκουν. Πέρα όμως άπ’ αυτά συνεπέστερος μέ τον εαυτό του 
γιά τούς πνευματικούς (Ανθρώπους τρόπος είναι αυτό τό ίδιο τό έργο τους. 0  δΠ' 
μιουργός του πνευματικού έργου τό παρών στήν έποχή του τό δίνει μέ τή ^  
λειά του.

Ίσως μιά τέτοια άναζήτηση τής δουλειάς τών δημιουργών, νά έδινε 0W1 
στερα, πιο ύπεύθυνα καί πιο αποτελεσματικά τήν εικόνα τής στάσης τών 
ματικών άνθρώπων άπ’ όποιεσδήποτε δηλώσεις τους. Καί νομίζω πώς προς α 
τήν κατεύθυνση πρέπει νά στρέφεται ό σκοπός κάθε ζωντανού πνευματικού ορ) 
νου επαφής μέ τό κοινό.



Ο ΑΑΕΞΗΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ

I. «Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ» προετοιμάζουν, σαν έσχατη 
λύση σωτηρίας των, την έπιβολή δικτατορίας.

01 δυνάμεις του κακού ξεπήδησαν πια άλαλάζοντας στο προσκήνιο, λιάνι
σαν τις θεμελιώδεις βάσεις του κοινοβουλευτισμού, διατρύπησαν την άρχή τής 
«λαϊκής κυριαρχίας», διέγραψαν λειτουργικά άρθρα τού Συντάγματος καί μπρο
στά στο τείχος τής λαϊκής άντίστασης, όργανώνονται γιά την κρίσιμη έφοδο.

Θάλεγα, μάλιστα, δτι μέ τό Ίουλκχνό πολιτικό πραξικόπημα έπέβαλαν, έστο3 
βραχυπρόθεσμα, μιά δικτατορία «νέου κύματος».

'Ανακήρυξαν τό Κοινοβούλιο έπίσημο πρωτοκολλητή των θελήσεων τής βίας, 
ερριξαν πολιτικά κόμματα στον ιστό τής αύλικής άράχνης, άκύρωσαν τά άξιώ- 
ματα, έχλεύασαν τις άστικές — δικές τους— αρχές, βάθυναν τήν έθνική δουλεία, 
έσυραν τά πολιτικά δικαιώματα στους προθαλάμους των άστυνομικών καταστημά
των. Ομως όλα έγιναν στο όνομα τής έλευθερίας, τού πολιτισμού, τού Έθνους!

Καί ή έπιχείρηση των βαρβάρων άναπτύσσεται. Είμαστε μάρτυρες μιας ψυ
χρής κλιμάκωσης που σκοπεύει, φανερά, οπήν καρδιά τής Πατρίδας μας.

Θά ήτοα/ «'Έλλησιν μωρία» αν δεν έκτιμούσαμε έτσι τά πράγματα. Όπως 
θά ήταν ύβρις άν δέν έκτιμούσαμε τό μεγαλείο τού λαού μας, που μάχεται σ ’ όλα 
τά μέτωπα, γράφοντας ένα δεύτερο 21 καί μιά δεύτερη Έθνική Αντίσταση.

II. Ό  κυοφορούμενος κίνδυνος άνοιχτής δικτατορίας άποτελεΐ άμεσο, φοβερό 
κίνδυνο γιά τήν πνευματική λειτουργία.

Είναι άσάλευτη ιστορική άλήθεια ότι ή δικτατορία βγάζει τό πιστόλι της 
μόλις άκούσει τή λέξη «κουλτούρα».

Η πνευματική λειτουργία είναι ΰψιστη πράξη έλευθερίας. Προϋποθέτει τήν 
έλευθερία, έκφράζεται μέσα στήν έλευθερία καί τείνει στήν ελευθερία. Εΐναι στό 
βάθος - βάθος ό άσίγαστος, ό πονεμένος διάλογος τού ανθρώπου.

Πώς, λοιπόν, ή δικτατορία νά άνεχθεΐ έλευθερία καί διάλογο; Πώς νά μή βγά
λει τό πιστόλι της; ’Από δω πηγάζει καί ή βάσιμη άνησυχία καί ή «ηύξημένη» 
εύθύνη τού πνευματικού δημιουργού. Τό πνεύμα είναι απ’ τήν ουσία του ταγμένο 
νά φυλάει Θερμοπύλες.

III. Υποστηρίζω ότι ό κίνδυνος δικτοτορίας δρασκελάει τό κοτώφλι μας, άκού- 
γονται καθαρά τάρβυλά του νά χτυπούν στό πλακόστρωτο τής αύλής μας.

Χωρίς φόβο καί χωρίς πάθος μαρτυρώ: Ή δημοσία συμβολή των πνευματι
κών ανθρώπων τής ’Αριστερός γιά τήν άποκοτάσταση τής όμαλότητας καί τήν 
άπόκρουση τού τέροτος τής έκτροπής δεν ήταν στήν κορυφογραμμή των κρίσιμων 
περιστάσεων.

Θά χρειαζόταν πολύ χώρος γιά νά τεκμηριώσω τήν μαρτυρία μου. Καί θά 
χρειαζόταν μιά πιο υπεύθυνη, πιο συστηματική διερεύνηση τού προβλήματος. Νο
μίζω όμως πώς γενικά δέν υπήρξε ή συμβολή μας κυριαρχική, άποφασιστική, συ- 
ναγερμική, ανάλογη μέ τις δυνάμεις καί τήν εύαισθησία μας. ’Ανάλογη μέ τήν 
Ιστορική μας εύθύνη.

IV. Ή μάχη βέβαια συνεχίζεται. ’Ακόμα είναι καιρός νά «άναλωθούμε».
Ή φύση τής μάχης έχει μιά άμεσότητα χρονική, προθεσμιακή, έχει τό στοι

χείο τού καθημερινού. Ό  άντίπαλος έρπει, χτυπά, γλύφει, διαβρώνει, μολύνει. Ή 
Εκτροπή «γίνεται», πάει νά όλοκληρωθεΐ.

Μέ βάση αυτή τήν δκχπίοτωση, μπορούμε νά διαγράψουμε τό ευρύτερο πλαί- 
σ,° Τής δικής μας δραστηριότητας. Ό  «καθημερινός φασισμός» θέλει τήν «καθη
μερινή δημοκρατία». Επομένως:
: 1. Νά συγκροτήσουμε ένα έπιτελικό κεντρικό όργοτνο μέ γενικότερη εύθύνη γιά
Τήν κινητοποίηση καί άξιοποίηση («άριστοποίηση») τού πνευματικού μας δυναμικού.

2. Νά πολεμούμε, χωρίς χρονικά χάσματα, κάθε μέρα, τήν σκοταδιστική, φασι- 491



ατική επίθεση τού αντιπάλου. 'Όπλο ακαταμάχητο καί πολύτιμο ή έπιφυλλίδα! Είναι 
καί άπαράδεκτο καί έξοργιστικό να μη δίνουμε άπό αυτή την έπίκαιρη καί πρόσ
φορη έπαλξη τη μάχη. Επί τέλους, άς γίνουν οί υπογραφές μας υπογραφές καί 
μαχητών.

3. Από την ίδια έπαλξη νά προβάλλουμε τις θέσεις μας, φωτίζοντας τό λαό, 
πού διψάει καί ψάχνει. Νά φωτίζουμε την πορεία του, νά τον προβληματίζουμε, 
νά τον παρηγορούμε, νά τον διδάσκουμε.

’Έτσι ή παρουσία μας θάναι καθημερινά καί άμυντική καί έπιθετική.
4. Νά πείσουμε δλους τούς πατριώτες πνευματικούς εργάτες ότι οι ώρες 

είναι ώρες «δευτέρας παρουσίας». Νά τούς κινητοποιήσουμε. Νά τούς άποσπά- 
σουμε άπ’ τή μόνωση, άπ’ τό «έργαστήριο», νά τούς βγάλουμε στο άνοιχτό πεδίο 
τής τρομερής σύγκρουσης.

5. Νά έπιτύχουμε μιά ευρύτερη συνεργασία, μέσα άπ’ τις διάφορες συσσ< 
ματώσεις, όλων τών πατριωτικών πνευματικών δυνάμεων μέ στόχο νά όργοίνώσουμε, 
τώρα τον χειμώνα, μιά γιγαντιαία διαφωτιστική, μαχητική, άγωνιστική επιχεί
ρηση, πού νά καλύπτει τά βασικότερα κέντρα τής χώρας.

Ο ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΚΚΑΣ
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1. Μέχρι τήν 15η Ιουλίου είχε βρεθεί πάντα κάποιος τρόπος κατάργησης 
τής λαϊκής κυριαρχίας καί ταυτόχρονα διατήρησης του τύπου τής Δημοκρατίας 
(Εκλογές άλλά καί βία του 1961 — Δημοκρατική κυβέρνηση άλλά καί Γαρου- 
φαλιάς στο ύπουργεΐο Εθνικής Άμύνης).

Μετά τήν Ίουλιοτνή κρίση τά περιθώρια δημοκρατικής νομιμοφάνειας έξαν- 
τλήθηκαν. Γιά νά έξυπηρετηθούν τά συμφέροντα αύλής, χούντας, ξένων, ό κοτα- 
κουρελιασμένος κοινοβουλευτικός μανδύας τής δικτατορίας εΐναι άχρηστος. Συγ- 
καλυμένη δικτατορία δέν σηκώνει ό τόπος. Ή θά παραδεχθούν τό τέλος τής ύπο- 
τυπώδους Δημοκρατίας καί τό πέρασμα σε μιά ουσιαστικότερη Δημοκρατία ή θά 
τραβήξουν άνοιχτά στήν κατάλυσή της.

Στρατιωτικά είναι στο χέρι τους. Δικό τους τό πεπόνι, δικό τους τό μαχαίρι, 
τό μαχαίρι του Τζουχάρτο καί του Κουρούκλη, γιατί ό λαός, ιδιαίτερα ό ελληνικός 
λαός τού 1966, δέν εΐναι στρατιωτική δύναμη, κι άς άφήσουμε κατά μέρος τις 
φανφάρες γιά βίαιη άναμέτρηση τή μέρα τής κήρυξης τής δικτατορίας τών λαϊκών 
δυνάμεων μέ τις δυνάμεις τής άνωμαλίας.

Τότε γιατί δέν προχωρούν; Γιατί καμιά κοινωνική τάξη δέν πείθεται, κι ούτε 
μπορεί νά πεισθεϊ, ότι έξυπηρετούνται τά συμφέροντά της μέ τήν δικτατορία. Ακόμα 
καί τό μεγαλύτερο μέρος τής πολιτικής ήγεσίας τής Δεξιάς άρνεΤται τήν δικτα
τορία γιατί είναι άδηλο αν θά βρεθεί τήν έπομένη τής δικτατορίας στά διοικητικά 
καί οικονομικά πόστα. Έπειτα γνωρίζουν οί επίδοξοι δικτάτορες ότι μέ τήν βαθύ
τερη έκτροπή δέν καταργούν τό πολιτικό πρόβλημα άλλά τό οξύνουν καί τότε ττιά 
η λύση του δέν θά είναι ή φιλελεύθερη άστική Δημοκρατία άλλά Δημοκρατία πολύ 
πιο ριζοσπαστική καί ουσιαστική.

Σχετικά μέ τον ιδιαίτερο κίνδυνο γιά τήν πνευματική λειτουργία, μου Φαί
νεται παρονυχίδα μπροστά στον βασικό κίνδυνο κατάλυσης τών πολιτικών ελευ
θεριών, κατάργησης τών οικονομικών διεκδικήσεων τού λαού, σταμάτημα τής προό
δου, έστω αύτής τής κούτσα-κούτσα προόδου, τής εθνικής οικονομίας μας, κσΜ 
κατά συνέπεια τού μέλλοντος τής πατρίδας μας.

2 .  -3 . Ασφαλώς όχι. Καί θά ρωτούσα: Μήπως εκμεταλλεύτηκαν τις συνθη·



κες στο διάστημα τής δημοκρατικής διακυβέρνησης γιά νά σπάσουν την άπομό- 
νωση άπό τό λαό πού τούς έπέβοελε ό καραμανλισμός; Δεν έννοω με την όποιαδή- 
ποτε δουλειά τους. Σαν προσωπικότητες, μέ τό κύρος τους, νιάστηκαν νά δημιουρ
γήσουν έκείνους τούς δεσμούς μέ τις μάζες καί μέ τις όργανώσεις τους πού στη
ρίζουν τή Δημοκρατία καί συνδέουν τήν ’Αριστερά άπό άλλους δρόμους μέ τό λαό; 
Πενήντα μορφωτικοί - εκπολιτιστικοί σύλλογοι μόνο στην ’Αθήνα - Πειραιά, καί ή 
άπουσία τής πνευματικής Αριστεράς ατούς περισσότερους απ’ αυτούς είναι χα
ρακτηριστική. Κι όμως ό Βασίλης Ρώτας στην κατοχή παίζοντας θέοπρο στα χω
ριά δέν ήτοcv μόνο ένας λογοτέχνης άλλα κ’ ένας οργανωτής έκεϊνα τα κρίσιμα 
χρόνια. 'Αν πιστεύουμε πώς οι καιροί είναι κρίσιμοι δέν μένει παρά οί πνευματικοί 
άνθρωποι τής ’Αριστεράς νά βγουν άπό τα γραφεία τους καί τήν άπομόνωση καί 
νά κατεβουν στο λαό, όσο κι άν αυτή ή έκφραση ήχεΐ γραμμιτζίδικη. Ή συμβολή 
τους μπορεί νά είναι μεγάλη στην έπιβολή τής Δημοκρατίας καί μέσα στο κίνημα, 
δπου αυτή σκοντάφτει στις στενοκεφαλιές καί προσωπολατρικές έπιβιώσεις.
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Ό θρυμμαπσμος της « Ασπίδας»

"Αν και άττό την ττρώτη στιγμή πού βγήκε 
στο φως ή υπόθεση γ ια  τή «συνωμοσία και 
ένωση ττρός στάσιν» των είκοσιοκτώ αξιωμα
τικών, εκδηλώθηκαν φανερά οί αθλιότητες τών 
σκοπών που επιδιώκονταν μ’ αυτήν, τα δσα 
διαδραματίζονται και άποκαλύπτονται στή 
διάρκεια τής δίκης, έκαναν κυριολεκτικά να 
θρυμματιστεί ή περίφημη «ΑΣΠΙΔΑ», στή συν
είδηση κάθε έντιμου σνθρώπου. Ή υπεράσπι
ση τών κατηγορουμένων, κοπάγγειλε, βέβαια, 
πώς ή άπόφαση έχει ήδη έκδοθεΐ και μερι
κά περιστατικά τής διαδικασίας είναι χαρα
κτηριστικά: έχουν γίνει ήδη όκτώ παρέμβλητες 
δίκες κατηγορουμένων και συνηγόρων, έχουν 
άπαγορευθει πλέον τών 300 έρωτήσεων τής 
υπεράσπισης, έχουν διαπιστωθεί άναμφισβή- 
τητα δεκάδες ψευδών μαρτυριών. Μά δλα αυ
τά συντείνουν διαρκώς καί περισσότερο στήν 
άποκάλυψη ένός και μόνον γεγονότος: τής
σκευωρίας. Μιας σκευωρίας, άτεχνα  βέβαια 
συγκροτημένης, άλλα μέ συγκεκριμένο στόχο 
και άποτέλεσμα: τήν υπονόμευση τής Δημο
κρατίας και τών κοινοβουλευτικών θεσμών.

Ή υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ θά παραμείνει στήν 
ιστορία, συνώνυμη μέ τις μεγαλύτερες προ
κλητικές ένέργειες κατά τής 'Ελευθερίας και 
τής Δημοκρατίας: δίπλα στήν υπόθεση Ντρέϋ- 
φους, στήν υπόθεση τού Ράϊχστσγκ, στήν υ
πόθεση τών Ελλήνων αεροπόρων.

Τό ίδιο πνεύμα

Μέ τό ναυάγιο τού όχηματαγωγού «Η ρά
κλειον» άποκαλυφθηκε ξαφνικά μια άκόμη 
πλευρά τής εγκληματικής φύσης που έχει τό 
πνεύμα τής άσυδοσίας, τό πνεύμα τής κατα
πάτησης τών στοιχειωδέστερων δικαιωμάτων, 
κανόνων και αξιών. ΕΤναι τό ίδιο πνεύμα, αυ
τό που «άνωθεν» έκπορεύεται κ ’ έπίμονα καλ
λιεργείται, τείνοντας να καταργήσει κάθε 
άνταπόκριση στις πιο αυτονόητες υποχρεώ
σεις, κάθε έννοια δικαίου, κάθε αίσθημα ασφά
λειας τού ανθρώπου —  δχι π ια  μόνο τού “Έ λ
ληνα πολίτη, παρά και τού ξένου τουρίστα 
πού θά τρέμει στήν ιδέα νά ταξιδέψει μέ σκά

Χ ΡΟΝΙΚΟ Τ Η Σ ΠΝΕΥΜ ΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

φη τής ελληνικής ακτοπλοΐας. ΕΤναι τό ίδιο 
κακούργο πνεύμα που συστηματικά άποδιορ
γανώνει όλόκληρη τή ζωή τού τόπου από τήν 
πολιτική ώς τον τουρισμό, άπό τή συσκότι
ση κάθε άλήθειας, ώς τήν κυνική έπίδειξη 
άναισχυντίας τών διαφόρων υπευθύνων καί άνευ- 
θύνων σ ’ όλους τούς τομείς. Διερμηνεύοντας 
τή θλίψη πού συγκλόνισε τόν Ελληνικό Λαό, 
ή «Ε. Τ.» άπευθύνει θερμά συλληπητήρια οτίς 
οικογένειες τών θυμάτων. Και μαζί μέ όλό· 
κλήρο τόν Ελληνικό Λαό, δέν ζητεί μόνο τήν 
αύστηρή τιμωρία τών ένοχων γ ιά  τό συγ
κεκριμένο έγκλημα, παρά καταγγέλλει τό γε
νικό πνεύμα πού δημιουργεί τούς ενόχους. 
Ό ταν δχι μονάχα οί ελευθερίες μά και ή 
ίδια ή ζωή τών πολιτών άδιακρίτως, μπαίνει 
σέ κίνδυνο, τότε δέν υπάρχουν π ιά  περιθώ
ρια γ ιά  έλαττωμένη άντίστάση. Τό πνεύμα 
αυτό πρέπει νά εξαφανιστεί άπό τή χώρα 
μας. Μονάχα μέ τήν έξάλειψή του, μέ τήν 
έξάλειψη τών κάθε λογής φορέων του, είναι 
δυνατόν νά μπεΐ ό τόπος σ* ένα ρυθμό σι
γουριάς και άνάπτυξης.

Ή εκδοτική κάμψη

Ολα δείχνουν ότι ή έφετεινή εκδοτική κί
νηση —  πού αποκορυφώνεται πάντα τ
στις γιορτές —  είναι πολύ χαμηλή σέ 
κρίση μέ τήν πέρυσινή και πολύ περισότε- 
ρο μέ προηγούμενες χρονιές. Πολύ λίγα νέα 
βιβλία, έλληνικά και μεταφράσεις, έχουν v t  
ποθετηθεΐ στις προθήκες τών βιβλιοπωλεία* 
καί ελάχιστα έχουν αναγγελθεί. Εκδοτικοί οί
κοι πού παρουσίαζαν δεκάδες νέων βιβλίων 
κάθε χρόνο, επαψαν νά λειτουργούν, ή Τ(*ζ 
λάχιστον νά εκδίδουν βιβλία, μέσα στο 196δ 
ενώ άλλοι περιόρισαν σημαντικά τήν έκοσϊ* 
κή τους δραστηριότητα καί άγωνίζονται Υ,σ
τήν εκποίηση παλαιών στοκ. Ιδιαίτερα

άττοuow
εκδόσεων μή έμποοικών.
τονη καί χαρακτηριστική είναι ή

Θά ήταν, βέβαια, παράξενο, άν συνέβσιν 
τό αντίθετο. Δέ μπορούμε όμως νά μήν **** 
σημάνουμε τό φαινόμενο, ιδιαίτερα 
τικό άν σκεφτεΐ κανείς ότι καί ή 
κίνηση παρουσίαζε φανερή κάμψη.
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I πού πνέει πάλι, μετά τό ϊουλιανό πραξικόπη
μα/ στη δημόσια ζωή μας —  σε συνδυασμό 
μέ τό άνέδασμα του τιμάριθμου —  δέ θά 
μπορούσε να μην έπιδράσει στο νεαρό και 

I οταθερά χειμαζόμενο φυτώριο τού πολιτισμού 
μας.

Ή ασφάλιση των λογοτεχνών

Μετά άττό την ψήφισή του δημοσιεύτη
κε στο φύλλο 239, τεύχος Α ' τής 10 Νοεμ
βρίου 1966 τής Εφημερίδας τής Κυβερνή- 
<τεως τό Νομοθετικό Διάταγμα 4593 Περί 
Κοινωνικής άσφαλίσεως των Λογοτεχνών και 
Καλλιτεχνών. Δυστυχώς τό κείμενο, βιαστι
κά συνταγμένο και ψηφισμένο «άρον - άρον», 
παρουσιάζει άρκετά κενά, πού χρειάζονται 
έκδοση Β. Διατάγματος γ ιά  να συμπληρω
θούν —■ όπως λ.χ. τό θέμα έφαρμογής κατ’ 
αναλογίαν τών διατάξεων τού Ν.Δ. 4593 
και στους Μουσουργούς, Ζωγράφους, Γλύπτες, 
Χαράκτες και διακοσμητές, καθώς και οί λε
πτομέρειες γ ιά  τον τρόπο λειτουργίας τού 
Λογαριασμού γιά  τήν άσφάλιση τών Λογο
τεχνών. Παρουσιάζει όμως και μερικές άσά- 

I ρειες πού κι αύτές πρέπει νά ξεκαθαριστούν.
IΉ κυριότερη είναι τής παραγράφου 2 τού 
άρθρου 3 γ ιά  τά «Υπαγόμενα εις τήν ά- 
σψάλισιν πρόσαπτα», πού όρίζει:

«Ός λογοτέχναι, διά τήν έφαρμογήν τού 
παρόντος, νοούνται ο! πληρούντες τάς κατω- 
τέρω προϋποθέσεις: α '.  Εικοσαετή τουλάχι
στον συνεχή θητείαν είς τά Γράμματα, λο- 
γιζομένην άφ’ ής τό πρώτον ό λογοτέχνης έ- 
νεψανίσθη είς τά Γράμματα δΓ αυτοτελούς 
πρωτοτύπου βιβλίου ή δοκίμου μεταφράσε
ις. β '. Έκδοσιν 3 τούλάχιστον πρωτοτύπων 
6ι6λίων ή 6 δοκίμων μεταφράσεων άξιολόγων 
λογοτεχνικών έργων, γ ' .  Δημιουργικήν συμ
βολήν είς τήν προαγωγήν τών Γραμμάτων».

Κατά τήν ορθότερη, εύρεία, λογική έρμη- 
τής διάταξης, οί προϋποθέσεις τίθενται 

διαζευκτικά. Γιατί άλλιώς, άν δηλαδή τίθεν
ται συσσωρευτικά, φτάνουμε στά έξής κωμικο
τραγικά άποτελέσματα πού πιστεύουμε πώς δέ 
μπορούσαν νά ήταν στή διάνοια τού νομο- 
®ετη: Ό  Σολωμός, ό Κάλβος, ή ό Πορφύ- 

αν ζούσαν σήμερα, δεν θά δικαιούνταν 
(μέ τή συσσωρευτική έκδοχή) άσφάλισης. 
Πατί δπως είναι γνωστό, ό Σολωμός δεν έ- 

σ’ δλη του τή ζωή κανένα βιβλίο, ό 
Κάλβος έβγαλε μόνο δυο τή «Λύροο» καί 
!α «Λυρικά» καί ό Πορφύρας ένα: τις «Σκι- 

Ι ε(>. Είχαν όμως καί οί τρεΐς «δημιουργικήν 
Εμβολήν είς τήν προαγωγήν τών Γραμμά- 

I Tc*». Περιοριστήκαμε μόνο σέ τρεις νεκρούς,
| κορυφαίες ώστόσο περιπτώσεις, γ ιά  νά 
| ^ ‘ξουμε τό παράλογο τής συσσωρευτικής έν- 
‘Όΐας.

υπάρχουν αύτή τή στιγμή καί ζωντα- 
λογοτέχνες, άναμφισβήτητης άξίας, πού 

^  εκπληρώνουν συσσωρευτικώς καί τίς τρείς 
Ροϋττοθέσεις. ’Αποφεύγουμε ωστόσο ν’ άνα-

οέρουμε, γ ιά  λόγους ευπρέπειας, τά όνόμα- 
τά τους. Μέ τή συσσωρευτική έννοια θά φτά
σουμε καί σ ’ ένα άλλο φαινόμενο: ένας λογο
τέχνης πού βγάζει τό πρώτο του βιβλίο, δέ
κα χρόνια μετά τήν έναρξη τής λογοτεχνικής 
του δραστηριότητας —  δπως είναι βέβαια 
καί τό φυσικό —  νά άσφαλίζεται στο πεντη
κοστό έτος τής ήλικίας του! "Ισαμε τά πε
νήντα του χρόνια δηλαδή ό λογοτέχνης δέν 
έχει τό δικαίωμα νά άρρωστήσει καί νά 
χρειαστεί γιατρό καί φάρμακα.

Είμαστε βέβαιοι πώς μ’ αυτό τό πνεύμα 
θά έρμηνεύσει στήν ζφαρμογή της τή διά
ταξη ή Ε πίτροπό πού προβλέπει ή παρά
γραφος 3 τού ίδιου άρθρου. "Αν καί τό καλύ
τερο είναι ή έκδοση, άπό τον Υπουργό τής 
Παιδείας, Ερμηνευτικής Εγκυκλίου πού νά 
διασαψίζει τό θέμα, ώστε νά μή βρεθούμε 
μπροστά σέ άπίθανες άθλιότητες.

Ό κανονισμός τής «Πανελλήνιας»

Δημοσιεύτηκε τίς μέρες οα/τές ό κανονι
σμός τής προσεχούς Πανελλήνιας "Εκθεσης 
καί νομίζουμε πώς είναι άντάξιος τών λοι
πών εκδηλώσεων τού μεταϊουλιανού κρά
τους. Ούτε λίγο ούτε πολύ περιέχει δλα τά 
σφάλματα δλων τών προηγουμένων του κα
νονισμών καί μάλιστα οα)ξημένα εις τον κύ
βον.

Πρώτα - πρώτα ή έκθεση οργανώνεται άρ
κετά άργά. Τά μέσα τού Μάη στήν ’Αθήνα 
είναι π ιά  σχεδόν καλοκαίρι, άλλά τέλος πάν
των. Ή όργανωτική της έπι τροπή είναι ανε
παρκής. Χρειάζονται άρκετοί ειδικοί καί οχι 
φιλότεχνοι πού θά τούς διορίζει ό υπουρ
γός. ( Αλήθεια τί φρούτο είναι τούτο πά 
λι; Υπάρχει κανένας κοπάλογος φιλοτέχνων 
στο Υπουργείο, ά π ’ όπου άντλεΐ 6 υπουρ
γός, καί τί έχει νά κάνει πάλι τούτος σέ 
μιάν όργονωτική επιτροπή;). Μά ή λυδία 
λίθος κάθε προηγούμενης έκθεσης ήταν ή 
κριτική έπιτροπή κ ’ εδώ ό φετεινός κανονι
σμός ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Δέν κατα
λαβαίνουμε κοεθόλου τί θά κάνει ό διευθυντής 
Καλών Τεχνών τού ύπρυργείου Παιδείας σ ’ 
αυτήν. ’Ά ν δέν άποττόμαστε πρόκειται γ ιά  
έναν διοικητικόν υπάλληλο, σήμερα τούτος 
κι αύριο ό άλλος. Είναι καλλιτέχνης, κριτι
κός, αισθητικός ή τίποτα τέτοιο; Ά π ’ όσο 
γνωρίζουμε είναι πολύ μακριά ά π ’ αυτές 
τίς ιδιότητες. Μέ ποιά  κότσια λοιπόν θά κρί
νει τά έργα τών καλλιτεχνών; "Η μήπως 
πρόκειται νά έκφράζει τήν άντίληψη τού κρά
τους στις κρίσεις; Ή παρουσία ένός ανίδεου 
ύπολλήλου σέ μιά κριτική έπιτροπή είναι 
πρόκληση, κ’ έκ φράζει τήν όλοκληρωτική 
άντίληψη πού έχουν οί άρμόδιοι σ ’ αυτά τά 
προβλήματα. Τό διάταγμα μιλά γ ιά  έναν 
καθηγητή τής ιστορίας τής τέχνης, τής Σχο
λής Καλών Τεχνών. Γιατί μήπως έχουμε πολ
λούς καί δέν τό ξέραμε; Υπάρχει μόνο έ- 
νας, ό Πρεβελάκης καί νομίζουμε πώς άν τον 495
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άνέγραφε κι όνομαστικά κάνεις δεν θα εΤχε 
άντίρηση. Τι χρειάζονται τότε οί υπηρεσίες; 
Έ μ ' έκεΐνος πάλι ό άκαδημαϊκός τής Τά- 
ξεως Γραμμάτων και Τεχνών τί σου λέει; 
Κάνουν δηλ. οί άρμόδιοι πού σύνταξαν τόν 
κανονισμό, πώς δεν ξέρουν ποιοι μπαίνουν 
στη χώρα μας στην Ακαδημία και τόν βά
ζουν μάλιστα καί πρόεδρο της έπιτροπής. 
Οί καθηγητές τού Πολυτεχνείου τί χρειάζον
ται; Νομίζουμε πώς είναι πολύ στενός ό τό
πος και γνωριζόμαστε άρκετά- καλά μετα
ξύ μας. Μπορούμε λοιπόν, να ξέρουμε τή 
δυναμικότητα τού καθενός, καλλιτεχνικά καί 
κριτικά. ’Εδώ πρόκειται γ ιά  άπαραάδεκτους 
διορισμούς. Διορισμός έπίσης απαράδεκτος, 
είναι και ό κριτικός τέχνης, μέλος τής έπι- 
τροπής πού θά τόν όρίσει ό υπουργός. Ή 
κριτική επιτροπή πρέπει να προκόψει όλό- 
κληρη ά π ’ την ψήφο τών μόνων άρμοδίων, δηλ. 
τών καλλιτεχνών. Αυτοί πρέπει ν’ άποφασί- 
σουν ποιοι πρέπει νά τούς κρίνουν. Κοενένας 
υπουργός καί κοχνένας διορισμένος δέν μπο
ρεί νά σταθεί σε τέτοιο πόστο. Ή σύνθεση 
αυτή περιέχει τά σπέρματα τής διάλυσης ή 
τουλάχιστον τής υπονόμευσης τής έκθεσης.

Παρακάτω άναφέροντας τά  έργα πού δέν 
θα κριθούν άπ* την έπιτροπή το διάταγμα έχει 
μίαν απαράδεκτη καί γελοία διάκριση, πού 
ασφαλώς δέ μπόρεσαν οί άνθρωποι πού σύν- 
ταξο:ν τόν κοενονισμό νά συλλάβουν τη ση
μασία του. Δέν θά κριθούν λέει καί τά έργα 
τών καλλιτεχνών πού τιμήθηκαν σέ Διεθνείς 
Καλλιτεχνικούς Διθ[γωνισμους, ποιούς όμως 
δέν καθορίζει. “Ισως νά μήν το έχει άρκετά 
κοώά καταλάβει ό συγγραφεύς αυτού τού κει
μένου πώς τέτοιοι διεθνείς διαγωνισμοί γ ί
νονται παντού καί πώς κ* ή κουτσή Μαριά 
έχει πάρει κάποιο τέτοιο βραβείο, άνάλογο 
δηλ. μέ τήν σοβαρότητα τού διθ[γωνισμού* 
θά δεί πόσοι θά διεκδικήσουν νά συμπεριλη- 
φτούν σ ’ αυτή τή χαρισπική διόταξη καί νά 
δούμε πώς θά μπορέσει νά τούς άρνηθεί τή 
συμμετοχή. Μά έκεί πού τό πράμα καταν
τά έξοργιστικό είναι πού δέν φτάνει πού 
τούς περνά άκριτους, όλους αυτούς, μά τούς 
θέλει καί νά έκθέτουν σέ ξεχωριστή αίθουσα. 
Τούτο είναι απαράδεκτο, γιατί είναι προσ
βλητικό γιά  τούς άλλους, τούς έτσι παροτκεν- 
τέδες, πού θά είναι άσφαλώς καί οί καλύτεροι 
τής έκθεσης. Τόπαμε κι άλλη φορά πώς τό 
μοναδικό επισκεπτήριο τού καλλιτέχνη είναι 
τό έργο του, τό συγκεκριμένο έργο του κά
θε φορά. "Αν έχουν καλά έργα αυτοί οί χαϊ
δεμένοι τού υπουργείου σέ τίποτα δέ μπορεί νά 
τά μειώσει καμιά κακή συντροφιά. "Αν πάλι 
δεν είναι καλά δέν τά σώζει καμιά χαριστι
κή διάταξη. Εξόν καί θέλει ό συντάκτης 
τού κανονισμού νά τά  προφυλάξει άπό μιάν 
άμεση, έξουθενωτική γΓ αύτά, σύγκριση. 
"Αλλη έξήγηση δέν υπάρχει. Ή διάταξη αυ
τή υπήρχε καί στον κοτνονισμό τής προηγού
μενης πανελλήνιας μά κάτω ά π ’ τή γενική 
κατακραυγή καταργήθηκε. Αυτό νά πούμε τό 
δεδικασμένο δέν ήταν άρκετό γ ιά  ν' άποφευ- 
χθεΐ καί φέτος;

Ό  κανονισμός, μέ δυο λόγια, πάσχει ά-

κριβώς άπό τό νόσημα τής προχειρότητας 
καί τών απαράδεκτων χαριστικών διατά
ξεων πού έπασχαν κι όλοι οί προηγούμενοι. 
Τόσων χρόνων πείρα δέν φαίνεται νά φρονη
μάτισε τούς λεγομένους άρμόδιους τού ύ- 
πουργείου. Ας τούς δείξουν λοιπόν οί καλλιτέ
χνες μας πώς άξίζουν καλύτερη μεταχείριση 
άπό τό κράτος.

Άπειλί) κολοσιαίας ασχήμιας *

Γράφτηκε στον τύπο πώς οί περίφημοι ό- 
μογενεϊς άπό τήν 'Αμερική μάς έτοιμάζουν 
καινούριο πεσκέσι. Ούτε λίγο, ούτε πολύ 
μαζεύουν χρήματα γιά  νά άναθέσουν στον ά- 
πίθανο γλύπτη πού πλούτισε μέ τή μεγαλύ
τερη αισθητική άσχήμια τήν Αθήνα, εννοού
με τό άνεκδιήγητο άγαλμα τού Τρούμαν, 
γ·ά νά άνακατασκευάσει τούτη τή φορά, ού
τε λίγο, ούτε πολύ, τόν κολοσό τής Ρόδου, 
πού μάλιστα προορίζεται νά στηθεί στή θέ
ση τού άρχαίου άγάλματος. Νομίζουμε πώς 
αύτό δέν πρέπει νά τούς τό έπιτρέψουμε. 
Δέν είναι δυνατόν νά κακοποιούν μέ τέτοκ) 
τρόπο τή χώρα μας οί άπρόσκλητοι αυτοί 
ευεργέτες, έπειδή θέλουν νά κάνουν μιάν έπί- 
δειξη μεγαλοδωρίας καί νά γράψουν κάπου 
τό όνοματάκι τους άπό ματαιοδοξία. "Αν έ
χουν χρήματα κ' επιθυμούν νά ευεργετήσουν 
τόν τόπο μπορούν νά κάνουν κανένα σχολειό, 
κανένα παιδικό σταθμό, κανένα έπαρχιακό 
νοσοκομείο ή τίποτα τέτοιο. ’Απ’ αύτά έ
χουμε άνάγκη. Κι άν πάλι θέλουν σώνει καί 
καλά να μάς στολίσουν μέ αγάλματα έιτί 
τέλους δέ μπορούν νά ξεπερνούν κάποιον πά
γιο κανόνα, πού διέπει αυτή τή δουλειά. Νά 
τό κατασκευάσει κάποιος δικός μας καλλι
τέχνης, έχουμε καί μεϊς άρκετούς, νά τό δού
με τό κατασκεύασμα αυτό καί νά τό έγκρί- 
νουμε, καί τότε κακό - ψυχρό ας στηθεί. Μέ 
κάθε τρόπο ή κολοσιαία αυτή βλοο<εία τών 
ύπερσντλαντικών νεόπλουτων πρέπει ν' άττο 
φευχθεΐ. Υπάρχουν άρμόδιοι, άρχές και καλ
λιτέχνες, αλλά καί μή άρμόδιοι (τό ίδιο το 
κοινό, ό κόσμος) που πρέπει νά κινηθοι  ̂
άμέσως. Δέ μπορούμε νά κοκορευόμαστε όπ 
τη μια πώς έχουμε νεοελληνική τέχνη, αι
σθητικό κριτήριο, κΓ α π ’ τήν άλλη ν' ά$ή- 
νουμε νά μάς στραπατσάρουν μ' αυτόν τόν 
τρόπο.

Λύξημενη άντίσταση

Τό κακοποιό πνεύμα πού καταγγέλλουμε 
σ ’ άλλο σχόλιό μας, έχει άρχίσει άπο κα>- 
ρό νά εκδηλώνεται καί στον πνευματικό 
ρο μέ τις άσχήμιες τής λογοκρισίας 
τίς αθλιότητες τού ΕΙΡ. Καθώς τά irw10 
μολύνονται, ένας - ένας οί διάφορο1 
μεϊς τού χώρου αυτού, φανερώνουν νοσηΡ0



συμπτώματα. "Ομως σέ κανέναν τό πνεύμα 
τούτο δεν παρουσιάζεται τόσο αναίσχυντο 
δσο σέ δ,τι έχει σχέση μέ τον κινηματογρά
φο. Παραδειγματιζόμενοι άπό την έπίσημη 
άσυδοσία, οί έμποροι τού κινηματογράφου 
παραμερίζουν τά καλά έργα, κατακλύζουν τϊς 
αίθουσες μέ υποπροϊόντα τής έλληνικής καί 
διεθνούς ταινιοβιομηχανίας, αυξάνουν αι!θαί- 
ρετα τό εισιτήριο, καθυστερούν την προβολή 
δσο τους βολεύει,, την τελειώνουν δποτε τούς 
συμφέρει. Τελευταία καταγγέλλεται πώς έ
φτασαν στο σημείο νά προβάλουν μιά ται
νία... οπτό τή μέση, μέ τη δικαιολογία πώς 
ήταν σπονδυλωτή! "Ομως κ’ έδώ δέν φταίει 
μόνο τό πνεύμα τής άσυδοσίας. Φταίει καί 
ή έλαττωμένη άντίσταση τού κοινού στην αυ
θαιρεσία. "Ας πάψουμε νά πηγαίνουμε στις 
αίθουσες μέ τό άδικαιολόγητα αυξημένο ει
σιτήριο, μέ τις άκανόνιστες προβολές, μέ 
την άπρεπή συμπεριφορά απέναντι οπό θεα
τή καί θά δείτε: Διορθώνονται άμέσως οί
«έμποροι», ή όχι;

Περισσότερη ευαισθησία!
Ό  αδιόρθωτος έκείνος αναγνώστης μας 

πού επιμένει νά άκούει τό Σταθμό Ενόπλων 
μάς γράφει πάλι α π ’ άφορμή την άχαλίνω- 
τη «δεκεμβριολογία» πού κατέκλυσε τά ερ
τζιανά κύματα μέ την ευκαιρία τής «έπετείου 
τής καταστολής» κτλ.

Βέβαια τά καθέκαστα τής μονότονα επανα
λαμβανόμενης αυτής «φέστας», καθώς έπίσης 
καί οί σκοποί πού έπιδιώκονται άπό την έτη- 
σίως ξαναζεσταινόμενη «πτω ματολογ ία» εί
ναι θέματα πολύ γνωστά σ ’ δλους. Εκείνο 
πού θέλαμε νά παραδόσουμε στην κρίση των 
άναγνωστών, ά π ’ αυτά πού καταγγέλλει ό 
έπιστολογράφος μας, εΐναι τό έξής γεγονός: 
Στο πρόγραμμα τής φετεινής δεκεμβριάδας 
τού Σταθμού Ενόπλων καί άνάμεσα σέ δυο 
έκπομπές μέ ειδήσεις γ ιά  τούς άμερικάνικους 
βομβαρδισμούς στο Βιετνάμ καί άλλα π α 
ρόμοια, μεταδόθηκε μιά πολύ έπιβλητικά 
«σκηνοθέτη μένη» θεατρόμορφη εκπομπή, ά- 
ψιερωμένη στο Δεκέμβριο 1944. Γιά την 
ποιότητα καί τό περιεχόμενο τής έκπομπής 
δέν γίνεται λόγος. Τό θέμα είναι πώς γ ιά  την 
άψογη παρουσίαση αυτού τού κατασκευάσμα- 
τος προσέφεραν τις υπηρεσίες τους καί γνω
στοί νέοι καλλιτέχνες τού θεάτρου. Βέβαια 
οί καλλι τέχνες τού θεάτρου, δπως, καί δλοι οί 
Ρευματικοί άνθρωποι, έχουν τό δικαίω
μα νά διατηρούν τις απόψεις τους γ ιά  τά 
άτΓο,α5ήποτε πολιτικά θέματα δπως έχουν 
κα* τό δικαίωμα νά απασχολούνται έπαγ- 
νελματικά δπου αυτοί θέλουν. "Ομως δέν πρέ- 
Ρ» κάποτε νά σκέφτονται σοβαρότερα πριν 
δεσμευτούν σέ έπιχειρήσεις πού δέν έχουν καμ- 
μια σχέση μέ τήν τέχνη, άλλά εξυπηρετούν 

ίδιαίτ "ρα σήμερα —  πολύ διαφανείς καί 
«νοσ,ους πολιτικούς προπαγανδιστικούς σκο- 

. Πιστεύουμε πώς οί νέοι πνευματικοί άν- 
Β **ο ι πρέπει νά είναι πιο ευαίσθητοι καί νά 
^αποκρίνονται στο κοινό αίσθημα πού κα

ταδικάζει τις έκδηλώσεις διαιώνισης τού μί
σους καί τού διχασμού, τϊς έκδηλώσεις υστε
ρίας, φανατισμού, μισαλλοδοξίας πού όχι 
μόνο έξυπηρετούν σκοτεινά συμφέροντα άλ
λά είναι καί φαινόμενα κατεξοχήν άντιπνευ- 
ματικά.

Απάντηση στον εντιμότατο κ. Π. Χάρη
Ό  κ. Πέτρος Χάρης (X.) μάς κατηγορεί 

στο τεύχος 946 (1 Δεκ. 1966) τής «Νέας 
Εστίας», μέ τον τίτλο «"Αν είναι δυνοχτόν», 
γ ιά  «πλαστογράφηση» κειμένου του, γ ιά  τήν 
«εύκολία» —  γιά νά μήν πεί, λέει, «δολιότη- 
τα», —  μέ τήν όποία διαστρέφουμε κείμε
να καί έννοιες καί καλεί (τον άρθρογράφο 
μας) «άν εΐναι έντιμος» νά κάνει άκριβή πα 
ραπομπή (έντυπο, ή μερομην ία, σελίδα) πού 
διάβασε φράσεις πού τού κοααλογίζει ώς 
δικές του. Αλλά άμέσως μετά μάς βγάζει, 
λέει, άπό τον κόπο καί κάνει τήν παραπομπή 
ό ίδιος:

Έγραφα, λοιπόν, στό 340ο τεύχος τής 
«Νέας Εστίας», σελ. 122) «’Αφιερώνου
με το τεύχος τούτο στον Ιωάννη Μεταξά 
—  καί είχε πεθάνει π ιά  ό Μεταξάς —  άλ
λά καί στή μεγαλύτερη πνευματική Νίκη 
τού Νεωτέρου Ελληνισμού», δηλαδή στην 
28η ’Οκτωβρίου 1940.
Εμείς οί «πλαστογράφοι», διαστρέφοντας 

«κείμενα καί έννοιες» (στό κύριο άρθρο μας 
τού τεύχους Σεπτεμβρίου) παρουσιάζουμε Ο
τι ή μεγαλύτερη πνευματική Νίκη γιά  τον 
κ. Π.Χ. ήταν ή 4η Αύγούστου. Ένώ ό κ. 
Π.Χ. έννοούσε τήν 28η Οκτωβρίου, ό άνθρω
πος. . . (πού, καθώς βλέπετε, κολλάει μ’ ένα 
«δηλαδή», στό τέλος τού κειμένου καί φυσι
κά. . . ξεπαγιάζει έκτος εισαγωγικών.

'Αδικα πήρε τή φροντίδα νά μάς απαλ
λάξει άπό τον κόπο ό κ. Χάρης, γιατί —  
δυστυχώς γΓ αυτόν —  έχουμε τά κείμενά 
του στά χέρια μας. Θά δούμε λοιπόν τώρα 
ποιά ήταν γιά  τον κ. Π.Χ. ή μεγαλύτερη πνευ
ματική Νίκη τού νεωτέρου ‘Ελληνισμού.

