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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

“ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,,.,.ΝΙΑΝΙΑΤΣΜΟΥ;

« ... ’Εκτός εάν ό κ. Θεο^ωράκης Ιδεολογιχώς ψεύδεται καί μου
σικώς αληθεύει ή εκτός έάν μουσικώς ψεύδεται και Ιδεολογιχώς 
αληθεύει. ' / /  είναι κομμουνιστής είς δλας τάς εκδηλώσεις τον ή 
κάποιον εμπαίζει. Και εμπαίζει, είτε την κομμουνιστικήν ιδεολο
γίαν τον, είτε τους μουσικούς άκροατάς και Ίλανμαστάς τον».

Ή  λαμπρή αυτή συλλογιστική δεν όφείλεται σε εναν όποιοδήποτε «σοβιε- 
τολόγο», αλλά στον «υπηρεσιακό» κ. Δ . Νιάνια, προϊστάμενο του υπουργείου πού 
κατευθύνει τις περισσότερες κρατικές δραστηριότητες πολιτιστικού ένδιαφέροντος, 
τού ϊδιου υπουργείου πού στέγασε τά περιβόητα «Συμβούλια Μελετών» (διάβαζε: 
δολοφονιών). Και είναι, τό απόσπασμα αυτό, δείγμα μόνο τής έπιχειρηματολο- 
γίας τού κ. υπουργού, γεμάτης άπό τις πιο απίθανες και ταπεινές σοφιστίες πού 
μπορεί νά επινοήσει μιά τυφλωμένη άντικομμουνιστική καί φασιστική νοοτροπία. 
Κατά τή θεωρία τού... μεταβατικού όλοκληρωτισμού, ή καλλιτέχνης μπορεί νά 
εΤναι κάποιος ή κομμουνιστής! Καί τά δύο μαζί αποκλείονται, ή μάλλον, τά απα
γορεύει ό κ. Νιάνιας. Έ ξ  ου καί αναλαμβάνει έπίσημα τήν ευθύνη τής απαγόρευ
σης τής μουσικής τού Θεοδωράκη άπό τό Ε . Ι .Ρ .  «Έσκεμμέναι άφέλειαι» καί «συγ
χύσεις» δεν περνάνε στον κ. Νιάνια:

•Δηλαδή είναι κομμουνιστής ώς πολιτικός και μη κομμουνιστής  
ώς μουσικός ;»

ρωτάει γιά ν’ αποδείξει τήν είς άττοπον άπαγωγήν. Κα ί συμπεραίνει:

« * // αυγκίνησις της ωραίας μελωδίας δέν $<ι είναι σταυροφόρος  
ιδεολογικού προσηλυτισμόν. Καί τό κρατικόν Ραδιόφωνου τής *Ελ
λάδος δεν ϋά ίμπαιχϋή  άπό τήν Ισκεμμένην σνγχυσιν μεταξύ  μελω
δικής σνγκινήσεως καί πολιτικής σκοπιμότητας». 115
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΧΝΩΝ

66ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,,.,.ΝΙΑΝΙΑΤΣΜΟΤ;

« ../Ε κτος  εάν δ κ. Θεοδωράκης Ιδεολογικώς η>ενδεται καί μου
σικώς άλη&εύει η έκτος έάν μουσικώς ψεύδεται και ιδεολογικώς 
άληίϊενει. Η  είναι κομμουνιστής είς όλας τάς έκόηλώσεις τον η 
κάποιον εμπαίζει. Και έμπαίζει, είτε την κομμουνιστικήν ιδεολο
γίαν τον, είτε τους μουσικούς άκροατάς και ft α ν  μ α στός  τ ο ν ι .

Ή  λαμπρή αυτή συλλογιστική δεν οφείλεται σε έναν όποιοδήποτε «σοβιε- 
τολόγο», άλλα στον «υπηρεσιακό» κ. Δ . Νιάνια, προϊστάμενο του υπουργείου που 
κατευθύνει τις περισσότερες κροττικές δραστηριότητες πολιτιστικού ένδιαφέροντος, 
τού ίδιου υπουργείου πού στέγασε τά περιβόητα «Συμβούλια Μελετών» (διάβαζε: 
δολοφονιών). Και εΐναι, τό άπόσπασμα αυτό, δείγμα μόνο τής έπιχειρηματολο- 
γίας τού κ. υπουργού, γεμάτης άπό τις πιο απίθανες καί ταπεινές σοφιστίες πού 
μπορεί νά έπινοήσει μια τυφλωμένη άντικομμουνιστική καί φασιστική νοοτροπία. 
Κοττά τή θεωρία τού... μεταβατικού όλοκληρωτισμού, ή καλλιτέχνης μπορεί νά 
είναι κάποιος ή κομμουνιστής! Καί τά δύο μαζί άποκλείονται, ή μάλλον, τά άπα- 
γορεύει ό κ. Νιάνιας. Έ ξ  ού καί άναλαμβάνει επίσημα τήν ευθύνη τής άπαγόρευ- 
σης τής μουσικής τού Θεοδωράκη άπό τό Ε . Ι .Ρ .  «Έσκεμμέναι άφέλειαι» καί «συγ
χύσεις» δεν περνάνε στον κ. Νιάνια:

«Αηλαδη είναι κομμουνιστής ώς πολιτικός και μη κομμουνιστής  
ώς μουσικός ;»

ρωτάει γιά ν’ άποδείξει τήν είς άτοπον άπαγωγήν. Καί συμπεραίνει:

« 7 / σνγκίνησις της ιόραίας μελωδίας δλν fta είναι σταυροφόρος  
ιδεολογικού προσηλυτισμόν. Κ α ι τό κρατικόν Εαδιόφωνον της Ε λ 
λάδος δεν fta έμπαιχίίή άπό την εσκεμμένην σύγχυσιν μεταξύ μελω
δικής σνγκινήσειος και πολίτικης σκοπιμότητας». 115



Τά  έττιχειρήματα τού κ. υπουργού... αύτοκατηγορούνται αρκετά, γιά ν’ ασχο
ληθεί κανείς σοβαρά με τήν αναίρεσή τους. Ζεΐ καί βασιλεύει, κατά τον κ. Νιάνια, 
«ή έλευθερία τής τέχνης», άλλα είναι μόνο τό «ένα γεγονός». Τό άλλο είναι ή «πο
λιτική έκμετάλλευσις τής τέχνης». "Ετσ ι, κατατάσσοντας τήν έλευθερία τής τέ
χνης καί δλες τις άλλες έλευθερίες ώς «ένα γεγονός», όλοι οί ολοκληρωτισμοί δολο
φονούν τήν τέχνη καί τήν έλευθερία. Τήν αναγνωρίζουν μόνο άν τούς άρέσει, άν 
τούς συμφέρει. Σωστή «πολιτιστική έπανάσταση» μάς εισάγει ό κ. Νιάνιας.

Αλλά μετέρχεται καί άλλα έπιχειρήματα, έκ τής άριστερής πλευράς, πού τά 
θεωρεί, φαίνεται, άποστομωτικά: Φράσεις του Χρουστσώφ καί του Ίλιτσώφ περί 
απαράδεχτης «ειρηνικής ιδεολογικής συνύπαρξης», άκόμσ καί μιά φράση άπό άρ
θρο τού περιοδικού «Σοβιετική Κουλτούρα». Μ’ αυτά πιστεύει πώς έπιασε τον ταύ- 
οο άπό τά κέροττα. Βέβαια, οί φράσεις πού έπικαλεΐται καθόλου δε σημαίνουν 
σύτό πού θέλει νά τούς έκβιάσει ό κ. θεωρητικός. Σημαίνουν, καθαρότατα, ότι οί 
ιδέες θά έξακολουθήσουν νά συγκρούονται. "Αλλο πράγμα είναι ή κρατική έπιβολή 
αισθητικών δογμάτων, πού άντικρούσθηκε καί στή Σοβιετική "Ενωση καί μέσα 
στούς κόλπους τής Άριστεράς σ ’ όλο τον κόσμο καί στην Ελλά δ α  (πώς διέφυγε 
αυτό τού κ. Ν ιάνια ;). ’ Ισχυρίζεται, τέλος, ό κ. Νιάνιας, ότι οί Έλληνες ποιητές 
δεν άποκλείονται άπό τό ραδιόφωνο, άλλά «μεταδίδονται καί εις είδικά προγράμ
ματα καί διά τών τραγουδιών άλλων μουσουργών». Ή  άλήθεια τού ισχυρισμού εί
ναι άνάλογη μέ τη βαρύτητα καί τήν όρθότητα τών έπιχειρημάτων. Θεωρεί ό κ. 
Νιάνιας ότι ό Βάρναλης, ό Ρίτσος, ό Βρεττάκος δέν είναι ’Έλληνες ποιητές; (γιά 
ν’ άναφέρουμε ένδεικτικά μόνο τρία ονόματα, καί νά μην πάμε στούς νεώτερους 
μεταπολεμικούς ποιητές, πού ποτέ δέν άκούστηκε τ ’ όνομά τους στούς ραδιοφωνι
κούς μας αιθέρες).

Καί τώρα άς πάμε σ ’ έναν άλλο θεωρητικό, τόν έτερο άπό τούς προϊσταμέ
νους τών υπουργείων πού έχουν άμεση σχέση μέ τήν πνευματική ζωή, κ. Ί . Θεο- 
δωρακόπουλο. Σ έ  συνέντευξή του σέ έφημερίδα τής ιοβόλας δεξιάς, τά βάζει μέ 
την Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση καί προσπαθεί ν’ άποδείξει ότι είναι έπιζήμια, 
ότι άπέτυχε:

« Είμαι ρηχώς έναντίον... *Εγύ> είμαι δημοτικιστής, άλλά άν δεν 
μελετούν οι νέοι τά άρχαΐα κείμενα, θά ερθη μέρα ποι> δεν θά  
υπάρχουν άνθρωποι νά τά μεταφ ράζουν! Που θά γίνεται τότε ή 
μετ άφρααις τώ ν  αρχαίων συγγραφέων ; Μήπως στά μοναστήρια ; 
(~)ά ύπαρξη κίνδυνος νά Ικλείψονν οί φιλόλογοι».

Ναί, είναι άλήθεια ότι, μερικές στιγμές, όπως τώρα δά, εύχεται κανείς νά 
έκλείψουν οί φιλόλογοι. Αλλά δέν είναι αυτό τό ζήτημα. Μέσα άπό τή βαθυστό
χαστη τούτη θεωρητική συνηγορία τής αντιμεταρρύθμισης καί άπό τις άλλες αι
τιάσεις πού περιέχει ή ίδια συνέντευξη, διαγράφονται οί προθέσεις τού κ. υπουρ
γού καί τής αύλικής μεταβατικής. Προθέσεις πού άρχισοτν άλλωστε νά έκόηλο)- 
νονται μέ πράξεις, στο ζήτημα τής μετάθεσης επιθεωρητών καί σέ πολλά άλλα.

Ά π ό  τή θέση αυτή, στο προηγούμενο τεύχος μας, διερμηνεύαμε καί τις άνη- 
συχίες καί τις άπαιτήσεις τού πνευματικού κόσμου άπό τή μεταβατική κυβέρνη
ση γιά  τή διαχείριση, ιδιαίτερα, τών πνευματικών καί έκπαιδευτικών ζητημάτων.

116 Απαριθμούσαμε τά κυριότερα άπό τά θέματα αυτά, πού συμπυκνώνονται σέ τρείς



κατηγορίες: «Νά άρει τά άνελεύθερα καί φασιστικά μέτρα τής ίουλιανής έκτροπης 
στον πολιτιστικό χώρο. Νά μη θίξει την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση καί νά στα
ματήσει τή συνεχή υπονόμευσή της. Νά πάρει θετικά μέτρα για  εκκρεμή πνευμα
τικά καί καλλιτεχνικά ζητήματα».

Κρίσιμα ζητήματα ήταν όπωσδήποτε ή ... άποναζιστικοποίηση τού Ε . Ι . Ρ .  
καί ή εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Καί στά δύο αυτά ζητήματα ή μεταδότηκή κυ
βέρνηση δίνει θλιβερές εξετάσεις, επιβεβαιώνοντας τις άνησυχίες τού πνευματι
κού κόσμου, πού είχαμε διατυπώσει. Ό  κόσμος αυτός, ή νεολαία, καί ή συντρι
πτική δημοκρατική πλειοψηψια τού έλληνικού λαού, θελει νέο σχολείο, θέλει τά 
τραγούδια του καί τήν ποίησή του, θέλει ελευθερία. Καταδικάζει λοιπόν τις θρα- 
σύτατες άντιδημοκρατικές θεωρίες καί τούς «ύπηρεσιακούς» πραχτικούς τους.

Η Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Η  Τ Ε Χ Ν Η Σ

Ι Ια ν τ ο ΰ  δ π ο υ ...
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ΓΙΩΡΓΟΣ
ΘΕΟΤΟΚΑΣ

Ή  π ν ε υ μ α τ ι κ ή  
π α ρ ο υ σ ί α  τ ο υ  

σ τ α  Ε λ λ η ν ι κ ά  Γ ρ ά μ μ α τ α

Τ ο ύ  Ά  λ  έ  ξ .  ’Α ρ γ υ ρ ί ο υ

Ό  πιο συνοπτικός και δίκαιος, νομίζω, χα
ρακτηρισμός τού συγγραφέα τής «Ά ργώς», δί
νεται μέ τον τίτλο τού πρώτου βιβλίου του. 
ΚΓ αν ό Όρέατης Διγενής,1 2 τότε είχε την 
πρόθεση νά είναι ένα «ελεύθερο πνεύμα», ό 
Γιώργος Θεοτοκάς, μέ τη συνολική του πα
ρουσία στόν έλληνικό πνευματικό χώρο, τό 
επικύρωσε, μολονότι δέ φοβήθηκε πολλές 
φορές νά περπατήσει μέσα στά  θολά ποτάμια 
μιάς πολιτικής. Ήδη μέ τό δεύτερο βιβλίο 
του («Ε μπρός στο κοινωνικό πρόβλημα», 
1931) καί μέ άρθρα του σε περιοδικά τής 
εποχής, έδειχνε πιά καθαρά πώς δέν ήθελε 
νά μείνει ένας άνθρωπος περιορισμένος (Απο
κλειστικά στο χώρο τής λογοτεχνίας, αλλά, 
ακολουθώντας τό παράδειγμα πολλών εύρω- 
παίων συγγραφέων, νά συμβάλει σέ μιά πνευ- 
ματοποίηση τής πολιτικής σκέψης και σέ μιά 
«λογική», πού σημαίνει «ανθρώπινη», άντιμε- 
τώπιση τών δυσκολιών της.11 "Αν τό 1931 
έσπευδε σχεδόν άπροετοί μαστός στη μάχη,

1. Τό ψευδώνυμό του μέ τό όποιο έτόπωσε r}j 
ΚλευθΞρο Πνεύμα .
2. Τό ότι ή προσφορά ιών πνευματικών ε

κείνων ανθρώπων δέν ματαίωσε τελικά οΟτε τήν 
άνοδο τοθ Χιτλερισμοί, οΟτ·ε τήν έκρηξη του ΙΓ 
ΙΙαγκοομίου ΙΙολέμου, δέν είναι πρός χλευασμό 
τής ατέλειάς τους νά Οπερτιμουν τίς δυνάμεις 
τους καί τή συμβολή τους οτίς κοινωνικές δια
μάχες, άν κατόρθωσαν: νά αφυπνίσουν μερικές 
συνειδήσεις, νά ρίξουν τό σπόρο γιά τΙς «άνα- 
στάσεις τών κατεχομένων χωρών, νά θρέψουν 
τό πνεΟμα τής μεταπολεμικής «οργής», νά 
φθείρουν τά όπλα τοΟ πολιτικοΟ άμοραλισμοΟ, 
γενικά.

μέ νεανικό ενθουσιασμό, «φλέγόμενος» άπό τά 
θέματα, πού τά αντιμετώπιζε λίγο - πολύ «ψυ
χολογικά», πέντε χρόνια αργότερα, στά  άρθρα 
πού δημοσίεψε στά  «Νέα Γράμματα» (1936), 
μέ τό γενικό τίτλο «Κοινωνικά θέματα», πα
ρουσιάζεται συγκροτημένος καί ώριμος, άφοϋ 
έχει πραγματοποιήσει μιά «έπαφή» μέ συγ
γραφείς πού είχαν αντιμετωπίσει τό ζήτημα 
μ* τήν άπαιτούμενη συνέπεια καί συστηματι
κότητα. ’Έτσι στά  άρθρα αύτά ό Θεοτοκάς 
δίνει στις ιδέες του ένα χαρακτήρα «αντικει
μενικό», πραγματεύεται τό κοινωνικό πρό
βλημα μέ πολλή περίσκεψη καί προβαίνει σέ 
σκέψεις ψύχραιμες, χωρίς νά μεταβάλλεται σέ 
μισιονάριο. Εξακολουθεί νά βλέπει τό πρό
βλημα ηθικά, άλλά αυτό πιά διαρθρώνει τήν 
ανθρωπιστική βάση του, άπό τήν οποία άρ- 
χικά καί πήγασε. “ Ισως, άν οΙ 'Ελληνικοί όρί- 
ζοντες δέν ήταν τόσο στενοί, ό Θεοτοκάς νά 
είχε άναδειχθεϊ σέ ένα αξιόλογο δημοσιο- 
λόγο. Είχε τήν ικανότητα νά συλλαμβάνει τά 
•πράγματα στο βασικό σκελετό τους, νά ε
πισημαίνει τά καίρια σημεία, νά αναπτύσ
σει τή σκέψη του μέ σαφήνεια, νά στοχάζε
ται άρκετά ελεύθερα καί ανεξάρτητα, καί τέ
λος νά έκθέτει μέ τιμιότητα καί καλή προ
αίρεση τις απόψεις του. Υπάρχει στά κεί
μενά του αύτά λιγότερος έρασιτεχνισμός καί 
πολύ «πάθος», πού όμως δέν τόν εμποδίζει 
νά παραμένει νηφάλιος. Είναι άρθρα γραμ
μένα μέ «καημό», βλέπεις τον άνθρωπο πού 
ξέρει πώς τό πρόβλημα τόν «καίει» καί σαν 
πολίτη καί σά  συγγραφέα, αισθάνεται δτι 
κινδυνεύει ό ίδιος, μαζί μέ τούς άλλους. Κα
ταλαβαίνει πώς τό «παιχνίδι» πού παίζεται 
είναι «Ιστορία», πώς δέν είναι τίμιο νά στα
θεί έξω άπό τό «χορό», ένώ ένδεχομένως θά 
τού ήταν πιο βολικό νά μή «λερώσει» τά χέ-



p.cr του. Παίρνοντας θέση στους ιδεολογικούς 
στίβους, δε γλύτωσε κατά καιρούς άπό τούς 
λιβελλογραφικούς οίστρους τών «εμπαθών», 
άλλα και την εμπάθεια την αντιμετώπισε χω
ρίς νά ξεφύγει άπό την γραμμή τής ισορρο
πίας του. «Λίβελλους έγραφε κι ό Πασκάλ», 
παρατηρούσε σέ κάποιο κείμενό του, πού 
σήμαινε πώς καταννοούσε τή σημασία τους, 
στήν περίπτωση πού τό «πάθος» απορρέει 
άπό ανιδιοτέλεια, άλλα ό ίδιος δεν θέλησε 
νά λιβελλογραφήσει, ϊσως γιατί, άπό χαρα
κτήρα, δεν μπορούσε νά χάσει τήν ψυχραιμία 
του άκόμη κι όταν θύμωνε.

'Αν ή άξία ένός άνθρωπου μετριέται άπό 
τήν επιλογή του των ιδεών και των ρευμά
των πού επικρατούν, ό Θεοτοκάς ξεκίνησε μέ 
τιολλές σωστές εκτιμήσεις. Στο «Ελεύθερο 
Πνεύμα» πού έγραψε στά  24 χρόνια του, ε
πιχειρούσε νά άπορρίψει τον έπαρχιωτισμό 
τής έλληνικής πνευματικής ζωής. Χτυπούσε 
τόν δογματισμό καί τή μονομέρεια, τον σχο
λαστικισμό, τον πνευματικό μιλιταρισμό, τήν 
προσκόλληση στο στείρο παρελθόν, τόνιζε τόν 
φιλελευθερισμό του, τήν άρνησή του νά ύπο- 
ταγεΐ σέ σχήματα, έσπευδε νά δηλώσει τίς 
προτιμήσεις του σέ συγγραφείς πού ήταν 
φορείς ιδεών, καί υπογράμμιζε τήν άνάγκη 
νά συνδεθεί ή πνευματική μας σκέψη μέ τόν 
προωθημένο ευρωπαϊκό στοχασμό. Άντιλή- 
φθηκε δτι ή παρακμασμένη νοοτροπία τών 
«καθιερωμένων» ήταν διπλά πεθαμένη, δτι 
είχαν ήδη πέσει σ ' ένα φαύλο κύκλο, καί θεώ
ρησε δτι ή άναγέννηση μπορούσε νά προέλ- 
θει μόνο άπό νέα πνεύματα, πού ή άσθένεια 
τού συμβιβασμού δεν έχει προφτάσει νά τά 
καταβάλει.

«Κρούει ή ώρα μιας νέας έλληνικής γενε
άς, πιο ώριμης άπό τις προηγούμενες καί 
μπορούμε νά έλπίζουμε πιο δυνατής, γιατί 
είναι μιά γενεά σκληραγωγημένη, πού άνα- 
τράψηχε μές στήν άτμόσψαιρα τού πολέμου, 
τής καταστροφής καί τής άναρχίας, πού γνώ- 
ρ.σε πολύ νωρίς τίς πιο βαθειές συγκινήσεις, 
πού άρχισε πολύ νωρίς νά σκέπτεται τά πιό 
φλογερά προβλήματα, πού κατάλαβε πολύ 
νωρίς, άπό τά μικρά της χρόνια, πώς ή 
ζωή δεν είναι μιά εύκολη ιστορία. Ή μεγάλη 
άξία αυτής τής γενεάς είναι δτι φέρνει ξανά 
στή νικημένη Ελλάδα μερικές πιθανότητες 
αύτοπεποίθησης καί εξύψωσης, μερικές ελ
πίδες κατάχτησης τής ζωής. Τήν άγαπούμε 
τή γενεά μας, παρ’ 5λα τά έλαττώματά της, 
γιατί μοιάζει νά είναι μιά γενεά ζωντανών 
καί τολμηρών άνθρώπων. "Αμα τό θελήσει 
θά καθαρίσει αυτό τό έλος πού μάς περι
βάλλει καί θά δώσει στόν τόπο τίς ψυχικές 
δυνάμεις πού τού λείπουν». («Ελεύθερο Πνεύ
μα» σελ. 122 - 123).

Είναι εύκολο άλλά μικρόψυχο, σήμερα, νά 
κατονομάσουμε τά λάθη πού περιέχει τό βι
βλίο αύτό τών 117 σελίδων. Κείμενο δροσε
ρό γραμμένο άπό φρέσκο μυαλό, φανέρωνε 
ενα πνεύμα ευκίνητο καί τολμηρό. Βλέπεις 
τόν διανοητή πού ήξερε νά οργανώνει τίς σκέ

ψεις του, πού μπορούσε νά εκφράζεται μέ σα 
φήνεια, πού είχε άντιληφθεί τί είναι ό 
γραπτός λόγος, πού υποπτευόταν τά μυστι
κά τού ύψους.

Βέβαια τό «Ελεύθερο Πνεύμα» δεν είναι 
ένα βιβλίο πού «μένει», πού μπορείς νά τό 
σκεφθζΐς καί νά τό χαρείς έξω άπό τήν ε
ποχή του. Μά είναι ένα βιβλίο πού «λειτούρ
γησε» κάποτε, πού έπαιξε τό ρόλο του, άν 
σκεφθούμε τήν απήχηση πού είχε καί τήν 
πολεμική πού ξεσήκωσε. Έ ξ  άλλου δέν ήταν 
ένα βιβλίο «άφηρημένο», γιά νά διασωθεί 
τό καθαρό, σκεπτικό του μέρος. Ή ταν έργο 
πολεμικής, πού έθιγε ζητήματα χωρίς νά τά 
εξαντλεί, δπως καί τό δήλωνε. ’Από τά «λά
θη» του τό σοβαρότερο ίσως είναι τό κεφά
λαιο πού προβαίνει σέ άξιολογήσεις τής ελ
ληνικής πεζογραφίας. Ή καταδίκη τής ήθο- 
γραφίας, όταν μέσα σ ’ αυτή περιλαμβάνει 
καί τόν Παπαδιαμάντη, είναι άκρως απαράδε
κτη. Ω στόσο  εξηγεί γιατί σέ ολόκληρο τό 
πεζογραφικό έργο τού Θεοτοκά δέν υπάρχει 
ποιητικός οίστρος, ένώ υπάρχουν ποιητικές 
συλλήψεις. Πιστεύω πώς δέν ήταν οι φαι
νομενικά λείες έπιφάνειες τών παθών τού 
Παπαδιαμάντη πού δέν ένέπιπταν ατό αντι
ληπτικό πεδίο τού Θεοτοκά, άλλά ή άδυναμία 
του νά συλλάβει τίς ποιητικές διαστρωμα
τώσεις τους. Ά π ό  τούς ίδιους περίπου λό
γους κινημένος, άρνεΐται καί στόν Καβάφη τό 
ηθικό δίδαγμα του έργου του.

«Προσωπικά, ένας όποιοσδήποτε Γιαγκού- 
λας τών ελληνικών βουνών μ’ ένδιαφέρει πε
ρισσότερο άπ ’ δ,τι μ’ ενδιαφέρει ό Αλεξαν
δρινός ποιητής. Είμαι σύμφωνος πώς πρέ
πει νά τουφεκίζουν τούς ληστές, μά θά έδι
να πολλά γιά νά άκούσω τίς εξομολογήσεις 
τους, ένώ ή εξομολόγηση τού κ. Καβάφη, 
σκορπισμένη στά εκατόν πενήντα ποιήματα 
του, δέν προσθέτει τίποτα στήν γνώση μου 
τών ανθρωπίνων παθών. Μέ βοηθεί μονάχα 
νά καταλάβω τήν ψυχική κατάσταση τής ά
ν ί ας πού δέν έχει ούτε πλούτο ούτε δύναμη.
Σέ μιά συνεδρίαση τού Καχουργοδικείου (συ
χνά σέ μιά απλή δικογραφία διαζυγίου) υ
πάρχει πολύ περισσότερη ψυχή, πολύ περισ
σότερη άνθρωπότητα παρά σ ’ όλόκληρο τό 
καβαφικό έργο» («Έ λ. Πνεύμα» σελ. 111).

Οι προτιμήσεις του τής εποχής έκείνης (Ψυ- 
χάρης, Ροΐδης, I. Δραγούμης, Παλαμάς, Κ. 
Θεοτόκης) φανερώνουν προς τά πού συγγέ
νευε τό πνεύμα του.

"Αν υποθέσουμε δτι ή έκδοση τής «Πνευ
ματικής Πορείας» τό 1961, (καί πού περιέ
χει δοκίμια άπό τό 1936 καί άργότερα), εκ
φράζει τίς ώριμες άποκρυσταλλώσεις τού Θε- 
οτοχά, διαπιστώνουμε δτι ό πίνακας τών 
συγγραφέων πού μελέτησε περισσότερο πα
ραμένει βασικά άναλλοίωτος καί επαυξάνεται 
κατά τούς: Μακρυγιάννη, Σικελιανό, Καβά
φη.

Ιδού  πώς ό ίδιος έξηγεϊ τή μεταστροφή 
του ώς πρός τόν Καβάφη:

«Τά αίτιά της [τής «έχθρικής» του «διάθε
σης»] δέν ήταν ήθ.κά ούτε αισθητικά. Είταν 
ακόμα βαθύτερα. Είμουν, είπα, πολύ νέος 119



και νέος σέ μιά έττοχή γενικής ευρωπαϊκής 
και έλληνικής αισιοδοξίας, παρά τις καθη
μερινές περιπέτειες τού έλληνικού Κράτους 
σέ μιά εποχή άμέριμνη καί φουριόζικη, γε
μάτη κέφι καί ώραΐα όνειρα. Πίστευα με 
πάθος στον τόπο μου, στή γενιά μου, στό 
μέλλον μας καί λάτρευα τή ζωή. 'Ήθελα υά 
κάνουμε μεγάλα, πολύ μεγάλα πράματα, νά 
ζήσουμε όπως οι διαλεχτοί των θεών καί νά 
ξαναρχίσουμε, υστέρα από είκοσι πέντε αιώ
νες, τό έλληνικό θαύμα. Ξεκινώντας μέ τέ
τοιες διαθέσεις, νόμισα ξαφνικά πώς είδα τον 
Καβάφη νά μέ σαρκάζει άμείλικτα, μέσα 
άπό τούς θολούς ατμούς τής κουρασμένης ευ
αισθησίας του καί τής πικρής σοφίας του. 
Αυτός, βέβαια είχε ζήσει καλά - καλά όπως 
τραβούσε ή καρδιά του, μά δεν πίστευε στή 
ζωή τών άλλων [...]. Τού άνταπόδωσα —  ί
σως δ,τι καλύτερο μπορούσα τότε νά δώσω 

•— τό μίσος»."

Τό «Ελεύθερο Πνεύμα» γράφτηκε τον Ι 
ούλιο τού 1929. Στήν « ’Αναγέννηση» (Μάης, 
Ιούλης - Αύγουστος 1928) βρίσκεται ένα πα- 
λαιότερο κείμενό του (μέ τήν ένδειξη: Πα
ρίσι, Γενάρης 1928) μέ τόν τίτλο: « “ Ενας 
άλλος Δραγούμης» (Α ':  Δραγούμης καί Μπά
ρες. Β ' Ή λατρεία τού έγώ). Αντιγράφω 
ένα σημείο:

« Ό  κ. Καρούζος μιλάει στό όνομα μ·άς 
επιστήμης πού τήν πρεσβεύουν οΐ «άληθι- 
νοί επιστήμονες». “ Ομως κι άπό τήν άλλη 
μεριά βρήκαν τήν Αλήθεια. “Ολος ό κόσμος 
βρήκε τήν Αλήθεια τώρα τελευταία. Ή άν- 
θρωπότητα είναι τόσο άπλή, πού καθένας 
μπορεί νά τή χωρέσει σέ δυο τρεις άπλές 
φόρμουλες. Τό ένοχλητικό είναι, πού ή Αλή
θεια τού καθενός δε μοιάζει μέ τήν 'Αλήθεια 
τού γείτονα. “Ετσι γιά τόν καθένα, ό γείτο- 
\σς είναι ή τυφλός, έπειδή δέ μπορεί νά ίδει 
τήν Αλήθεια (φέγγει ή Αλήθεια σάν τόν 
ήλιο) ή άναντρος, έπειδή φοβάται νά τήν I- 
δεί, ή δόλιος, έπειδή τή βλέπει καί καμώνε
ται πώς δέν τήν βλέπει. Μά όλοι είναι ευ
τυχισμένοι, γιατί όλοι είναι ικανοποιημένοι 
άπό τόν έοτυτό τους καί κανείς δέν άμφιβάλ
λει ποτέ του γΓ αύτά που διδάσκει».

Παρά τά 22 του χρόνια, στό κείμενο αύτό 
ό Θεοτοκάς δείχνει ότι άπό τότε κινείται μέ 
άνεση σέ χώρους ιδεών καί ότι τού προορι
ζόταν ένα μέλλον δοκιμιογράφου. Μολαυταύ- 
τα τόν ίδιο πάνω - κάτω χρόνο «κουνιότανε» 
τό «σπέρμα» τής «Ά ργώς», τού πρώτου μυ- 
θιστορήματός του («Ημερολόγιο τής «Ά ρ - 
γώς» κσί τού «Δαιμόνιου» σελ. 8 ):

«Λονδίνο, 1928— 1929.
Γιά μένα ό σκοπός τής τέχνης είναι νά 

εκφράζει τό βαθύτερο νόημα τής ζωής κι όχι 
τις έξωτερικές έκδηλώσεις της. Γιά νά τό 
έκφράσει δέν υποτάσσεται στήν έξωτερική 
πραγματικότητα, άλλά τήν ύποτάσσει, τήν 
ξοτναπλάθει μέ τήν αυθαιρεσία τού ποιητή.

άνακαλύπτει τήν ποίηση πού βρίσκεται χω
μένη παντού στή ζωή, τή συγκεντρώνει, τή 
συμπυκνώνει. Τό αποτέλεσμα μπορεί νά εί
ναι ένα έργο άφύσικο. Αυτού τού είδους τά 
έργα κάποτε περιέχουν πολύ περισσότερη 
φύση άπό τις άπλές άντιγραφές τής φύσης. 
01 άδελφοί Καραμάζωφ στά  μάτια ένός λο
γικού καί σοβαρού άνθρώπου, είναι τρελοί 
γιά δέσιμο. Ω στόσο αυτοί οΐ τρελοί είναι 
βαθύτερα ανθρώπινοι καί άσυγκρίτως πιο ά- 
ληθινοί άπό τις μαριονέτες πού συναντούμε 
συνήθως στά «φυσικά» διηγήματα καί μυθι
στορήματα (...]. Ή τέχνη πού έχει σκοπό νά 
έκφράτιι τό βαθύτερο νόημα τής ζωής, όδη- 
>εί τό άπροσδόκητο, τό ασυνάρτητο, τό άντι- 
φστικό τής καθημερινής ζωής στά  άκρα, στις 
τελευταίες συνέπειές του, γιά νά συλλάβει 
τήν ούσία». (δπ. άν. σελ. 11- 12).

Ά λλά έπίσης τόν ίδιο καιρό φιλοδοξεί 
νά γράψει θέατρο.

«Σ τό  Παρίσι δέν έγραψα ούτε μιά 
σελίδα τής «Ά ργώ ς» άπασχολήθηκα ό
μως μαζί της άρκετά [...]. Κατόπιν έ
φυγα άπό τό Παρίσι καί, γιά ένα διάστημα 
μισοξέχασα τήν «Α ργώ». "Ο σο έμεινα στό 
Λονδίνο ονειρευόμουν κυρίως νά γράψω θέα
τρο. Εκεί έγραψα τό «Ελεύθερο Πνεύμα» γιά 
νά καταλάβω πού βρισκόμουν (τό έγραψα, 
είναι άλήθεια, σέ μιά κατάσταση μεγάλης 
παραζάλης, πολλές σελίδες του πρωτογρα- 
ψτήχανε σέ τιμοκαταλόγους έστιατορίων, στά 
περιθώρια τών έφημερίδων ή στά κουτιά τών 
τσιγάρων). “ Οταν γύρισα στήν Αθήνα τύπωσα 
τό «Ελεύθερο Πνεύμοτ» κ' έγινε όλη εκείνη ή 
Φασαρία, υστέρα μού ήρθε ή όρεξη κ’ έγρα
ψα τις «Ώ ρες  άργίας» (χρησιμοποιώντας πά
λι μερικούς τιμοκαταλόγους καί άλλα κουρε
λόχαρτα πού είχα φέρει μαζί μου άπό τό Λον
δίνο) άλλά ό κυριότερος σκοπός μου ήταν 
πάντα τό θέατρο, κΓ άρχισα τρία δράματα. 
[...1. Τό «Γεφύρι τής Ά ρτας» τό σκέφτηκα 
πολύ μά δέν άρχισα ποτέ νά τό γράφω»'.

Ακολουθώντας ό Θεοτοκάς καί τις τρείς 
νι-.ανικές του ροπές έγραψε δοκίμια, διηγήμα
τα - μυθιστορήμοττα, καί θεατρικά έργα. (Πα- 
ρέργως καί μερικά ποιήματα). Καί στά τρία 
είδη δούλεψε μέ πολλή ευσυνειδησία καί αί
σθημα ευθύνης. Φιλοδόξησε νά γράψει «και
νούργια πράγματα» καί μπορούμε νά ομο
λογήσουμε ότι αύτό τόν όρο τόν Ικανοποίη
σε. Είναι όμως χαρακτηριστικό τού άνθρώ
που ότι μετά άπό όλες αυτές τίς προθέσεις 
του ξεκινά τελικά μέ ένα δοκίμιο «γιά νά 
καταλάβει πού βρισκόταν». Ά πό νέος αισθα
νόταν τήν άνάγκη. πριν επιχειρήσει κάτι, νά 
“ακτοποιήσει τά πράγματα πού είχε μέσα 
στό μυαλό του. Αυτό δείχνει μιά σύνεση κ’ 
ένα αύξημένο συναίσθημα εύθυνης. Δέν είναι 
τυχαίο, ότι σέ μιά έποχή εικονοκλαστική γιά 
τήν τέχνη, τόν έλκύει σάν συγγραφέας ό 
Άντρέ Ζίντ, ένας συγγραφέας βέβαια επα
ναστάτης, άλλά μέ έντονες διανοητικές έπι-
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βαρύνσεις, πού «άσκεί» τήν τέχνη σάν «όργα
νο ζωής»/ για νά λαβαίνει, έπ'σης, «συνεί
δηση».

Οί «'Ώ ρες ’Αργίας», τό πρώτο έργο τού 
Θεοτοκσ «δημιουργικής φαντασίας» είναι μο
λαταύτα ένα «παιχνίδι». Εικόνες τού «φευγα
λέου», εσωτερικός μονόλογος, εντυπώσεις δο
σμένες «κινηματογραφικά», συναισθηματικές 
καταστάσεις, «παιγνιώδεις» στοχασμοί, ά- 
τμόσφαιρα μεγαλουπόλεων, μεσοπολεμικό 
κλίμα αναζητήσεων, αίτημα γιά νά γνωρίσει 
τό «μυστήριο τής ζωής», νά εξηγήσει και νά 
κατανοήσει την πολυμορφία της καί τον άντι- 
φατισμό της, ιδού τί περίπου επιχειρούν νά 
δώσουν τά  πεζογραφήματα αυτά. ’Αμέσως 
ύστερα καταπιάνεται νά γοάψει τήν « ’Αργώ», 
άλλά πιο σοβαρά τώρα καί πιο νηφάλια, πά
νω σε σχέδια πού τά τροποποιεί συνεχώς 
κατά τό διάστημα τής γραφής της. "Ηθελε 
νά είναι τό βιβλίο τής «νιότης» του. Νομίζω 
πώς θά μείνει σάν τό έργο τής ζωής του. Μέ
σα της κλείνει τις φοιτητικές του μνήμες, μα
ζί με τον τρόπο πού άντίκρυζε τη ζωή. Ή ε
πιστροφή του άπό τήν Ευρώπη τον έφερνε 
όπως είδαμε σέ αντίθεση μέ τό ελληνικό πε
ριβάλλον. "Αν εξαιρέσει κανείς τον Ελευ
θέριο Βενιζέλο, έβλεπε τούς "Ελληνες πολι- 
τ κούς, πολύ Βαλχάνιους καί τις φιλοδοξίες 
τους άπελπιστικά στενές. Στήν «Ά ογ ώ » επι
δίωξε νά δώσει αυτό τό χαρακτήρα τού μι- 
κροσυμφέροντος τής έλληνικής πολιτικής, μέ 
καλοσύνη πάντοτε, χωρίς νά γίνεται άδικος. 
Έχοντας σά μέτρο τό Βενιζέλο καί τον πνευ
ματικό άνθρωπο "Ιωνά Δραγούμη, ή έλλειψη 
πνευματικότητας τών πολιτικών έμοιαζε νά 
θίγει τήν νοημοσύνη τοϋ ελληνικού λαού. Κι 
ό Θεοτοκάς λογάριαζε πολύ τό τί μπορούσε 
νά πραγματοποιήσει τό «έλληνικό θαύμα», 
άν τό άποφάσιζ'. Όταν ή Ευρώπη «καιγό
ταν», ό τόπος μας έδειχνε νά μήν έχει πάρει 
«είδηση», ή πεζογοαφία μας νά κοιμάται στις 
ταβέρνες τού Βουτυρά, ό Άποστολάκης νά 
σκιαμαχεί μέ φανταστικούς ή νεκρούς αντι
πάλους. Μόνο έκεΤ, στις αίθουσες τής «Νομι
κής Σχολής», κάποια παιδιά άγωνιούν γιά ένα 
«αύριο» καλύτερο, ένώ οι πανεπιστημιακοί 
δάσκαλοι ζούν μέσα ατά  σκονισμένα τους 
βιβλία, έχοντας χάσει καί τό νόημα τής προ
σωπικής τους ζωής. 'Αντιγράφω άπό τό 8ο 
κεφάλαιο τής «Ά ργώ ς» πού έχει τον τίτλο 
«Γενική Συνέλευση».

«Σ τό  μεταξύ οί συζητήσεις είχανε φτάσει 
σέ θεωρητικά Οψη, παρά τή νευρικότητα τής 
f εν. Συνέλευσης. Οί έπαναστάτες ρήτορες υ
ποστηρίζανε πώς είχανε τό δικαίωμα νά πο
λεμούνε τή θρησκεία μέ όλα τά μέσα, άφού ή 
θρησκεία έχασε τό ψυχικό περιεχόμενό της καί 
δέν είναι πιά παρά ένα όργανο καταπίεσης 
καί εκμετάλλευσης στά χέρια τής άρχουσας 
τάξης. Γινότοτνε λόγος γ:ά  τή γνωστική ά
ξια του μυστικισμού, γιά τήν ήθική σημα
σία τού Χριστιανισμού, γιά τήν ιδέα τού 
Θεού. Ίδεαλιστικές καί υλιστικές έρμηνεΐες 
του θρησκευτικού φαινομένου χτυπιόντανε μέ

δύναμη. Οί ομιλητές έφτασαν γρήγορα στον 
Ντεκάρτ, στό Σπινόζα, τον ’Αριστοτέλη, τον 
Κάντ, τον Χέγκελ... 'Ό σ ο  γιά τον Μάρξ εί
ναι τό κέντρο σχεδόν όλων τών συζητήσεων, ό 
αποδιοπομπαίος τράγος των μέν κΓ ό προφή
της τών δέ. Μερικοί έθνικιστές, υπερασπι
ζόντανε τήν έθνική σημασία τή·' θρησκευτι
κής παράδοσης, μιλούσαν γιά τό ρόλο τού 
κλήρου στους εθνικούς αγώνες, γιά τον Πα
τριάρχη Γρηγόριο καί τον Πατριάρχη Ι ω α 
κείμ, γιά τον Παπαφλέσσα, τό Γερμανό τών 
Παλαιών Πατρών, τό Χρυσόστομο τής Σμύρ
νης...» (σελ. 217 —  218).

Αλλά, όσεσδήποτε αναφορές έπιχειρήσομε 
νά κάνομε στήν «Α ργώ», δέν μπορεί νά δο
θεί ό χαρακτήρας της. ’Ανεξάρτητα άπό τό 
αν μέ ένα τόσο μεγάλο υλικό μπορούσε νά 
γοαφτεί έ ν α  πειστικό μυθιστόρημα (κι’ όχι 
τέσσερα αίφνης), τό γεγονός είναι ότι μέ τό 
βιβλίο αυτό ό Θεοτοκάς «σκόπευε» πολύ υψη
λά. Ό ρθά χαρακτηρίστηκε τό πιό φιλόδοξο 
έργο τής γενιάς τού ’30, κι άκόμη σήμερα 
δέν έχομε άλλο παρόμοιο. Ή κριτική τό άν- 
τ.μετώπισε, στό σύνολό της σχεδόν, αρνητι
κά. Τό πρώτο μέρος της τυπώθηκε τό 1933 
μέ τον τίτλο « ’Αργώ I: Τό Ξεκίνημα». "Ολη 
μαζί κυκλοφόρησε τό 1936 καί μόλις πρόλα
βε τή δικτατορία, ή όποια, απαγόρευσε νά 
δηλωθεί ή δεύτερη έκδοσή της. Καί φυσικά 
ή κριτική γιά τήν « ’Αργώ», πού θά ήταν έ
νας διάλογος μέ τούς προβληματισμούς της 
ήταν πιά δύσκολος, άν όχι άδύνατος. ’Απαν
τώντας ό συγγραφέας σέ μια κριτική τού 
Τέλλου 'Αγρα γιά τό «Ξεκίνημα» υποστήριζε:

« Ό  συγγραφέας ένός τέτοιου είδους είναι 
καταδικασμένος ή νά άποτύχει άπόλυτσ, έξω 
όπά τά όρια μιας καθιερωμένης λογοτεχνίας, 
νά μήν άψήσει κανένα ίχνος τού περάσματος 
του ή άν επιτύχει, νά κατανοηθεϊ αληθινά μο
νάχα άπό τήν έπόμενη γενεά, άπό τούς νέους 
τού 1960, πού θά έχουν συνειδητοποιήσει 
όλότελα τά ήθικά καί αισθητικά ζητήματα 
πού δίνει ή εποχή μας, πού θά τά έχουν ίσως 
λύσει, πού θά έχουν πάντως ύπ’ όψη τους κατα- 
σ^αλαγμένες προσπάθειες καί ολοκληρωμένα 
έργα καί θά μπορούν νά μάς κατατάξουν καί νά 
μάς κρίνουν μέ πνεύμα καθαοό. ’Ανάμεσα 
στά δύο αυτά ενδεχόμενα, ή λύση τού συγ
γραφέα δέν είναι αλίμονο! ούτε εύχάριστη, 
ούτε εύκολη («Ημερολόγιο τής Ά ργώς καί τού 
Δαιμόνιου» σελ. 52 —  53).

Ή «Α ργώ » αναπτύσσει μέ πολλή τιμιότη
τα τις ιδέες που διέτρεχαν τήν έποχή της. 
Ή «στάση» τού συγγραφέα απέναντι ατά 
φλέγοντα θέματα, θυμίζει περισσότερο τό 
Θεοτοκά τών άρθρων τών «Κοινωνικών θε
μάτων» παρά τις θέσεις του στό «Εμπρός 
στό κοινωνικό ζήτημα». Ή στάση του δέν ήταν 
«ουδέτερη» (πώς μπορούσε έξ άλλου νά νοη
θεί κάτι τέτοιο) άλλά ήταν οπωσδήποτε «Φι
λελεύθερη». ( Ό  «όρος» χρησιμοποιείται έδώ 
μέ τή διεθνιστική σημασία του, «διασάφιζε» 
ό ίδιος). Εκθέτει μέ τολμηρό πνεύμα τά πρά
γματα, τά «περιστατικά» είναι μονογραμμι- 
κά ίσως, άλλά πάντως τίμια κοιταγμένα, οί 
ήρωες έτικεταρισμένοι πιθοτνώς άλλά όπωσ-



δηττοτε μέ αγαθή πρόθεση (δοσμένοι. ’ Επειδή 
θέλησε ό συγγραφέας νά έκφράσει «πολλές 
ανθρώπινες καταστάσεις ταυτόχρονα» δούλε
ψε ίσως ύπερβολικά «κατά παράταξιν». 'Αλ
λά εΐναι γεγονός όμολογημένο ότι πολλά 
σημεία στήν «Α ργώ » δηλώνουν τή συγγραφική 
ιδιοφυία τού Θεοτοκά. Υπάρχουν συχνά καί
ριες παρατηρήσεις πάνω σε «ανθρώπινες πε
ριπτώσεις». Ή μορφή τού Παπασίδερου, ό 
συνδυασμός του μέ τον κομμουνιστή, ύστερα 
αναρχικό, Δαμιανό Φραντζή, δείχνουν τις δυ
νατότητες τού Θεοτοκά νά συλλαμβάνει κά
ποιες «οργανικές πηγές» των πραγμάτων.
Ανθρωπος «εμπειρικός», δηλώνει δτι «άγεται» 

όπό τό υλικό του, όμως αυτό δημιουργεί μιά 
πραγματικότητα. Ή μέριμνά του νά μήν α
πορφανίζει τό «γεγονός» άπό τους «φορείς» 
•ιου, αποτελεί τό αγαθό στοιχείο τής προσ
φοράς του. Ή «ατμόσφαιρα» στο Θεοτοκά 
δέν είναι διακοσμητικό στοιχείο, άφού επιχει
ρεί δι’ αυτής νά ερμηνεύσει «θέσεις», νά «δι
καιώσει καταστάσεις». Προσπαθώντας νά 
«κάνει χρήση» τής λεπτομέρειας, δέν άπορ- 
ροφάται σέ βαθμό πού νά ξε χάσει τούς βα
σικούς στόχους. Καί είναι αρκετά έντιμος, άρ- 
κετά «ανοιχτός», ώστε οί βασικοί του στόχοι 
νά μήν είναι άπόλυτα προκαθορισμένοι. Μο
λονότι δέν είναι ένα πνεύμα χωρίς άρχές, δέν 
μένει άμετάβλητος. Έ ξ άλλου ό εθνισμός του 
καί ή έλληνολατρεία του έχουν στέρεες βάσεις. 
Τό κεφάλαιο «Θέλω γράμματα!» τής «Ά ρ - 
>ώς» είναι άρκετά ένδεικτικό. ’Αποσυνδέει 
τήν έλληνολατρεία άπό τό γραφικό στοι
χείο καί χειρίζεται τήν «παράδοση» ώς ζωο
ποιό δύναμη, πού τροφοδοτεί τήν «ψυχή ένός 
«αλύτρωτου» παπά. Γι' αύτό καί δέν όδη- 
γήθηκε σέ κανένα άπό τούς ποικιλώνυμους «έ- 
θνικισμούς», δπου όδηγήθηκε ό Λ. Πηνιάτο- 
γλου, πού τού έγραψε:

« Ό  Εθνικισμός του [μιλά γιά τόν Θεοτο
κά, έξ αφορμής τής Άργώς»] πού δέν ξέρω 
γιατί επιμένει νά τον καμουφλάρει ώς λιμπερα
λισμό, είναι βυζαντινής έμπνευσης καί δέν έ
χει —· ευτυχώς —  ούτε κλασική, άλλα ού
τε καί ρουμελιώτικη παράδοση. Αύτό είναι ευ
τύχημα γιά τούς δεξιούς, γιατί μόνο μιά επα
φή μέ τό Βυζάντιο, μπορεί νά στηρίξει έναν 
ντόπιο εθνικισμό» («Κύκλος», 1934, σελ. 392).

Αλλά ό «έθνικισμός», εκτός άπό τό φανα
τισμό, προϋποθέτει καί μισαλλοδοξία, άπό 
τήν οποία δέν έπασχε ό Θεοτοκάς. Τόν έ
τρωγε ένας δαίμονας πού δέν τόν άφησε νά ε
φησυχάζει στις «θέσεις» του. Τό 1935 πα
ρουσιάζοντας στό ελληνικό κοινό δυο Γάλλους 
συγγραφείς, σχεδόν άγνωστους τότε στον 
Τόπο μας, τόν Μαλρώ καί τόν Άραγκόν, πα
ρατηρούσε :

«Οί συγγραφείς αυτοί έχουν τούτο τό κοινό, 
ότι αγγίζουν, άπό εντελώς διαφορετικούς 
δρόμους, τα  σύνορα τής τραγωδίας. Καί προ
σέτι θά πω ότι ξεπερνούν κατά πολύ τις 
στείρες θεωρητικές συζητήσεις υπέρ ή κατά 
τής «μαοξικής» τέχνης, υπέρ ή κατά τής «προ
λεταριακής» τέχνης. Πέρα άπό ένα όρισμέ- 
νο σημείο ή καλλιτεχνική δημιουργία άχρη- 
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πωση ότι τό δογματικό ζήτημα που συζη
τούσαμε δέν τίθεται πιά. Ή τέχνη, ρουφών
τας συνεχώς όλα τά γεννήματα τής ζωής, 
όλες τις μορφές τής ανθρωπότητας, όλα τά 
πάθη καί τά προβλήματα τών ανθρώπων έρ
χεται μιά στιγμή που τά αφομοιώνει όλα 
στό δικό της νόημα, ξαναβρίσκει τόν αληθινό 
εαυτό της καί βαδίζει τό δρόμο της αυτόνο
μη»9·

Μιά γνώμη του γιά τόν Περικλή Γιαννόπου- 
λο, εκφρασμένη μέ ασυνήθιστη οξύτητα γιά 
το ύφος του Θεοτοκά, τόν έφερε σέ άνοι- 
χτή σύγκρουση μέ τά «Νέα Γράμματα», πού 
είχαν προβεί στή συγκέντρωση τών κειμένων τού 
Π. Γιαννόπουλου. Λίγο αργότερα σέ δύο άρ
θρα του στα  «Νεοελληνικά Γράμματα» μέ 
τούς τίτλους: «Προσπάθεια προσανατολι
σμού» (12.11.1938) καί «Τό ζήτημα τής 
έλληνικότητας τού πνεύματος καί τής τέ
χνης» (17.12.1938) επιχειρούσε νά εκθέ
σει πιο δόκιμα τις άπόψεις του. Στό δεύτερο 
άρθρο σημείωνε:

«Ή  έλληνικότητα νομίζω εΐναι κάτι πολύ 
σπουδαιότερο, βαθύτερο καί ευρύτερο άπό 
όλα αάτά, εΐναι πρώτα - πρώτα ένα άνθρώπι- 
νο γένος, ένα όριομένο είδος άνθρωπιάς, εί
δος όχι στατικό μά δλως διόλου δυναμικό, 
Ικανό νά άνανεώνεται, νά αναπροσαρμόζεται 
καί νά δημιουργεί χωρίς τελειωμό. Είναι 
πνεύμα ζωντανό καί έλεύθερο. Τά άλλα όλα 
πού λέγονται δεξιά καί αριστερά είναι ζητή
ματα σκηνογραφίας ή φρασεολογίας, κοντο- 
λογής ζητήματα άσήμαντα.ί...] Τό ζήτημα 
λοιπόν άπό 6ώ καί πέρα, θά έπρεπε νά τε
θεί κυρίως σαν ένα αίτημα ζωής, σά  μιά 
προσπάθεια άνθρώπινης ανύψωσης πρός μιά 
ορισμένη κατεύθυνση, δηλαδή, πρός τήν κα
τεύθυνση πού μάς ταιριάζει περισσότερο.[...] 
Θά ήθελα νά ύπάρξει μιά μέρα μιά νέα άν
θιση τής έλληνικής σκέψης καί τών έλληνικών 
γραμμάτων, πού νά έμπνέεται άπό ένα τέ
τοιο ιδανικό ζωής. Θά ήθελα νά μπορούσε 
κάποτε ή νεώτερη Ελλάδα νά έλευθερώσει 
μέσα της τό γνήσιο έλληνικό πνεύμα πού 
τής παραδόθηκε άπό τούς αιώνες ναρκω
μένο καί καταχωνιασμένο κάτω άπό στοίβες 
νεκρού δασκαλισμού, νά μπορούσε άκόμα νά 
συλλάβει τις καινούργιες, τίς δικές της μορ
φές τέχνης καί στοχασμού, πού δέ θά ήτανε 
μιά ακαδημαϊκή μίμηση τού τετελεσμένου 
έλληνικοΰ πνεύματος, άλλα μιά συγχώνευση 
ένός πνεύματος δημιουργικού καί στραμμένου 
πρός τό μέλλον μέ τή ζωντανή πραγματι
κότητα τού σύγχρονου κόσμου».

Τό «Δαιμόνιο» (1938), τό έπάμενο μυθι
στόρημα τού Θεοτοκά, αξιώθηκε νά προσεχτεί 
οπό τόν Κωστή Παλαμά, που έγραψε ενα ό- 
λόκληρο άρθρο γι' αυτό πού τελειώνει:

«Οί κριτικοί συνήθισαν νά διαιρούν τά έρ
γα αύτά, άλλα σέ εξαγόμενα τού πραγματι-

Γ>. «Νέα Γράμματα , τεδχος 12, Λεχ. 1933, 
»ελ. 730.



σμού καί άλλα τού ιδανισμού. Τούτο είναι 
γιά μένα μύθος καί πραγματικός καί ιδανι
κός. Καί περιγράφει με τον πραγματισμό 
καί έξιδανικεύει. Ό  λογοτέχνης κι ό πιο να- 
τουραλιστής ή τά χειροτερεύει τα πράγματα 
πού μάς δείχνει η τά έξιδανικεύει. ’Αλλά 
είναι σχεδόν αδύνατο νά μάς τά δείξει όπως 
είναι. Μόνο ένας δαιμόνιος ποιητής, όπως θά 
είναι ό συγγραφέας τού «Δαιμόνιου» έχει τή 
χάρη νά μάς τον παραστήση ή έξιδανιχευτιχό 
ή πραγματικό κι’ άπ' την ϊδ:α πάντα πηγή 
τον κόσμο πού άπεικονίζει, μέ τήν ακρί
βεια καί μέ τήν άλήθεια»”.

ΚΓ άφού άνοιχτήκαμε σ ’ αύτό τον περίπα
το στά «Νεοελληνικά Γράμματα» ένα περιοδι
κό πού συγκέντρωνε όλες σχεδόν τής φιλελεύ
θερες φωνές στήν περίοδο τής δικτατορίας, 
κι ό Θεοτοκάς υπήρξε ένας άπό τούς πιο 
τακτικούς συνεργάτες, άς σημειώσομε επ' 
ευκαιρία ότι πρέπει κάποτε νά συγ
κεντρωθούν τά κείμενα τού Θεοτοκά στά 
διάφορα περιοδικά γιατί δίνουν μια πα
ραστατική εικόνα των άπόψεών του. Έ 
τσι ή άλλιώς είναι ένας άνθρωπος πού 
έζησε στο πνευματικό προσκήνιο πολλά 
χρόνια, κ ’ επηρέασε συνειδήσεις, καθώς ήξερε 
νά υποστηρίζει τις θέσεις του μέ άρκετή ά- 
νεξαρτησία καί μετριοπάθεια. ’Αφού μάλιστα 
ό ίδιος συγκέντρωσε στήν «Πνευματική πο
ρεία» κείμενά του άπό τό 1936 καί μεταγε
νέστερα, μάλλον θά πίστευε πώς άπό τότε 
ό,τι έγραψε τον έξέφραζε, ήταν έργο τής ώρι- 
μότητάς του. Δουλειά των μελετητών του εί
ναι άπό δώ καί πέρα νά κάνουν τήν επιλογή 
τών καλύτερων σελίδων του. "Αν δέν πέθαινε 
τόσο πρόωρα, ίσως ό ίδιος θά άποφάσιζε νά 
κάνε αυτή τή συγκέντρωση καί τήν έπιλο-
Υή·

Επισημαίνω ένα άρθρο του μέ τον τί
τλο: «Έ να  ζήτημα λογοτεχνικής τάξης», γιά 
τον τρόπο πού άντιλαμβανόταν ένα τέτοιο 
ζήτημα. Γράφει σ ’ ένα σημείο:

«Ή  κ. Α. Θρύλος υιοθετεί τή γνώμη, τήν πο
λύ επικίνδυνη, νομίζω, ότι ή οίκογένειά [του] 
έχει άναμψισδήτητα τό δικαίωμα νά άσκή- 
σει έναν έλεγχο στις άνέκδοτες έργασίες τού 
συγγραφέα, νά δημοσιεύσει μονάχα έκεΐνες 
τ,ού αυτός θεωρεί άξιες νά δημοσιευτούν καί 
νά καταστρέψει καί νά καταχωνιάσει τις υ
πόλοιπες. [...] 'Αλλά γεννιέται άμέσως ένα 
ερώτημα: ποιος είναι αρμόδιος, ποιος είναι 
Εξουσιοδοτημένος νά κρίνει άμετάχλητα πότε 
ένας συγγραφέας είναι καί πότε δέν είναι κα
τώτερος τού έαυτού του; Κι άπό πού πηγάζει 
αύτή ή έξουσιοδότηση; Καί σύμφωνα μέ 
ποιούς κανόνες θά γίνει ό έλεγχος καί θά ά- 
παγγελθούν οί καταδίκες τών άνέκδοτων κα
κών έργων;»7.

Γιά νά δείξω άχόμη τή σημασία τών άρ-

θ. Νεοελληνικά Γράμματα τεύχος 111 τής 
4.2.11)39.

7. Νεοελληνικά Γράμματα , τεϋχος 28 τή; 
12.0.87.

θρων αυτών τού Θεοτοκά, πού βρίσκονται 
σκορπισμένα στά  περιοδικά, παραθέτω άχό
μη δύο παραδείγματα. Γνώμη του γιά τόν 
Παπαδιαμάντη, εκτός άπό κείνη πού διατύ
πωνε νεώτατος στό «Ελεύθερο Πνεύμα» δέν 
έχομε άλλη στά  βιβλία του έκτος άπό δύο 
οπλές αναφορές στήν «Πνευματική Πορεία». 
"Ομως, σέ άρθρο του γιά τον Ντίκενς, βρί
σκονται τά άκόλουθα:

«Δε θέλω νά κλείσω αυτό τό άρθρο χωρίς 
νά συνδέσω τό όνομα τού Ντίκενς μέ τή δι
κή μας λογοτεχνική ιστορία. "Οσοι έχουν 
ύπ’ όψη τους τά κείμενα 6ά παραδεχτούν ότι 
c Παπαδιαμάντης έπηρεάστηχε άρκετά άπό 
τό πνεύμα καί τήν τεχνοτροπία του. Ή ελ
ληνική κριτική άπληροφόρητη καθώς είναι συ
νήθως γιά ό,τι άφορά τή διεθνική λογοτε
χνία, δεν κατάλαβε αύτή τή συγγένεια. Είναι 
μάλιστα άρκετά νόστ.μο ότι ή ελληνική κρι
τική θεώρησε πάντα τόν Παπαδιαμάντη σάν 
ένα εντελώς αυθόρμητο συνεχιστή τών τοπι
κών παραδόσεων, σάν ένα είδος λαϊκού τρα
γουδιστή. Ή άλήθεια είναι ότι ό γέρο - Σκια
θίτης είταν πολύ περισσότερο Ευρωπαίος 
άπ ’ ό,τι νομίστηχε ώς σήμερα, κατείχε καλά 
τά ξένα γράμματα τού καιρού του καί χρωστά 
πολλά όχι μόνο στον Ντίκενς αλλά καί στον 
Ντοστογιέβσκι κ’ ίσως καί στούς Γάλλους. 
Καί δέν τά λέω βέβαια, αυτά γιά νά τόν 
κατηγορήσω. Πιστεύω ίσα - ίσα πώς ό τι
μιότερος τίτλος πού μπορεί νά φιλιδοξήσει 
ένας συγγραφέας είναι ό τίτλος τού Ευρω
παίου μέ τήν π:ό βαθειά καί τήν π:ό ευγε
νική σημασία τού όρου»*.

Στό άρθρο «Συνάντηση μέ τόν Άντρέ Ζίντ», 
γράφει:

«Οί άνθρωποι πού έκαναν μια πορεία συγ
γενική μέ τή δική μου θά μέ καταλάβουν. Τό 
όνομα αύτό δέν είναι ένα όνομα διάσημου 
συγγραφέα σάν τά άλλα. Είναι ένα μεγάλο 
μέρος τής νιότης μας. Κι όταν λέω εδώ «μας», 
εννοώ ένα πλήθος άνθρώπων τού πνεύματος, 
άπό όλα τά έθνη τής Ευρώπης, πού άρχισαν 
νά σκέπτονται άπό τό 1925 περίπου. Τό 
έργο του δέν τό μελετήσαμε, άλλα τό ζή- 
σαμε. Είναι ό πρύτανης τής άνησυχίας μας, ό 
άνθρωπος πού μάς βοήθησε νά ελευθερώσου
με τήν καρδιά μας καί τό μυαλό μας, πού 
μάς άνοιξε δρόμους, πού μάς έθεσε καινούρ
για προβλήματα, πού μάς τάραξε μάς γοή
τευσε ή μάς έξόργισε, άλλα ποτέ δέν μάς 
έκανε νά τόν βαρεθούμε, όπως βαρεθήκαμε 
τόσους καί τόσους. Ζήσαμε μαζί του μέ τή 
φαντασία, μάς μίλησε καί τού άποκριθήκαμε, 
τού είπαμε ένα σωρό μυστικά μέ τή γλώσσα 
τής ψυχής»".

’ Ιδιαίτερα έρμηνευτικά γιά τόν άνθρωπο 
καί τις ιδέες του είναι όσα περιέχονται στη 
συνέντευξή του στο ίδιο περιοδικό, τεύχος

8. «Νεοελληνικά Γράμματα· τεΟχος 21 τ·ζς 
24.4.37. Βλέπε κχΐ σημείωοη 12.

9. «Νεοελληνικά Γράμματα τεύχος 126 τ-ής 
21.1.39. 123



51, τής 20.11.37. Σημειώνω την όμολογία 
του δτι οί ήρωές τοι; Παπτασίδερος, καθηγη
τής Νοταράς, Δαμιανός Φραντζής, Εύριττίδης 
Πεντοζάλης κλπ., είναι «ανθρώπινες φυσιο
γνωμίες ,καμωμένες άπό πραγματικότητα και 
φαντασία», τό στοιχείο ότι ήταν δυο χρόνια 
γραμματέας τής «Φοιτητικής Συντροφιάς» και 
κ,νδύνεψχ μαζί μέ 4 άλλους ν' άποβληθεΤ 
άπό τον πρύτανη Αίγηνίτη για τή δράση του, 
δτι έγραψε τό «Ελεύθερο Πνεύμα» «μέ την 
ίδια διάθεση ττού οί νέοι των προηγούμενων 
>ενεών έγραφαν την πρώτη ποιητική συλλο
γή τους» και άποσπώ ένα κομμάτι άπό τήν 
απάντησή του στο ερώτημα «τί όνειρα κάνετε 
για τό μέλλον τής άνθρωπότητας;».

«Πιστεύω όμως σέ κάτι άλλο, πολύ πιο 
θετικό, πιο συγκεκριμένο και πιο γόνιμο, που 
μέ κάνει αισιόδοξο γιά τό μέλλον τού κόσμου. 
Τολμώ νά πω ότι πιστεύω στήν επιστημονι
κή πρόοδο. Είναι τό μόνο σίγουρο πράμα 
γιά νά βαδίσουμε πρός τό μέλλον. Δεν εννοώ 
κομμιά αλύγιστη κοσμοθεωρία. Εννοώ τή βα
θμιαία, άκατάπαυστη και θετική εξύψωση τού 
βιοτικού έπιπέδου τών ανθρώπων μέ τά μέ
σα  πού μάς παρέχουν οί έξελισσόμενες έπι- 
στήμες.

[...] Τό δράμα τών ήμερων μας είναι δτι 
οί επιστήμες προοδέυσαν πολύ γρήγορα καί 
ή κοινωνία δεν πρόφτασε ακόμα νά προσαρμο
στεί στήν εξέλιξή τους».

Τις πιό ώριμες άπόψεις του γιά τον "Ιωνά 
Δραγούμη καί τό έργο του τις περιέχει 
ένα μελέτημά του τού 1940 πού περιέλαβε 
στήν «Πνευματική Πορεία» (σελ. 248— 268). 
’Αλλά ένα πραγματικά έξοχο κείμενο είναι 
αυτό πού έγραψε τό 1941 γιά τό Στρα
τηγό Μακρυγιάννη καί τ' απομνημονεύματά 
του («Πνευμ. Πορεία» σελ. 159— 185). Είναι 
μιά άρτια τοποθέτηση μέ τά κριτήρια τού 
Θεοτοκά καί οί σκέψεις του γιά τό ύφος τού 
Μακρυγιάννη δείχνουν πόσο είχε συνείδηση 
τής γλώσσας. Καί τό θέμα τού παρέχει τήν 
ευκαιρία νά δείξει πώς αντιλαμβάνεται τή 
«συνέπεια τού λόγου».

«Ω στόσο, γιά την «αλήθεια» τού Στρα
τηγού Μακρυγιάννη δέν αμφιβάλλουμε ποτέ. 
Τή δεχόμαστε ολοκληρωτικά, παρά τις αν
τιφάσεις τής ψυχής του, παρά τις φανερές 
προκαταλήψεις του καί τήν όργή πού συχνά 
τόν τυφλώνει. Μάς έχει πείσει άπό μιας 
αρχής ό τόνος τής φωνής του, ό παλμός πού 
νιώθουμε στα  λόγια του, ό κρυφός ρυθμός πού 
σέρνει στά  γραφόμενά του, τό μεγάλο μυ
στικό τής λογοτεχνίας: τό ΰφος. Μάς έχει πεί
σει διπλά, αισθητικά καί ηθικά, (σελ. 179 —  
180)’°.

Δυό μήνες αργότερα, ή «Νέα Ε στία» δη
μοσιεύει πρωτοσέλιδο ποίημα τού Θεοτοκά 
« Ό  Γέρος ’Αετός», τό πρώτο ποίημά του πού 
έδινε στην δημοσιότητα" καί στό τεύχος τό ά-

10. Ιίρωτοδπμραίεύτηκε στή "Νέα 'Κστία τύ 
1941 (τε·»·/->; 352, τής 1.10.1941).

11. ΤεΟχο; 354 τής 1.12.1943.

φιερωμένο στον Παπαδιαμάντη’ ", ύπάρχει σύν
τομη κρίση τού Θεοτοκά γιά τό έργο του. 
παραθέτομε ένα απόσπασμα:

«"Ενα τρίτο τέτοιο στοιχείο [μιλά γιά τά 
συστατικά στοιχεία «που φαίνονται αναμφι
σβήτητα»] μού φαίνεται πώς είναι μιά κά
ποια νεανική καλλιτεχνική ακαταστασία στη 
σύλληψη καί στην εκτέλεση τού έργου αύτου, 
κάτι τό άστατο, τό άταχτο, τό τσαπατσού
λικο, τό «δπως λάχε:», πού αυξάνει όμως τή 
γοητεία τού έργου, γιατί συνδυάζεται μέ 
πολλή δροσιά πνεύματος καί ψυχής, μέ σί
γουρο καλλιτεχνικό ένστικτο καί μ' εξαίρετο 
ϋψος καί γιατί κάνει τόν Παπαδιαμά/τη νά 
φαντάζει στά  μάτια μας σάν ένα μεγάλο, θαυ
μάσιο παιδί, που δέν άκούει τίποτα, που 
δέν παραδέχεται κανέναν κανόνα καί καμμιά 
πειθαρχία, χαΐ που έχει κάποια μυστική συ
νεννόηση μέ τόν καλό Θεό (κάτι πού θυμίζει 
αόριστα τό σύγχρονό του Γάλλο Βερλαίν, πού 
τού έμοιαζε κάπως στό πρόσωπο καί πού α
γαπούσε εξίσου τό κρασί)».

