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Oi έκδόσεις «ΜΕΛΙΣΣΑ», Επειτα άπό τις μεγάλες Επιτυ
χίες τους τής είκοσάτομης «Παγκόσμιας Ιστορίας» τής
ΕΣΣΔ καί τής δωδεκάτομης Ιστορίας τής «Ε λληνικ ή ς
Έπαναστάσεως» τού Α. Κόκκινου, προσφέρουν τώρα στό
άναγνωστικό κοινό τοδ τόπου μας, σέ έννιά τόμους, τά Εργα
τοδ Δημήτρη Φωτιάδη, τοδ συγγραφέα πού τά βιβλία του
σημείωσαν τά τελευταία χρόνια σταθμούς Εκδοτικής έπιτυχίας.
Τά βιβλία αδτά, στόλισμα κάθε βιβλιοθήκης, προσφέρονται τόσο σέ σειρές μέ όμοιόμορφες καλλιτεχνικές κου
βερτούρες δσο και τό καθένα χωριστά. Δηλ. μέ 100 δρχ.
τό μήνα μπορείτε νά Αποκτήσετε καί τά Εννιά βιβλία τοδ
Εκλεκτού συγγραφέα, ή δσα σάς λείπουν.
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Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Ο ΓΡΑΜ Μ ΑΤΩΝ Κ Α Ι ΤΕ Χ Ν Ω Ν

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΓΙΑ

ΤΗ “ Μ Ε Τ Α Β Α Τ Ι Κ Η , ,

Ή αποπομπή τών αποστατών άπό την εξουσία και ή κατάσταση πού πρόκυψε, είναι θέμα πού τό θίγουμε σέ σχόλιό μας σέ άλλη στήλη. Τό γεγονός
πάντως εΐναι, ότι τώρα έχουμε μια μεταβατική «έξωπολιτική» κυβέρνηση μέ μο
ναδική εξουσιοδότηση νά διενεργήσει σέ τακτή προθεσμία — πού και πρέπει καί
μπορεί νά συντομευθεΐ — εκλογές. Αισθανόμαστε τήν υποχρέωση, ως όργανο πνευ
ματικού ελέγχου, νά υπογραμμίσουμε ότι και άπό τή σκοπιά του πνευματικού κό
σμου, οπωσδήποτε τής μεγάλης του πλειοψηφίας, ή σύνθεση τής βασιλικής κυβέρ
νησης δεν ικανοποιεί. ’Αντίθετα, εμπνέει βαθειά ανησυχία. ’Ανησυχία καί επιφύ
λαξη για τή διαχείριση τών γενικών εθνικών, κοινωνικών καί πολιτικών προβλημά
των πού είναι πιθανό νά άναλάβει, εϊτε λόγω έπείγοντος είτε κατά παράβαση τής
συγκεκριμένης αποστολής της, καί ιδιαίτερα για τή διαχείριση πνευματικών καί
εκπαιδευτικών ζητημάτων, εκκρεμών ή καί νέων πού τυχόν θά προκόψουν.
Πέρα άπό όποιαδήποτε πολιτική εκτίμηση, τό σώμα τού πνευματικού κόσμου
επισημαίνει καί άπαιτεΐ άπό τήν κυβέρνηση Παρασκευόπουλου, ως επιβεβαίωση
τοΰ υπηρεσιακού της'χαρακτήρα καί τής έντολής της νά οδηγήσει τή χώρα σέ ελεύ
θερες έκλογές, νά άρει τά ανελεύθερα καί φασιστικά μέτρα τής ίουλιανής εκτροπής
στον πολιτιστικό χώρο. Νά μη θίξει τήν εκπαιδευτική μεταρρύθμιση καί νά στσματήσει τή συνεχή υπονόμευσή της. Νά πάρει θετικά μέτρα για έκκρεμή πνευματικά
καί καλλιτεχνικά ζητήματα. Θά απαριθμήσουμε τά κυριότερα.
1 . ’Οφείλει αμέσως ή κυβέρνηση νά εκκαθαρίσει τό αίσχος τών αιθέρων, άποκαθιστώντας τήν άμεροληψία καί ίσοπολιτεία στο κρατικό’ραδιόφωνο καί τήν τη
λεόραση. Ή καθυστέρησή της στον τομέα αυτόν είναι τό πρώτο της σοβαρό άμάρτημα (ή δήθεν άντικειμενικότητα στη μετάδοση τών συζητήσεων τής Βουλής, στά
δελτία ειδήσεων, δέν έλυσε, βέβαια, τό πρόβλημα). Ή αισχρή, ανιαρή καί ηλίθια
σοβιετολογία, ή προπαγάνδα τοΰ μίσους κυριαρχεί πάντα, ιδιαίτερα στις εκπομ
πές τοΰ Σταθμού ενόπλων αηδιών. Κραυγαλέα είναι άπό τις 21 Δεκεμβρίου ή εξα
κολουθητική άπουσία άπό τά προγράμματα τών τραγουδιών τού Μίκη Θεοδωράκη.
Δέ θά επιχειρήσουμε νά πείσουμε αυτή τή στιγμή τήν κυβέρνηση, άν αμφιβάλλει,
για τή σημασία τής μουσικής Θεοδωράκη στον πολιτισμό μας, άλλα πρέπει νά
παραδεχτεί ότι καί μονάχα ό άποκλεισμός ενός κορυφαίου σημερινού "Ελληνα
συνθέτη πού βρίσκεται επικεφαλής τοΰ άναγεννητικοΰ κινήματος τής μουσικής μας
δημιουργίας, φτάνει για νά καταδικάσει στή συνείδηση τοΰ πνευματικού κόσμου
καί τοΰ κοινού τήν κυβέρνηση τής 21 Δεκεμβρίου. Τό ’ίδιο ισχύει για τό συνεχιζό
μενο αποκλεισμό τών αριστερών λογοτεχνών καί καλλιτεχνών άπό τις σχετικές ρα
διοφωνικές εκπομπές καί τά «κανάλια» τής τηλεόρασης. Τό ραδιόφωνο - τηλεόραση
πρέπει ν’ άποδοθεϊ στον έθνικό μας πολιτισμό καί όχι νά τον παρουσιάζει ανάπηρο.
2.
Νά καταργηθοΰν ο! κρυφοί καί φανεροί ” Iντεξ, οί «φυλετικές» διακρίσεις καί
τά πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων για τούς λογοτέχνες - καλλιτέχνες.
3 . Νά παταχτούν καί νά έκλείψουν οί άμεσες καί έμμεσες αστυνομικές αυθαιρε
σίες έναντίον τής ελευθεροτυπίας, νά έξασφαλιστεΐ ή απρόσκοπτη καί μη επιτη
ρούμενη κυκλοφορία όλων τών εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων, εντύπων, νά α π α 
γορευτεί ή χαφιεδική παρακολούθηση καί οί πιέσεις σέ πρακτορεία, βιβλιοπωλεία,

•περίπτερα, καφενεία και σέ αναγνώστες. Νά τιμωρηθούν τά όργανα τής χωροφυ
λακής καί άλλα κρατικά όργανα που πρόσφατα καταγγέλθηκαν γιά διαταγές απα
γορευτικές τής κυκλοφορίας τής «Ε.Τ.» καί γιά άλλα παρόμοια κρούσματα. Νά
λείψουν ο'ι έπεμβάσεις καί τά έμπόδια στην ταχυδρομική κυκλοφορία έντυπων εσω
τερικού καί έσωτερικού καί οί υπεξαιρέσεις ή αυθαίρετες έπιστροφές εντόπιων.
Πλήγμα βαρύ επίσης κατά τής έλευθεροτυπίας, πού πρέπει άμέσως νά σταματή
σει, είναι ή άνιση οικονομική μεταχείριση έφημερίδων καί περιοδικών, μέ τις παρο
χές, τις συνδρομές, τις άνακοινώσεις καί δημοσιεύσεις τοΰ Δημοσίου, τών οργανι
σμών καί τών Τραπεζών.
4. Ή λογοκρισία — κινηματογράφου καί δίσκων — νά περιορίσει τουλάχι
στο τις δραστηριότητες της, ώσπου ή λαοπρόβλητη κυβέρνηση νά άντιμετωπίσει
νομοθετικά, όπως θά οφείλει, τό όλο θέμα. ‘Οπωσδήποτε δυο πράγματα επιβάλλε
ται νά γίνουν άμέσως: Νά ανασταλούν τά πολιτικά κριτήρια τής λογοκρισίας —
πού άλλωστε είναι παράνομα----καί νά άντικατασταθούν τά άναρμόδια μέλη τών
επιτροπών λογοκρισίας.
5. Ευνόητο είναι ότι εκκρεμή ζητήματα πού έχουν προκοώέσει αλόγιστες
καί απίθανες άπαγορευτικές αποφάσεις τής λογοκρισίας, καί πού εκθέτουν διεθνώς
τή χώρα μας, όπως ή άπαγόρευση προβολής τοΰ <<’Αλέξανδρου» τοΰ Κολλάτου,
((μεταξύ άλλων, λέει, γιατί ό τίτλος δημιουργεί τήν έντύπωση ότι πρόκειται γιά το
Μεγαλέξαντρο...) πρέπει νά λυθούν τό ταχύτερο.
6. Οί αφαιρέσεις διαβατηρίων Ελλήνων σπουδαστών τοΰ εξωτερικού, οί έκτοπίσεις φοιτητών κτλ. πρέπει νά άνακληθούν άμέσως.
7. Ή κυβέρνηση οφείλει νά έπιτρέψει τον επαναπατρισμό 'Ελλήνων λογο
τεχνών, καλλιτεχνών καί επιστημόνων πολιτικών προσφύγων, πού είχε αρχίσει έπί
κυβερνήσεων Καραμανλή καί διακόπηκε μετά τό ίουλιανό πραξικόπημα, ώσπου
νά άντιμετωπιστεΐ συνολικά τό σοβαρό αυτό εθνικό θέμα άπό τήν κυβέρνηση πού
θά άναδείξει ό ελληνικός λαός.
Υπάρχουν καί γενικότερα προβλήματα παιδείας, στά όποια ή κυβέρνηση
Παρασκευόπουλου οφείλει είτε νά μή σταθεί εμπόδιο καί αρχή γραφειοκρατικού
εκφυλισμού τους, είτε νά μήν τά επιδεινώσει. Ό πνευματικός καί εκπαιδευτικός
κόσμος, ή νεολαία καί όλοι οί προοδευτικοί “Ελληνες μέ ανησυχία βλέπουν στήν
κυβέρνηση αυτή δυο σημεΤα: Τή συμμετοχή κηρυγμένων καί φανατικών εχθρών τής
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, όπως ό καθηγητής κ. Ίω . Θεοδωρακόπουλος, καί
τήν εξαγγελία, στις προγραμματικές δηλώσεις, τού κυβερνητικού «ενδιαφέροντος»
γιά τά εκπαιδευτικά ζητήματα. Ελπίζουμε, ότι μιά κυβέρνηση τέτιας μορφής θά
αισθανθεί, ότι δέν έχει τό έλάχιστο δικαίωμα άρνητικής επέμβασης, κατεδάφισης
ή προβολής εμποδίων σ’ ένα έργο πού υποδέχθηκε μέ ανακούφιση ό λαός μας, σά
μέρος άπό τις προσδοκίες του. Μόνο κοινωνικό καί πολιτικό σάλο μπορεί νά προκοώέσει όποιαδήποτε αντιδραστική ένέργεια στήν εκπαίδευση.
"Εχει υποχρέωση, τέλος, ή κυβέρνηση αυτή, νά προωθήσει καί νά επιλύσει
διάφορα εκκρεμή ζητήματα πού άφοροΰν τον πολιτιστικό τομέα ή ενδιαφέρουν επαγ
γελματικά καί πνευματικά τούς λειτουργούς του καί πού βρίσκονται σέ στάδιο
υπηρεσιακής διεκπεραίωσης ή έρχονται μοιραία στήν έπικαιρότητα καί δέν παίρ
νουν αναβολή: λ.χ., τό νομοσχέδιο γιά τις συντάξεις καί τήν άσφάλιση τών λογοτε
χνών - καλλιτεχνών, τό ζήτημα τοΰ Φεστιβάλ Έπιδαύρου καί τών θερινών τουριστι
κών εκδηλώσεων, τό σκάνδαλο τών χρηματοδοτήσεων θιάσων γιά τή Γερμανία, τά
έκκρεμή ζητήματα τών ήθοποιών καί τών άλλων καλλιτεχνικών κλάδων κτλ.
Αυτά είναι σέ γενικές γραμμές τά σημεία πού θά κρίνουν ειδικά τήν πολιτεία
τής κυβέρνησης στή συνείδηση τού πνευματικού καί καλλιτεχνικού κόσμου. Ό όποιος
δικαιούται καί οφείλει νά ζητήσει καί τήν άμεση έπαφή μέ τον πρόεδρο καί τά
αρμόδια μέλη της, γιά νά τά θέσει καί νά έχει ευθεία καί σαφή άπάντηση πώς θά
τά χειρισθοΰν σύμφωνα μέ τήν έκδηλωμένη θέληση τών πνευματικών ανθρώπων.
Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ
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Τό εξώφυλλο τής Τσέχικης έκδοσης
τον ποιήματος «’Όστραβα»
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’Όστραβα έχει άγρια, Ιργατικά μαλλιά άπό μαΰρο καπνό κι άπό κάρβουνο,
διανθισμένα στους κροτάφους κάποτε μ’ ένα άνεξήγητο ρόδινο.
Διόλου ρητορική — παρ’ δλο τό ύψος τών φουγάρων της. Άπεχθάνεται
τή μεγαληγορία καί τήν προσποίηση. Μέ τά πελώρια μάτια της βαμμένα
μέ καρβουνόσκονη,
κοιτάζει πρός τά κάτω τις μικρές βιτρίνες τών καταστημάτων της
μέ τά γαλάζια καί κίτρινα πουκάμισα τών εφήβων της,
μέ τά πολύχρωμα φορέματα τών κοριτσιών της,

κοιτάζει πρός τά κάτω, δταν τό βράδι άνάβουν τά φώτα στούς δρόμους,
κοιτάζει τά πράσινα παγκάκια τών ερωτευμένων στά μικρά της πάρκα,
κοιτάζει τούς μεγάλους άριθμούς παραγωγής τών εργοστασίων της,
— οί άριθμοί δέ δείχνουν δλο της τό πρόσωπο,
κοιτάζει πιό κάτω, πιό μέσα, πιο βαθιά,
έκεϊνα τά σκοτεινά, έχέμυθα στόμια άπ’ δπου βγάζουν
τό μεγάλο κάρβουνο, τούς μεγάλους νεκρούς, τούς μεγάλους άνήλιαγους
άντρες.
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Ή “Οστραβα «Ιναι ένας άπέραντος πέτρινος καλαμιώνας,
ένα τοπίο κάθετο, παραλληλόγραμμο, μέ διαδοχικές διακοπές έπιπέδυ',·
παρ’ δλους τούς μεταλλικούς θορύβους της, ή “Οστραβα σωπαίνει*
έχει μια θλίψη κάποτε ή ’Όστραβα, άμίλητη, άνθρώπινη,
σαν κοιταγμένη ή “Οστραβα άπ’ τά παράθυρα ένός νοσοκομείου,
άργά τά μεσάνυχτα, πού σταματούν τά τραμ κι άκούγετat
μοναχικό, οργισμένο, άκατανόητο,
τό γαύγισμα ένός σκύλου μέσα σ’ ένα «άλλου» ή μέσα σ’ ένα «πάντοτε» —
μια έπίμονη κραυγή: «απών», «άπών», «άπών» —
κι ωστόσο είναι «παρών» μέσα στήν ’Όστραβα μετά τά μεσάνυχτα
τήν ώρα πού κρεμιούνται πάνω άπ’ τις τριγωνικές σκεπές άδιόρατες σκάλες
άπό κόκκινα φώτα.

"Οταν, μέ τά χαράματα σβήνουν οί φωτεινές Ιπιγραφές στις πλατείες καί
στούς δρόμους,
ή ’Όστραβα αχνή, φασματική, φωτίζεται ώς τό τελευταίο της δευτερόλεπτο
άπ’ τις υπόγειες λάμπες των άνθρακωρυχείων της. Τό χάραμα στήν “Οστραβα
είναι μαβί, διάστικτο μέ πουλιά. Κι άξαφνα μέσα σ’ δλη τήν άβεβαιότητα
χαράζεται εύδιάκριτα ένα παλιό, σιδερένιο μπαλκόνι στόν άέρα,
κρατημένο ψηλά άπ’ τον άσπρο κρωγμό ένός γλάρου.
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Ο πρώτος άνθρωπος πέρασε στό δρόμο, τό πρώτο τράμ, ή πρώτη φωνή, —
πρώτη,
σιωπηλά, σιωπηλά κι άναπότρεπτα, —
οί φωνές κρέμονται μές στή σιωπή, δπως τά φώτα στό σκοτάδι,
όπως οί σφυγμοί στό γυμνό χέρι,
δπως οί πράξεις μέσα στ’ δνειρο, —
οί σκούπες τών όδοκαθαριστών έχουν μιάν έκφραση τριγωνική, σχεδόν έπίσημη,
σκουπίζουν τ’ άποτσίγαρα, τά φύλλα, τις χαρτοπετσέτες,
τά μισοτελειωμένα λόγια, τις μικρές σκιές, τ’ άποχτενίδια τής νύχτας,
ήσυχα, τελετουργικά, άποφασισμένα. Ό θάνατος
περνάει τοίχο - τοίχο, στή σκιά τών σπιτιών, μέ τά χέρια στις τσέπες,
κοιτάζει άθέατος τόν άριθμό μιας πόρτας, τήν πινακίδα ένός δρόμου
ένα λιγνό σκυλί πού χάνεται σέ μιά δεντροστοιχία — άθέατος, σχεδόν άνύπαρκτος,
γιατί τό φώς άναμιγνύεται μέ τούς τεράστιους κυλίνδρους τών καπνών —
πρώτο χτύπημα, δεύτερο χτύπημα, γδούπος,
τό κάρβουνο, τό σίδερο, ό καπνός, ό χάλυβας —
καί τά εργαλεία τής δουλειάς, σ’ δποιο σχήμα, έχουν τό σχήμα τής βε
βαιότητας
όπως καί τά μεγάλα χέρια τών άνθρακωρύχων.

'Ύστερα ή ’Όστραβα λείπει άπ’ τήν ’Όστραβα — άποσύρεται
μές στ’ Ανθρακωρυχεία καί τά χαλυβουργεία της. Τό πρόσιοπό της
σκεπασμένο ώς κάτω άπ’ τ’ άγρια μαλλιά του καπνού κι άπ’ τις πράξεις της.

II
Ή 5Όστραβα μέ φεγγάρι
Τή νύχτα δ ούρανός τής’Όστραβας καίγεται. Παίρνει φωτιά δ καπνός.
Μαΰρο καί κόκκινο
κωπηλατουν πάνιο άπ’ τις καμινάδες. Οί σκιές τών καμινάδων
γκρεμίζονται στις στέγες τών σπιτιών, στό Λούνα Πάρκ, ατούς κήπους.
Τό φεγγάρι
είναι ένα πυρωμένο άλογοπέταλο - Αχνίζει. Ό ίσκιος τής φωτιάς,
κόκκινος καί γαλάζιος, χύνεται άπ’ τά τζάμια,
τρέχει στις κάμαρες, κάθεται κάτω άπ’ τά κρεββάτια,
γυρίζει δυο στροφές τή ραπτομηχανή, ζεσταίνει τά πηρούνια στά συρτάρια,
στρίβει τό κουμπί του ραδιοφώνου, έπιταχύνει τό ρυθμό, δυναμώνει τόν ήχο,
βάζει ένα κόκκινο χαρτί στους γλόμπους τών υπνοδωματίων,
χειρονομεί στους τοίχους τών παιδιών μέ ρόδινους, μικρούς έφιάλτες ·—

ένα άνθογιάλι γαρύφαλλα έστρεψε στό πλάι τό πρόσωπό του
γιά ν’ άποφύγει τήν ομοια του σιωπή, πυκνή άπό φέγγος —
«ίσως ν’ Αργήσω κάπως», είπε. Ποιδς μίλησε; "Ακόυσαν,
γιατί τά μάτια τών Ανθρώπων μεγαλώνουν μές στά σπίτια τή νύχτα, ή
άκοή δξύνεται,
άκούγεται τό βήμα τής σκουριάς καί τοΰ σκόρου, οι κατσαρίδες στήν κουζίνα,
δ μικρός βήχας ένός Άστρου βρογχικοΰ. Τά παιδιά δέν κοιμούνται
μά ίσως καί νά κοιμούνται μ’ άνοιχτά τά μάτια — οέν ξέρεις —
μές στά παπούτσια τους κάθονται δυο λαγοί τριανταφυλλένιοι
μέ τδνα αύτί τους τεντωμένο πρός τ’ όνειρο σάν παιδική καμινάδα.

'Ό λη τή νύχτα δέν κοιμάται ή "Οστραβα — Αλλάζει τις βάρδιες της —
τέταρτη 'βάρδια, πέμπτη βάρδια, δέκατη— μένει Αγρυπνη
μέ ξυπνητήρια όλο Ακρίβεια, μέ γερανούς όλων τών διαστάσεων,
μέ γδούπους, μέ σφυριά καί σιδερένιες σκάλες.

Οί Αντρες είναι παράξενα ξανθοί μέσα στό μαΰρο τοΰ κάρβουνου,

μέσα στδ κάρβουνο της νύχτας. Κι ούτε συζητοΰν ποτέ μέ τδ φεγγάρι
άν καί του μοιάζουν στδ κρασί καί στις γυναίκες· άν καί τδ φεγγάρι
πολλές φορές, γ ι’ αύτούς μονάχα, στέκεται στδ παράθυρο
σαν ένα μεγάλο ποτήρι παγωμένη μπύρα, μέ δυδ δάχτυλα άφρό. Οί άντρες
στήν "Οστραβα
περπατάνε μέ δρθιο κεφάλι μη καί χυθεί στδ δρόμο
αύτδ τδ γαλανδ νερδ πού μέσα του δεν καθρεφτίζονται τούτη τήν ώρα
φουγάρα, κάρβουνα, σπήλαια φωτιάς, τροΰλλοι του σίδερου
μά ένας μικρδς βυθδς άνεστραμμένος
γεμάτος πράα όδρόβια φυτά κι άκατανόητα ψάρια.

Οί γυναίκες μένουν στδ σπίτι, να φυλάνε τα παιδιά, τά τεντζέρια, τις γλάστρες,
τη σκάφη της πλύσης, τδ σίδερο, τά κυριακάτικα ροΰχα του άντρα,
καί μέσα τους νά βλαστημάνε τδ κρασί, τδ κάρβουνο καί τδ φεγγάρι.

Οί άντρες στήν ’Όστραβα είναι κάπως θυμωμένοι, άθώοι κι άνήξεροι—
γελάνε καί θυμώνουν — ίσως μέ τδν έαυτό τους —
οέν 'ξέρεις — είναι αθώοι- έχουν μιά τρύπα στήν καρδιά τους' καί στήν
τσέπη τους
απ’ δπου πέφτουν τά λεφτά τους — ήσυχοι — δέ σκύβουν νά τά πάρουν.
Δρασκελάνε
μέ φαρδιές δρασκελιές τις σκιές τών καμινάδων,
πότε μές στήν κοψιά τής λάμψης, πότε στδ σκοτάδι,
— φεύγουν; γυρίζουν; χάνονται; Που κοιτάζουν;
Πέρα άπ’ τις ωμοπλάτες τών εργοστασίων, πέρα άπ’ τά Μπέσκυντυ, πέρα,
πρδς τά πέρα.

’Ίσως άκολουθοΰν τδ βλέμμα τους. Που θά τούς συναντήσουμε;
’Έξω άπ’ τδ σώμα τους; Μέσα στδ σώμα τους; Μέ μιά μεγάλη τανάλια
κόβουν ένα κομμάτι τής ψυχής τους πού τούς πονάει, χωρίς νά προσέξουν
τή μαύρη μπότα τής νύχτας πού πάτησε τ’ άποτσίγαρό τους, χωρίς νά προ
σέξουν
ούτε καί τή γυναίκα πού κοιμήθηκαν μαζί της- γιατί οί άντρες
δέν ήθελαν τή γυναίκα — ήθελαν μόνο νά πνίγουν μές στή γυναίκα,
μέσα σ’ αύτδ τδ μαλακό, λευκδ σκοτάδι πού δέν είναι κάρβουνο,
μέσα σ’ αύτδ τδ μαλακό, λευκδ κρεββάτι πού δέν είναι σίδερο,
κ’ ή καρέκλα στδ πλάι είναι ήσυχη, δέν είναι σίδερο,
άκουμπάει τά τέσσερα πόδια της στή μέση του φεγγαριού — δέν είναι σίδερο,
είναι ένα ζώο σπιτικό- καί τής γυναίκας τδ σώμα,
είναι άσπρο σάν ψωμί μέ μιά τριγωνική σκιά άπδ ζέστη — δέν είναι κάρβουνο,
καί τδ βλέμμα τθς γυναίκας, κάτω άπ’ τά βλέφαρά της, φωνάζει ήσυχα —
δχι σίδερο —

ήσυχα - ήσυχα φωνάζει άπ’ τδν κλεισμένο κήπο, άπ’ τδ μικρδ ποτάμι, κάτω
άπ’ τή λεύκα —
δχι σίδερο, δχι κάρβουνο, δχι σίδερο* καί τά παπούτσια τής γυναίκας
δυστυχισμένα μπροστά στδ κρεββάτι — κανείς δέν τά πρέσεξε — οδτε ή
ίδια —
σά δυδ προπέρσινες φωλιές χελιδονιών — δέν κάθησαν τά χελιδόνια ■
—
■Εβρεχε -—
κ ’ οί κουβαρίστρες στδ πανέρι του ραψίματος είναι τροχοί άπδ μικρά αμα
ξάκια*
μετακινούνται μέσα στδ πανέρι, μεταφέροντας μές στδ μικρό του κύκλο
τά μικρά, σιωπηλά άναφυλλητά τής γυναίκας, δταν κοιμάται πιά ή γυναίκα.
Τ-στερα, τά δυδ σώματα άχνίζουν ίδρωμένα μέ κάτι τδ γαλάζιο
καί τδ λαμπιόνι τής κάμαρας είναι μιά απλή, άνθρώπινη δικαιοσύνη,
δμως τά πόδια τού άντρα μέ τά μεγάλα μαύρα νύχια
δέ χωρούν στδ κρεββάτι,
δέ χωρούν στδ σπίτι,
Βγαίνουν έξω άπ’ τδ παράθυρο,
μές στην άπέραντη νύχτα τής ’Όστραβας,
κ’ ή φλογισμένη νύχτα τής "Οστραβας γλείφει τά δάχτυλά τους μέ τήν κόκ
κινη γλώσσα της.

Τότε ή γυναίκα γυρίζει απ’'τ ’ άλλο της πλευρό, πρδς τδν τοίχο — ίσως νά
κλαίει —
γιατί δ άντρας δέν είναι παι'δί,
γιατί δ άντρας δέ χωράει στδ δέρμα του
μήτε καί μέσα στή γυναίκα χωράει —
τδ κεφάλι του, έκεϊ, στδ μαξιλάρι, πλάϊ στά μουσκεμένα μαλλιά τής γυναίκας
καί τά πόδια του έξω στήν ’Όστραβα μέ τ’ άστέρια τού κάρβουνου
καί τδνα χέρι του έξω άπ’ τδ κρεββάτι ν’ αερίζεται άπ’ τίς πράσινες σπίθες.

Ή ’Όστραβα ξέρει, συγχωρεΐ, υπομένει καί σωπαίνει,
ενώ τά κουνούπια σκάβουν τδ σκοτάδι μέ τά μικρά τρυπάνια τού βόμβου τους
καί τδ φεγγάρι σκουντάει μέ τδν άγκώνα του τήν κοιμισμένη γυναίκα.

'Η γυναίκα άκούει τδ τελευταίο τραίνο νά περνάει σφυρίζοντας μές άπ’ τδν
ΰπνο της
άνάμεσα άπδ μικρούς σταθμούς μέ πράσινα ή κόκκινα φώτα
δπου πουλάνε λουκάνικα, σικαλένιο ψωμί καί λεμονάδες, κάτω άπδνα φεγγάρι
ύγρό, βαθύ καί μαλακδ σάν μιά βλαστήμια μεθυσμένου άνθρακωρύχου.

9

Ill

Ή ’Όστραβα τό Σαββατόβραδο

Τό Σαββατόβραδο, ή '’Όστραβα βγαίνει απ’ τα μαζικά λουτρά των Ανθρακω
ρυχείων
φρεσκοπλυμένη — μυρίζει Ιργατικό σαπούνι καί καημό του Απάνω κόσμου,
κάπως χλωμά τριανταφυλλένια — ή καρβουνόσκονη
έχει Απομείνει Ακόμα στα ματόκλαδά της
σά μια προσωπίδα Αρχαίας τραγωδίας
κάτω Απ’ τις θεόρατες μετασχηματιζόμενες προσωπίδες των καπνών της*
Τό Σαββατόβραδο, μες στις στοές της "Οστραβας,
αστράφτει κάτι Από μαχαίρι κι Απόφαση
κ’ ο! ταβέρνες φωτίζονται
απ’ τον Αστραπιαίο έρωτα καί τα μεγάλα ποτήρια της μπύρας.
Οι Αντρες πριν μπουν μες στην ταβέρνα φτύνουν τήν καρβουνόσκονη μπρός
στο κατώφλι,
οΐ γυναίκες φτύνουν δταν οι Αντρες βγαίνουν απ’ τήν πόρτα.

10

Πίσω Από κάθε πόρτα στέκεται μια καμινάδα,
πίσω Από κάθε καμινάδα στέκεται τό φεγγάρι,
ένα λευκό φεγγάρι, σαν Ανθρώπινο δέρμα, Αχνισμένο
από μια ξένη Ανάσα* τό φεγγάρι
είναι συχνά μιά στρογγυλή, μικρή όθόνη τοϋ παλιού - βωβού κινηματογράφου
μέσα σ’ αύτή τη χιλιολερωμένη αίθουσα τού ’Ιουλίου*
σ’ αύτή τήν οθόνη προβάλλονται
παλιές σκηνές Από γυναίκες μεθυσμένες,
τραπέζια, καρέκλες, λάμπες, ποτήρια,
ένας κουρέας πού τρέχει κυνηγώντας μέ τό ξυράφι του μιά φυσαλίδα σαπουνιού,
ένα μονότροχο ποδήλατο,
ένας χαρτονένιος δίσκος μέ γλυκά πού πέφτει Απ’ τό παράθυρο,
τό καπέλο,
τό μπαστούνι,
τά μεγάλα παπούτσια τού Σαρλώ,
(χωρίς τον Σαρλώ),
πού χάνονται στό βάθος τής δεντροστοιχίας, πέρα, πέρα·—
Αγρια, μυώδη μπράτσα,
τετράγωνες πλάτες,
έργαλεΐα,
βαγονέτα μέ κάρβουνο,
μιά σιωπηλή ντουφεκιά,

τό συνοικιακό όδοντοϊατρεΐο του παρελθόντος μ’ έναν ξεβαμμένο πάγκο
κ’ ένα μικρό άσπρο σκυλί
κοιμισμένο άνάμεσα στούς μπροστινούς τροχούς ένός φορτηγού αυτοκινήτου —

Σέ λίγο άκούστηκε ή βαρεία άτμομηχανή λαχανιασμένη,
τό τραίνο σφύριξε, σέρνοντας πίσω του τη μακριά, βροντερή άλυσίδα τής βδο
μάδας,
καί, παρ’ όλο πού διόλου δεν άκούστηκε μές στην ταβέρνα,
ωστόσο τά ποτήρια θάμπωσαν απ’ τό χνώτο ένός άγνώστου ταξιδιού πάντοτε
άναβλημένου.
’Έξω είχε μείνει όλομόναχος δ δρόμος,
σχεδόν μαλακός καί μακρύς σαν παιδική άνάρρωση μετά τήν έλονοσία,
κι άν κάποιος, εκείνη τήν ώρα άκριβώς, μπορούσε νάταν έξω
θάβλεπε τό φεγγάρι πούχε μεταμορφωθεί
σ’ ένα γυάλινο θάλαμο τηλεφώνου —
εκεί μέσα κάποιος μιλάει —
τον βλέπεις —
δεν άκούς τή φωνή του —
είσαι δ ώτακουστής τής σιωπής, μιας ξένης γλώσσας, τού εαυτού σου,
κι άξαφνα
τά πάντα γίνονται
άγνωστα, μακρινά, άνεξήγητα,
άδιάφορα, άνεξάντλητα, δικά σου,
τό σπασμένο τζάμι στδ πεζοδρόμιο,
τό σκουριασμένο καρφί στον τοίχο,
ή νεκρώσιμη άναγγελία κολλημένη στήν πόρτα τού ξυλουργείου,
τό άδειο κουτί τά σπίρτα,
τό κουμπί άπ’ τό στηθόδεσμο τής γυναίκας,
τό άριστερό σου χέρι,
δ θάνατος,
η άθανασία,
ή έλευθερία,
ή αύριανή Κυριακή,
τό φεγγάρι
τά ποιήματα —
ανύπαρκτα, άνεξάντλητα, δικά σου,
μήν ξέροντας ποιος είσαι καί ποιός είναι — πού; για τί; καί πότε; —
όπως εκείνο τό γραμματοκιβώτιο τής έρημης πλατείας μέ τήν ξύλινη καρτε
ρία του,
διαθέσιμο γιά όλα τά γράμματα, γιά όλες τις χώρες, γιά δλες τις γλώσσες,
άν καί κανείς αύτή τήν ώρα δέν έρχεται νά ρίξει ένα γράμμα
κι ούτε πού σκέφτεται κανείς μιάν άλληλογραφία μέ τούς ζωντανούς ή μέ
τούς πεθαμένους.

±

Ή "Οστραβα, πρδς τά ξημερώματα της Κυριακής, Αποκοιμιέται,
μέ τδ κεφάλι της γερμένο πάνω Απ’ τδ Ακορντεόν της. "Ομως έξω
στή συνοικία Ζάμπρζεχ, ή πελώρια καμινάδα της φάμπρικας Οΰρξ
καπνίζει τό τσιγάρο της, άγρυπνη πάντα, καίγοντας μέ τήν καύτρα του
άκρη - άκρη τ’ αυτί του φεγγαριού, μ’ ένα τρίξιμο
σά να καίγεται κίτρινη σάρκα ή σά να λειώνει Ανώφελο χρυσάφι.

IV
Ή ’Όστραβα τήν Κυριακή
Ή Κυριακή είναι μια μέρα ξένη, ξένη, ξένη-—
μια μέρα τής ’Όστραβας — δική της — δέν ξέρει τί νά κάνει,
δέν προφταίνει νά επιστρέφει στον εαυτό της, δέν προφταίνει
νά είσπνεύσει τον άέρα πού τής ελειψε — ό καπνός τής πολιτείας
τήν Κυριακή λιγοστεύει, λιγοστεύει —
δέν έχει ποΰ νά κρύψει τά μάτια της ή "Οστραβα.
Πίσω Από κάθε μέρα είναι ένα βαθύ, μαύρο πηγάδι,
μιά λάμπα μπροστά στήν πόρτα τού κάρβουνου,
ένα ύπόγειο, έχέμυθο άστέρι, κλεισμένο μές στο φως του,
μέ τή λύπη τού άόρατου.
Μέσα στίς μπότες των Ανθρακωρύχων κάθονται τά μεγάλα, παγωμένα πόδια
τού φόβου,
χωρίς πρόφαση πιά, φορεμένα Απ’ τ’ ανθρώπινα πόδια —
"Οταν Ανέβασαν τούς νεκρούς Απ’ τδ πηγάδι,
οί σύντροφοί τους τούς έπλυναν μές στους λουτήρες τού Ανθρακωρυχείου
τρεις - τέσσερις φορές — ή καρβουνόσκονη δέν έφυγε Απ’ τά μάτια τους,
μήτε τδ Αμίλητο έκεΐνο σημάδι κάτω Απ’ τήν καρβουνόσκονη,
μήτε τδ μαύρο έκεΐνο Αστέρι, κεντημένο μέ βελόνα,
στ’ Αριστερό πλευρό τους — δέν έφυγε,
μήτε δ τρικέφαλος ίσκιος τού θανάτου πάνω στήν κοιλιά τους.
Ο! γυναίκες προφτάσανε γυμνούς τούς άντρες τους*
έγειραν τδ κεφάλι τους στά σκέλια των Αντρων τους
καί τούς σκεπάσαν τ’ Αχαμνά μέ τά μαλλιά τους.
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'Ύστερα Ακούστηκε τδ σκούξιμο ώς πέρα στίς πλαγιές
των Μπέσκυντυ, Γιεσένικυ, Γιαβόρνικυ,
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τά φύλλα στίς λεύκες γύρισαν ανάποδα, δείχνοντας πρδς τά πάνω τδ
άσπρο τους,
τά πουλιά κρέμασαν μεσίστια τδ τραγούδι τους,
δώδεκα πέτρες άπ’ τδ Ράντχοστ κύλησαν
δώδεκα χρόνια τά παιδιά μεγάλωσαν,
«δ πατέρας είναι μεγάλος σάν ένα σύννεφο ξαπλωμένο στδ βουνό», είπαν
καί κατάλαβαν τί θά πει Ανθρακωρύχος.
Τήν Κυριακή φορέσανε μακριά παντελόνια
καί μιά φαρδειά δαχτυλιά άπδ μουντζούρα στδ δεξί μελίγγι τους.

Ή Κυριακή είναι μιά μέρα ξένη, ξένη, ξένη,·— δέν προφταίνει
νά θυμηθεί ώς τδ τέλος, νά ετοιμαστεί ώς τδ τέλος,
πετάει στά γρήγορα μές στδ κρασί τήν πιδ 'βαθειά ρυτίδα του μετώπου της
σά νά πετάει δ βιολιτζής μές στδ πηγάδι τδ δοξάρι του,
καί τδ βιολί σωπαίνει. Ωστόσο
ή Κυριακή κρατάει δυο χαμόγελα κάτω άπδ τις μασχάλες της,
έχει ένα Αθώο τρέκλισμα Ανάμεσα στίς μέρες,
έχει τδ πείσμα της καί τδ τραγούδι της, έχει τά δικαιώματά της
έξω άπ’ τδ φόβο, έξω άπ’ τδ χρέος, έξω άπ’ τήν Ιστορία —
κ’ ιδίως επειδή ή Κυριακή έρχεται πάντα άκριβώς μετά τδ Σάββατο,
άκριβώς μετά τή νύχτα του Σαββάτου,
σέ μιά κομμένη στροφή τοϋ Ακορντεόν, σέ μιά στροφή τοΰ δρόμου,
κ’ ή σκιά τοΰ χτεσινοΰ έρωτα
κάθεται Ακόμη στά μάτια των Ανθρώπων σάν μιά άλλη καρβουνόσκονη
κ’ ή σκουριά πού έφυγε άπ’ έξω κάθεται μέσα στδ σίδερο.

Κ’ δ Μπέζρουτς κάθεται πίσω άπ’ τά τζάμια τής Κυριακής καί κοιτάζει —
κοιτάζει πρδς τά ποΰ θά τραβήξουν. Κ’ εκείνοι,
παρ’ δτι δέν τδν βλέπουν, δέν ξέρουν στ’ Αλήθεια ποΰ θά τραβήξουν.
Ό Μπέζρουτς ξέρει — τούς κοιτάζει καί χαμογελάει.

Είναι οί μεγάλες μέρες μέ ψωμί καί κρέας καί τραγούδι,
μέ βιβλία, μέ στάδια, μέ σημαίες,
είναι τά δέντρα μέ πουλιά, καί τά κορίτσια μέ τά έκδρομικά σακκίδια —
Μά ή Κυριακή είναι ή πιδ μεγάλη κ’ ή πιδ βιαστική μέρα,
σάν τδ πόδι τής γυναίκας στδ ποτάμι — τδ νερδ
κρύβει τδ πόδι τής γυναίκας καί τή γυναίκα.
Ή Μαρίτσκα Μαγκτόνοβα κάθεται στήν πόρτα τοΰ κοιμητηριοΰ στά Στάρε
Χάμρυ,
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άμίλητη, μαρμαρωμένη' κοιτάει τήν Όστράβιτσε,
ακούει τά κυματάκια της Όστράβιτσε —

6 μαρκήσιος Γκέρο — πάει κι αύτός — τι τάθελε τόσα δάση, τόσα ξύλα;
τί τδθελε κείνο τό παλάτι μέ τήν κίτρινη πέτρα;
καί τις τρεις σκύλες— μοίρες στη μεγάλη πόρτα του — τί τάθελε;
Τά πέντε δρφανά δουλεύουν τώρα στ5 άνθρακωρυχεϊα—
καλά τά βολεύουν μέ τό σοσιαλισμό — οΐ δυό μικρότεροι
είναι μέλη τοΰ Κόμματος — έχουν τά έπιπλωμένα τους δωμάτια,
το ραδιόφωνό τους — θάχουν καί τηλεόραση οΐ άνθρακωρύχοι —
ή ζωή τραβάει στο καλύτερο. Κ ’ ή ίδια ή Μαρίτσκα
έγινε ποίημα, άγαλμα, σχολείο, τραγούδι, δρόμος, παγωτό, γραμματόσημο,
έγινε παραμύθι καί ζωή. Καί .συλλογιέται ή Μαρίτσκα
πώς θά μπορούσε νά μήν είχε πεθάνει — είναι δμορφα τό καλοκαίρι τά
Μπέσκυντυ,
είναι δμορφα καί τό χειμώνα τά Μπέσκυντυ μέ ψωμί καί μέ ξύλα.
Καί, βέβαια, πού δέ θάπρεπε νάχει πεθάνει.
Μά ή Κυριακή είναι πολύ άργή γιά τούς νεκρούς μέ τό χορτάρι καί τούς
σιδερένιους Σταυρωμένους,
πολύ σύντομη γιά τούς ζοιντανούς μέ τή λιακάδα — τίποτα δέν προφταίνουν.

Ιδίω ς τό λιόγερμα τής Κυριακής έχει ένα όγδοο χρώμα πέρα άπ’ τό κόκκινο
ή τό κίτρινο,
ένα χρώμα βαθύ καί φωτεινό — τό χρώμα τοϋ απραγματοποίητου. Ή Ό σ τραβα τότε
κυκλοφορεί στήν Όστραβα, μοναχική καί πολυσύχναστη, σάν τήν ποίηση,
ραβδωμένη άπ’ τις ανταύγειες των κλειστών παραθύρων,
άπ’ τις ανταύγειες των κεντρικών ζαχαροπλαστείων καί τών συνοικιακών
εδωδιμοπωλείων,
άπ’ τις μικρές βιτρίνες μέ τά γυάλινα δοχεία κομπόστας βερύκοκκου καί
τά βαζάκια τής μουστάρδας.
Ή Όστραβα, τήν Κυριακή τά μεσάνυχτα, κυκλοφορεί σάν τήν ποίηση,
συγκαταβατική, σιωπηλή, έπιεικής, άνένδοτη,
μές στή μεγάλη μοναξιά at άκατανοησία τής ποίησης,
έρμηνευμένη καί παρερμηνευμένη άπ’ αύτούς πού δέ γνωρίζουν άπό ποίηση,
άκριβώς όπως ή ποίηση, άκριβώς δπως ή ποίηση.

Καί τήν ώρα πού ή νύχτα άπομακρύνεται σάν ένας άτμός άπό άλλο χρόνο,
εκείνη τήν άβέβαιη ώρα πού δλα είναι πιθανά καί άνεξέλεγκτα,
πού κανένα άντικείμενο δέν έχει σκιά κι δλα είναι σκιά μονάχα,
σάν τήν άρρώστια ενός παιδιού σέ μιά κάμαρα που επικοινωνεί μέ τήν τρα
πεζαρία,

τήν ώρα πού οί τελευταίοι μεθυσμένοι κουβεντιάζουν μόνοι στίς πλατείες
σά να μαλώνουν τόν έαυτό τους, σά νά εξομολογούνται στή μάνα τους τήν
’Όστραβα,
καί τ’ άδεια ποτήρια στίς ταβέρνες είναι σά μικρές τύψεις καθυστερη
μένες
καί τό φεγγάρι κείτεται σά μιά κιθάρα χωρίς χορδές πάνω στό τραπέζι
άνάμεσα στά γεμάτα σταχτοδοχεία καί στ’ άπλυτα πιάτα,

τήν ώρα πού μές στό καφενείο μένουν καταμόναχα τά τρία τραπέζια τού
μπιλιάρδου
σάν τρία τετράγωνα, χορταριασμένα χωραφάκια
μέ τρία λουλούδια στρογγυλά, πειθήνια, άπανθισμένα,
τήν ώρα αύτή λοιπόν πού οί άνθρωποι, Ιπιτέλους, κοιμούνται,
τά έπιπλα έλευθερωμένα άπό τήν παρουσία των άνθρώπων,
μπορούν κι αύτά νά βγοΰν ένα μικρό περίπατο στό δρόμο,
τά τραπέζια, οί καρέκλες, τά κάδρα, οί ντουλάπες —
προχωρούν μέσα στό γυάλινο δρόμο, μέσα στή γυάλινη ώρα,
προσεχτικά, σιωπηλά, μέ τό δικό τους βήμα
τό σοβαρό, τό δασικό, τό μετρημένο, τό άπροσποίητο,
κοιτάζουν γύρω τά συντροφικά τους δέντρα,
κοιτάζουν πέρα τά μητρικά τους δάση,
ήρεμα, χωρίς λύπη, — άνασαίνουν τόν άέρα.
“Ενα άνεπαίσθητο άστρο, μέ μιά μεταχειρισμένη όδοντογλυφίδα,
σκάβει μιά τρύπα στον καθρέφτη τού αποχωρητηρίου
Ικεΐ στόν άκρινό σιδηροδρομικό σταθμό τής ’Όστραβα.
«Είναι δμορφα τά ξημερώματα» ·—■ είπε — γυάλινα, γυάλινα,
χωρίς μετάνοια σχεδόν, χωρίς τύψη, — «θ’ άλλάξουμε», είπε,
«θ’ άλλάξουμε* — θ’ άλλάξουμε τόν κόσμο», είπε.
'Ύστερα, βέβαια, τά έπιπλα γυρίζουν πάλι μυστικά στό
στό συνετό τους, βρισμένο δευτερόλεπτο· παίρνουν τις
μονάχα ένα σκαμνί δέ γύρισε’ στάθηκε στόν περίβολο
κι έγινε μιά μικρή βελανιδιά ή δξυά-— κανείς δέν τό

σπίτι,
θέσεις τους*
μιας φάμπρικας
κατάλαβε.

Ή Κυριακή είναι κι δλας χθεσινή, σάν άδειο κουτί άπό τσιγάρα.
Τό ξύλινο πόδι τού άνάπηρου στέκεται άσάλευτο στή γωνιά τής κάμαρας.
Ή σκιά τού πεθαμένου γελωτοποιού κάνει μιά τελευταία γκριμάτσα μέσα
στό έτοιμόρροπο φεγγάρι.
Πέντε ξερά γαρύφαλλα κρέμονται άπονα σπάγγο στήν άνάμνηση.
Ή σκούπα μένει πίσω άπ’ τή μεσαία πόρτα
μέ τό μεγάλο χέρι τής Κυριακής άχρησιμοποίητο.

45

Καί τότε ή *Οστραβα, στά πρόθυρα της Δευτέρας,
κάνει μια τελευταία χειρονομία:
ανάβει μ’ ένα σπίρτο τόν ήλιο,
σηκώνει απ’ τούς δρόμους τή σκιά καί τ’ δνειρο
σά νά σηκώνει ενα σταυρό ή ένα βρέφος,
ή σά ν’ ανοίγει μιά σιδερένια πόρτα
σηκώνοντας στά χέρια της τήν πόρτα μέ τούς σπασμένους ρεζέδες της καί
τό μοναδικό άριθμό της,
σηκώνοντας τόν πίνακα τιμής των έργοστασίων της
σηκώνοντας τό μεγάλο πλακάτ: Η ΟΣΤΡΑΒΑ Θ’ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ
ΣΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟΓ ΚΟΜΜΑΤΟΣ.

Τότε, μέ μιας, άκούγονται δλα τά καμπανάκια των τράμ, τά μακριά σφυ
ρίγματα των τραίνων.
οί φωνές της φωτιάς καί τοΰ καπνού, οί σειρήνες τών άνθρακωρυχείων,
καί τότε
οί άντρες μέ μιας ξεμεθάνε. Τότε οί γυναίκες
κοιτάζουν τούς τεράστιους ίσκιους τών άντρων τους στόν πρωινό, κόκκινο
δρόμο
σά ν’ άνεμίζουν χιλιάδες σφυροδρέπανα σέ μιά θάλασσα κόκκινες ση
μαίες.
Στέκουν ακόμη λίγο οί γυναίκες στο κατώφλι καί χαμογελάνε.
"Γστερα σφύγγουν μ’ ενα μαντήλι τά μαλλιά τους καί πλένουν τά τζάμια.

«•Λοιπόν, πού λές, — φτάνει νά ξέρεις — ένα μεγάλο χαμόγελο είναι δ κόσμος
— λένε —
ένα χαμόγελο πού μάς κρατάει σφιχτά τά μάγουλα μήν πέσουν μέσα στό
πηγάδι,
ένα σφιχτό χαμόγελο σάν τό κορδόνι τής ποδιάς μας
πού μάς κρατάει γερά τή μέση». "Ετσι λένε καί χαμογελάνε.1

V

Ή Δευτέρα τών χαλυβουργείων της ’Όστραβας
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Ή Δευτέρα είναι μιά μέρα πνιγμένη στή βουή της — δέ σκέφτεται πώς
είναι μιά μέρα,
δέ σκέφτεται πώς είναι χρόνος, άν είναι χρόνος — χρόνος δέν είναι ι—
δέ σκέφτεται πώς είναι Δευτέρα — τά κορδόνια της μένουν λυμένα.

Τή Δευτέρα, ταλαντεύεται ή ’Όστραβα σά σχοινοβάτης
μέ μιαν όμπρέλα φωτιάς χα'ι καπνού, πάνω στό άόρατο σύρμα
δεμένο ως πέρα στόν ορίζοντα απ’ τδνα φουγάρο της στο άλλο.
Μέσα στον κίνδυνο νά γκρεμιστεί κάθε στιγμή, παίρνει συνείδηση τής δύ
ναμής της·
μές στήν αιώνια της ταλάντευση, κερδίζει τήν ισορροπία της.
Κατά τις 10, κάνει μιά μικρή διακοπή· αφήνει τήν ομπρέλα της
πάνω στή σιδερένια σκάλα, στέκεται μπροστά στδ κιόσκι,
πίνει δυο μπύρες, τρώγοντας μαύρο ψωμί πασπαλισμένο μέ κοκκινοπίπερο.
Κι αμέσως πάλι, τά σφυριά, οί καμπάνες τών μετάλλων, οί καμπάνες τού
χάλυβα,
βιαστικά, βιαστικά, δυνατά, κόκκινο - μαύρο,
κόκκινο τής φωτιάς, κόκκινο τής γδαρμένης φλέβας, μαύρο τού πηγμένου
αίματος,
κόκκινο - μαύρο, κόκκινο - μαύρο, μαύρο - κόκκινο —
(— Αύτοί πού ζοΰν μέσα στή γή, μέσα στο σίδερο, κοίταξαν μέσα τους;
■
— Στάθηκε καί ρώτησε).
Οί έπιφάνειες στίλβουν λευκές πάνω άπ’ τό μαύρο. (— Ποιός είδε,
κάτω άπ’ τό μαύρο, τήν πρώτη λευκότητα;) Κόκκινο -μαύρο, κόκκινο μαύρο, μαύρο - κόκκινο —
’Έξω, στό δρόμο, ένα χρώμα «δέ θυμάμαι», ένα χρώμα «δέ θέλω νά θυ
μάμαι»,
ανάμεσα σε σιδερένιες ράγες διασχίζοντας τό χρόνο —
κόκκινο - μαύρο, συσσωρευτής, δ φούρνος, κόκς, δ χάλυβας,
κόκκινος καπνός, μαύρος καπνός, (— πούναι δ άνθρωπος;)
Τό πυρωμένο κόκς, σιδερένιο βαγόνι, σίδερο κόκκινο,
λουτρό τής φωτιάς,' κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο,
πέντε εκατομμύρια τόννοι κόκς, δυό έκατομμύρια τόνοι άτσάλι,
αριθμοί, άριθμοί, άριθμοί, (— πούναι δ άνθρωπος;)
Κόκκινο -μαύρο, μαύρο - κόκκινο, — πειθαρχημένα μέταλλα,
κάγκελα, σκάλες, γερανοί, φανοστάτες, σιδερένιοι έγκέφαλοι —
ένα ποδήλατο λησμονημένο έξω στή μάντρα — σιωπηλό,
δυό τρυφερά μηδενικά οί τροχοί του σ’ ένα παιδικό τετράδιο,

(— πούναι ή μέρα μέ τά μιαρά φτερά στους ώμους της, μέ τά τακούνια
των γυναικών στδ δρόμο;)
σωλήνες, χειράμαξα, βαγόνια παράθυρα, μεγάλα κόκκινα άστρα,
μεγάλες καμπάνες των μετάλλων μέ τις πιο μεγάλες Αντηχήσεις τους,
(πώς θ’ ακουστεί τδ βήμα τοϋ πουλιού, μές στην κρυφή ρωγμή ένδς δευ
τερόλεπτου ;)
καμπάνες Αναμμένων μετάλλων σβήνοντας στδ νερό (— ποδναι δ άνθρω
πος ;)
Εναέριες γέφυρες, καζάνια, καύσεις, πίσσα, σίδερο,
τροχοί τών τροχών, πελώριοι Ιμάντες, συντριβάνια σπίθες,
δεξαμενές, βαλβίδες, κύλινδροι, ώθήσεις, συρματόσκοινα, —
ή φωτιά είναι κόκκινη,
ή αναπνοή τής φωτιάς είναι πράσινη,
άντικρυ στή φωτιά, μέσα στδ γυάλινό του παρατηρητήριο,
κάθεται ένας άνθρωπος", γράφει, καταγράφει — ήσυχος,
δπως ή σκέψη μέσα στδ πάθος. («Μικρδς δ άνθρωπος μπροστά στά έργα
του», είπε,
«μεγάλος δ άνθρωπος μέ τά έργα του», είπε). Μικρδς αυτός. Ποιός είταν;
Πόλεμος κόντρα στή σκουριά, πόλεμος τής φωτιάς μέ τδ σίδερο,
παραφροσύνη τής φωτιάς, γδούποι μετάλλων, οί κραυγές, τά σφυρίγματα, —
το πυρωμένο σίδερο μετέωρο προχωρεί πρδς τή σφύρα,
ένα τεράστιο συμπαγές λιοντάρι τετραγωνισμένο,·—
δώδεκα χιλιάδες ατμόσφαιρες πίεσης
μεταβολή τού σίδερου σέ χάλυβα
εκρήξεις τών μεταμορφώσεων
μετά τήν πυράκτωση ή ψύξη
τά υποταγμένα μέταλλα
πελώρια πτώματα
άκαμπτα
μουγγά
χρήσιμα —
μπορείς νά τά δέσεις μ’ ένα σπάγγο δέκα - δέκα,
πελώριο δάσος ξαπλωμένο — τά κλαδιά του κομμένα, οί ρίζες του βγαλμένες,
ή παγωμένη, τελική πειθαρχία — ένα Ιπίπεδο τρόπαιο. (— Πούναι δ άν
θρωπος;)
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Σο)λήνες, σιδεροκολώνες, σιδερόβεργες,
κυλινδρικοί θάνατοι, κυλινδρικοί θρίαμβοι, κυλινδρικές Αρτηρίες —

δώ μέσα θά κυλήσει τό αίμα τών πολιτειών. Πάνω τους κάθεται
ένας εργάτης μέ στήθος γυμνό
ένα άγαλμα σέ βάθρο γιγάντιο —
στρατιές αυτοκινήτων μεταφέρουν σέ πομπή τις στήλες τών μετάλλων
άπ’ τις μεγάλες πύλες τών χαλυβουργείων προς τδ φώς τής μέρας
κάτω άπονα μεγάλο ρολόι, παράξενα στρογγυλό, παράξενα άτάραχο,
δείχνοντας άργά, κυκλικά, τις μεγάλες, άνυπόμονες, πυρακτωμένες ώρες
τών έργαζομένων.
Έ ξω , στήν αύλή, δ σβηστός φανοστάτης είναι ένα υψηλό, φωτισμένο θαυμα
στικό.
Οί πέντε καπνισμένες λεύκες συνεχίζουν τη δυστυχισμένη τους προσπάθεια
νά μιμηθοΰν τίς καμινάδες.
Τά νικημένα μέταλλα είναι γκρίζα.
Μαϋρο, κόκκινο, γκρίζο — μαύρο, κόκκινο, γκρίζο ■
— μαύρο, κόκκινο,
γκρίζο.
ΙΙοδναι δ άνθρωπος; πούναι δ άνθρωπος; πούναι δ άνθρωπος;

VI

Τό χαμόγελο τής ’Όστραβα
Ή ’Όστραβα κρέμεται στον ουρανό πιασμένη μέ τά χίλια πέτρινα σκοινιά
τών καμινάδων της —
κάποτε κόβεται ένα' — άκούγεται δ θόρυβος άπ’ τον κόμπο πού λύνεται
κ’ ύστερα συνεχίζεται άπ’ τό θόρυβο μιας ματοσυκλέτας
ή άπ’ τό θόρυβο τών αότοκινήτων τής πυροσβεστικής υπηρεσίας καί τών
πρώτων βοηθειών.
Τότε δ ήλιος γίνεται κόκκινος μές στους καπνούς τής ’Όστραβα.
Οί Όστραβιανοί μεταφέρουν τήν ’Όστραβα, πάνω σέ μιά σκάλα, στό νο
σοκομείο Φιφέϊντυ.
Ή ’Όστραβα μένει λίγο ξαπλωμένη στ’ άσπρο κρεβάτι μέ μισόκλειστα
βλέφαρα.
Ό

ήλιος γίνεται τότε κατακόκκινος.
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Ό ήλιος είναι τδ δοχείο αιμοδοσίας κρεμασμένο πάνω άπ’ τδ στήθος τής
"Οστραβα.
Ό σωλήνας τής πιδ ψηλής καμινάδας τής "Οστραβα συνδέει τδ δοχείο του
ήλιου
μέ τή μεγάλη φλέβα του δεξιού χεριού τής ’Όστραβα* ■
—
άκούγεται νά στάζει τδ αίμα ρυθμικά σαν ένα κόκκινο, μαλακδ σφυρί,
ίσα στη φλέβα τής ’Όστραβα, ίσα στην καρδιά τής ’Όστραβα* —
ή ’Όστραβα τροφοδοτείται μ’ αίμα κατ’ ευθείαν άπ’ τδν ήλιο.
Έ ξ ω άπ’ τδ παράθυρο τοΰ νοσοκομείου Φιφέϊντυ, στδ μεγάλο μπαλκόνι,
πάνω στά σιδερένια κάγκελα, κάθονται οί λεύκες, οί γλάροι, τά περι
στέρια,
κοιτάζουν την "Οστραβα μέ τά μικρά τους γκριζοπράσινα μάτια —
ή "Οστραβα χαμογελάει.
Πλάι* στδ κρεβάτι, είναι ·οί μεγάλες της μπότες, ή μπλέ της φόρμα, τδ ξι
νάρι της, ή λάμπα της*
χαμογελάει ή ’Όστραβα:
~
μόλις πού πρόφτασε, έτσι ξαπλωμένη στδ κρεβάτι της νά τδ σκεφτεΐ:
«Μέ τδ δικό μου κάρβουνο ζεσταίνεται ή καρδιά τοΰ σοσιαλισμού μας.
Μέ τδ δικό μου άτσάλι δένω τούς αρμούς του».
Ή "Οστραβα χαμογελάει:
— Ιδώ είναι δ άνθρωπος στην πιδ σιωπηλή του συμμετρία.
Ή "Οστραβα, πληγωμένη στδ στήθος άπ’ τδ ξινάρι,
πληγωμένη στδ στήθος άπ’ τά λόγια πού δέν είπε,
πληγωμένη στά μάτια άπ’ τδν καπνό της,
πληγωμένη στά μάτια άπονα πορφυρό— μενεξεδί λιόγερμα πού δέν είδε.
μέ μιά μεγάλη τρύπα σιωπής στδ μελίγγι,
μέ μιά χοντρή γραμμή αίμα πλάι στά χείλη της,
μ’ δλόκληρα κομμάτια κάρβουνο άνάμεσα στ’ άσπρα της δόντια,
χαμογελάει ή "Οστραβα:
Έδώ είναι δ άνθρωπος.
Ή άσπρη πετσέτα τοΰ νοσοκομείου άνεμίζει στδ μπαλκόνι
μέ δυδ μεγάλες βοΰλες καρβουνόσκονη
καθώς ή "Οστραβα σκούπισε τ’ αυτιά της
μέ μιά κυκλική κίνηση τοΰ χοντροΰ δείχτη της.
Λίγη σιωπή, λοιπόν. ’Αφήστε μιά στιγμή τήν ’Όστραβα νά κοιμηθεί μές
στδ χαμόγελό της.
’Αφήστε μιά στιγμή τήν '"Οστραβα νά μελετήσει τδ χαμόγελό της.
Είναι φαρδιά, μεγάλα, δυνατά τά χέρια των άνθρακωρύχων.
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Του Γιάννη Καλλιόρη

Π Ρ Ο Κ Α

ΑΡ Ξ Η

Έκεΐνο ττού αποτελεί τήν έρεθιστικήν ά- -,* κοινωνικές καταστάσεις έξόχως ενδιαφέρουσες
κανθα και ταυτόχρονα κατοχυρώνει τή σκο- : — καί κυρίως οί συσκοτίσεις από εσωτερικό
τής ανθρώπινης συνείδησης (ατελείς διεργα
πιμότητα ν’ άπασχσληθεΐ κανείς περισσότερο
σίες, κίβδηλες πληροφοριοδοτήσεις, παρασυμσοβαρά μέ τις ταινίες τοΰ Τζαίη:μς Μπόντ,
βολισμοί γεγονότων καί καταστάσεων, ανώ
είναι, σχεδόν αποκλειστικά, ή παράφορη καί
ριμη ή παθολογική άμυνα στις frustrations5
πολλαπλή απήχησή τους σέ όλο τον κόσμο
κλπ.), κάτω άπό τήν πίεση τών δομικών κοι
(έκτος άπό τις ανατολικές χώρες στις όποιες
νωνικών όρων, πού τήν καθορίζουν.
απαγορεύεται ή προβολή τους), πού έχει πλέον
Τό φαινόμενο Μπόντ, ατό σύνολό του, έρπροσλάβει διαστάσεις ψυχσκοινωντκσύ φαινομηνεύεται άπό τήν έπενέργεια αυτών τών ό
μένου1.
ρων στή συνείδηση, καί συγχρόνως εντάσσε
Τις ποικιλόμορφες εκδηλώσεις πού χαρα
ται σ ’ οτΰτούς ώς ένα έπί πλέον λειτουργικό
κτηρίζουν αυτή τήν απήχηση, θά 3ταν άσκοπο
στοιχείο κοντά στά ποικίλα, ομογενή καί συ
νά τις περιγράφουμε, έφ3 δσον είναι σίγουρο
νεχώς μετασχηματιζόμενα φανερώματά τους.
πώς ύπάρχει στο σύγχρονο αναγνώστη κά
Στά πλαίσια ενός τέτοιου καταμερισμού ό
ποια επάρκεια σχετικών παραστάσεων πού
Μπόντ επωμίζεται τήν ευθύνη νά είναι γιά
τον εφοδιάζει μέ μιά γενική αντίληψη τής έκάποιο διάστημα τό κρυφό alter ego τού κοι
ξωτερικής τουλάχιστον φυσιογνωμίας του φαι
νού καί νά τό περιτυλίγει ώς πλάνη, γοητευ
νομένου2, Συνεπώς ή απόπειρα νά ερμηνευτεί
τική καί «άσφαλιστική» πού ώραΐζει τή φτώ
τό τελευταίο εΐναι κ3 έκεΐνο πού θά ’δίνε κά
χεια τής πραγματικής ύπαρξης καί τήν κά
ποιο νόημα στερεώτερο σέ τούτο τό μελε
νει λιγότερο δυσβάστακτη.
τηρά- γ ι’ αυτό καί ή άνίχνευση τής προσω
Τούτη ή συμπλήρωση, πού στήν πραγμα
πικότητας τού ήρωα δέν σημασιολογεΐται καθ'
τικότητα άποτελεΐ διάσπαση, δέν εμφανίζε
έαυτήν, άλλά μόνο στο μέτρο πού μάς εΐναι
απαραίτητο γιά ν' άποσπάσουμε κάποια
ται μέ τή μανιχαϊστική σημασία τού Τζέκυλ
καί τού Χάιντ. Σέ μιά ιστορική στιγμή όπου
«κλειδιά» πού θά μάς φωτίσουν τό δρόμο τών
διερευρνήσεων— δηλαδή τις παρατηρήσεις μας
οί άλλοτριωμένοι άνθρωποι αρχίζουν μέσα ά
(έρευνητικές μαζί καί αξιολογικές) πάνω σέ
πό τή βραδυφλεγή συνειδητοποίηση τών αλ
μιά πτυχή τής «ανθρώπινης κατάστασης» στή
λοτριωτικών τους έμπειριών ν3 αντιλαμβάνον
ται τήν ύδραργυρική φύση τών «κοινών μύ
σημερινή εποχή.
θων» καί νά ψαύουν τις ρωγμές τών θεμελίων
"Αν, λοιπόν, ή προσωπικότητα του Μπόντ
πού έννοηματώνουν τή ζωή τους- πού απαγκι
άποτελεΐ τό ένα σκέλος, τό δεύτερο είναι ή
στρώνονται σ ιγ ά - σιγά άπό τούς σχιζοφρενιειδική προδιάθεση, ή έξωτερική καί έσωτερική
συνθήκη του κοινού πού μέ τή συμμετοχή του
κούς αστισμούς τών «πλήρων» ιδεολογικών συ
στημάτων καί προσπαθούν νά ελευθερώσουν
συναπαρτίζεται τό δλο πρόβλημα- καί θά προσ
θέταμε πώς ό Μπόντ παρίσταται ώς έναυσμα
τήν άναρχική συνιστώσα τής ύπαρξής τους,
κατάλληλο πού δίνει τήν ευκαιρία ν’ άποκασπάζοντας (πραγμοπικά ή συμβολικά, ένστιγλύπτονται άδρότερα κάποιες καίριες ψυχοματικά ή έμπρόθετα) τά καλούπια τής δια-
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τεταγμένης ζωής και ξεφεύγοντας ά π ’ την
•πολύτροπη θεσμική καταπίεση — οί ηθικές
προσηλώσεις έχοντας παγωμένη την αρχική
ζωτική τους δύναμη ύστερα οστό τον έγκλω6:σμό τους στήν τελετουργική ακαμψία των
θεσμικών αποκρυσταλλωμάτων, γίνονται όλοένα και περισσότερο αισθητές σαν μορφές ε
τερονομίας άδικαίωτες, ώστε να μή μπορούν
να μεταστοιχειώνονται σέ εσωτερικά αντισταθ
μίσματα απέναντι σέ μια ζωή στερημένη άπό
δημιουργικές πραγματώσεις, είτε να τροφο
δοτούν τούς έκλογικευτικούς άμυντικούς μη
χανισμούς για να μετριάζουν τή συναίσθηση
τής ύποκειμενικής ανεπάρκειας. Τούτες ο'ι
ηθικές προσηλώσεις, σωστοί τόποι εξορίας
των συνειδήσεων, όχι μόνο δέν αποτελούν γνή
σια έκφραση των ανθρώπινων αναγκών, άλλα
δέν έχουν τή δύναμη ούτε παραμυθία να
προσφέρουν, ούτε - καν ζωτικές αυταπάτες να
γεννήσουν πιά. ’Απ’ αύτό, δέν μπορεί παρά
νά ξεπηδήσει έξαιρετικά ένισχυμένη μέσα σέ
κάθε άτομο, όχι πλέον ή επιθυμία γιά πιο
«εκσυγχρονισμένους» κώδικες ηθικής, αλλά ή
επιθυμία γιά δύναμη ως περιεχόιμενο τής έλευθερίας του, ώς ηθική τής αναρχικής του
άνάγκης, ώς απόδραση άπό τήν «ίρρασιοναλιστική όρθοδοξίοο> τής κοινωνικής ζωής. Κα

θώς δμως ή προσωπικότητά του παραμένει κα
θηλωμένη στο έπίπεδο τής κοινωνικής του
ύπαρξης καί ή ίδια ή αντίληψή του γιά τήν
ελευθερία είναι αυστηρά ύπεξούσια σέ έτερονομικούς παράγοντες (πού θά έξετάσουμε στό
β ' μέρος τής έργασίας μας), τούτη ή άναζήτηση δέν ορθώνεται σέ πραγματική καί ένεργό θέληση γιά δύναμη, άλλά έκφυλίζεται σέ όνειρο γιά δύναμη καί παροχετεύεται
σέ δρόμους ΐρρεαλιστικούς4.
Ό Τζαίημς Μπόντ, ευθύβολος καί μονοσή
μαντος άπλουστεύει άμέριμνα τις περίπλοκες
συνειδησιακές καί θυμικές διεργασίες, πού
καθιστούν πλήρες άλλά καί εύθραυστο τό ά
τομο. Καταργώντας τά διλήμματα καί τις έσωτερικές άνησυχίες, στεγανοποιώντας άσφαλιστικά τον έσωτερικό του χώρο, εΐσελαύνει
στή ζωή μας κουβαλώντας μαζί τόν τραχύ βι
ταλισμό του καί τοποθετεί ωμά καί άπερίφραστα στή βάση τού κόσμου τή δυναμική
σχέση όχι π ιά τού «καλού» καί τού «κακού»,
άλλά τού «δύνασθαι» καί τού «μή δύνασθαι»
—- καί γιά νά είμαστε δίκαιοι, περισσότερο
τήν αποκαλύπτει αυτή τή σχέση·, άφαιρώντας
της τό άλλοθι τής πρώτης συζυγίας, παρά
πού επιχειρεί νά τήν εΐσηγηθεί καί νά τήν
έγκαθιδρύσει ό ίδιος.

Α'
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«Πρόκειται νά κάνουμε τήν ψυχή μας τερατώδη»
ΡΕΜ Π Ω
Λρώντες καί δρώμενα
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Ό Τζαίημς Μπόντ εκτείνεται περίπου μο
νοδιάστατος κατά μήκος τού επιθετικό - αμυν
τικού ένστικτου. Ο'ι πράξεις του στοιχειοθετόύνται άπό μιάν αλληλουχία μονοσήμαντων
κινήσεων γύρω α π ’ αύτόν τόν άξονα, καί οί
αντιδράσεις του άρκετά ακατέργαστες, πη
γάζουν άπό τήν αντανακλαστική ένστιγματικότητα τού ζώου πού οσφραίνεται ένα συ
νεχώς έπικρεμάμενο κίνδυνο. Γι’ οώτό καί ή
δράση του εΐναι εύθύγραμμη καί σπασμω
δικά καταιγιστική, οδηγημένη κυρίως άπό τή
ζωική παρόρμηση καί τή γυμνασμένη διαί
σθηση. Γιά τό πνεύμα του έχουμε κάθε δι
καίωμα νά πιστεύουμε πώς πάσχει άπό άβιταμίνωση, όχι τόσο γιατί δέν έχει κάποιαν
εύρύτερη καλλιέργεια, καί, όπως παρατηρεί
ό σκηνοθέτης τών ταινιών του Τέρενς Γιάγκ,
δέν τόν βλέπουμε ποτέ νά διαβάζει ένα βι
βλίο, ή νά ακούει σοβαρή μουσική· άλλά για
τί ή συμμετοχή τής νοητικής λειτουργίας στην
οικοδόμηση τής δράσης του είναι στοιχειώδης.

Αυτή ή δράση, διατυπωμένη μέ ιμιά «κα
θαρότητα» σχεδόν πρωτογονικής ΰφής, περι
λαμβάνει έτοιμα άποκρυσταλλώμοπα μιας άλλότριας προηγμένης διανοητικής έργασίας
(τέλεια επιστημονικά μέσα), άλλά δέν νευρώνεται άπό μιάν ανάλογη «ιδιότητα έν ένεργείρ» κατά τήν άνέλιξή της.
"Ετσι, στερημένη άπό ένα στιβαρό δια
νοητικό σκελετό καί μή όντας προέκταση
καί επιβεβαίωση στό πρακτικό πεδίο λεπτών
συλλογιστικών συνδυασμών, περιέχει τήν σκε
πτική λειτουργία, μέ τή μορφή περιορισμένων
αύτοσχεδιασμών έπεισοδιακού χαρακτήρα —
κι αυτό όταν είναι άπολύτως άποφαίτητο γιά
νά συναρθρωθούν μέ άπλές λογικές μεταβά
σεις καί συνήθως εκ τού προχείρου, τά διά
φορα κομμάτια τής δράσης καί νά προωθηθεί
ή τελευταία στούς άναβαθμούς της.
’Αντίθετα ά π ’ δ,τι συμβαίνει μέ τούς ήρωες τού Κ. Ντόυλ, τής Α. Κρίστι, τού Ζ.
Σιμενόν κ.ά., πού έπιβάλλονται στά π ράγ
ματα κυρίως μέ τή δαντελλωτή συλλογιστι

κή τους καί πολύ λιγότερο μέ τή μυϊκή τους
δύναμη, στό Μπόντ ή συνθετικότερη έπεξεργασία των δεδομένων είναι ανύπαρκτη, ή
μεθοδολογική συγκρότηση των διερευνήσεων
υποτυπώδης, ένώ ό χώρος καλύπτεται άπό τή
γυμνή δράση πού υψώνεται μηχανοκρατουμενη καί ακάθεκτη μέσα στήν ενστιγματική της
ευθυβολία. Στήν περίπτωση τού Μπόντ δέν
υπάρχει πραγματικό μυστήριο, πού οχυρω
μένο πίσω άπό τήν αριστοτεχνική αλλοίωση
των πραγματικών δεδομένων (τήν άπόκρυψη,
τόν παραπλανητικό συσχετισμό ή άποσυσχετισμό τους), θά έμπλέξει τόν ήρωα σέ μια
πολλαπλότητα εκδοχών καί θά τόν οδηγήσει
σέ διλημματικές καταστάσεις έκβιάζοντας έτσι
τή σκέψη του σέ αραβουργήματα συλλογι
σμών. Μολονότι τό μυθιστόρημα (καί κατ’
επέκταση ή ταινία) κατασκοπείας ορίζεται
σαν «τό σταυροδρόμι όπου συναντώνται τό
roman - probleme, τό roman noir, ή suspense
καί ή science - fiction», οί ταινίες τού Τζαίημς
Μπόντ ελάχιστα μετέχουν στή φύση τού πρώ
του είδους. Τό μυστήριο έδώ προστατεύεται
άπό' απλές, στοιχειώδεις ή εξαιρετικά συμβα
τικές σκηνοθετήσεις τών δεδομένων, πού όν
τας άπό τήν αρχή ακόμα τής περιπέτειας
έπισημασμένες ώς ύποπτες, καταρρέουν μέ
τις πρώτες κρούσεις τού ήρωα καί αποσαφη
νίζουν σταθερά τις υπόλοιπες διαδικασίεςέτοι χάνει ταχύτοττα τή ρευστότητα καί τήν
αινιγματική του σύσταση καί υπάρχει σάν
κατάσταση στερεοποιημένη, σάν σύνολο άπό
στοιχεία α πτά καί «περιγεγραμιμένα» προφυλαγμένο κυρίως άπό ύλικο-τεχνικσ-επιστημονική θωράκιση, τήν όποια ή ντοπαρισμένη
δράση, ή σωματική άλκή καί ή μηχανοποιη
μένη βία, πλαισιωμένες άπό άπλουστευμένες
λογικές συσχετίσεις άμκούν γιά νά τήν εξουδε
τερώσουν.
Μέσα σέ τούτη τή δράση, ή εύρηματικότητα τού ήρωα δέν είναι παρά ό αντανα
κλαστικός αύτοσχεδιασμός, αρκετά σπασμω
δικός στό βάθος καί εναγώνιος, τού παγιδευμένου ζώου, πού επιπλέον διαθέτει όξυμένη αίσθαντικότητα στό πλησίασμα τού θανά
του: γιατί πρέπει νά πούμε πώς ό Μπόντ,
άναπνέει συνεχώς μέσα σ ’ ένα τέτοιο κλίμα
θοτνάτου 'ένεδρεύοντος καί ολόκληρη ή ύπαρ
ξή του έχει ευαισθητοποιηθεί σέ παλλάμενη
νευρική άντένα γιά νά προιμαντεύει τά λα
θραία τοο βήματα. "Ετσι ή αναμονή τού θα
νάτου, πού σάν κυρίαρχη αίσθηση διαρρέει
τόν ψυχικό του βίο, τόν διατηρεί σέ μιά συ
νεχή κατάσταση συναγερμού, ή οποία τόν κα
θιστά λ.χ. ικανό νά παρατηρεί άκαριαΐα μέ
σα στά μάτια τής γυναίκας πού τόν άγκαλιάζει, τό είδωλο τού δολοφόνου πού πίσω του
υψώνει τό μαχαίρι. Σ ’ αύτό όφείλει τήν ετοι
μότητα τής αντίδρασής του στήν άπροσδόκητη έπιβουλή. Καί άκριβώς επειδή δέν τόν
χαρακτηρίζει ή κριτική έπεξεργασία τών δε
δομένων καί συνεπώς είναι περιορισμένες σ’
αύτόν ή πρόβλεψη καί ό προσχεδιασμός,
γ ι’ αυτό ή έπιβουλή άπέναντί του παίρνει
συνήθως τή μορφή τού άπροσδοκήτου, τού
υποκειμενικά τυχαίου ά π ’ τό όποιο μόνο ή

ενστικτώδης αυτενέργεια μπορεί νά τόν σώ
σει. "Οταν τό άδιέξοδο ορθώνεται πλήρες —
καί γ ι’ αυτόν εΐναι τέτοιο μόλις δεσμευ
τούν αποτελεσματικά οί κινήσεις του μέσα
στό χώρο —■ τότε βρίσκεται στήν άνάγκη νά
έπισρατεύσει τήν πνευματική του αποκλει
στικά ευστροφία, γιά νά παγιδεύσει λογικά
τόν άντίπαλο. ’Αλλά τό ένστικτο πού τού όξύνει τήν αισθητηριακή άντιληπτικότητα καί
~ού οδηγεί τήν έτοιμότητα τής σωματικής κί
νησης, στέκεται άνήμπορο νά εμψυχώσει μιά
πνευματικότητα καχεκτική, πού αύταποδείχνεται πλέον τέτοια, σ ’ όλη της τήν προφάνεια.
Ό ήρωας όμως πρέπει νά σωθεί καί τελικά
νά θριαμβεύσει γιατί αυτό άπαιτεΐ ή άναγκαιότητα πού διέπει τή «μυθολογική» ΰφή
τής μορφής του, καί άκόμα ή λογική οικο
νομία τών «serials». Σ ’ αυτές τις περιπτώ
σεις λοιπόν ό μύθος διασώζεται ζητώντας
απροσχημάτιστα καταφύγιο στήν εντέλεια
τής πιο αιχμηρής συμβατικότητας: μειώνεται
(πράγμα πού ό Σέρλοκ Χόλμς, ό επιθεω
ρητής Μαιγκρε, ό Πουαρώ καί ή μις Μάρπλ,
πολύ δύσκολα θά τό συγχωρούσατν ατούς δη
μιουργούς των) άποτελεσματικά ή νοημοσύνη
τών άντιπάλων τού ήρωα, πού έτσι άποκτά
τεχνητά τήν υπεροπλία καί κερδίζει τήν έκ
βαση.
Πράγματι ενώ οί κορυφαίοι άντίπαλοι του
Μπόντ, χρωματίζονται ώς ευφάνταστοι εφευ
ρέτες καί έπιστήμονές μεγαλοφυείς μέ έξαιρετικές, έπιπλέον ήγετικές καί όργανωτικές
ικανότητες — πράγμα πού άλλωστε οώξάνει
τήν άξία τού Μπόντ καί ανεβάζει τό επίπεδο
τής άναμέτρησης — στήν πιο κρίσιμη στιγ
μή θά πριμοδοτήσουν τήν προσπάθεια τού τε
λευταίου νά τούς άνατρέψει, ιμέ κάποια λιγό
τερο ή περισσότερο έκλεπτυσμένη εύήθεια,
πού αποβαίνει μοιραία γ ι’ αύτούς. Σέ πεί
σμα τής τελειότητας τών επιτευγμάτων καί
τών ιδιοφυών όργανωτικών τους συλλήψεων
— πού προϋποθέτουν νούς όξυμένους — θ’
αποδειχτούν τελικά ευάλωτοι άπό τήν πρό
χειρη μπλόφα, ευτρωτοι μέσα στήν άκρισία
καί τή .μωροπιστία τους, παιδαριωδώς μα
ταιόδοξοι καί κομπλεξικοί, καί σχεδόν αύτοπαγιδευμένοι θ’ άφεθούν νά «πνιγούν στά ρη
χά»- καί τότε φυσικά τό άνώτερο πνεύμα του
ήρωα δέν μπορεί παρά νά θριαμβεύσει —
οπερ έδει δεΐξαι.
Ή τελευταία φάση πού περιλαμβάνει τήν
■πολιορκία καί τό βαθμιαίο σφίξιμο τού κλοιού
γύρω άπό τόν τελικό στόχο· ή αποφασιστι
κή εξόρμηση πού θά μεταφέρει τή δράση στό
εχθρικό άντρο, οπότε ή σύγκρουση κατ’ ά
νάγκη γιγαντώνεται γιατί ό άντίπαλος υπο
τίθεται πώς χρησιμοποιεί τά έσχατα άτούόσο καί ή τελική άνατροπή τού συσχετισμού
τών δυνάμεων (πανομοιότυπα ό Μπόντ άπό
προσωρινά ήττημένος, γίνεται ό όριστικός νι
κητής), οϊκοδαμούνται σέ τέτοιες ψηλαφητές
συμβατικότητες, πού έκτονώνουν άδοξα κάθε
φορά τήν ένταση, τή συσσωρευμένη σ ’ αυτές
κατ’ έξοχήν τις περιοχές τής περιπέτειας.
’Αλλά καί γενικά σ ’ όλόκληρη τήν έκταση
τής έπιμέρους περιπτωσιολογίας, κατά τή

διάρκεια δηλ. τής βαθμιαίας άποφλοίωσης τού
έχθρικοΰ κέντρου άττό τά προατοττευτικά του
στρώματα, ό ήρωας έχει ν’ άντι.μετωπίσει ένα
άντίτταλο δέος, έλαττουμένων άξιώσεων τά ένσαρκα έμττόδια που όρθώνωνται μπροστά του,
καί στά όποια ή αναπτυγμένη σωματική δύ
ναμη συμβαδίζει μέ τή βραβεία σηματοληπτική ικανότητα καί την έλλειψη αυτενέργειας,
αποτελούν υλικό ανειδοποίητο, πρόσφορο ευ
θύς έξ άρχής να λαφυραγωγηθεΐ άπό τούς α
σκημένους μυς, την ενστικτώδη πονηριά καί τά
τέλεια δπλα τού Μπόντ. Γιά νά κερδίζει ό
τελευταίος την έκβαση των συγκρούσεων, εί
ναι άνάγκη τούτοι οί αντίπαλοι νά πολτο
ποιούνται σέ μιάν αριθμητική ανωνυμία, σέ
μιάν άσάψεια προσωπικής ύπαρξης, γιά νά
εκπληρώσουν τόν προορισμό τους ως οίιμωγή
συντριβής πού θά κάνει νά αναπηδήσει ή δι
κή του ιαχή τού θριάμβου — ή άναγκαιότητα πού κυριαρχικά διέπει τήν ύπαρξή τους,
είναι ότι πρέπει νά ήττηθούν, άφού κατά τήν
ίδια αναγκαιότητα ό Μπόντ πρέπει νά θριαμ
βεύσει.