Άλλά, μέ τή σειρά: Πρόκειται γιά  τό τεύ- 
χος τής «Νέας Εστίας», άρ. 340 τής 15 
Φεβρ. 1941 (καί όχι άορίσττως «είχε πεθά- 
νει π ιά  ό Μεταξάς», γιατί τό καθεστώς του 
ζούσε άκόμα), άφιερωμένο «στον Ιωάννη Με
ταξά, φίλο καί προστάτη των Γραμμάτων καί 
Τεχνών». ‘Ολόκληρο τό τεύχος, άπό τό έξώ- 
φυλο ώς τήν τελευταία γραμμή, είναι δακρύ
βρεχτο μέχρι. . . παπάρας γ ιά  τήν «πτώση 
τού κολοσσού». "Ολοι οί πνευματικοί άστέ- 
ρες τής 4ης Αύγούστου, μέ κορυφαίους τούς 
κ.κ. Π. Χάρη καί Θ. Νικολούδη, θρηνούν τον 
«Αρχηγό» καί λιβανίζουν τήν 4η Αύγούστου 
μέχρι ξεβιδώματος τής ώμοπλάτης. Ό  Μετα
ξάς άνεβάζεται δίπλα στις μεγάλες μορφές 
τού Ελληνισμού —  ιδιαίτερα άπό τον κ. 
Π. Χάρη —·, άποκαλείται «Κυβερνήτης θρύ
λος» (Π. Χάρης), «θρύλος κι οδηγός», «πνευ- 
ματικωτέρα μορφή τής νεωτέρας ‘Ελλάδος», 
«νέος Κσποδίστριας», «μεγάλος άνθρωπος»,



«έξαίσισ μορφή», «ή κολώνα μας κ’ ή τέν
τα» ( f ), «φίλος και προστάτης τών Γραμμά
των και Τεχνών» και άλλα δοξαστικά, μέ τά 
όποΐα μπορεί π ιά  ό «Μπακοώιάρος» να συνα
γωνιστεί έπιτυχώς την. . . Θεοτόκο! Ό  ίδιος 
ό κ. Π. Χάρης, έκτος άπό τό κύριο άρθρο 
και τό δλο άφιέρωμα τού περιοδικού, τού ά- 
φιερώνει και ιδιαίτερο μεγάλο άρθρο μέ τον 
τίτλο «Ό  άποφασιστικός δημοτικιστής», ό
που ή ήμερομηνία 15 —  16 Σεπτεμβρίου 
1936 (συνέντευξη του Μεταξά σέ εφημερίδα 
περί δημοτικισμού) τοποθετείται δίπλα στις 
μεγάλες χρονολογίες του δημοτικισμού: 1545 
(έκδοση τής γραμματικής του Ν. Σοφιανού) 
—  1681 '(έκδοση «Ρητορικής» τού Φρ. Σκού
φου) —  1700 περίπου (κηρύγματα Ήλία 
Μηνιάτη άπό τον άμβωνα) —  1804 («Γραμ
ματική» τού Άθ. Χριστόπουλου) —  1824 
(«Διάλογος μέ τό σοφολογιότατο» τού Σο
λωμού) —  1888 («Ταξίδι» τού Ψυχάρη) —  
1893 («Είδωλα» τού Ροΐδη) —  1908 («Γλώσ
σα και ζωή» τού Ελισαίου Γιαννίδη) —  
1911 (ή ιστορική άγόρευση τού Μαβίλη στή 
Β ο υ λ ή )... καί 15 —  16 Σεπτεμβρίου 1936 
(συνέντευξη Μεταξά).

Οι τότε κενολογίες τού Μεταξά περί δη
μοτικισμού —  πού δέν τον εφάρμοσε —  ήταν 
για  τον κ. Π. Χάρη «. . .μ ια  αποκάλυψη καί 
μια δυνατή έκπληξη, μιά εύτυχία, ναί, μια 
ευτυχία για  τον πνευματικό κόσμο τής χώ
ρας.^. .»

Είδατε λυρισμός!
Αύτά γενικώς γ ια  τον κ. Π. Χάρη πού 

ιιυγιαγγίχτηκε ότι κακώς τον παρουσιάσαμε 
υμνητή τής 4ης Αύγούστου.

" Ας έλθουμε όμως καί στο συγκεκριμένο 
κείμενό του (τό κύριο άρθρο τού τεύχους 
εκείνου τής «Νέας Εστίας», πού θά μείνει 
σαν ένα στίγμα στήν Ιστορία τών Γραμ
μάτων μας). Ποιά είναι ή «μεγαλύτερη πνευ
ματική Νίκη τού νεωτέρου ‘Ελληνισμού»; Ε ν 
νοούσε τήν 28η Οκτωβρίου ό κ. Π. X., όπως 
ισχυρίζεται τώρα άγοεναχτώντας για  τήν «πλα
στογράφηση»;

Εμείς θά παραθέσουμε όλόκληρη τήν τε
λευταία περίοδο τού κυρίου άρθρου τού κ. 
Π.Χ., γιά  νά διευκρινιστεί ή έννοια τής «πνευ
ματικής» Νίκης!

"Οταν λοιπόν άφιερώνουμε τις σελίδες 
οτύτές στον άνθρωπο πού τόσο πίστεψε καί 
τόσο βασσίτηκε στο Π ν ε ύ μ α ,  δέν 
πιστεύω ότι περιορίζουμε τό άφιέρωμα. 
Ούτε κάν άπό μετριοφροσύνη δέν έχουμε 
τό δικαίωμα νά κάνουμε αυτόν τον περιο
ρισμό. Οϊ φράσεις τού Ίωάννου Μεταξά, 
πού παραθέσαμε, είναι λόγοι χτεσινοί. Καί 
κάτι περισσότερο: είναι λόγοι προγραμ
ματικοί. Καί μάς φωνάζουν: αυτό ήταν τό 
βάθρο τής ζωής τού άνθρώπου πού έγινε

θρύλος. Δέν έκανε ρητορικά σχήματα, δε 
λογοκοπούσε, ό τ α ν  ό Σ τ ρ α τ ι 
ω τ ι κ ό ς  κ α ί  ό Π ο λ ι τ ι 
κ ό ς  τ ά  π α ρ α μ έ ρ ι ζ ε  ό λ α  
κ’ ε γ κ ω μ ί α ζ ε  τό Π ν ε ύ μ α .  
Πρόβαλλε μιά πεποίθησή του καί τήν 
ψωνε σέ άτράνταχτο άξίωμα μέ τή Νίκη 
πού είχε χαρίσει στό "Έθνος του.

Αφιερώνουμε, λοιπόν, τό τεύχος τούτο 
στον Ιωάννη Μεταξά, άλλά καί στή με
γαλύτερη Νίκη τού νεωτέρου ‘Ελληνισμού.

(Οί υπογραμμίσεις δικές μας).
Αν όλ’ αυτά, καί μάλιστα σέ συνδυασμό 

μέ τήν ταμπέλα τού άφιερώματος στό εξώ
φυλλο («στό φίλο καί προστάτη τών Γραμμά
των καί Τεχνών»), σέ συνδυσμό μέ τήν τοπο
θέτηση τού Μεταξά δίπλα στό Ν. Σοφιανό 
καί τό Σολωμό κτλ. δέν σημαίνουν οτι ό κ. 
Π. Χάρης εννοούσε «πνευματική Νίκη» τήν 
. . .πνευματική παρουσία τού Μεταξά καί τήν 
4η Αύγούστου, τότε ή γλώσσα στά χέρια του 
κ. Π. Χάρη είναι πατσαβούρα. Τό ότι παρα- 
χωρείται στό Μεταξά ή 28η "Οκτωβρίου είναι 
βέβαια, μιά Ιστορική άθλιότητα, πού ό κ. 
Π. Χάρης έπιμένει τώρα νά μάς πείσει ότι τή 
διέπραξε επίσης. Καλά, τον πιστεύουμε.

Τό σχόλιο τού κ. Π. Χάρη αρχίζει μέ τή 
Φράση: «Σοβαρή καί χρήσιμη συζήτηση μέ 
τήν άκρα άριστερά τής πνευματικής ζωής δέν 
μπορεί, βέβαια, νά γίνει.» Καί τελειώνει μ! 
τή φράση: «Χρειάζονται άλλα σχόλια;»

Κ’ έμεΐς, διάβολε, νομίζουμε ότι, πραγμα
τικά, δέν χρειάζονται άλλα σχόλια.

Ή μελετη για τον Γιώργο θεοτοκά 9
Απροσδόκητη απασχόληση εμπόδισε τό 

φίλο καί συνεργάτη μας "Αλέξη Αργυρίου 
νά μάς παραδόσει έγκαιρα τή μελέτη του 
γιά  τήν πνευματική παρουσία τού Γιώργου 
Θεοτοκά, ώστε νά δημοσιευτεί σέ τούτο τό 
φύλλο μας, καθώς γράφαμε στό περασμόΐρ 
τεύχος. Ζητούμε συγνώμη άπό τούς άναγνώ- 
στες μας γιά  τήν άθέλητη άθέτηση τής υπό
σχεσής μας. Ή μελέτη θά δημοσιεύει 
τεύχος Φεβρουάριου.

Ανακοίνωση 1
Μέ τό διπλό τούτο τεύχος λήγουν ο ίσνν- 

δρομές τού 1966. Παρακαλούνται θερμά οί 
φίλοι καί άναγνώστες μας εσωτερικού ή έ- 
ξωτερικού, πού καθυστερούν συνδρομές W  
χρόνου τούτου ή καί παλαιότερες, νά Τιζ 
έμβάσουν τό ταχύτερο στή διεύθυνση: Χριστό
φορο ν Παπατριανταφύλλου διά «,Επιθεώρηση 
Τέχνης», Σταδίου 39 —  Τ.Τ. 121, Άθήνσ

498
Ή  Ε π ιθεώ ρη σ η  Τ έχνη ς εύ χετα ι στους φ ίλ ο υ ς  καί ά να γνώ σ τες της 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ — ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΧΡΟΝΟ



ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Η Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η

τής γής 

φ ωτ ό ς

Μ π ί λ λ υ ς  Β έ μ η : Ν e λ τ ο

Γ ι ά ν ν η  Κ α μ α ρ ι ν ά κ η :  Ο' ι δ ρ ό μ ο ι  
’Έ φ η ς  Α ί λ ι α ν ο ϋ  ι Έ λ ε γ ε ϊ ε ς
Α ρ γ ύ ρ η  Χ ι ό ν η  : Α π ό π ε ι ρ ε ς
Τ ά σ ο υ  Ζ ε ρ β ο ύ  : ”Α ψ ι ν θ ο ς
Μ π ά μ π η  Το ί κ λ ή ρ α  : Ε π ί σ κ ε ψ η

'Ο Γιάννης Κχμαρινάκης · δέν είναι νέος. 
Σύγχρονος περίπου του 'Αγρα, αφού τήν ίδια 
εποχή κι αυτός πρωτοπαρουσίαζε στίχους του 
από τή «Διάπλαση των ΙΙαίδων», ασχολήθηκε 
λίγο μέ τήν ποίηση, στην όποια επανέρχεται 
συστηματ'.κότερα από τό 1964 που τύπωσε τήν 
πρώτη του συλλογή ώς τό 1966 πού παρουσιά- 
ζεται μέ τή δεύτερη του «Οί δρόμοι τής γής».
II αναζήτηση του εαυτού του καί ή αναζήτηση 

τή: αληθινής άςίας καί τού αληθινού νοήμα- 
το; τής ζωής αποτελούν τό στόχο τής ποιητι
κής του έκφρασης. 'Όλα αυτά μπερδεύτηκαν, 
παραμορφώθηκαν από τήν αντιφατική τρέχουσα 
καθημερινότητα πού βγάζει πολλούς ανθρώ
που; από τό δρόμο τους δημιουργούντας τους 
κάποτε τήν ανάγκη ενός καινούριου άναπροσανα- 
τολισμού. «Μελετάμε ολοένα τί χάσαμε, /  σέ 
τί δεν πιστεύουμε, /  σέ τΐ δεν ελπίζουμε πιά. /  
•Νάταμε τήν ψυχή μας /  καί χαθήκαμε μέσα σ’ 
αυτή . Ο ποιητής αισθάνεται σάν ένας άλλος 
ά'«θρωπος σήμερα, ένώ κάποτε ήταν ένας άλλος. 
Αυτόν τόν παλιό αληθινό εαυτό του πού δεν τόν 
βρίσκει πιά μέσα του, τόν άναζητά ατούς άλ
λου; ανθρώπους, ατούς όποιους δίνει τό χέρι του 
μέ τήν ελπίδα πώς θά τόν άναστήσει σ’ αύ- 
*ούς, γιά νά μείνει τέλος αυτός πού είναι, αυτός 
Γ·ού δέν είναι ούτε 6 ίδιος, χωρίς δμως καί έ- 
νχζ άλλος. «Μέ τάχα ναμουν 5γώ πού άκου- 
οα/τήν μουσικήν αυτή ή κάποιος άλλος;» ®Όλα 
Χι αυτά πού έγιναν στό παρελθόν περνούν άμ- 
?’·δολα από τή συνείδησή του. «^Απιθώνουμε τΙς 
^ΥΙίές μας/πάνω στα εφήμερα γεγονότα,/ καί 
αναθροίζουμε στό τέλος τής μέρας/τά πτο>μα- 
τ* ^ου;,/καθώς μάς κοιτάζει περιπαιχτικά τό

φεγγάρι/μέ κλεισμένο τό ένα του βλέφαρο/ 
. . . /κ α ί  δέ βρίσκουμε τίποτα /πού θά επιβεβαι
ώσει τόν εαυτό μας». Ό  ποιητής περιορίζεται 
στη φιλοσοφία πού τού δημιούργησε μια εποχή, 
υποχρεωμένος νά υπακούει στις απαγορεύσεις 
πού δέν τού επιτρέπουν νά έκφράσει τίποτε πιό 
πέρα απ' αυτή. «Τά καλύτερα τραγούδια μας θά 
τά τραγουδούσε ή σιωπή, /  άν είχε μιά γλώσσα 
πρόθυμη/νά προδώσει τά μυστικά της/πού αν
θίζουν μές στό σκοτάδι,/γιατί φοβούνται τό 
φοΑς».

Από τήν καθαρά ποιητική άποψη στέκεται 
κανείς περισσότερο στά ποιήματα του «Σκιά* καί 
• Ό  ποιητής καί τό κάλλος» πού εκφράζουν τή 
βαύτερη θλίψη τού ποιητή γιά δ,τι γίνεται 
παρελθόν καί ρέει πρός τήν αναπόφευκτη λή
θη του. Γενικά, παρά τήν εκφραστική του πολ- 
Λές φορές χαλκρότητα 6 Γιάννης Κχμαρινάκης 
μάς πείθει πάνω σέ δσχ μάς λέει. Μάς ύπο- 
όάλλει τήν άλήθεια των πραγμάτων που τόν 
ανησυχούν, τήν αλήθεια τού εσωτερικού του 
κόσμου.

.ΕΦΗΣ ΑΙΛΙΑΝΟΓ: «Ήλεγείες». Κι άλλη φο
ρά καταπιάστηκα σ’ ένα σημείωμά μου μέ τήν 
ποίηση τής νΕφης Αίλιανού, απ’ αφορμή μιά 
προηγούμενη συλλογή της. Ηυμάμαι τούς Α
δρούς της προβληματισμούς, τήν αντίστασή της 
καί τήν ευαισθησία της. Σήμερα ό στίχος τού 
Πινδάρου «Σκιάς όναρ άνθρωπος» πού διαβά
ζουμε στήν προμετωπίδα τής νέας της συλλο
γή;, αποτελεί μιά εισαγωγή στό πνεύμα πού 
διέπει τήν καινούρια της εργασία, δπου κυριαρ
χούν ή Νύχτα, ή Μοίρα, ό Θάνατος. Ή  ζωή πε
ριορίζεται στό ελάχιστο εκείνο πού τή δείχνει 499



άπλώς ύπχρχουσα στήν κίνησή της πρός τήν 
έξαφ άνιση.

Στόν βαθύ ποταμό Σου δλα χάνονται, 
καί μονάχα απομένει τό φλοίσβισμα 
του κυμάτου, τό αιώνιο παιχνίδισμα 
τοΰ φωτός στόν γαλάζιον αιθέρα.

*Η ποιήτρια θεωρεί τόν έαυτό της αναπόδρα
στα μπλεγμένου «σ’ αυτό τόν ^ιάταιο κύκλο* 
όπου ή μεγάλη νύχτα δεσπόζει έχοντας τόν με
γάλο λόγο. Κι από τούς στίχους της που τούς 
λείπει ή καλλιτεχνική πειθαρχία, δπως συμβαί
νει μέ τούς ελεύθερους στίχους τοΰ πρώτου 
μένους, κι από τούς αυστηρά δεμένους στίχους τών 
άλλων της ποιημάτων, τό τραγικό στοιχείο που 
άναδίνεται δέν έπιδέχεται αμφισβήτηση οΰτε πα
ρηγοριά. Στό πρώτο μέρος τοΰ ποιήματός της 
«Ή Εΰριδίκη στόν "Αδη* έκφράζει άριστα τήν 
καταθλιπτική της αυτή κατάσταση.

Χρόνια καί χρόνια Απρόσμενα πώς θά ’ρθη 
στήν άδεια κάμαραν έτούτη τοΰ θανάτου 
ζεστός κι όλόφωτος δ Όρφέας. Μά είναι τώρα 
μέρες πολλές πού μοΰ είπεν πώς δέν θά ’ρθη 
καί τή στερνή μοΰ έκλεισαν χαραμάδα.
"Αλλοι λέν τάχα πώς ό Όρφέας δέν υπάρχει, 
στό δνειρο μόνο πώς τόν έπλασε ή ψυχή μου* 
κι άλλοι πώς μήτε εδώ ποτές ήταν για νά ’ρθη. 
'Όμως ε·ιέ μοΰ έπέσαν οί γκιρλάντες 
απ’ τά λουλούδια πού είχα στά ]ΐαλλιά μου, 
κ’ ϊ·σο>ς καλύτερά είναι πού δέν θά ’ρθη.. .

ί
Τό τελευταίο μέρος τής συλλογής «Ό κύκλος 

τοΰ θανάτου» αποτελεί μια πραγματική περιδιά
βαση θανάτου μπροστά σ’ ένα συγκεκριμένο γε
γονός, πού ή ποιήτρια τό έπισφραγίζει μέ τή 
διαπίστιοση πώς δ άνθρωπος «είναι ένα οίκοδό- 
μημα λάσπης καί δρόσου». Ή  στάση της μπρο
στά στό γεγονός, είναι ή στάση τοΰ κοινοΰ άν- 
θρώπου, τοΰ κοινοΰ πόνου. Βλέπει τά ίδια πράγ
ματα πού βλέπουν δλοι οί άνθρωποι, οί δποίοι 
δέν έχουν τή δυνατότητα νά γράφουν στίχους 
καί νά μας πείσουν γιά τή σπαραχτική τους 
όδύνη, δπως ή ποιήτρια.

ΑΡΓΓΡΗ ΧΙΟΝΗ: «’Απόπειρες φωτός». Ό  
νέος ποιητής συμπυκνώνει τό νόημα τοΰ τίτλου 
καί τής συλλογής του στό στίχο του «Κάθε ποίη
μα μιά απόπειρα φωτός». Χαμηλόφωνη, ρέου- 
σα, άρμονική ή ποίησή του, γίνεται κάποτε έ- 
>πιγραμματική, αφήνοντας, στό σύνολό της μιά 
πικρή γεύση στόν αναγνώστη της. «Γύρευε ένα 
κλειδί χρυσό,/βρήκ’ ένα μπρούτζινο./ΕΙπε,/ 
δέν έχει σημασία,/αρκεί ν’ ανοίγει ή π ό ρ το :/  
κ’ ή πόρτα άνοιξε,/ δ κήπος δμως/ήταν μαρα
μένος*. Τό μικρό οιυτό ποίημα, δπως καί τό 
παρακάτο) πού έχει τόν τίτλο «Πρόσωπο βουβό» 
δείχνουν πώς ό ποιητής έχει φτάσει στό ση
μείο πού απαιτεί η πραγμάτωση τής ποίησης: 
στήν αίσθηση τοΰ περιττοΰ. «Στήν άκρη τών χει- 
λιών σου /  κρέμεται τό φώς* /  στή βάση τών μα
τιών σου/κατοικεί/ή μουσική τοΰ λόγου./*Αν 
μ* κοιτάξεις/θά ’ναι σά νά μοΰ μιλάς’/άν μέ 
φιλήσεις/θά ’ναι σά νά μέ φωτίζεις». Πολλές 

Κ φορές κατορθώνει νά συμπυκνώνει σέ λίγους
500 στίχους ευρύτερες καταστάσεις, δπως συμβαίνει

στό παρακάτω ποίημά του πού έχει τόν τίτλο 
«Χρονικό*. «Κι ΰστεοα/ήρθε τό μαχαίρι/κι ή 
φωτιά/κ* ΰστερα οί χτίστες ήρθανε,/κ’ οί δρόμοι/ 
έπιστρέψανε στή θέση τους/καί τ’ δνειρο ξανάρ- 
χισε/νά σεργιανάει μέσα στήν πόλη./Καί γέ- 
ρασε ή πόλη/έν είρήνη/καί γίνανε οί δρόμοι 
της/γεροντικές αρτηρίες/νεκρωμένες/κ’ έγινε 
τ’ δνειρο/έφιάλτης καί βρυκόλακας/πού ξύνει 
μέ τά νύχια του/τό νυχτωμένο πρόσωπό της».

ΤΑΣΟΓ ΖΕΡΒΟΓ: «"Αψινθος». Καί μορφικά 
καί ουσιαστικά δ Τάσος Ζερβός, από συλλογή 
του σέ συλλογή του παρουσιάζεται ώριμότερος. 
Αυτή είναι μιά πρώτη διαπίστωση. 'Η άλλη 
είναι πώς δσο ωριμάζει ή ποίησή του σάν λό
γος, τόσο καί σέ πιό πολύ άφηρημένους χώρους 
κινιέται ό ποιητής. Είναι δύσκολο νά έννοή- 
σει κανείς ποιός είναι δ βαθύτερος συμβολισμός 
τοΰ αστεριοΰ "Αψννθος πού άναφέρεται στήν ’Α
ποκάλυψη τοΰ Ίωάννου καί πού δ Ζερβός τό 
χρησιμοποιεί ώς τίτλο τής συλλογής του. Φυ
σικά συμβολίζει κάποιο Ιδανικό, κάποιον προ
σανατολισμό έκείθεν τής έρημου, αλλά ή πραγ
ματικότητα τήν οποία παρακάπτουμε συνήθως 
δέν είναι έρημος, παρά τίς δαρβαροσύνες καί 
χίς αντινομίες της. Τό χρέος απαιτεί έναν *Ά- 
ψινθο, πλησιέστερα πρός τούς άνθρπους. Τό πνεΰ- 
μα τής ποίησής του έρμηνεύεται φυσικά άπό τό 
όλιγόστιχο ώραΐο ποίημά του «νΑνευ θεών». 
«Μεγάλες αποστάσεις μάς αιχμαλώτισαν/έπί- 
πεδα μοναξιάς μάς ανακρίνουν. /  "Ας έμφανισθεΐ 
επί τέλους κάποιος/νά δμολογήσουμε». Ό  ποιη
τής προσπαθεί νά άντιρροπήσει τήν άπογοήτευσή 
του μέ γνωμικούς στίχους 7ΐού ύποβάλλουν 
ράξενα, αλλά δέν φωτίζουν τήν (αφετηρία τους. 
'Ωστόσο αυτή καθ’ έαυτή ή απογοήτευση παραμέ
νει αναμφισβήτητη. Άντιγράφο) ένα μικρό ποίη
μά του τό «Τραγούδι τοΰ αλόγου» πού χαρακτη
ρίζει τόν ποιητή καί σάν έκφραση καί σάν ούσία.

Κοιμάται τ’ άλογό μου κάτω απ’ τό φεγγάρι 
— τί κρίμα παληκάρι δέ βρήκες τό νερό — ί

Κοιμάται τ ' άλογό [ίου καί μ’ έχει αφήσει μόνο 
καταμεσίς στό δρόμο καί μπρός στό δειλινό

Ή  έρημος μονάχα μπρός άπό τ’ όνειρό μας 
κι ήτανε πιά δικό μας τ ’ αθάνατο νερό

Κοιμάται τ’ άλογό μου κάτω άπ’ τό χορτάρι 
πρίν νάρθει άλλο φεγγάρι θά κοιμηθώ κι έγώ.

Τό μεγαλύτερο μέρος τής συλλογής του καλύ
πτει τό ποίημα «’Ιδού ίππος χλωρός» πού πρότυ
πό του έχει από τήν άποψη τοΰ δφους, τής άορι- 
στίας καί τής υποβολής τήν ’Αποκάλυψη τοΰ Ία>- 
άννου. Προσπαθείς νά βρείς τίς αφορμές τοΰ ποι
ήματος, τά ηθικά κενά τοΰ κόσμου τά όποία 
είδε δ ποιητής καί τόν ενέπνευσαν, αλλά δέν 
υπάρχει τίποτα τό συγκεκριμένο. Τό ποίημα Λ* 
ναι ύπερβατικό, κρύβει τά μυστικά «πού ανθί
ζουν μές στό σκοτάδι, γιατί φοβούνται τό φΦς» 
γιά νά ύπενθυμίσουμε τό στίχο τοΰ Καμαρινά- 
κη τόν δποίο άναφέραμε πιό πάνω. "Αλλαχά 
ή προφητική φωνή πού καλύπτει τό κείμενο 
κοντά στά άλλα αναφέρει καί τοΰτο: «νΕχίΰ 
κατά σου δτι γράφεις δσα είδες/γιά νά W*'



βεις δσα υπάρχουν». Ή  παρεμβολή τού: « Έ 
ξω οί κύνες χα ΐ οί φαρμακοί χα ΐ οί πόρνες καί 
οί φονείς χα ΐ οί είδο>λαλάτρες» στους όποιους 
6 Ζερβός προσθέτει χα ΐ τούς ποιητές, είναι 
έννοιες άφηρημένες σέ μια εποχή πού ένας κα
θαρός ειδωλολάτρης είναι προτιμότερος από 
έναν ακάθαρτο χριστιανό καί πού κύνες οί πρού
χοντες τού Τέξας ΘεωροΟν τούς φτωχούς.

Μιά περισσότερη σύζευξη τού κειμένου του 
μέ τό πραγματικό, θα άνοδε ίκνυε καί θα δι
καίωνε τά προτερήματα τού κειμένου του, τό 
όποιο είναι γραμμένο από ένα σημείο φυγής.

ΜΙ1ΑΜΏΗ ΤΣΙΚΛΗΡΑ: «Επίσκεψη». Ε ν δ ια 
φέρουσες εμπειρίες, πολύ Ανθρώπινες κινητο
ποιεί 6 Μπάμπης Τσίκληρας στήν ποίησή του. 
Τά χίσθήματά του ζεστά, ή έφεσή του γ ια  τό 
καλό τών συνανθρο>πων του ειλικρινής. Θά τόν 
βοηθήσει μιά περισσότερη αυτοσυγκέντρωση πά
νω σ’ δ ,τι αφορά τίς  αισθητικές άπαιτήσεις τού 
ποιήματος, ένα τιθάσεμα τού χειμαρώδους λό
γου πού είναι ειλικρινής αυτός καθ’ εαυτόν καί 
αναγκαίος στήν έκφρασή του, μά πού πρέπει 
νά ύποστεί βρισμένη διεργασία καί νά μπει κά
τω από μερικούς απαράβατους κανονισμούς. Υ 
πάρχουν πολλά σημεία στό βιβλίο του τά όποια 
πείθουν πώς ό ποιητής μπορεί νά δικαιώσει τή 
συγκίνησή του καί νά μεταδώσει, μέ τόν καλό 
τρόπο που απαιτεί, τόν άξιο λόγο του. Ά ντι- 
γράφο) από τό ποίημά του «Γράμμα» (από τή 
φυλακή) μερικούς πειθαρχημένους, στρωτούς, 
γιομάτους τρυφερότητα στίχους του: «Ξέρετε τί 
είναι ( . . . )  νά μή μπορείς ν’ άπλώσεις τό χέ 

ρι σου σέ μι* άραποσιτιά; Νά περπατήσεις στό 
στρατόνι μέ τίς κυδωνιές, νά μεριάσεις τά κλω
νάρια τής ροδιάς στήν είσοδο τού κήπου; Γιά 
κάνετε μιά βόλτα από δω καί πέστε μ α ς . . .». Ί Ι  
διάθεσή του, οί εικόνες του πολλές φορές, ή 
περίσκεψή του, δείχνουν πώς 6 νέος ποιητής δια
θέτει τίς προϋποθέσεις πού χρειάζονται γ ιά  μιά 
επιτυχία στήν ευγενική προσπάθειά του.

ΜΠΙΛΛΓΣ ΒΕΜΗ: «Νέλτο». Μόλις 12 χρο- 
νών ή Βέμη, τέλειωσε εφέτος τό δημοτικό σχο
λείο κ ’ έβγαλε σ’ ένα βιβλίο 38 σελίδων τά  
παιδικά της γραφτά, μερικά άπ’ αύτά γραμμέ
να από τρία χρόνια. «Τά σύννεφα κάνουν σχή
ματα στόν ούρανό/γιά νά έμπνέουν ένα μικρό 
φτωχό παιδί/πού μετράει τό σιγανό ψήλωμα 
τών βουνών». Οί στίχοι αυτοί ή οί παρακάτω: 
«Έ χω  μιά τρυφερή ραχούλα/πίσω άπό τό σπί
τι μ ου ./Τή νύχτα κρύβομαι στά δέντρα/νά δώ 
άν τό φεγγάρι /  είναι στό δρόμο του», καθώς καί 
ή σκέψη που κάνει στό ποίημά της «Νέλτο» γιά  
τούς χιλιάδες άνώνυμους έργάτες πού έστησαν 
τήν πυραμίδα πρός δόξα μόνον τού Χέοπα, δεί
χνουν πώς δέν πρόκειται γ ιά ,  ένα συνηθισμένο 
παιδί. Τό ίδιο συμπέρασμα βγαίνει κι άπό τά 
εφτά της σύντομα πεζογραφήματα που ό λό
γος τους είναι καθαρός, καί τό ύφος τους δλο- 
κληρωμένο. Έ τσ ι απ’ αυτά π .χ . δ Λεταπόκ, 
θά μπορούσε νά είναι γραμμένο κι άπό δόκιμο 
συγγραφέα. Ή  Βέμη μέσα στήν παιδικότητά 
της έχει Αναπτυγμένη ήδη μιάν ενδιαφέρουσα 
ανθρώπινη ευαισθησία. Τής ευχόμαστε καλή 
πρόοδο.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΚΤΤΛΚΟΣ

Γ ι ά ν ν η  Ρ ί τ σ ο υ :  0 ρ έ σ τ η ς

"Ας μή λογαριαστούν κριτική οί σκέψεις μου 
πάνω στόν «Όρέστη» τοϋ Γιάννη Ρίτσου. ' Ί 
σως δ Δάσκαλος ένδιαφέρεται περισσότερο ν’ 
ακούσει έναν μαθητή πού jii άγνή κι αυθόρμη
τη καρδιά, μέ πνεύμα πού σχηματίζεται Ακό
μη καί μέ ταπεινοσυνη πλησιάζει τήν τέχνη 
του.

Ό  Όρέστης τού Αισχύλου είναι δ νέος πού 
οηκώνει μιά βαρεία μοίρα. Πρέπει νά σκοτώσει 
*αί μάλιστα τή μάνα του. Τό είπε δ θεός, τό έ- 
”*;ε δ Νόμος. Έ χ ε ι  χρέος νά ματωθεί άπό τήν 
π7ΪΤή τού αίματός του. Διστάζει άλλά τέλος 
παρακινημένος άπό τήν Αδελφή του άρπάει τό 
Ήεκούρι κι «ώρμάθη πλαγά» στήν κεφαλή τής 
μάνας. Οί τύψεις τόν κυνηγούν, καταφεύγει στήν 
'Αθήνα όπου δικάζεται στόν νΑρειο ΙΙάγο καί 
^  "ή βοήθεια τής * Αθήνας εξιλεώνεται. Οί 
Ερινύες του γίνονται Ευμενίδες, γ ια τί έπρε- 

νά εκδικηθεί τόν πατέρα του σύμφωνα μέ τά 
^*μα τής εποχής. Ό  Όρέστης όμως στό δ- 
μώνυμο ποίημα τοϋ Ρίτσου, δέν είναι τυφλό δρ- 
γανο τού Νόμου καί τοϋ εθίμου. Παρά τά εί

κοσι χρόνια του σκέφτεται βαθιά καί γνωρίζει 
τόν εαυτό του. Βρίσκει τίς ρίζες τών κακών, 
είναι έπιεικής στ5 ανθρώπινα κ ’ έχει καταλά
βει τό μάτοιο τής εκδίκησης:

«Τί θά προσθέσει ένας θάνατος ακόμα μέσα 
στ' ατέλειωτο μακελειό;».

Καλά καλά δέν γνώρισε τόν πατέρα του καί 
δέν τόν αγαπούσε. Τ11ταν 6 απλησίαστος βασι
λιάς, δ Τύραννος, δ πολέμαρχος. 'Όταν έφυ
γε δ Άγαμέμνονας αυτός ήταν ακόμα μικρό 
πκιδί δεμένο μέ τήν Αγκαλιά τής μητέρας του.
Μόνο τ ’ άγρια πατριαρχικά ήθη κ’ ή σκληρή 
Αδελφή του θά θελήσουν νά εκμεταλλευτούν τήν 
ανδρική του άλκή γ ιά  νά τόν κάμουν εκδικητή 
καί τιμωρό.

Αγαπάει τή μητέρα του. Άναθυμάται τή 
γοητεία καί τήν όμορφιά της. Τήν τέχνη της 
νά ξεπερνάει τό χρόνο καί νά μένει πάντα 
μέ μιάν Αστραφτερή νεανικότητα παρά τ ίς  γέν
νες καί τά βάρη τής βασίλισσας.

Είναι μόνος κ ’ εγκαταλειμμένος στη μοίρα 
του, δίβουλος καί μοιρασμένος ταλαντεύεται ά- 501



πό δυό έλξεις αντίρροπες. Βλέπει μπροστά τόν 
Ά ργείτικο κάμπο κχΐ -μακαρίζει τή γαλήνη του, 
την ευλογημένη κούραση τού ζευγά, τό δίκαιο 
ύπνο του. Ί1 νύχτα μέ τή ζεστή της μαγεία 
δεν τόν αναπαύει. Μόσ* ά π ’ τούς τάφους ά- 
κούγονται οί γόοι τής Ή λέκτρας. Κρώζει φρι
χτά σάν νυχτοπούλι πού καλεί τήν εκδίκηση. Ή  
κραξιά της ξεσκίζει τήν Ιερότητα τής νύχτας, 
αντηχεί ακάθαρτη ιμέσα στην όμορφιά καί τή 
γαλήνη τής εσπέρας. Είναι ή μικρόψυχη, ή στε
νόκαρδη φωνή των ανθρώπινων παθών πού βε- 
βηλώνει τήν αιωνιότητα. Λεν μπορεί νά τήν 
άκούει αυτή «τή γριά παιδίσκη» νά όρύεται έ
τσι, τήν άσπλαχνη, τήν αγέλαστη. Λυτήν πού 
ζήλευε τή μάνα της γιά  τή χάρη της καί τήν 
τέχνη της νά ξέρει νά ζ ε ί , .ανίκανη νά καταλά
βει, νά ξεχάσει καί ν’ ανανεωθεί. Ή  αδελφή 
του είναι ή αντίθεση τής μητέρας μέ τήν τρυ
φερή της επιείκεια μέ τήν περηφάνεια τής ό- 
μορφιάς της, τή λάτρευε πάντα έκστατικός:

«Ίσω ς αυτό δέν τής συχώρεσε ή αδελφή μου 
τήν αιώνια της νεότητα, αυτή ή γριά παιδίσκη 
δοσμένη στήν άρνηση τής χαράς, ασκητική 

άποκρουστική
στή σωφροσύνη της — έντειχισμένη στή στενή 

δικαιοσύνη της».

’Επαναστατεί πού τάχτηκε νά είναι όργανο 
καί ύπάλληλος ένός χρέους πού δέ θέλει νά τό 
κά μ ει:

«.Πάμε», λέει στόν ΙΙυλάδη. «νΛς φύγουμε από 
τή γη των Μυκηνών

πού μυρίζει σκουριά χαλκού καί μαύρο αίμα. 
Ί Ι  ’Αττική είναι πιό ανάλαφρη.— Τί θά μπορού
σε ν’ άφαιρέσει από τό θάνατο ένας θάνατος α 
κόμα καί μάλιστα βίαιος;—στή Ζωή τί νά προσ

θέσει;
Αέ νιώθω μίσος πιά. Ξέχασα μήπως; Κου

ράστηκα; Δέν ξέρω.
Κάποια συμπάθεια μάλιστα μ ’ αγγίζει γιά  τή 

φόνισσα*
μεγάλους γκρεμούς άναμέτρησε...
...Θέλω κ* εγώ νά δώ τοϋ πατέρα μου τό φόνο 

μέσα στήν κατευναστική τού θανάτου γε
νικότητα...»

Ό  Όρέστης αναθεωρεί τολμηρά τή Ζωή, τά 
τεταγμένα καί τά καθιερωμένα. Είναι ένας Ό 
ρέστης καινούργιος, δοσμένος από τό πολύπαθο 
πνεύμα τής εποχής του Ρίτσου:

«Θυσίες λέει κ ’ ήρωισμοί — ποιά αλλαγή; 
Χρόνια καί χρόνια.

Ίσ ω ς νάρθαμε γ ιά  τούτες τΙς μικρές ανακαλύ
ψεις του μεγάλου θαύματος.

..."Ολα ένας έρωτας - μαγεία καί θάμβος...»

Μετράει κι άναλογίζετχι τΙς λεπτομέρειες, 
τ ίς  αναρίθμητες, τής ομορφιάς του κόσμου πού 
μπροσπερνούμε καί χάνουμε, πού στράφι αφή
νουμε μέσ’ άπ’ τά χέρια μας κ’ είναι 6 Ρίτσος 
μονοιδικόζ στό νά μάς δείχνει αυτό τό θαύμα 

502 όλόκληρο στίς λεπτομέρειές του:

«Τό τρίξιμο τής ζεσταμένης πέτρας πού δρο- 
σίζεται καί σφίγγει

τό τραγούδι τής θάλασσας μακρυά χαμένο...»

’Αλλά, παρόλ’ αυτά, τέλος, αφήνεται στό 
νόμο του τσεκουριού καί σάν δικαιολογία ίσως 
προβάλλει πηγαίνοντας νά σκοτώσει χωρίς μί
σος πώς χτυπά

«γιά ν’ άνασάνει αυτός ό τόπος, ίσως γιά 
κάποια νίκη ανώφελη πάνω στόν πρώτο 
καί τελευταίο μας φόβο».

'Ύστερα καταλαβαίνουμε πώς αφού δικαιώθηκε 
άπό τό δικαστήριο, γίνεται φυσικά κληρονόμος 
τού θρόνου των Μυκηνών μαζί μέ τήν ανέραστη 
αδελφή του.

’Εμείς δμως διαβάζοντας τό ποίημα προσδο
κούμε άλλο τέλος, δέν περιμένουμε καινούργιο 
μάτωμα. Ί ϊ  εκτέλεση τού φονικού μάς ξαφνιά
ζει καμωμένη άπό έναν Όρέστη τόσο γνωστικό 
κι χιοθχντικό, άπαυδισμένον άπό τό πάρε δόσε 
τών εκδικήσεων. Ό  Όρέστης τού Ρίτσου είναι 
άπό τήν αρχή καμωμένος γιά νά μή σκοτούσει.

Δέν θάταν αντίθετο μέ τό πνεύμα καί τήν 
καρδιά μας άν μάς τόν έδινε τέτοιον πού νά μήν 
περνάει τήν πόλη τών λεόντων καί νά μην παίρ
νει τό τσεκούρι, νά τούς αφήνει εκεί νά παρα
δέρνουνε στις τύψεις τους, στήν κατακραυγή καί 
στούς θρήνους καί ν’ αύτοτιμωριούνται μέ τήν 
ανόσια ζωή τους. Ναρχεται αργά μά σίγουρα 
ή σκουριά κ ' ή σκόνη τού χρόνου πού θά τούς 
σκεπάσει κι αυτούς στόν τάφο μαζί }ΐέ τόν σκο- 
τιυμένο βασιλιά.

Κι αυτός 6 ίδιος νά φύγει, 8πως τό πέθησε, 
λέγοντας στον ΙΙυλάδη:

Πάμε, ά ; φύγουμε άπό τή γή τών Μυκηνών J 
πού μυρίζει σκουριά χαλκού καί μαύρο αίμα... :

ΊΙ τόλμη ένός ποιητή τοϋ εικοστού αιώνα 
ν’ αλλάξει τή σεβάσμια τραγωδία τοϋ Αισχύλον; 
θά 'τανε μεγάλη. ’Αλλά μ ’ αυτήν τό μήνυμά 
του θά γινότανε πιό πειστικό καί θά μάς ξαλά- 
φρωνε περισσότερο κι άπό τόν ίδιο τόν Όρέστη 
δτχν έγλύτωσε άπό τίς Έρινύες. Ναί, ένας 
θάνατος ακόμα δέν ωφελεί. Έ  Κλυταιμνήστρα 
ήτανε μάνα καί τής έσφαξαν τή θυγατέρα της, 
ήτχνε σύζυγος καί τήν έγκατέλειψχν χρόνια 
γιά τήν κατακτηση τής Τροίας. Οί ανάκατα- 
στάτριές της δέ λ είπανε άπό τή σκηνή τού αρ· 
χιστρατηγού πού ήρθε τέλος στίς Μυκήνες σέρ
νοντας πίσω του χίλια φονικά καί τήν Κασσάν
δρα αίχμάλοηη γιά νά συνεχίσει τήν τυραννία 
στίς Μυκήνες. ’Αλλά δικαιολογία δέν υπάρχει 
γιά κανένα προμελετημένο φόνο. Η ζωή είναι 
απόλυτο αγαθό, απαραβίαστο. Ό  κεραυνός μπο
ρεί μέ τήν τυφλή του φωτιά νά κάψει ενα Αν
θρώπινο κορμί, χέρι άνθρο>που ποτέ δέν πρέπει 
νά σηκωθεί.

Κι δ Ρίτσος μέ τόν δικό του Ό ρ έ σ τ η  συμ
βάλλει θετικά σ' αυτό τό αίτημα. Ξεπερνάει 
τή ματωμένη εποχή του καί βοηθάει τόν άν
θρωπο χωρίς κηρύγματα μέ τήν όμορφιά καί 'δ 
βάθος τής ποίησή; του, νά τό φτάσει.

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΗΕΟΛ^ΡΟΓ



Νικηφόρου Βρεττάκου: To άγρίμι και ή καταιγίδα

"Ενα άξιο βιβλίο πέρασε τα 20 πρώτα του 
χρόνια ζιοής στή λογοτεχνία μα; σχεδόν ά- 
γνωστό. Κι ωστόσο είναι ένα διαμάντι τοϋ πε
ζού λόγου —  πού μπορεί να τό διεκδικήσει 
καί ή ποίηση — καί, σίγουρα, τό ωραιότερο 
κείμενο τής αντιστασιακή; μα; τέχνη;. Τό 
Ά γ ρ ί μ ι  τοϋ Νικηφόρου Βρεττάκου (1945), 
μόλι; πέρυσι γνώρισε μια δεύτερη έκδοση (άν 
εξαιρέσουμε τήν καταχώρησή του στην ανθο
λογία «Θυσίε; καί δάφνες τοϋ 'Ελληνικού Λα
ού»), γ ια  νά μείνει πάλι στήν άφάνεια.

Ά ς  μήν έπαναλάβουμε τ ΐ ;  Ιδιες πάντα θλι
βερέ; σκέψεις γ ια  τήν αθλιότητα τού έπίσημου 
πολιτιστικού μα; μηχανισμού, πού λειτουργεί 
περίπου μέ κριτήρια Μήτσου.

Τό 1945, πού πρωτοβγήκε Τ  ό Ά  γ ρ ί - 
μ ι , ήτανε δύσκολη καί βιαστική χρονιά. 01 
άνθρωποι, πού είχαν ζήσει τήν ’Αντίσταση, δέν 
ήθελαν ακόμα νά παραδεχτούν τη διάψευση, μα 
καί δέν είχαν γίνει δλα όσα οδήγησαν στήν 
τέλεια συντριβή της τό 1946-49 . Ό  μηχανι
σμό; μ ια ; τρομερή; μοίρας, πού είχε κινηθεί 
από τά χρόνια τού πολέμου, άν δέν γύριζε 
ακόμα, τουλάχιστον λαδωνόταν γ ια  νά πάρει 
μπρός, αυτή τή φορά γ ιά  όριστική εκκαθάριση. 
Μά τό όνειρο άνάπνεε άκόμα, λαχάνιαζε μά
λιστα όλοζώντανο καί ξαναμένο από τ ΐ ;  πρώ
τε ; του πληγές.