Έ ξ  άφορμής τού θορύβου πού δημιουργήθη- 
κε δταν πρωτοδημοσ-.ευτηκε ό «πρόλογος στό 
Αυρικό βίο» τού Σικελιανού, σχολίαζε έτσι 
τήν εκτροπή τής συζήτησης:

«Θά ήθελα νά εξηγηθώ καθαρά. ’Αποκρούω 
κάθε είδος καλλιτεχνικού άριστοκρατισμού 
καί πιστεύω δτι τό τελικό ιδανικό μας πρέ
πει νά είναι ή μεγάλη τέχνη ή ικανή νά συ- 
νεπάρει καί νά έξυψό)σει τις ψυχές τών μεγά
λων λαϊκών μαζών. "Ομως νομίζω πώς πρέπει 
νά συνειδητοποιηθεί καλά ότι ή τέχνη είναι κά
τι ύψηλό, δύσκολο καί άξιοσέβαστο, δτι γιά 
νά μιλά κανείς γι' αύτήν χρειάζεται μύηση, 
προπαίδεια καί κάποιο δέος, δτι δέν μπο
ρεί ό καθένας νά κρίνει τόν καθένα, δτι ώς 
κριτήρια τής καλλιτεχνικής καί πνευματικής 
αξίας δέν είναι δυνατό νά παραδεχτούμε τήν 
αύτοίκανοποίηση καί τις ζήλειες τής μετριό
τητας. Κι ακόμα τούτο: ότι τό πλήθος, ερ
χόμενο κάποτε πρός τήν τέχνη, 6ά πρέπει νά 
συναισθανθεί δτι πηγαίνει πρός κάτι πού ξε
περνά πολύ τή ρουτίνα καί τις μικρολογίες 
τής καθημερινής του ζωής, θά πρέπει νά έ
χει ψυχολογία έκχλησιαζόμενου λαού. Δέν 
είναι φίλοι τής τέχνης, μά ούτε καί τής μά
ζας, εκείνοι πού τή σπρώχνουν πρός τήν αν
τίθετη κατεύθυνση, προς τή μεριά τής έ/.άπ· 
αονοζ 7ΐροα7ΐα0?ί<ις, τής αντιπάθειας γιά κα
θετί ανώτερο κ’ ευγενικό καί τής κοροϊδίας 
τών πάντων''.

Σ ' ένα άλλο του άρθρο", γράφει γιά τόν 
Καζαντζάκη: «Νομίζω πώς ή μεγαλύτερη
σημασία του βρίσκεται στον τρόπο πού συ
νειδητοποίησε, έζησε καί βασάνισε, μέ προ
φητικές εκλάμψεις τό κεντρικό κοινωνικό καί

12. TsO/o; 355, τών Χριστουγέννων 1911, 
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ιστορικό δράμα τού αιώνα μας, τό δράμα 
τού ξεπεσμού και τής διάλυσης τού Ευρωπαϊ
κού καπιταλισμού. Κανένας συγγραφέας "Ελ
ληνας, δεν φαίνεται ώς σήμερα να έχει νιώ
σει τόσο βαθιά, τόσο δυνατά μά καί μέ 
τόσο πλατιά καί ακομμάτιστη αντίληψη, 
την αγωνία ένός κοινωνικού πολιτισμού που 
ξεσκίζεται μονάχος του μέ τή βία τής ιστο
ρικής ανάγκης, την παράλληλη άγωνία των 
καινούργιων κοινωνικών δυνάμεων πού γυρεύ
ουν τόν έαυτό τους, την κρίση ολάκερου τού 
ευρωπαϊκού κόσμου καί, μέσα της, την κρί
ση τού σύγχρονου ανθρώπου πού πασχίζει 
νά σώσει ή νά ξαναπλάσει την ψυχή του». Καί 
στό ίδιο κείμενο, τά έξής αποκαλυπτικά γιά 
τόν άνθρωπο —  συγγραφέα Θεοτοκά:

«Δέν άσχώ τό λειτούργημα τού κριτικού, 
δέν έχω άναλάβει την υποχρέωση νά κρίνω συ
στηματικά τά έργα τού λόγου πού γίνονται 
σ  ίς μέρες μου στήν Ελλάδα. Είμαι ένας 
γραφιάς πού λέει τή γνώμη του γιά τά ζη
τήματα τής τέχνης, δταν τού έρθει ή όρεξη, πό
τε άπό αγάπη, πότε άπό άγανάχτηση, πότε 
πάλι γιά την ευχαρίστηση πού τού δίνει ή συ
ζήτηση μ* ανθρώπους έξυπνους καί καλλιερ
γημένους. Ή κρίση μου εΤναι υποκειμενική, 
στηρίζεται σέ συναισθηματικές καταστάσεις 
καί συχνά νιώθω, οστό τά ύστερα, πώς έχει 
άνάγκη νά αναθεωρηθεί. Μίλησα κάποτε πρό
ωρα γιά τον Καβάψη κ’ έπεσα έξω. Πέρασαν 
χρόνια καί πήρα τή γνώμη ιμου πίσω. Γιά 
τό Σικελιανό άρνήθηκα να μιλήσω κριτι
κά ώς τόν καιρό πού αίσθάνθηκα 6τι πραγμα
τικά τό θέμα εΤχε ωριμάσει στό νού μου, 
δηλαδή μόλις φέτος’’'. Γιά την Όδύσεια τού 
Καζαντζάκη τό λέω καθαρά πώς δέ θεωρώ 
ιόν έαυτό μου προετοιμασμένο νά την κρί
νει καί νά τήν τοποθετήσει».

Σέ μιά κριτική του γιά τις «Μόρφές τού Εΐ- 
κοσιένα», τού Γ. Λαμπρινού, παρ’ δλο πού ένί- 
σταται στη μεθοδολογία του συγγραφέα, ξεχω
ρίζει τό βιβλίο του γιά τήν αξία του καί πα
ρατηρεί :

« Ό  κ. Λαμπρινός δέν κάνει καθαυτό έργα- 
οία ιστορικού. ΕΤναι ένας διανοητής πού στο
χάζεται απάνω στήν ιστορία. Τοποθετεί καί 
ίξετάζει κριτικά τά Ιστορικά πρόσωπα καί 
περιστατικά καί γυρεύει νά βγάλει άπό τήν 
ερευνά του πορίσματα μέ γενική σημασία. 
Ή μέθοδός του είναι κοινωνιολογική καί εξη
γεί τήν Ιστορία στηριζόμενη κατά πρώτο λό
γο στή μελέτη τών κοινωνικών καί οικονομι
κών πραγματικοτήτων. Ή μέθοδος αυτή εΤ-

1·'>. Ινδώ υπαινίσσεται 6 Ηεοτοκάς δυό κείμε
νά του γιά ιόν Σικελιανό, τό ένα τού 1937 καί 

άλλο τού 1943, τό πρώτο επιφυλακτικό καί 
τΰ δεύτερο έγκωμιαττικό. 'Αναδημοσιεύονται στήν 
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ναι βέβαια γνωστή στην ιστορική βιβλιο
γραφία μας άπό παλαιότερες έργοσίες. Πα
ρατηρεί δμως κανείς άμέοως ότι ό κ. Λαμ- 
πρινός τής δίνει περισσότερη εύλυγισία καί 
ικανότητα προσαρμογής στό κινούμενο, πο
λυσύνθετο καί αντιφατικό ιστορικό «γίγνε
σθαι» καί κατά τούτο νομίζω δτι ή τάση πού 
χαράζει στις έρευνες αύτού τού είδους πα
ρουσιάζει ενδιαφέρον καί πρέπει νά προσελ- 
κυσει τήν προσοχή»1'1.

Στή «Νέα Ε στία» τού 1944 (σελ. 444) 
περιέχεται ή μελέτη του « Ό  Παλαμάς καί τό 
θέατρο»17. "Ηδη ό Θεοτοκάς εΐχε άρχίσει νά 
γράφει θέατρο. Oi αόριστες ιδέες τής νιότης 
του άρχισαν νά σαρκώνονται. Τή μεταμόρφω- 
οή του τήν περιγράφει στον πρόλογο τού 
τόμου του «Θεατρικά έργα. Α\ Νεοελληνικό 
Λαϊκό Θέατρο».

«Σ τα  1941, ή έχθρική Κατοχή άναστάτω- 
σι τόν ψυχικό καί πνευματικό μας κόσμο ώς 
τά βάθη. Πολλούς άπό μάς τούς έκαμε αλλιώ
τικους άπ ’ δ,τι ήταν ώς τότε. Άνθρωποι φι
λήσυχοι, ϊσωφ καί δειλοί απέναντι στή ζωή, 
βρέθηκαν έξαφνα ριγμένοι σέ αγώνες αιμα
τηρούς καί πράξεις ηρωικές. Άλλοι, άλλα
ζαν ριζικά πεποιθήσεις. Συγγραφείς καί καλ
λιτέχνες βάλθηκαν νά εκφράζονται μέ άλλον 
τρόπον άπό κείνον πού είχαν συνηθίσει, χωρίς, 
πολλές φορές νά ξέρουν κ’ οί ίδιοι γιατί.

’Αρκετοί σκεπτόμενοι "Ελληνες αίσθάνθη- 
καν, τότε, τήν άνάγκη νά έμβαθύνουν τή συνεί
δηση τής κατοστιεσμένης καί τραυματισμένης έ- 
θνικής τους υπόστασης, νά άποκτήσουν μιάν ό
σο τό δυνατό πιο ολοκληρωμένη γνώση του 
συλλογικού έαυτό τους καί τού λαϊκού τους πο
λιτισμού, νά βρουν, καθώς έλεγαν «τις ρίζες 
τους». Ανάμεσα σ ’ αυτούς, στράφηκα τότε κ’ 
έγώ στή μελέτη τού δημοτικού τραγουδιού, 
τών λαϊκών παραδόσεων, τού Μαχρυγιάννη 
καί άλλων πηγών πού ικανοποιούσαν τήν ά
νάγκη αυτή.

Ταυτόχρονα, καί δίχως καθόλου νά τό επι
διώξω, μοΰ ήρθε ή διάθεση νά γράψω θέατρο 
[··■>·

"Αν δμως έγραψε θέατρο χωρίς «νά τό έπι- 
διώξει», τό έγραψε μέ δλη τήν ευσυνειδησία 
πού τόν διέκρινε. Επιχείρησε νά γράψει θέ
ατρο έξω άπό τά  καθιερωμένα σχήματα καί 
τά γνωστά μέτρα τής νεώτερης ελληνικής 
σκηνής. Νομίζει κανείς δτι θέλησε νά πιάσει 
τϊς «χαμένες ευκαιρίες» γιά μιά σωστή σκη
νική δημιουργία, μέ λαϊκές βάσεις, νά έκ- 
μεταλλευθεί τούς λαϊκούς μύθους. Δανειστή 
κε ήρωες άπό τήν έλληνιχή ιστορία καί τις 
παραδόσεις, «έστησε καταστάσεις». Τά πρό
σαπτα καί οΐ καταστάσεις του είναι συχνά 
«σύμβολα», υποκρύπτουν μιάν άλληγορία. Ό  
λόγος του καθημερινός, «τερπνός» χορηγεί 
οτίς θιατριχές του δοκιμές ένα ύφος «άνάλα-

16. «Νέα Εστία-», τβΟχ. 374, 1 Ίαν. 1913, 
σελ. 59.

17. ’Αναδημοσιεύεται στήν «Πνευματική Πο
ρεία».



ψρο». "Οπως και στο άλλο του έργο, ό καθα
ρός του λόγος έχει αρκετούς βίχθμούς «απρο
σδιοριστίας». Μ’ αυτό θέλω νά πώ ότι ό «καρ
τεσιανός» Θεοτοκάς είναι μόνο στή φαντα
σία  κάποιων κριτικών του. Κάτω άπό την έ- 
τπψάνεια του δοκιμιακού του στυλ δεν είναι 
συχνά ρητός. 'Ο «έγκεφσλισμός» του δεν εί
ναι άραγής, μολονότι δέν συλλαμβάνει τά 
πράγματα «πρωτογενώς». 'Η «σαφήνειά» του 
δέν προέρχεται άπό λογικά κατοχυρωμένες 
έννοιες, άλλά άπό λιτότητα έκφράσεως.

Τό 1945 σέ μιά έρευνα τής «Νέας Εστίας», 
γιά την αυτονομία ή όχι τής τέχνης απέναντι 
στη ζωή, ό Θεοτοκάς άπαντά μέ αρκετή γε- 
ναιότητα. Σταχυολογουμε μερικά σημεία:

«Κατά βάθος [ό πνευματικός δημιουργός] 
άγαπά είλικρινά την ανθρωπότητα, ποθεΤ την 
ευτυχία της, θέλει νά τή βοηθήσει. ’Αγάπη 
των ανθρώπων, αδελφοσύνη, συμπόνια, άφε
ση αμαρτιών, λαχτάρα τού καλού καί τής δι
καιοσύνης εΐναι ψυχικές διαθέσεις στενά συ- 
νυφασμένες μέ τήν ανώτερη πνευματικότητα 
σ ’ όλες τις εποχές τής ιστορίας. [...] ό πνευ
ματικός δημιουργός θά έρθει μιά στιγμή που 
θά νιώσει τήν ανάγκη ν’ «Ανακατωθεί μέ κά
ποιο τρόπο σ ’ αυτό πού γίνεται ολόγυρα, νά 
πεΐ μία γνώμη, νά δώσει μιά συμβουλή, να 
κάμει ένοτν άγώνα ή μιά προφητεία.

Μά ποιά θά είναι ή πολιτική γραμμή τής 
συμμετοχής του στην κοινωνική ζύμωση, νο
μίζω πώς δέν είναι τίμιο νά γυρεύουμε νά 
τό καθορίσουμε άπό τά πριν [...]. ’Οφείλει 
λοιπόν απέναντι στά κοινωνικά προβλήματα, 
νά σταθεί ώς τό τέλος απόλυτα συνεπής μέ 
τή συνείδησή του. [...’] ‘‘Αν ή κοινωνία δέν τό 
καταλάβει τ«χτο τό χειρότερο γι’ αυτήν. Κι’ 
άν άποχρίνεται στον πνευματικό δηιμιουργό 
ποτίζοντας του τό κώνειο, ή καρφώνοντας τον 
σέ σταυρό, ή ρίχνοντας τον στον Ιππόδρομο 
ποτίζοντας τον τό κώνειο, ή καρφώνοντάς τον 
ζωντανό σέ δημόσιες πλατείες ή βγάζοντας 
τον άπ ' τή μέση μ’ όλους τούς άλλους τρό
πους, μέ τό τσεκούρι, μέ τήν «αρμανιόλα, μέ 
τήν κρεμάλα, μέ τή σφαίρα, μέ τή φυλακή, τήν 
εξορία κ.λ.π. δέ θά πεΐ πώς έπειδή είναι α 
σύγκριτα ισχυρότερη, έχει τό δίκιο μέ τό μέ
ρος της. Δέ θά πει πώς πρέπει τό πνεύμα νά 
παραιτηθεί άπ ’ τον προορισμό του, επειδή 
οι άλλοι έχουν τά μέσα νά τό κάμουν νά σω- 
τάσει. ‘Ο συνεπής δημιουργός θά τό πάρει 
απόφαση μιά καί καλή πώς, σ ’ αυτό τό δρόμο 
πού διάλεξε, μπορεί νά τού λάχει καί τό χει
ρότερο. Καί βέβαια, ώς ένα σημείο, θά πα- 
ρηγορηθεΐ μέ τή σκέψη ότι, παρ' ολα αύτά, 
μονάχα τό πνεύμα έχει μερικές ελπίδες νά 
έπιζησει, σαν τραβηχτούν α π ’ τή σκηνή οί 
καρμανιόλες, τά τσεκούρια καί τά άλλα Ιστο
ρικά εργαλεία τών Μεγάλων Εποχών».

Τό κείμενο είναι αρκετά ένδεικτικό τών θέ
σεων τού Θεοτσκά άπό τό 1945, γιά τή γε
νικότερη στάση τού συγγραφέα στά κοινω
νικά φαινόμενα. Ό  πόλεμος έχει τελειώσει,

18. TeQy. 435 τής 1.8.1945. ’Αναδημοσιεύεται 
126 οτόν τόμο: Προβλήματα τού καιροΟ μας, σελ. 101.

ή ειρήνη είναι «έπισφαλής», τά «πράγματα» 
δέν παρουσιάζονται ρόδινα γιά τόν τόπο 
μας. Ό  Θεοτσκάς ψάχνει πάλι σάν τόν Πόν
τιο Πιλάτο τής «Ά ργώ ς» νά βρει «τί έστί 
αλήθεια», μετά τις άπόψεις πού έκφράζονται 
σ ιό  δοκίμιο «Σ το  κατώφλι τών νέων καιρών» 
πού εΐναι σάν ανακεφαλαίωση τών θέσεων 
τού παρελθόντος κ’ ένα άνοιγμα προς τό 
καινούργιο. « Ό  ταξιδιώτης τής οργισμένης 
εποχής»10 είναι παρατηρήσεις, μέ «Ανάλαφρο 
τόνο κάποτε, γιά τις νέες ανθρώπινες διαμορ
φώσεις, μετά τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. 
Πίσω άπό τό «παίξιμο» μέ τό πρόβλημα, 
φαίνεται ό άγώνας τού ανθρώπου πού νοιάζε
ται νά μή χάσει τήν έπαφή του, νά μήν έκ- 
7Γλήσσεται γιά τις αλλαγές τών στόχων, νά 
είναι έτοιμος νά «συλλάβει» τά μηνύματα 
τών νέων καιρών. Τό κείμενο αύτό τελειώνει έ
τσι :

«^Οταν είμαστε παιδιά, χάσαμε τή γαλή
νη τής ψυχής. "Οταν μεγαλώσαμε, χάσαμε 
τις ιδέες πού πίστευαν οί πατέρες μας. Περ
πατήσαμε πσλύ, ελπίσαμε νά φτάσουμε κά
που. Στήσαμε άγώνες, χτίσαμε έργα, υπη
ρετήσαμε μέ αυτοθυσία, εκμεταλλευτήκαμε μέ 
εγωισμό. Κάμαμε χ«χλοσύνες καί κακίες, θε
λήσαμε νά βοηθήσουμε τόν κόσμο, προσπαθή
σαμε καί ν’ ανεβάσουμε τό άτομό μας. Μιά 
μέρα χάσαμε όλες τις αισιοδοξίες μας, χά
σαμε κι όλες τις ματαιοδοξίες μας καί δέ 
μάς έμειναν πιά παρά μονάχα τά δώρα τού 
Θεού, ό έρωτας, ή ποίηση, ή λαχτάρα τής αλή
θειας καί τής λευτεριάς».

Τό 1945 στήν κυβέρνηση Πλαστήρα, μέ 
άρμόδιο υπουργό τόν Κ ‘Άμαντο, ανατίθεται 
στο Θεοτοκά ή διεύθυνση τού Εθνικού Θεά
τρου. Τή θέση του αυτή τήν κράτησε ένα πε
ρίπου χρόνο. Ή πολεμική πού τού ασκήθηκε 
όπό τις εφημερίδες τής δεξιάς ήταν αμείλι
κτη. Τό 1946 δημοσιεύει έναν απολογισμό ε
κείνης τής δουλειάς του, όπου προσπαθεί νά 
δείξει* πώς πολιτευθηχε. Τό άρθρο του είναι 
δημοσιευμένο στή «Νέα Εστία».

«... ή πολεμική πήρε καθαρά πολιτικό χα- 
ραχτήρα. Ή αφορμή είταν ότι «Ανεβάσαμε 
στις 25 Μαρτίου, μέ τήν εύκαιρία τής Εθνι
κής Εορτής, τόν Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α  τού 
Νίκου Καζαντζάχη καί αναγγείλαμε τή Σ ί- 
β υ λ λ α τού Α γγέλου Σικελιανού [...] 
Πολλές εφημερίδες τής δεξιάς άρχισαν έ
να λυσσιασμένο πόλεμο εναντίον τών δυο 
ποιητών. ’Έγινε λόγος γιά τόν «χυδαιότατον 
έαμίτην Σικελιανόν καί την Σίβυλλα του», 
γιά τόν «εμετικόν Καποδίστριαν μέ τόν ό- 
ποίον ό άκόμη έμετικώτερος κ. Καζαντζάκης 
κλπ.», γιά «έργου έαμοκσμμουνιστ/χής προ
παγάνδας και λογοτεχνικώς ανάπηρον, όπως 
ό «Ανεκδιήγητος Καποδίστριας τού Νικολάι 
Καζάν» γιά τό «φλύαρον καί «Αντεθνικόν κα

ί!). *Νέα Εστία» τεΟχ. 174, 1 \\r.p. 1917, 
σελ. 390. ’ Αναδημοσιεύεται στήν ΙΙνενματική 
Πορεία».

* ΤεΟχ. 451, 15 ’Λπρ. 1946, σελ. 460 — 
473.



τασκεύασμα τού ποετάστρου του έαμσκσμ- 
μουνισμού συναγωνιστή Σικελιανού» και χί- 
λ·α άλλα τέτοια και ωραιότερα. Ή δικαιο
σύνη όπταιτεΐ να σημειώσω δτι ή Κ α 
θ η μ ε ρ ι ν ή  στην άρχή έμεινε έξω άπ ’ 
αυτό τον καβγά, σέ μιά μάλιστα στιγμή δή- 
λο?σε ότι διαφωνούσε μέ τις αδερφές της. 
Φαίνεται όμως πώς θά τή μαλώσανε πολύ γι’ 
αυτή της την ιδιοτροπία, γιατί βιάστηκε σέ 
λίγο νά διορθώσει τό σφάλμα της κηρύχνον- 
τας πώς ή εργασία μας εϊτανε «διά τά εθνικά 
θεμέλια δυναμίτις».

Στή μελέτη αυτή, πού αποτείνεται σέ 
μορφωμένους άναγνώστες, δεν είναι ανάγκη 
να εξηγήσω ποιος είναι ό Σικελιανός και 
ποιος ό Καζαντζάκης —  ούτε νά σημειώσω 
τόν άσύγκριτο εθνικό παλμό, πού δονεί ολά
κερο τό έργο τού πρώτου ή τή φιλοσοφική 
στάση τοΰ δεύτερου [...·] Μά οΐ δύο κορυ
φαίοι συγγραφείς είχανε λάβει, στή δημό
σια ζωή μιά θέση συγκεκριμένη: μέ τή Δη
μοκρατία κι άντίθετα σ ’ όλες τίς μορφές τής 
πολιτικής άντίδρασης. "Αρα προδότες και 
«βόρβοροι».

Τήν πιο βίαιη απάντηση στον 'Απολογισμό 
αύτό του Θεοτοκά, έδωσε ό κ. Αίμ. Χουρ- 
μούζιος στά «Φιλολογικά Χρονικά»1**.

Στήν όξυνση τοΰ έμψυλίου πολέμου γράφει 
τά άρθρα «Τό κατηγορούμενο πνεύμα»*5, «Γύ
ρω στο θέμα τού κομμουνισμού»1', κι άπαντά 
γ;ά  τό «παιδομάζωμα»22. Λίγο πρίν, ένα άρ
θρο του στήν εφημερίδα ‘Έθνος'·'', προκαλεί 
ένα σχόλιο τής «Ε στίας», τού Σπ. Μελά, καί 
άνταπάντητη τού Θεοτοκά αρκετά αιχμηρή.

«Μέ τόν κ. Σπυρο Μελά άρνούμαι νά συ
ζητήσω. Πιστεύω ότι σ ' όλη μου τή ζωή στά
θηκα συνεπής σέ μιά όρισμένη ιδεολογική 
γραμμή, πού μπορεί όποιος θέλει νά τήν πα
ρακολουθήσει στά δοκίμιά μου [...] και σέ 
πλήθος πολιτικά άρθρα (ειδικότερα στήν ε
φημερίδα «Καθημερινά Νέα» στά  1944 —  
46 ). Στά τρέχοντα εσωτερικά μας ζητήμα
τα, πολιτειακά, πολιτικά και κοινωνικά α
κολούθησα πάντα τις γενικές κατευθύνσεις 
τω ν. Φιλελευθέρων. Δέν επιτρέπω οπωσδήπο
τε νά θέτει υπό συζήτηση τήν ιδεολογική μου 
ζωή ένας άνθρωπος πού καπηλεύθηκε, έξευ- 
τέλισε καί κοτταπρόδωσε όλες τις ιδεολογίες 
καί όλα τά κόμματα και πού έξυμνησε όλα 
τά καθεστώτα, χωρίς νά παραλείψει τό κα
θεστώς πού έγκαταστάθηκε στήν Ελλάδα 
τό 1941 »2\

** Τόμος Δ ., τεύχ. 43, Ίοόλ. —  Αδγ. 1916, 
σελ. ‘417 — 257.

20. ‘Αναδημοσιεύεται στήν «Πνευματική Πο
ρεία*.

21. «Νέα Ίνστία» τεύχ. 512, 1.11.1948, σελ. 
1534.

22. «Νέα Εστία-, τεΟχ. 505, 15.7.1918, σελ. 
892.

23. «Ή  κρίση τών συνειδήσεων 3 Ίαν. 1948. 
21. «Νέα Εστία», τεύχ. 493, 15 Ίαν. 1918,

σελ. 119. Στό άρθρο του «Ί1 βτερίπτωση τοΟ Σπό
ρου Μελά» (<-Νέα Εστία» τεύχ. 506, 1.8.1948,

Σ ' όλα τά παραπάνω κείμενά του, ή «θέ
ση» τού Θεοτοκά είναι αρκετά σαφής καί 
ολωσδιόλου σύμφωνη μέ τις πεποιθήσεις του. 
"Ομως οί καπνοί τής εποχής δέν τόν εμπό
δισαν νά είναι ψύχραιμος καί νηφάλιος στήν 
ανάπτυξη των άπόψεών του. *Ηταν θέσεις 
«μεσαίες» ίσως, δέν έξηγουσαν τά «πράγμα
τα» μέ «ιδιαίτερο» πνεύμα, άλλα ήταν σαφώς 
μέσα στά «περιθώριοτ» τού Θεοτοκά καί μέσα 
στό ήθος του.

«Θά έλεγα λοιπόν στους νεώτερους συνο
μιλητές μου πώς πρώτα - πρώτα υπάρχει 
αυτή τή στιγμή ένα ζήτημα εθνικό που ό κα
θένας έχει νά λύσει για λογαριασμό του, 
χωρίς νά επηρεάζεται άπό τις φωνές, τις φο
βέρες ή τις άγυρτείες κάθε λογής που θολώ
νουν τήν ατμόσφαιρα τής Ελληνικής ’Αγοράς. 
"Οταν έρχονται ξένες στρατοκρατίες καί δι
κτατορίες, μέ τήν πρόφαση τού έμφυλίου πο
λέμου, νά διαμελίσουν τήν Ελλάδα, νά ξερι
ζώσουν τήν εθνότητα άπό τά μισά εδάφη 
της καί τελικά νά μάς επιβάλουν μέ τά όπλα 
ένα σύστημα ζωής αντίθετο στήν εθνική μας 
Ιδιοσυγκρασία καί στήν παράδοσή μας, ένα 
σύστημα πού, άν μάς καλούσαν νά τό ψηφί
σουμε χωρίς φόβο καί χωρίς πάθος, δέν υ
πάρχει αμφιβολία πώς ή μεγίστη πλειοψη- 
ψία των Ελλήνων θά ψήφιζε όχι —  όταν ή 
τ.ραγματικότητα μάς παρουσιάζει ένα τέτοιο 
τ-ρόβλημα, απαντούμε αδίστακτα πώς είμα
στε μέ τό μέρος τής Ελλάδας.[...]. Από κεΐ 
καί πέρα, άν νιώθετε μέσα σας δυνατή τήν 
ανάγκη τής πνευματικής εργασίας, προσπα
θήστε νά κρατήστε τό πνεύμα σας ελεύθερο 
καί ανόθευτο, τήν προσφορά σας ευγενική καί 
γενναιόδωρη.[...]. Νά τό ξέρετε όμως άπό 
πρίν πώς σάς καρτερούν δύσκολες ώρες.[...]. 
Θά ζήσετε παρεξηγημένσι, συχνά κατηγορού
μενοι. Θά πρέπει νά συνηθίσετε άτή βρισιά, 
ατό χλευασμό, στό διασυρμό». («Πνευματική 
Πορεία» σελ. 378 -—  9).

Τήν ίδια εποχή, είναι γραμμένο καί τό άρ
θρο του, «Εθνική συνείδηση» πού περιέλαβε 
στήν «Πνευματική Πορεία»25.

« ”Αν έπρεπε νά έκφράσουμε μ’ ένα ποιη
τικό σύμβολο τήν πεμπτουσία του ελληνι
κού χαρακτήρα όλων τών έποχών, στό νού 
μας, βέβαια, θά σηκωνότανε ό Όδυσσέας, τα
ξιδιώτης στις άττέραντες θάλασσες[...] γεμά
τος τόλμη καί έξυπνάδα, περιφρονώντας τους 
κινδύνους, ματαιώνοντας τις προσπάθειες τών 
έχθρών του καί ξεσκισμένος στά  βάθη τού 
είναι του άπό μιαν άγωνία διπλή καί άντι- 
φατική: τό κάλεσμα τού πόντου, τής περι
πέτειας τών καινούργιων πραγμάτων καί τή 
νοσταλγία τής αρχαίας πατρίδας. 'Ωστόσο 
άπό τό γκρέμισμα τής Ελληνικής Αύτακρατο-

σελ. 953), έκτός άπό τήν έξέτααη τοΟ φαινομέ
νου» Μελά, δίνει καί πληροφορίες για τό πώς £- 
δώσε τήν υπογραφή του ατό Μελά για νλ συζητη
θεί ή έφεσή του καί νά ξαναγραφεΤ μέλος στήν 
Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, πού τόν είχε 
διαγράψει γιά έθνική Ανισότητα.

25. Σελ. 54 —  77. 127



ρίας στο 15ο αιώνα, οί καηιμοί του Ό δυσ- 
σέα ττήραν ένα πιο πολύπλοκο χαρακτήρα. 
Στην αγάπη τής πραγματικής πατρίδας άνα- 
κατώθηκε ή ανάμνηση ενός χαμένου παραδεί
σου, μιας πατρίδας μεγάλης, πολύδοξης, 
μυθικής πού βουλίαξε στή νύχτα τών καιρών. 
[...] Ό  Ό δυσσέας υποφέρει γι’ αυτή τή θέ
ση οπού τόν έβαλε ή ιστορία, δεν θέλει νά 
τήν παραδεχτεί για οριστική. 'Ακουμπισμέ
νος στην πλώρη τού καραβιού του, στην ά- 
οτροφώτιστη νύχτα τής Μεσογείου, ονειρο
πολεί αυτή την Αναγέννηση πού τού ξέφυ- 
γε...ι>'".

Τόν ίδιο καιρό γράφει τό «Μήνυμα γιά τήν 
ευτυχία», ένα κείμενο που δείχνει τήν «αισιό
δοξη φύση» του. 'Ο προσωπικός τόνος πού 
υπάρχει καί ή χαρά πού τό διαπνέει, πού έ
μοιαζε σόΛ' «ιδιωτική υπόθεση», εμπόδισαν 
ίσως τόν Θεοτοκά νά τό δημοσιεύσει άμέ- 
σως. Τό περί έλαβε στήν «Πνευματική Πορεία» 
(σελ. 78— 87).

Τό 1950 τυπώνει τήν «Ιερ ά  Ό δό», καί 
τήν περίοδο 1950 μέ 1952 ξαναδιευθύνει τό 
Εθνικό Θέατρο. Τήν «Ιερ ά  Ό δό» συμπλη

ρώνει άργότερα ένα δεύτερο μέρος, πού κυ
κλοφόρησε σ ’ έναν τόμο τό 1964 μέ τόν τίτλο 
« ’Ασθενείς καί 'Οδοιπόροι». Ή επιστροφή 
τού Θεοτοκά στο μυθιστόρημα, δείχνει πώς τό 
«μερά<ι» του δεν είχε σβήσει. "Ομως, παρ ’ δτι 
δε φαίνεται νά είχε άποκοπεΐ άπό τό «εί
δος», μ’ δλσ πού γνωρίζει τά νέα ρεύματα 
πού έπικράτησαν στο μεταξύ, καί σ ’ ένα 
βαθμό επιχειρεί νά τά ακολουθήσει, παραμέ
νει ένας μυθιστοριογράφος, ώριμος μέν, άλλά 
ακόμη καί στις καλύτερες του στιγμές χωρίς 
νά παραβιάζει τά δρια τής «Ά ργώς». Μερικά 
βασικά μοτίβα νομίζεις δτι είναι κατασταλάγ
ματα τών νεανικών του έκείνων θέσεων.

Ή « ’Αργώ» τελειώνει:
«Ή  αΐ ματωμένη εΙκόνα τού Υιού τού ’Αν

θρώπου σπαρταρούσε μες σ ’ ένα ξεχεΐλισμα 
στοργής καί χαράς.

-—  Γιατί σκοτώνουν Κύριε; Γιατί τιμωρούν; 
Γιατί είμαι τόσο μονάχος; Γιατί δλη αυτή ή 
δυστυχία;
—  Κάνε τό χρέος σου, είπε τό δραμα.

Ό  κόσμος γ έ μ ι σ ε  γαλήνη».
Τό « ’Ασθενείς καί 'Οδοιπόροι» τελειώνει:
«Κάπου βρίσκεται ή πηγή, ξέρω, πιστεύω 

ακράδαντα πώς υπάρχει κάπου, μά είναι 
κρυμμένη καί δέν τή βλέπω. Μπορεί στή σιγή 
τής φύσης ή στις απέραντες, έξαλλες, άστρα- 
τ-οβολούσες πολιτείες τού δυτικού κόσμου, 
μπορεί μες στα μνημεία τών πανάρχαιων πο
λιτισμών τής Ανατολής ή ανάμεσα στους 
καινούργιους λαούς, μπορεί στη ζούγκλα τών 
τροπικών, μπορεί στίς χώρες τής οργανωμέ
νης άθεΐας, κάπου τή νιώθω, τήν άκούω, την 
προσμένω».

Μετά τό άνέβασμα τού «Κατσαντώνη», οτύ 
θέατρο Κοτοπούλη, δημοσιεύει ένα άρθρο μέ 
τίτλο: «Τό Θέατρο καί ή Κριτική», δπου δια
γράφει τούς στόχους του. ’Αντιμετωπίζει 26

26. Πνευματική Πορεία σελ. 70 —  77.

τις «παρανοήσεις» τής κριτικής καί συζητεΐ 
τά θέματα καλοπροαίρετα. Ή πίστη στο 
έργο του, που εκφράζεται σ ’ αυτό τό κείμενο, 
είναι ή ίδια πού είχε πάντοτε ό Θεοτοχάς γιά 
τί; δουλειά του. Πίστευε άνέκαθεν πώς εκφρά
ζεται μέ «άλλη γλώσσα», καινοφανή καί ήταν 
φυσικό νά αντιμετωπίζεται άρνητικά άπό Ο
σους δέν έστεργαν νά δεχτούν τά «ιδιαίτερα 
γνωρίσματα» τών γραφών του.

«Θά μού πούνε, υποθέτω, πώς ή μέγιστη, 
ή συντριπτική πλειοψηφία τών έργων τού λό- 
>ου καί της τέχνης δέν φτάνουνε στο Έφε- 
τεΐο ποτέ, μά .ξεχνιούνται γιά πάντα, λίγο 
μετά τό πρώτο παρσυσίασμά τους. Αυτό βέ
βαια εΐναι σωστό καί αρκετά .μελαγχολικό άν 
σκεφτεί κανείς τις έναγώνιες προσπάθειες τών 
δημιουργών γιά νά κερδίσουν όπως - Οπως 
λίγη φήμη, άν αναπολήσει κανείς τόσα καί 
τόσα έργα πού, γιά μιά στιγμή, άστραψαν 
κι έκαμαν πάταγο καί δέν κατάφεραν ποτέ 
νά περάσουνε τά  δρια τής έπικαιρότητας καί 
να προσεχτούνε ξανά. Κανείς ωστόσο δέν μπο
ρεί νά εμποδίσει ένα συγγραφέα ν’ άκουμπή- 
σει κάπου —  ocrv τούτο τό άρθρο —■ ένα υ
πόμνημα γιά τους Έφέτες»"7.

Σ ’ ένα άλλο άρθρο του («01 παραστάσεις 
τού άρχαίου δράματος στην Ελλάδα») καρ
πός ίσως τών προβληματισμών του στο «Εθνι
κό», σημειώνει:

«Θά δοκιμάζουμε [γιά νά πλάσουμε τό 
«ύφος» τού άρχαίου δράματος] στοιχεία άλ
λοτε μεταπλασμένα άπό τις λαϊκές μας τέ
χνες καί πιο ειδικά άπό τή δημοτική μουσι
κή καί τούς εθνικούς χορούς, άλλοτε έμπνευ- 
σμένα άπό τή βυζαντινή παράδοση καί την 
έλληνορθόδοξη τελετουργία, άλλοτε γεννήμα
τα τής φαντασίας καί τού στοχασμού, βγαλ- 
μένα κατευθείαν άπό τήν επιρροή τού άρ
χαίου δράματος ή τής ελληνικής φύσης ή τής 
Ιστορίας. Καί θά πρέπει νά μελετούμε μέ 
προσοχή καί καθετί πού κάνουν οί ξένοι στον 
τομέα αύτόν. Θά απορρίπτουμε τούτο, θά 
υιοθετούμε εκείνο, θά δοκιμάζουμε όλοένα 
κάτι άλλο γιά τό όποιο έχου>με τυχόν αμφι
βολίες. Θά ψάχνουμε συνεχώς καί κάθε φο
ρά θά κερδίζουμε κάτι άπό τήν εργασία μας, 
θά γινόμαστε σοφώτεροι καί πλουσιότεροι. 
Θά βαδίζουμε χωρίς βιασύνη καί χωρίς άκαμ- 
ψία. Δέν πάμε νά δημιουργήσουμε ένα δόγ
μα. Πάμε, άν είμαστε άξιοι, νά δημιουργή
σουμε έ ν α  ύ φ ο ς  »Β\

Τό άρθρο του τά «Πεπρωμένα τού Βυζαν
τίου» δημοσιεύεται στό αφιέρωμα τής «Νέας 
Ε στίας» γιά τά  500 χρόνια άπό τήν "Αλω
σηΒΡ.

«Ή  γενεά μας πρόφτασε καί είδε, στά ε
φηβικά της χρόνια, τις τελευταίες άναλαμπές

27. «Νέα Εστία», τεΟχ, 590 1.5.1052, σελ. 
5G7.

28. «Νέα 'Εστία», τεΟχ. 581, 1.11.1051, σελ. 
1422.

20. Τε&χ. 622, 1.0.1953, σελ. 736 —  38. ’Α
ναδημοσιεύεται στήν «Πνευματική ΙΙορεία».



τού θρύλου, τό πορφυρό ήλιοβασίλεμα τής 
Μεγάλης ’ Ιδέας. Κάτι άπό τον έλληνισμό τής 
"Αλωσης έφτασε ζωντανό ως εμάς, μάς άγ- 
γισε καί μάς άψησε μιαν ανεξίτηλη σφρα
γίδα».

Τό 1954 δημοσιεύει σέ τόμο τό «Δοκίμιο 
γιά την Αμερική», ύστερα άπό ένα ταξίδι 
του «που βάσταξε περίπου μισό χρόνο», στις 
'Ενωμένες Πολιτείες, κυρίως.

«Τό ταξίδι στήν Αμερική —  καί κάθε, βέ
βαια, ταξίδι όπουδήποτε τής γής έχει ά 
ξια αληθινή στή ζωή μας όταν παίρνει τό 
χαρακτήρα μιας περιπέτειας τής καρδιάς καί 
τού πνεύματος, όταν γίνεται άττοκάλυψη μιας 
νέας όψης τού κόσμου και προσθήκη έμπει- 
ρίας που αλλάζει μέσα μας κάτι άπό τό ρυ
θμό τών πραγμάτων. Προσπαθώ, σ ’ αύτή την 
ανακεφαλαίωση, να σημειώσω τις κορυφαίες 
στιγμές τής περιπέτειας μου, τις στιγμές ό
που συντελέστηκαν, κατά τήν έκφραση τού 
Στεντάλ, οί «άποκρυσταλλώσεις». (σελ. 160).

Αλλά σάν πνευματικός άνθρωπος πού ξέ
ρει ότι ποτέ δεν έχεις πεί τον τελευταίο σου 
λόγο, συνεχίζει τϊς σκέψεις του γιά τό 
θέμα, λίγα χρόνια αργότερα, σέ μια ομιλία 
πού δημοσίεψε στή «Νέα Ε στία» με τον τί
τλο «Εντυπώσεις άπό τήν Αμερική»30 31'.

Απόρροιες σκέψεων πάνω σέ φαινόμενα τής 
πολιτικής ζωής και τών άνθρωπινων σχέσεων 
εΤναι καί τά  δοκίμια «Οι πολιτευόμενοι», «Ή  
κοσμική ζωή σάν κοινωνικό φαινόμενο» καί οί 
«Παραινέσεις ένός πατέρα τού Καιρού μας» 
πού πρωτοδημοσιεύτηκαν στή «Νέα 'Εστία» 
τό 1956 και περιελήφθηκαν στον τόμο «Προ
βλήματα τού καιρού μας». Σ ’ αύτά φαίνε
ται ό άνθρωπος πού έχει περ«πλανηθεί στήν 
«ψυχική γεωγραφία», όπως έπίσης καί ότι τά 
«έλληνικά θέμοττα» δέν έχουν πάψει νά τον 
«Ζεματίζουν».

«Εύθύνεται, τάχα, τό σύστημα; 'Αλλά ποιό 
σύστημα; Μήπως λειτούργησε, ποτέ, σωστά 
κανένα πολίτευμα στή νεώτερη Ελλάδα; Κά
πως πιο κοντά στήν πραγματικότητα θά εΐ- 
μασταν άν λέγαμε πώς φταίει μάλλον ή έλ
λειψη κάθε συστήματος. Γιά νά περιοριστώ 
σέ δυο μονάχα παραδείγματα, μέ συμβολι
κή άξία, θά θυμίσω ότι ή γενεά μου είδε, ώς 
σήμερα, νά άλλάζει καμιά δεκαριά φορές ό 
τρόπος έκλογής τών βουλευτών —  καί άλλες 
τόσες, ή γλώσσα τών άναγνωστικών του δη
μοτικού σχολείου! Δέν ξέρουμε νά βρίσκεται 
στήν ευρωπαϊκή ήπειρο, άλλη τέτοια περί
πτωση αστάθειας καί συλλογικής άβουλίας 
σχετικά μέ τις πιο στοιχειώδεις λειτουργίες 
ένός πολιτειακού όργανισμού. [...] («Προβλή
ματα τού καιρού μας» σελ. 52).

Στά «Σαράντα χρόνια τής Ρωσικής Έ πα- 
ναστάσεως» ή «Νέα Ε στία» αφιερώνει όλό- 
κληρο τεύχος (άρ. 728, 1 Νοεμβρ. 1957) ό
που δημοσιεύονται άπόψεις πνευματικών άν- 
θροπτων καί πολιτικών πάνω στο «νόημα τής

30. ΤεΟχος 723, 15 Αδγ. 1957, οελ. 1100. Ά -
ναόημοοιεόβχαι στήν «Πνευματική Πορεία*.

έπανάστασης» αυτής. *0 Γιώργος Θεοτοκάς 
τήν άντικρύζει άπό τήν ηθική της πλευρά.

«Γιά πολυν καιρό, ή πνευματική έλξη τήν 
οποία ασκούσε ό ρωσικός κομμουνισμός εί
χε, σέ μεγάλες μάζες πιστών, μιά λυτρωτι
κή δύναμη, που θύμιζε τόν πρώτο χριστιανι
σμό. Νομίζω πώς δέν υπάρχει σ  επτόμενος 
άνθρωπος τής γενεάς μου καί τών νεωτέρων 
γενεών -  εννοώ σκεπτόμενος στ ' αλήθεια καί 
μέ κάποιαν άγωνία —  που νά μήν αίσθάν- 
θηκε ώρε - ώρες τη γοητεία νά τον πλησιά
ζει.^..]. "Οταν λέμε ότι θυσιάζουμε ανθρώ
πους γιά νά σώσουμε τήν ανθρωπότητα, γιά 
νά τήν κάνουμε δικαιότερη, άγνότερη, ανώ
τερη, τί άκριβώς πράτουμε; Σώζουμε, άρα
γε τήν ανθρωπότητα ή μήπως, σώζουμε ένα 
φάντασμα, μιαν άφηρημένη ιδέα, ένώ ποδο
πατούμε καί ξεσκίζουμε τά  ανθρώπινα πλά
σματα, δηλαδή τήν ανθρώπινη πραγματικό
τητα;!...] δέ σεβαστούμε τό κάθε άτο
μο αυτό καθεαυτό, άν δέν άναγνωρίσουμε 
τά  δικαιώματα του στή ζωή, πέφτουμε μοι
ραία στήν απανθρωπιά τών άφαιρεμένων 
δογμάτων, τών όραματιστμών τού μέλλοντος 
καί τών αποκαλυπτικών αληθειών τού φανα
τισμού». ( ’Αναδημοσιεύεται στήν «Πνευματι
κή Πορεία» σελ. 382— 86)

Ά λλα ή ανεξαρτησία καί ό αφανάτιστος τρό
πος πού αντιμετωπίζει τήν « ’ Ιδεολογική κρίση 
τής έττοχής μας» άναδεικνύεται και στά  άρθρα 
τ«*ού δημοσιεύονται στήν «Πνευματική Πορεία» 
μέ τόν τίτλο αύτό. (σελ. 1 13 135). Τόν κίν
δυνο νά θεωρηθεί ή στάση του «ουδετερότητα 
σέ ώρα κινδύνου» δέν τόν γλυτώνει. Μά καί 
πάλι κατορθώνει νά άπαντά ψύχραιμα καί κα
λοπροαίρετα.

«Τελικά, παρ’ όλα όσα  καί άν λέγονται, 
νομίζω ότι μιά τέτοια στάση υπηρετεί τά ευ
ρύτερα καί διαρκέστερα συμφέροντα τού έ
θνους άπό τό όποΐο προέρχεται, πολύ καλύ
τερα παρά όποιαδήποτε βία καί ρητορεία. Ό  
κυριότερος λόγος γιά τόν όποΐο σήμερα πι
στεύουμε στο μέλλον τής Γαλλίας καί τού 
πολιτισμού της είναι ή στάση τών διανοου
μένων της που δέν δίστασαν νά καταγγεί
λουν τϊς υπερβασίες τοΰ Γαλλικού στρατού 
στήν Αλγερία καί νά άγωνισθούν γιά όρισμέ- 
νες ανθρωπιστικές αρχές, δίχως νά λάβουν 
ΰπ’ όψη έκείνο που κατά τήν τρέχουσα άντί- 
ληψη, θεωρείται ώς «εθνικό συμφέρον». Καί 
άν πιστεύουμε στο μέλλον τής Αμερικής, 
αύτό όφείλεται κυρίως ατό υψηλό πνευματι
κό ήθος πού άκτινοβολεΐ στά  μεγάλα Πανε
πιστήμιά της καί σέ ανθρώπους σάν τόν 
Όπττενχάιιμερ. Θά προσθέσω ότι, άν πιστεύου
με καί στο μέλλον τής Ρωσίας, ό πρώτος 
λόγος είναι ότι υπάρχουν ώστόσο έκεΐ πέρα 
καί μερικοί άνθρωποι σάν τόν Πάστερνακ»*1.

Κρατημένος όλη του τή ζωή έξω άπό τό 
«γυάλινο πύργο», επειδή πίστευε ότι τό πνεύ
μα μπορεί νά μεταβάλει «τις ανθρώπινες 
συνθήκες» είδε ότι τά «ίουλιανά» δέν ήταν

31. Κείμενο γραμμένο τό 1958. «ΓΙνείΛΐ. ΙΙο- 
ρεία» οελ. 131. 129



όπλά «πολιτικά περιστατικά» άλλα έκρυβαν 
τόν «βαθύτερο κίνδυνο»: οί ακάθαρτες δυνά
μεις τού δημόσιου βίου νά καταστήσουν μο
νιμότητα την άνωμαλία, και τήρε σά  στρα
τιώτης την πένα του για νά βγεΐ στη δημο
σιογραφική βιτρίνα και νά ένισχύσει το φρό
νημα των 'Ελλήνων, πού, έβλεπαν δτι πάλι 
«ευκολόπιστοι» έβγαιναν άλλη μιά φορά «προ
δομένοι». Ή πράξη τού Θεοτοκά δεν ήθελε 
μόνο «τόλμη» αλλά καί άρετή. Στόν τόπο μας 
οί «άπό κοινού συμφέροντος όρμώμενοι» δέν 
μπορούν βέβαια νά ατό συγχωρήσουν. Ό  Ό - 
ρέστης Διγενής εΐχε πολλές φορές γευθεΐ τά 
βέλη τής, τουλάχιστον, κακοπιατίας. Μέ τη 
σιγουριά τού ανθρώπου πού ήξερε τί υπη
ρετούσε, μέ τή συνείδηση άτι είχε «καθαρά 
χέρια», έγραψε «χωρίς πάθος» καί μέ την 
τιμιότητα που τόν διέκρινε, μέ τη συνέπεια 
πού τόν χαρακτήριζε τά τριάντα πέντε χρό
νια τής πνευματικής του δράσης, για την 
έλληνική κατάσταση άρθρα, ζητώντας μιά 
«καλύτερη μοίρα» γιά τόν τόπο. 'Ομολόγη
σε μέ τήν παιδική αγαθότητα πού τόν διέχρι- 
νε πώς ή ακτινοβολία των άρθρων του έκεί- 
νων τόν αίφνιδίασε. "Αξαφνα πήρε μιά δημο
τικότητα πού δέν την περίμενε. Ή «άπήχηση 
πού δέν» εΤχε «συναντήσει στη συγγραφική» 
του «σταδιοδρομία» καί πού κέρδισε τά τε
λευταία χρόνια, εντάσσοντας τις απόψεις

πού υποστήριζε όλη του τή ζωή, στη συγκε
κριμένη «πολιτική κρίση», δηλώνει πώς μέσα 
στο έργο του περιέχονται «ζωντανά στοιχεία» 
τής γενικότερης πνευματικής του αγωνίας, δτι 
μέ σπάνια τιμιότητα ακούσε τό σφυγμό τής 
«ελληνικής πραγματικότητας» καί παραστά
θηκε στούς καηιμούς καί τις πίκρες τής ρω
μιοσύνης. Ό  τόπος μας, τό «δαιμόνιο» πού 
θά ’λεγε ό Θεοτοκάς έδειξε άλλη μιά φορά 
δτι ξέρει νά άμοίβει3*'.

32. Τό κείμενο αυτό, σά μιά πρώτη προσφο
ρά, επιχείρησε νά δείξει τήν πνευματική πα
ρουσία του Γιώργου θεοτοκά στα έλληνικά γράμ
ματα, μέσα άπό τα κείμενα τοΟ ίδιου. Έτσι πα
ρέχονται, Ισως, καί τά αποδεικτικά μέσα των 
θέσεων του, δσο είναι δυνατό νά δοθούν μέ απο
σπάσματα, ακόμη καί καλοπροαίρετα εκλεγμένα. 
*Η αξιολόγηση τοΟ έργου του είναι δπόθεση άλ
λης ώρας. Προϋποθέτει όμως άπαραίτητα νά δη
μοσιευτούν τά κατάλοιπά του (ήδη ένα μυθι
στόρημά του δημοσιεύτηκε σέ συνέχειες στο Βή
μα») καί νά συγκεντρωθούν τά σκόρπια σέ εφημε
ρίδες καί περιοδικά κείμενά του. ’Αλλιώς, (μιά 
άπό τΙς κακοδαιμονίες μας), ό μελετητής γίνε
ται λίγο καλή ώρα καί χαμάλης, μολονότι 
δέν είμαστε, στόν τόπο μας, καλομαθημένοι.



Τ Ε Τ Ρ Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ  
Τ Ο Τ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Γ

Τ ο υ  Ν. Δ. Κ α ρ ο υ ζ  ου

S c h o n b e r g

Είναι κλεισμένος αυτός ό μάρτυρας στην πικρή σκοτεινιά. 
Τον βλέπω τυλιγμένο από κουρασμένη καταιγίδα.
Είναι μαύρος κι αποσβολωμένος.
Κρατεί στα χέρια του τήν κομμένη ουρά μιας γάτας.
Γά μυαλά του είναι χυμένα μέσ’ στόν καθρέφτη.
Έ χει γυρίσει άπ' τήν κηδεία του 
σαν τον κόμη Alucard 
ολόιδιος μέ τή χήρα του.
Τβ βλέμμα του είναι βαθύ σαν των αγίων.
"Αλλωστε μια θρησκεία τβν βασανίζει: 
τό αντίθετο χορτάρι.
Κάποια μέρα βρέθηκε ανάμεσα στα μνήματα 
κ' έχασε τό γέλιο του μαζί μέ τα γυαλιά του.
Αλλά δέν ανησύχησε καθόλου, βέν ταράχτηκε 

όπως συμβαίνει ]ΐέ τούς κοινούς άνθρώπους* 
εξακολούθησε τόν περίπατο τυφλός καί περίπαθος. 
'Αναγκαστικά μεγάλος.
’Αδελφός τής τελευταίας βροχής 
πού ετυχε νά τόν μουσκέψει
προτού νά ζεσταθεί σέ μιά βελούδινη, αλήθεια, νύχτα. 
Δίχως νά ξέρει τις μέρες πού φορτωθήκαμε 
είχε γνωρίσει έμας. Τόν αγαπώ.
Είναι πλασμένος από βραδινή ειλικρίνεια καί ή δόξα 
του φανερώθηκε σάν κατσαρίδα.
Τίποτα περισσότερο. ’Αλλά καί τίποτα λιγότερο.
Στόν ύπνο του έβλεπε φλάουτα
καί πεταγότανε καθώς πετάγεται τό ελατήριο.
Στόν ύπνο του έβλεπε άρπες 
καί ξυπνούσε ματωμένος.
Αυτή τή στιγμή σηκώνεται
καί ντύνεται, όπως πάντα, στά μαύρα.
Δέν πηγαίνει θάλεγα πουθενά.
Ούτε μπορεί νά πεί κανείς πώς έρχεται. 131



Ή  μ ο ν ο λ ε κ τ ι κ ή  γ λ υ π τ ι κ ή  
τ ο δ G i a c o m e t t i

Εδώθε απ’’ τά δάση, δώθε κι άπ’ τό νερό
εδώθε άπ’ τά μεγάλα δροσίσματα’
έδώθε άπ’ τούς βράχους τό ξεψύχισμα τού σώματος
ή σωματικότητα της ψυχής άληθευιιένη
άπό μεγάλο βουρκωμένο άπελπισμό
έκείνον οπού ξέμεινε σέ μαγικό σουρωτήρι
καί πέρασαν απ’ τίς τρύπες του δλα τ’ άλλα
για να δείχνω τί άχρηστη πού είναι ή τύχη μας
το πρόσωπο πιδ βέβαιο στβ θάνατο
κι άπ’ του τάφου τ’ άποτελέσματα πιδ αλησμόνητο.
Για νά μη σβήσει τό άρωμα τής οφειλής ή δσμή τών ήρώων
πού τραβά τβν κατασκότεινο γύπα υπεράνω
κι αυτός άναπάντεχα μαζώχνει τά φτερά του
καθώς αλλάζει καί γίνεται
ξένος στούς βράχους
ξένος στα μεγάλα δροσίσματα
στό νερό καί στα δάση ξένος
αφού μέ ολάκερη τή δόξα συγκάθεται ό πόνος.

L a  F o r z a  d e l  D e s t i n o  
Μαθηματική απόδειξη τού Ezra Pound

In tempore scnectutis ένας άνθρωπος 
φουντωμένος άπ’ τίς λαλιές έρημωμένος 
αντιλαλεί στα βρεφικά χαράματα —  πού ό ήλιος 
άβγαλτος ωθεί τή διαύγεια ψηλά μέ ουράνια δύναμη —  
πιασμένος απ’ τήν έρινύα β γενειοφόρος πετεινός 
αντιλαλεί: M ortal itas τόν πιό καθάριο ήχο.
Έ νας άνθρωπος 
άληθειανός κι άντρειωμένος.
"Οταν πηγαίνω στό ποτάμι τόν βλέπω πάντα εκεί 
κανείς άκόμη δέν τόν έβγαλε άπ’  τό νερό 
μέ τά ρούχα του μέ τά παπούτσια του μέ τό καπέλο του 
τόν βλέπο) πάντα εκεί 

132 πνιγμένο.



M a i a k o v s k i

'Ωραίος άπ' τή θύελλα τής βιομηχανίας 
αεροπόρος των ήλιόλουστων ήμερων 
μεγάλο δάκρυ
πού κατεβαίνει ώς τά χείλη 
για νά καίει τις αθάνατες Μαρίες 
ό Vladimir.
’Ίσω ς άπρεπε πριν άπ' την ένδοξη ταφή 
νά φωτίζεται μέ προβολείς ό νεκρός του.
'Ίσως αξίζει νά τον βλέπουμε σαν καταρράκτη 
ανάμεσα στην ορμή τ' ουρανού καί στα δάση.
’Ίσω ς έπρεπε νά διευθύνει κοσμοδρόμια.
Πάντως
μ' αρέσει πού επιασε τήν παλιά Ριοσία άπ’ τά μαλλιά 
καί την έστειλε στδ διάβολο 
θρυμματίζοντας μιά κιθάρα στδ κεφάλι της.
Μ' αρέσει πού βέν θά πεθάνει ποτέ
γιατί όέν ξεχώρισε τη συμφορά καί τήν ποίηση.
Μ' αρέσει γιατί στάθηκε στδ ύψος του 
δ Vladimir.
Λύτδς είναι πού έδινε στδν Κουτούζωφ 
τή μυστηριώδη δύναμη.
Λύτδς είναι πού σκύλιαζε πραγματικά 
γιά τδ μέλλον. Λύτδς
έλαμπε στήν κατάλευκη ορμή του Ούλιάνωφ.
Απ' τήν άγνιοστη χαραυγή μας, απ' τά σπήλαια, 

έτσι δείχνουν τά πράγματα.
ΊΙ ζωή θά πρέπει νά προχωρήσει μαζί του 
ολάκερη καθώς τή χάρισε στήν καρδιά των δικαίων.
Ή  ζωή θά χρειαστεί πάλι καί πάλι τούς χαρταετούς.
‘Απ’ τδ βαρύ του φέρετρο πετάγονταν 
πυροτεχνήματα ψηλά στή νύχτα 
κι άπ’ τή βαθειά ειρήνη τής σιωπής του 
έβγαινε δ καπνδς τής μέσα μάχης. "Ας είναι λοιπόν...
Ας είναι κι δ Vladimir ένα σύμβολο 

άνοιχτό στήν εύτυχία.
Λέν ξέρω, βέβαια, τί είναι εύτυχία.
Γνωρίζω δμως τδν αγώνα γιά οαύτη.
Λέν ξέρω τί κρύβει δ έρωτας.
Γνωρίζω μονάχα
πώς είναι οί εξήντα τέσσερες άνεμοι.
Γνωρίζω πώς είναι δλες οί άνατολές τού ήλιου —  
τέτοια τύχη 
τέτοια τύχη! 133



Μ  μ ό ν ο ν  ό ιμ ι ν

Τ ο υ  Μ ά ρ ι ο υ  Χ ά κ χ α  
Σ χ έ δ ι α  Κ ο υ κ ο υ λ ο μ μ ά τ η
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Ή  φάτσα του ανθρώπου πού καθότανε δίπλα του οέν του θύμιζε τίποτα, παρά 
την επίμονη αίσθηση πώς κάπου άλλου τον συνάντησε, πώς κάποτε είχε βρεθεί με 
τούτον τόν άνθρωπο σέ κάποια περίπλοκη καί άςεδιάλυτη σχέση.

Τά χαρακτηριστικά τοϋ προσώπου οέν τού έλεγαν τίποτα, όλα κοινότατα άλλω
στε, πλήν τής μύτης, πού Ινώ στρο^τά κατηφόριζε, ξαφνικά άπέληγε σ' ένα υπερ
φυσικό κρικάκι κρεμάμενο ανάμεσα στα ουό του ρουθούνια. 'Ακόμα λοιπόν κι αυτή ή 
τόσο χαρακτηριστική στήν κατάληξη μύτη τοϋ ήτανε άγνωστη.

Έ ξ άλλου, ή έπίμονη αίσθηση της γνωριμίας τόν γράπωνε όταν ό άνθρωπος έστρε
φε πλάτες να όεϊ κάτι απ' τό παράθυρο Ιξω, όταν οέν έβλεπε πρόσωπο, παρά ένα 
μέοος τοϋ σβέρκου, τό τριχωτό τοϋ κρανίου, τό πώς πέφταν ο! τρίχες καί στρώνανε 
άπό τήν κορφή πρός τά κάτω.

Μυστήριο! Μέχρι τότε οέν τόν είχε έξαπατήσει ή μνήμη του. Βγαίνοντας έξω 
μετά είκοσι χρόνια φυλάκιση, μέ κανέναν οέ λάθεψε. Οταν συναντούσε στό δρόμο 
παλιούς φίλους, κι απλές γνωριμίες ακόμα, τούς θυμότανε όλους. Μέ τόν διπλανό 
τοϋ λεο)φορείου τοϋ ήταν άδύνατο.

Κι όμως σέ κάθε στροφή του, μόλις έδειχνε σβέρκο καί πλάτες, στοϋ κεφαλιού 
μια ελάχιστη κλίση, κάτι έλεγε μέσα βαθιά του πώς ό άνθρωπος ήτανε πολύ πε
ρισσότερο άπό μιά περιστασιακή γνωριμία.

Τ όλμησε:
—  Μέ ξέρετε;
— νΟχι, άπόρησε ό άλλος.
Συ στήθηκε.
— Έ χ ω  τήν έντύπωση πώς σάς γνωρίζω.
Είπε τ' όνομά του κι ό άλλος.
—  Έ γ ώ  τουλάχιστον όχι.
— 'Ίσω ς νά λάθεψα.
—  Καμιά φορά τό παθαίνω ν'  έγώ. Τελικά νομίζω πώς πρέπει νά είμαστε 

.άγνωστοι.
—  Μέ συγχωρείτε πολύ.
—  Μπά, τί λέτε; Ιίαρά νά παιόεύεσθε.
Κ ' έστρεψε πάλι στά δίπλα. Έστρεψε τελείοίζ αυτή τή φορά, τόσο πού είδε 

σχεδόν όλη τήν πλάτη, τοϋ κρανίου τά πίσιο σάν ένα έκφραστικότατο δεύτερο πρό- 
σιοπο πού τόν γέμιζε σύγκρυο, μιά γνωστή, γνωστότατη ανάστροφη όψη νά τόν 
κοιτάζει έπίμονα προκαλώντας μιά τρεμούλα άκατάσχετη, κυρίως στά πόδια, έτοιμα 
νά ξεκινήσουν άκολουθώντας αυτό τό πρόσωπο - σβέρκο - κρανίο πού πισιοπατοϋ- 
ζε. άλάργευε, κ' έπρεπε νά τό φτάσει σέ μιά άπόσταση έξη βημάτων περίπου, μέ 
τά μάτια καρφωμένα στήν πλάτη, δυνατός μαγνήτης τόν τράβαγε πίσω της, καί τό 
χέρι μέ ίδρωμένη παλάμη στήν τσέπη τής καπαρντίνας, σφίγγοντας τήν παγωμένη 
λαβή ένός περιστρόφου Σμίθ.

Λυτό τό περίστροφο τοϋ τό πασάραν γεμάτο στή διασταύρωση επάνω, τήν τε-

/



λευταία στιγμή καί μετά από τά πίσω του δείξαν τον άνθρωπο:
«Αυτός».
«Μέ τόν αλύγιστο σβέρκο;».
«Αύτός. Μεγάλο κάθαρμα. Προχθές πυροβόλησε εναν δικό μας. Χαροπαλεύει 

ακόμα».
Έσφιξε τή λαβή καί προχώρησε μέσα στό πλήθος. Τώρα τό χέρι του ασυναί

σθητα δούλευε ψηλαφώντας τις σφαίρες, τις βολίδες πού βγαίναν λίγο έξω άπ’ τό 
μύλο. Μόνο τις τέσσερες μπορούσε ν5 αγγίξει. Ή  πρώτη, εκείνη πού θάπεφτε στήν 
αριστερή πλευρά τής προπορευόμενης πλάτης, χανόταν πίσω από τήν ευθεία τής 
κάνης. Ελευθέρωσε τήν ασφάλεια κ5 έπαιξε μιαν ιδέα τό μύλο. Τιόρα άκουμπούσε 
το μολυβάκι εκείνο πού άναπάντεχα θά σφηνοίνονταν στήν άνίοεη πλάτη. "Έβλεπε 
κιόλας τό τράνταγμα, τό σβέρκο νά γέρνει μπροστά, νά λυγάνε τά πόδια, πριν προ
λάβει νά πέσει ή δεύτερη, τρίτη, ίσως καί τέταρτη, άν χρειαζόταν, δλες στό ίδιο 
σημείο, αριστερά καί στό κέντρο, μέχρι πού νά σωριαζόταν μπρούμυτα πάνω στήν 
άσφαλτο.

« Ό  δικός μας χαροπαλεύει», σκέφτηκε επίμονα, «εσύ κάθαρμα, ούτε άχνα δεν 
θά προλάβεις νά βγάλεις». Βίασε τό βήμα του καί τον έφτασε σέ μιά άπόσταση 
εξη βημάτιον.

«'Ένα καθαρματάκι λιγότερο». Μαζί μέ το περίστροφο στά πεταχτά τοΰ είχαν 
πασάρει καί τούτη τήν σκέψη.

«'Έ να καθαρματάκι λιγότερο». Αυτή καί μ όνο ή σκέψη δούλευε μέσα του καί 
τον έσπρωχνε στή μελλούμενη πράξη.

Καθαρματάκι», χτύπησε στό στεγνό ουρανίσκο πίσω άπό τά σφιγμένα του δόν
τια, καθώς έβλεπε ν' αραιώνει τό πλήθος. Τό χέρι χούφτωνε γερά τή λαβή, ό δεί
χτης βρίσκονταν τσιγκελωτός στή σκανδάλη.

«Κα-θαρ-μα-τά-κι», φούντωσε καί τόν έφτασε στά τέσσερα βήματα μ' ένα μουγ- 
κρητό μέσα του θυμωμένου μοτέρ, τον πλησίασε άκόμα, στό μέτρο, καί τραβώντας 
αστραπή τό περίστροφο πάτησε τή σκανδάλη μέ φούρια. Δέν ακούσε κρότο. Λεύ
τερο τράβηγμα —  τσάφ —  
τρίτο, τό ίδιο. Μέσα σέ κλά
σματα δευτερολέπτου είδε τό 
σβέρκο νά ξαφνιάζεται έτοι- 
··ος γιά τή στροφή. Λίγο άκό
μα άν αδρανούσε θά γύριζε 
β άλλος καί ταχύς στό πιστόλι 
θά τόν ξάπλωνε πρώτος. Δέν 
είχε καιρό νά δοκιμάσει τήν 
τέταρτη σφαίρα. Σήκωσε ψηλά 
τό περίστροφο καί τό κατά- 
φερε μέ τήν κάνη στό τρι
χωτό τού κρανίου. «νΩχ!», 
πρόλαβε ν' ακούσει μιά φωνή 
ένρινη κι έφυγε τρέχοντας 
αριστερά στον έρημο δρόμο.

—  Τί έχετε; Ρώτησε μέ 
μιά φωνή ένρινη ό άλλος βλέ
ποντας τήν κατακίτρινη οψη 
του, τις μικρές συσπάσεις γύ
ρο) στο στόμα, τό ίδρωμένο του 
μέτο>πο.

— «Μέ πειράζει τό λειοφο- 
ρεΐο ■■·, κατόρθιυσε νά πει «Ιδίως 
στά τελευταία καθίσματα». 135



—  Μήπως έχετε στομάχι;
— 'Αργά καί πού μ' ενοχλεί, παραδέχθηκε.
—  Το ρημάδι κ’ έμένα τά '.'δια. "Οταν είναι στό φόρτε του μέ ταράζει τδ άτι

μο. Θά σάς δώσω μιά πρακτική συιμβουλή. Δοκιμάστε πρωί νηστικός πέντε στα
γόνες λεμόνι.

Σιγά -σιγά το πρόσωπό του γαλήνευε. Μόνο νά μή γύριζε, νά μην έδειχνε 
πλάτη, έτσι πού νά το0 προκαλεί αυτό τό σπάσιμο τής πέτρας στό στομάχι, εκείνο 
τό μάγκωμα στην καρδιά κ' ή ασυναίσθητη κίνηση τοϋ χεριού πρδς την τσέπη δπως 
όταν μηχανικά άναζητάς αναπτήρα ενώ είσαι πιασμένος σέ μιά θυελλώδη συζήτηση, 
μιά κίνηση πού τήν είχε κάνει παρόμοια κάποτε, στόν ίδιο ρυθμό, μέ τις ίδιες ψυχι
κές αντιδράσεις, σέ μιάν άλλη ζωή ξεχασμένη στά κατάβαθα μέσα του πού δέν ήθε
λε ποτέ πιά νά ξανάρθει.

«Μή γυρίζεις», είπε νά τοϋ φωνάξει κ ' ένας βραχνάς, ένα κακό όνειρο εμπό
διζε τή φωνή του νά βγεί. «Μήν άποστρέφεις», τού φάνηκε νά ψελλίζει, «τό και
νούριο σου πρόσωπο, εκείνο πού γνώρισα τώρα, μέ τό κρικάκι τής μύτης πού κάνει 
νά πατάει τό νΐ —  νννηστικδς πέννντε σταγόνννες λεμόνννι -  δείξε μου τό πρα
γματικό πρόσωπό σου, αυτή τή νέα σου όψη, όχι τό σβέρκο πού σκληραίνει τό 
βλέμμα μου, πού κάνει τό χέρι μου νά χιόνεται βαθιά μέσα στήν τσέπη ανα
ζητώντας περίστροφο γιά μιά φρικτή έπανάληψη έκείνης τής αποτυχημένης από
πειρας, φανέρωσέ μου τήν άλλη σου όψη πού ελευθερώνει τό χέρι μου γιά μιά θερ
μή χειραψία».

Χούφτωσε τή δεξιά του παλάμη.
-  Χαίρω πολύ, είπε μέ φιονή πού μόλις άκουγόταν. Χαίρω γιά τή γνωριμία 

πάρα πολύ, έπανέλαβε καθαρότερα τώρα.
Ό  άλλος μισοχαμένος τόν κοίταζε. "Οπως τρανταζόταν τό χέρι του σά νά συ

νέρχονταν. Κατόρθωσε νά ρωτήσει μέ κόπο:
1Έσύ;

— Ναί, ομολόγησε χωρίς δισταγμό. "Ομως πλήρωσα είκοσι χρόνια περίπου 
φυλάκιση γιά μιάν άλλη ’υπόθεση πού ήμουν ανίδεος. "Οσο βρισκόμουνα μέσα ήταν 
σά νά πλήρωνα τή δική σου περίπτωση, άσχετα αν τελικά δέν είχε γίνει. Σήμερα 
πού γνώρισα τό πραγματικό πρόσωπό σου νιώθω σά νά εξοφλώ τήν τελευταία μου 
δέση.

Μιά θλίψη ανείπωτη ζωγραφίζονταν στήν όψη τού άλλου, μιά πίκρα στών χει- 
λιών του τήν άκρη.

—  Έσύ γνώρισες τό πραγματικό πρόσωπό μου. Έ γ ώ  πώς θά γνωρίσω τού δι
κού σας, πού πιά δέν υπάρχει; Χαροπάλεψε μάταια. Νέθανε λίγες μέρες μετά. 
'Έρχεται στά όνειρα πάντα μπουμουτισμένος «στήν άσφαλτο, πάντα μιά ράχη πού 
σπάζει, τά πίσω ένδς άνθρώπου πού σωριάζεται κάτω, ποτέ ένα πρόσωπο, ποτέ ένα 
πρόσωπο.