Insert plan για την αναγκαιότητα
και τήν εδραία σύμβαση στά έργα
Φυσικά ή «διατύπωση» μιας οποιοσδήποτε
αναγκαιότητας δεν είναι έξ ορισμού αθέμιτη·
άντίθετα εΐναι απαραίτητη γιατί συναρθρώ
νει σ’ ένα κύριο κορμό καί κινεί προς ένα
συνθετώτερο νόημα τις μεμονωμένες καί άσύντακτες αίτιακές συνδέσεις, πού αλλιώς κιν
δυνεύουν νά μείνουν τυχαία γεγονότα. Μ’ οη>τό τόν τρόπο τούς δίνει τό οριστικό τους
νόημα καί τις προικίζει μέ μιάν ευρύτερη λει
τουργικότητα, πράγμα πού αποτελεί καί τή
θετική προϋπόθεση γιά τήν αισθητική τους
καταξίωση. Ή αρνητική προϋπόθεση, έξ ίσου
θεμελιώδης, συνίσταται στο νά μήν άφαιρεΐται
άπ’ τό άνεκδοτολογικό υλικό, ό αυθορμητι
σμός καί ή ιδιαίτερη αλήθεια των έπιμέρους
φανερωμάτων του, μ’ ένα λόγο ή αΰτοσημασιολόγησή του.
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Τό ζήτημα λοιπόν πού τίθεται εΐναι κατά
πόσον ή αναγκαιότητα δικαιούται ν’ απορ
ροφά τά άνεκδοτολογικό. στοιχεία (γεγονότα,
περιστατικά, πραγματικές σχέσεις, άτομικά
πεπρωμένα ήρώων κλπ.) καί πιάνοντάς τα
άπό τόν λαιμό νά τά χρησιμοποιεί ώς μέσο
γιά ν’ αποδείξει τήν ύπαρξή της- ή αν αντί
θετα θά έμφαίνεται ώς ένυπαρκτη σ’ αυτά
καί αφομοιωμένη, οπότε τά τελευταία βαδί
ζουν πιάνω στ’ αόρατα χνάρια της, χωρίς ν’
σπαρνοΰνται τόν έαυτό τους καί τήν ιδιαίτερη
ζωή τους. Στήν πρώτη περίπτωση τά γεγο
νότα έχουν έμφαινώς άποδεικτική σημασία γιά
μιά προϋπάρχουσα πρόθεση, όπότε ή αναγ
καιότητα υπάρχει έρήμην αυτών καί τούς έπιβάλλεται· στή δεύτερη ή σημασία τους εί
ναι συστατική καί συνεπώς ή άναγκαιότητα
έχει τήν πηγή της μέσα στά πράγματα, δια

πλέκεται οργανικά μ’ αυτά καί γεννιέται κά
θε στιγμή μαζί τους.
Οί άστυνομικές ταινίες ειδικότερα (ανεξάρ
τητα άπό τις ιδιαίτερες ειδολογικές κατατά
ξεις τους) διέπονται συνήθως άπό αναγκαιότη
τες τών όποιων ή ύφή, άλλοτε σωρευτικά, άλλο
τε διαζευτικά είναι ηθική (μέ έκτεταμένη κλι
μάκωση τής έννοιας) ή μυθολογική: είτε δηλ. ό
φορέας τού «καλού» (πού όταν δεν βαφτίζεται
αυθαίρετα aocv τέτοιο, δπως στήν ψυχροπολεμι
κή κατασκοπεία, σπάνια ή έννοιά του ξεπερνά
τά συμβατικά της πλαίσια: τό νόμο, τήν τάξη,
τή δικαστική άντίληψη τής δικαιοσύνης κλπ.)
παλεύει ένάντια στον έινσαρκωτή τού «κακού»
(άντικοινωνικό στοιχείο μέ τήν πρωτογενή
σημασία τού δρου, κάποτε μέ τήν έν πνεύματι ψυχρού πολέμου πολιτική καί σπανιότερα
μέ τήν ταξική)· είτε συγκρούεται ό «δυνατός»
μέ μιαν αντίπαλη δύναμη, φαινομενικά ή καί
πραγματικά' υπέρτερη, αλλά κατάλληλα τρο
ποποιημένη καθ’ όδόν ώστε νά καθίσταται θε
τική ή έκβαση τής σύγκρουσης· τέλος, μπο
ρεί νά συνυπάρχουν καί οί δύο χαρακτήρες
συνήθως δμως μέ κάποια σχέση μικρότερης
ή μεγαλύτερης άνισομετρίας μεταξύ τους. Σ’
εκείνες τις περιπτώσεις — καί εΐναι οί πιο
πολλές — πού ή αναγκαιότητα προϋπάρχει
όντολογικά, τά πραγματικά δεδομένα, κυρίως
ώς διατύπωση σχέσεων, στέκονται στοιχεία έπιγενόμενα, προορισμένα νά τήν επιβεβαιώ
σουν- σχεδόν αναπότρεπτα τότε, ή αναγκαιό
τητα υποβιβάζεται σέ σκοπιμότητα ή δεον
τολογία
Κατά κανόνα — καί κατ’ έξοχήν στήν περί
πτωση πού έπιδιώκεται ή καλλιέργεια ενός
μύθου — δσο αΐσθητότερη εΐναι ή παρουσία
τής άναγκαιότητας, τόσο σιγουρότερα όδηγεΐ σέ σχηματοποιήσεις καί μονομέρειες, πού
ή παραδοχή τους είναι έπαχθώς συμβατική·
καί αντίστροφα δσο πιο πολωμένες καί εμ
πρόθετες εΐναι οί σημάνσεις, τόσο τυραννι
κότερος προκύπτει ό «ιμπεριαλιστικός» χαρα
κτήρας τής άναγκαιότητας, πού αποβαίνει έκβιαστικά ·μεροληπική υπέρ τών εύνοουμένων
συμβόλων. Πράγμα που σχεδόν αναπότρεπτα
οδηγεί στην ίρρασιοναλιστική χρησιμοποίηση
τού πραγματολογικού υλικού, δηλ. στή λογι
κή παραβίαση τών όρίων πού τοποθετεί ή
φυσική σύστασή του σέ συνδυασμό μέ τή
γενική άφετηριακή σύμβαση πού πάνω της οί«σδομεΐται τό έργο.
’Αντίθετα, δμως, όταν στήν παρουσία τής
άναγκαιότητας αποκαλύπτεται ένας πηγαίος
χαρακτήρας πού δέν υπερακοντίζει τά δρια
μιάς διακριτικής έκφρασης, τότε: καί τά πρό
σωπα άποσαφηνίζουν πληρέστερα τήν ψυχο
λογική τους άλήθεια, γιατί άφήνονται πλέον
ελεύθερα νά άναπτυχθούν σέ περισσότερες άπό
μιά διαστάσεις· καί οί μύθοι κερδίζουν μιά
πειστικότερη υποβλητικότητα· καί, τέλος, άνάλογα εκλεπτυσμένη καί αυθεντική προβαί
νει ή περιπτωσιολογία τών συμβάντων καί οί
διεργασίες πού άβίαστα γεννούν καί άποκαλύπτουν αυτή τήν άναγκαιότητα.
’Ιδιαίτερα πρέπει νά τονιστεί, πώς ή τε
λευταία γιά νά εΐναι θεμιτή, οφείλει νά μή

στηρίζεται η νά ιμήν όδηγεΐ στήν ανατροπή τών
πραγματικών δυνατοτήτων που άναπύασονται
μέσα στά παρεχόμενα άπό την έδραία σύμβα
ση περιθώρια· μόνον όταν άνταιπο>κρίνεται στή
συναρτηιμένη προς αυτή τή σύμβαση άληθοφάνεια πραγμάτων καί σχέσεων καί δέν υπάρχει
ενσωματωμένη πάο-η θυσία σέ κριτήρια ηθι
κής κατηγορίας, σέ ιμυθοποιητικές προθέσεις
ή καί σέ ευτελείς ακόμα σκοπιμότητες (εκ
βιαστικό happy end)9, μπορεί νά άποφεύγει
τή συμβατικότητα καί νά δίνει βάθος καί
αυθεντικότητα στις συγκρούσεις (δπως π.χ.
συμβαίνει στο κλασικό ούέστερν του Τσίνεpocv «Τό τραίνο θά σφυρίξει τρεις φορές»).
Γιατί εκείνο που αποτελεί τόν άξονα ι
σορροπίας στή σχέση μας προς τό έργο εί
ναι άκριβώς αυτή ή ακρογωνιαία σύμβαση πού
τό υποβαστάζει καί μάς υπαγορεύει τά μέ
τρα μέ τά όποία θά τό κρίνουμε τοποθετών
τας σέ καθορισμένο πλαίσιο τις άφετηριακές
μας απαιτήσεις. ’Έτσι ό βαθμός τής άπαίτηοής μας γιά ακρίβεια καί αντικειμενική άληθ νότητα στήν άναγνώριση τών πραγματι
κοτήτων μέσα σ’ ένα έργο, βρίσκεται σέ λό
γο ευθύ προς τό βαθμό πού ή σύμβαση άκουμπά πάνω στην αντικειμενική σύσταση καί
τις πραγματικές αναλογίες τής άναπαριστώμενης έν γένει πραγματικότητας. "Οταν πάλι
ή βάση στό έργο έχει τεθεί «μή πραγματική»
(μέ τή στενή -σημασία τού δρου) π.χ. υπερ
βατική ή υπερφυσική, τότε αποδεχόμενοι έφ’
.άπαξ ώς υφιστάμενο τον «αυθαίρετο» καθο
ρισμό τής φύσης τών πραγμάτων, εΐναι εύκο
λο νά Ο'ίκειωθούμε καί δλες τις άπορρέουσες
ιδιότητες καί τις έπιμέρους καταστάσεις μέ
τις όποιες ύλοποιεΐται ή λογική τής κίνησής
τους, χωρίς νά κατεχόμαστε άπό τήν αί
σθηση πώς πέφτουμε θύματα απάτης — ή
αυθεντικότητα τότε συνίσταται στό δτι ο!
δυνατότητες τής νέας πραγματικότητας δέν
δρούν αύθαίρετα, αλλά διαρθρώνονται σέ αίτιακές συνάφειες πειθαρχώντας στήν ίδιάζουσα φύση αυτής τής λογικής, πράγμα πού κα
θορίζει καί τή συνέπεια τού έργου προς τόν
έοευτό του.
"Ετσι λ.χ. εφόσον παίρνουμε κατ’ αρχήν
ώς δεδομένο δτι ό Κίγκ - Κόγκ εΐναι ένας
γορίλλας μέ υπερφυσικές διαστάσεις καί α
νάλογη μυϊκή δύναμη, ανενόχλητα αποδεχό
μαστε πώς έχει καί τή δυνατότητα νά γκρε
μίζει πολυκατοικίες καί νά γρονθοκοπάει τ ’
άερο πλάνα.
’Ακόμα καί ή κωμική άδεια γενικά αυτή τή
σύμβαση δέν -μπορεί νά τήν αγνοήσει άτιμώρητα- έχει τό δικαίωμα νά συμμετάσχει
αποφασιστικά ή καί άπακλειστικά στον κα
θορισμό της, άλλά από τή στιγμή πού ή
αρχική συμφωνία μας, μέ τό έργο συνομολογείται πάνω σέ τούτο ή έκεΐνο τό έδα
φος, ό κωμικός του χαρακτήρας συνίσταται στον ιδιότροπο συσχετισμό τών δεδομέ
νων, στήν εκμετάλλευση τών δυνατοτήτων πού
παρέχει τό τυχαίο καί τό απροσδόκητο ή σ’
οτιδήποτε άλλο, άλλά μέσα στήν όροθετική
γραμμή πού ορίζει αυτή ή συμφωνία7.

Ά να γκα ιότητα καί έδραία ούμβαοη
οτις ταινίες τοΰ Τζαίημς Μ π όντ —
επιστημονική φαντασία ή έπιοτημονική
πραγματικότητα;
Γιά νά ξαναγυρίσουμε στον Μπόντ, ή ά
ναγκαιότητα πού διέπει τήν έξέλιξη τών πε
ριπετειών του καί ορίζει τήν τελική τους
έκβαση δέν εΐναι ηθική· δπως εύστοχα παρα
τηρεί ό παραγωγός τών ταινιών Χάρρυ Σάλτσμαν, καί δπως βαθμιαία θά διαπιστώσουμε
προχωρώντας στήν ανάλυσή μας, ό Μπόντ
άπό τήν ηθική άποψη, (άπό τήν πλευρά τού
ανθρώπινου ήθους θά ’ταν ή πιο αδιάβλητη δια
τύπωση), δέν αποτελεί παρά τό μή χείρον
— . καί φυσικά σ’ αυτή τήν όατλή ποσοτική
διαφοροποίηση μιας αρνητικά προσδιορισμέ
νης ήθικής βάσης, δέν θά μπορούσε νά εΰσταθήσει καμιά ανάλογη αξίωση.
Στόν Μπόντ τελικά δέ φτάνουμε σέ ήθικοποίηση τού μύθου ή τών πράξεων ό μύθος
στηρίζεται στις πράξεις καί οί τελευταίες
παρουσιάζονται σάν αύταξιωμένες άπό τήν
ίδια τους τήν τρομερή ένταση, τήν υπερβα
τικότητα τών διαστάσεών τους, τό μέγεθος
τής διακινδύνευσης πού περιέχουν καί βρί
σκουν τή δικαίωσή τους -μόνο μέσα στή μυθι
κή τους άποδοχή. Συνεπώς, ή άναγκαιότητα
πού τις διέπει είναι μυθολογική καί αποβλέ
πει στό νά ύπερτραφεΐ ό μύθος τής δυνατής,
ύπερβοπΊκής καί ακαταμάχητης προσωπικό
τητας καί νά μυθοποιηθεί μαζί της — κά
πως παρεμπιπτόντως ίσως — κάποια στά
ση ζωής πού αυτή κοιμίζει.
Στις ταινίες τού Μπόντ, τά δεδομένα πού
στοιχειοθετούν τόν δλο μύθο, είναι χωρίς αμ
φιβολία πραγματικά' οί συσχετισμοί καί ή
δυναμική τους άλληλενέργεια μέσα στή δρά
ση, ξεπερνούν τό κοινό μέτρο, άλλ’ δχι καί
γενικά τό ανθρώπινο δύνασθαι δπως κεΐται
στή διανυόμενη ιστορική στιγμή. Ή μυθι
κή ύφη τής ύπαρξης τού ηρώα προέρχεται κα
τά ένα μεγάλο μέρος άπό τό δτι εκφράζει
μέ κάποια άληθοφάνεια ορισμένες ακραίες δυ
νατότητες άνθρώπινης δράσης, σ ’ ένα πεδίο
πού ή ίδιάζουσα φύση του τις άξιοποιεΐ στό
πολλαπλάσιο άπό τήν άποψη τών εντυπώσε
ων καί τής υποβολής. Πρόκειται, μολαταύτα
γιά άνθρώπινες δυνατότητες συγκεκριμένες
καί δρώσες καί δχι άφηρηιμένες καί λανθάνουσες.
Παράλληλα, τά διάφορα περιστατικά τής
επιστημονικής φαντασίας, άνεβάζουν τις —
πάντα εξωτερικές — συγκρούσεις στά έπίπεδα τών μεγάλων διαστάσεων, άλλά ουσια
στικά δέν εφάπτονται στήν περιοχή τού υ
περβατικού (μέ τήν κοινή σημασία τού δ
ρου). Πρόκειται γιά μιά φαντασία μή υπερ
βατική, πού δέν προεξοφλεί ασχημάτιστες
ή άγνωστες άκόμα δυνατότητες.
Γιά τά έργα τοΰ ’Ιουλίου Βέρν, π.χ. μπο
ρούμε νά πούμε πώς υπήρξαν δημιουργήματα
μιας γνήσιας επιστημονικής φαντασίας: φαν
τασίας, γιατί οί συλλήψεις του βρίσκονται
έξω άπό τις συγκεκριμένες δυνατότητες τής
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έποχής του- καί επιστημονικής γιατί αποτε
λούσαν προδραμική σύνθεση καί γονιμοποίη
ση τών άφηρημένων της δυνατοτήτων. Ή φαν
τασία τού Βέρν, ένεργώντας σαν έμβρυουλκός
είχε ανασύρει οστό ένα αφανές «δυνάμει» το
«ένεργεία» πού άνταποκρινόταν σέ αγέννητες
ακόμα καταστάσεις.
’Αντίθετα, ή επιστημονική εύρη ματικότητα
πού πλαισιώνει ή καλύτερα πού πλαισιώνεται
άπό τή δράση του Μπόντ, στερημένη α π ’
ούτή τήν προβολή στο μέλλον, δεν είναι πλά
σμα μιας επιστημονικής φαντασίας, άλλα
καθαρό προϊόν της σύγχρονης επιστημονικής
πραγματικότητας. Πράγματι κανένα άπό τα
θαυμαστά μηχανικά μέσα, πού παρελαύνουν
στις ταινίες του, δεν βρίσκεται έξω άπό τις
περιγεγραμμένες δυνατότητες τής επιστήμης
καί τεχνολογίας: υποθαλάσσιες κατοικίες, μικροσκοπικοί πομποί, ακτίνες θανάτου, θαυ
ματουργά αυτοκίνητα καί μαγικές βαλίτσες,
καί ποικίλα άλλα τηλε - απτικό - έπικοινωνιακο - καταστροφικά μέσα, είναι στοιχεία
πού έχουν βρει τήν πραχτική τους επαλήθευ
ση σέ πραγματικές υποθέσεις κατασκοπείας
μεταξύ κρατών ή βιομηχανικών εταιρειών, εί
τε σέ πολεμικές επιχειρήσεις καί έπιστη,μονικές αποστολές καί σίγουρα αποτελούν ένα
minimum ά π ’ δσα σπουδαιότερα έχει ή μπορεί
σέ κάθε στιγμή νά πραγματοποιήσει ή σημε
ρινή πρόοδος.
’Α π’ αυτή λοιπόν τήν άποψη, ή ύφή τών
περιπετειών δέν είναι φανταστική (μέ τήν υ
περβατική έννοια) άλλ’ απόλυτα ρεαλιστική.
Έκεΐνο πού υποβάλλει τήν αίσθηση τού οίονεί φανταστικού (καί πού θά ’χουμε τήν ευ
καιρία νά ερευνήσουμε κάπως έποπτι κότερα
στο β '. μέρος αυτής τής ανάλυσης) είναι: α)
ότι τά άτομα πού κυρίως ανήκουν στά μέσα
καί κατώτερα επίπεδα τής κοινωνικής ζωής,
είναι άνεξοικείωτα μέ τά υψηλά προϊόντα
τής προηγμένης επιστήμης καί τεχνολογίας,
επειδή τά τελευταία δέν έχουν πολιτογραφηθεΐ στή ζωή τους σά στοιχεία μέ χρηστικήν
αμεσότητα, άλλ’ αντιπροσωπεύουν κάποια τε
λειότητα μακρινή μέ άγνωστους μηχανισμούς
κοί ιδιότητες. Μοιραία, λοιπόν, ακτινοβολούν
κάποιο δέος καί παρενεργούν στή συνείδη
ση μέ αποχρώσεις εξωπραγματικές. "Ενας
ατομικός, άντίθετα, έπι στήμονας, μπροστά
στά πιο εντυπωσιακά gadgets δέν διακοπέχεται άπό τή φανταστική αίσθηση τών πραγμά
των, άλλ’ έχει τή σαφή αντίληψη πώς πρό
κειται γιά εφαρμογές χειροπιαστών δυνατο
τήτων — άναγνωρίζει άπλώς μιά πραγματι
κότητα πού έν παραλλαγαϊς, τού είναι γνωστι
κά καί χρηστικά οικεία, (ό) "Οτι ή χρησιμο
ποίηση τών gadgets εκσφενδονίζει τις συγ
κρούσεις έξω άπό τήν αίσθηση τοΰ κοινού
μέτρου πού χαρακτηρίζει αΰτά τά έπίπεδα
ζωής καθώς άλλωστε καί τήν ύφή τών πιο
δυναμικών μέχρι σήμερα περιπετειών στον κι
νηματογράφο επί «ρεαλιστικού έδάφους». Στις
περιπέτειες τού Μπόντ, ή πραγματικότητα
διεκτείνεται μέχρι νά περιλάβει πραγματι
κές μέν, άλλά «υπερβατικές» γιά τον απλό
άνθρωπο δυνατότητες: Οϊ συγκρούσεις άπό

τήν άποψη τής δραστικότητας καί τών συνε
πειών συντελούνται σέ «επίπεδο κορυφής» μέ
σα σ ’ έναν ασυνήθιστα διευρυμένο χώρο, καί
επιστρατεύουν μιάν οριακή ένταση προσπάθει
ας πού βρίσκεται έξω άπό τις συνηθισμένες
κλίμακες. Τό ίδιο οίσνεί φανταστική άπόχρωση παίρνουν στή συνείδηση καί οΐ τρομακτι
κοί κίνδυνοι πού ενεδρεύουν άπό τήν εΰόδωση
τών «κακοποιών σχεδίων» άκριβώς έπειδή είναι
ανελέητα τρομακτικοί- γιατί έδώ πλέον δέν
πρόκειται γιά διαμάντια ή κλοπή βιομηχανικών
μυστικών, άλλά γιά ένα παιχνίδι πού περιλαμ
βάνει άτομοβόμβες, υδρογονοβόμβες, τερατώ
δη μέσα μαζικής καταστροφής καί ενδεχόμε
να ολοσχερούς άφανισμού.
Μολαταύτα τέτοιοι κίνδυνοι δέν είναι διό
λου φανταστικοί καί πάνω σ ’ αύτό τουλά
χιστον ή εμπειρία τής Χιροσίμα καί ή τρα
χύτητα τοΰ ψυχρού πολέμου φροντίζουν νά
μή μάς αφήνουν πολλές άμψιβολίες...
"Οσο δμως κι αν τά μέσα καί τά δρώμενα
ενεργούν σ ’ ένα έπίπεδο ΰπερμέτρων διαστά
σεων, ή συνείδησή μας, δέν υποβάλλεται σέ
βαθμό πού νά μή μπορεί νά οίκειωθει τήν αί
σθηση τού πραγματικού σ τις νέες άναλογίες.
Ή τήρηση τών αναλογιών διασώζει στο θεα
τή τήν άπαίτηση γιά τήν άληθινότητα τών ό
σων περιλαμβάνονται στις όριακές καταστά
σεις καθώς καί γιά τον πραγματικό χαρακτή
ρα τών τελευταίων- γιατί ά π ’ τή μιά μεριά
τις ανεβάζει αύτόμοπα σ ’ ένα άσυνήθιστο επί
πεδο πού υπαγορεύει τά κριτήρια καί τά μέ
τρα του, άλλά ταυτόχρονα τις περιχαρακώ
νει προστατευτικά, θέτοντας τά όρια πού έπιχωριάζουν στήν ττραγ ματ ικότητα αύτοΰ τοΰ
επιπέδου. Τυχόν υπέρβαση τών όρίων θά εί
χε ώς αποτέλεσμα όχι τον οργανικό ενο
φθαλμισμό τού φανταστικού στο π ρ ά γ μ α τ ά
κό (ποιητική, χιουμοριστική κλπ. άδείςΟ, άλ
λά τή μηχανιστική άντιπαράθεσή του σ ’ αύ
τό καί κατά συνέπεια τήν άνατίναξη τής έσωτερικής ομοιογένειας καί αυθεντικότητας τού
έργου- μοιραία τότε τό τελευταίο θά κατρα
κυλούσε στήν πιο χονδροειδή συμβατικότητα,
πού θά ΰπέκρυπτε εύκολες λύσεις, εύτελεΐς
εντυπωσιασμούς, κραυγαλέες αναγκαιότητες
καί θάπεφτε διάτρητη κάτω άπό τις βίαιες
ενστάσεις τής προσβεβλημένης νοημοσύνης μας.
’Έ τσι π.χ. αν είμαστε διατεθειμένοι νά δε
χτούμε τήν ύπαρξη ύπερσυμμαριών εξοπλι
σμένων μέ ύπερεπι στημόνι κές μεθόδους, μυ
στηριώδεις ΰπερδραστικές άκτίνες καταστρο
φής, αλλόκοτα τηλεκατευθυνόμενα όπλα ή «α
σύλληπτες» ηλεκτρονικές .μηχανές, καί γενικά
ένα σύνολο άπό άντικείμενα καί ιδιότητες πού
πρώτο τους συνθετικό έχουν τό «υπέρ», κατά
κανένα τρόπο ωστόσο δέ δεχόμαστε τή συ
νύπαρξή τους μέ κάποιο χάπι λ.χ. πού θά
καθιστούσε τον ήρωα άπυρόβλητο. Τό «υ
πέρ» έχει κι αύτό τά όριά του πού καθορί
ζονται άκριβώς άπό τήν έδραία σύμβαση τοΰ
έργου, τή συμφωνία δηλ. μέ τήν όποια συν
δεόμαστε μαζί του καί πού κεΐται σέ έδαφος
απόλυτα πραγματικό. Αύτό τό στοιχείο εκτός
άπό αισθητική έχει καί κάποια ψυχολογική
σημασία, πού θά μάς χρησιμεύσει όταν θά

προχωρήσουμε στήν ερμηνεία τοΰ γ ιν ό μ ε 
νου- ττρός τό τταρόν όμως, μάς χρειάζεται
γιά νά προσδιορίσουμε και ν’ αξιολογήσουμε
τό είδος τών συμβάσεων ττού όργανώνουν τήν
μυθολογική άναγκαιότηττα. Γιά τα τέσσερα
ττρώτα έργα, λοιπόν μπορούμε νά ποΰμε πώς
έχουν παροοκάμψει τή συμβατικότητα πού συ
νορεύει ιμέ τήν περιοχή τού υπερφυσικού- άλ
λωστε μιά τέτοια μυθολογία θά ήταον εξαι
ρετικά απρόσιτη, γιά νά μπορεί νά δίνει τήν
αυξημένη «6 ιωματ ικότητα» στην αυταπάτη
τής μέθεξης κ’ έτσι νά δικαιώνει ψυχολογικά
γιά τό υποκείμενο, τή μέθεξή του στήν αυτα
πάτη. "Αν όμως τά έργα αποφεύγουν οτύτή
τή συμβατικότητα και δέν καταλύουν
τήν
πραγματική σύσταση τών υλικών δεδομένων
τους, ά π ’ τήν άλλη μεριά, δέν επιδιώκουν κα
θόλου νά ξεφύγουν άπό τό συμβατικό συσχε
τισμό αύτών τών δεδομένων μεταξύ τους έπΐ
πραγματικού πάντοτε εδάφους. Σ ’ αυτή τήν
περιοχή άκριβώς είναι εμφανής ή «μεροληψία»
πού ύποβοηθεΐ τήν εκπλήρωση τής μυθολογι
κής αναγκαιότητας. "Ετσι, όπως έχουμε ήδη
έπισημάνει, ό τεχνητός υποβιβασμός τής μεγά
λης μάζας τών άντιπάλων τοΰ Μπόντ σέ άμεΤακίνητη ποσοτική συντελεστότητα, άνεβάζει
στήν εντύπωσή μας τον έκθετη τής δικής του
γενικής δυνητικότητας, τήν οποία επικυρώνει
κάθε φορά ή ειδικότερη υπεροπλία στις έπιμέρους συγκρούσεις.

Ο Ι μηχανισμοί
καί ή δομική τους συγγένεια
Καθώς προχωρούμε σέ συγκριτικές ταξινο
μήσεις στό· εσωτερικό τοΰ αντιπάλου δέους,
ή προσοχή μας συγκεντρώνεται στήν πιο θε
μελιώδη γενική διάκριση, πού άλλωστε προ
βάλλει μέ έκτυπη σχηματικάτητα: αυτήν ανά
μεσα στό κέντρο και τις ομόκεντρες στοιβάδες
πού τό πλαισιώνουν. Στό πρώτο βρίσκεται
εγκατεστημένος κάποιος ιδιοφυής εγκέφαλος
(επιστήμονας ή όργανωτής), πού συνήθως άσκεΐ εγκληματική διαμεσολάβηση έκτελώντας
διαταγή τής ύπεροργάνωσης στήν οποία άνήκει υποτακτικά, (τού φάσματος»), όταν
δέν προσπαθεί ν’ απαγκιστρωθεί άπό μιά τέ
τοιαν εξάρτηση γιά νά επιδιώξει δικούς του
σκοπούς (περίπτωση No)- φυσικά στήν πιο
κρίσιμη ώρα θά συντελόσει κι αυτός στό θρί
αμβο τού Μπόντ μέ κάποιαν άκατοτνόηίΤη άδεξιότητα.
Ο'ι ζώνες τών εκτελεστικών οργάνων πού
τον περιβάλλουν εΐναι τό υλικό μέ τό όποΤο
τεχνουργεΤται ή πληθώρα τών επεισοδίων καί
σκηνοθετοΰνται οί έπιμέρους νίκες τοΰ ήρωα
— ένα υλικό πού, λιγότερο ή περισσότερο υ
πανάπτυκτο, αποδείχνεται οπωσδήποτε κα
τώτερο άπό τά επιστημονικά μέσα πού έχει
στή διάθεσή του καί τών οποίων ή άποτελεσ ματ ικότητα μειώνεται έτσι αποφασιστι
κά. Αυτή ή στρωματοποίηση τού άνθρωποδυναμικοΰ, θεωρημένη στις εσωτερικότερες άκόμα

διαβαθμίσεις της, εΐναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική
γιατί εγκαθιδρύει όρισμένες σχέσεις λειτουρ
γικής άξιολόγησης, πού ξεκινώντας άπό in
concreto προσδιορισμούς καί διαπιστώσεις,
προεκτείνονται σέ μιά in abstracto σημασιολογική ιεράρχηση τής άνθρώπινης ζωής. Ή
τελευταία δηλ. άποτιμάται άνάλογα μέ τό βα
θμό τής χρησιμότητάς της άποκλειστικά μέ
σα στό σόμπαν τών επιδιώξεων καί τών συμ
φερόντων τοΰ «συστήματος», πού γίνεται έ
τσι ό υπέρτατος άξονας αναφοράς.
Πιο συγκεκριμένα, τά τά δορυφορούντα
στρώματα τοΰ αντίπαλου κέντρου κλιμακώνον
ται σέ τρεις κατηγορίες, πού δεν έχουν όμως
πάντοτε απολύτως ευδιάκριτα όρια.
Ή π ρ ώ τ η , συνιστά τήν εντελώς έξωτεριική στοιβάδα καί χρησιμοποιείται γιά κα
θαρά μηχανική εργασία — είναι ένα είδος
«ζυμώδους μάζας» πού προορίζεται νά άλωθεΐ θεαματικά άπό τον Μπόντ· άνασύρεται
στιγμιαία άπό τήν άμορφία της καί διευκρι
νίζεται, κάπως λειτουργικά μέσα στή δράση
όταν σέ μιόν αυξημένη ποσολογία, συνθέτει
τή δύναμη πού αιχμαλωτίζει τον ήρωα, γιά νά
τού δόσει όμως μ’ αύτό τόν τρόπο τήν ευ
καιρία νά μεταφέρει τή δράση του μέσα στό
άντρο («Χρυσοδάκτυλος», «Δρ. No»).
Ή δ ε ύ τ ε ρ η κατηγορία, πιο ολιγάριθμη,
περιλαμβάνει «μεσαία», άς πούμε, στελέχη,
μέ κάποια τεχνολογική κατάρτιση ή ιδιαίτερες
έπιτηδειότητες (έστω δολοφονικές), καί γε
νικά, άτομα πού εΐναι τοποθετημένα σέ σημαν
τικότερες, κάπως, κλειδώσεις τοΰ μηχανι
σμού άναφορικά μέ τή συγκεκριμένη «επιχείρη
ση».
.Η διαφορά μέ τούς άνθρώπους τής πρώ
της, βρίσκεται είτε στήν απόσταση τοΰ γνω
στικού τους γενικά έπιπέδου, είτε στό λιγώτερο στενό οπτικό πεδίο σχετικά μέ τή διεξα
γωγή τών υποθέσεων καί άκόμα σέ μιά όργανικότερη, αν καί ποτέ
συνειδητοποιημένη,
συμμετοχή στή δράση.
Ή τ ρ ί τ η τέλος, καί εξαιρετικά περιορι
σμένη σέ άριθμό, κατηγορία, άποτελεΐται
άπό τούς «μικρούς εγκεφάλους» οί όποιοι έπωμίζονται, στά πλαίσια ένός δευτερογενούς
άποκεντρωτικοΰ καταμερισμού, τήν επεξερ
γασία τών μερών μιας κεντρικότερης σύλλη
ψης, πού φυσικά δέν τούς άνήκει. Κάποτε,
πρόκειται γιά επιστήμονες ή τεχνολόγους, πού
σπάνια παίρνουν μέρος στή δράση, άλλά δί
νουν σήμα τοΰ ρόλου τους, είτε διαμέσου
τών αποκρυσταλλωμένων προϊόντων μιας έπιστημονικής εργασίας στήν όποια μετέχουν
βοηθητικά, εϊτε ώς συνεργοί στήν επιστημο
νική εκτέλεση τού τελικοΰ μεγάλου έγχειρήματος πού φυσικά εΐναι προορισμένο νά διακο
πεί άδοξα («Χρυσοδάκτυλος», «Δρ. No»).
Σ ’ αυτές τις περιπτώσεις, στέκονται πρό
σωπα βουβά καί άσαφή, πού δέν καταφέρνουν
μέχρι τό τέλος ν’ άποσπαστοΰν άπό τήν άνωνυμία τής λευκής τους ένδυμασίας.
Πέρα, όμως, ά π ’ αύτή τήν κατάταξη τών άτόμων σέ σημασιολογικές κατηγορίες, υπάρ
χει ένα έδραΐο κοινό χαρακτηριστικό πού τούς
τοποθετεί συλλήβδην μέσα στό ίδιο κάδρο:
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ή όλοκληρωτική άνελέητη ύποταγή τους στην
ποτντσδύναμη έξουσία ένος αύθέντη. Πράγμα
τι ή κοπαδυναστευτική τους χειραγώγηση
άιτ’ αύτή την έξουσία, θεμελιώνεται σ ’ ένα π α 
χύρρευστο στρώμα φόβου, πού έχοντας αύτονομηθεΐ σιγά σιγά ά π ’ τις συγκεκριμένες του
•πηγές, τους περισφίγγει σάν αίσθηση χαλύβδι
νου άγχους. Στο τέλος, τούτος ό άποσταγμένος φόβος φτάνει, σχεδόν, νά προσλαμβάνει ύφη
μεταφυσικής αγωνίας· είναι το συνθλιπτικό καί
συνεχώς άνανεούμενο έκεΐνο δέος μπροστά σε
μιά δύναμη όλοκληρωτική, τής οποίας νιώθει
κανείς ανήμπορος νά ψαύσει τά όρια καί νά
εξιχνιάσει τό μυστήριο — μιά δύναμη πού
έχει άναχθεϊ σε άφαίρεση γιγαντιαία καί έξουσιάζει πλέον ως έ ν ν ο ι α δύναμης, ή ο
ποία προπορεύεται στο έξής άπό την πραγμα
τική ενάσκηση τής εξουσίας πού την έχει γεν
νήσει (παρόμοιο άλλωστε χαρακτήρα έχει στό
βάθος καί τό συναίσθημα τής εκμηδένισης
πού αισθάνεται ό άπλός άνθρωπος απέναντι
στό κράτος, τό μυστικοποιημένο μέσα στην
περ'.πλοκότητα καί την κυρωτική παντοδυνα
μία του). Αύτές οί σκιώδεις μορφές κι όταν
ακόμα δεν έξουθενώνονται σε άσφυκτικά συμ
πιεσμένα περιθώρια πρωτοβουλίας, ουσιαστι
κά λιμνάζουν σέ μιά κίνηση πού δεν είναι
δική τους· είναι υλικό προς ενορχήστρωση, όν
τα προορισμένα νά έκτελούν χωρίς μέθεξη,
γυμνωμένα άπό όποιαδήποτε προσωπική α
λήθεια, δεμένα μεταξύ τους με τό κοινό άγχος
μιας ύπεριπτάμενης
θανατηφόρας άπειλής.
Αυτός ακριβώς ό πλήρης άποσχηιματισμός
τών μορφών με τή διάλυση τού προσωπικού
στό απρόσωπο, καί τού επώνυμου στό άνώνυμο, τείνει, συνειδητά ή ασυνείδητα, νά μάς
οδηγήσει στην άτυπη εξοικείωση με τήν άφειδώλευτη όσο καί άσκοπη, συχνά, κατα
στροφή τής ανθρώπινης ζωής, καθώς καί στήν
άποδοχή μιας αυστηρής ετερονομίας, στις
ανθρώπινες σχέσεις, ή όποία απορρέει πλέον
αυτονόητη άπό μιά τέτοια απόσταση τών
ποιοτήτων.
Πρόκειται με-άλλα λόγια γιά τό δικαίωμα
τού «προικισμένου» καί «εκλεκτού» νά διαθέ
τει κσΐ νά «μορφοποιεΐ» κατά διακριτικήν ευ
χέρεια τήν ύπαρξη τών άλλων, ακριβώς γιατί
αύτή ή ύπαρξη χαρακτηρίζεται άπό ασάφεια
καί ποιότητα ευτελή.
Μέσα ά π ’ αύτή τήν έκτρωματική συγ
κρότηση τών ανθρώπινων σχέσεων (άρκετά ω
στόσο πλησιόχωρη προς τή λειτουργικήν ίεραρχικότητα τών κοινωνιών μας, έτσι ώστε νά
δικαιούμαστε νά πιστεύουμε πώς άποτελεϊ τή
μεγαλογραφική της αναπαράσταση) καί τήν
τρομερή λεηλασία τών πεπραγμένων τού άνθρώπου, καιροφυλακτούν δύο «ιδεολογικές»,
άς πούμε, στάσεις πού άλλωστε ένυπάρχουν
έ\ παραλλαγαίς καί στις σχέσεις τού Μπόντ
τόσο προς τούς αντιπάλους, όσο καί προς
τούς συνεργάτες του «δεύτερης κατηγορίας».
Ή πρώτη κρυσταλλώνεται στήν άντίληψη πού
τοποθετείται υπέρ τής έ ν ν ο ι α ς τής μάζας
καί συνεπώς κατά τής ίδιας τής μάζας: καθη
λώνει τήν πλειονότητα τών ανθρώπων σέ συγκεχυμένη, άσυνειδητοποίητη πρώτη ύλη πού

παίρνει νόημα καί προορισμό μόνον όταν ένορχηστρώνεται ώς χρηστικό μέγεθος, άπό τις
δυνατές προσωπικότητες, τις αύτοδιορισμένες
υπέρτατα «σκεύη εκλογής» γιά τήν πραγμα
τοποίηση «μεγάλων συλλήψεων».
Ή δεύτερη έχει έμφανώς ρατσιστικήν άπόχρωση, όχι μόνον γιατί οί υπάνθρωποι τής
πρώτης κατηγορίας είναι κατά κανόνα έγχρω
μ ο ι, άλλά γιατί όπου υπάρχει τό έγχρω
μο στοιχείο (μαύροι, κίτρινοι), είναι σχε
δόν πάντοτε παθητικό καί άμορφοποίητσ κι
όταν δέν εμφανίζεται ώς «σήμα κατατεθέν»
τής αγελαίας ψυχολογίας, τού πρωτογονι
σμού ή τής πιο γελοίας καί άξιοπεριφρόνητης
προληππικότηιτας, τότε βυσσσδομεϊ κατά τής
πολιτισμένης ανθρωπότητας καί απεργάζεται
τήν καταστροφή της8.
Σέ καμιά περίπτωση έξ άλλου δέν τού έπιτρέπεται νά κατέχει άνώτερα πόστα, άλλά
έπωμίζεται τόσες μόνον ευθύνες, όσες ταιριά
ζουν στις περιορισμένες δυνατότητες τού «εί
δους» του — απλώς άποτελεί ετεροκίνητη
μυϊκή δύναμη, ανθρωπόμορφο όχημα στό ό
ποιο επιβαίνουν άλλότριοι σκοποί. ’Ακόμα
καί ό Δρ No εγκέφαλος έγκληματικός μέ
κοσμοκροττορικές βλέψεις, δέν μπορεί νά εί
ναι φυλετικά καθαρόαιμος καί ν’ άνήκει ολο
κληρωτικά στήν αντίπερα όχθη, άκριβώς γιατί
είναι καί επιστήμονας Ιδιοφυής — έχει λοι
πόν τήν καταγωγή του στη λευκό - κίτρινη
επιμειξία. Τον Μπόντ φυσικά, δέν τον άπασχολεΐ τούτη ή αξιολογική κλιμάκωση τών άνθρώπινων σχέσεων καί τής άνθρώπινης ζω
ής, πού υποβιβάζει τον άνθρωπο σέ απλή
«χρηστική άξια». Γι’ αυτόν, τό διαρθρωτικό
καί λειτουργικό σύστηιμα στό έσωτερικό τού
άντιπάλΟυ, άποτελεί περίπου φυσιολογική καί
αυτονόητη τάξη, γιατί κι ό ίδιος βρίσκε
ται έγκαταστημένος ένεργητικά καί παθητι
κά, ώς «σκεύος εκλογής» (όχι υπέρτατο, άλλ’
οπωσδήποτε εκλεκτό) σ ’ ένα άπό τα κέντρα
παρομοίου συστήματος — τηρούμενων φυσικά
τών άναλογιών ανάμεσα στήν υποταγή πού
πηγάζει άπό τον άμεσο καταναγκασμό καί
τον έρποντα φόβο, καί στήν εξάρτηση πού
απορρέει άπό τον άπρόσωπο αύταρχισμό, τον
ολοκληρωτισμό μιας σιδερένιας διοικητικής
Ιεραρχίας στην όποία τά υποκείμενα χωνεύ
ονται καί αύτσδεσμεύονται άποφασιστικά. ‘Ο
Μπόντ, όμοια, αντιλαμβάνεται τούς συνεργά
τες του, σάν πρώτη ΰλη,πού μέ τή χρησιμο
ποίησή της θά 'μορφοποιηθεΐ κατά ένα μεγάλο
βαθμό ή δική του δραστηριότητα. Τούς αντι
μετωπίζει όχι μέ περισσότερο ενδιαφέρον ά π ’
ό,τι ό άντίπαλος τούς δικούς του, άλλά μέ λιγότερη αδιαφορία- κυρίως ένδιαφέρεται νά
περιψρουρήσει τή δραστική άκεραιότητα τού
μηχανισμού καί ελάχιστα νά διασώσει τήν άνθρώπνη ζωή ώς άξία, είτε ώς συγκεκριμένη
ένσάρχωση.
Τό σύστημα στό όποιο ανήκει ό Μπόντ,
οπωσδήποτε 'δέν ταυτίζεται μέ αυτό τού αν
τιπάλου, άπό τήν άποψη τών ενεργών συνε
πειών ή καί τών μορφών ακόμα τής λειτουρ
γίας του. Ή δομή τους όμως, ώς μηχανισμών
αυταρχίας είναι ή ίδια: τού ένός (τού «Φά

σματος») φτασμένη στις πιο άκραΐες συνέπει
ες, στις όποιες μπορεί ν’ άναπτυχθεΐ (θά μπο
ρούσαμε νά πούμε πώς λειτουργεί κατ’ εικόνα
ένος στρατιωτικού μηχανισμού, προπαντός ό
ταν ό τελευταίος ενεργεί σέ συνθήκες «έκτα
κτων περιστάσεων»)· τού άλλου, μέ άναχαιτισμένη καί αφανή αύτή τή δυνητικότητα.
Στό ένα σύστημα ή δομή γεννά ελεύθερα καί
άπεριόριστα τ ’ αποτελέσματα της, στό άλλο
μπορεί σέ κάθε στιγμή νά έπεκταθεί ανάλογα
άλλά επιφυλάσσεται. Καί τών δύο ή έσωτερική λειτουργία βαίνει προς τήν ίδια κοττεύθυνση, μόνο πού στό πρώτο πορεύεται έν πλήρει ένεργείςτ, ενώ στό δεύτερο έν μέρει έν ε
νεργείς καί έν μέρε: έν δυνάμει. "Ασχετα, λοι
πόν, αν οί ειδικοί σκοποί τους παραλλάσσουν
σέ ένταση καί ύφος, ή βαθύτερη φυσιογνωμία
τους, ή σύστασή τους ή δομική, συγγενεύουν
στενά. Χωρίς άλλο τό σύστημα τού Μπόντ
δέν είναι παρά τό σύστημα τού «Φάσματος»
σέ κατάσταση, αναστολής.

Ύ π ό τό πέλμα τού μηχανισμού :
α> ή «ψ ιλή» κυριότητα τής πράξης
’Αλλά, ό ίδιος ό ήρωας τί μέγεθος αντιπρο
σωπεύει, ποιά είναι τά ελατήρια τών πράξεών του, τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τού
προσώπου του, οί δεσμοί του μέ τήν όμάδα; Μ’ ένα λόγο ποιό είναι τό προσωπικό
του σύμπαν καί ή στάση ζωής πού ένδεχομένως κομίζει; Ή άπακρυπτογράφηση
αυτής
τής φενακισμένης προσωπικότητας, δέν βρα
δύνει ν’ άποκαλύψει πώς τό ειδοποιό της χα
ρακτηριστικό είναι ακριβώς ή ύπαρξη ένος ε
ξαιρετικά
έλλειματτικού
προσώπου.
Στό
Μπόντ αποθεώνεται εντυπωσιακά ή έννοια
τής ατόφιας καί αποστειρωμένης δράσης· ό
ήρωας είναι ένας τοξικομανής αυτής τής δρά
σης καί οί ιδιότητες του αναφαίνονται καί
μορφοποιούνται καθ’ ομολογία προς τήν υ
φή της. Ή δράση, όμως, έν προκειμένη δέν
ξεπερνά τήν κυτταρική σύσταση καί τό μηχα
νικό άθροισμα τών υλικών στοιχειακών της
δεδομένων: είναι μιά άλληλουχία φυσικών κι
νήσεων μέσα στό χώρο διατυπωμένων σέ έπίπεδη λογική διάταξη, όσο απαιτείται γιά νά
επιτευχθεί ή σκοπουμένη αιτιώδης διαδρομή
πού κι αύτή όλλωστε οργανώνεται μέ άπλές
καί άμεσες συνδέσεις. Ή καταγωγή τούτης
τής
έλειμματικάτητας στό χαρακτήρα τής
δράσης, έκτος άπό τήν περιορισμένη συμμε
τοχή τής νοητικής λειτουργίας στή διεξαγω
γή της, όφείλεται καί στό ότι δέν υπάρχει μιά
ένεργητική προβολή μέσα σ ’ αυτήν τής ίδιας
τής συνείδησης τοΰ φορέα της. Λείπει δηλαδή
τό στοιχείο τής εσωτερικής επικοινωνίας, τής
βαθειάς καί ολοκληρωμένης βιωματικής σύν
δεσης, πού ενεργοποιεί τό σύνολο τών δυνά
μεων τής προσωπικότητας καί έννοηματώνει
τήν πράξη.
Στις περιπέτειες τού Μπόντ συγκρούονται
δυο δυνάμεις αντίρροπα φορτισμένες καί γιά
τήν άκρίβεια, δυο μηχανισμοί’ στή συνείδησή

του ή σύγκρουση καθηλώνεται σ ’ ένα πρώτο
καί τελευταίο βαθμό ύπαρξης, σ ’ αυτόν δηλ.
πού άνταποκρίνεται στό επίπεδο τής προεκτικής της διεξαγωγής, χωρίς ταυτόχρονα νά
σημασιολογεΐται τό σύνολο τών λειτουργικών
της προεκτάσεων μέσα στή ζωή τών άνθρώπων. Γιά τον Μπόντ, άπό τή σύγκρουση άπουσιάζει ένα συνθετώτερο νόημα, άκριβώς
γιατί οί μηχανισμοί έγκαθίστανται στή συνεί
δησή του ώς μεγέθη αύτονοηματοδοτούμενα.
Ή άποσυμβολοποίηση αύτή τών μηχανισμών,
μέ τήν απόσπαση τού ρόλου τους άπό τό
πλατύτερο πλέγμα τών οργανικών του συμφραζομένων, έξαντλεϊ ψυχολογικά τή σύγρουση στό «καθαρό» σημείο τής βίαιης επαφής
τών δύο άναφερομένων δυνάμεων στήν άφή
ούτοΰ τού σημείου ό ήρωας άνασπά τό άρχέτυπο μιάς βρυχώμενης ζωικής αλκής μέ
δλα τά σάδιστικά της σύνδρομα, καί άναζητεΐ συνεχώς νά επιβεβαιώνει τήν έπάρκειά
του γιά μιά ισοδύναμη δράση υψηλής τά
σης.
"Ετσι ή πράξη τού Μπόντ, στό σύνολό της,
δέν είναι γιά τον ίδιο ούσιαστικά «έννοηματωμένη» γιατί δέν ένδιαφέρεται νά βρεΐ μέσα
σ’ αύτήν κάποιο νόημα έξω άπό τον καθαρό
έαυτό της· δέν έπιχειρεΐ νά συλλάβει «πρώ
τες αρχές» καί «τελικούς σκοπούς», καί νά
συνειδητοποιήσει τις ηθικές ή ιδεολογικές
αναγκαιότητες πού τυχόν τήν διέπουν. Λεί
πει α π ’ αυτόν ή μέθεξη στό βαθύτερο ήθος
της, γιατί απουσιάζει καί ή συμμετοχή στό
κ ρ ι τ ή ρ ι ο ή ή ενσυνείδητη αποδοχή του,
δηλ., έκείνη άκριβώς ή ουσία πού θά τον έ
κανε πραγματικό κύριο τής πράξης του.
Γιά τόν Μπόντ, ή πράξη σημασισδοτεΐται
μόνο άπό τήν ύπαρξη τής εντολής- αισθάνεται
ότι εΰθόνεται άπέναντι οπούς έντολεΐς του
κι όχι απέναντι στή,ν πράξη του τήν ίδια.
Μιά πράξη όμως πού στή συνείδηση τού φο
ρέα της, δέν σπονδυλώνεται άπό τήν δική του
ευθύνη άπέναντί της (τήν όποία συνθέτει ή
ένεργητική συμμετοχή όλων τών λειτουργι
κών στοιχείων τής προσωπικότητας) χάνει
γ ι’ αυτόν τις άνθρωποπλαστικές της ιδιότητες
καί τελικά δέν τού ανήκει- κι όταν αύτή δέν
τού ανήκει, τότε άποξενώνεται καί ό Τδιος
άπό τόν έαυτό του, προποχντός άν ή συγκεκρι
μένη πράξη αποτελεί τόν καίριο τρόπο τής
ύπαρξής του, όπότε καί ή τελευταία μοιραία
υποβιβάζεται στήν πιο ατελή της συνθήκη.
Ό ψυχολογικός σύνδεσμος τοΰ Μπόντ μέ τήν
πράξη του άκριβώς επειδή τού διαφεύγει ή
τελεολογία της, δέν ξεπερνά τό επίπεδο τών
πρωτογενών στον άνθρωπο (καί στό ζώο)
άπηχήσεων τοΰ φόβου καί τής έπ'θετικότητας,
τής αύτοσυντήρησης καί τής σεξουαλικής ορ
μής — κι άπό τή μεριά του αύτό υπογραμ
μίζει μέ αρκετήν ένάργεια τήν ύπαρξη ενός
προσώπου πού δέν κατάφερε νά ΰπερβεΐ άποτελεσματικά τήν πρωτοπλασματική του σύ
σταση. "Αλλωστε όσο πιο κρίσιμη είναι ή
εύθύνη τήν όποία προϋποθέτει καί άκτινοβολεΐ μιά ορισμένη πράξη (λ.χ. τό δικαίωμα
νά σκοτώνει), τόσο ή μή συμμετοχή σ ’ αύτή
τήν ευθύνη καί ή αποστασιοποίηση άπό τό

Γιά τον ήρωα, ή «έστία» στήν όποία ανή
κει δέν είναι κάν κοινότητα πρώτου, άς πούμε,
βαθμού, όπου τό συνεκτικό στοιχείο είναι τό
άμεσα έπιδιωκάμενο κοινό συμφέρον, ή έν
πάση περιπτώσει, όποιαδήποτε επιδίωξη στήν
όποία τά μέλη συμμετέχουν μέ κάποια προ
ηγμένη συνείδηση αυτής τής συμμετοχής. ’Ε
δώ ή έννοια τής κοινωνικής ομάδας άπορροφάται ά π ’ αυτήν τού μηχανισμού, ό οποίος
λειτουργεί διαμέσου τών υποκειμένων, άλλά
σημασιαλογικά παραμένει έξω ά π ’ αυτά, ύπάριχοντας γιά τον έαυτό του καί κυριαρχών
τας πάνω τους — ουσιαστικά πρόκειται γιά
τό λειτουργικό σύνολο μιάς καλοκουρόισμένης ιεραρχίας. 'Ο Μπόντ έρχεται σ ’ επαφή
μέ τήν ανθρώπινη κοινότητα μόνο μέσα άπό
τήν παραμορφωτική μεσολάβηση αύτοΰ τού
μηχανισμού, πού στο μοντέλο του αντανακλά
ται ή "δια ή δομική σύσταση τής κοινωνίας·
οί σχέσεις του μέ τούς άλλους μέσα σ ’ αυτόν,
είναι στήν καλύτερη περίπτωση διατομικές
άλλά ποτέ διαπροσωπικές. Κι’ αύτό γιατί όλα
τά άτομα άλληλοπροσδι ορίζονται ώς μεγέ
θη άντικαταστατά, έφ’ δσον τό καθένα στερη
μένο άπό τήν προσωπική του αλήθεια, εκλαμ
βάνεται αποκλειστικά καί μόνον ώς φορέας
ρόλου στά πλαίσια τού μηχανισμού. Ό ίδιος
ό Μπόντ εντοιχισμένος ψυχολογικά στό μηχα
νισμό ώς άριθμός 007, αποδέχεται τούτο τό
στύλ πού συνυφαίνεται μέ τήν ιδιότητα τοΰ
γραναζιού. (Π.χ. νά τον προσφωνούν μέ τό
νούμερό του όταν δεν παρευρίσκονται τρίτα
πρόσωπα. Ά λλά υπάρχει σχετικά καί ένα
έξαιρετικά χαρακτηριστικό άπεισόδιο: επι
φορτίζοντας τον ό «Μ» (ό επικεφαλής τής
υπηρεσίας) ν’ αντιμετωπίσει το Δρα No,
τού αντικαθιστά τό παλιό πιστόλι κ’ ενώ
αυτός διαμαρτύρεται γιατί έχει εξοικειωθεί
μαζί του καί τό θεωρεί εύστοχο, παίρνει τήν
ακόλουθη άποστομωτική απάντηση:
«Ναί,
ά?νλά τήν τελευταία φορά έπαθε
εμπλοκή
καί παραλίγο ν ά
χ ά σ ο υ μ ε
τον
καλύτερ ο
π ρ ά κ τ ο ρ α
μας).
Μέσα, λοιπόν, στό πνεύμα τού μηχανισμού,
τά άτομα δεν είναι φορείς μιάς ατομικά όρισμένης ά ν θ ρ ώ π ι ν η ς άξίας τό καθένα,
δηλ. μοναδικά καί αναντικατάστατα όπως ή
σύγχρονη ουμανιστική άντίληψη πρεσβεύει,
άλλ’ άντικειμενικοποιημένα χρηστικά μεγέθη,
άτομα άποσπασμένα άπό τον εαυτό τους καί
αξιολογημένα
άποκλειστικά
σύμφωνα μέ
τήν άποδοτικότητα εκείνης τής πλευράς τους,
που ένδιαφέρει τό μηχανισμό. Ό ίδιος ό
Μπόντ δέν αποτελεί εξαίρεση: είναι κι αύτός
μιά δυσαναπλήρωτη άξία χρήσης, ταξινομη
μένη μέ τό No 007, καθόλου, όμως άναντικατάστατη, τόσο σαν τέτοια, όσο καί — a for
tiori — σαν αύταξιωμένη άνθρώπινη ούσία'Υπ ό τό πέλμα τοΰ μηχανισμού:
άλλωστε άπειλεΐται κάποτε σαφώς πώς μπο
6 ) Ο ί διανθρώπινες οχέοεις
ρεί νά τοΰ άφαιρεθεΐ ή υπόθεση καί ν’ άνατεθεΐ σέ άλλον.
και οί «χρηστικές αξίες»
«Τό ζεύγος ·έγώ - σύ, προσδιορίζει τή
σχέση μεταξύ προσώπων τό ζεύγος έγώ - ε
Ά λλά καί οι δεσμοί τού Μπόντ μέ τήν 6κείνο, τή σχέση τοΰ ανθρώπου μέ τό πράγμαμάδα είναι τό ίδιο άνεπανόρθωτα υπονομευμέ
νοι άπό τήν όλοκληρωτική του εμπλοκή στό
ή δυστυχία στήν άνθρώπινη μοίρα είναι δτι
άλλοτριωτικό κύκλωμα.
πολλές φορές τό πρώτο ζεύγος μετατρέπε-

ήθος τής -ττράξης (πού έτσι παρίσταται πλέον για τον ττράττοντα ώς ηθικά καί συναι
σθηματικά ουδέτερη), τον αποξενώνουν άπό
τα είδοποιά στοιχεία τού άνθρώττινου προ
σώπου — αυτά ακριβώς, πού κερδίζουν την
υπόστασή τους μόνο με την ανάπτυξη τής
αυτοσυνείδησης, τήν, όποια χαρίζει στο άτο
μο ή πλήρης βίωση τής πράξης του.
Δεσμεύοντας όλοκληρωτικά και άπαξ διά
παντός, μέ τήν αποδοχή τής εντολής τήν προ
σωπική του εύθύνη, αγκυλώνοντας τήν ήθική
του αυτενέργεια καί αναχαιτίζοντας τή θυμική συμμετοχή, ό Μπόντ στέκει χαμηλότε
ρα άπό τήν κοινήν υπαλληλική συνείδηση, για 
τί είναι το ίδιο μιά χρηστική αξία πού τη
διαχειρίζονται καί τήν οϊκειοποιοΰνται, άλλά
έδώ ή έτερονομίσ εκτείνεται σε περιοχές πού,
λόγω τού είδους καί τοΰ περιεχομένου τής
πράξης,
εφάπτονται στις νευραλγικότερες
ζώνες τού ανθρώπινου ψυχισμού.
"Αν λοιπόν οι δραστικές ικανότητες καί
τά προνόμιά του μάς τον παρουσιάζουν ώς
«σκεύος εκλογής», ή αντίστροφη δψη τοΰ νο
μίσματος μάς τον αποκαλύπτει «σκεύος εντο
λής» καί μάλιστα ολοκληρωτικής.
"Οντας
άνθρωπος μέ δοτή αιτία ύπαρξης καί άντικειμενικοποιημένος σ ’ ένα προχωρημένο βα
θμό, δεν βασανίζεται ποτέ άπό άμφιβολίες,
διλημματικές κοσαστάσεις, συγκρούσεις συ
νειδησιακές, μέτωπα έσωτερικά' μπαίνει στη
δράση «έτοιμος», «τελειωμένος» καί άδειος καί
βγαίνει απ’ αυτήν τό Τδιο άδειος καί άδιαφοροποίητος ζώντας πάντα σ ’ ένα άπόλυτο π α 
ρόν. Οΐ έμπειρίες του παραμένουν κατ’ εξο
χήν πρωτοβάθμιες, γιατί ή άδρανής ένδοχώρα είναι ανίκανη νά τις υποδεχτεί δημιουρ
γικά, νά τις βαθύνει σέ βιώματα, νά τις
άποστάξει σέ ήθος άνθρώπινο- όντας άμετάπλαστες καί άνενεργές επισωρεύονται καί τε
λικά άποθεματοποιούνται ώς άδιάφορα στοι
χεία μνήμης καί όχι ώς ψυχική φόρτιση γο
νιμοποιός. Πειθήνιο έκτελεστικό όργανο καί
αποδοτική επένδυση άλλοτρίων επιδιώξεων ό
Μπόντ επιστρατεύει όσες διανοητικές δυνοπάτητες διαθέτει, όχι για νά κατανοήσει, νά
ελέγξει καί νά αξιολογήσει σκοπούς, άλλά
γιά νά τούς πραγματώσει διατηρώντας μέ
χρι τέλους μιά στάση θυμικής καί συνειδησια
κής ουδετερότητας άπέναντί τους. "Οπως πο
λύ σαρκαστικά παρατηρεί ό σκηνοθέτης του
Τέρενς Γιάγκ, θά ήταν ένας ιδεώδης στρατιώ
της τών "Ες - ’Έ ς. Είναι απλώς ό πράκτο
ρας 0 0 7 , στήν υπηρεσία τής Α.Μ. τής Βα
σίλισσας τής ’Αγγλίας καί τού ψυχρού πο
λέμου.

ται στό δεύτερο» γράφει ό Maisoneuve® καί
ή χωρίς άξιώσεις σχηματική άπλότητα αύτής
τής διαπτίστωσης, είναι ώστόσο άρκετή γιά
νά ύπσσηιμάνει καί τή μοίρα τών διανθρώπι
νων σχέσεων μέσα στον κόσμο τοΰ Μπόντ.
"Ετσι π.χ. ή αλληλεγγύη, όσες φορές εμφα
νίζεται, δέν πηγάζει άπό τήν σ υ ν τ ρ ο φ ι 
κ ό τ η τ α πού προϋποθέτει ψυχική καί εν
συνείδητη μέθεξη σ ’ ένα κοινό σκοπό (πρά
γμα που δίνει βάθος στήν έπαφή, ακόμα κι
δταν οφείλεται σέ σύμπτωση εξωτερικών συν
θηκών), άλλά εΐναι άλληλεξάρτηση οργάνων,
απαραίτητη γιά νά διατηρηθεί ή δραστικότητα τοΰ μηχοτνισμοΰ στό παρόν καί στό μέλ
λον.

'Υ π ό τό πέλμα τοΰ μηχανισμού:
Υ ) Ό έρωτας και τό χιούμορ
Τούτο τό παραμορφωτικό ήθος προεκτείνε
ται κυριαρχικό, άκόμα καί σέ σχέσεις καί κα
ταστάσεις πού άπό τήν ’ίδια τους τή φύση
εντάσσονται στις πιο ενδόμυχες περιοχές τού
προσωπικού βίου. Ακριβώς έπειδή διατηρεί
ται κ’ έδώ ή ίδια αντίληψη τοΰ άλλου ώς
δντος μη άταμικώς ορισμένου καί ώς μέσου
γιά τήν επίτευξη σκοπών, αυτές οί σχέσεις
δέν μπορούν νά κερδίσουν τή σημασία μιάς
μοναδικότητας μέ ανώτερο ποιοτικό συντελε
στή καί συνεπώς τή λειτουργική τους πλη
ρότητα μέσα στον ψυχισμό τών υποκειμένων.
‘Ο έρωτας λ.χ. δέν ξεφεύγει ά π ’ αύτή τή
διαβρωτική μοίρα. Γιά τον Μπόντ, δταν δέν
εΐναι «μέσο» πού θά τον συνδράμει στήν έκπλήρωση τής .αποστολής ή τή λύση τού συγ
κεκριμένου άδϋεξόδου (δλες σχεδόν οί γυ
ναίκες υποβιβάζονται σέ μονοκύτταρα αίσθησιακσκρατούμενα ζωάκια, που αναζητούν έπειγόντως επιβήτορα)· δταν δεν εΐναι ό ευκαι
ριακός συνδυασμός τού «τερπνού μετά τού ώφελίμου»- δταν δέν παρίσταται σαν κάτι τό
επιπλέον ή σαν εΐδος εκδίκησης κατά τής άντιπάλου που έγινεν έγκαιρα αντιληπτή ττώς
μεταχειρίζεται κι αύτή τήν ερωτική σαγήνη
ώς π α γίδα — εΐναι ή «άνάποα/ση τού πολεμι
στή», που θά αποφορτίσει τό νευρικό σύστη
μα άπό τή συσσωρευιμένη ένταση καί θά τού
εξασφαλίσει τήν απαραίτητη γιά τήν έπόμενη περιπέτεια ισορροπία.
Συρρικνωμένος σέ σκέτο έρωτισμό καί γυ
μνωμένος άπό κάθε εσωτερικό τόνο- άποχυμωμένος σαν λυρική αίσθηση καί βίωμα ποιη
τικό- ρακένδυτος μέσα στήν καρτποσταλική
είδυλλιακότητα πού άκολουθεΐ κάποτε τή νι
κηφόρα έκβαση τής αποστολής- λεηλατημένος
άπό τις έτερογενεΤς όπισθσβουλίες πού τού
δίνουν τήν εκκίνηση καί κυριαρχημένος άπό
υπόκωφους άλγολαγνικούς τόνους καί κοσμοπολιτική ελαφρότητα — ό έρωτας μπαίνει
επίσης στό παιγνίδι σαν ένα πιόνι στην γε
νική σκακιέρα, γίνεται κι αυτός μιά «αξία
χρήσης» έν πνεύμοαι μηχανισμού,
μέγεθος
πού αναλώνεται γιά σκοπούς έξω άπό τον
έαυτό του. Περιχαρακωμένος ασφυκτικά στήν

άπόσπαση οργασμού δέν παρίσταται ώς έναυσμα ζωτικών διεργασιών γιά τον όργοο/ικό πλουτισμό τής προσωπικότητας (πού επι
τυγχάνεται μόνον δταν ό έρωτας κινητοποιεί
τό σύνολο τών στοιχείων της καί θεμελειώνει
βαθειά καί όλόπλευρη επικοινωνία), άλλά
εΐναι προϊόν εξωγενών σκοπιμοτήτων: οργα
σμός - παγίδα, οργασμός - έκδίκηση, όργασμός - ανάπαυση ή άμοιβή. Σέ καμιά πε
ρίπτωση δέν βαίνει πέρα άπό τή θνησιγενή ε
πιδερμική συγκίνηση, τήν καραταμημένη εμ
πειρία, πού στέκεται ανεπαρκής νά έξοοκτινώσει τά άποτελέσματά της στά υπόλοιπα έπίπείδα τής ύπαρξης καί νά εισχωρήσει στα
βαθύτερα στρώματα τής ψυχής.
Γιά τον Μπόντ ό έρωτας δέν εΐναι παρά
η ειδική συμβολή στήν επίπλωση μιάς άδειας
σύτάρκειας...
Παρεμφερή ρόλο επωμίζεται καί ένα άλλο
στοιχείο τής συμπεριφοράς: τό χιούμορ. "Ό
ταν τό αγύμναστο πνεύμα τού Μπόντ, επι
δίδεται στά ευφυολογήματα καί τις χιουμορι
στικές ασκήσεις (λόγος, κίνηση, ύφος), πού
πλαισιώνουν τις περιπέτειες γιά νά αμβλύ
νουν τήν εντύπωση τής άπανθρωπίας
τών
δρωμένων καί τής άπο-ανθρωποποίησης τών
δρώντων, τούτο δέν εΐναι όπως θά μπορούσα
με νά υποθέσουμε τό τελευταίο οχυρό όπου δί
νουν τήν ύστατη μάχη τους τά ζωντανά υπο
λείμματα ενός ήδη άποσαθρωμένου ανθρώπι
νου ήθους — άλλ’ αντίθετα ό εύγλωττος καθρέ
φτης δπου άποτι/πώνεται γιά μιαν ακόμη φο
ρά ή ανένδοτη ξηρασία τού εσωτερικού το
πίου.
Γιατί εΐναι δύσκολο νά προσδιοριστεί άν
πρόκειται γιά κυνισμό μέ περιβολή ευφυολο
γήματος ή γιά χιούμορ χρωματισμένο κυυικά.
Σαφέστατο, όμως, εΐναι πώς πρυτανεύεται
κι αυτό άπό τό ολοκληρωτικό πνεύμα καί
τό ήθος τού μηχανισμού . καί λειτουργεί σά
στοιχείο περίπου άντικειμενοποιημένο: ή δηλ.
θά εΐναι ειρωνεία πού ώς είδος δπλου, προο
ρίζεται νά άσκήσει αφόρητη ψυχολογική πίε
ση σ’ αύτόν που πλήττει, επιδιώκοντας τή βά
ναυση υποταγή καί τήν άσκοπη κάποτε ψυ
χική του συντριβή- ή θά αποτελεί έπινίκειο
σαρκασμό καί άλλοθι μιάς διαφαινόμενης σαδιστιχήις προδιάθεσης. Σέ καμιά πάντως,
περίσταση τό χιούμορ δέν υπάρχει ώς πηγή
ευφορίας καί γέλιου- δέν άναβλύζει άλλά επι
στρατεύεται, δέν ρέει άλλά προτείνεται: εΐναι
κι αυτό «προϊόν», στοιχείο έκμεταλλεύσιμο,
πού μπαίνει μέ τή σειρά του στά ολοκληρωτικά
κυκλώματα τούτης τής τερατώδους εποχής, δ
που όλα τά μεγέθη καί οί διαθέσεις τής ανθρώ
πινης ψυχής «χρησιμοποιούνται» ή εξαργυρώ
νονται, δπου οί εντάξεις έξακολουθοΰν νά μετατρέπονται σέ έντοιχισμους καί ό άνθρωπος
«συνοψίζεται» σέ γρανάζι μέ πολτοποιημένη τή
συνείδηση.
’Επιπλέον, δμως, τό «χιούμορ» στον Μπόντ
είναι καί ένα ψυχολογικό «ατού», γιά δική
του αποκλειστικά χρήση, γιατί τού ένισχύει
τήν ψευδαίσθηση ότι διαφορίζεται άπό τά άλ
λα ένεργούμενα όντα που σαρκάζει ύπεροπτικά- ή χλεύη που κινεί εναντίον τους, λει-
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τουργεΐ μέσα του και σαν έπικύρωση τής δι
κής του «ουσιώδους» διαφοράς καί καβόλου
δέν φαίνεται νά υποψιάζεται για τον έαυτό
του ότι μπορεί καί νά είναι ή σύγχρονη έκ
δοση τοΰ έπιζήσαντος μονομάχου των ρωμαϊ
κών αμφιθεάτρων.

’Υπό τό πέλμα τοΰ μηχανιομοϋ:
δ) Ή οχέοη μέ τά εργαλεία
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Στις ταινίες του Μπόντ, έκεΐνο πού στην
πραγματικότητα άναδείχνεται καί πρωταγω
νιστεί είναι ό κόσμος των επιστημονικών κα
τασκευών, τών τελειοποιημένων μέσων, καί
τών υπερσύγχρονων όπλων, ενώ τό ανθρώπινο
στοιχείο, εμφανίζεται άπό σημασιολογική ά
ποψη δεινά υποσκελισμένο. Καθώς ή σκόπευ
ση τών έργων είναι ή δράση καί ή σύγκρου
ση στην καθαρή τους μορφή, καί όπως αυ
τές υψώνονται σε οριακά μεγέθη ωθημένες
άπό την ύπερδραστικότητα τών χρησιμοποι
ούμενων μέσων, μοιραία τά τελευταία επιθέ
τουν περισσότερο α π ’ όποιοδήποτε
άλλο
στοιχείο τη σφραγίδα τους — ουσιαστικά
πρόκειται γιά «εμψυχοποίηση» καί άλληλοαναμέτρηση «εργαλείων καί έπιστημονικών έφευρημάτων». Τούτη ή αύταξίωση τών τεχνι
κών μέσων συντελεΐται ακριβώς γιατί τό άνθρώπινο δυναμικό πού τά χειρίζεται είναι
άπαράσκευο ψυχολογικά καί ηθικά νά εναρμο
νιστεί μέ τήν πολυεδρική
λειτουργικότητά
τους μέσα στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο —
απλώς έχει αποκτήσει ένα σύνολο άπό γνώ
σεις τεχνικού χειρισμού κ’ έχει καλλιεργή
σει μ:ά λίγο πολύ όξυμένη αντανακλαστική
συνάφεια. Περ’ α π ’ αυτό, δέν υπάρχει κά
ποια στερεώτερη «υποδοχή» πού θά δώσει
στον άνθρωπο τήν πρωτοκαθεδρία- σ’ αντίρρο
πο τής φανταστικής τελειότητας τών μέσων,
δέν όρθώνεται, όπως είδαμε, ούτε κάποια ανά
λογη διανοητική καί ηθική ανάπτυξη, ούτε
μιά βαρύτητα σκοπών και προπαντός συνει
δητή συμμετοχή σ ’ αυτούς, πού θά προίκιζε
μέ έρμα ευθύνης τό εσωτερικό τών ανθρώπων
καί θά έδινε στις πράξεις τους κάποιο περιε
χόμενο ουσίας, ικανό νά περιλάβει καί τά
μέσα στή σημασία του. ‘Οπότε τό υποκεί
μενο θά ήταν κάτι περισσότερο άπό τεχνικά
ειδικευμένος χειριστής: θά ήταν ό έμψυχωτής, ό σημασιοδότης. Ή «έπάρκεια» του
Μπόντ, τού όποιου ή συνείδηση είναι κα
θυστερημένη σε σχέση μέ τήν τελειότητα τών
χρησ.μοποιουμένων μέσων, συνίσταται απλώς
στήν Ικανότητα νά τά συνδυάζει τεχνικά- δέν
είναι παρά ένας έμπειρικός βιρτουόζος τής
χρήσης τους ό τεχνικός ρυθμιστής τους, ένα
είδος σάρκινου διακόπτη. Καί θά άκριβολογουσαμε περισσότερο αν λέγαμε πώς σ ’ αυτό
τό συγχρωτισμό ό Μπόντ παρίσταται σάν έ
νας primus inter pares μέ δανεική σημα
σία. Συνεπώς τά μέσα, όχι μόνο δέν άποτελοΰν οργανική προέκταση τής, έτσι κι αλλιώς

έτερόφωτης προσωπικότητάς του, άλλά τή
συμπιέζουν καί τήν έξαρτοΰν άκόμα περισσό
τερο. ’Α π’ αυτή τήν άποψη μπορούμε νά υπο
στηρίξουμε πώ ς ό ψυχολογικός δεσμός τών
«ριψιφήδων» τού Ντασσέν μέ τά εργαλεία
τους στέκει πολύ πιο ουσιώδης ά π ’ ό,τι τοΰ
Μπόντ μέ τά δικά του- γιατί ενώ σ ’ αυτούς
τά εργαλεία έχουν σημασία παράγωγη καί
βγαίνουν άπό τήν άφάνεια αποκλειστικά καί
μόνο χάρη στήν ενεργητική πλευρά τής αν
θρώπινης δράσης (τής οποίας αποτελούν δη
μιουργική γιά τά ύποκείμενα προέκταση), στή
δεύτερη, άντίθετα,
περίπτωση ή σημασία
τους είναι πρωτογενής καί κυριαρχική καί βέ
βαια όχι μόνο στις στιγμές πού διεκδικοΰν
γιά τον έαυτό τους σχεδόν έξ όλοκλήρου τού
τη τή δράση (όπως π.χ. ή θαυματουργός
«Ματεράττι» στο «Δρ No»). "Αλλωστε τό
καθένα ά π ’ αυτά είναι προορισμένο νά καταστραφεί κατά ή μετά τή χρησιμοποίηση
του (συχνότατα μάλιστα ό προορισμός του
εξαντλείται στήν έφ’ άπαξ μόνο χρήση), χω
ρίς νά προλάβει νά έγκαθιδρύσει κάποια μονιμότερη συνάφεια καί σχέση φιλίας μέ τό
χειριστή.

Χαρακτηρισμός
Νά, λοιπόν, πού ό ήρωας
ανοχύρωτος
χωρίς τή συνδρομή τού θρύλου καί μέ παραβιασμένα τά σκληρά του περιγράμματα,
παρουσιάζεται, μέ τήν πρώτη αυτή ακτινο
γραφία σάν προσωπικότητα απονευρωμένη
καί πενιχρή, «άποδιαλεκτικοποιημένη», σ’ έ
να προχωρημένο βαθμό. Στο επίπεδο τής δη
μόσιας ζωής είναι μιά υποκειμενικά λυμφατική καί άσαφής παρουσία, γιατί δέν παίρνει
συνείδηση τού «λειτουργήματος» του, πού ο
πωσδήποτε έχει δημόσιο χαρακτήρα, ούτε καί
τοποθετεί δικούς του ουσιώδεις σκοπούς μέ
σα σ ’ αυτό. Τό ίδιο λιπόσαρκες καί άτροφικές έμφανίζονται καί οί διεργασίες στά πε
δία πού εκφράζεται ή προσωπικότερη ζωή
του, γιατί δέν είναι σέ θέση νά βιώνει τις
καταστάσεις καί οΐ έμπειρίες του καθηλώνον
ται, παράλυτες καί άμεταποίητες, σ ’ ένα πρώ
το βαθμό ύπαρξης. "Ετσι κάτω άπό τό κονσερβαρισμένο ύφος τής αυτοπεποίθησης, δέν
δυσκολεύεται κανείς ν’ άνακαλύψει μιά συν
είδηση καθυστερημένη, έγκαταστημένη στο
κέντρο ένός ευρύτερα άικατοίκητου έσωτερικού χώρου, κ’ ένα άτομο χωρίς δικό του σ τίγ
μα μέσα στον κόσμο, άποσποοσμένο άπό τον
έαυτό του, άνέστιο καί άποσυνάγωγο άπό
τις άνθρώπινες σχέσεις. Καί δέν θ’ άστοχούσαμε, αν λέγαμε ότι στο πρόσωπο τού Μπόντ
ό άνθρωπος καθαιρεΐται άπό τήν άνθρώπινη
ποιότητά του καί βυθίζεται στήν επιχρυσω
μένη βαρβαρότητα.
('Η μελέτη συνεχίζεται καί τελειώνει στό
έπόμενο τεύχος, όπου θά δημοσιευτεί τό
Β' μέρος της).

Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς
1. Πρέπει νά διευκρινιστεί πώς σΐ παρατη
ρήσεις μας Αφοοοΰν μόνο τΙς ταινίες (τέσσερις
μέχρι σήμερα καί αρκετά καλογυρισμένες) καί
δχι τά βιβλία τοΰ Γιάν Φλέμιγκ πού όπωσδήποτε παρουσιάζουν διαφορές — κυρίως κατά βαθ
μόν άλλ’ δχι γ ι’ αύτό λιγότερο σημαντικές —
άπό τήν κινηματογραφική τους μετάπλαση. Κι
αύτό γιατί ή δραστική παρατηρητικότητα καί ή
μαζιικότητα τής κινηματογραφικής εικόνας είναι
εκείνες πού δημιούργησαν τόν δλο παροξυσμό
καί έδωσαν >έκ τών υστέρων ίλιγγιώδη κυκλοφοριακή ώθηση στά βιβλία, τά δποΐα προηγουμέ
νως δέν ξεπερνοΰσαν τά τιράζ τών έργων τής
Κρίστι, τοΰ Σιμενόν ή τοΰ Σπιλαίην, καί έν
πάση περιπτώσει δέν ήταν σέ θέση νά στοιχειο
θετήσουν φαινόμενα εκτεταμένα.
2. θ ’ αναφέρουμε μόνο πώς τό φαινόμενο
διεκδικεΐ σημαντική θέση στό ενδιαφέρον πολ
λών συγγραφέων (κοινωνιολόγων κυρίως άλλά
καί άλλων μελετητών), πού οί αναλύσεις τους
©κάλυψαν καί καλύπτουν τίς στήλες έκατοντάδων σοβαρών περιοδικών καί εφημερίδων σ’ δλο τόν κόσμο. "Ετσι λ.χ. δ γνωστός "Αγγλος
μυθιστοριογράφος Kingsley Amis έγραψε βιβλίο
δλόκληρο — άρκετα άβαθές, είναι άλήθεια —
μέ τόν τίτ . «The .lames Bond dossier»
London 1965 (γαλ. έκδοση «Le dossier J a 
mes Bond , trad, p a r Claude Elsen. ed. Plon,
P aris 1966) Στό βιβλίο του αύτό δ Κ. Amis
αναλαμβάνει τήν ύπεράσπιση τοΰ Bond, στυλώ
νοντας πάνω του τήν έκθαμβη δράση ένός παιδιοΰ, πού έκστασιάζεται μπροστά στό ποδοσφαι
ρικό ίνδαλμα τής γειτονιάς, ή τόν «ύπερανθρωπισμό» τοΰ περιοδεύοντος παλαιστή ή άκόμα
τόν αδιαμφισβήτητο άρχηγό τής παιδικής συμ
μορίας καί τά ήρωικά κατορθώματα τοΰ κάου μπόυ. 'Ολόκληρη ή αξιολογική κλίμακα πού
χρησιμοποιεί δ συγγραφέας χαρακτηρίζεται άκριβώς άπό έναν τέτοιο παιδοψυχισμό.
Σ’ αυτή τήν τοποθέτηση τοΰ Amis άπαντά μέ
τήν καυστικότητα πού τόν διακρίνει δ συμπα
τριώτης του κοινωνιολόγος Malcolm Muggeridge, άπό τίς στήλες τής έφημερίδας «The
observer» (May 30, 1965). Τό γεγονός δτι
ειρωνεύεται τήν ενασχόληση τόσων σοβαρών άνθρώπων μέ τό θέμα Μπόντ δέν τόν έμποδίζει ν’
απλώσει σ’ δλόκληρη τή σελίδα τής εφημερί
δας τίς δικές του άντιπαρατηρήσεις, πού κατά
τό ήμισυ μέν περιέχουν μιά βιαστική καί άνεπαρκώς αιτιολογημένη χαρακτηριολόγηση τοΰ
ήρωα (βίαιος, λάγνος, τιποτένιος, υστερόβου
λος, εύστροφος, σνόμπ, αναίσθητος, κτηνώδης
κ .λ.π .), ενώ κατά τό ύπόλοιπο άποπειρώνται
νά ψυχαναλύσουν τόν ίδιο τό Φλέμιγκ κι δχι
φυσικά χωρίς κάποια εμπάθεια. Τό άρθρο τοΰ
Muggeridge περιέχοντας αξιολογικές διαπιστώ
σεις πού δέν υποβαστάζονται άπό προηγούμενη
έρμηνευτική άνίχνευση, δέν ξεπερνούν τά σύνο
ρα τής έξωτερικής περιγραφικότητας καί γενικά
περιορίζονται στή συμπτωματολογία τοΰ φαινο
μένου χωρίς νά περνοΰν στήν αιτιολογία του.
Περισσότερο έρμηνευτικός προσπαθεί νά είναι

δ θεατρικός κριτικός Ronald Bryder («The
Observer» Αϋγ. 1966 ■
— έφ. «Βήμα» 14.8.66),
δταν έξετάζοντας μέ τή βοήθεια τών κλασι
κών ψυχαναλυτικών έννοιών τήν «εισβολή τών
κατασκόπων στόν κινηματογράφο καί τή λαϊκή
λογοτεχνία», παραλληλίζει τόν κόσμο αυτό μέ
τήν «άντικοινωνία» τών έργων τοΰ Jean Genet
καί μετά άπό σχετική άνώλυση δρίζει πώς ή
άπήχησή τους όφείλεται στό δτι «Ικανοποι
ούνται συγκεκαλυμμένα όρέξεις άντικοινωνικές
κάτω άπό τό μαισκάρεμα μιάς καθολικά παραδε
κτής τέρψης» καί πιό συγκεκριμένα γιατί πραγ
ματώνουν μέ τήν άδεια τοΰ νόμου, τήν παρα
νομία, τή βία καί τή σεξουαλική άσυδοσία, στήν
δποία σημαντικό ρόλο παίζουν οί άπελευθερούμενες άμφισεξουαλικές τάσεις.»
Παρ’ δλη τήν εύστοχία τών παρατηρήσεών
του, ό Bryder δέν καλύπτει παρά μόνο μιά πλευ
ρά — μάλιστα περιορισμένη — τοΰ θέματος καί
έπί πλέον κινείται σ’ ένα έπίπεδο ψυχολογικών
Αποτελεσμάτων χωρίς ν’ άνεβαίνει στίς άνώτερες αιτίες τους.
Βιαιότατο, εξάλλου, άρθρο στήν «Πράβδα» τοΰ
αρχισυντάκτη της Γιούρι Ζούκωφ (άναδ. έφ.
«Αύγή» 17.10.65) επισημαίνει μ’ εύστοχία δρισμένα χαρακτηριστικά τοΰ δλου θέματος καί Ι
διαίτερα δ,τι αφορά τήν προσωπικότητα τοΰ
Μπόντ, άλλα έχοντας κυρίως περιγραφικό χα
ρακτήρα χωρίς Αξιώσεις κοινωνιολογικής Ανά
λυσης, στέκεται τελικά στό επίπεδο τών σχη
ματικών πολιτικών διαπιστώσεων, δπου τά πάν
τα ξεκινούν καί καταλήγουν στήν επωδό πώς δ
αστικός κόσμος είναι τερατώδης καί ανεπα
νόρθωτα παρακμασμένος — πράγμα που μπορεί
νά έχει τή θέση του σά μιά τελική πορισματική
διαπίστωση γενικότατου χαρακτήρα, άλλά εί
ναι ολοκληρωτικά ανεπαρκές γιά νά έρμηνεύσει
τήν ειδική φύση τοΰ φαινομένου' εξάλλου δ συγ
γραφέας μιλά μέν γιά τίς άμεσες καί έμμεσες
πολιτικές σκοπιμότητες, πού κατά τή γνώμη
του διέπουν τήν προώθηση τοΰ μύθου Μπόντ,
καθώς καί γιά τά συμφέροντα εκείνων πού κρύ
βονται πίσω του, άλλά δέ θίγει καθόλου τό πιό
νευραλγικό σημείο: γιατί δηλαδή αυτά τά έρ
γα έχουν τόση μεγάλη άπήχηση στό κοινό. ’Απ’
αύτή μάλιστα τήν άποψη θ’ αποκτούσε σημασία
πολύαιμου ντοκουμέντου, άν είχαμε τήν εΰκαιρία νά παρακολουθήσουμε τίς αντιδράσεις τοΰ
σοβιετικού κοινοΰ απέναντι σ’ αύτές τίς ται
νίες.
’Ακόμα, άπό τήν πατρίδα τοΰ Μπόντ μάς ήρ
θε ή είδηση πώς τό φαινόμενο δηλώθηκε ως
θέμα διδακτορικών διατριβών στήν κοινωνιολογία, κ.λ.π., κ..λ.π.
3.
Είναι δύσκολο νά αποδοθεί μέ ακρίβεια
καί πληρότητα στή γλώσσα μας τοΰτος δ θε
μελιώδης δρος τής ψυχολογίας. 'Η ά π ο σ τ έ ρ η σ η, πού είναι καί ή πιό καθιερωμένη Από
δοση, εμφανίζεται στενώτερη τοΰ δέοντος γιατί
Αποτελεί τό ένα άπό τά στοιχεία τής frustration
— βασικό βέβαια άλλ’ δχι μοναδικό — καί
συνεπώς δέν είναι επάλληλη πρός αύτή' ή π α ρ ε μ π ό δ ι ο η πάλι, μάλλον δέν ύποσημαίνει
έπαρκώς τή δυναμική της φύση δσον άφορά τίς
ψυχικές έπιπτώσεις στό άτομο ταυτόχρονα μέ
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τίς προκαλούμενες σ’ αυτό αντιδράσεις. Ίσως
δ δρος ,κ α τ α π ί ε σ η νά ήταν προσφορώτερος'άπ’ αυτή τήν άποψη, άν ή τρέχουσα χρή
ση του δέν τοΰ είχε πρασδώσει ένα πολύ «άδρό»
καί σχηματικό .περιεχόμενο, πού πάνω του βα
ραίνουν ειδικότεροι προσδιορισμοί (πολίτικο κοινωνικοί), οί δποΐοι καί τόν περιορίζουν. Ή
δ ι ά ψ ε υ σ η τέλος, ύποδηλώνει κυρίως τό
άποτέλεσμα δηλ. τήν έπΟπτωση στόν ψυχικό
κόσμο καί πολύ λίγο τό Ολικό μέρος τής δλης
λειτουογίας καί δίνει τήν εντύπωση πώς περιο
ρίζει τά αντικείμενα καί τΙς αιτίες τής fru
stration.
'Ο ιδανικός δρος θά ήταν εκείνος πού θά
συναιρούσε μέσα του,. τΙς σημασίες τής άποστέρησης, τής παρεμπόδισης, τής καταπίεσης καί
τΙς διάψευσης. Επειδή δμως δέν έχει ακόμα
δημιουργηθεΐ, εμείς θά σημάνουμε τό φαινόμενο
κατά σύμβαση, μέ τή λέξη ά π ο σ τ έ ρ η σ η
(πού είναι καί ή συνήθως χρησιμοποιούμενη) ή
μέ περιφράσεις, παραθέτοντας όπου χρειάζεται
καί τήν ξένη λέξη μέσα σέ παρένθεση.
'Οπωσδήποτε, δμως, θεωρούμε άπαραίτητο νά
σκιαγραφήσουμε συνοπτικά τούτη τήν έννοια,
πού άλλωστε θά συναντήσουμε άρκετές φορές
στήν άνάλυσή μας.
Frustration, λοιπόν, είναι ή άποστέρηση, ή μή
Ικανοποίηση αναγκών, επιθυμιών, εσωτερικών
τάσεων κ.λ.π. μέ δλες τις συνέπειες πού αυτό
έχει στόν ψυχικό κόσμο καί τίς άντιδράσεις
πού τήν ακολουθούν. Οί προϋποθέσεις αυτού τοΰ
μηχανισμού είναι, πρώτον ή ύπαρξη ατό άτομο
μιας συγκεκριμένης άνάγκης, τάσης ή επιθυ
μίας (motivation), πού τό παρωθεί πρός κά
ποιο στόχο, καί δεύτερο ή ύπαρξη ένός εμπο
δίου, φυσικού ή μή, πραγματικού ή δχι, εσωτε
ρικού ή έξωτερικοΰ. «Κάθε στέρηση (privation)
δέν είναι καί frustration είναι συγχρόνως μιά
στέρηση
(privation) καί μιά ά π ε ι λ ή γιά τήν προσωπικότητα (κυρίως γιά τήν
ιδέα πού τό ίδιο τό άτομο έχει γιά τόν έαυτό
του) καί γιά τήν ψυχολογική του ασφάλεια...
'Η στέρηση έχει μικρή σπουδαιότητα στό ψυχο
λογικό πεδίο, ένώ άντίθετα ή frustration προκαλεΐ σοβαρές ψυχολογικές άντιδράσεις», (Al
bert C ollette: «Introduction d la psychologie dynamique, In stitu t de Sociologie de
Γ Universite libre de Bruxelles» 1963 ch.
VI. Frustration et conflit p.p. 189 203). "Eva
Απλό παράδειγμα τή; διαφοράς τών έννοιών
είναι τό Ιξής: άν ξεχάσω τά χρήματά μου στό
σπίτι, ή τά χάσω στό δρόμο καί μείνω νηστι
κός τό μεσημέρι, τότε έχουμε άπλή στέρηση
(privation)· άν δμως μείνω νηστικός γιατί ή
γενική οικονομική μου κατάσταση δέν μοΰ έπιτρέπει νά έπιακεφθώ σήμερα τό έστιατόριο, τό
τε σ’ αυτή τήν περίπτωση έχουμε frustration,
γιατί ή στέρηση πού περιέχει μοΰ ύπενθυμίζει
τή μειονεκτική μου θέση μέσα στή κοινωνία
καί προκαλεΐ βαθύτερες βσο καί συνθετώτερες
αντιδράσεις.
Κρίνουμε επίσης άπαραίτητο νά δόσουμε τήν
έννοια τής άντλεριανής valorisation (ύπεραξίωσης· se valoriser: ύπεραξιώνομαι, άνεβάζω τή
θέση μου μέσα στόν κοινωνικό χώρο, άναδεικνΰομαι). Ή άνάγκη τής ύ'περαξ ίωσης (πού στή

βάση της βρίσκεται ή θέληση γιά δύναμη) έκ·
φράζεται στήν έπιδίωξη τοΰ ατόμου νά επιβε
βαιώνει τήν ύπαρξή του άπέναντι στόν έαυτό
του καί στούς άλλους (στόν έαυτό του μέσω
τών άλλων) άποσπώντας τήν αναγνώριση καί τό
θαυμασμό τους καί γινόμενο έτσι αποδεκτό ώς
έξέχον μέλος στήν κοινότητα (A. Collette op.
Cit σελ. 55).
Τούτη ή άνάγκη είναι τόσο θεμελιώδης καί
βαθειά στόν άνθρωπο, ώστε μπορεί νά τόν δδηγήσει .σέ σύγκρουση μέ τά πιό Ισχυρά βιολογικά
του ένστικτα, άκόμη καί στόν έν έπιγνώσει θά
νατο.
Μιά τέτοια λ.χ. άδιάκοπα άνανεούμενη σύγ
κρουση άνώμεσα στό ένστικτο τής αύτοσυντήρησης καί τήν άνάγκη γιά κοινωνική έπιβεβαίωση τής προσωπικότητας, συγκροτεί τό ψυ
χολογικό περιεχόμενο τής «Πείνας» τών Χάμσουν - Κάρλσεν, στήν όποια δ ήρωας ενώ έχει
φτάσει σ’ ένα έσχατο βαθμό εξάντλησης προσ
παθεί μέχρι τό τέλος νά έξασφαλίσει τήν κα
ταξίωσή του στόν περίγυρο καί τήν αύτοεπιβεβαίωσή του. Τό έργο άναπτύσσεται μέ άλλεπάλληλες τρομερές συγκρούσεις άνάμεσα σ’ αότές
τίς δύο κατηγορίες τών παρακινητικών αίτιων
(motivations), πού τίς κάνει άκόμα πιό τραχειές ή έλλειψη κάθε εκλογίκευσης άπό τή με
ριά τοΰ ήρωα καί κάθε άντιστάθμισης μέ κατα
φυγή στό «έν έγρηγόρσει δνειρο», ένώ παράλλη
λα ή προκύπτουσα έπιθετικότητα στή συμπερι
φορά του (ή έχθρότητα είναι έν προκειμένψ
ή πιό Ακριβής διατύπωση), παίρνει συχνά τή
μορφή εκρήξεων μέ αύτοτιμωρητικό χαρακτή
ρα.
Τό ίδιο κατά βάση πρόβλημα συνθέτει καί τόν
ψυχολογικό πυρήνα τοΰ «Δράκου» τού Ν. Κούνδουρου. "Ενας ασήμαντος δπαλληλάκος, ζεΐ τή
μεγάλη στιγμή τής ζωής του δταν άπό κάποια
παρεξήγηση
έκλαμβάνεται σάν δ περιβόητος
«■δράκος», πού καταδιώκεται μέν άπηνώς άπό
τήν άστυνομία, θαυμάζεται δμως καί άγαπάται
άπό ένα πλατύ κύκλο Ατόμων τά δποϊα άνήκουν
στόν μικροϋπόκσσμο. Ό δπαλληλάκος θά Απο
δεχτεί αύτή τήν πλαστοπροσωπία πού τοΰ δίνει
τήν ευκαιρία νά ύπεραξιώσει γιά μιά καί μό
νη φορά στή ζωή του τήν προσωπικότητά του
μέσα σ’ ένα Ανθρώπινο .περίγυρο, μολονότι διαι
σθάνεται πώς στό τέρμα τής διαδρομής καραδο
κεί δ θάνατος ή δπωσδήποτε τό Αδιέξοδο.
1. Καί είναι χαρακτηριστικό πώς δταν δ κοι
νωνικά Απροσάρμοστος πρωταγωνιστής τοΰ φιλμ
«Μπίλυ δ ψεύτης» τοΰ Σλέσιγκερ, προσπαθών
τας νά Αντισταθμίσει τίς δυσβάστακτες Αποστε
ρήσεις καί νά έξάρει τό έαυτό του στό κοινωνι
κό περίγυρο (se valoriser), καταφεύγει στό έν
έγρηγόρσει δνειρο — άπ’ δλες τίς μορφές κατα
ξίωσης προτιμά Ιπίμονα έκείνη πού περισσό
τερο άπό κάθε άλλη είναι συνυφασμένη μέ τήν
άμεση δύναμη: τή στρατιωτική δηλ., Ιδιότητα
καί μάλιστα σέ περιόδους πού πραγματώνει δρα
στικά τόν έαυτό της. Ή άνακατασκευή τοΰ κό
σμου μέσα στό κεφάλι του καί ή όργάνωσή του
σέ «σύστημα Ιδεολογικό» δπου οί αύθαίρετες
Αξιολογικές ταξινομήσεις δίνουν κάποια διέξο
δο στήν άνάγκη του γιά κοινωνική προβολή καί

αναγνώριση (valorisation), δέν στηρίζεται στήν
αναδιοργάνωση τών διαφόρων θεσμικών μορφω
μάτων, ήθικών βάσεων, δεοντολογιών κλπ. (πα
ρόλο πού στό βάθος ή άπόδρασή του ξεκινάει ά
πό τήν άνημπόρια Ενός τέτοιου αιτήματος νά
Εξοπλίσει τήν έπιτακτικότητά του μέ Ισχύ πραγματοποιό), άλλ’ απευθείας στήν «Ανακατα
νομή» τής δύναμης.

5. Βλ. Boileau Narcejac: «Le roman policier». Petite Bibliotheque, Payot paris 1964
σελ. 194 έπ.
6. Σ’ αυτή τήν περίπτωση, κι άν ά-κόμα δέν
πρόκειται γιά προσχήματα πού υποκρύπτουν λύ
σεις ευκολίας, συντελεϊται μιά πρσκρουστική
παραμόρφωση τής πραγματικότητας έν όνόματι
προσχε'διασμένων σκοπιμοτήτων. “Έτσι π.χ. στό
έργο τού Φρ. Κώπρα «Μιά ύπέροχη ζωή» δ κό
σμος καταλήγει νά φτιάχνεται Εκβιαστικά στά
μέτρα τοΰ αλτρουιστή τραπεζίτη, τοΰ δποίου ή
ιδιότητα τούτη κατά τήν Επιχειρηματική του
δραστηριότητα, μολονότι εξ όρισμοΰ άσυιμβίβαστη
πρός τή φύση καί τή λειτουργία τοΰ δεδομένου
συστήματος οίκονομικο - κοινωνικών σχέσεων,
ατάνει νά δικαιώνεται, άν δχι σά στοιχείο εγγε
νές αύτοΰ τοΰ συστήματος, τουλάχιστον σάν όργανικό του ενδεχόμενο, πού ή πραγμάτωσή του,
προϋποθέτει τήν καλή θέιληση τών «μερών». Μοι
ραία ή ειδυλλιακή εξίσωση πού θέτει ό σκηνο
θέτης, «Επαληθεύεται» στήν τελευταία σκηνή
μέ μιά παιδαριωδώς άφύσικη άνατροπή τής κοι
νωνικής αναγκαιότητας, πού ούτε κάν ώς άπλή
Εξαίρεση μπορεί νά εύσταθήσει. Γιατί τά πρα
γματικά μέτρα τοΰ κόσμου καί τοΰ συστήματος,
Αντανακλώνται στήν άνελέητη συμπεριφορά τοΰ
αντιπάλου τραπεζίτη και 'μόνο δ δικός του δλοκληρωτικός θρίαμβος θά ήταν Ιστορικά άβίαστος
συνεπώς καί καλλιτεχνικά άναγκαΐος. ’Αλλά
αυτό τό θρίαμβο τόν Απέκλεισε ή προκατασκευασμένη λύση τής έξίσωσης.
Κατά παρόμοιο τρόπο, ίσως πιό έκλεπτισμένα,
στή «Μαγική πόλη» τοΰ Ν. Κούνδουρου καί τή
«Συνοικία τό δνειρο» τοΰ Άλεξανδράκη, καί
πιό βάναυσα στό «Τελευταίο ψέμα» τοΰ Κακογιάννη, ή αναγκαιότητα εμποδίζεται νά φτά
σει μέχρι τούς ώριμους καρπούς της καί Εκφυ
λίζεται σέ προαποφασισμένες σκοπιμότητες, θύ

οντας στήν ψευδολύτρωση τής «λύσης έκ τών
ένόντων» ή τής μετέωρης αίσιοδοξίας.
7. Αυτή ή άρχή κάμπτεται φαινομενικά στήν
περιοχή τοΰ κωμικοΰ ανάλογα μέ τό Ιδιαίτερο
είδος. "Ετσι π.χ. τό είδος τής σάτιρας πού άνασυνθέτει ένα πραγματολογικό υλικό διατηρώντας
ταυτόχρονα τό έπίπεδο καί τά περιγράμματα
τής Αντικειμενικής του υπόστασης, δέν νο
μιμοποιεί τή φυσική του υπέρβαση («Τό προσπέ
ρασμα» τοΰ Ντ. Ρίζι, «Οί αιώνιοι άγνωστοι»
τό Μονιτσέλι, «Διαζύγιο άλά ιταλικά» τοΰ Π.
Τζέρμι)· αντίθετα στήν παρωδία ή τή γελοιογράφηση, τά δρια εμφανίζονται συχνά πολύ ρευ
στά ή τουλάχιστον Εξαιρετικά έλαστικά καί ή
κωμική υπέρβαση αύτοΰ τοΰ ύλικοΰ μπορεί άνε
τα νά συμπίπτει (κάποτε καί καθ’ δδόν) μέ τή
φυσική του. Τοΰτο 6έν σημαίνει πώς αγνοείται
ή έδραία σύμβαση, άλλ’ Απλώς δτι κεϊται σέ δύο
(ή καί «περισσότερα) Επίπεδα τής πραγματι
κότητας καί κλείνει μέσα της σέ Ενότητα δργανική τήν αμοιβαία τους λειτουργικότητα.
Γι’ αύτόν ακριβώς τό λόγο ή γελοιογραφική
παραμόρφωση τών πραγμάτων καί τών δυνατότήτων τους, στίς Αμερικάνικες κωμωδίες τοΰ
βουβοΰ κινηματογράφου
(πού χαρακτηρίζονται
άπό μιάν εγγενή δυνητικότητα νά ξεπερνοΰν τή
φυσική αντοχή τών δεδομένων τους) ή στό «Τζό
δ Λεμονάδας» τοΰ Λίπσκυ, τή «Ζαζί στό μετρό»
τοΰ Μάλ, στίς κωμωδίες τοΰ Λέστερ, κλπ., Βέν
γλιστρά ποτέ στήν Ασυνέπεια καί τή «ζαβολιά».
8. Φτάνει μόνο νά θυμηθούμε τόν ρομποτοπο ιημένο κτηνώδη σωματοφύλακα καί τούς κί
τρινους στρατιώτες τοΰ «Χρυσοδάκτυλου»· ή τόν
προληπτικό μαΰρο «συνεργάτη» τοΰ Μπόντ στό
Δρα No πού καίγεται στό τέλος άπό τό φλογο
βόλο καί πού μή δντας ύποχρεωμένος ν’ Ακο
λουθήσει τόν ήρωα στό άντρο τοΰ αντιπάλου για
τί δέν Ανήκει — δέν είναι άξιος ν’ Ανήκει —
οργανικά στήν «ΰ,πηρεσία» μαστιγώνεται Ανηλε
ώς μέ τό σαρκασμό' κι Ακόμα τό έθιμο ■
— φολκλοριστικό στοιχείο έγχρωμης καταγωγής πού
κάποτε πλαισιώνει τίς περιπέτειες καί τονίζεται
μέ τρόπο πού νά παρουσιάσει τούς φορείς περί
που ώς άλλσειδεΐς άνθρωπολογικά.
9. «(Κοινωνική ψυχολογία» έκδ. Ζαχαρόπουλου. «Τί πρέπει νά ξέρω» Άθ. 1965, σελ. 96.
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Ό Νίκος Νικολαΐδης, πού έκλεισαν έφέτος δέκα χρόνια από τό θά
νατό τοο, βρισκόταν για αναψυχή οτήν πατρίδα τοο τήν Κόπρο δταν
ξέσπασε δ Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Στό χεΰχος τοδ Όχτώβρη 1939
(άριθ. 6 σελ. 316)8) τών «Κυπριακών Γραμμάτων» δημοσίευσε αυτό τό
διήγημα, μέ τούς άντιμιλιταριιατικούς ύπαινιγμούς.
θά πρέπει να θυμόμαστε πώς στό ξεκίνημά του, δ Δεύτερος παγκό
σμιος πόλεμος έμοιαζε σέ πολλά μέ τόν πρώτο: μιά σκηνοθετημένη ανθρω
ποσφαγή γιά τά συμφέροντα τών τράστ καί τών μονοπωλίων. Μά δ Νικολαΐδης μοϋ είχε μιλήσει γιά τοδτο τό διήγημα, μέ τόν ίδιο τίτλο,
πολύ πρίν από τό 1939, μπορεί στά 1932 ή 1933. Τό χαρακτήριζε τότε
«αντιπολεμικό». Δέν άποκλείεται, μετά τήν κήρυξη τοδ πολέμου, νά τοδ
έκανε ελαφρότατες προσθήκες ή αφαιρέσεις γιά νά ταιριάξουν καλύτερα
οί υπαινιγμοί του μέ τΙς περιστάσεις τοδ 1939. Πάντως, έχουμε έδώ ακό
μη μιά απόδειξη πώς άπέναντι στά προβλήματα τοδ καιροδ του δ Νικολαΐδης έπαιρνε πάντα θέση μέσα από τό έργο του. Κι δχι μόνο μέ τό
έργο του. Λίγους μήνες άργότερα, στήν Αίγυπτο, δ Νικολαΐδης γίνεται δ
φλογερός κήρυκας γιά τήν κινητοποίηση τών πνευματικών άνθρωπον έναντίο<ν τοδ φασισμού καί τοδ πολέμου, πολύ πρίν χτυπήσει 6 Μουσολίνι
τήν Ελλάδα καί δ Χίτλερ τή Σοβιετική "Ενωση.
Άργότερα, γύρω στό 1954 ίσως, δ Νικολαΐδης πήρε τό τεύχος τών
«Κυπριακών Γραμάτων» κ’ έκανε πάνω στό κείμενο κάμποσες διορθώσεις,
δλες στό δφος, καμιά στήν ούσία. Τό έδωσε στόν Άντώνη Μάρταλη, για
τί οί φίλοι τοδ Νικολαΐδη στό Κά'ίρο ετοίμαζαν νά βγάλουν τότε ένα
τιμητικό λεύκωμα Αφιερωμένο στό έργο καί τή δράση του. Τό ίδιο αύτό
τεύχος τοδ περιοδικού μοδ παράδωσε δ Μάρταλης πρίν νά φύγει δριστικά
άπό τήν Αίγυπτο κι από εκεί Αντιγράφω τό διορθωμένο διήγημα πού δη
μοσιεύεται παρακάτω.
Τό τεύχος τοδ περιοδικού καθώς καί δλα τά στοιχεία τοδ αρχείου
πού μου είχε άφήσει δ Νικολαΐδης βρίσκονται τώρα στή Δημαρχιακή
Βιβλιοθήκη Άμμοχώστου.
ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

γαπητέ άναγνώστα,
Ενα μουλάρι μίλησε!... κι αύτό δέ συνέβηκε στόν παλιό παραμυθένιο καιρό,
μά τότες πού ’κανα τή στρατιωτική μου θητεία.
Τό θάμα τούτο δέν τό ’δα μέ τά μάτια μου, άλλά μού τό διηγήθηκε μέ κατανυκτική συγκίνηση, Ινας «αύτόπτης μάρτυς τού γεγονότος», άγνωστός μου συνάδερφος, — τού πυροβολικού αύτός — πού ’τυχε νά συναπαντηθούμε μιά μέρα στόν
«Εθνικόν κήπον».
Πήγα καί κάθισα στόν πάγκο πού καθότανε, γιατί έκείνη τήν ώρα δέ βρισκό
ταν, έκεΐ τριγύρω, άλλος ισκιωμένος μπάγκος. Έ κανα τυπικά τό βουβό, στρατιωτικό
χαιρετισμό, καί κάθισα άκρη - άκρη γιά νά μήν τόν ένοχλήσω.
Μέ τά μάτια — λές άπ’ τό δυνατό άπομεσημεριάτικο φως, λές άπό τήν άπομε-

Α

σημεριάτικη τή νύστα — μισόκλειστα, φαινότανε σά νά μή μέ είχε προσέξει κάν,
και κάμποση ώρα, έκεΐ πλάι του καθισμένος, άπόμεινα θαυμάζοντάς τόνε, σάν
έναν άνθρωπο, άξιοζήλευτο: πραγματικό «κύριο κι άφέντη» τής τριγυρινής μονα
ξιάς.
Θά ’χε μόλις, ή δέ θά ’χε ακόμα περάσει μιά ώρα τό μεσημέρι.
Γύρω, «όλη ή φύσις» ήτανε «συγκεντρωμένη στόν Ιαυτό της». Τά δέντρα:
άσάλευτα. Οί κορακοφωλιές: βουβές. Τά χρώματα τής άνθισμένης δεντρομολό
χας: θαμπά. Τ ’ άγριογιασεμιά: χωρίς άνάσα. ’Ά ! μιά στιγμούλα καί θά περ
νούσα στήν αλλόκοτη εντύπωση πώς κ’ ή γής — ή σφαίρα δηλαδή — ήτανε
σταματημένη, άφοΰ μέσα στήν τόση σιωπή, δέν ακουότανε τό τρίξιμο τού άξονά
της!... *Ωχ!... καί θά ’λεγα πώς έχει οκνέψει δ χρόνος!... Μιά κίνηση ένα σά
λεμα χεριού θά ’φτάνε γιά νά σχηματίσει μέσα στόν άχνιστόν άπ’ τήν άντηλιά
ίσκιο, στεφάνια - στεφάνια, σάν έκεϊνα πού κάνει τό πετραδάκι πού ρίχνουμε στά
στεκούμενα νερά τής απάνεμης λιμνούλας.
Μά, νά άνθρωποι... πάει!... τελειώνει ή σιγαλιά!...
Πέρα, στόν εξωτερικό δρόμο, φάνηκε κάποιος διαβάτης καί μέσα - σιμά,
ένας γυρολόγος στραγαλάς.
'Ωστόσο, ό διαβάτης περπατούσε μέ κάτι μικρά - διατακτικά βήματα, σά νά
ντρεπόταν πού προχωρούσε, τούτος, σέ μιάν ώρα πού δλα άκινητούσανε, κι ό
γυρολόγος στραγαλάς, γλιστρούσε σιμώνοντας, δίχως νά διαλαλεϊ τήν πραμάτεια
του, κι άντιπέρασε, χαμηλώνοντας μονάχα λιγουλάκι, τόν ταβλά του μπροστά
μας, δίχως νά πει κάν: «Πάρτε πασατέμπο... κύριοι...».
"Αξαφνα, ή σιγαλιά σκοτώθηκε άπ’ δπου δέν περίμενα!
Ό πλαϊνός μου, μιά στιγμή ξετεντώθηκε απότομα’ γύρισε σ’ έμένα καί φώ
ναξε:
— "Ενα μουλάρι μίλησε!... Θά τό ’χετε διαβάσει, ίσως καί σείς... Τό γρά
ψανε δλες οί εφημερίδες...
’Απόρησα μέ τούτο, καί δήλωσα πώς: δχι, δέν Ιτυχε νά διαβάσω τίποτα γιά
ένα τέτοιο θάμα... Τότε δ άγνωστός μου συνάδερφος, έριξε ένα γύρω τό βλέμμα
του, μέ σίμωσε πιότερο — σχεδόν κουβαριάστηκε στά γόνατά μου — καί κρατών
τας με άπ’ τό κουμπί, μοΰ διηγήθηκε σέ τόνο μυστηρίου — δίχως νά πάρει άναπνοή καί χωρίς νά κουνηθεί νεύρο τού προσώπου του — πώς: έ ν α μ ο υ λ ά ρ ι ,
μέ μ ι ά κ λ ω τ σ ι ά , ξ ά π λ ω σ ε ξ ε ρ ό , έ ν α ν α ξ ι ω μ α τ ι κ ό
πού
«Ινεργοΰσε ν υ κ τ ε ρ ι ν ή ν έφοδον» σ τ ο ύ ς σ τ α ύ λ ο υ ς τ ο ύ
π υ ρ ο β ο λ ι κ ο ύ , γ ι ά
ν ά δ ε ι άν οί σ τ α υ λ ο φ ύ λ α κ ε ς
β ρ ί σ κ ο υ ν τ α ν σ τ ή θ έ σ η τ ο υ ς κι άν ξ ά γ ρ υ π ν ο υ ν ε. Κατόπιν, έκανε λίγο πέρα, άκούμπησε τήν πλάτη του καί τεντώθηκε καθώς
πρίν’ δμως μέ τή ρονιά τού μισοκλεισμένου του ματιού, μέ «κατασκόπευε», προ
σπαθώντας νά καταλάβει: τί έντύπωση μ’ άφησε τό «γ ε γ ο ν ό ς» πού μοΰ
είχε άνακοινώσει.
*
**

’Ακολούθησε μιά παύση, πού βάσταξε κάμποση ώρα, κι έγώ συλλογιζόμου
να,.. συλλογιζόμουνα, πώς:
Σ’ αύτές τίς στιγμές, τής τόσο βαθειάς σιωπής — πού δίναν τήν έντύπωση
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τής Απόλυτης Ακινησίας — σ’ αυτό τόν άνθρωπο πού καθότανε πλάι μου, ήτανε
φωνές Ασώπαστες καί σκέψεις πού προχωρούσαν Αδιάκοπα.
Συλλογίστηκα, συλογίστηκα.
Σέ λίγο, τράβηξε τήν προσοχή μου ένα μαύρο κορδόνι, ζωντανό, πού ξετυ
λιγότανε - ξετυλιγότανε για να περάσει τό πλάτος τού ξέξασπρου, πατημένου
δρόμου, καί να χωθεί μέσα στό τσουρουφλιασμένο γρασίδι τού άντικρινού τετραγώ
νου.
Τό βλέμμα μου άναζήτησε τό δρόμο τού Ιρχομού του, καί τό μυαλό μου στα
μάτησε τούς συλλογισμούς του, περισπασμένο άπό τό άναρώτημα, άν αυτό τό
μαύρο - ζωντανό κορδόνι, έπρεπε να ειπωθεί: «ένα καραβάνι μυρμηκιών» ή
άν έπρεπε να ειπωθεί «μια στρατειά μυρμήκων».
Σά νά μπορούσε νά ’χει μια μεγάλη σημασία αύτό για μένα ■— για τήν Αν
θρωπότητα όλάκερη!... — βάλθηκα νά συλλογίζουμαι μ’ ένα τρόπο έπίμονο τώρα:
άν κάτω άπό τα μάτια μου, περνούσε ένας λαός, όδηγημένος άπό ειρηνικούς όδηγούς, σέ άναζήτηση καλύτερης ζωής, ή ένας λαός όδηγημένος άπό πολεμόχαρους άρχηγούς για μια βίαιη κατάχτηση. "Ομως, σιγά σιγά, «ή άλληλουχία των
ιδεών» μ’ έκανε νά θυμηθώ τό μουλάρι, πού μέ μιά κλωτσιά ξάπλωσε ξερό, τό
γαλονά. Παράτησα τη μυρμηγκιά τών έντόμων γιά ν’ άσχοληθώ σοβαρά μέ τή
μυρμηγκιά ‘τής πόλης καί τού στρατώνα...
Συλλογίστηκα... συλλογίστηκα...
Σ’ έβαλα σέ συλλοή, μοΰ ’πε σέ κάμποση ώρα δ γείτονάζ μου.
Δέν του άπάντησα, καί σέ λίγο φώναξε:
■
— Έ ... τό μουλάρι μίλησε, συνάδερφε...!
Τήν ίδια στιγμή αίστάνθηκα τή μυρουδιά ύγρής γής. Γύρισα πίσω κ’είδα
πλημμυρισμένο τό τετράγωνο τού κατάξερου γρασιδιού, άπ’ δπου είχαν βγει
τά μυρμήγκια.
— Κοίτα, ένστιχτο!... είπα, δείχνοντας τά τελευταία άτομα τού ειρηνικού
καραβανιού πού χώνονταν στό άντικρυνό τετράγωνο. Δέ χωρούσε άμφιβολία πώς
δέν έπρόκειτο περί «στρατειάς».
—ίίαί... δ λαός τών μυρμηγκιών έχει ένστιχτο. Μυρίζεται τόν κίνδυνο καί
τόν Αποφεύγει, είπε μ’ ένα στεναγμό πολυσήμαντο.
’Άξαφνα, μέσ’ άπ’ τήν τεχνητή σπηλιά τού «Εθνικού κήπου» Αντήχησε
ή τραχειά φωνή μιας κουκουβάγιας.
— Ά κου!... Τί λέει τό νεκροπούλι;! Είμαστε τόσο γιά κλάματα πού μας
κλαίει καί μέρα μεσημέρι τό νεκροπούλι;!...
— Γιατί τό λές νεκροπούλι, κι όχι «σοφό πουλί τής Άθηνάς»; μοΰ είπε
μ’ ένα τόνο Αδιάφορο.
— Ά ς είναι!... Τ ί λέει τό σοφό πουλί, έτσι πάρωρα;...
— Τίποτα... ζητάει έρωτα... άποκρίθηκε ψυχρά. Kt ένώ σηκωνότανε νά
φύγει, έσκυψε καί μοΰ είπε μ’ ένα θερμό τόνο:
__“Ομως... τό μουλάρι μίλησε, συνάδερφε... δεν είν’ έτσι;...
— Ναί, καί τό είπε πολύ καλά. ..
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Συνεχίζουμε και στό τεύχος τούτο νά παρουσιάζουμε μελετήματα Ευρω
παίων μαρξιστών διανοητών πάνω στό μεγάλο θέμα τού ούμανισμού. ’Αρ
χικός σκοπός μας -ήταν νά δώσουμε εκτός άπό τό κείμενο πού ακολουθεί
άλλη μιάν εργασία τού Μιροσλάβ Γιόντλ καθώς καί μιάν άπαντητική με
λέτη τού συμπατριώτη του Ζντένεκ Μλύναρ. 'Η πληθώρα τής ύλης δμως
μάς υποχρέωσε ν άναβάλουμε γιά τό έπόμενο τεύχος μας τή δημοσίευση
αυτών τών κειμένων. Ή μετάφραση τού άρθρου έγινε άπό τά Τσέχικα,
μέ τήν ευγενική φροντίδα τής υπηρεσίας τύπου τής Τσεχοσλοβακικής
Πρεσβείας, ύστερα άπό δική μας παράκληση.
Ή κριτική είναι μια μεγάλη άφεπηρία γιά
κάθε γνώση·. Αύτό αληθεύει καί γιά τις με
γάλες ιδεολογίες. Ή ιδεολογία, σύμπλεγμα
άπό γνώσεις, άξιες, αντιλήψεις, μέτρα καί
ιδανικά, ή ιδεολογία πού γυρεύει νά συνη
γορήσει γιά δλα αυτά, νά κάνει φανερή τή
σημασία τους, άρχινάει πάντα μέ τήν κρι
τική κάποιας κατάστασης. Κρίνεται τό πα
ρόν γιά ν’ ανοιχτεί χώρος γιά τό μέλλον πού
θέλουμε, πού οραματιζόμαστε, πού ποθού
με. Ή κριτική άνακαλύπτει σχέσεις, άρχές,
τύττους αλληλεπίδρασης και τόν τύπο τού
ανθρώπου, ό όποιος ένσαρκώνει τό κρινόμενο
παρόν. Είναι τό κριτήριο γιά νά φανεί ή
ζωτικότητα τής ιδεολογίας. "Αμα ή ιδεολο
γία είναι σέ θέση νά βάζει σ ’ εφαρμογή τήν
κριτική ξανά και ξανά καί γιά τόν ίδιο της
τόν έαυτό, τότε ξαναζωντανεύει, ξαναγεννιέται. "Αν δέν τό καταφέρνει, τότε κατρακυλάει
καί γίνεται απολογητική. Κριτική είναι βέ
βαια καί ή άπολογία, μά κρίνει τά μελλού
μενα, κείνα πού φοβόμαστε, που δέν τά θέ
λουμε, πού δέν τά ποθούμε. "Οταν ή άπο
λογία γίνεται τό περιεχόμενο τής ιδεολογίας,

τότε ή ιδεολογία κοντοζυγώνει στό θάνατό
ιης.
Υπάρχει ένα είδος κριτικής πού είναι στυ
φή, πικρή, πού δέν είναι εποικοδομητική, δέ
δίνει φτερά. Κι δμως νομίζω πώς είναι γιά
δλους μας απαραίτητη γιά νά μή φτάσουμε
στή φθορά, δηλαδή σ’ ένα θάνατο πού δέ
θά ’χει νόημα. Ξεσκεπάζει τά ε Τδ ω λ α, τά
εμπόδια πού δέ μάς αφήνουνε νά δούμε κα
θαρά ούτε καί τόν ίδιο μας τόν έαυτό. Τά
είδωλα είναι μεγάλος κίνδυνος γιά τήν ιδεο
λογία, γιατί τήν κάνουνε καί ξεμακραίνει ά π ’
τήν αλήθεια, τήν πάνε στον κόσμο τής ψεύ
τικης συνείδησης.
Μερικοί κοινωνιολόγοι υποστηρίζουνε πώς
ή σημερινή έποχή είναι ή δύση τής Ιδεολο
γίας, πώς φτιάχνει έναν τύπο ανθρώπου πού
βρίσκεται μακριά ά π ’ τήν ιδεολογική σκέ
ψη, πού τήν άρνιέται. Νομίζω δμως πώς ή
Ιδεολογική σκέψη είναι άναπόσπαστο μέρος
τής ζωής τών άνθρώπων μέσα στην κοινω
νία. Συνενώνει, δλοκληρώνει καί πολλαπλα
σιάζει τό άτομο. Ή Ιδεολογική σκέψη είναι
ένα άπό τά μέσα πού βοηθάνε νά ξεπε-

ραστεΐ ή άπομόνωση του ατόμου μέσα στον
κόσμο, ή αποξένωση του άπ τον κοσμο. Η
ιδεολογική σκέψη δεν έξαψανίζεται, αλλάζου
νε μόνο οΙ μορψές της. Ή ζωή κρίνει αδιά
κοπα αυτές τις μορψές, μονάχα πού τήν
κριτική αυτή τήν κάνει άργά, για να έκφραστούμε καλύτερα άς χρησιμοποιήσουμε τή
γαλλική έκψραση a la longue (μακροπρόθε
σμα). Φυσικά έχει άξια τούτη ή κριτική γιατί
όδηγεΤ σε καλύτερη γνώση. Τό κακό όμως εί
ναι πώς σήμερα ψτάσαμε σε τέτοια κατά
σταση που αύτή ή καλύτερη γνώση δε χρη
σιμεύει πιά ούτε στα άτομα, ούτε στα έ
θνη, ούτε στίς ράτσες, ούτε στήν άνθρωπότητα, γιατί μ’ αυτή άλλο δεν κοπαψέρνουμε
παρά νά καταντήσουμε νά γραφτούμε στον
κατάλογο όλης τούτης τής φθοράς. Τό πρό
βλημα είναι: τούτη τήν κριτική εΐναι τάχα
μπορετό νά τήν ξεγυμνώσουμε ά π ’ τό χαραχτήρα της, τό χαραχτήρα όλης τής μοι
ραίας εξέλιξης, τής γέννησης των αποτελε
σμάτων ά π ’ τις αιτίες; Μ’ άλλα λόγια, πιο
καθαρά: άν είναι ό κόσμος άρένα όπου συγ
κρούονται συμφέροντα καί ιδεολογίες μπορού
με νά βρούμε κάτι πού νά τις συνενώσει τού
τες τις ιδεολογίες και νά τις γλυτώσει ά π ’
τό κατρακύλισμα στή φθορά; Φυσικά προ
τείνουμε μιά λύση: νά δεχτούν όλοι οί άν
θρωποι τή δίκιά μου τήν ιδεολογία κ’ έτσι
νά 'μαστέ όλοι σύμφωνοι, νά ύπάρξει ένότητα καί ήσυχία. Ή λύση αυτή είναι λύση
στατικής βλακείας. Δεν καταλαβαίνει πώς
καί ή ιδεολογική ένότητα εΐναι άγώνας άντιθέσεων. Εΐναι λοιπόν, ή λύση των φανατι
κών καί στίς συνθήκες τής σημερινής συγ
κρότησης σημαίνει άσταμάτητσ κατρακύλι
σμα στο δρόμο τής φθοράς. Ό φανατισμός
έχει σήμερα δυο όψεις: υπάρχει ό άντικομμουνιστικός φανατισμός καί ό φοη/ατισμός
κείνου τού είδους τού κομμουνισμού πού στήν
ουσία είναι κι αυτός άντικομμουνιστικός.
Υπάρχει φυσικά κι άλλη μιά λύση κι αυ
τή συχνά συνδέεται μέ τήν έννοια σαμανι
σμός. ‘Ο σαμανισμός αναγνωρίζει τον άν
θρωπο σάν άξία αύτή καθ’ έαυτή. Είναι ή
έπίγνωση πώς υπάρχει ωστόσο ή δυνοττότητα
νά επιτευχθεί ή ανθρώπινη συνύπαρξη καί
σύνδεση, ή καλλιέργεια καί προγραμματι
σμός αυτής τής συνύπαρξης κι αυτής τής
σύνδεσης. ‘Ο σαμανισμός δεν εΐναι άνακάλαψη των νέων χρόνων, οί νέοι χρόνοι πού
έχουν άποδεσμευτεΐ άπό τήν εκκλησιαστική
επιρροή βρήκανε σ ’ αυτόν μιάν ά π ’ τις λίγες

δυνατότητες πού μπορούσαν νά τούς όδηγήσουν
στήν παγκοσμιότητα. Ά π ’ αύτή τή σκοπιά ό
ουρανισμός είναι καί ιδεολογία θά ’λεγα <στανιδεολογία», πού μέσα σ τίς συγκρούσεις ανά
μεσα στις άπόψεις, σ τά συμφέροντα, στις
άξιες καί στίς ιδεολογίες καί μέσα στήν έν
ταση πού γεννιέται ά π ’ αυτές είναι κάλεσμα
σ’ ένα unum necessarium.
‘0 ουρανισμός έχει τή δική του τήν ιστο
ρία καί σ ’ αύτή τήν ιστορία ό ουρανισμός
τού Τσάπεκ κατέχει τιμητική θέση. Ουσια
στικά άνήκει στον ηθικό παιδαγωγικό ουρα
νισμό, πού εΐναι γέννημα τής Δύσης τού 18ου
καί τού 19ου αιώνα. Πολλοί άπό μάς συμφωνάμε μέ τό θεσμικό ουρανισμό πού συν
δέεται πρωταρχικά μέ τό μαρξιστικό σοσια
λισμό. Νομίζω πώς ό ηθικός, παιδαγωγικός
καί πολιτιστικός ουρανισμός — μέ τήν έν
νοια τής ουμανιστικής προσπάθειας πού ή
λάμψη της ξεπηίδάει άπό στενούς κύκλους
πνευματικής elite οί όποιοι σ ιγά - σιγά πλα
ταίνουν καί φτιάχνουν μεγαλύτερους κύκλους
— είναι άπό τήν άποψη τής δικής μας γνώ
σης τής κοινωνίας πολύ λίγο άποδοτικός.
Σ ' αυτό τον οΰμοτνισμό τό κοινωνικό πρό
βλημα, ό πρώτος παγκόσμιος πόλεμος καί
ή εγκαθίδρυση τού φασισμού δώσανε πολύ
γερά χτυπήματα.
‘Ωστόσο νομίζω πώς πολλές ά π ’ τις έκδηλώσεις τοΰ σαμανισμού τού Τσάπεκ έξακολουθούν νά έχουν άξία γιά μάς. Θαυμάζω
τόν ουρανισμό αυτόν γιατί εΐναι προσγειω
μένος, λογικός, ρεαλιστικός. Τόν χαίρουμαι
πού άγαπάει τή μικρή, τή σεμνή καθημερι
νή δουλειά, τόν χαίρουμαι γιατί έχτρεύεται
τά εντυπωσιακά, τά ψεύτικα πράματα καί
τά είδωλα. Τόν θαυμάζω πού ξέρει τόσο καλά
νά καταλαβαίνει τήν αλήθεια, πού ’ναι πολύ
πλοκη. Θαυμάζω τήν άνεξιγνωμία του. Ό
ουρανισμός τού Τσάπεκ ήξερε νά δείχνεται
άνεξίγνωμος δίχως ν’ άπαρνιέται τις άρχές
του, δίχως νά χάνει τή μαχητικότητά του.
Σέβομαι τόν Τσάπεκ γιατί δέ γύρευε νά
βολευτεί — κατά πού κάνουμε δυστυχώς πολ
λοί άπό μάς — κρυμμένος πίσω ά π ’ τήν
άσπίδα τής ιστορίας, πίσω ά π ’ τά εθνικά
συμφέροντα, πίσω ά π ’ τά ταξικά συμφέροντα.
Κήρυχνε τόν ουρανισμό μέ πάθος σέ συγκε
κριμένους, σέ ύπαρχτούς άνθρώπους. Κι’ αυ
τό σήμερα έχει άκόμα πιο μεγάλη σημασία.
Γιατί στον κόσμο μας ή άδιαφορία παίρνει
επικίνδυνες διαστάσεις. Πολλές φορές νιώ
θουμε τόσο άνήμποροι, τόσο όργανα, νιώ-

θουμε βιδίτσες της μακροϊστορικής μηχα
νής και γ ι’ αύτό εγκαταλείπουμε, άπαρνιόμαοττε τις ευθύνες μας, τίς άφήνουμε στα
χέρια αυτού που στήν ουσία είναι δικό μας
δημιούργημα. Γιοττί τί εΐναι ή Ιστορία, οί
σχέσεις, οί αρχές; Δεν εΐναι δημιουργήματα
δικά μας; Ή άδιαφορία εΐναι ό προθάλα
μος τής φθοράς. Καί φοβάμαι πώς μέσα στο
σίφουνα τής καθημερινής μας ζωής ξεχνάμε
τον κίνδυνο τής φθοράς. Κι άς ζεΐ μέσα μας
τούτος ό κίνδυνος. Έ μεϊς ενεργούμε σά νά
μήν υπάρχει.
Μιά ά π ’ τίς μεγάλες ήττες τού θεσμικού
ουμανισμού, τού σοσιαλιστικού ού μονισμού
στάθηκε ή περηφάνεια καί μαζί μ’ αυτήν ή
ψευδαίσθηση πώς ανακαλύψαμε τό ανώτατο
είδος τού ούμανισμού. Πώς όλοι οί άλλοι ούμανισμοί εΐναι 'ιστορικές σαβούρες καί πώς
πρέπει τούς ούμοινιστές των άλλων αποχρώ
σεων νά τούς προσελκύσουμε μέ τρόπο άντιμετωπίζοντάς τους σάν ασήμαντα καί πρόσ
καιρα εργαλεία γιά νά φτάσουμε έμεΐς στό
σκοπό μας. 'Ωστόσο ένας ούμανισμός πού
ενεργεί μέ τέτοιο ίησουΐτικο τρόπο καί πού
σέ μιά δοσμένη; στιγμή φτάνει ίσαμε νά
βουλώσει τά στόματα των άλλων ούμανιστών,
μπορεί βέβαια νά λογαριάζει τόν έαυτό του
σαμανισμό των ούμανισμών, μά στήν πραγ
ματικότητα εΐναι ξένος, δέν έχει καμιά σχέ
ση μέ τήν ίδια του τή φύση.
Δέ θαυμάζω τυφλά αύτό πού στην καθη
μερινή μας γλώσσα τό λέμε πραχτικό μυα
λό (ή όρθοφροσύνη) μά πιστεύω, τό ίδιο π ί
στευε καί κάποιος Τσέχος φιλόσοφος, πώς ό
κοινός νούς εΐναι τό προστάδιο τής διαλεχτικής σκέψης. Ή όρθοφροσύνη, ή λογική, μάς
λέει πώς δλοι θέλουνε νά ζήσουνε, πώς όλοι
— άτομα, έθνη, χώρες — θέλουνε οί άλλοι
νά τούς σέβονται. Ή λογική μάς λέει πώς ή
ψευτ·.ά, ή απάτη μπορεί νά τσακίσει τόν άν

θρωπο, μά μπορεί καί νά τόν έξαγριώσει. Ή
λογική μάς λέει πώς κάθε άτομο, κάθε έ
θνος, κάθε χώρα λαχταράει γιά λευτεριά,
κοινωνία, προκοπή καί σιγουριά. Πώς πολλές
φορές πάει ή στάμνα στή βρύση, μιά φορά
δμως σπάει, μιά τού κλέφτη, δυο τού κλέ
φτη... πώς τό κεντρί τής ιστορίας, μέ σί
γουρο χέρι καί υπεύθυνα, τρυπάει καί ξεφου
σκώνει τίς σαπουνόφουσκες πού σκάρωσε ή
ανθρωπότητα. Μιά λοιπόν καί τά ξέρει δλα
αύτά τό πραχτικό μυαλό, εΐναι καθήκον τής
διαλεχτικής σκέψης νά βρει τρόπους νά βά
λει τά πράματα στή θέση τους, νά βρει τρό
πους νά βάλει πρόγραμμα στον κόσμο, στήν
κοινωνία. Τούτος έδώ ό κόσμος δέν είναι τής
προκοπής, δέν τόν κυβερνάει ή λογική. Ό 
σο γιά διαλεχτική σκέψη, ούτε λόγος νά γ ί
νεται. Κάποτε λέγανε: ά π ’ τή μιά μεριά μιά
χούφτα πλούσιοι ζούνε βουτηγμένοι στήν
πολυτέλεια κι άπ’ τήν άλλη ή πλειοψηφία ζεΐ
μές στή μιζέρια. Σήμερα σέ διάφορες κοινω
νίες εργάτες δέν ζούν σέ πλήρη έξαθλίωση
καί αγρότες έχουνε αύτοκίνητο, σπίτι, εξο
χικό σπίτι, ψυγείο, τηλεόραση. Κι δμως
πάνω άπ’ τό μισό τής ανθρωπότητας δέν έ
χει τά απαραίτητα γιά νά ζήσει. Κι’ άς
μήν ξεχνάμε: ό χορτάτος τόν πεινασμένο
δέν τόν νιώθει. Δέν έχουμε αύταπάτες γιά
τήν ανωτερότητα τού ανθρώπου. Υπάρχουνε
λογιώ λογιώ (άνθρωποι. Μά ίσως ετούτη ή
σκέψη νά ’ναι ό μοχλός πού θά μάς σπρώξει
στή λογική, ίσως νά εΐναι τό κάλεσμα γιά νά
δούμε τά πράματα έτσι δπως είναι. Ό υ
περβολικός ενθουσιασμός, ή χιλιαστική π ί
στη στον αύριανό ιδανικό άνθρωπο οδηγούν
στήν ανυπομονησία. Μά ή ανυπομονησία στέ
κεται έμπόδιο, δέ μάς αφήνει νά ψάξουμε καί
να βρούμε τήν αλήθεια καί τήν ανθρωπιά.
Υπηρεσιακή μετάφραση τού
γραφείου Τύπου τής Πρε
σβείας Τσεχ)κίας
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Φ'&ινοτιωρινο
θανατερά απ’ το Πήλιο πολυβόλ’ άκούγονται
τούς σκόρπιους αντάρτες ξεσμηλιώνουν
κόβουνε τά κρυφά περάσματα νά μήν περάσουν
απ’ άνατολή, άπο δύση, θάλασσες περιπολοΰνε.
Παγίδες τά χωριά και τά μηλοπερίβολα
βώλια μες στά φυρίκια μες στις κουμαριές
την καρδιά μας γαζώνουνε τά πολυβόλα
κι’ άντίπερα στο Τρίκκερι.
Δικοί μας, αίμα μας, είν’ ο'ι κυνηγημένοι
παιδιά μας οί άποκλεισμένοι άνέλπιδα ·—
μέρα καί νύχτα βρέχει μολύβι στις σκηνές μας
πόΓΊ θ’ άντέξουν τά σκοινιά τους, πόσο
θ’ άντέξουν τά κορμιά.
Καταχνιά μου, άδερφικά στάσου στβ πλευρό τους
πηγή 9·ου> μήν κάνεις προδότη το νερό σου
φύτρωσε μανιτάρι μου γλυκό καί κάστανό μου
δόσου στην άγριμίσια πείνα τους. Δεν ήμουν, άχ,
δεν είμουνα εγώ γιά τβ στρατό
γιά την τραχειά ζωή δεν είμαι καμωμένη κι δμως
θρήνους καί μοιρολόγια νά ταιριάζω μοΰ ’πεσε...
Πάρετε τά παιδιά νά μήν άκοΰν καί νά μή βλέπουν
τά μαύρα καί τά δάκρυα, πάρτε τα
νά μή φαρμακωθεί κ’ ή αύριανή γενιά,
στδ ξέφωτο πηγαίνετέ τα νά δούνε τά καΐκια,
μές υιά κυκλάμινα νά παίξουν...
1949

" Ο χ ι
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’Εδώ ας σταθώ, κι &ς δώ κ’ εγώ τή φύση λίγο
Κ. Π . Κ Α Β Α Φ Η Σ

Έγώ γιά λίγο δέ θά τήνε δώ
βλέμμα συγκαταβατικό δέ θά τής ρίξω
θά πάω κοντά της καί θ’ άγγίξω

τά χώματά της, τά φύλλα της καί τά νερά της
καί τήν αγέραστη δρμή της θά παρακαλέσω
γονατιστή, ώς πέφτει δ πιστός μπρος στό θεό του.
Ρ ίζα άθάνατη, πηγή γιατρευτική καί κολυμπήθρα
αιώνια, άνάλλαχτη καί συνεπής στήν άνοιξή της
καθώς ή μάνα στήν αγάπη τοΰ παιδιού·
δίκαιη στή βροχή, στον ήλιο της, πάνσοφη στους συνδυασμούς της
κι από τό θάνατο τις ρίζες καί τά μέταλλά της νά τροφοδοτεί,
τά ζωντανά της παντοτινά ν’ άνανεώνει.
Στήν δρμή καί στήν ύγειά της θά προσπέσω
καί τήν ελπίδα θά ψάξω νά βρω μες στά φυλλώματα
γιατί θέλω νά ’χω έλπίδα δσο άναπνέω.
Νά μή με πάρει κάτω, νά μή μέ συντρίψει τό μηδέν
πού θανατώνει τούς μεσόκοπους πριν άπ’ τήν ώρα τους.
Δέ θέλω ν’ άπομείνω μοναχή στόν πόνο μου.
Νυχτέρια μου, πάνω στό λίκνο των άρρωστων παιδιών
δουλειά, δώδεκα χρόνια στό μεγάλωμά τους '
έλάτε τώρα στήν ανάγκη μου καί ξανανιώσετέ με
δώστε μου χέρι γιά νά βρίσκω τ’ δνειρο
γιατί δσο ζώ, δσο άναπνέω θέλω νά όνειρεύομαι'
μέρες μου σκοτεινές μέσα στή φυλακή
δρόμοι μου αποκομμένοι μέ τειχιά καί σίδερα
άνοΐξτε τώρα εμπρός μου νά σάς περπατήσω.
Θάλασσα, δός μου πλοίο, δώσε μου άγέρα μου, φτερό.
Νοέμβρης 1966

Σ τ I ς Μ α χ α ι ρ ι ό ες

Στις μαχαιρίδες μέσα καί στά στάχυα σέ γυρεύω
στά σπαθοβότανα πληγώνουμαι νά σέ γυρεύω
καί τών σταχυώνε τ’ άγανα μέ κομματιάζουνε.
‘Ήλιος άγριεμένος μέ κυνηγά καί δέ σέ βρίσκω
κ’ οί μαχαιρίδες σβήσανε τά μονοπάτια
μτά ξιπασμένη οχιά πετιέται μέσα στό σπαρμένο
άστραφτερή μέ τό καινούργιο της πουκάμισο,
τ’ δχι μοΰ ρίχνει, δέ θά ’σαι έκεΐ, δέ θά ’σαι.
Μήτε πουλί πετάμενο δέ σ’ είδε νά ’ρχεσαι
στά σπαθολούλουδα νυχτώθηκα, καί ντρέπομαι
πού μ’ είδανε ταπεινωμένη νά σέ περιμένω,
περνούν οί νυχτερίδες ξυστά καί μέ περιγελούνε
γελά μαζί μου κ’ ή πανσέληνος.
’Εσένα νά ’βρισκα, τήν περηφάνεια μου δέ τήνε θέλω.
Εσένα νά ’βρισκα...
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Στής ΑΙχωλίας τον κάμπο
Σ τη Μεσολογγίτισσα ποιήτρια
*Α γγελική Πανλοπούλον

Στής Αιτωλίας τόν κάμπο σιγοπερπατοΰν τά κυπαρίσσια
στο βοριά, στον παγετό, σμιγμένα στέκουνε
κι ωσάν αδέρφια άρ,ματωμένα τις λεμονιές φυλάγουν
κ’ οί καλαμιές μέ φούντες χρυσωμένες άπ’ τή δύση
οί καλαμιές πού ή Βάσω χάραξε στην πέτρα
τό Μποχώρι βρίζουνε, τον Ευηνο εξατμίζουνε
βροχή να πέφτει δίκια στα χωράφια.
Φίδαρη, τόνε λέει αυτή τον ποταμό
κι ως δράκοντα τον είδε άπ’ τά μικράτα της νά κατεβαίνει
μέ μουγκρητό ύποχθόνιο καί φανερό νά σέρνεται
καί λέπια νά σηκώνει — φίδαρη
τόνε λέγαν κ’ οί γερόντισσες πού μέ τ’ άχείλι τους ,
χτίσαν τούς θρήνους τοΰ Μεσολογγίου.
Νερό απ’ τό Φίδαρη πάνω στήν κεφαλή της κουβαλεΐ
καί τά κιλίμια της πλένει στις γούβες του,
χωράφι μέ τριφύλλι βλέπει απέραντο καί μέ τό μάτι
ξέρει πόσα δεμάτια, αλάθευτα, θά δώσει,
καί τ’ άπιαστα, τ’ άκριβοθώρητα πουλιά
τής έμπνευσης διαλέγουν τήν αυλή της
γιατί ’ναι ή προικισμένη
άπ’ τήν πολυψαρή της μάνα.
Γιά δές πώς λάμπει κατακόκκινο μέσα στή λάσπη
τ’ άνθος πού τό λέν άστρο τοΰ χειμώνα.
’Άκου τούς στίχους της πού τό μποχό
του ποταμού ήμερώνουν
κι άπλώνουνε φρεσκοπλυμένες πάνω στις λυγαριές φλοκάτες.
’Ώ Αιτωλία, έχεις τό Μεσολόγγι, μά κι’ άλλη δόξα
μέλλεις άπ’ τις γυναίκες σου νά λάβεις*
Αιτωλία ξεχασμένη, ύπομονετικιά γης θηλυκιά
πού γιά νά δίνεις μόνο σ’ έχουνε ταγμένη.

Τά μάτι α τ | ς i i i o p q c
Τοΰ

Γιάννη

Γουδέλη

— Ρωτάς άν στη Μάνη Εξακολουθεί νά ύπάρχει ή τιμή τοΰ αδερφού; Μά, σή
μερα, δστερα άπό τή θύελλα πού διάβηκε κι από τοϋτο τό σκληρό βραχότοπο —
πόλεμος, κατοχή, άντάρτικα — άλλάξανε βέβαια, πολλά πράματα. Τί νά σοϋ πώ
παιδί μου, κιότεψε καί ή τ ιμ ή ... Έδώ πλαϊνά πού βλέπεις ■
— κρατήσου καλά
από τό μουλάρι — σ’ αύτόν τόν γκρεμό άπό κάτω πού σκάζουν τά κύματα βρίσκεται
μιά μεγάλη σπηλιά, ή Τουρκοσπηλιά πού λένε. Έκεΐ ξέπλυνε τήν τιμή του ό
Στεφάνής δ Γ , . , έ α ς . ΤΗταν λίγο προτού νά ξεσπάσει δ ’Αλβανικός πόλεμος. Ό
Στεφάνής, λεβεντόπαιδο, ήταν στρατιώτης, δυό - τρία χρόνια, μακριά άπό τό
σπιτικό καί τήν άδερφή του. Τί κοπέλα! τί κάλλη! ~Ηταν δίδυμα αύτά τά δυό.
Μά, νά στ’ άνιστορήσω άπ τήν άρχή, άφοΰ νοιάζεσαι νά καταγράφεις κάτι τέτοια.
Μόνο βάστα καλά τά χαλινάρια άπό τό ζό... Ό Πότης δ Γ.,.έας, θεός σχωρέστον —
κρατάμε καί δικολογιά, γιατί ή κυρά (γιαγιά) του ήταν άπό τό σόι μου — είχε δύο
παιδιά σερνικά καί μιά θυγατέρα. Τό ένα σερνικό τό ’χάσε στήν κακιά γρίππη,
στήν ισπανική, πού λέτε οί γραμματισμένοι. Τά άλλα δύο, ήταν διπλάρια, δ Στε
φάνής κ’ έκείνη. Βλαστάρια τά σερνικά, λελούδι τό κορίτσι. Τί νά σοϋ πώ, καμάρι
σ’ δλα τά χωριά του Λεύκτρου. Κακοτυχιά δμως καί μείνανε ορφανά. Πάνε στό
Δάγκειο κι δ πατέρας κ’ ή μάνα. Ευτυχώς είχανε περιουσία. Πολλές έλιές στόν
κάμπο καί μποστάνι μεγάλο στό χωριό. ’Έμεινε ή θειά τους κοντά, ή χήρα ή Σταύραινα καί τά προστάτευε καλά. Μεγαλώσανε τέλος πάντων μέ φροντίδα καί μέ
γνώση, όπως πρέπει γιά νά μπορεί νά σταθεί κανείς ορθός σέ τούτες τις ξυμητές
πέτρες. "Ωσπου ήρθε ή ώρα καί ντύθηκε στρατιώτης δ Στεφάνής, μά δέν λέγανε
καί νά τόν ξεντύσουν, γιατί τότε ή Ελλάδα καρτερούσε γιουρούσι στά σύνορα. Στά
χωριά μας ήταν δάσκαλος, εκείνον τόν καιρό, ένας κακός πειρασμός — πού βρή
καν καί τόν στείλανε, άνάθεμά τον, καί είχε κονέψει στό άντικρινό σπίτι στής
γριά - Θωμοΰς. "Ενας παίδαρος κοντυλένιος, Πειραιώτης. Κατάφερε νά τόν άγαπήσουμε δλοι στό χωριό πού δέν αργούμε, άμα δ ξένος γνωρίζει νά μάς μεταχει
ριστεί κατά πώς πρέπει. Τί σύγκλινα, τί πορτοκάλια, τί κοτόπουλα τού κουβαλού
σανε. Κ ’ έκεΐνος τά βράδια, μόλις σχόλαγε τά παιδιά, έπαιζε μαντολίνο καί μά
θαινε καντάδες τή νεολαία τού χωριού. ’Ήτανε τότε άρσενικά καί θηλυκά στήν
ΕΟΝ τού Κεφαλλονίτη τού Μεταξά, φαλαγγίτες καί φαλαγγίτισσες καθώς τούς λέ
γανε. Ό πειρασμός είναι παιδί μου πανταχοΰ παρών καί πιο πολύ ξεφυτρώνει δπου
δέν υπάρχει άντρίκεια προστασία. Αυτός δ άτιμος δ έρωντας πού, καθώς μοΰ είπε
ένας άλλος γραμματισμένος σάν τήν άφεντιά σου, οί αρχαίοι τοΰ είχανε κι άγαλμα
Ιδώ στό Λεΰκτρο, αύτός είσχώρεσε στήν όμορφη κοπέλα.

« Ά π ό τά μάτια πιάνεται
στά χείλη κατεβαίνει
κι άπό τά χείλη στήν καρδιά
ριζώνει καί δε βγαίνει».

45

έτσι δέ λέει καί τό τραγούδι; Λοιπόν άγαπήθηκε ή κοπέλα μέ τό δάσκαλο κ’ έφτα
σαν, στα στερνά, στό άπροχώρητο. Ά λλα τέτοιες δουλειές δέν άργοΰνε νά διαλαληθοΰνε στο στενό μας τόπο. Μαθεύτηκαν κι’ άμέσως στείλανε μήνυμα στον αδερφό.
«Έλα νά πράξεις τό χρέος σου», του ’γραψαν. Καί πραγματικά σέ λίγες μέρες
πήρε άδεια δ Στεφάνής καί μιά καί δυο κατεβαίνει άπδ τά σύνορα στή Μάνη.
""Ημουνα άκόμα φυλακή, στόν τελευταίο χρόνο τής ποινής μου. Ή βεντέττα βλέ
πεις μέ τούς Πυργιανούς. Τέσσερα χρόνια φυλακή γιά ένα λάβωμα. Ά ς είναι.
Λοιπόν τον φέρανε στις φυλακές τ’ Άλεξαντράκη, στήν Καλαμάτα. Ε κ ε ί τόν προ
φυλακίσανε ώσπου νά γίνει ή δίκη του στ5 Ά νάπλι. ’Ήτανε κατάχλωμος καί τις
νύχτες πετάζονταν στον ύπνο του καί ξεφώνιζε: «Κλείσε τά μάτια σου, κλείσε τά
μάτια σου». Πήγαινα κοντά του νά τόν παρηγορήσω αλλά ήταν άπαρηγόρητος. Δέ
μίλαγε, καί τόν Μανιάτη, καμιά φορά, νά τόν φοβάσαι περισσότερο αμίλητο απ’
ο,τι νά τόν βλέπεις ξεσπαθωμένο. Κι έγώ πού εϊμουν άπό τό ίδιο κεντρί περίμενα
πότε θά μου άνοιγε την καρδιά του. Καί τούτο δέν άργησε νά γίνει.
«Έφτασα λοιπόν τό άψηφο μέ τη βερζινούλα στό λιμανάκι», μοΰ έξιστόραγε
δ Στεφάνής. «Μέ στρατιωτικά δέν περίμεναν άλλον. Τρέξαν οί άντρες άπό τά μα
γαζιά νά μέ καλοδεχτοΰνε καί οί γυναίκες βγήκαν άπό τά σπίτια καί ήρθαν κατα
πάνω μου.
— Καλώς έκόπιασες καί μέ τό καλό νά σέ βοηθήσει δ μεγαλοδύναμος...
■
— Νά πράξεις τό χρέος σου σάν άδερφός.
Καί μοΰ έσφιγγαν δλοι τους τό χέρι.
Στό σπίτι βρήκα τά δπλα τά πατρογονικά καί τό πιστόλι τού μακαρίτη τού πα
τέρα μου μέσα στήν κασέλα.
ΤΗταν Μάης μήνας κι άνάσαιναν τά δέντρα καί τά σπαρτά. Ή άδερφή μου
ήταν στό βοτάνισμα, πίσω άπό τό κάστρο. Έτρεξαν οί φιλενάδες της καί τής πρό
λαβαν τόν ερχομό μου. ’Ήρθε στό σπίτι χλωμή, μά προσπαθούσε νά δείξει γελαστή
καί ψύχραιμη. Στά χέρια της κρατούσε κάτι πού μοσκοβόλαγε, κάτι σάν άγριάμπελη καί σάν άγριόκρινα. Μέ άγκάλιασε καί μοΰ ’πε:
— Καλώς τόν άδερφούλη μου.
Τή φίλησα κι έγώ. Αγαπιόμαστε πολύ, δπως αγαπιούνται τά δίδυμα.
<—Μέ άδεια ήρθες;
Μέ κοίταξε μέ τά υγρά μάτια της, τά μάτια της θεέ μου!...
—Ναί, μέ άδεια, έσύ τί κάνεις; πώς τά κατάφερες;
Ξέσπασε σέ κλάματα κ’ έπεσε πάλι στήν άγκαλιά μου.
Κλάψαμε κ5 οί δυό, δέ ντρέπομαι σέ σένα νά τό πώ τώρα* μά έτρεμα μήν
άνοίξει ή πόρτα καί μέ δεί κανείς έτσι συγκινημένο.
-—Νά σοΰ τοιμάσω νά φάς;
■
—Δέ θέλω φαΐ τής άποκρίνομαι.
Μά κείνη τοίμασε δ,τι καλύτερο είχε τό σπίτι.
Έ κανα πώς έτρωγα, καί κείνη κοίταζε μιά έμένα, μιά τό λυχνάρι πού έφεγ
γε άπό τό λυχνοστάτη.
— Τό φώς, ώσπότε θά τό κοιτάζουμε, μοΰ λέει σέ κάποια στιγμή.
— Ποιος ξέρει; κούνησα κι έγώ τό κεφάλι.
— Ξυπνώ τώρα πολύ πρωί καί βλέπω τήν άνατολή καί τό βράδυ στέκω καί
κοιτάζω τή δύση. ’Έξω στό κάστρο πού βοτανίζω πεταρίζουνε μιλιούνια πουλά
κια... Θά κυνηγήσεις καθόλου;
■
— Μπορεί. Βγάλε μου άπό τήν κασέλα τά άρματα.
■—Απόψε; Νύχτα;
— Ναί, θέλω νά τά καθαρίσω.
—Καλά, δπως άγαπάς.
— Έγώ όπως άγαπώ κι έσύ όπως άγάπησες, τής κάνω βιάζοντας τήν καρδιά
καί τή γλώσσα μου νά δείξουν σκληράδα.
Δέν μ’ άποκρίθηκε* γιά κάμποση ώρα είχε κατεβασμένα τά μάτια κι άνάχρεβε
γύρω στις κάμαρες.

"Ολη τή νύχτα δέν κοιμήθηκα. Πασπάτευα τά δπλα, τά καθάριζα καί τά
άπόθετα στή θέση τους. Τριγύριζα στό σπίτι κι άκουγά καί κείνη νά στριφογυ
ρίζει στό στρώμα της.
Τό πρωί σηκώθηκε πριν χαράξει.
— Πάω νά αρμέξω γάλα άπό τήν κατσίκα νά τό ρουφήξεις μέ τόν άφρό πού
σοΰ άρέσει.
Δέν τής άποκρίθηκα. Θυμήθηκα τά περασμένα, τά παιδικά μας πού κ’ οί δυό
κάναμε τις παραγγελίες τής μακαρίτισσας τής μάνας μας.
Παίρναμε τις κατσίκες καί τραβούσαμε στό λειβάδι. Έκεΐ κυνηγούσα πουλιά
μέ τό λάστιχο κι εκείνη έπλεκε καί τραγουδούσε. Πάντα μοΰ κρατούσε ένα βρουλίδι μέ φαγώσιμα: ψωμί, σφέλα, σύγκλινο, λούπινα. Είμαστε πολύ άγαπημένα
διπλάρια καί ή δρφάνια μάς είχε συνταιριάσει πιο πολύ. Δέν είχαμε άποχωριστεΐ
παρά σάν κατατάχτηκα στρατιώτης, νά μή βλαστημήσω, μά ή πατρίδα είναι βλέ
πεις ίερή καθώς μάς έλεγε at δ λοχαγός μας.
Σάν έφεξε καλά κι άκουγα τούς στρατολάτες καί τούς γείτονες θυμήθηκε πιο
επιταχτικά πού μέ όριζε τό χρέος.
— Τοιμάσου νά πάμε στήν Τουρκοσπηλιά, τής λέω.
— Γιατί στήν Τουρκοσπηλιά; μέ ρώτησε εξεταστικά.
— Θέλω νά μάθεις σημάδι. Πρέπει ή ίδια νά ύπερασπίζεσαι τόν έαυτό σου
καί τήν τιμή σου.
Δέν μίλησε γιά πολλή ώρα, καί ξαφνικά έσφιξε τό λευκό μαντήλι στό κεφάλι
της καί μοΰ λέει άποφασιστικά:
— Πάμε.
Προχωρήσαμε μέσ’ άπό τό μαύρο γαϊτάνι τών βράχων καί φτάσαμε στή σπη
λιά. Τό κρύο κύμα άφριζε πάνω στά φυτρωμένα βράχια τής μπασιάς. Πουλιά πε
τάριζαν καί στις άκρες φτερά καί πούπουλα σκορπισμένα. Τό κύμα μιά τά νανού
ριζε καί μιά τά έπνιγε.
—Πάρε αύτό τό μαντήλι, τής λέω, καί τραβώ μιά μισίνα Καλαματιανή άπό
τό τσεπάκι τού άμπέχωνου. Πάρ’ το καί πήγαινε νά τό καρφώσεις σέ κείνον τόν
άκρινό μύτικα.
Παίρνει τό μαντήλι καί μέ κοιτάζει, μέ κοιτάζει καί
■
— Θά μέ σκοτώσεις; μοΰ λέει...
Μείναμε κάμποση ώρα βουβοί. Τά μάτια ύγραναν καί τών δυό μας. ’Ένιωθα
πώς έτρεμα σύγκορμος, μά καί κείνη τό ίδιο.
Αγκαλιαστήκαμε καί τά δάκρυα άνάβρυσαν καί κύλησαν ώς τά μάγουλά μας.
— Πάω χάθηκα, σκέφτηκα δαγκωμένος. Έ λ ο τό χωριό περιμένει. Πώς θά
γυρίσω άπραχτος; Κατάπια ή προσπάθησα νά καταπιώ λίγον ύγρόν αέρα πού μπήκε
μέ τή βαθειανάσα στό στεγνωμένο στόμα μου.
— Κάνε δ,τι σοΰ είπα, φώναξα.
Πήρε σιωπηλά τό μαντήλι καί τράβηξε κατά τή μυτερή γλίστρα.
Ά πό τή σχισμάδα τής σπηλιάς παιχνίδισε μιά ήλιαχτίδα.
— "Ηλιος, βγήκε δ ήλιος, είπε άνασηκώνοντας τό κεφάλι ενώ τό κεφαλομάντη
λο γλιστρούσε στά λαιμά της.
—'"Ηλιος, ξανάπε κι άκούμπησε τήν τριανταφυλλιά μισίνα στήν άκρη τού ξώβραχου πού τής δριζα.
Ά πό μακριά μοΰ φάνηκε πώς έρχόταν στ5 αυτιά μου βουητό κι άχλαλοή.
Έσυρα μέ βιάση άπό τό άμπέχωνο τό πατρικό περίστροφο καί πριν προλάβω
νά ξανασκεφτώ τά περασμένα, νά κοιτάξω τήν ήλιαχτίδα καί τό μαντήλι πού ξανέ
μιζε καθώς τ’ άποχωρίζονταν τά χέρια της, τράβηξα τή σκανδάλη.
Καθώς σωριαζόταν στούς σκληρούς βράχους, τό μικρό μαγνάδι γλιστρούσε
πλαϊνά στό κύμα καί κείνη γύρισε καί κάρφωσε τά μάτια της άπάνω μου. Αυτά
τά μάτια πώς θά τά λησμονήσω, πώς μπορώ νά τά σταματήσω νά μέ κοιτάζουν;
Ποιά τιμή μπορεί νά τά ξαγοράσει;
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Στήν εποχή πού θά ’κάνε ό ποιητής μας τά ί
’Από τή νεότητα ακόμα της ανθρωπότη
τας οί "Ελληνες εΤχαν στη σάτυρα1 ιδιαίτερη,
πρώτα του βήματα, ή σάτυρα ακμάζει καί πά- I
λι. Θεραπεύεται άπό πολλούς κι άξιους λει
μοναδικής έπίδοση. Μια σχετική δμως αναδρομή
τουργούς σε πανελλήνια κλίμακα. Στό ίδιο
θα μάς έφερνε πολύ μακριά.
τό ήλιόλουστο κι ευλογημένο άπό τή φύση νη
‘Ο ’Αρχίλοχος ό Πάριος ή ό Σιμωνίδης ή
σί τής Κεφαλονιάς καί δίπλα στό γλυκύτα
ό Μένιππος ό έκ Γαδάρων* καί γιατί δχι οπλ
το Τζάντε, σ’ ολόκληρα τά Εφτάνησα εί
τός ό "Ομηρος είναι οί πρώτοι δάσκαλοι πού
ναι πολύ παλιά, αδιάσπαστη καί δοξασμένη
τούς ακολούθησαν σειρά ολόκληρη σατυρι
ή σατυρική παράδοση.
κών μέσα στις χιλιετηρίδες.
Τήν εποχή αυτή, πού συμπίπτει μέ τήν
Βέβαια, ό ’Αριστοφάνης άνέβασε τό εί
άνοδο στήν εξουσία τού Τρικουπικού κόμ
δος αυτό τού λόγου ίσαμε τούς Θεούς παραματος τό μικρό μεσογειακό βασίλειο πού μό
δίνοντας μια σκυτάλη άσήκωτη στις έπερχόλις καλύπτει μέ τό έδαφος του τό νότιο άμενες γενιές τών σατυρικών, πού καί στήν
κρωτήρι τής χερσονήσου τοΰ Αίμου123, ύστερα
ελληνιστική περίοδο καί στο Μεσαίωνα εί
ά π ’ τή νάρκωση τής μακράς ’Οθωνικής περιό
ναι στήν πλειοψηφία τους άλλα καί στις κα
δου, τήν επούλωση τών τραυμάτων τού έπαλύτερες στιγμές τους "Ελληνες.
ναστατικού άγώνα* καί τήν κάποια οΐκονομιΤόσο μάλιστα πού θά μπορούσε κανείς νά
υποστηρίξει, ότι, δπως άλλους λαούς τούς
χαρακτηρίζει ή ψυχραιμία, ή εργατικότητα, τό
πάθος, ή πίστη, τό φλέγμα ή ό ενθουσιασμός,
3. Κράτος τής Μελούνας.
τόν ελληνικό λαό τήν χαρακτηρίζει ή σάτυρα.
4. Νά πώς περιγράφει δ Γ. Μάουερ, μέλος
01 "Ελληνες μέσα στις χιλιετηρίδες είναι
τής
άντιβασιλειας, ώσπου νά ένηλικιωθεΐ δ
«φιλοπαίγμονές»,
παιχνιδιάρηδες καί σκώ"Οθωνας,
τήν Ελλάδα, μετά τήν ’Επανάσταση
πτες. Κ’ ίσως αυτό νά ’ναι ένα ά π ’ τά ση
τοΰ 1821.
μαντικότερα γνωρίσματα τής φυλής.
«...vAv γύριζε κανείς τδ βλέμμα γύρω του,
έβλεπε γυμνούς βράχους καί ακαλλιέργητη γή.
Πουθενά δέν ύπήρχαν δρόμοι καί γεφύρια. Οί
κάτοικοι τής Ελλάδας ζοΰσαν σέ σπηλιές ή πρό
1. Μέ υ άπό τό σάχυρος.
χειρες λασπο,καλύβες. ΙΙαντοΰ άντίκρυζε κανείς
2. Πού τδν αναφέρουμε για χήν Ιδιορρυθμία
ερείπια, δχι μόνο σπιτιών ξεμοναχιασμένων,
του γιατί είναι πολύ μεταγενέστερος άπ’ τούς
άλλά δλόκληρων χωριών καί πόλεων. Ή Άθή48
άλλους (270 π.Χ.).
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Μια σελίδα άπό τό «Ζιζάνιο»
πού έξέδιδε ό Μολφέτας.
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κή βελτίωση πού ’φερε τό διάβα μισού περίπου
αιώνα, κάνει δειλά - δειλά τήν πρώτη του έξόρμηση για νά δημιουργήσει κράτος σύγρονο, γιά νά σπάσει ύστερα άπό λίγα χρόνια
τά μούτρα του μέσα στις αλλεπάλληλες πτω
χεύσεις, την εθνική καταστροφή τού 975.
Στην περίοδο αυτή, γιατί τό κλίμα ■
—
πολίτικο - κοινωνικό, οικονομικό — την Απαι
τούσε, ανθίζει ή σάτυρα. Μέ τή σάτυρα ό
Ρωμιός λέει και διαβάζει, έκεΐνα πού δέν μπο
ρεί νά τά πεΤ μ’ άλλο τρόπο και ιδίως δέν
μπορούσε νά τά έπιβάλει.
’Αρχίζει μέ τό «Φως» τού Σοφοκλή Καρύ-,
δη πού βγήκε στά 1860° καί συνεχίζεται μέ τό
«Ραμπαγά» τοΰ Κλεάνθη Τριαντάφυλλου καί
τοΰ Βλάση Γαβριηλίδη. "Ε πειτα ό «Άσμο-

\α είχε πρίν άπ’ τήν Επανάσταση 3.000 πε
ρίπου σπίτια, δταν φτάσαμε έμεΐς εκεί (οί Βαυαροί), σώζονταν γύροι στά 300. Τά δπόλοιπα
ήσαν ένας σωρός χαλάσματα. "Ολα τά δέντρα
στήν περιοχή τοΰ Ναυπλίου, καί σ’ άλλες πε
ριοχές είχαν εξαφανιστεί...».
5. Διάλυση τοΰ Τρικουπικοΰ κόμματος καί
φυγή τοΰ Τρικούπη στό εξωτερικό.
6. Σοφοκλής Καρύδης — «Τό φδς» — έβγαινε
άπό τό 1860 ώς τό 1879.
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δαΐος» τού μεγάλου Ροΐδη και τού Θ. "Αννινου. Τό «Μή χάνεσαι» πού βγάζει ό Βλάσης Γαβριηλϊδης, αφού χώρισε μέ τον Τριαν
τάφυλλο, τό «”Αστυ» τού Θ. "Αννινου κι ό
«’Αριστοφάνης» τού Πηγαδιώτη7. Ό «Παλιάν
θρωπος» τού Βαρβέρη. Τό «Σκρίπ» τού Κουσουλάκου, γιά νά καταλήξουμε στό «Ρωμιό»
τού Σουρή, πού ’ταν ή συνισταμένη δλων αυ
τών τών φύλλων. (’Αναφέρουμε μερικά μόνο
φύλλα άπ’ τή σατυρική πλημμυρίδα τής επο
χής. ΕΤναι βέβαια αδύνατο νά έπεκταθούμε
και στούς σημαντικούς Ειρηναίο Άσώπιο, Πο
λύβιο Δημητρακόπουλο κ’ ιδίως Μπάμπη
"Αννινο, Κωνσταντίνο Σκόκο, Δημήτρη Κόκ
κο καί τόσους άλλους π ’ άναστήσανε τον ’Α
ριστοφάνη καί τήν αρχαία κωμωδία).
Αυτή είναι ή εικόνα τής ’Αθήνας,
πού
προσπαθεί νά παραστήσει τήν πρωτεύουσα
σ ’ έκείνη τή μίζερη εποχή· στήν ίδια τήν Κεφαλονιά πού ’δε τό φώς ό Μολφέτας καί στ’
Αντικρινό κι Αντίπαλο8 γιά τούς Άργοστολι-

7. Παναγιώτης Πηγαδιώτης:
έβγαζε
τδν
«’Αριστοφάνη» μέ πολλές χρωματιστές εικόνες,
ανέκδοτα καί καλαμπούρια, Ιστορίες καί περιε
χόμενο λαϊκοΰ τύπου.
8. Γιά τήν πρωτοκαθεδρία τοΰ νησιοΰ.

νους Ληξούρι πάσχει καί ζεΐ έντονα ένας Λασκαράτος πού γράφει φράσεις σαν κι αυτές:
«Καί τώρα σ τα 1896 μπορώ νά πώ πραγμ α
τικά πώς ό άφορισμός των παπάδων στάθη
κε για μέ ευλογία τού ουρανού®». Στιχουργεΐ
καί προπαγανδίζει ένας Μικελάκης Ά β λ ιχος πνεύμα ασίγαστο κι άνήσυχο.

νεώτερους Καντούνη14, Κολώνια1516 καί Τσακασιάνο10.
Χαρακτηριστικό τής συνέχειας τής σατυ
ρικής αυτής παράδοσης είναι κι δτι ό Πηγαδιώτης όνομάζει τήν έφημερίδα του «’Αριστο
φάνης», ό Καντουνης τιτλοφορεί «Γουζέλη» ένα
α π ’ τά σατυρικά του φύλλα, ό Γιάννης Κολώνιας όνομάζει «Κουτούζης» τήν έφημερίδα „
του. Ό ίδιος ό Μολφέτας άποκαλει «Αίσω
πο» τήν δεύτερη σατυρική του απόπειρα.
Μέσα σέ τέτοιο περιβάλλον γεννήθηκε ό
Γιώργος Μολφέτας, στο ’Αργοστόλι (1871)
άπό σόι πού αριθμούσε έμπορους, εκπαιδευτι
κούς καί χτηματίες. (Μέση τάξη). Ό πατέ
ρας του ήταν δικολάβος κ’ είχε γεννηθεί στο
συνοικισμό Μολφετάτα — ά π ’ όπου θά πήραν
τό έπίθετό τους — τού «μαγευτικού χωριού»17 ;
όπως τό άποκάλεσε ό Α. Καλογηράς, πού
άκούει στό μουσικό όνομα Χαλικερή τής κοι- ;
νότητας Τουλιάτων.

’Αλλά καί στο διπλανό τό γλυκύτατο Τζάντε — πού τόσο μικρό τόσους καί τέτοιους
άντρες έδωσε στην πατρίδα — γ ιά νά μη
πάμε μακρυτερα στο νησί των Φαιάκων ανα
ζητώντας τη φαρέτρα τού Χρυσομάλλη9101, στο
νησί πού ζήτησε καταφύγιο κι άσυλο ό κατα
τρεγμένος κι άφορισμένος ιδρυτής τού «Λύ
χνου»11, ή σάτυρα καλλιεργήθηκε „ μέ μεγάλη
ευστοχία καί φλέβα αστείρευτη α π ’ τά βάθη
της Ενετοκρατίας — μ’ εύτυχέστερη στιγμή
τον «Χάση» τού Γουζέλη12 — ίσαμε τις μέ
ρες τού Μολφέτα, μέ τον Κουτούζη13 καί τούς
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Ό Γιώργος Μολφέτας, πού οί συμπολίτες
του τον λένε Τζώρτζη, τελειώνοντας τό γυμνά
σιο στό ’Αργοστόλι είναι άριστος κιθαρωδός
καί τραγουδιστής άλλά μιλάει άπταιστα καί
τρεις ξένες γλώσσες. (Γαλλικά, ’Αγγλικά, ’Ι
ταλικά) .
Σ τις αρχές τού 1891 ό Μολφέτας κάνει
τήν πρώτη του ποιητικοσατυρική εξόρμηση.

9. Αυτοβιογραφία: Α. Λασκαράτου
(Βλέπε
«"Απαντα»).
10. Στυλιανός Χρυσόμαλλης (1836 — 1918) :
Δόθηκε βλόψυχα σέ πολιτικούς καί κοινωνικούς
άγώνες μέ τό σατυρικό του φύλλο «Κώδωνα»
πολεμώντας στό πλευρό τοΰ Ιάκωβου Πολυλά (Βλέπε Ειρήνη Δενδρινοΰ: Ή Κερκυραϊκή
Σχολή).
11. Έφημερίδα τοΰ Α. Λαακαράτου.
12. Δημήτριος Γουζέλης: Ό Χάσης γράφτηκε
στα τέλη τής Ενετοκρατίας.
13. Νικόλαος Κουτούζης 1746—1819 πρό
δρομος τοΰ Α. Αασκαράτου.
14. "Αγγελος Καντούνης: έβγαλε σέ Ζακυνθινή ντοπιολαλιά τά σατυρικά φύλλα «Άνεγελάστρα», «Γουζέλης» καί «Σκύλος» (Βλέπε Βασι
κή Βιβλιοθήκη — Τόμος 23).
15. Γιάννης Κολώνιας: έβγαζε τΙς σατυρικές
εφημερίδες «Κουτούζης» καί «Σατανάς».
16. Γιάννης Τσακασιάνος. Τόν έκθείαζε συχνά
I Παλαμάς (Βλ. Βασική Βιβλιοθήκη, Επιμέλεια
Δ. Μάργαρη).
17. ’Ανδρέα Καλογηρά: Ή Σάτυρα στήν Κεφαλονιά, σελ. 32.
18. Βλέπε Γ. Καββαδία: Γεώργιος Μολφέτας
50
σελ. 23.