Φαίνεται λοιπόν σά φιλολογικό παράδοξο 
ή τουλάχιστον απροσδόκητο νά γραφτεί ένα 
έργο —  πού τολμάμε νά τό χαρακτηρίζουμε τ  ό 
ό) ρ α ι ό τ ' ε ρ ο  κ ε ί μ ε ν ο  τ ή ς  α ν τ ί -  
σ τ α σ ι α κ ή ς  μ α ς  τ έ χ ν η ς  —  μέ τέ
τοια υπόκρουση, σ’ αύτή τήν ατμόσφαιρα. Κι 
ά ; άφίσουμε ποώ τήν ίδια χρονιά ξαναγεννιέ- 
ται σχεδόν τό νεοελληνικό διήγημα, φαίνεται 
ή πρώτη σωστή απόπειρα γ ιά  μυθιστορηματική 
σύνθεση από τήν ’Αντίσταση μέ τή Φ ω τ ι ά  
του Λ. Χατζή καί υπάρχει κιόλας πλούσια πε
ζογραφία τού επίκαιρου καί τού έπεισόδιου — 
χρονικό, μικρές μαρτυρίες, αναμνήσεις, παμ- 
φλετογραφία. Αυτά δέν είναι τόσο περίεργα. 
Υπάρχουν έκρηχτικά βιώματα, υπάρχει τό σχο- 
λεΐο τή ; δράσης, ό καθημερινός ήρωας. Υ 
πάρχει κάτι παραπάνο»: τό κοινό. Ό  συγγρα
φέα; δέν είναι ό σημαδεμένος, 6 αύτοτιμωρού- 
μενος, αλλά 6 πλάστη; τών κοινών αίσθηιιατων, 
“οϋ κοινού βίου. 'Αντί νά ζητάει τότε ό συγγρα
φέας τόν αναγνώστη, υπάρχει ένα μεγάλο κοινό 
πού ζητάει τούς συγγραφείς του. ν1σως αύτή νά 
£'^αι μάλιστα ή ούσία τής έννοιας τού κ ο ι 
ν ο ύ ,  χυτή δηλαδή ή κοινότητα, οί σίγου
ρα δεσμοί ανάμεσα στούς δημιουργούς καί τούς 
Αποδέκτες, τό έθνος. Αύτή ή καλοπροαίρετη 
'̂•άθεση επαφής. Ω ραία καί δύσκολη, άκόμα 

*· επικίνδυνη, εποχή. 'Οπωσδήποτε, ή έλξη 
πού ασκεί στό συγγραφέα ένα τέτοιο κοινό εί- 

άπέρχντκ δημιουργική. Σέ μια παρόμοια 
έΓ*°Χή δέν περνάει κι δ Σολωμός από τόν ΙΙαρ- 
'#χσσό τού ιταλικού σονέτου στήν κακοτράχαλη 
νεοελληνική πραγματικότητα γ ιά  νά δημιουργή- 
0ει γλώσσα καί ποίηση μαζί; Μά γ ιά  νά γυρί

σουμε στό 1945, αύτή ή δημοκρατία τής δη
μιουργίας δέν κράτησε πολύ. Παράδοξο όμως 
δέν ήταν πού γράφτηκε Τ ό Ά γ ρ ί μ ι  τό
τε. Παράδοξο καί τυχαίο ίσως θα ήταν άν γρά
φονταν ανάλογα έργα τό 1950 π .χ .,  τή χρονιά 
πού βγήκε ή ’Έ ξ ο δ ο ς  τού Ί Ιλ . Βενέζη. 
Κάθε εποχή έχει απάνω -κάτω  τά έργα πού 
τής αξίζουν, εκτός βέβαια από τά έργα πού 
δέν τ ' αξίζει.

Ά πό τότε, ή αντιστασιακή λογοτεχνία μό
λις αυτά τά χρόνια έκλεισε θαρώ τόν πρώτο 
καί βασικό κύκλο της. Μετά τίς ενθουσιώ
δεις δοκιμές, τά στιγμιότυπα, τή συσσούρευση 
υλικού καί τ ίς  πρώτες συνθετικές απόπειρες 
τού 1945, περνάει σχεδόν δεκαετία αναγκα
στικής απουσίας, γ ιά  νά κάμψει στήν ελεγεία 
μιας γενιάς καί μιάς εποχής αδικαίωτης, νά 
γεφυρώσει τό χάσμα τής ζωής, κυρίως μέ τά 
μυθιστορήματα τού Α. Φραγγιά, είτε νά έ- 
λέγξει, νά κρίνει, νά προβληματιστεί μέ τά έρ
γα προπάντων τού Στρ. Τσίρκα καί τής Βού
λας Λχμιανάκου. Σ’ αύτή τή δεύτερη δεκαετία 
τής πικρής ωριμότητας, κερδίζει βέβαια ή λο
γοτεχνία καί ή συνείδηση τού καιρού μας, μά 
ή Αντίσταση ξεθωριάζει. Ά πό τήν άποψη αύ
τή, εναι ευτύχημα πού ή εικοσαετία έκλεισε 
μ ’ ένα έργο μνημειακό καί επικό, δηλαδή ένα 
καθαυτό αντιστασιακό κείμενο, μέ λαϊκό ήθος 
πού ανακαλεί τό Μακρυγιάννη —  τό μεγάλο 
χρονικό ή απομνημονεύματα τού Λ. Ν. Λημη- 
τρίου ’ 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 .  Άναγνο>ρίζουμε τό κλείσιμο 
τού κύκλου ακριβώς στό ανοδικό τόξο τής καμ
πύλης πού σηκώνει πάλι τήν Αντίσταση στή 
λογοτεχνία μας σ’ ένα κορυφαίο σημείο. Ε κ ε ί 
πού συναντιέται |ΐέ τίς αρχές της, μέ τό 1945. 
Ά πό τόν ’ Α ν τ ά ρ τ η ,  ή μαζί του, έξα- 
πολύεται πάλι νέο κύμα άπό καθυστερημένα 
χρονικά καί απομνημονεύματα, ενώ ή λογοτεχνία 
τής περισυλλογής τής γενιάς τού 1910 - 50 τρα
βάει τό δρόμο της. Νέος κύκλος. Μά τό Ά  - 
γ ρ ί μ ι καί 6 ’ Α ν τ ά ρ τ η ς ,  που συναντή
θηκαν σέ τούτο τό κρίσιμο πάλι 1965, είναι δ
ράση; ια.

Τ ό * Α γ ρ ί μ  ι λοιπόν άξιζε τού 1945 κι 
αξίζει τού 1965. Ούτε έπος, ούτε τραγωδία, 
ούτε λυρισμός. Καί έπος, καί τραγο>δία, καί 
λυρισμός. ’Ενδιάμεσα στήν κατάφαση καί στήν 
άρνηση, τόσο στήν έξο> όσο καί στήν εσωτερι
κή πραγματικότητα, πού άντικρύζουνε τά έκ
πληκτα μάτια τής ψυχής. Περισσότερο, βέβαια, 
άπό «μυθιστόρημα*, πού λέει ή ένδειξη τού βι
βλίου, είναι ένα ψυχικό μανιφέστο σέ ποιητική 
πρόζα, ή όργανο>μένη κραυγή καί ή έσούτερη 
έρευνα ένός πνευματικού ανθρώπου μέ πλούσια 
κληρονομιά, ένός ανθρωπιστή διανοούμενου. 
Είναι μιά εποχή απάνθρωπη πού, καθώς τό 
έχουμε πεΐ τόσες φορές, αντιπροσωπεύει τό 
τέρμα μιας μορφής τού κόσμου καί ίσως άκόμα 
καί τό τέρμα τών κλασικών κρίσεων, τών κλα
σικών αντιθέσεων. Ό  παραδοσιακός ανθρωπισμός 
τοϋ ποιητή αποδείχνεται ανεπαρκής νά τόν



στερεώσει, νά τού ξεδιαλύνει τό νόημα τής κα
ταιγίδας πού μαίνεται γύρω του τό 1941. Φτά
νει ώρες - ώρες να όποψιχστεί «πώς 6 άνθρω
πος είναι ανάπηρος». ’Αναρωτιέται μήπως τό 
κακό είναι παντοδύναμο, μήπως «αυτό πού συ
νοδεύει τήν πάλη του (τού «ανθρώπου - λαού») 
στούς αιώνες, δέν είναι ή αιώνια νίκη, αλλά 
ή αιώνια ήττα». Στά άπλά λόγια του φίλου 
του αγωνιστή, τού Δημήτρη, άντιπροβάλλει τή 
σπαραχτική του αμφιβολία:

— ...Πώς μπορώ να μή λογαριάζω, πώς όλα 
αυτά συμβαίνουνε στόν αιώνα μας; ΙΙούς αυ
τά τά θηρία ξεκίνησαν από τήν πατρίδα 
τού Γκαίτε; ΙΙοιός «είναι ισχυρότερος; δ Χίτ- 
λερ ή 6 Μπετόβεν;

’Ανέτοιμος να συγκροτήσει μια μετχξίωση 
τού κόσμου, παραδέρνει μέσα σέ μια πραγμα
τικότητα ανεξήγητη από τή σκοπιά τού καλού 
αμνού, δηλαδή τής εγωιστικής καλωσόνης. Ή  
άποκαρδίωση είναι κυρίαρχη. Τήν εκφράζει 
εκμηδενισμένος σ’ ένα εναγώνιο γράμμα στό 
Δημήτρη:

» ...Ε ίχκ  πιστέψει σέ δλα. Στόν άνθρωπο πού 
φέρνει τό καλό }ΐέσα του, στην όμορφιά, στή 
ζω ή... Καί, νά, τώρα, πού δλα μου τα π ι
στεύω μοιάζουν μέ τά κλαδιά ενός δέντρου 
σέ ξάγναντο, πού τά στριφογυρνάει 6 αέρας. 
Δέν έμεινε από μένα πιά παρό ένα ’Αγρί
μι...».

Κατά βάθος, δλα δσα συμβαίνουν τά νιώθει σά 
μοίρα του, σά νά ’ναι 6 μόνος πού πάσχει. 
«Νοιώθω κατάκαρδα πληγωμένος, σάμπως κά
ποιος νά μ’ έξαπάτησε.» ’Απ’ δλη τή δεκα- 
τισμένη κουλτούρα του μένει, θλιβερό σανίδι 
σωτηρίας, μ ιά  παρωδία καρτεσιανής νοησιαρ
χ ία ς: «Σκέφτομαι άρα παλεύω*.

*Έτσι, αυτός 6 ανθρωπιστής, δ hom m o cu- 
lopeus, είναι κιόλας ένα αγρίμι που άναζητάει 
τό δάσος y t x  νά κρυφτεί, νά ευθυγραμμιστεί 
μέ τή φυσική του μοίρα. Κι δχι πώς δέν αν
τιλαμβάνεται τί γίνεται γύρω του, αφού βλέπει 
«πράγματα πού είναι μεγαλύτερα κι από τήν 
ποίηση τού 'Ομήρου*, ακούει τήν ψυχή τού 
Λαού «πού βράζει κάτω από τά θεμέλια τής 
πολιτείας», ακούει τόν «Προμηθέα». "Εχει α
κόμα καί τόν πόθο ν’ άνασυνθέσει τ ίς αξίες 
μέσα του, νά βρει τό σημερινό τους νόημα. Ό  
νέος όμιλητής στή διαδήλωση δίνει φωνή στή 
δική του προσδοκία. ’Αναγγέλλει πώς 6 Χρι
στός ξαναγεννήθηκ© κ ’ είναι τώρα «γραμματέ
ας σ’ ένα πυρήνα ξυλουργών τού Παγκόσμιου 
’Απελευθερωτικού Κινήματος».

«...Διδάσκει λοιπόν αυτός 6 Χριστός πώς 
δέν όπάρχουνε σήμερα παραλυτικοί άνθρω
ποι, αλλά παραλυτικοί κόσμοι... Δέν έχει 
καμιά σχέση αυτός 6 Χριστός μέ τόν άλλο πού 
τού φορέσανε λιβρέα καί τόν κάμανε θυρω
ρό τών τραπεζών ( . . . ) .  Μπλοκάρισαν τά *Ές - 
*Ές τά ντενεκεδένιο του σπίτι καί περιφέρε
ται άστεγος πάνω στή γή. Τή'/ ημέρα ε ί
ναι στή φυλακή καί τή νύχτα σκάφτει χα 

ρακώματα, πότε στό ’Ανατολικό καί πότε στό 
Δυτικό μέτωπο...».

Ολ* αυτά πού τόν πολιορκούνε άπ’ έξω κι από 
μέσα δέν τόν βρίσκουνε ψυχρό. Μά είναι ή αμφι
βολία πού τόν κατατρώει, τό «όπάρχει έλπίδα! 
--δ έν  όπάρχει ελπίδα!», τό «αγαπώ τό μα
χαίρι πού μισώ», αυτή ή αμφιβολία πού τόν 
εντοιχίζει. Μέσα στό πλήθος καί στήν κραυγή 
του «’Εμπρός!», εκείνος φέρνει τή μοναξιά 
άπό τή λεηλατημένη του συγκρότηση:

Τό μέλλον είναι εμπρός βέβαια. νΑς μπο
ρούσα νά τό ίδώ αυτό τό μέλλον, αλλά... 
νά, μού φαίνεται πώς κουτσαίνω. Δέν ύπίρ- 
χει μεγαλύτερη δυστυχία απ’ αυτή: Νά βρί
σκεσαι μέσα σ’ ένα τόσο πυκνό καί τόσο 
απέραντο πλήθος καί νά νομίζεις πώς εί
σαι μόνος. Περπατώ ή κουτσαίνω; Νοιώθω 
βπως ένας λύκος πού τούχουν σπάσει τό πό
δι. Νοιώθω τήν ανάγκη νά ούρλιάξω.

Φεύγοντας, υπακούει στό ένστιχτο τού πλη
γωμένου αγριμιού, όσο καί σέ μιά ανάγκη εσω
τερικής ενότητας. Μέ τήν προσφυγή στά φυ 
σικά πράγ.'ΐατα καί στή ζωική μήτρα, στήν «’Αρ* 
χή» του, τείνει νά «ευθυγραμμιστεί μέ τή φυ
σική του μοίρα», νά παραιτηθεί άπό άνθρωπος, 
αλλά καί ελπίζει δραματικά σ’ ένα καινούργιο 
καθαρό βλέμμα, πού θά ξαναπάρει τό νήμα τού 
κόσμου καί τής ύπαρξης άπό τήν άκρη του.

Φ ε ύ γ ω  ε ί ς  τ ή ν  έ ρ η μ ο ν ,  έ π ι σ κ έ -  
ψ α σ θ α ι έ μ  α υ τ ό ν.

Η έρημος είναι τό πατρικό σπίτι, τό «πα
τρικό δάσος» τού ’Αγριμιού, 6 Ταΰγετος. Στή'/ 
πραγματικότητα, όδηγιέται σέ βαθύτερη κρί-- 
ση, στό κέντρο τής καταιγίδας. Δέν 6πο- 
λόγισε πώς βσο κι άν ή φύση παραμένει 
αδιάφορη καί ήρεμη μπροστά στήν ανθρώπινη 
μοίρα, ή συνείδηση τής μεταβιβάζει τή δική 
της ταραχή, πώς ή ταύτιση μαζί της προϋπο
θέτει τό θάνατο, ή τουλάχιστον τήν απόλυτη 
συσκότιση τού λογικού.

Αυτό πού βρήκε, δέν ήταν εκείνο πού κρα
τούσε μέσα του άπό τήν πρώτη του άπλή καί 
εγκάρδια συνεννόηση μέ τή φύση.

— Μα εδώ δέν ήταν έτσι άλλοτε,

λέει στήν αδελφή του, πού δέν βλέπει καμιά 
αλλαγή. Τό ίδιο τό νόημα τής φύσης τού φαίνε
ται ταραγμένο, άποδιοργανωμένη ή λειτουργία 
της. ’Αναρωτιέται αμήχανα:

Τ ί έχει συμβεί; Τα πάντα μού δίνουν τήν 
εντύπωση ξεκαρφωμένων σκηνογραφιών, πού 
τίς κουνάει ό αγέρας ( . . .)  Καί τό φώς 
αυτό, μοιάζει σάν ίδέα στχματημένη 
κεφάλι νεκρού. ’Ανάμεσα στίς φυλλωσιές 
τών δέντρων σαλεύει κάποιος πανικός, 
φίλος μου ό κόσμος τί έγινε;

Ωστόσο, τά πράγματα ένα - ένα διατηρούν 
τήν χ ; ίχ  τους Παίρνοντας μέ συγκίνηση *Δ504



άπλά αγαθά πού τοΟ προσφέρουν οί δικοί του, 
σκέφτεται: «Γιατί νά είναι κάτι περισσότερο 
απ' αυτά ή ζωή; (Στην α ' έκδοση μάλιστα ή 
αντίστοιχη σκέψη ήταν πιό ύλοζωϊκή: «Τί άλ
λο περισσότερο έχει ή ζωή;» Καί σε άλλο ση
μείο διατυπωνόταν θετικά: «Είναι όμορφη ή
ζωή. Μ* όποιο τρόπο κι άν ζούσα, θά επιθυμού
σα νά {αναγεννηθώ έστω καί γιά νά μού προσ- 
Φέρουνε μόνο ένα ποτήρι νερό»). Μά ή πρα
γματικότητα δέν είναι ένα - ένα τα πράγματα, 
είναι όλα μαζί. Ή  έπιστροφή σέ μια ανύπο
πτη σχέση, σέ μια ζωική αφή μέ τά πράγματα 
είναι αδύνατη. Ό  διανοούμενος πού αυτοέλεγ
χε ται σπαραχτικά ως συνείδηση ενός διαψευ- 
σμένου πολιτισμού, έχει έρθει σέ βίαιη επαφή 
μέ τήν παράλογη αλήθεια ένός άδικου κό
σμου. Έ χ ε ι ακούσει ατούς όρθιους τής ’Α
θήνας νά διασταυρώνονται οί κραυγές «Βοή
θεια!», «Ψωμί!», «’Ελευθερία!». νΕχει δε
χτεί κατάστηθα τήν προσβολή τής κραυγής «’Ε
μάς μάς δημιούργησε ή αιώνια αδικία!» Αύ- 
τή ή επίγνωση μιάς ανυποψίαστης ισορροπίας, 
ίσα - ίσα, τού προκάλεσε τή ναυτία τού θανά
του: «Δέν ήξερα, τίποτα δέν ήξερα, Θεέ μου, 
καί, αλήθεια σού λέω, καλύτερα νά πέθαινα τό
τε, πεοπατούντας αμέριμνος από τό λειβάδι στό 
σπίτι μ* ένα κατσικάκι στήν αγκαλιά μου».

Ή  πραγματικότητα τόν πολιορκεί τώρα στό 
κρυσφύγετο που επινόησε. Γύρω οί Γερμανοί 
καί οί συνεργάτες τους καίνε τά χωριά, βά
ζουν φωτιά στά δάση, ό καπνός από τά κρε
ματόρια τού φαίνεται πώς τυλίγει τό τοπίο. 
Οί καμπάνες χτυπάνε τώρα σέ ώρες ακατά
στατες, τά βόδια μουγκανίζουν, ή ίδια κραυ
γή, «βοήθεια!» άκούγεται κ’ εδώ. Ή  γυναί
κα του από τήν ’Αθήνα τού γράφει γιά τό 
μαρτυρικό θάνατο τού φίλου του ΙΙέτρου... τού 
γράφει ότι τίς νύχτες άκούγονται τραγούδια 
καί πυροβολισμοί, ότι ακούσε πάλι τό «παιδί 
με τή φυσαρμόνικα». Τού μεταβιβάζει ένα ύπέ- 
οοχο μήνυμα: «Αυτό τό παιδί είναι ένα μι
κρό Στάλινγκραντ...».

Η «έρημος» λοιπόν, είναι ουτοπία, δέν 6- 
πάρχει έρημος κατοικημένη από συνείδηση. 11ο- 
λιορκημένος ό ίδιος από τήν πραγματικότητα, 
πολιορκεί τό νόημά της στήν απόγνωση καί 
στή στάση, στήν άμφιβολία και στήν ελπί
δα: «Τί κρίμα εμείς οί άνθρωποι νά είμαστε 
το πιό δυνατό πλάσμα πού ύπάρχει στόν κό
σμο. Αν δέν ήταν έτσι, αυτή τή στιγμή θά 
μπορούσα νά παρακαλέσω τό δυνατότερο υπέρ 
τών αδυνάτων*. —  «’Εγώ πού μισώ τό μα
χαίρι, θ’ αγαπούσα τό μαχαίρι στά χέρια 
μου*. — «'Έγιναν πολλές μάχες σ’ αυτόν 
τόν πλανήτη καί μόνο μιά μάχη δέν έγινε. 
Αυτή ή τελική μάχη πού θά απαιτούσε ένα 
μεγάλο χαράκωμα όσο είναι τό μήκος τής γής. 
"Αραγε, ή μάχη πού δίνεται σήμερα νάναι 
&ύτή; Κι όταν τελειώσει δέν θά ςαναγίνει 
&λλη; Καί θά ςαναγίνει αυτός 6 κόσμος λαμ
πρός όπως ήτανε άλλοτε;»

Τό σπίτι πια δέν είναι καταφύγιο. Κρύβεται 
τ̂ό δάσος, δηλαδή ή κρίση προχωρεί. Κατα- 

λ*βχίνει τή ματαιότητα τής φυγής, νιώθει ν’ 
αδειάζει αντί να γεμίζει ή ψυχή του, θέλει νά 
σημειώσει κάπου «ΜΗΔΕΝ» καί χαράζει στή

φλούδα ένός δέντρου τή λέξη «ΘΑΝΑΤΟΣ», καί 
ταυτόχρονα αντιστέκεται. «νΟχι θάνατος», φω
νάζει, σημειώνει άναρθρες σκέψεις στό χαρτί: 
«...Ποιός σ’ έχει φέρει σ’ αυτή τήν όχθη, ποιός 
σοδχει μάθει αυτή τή λέξη... Κατά λάθος...» Μέ
σα του νιώθει χάος, μπροστά του άβυσο.

Τελικά, αυτή ή εις άτοπον απαγωγή όδη- 
γεί στήν έπαλήθευση τού κόσμου. Οί αποχα
λινωμένες δυνάμεις εισβάλλοντας μέσα στήν 
ψυχή του ξεσπάνε σέ καταιγίδα, στήν κρίση 
πυρετού. Στό προανάκρουσμά της, σημειώνει στό 
τετράδιο:

«...Είμαι μιά αύτούπαρξη που κατοικεί μέ
σα στό πνεύμα τού παγκόσμιου πόνου... Δέν 
ξέρω γιά ποιό λόγο μού επιτρέπεται νά 6- 
πάρχω... Δέν θάταν άστοχο νά καώ μέσα στό 
δάσος... Τήν είδα τήν καταιγίδα, δέν ύπάρ- 
χει σκέπη γιά τήν ταλαιπωρημένη μου ψυ- 
χή...».
Τή μορφή πραγματικής καταιγίδας παίρνει 

αυτή ή τελική κρίση, δπου ή ψυχή παρα
δέρνει σάν ασήμαντη βάρκα πάνω στόν
ώκανό καί άκούγονται οί κραυγές: « —
Σάλεψε ή κορφή τού σπιτιού !», « —
Τά θεμέλια!», «— Ή  κορφή!», «— Τά θε
μέλια!». Μετά τό πέρασμά της, νιούθει σά νά 
έχει άναδυθεί από κάπου βαθιά, σά νά ξα- 
ναγύρισε. «*Ή εγώ έλειπα ή ό κόσμος». Ξα
ναβρίσκει τώρα τά χρώματα, τούς ήχους, «τή 
λαμπρή αποθέωση* τής φύσης, τό νόημα τού δι
κού του «είναι».

Κ’ έγο>, Είμαι. Λέ μπορώ νά μήν Είμαι.
(...) * Χρωστώ νά Ε ί μ α ι  καί ν’ αγωνίζο

μαι γιά  τά χέρια τής Μαρίας καί γιά τά 
χέρια εκείνων πού δέχονται τήν αδελφική 
ευεργεσία από τά δικά της. Χρωστώ νά Ε ί- 
μ α ι  γιά μένα, γιά τήν ψυχή μου, γιά τά 
λόγια πού έχο> νά είπώ. Χρωστώ νά Ε ί μ α ι  
γιά τήν ίδια τή ζο>ή. Καί πρέπει νά παλαίψω 
νά συντηρήσω ορθή αυτή τήν ύπαρξη γιατί, 
από »ιέσχ μου, από τή φύση μου τήν ίδια, δέν 
μπορώ νά μήν Ε ί μ α ι .
Τώρα φεύγει αντίστροφα, γιά νά επιστρέψει 

στόν κόσμο, φεύγει γιατί νιώθει «ελεύθερος». 
’Αποχαιρετώντας μέ συγκινημένα λόγια τό 
νεκρό "Αγγλο στρατιώτη που είχε κρυφτεί 
μαζί του στό δάσος, μιλάει γιά τήν παγκόσμια 
άδελφωσύνη, γιά τή «σκοτεινή επιχείρηση» τού 
πολέμου, γιά τήν αξία τής ζωής. Λέ θά ξα
ναζητήσει καταφύγιο από τόν κόσμο, γιατί τώ
ρα ξέρει πώς δέν θά είναι όλα «χαρά Θεού», ό
πως λέει ή αδελφή του, όσο κυριαρχεί στόν 
κόσμο ή αδικία, ξέρει ότι «ό πόλεμος δέν εί
ναι αυτός πού φαίνεται μόνο». "Εχει κερδίσει 
ωστόσο γιά τόν έαυτό του τήν πιό ωραία γα
λήνη «εκείνη πού γίνεται άπό τό ύλικό μιας 
συντριμμένης καταιγίδας» καί πιστεύει, δτι τό 
ουράνιο τόξο πού άνάτειλε στήν ψυχή του θά 
είναι παντοτεινό.

Αυτή ή κ α τ α ι γ ί δ α  μέσα στήν ψυχή τού 
παραδοσιακού ανθρωπισμού, πού τερματίζει τήν 
κρίση καί ανοίγει τόν όρίζοντα σέ μιά ύπευθυ- 
νότερη μεταξίονση τού κόσμου, ξεσπάει, φυσι- 
κά, μέσα στήν αγαθή ποιητική πλάση τού Νι- 505



κη φόρου Βρεττάκου, δπου οί Ιδέες αποκαλύ
πτονται ευλαβικά σαστισμένες μόλις εισβάλουν 
στο ναό τής κχρδι&ς. Ή συναγερμένη συνείδη
ση του πνευματικού άνθρούπου δέ βολεύεται μέ- 
σχ στόν καλοπροαίρετο' πανθεϊσμό τού ποιητή 
καί ή σύγκρουσή τους παράγει τήν δημιουργική 
τραγο>δίχ τοΟ ενιαίου ανθρώπου, πού πλασμένος 
Όρφέας, για μιά ώραίχ συνομιλία μέ τά πλά
σματα τής φύσης, βρίσκεται στήν ανάγκη νά 
τεντώσει τή χορδή τής λύρας σέ τόξο, σημαδεύ
οντας τό κακό σέ κάποια απ’ αυτά.

Μα ή αφαίρεση καί ή ποιητική έλευθεριότη- 
τα σ’ ένχ .κείμενο σαν αύτό, πού είναι ταυ
τόχρονα αφήγηση, εξομολόγηση καί μανιφέ
στο, βρίσκουν τόν τρόπο νά μήν αδικούν εξ Ι
σου τήν ποία,ση καί τόν πεζό λόγο, δπως συμβαί
νει συχνά στις «λυρικές πρόζες». ’Εδώ μάλι
στα, τά ποιητικά μέσα βοηθάνε γιά νά μορφο- 
ποιηΟεί ή ρευστότητα καί τό βάθος τών ψυ
χικών καταστάσεων, ό πολύρροπος δυναμισμός 
τοΟ εσωτερικού κόσμου. Μιά παλινδρομική κί
νηση, από μέσα πρός τά έξω κι αντίστροφα, 
χαρακτηρίζει αυτή τήν κίνηση. Τό υποκείμενο 
ζητάει νά έξωτερικευτιεί, να στηριχτεί στά 
πράγματα, καί ό έξω κόσμος μέ τή σειρά του 
νχ πάρει νόημα μέσα σέ μιά σκέψη καί μιά 
αίσθαντικότητα. "Όλες οί πόρτες είναι ανοι
χτές μέ κχλή θέληση, μά ή σύγκρουση μαίνε
ται, βίαια καί συναρπαστική. Γιατί δλο αύτό 
δέ μάς παρουσιάζεται σαν παθητική καί έφη- 
συχασμένη αύτοπχρατήρηση, αλλά σά μιά διεκ

Γιάννη Ν e υ ρ e π ό
Είναι από τά βιβλία πού έχουν τό σπάνιο χά

ρισμα νά σου υπόσχονται σέ κάθε σελίδα έναν 
παράδεισο χωρίς όμως να στόν δώσουν, ούτε 
καί στην τελευταία γραμμή. Βέβαια, αύτή ή ύ- 
πόσχεση πού δέν είναι γιά τήν ποιότητα — αύ
τή υπάρχει — αλλά γιά  τήν κορύφωση τών 
συλλήψεοίν καί τήν Ολοκλήρωση τών χαρα- 
κτήρων κρατάει τό ενδιαφέρον σου ζωντανό 
γιά νά τό μεταβάλει στό τέλος σέ απορία. Ό- 
πότε τρεις εκδοχές αντιμετωπίζεις. *71 δτι 
πρόκειται γιά κάποιο δριο στήν Ικανότητα τού 
συγγραφέα νά εκφράζει εκείνο ακριβώς πού 
θέλει ή γιά κάποια μανιέρα ή — τό πιό πιθανό 
καί τό πιό αισιόδοξο — γιά σκόπιμη χρησιμο
ποίηση μιας φόρμας πού θά χνχδείξει ένα ορισμέ
νο περιεχόμενο. Κ’ εδώ 6 καλύτερος τρόπος 
μπορεί νά είναι ό πιό ασαφής καί νεφελώδης 
αφού εκφράζεται τό ψυχικό κλίμα ανθρώπων 
πού ανήκουν σέ μιά τάξη, ξεπερασμένη από 
τά πράγματα κι δμως κρατούσα.

Οί «ν Εγκλειστοι» θα ήθελαν Ισως νά ήταν ή 
ελεγεία τής ελληνικής αριστοκρατίας, δμως ε
νώ κάτι τέτοιο θά μπορούσε νά ισχύει γιά τή 
γερμανική π .χ ., ή τή γαλλική αριστοκρατία, 
γιά τήν ελληνική δέν μπορεί γιατί άπλού- 
στατα δέν ύπάρχει. Αηλαδή δέν υπάρχει μέ τήν 
έννοια τής συνέχειας, τής οικογενειακής πα- 
ράδοσης πού σέ μάς σταματάει πολύ γρήγορα 

50ο s ’ έναν τρίτο παπού μέ γκλίτσα καί σπάνια σ’

δίκηση, σά μιά κραυγή πνευματικής ένότητας, 
γεμάτη ερείπια καί τριαντάφυλλα.

Στή μετάπλαση από τήν α ' στή β' έκδοση, 
μέ τό αυτονόητο δικαίωμά του, 6 ποιητής άφχί- 
ρεσε κάτι από τήν ωμότητα τής κραυγής καί 
από τό απόλυτο, τόσο στίς κάτω δσο καί στίς α
πάνω σκάλες τών ψυχικών τόνων, για νά τονώ
σει αντίστροφα τήν άφηγηματικότητχ καί τή 
νηφαλιότητα τού βλέμματός του. Είναι μια φυ
σική ζύμωση τής εικοσαετίας, στίς αντιλήψεις 
του γιά τή ζωή καί γιά τήν Τέχνη, δπως λέει 
ό ίδιος προλογίζοντας μέ δυό λόγια τήν έκ
δοση τούτη. ΙΙροσονπικά λυπάμαι γιά κάποιες 
περικοπές πού άφαιρέθηκαν, έστω κι άν έχει 
δίκιο ό συγραφέας δπως θά αφαιρούσα κά
ποιες άλλες. "Ισως γιατί τό βιβλίο εκείνο τού 
1945 ζούσε ακέραιο μέσα μου, σαν κεφαλάρι 
τής αντιστασιακής πεζογραφίας, πού έπιανε 
μέ τραχεία χέρια νά δένει τό μύθο τής μεγάλης 
μας εμπειρίας.

*Ήτανε επίσης Τ ό ’Λ γ ρ ί μ ι ένα τραγι
κό διάγραμμα μιάς κοινής πνευματικής πορείας 
μέσα στήν ’Αντίσταση, από τήν κρίση στήν α
νασύνθεση τών ανθρωπιστικών αξιών. Καί πα
ραμένει βέβαια, σ’ αύτό τό αντιφατικό 1965, μιά 
πού δέν έπιασε ή ευχή τού ποιητή: «Θάπρεπε 
δμως αυτός πού θά νικήσει νά μήν έχει καθόλου 1 
σκοτάδι μέσα του». ί2ς τότε, ώς τήν τελική νί- ; 
κη τού ανθρώπου, ό Όρφέας θά τεντώνει τή χορ- j  
δη τής λύρας του σάν Τοξότης.

Λ. ΡΑΓΤ0110ΓΛ0Σ

τη : " Ε γ κ λ ε ι σ τ ο ι  Λ

έναν κοτσάμπαση. ’Ενώ ύπάρχει μέ τήν εννοΜΜ 
τού συγκεντρωμένου, πεισματικά διατηρούμενο®* 
καί αυξανόμενου πλούτου, τήν έννοια δ η λ α δ ή , 
τής κεφαλχιοκρχτίας. Βέβαια, οί «’Έγκλειστοι» 
δέν είναι οί «Μπούντενμπρουκς* τού Τόμας Μάν 
ή οί «Ψορσάϋτ» τού Γκαλσγουώρθυ, δέν άφη-| 
γοϋνται τήν Ιστορία τής παρακμής τού κχπιτα-ί 
λισμού μέσα από τήν παρακμή μιάς καπιτα 
λιστικής οικογένειας. Στό βιβλίο δέ συντε
λεί τχι ή διεργασία τής παρακμής γιατί αύτή ή 
παρακμή θεωρείται δεδομένη. Άλλα τούς άν- 
θρο>πους αυτής τής παρακμής ό συγγραφέας τους 
βλέπει μέ συμπάθεια όχι γιατί είναι μέ τό 
μέρος τους άλλα γιατί νά μπορεί πιό αδιόρατα 
καί πιό διαβρωτικά νά τούς ειρωνευτεί.

Ενώ όμως είναι θετικό στοιχείο γιά έναν 
συγγραφέα νά βλέπει τά πλάσματά του από 
μέσα είναι καί επικίνδυνο δταν λείπει ή πρα-.. 
γματική εμπειρία τού κόσμου πού περιγράφεται.
Γι' αύτό άλλωστε καί τά πρόσιοπα παρουσιάζονται 
άχνά, χωρίς χαρακτηριστικά πού νά μπορούν νά 
τούς εξασφαλίσουν υπόσταση. Ισως αύτό νά 
οφείλεται σέ κάποια εγκεφκλικότητα, μ·Λ
πρόθεση ανάλυσης καί αύτοανάλυσης πού δ συγ
γραφέας προσπαθεί νά μήν είναι φιλολογική ' 
ή τουλάχιστον έχει τό χιούμορ νά τό α να γνω ρ^  
ζει. Τό δτι τό βιβλίο είναι τό πρώτο πεζογρά
φημα ενός ποιητή καί μάλιστα αξιόλογου, φ*ί·, 
νεται από τήν τάση — αλλά καί τήν άντίστοι-

Λ



χη επίτευξή της — να συλληφθεί ή ουσία 
των πραγμάτων, τής στιγμής, ή ρευστότητα τής 
ανθρώπινης έπαφής, τό πρόβλημα τής ύπαρ
ξης. Δέν ξέρω δμως γιατί τά συναισθήματα καί 
οί αντιδράσεις του κεντρικού προσώπου — προι
κισμένου μέ πολλά στοιχεία μοναδικότητας καί 
ευγένειας — έπρεπε να δπάρχουν σ’ αυτόν ακρι
βώς τόν λεπτεπίλεπτο γόνο μιάς πλούσιας οικο
γένειας που ακούει στό τυπικό καί μαμόθρευτο 
υποκοριστικό Νούλης. Παρ' όλη όμως τή συμ
πάθεια πού τού έχει ό συγγραφέας, αφού τού 
μεταγγίζει μεγάλο μέρος από τίς δικές του σκέ
ψεις και τά συναισθήματα τόν ονομάζει Νούλη 
δηλαδή Nul. ΙΙράγμα πού έκφράζεται κι απ' 
τόν ίδιο σάν πρόσωπο τού βιβλίου στή σκηνή 
μέ τούς καθρέφτες δπου συνειδητοποιεί τήν α
πουσία του μέσα στό χώρο. "Ομως είναι πιθανό 
αυτός ό τύπος τοϋ νέου ανθρώπου, του κουρασμέ
νου πρόωρα αλλά μέ απέραντη ευαισθησία καί 
ανοιχτή ψυχή νά διαλέχτηκε από τό συγγραφέα, 
σάν ακραίος τύπος γιά νά έκφράσει ακριβώς
δριακές ψυχολογικές καταστάσεις.

Οί «“Έγκλειστοι*, αρχίζουν μέ μιά κορύφωση, 
ένα έγκλημα, δπως ακριβώς καί τά βιβλία τής 
αστυνομικής φιλολογίας. Τό θύμα είναι ένας 
έξαιρετικός δσο καί διαβότητος, γιά τίς ιδιότυ
πες έρωτικές του κλίσεις, δημοσιογράφος, 6
Χρήστος Νουσιας, πού ανήκει φύσει καί θέσει 
στήν υψηλή κοινωνία. Τό έγκλημα παρου
σιάζεται σάν αυτοκτονία άν καί είναι φανερή
ή σκηνοθεσία της (ένα σημείωμα πού μιμείται 
τό γραφικό χαρακτήρα, όχι δμως καί τό περί
φημο στύλ τοϋ νεκρού κλπ.). Τήν απόφαση γιά 
τή συγκάλυψη παίρνουν όχι μόνο οί δικοί του, 
οί συγγενείς του αλλά — κυρίως — μιά Ισχυ
ρή γυναίκα, ή κυρία Κρασσά, ίδιοκτήτρια με
γάλης εφημερίδας καί 6 ’Αστυνομικός ’Αργυ
ρίου πού συγκατατίθεται καί κλείνει τήν υ
πόθεση τυπικά. Διατηρεί δμως γι4  τόν έαυ- 
τό του τό δικαίωμα νά δοκιμάσει τό ταλέντο 
του στήν ανακάλυψη του δολοφόνου πού πιστεύει 
δτι ύπάρχει. Τό έγκλημα πρέπει νά καλυφθεί 
γιατί κατά τή στοιχειώδη λογική: «Δέν είναι 
τόσο τρομερό ένα σκάνδαλο εθνικής σημασίας, δ
σο ένα σκάνδαλο ιδιωτικής φύσης... πού βέβαια 
άναφέρεται σέ γνωστά πρόσωπα... Κι αληθινά 
δ κόσμος, ό πολύς κόσμος, ό περισσότερος κό
σμος — αυτή ή έννοια τής κοινής γνώμης! — 
τΐ καταλαβαίνει από τούς δ ρους μιάς οικονομι
κής σύμβασης; ’Ενώ ηδονίζεται καί ποτέ δέν 
ξεχνά καί μπορεί νά συσχετίζει απίθανα πα
ρακολουθώντας τή ζωή ένός κοινού παράγον
τα».

-τήν έρευνα — ιδιωτικής χρήσεως — του α
στυνομικού παίζει αποφασιστικό ρόλο ό Νου- 
λης, άνηψιός τοϋ θύματος, ένας ευαίσθητος νέος 
Γιου έχει τό χάρισμα νά εμπνέει εμπιστοσύνη. 
Άνάμεσά τους δημιουργείται μιά φιλία μέ πο
λύτιμες στιγμές ψυχικής συνάντησης χωρίς δ- 

αυτό νά αποκλείσει τήν ανακάλυψη μιάς 
σειράς από απίθανες σατανικές συμπτώσεις πού 
δείχνουν τό Νούλη σάν δολοφόνο, ενώ 6 ίδιος 
^  αρνιέται καί ό ’Αργυρίου δέ θέλει νά τό πι- 
°^έψε:. Βασικοί πόλοι ένδιαφέροντος τοϋ βι
βλίου είναι οί φάσεις τής φιλίας μέ τά συ- 
'♦αιοθήματα πού γεννάει στούς δύο άντρες καί

ή σχέση τοϋ Νούλη μέ τήν κυρία Κρασσά πού 
φθάνει σέ μιά συναισθηματική κατάσταση με
ταξύ μητέρας καί γιοΰ. Κυρίαρχη ιδέα τοϋ έρ
γου είναι ή ύπαρξη σάν πρόβλημα καί ή κα
τανομή της σέ τρείς χρόνους: παρελθόν, παρόν 
καί μέλλον, δπου ό χρόνος θεωρείται εκφραστι
κός παράγοντας στή διαμόρφωση τής προσω
πικότητας. Έτσι π.χ. 6 Χρήστος Νουσιας έχει 
μιά βαθειά αγάπη γιά τά κειμήλια «τό πάθος 
τής προέλευσης καί τής ζωής τοϋ κάθε τ! στό 
παρελθόν* καί είναι δεμένος μ’ αυτό καί κατα
δικασμένος δπως κι αυτό. 'Αντίθετα τήν κυρία 
Κρασσά τήν ενδιαφέρει ή στιγμή πού ζεί, τό πα
ρόν. Είναι ένας άνθρωπος δράσης Ικανή νά 
ζήσει σέ μια άλλη κοινωνία αλλά παράλληλα 
καί αδίστακτη.

Τρείς άνθρωποι, παγιδευμένοι σέ μιά κατά
σταση χωρίς διεξόδους πού άλλωστε δέν τίς απο- 
ζητοϋν, είναι οί «Έγκλειστοι*. II κυρία Κρασ
σά, ή μικροαστή πού κληρονόμησε τήν επιχείρη
ση τής εφημερίδας στήν όποία άνοδείχθηκε σέ 
σημαντικό κοινωνικό παράγοντα καί φυσικά ύ- 
ποστηρίζει τήν κρατούσα κοινωνική τάξη. Ό  α
στυνομικός Αργυρίου είναι κι αυτός γρανάζι 
τοϋ καθεστώτος, παρ’ δλες τίς προσωπικές του 
ανησυχίες καί τά -ενδιαφέροντα του πού τόν 
κάνουν νά μιλάει σάν διανοούμενος — πρωτο
φανές γιά έναν αστυνομικό. Ή  σκοπιμότητα τής 
προάσπισης τής καλής κοινωνίας, τής όποίας τό 
δικαίωμα νά είναι κρατούσα ουδέποτε τής αμφι
σβητεί, κάνει τόν Αργυρίου νά ξε χάσει τό ήθι- 
κό πρόβλημα, ενώ ή φιλία του μέ τό Νούλη 
τόν κολακεύει περισσότερο γιατί είναι ένας γό
νος μιάς τάξης προνομιούχας, παρά γιά τά ψυ
χικά του προσόντα, ή όπωσδήποτε καί γιά τά 
δύο. Ό  Νούλης, ό τρίτος έγκλειστος, από α
γάπη γιά τό θείο του, ή αλληλεγγύη γιά τήν 
οίκογένειά του προσπαθεί νά σώσει τήν ύστερο- 
φημία τοϋ Χρίστου Νούσια σκηνοθετώντας τήν 
αυτοκτονία. Οί ύποψίες δλων — καί τών δι
κών του — γιά τό δολοφόνο συγκεντρώνονται 
επάνω του καί τόν φέρνουν σέ κατάσταση α
πόγνωσης καί αύτεγκατάληψης στήν αρχή τής 
τρέλλας. Είναι κι αυτός έγκλειστος στόν εαυ
τό του, στά μέλη τής οίκογενείας του, στήν 
κοινωνική του θέση πού δέ θά θελήσει ποτέ ν’ 
άπαρνηθεί. Ή πνευματικότητά του τοϋ επι
τρέπει νά κριτικάρει τούς ανθρώπους τοϋ περι- 
βάλλοντός του χωρίς δμως τελικά νά πάψει νά 
αισθάνεται ταυτισμένος μαζί τους.

Υπάρχει κ' ένας άλλος κόσμος, τών νεαρών 
καλλιτεχνών μέ τό κουκλοθέατρο γκράν-γκινιόλ, 
πού θα μπορούσε ίσως, νά χρησιμεύσει γιά νά δώ
σει μεγαλύτερη ένταση στήν ατμόσφαιρα γύρω α
πό τό έγκλημα. Μένει δμως ανεκμετάλλευτος καί 
έχει τή θέση άπλά τοϋ γεωγραφικού χώρου, δ
που θά παρουσιαστεί γιά λίγο δ Ντόρης (κακός 
θεατρικός συγγραφέας καί πιθανός δολοφόνος). 
Η παρουσία τής Ελένης, ύπηρέτριας μέσα στό 

πλούσιο σπίτι, δπου φτιάχνει τίς φριχτές της 
κούκλες δέν υποβάλλει τήν ιδέα τής «νεαρής 
δαιμόνιοσας* άν καί θά μπορούσε. Καί γενικά 
γιά δλους σχεδόν τούς τύπους τής νουβέλας, 
(εκτός ίσως από τή γλαφυρή γριά Πανδέκτου) 
δέν ισχύει ή θέση τοϋ Λούκατς: «Αυτό πού κά
νει έναν τύπο, τύπο, δέν είναι ή ιδιότητα τοϋ 507



μέσου δρου, οΰτε ή άπλή άτομική του ύπαρξη, 
όσοδήποτε βαθειά κι* αν έχουν συλληφθεϊ. Αυ
τό πού τόν κάνει τύπο είναι δτι μέσα του ύπάρ- 
/ουν δλα τά άνθ ρούπι να καί κοινωνικά ουσιαστι
κά καθοριστικά στοιχεία, στό ύψιστο επίπεδο τής 
ανάπτυξής τους, στό ύστατο ξεδίπλωμα των 
δυνατοτήτων πού βρίσκονται μέσα τους σέ λαν- 
θάνουσα κατάσταση, στήν άκρα ία παρουσίαση των 
ακροτήτων τους...».

νΑν άναφέραμε τήν περικοπή αυτή τού Αού- 
κατς είναι γιατί οί «^Εγκλειστοι» θά μπο
ρούσαν νά είναι ένα βιβλίο κριτικού ρεαλι
σμού καί μάλιστα νέου. Καί θά μπορούσε γιατί 
ύπαρχεt μια έκθεση αρνητικών στοιχείων πού 
χαρακτηρίζουν τήν άνούτερη κοινωνική τάξη δπως 
καί ή τάση νά συλληφθεϊ ό μηχανισμός λειτουρ
γίας των σχέσεων πού συνδέει τά μέλη τής ί 
διας κατάστασης καί ένας έσωτερικός φωτισμός, 
τών προσώπων. ’Αλλά παρ’ δλ’ αυτά τά πρό
σθια, ενώ έχουν στοιχεία πού νάναι προκρίνοντα 
στήν πραγματικότητα δέν έχουν εκείνα πού νά 
τούς δίνουν τή δική τους πραγματικότητα, τή 
μοναδική. Γιά τό καθένα ύπάρχει ένα καλούπι 
δπου θά μπορούσαν νά ξαπλώσουν όχι δμως καί 
ν* άναπνεύσουν οί κομψοί έκπρόσωποι τής 
«καλής* κοινωνίας.