Είχε στρέψει πρδς τό παράθυρο πάλι, ίσως γιά νά κρύψει τά μάτια, ίσως γιά 
ν' άποφύγει τά μάτια τοϋ άλλου.

Ό  άλλος έβλεπε πάλι τό σβέρκο του, εκείνον τόν άλλοτε άκαμπτο σβέρκο, 
νά γεμίζει ρυτίδες πολλές, σιγά σιγά νά λυγάει, ένα άδιόρατο τρέμουλο τόν δια
περνούσε, έσπαγε, καί μόνο τό κολάρο κράταγε πιά τό κεφάλι νά μήν πέσει στο 
στήθος.

— "Οσοι μπλεχτήκαμε τότε, συνέχισε μέ φωνή άχρωμη κοιτώντας πρδς τό 
παράθυρο πάντα, βράζουμε στό ίδιο καζάνι.

Λέ μίλησε άλλο. "Ισιος περίμενε μιά συγκατάθεση στά λεγόμενά του γιά νά 
στρέψει τό πρόσωπο, κι ό άλλος σάν άπάντηση έφερε ένα τρεμάμενο χέρι στό κεφάλι 
του πίσω, χάιδεψε απαλά τά μαλλιά του, έτσι δπως στρώναν άπό τήν κορφή προς 
τά κάτω, έσυρε τήν παλάμη εκεί στό σταφιδιασμένο του σβέρκο, έπειτα στό κολάρο 
καί κεί στάθηκε,

—  Μιά τρίχα, είπε, μιά τρίχα πάνω στό κολάρο. 'Αφήστε νά τήν πάρω.136
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«Είμαστε ενα στίλβον χάος» 
ΣΕΖΑΝ

Χρήσιμα πρίσματα

Μιά πρώτη προσέγγιση άπό ορισμένη πλευ
ρά τής ψυχολογίας τού βάθους, θά μπορούσε 
νά μάς οδηγήσει σε κάποιες διαπιστώσεις 
γενικής μορφής: τό φαινόμενο είναι προσ-
χωσιγενές άπό έμφυτες «έτοιρότητες και προ
διαθέσεις», άπό φαντασιώσεις πρωτογονικής 
υφής καί απηχήσεις μύθων άπώτατων καί προ
πατορικών εικόνων, από λανθάνοντα σαδομα- 
ζοχισηκά συμπλέγματα και επιθετικές ροπές 
και γενικά άπό ένα χαοτικό κόσμο τάσεων 
καί επιθυμιών πού κάτω άπό την πίεση τής 
«Αγωγής», τών νομιχών καταναγχαχτμών καί 
τής δεσμευτικής έννοιας τού κοινωνικού κύ
ρους, κατακρατείται άπωθημένος —  Αλλ’ ό
χι καί Ανενεργός —  στά  βαθύτερα στρώμα
τα τού υποσυνείδητου, καί «πραγματοποιεί
ται» συμβολικά καί νόμιμα μέσα στις πρά
ξεις τού Μπόντ γιά λογαριασμό όλων τών 
μελών τής κοινωνίας.

Παρακολουθώντας ό θεατής στην όθάνη αυ
τές τις πράξεις, κινητοποιεί —  γιά νά θυμη
θούμε τή γλώσσα τής Αντικειμενικής ψυχολογί
ας ένα πλήθος άπό Αντίστοιχες Αγωγές, οΐ 
όποιες άπό τη λανθάνουσα κοττάστοοση περ
νούν στη διέγερση Αλλά συνάμα καθηλώνον
ται σ ’ αυτήν, χωρίς να φτάνουν ποτέ στην 
τελείωση· έτσι πραγματώνεται σε κάποιες 
Ιδιαίτερες μορφές της ή Αγωγή τού θριάμβου 
μέ μιά μοναδική οικονομία δυνάμεων καί κιν
δύνου, τόσο γιά το θεατή τον ίδιο πού «λυ
τρώνεται» μέσα στήν πλασματική πράξη τής 
όθόνης, όσο καί γιά τήν κοινωνία όλόκληρη,

πού βλέπει νά εκτονώνεται Ανώδυνα ό φόρτος 
ενστίκτου τών μελών της.10 Χωρίς νά υπο
τιμά κανείς τή συνεισφορά αυτής τής Απτι
κής γωνίας στή διερεύνηση τού προβλήμα
τος — άλλωστε έχει αποδειχτεί πώς οΐ μο
νογενετικές έρμηνείες στέκονται Ανεπαρκείς 
άπέναντι στήν πρισματικότητα μιάς προβλη
ματικής - θά είχε να παρατηρήσει πώς οΐ 
συναγόμενες διαπιστώσεις, συνιστούν χρήσι
μη γενική τοποθέτηση πού μπορεί νά περι- 
λάβει in abstracto τήν Ανάελογη λειτουργία ό
λων τών ειδών τής τέχνης (είτε άτνήκουν στό 
πρώτο είτε στό δεύτερο σηματοδοτικό σύ
στημα), ή Ακόμα καί τον ίδιο τό λόγο στή 
συνήθη του μορφή. Μάλιστα στό σημείο αυ
τό πού ή ψυχολογία τού βάθους τέμνεται μέ 
τήν Αντικειμενική, καθώς καί στήν ψυχολογική 
Απήχηση τής τέχνης στό άτομο, ώς «ένέργει- 
ας μισοτελειωμένης» καί ώς παράγοντα τής 
ισορροπίας του πρός τό περιβάλλον, έχει ά- 
ναζητηθεΐ τό έρμηνευτικό καί Αξιολογικό μα
ζί κριτήριο, μέ τό όποιο έπιχειρεΐται νά έ- 
ξηγηθεΐ ή έπιψάνεια τών έργων σκληρότητας 
κσί grand guignol, καί ν' Αποδειχτεί ή ψυχο- 
χοινωνική τους χρησιμότητα.

Μιά τέτοια, όμως, Αναφορά στή γενικότε
ρη λειτουργία πού, άπό όρισμένη πλευρά θε
μελιώνει τή σχέση δέκτη καί τέχνης, καί πιο 
συγκεκριμένα στήν Ανταπόκριση τής τελευ
ταίας σέ κάποια προλογικά καί δυσεξιχνία
στα λειτουργικά στοιχεία τών ενδότερων ζω
νών τού ψυχισμού, (όπου Αρχαϊκά σύμβολα, 137



διαπλεγμένα μέ ένορμήσεις, εμπειρίες ατο
μικές και επιθυμίες άπωθημένες, λανθάνουν 
καραδοκώντας τήν εύχαιρία ν’ άνασυρθούν 
οτήν επιφάνεια μέ κάποια έπίφοοση νομιμό
τητας) —  δεν άρχεΐ για νά μάς άποκρυπτο- 
γραφήσει μέ ακρίβεια την ειδοποιό φύση τού 
όλου φαινομένου Μπόντ, πού ύποση·μαίνεται 
άλλωστε και σ' ένα άπό τά θεμελιώδη συ
στατικά του στοιχεία: τον ίδεοληπτικό θα
λέγαμε χαρακτήρα των προκαλουμένων άντι- 
δράσεων, την ίδιάζουσα φυσιογνωμία τής ά- 
πήχησής του, πού προβαίνει μέ την αναγωγή 
τού ήοωα σέ υπόδειγμα καί είδωλο.

Ό  συμπαραγωγός των ταινιών τού Μπόντ, 
Χάου Σάλτσμαν, εΐπε κάποτε προσπαθώντας 
νά εισαγάγει ένα έρμηνευτικό «κλειδί»: «01 
άνθρωποι πηγαίνουν στον κιν)φο για ν’ ά- 
γοράσουν πρόκατασχευασμένα όνειρα. Τό 6α- 
σ.κό όνειρο εϊναι νά σκοτώσεις ένα δράκο, 
ένα μεγάλο δράκο».

”Αν ή πρώτη φράση περιέχει μια χρήσιμη 
κοινοτοπία —  πού θά μπορούσε νά διατυ- 
πο>θ.ί ακριβέστερα, δτι οί άνθρωποι πηγαί
νουν νά δούν νά προβάλλονται καί νά «πραγ
ματοποιούνται» τά όνειρά τους —  ή δεύτε
ρη προτείνεται μέ κάποια ιδιαίτερη άξίωση 
γιατί επιχειρεί νά συντάξει τό πρόβλημα γύ
ρω άπό ένα σαφέστερο άξονα: τήν εκπλήρωση 
μιάς ειδικότερης ροπής πού έκκινεϊ άπό ένα 
συλλογικό ίσως υποσυνείδητο καί πού στην 
προκειμένη περίπτωση αποτελεί σημείο α 
ναφοράς των σχετικών διεργασιών. Πρόκει
ται γιά τήν επιθυμία τού άρχαϊχού άνθρώπου, 
τού όποιου ή συνείδηση παραμορφώνεται κά- 
τω άπό τήν ασφυκτική πίεση τών άχολίνω- 
των δυνάμεων τής φύσης, ν’ άναμετρηθεΐ μέ 
κάποια ύπερδύναμη καί νά τη δαμάσει- μ’ 
αστόν τον τρόπο, θά υψωθεί ό ίδιος σέ δέος 
στοιχειακό, θά προαχθεΐ στο επίπεδο τών 
γιγάντων, παραβιάζοντας τή φ υ σ ι κ ή  
τάξη, πού τον καθηλώνει ατό πενιχρό του πε
ρίβλημα καί φτάνοντας έτσι, σ ' ένα «συναί
σθημα ΐσοθεΐας», όπως θά ’λεγε κι ό Adler. 
Είναι ή ίδια περίπου ροπή πού τή συναντά
με νά τυλίγει μέ οργανικό, θά λέγαμε, τρό
πο τήν παιδική ήλικία, σάν άντιρροπητική 
ανάπτυξη μέσα στο βασίλειο τής φαντασίας, 
τής τάσης γιά υπεροχή πού επιδιώκει νά 
συμψηφίσει τά σύμφυτα προς αυτή την περί
οδο συναισθήματα μειονεξίας.

Τούτη, λοιπόν, ή προγονική παράσταση 
τού «δράκου» άναμφισβήτητα μπορεί ν' άπο- 
τελέσει συνιστώσα σέ μια διερεύνηση, άλλα 
μόνο σάν πρώτη ύλη πού περιμένει νά κερδίσει 
τή σαφήνεια καί τά χαρακτηριστικά της μέσα 
άπό ένα πρισματικότερο άντίκρυσμα.

“Οπως, όμυ ς̂, προτείνεται, άμορφοποίη- 
τη μέσα στην ασάφεια τής πρωτείκότητάς 
της, δεν είναι παρά άπλοποιητιική αφαίρεση. 
Κι αύτή ή αφαίρεση, γιά νά εξηγήσει τό ει
δικό καί συγκεκριμένο, είναι υποχρεωμένη, 
έγκαταλείποντσς τή «διαχρονικότητά» της νά 
βρεϊ τις άφετηριακές της διακλαδώσεις μέσα 
στις μορφοποιητικές δυνάμεις τού έπικαιρι- 
κά πραγματικού, ταυτόχρονα μέ τις καταβο
λές της στην προϊστορία.

Κατά τή διερεύνηση, λοιπόν, τού συγκε
κριμένου προβλήματος, τού όποιου τά ιδιαί
τερα χαρακτηριστικά πλάθονται μέσα στις 
σύγχρονες συνθήκες ζωής, μάς χρησιμεύουν 
τόσο ή λογική αφαίρεση, πού μάς προσπο
ρίζει τήν έννοια, όσο καί ή πραγματική ενέρ
γεια, ή δρώσα λειτουργία πού σέ κάθε περίο
δο τής ζωής τού άτόμου καί τής Ιστορίας τής 
άνθρωπότητας, οργανώνει τήν άμορφία σέ ί- 
διάζουσες πραγματικότητες. "Οταν αντιλαμ
βανόμαστε το α  ή τό 6 άρχέγονο ή μυθο
λογικό στοιχείο στή μνημειακή στερεοτυπία 
του, τό επικαλούμαστε κατ’ άνάγκη ώς έν
νοια καί όχι ώς παράγοντα μέ συγκεκριμέ
νες πραγματικές ενέργειες. ’Έτσι λ.χ. μέ την 
αναφορά στην έννοια ένός δεδομένου άρχε- 
τυπικού μύθου, δέν μπορούμε νά είσδύσουμε 
στή γενεσιουργό διαδικασία μιάς ειδικής 
πραγματικής κατάστασης- συλλαμβάνοντάς 
τον όμως στήν «επίκαιρη» ιδιαιτερότητα του, 
ή οποία συγκροτείται κάθε φορά άπό τούς 
νέους ιστορικούς όρους πού μέσα τους καλεί
ται νά «λειτουργήσει», έ'χουμε ένα σημαντικό 
εφόδιο γιά νά ξεκλειδώσουμε τούς αρμούς έ
νός ψυχοκοινωνικού φαινομένου. Πολύ περισ
σότερο μάλιστα γιατί καθώς ή άνθρωπότητα 
ανέβαινε τις βαθμίδες τής ιστορίας καί τού 
πολιτισμού τιθσσεύοντας όλο καί πιο απο
τελεσματικά τή φύση καί άποσπώντας τον 
πλούτο καί τά μυστικά της, τόσο καί οί ψυ
χαναγκασμό! πού ή τελευταία ασκούσε πάνω 
της, έδιναν τή θέση τους σ ' εκείνους οί ό- 
ποίοι προέρχονταν άπό τις σχέσεις τών ίδιων 
τών άνθρώπων μεταξύ τους -—- πού είχαν δηλ. 
χαρακτήρα κοινωνικό.

"Αν, λοιπόν, ή φαντασίωση τής «νίκης πά
νω στο δράκο» σκεπάζει «προστατευτικά» τό 
παιδί πού οί δυνάμεις του δέν έχουν βιολο
γικά καί κοινωνικά ένηλικιωθεΐ, καί πού συν- 
τριμμένο όπό τήν λειτουργική δυσουναλογία 
τους προς τό περίγυρο καί τήν προκύπτουσα 
σχέση τής άπόλυτης σχεδόν έτερονομίας, 
αισθάνεται πλησιέστερα προς τό ανάλογο 
ποωτογονικό δέος —  σέ άτομα δπως ό Ού- 
ώλτερ Μίττυ" καί ό Μπίλυ ό ψεύτης (γιά νά 
πάρουμε κάπως άχραίες αλλά μέ αυξημένη 
τυπικότητα περιπτώσεις), πού δέν έχουν έ- 
νηλικιωθεί μονάχα κατά τήν κοινωνική 
τους προσωπικότητα γιατί δέν μπόρεσαν νά 
προσαομόσουν καί ν’ αναπτύξουν τις δυνα
τότητες τους μέσα στους όρους τής κοινω
νικής ζωής, ή ίδια αυτή φαντασίωση ύποση- 
μαίνει άκριβώς τή συντριβή τού πολιτισμέ
νου άτόμου κάτω άπό τόν ασφυκτικό εναγκα
λισμό μιάς δυσμενούς γι’ αυτό κοινωνικής 
πραγματικότητας.

"Αλλωστε δέν άρχεΐ νά ενεργεί κάποιος 
ώς απελευθερωτής τών ανομολόγητων περιε
χομένων τού υποσυνείδητου ή ώς κοτταλύτης 
άρχέγονων καί αταβιστικών μέσα στον ψυχι
σμό τού άτόμου στοιχείων, γιά νά ένθρονί- 
ζεται στή συνείδηση ώς είδωλο. Πέρα όπό 
τις όποιεσδήποτε «'μηχανορραφίες» τού άσυ- 
νείδητου κόσμου πού προσπσθΐί νά νομιμο
ποιήσει τήν έκφρασή του, σέ κάθε περίτττωση 
άποδοχής ειδώλων συντρέχει κατά κανόνα



καί μιά κίβδηλη άλλοτριωμένη κοινωνική συ
νείδηση, μέσα στην όποια διαθλώνται παρα
μορφωμένοι καί παραμορφωτικοί οί κοινωνι
κοί όροι τής ύπαρξης.

Κάτω από την αφόρητη πίεσή τους, ή νί
κη πάνω στο δράκο, πού για τον πρωτόγονο 
σημαίνει άνατροπή τής φυσικής τάξης, στη 
συνείδηση του σύγχρονου μεταβιώνεται σέ 
ισχυρή άλλ’ εξίσου άνήμπορη επιθυμία νά 
άνατραπεί ή κοινωνική τάξη, που τον καθη
λώνει σέ μια όχι λιγότερο δυο'βάσταχτη 
μοίρα.

Τό επίκαιρο περιεχόμενο 
του αιτήματος για ελευθερία

Στό βάθος, λοιπόν, αυτής τής φαντασίω
σης, άχνοδιαγράφεται «μεταφορικά» τό αί
τημα για ελευθερία, που είναι καί ό αδιάκοπα 
έπιδιωκόμενος terminus ad qucm τής ιστο
ρικής κίνησης: ή αρτίωση δηλ. τής ανθρώ
πινης προσωπικότητας μέσα στά  πιο άκραια 
όρια δυνατοτήτων τής κάθε ιστορικής στιγμής. 
Μιά αρτίωση όμως που βρίσκεται διαρκώς 
έν πορείφ καί δεν έχει τέρμα, άφου καί οί 
άφηρημένες σέ κάθε τέτοια στιγμή δυνατό
τητες, όταν γίνονται συγκεκριμένες καί έμ- 
πραγματώνονται, μετατρέπονται αυτόματα σέ 
κρηπίδωμα γιά τήν εμφάνιση ένός νέου συνόλου 
άψηρημένων δυνατοτήτων καί ή κίνηση συνε
χίζεται ανοδικά καί άκατάτπαυστα.

Τό πρόβλημα πού μάς ότπασχολεΐ προβάλ
λει καθαρότερα δταν, έγκαταλείποντας τό πε
δίο των άφηρημένων δυνατοτήτων που περιέ- 
χονται καί πραγματοποιούνται στήν κίνηση 
των μαζών, συνεπώς αφήνοντας καί τήν αν
θρώπινη προσωπικότητα ως έννοια, εισχω
ρούμε στήν περιοχή τής άτομικής ύπαρξης, 
όπου ή προσωπικότητα κεϊται ώς πραγματι
κή λειτουργία καί δυναμική σύνθεση άτομι- 
κώς ορισμένων ιδιοτήτων καί συντελεστών · 
δηλ. όταν φτάνουμε στ ’ ότναρίθμητα έκεΤνα 
στόμα, που λιγότερο ή περισσότερο συνει
δητό: τό καθένα, συμμετέχουν στήν από
σπαση τών δυνατοτήτων τής «Ιστορίας» άπό 
την προδραστική τους κατάσταση. Τό ζήτημα, 
λοιπόν, είναι άν μέσα σ ’ αυτή τή συμμετο
χή έχουν τήν ευκαιρία νά καλλιεργούν απο
τελεσματικά τήν άτομική τους δυνητικότητα 

-  μέγεθος λανθάνον ά<όμα καί ανενεργό, 
πού ποικίλλει στον καθένα καί χρωματίζει 
δυναμικά τήν ιδιομορφία του —  καί νά τή 
μεταστοιχειώνουν σέ ικανότητες δρώσες, πού 
θά γεννήσουν μέ τή σειρά τους νέες δυνατό
τητες κ.ο.κ.

Ή άνάγκη τού ατόμου νά «έξατομικευτεΐ» 
δηλ. άπό άπλή μονάδα νά διαμορφωθεί σέ 
πρόσωπο, άπό την άνωνυμία τού ρόλου - γρα
ναζιού νά ύψωθεΐ στήν επωνυμία μιας λει
τουργικής παρουσίας άνεπανάληπτης, γίνεται 
ήδη ένας όλοένα καί πιό βασικός άξονας γύ
ρω άπό τον όποιο οργανώνεται τό αϊτημα 
για ελευθερία ένός μεγάλου, τού πιό άνεβα- 
σμένου βιοτικο - πολιτιστικά τμήματος τής 
ανθρωπότητας.

Ή υλική συντήρηση τής ύπαρξης, μέσα σέ 
συνθήκες που τήν καθιστούν εξαιρετικά δύσ
κολη, αποκτά στή συνείδηση τού άτόμου τό 
χαρακτήρα αυτοσκοπού: άπό λογικά πρωταρ- 
χ.κό, υψώνεται σέ σημασιολογικά πρωτεύον, 
άπό προϋπόθεση σέ υπέρτατο σκοπό, απτό 
άφετηρία σέ τέρμα. "Οταν όμως, ίύτή ή συν
τήρηση είναι λίγο πολύ σταθερά έξασφαλι- 
σμένη, τότε επιστρέφει στις πραγματικές 
της διαστάσεις καί άπό θεμελιακός σκοπός 
ξαναγίνεται προϋπόθεση - άναγχαία πάντο
τε, άλλα όλο καί πιό αυτονόητα άφετηριακή. 
Τότε ή άνάγκη γιά ελευθερία, ΰττερβαίνοντας 
τό επίπεδο τής άπελευθέροχτης άπό τίς θε- 
αελιώδεις υλικές άνάγχες, προσανατολίζει τό 
άτομο στή διεκδίκηση μ;άς δευτεροβάθμιας 
αυτονομίας μέσα ίττόν κοινωνικό χώρο, διευ- 
ρυμένης καί εμπλουτισμένης μέ ουσιαστικό
τερα νοήματα: στήν αφετηρία της βρίσκεται 
πλέον ή άναζήτηση έμπειριών, βιωμάτων, ευ
καιριών γιά δράση, ενεργητικών καταστάσεων, 
πού θά δύσουν διακλαδώσεις στήν προσωπι
κότητα μέ βάση τή διαλεχτική σχέση τών βα
τών καί τών άψηρημένουν της δυνατοτήτων και 
συνάμα θά ύπεραξιώσουν τό άτομο μέσα στον 
κοινωνικό περίγυρο μέ τήν άναγνώριση τών 
αποτελεσμάτων τής έργασίας του. Πρόκειται, 
μ’ άλλα λόγια, γιά τή διεκδίκηση όχι πλέον 
ένός ανώτερου βιοτικού επιπέδου, άλλα ένός 
νέου είδους ζωής, Οπου τό άτομο θά βρίσκει 
τή θετική του αύτοέκφραση. "Όταν ή τέτοια ά- 
νάγχη φτάνει σ ’ έναν όρ-σμένα βαθμό αποσα
φήνισης, γεννά άντίστοιχα ένα σύνολο δυνα
μικών εσωτερικών παραγόντων συμπεριφοράς 
(motivations) μέσω τών όποιων προσπαθεί νά 
γίνει συγκεκριμένη καί νά πραγματωθεί· ή ποι
οτική όμως άνταπόχριση τών τελευταίων, ή «εί- 
λικρίνειά» τους άπέναντι στή γενεσιουργό ά
νάγκη, έξαρτάται, όπως θά δούμε παρακάτω, 
καί άπό ένα σύνολο ετερογενών παραγόντων 
πού παρεμβάλλονται καί έπεν:ργούν δραστικά.

Πώς λοιπόν ικανοποιείται μιά τέτο α  ά
νάγκη τού άτόμου στά  πλαίσια τών δομών 
τής σύγχρονης κοινωνίας;

Ή έρευνα αφορά καί τίς δύο περιοχές τού 
κοινωνικού βίου: στήν πρώτη περιλαμβάνε
ται ή ζωή μέσα στή διαδικασία τής κοινω
νικής παραγωγής καί στή δεύτερη ή ζωή έ
ξω απ ’ αυτήν, στον ελεύθερο δηλ. χρόνο (μέ 
τήν πιό εύρεία έννοια), δπου υπάρχει ή stricto 
scn.su προσωπική ζωή τού άτόμου, ή ψυχα
γωγία του, ή κουλτούρα, οί υπόλοιπες θε
σμικές λειτουργίες πού οργανώνουν τή συμ
περιφορά του κ.λ.π.

A ' . Μέσα στή  διαδικασία  
τής κ οινω νικής ηαραγιογής

Πρόκειται γιά τήν πιό καίρια λειτουργία, 
πού ή άσκησή της αποτελεί καί τήν πιό ΰ- 
ψηλή εκδήλωση τής έλευθερίας του άνθρώπου *39

Ή  «ανθρώπινη κατάσταση»



άφοΰ μ’ αυτήν «έξανθρωπίζει τή φύση» και έ- 
νανθρωπίζεται κι ό ίδιος· όπως παρατηρού- 
σε ό ΛΑάρξ, ή έργασία δεν γίνεται μόνο ένα 
μέσο ζωής, άλλα εΤναι καθ’ έαυτήν ή πρώτη 
ανάγκη τής ζωής. Και οι διαπιστώσεις τής 
σύγχρονης ψυχολογίας, ιδιαίτερα τής παυλο- 
φικογενοΰς, δείχνουν πώς ή α ν ά γ κ η  
τ ή ς  ε ρ γ α σ ι α κ ή ς  δ ρ α σ τ η ρ ι ό 
τ η τ α ς  (besoin de Γ activite du travail) 
ε ί ν α ι  θ ε μ ε λ ι ώ δ η ς  κ α ί  ε ι δ ι κ ά  
α ν θ ρ ώ π ι ν η  α ν ά γ κ η  καί πώς ό 
τρόπος μέ τον όποιο αυτή ικανοποιείται, επι
θέτει τη σφραγίδα του σ ’ ολόκληρη τήν προ
σωπικότητα τού ατόμου.'2

Ό  εργαζόμενος, όμως, προσέρχεται στις 
παραγωγικές διαδικασίες τής σύγχρονης κοι
νωνίας μέ τήν ψυχολογία τού μισθωτού καί 
δχι του παραγωγού - δημιουργού' τό ρόλο του 
μέσα στην κοινωνική παραγωγή δέν τον 6ιώ- 
νει σάν οργανική έκφραση των αναγκών τής 
προσωπικότητάς του, άλλα τον δέχεται σά  
μέσο βιοπορισμού. Έτσι ή πράξη του εΤναι 
έξ άντικειμένου παραγωγική άλλ’ όχι και 
δηιμιουργική για τον ίδιο. Με τήν πώληση 
τής εργατικής του δύναμης στον κάτοχο των 
μέσων παραγωγής καί μέ τήν απόσπασή του, 
όπό τό προϊόν τής έργασίας του —  τό όποιο 
έπίσης έχει μετατραπεϊ σέ εμπόρευμα —  
ό έργαζάμενος άποξενώνεται όπό τήν τελευ
ταία, που είναι πλέον έτεροκαθορισμένη τελε
ολογικά. Μέσα στο κύκλωμα τής άγοράς παύει 
να είναι έργασία συγκεκριμένη που αποβλέ
πει νά Ικανοποιήσει άνάγκες άνθρώπινες, καί 
γίνεται άφηρημένη πού παράγει εμπορικές ά
ξιες. Παράγοντας άψηρημένες αξίες ό εργαζό
μενος υποβιβάζεται καί άπανθρωποποιεϊται, γί
νεται ένα «κλάσμα ανθρώπου» καί τελικά όρ
γανο τής ίδιας του τής έργασίας, ένώ παράλ
ληλα ή παραγωγή υψώνεται σέ κυριαρχική 
άψαίρεση καί μέγεθος άνεξάρτητο ά π ’ αυ
τόν, όπακτώντας σημασιολογική προτεραιότη
τα απέναντι του.
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Πρόκειται γιά τήν άλλοτρίωση τού προϊόν
τος τής έργασίας, γιά τήν έκπτωση όπό τήν 
κυριότητα, μαζί μέ τά ψυχολογικά της σύν
δρομα, που είχε έπισηιμάνει ό Μάρξ σάν μιά 
όπό τις θεμελιώδεις στιγμές στήν άλλοτρίω
ση τής έργασίας.

Ή δεύτερη θεμελιακή στιγμή, είναι ή απο
ξένωση τού έργαζομένου άπό τήν ίδια τήν 
πράξη τής έργασίας του. Πράγματι μέσα 
στή σύγχρονη παραγωγή ή εργασιακή πρά
ξη διασπάται στά στοιχειακά της δεδομένα: 
στήν αυτενεργό σκέψη καί στή διάπραξη (τό 
σύνολο δηλ. των τυποποιημένων μέσων, με
θόδων, κινήσεων, ρυθμών χ.λ.π., πού έ π ι -  
β ά λ λ ο ν τ α ι  στο πράττον ύποκείμενο) καί 
ή πρώτη παγώνει μέσα στή μηχανική καί μονό
τονη άσκηση τής δεύτερης. Παράλληλα ή έξαι- 
ρετικά αποσπασματική θέα τού τελικού, τού 
όλοκληρωμένου προϊόντος — έξαιτίας τού πο- 
λυτεμαχισμού στο έσωτερικό τής έργασίας 
καί τής έπένδυσης τής δραστηριότητας στίς 
μηχανές —  συντελεί ώστε αυτό τό προϊόν νά 
άψανίζεται στή συνείδηση τού ύποκειψένου,

σάν αποτέλεσμα τής προσωπικής του δρα
στηριότητας.

"Έτσι τά περιθώρια, γιά τον έργαζόμενο, 
ν' αύτενεργεΐ καί νά έκφράζεται προσωπικά 
μέσα στήν έργασιακή του δραστηριότητα είναι 
τόσα όσα  χρειάζονται γιά νά μή μετατρέπε- 
ται ολοκληρωτικά σ ' ένα «σάρκινο έξάρτημα 
τής άτσαλένιας μηχανής», πράγμα πού άλ
λωστε θά έσήμαινε καί τό τέλος τής ίδιας 
τής παραγωγής.11

Ή έργασία, λοιπόν, «είναι πραγματικότη
τα εξωτερική στον εργάτη, δέν ανήκει στήν 
ούσία του... Μέσα σ ’ αύτήν δέν επιβεβαιώνει 
άλλ' άρνεΐται τον έαυτό του, δέν αισθάνεται 
άνεση άλλά δυσφορία, δέν άναπτύσσει μιά έ- 
λεύθερη φυσική καί διανοητική δραστηριότη
τα, άλλά θανατώνει τό σώμα καί ερειπώνει 
τό πνεύμα του. Κατά συνέπεια ό έργάτης δέν 
έχει τό συναίσθημα πώς είναι κοντά στον 
εαυτό του παρά έξω άπό τήν έργασία του, 
ένώ μέσα σ ’ αύτήν αισθάνεται έξω όπό τόν 
έαυτό του. Είναι ό έαυτός του όταν δέν έρ- 
γάζεται καί δέν αισθάνεται ότι είναι ό έαυ
τός του όταν έργάζεται. Ή έργασία του δέν 
είναι έθελουσία, άλλά έπιβεβλημένη, είναι έρ
γασία καταναγκαστική. Δέν αποτελεί λοιπόν 
ικανοποίηση μιας ανάγκης, άλλά μόνο ένα 
μέσο γιά νά Ικανοποιηθούν άνότχκες έξω άπό 
τήν ίδιοι».15

Μιά διεύρυνση τής θέας μάς δείχνει πώς τό 
θεμελιακό σχήμα στο όποιο όργανώνεται ή 
δραστηριότητα μέσα στήν παραγωγή άλλά 
καί σ ’ όλη τήν κλίμακα τών κοινωνικών λει
τουργιών καί πού τοποθετεί βαθιά τή σφρα
γίδα του στις άνθρώπινες σχέσεις, οΐκοδο- 
μεΐται στή σχέση διεύθυνση - έκτέλεση, δια
ταγή - υποταγή. Έ δώ  δέν πρόκειται γιά ένα 
καταμερισμό έργασίας ή κοινωνικών λειτουρ
γιών, άλλά γιά μιά διάσπαση, ένα διχα
σμό στο έσωτερικό τής ίδιας τής έργασια- 
κής δραστηριότητας καθώς καί στο έσωτερικό 
τών λειτουργιών σ ’ ευρύτερη κλίμακα, πού πο
λώνει τις άντίστοιχες αποκλειστικότητες σέ 
δύο κατηγορίες ανθρώπινων όμάδων."'

Σ ' αύτό ακριβώς τό σχήμα άγκυλώνονται 
καίρια οί δυνάμεις τής προσωπικότητας καί 
τό υποκείμενο, άποψιλωμένο, έρπει σέ δρα
ματικές αύτοαντιφάσεις. «Ή  έργασία» γρά
φει ό S. Chatel, εξετάζοντας σέ μιά έξόχως 
ένδιαφέρουσα μελέτη του, τό πρόβλημα τών 
Ιεραρχιών, «είναι ένας συνδυασμός άπό πρά
ξεις θετικές —  σχετικά μέ τό σχοπούμενο 
αποτέλεσμα —  καί πράξεις άρνητικές, πού 
δέν έχουν άλλη λειτουργία, παρά νά βλά
ψουν τις πρώτες καί νά τις καταστήσουν άντι- 
παραγωγικές καί άχρηστες»17. Πρόκειται δηλ. 
γιά τήν έγκατάσταση ένός μόνιμου καί συνε
χών άνανεούμενου διχασμού στό έσωτερικό 
τής προσωπικότητας καί γιά μιά συνεχή αύ- 
τοκαταστροφή τής ανθρώπινης ουσίας.

Έ τσι γιά τον έργαζόμενο ό ρόλος του μέ
σ α  στίς διαδικασίες τής κοινωνικής παρα
γωγής, άντί νά τού έκμαιεύει τις κρυμμένες 
δυνατότητες, νά τού άναπτύσσει τις κλίσεις 
καί νά προικίζει τ*ς πράξεις του μέ βα
θιά ήθικά καί ψυχολογικά κίνητρα σφυρη-



λατώντας του συνάμα την ενότητα μέ τόν 
εαυτό του, τον περιάγει στην κατάσταση τής 
συνεχώς διχαζόμενης και καταπιεζόμενης προ-
σoyπ·l·κότητας.,s

Β ' . Ε ξ ω  άπό τήν  παραγωγή

« Ό  έργάτης είναι ό έαυτός του όταν δεν 
έργάζεται και δεν αισθάνεται πώς είναι ό 
έαυτός του όταν εργάζεται». "Αν τό δεύτερο 
άνταποκρίνεται στήν ψυχολογική συνθήκη τής 
ύπαρξης τού εργαζόμενου μέσα στήν παρα
γωγή, τό πρώτο μάλλον χρησιμεύει γιά να 
τονίζει έξ αντιδιαστολής τό βαθμό τής άπο- 
ξενωτικής ένέργειας πού περί έχεται σε τούτη 
τή συνθήκη, παρά που έκψράζει μιάν αυθεντι
κή κατάσταση.

Καί δεν υπάρχει μέν άμφιβολία, πώς τό 
άλλοτριωμένο μέσα στήν παραγωγή άτομο, 
προσπαθεί ν' άνασυντάξει τόν έαυτό του δ
ίαν βρίσκεται εξω άπ ' αυτήν και νά κερδίσει 
κάποια δική του πραγματικότητα και α ύ το  
νομία· αύτή όμως ή έπιδίωξη άποτελεΐ άτε- 
λέσφορη προσπάθεια Σισύψου, υπονομευμένη 
ευθύς έξ άρχής, γιατί ή δομή τών σχέσεων 
μέσα στή διαδικασία τής κοινωνικής παρα
γωγής, άντανακλάται καί στη σφαίρα όλων 
τών συλλογικών λειτουργιών κι άκόμα στις 
προσωπικότερες περιοχές τής ζωής του άτό- 
μου, έτσι πού τό έτερονομικό κύκλωμα άπο- 
δαίνει καθολικό καί πλήρες.

Ούτε έξω άπό τήν παραγωγή τό άτομο 
διαλέγει ή έλέγχει τούς όρους τής ύπαρξής 
του, ή καθορίζει τα περιεχόμενα τής συνεί
δησής του1 συχνά μάλιστα δεν είναι καν σέ θέ
ση νά προσδιορίζει αυτά τά περιεχόμενα.

Ήδη ή υποκειμενική προϋπόθεση γιά τή 
συνέχιση τής άλωσής του στον έξωπαραγω- 
γικό χώρο, κατάγεται άπό τήν ίδια αύτή πα
θητική καί υποταγμένη συμμετοχή στήν κοι
νωνική παραγωγή πού έχει βάλει τή σφρα
γίδα της σ ' ολόκληρη τήν προσωπικότητά 
του ή συναισθηματική καί ψυχολογική διά
σπαση καί ό άκρωτηριασμός τών δυνατοτή
των πού συντελούνται μέσα στήν παραγω
γική έργασία, χαλκεύουν ένα μόνιμο περί
βλημα πού τόν παρακολουθεί στήν υπόλοι
πη δραστηριότητά του, περίπου σαν ένας τρό
πος ύπαρξης. Μέσα άπό μιά τέτοια διάβα
ση, ή κρίση τής διάσπασης καί τής αποξέ
νωσης ξεκινώντας άπό τά  παραγωγικά κράσ
πεδα, αγκαλιάζει τήν κοινωνική ζωή σ ’ δλη 
της τήν επιφάνεια —  άν δχι καί όλοκληρωτι- 
κά καί κάνει ώστε ό ψυχολογικά άντιδη- 
μιουργικός χαρακτήρας τού παραγωγικού χρό
νου νά έπεκτείνεται καί στον ελεύθερο.

Ενας εργαζόμενος δεν είναι ελεύθερος μέ
σα  στον ελεύθερο χρόνο του γιατί δέν είναι 
καί ελεύθερος νά τού δώσει έλεύθερο περιε
χόμενο. Κι άν ύποτεθεί πώς είν1 ελεύθερος νά 
εκφράζει τά περιεχόμενα τής συνείδησης καί 
τού εσωτερικού του κόσμου γενικά (ανάγκες, 
διαθέσεις, επιθυμίες, ιδέες), δεν είναι δμως 
αστός πού τά διαμορφώνει έν πνεύματι ελευ
θερίας καί εσωτερικής άνοογκαιότητας, γιατί 
δέν διαλέγει ό ίδιος τις έμπειρίες, τά  βιώ

ματα, τ·ς παραστάσεις, τίς πληροφορίες του 
κ.λ.π.· συνεπώς ό σχετικός προσανατολισμός 
δεν έχει ενδογενή τήν εκκίνηση καί δέν καθο
ρίζεται άπό τή δική του συνείδηση μέ βάση 
τήν αληθινή ανάγκη γιά έλευθερία, αλλά εί
ναι αποτέλεσμα μιάς καταναγκασμένης προσ- 
ληπτικότητας.10

Σάν άντικειμενική συνθήκη, ή έτερονσμία 
μπορούμε νά πούμε πώς σ ’ αυτή τήν περιο
χή παρουσιάζεται κάτω άπό δύο κυρίως μορ
φές:

α) Θεσμική άλλοτρίοιση
Από ένα σημείο καί πέρα στήν πορεία τής 

άνάπτυξής τους, οί ποικιλόμορφοι θεσμοί, πού 
οργανώνουν τις λειτουργίες τού κοινωνικού χώ
ρου καί γενικά τίς άνθρώπ;νες σχέσεις, αΰτο- 
τελούνται άπό τίς γενεσιουργός άνάγκες καί 
τούς ιδρυτικούς σκοπούς, τών όποιων άλλωστε 
ό δυναμισμός έρχεται, άργά ή γρήγορα, σέ 
σύγκρουση μέ τό δικό τους στατικό χαρακτή
ρα, καί υψώνονται σέ αξιολογικό κριτήριο έξω 
άπό τούς άνθρώπους, άποβαίνοντας εν α εί
δος «αΰτοπραγματωμένης» δύναμης καί «αύ- 
τοθεμελιωμένης» άξίας.5'”

Αύτή υπήρξε ή Ιστορική μοίρα όλων τών 
θεσμών μέχρι σήμερα: καί έκείνων πού δέν 
έπαψσν νά όκπληρώνουν τόν «καταστατικό» 
τους προορισμό (όπως είναι όσοι κ α τ ά  
β ά σ η  άποβλέπουν νά κατοχυρώνουν τήν 
ταξική σύσταση τής κοινωνίας, π.χ. τό κρά
τος καί τά καταπιεστικά του όργανα)· καί 
έκείνων πού άποσπάστηκαν πλέον άνεπανόρθω- 
τα άπό τίς ζωικές τους πηγές καί υπάρχουν 
σάν απλές τελετουργίες μέ καθαρά άρνητι- 
κό, άλλ’ όχι γι’ αύτό λιγότερο πραγματικό 
χαρακτήρα (θρησκευτική λατρεία)* καί αύτών 
πού ρυθμίζουν τίς Ιδιαίτερες άνθρώπινες σχέ
σεις (γάμος, οικογένεια, θεσμοποιημένη ήθι- 
κή κ.λ.π.).

Ό  αναγκαιότητα τής ύπαρξής τους θεμε
λιώνεται τόσο στήν πίεση πού άσκούν στή 
συνείδηση ώς θεσμοί καθεαυτούς, δηλ. ως α 
φαιρέσεις - ταμπού, όσο καί στόν εξοπλισμό 
τους μέ καταναγχαστική και κυρωτική δύνα
μη —  άλλά έλάχιστα στον κατ’ ουσία λει
τουργικό τους χαρακτήρα αναφορικά μέ τήν 
έξυπηρέτηση τών αληθινών καί «σύγχρονων» 
αναγκών. "Αλλωστε ο! τελευταίες, ευρισκό
μενες σ ' ένα συνεχές γίγνεσθαι σπειροειδοΰς 
μορφής, υπερακοντίζουν συνεχώς μέ τό δυνα
μισμό τους τίς θεσμικές τους διατυπώσεις καί 
άναζητουν όλοένα καί πιό καινούργια ισοδύ
ναμα.

’Ακόμα, θεσμοί πού οργανώνουν τίς προσ
πάθειες τών κοινωνικών όμάδων νά μεταβά
λουν τις κοινωνικές δομές άποκτούν στο τέ
λος σημασιολογική προτεραιότητα άπέναντι 
στά  συμφέροντα καί τίς έπιδιώξεις αύτών τών 
ομάδων. Στήν τελευταία τούτη περίπτωση πρό
κειται γιά τίς έπαναστατικές ιδεολογίες πού 
είτε ύπέκυψαν τελικά στή χρησιμοποίηση μή 
επαναστατικών μορφών δράσης καί καθηλώ
θηκαν σέ άμυντικούς μηχανισμούς μέσα στά 
πλαίσια τών δομών* είτε έγιναν, ύστερα άπό 
βίαιες άνοττροπές, καθεστώς καί άπόκτησαν



όλα τά χαρακτηριστικά καί τις στατικές 
λειτουργίες τού καθεστώτος. Τά ψυχολογικά 
δεδομένα αυτών τών διαδικασιών είναι η 
ΦετιχοτΓοίηση τής επαναστατικής οργάνωσης 
και ή έκ μέρους της υποκλοπή τών συναισθη
ματικών φορτίων που προορίζονται για τον 
«τελικό σκοπό» (τό αρχικό κινούν ψυχολογι
κό αίτιο), και έν συνεχείς* ή εγκατάστασή 
της στή συνείδηση τών υποκειμένων τής πρά
ξης ώς έ ν ν ο ι α  ύπερκειμένης αυθεντίας. 
Τούτο μπορεί νά συμβαδίζει ή καί να αντι
καθίσταται έξ όλοκλήρου άπό μηχανισμούς 
νομικής καί διοικητικής επιβολής, στήν περί
πτωση πού υπάρχει βάση εξουσίας/1

Γενικά στις περισσότερες κατηγορίες θε
σμών (στούς όποιους συγκαταλέγονται καί 
εκείνοι πού δημιουργήθηκαν γιά νά προωθή
σουν μιάν άπελευθερωτική δραστηριότητα), ή 
μετεξέλιξη είναι περίπου Ομοιόμορφη, ή του
λάχιστον παρουσιάζει διαφορές μόνο κατά 
βαθμόν: άπό ένα σημείο τής διαδρομής τους 
κ' έπειτα, άκυρώνουν ουσιαστικά τήν άρχική 
τους ratio (χωρίς βέβαια νά παύουν καί νά 
τήν επικαλούνται ώς άλλοθι, αυτούσια ή δια
σκευασμένη) καί συνεχίζουν νά υπάρχουν, άν- 
τλώντας καί θέτοντας σκοπούς άπό τήν ίδια 
τους τήν ύπαρξη· είτε κερδίζουν μιάν ύπερ
τροφική άνόπτυξη, έξαιρετικά δυσανάλογη 
προς τή σημασία πού τούς έχει ορίσει ό 
ιδρυτικός σκοπός.

Τότε άπό μέσα γίνονται αυτοσκοποί καί 
μετατρέπονται σέ μορφές αιχμαλωσίας τών άν
θρώπων.11

β )  'Υ π ο τα γή  στους  μηχανισμούς  
μαζικού έπ ηρεασμοΰ και προπαγάνδας

Πρόκειται γιά τό δεσποτισμό τών σύγχρο
νων μέσων ομαδικού έπηρεασμοΰ καί υποβο
λής, πού φτασμένα σέ άσύλληπτη τελειότητα, 
στοιχειοθετούν μηχανισμούς τερατώδεις μέ οι
κουμενικό βεληνεκές οί όποίοι πλέον πρέπει νά 
υπολογίζονται σάν Ιστορικοί παράγοντες μέ 
σημαντική δύναμη. Είκόνα, λόγος, έντυπο, 
μέσα πληροφορίας καί μαζικής έπικοινωνίας 
σέ άπειρία συνδυασμών καί συγκροτημένα 
σέ γιγαντιαΐες επιχειρήσεις, γίνονται κέντρα 
έλέγχου, ψυχολογικής πίεσης καί όργανωμέ- 
νης αγωγής καί έπιτρέπουν σέ μιά κατηγο
ρία άτόμων, ή όργανώσεων, πού τά διαθέ
τουν, νά έγκαθιστούν τις θελήσεις τους στή 
συμπεριφορά τής πλειονότητας τών άνθρώπων 
καί νά γίνονται έτσι κλειδούχοι σημαντικών 
λειτουργιών τής κοινωνικής ζω ή ς /11

‘Ο τρελός επιστήμονας τής παλιάς φαν
ταστικής μυθιστορίας, πού μέ τή διαβολική 
του εφεύρεση κατόρθωνε νά άατοστέλλει τή 
θέλησή του στόν έγκέφαλο τών άνθρώπων 
καί νά τούς μετατρέπει σέ ένεργούμενά του, 
σήμερα βρίσκει τήν πραγματική του ενσάρ
κωση —  μέ τή διαφορά πώς οί έντολοδότες 
έδώ είναι περισσότεροι καί πολεμούν μετα
ξύ τους διεκδικώντας τή λεία.

Οί νέοι αυτοί έντολοδότες ρυμουλκούν δλο 
καί περισσότερο τή ζωή τών άνθρώπων στόν 
κόσμο τών έρζάτς: δημιουργούν ανάγκες έκ

τού μή όντος, υπαγορεύουν κριτήρια, ορθώ
νουν ταμπού, άνεβοκατεβάζουν πρότυπα, προσ
φέρουν «σκοπούς», «νοήματα ζωής», κίνητρα 
δράσης, προσανατολίζουν τις ιδέες, τις δια
θέσεις, τις προτιμήσεις, τά ήθη μ’ ένα λό
γο άποσυμβολοποιούν συνεχώς καί άνασυμ- 
βολοποιούν τον κόσμο. Μαζί μέ τά απορρυ
παντικά, τις όδοντόπαστες καί τά ήλεκτρικά 
ψυγεία, οί άνθρωποι αγοράζουν στο παζάρι, 
όνειρα, ιδέες, λύσεις, έρωτικές συμβουλές, 
ζωτικές αυταπάτες, πνευμοθώρακες τής ψπ>- 
χικής τους ζωής. Τά πιο πολύτιμα μεγέθη 
τής άνθρώπινης ψυχής, ό έρωτας, τό όνειρο, 
ή τέχνη, ή ομορφιά μπαίνουν στο τρομερό 
κύκλωμα τής άγοροπωλησίας καί γίνονται εί
δη έμπορεύσιμα ή ραφιναρισμένα προπετά
σματα τού εμπορικού κέρδους, ένώ ή ότγορά 
υψώνεται σέ άντικειμενικό κριτήριο καί γε
νικό άξονα άναψοράς.

Έτσι ή θεμελειώδης σχέση σ ’ αύτό τό 
χώρο, είναι αυτή τού επιχειρηματία προς 
τον καταναλωτή, καί στήν προέκτασή της —  
δυναμικό σύνδρομο εγγενές —  ή σχέση διευ- 
θύνοντος προς διευθυνόμενο, ή καλύτερα 
κατευθύνοντος προς κατευθυνόμενο.

Κάτω άπό τόν καταιγισμό αυτών τών 
μηχανισμών, τό κυκλωμένο άτομο, σχηματί
ζει τήν προσωπικότητά του μέ δυναμικά 
στερεότυπα πού τού επιβάλλονται καί αν
τανακλούν αύτές τις σχέσεις. Μή όντας σέ 
θέση νά πάρει συνείδηση τής συνείδησής του, 
τήν άφήνει νά ξεφεύγει σιγά  - σιγά  άπό τόν 
έλεγχό του καί — έν άγνοια του δεν τήν 
όρίζει πιά.

«Ή  συνείδηση πάμφωτη σάν καλοκαίρι»

“Έτσι, λοιπόν, τό άτομο, άπό τό φετιχι- 
σμό τής όργάνωσης τής έργασίας, περνά
ει σέ άλλους φετιχισμούς τής κοινωνικής ζω 
ής, πού καθρεφτίζουν τή διαίρεση στό έσωτε- 
ρικό τής πρώτης καί όλοκληρώνουν τή λεηλα
σία του: στό φετίχ τού χρήματος, πού ένερ- 
γεί ώς καθολικό Ισοδύναμο υλικών καί μή υ
λικών μεγεθών καί κυρίως ώς πηγή γοή
τρου’ στό φαινομενικά άβίαστο, άλλ’ ώστόσο 
πάίντα τεχνητό διαχωρισμό τής ζωής σ ’ έναν 
τομέα Ιδιωτικό καί σ ’ ένα δημόσιο, στόν ό
ποιο τό άτομο μετέχει ύποτυπωδώς καί έν- 
τελώς έμμεσα, έχπροσωπούμενο οπτό τούς 
«έπαγγελματιές» τού είδους· στό δέος μπρο
στά στό περίπλοκο, δυσεξιχνίαστο καί ά- 
πρόσιτο κράτος ιμέ τή γραφειοκρατική όρ- 
γάνωση, τήν κυρωτική παντοδυναμία καί τις 
ποικίλες Ιεραρχίες του· στό φετίχ τής δημο
σιότητας καί τής διασημότητας καί στό μυ- 
στικισμό τής θρησκείας· τέλος στό φετιχι- 
σμό τής κουλτούρας, στήν όποια προσέρχε
ται ώς άπλός καταναλωτής, ένώ ή πάλη 
τών σλόγκαν μέσα στό κεφάλι του ΰποκαθι- 
στά  τήν κριτική λειτουργία ή τήν ύποβι- 
βάοζει στό έπίπεδο τών στοιχειωδώς έπεξερ- 
γασμένων έντυπώσεων.



Μέσα σ ’ αστό τό grand guignol συμπαν, 
όπως θάλεγε και ό Camus, ή θέση του άτό- 
μου πού αναζητεί τον έαυτό του έξω άττό την 
παραγωγική διαδικασία είναι δεινή. Στην 
παραγωγή είναι εμπόρευμα και έκτελεστής· 
έξω απ ’ αυτήν: καταναλωτής, κατευθυνό-
μενος, πιστός, υπήκοος, «αντικείμενο», «όρ
γανο», δέκτης και οστοδέκτης, όπαδός. Παν
τού ή υποταγή, ή μή σκέψη, ή μή απόφαση, 
ή παθητική αποδοχή· ή ή αυτενέργεια που 
έξαντλεΐται στήν περιορισμένη επιλογή άνά- 
μεσα σέ δύο ή τρεις λύσεις, ένώ ή τέταρτη, 
ή πέμπτη, ή δέκατη παραμένουν αφανείς για
τί δέν είναι έξοπλισμένες μέ δύναμη προβο
λής.

Oi αδιέξοδοι δρόμοι

Πώς, λοιπόν, διαμορφώνεται τελικά, και 
ποια διέξοδο βρίσκει σ ’ αυτή τήν περιοχή, 
ή αυθεντική άνάγκη γιά έλευθερία, ή άνάγ- 
κιι γιά ύπεραξίωση μέσα στόν κοινωνικό χώ
ρο, γ:ά δημιουργική αΰτοέκφραση, γιά αυ
τοπραγμάτωση και αυτονομία, πού διεκδι- 
κεί όλοένα καί περισσότερο τά δικαιώματά 
της σέσα στά  άτομα, δταν τά τελευταΤα υ
περβαίνουν τό έπίπεδο των στενά υλικών ά- 
ναγκών τής ύπαρξης;

Ή Ικανοποίησή της παίρνει κ α τ ά  6 ά -  
σ  η δύο μορφές:

α) τή  μ ο ρ φ ή  τ ή ς  έ μ π ρ ά γ μ α τ η ς  
α υ τ α π ά τ η ς .  Πρόκειται γιά έμπρά- 
γματη Ικανοποίηση μιας επιθυμίας πού γεν
νήθηκε άπό γνήσια άνάγκη άλλά παραποιη- 
ήθηκε καθ’ όδόν. Σ ' αυτή τήν περίπτωση ο! 
ι1 τ'.ρονομικοί παράγοντες πού εξετάσαμε συ
νοπτικά, παρεμβάλλονται όχι μόνο ανάμεσα 
στήν επιθυμία καί τις μορφές πού θά πάρει 
ή πραγματοποίησή της, άλλά καί άνάμεσα 
στήν έπιθυμία καί στήν ίδια τήν άνάγκη. "Ε
τσι καθορίζουν παραμορφωτικά τά είδικά 
καί συγκεκριμένα περιεχόμενα τής επιθυμίας 
γιά έλευθερία, σέ τρόπο πού μιά τέτοια επι
θυμία καθίσταται ιμή αυθεντική, γιατί ή έ
λευθερία πού περιέχεται σ ’ αύτήν δέν άνταπο- 
κρίνεται στήν αυθεντική άνάγκη γιά έλευθε
ρία —  εΐναι δηλ. έλευθερία έτεροκαθορι- 
σμένη, συνεπώς δεσμευμένη. Ή πραγ ματο
ποίηση μιας τέτοιας ουσιαστικά ανελεύθερης 
επιθυμίας γιά έλευθερία, δέν συμπίπτει καθό
λου μέ την ικανοποίηση τής αυθεντικής ανάγ
κης γιά έλευθερία. Σ* αύτή τήν περίπτωση, 
τά πραγματικά γεγονότα, οί σχετικές έμπει- 
ρίες καί ή δράση πού στοιχειοθετούν τό εμ
πράγματο περιεχόμενό της, ε ί ν α ι  α υ θ ε ν 
τ ι κ έ ς  ώ ς  π ρ ο ς  τ ή ν  Ι κ α ν ο 
π ο ί η σ η  τ ή ς  μή α υ θ ε ν τ ι κ ή ς  
έ π ι θ υ μ  ί α ς ,  ά λ λ ά  μή α υ θ ε ν τ ι 
κ έ ς  ώ ς  π ρ ο ς  τ ή ν  Ι κ α ν ο π ο ί η 
σ η  τ ή ς  α υ θ ε ν τ ι κ ή ς  α ν ά γ κ η ς .

Πρόκειται μ’ άλλα λόγια γιά μιά απαλλο
τρίωση τής ελευθερίας, μέσα άπό την απαλ
λοτρίωση τής ίδιας τής άντίληψης γιά τήν 
έλευθερία —  μέσα άπό την απαλλοτρίωση

τής αυθεντικότητας της. "Ας πάρουμε ένα 
παράδειγμα άπό τά πιο κοντινά κι όπλα: 
τή μόδα σέ κάποιες της έκδηλώσεις. Είναι 
γνωστό πώς ένα μεγάλο ίμερος τού νεαρού 
θηλυκόχοσμου διαμορφώνει τήν κόμμωση καί 
τον «τύπο» του κατά τό υπόδειγμα ορισμέ
νων διασηιμοτήτων —  πότε τής Μπριζίτ 
Μπαρντό, πότε τής Στρίμπτον κλπ. Μέσα 
όπ ' αυτή τή μίμηση —  τήν «ένδοβολή» θά 
λέγαμε στή γλώσσα τής ψυχολογίας —  oi 
νέες επιδιώκουν νά τονίσουν τήν άτομικότη- 
τά τους καί νά υπογραμμίσουν τήν ύπαρξή 
τους μέσα στόν κόσμο, ταυτιζόμενες «συνεκ- 
δοχικά» μ’ ενα πρόσωπο διάσημο καί επιτυ
χημένο, άπό τό όποιο δανείζονται αίγλη. 
Στήν πραγματικότητα πετυχαίνουν ακριβώς 
τό άντίθετο. Γιατί άν στήν Μπαρντό λ.χ. τό 
συγκεκριμένο χτέινισμα αποτελεί συστατικό 
στοιχείο τής δικής της ίδιάζουσας πραγματι
κότητας (τής «προσωπικής της άλήθειας» θά 
λέγαμε, άν στο σχηματισμό της δέν είχαν 
συμπράξει καί οί μάνατζερ), τις άπομιμή 
τριες άντίθετα τις βυθίζει στήν πιό ίσοπεδω- 
τική όμοιομορψία. Πρόκειται γιά μιά ξένη 
«προσωπκή άλήθεια» πού οί τερατώδεις μηχα
νισμοί έπηρεασμού, υποβάλλουν σέ κάθε ά
τομο ώς δική του. "Ετσι μ' αυτή τή μεταμό
σχευση τού ξένου στοιχείου, άψαιρείται άπό 
τήν προσωπικότητα ή ειδοποιός της πραγμα
τικότητα, καί τό συγκεκριμένο δάνειο παρί- 
σταται ώς γενικό σήμα κατατεθέν ατόμων, ό- 
ριζομένων πλέον ώς πρός αυτό τό σημείο, «κα
τά γένος».

Ένα δεύτερο παράδειγμα, άπ ' τήν ίδια 
περίπου περιοχή, μάς δείχνει πώς μιά έπι- 
δίωξη, καί μάλιστα πιό σαφής καί συνειδη
τή, οδηγείται στήν παραμόρφωσή της. Ή 
στενή φούστα άναδείχνει τίς γραμμές τού 
σώματος καί προκαλεί μία αισθητική καί 
αισθησιακή έντύπωση. Στήν καλλίγραμμη 
πού τήν φοράει, έκπληρώνεται μιά τέτοια λει
τουργία· σ ' εκείνην, όμως, μέ τούς διογκω
μένους άπό τό λίπωμα μηρούς, τονίζεται πε
ρισσότερο αύτή ή άτέλεια καί τό άποτελεσμα 
εΐναι σαφώς αντιαισθητικό δταν δέν είναι 
άηδές. Κι όμως, τό θεωρεί άπαραίτητο καί 
πλεονεκτικότερο νά ντύνεται έτσι: εΐναι τέ
τοιος ό πειθαναγκασμός τής μόδας (καί τών 
μηχανισμών πού Ορίζουν τίς ανάγκες ή τίς 
δημιουργούν έκ τού μή όντος), κομμένης πά
νω στά  μέτρα τών πιό τέλειων προτύπων, ώ
στε νά νομίζεται πώς μιά επίκληση τής in 
ftbstracto αισθητικής της ενέργειας, φτάνει 
νά καταξιώσει ανάλογα καί κάθε in concre
te) εφαρμογή. Στή συγκεκριμένη περίπτω
ση, ή αισθητική έπιδίωξη, ή «έπιθυμία νά 
άρέσει» (ειδικότερη έκφραση τής βαθύτερης 
ανάγκης νά έξάρει τήν ύπαρξή της μέσα στόν 
κοινωνικό χώρο), έκπληρούμεινη μ’ αυτόν τον 
τρόπο, αντικειμενικά μέν καταλήγει σέ αν
τιαισθητικό αποτέλεσμα, υποκειμενικά, δμως, 
στήν ά π ο δ ο χ ή  τ ο υ  ά ν τ ι α ι σ θ η . τ ι -  
κ ο υ  ώ ς  α ι σ θ η τ ι κ ο ύ .  Αύτή ή 
στάση προέρχεται οπτό τή σύγχυση ή καί 
τήν απόλυτη ανατροπή τών κριτηρίων πού 
περιέχουν: α ) ένα μίνιμουμ προσωπικής άν-



τίληψης για την Αρμονική διευθέτηση των υ
λικών στοιχείων μέσα στό χώρο· β) ένα στοι
χειώδες «γνώθι σαυτόν»* και γ) μια έξίσου 
στοιχειώδη Εκτίμηση του κριτικού βλέμμα
τος τού άλλου —  δηλαδή κριτήρια πού Εξ
ασφαλίζουν μια βασική σύνδεση μέ τήν άν- 
τ^ειμενική πραγματικότητα.

Μιά τέτοια, όμως, άδυναμία τής συνείδησης 
να οίκειώνεται τήν ύφη τού πραγματικού και 
τις αληθινές του διαστάσεις, μιά τέτοια αυ
θαίρετη και «μονομερής» άποσυμβολοποίηση 
και άνασυμβολοποίηση τής πραγματικότητας, 
φέρνει μέσα της, σέ υποτυπώδη βέβαια μικρο
γραφία, αρκετά άττό τά γνωρίσματα τής σχι- 
ζοφρενικής κατάστασης. Εκατοντάδες πα
ρόμοιες μικροσκοπικές άσυνείδητες, οίονεϊ «σχι- 
ζοφρενικές» πράξεις ένοικούν στην κοινωνι
κή ζωή τών άτόμων —  γιατί τέτοια στοιχεία 
εισάγει στή συνείδησή τους καί τήν «κιβδηλο- 
ποιεί» ή κατευθυνόμενη άπό τήν δικτατορία 
τών σλόγκαν «Ελευθερία» τους. Κι άν θέλουμε 
ακόμα ένα παράδειγμα, τούτο είναι ή ψήφος 
πού δίνει ό προλετάριος στά  κόμματα τής 
δεξιάς, μέ τή συνείδηση πώς έξυπηρετούνται 
τά συμφέροντά του.

β ) Τ ή μ ο ρ φ ή  τ ή ς  π λ α σ μ α 
τ ι κ ή ς  α υ τ α π ά τ η ς .  Σ' αυτή τήν 
περίπτωση, το άτομο γίνεται φανταστικός 
λαθρεπιβάτης στή ζωή, τίς πράξεις καί τά 
συνταρακτικά βιώματα ένός άλλου προσώ
που, που υπάρχει πραγματικά —  δηλ. συμ
μετέχει πλασματικά σέ μιά πραγματική κα
τάσταση. Είτε συμμετέχει πλασματικά σέ μιά 
πλασματική κατάσταση. Σ ’ αυτή άκριβώς 
τήν τελευταία κατηγορία πλασματικής αυτα
πάτης άνηκει καί ό Τζαίημς Μπόντ.

Ή  αυταπάτη τής μέθεξης καί 
ή μέθεξη στην αυταπάτη

Ή πραγματικότητα τής πλασματικής κα
τάστασης πού ενσαρκώνεται στό Μπόντ συ
ν ίσταται στήν πλασματική συνάρθρωση δια
φόρων πραγματικών καταστάσεων. Μέ άλλη 
διατύπωση, αυτή ή πραγματικότητα εΤναι 
πλασματική στό μέτρο πού τό Αντικείμενό 
της είναι Επινοημένο καί εικονικό (δεν ΰφί- 
άταται στην πραγματικότητα), άλλά ταυτό
χρονα είναι «γήινη» και «πραγματική» γιαπί 
δέν υπερβαίνει τά  δρια τού φυσικώς δυνα
τού- —  είναι δηλ. πλασματική διάπλεξη 
αντικειμενικά υπαρκτών δυνατοτήτων. Οί διά
φορες «υπερβάσεις», πού ήδη έχουμε επιση- 
μάνει, στό δυναμικό άλληλοσυσχετισμό τών 
συγκρουομένων δυνάμεων, προς χάρη τής μυ- 
θδλογικής Αναγκαιότητας, δέν αποτελούν διά
χυση μιας ατόφιας φαντασίας στό πραγματι
κό (ή στοιχειώδης συνέπεια προς τήν εδραία 
σύμβαση πού κείται έξ όλοκλήρου επί τού 
πραγματικού, δέν έπιτρέπει νά διευκολυνθεί 
ή ανέλιξη τής δράσης μέ σφήνες μιας «άπρο- 
σάρμοστης» φαντασίας) —  άλλά άντικαλ- 
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πρόκειται γιά «υπέρβαση» στήν κυριολεξία, 
δηλ. γιά εκτόξευση τών δυνατοτήτων πέρα ά
πό τά ακραία τους όρια, άλλά γιά σύγκριση 
μεγεθών όπου ό υποβιβασμός τού ενός, αύτό- 
ματα καί κατ’ άντίστροφη άναλογία, φέρνει 
ένισχυμένο τό άλλο.

Χωρίς αμφιβολία, πάντως, ή χειραφέτηση 
άπό τήν καθαρή κυριαρχία τού φανταστικού, 
αποτελεί μιά θετική προϋπόθεση άπό τήν 
πλευρά τών έργων γιά τό μεγαλύτερο ά
πλωμα τής επιφάνειας τους. Τούτο γιατί ή 
πραγμάτωση τής «Αγωγής τού θριάμβου», χο
ρηγεί μιά αίσθηση στερεότερη, στό μέτρο 
πού ό θεατής γίνεται περισσότερο μέτοχος 
στά  διαδραματιζόμενα* κι αύτό συμβαίνει, I 
πιο εύκολα καί μέ μεγαλύτερη πληρότητα, ό
ταν τά οίκειώνεται ώς δυνατά καί ένδεχό- 
μενα καί όχι ώς αδύνατα καί μή ενδεχόμενα
—  μ' άλλα λόγια όταν παρακολουθεί τό πρα
γματικό ν’ αναπτύσσεται μέ τίς δικές του 
δυνάμεις καί νά μετατοπίζει τά όριά του 
προς τό φανταστικό, παρά όταν τό βλέπει 
νά παραμορφώνεται καί νά καταστρατηγείται 
άπ ’ αύτό. "Αλλωστε στά σύγχρονα τεχνικοε- 
πιστημονικά επιτεύγματα, περισσότερο άπό 
ποτέ άλλοτε, υπάρχει ένσωματωμένη ή συ
νεισφορά μιας έξαιρετικά τολμηρής φαντασίας | 
πού κάνει νά συγκλίνουν όργανικά καί νά 
λειτουργούν στό ίδιο άντικείμενό, δύο άντιθε- 
τικές, δοο καί κοινωνικά καθορισμένες ροπές 
τού άλλοτριωμένου άνθρώπου: νά γνωρίζει
καί νά κυριαρχεί στό πραγματικό πού μέσα 
του ζεί καί συνάμα νά τού υπεκφεύγει χρη
σιμοποιώντας τά ίδια του τά στοιχεία.

Στά άτομα, λοιπόν, τών όποιων οΐ δυνατό
τητες συνθλίβονται στήν κοινωνική τους ζωή 
καί ή άνάγκη τής δημιουργικής δραστηριό
τητας (aclivitc) μένει άνεπένδυτη, άντικαθι- 
στάμενη άπό τό μόχθο (labour) τής άλλοτρι- 
ωμένης έργασίας, ή άντιρροπητική ενέργεια 
τής ψευδαίσθησης, όργανώνεται αποτελεσμα
τικότερα, όχι τόσο μέ τήν άνασύνταξή τους 
στήν περιοχή τής άβατης φαντασίας, όσο μέ 
τή «μέθεξή» τους σ ’ έκείνη τήν υψηλή τάση 
ζωής πού άπορρέει άπό τήν χρησιμοποί
ηση τών ίλιγγιωδών έπιτεύξεων τού τε
χνικού πολιτισμού. "Αν όμως τούτες οί Επι
τεύξεις ένώ έχουν άπόλυτα πραγματική ύ- 
ψή, μένουν γι' αύτά μισοβυθισμένες σε μιά 
οΐονεί μυθική περιοχή, αύτό συμβαίνει γιατί
—  κι άπό δώ αρχίζει ή γέννηση μιας μον
τέρνας «πραγματικής» μυθολογίας —  τό Επί
πεδο τής κοινωνικής τους ζωής, δέν έχει κα
μιά χρηστική ή άμεσα βιωματική σχέση μα
ζί τους· όντας άποσπασμένο άπ ’ αύτές δέ
χεται άπλώς τον άντίλαλο άπό τήν άλλότρια 
χρησιμοποίηση καί ή άπόσταση είναι τόσο 
μεγάλη, ώστε ή πραγματική τους σύσταση 
μεταβολίζεται μέσα στή συνείδηση σέ μυθο
λογική.

Kerr’ άναλογία προς αύτές τις προϋποθέ
σεις πού καθιστούν πληρέστερη τήν ψευδό-1 
μέθεξη στον υπαρκτό κόσμο τών τέλειων Αντι
κειμένων καί άγαθών, ή λειτουργία τής ψευ- 
διαίσθησης θέτει εύκολώτερα σέ ένδοενέργεια 
(δηλ. σέ ένέργεια πού μένει άμετάβατη)



την αργούσα δυναμικότητα των υποκειμένων, 
όταν αποκρυσταλλώνεται σε μιά δράση, Ο
πωσδήποτε οριακή, άλλα που δεν υπερβαίνει 
τις ακρώρειες τού ανθρώπινου δύνασθαι και 
γ ι ’ αύτό παρίσταται πιο άμεσα επιθυμητή καί 
δυνάμενη νά «βιωθεΐ».

Καί πάλι συντελεΐται ή ίδια μεταστοιχεί
ωση: ή δράση —  φτερωμένη άλλωστε άπό τή 
χρήση των τέλειων άντικειμένων —  διαθλά- 
ται μέ τή σειρά της μέσα στήν τεράστια ά- 
πόσταση που χωρίζει τά  δύο επίπεδα (τό 
δικό της -καί των ατόμων που συμμετέχαν ι
δανικά) καί παρασημαίνεται στή συνείδησή 
τους μέ εξωπραγματικές άπηχήσεις.

Άύτή ή τοποθέτηση μάς επιτρέπει νά προσ
διορίσουμε καί τήν ειδολογική διαφορά, ά- 
νάμεσα στις μυθικές άπηχήσεις που προκα- 
λούνται στήν ψυχή τού σύγχρονου άνθρώπου 
άπό τή θαυματουργή «"Αστόν Μάρτιν» τού 
Μπόντ καί τον Τδιο τον ήρωα ώς δρων πρό
σωπο, καί σ ’ έκεΐνες που έκπορεύονται λ.χ. 
άπό τό «μαγικό χαλί» τού Κλέφτη τής Βα
γδάτης καί τον «αόρατο άνθρωπο» των Wells 

Whal. Ένώ δηλαδή, στό «μαγικό χαλί» 
καί τον «άόρατο άνθρωπο» έχουμε μιά κ α 
θ α ρ ή  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α  τ ή ς  
φ α ν τ α σ ί α ς  π ο υ  ε ί ν α ι  τ έ τ ο ι α  γ ι ά  
τ ό  σ ύ ν ο λ ο  τ ω ν  α ν θ ρ ώ π ω ν ,  
στήν « Αστόν Μάρτιν» καί τον Μπόντ έχουμε 
μ ι ά  φ α ν τ α σ ί α  τ ή ς  π ρ α γ μ α 
τ ι κ ό τ η τ α ς  π ο υ  ε ί ν α ι  τ έ τ ο ι α  μ ό 
ν ο  γ ι ά  τ ό  σ τ ε ρ η μ έ ν ο  κ α ι  
κ α τ α τ τ ι  ε ζ ό μ ε ν ο  τ μ ή μ α  τ η ς  ά  ν- 
θ ρ ω π ό τ η τ α ς .  "Ετσι τό «μαγικό χα
λί» καί οί δυνατότητες τού «άοροττου άνθρώ
που» δέν παράγουν άλλ’ ούτε καί άνταποκρί
νονται στήν αίσθηση μιας άνικανοποίητης ά- 
νάγκης (ή τουλάχιστον μιας άνάγκης που νά 
μήν εΤναι έξαιρετικά άφηρημένη), δηλ. δέν 
παίρνουν σημασία άττοστερητική ή διαψευστι- 
κη (cas de frustration) γιατί έμποδίζονται νά 
μπουν στή ζωή των ανθρώπων άπό σύνορα φυ
σικά εΤναι μιά τάξη πραγμάτων φυσικώς 
απαραβίαστη καί άνθρωπίνως άπροσπέλα- 
στη-*.