Αίσωπος

Βγάζει τή σατυρική έφημερίδα «Κολόμπο»18,
’Από δώ ακόμη διαγράφεται ή δύναμη καί
τό δαιμόνιο τής σατυρικής φλέβας τού Μολφέτα. Δυστυχώς δέ σώθηκαν όλα τά φύλ
λα τοΰ «Κολόμπου» (άλλωστε δέν βγήκαν καί
πολλά).
Ά π ’ τό ξεκίνημά του κιόλας ό ποιητής
σατυρίζει μέ σπάνια χάρη τό γύρω του κό
σμο. Ά π ’ τά δημοσιεύματά του στήν παρθενική αυτή έκδοση ξεχωρίζει εκείνο πού άναφέρεται σέ μιά πολύφερνη κ’ ύπερμοντέρνα
νέα τής εποχής.
Je suis ωραία —Femme d ’ esprit πολύ
εχω ταξιδεύσει —jusque en Italie
παίζω πιαυοφόρτε— είμαι νευρική
e mi fanno corte —αξιωματικοί.
Άλλά κ’ έκεΐνο πού άναφέρεται στις
εκλογές προοιωνίζει τά ποιήματα τής ώριμότητάς του πού μέ τόση ευστοχία καυτηριάζου
νε τά πολιτικά ήθη καί πάθη.
’Εμπρός λοιπόν τί κάθεσθε;
ή έκλογή πλακώνει.
Γονείς ά π ’ τά παιδιά σας
σηκώστε τή μιλιά.
Νύν άρπαχθήτε ά π ’ τό λαιμό
φιλήσυχοι γειτόνοι
καί σεις μωρέ γυναίκες
πιασθήτε ά π ’ τά μαλλιά.
Κοινό καί τύπος χαιρετίζουν τήν έκδοση
τού Κολόμπου.
«Έξ έφόδου κατέκτησε τήν συμπάθεια τού
κοινού ό χαριέστατος Κολόμπος». "Ετσι γρά
φει μιά έφημερίδα τής Κεφαλονιάς. Ένώ μιά
άλλη προσθέτει ότι «... ό ρέων στίχος, τό άβίαστον τής ομοιοκαταληξίας, αι εικόνες, ή
φρασεολογία, τά αινίγματα θέλγουν».

Ά λλά ό πατέρας Μολφέτας έχει σάν πα
τέρας τΐς αντιρρήσεις του. Τί θά τον κάνει
τό γιό του, ποιητή;10
Δικολάβος ό ίδιος, ό Γερασιμάκης Μολφέ
τας θέλει νά κάνει τό γιό του δικηγόρο1920 και
τον στέλνει στήν Αθήνα νά σπουδάσει.
Διακόπτει ό ποιητής τήν έκδοση τού Κο
λόμπου καί τήν κεφαλονίτικη ζωή, γεμάτη
καντάδες κ’ έξυπνες κουβεντούλες, καλλικέλα
δες νυκτωδίες καί σατυρίσματα καί γράφεται
στή Νομική Σχολή τού Πανεπιστημίου Α 
θηνών.
Ά λλ’ άντί νά βυθιστεί στή μελέτη των
δικονομιών καί τού Αστικού Δικαίου, ό νεα
ρός φοιτητής βγάζει μέ τήν παρακίνηση21*
τού συμπατριώτη του Θέμου Άννινου —
πανελλήνια φυσιογνωμία τής τότε διανόησης
καί δημοσιογραφίας, εκδότη μαζί μέ τό Ροΐδη τού εικονογραφημένου σατυρικοπολιτικού
«Άσμοδαίου» κι άργότερα μέ άλλους τής
λαμπρής εφημερίδας «Ά στυ» — τό δεύτερο
σατυρικό κ’ έμμετρο φύλλο του «Αίσωπο».
Τό Σεπτέμβριο τού 1891 άναγγέλοντας
ή «Ακρόπολη» τού Βλάση Γαβριηλίδη τήν
έκδοση τού «Αίσωπου» γράφει τά παρα
κάτω προφητικά: «Νέος Σουρής πρόκειται ν’
άναφανή εις τον ποιητικόν ορίζοντα. Γεώρ
γιος μέν καί αυτός τό όνομα, Μολφέτας δέ
τό έπίθετον. Ούτος πρόκεται νά γράψη καί έκδίδει σατυρικήν εφημερίδα όλόστιχον, τον
«Αίσωπον». Είναι Κεφαλλήν, εικοσαετής, μελαχροινός, φοιτητής μ’ έξυπνη φυσιογνωμία
καί όλο γελά. Θά τάν ίδούμε καί θά μάς
ίδή. Εις τήν Κεφαλληνίαν όταν ήτο έξέδιδε τον «Κολόμπο» εις στίχους δλον. Τό πε
ρίεργον ύφος, ή ευφυΐα, ή πλοκή τών στίχων
καί ή ϋλη των, όλα έχουν μίαν σπανίου πρω
τοτυπίαν».
’Εδώ βέβαια έχουμε όχι μόνο αγγελία τού
«Αίσωπου» άλλά καί τού ίδιου τού Μολφέτα.
Προσέξτε πώς τον βλέπει ό μεγάλος Γαβριη-

λίδης «... μελαχροινός, φοιτητής, μ’ έξυπνη
φυσιογνωμία καί όλο γελά».
"Ετσι ό Γαβριηλίδης πού στά 1882 εΤχε
χάιρετήσει τήν έμφάΐνιση τού Σουρή σάν
τον «άνατέλλοντα μέγαν σατυρικόν» προβλέ
πει κ’ ένθαρρύνει τήν εξέλιξη τού Μολφέτα.
Άλλά ό «Αίσωπος» παρ’ όλη τήν υμνολο
γία τού Βλάση Γαβριηλίδη, δεν τά πήγαινε
καθόλου καλά μέ τή Θέμιδα, ό ποιητής άδυνατεΐ νά μοιράσει έξ ίσου τή δραστηριότητά του καί τό χρόνο του καί στά δυό. "Ε
τσι πολύ σύντομα· μόλις στό δεύτερο χρόνο
τής φοιτητικής του ζωής ό Κεφαλονίτης σα
τυρικός παρατάει τά Νομικά καί γυρίζει
στό άγαπημένο άπ’ τή θάλασσα Αργοστόλι.
Μαζί μέ τή Νομική σταματάει κ’ ή έκδο
ση τού «Αίσωπου».
Τό ίδιο δέν συνέβη μέ τόσους άλλους λό
γιους — άνάμεσά τους μερικές ά π ’ τις με
γαλύτερες δόξες τών γραμμάτων μας -— τό
ίδιο δέν έκαναν ό Μαλακάσης, ό Πορφύρας, ό
Σουρής καί τόσοι άλλοι; Έγκαταλείπουνε
τις σπουδές τους χωρίς νά πάρουνε τό πτυ
χίο. Είναι ή άδυναμία τής προσαρμογής καί
τού πειθαναγκασμού, ή άδυναμία τής θέλησης
ή μιά θεία παρόρμηση πού τούς οδηγεί σέ
μιά τέτοια άπόφαση;23
Στό Αργοστόλι πιά ό ποιητής μας —
πού τά ποιήματά του κρατεί άθάνατα στά
χείλη της ή παράδοση23 — βγάζει τό ιστο
ρικό του πιά σατυρικό φύλλο, μέ τό όποιο σύν
δεσε τή ζωή καί τή μούσα του, τό «Ζιζάνιο».
Τό ταλέντο του ξεχύνεται ά π ’ τά πρώτα
κιόλας φύλλα καλπάζον, άκράτητο; χειμαρρώ
δες — παρά τό νεαρό τής ηλικίας — καί βρί
σκει τον πραγματικό του προσανατολισμό,
δαμασμένο καί γυμνασμένο άπό τις δυό
προηγούμενες εκδόσεις τοΰ «Κολόμπου» καί
τού «Αίσωπου». 'Ο ποιητής βρίσκει τον αλη
θινό εαυτό του κι άξιοποιεΐ τις δυνατότητές του.

Γ'

Τό

Ζιζάνιο

Τό «Ζιζάνιο» ά π ’ τό πρώτο του φύλλο γίνε
ται δεχτό σ ’ όλόκληρη τήν Κεφαλονιά μ’ εν
θουσιασμό. Ό Μολφέτας χαιρετίζεται σάν
διάδοχος τοΰ Άνδρέα Λασκαράτου καί τού
Μικελάκη Ά βλιχου.

19. Ποιητής θά πει πειναστής, έλεγε στό Λάμ
προ Πορφύρα ή μάνα του.
20. Λογική φιλοδοξία στ’ αλήθεια.
21. Βλέπε Γ. Καββαδία: Γεώργιος Μολφέ
τας: Ιο '0 ποιητής — Ίόνιος ’Ηχώ — σελ.
ί7 — τεύχος 24 0 -2 4 1 .

Ρίχνοντας μιά ματιά στήν πρώτη σελίδα
τού «Ζιζάνιου» καί βλέποντας τήν έμμετρη
άγγελία τού άριθμού, τής τιμής καί τής χρο
νολογίας τού φύλλου, τον έμμετρο υπότιτλο

22. ’Εντελώς άντίθετη ή περίπτωση τού τρυ
φερού Λέσβιοο πρωτοπόρου τής «Νέας σχολής» καί
προδρόμου τής σχολής τής «Τέχνης» Νίκου Καμπδ, πού δποχωρώντας σ’ ένα όξύτατο κοινωνικό
καταναγκασμό εγκατάλειψε τά γράμματα για
νά δικηγορίσει στήν ’Αλεξάνδρεια.
23. Δ. Λαμπίκη: Πρόλογος στόν Γ. Μολφέτα τού Γ. Καββαδία, σελ. 9.

51

κτλ., θά σχηματίσει την έντύπωση δτι πρό
κειται για μια κεψαλονίτικη έκδοση του «Ρω
μιού», για μια μίμηση τού ’Αθηναϊκού σατυρι
κού ψύλλου πού ’βγάζε ό Γιώργος Σουρής στην
Αθήνα.
Σπεύσανε μερικοί ν’ άποκαλέσουνε τό
Μολφέτα «Σουρή τής Κεφαλονιάς», χαρακτη
ρισμός πού ειπώθηκε και ξαναειπώθηκε κ’ έ
μεινε, πού καθόλου όμως δεν άνταποκρίνεται
στα πράγματα.
Θά βγει γελασμένος έκεΐνος πού θά δε
χτεί τέτοια γνώμη. Μπορεί ό χαρακτηρισμός
αστός ν’ αληθεύει γιά τό Ζακυνθινό σατυρι
κό Γιάννη Κολώνια, άλλα γιά τό Μολφέτα
όχι.
Την εποχή αυτή — 1892 — π ’ άρχίζει ή
έκδοση τού «Ζιζάνιου» ή σατυρική παράδο
ση τής Κεφαλονιάς διατηρείται κ’ είναι όλοζώντανη.
Ζεΐ σέ βαθιοί γεράματα24 ό μεγάλος ανήσυ
χος Άνδρέας Λασκαράτος δαφνοστέφανού μέ
νος π ιά και διάσημος ϊσαμε τό εξωτερικό,
μιά πού οΐ παλιές θύελλες με τούς ριζοσπά
στες και τούς άφορισμούς τής έκκλησίας25
είχανε π ιά ξεχαστεΐ.
’Αλλά κι ό κοιτά μιά γενιά μεγαλύτερος
cor’ τό Μολφέτα Μικελάκης "Αβλιχος, αυτός
ό πρωτοπόρος διαφωτιστής πού προπαγάνδι
ζε μέ πείσμα στο στενό του κύκλο τις ιδέ
ες τού διεθνούς αναρχισμού, τις φωτιές τού
Κροπότκιν και τού Μπακούνιν, τήν πολιτεία
της Παρισινής Κομμούνας26
Τό «Ζιζάνιο» γίνεται άνάρπαστο, άποχτάει
γρήγορα ένα ταχτικό καί φανατισμένο άναγνωστικό κοινό πού διαρκώς “ αυξάνεται κ’
εξασφαλίζει όχι μόνο τη συνεχή κι αδιάκοπη
έκδοσή του αλλά καί τό ψωμί τού ποιητή.
Βασικά τό «Ζιζάνιο» πουλιέται στήν Κεψαλονιά και στούς Κεφαλονίτες τής πρωτεύ
ουσας και τού έξωτερικοΰ. Διαβάζεται άκόμα στήν Πάτρα, τό Μεσολόγγι, τή Ζάκυνθο
κ ά. Ό Μολφέτας έχει — δπως ό Σουρής πού
στά ΙΟχρονα τού Ρωμιού δέχτηκε δεκάδες
δώρα ά π ’ τό έξωτερικό κ’ ένα πιάνο ά π ’ τις
’Ινδίες — φανατικούς άναγνώστες σέ διάφο
ρες χώρες πού ουσιαστικά αποτελούνε και
τούς καλύτερους ενισχυτές του. Στήν ’Αλε
ξάνδρεια, ’Οδησσό, Κριμαία, Κίεβο, Καύκα
σο, Βουκουρέστι, Βράιλα, Σουλινά, Κωστάντζα, Πόλη, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Τεργέστη, Κάιρο, ό Μολφέτας θ’ άποχτήσει

24. Πέθανε στά 1901.
25. "Γρτερα Από είσήγηση τοΰ λόγιου μητρο
πολίτη Γεράσιμου Δόριζα θαυμαστή καί μελε
τητή τοΰ Λασκαράτου ή Σύνοδος άποκατάστησε
• -ιόν άφορε·σμένο σατυρικό.
26. c0 Μικελάκης “Αβλιχος έζησε στό έξω
τερικό κι έφερε από κεϊ στήν Ελλάδα σοσιαλι
στικές κι αναρχικές σκέψεις. Πρόκειται γιά μιά
άπό τΙς πιό αινιγματικές κι άνήσυχες φυσιογνω52
μίες τής Ιποχής του.

γρήγορα τούς πιστούς του. Κάποτε ταξιδεύει ί
κι ό ίδιος στό εξωτερικό. Τά ταξίδια αύτά !
συνδυάζονται μέ Ιτίς μουσικές του έπιδό- ί
σεις27.
Γιατί ό Γ ιώργος Μολφέτας είναι χαρα
κτηριστικός τύπος Έφτανήσιου τής
εποχής
του. "Οπως ό Μακρυγιάννης άντιπροσωπεύει
τον καλύτερο εκπρόσωπο τής γενιάς πού ’κά
με τήν έπανάσταση τού 21 κ’ έστησε τό δουλωμένο έθνος σ τά ποδάρια του, έτσι κι ό
Μολφέτας
αντιπροσωπεύει τον Έφτανήσιο
τής έποχής. Κομψσντυμένος μέ γοητευτικό καί
καλοπεριποιημένο μουστάκι, καλλιεργημένος
καί γλωσσομαθής, ποιητής σατυρικός καί λυ
ρικός, μουσικός, φιλεύρενος κι άνήσυχος πού
άγαπάει τή ζωή καί τήν καλοζωία, τήν κι
θάρα, τό τραγούδι, τις κεφαλονίτικες βραδιές,
τις ‘Εφτανησιακές μαγείες.
’Ακούστε ττί γράφει ή «’Ακρόπολη» τού
Γαβριηλίδη γιά τό υπέροχο μουσικό ταλέν
το τού Μολφέτα.
«’Αληθής άπόλαυσις ήτο προχθές ή έσπερίς, ήν έδωσεν έν τή αιθούση τών φιλομούσων ό περίφημος
κιθαριστής κ. Γεώργιος
Μολφέτας. Ουδέποτε ήκούσαμε τόσον τεχνι
κά καί μέ τόσον τάλαντον κρουομένην κιθά
ραν, ήτις είς τάς καλλιτεχνικός χείρας του
έλάμβανε ζωήν καί άπειρον γλυκύτητα.
Τό Μωσαϊκόν έκ τού Ballo in maschera
ήτο έκτακτη επιτυχία, ώς επίσης καί ή «νυκτε
ρινή άνάμνησις» σύνθεσις τού ίδιου τού Μολ
φέτα. Ά λλ’ δτι προεκάλεσε θύελλαν πατα 
γωδών χειροκροτημάτων, ήτο τό δίς έπαναληφΐθέν Notturno, μεθυστικής άβρότητος καί
λεπτότητας σύνθεμά του, άποσπάσαν έκθυμον
τήν προσοχήν τού άκροατηρίου. Τί τόνος, ποία
έκτέλεσις! Συνείχέ τις καί τήν άναπνοήν του
ακόμη».
Αυτός εΐτανε- ένας μεγάλος καλλιτέχνης,
πού θυσίασε γιά τήν ποίηση τό μουσικό του
ταλέντο.
Τό «”Αστυ» στά όσα άποθεωτικά έγραψε
ή «’Ακρόπολη» θά προσθέσει δτι « . . . Κα
τά τήν γνώμην τών ειδημόνων, δεν υπάρχει
δεύτερος εΐς δλην τήν Ευρώπην κατέχων τό
μυστήριον τού γλυκέος καί περιπαθούς τού
του όργάνου».
Καί ή «Νέα Έφημερίς» « . . . Νομίζει τις,
δτι αί χορδαί τού μελαγχολικοΰ τούτου όρ
γάνου είς τάς χείρας του μεταβάλλονται είς
ένάρθρους φωνάς».
"Οταν είχε πάει στήν Αίγυπτο, ό «Τηλέ
γραφος» τής ’Αλεξάνδρειας, έφημερίδα πού
τόσο στενά σύνδεσε τ’ όνομά της μέ τον Αίγυπτιώτη ‘Ελληνισμό, τού αφιέρωσε άνάμεσα
στ’ άλλα καί τή φράση «. . .ούχί κιθάραν, άλλ’
ολόκληρον ορχήστραν νομίζει τις δτι άκούει».
Ή ταν, λοιπόν, μεγάλος, άφθαστος κιθαρω
δός. Τήν κιθάρα του ό Μολφέτας τήν είχε
έμπνευστεί ό ίδιος καί μέ βάση δικό του

27.
Ή «Ίόνιος ’Ηχώ» Αναγγέλλει στό έπόμενο φύλο (;) άρθρο μέ θέμα «Ό Μουσικός Μολ
φέτας».

σχέδιο τήν εΐχε φτιάξει ό περίφημος κατα
σκευαστής μουσικών οργάνων Μούρτζινος. Ή 
ταν όπως άναφέρεται θαυμαστό όργανο. 'Ο
Μούρτζινος άρνήθηκε νά πάρει χρήματα μό
λις ακούσε τό Μολφέτα νά τή μαγεύει σ’
ένα θεσττέσιο καί Θείο παίξιμο’8
Ό Μολφέτας, π α ρ ’ όλα αύτά σπανίως έ
παιζε σέ κόσμο. Άπόφευγε νά παίζει άν
καί του ’χαν γίνει επωφελέστατες προτάσεις
γιά περιοδείες στή Νότια Αμερική, Ευρώπη,
Ιτα λ ία κτλ.
Ό Μολφέτας είναι μάγος τής κιθάρας μέ
μεγάλη φήμη στήν έποχή του.
Σ«Αν όλους
τους συμπατριώτες του ά π ’ τά γεννοφάσκια
του ασκείται στήν κιθάρα καί στό τραγούδι.
Μεγαλώνοντας άναδείχνεται σέ περίφημο κι
θαρωδό.
Τίς περιοδείες
του λοιπόν στό έξωτερικό τίς συνδυάζει καί μέ τό σατυρικοποιητικό
καί μέ τό μουσικό του ταλέντο.
Γράφει συνδρομητές, διαδίδει τό «Ζιζάνιο»
άλλά παράλληλα, δίνει μεγάλες καί τραν
ταχτές, πολυάνθρωπες συναυλίες. Τό πέρασμά
του λοιπόν, ά π ’ τά μεγάλα άστικοεμπορικά
λιμάνια καί κέντρα τής Μεσογείου πού ’ναι
συγκεντρωμένος ό «απόδημος Ελληνισμός, εί
ναι γεγονός πού δέν περνάει απαρατήρητο.
Βουκουρέστι, ‘Ό ντέσσα, Κωνσταντινούπολη,
’Αλεξάνδρεια, Κάιρο (κι άλλες πόλεις) υπο
δέχονται τόν Μολφέτα μέ ενθουσιασμό.
Τρέχουν ο! Κεφαλονίτες κ’ οί «άλλοι "Ελ
ληνες τής διασποράς νά τόν ακούσουν. Πολλοί
άπ’ αυτούς θά είναι καί <}>ανατικοί αναγνώ
στες καί συνδρομητές του «Ζιζάνιου».
Στήν ^απουσία του τό «Ζιζάνιο» δέν στα
ματάει τήν έκδοσή του. Υπάρχουν φίλοι καί
συνεργάτες ταλαντούχοι πού αναλαμβάνουν
τή συνέχισή του σ τις βραχύβιες άπουσίες τού
εκδότη. "Ετσι στά 1910 όταν ό Μολφέτας
φεύγει στήν Α ίγυπτο2829 συνεχίζει τήν έκδοση
ό δικηγόρος Δημήτριος Σάρλος, ταχτικός συ
νεργάτης πού ’γράφε μέ τό ψευδώνυμο Φάουστ.
'Ο Σάρλος πού δέν τού ’λείπε ή ποιητική
δεξιοτεχνία άλλά καί σατυρική δεινότητα διά
θετε, θέλησε κάποτε ν’ άντιπολιτευθεί τό
Μολφέτα βγάζοντας δικό του φύλλο. ’Εκδίδει
έτσι στά 1902 νέα σατυρική έφημερίδα μέ
τόν διασπαστικό καί άποστατικό τίτλο «Νέο
Ζιζάνιο».
Ό Μολφέας τότε γιά νά κατατροπώσει τό
χτεσινό συνεργάτη καί σημερινό (Ανταγωνιστή,
πού θά μπορούσε νά γίνει επικίνδυνος, έγραψε
τό παρακάτω έμμετρο:
’Αγαπητοί μου χωρικοί, πού δίχως νά τηράζετε

28. Περιγραφή τής κιθάρας τοΐί Μολφέτα —
βλέπε σελ. Γ»1 — Γ. Κχββχδία: Γεώργιος Μολφέτας, ό ποιητής και δ Μουσικός (Πρόλογος
ί. Λκμπίκη — Άθήναι 1953).
29. Ιίλέπε Α. Καλογηρά: Ή σάτυρα στήν Κεφαλονιά — τόμος 1ος — σελ. 291 — ‘Άθήναι
1939 — Έκδοση Τρ. Ε. Γεωργαλλίδου.

άκούτε τό «Ζιζάνιον» κι αμέσως τ ’ άγοράζετε
ανοίξετε τά μάτια σας νά γίνουν κανοκκάλι
γιατί «Ζιζάνια» πουλούν αύτές τίς μέρες κι
άλλοι
κι όταν σάς λένε «Πάρετε Ζιζάνια Περφέτα»
έσεΐς νάν τά κοιτάζετε άν είναι τού Μολ
φέτα.
(«Ζιζάνιο» φ. 233)
'Ο Δ. Σάρλος δέν μπόρεσε νά τά βγάλε ιπέρα κι όχι μόνο γρήγορα σταμάτησε τήνέκδοση τού «Νέου Ζιζάνιου» «Αλλά ζήτησε
ξανά τήν συνεργασία τοΰ Μολφέτα. ’Εκτός
άπό τόν Δ. Σάρλο30*- Φάουστ τό «Ζιζάνιο» εΐ
χε καί πολλούς άλλους αξιόλογους συνεργά
τες. Τόν Φάλσταφ (Διονύσιο Ίγγλέσ η)” κι
θαρωδό, πολύγλωσσο καί χαριτωμένο ποιητή.
Τό χω,οιάτη (Παναγής Γεωργάπουλος ή Πα
κιόλος)82 πού δημοσίευε συχνά ποιήματα
του στον Κήρυκα τής Νέας Ύόρκης. Τόν Τζώρτζη Δελλαπόρτα33 καί τό Ρόκο Ξυδοδάχτυ
λο84 πού ’σαν Αηξουριώτες. Τήν ΆγαθονίκηΚαμπίτση85 πού υπόγραφε μέ τό ψευδώνυμα
Egalite.
Στό «Ζιζάνιο» συνεργάστηκε κάποτε κι ό
σπουδαίος Κερκυραΐος λόγιος καί σατυρικός

30. '0 Α. Σάρλος ήταν γνωστός ποιητής τής
εποχή;· Έβγαλε τΙς σατυρικές εφημερίδες «Τό
Ξίφος», τό «Νέο Ζιζάνιο» κχί τό «Σάτυρο». Δη
μοσίευσε ακόμα ποιήματα του πατριωτικά, λυ
ρικά, σατυρικά σέ συλλογές κι Ιφημερίδες τής
Κεφαλονιάς.
31. Ό Διονύσιος Ίγγλέσης (Φάλσταφ) γεν
νήθηκε στό ’Αργοστόλι στά 1859 γνώριζε άρι
στα ’Αγγλικά, Γαλλικά καί ’Ιταλικά. Μαζί μέ
τό φίλο καί συμπατριώτη του “Άγγελο Μάκρη
αποτελούσαν τό επίκεντρο τής καλλιτεχνικής
κχί πνευματικής· ζωής τής Πάτρας, όπου δ Δ.
Ίγγλέσης υπηρετούσε σάν επιθεωρητής τών τη
λεγραφείων. ’Οργανώνει μαζί μέ τόν Α. Μακρή —μεταφραστή τού Ιναρντούτσι καί τού Ό ράτιου —■ καλλιτεχνικές καί φιλολογικές βρα
διές. Δημοσιεύει συχνά ποιήματά του στό «Νεολόγο' ΙΙατρών καί σ’ άλλες εφημερίδες.
32. ’Αντίθετα μέ τόν προηγούμενο δ Γεωργόπουλος είναι σχεδόν αύτοδίδχχτος. Είναι όμως
μεγάλος σατυρικός, μέ γνήσιο καί πηγαίο τα
λέντο. Ό Α. Κχλογηράς καταχωρεί στό βιβλίο
του «Σάτυρα στήν Κεφχλονιά» τό υπέροχο ποίη
μα τού Γεωργόπουλου «Ή βάσανος τοΰ Ταντά
λου — Ειρήνη».
33. Τζώρτζης Δελλαπόρτας άπό τό Ληξούρι.
Περίφημος τραγουδιστής κανταδόρος καί δά
σκαλος τραγουδιού. ’Επικεφαλής τής χορωδίας
πού υποδέχτηκε τόν Γεώργιο τόν Α'.
31. Ρόκος Ξυόοδάχτυλος καλλιτέχνης άγιογράφος καί κοσμηματογράφος, άριστος ψάλτης
καί
καλχμπουριτζής περίφημος, γράφει στό
«Ζιζάνιο» μέ τό ψευδώνυμο Ληξουριώτης.
35.
Λυρική ποιήτρια μέ φωτισμένες προοδευ
τικές ιδέες. ·

αχώριστος φίλος, πολιτικός συνεργάτης και
συναγωνιστής τού Πολυλά, Στ. Χρυσομάλλης,
μέ το ψευδώνυμο Κορψιάτης. Συνεργάτης τοΰ
«Ζιζάνιου» ήτοcv άκόμη κι ό συγγραφέας του
βιβλίου «Κεφαλληνιακά Σύμμικτα»
(τόμοι
τρεις) Ή λίας Α. Τσιτσέλης. "Ολοι αυτοί39
έκτος άπό τον Δ. Σάρλο (που ήταν λίγο επι
φυλακτικός) είναι πρωτοπόρα καί προοδευτι
κά μυαλά, καλλιτέχνες καί τραγουδιστές, κι
θαρωδοί καί κανταδόροι, άπατγγελάτορες ή
ψάλτες. Συνδυάζανε την κλίση στο τραγούδι
καί τή μουσική μέ τό πάθος για τήν ποίηση
καί τή δημοκρατία. Ή Άγαθονίκη Καμπίτση
γράφει στίχους σαν κι* αυτόν:
«Τί κόσμος! "Ολα τεχνητά καί οί ψυχές άκόμα
ψεύτικο έχουν
αίσθημα καί φρόνημα
καί
χρώμα».
Υπογράφει μέ τό ψευδώνυμο Egalite καί
χτυπάει τήν υποκρισία καί τό ραγιαδισμό
τής κοινωνίας. 'Ο Χωριάτης δμως, Παναγής
Γεωργόττουλος ή Πακιόλος στο ποίημά του:
«Ή βάσανος τού Ταντάλου - Ειρήνη» παρο
μοιάζει τον ανικανοποίητο πόθο τών λαών
γιά τήν Ειρήνη μέ τό μαρτύριο τοΰ Ταντά
λου. Οί λαοί διψάνε γιά Ειρήνη αλλά δέν
μπορούν1 νά πιούν καί νά ξεδιψάσουν.
Ή Βάσανος τού Ταντάλου
Ειρήνη
1
"Εμορφη λίμνη
άκρα γαλήνη
*μπρος μου θωρώ
καί διψασμένος
τρέχ’ ό καημένος
νά πιώ τό νερό.
2
Μά μόλις, φίλοι μου
σχύφτω τά χείλη μου
γιά νά δροσίσω,
φεύγει τό κύμα της
προς τά όπίσω.
3
Πηδώ καί χώνομαι
στά γάργαρά της
μές’ στά κρυστάλλινα
γλυκά νερά της.
Κι’ ένώ τή δίψα μου
θέλω νά σβήσω
φεύγει τό κύμα της
προς τά όπίσω.
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36. Αέν πρέπει νά παραλείψουμε τόν Παναγιώτη Σεφερλή ποδγραφε μέ τό ψευδώνυμο Chef,

Με λύπη αφάνταστη
τότε κοιτάω
τό ρευστό μάρμαρο
καί τό ρωτάω
— Πώς φεύγεις, λίμνη μου
έτσ’ άπό μένα,
κι άπό τά χείλη μου
τά φλογισμένα;
5
Καί μοΰ ’π ’ ’Εκείνη
Μέ λέν’ Ειρήνη.
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Τέτοιους συνεργάτες συγκεντρώνει γύρω j
του καί τούς έμπνέει ό Γιώργος Μολφέτας,
τό «Ζιζάνιο» γίνεται λαϊκό φρούριο κι άχυρό
τής Δημοκρατίας ά π ’ δπου έκτοξεύονται τά
φλογισμένα βέλη τού Μολφέτα.
'Ο σύγχρονός του καί συνεργάτης κάποτε
ατό «Ζιζάνιο» Ή λίας Τσιτσέλης μπόρεσε πο
λύ γρήγορα νά διακρίνει τήν πραγματική ά
ξια τού Μολφέτα, άντίθετα μέ κείνους πού
θέλησαν άργότερα νά μειώσουν τήν προσφορά
του καί τον άποκαλέσανε μιμητή τού ΣουΡΠ·
«Θά διεκρίνετο βεβαίως πλειοτερον αν έδημοσιογράφει είς κύκλους εΰρυτέρους καί
διεπραγματευετο
γενικώτερα
ζητήματα»37
γράφει.
Πραγματικά έβλαψε τή σάτυρα τού Μολ
φέτα ό άποκλεισμός του (πού δέν ήταν άκριβώς άποκλεισμός μιά κ’ είχε τόση διάδοση καί
στο έξωτερικό) στήν Κεφαλονιά μαχριά άπό
τήν πρωτεύουσα πού ’ταν τό κέντρο τής πολι
τικής ζωής τής χώρας. Ό κυριώτερος λόγος
τής παραμονής του στήν Κεφαλονιά ήταν οι
κονομικός. Δίσταζε νά δοκιμάσει τήν κυκλοφοριακή τύχη τού «Ζιζάνιου» στήν ’Αθήνα ένώ
στήν Κεφαλονιά είχε έξασφαλισμένη τήν πε
λατεία του. ’Αλλά έκεΐ ήταν τό σπίτι του, ή
κάποια περιουσία του, καί 'μή ξεχνάτε δτι ό
Μολφέτας ήταν καί μουσικός. Ή Κεφαλονιά
τά συνδύαζε δλα αυτά.
Στά 1915 ο ποιητής σέ ήλικία π ιά 44 χρό
νων άποφάσισε νά μεταφέρει τήν έδρα τής έφημερίδας του στήν ’Αθήνα. Ειπώθηκε μάλι
στα δτι πήρε τήν απόφαση αυτή υστέρα άπό
πρόσκληση τού ’Ελευθερίου Βενιζέλου. Γιατί
ό Βενιζέλος διάβαζε ταχτικά τό «Ζιζάνιο»,
έχτίιμοΰσε τήν πένα τοΰ Μολφέτα. Έχτίμηση
πού τήν έδειξε ποικιλότροπα, παρασημο
φορώντας μάλιστα τον ποιητή.
Δεκέμβριο τού 1915 έρχεται ό Γ ιώργος
Μολφέτας στήν ’Αθήνα γιά νά ένισχύσει μέ
τήν καυστική του σάτυρα τον άγώνα τού Βε
νιζέλου. Φεβρουάριο τού 1916 κυκλοφορεί τό

37.
Κεφαλληνιακά Σύμμικτα: ΣυμβολαΙ είς ]
τήν 'Ιστορίαν καϊ Λαογραφίαν τής Νήσου Κε- j
φαλληνίχς: Η. Τσιτσέλη — τόμοι 3 ·— Άθή- ναι 19Θ1 — οελ. 861.

Κι άν μετέφερε τήν έδρα κι άν ενταύθα κα
τοικεί
ή όρά του θάν’ εκεί.

πρώτο φύλλο τής ’Αθηναϊκής έκδοσης τού «Ζι
ζάνιου» πού γίνεται άνάρπαστο.
Ζιζάνιο 879— 1 τής 18 Φεβρουάριου 1916
Άνακοινούμεν στο κοινόν
τών περιέργων ’Αθηνών
Τόν σκοπόν μου κατά πρώτον έν όλίγοις έξηΥώ
μές στους Πρόσφυγας τους τόσους Πρόσφυξ
έρχομαι και γώ
Τόσα χρόνια τό καημένο
τό «Ζιζάνιο» κρυμμένο
μέσα στη Κεφαλονιά
δέν μπορούσε π ιά νά ζήση
κι ήρτ’ έδώ γιά νά γνωρίση
άλλον κόσμο καί Ντουνιά.
Μ’ άν ταχέως κατορθώση μέ τόν Σέγκ3839
νά γνωριστή
ούδεμία γνωριμία
θά τού ξαναχρειαστή!
Πρόσφυγα σ ’ αυτά τά μέρη
τοΰ πολέμου μ’ έχουν φέρει
οί ανάποδοι καιροί.
Γιά νά μην τόν παρεξηγήσουν δμως καί
πιστέψουν δτι ήρθε στην Αθήνα γ ιά νά αντα
γωνιστεί τό Σουρή, ό Μολφέτας που έχτι,μοΰσε βαθύτατα τό μεγάλο σατυρικό38 σπεύδει
καί γράφει:
Μή νομίσετε, πώς ήρτα μές τή χώρα τή Με
γάλη
μέ τή βίδα στο κεφάλι
νά βαρτώ μέ τό Σουρή.
Ό Σουρής τοΰ στίχου πάντα τά πρωτεία θά
κρατή.
κι άλλο χέρι δέν τό φτιάνει
τό πολύτιμο στεφάνι
τοΰ μεγάλου ποιητή.
"Οσο γιά τό περιεχόμενο τής νέας εφημερί
δας τό ’Αθηναϊκό κοινό τό πληροφορείται μέ
τούς στίχους:
Δηλαδή καί μ’ άλλους λόγους θάν’ ή Μούσα
μου τρελλή
δπως είναι άπάνου κάτου κι ή σημερινή
Βουλή.
Καί γιά νά μή δυσαρεστηθέΐ ή Κεφαλονίτικη πελατεία, τελειώνει τήν παρουσίαση τής
’Αθηναϊκής έκδοσης τού «Ζιζάνιου» μέ τά
παρακάτω:
Τό «Ζιζάνιο» προσέτι θάχη τήν παραξενιά
πότε νάναι στήν ’Αθήνα πότε στήν Κεφαλονιά.

38. Γερμανός έκατομμυριοδχος.
39. Ή έχτίμηση ήταν Αμοιβαία.

Χ

Τότε βγήγε ό Γεώργιος Σουρής άπό τό
«Ρωμιό» κι άνταποδίδοντάς του τή φιλοφρό
νηση απάντησε.
«Εκείνο τής Κεφαλονιάς τό φοβερόν Ζιζά
νιου
πούχει καί στίχους μουσικούς κι εΐναι καί
πνεύμα σπάνιον
έγκαθιδρύθη κατ’ αύτάς εις τά κλεινάς ’Α
θήνας
μά κι ά π ’ έδώ δέν θά ξεχνά ποτέ τούς Κεφαλλήνας»40.
Ό Σουρής ήταν ταχτικός αναγνώστης τοΰ
«Ζιζάνιου». Παρακολουθούσε τό Μολφέτα
καί τόν θαύμαζε. Τήν εγκατάστασή του στήν
’Αθήνα τήν χαιρέτησε ό Σουρής μέ ένθουσιασμό! Θεωρούσε τό Μολφέτα αντάξιο συ
νεχιστή του. Τό «Ζιζάνιο» έλεγε ό Σουρής θά
είναι ό διάδοχος τού «Ρωμιού»41.
Πάνω σ’ αύτή τήν πιο όμορφη στιγμή του,
πάνω σ ’ αύτή τή μεγαλειώδη του έξόρμηση
γιά τήν κατάχτηση τοΰ πανελλήνιου, άλλά
καί γιά τήν ποιητικοσατυρική εκπροσώπηση
τού δημοκρατικού αγώνα, βρήκε τό Μολφέτα
ό θάνατος στήν ωριμότητα τής ηλικίας του,
στήν ακμή τής πνευματικής του σταδιοδρο
μίας. Πέθανε τόν ’Ιούλιο τού 1916 στήν Πο
λυκλινική ’Αθηνών χτυπημένος άπό κακιά αρ
ρώστια.42
‘Ο θάνατος τοΰ Μολφέτα στάθηκε πρα
γματική έθνική απώλεια. Στήν Κεφαλονιά τόν
έκλαψε ολόκληρο τό νησί. Ποιήματα γράψα
νε γιά τό θάνατό του πολλοί, άνάμεσά τους
οΐ Μ. Σκούρης, Χ.Χ., Α. Σάρλος, Τ. Θεοδοσάτος στήν εφημερίδα «Τελώνιον».
'Ο Σουρής έγραψε τότε τά παρακάτω λό
για πού δείχνουν ποιος ήταν ό επαινούμενος
άλλά καί ποιος αύτός πού τόν επαινούσε:
«'Ο θάνατος τού Μολφέτα υπήρξε έθνική απώ
λεια. Ό Μολφέτας ό οποίος ήτο προορισμέ
νος νά μέ άντικαταστήσει ήτο πολύ ανώτερος
εμού στις προσωπικές σάτυρες».
*0 Βενιζέλος τόσο τιμούσε τό Μολφέτα
ώστε τόν βοηθούσε άγοράζοντας ό ίδιος 200
φύλλα τοΰ «Ζιζάνιου» πού τά μοίραζε στούς
φίλους καί συνεργάτες του43.
Ή κυκλοφορία τοΰ «Ζιζάνιου» είχε φτάσει
σε δυσθεώρητα γιά τήν εποχή ύψη. Τό τε-

•10. Ρωμιός 20 — 2 — 1916.
41. Βλέπε Βασική Βιβλιοθήκη 23 — οελ.
209 — Βιογραφικό καί Βιβλιογραφικό Σημείω
μα Γ. Μολφέτα.
42. Μετχφέρανε τά οστά του στήν Κεφαλονιά στά 1919 καί πρίν λίγα χρόνια μέ πρω
τοβουλία τής Κεφαλονίτικης ’Αδελφότητας ’Α
θηνών στήθηκε στό ’Αργοστόλι ή προτομή του.
43. Βλέπε Γ. Καββαδία: Γεώργιος Μολφέτας : σελ. 71.
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Ούδέν ήττον κατώτερον τού ποιητικού τα
λάντου υπήρξε τό μουσικόν αυτού τάλαντον,
δπερ άδίδσκτον τελείως τον διέπλασε θαυμάσιον κιθαρωδόν. Είς παλαιοτέρους χρόνους
είχε δρέψει δάφνας καί θριάμβους. . . Μαζί μέ
τόν Μολφέταν αποθνήσκει καί τό «Ζιζάνιον»
τό τόσον συμπαθές καί αγαπητόν φύλλον τό
όποϊον είχεν όστοβή μία άπό τάς πρώτας άνάγκσς τής ζωής μας. Ή έλλειψίς του θά εΤ
ναι έπί μακράν άκόμη χρόνον αισθητή, διότι
δέν ήμπορεΐ νά εύρεθή εύκολα ό ποιητής
ό δυιάμενος ν’ άνοιξη μέ τό σκώμμα του
είς άβίαστον γέλω τα''τά σκυθρωπάζοντα αιω
νίως χείλη μας.»
Πραγματικά τό «Ζιζάνιο» ήταν άναντικατάστατο. Πολλοί προσπαθήσανε νά καταλά
βουνε τή θέση πού άφησε χωρίς έπιτυχία.
Σ ’ αυτό τό γεγονός άναφέρεται τό ποίημα
τού δημοκράτη συνεργάτη καί φίλου τού
Μολφέτα Π. Γεωργόπουλσυ ή Πακιόλου (Χω
ριστή)

λευταΐο ττρό τού θανάτου του φύλλο κυκλοφό
ρησε σε 4850 αντίτυπα.
Ό Βενιζέλος βοηθούσε τό Μολφέτα συ
στηματικά. 'Αλλά κι ό Μολφέτας ήταν φανα
τικός ύποστηρικτης του. Στο πρόσωπό του
έβλεπε τον άνθρωπο που θά συντρίψει την
αντίδραση και τήν άπολυταρχία. Που θά ξαναφέρει στην Ελλάδα την αξιοπρέπεια και
τη δημοκρατία. Τού αφιέρωσε και πολλά ποιή
ματα. Σάν έκεΐνο πού ’γράψε στις παραμονές
των εκλογών τού 1915. ’Αλλά καί πολλά
άλλα.
Ό τ α ν στά 1912 ό 'Ελευθέριος Βενιζέλος
πήγαινε στο Διεθνές Συνέδριο τού Λονδί
νου, ό Μολφέτας έγραψε τό έξης ποίημα:
Κρυφθήτε Αυστροουγγάροι
κρυφθήτε Γερμανοί
Λευτέρης άριβάρει
κι εμπρός σας θά φανη
6 γίγα ς τής ανδρείας, ό γίγα ς τής πυγμής
ό γίγας των θριάμβων έλληνικής άρμης.

«Στοΰ

προβάλλανε
(δειλοί:
Σπουργίτες, Χελιδόνια, μικροί Κορυδαλοί,
κι άλλα πολλά τού τόπου διάφορα πουλιά
καί όλα προσπαθούνε
τό πώς νά μιμηθούνε
Εκείνου τή Λαλιά.

Ό Ταχυδρόμος44 τής Κεφαλονιάς άφιέρωσε
μεγάλη νεκρολογία, στην οποία διαβάζουμε:
«Μέ τον θάνατον τού Μολφέτα σβύνεται μιά
άπό τάς μάλλον θαυμασίας άναλαμπάς τού
Κεφαλληνιακοΰ πνεύματος, είς την σημερι
νήν μάλιστα εποχήν, την άλλως τόσφ σπεί
ραν και άγονον. Διότι ό Μολφέτας συνεκέντρου έν έαυτώ πλούσια και σπάνια φυσικά
χαρίσματα. Τό ποιητικόν του τάλαντον,
ο4 καρποί τού όποιου εΤναι θησαυρι
σμένοι είς τους τόμους τού «Ζιζανίου» του,
ΰπήρξεν εν τάλαντον έντονον καί πρωτότυ
πον. "Εγραφε λυρικά ποιήματα πλήρη αι
σθήματος καί αρμονίας όπως έγραφεν είς ό
μοιους λαξευτούς καί επιμελημένους στίχους
τούς διαλόγους τής πολιτικής του σατύρας. . .

’Αηδονιού

τόν τόπο,

Ά λ λ ’ ή φωνή του Σπίνου καί τού Χελιδο
ν ιού
μ’ όσες στροφές κι άν κάνη
ποτέ ποτέ δέν φθάνει
στο ύψος τ’ ’Αηδονιού!
Μέ τό θάνατο τού Γιώργου Μολφέτα καί τό
θάνατο τού Σουρή (άργότερα) τελειώνει καί
κλείνει μιά ένδοξη περίοδο τών Νοεολληνικών γραμμάτων καί τής Σάτυρας.

Δ'

Ό
’Ενώ
ρίζεται
καί τόν
ρή, τό

αληθινός

ό Σουρής στό «Ρωμιό του» μεταχει
σάν βασικούς ήρωες τόν Φασουλή
Περικλέτο, ό Μολφέτας έχει τόν ΜαΓιάννη καί τό Σουσάνη45. ’Ανακατεύει

44. Άρ. 24 — 16 Ιουλίου 1916.
45. Ό ΣουσΑνης του Μολφέτα είναι ένα Απ’
τά -ιο ζωντανά πρόσωπχ τής Έλληνικής γραμ
ματολογίας. "Εχει κάποια Αντιστοιχία μέ τό
Χάση τοΰ Γουζέλη. Φτωχός, λαϊκός εύγλωττος
τύπος, βωμολόχος κι αθυρόστομος ύπερβολικά,
μδθύστακας, εριστικός, μέ πνεύμα Ιδιόρρυθμο,
μέ κρίσεις παράξενες κ’ έκκεντρικές, έκφράζετ τή λαϊκή θυμοσοφία. Συμβολίζει κι Αντι
προσωπεύει τά φτωχότερα στρώματα τοΰ λαοΰ.

Μολφέτας
κι αυτός, σάν τό Σουρή, πολλές ξένες λέξεις
στην ποίησή του, κυρίως ιταλικές, έγγλέζικες καί πιο λίγα γαλλικά πού τόσο συνήθι
ζε ό Σουρής. Τό «Ζιζάνιο» έβγαινε συνέχεια
καί χωρίς διακοπή 24 όλόκληρα χρόνια, άπό
τά 1892 ώς τά 1916. Κανένα σατυρικό ψύλ
λο, έξω ά π ’ τό «Ρωμιό» δέν κάλυψε μέ την
έκδοσή του μιά τόσο μεγάλη περίοδο. Στό
μήνα τυπώνονταν τέσσερα καί κάποτε τρία
Φύλλα του «Ζιζάνιου» που ’βγαίνε όπως κι ό
«Ρωμιός» κάθε Σάββατο.
Ό Μολφέτας έβγαλε καί ήμερολόγιο τού
«Ζιζάνιου» σέ ξεχωριστό τόμο μέ υπέροχα
λυρικά κυρίως ποιήματα, μέ πρότυπο τά πε
ρίφημα ήμερολόγια τού Ρωμιού - Σκρίπ πού
’βγαζαν σέ συνεργασία ό Σουρής μέ τόν
Κουσουλάκο καί πού συγκέντρωναν τις δόξες
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των γραμμάτων μας — Παλαμά — ΡοΤδη,
— Μητσάκη — Δροσίνη — Πολέμη ■— κ.ά.,
έκδόσεις στ’ άλήθεια μοναδικές γ ια την έποχή τους.
Γιά ν’ αξιολογήσουμε τό Μολφέτα ττρέττει
νά τόν δούμε σέ σχέση μέ την έττοχή του
και σέ σύγκριση μέ τούς άλλους σατυρικούς
ποιητές.
Ό ττιό αγωνιστικός ά π ’ αυτούς, πού ’χει
τή μεγαλύτερη τόλμη καί τούς ευρύτερους
στόχους είναι ό Κλεάνθης Τριαντάφυλλος. ‘Ο
Κλεάνθης είναι κοινωνικός μεταρρυθμιστής,
πρωτοπόρος δημοκρατικός ήγέτης, φλογισμέ
νος δημοσιογράφος κι άγωνιστής κοτταλυτής
θεσμών, καθοδηγητής. Ό Σουρής πάλι εχει
όρίζοντες πλατύτατους άγκαλιάζει μέ τό άλάτι τού στίχου τό πανελλήνιο καί τόν κό
σμο όλόκληρο κι αγωνίζεται γ ιά την έξυγίανοη τής πολιτικής καί κοινωνικής μας ζωής, ένάντια στό μικροκομματισμό των διεφθαρμένων
κι ανάξιων πολιτικών καί τή φαυλότητα, τις
σπατάλες τής αύλικής καμαρίλλας. ’Ενάντια
στο ραγιαδισμό, τή ξενοδουλεία, τό κοτζα-

μπασιδισμό, τή ληστεία πού ή χωροφυλακή
συνεργάζεται μαζί της. Ό Σουρής γίνεται έ
τσι εκπρόσωπος τής αστικής τάξης — καί μά
λιστα των μικροαστών — πού αρχίζει νά κάνει
έντονη την εμφάνισή της στην πολιτική ζωή
■"•ής χώρας, μέχρι ν’ ανέβει στήν έξουσία μέ
τό κίνημα τοΰ 1909.
Ό Λασκαράτος κινείται σέ διαφορετικά
επίπεδα. Ί σ ω ς βαθύτερα, γιατί ό Λασκαοάτος είναι περισσότερο στοχαστής σατυρι
κός ή φιλόσοφος σατυρικός ένώ οι Ραμπαγάς καί Σουρής είναι περισσότερο πολιτι
κοί καί κοινωνικοί σατυρικοί. Ό Λασκαράτος
Οά μπορούσε νά πει κανείς ότι εΐναι ό Μολιέρος τής νέας Ελλάδας (κρατώντας τις α
ναλογίες), είναι μεγάλο πνεύμα πού σκόπευε
μακρύτερα άπ’ τήν εποχή του έκανε όμως τό
λάθος νά μή καταλάβει ότι ή θέση τού πνευ
ματικού ανθρώπου εΐναι δίπλα στό λαό, τό
λαουτζίκο, τόν ποπολάρο.
"Ότι
α υ τ ό ς
εί ναι
ή π η 
γή κάθε γ ν ή σ ι α ς έ μ π ν ε υ 
σης, ότι
α υ τ ό ς σέ τ ε λ ε υ -

τ α ί α α ν ά λ υ σ η
έχει
π ά ν τ α
δ ί κ ι ο
κι
δτι
ε ξ ο ά π’ α υ 
τ ό ν
κ α ί
μ α κ ρ ι ά
τ ο υ
μ έ 
νει
ά κ α ρ π ο
τ ό π ι ο
π ρ ο ι 
κ ι σ μ έ ν ο
μυαλό,
ά γ ο ν ο
το
π ι ο
δ υ ν α τ ό
τ α λ έ ν τ ο .
'Ο Μικελάκης Ά β λ ιχο ς είναι εύρωπαΐος άναρχικός καί σοσιαλιστής, σαρκαστής του Μιστριώτη, που έπηρέασε πολλούς στην έποχή
του.
‘0 Ραμπαγάς μαζί μέ τούς Ρόκκο Χοϊδά, Βλάση Γαβριηλίδη, Μαρίνο Ά ντύπα, Φι
λάρετο, Φιλήμονα κ.ά. αποτελούνε τό γλυ
κοχάραμα τής πολιτικής άφύπνισης τού έλληνικοΰ λαού πού πήρε τη σκυτάλη τού α
γώνα από τά χέρια τού Μακρυγιάννη καί
τής γενιάς του. Τής γενιάς πού δόξασε τό
21 καί λευτέρωσε τό έθνος, τής γενιάς πού
άντιστάθηκε στον "Οθωνα καί τη Βαυαρέζικια κατοχή10. Ό Κλεάνθης κι ό Ρόκκος είν’
οι επιφανέστεροι εκπρόσωποι τού κινήματος
σύτού πού αντιστέκεται στη μεταοθωνική αν
τίδραση πού τό άλλο τό άγροτιστικό, τό
λούμπεν τμήμα του συνθέτει ό Μαρίνος Ά ντύπας καί τό Κιλελέρ κ’ σ'ι πρώτες έργατικές
κι αναρχικές ομάδες τής πρωτεύουσας κ’
ιδίως τής Πάτρας, Σύρας καί Βόλου.
Ό Σουρής δίνει τη μάχη του μέ στίχους,
σχολιάζει την έπικαιρότητα, κάνει αγώνα
πολιτικό, γ ι’ αυτό πρέπει νά τον δούμε πε
ρισσότερο σαν πολιτικό καί δημοσιογράφο π α 
ρά σαν ποιητή. Ά λλα τό ίδιο δέν Ισχύει καί
για τον Κλεάνθη; ’Ενώ ό Λασκαράτος είναι
censor, είναι τιμηιής τής Κοινωνίας καί τών
ήθών της, τών θεσμών της, είναι κάτι σάν
τον Κάτωνα.
Χαρακτηρίζοντας τον Μολφέτα θά ’ταν πο
λύ εύκολο κι άλλο τόσο άδικο νά πούμε δτι
είναι σέ τοπική Έφτανησιακή κλίμακα δτι ό
Σουρής σέ ποτνελλήνια. ‘Ο Μολφέτας είναι
κάτι πολύ περισσότερο άπό Σουρής τής Κεφαλονιάς. Γιατί ξεπερνάει τό Σουρή σέ
πολλά σημεία, σά λυρικός ποιητής, σάν μαιτρ
τής προσωπικής σάτυρας. Τό Μολφέτα πρέ
πει νά τον δούμε σά μονάδα αύτόνομη, άσχε
τη μέ τον αστερισμό τού Σουρή.
«Ουχ ήττον τό Ζιζάνιον, ως έβδομαδιαία είκών τών έν Κεφαλληνία συμβαινόντων,
άτινα μετά τόσης ζωηρότητος καί χάριτος
πραγματεύεται ό κάλαμος τού δημοσιογρά
φου θ’ άποτελέσει έν τφ μέλλοντι καί ιστο
ρικήν πηγήν περί τής πολιτικής καί κοινώ
ν.κής τής νήσου καταστάσεως»4647, έγραφε άπό
τότε κιόλας ό Η. Τσιτσέλης, πού τον χαρα
κτηρίζει ευφυέστατο, γονιμώτατο εις στίχους,
εύτολμο καί (ιδίως) φιλελεύθερο.
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46. Γιατί έτσι ταιριάζει να λέγεται ή βασι
λεία τοΰ Όθωνα.
47. Βλέπε Η. Τσιχσέλη: Κεφχλληνιακά Σόμμικτα — Άθτ,ναι 1904 — Ιος τόμος — σελ
861.

Ό Μολφέτας είναι μονάδα αυτόνομη τής
νεοελληνικής σάτυρας. Δέν στιχοπλοκεί εί
ναι ποιητής προσεχτικός, μέ μέτρο, ρυθμό.
Δέν είναι πρόχειρος, έχει γλώσσα πού κα
ταφέρνει νά συνταιριάζει έτερόκλιτα στοιχεία
— δπως ό Σουρής — δημοτικά, καθαρευου
σιάνικα, κεφαλονίτικη ντοπιολαλιά καί πολ
λές ξένες λέξεις. ‘Ο «Ταχυδρόμος» τής Κεφαλονιάς έγραψε γιά τον Μολφέτα δτι «ή
δύναμίς του ήτο πρωτίστως είς τήν κοινωνι
κήν σάτυραν καί τά κάλλιστα τής μούσης του
προϊόντα είναι δσα ένεπνεύσθησαν άπό τήν
σύγχρονον κοινωνικήν ζωήν τής πόλεως. . .
Είς αυτά τά σπάνια φυσικά χαρίσματα ·—
καί τούτο είναι τό άξιοθαύμαστον — συνεκέντρωνεν ακόμη πνεύμα όξύ καί περίνοιαν
όληθώς πολιτικήν. Μέ τά προσόντα αυτά κατοιρθωσε νά άνυψώση τήν εφημερίδα του άπό
τού στενού επαρχιακού κύκλου δπου είργάζετο είς πολύ άξιοζήλευτον περιοπήν.»
Πραγματικά ό Μολφέτας μέ τήν υπέροχη
δύναμη τού ταλέντου του γ ιά μόνο του έφόδιο έκανε τό «Ζιζάνιο» φύλλο μέ πανελλή
νια άπήχηση.
’Αλλά τό κυριότερο χαρακτηριστικό τού
Γ ιώργου Μολφέτα είναι ή λεπτότατη λυρική
διάθεση πού τή συναντάμε καί στον τελευ
ταίο στίχο. Βέβαια ή σάτυρα έχει σχέση μέ
τή λυρική ποίηση. ’Αλλά ή λεπτότητα τού
στίχου τού Μολφέτα είναι τό στοιχείο πού
τόν άναδεικνύει σαν τρυφερό κι αίσθηματία
ποιητή καί πού έκανε τον Βλάση Γαβριηλί
δη νά γράψει48 δτι « Ά ν ο ι ξ ε μ ι ά
ε π ο χ ή
σ τ ή
σ ά τ υ ρ α .
ν έα
Φέρει
τήν ά ν ε ξ ί τ η λ η
σφρα
γ ί δ α
« Σ χ ο λ ή
Γ ε ω ρ γ ί ο υ
Μ ο λ φ έ τ α».
""
Τό λυρικό αυτό στοιχείο τής υπέροχης ποι
ητικής του λεπτότητας μαζί μέ τή μουσική
του επίδοση συνθέτουν τό κυριότερο ίσως χαραχτηριστικό τής τέχνης τού Μολφέτα. Εί
ναι ό ποιητής προικισμένος μέ τό διπλό αυτό
ταλέντο ποιητικό καί μουσικό, δπως τόσοι
άλλοι δοξασμένοι ποιητές πριν ά π ’ αυτόν.
Ό Λαμαρτίνος δέν είχε βρεθεί σέ δίλημμα
τί νά προτιμήσει ανάμεσα στούς δυο μεγά
λους τής ζωής του έρωτες τήν ποίηση καί
τή μουσική; Κι ό στοχαστικός καί βαθύς
λυρικός ’Αριστομένης Προβελέγγιος δίστασε
πολύ πριν ν’ αποφασίσει νά διαλέξει τήν
ποίηση ά π ’ τή μουσική.
Τό δεύτερο στοιχείο τής τέχνης τού Μολφέτα είναι βέβαια ή σάτυρα, πού τήν κρά
τησε σέ υψηλά έπίπεδα σ ’ όλη τή ζωή καί
δέν τήν κατέβασε στήν αισχρολογία, τόσο
συνηθισμένη, στούς σατυρικούς ποιητές, γιά
νά κερδίσει τό εύκολο γέλιο τών άναγνωστών
του. ’Αλλά δτι είπαμε παραπάνω γ ιά τόν
Σουρή ισχύει καί γιά τό Μολφέτα. Είναι

48. Ακρόπολη, Βλάαη Γαβριηλίδη.

’Εντελώς αθυρόστομο καί σέ Παρισινό
πολιτικός, είναι δημοσιογράφος, είναι πολι
στυλ είναι τό Γουνερό. (Τό Γουναρικό δηλα
τικός σχολιαστής αύτών π ο ύ συμβαίνουν γύρω
δή, πού περιγράφει μιά νόστιμη κυρία τής
του μόνο που ντύνει μέ στίχους και μέ γ έ 
εποχής τυλιγμένη στό γουναρικό της).
λιο, μέ ειρωνεία, δίνει έμμετρα, μέ ρυθμό,
ποιητικά τις πολιτικές του ιδέες.
Έ να άλλο σημαντικό στοιχείο τού Μολφέ
τα είναι τό χιούμορ. Τό λεπτότα το χιούμορ.
ΤΟ ΓΟ ΥΝΕΡΟ
Γράφει έξυπνα, εύφυολογεί, δημιουργεί έ
να είδος σάτυρας καλλιεργημένο, έξυπνο, ι
Μέσ’ τό γουνερό χωσμένη μιά πεντάμορφη
ταλικό, γαλατικό θά μπορούσε νά π ε ι κα
(κυρά
νείς.
μέ ματιά διαβολεμένη, βλέπει τ ’ άλλα γουΓιατί ένα ά π ’ τά κυριότερα στοιχεία τού
(νερα
χιούμορ, τής έννοιας τού κωμικού είναι ή
μ ή κανένα πιο παχύ καί πιο σγουρό
διπλή καί πολλαπλή σημασία πού μπορεί
εύρεθή και βάλλει κάτω τό δικό της γουνερό
νά ’χει μιά φράση. Τό στοιχείο οα)τό τό χρη
σιμοποιεί μέ μεγάλη επ ιτυχία, συνδυάζον^
— Ρήγισσα τού περιπάτου, τσ ’ είπα μ’
τάς το μάλιστα μέ τή σ π άνια ικανότητά του
(ύφος σοβαρό
νά σκιαγραφεί άνθρώπινους τύπους, δημι
άλλη μιά, δέ βάζει κάτω τό δικό σου γουουργώντας π ραγμ ατικά κομψοτεχνήματα. ’Ε
(νερό
δώ ό Μολφέτας είναι άσυναγώνιστος.
Κι αν ό χρόνος καί ή χρήσι
μιά φορά σού τό μαδήση,
Χαρακτηριστικό ποίη μα τού είδους αυτού
κι αν μέ μιά σού μείνη τρίχα
είναι τό «Βιτωράκη». Τό Βιτωράκη ήταν ένα
θά θυμάσαι καί 6ά λές:
χαριτωμένο γεροντάκι ά τα χτο καί μπερμπάν
Σάν τό γουνερό πού είχα
τη ο, ευχάριστος στή συντροφιά, σπουδαίος
δέν τό είχανε πολλές.
κοζέρ, περιζήτητος ά π ’ τις ζωηρές κυρίες
της Κεφαλονιάς. Ό δήμαρχος τόν διόρισε
‘Ο Μολφέτας είναι ό σατυρικός τών α
επειδή κόντευε νά πεθάνει τής π είνα ς στό
παλών τόνων, ένας ηθογράφος καί χιουμορί
νεκροταφείο. Κι ό Μολφέτας μέ τή σειρά
σ τας σατυρικός πού ζωγραφίζει τήν κοινωνία
του:
τού νησιού του μέ ζωηρές κ’ εύθυμες πινε
λιές. Διασκεδάζοντας το αναγνωστικό του
Τό Βιτωράκη
κοινό δμως ό Μολφέτας γίνεται καί φορέας
τό γεροντάκι
πολιτικών καί κοινωνικών ιδεών. ’Ανακατεύε
πού τό γενάκι
ται στις εκλογές. Κονιορτοποιεί τους γε
τώχ}·:τ μικρό
λοίους αντιδραστικούς πού πάνε νά έξαπατήσουνε τό λαό. ’Ανακαλύπτει τό κωμικό στοι
κάθε κυρία
χείο σέ κάθε υποψήφιο. Ξεσκεπάζει βρωμιές
κοπέλλα - γρήα
καί σκάνδαλα.
τόν έχει χρεία
Σατυρίζει τόν αστείο υποψήφιο Γεώργιο
γιά κηπουρό
Μεντζικώφ - Βελάρδο πού στούς λόγους του
άντί γιά χειροκροτήματα τό ακροατήριο τον
Τεχνίτης βέρος
υποδέχονταν μέ λεμονόκουπες. Τόν υποψήφιο
κ’ ιδιαιτέρως
Γερασί'μάκη Βρυώνη πού συνήθιζε νά λέει κά
δέν είναι γέρος
θε τόσο τή λέξη «έκατάλαβες;»
ώς προς αυτό
έχει τή γνώση
Σ τις βουλευτικές καί τις δημοτικές έκλοκαί νά όργώση
κές ό Μολφέτας έπαιρνε ενεργό μέρος. "Ε
καί νά κεντρώση
μπαινε στην πολιτική μάχη αναλύοντας σέ
κάθε φυτό!
εύθυμο καί σαρκαστικό στυλ τό κοσμοσω
τήριο πρόγραμμα τών υποψήφιων. Πάντα τάσ
Γλνκομιλάει
σονταν μέ τό μέρος τών πιο προοδευτικών καί
κρυφογελάει
φιλελεύθερων ά π ’ αυτούς.
καί δέ χαλάει
Ό Μολφέτας καταγγέλλει τις καλπονοθευκαμμιάς χατήρι.
σεις πού γίνοινε στο Ληξούρι στις έκλογές
Ξέρει τί πρέπει
τού 1906 κι αποκαλύπτει μέ έμμεσο τρόπο
γιά νά προβλέπη
τούς υπεύθυνους. Σχολιάζει την κατάργηση
κΓ έχει στή τζέπη
τών δημάρχων σέ μέρη μέ πληθυσμό κάτω ά
τό κλαδευτήρι.
πό 10.000 κατοίκους ή τήν εκλογική ανα
μέτρηση τών υποψήφιων δημάρχων Διονύσου
’Αδυνατίζει ένα λεγρόνι;
Βινιεράκη καί Σπυρ. Φ. Κοσμετάτου.
Ό Βιτωράκης τό δυναμώνει
Γράφει γιά τό Διδασκαλικό Συνέδριο χτυ
Ιτραβοφυτεύεις μιά μ α ρ γα ρ ίτα ;
πώντας τό σκοταδισμό καί τό λογιωτατισμό
ό Βιτωράκης στή βάνει ντρίτα
μερικών εκπαιδευτικών πού αντιδρούν στην
'Α είναι μόνος γ ιά φυτεψίμι
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση τής κυβέρνησης
καί γιά νά έχει καί τή φήμη
’Ελ. Βενιζέλου. Ή τότε αντίδραση ισχυρι
έδιωρίσθη καί νεκροσκόπος
ζότανε δτι τώρα γίνεται πόλεμος καί δέν
59
γιά νά φυτεύει άδιακσπω ς

υπάρχει περιθώριο για βιβλία καί παιδεία*8.
Δικαίως δ’ έλεγαν πολλοί. «Σ ’ αύτάς τάς
(περιστάσεις
θέλεις βιβλία διάβαζε, θέλεις να μή διαβάσης,
το πράγμα δπως φαίνεται καθόλου δεν θ ’ άλ(λάξη
κι ό Βενιζέλος σίγουρα τό Μάρτη θά σ ’ άρ(π ά ξ η !
Αυτά λοιπόν σάν άρπαξε καί έμένανε τ ’ {χύτί
(μου
έβγήκα κι’ είπα «Δάσκαλε κι Επιθεωρητή μου,
τί θέλεις παιδαγωγικά
συστήματα καί φώτα
πού τώρα τά Γερμοτνικά
φουρνέλα καί μπουρλότα
Τό πάν έξαναγύρισαν καί θά ξαναγυρίσουν
καί μες τη στάχτη τού πυρός τά γράμματα
(θά δυσουν;»
(φ. 852 — Ζιζάνιο,— 13.12.1914)
Στην «Όρντινάτσα» παρουσιάζει τον εαυ
τό του στρατιώτη στον άτυχο πόλεμο τού
1897. ’Αντί νά τον τοποθετήσουνε στο μέτω
πο τον διορίσανε όρντινάτσα σέ κάποιο λο
χαγό. Στο ποίημα αυτό κάνει υπαινιγμό γιά
τους υπευθύνους τής ήττας τού 97 πού άσκη
μα παρασκεύασαν καί πρόχειρα με ασυγχώ
ρητα λάθη διεξαγάγανε έναν πόλεμο πού όδήγησε τό έθνος στην καταστροφή.
Ο Ρ Δ ΙΝ Α Τ Σ Α

Πήγα νά υπηρετήσω
την πατρίδα μου κι έγώ
καί μ’ έβάλαν υπηρέτη
σ ’ ένα ΰπολοχαγό.

Τό τουφέκι μου τό πήρε
καμαριέρα παχουλή
καί μου έδωσε μιά σκούβα
νά σαρώνω την αυλή.

Μου τό βγάλαν τό καϋμένο
τό σπαθί άφ’ τό πλευρό
χι εις πολέμων φασαρίας
μπατινάρω τής κυρίας
τά παπούτσια τά σεβρώ.

Δεν μ’ έστείλανε στην "Αρτα
νά θερίσω σά σπαρτά
Τουρκαλάδες του σωρού
παρά μ’ έστειλαν στή βρύση
νά γυμνάζωμαι στην πλύση
των σπαργάνων τού Μωρού.

μά παράπονο δέν τώχω
τήν περνώ καί δω πιο φίνα
κι άν δέ βρήκα καραβάνα
τού στρατώνος ζηλευτή
εύρηκα τήν Παραμάνα
κι έσυμμάχησα μ’ αυτή.
(Ζιζάνιο φ.709 — 29.9.1912)
Τό χιουμοριστικό αύτό ποίημα γράφεται
στά 1912, υποδηλώνει τήν εθνική μειοδοσία
τού 97, όταν οΐ πρίγκιπες διευθύνανε τό
στρατό κι όταν οι κουραμπιέδες τής αριστο
κρατίας γλεντούσανε σ τά μετόπισθεν. ’Αλλά
μπορεΤ νά του δοθεί κι άλλη ερμηνεία. Γιά
τούς ανθρώπους των γραμμάτων που τούς το
ποθετούσαμε σ τις πιο έξευτελιστικές υπη
ρεσίες, δπως τον Πορφύρα πού τόν κάνανε
μουλαρά. Γιά τον πόλεμο του 12 αξιόλογο
εΐναι καί τό ποίημα «Διάλογος περί κτηνών
ενδιαφέρων τό κοινόν» πού δημοσιεύτηκε στο
Ζιζάνιο (Φ.713 — 24.11.1912) με τήν εύκαιρία τής τότε έπίταξης των ζώων, μέ έν
τονο πατριωτικό περιχόμενο άλλά καί καυστικότητα.
'Ό τα ν μπαίνει σέ πιο σοβαρά θέματα δεί
χνει ό Μολφέτας τις ικανότητες καί τήν κρί
ση του. Άποδεικνύει ότι έχει νά πεΤ καί νά
προσφέρει πολύ περισσότερα ά π ’ τήν άπλή
ήθογραφία, ότι δέν είναι άξιος μονάχα γιά
χιουμοριστική καί προσωπική σάτυρα, καρατερίστικη.
Στον υπέροχο διάλογο τού Γιάννη καί τού
Μαρή πού δημοσιεύτηκε στο 364 φ. τού Ζι
ζάνιου (18 ’Ιουνίου 1905) άναφέρεται στην
αιώνια καπάρα τής φυλής, τη μετανάστευση..
Μέ μιά συγκινητική ποιητική χειρονομία καλεΐ
τούς ξενιτεμένους στη Ρωσία, Ρουμομία, Αί
γυπτο, πού τότε ήσαν τά μεγάλα κέντρα πού
κατάφευγαν σ ’ άναζήτηση τύχης οΐ 'Έλληνες.
Είχε πάρει καί τότε ανησυχαστικές διαστάσεις
ή μετανάστευση50. Ό Μολφέτας νουθετεί, πα
ροτρύνει, συμβουλεύει, γίνεται καθοδηγητής.
Τούς καλεΐ νά γυρίσουν στην πατρίδα γιά νά
ενώσουν δλοι τις προσπάθειές τους γιά την
έθνική, οικονομική καί πολιτική άνόρθωση τής
χώρας, τής ρημαγμένης ά π ’ τις ξένες επεμβά
σεις, τις πτωχεύσεις, τήν ήττα του 97, τήν
οικονομική ανέχεια.
Τούς ζητάει νά μήν άπελπίζονται βλέπον
τας τά χάλια της, άλλά νά προσπαθήσουν νά
τά διορθώσου/. Ό διάλογος αυτός τού Μολφέτα εΐναι αιώνιο κήρυγμα πατριωτικής π α 
ρακίνησης συναγερμού γιά πολιτικοκοινωνικούς
άγώνες πού θά φέρουν τή σωτηρία, τής πα
τρίδας καί τήν ανακούφιση τού λαού. Καταγ
γέλλει τόν άφελληνισμό πολλών συμπατριω
τών τού εξωτερικού σάν έθνικό έγκλημα.

Μ’ άποσπάσαν άφ’ τό Λόχο
γιά νά πάω στην κουζίνα49

60

49. Είχε αρχίσει ό 1ος Παγκόσμιος πόλεμος.

50.
Στή δεκαετία 1899 — 1909 παίρνουν τά
μάτια τους καί φεύγουνε στο εξωτερικό 155.000
(κυρίως γιά Αμερική) σέ σύνολο πληθυσμού
2.031.000 (1907 στατιστική).

Προσβάλλει τής Πατρίδος του τούς τιμημέ(νους βράχους
έκεινος που παντρεύεται γιά νά γεννάη Βλάt
(χους.
Ελλήνων αΐμα ιερόν δέν έχει στην καρδιά του
αυτός που κάνει βρέ Μαρή, χαχόλους51 τά
(παιδιά του.
Εις έιτοχήν που κόντρα μας δλος ό κόσμος
(πάει
κι ή δύναμις τών ’Ισχυρών γυρεύει νά μάς
(φάη
Εις ώρας π ’ άπειλούμεθα άπό κινδύνους τό(σους
δεΐχτε φιλότιμο π αιδιά καί μή γεννάτε Ρώσ(σους.

πούχε σ ’ δλα του τά πάντα
περηψάνεια περισσή
πούχ’ αισθήματα γενναία
ποδχε πόθους εύγενεΐς
πο&χε κόσμο πού στο θάρρος
δέν τόν πέρναγε κανείς
σήμερα νά καταντήση
νά στερήται τό φαί
κι ένας άνθρωπος μονάχος
νά τόν σέρνη σάν τραγί.
Καί παρακάτω:
Μάντεψε γιατί πού τώρα
τό χρυσάφι κατεβαίνει
κι είναι πάμφθηνα τά στάρια
τό ψωμί δέν άφτιναίνει;
Μάντεψε γιατί νά εΐναι
τόση φτώχεια φοβερή
σ ’ έναν τόπο, πού υπάρχουν
μουχλιασμένοι θησαυροί.

***
Τό χάλι τού Γκοβέρνου μας νά μή σάς άπελ(πίζη
κι’ άν τελευταίως ή Ε λ λ ά ς
πληγάς έδέξοττο πολλάς
Ελλάς θά μείνη πάντοτε δσο καί νά σαπίζη.
Καί παρακάτω τούς δείχνει ποιος εΐναι ό
σωστός δρόμος, άντί νά ξενιτεύονται καλύτερα
νά σπάσουνε τά δεσμά πού ταπεινώνουν τήν
Ελλάδα:
Καί σ’ άλλους χρόνους ήτανε πολύ πιο πονε( μένη
καί τά δεσμά της έσερνε πολύ ταπεινωμένη.
Μάχε φιλότιμα παιδιά, καί τότες γεννημένα
π’ άσήκωσαν στον Ουρανό τά χέρια τά δε( μένα.
Ποιος φταίει πού φεύγει καί ξενιτεύεται
καί γυρίζει πλάνης καί ζήτουλας τόν κόσμο
ό Ρωμιός; Ποιος φταίει; ‘Ο Μολφέτας τό
καταγγέλλει:
’Εκπατρισμός απαίσιος τόν τόπο φοβερίζει
καθένας φεύγει άναυλα καί δέν ξαναγυρίζει
Έτσι τά καταφέρανε Αύτοί πού κυβερνάνεάγεληδόν νά φεύγουνε τά πλήθη πού πεινάνε...
’Ακόμα πιο τολμηρός είναι ό διάλογος τοΰ
Μαρή μέ τήν Τσιγγάνα (Ζιζάνιο φ. 317 22.5.
1904) πού χε τίτλο «Συζητούνε κι άπορεΐς μιά
Τσιγκάνα κι ό Μαρής».
Έδω ό Μολφέτας καταγγέλλει στο λαό δτι
μοναδικός υπαίτιος τής κατάντιας του είναι
τό διεφθαρμένο πολιτικό καί κοινωνικό καθε
στώς τής χώρας, άλλά κι ό ένας πού ’ναι ή
Μοναρχία. Στον Τδιο διάλογο σχολιάζει διά
φορα τοπικά ζητήματα, τις καταχρήσεις στο
Σιάξιμο τού λιμανιού καί στή διαχείρηση
τών οικονομικών τού νοσοκομείου, τήν έξαγορα των ψήφων στις έκλογές, τήν έξαθλίωση
τ«ν λαϊκών τάξεων κλ.π.

Στο διάλογο ανάμεσα στο Γιάννη καί τό
Μαρή (φ. 290 — Ζιζάνιο— 15.11.1903) γε
νικεύει τό πρόβλημα. ’Αναρωτιέται πώς οί
παλιοί ριζοσπάστες πού άψηφήσανε τήν ’Αγ
γλική αυτοκρατορία κι άνατρέψανε τήν ξένη
δεσποτεία γίνανε τώρα ραγιάδες καί υπά
κουοι υπηρέτες τού θρόνου.
’Εδώ τό κήρυγμα τού Μολφέτα γίνεται
θούριος κι επαναστατικό σάλπισμα. Ξεπερ
νάει τό Σουρή σέ τόλμη καί χτυπάει κατά
στηθα, δπως παλιότερα έκανε ό Κλεάνθης
Τριαντάφυλλος Ραμπαγάς — πού ή σκληρή
κι αδυσώπητη καταδίωξη τής άντίδραοτης τόν
όδήγησε στήν αυτοκτονία — τούς πραγμα
τικούς αίτιους τής μιζέριας καί τής εξαθλίω
σης τού λαού, τούς υπεύθυνους τής εθνικής
μειοδοσίας καί ξενοδουλείας. 'Ο ένας αυτός
πού υπαινίσσεται εΐναι δπως καί στο διάλο
γο μέ τήν Τσιγγάνα ή μοναρχία.
Ό

τόπος νά μαραίνεται χωμένος μές στά
(χρήματα
*0 τόπος νάναι σοβαρός κι υπέρ τό δέον πλού
σ ιο ς
καί νά μάς λείπη διαρκώς κι αυτός ό επιού
σιος.
***
Σάν όνειρο μάς έμειναν τά πρώτα μεγαλεία
κι έχάθηκε τό γόητρον τής ζηλευτής μας Γένας.
"Ανθρωποι πού τά βάλαμε μέ μιά κοτζάμ ’Αγ(γλία
τώρα τά καταφέραμε νά μάς ορίζει ένας!
Καί οί προγόνους έχοντες λεοντοθύμους δν(δρας
σήμερον λογαριάζονται σάν πρόβατα τής μάν(δρας.

Λέγε μου γιά ποιά α ιτία
τό μεγάθυμο νησί

51. Εννοεί Ούκρανούς.

Πού τό κατά των Δεσποτών καί τών Τυράν(νων μίσος;
Πού νύν οί άδαμάντινοι έκεΐνοι χαρακτήρες;

Πού oi χρόνοι τής ιδέας και του ριζοσπαστι(σμοϋ;
ΕΤσαι συ Κει|>αλληνία ή δικαίως τιμώμενη;
Είσαι συ που σ ’ έχει ένας μέ την άλυσσο δε( μένη;

κι ένώ έπεριμέναμε πώ ς θά μάς ρίξουν μάννα
είναι να πάρης την πομπή καί νά χτυπάς τή
(γάνα,
πού λέγεται ΐγγλέζικα ή γάνα κι ή πομπή
τού μπί όρνότ τού μ π ί!

Παρακάτω στον ίδιο _διάλογο σατυρίζει τήν
διαφθορά του κλήρου. Ξαναζούν έτσι ο'ι αγώ
νες τού συμπατριώτη του Α. Λασκαράτου γιά
τήν ήθ.κή εξυγίανση τής έκκλησίας πού συ
νέχισε μέχρι τις μέρες τού Μολφέτα ό Μικελάκης "Αβλιχος.
"Οπως ό Σουρής έγραφε υπέροχους δια
λόγους γιά τις συχνές καί τότε επισκέψεις
τών ξένων στόλων στο μικρό βαλκανικό προ
τεκτοράτο, πού οΐ μεγάλες δυνάμεις έκαναν
επίδειξη δύναμης μέ τούς στόλους τους, έτσι
κι ό Μολφέτας βρίσκει ευκαιρία νά πει πολ
λά μέ τήν έπίσκεψη τού εγγλέζικου στόλου
στήν Κεφαλονιά. Ό διάλογος αύτός τού Μολφέτα έχει μεγάλη αντιστοιχία μέ τους π α 
ρόμοιους τού Σουρή, ιδίως θυμίζει εκείνον μέ
τον ’Ιταλό ναύαρχο Λαβέρα. Έ δώ ό ποιητής
σημαδεύει εύστοχα τούς αντιδραστικούς ε
κείνους κύκλους τής έφτανησιακής αριστοκρα
τίας, πού αναπολούσανε μέ νοσταλγία τον
παλιό καλό καιρό τής εγγλέζικης κατοχής.
‘Ακόμα σαρκάζει τον ξιποοσμό μιάς κοινωνίας,
πού τρέχει νά υποδεχτεί τούς "Αγγλους χω
ρίς νά πολυενδιαφέρεται γ ιά τήν ηθική της.
Άναφέρεται πάλι στήν οικονομική άνέχεια, τά
χαμηλά πολιτικά ήθη, τήν παρωδία τών έκλογών, τήν ξενομανία τού λαού κ.τ.λ. (Ζιζά
νιο — φ. 234 — 14.9.1902).

Σ ’ αυτές τις σκέψεις τών ξιπασμένων ξε
νόδουλων άντιπαρατάσσει ό ποιητής τον πα
τριωτισμό τού περήφανου λαού:

Δέκα χιλιάδες σήμερα σταφίδα ξεπεσμένη
δέν δίνει όσο δίνουνε τρεις "Αγγλοι μεθυσμέ
ν ο ι.
"Ο βέρι βέλ έκάματε κι’ έφέρετε τή φλότα
νά μάς θυμάη τά χρυσά τά χρόνια τά πρώτα.
Ανάθεμά τον, Ναύαρχε62, πού ήταν ή αιτία
νά διώξουμε τήν ’Αγγλική τήν ’Αριστοκρατία
γιά ναρθουν άρκουδόγυφτοι έδώ νά μάς λι(γιώνται
καί νά συμβαίνουν πράγματα που τώρα δέν
(λογιώνται.
Σά στιούπιτ έσταθήκαμε
ήγουν έμουρλαθήκαμε.
Τώρα κι έμεις το βλέπουμε το φοβερόν μας
(λάθος
τώρα που μάς άγόρασε πολύ φτηνά ό ”Α(θως5253.
**★
Τώρα τήν καταλάβαμε τήν φοβερή μας πλάνη·
τώρα πού δύο Υπουργούς ή ’Επαρχία βγάνει

52. Ό 'διάλογος γίνεται άνάμεοα στό Μαρή,
τό Γιάννη καί τόν "Αγγλο ναύαρχο.
53. "Αθω δ Μολφέτας δνομάζει τό Τραιμπουκιοτάν.