Οί «νΕγκλειστοι» φαίνεται δτι είναι τό απο
τέλεσμα μιάς ενδιαφέρουσας αρχικής Ιδέας :

τής πραγματοποίησης κοινωνιολογικών στόχων 
μέσα άπό τήν ψυχολογική διαγραφή τών ήρώων. 
Τό γιατί δέν όλοκληρώθηκε αυτός δ σκοπός 
μπορεί νά όφείλεται καί σέ λόγους τεχνικούς. 
Ή νουβέλα δέν έχει τήν πυκνότητα τού διηγή
ματος, οΰτε τήν πληρότητα τού μυθιστορήματος. 
"Ετσι, ένώ μιά ιδέα μπορεί νά παίρνει αξιόλο
γη πυκνότητα, μιά άλλη μένει στά δρια τής 
ύποψίας αυτού πού θά.μπορούσε νά είναι. Τε
χνικό είναι καί τό ζήτημα μιάς βιασύνης πού 
αφήνει σημάδια προχειρότητας. 'Ορισμένα πρά
γματα θά μπορούσαν νά έχουν διορθωθεί. 'Όπως 
π.χ. σ' ένα σημείο τό μικρό δνομα τού ’Αργυρίου 
γράφεται ΙΙαντελής ένώ πρός τό τέλος γίνε
ται Άποστόλης.

Άνα<ιφισβήτητη, πάντως, καί πολύτιμη είναι 
μιά επίτευξη πού χρωστιέται στή θητεία τού κ. 
Νεγρεπόντη στήν ποίηση. Καί είναι αύτή, ή 
σύλληψη καί ή ύποβολή τής άτμόσφαιρας πού 
δημιουργείται άπό τήν επαφή δύο ανθρώπων, 
οί στιγμές οί θερμές δσο καί εΰθραυστες δπου 
συντελείται ή σπάνια ταύτιση ή αντίθετα έπέρ- 
χεται ή άπομάκρυνση καί ή πικρή γεύση πού 
αφήνει. Αυτές οί στιγμές τού βιβλίου μέ τή 
μαγεία πού ύπ^άλλουν είναι ακριβώς τά ση
μεία πού κορυφώνουν τή διαρκή υπόσχεση τών 
«Εγκλείστων».

ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΣΠΗΛ1ΑΔΗ

M ario  V i t t i : N ico la  Sofianos e la  Com edia dei T re  T ira n n i di A . R ich i

Στό 1G — 17ο αίούνα ή Βενετία ήταν μιά κο
σμοπολ ιτι κή, μιή διεθνής πόλη. ’Εκτός άπό τούς 
καθαυτό βενεσσιάνους, τόν πληθυσμό της τόν συγ
κροτούσαν ακόμη γραικοί καί άραβες, σκλαβού- 
νοι, σπανιόλοι καί γάλλοι. Αυτό τό πληθυσμια- 
κό μωσαίκό τδβρισκε κανείς σέ μεγαλύτερη ποι- 
κοιλία στό στρατό, πού δπο>ς είναι γνωστό ή
ταν μισθοφορικός. Τό φαινόμενο είχε ιδιαίτερη 
αντανάκλαση στό θέατρο, λόγιο καί λαϊκό, τό
σο δηλαδή στή βενετσιάνικη Commedia eru- 
dita, δσο καί στήν Kojujtivna ντελλ’ νΑρτε.
Από τή λεζάντα μιάς γκραβούρας τών αρχών 

τού 17ου αιώνα τού Τζιάκοαο Φράνκο πού πα
ριστάνει θέατρο Κομμέντιας ντέλ νΛρτε, πλη
ροφορούμαστε πώς σ’ αυτές τίς παραστάσεις πού 
♦δίνανε στό λαό κάθε μέρα ο: Τσαρλατάνοι, στήν 
πλατεία Αγίου Μάρκου, παρευρίσκονταν ταχτι
κά, πρωί καί βράδυ, άνθρωποι κάθε έθνους». 
Καί ό γκρκοουρίστας σημειώνει ανάμεσα στό 
κοινό έναν γραικό, έναν γάλλο, έναν σπανιό- 
λο, έναν τούρκο, έναν έγλέζο. Φυσικά τό θέα
τρο απευθυνόμενο σ’ ένα τέτιο κοινό, τού έκανε 
μερικές γλωσσικές παραχωρήσεις: βρισμένοι διά
λογοι, ακόμη κι ολόκληρες σκηνές παίζονταν 
δχι σέ βενετσιάνικη γλώσσα, άλλά ελληνικά, 
σπανιόλικα κλπ.

Στά 1530, μέ τήν ευκαιρία τής στέψης τού 
Καρόλου Ε ' παίχτηκε στή Μπολώνια ή κωμω
δία «Τρεις Τύραννοι», πού είχε γράψει ένας 
δέκαοχτάχρονος φοιτητής τής ιατρικής, ό Ά- 
γκοστίνο Ρίκκι. Πρός τιμή τού Αύτοκράτορα έ

νας άπό τούς ήρο>ες τού έργου μιλούσε, στήν 5η 
πράξη, Ισπανικά. Στά 1533 6 Ρίκκι τύπωσε 
τήν κωμωδία μέ τήν Ισπανική της παραλλαγή; 
καί ταυτόχρονα έκανε μιά διασκευή της γιά νά 
τή χαρίσει χειρόγραφη σέ μιά πολύτιμη περ
γαμηνή, στον Λουΐτζι Γκρίττι, έναν ’Ιταλό τυ- 
χοδιούκτη, φυσικό γιο τού δόγη Άντρέα Γκρίττι 
καί μιάς Έλληνίδας τής Κωνσταντινούπολης, 
ό όποιος είχε άναδειχτεί στήν Αυλή τού Σου: 
λεϊμάν τού Μεγαλοπρεπή. Στήν περίπτωση αύ
τή ό ήρο>ας δέ μιλάει Ισπανικά αλλά παρουσιά
ζεται σαν προσκυνητής, προερχόχεμος άπό?τήν 
Κωνσταντινούπολη, καί μιλάει έλληνιχά. 
ο Ι ιά τον ελληνικό διάλογο ό Άγκοστίνο Ρίκκι 
πρόοτρεςε στή βοήθεια τού Νικόλαου Σοφια
νού'’. Τό ελληνικό κείμενο τής Ε ' πράξης 
τής κωμωδίας τού Ρίκκι πού σώθηκε στήν Κυ
βερνητική βιβλιοθήκη τής Αούκκας, μα είχε μεί
νει άγνωστο κι ανέκδοτο ώς τώρα, δημοσιεύει 
ό ’Ιταλός νεοελληνιστής Μάριο Βίττι (σχετική 
ανακοίνωση, είχε κάνει τό 1964 στό Γ# Παν· 
ιόνιο Συνέδριο -— στή Ζάκυνθο).

Γιά τήν έκδοση αυτού τού πολύτιμου κειμέ
νου ό Μάριο Βίττι είχε ν’ αντιμετωπίσει διά
φορα ζητήματα δπως: τα σημεία επαφής
ταξύ Ρίκκι καί Σοφιανού, πού τούς οδήγησα* 
στή συνεργασία καθώς καί τό γενικότερο ? χί' 
νόμενο ιταλικών κωμωδιών, δπου μερικοί Μ |  
λογοι ήταν σέ ξένη γλώσσα καί ιδιαίτερα 
ληνική.

Ό  συγγραφέας τού έργου γεννημένος στα



στή Λούκκα, παρακολούθησε Ιατρικές σπουδές 
στα Πανεπιστήμια τής Μπολώνιας, τής Φερ- 
ράρας καί τέλος (στά 1537) τής ΙΙάντοβας. 
Μα ξέχωρα από γιατρός 6 Ρίκκι ήταν καί ού- 
μανιστής καί στα χρόνια 1541— 1543 έκανε μια 
πολύτομη έκδοση των έργων τοϋ Γαληνού, σέ 
λατινική μετάφραση.

Για τό Νικόλαο Σοφιανό, αυτόν τόν πρωτοπό
ρο "Έλληνα λόγιο του 16ου αιώνα ό εκδότης 
άνχκεφαλκιώνει κριτικά δλες τΙς ως τώρα πλη
ροφορίες τΙς σχετικές μέ τΐ ζωή, καί τήν ού- 
μανιστική καί γλωσσοπκιδευτική δράση του, χρη
σιμοποιώντας άκόμα καί τήν πιό πρόσφατη σχε
τική βιβλιογραφία δπως μια μονογραφία τού 
Άλμπέρτο Τίντο, δημοσιευμένη στό Gutcmberg 
Jahrbuch 1965, μέ τόν τίτλο «Νέα Συμβο
λή στήν Ιστορία τής ελληνικής τυπογραφίας 
στή Ρώμη κατά τόν 16ο αιώνα», από τήν δ- 
ποία αποδείχνεται πώς 6 Σοφιανός δούλεψε σάν 
τυπογράφος καί στή Ρώμη. Τό σημείο επα
φής τού Ρίκκι καί τού Σοφιανού ήταν ό ουμανι- 
ομός. Στήν έκδοση τού Γαληνού πού Οά κάνει 
αργότερα ό Ρίκκι θά τόν βοηθήσει σημαντικά δ 
'Έλληνας λόγιος.

Όσο γιά τήν έλληνική παραλαγή τής κω
μωδίας, πού οφείλεται στό Σοφιανό, ό εκδότης 
παρατηρεί: «Κι αυτό (τό επεισόδιο) μπορεί νά 
θεωρηθεί σάν ένα από τά τόσα «passe - par- 
tout», τής λόγιας κωμωδίας : ένας νέος ανα
ζητεί τρόπο νά μπει στό σπίτι τής γυναίκας 
πού πολιορκεί. Στήν περίπτωσή μας έχουμε τό 
Φιλοκράτη, μεταμφιεσμένον σέ προσκυνητή έ
χοντας τό ένα μάτι δεμένο μέ έπίδεσμο, που 
αρχίζει νά μιλάει έλληνικά, — εφόσον προσποι
είται πώς εναι γραικός — μέ τήν υπηρέτρια 
Φρονησία. Λυτή δέν τόν καταλαβαίνει καί φω
νάζει τήν κυρία της, τήν Καλωνίδα, μητέρα τής 
αγαπημένης του. Λυτή ξέρει τά έλληνικά. ’Αλλά 
μέ τόν Δημόφιλο πού έρχεται αμέσως κι αυτός, 
μπορεί κυρίως νά μιλήσει έλληνικά καί μάλι
στα νά κάνουν πολιτική συζήτηση. Σ’ αυτό ά- 
κριβώς τό σημείο ό Λημόφιλος κι* 6 Φιλοκράτης 
άμιλλώνται ποιός θά πρωτοεγκωμιάσει τόν Λουΐ- 
τζι Γκρίττι, τό δυνατό φίλο τού Ίμπραήμ καί τό 
μεγάλο κύριό τους Σουλεϊμάν τό Μεγαλοπρε
πή ( ...) . Μέ αυτή τήν γκροτέσκα άμιλλα αίρονται 
οί επιφυλάξεις τού Λημόφιλου που φιλοξενεί τόν 
Φιλοκράτη ώσπου νά παντρευτεί. Στήν τετάρ-

Ι· τη σκηνή δ Φιλοκράτης, πού φιλοξενείται στό
ισόγειο, πρός μεγάλη του δυστυχία βλέπει τή 
νύχτα τόν Χρύσαυλο νά έχει ερωτική συνάντη
ση μέ τή Λουκία του καί σ’ ένα μονόλογο 

! λέει πώς θά τούς σκοτώσει καί τούς δυό καί 
θά σκοτωθεί κι δ ίδιος. (Έδώ τελειώνει ή 
ελληνική παραλλαγή. Ό  εκδότης μάς πληρο
φορεί καί γιά τή συνέχεια:) Δέν θά γίνει τίπο- 

άπ’ αυτά: δ Φιλοκράτης, μόλις πέσει δ 
θυμός του, ξαναγίνεται ’Ιταλός καί στό τέλος 
παντρεύεται τή δούλα άντίς γιά τήν κυρά».

Ένώ τό ιταλικό μέρος τής κωμωδίας είναι 
εντεκασύλλαβο, δ Σοφιανός προτίμησε γιά 

“ήν έλληνική παραλλαγή τόν δεκαπεντασύλλα
βο· Ό εκδότης παρατηρεί πώς στά έργα τού κρη- 
τιχ°ΰ θεάτρου, δπου συχνά επίσης παρεμβάλλον- 

ιταλικοί στίχοι, ή μετρική τους είναι ή ίδια 
^  τών έλληνικών: δ πολιτικός στίχος. «Ό

Σοφιανός λοιπόν, συνεχίζει ό έκδότης, άποκα- 
τάστησε μιάν εσωτερική, ιδανική ανταπόκριση, 
δχι ποσοτικά μάλιστα ισοδύναμη, ανάμεσα στόν 
εθνικό έλληνικό στίχο καί στόν εθνικό ιταλι
κό στίχο. Τό πείραμά του έμεινε ώστόσο μονα
δικό, δίχως συνέχεια. Καί οφείλουμε νά προστέ- 
σουμε πώς άν ή πρωτοβουλία του ήταν μεγα
λοφυής, ή στιχουργία του είναι λαθεμένη καί 
απρόσεχτη». Μά δέν είναι μόνο ή στιχουργία 
του πλημμελής. Καί ή δημοτική του γλώσσα, 
πού θά έχει υποδειγματική καθαρότητα ύστερα 
από ιιερικά χρόνια στή Γραμματική του τής 
Λαϊκής Γλώσσας καί στήν δημοτική μετάφρα
ση τής «Περί ΙΙαίδων ’Αγωγής» τού Πλουτάρ- 
χου, είναι άκόμα άφτιαχτες, μέ ένα σωρό λόγιες 
καί αρχαϊκές παραφωνίες.

Ό  έκδότης αφιερώνει μιά παράγραφο τής πο
λύ ενδιαφέρουσας εισαγωγής του στίς βενετσιά- 
νικες κωμωδίες τών διαλέκτων, υπογραμμίζον
τας τΙς πρώιμες εργασίες τού Σάθα σ’ δ,τι αφο
ρά τίς έλληνικές παρεμβολές, διαπιστούνοντας 
ώστόσο πώς είναι ένας τομέας πού χρειάζεται 
άκόμα πολλή καί επισταμένη έρευνα. Είναι άλ- 
λιοστε γνο>στό πώς οί πληροφορίες τού Σάθα 
είχαν σχεδόν, απολησμονηθεί στήν Ελλάδα καί 
τίς ξανάφερε στήν πρώτη γραμμή δχι τόσο τού 
φιλολογικού δσο κυρίως τού θεατρολογικοΰ εν
διαφέροντος στά 1964 δ Διονύσης Ρώμας, στίς 
μελέτες του γιά τό Έφτανησιώτικο θέατρο κα
θώς καί μέ τήν πρόσφατη ανακοίνωσή του στό 
Συμπόσιο Λαϊκού βεάτρου στή Ζάκυνθο, δπου 
μίλησε γιά τό «μαγικό τρίγωνο» Βενετίας — 
Κρήτης —  Ζακύνθου καί γιά τό ρόλο του στή 
θεατρική ανάπτυξη στόν ανατολικό μεσογειακό 
χώρο. Ό  εκδότης τού κειμένου τού Σοφιανού, 
παρά τήν προΥίμη εμφάνιση, τήν έκταση καί 
τόν ειδικό σκοπό γιά τόν όποιο γράφτηκε — 
γιά νά αφιερωθεί στόν μισό - έλληνα Λουΐτζι 
Γκρίττι — δποστηρίζει δτι «ή έλληνική» πα
ραλλαγή τών τ ρ ι ώ ν  τ υ ρ ά ν ν ω ν »  είναι μέ
ρος ενός ρεύ|ΐατος, κάθε άλλο παρά μικρού, 
κωμωδιών γεννημένων στά βενετσιάνικα μέ δια
λόγους ανάμικτους μέ έλληνικά».

ΊΙ έκδοση τού κειμένου τού Σοφιανού, εκτός 
άπό τήν ώραίκ εισαγωγή, συνοδεύεται καί μέ 
πολλές σημειώσεις, φωτοτυπίες καί δείκτη δ- 
λο>ν τών λέξεων που συναντώνται στήν παραλ
λαγή, καθώς καί μέ παρατηρήσεις τού γραφολό
γου τής Βχτικανής Βιβλιοθήκης ΙΙώλ Κανάρ, 
πού συγκρίνοντας τό έλληνικό κείμενο τών 
«τριών τυράννων» μέ τόν Παρισινό κώδικα 1305 
πού αντέγραψε δ Σοφιανός στά 1533, συμπε
ραίνει: «Δέν υπάρχει καμμιά αμφιβολία: τό χέρι 
που αντέγραψε τά έλληνικά χωρία στούς τ ρ ε ι ς  
τ υ ρ ά ν ν ο υ ς  είναι τού Νικόλα Σοφιανού».

Πρέπει νά εύγναηιονούμε τόν νεοελληνιστή κ.
Μάριο Βίττι γιά τίς καρποφόρες έρευνές του 
γύρω στό νεοελληνικό θέατρο. ΙΙρίν δυό χρό
νια μάς παράδοσε τό κείμενο τής άγνωστης 
«Εύγένχς* τού Μοντσελέζε, πολύτιμο γιά τή 
μελέτη τού περάσματος άπό τό κρητικό στό 
έφτανησιώτικο θέατρο. Τώρα μας δίνει τό 
κεί’ΐενο τού Σοφιανού, πού ανοίγει μιά μεγάλη 
πόρτα στήν έρευνα τών αρχών τού νεοελληνι
κού θεάτρου.
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Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ό  Δ ε λ τ ί ο
Γ ι ά ν ν η ς  Ρ I τ ο ο ς : *0 ρ έ σ τ η ς.

Κέδρος, (’Αθήνα 1966), 8, 32.
Ποιητική σύνεση - κοίταγμα άπό τή σκο

πιά. τής σύγχρονης ποιητικής εΟαιοθησίοις τοΰ 
αρχαίου συμβόλου. Μ’ ένα σχέδιο τοϋ Βασίλη 
1>ασιλειάδη.

Ν ί κ ο ς  Β ρ ε τ τ ό ς :  Έ ξ ο δ ο ς .
Καβάλα 1966, 8, 48.

Ποιήματα:
Περιμέναμε 6λοι/τ’ αγαπημένα πρόσωπα/1- 

να χαμόγελο άληθινό/μιά αγκαλιά αληθινή/ 
την τρυφερή τους έγνικ./ΙΙεριμέναμε δλοι/νά 
ζεσταθούμε.

(’Επισκέπτες μικροί)
Β α σ ί λ η ς  Β α σ ι λ ι κ ό ς :  «Ζ. — Φαντα

στικο ντοκυμανταίρ ένός εγκλήματος*. Θεμέλιο, 
(’Αθήνα 1966) 8, 416.

Μυθιστόρημα έμπνευσμένο από τή δολοφονία 
τού Λαμπράκη.

Γ ι ά ν ν η ς  Γ ο υ δ έ λ η ς :  Ό  έ φ η β ο ς .  Δί
φρος, ’Αθήνα 1966, 8, 148.

Τό πρώτο μέρος τής τριλογίας, πού ό «Γέ
ροντας* πού έκδόθηκε πέρυσι, αποτελεί τό 
τρίτο.

Γ ι ά ν ν η ς  Μ α γ κ λ ή ς : Ο ί κ ο λ α σ μ έ 
ν ο ι  τ ή ς  θ ά λ α σ α ς .  «Δωρικός» 'Αθήνα 
1966, 8, 224.

Γ' έκδοση τής βραβευμένης αυτής σειράς τών 
διηγημάτων τού Γιάννη Μαγκλή.

Ζ ή σ η ς  Μ. Π α π α θ α ν α σ ί ο υ :  Γ ν ω ρ ι 
μ ί α  μ έ τ ό ν II ι κ α σ ό. (’Αθήνα 1966) 8, 
246.

Βιογραφικές και αισθητικές παρατηρήσεις γιά 
τό έργο τοϋ μεγάλου ζωγράφου.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«Σ υ νοπ τικ ή  'Ιστορία τώ ν Λ αώ ν»
Του Θανάση Π. Διαμαντόπουλου

Αθήνα 23 Ιουνίου 1966
Αγαπητέ κύριε Διαμαντόπουλε,

’Ηταν πολύ καλή ή έμπνευσή σας νά γράψετε μιά «Συνοπτική Ισ τορ ία  
τών Λαών». Απ' δσο ξέρω δεν υπάρχει σήμερα στον τόπο μας μιά τέτοια 
ιστορία.

Μπορώ νά πώ γενικά πώς μ’ αρκετή ίκσνότητα συνθέσατε τό έργο που 
άναλάβατε καί που φυσικά δέν ήταν πολύ εύκολο. Μ δλο τό συνοπτικό χαρα
κτήρα της ή Ισ τορ ία  σας κρίνω πώς περιέχει δ,τι άξιο λόγου πρέπει νά 
γνωρίζει ένας μη έξειδικευμένος σε παρόμοια θέματα.

Σάν έργο λαϊκής παιδείας τό βρίσκω έξαιρετικά χρήσιμο. Καί δέν είναι 
χρήσιμο μόνο γιά  τους πολλούς, παρά είναι κι ένα έξαίρετο βοήθημα γιά  
τή μαθητιώσα νεολαία, πού είναι άναγκαίο νά μαθαίνει καί νά συγκρατεϊ 
στή μνήμη της τά γενικά στοιχεία μιάς τέτοιας πλατείας ιστορικής θεώ
ρησης του κόσμου.

Ή σύντομη αύτή έποπτεία στήν ιστορία τών λαών δέν περιορίζεται 
μόνο στήν άρίθμιση ιστορικών γεγονότων, παρά φροντίζει νά δώσει καί 
μερικά γενικά στοιχεία άπό τήν κατά καιρούς οικονομική καί κοινωνική κατά
σταση τών λαών καί τών ήπείρων καί μιά καθολική εικόνα άπό τήν προοδευ- 
Τική εξέλιξη τής άνθρωπότητας, που μέσα σέ αγώνες καί συγκρούσεις πορεύε
ται προς ολοένα μεγαλύτερη έλευθερία, προς μεγαλύτερη ολοένα πραγμά
τωση τής κοινωνικής δικαιοσύνης καί προς μεγαλύτερη εύτυχία καί κατα
νομή τών αγαθών μεταξύ τών λαών καί τών τάξεων.

Έπιτρέψατέ μου νά σφίξω θερμά τό χέρι σας 
μέ τήν εκτίμησή μου 
ΜΑΡΚΟΣ ΛΥΓΕΡΗΣ

24 Όκτώβρη 1966
Φίλε κ. Διαμαντόπουλε,

Σέ συγχαίρω που οί κόποι σου γ ιά  τή σύνταξη ένός τόσο δύσκολου 
έργου δέν πάνε χαμένοι.

Τό βιβλίο σου «Συνοπτική Ισ τορ ία  τών Λαών» έχει βασικήν του αρε
τή νά είναι πολύ ώφέλιμο καί χρήσιμο. Έχουμε μπουχτίσει οπτό ιστορίες 
«κυρίων» πού τις γράφουν οί ίδιοι είτε σάν «ήρωες» νικητές, είτε σάν «σω- 
τήρες» προδότες.

Στόν αιώνα μας γράφονται ιστορίες τών λαών άπό τούς ίδιους τούς 
λαούς, πού προβάλλουνε γιά  κίνητρο τής προοδευτικής τους πορείας τούς 
αγώνες τους γ ιά  έλευθερία έθνική καί κοινωνκή, έναντι ον τών κυρίων τους 
ντόπιων καί ξένων.

Μ' άγάπη 
Κ. ΒΑΡΝΑΛΗΣ



Γ. Θ. Β α φ ό π ο υ λ ο ς :  Ε π ι θ α ν ά τ ι α
κ α I σ ά τ ι ρ ε ς .  Αθήνα, 8, 48.

Ποιήματα:
Μπήκαμε όλοι στήν ίδια γραμμή, /  εύγενεΐς 

άβληταί τής ποιήοεως. /  τή δάφνη ζητούν, τόν 
απέριττο κότινο. /  "Ισως —  τοϋτο δεν λέγεται, 
μάλλον εικάζεται —  /Ισ ω ς  καί τό χαμόγελο

1; Μαρίας [...].
(«Σάτιρα —  Βραδυπορουντες).

Ι Ι ά ν ο ς  Ί ω α ν ν ί δ η ς :  Π ο ι ή μ α τ α .
Κόπρος 1966, 8.

Οί εξόριστες φλόγες /  κρυώνουν /  ονειρεύον
ται τή φωτιά /  καί ριγούν.

(Παραβολή).
Ν τ ί ν ο ς  Τ α ξ ι ά ρ χ η ς :  Θ έ α τ ρ ο  τ ο ύ  

έ ν ό ς .  Τό Έ λ λ . Βιβλίο, ( ’Αθήνα 1966), 8, 
112.

Περιέχει 11 μονόπραχτα πού μερικά έρμηνεύ-

τηκαν κατά καιρούς από τό σ. ή τήν "Ελλη 
Ταξιάρχη.

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Κ ά ρ τ ε ρ : « Π ο ι ή μ α 
τ α  5 »  Φ έ ξ η ς  1965, σελ. 60. Ποιήματα: 
Όταν πληρωθεί ή Απουσία μου /  πλύνε τό κορ
μί σου μέ τούς ιριδισμούς τού όνείρου σου /  νά 
μ’ έπαναφέρεις* /  νά μή παραστρατήσει ή ου
ράνια Ισορροπία («Στιγμή απουσίας»).

’Α ν τ ι γ ό ν η  Γ α λ α ν ά κ η - Β ο υ ρ -  
λ έ κ η : Ε υ θ ε ί ε ς  κ α ί  κ α μ π ύ λ ε ς :  
’Αθήνα 1965, σελ. 64. Ή  έκτη ποιητική συλλο
γή τής συγγραφέως: "Ενας καθρέφτης πάντα ά- 
κολουθάει τήν ψυχή /  "Ο,τι κάνει εκείνη, όποια 
κινήματα /  όποιες εκφρασες παίρνει /  σ’ αυτόν 
τόν καθρέφτη χποτυπώνονται όλα... /  Ό  καθρέ
φτης είναι τό πιό έγκυρο πρόσωπο τής ψυχής». 
(Εισαγωγή στό β' μέρος).

Σ τ έ ρ γ ι ο ς  Β α λ ι ο υ λ ή ς :  Τ ό

ΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

« Σ υ νο π τ ικ ή  'Ιστορία τω ν  Λ α ώ ν»
Του Θανάση Π. Διαμαντόπουλου

Αγαπητέ,
Σάς ευχαριστώ πολύ για  τό ωραίο δώρο πού μου κάνατε, τή «Συνο

πτική Ισ τορ ία  τών Λαών». Τό βιβλίο σας είναι προσιτό σέ πλατύτερους 
κύκλους λόγορ του μικρού του όγκου, άλλα και λόγιρ —  πρέπει νά τό τονί
σω —  του επαγωγού του ύφους που τό κάνει όχι μόνο ένα διδακτικό άλλά 
κι ένα τερπνό (ανάγνωσμα. Δεν αμφιβάλλω ότι θά γίνει ένα χρήσιμο βοήθημα 
σέ όσους δέν ευκαιρούν νά μελετήσουν πολύτομα ιστορικά συγγράμματα. 
Ή ύλη συμπυκνωμένη στό δικό σας έργο δίνει μιά ζωντοτνή ευσύνοπτη εικόνα 
τής παγκόσμιας ιστορίας.

Σάς συγχαίρω θερμά 
I. ΙΜΒΡΙΩΤΗΣ

Ό  κ. Διαμαντόπουλος, χωρίς νά είναι τής δουλειάς, καταφέρνει μέσα 
σ ’ ένα τόμο μέ πεντακόσιες σελίδες, νά περιλάβει συνοπτικά τήν Ισ τορ ία  τών 
Λαών τού κόσμου. Μέσα από βουνά υλικό μπόρεσε νά ξεχωρίσει τό σημαντικό, 
νά κρατήσει μιά σειρά, και νά προσφέρει μέ γλώσσα στρωτή δημοτική, μέ 
τρόπο ευχάριστο τά σπουδαιότερα ιστορικά γεγονότα, τις μεγάλες περίοδες 
Τϊολιτισμού, τά ξεσπάσματα καί τις επαναστάσεις νά φωτίσει έποχές τής ιστο
ρικής ανέλιξης πού έπαιζαν κοσμοϊστοοικό ρόλο, τις προσωπικότητες, τήν 
άνθιση τής τέχνης, τής έπιστήμης, τής τεχνικής.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ (Σ τό  Λαϊκό Λόγο, Ιούλιος 1966).
Σέ καλοτυπωμένη καί καλαίσθητη έκδοση κυκλοφόρησε τό πρώτο βι

βλίο τού Θανάση Διαμαντόπουλου «Συνοπτική Ισ τορ ία  τών Λαών». Καρπός 
πολύχρονης καί πολύμορφης μελέτης επισημαίνει καί καταγράφει τούς μεγά
λους σταθμούς τής πορείας τού άνθρώπου, τούς αγώνες του, τις καταχτή
σεις του, τήν πάλη του ν’ άνεβάσει τή ζωή του κοντά στον ήλιο τής αγά
πης καί τής ευημερίας. Ξεκινώντας από τούς πιό μακρινούς στήν ιστορία 
λαούς ξετυλίγεται ανάμεσα στούς αιώνες γιά  τά φτάσει μέχρι τό σήμερα 
αγκαλιάζοντας ολάκερο τόν ιστορικό χώρο καί τήν Ιστορική διακίνηση τών 
λαών (...).

Τό ύφος είναι άπροσποίητο, άβίαστο, σίγουρο. Ή γλώσσα φροντι
σμένη, μιλούμενη, καθαρή χωρίς ακροβατισμούς καί ψεγάδια. Ή φράση δε
μένη καί στέρεη. Ό  λόγος πεντακάθαρος. Υπάρχει μιά βασική άρετή στό 
βιβλίο έτούτο: Ή ένότητα τής μορφής καί τής γλώσσας.

Ή «Συνοπτική Ιστορ ία  τών Λαών» τού Θ. Δ. γράφτηκε μέ σοβαρή 
γνώση καί μέ πολλή αγάπη γ ιά  τόν άνθρωπο καί τ ις  προοπτικές του (...).
Εχει τίς αρετές τής σίγουρης γνώσης καί μεθοδολογίας, τόν άνετο λόγο, 

τήν καθαρή ιστορική δομή καί τό λιτό ξετύλιγμα τής άφήγησης.
Γ. ΓΑΤΟΣ ( ’Απόσπασμα από τήν κριτική του στή «Γενιά μας» 25.6.66) 511



κ ρ ί μ α  κ  ’ ή έ ρ ή μ ω α η :  Θεσ)νίκη,
1965, σελ. 64. Ποιήματα: «Γκρίζο σάβανο /  
Κόκκινο σκοτάδι /  Δεϋμα /  Στό χρήμα τής σκου
ριάς* /  Ή  οικονομία τοϋ ποιήματος άφαίρε- 
σε τό κείμενο /  Λέξεις όρφανές χτυπούν κάθε 
αυγή τό στήθος μου /  "Οπως οί άχτήμονες /  
Τήν πάντοτε κλειστή /  Πόρτα τής πολιτείας. 
(«’Ορφανές λέξεις*).

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Β ι ζ  υ η ν ό ς : *0 Μ ο- 
σ κ ώ β  Σ ε λ ή μ κ α ί  ά λ λ α  δ ι η 
γ ή μ α τ α .  Κέδρος, Αθήνα 1965, 8, 240.

Πέντε διηγήματα τοϋ Β. φερμένα στή δημο
τική από τόν Μ. Μ. ΙΙαπαϊωάννου. Κριτικό ση
μείωμα Κωστή Παλαβιά.

Τ ό λ η ς  Ν ι κ η φ ό ρ ο υ :  Ο ί  ά 
τ α φ ο ι .  1966, 8, 32.

Ποιητική σύνθεση:
[...] "Ενα σιδερένιο καράβι /  στήν πλατεία μάς 

περιμένει/καρφωμένο/μέ λεπρούς ναύτες χω 
ρίς μάτια/αμίλητοι θά ταξιδέψουμε/ή ζωή |ΐας 
θά γλυστράει δίπλα/άφίνοντας τήν ψευδαίσθηση 
τής κίνησης.

Ά  λ ε ξ. Ι Ι α π α δ ι α μ ά ν τ η ς :  
" Ά ν θ ο ς  τ ο ϋ  γ ι α λ ο ΰ  κ ι  ά λ λ α  
δ ι η γ ή μ α τ α .  «Κέδρος*, ’Αθήνα 1966, 
8, 240.

Είκοσι διηγήματα τοϋ Π. φερμένα στή δημο
τική από τόν Μ. Μ. ΙΙαπαϊωάννου, μέ σημείω
μα τοϋ Κώστα Βάρναλη γ ιά  τόν άνθρωπο - ΙΙα- 
παδιαμάντη.

Δ ι ο ν ύ σ η ς  Ν ι κ ο λ ό π ο υ λ ο ς :  
18 Γ ρ ά μ μ  α τ α. Λάρισα 1966, 8, 32.

Ποιήματα.
Μ έ λ π ο) Ά  ξ ι ώ τ η : Ε I κ ο σ τ ό ς

Α ι ώ ν α ς .  «Θεμέλιον» Αθήνα 1966, 8, 
146.

Β ' έκδοση τοϋ μυθιστορήματος τής Ά ξιώ τη. 
Ή  ήρο>ΐδα, μέσα στό κατοχικό κελλί, από δπου

Κ υ κ λ ο φ ο ρ ε ί

Β Α Σ Ι Λ Η  Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Ο Υ

z
Φ α ν τα σ τ ικ ό  Η το κυμαν τα Ιρ  

έ ν ό ς  ε γ κ λ ή μ α το ς

Ένα βιβλίο εμπνευσμένο άπό τή 
δολοφονία του Γρηγ. Λαμπράκη

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ

θά τήν πάρουν τό πρωί νά τήν έκτελέσουν, ανα
καλεί εθνικές καί ατομικές περιπέτειες.

Δ η μ ή τ ρ η ς  Δ ο ύ κ α ρ η ς :  Έ  ξ
Ί ω α ν ν ο υ π ό λ ε ω ς  ε ί ς  Ε ί ρ η - 
ν ο ύ π ο λ ι ν .  «Ίωλκός» ’Αθήνα 1966, 
8, 64.

Ποιήματα:
Δυό μέρες τώρα περιμένομε τή βροχή*/ τό χώ 
μα καί τά δέντρα,/τά πυκνά μνήματα*/οί πέ
τρες μέ τήν άμμο,/τά χαμόκλαδα — /ζωντανά 
πρόσωπα σέ στεγνά κορμιά [ . . . ]

(Ή  αληθινή βροχή)
Ζ ά κ  Ρ ω μ α ί ν :  Ο ί  α φ έ ν τ ε ς

τ ο ϋ  ν ε ρ ο ΰ .  «Κέδρος». Μετ. Μέλπως 
Άξιώτη, Αθήνα 1966, 8, 224.

Τά γεγονότα πού μάς περιγράφει ό Άϊτιανός 
συγγραφέας είναι μιά σφαγή μέ ελατήρια κοι
νωνικά.

Μαϋροι άνθρωπος νέγροι, μέ όνόματα ξενι
κά, μέ τίς επιβιώσεις τών τελετών τής είδω- 
λολατρικής εποχής, μέ φυτά καί δένδρα μυστη
ριώδη.

Ό  σ. μέ τήν ακατανίκητη δύναμη τοϋ τα
λέντου του πού πετά τά τσόφλια γιά νά κρατή
σει μόνο τόν καρπό, καί αποκλείοντας καί τόν 
παραμικρό ψευτοβξωτισμό κάνει τελικά τό 
θαύμα. Οί μακρινοί τούτοι άνθρωποι γίνον -at 
δικοί σου. Θέλεις νά τρέξεις νά τούς 6ου/θή- 
οεις, θέλεις νά τούς γυρέψεις βοήθεια. Είναι 
ένας κόσμος γειτονικός.

X. Θ ε ο δ ω ρ ί δη ς ’Ε π ί κ ο υ ρ ο ς ,  
ή α λ η θ ι ν ή  δ ψ η  τ ο ϋ  α ρ χ α ί ο υ  
Κ ό σ μ ο υ .  ’Εκδόσεις τοϋ Κήπου. Δεύτερη < 
έκδοση. Βιβλιοπωλεΐον τής 'Εστίας. ’Αθήνα 
1966, 8, 420.

Τό τελευταίο αυτό μεγάλο έργο τοϋ X. Θεο
δωρ ίδη αποτελεί καί τό καθαυτό έργο τής ζωής 
του. Ό  συγγραφέας δέν εκθέτει μόνο τή φιλοσο
φία τοϋ ’Επίκουρου, αλλά κάνει μιά διαγώνια 
ανατομία δλης τής 'Ελληνικής αρχαιότητας, φω
τίζοντας άπό μιά καινούργια σκοπιά τόν αρχαίο 
μας κόσμο. Στό πρόσωπο τοϋ ’Επίκουρου δ Θεο- 
δωρίδης βλέπει τόν εύγενέστερο καί πιό δλ©κλη
ρωμένο "Ελληνα, πού τόν λάτρεψε ό πολύπαθος 
δημοκρατικός κόσμος τής 'Ελλάδας καί τής Ρώ
μης. 'ΤΙ φιλοσοφία του χάρισε παρηγοριά καί 
γαλήνη στίς πιό αίσθαντΓ/.ές ψυχές καί έθέρ- 
μανε τίς ελπίδες τους γιά ένα καινούργιο καλ
λίτερο κόσμο. Τό έργο τοϋ Θεοδωρ ίδη άφισε έ- 
ποχή δχι μόνο γιά τίς νέες απόψεις στίς βασι
κές αντιλήψεις γιά τόν αρχαίο κόσμο, αλλά για
τί είναι καί ένα γλωσσικό καί λογοτεχνικό μνη
μείο τοϋ δημοτικού λόγου, μοναδικό στό είδος 
του.

Θ ε ο δ ό σ η ς  Ν ι κ ο λ ά ο υ :  Π ώ ς
α ν α λ ύ ο υ μ ε  α ι σ θ η τ ι κ ά  έ ν α  
π ο ί η μ α. Αθήνα 1966, 8, 80.

—'Ο μ α ρ ξ ι σ μ ό ς  κ α ί  ή £ * 
π ο χ  ή μ α ς .  ’Αθήνα 1966, 8, 56.

Χ ρ ή σ τ ο ς  Δ. Χ ρ ι σ τ ο δ ο υ -  
λ ά κ η ς :  Π ό θ ο ι ,  κ α η μ ο ί  κ α ί
ν ο σ τ α λ γ ί ε ς .  ’Αθήνα 1966, 8, 48.

Ποιήματα:
Ή  τσάντα μου ή μπαλωμένη 
πάντα βαριά καί φορτωμένη.
Ταρευοντας γιά πελατεία



σέ μαγαζιά καί σέ γραφεία.

Μέσα ατό δύσκολο καιρό μας 
γίναμε αχώριστοι κι οί δυό μας.

Ή  τσάντα μου σοφή κυρία 
ξεχειλισμένη μέ βιβλία.
'Όλη τή μέρα μ* άκλουθάει 
κι δταν κουράζουμαι βογκάει.
"Ετσι μές στή σκληρή ζωή μας 
βγάζουμε αντάμα τό ψωμί μας.

Θ α ν ά σ η ς  Π α π α θ α ν α σ ό π ο υ -  
λ ο ς : ' Έ ν α ς  κ ή π ο ς  μ έ ο’ σ τ ό
χ ρ ό ν ο .  Αθήνα. Δωδέκατη "12ρα, 8, 48.

Ποιήματα:
Δυό χελιδόνια πήραν τήν αυγή/καί την κοα- 

τοϋσαν τεντωμένη μ/πρός στά μάτια μου[...]
(Λυό χελιδόνια)

Μ ή τ σ ο ς Κ α σ ό λ α ς : Σ υ γ 
κ ο μ ι δ ή .  Κέδρος. Αθήνα 1966, 8, 100.

ΙΙοιήματα:
ΙΙάνω/στή θάλασσα τήν πρωϊνή/άγγελοι άό- 

ρκτοι/καί φώτα/καί πουλιά/κατέβηκαν καί τρά- 
γουδούν./Μιά λέξη τό τραγούδι τους/Ζωή!/ 
Ζωή!/Ζωή!/Μέ>σ* σ’ αύτή/οί δμνοι/κ’ ή δό- 
ξα/κ’ οί λυγμοί.

(Ζωή)
Μ α ρ ί α  Κ υ ρ τ ζ ά κ η :  Σ ι ω π η 

λ έ ς  κ ρ α υ γ έ ς .  Καβάλα 1966, 8, 32.
Ποιήματα:
Αυτί τα χείλη πού τάμαθες/νά σέ γυρεύουν/ 

το\οα δύο νεκρά κύτταρα/αυτά τά χέρια πού 
δίδαξες να σ’ άγγίζουν/δυό ξερά κλαδιά[...]

(Έρήμωση, 8)
Θ ω μ ά ς  Μ ά ρ α ς : ’Α π α ν τ ή 

σ ε ι ς .  ’Αθήνα 1965, 8, 48.
Ποιήματα μ’ ένα προλογικό γράμμα τού Νί

κου Παππά.
Μ ή τ σ ο ς  ’Λ λ ε ξ α ν δ ρ ό π ο υ λ ο ς :  

Λ ε υ κ ή Ά  κ τ ή. Πολιτικές καί Λογο
τεχνικές Εκδόσεις 1966, 8, 120.

Μια σειρά από 8 διηγήματα.
Γ ι ώ ρ γ ο ς  Θ ε ο τ ο κ  α ς :  Ε υ ρ ι 

π ί δ η ς  Π ε ν τ ο ζ ά λ η ς .  Β' έκδοση. 
Θεμέλιο, (’Αθήνα 1966) 8, 270.

Κ ο ύ λ η ς  Ζ α μ π α θ ά ς :  Τ ό
Ι Ι ο ο φ υ ρ ο γ έ ν ν η τ ο  Μ ο ν α σ τ ή -  
ρ ι. ’Αθήνα 1966, 8, 144.

Μετά τό συνολικό άντίκρυσμα μέ τό «"Α
γιο Όρος* 6 σ. εντοπίζεται στό μοναστήρι τής 
Μεγίστης Λαύρας.
Τ ά κ η ς Γ ι α ν ν α κ ό π ο υ λ ο ς : 

0 ί κ ο λ α σ μ έ ν ο ι  τ ή ς  γ ή ς. Δί
φρος, ’Αθήνα 1966, 8, 4*18.

Μυθιστόρημα «από τή ζωή των δουλευτάδων
έοΟ κάμπου.

Ν ϊ κ ο ς κ α I Ά ρ γ υ ρ ό )  Μ α · 
^ α ρ ί τ η :  Β ά σ α ν α  κ α ί  κ α η -
!ι ο (. Πολιτικές καί Λογοτεχνικές εκδόσεις 

8, 168.
"Ενας τόμος ;ιέ 14 διηγήματα.

L Γ ι ά ν ν η ς  Κ α τ ο ο ύ ρ η ς :  Τ ρ ε Τ ς
Ρ ες . Κυπριακά Χρονικά, Λευκωσία 1966,

8. 60.
Τόμος μέ 8 διηγήματα.

' Ε λ έ ν η  Σ ι ά τ ρ α - Λ α ζ α ν ά :  
Π ρ ο σ δ ο κ ί α .  Πύργος Ίίλείας, 1966.

Μιά σειρά σύντομα λυρικά πεζογραφήματα.
Ί  β ά ν Τ ο υ ρ γ κ έ ν ι ε φ :  Μ ο υ - 

μ ο ύ. Μετ. Βασ. I. Λαζανάς. Άνατύπο>ση 
από τή Ν. Εστία 1966, ’Αθήνα 8, 22.

Νουβέλλα.
Mario V it t i : Nicola Sofianos e la cormnedia 
dei Tre Tiranni di Λ. Ricchi. Napoli 1966, 
8, 78+ 6  πίνακες.

Τό έλληνικό κείμενο πού έγραψε 6 Σοφιανός 
στήν Ε' πράξη τής κωμωδίας. Μακριά εισα
γωγή καί σχόλια τού εκδότη καί σηκώσεις 
γιά τή γραφή τού Σοφιανού από τό γραφολό
γο Paul Canart.

K onstanty Grzybowski : Mille ans. Varso- 
vie 1965,8, *32.

Αναφέρεται, μέ τήν ευκαιρία τής χιλιετη
ρίδας τής Πολωνίας, στίς αρχές τής Ιστορίας
της.

Β α σ ί λ η ς  II ε ρ σ ε ί δ η ς : Τ ό
κ υ ν ή γ ι  — α ύ τ ό  τ ό  « ε ύ γ ε ν έ ς  
σ π ό ρ*. Δ ί φ ρ ο ς ,  'Αθήνα 1966, 8, 88.

Ό  σ. παλιός κυνηγός, αναλύει τήν ψυχολο
γία τού κυνηγού καί υποστηρίζει πώς τό κυ
νήγι είναι αντίθετο μέ τΙς σημερινές άνθρωπι- 
στικές αντιλήψεις.

Γ ι ά ν ν η ς  Μ ι χ.  Π ο ο γ ο ύ ν ι α ς :  
Ι ό  Σ υ ν τ α κ τ ι κ ό  τ ή ς  ’Α ρ χ α ί 
α ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  Γ λ ώ σ σ α ς  — 
( ά π λ  ά — ο υ ν ο π τ  ι κ ά  — σ ύ ν -  
τ ο ιι α ). ’Αθήνα, καλοκαίρι 1966, 8, 48.

Βοήθημα γιά τό ’Ακαδημαϊκό απολυτήριο Α' 
τύπου. · **

Ζ ά χ ο ς  Σ α μ ο λ α δ ά ς :  Γ ι ά  τ ό
Λ α ϊ κ ό  Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο. Θεσ)- 
νίκη 1966, 8, 81 (πολυγραφημένο).