Τά μέσα, όμως, καί οί δυνατότητες τοΰ 
Μπόντ που είναι ένυπόστατες έκδηλώσεις έ- 
νός ανθρώπινου δύνασθαι καθόλου φανταστι
κού, μπορούν κάλλιστα ν’ άνταποκρίνονται, 
ή νά γεννούν (έστω καί διά τής τεθλασμέ
νης) μιάν αίσθηση άνάγκης άνικανοποίητης, 
γιατί έμποδίζονται νά εισχωρήσουν στή ζωή 
τους μόνο άπό φρογμούς κοινωνικούς.

Στήν άποχυμωμένη άπό δημιουργικές 
πραγματώσεις ζωή των ατόμων αυτού τού 
κοινωνικού στίγματος, ό Τζέημς Μπόντ, άν- 
τιπροσωπεύει τις λύσεις που δε δόθηκαν καί 
συνθέτει κατά κάποιο τρόπο, ένα συμβολικό 
τους υποκατάστατο (substitut). ‘Ο θαυμασμός 
προς αυτόν, δέν ύποτυπώνει παρά τήν πα
θητική άρνηση τής δικής τους κοινωνικής ύ- 
■^αοξης, τή σχηματισμένη άλλα θετικά ανέ
κφραστη άνάγκη νά ξεπεράσουν τά συρμα

τοπλέγματα αυτής τής ζωής. Τούτο έχει τή 
σημασία πώς επιχειρούν ν’ άποαπαλλοτριω
θούν καταφεύγοντας σέ νέες αλλοτριωτικές 
μορφές, περισσότερο ραφιναρισμένες καί θελ
κτικές, πού εΐναι άπότοκες καί παραπληρωμα
τικές των θεμελιωδών.

Στήν προκειμένη περίπτωση ή Ικανοποίη
ση μέ τή «μακρόθεν μέθεξη» δέν είναι μόνο 
άλλοτρ;ογενής άλλά καί διπλά άλλοτριογόνα:

α) Γιατί, γενικά, τό ντουμπλάρισμα τής 
ύπαρξης μέ κάποιαν άλλη —  εικονική ή πρα
γματική, άδιάφορο δέν είναι παρά ή πα
θητική εγκατάλειψη σέ μιά δανεικιά ζωή, 
πού παρέχει τήν ψευδαίσθηση των βιωμένων 
καταστάσεων καί παροπλίζει τά αυθεντικά 
σκιρτήματα γιά ελευθερία, ντύνοντας τους 
σκελετούς των μέ ξένη σάρκα- μέ τή δημιουρ
γία ένός τέτοιου —  συνεχώς άνανεουμενου 
έστω —  alter ego, υποκλέπτονται, ίσως, 
κάποιες άλλότριες συγκινήσεις, άλλά έχου
με νά κάνουμε μέ μιά διέγερση πού ούτε προ- 
καλεϊ ούτε καί άποτελεϊ έκφραση οργανικών 
δυνατοτήτων καί κυρίως δέν έχει κανένα δυ
ναμικό άποτέλεσμα μέσα στή ζωή των άτό- 
μων —  είναι διέγερση πού κατασιγάζει, ά- 
μυντικός μηχοτνισμός συναισθηματικά άνώρι- 
μων ανθρώπων. Ουσιαστικά πρόκειται γιά 
παρορμήσεις καί επιθυμίες πού ένδοστρέφον- 
ται καί αύτοαναλώνονται, γιοττί στήν άπόπει- 
ρά τους νά λάβουν υπόσταση καί κίνηση στόν 
άντικειμενικό κόσμο, συνάντησοο' τή φοβερή 
πίεση ένός άντίξοου περιβάλλοντος, πού τις 
παραμόρφωσε έν τή γενέσει τους ή τις άπο- 
στέρησε άπό τή μεταβοττική τους ένέργεια —  
βρισκόμαστε δηλ. μπροστά σέ άνενεργές 
καί ίρρεαλιστικές έπενδύσεις τής άνάγκης γιά 
ενεργητική παρουσία καί καταξίωση μέσα 
στον κόσμο.

Συνεπώς μ’ αυτές τις υποκαταστάσεις τής 
ανεπιθύμητης κοινωνικής ύπαρξης άπό άλ
λες πιο επιθυμητές, οί προγμοΠΊκές δυνατότη
τες δέν άποκαθηλώνονται άπό τήν άκινησία 
τους γιά νά γεμίσουν παλλόμενες μορφές τής 
πραγματικής ζωής, αλλά παροχετεύονται σέ 
σχήμοττα λυσίπονων συμβιβασμών καί συμβα
τικών ισορροπιών, πού όλοκληρώνουν συνε
χώς τον ακρωτηριασμό τους κάνοντάς τον μό
νο λιγότερο αισθητό.

Μ’ αύτό τον τρόπο ή άνάγκη γιά τήν πρα
γματοποίηση τής κρυμμένης καί καταπιεσμέ
νης δυνατότητας, έκφυλίζεται στήν κατάστα
ση τής έν έγρηγόρσει όνειρικής διασκευής 
—  αυτής ακριβώς πού εκπληρώνεται μέ θυ- 
μοληπτικά χάπια καί ένέσεις αύταπάτης, τύ
που Τζαίημς Μπόντ.

3) Δίνεται άπατηλή διέξοδος στό αίτημα 
γιά έλευθερία, όχι μόνο έπειδή αυτή «αντλεί
ται» άπό τήν ταύτιση μέ τήν ύπαρξη ένός άλ
λου άλλά καί διότι ό τελευταίος έκλαμβάνεται 
ώς κάποια κορυφαία ένσάρκωση έλευθερίοτς τού 
άτόμου, ένώ στήν ουσία δέν είναι παρά μιά 
άκόμα παραπειστική της επίφαση, άνάμεσα 
στις ευάριθμες έκεΐνες πού έκτοξ'ύονται κάθε 
φορά στις περιφέρειες τής κοινωνικής ζωής, 
άπό τούς λεβιάθαν τής τηλεκατευθυνόμενης 
προβολής καί υποβολής. 145



Ή  επίφαση τής ελευθερίας* 
α ) ό «ελεύθ ερ ο ς υπάλληλος»

Ό  ΤαΊημς Μπόντ μπορεί νά φαντάζει «έ- 
λεύθερος», «δυνατός», «ανεξάρτητος», «ύπε- 
ράνω», γιατί, έκτος των άλλων, άνάμεσα στην 
έντολή και στην τελικήν αναφορά στον έντο- 
λέα, μεσολαβεί ή συναρπαστική φαντασμα
γορία μιας έκκωφαντικής και έντονα φορτι
σμένης δράσης, πού είναι εξωτερικά ανεξάρ
τητη γιατί δεν ύπόκειται σέ ασφυκτική χειρα- 
>ώγηση και σέ αλλεπάλληλες επαληθεύσεις 
άπό τήν διευθυντική άρχή. Δηλαδή, αμβλύ
νονται σημαντικά τά εξωτερικά χαρακτηρι
στικά τής στυγνής υπαλληλικής σχέσης, και 
τούτο παρέχει την απατηλή έντύπωση τής 
αληθινής ελευθερίας, τής έλευθερωμένης δρά
σης, τής πλήρους αυτενέργειας μέσα στήν 
πράξη. Αΰτό, όμως, δπως δείξαμε ήδη, δεν 
έμποδίζει καθόλου νά είναι ό Μπόντ μιά 
υπαλληλική συνείδηση, ένα ψυχολογικά άνερ
γο άτομο, δεσμευμένο στις πιο καίριες έκδη- 
λώσεις τής προσωπικότητάς του: δεν έχει
τήν ευθύνη γιά τήν πράξη του, ούτε δικούς 
του σκοπούς μέσα σ ’ αυτή, πράγμα πού κά
νει νά τού διαφεύγει τό βαθύτερο νόημα και 
ή τελεολογία της. Και ή πράξη άττσβαίνει 
«ζήλος ού κατ’ έπίγνωσιν».

Ή  επίφαση τής έλευθερίας* 
β ) «ή μεγάλη  ζωή»

Αλλά, ό Μπόντ, έκτος άπό τό θάμβος 
τού ήρωα πού άνεβασμένος στήν κορυφή μιας 
απρόσιτης στά  κοινά μέτρα δράσης, άτενί- 
ζει ύπεροπτικά τά  άνθρώπινα, διαθέτει καί 
ένα χαρακτηριστικό πού τον διαφοροποιεί 
πλεονεκτικά άπό άλλους ανάλογους πρωτα
γωνιστές: είναι ό ήρωας πού «ζεί τή ζωή του». 
Τό άσκητικό καί περίφρακτο έκείνο άτομο 
πού άναζητεί τή δικαίωση μέσα στό πνεύ
μα τής θ/σίας καί τήν έσωτερική του πλη
ρότητα στις ήθικές πραγματώσεις, σ ’ αυ
τόν άπαξιώνεται πλήρως. Κοσμικός, διονυσια
κός, χαροκόπος, ό Μπόντ, άπολαμβάνει τήν 
πολυτέλεια καί τις ωραίες γυναίκες, τ* άκρι- 
6ά ποτά, καί τά φημισμένα θέρετρα, τά ύ
περπολυτελή ξενοδοχεία καί τις άπαστρά- 
πτουσες λιμουζίνες, τις πανάκριβες ένδυμα- 
σίες, τά καζίνα, τά άφθονα χρήματα. Χωρίς 
άμφιβολία πρόκειται γιά μιά έπιδερμική ζωή 
«πλατείας άνάσας», πού ή γοητεία της δια- 
χέεται σαν μυθικός άπόηχος στήν ξηρασία 
των άλλων έπιπέδων τής ζωής.

‘Απ' αΰτή τήν άποψη ό Μπόντ διαφέ
ρει ριζικά, άπό τούς παλιούς ήρωες τής λαϊ
κής κινηματογραφικής μυθιστορίας, τόν Φαν- 
τομά λ.χ. καί τόν Ταρζάν, πού περνούσαν τή 

* ’ 0 ζωή τους στό σκοτάδι, στις υπόγειες κρύπτες

καί τούς υπονόμους, ή στήν κακότροπη ζούγ
κλα μέ τά θηρία καί τις θύελλες —  αυτός άν- 
τίθετα έχει ρυθμίσει τή διαβίωσή του σύμφω
να μέ τήν τελευταία λέξη τού τεχνικού πολι
τισμού στον τομέα των βιοτικών δεδομένων 
καί των ανέσεων.

Ό  Ταρζάν, απαλλαγμένος άπό τις τοξί
νες, τήν ήθική άσφυξία καί τούς ψυχαναγκα- 
σμούς τής βιομηχανικής κοινωνίας, είναι ό 
«ελεύθερος άνθρωπος» μέσα στή φύση. Αυτή 
ή φυγή στον .άγριο ή τόν εξημερωμένο εξω
τισμό τής ζούγκλας καί ή έπάνοδος σέ άρ- 
χέγονες αισθήσεις καί άρχαϊκές μήτρες τής 
ύπαρξης, περιέχει τήν ίρρεοώιστική αντίδραση 
των άτόμων στον ίρρασιοναλισμό τής κοινώ
ν κής τους ζωής καί στήν άπανθρωπία των δο
μών της, πού κορυφαίες τους υλοποιήσεις στά
θηκαν οί δύο παγκόσμιες άνθρωποσφαγές, μέ 
όλες τις τρομερές τους έπιπτώσεις στή σφαίρα 
τής ψυχικής ζωής. Ή  τάση τής θεμελιώδους 
ανθρώπινης άνάγχης νά βρίσκει διέξοδο με
τατοπίζοντας σέ φανταστικά πεδία καί σέ 
διάφορα υποκατάστατα τούς σκοπούς καί 
τις διεργασίες πού μπορούν νά τήν έκπλη- 
ρώσουν, είναι άκριβώς άποτέλεσμα τών μό
νιμων παρενεργειών πού άσκεΐ στή συνείδηση 
ή λειτουργία τών παράλογων κοινωνικών διαρ
θρώσεων. Ή άπόδραση στή ζούγκλα δεν υ
πήρξε παρά μιά άπλή στιγμή στήν Ιστο
ρία τών άντιδότων απέναντι στήν ξηρότητα 
τού άνοτπτυσσόμενου μηχοτνικού πολιτισμού καί 
στον ίρρασιοναλισμό τών κοινωνικών δομών 
πού έπιβάλλουν βαρειές άποστερήσεις καί 
παραιτήσεις έξουθενωτικές. Τούτες άκριβώς 
οί άπανθρωποποιητικές τους Ιδιότητες πηγά
ζουν κατά ένα μέγα μέρος, άπό τό ότι ή 
συμμετοχή τής πλειονότητας τών άτόμων στις 
διαδικασίες τών κοινωνικών λειτουργιών έ
χει, δπως ήδη ύποσημάναμε, έξ άντικειμένου 
παραγωγικό χαρακτήρα, άλλά καθόλου δημι
ουργικό γιά τά ίδια: πρόκειται γιά έπίμοχθη 
έργασία (labeur) άκαταξίωτη στον κόσμο 
τών θεμελιωδών ψυχικών άναγκών καί όχι 
γιά έργασιακή δραστηριότητα πού επιβεβαι
ώνει τήν προσωπικότητα καί τήν έξαίρει 
(activity). Ή συμμετοχή δέν προάγεται σέ 
μέθεξη καί αυτή ή άποστέρηση όδηγείται 
στήν πιό οδυνηρή της όλοκλήρωση όταν τό 
υποκείμενο άττογυμνώνεται, όχι μόνο άπό 
τήν ευκαιρία νά θέτει καί νά πραγματοποιεί 
δικούς του σκοπούς στή δική του πράξη 
(ώστε νά τήν καθιστά δημιουργική γιά τόν 
έαυτό του καί Ιδιόκτητη) άλλα κι άπό τή δυ
νατότητα ν’ ά ν σ κ α λ ύ π τ ε ι  μ έ σ α  τ ο υ  
τ έ τ ο ι ο υ ς  σ κ ο π ο ύ ς .  Τούτη ή άφυδα- 
τωμένη συμμετοχή δίνει άναπόφευκτα ένα 
μηχανικό καί άμετουσίωτο περιεχόμενο σ ’ ό- 
λόκληρη τή ζωή του καί κάνει άδήριτη τήν 
άνάγκη γιά άπόδραση"'. Ή ζούγκλα άπό 
τή μεριά της συγκέντρωνε γιά μιά βρισμένη 
περίοδο έπαρκεΐς προϋποθέσεις γιά νά γίνει 
χώρος φυγής: γιά τή μεγάλη πλειονότητα 
τών πολιτισμένων ανθρώπων παρέμενε άκόμα 
ό άνεξιχνίαστος καί μυστηριώδης έκεΐνος κό-



σμος, ό γεμάτος παραδοξότητες καί άπρόο- 
πτα, θέλγητρα καί δέος, ντυμένος μέ την ά- 
χλύ τών αφηγήσεων —  ένας χώρος «παρθέ
νος» μέ πλούσιες ευκαιρίες για δράση, μέ 
τή γοητεία τής μακρινής σκληρότητας (άλ- 
λά πόσο πιο ήμερος δταν συγκρινότον μέ τή 
θηριωδία τών δύο μεγάλων πολέμων), πού ά
ξιζε ν' άναμετρηθεΐ κανείς μαζί του καί νά του 
διοχετεύσει την έγκλωβισμένη του δυναμικό
τητα ή νά καταψύγει σ ' αυτόν, μακριά, άπό 
την άπανθρωπία τών ανθρώπινων. Έ ξ  άλλου 
άπό την άποψη τών ποικίλων σχέσεων, στε
κόταν μιά πραγματικότητα άπλουστευμένη 
ευκρινής, στην όποια ή σύνδεση τού αιτίου 
προς τό αίτιατό παρίσταται εξαιρετικά ευ
θύβολη, οί σκοποί τίθενται πάντοτε μέ διαύ
γεια άκριβώς γιατί είναι περιορισμένοι, καί 
ή κατάκτηση, ή νίκη, ή επιβολή στο περίγυ
ρο μετριούνται μέ άκαριαϊα ή έξαιρετικά 
βραχυπρόθεσμα άποτελέσματα, πού ή ψυχο
λογική τους ενέργεια επιδρά μέ την ίδια ά- 
μεσότητα στά δρώντα υποκείμενα. Μέσα σ ’ 
αυτή την πραγματικότητα, ή κυριαρχία τού 
Ταρζάν φαινόταν σταθερή καί ή πληρότητα 
τής ζωής του άναμψισβήτητη.

Φυσικά, μιά τέτοια ελευθερία τού σύγ
χρονου άνθρώπου μέσα στήν άνελεέθερη έν 
γένει φύση, είναι άποττηλή καί άνυπεράσπι- 
στη, χωρίς τήν ελευθερία μέσα στήν κοι
νωνία κι αυτό είναι τόσο άληθινό όσο καί 
τό άντίθετο. Ό  φυσικός χώρος τού «έκκοινω- 
νισμένου» άνθρώπου είναι ό κοινωνικός, δσο κι 
άν σύγκειται άπό όρους έπαγθεΐς· συνεπώς 
ή απελευθέρωση δεν συντελεΐται μέ τή φυ
γή τού μοναχικού ατόμου μέσα στήν άμετα- 
ποίητη φύση, (ή όποια «άπλοποιεΐ» τή ζωή 
ττεριτέμνοντας τις ανάγκες καί επιβάλλοντας 
βαρύτερες αποστερήσεις, πού μόνο ή ολιγάρ
κεια τού πρωτόγονου μπορεί νά τις ύπομεί- 
νει), άλλά μέ τήν μεταμόρφωση τής φύσης 
άπό τόν κοινωνικό άνθρωπο —  μ έ τ ή ν  
« κ ο ι ν ω ν ι κ ο π ο ί η σ η »  κ α ί  τ ό ν  
« ε ξ α ν θ ρ ω π ι σ μ ό »  τ η ς ,  δ ι ά  μ έ σ ο υ  
τ ή ς  κ ο ι ν ω ν ι κ ο π ο ί η σ η ς  τ ώ ν  
μ έ σ ω ν  κ α ί  τ ο ύ  έ ξ α ν θ ρ ω π ι σ μ ο ύ  
τ ή ς  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς  π ο ύ  
τ ή μ ε τ α μ ο ρ φ ώ ν ο υ ν .  Ό ταν αυτή ή ά- 
λήθεια συνειδητοποιείται σ ’ έναν προηγ
μένο βαθμό, τό άτομο τρέπεται στήν έπανα- 
στατική πράξη κατά τις διάφορες έχδοχές της· 
δσο, όμως, παραμένει άσαφής καί ένστικτώ- 
δης σύλληψη πού δέν υπερβαίνει την πρω
τοπλασματική της σύσταση καί πού συνεπώς 
δέν είναι σέ θέση νά θεμελιώσει στήν άνθρώ- 
πινη̂  συνείδηση δικούς της προσανατολισμούς, 
ή αίγλη τών διαφόρων ψευδοπροτύπων έλευ- 
θερίας κυριαρχεί άναπόφευκτα στά  κίνητρα 
καί στά  θεμελιώδη κριτήρια τής συμπεριφο
ράς του, ένώ καινούργιοι δρόμοι φυγής, πιο 
«έκσυγχρονισμένοι», άντικαθιστούν όλοένα έ- 
κείνους πού πάλιωσαν καί πού δέν άνταπο- 
κρίνονται πιά στή μεταβαλλόμενη ψυχοδια- 
νοητική του δεκτικότητα.

Σ ’ έναν ενδιάμεσο βαθμό συνειδητοποίη- 
σης σημειώνεται μιά «επάνοδος» στά  δεδο
μένα τού βιομηχανικού πολιτισμού, στήν ό 
ποια όμως, έμπεριέχεται ένα άλλο είδος φυ
γής, πιο «προσγειωμένης» καί «κοινωνικής»: 
άπό τά κατώτερα επίπεδα ζωής, στά  άνώ- 
τερα. Είναι ακριβώς ή περίπτωση τού φαι
νομένου Μπόντ, άλλά καί γενικά τής απή
χησης όλων εκείνων τών καταστάσεων πού 
διακρίνονται γιά τή χλιδή καί τήν τελειότητα 
τού κόσμου τών άντικειμένων τους.

Καθώς τά άνώτερα έπίπεδα (άπό τά όποία 
άρύονται κυρίως υλικό προς άναμετάδοση, οί 
επιχειρήσεις μαζικής πληροφορίας) άκτινο- 
βολοΰν όλοένα καί περισσότερο τήν έκθαμ- 
βωτική τους ύπαρξη στά  υπόλοιπα, τροφοδο
τούν έτσι καί τή συνεχώς άναπτυσσόμενη στο 
σύγχρονο έργαζόμενο ψυχολογική τάση νά 
«οίκειωθεί» ή καλύτερα νά «έπανενσωματώ- 
σει» στή ζωή του τά άγαθά τού βιομηχανικού 
πολιτισμού —  αύτά άκριβώς πού δέν άπο- 
τελούν παρά άντικειμενικοποιημένα καί ά- 
ποξενωμένα στοιχεία τής δικής του προσωπι
κότητας. "Ετσι ή άπόδραση άπό τά τεψρά 
κοινωνικά έπίπεδα, πραγμοττοποιεΐται μέ 
τήν πλασματική μετάβαση σ ’ έκεΐνα, πού ά- 
ποτελούν τήν ένυπόστατη έπι βεβαίωση τών 
τιό υψηλών δυνατοτήτων τής βιομηχανικής 
κοινωνίας. Ουσιαστικά πρόκειται γιά άσυναί- 
σθητες καί άτελέσφορες άπόπειρες ν’ «άνα- 
κτηθεί» ή χαμένη προσωπικότητα μέ τήν ψευ
δαισθητική «έπαναφορά» καί «έποναβίωση» 
τών όργανικών της στοιχείων, πού άντικειμε- 
νικοποιήθηκαν καί άποσπάστηκαν άπ ’ αυτήν 
όταν ή συγκεκριμένη παραγωγική δραστηριό
τητα τών ύποκειμένων, υποβιβάστηκε σέ ερ
γασία άφηρημένη.

Ό  Τζαίημς Μπόντ, λοιπόν, τοποθετημένος 
ο ’ ένα τέτοιο πλαίσιο, ένσαρκώνει τόν «έ- 
λεύθερο άνθρωπο», όχι πλέον μέσα στήν «ά- 
νόθευτη» φύση, άλλά μέσα στή βιομηχανική 
κοινωνία τής όποιας υποτίθεται πώς έκμεταλ- 
λεύεται στο έπακρο τις δυνατότητες —  δυ- 
νοττότητες, όιμως, πού γι’ αυτόν έξαντλούνται 
στήν παθητική καί έσωτερικά άνεπεξέργαστη 
πρόσληψη τών υλικών της δεδομένων στό  βιο
τικό πεδίο. Ή έλλειψη μιας ψυχολογικής 
αυτοδυναμίας σ ’ αυτή τήν ντοπαρισμένη ζωή 
τών ένστικτων, ό παροπλισμός τού έσωτερικού 
χώρου καί ό άφανισμός έν τή γενέσει πολλών 
καίριων δυνατοτήτων πού δέν πρόλαβαν νά 
γίνουν όργανικές, άποσιωπώνται κάτω άπό 
τήν έντυπωσιακή ζωή τών έπιδερμικών συγκι
νήσεων. Καί έπιπλέον ό Μπόντ είναι σχεδόν 
άπόλυτα θωρακισμένος άπέναντι σέ κάθε λο- 
γής έσωτερικό πόνο· έλεύθερος άπό νευρώ
σεις, συμπλέγματα, ψυχικά τραύματα, άπο- 
γοητεύσεις, αύτοενδοσκοπήσεις, καταστάσεις 
διλημματικές, εσωτερικούς κραδασμούς, είναι 
κυριολεκτικά άδόνητος καί άδιαπέραστος —  *4 7

Ή  επίφαση τής έλευθ ερ ία ς' 
Υ ) ό άδόνητος άνθρωπος



τό πιό επιτυχημένο σάρκινο ρομπότ, που θά 
μπορούσε νά γίνει ποτέ («έγώ δεν έχω πά
θη» λέει κάπου κι ό ίδιος).

Στην ουσία αυτή άχριδώς ή «ελευθερία», 
αυτή ή ανοσία άπέναντι στους ψυχικούς τραυ
ματισμούς, άποτελε? καί τήν κεντρική νεύ
ρωση τής προσωπικότητάς του. Έ να  άτομο 
είναι νευρωτικό κι άταν δεν είναι σέ θέση νά 
διώσει τίποτε· όταν στέκεται άπροσπέλαστο 
άπό τις ίδιες του τις έμπειρίες πού μένουν 
άμεταδόλιστες <ττόν ψυχικό του κόσμο. «ΟΙ 
πιό έπικίνδυνοι τραυματισμοί, είναι αυτοί πού 
δεν γίνανε ποτέ», παρατηρεί χαρακτηριστικά 
ό Sleckcl στήν «Ψυχρή γυναίκα». Μόνο έ
να άδρανές καί υπανάπτυκτο ψυχικό σόμπαν, 
έχει τό προνόμιο νά μήν είναι τόπος συγκρού
σεων ή σύγκρουση είναι τό τίμημα τής καλ
λιεργημένης αίσβαντικότητας, τής ζωτικότη
τας τού ψυχικού χώρου, τού συναισθηματικού 
πλούτου τής συνείδησης. Αύτή, όμως, ή Ιδιό
τητα του Μπόντ είτε περνάει απαρατήρητη, 
είτε δαριλ'ει έλάχιστα σάν άπαξιωτικό στοι
χείο, στ ή συνείδηση των άτόμων, πού ταλανι
σμένα άπό τά μικρά καί μεγάλα άγχη καί 
τις δραματικές αύτοαντιφάσεις τού κοινωνι
κού καί προσωπικού τους βίου, άποτιμοΰν, 
προψανώς, σάν πλεονέκτημα μιά τέτοια ψυ
χική άποστείρωση πού κοίθιστά τό υποκείμε
νο άλεξίπονο: στή συνείδησή τους ό Μπόντ 
έγκαθίσταται σάν τό πρότυπο τού άποδε- 
σμευμένου καί έσωτερικά δυνατού ανθρώπου, 
πού μέ θέληση ρωμαλέα, χωρίς άναστολές, 
χωρίς καταθλιπτικές αποστερήσεις (δχι μό
νο εξωγενείς —  frustrations externcs —  άλλά 
καί ένδογενείς internes) καί χωρίς σημαν
τικές συγκρούσεις κινήτρων conflits de moti
vation, μπορεί νά νέμεται τήν ικμάδα τής 
ζωής.

Τούς διαφεύγει, άχριδώς, πώς ό Μπόντ 
δεν έχει τήν Ικανότητα νά ύπεισέρχεται στις 
μυστικές πτυχές, στις λεπτές άποχρώσεις τών 
πραγμάτων, άλλά δέχεται τή ζωή grosso- 
modo —  είναι ένας άνθρωπος χωρίς ύπαρξη 
«υπεραισθητή», χωρίς ύπερπραγματικότητα.

*Η επίφαση της ελευθερίας* 
δ ) ή κυνική υπεροψία

"Ένα άλλο στοιχείο πού έπισφραγίζει αρ
κετά έντυπωσιακά στό πρόσωπο τού ηρώα 
τήν εικόνα τής κυριαρχικής έλευθερίας,, είναι 
ή προσωπική του υπεροψία —  φτασμένη 
συχνότατα στον κίΜσμό —  πού πότε μέ τή 
μορφή μιας άπό θέσεως ισχύος χλεύης, πότε 
μέ τή μορφή μιας καταλυτικής άδιαψορίας, 
διαχέεται έπιδοκτικά σ ’ όλόκληρη τή συμ
περιφορά του καί στοιχειοθετεί ένα είδος μό
νιμης μανιέρας.

Νόμοι, θεσμοί, κοινωνικές συμβάσεις, ή
θη, άξιες τρέχουσες άλλά καί θεμελιώδεις, ά- 
παγορεύσεις, σχέσεις άνθρώπινες καί γενι- 
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σα  τους όργανώνεται καί δυναστεύεται ό 
δίος τών άλλων ανθρώπων, γιά τόν Μπόντ δέν 
έχουν καμιά εσωτερική σημασία —  πού, 
άλλωστε, καί γιά τούς περισσότερους μπο
ρεί νά μήν έχουν —  άλλά καί καμιά υλι
κά δεσμευτική ένέργεια στό πραγματικό πε
δίο.

Φυσικά, δέν πρόκειται γιά κάποια κριτική 
άρνηση ή ενστικτώδη, έστω, διαμαρτυρία, πού 
πηγάζει άπό την άντίδραση τών καταπιεσμέ
νων στό κοινωνικό άτομο άναγκών ή τή διεκ
δίκηση τών δικαιωμάτων τής προσωπικότητάς 
.ου, όπότε ή όλη περίπτωση θά μπορούσε 
νά στεγάσει ένα καθολικότερο νόημα —  άλλά 
γιά μιά ιδιωτική άγνόηση μέ τή νόμιμη, έξαι- 
ρετική διαδικασία, πού τά ίδια on/τά στοι- I 
χεία τής κοινωνικής ζωής παρέχουν προκειμέ- 
νου ν’ αύτοσυντηρηθούν. Συγκεκριμένα υπάρ
χει κατά δάση ένα δικαίωμα δοτό, πού τού 
χορηγείται άπό τήν πιό κεντρική καί άμεσα 
έξουσισστική θεσμική τους έκφραση, τό κρά
τος· αύτό τό δικαίωμα τού έπιτρέπει νά στέ
κεται ευθύς έξ άρχής έξω άπό τό καθένα χω
ριστά, άλλ' όχι πάνω άπό τό όργανικό τους 
σύνολο, τό όποιο έχει καθήκον νά υπερασπί
ζεται. "Αν μάς άρεσαν οι παρομοιώσεις θά 
λέγαμε πώς έδώ υπάρχει ένα είδος άσψαλι- 
στικής σχέσης, όπου άσφαλιαπής είναι 6 
Μπόντ, άσφαλιζόμενοι οι θεσμοί κλπ. στό 
σύνολό τους, άσφάλιστρο(ή καλύτερα μέρος 
τού ασφάλιστρου) ή άπαγκίστρωση τού ή- 
οωα άπό τήν όφΐιλόμενη υποταγή στούς έ
πι μέρους θεσμούς, καί άσφσλιστική άποζη- 
μίωση ή προστασία πού όφείλει νά παρέχει ' 
στό σύνολο τών τελευταίων, όταν κινδυνεύουν.

Τά καταβαλλόμενα, όμως, άσψάλιστρα στό 
Μπόντ, δέν έχουν τήν έννοια τής αντιπαρο
χής πρός αυτόν, άλλά είναι άπλώς ύλικές 
προϋποθέσεις, διευκολύνσεις γιά νά έχπληρώ-' 
νει τόν προστατευτικό του ρόλο* πολύ περισ
σότερο δέν είναι δικαίωμα πού άπορρέει άπό 
σύτήν καθ’ έαυτήν τήν ύπαρξή του. Τίποτα I 
δέ δίνεται καί δέν άνήκει στον ίδιο, άλλ‘ 1 
δ,τι παρέχεται ενεργεί άμεσα ή έμμεσα, μο-ι 
νάχα γιά τήν εύόδωση τής δράσης του —  ό
λα ξεκινούν καί έπιστρέφουν στούς έντελλό-1 
μένους μηχανισμούς καί ό Μπόντ δέν είναι 
παρά τό διαπρέπον όργανο στό όποιο τά 
παρεχόμενα προνόμια στέκονται βοηθητικά μέ- ; 
σα  γιά νά λειτουργήσει.

Πρόκειται μ’ άλλα λόγια γιά έναν όλοκλη-ϊ 
ρωτικό «διορισμό» πού τού έξασψαλίζει τήν 
εύχέρεια νά μήν εΟθύνεται γιά τήν πράξη 
του, τόσο άπέναντι στή νόμιμη πρόβλεψη, δ-1 
σο καί άντίκρυ στον έαυτό του: τόν έψοδιά- 
ζει θά λέγαμε μ’ ένα νομικό καί ηθικό —  στήν 
πιό εύρεία του έννοια —  πασπαρτού. Μο
λονότι ή πράξη του δέν τού άνήκει κατ' ού- j 
σία, γιατί είναι έτερσνομικά νοηματοδοτημέ-j 
νη, ό Μπόντ υπεξαιρεί ψυχολογικά αυτά τά 
προνόμια συναρτώντας τα ολοένα καί περισ
σότερο πρός τήν άτομικότητά του καθαυτήν, 
ώς συμφυή ή, τουλάχιστον, ώς πρωτοτύπως] 
αποκτημένα στοιχεία της, καί λιγότερο πρόςΐ 
τήν χρηστική του σημασία ώς όργάνου μέ 
υψηλή μέν ειδίκευση, άλλά όπωσδήποτε άνω-’



νι/μου καί αντικαταστάτου· ή έξαιρετικότητα 
των -προνομίων., άπό έπίδοτο παρακολούθημα 
τής δράσης μετατρέπεται στή συνείδησή του 
σέ οργανικό και πηγαΐο δικαίωμα τής προ
σωπικότητάς του, σέ έκδοχή ενδογενή τής ύ
παρξής του. Μ’ αϋτό τό συγκρητισμό, ό κατά 
τά άλλα άποψιλωμάνος εσωτερικός χώρος, αρ
χίζει να καλύπτεται πλέον άπό την αυτοκαλ
λιέργεια τής ιδέας του έκλεκτού, του υπερ- 
δ.καιωματούχου, τοΰ ΰπεράνω —  μ' ένα λό
γο τού προνομιακού όντος για τό οποίο κάθε 
φραγμός αύτοκαταλύεται.

Τούτο τό πνεύμα, έξακτινώνεται και δια- 
ποτίζει όλες τις έπιμέρους συναρθρώσεις τής 
κοινωνικής του διαγωγής, τις ποικίλες σχέσεις 
του μέ τά άλλα άτομα, είτε αυτές ανήκουν 
στο επαγγελματικό πεδίο, εϊτε στο έξωεπαγ- 
γελματικό' έπικάθεται ανάγλυφο στις μικρο- 
πράξεις τής καθημερινής ζωής, στά μοριακά 
στοιχεία τής συμπεριφοράς, στις ναρκισσευό- 
μενες συσπάσεις τού προσώπου, στο φορτω
μένο άπό επιτήδευση βλέμμα, στο νωχελικό, 
γεμάτο συγκρατημένο δυναμισμό καί ανω
τερότητα βάδισμα, στην υπεροπτικά ατσαλά
κωτη ήρεμία, στο μακάβριο, συχνά, χιούμορ 
—  μ’ ένα λόγο υπεισέρχεται καίρια σ ’ ολό
κληρη την εκφραστική του γκάμμα. Είναι αύ- 
τόδηλο πώς έδώ δέν πρόκειται γιά την καλ
λιέργεια τής ατομικής διαφοράς, πού πρα
γματοποιούμενη μέ την πλήρη καί ενεργητι
κή συμμετοχή σέ μιά όμαδική προσπάθεια 
χαρίζει στο υποκείμενο την διαυγή συνείδηση 
τής ατομικότητας του* αλλά γιά μιά αίσθη
ση μοναδικότητας, γεννημένη κυρίως άπό την 
μηχανιστική επενεργεία, στο σύνολο των δυ
νατοτήτων καί στην ψυχική ζωή, ορισμένων 
στοιχείων (προικοδότηση μέ εξουσίες, έξαι 
ρετικά δικαιώματα, κ.λ.π.) πού δέν ένοφθαλ- 
μίζονται όργανικά στις διεργασίες μέ τις 
οποίες τό ατομικό κατακτά τήν ώριμη έπί- 
γνωση τής ΐδιαιτερότητάς του μέσα στον 
κόσμο.

Σ αύτή τήν περίπτωση, ένας στατικός αά- 
τοσυσχετισμός τού υποκειμένου πρός τον πε
ριβάλλοντα κόσμο, τό οδηγεί σέ μονόπλευ
ρες συγκριτικές αξιολογήσεις πού άν καί δέν 
είναι ενδεικτικές μιάς νέας ποιότητας άνοίγ- 
κών καί δυνατοτήτων σ' αυτό, ύπερτρέφουν 
ωστόσο τήν αίσθηση τής άνωτερότητας καί 
τών απορρεόντων δικαιωμάτων του* πάνω σ ' 
αυτή τή βάση αρχίζει να οίκοδομεΐται μιά 
ύπεροπτική στάση ζωής καί μιά λίγο πο
λύ κυνική θεώρηση τών άνθρωπίνων —  ή, 
καλύτερα, τών «συνανθρωπίνων».

Στο Μπόντ οι κοινωνικές συμβάσεις, τά 
παραδεδομένα σχήματα συμπεριφοράς, οΐ 
ποικίλες δεοντολογίες καί απαγορεύσεις, πα
ραμερίζονται άμεσα ή έμμεσα, έν όνόματι της 
έξαιρετικότητας τής περίπτωσης καί τής μο
ναδικότητας τού φορέα καί μόνο γι’ αυτόν. 
Τούτο δμως κάνει ώστε, κι Οταν άκόμα αύτοί 
σί κανόνες αποτελούν άποστεωμένες παρου
σίες μέ έκβιασμένη καί έκβιαστική λειτουρ
γικότητα -  συνεπώς έκφραση καί πηγή άν- 
τιφάσεων μέσα στήν κοινωνική ζωή —  νά ά- 
παξιώνεται μιά τέτοια κατάλυση, άριστοκρα-

τικού χαρακτήρα καί συντηρητικής σκοπιμό
τητας.

Μόνο ή άρνηση (άς είναι ατομική, κι άκό
μα άσυνειδητοποίητη κατά τούς στόχους της) 
στής οποίας τό υπέδαφος υποφώσκει (καί πά
λι έστω ασυναίσθητα), μιά διαμαρτυρία μέ 
καθολικότερο χαρακτήρα, έν όνόματι τών κα
τόπι εζομένων στο κάθε άτομο αναγκών καί 
τών πολύτιμων μεγεθών τής ψυχικής του ζωής 
πού άπαλλοτριώνονται, μπορεί νά καταξιώνε
ται άν όχι σάν προοπτική ενός δυναμικού με
τασχηματισμού τής κοινωνικής ζωής, τουλά
χιστον σάν έκδοχή μιάς άνθρωπιστικής στο 
βάθος κατεύθυνσης. Κι αύτό είναι πού διαφο- 
ρίζει την υπεροψία τής ανταρσίας τών «κοι
νωνικά άπροσάρμοστων» νέων, άχόμα καί τών 
ίδιων τών όπαδών τού Μπόντί άπό τήν άν- 
ταρσία τής υπεροψίας τού τελευταίου2".

’Αλλά στήν περίπτωση τού Μπόντ δέν πρό
κειται μόνο γιά κάποιες συμβάσεις καί άρ- 
χές πού ή πηγαία δυναμικότητα τους —  άν 
υπήρχε κάποτε —  ύπέκυψε πλέον στήν επι
δρομή τού χρόνου, καί πού στό κάτω κάτω 
ό καθένας έχει λίγο πολύ τον προσωπικό 
του τρόπο νά τις αγνοεί- έδώ πρόκειται καί 
γιά ένα είδος μηδενισμού όστέναντι σέ θεμε
λιώδεις αξίες τής ζωής δπως είναι ή ίδια ή 
ζωή, ό έρωτας κλπ.

Ό  Μπόντ λ χ. έχει τό δικαίωμα νά βα
σανίζει, νά σκοτώνει (αύτό σημαίνουν τά 
δύο μηδενικά πριν άπό τον άριθμό 7) καί 
αναμφισβήτητα ένα μέρος τής απήχησής του 
όφείλεται ακριβώς σ ’ αύτό.

Έ άν κάνει κατάχρηση αυτού τού δικαιώ
ματος δέν πρόκειται νά ελεγχθεί, γιατί τού 
παρέχεται απόλυτο μαζί μέ τις ενδεχόμενες 
υπερβάσεις του. ’Απ ’ αύτό τό σημείο εκκι
νεί καί τό απόκρημνο ύφος τής συμπεριφο
ράς του, πού υπογραμμίζει τό χαρακτήρα 
αυτού τού δικαιώματος όχι πλέον ώς υπηρε
σιακού, (τού έντεταλμένου δηλ. οργάνου), 
άλλ' ώς ψυχολογικού στοιχείου ανεπανόρθω
τα πολιτογραφημένου στον εσωτερικό του χώ
ρο. Έτσι στο «Δρα ΝΟ», σκοτώνει έν ψυχρώ 
τόν κατάσκοπο καθηγητή, χωρίς να συντρέ
χει λόγος, γιατί ήδη τον έχει έξουδετερώσει.
Ό  κυνισμός, δμως, έν προκειμένφ δέν βρίσκε
ται μόνο στήν κατάχρηση τού δικαιώματος 
ττού μετατρέπει τήν άμυνα σέ άσκοπη άφαί- 
ρεση τής άνθρώπινης ζωής, άλλα στό ίδιο 
τό στύλ τής πράξης, που φαίνεται να πραγ
ματώνει κάποια έσωτερική έκφραση: αργά,
ατάραχα, σχεδόν τελετουργικά, λές καί άττο- 
λαμβάνει τήν κάθε κίνηση, θα ενεργήσει τήν 
έκτέλεση καί άμέσως μετά, μέ ύφος ανείπω
της περιφρόνησης θά φυσήξει τήν κάννη τού 
τεριοτρόφου, σάν νά έπρόκειτο γιά σκοπευτι
κό άγώνα, στον όποιο οΐ στόχοι υπήρξαν 
καταφανώς κατώτεροι άπό την άξία τού σκο
πευτή.

Αυτή όμως ή στάση μέ τά «ιδιωτικής χρή- 
σεως» μηδενιστικά στοιχεία, πού κυμαίνεται 
άνάμεσα στήν ύπεροψία καί τόν κυνισμό, δέν 
έχει καθόλου άσημάντη συνεισφορά στήν ά- 
πήχηση τού τύπου. 149



Ή έμμεση, έστω, υιοθέτηση μιας τέτοιας 
«στάσης ζωής» άττό τή μεριά τών άτόμων 
—  ένδοδολή σέ παθητικό έδαφος τής ενερ
γητικής υπεροψίας τού ειδώλου —  δέν εΤναι 
παρά ή ενστικτώδης, ακατέργαστη και άντιρ- 
ροπητική απάντησή τους στην καταπιεστική 
ορθοδοξία τής κοινωνικής τους ζωής —  στους 
κανόνες, τις δεοντολογίες καί τις ιεραρχίες 
πού τή συρματοπλέχουν. Πιο συγκεκριμένα, 
ύποτυπώνει μιάν άναρχου μ ενη —  άλλ’ δχι και 
άναρχική, μέ τήν πλήρη καί ένσίΛ'είδητη έν
νοια τού όρου —  εκδήλωση άντικονφορμισμού, 
ένα είδος έκτροχιασμένης άτομικής διαμαρτυ
ρίας μέ κοινωνική σημασία, άλλά χωρίς 
τήν αυτοσυνείδηση καί τον έρματισμένο προ
σανατολισμό, που θά μπορούσαν νά γα- 
λουχΐσουν τήν προοπτική ενός δυναμι
κού αποτελέσματος- τέλος αποτελεί έκφραση 
μιας συγκεκαλυμμένης έττιθετικότητας agrcs- 
sivi 16 non ouverte τού άτόμου, ή όποια άνα- 
πτάσσεται σάν αυθόρμητη «αντενέργεια» στις 
άποστερήσεις του, προπάντων όταν αυτές συν
επάγονται μιάν άπαξίωση τής προσωπικότητάς 
του (frustrations devaiorisantes).

Στήν αφετηρία αυτής τής διαμαρτυρίας, 
βρίσκεται ή διεκδίκηση τής παραβιασμένης 
μοναδικότητας καί ή άνυποταξία, μέ παθητικά 
καί απρόσφορα μέσα, τού άτόμου απέναντι 
στους κοινωνικούς του προσδιορισμούς καί 
κατ* έπέκταση στό γενικότερο στίγμα του 
μέσα στή ζωή. Πρόκειται κ’ εδώ γιά μιά Ιρ- 
ρεαλιστική παλινόρθωση τής προσωπικότητας 
μέ ένδοϋποκειμενική ενέργεια παρηγορητικού 
χαρακτήρα. Ή άντίδράση τής λεηλατημένης 
καί άπαξιωμένης (devalorisce) προσωπικότη
τας απέναντι στην άλλοτρίωσή της, δταν δέν 
παίρνει τή μορφή τής λίγο πολύ ευθύβολης 
επαναστατικής ένέργειας ένάντια στις συστα
τικές δομές τού δυσμενούς περιβάλλοντος, τό
τε: είτε έξαντλεΐται ώς έξέγερση άμετάβοττη 
στά  κεφάλια τών άτόμων, οπού τελικά οί 
άντιθέσεις συναιρούνται σε συμβατικές ισορ
ροπίες ή συμβολικές διεξόδους (συμβιβα
σμός, αυταπάτη, νεύρωση κ.λ.π.), είτε δια- 
χέεται ώς άβλαβης άνευλάβεια στά  θεσμικό - 
εθιμικά παοάγωγα τών θεμελιωδών δομών, 
οπότε στόχοι δευτερεύοντες ή ψευδείς, διεκ- 
δικούν τήν αποκλειστικότητα σχεδόν τής άπο- 
δοκιμασίας.

Στον κυνισμό τού Μπόντ, υπάρχει ή άπό 
Θέσεως ισχύος υπεροπτική ενατένιση, πού ά- 
πορρέει άπό τήν αίσθηση μιας ήδη «πραγ- 
ΐματωμένης» ιδιαιτερότητας, χάρη στην έξου- 
cno-δότηση τών ύπέρνομων μηχανισμών κατά 
δεύτερο λόγο εμφανίζεται ώ ς ι^χολογική συ
νέπεια τών όγκωδών πράξεων του, ώς αυτο
νόητη δηλ. άντ απαίτηση γιά τϊς άκρως ειδι
κευμένες του ιδιότητες* καί ταυτόχρονα ενερ
γεί στό έσωτερικό τής ίδιας του τής συνεί
δησης σάν είδος ειδοποιού αύτοπροσδιορισμού, 
σάν προσπάθεια νά καλλιεργηθεί ή ψευδαί
σθηση τής διαφοράς του άπό τά άλλα άτομα, 
άναφορικά μέ τήν υπαλληλική άγκύλωση τής 
προσωπικότητας καί τόν έσωτερικό έτερο- 
καθορ!σμό της.
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πηρά σέ μιά τέτοια στάση ζωής, άλλ’ άπό 
βέσεως μειονεξίας* Τό αίτημα νά άνασυντά- 
ξουν καί νά υπερασπίσουν τήν εξουθενω
μένη τους προσωπικότητα, δεσπόζει κ’ εδώ 
άόρατο, μέ τή διαφορά πώς αυτοί δέν έχουν 
τήν ευκαιρία, τήν έξ άντικειμένου δυνατότη
τα ν’ άνοπττύξουν σέ ικοο/οποιητικό βαθμό έ- 
κεΐνες τίς ιδιότητες ή νά παρουσιάσουν τις 
προσωπικές έπιτεύξεις, πού θά έδιναν σ ’ αυ
τό τό αίτημα τήν ψυχολογική υπόσταση τής 
απαίτησης, μέσα στήν ίδια τους τή συνεί
δηση. Μ.ά τέτοια «πτωχοπροδρομική», άν έπι- 
τρέπεται ή έκφραση, «μέθεξη», χωρίς επαρκή 
έσωτερικό άντιστυλώματα, άποτελεΐ κατά μεί- 
ζονα λόγο, εκτόνωση μέσα στήν παραφθορά, 
κάτι σάν ψυχικό αυνανισμό πού χαρίζει στό 
υποκείμενο κάποια «αΰτάρκεια» χωρίς νά βελ
τιώνει τή θέση του στον εξωτερικό κόσμο, 
παρά μόνον «ένδο-υποκειμενικά» —  είναι ή 
πλασματική απόκτηση τής έλλείπουσας δύνα
μης, ή φανταστική «ρεβάνς» άπέναντι στούς 
θεσμούς, ή «άνάχτηση» τής χαμένης ύπερο- 
χής άπέναντι στον κόσμο τών άντικειμένων καί 
τών άντικειμενοποιημένων σχέσεων.

'Απ ’ αύτή τήν άποψη ό πρόθυμος ένωτι- 
σμός τών κυνικών άποπνοιών είναι ένδειξη καί 
ώριμότητας καί άνωριμότητας: ώριμότητας, 
γιατί περικλείνει μιά κοινωνική δυσαρέσκεια 
φτασμένη ώς τήν άρνηση· καί άνωριμότητας 
γιατί αύτή ή άρνηση παρουσιάζει χαρακτη
ριστικά πού δέν τής έπιτρέπουν νά ξεπερά- 
σει τόν άρνητικό έοαττό της.

Έ τσι πρώτα - πρώτα, φτάνει σέ μιάν «άρ- 
χή πραγμάτωσης» μέσα άπό τίς πράξεις έ- 
νός τρίτου, ό όποιος παρίσταται ώς οίο- 
νεί εκπρόσωπος, έξουσιοδοτημένος νά δείξει 
τήν τόλμη καί τήν πρωτοβουλία πού απο
λείπει άπό τούς άλλους. ‘Από δώ καί ένα 
μέρος τού όψειλόμενου θαυμασμού γιατί γενι
κά έπιχειρεΐ αύτό πού έκεΐνοι δέν άποτολμοΰν 
καί πού έτσι λυτρώνονται συμβολικά μέσα 
στή δική του τόλμη.

Έπειτα, υποβάλλει έναν άτομιστικό — · 
συνεπώς άπρόσψορο —  δρόμο διεξόδου, ά- 
ψού είναι φανερό πώς δέν κατευθύνεται στήν 
απελευθερωτική κατάλυση τών καταδυναστευτι- 
κών δρων, άλλά άντίθετα προκρίνει τήν ά- 
τροπτό τής άτομικής παραβίασης. Αυτό εκ
πορεύεται άπό τήν έκτροπή τού μεμονωμένου 
άτόμου νά διεκδικεϊ γιά τόν έαυτό του ώς 
κυριαρχικό προνόμιο, έκεΐνο πού έπρεπε ά- 
πλώς νά συνιστά τήν άποκατάσταση τής άτο- 
μικότητάς του στά  αυτονόητα καί ζωτικά της 
δικαιώματα, καί πού μόνο δταν πραγματοποι
είται σέ καθολική κοινωνική κλίμακα μπορεί 
νά περιλάβει καί τό κάθε άτομο χωριστά. 1

Τέλος, ένώ παίρνει τή μορφή μιας άνώδυ- 
νης γιά τό σύνολο τών καταπιεστικών δρων 
άποδοκιμασίας, ρευστοποιούνται τά δρια καί 
οί στόχοι της, καί συχνά αποκτά χαρακτή
ρα ολοκληρωτικό. Έ τσι μαζί μέ τό περιεχό
μενο τών θεσμών κ.λ.π. συμπαρασύρεται στήν 
άρνηση καί τό ίδιο τό αντικείμενό τους. 
Π.χ. έχουμε άρνηση τού συνόλου τών συγκε
κριμένων συνθηκών πού άπροσωποποιοΰν καί 
αλλοτριώνουν τόν έρωτα, άλλά καί μηδενισμό



τού Ιδιου τού έρωτα, ώ ς πλήρους βιώματος 
και θεμελιώδους αξίας στή ζωή τού άνθρώπου. 
Αυτό εΤναι πού καθιστά ένα τέτοιο κυνισμό, 
άπό μέν την πλευρά μιάς ψυχοκοινωνικής 
διαγνωστικής, σύμπτωμα μέ άναμφισβήτητα 
αποκαλυπτική σημασία για τις διεργασίες 
πού συντελούνται στο ψυχολογικό υπέδαφος 
τής κοινωνικής ζωής· οστό τήν άποψη όμως 
μιας δραστικής έπενέργειας πού θά άποσχο- 
πεΐ νά άρει τις άντιφάσεις, τις συμβολικές 
λύσεις καί τα  αδιέξοδα καί νά γεψυρώσει τό 
χάσμα άνάμεσα στο άτομο καί στην κοινό
τητα, μεταβάλλοντας ποιοτικά τό σύνολο των 
συναφειών του —  μέσο απρόσφορο καί άπώ- 
λεια προσανατολισμού.

Ή  ολιγά ρκεια  μιάς αυταπάτης

Μιά τέτοια άπώλεια προσανατολισμού υπο
βάλλει καί όλόκληρη ή «έκδοχή έλευθερίας» 
που προσωποποιεΐται στόν Μπόντ. Ό  ή- 
ρωας στή συνείδηση των πασχόντων υποκειμέ
νων, εΤναι ή ψανταχτερή υπέρβαση του άνευ
ρου μέσου όρου, πού χαρακτηρίζει τά  δικά 
τους έπίπεδα καί ή ένσάρκωση μιάς άκραίας 
δυνατότητας άκτιβισμού πού άπουσιάζει άπό 
αύτά. 'Α π ’ την άλλη μεριά ή συνθλιπτική αί
σθηση τής δικής τους άμετακίνητης άδυνα- 
μίας καί ή δύναμη μέ τήν όποια τής παρα
δίνονται, απονευρώνει τό θαυμασμό τους άπό 
τήν εγγενή του διπολικότητα, καί κατασιγά
ζει τά ενεργητικά του στοιχεία, άνοτχαιτί- 
ζοντας έτσι καί κάθε άξιοσημείωτη ψυχολο
γική άντιπαλότητα πρός τόν έπιτυχημένο 
Μπόντ.

Στόν τελευταίο, όμως, αυτή ή υπέρβαση 
των πλαισίων τής επίπεδης ζωής, δεν φέρνει 
μέσα της τήν δυναμική κίνηση πού ένεργεί ώς 
άδιάκοπη έπιδίωξη μιάς όλοένα καί πιο άνώ- 
τερης συμμετρίας στο  εσωτερικό τής προσω
πικότητας. Στόν Μπόντ, οί δυνάμεις τής προ
σωπικότητας, άντί νά οργανώνονται σέ και
νούργιες κάθε φορά ποιότητες καί συνθέσεις 
ποιοτήτων, άποσχημοττίζονται σάν δυναμικές 
λειτουργίες καί μόνο κάποια στοιχεία που 
συνιστούν σκελετώδεις καί άφετηριακές προϋ

ποθέσεις έλει^ερίας, ύπερτρέφονται, χωρίς 
ω στόσο νά ξεφεύγουν άπό τή γενική στατικό- 
τητσ.

Ό τα ν  αυτές οί προϋποθέσεις γίνονται, ό 
πως εδώ, αυτοσκοποί, τότε άκινητοποιεΐται 
ή τελείωση τής προσωπικότητας καί όργα- 
νώνεται σέ κλειστές μορφές, πού σημαδεύουν 
καί τό τέλος τής άνάπτυξής της. Γιατΐ αύτή 
ή τελείωση πραγματοποιείται μόνον όταν εΤ
ναι δυναμική, δηλ. όταν δέν είναι ποτέ τελειω- 
μένη. Συνεπώς ή εγκατάλειψη τών σκοπών 
στις προϋποθέσεις τους, μπορεΤ θαυμάσια 
νά όδηγήσει στην τελειότητα τής μετριότητας, 
άλλ' όχ· στή δυναμική τών αναβαθμών τής 
έλευθερίας, που έξυπακοόει άδιάκοπη άνα- 
νέωση σκοπών.

Ή  έλει/k p ia  τής πράξης στόν Μπόντ, πο
λύ άπέχει άπό τό νά συνιστά κατάσταση 
έλευθερίας· κι αύτό γιατί σχι μόνο δέν αίμο- 
δοτείται άπό τόν ίδιο μέ μιά τέτοια ανανέ
ωση, άλλά γιατί, όπως επανειλημμένα εί
χαμε τήν εύκαιρία νά τονίσουμε, άπουσιάζει 
ή ένθεση ίδιων σκοπών. ΟΙ δικοί του σκοποί 
παρεμπίπτοντες καί δευτερογενείς στέκονται 
έξαιρετικά πενιχροί γιά νά θεμελιώσουν τήν 
πράξη ώς ιδιόκτητη, ή καί άττλώς ν' άντισταθ
μίσουν οπή συνείδησή του τόν όγκο της. Ή 
ελευθερία του, λοιπόν, συνίστσται στό ότι 
είναι έλεύθερος νά μήν αίσθάνεται άνάγκη 
γιά άλλη έλευθερία.

Τούτη άκριβώς ή άπελπιστική συρρίκνω
ση τού αΐτήματος γιά έλευθερία, ή στατική 
καί μυωπική άντίληψη τής ουσίας της, καθο
ρίζει κατ' εικόνα της, καί τά  κριτήρια μέ τά 
όποια ό Μπόντ άνσγορεύεται σέ υπόδειγμα 
έλεέβερου άτόμου. Α π ’ αύτή τήν .άποψη, ό 
συμπαραγωγής τών ταινιών Albert Brockoly, 
εΤναι έξαιρετικά εύστοχος, όταν, μέ τή διαύ
γεια τής επιγραμματικής ώμότητας, διατυ
πώνει τά  πλεονεκτήματα που τού χαρίζουν 
αύτή τήν αίγλη: «Ντύνεται καλά, τρώει κα
λά, πίνει καλύτερα, γοητεύει τις γυναίκες, εΤναι 
ένας έστέτ. Καί είναι έλεύθερος. Δέν έχει κα
νένα δεσμό, έξω άπό τό επάγγελμα καί τήν 
αφοσίωσή του στην Α.Μ. τή βασίλισσα. Ποιος 
λοιπόν δέ θά ’θελε νά εΤναι Μπόντ;»

"Ενα πρότυπο έλει^ερίας «μειωμένων προ
σόντων», κατάλληλο γιά τήν ανθρώπινη πα
νίδα.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

«Φθορά...φθορά...φθορά...και πρέπει νά βάλεις 
δλη σου τή δύναμη νά τής άντισταθεϊς»

ΤΕ.ΧΝΕΣΣΗ ΟΥ Ι Λ Λ Ι Λ Μ Σ

«Μορφή χωρίς σχήμα, σκιά χωρίς χρώμα, 
παραλυμένη δύναμη, γνέψιμο χωρίς κίνηση». 
Ό  Μπόντ εΤναι ό άνθρωπος ό  άποκομμένος 
άπό τις ρίζες του, ό  καθαιρεμένος άπό ου
σιώδη χαρακτηριστικά τού άνθρώπινου προ
σώπου — · ό έκπεπτωκώς.

Μιά συγκλίνουσα, όμως, δέσμη άπό πα
ρεξηγήσεις, πνευματικούς δαλτωνισμούς, πα
ραφθαρμένες επιθυμίες καί αλλοτριωμένες ά- 
νάγκες —  αποτελέσματα πολλαπλών διαθλά
σεων μέσα στή συνείδηση τών ατόμων, τών 
όρων τής κοινωνικής τους ζωής —  τόν υψώνει 151



σέ μοντέλλο πού ενσαρκώνει τήν έξοδο άπό 
το τέλμα.

Τό φαινόμενο Μπόντ, σήμα κατατεβέν —  
μετάξι/ πολλών άλλων —  τής φυσιογνωμίας 
τής σύγχρονης κοινωνίας καί τής λειτουργι
κότητας των δομών της στο πεδίο του ανθρώ
πινου ψυχισμού, άνταποκρίνεται ακριβώς σέ 
μια κατάσταση κίβδηλης συνείδησης καί κα- 
τοσηεσμένης Ανάγκης (frustration) καί συνά
μα έντάσσεται στους όρους πού τήν παράγουν 
καί τήν διαιωνίζουν. Τούτοι οί όροι, σταθε
ροί όσον άφορά τή δομική τους σύσταση, 
παρουσιάζουν τεράστια μεταβλητότητα στα  
έπι μέρους φανερώματα, μέ τα  όποια είσδύ- 
ουν καί διακλαδώνονται ατό σύνολο των συ
ναφειών τού κοινωνικού άνθρώπου. ’Απ' αυτή 
τήν άποψη ό  Μπόντ είναι κι αυτός μια «μό
δα», πού σέ λίγο θά παραχωρήσει τή θέση 
της σ ’ ένα διάδοχο σχήμα —  σ ’ έναν ύπερ- 
Μπόντ ένδεχομένως, ή έναν άντι - Μπόντ. Τόν 
ραφιναρισμένο έξ άλλου πρωτογονισμό, δέν 
εΐναι απίθανο νά ακολουθήσει κάποια Απρο
κάλυπτη έπαναγωγή στις «πηγές» μέ σ α 
φέστερα τά  ίχνη μιας μαγικής σκέψης, σαν 
όντίδρομη κίνηση στήν προϊούσα, συν τοΤς 
άλλοις, έκμηχάνιση τής ψυχικής ζωής* ή αντί
θετα uiav Απογείωση μαζί μέ άστρικους ή- 
ρωες σέ σφαίρες έξωγήϊνες, κόσμους έρμα- 
φρόδιτους, φανταστικούς μαζί καί πραγμα
τικούς.

’Ακούραστοι οι τρομεροί μηχανισμοί, έπε- 
ξεργάζονται όλοένα καί πιο τέλεια θυμολη- 
πτικά για τούς ακρωτηριασμένους άνθρώπους. 
Νέες μορφές ψευδαισθήσεων τρέφονται άπό 
τήν πτωμαΐνη των προηγουμένων· καινούργια 
μονοπάτια φυγής χαράζονται στήν προέκτα
ση τών παλιών, ένώ άπό τήν πλημμυρίδα των 
εικόνων καί τούς κρουνούς τής τυπογραφικής 
μελάνης, Ανεξάντλητες δυνατότητες χιμαιρών 
καί ψευδαισθήσεων Ανατέλλουν γιά  τόν Ούώλ- 
τερ Μίττυ και τόν Μπίλυ τόν ψεύτη —  αύτές 
τις γνήσιες ένσαρκώσεις τής τραγωδίας τού 
σύγχρονου άνθρώπου, πού οί πραγματικές του 
δυνατότητες έχουν παγιδευτεί κάπου άνάμεσα 
στο «μυστικό τής επιτυχίας» τών διαφημιστι
κών εταιρειών καί στις υποσχέσεις τών κρα
τικών λαχείων.

Γιατί όσο ή συγκρότηση τών ανθρώπινων 
σχέσεων θά παραμένει οδυνηρά παράλογη 
καί οί άνθρωποι θά εξακολουθούν νά κυβερ
νούν Ανθρώπους* όσο ή έργσσία θα χαρακτη
ρίζεται άπό τήν απουσία μιας αυθεντικά Αν
θρώπινης σημασίας πού νά καθιστά τό προϊόν 
καί τήν πράξη της έσώψυχη μαρτυρία καί δη
μιουργική στιγμή σττήν ύπαρξη τού έργαζομέ- 
νου- όσο οί χαλύβδινες ιεραρχίες θά καθο
ρίζουν αυστηρές περιμετρικές ζώνες στήν Α
νάπτυξη τής προσωπικότητας υπεξαιρώντας 
της τή δημιουργική πρωτοβουλία, καί τά 
άτομα θά υποφέρουν άπό τό αίσθημα τής 
Α δ ι κ α ί ω τ α  παρεμποδισμένης έπιθυ- 
μίας (frustation)· όσο  οί θεσμοί θά θριαμ
βεύουν σέ βάρος τών Ανθρώπων καί ή κοι
νωνική ζωή θά εΐναι τό σενάριο πού γράφουν 
οί έπώνυμοι καί πού οι Ανώνυμοι καλούνται 
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χρημοτΓίστήρια τής οργανωμένης παροχής 
ψευδαισθήσεων, θά Ανεβαίνουν συνεχώς καί 
κάθε φορά θά μπορούμε ν’ Αναφωνούμε: ό 
Τζαίημς Μπόντ άπέθανε, ζήτω ό Τζαίημς 
Μπόντ.

Σέ μ:ά προοπτική πού χάνεται στήν όμί- 
χλη τού απώτατου μέλλοντος, όταν ό κάθε άν
θρωπος, σπάζοντας τήν πολιορκία καί κυριαρ
χώντας πραγματικά πάνω στις συνθήκες πού 
όρίζουν τήν ύπαρξή του, κατακτήσει τή δυ
νατότητα νά διαλέγει ό Ιδιος τή ζωή του: 
δηλ. νά αύτοδιευθίινεται ώς παραγωγός, νά 
αύτοδιοικεΐται ώ ς κοινωνική μονάδα καί ν’ 
αύτοκαθορίζεται πνευματικά, μέσα Από την 
αμοιβαία καί Ισότιμη συνάφεια, ώς περιε
χόμενο συνείδησης —  τότε θά έχει Αφήσει 
πίσω τόν κοπαδικό βίο πού τόν καταδικάζει 
σέ πολλαπλό ένεργούμενο, καί θά δρασκελί
σει τό κατώφλι μιας δημιουργικής συλλογι
κής ζωής, μέσα στήν οποία θά διαμορφώνει 
καί θά διαχέει έλεύθερα τήν Ατομικότητα 
του ώς κοινωνός - δημιουργός. Καί τότε φυ
σικά ή φαντασία στή ζωή του θά λειτουργεί 
ώς προέκταση τού δημιουργικού του έργου, 
ώς καταλύτης κρυμμένων δυνατοτήτων καί ό
χι ώς υποκατάστατο πραγματικής ζωής καί 
Αντίβαρο στήν ψυχολογική του Ανεργία.

Αλλ' αύτό προϋποθέτει τήν πιο βαθύρριζη 
άναμόχλευση τού κόσμου μας, τή συγκλονι
στικότερη κοινωνική Ανατροπή ά π ’ όσες γνώ
ρισε μέχρι σήμερα ή Ιστορία, τή βιαιότερη 
καταστροφή θεμελίων καί δομών, πού άλ
λωστε Αποτελούν στις βασικές τους συντε
ταγμένες ( έ κ  μ ε τ ά λ λ ε υ σ η  καί δ ι α 
κ υ β έ ρ ν η σ η  άνθρώπου Από άνθρωπο) α 
ξονική προέκταση, σ  ένα διαφορετικό κάθε 
φορά έπίπεδο, τών προηγουμένων κοινωνικών 
σχηματισμών.

Μέ ποιο τρόπο θά γίνει αύτό καί μέ τϊ 
«όργανα» (καί πώς θά διαμορφώνονται αύτά 
τά όργανα, ώστε νά μήν εξελίσσονται σέ 
νέες έξουσίες καί φυλακές γιά τόν άνθρωπο), 
είναι κάτι πού ή πρακτική τών κοινωνικών 
αγώνων, Ακολουθώντας πολυόδυνες τεθλασμέ
νες, Αποσαφηνίζει «μέ καιρό καί μέ κόπο», 
κάποτε κάνοντας άλματα καί πιο συχνά μέσα 
Από αί μάτι νους δρόμους.

Γιγοηπ-ιαΤοι άντι μηχανισμοί δημιουργούνται 
γιά νά καταλύσουν τούς ήδη κατεστημένους· 
άλλ’ Αντί νά Αφήνουν ν’ άναπτύσεται μέσα 
τους ή Αναγκαιότητα τής αύτοεξαφάνισης μέ 
τήν οποία γεννιούνται καί πού Από ένα ση
μείο κ’ ύστερα, Αποτελεί όρο γιά τήν τελική 
καταξίωση τού ρόλου τους, έγκαθίστανται στή 
θέση τών προηγουμένων, έχοντας σαν κύριο 
λόγο ύπάρξεως τήν Ιδια τους τήν ύπαρξη. 
Τότε ή κοινωνική ζωή, ξανασυνθη ματοπο ιη- 
μένη αυστηρά, Ανασυντάσσεται σέ μιά και
νούργια κλίμακα έτερονομίας καί ή αύτοδιά- 
θεση τών Ανθρώπων Απομακρύνεται. Καί πά
λι, όμως, μετά άπό κάθε άμπώτιδα, ή πιο 
πρωτοποριακή Ανθρώπινη πράξη, άναδυμένη 
μέσα άπό τή φυσική τάση καί πίεση τών μα
ζών καί βαπτισμένη άμετοο/όητα στό βαθύ
τερο νόημα τής απελευθέρωσης, ξαναπιάνει τό



νήμα καί, -ττότε ψηλαφητά, ξεγλιστρώντας μέ
σα  άττό τά ρήγματα τών διαψεύσεων, πότε 
ακάθεκτα, συναρμολογώντας τά θραύσματα 
κάτΓΟίσς έλπιδοφόρας εμπειρίας, προετοιμά
ζει τό δρόμο για τή συμφιλίωση τού άτόμου 
με τά όμαδικά πλαίσια τής ζωής του και την 
οΙκοδόμηση τής ανθρώπινης ωριμότητας.

«Τό μέλλον τού ανθρώπου είναι ό άνθρω
πος» έγραψε ό Σάρτρ. 'Αλλά στο μεταξύ, ή 
«άθέατη δικτατορία τών σλόγκαν» (πού πίσω 
της στέκουν σαν έκτρωματικές άποψύσεις τής 
κοινωνικής ζωής, οΐ μορφές τού χρηματιστή, 
τού στρατηγού, τού καρδινάλιου καί τού έ- 
παγγελματία πολιτικού), θά αύλακώνει άνε- 
λέητα τό χώρο τής συνείδησης, παραπλα
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10. Γιά τήν έννοια καί τού; βαθμούς λειτουρ
γίας τών Αγωγών (conduites) πού προσεγγίζουν 
χήν ψυχολογία τής συμπεριφοράς τοΟ Watson 
(Comportcmcnt bchaviorismc) Από τή μεριά 
τή; ψυχανάλυσης, καθώς καί γιά τήν ένέργεια 
ιής «Αγωγής τού θριΑ)ΐβου» 6λ. Η, >1. Μουστο- 
ξύδη, «Αντικειμενική αισθητική», ’Αθήνα 195-1 
σ. 81 ffic. καί «Αισθητικό τρίπχυχο* τοΟ Ιδιου. 
Άθ. 1954 σ. 113 έπ.