Κι όμως! Μ’ όλη τή φρικτή τήν αναπαραδιά

(μας
καί μ’ δτι μεγαλύτερο κακό μάς περιμένει
έάν θέλησης Ναύαρχε, ν’ άνοιξης τήν καρδιά

(μας
θέ ναΰρης μές στά βάθη της, Ε λλά δα ριζω( μένη·
Κι άν πρόκειται νά σκάσουμε χωσμένοι μές
(τή βρώμα!
δέν θ’ άρνηθούμε τό Πανί μέ τό γαλάζιο χρώ(μα.
Παρακάτω χτυπάει άλύπητα τό κράτος πού
γονατίζει μέ βαρύτατους φόρους τούς φτω
χούς παραγωγούς, τήν εξουσία πού στέλνει
τά άποσπάσματα γιά νά είσπράξει τά λη
στρικά δοσίματα πού ’ναι σωστά χαράτσια:
"Ολος ό κόσμος, Ναύαρχε πού ζή προς τά
(έκεΐ
όλος καταδιώκεται άφ’ τή Σταφιδική.
Τό εύθυμον Ληξούριον! Ή χώρα τών άσμά(των
έντός ολίγου ζώνεται ΰπό άποσπασμάτων
καί προς Πιλάτον έρχονται πάντες οί κα(κουχούμενοι
διά χαλκόν κρατούμενοι.
Σέ δεύτερό διάλογο μέ τον "Αγγλο ναύαρ
χο όταν τον ’Ιούλιο τού 1904 έφτασε πάλι ό
’Αγγλικός στόλος ό Μολφέτας μιλάει γιά τη
διεθνή πολιτική κατάσταση. Γιά τό βασιλιά
πού τήν περνάει διαρκώς ταξιδεύοντας καί
γλεντώντας στό εξωτερικό. Γράφει γιά τά
περίφημα δάνεια που γονατίσανε τή χώρα
καί τήν υποδουλώσανε στό ξένο κεφάλαιο καί
γιά τις ντροπές πολλών κυριών καί κοριτσιών
πού πηγαίνανε μέ τούς έγγλέζους.
Στό διάλογο τού Μαρή καί τού Γιάννη «Ό
Γιάννης κι ό Μαρής μιλούνε κι άπορεΐς» (Ζι
ζάνιο φ. 233 — 7.9.1902) τόν άφιερώνει
στή φαγάνα, τόν έκσκαφέα πού χρησιμοποι
ούσανε γιά τήν εκβάθυνση τού λιμανιού.
Πρόκειται γιά μιά σατυρική έπιτυχία τοΰ
Μολφέτα γιατί ή φαγάνα είναι πραγματική
φαγάνα καί φαγάς έπειδή τό λιμάνι δέν τε
λειώνει, πλουτίζουν οί υπεύθυνοι, ξοδεύονται
εκατομμύρια καί τά έργα συνεχίζονται.
Πρόκειται γιά ένα εξαιρετικά καλογραμ
μένο ποίημα πού δείχνει πόσο άπόφευγε ό
Μολφέτας τήν προχειρότητα.
Δέν θωρρεΐς πώς ή φαγάνα
εΐν’ τού "Εθνους μας ή γάνα
ό δέ θόρυβος εκείνος τού άτμού καί τών τρο(χών
δέν σού παριστά τήν δράσιν τών έλληνικών
(άρχών;

Κι ή μασέλες τής φ αγάνας π ο ύ γυρνούν κα(νονικώς
κι έχουν δλες νταραβέρια μέ τούς βούρκους
(διαρκώς
δπως είναι στήν ά ράδα δέν σοΰ φαίνονται κι
(αύταί
ώς έν απαρτίας ώρα ένεργούντες βουλευταί;
Σε άλλο διάλογο (Ζιζάνιο φ. 172 — 21.
2.1901) μιλάει γ ιά τήν προαιώ νια κατάρα
τής φυλής, τόν ξενιτεμό, τόν άναγκασ τικό έκττατρισμό τών νέων π ο ύ οί σκληρές συνθήκες
τής ζωής τούς άναγκάζουν νά ζητήσουν τύχη
στήν ξενιτιά. Δ ιεκτραγω δεί έδώ τήν μοίρα
τής Ελλάδας π ο ύ ά πό δόξα τής ανθρωπότη
τας έγινε «μητέρα τής φαυλότητας».
Τούς φοτύλους πολιτικάντηδες π ο ύ σ τις έκλογές τάζουνε λα γο ύ ς μέ π ε τ ρ α χ ή λ ια κ’ ύ
στερα άδιαφοροΰνε γ ιά τόν κοσμάκη καί π έ 
φτουνε σαν άκρίδες σ τον κρα τικό πρ οϋπ ολο
γισμό.
Στό μοναδικό του π ο ίη μ α «‘Ο Μ έτελας φω
νάζει σ τ’ ασκέρι π ο ύ τηράζει» κατακρίνει
τήν άμάθεια καί τό χαμηλό π ολιτικ ό έπ ίπ εδο τού λαού, τήν αμορφω σ ιά του, π ο ύ νο
μίζει δτι είναι σ αρδέλες «τό Σ ύ ν τ α γ μ α τών
Ίονίων Νήσων» π ο ύ κρατάει σ τ ά χ έρια του
ό Μέτελας"*.
Σέ μιά πολύ επιτυχημένη μ ο νολ ογία τού
Μαρή ό Μολφέτας δίνει τή σ κ ια γ ρ α φ ία τού
Κεφαλονίτη. "Ο πω ς ό Λ α σ κ α ρ ά το ς π ο ύ ζω 
γραφίζει μέ τόσο μελανά χ ρ ώ μ α τα τόν τύ π ο
τού ριζοσπάστη τής έπ ο χ ή ς του, ό Μολφέ
τας επισημαίνει διά φ ορα κω μ ικά σ το ιχ εία
τοΰ χαρακτήρα τών σ υ μ π α τρ ιω τώ ν του π ο ύ
τά παρουσιάζει σ αρ κ ασ τικ ά. (Ζ ιζά νιο φ. 156
- 4.11.1900).
Κεφαλωνίτη μίζερε, π α ρ ά ξενε, γκ ρ ινιά ρ η
πού μιά μού κάνεις τόν 6 α ρ ύ κ α ί μ ιά τό
(δια κονιά ρ η
οί Βενετσιάνοι π ώ λ α β ες έναν κ αιρό δ ε σ π ό τ ε ς
δεν σ’ έμαθαν ευγένεια καί γ ρ ά μ μ α τ α καί νό-

(τες;
’Αλλά τό π οίη μα α ύ τό γ ίν ε τ α ι έ π ο ς ό τα ν
περιγράφει τόν Κ εφαλονίτη ν ά ξ ενιτεύ ετα ι,
νά ταξιδεύει, νά έρ ω τεύετα ι, νά π ά σ χ ε ι.

Υπάρχει στήν Ύφήλιο χωριό ή πολιτεία
όπού νά μην τήν πάτησες μεγάλε τολμητία;
πόσες φορές δέν έφυγες έδώθε πεινασμένος
κι 'Ομογενής έγύρισες στό γοργόνα χοχτμέ(νος.
Ό Γιώργος Μολφέτας έκανε τό Ζιζάνιο
Λεύκωμα τής ζωής τού νησιού του μέσα στό
τέταρτο τού αιώνα, που κάλυψε μέ τήν έκδο
σή του. Δέν άφησε γεγονός μιας κάποιας

Μ, Ληλχόή τό ίγαλμχ το3 "Αγγλου Αρμοστή
Μέτλανδ, πού βρίσκονταν στην πλατεία τής ®Έ-

σημασίας πού νά μην τό σχολιάσει καί να μην
τό 5εΤ άιτ’ τή χιουμοριστική καί προοδευτική
σκοπιά του. Ή απομόνωσή του στήν Κεφαλονιά έβλαψε χωρίς αμφιβολία τό ταλέντο του.
Τόν περιόρισε σέ θέματα ήθογραφικά καί
χιουμοριστικά στά όποΐα άναδείχτηκε μεγά
λος μαίτρ. ”Η σέ τοπικής κλίμακας κοινω
νικά καί πολιτικά ζητήματα. Κι άκριβώς έδώ
είναι πού φαίνεται ότι τό ταλέντο του ήταν
δυσανάλογο μέ τή μικρή κοινωνία τού νη
σιού κι δτι αδικήθηκε κλεισμένος στήν Κεφαλονιά. Παρ’ όλη τήν απομόνωσή του αυτή έχει
ό Μολφέτας στιγμές, πού δείχνουν τήν υπέροχη
κι ακένωτη δύναμη τής σατυρικής του φαρέ
τρας, πού έχει τήν ικανότητα ν’ άγκαλιάσει
πολύ πιο σοβαρούς τομείς τής ζωής ά π ’ τή
χιουμοριστική ηθογραφία.
Ά σχολείται μέ ένα σωρό τοπικά έπεισόδια. Μερικά ά π ’ αυτά τά ανάγει σέ υπέροχα
κι όθάνατα σα τυρίσμα τα μέ αιώνιο χαραχτήρα. Τ ά άνυψώνει σέ σύμβολα.
Γράφει γιά τόν ήλεκτροφωτισμό τού ’Αργο
στολιού, γιά τή γκάφα μερικών κατοίκων τού
‘Ελιού πού νομίζοντας δτι τό χώμα σ τά χω
ριά Μαρκόπουλο καί Κρομμύδι έχει μεταλλεύ
ματα αρχίσανε έρευνες καί ξοδέψανε τά λεφτάτους γ ιά τήν έξόρυξη τού άνύπαρχτου μεταλ
λεύματος.
"Ο πω ς ό Σουρής στέλνει τόν Φασουλή καί
τόν Περικλέτο στους μεγάλους χορούς πού δί
νονται σ τ ’ άνάχτορα ή σ τά σ π ίτια τής αρι
σ τοκρατίας τοΰ χρήματος καί βγάζει έτσι
στή φόρα τά άπλυτα τής υψηλής κοινωνίας,
τονίζοντας τήν τεράστια αντίθεση ανάμεσα
στον πλούτο καί τις σπατάλες, τά ξέφρενα
γλέντια τής άρχουσας τάξης καί στή μιζέρια
τών λαϊκών τάξεων έτσι κι ό Μολφέτας πού
δέν έχει στην Κεφαλονιά ανάκτορα στέλνει
τό Μαρή ή τό Γιάννη ή πηγαίνει ό ίδιος σ τά
π λ ο υ σ ιό σ π ιτα γ ιά νά δεΤ, γ ιά νά σαρκάσει.

Ποιήματα μέ τέτοιο περιεχόμενο, πλημμυ
ρισμένα άπ’ τήν προαιώνια πίκρα τοΰ λαού
γιά τήν κακή του μοίρα κι άπό σκωπτική
διάθεση, γιά τά καμώμοτα τής αχαλίνωτης
πλουτοκρατίας υπάρχουνε πολλά στό Ζιζά
νιο. Ένδειχτικά άναφέρουμε τον μεγάλο χορό
πού ’δώσε ό Τζών Τούλ στό σπίτι του (Ζιζά
νιο φ. 81 — 28.12.1897). ΟΙ γάμοι τού τό
τε δήμαρχου ’Αργοστολιού Σπυρ. Φ. Κοσμετάτου όπου γίνεται υπαινιγμός γιά τό
ρόλο τής υπηρέτριας τού δήμαρχου ’Αφροδί
της (Ζιζάνιο 115 — 13.Π . 1899) κ.ά. Ό
χορός πού ’δώσε στήν Πεσσάδα, φημισμένη γιά
τήν μποέμικη ζωή της ή κυρά Ρήνη Κούπα.
(Ζιζάνιο 22. — 19.9.1893). Στήν αυλή τής
κυρά Ρήνης προσκαλέσανε κάποτε τόν Μολφέτα πού περιγράφει μέ χιούμορ τί ακούσε,
τι είδε, τί έφαγε κ.λ.π. Έκεΐ σύχναζε κι ό
εισαγγελέας Δεδούσης πού ό Μολφέτας τόν
διακωμώδησε αλύπητα. Ό Δεδούσης είναι γιά
τό Μολφέτα δτι είναι ό καθηγητής τών Λατι
νικών Σεμιτέλος γιά τόν Σουρή. "Οπως ό
Σεμιτέλος ό σπανός έκοψε τόν Σουρή στα
Λατινικά κ’ έγινε αιτία ποτέ του νά μην πάρει
πτυχίο και νά έγκαταλείψει τις σπουδές του,
έτσι κι ό εισαγγελέας Δεδούσης έκανε τό
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θανάσιμο λάθος νά μηνύσει τό Μολφέτα γιατί
τον άποκάλεσε «Άραμπή». Πιάστηκε ό Μολ
φέτας καί φυλακίστηκε.
Ή Κεφαλονιά ολόκληρη άναστατώθηκε στην
είδηση αυτή. Γιατί ό Μολφέτας εΐχε κερδί
σει τήν άγάττη όλων των συμίτατριωτών του
μέ την προικισμένη κ’ εύθυμη πέννα του.
Για τό λαό ό Μολφέτας ήταν κάτι άλλο, ήταν
αγωνιστής, εκπρόσωπος καί φορέας των δη
μοκρατικών ιδανικών. Ό Μολφέτας μηνύθηκε
τό Μάιο τού 1893 από τον Δ. Δεδούση. Δι
κάζεται καί κοπάδι κάζεται σέ 6 μήνες φυλα
κή.
Ή αγανάκτηση της κοινής γνώμης μέσα κι
έξω α π ’ τήν Κεφαλονιά έφτασε στο κοπακόρυφο. Τή δίωξη τού Μολφέτα ό κόσμος την
απέδωσε σέ πολιτικούς λόγους. ‘Ο Μολφέτας
διώκονταν για τούς αγώνες του για τή δη
μοκρατία καί τις λαϊκές ελευθερίες. Διάχυτη
ήταν ή γνώμη ότι ό Μολφέτας δέν φυλακί
στηκε γιατί είπε τό Δ. Δεδούση «Άραμπή»,
αστείο πράγμα, άλλα ότι αυτό ήταν τό πρό
σχημα για νά τού κλείσουν τό στόμα καί νά
κάνουν τη σατυρική του φλέβα νά σιγήσει.
Ή καταδίωξη τού ποιητή προκαλεΐ πανελ
λήνια κατακραυγή καί διαμαρτυρία. Στην ί
δια τήν ’Αθήνα ό θόρυβος είναι μεγάλος κ’
ή Κυβέρνηση αναγκάζεται νά διατάξει μέσω
τού εισαγγελέα τού Άρειου Πάγου (απόφα
ση ύπ’ άριθ. 528 — 12 ’Ιουνίου 1893) τήν
άποφυλάκισή του.
Ή διαταγή δόθηκε μέ τηλεγραφική παρα γ
γελία.
Ό ποιητής τυπώνει αμέσως τό αλύγιστο
«Ζιζάνιό του» πού λέει για τή δίωξή του:
Έ ν όνόματι τού Νόμου καί αυτού τού Βασι(λέως
καί τού έν Κεφαλλήνιο? φοβερού Εϊσαγγελέως
καί δυνάμει παραγράφων, εκατόν εξήντα μίας
καί εκατόν εξήντα δύο, Ποινικής Δικονομίας
καί τού άρθρου διακόσια καί πεντήκοντα έν(νέα
καί καθώς διαλαμβάνουν τα εδάφια τα νέα,
προσκαλούμεν νά καθήση επί μαύρου εδωλίου
τον Γεώργιον Μολφέταν κάτοικον Ά ργοστο(λίου,
τήν Παρασκευήν ημέραν, τού μηνός τριακοστή,
και τήν ώραν τήν έννάτην, όπως ούτος δικαστή,
ώς υπαίτιος τού ότι, μέ τό φΰλλον πού συν
τά σ σ ει
δέν έννόησε πώ ς πρέπει τήν άρίδα του νά
(μάση
άλλ’ έξύβρισεν εσχάτως αύτός ούτος λυσσα(λέως
τήν τιμήν τού σιορ Δεδούση παρ’ ήμϊν Είσαγ(γελέως
μέ πολύ γελοίας φράσεις καί μέ λόγια ποταπά
ύπό τήν προσωνυμίαν «Άραμπής» καί τά λοι(πά.
(Ζιζάνιο φ. 16 — 9.5.1893).

64

’Αλλά ό Μολφέτας είχε κι άλλες δοσολη
ψίες μέ τή Δικαιοσύνη.
Κάποτε ό Δεσπότης μέ τή βοήθεια τού Δήμαρχου ’Αργοστολιού καταπάτησε τό χτήμα

ένός φτωχού μερσκαματιάρη πού γειτόνευε
μέ τον κήπο τής έπισκοπής. Ά π ό σύμπτωση
ψόφησε καί τό γαϊδούρι τού φτωχού.
Τότε ό Μολφέτας θά γράψει:
’Ενταύθα έτελεύτησε
υπομονετικό γαϊδούρι.
Διότι έπροτίμησε
γαϊδούρι ν’ άπομείνη
ενώ μπορούσε Ε πίσ κοπ ος
καί Δήμαρχος νά γίνη.
πού εΐναι βέβαια ένα μικρό άριστούργημα καί
πού ’φερε τον ποιητή κατηγορούμενο στο πλημμελιοδικεΐο. Ευτυχώς αθωώθηκε. "Όσο για
τον Δεδούση δέν τον άφησε ήσυχο σ ’ όλη του
τή ζωή. Τό ίδιο δέν έκανε κι ό Σουρής μέ
τον Σεμιτέλο τον σπανό;
Τον ξαναθυμάται ύστερα άπό δυο χρόνια
καί τον παραλαμβάνει άλύπητα μαζί μέ τον
δικαστή Βαρατάση.
Στις 7 Δεκεμβρίου 1897 στο 79 φύλλο
τού. .Ζιζάνιου ό Γιώργος Μολφέτας δημοσίευ
σε τό ποίημα «Μάους». Τό Μάους εΐναι μια
ά π ’ τις καλύτερες στιγμές τής νεοελληνικής
ποιητικής σάτυρας κι άναδείχνει τό Μολφέ
τα τέταρτο μεγάλο σατυρικό δίπλα στούς
Λασκαράττο, Κλεάνθη καί Σουρή.
Τό Μάους δέν έχει τίποτα νά ζηλέψει κι
είναι ίσως καλύτερο ά π ’ τά πιο σπουδαία
κομμάτια τού Σουρή, ή ά π ’ τά πίφ - πάφ - πε
τσώματα τού Ραμποτγά.
Τό Μάους εΐναι άλληγορία πού εγχειρίζει
τήν πολιτικοκοινωνική κατάσταση τής χώρας.
Ξεσκεπάζει τούς ένοχους καί καλεΐ τό λαό
γιά τήν ανατροπή τους. Τό Μάους εΐναι ποίη
μα καλογραμμένο σέ στύλ εύθυμο, γοργό, έ
χει διφορούμενη σημασία. Φαινομενικά κι εξω
τερικά άθώο τό Μάους. άοσμο κι άχρωμο, έμφανίζεται γιά τό φόβο τής έξουσίας άλλά
καί γιά τις απαιτήσεις τής τέχνης σάν περι
γραφή χαρτοπαιξίας, σά ένα νέο παιγνίδι
χαρτιών. Στήν πραγματικότητα τό Μάους
είναι ένα έγερτήριο σάλπισμα, ένα κοινωνικώτατο μανιφέστο πού λέει πολλά κι έννοεΐ
άκόμα περισσότερα.
Οί στίχοι τού Μάους έχουν διπλή καί τρι
πλή σημασία.
’Ιδού μερικές στροφές άπό τό Μάους.
Τί παιγνίδι ζηλευτό!
Νηοί καί γέροι τό γνωρίζουν
χίλια πράμμοπα μ’ αυτό,
τά κορίτσια μας κερδίζουν.
Ρήγας είσαι, Ρήγας θάσαι
μές τούς Νέους πώχει ό τόπος
παίξε χάνε, μή φοβάσαι
γιατί δέν αξίζει ό κόπος.
(Ζιζάνιο φ. 79 — 7.12.1897).
Τό «Μάους» είναι γραμμένο κάτω ά π ’ τήν
τρομερή έντύπωση τής ήττας τού 97. ‘Ο υ
παινιγμός έδώ γιά τό βασιλιά εΐναι όλοψάνερος:
’Αφού βλέπεις καί σοΰ κάνουν τόσα νάζια,
(τόσες κάρτες

νάχης Ά σ σ ο δυνατόνε και νά μή χτυ π ά ς τις
(π ό ρ τ ε ς !
' Ολες τώμσθσν τό Μάους ή Ά ρχόντισ ες ή
(πουρές
γιά φαντάσου τί θά γίνη άν τό μάθουν κι ή
( μαμοΰρες
Ξένε πώ χεις μύρια κάλλη
καί τετράγωνο κεφάλι
δέν τό ξέρεις κι άφησε το
μούντζωστο, φασκέλωσε το
κΓ άν σ' τον τόσο σου τό βρόντο μιότν ηχώ
( δεν ά π α ντά ς
ξέρεις τού κουφού την π ό ρ τα , τί π α θ α ίνεις αν
( βροντάς.
Τό Μάους είναι παιγνίδι λυσσιασμένο
κι αλλοίμονο σ ’ έκείνονε π ο υ ν τ έ σ η !
παιγνίδι τολμηρό, δαιμονισμένο
πού δέν τό ίμπονέρει τό βελέσι
Έκτύττησες;... σ ’ άφίνουνε καί μπ α ίνεις
αρκεί νά τσ ’ αύγατίνης τό π ια τέλ ο
έγ’ όμως είμαι ά πέντα ρος καί πένης
εύτήνη την έντράτα δέν τή θέλω
Καί ιδίως προσέξτε τούς
χους:

έπόμενους σ τ ί

Τού Μάους τά χτυ π ή μ α τα τ ’ α υ τ ιά σου συνε( παίρνουν
κολέγα, πού τά στήθη σου ή ξένες έγνο ιες δέρ(νουν
του Μάους τά χ τυ π ή μ α τα είναι δεινά καί
(κ α ίρ ια
κι έτράμαξαν άμφότερα τή ς γ η ς τ ά ήμισφ αί(ρ ια .
Ρήγα και λιμό σ ά ν έχης
του κτυπήματος ν ’ ά π έ χ η ς
π α π α γά λε κόμ «λ φώ
γιατί πιάνεσαι σ τη τ ζ ά κ α
καί σέ παίρνουνε γ ι ά β λ ά κ α
σ ’ το κονσίλιο τό σοφό.
’Ακόμα πιο τολμηρό ά π ό τό Μ άους είναι
τό «Ένας Μποναμάς π ώ λ α χ ε σ ’ εμ ά ς» π ο ύ
δημοσιεύτηκε στο Ζ ιζάνιο σ τ ις 8 .1 .1 9 0 5 (φ.
440). Ό Μολφέτας κληρώθηκε τ ό τ ε ένορκος,
βρίσκει λοιπόν ευκαιρία καί έκθέτει έδώ τ ις
κοινωνικές κι ανθρω πισ τικές του ιδέες.
Πρώτα - πρώ τα α π ο ρ εί γ ι ά τήν εκλογή
τον. «Ή ποιητική μα ς τρ έλ λ α » γ ρ ά φ ε ι, κ ’ έννοεί τις δημοκρατικές ίδέες,
«δέ συμφέρει
στη δικαιοσύνη των κρατουντώ ν».
Δ η λώ 
νει δτι έχει πολύ δια φ ορ ετικές α π ό ψ ε ις ά π ό
κείνες τοΰ καθεστώτος και ζη τά ει τήν έ ξ α ίρεσή του γιατί δέν π ρ ό κ ειτα ι ν ά κ α τα δ ικ ά 
ζει κανένα. Γιατί κι ό φ ονιάς θ ά ’χε μ ια ν α ι
τία νά σκοτώσει. Κι σίτειτα, λέει, π ρ ώ τ α οΐ
πραγματικοί κλέφτες κ ’ ένοχοι π ρ έ π ε ι
νά
κλειστούνε μέσα. ’Α λλά είναι τό σ ο ι π ο λ λ ο ί
τού δεν τούς χωράνε οι φ υλ α κ ές65. Δ ηλώ νει

». Η 1896 οΐ έκκρεμεΐς ποινικές δίκες
•Ί/Λ7 τις 130.000. Ο! φυγόδικοι πλχ,α:άζου·7ί»; 70.000 (αΰνολο πληθμαμοΰ 2.300.000)

δτι δέν άνήκει στους «γνωστικούς» ά π ’ δπου
στρατολογοΰνται οί ένορκοι καί φωνάζει θαρ
ραλέα:
«Θέλω Δημοκρατία»!
Τό ποίημα αύτό δείχνει δτι ό Γ. Μολφέ
τας στάθηκε απαρασάλευτα πιστός μαχητής
τών δημοκρατικών ιδανικών, σημαιοφόρος
στους λαϊκούς αγώνες, μετερίζι στήν αντί
σταση κατά τών αντιδραστικών δυνάμεων.
’Εγώ δέν θέλω δέσμεψη, θέλω Δημοκρατία
Θέλω στην κάθε φυλακή
σημαία νάχουιμε λευκή
καθώς στήν 'Ελβετία.
Πώς ένανε θά τόνε πώ ψονηά κ’ έγκληματ α;
Έ σκότω σε- πολύ καλά. Μά θάχε μιαν αιτία.

‘Ο Μολφέτας λαμπρός σ τ’ αλήθεια λυρικός
έγραψε καί πολύ όμορφα δίστιχα σύμφωνα
μέ τήν ποιητική παράδοση τής έφτανήσου.
Τ ά δ ίσ τιχα αυτά αφιερωμένα σέ θέματα τής
καθημερινής ζωής τών νησιών έχουν μερικές
σ τιγμ ές πολύ σημαντικές, πού πρέπει ή νεο
ελληνική κριτική νά τις προσέξει.
Π ραγματικά αριστουργήματα είναι τά δί
σ τιχ α «τοΰ κλείδωνα, παντομίμες, λιανο
τράγουδα καί ρίμες (Ζιζάνιο 95 — 26.6.
1 899), τού «Προικοσύμφωνου» (φ. 129— 26
2 .1 9 0 0 ), τά «Τραγούδια τής ’Αράδας υπέρ
τής Μασκαράδας» (φ. 213 — 16.2.1902)
π ού έχουν καί έντονο δημοτικό καί λαογραφικό χαρακτήρα.
Σ έ ψηλά ποιητικά επιτεύγματα φτάνει ό
Μολφέτας κι δταν μιλάει γ ιά τό γάμο καί
τόν έρωτα. Σ τ ά θέματα αυτά ή τέχνη τού
Μολφέτα είναι απαράμιλλη. Κανείς σατυρι
κός δέν μπορεί νά τόν φτάσει έδώ. Ή σο
ν ά τα τού γάμου (φ. 197 — 27.1 0 .1 9 0 1 ) δέν
είναι μόνο ένα ποιητικό αραβούργημα άλλα
καί μιά ανατομία τοΰ θεσμού τοΰ γάμου. ‘Ω
ρ α ιό τα τα στο στυλ αύτό είναι καί τά ποιή
μ α τα τών προξενιών και τών χωρίς τέλος
α πα ιτήσ εω ν γ ιά τά προσόντα τοΰ γαμπρού
καί τής νύφης, σάν τό «Ζητείται αγοραστής
πουλακίδας» (Ζιζάνιο φ. 289 — 8 .11.1903)
καί άλλα.
"Ο π ω ς γράφουμε παραπάνω ό Μολφέτας
έβ γ α ζε καί ημερολόγιο τού Ζιζάνιου, όπως
έκαναν σέ συνεργασία ό Σουρής μέ τόν Κουσουλάκο π ο ύ έκδίδανε τά περίφημα ήμερολόγ ια του Ρωμιού - Σκρίπ. Στο ήμερολόγιο
τού «Ζιζάνιου» διαβάζουμε μερικά άνεχτίμητα
έμμ ετρα, π ρ α γμ α τικ ά ποιητικά διαμάντια. Τό
σ ο π ο ύ σκέφτεται κανείς δτι ό Μολφέτας εί
ναι ό π ιο άδικημένος νεοέλληνας ποιητής.
Οί εγκυκλοπα ίδειες τόν αγνοούν καί δέν τόν
άξιώνουν ούτε μιά γραμμή. Οί 'Ισ τορ ίες τής
Νεοελληνικής Λ ογοτεχνίας ισχυρίζονται π ώ ς
(Μ ά λτα γιό κ ) Μολφέτας δέν υπήρξε.

Τό

«τί

έπαθα»

(Ήμερολόγιο

Ζιζάνιου

ενώ κάθε χρόνο χό μικρό βαλκανικό βαοίλειο δέχετα: 22.000 άπόφοιτους φυλακών. Άπό τήν
αυλή δίνονται κάθε χρόνο 740 χάριτες (1883).

1910) σστυρίζει και διεκτραγωδεί τη ζωή
τού παντρεμένου πού ’ναι σωστό μαρτύριο σ ’
άντίθεση μέ τη ζωή τού έργένη πού ’ναι πανευ
τυχέστατη :
Τ Ι ΕΠΑΘΑ

Τί έπαθα νά παντρευτώ
Τί σκέψις λαθεμένη
ν’ άφήσω τή λυτή ζωή
και νάμπω στη δεμένη.
Ν’ άφησω τά γλεντάκια μου
τα τόσο ξεδωτήρια
πώστριφτα τά μουστάκια μου
μπροστά στα παραθύρια
Που οι κοπέλλες μέσαθε
έκαναν ταρνανάϊ
καί κάθε πού μ’ έβλέπανε
έλέγανε περνάει!
’Εγώ πώζούσα ξέγνοιαστος
νά τρέχω τώρα βράδυ
γιά τον παππά, γιά τή Μαμμή
καί γιά ρετσίνας λάδι
έγώ πού τώχα γιά δουλειά
νά κλέψτω τόσωνε φιλιά
νάρτω σέ τέτοιο χάλι
π ’ αλλοίμονο μου δηλαδή
άν ή γυναίκα μου μέ γδή
νά μέ φιλήση άλλη!
Τί έπαθα νά παντρευτώ!
Τί λάθος, τί μωρία!
ΕΤν’ ή Νεότης έγκλημα
κι ό Γάμος τιμωρία!
’Επιτυχημένα ποιήματα μέ σημαντική λυ
ρική αξία είναι κ’ ή «γυναίκα μου» πού σαρ
κάζει τον αιώνιο τύπο του άποττημένου συζύ
γου. «Ή πατριδογραφία» καί το νοστιμότα
το Voyage des noces. (Ημερολόγιο Ζιζάνιου):

VOYAGE DES NOCES

Ευθύς μέ το στεφάνωμα έμπήκαν στο βαπόρι
κι έλεγε ό άγνωστος γαμπρός στή ζαλισμένη
(κόρη
— Κυρά μου, λέγε μου λοιπόν τί θέλεις νά
(σού φέρω;
Σέ βλέπω αδιάθετη καί ξέρεις^ υποφέρω!
Τί θέλεις; Γύρε κι άσε με σφιχτά νά σ ’ άγκα(λιάσω!
Κι αύτή του λέει «Φέρε μου λεκάνη νά ξε
ράσω» !
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Είναι γνωστό ότι οΐ Κεφσλονίτες είναι φι
λόδικοι. ’Αλλά καί εγκληματικότητα τό νησί
έχει μεγάλη, δυσανάλογη μέ τον πληθυσμό του
καί άρκετά μεγαλύτερη άπό άλλες περιοχές
τής χώρας. Δέν ήταν δυνατό νά ξεφύγει ά π ’

τό μεγάλο σατυρικό τό σημαντικό αύτό χα
ρακτηριστικό τής ζωής τού νησιού.
"Αλλωστε τά δικαστήρια προσφέρουν πολ
λές φορές πολλές ευκαιρίες γιά σατυρική καί
χιουμοριστική άξιοποίηση. Ξεχωρίζουν ά π ’ τα
πολλά τής σειράς αυτής σατυρίσματα πού
’γράψε ό ποιητής «τού Κοετραβά ή δίκη» (φ.
467—-1.12.1907). «Τού Κατραβά ή Δίκη
πού εποχή θ’ άφήκη». "Εγινε ύστερα άπό μή
νυση πού ’κάνε ό Γυμναστής Ίωαννίδης κατά
τού πρώην γυμναστού (απολυμένου τώρα για
τί στήν έξουσία ήταν τό κόμμα τού Ίωαννίδη) Κατραβά. Ό Ίωαοννίδης κοπτηγόρησε
τον Κατραβά δτι έβαλε τον υπάλληλό του
νά πηράξει ένα σκύλο κι δτι τό σκυλί γαύ
γιζε μαζί μ’ ένα γάιδαρο πού γκάριζε καί δέν
μπορούσε ό Ίωαννίδης νά κάνει μάθημα. Δη
λαδή κουλουβάχατα. Αιώνια κωμωδία.
’Ακόμα καλύτερο καί σάν ποίημα μοναδικό
στο είδος του, είναι «τοΰ κοκκόρου τό μεθύσι,
πού έντύπωσι θ ’ άφήση» (Ζιζάνιο φ. 204 —
15.12.1901).
Ή ευτράπελη αύτή δίκη τού κόκκορα έ
γινε γιατί ό πότης πετεινός τού Ίωάνου
Καμπανού μπήκε στήν άποθήκη των κρασιών
τών αδελφών Γκεντιλίνη καί τσι μπολογώντας
άνοιξε τά βαρέλια καί χύθηκε τό εκλεκτό
κρασί. Γιατί ό ρέκτης άλέκτωρ δέν πλησίασε
τό κρασί χαμηλής ποιότητας άλλά διάλεξε τό
πιο άκριβό. 01 άδερφοΐ Γκεντιλίνη κάνανε
μήνυση τού Καμπανού καί ζητήσανε αποζη
μίωση. Ή δίκη τού μεθυσμένου κόκκορα όνομάστηκε καί δίκη τών Γιάννηδων γιατί συ
νέπεσε δλοι ο'ι παράγοντες τής δίκης νά λέλεγόντανε Γιάννηδες.
Γιάννης ό κατηγορούμενος, Γιάννης κι ό
μηνυτής, Γ ιάννης ό δικαστής, Γ ιάννης κι ό δι
κηγόρος. ’Ακόμα κι ό γραφέας κι ό κλητήρας
λεγόντανε Γ ιάννηδες.
Στο ϊδιο στύλ, πολύ γουστόζικο είναι καί
τό ποίημα «Χαιρετισμοί άλλόκοτοι τού φο
βερού Δασκάλου άφού καί λόγου άξιος έγένετο μεγάλου» (Ζιζάνιο 35 — 15.5.1894).
'Ο δάσκαλος Α.Μ. ποσέρας Εξη κοριτσιών
άπήγαγε τή μαθήτριά του πού άκουγε στο
τρομερό όνομα Τρωάδα.
‘Ο δάσκαλος μέ τήν Τρωάδα κρυβόντου
σαν στά χωριά κ’ ύστερα άπό πολλές περι
πέτειες κοτταφύγανε στο Πυργί δπου τούς
πιάσανε καί τούς φέρανε μέ συνοδεία στο
’Αργοστόλι. Έκεΐ ό δάσκαλος ισχυρίστηκε
δτι ή Τρωάδα «ήτο παρθένος» καί πρέπει
νά τον ελευθερώσουνε, δτι «τήν ήγάπα πλατωνικώς» κτλ.
Τά κωμικά αυτά Επεισόδια ό Μολφέτας
δέν τ ’ άφησε άνεκμετάλλευτα. Τ ’ άξιοποιεΐ
ποιητικά καί σατυρικά καί δημιουργεί υπέ
ροχα ποιήματα.
«Ή μούσα τού Μολφέτα είναι βελούδινη
καί άβρή καί διακρίνεται γιά τό εύθυμο πνεύ
μα της, τή λεπτή ευφυΐα της, τήν όξεΐαν πα
ρατηρητικότητα καί τήν ίδιάζουσαν περιγραφικότητα... είναι ευγενική καί άπαλή σάν βε
λούδο». Γράφει ό Γ. Καββαδίας.

Ό ποιητής έγραψε κι όμορφα πατριωτικά ποιήματα.
Ξεχωρίζουν τά «Στο Στρατό», «Στον Προ
στάτη», «Ή γιορτή» κτλ. Και τό γραμμένο
στα 1913 πού ’χει τίτλο «Τά Γιάννινα».
Τά πιο άβυρόστομα ποιήματα του ό Μολφέτας τά υπέγραφε μέ τό ψευδώνυμο Φλιάκ Φλούκ, γιά λόγους πρασταισίας. Μέ τό ψευ
δώνυμο αύτό έχει υπογράψει «τό Γουνερό» καί
«τό Βιτωράκη» που συναντήσαμε οπήν αρ
χή. Μεταχειρίστηκε όμως κι άλλα, πάμπολλσ ψευδώνυμα.
Ή σάτυρα δέν φείδεται ούτε τής γυναικός
του. Γράφει:

πού τό σπαθί σας δσβυσε τών σκλάβων τη
6οή».

«Μωρέ κόσμο που γνωρίζει ή γυναίκα μου
αύτή
Πώς δέν τσ ’ έρχεται ή ιδέα νά μέ βγάλει
βουλευτή.
Ό πω ς κι ό Σουρής όταν δέν έχει σέ ποιόν
να ρίξει τά βέλη του, παραλαμβάνει τον
έαυτό του.
’Αρκεί που εΤμαι χά χα ς και τήρ μορφήν
Αίθίωψ.
Άρκεΐ πού έγεννήθην ήλίθιος και μυωψ.

Στο δεύτερο «Εις τούς Ριζοσπάστας»68 ό
Μολφέτας δίνει την άπάντηση στον Α. Λασκαράτο πού σκιαγράφησε μέ μΐσος και χο
λή τον τύπο τού Ριζοσπάστη τής έποχής
του. Ό ανθενωτικός Λασκαράτος περιγρά
φει τό Ριζοσπάστη σάν αργόσχολο πολιτικολόγο, κακό οικογενειάρχη, βάναυσο και ά
προικο τύπο, άπιστο στή φιλία, επιπόλαιο
κτλ. Έ ρχεται λοιπόν ό Μολφέτας πού βρί
σκεται βέβαια στήν αντίθετη ά π ’ τό Λασκαράτο πλευρά, νά υμνήσει τούς Ριζοσπάστες
πού περήφανα σντισταθήκανε στήν ξένη κα
τοχή. Λευτερώσανε μέ τούς αγώνες τους τά
Εφτάνησα αλλά και γιά τήν ίδια τήν Ε λλά
δα άποτελέσανε στοιχείο ανανέωσης και αλ
λαγής. Τό ποίημα αύτό του Μολφέτα είναι
μιά Ώδή στούς Ριζοσπάστες καί τούς αγώ
νες τους. Γραμμένο καί δημοσιευμένο στά
1915, εποχή σύγκρουσης τών φιλελεύθερων
δυνάμεων μέ τήν αντίδραση έχει κι άλλο
σκοπό. Νά παραδειγματίσει τον
έλληνικό
λαό, νά τον καλέσει νά μιμηθεΐ εκείνους πού
δέν λυγίσανε μπροστά στήν πάνοπλη ξένη
κατάχτηση.

Ό Μολφέτας κινήθηκε άνετα σ’ δλα τά εΤδη τοΰ έμμετρου λόγου. Τον διακρίνει βέ
βαια ή λεπτή λυρική διάθεση γιά τήν όποία
μιλήσαμε παραπάνω κ’ ή σάτυρα συνταιρια
σμένη μ’ ένα παιγνίδισμα, ένα γοργό κι εύθυ
μο ύψος. Έτσι ήταν πλασμένος κι ό ΐδιος.
«Είναι ένα σπαρταριστό εύθυμογραφικό ρε
πορτάζ τής έποχής του» χαρακτήρισε κά
ποιος τό «Ζιζάνιό» του.
Κ’ έτσι είναι άλλά δέν εΤναι μόνο αύτό.
’Ακόμα πληρέστερη κρίση γιά τήν πλευρά
αύτή (τήν εύθυμογραψική) τής τέχνης
τοΰ
Μολφέτα, θά δρουμε στήν συγχρονή του τοπι
κή έψημερίδα «’Αστραπή». Διαβάζουμε:
«Δροσερό, χαρωπό, μέ τό γέλιο πάντοτε έπί
τών χειλέων και τήν διασκεδαστικωτάτην σά
τιραν, τήν παιγνιδίζουσαν νεανικώς καί άκάκος επάνω εις τήν ράχιν τών συμπολιτών του,
έμψυχων καί άψυχων».
Κλείνοντας τή μικρή αύτή άναψορά στο
έργο καί τή ζωή τού μεγάλου σατυρικού
δέν μπορώ νά ξεχάσω δυό του ποιήματα
πού βρήκα στο Μικρασιατικό Ημερολόγιο” .
Ιτο πρώτο που ’χει τον τίτλο «Τό γύρισμα»87
διαβάζουμε στίχους μέ δύναμη σπάνια καί μέ
ώρύτατη σύλληψη.
<Γ έκείνους πού γυρίζουνε «γειά σας θεριά
ναλέτε

“W
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Ελένη;

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ

Άπό τή δάφνη π ’ άφησε σ’ έμάς ή αρετή
σας
μ’ αύτή σάς στεφανώνουμε στή σημερνη
γιορτή σας
άστέρες πού τή λάμψη σας ό χρόνος δε θά
σβύση.
Ή μνήμη σας πολύτιμη κι αθάνατη θά ζή
ση
κι ή τνμημένη σας Πατρίς, τή δάφνη έκείνη
παίρνει
αιώνιο παράδειγμα στις γενεές νά φερνή.
Καί σείς που ζήτ’ ελεύθεροι στον κόσμο Κε
φαλλήνιες
εΰγνώμονες στου τόπου σας τις κορυφές έκείνες
τό μνήμα προσκυνήσετε τοΰ κάθε Ριζοσπά
στη
πωπάλεσε κι ένίκησε τον Ισχυρό δυνάστη
κι έστόλισεν διά χρυσής καί φωτεινής σελίδος
τήν ιστορίαν τής σεμνής κι εύάνδρου μας πα
τρίδας.
Ε'
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ή Νεοελληνική κριτική αγνόησε κι άγνοεΐ
τον Γιώργο Μολφέτα.
Ή ποιητική του προσφορά είναι σημαντι
κή. Κατέχει μιά θέση στήν Ελληνική ποίηση.
ΕΤναι μεγάλος σατυρικός. ’Ανήκει στήν πρώ
τη σειρά τών σατυρικών αυτών πού προε
τοιμάσανε τήν έττανάστ<χση τοΰ 1909 καί
σνοιξανε τό δρόμο γιά τήν άστικοδημοκρα-
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τική αλλαγή. Είναι διαφωτιστής, για τί άγωνίζεται voc κάνει το λαό πιο έξυπνο, πιο
γενναίο, νά τού ανοίξει τά μάτια, να του
φορέσει την εξαίρετη πανοπλία®· την πανο
π λ ία πού άρματώνεται ό όπλισμός μέ τη
γνώση πού δεν μπορεί κανείς νά τόν έξαπατήσει, νά τόν εξαγοράσει η νά τον έκφοβίσει. Γι’ οώτό άγωνίστηκε ό Γιώργος Μολφέτας
νά φορέσει στό λαό αύτη την έξαίρετη
πανοπλία. Ή προσφορά των σατυρικών αυτών
δεν έχει
άκόμα έκτιμηθεί όπω ς τής άξίζει.
*0 Αασκαράτος κ’ Ιδίως οί Τριαντάφυλλος,
Σουρής καί Μολφέτας πρασφέρανε ανυπολόγι
σ τα στό φωτισμό®0 τοΟ λαού, στην πολιτι59. ’Από ποίημα τοϋ Καβάφη.
60. Με -ήν ευρύτερη σημασία τής λέξης.

Παντού οπού...

κοκοινωνική του διαπαιδαγώ γηση, στην προπαγάνδιση τών δημοκρατικών Ιδεών.
Διαβάζονται δίεκάδες φορές περισσότερο
ά π ’ δτι οί άλλοι ποιητές καί λόγιοι, τά ποιήματά τους φτάνουνε μέχρι καί στό τελευταίο
έλληνικό σ π ίτι, άσκοΰνε μεγάλη έπίδραση
στην κοινή γνώμη. Ή απήχησή τους εΐναι τε
ράστια. ‘Ο Γιώργος Μολφέτας στάθηκε ένας
πραγμ ατικός πνευματικός άνθρωπος καί κοι
νωνικός άγω νιστής π ο ύ άφιέρωσε τή ζωή
καί τό έργο του α τ ά γρ ά μ μ α τα καί τό φω
τισμό τού λαού.
Ή προσφορά του είναι μεγάλη. Γιατί έ
ξω α π ’ τις προθέσεις κ’ ή ποιότητα τού έργου
του είναι ψηλή, άλλα καί τεράστια απήχηση
καί διάδοση είχε.

Τ Ρ Ι Α

Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α

Τής

Π ό π η ς

Π ι e ρ ί ο υ

Τρόπαια
«ήδέ παρ’ Ή ελίοιο Π νλα ς καί δήμον
ονείρων ήισαν...»
’Οδύσσεια Ω 12
I

II

Δέν είχαν τά μάτια μου φως
δέν είχαν τά χέρια μου
δάχτυλα
κ’ οί νύχτες χωρίς άστέρια
Περασμένα μεσάνυχτα
οί μελωδίες τής νύχτας
χωρίς στόματα
χωρίς τά φτερουγίσματα
των πουλιών
Θά κοιμηθούμε άπόψε
μέ άδειους ουρανούς
δίχως βροχή
δίχως άστέρια

Καπνός θρώσκων
στών μεθυσμένων γλάρων
τά στόματα
Τρόπαια πυρακτωμένα
διψασμένα φυλλώματα
το αίμα τής καρδιάς μου
ποτίζει τις ρίζες
τών δέντρων
Στούς βάλτους
στά λασπόνερα
σβήνουν ήρεμα
οί θρύλοι τών νεκρών

Γή
Τά ήλιόσπιτα σημαδεύουν
τις πληγές σου
μέ ουράνια τόξα
σ’ άτέλειωτους έμπαιγμούς
χωρίς σχήματα
χι δράματα άκολασίας
στό φώς
Κι ώς σίφουνας σ’ όργισμένη γή
ξεριζώνεις την καρδιά σου
μέ σύνεργα άκονισμένα
στά πριονίσματα
τ’ ανέμου

οργισμένη
Γίνε μάγος
ν’ άναστήσεις τούς νεκρούς
στά πρώτα βήματά τους νά μυηθεΐ
κάτω άπό τά πέλματά σου
Τή
την
Τή
την

φωνή σου
τραγούδησαν οί θάλασσες
μορφή σου
πυρώσανε οί ήλιοι

Τ ά χέρια σου
ένέδωσαν σέ γή άλλόφρονα
γιά νά σέ ξαναπλάσει

Ν ό σ τ ο ς

Τά δάκρυα πού στεγνώνουν
στα μάτια σου
άναψαν
πυρκαγιές
Τ ’ αστέρια
% οι άπειροι ήλιοι
μαγνητίζουν
ηφαίστεια
Ναύλωσε καράβι
μέ πυξίδα καί σκοπό
τον ήλιο ξένε
Προσπέρασε τις Συρακούσες
κι δταν
φτάσεις σέ λιμάνι άπάνεμο
δέσε άγκυρα
ν’ αναπαύσεις τό κορμί σου
Τις νύχτες
στο ξέφωτο
ή αναπνοή σου θά
δσφραίνεται
μοσχομπίζελα καί κρίνους
Είναι
ένα παιδί
πού γεννιέται
μιαν ’Ανάσταση
Είναι ένα στοιχειωμένο σπίτι
πού καίγεται στό φως

Αδιέξοδο
Του

Γιώργου

Α.

Κουτρούλη
Στην Κατερίνα

ΝΑ ρίξεις μιΑ πέτρα πού Αφήνει Ατάραχη τήν Αροτίδωτη θάλασσα.
ΝΑ φωνάξεις στην έρημο, σίγοορος πώς καμιά δάση δεν Αποκρίνεται.
ΝΑ περγελάσεις τις παλιές σκιές πού Απίμονα σε κυνηγούν είναι αΑ νΑ παραλογίζεσαι
Είναι σΑ νΑ διαπερνάς τό Απολιθωμένο κέλυφος των πραγμάτων
καί ν’ Αναγνωρίζεις μέσα τους τή γοητευτική τους ψίχα, σΑ νΑ σαρκάζεις αυτούς
πού Αρνοΰνται τή νέα αποδοχή, τή νέα εγκαρτέρηση, τή νέα αυτή απόφασή σου.

Μιά λίστα άπόμεινε να -καταγράφω τα παρελθόντα καί νά υπολογίζω τά μελ
λούμενα σ’ αυτό τόν περίεργο λογαριθμικό πίνακα τής ζωής.
Ή ’Αθήνα! Αέν είναι νά λογαριάζεις την άνένδοτη αισιοδοξία της, τόν καυ
τερό της ήλιο πού σ’ έμπαίζει, τά ξέγνοιαστα λαϊκά της πάρκα δπου περίλυπος περι
φέρεις τόν καημό σου. Κάθε τί, τό θαμπό άπό τά χρόνια παρελθόν πού τρεμο
παίζει, τό ανεξήγητο τώρα, ακόμη - άκόμη τοΰτο τό άπλετο παρθένο φως πού σέ
γεμίζει, κι αύτά τά πράγματα πού αγαπήσαμε χωρίς καμιά άπαίτηση, νά σέ άρνοΰνται επίμονα. Νά σέ άρνοΟνται.
«“Ολα κραυγάζουν την ανάγκη των ερώτων». Κ ’ έπεσα θύμα τής κραυγής.
Σέ γνώρισα στήν άνάπαυλα των στοχασμών καί τών πολύπλοκων τα
ξινομήσεων. Στό περιθώριο . μιας διαδήλωσης. Στό
διάστημα
π ’ άκολουθεΐ μιά διάψευση. 'Ό πω ς ό Ναυαγός τών ελπίδων καί τών προσδοκιών,
πιάστηκα απ’ τά μαλλιά σου. Γυναίκα. Υποκατάστατο μιας ζωής, αντίβαρο
στήν ένοχή πού μέ βαραίνει, κατάπλασμα άνακουφιστικό στις ανοιχτές πληγές πού
τρέχουν. Περπατάς καί κουβαλάς μιά μπέρτα ήλιου στά μαλλιά, τά μάτια σου καταράχτες ονείρων πού βρίσκει αναπαμό ό επαναστάτης. Σ’ αγκαλιάζω. Καί γρήγορα
χανόμαστε στή μαύρη χοάνη τής νύχτας πού ακέραια μάς καταπίνει.
Τήν πάτησα στό έμπράγματο. Μά ποιά σημασία έχει, δταν στις 8 περιμένω στά
προπύλαια τό άγνωστο κορίτσι τής Κυριακής; Πιο κεΐ ένας χαφιές μέ φερμάρει.
“Ενα κοπάδι άπό πρωτοετείς μέ παρασέρνει. Μπλέκομαι στήν αισιόδοξη έφηβική του
δίνη. Μά τί σημασία έχει; Ξέρω πώς δέν θά ’ρθει, δμως μου άρέσει νά περιμένω.
Νιώθω ήσυχασμένος τώρα πού άρχισα νά μετατοπίζο) τό βάρος τής ενοχής άπό τήν
πλάτη μου. Ή άσφάλεια, ή, πές το άλλιώς, ή ψυχική αύτάρκεια μάς ξεκουράζει.
Προπάντων αυτή ή αύτάρκεια.
1965. Q uis hie locus q u a e ... Πάλι ό στίχος τοΰ Σενέκα μπροστά μου. Τ ί ήθελα
νά τόν συναντήσω σάν προμετωπίδα σ’ ένα ποίημα τοΰ T.S. E lio t. Περιμένω έγώ
πού δέν καπνίζω, καπνίζοντας έξω άπό τό σινεμά. ’Έ ρχεται. ’Αγοράζουμε έφημερίΒες πού μάς τις σχίζει ό άέρας. Αύτή ή περιδιάβαση είναι ωραία. Φυσάει. Μά άστον
νά φυσάει. Ε μ είς προχωρούμε άγκαλιαστά «παρά δήμον όνείρων» παρά...
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Μιά Ανυπόφορα κλειστή αίθουσα γίνεται τό καταφύγιο καί πρόσχημα
έργο.
— Προσπάθησε νά μ’ αγαπήσεις.
— Δέν ξέρω. Δέν έχει τώρα νόημα.
— Μά εγώ δίνω αύριο Ποινικό κ’ ήρθα στήν άκρη τού κόσμου.
■
— Λέν Ιχει νόημα, άσε μου τό χέρι.
— "Ομως εγώ θέλω νά στο κρατήσω.
•— Έγώ δεν θέλω.
Τα λόγια αυτά τ’ άκούω σήμερα σ’ αυτή τή δεύτερη παρουσία καί ήχοΰν τόσο
παράταιρα, παράξενα, ξένα, κι αύτή ή Ιρωτική παράδοση μιας έποχής, ή συγκεντρω
μένη πείρα μιας ζωής μοιάζει νά συρρικνώνεται καί νά χωράει στο ελάχιστο διά
στημα μιας στιγμής, αποδυναμωμένης κι αύτής απ’ τό δυναμισμό της, μπαταρία
μεταχειρισμένη, άδεια από φορτίο, άψυχη. Είναι ώραΐο νά πεθαίνει κανείς ξαφνικά,
περιμένοντας τή δεύτερη ανάσταση. "Ομως έγώ πού έπαψα νά πιστεύω στά μεταφυ
σικά αύτά παιχνίδια «Ποιος θά σηκώσει τό βάρος τούτο άπ’ τήν καρδιά μου»;
— ΙΙοΰ είμαστε λοιπόν; Στήν αρχή, στή μέση ή στό τέλος; Πάντως τό σίγου
ρο είναι αυτό τό τέλος. Σ’ αύτή τήν αβεβαιότητα είναι ή πιό σίγουρη πίστη.
Πάμε περίφημα. Μ’ άγαπάς.
Μά, ναι. Πόσο λίγη έμπιστοσύνη μού ’χεις.
Δεν ξέρω, μέ πεθαίνει αύτή ή Αβεβαιότητα.
Μ’ άγαπάς πολύ;
Τά ίδια θά λέμε; Ναί. Μά τόσο λίγο μ’ εκτιμάς;
"Οχι, δχι, δχι. Σ’ εκτιμώ πολύ.
— Άρρώστησα. Έ λα κοντά μου, γυναίκα αγαπημένη.
Μά είναι αργά.
— Έ λα. ’Άκου τούς στίχους τού E luard : A dieu triste sse . Bonjour tristesse. Ήρθες...
— To ξέρω. Στό Βιετνάμ σκοτώνονται, καίγονται τά παιδιά σάν τις λαμπά
δες, στήν Κύπρο, στον "Αγιο Δομίνικο ή ανθρωπότητα θεμελιώνει ένα «νέο ανθρω
πιστικό πολιτισμό», στήν Ελλάδα πεθαίνει 6 Πέτρουλας, τό ξέρω, όμως αύτή τή
στιγμή εσένα μόνο νιώθω, ψαύω τά χέρια σου, τό πρόσωπό σου, τά μάτια σου καί
βλέπω τό μόνο "φωτεινό σημάδι, τή μόνη έλπιδοφόρα προοπτική, μέσα,στήν αθερά
πευτη διεθνή παραφροσύνη, στά μάτια σου, στό πρόσωπό σου, στά χέρια σου. μονα
δική πραγματικότητα, ήλιε μου, εικόνα μου, γυναίκα.
Ίδιάζουσαν φάσιν τής προδικασίας, άποτελεΐ ή καλουμένη ενδιάμεσος διαδικα
σία. Αυτή επιδιώκει τήν έκτίμησιν τού ύπο τής άνακρίσεως συγκεντρωθέντος άποδεικτικοΰ ύλικοΰ. *Οχι. Τέρμα πιά σ’ αύτόν τόν έμπαιγμό. Σ ’ αύτή τήν ηλίθια
παραχάραξη τής ψυχής μας. Στή σκόπιμη διαστρέβλωση των πάντων. Κάτω οί πλα
στικές εγχειρήσεις καί οί καισαρικές τομές. Μάς άρκεϊ ό φυσικός δρόμος τής έξόδου, δσο οδυνηρός καί άν είναι. Μόνον έτσι ελπίζουμε πώς θά σκοτώσουμε τό αδιέ
ξοδο. "Οχι, δεν θέλω τήν ακατονόμαστη παράταξη των άρθρων καί προθέσεων τ ο ΰ
ύ π ό, τ ή ς, προδίνουν τις προθέσεις μας πού είναι άλλες, κάτω ό Καραμανλής, κάτω
οί κλίκες, κάτω οί Άμερικάνοι, οέν περνάει δ φασισμός. Βοήθεια!
Κλαΐς. Καί τά δάκρυά σου γίνονται καί δικά μου δάκρυα. Ταυτίσαμε άκόμα
καί τις οργανικές λειτουργίες μας. Πάμε νά γίνουμε ένα. "Ενα κουβάρι. Μιά μπερ
δεμένη μάζα, ένας σωρός πού οέν λύνεται, ό γόρδιος δεσμός, πού χρειάζεται τό
σπαθί ενός Μεγα-’Αλέξανδρου γιά νά κοπεί. Μά άν κοπεί πεθαίνουμε κ’ οί δυό.
Χειμώνας. Χάρμα χειμωνιάτικες βραδιές. Δέν είναι τό Ανυπόφορο κρύο, τό μο
νότονο ψιχάλισμα τής βροχής στά κρυστάλλινα τζάμια μας πού δίνει στό χρόνο τό
θανατερό του πλαίσιο, πού προβάλλει τό σίγουρο μέλλον στό αβέβαιο παρόν, δέν εί
ναι δ ρυθμισμένος κλιματισμός πού δίνει τήν έπίφαση τής ζεστασιάς στήν έσωτερική παγωνιά μας, δχι άφού εσύ κ’ έγώ υπάρχουμε κουκουλωμένοι μέ τις ζεστές μας
καλύπτρες, σιαμαίες υπάρξεις στόν κατακερματισμένο καί διφορούμενο κόσμο μας,

τό πιό συμπαγές καί άοιαχώριστο σύνολο στό πολυπρόσωπο χάος τής εποχής, ζώσα
πρόκληση στις φυγόκεντρες τάσεις τοΰ κάθε καιρού. ’Όχι.." Κανείς.
Κανείς. Είμαστε δ πιό ένωτικός συνασπισμός, στήν παράταξή μας οέν ύπάρχουν
προδότες καί άποστάτες δέν είμαστε συνωθούμενες μονάδες κάτω άπό ένα άνυπόστατο Ιδεολογικό πέπλο καί γ ι’ αυτό δέν φοβόμαστε τή διάλυση.
Χειμώνας. Χιονίζει. Μέ τό πρόσωπο ανάστροφο στον ούρανό δεχόμαστε κατά
μουτρα συμπαθητικά κάτασπρα χαστούκια άπό τό πρώιμο χιονόνερο, πού δέν πρό
λαβε νά γίνει χιόνι γιατί βιάστηκε νά πέσει, δπως βιαζόμαστε κ’ έμεϊς νά προλά
βουμε τις κινούμενες άνταύγειες των έλπίδων μας, πού δσο παν κι απομακρύνονται.
Πήραμε τούς δρόμους καί τρέχουμε, Σίνα καί Σόλωνος, άνηφορίζουμε τήν Μασσαλίας
γιά νά φτάσουμε κατάκοποι, αλλά χαρούμενοι στό μικρό μας κιβούρι, στό παράξενο
’Άλσος. Έ κεΐ παίζουμε άφρόντιστα τή ζωή.
Οί προγραμματικές μας άρχές δέν είναι καιροσκοπικά συνθήματα άλλά ή
πεμπτουσία τής ανθρώπινης ειλικρίνειας καί παρθενίας. ’Ό χι. Κανείς. Κανένας
χαφιές, κανείς προδότης καμμιά φράξια τής δεξιάς δέν μπορεί νά ύπονομεύσει τήν
ενότητά μας, γιατί έτσι πού γινήκαμε , ήλιε μου, εικόνα μου, χρειάζεται ένας Μεγαλέξανδρος νά κόψει τό γόρδιο δεσμό μας. Μά άν κοπεί πεθαίνουμε κ’ οί δυό.
Χειμώνας. Καί σου ’μαθα νά τρέχεις μόνη στις διαδηλώσεις μας, χωρίς τό φόβο
των αστυνομικών λύκων, πώς οί δμαδικές αυτές συγκεντρώσεις δέν είναι έκδηλώσεις
έφηβικοΰ πληθωρισμού, ή μάλλον είναι ένός δημοκρατικού πληθωρισμού στις φιλε
λεύθερες ψυχές μας, πώς είναι ένας τρόπος ν’ άποδιώξουμε τήν αποξένωση πού Αδιά
κοπα καραδοκεί παντού μπροστά μας' παντού μπροστά μας, γιά νά πέσουμε, αλί
μονο δσο μάς περισφίγγει ό άθλιος τούτος κλοιός, σέ μιά νέα άποξένωση, δχι Ιμεΐς
οί άλλοι, γιατί έμάς κανείς, κανένα πρόσχημα, καμιά επίκληση έσωτερικοΰ ή έξωτερικού κινδύνου, καμιά στρατιωτική αρχή, κανείς νέος δικτάτορας, ούτε οί
ευεργετικοί νόμοι γιά τούς άκτήμονες, μπορούν νά μάς άπαλλοτριώσουν, νά σέ πά
ρουν, ήλιε μου, εικόνα μου, γιατί τώρα πιά δέν είσαι εσύ καί γώ, άλλά μιά νέα κα
τάσταση κοινά άναπαλλοτρίωτη.
Σέ φιλώ. Σέ φιλώ καί νιώθω ένα γνήσιο συναίσθημα ζωής νά μέ συναρπάζει.
Δέν είναι τό αισθητικά καταξιωμένο γεγονός, ή καλλιτεχνική μετουσίωση ένός
συμβάντος. Αυτές είναι διαδικασίες πού ψευτίζουν τή ζωή. Ένώ αύτή ή χαρά έχει
τή δροσερότητα τού παγωμένου ρυακιού, τή γνησιότητα τού πρωτόγονου θριάμ
βου, τήν τρυφερότητα τού άδολου κοιτάγματος. Σέ φιλώ καί ή ζωή μου· παίρνει τό
περιεχόμενο πού τής ταιριάζει.
Μιά φυσαρμόνικα στον ούρανό. Τό παιδί μέ τή φυσαρμόνικα θά ’ναι τό ίδιο
πάντα, φίλε Βρεττάκο.
Καί κείνο πού ξεπάγιαζε παίζοντας τή λευτεριά κι αύτό πού τρέμει άπ’ τήν
άγωνία παίζοντας τήν αγάπη. Ό χρόνος πάγωσε σέ μιά στιγμή οδύνης. Ό χρόνος
έχασε τήν ιστορική του συνέχεια, δέν μετριέται στήν ιστορική του διαδοχή, στήν
άλληλουχία τών κοινωνικών συμβάντων του, άλλ’ έγινε κόμπος λύπης. Ή άνθρωπότητα συνειδητοποίησε τήν Ιστορία της, άναμετρώντας τήν οδύνη της. ’Ίίδη πορεύεται
στήν αύτοκαταστροφή της. Κλασική περίπτωση κοινωνικού μαζοχισμού.
ΤΗρθε ή ώρα τών άποκαλύψεων, ή στιγμή τού γυμνού ξυραφιού στής δικαιο
σύνης τήν κοιλιά «κύριος οίδεν» τά σκουλήκια τής αποσύνθεσης καθώς σιγοτρώγουν
τό σώμα μιάς «εύημερούσης κοινωνίας» θά ’ρθει — δέ θά ’ρθει άραγε τό αγνό παιχνίδισμα μιάς άνάλαφρης αύγής, τό ξεφλούδισμα τής άνοιξιάτικης ελπίδας στις σκου
ριασμένες προσδοκίες μας, «κύριος οίδεν».
«Μέρα Μαγιού μοΰ μίσεψες, μέρα Μαγιού σέ χάνω». Κ’ ή καρδιά μου τό μα
τωμένο στήθος μιάς αύγής σκοτωμένης σάν τό κάτασπρο περιστέρι τής ειρήνης,
έκλιπαρεΐ άπ’ τό «σύγχρονο ουμανιστικό πολιτισμό» τήν σωτήρια μεσολάβησή του.
Ναι, όμως έπρεπε νά τό περιμένω. Κέρασαν τόσοι μήνες άπό τότε πού ψαλίδισες
τό φώς γιά νά γεμίσεις πάλι φώς, ήταν χειμώνας γιά σένα τότε κ’ είναι άνοιξη,
ήσουν ή υποτιθέμενη έκδοχή κ ’ είσαι ή φλογερή πραγματικότητα, ήσουν τό άβέβαιο
βημάτισμα καί είσαι ή σίγουρη πλεύση, ή έπιπόλαιη αντίφαση καί J} κατηγόρημα-
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τική προσταγή. Για να θελήσω νά παίξω μαζί σου τόσο έπώδυνα, γιατί νά πιστέψω
στή δεύτερη λύση σαν τή μοναδική, γιατί νά σ’ άγαπήσω τόσο ύπέροχα, άστρο τής
αυγής. Τώρα, είσαι δ νικητής κ’ έγώ ό ήττημένος, δ θριαμβευτής καί δ συντριμμένος. δ ήλιος καί τ’ ανθρώπινο υποπροϊόν του, ή σίγουρη παλινόρθωση καί ή έπιστροφή στίς ρίζες. Είπες «δεν μέ πείθεις».
Μά γιατί, πρδς τί τούτ’ ή προσπάθεια. Νά σέ πείσω για τί; Έ γώ δώρησα τήν
προσφορά μου κ’ έμεινα φτωχός.
Νά συγκολλήσω τδ φως ζητώ πού θρυμματίστηκε.
Νά σέ ύψώσω ώς τις κορφές τοΰ πάθους, ώς τις πηγές τοΰ γέλιου. Μά ξέχασα.
Έ χεις δίκιο. Μιλάμε άλλες γλώσσες.
Βαρυμπόμπη 15.8.62. Φίλε μου... άλλά γιά τδ δτι κρατούσα στά χέρια μου
κάτι δικό σου, κάτι πού διαπνέεται άπδ τά πιδ ανθρώπινα αίστήματα, τέτοια πού
αιστανόμαστε αντίστοιχα κ’ οί δυό μας.
Άντώνης.
Τί έγιναν οί άτέρμονες φιλοσοφικές συζητήσεις στά λαϊκά πάρκα, οί Αχειραφέ
τητες κρίσεις μας, οί στομφώδεις απαγγελίες, δ έπαναστατικδς όργασμδς της ψυχής
οί δονκιχώτικες προθέσεις μας, καί σύ; Καλά. νΑφησε. Μη ρωτάς. Ό χρόνος είναι
άπληστο προϊστορικό μαμούθ, πού καταπίνει ακέραια τις μνήμες μας. "Ομως αύτή
τή νέα οδύνη, τή νέα άπρόσμενη συμφορά, ποιά καθησυχαστική διαβεβαίωση, ποιά
ηρωική αποδοχή, ποιά απλοϊκή, ίδεαλιστική πίστη, θά τήν βαστάξει; Ή αφετηρία
συνέπεσε μέ τδ τέλος μας. Φτάσαμε εκεί απ’ δπου ξεκινήσαμε. Στδ μεταξύ γνω
ρίσαμε πολλά. Ή ταν ή μοίρα καί τδ τίμημα αυτό.
Σέ κρατώ απ’ τδ χέρι καί τρέχουμε. Κατηφορίζουμε τήν ’Ηπείρου, στρίβουμε
δεξιά τήν Ίουλιανοΰ τοΰ παραβάτη, καί κεϊ παραβαίνοντας τήν ηθική τους σέ
φιλώ. Τώρα χαθήκαμε στίς προσφυγικές γειτονιές, πρόσφυγες κ’ έμεΐς άπδ ένα αφι
λόξενο κόσμο, πού μάς άρνιέται, γιά νά τδν άρνηθούμε μέ τή σειρά μας, προτιμών
τας τδν ανεπίκαιρο δμως πραγματικό έφηβικδ ρομαντισμό τής Χορμοβίτου Διδύμου,
Ακακίου καί Άλκιβιάδου.
Προχωρούμε κι δλα σχεδόν ήχοΰν παράταιρα μέσα μας. Τ ά πράγματα χάνουν
τδ περίγραμμά τους, τδν δγκο τους γιά νά γίνουν όρχούμενα ψηφιδωτά στήν κακό
γουστη ’Αθηναϊκή 'Αγιογραφία, μπροστά μας S W IS S \ 1 R καί W O R L D W I D E κόκ
κινες καί πράσινες Ιίφφίσες, αυτό τδ διπλό φ έδειχνε άνθρωπο απόλυτα αυτάρκη
μέ μάτια κάπως γουρλωτά, πανάδες καί προγούλια, αυτό τδ φ μπορεί καί νά σέ ,
σκότωνε, δέν άντέχαμε ν’ άκούμε τούτο τδ πολύφωνο φ μαζί μέ σάλια κ’ έγκυες
κοιλιές, γιατί δέν ήταν τδ ηχητικά πληθωρικό γράμμα, παραχωμένο στήν «άφφίσα» πού μάς σόκαρε, άλλ’ αυτός δ ηλίθιος κόσμος πού αδιάκοπα μάς προκαλοΰσε
στά πράγματα, στίς σχέσεις του, ενώ δ δεύτερος έχθρός μας δ Α. κώδικας μέ τά άρ
θρα κλειδιά στήν «υπόθεση τής ειρήνης», «προσέξτε τήν σχέση 334 καί 922», ενώ
οί θόρυβοι άπδ τούς κανίβαλους έπνιγαν τή φωνή του, έμενε αύτδ τδ 334 π.Χ. πού
ήταν καί χρονολογία καί άρθρο τοΰ Α.Κ., μά πιδ πολύ ένα άνεπιθύμητο σύμβολο,
στίς ανεπιθύμητες ώρες τής φθοράς. Μή μιλάς. Γιατί τδ ξέρω. Γιατί τδ ξέρουμε.
«Δέν άργεΐ νά καρπίσει τ’ άστάχυ».
— "Οσο περνάει δ καιρός βουλιάζουμε...
— Μιά παλάμη φώς άπδ τδν τροπικό τού Αίγόκαιρω τά μάτια δυδ πουλιών
πού φτερουγίζουν στήν πρωινή υποδοχή τών άστρων είσαι σύ! Μιά άναλαμπή φω
τιάς πού σπαρταράει γοργά στις φλέβες τών άνθρώπων, στίς αναστάσιμες γλαδιόλες
είσαι σύ! Μιά πέτρα στδ βυθό τού πέλαγου π’ άστράφτει, στίς άφατες πτυχές τών
εαρινών άνέμων είσαι σύ! Γυναίκα πόρνη! — 5.5.55.
Ποτάμια στίχους γράφω νά σ’ εκδικηθώ. Άνεβασμένος στδ περβάζι τού παραθύ
ρου, ένώ κάτω χάσκει τδ χάος, τδ άνεξερεύνητο χάος μας, σέ όνομάζω ρίζα δλων
τών κακών, δημιουργό σεισμών καί αιώνιων συμφορών, πανούργο έωσφόρο τών πέν
τε ηπείρων. Κι’ άπδ αυτή τήν «σαρκοφάγο» κάμαρα πού ήταν καί ποδηλατοδρόμιο

τών πρώτων μας έρώτων, καί χώρος τών συναυλιών τών άγιων παθών μας, καί τών
ανυπόστατων εγκλημάτων κρεματόριο, καί θέατρο τών άγρυπνων στιγμών
καί Χρίσμα τών Νεκρών!
καί τών νεκρών ή άνάμνηση
καί τών νεκρών ή πλήξη
σέ έξορίζω στους πέντε άνέμους καί στίς άγριες Ασιατικές στέπες νά μονά
σεις. Καί μή ρωτάς. Στην εξορία πού κουβαλώ μέσα μου δέν θέλω άλλους, τί νά
τούς κάνω, γιατί έτσι πού κλειστήκαμε μέσα μας σάν τά θαλασσινά τά μύδια, πού
κόψαμε τις γέφυρες ή «μοναξιά έγινε τόσο παράξενη, πού είναι ίδια μέ τή συντρο
φιά τών πολλών άνθρώπων»' ή καί τ’ άντίθετο. Πάρτο δπως θές.
1966: Δέν είναι αύτό κρεββάτι. Μοιάζει μέ τις παιδικές κούνιες μέ κείνα τά
καγκελωτά ξύλινα προστατευτικά διαφράγματα. Σά φίδια. Μέ τή ζοφερή φωσφορίζουσα ράχη τους, γλοιώδη σαλιγκάρια, μπλεγμένα σέ περίεργα γεωμετρικά σχή
ματα ξένα στίς δπτικές μου συνήθειες, διασταυρώνονται, συμπλέκονται, μετακινούν
ται άλλάζοντας θέσεις, αύτά τ’ άποκρουστικά ερπετά, υψώνοντας γύρω μου ένα «προ
στατευτικό» κάγκελο. Ριγμένος καθώς είμαι σηκώνω απελπισμένα τδ κεφάλι μου.
Δυσκολεύομαι, νά δώ πού τελειώνει τδ ζωντανό τούτο πλέγμα, σάν κισσός μπερδεύε
ται, κουλουριάζεται, σαλεύει άνεβαίνοντας ή παραλληλόγραμμη τεράστια μάζα, οχι
βγάλτε με άπδ δώ, άπ’ τδ σκοτεινό πηγάδι μέ τά φίδια, δέν είμαι Χριστιανός μάρ
τυρας γιά νά μέ ρίξετε στίς ρωμαϊκές σας τρύπες, ούτε τήν πίστη έχω, δχι φανείτε
τώρα συνεπείς καί νόμιμοι, έφαρμόσατε τήν κυβερνητική άπόφαση γιά τήν καλυ
τέρευση τής οιαβιώσεως τών κοινωνικών κρατουμένων, άτιμοι, γραφειοκράτες σπιού
νοι, τδ ένταλμα γρήγορα... τδ ένταλμα... τό, τδ παράπτωμα, καί δ ποινικός νόμος...
ή υπογραφή τού άνακριτοΰ, καί ή σφραγίδα... παράνομοι, λαομίσητοι... Βοήθεια!
Πάγωσα σέ μιά σύσπαση άγχους, σάν τούς φυλακισμένους στά γερμανικά στρα
τόπεδα, πού έσκαβαν τούς τοίχους μέ τά χέρια τους, γιά νά μείνουν τά νύχια τους
έπάνω, καί νά θυμόμαστε... Δίπλα μου σχισμένη σέ χίλια κομμάτια ή φωτογρα
φία σου.
Φοβάμαι. Φοβάμαι πώς έμεινα μόνος.
Μιμήθηκα τδ φώς
ζήλεψα τις άχτίδες
στούς δρόμους τούς απέραντους έλιωσε τδ φώς.
Στή Δράμα, τήν πολύβουη
στή Θεσσαλονίκη τή λευκή
— σταθμός ήταν ή Λάρισα —
Λάλησε πάλι δ Δέλφειος πετεινός!
Ή Ελληνική Κυβέρνησις, έκτιμώσα τάς κρίσιμους διά τήν χώραν συγχρόνους
περιστάσεις, έπωμισθεϊσα δέ τδ ιστορικόν χρέος τής άναμορφώσεως τής ελληνικής
κοινωνίας, διά τής θεμελιώσεως ενός νέου πολιτισμού, άπεφάσισεν, αδιαφορούσα
διά τάς τυχόν δυσαρέστους έπιπτώσεις επί τής κοινής γνώμης ώς καί διά τήν άναμενομένην βραχυπρόθεσμον μείωσιν τού λαϊκού της έρείσματος, τήν λήψιν ριζο
σπαστικών μέτρων, άτινα άποτελοΰσιν τμήμα τής ύπ’ αυτής υίοθετηθείσης καί νΰν
έφαρμοζομένης νέας ρεαλιστικής πολιτικής. Ουτω, αί νέαι διαμορφωθεΐσαι σχέσεις
εις τήν δλην βιάρθρωσιν τού Δυτικού ελευθέρου κόσμου, καί δ αποφασιστικός ρόλος
τδν δποΐον καλείται νά διαδραματίσει ή χώρα μας έντδς αυτής, καθιστούν άναγκαΐον
περισσότερον νΰν ή ποτέ, τδν προγραμματισμόν μιάς νέας οικονομικής πολιτικής,
άποσκοπούσης εις τήν αΰξησιν τού ρυθμού τής βιομηχανικής άναπτύξεως — όστις
Ιν.αθηλώθη εις ζοφερά έπίπεδα έξ αίτιας τής αλογίστου πληθωριστικής πολιτικής
της προηγουμένης κυβερνήσεως — είς τήν έπέκτασιν τού έμπορίου, είς τήν καλλιτέρευσιν τοΰ ισοζυγίου πληρωμών, ώς καί είς τήν άναδιάρθρωσιν τών καλλιερ
γειών. Ή έλληνική κυβέρνησις άντιμετωπίζουσα τήν δλην κατάστασιν μέ βαθεΐαν
γνώσιν τής ιστορικής της άποστολής, καί καί διά τήν δσον τδ δυνατόν ταχυτέ-
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ραν έπίτευξιν των άνωτέρω στόχων άπεφάσισεν ώς πρώτον μέτρον τήν π υ ρ π ό λ η σ c ν τής Αθηναϊκής πόλεως — πράγμα τό όποιον έκτός των άλλων ωφελη
μάτων θά έλυεν κατά ιδεώδη τρόπον τδ χωροταξικόν της πρόβλημα.
(Πρακτορεΐον Ρώυτερ).
Κυβερνητική πηγή Ιρωτηθεϊσα -διά τήν άλήθειαν τής εις αυτήν αποδιδόμενης
ύπό του Ρώυτερ άνακοινώσεως ήρνήθη νά έπιβεβαιώση ή νά διαψεύση ταύτην.
Ζητώ! Καίγεται ή Αθήνα. Πήρε φωτιά!
Άνεβασμένος στδ λόφο τοϋ Λυκαβηττού βλέπω τό θαύμα. Φέρτε τις διαστημικές
στολές μέ τις άσφυξιογόνες μάσκες νά πηδήσουμε πάν’ άπ’ τήν πόλη, δπως πηδού
σαμε τ’ 'Αγιαννιοΰ. Χόπ - χόπ. Τσουρουφλίστηκαν τά φρύδια μου, τά βλέφαρά μου
κιτρίνισαν σάν τά ώριμασμένα στάχυα, θάμπωσαν τά μάτια μου, δέ βλέπω. Μια
ανυπόφορη μυρωδιά σοφίας τού έργαστηρίου έρχεται άπό κάτω εκεί κάπου Σόλωνος ή Σίνα. 'Όμως τί χαρά! Τί μεγάλη χαρά, όπως τ’ 'Αγιαννιοΰ πού τήν περιμένα
με μέ ανείπωτη άνυπομονησία. ΤΗταν τό σπάσιμο του κανόνα, τό σπάσιμο τής
ρουτίνας, τό σπάσιμο τής κρούστας, τό σπάσιμο κάθε παρθενιάς, δηλ. ή άποκατάσταση τής παρθενιάς, κάτι τό απαγορευμένο τις άλλες μέρες, μόνο αυτή ήταν ή
έξαιρετέα, ή "Αγια Μέρα τής χαράς, ή μιά, ή μοναδική καί άνεπανάληπτη, ή αγνή,
παρθένα, ή καθαρτήρια αύτή μέρα. Τόσο μεγάλη δμως φωτιά ποτέ δεν τήν προσμέναμε. Μόνο πότε μισο-σοβαρά, μισο-άστεΐα στο έφηβικό παραμιλητό μας μιλούσαμε
γιά μιά μεγάλη φωτιά πού θά φτιάχναμε μιά μέρα, πολύ μεγάλη γιά νά χωρέσει τά
όνειρά μας, γιά νά βαστάξει τις έλπίδες μας. Ρομαντισμός; ’ίσως. "Ομως τώρα τούς
είμαστε εύγνώμονες. Γνωρίζαμε πώς έκεϊ πού σταματά ή παραφροσύνη άρχίζει δ
θρίαμβος τής Λογικής.
Πώς τίποτα δέν είναι όλότελα μοναχό του. Τό θετικό κλείνει τό άρνητικό,
τό μαύρο τ’ άσπρο, ή φθορά τή ρώμη, ή φουρτούνα τή γαλήνη.
If you’re still living, never say never
what is certain isn ’t certain *
Ή Διαλεκτική μας κέρδισε. Ή πόλη σταχτιά στάχτη «άπηνθρακωμένη» σάν
άπό αμερικάνικο βομβαρδισμό κείτεται έρημη μπροστά μου. Φοβάμαι τώρα πού τέλειωσε τό «πανηγύρι», τώρα πού ή θριαμβευτική χαρά έδωσε τόπο στον ψυχικό
ησυχασμό μου, πώς δέν έχω τ ί π ο τ ε νά πώ. Κοιτάζω άπορημένος. Γιατί λοι
πόν, αύτή ή πυρκαγιά; δσο γιά σένα. Μή ρωτάς. Κάηκες μαζί μέ τούς άλλους.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
— "Υψωσε Αύτός, ό «κοινωνικός» κρατούμενος, τό πρόσωπο μελαγχολικά. Ό
Δίσκος τού ήλιου ελαμψε «άπολυτρωτικά», έλιωσε μέσα του κάθε άοριστία καί
σύγχυση, μετατόπισε τά πράγματα καί τις έννοιες στή θέση τους μέ φροντισμένη
τάξη, ή άσφάλεια τού κόσμου έπανήλθε άναλοίωτη. «Καί άφοριοΐ αυτούς άπ’ άλλήλων ώσπερ δ ποιμήν άφορίζει τά πρόβατα καί στήσει τά μέν πρόβατα έκ δεξιών
τά ο’ ερίφια έξ εύωνύμων». Έ κ δεξιών, έξ εύωνύμων, ψιθύρισε. Τ ί ά π λ ο π ο ί η 
ση. Είμαι σίγουρος πιά, «γνωρίζω», είπε. To K ing G eorge, ή Μεγάλη Βρεταννία,
φάνταζαν μπρός του έπιβλητικά, πελώρια, άπίθανα γυμνά κι αύτός ό αισιόδοξος
ήλιος πού σέ σάρκαζε... Βρέθηκε νά περπατά μόνος «άνέκλητα» μόνος στούς νε
κρούς δρόμους τών ’Αθηνών. Quis hie locus, quae regio, quae m undi plaga? **
Καί μιά αλλόκοτη χαρά τόν συνεπήρε.
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* Είναι ένας στίχος του Μπρέχτ καί λέει. “Οσο ζεΐς, ποτέ νά μήν λές ποτέ. "Ο,τι είναι
βέβαιο δέν είναι βέβαιο και συνεχίζει: Τά πράγματα δέν θά μεί<νουν δπως είναι... κ.λ π
** Quis hie locus... Ποιός είναι αυτός δ τόπος, ποιό βασίλειο, ποιό μέρος τοΰ κόσμου;
Είναι άπδ τόν 'Ηρακλή μαινόμενο τοΰ Σενέκα καί τό συνάντησα γιά ποώτη φορά σάν προμετωπίδα σένα ποίημα τοΰ Τ. S. Eliot στην Επιθεώρηση Τέχνης.
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Ή «πολιτιστική έπανάσταση» της Κίνας
(Μιά επιστολή διαμαρτυρίας)
Δημοσιεύουμε τό πιο κάτω κείμενο, παρά τό απαράδεκτα βίαιο ύφος τον
καί τό ανεπίτρεπτο υβρεολόγιο πού περιέχει, μόνο καί μόνο γιά νά μεί
νουμε πιστοί στην απαρασάλευτη θέση μας υπέρ τής απρόσκοπτης διαπά
λης των ιδεών. ’Ασφαλώς αν δ άναγνώστης κ επιστολογράφος μας κ. Reed
βρισκόταν στην 'Ελλάδα κι όχι στον Καναδά, θά του έπιστρέφαμε τό
χειρόγραφο ζητώντας του νά διατυπώσει τις άπόψεις τον μέ τρόπο πιο
κόσμιο, αν ήθελε νά τις δημοσιέψουμε. Μιά καί βρίσκεται τόσο μακριά,
παραβλέπουμε τό ζήτημα. °Ομως πρέπει νά τό τονίσουμε άλλη μιά φορά:
Οί απρέπειες καί οί ύβρεις υποβιβάζουν τό επίπεδο τής συζήτησης καί
βλάπτουν τήν ίδια τήν άποψη υπέρ τής όποιας υποτίθεται ότι μάχονται.
’Αγαπητή «’Επιθεώρηση Τέχνης».
Είναι π ια καιρός νά σηκωθεί φωνή διαμαρ
τυρίας γιά κάτι που έπρεπε νά είναι απαρά
δεκτο σ ’ ένα περιοδικό μέ τό κύρος και τή
συνείδηση τής «Επιθεώρησης Τέχνης». ’Εν
νοώ τους παραλογισμούς τοΰ συνεργάτη σας
κ. Δ. Ραφτόπουλου στο άρθρο του σχετικά
μέ τήν πολιτιστική επανάσταση τής Κίνας,
που δημοσίεψε στο τεύχος Ιούλη - Αύγου
στου 1966.
Σ ’ έπίπεδο ανάλογα επιπόλαιο μέ τό ύ
φος του κ. Ραφτόπουλου, θάλεγε κανείς πώς
δέν έχουμε νά κάνουμε παρά μ’ ένα ακόμα
παράδειγμα τής τόσο γνωστής «τόλμης» του.
Μονάχα που έτούτη τή φορά τόχει παρακάνει
ό κ. Ρ., δίνοντας, μέ τήν υπερβολή του, τήν
εντύπωση πώς τά φαρμακερά του λόγια βγαί
νουν ά π ’ τήν οργή κάποιου φόβου. Ή απρό
σεχτη χρήση λέξεων δπως λ.χ. «φρικαλέα»,
«κανιβαλισμοί», «πανάθλια» καί πλήθος άλ
λα, δέν μπορεΤ παρά νά ένισχύσει τήν έντύπωση ετούτη — χώρια ή φθορά πού προκαλεΐ στήν ίδια τή γλώσσα πού χρησιμοποιεί.
Ό σκοπός του γράμματος αύτοΰ δέν εΐναι
νά δικαιολογήσει τις πράξεις, καλές ή κακές,
των Κινέζων ούτε νά μπει σε μιά άτελείωτη
συζήτηση γιά πράματα πού, π α ρ ’ δλες τις έπιδείξεις καί τις άξιώσεις του, φαίνεται πώς
τά παραβλέπει ή τά άγνοεΐ ό κ. Ραφτάπουλος. Μά όρισμένα ά π ’ αυτά πού μάς άραδιάζει δέν μπορούν νά περάσουν χωρίς κά
ποια παρατήρηση, χωρίς έστω μιά έκφραση

έκπληξης μπροστά στήν προχειρολογία τοΰ
κ. Ρ., καί απορίας γιά τή διανοητική βάση
των επιχειρημάτων του.
Άρχινάει, μάλιστα, ό κ. Ρ. μέ τήν αμί
μητη δήλωση πώς ό Κινέζικος λαός «μόλις
βγαίνει στήν ιστορία». Ένδιαφέρο θάταν νά
δούμε ποιά είναι ετούτη ή Ιστορία πού μόλις
τώρα παραδέχεται καί αναγνωρίζει τήν ύπαρ
ξη ένός λαού μέ ιστορική παράδοση 3000
χρόνων. Γιατί νά μή πεΤ τό σωστό — πώς
μόλις τελευταία κατάλαβε ό ίδιος ό κ. Ρ. ό
τι, άλήθεια, υπάρχουν καί λαοί όξω άπό τήν
Ευρώπη μέ Ιστορία δίκιά τους;
Προχωρώντας πιο πέρα, φτάνουμε στή με
γάλη σκουτούρα τοΰ κ. Ρ., τήν πολιτιστική
έπανάσταση, πού άκόμα καί σήμερα, ταράζει
τήν απέραντη χώρα τής Κίνας. Λέει ό κ. Ρ.
πώς δέν πρέπει «νά δούμε τό σημερινό Κινέ
ζικο ιδεόγραμμα απομονωμένο» — ένώ τούτο
είναι άκριβώς τό λάθος πού κάνει στή μάταια
προσπάθειά του νά καταλάβει τή σημερινή
κατάσταση. Σημαδεύει τή δημόσια διαπό
μπευση καί κατάκριση καθηγητών καί δια
νοουμένων, λ.χ., δίχως δμως νά έξετάσει ποιές
θά μπορούσαν νάναι οί κινητήριες δυνάμεις
πίσω άπό τέτια μέτρα. Καί μιά τέτια έξέταση, μιά ματιά καί μόνο, θά μάς έμπαζε σέ
μιά ενδιαφέρουσα συζήτηση γιά τις αντίμα
χες αντιλήψεις τών Κινέζων γιά τά ζητήματα
τής παιδείας, τής τέχνης, τής λογοτεχνίας,
κλ. σέ μιά συζήτηση έπομένως γιά τούς σκο
πούς τής πολιτιστικής έποο/άστασης, καί γιά
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τις προθέσεις της σ ’ όλα τά τμήματα τής
Κινέζικης ζωής.
Εΐναι — ελπίζω — γνωστό ότι οί Κινέζοι
αρχηγοί είναι αποφασισμένοι (6λ. απόφαση
τής Κεντρικής Ε πιτροπής τού Κ.Κ Κ., « Ε 
πιθεώρηση Πεκίνου» [Peking Review], 12 Αύ
γουστου, 1966), πώς ή παιδεία στή Κίνα πρέ
πει νά περάσει στην κατοχή, κ έπόμενα, στην
υπηρεσία, τής εργατικής καί τής κάτω —
και μέοο - αγροτικής τάξης — σύτής, δη
λαδή, πού σήκωσε γιά 30 χρόνια τό βάρος
τής έπανάστασης, τής μεγάλης πλειοψηφίας
τού πληθυσμού τής Κίνας. "Ενας α π ’ τούς σκο
πούς μιας τέτιας προσπάθειας σίγουρα είναι
ή αναδιοργάνωση, σέ βάσεις λαϊκές π ια και
σοσιαλιστικές, τού ίδιου τού εκπαιδευτικού
συστήματος, πού ίσαμε τώρα έχει ιμείνει άρκετά απροχώρητη άν δχι συντηρητική, στην
πορεία τού έθνους προς την επικράτηση τού
σοσιαλισμού. Ό καθηγητής τού Πανεπιστη
μίου τής Καλι<}>όρνιας (Berkeley) κ. Frantz
Schurmann, στο βιβλίο του «Ιδεολογία καί
οργάνωση στην Κομουνιστική Κίνα», μάς δί
νει μια σύνθετη εικόνα αυτού τού προβλήμοττος:
«Τό σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα τής
Κομμουνιστικής Κίνας έχει τήν καταγωγή
του, δχι σέ σχολεία πού έχουν αντιγράφει
άπό τή Σοβιετική Ένωση, μά σέ σχο
λεία τού δυτικού τύπου, πού είσαχθήκανε στήν Κίνα πριν άπό τρία - τέταρτα τού
αιώνα. "Οπως καί στό σημερινό Χόγκ Κόγκ, τό μεγαλύτερο μέρος των μαθητών
σ ’ αυτά τά σχολεία ήταν π αιδιά τής α 
ναπτυσσόμενης αστικής τάξης των παρα 
λιακών πόλεων. Οί αξίες τους προέρχουνται ά π ’ τά δυτικά δόγματα τού «φιλελευ
θερισμού», πού τόνιζαν τον συναγωνισμό,
τον ατομικισμό, και τήν τεχνική έπιδεξιότητα. Ή σοβιετική έκπαιδευτική έπιρροή
στά χρόνια 1950 — 55 συντελούσε στήν
ενίσχυση τών άξιών ετούτων.» (σελ. 52). 01

01 καθηγητάδες καί τά έκπαιδευτικά όρ
γανα πού άναγκάζουνται άπ’ τούς νέους, εί
τε νά διορθωθούν καί νά προσαρμοστούν στις
νέες ανάγκες τής παιδείας, είτε νά ταπεινω
θούν καί νά παραιτηθούν, δεν είναι δλοι άτυ
χα καί άθώα θύματα «άλητοποιημένων» κόκ
κινων φρουρών. Χωρίς αμφιβολία, λάθη καί
σφάλματα βαριά θαχουν γίνει, ειδικά στήν
πρώτη όρμή τού νεανικού ενθουσιασμού τής
Κόκκινης Φρουράς. Άλλ’ αυτά γοργά βρή
καν αντίχτυπο, δχι μονάχα σέ ορισμένα λαϊ
κά στρώματα, μά καί στήν ίδια τήν ηγεσία
τής χ ώ ρ α ς , π ο ύ έθεσε δρια στή δράση τους,
άφήνοντάς τους συνάμα λέφτερους νά συνεχίσοσνε τον αγώνα στον πνευματικό καί πο
λιτικό τομέα.
Φυσικά, τά πράματα δεν σταματάνε έκεϊ. «Γιατί», θ’ άναρωτηθεΐ οποίος ένδιαφερεται γιά τήν Κίνα, «δλ* αυτά νά γίνουν μέ
τόση βιασύνη, μέ τόση ένταση; Πολύ πιθανο τό κεντρικό πρόβλημα νά είναι τό γεγονός ότι ή Κίνα, αυτή τήν ώρα (καί σ' όλα τά

χρόνια τής μικρής ζωής της άλλωστε), βρί
σκεται σέ πραγμ ατικά θανάσιμο κίνδυνο κά
τω άπό τον άπειλητικό ίσκιο τής όλέθριας
δύναμης τών ΗΠΑ. Κ’ εδώ, δέν έχουμε νά
κάνουμε μέ σχήματα θεωρητικά, μά μέ πραγ
ματικότητες· χρειάζεται άραγες ν’ άναφερθεΐ
τό Βιέτ - Νάμ; Θάτανε λάθος νά νομίσει κα
νείς πώς ή κατάσταση τής Κίνας μπορεί νά
εξεταστεί δξω ά π ’ αυτά τά συμψραζόμενα.
ΓΙλήν δμως, τά καταφέρνει θαυμάσια. ό κ.
Ρ,, πού στο άρθρο του ούτε γραμμή δέν δια
βάζουμε γ ι’ αύτή, τή πιο σημαντική φάση
ολάκερου του ζητήματος.
Ή απειλή τών ΗΠΑ — πού εΐναι κάθε άλ
λο π α ρ ά φανταστικό κατασκεύασμα τής Κι
νέζικης ηγεσίας νά βαστάζει τάχα τό λαό σέ
υποταγή, ή νά τάν ρίξει σέ «συνενοχή» — ε
πηρεάζει βαθύτατα τήν έξέλιξη τών πραμάτων
στή σημερινή Κίνα. Ή τελευταία, — ίσαμε
αυτή τή σ τιγμή — φάση τής έξέλιξης, πέρα
α π ’ τον κριτικό έλεγχο τών έργων καί πα
ραδόσεων τού παλιού φεουδαρχικού πολιτι
σμού, είναι ή ανοιχτή στροφή τής προσοχής
τής πολιτιστικής έπανάστασης, καί τού όργάνου της, τής Κόκκινης Φρουράς, προς τις
πιο σημαντικές προσω πικότητες άκόμα καί
τοΰ Κ.Κ.Κ. Αύτό, καί ή άνανέωση τοΰ κινή
ματος «να μάθουμε ά π ό τό λαό», μπορούν
πιθανότατα νά θεωρηθούν σαν προσπάθειες
ενίσχυσης τής γραμμ ής τού Μάο Τσέ - τούγκ.
Γίνεται όλοένα π ιό φανερό π ώ ς στήν ώρα
πού κινδυνεύει ή χώρα του, ό Μάο δέν διστά
ζει νά βάλει σέ κίνηση καί νά στηριχτεί στή
δύναμη πού τον άνέβασε: τον ίδιο τον επανα
στατικό λαό τής Κίνας. Οί σκοποί του είναι
ίσως δυο κυριότεροι: ν’ αντιμετωπίσει εκεί
νους πού, άπό τις ισχυρές τους θέσεις, φέρ
νουν άντίσταση στή γραμμή του («πού κου
νάνε τή κόκκινη σημαία τήν ώρα πού άντιστέκουνται ατό σοσιαλισμό»), καί νά εξασφαλί
σει όσο γίνεται κοώύτερα τό δρόιμο πού νο
μίζει ότι ή Κίνα θ ά π ρ επ ε ν ’ άκολουθήσει —
δηλαδή, τή μετάδοση τής σκέψης του σ’ αν
θρώπους μπιστικούς π ο ύ δέν θά παραστρα
τήσουν ά πό τή γενική κατεύθυνση πού έθε
σε, εδώ καί 30 χρόνια. Γιά τήν ώρα, οί τιό
μπιστικοί άνθρωποι είναι οι νέοι τής Κίνας
— κακό μαντάτο γ ιά τούς καλοθελητάδες
πού προσμένουν, μετά ά π ’ τό θάνατο τοΰ
Μάο, τήν «ειρηνική εξέλιξη».