Μελέτη γιά τόν συνεργατισμό.

Κ υκλοφορεί

ΜΕΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑ

το
ΑΡΜΕΝΙΣΜΑ

«Τ ό Ά  ρ μ  έ ν ι σ μ α»
«Μ έ ρ α  τ ο υ  1 6 3  8»
«ΟΙ γό μ ο ι του σπόρου 
καί τής Π οππαίας»

Τ Ρ Ι Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι·  Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ & ΣΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΠΠΛΕΙΟΝ Τ Η Σ  “ ΕΣΤΙ ΑΣ, ,

>
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Δ η μ ή τ ρ η ς  Λ ι U τ σ ο ς : Ο Ι  
Έ λ λ η ν ί δ ε ς  σ τ α  γ ρ ά μ μ α τ ά  
μ α ς .  Αθήνα 1966, 8, 160.

Χρονογραφ ική καί έργογραφική έργασία, πού 
ξεκινάει από τΙς αρχές τού 19ου αί. καί φτάνει 
&ς τΙς μέρες μας.

Φ α ί δ ·ρ α Ζ α μ π α θ ά - Π α γ ο υ λ ά -  
τ ο υ : ΠρΙν τό τέλος. Μαυρίδης, Άθήναι 8, 56.

Ποιήματα:
Οί όμορφες στιγμές /  βυθίστηκαν /  στους αμ

μόλοφους^..].
(Πίνακας)

Β α σ ί λ η ς  Π ά σ χ ο ς :  « Π ε ρ ί -
φ ρ ο ν η μ έ ν α  Ν ε ι ά τ α * .  ’Αναγέννη
ση — Θεσσαλονίκη 1965 8, 216.

Κοινωνικό μυθιστόρημα. Λναφέρεται στα α
προστάτευτα παιδιά, πού μοχτούν για μια μπου
κιά ψωμί.

Κ ώ σ τ α ς  Θ. Ι Ι α π α ν ι κ ο λ ά ο υ :  
Χ α μ ό γ ε λ α  σ τ ή ν ύ χ τ α .  Πάτρα, 
1966, 8, 48.

ΙΙοιήματα:
Θυμάμαι όπου μάζευα/ τα ρόδα τό πρωί... /  

Κι* άκούμπησε στην ηδονή /  καί χάθη στό σκο
τάδι /  σαν όνειρο σαν χάδι /  όλόκληρη ή ζωή[...].

(’Ανάμνηση)
Λ ε ω ν ί δ α ς  Φ ω τ ε ι ν ό ς :  Δ ο κ ί 

μ ι α  Α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς  τ ό ν  ά ν 
θ ρ ωπ ο .  ’Αθήνα 1966, 8, 48.

"Έντεκα δοκίμια: νΑνθρρωπος, Ιστορία καί άλ- 
λοτρίωση, αυτοσυντήρηση, δικαίωση, άνθρωπος 
καί μέλλον Ιστορία, λαός καί κοιν. σύστημα, Συ
νείδηση καί άνθρωπος, Μοναδικότητα καί πραγ
ματικότητα, ή αισθητική χωρίς αισθητική, Λο
γοτεχνία και πραγματικότητα, Είναι αδικαίωτη 
ή εποχή ·ιας κλπ.

Έ κυκλοφ όρησ ε

ΜΕΛΠΩΣ ΑΞΙΩΤΗ

Ε Ι Κ Ο Ϊ Τ Ο Ϊ  A KI NA 1
(καινούρια έκδοση)

Δ ιαβά ζοντας τή γα λλ ικ ή  μετάφραση 
τοΰ 1949 έγραψ αν :

«ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ !»
Π ώ λ Έ λυά ρ

«Κ ΑΤΑΠ ΛΗ Κ ΤΙΚΗ  ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ΑΝΕΙΠΩΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΡΩ ΤΑ  

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΑΚΟΣΜ Ο ΕΝΟΣ 
ΑΜ ΕΙΛΙΚΤΟΥ ΑΙΩΝΑ !»

Ά ρ α γκ ό ν

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Θ ΕΜ ΕΛΙΟ

Έ κυκλοφόρησε

Τό νέο πο ιητικό  β ιβλίο  τοΰ

ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ

Ο Ρ Ε Σ Τ Η Σ
μέ ένα σχέδιο  του 

ΒΑΣΙΛΗ ΒΑ ΣΙΛ ΕΙΑ ΔΗ

Εκδόσεις «ΚΕΔΡΟΣ»

Α ν τ ώ ν η ς Θ. II α π α δ ό π 6 υ - 
λ ο ς :  Ι Ι ρ ο β ο λ ή  σ τ ό ν  ή λ ι ο ,  ’Α
θήνα 1966, 8, 32.

ΙΙοιήματα :
[...]γιατΙ κάθε ποίημα φίλε μου δέν ε ίνα ι/ 

τίποτ’ άλλο από δέντρο /  πού φυτρώνει στήν 
καρδιά μου.

1ΙΕΡΙ0ΛΙΚΑ

Δ ι ε θ ν ή ς  ’Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η :  Τεύχος 9 
95) 1966. Έλλ. έκδοση No 12. Συνεργάτες: 
Μάς Ράυμαν, Λέ ΝτΙν Τχό, νΙμπ Νιόρλιουντ, 
Νικ. Σαούϊ, Βαλτ. Χόλιτσερ, X. Φεΐγκάν, X. 
Φαρία, Ο. Βάργκας, Γιάν ΙΙράζσκυ, κ.ά. Θέ}ΐα·: 
τα: 10 χρόνια παρανομίας τού Κ.Κ. Γερμανίας, 
ό βιετναμέζικος λαός θά νικήσει, 6 κρατικομο- 
νοπωλιακός καπιταλισμός καί ή έργατική τάξη- 
Νέα φαινόμενα τού σύγχρονου έθνικοαπελευθερω- 
τικού κινήματος. Ιδεολογία καί ούτοπία, τό 
10ο Συνέδριο τής Σοσ. Διεθνούς, Βενεζουέλα, 
Κοσταρίκα κ.ά.

Ό  Έ  ρ α ν t σ τ ή ς 20) 66. Συνεργάτες: Ma* 
rio V itti, Od6n Funes κ ά.
Θέματα: Aleuni moment! italiani di Tertse- 
tis, Bibliothek eines Griechen in post im 
jah re 18*0

* Λ α ϊ κ ό ς Λ ό γ ο ς  13—14) 66. Συνεργάτες: 
Βασ. Βούτας, Μήτοος Λυγίζος, II. ΙΙαναγιωτού- 
νης, Νικ. Σπάνιας, Κ. Σκαρπέτης, Βούλα Δα- 
μιανάκου, Γ. Ιΐαναγιώτου κ.ά. Θέματα: Ντο
κουμέντα από τήν ’Αντίσταση, Πρές Κόνφε- 
ρανς τού Καραγκιόζη, οί 9 παραστάσεις, Νί
κος ΙΙλουμπίδης κ.λ.π.

Σ ύ ν ο ρ ο  ’Αθήνα Άριθ. 38)66 αφιέρωμα: 
II ’Ορθοδοξία καί 6 εθνικισμός. Συνεργάτες: 

Άμίλκας Άλιβιζίτος, Εύάγ. Χρυσός, Γ. θεο- 
τοκάς, Χρ. Γιανναράς, Τ. Κ. Παπατσώνης κ.ά.

Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ό ς  Λ ό γ ο ς ,  ’Αθήνα, 4)66. 
Συνεργάτες: Σπ. ΙΙαγιατάκης, Τάσος Ζάππας, 
Κ. Γαρίδης κ.ά. Θέματα: Ί1 επί οίκονομάχων 
’Εκπαιδευτική Μεταρρύθμισις, Δημ. Γαλάνη, 
Συντηρητικοί *καΙ προοδευτικοί στήν Ελλά
δα κ.λ.

Θ ρ α κ ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ ά ,  Ξάνθη, 23—24)66. 
Συνεργάτες: Κώστας Δημάδης, Στ. Ίωαννίδη;



κ.ά. Θέματα: * Ανανέωση καί όλοκλήρωοη (έ
ρευνα) , «ύπαρξιακός» άναχωρητισμός κ.λ.

Χ ρ ο ν ι κ ά  τ ή ς Ν ι κ α ί α ς 49—50) 66.
*16 ν ι ο ς  Ή χ ώ 240—241)66.
Π υ ρ σ ό ς  4)66.
'Ο Κ ύ κ λ ο ς  64)66.
L a  N o u v e l l e  C r i t i q u e  Paris 178/66 

R e c h e r c h e s  I n t e r n a t i o n a l e s  P a 
ris 53/66. L e s  L e t t r e s  F r a n c i s e s  
P a r i s  1153/66, E u r o p e  Paris 449/66.

B u l g a r i e  d ’ a u j o u r d h u i ,  S o f i a  
9/66 L a  R o u m a n i e  d ’ a u  j o u r  d ’h u i 
Bucarest 9 66

L i t e r d r n i  N o v i n y ,  P raha , 44/66 
Revue R o u m a i n e Bucareste, 2/66

Ό  Έ  ρ a  v t σ τ  ή ς, 21 — 22)1966. ΙΙε- 
ριοδ. Κ. Θ. Δημαρά. Τό ΟπόμνημΛ Κ. 11α- 
παρρηγοπούλου καί ή απάντηση τού Ε. Καστόρ- 
χη, George S n ad a ro : Sulle fonti dell,
«Assedio di Malta» di Antonio Achelis, Γ. 
Δ. Δημακόπουλος : Αί κυβερνητικά l άρχαΐ τής 
Ελληνικές Πολιτείας, Έμμ. Φραγκίσκος: 'II 
αλληλογραφία τού Κόρα*?) των χρόνων 1799 — 
1809, Σχόλια.

' Ε λ λ η ν ι κ ή  ’Α ρ ι σ τ ε ρ ά  40)
1966.

Συνεργ. Λ. Κόρκου, Αευτεριοιτη, Γκουγιάνου, 
Γ. Πχ/παδημητρίου, Μ. Καρά, Κωνσταντινίδη.

Θέματα: Τό άντιδικτατορικό Μέτωπο, ή τελευ
ταία λέξη ανήκει στους λαούς, τα σχέδια έκ- 
τροπής καί οί ένοπλες δυνάμεις, τα προβλή
ματα τών έργαζομένων γυναικών, Κρατικομο- 
νοπωλιακός καπιταλισμός κλπ. άρθρα έλλήνων 
καί ξένων για τήν ’Οχτωβριανή ’Επανάσταση.

Ε λ λ η ν ι κ ά  Θ έ μ α τ α  11)66.
Τ ε χ ν ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ ά  9)66.
Δ ι α ν ο ο ύ μ ε ν ο ς  25)66.
Δ ε λ τ ί ο  τ ή ς  Ι Ι α ν ε λ ) κ ή ς  " Ε 

ν ω σ η ς  Γ υ ν α ι κ ώ ν ,  άρ. 25)66.
Άρθρο τής Ρ. Ίμβριώτη γιά τήν Παγκόσμια 

Συνδιάσκεψη γιά τό παιδί.
Δ ε λ τ ί ο  Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς  Ν ί 

κ ο υ  Ν. Γ λ έ ζ ο υ 6)1966.
Ή  κίνηση τής βιβλιοθήκης: 253 αναγνώσεις 

τό μήνα έναντι 183 τού 1965.
’ Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ά  π ρ ο β λ ή μ α 

τ α  7)66. Δ)ντής ΙΙρωτοπρε^ύτερος Γ. ΙΙυρου- 
νάκης.

Σ ύ γ χ ρ ο ν α  Θ έ μ α τ α .  Άρ. 23)66. 
Συνεργ.: Θαν. ΙΙαπαδόπουλος, Β. Φόκ, Κόλ- 
μαν, Θαλ. Κολυβά, Γ. Σαμαράς, X. Πλούτσης, 
Ηέπη Δαράκη κ.λ. Θέματα: ’Ανώτατη Παιδεία 
καί ’Επιστημονική έρευνα, ή λογική τοΟ Δημό
κριτου, Γενικές αρχές τής θεωρίας τής βαρύ
τητας τού Αϊνστάιν, ή 21η Γεν. Συνέλευση τών 
ΊΙν. ’Εθνών, *11 τοπική αυτοδιοίκηση φορέας 
επιμόρφωσης κ.λ.

ΕΚ ΔΟ ΤΙΚ Ο Σ ΟΙΚΟΣ

Α Ω Ρ I Κ Ο Σ
ΛΟΓΝΤΕΜΗ Μ. Αυτοί πού φέρανε την καταχνιά

» » Βουρκωμένες |ΐέρες
» » Γλυκοχάραμα
» » Έκσταση
» » Έ να παιδί [ΐετράει τ’ άστρα
» » 11 φυλακή τού κάτο) κόσμου
» » Θυμωμένα στάχυα
» » Καληνύχτα ζωή
» » Όοός 'Αβύσσου άρ.· μηδέν
» » Οί κερασιές θ’ ανθίσουν καί φέτος
» » Συννεφιάζει
» » Τα πλοία οέν άραξαν
» » Τότε πού κυνηγούσα τούς ανέμους
» » Το κρασί τών δειλών
» » Μπάτ - τάι
» » Τό ρολόι τού κόσμου χτυπά μεσάνυχτα
» » Ποιήματα
» » Διηγήματα

| » » Αρχιτέκτονες τού τρό;ιου

Ζωοδόχου Πηγής 4 -  Α θ ή ν α ι  Τ.Τ. 142 - Τηλ. 629.675
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Οί  π ρ ώ τ ε ς  θ ε α τ ρ ι κ έ ς  π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς
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’Από τήν πληθώρα τών εναρκτήριων παρα
στάσεων, εκείνες πού ξεχώριζαν μέ κάτι επί
καιρο, καινούριο καί καλλιτεχνικά αυθεντικά 
πού έφεραν στή θεατρική ζωή, ήταν ή παρουσία- 
ση τής διασκευής τοΠ *Έρ6ιν Πισκάτορ «ΙΙόλε- 
μος και Ειρήνη* (από τό μυθιστόρημα τοϋ Τολ
στόη) στό «Κεντρικό» καί ή παράστχση τής 
«Άγιας ’Ιωάννας* τού Τζώρτζ Μπέρναρ Σώ 
οτό θέατρο «Διονύσια». Οί παραστάσεις αυτές 
είναι καί οί πιό ενδιαφέρουσες σέ διδάγματα, 
μέσα στα πλαίσια τής φετινής θεατρικής περιό
δου, πού σύμφωνα μέ τή γενική διαπίστωση, 
άρχισε μέ πολύ ευοίωνες προϋποθέσεις.

Ή  εκλογή τού έργου «Πόλεμος καί Ειρήνη» 
από τό θίασο Άννας Συνοδινοϋ καί ή παράστα
ση πού σκηνοθέτησε δ Άλέξης Σολομός ήταν έ
να τολμηρό έγχείοημα πού άποτέλεσε όπωσδή- 
ποτε μιά στηιβολή, πλούτισε τήν εμπειρία τού 
θεάτρου μας. Γιατί έφερε στή σκηνή ένα έργο 
μεστό από σκέψεις καί ανησυχίες, πού συμπυ
κνώνει ένα βαθύ ιδεολογικό καί καλλιτεχνικό 
προβληματισμό. Μέσω τής διασκευής δέθηκε ή 
ευκαιρία νά γνωρίσει τό έλληνικό κοινό τό πε
δίο τών αναζητήσει»)ν ένός από τους μεγαλύτε
ρους σκηνοθέτες τής έποχής μας. Στα σαράν
τα χρόνια τής δράσης του δ *Έρβιν Πισκάτορ 
στάθηκε πάντα στις προχωρημένες θέσεις τής 
έρευνας για ένα πραγματικά προηοποριακό θέα
τρο πού πρέπει νά ζεϊ καί νά τρέφεται μέ τά 
προβλήματα, τις ιδεολογικές καί κοινωνικές ζυ
μώσεις τής έποχής του.

Λέμε πώς ή εκλογή τής διασκευής ήταν τόλ
μημα κυρίως γιατί ή αντιμετώπιση μιας τόσο 
πολύπλοκης καί πρωτότυπης σύνθεσης δπως ε ί
ναι δ «Πόλεμος καί Ειρήνη» τού Πισκάτορ προϋ
ποθέτει μιά δλόκληρη προκαταρκτική καλλιτε
χνική πορεία, απαιτεί μιά είδική θεατρική πει
ραματική προεργασία, πού ή «Ελληνική Σκη
νή* τής "Αννας ΣυνοδινοΟ δέν είχε ή μάλλον 
δέν μπορούσε νά πραγματοποιήσει. *Ύστερα από 
τις δύο θερινές έμφανίσεις του στό θέατρο Λυ- 
καβητοΰ αποκλειστικά μέ αρχαία τραγωδία καί 
κωμωδία, ανασυγκροτημένος πρόσφατα γιά, τήν

πρώτη του έμφάνιση σέ χειμερινό θέατρο καί στό 
σύγχρονο ρεπερτόριο μέ ήθοποιούς πού έχουν κά
νει θητεία κυρίως στό κλασσικό ή γενικά στό 
παραδοσιακό θέατρο, δ θίασος άποπειράθηκε νά 
αντιμετωπίσει ένα έργο πού ή δλη του σύλλη
ψη καί καλλιτεχνική ενσάρκωση, ή ποιητική 
του εν γένει ανήκουν σέ ένα πολύ ιδιόμορφο θεα
τρικό κλίμα, στό κλίμα τού πρωτοποριακοί) έ- 
πικοϋ - πολιτικού θεάτρου, που είναι προϊόν μα
κρόχρονης καί επίπονης διεργασίας κατά τήν 
όποια ωρίμασαν καί καταστάλαξαν οί πρωτοπο
ριακές αναζητήσεις τοϋ δημιουργού του. νΗδη 
αυτή καθευατή ή απόπειρα τοϋ Πιοκάτορ νά 
δοκιμάσει καί νά εφαρμόσει τή θεατρική του 
μέθοδο πάνω στό μυθιστόρημα τοϋ Τολστόη α
ποτελούσε ένα πείραμα γεμάτο κινδύνους καί 
αντιφάσεις. Ή μεταφορά τοϋ πειράματος σέ άλ
λο θίασο, πού δέν είχε τήν άπαιτούμενη προπαί
δεια καί δέν είχε, στά πολύ περιορισμένα χρονι
κά δρια γιά τήν προετοιμασία τής παράστασης, 
τή δυνατότητα νά καλύψει τά κενά, πολλαπλα
σίαζε τούς κινδύνους καί τις δυσκολίες.

Ί Ι  λύση πού έδωσε δ ΙΙισκάτορ γιά τή δομή 
τής διασκευής του άνταποκρίνεται από μιά πο
λύ γενική άποψη στήν ύφη τοϋ Ιδιου τού μυθι
στορήματος δπου δπάρχουν ήδη τά δυό «έπίπε- 
δα», τό επίπεδο τοϋ Ιστορικού πεπρωμένου καί 
τό έπίπεδο δπου διασταυρώνονται οί τύχες τών 
κοινών θνητών. Στό μυθιστόρημα βέβαια έχει 
διαπιστωθεί ή αντίφαση άνάμεσα στή φαταλι- 
στική ίδεαλιστική έρμηνεία τής ιστορίας από 
τόν Τολστόη καί τά πραγματικά γεγονότα, τό 
παλλαϊκό κίνημα κατά τών επιδρομέων, τή νο
μοτέλεια τής εξέλιξης καί διαφοροποίησης τών 
ήρώο>ν κλπ. δπως ζωντανεύουν στό έργο του, 
εκφράζοντας μιάν αδήριτη Ιστορική αναγκαιό
τητα. Μέ τήν ιδεολογική μετατόπιση τοϋ θέ
ματος πού πραγματοποιεί ή διασκευή δημιουρ- 
γεΐται δμως μιά καινούργια αντίφαση. Τό θέ
μα πού έγινε κεντρικό στή διασκευή, τό άντι- 
πολεμικό, πασιφιστικό θέμα (πού στό μυθιστό
ρημα συνδέεται κυρίως μέ μιά του τομή, f f j  
αποδοκιμασία τής κατακτητικής πολιτικής τοθ 
Ναπολέοντα), περιορίζει τόν πληθωρικό προ
βληματισμό τής τολστοϊκής εποποιίας: γιά τά^



πεπρωμένα τής Ρωσίας, γιά τή μοίρα τής γε
νιάς πού Αφυπνίστηκε Ιστορικά τό 1812, γιά 
τή δοκιμασία τοΟ πολέμου καί τόν άντίκτυπό 
της στήν κοινωνική καί τήν εθνική συνείδηση. 
ΤΙς δοκιμασίες, τΙς περιπέτειες καί τήν αλλα
γή στήν ψυχολογία των ηρώων ή διασκευή μέ 
κόπο κατορθώνει να τίς έντάξει καί νά τΙς υπο
τάξει στήν Ανάπτυξη τοϋ βασικού κηρύγματος 
πού θέλει νά προβάλει.

Ή  «μεταγλώττιση* τών κλασσικών έργων (ή 
γιά αρχαία δράματα πρόκειται ή γιά δημιουρ
γήματα τών νεότερων χρόνων) είναι πολύ συ
ζητήσιμο φαινόμενο βέβαια, αλλά ή μεταφορά 
τους στή γλώσσα του σύγχρονου προβληματισμού 
έχει καθιερο>θει καί στο θέατρο καί σέ άλλες 
τέχνες. Γι’ αυτό δεν είναι τής παρούσας στι
γμής ή διερεύνηση τής ούσίας τών αλλαγών 
ή τού θεμιτού τής μετατροπής, πολύ περισσό
τερο πού ό Πισκάτορ τονίζει πώς ή διασκευή 
του πρέπει νά θεωρηθεί καί μπορεί νά κριθεί 
ώς αυθύπαρκτο έργο. Επισημαίνουμε Απλώς τό 
πρόβλημα πού προκύπτει γιά  νά τονίσουμε πώς 
ή σκηνική παρουσίαση τής διασκευής είχε νά 
αντιμετωπίσει όξύτατο θέμα ενότητας τής πα
ράστασης, πού στήν προκειμένη περίπτωση δέν 
είναι μόνο θέμα ένότητας ύφους ή μορφής αλλά 
προϋποθέτει τήν οργανική ένταξη καί τή συντό- 
νιση διαφορετικών θεμάτων καί ιδεών. Αύτό 
δέν σημαίνει πώς πρέπει νά αγνοηθούν καί οΐ 
άλλες δυσκολίες πού είχε νά Αντιμετωπίσει ή 
σκηνοθεσία ακόμα καί σέ ζητήματα τεχνικού 
έξοπλισμ/οϋ, πού γιά τό είδος τού θεάτρου Πι- 
σκάτορ δέν είναι ά|ΐελητέα λεπτομέρεια. Ή  
ανεπάρκεια τής σκηνής τού «Κεντρικού» καί 
τών μέσων πού διέθετε δ θίασος ήταν αρκετά 
εκδηλη καί ζήμιωνε τήν παράσταση.

Ή Απαιτούμενη ενότητα κατακτήθηκε σ’ ένα 
μεγάλο βαθμό χάρη στή σωστή αντιμετώπιση 
από τόν 'Αλέξη Σολομό τών προβλημάτων που 
έθετε ή ιδιομορφία τοϋ έργου, μέ τήν εναρμό
νιση τών εκφραστικών μέσα>ν στό άφηγη]ΐατικό 
καί τό δραματικό μέρος καί χάρη στήν πα
ρουσία τών τριών πρωταγωνιστών πού ενσάρ
κωσαν πειστικά τά κύρια πρόσωπα τής δια
σκευής (' Αννα Συνοδινοϋ - Μαρία Μπολκόνσκι, 
Θάνος Κα>τσόπουλος - Πιέρ Μπεζούχωφ, Λυκούρ
γος Καλλέργης - γέρο πρίγκηπας Μπολκόνσκι) 
καί πού πέτυχαν γιά τό ρόλο τού Αφηγητή, τόν 
οποίον μοιράστηκαν, έναν σονστό τόνο συγκινη
σιακής καί πνευματικής επαφής μέ τό κοινό. 
Ή ένότητα πραγματοποιήθηκε σέ ένα ύφος πού 
είναι πιό κοντά στό παραδοσιακό αλλά αυτός 
ήταν ίσως ό σωστότερος καί 6 προσιτότερος τρό
πος άντιμετώπισης τοϋ έργου, προτιμότερος καί 
ασφαλέστερος από πειραματισμούς γιά τούς ό
ποιους δέν ήταν προετοιμασμένος ό θίασος καί 
πού μπορούσαν νά όδηγήσουν σέ έπικίνδυνους 
νεωτεριστικούς ακροβατισμούς.

Εκείνο δμα>ς πού διασποϋσε τήν ένότητα τής 
παράστασης καί έκανε άνισο τό αποτέλεσμα τής 
προσπάθειας ήταν ή διάσταση στήν ποιότητα 
έρμηνείας μεταξύ τών δόκιμων καί τών νέων 
ήθοποιών. Μέ εξαίρεση τόν Ναπολέοντα (Βαγγ. 
Καζάν) τά άλλα ιστορικά πρόσωπα που έμφα- 
νίζονται στή «σκηνή τού πεπρωμένου» καθώς 
**ί πολλά πρόσωπα πού ένσαρκώνουν τή δοκι

μασία τών «κοινών» ά'Λρώπων έπωμίστηκαν νά 
τά ερμηνεύσουν νέοι ήθοποιοί χωρίς πείρα, οί 
όποιοι δέν κατόρθωσαν νά δόσουν όντότητα στούς 
χαρακτήρες πού θέλησαν νά ένσαρκώσουν. Αύτή 
ή έλλειψη ήταν περισσότερο αισθητή στά Ιστο
ρικά πρόσωπα (Τσάρος 'Αλέξανδρος Α ', Κου- 
τούζο>φ) κυρίως γιά τίς Αμεσες συνέπειές της 
στόν ιδεολογικό προβληματισμό τού έργου, άλλά 
περισότερο όδυνηρή γιά τή δεκτικότητα τού 
θεατή στά πρόσωπα που είναι άπό τά ουσιαστι
κότερα στηρίγματα τού δραματικού μύθου, δπως 
ό Άντρέι Μπολκόνσκι κ.ά.

Από τούς νέους ήθοποιούς πού εμφανίστηκαν 
σέ μικρότερους ρόλους ξεχώρισε δ Χρ. Τσάγκας 
πού έδυσε ένα ζωντανό τύπο μουζίκου στόν δλό- 
τελα μεταμορφωμένο άπό τούς διασκευαστές Κα- 
ρατάγιεφ.

Οί αδυναμίες τής ήθοποιΐας προκάλεσαν σο
βαρά χάσματα στήν παράσταση δπου συχνά ή 
συγκίνηση καί ή αμεσότητα τού αφηγηματικού 
λόγου δέν βρίσκει τό άντίκρυσμά της στήν καλ
λιτεχνική ποιότητα πού έπρεπε νά έχουν τά 
δρώμενα.

Βέβαια ή ευθύνη γιά τό άνισο τής παράστα
σης βαρύνει καί τόν σκηνοθέτη καί τίς «αντι
κειμενικές συνθήκες» στίς όποιες εργάζονται οί 
έλληνικοί θίασοι στό ιδιωτικό θέατρο, γιατί άν 
ΰπήρχαν μεγαλύτερα περιθώρια προετοιμασίας 
καί οί νέοι ήθοποιοί πού δέν στερούνται ταλέν
του θά μπορούσαν νά πετύχουν ένα ανεκτό επί
πεδο απόδοσης καί γενικά τό ύφος καί ή ποιό
τητα τής παράστασης θά έβρισκαν τήν καλλι
τεχνική τους ολοκλήρωση. Καί αύτό βέβαια μέ
σα στά πλαίσια τών δυνατοτήτων πού είχε ό 
σχετικά νεοσύστατος θίασος — πού θά χρεια
στεί μακρόχρονη προσπάθεια γιά νά πετύχει τήν 
καλλιτεχνική όμοιογένεια — νά αντιμετωπίσει 
ένα τόσο ιδιότυπο καί πολυσύνθετο έργο δπως 
είναι δ ΙΙόλεμος καί Ειρήνη» τοϋ ΙΙισκάτορ.

Ανάλογα προβλήματα είχε νά αντιμετωπίσει 
γιά τήν παράσταση τής «'Αγίας ’Ιωάννας* τού 
Τζ. Μπ. Σώ δ θίασος "Ελλης Λαμπέτη πού 
πλαισιώθηκε φέτος κυρίως μέ νέους ήθοποιούς. 
Τό έργο τοϋ Σώ— τό πιό -σαιξπηρικό» στήν 
πλούσια δημιουργία τοϋ μεγάλου ’Ιρλανδού — 
άν καί ανήκει σέ διαφορετικό (ίστορικά καί 
καλλιτεχνικά πιό κοντά στήν παράδοση) χώρο 
απ’ δ,τι τό θέατρο τού ΙΙισκάτορ, έν τούτοις 
είναι ένα άπό τα πιό πολυσύνθετα έργα του 
σύγχρονου δραματολογίου, ένα άπό τά έργα πού 
καθιέρο>σαν τό θέατρο ιδεών, πού επιβάλανε 
τόν πνευματικό πολιτικό προβληματισμό στήν 
ευρωπαϊκή σκηνή στήν ά^ιέσως μετά τόν πρώτο 
παγκόσμιο πόλεμο περίοδο. Γιατί ή Ιωάννα τού 
Σώ «ήταν γυναίκα μέ μυαλό πολιτικό κι δχι μέ 
τυφλές παρορμήσεις» καί γιατί ό Σώ έγραψε 
τό έργο του μέ στόχο τή ζωντανή κοινωνική 
πραγματικότητα πού διαμορφώθηκε στή Δυτική 
Ευρώπη μετά τό 1918. -Τό πρόβλημα που θέτει 
τό κάψιμο τής Ιωάννας πάνω στήν πυρά, λέει 
ό συγγραφέας, είναι πρόβλημα πού μάς καίει 
καί σήμερα. Γι’ αύτό τό λόγο τό διερευνώ. "Αν 
έπρόκειτο Απλώς γιά  Ιστορικό αξιοπερίεργο, δέ 
θά χαράμιζα ούτε πέντε .λεπτά καιρό τοϋ ανα
γνώστη μου καί τού Ιδιου τού εαυτού μου». "Αν 
βρισμένες πρωτοποριακές τάσεις στό θέατρο τού



μεσοπολέμου, ιδιαίτερα στή Γερμανία, πραγμα
τοποιούν τή στροφή πρός τό θέατρο ιδεών μέ 
νέες ριζοσπαστικές μορφές δ Τζ. Μπ. Σώ τήν 
έφαρμόζει χρι^σιμοποιώντας τα δοκιμασμένα καί 
καταχτημένα από τήν προηγούμενη δημιουργία 
του δραματικά καί σατιρικά εκφραστικά μέσα. 
Γιά τους λόγους αυτούς ή παρουσίαση Ενός τέ
τοιου έργου απαιτεί πάλι αντίστοιχη προπαί
δεια γιά νά Ερμηνευτεί σωστά σάν έργο ιδεών 
αλλά καί γιά νά επιτευχθεί ή ένότητα τών στοι
χείων πού συνθέτουν τήν καλλιτεχνική του ιδιο
μορφία και τήν ιδεολογική του προβληματική.

'() Γ. Σεβαστίκογλου πού σκηνοθέτησε τήν 
«Αγία ’Ιωάννα» έπεδίωξε νά πετύχει τήν ενό
τητα τής παράστασης άναδείχνοντας σέ δλο τους 
τό βάθος τίς ιδεολογικές συγκρούσεις, συσπειρώ
νοντας τό σύνολο τών εκτελεστών σέ ένα ενιαίο 
ερμηνευτικό στόχο πού αποκάλυπτε τό βαθύτερο 
νόημα του έργου, που είναι έξίσου επίκαιρο τό 
19(56 δσο ήταν καί τό 1923. Μέσα από τήν 
αιχμηρή σκέψη καί τήν έξαρση μιας κοπέλας 
τού λαού ό Σώ υποβάλλει σέ αμείλικτη δοκι
μασία τόν άρτηριοσκληρο>τικό συντηρητισμό τών 
κυρίαρχο>ν τάξεων καί τήν υποκριτική δεοντο
λογία τής σκοπιμότητας, πού σέ κάθε εποχή 
σπεύδει νά υπηρετήσει τήν εξουσία καί τά κα
θ'. ερονμένα προνόμια. Στό πρδσωπο τής ’Ιωάννας 
ενσαρκώνεται ή άφυπνιζό}ΐενη λαϊκή συνείδηση 
πού ενάντιά της στρέφεται ή κατασταλτική αν
τίδραση τών προνομιούχων — γιά τήν έποχή Ε- 
κείνη τής εκκλησίας καί τής φεουδαρχικής κά- 
στας — τών κρατούντων κάθε τύπου καί κάθε 
εποχής πού μέ δόλο ή μέ τή βία θέλουν νά συν
τρίψουν όποιαδήποτε απόπειρα άμφισβήτητης 
τών προνομίων τής κατεστημένης αρχής. *0 
σκηνςθέτης πέτυχε νά άποκαλύψει δλες τίς πτυ
χές τής διαλεκτικής τών ιδεών πού περικλείνει 
τό έργο, μέ τήν Ολοκληρωτική προσήλωση στό 
πάντα επίκαιρο καί μέ καθολική αξία ιδεολο
γικό νόη;ια τού έργου χρησιμοποιώντας τά πιό 
ασκητικά σκηνοθετικά μέσα, αποκλείοντας τά 
εύκολα ευρήματα, τά τεχνάσματα καί έφφέ πού 
συχνά επιστρατεύονται γιά νά δόσουν «ζωή» καί 
κίνηση σέ αναιμικά σκηνικά δημιουργήματα ή 
γιά νά άναπληρο>σουν τήν έλλειψη ούσιαστικής 
σκηνοθετικής ερμηνείας.

Ή  θεληματική δμο>ς καί σκόπιμη «ασκητι
κή* γραμμή πού ακολούθησε ή σκηνοθεσία είχε 
στή/ παράσταση καί τίς αρνητικές της συνέ
πειες, στό πεδίο τής σκηνικής - παραστατικής 
ένσάρκωσης τού έργου καί στό πεδίο τής ήθο- 
ποιίας. Στό πρώτο πεδίο ήταν φανερός 6 πε
ριορισμός στήν υπογράμμιση, στήν προβολή σα
τιρικών αιχμών, οί έλλείψεις στό τελικό φορ
μάρισμα πού απαιτούσαν μερικές σκηνές (στή 
Μητρόπολη τής Ρένς, στό δικαστήριο), ή ανε
πάρκεια Επεξεργασίας πού θά έδινε περισσότερη 
παραστατική ένάργεια στίς συγκρούσεις. Σέ πολ
λές εικόνες (σκηνή στό στρατόπεδο τών νΑγ- 
γλων καί στίς παραπάνω πού άναφέραμε) ήταν 
φανερή ή αναλυτική δουλειά γιά τήν άνα;ιό- 
χλευση τής διαλεκτικής τών ιδεών αλλά παρέ- 
μεινε άτονη ή σκηνική - παραστατική της εν
σάρκωση.

Στό πεδίο τής ήθοποιίας πάλι, δ σωστός αλλά 
Ο Ιο  δύτ/ολος δρόμος πού επέβαλε ή σκηνοθετική

γραμμή, ή δποία άφηνε ευρύτατα πλαίσια γιά 
τήν προσοΜίική δημιουργία τών εκτελεστών, με
τατόπισε σέ μεγάλο βαθμό τήν ευθύνη γιά τήν 
αποκάλυψη τής διαλεκτικής σύγκρουσης στίς 
ικανότητες τών ήθοποιών νά μεταδόσουν τή σκέ
ψη τού ήρωά τους, νά άποκκλύψουν πειστικά τή 
νόθα συλλογιστική τους. Μέ τούς νέους ήθο- 
ποιούς στούς δποίους στηρίχτηκε ή παράσταση 
καί παρά τήν έντονη προσπάθεια πού είναι φα
νερή στό σύνολο τής ερμηνείας, ή επιδίωξη αύ- 
τή εξυπηρετήθηκε άνισα. Οί ωριμότεροι από 
τούς ήθσποιούς αντιμετώπισαν μέ μεγαλύτερη έ- 
πιτυχία τίς δυσκολίες, δπως 6 Γ. Μιχαλακόπου- 
λος πού κάτω από τήν «άψογη καί ανεξιχνίαστη 
μάσκα τού Γουώρικ μετάδοσε τή δολιότητα, τήν 
υποκρισία καί τό αδίστακτο τής αγγλικής πο
λιτικής. Ό  Κώστας Καζάκος πραγματοποίησε 
μιά Εκπληκτική σέ θεατρική εκφραστικότητα καί 
δυναμισμό δημιουργία στό ρόλο του Μπωντρικούρ 
(σέ ρόλο που είναι πιό οίκείος γιά  τό ταμπερα- 
μέντο του), αλλά δέν είχε τήν ίδια άνεση καί 
σιγουριά στό ρόλο τού έπίσκοπου τού Μπωβαί 
Κωσόν, παρά τήν έπιβλητικότητα πού τού χά
ρισε, γιατί ό ρόλος απαιτεί άλλη κλίμακα Εκ
φραστικών μέσο>ν, γιά τή μετάδοση τού στοχα
σμού τού προσώπου.

Στή δημιουργία άλλων ήθοποιών δέν έλειψε 
ή πειστικότητα καί ή θέρμη (δπως στόν θυελ- 
λ(ί>δη Λά Ίρ τού X. Καλαβρούζου) άλλα γενικά 
οί νέοι εκτελεστές πού επωμίστηκαν δυσκολό
τατους ρόλους (δπα>ς δ ΙΙιλάβιος - Δελφίνος, 6 
Τσιλιβίκας - Ιεροεξεταστής), έμειναν στό ε π ί 
πεδο τής αξιέπαινης προσπάθειας. Καί άλλα 
πρόσωπα, σημαντικά γιά τό ρόλο πού διαδρα
ματίζουν στό στρατόπεδο τών διωκτών τής ’Ιω
άννας, δέν απόκτησαν μιά δλοκληρο>μένη καί 
Επιβλητική παρουσία.

Ό  ρόλος τής Ίιοάννας βάζει σέ μεγάλη δο
κιμασία τήν ηθοποιό πού Επιχειρεί νά τόν αντι
μετωπίσει. Γιά τήν "Ελλη Λαμπέτη, πού είχε 
αξιόλογες Επιτυχίες στό ψυχολογικό δράμα 
αλλά είχε ύποχρεωθεΐ ιδιαίτερα τά τελευταία 
χρόνια σέ μιά αναγκαστική θητεία στό ελαφρό 
ρεπερτόριο ή αναμέτρηση μέ ένα τέτοιο ρόλο 
απαιτούσε ειδική προσπάθεια καί αποτέλεσε ένα 
ριψοκίνδυνο άλμα, ένα τόλυ,ημα πού τό απο
τέλεσμά του ήταν, ώς ένα μεγάλο βαθμό, θε
τικό. Μέ τό πηγαίο ταλέντο της ή ήθοποιός 
πλούτισε ορισμένες πτυχές τού ρόλου. Ή  ’Ιω
άννα τής "Ελλης Λαμπέτη είναι βέβαια πρώτα 
απ’ δλα — δπως τήν θέλει 6 Σώ — «μιά κσ- 
πέλλα γνήσιο γέννημα - θρέμμα τής γής, μέ 
χωριάτικο πρακτικό νού καί Επιμονή» αλλά εί
ναι καί ενσάρκωση, τής άγνότητας καί τής Α
θωότητας πού εύκολα θά συντριβεϊ άπό τόν κα
ταχθόνιο μηχανισμό τής Εξουσίας. Στήν Ερμηνεία 
τής Λαμπέτη ή τραγική νίκη τής έξεγερμένης 
συνείδησης πάνω στους σκοτεινούς υπολογισμούς 
τής σκοπιμότητας πραγματώνεται σάν μεγάλη ή- 
θική νίκη. Έ  Λαμπέτη πλούτισε μέ έντονη δρα
ματικότατα τίς πλευρές τού ρόλου πού ήταν πιό 
προσιτές στήν καλλιτεχνική της προπαίδεια καί 
λύγισε κάπως στά σημεία πού οί συγκρούσεις 
τής ’Ιωάννας μέ τό περιβάλλον απαιτούσαν τρα
γική - ηρωική έξαρση, αλλά στό σύνολο ή



μην* toe της αποτελεί μια σημαντική δημιουργι
κή επίτευξη.

"Αν είπαμε παραπάνω πώς οί δυό παρατά
σεις στδ «Κεντρικό» καί στά «Διονύσια* είναι 
οί πιό χαρακτηριστικές σέ διδάγματα αυτά συ- 
νίστανται κυρίως στή διαπίστωση πώς οί αδυ
ναμίες καί ελλείψεις που παρατηρήθηκαν στίς 
δυό πιό αξιόλογες παρατάσεις τής φετεινής πε
ριόδου οφείλονται λίγο-πολύ σέ αίτια συνυφα- 
σμένα μέ τίς συνθήκες λειτουργίας τού ιδιωτι
κού θεάτρου.

Ή πραγματική καλλιτεχνική δημιουργία για 
να δόσει σταθερά αποτελέσματα απαιτεί τήν μο
νιμότητα των θεατρικών δργανισμών, απαιτεί 
μακρόχρονη επεξεργασία ένιαίας καλλιτεχνικής 
μεθόδου καί τή διαμόρφωση δημιουργικής δμο- 
ψυχίας μέσα στό θίασο. Μέ μιά ή περισσότερες 
διάσπαρτες προσπάθειες, πού πιθανόν νά έχουν 
ακόμα σάν επακόλουθο μιά μερική αποτυχία, 
δέν μπορεί νά έπέλθει αλλαγή. Χρειάζεται συ
νεπής καί έπίμονη προσήλο>ση σέ μιά καλλιτε
χνική κατεύθυνση πού θά εκφράζει τό «πιστεύω» 
τού θεάτρου απέναντι στά πνευματικά προβλή

ματα τού τόπου καί πού θά τό βοηθήσει νά κα
τακτήσει τό δικό του καλλιτεχνικό πρόσωπο, 
θά διαμορφώσει καί θά συσπειρώσει γύρω του 
τό δικό του κοινό. Είναι λυπηρό βέβαια τό γε
γονός πώς ή κριτική καί ώς ένα σημείο καί 
τό κοινό δέν έκτιμούν πάντοτε σωστά τήν αξία 
μιας νέας προσπάθειας στό θέατρό μας. ’Αλλά 
είναι ακόμα πιό λυπηρό δταν οί άνθρωποι τού 
θεάτρου μπροστά σέ αντίξοες συνθήκες ύποχω- 
ροΰν από τίς συνεπείς αρχές πού θέλησαν νά 
εφαρμόσουν καί καταφεύγουν στίς σο>τήριες καί 
εύκολες λύσεις πού προσφέρουν τά έλαφρά εμ
πορικά έργα.

Βέβαια δέν θίγουμε εδώ τΙς βαθύτερες αιτίες 
— οικονομικές καί άλλες — πού θέτουν ανυπέρ
βλητα εμπόδια γιά τήν έπιβίωση τού σοβαρού 
καλλιτεχνικού θεάτρου στήν Ελλάδα, γιά τίς 
άντιπνευματικές συνθήκες πού πνίγουν κάθε α
πόπειρα σοβαρής δημιουργίας. Γιά νά Αντιμε
τωπιστούν όμως καί τά εμπόδια αυτά χρειάζε
ται ή επιμονή καί ή προσήλωση τών ανθρώπων 
τού θεάτρου στήν υψηλή του καλλιτεχνική απο
στολή.