11. Ό  Ούώλτερ Μίττυ είναι 6 ήρωα; τού διηγή
ματος τοΟ θάρμπερ «Ό κρυφό; κόσμος τοΟ Ούώλ
τερ Μίττυ», πού γυρίστηκε καί ταινία από τόν 
Ν. Me. Leod μέ πρωταγωνιστή τό Ντάνυ Καίη 
(1948). ΙΙαρόλο πού στήν περίπτωσή του δέ συγ
κεντρώνεται 6 πλούτος τών ψυχολογικών διαπι
στώσεων, τόν όποϊο βρίσκουμε ατό Μπίλυ 6 ψεύ
της», δμως τό Ιδιο δπως κι αυτό; αποτελεί Αντι
προσωπευτικό τύπου ατόμου πού προσπαθεί ν’ Αν
τισταθμίσει τήν Ασημαντότητά του καταφεύγοντας 
στήν ενδόμυχη εναέρια λεωφόρο τής φαντασία;*, 
δ π ου έγκαθιστά τή δική του τάξη πραγμάτων καί 
ύπεραξιώνεται μέσα σ’ αύτή. Μέ τή διαφορά 
πώς στόν Μίττυ ή πραγματικότητα προεκτείνε
ται μέν καί Αναμορφώνεται μέσα στή φαντασία, 
αλλά στά πεδία τή; πραγματικής συμπεριφο
ράς ό ήρωα; άποκόβετχι από τήν τελευταία, έ- 
νώ στόν Μπίλυ ή φαντασία ςανχστέλνει τά πλά
σματά της στήν πραγματικότητα καί ουγχέεται 
μ' αύτήν τόσο στή συνείδησή του, δσο καί στίς 
πράξεις του. Έτσι στόν πρώτο ύπάρχει μιά Α
νεξαρτησία τής πραγματικής συμπεριφοράς άπό 
τόν κόσμο τού πλάσματος, ένώ στό δεύτερο ή 
συμπεριφορά χαρακτηρίζεται άπό Svav δευτερο
βάθμιο, Ας πούμε, ερμαφροδιτισμό, εξ ού καί τά 
ύπεραξιωτικά του ψέματα στους τρίτους, πού γι' 
αυτόν δμως δέν είναι τέτοια γιατί φαίνεται 
να τά πιστεύει. Στόν Μπίλυ, τούτη ή ολοκλη
ρωτική αντιστάθμιση (compensation), κάνει 
ώστε ό Ακρωτηριασμός τών πραγματικών δυνα
τοτήτων καί ή διάσταση τής συνείδησής του μέ 
τό πραγματικό να είναι Αρκετά πιό προχωρημένα 
κι αυτό φανερώνεται έξοχα στό τέλος μέ τήν άπο-

νώντας τά  πολιορκημένα άτομα σέ ψευδοττρό- 
τι/ττα καί ψευδοσκοπούς καί προσπαθώντας 
νά τά μετατρέψει σέ αποικίες αυταπατών. 
Καί δέ θά ’ταν υπερβολή νά πούμε, πως μιά 
τέτοια άποικία ανταπατών καί συνθημάτων, 
τείνει νά γίνει ή συνείδησή μας, μέσα σέ 
τούτη την ασθματική κοινωνία μέ τή «χαοτι
κή τάξη» τών υποβολιμαίων επιθυμιών καί 
τών κατευθυνομένων θελήσεων, τών άνέστιων 
κραυγών καί τών λεηλατημένων προοπτικών, 
τών καρατομημένων σκοπών καί τής όργανω- 
μένης μυθολογικής παραμιΛίας —  στην «τηλεο- 
κρατούμενη καί προποπαίζουσα κοινωνία μας» 
δπως θά ’λεγε καί ό Malcolm Muggeridge 
χλευσστικά.
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ηχημένη Απόπειρα ν’ Αντιμετωπίσει τά όνειρά 
του στόν πραγματικό στίβο.

12. Βλ. τή μελέτη τού ψυχολόγου Laslo Ga- 
ra): «Les probl6rnes dee besoins specifiqwo
rn ent humains» στό περ. « Recherdies 
intemationales ά la lumit*re du marxism©» 
σελ. 42-60, No 51, Janvier, Fevrier 1966 
(Αφιέρωμα στή σύγχρονη ψυχολογία).

θεωρούμε Απαραίτητο γιά τήν τεκμηρίωση 
τής Ανάλυσής μας νά κάνουμε μιά συνοπτικότα
τη παρουσίαση εκείνων τών μερών τής μελέτης 
τά όποια Αναπτύσσουν τή βασική θέση πού 4πι- 
κχλοόμαστ*.

ΤπΑρχουν, λέει ό συγγραφέα; τοΟ άρθρου, 
ψυχικά φαινόμενα καί διεργασίες, πού δέν μπο
ρούν νά εξηγηθούν ούτε μέ τή «ιέθοδο τής φαι
νομενολογικής περιγραφής, ούτε μέ τήν ύπαγω- 
γή τους οτή βιολογική ανάγκη τής συντήρησης 
τής ύπαρξης. Αύτα σέ γενικές γραμμές είναι 
τρία: ή δυναμική τών σχέσεων τού προσώπου μέ 
τήν κοινωνία (πρόβλημα συνείδησης, ήθικά συ
ναισθήματα κλπ.)* ή δυναμική τών ένατενίσεων 
(aspirations) τού Ανθρώπου στό Απόλυτο, τό 
άπειρο, τό τέλειο* καί ή δυναμική τών Ανθρώ
πινων πράξεων πού έχουν τόν σκοπό μέσα στόν 
εαυτό τους (παιχνίδι, «άσκοπες πράξεις* κ. 
λ.π.). Κάποια άλλη, λοιπόν θεμελιώδης Ανάγ
κη βρίσκεται στή βάση αύτών τών φαινομέ
νων.

Σέ κάθε είδος ζωικό (animal), υπάρχει ή 
ανάγκη νά εκπληρωθεί ή δραστηριότητα χάρη 
στήν οποία συντηρείται ή ύπαρξη. Τούτη δμως 
ή ανάγκη εκδηλώνεται καί δταν ακόμα ή συν
τήρηση είναι εξασφαλισμένη χωρίς προηγούμενη 
πραγματοποίηση τής Αντίστοιχης δραστηριότη
τας (activite) — κι αύτό ακριβώς, στά πειρά
ματα τού ΙΙχυλώφ εκδηλώθηκε μέ τό Αντανακλα
στικό τής Απελευθέρωση; (reflexe de libera
tion) ατά ζώα, τών όποιων δεσμεύτηκαν οί 
κινήσεις. Στόν άνθρωπο κατά τό processus 
τής Ανθρωπσγένεσης δημιουργήθηκε ή ανάγκη 
για μιά δραστηριότητα, πού θά εξασφάλιζε τή



διατήρηση τής ύπαρξης καί πού δέν ήταν Αλλη 
από την δραστηριότητα τής έργαοίας (activite 
du travail), τή συ|ΐμετοχή δηλ. στήν πρακτι
κή τής κοινωνικής παραγωγής μέ τήν δποία 
καί Αποσπχοτηκε από τόν κόσμο τών ζώων. Ή 
εργασιακή αυτή δραστηριότητα αποτελεί ειδικά 
ανθρώπινη Ανάγκη και μάλιστα τόσο ουσιώδη, 
ώστε νά καθορίζει καί δλα τα ειδικότερα χα
ρακτηριστικά τοΟ ανθρώπου — δχι μόνο ως έρ
γασία που αποβλέπει νά καλύπτει ύλικέ; α
νάγκες καί νά παράγει προϊόντα, αλλά καί ώς 
δραστηριότητα καθ’ έ αυτήν.

Συνεπώς αποτελεί παρεξήγηση νά διαστέλλου- 
με τήν Ολική ανάγκη από τήν λειτουργική. Ή 
ανάγκη τής λειτουργικότητας χωρίς αντικεί
μενο, τονίζει δ Garai, καί ή παθητική απόλαυ
ση ενός αντικειμένου δέν είναι παρά ιδιαίτερα 
φανερώματα τή; θεμελιώδους αυτής ά'Λρώπινης 
ανάγκης, καί ώς τέτοια διατηρούν κάτω από μια 
μορφή, «συμπιεσμένη* τή δομή τής τελευταίας 
πού αντανακλά ;ιέ τή σειρά της τή δομή τή; ερ
γασιακής δραστηριότητας.

Ό χαρακτήρας τής έργασιακής δραστηριότη
τας είναι τριπλός: τελεολογικός, συγκεκριμέ
νος, καί κοινωνικός. ΟΙ συγκεκριμένοι το;ιείς 
τής καταμερισμένης εργασίας πού δημιουργήθη- 
καν Ιστορικά, είναι πρόσφοροι νά συμμετέχουν 
στό σχηματισμό καί τήν ικανοποίηση τή; ομό
λογης ανάγκης, μόνο στό μέτρο πού συγκεντρώ
νουν αυτά τά χαρακτηριστικά. "Όμως ή 6πό 
τήν εκμετάλλευση Ιργασία, είναι άπογυμνωμένη 
άπό τόν τελεολογικό χαρακτήρα γιά τόν έργάτη· 
ό σκοπός τού processus τή; εργασίας καθορί
ζεται άπό έναν τρίτο καί δ έργάτης, 6 ύπάλλη- 
λος, δέν μπορούν νά τόν δεχτούν σαν δικό τους 
γιατί χρησιμεύει σέ συμφέροντα Ικμεταλλευτι- 
κά, πού τούς είναι εχθρικά — δ σκοπός παρου
σιάζεται σ* αύτοός σάν ένας έχθριχό; ερεθισμό; 
στόν δποίον Αντιδρούν Ανάλογα.

‘Από τή μεριά της ή θεμελιώδης καί ειδικά 
ανθρώπινη ανάγκη παρουσιάζει τά έξής χαρα
κτηριστικά: 1. Έχει χαρακτήρα κοινωνικό (σ* 
αντίθεση μέ τή βιολογική Ανάγκη τή; συντή- 
ρησης τής ύπαρξη; πού έχει άτομιστικό): περι
λαμβάνει τή χρησιμοποίηση όλη; τή; προηγού
μενης πείρας τή; ανθρωπότητας, τή ζωντανή 
συνεργασία καί τήν αναγνώριση άπό τούς άλλους 
τού Αποτελέσματος τής εργασίας καί των προ
σωπικών ιδιοτήτων τού Ατόμου (valorisation). 
2. Λέν μπορεί (σ’ Αντίθεση πάλι μέ τή βιολογι
κή ανάγκη τής συντήρησης τής ύπαρξης) νά εί
ναι πλήρως Ικανοποιημένη μέ μέσα εντελώς 
καθορισμένα καί πεπερασμένα, γιατί στέκεται 
στό άτομο σάν ένας συνεχής διεγέρτης, έν δψει 
τής τελειοποιήσεως τού κόσμου τών αντικει
μένων καί τών κοινωνικών σχέσεων καθώς καί 
τών ίδιων τών γνώσεων καί δεξιοτήτων του, 
καθ’ όμοίονση πρός τά νέα αντικείμενα καί τίς 
νέες κοινωνικές σχέσεις. 3. Μπορεί νά έχει χα
ρακτήρα αυτοσκοπού (σ’ Αντίθεση με τήν άλλη 
άνάγκη, ή όποια έχει ώφ-ελιμοθηρικό χαρακτήρα 
καί διεγείρει πράξεις πού έχουν σκοπό νά τήν 
Ικανοποιούν Αλλά δέν μπορεί νά κινητοποιεί 
πράξεις αύτόσκοπες, εκτός *ιόνο Από τή σεξουα
λική). Είναι δυνατόν λοιπόν, νά Ικανοποιείται 

154 μέσα σέ κάθε δραστηριότητα πού πραγματοποιεί

§να σκοπό, στόν όποιο τό Ατομο σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι  
ε ν ε ρ γ η τ ι κ ά ,  ανεξάρτητα Από τόν συγκε- 1 
κριμένο χαρακτήρα αυτού τού σκοπού (δηλ. Α
κόμα κι αν αυτός δέν ευνοεί τήν πραγματοποί
ηση ούτε προσωπικών, ούτε κοινωνικών συμφε
ρόντων) .

Ή όντογενετική Ανάπτυξη τής θεμελιώδους 
Ανάγκης αρχίζει από τύπους δραστηρ ιότητας 
μή εργασιακούς (δραστηριότητα επικοινωνίας, 
σχολική δραστηριότητα καί ή συναφής διανοητι
κή, παιχνίδι κλπ.), άλλ* αύτοί οί ίδιοι οί τύ
ποι Αναπτύσσονται φυλογ ενετικά ξεκινώντας Από ! 
τήν εργασία τής όποιας έχουν κληρονομήσει 
τή δομή. “Ετσι ό κόσμος τών Αναγκών άντανα-1 
κλα τή δομή -ή; φυλογενετικής του πηγής:· 
τής έργασιακής δραστηριότητας.

13. «Τό Αντικείμενο πού ή έργασία παράγει, 
τό άντιπαραθέτει σαν μια ύπαρξη ξένη, σάν 
μιά δύναμη ανεξάρτητη άπό τόν παραγωγό. Τδ 
προϊόν τής έργασία; είναι ή έργασία πού είναι 
καθηλωμένη, συγκεκριμενοποιημένη μέσα σ* 8-1 
να Αντικείμενο, είναι ή άντικειμενοποίηση 
(objcctivation) τής εργασίας. Ή πραγματο-Ι 
ποίηση (actualisation) τής εργασίας είναι ή 
άντικειμενοποίησή της. Στό επίπεδο τής οίκονο- 
μίας, ή πραγματοποίηση (actualisation) τής 
εργασίας έμφανίζεται σάν ή Απώλεια γιά τόν 
έργάτη τής ϊδιχς του τής πραγματικότητας* ή 
Αντικειμενοποίηση σάν ή απώλεια τού άντικει- j 
μένου ή ή υποδούλωση σ’ αυτό' ή ιδιοποίηση 
(appropriation) σάν Αλλοτρίωση (alienation), 
σάν απαλλοτρίωση (dessaisisscment). Ό έργά
της σχετίζεται μέ τό προϊόν τής έργασία; 
του σάν μέ ξένο Αντικείμενο... "Η άλλοτρίονσή ί 
του μέσα στό προϊόν έχει τή σημασία πώς δχι 
μόνο ή εργασία του γίνεται ένα Αντικείμενο, I 
μιά ύπαρξη έξωτερική, Αλλ’ ότι ύπάρχει έξο> 
Απ' αυτόν, ξένη πρός αυτόν καί Αποβαίνει μία 
δύναμη αυτόνομη Απέναντι του, καί δτι ή ζωή 
πού δάνεισε στό Αντικείμενο τού άντιπαρατίθε- 
ται, εχθρική καί ξένη*. (Κ. Marx: «Manus- 
crits de 1844» (le travail aliene) XXII Ed
itions sociales, Paris 196*2, σελ. 57 έπ.].

14. «*Η Αλλοτρίωση δέν έμφανίζεται μόνο μέ
σα στό Αποτέλεσμα, Αλλά καί μέσα στήν πρά
ξη τή; παραγωγής, στό εσωτερικό τής παραγω
γικής δραστηριότητας, αυτής καθ’ έαυτήν. Πώς 
ό εργάτης θά μπορούσε ν’ Αντιμετωπίσει ώς ξένο 
τό προϊόν τής δραστηριότητάς του έάν μέσα 
στήν Ιδια τήν παραγωγική πράξη δέν γινόταν 
ξένος πρός τόν εαυτό του; Πράγματι τό προϊ
όν δέν είναι παρά τό συμπυκνωμένο Αποτέλεσμα, 
τή; δραστηριότητας, τής παραγωγής. ’Εάν λοι
πόν τό προϊόν τής εργασίας είναι ή Αλλοτρίωση, 
τότε ή παραγωγή ή ίδια πρέπει νά είναι ή 
αλλοτρίωση «έν πρίξει», ή Αλλοτρίο>ση τής 
δραστηριότητας, ή δραστηριότητα τής Αλλοτρίω
σης. ‘ Η αλλοτρίωση τού Αντικειμένου τής έργα-1 
σίας δέν Αποτελεί παρά συμπυκνωμένη ύλο- 
ποίηση τής αλλοτρίωσης κατά τήν διάρκεια τής 
ίδιας τής έργασιακής δραστηριότητας.

»...[Έτσι] ή εργασιακή σχέση καθ’ έαυτήν, 
είναι ή σχέση τού έργάτη πρός τήν ίδια του τή 
δραστηριότητα ώς πρός δραστηριότητα ξένη, πού 
δεν τού ανήκει* είναι ή δραστηριότητα πού



s i .  χ ι παθητικότητα, ή δύναμη πού είναι αδυνα
μία, ή γέννηση πού είναι ευνουχισμός, ή Ιδια 
ή φυσική καί διανοητική δραστηριότητα τού ερ
γάτη, ή ίδια του ή προσωπική ζωή — γιατί τ£ 
άλλο είναι ή ζωή Αν δχ: δραστηριότητα; — πού 
αποβαίνει δραστηριότητα κατευρυνόμενη εναντίον 
του, Ανεξάρτητη απ’ αυτόν, μή άνήκουσα σ’ αυ
τόν» (Κ. Marx: op. cit. XXIII σελ. 58 έπ.).

15. Κ. Marx; op. cit. XXIII, σελ. 50

15. Μια vsoV-ερη μάλιστα κοινωνιολογική ό- 
πτική (κυρίως τών κοινωνιολόγων που είναι 
συγκεντρωμένοι γύρω από τό περιοδικό «Social- 
isme ou Barbarie*), υποστηρίζει πώς στήν 
αλλοτρίωση τής πράξης τής εργασίας, άποκρυ- 
σταλλοηιένη άδρότερα στό σχήμα «διεύθυνση - ε
κτέλεση % καί στίς δεσποτικέ; ιεραρχίες πού 
όργανώνουν τδν κοινωνικό χώρο σ ’ όλη του 
τήν έκταση, βρίσκεται σήμερα ή πηγή καί τό 
έπίκιντρο τής γενικής κρίσης τού καπιταλιστι
κού συστήματος, άπ* όπου αύτή εξακτινώνεται 
καί στίς άλλες περιοχές τής ζωή; καί γίνεται 
καθολική καί όλοκληρωτική. ·Ή  κεντρική κα
τηγορία γιά νλ συλλάδουμε τΙς καπιταλιστικές 
κοινωνικές σχέσεις», άναφέρεται σέ καταστα
τική διακήρυξη τών απόψεων, «γιά τό Μάρξ 
είναι ή πραγμοποίηση (reification) πού προ- 
έκυπτε από τό μετασχηματισμό δλο>ν τών άνθρώ- 
πίνων πράξεων σέ σχέσεις αγορά;· γιά μάς, ή δο
μική στιγμή τής σύγχρονης κοινωνίας δέν είναι 
ή αγορά, αλλά ή γραφειοκρατικό - Ιεραρχική 
όργάνωση. Έ  ουσιώδης κατηγορία γιά νά συλ
λάβους τΙς κοινωνικές σχέσεις είναι αύτή 
τού διχασμού ανάμεσα στά processus τής διεύ
θυνσης καί τής έκτέλεσης τών συλλογικών δρα
στηριοτήτων* (Redaction «S.O.B» : «Recom- 
moncer la revolution» No 35. Janvier. 
Mars 1964).

Συστηματικότερα έχει Αναπτυχθεί αύτή ή θέ
ση άπό τόν Pierre Shaulieu τήν άποψη τού 
όποίου ως πρός αύτό τό σημείο κρίνουμε χρή
σιμο νά παραθέσουμε περιληπτικά.

Ή ουσιώδης διαίρεση τών σύγχρονων κοινω
νιών, ύποστηρίζει 6 Shaulieu είναι ή διάκρι
ση σέ διευθύνοντες καί έκτελούντες. Πιό συγ
κεκριμένα ή καπιταλιστική κοινωνία άποτελεΐ- 
ται άπό ένα λεπτό στρώμα διευθυνόντων (πού ό 
ρόλος τους συνίσταται στό νά αποφασίζουν γιά 
τή ζωή δλου τού κόσμου), καί άπό τή μεγάλη 
πλειονότητα τών ανθρώπων, πού περιορίζονται 
νά «κτελούν τΙς Αποφάσεις τών πρώτων (καί 
πού άπ' αύτό τό γεγονός ύφίσταντα ι τήν 
ίδια τή ζωή τους σάν κάτι ξένο πρός αυτούς). 
Ή διάκριση ξεκινά άπό τήν ίδια τήν διαδικα
σία τής κοινωνικής παραγωγής. Ό καπιταλι
σμός περισσότερο άπό κάθε προηγούμενο κοι
νωνικό σύστημα, τοποθέτησε τήν εργασία στό 
κέντρο τών Ανθρώπινων δραστηριοτήτων, άλλά 
καί περισσότερο άπό ύποιοδήποτε άλλο προσπα
θεί νά κάνει αύτήν τήν εργασία μιά δραστηριό
τητα καθαρά παράλογη. Γιά νά λειτουργήσει 6 
καπιταλισμός είναι ύποχρεωμένος νά στηρίζεται 
στίς αύτο - οργανωτικές Ικανότητες τών ανθρώ
πινων ομάδων, στήν ατομική καί συλλογική δη
μιουργικότητα τών παραγωγών, χωρίς τήν ό

ποια δέν θά μπορούσε ούτε μια μέρα νά υπάρ
ξει. "Ομως δλη ή επίσημη «άνθρωπο - οργανω
τική* του. ή φύση, τό περιεχόμενο, ή μέθοδος, 
τά έργαλεΐα καί τά αντικείμενα τή; παραγωγής 
αγνοούν καί ταυτόχρονα προσπαθούν νά εξαλεί
ψουν όσο τό δυνατόν περισσότερο τί; αύτο - οργα
νωτικές καί δημιουργικές Ικανότητάς τών ύπο- 
κειμενων τής παραγωγικής πράξης. Μιά τέτοια 
όργανωτική, λειτουργεί όχι μόνον έρήμην τών 
ενδιαφερομένων άλλά καί εναντίον τους. "’Ετσι οί 
εργαζόμενοι μή μπορώντας νά ασκήσουν τή όρ
γανωτική τους δυνατότητα ύπέρ ένός συστή;ια- 
τος πού τούς άρνεΐται καί τό άρνοϋνται, τή χρη
σιμοποιούν ε ν α ν τ ί ο ν  του. Συνέπεια: ή φθο
ρά τού δυναμικού, άλλά καί ή σύγκρουση πού 
εγκαθίσταται ποικιλότροπη καί αέναη καί έπε- 
κτείνβται σ’ όλες τΙς σφαίρες τής κοινωνικής 
ζωής. Κάθε εκμεταλλευτική κοινωνία — πα
ρατηρεί ό Shaulieu — μπορεί καί ζεΐ γιατί 
τή συντηρούν αυτοί ακριβώς τούς δποίους εκ
μεταλλεύεται* αλλά οί σκλάβοι καί οΐ δουλοπά
ροικοι κάνουν νά ζοδν οί δουλοκτήτες καί ο-ί 
φεουδάρχες σέ σ υ μ φ ω ν ί α  μέ τούς κανόνες 
τής κοινωνίας τών τελευταίων — συνεπώς τά 
συστήματα αύτά λειτουργούν μόνον έφ' όσον οί 
ύποκείμενοι στήν εκμετάλλευση δ έ ν  π α 
λ ε ύο υν  εναντίον τους. Τό προλεταριάτο κά
νει νά ζεί ό καπιταλισμό; σ’ Α ν τ ί θ ε σ η  μέ 
τούς κανόνες λειτουργίας τού Ιδιου τού καπιτα
λισμού — συνεπώς 6 τελευταίος μπορεί νά λει
τουργεί μόνο &φ* όσον τα θύματα τής έκμετάλ- 
λευσης α ν τ ι σ τ έ κ ο ν τ α ι  αδιάκοπα σ* αύτή 
τή λειτουργία πού επιδιώκεται νά τούς έπιβλη- 
βεϊ* τό σύστημα δηλ. λειτουργεί μόνο στό μέ
τρο πού οί όργαζόμενοι παλεύουν έναντίον τής 
αλλοτριωτικής του ενέργειας.

Σ’ αύτό ακριβώς τό σημείο πρέπει ν’ άνα- 
ζητηθεί ή καταγωγή καί τό μοντέλο τής γε
νικής κρίσης τού καπιταλισμοί) καθώς καί ή 
επώαση τής έπχναστχτικής προοπτικής. Ή τε
λική κατάληξη αυτής τής πάλης, ή πλήρης 
κατάργηση τών κανόνων, μεθόδων, μορφών τής 
καπιταλιστικής όργάνωση; καί ή όλοκληρωτική 
απελευθέρωση τών δημιουργικών δυνάμεων τών 
μαζών είναι ό σοσιαλισμός — άπ* τόν όποίο πολύ 
Απέχει, γιά λόγου; παρεμφερείς, καί τά σημερι
νό σοβιετικό σύστημα. ( « î ur le content! dll 
Socialisme», στήν Ιδια επιθεώρηση, No 22, 23, 
Juillet-Sempt. 1957, Janvier - Fevrier 1958).

17. S. Chatel: «Hierarchie et gestion col
lective, στό παραπάνω περιοδικό. No 37, 38 - 
1964. Πρλ βλ. τήν αποκαλυπτική μελέτη του 
D. Mothd*: «L* usine et la gestion ouvrid- 
re» No 22, 1957.

18. «Στήν καπιταλιστική παραγωγή» παρατη
ρεί ό L. Garai' προσδιορίζοντας ειδικότερα τήν 
εσωτερική διάσπαση καί τις Ανταγωνιστικές 
Αντιθέσεις πού χαρακτηρίζουν τή συμμετοχή 
τού εργαζόμενου στήν παραγωγική διαδικασία, 
«6 καθορισμός τού σκοπού τής δραστηριότητας 
τού εργάτη, είναι μιά λειτουργία τού Εκμεταλ
λευτή (ή τών Αντιπροσώπων του) ένώ ή πραγμα
τοποίησή του είναι μιά λειτουργία τών Υφιστα
μένων τήν εκμετάλλευση* αύτό μεταφράζεται



στόν ανταγωνισμό που περιέχει ή αντίθεση ανά
μεσα στόν προσανατολισμό τής -θεμελιώδους 
καί ειδικά ανθρώπινης ανάγκης προς τόν κα
θορισμό τών σκοπών, καί στόν προσανατολισμό 
της πρός τήν πραγματοποίησή του. Κατά τόν 
ΐδιο Ακριβώς τρόπο διαμοιράζεται σέ πόλους 
ανταγωνιστικούς ή δραστηριότητα (ή εργασία 
τού εργάτη) καί τό αντικείμενο (ιδιοκτησία 
τού καπιταλιστή), πράγμα πού καθορίζει τόν 
ανταγωνισμό ανάμεσα στην ανάγκη τής Ολικής 
δραστηριότητα; καί στήν ανάγκη τού αντικειμέ
νου τής δραστηριότητας, καθώς καί στό εσωτερικό 
τής μι*ς καί τής άλλης* (op cit. G. 58).

10. Αποκαλυπτικό για τό πόσο ξένη παρί- 
σταται στόν έργάτη ή εργασία του καί πόσο 
άκατοςίωτα απ’ τήν άλλη μεριά καί ανέκφρα
στα διαρρέει ό έλεύθερος χρόνος του σ’ αναζήτη
ση μιάς Αβέβαιης ψυχαγωγίας, είναι τό έξοχο 
στήν αυθεντικότητα τών ψυχολογικών καί κοινω
νικών του απεικονίσεων, φΐλμ τού Κάρελ Ράις 
«λ’άοβατο βράδυ, Κυριακή πρωί , γιά τό όποιο 
θά άξιζε νά γραφτούν έκτεταμένες κοινωνιολογι
κές αναλύσεις. 2' αυτό τό έργο, ουλλα»ιβάνεται 
ακριβώς τό ενιαίο τής ψυχολογική; συνθήκης 
στή ζωή τού έργάτη, τόσο δηλ. μέσα στόν πα
ραγωγικό δσο καί στόν ελεύθερο χρόνο του. πού 
παρουσιάζονται έτσι στήν όργανική τους Αλλη- 
λσδιείσδυση. Τό πέρασμα Από τή μια περιοχή 
στήν άλλη γίνεται μέ τρόπο διαλεκτικό, μέ
σα άπό τίς ενστικτώδεις «πρωτοπλασματικές* 
ψυχο ταξικές Αντιδράσεις τού νέου έργάτη Α
πέναντι στήν Αποξένωσή του, πού τή βιώνει 
όλοένα καί περισσότερο σΑν καθολική. Ιΐροσπχ- 
θώντας, λοιπόν, νά χρησιμοποιήσει τόν έξωπα- 
ραγωγικό χρόνο σάν Αντίδοτο στόν εργάσιμο καί 
να επενδύσει τό «ενεργειακό του άποθεματικό» 
σ’ ένα τρόπο θετικής αύτσέκφρασης, συναντά τό 
Αδιέξοδο, Ακριβώς γιατί τΑ έπίπεδα καί οί ποιό
τητες πού μέσα του; μπορεί νά κινηθεί έχουν 
καθοριστεί, τόσο Από τίς Ατελείς καί Αρνητικέ; 
διεργασίες πού προκαλούνται στό εσωτερικό τή; 
προσωπικότητα; κατά τή συμμετοχή του στήν 
παραγωγή, όσο καί από τήν Αντικειμενική 
διαμόρφωση τού έξωπαραγωγικοΟ χώρου, πού 
βρίσκεται σέ σχέση δομική; όμολογίας πρός τόν 
παραγιογικό.

Τελικά οί τάσεις καί οί δυναμικοί εσωτερι
κοί παράγοντες πού κινούν τή συ«ιπεριφορά του, 
δέν είναι σέ θέση νά ξεφύγουν άπό τήν κατά
σταση τής «πρώτης ύλης», παροξύνουν δ;ιως 
γνήσιο τεκμήριο τής βαθειας Ανάγκης γιά αυ
τοπραγμάτωση, πού μένει ανικανοποίητη καί ο
δηγεί σέ χαμένα ξεσπάσματα ανταρσίας.

"Αλλωστε καί οί σκέψεις του μέσα στούς ε
σωτερικούς του μονολόγους, εκφράζουν τόν αυ
θορμητισμό καί τήν πιεστική επίγνωση αυτής τή; 
Ανάγκης, μαζί μέ τήν αντίδραση τού ταξικού του 
ένστικτου, πού ακόμα δμως δέ φτάνει μέχρι τή 
δράση: «Ηά μπορούσα νά βγάλω περισσότερη 
δουλειά, αλλά δέν είμαι κορόιδο* εκείνο πού 
θέλω είναι λίγη διασκέδαση... Τώρα δουλεύω 
γιά τόν έργο—ασιάρχη... θά ’θελα νά τινάξω τό 
εργοστάσιο στόν αέρα...». Κι αλλού: «ο! γέροι 
μου έχουν τηλεόραση αλλά είναι σάν πεθαμένοι: 
τρώνε καρπαζιές καί σκύβουν τό κεφάλι... έχουν

πια τσακιστεί' εμένα όμως αν τολμούν, άς μέ 
τσακίσουν-.

20. Ό  Ρ. Cardan γράφοντας γιά τόν Αλλο
τριωτικό χαρακτήρα τών θεσμών εν γένει, ύ- 
ποστηρίζει πώς ή αλλοτρίωση είναι σημαντικά 
συναρτημένη πρός αυτούς καί μάλιστα κατά δύο 
μορφές: ό θεσμός είναι αλλοτριωτικός, ώς ειδι
κό περιεχόμενο στό βαθμό πού συμβάλλει νά εκ
φράζεται καί νά καθαγιάζεται μιά ταξική δομή 
καί μιά Ανταγωνιστική διαίρεση τής κοινω
νίας, καί μέ ακόμα ειδικότερο τρόπο στούς 
κόλπους τής κάθε τάξης (ούτε οί καπιταλιστές 
μπορούν νά θεωρηθούν ελεύθεροι απέναντι στούς 
θεσμούς «τους’ )· άλλά καί μέ τρόπο γενικότερο, 
ώ; θεσμός ό όποιος αύτονομήθηκε άπό τίς αν
θρώπινες ανάγκες καί τούς σκοπούς πού τόν 
έξέθρεψαν καί ύπάρχει γιά τόν εαυτό του.

(«Marxisme et theorie revolutionnaire», 
revue «Sonialisme ou Barbaric», No 39, 
Mars-Avril 1965).

21. Ερευνώντας είδικώτερα ό P. Fougcyrollas 
τή δυναμική σχέση ιδεολογία; (μέ τήν τρέχουσα, 
τήν όχι μειωτική έννοια τού όρου) καί θεσμών 
καταλήγει δτι ό θεσμδς πραγματοποιεί τήν 
ιδεολογία παραμορφώνοντάς την, όπως έλεγε 
6 Hegel, καί ή ιδεολογία πού όδήγησε στήν 
ίδρυση τού θεσμού, μετασχηματίζεται μέσα του 
σέ μέσο πού θά δικαιώσει τήν ύπαρξή του*. 
«Lc marxisme en question», nil. IT Le nia- 
terialisme historique. Ed. du Seuil, Paris 
1959 a . 42-48.

22. "Οταν λ.χ. ή γυναίκα τού -άντσο ΙΙάν-
τσα λέει: Καλύτερα νά κακοτυχήσει ή κόρη
μου στό γάμο της, παρά νά καλοπερνάει μέ κα
νένα·/ Αγαπητικό , δέν κάνει τίποτε άλλο παρά 
νά μάς πιστοποιεί τήν παραμόρφωση τή; συνεί
δησή; τη; κάτω Από τήν τρομερή πίεση τών 
θεσμών ώς «καθαρών» εννοιών. Είναι φανερό 
πώς ή σχέση έχει Αντίστροφε! καί πώς οί άν
θρωποι υπάρχουν για τού; θεσμούς, καί δχι οί 
θεσμοί γιά τού; ανθρώπους. ΙΙαρόμοια παραμορ
φωτική πίεση ασκούν, χωρίς δμως νά έχουν δική 
τους θεσμική συγκρότηση, οί έννοιες π.χ. τής
γειτονιά;» ή τού «κόσμου («τί θά πει ή γει

τονιά», τί θά πει ό κόσμος ) σάν δραστικές 
συμμετοχές στό «ύπερεγώ*. Έδώ πρόκειται γιά 
μιά έμμεση καί συγκεντρωτική Αναγωγή σέ α
φαιρέσεις τών ψυχολογικών Απηχήσεων πού έ
χει στό κάθε άτομο ή λειτουργία τών διαφό
ρων θεσμών.

Τούτες -ο! συγκεντρωτικές αφαιρέσεις, κατα
πιέζουν τό άτομο χωρίς νά τό «έκκοινωνίζουν» 
εν πνεύματι κοινωνικής έλευθερίας, γιατί ένώ 
δέν περιέχουν παρά κάποια ασαφή σύνδεσή του 
μέ μιά εξαιρετικά στατική καί πιό συχνά 
άπολιθωμένη καί Ασύγχρονη — έκφραση τών 
απαιτήσεων τής συλλογικής ζωής ώς τέτοιας, 
διαλύουν συγχρόνως τήν ίδιάζουσα πραγματι
κότητά του μέσα σ’ ένα θολό «μέσο δ ρ ο · ' κι αύ- 
τό γίνεται πιό ασφυκτικό όταν τό συγκεκρΐ]ύνο 
άτομο, ενώ ξεπερνάει σαν οντότητα τούτον τόν 
κυριαρχικό μέσον δρο τού δεδομένου περιβάλλον
τος, είναι υποχρεωμένο νά ζεϊ μέσα σ’ αυτό.

’’Οταν, λοιπόν, ή ύπαρξη τής «κοινωνικής ό-



μάδχς», "ή; συλλογικής ζωής, έπχληθεύετχι 
ψυχολογικά στή συνείδηση των όποκειμένων μ=- 
τ χ  χ τΛ  τέτοιου είδους αφαιρέσεις, δεν μπορεί 
καί νά λειτουργήσει απέναντι τους παρά μόνον 
δν τά έκλάβει καί τά Mix ώς αφαιρέσεις — δηλ. 
ώ; ανθρώπινα δ ν τ χ κατά γένος βρισμένα καί 
δχ< ώς π ρ δ ο ω λ χ μέ τους Ιδιαίτερους προσ
διορισμού; τους. Τούτη ή ζυμώδης έννοιοποίηση 
τών Ατόμων ύπερβαίνε·., πάντοτε καί κχτχ πο
λύ, τό μχξιμουμ τής ετερονομίας χαΐ των χπο- 
στερήσεων (frustrations) πού είναι κάθε co- 
pa κοινωνικά Αναγκαίε; γιά τήν συμβίωση στό 
δεδομένο επίπεδο, καί αποβαίνει δνα: άντικοινω- 
νιχδς κατ’ ουσία τρόπο: «έκκοινωνιομού».

<>ί διαιρέσεις τής γειτονιάς- καί τού «κό
σμου ιδιαίτερες Εκφάνσεις μιά; έννοιοποιη- 
μένης κοινές γνώμης πού δέν ανήκει στόν εαυτό 
τη: ακόμα κι δταν τροφοδοτούν μέ άλλοθι καί
Ικλογι/-δύσεις τή συμπεριφορά των ατόμων, είναι 
§νχ είδος συλλογικών «μεσολαβητικών οργάνων» 
γιά τήν αυτοσυντήρηση τών θελιών, «αυθόρμητα» 
σχηματισμένων καί μή Ολικά εξαναγκαστικών, 
πού ένεργούν παράπλευρα πρός τά έξουσιο-δοτη- 
μένχ καί παρέχουν στά άτομα τήν ψευδαίσθηση 
τής «άβίαστης αύτοδέσμευοης».

Αλλά ό σχηματισμός αύτοΟ τού «όργάνου» έ
χει στενή σχέση καί ιμέ τήν άλλη μορφή «ά
βίαστης ετερονομίας πού Εγκαθιδρύουν οί μη
χανισμοί τών μέσων μαζική; έπικοινωνίας.

23. ΙΙ.χ. στην ’Αγγλία τό τράστ Σέσιλ Κίνγκ, 
διαθέτει σήμερα 200 περιοδικά, τρεις έφημερί- 
δες μέ τιράζ εκατομμυρίων φύλλων καί κάμπο- 
σε; άλλες μικρότερες- ένώ τό τράστ τού λόρ
δου Ρόυ Τόμψον ξεπερνάει τά εκατό περιοδικά 
καί τίς έκατό Εφημερίδες (κι δχι μόνο στήν 
’Αγγλία άλλα καί σέ μιά σειρά άπό χώρε; τής 
Αμερική; καί Αφρική;) καί ακόμη περιλαμ

βάνει ένα δίκτυο άπό ραδιοφωνικού; σταθμούς 
καί κέντρα τηλεόοασης. Επίσης στί; H.H.A., 
τρία πρακτορεία ειδήσεων («Άσσοσιέιτεντ ΙΙρές», 
• Γιουνάιτεντ ΙΙρές- καί -Ίντερνάσιοναλ Νιούς 
Σέρβις») έλέγχουν ειδησεογρχφικά τό σύνολο 
τού αμερικανικού τύπου.

Μιά άλλη μέθοδος επηρεασμού τή; κοινής 
γνώμης είναι αυτή τών σφυγομε τρήσεων καί 
προγνωστικών ( 'Ινστιτούτο 1’κάλλοπ» κλπ.) 
έπου Επιδιώκεται ό · αύτοεπηρεασμός της μέ 
τήν αποβολή σ’ αυτήν ώς κυριαρχικών, μέσα 
στούς κόλπους της, ιδεών, καταστάσεων, ρευ
μάτων, αποφάσεων κλπ., μετά άπό διερευνή- 
σεις δειγματοληπτικού χαρακτήρα. (Ιίληρέστε- 
Γ·η εικόνα γ-£ τή συγκρότηση καί τραστοποίη
ση αυτών τών μηχανισμών στό δυτικό κόσμο καί 
τήν Αλυσιδωτή τους άλληλοσυνάφεια μέ τό χρη- 
ματιστικό κεφάλαιο, τήν πολεμική βιομηχανία, 
τήν πολιτική εξουσία κλπ. 6λ Ροζέ Γκαρων- 
τύ. Ελευθερία Έλλην. Ικδ. Κυψέλη, ’Α
θήνα 19(10, σελ. 29;> Ιπ.).

Στόν ανατολικό κόσμο τά μέσα πληροφορίας 
βρίσκονται αποκλειστικά στή διάθεση τού κρά
τους, έγκαθιστώντχς έτσι μιά μονόπλευρη σχέ- 
ση επηρεασμού καί «μιά κατάσταση έντονης έ
τερον ομίας στή/ άνθρώπινη συνείδηση (6λ. τή 
σχετική τοποθέτηση τού προβλήματος στό έκτε- 
ταμενο σχόλιό μας γιά τή Δίκη τής Μόσχα: 
περ. «Μαρτυρίες 2» Τ. 2 — 3, ’Απρ. 1966).'

Έτσι τά μέσα μαζικής επικοινωνίας καί 
πληροφοριών πού άπό τήν φύση τους είναι πο
λύτιμοι αρωγοί στον αγώνα τού ατόμου νά 
κερδίσει τή χειραφέτησή του, εντασσόμενα στή 
λειτουργία τών κοινωνικών δομών σάν οργα
νικά της στοιχεία, μετχτρέπονται σέ μέσα υ
ποταγής του.

24 Καί είναι γεγονός πώς άν ή ανάγκη α
ναπτυσσόμενη γεννά τήν επιθυμία στούς διάφο
ρους αναβαθμούς της, ή μή ικανοποίηση τής 
τελευταία; τότε μόνο γίνεται αισθητή ώς άπο- 
πέρηση (frustration) καί βρίσκει διέξοδο στήν 
αυταπάτη καί γεννά τίς ποικίλες μορφές τής Ε
πιθετικότητας, όταν είναι καί in abstracto 
φυσικώς πραγματοποιήσιμη- γιατί ή κάθε α
νάγκη δέ σχηματίζεται αυθαίρετα καί ανεξέ
λεγκτα, αλλά ρυθμίζεται, συν τοίς άλλοις, καί 
άπό τή δυναμική συσχέτιση τών ανθρώπινων έν 
γένει δυνατοτήτων πρός τά φυσικά τους κάθε 
φορά όρια.

2Γ>. Μιά παραστατική εικόνα αυτών τών Απο
δράσεων μάς δίνει 6 Κ. Ψίσερ, πού αξίζει τόν 
κόπο νά τήν παραθέσουμε όλόκληρη: «Εκατομ
μύρια άνθρωποι, ιδίως νέοι, προσπαθούν νά ξε- 
φύγουν άπό Επαγγέλματα πού δέν τούς Ικανο
ποιούν. άπό τήν καθημερινή ζωή πού τή νιώ
θουν άδεια, άπό μιάν άνία πού τήν έχει ανα
λύσει προφητικά ό Μπωντλαίρ, νά ξεφύγουν άπ* 
δλες τίς κοινωνικές ύποχρεώσεις καί Ιδεολογί
ες, μακριά, μακριά, πάνω σέ βρυχόμενες μο- 
τοσυκλέτες, μεθυσμένοι άπό μιά ταχύτητα πού 
κατατρώει κάθε αίσθημα καί σκέψη, μακριά άπό 
τούς ίδιου; τούς εαυτούς τους, πρός μιά Κυρια
κή. ή γιορτή, δπου συγκεντρώνεται κάπως όλο 
τό νόημα τής ζωής. Σά νά σπρώχνονται άπό μιά 
καταστροφή πού ζυγώνει, σά νά όοφραίνονται 
μιά Επικείμενη θύελλα, όλάκερες γενιές στόν 
καπιταλιστικό κόσμο, δραπετεύουν άπό τόν Ε
αυτό τους, γιά νά στήσουν κάπου, καταμεσίς τού 
άγνωστου, ίνχ χαλαρό αντίσκηνο, όπου θά ’vat 
πιό φωτεινά μέσα άπ’ δ,τι είναι στό έξω σκο
τάδι». ( Ή αναγκαιότητα τής τέχνης», θε
μέλιο, ’ \θ. 1966, σελ. 121).

26. Ινι ακόμα, αυτό είναι πού προσδίνει σ’ 
2να εκρηκτικό λ.χ. χορό τών «γεγέδων» ή σε 
μιά - αναρχική πράξη τών < ΙΙροβός τή; 'Ολλαν
δία;. κάποια βαθύτερη άνθρώπινη σημασία" για
τί περιέχει, έστω καί μέ τρόπο άπρόσφορο 
καί εκτροχιασμένο», τή διεκδίκηση μιάς αυτο
νομία; καί μιάς απελευθέρωση; άπό τίς αχέ- 
σει; όπακοής πρός τούς θεσμούς — σχέσεις 
πού άποτελούν τή δεσπόζουσα συνθήκη στήν ύ
παρξη τών νέων — καί παράλληλα μιά προ
σπάθεια ν’ αύτοαποδεσμευτεί τό νεανικό ενερ
γειακό δυναμικό, χωρίς νά τροφοδοτήσει τή 
λειτουργία τών κοινωνικών δομών, πού οί νέοι 
δικαιολογημένα τίς διαισθάνονται εχθρικές γιά 
την ανάπτυξή του; καί απάνθρωπες.

Ένα; τέτοιος χορός καί μιά τέτοια πράξη 
ανατινάζουν μέ τήν αλήθεια τους, τόμους όλό- 
κληρους κουτοπόνηρης «μικροαστικής ήθικής (ή- 
Βικής «παρθενικού ύμένος καί περί τού πώς 
«μπορεί κανείς νά εμπορεύεται άτυπτα τόν εαυ
τό του) καθώς καί τά τελευταία Οπολείμματχ τής



συνοφρυωμένης ήθικής τών κχτεψυγμενων πα- 
τροπχράδοτων άξιων - ταμπού.

27. Ό φόνος είναι ή κορυφαία πραγμάτωση 
τής επιθετικότητας, ή πιό βλαπτική 'λυτρω
τική της εκδήλωση. Είτε πρόκειται για εχ
θρότητα (hostilite), που έρείδετχ’ τ' ένα γε
νικό συναίσθημα άγχους (anxiete) κάί ουνυ- 
φαίνεται μέ τις έννοιες τής κατοχής, τής έ- 
ξουσίας καί τής αντιπαλότητας, είτε γιά μόνη 
Επιθετικότητα (agressivite) που τυνίσταται οτή 
φυσική καί ψυχολογική βία απέναντι σέ άλλα 
πρόσωπα, ή καταγωγή της βρίσκεται κατά μέ- 
γα μέρος στίς ποικιλόμορφες Αποστερήσεις 
(frustrations) καί ή έντασή της κλιμακώνε
ται ανάλογα με τή βαρύτητα των έπιπτώσεων 
πού αυτές έχουν στή ζωή "ού κάθϊ ατόμου. «'Η 
αποστέρηση φαίνεται να είναι ό κύριος παρά
γοντας (στή γέννηση τής επιθετικότηταςI* κάθε 
είδος άποστέρησης εσωτερική; ή εξωτερικής, ά
μεσης ή έμμεσης, φυσικής, συναισθηματικής, 
ψυχικής ή κοινωνικής, μπορεί νλ κινητοποιή
σει τήν έπιθετικότητα (Al. Collcte, op. cit, 
Agressivite, p.p. 203 — 214). Σ’ αντίθεση 
πρός τούς ένστικτιβιστές, πού Αντιλαμβάνονται 
τήν έπιθετικότητα ώς μόνιμη ένστικτώδη δρμή 
τοΟ Ανθρώπου, οί πιό κοινά παραδεκτές έρμη- 
νείες τού φαινομένου στή σύγχρονη ψυχολογία, 
θεωρούν πώς «δέν Οπάοχει έμφυτη επιθετική 6ρ- 
μή σέ διαρκές στάδιο ένεργείας, αλλά ή άπο- 
στέρησις πού έρμηνεύεται σάν απειλή Από τό 
άτομο, προκαλεΐ τή συγκινησιακή κατάσταση θυ
μός, ό όποιος προκαλεΐ επιθετική απάντηση στό 
απειλητικό ερέθισμα· μόνο όταν υπάρχει θυμός 
τό άτομο γίνεται επιθετικό» (Βλ. τό άρθρο τής

ψυχολόγου θέμιδος Καλή «Έπιθετικότης», δπου 
παρουσιάζεται τό βιβλίο τού L. Berkowitz 
«frustration and aggression», στήν επιστημο
νική επετηρίδα, έτους 1965, τής Ψυχιατρικής 
Κλινικής τού Παν)μίου ’Αθηνών, σελ. 179).

Συχνότατα ή έπιθετικότητα, όταν αδυνατεί νά 
στραφεί πρός τήν πραγματική άποστερητική αί
τια. αναζητεί διέξοδο στή φαντασία, στίς συμ
βολικές πράξεις, στίς πράξεις τρίτων κλπ. — 
πρόκειται γιά μια έμμεση επιθετικότητα (in- 
directe) καί συγκαλυμμένη (non ouvcrte) πού 
τροποποιεί, μεταθέτει ή αντικαθιστά τούς στό
χους της. Μια τέτοια λοιπόν πλασματική ικανο
ποίηση. βρίσκει ή ανήμπορη επιθετικότητα τών 
καταπιεσμένων άτόμο>ν, αύν τοΐς άλλοις καί μέ
σα στους νόμιμους φόνους τού Μπόντ, οι δποίοι 
ώ; φόνοι, ώς όλοσχερείς δηλ. καταστροφές τού 
αντικειμένου, του οποίου έτσι εξουδετερώνεται 
ριζικά ή απειλή, αποτελούν κορυφαίες επιθετι
κές πραγματώσεις. Πάνω σ’ αυτό, άς θυμηθού
με καί τον * Μπίλυ τόν ψεύτη τού Σλέσιγκερ, 
ό όποιο; κάθε φορά πού ή πίεση τού περί
γυρου πάνω του, έφτανε σέ αφόρητο βαθμό «έ- 
κτελούτε τούς καταπιεστές του μ' 2να φαν
ταστικό αυτόματο. “Αλλωστε στά έργα τού Μπόντ, 
οί θανατώσεις κάνουν εξαιρετικά αισθητή τήν 
παρουσία του; ώς τέτοιες, γιατί δέν είναι α
σαφείς, ανώνυμες , κοινές, άλλα ενσωματώ
νουν μια έξαιρετική εύρηματικότητα, πού καθι
στά Αδρότερη τήν αίσθησή τους (ταξινόμηση καί 
σχετική αξιολόγηση αύτών τών θανατώσεων από 
άποψη «φανταστικό - αισθητική* βλ. στό άρ
θρο του .lean Clair: James Bond ou les
trente deux positions de la morU, rrep. 
«Positif» No 72, I)0c. 1965.

Π Α Ρ Α Τ Υ Π Ω Μ Α Τ Α

Στό πρώτο μέρος τή; μελέτης τού κ. Γ. Μ. 
Καλιόρη, «Εισαγωγή στόν Τζέημς Μπόντ» πού 
δημοσιεύτηκε στό τεύχος 145 τού Γενάρη, πα- 
ρεισέφρυσαν βρισμένα τυπογραφικά λάθη, τά ό
ποια παρακαλούμε τούς αναγνώστες νά διορθώ
σουν :

Στή σελ. 23, στήλη ρ, στίχος 20, ή λέξη 
'εντέλεια» νά διαβαστεί ·ε ύ τ έ λ ε ι a·■.

Στήν ίδια σελίδα, στήλη α, στίχ. 22, στή 
λέξη «science - fiction», νά προστεθεί δ εκθέ
της 5, πού άνταποκρίνεται σέ αντίστοιχο α
ριθμό ύποσημε ίωσης.

Στή σελ. 24, στήλη α, στίχ. 4, ή λέξη «έ- 
λαττουμένων» νά διαβαστεί έ λ α τ τ ω μ έ - 
ν ω ν», ενώ στήν ίδια σελίδα στήλη β, στίχ. 
21, ή λέξη τροποποιημένη* να διαβαστεί «τρο
π ο π ο ι ο ύ μ ε ν η » .

Στή σελ. 33, υποσημείωση 1, στ. α, στίχος 
S, ή «δραστική παρατηρητικότητα . νά διαβαστεί 
« δ ρ α σ τ ι κ ή  π a ρ α σ τ α τ ι κ ό τ η - 
τ α».

Στήν ύποσημ. 2, α στήλη, στίχ. 55, ή λέξη 
«περιέχοντας» νά διαβαστεί π e ρ ι έ χ ε ι». 
Στήν ίδια ύποσημε ίωση, στήλη β, στίχ. 20, οί 
λέξεις «ανώτερες αιτίες» νά διαβαστούν «ά - 
π ώ τ ε ρ ε ς  α ι τ ί ε ς * .

Στήν Οποσημείωση 3, σελ. 34, στ. α, στίχ. 
38, μετά τόν ξένο δρο frustration, νά τοποθε
τηθεί άνω τελεία καί νά επαναληφθεΐ έναρθρος 
καί σέ ονομαστική πτώση, β ίδιος δρος.

'Ακόμα στόν τίτλο Μιά φαινομενολογία τού 
μη - προσώπου*, ή παύλα νά πάει ανάμεσα 
στίς λέξεις «μή καί «προσώπου» καί δχι με
ταξύ τών «τού* καί «μή».

Στή σελ. 28, στήλη α, στίχ. 37, ή λέξη 
άτυπη», νά διαβαστεί *ά τ υ π τ η*. Στή 

σελ. 29, στήλη β, στίχος Η» τό «άναφερσμένων 
δυνάμεων» νά διαβαστεί «άντιφερομένων δυνά
μεων». Στή σελίδα 21, στήλη β, στίχος 6, 6 
αριθμός πάνω στή λέξη frustration, πού πα
ραπέμπει σέ υποσημείωση, αντί γιά 5 νά διαβα
στεί 3.158



Τ Α  Β Ρ Α Β Ε Ι Α
τοΰ ποιητικού διαγω νισμού 
της Π Α Ν ΓΠ Ο Υ Δ  Α Σ Τ ΙΚ Η Σ

Κ ρ ι τ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή :

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΛΚΟΣ 
ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ

Α' Βραβεΐον: Σπϋρος Μάνδρος, (ψευδ.
Σπϋρος Χατζής), 4ο Νομι
κής ’Αθηνών. 
’Αλέξανδρος Χριστοφέλ- 
λης, 2ο ’Αρχιτεκτονικής 
Μιλάνου.

Β Β ραβεΐον : Γιάννης Μπαξεβανάκης,
3ο ΑΣΟΕΕ.
Λεύτερης Κανέλλης, 3ο 
Π.Α.Σ.Π.Ε.

Γ' Βραβεΐον : Δημήτρης Ίατρόπουλος,
2ο Άνώτ. Σχολής Θεά
τρου και Κιν/φου. 
Σπϋρος Σαρρής, 4ο Νομι
κής ’Αθηνών.

Ο
ΦΟΙΝΙΚΑΣ

Σ υ μ π ερ ά σ μ α τα  από τον 
π ο ιη τ ικ ό  δ ια γω ν ισ μ ό  τή ς  
ΠΑΝΣΠΟΥΑΑΣΤΙΚΗΣ

Τού Νικηφόρου Βρεττάκου

Η 'Ελλάδα είναι ί| χώρα της ποίησης και των ποιητών, είπε ό φίλος 
Γιάννης Ρίτσος στη συνεδρίαση πού κάναμε προκειμένου νά βρα

βεύσουμε τά καλύτερα από τά ποιήματα πού υποβλήθηκαν στο δια
γωνισμό τής Π  ανσπουδαστικής. Και πραγματικά ή συγκομιδή στάθηκε έν- 
διαφέρουσα. Κάναμε τή διαλογή μας —  είχαν υποβληθεί 700 ποιήματα πε
ρίπου — καί δεν γνωρίζω, ώς τή στιγμή πού γράφονται οΐ γραμμές αυτές 
τά ονόματα των νέων πού βραβεύσαμε ή έπαινέσαμε. Ή  άποσφράγιση το>ν 
ονομάτων θά γινόταν από τούς νέους τής 11 ανσπουδαστικής. Έτσι τό μόνο 
πού μπορώ νά είπώ εδώ είναι πώς ή συγκομιδή στάθηκε ενδιαφέρουσα, πολύ
πλευρα ένδιαφέρουσα. Α π ’ αυτό τό «πολύπλευρα* ξεκινάει καί τύ σημείωμά 
μου τούτο, μιά πού απλώς καί μόνον ή βράβευση αφήνει νά έννοηθεΐ ή 
προϋπόθεση τού αντικειμένου «ποίηση».

Συνέβη όμως πίσω από τήν ποίηση αυτή ν’ άνιχνεύσουμε καί τον άν
θρωπο, τό νέον άνθρωπο, τούς νέους μας, πού αποτελούν τό μέτρο ένός ώ- 
ραίου αφανούς κόσμου, σέ μια περιοχή πού δυναστεύεται από τή μηδαμινό- 
τητα, ένός κόσμου, πού, όπως γράφει ένας απ’ αυτούς, αντιπροσωπεύει τήν 
«Επική ιστορία τού Φ ο ί ν ι κ α». Ένός κόσμου πού, όπως γράφει ένας 
άλλος, φυλάει «ακέραιο τον πραγματικό εαυτό του». Δεν είναι ή αισιοδοξία 
πού αποτελεί τό μέτρο αυτών τών κρίσεων. Ή  αισιοδοξία καμιά φορά απο
τελεί τήν αλόγιστη έκφραση τών νέων ανθρώπων. Στην περίπτωση πού μάς 
απασχολεί εκείνο πού κάνει περισσότερη εντύπωση είναι ή κατασταλαγμένη 
εμπειρία καί ή περισυλλογή. Είναι ή γνώση τής πραγματικότητας, τών άν- 
τκράσεων, τών δυσκολιών, τής ουσιαστικής ανθρώπινης θλίψης. Ακόμη καί 
τό αδιέξοδο μπροστά στο όποιο στέκεται ή ιμυχική ευγένεια καί προσπαθεί 
νά φιλοσοφήσει τά πράγματα, έχοντας μπρος της ένα εκτεταμένο οπτικό πε
δίο, στο οποίο συναντιόνται οί δρόμοι τού παρελθόντος, τού παρόντος καί τού 
μέλλοντος. Εκτίμηση τού χρόνου πού αρχίζει από τά σπασμένα αγάλματα τής 
αρχαιότητας καί φτάνει ιός τήν ώ ρα  αυτή, πού θολώνει τον ορίζοντα ή ά- 159



Ε Π Α Ι Ν Ο Ι

Α' "Επαινος: Νίκος Κουτσούκος. Ιο Φι
λοσοφικής ’Αθηνών. Σαράντης 
Ζαφειρόπουλος, Ιο ’Αρχιτεκτό
νων Θεσσαλονίκης.

Β" "Επαινος: Μιχάλης Γκανδς, 3ο Νο
μικής Αθηνών. Νίκος Χουλια- 
ράς, 3ο Α.Σ.Κ.Τ.

Γ' Έπαινος: Μάνια Στυλιάτη, 3ο Φι
λοσοφικής Αθηνών. Βασίλης 
Λρουκόπουλος. 2ο ΑΣΟΕΕ.

ΕΥΦΗΜΕΣ ΜΝΕΙΕΣ

Παϊρήδης Νικόλαος, 2ο Ήλ/γων τεχν. 
σχολής Ήρων. Γιαμουρόγλου Λευκή. 
2ο Φιλοσοφικής Αθηνών. Καραγιάν- 
νης Βάγιας, Ιο Νομικής ’Αθηνών. Κω- 
στομητσόπουλος Φίλιππος, 3η Λυκείου 
Β.Π.Σ. Μ πούρας Παναγιώτης, 2ο Φιλο
σοφικής Αθηνών. Ξανθόπουλος Λεντέ- 
ρης, 2ο Νομικής Ά-Οηνών. Παπαίοάν- 
νου Γιάννης, 4ο Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ. 
Ρόζος Τάσος, 4ο Νομικ. ’Αθηνών Τόμ- 
πρας Νικόλαος, 2ο Ιατρικής ’Αθηνών. 
Φραντζή Άντεια, Ιο Φιλοσοφικής Θεσ
σαλονίκης.

καθόριστη συμπεριφορά της ατομικής ενέργειας. «Γνώρισα τόσο λίγο τό 
χρόνο καί τόσο πολύ τό θάνατο» γράφει Ενας νέος. Κι ακόμη: «είδα τό 
άνθρωπο νά σηκώνει τό μύθο του λυγίζοντας τα γόνατά του». Τρομάζω να 
ςαναγυρίσω, γράφει ό ίδιος, «έκεί πού ό καιρός πέτρωσε». Καί οί τρεις πβ| 
ρακάτω σύγχρονοι στίχοι του, λένε περισσότερα από την ποίηση: «Τά λυ
πημένα χέρια μου θά σου κρατήσουν τό κεφάλι τώρα πού πια δεν Εχεις πού 
νά γύρεις. Θεέ καληνύχτα».

"Ενας άλλος ποιητής εκφράζει μιαν αίσθηση πού δέν είναι τής ήλικί 
του καί τής πείρας του καί πού ιστός σέ άλλα χρόνια δέ θά μπορούσαμε ν 
πιστέψουμε πώς με τούς στίχους αυτούς εκφράζεται ή γνώση τής πικραμένη 
νεότητας: «Είμαστε μονάχοι μπροστά σ ’ ενα δρόμο πού τραβάει σέ μάκρ 
καί σέ σκοτάδι». Αυτό τό «είμαστε μονάχοι» αποτελεί μιά μεγάλη αλήθεια ( 
ταν λέγεται από ενα νέο είκοσι χρόνων έδώ στην Ελλάδα, αυτή τή στιγμή 
Γιατί, στ’ αλήθεια, οί νέοι αυτού τού είδους, αποτελούν μιά χτυπητή αντί 
οη προς την επίσημη εθνική μας πραγματικότητα πού ή λέξη «άποκαρδιωτ 
κή» Γ, δποιαδήποτε σχετική λέξη δϊ θά τήν άπόδινε. ιδιαίτερα τον τελευτά!· 
καιρό πού κατασκέπασε τά πάντα ή πολιτική σήψη. Κ άτω από τήν άνεττθι 
τητα καί τήν ανθρώπινη φτήνια, ανακαλύπτει κανείς αυτή τήν ευθύνη, αύτ 
τον άνθρωπο πού αντιστέκεται, πού πεθαίνει γιά λίγον ήλιο, όπως γρά 
μιά νέα —  άν Ιχω σωστά συμπεράνει τό φύλο της από μερικούς της στί 
χους: «Τ ά  χρόνια κύλησαν σιωπηλά /  κ* είμαστε πάντα στο δρόμο /  ψάχν 
τ α ς /  γιά κάτι πού δέν Εχομε χάσει ποτέ / γ ι ’ αυτό πού λέμε «λίγον ήλι 
—  γιά τις ψυχές μας».

Ο εποχικός φόβος εχει κατακάτσει καί τούς άνατριχιάζει τό δέρμα: 
« Ό  ουρανός δέν είναι ροζ /δ έ ν  είναι κάν γαλάζιος/ αύριο θά βρέξει στά 
χ τ η .. . » .  νΑλλος αμφιβάλλει γιά τήν αναγκαιότητα τής ποίησης μέσα σέ μι 
τόσο έλεεινή ατμόσφαιρα: «Ά ρα διά ζω  στίχους /  τήν ώ ρα  πού δοξάζεται 
Κάιν», τήν ώρα πού «οί μαύροι μετριούνται μέ τό ζύγι στή Ροδεσία». Ώ στό160



ου αν δέν ήταν ανάγκη να πνιγεί τό σκοτάδι «Σ το  Γαλαξία τοΰ μέλλοντος» 
όπως γράφει ένας άλλος νέος κι αν ή ύπαρξη αυτοί* τοΰ Γ αλαξία μπορούσε 
νά θεωρηθεί Αδύνατη, αυτή δλη ή περισυλλογή, δέν θά  είχε αξία σαν φαι- 
νόμενο. ’Ακριβώς είναι τό αποτέλεσμα τής πίστης προς τήν αξία τής ζωής 
και τής ένδόμυχης επιθυμίας για 2να άποκαθαρμένο, από τό σκοτάδι κι από 
τις παρασιτικές σκιές, αύριο.

«Θ ά φύγω ολομόναχος μέσα στήν έρημο των τρανζίστορ, γράφει ένας 
άπό τους νέους τοΰ διαγωνισμοΰ, φτάνοντας ώς τον παροξυσμό τής απελ
πισίας, μετά τήν αντίστασή του πού κάμπτεται, βλέποντας τό χρόνο του νά 
πέφτει σ ’ 2να κενό και φιλοσοφώντας σέ συνέχεια τό χρόνο σάν καθολική έν
νοια σέ συσχετισμό μέ τον άνθρωπο, μέ τά έργα του και μέ τή ζωή του.

Βήμα στο βήμα θά μετρήσεις τούς άπειρους δρόμους τής έρημιάς
Λεν θά σοΰ χαρίσει σκιά ό κρίνος
Κ* ή σαύρα δέν θά σαλέψει φιλικά μέσα στις πέτρες
Μονάχα ό πετρογέρακας κ’ ή καστανή χελώνα
Θά κλαΐν πικρά στήν ερημιά τοΰ άγριου μεσημεριοΰ.
• · · · · ·  · · ·  · · ·  · · · · · ·  · ·  ·

'Έ να λιγοστό πλάγιο φώς σέ καταρρέοντα πρόσωπα
Βασανισμένα άπό ανικανοποίητη έπιθυμία
Απατημένα άπό τό επαναλαμβανόμενο ψεΰδος τής ελπίδας.

Ό  ουρανός είναι βαρύς πάνω άπ’ τις άνθρώπινες πολιτείες.
ΙναΙ πάνω απ’ τις άνθρώπινες συγκεντρώσεις 
II άνω όπ’ τά τερατώδη βιομηχανικά συγκροτήματα 
Και τή φρίκη των προϊόντων μαζικής παραγωγής
Π άνω  άπ’ τά μαθηματικά άδιέξοδα τοΰ ύπερπληθυσμοΰ καί των οικονομι

κών κρίσεων
Καί πάνω άπ' τήν τιτανική Ευρώπη τών πολιτισμών.
ΙΙοιύς είναι αυτός πού άναχωρεΐ ολομόναχος άπό χωμάτινους δρόμους 
II εριφρονιυντας τον αιώνα καί τά πλήθη τών άνθρώπων;

ΙΊαράθεσα όλους αυτούς τούς στίχους σάν δείγματα ευαισθησίας καί 
ποίησης παρ’ όλη τήν ολοφάνερη επιστροφή τους στήν Έλιοτική παρακμή, 
κι ακόμη γιατί τούς θεωρώ σάν δείγμα κραυγής τοΰ παγιδευμένου πνεύμα
τος, πού παρά τήν έκφραστική του άπολυτότητα, στο βάθος γυρεύει βοήθεια. 
Στή χώρα μας όμως έκεΐνοι πού θά είχαν χρέος νά βοηθήσουν τό Φ ο ί ν ι 
κα, ούτε άπό ήθικό δράμα καταλαβαίνουν, ούτε άπό ήθος ξέρουν, ούτε άπό 
πνεύμα. Δέν λέω φυσικά «ούτε άπό Ελλάδα* γιατί αυτό είναι έξω  άπό κάθε 
συζήτηση. Φέρνοντας κανείς τούς νέους αυτούς σέ άντιπαράσταση μέ κείνους 
πού διειιθύνουν τή μοίρα τους καί τι] μοίρα αυτού τοΰ τόπου μέ τις περίλαμ
πρες προϋποθέσεις, έχει μπροστά του τό πιο απαίσιο θέαμα: Τό φώς άντι- 
μέτωπο μέ τήν αθλιότητα.
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«Είμαστε κ' έμείς ένα κομμάτι τής σύνθετης κοινωνίας μέσα στην οποία ζουμί. 
Μιας κοινωνίας οπού μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της στερείται στοιχειώδη δικαιώ
ματα. Μιας κοινωνίας πού καταδικάζει έναν άνθρωπο σέ κατώτερη μοίρα έπειδή είχε 
τήν ατυχία νά γεννηθεί μαύρος. Μια; κοινωνίας πού μπορεί νά διατηρήσει την επι
σφαλή κοινωνική και οικονομική θέση της, μόνο μέ τά χέρια τού τεράστιου αριθμη
τικά προλεταριάτου».

Ό  Κάρολος συγκεντρώθηκε προσπαθώντας νά καταλάβει τό'< ομιλητή. Κρυφά 
μέσα στό νοϋ του κάτι τού έλεγε ότι αύτά πού άκουγε ήταν τρανές κουβέντες. Ο,τι 
κι άν ήθελαν νά πουν, οί κουβέντες αυτές ήταν αληθινές. Λυτό ένιωθε. Ό  ομιλητής 
σταμάτησε γιά μιά στιγμή καί ήπιε μιά γουλιά νερό. Ό  Κάρολος ίδρωσε. ΙΙάνο) 
στό συγκεντρωμένο πλήθος έπεφτε άσπλαχνα ό καυτός ήλιος τού Ό χτώβρη. Ό  ουρα
νός καιγόταν. Πάνω απ' τό βουνό Τέιμπλ ούτε μιά λουριδίτσα σύγνεφου. Γριγύρω 
απ' τόν Κάρολο μιά θάλασσα από πρόσωπα. Έ φερε μιά γύρα τά μάτια του. Μαύροι, 
μελαμψοί, λίγοι λευκοί καί τά σκόρπια κόκκινα φέσια των Μαλέυ. Κοντά σ' ένα αυ
τοκίνητο δυό μυστικοί αστυνομικοί κρατούσαν πρόχειρες σημειώσεις. IIάνω στήν πλατ
φόρμα ακούστηκε ξανά ό Ομιλητής.

«'Από μάς έςχρτιέται νά ένχντιωθούμε στους νόμους πού μάς καταδικάζουν σέ 
εξευτελιστική ζωή. ΙΙρέπει νά άρνηθούμε νά μάς διαχωρίζουν από τούς άλλους αν
θρώπους επειδή είμαστε μαύροι. Τ ά  παιδιά μας στερούνται δικαιώματα πού ανήκουν 
σέ δλα τά παιδιά. Τούς επιβάλλεται ό κοινωνικός, οικονομικός καί έκπαιδευτικός δια
χωρισμός...».

Ό  Κάρολος ένιωσε κάτι νά τον άναστατώνει. Κάτι πού ποτέ πριν δεν τόν ένοια- 
ζε νά δει τί είναι. Εκείνος ό άνθρωπος πάνω στήν πλατφόρμα κήρυχνε μιά νέα θρη
σκεία. Μιά θρησκεία πού έλεγε δτι κι ό Κάρολος είχε βρισμένα δικαιώματα, οτι καί 
τά παιδιά του μπορούσαν νά έχουν βρισμένα δικαιώματα. Τί είδους δικαιώματα; Νά 
ζήσουν δπως κ' οί λευκοί; 'Εκρηκτική ύλη ήταν μέσα στόν Κάρολο οί νέες αυτές 
ιδέες. "Ενα κύμα άπό συναισθήματα τόν κατέκλυσε. Συναισθήματα πού μέχρι τώρα 
ποτέ δέν τόλμησε νά τ’ αντιμετωπίσει. Νά κάθεται στά ρεστοράν στήν πόλη δπως 
ν'. οί λευκοί! Έ  Νέλιε κι αύτός σ' ένα κινηματογράφο όπου σερβίρουν τσάι κι οπού 
οί ταξιθέτριες φορούν ομοιόμορφες στολές! Τά παιδιά του στό σχολείο, μέ ταινίες 
γύρω απ’ τά γαπέλα τους καί |ΐέ δασκάλες πού φορούν τις ίδιες ρόμπες. "Ολα αύτά 
αποτελούσαν ένα νέο κόσμο πού τόν τρόμαζε καί τόν μάγευε μαζί. Τί θά 'λεγε γιά 
δλα αύτά ό γέρο - θείος του, ό Ού Κ λάας; Αύτός έλεγε, πάντοτε, οτι ό θεός έπλασε 
χωριστά τούς μαύρους καί χωριστά τούς λευκούς. Έ λεγε, ακόμα, δτι ό λευκός ήταν 
άφέντης καί ό μαύρος υπηρέτης. Τ ά  λόγια, όμως πού άκουγε τώρα ήταν αλλιώτικα 
άπό τά λόγια τού θείου του, καί μάλιστα τόν συγκινοΟσαν.