Οί λόγοι πού τον οδηγούν νά πάρει αύτή
τή γραμή φαίνουνται νά βγαίνουν δχι μόνο
άπό τήν χεροπιαστή πραγματικότητα, μά
κι άπό τις προβλέψεις του γενικά: εσωτερι
κά - δτι οί κοινωνικές καί ταξικές αντιφάσεις
δέν θά πάψουν νά υπάρχουν μέ τήν άνάτττυξη, καί τήν προκοπή προς τό σοσιαλισμό
(αυτά σέ σύγκριση μέ τις ασάφειες τού Στάλιν), καί εξωτερικά -— ότι ό ιμπεριαλισμός,
σάν φυσικό φαινόμενο που είναι δέν πρόκει
ται νά χορτάσει ποτέ, μέχρι τόν στερνό
άφανισμό του. Οί περιστάσεις αναγκάζουν
τήν Κίνα σήμερα νά πάρει στάση αμυντική,
νά δοθεί σέ προετοιμασίες γιά τήν αντιμε
τώπιση μιας ένδεχόμενης έπίθεσης τών ΗΠΑ'
προϋποθέτουν, συνεπώς, πολεμικό κομμούνι-

παρουσιάζει γιά ταχτική. Οί βροντερές του
σμό. Καθώς καί σ ’ άλλες κρίσιμες στιγμές
λέξεις, τό εντυπωσιακό κι όμως χοντρό του
στήν ιστορία τής Κινέζικης επανάστασης, ό
ύφος, τά κούφια λόγια του, δέν πείθουν πιά·
Μάο δείχνει καί πάλι τήν προτίμησή του γιά
προσπαθούν πρόχειρα νά σκεπάσουν ένα
μιά «μέση» γραμμή, άποφεάγοντας τά ά
κενό,
μά τό κενό είναι μεγάλο. Ποιο είναι;
κρα: τήν υπερβολική σκληρότητα άπό τή μιά,
Ή άπουσία κάθε πνευματικής ειλικρίνειας, ή
καί τήν έθνι-νή ταπείνωση άπό τήν άλλη.
«θέση» τής είρηνοφιλίας σ ’ έποχή πολέμου,
Πρέπει καί νά διαλυθεί μιά καί καλή ή
τής φρονιμάδας, τής άγνοιας τού δ,τι δέν
στενοκέφαλη ίδέα ότι ή σκέψη τοΰ Μάο, πού
συμφέρει νά ξέρει.
τή χαρακτηρίζουν «όπλο» οί Κινέζοι, είναι
"Αν σταματούσε εκεί, φτηνά θά γλυτώναμε.
κάτι μαγικό. "Οταν τό δούμε άπό κοντά τό
’Αλλά, σάν μιά βρύση πού στάζει έκνευριόπλο αυτό, θά καταλάβουμε πώ ς δέν προ
στικά, δέν μάς άφήνει ήσυχους ό κ. Ρ. Γυ
σφέρει καμιά θαματουργική λύση· θά δοΰμε,
ρίζει στον παλιό, αγαπημένο σκοπό του:
μάλλον, ένα άνοιχτό σχήμα σκέψης που το
πώς ή Ευρώπη τάχατες δέν μπορεί νά επη
νίζει τήν άνάγκη τής άνάλυσης τών συγκεκρι
ρεαστεί ά π ’ τά γεγονότα — - καί τό μήνυμα
μένων περιστάσεων, καί που δέν άφήνει περι
— τής πολυτάραχης Κίνας. Ό πότε, ρωτά
θώριο γιά καμιά αυταπάτη. Σημαίνει, βασι
με: ποιος γνοιάζεται π ιά αποκλειστικά γιά
κά, περιφρόνηση του έχθρου σ τ ρ α τ η 
τήν ξεπεσμένη γριά Ευρώπη, δπου ή «επα
γ ι κ ά
(«ό χάρτινος τίγρης»), άλλα καί
νάσταση» κατάντησε μόνο λόγια, όπως λ.χ.,
κάθε φρόνιμη αποτίμησή του ά π ό
ά 
τού κ. Ρ., καί φαρδιά πισινά σέ άναπαυτικές
π ο ψ η
τ α χ τ ι κ ή ς .
"Ας προσέξου1·
κοινοβουλευτικές Εδρες; Ή προσοχή τής Κί
με όλοι τή διάκριση τούτη.
νας, καί τών άνθρώπων πού παρακολουθούν
Τώρα, τό βλέμμα μας πέφτει στον στρα
τό φουντωμένο ρέμα τής ανθρώπινης οργής
τηγό Αίν - Πιάο. (Πώς, καί μέ ποιές βάσεις
καί απελπισίας πού πάνω άπό κάθε τι άλ
στήν πραγματικότητα πού τήν επικαλιέται
μέ τόσο στόμφο, τόν λέει «βλοσυρό» ό κ., λο διακρίνει τήν έποχή μας, είναι στραμμένη
κατά τις χώρες τής ’Ασίας, τής ’Αφρικής,
Ραφτόπουλος; Τά πράμ ατα φαίνουνται νάτής ’Αμερικής. Ε κ εί πού ή μάχη συνεχίζεται
ναι διαφορετικά — βλέπε τό ρόλο του Λίν
μ’ αίμα- εκεί πού ό ιμπεριαλισμός παλεύει
στήν πολιορκία του Πεκίνου τό '4 8 , τήν πλή
μέ άπάνθρωπη βαρβαρότητα γιά τήν κοττάρη αναδιοργάνωση του Λαϊκοί) ’Απελευθερω
πνιξη κάθε απελευθερωτικού κινήματος. Δέν
τικοί) Στρατού πού άρχισε τό '5 9 , καθώς
είναι καθόλου τυχαίο πώς οι πιο πρωτοπόροι
καί τό πρόσφατο άρθρο του («Ζήτω ή νίκη
μαύροι στις ΗΠΑ δίνουν κι αυτοί τό προβά
τοΰ λαϊκού πολέμου»), Εΐναι εκείνος πού σέ
δισμα στήν πολιτική — τήν πολιτική τής
αντίθεση μέ τον τώρα άντικαταστημένο αρ
βίαιας άντιμετώπισης καί άμυνας μπροστά
χηγό τού γενικού επιτελείου τού ΛΑΣ τής
στήν άντεπαναστατική τρομοκρατία. ΚαλοΚίνας Λό Τζούι - Τσίνγκ (Ι.ο Jui - c h ’ing), δια
στάθηκε γιά πολλούς τό μάθημα τού Β ιέτφέντεψε τήν άποψη τού Μάο, ότι οί άνθρωποι,
Νάμ. ’Εκεί, δπου οί άνθρωποι έχουν νά δια
κι όχι τά όπλα, είναι τό αποφασιστικό στοι
λέξουν άνάμεσα στο θάνατο, πολεμώντας ά
χείο στον πόλεμο. ’Ε πίσης ενδιαφέρουσα εί
φοβα, καί στή σκλαβιά, τί τούς προτείνει ό
ναι ή γνώμη τού Schurmann, πώ ς ό Λό Τζούι
κ. Ραφτόπουλος νά κάνουν;
- Τσίγκ ήταν καί οπαδός τής «σκληρής γρ α μ 
μής» στήν εξωτερική πολιτική. Ή υπεροχή τού
Ε π ειδή τράβηξε πολύ ή απάντηση αύτή,
Λ ίν -Π ιά ο , καθώς καί τό κίνημα τών κόκκι
θά σημειώσω μόνο μέ λ ίγ α λόγια ορισμένα
νων φρουρών, έ'ρχουνται έτσι σάν ένωτικό καί
ά π ’ αυτά τά σημεία άμφίβολής σημασίας τού
δυναμωτικό στοιχείο μπροστά στον κίνδυνο
άρθρου τού κ. Ρ., δπω ς ή επανειλημμένη π α 
πού, ά ρ γά ή γρήγορα, θά κρίνει τή μοίρα
ρομοίωση πού κάνει, τής ηγεσίας τοΰ Μάο
τού Κινέζικου έθνους.
μέ τόν σταλινισμό, καί τό μπέρδεμά του
σχετικά μέ τήν άποψη τής Κίνας γ ιά τόν
"Αν προσφέρεται στήν Κίνα κι άλλου ή
Στάλιν. 01 Κινέζοι δέν επιδοκιμάζουν τά
σκέψη τού Μάο σάν βοήθεια γ ιά τούς άπλούς
έγκλήματα τού Στάλιν, ούτε όμως άρνιοΰνάνθρώπους (κι δχι μονάχα γ ι ’ οτύτούς) νά
ται τή θετική του προσφορά στο Ρούσικο
κατανοήσουν ποιοι είναι οι εχθροί τους, νά
έθνος, μιά προσφορά π ού υπήρξε, δ,τι κι άν
μάθουν έναν τρόπο νά ξεδιαλύνουν τΐς άντιλένε οι σημερινοί αρχηγοί τής Ε Σ Σ Δ από
φάσεις τής π ρ α γμ α τικ ότη τα ς και τής ιστο
σκοπιμότητα.
ρίας, σάν οδηγός π ρ άξης ακόμα καί σ τις πιο
ταπεινές φάσεις τής καθημερινότητας, τόσο
Τέλος, απαράδεχτη, απίθανη κιόλας είναι
τό καλύτερο. "Εχουμε τίπ ο τες π ιο καλό ά πό
ή δυστυχώς χαρακτηριστική φράση τού κ.
τή λαμπρή παράδοσ η τή ς Δύσης, δπου οί
Ρ .: «Μέ θλίψη άντικρύζει κάθε σκεφτάμενος
«πνευματικοί άνθρωποι» μιλάνε γ ιά «δημο
άνθρωπος, κάθε π ρ α γμ α τικ ός άνθρωπος, ανε
κρατία» σέ καθεστώ τα α στικά, πεινασμένα
ξάρτητα άπό ιδεολογίες...». Καί μέ θλίψη ρω
κι όλοκληρωτικά, νά τούς προσφέρουμε; ’Ή
τιέται κανείς: «ώς π ό τε θά μάς σερβίρει τέ
μήπως θά τούς πρότεινε ό κ. Ρ. νά π α ρ α τή 
τοιες μπούρδες;» Καί οί άνθρωποι π ού ίσω ς
σουν τ ’ ά ρ μ α τα κ αί τις ελπίδες, καί νά γ ί
δέν θά συμφωνήσουν μέ τόν συνεργάτη σας,
νουν κ’ ετούτοι λά τρες τού δολλαριού;
τί είναι αυτοί; "Η μήπως δλοι οί « π ρ α γμ α 
Μ’ αυτά τά λ ιγ ο σ τ ά π α ρ α δ είγμ α τα , νομί
τικοί άνθρωποι» κάθε λογής μπήκαν π ιά κάζω πώ ς μπορεί κανείς π ιο εύκολα νά εχτιτου α π ’ τόν Οριστικό έλεγχό του: Φτάνουν,
μήσει τήν τα χτικ ή τού κ. Ραφτόπουλου, ή,
τέτοια κιτρινοδημοσιογραφικά τερτίπια.
καλύτερα, τήν έλλειψη σ υνέπ εια ς π ο ύ μάς
Ό καθένας α ς π ει μ’ ευθύνη καί σοβαρό-

τητα τή γνώμη του, έστω κι’ αν τά λόγια
του είναι βαριά, η υπέρ, ή κατά. Μά όχι νάχουν οι συνεργάτες ένός περιοδικού μέ την
εόθύνη τής «Ε. Τ.» τό δικαίωμα νά παρασύρονται δημόσια άττό μ ι σ ο κ ρ υ μ μ έ ν α
σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α ,
ττνευ μ ά τ ι κά ή
τ: ο λ ι τ ι κ ά . “Οχι ιτιά οί αστήριχτοι ισχυ
ρισμοί καί ο'ι φοτνταχτεροί χαρακτηρισμοί —
ειδικά γιά ένα θέμα μέ τόσο συγκλονιστι
κές προοπτικές, τόσο πρωτοποριακό καί πρω 
τότυπο, τόσο τολμηρό, ένα θέμα που είναι
τόσο ρευστό, στο μεσοστράτι, άς πούμε,
τής πορείας του, σάν τήν πολιτιστική έπανάσταση τής Κίνας. Ή τεράστια προσπάθεια
τους έπρεπε νά προκαλέσει τή σοβαρότερη
προσοχή μας καί τή μελέτη μας, όποιες κι

σν είναι οΐ ιδεολογικές προκαταλήψεις που
μας δένουν. Κι όμως, 6 κ. Ραψτόπουλος, πού
τόσο τ ’ αρέσει νά παριστάνει τον άγαναχτημένο πνευματικό άνθρωπο, δέν δείχνει ούτε
στάλα κατανόησης των διαστάσεων τής υπό
θεσης. "Α ς ευχηθούμε, λοιπόν, νά κάνει μια
γενναία προσπά θεια , καί νά γίνει επιτέλους
κάπως λιγότερο τολμηρός (κάτι που πάντα
μάς αφήνει νάχουμε υποψίες γιά τήν άντικειμενικότητά του) καί πιο συνεπής.
Μ’ ευχαριστίες γιά τή φιλοξενία
F. A. REED
M ontreal, Quebec
3 τού Δεκέμβρη, 1966

Μέθοδος καί επιχειρηματολογία τού δογματισμού
(Ή απάντηση του Α. Ραυτόπουλου)
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περί «προχειρολογίας» καί «άγνοιάς» μου,
Σ τις προσωπικές έναντίον μου βρισιές τού
άφού ή βαθυστόχαστη ανάλυση τού κινέζικου
κ. F. A. Reed άττό τό Κεμπέκ δε θ’ απαντή
προβλήματος π ού κάνει ό υβριστής μου πεί
σω μέ τό ίδιο λεξιλόγιο, βέβαια. ’Οφείλω νά
θει έμμεσα καί γ ιά τήν ά ξια τών κρίσεων του
όμολογήσω τό θαυμασμό μου γιά τό άψογο
αυτών. Δέ μπορώ όμως νά μή δώσω απάντη
ελληνικό του υβρεολόγιο («μπούρδες», «τερτι
ση στό σαφή υπα ινιγμ ό του γ ιά «μισοκρυμμέπιού» κ.ά. που μού καταλογίζει), άντιστρόνα συμφέροντα, πνευματικά ή πολιτικά» πού
φως ανάλογο μέ τή δυσκολία του στή γλώ σ
τάχα μέ παρασύρουν Ή πασίγνωστη μέθοδος
σα των ιδεών (όπως ό «ιμπεριαλισμός — φυ
τής συκοφαντίας, της ρετσινιάς, δέν τού είναι,
σικό φαινόμενο», οι «ασάφειες» τού Στάλιν
φαίνεται, άγνωστη. Πολύ περισσότερο μού
κ.ά.) ή καί στις μοιραίες έλληνικούρες μας,
ένισχύεται ή σκέψη αυτή ά πό τό γεγονός ότι
όπως εκείνος ό χαραχτηρισμός τού Λίν Πιάο
ή συκοφαντία εξαπολύεται έκ τοΰ ασφαλούς,
άπό μένα ώς «βλοσυρού», που θεωρήθηκε α
μιά πού ό επιστολογράφος εΐναι ξένος υπή
πό τον ευγενικό μας ξένο φίλο Κύριος οίδε
κοος καί δέν κατοικεί στήν 'Ελλάδα. Περιμέ
τί βαριά ιδεολογική κατηγορία γιά τό Σ τρα 
νω λοιπόν ά πό τόν κ. Ρήντ, νά αναιρέσει ή
τάρχη.
Θά πήτε: τό ήθος τής συζήτησης... *Έ, κα
ν’ αποδείξει τούς ισχυρισμούς του. ’Αλλιώς,
λά τώρα! Σ ιγ ά μή στάξει ή ουρά... Έ δώ ,
θά θεωρηθούν ανέντιμοι.
θεωρούνται υπέροχες επαναστατικές έξάρσεις
"Αν απαντώ τόσο ώμά στή συκοφαντία, δέν
ό διασυρμός, ή διαπόμπευση καθηγητών, οι
τό κάνω μόνο άπό προσωπική ευθιξία, άλλα
καί γ ιά νά έπισημάνω καί νά παραδώσω άλλη
τοιχοκολλημένες «αυτοκριτικές» ήγετών, που
«όμολογούν» τά εγκληματικά τους λάθη, ή
μιά φορά στήν κοινή περιφρόνηση τή βάναυση
καποστροφή μουσείων, ή αποκήρυξη τού π α 
μέθοδο τού αφηνιασμένου δογματισμού και
τού φανατισμού, πού φαίνεται ότι βρίσκει στήν
τέρα καί ή αλλαγή ονόματος τού νεαρού
κόκινου φρουρού Γιάνγκ - Σιάν, γιού τού συγ
κινέζικη «πολιτιστική επανάσταση» νέο θερ
γραφέα Ού - Γιάνγκ - Σιάν που καταδικάστη
μοκήπιο. "Ενα άλλο ιδεολογικό τζίνι σέ φοι
κε επί ρεβιζιονισμώ μέ τή μαρτυρία τού ...
τητικό περιοδικό τής Θεσσαλονίκης, απαντών
ράφτη του ότι... ερωτοτροπούσε προς τήν
τα ς στό ίδιο άρθρο μου, Ισχυρίστηκε ότι ή
«αστική μόδα» (στενά παντελόνια), καί...
γλώ σσα μου εΐναι «άσκημένη στον άντικομκαί... Τί ψυχή έχουνε λίγες βρισιές; Τό ήθος
μουνισμό». (Δέν είναι κι άσχημα γιά «πνευ
τής σ·^ζήτησης μάς μάρανε!...
ματικό» ξεκίνημα ένός νεαρού, πού έκανε τό
’Αφήνω κατά μέρος λοιπόν τή σοβαρή κρι
π ιπ ί του σέ ψηλή καρέκλα όταν έκεΐνος πού
τική τού κειμένου μου άπό τον κ. Reed, πού
συκοφαντείται σήμερα, έδινε τό αΐμα του γιά
συμπυκνώνεται στους χαραχτηρισμούς: «μποΰρτις σημερινές μας Ιδέες). Άντικομμουνιστής,
δες» - «κιτρινοδημοσιογραψικά τερτίπια» λοιπόν, μέ ύπ οπ τα συμφέροντα εΐναι, γιά
«παραλογισμοί» - «επιδείξεις» - «άξιώσεις» τούς άγνούς αυτούς Ιδεολόγους, όποιος δέ
«επίπεδο άνάλογα επιπόλαιο μέ τό ύφος» συμφωνεί μέ τις άπόψεις τους. Αυτή εΐναι ή μέ
«όργή κάποιου φόβου» ( ; ) κ.τ.λ. Αύτά τ ’
θοδος, γνωστή, παγκόσ μια, άπό τό Πεκίνο ώς
άφήνω στήν ιδιοκτησία τού κ. Ρήντ. Θά προστό Κεμπέκ καί τή Θεσσαλονίκη κι ώς την
περάσω καί τις κατηγορηματικές κρίσεις του
άκρη τού κόσμου, όμογάλαχτη καί όμοούσια

μέ τήν άντικομμουνιστική υστερία και τή δοοίλογη ύπερεθνικοφροσύνη μας, π ο ύ β γά 
ζουν «προδότες» και «άπάτριδες» τους κομ
μουνιστές.
Μά άπό τό δείγμα έκτιμάει κανείς τό
εμπόρευμα. Είναι, άπό τήν πλευρά αυτή, χρη
σιμότατη ή σύλληψη έ π ’ αΰτοφόρω τής με
θόδου. Μεγαλώνοντας τήν κλίμακα, άντιλαμβανάμαστε πώ ς έγιναν ξαφνικά «άντικομμουνιστές» μεγάλες προσωπικότητες τοΟ Κ.Κ.
Κίνας, όπως ό αντιπρόεδρος, υπουργοί, δή
μαρχοι, στρατάρχες, θεωρη,τικοί, καθηγητές,
καλλιτέχνες. ‘Ο κ. Reed μάς βεβαιώνει ΰπευθύνως δτι δλοι αυτοί «άπό τίς ισχυρές τους
θέσεις φέρνουν άντίσταση στή γραμμή του»
(τού Μάο - Τσέ - Τούγκ) καί προσθέτει εντός
εισαγωγικών, υιοθετώντας την, τήν κινέζικη
ετυμηγορία: «κουνάνε τήν κόκκινη σημαία τήν
ώρα πού άντιστέκονται στό σοσιαλισμό».
Προδόταροι λοιπόν, κ. Reed, έτσι; Προδότες
σάν τον Μπουχάριν, τον Κάμενεφ, τον Τουχατσέφσκυ, σάν τό Σιάντο, τον Καραγιώργη, τό Βάψειάδη, τον Πλουμπίδη... "Οργοινα
τού αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και τού
Τσάγκ - Κάι - Σέκ, φαντάζομαι. 'Αφού «κου
νάνε τήν κόκκινη σημαία» ενώ «αντιστέκον
ται στό σοσιαλισμό»... Τό ευσυνείδητο, σο
βαρό καί ερευνητικό πνεύμα σας, κ. Reed,
δέ φαίνεται ούτε νά διδάχτηκε τίπ ο τα άπό
τήν Ιστορία, ούτε νά κουράστηκε ιδιαίτερα
στή σπαζοκεφαλιά: πώς, άνθρωποι άφοσιωμένοι, μέ επαναστατική ιστορία μιάς όλόκληρης σκληρότατης ζωής, άπό τή «Μεγάλη
Πορεία» καί πρίν, π ώ ς ξαφνικά, σ τά γερά 
ματά τους, αποφάσισαν νά «άντισταθούν» στό
σοσιαλισμό, νά τον σαμποτάρουν ά τιμ α, «κου
νώντας» τή σημαία του. Ποιά μ ά γισ σ α Κίρ
κη τούς μεταμόρφωσε ξαφνικά σέ χοίρους,
αφήνοντας άμεταμόρφωτο επαναστάτη μόνο
τό^ Μάο, πού βρήκε ανθρώπους «μπιστικούς»
τούς νέους τής Κίνας; Καί π ο ιά είναι τά
κίνητρα αυτών των «σντεπαναστατών»; Νά
γίνουν καπιταλιστές, έ, κ. Reed; Τί άλλο;
’Αλλά, έντιμότατε καί επαναστατικότατε κ.
Reed, δέν αντιλαμβάνεστε, όπω ς καί ολοι ο!
ομοιοί σας, τό επιμύθιο π ού προσφέρετε στον
άντικομμουνισμό: τί ιδεολογία είναι αύτή
πού οί μισοί ή οι περισσότεροι ηγέτες της,
θεωρητικοί καί πολιτικοί, γίνονται ά ρ γ ά ή
γρ ή γο ρ α προδότες; Πού τήν έγκαταλείπουν
μόλις ωριμάζουν; Πού έξαγοράζονται; Τί ήθική δύναμη μπορεί νά έχει μιά Ιδεολογία
πού δέ μπορεί νά συγκρατήσει στήν έντιμότητα τούς ίδιους τούς Ιεροφάντες της; Τί
επανάσταση είναι αύτή, τί νέος ανθρωπι
σμός, τί «νέος τύπος ανθρώπου», τί «νέα
κοινωνία», π ού αυτοπαρουσιάζεται μέσα στό
βούρκο, στή σήψη, στή μεσαιωνική ίντριγκα
καί τή ρωμαϊκή έκλυση των ένστίχτων; Τά
σκεφτήκατε π ο τέ αυτά, ανήσυχε καί άγνέ κ.
Reed; Κι αν δέν τ ά σκεφτήκατε μόνος σας,
δέ βλέπετε χαρές καί πανηγύρια στον Αμε
ρικάνικο, στον έλληνικό, σ ’ δλο το δυτικό
καπιταλιστικό Τύπο;
Αυτά γ ιά τό ήθος καί τήν πνευματική ά 
ξια του φανατισμού τού επιστολογράφου καί

τών όμόγνωμών του φανατικών. Τήν οΰσία,^ τώ
ρα, τών άπόψεών του, όμολογώ πώ ς μού εί
ναι δύσκολο νά τήν έντοπίσω. Μιλάει γιά
«θανάσιμο κίνδυνο» πού βρίσκεται ή Κίνα
«κάτω άπό τον απειλητικό ίσκιο τής όλέθριας
δύναμης τών ΗΠΑ». Αύτή ή απειλή, κατά τον
επιστολογράφο, προκαλεΐ τήν «προσοχή» τής
«πολιτιστικής έπανάστασης» καί τού Μάο Τσέ - Τούγκ «προς τίς σημαντικές προσω πι
κότητες, άκόμα καί τού Κ.Κ.Κ.». Μέ άλλα
λόγια, έν όψει τού κινδύνου, ό Μάο Τσέ Τούγκ κινεί τή νεολαία εναντίον τών ύττόπτων,
ήγετών, πνευματικών ανθρώπων κ.λ.π. Δηλα
δή, αντικαθιστά τήν κομματική νομιμότητα,
τή δημοκρατία τής συλλογικής ήγεσίας, μέ
τήν πυγμή τού άστυνσμικού κράτους καί τών
ντοπαρισμένων «μπιστικών» έρυθροφρουρών,
βαφτίζοντας προδότες όλους όσοι έχουν δια
φορετική γνώμη. Μ πράβο! Δέ θα προσθέσω
τίποτα σ ’ όσα ε ίπ α παραπάνω . Μόνο μιά
οπλή άπορία: Πώς τά καταφέρνει ό κ. Reed
νά βρίσκει ισχυροποίηση άπέναντι στον κίν
δυνο, τή διάσπαση καί τήν άχαλίνωση έχθρότητα στό σοσιαλιστικό στρατόπεδο καί τό
χάος πού δημιουργεί στό εσωτερικό τής Κί
νας όλη αύτή ή Ιστορία; Ή απάντηση μπο
ρεί νά εΐναι μόνο μιά, πού τήν ύπαινίσσεται
ό ίδιος καί τή βροντοφωνάζουν οί Κινέζοι:
ότι ή Σοβιετική “Έ νωση, ο! σοσιαλιστικές
χώρες, τά δυτικά καί κάμποσα άνατολικά
κομμουνιστικά κόμματα, έχουν προδόσει τό
μαρξισμό, δχι άπλώ ς στήν όρθοδοξία του αλ
λά ταξικά, έχουν πουληθεί στό Μαμωνά, έ
χουν γίνει όργανα καί σύμμαχοι τού αμερι
κάνικου ιμπεριαλισμού εναντίον τής Κίνας.
‘Ο πότε ενότητα δέ χρειάζεται, άλλα διά σπα 
ση. Μ πράβο κ. Reed! Ά ξ ιο ς ό μισθός σας!
Μιλάει άκόμα ό έπιστολογράφος γ ιά νέα
γραμμή στήν κινέζικη εκπαίδευση, γ ιά ανα
διοργάνωση σέ σοσιαλιστικές βάσεις τού έκπαιδευτικοΰ συστήματος, ώστε νά περάσει ή
π α ιδεία «στήν κατοχή τής εργατικής καί τής
κάτω — καί μέσο - αγροτικής τάξης». Ώ 
στε δέν πέρασε άκόμα; Καί ώστε τά παιδιά
τής Κίνας άκόμα χωρίζονται σέ τάξεις, που
μερικές πρέπει νά αποκλειστούν άπό την
π α ιδεία; Κάτι τέτοιο δέ θά συντελούσε στή
δημιουργία ή τή διατήρηση τάξεων, αντί νά
συντελεί, δπω ς θά έπρεπε, στή βαθμιαία ε
ξαφάνιση τους; Ί σ ω ς δμως έννοεί ό επιστο
λογράφος τά ιδανικά τής κινέζικης παιδείας,
πού μάς βεβαιώνει, επικαλούμενος καί τή μαρ
τυρία ένός σοφού, καθ’ όλες τίς ενδείξεις, άμερικονοΰ καθηγητή τής Καλιφόρνιας, δτι
καλλιεργούν τίς άξιες τών δυτικών δογμάτων,
τό «φιλελευθερισμό», τό συναγωνισμό, τον α
τομικισμό καί τήν τεχνική έπιδεξιότητα. Καί
προσθέτει ό κ. Reed, διά στόματος κ. Schurm ann, δτι «ή σοβιετική εκπαιδευτική έπιρροή
σ τά χρόνια 1950— 55 συντελούσε στήν ένίσχυση τών άξιων έτούτων». Τέτοια (καπιτα 
λιστική) ήταν λοιπόν ή σοβιετική έκπαιδευτική έπιρροή, καί μάλιστα έπί Σ τάλιν! Αύτές
τίς «κινητήριες δυνάμεις» μάς καλεΐ ό έπ ι
στολογράφος νά δούμε σ το κινέζικο χάος καί
σ τις μεσαιωνικές βαρβαρότητες τής «πολιτι-
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στικής επανάστασης», δπως ή διαπόμπευση
τηγική». Ή «ταχτική» ποιά είναι; Δέ μάς
καθηγητών, ή καταστροφή μουσείων, οι καντήν έκανε λιανά ό μίστερ. ’Ελλείψει όδηγιών
νιβαλικές έκδηλώσεις. ‘Αλλά, χώρια, πού δε
του, έχουμε μερικά δείγματα: ’Ινδονησία, πό
γίνεται καθόλου πειστικός, είναι γνωστό Ι
λεμος των ’Ινδιών, ρήγματα στό μέτωπο τοΰ
στορικό φαινόμενο: πίσω άπό τις αθλιότητες,
σοσιαλιστικού κόσμου. Μάς φτάνουνε γιά νά
οϊ κινητήριες δυνάμεις είναι άθλιες, ή — τό
πάρουμε μιά ιδέα.
λιγότερο — ανάξιοι φορείς ταυτίζουν τά
Δέ θά έπιμείνω σέ άγονη συζήτηση μέ
σφάλματά τους μέ υψηλούς σκοπούς, πού
τή ρηχή καί εξοργιστική έπιχειρηματολογία
τούς κυλάνε στό βούρκο της βαρβαρότη
τοΰ κ. Reed. "Ο σα σημείω σα παραπάνω εί
ναι τά πιό... σοβαρά του.
τας καί όταν ακόμα κανένας λόγος δε συν
Γνωρίζω ότι ό δογματικός άνθρωπος, σ’
τρέχει σε σκληρά μέτρα.
αυτό τό βαθμό τοΰ φανατισμού, είναι ένα
Ή απολογία καί το κατηγορητήριο τού
δν
κουφό.
Τούς ξέρουμε άπό κοντά, δυστυχώς,
επιστολογράφου δεν παραλείπει βέβαια νά
σίτους τούς τύπους. Τούς πληρώσαμε καί
άναμασήσει τό μακάβριο φιλοπόλεμο κρωτούς πληρώνουμε πανάκριβα. Παραμένουν αιώ
γμό των δερβίσηδων τού δόγματος, βρίσκον
νια παγωμένοι καί στείροι καί όταν ακόμα
τας βαρύ έγκλημα την είρηνοφιλία μας καί
υποκρίνονται ή αναγκάζονται νά αναγνωρί
τή «φρονιμάδα» μας, δπως λέει. ’Αναλύοντας
σουν — έκ τών υστέρων π ά ν τα — τό «σφάλ
υπομονετικά τήν κινέζικη άποψη περί πολέ
μα». "Ετσι είναι τελείως περιττό νά ρωτή
μου — για νά μή μάς αφήσει στο σκοτάδι —
σουμε τον έπι στολογράφο: π ώ ς τού φαίνον
λέει τά έξης βαθυστόχαστα: 1) Ό ιμπε
ται τά τελευταία νέα ά πό τήν Κίνα; Είναι
ριαλισμός, «σά φυσικό φαινόμενο πού είναι»
πολύ ευχαριστημένος; Ψηφίζει κι αυτός «νά
δέ θά χορτάσει ποτέ. 2 ) Περιφρόνηση τού εχ
καούν» ό πρωθυπουργός, ό πρόεδρος, ό γενι
θρού σ τ ρ α τ η γ ι κ ά
(ό χάρτινος τί
κός γρα μ μ α τέα ς τοΰ Κ. Κ. Κίνας; Εΐναι σί
γρη ς), αλλά «φρόνιμη» άποτίμησή του ά π ό
γουρος ότι όχι μόνο ό Μάο άλλά καί ή κ.
ά π ο ψ η τ α χ τ ι κ ή ς . 3 ) Οι άνθρω
Μάο είναι αλάνθαστη; Τοΰ άρέσουν ο! συγ
ποι καί όχι τά όπλα είναι τό αποφασιστικό
κρούσεις τών κόκκινων φρουρών μέ τούς ερ
στοιχείο στον πόλεμο. Σ τό τελευταίο αύτό
γάτες; Τον ευχαριστεί ή αιματοχυσία; Ή
σημείο παραποιεί τή σκέψη τού Αίν Π άο,
διάλυση τών κομματικών όργανώσεων; Ή απα
— άμάρτημα θανάσιμο γιά ένα δογματικό. Ό
γω γή γυναικών καί ό πειθαναγκασμός τους
στρατάρχης λέει ότι τό καλύτερο όπλο δεν
σέ «αυτοκριτική»; ’Αλλά π ρ ος τί νά προχω
εΐναι ή ατομική μπόμπα άλλά «ή σκέψη τού
ρήσουμε σ τις άθλιότητες καί ατούς θανά
Μάο» καί ή μεγαλύτερη μαχητική δύναμη εί
σιμους κινδύνους πού παρασύρει τήν Κίνα
ναι ο! άνθρωποι, α λλά ποιοι άνθρωποι; Μό
μιά έγκληματικά άποτυχημένη πολιτική πού
νο όσοι «έχουν εξοπλιστεί μέ τή σκέψη τού
γιά νά καλυφθεί κατρακυλάει στή γεωμετρι
Μάο». Ναι κ. Reed, οί άνθρωποι. Οί άνθρω
κή πρόοδο τοΰ έγκλήματος; Ό «μπιστικός»
ποι - πυρόμαχικά, αυτή είναι ή άκριβής έκ
εΐναι ένας υπνοβάτης, ένα ρομπότ πού τό
φραση. Τή λογιστική του όλέθρου τήν έχου
μηχάνημα τοΰ εγκεφάλου του δέχεται μόνο
με ακούσει: ότι μπορούμε καί νά τον βγά 
σ ’ όρισμένο μήκος κύματος.
λουμε φτηνά έναν πυρηνικό πόλεμο, μέ καμ’Αφήστε μας ήσυχους κ. Reed καί πηγαί
μιά πεντακοσαριά έκατομμύρια νεκρούς... «■μό
νετε... στην Κίνα.
νο». Μ’ αυτά, ό αχόρταγος ιμπεριαλισμός θά
παραφάει καί θά «αφανιστεί» α πό βαρυστοΕ υχαριστώ γ ιά τή φιλοξενία
μαχιά. Καί ύστερα, ευτυχία έπί τής γη ς!
Δ . ΡΑΥΤΟΠΟΥΑΟΣ
Σοσιαλισμός, ηλίθιοι! Αυτή είναι ή «στρα

ΤΟ Χ ΡΟ Ν ΙΚ Ο ΤΗ Σ Π Ν ΕΥ Μ Α ΤΙΚ Η Σ ΖΩ Η Σ

«Τήν προδοσίαν πολλοί ηγάπησαν...»
Ή κυβέρνηση τοΰ αίσχους οστοττέμφθηκε οπτό τήν πόρτα τής υπηρεσίας πού
βγάζουν τά απορρίμματα. Γιά νά επιβεβαιωθεί άλλη μιά φορά ότι άδοξο και οίκτρό
είναι τό τέλος τών προδοτών. Πριν έρθει ή ώρα τής κρίσεως, ή ώρα τής λαϊκής τιμω
ρίας, πού εναγώνια πάλευαν νά αναβάλουν, πεταχτή καν μέ μιά φαρασιά στον τ ε 
νεκέ. Ή προδοσία τους δεν άπέφερε πλέον, ενώ οί ίδιοι δεν είχαν καμιά άλλη αξία.
Και εΐναι γνωστό: «Τήν προδοσίαν πολλοί ήγόστησαν, τους προδότας ούδείς!».
Ή έκτροπη, βέβαια, τοΰ ίουλιανοΰ πραξικοπήματος δεν έληξε και ή βασιλική
σύνθεση τής κυβέρνησης είναι μιά συνέχειά της. Οί δημοκρατικές δυνάμεις, επι
κεφαλής τής συντριπτικής πλειοψηφίας τοΰ λαοΰ μας, αγρυπνούν καί θ’ άντισταθοΰν
καί πάλι νικηφόρα σέ όποιαδήποτε ανίερη έπιχείρηση γιά ανανέωση τής εκτροπής
καί παραχάραξη τής θέλησης τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ. Ή όμολότητα, ή εκκαθάριση
τοΰ προβλήματος εξουσίας καί ή αλλαγή θά έπιβληθοΰν. Καί ζημιωμένοι θά είναι
όσοι αγνοήσουν αυτή τήν ανένδοτη απόφαση τοΰ έθνους.

‘Η υπόθεση Λαμπράκη
Ή απόφαση τοΰ Κακουργιοδικείου Θεσ
σαλονίκης δέ νομίζουμε ότι θ’ άποτελέσει μιά
φωτεινή σελίδα στή σύγχρονη ιστορία μας.
"Ενα άπό τά βαρβαρότερα πολιτικά έγκλήματα, πού άποκάλυψε ολόκληρο τό μηχανι
σμό τοΰ εθνοκτόνου διχασμού, τής πραγματι
κής ρίζας τής κακοδαιμονίας μας, τιμωρήθη
κε μέ πρωτοφανή έπιείκεια σ τα πρόσωπα τών
φυσικών αυτουργών του καί, τό χειρότερο,
έμεινε ατιμώρητο σ τα πρόσωπα τών ηθικών
αυτουργών, ενώ νομότυπα
τουλάχιστον, ό
δρόμος γιά τήν αποκάλυψη καί τήν τιμωρία
τών υψηλών έντολέων έκλεισε. 'Ο όφειλόμενος σεβασμός άττέναντι στή Δικαιοσύνη καί
στό νόμο, δέν είναι δυνατό νά ναρκώσει στις
συνειδήσεις τό μεγαλύτερο όφειλόμενο σεβα
σμό άπέναντι στό δίκαιο καί άιτέναντι στήν
ουσία. Τις σκέψεις αυτές ενίσχυσε, βέβαια,
ή έττιχειρούμενη ευνόητη έκμετάλλευση τής ά•τόφασης όσο καί του σκεπτικού της. Ή δί
κη Λαμπράκη έχει, ασφαλώς γίνει καί σ ’ έ
ναν άλλο έπισημότερο καί ίερώτερο χώρο,
όπου ούτε τυπικά έρείσματα τής δικονομίας,
ούτε συσκοτίσεις άπό τό μηχανισμό του ένόχου παρακράτους, ούτε πιέσεις ισχύουν. Ό
χώρος αυτός είναι τό βαθύ καί άλάνθαστο

αίσθημα δικαίου πού διαθέτει ό ελληνικός
λαός καί εΐναι ή συνείδηση τής ιστορίας πού
θά τό άπηχήσει οπωσδήποτε. Ά λλά ούτε καί
τυπικά ή υπόθεση τής δολοφονίας Λαμπρά
κη κλείνει οριστικά, άφου αργά ή γρήγορα
θά έρθουν στό φώς καί άλλες, καλά κρυμμέ
νες γιά τήν ώρα, πτυχές της.

Ή δολιοφθορά τών θβσμον
Τά τελευταία χρόνια βρισκόμαστε μπρο
στά σέ μιά συστηματική καί ενσυνείδητη δο
λιοφθορά πού άσκεΐται έναντίον τών δημοκρα
τικών θεσμών: τού συνταγματικού πολιτεύμα
τος, τού Κοινοβούλιου, τής Δικαιοσύνης, τής
ίδιας τής δημοκρατικής πολιτικής λειτουρ
γίας. ’Αντικειμενικός σκοπός: νά τραυματι
στεί καί νά θρυμματιστεί ή έμπιστοσύνη σ τις
βάσεις τής Δημοκρατίας καί νά δημιουργηθουν έτσι οί προϋποθέσεις γιά τήν έμφάνιση
κάποιου θεόπεμπτου (ήγουν
άμερικανόπεμπτου καί αύλόπεμπτου) έθνοσωτήρα, ή άπλοελληνιστί: δικτάτορα.
Μέσα στά πλαίσια τής ίδιας προσπάθειας
πρέπει νά ίδούμε — ανεξάρτητα άπό τό νο
μικό καί προπαντός ήθικό μέρος τού προ
γράμματος — < καί τήν άπόφαση γιά τή δο-

λοφονία του Λαμπράκη. Ή έτυμηγορία τοΟ δικσστηρίου των ένορκων πέραν τής πανταχόθεν βαλλόμενης ορθότητας της, εΐναι ένα τρο
μερό πλήγμα έναντίον ένός θεσμού κατ’ έξοχήν δημοκρατικού όπως είναι τά όρκωτά δι
καστήρια. Και αυτός ό δεινός τραυματισμός
τού θεσμού δεν ζυγίζει λιγότερο άπό τον
τραυματισμό τής ίδιας τής Δικαιοσύνης.
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’Ανωτάτων Σχολών, πού περιλαμβάνει στους
κολπους της δε μπορούν νά ισχυριστούν πώς
δέν καταλαβαίνουν. Κι όφείλουν — ακριβώς
γιά νά περιφρουρήσουν την προσωπική τους
έντιμότητα — νά τό άπαιτήσουν. Προπάντων
ό κ. Θεοδωρακόπουλος, πού μέ τή διπλή του
ιδιότητα, σαν υπουργός Παιδείας καί σαν
πρόεδρος τής Διοικητικής ’Επιτροπής τοΰ
Πανεπιστημίου Πατρών έξακολουθεΐ νά άπαιτεΐ άπό τούς υποψήφιους λειτουργούς τής Παι
δείας τέτοιες δηλώσεις βλακείας καί άνεντιμότητας. Γιατί άνόητοι ή άνέντιμοι εκπαιδευτι
κοί, μονάχα άνόητους καί άνέντιμους μαθητές
θά διαπλάθουν.

Κοινός τόπος εΐναι πώς καθεστώς άνελευθερίας και ποικιλότροπου βιασμού των
συνειδήσεων έχει έπί δεκαετίες έγκαθιδρυθεΐ
καί καταδυναστεύει τή χώρα μας. "Ομως τί
Τά «στεγανά»
ποτα, ίσως, δε θά μπορούσε πειστικότερα νά
τό χαρακτηρίσει, από την κατάπτυστη δή
Φαίνεται πώ ς οί άξιώσεις περί μοναρχικών
λωση νομιμοφροσύνης πού καλείται νά υπο
τφονσμίων καί «στεγοχνών», τό πνεύμα τής
γράψει κάθε Έλληνας προκει μενού νά διεκαύθαιρεσίας τύπου Άποστσλάκου έχουν διεισδικήσει μιά δημόσια θέση, άπό... σκουπιδιάρης
δύσει καί σέ ορισμένους καλλιτεχνικούς χώ
ως καθηγητής Πανεπιστημίου. Κατά παρά
βαση ρητών διατάξεων τού Συντάγματος πού
ρους. Αύτό δείχνει ή απαίτηση τής Διοίκη
σης τοΰ ’Εθνικού Θεάτρου, πού διατυπώθηκε
επιμένει νά προστατεύει την ελευθερία τής
μέ τελεσιγραφική διακοίνωσή της στον τύπο,
σκέψης καί τής συνείδησης, καί τό απαρα
νά μονοπωλήσει γιά λογαριασμό τοΰ θιάσου
βίαστο της, τό άθλιο — όσο καί μωρό —
τού ’Εθνικού τούς χώρους των άρχαίων θεά
ερωτηματολόγιο απαιτεί νά δηλώσεις τί σκε
τρων καί ειδικά τό άρχαίο θέατρο τής Έπιπτόσουν καί τί έκανες στο παρελθόν, τί σκέ
δαύρου. Καί παλαιότερα, βέβαια μέ διάφορες
πτεσαι καί τί κάνεις τώρα, τί θά σκέπτεσαι
καί τί θά κάνεις στο μέλλον! 'Αλλά εκεί πού ή προφάσεις είχαν αποκλεισθεί άπό τά άρχαΐα θέατρα θίασοι πού έκτος τού ΈθνικοΟ
μωρία ξεπερνάει κάθε όριο παραλογισμού εί
ανέβαζαν άρχαίο δράμα. Τώρα τό κρατικό
ναι τό 12ο έρώτημα πού άντιγράφουμε κατά
λέξη έδώ:
θέατρο έρχεται νά θεσμοθετήσει καί νά έπιβάλει οριστικά τό μονοπώλιό του.
«'Αναγνωρίζετε ότι ή έν Έλλάδι συμμοΤά επιχειρήματα πού προβάλλει ή Διοίκη
ριοοκή σπείρα (;) καί ό έν Έλλάδι κομμου
ση τοΰ ’Εθνικού είναι αυθαίρετα καί άστήρινισμός δ ρ ο ύ ν α ν τ ε θ ν ι κ ό ς κατά
κτα. Είναι σ’ όλους γνωστό πώ ς γιά τήν ανα
των συμφερόντων καί τής άκεραιότητος τής
βίωση τού άρχαίου δράματος έχουν μοχθήσει
χώρας μας καί συνεργοόζόμενοι μετά γει
πολλοί διαλεχτοί καλλιτέχνες τής ελληνικής
τονικών κρατών έχθρικώς προς την Ε λλά
σκηνής — σκηνοθέτες καί ηθοποιοί — καί
δα διακειμένων φ ο ν ε ύ ο υ σ ι καί β α πριν καί έξω άπό τό ’Εθνικό Θέατρο. Γιά νά
σανίζουσι
άδικαιολογήτως αθώους
μήν καταπιαστούμε μέ Ιστορικές άναδρσμές
Έλληνοες; π υ ρ π ο λ ο ύ ν καί δ ι α ρ φτιάνει νά σκεφθούμε πώς σήμερα πλάι στο
π ά ζ ο υ ν τάς περιουσίας των, κ α τ α 
’Εθνικό υπάρχουν άξιόλογα θεατρικά συγκρο
στρέφουν τά κ ο ι ν ω φ ε λ ή έρ
τήματα όπως τό «Πειραΐκό Θέατρο» τού Δ.
γα καί ά π ά γ ο υ σ ι γέροντας
Ροντήρη, τό «Θέατρο Τέχνης» τού Κάρολου
καί γ υ ν α ί κ α ς ;
Κούν πού μέ τις παραστάσεις άρχαίου δράμα
Ή απάντηση προϋποτίθεται κοπαφατική —
τος κατάχτησαν τήν άναγνώριση τοΰ κοινού
αλλιώς όχι μόνο ή θέση χάνεται αλλά καί
— έλληνικού καί ξένου — καί τήν άνογνώή «’Ασφάλεια» καταρτίζει αμέσως «φάκελλο»,
ριση τής κριτικής — έλληνικής καί παγκό
γιά τον υποψήφιο πού δεν δέχτηκε ν’ άνασμιας. Σ τά συγκροτήματα αύτά πρέπει νά
γνωρίσει πώς σήμερα, τό 1967, διαπράττονπροστεθεί καί ή Ελληνική Σκηνή τής "Αννας
ται όλα όσα φοβερά καί τρομερά λένε τά ρή
Συνοδινού, πού στελέχη της είναι οί πρώην
ματα τοΰ κειμένου σέ χρόνο ένεστώτα. Ποιος
πρωταγωνιστές τού ’Εθνικού Θεάτρου, οί έράνθρωπος με στοιχειώδη σοβαρότητα θά μπο
μηνευτές τής ’Αντιγόνης, τής Ήλέκτρας, τοΟ
ρούσε, σ ’ όποια παράταξη κι αν άνήκει, νά
Άγαμέμνονα πού θεμελίωσαν καί καθιέρωσαν
απαντήσει σ’ ένα τέτοιο έρωτηματολόγιο;
τις επιτυχίες τοΰ ’Εθνικού Θεάτρου στήν ’Ε
Μονάχα όποιος δέν καταλαβαίνει τί διαβάζει,
πίδαυρο.
ή όποιος εΐναι τόσο άνέντιμος ώστε νά ξέρει
"Ολοι αυτοί οί θίασοι όχι μόνο έχουν δώ
μέν ότι δέν συμβαίνουν σήμερα τέτοια πράγμα
σει εγγυήσεις εύσυνείδητης καλλιτεχνικής έρτα — ότι ποτέ δεν συνέβησοον έτσι όπως τά λέει
γασίας καί σεβασμού στήν άποστολή τής πα
τό κείμενο — κι όμως ν’ άναγνωρίζει με φαρρουσίασης τού άρχαίου δράματος, πού δέν έδειά - πλατειά την ύπογραφή του πώς «ναί!
πιδέχονται άμφισβήτηση, άλλά έχουν προω
Συμβαίνουν!». ’Ιδού λοιπόν ένα κράτος πού
θήσει μέ τήν έρευνα καί τις προσπάθειέί
θέλει όλες οί θέσεις του, νά καταλαμβάνονται
τους τό έργο τής άναβίωσης τής άρχαίαι
άπό ανόητους ή άπό άνέντιμους! Είναι χρέ
τραγωδίας καί κωμωδίας. Ή έλεύθερη καλλι
ος τής Κυβέρνησης νά βάλει άμέσως τέρμα
τεχνική δημιουργία καί άμιλλα μέ ίσους δ
σ αύτή την άθλιότητα. 01 καθηγητές των

ρους είναι Απαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν
παραπέρα Ανάπτυξη τοΰ σύγχρονου καλλι
τεχνικού προβληματισμού στο έργο αύτό. Πέ
ρα άπό τις Αντιρρήσεις πού πάντοτε θά 6πάρχουν γιά τον τρόπο ερμηνείας πού Ακο
λουθεί ό ένας ή ό άλλος σκηνοθέτης (τέτοιες
αντιρρήσεις άναψέρονται εξάλλου και σέ πολ
λές παραστάσεις τού Εθνικού), τό δικαίωμα
των θιάσων αυτών νά δημιουργούν καί νά
παρουσιάζουν τή δημιουργία τους σ ’ όλους
τούς χώρους, τό δικαίωμα τής ελεύθερης έπικοινωνίας μέ τό ευρύ θεατρικό κοινό είναι
στοιχειώδης Απαίτηση ισοτιμίας στον κ<χλλιτεχνικό στίβο.
Τό δικαίωμα αυτό δέν μπορεί νά τούς
τό άφαιρέσει κανείς, πολύ περισσότερο κα
νείς αστοχεί ροτόνητος μοναδικός καί περι
ούσιος κληρονόμος των «ιερών χώρων» καί τοΰ
«άρχαίου πνεύματος». Γιατί τό άρχαίο έλληνικό πνεύμα, ή κλασική τέχνη καί κατεξοχήν τό άρχαίο δράμα γεννήθηκαν μαζί μέ τή
Δημοκρατία καί χάρη στη Δημοκρατία, επο
μένως δέν συμβιβάζονται μέ φεουδαρχικές Αν
τιλήψεις καί δικτατορικά μέτρα.
Περιμένουμε πώς οί αρμόδιοι τού υπουργείου
Παιδείας καί των άλλων υπηρεσιών θά δώ
σουν δημόσια Απάντηση στις αυθαίρετες Α
ξιώσεις τής Διοίκησης τού ’Εθνικού Θεάτρου
καί θά κατοχυρώσουν τό Αναφαίρετο δικαίωμα
τής χρησιμοποίησης των Αρχαίων θεατρικών
χώρων άπό όλα τά άξιόλογα καλλιτεχνικά
συγκροτήματα.

'Η έκθεση λογοτεχνικού βιβλίου
Στη Στέγη Γραμμάτων πραγματοποιήθη
κε ή έκθεση βιβλίου πού είχε προγραμματι
στεί. Ή έκθεση έκάλυπτε τήν εκδοτική δρα
στηριότητα
τής
τελευταίας
πενταετίας:
1962-—-1966. Ή ’Οργανωτική ’Επιτροπή —
άπό τούς κ.κ. Παπαπάνο, Χατζίνη, Βαλέτα,
Πρόεδρος έκδοτών, Ξεφλούδα, καί τις κυρίες
Μαρία Π. Ράλλη καί Άρκαδίου — είχε προ
κρίνει 1500 βιβλία καί έστειλε έγγραφα σέ έκ
δοτες καί άτομα. Άνταποκρίθηκαν 20 έκδοτικοί οίκοι καί πολλοί ιδιώτες καί τελικώς
συγκεντρώθηκαν καί έκτέθηκαν 1050 βιβλία
423 συγγραφέων. Ή έκθεση είχε όκτώ τμή
ματα: Ποίηση, Πεζός Λόγος, ταξιδιωτικά, Δο
κίμιο, Παιδικό Βιβλίο, Κυπριακό Βιβλίο (μέ
51 εκθέματα), περιοδικά καί έλληνικό βι
βλίο μεταφρασμένο σέ ξένες γλώσσες.
Σέ ειδικές βιτρίνες είχαν εκτεθεί χειρόγρα
φα καί έπιστολές Μακρυγιάννη, Παπαδιαμάντη, Παλαμά, Καβάφη, Καμττύση, Πολέμη,
Μορεάς, Ψυχάρη, Καζαντζάκη, Ξενόπουλου,
Βλαχογιάννη, Παπαντωνίου, Σικελιανού καί
άλλων νεοελλήνων ποιητών καί λογοτεχνών. Σέ
διάφορα σημεία τής αίθουσας είχαν τοποθετη
θεί προτομές καί στούς τοίχους κρέμονταν ει
κόνες νεοελλήνων έκπροσώπων τής πνευματι
κής δημιουργίας — έργα Πρωτοπάτση, Γουναρόπουλου κ.ά. — ττού είχαν δανείσει τά
λογοτεχνικά σωματεία. Γενικά ή έκθεση π α 
ρουσίαζε μιά σεμνότητα πού έντυπωσίαζε
ευχάριστα καί οί έπισκέπτες άνήλθαν σέ 4.

000 περίπου, κάθε τάξης καί ηλικίας. Μπο
ρεί νά π ει κανείς πώ ς ό Απολογισμός δέν εί
ναι Αρνητικός. Γιά τό μέλλον έντούτοις πρέ
πει ν’ Αντιμετωπιστεί τό ζήτημα μακρόπνοα
καί νά ληφθοοΰν ορισμένα μέτρα ώστε ή έκ
θεση τού Λογοτεχνικού βιβλίου νά Αποτελεί
ένα μεγάλο πνευματικό γεγονός. Καί ποώτα πρώτα ή όργάνωση κάθε πέντε χρόνια δπως
γράψαμε καί σέ προηγούμενο τεύχος, δέν έ
χει νόημα. "Ηδη ο! Αρμόδιοι τοΰ υπουργείου
έκαναν γνωστό πώς ή έκθεση θά γίνεται στο
μέλλον άνά διετία πράγμα πού επικροτούμε
σάν ένα βήμα γιά την καθιέρωση τής έτήσιας έκθεσης. "Ενα δεύτερο θέμα είναι ή με
ταφορά της στις επαρχίες. ’Εφόσον σκοπός
τής έκθεσης εΐναι ή προβολή τού βιβλίου, καί
ή εξοικείωση τού ευρύτερου κοινού μέ τά
προϊόντα τής πνευματικής δημιουργίας δέν έπιτρέπεται νά παραγνωρίζεται ή παντοιοτρόπως, άλλωστε αγνοημένη καί παραμερισμένη
ελληνική επαρχία. Ή Στέγη Γραμμάτων, λοι
πόν, σέ συνεννόηση μέ τούς Δήμους, οφείλει
νά μεταφέρει τήν έκθεση, Αρχίζοντας άπό
τήν έφετεινή, στις κυριότερες έπαρχιακές πό
λεις. Τέλος, κι αύτό είναι τό σπουδαιότερο,
γιά νά λειτουργήσει δημιουργικά μιά έκθεση
βιβλίου καί νά εκπληρώσει τό σκοπό της,
πρέπει νά σταθεί Αφορμή καί έπίκεντρο μιας
σειράς πνευματικών εκδηλώσεων: διαλέξεων,
φιλολογικών ιμνημοσύνων, συναντήσεων καί
συζητήσεων μεταξύ συγγραφέων καί κοινού.
Γιά
φέτος έχει προγραμματιστεί μόνο μία
ομιλία γιά τήν προβολή τού βιβλίου, πού τε
λικά δέν πραγματοποιήθηκε ούτε αυτή Απ’
δσο ξέρουμε τουλάχιστον. Θέλουμε νά πιστεύ
ουμε πώς οί αρμόδιοι θά πάρουν υπόψη τους
αυτές τις υποδείξεις, ώστε στο μέλλον ή "Εκ
θεση Βιβλίου νά γίνεται έπίκεντρο μιας πολύ
πλευρης πνευματικής ζύμωσης, γιά τό καλό
τοΰ βιβλίου, γιά τή διαπαιδαγώγηση τού
κοινού καί τήν προαγωγή γενικότερα τής
πνευματικής ζωής.

Τό ΣΤ' ’Αρχιτεκτονικό Συνέδριο
Συνήλθε τό Δεκέμβρη στήν Πάτρα τό Σ Τ '
Πανελλήνιο ’Αρχιτεκτονικό Συνέδριο. Θέμα
του: ή Αρχιτεκτονική στήν ‘Ελλάδα καί ή
σύγχρονη τεχνολογία. Οί εργασίες του κρά
τησαν τέσσερες μέρες καί οί συζητήσεις ση
μείωσαν εξαιρετική επιτυχία. "Οπως καί όλα
τά προηγούμενα, καί τό Σ Τ ' ’Αρχιτεκτονικό
Συνέδριο ήτοτν ένα μεγάλο επιστημονικό καί
πνευματικό γεγονός. Καί Αξίζει κάθε έπαινο
ό Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, πού στήν πρω
τοβουλία καί τούς μόχθους του οφείλεται ή
καθιέρωση πλέον τού Συνεδρίου ώς θεσμού
στον τόπο.
Γιά τις έργασίας τού Σ Τ ' ’Αρχιτεκτονικού
Συνεδρίου καί τά συμπεράσμοπά του ή «Ε.Τ.»
θά δημοσιεύσει στο έπόμενο τεύχος εκτενή
έκθεση τού ειδικού συνεργάτη της Αρχιτέ
κτονα κ. Μιχ. Δωρή, πού ήταν ένας άπό τούς
συνέδρους καί Αντιπροσώπευσε καί τό περιο
δικό μας στο Συνέδριο.

’Α ν ο ι χ τ ό

γράμμα

στον

Κύριε Στάϊνμπεκ,
Είστε πολύ γνωστός στην Ε λλάδα — και
δεν αμφιβάλλω, σ ’ δλον τον κόσμο — σά
συγγραφέας και σαν έξέχουσα προσωπικότητα των Η.Π.Α. Έ τσ ι, μέ πολύ ένδιαφέρο δια
βάσαμε τις εντυπώσεις σας ά π ’ τό Βιετνάμ,
όπως δημοσιεύτηκαν στις έδώ έφημερίδες.
Γράφετε πώς «κατά τη διάρκεια μιας αποστο
λής σας» πετάξατε ως έκεΐ «μέ αμερικανικό
ελικόπτερο» και πώς σάς κατηγόρησαν σαν
«ένοχο δολοφονίας». Απαντώντας στην έφημερίδα «Κομσομόλσκαγια Πράβδα», πού δια
τύπωσε τη μομφή, τής προτείνετε νά στείλει
«καλούς και έντιμους παρατηρητάς» στο Νό
τιο Βιετνάμ και προεικάζετε, ότι «θα έβλεπαν
νοσοκομεία έκεΐ όπου δέν υπήρχαν άλλοτε
καί οικίας διά φυγάδας των Βιετκόγκ. Θά
έβλεπαν, Τσως, αιματοχυσίαν, άλλα δέν θά
έβλεπαν γυναίκες καί παιδιά νά καθίσττανται στόχοι επιθέσεων των άμερικανικών
στρατιωτικών δυνάμεων». (Ξεχάσατε, φαίνε
ται, δτ. τό τελευταίο αύτό τό πληροφορηθήκαμε ά π ’ τούς ίδιους τούς συμπατριώτες
σας καί μάλιστα ά π ’ τά πιο επίσημα πρόσω
πα, πού χαραχτήρισαν τη Σαϊγκόν «πορνείο
τών άμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων»).
Βεβαιώνετε πώς ο'ι παρατηρητές θά είχαν άπόλυτη ελευθερία κίνησης, άκόμα καί
στην «πρώτη γραμμή τού μετώπου» καί συ
νεχίζετε: «Δύναμαι νά ύποσχεθώ, ότι ο'ι π α 
ρατηρήσεις τους ούτε θά έλογοκρίνοντο, ού
τε θά έδιαβάζοντο».
Δέν ξέρω άν απάντησε καί τί ή αν θ’ απαν
τήσει ή «Κομσομόλσκαγια Πράβδα» καί θά
’ταν αστείο νά υποτεθεί, πώς έχω τή ματαιοδοξία ν’ άπαντήσω γιά λογαριασμό της, δπως δέν ξέρω πώς κι άπό πού παίρνει τό
δικαίωμα ένας Αμερικανός νά δίνει, σάν τις
παραπάνω, εγγυήσεις, γιά λογαριασμό μιας
ξένης χώρας. ’Αλλά καθώς διάβαζα τις εντυ
πώσεις σας, ήρθε άθελα στο νου μου ή εικό
να μιας δυστυχισμένης οικογένειας, πού ένώ

Τζών

Στάϊνμπεκ

μοχθεί γ ιά τό καθημερινό ψωμί — καμιά φορά
γκρινιάζοντας κιόλας στη φτώχεια της _
ξάφνου, πηδούν στο φτωχικό της κουρσάροι
καί τό ρημάζουν. 'Αρπάζουν τις γυναίκες κι
δσες δέ σκοτώνουν, για τί δέν άντιστάθηκαν, τις κλείνουν σέ όντάδες μέ μαλακά
στρωσίδια. ‘Αρπάζουν τούς άντρες κι όσους
δέ σκοτώνουν, γιατί δέν άντιστάθηκαν, τούς
βάζουν νά κουβαλούν τά κλεμμένα. 'Αρπάζουν
τά παιδιά κι δσα δέ σκοτώνουν, γιατί δέν
μπόρεσαν ν’ άντι σταθούν, τά στέλνουν σέ
ειδικά άναμορφωτήρια νά γίνουν γενίτσαροι.
Μέσα σέ μιά τέτοια «κοσμογονική λεηλα
σία» σάς εΐδα νά στέκεστε σεΐς, ένας συγ
γραφέας, καί νά καλεΐτε τον κόσμο νά κρίνει,
ένώ γύρω σας δλα τά «σταφύλια» τού κόσμου,
άκόμα κ’ οί πέτρες, κοκκίνιζαν άπό «οργή»:
Ά π ό τή μιά, ή φτώχεια, ή έρήμωση, ή εθνική
τιμή — εκείνοι πού δέν προσκύνησαν καί μά
χονται μέ χέρια καί δόντια, σακατεμμένοι άπ’
τις μπόμπες ναπάλμ. Ά π ’ την άλλη, ή απλη
στία ή ήδονη τής άρπαγής — τό μαλακό
κρεβάτι, οί βαλέδες, τά νοσοκομεία τών άφροδισίων νοσημάτων, τ ’ «άναμορφωτήρια».
Καί ρωτάτε διαλέγοντας τή δεύτερη πλευρά:
Δέν είναι τούτο «μιά καλή άπαρχή»;
Έ , δχι, κ. Στάϊνμπεκ! Αυτό δέν τό συγχωρεΐ ούτε ό Θεός ούτε ό διάολος.
Ε μ είς — όσοι άλλοτε μαθητές καί θαυμα
στές σας — άκούσαμε τή φωνή σας πάνω όπό τά χαλάσματα τού Βιετνάμ κι άνατριχιάσαμε. ’Εμείς θά εξακολουθήσουμε νά βεβαι
ώνουμε μιά άλλη υπόσχεση πού είχαμε δώ
σει καί πού έχουμε δικαίωμα νά τή δίνουμε
ά π ’ τά δικά μας παθήματα, πού δέν εί
ναι άσχετα μέ τά παθήματα τού λαού τού
Βιετνάμ κι’ όλων τών λαών πού θέλουν νά
ζοΰν λεύτεροι: Δέ θά πάψουμε ποτέ νά δίνου
με τό παρών, οποίο παρών κι αν χρειαστεί,
στό προσκλητήριο τής τιμής καί τής άξιοπρέπειας τού άνθρώπου.
’Αθήνα 8.1.67
ΖΗ ΣΗ Σ ΣΚΑΡΟΣ
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Τ ρ ε ι ς άπώλειες

τής φ ιλ ο λ ο γικ ή ς Επιστήμης

Κων. Ρωμαίος, Σωκράτης Κουγεας, Ίωάν. Καλλιτσουνσκης

*0 χρόνος πού έφυγε πήρε .μαζί του, γιά
νά τούς έμπιστευθεΐ ατούς κόλπους τής αιω
νιότητας, «ένθα ούκ έστι λύπη, ού στεναγμός»,
τρείς «άθάνατους», τρεϊς θολερούς πρεσβύτες,
τρείς ακάματους έργάτες τής επιστημονικής
έρευνας, τρείς κορυφαίους τής ελληνικής παι
δείας, τον Κωνσταντίνο Ρωμαίο, τό Σωκρά
τη Κουγέα καί τον Ιωάννη Καλλιτσουνάκη.
Δεν εΤναι σχήμα λόγου ούτε υποχρέωση πού
την υπαγορεύει ή συνηθισμένη συμβατικότη
τα, αυτό πού γράφτηκε στις εφημερίδες μέ
τήν είδηση του θανάτου τους, πώ ς ό χαμός
τους αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στις τά
ξεις τών Ελληνικών γραμμάτων, στην αρ
χαιολογία, στην ιστορία, στην αρχαία γραμ
ματολογία.
Πολλά τά κοινά ανάμεσα στούς τρείς σε
βαστούς πανεπιστημιακούς δασκάλους καί
διακεκριμένους επιστήμονες: ή απεριόριστη
α γάπ η καί άφοσίωσή τους στην επιστήμη,
ή τεράστια πολυμέρειά τους, τό πλουσιώτατο συγγραφικό τους έργο, ή αγάπη καί τό
ένδιαφέρον τους γιά τούς νέους έπιστήμονες
καί ή άμέριστη βοήθεια καί ή θερμή συμπα
ράστασή τους προς αυτούς... Καί κοντά σ ’
αύτά, ή γνήσια δημοκρατική τους συνείδηση,
π ού κρατούσε άγρυπνα τά μάτια τής ψυχής
τους σέ κάθε δεινοπάθημα (ών ούκ έστι α
ριθμός) τής δημοκρατίας στον τόπο μας — ■
τό ελεύθερο φρόνημα, τό ανώτερο ήθος τους.
Είχαν καί οί τρείς τους τό ζηλευτό προνό
μιο, νά διατηρήσουν ώς τά βαθιά τους
γη ρατειά πλήρη πνευματική διαύγεια, τον ί
διο αμείωτο έρωτα γιά την επιστήμη, πού
τήν υπηρέτησαν ώς τή στερνή τους ώρα, ε
ρευνώντας πηγές, γράφοντας μελέτες καί μο
νογραφίες, παρακολουθώντας τήν πνευματική
καί επιστημονική κίνηση.
’Ανήκουν καί οί τρεις στήν κατηγορία ε
κείνων τών επιστημόνων «πού έβαλαν βαθιά
τά θεμέλια μιας νέας εποχής στήν έρευνα,
όπου ή προηγμένη μεθοδολογία τών μεγάλων
Ιστορικών σχολών τής ’Ανατολής καί τής Δύ
σης, έπαιξε καίριο ρόλο στη διερεύνηση τής
άλήθειας γ ιά τό ιστορικό παρελθόν του έλληνοχριστιανικοΰ κόσμου». (Τ. Βουρνάς). ’Α
νήκουν στους πανεπιστημιακούς έκείνους δα
σκάλους, π ο ύ μόρφωσαν γενεές όλόκληρες έπιστημόνων, π ο ύ ή διδασ καλία τους α ιχμ α 
λώτιζε όσους είχαν τήν εύτυχία νά είναι μα
θητές τους σ τά χρυσά χρόνια τών π ανεπισ τη
μιακών σπουδών καί π ο ύ ή ακτινοβολία τους
ήταν έντονη καί μεγάλη καί στούς νεώτερους,
π ο ύ δέν τούς πρόφτασαν στήν καθηγητική έ
δρα, μά διδάσκονταν ά π ό τό έρ γο τους καί
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τήν άδιάκοπη παρουσία τους στον έπιστημονικό ίστορικοφιλολογικό στίβο.
Ό Κων στ αντ ί ν ος Ρω μ αίος
γεννήθηκε τό 1874 στά Βούρβουρα τής Κυνουρίας. ’Από απλή χωριάτικη οικογένεια, γαλουχημένος μέ τήν άγνότητα καί τούς θη
σαυρούς τής ακένωτης πηγής, πού είναι ό
έλληνικός λαός, διατήρησε σ’ όλη τή μακριά
ζωή του θερμή καί ζωντανή τήν επαφή μαζί
του κ’ είναι αυτή ή επαφή πού έθρεψε τό
βαθύτατο ανθρωπισμό του — τό κυριαρχικό
χαρακτηριστικό τής προσωπικότητάς του. Για
τί ό Κ. Ρωμαίος στάθηκε σ ’ όλη τή μουριά
ζωή του παράδειγμα επιστημονικού ήθους,
απλότητας, σεμνότητας καί άδιάκοπης προσ
φοράς κι ακόμη άπλόχερης βοήθειας στούς
γύρω του, στούς συναδέλφους του, στούς μα
θητές του. Τό πέρασμά του άπό τό Πανεπι
στήμιο Θεσσαλονίκης, όπου δίδαξε αρχαιο
λογία άπό τό 1928 ώς τό 1940, άφησε ε
ποχή γ ιά τήν έμπνευσμένη διδασκαλία του
πού γεννούσε στούς μαθητές του τον ενθου
σιασμό γιά τήν έρευνα καί τή μελέτη καί ξά
νοιγε μπροστά στά έκπληκτα μάτια τους τήν
απαράμιλλη ομορφιά τής αρχαίας τέχνης, την
ασύμμετρη συμμετρία τών άρχιτεκτονημάτων
καί τών πλαστικών δη,μ.ουργημάτων της.
Γιατί τούτο άκριβώς είναι ή μεγάλη καί ση
μαντική συμβολή τού Ρωμαίου: ότι άνακάλυψε τή λ α ν θ ά ν ο υ σ α κ ί ν η σ η στά
αρχιτεκτονικά έργα, καί αργότερα, καί στά
πλαστικά, πού προσδίδει σ ’ αύτά μιαν ε
σωτερική ζωντάνια, καί πού αποτελεί τή
βαθύτερη ουσία τής όμορφιάς τους.
’Ακόμη καί σ τά δημιουργήματα τής άρχαϊκής τέχνης, στούς «Κούρους», ό Ρωμαίος,
ύστερα άπό σοφές πολύχρονες παρατηρήσεις,
μετρήσεις καί μελέτες, κατέριψε τήν ώς τό 
τε γενικά έπικρατοΰσα αντίληψη γιά τη στατικότητά τους κι άπόδειξε ότι οί διάφορες
ηθελημένες καί μελετημένες άσυμμετρίες τους
είναι άκριβώς αυτές πού δίνουν σ ’ αύτά μιάν
αδιόρατη, είναι αλήθεια, άλλά, ώστόσο, π ρ α 
γματική κίνηση καί ζωντάνια.
Σ ’ ένα άπό τά σημαντικότερα βιβλία του
μέ τον τίτλο: «Κέραμοι τής Καλυδώνος. Σ υμ
βολή εις την άκριβεστέραν θεώρησιν τής έλληνικής τέχνης» 1951, έξετάζει τήν κίνηση
καί τήν αντίρροπη κλίση δεξιά καί αριστερά
τών άκροκεράμων (τών κεραμιδιών), άπό τη
μέση τών μακρών πλευρών προς τό αέτωμα,
πού «δίνει μεγαλύτερο μέγεθος στο μήκος καί,
όπως ή καμπυλότητα τού στυλοβάτου καί ή
έντασις ή ή κλίσις τών κιόνων, δυναμικήν τήν
αρχιτεκτονικήν αξίαν». Είχε τόσο πολύ έγκύ-
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τάτη Σχολή Καλών Τεχνών (1913— 1947)
ψει στις αισθητικές αυτές παρατηρήσεις, ώ
καί στήν Πάντειο £1943— 1950). Τό 1929
στε ήταν σέ θέση, γνωρίζοντας την απόστα
έξελέγη ακαδημαϊκός στήν τάξη τών θεωρη
ση, π.χ., από τή μύτη ώς τό σαγόνι σέ ένα
τικών επιστημών. "Ως τό θάνατό του ήταν
άγαλμα, να καθορίσει τις αναλογίες δλου
διευθυντής τού Τμήματος χειρογράφων τής
τού άλλου σώματος.
’Εθνικής Βιβλιοθήκης καί Πρόεδρος τού Συλ
Πολυσχιδής προσωπικότητα ό Κ. Ρωμαίος,
λόγου προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων.
δέν περιορίστηκε μόνο στη μελέτη τής άρχαίας τέχνης. Σημαντικές σέ άποτελέσματα
Τεράστιο τό έπιστημονικό έργο τού Σ.
οί άνασκαφές του στη Σπάρτη, στη ΦυγαΚουγέα, δέν μπορεί ούτε κάν νά σκιαγραφηλεία, στην Κυνουρία, στην Κέρκυρα, στη
θεΐ άμυδρά σ ’ ένα σύντομο σημείωμα. ’Εκ
Νικόπολη καί άλλου. Τό ίδιο σημαντικές, μέ
τείνεται σ ’ δλο τό χώρο τής Ελληνικής Ιστο
βάθος καί οξεία παρατήρηση, οί λαογραφιρίας καί τής φιλολογίας — στήν άρχαία ι
κές του εργασίες, που αποκορυφώνονται στο
στορία, τή μεσαιωνική καί τή νεώτερη, στήν
βιβλίο του «Τά αναστενάρια» 1945. Μα
παλαιογραφία, τήν επιγραφική, στήν ιστορία
δχι λιγότερο σημαντικές καί γόνιμες καί οί
τής ιδιαίτερης ποπρίδας του τής Μάνης, στή
θρησκειολογικές του μελέτες καί οί μελέτες
νεοελληνική φιλολογία. Ιδ ια ίτερ α σημαντική
γύρω άπό την ιστορία τής ίδιαίτερής του
είναι ή συμβολή του στήν παλαιογραφική ε
πατρίδας.
πιστήμη καί δέν θά ήταν υπερβολή αν λέ
γαμε δτι ήτοεν άσυναγώνιστος στήν άνάγνωΔέν θά όλοκληρώναμε την προσωπικότητα
ση άρχαίων χειρογράφων.
του Ρωμαίου, πού μετά τον Χρ. Τσουντα, υ
’Εξοπλισμένος μέ βαθύτατη φιλολογική
πήρξε φαινόμενο γιά την Ελλάδα, στον το
κατάρτιση καί προικισμένος μέ όξύτατη επι
μέα τής ’Αρχαιολογίας, δπως εΐπε στον επι
στημονική κρίση, ό Σ. Κουγέας άφοσιώθηκε
κήδειο που έκφώνησε στη θανή του ό κ.
μέ πάθος στήν έπιστήμη του καί τήν υπη
Χρ. Καροΰζος, αν δέν μιλούσαμε γιά την βαρέτησε μέ πείσμα, μέ τιμιότητα, μέ αγάπη.
θειά πίστη του στά δημοκρατικά ιδεώδη καί
Καί τήν άγάπη του αυτή, αυτό τό πάθος γιά
τη συμβολή του στους άγώνες γιά την έδραίτήν έρευνα, γιά τή μελέτη τό μετέδινε^ στους
ωση τής δημοκρατίας στον τόπο μας. Στενός
μαθητές του, πού τούς παρακολουθούσε μέ
φίλος τού ’Αλεξ. Παπαναστασίου, πήρε άενδιαφέρον, καί τούς βοηθούσε άφειδώλευνοικτά θέση κατά των Γερμανών στον Α ' Παγ
τα καί τούς παραστεκόταν στοργικά δταν
κόσμιο πόλεμο, γεγονός πού έπέσυρε τή δίω
είχαν άνάγκη άπό τήν υποστήριξή του.
ξή του άπό τούς Επίστρατους.
Σημαντικότερα άπό τά έργα του: «Ή ιδέα
Πολύτιμη ή συμβολή του στούς δημοκρα
τής Κοινωνίας τών 'Εθνών παρά τοΐς "Ελλητικούς άγώνες τής τελευταίας πολυτάραχης
σι» 1928, οί μελέτες του γιά τον νεοελληνι
20ετίας. ’Αντιπρόεδρος τής ‘Ομοσπονδίας Δη
κό προεπαναστατικό διαφωτισμό, ή μελέτη
μοκρατικών Συλλόγων, στά 1945— 1947, άτου «Ό Καισαρείας Ά ρέθας καί το έργον
γωνίστηκε μαζί μ’ δλο τό λαό γιά την κ ο π ό αυτού» 1913, δπως καί πλήθος εργασίες
χύρωση τών δημοκρατικών ελευθεριών. Καί,
άπό τήν ιστορία καί τήν γραμματολογία τής
παρά την ηλικία του, παρά τις άντιδράσεις
ίδιαίτερής του πατρίδας τής Μάνης. Μία,
καί τις επικρίσεις πού συχνά αντιμετώπισε,
μάλιστα, άπό τις τελευταίες αυτές έργασίες
δέν άρνήθηκε ποτέ νά βάλει πάντα πρόθυμα,
του, τό «Μανιάτικα ιστορικά στιχουργήμα
πάντοτε μέ υψηλή συναίσθηση ευθύνης, τή
τα τού Νικήτα Νηφάκου» έπέσυραν άδικη καί
βαρειά σέ κύρος υπογραφή του σέ έκδηλώάνευλαβή έπίθεση εναντίον του, πράγμα που
σεις συμπαράστασης ή διαμαρτυρίας γιά κά
πότισε μέ πίκρα άλλά καί οργή τις τελευταί
θε παραβίαση τών δημοκρατικών έλευθεριών
ες μέρες τής ζωής του.
ή γιά τούς κινδύνους τής Ειρήνης.
Πέρα άπό τό έπιστημονικό του έργο καί
Τό 1945 ό Κ. Ρωμαίος έγινε τακτικό μέ
λος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών.
τήν άξια του, ό Σ. Κουγέας διακρινόταν γιά
τό άγέρωχο φρόνημά του, τή μαχητικότητα
Πέθανε στις 7 Αύγούστου 1966.
στην υποστήριξη τών άπόψεών του, τό φι
λελεύθερο δημοκρατικό ήθος καί τή βαθειά του
Ένάμιση περίπου μήνα ύστερα άπό τον
αντίθεση στήν πολιτική τής βίας καί τών
Κ. Ρωμαίο, στις 27 Σεπτεμβρίου, έφυγε άπό
διωγμών.
τή ζωή, σέ ηλικία 90 χρόνων, ό Σ ω κ ρ ά 
της
Κ ο υ γ έ α ς ,
ομότιμος καθηγητής
‘Ο ’Ι ω ά ν ν η ς Κ α λ λ ι τ σ ο υ ν ά κ η ς ,
τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί άκαδημαϊκός.
άκαδημαϊκός καί ομότιμος καθηγητής τού
‘Ο Σ. Κουγέας γεννήθηκε στούς Δολούς
Ποινεπιστημίου ’Αθηνών, πέθανε τήν 1 ’Ο
τής Μάνης τό 1876. Σπούδασε στο Πανεπι
κτωβρίου στο Βουκουρέστι, δπου είχε πάει
στήμιο τής ’Αθήνας καί άργότερα στο Μόνα
μέ διατεταγμένη υπηρεσία, νά έκπροσωπήχο, τή Χάλλη καί τό Βερολίνο, δπου εΐχε τήν
σει τήν ’Ακαδημία ’Αθηνών στις έορταστιτύχη νά έχει καθηγητές τούς μεγάλους έλληκές εκδηλώσεις, πού οργάνωσε ή Ρουμανία
νιστές Κρουμπάχερ καί Κρούσιους. Τό 1918
μέ τήν εύκαιρία τής έκατονταετηρίδας τής
διορίστηκε καθηγητής τής ’Αρχαίας Ισ τορία ς
’Ακαδημίας τών ’Επιστημών τού Βουκουρέ
στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, δπου δίδαξε συνέ
στι ου.
χεια ώς τό 1947, όπότε άποχώρησε λόγω
Ό Ί ο . Καλλιτσουνάκης γεννήθηκε
στά
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ορίου ηλικίας. Δίδαξε έπίσης στην ΆνωΧανιά τής Κρήτης τό 1878. Σπούδασε κλα-