Δ. ΣΠΑΘΗΣ

'Η επι τυχί α
τής ’Ασπασί ας Παπαθανασί ου

στη Μόσχα
Του Μήτσου ’Αλεξανδρόπουλου

Μόσχα 21.11.66
’Αγαπητή «Επιθεώρηση Τέχνης»,

Όταν θά πάρετε τό γράμμα μου ό καθημερι
νός τύπος θά έχει σίγουρα γράψει γιά τήν πα
ράσταση τής «Μήδειας» πού δόθηκε χτές εδώ, 
στό θέατρο «Μαγιακόφσκι», από τό θίασο τού Ό 
χλόκπωφ μέ τή συμμετοχή τής ’Ασπασίας Πα
παθανασίου. ΊΙ θεατρική κριτική δέν είναι δου
λειά τού χεριού μου, μά ζητώ τή Φιλοξενία σας 
γιά νά έκφράσω μέ δυό λόγια τήν ίκανοποίη- 
σή μου καί τή διπλή συγκίνηση πού δοκίμασα 
π*αρακολουθώντας αυτή τήν παράσταση

Είχα δεί τίς παραστάσεις πού έδοχσε πρίν από 
τρία χρόνια εδώ ό θίασος τού Δ. Ροντήρη μέ 
τήν Παπαθανασίου στό ρόλο τής Μήδειας καί 
τής ΊΙλέκτρας, καί τίς θυμούμαστε πολύ ζωη
ρά. (Είναι άλλωστε έλάχιστες οί ευκαιρίες πού 
μάς δίνονται εδώ πέρα νά επικοινωνούμε μέ α
ξιόλογους αυθεντικούς αντιπροσώπους τής έθνικής 
μας τέχνης στούς διάφορους τομείς της. Μετά τδν 
Δ. Ροντήρη, είχα δεί παραστάσεις τού Κ Κούν, 
εντελώς τελευταία έπίσης πέρασε κι δ Μίκης 
Θεοδωράκης μέ τό συγκρότημά του, πού ή επιτυ
χία του ήταν αλήθεια περιφανής). Είχα δεί επί
σης καί τή < Μήδεια* τού Όχλόκπωφ. "Ένα πε
ρίπου μήνα πρίν από τή χτεσινή παράσταση μού 
δόθηκε ή ευκαιρία νά τήν ξαναδώ »ιέ τούς καλύ
τερους εκτελεστές στούς δυό κύριους ρόλους (Κό- 
ζιρεοα — Σαμόϊλωφ). Καί μπορώ λοιπόν νά

ξέρω περίπου τί τρομαχτικές δυσκολίες έπρεπε 
νά ξ*επεραστούν γιά νά μπορέσουν νά συναντη
θούν στήν ίδια σκηνή δυό πολύ διαφορετικά 
πράγματα. Δέν πρόκειται βέβαια γιά δυό δια
φορετικές σκηνοθετικές αντιλήψεις πάνω στήν 
ερμηνεία τής αρχαίας τραγωδίας. ΊΙ άκριβολο- 
γία είναι δτι 6 Ροντήρης έρμη νεύει μέ κατα
σταλαγμένο τρόπο αρχαία τραγωδία, ένώ ή έ- 
πιδίωξη τού Όχλόκπο>φ είναι έντελώς άλλη — 
δ Όχλόκπωφ συγκρότησε, χρησιμοποιώντας τήν 
πολύ ποιητική μετάφραση τού παλιού ρώσου 
ποιητή Ίννοκέντιου Άννενσκι, ένα θέαμα πού 
δέν αποτελεί καθαρή έρμηνευτική άντίληψη, αλ
λά πού έχει γιά τό κοινό εδώ τό λόγο του, τήν 
αξία του καί τίς αρετές του, έτσι μάλιστα πού 
πλαισιώνεται από καλλιτέχνες πρώτης γραμμής 
— δέν είναι τυχαίο δτι πέντε τώρα χρόνια τό 
έργο αυτό δέν κατεβαίνει από τό ρεπερτόριο τού 
θεάτρου. Δέ θά μπώ στίς λεπτομέρειες. Μά άς 
τονίσω έστω τίς χρονολογικές δια φορές, δηλα
δή τή χρονική διάρκεια, ανάμεσα στίς δυό πα
ραστάσεις, πού ή μιά κρατάει μιά ώρα καί τρία 
τέταρτα περίπου, ενώ ή άλλη (ή έδώ) μ’ ένα 
δεκαπεντάλεπτο διάλειμμα περί τίς δυόμιση ώ
ρες*

Ή χτεσινή λοιπόν παράσταση ήταν ένας ά· 
θλος. ’Αφήνουμε τόν άψογο συντονισμό τής δρά
σης, τήν καθόλα θαυμάσια επαφή πού άποκα- 519



τχστάθηκε μεταξύ τής ξενόγλο>σσης προ>ταγω- 
νίστριχς καί των συντρόφων της, πράγμα πού 
έκανε τούς θεατές να μείνουν ιιέ τήν έντύπωση 
ότι παρακολούθησαν τήν παράσταση στήν ίδια 
κατανοητή τους γλώσσα — ούτε στιγμή, πι
στεύω, δε θά πέρασε από τούς θεατές, ή σκέ
ψη πώς ό ένας ηθοποιός όέν ήταν σέ θέση να 
παρακολουθεί επακριβώς τήν κάθε στιγμή τί 
έλεγε ό άλλος. Μά 6 άθλος είναι βέβαια αλ
λού: στήν αίθουσα τού ξένου θεάτρου δόθηκε 
μια σωστή παράσταση αρχαίας τραγωδίας. Γ- 
στερα από ελάχιστες πρόβες, πού μετριούνται στα 
δάχτυλα τού ένός χεριού ίσως, είχε συντελε- 
στεί μια μεταμόρφωση. Είδαμε χτές να ξεδι
πλώνεται γύρω από τήν κ. Παπαθανασίου ένα 
θέαμα έν πολλοίς έλληνικό καί πάλι είχα}ΐε τήν 
ευκαιρία να νοιώσουμε, συνεπικουρούμενοι βέ
βαια καί λίγο από τή φαντασία καί τήν θέλη
σή μας, τόν εαυτό μας μπροστά σέ έλληνική 
σκηνή. Βάταν πλεονασμός νά όπογραμμίσω μέ 
πιό πολλά λόγια τό ρόλο πού έπαιξε στή με
ταμόρφωση αυτή ή ’Ασπασία Παπαθανασίου. 
Λέν ήταν δμο>ς καί μικρό τό κατόρθωμα τών άλ- 
λων ήθοποιών πού τόσο γρήγορα κατόρθωσαν 
ν' άνασυνταχθούν καί νά ευθυγραμμιστούν τήν

Πρωταγωνίστρια, ώστε νά εκμηδενιστεί έντελώς 
ό κίνδυνος ένός άχρωμου κομπρομί, καί νά δο
θεί μιά παράσταση μέ ένιαία ψυχή, δηλαδή 
προσαρμοσμένη στή σκηνοθετική εκείνη αντίλη
ψη που αντιπροσωπεύει ή 'Ασπασία Παπαθα
νασίου.

Μά έγώ, αγαπητή μου «’Επιθεώρηση Τέχνης», 
ένοιωσα καί μιαν άλλη συγκίνηση — δπως, 
θαρρώ, κι οί άλλοι έλληνες στό θέατρο. Πα
ρακολούθησα τήν παράσταση αυτή καί μέ 
ζωηρή, εθνική συγκίνση. νΟχι, δέν παίρνω εύ
κολα ς&ωτιά σ’ αυτά τά ζητήματα, μά από α
τάκα σέ ατάκα κι από μονόλογο σέ μονόλογο 
ζούσκ δλο καί πιό έντονα τήν αίσθηση δτι επά
νω στή σκηνή ή γλώσσα μας, ή τέχνη μας, κά
ποιο τελοσπάντων σημαντικό στοιχείο τής έ- 
θνικής φιλοτιμίας μου είχε άποδυθεί σέ μιά εύ- 
γενική άμιλλα επί αρκετά ύψηλού επιπέδου — 
κι όχι μόνο ή Μήδεια, αλλά δλο δ,τι ένσάρ- 
κα>νε εκείνη τή στιγμή ή ’Ασπασία Παπαθανα
σίου, καί 5πο>ς τό ένσάρκωνε, μού έδινε ώρι
μη Ικανοποίηση καί πολύ ζωηρή συγκίνηση.

ΛΑς μού έπιτραπεί λοιπόν νά τήν ευχαριστή
σω δυό φορές.

’Εντυπώσεις άπό τό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Τοΰ Μαρσέλ Μαρτέν

Τόν Μαρσέλ Μαρτέν τόν γνωρίσαμε στή Βεσσαλονίκη, δπου, σάν προσ- 
καλεσμένος τού Φεστιβάλ, εκπροσωπούσε τά «Lettres Francaises^ καί τό 
«Cinema 66». Τόν πκρχκαλέσαμε νά γράψει ειδικά για τήν «’Επιθεώρη
ση Τέχνης» τίς έντυπώσεις απ' τήν πρώτη του, κάπως μεθοδικότερη επα
φή μέ τόν ελληνικό κινηματογράφο. Προθυμότατος κι ευγενικότατος μάς * 
έστειλε τό άρθρο πού ακολουθεί, βρισμένα σημεία τού δποίου, δπο>ς μάς 
πληροφορεί θά άποτελέσουν τόν πυρήνα γιά μιά πλατύτερη ανασκόπηση, 
πού θά δημοσιευθεί στά «Lettres Francaises» ή στό ^Cinema 06».

'Ο Μαρσέλ Μαρτέν, κινηματογραφικός κροκός στά <■ Lettres 1 rancai- 
ses* άπό τό 1900 καί βασικό στέλεχος τού μηνιαίου περιοδικού «Cine
ma 66» άπό τό 1955 πού Ιδρύθηκε, γεννήθηκε τό 1926 στό Νανσύ. Σπού
δασε φιλολογία καί φιλοσοφία. Τό 1948 έγγράφεται στό Ινστιτούτο Φιλ- 
μολογίας τής Σορβόννης απ' δπου παίρνει τό σχετικό δίπλωμα τό 1950.

Σήμερα, εκτός άπ’ τή συνεργασία του στά περιοδικά πού προκναφέ- 
ραμε εργάζεται στό ’Ινστιτούτο Άνωτάτων Κινηματογραφικών Σπουδών 
τού Παρισιού σάν Διευθυντής τών ’Αρχείων καί είναι τακτικός δμιλητής 
καί εισηγητής στήν κινηματογραφική Λέσχη τής ’Ακαδημίας τού Παρι
σιού. Δημοσίευσε τά παρακάτω βιβλία : «'Η κινη»ιατογραφική γλούσσα*, 
(1955, έπανέκδοση 1962), «Πανόραμα τού σοβιετικού κινηματογράφου* 
(1960), «Φλάερτυ» (1966), «Βιγκό» (19CU>) καί «Τσαρλυ Τσώπλιν (1966).

Β. A. Ρ.

Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ήταν γιά  μένα 
μιά πολλαπλή αποκάλυψη δσον άφορα τόν 
‘Ελληνικό κινηματογράφο. Πρώτα - πρώτα 
τό γεγονός πώς στην χώρα σας γυρίζονται 
περισσότερα άπό έκατό φιλμ τό χρόνο —  
δηλαδή, όσα και στή Γαλλία, χώρα γνωστή 
σάν «μεγάλο κινηματογραφικό έθνος» — , δη- 

5 2 0  μιουργεί τήν πρώτη έκπληξη. Έ ν συνεχεία,

ό σημαντικός αριθμός τών «πρώτων έργων», 
δηλαδή τών ταινιών άρχαρίων κινηματογρα
φιστών και ό έξ ίσου μεγάλος άριθμός τών 
«ανεξαρτήτων παραγωγών» δηλαδή ταινιών 
που χρηματοδοτούνται άπό παραγωγούς πού 
δεν είναι δυνατόν νά θεωρηθούν σάν οικονο
μικοί ιθύνοντες σ ’ οα)τό τόν τομέα ή άπό πε
ρί στασιακους παραγωγούς που θαθελαν W



βοηθήσουν οικονομικά έναν υποψήφιο σκηνο
θέτη στα ττρώτα του βήματα, δίνουν μιά 
χροιά «οικογενειακή» ή «φιλική» στην έλλη- 
νική κιν)κή παραγωγή, —  φαινόμενο εξαι
ρετικά συμπαθητικό ακόμα κι άν έρμηνεύεται 
σάν «άποκλήρωση» τών έπαγγελματιών πα 
ραγωγών μέ την απομάκρυνση τής θεματογρα
φίας τών σεναρίων άπό τη ρουτίνα ή τή με
τριότητα.

Πρέπει νά σημειωθεί όμως, πώς το πρό
βλημα αυτό είναι αισθητά όμοιο μέ το δ:κό 
μας. Στή Γαλλία οί νέοι κινηματογραφιστές 
άντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες στό ξε
κίνημά τους πα ρ’ όλο πού το κράτος τούς 
βοηθάει μ’ έναν τρόπο ελάχιστα πιο άποτε- 
λεσμοττικό ά π ’ ότι τό δικό σας βοηθάει τούς 
έλληνες κινηματογραφιστές!

Ή τελευταία μου διαπίστωση είναι πώς 
6έν γνωρίζουμε τον Ελληνικό κινηματογράφο. 
Βέβαια, ό Μιχάλης Κακογιάννης άπέκτησε 
ήδη διεθνή φήμη, τό έργο, όμως, του θαυμά
σιου Νίκου Κούνδουρου δεν είναι γνωστό 
παρά μόνο στούς φανατικούς φίλους τού κι
νηματογράφου, ένώ θά άξιζε νά γίνει περισ
σότερο γνωστό σέ πλατύτερο κοινό. Τέλος, 
οί εις τά φεστιβάλ συχνάζοντες είχαν την 
ευκαιρία νά άνακαλύψουν προ τριών ετών 
στις Κάννες τόν Τάκη Κανελλόπουλο τού ο
ποίου ό «Ουρανός» άπέσπασε τότε την 
προσοχή μας.

ΓΓ αυτούς ακριβώς τούς λόγους, ετούτο 
τό έ λ λ η ν ι κ ό  φεστιβάλ ήταν γιά 
μένα γεμάτο πλούσιες έμπειρίες. Όστόσο, 
θαταν πολύ δύσκολο ν’ άποφανθώ γενικά 
γιά  τόν Έλληνικό κιν)φο. Σάν ξένος, όμως 
έχω τό δικαίωμα νά κοιτάξω τά πράγματα 
άπό μιά κάποια απόσταση. Οί είκοσι περί
που ταινίες πού είδα στην Θεσσαλονίκη μου 
έπέτρεψαν νά σχηματίσω μιά ιδέα γ ιά  τόν 
Έλληνικό κιν)φο.

Νομίζω πώς ό κινημοττογράφος σας κινεί
ται άνάμεσα σέ δυο πόλους ό καθένας ά π ’ 
τούς όποιους είναι στέρεα ριζωμένος στή 
μακρινή καί μεγάλη παράδοση τής εθνικής 
λογοτεχνίας καί τής εθνικής νοοτροπίας άφ’ 
ένός, —  στό έπος *αΐ την τραγωδία —  κι 
άφ’ έτέρου στή βουκολική καί τή λυρική 
ποίηση. Βέβαια, ή τραγωδία δεν άπέχει καί 
πολύ ά π ’ τό μελόδραμα καί μερικοί έλληνες 
κινηματογραφιστές δεν κοττορθώνουν ν’ άπο- 
φυγουν αυτή τήν παγίδα. "Οσο γιά  τόν 6ου- 
κολισμό τού όποιου ό έρωτισμός άποτελεί 
ένα άπό τά βασικά χαρακτηριστικά —  πού 
σέ μιά ταινία σάν τις θαυμάσιες «Μικρές Ά - 
Φροδίτες» τού Νίκου Κούνδουρου άνάγεται στό 
έπίπεδο μιας λεπτότατης ποίησης —  συχνά 
έκχυδαΐζεται αισχρότατα ά π ’ τόν έμπορικό 
κινηματογράφο. ’Ανάμεσα σ ’ οα>τά τά δύο 
άκραία όρια, τοποθετείται ή παράδοση ένός 
ρεαλισμού σταθεροποιημένου άμετακίνητα ά
νάμεσα σέ μιά άντίληψη λαϊκή καί λαϊκιστι- 
κή, όπου ή έπίδραση τού ιταλικού νεορεαλι
σμού έγινε περισσότερο φανερή χάρη στην 
ένδιαφέρουσα άναδρομή πού όργανώθηκε στα 
πλαίσια τού Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Αν υπάρχει ένα έλληνικό «νέο κύμα» —

ή έν πάση περιπτώσει, άν τείνει νά δημιουρ- 
γηθεί κάτι τέτοιο —  αυτό έκ δηλώνεται μέ 
τρόπο άνοργάνωτο καί σκόρπιο εξ αιτίας 
τών ύλικών δυσχερειών πού καθιστούν δύσκο
λη άν όχι άδύνατη τήν ύπαρξη ένός όμαδικού 
πνεύματος. Δεν μπορούμε νά έπισημάνουμε 
τήν ύπαρξη «σχολής» σ ’ όποιονδήποτε άλλον 
τομέα έκτος άπό κείνον τής ταινίας μικρού 
μήκους όπου έχει κανείς τήν έντύπωση πώς 
οί άρχάριοι νεαροί κινηματογραφιστές βρί
σκονται πολύ πιο κοντά ό ένας στον άλλο γιά  
νά μπορεσουν, έτσι, νά περάσουν ευκολότε
ρα στήν μεγάλου μήκους ταινία. Πάντως, 
όποιοδήποτε συμπέρασμα θά κινδύνευε νά εί
ναι τυχαίο γιοττί ό περιορισμένος άριθμός 
τών ταινιών πού είδαμε καί τά λάθη τής προ- 
κριμοττικής έπιτροπής πού γίναν ίσως καλή 
τή πίστει, δέν έπι τρέπουν την έξαγωγή τεκμη
ριωμένων συμπερασμάτων.

Γιά μένα προσωπικά, τό καλύτερο φιλμ τού 
προγράμματος ήταν ή «Εκδρομή», δεύτερη 
μεγάλου μήχους ταινία τού Τάκη Κανελ- 
λόπουλου, ό όποιος, έπαναλαμβάνω, έπι βε
βαιώνεται σάν ένας ά π ' τούς περισσότερο 
άξιοσημείωτους σκηνοθέτες τής γενιάς του. 
Πρόκειται γ ιά  έργο έπιτυχημένο, απόλυτα 
προσωπικό, γ ιά  μιά όλοκληρωμένη δημιουρ
γ ία  σ ’ ένα έπίπεδο ποιητικό καί άντιρεαλι
στικό.

Νομίζω πώς πρέπει νά δει κανείς αυτή τήν 
ταινία μέ τόν τρόπο πού θά «ζούσε» ένα 
όνειρο. Μόνο έτσι θά ήταν δυνατόν νά ευαι
σθητοποιηθεί στήν περιρρέουσα ατμόσφαιρα 
ή όποία καθορίζεται ά π ’ τήν γνησιότητα πού 
πέτυχε νά δημιουργήσει ό σκηνοθέτης μέ τήν 
άπόλυτη στατικότητα τού φακού, μέ τόν άργό 
ρυθμό τού μοντάζ καί τής δράσης, μέ τήν έ- 
ξαιρετικά μελετημένη εικαστική άφαίρεση.

Σ ’ ένα έντελώς διαφορετικό είδος, τήν 
πολιτική καί κοινωνική σάτιρα, ό Ροβήρος 
Μανθούλης σημειώνει μιά τέλεια έπιτυχία μέ 
τό «Πρόσωπο μέ πρόσωπο», —  έναν θαυμά
σιο κεκαλυμμένο λίβελλο πού τού άπέφερε 
καί τό μεγάλο βραβείο τού φεστιβάλ1.

Ή ιστορία του άναπτυγμένη μέ πολύ μπρίο 
καί χιούμορ καί συγχρόνως μέ κάποια αίσθη
ση τού φανταστικού άποτελεί γ ιά  τόν σκηνο
θέτη καί σεναριογράφο τήν πρόφαση γ ιά  μιά 
άγρια σάτιρα τής στραβομάρας καί τής γε
λοιότητας τής μεγαλοαστικής τάξης καί, συγ
χρόνως, τών πολιτικών δεδομένων τής σύγχρο
νης Ελλάδας.

Μιά άκόμα έπιτυχία ήταν ή ταινία τού 
Πάνου Γλυκοφρύδη. «Μέ τή λάμψη στά μά- 
τιοε», έμπνευσμένη ά π ’ την κατοχή.

Ή δραματική της σύλληψη εΐναι ισχυρή, 
ένέχει, όμως πολλές παγίδες. Ό  σκηνοθέτης 
τίς άπέφυγε, άναπτύσσοντας τις δραματικές

1. Ό  Μχρτέν έφυγε απ' τήν θεσσαλονίχη 
πρό τής Απονομής τών βραβείων. Συνεπώς δταν 
έγραψε αυτό τό Αρθρο όέν «είχε ύπ' δψιν του τίς 
αστειότητες που συνέότραν έν τφ μεταξύ καί 
άπ ένειμε... χύτεπαγγέλτως τό μεγάλο βραβείο 
στόν Μχνθουληί



καταστάσεις μέ έγκράτεια ατά έκφραστικά 
του μέσα και μέ μιά αυστηρή αυθεντικότητα 
στην ιστορική ανασύνθεση. Μερικές πολύ ποι
ητικές άναδρομές στο παρελθόν, άντιτιθέμενες 
στήν κορύψα>ση τής δραματικής έντασης, φω
τίζουν καλύτερα τό νόημα τού τέλους.

Μου άρεσε πολύ τό «Μέχρι τό πλοίο» τού 
Αλέξη Δαμιανού (θεατρικού σκηνοθέτη και 

ηθοποιού ό όποϊος μ’ αυτή τήν ταινία περ
νάει και στον κινηματογράφο), πα ρ’ όλες τις 
κάποιες άδυναμίες τού σεναρίου πού πρέπει 
νά άναζητηθούν στο γεγονός πώς άποτελεΐ 
διασκευή δύο λογοτεχνικών κειμένων και στο 
ότι ό πρωταγωνιστής δέν βρίσκεται πάντα 
στο κέντρο της δράσης.

Σ ’ αύτό τό άδέξιο και άτελές φιλμ υπάρ
χει ωστόσο ένας αυθορμητισμός καί μιά συγ
κινητική ειλικρίνεια. Ένώ δέν έπιχειρεΐται κα
μιά παραχώρηση στον ερωτισμό (σέ σκηνές 
που είναι έν τούτοις κάπως τολμηρές) ή περι
γραφή τού περιβάλλοντος και τών προσώπων 
έχει ένα εκπληκτικό ρεαλιστικό σφρίγος και 
τό κοίταγμα τής έλληνικής φύσης (καί τό 
φως της) άποκτούν μιά αίσθηση άληθινά 
ποιητική. Α π’ όλες τις ταινίες που είδα στή 
Θεσσαλονίκη, τό «Μέχρι τό πλοίο» μέ συγκί- 
νησε περισσότερο —  μιά συγκίνηση που δέν 
ξέρω άπό τί είδους «συναισθημοττική αναστά
τωση» μπορεί νά προέρχεται.

Πρέπει νά σημειώσουμε άκόμα τό «Σύντο
μο διάλειμμα» τού Ντίνου Κατσουρίδη.

Ή δραματική κοττάσταση που προβάλλει 
ή ταινία είναι ενδιαφέρουσα άλλά οί χαρα
κτήρες δέν άναλύονται άρκετά σέ βάθος πρά
γμα πού έχει δυσμενείς επιπτώσεις στήν π ι
θανό φάνε ια τής δράσης.

Τό «Δάφνις και Χλόη 66», πρώτη ταινία 
μιας πρώην μαθήτριας τής IDHEC, τής Μί- 
κας Ζαχαροπούλου, έχει τά  προτερήματα και 
τα έλοτττώματα ένός πρωτολείου: φρεσκάδα 
και ειλικρίνεια πολύ συμπαθητική, ά π ’ τήν 
μιά, Κι ά π ’ τήν άλλη έλλειψη δραματουργικής 
ώριμότητας και κάτι τό επιπόλαιο στο θέμα 
και στά πρόσωπα, που εμποδίζουν τήν ται
νία νά είναι κάτι περισσότερο άπό μιά υ
πόσχεση γ ιά  τό μέλλον.

Οσο γ ιά  τις ταινίες μικρού μήκους ση
μειώνω τον «Τζίμη τον Τίγρη» τού Παντελή 
Βούλγαρη — μικρός, ειρωνικός καί κομψός «η
θικοπλαστικός» μύθος, τού όποιου ό πρωταγω
νιστής —  ένας πανηγυριώτικος παλαιστής —  
μπλέκεται σέ μιά ερωτική περιπέτεια πού τού 
στοιχίζει πολλές σκοτούρες. Ε π ίσης τό 
«750.000» τού Άλέξη Γρίβα, λιτό καί μα
χητικό ντοκουμέντο μέ θέμα τούς "Ελληνες 
έργάτες τού Παρισιού πού άποτελούν ένα 
μέρος ά π ’ τις 750.000 έκπατρισμένους άπ* 
τήν 'Ελλάδα έργάτες πού είναι ύποχρωμένοι 
νά ψάξουν γιά  δουλειά κάπου στήν Εύρώπη.

(Μετάφραση: Β. Α. ΡΑΦΑΗΛ ΙΔΗ)
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Έκθεση Π. Κατσουλίδη (Αίθουσα “Αστορ)

’Από τήν εποχή τής Οποτροφ (ας του στό II α- 
piot, δ Κατσουλίδης παρουσιάστηκε σάν άφη- 
ρημένος καλλιτέχνης. Τά πρώτα δείγματα αυ
τής τής καινούριας στάσης του, τά είδαμε 
στήν προπε^συνή Πενελλήνια, μά δέν ήταν τότε 
δυνατό να μορφώσει κανείς μιαν Οπωσδήποτε 
καθαρή Ιδέα για τΙς καινούριες έπιδκυξεις 
του. Ή  άτομική του έκθεση στήν αίθουσα 
'Άστορ μάς επιτρέπει, δπως νάναι, νά τόν 
παρακολουθήσουμε άνετα στήν πορεία του αυ
τή. Μπορεί κανείς να πει μέ δυό λόγια, πώς 
άν άλλαξαν μερικά απ’ τά εξωτερικά σημεία 
πού χρησιμοποιεί δ καλλιτέχνης, οί στόχοι του 
βασικά παραμένουν οί Ιδιοι.

Στά ασπρόμαυρα ξύλα του έχουμε πάλι τήν 
Ιδια μορφική λειτουργία, πού δημιουργεί τό 
φως περνώντας ανάμεσα απ’ τΙς Ολόμαυρες 
καί διαφανείς του επιφάνειες, ένώ τό Ολικό 
του προσθέτει έντονα τήν παρουσία του. Μιά 
παλιά καταχτημένη τεχνική σιγουριά, πού του 
έπέτρεπε νά χρησιμοποιεί άνετα πολλαπλά τυ
πώματα, τού δίνει κι ίδώ τά μέσα στή δημι
ουργία τών οπτικών αποτελεσμάτων πού χρειά
ζονταν σέ τούτη τή διαδικασία του. Οί λιθο
γραφίες του από τήν άλλη μένουν περισσότερο

συντηρητικά προσηλωμένες στα παλιά χρωματι
στά του τοπία κι ουσιαστικά παραμένουν τέτια 
κι Ολα τούτα τά έργα του, έστω κι άν έχει 
τή διάθεση 0 χαράκτης νά μεταθέσει τό ση
μείο τής δράσής του. Περισσότερο θαρρετός 
παρουσιάζεται μέ τίς χρωματιστές ξυλογρα
φίες του, Οπου γίνεται μια απόπειρα νά δη- 
μιουργηθεί κάποιος καινούριος πλαστικός χώ
ρος. Τυπωμένες μέ τόν Ιδιο μαύρο σκελετό, 
παρουσιάζονται σάν χρωματικές παραλλαγές, 
χωρίς ν’ αλλάζει τίποτα στή δασική λειτουργία 
τού έργου. * Αποτελούν Τσυ>ς τήν προσωπικό- 
τερη προσφορά του, είναι δμως πρόωρο να πού
με τΐ μπορούν ν’ αποδώσουν.

Γενικά δ Κατσουλίδης περνά ένα μεταβατι
κό στάδιο στή δουλειά του, στηριγμένος στίς 
προγενέστερες καταχτήσεις του καί τα πλαστικά 
συμπεράσματα πού αποκόμισε από τή θητεία 
του στή συγκεκριμένη τέχνη. Λέ μπορούμε βέ
βαια να πούμε από τώρα πρός ποια κατεύθένση 
θά τραβήξει, στό μεταξύ δμο>ς μπορούμε ν’ άρ- 
κεστούμε στήν τεχνική του σιγουριά καί τήν 
ευσυνειδησία του, πού ήταν πάντα απ’ τά κύρια 
χαρακτηριστικά τής καλλιτεχνικής του ποοσωπι- 
κότητας.

Έκθεση Άλ. Φασιανού (Αίθουσα Μέρλιν)

’Αναμφισβήτητα δ Άλέκος Φασιανός, πού 
εκθέτει ζωγραφικά έργα του στήν αίθουσα Μέρ- 
/ ιν, είναι ένας ευαίσθητος καί προικισμένος 
νέος ζωγράφος. ΤΙς ζωγραφικές του αρετές 
μπορούμε να τίς άνιχνεύσουμε άνετα σ’ Ολό
κληρο τό έργο του, καί κυρίως ατίς σημαντι
κές χρωματικές του καταχτήσεις. ’Εκεί δπου 
δ Φασιανός ζωγραφίζει βρίσκουμε έκείνο τό 
λαμπρό πρωταρχικό του χρώμα δεμένο γερά 
πάνω ατούς πίνακές του.

Σέ μερικές στιγμές του, κυρίως εκεί δπου 
ή χρωματική του διάθεση εκδηλώνεται μέ ένα 
ελάχιστο μέσο, μέ χρωματικές μόνο νύξεις 
πάνω οτό μαύρο φόντο, μπορούμε νά παρακο

λουθήσουμε πώς καταλήγει από έναν άλλο δρό
μο, στό ζωγραφικό κλίμα τού Τσαρούχη, που 
περιέχει τό αίτημα για μια '/τόπια λαϊκή αν
τίληψη, στηριγμένη δμο>ς στέρεα πάνω στήν 
πλήρη γνώση τής λειτουργίας τού χρώματος.
Ό  Φασιανός έχει τό χάρισμα νά στηρίζεται 
σέ μιαν ήχερή χρωματική λιτότητα, πού σχεδόν 
δλότελα αγνοεί τίς τονικές διαβαθμίσεις. Χρη
σιμοποιεί μεγάλα χρωματισμένα σχήματα, μ’ 
ένα βασικό κόκκινο ή γαλάζιο κι βμως στέ
κεται άνετα καί στήν χρωματική ούσία, πάνω 
στήν πηχτή πάστα τού φόντου του ή στό σκέτο 
μαύρο, πού χρωματίζεται, καί τούτο άβίαστα 
*/.' ενεργητικά, αποδίδοντας μιάν έντονη ζω- 523
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γραφικότητα πάνω στδν πίνακα, καί σαν συν
θετικό στοιχείο στήν αντιπαράθεση του σέ πολύ 
μικρά περιγρχμμένα ή ξεφτισμένα σχήματα, 
που τά παραθέτει μέ γοργότητα στήν επιφά
νεια του.

Τό σχέδιό του, μέ μια θεληματική αναγωγή

σ’ ένα παιδικό κλίμα, στήνει τΙς τρομαχτικές 
του φιγούρες, που στήν πραγματικότητα δέν έ
χουν τίποτα τό τρομαχτικό, γιατί τΙς λυτρώνει 
μια σάτυρα πού κάποτε φτάνει σέ μιαν ειρωνική 
ευφορία. Ή  σχεόιαστική του αυτή γραφή συχνά 
χρωματιστή ώστε ν’ αποτελεί τήν ίδια τή χρω
ματική ύπόσταση του έργου του, έπιζητεί κά
ποιαν επιμελημένη αφέλεια πού γοητεύει τήν 
δράση. Ό  καλλιτέχνης βέβαια δημιουργεί ένα 
δικό του πλαστικό σχήμα, δπου ενσωματώνει 
πολλά έπιλεγιμένα λαϊκά στοιχεία πού δμως 
δέν αλλοιώνουν καθόλου τήν προσωπική του 
δράση.

Ε κεί δπου θά μπορούσε κανείς νά διατυπώ
σει μερικές επιφυλάξεις είναι γιά ένα - δυό 
μετάλλινα ανάγλυφα, πού προκύπτουν καθαρά 
απ’ τΙς γνωστές μελέτες του πάνω στά μεταλ
λικά λαϊκά αφιερώματα, αλλά κυρίως στό θε
ληματικό λαϊκιστικό ύφος του, πού δδηγεί κά
ποτε σέ μιά καθαρή νοηματική αναγωγή, παύει 
δηλ. νά είναι πρόσχημα καί διηγείται κάποιο 
ανέκδοτο, απ’ δπου λείπει ένα βιωματικό ύπο- 
βαθρο πού θά μπορούσε νά τό δικαιώσει. Νο
μίζουμε πώς γ ι’ αυτό μερικοί βιαστικοί θεωρούν 
τούς πίνακές του σκέτα παιχνίδια, δπου ό καλ
λιτέχνης θέλει μόνο νά κοροϊδέψει ή γιά σα
τυρικές απόπειρες πού δέν πηγαίνουν πιό μα- 
κρυά απ’ τή γελιογραφία. Είναι φανερό πώς 
καί οί προθέσεις καί οί δυνατότητες τού ζω
γράφου προχωρούν πολύ πέρα άπ’ τό δριο αυτό.

Έκθεση Γ. Βακιρτζή (Αίθουσα Αρχιτεκτονικής)

'Έχει πολλές φορές συζητηθεί πλατειά, α
κόμα και πρόσφατα, τό πρόβλημα άν ένας καλ
λιτέχνης πού συμβαίνει ν’ άσχολιέται καί |Γ 
άλλες εφαρμοσμένες εκδηλώσεις τής τέχνης 
του, κινδυνεύει νά, τήν καταστρέψει, στήν κύ
ρια εκδήλωσή της, επηρεαζόμενος απ’ τά μέ
σα καί τΙς μορφές πού αναγκαστικά χρησιμο
ποιεί στίς εφαρμοσμένες. Τούτες τΙς μέρες, 
αντί γιά δποιαδήποτε ψυχολογική έρμηνεία ή 
θεωρητική ανάλυση, πού θά μπορούσαν ή νά 
μεταθεσουν ή νά μπερδέψουν τό θέμα, έχουμε 
μπροστά μας μιάν όλότελα χεροπικστή απάν
τηση στό πρόβλημα, καί μάλιστα από μιάν δσο 
γίνεται πιό έγκυρη πηγή. *0 ζωγράφος Βα- 
κιρτζής άπαντά αρνητικά σ’ αυτό τό ρώτημα, 
πού φαίνεται νά είναι μάλλον σαθρό, μέ τό 
έργο του, πού τό εκθέτει στήν αίθουσα τής 
’Αρχιτεκτονικής, καί μοιάζει σά νά μάς υπο
βάλλει πώς μόνο αναιμικές καλλιτεχνικές ι
διοσυγκρασίες κινδυνεύουν νά πέσουν σέ μιά 
τέτοια παγίδα. Καί φυσικά δέν είναι κι 6 
μοναδικός στον τόπο μας πού άπαντά {ιέ τόν 
τρόπο αυτό. Θα μπορούσαμε ν’ αναφέρουμε πολ
λές περιπτώσεις μα μάλλον δέν είναι ανάγκη 
νά τό κάνουμε τώρα.

Λυτό δέν θα πεί καθόλου, πώς δέν ύπάρχουν 
σημεία επαφής, -τό πλούσιο καί πρός τΙς δυό

κατευθύνσεις έργο τού Βακιρτζή, μπορούμε εύ
κολα ν’ άνιχνεύσουμε παλινδρομικές επιδράσεις.

Τό ζωγραφικό έργο τού Βακιρτζή, εκδήλωση 
βασικά καί λειτουργικά αυτόνομη, αντλεί από 
έναν απτό καί συγκεκριμένο κύκλο, άπ’ τίς πιό 
καυτές εμπειρίες μας στα τελευταία χρόνια 
στήν πατρίδα μας. Δέν είναι μόνο τά θέματά 
του απ’ τά στρατόπεδα συγκέντρωσης καί τίς 
εκτελέσεις, τήν αντίσταση καί τά χρόνια των 
διωγμών. Ό  Βακιρτζής δέν περιγράφει, ζητά 
νά πάει πιό πέρα, να γίνει εκφραστής, μέσα 
σ’ έναν καινούριο, δικό του πλαστικό χώρο, 
αυτών τών τυραννικών μά καί δοξαστικών βιω
μάτων. Τό γύμνασμα φυσικά δέν τού είναι νέο, 
αλλά εδώ βρίσκει τήν πλήρη αισθητική του 
δικαίωση.

Γιά νά έκφράσει αυτή τήν στάση του μπρο
στά στή ζωή, καταφεύγει σ’ ένα φανερό ισο
ζύγιο ανάμεσα στήν κραυγή καί τήν ύποταγή 
της μέσα σέ μιά κατακτημένη μορφή, έπιζητεί 
μιάν έξισορόπηση ανάμεσα στό λυρισμό του καί 
τό προσωπικό του στυλιζάρισμα τής μορφής.

Ή  μεγάλη πείρα, πού τού δίνουν τά καθη
μερινά του γυμνάσματα, τού παρέχουν άκό;ΐΛ 
καί τή δυνατότητα τής ευκολίας στήν ύποταγή 
τής μορφής. Μά αυτό φυσικά μοναχό του, δέν 
είναι άρκετό. Ή  ευκολία αυτή τού δίνει τά
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μέσα νά πετυχαίνει μιαν αμεσότητα, μιά φυ- 
οική σχέση ανάμεσα οτή σύλληψή του καί στή 
διατύπωσή της, χωρίς τό διάμεσο τής σκέψης 
καί τής έπιζήτησης.

Ελάχιστα είναι τα σύμβολα πού χρησιμο
ποιεί. Ή  κόρη, ό κούρος, τά ειδώλια τών Κυ
κλάδων, βαλμένα μέσα σέ γήινους, όλότελα 
προσιτούς ρυθμούς, μπηγμένα κατακόρυφα μέ- 
σα στή γή. Βαλμένα μέ τΙς επιβλητικές κάθε
τες, πού τόσο φαίνεται ν’ αγαπά, μέσα σ’ έναν 
απρόσωπο χώρο, πού καταργεί κάθε στοιχείο 
ευκαιριακό, κάθε πρόσκαιρο συμβολισμό, απο
κτούν μόνο έναν πρωτογονισμό βασικό, μιά δι
κή τους ελευθερία έτσι πού να μπορούν να συν
τίθενται κινημένα μόνο από τήν εκφραστική 
διαδικασία τού πίνακα.

Πολλές φορές τραβά πρός τήν αφαίρεση 
μά πάλι μάς υποβάλλει μέ σαφήνεια μέ τό 
διάμεσο ένός συμβόλου, ένα συγκεκριμένο συν
αίσθημα, πού μπορούμε δλοι δσοι ζήσαμε αυτήν 
τήν περίοδο νά τό διαβάσουμε καί νά αίσθαν- 
θούμε τή ζεστασιά τής ανάσας του.

Ετσι οί Κούροι του, πάντα ντυμένος πού δια
μαρτύρονται βουβοί, αλλού σταυρωμένοι κι αλ
λού πέφτοντας κάτω από τά βόλια τού έκτελε- 
οτικού αποσπάσματος. Οί κόρες του, πάντα γυ
μνές καί πολλές κυοφορούν τό έμβρυο, που δέν 
θά περάσει δλα τούτα πού έζησε ή γενιά μας, 
μά θά ξαναβρε! τόν τρόπο νά ξαναζήσει τό δικό 
μας τό προδομένο όνειρο. Οί κυκλαδικές μορφές

πού σηκώνουν τά χέρια γιά έναν άλλαλαγμό 
δοξαστικό ή γιά μιάν άφωνη στατική διαμαρ
τυρία, γιά νά ξκναπέσουν πίσω στήν όδύνη. 
Τό γυρισμένο άλογο μπροστά στόν κλειστό χώ
ρο πού συγκροτεί ένα σπιτάκι, πλάϊ στ’ α
δέρφια του τούς ά'Λρώπους πού ζούν τό Ιδιο 
μαρτύριο, τό ϊδιο δράμα. Ό  ήρωας πού βα
σανίζεται κι ό χορός, πού τόν παρασταίνουν δλ’ 
αυτά μέσα στόν ουδέτερο χώρο τους σχεδόν 
αυστηρά τυποποιημένα μέσα σέ μερικές καθο
ρισμένες κινήσεις. Μιά θεληματική αναγωγή 
σέ κάποια σημαντική. Εναλλάσσονται μόνο σέ 
δραματική ένταση, γιατί ό ρυθμός τής έρμη- 
νείας παραμένει 6 Ιδιος.

Ό  Βακιρτζής χρησιμοποιεί δλα τά Ολικά 
κι δλες τίς τεχνικές. Τό μόνο πού φαίνεται 
νά τόν ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι ή σταθερότη
τα, ή διάρκεια τού Ολικού του. νΕτσι τό χρώ
μα του ακόμα κι όταν είναι τόσο λιγοστό, μιά 
στίξη πάνω στόν πίνακα, έχει σιγουριά, α
ποτελεί μιά κατάφαση, κρατώντας μιά λευτε
ρωμένη πρωτογονική αντίληψη, παρόλο πού 
χρειάζονταν πάλι γιά νά γράψει τήν κίνηση 
πού κρατά καί τόν πρώτο λόγο μέσα στόν πίνακα.

Ό  Βακιρτζής διατυπώνει τίς μορφές του γιά 
νά τίς λυτρο>σει από τό ανείπωτο δράμα τους, 
τίς ζωγραφίζει δεκάδες πάνω στό πανί του — 
αύτά πού είδαμε στήν έκθεση αποτελούν ένα μι
κρό μέρος τής δουλειάς του, τίς καταλήξεις, — 
γιά νά λυτρωθεί κι 6 Ιδιος. 525



Δ. Μυταράς :
Σπουδή για έναν καθρέφτη

Έκθεση Δ. Μυταρα (Αίθουσα Μέρλιν)

Ό  Δημήτρης Μυταράς παρουσιάζει στήν αί
θουσα Μέρλιν μιά σειρά από τριάντα πίνακες, 
ποδναι δλοι καμωμένοι πάνω στό ίδιο θέμα. 
Τή σειρά αυτή τήν τιτλοφορεί κι 6 ίδιος «Σπου
δή γιά έναν καθρέφτη», καί πραγματικά τό 
κεντρικό μορφικό στοιχείο σ’ δλους τούς πίνα
κες τής σειράς, είναι κάποιος καθρέφτης.

Ένας καθρέφτης είναι πάντα ένα μυστήριο, 
ένας καινούριος μαγικός κόσμος, κυρίως γιά 
τά παιδιά, αλλά καί γιά τούς μεγάλους, δταν 
τά καταφέρουν νά διατηρήσουν άγνή τήν δρά
σή τους. Ό  καλλιτέχνης μπορεί καί μεταφέρει τό 
μυστηριώδες τούτο στοιχείο μέσα στόν πίνακα, 
σά διάθεση, δπως μπορεί νά κάνει καί κάτι άλ
λο, νά χρησιμοποιεί καί μιά πολλαπλότη
τα τής δράσης, πού του υποβάλλει ή παρου
σία του καθρέφτη, καί βέβαια, όχι μέσα του, μά 
εξο> απ’ αυτόν. *Έτσι θά λέγαμε, ή πα
ρουσία αυτού τού μαγικού γυαλιού πού μπορεί 
νά πολλαπλασιάζει τά θεώμενα, δίνει κάποιο 
νόημα, μιάν αλλόκοτη δικαίωση στό συνοστι- 
σμό αυτό των μορφών του. "Ομως 6 κόσμος 
τού καθρέφτη, δσο καί νά αποκτά στήν δράσή 
μας κάποιο περίεργο εξωπραγματικό στοιχείο, 
είναι ένας κόσμος υπαρκτός, ανεξάρτητος απ’ 
τό είδωλό του στόν καθρέφτη τής διάθεσής 
μας. ’Οργανώνει λοιπόν στήν πραγματικότητα, 
μέ σκέτο πλαστικό πρόσχημα τό σχήμα ή τέ- 
λος πάντων τό νόημα τού καθρέφτη, τούς πί- 

526 νακές του πειστικά, καί παρόλο πού ύπάρχει

ή επανάληψη τού κεντρικού μοτίβου, δ καθέ
νας άπ’ αυτούς τοποθετεί καί λύνει ένα διαφο
ρετικό πλαστικό πρόβλημα. νΕτσι βλέπουμε 
τριάντα πίνακες αυτόνομους καί κανένας τους 
δέν χρειάζεται τήν πλαστική του συνέχεια 
στούς άλλους γιά νά βρει τή δικαίωσή του.

Ή γνωστή εύχέρειά του, τού δίνει καί πάλι 
τά μέσα ν’ αρθρώσει άνετα τις μορφές του κι 
6 κύκλος στήν πολλαπλή μορφή του σημειώνει 
πάντα τήν παρουσία του, ασφαλώς όχι γιά τή 
< σημαντική» του σημασία, αλλά γιατί δίνει 
έναν αλλόκοτο άλυσιδωτό κάπου - κάπου, μά 
πάντα νευρώδη ρυθμό στή σύνθεση τού πίνα
κα.

Ό  Μυταράς ξεκινά πάντα άπ’ τό πραγματικό 
άλλά δεν εικονογραφεί ποτέ μιά συγκεκριμένη 
πραγματικότητα. Οί λεύτερες μορφές του ανα
κατώνονται σ’ έναν όργιαστικό ρυθμό καί σοδ 
δίνουν μιάν άκρη νά πιαστείς καί νά μπείς 
στό νόημα τού έργου, σού παρέχουν πάντα 
μιάν οπτική αφετηρία. Λέ μπορεί κανείς νά 
ισχυριστεί πώς αυτό γίνεται μέ πρόθεση τού 
καλλιτέχνη. Κάθε άλλο. Ή  διάθεση τής ρυ- 
θμολογημένης άρθρωσης τών μορφών του, ή ί
δια ή δομή τού πίνακα, πού αναγκαστικά αν
τλεί άπ’ τόν πραγματικό κόσμο, φέρνει αυτή τήν 
τάξη, τή διευ<θέτηση, πού σού δίνει τό μέσον 
νά επικοινωνήσεις μέ τό διατυπωμένο πλα
στικό άποτέλεσυα.



Τά χρώματά του, έντονα καί καταφατικά, 
γράφουν τούς κινούμενος σχηματισμούς τους 
καθαρά καί αναγνώσιμα. Τό στοιχείο πού κυ
ριαρχεί στόν πίνακα είναι ή χειρονομία, δχι 
όμως γιά νά τού δώσουν μιάν ένστικτώδικη ύ- 
πόσταση, όπως θέλουν, οί καθαρολόγοι. Ή  χει
ρονομία του δεν είναι άδεια, έχει μέσα της κά
ποιο νόημα, την υπαγορεύει κάποια παρούσα 
εκφραστική αναγκαιότητα. Καί ή γραφή αυ
τή, πέρα απ' τό δυναμικό στοιχείο πού υπα
γορεύει στήν όργάνωση τού πίνακα, αποτελεί 
καί μιά καταφατική χρωματική παρουσία. Τά 
χρώματά του μένουν υποταγμένα καί δεμένα 
σε μιά σιοστή, γνωστή λίγο - πολύ κλίμακα, καί 
μερικές εξάρσεις στό άσπρο τού καθρέφτη, σέ 
κάποιο κόκκινο στό φόντο ή σ' ένα πλανοχμενο 
μαβί ή πράσινο, πού αποκτούν τήν έντασή τους 
μέ τή γειτνίαση τού μαύρου, πού αποτελεί σ' 
ένα βαθμό τό χρωματικό σκελετό τού έργου, 
σού δίνουν τό μίτο γιά νά παραβιάσεις τό μυ
στικό χώρο τού κόσμου του. Λέν κρατά ποτέ 
μόνιμη στάση στήν μεταχείριση τού χρώματός 
του. Πολύ συχνά βλέπουμε μόνο γερές επιφά
νειες σέ δύο διαστάσεις, σέ όμαλή καί μετρημέ
νη πάντα παράθεση, μά δέν υπάρχει κανένας 
σχεδόν πίνακας, δπου νά μή βρούμε καί αξίες 
μιάς παλιότερης αντίληψης, τόνους καί περά
σματα, βέβαια σέ λειτουργική σχέση, μέ τήν 
πιό λευτερωμένη στάση του στή χειρονομιακή 
γραφή τών σχημάτων του.