θ-jjjtia γιά τσιγάρο nC έβγαλε ά - ' τήν τσέπη του Ινα πατικωμένο τσιγαροκούτι. Μα- 
y.oia στό χωριό του, ο "Οουλντ Λατεγκάν. θά λιποθυμούσε άν έβλεπε τό Νουζελί νά 
προσφέρει τσιγάρο στήν κόρη του. "Επειτα, φαντάστηκε τον Ου Κλάας νά οίνε·, τσι
γάρο στήν Ά νέζη  Λατεγκάν. Ή  ιδέα αυτή του φάνηκε τόσο γελοία πού ξέσπασε σέ 
δυνατά γέλια. Ένας - δυο τδν κοίταξαν περίεργα. () Κάρολο; αναστατώθηκε κι άνα
ψε το τσιγάρο του. Ή  εικόνα, όμως, πού τδν έκανε νά γελάσει οέν ξεκολούσε άπ' τό 
νού του. ΊΙ κυρία στήν πλατφόρμα φορούσε γαλάζιο φουστάνι πού κολλούσε πάνω 
στο σώμα της. Τά μανίκια ήταν κοντά μέ ωραίο άσπρο περίγυρο στήν άκρη. Έ  
Ά νέζη οέν είχε ένα τόσο ωραίο φουστάνι. "Αν όλα εκείνα πού έλεγε ό ομιλητή; ήταν 
αλήθεια, τότε, ήταν κι αύτό; άνθρωπο; σάν όλου; τού; άλλους. Στά χείλη του έπαι
ξαν οι λέξεις «άκόμα καί σά λευκός». Λεν τόλμησε νά τί; προφέρει. Ίέστόσο, ό ομι
λητή; πού ήταν τώρα στήν πλατφόρμα, άκριβώ; αύτό τόνιζε. Γιατί, λοιπόν, νά μήν 
τί; δεχτεί αυτές τί; ιδέες; Θυμήθηκε ότι σέ μιά εφημερίδα είχε όεί φωτογραφίες 
άνθρώπων πού τούς πήγαιναν στή φυλακή έπειοή άρνήθηκαν νά εφαρμόσουν νόμους 
πού τού; θεωρούσαν άδικου;. Είχε ρωτήσει για τού; άνθρώπου; αύτού; τδν Ου Κλάας, 
αλλά τού σήκωσε αδιάφορα τού; ώμου;. Οί άνθρωποι στή φωτογραφία χαμόγελού* 
σαν καθώς πήγαιναν γιά τή φυλακή. Μπερδεμένα καί παράξενα ήταν όλα αύτά.

Ό  ρήτορας πάνω στδ βήμα μιλούσε ακόμα. Ό  Κάρολος τδν άκουγε προσεκτι
κά. Μιλούσε ωραία διαλέγοντας τί; λέξεις του. 'Ο ομιλητής ήταν πιό τρανός άνθρω
πος απ' τον Όουλντ Λατεγκάν, άκόμα κι άπ' τό Ντομινί, σκέφτηκε ό Κάρολος.
Άκόμα κι απ' τό Ντομινί..... κι ό Ντομινί ήταν λευκός.

Τώρα μιλούσε ή κυρία μέ τό γαλάζιο φόρεμα. ΊΙ λευκή γυναίκα μέ τό ωραίο 
γαλάζιο φόρεμα μέ τά κοντά μανίκια. ΊΙ κυρία αυτή είπε ότι θά μπορούσαν νά έναν- 
τιωθούν σέ κάθε νόμο πού πρόσταζε ότι ένα; άνθρωπος είναι κατώτερος άπδ κάποιον 
άλλο. Καθήστε όπου θέλετε στό τραίνο, πηγαίνετε σέ όποιοδήποτε ρεστωράν . Οί 
λευκοί μυστικοί άστυνομικοί κρατούσαν σημειώσεις. Γιατί τά λεγε αύτά; Λυτή θά 
μπορούσε νά πάει ατούς καλύτερους κινηματογράφους. Νά κολυμπήσει στις καλύτε
ρες ακρογιαλιές. Νά ζήσει σ' ένα ωραίο σπίτι. Κ’ ήταν πολύ πιό όμορφη άπό τήν 
Ανέζη Λατεγκάν. Κ' είχε μαλλιά πού άστραφταν στόν ήλιο. Τδν είχαν προειδοποιή
σει πρίν φύγει άπό τό Μπετσεσβλέι δτι θά ’βρίσκε αλλιώτικα πράματα στό Κέιπ 
Τάουν. Ό μως αυτός είχε περάσει κοντά άπό τις περιπολίες καί οέν τον είχαν πει 
ράςει, άν καί στήν άρχή είχε φοβηθεί τού θανατά. Ζούσε στήν άκρινή |ΐεριά τής 
Χανόόερ Στρήτ. Λέν ήταν τόσο άσχημα, όπως τού είχαν πεί, μιά παλιογειτονιά. Α λλά  
κανένας, ούτε κι ό Ού Κλάας, άκόμα, δεν τόν προειδοποίησε γΓ αύτά πού θά ’κουγε.
Λυτά πού άκουγε ήταν κάτι καινούργιο, κάτι πού σέ 'κάνε νά σκεφτείς. Ή  κυρία 
είχε πεί ότι ό καθένας θά μπορούσε νά κάμει μιά πρόκληση. Τότε μιά τρομερή άπό- 
φαση άρχισε νά παίρνει σχήμα στό μυαλό του, τόσο τρομερή πού τήν άπέρριψε ώς 
γελοία. Μά καθώς ή κυρία συνέχιζε νά μιλάει, ό Κάρολος γινόταν ολο καί πιό απο
φασιστικός. Ναί, θά μπορούσε νά προκαλέσει. Αύτό;, ό Κάρολο;, θά μπορούσε νά 
προκαλέσει. Θά τρόμαζαν ό 'Οουλντ Λατεγκάν, ό Ού Κλάας. ή Ά νέζη  καί ή Χέλιε.
Μέ τή θέρμη τού νέου πού μόλις προσηλυτίστηκε, αποφάσισε νά προκαλέσει, έστω 
κι άν αύτό σήμαινε φυλακή. Στό κάτω - κάτω θά χαμογελούσε, όπως κ’ έκείνοι στήν 
έφημερίόα.

Η συγκέντρωση κόντευε νά τελειώσει όταν ό Κάρολο; άνοιξε δρόμο ανάμεσα 
στό πλήθος. Τ ά  λόγια τή; όμιλήτρια; αλέθονταν άκόμα στό νού του. Κάποιο μπέρ
δεμα υπήρχε σ' δλα αύτά, άλλα καί κάποια λογική. Στό Μπετσεσολέι ποτέ δέ θά 
συνέβαινε κάτι τέτοιο, ή δχι; Έ ν α  αυτοκίνητο φρενάρισε μπροστά του μέ πάταγο.
Ό  Κάρολος πήδηςε τρομαγμένος καί τρέμοντας. Έ να  λευκό κεφάλι πρόβαλε οργι
σμένο έξω άπ' τό παράθυρο τού αυτοκινήτου. 163



—  Κοίτα μπροστά σου, μαύρε μούλε!, τοΰ φώναξε.
Ό  Κάρολος κοίταξε ζαλισμένος καί φοβισμένος, οέν μπορούσε ν’  αρθρώσει λέ

ξη. Α σφαλώ ς αυτός 6 άνθρωπος πού τον έβρισε ποτέ οέν θά χε δει τή λευκή γυ
ναίκα νά προσφέρει τσιγάρο στο Νουξελί. Ή  λευκή γυναίκα ποτέ δέ θά τον φώναζε 
έτσι δά. "Ολα αυτά ήταν ένα αίνιγμα. Τδ καλύτερο πού θά 'χε νά κάνει, ήταν νά 
μπει σ' ένα τραίνο καί νά κάτσει έκεί μέσα νά σκεφτεϊ.

Μπροστά του ήταν ο σταθμός καί τδν είδε μέ :ά μάτια τού νεοκατηχημένου. 
ν Ανθρωποι πολλοί βρίσκονταν έκεΐ. Οί περισσότεροι ήταν λευκοί. Υπήρχαν μερικοί 
μαύροι καί λίγοι μελαμψοί, δπως αυτός. 7Ηταν όλοι ένα κουβάρι καί κοιτάζονταν 
μ ' αφύσικο φόβο. Ό  ένας περί φρονούσε τόν άλλον. Ο καθένας κινούνταν μέσα στο 
δικό του στενό, φίλαυτο κόσμο. Κάποιος πρέπει νά προκαλέσει, είχε πει ό ομιλητής. 
Καί μάλιστα ό καθένας μέ τδ δικό του τρόπο. ΙΙοιός ήταν ό τρόπος; ΙΙώς μπορούσε 
\νά προκαλέσει; Τί έπρεπε νά προκαλέσει;

Τότε, άργά - αργά κάτι φώτισε το νού του. Μπροστά του βρισκόταν ή ευκαιρία. 
Τδ παγκάκι. Τδ παγκάκι τού σιδηροδρομικού σταθμού μέ τήν ταμπέλα: ΜΟΝΟΝ 
ΕΓΡΩΠΑΙΟΙ. Μιά ταμπέλα καλογραμμένη μέ λευκδ χρώμα. Γιά μιά στιγμή ή ταμ
πέλα αυτή τού φάνηκε νά συμβολίζει όλη τή φρίκη στή Νότιο 'Αφρική. Έ δώ , λοι
πόν, βρισκόταν ή ευκαιρία νά δείξει ότι κι αύτδς ήταν άνθρωπος σάν όλους τούς 
άλλους. Μπροστά του έστεκε. ΤΙταν ενα άπλδ ξύλινο παγκάκι όμοιο μέ εκατοντάδες 
χιλιάδες άλλα παγκάκια. Έ δώ  ακριβώς μπορούσε νά γίνει ή πρόκληση. Αύτδ τδ 
παγκάκι συγκέντρωνε τώρα όλες τις κακίες τού συστήματος πού αύτδς δυσκολευόταν 
νά καταλάβει. ΤΗταν τδ εμπόδιο ανάμεσα σ' αύτδν καί στόν υπόλοιπο κόσμο. Έάν 
φοβόταν νά καθίσει θ’ άρνιόταν στδν εαυτό του τδ δικαίωμα νά 'ναι μέλος τής άνθρώ- 
πινης κοινωνίας. Όράματα παρουσιάστηκαν μπροστά του. "Οτι θά διόρθωνε, λέει, 
τδ ολέθριο αύτδ σύστημα, άρκεί μόνο νά καθόταν σ' αύτδ τδ παγκάκι. Έ δώ  βρισκό
ταν ή εύκαιρία του. Μπορούσε αύτδς ό Ιδιος νά κάμει τήν πρόκληση.
Φαινόταν πολύ ήρεμος όταν κάθισε στδ παγκάκι, ή καρδιά του, δμιος, χτυπούσε 
δυνατά. Δυδ αντίθετες ιδέες πάλευαν μέσα του. Ή  σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη. 
Ή  μιά έλεγε: Δέν έχεις δικαίωμα νά καθίσεις σ’ αύτδ τδ παγκάκι. Ή  άλλη ρωτού
σε: Γιατί οέν έχεις τδ δικαίωμα νά καθίσεις σ’ αύτδ τδ παγκάκι; Ή  πρώτη φωνή 
μιλούσε γιά τδ παρελθόν, γιά τή ζω ή  τού χωριού. Γιά τις δουλικές μορφές τού πα
τέρα του και τού παποΰ του πού γεννιόνταν, ζούσαν καί πέθαιναν όπως τά ζώα. Τί 
άλλη φο)νή μιλούσε γιά τδ μέλλον. Έ λ εγ ε : Κάρολε είσαι ένας αληθινός άντρας. 
Τόλμησες ό,τι οέν θά μπορούσε νά τολμήσει δ πατέρας σου. Θά πεθάνεις σάν πρα
γματικός άνθρωπος.

Έ βγαλε ένα τσιγάρο καί κάπνισε. Κανένας δέ φαινόταν νά τδν προσέχει πού 
καθόταν σ ' αύτδ τδ παγκάκι. Α στείο ήταν. Ό  κόσμος τράβαγε ακόμα τδν κανονικό 
του δρόμο. Οί άνθρωποι ζούσαν, άνάπνεαν καί πέθαιναν. Καμιά φωνή δέν άκούστηκε 
νά τού φωνάζει. ΤΗταν νικητής! ΤΗταν κι αύτδς μιά τέλεια ανθρώπινη ύπαρξη πού 
βρισκόταν ανάμεσα στδ πυκνό πλήθος τού σταθμού καί κάπνιζε τδ τσιγάρο του. ΤΙΙταν 
άραγε δική του νίκη; Τδ γεγονός, δηλαδή, ότι ήταν κι αύτδς μιά κανονική ανθρώ
πινη ύπαρξη;

Μιά καλοντυμένη λευκή κυρία προχωρούσε πρδς τδ επάνω μέρος τού σταθμού. 
Μήπως θά ’ θελε νά καθίσει στδ παγκάκι; Μιά βραχνή φωνή άκούστηκε ξαφνικά. «Θά 
μπορούσες νά σταθείς όρθιος ώστε νά μήν ύποχρεωθει ή Λευκή γυναίκα νά καθίσει δί
πλα σου». Τ ά  μάτια τού Κάρολου άστραψαν καί τράβηξε μιά βίαιη ρουφηξιά άπ’  τδ τσι
γάρο του. Έ  κυρία πέρασε δίπλα του χωρίς νά ρίξει τήν παραμικρή ματιά πάνω του 
καί συνέχισε τδ δρόμο της. Λές νά φοβήθηκε νά τού αμφισβητήσει τδ δικαίωμα νά 
'ναι κι αύτδς άνθριοπος σάν όλους τούς άλλους, ή απλώς δέν τήν Ινοιαζε;

'Ο Κάρολος ένιωθε πολύ κουρασμένος. "Ενα τρίτο αντιφατικό συναίσθημα σερ
νόταν τώρα μέσα του. "Ενα συναίσθημα πού τού έλεγε: «Στδ παγκάκι αύτδ δέν κά
θεσαι γιά νά προκαλέσεις. Κάθεσαι γιατί είσαι κουρασμένος, άκριβώς γΓ αυτό. Γιατί 
δέν έφευγε άπ’ τδ παγκάκι; Γιατί ήταν κουρασμένος ή γιατί ήθελε νά προκαλέσει;

Κόσμος ξεχύθηκε άπ’ τδ τραίνο πού στάθηκε στδ σταθμό. νΛνθρωποι πού πίε-164



ζαν κ’ έσπρωχναν ό ένας τόν άλλον καί κανένας δέν τόν πρόσεχε. Θά μπορούσε νά 
μπεί στό τραίνο αυτό. Τίποτα π ιό εύκολο στόν κόσμο. Δυό βήματα και θά βρισκόταν 
μέσα. Κ έπειτα μακριά, μακριά άπό προκλήσεις καί παγκάκια πού δέν μπορούσες 
νά καθίσεις. Μακριά από συγκέντρωσεις μέσα στή λαύρα τού καλοκαιριού. Νά φύ
γει , ναί. ’Αλλά αυτό Οά ίσοουναμούσε μέ λιποψυχία, θ ά  'πρεπε νά βαστάξει τό μαρ
τύριο μιας προσιοπικής ήττας. Ν’ άρνηθεί νά καθίσει στό παγκάκι; Νά παραδεχτεί, 
δηλαδή, δτι οέν είναι άνθρωπος; Ανακάθισε τεμπέλικα, άναψε ένα τσιγάρο κι άφησε 
τις σκέψεις του νά τρέξουν μακριά άπό τή συγκέντρωση καί τό παγκάκι. Νά τρέξουν 
πίσω στό Μπετσεσβλέι, τή στιγμή πού πήγε στόν Οδ Κλάας νά τού μιλήσει γιά τά 
σχέδιά του. Γιά τά αστραφτερά φώτα τού Κέιπ Τάουν καί γιά τά όμορφα μελαχροινά 
κορίτσια. Ό  Ου Κλάας τόν είχε κοιτάξει κωμικά τραβώντας τήν πίπα του. Ό  Οδ 
Κλάας ήταν σοφός γιατί είχε πολλά χρόνια στή ράχη του. ΙΙάντοτε έλεγε δτι γιά 
νά μάθει κανείς τόν κόσμο πρέπει νά ταξιδέψει. Είχε πάει στό Κέιπ Τάουν κ’ έφυγε 
με αηδία όταν μιλούσε γιά τά κορίτσια στήν ΙΙεριοχή "Εξη. Μελαψά κορίτσια. Τεύ- 
τικο, όμως, μελαψό χρώμα πού τό έφτιαχναν μέ αλοιφές. Ό  Οδ Κλάας τά ήθερε όλα. 
Έ λεγε δτι ό Θεός έπλασε τούς λευκούς καί τούς μαύρους καί δτι ό καθένας πρέπει 
νά ζεΐ στό δικό του μέρος.

Σήκω άπ’ αυτό τό παγκάκι.
Ό  Κάρολος ούτε κάν άντιλήφτηκε τήν τραχειά φωνή πού τού μιλούσε. Ό  Οδ 

Κλάας Οά ταν σ' ένα ταβερνάκι καί θά περίμενε τό κρασάκι του.
-Είπα νά σηκωθείς απ' το παγκάκι, γουρούνι!

Ό  Κάρολος ξαναγύρισε στήν πραγματικότητα. Υποσυνείδητα ήθελε νά σηκω
θεί καί θά σηκωνόταν αν δέν άκουγε αυτές τις βρισιές. Τώρα, όμως, ανατινάχτηκε 
σά νά τού πέταξαν κρύο νερό στά μούτρα. Τώρα καταλάβαινε ποιός ήταν καί γιατί 
καθόταν σ αυτό τό παγκάκι. Ξαφνικά ένιωσε πολύ κουρασμένος. Κοίταξε προς τά 
πάνω αργά κ είδε ένα κατακόκκινο, οργισμένο πρόσωπο.

-  Σήκω απ’ εκεί! Τί διαταγή έπεσε σά μαστίγιο.
Ό  Κάρολος κοίταξε σταθερά τό άγνωστο πρόσωπο. Κοφτερά, κρύα γκρίζα μά

τια έπεσαν πάνω του. 165



166

—  Λέν μ' άκούς πού μιλάω; Ε σένα τό λέω, μαυρογούρουνε!
Α ρ γ ά  καί μέ περίσκεψη 6 Κάρολος τράβηξε μια ρουφηξιά άπ' το τσιγάρο του 

καί τό περιεργάστηκε γιά λίγο. Είχε φτάσει, λοιπόν, ή ώρα της δοκιμασίας. Λλλη- 
λοκοιτάχτηκαν όπως δυο μποξέρ. 'Αναμετρώντας ό ένα; τον άλλον. Τρέφοντας τον 
ίδιο φόβο, ποιο; νά χτυπήσει πρώτος.

— Τότε κάτσε νά φωνάξω ένα άστυνομικό, νά σέ συγυρίσει.
Ό  Κάρολος κρατούσε άκόμα τήν πεισματάρικη σιωπή του. Νά μίλαγε, μπορεί 

νά παραβίαζε τή δύναμη του χρόνου, τήν υπεροχή πού καταλάβαινε ότι κέρδιζε. r Η
ταν μιά δύσκολη σιωπή.

—  Τότε κάτσε νά φωνάξω έναν αστυνομικό νά σέ συγυρίσει, επανέλαβε ό λευ
κός. Γιατί δέν ανοίγεις τό βρωμόστομά σου όταν σου μιλά ένας λευκός;

Ό  Κάρολος άντιλήφθηκε αμέσως τή μειονεκτική θέση τού λευκού. Ό  νεαρός 
λευκός φοβόταν νά δράσει μόνος του. Έ τσι, ό Κάρολος είχε κιόλας κερδίσει τόν 
πρώτο γύρο στή μάχη γιά τό παγκάκι. Κάμποσοι άνθρωποι βρίσκονταν τώρα συγ
κεντρωμένοι γύρω του. « 'Ά φ ρικα!», φώναξε κάποιος σηκώνοντας ψηλά τό χέρι. Ό  
Κάρολος αδιαφόρησε. Τό πλήθος γύρω άπ' τό παγκάκι μεγάλωνε. Τό ασυνήθιστο 
θέαμα ενός μαύρου πού καθόταν σέ παγκάκι γιά λευκούς τράβαγε τήν προσοχή τους. 
Ό  Κάρολος άφησε τόν καπνό τού τσιγάρου του νά φύγει αργά.

Κοίτα τή μαύρη μαϊμού! Λυτά γίνονται δταν δίνεις δικαιώματα σ' αύτά τά 
υποκείμενα.

— Λέν μπορώ νά καταλάβω γιατί νά θέλουν νά κάτσουν στα παγκάκια τών 
λευκών, αφού έχουν δικά τους παγκάκια.

—  θ ά  βρεί τό μπελά του μόλις έρθει 6 αστυνομικός.
•Ό θεός νά σ' ευλογεί, άνθρωπέ μου, μή σηκώνεσαι. Εχεις καί σύ, δπως 

ολοι, τό δικαίωμα νά καθίσεις σ ' αυτό τό παγκάκι.
— -Λέν καταλαβαίνω, γιατί νά μήν μπορούν νά καθίσουν δπου τούς άρέσει.
—  Δέν είναι εύκολο νά 'χεις έμπιστοσύνη σ' αυτούς τούς αγρίους. Είχα έναν ιθα

γενή υπηρέτη πού ήταν τόσο αυθάδης...
Ό  Κάρολος καθόταν χωρίς ν ακούει τίποτα απ' δλα αύτά. ΊΙ διστακτικότητά 

του είχε μετατραπεί σέ σταθερή άπόφαση. Μέ κανένα τρόπο δέ θά σηκωνόταν. "Ας 
τόν έκαναν δ,τι ήθελαν.

"ίέστε αυτός είναι ό φιλαράκος, έ; Σήκω πάνω, δέν ξέρεις νά διαβάζεις;
Ό  αστυνομικός πύργωσε πάνω του. Ό  Κάρολος μπορούσε νά οεϊ τά μπρούτζινα 

κουμπιά καί τις κόκκινες αυλακιές στό λαιμό του.
—  ΙΙώς σέ λένε; 'Από πού είσαι; 'Αντε λέγε γρήγορα.
Ό  Κάρολος κράτησε τήν πεισματάρικη σιωπή του. ΊΙ στάση του έφερε σέ δύ

σκολη θέση τον άστυνομικό. Τό πλήθος μεγάλωνε.
— Λέν έχεις κανένα δικαίωμα νά τού μιλάς μ' αυτό τόν τρόπο, είπε ή γυναίκα 

μέ τό γαλάζιο φόρεμα.
Εσύ νά κοιτάς τή δουλειά σου, απάντησε ό αστυνομικός. ' Αν χρειαστώ τή 

οοήθειά σου θά σέ φωνάξω. Ί Ι  αφεντιά σου καί οί δμοιοί σου κάνετε αυτούς τούς 
κάφρους νά θέλουν λευκές γυναίκες.

Έπιμένο) οτι πρέπει νά τού φερθείς μέ τόν άπαιτούμενο σεβασμό.
Ό  άστυνομικό; έγινε κόκκινος σάν πατζάρι. «Αυτή... αυτή...!» Έψαχνε νά 

βρεί τή λέξη αλλά τά χε χαμένα.
—  Λώσ’ του μιά κλωτσιά νά σηκωθεί β άγριάνθροίπος, αν δέ θέλει νά σηκωθεί 

μόνος του, φώναξε ό λευκός νεαρός ταρακουνώντας τόν Κάρολο μέ τά χέρια του.
— Σήκω απ' εκεί, μαύρε μοΰλε!
Ό  Κάρολος έκανε ν' άντισταθεΐ, νά κολλήσει στό παγκάκι, στό δικό του παγ

κάκι. Χύμηξαν πολλοί πάνω του. Πάλαιψε καί χτύπησε δσο μπόρεσε. Έπειτα ένιωσε 
πόνο καί σκοτοδίνη, ‘Έ νιωσε τόν πόνο μιάς γροθιάς μέσα στό μάτι του. Ή ταν πρι- 
σμένο: καί ματωμένος. Θά μπορούσε νά συνεχίσει τή μάχη αλλά ό αστυνομικός τού



καl μέ κόπο νά κρατηθεί στα πόδια του. 1 Ηταν άχρησι 
μάχη· Τώρα ήταν ή σειρά του νά χαμογελάσει. Είχε προκαλέσει, κι όλα του έλεγαν 
ότι είχε κερδίσει. Τί τόν Ινοιαζε τί θά τοΟ έκαναν άπό όώ καί πέρα;

— ΙΙροχώρα, γουρούνι, είπε ό αστυνομικός τραβώντας τόν Κάρολο μέσα απ' τό
•πλήθος.

-’ Ασφαλώς, είπε 6 Κάρολος μιλώντας για πρώτη φορά απ' τή στιγμή πού 
-\γζ καθήσει στό παγκάκι. Σήκωσε τά μάτια του καί κοίταξε τόν αστυνομικό μέ τήν 
περηφάνεια τού μαύρου πού τόλμησε νά καθήσει σ' ένα παγκάκι μέ τήν ταμπέλα: 
ΜΟΝΟΝ ΕΓΡΩΠΛΙΟΙ.

RICHARD RIVE

Ό σ ο  μου μ έ ν ε ι . . .

Ο σ ο  μού μένει μολύβι, χαρτί
χλωροφύλλη στή σκέψη, δροσιά στό κορμί
θά σέ δοςάζο).
Σού μιλώ κ’ ή φωνή μου λευκαίνεται.

Μ ικ ρ ή  έπ ισ τ ο λ ή  σ τ η ν  α γ α π η μ έν η

Λείπεις κάθε στιγμή.
Μ ιά-μ ιά  αφήνω πίσω μου τις ώρες 
ενός Λύγούστου μ’ απειλητικούς όρίζοντες.
’Απ’ τόν άέρα λείπεις, απ' τή γεύση των καρπών 
κι απ' τήν πόλη τού ερωτά μας.
Μεσάνυχτα, σ’ αυτή τήν αίθουσα αναμονής.
Τίς νύχτες πιό πολύ μου λείπεις.

Χ ρ ο ν ικ ό  του χα μ ένο υ  κα ιρ ού

11 ώρα πέρασε σιγά -σιγά  κι άπαρατήρητη. 
Οχτώ παρά, άνάψανε τά φώτα 
τού Λήμου, σέ πλατείες καί σταυροδρόμια. 
Κλειστό τό πάρκο άπό νωρίς. Οί δρόμοι 
ερήμωσαν. Τ ά  ξεραμένα φύλλα μουρμουρίζουν. 
II ώρα πέρασε σιγά - σιγά κι’  άπαρατήρητη. 

Κανένας βέν προσέχει τώρα τό φεγγάρι 
γκρίζα λεπίδα πού στό κρύο περιπολεί.
Κανείς δέν τό προσέχει. Τ ά  ζευγάρια 
των νέων παιδιών, στό σπιτικό τους τώρα 
σβήσαν τά φώτα τής κρεβατοκάμαρας.
Ρίχνει σκοτάδι. "Αρχισε καί τό στρώνει 
στή στέγη καί στον κήπο καί στήν δημοσιά.
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Τ Ο  Σ Τ '  Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο  
Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ε Λ Ρ Ι Ο

Π ά τ ρ α ,  Δ ε κ έ μ β ρ η ς  1966

Ε π ι μ έ λ ε ι α :  Μ ι χ.  Δ ω  ρ ή

Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η  Σ Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α  
Κ Α Ι  Η Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Η  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α

Θεσμός καθιερωμένος μέ Απήχηση παν
ελλήνια τα Αρχιτεκτονικά συνέδρια —  κυ
ρίως μετά τό Ε ' των 'Αθηνών δπου τεθή
κανε οί βάσεις γιά την μελλοντική Ανα
μόρφωση τής πόλης —  περιοχής των ’Α
θηνών

Τό Σ τ ' τών Πατρών μέ θέμα ευρύτερης 
σημασίας «Ή  Αρχιτεκτονική στήν 'Ελλά
δα  και ή σύγχρονη τεχνολογία» έδωσε 
στους όμιλητές τήν εύκαιρία νά Αποκαλύ- 
ψουν τήν κατάσταση πού υπάρχει σήμερα 
στήν τεχνολογική έξέλιξη και Αντίληψη (ει
δικότερα στους έχοντες σχέση μέ τήν Αρ
χιτεκτονική τομείς), και διεθνώς, Αλλά καί 
ειδικότερα στον τόπο μας.

Γεγονός δραματικότατο τών ήμερών έ- 
κείνων (τό ναυάγιο τού «Ηράκλειον») Α-

περρόφησε τό ενδιαφέρον καί τού τύπου 
καί τού κοινού. Έτσι δέν δόθηκε ή πρέ
πουσα δημοσιότητα στις άκρως ένδιαφέρου- 
σες Ανακοινώσεις καί εισηγήσεις, στις συ
ζητήσεις καί τό πόρισμα τού συνεδρίου αύ- 
τού. Ή «Επιθεώρηση Τέχνης» θά προσπα
θήσει κατά τό μέτρο τού δυνατού νά κατα
τοπίσει τους Αναγνώστες της καλύπτοντας 
τό κενό πού ένα άμεσα δραματικό γεγονός 
(όφειλόμενο στήν κρατική Αδιαφορία Α
πέναντι στις Ανάγκες τεχνολογικής εξέλι
ξης στον τομέα τής ναυπηγικής) δημιούρ
γησε καί Αποκαλύπτοντας διά μέσου τών 
πρακτικών τού Συνεδρίου, ένα νέο επικείμε
νο ναυάγιο, όφειλόμενο σέ Αντίστοιχους 
λόγους, τό ναυάγιο τής τεχνολογικής έξέ- 
λιξης στον τομέα τών οικοδομικών κατα
σκευών.



A' .  Η Ε Ν Α Ρ Ξ Η  Τ Ο Υ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ

’Ημέρα πρώτη : Πέμπτη 8-12-1966
Ώρα 18.00
Πρόεδρος ό άρχιτέκτων κ. Α. Σπανός

—  ’Έναρξη των έργασιών.
Εισηγητική ομιλία άττό τον Πρόεδρο

τού Συλλόγου Αρχιτεκτόνων κ. Ν. Δε-
σύλλα.

—  'Ο αρχιτέκτονας, (τέως υπουργός) κ. 
Κωστής μεταφέρει τον χαιρετισμό τής 
Κυβέρνησης.

—  Ό  Νομάρχης Ά χαΐας χαιρετάει το
Συνέδριο.

—  *0 Δήμαρχος Πατραίων κ. Άννινος, 
πολιτικός μηχανικός κατ’ έπάγγελμα, με
ταφέρει τόν χαιρετισμό τής πόλης των 
Ποττρών που φιλοξενεί τό Συνέδριο καί 
τήν πικρία του σαν έκπροσώπου «μιας 
σκιώδους τοπικής αυτοδιοικήσεως». «Καί, 
(συνεχίζει) χωρίς θεσμικές άλλαγές καί 
μέ ανυπαρξία αύτοδιοικήσεως τίποτε δεν 
μπορεί να γίνει σ ’ αυτό τόν τόπο». Έτόνί
σε άκόμα τήν ανάγκη προγραμματισμού 
κρατικού, συνεργασίας κράτους καί τε
χνικών επιστημονικών ένώσεων, συλλόγων 
καί όργοτνώσεων. “Ετσι θά δημιουργηθούν 
οΐ προϋποθέσεις τής προσαρμογής μας 
στις ραγδαίες τεχνολογικές έξελίξεις.

Ό  άρχιτέκτων - καθηγητής κ. Κ. 
Μπίρης, μεταφέρει τόν χαιρετισμό τού 
Έθν. Μετσοβίου Πολυτεχνείου καί σέ συ
νέχεια τονίζει δτι oi αρχιτέκτονες αποτε
λούν τήν πρωτοπορία τού τεχνικού κόσμου, 
υπενθυμίζει τους συλλογικούς άγώνες γιά 
τήν ένημέρωση τής κοινής γνώμης στα  γε
νικού ενδιαφέροντος προβλήματα, τήν συμ
μετοχή καί τούς άδιάκοπους άγώνες των

(συλλογικούς καί άτομικούς) «έστω κι 
άν γνωρίζουν δτι οί Μήδοι θά περάσουν».

—  ’Ακολουθούν οί σύντομες όμιλίες τού 
άρχιτέκτονα κ. Νιαγάσα (έκπροσώπου τού 
υπουργού Παιδείας) καί τού κ. Ν. Α να 
γνοστοπούλου, βουλευτού τής ΕΡΕ.

—  Ό  κ. Ο. Χριστοδουλίδης, πρόεδρος 
τού ΤΕΕ, τονίζει τήν άνάγκη συγκλήσεως 
τών συνεδρίων σάν μέσου ανταλλαγής γνω
μών καί άπόψεων μέσα στον ταχύτατο ρυ
θμό τής σύγχρονης εξέλιξης, κυρίως στον 
τεχνολογικό τομέα. Ειδικά γιά τήν ‘Ελ
λάδα υπάρχουν καί ειδικότεροι λόγοι γιατί 
ή εξέλιξη είναι άσταθής λόγω τής κακής 
μεταβατικής μας οικονομίας καί τών ζο
φερών προοπτικών σέ όλους τούς τομείς 
γενικά. Τά προβλήματα λοιπόν μεγάλα καί 
έπείγοντα. Μέσω τών συνεδρίων δημιουρ- 
γεΐται πίεσης προς τούς αρμόδιους καί 
τούς κυβερνώντες γιά τής αντιμετώπιση 
αυτών τών προβλημάτων. Παράδειγμα: σάν 
αποτέλεσμα τού Ε ' Αρχιτεκτονικού Συ
νεδρίου άποφασίστηκε άπό τήν Κυβέρνηση 
ή όργάνωση τού χωροταξικού φορέα.

Σέ συνέχεια, ό κ. Χριστοδουλίδης, έτό- 
νισε τήν μεγάλη καθυστέρηση τής Ε λλά
δας στον τεχνολογικό τομέα. Τήν έλλει
ψη ινστιτούτων καί εργαστηρίων. Τήν ά- 
δυναμία καί τόν άπελπη άγώνα τών τε
χνικών μέ άτομικές πλέον προσπάθειες.

Έπρότεινε: Τήν άναδιοργάνωση τών
Δημοσίων Υπηρεσιών καί τής 'Εκπαίδευ
σης, ιδιαίτερα τής φοβερά καθυστερημένης 
Τεχνικής Εκπαίδευσης. Καί, κατέληξε 
(ταυτόσημα μέ τόν δήμαρχο κ. ’Άννινο), 
μέ μία διαπίστωση άδίρητης άνάγκης θε
σμικών άλλαγών.

Β\ Τ Α  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Ω Ν  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Ε Ω Ν

2. Ημέρα Δεύτερη : Παρασκευή 9-12-1966 
Πρωί, ώρα 9.30
Πρόεδρος ό άρχιτέκτων κ. Π. Τσολάκης

2.1. 'Ομιλητής πρώτος ό καθηγητής τοΟ 
Ε.Μ.Π., άρχιτέκτων κ. Κυπριανός Μπί
ρης, μέ θέμα:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΝ

«Έ δώ, στον τόπο μας, τόνισε στήν άρ- 
χή τής όμιλίας του ό κ. Μπίρης, υπήρχε 
πάντοτε έμφυτη, ή κατασκευαστική αϊσθησις. 
Καί μάλιστα, δπως είπαμε, μετουσιωμένη 
σωστά, στό πολύπλευρο σύνολο τής ’Αρχι
τεκτονικής ιδιοσυστασίας. Καί μέ πληρότητα 
πού έκάλυτττε δλα τά  έπί μέρους συστατικά 
της. ’Από τήν τεχνική φαντασία δηλαδή καί

τήν δεξιοτεχνία τού τεχνίτη- τή σοφή γνώσι 
καί έκτίμησι τού υλικού καί τής τεχνικής του- 
ώς τήν κατασκευαστική έμπειρία, τήν έπι- 
στημονίκή αντίληψη -  έμφυτη ή καλλιεργη
μένη —  καί τέλος, τήν προέκτασι πρός τήν 
καθαρή καλλιτεχνική καί ρυθμολογική έκ- 
ψρασι».

Σέ συνέχεια προχώρησε σέ διεξοδική κρι
τική τών συγχρόνων, κυρίως, μεθόδων κα
τασκευής σέ σχέση μέ τόν προορισμό, τήν 
μορψολόγηση καί τό βαθμό κατασκευαστι
κής πολυτέλειας τών κτιρίων. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν οί απόψεις τοΰ 
κ. Μπίρη γύρω άπό τό θέμα τών κατοι
κιών χαμηλού κόστους, πού άλλωστε τό 
άνέπτυξε ιδιαίτερα. Καί αυτό:

«Γιατί, είναι προφανώς ένα άπό τά κρι- 
σιμώτερα. Καί γιατί - παρά τήν σημερινή 169



του μεταχείρ:σι —- παρέχει και πάλι, τα ευ
νοϊκά θετικά στοιχεία χειρισμού.

’Αποτελεί βέβαι, άξύμωρο σχήμα, αυτή ή 
άποψι ς, περί ευνοϊκότητος δηλαδή, προχει- 
μένου για θέμα πού, Οπως αναπτύξαμε, ά- 
ποτελεΐ τη χειρότερη εκφρασι τής συγχρόνου 
τεχνολογίας —  άλλα ακόμη και αρχιτεκτονι
κής γενικά. Ευτυχώς όμως τά πράγματα δι
καιώνουν την άποψι αυτή. Καί τούτο γιατί:

Π ρ ώ τ ο ν :  ’Αποτελεί τό θέμα αυτό, έντε- 
λώς ανέπαφο έδαφος οπτό πλευράς ουσιαστι
κής φροντίδας, καί μπορεϊ συνεπώς νά τό 
αρχίση κανείς άπό τίς εύνοϊκότερες προϋπο
θέσεις: διερευνήσεως, μελέτης, πραγματώ-
σεως.

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν :  Τά πράγματα επιβάλλουν 
την άμεση αντιμετώπισή του. Ά ρ α  προδικά
ζουν λογικώς, ένα γενικό καί θετικό ένδιαφέ-
ρον.

Τ ρ ί τ ο ν :  "Ο πως υπήρξε, έτσι καί υ
πάρχει —  καί θά ύπάρχη σχεδόν πάντοτε —  
ό βασικός πυρήν οικονομικών μέσων, λόγω 
τού θαυμαστού πάθους, πού φλογίζει κάθε 
άνθρωπο τού λαού μας γιά κατοικία, καί 
πού άποδεικνύεται μέ τίς αφάνταστες στε
ρήσεις πού υπομένει γιά νά τήν άποκτήση.

Τ έ τ α ρ τ ο ν :  ΕΤναι θέμα, πού μπορεί
ασφαλώς ν' άντιμετωπισθή μέ πάσης φύσεως 
προσπάθειες καί μέσα, στά  πλαίσια τών δυ
νατοτήτων τού τόπου.

Π έ μ π τ ο ν :  Γιατί σάν θέμα, προσφέρεται 
περισσότερο άπό κάθε άλλο, γιά όργανωμένο 
χειρισμό, μέ τά πιο σύγχρονα τεχνολογικά 
μέσα, άλλα καί μέ τη συλλογική συμβολή 
τών μεγαλύτερων παραγωγικών δυνάμεων τού 
τόπου καί μάλιστα τών καθαρά εγχωρίων. 
Επίσης —  λόγω τής δυνατότητος, έχκινήσε- 
ως άπό μικρά στοιχεία —  μπορούν σ ’ αύτό 
νά χρησιμοποιηθούν —  έν μέρει ή έν όλφ, καί 
ύπό πειραματικόν άκόμα χαρακτήρα —  νέα 
Ολικά καί μέθοδοι, όπως έπί παραδείγματι: 
όλοκληρωμένα μέρη άπό συγχρονισμένης συν- 
θέσεως μπετόν, ή άπό πλαστικά. Ακόμη, υ
πάρχει γι’ αύτό πολύτιμο υλικό πείρας, άπό 
ανάλογες προσπάθειες σ ’ δλον τόν κόσμο.

"Εκ τ ο ν :  Αποτελεί σά  θέμα στή γενικό
τερη σημασία του, τεχνική προσπάθεια, πού 
καλύπτει συντονισμένα τίς μεγαλύτερες πε
ριοχές τής τεχνικής καί οικονομικής άναπτύ- 
ξεως, άπό τή χωροταξική συγκρότησι, τήν 
πολεοδομία, τήν οικιστική καί στεγαστική 
προσπάθεια, καί τέλος τήν τεχνολογική καί 
κατασκευαστική. "Αλλωστε, αύτό τό ίδιο θέ
μα, έντεταγμένο καί συσσωματωμένο στή σύγ
χρονη πολεοδομική έκφρασι, άπό έλάχιστη 
κτιριολογική καί κατασκευαστική μονάδα, μπο
ρεί νά συγκροτήση οικιστικούς καί στεγαστι- 
κούς κυψελωτούς πυρήνες, πελώριους κατά 
τήν έκτασι ή τό ύψος. Καί συνεπώς νά συνθέση 
σύγχρονο κτιριολογικό καί τεχνολογικό θέ
μα, μέ τεράστιο ένδιαφέρον άπό κάθε πλευ
ράς

" Ε β δ ο μ ο ν :  Ά π ό  πλευράς βαθυτέρας 
σημασίας, τό άπό πρώτη άντίληψι άπλό αύ
τό θέμα τής κατοικίας μικρού κόστους, προε
κτείνεται σέ έκδηλώσεις πού κατ' εύθεΐαν ά-

νάγονται: στην έξύψωσι τού βιωτικού καί
πολιτιστικού επιπέδου τών οικιστών, στήν αϋ- 
ξησι τής άποδόσεώς τους σέ έργο.

ν0  γ δ ο ο ν: Ά π ό πλευράς, τέλος, αισθη
τικής έκφράσεως μπορεί κατά τόν πληρέστε
ρο τρόπο, ν’ άποδώοη τό πνεύμα τής συγχρό
νου άρχιτεκτονικής. Συνεπώς, γιά όλα αύτά, 
είναι βέβαιον, ότι Τσως αύτή τή στιγμή, ά- 
ποτελεΐ τό ύπ’ άριθμόν ένα σημαντικόν πρό
βλημα τού τόπου μας.

'Ως προς αύτόν τούτο τόν τρόπο τεχνολο
γ ικής άντμετωπίσεώς του, αύτός καθορίζεται 
άπό αυτά τά ίδια τά  βασικά χαρακτηριστικά 
τού θέματος, όπως αναπτύχθηκαν πάρα πάνω.

Τό βασικώτερο άπ ’ αυτά ό μ ε γ ά λ ο ς  
ά ρ ι θ μ ό ς δίνει τό μέτρο καί τά λεπτο
μερέστερα στοιχεία τού τρόπου άντιμετωπί- 
σεως.

Συγκεκριμένα:
Α. Κατ’ αρχήν πρέπει νά έρευνηθή τό 

πρόβλημα οικονομικής συγκροτήσεως, μέ βάσι 
τήν συγκέντρωσι τού μεγίστου κεφαλαίου πού 
είναι βέβαιον ότι σέ μικροποσά, βρίσκεται 
διεσπαρμένο σ ’ ένα απέραντο πλήθος ιδιωτι
κών οικονομιών.’ "Ο σο δύσκολο φαίνεται αύτό, 
τόσο άπλουστεύεται αφάνταστα ή πραγματο- 
ποίησίς του, ύπό μίαν άπλή, άλλά βασική 
προϋπόθεσι: " Ο τ ι  θ ά  κ ε ρ δ η θ ή  ή έ μ π  ι- 
σ  τ ο σ  ύ ν η τώ(ν· ά π ο τ α μ ι ε υ τ ώ ν  
σ τ ή ν  δ ι α χ ε ί  ρ ι σ ί  τ ο υ .  ΕΤναι δέ άσφα- 
λώς δυνατόν νά έξασφαλισθή αύτή, όταν σκε- 
φθή κανείς ότι κάτι παρόμοιο, έχει κατορθω- 
θή άπό μακρού, μέ τούς τραπεζιτικούς καί 
άσφαλιστικούς όργανισμούς. Συνεπώς γιατί 
δεν θά έπιτευχθή στο περιβάλλον ένός τεχνι
κό - οικονομικού 'Οργανισμού, μέ έχέγγεια 
έμπιστοσύνης καί όργανώσεως σέ όλη τή 
χώρα;

Βέβαια, οΐ προϋποθέσεις αυτές, πρέπει, έν 
τοιαύτη περιπτώσει, νά έξασφαλισθούν άπα- 
ρεγλήτως. Καί σάν θεμελιώδης άρχή πρέπει 
νά ίσχύση ή συγκρότησι ς τού 'Οργανισμού 
ύπό χαρακτήρα θεσμού κοινής ώφελείας. ( ‘Ό 
χι βεβαίως, όπως κακώς παρερμηνεύθη άντί- 
στοιχος πρότασίς μου, στήν έξέτασι δετούς 
προγράμματος άναπτύξεως τής χώρας, καί 
αντί όργανισμού ύπ’ αυτόν τόν χαρακτήρα, 
έπροτάθη μία ύφισταμένη Τράπεζα).

Β. Σ τά  πλαίσια αύτά πρέπει κατόπιν νά 
μελετηθή καί έρευνηθή τό μέρος τής τεχνο
λογικής όργανώσεως τού συνολικού θέματος 
κατασκευής, έν συνδυασμέ μέ τήν οίκονομία. 
‘Ως προς αύτήν, πρέπει ίσως οΐ τεχνικοί ν' 
άποβάλουν άντιλήψεις —  καί βιώματα πιθα
νόν —  καί νά ένστερνισθούν μιάν άποψι, πού 
ως τώρα δέν έλαβαν ύπ’ όψιν. 'Ή τουλάχι
στον δέν τούς έπηρέασε, μέ τήν έκτασι, τό 
πνεύμα, καί τήν πίεσι πού ό σημερινή πρά
γματι κότης τό έπιβάλλει. Σάν έντονη, δηλα
δή. προσπάθεια υποβιβασμού τού κόστους 
στο έλάχιστο, μέ περικοπή καί τού τελευ
ταίου κιλού ή έκατοστού ύλικού, τόν περιο
ρισμό καί μιάς ώρας άπασχολήσεως τεχνίτου 
ή μηχανήματος. Τελικά δέ, μέ οίκονομία, καί 
μιάς δραχμής άχόμη άπό τό σύνολο. Κι* αύ
τά, μέ μέσα, καθαρά έπιστημονικά, βασισμέ-



vc στην έρευνα των αναγκών,^ στην εύστοχη 
λύσι, τά Ολικά, την οικοδομική σύνθεσι, την 
ολοκληρωμένη μελέτη και την εφαρμογή στήν 
ττράξι, κάθε εκσυγχρονισμένης μεθόδου οικο
νομίας. Π ό ττέρα, θά πρέπει ό υποβιβασμός 
τού κόστους νά άντιμετωπιαθή μέ παραδοχή, 
κατά τήν έρευνα και τήν μελέτη, προϋποθέ
σεων υπαγωγής τής έκτελέσεως σέ μηχανι
κά μέσα ηύξημένης άποδόσεως, όπως επιτρέ
πει ό μεγάλος άριθμός των ομοιομόρφων ά- 
παιτήσεων τού θέματος καί ή άπλότης τού 
αναμενομένου άποτελέσματος. Ακόμη —  ό
πως είναι σήμερα τεχνολογικώς έ π ό μ ε ν ο —  
πρέπει νά παραμερισθή όσον εΤναι δυνατό ή 
χειροτεχνική καί πιο πέρα ή έργοταξιακή 
εργασία —  ή καί δαπανηρότερη, ατελέστε
ρη, καί βραδύτερη. Καί νά τεθή σαν βάση, 
ή προσφυγή στήν έν δλίρ ή έν μέρει, βιομηχα
νική συγκρότηση τήν προκατασκευή, τήν πα
ραγωγή σέ μεγάλο άριθμό καί την μηχανι
κή συναρμολόγησα Τέλος, νά δοθή στόν οι
κονομικό υπολογισμό, ή τεράστια σημασία 
τή< μειώσεως τού χρόνου έκτελέσεως^ "Ας μή 
νομισθή ότι δλ’ αυτά, όσο εΤναι εύκολο νά 
κατανοηθούν, είναι καί έξ ίσου εύκολο νά έ- 
οαρμοσθούν. Θά προσκρούσουν ασφαλώς σέ 
μεγάλες άντιδράσεις καί πάνω ά π ’ άλλες στις 
ψυχολογικές, πού είναι κ' οί πιο σκληρές, 
κι άμετάθετες. "Αν έπϊ παραδείγματι, προϋ- 
πόθϊσις γιά τήν έφαρμογή όλων δσα  προ- 
βλέπονται πάρα πάνω, είναι ή υπαγωγή σέ 
όμοιότυπα στοιχεία —  ή τσποποίησις, μέ 
μια λέξι — τότε, μόνον μέ τό άκουσμα τού 
δρου αύτού, υπάρχουν πολλοί πού θ’ άνα- 
ατατωθούν. Ί σ ω ς  άκόμη καί μέ τή διατύπω- 
ο . των επιδιώξεων οικονομιών' στόν προϋπο
λογισμό τάξεως δραχμής —  όπως είπαμε —  
ή περί ορισμού ένός χώρου στά  άπαιτούμενά 
του μέτρα, ή τέλος, μιας κτιριολογικής ά- 
νάγκης, στο λογικό καί μόνο μέγεθος, νά 
προκληθούν ειρωνικές παρατηρήσεις. "Αν δέ, 
έμπλαχούν οί προϋποθέσεις αυτές —  τυπο- 
πσιήσεως, βισμηχανήσεως, οιίκονομίας κλπ.

μέ τά μορφολογικά προβλήματα, τότε, 
τό πράγματα ίσως γίνουν άκόμη χειρότερα: 
Μπορεί κανείς νά θεωρηθή καί σάν βάρβαρος, 
παρ δλες τις διαπιστώσεις τής αίσθητικής 

στή θεωρία καί τήν πράξι —  πώς: ή 
κ α λ α ι σ θ η σ ί α  ε ί ν α ι  ά σ χ ε 
τ η  π ρ ό ς τ ό κ ό σ τ ο ς .  Καί ά 
νομη, πώς δέν είναι δυνατόν νά ύποστηρι- 
χθή καθαρά, ό τ ι  ή ά ρ χ ι τ ε κ τ ο -  
ν 1 κ ή κ α ί  ό χ ι  φ υ σ ι κ ά  ή 
ο ι κ ο δ ο μ ι κ ή  —  σ ά ν  καλή τέχνη, 
δ έ ν  μ π ο ρ ε ί  ν ά  ά σ κ η θ ή  κ ά 
τ ω  ά π ό  έ ν α  ό ρ ι ο  δ α π ά 
ν η ς .  Αλλωστε, οί άντιρρήσεις αύτές εί
ναι άβάσιμες καί άπό μίαν άλλη πλευρά: 
ί ιατί είναι αυτονόητο, πώς κάθε σκέψις καί 
κάθε ενέργεια, θά ένταχθή μέν στις πάρα 
πάνω προϋποθέσεις περί τυποποιήσεως, οι
κονομίας κλπ., πού άναφέραμε. ’Αλλά αυτό 
δεν σημαίνει πώς δέν θά κσταβληθή καί προ- 
σπαθ^α έξασφαλίσεως μεγαλυτέρας δυνατής 
έλευθερίας:

α. Γιά τήν προσαρμογή τών τυποποιημέ

νων στοιχείων σέ συστήματα πού νά παρέ
χουν εύεληξία ποικίλλων διατάξεων.

β. Γιά τήν άρμονική καί καλαίσϋητη μορ- 
φολόγηση.

γ. Γιά μελλοντικές συμπληρώσεις καί ο
λοκληρώσεις.

Συνεπώς τά  πράγματα δέν είναι δύσκολα. 
Δύσκολο είναι, νά κινηθεί ό τροχός τού έν- 
δ.αφέροντος. Καί ν’ αρχίσει νά στρέφεται, 
έστω καί μέ τριγμούς καί άντίσταση. "Αν 
αρχίσει, είναι βέβαιο πώς στο τέλος θά φτά
σει γρήγορα, καί στις φυσιολογικές του στρο
φές καί στούς φυσιολογικούς του ρυθμούς καί 
χρόνους.

Επειδή πάντως δέν θάταν λογικό νά προ- 
βλέψουμε καί τις πραγματικότερες δυσχέρειες, 
θά πρέπει νά έπισημάνουμε τις πρώτες, καί 
δυσκολότερες ίσως, ά π ’ αύτές.

Μία μεγάλη κατηγορία δυσχερειών, προέρ
χεται άπό τά χαρακτηριστικά, τήν άταξία 
καί τήν έλλειψη όργανώσεως τών οικιστικών 
εκτάσεων, καί ειδικότερα, τών οικοπέδων ·—  
έν συνδυασμό μέ τις ιδιοκτησίες κ.λ.π. Α π ’ 
αυτής τής πλευράς, οί περισσότερες δυσκο
λίες, αφορούν κυρίως τά Πολεοδομικά προ
βλήματα. “Εχουν δέ έπισηιμανθεΐ, σέ προη
γούμενα Συνέδρια.

Προβλήματα όμως έξ ίσσου σοβαρά, γεν
νά το θέμα τών οικοπέδων, κατ’ ευθείαν όπί 
τών τεχνολογικών προϋποθέσεων μελέτης καί 
όργανώσεως, τής κατασκευής τών οικισμών.
Στις περιπτώσεις δέ πού θίγουμε —  δηλαδή, 
τής πραγματοποιήσεως έκτεταμένου έργου 
στεγάσεως μέ άτομικές κατοικίες χαμηλού 
κόστους —  έκεΤ —  όπως είπαμε, ή όμαδική 
μελέτη καί ή ρυθμική έκτέλεση, τίθεται ώς 
βασική προϋπόθεση. Καί αυτής συνέχεια, α 
ποτελεί, ή συγκρότηση σέ ομάδες καί ή όμοιο- 
μορφία μονάδων: α ) οικοπέδου, β) κατοικιών, 
γ) γενικής κατασκευής, καί πιό πέρα, έπί 
μέρους κατασκευαστικών στοιχείων.

Συνεπώς ή άπσδοτική σειρά, θεμελιούται 
κστά βάση, στήν προϋπόθεση προβλέψεως 
πειθαρχημένων οίκοπεδικών μονάδων.

Αυτό όμως —  οί πειθαρχημένες οίκοπεδι- 
κές μονάδες είναι καί αίτημα γενικότερο, 
όφού προκύπτει, σάν απαίτηση τής δομικής 
τεχνολογίας, άλλα βαθύτερο καί θεμελιακό- 
τερο στοιχείο —· ίσως λεπτομερειακό, άλλά 
πάντως άπαραίτητο —  τής χωροταξικής όργα
νώσεως. *

Ακολούθησε ή άνάπτυξη τών θεμάτων 
καί προβλημάτων.

1. Τού τεχνολογικού έξοπλισμού τών Οί- 
κιστικών Κέντρων.

2. Τών περιοχών πραγματοποιήσεως 
κτιριακών έργων.

3. Τών όλοκοληρωμέινων Τεχνολογικών 
Μελετών, γενικών καί ειδικών.

4. Τής όργανώσεως τών μέσων κατα
σκευής.

5. Τών υλικών, ντόπιων καί είσαγομέ- 
νων.

6. Τής βαθμιαίας καθιερώσεως Βιομη
χανικής εργασίας στά  στοιχεία κτιριακών
έργων. 171
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του μεταχείρισι —  παρέχει καί πάλι, τα  ευ
νοϊκά θετικά στοιχεία χειρισμού.

Αποτελεί βέβαι, άξύμωρο σχήμα, αυτή ή 
άποψις, περί εάνοϊκότητος δηλαδή, προκει- 
μένου για θέμα πού, όπως αναπτύξαμε, ά- 
ποτελεϊ τή χειρότερη έκφρασι τής συγχρόνου 
τεχνολογίας —  άλλα άκόμη καί αρχιτεκτονι
κής γενικά. Ευτυχώς όμως τά  πράγματα δι
καιώνουν την άποψι αυτή. Καί τούτο γιατί:

Π ρ ώ τ ο ν :  Αποτελεί τό θέμα αυτό, εντε
λώς ανέπαφο έδαφος άττό πλευράς ουσιαστι
κής φροντίδας, καί μπορεΤ συνεπώς νά τό 
άρχίση κανείς άπό τίς ευνοϊκότερες προϋπο
θέσεις: διερζυνήσεως, μελέτης, πραγματώ-
σεως.

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν :  Τά πράγματα επιβάλλουν
την άμεση αντιμετώπισή του. "Αρα προδικά
ζουν λογικώς, ένα γενικό καί θετικό ενδιαφέ
ρον.

Τ ρ ί τ ο ν :  "Οπως υπήρξε, έτσι καί υ
πάρχει —  καί θά ύπάρχη σχεδόν πάντοτε —  
ό βασικός πυρήν οικονομικών μέσων, λόγω 
τού θαυμαστού πάθους, που φλογίζει κάθε 
άνθρωπο τού λαού μας γιά κατοικία, καί 
πού άποδεικνύεται μέ τίς άφάνταστες στε
ρήσεις πού ύπομένει γιά νά την άττοκτήση.

Τ έ τ α ρ τ ο ν :  Είναι θέμα, πού μπορεί
ασφαλώς ν' άντιμετωπισθή μέ πάσης φύσεως 
προσπάθειες καί μέσα, στά  πλαίσια τών δυ
νατοτήτων τού τόπου.

Π έ μ π τ ο  ν: Γιατί σάν θέμα, προσφέρεται 
περισσότερο άπό κάθε άλλο, γιά όργανωμένο 
χειρισμό, μέ τά πιο σύγχρονα τεχνολογικά 
μέσα, άλλά καί μέ τή συλλογική συμβολή 
τών μεγαλύτερων παραγωγικών δυνάμεων τοΰ 
τόπου καί μάλιστα τών καθαρά έγχωρίων. 
Επίσης λόγω τής δυνατότητος, έκκινήσε- 
ως άπό μικρά στοιχεία -  μπορούν σ ’ αυτό 
νά χρησιμοποιηθούν —  έν μέρει ή έν δλφ, καί 
ύπό πειραματικόν ακόμα χαρακτήρα ·—  νέα 
ύλικά καί μέθοδοι, όπως έπί παραδείγματι: 
όλοκληρωμένα μέρη άπό συγχρονισμένης συν- 
θέσεως μπετόν, ή άπό πλαστικά. ’Ακόμη, υ
πάρχει γι’ αύτό πολύτιμο Ολικό πείρας, άπό 
ανάλογες προσπάθειες σ ’ όλον τον κόσμο.

"Εκ τ ο ν :  Αποτελεί σά  θέμα στή γενικό
τερη σημασία του, τεχνική προσπάθεια, πού 
καλύπτει συντονισμένα τίς μεγαλύτερες πε
ριοχές τής τεχνικής καί οικονομικής άναπτύ- 
ξεως, άπό τή χωροταξική συγκρότηση τήν 
πολεοδομία, τήν οικιστική καί στεγαστική 
προσπάθεια, καί τέλος τήν τεχνολογική καί 
κατασκευαστική. "Αλλωστε, αυτό τό ίδιο θέ
μα, έντεταγμένο καί συσσωματωμένο στή σύγ
χρονη πολεοδομική έκφραση άπό έλάχιστη 
κτιριολογική καί κατασκευαστική μονάδα, μπο
ρεί νά συγκροτήση οικιστικούς καί στεγαστι- 
κούς κυψελωτούς πυρήνες, πελώριους κατά 
τήν έκτασι ή τό ύψος. Καί συνεπώς νά συνθέση 
σύγχρονο κτιριολογικό καί τεχνολογικό θέ
μα, μέ τεράστιο ένδιαφέρον άπό κάθε πλευ
ράς

" Ε β δ ο μ ο ν :  Ά π ό πλευράς βαθυτέρας
σημασίας, τό άπό πρώτη άντίληψι όπλο αύ
τό θέμα τής κατοικίας μικρού κόστους, προε
κτείνεται σέ έκδηλώσεις πού κατ' εύθεΐαν ά-

νάγονται: στήν έξύψωσι τού βιωτικού καί
πολιτιστικού επιπέδου τών οικιστών, στήν αΰ- 
ξησι τής άποδόσεώς τους σέ έργο.

" Ο γ δ ο ο ν :  Ά π ό  πλευράς, τέλος, αισθη
τικής έκφράσεως μπορεί κατά τόν πληρέστε
ρο τρόπο, ν5 άποδώση τό πνεύμα τής συγχρό
νου αρχιτεκτονικής. Συνεπώς, γιά όλα αυτά, 
είναι βέβαιον, ότι ίσως αυτή τή στιγμή, ά- 
ποτελεΐ τό ύπ' άριθμόν ένα σημοτντικόν πρό
βλημα τού τόπου μας.

Ώ ς προς αυτόν τούτο τόν τρόπο τεχνολο
γικής άντμετωπίσεώς του, αυτός καθορίζεται 
άπό αυτά τά ίδια τά  βασικά χαρακτηριστικά 
του θέματος, όπως άναπτύχθηκαν πάρα πάνω.

Τό βασικώτερο απ ' αυτά -—  ό μ ε γ ά λ ο ς  
α ρ ι θ μ ό ς  —  δίνει τό μέτρο καί τά  λεπτο
μερέστερα στοιχεία τού τρόπου άντιμετωπί- 
σεως.

Συγκεκριμένα:
Α. Κατ’ άρχήν πρέπει νά έρευνηθή τό 

πρόβλημα οικονομικής συγκροτήσεως, μέ βάσι 
τήν συγκέντρωσι τού μεγίστου κεφαλαίου πού 
είναι βέβαιον ότι σέ μικροποσά, βρίσκεται 
διεσπαρμένο σ ’ ένα απέραντο πλήθος Ιδιωτι
κών οικονομιών.’ "Ο σο δύσκολο φαίνεται αύτό, 
τόσο άπλουστεύεται άφάνταστα ή πραγματο- 
ποίησίς του, υπό μίαν άπλή, άλλά βασική 
προϋπόθεσι: " Ο τ ι  θ ά  κ ε ρ δ η θ ή  ή έ μ π ι -  
σ τ ο σ ύ ν η  τ ώ:(ν Α π ο τ α μ ι ε υ τ ώ ν  
σ τ ή ν δ ι α χ ε ί ρ ι σ ί  τ ο υ .  Είναι δέ άσφα- 
λώς δυνατόν νά έξασφαλισθή αυτή, όταν σκε- 
φθή κανείς ότι κάτι παρόμοιο, έχει κατορθω- 
θή άπό μακρού, μέ τούς τραπεζιτικούς καί 
άσφαλιστικούς όργανισμούς. Συνεπώς γιατί 
βέν θά έπιτευχθή στο περιβάλλον ενός τεχνι
κό - οίκονομικοΰ ’ Οργανισμού, μέ έχέγγεια 
έμπιστοσύνης καί όργανώσεως σέ όλη τή 
χώρα;

Βέβαια, οί προϋποθέσεις αυτές, πρέπει, έν 
τοιαύτη περιτττώσει, νά έξασφαλισθούν άπα- 
ρεγλήτως. Καί σάν θεμελιώδης άρχή πρέπει 
νά ίσχύση ή συγκρότησις τού ΌργοαΊσμού 
ύπό χαρακτήρα θεσμού κοινής ώφελείας. ("Ο 
χι βεβαίως, όπως κακώς παρερμηνεύθη άντί- 
στοιχος πρότασίς μου, στήν έξέτασι δετούς 
τ.ρογράμματος άναπτύξεως τής χώρας, καί 
άντϊ όργανισμού ύπ' αυτόν τόν χαροικτήρα, 
έπροτάθη μία ύφισταμένη Τράπεζα).

Β. Σ τά  πλαίσια αύτά πρέπει κοττόπιν νά 
μελετηθή καί έρευνηθή τό μέρος τής τεχνο
λογικής όργανώσεως του συνολικού θέματος 
κατασκευής, έν συνδυασμώ μέ τήν οίκονομία. 
‘Ως πρός αυτήν, πρέπει ίσως οί τεχνικοί ν’ 
άποβάλουν αντιλήψεις —  καί βιώματα πιθα
νόν καί νά ένστερνισθούν μιάν άποψι, πού 
ώς τώρα δέν έλαβαν ύπ’ όψιν. "Η τουλάχι
στον δέν τούς έπηρέασε, μέ τήν έκτασι, τό 
πνεύμα, καί τήν πίεσι πού ό σημερινή πρα- 
γματικότης τό έπιβάλλει. Σάν έντονη, δηλα
δή, προσπάθεια ύποβί'βασμού τού κόστους 
στο έλάχιστο, μέ περικοπή — καί του τελευ
ταίου κιλού ή έκατοστού υλικού, τόν περιο
ρισμό καί μιάς ώρας άπασχολήσεως τεχνίτου 
ή μηχανήματος. Τελικά δέ, μέ οίκονομία, καί 
μιάς δραχμής άχόμη άπό τό σύνολο. ΚΓ αύ
τά, μέ μέσα, καθαρά έπιστημονικά, βασισμέ-



vc στην έρευνα των αναγκών, στήν εύστοχη 
λύσι, τά υλικά, την οικοδομική σύνθεσι, την 
ολοκληρωμένη μελέτη καί την έφαρμογή στην 
ττ-ράξι, κάθε εκσυγχρονισμένης μεθόδου οικο
νομίας. Π.ό πέρα, θά πρέπει ό υποβιβασμός 
τού κόστους νά άντιμετωπισθή μέ παραδοχή, 
κατά τήν έρευνα καί τήν μελέτη, προϋποθέ
σεων υπαγωγής της έκτελέσεως σε μηχανι
κά μέσα ηύξημένης άποδόσεως, όπως επιτρέ
πει ό μεγάλος αριθμός των ομοιομόρφων α
παιτήσεων τού θέματος και ή άπλότης τού 
άναμενομένου άποτελέσματος. 'Ακόμη —  δ- 
ττως είναι σήμερα τεχνολογικώς έπόμενο —  
πρέπει νά παραμερισθή όσον είναι δυνατό ή 
χειροτεχν κή καί πιο πέρα η έργοταξιακή 
εργασία —  ή και δαπανηρότερη, ατελέστε
ρη, καί βραδύτερη. Καί νά τεθη σάν βάση, 
ν προσφυγή στήν έν δλφ ή έν μέρει, βιομηχα
νική συγκρότησι. τήν προκατασκευή, τήν πα
ραγωγή σέ μεγάλο άριθμό καί τήν μηχανι
κή συναρμολόγησι. Τέλος, νά δοθη στον οι
κονομικό υπολογισμό, ή τεράστια σημασία 
τή( μειώσεως τού χρόνου έκτελέσεως. "Ας μή 
νομισθή δτι δλ ’ αυτά, όσο εΤναι εύκολο νά 
κατανοηθούν, είναι καί έξ ίσου εύκολο νά έ- 
©αρμοσθούν. Θά προσκρούσουν άσψαλώς σέ 
μεγάλες αντιδράσεις καί πάνω άπ ’ άλλες στις 
ψυχολογικές, πού είναι κ’ οί πιο σκληρές, 
κι αμετάθετες. "Αν επί παραδείγματι, προϋ- 
πόθεσις γιά τήν έφοιρμογή όλων δσα προ- 
βλέπονται πάρα πάνω, είναι ή υπαγωγή σέ 
όμοιότυπα στοιχεία ή τυποποίησις, μέ
μιά λέξι —  τότε, μόνον μέ το άκουσμα τού 
όρου αυτού, υπάρχουν πολλοί πού θ' άνα- 
στατωθούν. Ί σ ω ς  άκόμη καί μέ τή διατύπω- 
ο» των επιδιώξεων οικονομιών στόν προϋπο
λογισμό τάξεως δραχμής —  όπως είπαμε —  
ή περιορισμού ενός χώρου στά  άπαιτούμενά 
του μέτρα, ή τέλος, μιας κτιριολογικής α
νάγκης, στό λογικό καί μόνο μέγεθος, νά 
προκληθούν ειρωνικές παρατηρήσεις. "Αν δέ, 
έμπλακούν οΐ προϋποθέσεις αύτές τυπο- 
ποιήσεως, βιομηχανήσεως, οικονομίας κλπ.

μέ τά μορφολογικά προβλήματα, τότε, 
το πράγματα ίσως γίνουν άκόμη χειρότερα: 
Μπορεί κανείς νά θεωρηθή καί σάν βάρβαρος, 
παρ’ όλες τις διαπιστώσεις τής αισθητικής 

στή θεωρία καί τήν πράξι —  πώς: ή 
κ α λ α ι σ θ η σ ί α  ε ί ν α ι  ά σ χ ε 
τ η  π ρ ό ς  τ ό  κ ό σ τ ο ς .  Και ά- 
κόμη, πώς δεν είναι δυνατόν νά ύποστηρι- 
χθή καθαρά, ό τ ι  ή ά ρ χ ι τ ε κ τ ο -  
ν ι κ ή  - κ α ί  ό χ ι  φ υ σ ι κ ά  ή 
ο ι κ ο δ ο μ ι κ ή -  σ ά ν  καλή τέχνη, 
δ ε ν  μ π ο ρ ε ί  ν ά  ά σ κ η θ ή  κ ά 
τ ω  ά π ο  έ ν α  ό ρ ι ο  δ α π ά 
ν η ς .  Αλλωστε, οΐ αντιρρήσεις αύτές εί
ναι άβάσιμες καί όπό μίαν άλλη πλευρά:
I ιατί είναι αυτονόητο, πώς κάθε σκέψις καί 
κάθε ενέργεια, θά ένταχθή μέν στις πάρα 
πάνω προϋποθέσεις περί τυποποιήσεως, οι
κονομίας κλπ., πού άναφέραμε. ‘Αλλά αυτό 
δκν σημαίνει πώς δεν θά καταβληθή καί προ
σπάθεια Γ.ξασφαλίσεως μεγαλυτέρας δυνατής 
έλευθερίας:

α. Γιά τήν προσαρμογή των τυποποιημέ

νων στοιχείου σέ συστήματα πού νά παρέ
χουν εύεληξία ποικίλλων διατάξεων.

(3. Γιά τήν άρμονική καί καλαίσθητη μορ- 
φολόγηση.

γ. Γιά μελλοντικές συμπληρώσεις καί ο
λοκληρώσεις.