σική φιλολογία σ τ ά Πανεπιστήμια 'Αθηνών,
Βερολίνου καί Ίένας. Τό 1906 διορίστηκε
καθηγητής τού Πανεπιστημίου τού Βερολί
νου καί τό 1924 έξελέγη τακτικός καθηγη
τής τής 'Α ρχαίας έλληνικής φιλολογίας στό
Πανεπιστήμιο 'Αθηνών, όπου δίδαξε ώς τό
1947. Μέλος τής 'Ακαδημίας άπό τήν ίδρυ
σή της, τό 1926, τήν άντιπροσώπευε μόνιμα
στη Διεθνή 'Ακαδημαϊκή "Ενωση τών Βρυ
ξελλών. 'Από τό 1963 ήταν καί Πρόεδρος
του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός».
Τον Καλλιτσουνάκη χαρακτήριζε βαθειά ε
πιστημονική συγκρότηση, σαφήνεια στή σκέ
ψη καί τή διατύπωση, μεγάλη εργατικότητα,
βαθύτατη γνώση τής αρχαίας γραμματολο

γίας άλλα καί άδιάπτωτο ενδιαφέρον, μελέτη
καί παρακολούθηση τής φιλολογίας όλων τών
περιόδων τού ελληνικού έθνους. Καρπός τού
ενδιαφέροντος αυτού οί πολυάριθμες μελέτες
καί μονογραφίες που εκτείνονται στους κλά
δους τής παιδαγωγικής, τής φιλολογικής' κρι
τικής καί τής έλληνικής φιλολογίας γενικά.
Οί μαθητές του, οί φίλοι καί οί συνάδελ
φοί του θυμούνται μέ συγκίνηση τήν απέραν
τη καλοσύνη του, τον πράο καί ήπιο χαρα
κτήρα του, τήν ψυχική του ευγένεια, μά καί
τό άγνό δημοκρατικό του φρόνημα, γαλουχημένο στους ποττριωτικούς άγώνες τής ίδιαί
τερής του πατρίδας, τής Κρήτης.
ΕΑ. ΓΑΡΙΔΗ

Π Α Ρ Α Τ Υ Π Ω Μ Α Τ Α
'Α γαπητή «Επιθεώρηση Τέχνης»,
Στό τεύχος 1 4 3 -1 4 4 , τού Νοεμβρίου - Δε
κεμβρίου, δημοσιεύτηκε ή επισκόπησή μου
γ<ά τό 7ο κινηματογραφικό φεστιβάλ Θεσσα
λονίκης. Κ ατά τή δημοσίευση, λοιπόν αύτή,
παρεισέφρυσαν κάμποσα τυπογραφικά λάθη,
γ ιά τά όποια ή ευθύνη θάπρεπε νά μοιραστεί
ανάμεσα στον κακό γραφικό μου χαρακτήρα
καί στους τεχνικούς αρμοδίους τού περιοδικού.
Άττ’ αυτά τά λάθη, δεν διορθώνω εκείνα,
που είτε αλλάζουν απλώ ς τό στυλ τής φράσης,
είτε είναι φανερό π ώ ς πρόκειται γ ιά λάθη
τυπογραφικά, άλλα μόνο εκείνα πού αλλοιώ
νουν τό νόημα ή προσδίνουν κάποια άσυναρτησία στή φράση. "Ετσι:
Στήν ταινία τού Ρ. Μανθούλη, σελ. 418,
στήλη 2, σ τίχος 27, ή σχετική παράγραφ ος
νά διαβαστεί ώς εξής: «Ε κείνος πού ξέρει
καί ξέρει ότι ξέρει, είναι σοφός, ακολούθησε
τον — τό πλάνο δείχνει τόν καθηγητή».
Στήν ταινία τού Τ. Κανελλόπουλου σελ.
421, στήλη 1, στ. 34, ή λέξη «σαπίλα» νά
δια βα στεί «κοπέλλα», καί στό σ τίχο 56, τό
«κάνει» νά δια βα σ τεί «κάνουν».
Στήν τα ινία τού Α. Δαμιανού, σελ. 4 24,
στήλη 2, στ. 47, ή πρόταση «καί τό δαρμό»
νά δια βα στεί στήν όνομαστική πτώ ση, καί
στήν έπόμενη σ ελ ίδα στήλη 1, σ τίχ. 16, τό

μέσα στήν παρένθεση νά διαβαστεί: «αν ύτιηρξε τέτοια» καί όχι «ον υπήρξε τίποτε».
Στό έργο τού Π. Γλυκοφρύδη, σελ. 425,
στήλη 2 στ. 23, άνάμεσα σ τις λέξεις «συγ
κοπή, εκεί» νά προστεθεί τό «ενώ», καί στή
σελ. 427 στήλη 2, στίχ. 13, νά διαβαστεί
«πού κινούν σ ’ αυτές τις μεταλλαγές», κι όχι
«νικούν», δπω ς τό θέλησε ό αναγραμματισμός.
’Επίσης καί μιά διόρθωση ουσίας: Γράψω
γιά τήν τελική σκηνή τής εκτέλεσης, στό έργο
τού Π. Γλυκοφρύδη, πώ ς «χαρακτηρίζεται ά
πό εύστοχες αφαιρέσεις στοιχείων,... δπου μιά
τραγική σιωπή... τυλίγει τήν τελευταία πρά
ξη τού δράματος» κ.λ.π. Διαβάζοντας, όμως,
τή σχετική τοποθέτηση τού Γ. Μπακογιαννόπουλου, στό τεύχος Δεκεμβρίου τών « Ε π ο 
χών», π ώ ς τούτη ή αποκλειστική προβολή τοΰ
δράματος τού π α τέρα σέ βάρος δλων τών
άλλων (πού ένώ έχουν νά θρηνήσουν δικά τους
θύματα παρακολουθούν ώς θεατές ή απλοί
κομπάρσοι), αποτελεί «ύβριν» απέναντι σ ’
δλο τό χωριό, τή βρίσκω πιο σωστή καί τήν
υιοθετώ καί γ ιά τή δική μου ώ ς π ρ ό ς
α υ τ ό τό σ η μ ε ί ο
εκτίμηση.
Ευχαριστώ γιά τή φιλοξενία
Γ. Μ. ΚΑΛΙΟΡΗΣ
Παρίσι, 5.1.67
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Γ. Θ. ΒαφόηουΧου
: ’Επι θανάτι α και οάτιρες
Γιάννη Κ Παπαδόπουλου: Ι υλΧογη
Πάνου Ίωαν ν ί δη
‘. Πο ι ή μ α τ α
Του; πρώτους στίχους τοϋ Γ. θ . Βαφόπουλου
τ ι α / πώς μπορώ ν’ αναπαύσω τό σώμα μου...;».
τους διάβασα, μαθητής ακόμα στήν επαρχία, στό
Μετά τή γυναίκα του, ή αδελφή, ή μητέρα, δ
περιοδικό «Νέα Ε στία» -του Γρηγόρη Ε,ενόπουπατέρας, έρχονται νά συμπληρώσουν τό κεφά
λου. "Ητανε μιά εποχή νεκρή τότε καί οί στί
λαιο τής φιλοσοφίας του πάνω στή ζωή καί
χοι του μοΰ έκαναν εντύπωση γιά τό νεΰρο τους
πάνω στό θάνατο.
ν-χ1. για το διαφορετικό τους κλίμα, κχΐ πού με
Ή τελευταία του συλλογή «’Επιθανάτια κα\
ρικούς απ’ χυτούς διατηρώ ακόμα στη μνήμη
Σάτιρες» μας παρουσιάζει τόν ποιητή νά άναμου. Τότε, γιά τόν ποιητή, ζοΰαε άκόμχ ό Πχπτύσει νέες άπόψεις τόσο μέσα στή ζωή δσο καί
νχς ατά δάση τής Άρκοιδίας. Τότε δ ποιητής
μέσα στό θάνατο. Οί δυό αυτές έννοιες είναι
είχε μπροστά του ένα πλάνο ζωής, στό όποιο
αξεχώριστα' δεμένες μεταξύ τους. 'Η μιά μέσα
δεν είχε εμφανιστεί δ θάνατος, τό θέμα τής παστήν άλλη. νΕξω δέν ύπάρχει τίποτα άπό τήν
ρουσίχς προσφιλών προσώπων τά δποϊχ φεύγουν
παρουσία εκείνων πού έφυγαν. "Ο,τι έχει μεί
ξαφνικά γ ιχ ν’ απουσιάσουν διαπαντός, θέμα πού
νει άπό τήν παρουσία τους ύπάργ.ει καί βαραί
θα οδηγούσε τον Βαφόπουλο στά ποιήμχτχ τής
νει μόνο μέσα του, δχι σάν ζωή, άλλά αάν θά
«Προσφοράς» του κι άπό κεΐ στήν περίσκεψη τού
νατος, τοΰ όποιου τό σπέρμα άπό τήν ίδια τή φύ
Ινός ανθρώπου μπροστά στά προβλήματα τής
ση είναι φυτεμένο στή δική του ζωή.
,ωής σε συνάρτηση μέ τό χρόνο κχΐ μέ τό θά
νατο.
Αλλο νά περπατήσω δέν μπορώ. 'Ο χρόνος,
Ό λιγογράφος και μετρημένος ποιητής δ Βαδίχως
φόπουλος διαμόρφωσε μιά δική του προσωπικό
νά τό εννοήσω, μέ πολύ
μολύβι μ’ έχει
τητα, ζώντχς μόνος μέσα σέ πολύ ταραγμένους
χτίσει.
καιρούς τήν πικρία τής βιοθεωρίας του. 'Ο θά
Καί βαρύς κάθομαι πάνω στό μάρμαρο τοΰτο,
νατος ωστόσο όέν τον δδήγησε οτήν άπελπισία
δπου
άλλα σε μιά συγκρατημένη φιλοσόφιση τής πα
τό δικό μου τ’ δνομα βλέπω νάναι σκαλισμένο.
ρουσίας του. Άντισχάθηκε μέ τή μνήμη καί δια
Κι’ δμως σκεπάζει έκεΐνον πού δ πατέρας μου
τήρησε κοντά του, μέσα στά πράγματα τοδ κό
ήταν.
σμου τήν παρουσία τοΰ άπόντος. Δέν έβλεπε τό
Τώρα δέν είναι. Είναι ε γ ώ καί μοιάζει σάμ
θάνατο νά κόβει εντελώς τΙς γέφυρες τής έπιπως
κοινωνίχς. 'Η παρουσία τοϋ προσφιλούς του προ
στό δικό του τόν τάφο νά κάθεται ή στό δικό
σώπου ήταν διάχυτη γύρω του. «’Ιδού, στόν άνμου.
θώνα κατέρχομαι /" τ ή ς αυλής τοϋ σπιτιού
'Ο θάνατος ύπάρχει μέσα σου άπό τήν πρώτη
μας. / Στής Άνοίξεως προβαίνω τό πρόσωπο /
μέρα τής ζωής σου κ’ είναι περισσότερος βέ
τή δική σου Μορφή ν’ άτενίσω / ... / Σκύβω,
βαιος εκεί &π’ δχι είναι στους «πολέμους» στό
λυγίζω τά γόνατα. / ’Αγκαλιάζω ένα ρόδο. / μέ
«δηλητήριο» στά στιλέτα καί αχούς θαλάμους
λαχτάρα τά χείλ η μου δσφραίνονται / τή λευκή
των «νοσοκομείων». Ό θάνατος είναι «άπειρος
του θερμότητα».
αάν τήν άνυπαρξία», «είναι δ μεγάλος πατέρας
Μιά ενδιάθετη τάση άγάπης καί παραδοχής
/ πού μάς φύτεψε στή μήτρα τής άνυπαρξίας.
τής ζωής παρουσιάζεται στήν ποίησή του, πού
/ Είναι δ δίδυμος άδελφός, πού πορεύεται μαζί
άνχκόπτεται βμως από τούς διαδοχικούς θανάμ α ς / . . . / Μ ά ς πλημμυρίζει καί τόν πλημμυρί90
τους. «Περιφέρομαι άνάμεσα σέ άδεια κρεβά

ζουμε. / ... / Ζευγνύει τήν παρουσία μέ τήν α
πουσία. / . . . / Ό θάνατος συμπυκνώνεται στόν
έαυτό μας». 'Ο θάνατος είναι δ Μ έ γ α ς ”2 v ,
έπομένως δέν ύπάρχει χώρος γιά κατάφαση, άλ
λα μόνον γιά διαμαρτυρία. «Διαμαρτύρομαι γιά
τό μέτρο τής δικαιοσύνης μας».
’Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι δ θεός.
Θεός γάρ δ θάνατος καί θάνατος δ θεός μου.
Μόνον δ θάνατος μάς ένώνει. Τό μόνο πού μάς
μένει άπό τή ζωή, είναι «τό ροΰχο τοΰ κοινού
θανάτου». «Είναι δ μεγάλος βοσκός, πού μα
ζεύει / τή νύχτα στό μαντρί τά πρόβατά του..
"Αν δ ποιητής έκανε άπλώς φιλοσοφία, θά
μπορούσε νά τοΰ άντιτάξει' κανείς πώς ή άξία
τής ζωής βρίσκεται άκριβώς στήν άντίστασή
της, πρός τό κακό καί πρός τό θάνατο. Πώς
στό χώρο τής άντίστασης αυτής ύπάρχει δ χώ
ρος τής γλυκειάς ημέρας καί τής γλυκειάς νύ
χτας. 'Ο ποιητής όμως έχει καταληφθεί άπό τή
σκοτεινή πραγματικότητα τήν δποία έκφράζει
καί ή δποία κυκλοφορεί ήδη στις φλέβες του. Δέν
ύπάρχει πιο άληθινδ πράγμα άπό τόν πόνο
ενός ποιητή. Καί τίποτε άλλο Ιξω άπ’ αύτό τόν
πόνο δέν μπορεί νά είναι περισσότερο άξιοσέβαστο.
Τό δεύτερο μέρος τής συλλογής του οί «Σάτι
ρες» άποτελοΰν τή φυσική συνέπεια τοϋ έτσι
διαμορφωμένου εσωτερικού κόσμου του. θυμόμα
στε 'δτι καί τά πικρότερα «Ελεγεία» τοΰ Καρυωτάκη τά άκολούθησαν οί «Σάτιρες» χωρίς
βέβαια νά ύπάρχουν άλλες άναλογίες στίς δυό πε
ριπτώσεις. 'Ο Βαφόπουλος ξεπερνάει τό σαρκασμό
καί φτάνει ώς τή χλεύη. Ή ποίηση γιά τόν
Ιναρυωτάκη ήταν «τό καταφύγιο πού φθονοΰμε»,
είχε δηλαδή τή χρησιμότητα ένός καταφυγίου,
ενώ δ Βαφόπουλος βλέπει τήν ποίηση διαφορετι
κά μέσα στήν εποχή μας: Νά έχει μεταβληθεϊ
σ’ ένα άθλιο άθλημα. Οί Αθλητές αύτοί πού ξεκινοΰν γιά τόν «κότινο»,
. . .άλλο δέν σκέφτονται, παρά πώς θά μπορέ
σουν,
§να βήμα τούς άλλους προσπερνώντας,
Σίσυφοι οΐκτροί τοΰ γένους των κανθάρων
νά σπρώξουν τό μικρό τους σβώλο πιό μπροστά.
Δέν έχω καμιά αμφιβολία γιά τό δτι άν δ
κόσμος μας ήταν διαφορετικός καί δέν ήταν έ
νας κόσμος δπου διασταυρώνεται τό ψεΰδος, ακό
μη καί οί αλλεπάλληλοι θάνατοι πού είναι φυ
σικοί καί πού «ιδλοι μας τούς ζοΰμε άλλωστε, θά
άφηναν έστω καί ένα μικρό περιθώριο ζωής γιά
τόν ποιητή. ’Ιδιαίτερα τό σατιρικό του ποίη
μα «Ό Μικάδο στό παράθυρο» δείχνει δλη του
τήν άηδία καί τήν άπόγνωσή του γιά τά γεγο
νότα. Ό Μικάδο παίζει τό ρόλο του σάν ένας θε
ατρίνος. Στή θέση τής Χιροσίμα βάζει ένα σκηνι
κό ανθισμένου κήπου. Σά νά μήν έχει συμβεί
τίποτα, άλλάζει στό άψε - σβήσε τό κιμονό
του μ ’ ένα «αμερικάνικο κομψό κοστούμι», κι’
άς περιμένουν οί υπήκοοί του πώς θά έκανε χα
ρακίρι, άποσυρμένος, μόνος στό βάθος τοΰ άνακτόρου του. Σκέφτηκε καί τά βρήκε δλα θαυ
μάσια καί άπλά. Ό άέρας ψιθύριζε στ’ αυτιά
τών κρεμασμένων στρατηγών του, άλλα γ ι’ αύ-

τόν δέν είχε συμβεΐ τίποτε. Καί φυσικά σέ μιά
τέτοια περίπτωση ένας ευαίσθητος ποιητής δέν
θά μπορούσε νά φωνάξει «ζητώ ή ζωή», δπως
δ Μικάδο. Κι δσο γιά τήν ποίηση άρχει νά δει
κανείς, δπως γράφει στό ώραΐο σατιρικό του
«Υποθήκες» τόν ΙΙήγασσο, «Μασκαρεμένον τώ
ρα» βαμμένον κόκκινο, να τόν έχουν ζέψει, «τής
Μόμπιλ "Οίλ νά κουβαλά τούς τενεκέδες». Βοή
θησαν δηλαδή πολλά πράγματα στό νά καταλήξει νά ϊδεί τό θάνατο σάν τή μόνην άλήθεια.
Γιά μάς άρκεί δτι δ Γ.θ. Βαφόπουλος μποροΰσε καί στήν τελευταία του αύτή συλλογή νά
είναι ένας ποιητής αληθινός, Ιξω άπό τή σει
ρά τών πολλών πού κατά τρόπον άθλιο — δπως
τούς περιγράφει — διαγωνίζονται γιά τόν κότινο
ή, ίσιος καί γιά «τό χαμόγελο τής Μαρίας».
ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΠΑΠΑΛΟΠΟΓΛΟΓ: « Σ υ λ λ ο γ ή » .
Ό Γιάννης Κ. Παπαδόπουλος, φιλόλογος,
ποιητής κι άγωνιστής τής Κύπρου, έπικηρυγμένος άπό τούς Άγγλους, μάς παρουσιάζει μιαν
εκλογή άπό τά .ποιήματα πού έγραψε άπό τό
1946 &ς τά σήμερα. “Εξω άπό τά σποραδικά
δημοσιευμένα ποιήματά του είχε τυπώσει τό 1963
μιά μικρή συλλογή μέ τόν τίτλο: «Τότε πού πο
λεμούσαμε» ποιήματα πού είχαν δημοσιευτεί μέ
διάφορα ψευδώνυμα στόν παράνομο τύπο τής
Κύπρου. Ή εύνοϊκή ύποδοχή τους έγινε άφορμή,
δπως γράφει στό χιουμοριστικά άπολογητικό
πρόλογό του, έγινε άφορμή γιά τό σημερινό «άπονενοημένο διάβημα» τής συνολικής τους έκδο
σης. Καί βέβαια τά ποιήματά του εκείνα δπως
συμβαίνει κατά κανόνα, σχεδόν, μέ τά ποιήμα
τα πάνω σέ έπικαιρικα θέματα δέν μπορούν νά
διεκδικήσουν μιά μονιμότητα μέσα στό χρόνο.
Τά σχόλια μέ τά όποια τά υποδέχτηκαν ήταν υ
περβολικά, θά διατηρήσουν δμως τήν άξία τής
μαρτυρίας καί τοΰ άδολου πατριωτικού ενθουσια
σμού, χωρίς ιοΰτο νά σημαίνει πώς είναι καί
άμοιρα μιάς, σχετικής έστω, ποιητικής άξίας.
Καλύτερα δμως πού τά πράγματα έγιναν έτσι
γιατί δ Γιάνννης Κ. Παπαδόπουλος, παρά τό
χιούμορ καί τούς δισταγμούς του είναι ποιητής
κι άν αύτό τό πιστέψει δσο χρειάζεται γιά ν’ άφοσιωθεί, θά δώσει στήν ελληνική ποίηση α
ξιόλογα πράγματα. Τό τελευταίο μέρος τής
«Συλλογής» του, παρουσιάζεται διάσπαρτο άπό
μία ποιητική λαμπρότητα. 'Ο αγωνιστής πα
ραχωρεί τή θέση του στόν λυρικό στοχαστή πού
πλαταίνει τό όπτικό του πεδίο καί μέ ελεύθερους
στίχους ευλύγιστους καί καθαρούς συμπυκνώνει
σύγχρονα συναισθήματα καί νοήματα, θά δώσω
εδώ ένα απάνθισμα άπό τούς στίχους αυτούς πού
έχω ιδιαίτερα σημειώσει:
Στόν παγωμένο χειμώνα τοΰ κόσμου
διστάζουν ν’ ανοίξουν οί μυγδαλιές.
Μαχαιρωμένη Παναγιά, ξανάδες τέτοιο τάξι
μο;
Ξανάλιωσε στή χάρη Σου λαμπάδα τέτοιο
μπόι;
Ξανάκουσες δυό λέξεις νά σκεπάζουν τίς βρον
τές;

Είδες ένα χαμόγελο νά περγελά τέτοια πλημμύ
ρα άρμάτων;
Στα μαρμαρένια Αλώνια δπου παλαίψαμε
θ’ Αλωνίσουμε τό λιγοστό μας σιτάρι μΑ δχι
γιά τους κουρσάρους.
θάχουμε για τά παιδιά μας ψωμί, γιά τήν Κυ
ριακή άντίδωρο
καί γιά μνημόσυνο τής Λεβεντιάς στους αιώ
νες τών αιώνων.
(Στίχοι γιά τό Γρηγόρη Αυξεντίου)
Κείνα τά χρόνια τό φεγγάρι σάν περνοΟσε
έκρυβε μέσα στά χέρια τό πρόσωπο άπ’ τήν
ντροπή
τί δεν ξανάδε πιο μαύρη νύχτα στήν καρδιά τού
ανθρώπου,
τέτοιον πηχτό μαΰρο καπνό ν’ ανεβαίνει στόν
ουρανό,
χέρια πού ψάχνουνε στή στάχτη νά μαζέψουν τό
χρυσάφι των δοντιών.
Ρώτα τά σπουργιτάκια τοϋ Νταχάου, τά ξέρουν
δλα...
(νΑνθη άπ’ τις στάχτες τοϋ Νταχάου)
Βάρδιες αλλάζει δ Πόλεμος κ’ ή Ειρήνη
Θά μείνει εκείνη, τή θωρώ σ’ δλους τούς έλαιώνες,
τήν έχουν δλες οί χαρουπιές στό ρυτιδωμένο τους
πρόσωπο,
τα κατσικάκια πού χορεύουν στόν ήλιο τής άλκυονίδας μέρας,
μυστικά τή φυλάγουν τά ζωγραφισμένα ξωκλή
σια,
χαμένα σέ άκατοίκητες κοιλάδες.
Δεν είναι εδώ μιά μέρα δίχως ήλιο.
”0 που νά σημαδέψεις θά χτυπήσεις ένα άστέρι.
Κάτω από τά βενετσάνικα τείχη
θά ξαναπαίξουν λεύτερα τά παιδιά.
Δέ θά ρωτούν τή σκόνη πού θά σηκώνουν στό
χοοό τους,
άν ήταν κόκκαλα πουλιού ή ανθρώπου,
αίμα Σαρακηνού ή Βυζαντινού, συντριμμένα άγγεΐα,
χιόνι λιωμένο μαρμάρου άπό αγάλματα θεών,
άν ήτανε περγαμηνή μέ τίς πολλές χαμένες τρα
γωδίες τής Κύπρου.
(’Απάντηση σ’ ένα γράμμα)
θέλω νά έπαναλάβω τελειώνοντας, πώς ή ποίη
σή του έχει ανάγκη άπό περισσότερη — Απο
κλειστική Αφοσίωση, γιά νά περιορίσει τήν άφηγηματικότητά της καί νά πυκνώσει γύρω ά
πό τό χρυσό της πυρήνα. Νομίζω πώς δ ποιητής
βρίσκεται κοντά στόν Ακέραιο ποιητικό λόγο,
πού γίνεται δλοένα καί ποιό σπάνιος στήν έποχή μ*;·

καί τά «Τραγούδια γιά τόν Σιγκέρου». Τό ποί
ημα πού Αναφέρω τελευταίο είναι πρώτο στή
συλλογή του κ’ είναι ιδιαίτερα Ανθρώπινο. 'Ο
Σιγκέρου Ούκικάβα ένα τυφλό Γιαπωνεζόπουλο
πού μαθητεύει στό έργαστήρι ένός γλύπτη, σ’ έ
να σχολειό γιά τυφλά παιδιά στό Κόμπε τής
’Ιαπωνίας, έφτιαξε στά δχτώ του χρόνια ένα γλυ
πτό πού έχει τόν τίτλο «Θέλω τά μάτια μου».
Τό γλυπτό αυτό δημοσιεύτηκε στό περιοδικό
τής Ούνέσκο Courier κι δ ποιητής τό παραθέτει
στή σύλλογή του. 'Ο τυφλός μικρός πέτυχε νά
δώσει μιάν Απερίγραπτα τραγική μορφή, ένα
έ ρ γ ο Από τά πιό σημαντικά τού αιώνα μας,
θά μπορούσα νά πώ, Από τήν Αποψη τού πό
νου. Μιά κραυγή Απαρομοίαστη πού εκφράζει
τόν πόνο 600.000 τυφλών παιδιών πού ύπάρχουν στόν κόσμο καί πού τά 500.000 Απ’ αύτά θά
μπορούσαν νά ίδοΰν τό φώς άν είχαν τά μέσα,
(άν ένα μέρος άπό τά δισεκατομμύρια δολλάρια
πού ξοδεύουν οί ’Αμερικανοί γιά νά καταστρέ
ψουν τό Βιετνάμ, γινόντουσαν δ πρόθυμος μεσο
λαβητής μεταξύ τών τυφλών τους ματιών καί
τού ήλιου) άν ή Ανθρωπότητα μπορούσε νά σκέ
φτεται καί νά δρά διαφορετικά.
Δέκα χρόνων Αγόρι δ Σιγκέρου
τκμένο στό χρυσάνθεμο τής μέρας
ν.αί σκουληκάκι φώς δέ σκίρτησε στά μάτια
του.
ψηλαφώντας «μέ τά χέρια καταλήξεις κραυ
γής» ανακάλυψε τίς γωνιές τού σώματος, τά
σχήματα τής ζωής, κ’ είπε: « θ έ λ ω μάτ ι α»
/ κ’ έπλασε τήν κραυγή στή λάσπη. «Ή Απο
στροφή τού ποιητή, Ανάμεσα σ’ έναν πού βλέ
πει τόν κόσμο καί σ’ έναν πού δέν τόν βλέπει
δίνει μιάν Ανάλογη τραγικότητα στό ποίημα,
θέλεις μάτια, «Γιά νά ίδεΐς τί Σιγκέρου; / Τί
μένει γιά νά ϊδεϊς / ένας πού θάχει ζήσει πρίν
/ τό θαύμα τού τυφλού;» Υπάρχει λοιπόν πε
ρίπτωση διαλογής Ανάμεσα στό φώς πού βλέπουμε
εμείς καί στό" σκοτάδι πού ζεΐ δ τυφλός; Τό
φώς συνεπάγεται πολλά πράγματα γιά μιάν ευ
αίσθητη συνείδηση.
Στή Χιροσίμα Ατίμασε δ γιός τόν πατέρα του
στή Χιροσίμα ατίμασε ή κόρη τή μάνα της
στή Χιροσίμα προτού γεννηθείς σέ τυφλώσαμε,
χρόνια καί χρόνια προτού γεννηθείς...
’Από τήν ώρα τής Χιροσίμα
στερηθήκαμε κάθε επιχείρημα, τίς προφάσεις
μας δλες.
Άπό τήν ώρα τής Χιροσίμα
γυρνάμε γυμνοί έπαιτώντας δόση μέ δόση τό
λίγο μας αύριο.
Έδώ εύνουχήσαμε τόν

άντρα μές στό Αγόρι

μ*:.

εδώ στειρέψαμε τή μάνα μές στήν κόρη μας.
εδώ αδειάσαμε φαρμάκι μές στή ρίζα μας.

ΠΑΝΟΓ ΙΩΑΝΝΙΔΗ: « Π ο ι ή μ α τ α »
λλ
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Ό Κύπριος Πάνος Ίωαννίδης, μάς παρουσιάζει μιά μικρή συλλογή μέ τρία συνθετικά
ποιήματα: «Δοξολογία», «'Ο ανθρώπινος μύθος»

Είναι φτοκχδς ό κόσμος μας Σιγκέρου.
Βιός μας στίς πλατείες μέ τά περιστέρια
μνημεία «τ φ ά γ ν ώ σ τ φ . . . » πού σημαίνει
«τάφος πολλών εφήβων». Προδομένων.

’Αλλά είναι καιρός, λέει δ ποιητής, «νά σω
θούν οί προφάσεις». Είναι καιρός γιά τήν αλ
λαγή, γιά τήν κάθαρση, γιά τή συνάντησή μας
σέ μιάν άλλη μοίρα. «Κόφτε τά χέρια μας /
ρίχτε κρασί καί νερό / μές στά χέρια μας /
λάβετε φάγετε / γινόμαστε άνθρωποι!». "Ολοι
έμεΐς «’Απαιτούμε πίσω τά μάτια μας».
Νά ίδούμε πιά τή λυρική αυγή τών όγκων,
νά ίδούμε πιά τό έπος τών χρωμάτων!
Κι δ ποιητής δραματίζεται τό χτίσιμο τού
νέου κόσμου, δπου θά μάθουμε «νά συλλαβίζου
με τή γλώσσα τού γειτόνου μας».
Δάκρυ μέ δάκρυ χτίζουμε τόν κόσμο...
Δάκρυ μέ δάκρυ ράβουμε τίς χάντρες
στό Νυφικό τής Νέας Μέρας.

Βιαστείτε νά όμορφήνουμε τόν κόσμο,
ώρα τήν ώρα δ Σιγκέρου, ήρθε
τό πλήρωμα τού χρόνου, θ’ άναβλέψει.

Πρέπει νά Ιδεΐ άπλό τόν κόσμο,
φώς νά πηδακίζει σ’ αίθρια μάτια.
Ό ποιητής βλέπει, τέλος, πώς παίρνει τόν
Σιγκέρου άπ’ τό χέρι καί βαδίζουν μαζί στό
φώς, σ’ εναν κόσμο μέ διαφορετικόν ήλιο.
Οί δυό άλλες συνθέσεις του, καθαρά λυρικές,
διαπνέονται άπό ένα πνεύμα αισιοδοξίας κ’
είναι γραμμένες σέ τόνο έορταστικδ ή πρώτη καί
δοξαστικό ή δεύτερη. Διαπνέονται άπό τή βα
θύτατη αγάπη τού ποιητή πρός τή ζωή, αγάπη
άπό τήν δποία γεννήθηκε καί ή πρώτη του
σύνθεση τά συγκινητικά «Τραγούδια γιά τόν
Σιγκέρο». Οί τελευταίες αυτές συνθέσεις είναι
πληρέστερες άπό τήν άποψη τής λυρικής πυκνό
τητας σέ σημείο πού να χάνουν κάποτε τή λο
γική αμεσότητα καί νά κάνουν Αναγκαίο έναν
περισσότερο φωτισμό, τών λόγων του. θά μπο
ρούσε νά παραθέσει κανείς Αρκετά αποσπάσματα,
χαρακτηριστικά άπό τήν άποψη τής ποιητικής
καθαρότητας, προκειμένου νά βεβαιώσει τήν
αυθεντικότητα τού ποιητικού ταμπεραμέντου τού
νέου ποιητή Πάνου Ίωαννίδη.
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

Λ η μ η τ ρ η Λ ο ύ κ α ρ η : Έ ξ Ίωαννουπόλεως είς Είρηνούπολιν
’Εξ Ίωαννουπόλεως εϊς Είρηνούπολιν, άπό
τό Γιοχάνεσμπουργκ τής Νότιας ’Αφρικής ώς
τό Ντάρ έλ - Σαλάμ καί τόν Ισημερινό ό
Δ. Δούκαρης μάς ταξιδεύει καί μάς μηνά
πώς παντού οί άνθρωποι έχουνε μ καν απαν
τοχή: τήν αληθινή Έπαντάσταση, τήν εσω
τερική, τήν αληθινή βροχή, πού τήν άποζητούν καί τήν ονειρεύονται δσοι πονούν τήν
(Ανθρωπότητα καί βέβαια πρώτος ό ποίησής:
Νά γινότανε κάποτε μιά επανάσταση
άλλα μιά επανάσταση διαφορετική
ν’ αρχίσει καί νά μήν τελειώσει
ή νά τελειώσει δπως ένα ποίημα
όπως ή τροπική βροχή.
"Ολοι καταπιέζονται, δούλοι κ’ «ελεύθε
ροι», ό μισιουάριος, ό σκηνοθέτης, ό υπηρέ
της· καί καθείς αόριστα ή συγκεκριμένα σ ’
αυτήν προσβλέπει. ’Ά ν ό Ιεραπόστολος τής
Φραγκικής μισιόνας τού Μπουκαβού σκλάβος
κι αυτός κάποιου επισκόπου, τήν άποζητά
στό ποδόσφαιρο, ό Ά μπντί Έ λμί ό υπηρέ
της είναι πιο ξύπνιος καί κατάπληκτος ό κύ
ριός του τόν ακούει νά τού μιλάει «πικρά
μά σίγουρα», δταν τόν απολύει γιατί τοΰκλεψε δυό κουταλάκια!...
. .γιά δικαιώματα γ ιά την πανάρχαια πείνα
γιά έπαναστόοσεις τών λαών στά πέρατα
πώς τού όφείλω όχτώ ακόμα μεροκάματα...
Κι ό κύριός του πού τυχαίνει νάναι ένας
μετανάστης ποιητής καί μάλιστα ό Δ. Δ.,
άναφωνεΐ μέ μιά ξαφνική χαρά:

...Αιφνίδια μέ προσάρτησε τό θάρρος
μέ προσάρτησε ή δύναμη
μιά τιτάνια δύναμη — νά ελπίζω
νά ελπίζω, νά ελπίζω, ακόμα καί στήν
(πανάθλια
χώρα τού Ί ση μερινού...
Μ’ αυτόν τόν πρωτότυπο τρόπο έκφράζει
ό Δ. Δ. τό ιδανικό τής απελευθέρωσης καί
τής καλύτερης ζωής δλων τών ανθρώπων σ’
όποια φυλή κι άν ανήκουν κ’ είλικρινά πανη
γυρίζει τό ξύπνημά τους, πού γίνεται αφορμή
γιά τή σωστή θεώρηση τής ζωής δλων. Μ’
έναν θριαμβευτικό λυρισμό τραγουδά καί γο
ητεύει τήν άκοή μας στά ποιήματα του. Ή
«(Αληθινή βροχή» καί «'Ο οΐνος κ’ ή καρδιά»
πού είναι τά ώραιότερα τής συλλογής. Ή
μουσική κι ό χορός γεννιούνται άπό τούς στί
χους τού ποιήματος γιά τή βροχή πού στά
ζει χορευτικά κ’ επικαλείται τά πνεύματα τού
καλού νά κατεβούν έπί τέλους στή βασανι
σμένη καί βρώμικη γή:
Δυό μέρες τώρα περιμένουμε τή βροχή
τό χώμα καί τά δέντρα
τά πυκνά μνήματα.
Καλούμε χωρίς καρτερία τή βροχή
μέ σπονδές επείγουσες
μέ λιτανείες επίσημες
μέ άκαίριες τις έπιθυμίες της
καί λεκτικά ευρήματα - τήν προσφωνεί
χωρίς προσχήματα μέ κάθε της πτυχή
ή Γή — Οί άνθρωποι χορεύουν κατανυ(κτικά
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σαν τις βροντές, σαν άστραττές πυκνώ
νουν
κι οστό παντού χορεύουν.
Πότε τη λέει αποκάλυψη, άλλου έπανάσταση ή νοσταλγική αθωότητα, άλλου την
ύμνε? ώς κρασί, οίνου πνεύμα, πανάρχαια έ
φεση τού άκαθόριστου, αύτη τή δύναμη πού
βαστάει τή ζωή και τροφοδοτεί τά όνειρα και
τις πράξεις των ανθρώπων.
Σέ πολλά ποιήματά του ό Δ. Δ. έχει την
πυκνή, τή μελαγχολική ειρωνική διάθεση για
τή ματαιότητα τής δόξας που κρέμεται ώς
ή ετοιμόρροπη επιγραφή «Via Armando Diaz»
σέ παμπάλαια οικοδομή ιστορικής πόλης τής
’Αφρικής, τήν τρυφερή κατανόηση για τούς
πλάνητες, τούς ξεπεσμένους των ιδανικών
τους:
Τόνυ Μπρυλέν μέ συγγραφές θεατρικές
καί φήμη, ερημικέ μου πένητα
φτωχέ μου έξόριστε Φλαμανδέ σκηνοθέτη.
’Αλλά τ’ αποθέματα μιας παράξενης π ί
στης πού βγαίνει άπό τό πλησίασμά του

μέ λογής ανθρώπους, δέν τον έγκαταλείπουν.
Ό βαθύς ανθρωπισμός του δέ τόν αφήνει ν’
άναπαυτεΐ στήν πολυθρόνα πού άπόχτησε
δουλεύοντας στήν ’Αφρική. Ή άνεσή του δέν
είναι σίγουρη, οι πόρτες του αρχίζουν να
ραγίζουν ότι πού τις στερέωσε ό μαραγκός
στούς τοίχους.
’Ολοκλήρωσα τήν πόρτα μέ υπομονή
μέ μόχθους καί μ’ επιχειρήματα...
Μόλις κατόρθωσα, μά έντελώς άβίαστα
να σκιαγραφήσω τή γραφική λέξη άνεση
κι αμέσως άρχισαν τά ραγίσματα...
«Ή πόρτα»
Ό Δ. Δ. α γα π ά τό Καβαφικό ύφος, τήν
Αλεξανδρινή έκφραση, ή καθαρεύουσα συχνά
άναδείχνει τήν ποίησή του μέ τήν πυκνή καί
κυριολεκτική της διατύπωση, κ’ ή συγκίνησή
του δέν κρυώνει, μάς κατακλύζει απείραχτη
δπως βγαίνει οστό τήν καρδιά. Ή συγκίνηση
αυτή συνυπάρχει ευτυχώς μέ τό ταλέντο,
τήν ξύπνια συνείδηση καί τό καλλιεργημένο
πνεύμα.
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Μέ ν η Κ ο υ μ α ν τ α ρ έ α : Τό άρμένισμα

Τά τρία αφηγήματα πού δ Μ. Κουμανταρέας
χαρακτηρίζει «Χρονικά», είναι — άπό μιά
πρώτη τουλάχιστον ματιά στά βιβλία τών έορτών — τά αρτιότερα κομμάτια πού μάς έδωσε ή
πεζογραφία των νέο)ν αυτό τόν καιρό καί άπό
τά πιό αξιόλογα δείγματα μιάς σταθερής νέας
γραφής τής γενιάς τοΰ 60. Γιά τόν ίδιο τό
συγγραφέα, πού φαίνεται δτι άνήκει στούς
σταθερούς όλιγογράφους, πιστεύω πώς είναι μιά
εξέλιξη, άν εξαιρέσουμε τό εξοχο έκεΐνο «Ή
δόξα τοΰ σκαπανέα»* πού δέ συμπεριλαμβάνεται
σ’ αυτόν τόν τόμο.
Άπό τήν πρώτη του συλλογή — «Τά μηχανά
κια», τοΰ 1962 — 6 Μ.Κ. παρουσιάστηκε «έ
τοιμος» πεζογράφος. Πνευματικά ξεκινούσε άπό
τό επίκεντρο τοΰ έφηβικοΰ βιώματος, άποστρέφοντας τό πρόσωπο άπό ένα μεγάλο κόσμο άκα
τανόητο καί άποξενωτικό,. πού τοΰ προκαλοδσε
ταυτόχρονα υπαρξιακή ναυτία καί σύμπλεγμα
ενοχής. Μέσα στό κύμα τής οργής, πού φέρνει
στήν πεζογραφία μας ή γενιά τοΰ 1960, δ Μ.Κ.
αντιπροσώπευε γνησιότατα τήν πιό ένδοστρεφή
και αμήχανη άπορία, δταν δ Βασιλικός άναποδογύριζε τόν άδύνατο πιά νεορομαντισμό σέ
μιά βίαια άντιηρωική πολεμική καί δ Κάσδαγ
λης μελετούσε τήν ταπείνωση καί τή μοναξιά
τοΰ προσώπου σ’ έναν άναιτιακδ, μυστικδ σχεδόν
νατουραλισμό. Μά ένώ δ Βασιλικός φαινόταν νά
θεωρεί δριστικό τόν έαυτό του μέσα σ’ ένα I94

* Δημοσιεύθηκε στήν «’Επιθεώρηση Τέχνης».

χθρικδ καί συνεπώς μή δριστικό, κόσμο, καί δ
Κάσδαγλης αντιμετώπιζε αόριστα δσο καί δριστικά καί τά δύο, τό υποκείμενο καί τδ άντικείμενο, δ Ινουμανταρέας δέν έβλεπε δριστικά τόν
εαυτό του, βάζοντας κάπως στή θέση τής ψυ
χής του ενα ταραγμένο καί όδυνηρό ερωτηματι
κό. Τπήρχε κάποια ένδειξη, δτι αυτό πού δη
μιουργούσε τήν οδυνηρή του άπορία ήταν ή άρ
νηση μιάς εύκολης παραδοχής. ’Εκείνο πού πε
ριέπλεκε τά πράγματα ήταν ή επίμονη σύλληψη
αυτής τής δδύνης σ’ ένα οίδιπόδειο σύμπλε
γμα ενοχής, πού φορέας του ήταν δ γιός αλλά
καί ή γενιά άπέναντι στίς παλαιότερες καί ί
σως δ άνθρωπος άπέναντι σ’ ένα θεό.
Ποιά είναι ή Ίξέλιξη στό ά ρ μ έ ν ι σ μ α ;
Νομίζω δτι είναι διπλή καί σύστοιχη: Τδ ξάνοιγμα τής Εμπειρίας άπό τδ στενό στό γενικότε
ρο ύποκείμενο, τόν άνθρωπο άπό τό προεμπειρικό
στό ευρύτερο αντικείμενο, άπό τούς γονείς καί
τήν κλίμακα τής έφηβικής έποπτείας, στήν πο
λιτεία, στά γεωγραφικά καί Ιστορικά πλάτη.
Καί άπό τήν άλλη μεριά, τό αντίστοιχο άπλω
μα τοΰ αφηγηματικού λόγου, μέ τήν προσφυγή
στή μνήμη των άλλων, στήν Ιστορία, στό χρονι
κό, στή φιλολογία καί τέλος στήν όπτική τοδ
κινηματογράφου.
Δέν είναι σίγουρο δτι αύτή ή έξέλιξη οδηγεί
σέ δημιουργική ευθεία μέ τή λύση τών στοιχεια
κών συμπλεγμάτων. Αντίθετη μάλιστα ένδειξη
είναι ή σειρά στόν τόμο καί οί χρονολογίες τδν
τριών άφηγημάτιυν:
1)
«Τό
Άρμένισμα»
(1964) — 2) «Μέρα τοΰ 1638» (1965 — 3)

«Οί γάμοι τοΰ Σπόρου καί
τής Ποππαίας»
(1966). Τό πρώτο (μοιάζει, μετά τά μ η χ α ν ά 
κ ι α , σά φρέσκια συνείδηση ένηλικίωσης καί
άθιχτο κουράγιο, ύστερα άπό μια απόφαση έξόδου. Συλλογισμένη άγάπη σά μιά ευλαβική βλα
στήμια βγαίνει μέσα άπό τή Θλιβερή καί κεφά
τη περιπέτεια, πρόσωπο ζωής δύσκολης, άγωνιζόμενης, πληγωμένο, άλλά δχι παραμορφω
μένο, καί προπαντός Θεληματικό. Στό δεύτερο
δποχωρεΐ σ’ ένα δνειρικό βάραθρο δ πολιτισμός,
καθώς γυρίζουν πίσω μερικοί αιώνες. 'Ο άν
θρωπος πάσχει στό πρόσωπο ένός παιδιού χαμέ
νου μέσα στό φόβο, πιασμένου στά περίεργα δό
κανα ένός βάναυσου .κόσμου μεγάλων, φτιαγμέ
νου λες γιά νά τό καταπιεί. Καί στό τρίτο ή
επιστροφή είναι πιό βαθειά, άπό τό φόβο στήν
άπελπισία, άπό τή βαναυσότητα στή διαστρο
φή, στήν άηδία καί τόν πόνο, μέσα σέ μιά
επανάληψη ρωμαϊκού όργίου.
θέληση ζωής, πού συναντάει ενα κλειστό,
αδιάφορο κόσμο, μέ μιά μικρογραφία καταδιω
γμένης φυλής, σέ πλωτή καραντίνα, πού κανέ
να λιμάνι δέν τή δέχεται (Τό ’Αρμένισμα).
Ψυχρό, εφιαλτικό δνειρο, σαδιστικό σχεδόν,
καταδίωξη καί προδοσία στήν πρώτη έπαφή μέ
τόν έξω άπό τό σπίτι κόσμο (Μέρα τοΰ 1638).
Παγωνιά στήν καρδιά καί στό πνεύμα απομί
μηση ζωής, βιαιότητα, διαστροφή, παρακμή (Οί
γάμοι τού Σπόρου καί τής Ποππαίας). Τά τρία
άφηγήματα, στά τρία τελευταία χρόνια γραμ
μένα αντίστοιχα, μοιάζουν μέ τρία στάδια ένός
βιωματικού προβληματισμού πού άκολουθεΐ ή
έξορκίζει ίσως μιά κάμψη, καί δπωσδήποτε
γίνεται σταθερά άπαισιόδοξος. Μόνο άπό τήν
πλευρά αυτή, άλλωστε, δικαιολογούν τό χαραχτηρισμό τοΰ χρονικού τά τρία άφηγήματα,
σά χρονικά ψυχολογικών μεταπτώσεων.
Τήν ίδια φθίνουσα καμπύλη άκολουθεΐ ή άφηγηματική ορμή. Καθαρή, εύδιάθετη άφήγηση
«Τό Άρμένισμα», φαίνεται νά έχει τήν πη
γή της στήν εξωτερική εμπειρία, στή διήγη
ση τοΰ ίδιου τοΰ ήρωά της, πού πρέπει νά ή
ταν πρόγονος τοΰ συγγραφέα, δπως δπαδηλώνει
ή άφιέρωση στό τέλος τοΰ κειμένου (τό πρόσω
πο στή μνήμη τοΰ δποίου άφιερώνεται τό «χρο
νικό» έχει τό βαφτιστικό δνομα τοΰ καπετάνιου
τοΰ άφηγήματος). Μετά τά μ η χ α ν ά κ ι α , τό
άνάβλυσμα μιάς δλοζώντανης εμπειρίας
ένός
άλλου, ένός άνθρώπου τής δράσης, αποφασιστι
κού, αύστηροΰ καί ψημένου θαλασσινοΰ, μέ βαθειά, θετική άγάπη γιά τή ζωή, άντιπροσωπεύει πιθανότατα, σά διέξοδος άπό τή βασανιστι
κή έφηβε ία, τήν επένδυση πίστης σ’ ένα κεφάλαιο
διατηρημένο καί τοκισμένο στήν παιδική άνάμνηση καί τό θαυμασμό. Ή περίεργη «Μέρα τοΰ
1638» βασίζεται, φαίνεται, σέ κάποιο παλιό
χρονικό, δπωσδήποτε σέ βιβλία, καθώς είναι
φανερό άπό τό ιστορικό γεγονός καί τήν πληθώ
ρα τών πραγματικών λεπτομερειών τής περι
γραφής. θά ’λεγε κανείς, ότι διαβάσματα γύ
ρω άπό ένα συγκεκριμένο Ιστορικό
επεισόδιο
(τήν έκστρατεία γιά τήν «άλωσιν τοΰ Βαγδατίου» πού έκανε δ Μουράτ Δ' καί τήν τελετή πού
προηγήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη), δίνουν έ
δαφος σέ τούτη τή φανταστική έφιαλτική περι
πέτεια, μέ ψυχαναλυτικές σημασίες. Ά λλά τό

ένδιαφέρον κρατάνε άποκλειστικά σχεδόν οί
περιγραφές, ή άτμόσφαιρα, οί εικόνες,’ δηλαδή
οί πηγές τοΰ άφηγήματος καί δχι τόσο τό ίδιο.
Στό τελευταίο, «Οί γάμοι τοΰ Σπόρου...», ή άφηγηματική συνείδηση χαλαρώνεται ώς τήν
παράλυση σχεδόν παρατάσσοντας μαλακούς κρί
κους μιάς παράξενα πεζής καί πληχτικής φαν
τασμαγορίας. Αναγνωρίζει κανείς τόν άφηγητή τής «δόξας τοΰ σκαπανέα», στήν ϊδια συχνό
τητα θά λέγαμε, μά δχι καί στήν ίδια ποιότη
τα. Έ κ εΐ πού ή κινηματογραφική άντίληψη τής
εικόνας, τής δομής ήταν ύπηρετική τής πρόζας,
τώρα συμβαίνει τό αντίστροφο, δηλαδή έχουμε
περιγραφόμενο κινηματογράφο.
«ΤΟ ΑΡΜΕΝΙΣΜΑ» Έ να έλληνικό φορτη
γό πλοίο, μέ κυβερνητική έντολή, πλέει στή
Μερσίνα τής Κιλικίας, τό 1921, γιά νά παραλάβει 2000 Άρμένηδες, πού απειλούνται μέ
σφαγή άπό τούς Τούρκους καί νά τούς άποβιβάσει στή Αάρνακα τής Κύπρου. Μά εκεί οί άγγλικές άρχές απαγορεύουν δχι μόνο τήν άποβίβαση, άλλά καί τήν ελευθεροκοινωνία μέ τή
στεριά.
Αιτία ή πρόφαση, δτι τό πλοίο φέρνει τή
βλογιά.
"Ενα πεθαμένο μωρό, πού οί πρόσφυγες έρι
ξαν κρυφά στή θάλασσα τή νύχτα, γιά νά μή
φανερώσουν τό κρούσμα στόν καπετάνιο, πρόδοσε τήν άρρώστια στούς Άγγλους. Αρχίζει ή
περιπέτεια τής περιπλάνησης στις θάλασσες. Στή
Σμύρνη, μετά τίς πομπώδεις υποδοχές καί τό
τραπέζωμα τοΰ καπετάνιου στή Δημαρχία, ή
έλληνική λιμενική άρχή άντιλαμβάνεται καθυ
στερημένα τή βλογιά καί άπαγορεύει τήν άποβίβαση. «Στ’ αυτιά τοΰ καπετάν Θανάση ήχοΰσαν άκόμα οί φελλοί άπ’ τίς σαμπάνιες. Μέ
σα του άναδεύονταν μαζί μέ τό σαλέπι κι ένας
κακοχωνεμένος θυμός...». Ακολουθεί τό λοιμο
καθαρτήριο τών Κλαζομενών. Ξανά Σμύρνη καί
δεύτερη άπαγόρευση, τώρα άπό τόν Έλληνα
άρμοστή. Διαταγή νά πλεύσει στήν Κωνσταντι
νούπολη, πού έλέγχεται άπό τούς Συμμάχους.
Μά στό Τσανάκ οί γαλλικές άρχές σταματάνε
τό «Βασιλεύς Κωνσταντίνος». Νέος άγώνας τοΰ
καπετάνιου μέ Γάλλους κι ’Εγγλέζους. ’Επι
τροπή πού βγαίνει γιά έφοδιασμό κυνηγιέται
άπό τούς τουρκαλάδες καί στήν παραλία στήνεται
δμηρική τουρκο-αρμένικη γιγαντομαχία. Ή πε
ριγραφή Γάλλων καί Άγγλων ευστοχότατη, τοΰ
Τούρκου δήμαρχου σπαρταριστή. 'Ο καπετάνιος
είναι άνθρωπος φορτωμένος τήν εύθύνη γιά 2.
000 ψυχές. Βρίσκεται στή μέση ένός εμπόλεμου
κόσμου. Στή νεκρή ζώνη μετώπου, άνάμεσα σέ
αγριεμένους λαούς πού άλληλοσπαράζονται, χω
ρίς νά ξέρουν γιατί.
Μέσα του γύριζαν οί μορφές τών φαντά
ρων πού κινοΰσαν γιά τόν πόλεμο μέ τό τραγού
δι στό στόμα. Πίσω τους σηκωνόταν ένας κουρ
νιαχτός άπό διαμάχες, πρόσωπα πού εναλλάσ
σονταν στήν πολιτική, κι δ λαός μαριονέττα
στά χέρια τών επιδέξιων.
'Η τελική εικόνα τής διαμάχης στό Τσανάκ
συμπυκνώνει τήν Ιδέα τοΰ μισερού κόσμου μέσα
στόν δποΐο πλέει τδ καράβι, δπου τά περιστασι-

ακά θύματα, "ητουν μέ τή διαμαρτυρία τους ν’
αλλάξουν «τό σχήμα τοΰ κόσμου»:
...Παραδίπλα οί Γάλλοι ζέχνοντας κρα
σί καί βρώμικες σκέψεις, λίγο πιό πέρα οί
’Άγγλοι καιροσκόποι, στή μέση δ Τούρκος
πρωτόγονος, ατίθασος, μπουνταλάς.
Τί κόσμος ήταν τούτος πού τούς γέννησε;
Χωρίς προστασία, ^ωρίς δδηγό, άφημένος
στήν τύχη- τά ήνία νά τά κρατούν οί γραφιά
δες, κι εκείνος πιόνι στά χέρια τους νά
μετρά τις ώρες καί τις ζωές των ανθρώπων...
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Στερεώτερο άπδ τό παλιό καράβι στήριγμα
μέσα σ’ αύτή τήν άπάνθρωπη κοσμοθάλασσα, δ
καπετάνιος, δ Γερασιμιός, δ νεαρός ναύτης Στέφος. Καί προπαντός ή λαϊκή καρδιά, άρμένικη
καί ρωμαίϊκη, πού βοηθάει στήν όργάνωση καί
στήν τάξη στό πλοίο, κουμαντάρει. τό «αρμένικο
θεριό», γλεντάει στά πρωτότυπα βαφτίσια τού
νεογέννητου στό πλοίο Άρμενόπουλου κι έκδηλώνεται σ’ ένα θριαμβευτικό φινάλε μέ τήν άπροσδόκητη Αποδοχή των Άρμένηδων προσφύ
γων στον Πειραιά, από τούς ανθρώπους τού λι
μανιού...
Χωρίς άμφιβολία, είναι ένα άπό τά δυό καλύ
τερα διηγήματα τού Μ.Κ. "Αν ή «δόξα τοΰ σκα
πανέα» αξίζει σά δείγμα μιας δλοκαίνουργιας
σταθερής γραφής, σάν ένα πρωτοποριακό διή
γημα στήν πεζογραφία μας, τό «Άρμένιομα»
άποδείχνει — άν χρειάζεται άπόδειξη — δτι
δ συγγραφέας δέν εντυπωσιάζει εύκολα, μέ μιά
τολμηρή τεχνική, άλλα έχει τό δώρο τής άφήγησης, είτε ποόκειται γιά εσωτερική προ
βληματική έκθεση, είτε γιά τήν αφαιρετική μετάπλαση μιας προσωπικής εμπειρίας, είτε γιά
παραδοσιακή διήγηση άπό τή θέα ένός πλατιού
έξωατομικοΰ κόσμου. Σ’ αύτή τήν παραδοσιακή
μορφή, μόνο μιά δυνατή άφηγηματική φλέβα μπο
ρεί πιά ν’ άνανεώσει τό ενδιαφέρον, νά δώσει
κάτι πέρα άπό τις δρατές διαστάσεις στό έπεισόδιο, στόν άνθρώπινο τύπο καί τό χαρακτήρα,
στήν περιγραφή, στό στοχασμό. Σημειώνουμε με
ρικές σκηνές: Στήν παραλία τής Μερσίας μέ
τούς συγκεντρωμένους Άρμένηδες πρόσφυγες καί
μέ τούς Γάλλους στρατιώτες, ή κουβέντα μέ
τό πλήρωμα, τό πέταμα τών επίπλων στή θά
λασσα. ή επιβίβαση. Ή νυχτερινή άνησυχία καί
ή έρευνα τού καπετάνιου, πού άκουσε κάτι νά
πεφτει στή θάλασσα. (Μέ τήν εύκαιρία, ή λέξη
«γδούπος», καί μάλιστα συνοδευόμενη μέ τά
επίθετα «βαθύς καί κούφιος», είναι εντελώς άκατάλληλη προκειμένου γιά τόν ήχο ένός σώ
ματος πού πέφτει στό νερό — είναι ίσως
ή μόνη άνεπιτυχής λέξη πού χρησιμοποιεί
ένας συγγραφέας μέ έκπληχτική αίσθηση τής
λέξης). Έ σκηνή άνάμεσα στόν καπετάνιο καί
στους "Αγγλους άξιωματικούς στό λιμάνι τής
Λάρνακας. Ή όργάνωση καί δ άγώνας γιά τήν
πειθάοχηση τού «άρμένικου θεριού» στό κα
ράβι. Τά γεννητούρια μέσα στή σωσίβια λέμβο τού
πλοίου καί τά βαφτίσια, προπαντός, τού νεο
γέννητου, μέ τό γλέντι πού άκολουθεΐ. Έ σκη
νή καπετάνιου-λιμενάρχη στή Σμύρνη. Ή περιγραφή τής προσέγγισης στό Τσανάκ, τών Γάλλων, ή άρμενο-τουρκική σύρραξη στό λιμάνι τού

Τσανάκ. Κορυφαίες οί τελικές σκηνές τής άπρόσμενης ύποδοχής τών προσφύγων άπό τούς
λιμενεργάτες τοΰ Πειραιά καί τής πομπής τών
προσφύγων στά καρβουνιάρικα μέ τόν πεθαμένο
γενάρχη γέρο Τουμπεκιάν σηκωτό μπροστά. Νά
λίγες γραμμές άπό τήν τελευταία αύτή βιβλική
σκηνή:
Ξαπλωμένος πάνω σέ τέσσερις γερές πλά
τες. δ γέρο γενάρχης τής προσφυγιάς έλαμ
πε άνάμεσα ουρανού καί γής. Σκεπαστός ώς
τό πηγούνι μ’ ένα κιλίμι — ξεχώριζε ή μύ
τη του γρυπή σάν ραχοκοκκαλιά βουνού, τά
μάτια του στηλά, άκίνητα νά καθρεφτίζουν
τόν ουρανό. Πελώριο, τουμπανιασμένο τό κορ
μί του δέσποζε πάνω στή μάζα — ίδιο βάσανο,
πού τελειωμό δέν έχει. Γύρω του μάτια βου
λιαγμένα, κορμιά σκελετωμένα, στόματα σφαλιχτά: δ ανθρώπινος δγκος πλασμένος άπό
αράγιστη σιωπή. Καί πάνω τους δ οΰρανός
μπλάβος κι δλόγυρα σκεβρωμένες λαμαρίνες,
κουφάρια άπό πλεούμενα καί σωρός τά σκουπί
δια νά καπνίζουν.
Ή άφηγηματική εύρωστία καί δ οίστρος έκδηλώνεται σέ μία παρατήρηση, μιά σκέψη, μιά πα
ρομοίωση. μιά γρήγορη πινελιά πού συνεχίζε
ται μέσα μας, μιά καίρια λέξη μέ άπροσδόκητη
δυναμικότητα:
(...) οί ρυτίδες δέν είχαν άλλο τόπο νά
σταθούν πάνω στό κορμί του./ Ό γέρο Τουμ
πεκιάν μέ τά χέρια κρεμασμένα έξω άπό τά
σκεπάσματα έμοιαζε μέ ξενερισμένο κήτος. /
Σ’ εκείνα τά άνατολίτικα πλάτη, οί μυρουδιές
είχαν κάτι άπό τή μυστικοπάθεια τών άνθρώπων πού άφήνουν γυμνό τό σώμα τους καί κλει
δαμπαρωμένη τήν ψυχή τους, (γιά τόν πα
στουρμά) . / Βάρβαρα, Ίπιταχτικά τά ντέφια
καί τά νταούλια καβούρδιζαν τούς ρυθμούς
τους (...) / (...) δ Στεπάν έσπρωχνε τό χο
ρό (...πού) έμοιαζε νάναι άνοιγμα ούράς πα
γωνιού, κρύο νερό πού ροβολά άπό καταρράκτη.
/ Οί φόρμες, οί τραγιάσκες γεννοβολοΰσαν
ζάχαρη, μακαρόνια, γλυκά. Τά καρβέλια τό
ψωμί. "Εφευγαν άπ’ τις νταλίκες καί πήγαι
ναν ίσια στό στόμα τής προσφυγιάς. / (...)
γκρίζα, ξεθωριασμένη, ραντισμένη μέ μιάν
άνάλαφρη μυρουδιά άπό άρμένιο παστουρμά,
(ή εικόνα τοΰ πλοίου).
Ό πλούτος μιάς έξωτερικής έμπειρίας Ασυ
νήθιστης γιά νέο καί μοντέρνο συγγραφέα, ή
ωραία ναυτική γλώσσα, τό ύφος τής Ανατολής,
μιά διεθνής ανθρώπινη πείρα, δίνουν ιδιαίτερο
θέλγητρο στό στερεότατο αΰτό άφήγημα, πού
καθρεφτίζει δίκαια τις φοβερές γκριμάτσες καί
τά χαμόγελα τής άνθρώπινης μοίρας.
«ΜΕΡΑ ΤΟΓ 1638». ’Επίσημη γιορτή στήν
Πόλη, «μιά μέρα προτού δ Μουράτ δ τέταρτος
κινήσει γιά τήν εκστρατεία τής Βαγδάτης». Δυό
παιδιά, ένα Ελληνόπουλο κι’ ένα Τουρκόπουλο,
τό σκάνε άπδ τα σπίτια τους καί πάνε νά δοΟν
τήν παρέλαση τών συντεχνιών. Τό τουρκόπουλο,

σκαρφαλωμένο σ’ ένα φανάρι, δίνει μέ κατάπλη
κτο θαυμασμό, λεπτομέρειες τής τελετής στό φ ί
λο του, πού δέ μπορεί νά δει χωμένος μέσα στό
πλήθος τών μεγάλων. ’Αλλά μαζί μέ τ ’ άλλα,
τό τουρκάκι βλέπει μοιραία καί τήν απόπειρα
δολοφονίας τοΰ Σουλτάνου, πού είχε θύμα τό
Μεγάλο Ηεζύρη. Οί σπαχήδες καί οί γενίτσα
ροι όρμανε καί μακελεύουν τό πλήθος, κ ’ ένας
Ίαμβέρης τών γενιτσάρων, πού έκαναν τή δο
λοφονική Απόπειρα κατά τοΰ Σουλτάνου, ψάχνει
ολόκληρη τήν Πόλη νά βρει τό μικρό πού εί
δε τή σκηνή καί είναι επικίνδυνος μάρτυρας.
Τά παιδιά χωρίζουν καί χάνονται μέσα στήν
αλλοφροσύνη πού ακολουθεί. Τό έλληνάκι περ
νάει εφιαλτικές περιπέτειες, πέφτοντας πότε
στούς ταμπάκηδες τοΰ Γεντή Κουλέ, πότε σ’ έ
να Τσίρκο, πότε σέ έταιρία κλεφτών, ζητιάνων,
Αλητών. Τόν Αρπάζουν οί στρατολόγοι, μά ή
γαλέρα ναυαγεί, δ μικρός συνέρχεται σέ μιά
αμμουδιά δπου τόν έριξε τό κύμα καί ξανα
βρίσκει τό τουρκάκι τό φίλο του. Καί τότε έκεΐνο τόν προδίνει. Τοΰ δίνει, άπό Αγάπη τά
χα, νά φορέσει τό κόκκινο πουκάμισό του καί"
σέ λίγο ό διώκτης γενίτσαρος, Αναγνωρίζοντας
τό πουκάμισο, τόν πιάνει καί τόν παραδίνει στούς
τζελλάτ (δήμιους) πού έπιστρέφουν άπό τήν πα
ρέλαση τών σιναφιών.
Ή παράξενη περιπέτεια τών δυό παιδιών πα
ρουσιάζεται ή, δπωσδήποτε, δημιουργεί τήν εν
τύπωση μιάς Αφορμής, καί παραμένει λεπτομέ
ρεια σ’ ένα ζοφερό πίνακα, δπου τά σκόδρα
χρώματα γίνονται ασυνήθιστα χτυπητά. Μά ε ί
ναι κυρίως, νομίζω, μιά σκοπιά φόβου καί κα
τάπληξης πού οξύνει ό συγγραφέας, τοποθετών
τας την σέ Αδύνατα πλάσματα. Θειάφινη Ατμό
σφαιρα δαιμονικού έφιάλτη, σαδισμάς σκληρό
τητας, ζόφου, λαγνείας, Αηδίας κυριαρχοΰν στό
αφήγημα, δπου οί εικόνες επέρχονται καί #πανέρχονται μ ’ ενα αρυθμο καί άλογο ονειρι
κά καλπασμό. "Αν ύπαρχει κάποιο νόημα, θά
είναι ή τρομαχτική καί παγερή αίσθηση μι Ας
πρώτης επαφής μέ τό χώρο έξω άπό τό στενό
περίβολο τής παιδικής εμπειρίας. Καί ίσως α
κόμα μιά Αποσπασματική, Ανήσυχη ματιά στό
ανθρώπινο παρελθόν, πού προσηλώθηκε σάν α ιχ 
μαλωτισμένη σέ μιά εικόνα μεγαλοπρεπούς βαρ
βαρότητας. Θυμόμαστε ότι είναι ή ίδια χρονιά
(1638), πού οί Τούρκοι θανάτωσαν τόν προο
δευτικό πατριάρχη Κύριλλο Λούκαρι, μέ διαβολές καί προδοσίες, είναι ή εποχή τής «άβανιάς»
καί τής δολοπλοκίας, πού επιβιώσεις τους ζοΰμε
πάντα, ακόμα, στήν πολιτισμένη εποχή μας. Μά
καθώς είπαμε, οί ιδέες /ή τά νοήματα είναι Iδώ υπό αϊρεσιν καί περνάνε μέσα άπό ψυχα
ναλυτική διεργασία. 'Η άφηγηματική εΰρωστία
τοΰ πρώτου χρονικού μειώνεται, νομίζω, τώρα
σέ άπλή Αφηγηματική εύχέρεια. Τό ένδιαφέρον
διεκδικοΰν Αποκλειστικά οί πειστικές, παρά τήν
αφαίρεση, εικόνες μιας Ιστορικής πραγματικό
τητας πού συγκεντριόνεται γύρω σέ πραγματικό
ιστορικό έπεισόδιο. 'Ό ποιες κι άν είναι οί π η 
γές τοΰ συγγραφέα, άπό τήν άποψη ένός άναδρομικοΰ λογοτεχνικού ρεπορτάζ ή ντοκυμανταίρ, ή σύνθεσή του είναι Αξιόλογη άφοϋ διέπεται καί πλουτίζεται άπό μ ιά δημιουργική δπτική φαντασία. (ΙΙαρέλαση ίσναφιών, τελετή,

ταμπάκηδες, τσίρκο, ταβέρνα τοΰ Ηεδουΐνου, στρα
τολογία, δήμ ιοι).

«01 ΓΑΜΟΙ Tor ΣΠΟΡΟΓ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΠΙΙΑΙΑΣ». Τό τρίτο καί τελευταίο «χρονικό» τοΰ τό
μου, δέν είναι μέ καμιά έννοια χρονικό, έκτός άν
θεωρηθεί τέτοιο Από τήν έλεύθερη θεατρική Α
ναπαράσταση τοΰ σχετικού γελοίου έπεισόδιου
τής ρωμαϊκής Ιστορίας, πού περιέχει τό αφή
γημα. Τό κακό είναι δτι μή όντας δπωσδήποτε
χρονικό, δέν είναι καί τίποτ’ άλλο. Ό χ ι, βέ
βαια, Ιξ αιτίας τής πρωτοτυπίας του, άλλά στήν
ουσία καί τή μορφή του. Μια νουβέλλα μάλλον
δπου συσσωρεύονται Ανοργάνωτα τελικά, απλω
μένα σ’ έναν Αφηγηματικό κάμπο, πρόσωπα, κα
ταστάσεις, έπεισόδεια, δλα σάν μισοτελειωμένα,
Αναίτια, χαλαρά Ακόμα καί στή σπασμωδικότητά τους. Στό ύφος καί στήν εΐκονικότητα θυμί
ζει ταινία τοΰ Φελλίνι, μα εκεί ή Αποσπασμα
τικότητα, τό δργιο τών εικόνων, ή εναλλαγή
νατουραλισμού καί φαντασίας, κρύβουν πραγ
ματική όργάνωση, ύψηλή τεχνική Αφομοίωση καί
νεύρο. Καί, βέβαια, περιέχονται πολύ καθαρά
νοήματα καί προβλήματα, δσοδήποτε καί άν
περνάνε Από μιά Απόλυτη προσωπική σκοπιά
ή ψυχαναλυτική άποψη καί χρωματίζονται άπό
κάποιο δαιμονισμό.
Υπάρχουν δρισμένοι πόλοι νοημάτων, βέ
βαια, μά χάνονται σέ σκόνη μικροεπεισοδίων.
Ά πό τή διαμαρτυρία τής ανθρωπιάς στό «Άρμένισμα» καί τήν έμμεση τρομαγμένη κατα γγε
λία τής «Μέρας τοΰ 1638», βρισκόμαστε έδώ
μπροστά σέ μιά Ανυπόφορη καί όμως τόσο ύπομονετική καί Ιπίμονη αίσθηση τοΰ Αδύνατου, τής
ψυχικής πιά κούρασης καί χαλάρωσης, πού φτά
νει σέ Απόχρωση μαζοχιστική. Ά ν στό προη
γούμενο Αφήγημα, δ κόσμος είναι ενα όρθάνοιχτο στόμα θηρίου μέ φοβερά δόντια γιά τόν
άνθρωπο - παιδί, έδώ τό στόμα είναι φαφούτι
κο καί μαστιχάρει μαλακά, μέ αηδιαστικό σα
λιάρισμα, τήν έρημη ψυχή. Τελικά μένει μιά
χαλαρή, κι αύτή, αίσθηση τριχωτής Αηδίας καί
Απόγνωσης. Τό ύφος τής φαντασμαγορίας πού
παίρνει συχνά ή Αφήγηση έπιδεινώνει τά πράγ
ματα, γιατί δημιουργεί απαίτηση. Υποτίθεται,
μέσα Απ’ δλα αύτά, δτι προβάλλεται μέ μιά
γραφή κάπως αυτόματη, ή άδυναμία μιας βίω
σης τής πραγματικότητας, μιάς άδολης συμμε
τοχής στή ζωή, ή αγωνία γιά μιά αυθεντική ύ
παρξη, ή έκπτωσή τους σέ υποκατάστατα ψευ
δαισθήσεων μέ τό όργιο, μέ τήν αναπαράσταση,
μέ τή σεξουαλική πλήξη πού συναντάει δμως
έντρομη τή διαστροφή. Οί αναφορές στή ρωμαϊ
κή Ιστορία τής παρακμής καί στή λατινική φ ι
λολογία θά μπορούσαν νά είναι πιό κυρίαρχες
Αν έλειπε δ επίπεδος αφηγηματικός φόρτος καί
τό τελευταίο, προπαντός, μέρος, μέ τό Σαλοΰστρο καί τήν αύλή τών θαυμάτων του.
’Αντίστροφα ανάλογη μέ τήν έκταση καί τή
σειρά είναι ή ποιότητα τών τριών κομματιών.
Σημαίνει αυτό μιά περίοδο κάμψης, ή τήν Α
ξεπέραστη άκόμά από τό συγγραφέα δυσκο
λία τής μεγαλύτερης πεζογραφικής σύνθεσης;
Δέν δπάρχει καμιά βία νά δοθεί άπό τήν κρι-

τική ή απάντηση, πού μόνο δ νέος συγγραφέας
θά δώσει. Γιά τήν ώρα ή τουλάχιστον, δ Μ. Κ.
έπιβεβαιώνει τά καθαρά αφηγηματικά του προ
σόντα καί τόν κεντρομόλο προβληματισμό του,

βγαίνοντας άπό τδ προστάδιο τής εφηβικές έ·
μπειρίας τής ζωής πού αντιπροσώπευε τδ πρώ
το του βιβλίο.
Δ. ΡΑΓΤΟΠΟΙ'ΛΟΣ

Βιβλιογραφικό

Σ τ ρ α τ ή ς Τ σ ί ρ κ α ς : Σ τ δ ν Κά β ο . Κέ
δρος, Αθήνα 1966, 8, 160.
Ε πτά διηγήματα τού συγγραφέα τής τριλο
γίας «’Ακυβέρνητες Πολιτείες».
Στέφανος Τ η λ ι κ ί δ η ς . - Τ δ είδωλο
τοΰ Κ ύ κ λ ω π α .
Θεσσαλονίκη 1966, 8,
96.
"Ενας τόμος μέ 12 διηγήματα.
Βύρ ων
Κ α μ π έ ρ ο γ λ ο υ :
Στδν
ί σ κ ι ο τ ή ς ι σ τ ο ρ ί α ς . ’Αθήνα, 1966, Κέ
δρος, 8, 128.
Τδ τρίτο μέρος τής τριλογίας μέ τόν ίδιο τί
τλο. Αύτο τδ μέρος έχει δπότιτλο «Περιπλάνη
ση».
Γ. Φ ι λ ί π π ο υ Π ι ε ρ ί δ η : ’Α σ ά λ ε υ τ ο ι
κ α ι ρ ο ί . Κέδρος, ’Αθήνα 1966, 8, 144.
’Οκτώ διηγήματα άπό τήν άλλη Κύπρο, δπως τά χαρακτηρίζει ό συγγραφέας τους.
Μαρί α Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο ο — Ά ρ 
τ ε μη. Λ α β ύ ρ ι ν θ ο ς . ’Αθήνα 1966, 8, 112.
Μυθιστόρημα.
Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η ς
Ά ν τ. Μ η τ σ δκος: Έ κ τής Σ ι ώ ν ή τ ι ς ε ί ν α ι ή εν
τ έ λ ε ι α τ ή ς ώ ρ α ι ό τ η τ ο ς . Άθήναι, Ό κτώβρης 1966, 8, 208.
Μυθιστόρημα. «Είναι ένα μήνυμα γιά όλους,
πληροφορεί δ σ. καί πού δλοι θά λάβουν' θά
λάβουν τδ «Κάτι» του αύτό* ακόμη καί δσοι άπ’
εκείνους πού δεν θά λάβουν «τίποτε»' θά λάβουνε
«Αυτό» ακριβώς».
Μανώλης
Κορν ή λ ι ο ς :
Κύκλος
Φ ω τ ι ά ς . Έκό. «Παλμός». ’Αθήνα 1966, 8,
136.
Ποιητική τριλογία:
Τί παγωνιά ήταν Ικείνη ή παγωνιά !/Ηόσο
κρύωναν οί δρόμοι, τά σπίτια / ο ί αβησμένες φω
τιές στή γω νιά /π όσ ο κρύωνε ή πρωτεύουσα,
ή ’Ακρόπολη, δ κόσμος [...].
( ’Εποχή πρώτη).
Μ ά χ η Μ ο υ ζ ά κ η : Έ π I γ ή ς. ’Αθήνα, Δω
δέκατη ώρα, 1966, 8, 64.
Ποιήματα:
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Βαθιά, ώς τήν πείνα μου μέ δέχτηκες. /
Βαθιά, ώς τήν τρέλα μου μ5 άγάπησες[...].
(Χαιρετισμός οπόν Π ειραιά).

Δελτίο

Β. Η. Β ο γ ι α τ ζ ό γ λ ο υ : Δ α ν ά η . Κέ
δρος, ’Αθήνα 1966, 8, 48.
Ποιήματα:
’Ετούτο τδ νησί βράχια καί άνεμοι / καί δά
σος μυστικό οί καημοί του / κατηφορίζοντας τίς
ξέρες [...].
(Τδ νησί μου).
θ ω μ ά ς
Μ ά ρ α ς :
1966, ’Αθήνα,
8, 48.
Ποιήματα:
Χάθηκαν γιά πάντα / οί λευκές μέρες. / Γέ
μισε κηλΐδες τδ παρελθόν[...].
Β ά γ ι ο ς Μ π α γ λ ά ν η ς : Αι χμηρά
σ κ α λ ο π ά τ ι α .
Θεσσαλονίκη 1966, 8,
48.
Ποιήματα:
’Αμέτρητα χρόνια θά πάρουν αύτά τά αιχμηρά
σκαλοπάτια/ τώρα είναι γόνιμη ή ίδέα τής
ανυποχώρητης τιμιότητας / πού γεφυρώνει τήν
οργή μέ τήν ελπίδα.
Βασίλης Αιάσκας:
A ί ω ν ι ό τ ητ α. ’Αθήνα 1966, 8, 64.
Ποιήματα:
Στο μέτωπό μου ένα πουλί / στδν ώμο μου
ένα σύννεφο / καί φεύγω άπ’ τΙς χώρες τής
σιωπής. / Που π ά ω ; /ε ί μ α ι ένας καπνός / έ
χω φτερά άπό στάχτη / έχω έναν ορίζοντα
κρυμμένο στήν καρδιά μου.
(Δρόμος).
’Ι ω σ ή φ Σ η φ α λ ά κ η ς : Θ έ σ ε ι ς κ α ί
π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς . (Α θήνα 1966), 8, 128.
‘Ο σ. πού είναι ύφηγητής τού Πανεπιστημίου
’Αθηνών, άπευθύνεται κυρίως στή νεολαία, Απο
βλέποντας, «σέ μιά εποχή ήθικοΰ ξεπεσμού, θε
σμών καί ήγεσίας» στήν ήθική τής άνύψωσης
καί στό μέλλον τοΟ Δημοκρατικού κινήματος.

Δ η μ ή τ ρ η ς Δη μ η τ ρ ι ά δ ης:
Φλό
γ ε ς
ά π ό τ ή ν Α ν τ ά ρ τ ι κ η έ π ο
π ο ί ί α. ’Αθήνα 1965, 8, 158.
Μέ ένα γράμμα τού Αείμνηστου στρατηγού
Εύρ. Μπακιρτζή άντί γ ιά πρόλογο.
— Έ π ε τ η ρ ί ς Π α ι δ α γ ω γ ι κ ή ς ’Α
κ α δ η μ ί α ς Κ ύ π ρ ο υ . 1965— 1966. (Λευ
κωσία) , 8, 60.
— Φ ι λ ο λ ο γ ι κ ή Κ ύ π ρ ο ς . 1966. ’Ετή
σια έκδοση τού Έ λ λ . Πνευματικού ‘Ομίλου Κύ-

πρου. 8, σ. 248 + 27 πίνακες τοΰ ζωγράφου Α.
Διαμαντή έκτός κειμένου.
Ό τόμος περιέχει μελέτες καί λογοτεχνικές
συνεργασίες Κυπρίων καί Κυπριακή Βιβλιογρα
φία.

Έ κυκλοφόρησε

Τ ί τ α Κ α λ λ ι γ ε ρ ά κ η : Τ 6 σκο
τ ά δ ι : Δίφρος, ’Αθήνα 1966 , 8, 78.
Νουβέλλα.

Τό νέο π ο ιη τικ ό β ιβ λ ίο τοΰ

Φ ώ τ η ς II. Κ α ν ε λ λ ό π ο υ λ ο ς : ’Α ν η 
σ υ χ ί ε ς : ’Αθήνα 1966 , 8, 24.
ΙΙοιήματα:
Κ’ είμαι / σαν μ ι’ άστραψιά / που σκίζει τδ
άπειρο [...].
(Κ’ είμ α ι...).

ΟΡΕΣΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ

μ έ ενα σ χ έ δ ιο τ ο ΰ
Β Α Σ ΙΛ Η Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΑ Δ Η

’Εκδόσεις «ΚΕΔΡΟΙ»

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ε λ λ η ν ι κ ή ’Α ρ ι σ τ ε ρ ά 41)66. Συνεργ.
Α. Φηλορείτη: μιά αστική άποψη γιά τήν πο
λιτική τής ’Αριστεράς, I. Άθωλοΰ: Φιλοσοφι
κά προβλήματα τής σύγχρονης φυσικής, Σ.
Τζελέπη: γιατί ή 'Ισπανία δεν μπήκε στδν πό
λεμο, Πικασσό: Γιατί
είμαι
κομμουνιστής
κ.τ.λ.
θ έ α τ ρ ο 27— 28) 66. Συνεργ. Ν. ΣοφιανοΟ:
τδ κείμενο τής Ε ' Πράξης στήν ιταλική κω
μωδία «Οί τρεις τύραννοι». Γ. Χριατοφυλάκης: τδ τέλος (μονόπρακτο), Τόμσον: Ή «Ή 
λεκτρα» τοΰ Σοφοκλή, Χρυσά Παπανδρέου: Ή
Β ' Συνάντηση Λ. θεάτρου, ανακοινώσεις Μ. Βίττι, Γ. Ζώρα, Λ. Πολίτη, Στ. Σπανάκη κ.ά.
Ηπειρωτική Εστία
170—171)66.
Συνεργ.: Ν. ΙΙατσέλη: 'Ο μητροπολίτης Δέρκων
Νεόφυτος, Σ. Μπάγκα: Τουρκοελληνική εφημε
ρίδα του Βιλαετιού τών Γιαννίνων τοΰ 1895, Σ.
Μουσελίμη: Τδ Πόποβο, Γ. Παϊσίου: Τά σχο
λεία Χιονάδων επί Τουρκοκρατίας, Α. Ευθυμί
ου: "Ενας κώδικας τής μονής Μολυβδοσκεπάστου, Ν. Π ατοέλη: τοπωνυμικά Δελβινακίου, Ν.
Τσάκα: Πάργα - Στεργιά. Ε π ίσ η ς λογοτεχνική
ύλη.
Λ α ϊ κ ό ς Λ ό γ ο ς.
Μηνιαίο
Περιοδικό.
Φύλλο 15— 16)66. Συνεργ.: Β. Ρώτα: Τδ αίμα,
'Η ασπίδα τοΰ Μεγα - ’Αλέξανδρου, Β. Δαμιανάκου: Τάν ή επ ί τάς, Β. ’Αλεξαδρόπουλου:
’Αναμνήσεις άπό τδν Νίκο Πλουμπίδη, Ρ(τα
Μπούμα - ΙΙαπά, Σοφία Μαυιροειδή - Παπαδάκη,
θ . ΙΙιερίδη: ποιήματα, απάνθισμα ρουμάνικης
λαϊκής ποίησης, Ν. Μαραγκού: Άργυρώ, Γαλ.
Κ αζαντζάκη: Μια νύχτα κ .λ.π .
Μ η ν ι α ί α
Δ ι ε θ ν ή ς
ρηση.
Ά ρ . 96)66.

’Ε π ι θ ε ώ 

Συνεργασίες: Πρίμομ, Κονιό, Χάλεντ
Έ ν τ - Ν τ ίν , Ά λ μ π έρ τι κ.ά. θέματα: Έ
παρότρυνση στήν άγροτική οικονομία, Έ
σία τοΟ Γαλλικού Λ. Μετώπου, Φεντερίκο
τσια Λόρκα κ .λ.

Μοχί
ύλική
σημα
Γκάρ-

Δ ι ε θ ν ή ς ’ Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η . 98)66.
νεργ:. Γιάννη Πράζκυ: Είρήνη καί ’Ασφάλεια

στήν Ευρώπη, Πιέρ Ζανζούς: Τά σημερινά προ
βλήματα των συνδικάτων, Φουάντ Ντασάρ: Ή άντιϊμπεριαλιστική πάλη των αραβικών λαών, ΚΙν
Πετβας: ’Ινδία — ’Ανάπτυξη καί προοπτικές
κλπ.
’Ε π ο χ έ ς 44)66. Συνεργ.: Κ. θ . Δημαρας:
Δέκα χρόνια Έ λλην. Παιδείας, Ρ. Μανθοόλη:
Γιά ένα εθνικό λαϊκό κινηματογράφο, Νικηφ.
Ρώτα: Σύγχρονη Μουσική, θ . Δ. Φραγκόπουλου:
'Οδοιπορικό, Λ. Πολίτη: Τρίτη ή ένιαία δημο
τική; Σ. Λαμπρίδη: Είναι δημοτική ή «τρίιη»;
Ί ό ν ι ο ς ’Η χ ώ 242—243) 66. Συνεργ.: Γ.
Άλισανδράτος: Κεφαλονιά καί πνεϋμα, Ή λ . Βασιλάς: Ν. Κονεμένος κ .λ .π .
—
—
—
—
—
—
—

Δελτίον Συλλόγου ’Αρχιτεκτόνων 10)66.
’Ελεύθερα Συνδικάτα, 262)66.
Πνευματική Κύπρος, 75)66.
Σύνορο, 39)66.
Κυπριακά χρονικά 54)66.
Ε λλ η νικ ά Θέματα 11)66.
Νέα ’Εποχή (Κύπρου), 71)66.

— Literarni Noviny, Praha.
— Revue Hongroise, 10/66.
— Poland, 6-9/66.
— La Roumanie d ’aujourd’hui 11/66
— Europe, 451-452/66. (Τεύχος άφιερωμένο
στον Apollinaire)
— Nouvelle Critique.
— Les L ettres F ra n c ise s.
— Δε λ τ ί ο Δημοτ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς
6) 1966. Χρονικό πνευμ. έκδηλώσεων κλπ.

Καβάλας

ΤΟ

Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η

*Η παράσταση του «Ίβάνωφ» στο ΈΘνικό
"ίστερα άτ*δ το νεανικό too πρωτόλειο, ένα
πολύπρακτο Ιργο χωρίς τίτλο, που πρωτοδημοσιεύτηκε το 192Β καί παίχτηκε πολύ άργότερα
τιτλοφορημένο με τ’ όνομα τοΰ ήρωά του «Πλατόνωφ», ύστερα άπό δύο μονόπρακτα («Στή δη
μοσιά» καί «Τό κύκνειο άσμα») πού άποτελοΰν διασκευές διηγημάτων του καί τήν πρώ
τη γραφή τοΰ μονόλογου «Οί βλαβερές συνέπει
ες τοΰ καπνού» (1886), δ «Ίβάνωφ» είναι τυ
πικά το πέμπτο θεατρικό έργο τοΰ Τσέχωφ, άλλά ουσιαστικά τδ πρώτο πού εμφανίζεται μέ
αξιώσεις ανανεωτικές. Είναι τδ πρώτο του θεα
τρικό δημιούργημα πού προμηνάει μιάν άλλαγή
στή δραματική τέχνη τοΰ νεώτερου θεάτρου, τήν
άλλαγή πού δέκα περίπου χρόνια αργότερα θά
φέρουν καί θά καθιερώσουν ό «Γλάρος», δ «θεί
ος Βάνιας», «Οί τρεις αδερφές» καί «'Ο Βυσσινόκηπος». Στάν «Ίβάνωφ» (1887) είναι πολύ
φανεροί ακόμη οί δεσμοί μέ τόν παλιό, παραδο
σιακό τύπο δραματουργίας, οί δεσμοί πού είναι
καί τροχοπέδη στήν ανανεωτική διάθεση τοΰ
συγγραφέα: σκηνές πού πλησιάζουν τδ μελόδρα
μα ή μπορεί νά παρασύρουν τούς ήθοποιούς στδ
μελόδραμα, έντονες εξωτερικές συγκρούσεις, μο
νόλογοι, επαναλήψεις καί κυρίως συγκέντρωση
δλης τής δράσης γύρω άπό τό πρόσωπο ένδς
κεντρικού ήρωα. Άπό φιλολογική άποψη δ
ήρωας αύτός είναι πολύ συνδεδεμένος άκόμα μέ
τή θεματογραφία τής ρωσικής λογοτεχνίας δλόκληρου τοΰ 19ου αίώνα, μέ τό θέμα τών ά
χρηστων ανθρώπων, τούς ήρωες πού διαπι
στώνουν τήν άπογοήτευοή τους καί τή διάστασή
τους μέ τό περιβάλλον, άλλά φανερώνουν πα
ράλληλα καί άδυναμία νά τό άντιμετωπίσουν
καί νά άντιδράσουν. Γι’ αυτό ή ξοδεύονται σέ μά
ταιες αναζητήσεις, σέ άσκοπες μορφές δράσης,
κουράζονται καί φθείρονται πρόωρα ή μένουν έντελώς στό περιθώριο κάθε κοινωνικής δραστηριό
τητας, διαλέγουν τή φυγή ή τήν άπομόνωση.
"Ομως αν καί ή νέα μορφή, ή τσεχωφική
θεατρική τεχνοτροπία δέν έχει άκόμη δλοκληρωθεΐ στόν «Ίβάνιοφ», έντούτοις ή ρήξη μέ τήν
παλιά δραματουργία έχει αρχίσει. “Ό ίδιος δ
Τσέχωφ σ’ ένα γράμμα του στίς 24 ’Οκτωβρίου
1887 πρός τόν άδελφό του ’Αλέξανδρο προσδιορί
ζει τό καινούργιο στοιχείο πού φέρνει μέ τόν
- «Ίβάνωφ» ώς έξής: «Οί σύγχρονοι δραματουργοί
100 παραγεμίζουν τά έργα τους άποκλειστικά μέ

αγγέλους, παλιανθρώπους καί παλιάτσους καί
σύρε τώρα νά βρεις τά στοιχεία αύτά σ’ δλη
τή Ρωσία. Βέβαια γιά νά βρεις θά τά βρεις
οπωσδήποτε, όχι δμως, σ’ αυτή τήν άκραία
μορφή πού χρειάζεται ατούς δραματουργούς...
’Εγώ θέλησα νά πρωτοτυπήσω: δέν έβγαλα στή
σκηνή ούτε έναν κακούργο, ούτε έναν άγγελο (δ
μως δέν μπόρεσα νά κρατηθώ καί νά μή δεί
ξω παλιάτσους) κανένα δέν κατηγόρησα καί
κανένα δέν έβγαλα άθώο». "Ενοχος καί αθώος
γιά δσα κάνει στό έργο είναι δ Ίβάνωφ, άλλά
καί άλλα πρόσωπα πού επαναλαμβάνουν μέ πα
ραλλαγές τό κύριο θέμα. Γιατί στόν «Ίβάνωφ»
άν καί διατηρείται ή «συγκέντρωση» γύρω άπό
τό κεντρικό πρόσωπο, είναι φανερή καί ή «α
ποκέντρωση», πού άπό τό «Γλάρο» καί δστερα,
στά έργα τής ωριμότητας, θά γίνει κανόνας. ’Ε
κεί δέν ξεχωρίζουν «σολίσ.χες», τά μοτίβα είναι
μοιρασμένα καί τά περισσότερα πρόσωπα τών έρ
γων βρίσκονται σέ ίση μοίρα.
'Ο Τσέχωφ άμεσα καί έμμεσα κατηγορεί τίς
συνθήκες τής ζωής, τή χωρίς προοπτική, μουν
τή καί άχαρη πραγματικότητα τής καθυστερη
μένης ρωσικής επαρχίας πού άναπόφευκτα επι
φέρουν τή διάβρωση καί τή φθορά, άλλά δέ βγά
ζει αθώους τούς άνθρώπους πού συμβιβάζονται
καί βουλιάζουν στό τέλμα αύτής τής ζωής. Δέν
γίνεται λόγος βέβαια γιά τήν ενσάρκωση τής
μικροαστικής χυδαιότητας, γιά τόν κόσμο τής
Ζιναΐντας Λιέμπεντεφ καί τών «ζουλού» πού
συχνάζουν στίς δεξιώσεις της, γιά τούς άνθρώ
πους τόπου Μπόρκιν πού άνετα κυκλοφορούν καί
άναπνέουν μέσα στό περιβάλλον αυτό σάν τά ψά
ρια στό νερό, γιά τίς άλλες εκδηλώσεις απανθρω
πιάς, βαρβαρότητας καί προστυχιάς πού άπέναντί
τους δ Τσέχωφ είναι άμείλικτος. Στήν ένοχή
τής αδυναμίας καί τής αβουλίας, στήν παραδο
χή τής ήττας συνίσταται δχι μόνο τό δράμα
τοΰ Ίβάνωφ, άλλά, μέ διάφορες παραλλαγές
καί τά βουβά δράματα τών άλλων προσώπων,
όπως δ Λιέμπεντεφ καί δ Σαμπέλσκυ. ‘Ο Τσέ
χωφ γ ι’ αυτούς τούς ήρωές του άπορρίπτει τήν
κοινότοπη αντίληψη πώς είναι «θύματα τοΰ
περιβάλλοντος, τής έποχής». "Οταν δ Λιέμπεντεφ
επιχειρεί νά παρηγορήσει τδν Νικολαι Άλεξέγιεβιτς Ίβάνωφ λέγοντάς του πώς «τδν έφαγ:
τό περιβάλλον», δ ήρωας τοΰ Τσέχωφ άπαν
τά πώς ή αντίληψη αυτή είναι «άνόητη κάί ά

παρχαιωμένη». "Οχι μόνο γιατί καί δ Ίβάνωφ
παθητικά στό βάθος γερόντια δπως ένσαρκώνονδπως καί οί άλλοι ήριυες, είναι ενα κομμάτι
ται στήν παράσταση τοΰ Έθνικοΰ. Ό Λιέμπεν
τοΰ περιβάλλοντος, είναι δ ίδιος «περιβάλλον»,
τεφ τής παράστασης είναι περισσότερο δ «άγαάλλά γιατί τδ δράμα του συνίσταται στό 8τι
θός πατήρ» τοΰ μελοδράματος, παρά δ σύνθετος
δέν βρήκε τίποτε σωστό, ούσιαστικό, αποτελε
δραματικός τύπος πού έγραψε δ Τσέχωφ. Δέν εί
σματικό γιά νά τό Αντιμετωπίσει.
ναι πάντως ύ παλιός φίλος καί θαυμαστής τοΰ
Ίβάνωφ, μέ τίς δικές του παρορμήσεις καί ένΣτόν «Ίβάνωφ» βρίσκονται λοιπόν Ιν σπέρματι οί περισσότερες ιδιομορφίες τής νέας δρα θουσιασμούς τής νιότης, πού βούλιαξε Ανεπανόρ
ματικής Αντίληψης πού θά δλοκληρωθοΰν στά ώ θωτα στό τέλμα τής μικροαστικής ζωής, ύπατάχθηκε στούς νόμους της καί τώρα μάταια πα
ριμα έργα τοΰ Τσέχωφ. Οί Αντιφατικοί χαρακτή
ρες μέ τίς δυνατότητες, τίς έλπίδες καί τίς Α σχίζει νά περισώσει κάτι, αξιοπρέπεια έστω γιά:
τόν εαυτό του καί νά δείξει κάποια φροντίδα
πογοητεύσεις τους, ή διείσδυση στή διερεύνηση
γιά τούς γύρω του. Τό μόνο πού μπορεί νά.
τοΰ ανθρώπινου δράματος μέσα στίς διαστάσεις
κάνει δμως είναι νά τούς προσφέρει — κρυφά
τής καθημερινότητας, πού γιά πρώτη φορά ώς
άπό τή γυναίκα του — δανεικά λεφτά. Μέ έξαίένα σημείο έπιχειρεΐται στόν «Ίβάνωφ», οί α
ρεση τόν άψογο τύπο τοΰ Κόσιχ, πού σκιτσάρησε
ποχρώσεις τών αντιθέσεων πού αποκαλύπτονται
δ Εύ. ΙΙρωτοπαπάς καί τή ζωντανή Άβντότια
στήν ψυχολογία τών προσώπων καί στίς σχέ
Ναζάροβια τής Άθ. Μουστάκα, ώς ένα σημείο
σεις τους, τό πολύπλοκο καί πολυφωνικό σύνο
έξωραΐστητκε καί έξιδανικεύθηκε καί τό περιβάλ
λο ιπού συνθέτουν τά νήματα τής ζωής, οί συμ
λον τής Ζινάϊντας Αιέμπεντιεφ (Ρίτα Μυράτ),
πλεκόμενες μοίρες τών Ανθρώπων. Οί ιδιο
ή Μπαμπάκινα (Βέρα Δεληγιάννη) καί οί λοι
μορφίες αυτές άλλά καί ή ιδιοτυπία πού απορ
ποί επισκέπτες της, περιβάλλον πού εμ·εινε ά
ρέει άπό τό είδος τοΰ έργου, από τήν «μεταβατονο καί άσχετο πρός τό σατιρικό πνεΰμα τοΰ
τικότητά» του στά πλαίσια τής δημιουργίας ένός
συγγραφέα.
άπό τούς μεγαλύτερους συγγραφείς καί άναμκρφωτές τοΰ σύγχρονου θεάτρου συνιστοΰν τίς
Ή σοβαρότερη παρερμηνεία έγινε στό ρόλο
δυσκολίες πού θά Αντιμετωπίσει ή παράσταση άλ
τοΰ νεαροΰ γιατρού Λβώφ. 'Η άποψη τοΰ Τσέχωφ
λά προκαλοΰν καί τό ενδιαφέρον γιά μιά δημιουρ
γ ι’ αυτόν είναι διατυπωμένη σέ μιά Απάντησή
γική σκηνική παρουσίαση τοΰ δράματος.
του σέ απορίες ήθοποιών πού ετοίμαζαν παράστα
ση
τοΰ έργου του: «"Αν τό κοινό βγει άπό τό θέα
‘Η παράσταση τοΰ ’Εθνικού πού σκηνοθέτησε
τρο μέ τήν εντύπωση πώς οί Ίβάνωφ είναι παλι
δ Λέων Τριβιζάς. χαρακτηρίζεται άπό μιά άάνθρωποι καί οί δόκτορες Λβώφ είναι μεγάλοι
πλούστευση τών χαρακτήρων καί τών συγκρού
Ανδρες, τότε θά πρέπει νά παραιτηθώ καί νά πεσεων στίς σχέσεις τών προσώπων, άπό τήν Α
τάξι» τή7 πένα μου στά κομμάτια». Ή παρά
πλοποίηση καί ίσοπέδωση τών Αντιφατικών Απο
σταση τοΰ Έθνικοΰ πλησίασε επικίνδυνα τό ση
χρώσεων πού παρουσιάζουν. Μοναδική έγγύηση
μείο αυτό, γιατί ήρωποιεί τό γιατρό, δικαιώνει
γιά νά Αποκαλυφθεΐ τό πολύπτυχο τής δραματι
τή νοοτροπία του καί τή συμπεριφορά του. 'Ο
κής Αντιφατικότητας στή μοίρα αυτών τών
/•βώφ είναι βέβαια υποκειμενικά τίμιος καί ε
Ανθρώπων ήταν τό β ά θ ο ς τής έρμηνείας καί ή
νάρετος, δμως αυτή ή «τιμιότητα πού έχει κα
α κ ρ ί β ε ι α τής έκτέλεσης. Αυτή ήταν καί ή
ταπιεί
μπαστούνι», αυτή ή άτεγκτη, δογμα
έγγύηση γιά νά μειωθεί ουσιαστικά καί δχι
τική κατήχηση τής αρετής δέν ωφελεί κανένα,
επιφανειακά τό ειδικό βάρος τών έξωτερικών με
λοδραματικών στοιχείων. ’Αντίθετα, δμως, δ Αντίθετα εισορμά βάναυσα στή ζωή τών άλλων
σκηνοθέτης παρασύρθηκε άπό γενικολόγους, άφη- μόνο γιά νά καταστρέφει. ’Από τό κήρυγμα τοΰ
ρημένους χαρακτηρισμούς τοΰ τσεχωφικοΰ ύφους Λβώφ, δπως καί άπό κάθε δόγμα λείπει ή
— φθορά, χρόνος, νοσταλγία, πλήξη κλπ. Βέ ανθρωπιά, ή συμπάθεια καί ή κατανόηση γιά
τούς Ανθρώπους. Στόν τύπο πού παρουσίασε στή
βαια τά στοιχεία αυτά ύπάρχουν άλλά ή διάθεση
καί ή Ατμόσφαιρα πρέπει νά γεννιούνται άπό σκηνή τοΰ Έθνικοΰ δ Κ. Καστανάς, στόν λεπτό
συνεσταλμένο νεαρό γιατρό, μέ τήν παλλόμενη
τά συγκεκριμένα συστατικά τής παράστασης καί
άπό συγκίνηση γλυκεία φωνή δέν ύπήρχε οδτε
δχι νά τά κουκουλώνουν, πρέπει νά βγαίνουν
άπό τή σύνθεση τών λεπτομερειών καί τών απο υπαινιγμός γιά τή σκληρότητα καί τήν απαν
θρωπιά τής νοοτροπίας του. Χαρακτηριστικό γιά
χρώσεων καί δχι άπό τήν- Ισοπέδωσή τους.
τήν τοποθέτηση τοΰ συγγραφέα απέναντι στόν
Ή Απλούστευση ήταν χαρακτηριστική γιά
Λβώφ είναι καί τό μακροσκελές «κατηγορητή
τήν ερμηνεία τών κυριότερων ρόλων τοΰ έργου.
ριο» πού Απαγγέλλει ή Σάσα στή σκηνή του φι
Ίσω ς, όλοι στή σκηνή νά μήν ήταν «άγγελοι»
άλλά γιά μερικούς τουλάχιστον ήρωες, τήν ώρα νάλε εναντίον τοΰ γιατροΰ. Τό κατηγορητήριο
αυτό περικόπηκε άρκετά άπό τό σκηνοθέτη. Δι
τής παράστασης άποροδσε κανείς πώς δέν άρ
χιζαν νά τούς φυτρώνουν φτερά. Μιά συμπαθη καίωμά του, βέβαια, νά περιορίσει τό κείμενο,
τική ήθογραφι,κή φιγούρα τοΟ χωρατατζή επι έπρεπε δμως, νά μήν τό Αγνοήσει στήν έρμηνεία
στάτη, έδωσε δ Παντ. Ζερβός στό ρόλο τοΰ Μπόρ- τοΰ τύπου. .
Μέσα σ’ αυτόν τόν περίγυρο μέ τίς άπλουστεύ
κιν, πού τρεις ή τέσσερις φορές χαρακτηρίζε
σεις καί τις παρερμηνείες τών προσώπων ήταν
ται στό έργο σάν Απατεώνας καί τοΰ δποίου ή
βάρβαρη χυδαιότητα δύσκολα κρύβεται κάτω άπό πολύ δύσκολο νά άναδειχθεϊ τό δράμα τοΰ Ί 
τά Αστεία του καί τά φανταστικά του σχέδια νά βάνωφ, δλες οί πτυχές τοΰ εσωτερικού του μαρ
σώσει τόν Ίβάνωφ καί τούς πάντες. Δέν φάνη τυρίου καί τών συγκρούσεων μέ τούς γύρω του.
κε ή τραγωδία τής ζωής τους στά πρόσωπα τοΰ "Ατονη παρέμεινε ή αντιπαράθεση τοΰ ήρωα πρός
Λιέμπεντεφ (Ζώρας Τσάπελης) καί Σαμπέλσκυ τό περιβάλλον, ωχρό τό άντικαθρέφτισμα τής
(Στέλιος Βόκοβιτς) σ’ αυτά τά άκακα καί συμ δ:κής του μοίρας στά πρόσωπα πού δοκιμαστή- 101

καν καί εξουθενώθηκαν δπως αυτός από χΐς ί 
διες συνθήκες. "Ο Δημ. .Χόρν ενσάρκωσε τόν Νικολάι Άλεξέγιεβιτς Ίβάνωφ μέ εσωτερική συγ
κινησιακή ένταση, μέ συγκρατημένο δραματικό
τόνο, αποκαλύπτοντας πολλές πτυχές τής ψυ
χικής του δοκιμασίας, τήν αδυναμία του, τό
αδιέξοδό του καί τή συντριβή του. ’Εκείνο ποό
δέν εκφράστηκε αρκετά έντονα στήν έρμηνεία
τοΟ ηθοποιού ήταν ή βασανιστική διαδικασία
τής σκέΊιης του, πού συνειδητοποιώντας τήν άποτυχία, αναθεωρεί ουσιαστικά τό δρόμο πού
ακολούθησε, Αναγνωρίζει τό άσκοπο καί μάταιο
πολλών πράξεών του, ή έστω τήν άποτελεσματικότητά τους. "Ομως ή διαδικασία αυτή θά μπο
ρούσε νά αποκτήσει εναργέστερη έκφραση Αν
τονίζονταν επαρκώς στήν παράσταση δλες οί
αιχμές καί οί ’πτυχές των σχέσεων καί τής
σύγκρουσης τού Ίβάνωφ μέ τούς ανθρώπους πού
τόν περιστοιχίζουν. Γιά τόν έναν ή τόν άλλο
λόγο πάντως στήν έρμηνεία τοϋ Λ. Χόρν σέ
πολλά σημεία επικράτησε κάποια μονοτονία,
κάποια μονότροπη έκφραση «άμλετικής» αβου
λίας καί μελαγχολίας.
"Ηταν πραγματικός δ έρωτας τού Ίβάνωφ μέ
τή Σάρα, πού άπαρνήθηκε τή θρησκεία της γιά
νά γίνει "Αννα Πετρόβνα καί νά τόν παντρευ
τεί; Μιά Από τις πτυχές τοϋ δράματος πού Α
ποκαλύπτουν ή συνειδητοποιούν μέ διαφορετικό
τρόπο καί ό Νικολάί Άλεξέγιεβιτς καί ή "Αν
να Πετρόβνα είναι πώς στήν απόφασή τους νά
παντρευτούν δπήρς-ε περισσότερη διάθεση ανταρ
σίας, από τήν πλευρά τού Ίβάωφ κυρίως, κατά
των άπολιθωμένων προλήψεων παρά πραγματική
αγάπη, μέ δυνατότητες διάρκειας καί επιβίωσης.
Τ ώρα ή άνταρσία αυτή έχει άποδειχθεΐ άσκο
πη. Γι’ αύτούς, ποό δπως δ γιατρός Λβώφ,
βλέπουν τόν Ίβάνωφ απέξω, δ Νικολάί ’Αλεξέγιεβιτς «είναι ένας παλιάνθρωπος». Στήν
πραγματικότητα δμως οί σχέσεις των συζύγων
αποτελούν ένα γνήσιο δραματικό αδιέξοδο καί
ό Ίβάνωφ είναι ανίσχυρος νά άντιδράσει, χω
ρίς νά τό θέλει γίνεται αίτιος τού μαρτυρίου
τής γυναίκας του, ποό εξακολουθεί νά τόν άγαπά. Ή "Αννα Πετρόβνα, πού είναι δπως καί
άλλα πρόσωπα τού Τσέχωφ μιά πολυσύνθετη προ
σωπικότητα, ζεΐ τό εσωτερικό της δράμα μέ
εγκαρτέρηση, αγωνίζεται νά μην παραδεχθεί
τή συντριβή της αλλά Αγωνίζεται να Αποφύγει
κυρίως τό ρόλο τής Απατημένης συζύγου νΑ μήν
ξεπέσει στη χυδαιότητα τοΟ περιβΑλλοντος.
Ή Ελένη Χατζηαργύρη, πού ύποδύεται τό

ρόλο τής "Αννας ΙΙετρόβνας ένσάρκωσε στή
μορφή της τήν ψυχική ευγένεια, τήν τρυφερό
τητα καί έγκαρτέρηση, Αλλά ευθυγράμμισε τήν
έρμηνεία της σ’ ένα συγκινησιακό τόνο πού
καλύπτει τίς πολύπλοκες αποχρώσεις τού εσω
τερικού δράματος τής ήρωΐδας. Σέ πολλές στι
γμές τής παράστασης είναι ή έγκαταλειμένη
σύζυγος, ή φυματική πού αργοπεθαίνει, δμως α
πό Αλλο είδος θεατρικό, από Αλλη δραματουρ
γία. Χαρακτηριστικά Αναφέρουμε τή σύγκρουση
στό φινάλε τής 3ης πράξης δπου ή ήρωΐδα (α
φού ένστερνίστηκε τήν άποψη τού Λβώφ γιά τόν
Ίβάνωφ!) ξεπέφτει πραγματικά στή χυδαιότη
τα μιας «συζυγικής σκηνής» γιά να εξωθήσει τό
σύζυγό της στήν Απάνθρωπη Αποκάλυψη τού επι
κείμενου θανάτου της. Ή σπαρακτική δραματι
κή άντιφατικότητα αύτής τής έκρηξης σκεπά
στηκε από τόν Απαράδεκτα μελοδραματικό τόνο
πού δόθηκε σ’ δλη τή σκηνή αυτή.
Ά π ’ δλους ίσως, τούς κύριους εκτελεστές
περισσότερο πλησίασε τόν πραγματικό χαρακτή
ρα τού προσώπου πού ύποδύθηκε ή Βέρα Ζαβιτσιάνου στό ρόλο τής Σάσας Λέμπεντιεφ. Ή
ήθοποιός άπέφυγε τήν δπερβολική έξαρση καί
τήν έξιδανίκευση. Ή Σάσα τού Τσέχωφ καί ώς
ένα σημείο καί τής Ζαβιτσιάνου, αγαπάει όχι
τόσο τόν Ίβάνωφ, δσο τήν αποστολή πού έθεσε
στόν έαυτό της νά τόν σώσει, να τόν βγάλει
Από τό αδιέξοδο, από τό τέλμα' καί στήν αποστο
λή αύτή βρίσκει τή διέξοδο καί γιά τή δική της
ζωή.
Ή παράσταση τού ΈθνικοΟ δέν έξυπηρετήθηκε Από τή μετάφραση τού Κ. Σταματίου, πού Αν
καί στρωτή θεατρική δέν .Απέδωσε τήν πολυδύνα
μη περιεκτικότητα, τήν ποικιλία των τόνων καί
-ών χρωματισμών τού τσεχωφικοΰ λόγου. Δέν
εξυπηρετήθηκε επίσης από τή σκηνογραφία τού
Σ. Χαρατσίδη πολύ ουδέτερη καί ειδικά στό
σαλόνι τών Αιέμπεντεφ Ιντελώς άσχετη μέ τό
κλίμα τού έργου καί τό πνεύμα τού συγγρα
φέα.
Ή εντύπωση πού αποκοιμίζει δ θεατής Από τήν
παράσταση τού «Ίβάνωφ» στό ’Εθνικό είναι πώς
ή κρατική σκηνή παρουσίασε πάλι μιά από πολ
λές απόψεις στρωτή καί «φροντισμένη» εργασία
Αλλά μιά παράσταση πού κυμαίνεται ανάμεσα
στό μελόδραμα καί τό Αστικό οικογενειακό δρά
μα καί πού δέν έχει μεγάλη σχέση μέ τό πολύ
πλοκο στήν δραματική του σύνθεση καί τεχνο
τροπία έργο τού Τσέχωφ.
Δ. ΣΠΑΘΗΣ

Κυκλοφόρησαν
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Έκθεση Όρέστη Κανέλλη (Αίθουσα "Αστορ)
Ή ζωγραφική του Όρέστη Κανέλλη, πού πα
ρουσιάζει τα τελευταία έργα του στήν «*Αστορ»,
αποτελεί .μιαν απ’ τις πιό σημαντικές, τΙς πιό
γνήσιες εκδηλώσεις μέσα στή σύγχρονη τέχνη
μας. Ό καλλιτέχνης αυτός μπορεί νά συλλαμ
βάνει πολλαπλές ποιητικές φάσεις τής ζωής, καί
τό αίσθημά του, βασικό στοιχείο τής τέχνης
του, δικαιώνει τΙς άναζητήσεις του, πού δέν
προϋπάρχουν νοητικά, μά προκύπτουν άβίαστα
άπ’ τή δική του πνευματική άσκηση, πού γί
νεται ή ζωγραφική στήν περίπτωσή του. Ό
καλλιτέχνης έχει ένα πλατύ δραματικόν όρίζοντα, καί μαζί μιά καθαρή άλήθεια του, μιά
αλήθεια τόσο στερεά, πού δέν φοβάται νά ξαπλω
θεί οϋτε πρός τή μεριά τοΰ δνειρου, ούτε πρός
κάτι τό άπιαστο, τό μυστηριακό κι δμως τόσο
οικείο, τόσο καθημερινό. Μεταμορφώνει
έτσι
τόν κόσμο στις δικές του πνευματικές διαστά
σεις, κι αυτό άποτελεΐ σήμερα, δπως καί πάν
τα, τό πιο μεγάλο κεφάλαιο στήν τέχνη του.
Μορφικά άνανεώνεται συνεχώς, τά πλαστικά
του δμως στάδια είναι πάντα γνήσια καί πάν
τα υποταγμένα σ’ εκφραστικές άνάγκες. Τά
βλέπεις έτσι νά δένονται καί ν’ άποχτοϋν μιά
τελεολογική σχέση, τόσο μέ τίς προηγούμενες
μορφές του, δσο καί κύρια μέ τό εσωτερικό νό
ημα τοΰ κάθε έργου του, πού προβάλλουν.
’Εκείνες οί στιγμές, δπου βγάζει τίς φιγού
ρες του κόντρα στό φως, είναι έργα δπου καταρ
γεί στή φιγούρα τό φωναχτό χρώμα, μά διατη
ρεί μιάν άκρα χρωματική εύαισθησία, άπειρα
πιό ακριβή άπ’ τό κοινό παιχνίδι μέσα στό
δυνατό έλληνικό φώς. Κ’ έχουν πέρα άπ’ τήν
καθημερινότητα, δηλ. αυτό τό κάτι πού μπορεί
νά συναντήσει καθένας μας, καί κάποιο μυστή
ριο, έτσι καθώς κόβεται ή φιγούρα μέσα στό
φώς,· χωρίς ν’ αποξενώνεται πλαστικά άπό τ’
άλλα στοιχεία πού τήν περιβάλλουν. ’Εκείνο
δμως πού προωθεί άκόμα τό νόημα των μορφών
του, είναι εκτός άπ’ τό άναπάντεχο, τό άπρόοπτο
τής μορφής, ένα βαθύ άνθρώπινο αίσθημα, αύτή
ή τρυφερότητά του γιά τ’ ανθρώπινα, ή άγάπη
του γιά δ,τι κάνει τό μυστήριο καί τήν ομορ
φιά τής ζωής, δηλ. γιά τήν ίδια τήν ούσία τής
ζωής.
Στις πυκνές του άκουαρέλλες, δ καλλιτέχνης
έκφράζεται σίγουρα, κι δμως χωρίς νά κα

ταργεί τίποτα οϋτε άπ’ τή ρευστότητα τοϋ Ολι
κού του, οϋτε νά μειώνει τό περιθώριο τού Α
πρόοπτου καί τού ποιητικού στοιχείου πού συ
νυπάρχουν στά έργα του. Είναι μιά δουλειά
πυκνή κ’ ή παλέτα του μπορεί ν’ αποδίνει
γοργές καί λεπτότατες μουσικές αποχρώσεις,
καθώς τό εϋπλαστο ύλικό του πλάθει τις μυ"Ενα από τά έργα τοϋ Ό ρ. Κανέλλη.

στηριχκές μά τόσο γνωστές μας μορφές του.
'Ο Ινανέλλης αποτελεί μιά σίγουρη κατάκτηση μέσα στή ζωγραφική μας, καί κυρίως, γιατί
πέρα άπ’ τΙς πλαστικές καί πνευματικές άρε-

τές τού έργου του έχε-, καί μιά καθαρή δική του
διαμορφωμένη καλλιτεχνική
προσωπικότητα,
πράγμα δσο και νά πεις δυσεύρετο στόν τόπο
μας καί στόν καιρό μας.

Έκθεση Φώτη Σαρρή (Αίθουσα Νέες Μορφές)
Ό Φώτης Σαρρής είναι ένας σημαντικός νέος
ζωγράφος πού ή δράσή του είχε πάντα μιά προ
σωπική σφραγίδα. Οί μορφές του σωστά κατα
χτημένες ήταν πάντα διατυπωμένες μέ ένα τρό
πο δυναμικό, κ’ ή δυναμική του αύτή στάση
προερχότανε περισσότερο άπ’ τήν όργάνωση τοϋ
πίνακα καί τό σχεδιαστικό του σκελετό, παρά
από τις χρωματικές του επεξεργασίες. Συχνά στό
έργο του, αύτή ή δσο νά πεις άντινομία, φαι
νόταν σάν κάποιο άνασταλτικδ στοιχείο σέ μιά
δυναμική όλοκλήρωση τής δουλειάς του. Είναι
αλήθεια πώς πολύ συχνά πέρα άπό τά στροβι
λισμό των μορφών του, σταματούσε ή αίσθησή
μας σέ μιά λίγο - πολύ γνωστή χρωματική κλί
μακα, πού ήταν εύκολη καί βολικιά, σέ κάθε
χρήση, θά αδικούσαμε τό νέο αυτό ζωγράφο άν
λέγαμε πώς τούτο προερχόταν άπό καλλιτεχνι
κή τεμπελιά ή άκόμη άπό πόζα ή άδυναμία.
Τίποτ’ άπ’ δλ’ αυτά. Τά λοιπά στοιχεία τοϋ
έργου μάς όδηγοϋσαν πέρα άπό κάθε τέτοιον
εύκολο συμπερασμό. ‘Ο Σαρρής πίστευε καί πι
στεύει πώς καμιά χρωματική έξαρση δέ μπορεί
νά παραβγεΐ μέ τήν ένταση των μορφών δπως
τίς συλλαμβάνει μιά πρωταρχική αντίληψη, πού
φέρνει ένα ατά ίσια πλησίασμα τού κόσμου, κι δχι μόνο τού κόσμου μέσα άπ’ τή ζωγραφική, μά
πρδ παντός μέσα άπό τήν ίδια τή ζωή. Γι’ αυ
τό καί ό τρόπος τής κατασκευής τού κύκλου
του ήταν τέτοιος πρωτόγονος καί βασικός. Γι’
αύτό διάσωζε κ’ ένα μεγάλο μέρος άπ’ τήν άμεσότητα, πού μέ δαύτην πλησίαζε τόν κό

σμο του, πού ήταν δ κόσμος δλων μας. Ή άντινομία δμως αύτή δέ μποδιζότανε καθόλου νά
είναι πάντα προσάψιμη καί πάντα παροϋσα.
Βασικά τά ίδια πράγματα μάς λέει καί μέ
τή σύγχρονη φάση τής δουλειάς του, δπως μάς
τήν παρουσιάζει τούτες τίς μέρες στήν αίθου
σα «Νέες Μορφές». 'Γπάρχει ένας
κυκλικός
στροβιλισμός πού βάζει σέ ένέργεια τίς μορφές
του, κ’ ενεργοποιεί τό κάθε στοιχείο τού πίνα
κα. 'Γπάρχει ακόμα τό πρωταρχικό πλησίασμα
τού κόσμου κ’ ή πρωτόγονη, ή άμεση μεταγρα
φή του στόν πίνακα. Ναί, μά τώρα υπάρχει καί
κάτι άλλο. Ό Σαρρής .κρατώντας σά βασικό
χρωματικό σκελετό τό μαύρο του, τολμά νά
άναμετρήσει τή δυναμική δομή τού πίνακα καί
μ’ ένα ακόμη καινούριο δομικό στοιχείο, κι’ αύ
τό είναι τό χρώμα. Λέν χρειάστηκε νά περάσει
κανένα προηγούμενο κ’ ενδιάμεσο στάδιο, πήγε
κατ’ ευθείαν τό χρώμα του στήν ένταξη, μέσα
στή δομή τού πίνακα. Τό χρώμα του άνεβάζει
τή μορφή καί τήν κάνει πιό βαρειά, καθι
στά πιό Οπεύθυνη τή χειρονομία τής γραφής
του. ’Έτσι ό καλλιτέχνης αντιμετωπίζει τώρα
τή ζωγραφική του σ’ ένα καινούριο στάδιο μά
χης καί δέν είναι λίγες οί στιγμές στήν έκθεση
πού σέ πείθει πώς τό αποτέλεσμα όδηγείται ό
χι στό τέλος, στήν κάθαρση, μά στήν αρχή
μιάς φάσης δπου δλα τά στοιχεία τοϋ πίνακα
θά συμβάλουν Αρμονικά κι ανάλογα στή γε
νική συναισθηματική συγκινησιακή του συνισταμένη.

Έκθεση Κέπετζη (Αίθουσα "Αστορ)
’Ανανεωμένος πάνω σέ γνωστά πρότυπα, καί
φυσικά, πλαστικά ανακόλουθος, παρουσιάστηκε
καί τή φορά τούτη δ Κέπετζης μέ τήν άτομιν.ή του έκθεση στήν αίθουσα «’Άστορ». "Ολα
του τά έφφέ οργανωμένα δλότελα εξωτερικά καί
πάνω σέ μιά τάξη καθαρά διακοσμητική μάς έ
καναν νά διαπιστώσουμε γ ι’ άλλη μιά φορά πό
σο λίγο ή τεχνική μπορεί νά συμβάλει σάν αύταξία, δταν λείπει δηλ., κάθε βιωματικό ύπόβκθρο πού θά δικαιώσει καί τούς πιό άκραίους άκροβατισμούς της. Υπήρχε ο’ άρκετά άπ’
τά έργα του χρώμα, δμως πάντα γνωστής προέ
λευσης; καί μιά θάλεγες μηδενιστική διάθεση
γιά κάθε αξία πού είναι πέρα απ’ τό αντικεί
μενο πού γίνεται πρόσχημα σέ κάθε ζωγράφο
γιά τήν έξωτερίκευση, τή διατύπωση Ινός κό
σμου, πού άν αύτή δέν υπάρχει, δέν είναι δυ

νατό νά βρεθεί τρόπος πού νά δικαιώσει μιαν
όποιαδήποτε ζωγραφική.
"Ενα - δυό φορές δειλά καί ίσως τυχαία, πέ
ρα άπό τίς ρηχές μορφικές αναζητήσεις ίιπήρχε κάποια -αλήθεια, πού κι αύτή χανόταν οτύ
πέλαγο τής αδιαφορίας τού νέου αυτού καλλι
τέχνη, Παρουσιαζόταν δηλ., κάτι σάν αλήθεια
όρασης, μιά διάθεση άληθινής έρευνας. "Οπως
καί σέ μερικά άλλα του κομμάτια 6 πετυχημέ
νος συνδυασμός τής τέμπερας μέ τό πχστέλ δδηγοϋσαν μέ τήν ανήσυχη γραφή τους στήν 6ποψία πώς κάτι τό ουσιαστικότερο έψαχνε έκείνες τίς στιγμές νά συναντήσει. Υπήρχε τέ·
λος κάπου καί μιά ευγένεια καί μιά λεπτή αϊ
σθηση χρώματος. Μά φτάνουν μόνο αυτά, δτα
αύτός πού προβάλλει τά έργα του θέλει νά εί
ναι ζωγράφος, ύπεύθυνο κοινωνικά άτομο, κι ?
χι άνυπεύθυνος καί μόνο διακοσμητής;

Ένα από τά έργα τής Μαρίας Κωστακον

Έκθεση Μαρίας Κωστάκου (Αίθουσα Αρχιτεκτονικής)
"Εχει ,κάποιο ακριβό, Αρρενωπό αίσθημα ή δου
λειά τής Μαρίας Κωστάκου, δπως τήν είδαμε
στήν πρώτη Ατομική της έκθεση στήν αίθουσα
της ’Αρχιτεκτονικής. Τήν αυστηρή σύλληψη τής
μορφής της τήν καταξιώνει μέ μιάν αντίστοιχη
σχεδιαστική καί χρωματική έπεξεγασία καί σ’
ελάχιστα κομμάτια ή πρωταρχική αυτή σύλλη
ψη διακόπτεται μέ κανένα επεξηγηματικό στοι
χείο — σπιτάκια μέσα στήν άπλα τοϋ τοπίου
της, κάποιο φωτισμένο παράθυρο, τίποτα ανταύ
γειες μέσα στά ήρεμα νερά τού λακωνικού κόλ
που, κι αυτά φαίνονται σχεδόν παρείσα,κτα. Μέ
νει μέσα στό ίδιο -ψυχικό κλίμα στή βαρειά
καί τή λαφρότερη ϋλη της. Τά βουνά, κοφτά
καί μέ μιά φοβέρα κρυμμένη μέσα τους, ή θά
λασσα με τό γαλήνιο φως τοϋ φεγγαριού, σπι
τάκια ενός χωρίου, δλα τοϋτα δράματα των
παιδικών της χρόνων, βγαίνουν στό βαρύ υλι
κό της, λάδι ή πλαστικό, αυστηρά, λιτά μά
περιεκτικά σ’ δραματικό κι αποκαλυπτικό στοι
χείο. Τό πορτραΐτο της έχει κι αυτό τό ίδιο,
τή στερεότητα τοϋ Ταΰγετου καί τό σχεδιασμέ
νο άπλά μέρος του, τό πρόσωπο καί τά χέρια,
βρίσκονται σέ φυσικό διάλογο μέ τά χρωματι

σμένα μέρη καί τήν άβαφη τραχειά επιφάνεια
των ύλικών της.
2τΙς περίεργες άκουαρέλλες της, πού δεν εί
ναι παρά λαφρύτερο τό ’ίδιο δμως δλικό, οί
φόρμες της άποχτοϋν μιά ρευστότητα, χωρίς νά
χάσουν τίποτα άπ’ τή στερεότητά τους. Είναι
ουρανοί καί σύννεφα καί νερά, δλα γερά Αρπα
γμένα καί ένεργητικά καθηλωμένα πάνω στήν
έπιφάνειά της. ’Εδώ δμως δέν ύπάρχει έστω καί
τό λιγοστό χρώμα πού επιτρέπει τόν έαυτό της
στή βαρειά ΰλη της. Είναι δλα βγαλμένα μέ τό
μαΰρο καί τίς πλούσιες αποχρώσεις του, καί τό
πολύ - πολύ κι έλάχιστη δμπρα.
"Ολες της οί μορφές βασανισμένες, περασμέ
νες από τό πυκνό κόσκινο τής αίσθησής της,
κι δμως τόσο ξεκούραστα, τόσο άνετα διατυπω
μένες πάνω στήν τραχειά της επιφάνεια. "Ε
χουν όλες τήν ακρίβεια καί τήν πειστικότητα
μιας Αληθινής πραγματικότητας, καταξιωμένης
δμως μέ τίς δικές της πλαστικές αρετές, μέ
τά δικά της αισθητικά καί συναισθηματικά φόν
τα. Μέ τήν πρώτη της έκθεση ή Μαρία Κω
στάκου επιασε μιά σημαντική θέση άνάμεσα ατούς
φτασμένους κιόλας νέους ζωγράφους μας.
Γ. ΠΕΤΡΗ3

Τό Χ ρ ονικ ό τώ ν ’Ε κθέσεω ν
• <?ΜΕΡΛΙ Ν»
Μέ άψορμή τις γιορτές ή γκαλερΐ
«Μέρλιν» οργάνωσε ομαδική έκθεση έρ
γων ζωγραφικής - γλυπτικής αϊτό τις
13 Δεκεμβρίου έως τίς 2 Ιανουάριου.
Ή έκθεση εΐχε τον τίτλο «Γ' μικρό
σχήμα» καί έξέθεσαν οί εξής καλλιτέ
χνες: Άντύπα (3 έργα), Άπεργης (2
έργα), Άρλιώτη (3 έργα), Βακαλό (3

έργα), Βασιλείου (3 έργα), Γαΐτης (3
έργα), Γκιτέ (2 έργα), Γουναρίδης (3
έργα), Διδώνης (2 έργα), Δόδωρος (5
έργα), Καναγκίνη(2 έργα), Κανάρης(3
έργα), Κσπιράλος (3 έργα), Καράς (5
έργα), Κέττετζης (2 έργα), Κλουβάτος
03 έργα), Κοκκινίδης (3 έργα), Κοντόπουλος (3 έργα), Κυριάκου (3 έργα),
Κωνσταντινίδης (5 έργα), Αουκόττουλος
(2 έργα), Λυμττεράκη (1 έργο), Μαλ-
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τέζος (3 έργα), Μαυροΐδης (4 έργα),
Μιχαλέα (3 έργα), Μολφέσης (4 έργα),
Μοσχίδης (3 έργα), Μπότσογλου (3
£ργοΟ/ Μυλωνά (3 έργα), Μυταράς (1
έργο), Νικολσΐδης (1 έργο), Ξενάκης
(1 έργο), Πανουργιάς (3 έργα), Παττττάς (3 έργα), Πράσινος (1 έργο), ΣτεΦέπουλος (3 έργα), Ταρλό (3 έργα),
Τάσσος (1 έργο), Τέτσης (3 έργα),
Τούγιας (3 έργα), Τσαρούχης (3 έρ
γα ), Τσόκλης (3 έργα), Φασιανός (3
έργα) καί Φιλόλαος (1 έργο). ’Αμέσως
μετά ή γκαλερί τον ’Ιανουάριο στέγα
σε ομαδική έκθεση Ελλήνων Καλλιτε
χνών ττού έχουν πεθάνει. Έξετέθησαν
έργα τών εξής Καλλιτεχνών: 5 σχέδια
καί 6 Χαλκογραφίες τού Δ. Γαλάνη, 4
ξυλογραφίες καί 6 χαλκογραφίες τού Α.
Θεοδωρόττουλου, 6 άκουαρέλλες του Γ.
Μπουζιάνη,, 6 ελαιογραφίες τού Ποαταλουκά, 8 ελαιογραφίες του Τσίγκου καί
11 σχέδια τού Γ. Χαλεπά.
• «ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ»
’Από τις 20 Δεκεμβρίου έως τις 8
’Ιανουάριου στην αίθουσα τελετών τής
Σχολής όργανώθηκε έκθεση υδατογρα
φιών τού "Αγγλου τοπιογράφου "Εντουαρντ Λήαρ. Ή έκθεση όργανώθηκε
με την ευκαιρία τού έορτασμού τής
κρητικής επανάστασης τού 1866— 69
άπό την Σχολή Καλών Τεχνών καί τήν
Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.
Παρουσιάστηκαν 62 άκουαρέλλες πού
ό "Εντουαρντ Αήαρ φιλοτέχνησε στήν
Κρήτη τό έτος 1864. Τον κατάλογο
προλόγισε ό διευθυντής τής Γενναδείου
Βιβλιοθήκης Φ. Γουάλτον..
”Ενα άπό τά έργα τής Τζέννυ Παπαδάκη.

φ «ΚΕΡΑΙΑ»
Καί ή γκαλερί «Κεραία» με αφορμή
νίς γιορτές τό Δεκέμβριο όργάνωσε όμαδική έκθεση καλλιτεχνών. Παρου
σίασαν δουλειά τους οΐ έξής: Ν. Σιοτρόπου - Γεωργίου (9 σχέδια), Φασια
νός (Κεραμικά τπάτα), Καραγάτση (3
άκουαρέλλες, 1 σχέδιο), Μαγγιώρου
(3 άκουαρέλλες), Μανουσάκης (σχέ
δια!, Βαλσαμάκης (π ιά τα καί κεραμι
κές συνθέσεις), Βουδουρογλου (2 κερα
μικά τραπεζάκια), Γεωργίου (κεραμι
κά καί π ιά το ), Περσάκη (κεραμικές
φόρμες), Τσαρούχης (2 σχέδια, 1 άκουαρέλλα καί 1 ζωγραφιστό κεραμί
δι), καί Σικελιώτης (5 σχέδια καί φι
γούρες τού Καραγκιόζη).
Στή συνέχεια καί άπό τις 4 έως τις
19 Ίανουαρίου έξέθεσε σέ πρώτη άτο
μική έκθεση ό ζωγράφος Σ. Κωτούλας.
Παρουσίασε 30 συνθέσεις του καμω
μένες οί 19 με πλαστικό καί οί 11 με
άκουαρέλλες.
Φ «ΑΣΤΟΡ»
'Ο ’Αρχιτέκτονας καί ζωγράφος Κέπετζης παρουσίασε τή νέα του εργα
σία σέ άτομική έκθεση πού άνοιξε στις
21 Δεκεμβρίου καί έκλεισε στις 7 Ί α 
νουαρίου. ’Εξέθεσε 20 έργα του καμω
μένα μέ λάδι, παστέλ, τέμπερα καί
κόλλα πού γιά θέματα εΐχαν τοπία
καί νεκρές φύσεις.
’Αμέσως μετά ό ζωγράφος Ό ρέστης
Κανέλλης παρουσίασε 39 έργα του σέ
ατομική έκθεση. Ή έκθεση άνοιξε στις
12 Ίανουαρίου καί έκλεισε στις 31 τού
ΐδ'ου μήνα. Τά έργα τού Κανέλλη ήταν
καμωμένα μέ λάδι καί άκουαρέλλες, εί
χαν δέ γιά θέματα τοπία καί φιγούρες.

• «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ»
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Ή ζωγράφος Μαρία Κωστάκου —
Κουλουφάκου Οργάνωσε έκθεση τών έρ
γων της άπό τις 9 έως τις 29 Ί α 
νουαρίου. ΕΤναι ή πρώτη άτομική της
έκθεση και παρουσίασε 50 έργα κα
μωμένα μέ λάδι καί πλαστικό, σέ έπιψάνειες διαφόρων υλικών. Οΐ πίνακές
της άπαρτίζουν τρεΐς ένότητες: α) Μνή
μες (13 έργα), β) Περιμένοντας τό θέ-

ρος (12 έργα), και γ ) ‘Οράματα (25
έργα). Τον κατάλογο προλογίζει ό Ο.
Κανέλλης.

• «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡIΚΑΝ IΚΗ ΕΝΩΣΗ»
Ή ζωγράφος Σ. Δασκοττοόλου ττού
ττέρσι σέ διαγωνισμό νέων της έλληνοαμερικανικής ένωσης εΐχε τιμηθεί μέ τό
Β ' βραβείο παρουσίασε την νέα της
εργασία. Ή έκθεση άνοιξε στις 10
Ίανουαρίου και έκλεισε στϊ 3 Φεβρουά
ριου. Ή ζωγράφος έξέθεσε 27 έργα της
καμωμένα μέ λάδι καί αυγό καί μέ θέ
ματα: τοπία, συνθέσεις καί πορτραΐτα.
• «ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ»
’Από τις 11 έως τις 30 Ίανουαρίου
έξέθεσε σέ άτομική έκθεση ή ζωγράφος
Τ. Παπαδάκη. Τον κατάλογο προλόγι
σε ό Α. Ίωάννου. Ή ζωγράφος παρου
σίασε 39 έργα της καμωμένα μέ λάδι
καί θέματα: νεκρές φύσεις καί συνθέ
σεις καί 4 νωπογραφίες μέ τά "δια θέ
ματα.•

• «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»
Στη μικρή αίθουσα άπό τις 3 έως
τις 23 Ίανουαρίου ό Τ. Αέην καί ή Σ.
Ντούμα παρουσίασαν σέ έκθεση τήν
εργασία τους. Ό μέν Τ. Αέην έξέθεσε
24 πίνακες καμωμένους μέ λάδι καί μέ

θέματα συνθέσεις, πορτραΐτα καί το
πία, ή δέ Σ. Ντούμα 20 έργα της κα
μωμένα καί αυτά μέ λάδι καί θέματα:
τοπία καί νεκρές φύσεις. Στή μεσαία
αίθουσα καί στήν ίδια ήμερομηνία 6
ζωγράφος Λ. Χαϊκάλης οργάνωσε έκθε
ση τής τελευταίας του εργασίας. Έ 
ξέθεσε 39 έργα καμωμένα όλα μέ λά
δι που είχαν γιά θέματα τοπία, λου
λούδια καί νεκρές φύσεις.

• «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»
Ό ηθοποιός Ν. Μάτσας έξέθεσε ζω
γραφική του έργασία άπό τις 4 έως
τίς 14 Ίανουαρίου. Ή έκθεση εΐχε τίτλο
«μικρή σπουδή στο χρώμα, στο σχέδιο
καί στ’ όνειρο». Τον κατάλογο προλό
γισε ό ίδιος. Παρουσίασε δέ 70 έργα
του καμωμένα όλα μέ λάδι που τά χώρι
ζε σέ 3 ενότητες: στιγμές στο χρώμα
καί στ’ όνειρο, δοκιμές καί σχεδιάσματα.

• «XI ΑΤΟ Ν»
Τόν Ιανουάριο όργοτνώθηκε στήν γκα
λερί άναδρομική έκθεση τής ζωγράφου
Πηνελόπης Οΐκονομίδου. Παρουσιάστη
καν 45 έργα της καμωμένα όλα μέ λά
δι. Αντιπροσωπεύουν δέ τήν έργασία
40 χρόνων. Στον κατάλογο παραθέτει
κριτικές άπό τήν πρώτη άτομική της
έκθεση τό 1930.
Β.
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'Η πληθώρα τής νλης στο περασμένο φύλλο μας, μάς ανάγκασε
ν' αναβάλλουμε για τούτο. τό τεύχος τή δημοσίευση τού παρακάτω κειμέ
νου με τό όποιο όλοκλ.ηρωνόταν — κατά κάποιο τρόπο — ή παρουσίαση
τού Έντουάρ Πινών και τού έργου του στους αναγνώστες τής «Ε .Τ .».

Τό κινητικό ύφος του θέλει νά εκφράζει
τή δύναμη του κόσμου δταν δουλεύει».

"Οπως αμφισβητούμε σήμερα πώς ό Τζιότο ητανε στά νιάτα του βοσκός, είναι δυνατό,
αργότερα ν’ αμφισβητούν πώς ό Πινιόν ητανε
μιναδόρος, ύστερα εργοδηγός κι αρχιεργάτης
σ’ ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων.
Ό δεκαπεντάχρονος φουκαρατζίκος, πού
στά 1920 έσπρωχνε τα βαγονέτα μέσα στους
διαδρόμους ενός όρυχείου στη Νότιο Γαλ
λία, ούτε καν τό φανταζόταν πώς θά γινό
τανε ένας ά π ’ τους πιο προχωρημένους ζω
γράφους τής γενιάς του. Ή άδυναμία του ό
μως νά εξακολουθήσει αυτή τή δουλειά πα
ραπάνω από τρεις μήνες, γιατί δεν μπορούσε
νχ υποφέρει τό σκοτάδι,. μαρτυρα κιόλας ένα
συναίσθημα πού από την καθαρή ζωγραφική
των έμπρεσιονιστών, φαίνεται τό πρώτο συ
ναίσθημα πού οφείλει νά έπιδείξει ένας ζω
γράφος: τήν αγάπη γιά τό φως.
Γοητευμένος άπό τό φως καί τά χρώμα
τα ό Πινιόν γίνεται ό ζωγράφος τής ευτυχίας.
Υπάρχει κάποιο βέβαιο γεγονός: οί ζωγρα
φιές του δεν εκφράζουν τήν απόγνωση. Ή
σιϊ/θεση τών (πινάκων άνοίγέται πρρς τό
εξωτερικό τοΰ έργου, σάμπως ν’ ανοίγεται
προς τό μέλλον. Καθώς άρνιέται νά χρησιμο
ποιήσει τή σκιαγράφηση, πράμα πού μποδί
ζει τά έργα του νά φαίνονται σάν ξεσκισμέ
να ανάμεσα στή σκιά καί τό φώς, ο! πίνακές
του έχουν κάποια γαλήνια δψη.
Καθώς ή περιέργειά του στρέφεται προς
τις λεπτομέρειες, πού συνήθως τις παραμε
λούμε, πάει κανείς νά σκεφτεΐ, μπροστά στούς
πίνακές του πώς είναι αρκετό νά ξέρεις νά
κοιτάζεις σάν καί κείνον γιά νά βρίσκεις
παντού ένδιαφέρουσες μορφές. "Οταν κοιτάζει
ένα δέντρο, άς πούμε, τά διαστήματα ανά
μεσα στά κλαδιά, λογαριάζονται γ ι’ αυτόν
τόσο, δσο καί τά ίδια τά κλαδιά, έτσι πού
τά μακρινά, μεγαλωμένα καί φερμένα κοντά
με τήν προσοχή του, έρχονται νά χωθούν μέ*08 σα στά κλαδιά σάν πολύτιμες πέτρες στο μέ

ταλλο ένός κοσμήματος. Τά πρόσωπά του
δσο παραμορφωμένα ή μεταμορφωμένα καί
νά ’ναι έχουν κάτι τό οίκεΤο. Μοιάζουν σάν
νά άνείκουν δχι σέ κανένα άνήσυχο φανταστι
κό σόμπαν, μά στον καθημερινό κόσμο. Στά
πρόσωπά του εισάγει πραγματικά, παρατηρή
σεις πού τις άρπαξε στά πεταχτά. Τό κου
ρελιασμένο πουκάμισο πάνω στήν κοιλιά έ
νός εργάτη ή μάλλον ή ξεσφυγμένη ζώνη του
με τό κουμπωμα καί τις τρύπες τοΰ πετσιού.
Δηλωτικό στο ζήτημα αυτό είναι πώς ό πρώ
τος πίνακας πού ζωγράφισε ό Πινιόν, ητανε
τότε δεκαεφτά χρονώ, παριστάνει τήν έξοδο
μιας εκκλησίας, καί μέσα στο πλήθος, όλότελα δμως φανερή, μιά γυναίκα πού βγάζει τή
μύξα της. Τέλος ό Πινιόν συχνά χρησιμοποίη
σε θέματα με γοώήνιο χαρακτήρα. Ζωγράφισε
γυμνά καί μανάδες μέ πολυτέλεια, πού σοΰ
φέρνουν στο νού τον Ροΰμπενς ή τον Τιντορέττο. "Οπως κι ό Σεζάν, παρουσίασε ή
συχους χαρτοπαΐχτες καί πολυάριθμες νε
κρές φύσες. Τά πιο γνωστά τοπία του είναι
τοπία τού νότου.
Καταλαβαίνει κανείς πώ ς τον Πινιόν, άν
θρωπο τού βορά, τον τράβηξε ό νότος μέ
τόν ήλιο του. Ό ήλιος δμως καί τά ξαστερωμένα του σύμβολα δεν αποτελούν παρά ένα
μόνο μέρος τής ζωγραφικής του. «Κατά βά
θος, λέγει, ή ζωή είναι δραματική». ‘Ο Πινιόν
γεννήθηκε στά 1905, σ ’ ένα χωριό μέ κα
λύβια μιναδόρων στό Μπιλί. Σ ’ ένα χρόνο
σ π ’ τή γέννησή του γίνηκε ή καταστροφή
τής Κουριέρ μέ χίλιους πεντακόσιους νεκρούς.
"Ητανε έξη χρονώ δταν είδε νά βγάζουν άπό
τό όρυχεΐο πεθαμένους μιναδόρους άπό τήν
•καταστροφή τής Κλαρένς. Αύτή ή σκηνή τού
γίνηκε βραχνάς πού βαστά ακόμη καί σή
μερα. Τού ένέπνευσε δυο πίνακες. Ό πρώτος
χρονολογείται ά π ’ τά 1935 κι ό δεύτερος
τά 1952. Καί οι δυο έχουν τόν τίτλο: Ό
π ε θ α μ έ ν ο ς
έ ρ γ ά τ η ς 1.

Ή σύγκριση αυτών τών δύο πινάκων, που
τούς χωρίζει ένα διάστημα δεκάξη χρόνων, μά
πού ή σύνθεση στά δασικά τους μέρη εΤναι
ταυτόσημη, μάς επιτρέπει νά εννοήσουμε τήν
εξέλιξη τοΰ Πινιόν. Μπροστά σ ’ ένα πτώμα
πού τό βλέπουμε στό πρώτο πλάνο, εργάτες,
κι άνάμεσά τους μιά γυναίκα, εΤναι άραδιασμένοι. Στήν πρώτη δμως έκτέλεση, ό πόνος
έκφράζεται μέ τό κουρέλιασμα τής ατμό
σφαιρας, μέ τή σκιά και τό φώς καί μ’ αύτό
τό ξέσκισμα πού προκαλεΐ ή έντάπωση τοΰ
βάθους, ενώ στή δεύτερη έκτέλεση βάθος καί
φωτοσκίαση έχουν έξαφανιστεΐ.
Ό Πινιόν έγκατέλειψε λοιπόν, αυτά τά δυο
έντονα μέσα γιά νά «δραματοποιήσει» τή ζω
γραφική του. Τό έργο δμως δέν είναι καθό
λου λιγότερο δραματικό. Ή δραματικότητα
βρίσκεται τώρα στό κοντράστο τών προσώ
πων καί στις συντομογραφίες του καλλιτέχνη.
’Ανάμεσα στούς ακίνητους έργάτες, ή γυναί
κα μοιάζει μ’ έναν κυκλώνα. Τό πρόσω
πό της, τό δικό της καί του παιδιού, πού
κρατά αγκαλιασμένο, (καμιά όφθαλμαπάτη
βάθους δέν τ ’ άτπομακρύνει) τό ’να μισοσκεπάζει τ ’ άλλο σάν τά δυο μέρη κάποιου παι
χνιδιού. Συχνά οί μορφές, ταυτόχρονα ιδω
μένες φάτσα καί προφίλ, φαίνεται σά νά δεί
χνουν ή ν’ άναπαριστάνουν συγχρόνως πολλές
στιγμές τής ίδιας χειρονομίας (πράμα πού
επεκτείνει ή συντομεύει άπροσδόκητα τις μά
ζες τους). Ε πειδή αυτές δέν είναι π ιά ντυ
μένες μέ τό μοντελάρισμα, φαίνονται γυμνές
καί κάτι παραπάνω: γδαρμένες. Καθώς πά
νε νά σταθούν δλες μέ τρόπο πού νά είναι
έξ ίσου κοντά μας, τά πίσω πλάνα σφύγγονται πάνω στά πρώτα καί γεμάτα άπό διά
φορα αντικείμενα, σόΰ δημιουργούν μιάν έντύπωση ταραχής. Ή εντύπωση αυτή επιβε
βαιώνεται μέ τήν κίνηση πού βασιλεύει πάνω
στη σύνθεση καί πού είναι έξ άλλου, ένα ά π ’
τά χαρακτηριστικά τού σημερινού στύλ τού
Πινιόν. Ή κίνηση αυτή μεταφράζει τήν ίλιγ
γιώδη κίνηση τού κόσμου, άνταποκρίνεται έπίσης σέ κάποια τεχνική άναγκαιότητα, δηλ.
ποιεί νά μποδίσει τά μαύρα καί τούς σκούρους
τόνους νά φαίνονται σάν οτκιές.
Ή σκιά,
πραγματικά, επειδή είναι κάτι τό μυστηριώ
δες, σταματά τό βλέμμα. "Αν δμως τό βλέμ
μα, άντί ν’ άκινητοποιεΐται πάνω σέ μιά σκού
ρα έπιφάνεια, τήν περνά γρήγορα, φαίνεται
τότε φωτισμένη.
‘Ο Πινιόν έπαψε, κατά τή δική του έκφρα
ση, νά ’ναι ό έργάτης, έδώ καί είκοσι έξη
χρόνια στά 1933, δταν μπήκε στό εργαστήρι1

τού πατέρα ένός ά π ’ τούς φίλους του, τού
ζωγράφου Ζώρζ Ντεγιέ. Δέν ξέχασε όμως ποτέ
τούς συντρόφους του στήν έργασία καί στό
μόχθο. "Οχι μόνο ό π ε θ α μ έ ν ο ς έ ρ γ ά τ η ς μά καί οί Μ ι ν α δ ό ρ ο ι τοΰ 1948
τό μαρτυρούν. Τό ενδιαφέρον του γιά τις χει
ρωνακτικές εργασίες καί ή έπιθυμία του νά
τούς δώσει, καθώς λίγοι, «τό δικαίωμα νά βρί
σκονται μέσα στή ζωγραφική», δέν διαψεύστηκαν ποτέ. Μπαλωματοΰδες τών διχτυών (1949)
ψαράδες τής Όστάνδης (1947), εργάτες τών
ναυπηγείων (1953), τρυγητές, λιομαζώχτες
(1955), ήλεκτρολόγοι πού δουλεύουν πάνω
στά τηλεγραφόξυλα, χωρικοί πού χτυπούν τό
σιτάρι, διαδέχονται ό ένας τόν άλλο στή ζω
γραφική του. Οί χωρικοί του δμως καί τά
κοκκάρια του σοΰ προξενούν άν δχι άμεσα,
τήν ιδέα τής δουλειάς, τουλάχιστον τής π ά 
λης τού ανθρώπου ενάντια στή φύση. «Τά
κοκόρια μου, είπε, είναι πρόσωπα». Τά λιό
δεντρά του μοιάζουν μέ τόν "Ατλαντα, πού
ή μυθολογία τόν θέλει νά σηκώνει τόν κό
σμο. Τά κλαδιά τους φαίνονται σάν μπράτσα
φουσκωμένα άπό τήν προσπάθεια.
'Ο Πινιόν δημιούργησε κοστούμια καί σκη
νικά γιά τό θέατρο, σάν τό «Μάνα κουράγιο»
τοΰ Μπέρτολτ Μπρέχτ ή τό «Δέν παίζει κα
νείς μέ τόν έρωτα» πού τά άνέβασε ή λαϊκή
σκηνή. Στά 1951, κέρδισε τό μεγάλο βρα
βείο ζωγραφικής στή Μπιενάλε τοΰ Σάο Πάολο. Ή ταρίφα του άνέβηκε. Τά έργα του
κοστίζουν χιλιάδες ή εκατοστές χιλιάδες φράγ
κα. Τά βλέπεις στά μεγάλα ευρωπαϊκά μου
σεία καί τις γκαλερί. "Υστερα άπό προτροπή
τού Πικασό έπιδόθηκε στά κεραμικά στά
1954. Μιά μεγάλη έκθεση κεραμικά τού όργανώθηκε στον Οίκο τής Γαλλικής Σκέψης.
"Αν ό Πινιόν, πού ητανε ιδρυτής τοΰ σάλον
τού Μαίου δέν κατάληξε νά γίνει άφηρημένος
ζωγράφος, τούτο όφείλεται στό δτι παρασταί
νει τή φύση σάν τόν τόπο τής εργασίας. Γιά
τόν άφηρημένο ζωγράφο, πού τό παρόν του
είναι κιόλας ξεχασμένο, καί πού δέν λογαριά
ζεται παρά μόνο τό μέλον του, μέλλον πού εί
ναι άδύνατο άκόμη νά τό ταυτίσουμε μέ τϊς
φόρμες πού ζωγραφίζει, ή μάλλον ό κόσμος
είναι κιόλας ολοκληρωτικά μεταμορφωμένος
κι όλότελα άδύνατο νά τόν άναγνωρίσουμε.
Γ ιά τόν Πινιόν, ή μεταμόρφωση αυτή είναι
μόνο στή χειρονομία του. 'Ο κόσμος έχει
«δουλειά», μεταμορφώνεται σάν τά λιόδεντρα,
πού ρωτιέται κανείς άν δέν πρόκειται νά γ ί
νουν άνθρώπινα.
Μετάφραση: Α. ΛΥΤΟΣ

1. 'Ένα σχέδιο τοΟ Πινιόν μέ μιά λεπτομέρεια αύτοδ το0 πίνακα, τό παρεχώρησε
b ίδιος μέ αφιέρωσή του στήν «Ε.Τ.» και μπήκε εξώφυλλο στό τεδχος τοΟ Μάη τοΟ 1957.
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μος — 6 εργάτης κι δ εργοδότης κι δ πρω
Κ.
Κι ν δ. Δέν λείπουν οί καλοί στίχοι
θυπουργός — ή πόρνη κι δ φαντάρος. — Μεί
ά~ό τά «δοξαστικά" σας, αλλά ό ρυθμός τους
ναμε μόνο έμεΐς — δ ήλιος πού καίει — δ
παραειναι μονότονος. (Αυτός δ παρατεταμένος
αστυνόμος — δ κλέφτης — δ νεκρός — κι εγώ
συνδυασμός ανάπαιστων καί μεσοτονικών στί
— νά περιμένουμε τά τρία εκατομμύρια». "Ο
χων πού κουδουνίζουν άσχετα μέ τήν εσωτερική
πως βλέπετε τδ κρατήσαμε σχεδόν ολόκληρο.
ροή των βιωμάτων, δεν νομίζουμε πώς είναι
Μά είναι λίγο. Τού λείπει εκείνο τό κάτι πού
και τόσο επιτυχής).
θά μετάτρεπε τό ποιητικό
υλικό σέ ποίηση.
Β. Λ ύ ρ .: Διαβάσαμε προσεχτικά δλα
"Οσο γιά τό άλλο αίτημα είναι ζήτημα διαχείτά κομμάτια πού μάς στείλατε. Δεν Ικανοποι
ρησης, όπου ή στήλη τούτη δέν Ιχει δικαί
ούν. Ή νατουραλιστική διάθεση πού σάς χα
ωμα επέμβασης.
ρακτηρίζει δεν καταφέρνει νά μετουσιώσει τά
βιώματα σέ τέχνη. ’Βέστε λ.χ. τήν «’Αδια
Φ. Δ. Α ρ χν..:
Τά δυό ποιήματα πού
φορία»; «Μοδπες θά φύγεις. — ’Αδιάφορο τό
μάς στείλατε δέν δικαιώνουν τήν πρόθεσή σας,
βλέμμα μου πλανήθηκε στο πρόσωπό σου. ·—
κυρίως εξ αιτίας τού δτι δέν φαίνεται νά έ
Έφυγες, μά γύρισες. — Τό σήκωμα των ώμων
χετε κυριαρχήσει άκόμα στά εκφραστικά σας
ήταν πού σ’ Ικανέ νά γυρίσεις. — "Αν ξαναμέσα. Πολύ καλύτερος δ «Νάρκισσος» ιδίως οί
φόγεις δε θά σηκώσω τούς ώμους». Κ. Ρ ω σ :
δυό παράγραφοι μετά τούς δεκαπεντασύλλαβους.
Ή πολύστιχη .σύνθεσή σας «Σκλαβωμένες ψυ
Περάστε να σάς δοΰιμε κάποια Τρίτη 12—1
χές» δείχνει ευαισθησία καί πληθωρικότητα
από τά γραφεία μας.
καί στοχαστική διάθεση αξιόλογη. "Ομως σάν
Ν. Τ α ρ .:
«Θέλω τά μάτια ανοιχτά —
δλοκληρωμενο έργο δεν ικανοποιεί. Σε πολλές
μακριά άπ’ τό φως τού σκοταδιού (!) πού μέ
μεριές δ λόγος ξεπέφτει σέ ανιαρές αναλύσεις
τυφλώνει (!!)» .. Κι άν άκόμα δέν ύπήρχαν
καί περιγραφές. Σπάνιες είναι οί στιγμές πού
αυτοί οί στίχοι δπου ή εκζήτηση φτάνει στά
ή ματιά σας προχωρεί πρός τό βάθος των
δρια τοΰ κακόζηλου, πάλι οι «Στόχοι» θά ή
πραγμάτων. Καί από τή στιχουργική πλευρά
ταν αδόκιμο ποίημα. Κυρίως γιατί απουσιάζει
οί αδυναμίες είναι πολλές. Γράφετε συντομότε
ή ποιητική στάση.
ρα κομμάτια. Μελετεΐστε τά λυρικά δημοτικά
Σ. Κ χ . : Πήραμε τό «Τέτοιαν αγάπη», «Τό
μας τραγούδια νά δείτε πόσο πυκνός είναι δ λό
σπίτι» καί τή «Στιγμή». Τα κρατούμε και τά
γος καί πόση πρωτοτυπία Ιχει ή ποιητική τους
τρία γιά ενα άπό τά προσεχή τεύχη μας.
δράση.
Κ. Ρ ω .: Ή «Μαρτυρία» σας έχει μερικές
I. Αο. Σ κ .. Τό διήγημά σας «Ένας Ντόστιχουργικές ατέλειες καί πολλήν απλοϊκότη
ρι αν. . . » Ιχει ενδιαφέρον θέμα, άλλα τό αφή
τα.
Σ τ.
Ν τ ο μ . : Τό «Δώρο» δέν προσθέ
σατε ανεκμετάλλευτο γιατί τό πραγματεύεστε
τει τίποτα. Γνωστό τό θέμα καί μάλλον τε
μέ άρκετή αδεξιότητα.
τριμμένος δ τρόπος. X ρ. Μ ο υ χ . : Πιστεύε
Τ ά κ η 31 π . : Υπάρχει πολλή ειλικρίνεια
τε, στ’ αλήθεια δτι ή ϋπαρξη «χοντρών άλυαστον «Κόσμο τής Ειρήνης». ’Ακόμη πού καί
σίδων στή γή» οφείλεται σέ λάθος; Ξέρουμε
ποΰ ξεμυτοΰν καναδυό στίχοι άξιοι καλύτερης
πώς μάλλον δέν τό πιστεύετε. Βέβαια, δέν
τύχης. Σά σύνολο, όμως τό κομμάτι είναι α
είναι τέτοιου είδους λάθη πού κάνουν τούς
δόκιμο.
Φ. Κ. Ί ω ά ν .: Φοβούμαστε πώς
«δέσμιους», τόν «καθρέφτη» καί τήν «άνοιξη»
παρεξηγήσατε τήν άπάντηση πού σας δόθηκε.
νά μή λειτουργούν σάν ποιήματα. Είναι δ πεζοΔέν είχε υποτιμητική πρόθεση. ’Απλώς τόνι
λογικός τους τόνος, ή αδυναμία τοΰ ύλικοΰ
ζε δτι κανένας άνθρωπος στόν κόσμο δέ θά
τους νά μετουσιωθεΐ σέ ποίηση μέ τόν τρόπο
ήθελε νά τον λογαριάζουν ποιητή από επ ιεί
πού τό άντικρύζετε.
Ma p .
Γα:
Ή έπικεια. Αυτό είναι όλο. Τό «Βιετνάμ», πού μάς
στείλατε Ιχει πολλές αδυναμίες. Ίδέστε καί
δίωξη τής λιτότητας καί τό ελλειπτικό δφος
μόνοι σας τούς στίχους: «3Ιιά Λερναία Ύδρα
συνταιριασμένα, είναι δυό καλά στοιχεία, καί
—■.μέ χ ίλ ια σιδερένια στόματα — ξέρασε φω
χαρακτηρίζουν καί τά τέσσερα κομμάτια πού
τιά έξώτερη — κι εξάτμισε τά δάκρυα των
μάς .στείλατε. («Πάει νά χορέψει, «Καρέκλες»,
παιδιών μας». Δέ νομίζουμε δτι αυτό πού θέ
«Παράθυρο», «Παιδικό μου πρόσιυπο»). Ωστό
λετε νά πείτε εχε: βρει τήν Iκφραση πού
σο τά εκφραστικά μέσα πού διαλέγετε, είναι
τού ταιριάζει. "Ισως θά είναι σκοπιμότερο νά
πολύ χρησιμοποιημένα. Κοιτάξετε νά πρωτοτυ
άσχοληθεΐτε μέ άλλο είδος του λόγου, άν βέ
πήσετε λίγο καί σ’ αυτό τόν τομέα καί τά ξαβαια, νιώθετε οπωσδήποτε ^ ή ν ανάγκη νά γρά
ναλέιμε.
Πα Ολ - ο Κ υ ρ . :
Τά ίδια περίπου
φετε. Ά ν τ ρ . Ή λ .:"* «Ό δε/απενταύγουθά είχαμε νά παρατηρήσουμε σέ σας. Μέ τήν
στος στ ή Ρώμη» Ιχ ε ι καλά στοιχεία: «Ή πόλη
προσθήκη πώς τά πιό καλά άπό τά τρία, ή «’Ε
άδειασε — μείναμε μόνοι — μόνοι μέσα σέ
ξομολόγηση» καί τό «III» θυμίζουν πολύ Iμιά πόλη τριών εκατομμυρίου/ διευθύνσεων —
ναν άπό τούς κορυφαίους μας ποιητές. Ν.
/ω ρ ίς παραλήπτες. — Έ φ υγε ό γαλατάς —
Σ τ ε φ Γ : Νά μας στείλετε καμμιά
δεκαριά
κομμάτια σας νά τά δούμε καί νά ερθετε νά
'°
— β μπακάλης, δ ψο>μάς, δ χασά
πης — δ μαγαζάτορας, ή δασκάλα, ό τα/υδρότά πούμε προφορικά. Γιά τό ποίημα τοδ κ.

Σκουρογ ιάννη: 'Γπάρχει πράγματι πολλή δμοιότητα και -ατά θέμα καί στα Ικφραστικά μέ
θα. Δυστυχώς δέν μπορούμε νά κάνουμε τίπο
τα πιά.
Β. Η. Β.: Στον «Παράξενο ζωγράφο» δπως καί
στόν «Ποιτητή» άκούγονται πολύ δυνατά οί
Καβάφιας επιρροής στίχοι. Δείτε καί μόνος σας
μερικούς, τ... Κακίζουν μέ δριμότητα πολλή
«χρωματικές άκροβασίες»/καί «υπερβάσεις τόννων* / «νέες τεχνοτροπίες»
έπαινοΰσαν κι ένθουσιάζονταν...». «’Ανώνυμος μαζί τους συνωθεΐται / ... / Πώς νά συμμορφωθεί μ ’ δλους αυ
τούς;». Σ ω τ η ρ. Σ. Υπάρχουν μερικοί καλοί
στίχοι στήν «’Αμηχανία» ιδίως οί πέντε τελευ
ταίοι, άλλά σάν σύνολο δέν νομίζουμε δδτι εί
ναι -έπιτυχημένο ποίημα. Μ α ί ρ η Γ κ .: «Που
λιά οουνήαια πήραν τήν ψυχή, μου». Δυστυχώς
δέν έχουν δλοι οί στίχοι σας αυτή τή στερεή
άπλότητα. ’Αντίθετα, πλεονάζει ή ώραιολογική
διάθεση δπως στούς στίχους «τής άψυχης θά
λασσας κρίνα»,. «λάμπεις... σάν παρθενοκολώνα». Α. Μη τ ρ .: Διαβάσαμε προσεκτικά τά
πέντε ποιήματα πού μάς στείλατε. Σάν Ανθρώ
πινο υλικά Ιχουν πολλή τρεφερότητα καί α
λήθεια αισθήματος. "Ομως σάν αρτιωμένη έκ
φραση υστερούν πάρα πολύ. 'Ωραίοι οί στίχοι:
«Τότε μέ σκότωσαν / καί μέ ρώτησαν πάλι» «Οί
νεκροί μέ βλέπουν εκστατικοί / καί σιωπούν»,
άπό τό «Κάποτε». Κ. Κ ο υ κ . : Τό «σπιτόφιδο»
δέν ικανοποιεί. Οί προθέσεις σας είναι πολύ φα
νερές, Ινώ ή λογοτεχνική τους μετουσίωση δέν
έχει επιτευχθεί σέ βαθμό πού νά συγκροτούν διήγημα.

Έ κυκλοφόρησε

Μ Ε Λ Π Ω Σ Α Ξ ΙΩ Τ Η

ΕΙΚ Ο Π Ο ί Μ Μ Μ Ι
( κ α ιν ο ύ ρ ιο

έκ δοση )

Δ ια β ά ζ ο ν τ α ς τή γ α λ λ ικ ή μ ετά φ ρ α σ η
τοϋ 1949 έ γρ α ψ α ν :
«Κ Α Τ Α Π Λ Η Κ Τ ΙΚ Ο !»
Π ώλ Έ λυάρ
«Κ Α Τ Α Π Λ Η Κ Τ ΙΚ Η ΥΠΟΘΕΣΗ
ΤΟΥ Α Ν Ε ΙΠ Ω Τ Ο Υ ΑΥΤΟ Υ Ε Ρ Ω Τ Α
Μ Ε ΣΑ ΣΤΟ ΔΙΑΚ Ο ΣΜ Ο ΕΝΟ Σ
Α Μ Ε ΙΛ ΙΚ Τ Ο Υ Α Ι Ω Ν Α !»
Ά ραγκόν

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ Θ Ε Μ Ε Λ ΙΟ
Κ α τ . Τό διήγημά σας θά ήταν καλό άν έλει
παν μιά-δυό βαρύγδουπες φράσεις: «“Ενας με
γάλος τάφος φορτωμένος μέ νεκρολούλουδα, εί
χε καρφωθεί πάνω στό βαρύ σταυρό τής ανθρώ
πινης μελαγχολίας...» ’Εκτός τών άλλων, δέν
καρφώνεται ό τάφος πάνω στό σταυρό (έστω
καί τής ανθρώπινης μελαγχολίας), αλλά δ
σταυρός πάνω στόν τάφο.

κυκΑοφορησε
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'Η πληρέστερη κοί πιο σ ύγχρονη
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Ά π οσ τέλλετα ι ελεύθερο ταχ. τελώ ν καί «επί α ντικ α τα β ο λή »
Τη λεφ ω νεϊσ τε νά σ ά ς

σ τα λεί άμέσω ς

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Β ΙΒΛ ΙΟ Π Ω Λ ΕΙΑ ΚΑΙ Τ Ο Τ Σ Π Λ Α Σ ΙΕ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

*

* Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ

„

Β Α Γ Γ Ε Λ Η Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ - Π ρ ο ύ σ σ η ς 3 , Τ . 1 1 0 - Τ η λ . 8 3 0 -3 9 6
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