Ό  Μυταράς τοποθετεί όλόκληρο τούτο τό 
όργιο τού κόσμου του, πού θά μπορούσε κανείς 
νά δει μόνο μίσα σ' έναν μαγικό καθρέφτη, σ'

έναν κόσμο τρισδιάστατο καί πραγματικό. 'Ά 
νετα κυκλοφορεί ή όρασή σου μέσα σέ τούτον 
τόν οικείο χώρο. Καί στά ελάχιστα άκόμα 
κομμάτια του, δπου τό φάντασμα τού καθρέ
φτη ρπορεί καί νά μήν υπάρχει καθόλου ή 6- 
πωσδήποτε νά μήν διεκδικεί τόν πρώτο ρόλο, 
σπάνια υπάρχει κάποιος συμβατικός χώρος, κι 
ό κόσμος τούτος δ πραγματικός, μεταφέρεται 
καμιά φορά, μέ τήν ίδια ευκολία καί στό βυ
θό τής θάλασσας, δπου οι μορφές του πάνε 
ν' άποχτήσουν κάποια ρευστότητα. Δέν μπο
ρούμε νά προδικάσουμε πρός ποιά κατεύθυνση 
θά όδηγήσει τή δουλειά του ό Μυταράς. Μέ τό
σο δυναμική όμως κι ανήσυχη όραση, δπωσδή- 
ποτε θά ρθεί σέ μιά σύγκρουση τών στοιχείων 
του αυτών, κι άπ’ αυτήν μόνο θετικά στοιχεία, 
κάποιο ξεκαθάρισμα, μπορεί νά προκόψουν.

Είχαμε έπισημάνει κι άλλοτε τό μεγάλο 
κίνδυνο πού περιέχει ή δουλειά τού Μυταρά. 
Τόν δημιουργεί ακριβώς ή μεγάλη ευκολία 
τής γραφής του, μαζί κ ' ή απασχόλησή του μέ 
τό θέατρο, £σο δέν έχει ακόμα καταλήξει σέ 
μονιμότερα πλαστικά ^συμπεράσματα, πού θά 
τού έπέτρεπαν νά κατοχυρώσει τήν αυτονομία 
καί στις δυό πλευρές τής επίδοσής του. Σέ 
μερικά προηγούμενα έργα του είδαμε νά έχει αρ
κετά ξεπεραστεί ή δυσκολία αυτή. Στό στάδιο 
τούτο τής δουλειάς του έχει άκόμα περισσότε
ρο απομακρυνθεί, δέν έλειψε όμως άκόμα όλό- 
τελα. Ό  κίνδυνος αυτός είναι πάντα πα
ρών καί μπορεί νά νοθέψει μιάν άπ’ τις πιό 
προσωπικές φωνές ανάμεσα ατούς νέους ζω
γράφους μας.

Έκθεση Κ. Κατζουράκη — Γ. Ψυχοπαίδη
(Αίθουσα Κεραία)

Παρουσίασε πραγματικό ενδιαφέρον ή έκθεση 
δυό σπουδαστών τής Σχολής Καλών Τεχνών, τού 
Κατζουράκη καί τού Τυχοπαίδη, στήν αίθουσα 
Κεραία. Τό κοινό τους χαρακτηριστικό ήταν 
ή συνέπεια καί ή ευθύνη πού φαίνεται πώς 
διατηρούν μπροστά στήν τέχνη τους.

Ό  Κατζουράκη; δέν έζησε βέβαια ό ίδιος στό 
44 γιά νά έχει μιάν άμεση έμπειρία γιά τό τί 
συνέβη σέ κείνη τή γεμάτη έξαρση καί δουλι- 
κότητα έποχή. Ζεί όμως τόσο έντονα τήν ά- 
πήχηση τών γεγονότων τή; αντίστασης, πού 

ϊ  καταπιάνεται άμεσα, δχι μέ τή θεματογραφία
3 ι τους, αλλά τήν πλαστική τους δικαίωση. Μέ τό

νους χαμηλούς πλάθει τις μορφές του διακριτικά 
* θαρρείς άθόρυβα μέσα στό γκρίζο τής νυχτερι-
 ̂ ν?]ς παράνομης δράσης ή τή σκοτεινιά τής

5 σκλαβωμένης μέρα:. Λυτό τό διακριτικό κλίμα
,. δεν καταργεί βασικά τήν αβρότητα τών μορφών

του. Είναι σίγουρο πώς θά χρειαστεί ακόμα 
>- ι μεγάλη προσπάθεια γιά νά υποτάξει τά μέσα
ΐν 3 του στό νόημα τής τέχνης του, νά ελέγξει μέ
,ν μεγαλύτερη προσοχή καί γνώση τό χρώμα, τό

! σχέδιο, τή σύνθεση. "Οπως καί vivat μπορούμε

νά χαιρετίσουμε τήν εμφάνισή του. Μάς παρέ
χει βάσιμες ελπίδες.

Ό  Ψυχοπαίδης, παρόλο πού είναι νεότερος 
ακόμα έχει μιά περισσότερο διαμορφωμένη προ
σωπικότητα. Λεν τού λείπει ούτε ή φαντασία, 
ούτε ή δύναμη. 'Ελεύθερες φόρμες, πλασμένες κυ
ρίως μέ δυνατά χρώματα, αρθρώνουν δχι πάντα 
καί τόσο άνετα, τις συνθέσεις του. Ό  νέος καλ
λιτέχνης μπορεί νά ξεκινά από τό πραγματικό, 
όμως δέν είναι περιγραφικός. 'Οδηγεί τις μορφές 
του μέ μιά δυναμική αφαίρεση δπως τού χρει
άζονται πλαστικά καί εκφραστικά. Σέ μερικά 
άπ’ τά έργα του μέ μορφές σκούρες μέσα στό 
άσπρο έχει πετύχε ι ένα αποτέλεσμα πολύ έν
τονο καί ή σημαία του πάνω άπ’ τά πλήθη 
διατυπώνει πλαστικά μιά διαμαρτυρία, μέ μιάν 
οξύτητα πού δέν τήν βρίσκουμε συχνά στά έργα 
τών νέων ζωγράφοχν.

Στά χαρακτικά του προσπαθεί νά ελέγξει πε
ρισσότερο τό -σχέδιό του, μά δέ φαίνεται νά λυ- 
τρώθηκε άκόμα από τή συμβατικότητα τής τέ
χνης. *Έχει, όμως κ’ εκεί νά μιλήσει μέ τή 
δική του φωνή.
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Συγχρόνως μέ την έκθεση Φώτη Σαρ- 
ρη ή ίδια γκαλερΐ στις κάτω αίθουσες 
της και τήν ίδια περίοδο παρουσίασε 
όμαδική έκθεση έλλήνων καλλιτεχνών. 
Εξέθεσαν ο ί: Σταυρουλάκης (3 ξυ
λογραφίες ), Παγκάλου (5 λάδια), 
Μπουλγουρα (4 άκουαρέλλες) ’ Πα- 
σχάλη (2 χαλκογραφίες), Ευκλείδης 
(5 άκουαρέλλες), Μαραγκοπούλου (3 
άκουαρέλλες), Πλακωτάρης (4 άκουα
ρέλλες), Ίωάννου (4 μονοτυπίες), Τη- 
νιακός (3 τέμπερες), Χουτζοόμη (2 
μελάνια), Πασχάλης (2 μονοτυπίες) 
και Πολυχρονιάδη (5 άκουαρέλλες).

Κυριάκος Καντζουράκης : Νεκρή φύση Τ ό  χ ρ ο ν ι κ ό
•  ΜΕΡΛΙΝ •  ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
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*0 ζωγράφος Δημήτρης Μυταράς α
πό τις 24 Νοεμβρίου έως τις 14 Δε
κεμβρίου παρουσίασε τήν τελευταία 
του έργασία. Τίτλος τής έκθεσής του 

* ήταν «Σπουδή γ ια  έναν καθρέφτη». Ε 
ξέθεσε 30 έργα καμωμένα μέ τέμπε
ρα καί κόλλα ή πλαστικό, μεγάλων 
καί μεσαίων διαστάσεων.

ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

‘Ο ζωγράφος Φώτης Σαρρής όργά- 
νωσε τήν πρώτη άτομική του έκθεση 
άπό τίς 7 Δεκεμβρίου έως τις 7 Ί α -  
vcupiou. Εξέθεσε 38 έργα του μικρών 
κυρίως διαστάσεων καμωμένα μέ πλα
στικό πού τά  χώριζε σέ τρεϊς ένότη- 
τες. α) 'Ελεγεία για  τον Σωτήρη, 
β) σκέψεις καί σύμβολα καί γ )  πε
δία τού θανάτου. Τον κατάλογο προ
λόγιζε ή Βάσω Κοσράκη.

Στή μεσαία αϊθουσά του ό ζωγρά
φος Κώστας Λινάκης εξέθεσε σέ άτο- 
μ»κή έκθεση τήν τελευταία του έργα
σία. Ό  ζωγράφος παρουσίασε 68 έρ
γα  καμωμένα μέ λάδι πού εΤχαν γιά  
θέματα: τοπία, ζώα καί συνθέσεις καί 
10 άκουαρέλλες μέ τοπία. Ή έκθεση 
άνοιξε τήν 1 Δεκεμβρίου καί έκλεισε 
στις 20 τού ίδιου μήνα.

Τήν ίδια χρονική περίοδο στή μεγά
λη αίθουσα τού Παρνασσού ό ζωγρά
φος "Εκτωρ Δούκας όργάνωσε άτομική 
έκθεση μέ 35 έργα του. ’ Ηταν δλα κα
μωμένα μέ λάδι καί είχαν γιά  θέματα 
θαλασσογραφίες, τοπία καί νεκρές φύ
σεις.

ΚΕΡΑΙΑ
Στήν αίθουσα αύτή τον Δεκέμβριο 

ό τελειόφοιτος τού έργαστηρίου χα
ρακτικής τής Α.Σ.Κ.Τ. Βασίλης Χά-

Μ υταράς:
Σπουδή γιά εναν καθρέφτη



ρος έξέθεσε την έργασία του στην πρώ
τη ατομική του έκθεση. Παρουσίασε, 
20 έργα καμωμένα μέ λάδι, 5 ξυλο
γραφίες, 2 λιθογραφίες καί 1 σχέ
διο.

Φ ΓΑΛΑΞΙΑΣ

"Ολον τον Δεκέμβριο ό ζωγράφος 
Χρηστός Κυριαζής σε άτομική έκθε
ση παρουσίασε την έργασία του. Έ 
ξέθεσε 22 λάδια, 14 άκουαοέλλες, 5 
πσστέλ καί 5 κάρβουνα. Τον κατά
λογο προλόγιζε ό Π. Καίσαρης.

τ ω ν  έ κ θ έ ο ε ω  ν
® ΑΣΤΟΡ

Ή γκαλερί αυτή έπ ’ ευκαιρία των έ- 
ορτών όργάνωσε όμαδική έκθεση Ε λ 
λήνων καί ξένων καλλιτεχνών μέ τίτλο 
«'Δεκέμβριος 66». Πήραν μέρος μέ 1 
έογο ο ΐ: Βουρλάμος, Κοκτώ, Γουνα-
ρόπουλος, Γουναρίδης, Νταλί, Ζογγο- 
λοπούλου, Θεόφιλος, Θεοφυλακτόπουλος, 
Θεόδωρος, Κανέλλης, Κατράκη, Κέπε- 
τζης, Κοντόπουλος, Κουλεντιανός, Λω- 
μπιέ, Μαγγιώρου, Μοτττά, Μολφέσης, 
Μυταράς, Νικολάου, Ξενάκης, Πιερρά- 
κος, Σικελιώτης, Σπεράντζας, Συρ- 
μοπουλου, Τάσσος, Τέτσης, Τζολάκη, 
Τούγιας. 2 έργα τους έξέθεσαν οί: 
Βακαλό, Βασιλείου, Καράς, Κατσου- 
λίδης, Μανωλεδάκη, Μπουζί άνης, Οί
κονομ ίδου, Περδικίδης, Στασινοπούλου, 
Τριαντάφυλλου - Μυταρά, Τσόκλης, 
Τσίγκος καί Δέρπαπας. ’Από 3 έργα 
τους εΐχοτν οί: Γαΐτης, Κοντός, Μυλω
νά, Στεφόπουλος καί Φασιανός. ‘Ο 
Τσαρούχης έξέθεσε 4 έργα του καί ή 
Βερναδάκη κεραμικά. •

•  ΧΙΛΤΟΝ

Καί έδώ το Δεκέμβριο έπ ’ ευκαιρία 
των έορτών όργανώθηκε όμαδική έκθε
ση ξένων καλλιτεχνών μέ τίτλο «χαρα
κτική τής Σχολής του Παρισιού». Ε 
κτέθηκαν έργα τών: Απέλ, Μπελμέρ,
Μπράκ, Μπέρτολο, Σαγκάλ, Ντέ Κιρί- 
κο, Ντυμπυφφέ, Ντ’ Αίζέ, Μάξ "Epvor, 
Φοσσιέρ, Χόπφ, Χάρτουνγκ, Ίπουστε- 
γκί, Μαλλί όνε, Μάρυαν, Ματτά, Πο- 
λιακόφσκι καί Σουλάζ, (άπό ένα έρ
γο καθενός). ’Αλεσίνσκυ, Μπυφφέ, Σε- 
ζάρ, Μεσσαζιέ, Μιρό, (άπό δυο έρ
γα  του καθενός). Τών Σεγκί καί Βι- 
ζιόν έκτέθηκαν άπό τρία έργα.

Φ. Σαρρής : Γυναίκα

•  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ

Στα γραφεία τής Ελληνικής Ε πιτρο
πής γιά  τήν Ειρήνη, ό ζωγράφος Δη- 
μήτρης Κατσικογιάννης παρουσίασε 
έργα ζωγραφικής δλον τον Δεκέμβριο. 
Ή έκθεση ήταν άφιερωμένη στο Βιετ
νάμ καί ό ζωγράφος έξέθεσε 50 συν
θέσεις του καμωμένες όλες μέ π  αστέ λ 
καί μέ κεντρικό θέμα τον άγώνα του 
λαού του Βιετνάμ.

Γ  Ψνχοπαίόης: Γυναίκα
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Ε !V Τ Ο Υ Λ Ρ  Π I X I  Ο \

Τ ο υ  Γ. Π ε τ ρ ή

Από τά  σημαντικότερα καλλιτεχνικά γεγονότα τού καλοκαιριού στό 
Παρίσι ήταν κ’ ή άναδρομική έκθεση τού Έντουάρ Πινιόν. Σε δεκαπέντε 
αίθουσες του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης παρουσιάστηκαν πάνω άπό δια
κόσια έργα, διαλεγμένα μέσα άπό μιάν έργασία τριάντα χρόνων.

‘Ο Πινιόν γεννήθηκε <Ττά 1905 στό Πά ντέ Καλέ οστό οικογένεια αν
θρακωρύχων. Ανθρακωρύχος κι ό ίδιος στην αρχή, αργότερα μπετατζής, κ* 
εργάτης στά εργοστάσια τής Σιτροέν, άρχισε νά ζωγραφίζει τις ελεύθερες 
ώρες του στά 1925. Αφιερώθηκε όριστικά στη ζωγραφική στά 1930. 'Έ 
κανε έλεύθερες σπουδές στη Σχολή τού Μονπαρνάς και στη Διακοσμητική 
Σχολή, κ' έγινε στέλεχος τής ομάδας Ραϊμόν Ρουλό. Ή πρώτη του έκθεση έγινε 
στά 1933. Στην κατοχή έγινε στέλεχος τής αντίστασης και μέλος τού 
Κ.Κ. Γαλλίας.

Φίλος μέ τον Πικασό, τον Μπαζέν, το Λεζέ, έκανε σκηνικά γ ιά  τό φε
στιβάλ τής Αβινιόν καί γ ιά  έργα τού Μπρέχτ. Πήρε τό πρώτο βραβείο στη 
Μπιενάλε του Σάο Πάολο καί παρουσιάζει συνεχώς έργασία του σέ πολλές 
ομαδικές καί ατομικές έκθέσεις. Σήμερα θεωρείται ένας άπ* τούς σημαντικό
τερους ζωγράφους τής Γαλλίας.

Βλέποντας κανείς την άναδρομική του έκθεση στό Μουσείο τής Μον
τέρνας Τέχνης έχει τη δυνατότητα νά παρακολουθήσει την άνοδική πορεία 
μιας ζωγραφικής, αλλά καί νά εκτιμήσει, κι αυτό είναι τό ουσιαστικό, τον 
πνευματικό μόχθο που κατέβαλε ό καλλιτέχνης γ ιά  νά περάσει άπό τον ένα 
πίνακα στον άλλο, άπό τη μιάν έττοχή στην άλλη, άπό τό ένα θέμα σ* ένα 
καινούριο, γ ιά  νά δημιουργήσει μιά τέχνη πού περιέχει τον ουμανισμό τής 
εποχής μας, τό σεβασμό στον οτκεπτόμενο καί άγωνιζόμενο άνθρωπο, την 
εμπιστοσύνη του οτήν έργοττική τάξη. Διακρίνει κανείς την συνεχή προσπά
θεια νά εκφραστούν όλα αυτά μέ μιά νέα ζωγραφική άντίληψη. Αυτή ή άν- 
τίληψη κατά τον Πινιόν στηρίζεται στ* άποτελέσματα τής έρευνας τών Μπράκ, 
Πικασό, Αεζέ, Ματίς, άλλά προχωρεί άκόμα παραπέρα. Παίρνει δηλαδή στοι
χεία καί άπό την άφηρημένη τέχνη καί δλα αυτά τά  μεταπλάθει γ ιά  νά κα- 
ταλήξει σέ καινούρια άντίληψη γ ιά  τό ρεαλισμό.

Χρονολογικά ή έκθεση άρχίζει άπό τό 1933, μέ μεγάλες συνθέσεις καί 
θέμα τούς έργάτες μέσα στό χώρο τής δουλειάς τους. ’Ακολουθεί μιά πε
ρίοδος πού την σημαδεύει μιά έμμονή στίς πλαστικές αναζητήσεις μέ άρχή 
τήν Πικασική άντίληψη τού χώρου τής άντίστοιχης έποχής. Οί μεγάλων όμως 
βασικά διαστάσεων συνθέσεις μέ θέματα πάλι τούς εργάτες, τοπία, νεκρές 
φύσεις έξακολουθούν ώς τό τέλος σχεδόν τής κατοχής. Περίπου τότε αρ
χίζει ή μεγάλη σειρά τών σχεδίων μέ κάρβουνο καί θέμα: σκοτωμένοι έρ
γάτες, μανάδες κλπ. Ακολουθεί ή περίοδος πού είναι εμπνευσμένη άπό τό 
λιμάνι τής Όστάνδης, ένώ οί ανθρακωρύχοι επανέρχονται σάν θέμα. Αρ
κετές δεκάδες έργων σ* δλα τά ύλικά καί σέ ποικίλες διαοτάσεις άντιπρο- 
σωπεύουν αυτή τήν περίοδο. Ηδη ό Πινιόν έχει δημιουργήσει έναν καινούργιο 
τρόπο δράσης. Ό  ρεαλισμός, ή πραγματικότητα, τά  άνθρώπινα πιστεύω του 
μπαίνουν μέσα στό χώρο τής ζωγραφικής όχι μόνο θεματογραφικά άλλά σάν 
ουσιαστικό στοιχείο τής ζωγραφικής του άντίληψης καί μεταπλάθονται άπό 
τά σύγχρονα μηνύματα τής τέχνης.

Τήν περίοδο τού λιμανιού τής Όστάνδης (1948) καί τών άνθρακωρύχων 
διαδέχονται καινούργιοι κύκλοι έργασίας. Πλήθος άπό σχέδια άσπρόμαυρα



ή έγχρωμα άττό τό ύπαιθρο πού συνθέτουν διάφορα πολύπτυχα. Τα και
νούργια θέματα είναι: συλλέκτριες έλιών, τρυγητές, έργάτες γης, μια όλό- 
κληρη αίθουσα μέ μοναδικό θέμα του ό νεκρός έργάτ.ης (1952).

Ό  Πινιόν είναι π ιά  ένας καταξιωμένος ζωγράφος δταν άρχίζει νά 
δημιουργεί τον τελευταίο —· χρονολογικά στην έκθεση —  κύκλο της δου
λειάς του (1958) πού συνεχίζεται ως τα σήμερα. Καινούρια θέματα: τό 
άλογο# oi βουτηχτές της θάλασσας, κορμιά ανορθωμένα σέ μεγάλες δια
στάσεις, πίνακες μεγάλων διαστάσεων. Έ δώ π ιά  ή πλαστική δύναμη πού 
κατέχει, ή δυνατότητά του νά χειρίζεται ένα θέμα όπως θέλει, ή άγάπη 
του γιά  τον άνθρωπο φτάνουν σέ πνευματικό ύψος ανάλογο των μηνυμά
των που ζωγραφίζει.

Ή αναδρομική οχττή έκθεση του Πινιόν άποτέλεσε μιάν απτή απόδειξη 
πώς μιά μεγάλη ζωγραφική και μάλιστα έχοντας την άπαίτηση νά εΤναι 
ανθρώπινη μπορεί νά γίνει σήμερα στηριζόμενη στά μεγάλα έπιτεύγματα 
τής σύγχρονης τέχνης κι άδιαφορώντας στά ύποπτα κηρύγματα γ ιά  καθα
ρή τέχνη, άπολιτικοποίηση ή κατάργηση τής θεματογραφίας.

* * *

Έ νας έκδοτης ζήτησε άπό τον Πινιόν νά δεχτεί νά καταγράψει τις 
ίδέες του γ ιά  τή ζωγραφική σ* ένα μαγνητόφωνο. Πραγματικά άφού κατα
γράφηκαν τά  λόγια του, και διορθώθηκε τό κείμενο άπ* τό ζωγράφο, δη
μοσιεύτηκε σ ’ ένα γνωστό καλλιτεχνικό περιοδικό σέ συνέχειες. Ή  άπήχη- 
σή τους ήταν τεράστια κι όχι μόνο άνάμεσα στους ειδικούς μά και στο 
ευρύτερο κοινό, πού ζητούσε νά κατατοπιστεί πάνω στά σύγχρονα καλ
λιτεχνικά προβλήματα. Αργότερα δλα τά κείμενα βγήκαν σ ’ έναν τόμο πού 
σημείωσε τεράστια έπιτυχία.

Τό κύριο χαρακτηριστικό τού κειμένου είναι ή σαφήνεια και ή άμε- 
οότητα. *0 Πινιόν, άπ* τούς πιο δημιουργικούς σήμερα ζωγράφους, έβλεπε 
τά προβλήματα άναγκαστικά άπό τά  μέσα. Και φυσικά στο μεγάλο δήθεν 
ερώτημα: συγκεκριμένη ή άφηρημένη τέχνη, ό κοελλιτέχνης έδινε μιάν αναπάν
τεχη άπάντηση, δείχνοντας πόσο σαθρό εΤναι τό ερώτημα, και μετέφερε τή 
συζήτηση σέ κάποιαν άλλη, όλότελα καινούρια περιοχή.

Δίνουμε παρακάτω ένα κεφάλαιο άπό τό άληθινά πολύκροτο βιβλίο 
^ου, κι όμολογούμε πώς δυσκολευτήκαμε πολύ νά τό διαλέξουμε, γιατί τό 
καθένα ήταν πιο συναρπαστικό άπό τ ’ άλλα.

Π.

Τό πλησί ασμα της πραγματι κότητας
Μ ε τ α φ ρ ά ζ ε ι  ό Γ.  Π ε τ ρ ή ς

"Οταν ήμουνα στη Μεσημβρινή Γαλλία, 
γύρω στά 1952, έλεγα πάντα στον έαυτό 
μου: «Πρέπει νά ξαναβρούμε ένα χώρο. "Ο
ταν τον ξαναβρεΐ κανείς, θά μπορεί νά βά
λει σ ’ αυτόν δ,τι θέλει».

ΊΗτανε ή έποχή του μεγάλου θριάμβου 
τής άφηρημένης ζωγραφικής. Γενικά μέσα στή 
ζωγραφική δέν έμενε τίποτ* άλλο παρά τυ
χαίες συναντήσεις. "Ενα άφηρημένο ρεύμα 
πού γινότανε λάσπη. *Ή μερικά κομμάτια 
ά π ’ τήν πραγματικότητα. Έ να κομμάτι πλα
κόστρωση. "Ενα κομμάτι τοίχος ή φλούδα.

Εξακολουθούσα νά ονειρεύομαι αύτό τό 
χώρο όπου θά έμπαζα φόρμες φορτωμένες 
ζωή. Κι άρχιζα νά παίρνω τά  θέματά μου 
άμεσα άπό τή φύση, τούς άνθρώπους μέσα 
στά χωράφια, τοπία μέ λόφους πού διαγρά

φονταν στον ουρανό, όλόκληρη έκείνη ή ερ
γασία πού θά μέ όδηγούσε στά λιόδεντρα.

Ε κεί άκριβώς άντλήφθηκα, σάμπως νά την 
άγγιξα υλικά, τήν ίδέα τού χώρου πού βου
τά μέσα στην προτγματικότητα. "Οχι κά
ποιο χώρο «παραστατικό». Ή  λέξη έχει άδυ- 
νστίσει, κοπσλαμβάνει πολύ μεγάλο τόπο, 
περιλαμβάνει τό καλύτερο καί τό χειρότερο 
τού αύριο καί τού σήμερα. Αύτό πού συνέλα
βα ήταν ένας κινούμενος χώρος.

Εκεί στό Βαλορί καί στο Σαναρί, μέσα 
στά λιόδεντρα, μέσα στην ήσυχία καί μέσα 
στή ζέστη, άρχισα νά νοιώθω πώς έχω τή 
δυνατότητα νά πορευτώ όλότελα ένάντια στα 
ρεύμα.

Δέν θέλω καθόλου νά πώ πώς αισθανόμου
να τήν άνάγκη νά δουλέψω «ενάντια στην 531
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άφηρημένη τέχνη». Αύτό δέν σήμαινε άπολύ- 
τως τίποτα. Κ' ύστερα δε δουλεύει κανείς 
ενάντια στα πράματα. Αύτό πού κάνει θά τον 
τοποθετήσει ένάντια ή όχι.

Άπλούστοτα ήξερα πώς δέν ήμουνα Ικα
νοποιημένος άπό κάποια τροπή που έπαιρνε 
ή ζωγραφική. Κ’ ήτανε ή στιγμή που γύρευα 
νά εκφραστώ έχοντας στο νού τήν όρατή φύ
ση κι όχι τήν έσωτερική.

Γιατί δέν υπήρξα ποτέ άφηρημένος ζω
γράφος. Παραλογάριαζα τήν πραγματκότη- 
τα. Εκείνη έκεΤ τή στιγμή έγινα απομονωμέ
νος ζωγράφος. Εκείνη έκεΐ τή στιγμή γύρισα 
προς τήν πραγματικότητα, γυρεύοντας τή 
ζωή, καί τή ζωτικότητα για  τή ζωγραφική. 
Κάθε ξαναγύρισμα τής ζωγραφικής στήν 
πραγματικότητα, <ττήν κοερδιά των πιο θεω
ρητικών εποχών, έγινε γενεσιουργό αίτιο έρ
γων ζωντανών.

Δέν πρόκειται νά πάρουμε θέση υπέρ ή 
κατά σέ κάτι. Ή  ζωγραφική δέν είναι προε
κλογική περιοδεία. Κι' όλοι σχεδόν οί φίλοι 
μου είναι ή ήτανε ή θάναι πάντα άφηρημέ- 
νοι. Μαζί μ’ αύτούς εκθέτω κ’ έξέθετα πάντα. 
Δέν θά μπορούσα νά εκθέσω μέ άλλους. ‘Ά λ
λωστε, άν άποδοκιμάζω τήν άφηρημένη τέ
χνη, κι αυτό άφορα εμένα, αυτή δέν παύει 
νά είναι μια σύγχρονη μορφή τέχνης, έστω 
κι άν τήν άποδοκιμάζω. Τό ίδιο ισχύει λ.χ. 
καί γιά  τήν πόπ  - άρτ καί τα παράγω γά της. 
Κείνο πού τής κατηγορώ εδώ είναι 
πώς όνομάζεται τέχνη. Χαλάει τον κό
σμο, μαίνεται, έκφράζει τούτο καί κείνο πού 
είναι καλό ή κακό, μά όπως καί νάναι έκ φρά
ζει. Είναι μια σημερινή γλώσσα, μια κοι
νωνική λετουργία, μά είκονσπλασία ό,τι θές 
τό ζωντανό.

Ζούσαμε λοιπόν, ζούμε άκόμα λίγο πολύ, 
άπό χρόνια καί χρόνια μέσα στο κλουβί τής 
άφηρημένης τέχνης. Πρόκειται όμως γ ιά  έ
ναν τρόπο σκέψης πού δέν μπορεί νά έφαρ- 
μοστεΐ σ* όλο τον κόσμο. "Επρεπε, όπως καί 
νάναι, γ ιά  νά άρέσεις, νά κλειστείς μέσα στή 
μορφή πού είχε έπιβάλει ή μόδα. Καί κάθε 
πρωί ψάλλανε τή λειτουργία τού έσωτερικού 
μας έγώ, σάμπως ό Σεζάν καί ό Βάν 
Γκόγκ νά είχανε λείψει όλότελα.

"Ηθελαν νά είναι καινούριοι μέ κάθε θυ
σία. Ξέκοβαν άπ* τή γή, άρνουμενοι τά 
πάντα, τρελλοί γ ιά  έλευθερία. Καί ξανα
βρίσκονταν χωρίς νά τό όμολογήσουν φυλακι
σμένοι στή μορφή τής μορφής της καί στο 
χρώμα τού χρώματός της, πολύ πιο έρμητι- 
κά άπό όσο ήτανε ποτέ όποιοσδήποτε άλ
λος ζωγράφος μέσα σ ’ αυτή τήν πραγματικό
τητα, ά π ’ τήν όποια δέν απελευθερώνεται κα
νείς ποτέ παρά μόνο μέ τό νά γεννιέται καί ν* 
αναγεννιέται μέσα ά π ’ αύτήν.

"Ο λ’ αύτά έξ άλλου, συνοδεύονται άπό 
ένα έκπληκτικό φαινόμενο.

Πρέπει νά πούμε πώς άπ* τον καιρό τής 
‘Απελευθέρωσης, ύπήρξε ένα μεγάλο κίνη
μα, δέν λέγω τού λαού, άλλά πολλών άν- 
θρώπων προς τή ζωγραφική, σ* 6λον τον κό
σμο. Καί κείνο πού είναι έξαιρετικό είναι

πώς άπότομα, άκόμα καί οί άνθρωποι οί 
πιο σκληροί σέ κάθε σύγχρονη ζωγραφική, 
δέχονταν τήν άφηρημένη τέχνη μέ μιά τερά
στια εύκολία, μέ μιάν έκπληκτική γρη
γοράδα. Ή άφτηρημί/νη ζωγραφκκή εύδοκι- 
μούσε σ ’ 6λη τήν ύφήλιο.

Αύτή ή εύκολία, αύτή ή ξέφρενη λατρεία- 
όλη έκείνη ή φιλολογία πού δημιουργήθηκε 
γύρω της, αυτός ό άμετρος θρίαμβος μού 
φαίνονταν πράματα πολύ ύποπτα.

Υπάρχει σπίτι μου ένα πορτραΐτο τής 
γυναίκας μου καμωμένο ά π ’ τον Πικασό. 
Τραβάει πάντα τό μάτι όλων εκείνων πού 
έρχονται νά μάς έπισκεφθούν. Είδα άνθρώ- 
πους, κι ά π ’ τούς πιο πληροφορημένους, τούς 
ειδικούς —  μιά κ’ υπάρχουν καί τέτοιοι —  
τής σύγχρονης τέχνης, άπό έκείνους πού πά
νε στίς εκθέσεις καί στά έργαστήρια, άπό 
κείνους πού τρέχουνε άλλού γ ιά  νά δούνε έ
να έργο τού Πικασό, ν’ άντιδρούν βίαια ένάν- 
τια  σ ’ αύτό τό πορτραίτο. Μόνο καί μόνο 
γιατί γνωρίζουν τό πρότυπο.

Εναντιώνονται στήν άναπαράσταση πού 
δίνει ό Πικασό μιας γυναίκας πού τήν έχουν 
μπροστά στά μάτια τους, εναντιώνονται στήν 
ίδέα πού βγάζει άπό κεί ό Πικασό. Δέν θά 
άντιδρούσαν άπολύτως άν έπρόκειτο γ ιά  κά- 
πιο τοπίο.

"Οταν αποκαλύπτει κανείς τήν πραγματι
κότητα —  δέν γνωρίζω λ.χ. τίποτα πιο 
αληθινό ά π ’ αύτό τό πορτραΐτο —  όταν 
πραγματώνει αύτή τήν πραγματικότηα πάνω 
σ ’ έναν μουσαμά, έχει νά παλαίψει ένάν- 
τια στις συνήθειες τής όρασης καί τής σκέ
ψης. "Αν αγγίξετε οα>τή τήν ιερή καί άπαρα- 
βίαστη πραγματικότητα, πληγώνετε τούς πε
ρισσότερους άνθρώπους. Είναι έτοιμοι νά 
προτείνουν τή δική τους πραγματικότητα στη 
θέση τής δικής σας.

"Αν όμως, βάλετε μιά κηλίδα, κάτι, ή 
μιαν όποιαδήποτε μορφή πού δέν έχει τ ί
ποτα ά π ’ τήν πραγματικότητα, θα σάς πα 
ραδεχτεί όλος ό κόσμος.

’Αγγίζοντας στήν πραγματικότητα θά βά
λετε εναντίον σας όσους σκέφτονται καλό ή 
κακό γ ι ’ αύτή τήν πραγματικότητα. Γιατί 
οί άνθρωποι δέν θά τήν άντιληφθούν. Δέν 
είναι ή δική τους, είναι μιά προτγμοτπκότητα 
στο γίγνεσθαι, στο άποκαλύπτεσθαι, κ’ έτσι 
θάναι πάντα. Δέ μπορούμε ποτέ νά έχουμε 
μιάν αιώνια άντίληψη γιά  τον άνθρωπο. Κι 
όταν θά νομίζει κανείς πώς κατάφερε νά 
τον «πιάσει», τότε αυτός θά τού ξαναπαρου- 
σιαστεί μέ καινούρια μορφή. Ή δουλειά τής 
πραγματικότητας είναι νά παραμένει ζωντα
νή, κατά συνέπεια άπιαστη.

Καί δέν θά πάψει νά βρίσκει άντίθετους. 
Οί άνθρωποι δέν άγαπούν τήν άλήθεια τών 
προσώπων. Τούς άρέσει νά τούς τακτοποιείς 
ευάρεστα. ’Αγαπούν προ παντός τις πραγμα
τικότητες πού τούς άφήνουν στήν ήσυχία τους.

Βρισκόμουν λοιπόν μέσα στή φύση, μέ 
τή δική μου τή θέληση, στήν εποχή τής από
λυτης άγιοποίησης τής άφηρημένης τέχνης. 
Αυτή τή στιγμή άρχισα νά περικυκλώνω στ*



αλήθεια την πραγματικότητα, να την παρατη
ρώ, νά μέ πιάνουν έξάρσεις, να δοκιμάζω να 
την κάνω νά ζήαει κάτω άπό τό χέρι μου.

Από κεΐ ξεκινά ή άληθινή μου άναζήτηση 
τής πραγματικότητας, μ* δλα όσα αυτή προϋ
ποθέτει .

"Αρχισα, ν’ άντιλαμδάνομαι τήν κίνηση 
των πραγμάτων, 'Αρχισα, νά νοιώθω πώς ζώ 
πραγματικά μέσα σ ’ ενα είδος συνείδησης 
τής φύσης, και μέ κάποια έλευθερία. Γιατϊ 
δσο περισσότερο ζούσα τόσο περισσότερο 
ήμουνα εγώ ό ίδιος, περισσότερο άφηνόμου- 
να νά εκφραστώ ελεύθερα, τόσο περισσότερο 
αύτό πού έκανα άρχιζε νά είναι ζωντανό.

"Οσο περισσότερο παρατηρούσα, τόσο λι
γότερο σκεφτόμουνα αύτό πού έκαναν οί 
άλλοι, τόσο περισσότερο άρνιόμουνα τό αί
τημά τους, τόσο περισσότερο ένοιωθα δημι
ουργός.

Α π ' αυτή τή στιγμή αισθάνθηκα άρκετά 
ευτυχής. “Έφευγα τό πρωί, μόλις γύριζα ή 
πριν γυρίσω, πήγαινα νά κολυμπήσω και με
τά ξαναγύριζα στη φύση ως τό βράδυ. "Ε
νοιωθα πώς ζούσα. "Ολα μού ήταν άνοιχτά. 
Δεν είχα παρά νά άντλήσω.

Αργότερα ή κίνηση προς τήν πραγματι
κότητα ολοένα και μεγάλωνε. Κάθε θέμα 
ερχότανε στήν ώρα του.

Είχα κιόλας άπό καιρό κάνει ένα πείρα
μα πού ήταν άρκετά άσυνήθισπο γ ιά  μένα. 
Ή ταν στά 1945. Μόλις είχα τελειώσει μια 
σειρά άπό Καταλανούς, πρόσωπα πολύ στα
τικά, Ιερατικά, πολύ άκίνητα, γυναίκες τού 
Κολιούρ καθισμένες ή νά διορθώνουν τά  δί
χτυα.

Σχεδόν άμέσως έφυγα γιά  νά εγκαταστα
θώ γιά  λίγους μήνες στήν Όστάνδη. Τό 
κάθε τι ήταν σφοδρά άντίθετο μέ τό Κολιούρ. 
Ή ταν χειμώνας κ’ είχε ομίχλη. Ό  ούρανός 
δμως παράμενε φωτεινός. Ή  παρουσία τού 
πολέμου ήταν άκόμα πολύ έντονη. Οί βομβαρ
δισμοί είχαν γκρεμίσει ένα μέρος τής πόλης. 
Δέν άπόμεινε ζωντανό παρά τό λιμάνι καί 
οί ψαράδες του. "Ολα τ ’ άλλα ήταν τρομερά 
ρημαγμένα.

Σ ’ αυτό τό λιμάνι υπήρχε μιά λεπτή ά- 
τμόσφαιρα πού μού άρεσε έξαιρετικά. Μέ εί
χε συνεπάρει ένα είδος λικνίσματος τών 
πραγμάτων, τών πανιών, τών διχτυών, τής 
θάλασσας πού φουρτούνιαζε καί τέλος ταρα
ζότανε ολοένα καί λιγότερο γιατί πάγωνε. 
Υπήρχε παντού ένας ψίθυρος τών μορφών. 
Βουτούσα σέ μιά όμιχλώδη ατμόσφαιρα, ο
πού τά μακρινά δέν ξεκαθαρίζονταν καθόλου 
όπως στο Κολιούρ. Έδώ τό δεύτερο πλά
νο έσβηνε κιόλας μέσα οπό γκρίζο.

Δοκίμασα ν’ άποδώσω αύτό τό έλαφρύ λί
κνισμα τού φωτός καί τών πανιών κι αύτά 
τά άρκετά εξωπραγματικά στοιχεία μέσα 
σέ κείνον τον γκρίζο ουρανό.

"Ολ’ αυτά άνακατεύονταν μέ βίαιες αισθή
σεις. Οί ψαράδες δούλευαν μέσα στον παγω
μένο άέρα, ξεφόρτωναν τϊς κάσες μέ τά 
ψάρια, πού είχαν άσημένιους τόνους, μέσα 
σέ ψυχρά πολύ δυνατά χρώματα. Τά κα
τάρτια μού θύμιζαν κάπως μάχες τού Ού-

τσέλλο, οί λόγχες τών μεγάλων ψαροκάρα- 
βων κάνανε αιχμές δεξιά κι άριστερά. Τά 
κατάρτια ήταν βαμμένα σέ χρώμα ρόζ, γαλά
ζιο ή άσπρο καί δίνανε μέσα σ ’ αυτή τήν 
άτμόσφαιρα άπό μπαμπακένια όμίχλη κάτι 
σάν άνάλαψρο λίκνισμα,, ένα ρυθμό πού σέ 
ξάφνιαζε πολύ. Υπήρχε πάγος στο λιμάνι, 
χιόνι στήν ατμόσφαιρα, κύματα παγωμένα.

"Ολ’ αύτά προσπάθησα νά τ ’ άποδώσω.
Μά δέν έπρόκειτο νά κάνω κείνο πού όνο- 

μάζουν ένα χιονισμένο τοπίο. ’Αντίθετα μέ
σα σ ’ δ,τι έκανα μού φαινότανε πώς άπλω
να τό χιόνι σ ’ δλο τό τοπίο καί τά  πράγμα
τα. Αύτό έδινε τήν πολύ άσπρη, πολύ σιν
τεφένια πλευρά. Ή ταν κάποιο μεταφύτεμα τού 
χιονιού μέσα στο χρώμα τών πραγμάτων. 
Σκόρπιζα τό ρεαλισμό τού χιονιού στο σύ
νολο τού πίνακα. Τό χιόνι ήταν αύτό τό ίδιο 
τό φώς, μιά φωτεινότητα πολύ τρυ
φερή. Γιά μένα τό χιόνι ήταν τό άσπρο. Καί 
σέ κείνους τούς πίνακες τό άσπρο έπαι
ζε έναν πολύ μεγάλο ρόλο, περνούσε συνέ
χεια ά π ’ τό έδαφος στά πανιά, ήτανε κάποια 
μεταφορά. Ή τα ν  τό άντίθετο ά π ’ εκείνο πού 
συνέβαινε στούς βουτηχτές μέσα στή θάλασ
σα, όπου ό βουτηχτής γίνεται άληθινά θά
λασσα σάν χρώμα. Έ δώ τό χιόνι άνέβαινε 
πάνω στά καράβια καί πάνω οπούς άνθρώ- 
πους. Δέν ήθελα νά ζωγραφίσω χιόνι. Τό 
χρησιμοποιούσα σάν άσπρο ώστε δλο τούτο 
τό χιονισμένο κλίμα πού ξαπλωνότανε πάνω 
του νά διεισδύσει στον πίνακα.

Ή τανε 20 βαθμούς υπό τό μηδέν όταν πή
γαινα στο λιμάνι νά σχεδιάσω. Μέ μολύβι.
Τό νερό τής άκουαρέλας θά πάγωνε... "Υ
στερα στρωνόμουν πίσω ά π ’ τό τζάμι ένός 
καφενείου, καί έκανα όρνιθοσκαλίσματα πάνω 
σέ σχολικά τετράδια.

Σχέδιαζα πολύ ψαράδες καί τό άνακάτε- 
μα τών ψαριών, δπως κάνουν στο Μίνκ, 
τό μεγάλο ψαράδικο λιμάνι. Εκεί φέρνανε 
χοντρό ψάρι, ίσαμε δυο μέτρα. Καί στο 
Πόρτ - ώ - Κρεβέτ, τόννους γαρίδες καί 
σαρδέλλες. Ή χλαλοή τού Μίνκ, άπλωνότα- 
νε κατοσταριές μέτρα μακριά. Ή ταν κάτι έ- 
ξαιρετικό.

Γιά νά χρησιμοποιήσω όλες τούτες τις αι
σθήσεις δέν θά μού έφταναν χρόνια όλόκλη- 
ρα. Δούλεψα δμως επί δύο χρόνια στήν Ό 
στάνδη.

Πολλές καμπύλες γραμμές, μερικές εύθεί- 
ες καί κατάρτια, πρόσωπα μέ μιάν άρκετά 
γεωμετρική μορφή πού έσκυβαν πάνω άπό 
τά δίχτυα, δλα τούτα πολύ ήσυχα καί μέ 
πολύ άπλές σχέσεις. Καμιά βιαιότητα. Πί
νακες πολύ λιτοί* μιά καμπύλη άπέναντι σέ 
μιάν εύθεία, ένα ρόζ αντίθετο μ’ ένα γκρί
ζο, μερικά γκριζοκόκκινα, λίγο άνοιχτό κί
τρινο, μαύρα.

Τό κρύο έπαιζε τό ρόλο του μέσα στον 
πίνακα. "Οταν κάνει κρύο, έχω τήν εντύ
πωση πώς ή μορφή βουλιάζει σά νά άσφυ- 
κτιά. Μού φαίνεται πώς ή μορφή είναι σκε- 
τασμένη μέ πάχνη. Ή παλέττα γίνεται, κΓ 
αυτή άκόμα, ψυχρή. Ό  χώρος στο βάθος 
στεκότοτνε πολύ καλά, τό γκρίζο στοι- 5 3 3



χεΤο άρχιζε νά ζεΤ σαν τέτοιο σε μερικά μέ
τρα άττόσταση. "Ολα διαδραματίζονταν πά 
νω σε <|>όντο γκρίζο άσημένιο.

Έκει κάτι μού συνέβη. Είχα κιόλας δου
λέψει πολύ. Είχα κάνει κάβε λογής θέμα, 
πού εΐχε σχέση έπίσης μέ την έποχή. Νε
κρή φύση, πολύ χρωματισμένη κατά το διά
στημα τής κατοχής, τοπία, γυναίκες πού 
σττηρίζονταν στους αγκώνες τους, ένα σωρό 
θέματα πού δεν ήτοτν δικά μου. "Όλος ό 
κόσμος τα χρησιμοποιούσε, δλος ό κόσμος 
τά είχε χρησιμοποιήσει.

Στην Όστάνδη βρέθηκα μπροστά σ ’ ένα 
θέαμα πού δεν ήξερα τά αντίστοιχό του στη 
ζωγραφική. "Αν ήθελα νά χρησιμοποιήσω κεί
νο πού έβλεπα, κείνο πού ένοιωθα, έπρεπε νά 
βρω χρώματα και φόρμες πού δεν τις γνώρι
ζα.