Συνεπώς τά πράγματα δέν εί. τι δύσκολα. 
Δύσκολο είναι, νά κινηθεί ό τροχός τού έν- 
δ,αφέροντος. Καί ν’ άρχίσει νά στρέφεται, 
έστω καί μέ τριγμούς καί άντίσταση. "Αν 
αρχίσει, είναι βέβαιο πώς στό τέλος θά φτά
σει γρήγορα, καί στις φυσιολογικές του στρο
φές καί στούς φυσιολογικούς του ρυθμούς καί 
χρόνους.

Επειδή πάντως δέν θάταν λογικό νά προ- 
βλέψουμε καί τις πραγματικότερες δυσχέρειες, 
θά πρέπει νά έπισημάνουμε τις πρώτες, καί 
δυσκολότερες ίσως, απ ’ αύτές.

Μία μεγάλη κατηγορία δυσχερείων, προέρ
χεται άπό τά χαρακτηριστικά, τήν άταξία 
και τήν έλλειψη όργανώσεως των οικιστικών 
έκτάσεων, καί ειδικότερα, των οικοπέδων —  
έν συνδυασμώ μέ τις ιδιοκτησίες κ.λ.π. 'Α π ’ 
αυτής τής πλευράς, oi περισσότερες δυσκο
λίες, άψορούν κυρίως τά Πολεοδομικά προ
βλήματα. ’Έχουν δέ έπισημανθεί, σέ προη
γούμενα Συνέδρια.

Προβλήματα όμως έξ Τσσου σοβαρά, γεν
νά το θέμα των οικοπέδων, κατ’ ευθείαν έπί 
των τεχνολογικών προϋποθέσεων μελέτης καί 
όργανώσεως, τής κατασκευής των οικισμών.
Στις περιπτώσεις δέ πού θίγουμε - δηλαδή, 
τής πραγματοποιήσεως έκτεταμένου έργου 
οτεγάσεως μέ ατομικές κατοικίες χαμηλού 
κόστους —  έκεΐ —  όπως είπαμε, ή όμαδική 
μελέτη καί ή ρυθμική έκτέλεση, τίθεται ώς 
βασική προϋπόθεση. Καί αύτής συνέχεια, ά- 
ποτελεΐ, ή συγκρότηση σέ όμάδες καί ή όμοιο- 
μορφία μονάδων: α ) οικοπέδου, 6) κατοικιών, 
γ ) γενικής κατασκευής, καί πιό πέρα, έπί 
μέρους κατασκευαστικών στοιχείων.

Συνεπώς ή άποδοτική σειρά, θεμελιούται 
κατά βάση, στήν προϋπόθεση προβλέψεως 
πειθαρχημένων οίκοπεδικών μονάδων.

Αυτό όμως —  οί πειθαρχημένες οίκοπεδι- 
κές μονάδες —  είναι καί αίτημα γενικότερο, 
όφού προκύπτει, σάν απαίτηση τής δομικής 
τεχνολογίας, άλλά βαθύτερο καί θεμελιακό- 
τερο στοιχείο —  ίσως λεπτομερειακό, άλλά 
πάντως άπαραίτητο -  τής χωροταξικής όργα
νώσεως.»

'Ακολούθησε ή άνάπτυξη τών θεμάτων 
καί προβλημάτων.

1. Τού τεχνολογικού έξοπλισμού τών Οι
κιστικών Κέντρων.

2. Τών περιοχών πραγματοποιήσεως 
κτιριακών έργων.

3. Τών όλοκοληρωμένων Τεχνολογικών 
Μελετών, γενικών καί ειδικών.

4. Τής όργανώσεως τών μέσων κατα
σκευής.

5. Τών Ολικών, ντόπιων καί είσαγομέ-
νων.

6. Τής βαθμιαίας καθιερώσεως Βιομη
χανικής έργασίας στά  στοιχεία κτιριακών 
έργων. 171



7. Τού ευέλικτου και τού μεταβλητού 
δομικού οργανισμού.

8. Τής ανανέωσης τών κατασχευών ώς 
ιτρός τά  υλικά, τους τρόπους συνθέσεως 
και τά  αποτελέσματα.

« ’Από άλλης πλευράς», ανέλυσε ό ομι
λητής τό τελευταίο αυτό θέμα, «πρέπει 
ν’ άν'ι ιμετωπισθούν τά ειδικά προβλήμα
τα (μέσων και μεθόδων κατασκευής, α
σφαλείας, υποβιβασμού τών δαπανών κλπ.) 
πού αφορούν τις νέες στατικές μορφές και 
τις νέες συνθέσεις τού οπλισμένου σκυροδέ
ματος (πλακών άνευ δοκών, κελυφών, έσχα- 
ρών, πτυχωτών ή άλλων ιδιόμορφων φορέων, 
προεντεταμένων, προκατασκευασμένων κλπ.), 
ώστε νά καταστούν προσιτές στους Συνθέτες 
’Αρχιτέκτονες και νά χρησιμοποιούνται ευρύ
τερα, γιά έργα βέβαια, τά όποια, λόγορ κλί- 
μοΡκος, σκοπού και σημασίας, αξίζει νά εν
τάσσονται στις συνθέσεις τους. Τέλος, πρέ
πει τό θέμα τού φέροντος οργανισμού άπό ο
πλισμένο σκυρόδεμα - και μάλιστα έμφα- 
νές, μέ γυμνή την δυναμική του έκφαση —  
ν’ άντιμετωπισθεί, όχι μόνο σάν κατασκευα
στικό στοιχείο, άλλά και σάν μέσο πλαστι
κής καλλιτεχνικής έκφράσεως. Καί χωρίς νά 
έπηρεάζεται ή Απόδοση τού βασικού του 
σκοπού —  τής αντοχής —  νά υποδηλώνεται 
τοτυτόχρονα, καί τό ίδιάζον χαρακτηριστικό 
του, τό τόσο πρωτότυπο έν σχέσει πρός την 
εποχή μας "Ο,τι αποτελεί δηλαδή, υλικό εύ- 
πλαστο, στο όποίο μπορούμε νά άπολιθόσου- 
με μορφές όρθολογικού καί άρχή περιεχο
μένου, άλλά καί μέ δυνατότητα έπέκτασής 
του, πρός άφηρημένη καλλιτεχνική έκφραση, 
τεκτονικής πλαστικής άρμονίας, άκόμη δέ καί 
κοσμητικής».

Τελειώνοντας, ό καθηγητής κ. Μπίρης, 
τόνισε:

α. Ώ ς πρός τό φλέγον θέμα τής προκα
τασκευής, πρέπει νά διερευνηθεί καί νά προ- 
ο>θηθεί όσο είναι δυνατόν ουσιαστικότερα. 
Καί μέ τήν σχετική όργάνωσί του, πολλά θέ
ματα θά αντιμετωπιστούν. Ή τυποποίηση, ή 
βιομηχάνιση δέν πρέπει νά τρομάζουν. Καί 
ή πρώτη σάν έκδήλωση έπι μερισμού ένός με
γέθους σε μοναδιαία όμοια τμήματα —  γιά 
νά καταστεί δυνατή ή αντιμετώπιση ένός υ
πέρμετρου έργου — · ήταν πάντοτε σέ χρήση 
α π ’ τον άνθρωπο Από καταβολής τεχνικής του 
δραστηριότητας. (Κορμοί δέντρων, όμόπλιν- 
θοι κλπ). Καί ή δεύτερη, ή Βιομηχάνιση, εί
ναι νόμιμη Απόλυτη τεχνική έκφραση καί Α
ποτελεί κατάκτηση τού νού καί τής άνθρώ- 
π·νης δεξιοτεχνίας. "Οσον άφορά την καλλιτε
χνική μορφολόγηση, τίποτα δέν τήν έμποδίζει 
νά ένταχθεΐ στά  πλαίσια τής Βιομηχάνισης. 
“Αλλο όμως πρέπει ληφθεΐ ύπ’ όψη σχετικά 
μέ τις έκδηλώσεις αύτές τής τεχνολογίας. "Ο 
τι δέν συγκροτούν τό μοναδικό δομικό θέμα. 
"Η άπό άλλης πλευράς δέν Αποτελούν πα
νάκεια μέ τήν όποιαν πρόκειται τά  πάντα νά 
θεραπευθούν.

6. "Οταν μιλάμε γιά τεχνολογία στήν Ά ρ - 
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στιγνό έγκεφαλισμό. ’Αντίθετα: Γιά τον άρ- , 
χιτέκτονα, σύτή ή Αντίληψη είναι Αδιανόητη, ι 
Καί τούτο, έφ’ όσον, όπως στήν αρχή έξή- 
γησα, ή ’Αρχιτεκτονική —  μόνη μέσα στον 
κύκλο τών τεχνολογικών εκδηλώσεων —  δέν 1 
νοείται διεσπασμένη. ’Αλλά ενιαία πνευματι- ] 
κή, καί έντονη καί βαθειά συναισθηματική έκ- 
δήλωση. Γι’ αύτό άλλωστε, κινείται άπό τήν ; 
πρώτη εμφάνιση τού ανθρώπου, σίγουρη και . 
ήρεμη στον αιώνιο δρόμο της. Καί σήμερα, 
μόνη αύτή έχει βρεΐ τό δρόμο της, Ανάμεσα j 
στήν αγχώδη συναισθηματική αγωνία τών άλ- 1 
λων εικαστικών τεχνών καί τόν μονόπλευρο ' 
εγκεφαλικό οίστρο τών θετικών επιστημών.

Το’)ρα σάν συνοπτιχό συμπέρασμα προκύ- , 
πτει ότι:

1. Ή 'Αρχιτεκτονική σάν βαθύτερα πνευ- .' 
ματική και συναισθηματική έκδήλωσι, είναι I 
Αναλλοίωτος ατό χρόνο. ’Ασκείται δέ καί ά- : I 
τοδίδει, σάν ενιαία καί Αδιάσπαστη δημιουρ
γία. Ά λλά μέ τά μέσα καί ύπό τό πνεύμα 
κάθε εποχής.

2. Ή τεχνική καί ή τεχνολογία, αποτελούν 1 
βέβαια, βασικές ούσίες στήν ιδιόμορφα - ] 
πνευματική καί έντονα συναισθηματική - Ιδιο
συστασία τής Αρχιτεκτονικής

3. Ή σύγχρονος δομική τεχνολογία (καθα
ρά έπιστημονικού χαρακτήρος, έν άντιθέσει 
πρός τήν εμπειρική τής άλλοτε), έξελισσο- 
μένη μέ καταπληκτική ταχύτητα καί Ανατρε
πτικές μεταπλάσεις, παρ’ όλες τις αξιόλο
γες προσπάθειες καί έπιτυχίες τών τεχνικών 
παρουσιάζει σήμερα μεγάλα κενά στον τόπο 
μας. Καί ακόμη, ότι: άν αύτό δέν άντιμετω- 
πισθή τό ταχύτερο, θά αύξάνουν οί δυσμενείς 
επιπτώσεις, έν σχέσει πρός τήν γενική διε
θνή πορεία της.

4. Εΐδικώτερα ώς πρός ένα Από τά  πιο θε
μελιακά θέματα μέ τεράστια σημασία γιά 
τήν πνευματική, μορφολογική, άλλά καί πολι
τιστική σημασία στον τόπο μας —  τό θέμα 
τών έκατοντάδων χιλιάδων μικροκατοικιών 
χαμηλού κόστους —- αύτό μένει κατά Απαρά- 
δεκτον τρόπον έγκσταλελειμμένο καί άθικτο Α
πό κάθε όογανωμένη Φροντίδα: διοικητική, επι
στήμης, τέχνης καί αισθητικής. Ώ ς πρός «Α
τό τό θέμα, έθίγησαν τά βασικά προβλήματα 
πού γεννώνται —  καί μέσα σ ’ αύτά τά τερά
στια  οΐκονομοτεχνολογικά καί Αρχιτεκτονικά 
—  έγιναν σχετικές διαπιστώσεις καί διετι»- 
πώθησαν θετικές Απόψεις, μέ τήν βασικώτερη, 
ότι: Αντίθετα πρός τήν σημερινή του έγκα- 
τάλειψι καί τις φοβερά δυσμενείς συνθήκες 
πού βρίσκεται, παρουσιάζει τις εύνοϊκώτερες 
πάντως οικονομικές, τεχνολογικές καί μορ
φολογ ικές προϋποθέσεις χειρισμού του.

5. Οί "Ελλνες Αρχιτέκτονες, ένήμεροι καί 
του τεχνολογικού θέματος, καί τής βαθυτέρας 
σημασίας του, καί τών έπιπτώσεων. Ά λλά 
καί μέ τήν συνείδησι των εύθυνών καί τού κα
θήκοντος των, έχουν καταβάλλει, κατά διαφό
ρους τρόπους, προσπάθειες γιά τήν πλήρωσι 
τών κενών, σέ όλες τις έκδηλώσεις τού έργου 
των, πού, άσχετα πρός τό Αποτέλεσμα καί 
τήν θεωρητική ή πρακτική διερεύνησί του εί
ναι Αξιόλογες, άλλά καί τό σημαντικώτερο:



Ο ί μ ό ν ε ς .  To θέμα όμως, εΤναι πολύ ευρύ
τερο, καί συναρτάται μέ ποικίλους παράγον
τας.'π ού  τό έπηρεάζουν κατά συλλογικό τρό- 
■πο Τόσον ώστε, κάθε άλλη μονόπλευρος και 
μονομερής προσπάθεια, όσον και άξιόλογη, 
να εΤναι καταδικασμένη σε άποτυχία.

6. Έ ν συνεχείςς άπό τό άπέραντο πλήθος 
των τεχνολογικών θεμάτων, έθίγησαν τά βασι
κότερα. Συνοπτικά βέβαια άλλα νομίζω, μέ 
σαφήνεια και μέ τονισμό τών προβλημάτων 
ττου γεννουν, καί τής αμέσου ανάγκης διερευ- 
νήσεώς των. Ακόμη, έπροτάθησαν καί συγκε
κριμένοι άπόψεις, ως προς τήν λύσι τους.

7. Τέλος διεπιστώθη ότι: τό βασικότερο 
υλικό τό έμψυχο —  υπάρχει άπό αιώνων 
αύτόγειο σ ' αυτόν τόν τόπο. Δηλαδή υφί- 
στανται καί δρουν μέ τά  ευνοϊκότερα χαρα
κ τ η ρ ισ τ ικ ά : Καί ή τεχνική διαίσθησής. Καί ό 
νους. Καί ό στοχασμός. Καί ό πλούσιος συ
ναισθηματικός κόσμος. Καί τά  φωτεινά βιώ
ματα τής ίδιας φυσικής άρμονίας.

Αύτά δηλαδή αυτά τά τόσα  βαθειά καί 
πλατειά θεμέλια —  πού πάνω τους, στηρί- 
χθηκσν γερά, πολύ ευρύτερες εκδηλώσεις κι* 
άπ' αυτήν τής 'Αρχιτεκτονικής καί τής Τέ- 
χνης.

Στηρίχθηκε αύτή ή ίδια ή ΰπαρξίς μας ώς 
Λαού, μέ τά  ιδιόμορφα καί πλούσια χαρα- 
κτηριοτ κά του πνευματικά καί συναισθημα
τικά».

2.2. ’Ομιλητής δεύτερος, ό άρχιτέκτων κ.
Δ. Κονταργύρης μέ θέμα:

Π ΒΙΟΜΗΧΛΝΟΠΟΙΙΙΣΙΣ
ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΩΣ

Ακρως ένδιαφέρουσα ή όμιλία τού κ. 
Κονταργύρη. Δέν είναι όμως τεχνικά δυ
νατό νά δοθεΐ σ ’ αύτή τήν παρουσίαση 
σύντομων πρακτικών τών όμιλιών καί κυ
ρίως γιατί συνοδευόταν άπό μεγάλο άρι- 
θμό προβολών, φωτογραφιών καί διαγραμ
μάτων άπαραίτητων γιά τήν κατανόηση 
του κειμένου. Έτσι θά περιοριστούμε 
στήν παρουσίαση των χαρακτηριστικότε
ρων σημείων τής έξαιρετικής έργασίας τού 
κ. Κονταργύρη.

Έπεξηγώντας τά αίτια γιά τά όποια 
ή π ρ ο κ α τ α σ κ ε υ ή  έπιβλήθηκε 
μέ ταχύτητα στά  ανεπτυγμένα βιομηχανικά 
κράτη ό όμιλητής, μεταξύ άλλων είπε:

«Ή  προκατασκευασμένη δόμηση είναι μιά 
φάση εξελικτική τής κατασκευής άπό τήν ό
ποια έπρόκειτο όπωσδήποτε νά περάσουμε, 
στήν προσπάθεια τής άντιμετωπίσεως τών τε
ραστίων οικιστικών άναγκών τού πλανήτη 
μας. Οί συνθήκες όμως, τις όποιες δημιούργη
σε ό Δ  ύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, έπετά- 
χυναν αναμφισβήτητα τήν έφαρμογή της.

ΟΙ λόγοι είναι πασιφανείς:
1) Οί οικιστικές άνάγκες είναι τεράστιες.
2) Τά εργατικά χέρια σ ’ όλη τήν Εύρώπη 

σπάνιζαν, Ιδίως στήν Γερμανία καί στήν Ρω
σία, πού είχαν τις βαρύτερες άπώλειες σέ

ανθρώπινο ύλικό, άλλά καί τις μεγαλύτερες 
καταστροφές.

3) Τά λιγοστά εργατικά χέρια πού άπόμε- 
ναν έπρεπε νά χρησιμοποιηθούν κατά προτε
ραιότητα γιά τήν άνακατασκευή έργων υπο
δομής (δρόμοι, λιμάνια κλπ.) καί εργοστα
σίων, άπαραίτητων γιά τήν άνσβίωση τής οι
κονομίας τών κρατών αύτών.

4) 01 Κρατικές έπενδύσεις έπρεπε κΓ αύ- 
τές νά στραφούν στούς ίδιους τομείς είς βά
ρος τής κατοικίας.

—  Έπρεπε λοιπόν νά κτίσουν όσο γινότο(ν 
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α ,  γ ρ η γ ο ρ ό τ ε 
ρ α ,  φ θ η ν ό τ ε ρ α  κ α ί  μ έ  τ ά  
λ ι γ ό τ ε ρ α  δ υ ν α τ ά  έ ρ γ α τ ι -  
κ ά χ έ ρ ι α .

Ή επιτακτική αύτή άνάγκη άπετέλεσε τήν 
αιτία τής μηχανοποιήσεως τής κατασκευής 
στο παρελθόν καί συγχρόνως άποτελεΐ τον 
προσδιορισμό τού στόχου της γιά τό παρόν 
καί γιά τό μέλλον».

Καί μετά άπό μιά σύντομη καί πολύ 
ενημερωτική περιγραφή τών σημερινών με
θόδων προκατασκευής έτόνισε:

«Γιά νά δώσω  τήν κλίμακα πάνω στήν ό
ποια κινούνται τά  ποσοστά πού θά παρουσιά
σω  παρακάτω, άναφέρω ένδεικτικά ότι: Ή
Ρωσία τό 1964 έκτισε 3.000.000 κατοικίες 
(παγκόσμιο ρεκόρ). Ή Αμερική έχει φτάσει 
τό 1.000.000 κατοικίες τό γρόνο1 ή Γαλλία 
400.000 καί ή Ε λλάς 70.000 περίπου 
(1964 ).

Στήν Ρωσία τό 34% τών κατοικιών κτίζον
ται μέ συστήματα μεγάλων πανώ άπό μπε
τόν. Υπάρχουν δέ 2.100 βιομηχανίες προκα
τασκευής μέ μπετόν.

Μόνον μεταξύ 1963— 1965, βάσει στοι
χείων τής Φ.Α.Ο. ή έφαρμογή προκατασκευα- 
σμένων μεθόδων 15πλασιάστηκε στή Ρωσία, 
μέ άποτέλεσμα νά έξοικονομηθούν 1 δισ. 700 
έ:<ατ. δολλάρια καί νά άποδεσμευθούν 1.000. 
000 έργάτες άπό τήν οίκοδομή

Στή Γαλλία τά 50% τών πολυκατοικιών 
ηροκατασκευάζονται. Ή ’Ανατολική Γερμανία 
κατέχει τό ρεκόρ έφαρμογής τής προκατα
σκευής μέ 77% τών κατοικιών προκατασκευα- 
σμένα (τό 1963). Στο Ισραήλ  τό 1963 
προκατασκευάζοντο τά 2,6% τών κατοικιών. 
Τό 1970 λογαριάζεται ότι τό ποσοστό αύτό 
θά άνεβή στά  17,5%. Στήν Βουλγαρία τέλος, 
άξίζει νά σημειωθή ότι (έπί 30.000 έργοττι- 
κών κατοικιών, πού κτίζονται έτησίως (1964 ), 
ο! 10.000 προκατασκευάζονται».

Μετά τήν άνασκόπηση τής προκατα
σκευής στή σημερινή της μορφή συνόψισε 
τά επιτεύγματα, τις άδυναμίες καί τις 
διαφαινόμενες όριακές δυνατότητες προσ
φοράς τής προκατασκευής στον τομέα τής 
οίκοδομής, λέγοντας:

«1. Βασικά έπιτεύγματα: 
α ) Τά έργατικά μειώθηκαν κατά 30— 40% 

περίπου.



β) To κόστος έπεσε κατά 1 5 —25%.
2. ’Αδυναμίες:
α ) Ή προκατασκευή μηχανοποίησε την 

παραγωγή οικοδομικών στοιχείων, δ ε ν  κ α
τ ά  ψ ε ρ ε δ μ ω ς  ν ά  ε π ι τ υ χ ή  
α υ τ ο μ α τ ο π ο ί η σ η  τ ή ς  π α 
ρ α γ ω γ ή ς  λόγω τού μικρού αριθμού 
επαναλήψεων όμοιων στοιχείων (όφειλομένου 
κυρίως στήν εΰρεία εφαρμογή κλειστών συ
στημάτων).

β ) Τά περισσότερα συστήματα προκατα
σκευής (μεγάλα πανώ μπετόν, και 3διάστατα 
στοιχεία μπετόν) δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν  έ- 
ξ α ι ρ ε τ ι κ ά  ά κ α μ π τ α  κ τ ί ρ ι α  
καί δεν άνταποχρίνονται ούτε στοιχειωδώς 
στήν σύγχρονη έπιταγή μιας δυνατότητας ευ
ελιξίας. ("Ολοι σχεδόν οί διαχωριστικοί τοί
χοι είναι φέροντες)».

To Β ' μέρος τής ομιλίας τού κ. Κονταρ- 
γύρη άφιερώθηκε στις μελλοντικές τάσεις 
τής διομηχανοποιημέ^ης δομήσεως.

«Σύμφωνα μέ στοιχεία τού Φ.Α.Ο. ό ση
μερινός πληθυσμός τής γής είναι περίπου 3, 
5 δισεκατομμύρια. 'Υπολογίζεται πώς το 2000 
θά φθάση τά 7 δισεκ. Γύρω στή χρονολογία 
αυτή τοποθετείται και ή άρχή τής κάμψεως 
τής δημογραφικής έκρήξεως τών ήμερών μας, 
τής μεγαλύτερης δημογραφικής έκρήξεως, πού 
γνώρισε και θά γνωρίση, ίσως σ ’ όλη του 
τήν ιστορία ό πλανήτης μας. "Ηδη σήμερα 
προστίθενται κάθε χρόνο περί τά  60.000. 
000 νέοι κάτοικοι στήν γή. Μόνο στις Ινδίες 
τά  3 τελευταία χρόνια ό πληθυσμός αυξήθηκε 
κατά 28.000.000 (κάθε χρόνο δηλ. προστί
θεται μιά όλόκληρ ’Ελλάδα).

"Ενας χονδρικός «ποιοτικός» διαχωρισμός 
κατανέμει χαρακτηριστικά τον πληθυσμό τής 
γής σέ 48% υπανάπτυκτους, 30% ανεπτυγμέ
νους και 22% Κινέζους. Ή  κατανομή αυτή έ
χει μεγαλύτερη σημασία άπό τά  άπόλυτα 
νούμερα γιά τόν καθορισμό τού μελλοντικού 
στόχου στον τομέα τής κατοικίας.

Στις Ινδίες γιά  τήν πενταετίαν 1966 ·—  
1971 οί άνάγκες σέ κατοικίες ύπολογίσθησαν 
σέ 90 έκατ. κατοικίες (10 στις πόλεις και 80 
στά  χωριά). "Εναντι αύτών το πρόγραμμα 
τής πενταετίας αυτής προβλέπει τήν άνέγερ- 
ση 6 7.000.000 κατοικιών μόνο καί είναι
άμφίβολο άν θά μπορέση νά έφαρμοσθή στο 
άκέραιο.

Ό  βασικότερος λόγος γιά τόν όποΐο οΐ υ
πανάπτυκτες χώρες άδυνστούν νά άνταπο- 
κριθούν στις οίκιστικές τους άνάγκες εί
ναι άσφαλώς ή άδυναμία χρηματοδοτήσεως 
τού άντιστοίχου προγράμματος. Γενικώς τό 
κόστος τών έπενδύσεων στήν κατοικία δέν υ
περβαίνει τό 20% τού συνόλου τών έπενδύσε- 
w .  (Μόνο τό Ισραήλ έφθασε τό ίλιγγιώδες 
ποσοστό τών 61% τού συνόλου τών έπενδύ
σεων μέ 66% κρατική συμμετοχή). "Εν δψει 
αύτής τής άδυναμίας, τό Ισραήλ  έχει κάνει 
στόν ΟΗΕ τήν πρόταση νά δοθή στά  ύπανά- 
πτυκτα κράτη (σέ παγκόσμια κλίμακα) δά- 
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κλειστικά μόνον γιά οικιστικά προγράμματα 
μέ τόκο 1%. Τήν διαφορά τού τόκου αυτού 
άπό τον τόχο τής έλευθέρας αγοράς (δηλ. 
■περίπου 5%) καλούνται νά καλύψουν τά  ανε
πτυγμένα κράτη.

"Ενα άλλο εμπόδιο στήν αύξηση τού ρυθμού 
δομήσεως τών ύπαναπτύκτων χωρών είναι ή 
χαμηλή στάθμη τής βιομηχανίας δομικών υ
λικών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα καί πάλιν 
οί Ινδίες, δπου ή παραγωγή τσιμέντου καλύ
πτει μόνο τά 1 1,5% τών πραγματικών άναγ- 
κών (10 έκατ. τόννοι έναντι 90 έκατ. πού 
όπαιτούνται), ή παραγωγή χάλυβος τά  23% 
καί ή παραγωγή τούβλων τά  15%.

Τέλος όσο  κΓ άν έκ πρώτης δψεως φανή πα
ράδοξο, ένα τελευταίο έμπόδιο είναι ή έλ- 
λειψις εργατικών χειρών. Συνηθίσαμε νά θεω
ρούμε τις υπανάπτυκτες χώρες σαν πυρήνες 
μέ άφθονο καί φθηνό εργατικό δυναμικό. Αυ
τό είναι άσφαλώς όρθό γιά τούς σημερινούς 
ρυθμούς παραγωγής τών χωρών αυτών. "Αν 
δμως φαντασθούμε εφαρμοζόμενο ένα πρό
γραμμα, πού νά άνταποκρίνεται στις πραγμα
τικές οίκιστικές άνάγκες τους, άν δηλ. άπό 
τόν μέσο σημερινό ρυθμό δομήσεως 2 κατοι
κιών άνά 1.000 κατοίκους έπιδιώξουμε τήν ά- 
νέγερση τουλάχιστον 10 κατοικιών άνά 1000 
κατοίκους, θά διαπιστώσουμε ότι ή έντύπωση 
αύτή είναι πολύ άπατηλή (τό διαπιστώνουμε 
άλλωστε ήδη στή χώρα μας). Άναφερόμενος 
καί πάλιν στις Ινδίες σημειώνω βτι γιά τήν 
άντιμετώπιση τών πραγματικών άναγκών τής 
πενταετίας 1966— 1971 (μέ τήν συμβατική 
κατασκευή, μέ σχέση άρα 1 έργάτης ττρός 
0,3 κατοικ. τόν χρόνο), θά έπρεπε νά διατε
θούν 20.000.000 έργάται στήν οίκοδομή. 
Έναντι αύτών ή χώρα διαθέτει 2 μόνον έ*α- 
τομμύρια.

Σέ παγκόσμια κλίμακα, γιά τήν παραγω
γή τών 24.000.000 κατοικιών, πού χρειάζον
ται κάθε χρόνο τά  υπανάπτυκτα κράτη, θά 
άπαιτηθούν 75— 80 έκατ. έργάται - οίκοδο
μής, δηλ. ποσοστόν 13% περίπου τού ένερ- 
γού πληθυσμού των (25.000.000 ειδικευμέ
νοι έργάτα ι!). (Στή  Γαλλία: έργάται οίκοδο- 
μής: 4% ένεργού πληθυσμού, στήν Ισπ α νία : 
μέ 32.000 οίκοδομικάς έπιχειρήσεις: 6% του 
ένεργού πληθυσμού καί στήν Ε λλάδα: 5%).

Ακόμη καί άν παραβλέψουμε τόν χρόνο 
καί τό κόστος πού θά χρειασθή ή έχπαί- 
δευση 25.000.000 ειδικευμένων έργατών, τά 
νούμερα, πού άναφέρονται παραπάνω είναι 
άπ-λησίαστα καί σάν απόλυτοι άριθμοί καί 
σάν ποσοστιαίες άναλογίες.

Τά παραπάνω στοιχεία άναφέρθηκαν γιά 
νά διαφανή ή αδυναμία δχι μόνο τής συμβατι
κής κατασκευής άλλά καί τών σημερινών μεθό
δων προκατασκευής νά άνταποκριθούν στούς 
υψηλούς καί γρήγορους ρυθμούς δομήσεως, πού 
απαιτούνται γιά τήν κάλυψη τών άναγκών σέ 
παγκόσμια κλίμακα.

Ή  έλάττωση τών έργοσικών χειρών, με τις 
μεθόδους, αύτές τής προκατασκευής κατά 30, 
40 ή καί 50% (συγκριτικά μέ τήν συμβατική 
κατασκευή) βελτιώνει όπωσδήποτε τά δεδομέ
να, δέν αλλάζει δμως, ουσιαστικά τά πράγμα-



τα, γιατί διατηρεί άκόμη τις ανάγκες εργα
τών οικοδομής σε πολύ ύψηλά έπίπεδα (7—  
9% τού ενεργού πληθυσμού ή 40 000.000 έρ- 
γάται οικοδομής μόνον για τά ύπανάτττυκτα 
κράτη).

Ιτόν  τομέα τού κόστους, ή μείωσή του κα
τά ]5 — 30%, χάρις στην προκατασκευή μπο
ρεί νά θεωρηθή σημαντική γιά τις ανεπτυγμέ
νες χώρες, είναι δμως, ασήμαντη όσον αφο
ρά την άντιμετώπισιν των αναγκών τών υπα
νάπτυκτων (στά  40 επόμενα χρόνια). Γιά 
νό προσδιορίσου δέ πιο συγκεκριμένα τον επι
θυμητό αύτό επίπεδο κόστους, άναφέρω πώς 
μία χονδρική εκτίμηση προβλέπει ότι, μέ την 
βαθμιαία έξέλιξη τών υπανάπτυκτων, ή κατη
γορία τού μέσου μηνιαίου οικογενειακού εΐ- 
οοδήματος 1000— 1200 περίπου δρχ. τό μή- 
νο θά είναι ή πολυπληθεστέρα στον πλα
νήτη μας περί τό 2000 μ.Χ. (Σημερινό μέσο 
ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα τών Ινδιών 
750 δρχ. ή 70 περίπου δρχ. τον μήνα). Λαμ- 
βάνοντες ϋπ* όψει ότι θεωρητικά τό κόστος 
ενός σπιτιού ίσοδυναμεί μέ τούς μισθούς 2,5 
ετών τού αγοραστού του, πρέπει νά φαντασθού- 
με ότι περισσότερα από τά μισά τουλάχιστον 
σπίτια οτόν κόσμο τό έτος 2000, θά πρέπει 
νά κοστίζουν 30— 40 τό πολύ χιλιάδες δρχ. 
Μέ άλλα λόγια, τ ό 2000 μ.Χ. θ ά  π ρ έ 
π ε ι  ν ά  υ π ά ρ χ ο υ ν  π ε ρ ι σ σ ό 
τ ε ρ α  σ π ί τ ι α  κ ό σ τ ο υ ς  35. 
000 δρχ. ' ά  π ’ ό σ α  σ π ί τ ι α  υ 
π ά ρ χ ο υ ν  σ ή μ ε ρ α  π ά ν ω  σ '  
δ λ ο  τ ο ν  π λ α ν ή τ η  μ α ς .  'Έτσι, 
χονδρικά, μετά άπό τόν ποσοστιαΐον προσδι
ορισμόν τών μελλοντικών αναγκών, σχηματο
ποιούμε καί τόν μελλοντικό ποιοτικό μας στό
χο.

‘Ενώ λοιπόν ή αμοιβή τής εργασίας θά αυ
ξάνεται συνεχώς (προβλέπεται ότι σέ 20—  
30 χρόνια θά έχουν αΰξηθή κατά 300% περί
που) τό κόστος τής κατοικίας πρέπει —  όχι 
μόνο νά διατηρηθή ατά  σημερινά έπίπεδα άλ- 
λά νά σημείωση καί μία έντυπωσιακή πτώσι.

Έπέμεινα στά  στοιχεία αυτά γιατί νομί
ζω  ότι μ ό ν ο ν  ή τ ο π ο θ έ τ η σ ι  
τ ο ύ  π ρ ο β λ ή μ τ ο ς  σ έ  π α γ 
κ ό σ μ ι α  κ λ ί μ α κ α  κ α ί  σ έ  μ α 
κ ρ ο χ ρ ό ν ι α  π ρ ο ο π τ ι κ ή  μ π ο 
ρ ο ύ ν  ν ά  φ α ν ε ρ ώ σ ο υ ν  τ ή ν  
Α ν ε π ά ρ κ ε ι α  τ ώ ν  σ η μ ε ρ ι ν ώ ν  
Ρ ε θ ό δ «  ν π ρ ο κ α τ α σ κ ε υ ή ς  
καί νά μάς όδηγήσουν στήν κοετεύθυνσιν τολ
μηρών άναζητήσεων γιά τό έγγύς μέλλον».

Τά έπόμενα ζητήματα πού ανέλυσε, σέ 
συνέχεια, ό κ. Κονταργύρης περιστρεφόν-
τουσαν:

1. Στην αναζήτηση νέων υλικών.
2. Στήν αναζήτηση νέων λύσεων άνα- 

φορικά μέ τις έγκαταστάσεις τής οίκοδο- 
Μής (μηχανοποίηση τής λειτουργίας).

3. Η γενικότερη αναθεώρηση τών άντι- 
λήψεων περί κατοικίας πού συνοψίζονται 
σ ιά  παρακάτω λόγια τού Μπλασέρ:

«Ο! λύσεις τών σπιτιών Γουήκ —  *Έντ 
και τών πόλεων καραβανιών τών μετανα

στών τής ’Αμερικής είναι ίσως μία εικόνα 
αυτού πού θά μπορούσε νά είναι ή μελ
λοντική έξέλιξις. Ά κ ό μ η  κ Γ  α ν  
ο ΐ  ν έ ε ς  λ ύ σ ε ι ς  π ρ ο σ κ ρ ο ύ 
ο υ ν  σ τ ι ς  σ η μ ε ρ ι ν έ ς  σ υ 
ν ή θ ε ι έ ς  μ α  ς,π ρ έ π ε ι  ν ά  
σ κ ε φ θ ο ύ μ ε ,  π ώ ς  ό τ α ν ,  μ έ 
σ ω  τ ώ ν  ύ π α ν α π τ ύ κ τ ω ν  θ ά  
έ χ ο υ ν  έ π ι β λ η θ ή  σ τ ά  3) 4 
τ ο ύ  π λ α ν ή τ ο υ  μ α ς ,  ε ί ν α ι  
ε ν δ ε χ ό μ ε ν ο  σ ι γ ά - σ ι γ ά  
ν ά  δ ι α β ρ ώ σ ο υ ν  κ α ί  τ ί ς 
δ ι κ έ ς  μ α ς  ά ν τ ι λ ή ψ ε ι ς  κ α ί  
ά ν ο χ έ ς».

4. Στήν άνάγκη άπόλυτης αυτοματο
ποίησης τής κατασκευής.

5. Στις διαγραφόμενες μελλοντικές λύ
σεις, δηλαδή:

α )  τις λύσεις τής άνοικτής έλαφράς 
προκατασκευής. ·

β ) τις λύσεις τής άνοικτής βαρείας 
προκατασκευής.

Καί τής μέν πρώτης βασικοί στόχοι εί
ναι I ) ή τυποποίηση τών δομικών στοι
χείων καί 2) ή μεγάλη ευελιξία τών λύ
σεων, τής δέ δευτέρας ή βιομηχανική π α
ραγωγή όχι μόνο δομικών στοιχείων, άλλά 
τού συνόλου μιας δομικής μονάδας (δια
μερίσματος) μονταρισμένου στό έργοστά- 
σιο.

« ‘Έτσι», κατέληξε ό κ. Κονταργύρης 
«άν ή άνοικτή ελαφρά προκατασκευή εμ
φανίζεται σάν μιά έξελικτική φάση τής τε
χνολογίας τής οικοδομής, ή ά ν ο ι κ τ ή  
β α ρ ε ι ά  π ρ ο κ α τ α σ κ ε υ ή  ε ί ν α ι  
δ υ ν α τ ό ν  ν ά  σ η μ ά ν η  τ ή ν  ε
π α ν ά σ τ α σ η  σ τ ο ν  τ ο μ έ α  α υ 
τ ό ν .  Είναι 6έ άξιοσημείωτον ότι ή επα
νάσταση αυτή θά προέλθη μάλλον άπό τήν 
άντιμετώπιση τών οίκιστικών άναγκών τών ύ
παναπτύκτων. (Τό στοιχείο τής έπαναστάσε- 
ως φαίνεται, πώς είναι μοιραία συνδεδεμένο 
μέ τήν τύχη τών ύπαναπτύκτων λαών σέ ό
λους τούς τομείς). Γ ι α τ ί  ή μ ο ν ο 
κ α τ ο ι κ ί α  ά π ο τ ε λ ε ΐ  κ α ί  θ ά  
ά π ο τ ε λ έ σ η  σ έ  έ ν α  π ο λ ύ ύ ψ η -  
λ ό  π ο σ ο σ τ ό  τ ή ν  κ α τ ’ έ ξ ο -  
χ ή ν  σ τ ε γ α σ τ ι κ ή  λ ύ σ η  τ ώ ν  
ύ π α ν α π τ ύ κ τ ω ν  π λ η θ υ σ μ ώ ν  
( έ ξ ω  κ υ ρ ί ω ς  ά π ό  τ ά  μ ε γ ά 
λ α  ά σ τ ι κ ά  κ έ ν τ ρ α )  δ π ο υ  τ ό  
κ ό σ τ ο ς  τ ή ς  γ ή ς θ ά  ε ί ν α ι  
σ χ ε τ ι κ ά  χ α μ η λ ό .

Θά άποτελέση δηλ. τήν στεγαστική λύση 
τής μεγάλης πλειονότητος τού γήινου πληθυ
σμού, πού στερούμενος σήμερα κατοικίας 
στοιχειωδώς άνεκτής είναι διατεθειμένος νά 
δεχθή μέ ικανοποίηση έπαναστατικές λύσεις 
πού βρίσκονται έξω άπό τις δικές μας άντι- 
λήψεις, συνήθειες καί άνοχές. Κάτι πού είναι 
παράδοξο ή άπάνθρωπο γιά μάς, δέν είναι 
άπαραιτήτως παράδοξο ή απάνθρωπο καί γιά 
τη μεγίστη μάζα τής γής πού στερείται άξιο- 
ττρεπούς κατοικίας. Τά σπίτια τών 40.000 
δηλ. θά είναι, όπως είπαμε παροπάνω, τά 
σπίτια τού μέλλοντος, άφού θά πρέπει νά κτι-



σθούν απ ’ αυτά περισσότερα απ ’ δσα  σή
μερα ύπάρχουν σ ’ όλη τη γή. Είναι λοιπόν 
φανερό πώς ή νέα τεχνολογία στον τομέα τής 
δομήσεως θά διαμορφωθή άπό την αντιμετώ
πιση των επαναστατικών λύσεων τής κατοι
κίας τών ύποτναπτύκτων και όχι άπό την έ- 
ξέλιξη τής κατοικίας τών ανεπτυγμένων οί- 
κονομικώς πληθυσμών.

FY αυτό το πρόβλημα έχει ανάγκη παγκό
σμιας και μακροχρόνιας θεωρήσεως· και κιν
δυνεύει νά όδηγήση σέ πολύ λανθασμένα συμ
περάσματα άν άντιμετωπισθή στα  πλαίσια 
έθνικής ή και ευρωπαϊκής άκόμη κλίμακος.

Τελειώνοντας έδώ μέ την ανασκόπηση αό- 
τή τού εγγύς μέλλοντος, θά επιθυμούσα νά 
τονίσω σάν συμπέρασμα, πώς ή βιομηχα- 
νοποίησι άργά  ή γρήγορα, είτε τό θέλουμε, 
είτε όχι, θά καλύψη όλον τον τομέα τής οί- 
κοδομής, γιατί άποτελεΐ την άναπόφευκτη έ- 
ξέλιξη πού έπιβάλλει ή κλίμακα τού παγκο
σμίου οικιστικού προβλήματος. Θεωρώντας ά- 
κριβώς τό πρόβλημα άπ ’ αυτή τή σκοπιά καί 
σ ’ αυτή τήν έκτασι, νομίζω πώς - μέ όλες 
τις επιφυλάξεις, πού λίγο ως πολύ μπορεί 
νά εχη καθένας μας άπέναντι στήν ιδέα τής 
βιομηχανοποιήσεως —  θά πρέπει νά σκεφθού- 
με πώς είναι προτιμότερο ή έξέλιξη αυτή νά 
γίνη, μέ τήν συνδρομή μας, παρά μέ τήν άπου- 
οία  μας. "Ας μή βρεθούμε γιά μιαν άκόμη φο
ρά άπροετοί μαστοί...».

2.3. 'Ομιλητής τρίτος ό Αρχιτέκτων κ. ΙΙερ.
Παντελεάκης μέ θέμα:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Εκφράζοντας τούς φόβους καί τό άγ 
χος τού άρχιτέκτονα πού θέλει νά έξακο- 
λουθήσει νά μένει καλλιτέχνης μέσα στήν 
θύελλα τής σύγχρονης βιομηχανικής έπα- 
νάατασης καταπιάστηκε νά βρε? τρόπους 
καί μεθόδους έπιτυχίας αυτού τού σκοπού 
προσαρμοσμένους ταυτόχρονα στις σύγ
χρονες έξελίξεις.

«Μιά προσαρμογή έχει ήδη άρχίσει νά γί
νεται μέ τις ομάδες μελετητών, πού καθημε
ρινά πληθαίνουν άντι καθιστώντας τούς με
μονωμένους μελετητές.

"Ισως, έκεΐνο πού θά μάς βοηθούσε πε
ρισσότερο προς οαττή τήν κατεύθυνση, θατα- 
νε νά χρησιμοποιήσουμε σάν πρότυπο τής 
όργάνωσης τών σχεδιαστηρίων μας, τά  σχε
διαστήρια τών βιομηχανιών. Έκεΐ γιά τή με
λέτη ένός είδους πού έχει προγραμματιστεί 
ή παραγωγή του, έξαντλούνται όλες οί πιθα
νότητες. Καί μολονότι τά  θέματα πού έπε- 
ξεργάζονται εΤναι διαφορετικά, οί στόχοι 
τους είναι ταυτόσημοι μέ τούς δικούς μας· 
προσπαθούν νά μειώσουν τό κόστος παραγω
γής, ν' άνεβάσουν τήν ποιότητα τής μαρφής 
καί τής προσφερόμενης έξυπηρετήσεως.

Πέρα όμως, άπό τή βοήθεια πού θά μάς 
προσφέρει στήν όργάνωση τής μελέτης μας 
ή βιομηχανία, νομίζω ότι σωστότερα θά πρέ» 

176 πει νά δοθεί Ιδιαίτερος τονισμός στή μεθοδο

λογία τής μελέτης. Ιδιαίτερα θάχαμε νά μά
θουμε πολλά άπό τις σχολές πού διδάσκουν 
βιομηχανικό σχέδιο.

Γι’ αύτό ίσως οί ’Αρχιτεκτονικές μας Σχο
λές θάπρεπε νά περιλάβουν τό βιομηχανικό 
σχέδιο μέσα στά  μαθήματά τους, έστω καί 
άν άποτελεΐ κεφάλαιο ένός άπό τά μαθή
ματα πού διδάσκονται.

Μιά άλλη λύση ίσως, θατανε ή απασχόληση 
μέ τό θέμα σ ’ έναν κύκλο μεταπτυχιοτκών 
οπουδών, άπ ’ όπου θά μπορούσαν νά έπω
φεληθούν καί όσοι έχουν τελειώσει τις σπουδές
τους.

Πολύ συνοπτικά προσπάθησα νά άναλύσω 
τά προβλήμςχτα πού προκύπτουν άπό τις σχέ
σεις τής τεχνολογίας καί τής Αρχιτεκτονι
κής. ’Ακόμα πιο συνοπτικά προσπάθησα νά 
άναφέρω μερικές νύξεις γιά κάποιες λύσεις 
τιού διαφαίνονται κατά τή γνώμη μου.

Ξέρω ότι τό θέμα πού καταπιάστηκα, μ’ 
όλο τό ενδιαφέρον πού παρουσιάζει, χρειά
ζεται μακροχρόνια μελέτη, λόγω τής ση
μασίας του. ’Ί σ ω ς  μάλιστα μιά μελέτη όμα- 
δική.

Πιθανόν, άν έκανα μιά πρόταση νά συστηθεΤ 
μία έπ τροπή πού νά τό μελετήσει διεξοδικώ- 
τερα, ϊσως νά γινότανε δεκτή. Δεν τήν κάνω 
αυτή τήν πρόταση, γιατί φοβάμαι ότι μ’ ό
λη τήν καλή διάθεση πού ξεκινάμε τις έπι- 
τροπές μας, τά  αποτελέσματα συνήθως εΤναι 
πενιχρά. Κι’ εΤναι δικαιολογημένη αυτή ή πε- 
νιχρότητα, γιατί οι έπιτροπές μας αποτελούν 
ένα πάρεργο γιά Οσους γίνονται μέλη τουςί 
Μιά καί τά  μέλη αυτά έχουν καί κάποιες στοι
χειώδεις βιωτικές άνάγκες. Υποπτεύομαι ότι 
ποτέ μας δέν θά καταφέρουμε νά προτγματο- 
ποιήσουμε όσα  ένδιαφέροντα προγραμματί
ζουμε στά  συνέδριά μας, άν δέν τά  στηρί
ξουμε σέ κάποια οικονομική βάση. Συχνά στά  
πορίσματα τών συνεδρίων μας έγιναν προτά
σεις γιά τή δημιουργία έρευνητικών όργά- 
νων.

‘Ί σ ω ς  θάταν σκοπιμότερο νά προτείνω νά 
συγκροτηθεί μιά έπι τροπή πού νά βάλει σάν 
έργο της τήν έξεύρεση πόρων καί τρόπων 
νά όργανωθούν επί τέλους κάποια όργ< 
έρευνας. Γιατϊ κάποτε θά πρέπει νά κατα
λάβουν οι άρμόδιοι ότι ή έρευνα εΤναι έξ ί
σου σμαντική μέ τις οίκονομικές έπενδύσεις, 
τις άναπτύξεις καί άλλα ήχηρά παρόμοια».

2. “Απόγευμα, ώρα 17.00
Πρόεδρος ό άρχιτέκτιον - καθηγητής κ. 
Πάτροκλος Καραντινός

2.4. 'Ομιλητής πρΛτος ό αρχιτέκτιον κ. Γϊ 
Γιαννουλέλης μέ θέμα:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΗΤΟ ΤΟΙΙΙΟ

«[...]. —  Μοΐρα τού άνθρώπου εΤναι νά με
τά μ ορφώνη τό περιβάλλον του. ΕΤναι γεννημ' 
νος τεχνίτης καί άρχιτέκτων.

Πρόθεσή του εΤναι νά δημιουργή εύνοϊκές 
συνθήκες γιά τήν ύπαρξή του.



Παράλληλα δμως καί ττέραν άπό κάθε σκο- 
τ  μότητα, ό άνθρωπος δημιουργώντας δη- 
μιουργειται. Μέσα ατά  έργα του, ανακαλύ
ψτε, τον έαι/τό του, συνειδητοποιεί την ύ
παρξή του. [. · ·]

Στην εποχή μας ή τεχνολογία μάς δίνει 
τις δυνατότητες νά επιφέρουμε ολοένα πιο εύ- 
ρεϊες μεταβολές στο περιβάλλον μας. "Εργα 
μεγάλης κλίμακος άλλάζουν την μορφή τής 
επιφάνειας τής γης. Πόλεις μαμμούθ, κτίρια 
rou στεγάζουν χιλιάδες άνθρωπους, μεγάλες 
ιεχνητές λίμνες, σήραγγες που τρυπώντας ό 
ροσειρ ν.ς συνδέουν διαφορετικές χώρες».

Αλλά τό φυσικό τοπίο είναι ανεπανάλη
πτο. 'Εκατομμύρια χρόνια καί άπειροι πα
ράγοντες έπέδρασαν γιά νά πάρη τή σημε
ρινή του μορφή. Επάνω του είναι γραμμένη 
ή ιστορία των κοσμογονικών δυνάμεων πού 
τό έπλασαν.»

Ό  λόγος καί ό αντίλογος. Πάνω στην 
βασική σύγκριση τών άντιθέσεων αυτών ό 
κ Γιαννουλέλης πλέκει τον καμβά τής ο
μιλίας του. Μιας όμιλίας - έκκλησης γιά 
τήν διάσωση του φυσικού τοπίου που ή 
καταστροφή του, ή διαστροφή του, ή άλ- 
λοίωσή του συνεχίζεται σέ τρομακτικά έν
τονο ρυθμό.

«Στην εποχή μας ή πρόοδος τής Τεχνολο
γίας μάς έλευθερώνει όλοένα καί περισσότε
ρο άπό τήν πάλη μέ τήν άντίσταση του φυ
σικού τοπίου. Μάς είναι σχεδόν άδιάφορο 
ά\ ή δεκτικότης του μπορεί νά ένσωματώσει 
τά a priori σχέδιά μας. Οί πτυχές του 
ισοπεδώνονται, οί κορυφές τών βουνών άπο- 
κεφαλίζονται...».

"Ο σο γιά τό μέλλον, δπως διαγράφεται 
άπό τις σύγχρονες τεχνοκρατικές τάσεις,
6έ φαίνεται πολύ φωτεινό. Ή σύγκρουση 
του άνθρώπου μέ τό τοπίο προβλέπεται 
άπό τόν όμιλητή δραματική.

< ..Κανένας UNIVAC ή άλλος ηλεκτρονι
κός εγκέφαλος δέν μπορεί νά μάς δώσει την 
εικόνα τοΰ μέλλοντος μέ όσαδήποτε στατι
στικά στοιχεία καί άν τόν τροφοδοτήσουμε. 
Οί παρατηρήσεις μας πάνω στις άνθρώπινες 
τάσεις δεν μπορεί νάχουν σοβαρή άξία καί 
μάλιστα δταν βλέπουμε τόν άνθρωπο έξωτε- 
ριικά, σάν αντικείμενο. Γιά ν’ αποκτήσουν κά
ποια άξία θά πρέπει νά έχουμε τήν Ικανό
τητα νά μπούμε κάτω άπό τό δέρμα τών 
συνανθρώπων μας, όπότε οί παρατηρήσεις 
μας θά είναι έργο συμπάθειας καί άγάπης 
καί δχι μόνο στατιστικής έξωτερικών γεγονό
των. Μιά τέτοια προσπάθεια προϋποθέτει 
δχι μονάχα μιά ειδική έπιστημονική κατάρ
τιση ούτε κάν μιά φιλοσοφική, άλλά πάνω 
άπ δλα προϋποθέτει ανθρωπιά Θ* άναφερ- 
θούμε πάλι στόν Ηράκλειτο πού λέει: «Κα
κοί μάρτυρες άνθρώποισιν όφθαλμοϊ καί ώτα, 
βαρβάρους ψυχάς έχόντων». Δέν έχουμε λοι
μόν την δυνατότητα νά προβλέψουμε τή μελ
λοντική διαμόρφωση τού κόσμου καί κατά 
συνέπεια δέν έχουμε δικαίωμα νά υποχρεώ

σουμε τό μέλλον νά έξελιχθεί σύμφωνα μέ 
τά δικά μας σχέδια. Κι ούτε μπορούμε, 
γιατί «ή ζωή δέν χωρά μέσα σέ πλαίσια, τά 
σπάζει καί ξεπερνά κάθε προδιαγεγραμμένη 
φόρμα» λέει ό Paul Valery. ’Αλλά μέ έ- 
σφαλμένο προγραμματισμό, μπορούμε νά κα
θυστερήσουμε νά δυσχεράνουμε τή φυσική της 
έξέλιξη. [...·].

Μά τότε ποιά πρέπει νά είναι ή πορεία 
μας; Τί πρέπει, τί μπορεί νά γίνει; Είναι 
φανερό πώς δέν μπορούμε καί δέν πρέπει νά 
γυρίσωμε πίσω. Στις παλιές μεθόδους, στις 
περασμένες μορφές. Είναι ψυσικό ν’ άγαπού- 
με δλα τά  μνημεία τής παράδοσης. Πιθανόν 
οί μεταγενέστεροι νά τά λατρέψουν, τότε πού 
θά γίνουν πιό σπάνια καί ή χρονική τους ά- 
πόσταση μεγαλύτερη. Ή επιστροφή δμως 
στις παλιές μεθόδους καί στις περασμένες 
μορφές σ τά  σημερινά μας έργα, θά ήταν έ
νας άσυγχώρητος ρομαντισμός, άν δχι μιά 
επικίνδυνη υποκρισία. Σ ’ αυτούς πού νοσταλ
γούν τήν έποχή τού Φοίβου καί τών νυμφών, 
ή Πυθία έδωσε τό χρησμό της μιά γιά πάντα:
«χαμαί πέσε δαίδαλος αύλά. Μηκέτι Φοίβος 
έχει καλύβην ουδέ μάντιδα δάφνην. Ού παγάν 
λαλέουσαν. Ά πέσβετο καί λάλον ύδωρ».

Τά σημερινά προβλήματα έπιλύονται συλ
λογικά. "Ετσι δέν είναι μέσα στις δυνατότη
τες ένός άρχιτέχτονος ή κι ένός τεχνικού Γρα
φείου νά προτείνει συγκεκριμένες λύσεις.

Γιά τήν μεταβατική δμως περίοδο πού περ
νούμε τώρα, νομίζω πώς μπορούμε νά προ
τείνουμε τά μέτρα έκείνα πού κατά τή γνώ
μη μας θά περιορίσουν δσο  γίνεται τις δυ
σμενείς συνέπειες πού προκύπτουν άπό τίς 
σημερινές κατασκευές πού κατακυριεύουν τήν 
πολύτιμη γή μας καί πού πιστεύω πώς σέ 
λίγα χρόνια θάναι άπηρχαιωμένες καί θ’ ά- 
ποτελούν έμπόδιο γιά τήν παραπέρα δια
μόρφωσή της.

Καί πρώτ’ ά π ’ δλα, ή πσροττήρηση μιας 
κατάστασης, ή περιγραφή καί ό καθορισμός 
της συνειδητοποιεί τίς έλλείψεις αυτής τής 
κατάστασης καί γεννά τό κίνητρο γιά  νέα 
δράση. Ό  τύπος τού Σπινόζα «Omnis dc- 
tcrminatio csl negatio» κάθε όρισμός είναι 
άρνηση, παραμένει πέρα ώς πέρα άληθινός κα
τά τήν έκφραση τού Σάρτρ. Μέ τή σημασία 
αυτή μπορεί νά είναι χρήσιμη ή όμιλία τούτη.

Τά προτεινόμενα μέτρα σέ συντομία εί
ναι τά  παρακάτω:

α ) Ή  συνειδητοποίηση τής άξίας τού φυ
σικού τοπίου σάν στοιχείου σύνθεσης γιά τήν 
εξισορρόπηση τών γεωμετρικών κατασκευών 
μας, σάν παράγοντα πού προσφέρει ευκαι
ρίες δημιουργίας νέων μορφών καί σάν πη
γής άναντικατάστασης αίσθητικής καί φυ
σικής χαράς.

6) Επίγνωση του κινδύνου τής γρήγορης 
μεταμόρφωσης τής έπιφανείας τοΰ πλανήτη 
μας σέ άπέραντο τεχνητό τοπίο καί κατά συ
νέπεια στήν έξαφάνιση τών πιό πάνω προϋ
ποθέσεων δημιουργίας.

γ ) Μετρημένη χρήση τών τεχνικών μέσων 
στίς άναγκαΐες περιπτώσεις έπέμβασης πά- 
νω στό φυσικό τοπίο, έτσι πού νά μή τό *77
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συντρίβουμε ένώ παράλληλα νά πετυχαίνου
με μιαν αρμονική προσαρμογή των κοπα- 
σκευών προς τό φυσικό περιβάλλον.

δ) Ή ανάγκη συμμετοχής του άρχιτέκτο- 
νος στή μελέτη και εκτέλεση όποιουδήποτε 
τεχνικού έργου στήν ύπαιθρο μέ σκοπό ν’ 
άποφύγουμε τήν άλόγιστη άλλοίωση του χα
ρακτήρα του φυσικού τοπίου, καί νά έπιτύ- 
χουμε τήν πιο πάνω άναγκαία προσαρμογή.

ε) Τά διαλεχτά κομμάτια των φυσικών το
πίων νά μείνουν άθικτα, θεωρούμενα σάν δια
τηρητέα μνημεία μέ τή θέσπιση μιας ανάλο
γης προς τή γιά τους άρχαιολογικούς χώ
ρους νομοθεσία.

στ ) Οί Τουριστικές έγκαταστάσεις νά
προβλέπονται δίπλα καί όχι μέσα στις άξιό- 
λογες φυσικές τοποθεσίες γιά ν’ άποφεύγεται 
ή άλλοίωσή τους».

Μιά γενικότερη θεώρηση τού θέματος 
θά μάς δώσει άσφαλώς καί άλλα τεκμή
ρια προδιαγραφών καί άπαγορεύσεων. Ή 
εκπληκτική αύξηση τού πληθυσμού τής 
γής θά όδηγήσει σέ άκρότητες έπεμβά- 
σεο)ν καί άντίστοιχα σέ άκρότητες άπαγο
ρεύσεων. Ή κρίση, συνεπούμενα, θά εί
ναι έντονη. Χρέος μας λοιπόν, γιά νά μήν 
κατηγορηθούμε όπως άκριβώς έμείς κα
τηγορούμε τις γενεές πού πέρασαν γιά τις 
καταλυτικές πολλές φορές έπεμβάσεις τους 
στό τοπίο, χρέος μας βασικό νά προβλέ- 
ψουμε καί σέ παγκόσμια κλίμακα νά προ
ασπίσουμε τό περιβάλλον. Τό περιβάλλον 
αύτό, που καθώς παρατηρεί ό κ. Γιαννου- 
λέλης:

«...υποβάλλει, προτείνει, προσφέρει εύκαι- 
ρίες ή όπως συνηθίζεται ή έκφραση π ρ ό κ α -  
λ ε ί τήν μορφοποιούσα δραστηριότητα τού 
άνθρώπου».

2.5. 'Ομιλητής δεύτερος ό άρχιτέκτοϊν - κα- 
Οηγητ. κ. Σ. ΓΙαμασκευόπουλος μέ θέμα :

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΔΟΜΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΩΔΗ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Μέ μιά σειρά φωτεινών διαφανειών ό κ. 
Παρασκευόπουλος, πολύ παραστατικά καί 
γλαφυρά, μάς μετέφερε στό έπος τού έρ- 
γαστηριακού έρευνητή πού κάτω άπό α
μέτρητες αντιξοότητες, μέ μηδαμινά σέ 
σχέση μέ τά  έπιδεικνυόμενα αποτελέσμα
τα μέσα αγωνίζεται κινούμενος σέ όλη 
τήν κλίμακα τών δραστηριοτήτων (άπό 
τού μοναχικού διανούμενου ως τού σκληρά 
εργαζόμενου χειρώνακτα) μεταβαλλόμενος 
κατά τις περιστάσεις σέ άκροβάτη, σέ 
έμπορο καί σέ προφήτη, γιά  τήν ανακά
λυψη νέων ύλικών, καί νέων τρόπων κατα
σκευής πού θά καλύψουν τις απίστευτα 
μαγάλες ανάγκες σέ κατοικία, κυρίως τών 
ύπαναπτύκτων χωρών. Μέσα μηδαμινά 
είπαμε. Μολονότι τά  μέσα αυτά, παρέχον

ται άπό τό Μ. I Τ. καί τά  κονδύλια τοί 
υπουργείου Εξωτερικών τών Η.Π.Α. Έ τσι 
αυτόματα αναγκαζόμαστε νά κάνουμε τήν 
σύγκριση μέ τήν «πτωχήν άλλά τιμίι 
χώραν μας όπου ή «μηδαμινότης» τών μέ
σων πού μάς περιέγραψε ό κ. Παρασκευή 
πουλος θά καταντούσε άπίστευτη πολι 
τέλεια καί θά λογιζόταν σάν άλόγιι 
σπατάλη.

Καί όμως. Πεδίο δοαστηριότητας καί 
έρευνας τού κ. Παρασκευόπουλου είναι τά] 
Κυτταρώδη Πλαστικά Υλικά καί οί δυνα
τότητες Συνθέσεως καί Δομήσεως μ’ αυ
τά. Καί στήν Ελλάδα τά ύλικά αύτά ή- 
δη χρησιμοποιούνται ευρύτατα κατακτώ1 
τας συνεχώς καί νέους τομείς βιομηχανι
κούς. Σημαντικές μάλιστα ποσότητες έ- 
ξάζονται προς τις άνατολικές καί προς τις] 
αραβικές χώρες. Σέ περιορισμένες π οσό
τητες χρησιμοποιούνται καί στήν ο!κοδ< 
μική.

Ά π ό  τις ομιλίες άλλων όμιλητών, έγι-| 
νεψανερό ότι άμεση καί άμέριστη πρέπει 
νά είναι ή κρατική φροντίδα καί ένίσχι 
ση πρός τούς μελετητές τών προκατ< 
σκευαζομένων οίκοδομών ή οικοδομικών] 
στοιχείων. Συνδέοντας τις άπόψεις αυτές] 
μέ τήν είσήγηση τού κ. Παρσσκευοπι 
λου (α π ’ τήν όποια καταφάνηκαν οί κ< 
ταπληκτικές Ιδιότητες τών πλαστικών 
λικών) καί μέ τό γεγονός τής ύπαρξης] 
συνεχώς έξελισσομένων βιομηχανιών πλ< 
στικών στόν τόπο μας, μπορούμε νά βγά
λουμε τό βέβαιο συμπέρασμα ότι κυρίως! 
πρός τά  έκεί πρέπει νά στραφούν καί τά| 
ένδιαφέροντα τών μελετητών καί οι τυχί 
φροντίδες τού κράτους. Τό μέλλον τής πρ< 
κατασκευής, τουλάχιστον στήν πτωχή σέ] 
σίδερο Ελλάδα, είναι άμεσα συνδεδεμέ\ 
μέ τά πλαστικά ύλικά. Καί ή προκατα-] 
σκευή, χωρίς καμιά άμφιβολία, άποτελεΐ 

γιά τήν οίκοδομική τό μέλλον.

2.6. Στήν τρίτη όμιλία εναλλάχτηκαν στό, 
|ϊήμα ό άρχιτέκτων κ. Ν. Έφέσιος καί 
« πυρηνικός φυσικός κ. Α. Χρηστάκης, 
εκπρόσωποι τού «Γραφείου ΑΟΞ1ΑΑΗ» 
θέμα :

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΓΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Είδικώτερα τό θέμα άφορούσε έρευνι 
γύρω άπό τά  προβλήματα άναπτύξεως μι- 
άς μεγάλης οικιστικής περιοχής στις Η. 
Π Α., τού Detroit καί τών Μεγάλων Λ ι-: 
μνών, περιοχή 7.500.000 κατοίκων σήμε
ρα, 12— 18.000.000 κατοίκων τό 2.000.

’ Οργανισμός μέ διεθνή προβολή τό Γρα
φείο «ΔΟΞΙΑΔΗ» προσπάθησε καί έπέτυ- 
χε νά μάς δώσει ένα υπόδειγμα μέθοδο-J 
λόγιας γιά τήν αντιμετώπιση τέτοιων συν-



θετών προβλημάτων. 'Έχοντας ύπ’ όψη μας 
την περυσινή πρόταση για την διαμόρφω
ση τής «Μείζονος Περιοχχής ’Αθηνών» μπο
ρούμε νά πούμε ότι ή μεθοδολογία πού α
κολουθήθηκε στην περίπτωση τού Detroit 
ήταν έκ διαμέτρου άντίθετη. Καί συγκε
κριμένα, ένώ ή πρόταση για την ’Αθήνα 
βρισκόταν στά  παραδοσιακά πλαίσια τοΰ 
εμπειρισμού, λύση αρχιτέκτονα - πολεο
δόμου πού κινείται περισσότερο από τό 
διαισθητικό του ένστιχτο παρά άττό τις 
έπιταγές καί τά αποτελέσματα τών θεω
ρητικών σχεδόν αποτελεσμάτων βασικών 
μελλοντικών λειτουργιών σέ νέες πιθσνές 
θέσεις, ή πρόταση για τό Detroit ήταν 
βασικά πρόταση «κυκλοψοριολόγου», στυ
γνή καί ξερή άντιμετώπιση τών, τεραστίων 
πράγματι προβλημάτων πού τίθενται ά 
πό τούς παράγοντες «Μέγιστος χρόνος 
ταξιδιού» καί «Ταχύτητα συγκοινωνιακών 
μέσων». Βέβαια παρεμβαίνουν καί οί χω- 
ροταξιακοί παράγοντες «Πληθυσμός» καί 
«Πυκνότης οίκήσεως» αλλά ή λύση εξα
κολουθεί νά παραμένει λύση «κυκλοψορια- 
κή». "Ετσι τόσον ή μεθοδολογία πού ακο
λουθήθηκε όσο καί τό άποτέλεσμα πού 
προέκυψε δέν ήταν τίποτε άλλο παρά ή 
είχόνα τής καταδυνάστευσης του αν
θρώπου άπ τή μηχανή, ή άδυναμία 
του κάτω άπό όρισμένες συνθήκες, 
ίσως καί ή αδιαφορία του, νά μετα
τρέψει τή μηχανή σέ υποζύγιό του. Τό μέλ
λον όμως τού ανθρώπου δέν βρίσκεται 
μ ό ν ο  στον άριθμό τών κινήσεων καί 
στήν ταχύτητα τής μηχανής του. Χωρίς 
καμιά αμφιβολία ή σημερινή κατάσταση 
τής κυκλοφορίας σέ όλες σχεδόν τις με
γάλες πόλεις είναι άφόρητη καί προβάλ
λει σάν τό ύπ’ άριθ. 1 πρόβλημα. "Ετσι 
τά ρυθμιστικά καί χωροταξικά σχέδια που 
κατ άρχάς λύνουν τό κυκλοφοριακό πρό
βλημα Εντυπωσιάζουν καί όχι μόνο τον 
«πελάτη» άλλά καί τον ίδιο τόν μελετη
τή παρασύρουν, γιατί στήν πραγματικό
τητα είναι οΐ εύκολες λύσεις.

Τό Γραφείο «ΔΟΞΙΑΔΗ» έχει τεράστιες 
δυνατότητες. Ή λύση του Detroit ήταν φυ
σικό νά γίνει όπως έγινε. Καί πιστεύω 
ότι σύντομα θά μεταπλαστέ? κάτω άπ* 
την πίεση τής αυτοκριτικής καί τού αυτοέ
λεγχου. Είναι ίδιο τών άρχιτεκτόνων νά 
βασανίζουν καί νά βασανίζονται ό π ’ τις 
μελέτες τους. Νά παρασύρουν όμως καί νά 
παρασύρονται, αιώνιοι μαθητευόμενοι μά
γοι. ,

Οί απόψεις του Γραφείου «ΔΟΞΙΑΔΗ» 
δόθηκαν οπτό σύντομη περίληψη τής όμι- 
λίας πού μεταφέρουμε παρακάτω αυτού
σια.

Θέμα : «Τεχνολογική πρόοδος καί σύγ
χρονοι μέθοδοι γιά τήν έπίλυση οικιστικών 
προβλημάτων -  Μελέτης Detroit».

Στή σημερινή έποχή ό άνθρωπος συνδέεται 
μέ τόν Κόσμο μ’ ένα πολύπλοκο δίκτυο σχέ
σεων πού άρχίζουν άπό τό άμεσό του περι

βάλλον, τήν οικογένεια καί τό σπιτ:, καί εκ
τείνονται στή γειτονιά, στήν πόλη, γιά νά 
καταλήξουν μέ μιά σειρά άπό διευρυνόμενους 
κύκλους ν’ άγκαλιάσουν ολόκληρη τήν ανθρω
πότητα.

Μέ τις μεγάλες ταχύτητες τών μέσων επι
κοινωνίας, μέ τήν άλματώδη ανάπτυξη τών τε
χνολογικών μέσων καί τήν τεράστια οαίξηση 
τού πληθυσμού τής γής, γίνεται μέρα μέ τήν 
ήμέρα πιο επιτακτικό τό καθήκον νά έξετά- 
ζουμε τά οικιστικά προβλήματα, σημερινά 
καί μελλοντικά, στις ευρύτερες κλίμακες πού 
επηρεάζουν τήν ζωή τού ανθρώπου.

01 τεχνολογικές έξελίξεις στον τομέα τού 
μεμονωμένου κτιρίου έχουν τήν επίδρασή 
τους πάνω στην καθημερινή μας ζωή καί δια
μορφώνουν τό άμεσό μας περιβάλλον. Ό μ ω ς 
σημαντικές τεχνολογικές καί μεθοδολογικές 
εξελίξεις στό άλλο άκρο τής οικιστικής κλίμα- 
κος —  τήν μελέτη εύρυτέρων γεωγραφικών 
περιοχών —  μάς δίνουν τήν δυνατότητα νά 
μπορούμε μέ μεγαλύτερη ακρίβεια καί περισ
σότερη σιγουριά νά ερευνάμε έπιστημονικά τά 
οικιστικά προβλήματα πού αντιμετωπίζει ή 
ανθρωπότητα σήμερα καί πού γίνονται πολυ- 
-τλοκώτερα όσο ή αστικοποίηση αυξάνει. Αυ
τό επιτρέπει νά αποφασίζουμε έγκαιρα καί 
αποτελεσματικά γιά τήν διαμόρφωση τού εύ- 
ουτέρου περιβάλλοντος τού ανθρώπου, είτε 
πόλη είναι αυτό, είτε ολόκληρη γεωγραφική 
περιοχή.