Δέ μιλώ καθόλου εδώ γιά  τις έπιδράσεις. 
Δεν ξέρω πολύ κοιλά τί ονομάζουν έπίδράση. 
Στην πραγματικότητα δταν είναι κανείς νέος, 
πρατηρεϊ καί μελετά τούς μεγάλους ζωγρά
φους, διαποτίζεται α π ’ αστούς. Δουλεύει κα
νείς στο έσωτερικό τους, τον άπαραίτητο 
χρόνο γιά  νά τούς καταλάβει καλύτερα. Ή  
έπί δράση δέν έχει καθόλου στά μάτια μου 
αυτήν τήν δυσμενή πλευρά πού τής άποδί- 
δουν. Κανείς ποτέ δεν έπηρεάστηχε χωρίς νά 
μάθει πολλά πριν βγει άπό τήν έπίδραση. 
Γιατί άλλοιώτικα ήτανε ένας μιμητής κι ό
χι ένας Επηρεασμένος.

Είχα διαποτιστεΤ άπό τον Λεζέ δταν έκα
να τις Σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς  μου, άπ* τον 
Πικασό, καί τούς γοτθικούς, δταν ζωγράφιζα 
τούς Κ α τ α λ α ν ο ύ ς  μου. Ή άφιξή 
μου στήν Όστάνδη μέ τοποθετούσε άπότο- 
μα κατάντικρυ στις δικές μου εύθύνες. Κι’ 
όλομόναχο.

Κατάλαβα πώς έπρεπε νά είμαι στο ύψος 
τών Ερεθισμών πού δεχόμουν σέ διαφορετι
κές στιγμές. “"Αρχισα νά σχεδιάζω καί νά 
ζωγραφίζω θέλοντας νά έκφράσω κείνο πού 
αισθανόμουν.

Στήν αρχή έκανα κατοσταριές άκουαρέλλες 
μέ γκρίζα, ρόζ καί μαύρα. Τά πρώτα σχέ
δια χρονολογούνται άπό τό 1945. 01 τελευ
ταίοι πίνακες γίνανε κατά τό 1949. Δούλε
ψα πάρα πολύ. Μέ πάθος. Κι δμως ήμουνα 
ένας πολύ νέος ζωγράφος.

"Ετσι είτε άλλιώς, μπορεί κανείς νά πεί, 
γ ιά  τή ζωγραφική τής Όστάνδης, πώς ήτα
νε ζωγραφική παραστατική μά δέν ήτανε 
περιγραφική.

Ό τα ν  έκανα νεκρές φύσες, έβαζα μπροστά 
μου τό λεμόνι στο τραπέζι, Είχα τή νεκρή 
φύση μπροστά μου. Κείνο δμως πού ζωγρά
φιζα ήτανε κάτι πέρα ά π “ αύτή τή νεκρή φύ
ση. Δοκίμαζα νά έκφράσω κάποιο χρώμα 
τής έποχής. Δέν ήταν μιά ζωγραφική πού 
άντλώ ά π ’ τό τεφτέρι τής φύσης. Δέν υπήρχε 
καμιά άνακάλυψη.

Στήν πραγματικότητα ό καθένας μας πρέ
πει νά μάθει νά βλέπει. Καί κείνο πού μα
θαίνει είναι μόνο γ ιά  τον έαυτό του. Είχα 
κιόλας ζωγραφίσει πάρα πολύ άνθρώπους κι 
άντικείμενα, μά δέν είχα άκόμα τήν έντύπωση

πώς ή φύση Επρεπε νά μού δώσει κάτι, νά 
μ’ άφήσει ν’ άνακαλύψω κάτι πού τό κρα
τούσε στήν άκρη γ ιά  μένα. “"Εβρισκα πάντα 
πολύ περισσότερα στηρίγματα στο παρελ
θόν παρά στο παρόν. Δέν είχε περάσει καί 
τόσος καιρός άπό τότε πού έπαιζα άκόμα μέ 
κείνη τήν περίφημη χρυσή τομή, μέ τά πε
ριστρεφόμενα πεντάγωνα, μ’ ένα όλόκληρο ό- 
πλοστάσιο άπό δομές πού δέν είχαν κα
μιά σχέστη μέ κάποιο τρόπο νά τακτοποιείς 
τον πίνακα. Αύτόν τον τρόπο δέν τον έμαθα 
παρά πολύ άργότερα.

“Εκεί κατάλαβα πώς ή σύνθεση μπορεί 
νά πάρει τις δυνάμεις της στό έσωτερικό τού 
πίνακα. Κ“ έκεί άκόμα άρχισα τή μακρινή 
πορεία μου προς τήν κίνηση.

Ή πορεία αύτή θά έπιταχυνότανε καί θά 
όξυνότανε άδιάκοπα άπό δώ καί μπρος. Ά πό 
τήν άνάλαφρη κίνηση τής Όστάνδης καί πέ
ρα δλα θά μπαίνανε σέ κίνηση.

Ό τα ν  πήγα στή Μεσημβρινή Γαλλία, 
τή στιγμή πού ένοιωσα πώς έ

πρεπε νά καταστραφεί ή άπόσταση ά- 
νάμεσα στό θεατή καί στό θέαμα, το- 
ποθετούμουνα κ* έγώ ό ίδιος μέσα στό 
θέαμα. “Έ πρεπε νά είμαι μέσα στό λιόδεν
τρο γιά  νά δουλέψω. Μέσα σ ’ έναν καρμό.

Θυμάμαι πώς στή σχολή μάς μάθαιναν 
πώς έπρεπε νά στέκεσαι σ ’ άπόσταση πέν
τε φορές άπό δσο είναι τό ύψος τών άντικει
μένων πού ζωγραφίζεις. Έ γώ  στεκόμουνα σέ 
πενήντα πόντους άπό τό λιόδεντρο. Γιά νά 
έκφράσω αυτό τό λιόδεντρο μέσα στήν όλό- 
τητά του, τό βλέμμα μου περπατούσε πάνω 
του καί σχεδόν ένάντιά του. ΤΗταν μιά 
διαδοχή άπό γωνίες. Τό μάτι μου διέτρεχε 
τον κορμό, τά κλαδιά, άκολουθούσε τό φύλ
λωμα ώς τήν άκρη τού κλαδιού, κ’ έφτανε σ ’ 
ένα άλλο κλαδί.

Τό ξεδίπλωμα τού λιόδεντρου είναι στατι
κό, είχα δμως παρολαυτά ένα ξεδίπλωμα. 
Μιά κίνηση λοιπόν, μ’ δλες αύτές τις καμπύ
λες, αύτές τις προεξοχές τών βίαιων όγκων, 
τά ύπεροξύτατα κομματιάσματα του ουρα
νού, άνάμεσα στά κλαδιά.

Μέσα στό μάτι μου είχα μιά διαδοχή 
στιγμών. Έπρόκειτο λοιπόν, γ ιά  κάτι άλλο, 
παρά νά όργανώσεις γραμμές, μορφές πά
νω σ ’ ένα μουσαμά. Κ’ εκείνη ή γοργότητα 
δλων τούτων τών όγκων, δλων τούτων τών 
γεμάτων, δλων τούτων τών κενών προς τό 
μάτι μου, μού έβαζε τό πρόβλημα νά τά 
κάνω σύγχρονα νά ζούν καί νά συνυπάρχουν.

Γ ιά μένα λοιπόν, μεταμορφωνότανε όλό- 
τελα ή άντίληψη καί ή φύση τού χώρου.

Ό  άφηρημένος πίνακας διευθετεί άρμονικά 
η βίαια τις μορφές καί τά χρώματα πάνω 
σ ’ ένα φόντο ή πάνω στό φόντο τού πίνακα. 
Ή άκόμα δεκαπλασιάζει ή καί πολλαπλα

σιάζει θραύσματα άπό τήν πραγματικότητα 
γιά  νά φτάσει σ ’ ένα είδος άφηρημένο να
τουραλισμό. Λ.χ. τή φλούδα ένός δέντρου, τά 
βότσαλα, τραχιές έπιφάνιες,, είδωμένες άπό 
μιά πολύ κοντινή γωνία. Ξεκινώντας ά π “ τη 
φλούδα φτάνεις στον πίνακα ή ξεκινώντας



άπό τον πίνοα<α φτάνεις στη φλούδα, θελη
ματικά είτε οχ».

Γιά μένα μπροστά σ ' ένα λιόδεντρο δεν 
υπήρχε ούτε θραύσμα τής πραγμοτηκότητας, 
ούτε μορφή πάνω σ ’ ένα φόντο. Δεν υπήρχε 
π ιά  φόντο. Το φόντο ήτανε στό ίδιο τό κέν
τρο τού πλάνου, από τή στιγμή που τό συλ- 
λάμδανε κάνεις σύγχρονα με τό ύπόλοιπο. "Αν 
συναντούσα τό γαλάζιο τού ουρανού, μέσα στην 
τρύπα, ένός κλαδιού, οαττό τό γαλάζιο άπο- 
χτούσε ίσως μεγαλύτερη σημασία άπό τις 
ρίζες ή τον κορμό τού λιόδεντρου.

’Εκεί έμαθα νά κατανοώ τον Σεζάν ακό
μα ά π ’ τό εσωτερικό τού ουρανού του. Έ-* 
πρόκειτο για  μιάν άνασαιμιά ζωντανεμένη 
ά π ' ολα όσα συνιστούσαν τό θέμα πάνω σ' 
όλο τον πίνακα, κι όχι γ ιά  τοπίο μέσα στό 
πλαίσιο ή μια στιγμή μέσα στην ήμέρα.

"Εδινε μεγαλύτερη βιαιότητα στον ούρανό 
παρά στό έδαφος, γιατί ήθελε νά πλησιάσει 
τον oupccvo του, καί νά λαφρύνει τό έδαφος 
γ ιά  νά τά  κάνει καί τά δυο νά κατοικίσουν 
μαζί. Αύτό τό κοπάλαβα έντονα τή στιγμή έ- 
κείνης τής βιαστικής κίνησης προς τό μάτι 
μου ολόκληρου τού γύρω χώρου, έκείνου τού 
βομβαρδισμού πού έκανε ό χώρος πάνω στό 
μάτι μου.

Αύτό δέν τόκίχνα γιατί ήθελα νά τό κάνω. 
‘Υποχρεωνόμουν νά τό κάνω. Έπρόκειτο γιά  
ένα εΐδος ένέργειας όλότελα φυσικής, έπειδή 
ήθελα νά έκφράσω ολ’ αυτά τά  πράματα σύμ
φωνα μέ τήν δύναμη έκείνου που ήταν μπροστά 
μου: Τους κόμπους τού κορμού, τό μαύρο 
στό σημεΤο συνάντησης τών κλαδιών, τή βιαι
ότητα τού ούρανού, τάβλεπα νά όρθώνονται 
γύρω μου, καί τά όρια τού πίνακα δέν υπήρ
χαν πιά.

Θέλω νά πώ πώς Οταν τό βλέμμα μου 
περπατούσε πάνω στις μορφές, οί άκρες 
τού λιόδεντρου γινόντανε πολύ πιο άσαφείς, 
απομακρύνονταν άπό τό κέντρο τού πίνοεκα, 
τό κέντρο τού θεάμοττος, μετατοπίζονταν σε 
μιάν άλλη κλίμακα, κι δλο τό υπόλοιπο άκό- 
μα είχε τήν τάση νά διευρυνθεΐ.

Ή άνάλαφρη κίνηση τής Όστάνδης, άρκετά 
κιόλας τονισμένη σέ σχέση ιμέ τά λιόδεντρα, 
θά γινόταν βιαιότητα στις Κ ο κ ο ρ ο μ α -  
X ί β ς.

"Οταν πήγα στό Βαλορί πέρασα ένα χρό
νο κάνοντας κεραμικά. Γιά τά κεραμικά αυτά 
χρησιμοποιούσα στοιχεία ζωγραφισμένα άττό 
μένα σ' δλο τό διάστημα τής ζωής μου. Λ.χ. 
κεφάλια μιναδόρων, που μεταμορφωνόντανε 
σέ φοενταστικά πρόσαπτα, μισό άνθρωπο καί 
μισό διάβολο, με παιδιά στους ώμους καί μέ 
κέρατα. Πάνω όμα>ς σέ πολλά κεραμικά, έκανα 
κεφάλια πετεινών, άναμνήσεις δλων τών πε
τεινών που είχα γνωρίσει στην παιδική μου 
ηλικία.

Γίνονταν πολλές κοκορομαχίες στό Πά - 
ντέ - Καλαί. Σχέδιαζα καί ζωγράφιζα πάνω 
στά βάζα βγάζοντας τους κοκ όρους άπό τις 
άναμνησεις μου. Κ’ ύστερα ένιωσα τήν επι
θυμία νά πάω νά δώ πώς γίνονταν αυτές οί 
κοκορομαχίες.

Έ π ϊ δύο χρόνια πήγαινα προς τά βό

ρεια, δυο φορές τή βδομάδα, γ ιά  νά παρευ- 
ρεθώ στίς κοκορομαχίες. "Ητανε κάτι τό 
όλότελα διαφορετικό άπό την τρομερή μο
ναξιά τής έξοχής, δτοεν ήμουνα καθισμένος 
μπροστά στό λιόδεντρο. Υπήρχε γύρω μου 
ένα πλήθος χωρίς νά λογαριάσουμε τον τρομε
ρό θόρυβο πού κάνανε δταν βάζανε στοιχή
ματα στό διάστημα τής κοκορομαχίας, τον 
καπνό, τά  άστεΐα τών μιναδόρων, τά  ούρ- 
λιαχτά τών παιδιών, τά βρωμόλογα.

Καθόμουνα φάτσα στό κιγκλίδωμα καί δο
κίμαζα νά βλέπω τί γινότανε. Προσπαθούσα 
νά γίνομαι άντιληπτός δσο ήταν δυνατό λι
γότερο. Κρατούσα στό τεφτέρι μου σημειώ
σεις άποκλειστικά μέ τό σχέδιο, σπάνια καί 
λίγο χρώμα.

"Εκανα ορνιθοσκαλίσματα. Οί μεγάλοι πε
τεινοί τής μάχης εΤχοτν πόδια όπλισμένα μέ νύ
χια άπό άτσάλι, πού εΤναι μικρά σπαθιά 
δεμένα στό πόδι μ’ ένα χάλκινο λουρί. Φαι
νόντανε σάν πελώριοι πολεμιστές στό έπίπε- 
δο τού κεφαλιού μου. " O tocv πλησίαζαν τό 
κιγκλίδωμα γίνονταν στά μάτια μου γίγοχν- 
τες. 01 πετεινοί χτυπιόνταν άδιάκσττα καί 
πεθαίνανε. Καμιά φορά γίνονταν καί σαράν
τα κοκορομαχίες μέσα στό άπόγευμα. Τή 
φορά τούτη ή πραγματικότητα ήτοτν μιά πρα
γματικότητα μάχης, πολέμου, μιά φύση ξέ
φρενη.

Τό πράμα αύτό άπαιτούσε, πρώτα - πρώ
τα, ένα σχέδιο πολύ πιο γρήγορο, γ ιά  νά 
διατυπώσει τούτη τή βιαιότητα τής μάχης.
Δέν έβρισκα π ιά  καιρό. "Επρεπε λοπόν νά 
κερδίζω στιγμές σημειώνοντας εξαιρετικά 
γρήγορα. Αύτή ή ταχύτητα τού σχεδιασμού 
άλλαζε τον τρόπο πού σχέδιαζα, μέ άνάγκα- 
ζε νά σχεδιάζω άλλοιώτικα, ν’ άρπάζω γρή
γορα δ,τι γινότανε, καί νά έκφράζω έπίσης 
γρήγορα αύτό τό πέταγμα, τό πήδημα, τό 
ράμφος, τό θάνατο. Οί πολύ ζωηρές αύτές ση
μειώσεις τών πετεινών μέσα στη μάχη, μ* 
άναγκάζανε νά στηρίζομαι πάνω σέ μερικά 
σημεία πού δέν ήτανε τυχαία. Υπήρχε ένα 
είδος συνάντησης γραμμών, σημείων, έκρή- 
ξεων. Δέν ήτανε π ιά  μιά ευθεία γραμμή σέ 
σχέση μέ μιάν άλλη εύθεία, ή μία καμπύ
λη σέ σχέση μέ μίαν άλλη καμπύλη. "Ητα- 
νε ένα είδος μασέλας πού έσφιγγε καί ξέ
σφιγγε. "Ενα είδος λαχάνιασμα τών μορφών.
Ή έπιφάνεια ήταν σάν ζυμωμένη μέ μορφές 
βίαια συγκρουόμενες.

Σέ καμμιά στιγμή δέν έπρόκειτο γ ιά  κα- 
νενός είδους «άποσύνθεση» τής κίνησης. 'Αν
τίθετα ήτανε ένα είδος σύνοψης, πού έπρεπε 
νά συμπληρωθεί άργότερα, ξεκινώντας άπ* 
αυτή τή γρήγορη άρθρωση τής κίνησης πού 
μετακι νοόντανε άδιάκοπα καί πού θά κατά- 
ληγε στό νά μού δώσει ένα είδος όλότητας, 
ένώ άν έπρόκειτο γ ιά  άποσύνθεση θά τήν 
άντιλαμβανότοα/ κανείς όλοκληρωτικά καί 
πραγματικά πάνω στη φύση.

Κείνο πού πάντα τό όνομάζω άρθρωση ήτα
νε ένα είδος δεσμού, άνάμεσα σ ’ δλες αυτές 
τις μορφές πού έκρηγνύονταν, έκείνη ή γρη
γοράδα, κείνο τό χτύπημα τών φτερών, τό νύ
χι, τό πήδημα, τό φρεράκισμα, ή έπίθεση. Κρα- 535



τούσα ένστικτωδώς δλη τήν ώρα σημειώσεις.
Δούλευα τέσσερες - πέντε ώρες συνέχεια. 

Μερικές μέρες άργότερα κοιτούσα δλες αυ
τές τ ις  σημειώσεις μου κι αντιλαμβανόμουνα 
πώς δημιουργιόταν ένας δεσμός άνάμεσα σ ’ 
δλες.

"Ολες αυτές οί σημειώσεις, τά σχέδια αυ
τά που ήταν καμωμένα τήν ώρα τής κίνησης, 
τό μάτι, τό ράμφος, το πόδι πού χτυπά, μου 
δίνανε μια σειρά άπό μορφές, που ήταν συναρ
τήσεις τής μάχης. Ό χ ι μορφές για  τον έαυτό 
τους, γ ιά  τήν όμορφιά τούς. Αλλά μορφές 
έκφραστικές, μορφές άμεσα βγαλμένες ά π ’ 
τήν πραγμοττικότητα, καί που ήτανε γ ιά  μέ
να ή ίδια ή μάχη.

Υπήρχε μιά συνεχής σχέση άνάμεσα σέ 
κείνο που έκανα στο σημειωμοητάριό μου καί 
τή μάχη που ξετυλιγότανε μπροστά μου. Κον
τολογίς προβαλλόμουνα στό έσωτερικό αυτής 
τής μάχης. Τή ζούσα.

Σύγχρονα, μέσα σ ' αύτή τήν ήλεκτρισμένη 
κι άρκετά σκοτεινή όητμόσφαιρα, υπήρχε μιά 
κίνηση άπό σκιές, κεφάλια, στόματα που φώ- 
ναζocv, άραδιασμένοι άνθρωποι, μιά θέα εξαιρε
τικά δραμοτηκή. Ή τανε καμωμένη άπό κηλί- 
δες, άσπρες καί μοα)ρες, κόκκινες, λάμψεις 
μαύρες καί λάμψεις κόκκινες. "Ητανε μιά α
τμόσφαιρα σπαροκτική. "Ητανε ένα λιόδεντρο 
που έξερράγη, καί σκορπίστηκε πάνω στήν 
επιφάνεια του πίνακα.

Δέν υπήρχε, δηλαδή, καμιά σταθερότητα 
μέσα στις ρήξεις. Αυτή ή μάχη, αυτή ή σύγ
κρουση δύο πετεινών, αυτό τό κλΤμα τό κα
μωμένο άπό τή σύγκρουση, οί λάμψεις άπό 
χρώμα δοσμένες άπό τό ίδιο τό χρώμα του 
πετεινού, μέ τις φτερούγες του σέ σκούρο 
>αλάζιο ή πράσινο, τά  κόκκινα καί κίτρινα 
στίγματα, ό χρυσός λαιμός, τό αίμα —  δη
μιουργούσανε σύγχρονα μέ τις λάμψεις τού 
χρώματος καί λάμψεις μορφών, καμωμένες άπό 
τήν κίνηση αυτών τών δυο σωμάτων. Τδνα 
πάνω σ τ ’ άλλο, μέ τά  χτυπήματα τών φτε
ρών, τό χρώμα που κρεμόταν α π ’ τις φτερου- 
γες, τό πόδι ή τό λαιμό, μέ τήν έκρηξη, ένα 
είδος σπαραγμός. Καί νομίζω πώς ή παθια
σμένη πλευρά αυτού τού σπαραγμού ήτα
νε ή Τδια ή καρδιά τού πίνακα.

Στήν πραγματικότητα, οί πετεινοί πού 
χτυπιόνταν άνοίγοντας τ ις  φτερούγες, ή τρελ- 
λή κίνηση αυτής τής σαστισμένης μάχης, ήτανε 
τελικά ένα λιόδεντρο σέ κίνηση. “Έ τσι πού σέ 
συνέχεια, οί κοκορομαχίες προεκτάθηκαν στό 
κοπάνισμα τού σιταριού στήν Ιτα λ ία . Ή 
κοκορομοχχία ήταν πιο έκρηκτική άπό τό λιό
δεντρο. Τό κοπάνισμα τόνιζε εκείνο τό σκόρ- 
πισμα τών στοιχείων πού είχαμε μπροστά 
μας. Καί τελικά, βγαίνοντας οστό κείνα τά κο- 
πανίσματα τού σιταριού, μπήκα στή Μ ά- 
χ η μέ τό διάμεσο ενός πίνακα πού ονομά
ζεται Θ έ ρ ο ς - π ό λ ε μ ο ς .

Ό  μόχθος τών ανθρώπων πού κολλιερ- 
γούσο:ν τό σιτάρι είχε προεικονίσει τή Μ ά- 
χ η. Κι άρχισα τούς πολεμικούς πίνακες. 
Σύγχρονα δ μ ως μ' αύτούς έκανα άκόμα κοκο
ρομαχίες. Κ’ είχα κιόλας αρχίσει τίς πρώτες 
σπουδές μέ τούς βουτηχτές καί τή θάλασσα.

Σέ κάθε θέμα ή μορφή ακολουθούσε, ένώ 
σύγχρονα έσπαζε καί μεταμόρφωνε όλότελα 
τή ζωγραφική.

Υπάρχει νομίζω, μιά άλήθεια τού θέμα
τος. Δέ μπορεί κανείς νά ζωγραφίσει βουτη
χτές, όπως ζωγραφίζει λιόδεντρα, δέ μπο
ρεί κανείς νά ζωγραφίσει κοκορομαχίες δ- 
πως ζωγραφίζει βουτηχτές.

Ή μελέτη τού θέματος, σέ σύμπτωση μέ τή 
μελέτη τής πραγματικότητας πού θέλει νά 
ζωγραφίσει, σέ υποχρεώνει νά βρείς μιάν άλ
λη παλέτα μέσα σέ μιά καινούργια μορφή. 
Γιατί ή έξέλιξη αυτών τών θεμάτων; Γιατί 
αύτά τά  θέματα κι όχι άλλα; Γιατί οί κοκο
ρομαχίες άκριβώς τούτη τή στιγμή καί οί 
βουτηχτές τήν άλλη;

Νομίζω πώς σ ’ ορισμένες στιγμές προ
τιμάει κανείς βρισμένα πράματα, κι όχι άλ
λα. Νομίζω πώς στρέφεται κανείς προς τό 
θέμα πού νιώθει άσύνειδα πώς μόνο αυτό 
είναι φορέας γ ιά  κείνον, μιάς καινούριας ά- 
λήθειας πού πρόκειται ν’ ανακαλύψει. Νο
μίζω πώς υπάρχουν στιγμές όπου στρέφει 
κοτνεΐς τήν πλάτη σέ δ,τι γίνεται γύρω του, 
γ ιά  ν' άκολουθήσει ίσια τό δρόμο του προς 
εκείνο πού είναι φορέας άνακάλυψης.

Μπροστά σ ’ δλα εκείνα πού ή έποχή τους 
τούς πρότεινε, οί έμπρεσιονιστές πήγαν προς τή 
φύση γιά  νά ξαναβρούν πνοή. Ή ταν μιά 
άνάγκη. Ή φύση τούς έδωσε ένα είδος ξανα- 
νιωμού μπροστά σ ’ δλα τά συνθήματα τά 
φθαρμένα άπό τή ζωγραφική τής έποχής. ΓΓ 
αυτούς οί «εντυπώσεις» ήταν άναγκαίες.

Ο καθένας μέ τον τρόπο του, ό Βάν Γκόγκ, 
ό Σεζάν ή άκόμα κι ό Λωτρέκ γύρευαν νά τρα
φούν μέ τήν τροφή τού κόσμου. Ή άναζήτη- 
ση τής πραγματικότητας έφερε προς τή ζωή 
τής ζωγραφικής.

Δέ συμβαίνει τίποτα τό διαφορετικό σή
μερα. Αν δεί κανείς προσεκτικά γύρω του, 
μέσα σέ τούτο τον τελευταίο χρόνο, βλέπει 
κάθε λογής άπόπειρες, σέ διαφορετικούς 
βαθμούς, νά πηγαίνουν προς μιάν πραγματι
κότητα. Έστω κι άν πρόκειται γ ιά  μιά σπου
δή τής πραγματικότητας ή γιά  μιά πολιτική 
πραγματικότητα, συμβολική κτλ. Βρισκόμαστε 
κάπως στήν έποχή τού εμπρεσιονισμού. Οί 
σοβαρές άφηρημένες θεότητες μάς κουράζουν. 
Έχουμε πάλι τεράστια άνάγκη τον κόσμο.

Μά δέ μιλώ γ ιά  κάποιο είδος νεοερεαλι- 
σμου, τού ρεαλισμού τού άντικειμένου μέ δυο 
λόγια, ή τού ρεαλισμού τής παλιάς παρά
στασης, πού δέν θέλει νά πεί τδνομά της. 
Πρόκειται ν’ άνακαλύψουμε τήν προτ/ματικό- 
τητα καί μάλιστα τήν πραγματικότητά μας.. 
Υπάρχει κάποιο είδος συναλλαγής άνάμεσα 
στήν καθαυτό πραγματικότητα, καί στήν πρα
γματικότητα τού ζωγράφου. Ό λοι οί μεγάλοι 
ζωγράφοι τής ιστορίας έκαναν τό ίδιο πρά
γμα. Ό λοι ξεκινήσανε γιά  τήν κατάχτηση 
τής πραγματικότητας, ό καθένας υπήρξε έ- 
ρωτευμένος μέ αύτήν, καθένας μέ τον τρόπο 
του, ό Τζιότο όπως κι ό Ούτσέλλο, ό Σεζάν 
όπως κι ό Βάν Γκόγκ. Βρισκόμαστε πάλι σε 
μιάν έποχή δπου οί μορφές είναι φθαρμένες. 
Πρέπει νά τούς ξαναδώσουμε παρθενικότητα.



και ξεκινώντας άττό κεΐ, ποιος ξέρει προς τά 
που θά τείνουν, πώς θά κορυφωθούν.

Οί άφηρημένοι, άν μπορώ νά τό πώ, έσω- 
τερικοποίησαν την ζωγραφική. Κ’ έτσι αάτή 
έχει τώρα γιά  μιά Φορά άκόμα ανάγκη νά 
συμβουλευτεί τον κόσμο. Ή  άφηρημένη τέχνη 
πεθαίνει, μά δε μπορεΤ νά την αγνοήσει κα
νείς. "Εθεσε τά προβλήματα της, που γιά  
μένα ήτανε κάπως στο περιθώριο. Δεν απο
τελούσαν δμως γ ι' αυτό λιγότερο προβλήμα
τα. "Εκανε ασκητική τή ζωγραφική αδειάζον
τας την, υστέρα δμως α π ’ αυτήν δεν θά εί
ναι π ιά  άναμφισβήτητα ή ίδια δπως και προ
ηγούμενα. ’Ακόμα κι άν όλα, δπως φαίνεται 
σήμερα γίνονται εναντίον της.

Τό παράξενο είναι δτι μέσα σ ' αυτό τό 
ιδιαίτερο τρίξιμο τού άφηρημένου βυζαντι
νισμού διαπιστώνει κάνεις πώς άντί γ ιά  κεί
νη την ολική ελευθερία τού άνθρώπου χωρίς 
εικόνα πού υποσχότανε, βρέθηκε όλότελα φυ
λακισμένος μέσα στίς απαγορεύσεις του. Ή 
έλευθερία του τον περιόρισε τόσο, στήν προ
σπάθεια νά τ* άρνηθεΐ δλα, πού δε μπορεί π ιά  
νά κουνηθεί στο βάθος τής φόρμας του ή της 
χειρονομίας του. Δε μπορεΤ κανείς νά κάνει 
έπί δέκα χρόνια τον Τδιο πίνακα, γεμάτον ή 
άδειοτνό, χωρίς νά χαθεί.

Ό  Πικασό λ.χ. είναι ένας άνθρωπος που 
βρισκότανε πάντα σε έξέλιξη. Ποτέ δεν θά
φτηκε μέσα σε μιά μορφή. "Ολα τά  άντλη
σε άπό μέσα άπό τήν πραγματικότητα τής 
ζωής του, τού εργαστηρίου του, τής γυναίκας 
του, τού ούρανού. Ποτέ δεν άποκρυσταλλώθη- 
κε. Εξακολουθεί νά πηγαίνει άλλού.

Αύτό έγινε επειδή δέν έπαψε ποτέ νά γυ
ρεύει, νά άντιλαμβάνεται τήν προτγματικότη- 
τα, ν’ άπορρίπτει τήν προηγούμενη άντίληψή 
του καί νά ξανατραβά γ ιά  τήν ανακάλυψη τής 
πραγματικότητας. Καί σήμερα συνεχίζει τό 
Τδιο, καί μπορεΤ κονείς νά πεΤ πώς αύτό εί
ναι μιά μάχη, πού δέν την έγκοττέλειψε ποτέ.

Τό νά άποζητάς τήν πρωτοτυπία είναι 
καταοττροφή. "Ο, τι κάνει κανείς, τό κάνει 
γιοττΐ πρέπει νά τό κάνει, άκολουθώντας τον 
έπιτακτικό δρόμο νά κατακτήσει τον κόσμο.

Ή πρωτοτυπία, είναι ίσως δ,τι πιο βλα
βερό υπάρχει. Σέ κλείνει αμέσως μέσα στο 
παράξενο εύρημά της. Φτάνει κανείς σέ μιά 
γνώση τής κατασκευής, σέ μιά μανιέρα νά 
κάνει κάτι.

Ό  άληθινός ζωγράφος δέν έχει μανιέρες. 
Αλλάζει συνεχώς. "Εχει περίοδες, έχει στιγ
μές. Μά δέν κλείνετα. ποτέ. Βάζει σ ' ένέργεια 
τά μέσα του γ ιά  νά έκφράσει τον κόσμο. Καί 
τά μέσα δέν είναι καλούπια.

Τό κάθε τι πού ήτανε μέσα στη ζωγραφική 
μανιέρα κατασκευής, πέθανε πολύ γρήγορα.

Ά ν παροττηρήσει κανείς τούς τελευταίους 
πίνακες τού Σεζάν, βλέπει πώς άκόμα κι 
δταν κρατά όοισμένες αρχές, ή μανιέρα του 
αλλάζει, άνοίγει. Τά έργα του ήταν ως τό τε
λευταίο, καρπός κάποιου έρωτήματος.

Ό  καλλιτέχνης έχει άπό μοναχός του την 
προσωπικότητά του. Είναι δπως είναι. Κ' υ
στέρα ή ζωή τού φέρνει έναν κάποιο τρόπο 
νά κατανοεί τά  προβλήματα. Μά αύτό δέν

είναι τρόπος κατασκευής. Είναι τρόπος άνα- 
κάλυψης. Δέ μπορεΤ νά κλειστεΤ μέσα σέ μιά 
καθορισμένη μορφή άπό τό γεγονός δτι γυ
ρεύει αδιάκοπα νά τήν σπάσει γ ιά  νά πραγ
ματώσει τον έαυτό του.

"Οταν άνακάλυψα τον Πικασό, τον Ματίς, 
η τον Σεζάν, ή μοντέρνα ζωγραφική ήτανε 
μακρυά άπό τό νά έχει τήν εκτίμηση πού έ
χει σήμερα. Αισθανόμουνα δμως πώς υπήρχε 
έκεΤ μιά δύναμη μιά εύφυΤα κι αυτό ήταν 
πού άγαπούσσ. Αύτά με τράβηξαν. Αύτή λοι
πόν ή ζωγραφική έπρεπε νά είναι ζωντανή 
καί άγαθοποιός. Γιά μένα υπήρχε μιά πελώ
ρια πραγματικότητα μέσα στον Σεζάν καί 
τον Βάν Γκόγκ, αυτή ή πελώρια δομή, αυτό 
τό άνακάτωμα τών μορφών καί τών χρωμά
των μέσα στον Πικασό, προπαντός αύιή ή 
παρουσία. Αύτό τό πελώρια έξοχο χρώμα καί 
ή έκρηξή του στον Ματίς, όλ’ αυτά άποτελού- 
σαν τήν κατάκτησή μου. Δέν υπήρχε έκει 
θεωρία, άλλά άλήθεια. Ούτε ή ποίηση τών 
μορφών, μά ή πραγματικότητα. Ούτε ή μα
νία τής χειρονομίας, χωρίς νάχει τίποτα μέ
σα της, μά ή μανία τής κατοικημένης χειρο
νομίας.

Μέ τον Τδιο τρόπο, κι άν άκόμα ή ζωή μου 
σάν ζωγράφου, βρέθηκε έντονα διχασμένη, δέ 
μπορούσα ν’ άποφύγω, καί δέν τόθελα, τή 
συνάντησή μου μέ την πραγματικότητα. Γ ιά 
μένα αύτό ήτανε μιά άνάγκη. Κι άκόμα ήταν 
ή Τδια ή ένάργεια. Μπροστά στήν πουριτα- 
νική σύγχυση ή τό κωδικοποιημένο κενό τής 
ζωγραφικής, μπροστά στον άπριορισμό καί 
τήν έλλειψη άνθρωπιάς, είχα άνάγκη ά π ’ αυ
τή τήν ξέφρενη εργασία, μέσα στήν καρδιά 
τής πραγματικότητας.

Δεν νοιαζόμουνα καθόλου γ ιά  όλ’ αυτά τά 
πράγματα στά οποία εξέθετα τον έαυτό μου. 
Αποτελούσα μιάν άνωμαλία, καθισμένος μπρο

στά στό λιόδεντρό μου ή πάνω στούς βρά
χους μου μέ τό ψάθινο καπέλλο μου καί τά 
σημειωματάριά μου στά χέρια. Μέ θεωρού
σανε σάν κάποιον καθυστερημένο πού άν 
ήτανε στ' άλήθεια ζωγράφος, θάρχότανε δ- 
ρως δλος ό κόσμος, στήν άφαίρεση.

Ό  μοναδικός τρόπος ζωής, γ ιά  μένα είναι 
νά ρωτάς τον κόσμο. "Εχω πολλούς φίλους 
πού εί'»αι νέοι ζωγράφοι, καί μπορούμε νά 
μιλάμε γιά  ζωγραφική, γ ιά  τό παρελθόν, γ ιά  
τό παρόν, γ ιά  δλα. Ή μόνη συμβουλή δμως 
πού μπορεί νά τούς δώσω συνοψίζεται οπό 
έξης : νά ρωτάν τον κόσμο. Πρέπει νά βρί
σκεσαι υέσα στη δική σου τή ζωή, σάν έ
νας ξεροκέφαλος Ά γιος Θωμάς. Πρέπει σέ 
κάθε δευτερόλεπτο νά έποώηθεύεις άν τό κά
θε τι είναι άληθινό.

Είδαμε τόσα καί τόσα. . . Μάς είπαν πώς 
ή άφηοημένη τέχνη θά μείνει στήν αιωνιότη
τα, πώς ό κόσμος ήταν άφηρημένος πάντα.

Σήμερα κιόλας δλα άλλάξανε. Ό  κόσμος 
πεινά. "Εχει άνάγκη άπό μιάν ουσιαστική 
τροφή. Ρίχνεται πάνω στήν τροφή, δποια καί 
νάναι. Τρώγει ότι δήποτε. Καί οί πίνακες θά 
γεννηθούν άπ* αύτό τό πεινασμένο βλέμμα 
πού πέφτει καί πάλι πάνω οπόν κόσμο.
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Α λ λ η λ ο γ ρ α φ ί α

I. ’ Α λ . Είναι αναμφισβήτητο πώς έχετε 
νά πείτε αξιόλογα πράγματα, δπως όλοφάνερα 
τό διαπιστώνει κανείς δταν διαβάζει τό «ΙΙά- 
σχα στή Σπάρπη», τή «Δυναστεία», τό «Σύ». 
Μα ή τεχνική σας είναι ακόμα ανώριμη. Λ.χ. 
στους στίχους «Σύ /  έχτισες /  τείχη αψηλά /  
άμπάρα στήν κραυγή μας», τό αισθητικό απο
τέλεσμα είναι πολύ κατώτερο του νοήματος που 
θέλετε να έκφράσετε. Ί ϊ  μεταφορά των «τει
χών* σέ «άμπάρα* κατέστρεψε τήν λειτουργία 
καί τής μιας καί τής άλλης λέξης. νΑσε πιά 
πού έδώ κι έκεΐ συναντάει κανείς μάλλον κα
κόζηλα «εύρήματα», όπως Ο στίχος «τατουάζ 
σέ κάναμε στή συνείδησή μας». Καλύτερο απ’ 
όλα σάν σύνολο τό «’Ορεινό Χειρουργείο» αλλά 
κι αυτό τείνει νά φανεί άπλοϊκό μέ τά ξεπε
ρασμένα εκφραστικά μέσα πού χρησιμοποιείτε. 
Κ. Λ ιβ  . Β α ΐ  μ ά ρ η : Υπάρχει στά γρα
φτά σας μιά ανθρώπινη ζεστασιά πού συγκινεί. 
"Ομως χρησιμοποιείτε τίς λέξεις κυρίως σάν 
φορείς νοημάτων, ενώ στήν ποίηση ή λέξη πρέ
πει νά λειτουργεί κυρίως σάν φορέας βιωμά
των. ’Αποτέλεσμα: Λόγω του μή σωστού χει
ρισμού τού λεκτικού υλικού ή γνησιότατη ευαι
σθησία σας ξεπέφτει κατά κανόνα σέ αισθη
ματολογία ή έκθεση αντιλήψεων. Καλοί στί
χοι ύπάρχουν πού καί πού καί στό «Σχέδιο 
’Απόδρασης» καί στό «Δελτίο Ειδήσεων» καί 
στήν « Μνήμη» καί στ’ άλλα κομμάτια πού μάς
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στείλατε. Μά ή ποιότητά τους εξαφανίζεται μέ
σα στό σύνολο τού κάθε κειμένου. Ν ί 
κο. Ν.: Τά ίδια λίγο - πολύ θά είχα
με νά πούμε καί σέ σάς γιά τήν «ΙΙροσευχή», 
τή «Γυμνή εποχή», τήν «Δίψα* καί τήν «ΙΙνευ- 
ματική εργασία*. Γνήσια ανθρωπιά πού εξανε
μίζεται σέ αισθηματολογία λόγω αδέξιου χει
ρισμού. ’Εξ άλλου στήν «Προσευχή», πού αρ
χίζει τόσο ωραία, ή αίσθηση τού πόνου αναι
ρείται από τήν ύφέρπουσα είρωνεία τής δοτι
κής καί τών άλλων τύπων τής καθαρεύουσας 
πού κατά κόρον χρησιμοποιείτε. II. X. Μ α ρ .: 
Ο «’Επιτάφιος» λέει πράγματα πού είναι 

γνωστά καί μάλιστα μέ τρόπο πού δέν elvat 
—δυστυχώς— καινούριος. Α. Ά  ν δ ρ έ ο υ : 
Διαβάσαμε μέ πολλή προσοχή δλα τά κομμάτια 
πού μάς στείλατε. Δέν νομίζουμε πώς είναι 
δημοσιεύσιμα. Δείτε λ.χ. τούςς στίχους από 
τό «Λιμάνι μέ τά Δάκρυα*: «νΑ, τί εξαίσιοι 
καί θλιβεροί συνάμα είναι οί διάφοροι συνα
σπισμοί τών φώτων/’'Α, τί υπερκόσμια είναι ή 
λάμψη των, δταν ό θεός ήλιος κοιμάται /  καί 
ή σελήνη, χλωμή κόρη τ’ ούρανού μαζί μέ 
τόν /  αθόρυβο χορό τών άστρων βγάζει τό πέ
πλο τής νύχτας...». Δέν νομίζουμε πώς δλη αυ
τή ή ώραιολογία προσθέτει τίποτα σ’ δ,τι έχε
τε νά πείτε. Απλώς άφαιρεί. Ε. A. Α. ΙΙάτρας. 
Καταπιαστήκατε μ’ ένα νόθο είδος πού βρίσκε
ται πιά σέ παρακμή. Μά τό χειρότερο είναι δ- 
τ. έχετε επηρεαστεί δχι από κάποιον δάσκα
λο τού χρονογραφήματος (Κονδυλάκη ή Νιρβά
να) , αλλά από έναν σύγχρονο έλάσσονα χρο
νογράφο, από τόν όποίον δανειζόσαστε τό σο
βαροφανές ύφος, ακόμα καί τήν προτίμησή του 
πρός ορισμένα θέματα («’Ανατροπή»). Ά ν . 
Μ ε τ . : Μάλλον ξεπερασμένος 6 τρόπος πού
διαλέξατε νά εκφραστείτε, στή «Μικρή Πριγ- 
κήπισσα». *0 παραμυθένιος χαρακτήρας πού 
προσδίνουν τά σύμβολα τού « Ιππότη* τής «ΙΙριγ- 
κήπισσας», τού έρωτα πού μέ τή μαγική του 
τάχα δύναμη εξουδετερώνει τούς κινδύνους καί 
θριαμβεύει τό καλό, δέν νομίζουμε δτι ται
ριάζει μέ τά σημερινά πράγματα πού θέλετε 
νά έκφράσετε. Μονομιάς τό ποίημα παρουσιάζε
ται άπλοϊκό. Καί τό στοιχείο αυτό τονίζεται 
ακόμα περισσότερο από αρκετές πλατιαστικές 
αδεξιότητες δπως στό στίχο: «Στήν αντηλιά
τήν κόκκινη πού βγαίνει από τόν ήλιο». ’Αφού 
πρόκειται γιά αντηλιά, τό «πού βγαίνει από τόν 
ήλιο» είναι πλεονασμός πού δέν προσθέτει τί
ποτα. Φ. Καν . :  ’Αδέξιοι στίχοι δέν ύπάρχουν 
στή «Μικρή μπαλλάντα» σας, αλλά τά τετριμμέ
να εκφραστικά μέσα πού χρησιμοποιείτε χαμη
λώνουν πολύ τή λυρική της ποιότητα. X α ρ. 
Β ε λ.: Κρατούμε τό «III* από τήν «Ηλικία
τής Τρυφερότητας*. Τό «28 Όκτο>6ρίου 1966», 
σαφώς κατώτερο από αυτό πού θέλατε νά έκ
φράσετε. Κ. Ηαλ . :  Τό διήγημα «Μιά μικρή 
ιστορία» δέν βρίσκεται μέσα στά χειρόγραφα 
πού περιμένουν απάντηση. "Αν δέν σάς απαν
τήσαμε ήδη, θά πεί δτι δέν έφτασε ώς εμάς.538 Α Ι Ο Λ Ο Υ
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•  Έ π ιπλα  πολλαπλής 
χρησιμότητος

•  Περιορισμένων
χώρων

•  Συγχρόνου αρχιτε
κτονικής γραμμής

•  "Απειρα σχέδια 
βιβλιοθηκών 
και γραφείων
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ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
AYTOKINUTA και ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΕΤΡΗΤΑ

ΛΑΧΕΙΟΥ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
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ΛΑΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ



ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΗΣ ΖΩΗ

τ

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ Τη Γ  
Τ Η >  |YNA^a * J>;; Γ γ [sj ̂  | a % Υ Ν ΛIΚ λ, ?

ΕΙΚΥΚΛΟΠΑ1Δ11Α ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

Π Ε Ν Τ Α Τ Ο Μ Η

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ ΔΕΙ Α  
Τ Η Σ  Γ Υ Ν Α Ι Κ Α Σ

φ  Γυναίκα. Γυναίκα—Μητέρα. Παιδί, 
φ Κατοικία. Νοικοκυριό. Ρουχισμός. Ιατρικές Συμβουλές.

♦  Τροφογνωσία. Διαιτητική. Μαγειρική—Ζαχαροπλαστική. Συμπεριφορά.
♦  Ή  Γυναίκα στήν Κοινωνία. Στήν 'Ιστορία. Στήν Εργασία. Στό Δίκαιο.

Διάσημες Γυναίκες. Διακεκριμένες Έ λληνίδες.
Φ Έρωτας. Γάμος. ΟΙκογένεια.

Ολοκληρωμένο τό έργο (Τόμοι 5) πωλείται άντι 1.000 δρχ. και 
διατίθεται με δόσεις των 100 δρχ. μηνιαίως. Τηλεφωνεϊστε μας.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ «ΠΑΛΜΟΣ» Ν. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & Για 
Α Θ Η Ν A I : ‘Ακαδημίας 79. Τηλ. 627.559—623.095—630.096 
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η  : Φραγκίνη 2. Τηλ. 26.821
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