Ή παρουσίαση τού Γραφείου Δοξιάδη έχει 
οκοπό νά δώση πληροφορίες γιά τις τεχνολο
γικές έξελίξεις καί σύγχρονες μεθόδους πού 
Εφαρμόζονται στήν έπίλυση μεγάλων οικιστι
κών προβλημάτων πού θά έχουν αντίκτυπο 
πάνω στήν διαμόρφωση τών ανθρώπινων κοι
νοτήτων καί μοιραία πάνω ατά καθέκαστα 
κτήρια. Αφορμή γιά τήν παρουσίαση αύτή 
δίνει μιά έν έξελίξει μελέτη γιά τήν εύρύτε- 
ρη περιοχή τού Detroit που τό Γραφείο μας 
όνέλαβε γιά λογαριασμό τής Detroit Edison, 
έταιρείας έκμεταλλεύσεως ήλεκτρικής ένερ- 
γείσς στήν περιοχή.

Ή  Εταιρία Detroit Edison σέ μιά προσ
πάθεια νά συνεισφέρη στήν βελτίωση τών συν
θηκών τής αστικής περιοχής τής όποιας τό 
κέντρον είναι τό Detroit, καθώς καί γιά νά 
έχη μακρόπνοοες προοπτικές γιά τό δικό 
της πρόγραμμα άνάπτυξης, άρχισε, άργά τό 
1964, μιά έκτεταμένη μελέτη τής περιοχής 
πού έπηρεάζεται άπό τό Detroit* Ή  μελέτη 
αύτή καλύπτει διάφορες φάσεις, άπό τις ό
τι οΐες ή πρώτη ήταν Εξέταση τής ύπάρχουσας 
κατάστασης. Αύτή ή φάση όλοκληρώθηκε στό 
τέλος τού 1965 καί τά  συμπεράσματά της 
έχουν έκδοθή σέ ειδική έκθεση, πού μοιράστη- 
κί σε διάφορα Ινστιτούτα καί ’Οργανισμούς, 
θά έκδοθή δέ σέ βιδλίο περί τά τέλη τού τρέ
χοντος έτους.

Ή δεύτερη φάση είναι αύτή πού παρου
σιάζεται στό Συνέδριο καί άσχολειται μέ 
τήν μέθοδο καί τήν τεχνική γιά τήν μελέτη τής 
μελλοντικής έξέλιξης τής περιοχής καί διε
ρευνά μιά σειρά άπό πολλές παραλλακτικές 
λύσεις τις όποιες καί άξιολογεΐ γιά νά κα- 179



ταλήξη στις τπό συμφέρουσες λύσεις τού μέλ
λοντος. Ή φάση αυτή άρχισε προ έτους και 
έχει φτάσει στο σημείο δπου ή γενική μεθο
δολογία, κσθώς καί τα είδικώτερα μοντέλα 
πού εφαρμόστηκαν για τήν εκλογή τών έπι- 
κρατεστέρων λύσεων μπορούν νά παρουσια
στούν. Σε προσεχή στάδια ή μελέτη θά προ- 
χωρήση σέ λεπτομερειακή έξέταση τών επι
κρατέστερων λύσεων καί σέ χωροταξικό σχέ
διο άνάπτυξης τής περιοχής.

Ή περιοχήν τού Detroit καλύπτει μια έπι- 
-φάνεια 23.000 τετραγ. μιλιών (50.000 τε- 
τοαγωνικών χιλιομέτρων) καί προβλέπεται 
νά εχη ενα πληθυσμό τής τάξεως τών 15.000. 
000 κατοίκων στο έτος 2000. Οι προεκτά- 
Οϋζ που έγιναν, βασίζονται στην άποψη δτι 
μέ τήν σημερινή ταχύτητα έξελίξεως τών τε
χνολογικών μέσων καί τον ρυθμόν αύξήσεως 
τών άστ:κών περιοχών πρέπει νά άσκηθή συν
τονισμός προγραμμάτων σέ γεωγραφικά άρ- 
κετά μεγάλη κλίμακα καί νά παρθούν απο
φάσεις άρκετά ένωρίς γιά νά έξελιχθή όμα- 
λά ή περιοχή στο μέλλον.

Γιά πραγματοποίηση τών σκοπών μιας τέ
τοιας μελέτης χρειάστηκε μιά ειδική μεθοδο
λογία πού θά έπέτρεπε τήν συστηματική έ- 
χλογή λύσεων παραλλακτικών δσον άφορά 
τήν μελλοντική βασική δομή τής περιοχής καί 
ένας έπιστημονικός τρόπος γιά τήν αξιολό
γηση τών διαφόρων δυνατών παραλλαγών κα
θώς καί γιά τήν τελική έκλογή τών ή τής πιό 
συμφέρουσας λύσης. Ή μελέτη έπρεπε νά 
άπομονώση διάφορα φαινόμενα κατά σειράν 
σημασίας αντίστοιχης μέ τή φάση καί τήν 
κλίμακα πού έξετάζονταν, ώστε νά μπορεί 
νά άπορρίφθούν έκεΐνες οΐ παραλλακτικές λύ
σεις πού ήταν ασθενέστερες.

Γιά τόν σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν ό- 
κτώ βασικά στάδια προσεγγίσεως, πού τό 
καθένα χωριζόταν σέ: δυο φάσεις, καί ή δι- 
ερεύνηση έφθασε άπό ένα θεωρητικό άριθμό 
δεκάδων έκατομμυρίων δυνατών παραλλακτι
κών λύσεων στήν διαλογή πρώτα δέκα, καί 
μετά μιας έπικρατέστερης λύσης.

Στήν πρόοδο τού έργου χρειάστηκε νά γί
νουν πολλές παραδοχές καί νά χρησιμοποιη- 
θή ένας μεγάλος άριθμός μοντέλων πού έ- 
πέτρεψαν σύγκριση καί άξιολόγηση πάρα πολ
λών παραλλαγών. Μερικά τέτοια μοντέλα 
εΤναι πολύ άπλά καί βασίζονται σέ άπλούς 
ύπολογισμούς, ένώ άλλα εΤναι πολυπλοκώτε- 
ρα καί ή έπεξεργασία τους γίνεται μέ τήν 
χρήση ηλεκτρονικών διερευνητών, π.χ. μοντέ
λο προσιτότητος καί μοντέλα συγκρίσεως 
παραλλακτικών λύσεων. Τά μοντέλα πού χρη
σιμοποιήθηκαν στήν μελέτη εΤναι τά  έπό- 
μενα:

—  Μοντέλο άστικοποιήσεως άγροτικής
γης·

—  Μοντέλο προβολής ίσοπυκνωτικών καμ
πύλών.

Μοντέλο πληθΟσμιακών προβολών.
—  Μοντέλο συνθέτων προβολών άστικο- 

ποιήσεων.
—  Μοντέλο άλληλοεξαρτήσεως βασικών 
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- Μοντέλο προσιτότητος (πολλές παραλ
λαγές —  χρήση ηλεκτρονικού διερευνητού).

—  Μοντέλα συγκρίσεως παραλλακτικών λύ
σεων (χρήση ήλεκτρονικού διερευνητού).

—  Συγκοινωνιακά μοντέλα (χρήση ήλεκτρο- 
ν.κού διερευνητού).

Γιά τήν διερεύνηση δλων τών λογικά δυ
νατών παραλλακτικών λύσεων χρσιμοποιήθηκε 
ένα θεωρητικό μητρώο παραλλοτγών, πού πρώ
τα περιγράφηκαν, μετά άξ ιολογ ήθη καν, συγ- 
κρίθηκαν καί ταξινομήθηκαν έτσι ώστε νά 
βγαίνουν συμπεράσματα γιά τις έπικρατέστε 
ρες λύσεις .τού μέλλοντος. Σέ έπόμενες φά
σεις τής μελέτης ή μεθοδολογία θά έξελιχθή 
μι τήν επανεξέταση τών διαφόρων παραδοχών 
καί κριτηρίων πού χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν 
αξιολόγηση τών λύσεων γιά τήν περιοχή τού 
Detroit, ώστε νά μπορέσουν νά ληφθούν ά- 
ποφάσεις γιά τήν πολιτική πού θά άκολουθηθή 
στήν δλη άνάπτυξη τής μεγάλης αύτής πε
ριοχής, 
ριοχής.»

3. Ημέρα τρίτη : Σά|5|{«το 10-12-1966 
ΓΙριοί, ώρα 9.30 
Πρόεδρος ό όρχιτέκτων κ. Λήμος Ρόδης

3.1. 'Ομιλητής πρώτος ό «ρχιτέκτων κ. Λ. 
Λυμπεράκης μέ θέμα:

ΠΡΟΣ ΜΙΛ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

«Ή  τεχνική είναι ριζωμένη στό παρελθόν. 
Εξουσιάζει τό παρόν καί τείνει στό μέλλον. 
ΕΤναι ένα πραγματικό Ιστορικό κίνημα... εΤ
ναι πολύ περισσότερο άπό μέθοδος, είναι έ
νας κόσμος ξεχωριστός... κάτι πού έχει ση
μασία καί δυναμική μορφή —  τόσο δυναμική 
πράγματι, πού δεν εΤναι εύκολο νά τής δώ- 
ση κανείς όνομα. Εξακολουθεί Ομως αύτό νά 
είναι τεχνική ή εΤναι άρχιτεκτονική; καί αυ
τός μπορεΤ νά εΤναι ό λόγος πού μερικοί έ
χουν πεισθή πώς ή άρχιτεκτονική θά ύποσκελι- 
σθή καί θά άντικατασταθή άπό τήν τεχνική... 
Συμβαίνει τό άντίθετο. ‘Οποτεδήποτε ή τε
χνική φθάνει στήν πλήρωσή της μεταβάλλεται 
σέ άρχιτεκτονική. ΕΤναι άλήθεια δτι ή άρ- 
χ.τεκτονική στηρίζεται σέ γεγονότα, άλλά 
τό πραγματικό πεδίο δράσεώς της βρίσκεται 
στήν περιοχή τής σημασίας...».

Τά αισιόδοξα αύτά λόγια τού 
Mies Van der Rohe γιά τις σχέσεις τεχνι
κής καί άρχιτεκτονικής άποτελέσανε τήν 
άρχή τής ομιλίας τού κ. Λυμπεράκη, πού 
άπετέλεσε μιά σύντομη θεώρηση τής έπί- 
δρασης τής τεχνολογίας πάνω στήν ’Αρ
χιτεκτονική. Διέκρινε δύο στάδια έξελικτι- 
κά. Τό πρώτο όνόμασε Λ ο γ ι κ ή  ’Α ρ χ ι 
τ ε κ τ ο ν ι κ ή  (στό όποιο βρισκόμαστε 
μέχρι πριν λίγα χρόνια) καί τό επόμενο 
Σ κ ε π τ ό μ ε ν η  Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι 
κή (προς τό όποιο στρέφουμε σήμερα).



Και πάνω σ ’ αύτό ό  κ. Λυμπεράκης άνέλυ-
σε:

Ο ί σ τ ό χ ο ι - χ ε ι ρ ι σ μ ο ί  
7ής σ .<επτομένης αρχιτεκτονικής, ακολουθούν 
τις ανάγκες πού έκτος οστό πρακτικές, Ολι
κές, φυσικές εΤναι και περισσότερο μάλιστα, 
ανθρώπινες —  ψυχικές.

Μέσα στή συνθετότητα τής ζωής ή λειτουρ
γία και ή μορφή χρειάζονται μεγάλη άνάλυ- 
αη, κατάταξη καί ακρίβεια.

Ό  άρχιτέκτων πρέπει νά βάλη πρώτο τον 
Άνθρωπο, δπως προ 20ετίας, έγραφε ό 

«Τοποθετώ τήν οικογένεια στο κέν
τρο τού κόσμου, , ατομική καί όμαδική ζωή, 
<αί άφοϋ ασφαλίσω τήν άτομική ελευθερία 
-,ής οικογένειας, οργανώνω δ,τι μπορεΤ νά 
προσθέση καί ή όμαδική ζωή».

Αύτό τό διώνυμο ατομικότητα - συλλογικό- 
τητα, άπετέλεσε τήν συνεχή του φροντίδα, 
δ.ότι διό τόν L.C. ή πόλις δεν άποτελούσε 
μ:ά πράξη ανάγκης· ό L.C. αγάπησε την 
τι όλη.

Προέχει νά κ α θ ο ρ ί σ ο υ μ ε  τό τί θέ
λουμε.

Μετά πρέπει νά ό ρ γ α ν ω θ ή  ή ανθρώ
πινη ζωή μέ άλλη μεθόδευση, άλλο χειρισμό, 
άλλη όραση, μέ καινούργια τάξη νά συγκρο
τηθούν οί τεράστιες δυνάμεις τής σύγχρονης 
τεχνολογίας γιά νά συμπήξουν μια νέα αρ
χιτεκτονική τού ανθρωπισμού. Ή μελέτη πρέ
πει ν* άρχίση άπό τις αντιδράσεις τού άν- 
Cj-ίώπου τής σημερινής πόλης προς τη σχέση 
ατόμου - κοινωνίας καί τής κατοικίας - π ό
λης. Προηγουμένως θά έχη κσθορισθή ή πο
σοτική καί ποιοτική έπίδραση κάθε στοι
χείου τής πόλης, ό κοινωνικός ρόλος καί ή 
διάρκεια ζωής καί φθοράς του. "Ετσι θά 
πρόκυψη ένας ιστός - γενικό διάγραμμα λο- 
>ικής, άν ξάρτητο άπό άπρόσωττη καί άνεπί- 
καιρη στατιστική. "Ενα είδος μεταρχιτεκτονι- 
κής τής έποχής τής τεχνολογίας γράψει ό 
( HHRMAYEI F, ό άνθρωπος πρέπει νά κοι
μάται σέ ήσυχία, νά περπατά άρκετά, νά ά- 
νστΓνέη καθαρό άέρα νά έχη μιά «ανεπίσημη» 
ψυχαγωγία.

Σ τ ό ν  χ α ρ α κ τ ή ρ α  αύτής τής αρ
χιτεκτονικής σάν επιστήμης πού όργανώνει 
τήν ανθρώπινη ζωή, έξωτερικά - τεχνολογικά 
- κοινωνιολογικά καί έσωτερικά - ψυχολογικά -
β.ολογικά.

Π ο λ λ έ ς  έ π ι σ τ ή μ ε ς  έ π ι
δ ρ ό  ΰ ν:

Γά Μαθηματικά πού κατά τόν Thompson, ή 
ανάμιξή τους δίδει τό κριτήριο τής καθαρής 
έπιστήμης, ή Κοινωνιολογία, Φυσιολογία, 
Βιολογία, Ψυχολογία. Διότι καί ή τέχνη γε
νικά, καί στις πιό άκραΐες μάλιστα θέσεις 
της πειραματίζεται ή δημιουργέ? ταυτόχρονα 
μέ τή νεώτερη έπιστημονική σκέψη.

Ο ά ν θ ρ ω π ο  ς σάν δημιούργημα 
τής ψύσ.ως, έχει βιολογική άνάγκη τού φυ
σικού περιβάλλοντος. "Εστω ένός δχι τέλεια 
φυσικού περιβάλλοντος. 01 οριζόντιες κατα

σκευές ή οί κατασκευές οί σύμφυτες μέ τό* 
φυσικό περιβάλλον, δπου δγκοι, διάδρομοι, 
ταράτσες έχουν άναλογίες περισσότερο άν- 
θρώπινες, τού ταιριάζουν. ΓΓ αύτό ίσως αύ- 
τές οί κατασκευές αρχίζουν νά πληθαίνουν. 
Γιατί ό άνθρωπος έκτος άπό τις υλικές, έχει 
αύτό πού ό Gropius όνομάζει «συ , χινησιακές 
ανάγκες».

Ό  ψυχολογικός κόσμος τού άνθρώπου εί
ναι πιό άδιερεύνητος. Ή  μελέτη τής συμπε
ριφοράς τού άνθρώπου στούς άρχιτεκτονικούς 
χώρους, τής άμεσης ή μέσα στο χρόνο, χ ρ ε ι 
ά ζ ε τ α ι  περισσότερη σκέψη. Γ ιατί στην 
πολυσύνθετη καί πολυσήμαντη περιοχή των 
ψυχοψυσιολογικών άναγκών βρίσκεται τό ά- 
νεξήγητο πού είναι τό θαύμα τής τέχνης.

—  Αύτός είναι ό λόγος πού έμείς οι αρ
χιτέκτονες έχουμε νά μάθουμε πολλά άπό 
τήν άρχιτεκτονική προτού γίνει τέχνη τού ει
δικού, όταν οί άνεκπαίδευτοι κατασκευασταί 
έδειχναν ένα αξιοθαύμαστο ταλέντο νά ται
ριάζουν τά κτίριά τους στή φυσική γειτο
νιά. Οΐ μαστόροι αύτοί σέ μερικές υπέροχα 
υπανάπτυκτες χώρες, αντί νά άντιτεθούν στή 
φύση, καλοδέχονται τις ιδιοτροπίες της.

—  Τ ό  α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ό  έργο 
στή Σκεπτομένη ’Αρχιτεκτονική έχει μεταμορ- 
φωθή. Είναι τό κενό ή πιό σωστά ή διάρθρω
σή του· καί τά παραδοσιακά άρχιτεκτονικά 
μέλη - τοίχοι, σκάλες κλπ., τό έπιπλώνουν. 
Τά υλικά αύτά άντικείμενα μέσα στο χώρο 
μεταμορφώνονται σέ «δείκτες» μέ σημειωτική 
σημασία πού σημειώνουν π.χ. μιά άπόσταση 
Π τήν μεταβολή της, ένα ύψος. Ή έλλειψη κά- 
θ  ̂ «διακοσμητικής» τονίζει τούς δείκτες, τις 
αποστάσεις, τό βάθος, τόν αισθητικό χώρο 
- κενό. Οί δείκτες αύτοί άφίνουν έλευθερία 
στόν άνθρωπο νά συμπληρώση μόνος του αυ
τόν τόν χώρο - κενό καί νά τού δώση έτσι Ι
κανοποίηση δημιουργίας.

Δεν διακρίνεται έσωτερικός ή έξωτερικός 
χώρος παρά ένιαΐος καθαρός χώρος - κενό, μέ 
π ρ ο θ έ σ ε ι ς  καί π ρ ο ε κ τ ά σ ε ι ς  
άφού καί διαστάσεις μπορεί ν’ άλλάξη άνά- 
λογα μέ συνθήκες διάφορες, άνάλογα μέ τό 
υποκείμενο. Καί τό άρχιτεκτονικό έργο δέν 
είναι ούτε φύση, ούτε ουδέτερο, άλλά μιά 
όντότης ξεχωριστή καί ταιριαστή μέ τή φύ
ση.

Μ ι ά  ν έ α  μ ε θ ό δ ε υ σ η  ε ί -  
σ ά γ ε τ α ι  σ τ ό ν  έ λ ε γ χ ο  τ ο ΰ  
χ ώ ρ ο υ .  Ό  άρχιτέκτων μέ τήν άνθρωπομε- 
τρία, δπου άνατομικές σχέσεις βοηθούν, έλέγ- 
χει τόν φυσικό χώρο π ο σ ο τ ι κ ά .  Μιά πρώ
τη συνέπεια ή άκολουθ;α : κατάλληλο Modu
lus - κάννσ.βος τυποποίηση - βιομηχανοποί- 
ση - προκατασκευή. “Ετσι ή τεχνολογία προ
σαρμόζεται στην άνθρώπινη κλίμακα. ‘Απα
ραίτητος, όμως είναι ό π ο ι ο τ ι κ ό ς  έλεγ
χος τού χώρου. Έ δώ  ή άνθρωπομετρία, στα 
ματά. Ή έφηρμοσμένη ψυχολογία σέ συνδυα
σμό μέ τήν έφηρμοσμένη φυσιολογία δίδουν 
στήν σκεπτομένη αρχιτεκτονική τά έφόδια γιά 
νά πλάση τόν αισθητό - ψυχολογικό χώρο, 
δπως τόν αισθάνεται καί τόν ζεί ό άνθρωπος.

Ή τεχνολογία μπορεΤ νά βοηθήση γιά



νά δημιουργήση χώρο ε υ λ ύ γ ι σ τ ο .  Τα 
έργα μέ σαφή άρθρωτική δομή προσφέρονται 
-νερισσότερο για μορφική - κατασκευαστική 
καί λειτουργική εύλυγισία μέ συνεχή προσαρ
μογή στις νέες συνθήκες κατά τήν διάρκεια 
τής ζωής του άρχιτεκτονήματος.

«Πέντε μήνες πέρασαν άπό τήν Τουλούζη 
και ορισμένα πράγματα είναι ήδη ξεπερα
σμένα... “Επρεπε νά δοθή μεγαλύτερη ελα
στικότητα στο σχέδιο» έλεγε ό Κανδύλης τό 
1962.

Ή Κ α θ ο λ ι κ ό τ η ς  θ ε ω ρ ή -  
σ ε ω ς  τ ω ν  ά ρ  χ ι τ ε κ τ ο ν  ι κ ώ ν  
π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν ,  άπό πολλές έπιστη- 
μον.κές θέσεις χαρακτηρίζει αυτή τήν άρχ>- 
τεκτονική. Τό άρχιτεκτόινημα δεν θεωρείται 
μεμονωμένα, άλλα σάν ένα φύλλο στο συνο
λικό πολεοδομικό φυτό. Ή ιατρική τελευταία 
βλέπει επίσης τόν άνθρωπο σάν κλάδο μιας 
κληρονομικότητας, μιας ευρύτερης οικογέ
νειας. Καί τό αρχιτεκτονικό περιβάλλον θε
ωρείται σάν σύνολο πού καλύπτει όλες τις 
δραστηριότητες τής ζωής μας σ ’ όλο τό ει
κοσιτετράωρο.

Σάν αποτέλεσμα αυτής τής άναμόρψωσης 
μέ τήν επίδραση περισσότερων επιστημών μιά 
ν έ α  γ λ ώ σ σ α  α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή ,  
μιά νέα όρολογ ία πιο τεχνολογική, έμφανί- 
ζεται: Μιλάμε γιά «συναρμολόγηση» τής έμ
μεσης - προφυλαγμένης θέας καί μετά γιά 
τήν «καταβολή έργου» νοητικού άπό τόν άνθρω
πο πού θά δώση Ικανοποίηση καί έπομένως 
δικαίωση τής άρχιτεκτονικής. Ή κυκλοφορία 
παρομοιάζεται μέ τήν «ροή αγωγών» και νό
μοι τής υδραυλικής επεμβαίνουν. Μιλάμε γιά 
«συνδεσμολογία έπιπέδων» καί γιά τόν 
«κόμβο», σέ τομή, οροφής —  τοίχου ή δαπέ
δου —  τοίχου.

’Ονομάζουμε τήν έξώπορτα του σπιτιού 
«άρθρωση» τής έσωτερικής καί έξωτερικής 
ζωής. Σάν «ιστοί» ή πλέγματα ή δίκτυα ά- 
ναψέρονται δρόμοι, πεζόδρομοι, πράσινο.

Ή τεχνολογία κατακλύζει τήν άγορά 
μέ ν έ α  υ λ ι κ ά .  Ή άπλοϊκή χρήση 
τών δυνατοτήτων τής τεχνικής γιά λύσεις υ
λικές οδηγεί στή «Φανταστική άρχιτεκτονι- 
κή».

Ή Σκεπτομένη άρχιτεκτονικ.ή» δέν βασίζε
ται ο τήν επανάσταση τών υλικών, άλλά στον 
επαναστατικό τρόπο χρήσεώς τους. Ε π ι
λέγει άπ* αυτά.

" Ε ν α  ν έ ο  π ν ε ύ μ α  όργανωτικής 
σκέψεως, συνθετότητας γιά άπλοποίηση κινή- 
σεως, αΰξήσεως, μετατροπής, παρουσιάζε
ται

Ή ζωή όδηγεί στο μέλλον
Τ ό  ά μ ε σ ο  μ έ λ λ ο ν  τό έττεξερ- 

γάζεται τό παρόν, γιατί δέν βρισκόμαστε 
στό τέλος άλλά στήν άρχή μιάς νέας έπο-
χης.

Ελπίδα δλων μας είναι, στο όρατό μέλλον 
νά πραγματοποιηθή ή ό λ ι κ ή ά ρ χ  ι
τ ε κ τ ο ν ι κ ή ,  μιά δράση πού κατ’ άρ- 
χήν θά καλύπτη τό άνθρώπινο περιβάλλον, σ ’ 

182 ολόκληρο τό 24ωρό του, όπως τήν όνομάζει ό

Chermayeff καί μιά σειρά άπό άλλους σύγ
χρονους άρχιτέκτονες όπως ό Alexanter, ό 
Allen προτείνουν. Αυτή ή αρχιτεκτονική είναι] 
P έ„Ρ ° ς τ Π 5 ύ λ 1  ̂ τ έ χ ν η ς .

«"Ενα ολικό έργο πού έχει σκοπό», δπωι; 
γράφει ό Φατούρος «νά έπιχειρήση, όχι 
προσαρμογή άλλά τήν μεταμόρφωση τής τε
χνολογίας, σύμφωνα μέ τις άνθρώπινες άνάγ- 
κες, καί νά συνεισφέρη στή δημιουργία έ- 
νός περιβάλλοντος έξανθρωπισμένου».

Ό σον  αφορά τό άπώτερο μέλλον, άς κρα
τήσουμε αυτές τις φράσεις τού Nicolas Ber- 
diaeff:

«Οΐ ουτοπίες έμφανίζονΎαι δσο πάει καί 
πιο πραγματοποιήσιμες, άπ ' δ,τι πιστει 
τον κάποτε. Καί βρισκόμαστε τώρα, μπροστί 
σέ μιά ερώτηση, άρκετά άλλωστε άγωνιώδη. 
Πώς θ’ άποφύγουμε τήν βεβαία τους πραγμά
τωση; Οί ούτοπίες είναι πραγματοποιήσιμες. 
Ή ζωή βαδίζει προς τις ουτοπίες. Κ' Τσ( 
ένας καινούργιος αιώνας ν' άρχίση, ένας α(·] 
ωνας, πού οί διανοούμενοι καί ή καλλιερ] 
μένη τάξη, θά φαντασθούν τά μέσα ν’ άποφό· 
γουν τις ούτοπίες καί νά έπσνέλθουν σέ μιά] 
κοινωνία άνουτοπική, λιγώτερο τέλεια καί πιό] 
ελεύθερη».

3.2. Εμφανίστηκε ομάδα όμιλητών άποτ« 
λουμένη άπό τοίις κ.κ. Ε. ΕύσταΟιάδη, 
Χημικό-Μηχανικό, ΛιευΟυντή Κεντμικ< 
Εργαστηρίου Υ.Α.Ε., Γ. Σεισάκη, έδα- 
φομηχανικό Κ.Ε.Α.Ε., Γ. Λέκκα, Χημ. 
Μηχαν. Τμηματάρχη Κ.Ε.Λ.Ε., Ν. Πα« 
παδογιάννη, Χημικό-Μηχανικό Κ.Ε.Δ.Ε.] 
θέμα :

ΥΛIΚ Α—ΕΙΤΛΣΤΙIΡIΛΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ—ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Μέ εξαιρετικού ενδιαφέροντος άνακοή 
νώσεις οί ομιλητές άντιμετώπισαν άπό κ< 
θαρά τεχνική σκοπιά τό γενικό θέμα τοί 
Συνεδρίου. "Ετσι ή «Ε.Τ.» θά περιορκ 
σέ σταχυολόγηση καθοριζόμενη άπό τήν 
άνάγκη άπλής ένημέρωσης τών άναγνωστών.!

Γ. Σεισάκης :

«Εις μεμονωμένας κατασκευάς δπου ή 
λογή του χο>ρου καθίσταται υποχρεωτική.1 
Εις τάς όμαδικάς δμως κατασκευάς δπως νέ< 
οικισμοί, χωροταξικοί μελέται κλπ., ή συ* 
βολή τής έδαψομηχανικής είναι άπαρσί·* 
τος, Ιδίςχ εις περιοχάς δπου άναμένονται 
διάζουσαι συνθήκαι έδάφους.

Ή διά πρώτην φοράν συμμετοχή έδα<1 
μηχανικών εις τάς χωροταξικάς μελέτας τοί 
Νομού Ευρυτανίας, έξαιρετικώς άσταθή πί 
ριοχήν, αποτελεί άπόδειξιν τών άνωτέρω.

Τό κεντρικόν Έργαστήριον Δημ. Έργ<



το όποιον επανειλημμένος έχει έξυπηρετήσει 
τήν αρχιτεκτονικήν είτε ώς υπηρεσίαν είτε ώς 
Ιδιωτικόν δυναμικόν αισθάνεται ευτυχές ότι 
συμβάλει εις τον τομέαν αυτόν τής τεχνικής 
δραστηριότητας, ήτις αποτελεί τήν σύζευξιν 
τής καλής τέχνης μετά τής τεχνολογικής επι
στήμης».

1\ Λέκκας:

«Μεταξύ τών χρησιμοποιούμενων υλικών 
£ΐς τήν κατασκευήν και διακόσμησιν κτιρίων 
προσετέθησαν έσχάτως τά πλαστικά υλι
κά.

‘Η χρήσις τών υλικών τούτων ανοίγει νέους 
ορίζοντας καί προσφέρει νέας δυνατότητας 
εις τόν αρχιτέκτονα τόσον άπό κατασκευα
στικής δσον καί άπό αισθητικής άπόψεως. 
Ουτω λόγω τής μεγάλης ποικιλίας τών πλα
στικών υλικών καί άντιστοίχως ποικιλίας ιδιο
τήτων δύναται ό  άρχιτέκτων νά έκλέξη τό 
κατάλληλον έξ αυτών, ώστε άπό αισθητικής 
άπόψεως μέν νά επιτυγχάνεται ωραία έμφάνι- 
σις, διαφάνεια, στιλπνότης, έλκυστικοί χρω
ματισμοί κ.λ.π., άπό δε κατασκευαστικής 
τοιαύτης έλαφρότης κατασκευής, θερμομόνω
σ ή , ήχομόνωσις, στεγανοποίησις, ήλεκτρο- 
μόνωσις, άντοχή έναντι πληθώρας χημικών ου
σιών, άνθεκτικότης, μηχανικαί άντοχαί κ. 
> π.

Εις πλέον έναντι ήμών προηγμένος χώρας 
όπου ή χρησιμοποίησις τών πλαστικών υλι
κών έχει έπεκταθή κατά πολύ, τά  κυκλοφο
ρούντο εις τό έμπόριον τοιαύτα υλικά έ- 
λέγχονται ύπό τών άρμοδίων έπισήμων έρ- 
γαστηρίων καί προτυποποιοΰνται. Συνεπώς 
ό μηχανικός δύναται νά έκλέξη εύχερώς καί 
άσψαλώς τό κατάλληλον προϊόν διά τήν έκά- 
στοτε περίπτωσιν.

Είς την χώραν μας εύρισκόμεθα είς τόν 
τομέα αυτόν σχετικώς έν καθυστερήσει. Ούτε 
ό μηχανικός έχει συνειδητοποιήσει πλήρως 
τά< τεράστιας δυνατότητας, αίτινες προσφέ- 
ρονται είς αυτόν έκ τής χρησιμοποιήσεως 
τών πλαστικών ύλικών ούτε ό έλεγχος εΐναι 
συστηματικός.

"Οσον άφορά μέν τό πρώτον σκέλος εϊμε- 
Οο βέβαιοι δτι μέ τήν πάροδον του χρόνου 
θά άπαλειφθή. "Οσον άφορά δέ τόν έλεγχον, 
τό Κεντρ κόν Εργαστήριον τοΟ Υπουργείου 
δημοσίων 'Έργων, ήρχισε νά μελετά τό ό- 
λον θέμα άρχής γενησομένης άπό πλευράς 
συστηματικού ελέγχου».

3.3. Τρίτη ομιλία, τών αρχιτεκτόνων κ.κ. 
Γ. Ιϊαλάτα — Θ. Αναγνοστοπούλου μέ 
θέμα:

Η ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΛΑ

Πρωτοπόρος στον τομέα προκατασκευής 
οτήν ’Ελλάδα ό κ. Θ. Άναγνωστόπουλος, 
παραστατικότατα παρουσίασε στό  ά-

κροατήριό του τήν τραγωδία τής ‘Ελληνι
κής Βιοτεχνίας στην ανέλιξή της προς τό 
επίπεδο τής Βιομηχανίας. Εικόνα τής ά- 
νελισσόμενης καί μη εξελισσόμενης έλ- 
ληνικής οικονομίας, εικόνα τής κροπΊκής 
άστοργίας, εικόνα τής τόσον επαινετής, 
άλλα καί τόσον άνεπαρκοΰς πια ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας.

Συμπέρασμα: Σέ μια έποχή δπου άλ
λου (Ά ν. Γερμανία) τό ποσοστό προκα
τασκευής φτάνει τά 77% τών κατοικιών, 
ή χώρα μας άρέσκεται νά παραμένει στην 
έποχή τών ηρωικών πιονιέρων.

3. ’Απόγευμα, ώρα 17.00
Πρόεδρος ό άρχιτέκτων - πολεοδόμος κ.
Λ. Στάγιας

3.4. 'Ομιλητής πρώτος ό καθηγητής - Πολι
τικός Μηχανικός κ. Σ. Αγγελΐοης μέ 
θέμα :

Η ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΙΙ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

Ό  κ. Γ. Βαλάτας, βασιζόμενος στήν 
μέχρι σήμερα κατασκευαστική έλληνική 
πείρα καί φυσικά στη διεθνή βιβλιογρα
φία, είσηγήθηκε ένα σύστημα προκατα
σκευής κατάλληλο για τις ελληνικές συν
θήκες καί απαιτήσεις. Εξαιρετικά ενδιαφέ
ρουσα ή πρόταση τού κ. Βαλάτα προϋπο
θέτει τήν ύπαρξη άναπτυγμένης βιομηχα
νίας προκατασκευής καί φυσικά ανάλογη 
Αγοραστική κίνηση. ’Αλλά καί γιά τά 
δύο απαραίτητα αυτά στοιχεία μία μόνο 
μπορεί νά είναι ή γεννεσιουργός καί κι
νητήρια δύναμη. Ή κρατική μέριμνα.

Εντελώς ειδικού ένδιαφέροντος ή εισή
γηση τού κ. Σ. Άγγελίδη, καταλήγει σέ 
όρισμένα συμπεράσματα γενικότερου ένδια
φέροντος τά όποια καί θά άρκεστούμε νά 
παρουσιάσουμε. "Αλλωστε τά συμπερά
σματα αυτά εΤναι τόσο περιεκτικά καί 
τόσο προσεκτικά διατυπωμένα ώστε νά 
άπεικονίζουν έναργέστατα τό σύνολο τής 
όμιλίας του.

‘Υπόβαθρο τών συλλογισμών τού κ. Ά γ 
γελίδη άπετέλεσε ή άρχή δτι:

«Τά συνθετικά στοιχεία που προσδιορίζουν 
ένα έργο είναι τέσσερα: ή λειτουργία, ή φθή- 
νεια. ή δημιουργία τής μορφής καί ή κα
τασκευή του. Σ ’ αυτά πρέπει νά προστεθούν 
οί τοπικές συνθήκες, οΐ νομικές δεσμεύσεις, 
οΐ περιορισμοί τών προδιαγραφών, καί οΐ 
τάσεις γιά τό σεβασμό τών παραδόσεων καί 
τού τοπίου. ’Αρχιτέκτονας καί Μηχανικός 
χρειάζεται νά συμβιβάζουν μεταξύ τους αυ
τές τις άπαιτήσεις, γιατί κάθε φορά θά έ
χουν νά λύσουν ένα δύσκολο καί πάντα και- 183



νούργιο πρόβλημα. Ή άρμονία στο σύνολο 
καί τις λεπτομέρειες θά προχύψει, όταν 
Μηχανικός καί Άρχιτέκτοναβ έλθουν αρ
κετά ενωρίς, σ ’ επαφή, καί έχουν την ικανό
τητα νά κατοώαβαίνουν τον τρόπο εργασίας 
ό ένας τού άλλου.»

Καί σέ συνέχεια ό κ. Άγγελίδης ανέ
λυσε:
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«... Είναι προφανές ότι ή αναζήτηση τής 
πιο πρόσφορης «κατασκευαστικής λύσεως» 
6ά έπηρεασθή, άλλα καί θά έπηρεάση τήν 
’Αρχιτεκτονική λύση. Με άλλα λόγια «μορφή» 
καί «κατασκευαστική λύση» θά πρέπει νά 
προχωρήσουν μαζί, παράλληλα, άλληλοεπη- 
ρεάζοντας ή μια τήν άλλη. Θά συμφωνήσετε 
μαζί μου, πώς με τά  σημερινά δεδομένα, τό 
νά όλοκληρωθή ή ’Αρχιτεκτονική θέση σ ’ ένα 
κτηριολογικό πρόβλημα, έστω καί στή φάση 
τού Προσχεδίου, χωρίς παράλληλα νάχη λυ- 
θή για τήν ίδια φάση τό αντίστοιχο Στατι
κό, κι' ακόμα Μηχανολογικό Πρόβλημα δέν 
είναι ό σωστός δρόμος.

"Υστερα από όσα  είπαμε πιο πάνω θά 
μπορούσαμε νά διατυπώσουμε ενα πρώτο συμ
πέρασμα. Ή έ κ π ό ν η σ η  τ ω ν  δ ι α 
φ ό ρ ω ν  έ π ί  μ έ ρ ο υ ς  μ ε λ ε τ ώ ν  
π ο ύ  σ υ ν θ έ τ ο υ ν  τ ό  σ ύ ν ο λ ο  
τ ή ς  μ ε λ έ τ η ς  έ ν ό ς  κ τ ι ρ ί ο υ  
6 ά  π ρ έ π ε ι  ν ά  ξ ε κ ι ν ή σ ο υ ν  
μ α ζ ύ ,  ν ά  π ρ ο χ ω ρ ή σ ο υ ν  π α 
ρ ά λ λ η λ α  κ α ί  ν ά  ό λ ο κ λ η ρ  ω
θ ο ύ ν  σ υ γ χ ρ ό ν ω ς .  [...].

Σ έ  κ α μ ι ά  π ε ρ ί π τ ω σ η  δ έ ν  
π ρ έ π ε ι  ν ά  δ ε χ θ ο ύ μ ε  τ ή ν  
λ ύ σ η  Έ ρ γ ο τ α ξ ι α κ ή ς  Π ρ ο κ α 
τ α σ κ ε υ ή ς  τ ο ύ  " Ε ρ γ ο υ ,  ά ν  
δ έ ν  υ π ά ρ χ ε ι  π ρ ι ν  ξ ε κ ι ν ή σ η  
ή κ α τ α σ κ ε υ ή  τ ο υ  π λ ή ρ η ς  ή 
μ ε λ έ τ η  τ ο υ  μ έ χ ρ ι  κ α ί  τ ι ς  
τ ε λ ε υ τ α ί ε ς  λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς .
[···] ■

Ή μελέτη τών λεπτομερειών προϋποθέτει 
ότι ό μελετητής έχει μεγάλη κατασκευαστι
κή πείρα καί ξέρει τί μπορεί νά έπιβαρύνη 
το κόστος τής κατασκευής που σχεδιάζει. Θά 
πρέπει νά ξέρη πότε τον συμφέρει νά κάνη 
σκυρόδεμα πολύ υψηλής αντοχής. Πότε ή 
χρησιμοποίηση τής προεντάσεως θά τόν όδη- 
γούσε σέ καλύτερο άποτέλεσμα. Τί διαστά
σεις θά πρέπει νά δώση στο φορέα πού σχε
διάζει. "Ολα αυτά όδηγούν κατά τή γνώμη 
μου σ ’ ένα τρίτο γενικό Συμπέρασμα:

Ή α ξ ι ο π ο ί η σ η  τ ο ύ  μ ά ξ ι -  
μ ο υ μ  β ά ρ ο υ ς  τ ό  ό π ο ί ο  μ π ο 
ρ ε ί  ν ά  σ η κ ώ σ η  ό γ ε ρ α ν ό ς  
μ α ς  σ τ ή  σ χ ε δ ί α σ η  τ ώ ν  π ρ ο -  
κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν ω ν  τ ε μ α χ ί 
ω ν  μ α ς  έ χ ε ι  α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ή  
σ η μ α σ ί α  σ τ ή ν  ο ι κ ο ν ο μ ί α  
τ ο ύ  " Ε ρ γ ο υ ,  f ...).

Ή άναζήτηση τού πιό οικονομικού άπο- 
τελέσματος δέν είναι ούτε τόσο εύκολη, ού
τε τόσο άπλή. Τά δεδομένα τού Προβλήμα
τος: «Οίκονομικώς συμφέρουσα κατασκευή έ

νός κτιρίου» δέν 65ηγούν σέ μονοσήμαντες λ ' 
κτιρίου» δέν όδηγούν σέ μονοσήμαντες λ'' 
σεις. Ή προσωπική έμπειρία, ή γνώση τ  
ο-.κονομικών στοιχείων τής κατασκευής σ  
ένα τόπο, ή στατική διαίσθηση κι' άκόμα θα 
λεγα ή αγάπη για τό κτηριακό "Εργο πο: 
καλείσαι νά μελετήσης είναι απαραίτητα γιά 
νά μπορέσης νά καταλήξης στήν προσφορώτε 
ρη οικονομικά καί τεχνικά μορφή τού σκι 
τού. Κι’ επειδή σέ τελευταία άνάλυση, σήμα 
σία έχει νά κατασκευασθή ένα "Εργο πού νά 
ναι «Οικονομικό» μέ τή γενική, τήν πιό γενύ 
κή έννοια πού μπορεί νά δώση κανένας στον 
όρο αυτό, προκύπτει καί πάλι ή άνάγκη γιά 
μιά στενή, σύμμετρη καί παράλληλη προσπά 
θεία, όλων όσοι θά άσχοληθούν μ' αυτό. Ό  
Αρχιτέκτονας, ό Πολιτικός Μηχανικός, ό Μτ 

χανολόγος, αυτός πού θά σχεδιάσει τούς κή̂  
πους ή τις ειδικές εγκαταστάσεις θά πρέπει νά· 
έργασθούν μαζί πάνω στο πρώτο προσχέδιο, 
θά πρέπει νά συζητήσουν μαζί τις πρώτες 
δέες, νά λύσουν μαζί, μέ κατανόηση ό ένα 
γιά τή δουλειά τού άλλου, τά πρώτα προ 
βλήματα. Νά κερδίσουν ή νά χάσουν μαζί 
τό Βραβείο τού διαγωνισμού. Καί νά φτιά 
ξουν μαζί τό Έ ργο σχεδιάζοντάς το μέχρι 
τις πιό μικρές του λεπτομέρειες. Θάχουν έτσι 
φτιάξει ένα άκόμα "Εργο- Σύμβολο τής συλ 
λογικής προσπάθειας πού χαρακτηρίζει ό
λες τις μεγάλες σύγχρονες προσπάθειες το' 
’Ανθρώπου.»

3.5. Ομιλητής Λεύτερος ό καθηγητής - 
τέκτων κ. Π. Μιχελής, μέ θέμα:

II ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΙΙ ΑΡΧΙΊΈΚΤΟΝ1ΚΙI 
ΚΑΙ II ΤΡΟΠΗ ΙΏΝ ΚΑΙΡΟΝ

Ιδιαίτερα σημαντική ή παρουσία καί 
ή ομιλία τού κ. Μιχελή στο Συνέδριο τών 
ΓΙατρών, γενέτειρας πόλης του.

Ιδιαίτερα συγκινητική καί ή δήλωσή 
του ότι ή όμιλία του θά αποτελούσε κατά 
κάποιο τρόπο υποθήκη προς τούς νεώτε- 
ρους καί τούς μαθητές του. Καί ο] περισσό
τεροι τών παρισταμένων ήσαν, μέ τή γενι
κότερη έννοια του όρου μαθητές του.

Αφιερωμένο τό σύνολο σχεδόν τού τε
ράστιου έργου του στήν διερεύνηση τών 
αισθητικών προβλημάτων τής ελληνικής, 
κατά κύριο λόγο, αρχιτεκτονικής όλων 
τών έποχών, αλλά καί ειδικότερα τών 
συγχρόνων διεθνών τάσεων, αποτελεί ά- 
ναμφισβήτητα ένα μοναδικό θεωρητικό έ- 
ψόδιο γιά τούς "Ελληνες άρχιτέκτονες. 
Καταστάλαγμα, ή όμιλία του, τών στοχα
σμών τής διδαχής καί τής έμπειρίας σα 
ράντα σχεδόν χρόνων, χρόνων δύσκολων 
καί γιά τήν ’Αρχιτεκτονική καί γιά τήν 
Ελλάδα. Γι' αύτό ή «Ε.Τ.» αισθάνεται 
τήν υποχρέωση νά παρουσιάσει τό σύνο
λο σχεδόν τής όμιλίας τού κ. Μιχελή.

«Ή  Ε λλάδα είναι μιά χώρα μέ μεγάλη



πολιτιστική και καλλιτεχνική παράδοση, μια 
χώρα πού γέννησε τέσσερις πολιτισμούς: τον 
Μινωϊκό, τόν Μυκηναϊκό, τον κλασικό και 
τον βυζαντινόν. Ό  τελευταίος μάλιστα έπέζη- 
σε καί μετά τήν πτώση τής Κωνσταντινουπό
λεως στή μεταβυζαντινή τέχνη μέχρι των ήμε
ρων υας σχεδόν. Θά ήταν όμως πλάνη να νο
μίσει κανείς ότι ή Ελλάς μπορεί νά ζήσει 
μόνον μέ τις παραδόσεις της. 'Ακόμη καί 
στά χρόνια τής σκλαβιάς που ήταν άποκλει- 
σμένη άπό τόν πολιτισμένο κόσμο, όπου καί 
οτΓοτε μπόρεσε νά βρεί ένα παράθυρο άνοι- 
κτό, όπως στήν Κρήτη, στά  Ίόνια νησιά, στά 
Γιάννενα, που νά τής φέρει τήν αύρα τού 
έξω κόσμου, τήν άνέπνευσε κατάβαθα καί 
δέχτηκε τή ζωογόνο της έπίδράση έστω καί 
μέ καθυστέρηση. "Οταν πιά ή ‘Ελλάς ελευ
θερώθηκε, μπορούσε νά συμβαδίσει μέ τόν 
πολιτισμένον κόσμο καί στήν έκφραση των 
καλλιτεχνικών ρυθμών. Συνέπεσε μάλιστα ό 
πρώτος ρυθμός πού αντιμετώπισε ώς ελεύθε
ρο κράτος νά είναι ό νεοκλασικός, του οποίου 
τά έλληνικά πρότυπα καί ιδεώθη θεώρησε δι
κά της, κτήμα ελληνικό. Γι' αυτό, έπιστροφή 
τ.·ρός τήν αρχαιότητα υπήρξε το πρώτο καλ- 
λ.τεχνικό σύνθημα τής νεωτέρας Ελλάδος, κυ
ρίως γιά τήν αρχιτεκτονική. Επειδή όμως έ
ξω άνεφάνη σχεδόν συγχρόνως ή τάση προς 
αναβίωση τών μεσαιωνικών ρυθμών, δεν άρ
γησε καί στήν Ε λλάδα νά προβάλει ένα άλ- 
λοσύνθημα: επιστροφή πρός τό Βυζάντιο, Ι
διαιτέρως ίσχυρό γιά τήν θρησκευτική άρχι- 
τεκτονική. Έτόνισαν μάλιστα μερικοί ότι αυ
τό είναι τό άμεσο παρελθόν μας καί 6χι ή 
ώρχαία Ελλάς. Συνάμα υποδείξανε τή ση
μασία καί τήν άξία τών μορφών τής λαϊκής 

ή οποία κρατεϊ τήν έλληνική παράδο
ση ζωντανή. Επιστροφή στο λαό υπήρξε τό 
παρασύνθημα τής έπιδράσεως τού φολκλοοι- 
σμοϋ δ:ότι περί του κινήματος αυτού έ-
τ.ρόκειτο, κινήματος πού έρχονταν καί αυτό 
απ' έξω. Μ ρικοί ένθουσιώδεις μάλιστα ύ- 
πεστήριξαν ότι ύπήρξε ευτύχημα γιά τήν ‘ Ελ- 
Λάδα ότι χάρις στή σκλαβιά δέν πέρασε άπό 
τήν έπιρροή τής 'Ιταλικής ’Αναγέννησης καί 
έτσι διετήρησε Αγνότερες τις λαϊκές της πα
ραδόσεις. Καί δυστυχώς πολλοί ύπήρξαν 
πού ύπεστήριξαν ότι έλληνική άρχιτεκτονι- 
κή έκδήλωση είναι μόνον όποια προδίδει έ- 
τιρροή τής λαϊκής μας τέχνης. Τό ότι έτσι 
έπρόδιδαν τήν ίδια τήν παράδοση, πού πα- 
ραδίδ ι κυρίως άξιες καί όχι μόνον μορφές, 
δεν τό αντιλαμβάνονταν.

Γενικό χαρακτηριστικό τών τάσεων αύτών 
ήταν ή έπιστροφή πρός τά πίσω, δηλαδή 
ή μίμηση, λίγο ή πολύ, τών μορφών τού πα
ρελθόντος. Στό τέρμα τού 19ου αίώνος, ή 
στροφή αυτή κατέληξε στόν έκλεκτισμό, ό
τι ότε κάθε ρυθμός έθεωρεϊτο κατάλληλος νά 
επενδύσει τά Αρχιτεκτονικά θέματα πού έ- 
0εγ ή έποχή. Ή άρχιτεκτονική είχε ξεπέσει 
στή μορφοκρατ ία, διότι είχε πάψει νά είναι 
λειτουργικώς καί τεχνικώς συγχρονισμένη, δε
δομένου μάλιστα ότι στο μεταξύ ή τεχνική 
είχε κάμει τεράστιες προόδους καί οΐ Ανάγ
κες τού άνθρώπου είχαν άλλάξει. "Ετσι μετά

τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, όπότε οΐ ά- 
νάγκες αύτές έγιναν έκδηλες, τό σύνθημα άλ
λαξε άρδην καί έγινε: στροφή πρός τά έμ- 
πρός, καί τό σύνθημα αυτό δεν άργησε νά 
τό έγκολπωθεϊ καί ή Ελλάς. Ή ριζική αυτή 
στροφή έσήμαινε ούσιαστικώς μιάν επανά
σταση πού συνεχλόνισε βαθύτατα όχι μόνο 
τούς καλλιτέχνες άλλά καί τήν κοινωνία γέ
νι κώτερα. Οΐ άντιδράσεις ύπήρξαν μεγάλες, 
άλλά καί ή δράση τών επαναστατών πρω
τοπόρων όχι άμοιρη υπερβολών καί παρεξη
γήσεων. Γι’ αυτό, τώρα μόλις, πού τά πνεύ
ματα καθησύχασαν, μπορούμε νά κρίνουμε 
τό κίνημα αυτό καί νά δούμε άν έμεΐς ώς 
"Ελληνες μπορούμε νά τό αφομοιώσουμε δη
μιουργικά, γιά νά μή ξεπέσουμε σέ μιά σύγ
χρονη μορφοκρατία τού μοδερνισμού, προτγμα 
εύκολο άλλά σφαλερό.

Ή στροφή πρός τά εμπρός σημαίνει συγ
χρονισμό. Συγχρονισμό μέ τά κτηριολογικά 
προβλήματα πού θέτει ή έποχή μας, προκει- 
μένου νά έξυπηρετήσει τις ανάγκες τού ά- 
τόμου καί τών μαζών όρθά. Σημαίνει συγ
χρονισμό μέ τήν τεχνική πρόοδο, προκειμένου 
νά μεταχειρισθή μεθόδους κατασκευής καί 
ίλικά νέα. Τελικώς σημαίνει άναμόρφωση τών 
μορφών τής αρχιτεκτονικής ριζική, ελεύθερη 
όπό τήν μίμηση τού παρελθόντος ώστε νά 
έχφράσει τό πνεύμα τής εποχής. Πρόκειται 
δηλαδή γιά μιά άναγέννηση τής αρχιτεκτο
νικής έκ τών έσω έκ τού μηδενός θά έλεγα, 
πού σβήνει σχεδόν ό,τι ύπήρξε στό παρελθόν, 
κάνει τή μνήμη της tabula rasa καί άρχίζει 
άπό τήν άρχή. Μιά τέτοια στάση, βέβαια, 
παρουσιάζεται ώς άρνηση τού παρελθόντος, 
ώς άρνηση κάθε πσραδόσεως. Καί όμως ή 
παράδοση πάντα παραμένει στή μνήμη, διότι 
παραδίδει κυρίως άξίες καί όχι μόνον μορ
φές. Προβαίνει έτσι ή τέχνη σέ μιάν άναμόρ- 
ψωση τών άξιων. Τό έγχείρημα δέν είναι 
εύκολο, άλλά είναι δημιουργικό, είναι, θά 
έλεγα, κοσμογονικό.

Ή έκ τών έσω άναγέννηση τής τέχνης εί
ναι μαλιστα χαρακτηριστικό τής ελληνικής 
νοοτροπίας. Κάθε φορά που οΐ "Ελληνες 
δημιούργησαν ένα νέο πολιτισμό δέν μιμή- 
θηκαν τόν παλαιό, άλλά μέ θάρρος πρωτο
τύπησαν στις μορφές. 'Αρκεί νά σκεφθεϊ 
κανείς πιά άβυσσος χωρίζει τήν βυζαντινή 
άπό τήν κλασική τέχνη τεχνικώς καί μορφο
λογι κώς. Καί Ομως, μέσα στή βυζαντινή τέ
χνη έπιζούν όλες σχεδόν οί άξίες τής κλα
σικής, Αναμορφωμένες καί ανανεωμένες. " 0 -  
'rav οί Πέρσες κατέστρεψαν τήν 'Ακρόπολη, 
οΐ "Ελληνες δέν αναστηλώσανε τό ναό τής 
Αθήνας (Έ κατόμπεδο), άλλά έθαψαν τά Α

γάλματα στό χώμα, τοποθέτησαν τά μέλη 
τού ναού στό τεϊχος, καί έχτισαν τόν Παρ
θενώνα. Άντιθέτως σήμερα ή Εύρώπη ολό
κληρη ύστερα άπό τις πολεμικές καταστροφές 
άνεστήλωσε τά μνημεία της αυτούσια « Έ λ 
ληνες άεί παίδές έστε», έλεγε ό ΑΙγι/πτιος 
Ιερεύς στον Πλάτωνα, θέλοντας νά τού υπο
δείξει ότι οΐ "Ελληνες ρέπουν συ/εχώς ■"■ρός 
τό νέο, παίζοντας σάν τά παιδιά, καί δέν 
είναι συντηρητικοί. Καί ό Πλάτων τό άναφέ- 185
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ρει διότι αυτός στην έποχή του έπάλευε 
<ατά τών σοφιστών και τών νεωτεριστών τής 
τέχνης. Ή ταν συντηρητικός. Και βέβαια, ό 
συντηριτισμός έχει και αύτός τά  δικά του ό
ταν αντιμάχεται τήν προχειρότητα, τόν άπα- 
ιηλό καί τόν επιφανειακό νεωτερισμό. Δί
χως μάλιστα τή διαλεκτική μεταξύ νεωτερι
σμού καί συντηρητισμού δεν εΤναι δυνατό ή 
αληθινή εξέλιξη καί πρόοδος. Υπάρχει όμως 
ένας κακώς εννοούμενος συντηρητισμός, άρ- 
νητικός, χωρίς πνοή, δπως υπάρχει καί ένας 
καλώς έννοούμενος, που αποβλέπει στην ε
πιβίωση τών άξιών. "Ετσι υπάρχει καί ένας 
κακώς έννοούμενος νεωτερισμός, άκριτος καί 
επιφανειακός, πού δπως υπέδειξα ήδη, ξεπέ
φτει στη μορφοκρατ ία τού μοδερνισμού, καί 
ένας καλώς ένοούμενος, δημιουργικός καί α
νανεωτικός πού ματαλαμπαδεύει τήν άλη- 
Οινή παράδοση. ΓΥ αύτό κάθε βήμα προς τά 
έμπρος είναι βήμα μεγάλης ευθύνης, καί ό 
καλλιτέχνης πού σέβεται τό έργο του πρέπει 
\ά τό έπιτελεΐ προσεκτικά.

Ή διαλεκτική μεταξύ νεωτερισμού καί συν
τηρητισμού είναι ιδιαιτέρως έντονη στην έπο- 
χή μας, διότι δύο δυνάμεις έχουν καταστεί 
κυρίαρχες στον νεώτερο πολιτισμό: 'Από τή 
μια μεριά ή δύναμη τής προόδου, έκδηλη κυ
ρίως στην τεχνική καί στις φυσικές έπιστή- 
μες, πού κάνουν συνεχώς άλματα τεράστια 
προς τά έμπρός, παρασύροντας καί τήν τέ
χνη σέ συνεχείς νεωτερισμούς, ενώ ή τέχνη 
άπό τή φύση της δεν προοδεύει, άπλώς με
ταμορφώνεται θεωρώντας κάθε φορά τόν κό
σμο άπό νέα σκοπιά. Ά π ό  τήν άλλη μεριά 
ο  ναι ή δύναμη τού ιστορισμού, ή αύξηση τής 
ιστορικής μνήμης τού ανθρώπου, πού κατέστη
σε παρόν δλο του τό παρελθόν μέχρι καί τής 
προϊστορίας, στάση, πού ατούς παλαιότε- 
ρους πολιτισμούς ήταν σχεδόν άγνωστη. Σή
μερα όμως πληθύνονται συνεχώς οΐ μελέτες 
γιά κάθε περίοδο Ιστορική, τά μουσεία έχουν 
•ΓΓολλαπλασιαοθεΐ καί πληρωθεί μέ έργα τέ
χνης πάσης έποχής καί προελεύσεως, ώστε 
ή αναδρομή στο παρελθόν νά καθίσταται 
κριτήριο κάθε πράξεως τού σύγχρονου τεχνί
τη. Α λλά αναδρομή σέ ποιο παρελθόν; "Οχι 
πλέον στο παρελθόν τής τοπικής καί τής έ- 
θνικής μόνον παραδόσεως, άλλά στο παρελθόν 
τής παγκόσμιας. Βλέπουμε γι’ αυτό τήν αφρι
κανική τέχνη νά επηρεάζει τόν κυβισμό, καί 
τήν άρχιτεκτονική τής Σκύρου νά επηρεάζει 
τόν he Corbusier. Μέ άλλα λόγια, χάρις στά 
ρεύματα αυτά μεταφερόμεθα άπό τό εθνικό 
στο διεθνικό πεδίο, καί ό νεώτερος πολιτι
σμός αξιώνει νά δημιουργήσει δμι μόνον έπι- 
σιήμη άλλά καί τέχνη διεθνική.

Σέ τούτο συμβάλλει καί ή φορά τού δυτι
κού πνεύματος πού κατευθύνει τόν πολιτισμό 
μας, φορά προς τήν επιστήμη καί τήν δια
νόηση, αρνητική προς τήν φαντασία καί τόν 
εικονικό συμβολισμό πού έθρεψαν ανέκαθεν 
τή γνώση καί κυρίως τήν τέχνη. ΕΤναι τό βα
θύ ρεύμα τής εικονοκλαστικής Δύσεως. Α ρ 
χίζοντας άπό τήν Σχολαστική Αριστοτελική 
φιλοσοφία τού Μεσαίωνα, τόν Καρτέσιο καί 
τόν ποζιτιβισμό ή θεώρηση είναι εικονοκλα

στική. "Ολα ανάγονται σέ νοήματα, καί τό 
σύμβολο γίνεται σημείο (signe). Μόνη ή έ- 
πιστημονική διερεύνηση έχει δικαίωμα στον 
τίτλο τής γνώσεως. Ή φοοπασία άναθεμοττί- 
ζεται· γιά τόν Brunswig είναι «άμάρτημα κα- 
τα τού πνεύματος». "Ετσι, σέ σύγκριση μέ 
τή ρωμανική τέχνη καί ακόμη περισσότερο 
μέ τή βυζαντινή, ή γοτθική χάνει τό ιερό της 
νόημα καί γίνεται νατουραλιστική παράστα
ση. Τό έ'ργο τέχνης γίνεται τελικώς άντι- 
κείμενο τέχνης (objcl d ’ art). Δέν εΐμαι ό 
πρώτος πού κάνει τις διαπιστώσεις αύτές, 
άλλά ώς "Ελλην τούς αποδίδω μεγάλη ση
μασία, διότι στήν τροπή αυτή τών καιρών, 
ή Ελλάς πού έχει αντίθετη παράδοση καί 
κληρονομιά ζώσα, έκδηλη στή βυζαντινή τέ
χνη, καλείται νά παίξει ίσως σωτήριο ρόλο, 
άν συνειδητοποιήσει τήν κοττάσταση καί άντι- 
δράσει δημιουργικά.

Μέ τή φορά τού εικονοκλαστικού πνεύμα
τος τής Δύσεως δέν είναι παράξενο δτι είδα
με τήν άφηρημένη τέχνη νά προβάλλει άκάθε- 
κτη καί νά κυριαρχεί άποβάλοντας κάθε πα
ράσταση, κάθε μίμηση, μέ τή δικαιολογία δ- 
τι έτσι μιλάει τή γλώ σσα τής ουσίας διε
θνώς. Καί τήν Αμερική, νά σπεύδει νά τήν 
έγκολπώνεται ώς εθνική της σχεδόν τέχνη. 
Δέν παραγνωρίζω τή σημασία τής άφηρημέ
νη τέχνης γιά τήν έποχή μας. "Ετσι ή ζω- 
>ραφΐκή καί ή γλυπτική πλησιάσανε στή μου
σική καί τήν άρχιτεκτονική πού υπήρξαν α
νέκαθεν τέχνες μή παραστατικές, τέχνες άφη- 
ρημένες, καί ή άρχιτεκτονική έπρόβαλε μέ ά- 
ξιώσεις καθαρής τέχνης (art pur) τής ό
ποιας ή δομή καί μόνον άρκεί γιά νά μάς 
θέλξει χωρίς καμιά άναγωγή τής μορφής της 
στον άνθρωπο, τό φυτό ή σ ’ άλλο ανόργανο 
πρότυπο τής φύσεως. Μέ άλλα λόγια ή άνθρω- 
κοκεντρική θεώρηση τής μορφής, πού διεΐπε 
τήν κλασική αρχιτεκτονική καταργεΐται, καί 
αντικαθίσταται μέ τήν έπιστημονική θεώρηση 
τής κατασκευής, πού άναζητάει στό ρυθμό 
της τήν έπιστημονική άλήθεια, καί όχι τό Κάλ
λος ή ταυτίζει αυτά τά  δύο. Ό  Nervi μάλι
στα σ ' ένα άπό τά τελευταία συνέδρια τής 
UIA διατύπωσε τήν άντίληψη αυτή έπισή- 
μως, λέγοντας ότι ή έπιστημονική μελέτη τής 
κατασκευής θά δώσει τόν άληθινό ρυθμό στά 
έργα. Οΐ άντιρρήσεις μου στή θεωρία αυτή 
προέρχονται όχι άπό υποτίμηση τής στατι
κής επιστήμης άλλά άπό τήν πεποίθηση ότι 
ή κατασκευαστική μορφή διαφέρει τής καλ
λιτεχνικής καί δτι ή καλλιτεχνική είναι προϊόν 
φαντασίας καί ομορφιάς πού τιθασσεύει την 
άπλή κατασκευή. Γιά τούτο ή έπιστημονική 
αλήθεια δέν έχει άμεση σχέση μέ τήν τέχνη 
παρά μόνον έμμεση. Μέ άλλα λόγια άν ή άρ- 
χιτεκτονική χρησιμοποιεί τήν επιστήμη δέν 
είναι άπλώς επιστήμη άλλά κυρίως καλλιτε-! 
χνική δημιουργία, δπου άστάθμητοι παράγο\ 
τες έπηρεάζουν τή μορφή καί τό ρυθμό. Καί 
τούτο θά πάψει νά ισχύει ακόμη καί στή ση-ί 
μερινή έποχή τής εΐκονοκλασίσς καί τού ώμον 
ορθολογισμού. "Αλλωστε, δείγματα μιας τέ
τοιας στροφής έχουμε ήδη: Οί άρχιτέκτονες
άρχισαν ν' άναζητούν κάποια πλαστικότητα



καί κάποια φυγή πρός τό άλογικό στοιχείο 
γιά νά άντι δράσουν προς τον ξερό άφαιρετι- 
ομό, Τ$ν άκαρπο φονξιονοιλισμό καί άλλες 
αρχές τής σύγχρονης άρχιτεκτονικής.

Είναι γι* αύτό, νομίζω, χρήσιμο νά εξετά
σουμε μερικές άπό τις άρχές που κατηύ- 
όυναν την επαναστατική άρχιτεκτονική των 
ήμερων μας καί τήν κατευθύνουν ακόμη άνε- 
ξέλεγκτες. Πρώτον, διότι κρίνοντας τες Οά άν- 
τιληφθί'ύμε κατά πόσο μπορούν ν’ άφομοιω- 
Οούν καί άπό την ελληνική νοοτροπία δημι
ουργικά. Δεύτερον, διότι δέχομαι ότι κάθε 
ελληνσς έχει μέσα του δυνάμει την έλληνικό- 
τητσ, <αί άν δεν μιμείται τά φιγουρίνια τής 
διεθνούς άρχιτεκτονικής τυφλά, θά μπορέσει 
αφομοιώνοντας τις νέες άρχές δημιουργικά 
να δώσει στο έργο του χαρακτήρα ελληνικό 
χωρίς νά καταφύγει στις μορφές τού παρελ
θόντος.

Ή ισχυρότερη ίσως αρχή πού κατηυθυνε 
τήν ιπαναστατική περίοδο τής σύγχρονης άρ- 
χιτεκτονικής υπήρξε ή άρχή τού φ ο ν ξ ι ο 
ν α λ ι σ μ ο ύ ,  ή άρχή δηλαδή ότι ή μορφή 
άκολουθεϊ τή λειτουργία. Καί βέβαια, κάθε 
μορφή διευκολύνει μιά λειτουργία στό νά έ- 
πιτελεσθεί: τό κάθισμα π.χ. στό νά καθί
σουμε. Αλλά τό πώς θέλουμε ή πρέπει νά 
καθίσουμε διαφέρει σέ κάθε έποχή, δέν είναι 
μόνον ζήτημα άνέσεως τού σώματος άλλά 
καί κοινωνικής συμβάσεως. Γι’ αυτό σέ κά
θε έποχή τό κάθισμα ώς μορφή παίρνει καί 
τό ύφος τού τρόπου πού κάθεται ό άνθρωπος. 
Μέ άλλα λόγια ή μορφή δέν καθορίζεται μό- 
ιον άπό τή λειτουργία άλλά καθορίζει καί 
αυτή στή λειτουργία πώς πρέπει νά έκδηλω- 
θεί. Ή λειτουργία είναι πάντα σύνθετη, εΤ- 
ναι καί πνευματική, καί ή μορφή πού τήν ά- 
κολουθεΐ, κοττά συνέπεια, δέν εΤναι άπλή καί 
μονοσήμαντη ώστε νά έξηγήται όρθολογιστι- 
κά μέ μιά καί μόνο πρακτική λειτουργία. 
Ή ελληνική αρχιτεκτονική έδειξε πάντοτε δτι 
μιά τέτnot σύνθετη αντίληψη περί λειτουρ
γικής μορφής δεν τής είναι ξένη καί γι’ αυτό 
πολλές φορές κατηγόρησαν τις μορφές τής 
κλασικής ώς μή όρθολογικά προκύπτουσες, 
ελλά ώς ύπήκουσες καί στις άρχές τού ‘Ω
ραίου. ‘Αρκκΐ ν' αναφέρω τό παράδειγμα τών 
τριγλύφων στό δωρικό ναό, τών όποιων ή 
παρουσία καί στις τέσσερις πλευρές' τού να
ού δέν εξηγείται ώς υπόλοιπο τών κεφαλών 
τών ξύλινων δοκών, πού φυσικά ήσαν μόνον 
άπό τις δύο πλευρές. Αυτή πρέπει νά εΤναι, 
νομίζω, καί σήμερα ή στάση τών Ελλήνων 
άρχιτΓκιόνων άπέναντι τού ώμού φονξιονιλα- 
λισμού.

Μιά άλλη άρχή πού έπηρέασε σημαντικά 
*ταν ή άρχή τής έ λ ε ύ θ ε ρ η ς  κ ά 
τ ο ψ η ς  Καί ήταν όρθή ώς άντίδραση πρός 
τις κλειστές συμμετρικές κατόψεις, πού προ
σαρμόζονταν άσχημα στις πολυσύνθετες κτη- 
ρολογικές ανάγκες τών συγχρόνων κτηρίων. 
Η υπερβολή δμως τής έλεύθερης κάτοψης ώ- 

δήγησε τήν άρχιτεκτονική μορφή σχεδόν στη 
διάλυση. ‘Ο σύγχρονος άρχιτέκτων άρχίζον- 
~ας άπό τήν άνάλυση τού κτηριολογικού προ

βλήματος καί κατατάσσοντας τούς διάφορους 
χώρους κατά τάξεις καί ομάδες, σταματάει 
συχνά εκεί: τοποθετεί τις ομάδες στό χώρο 
καί τις συνδέει μέ στοές ή διαδρόμους χωρίς 
νά κάνει σύνθεση τού συνόλου. Ή έλληνική 
τέχνη, άκόμα καί ή κλασική, εΤναι γιομάτη 
άπό ασύμμετρες μορφές, όπως τό Έρεχθεΐο, 
πού διδάσκει δτι ένταξη πολλών θεοτήτων σ ' 
ένα ναό μέ σχετική αυτοτέλεια κάθε χώρου 
δέν σημαίνει διάλυση τού όλου άλλά σύνθε 
σι. έλεύσερη. Καί άσυμμετρία δέν σημαίνει 
απώλεια τής εύμετρίας άλλά δυναμική της 
έκφραση.

"Αλλη άρχή πού κυριάρχησε είναι ή τής 
κ α θ α ρ ή ς  μ ο ρ φ ή ς ,  τής απογυμνω
μένης δηλαδή άπό κάθε κοσμητικό μέλος, κο
ρωνίδα η κυμάτιο μέ τό δικαιολογητικό δτι 
κάθε κόσμημα είναι έπίθετο ξένο πρός τήν 
ομορφιά. Γιά την ομορφιά αρκεί ή δομή τής 
κατασκευής, ή γραμμή καί ό όγκος. "Ολες 
οί αρχιτεκτονικές μορφές γιά τόν Le Corbu
sier πρέπει νά ανάγονται σέ γραμμικά σχή
ματα καί γεωμετρικούς όγκους. Βέβαια ή γε
ωμετρία υπάρχει κάτω άπό όλες τις 
μορφές τής φύσης καί τής τέχνης, άλλά την 
Αναζητούμε καί τή βρίσκουμε έμεΤς πού φτιά
ξαμε τή γεωμετρία ενώ ο! καλλιτέχνες δημι
ουργούν μέ τήν έμφυτη γνώση τής γεοιμέτριας 
πού προηγείται τής μαθηματικής γνώσεως.

Ας μή μού πή κανείς δτι ή μείωση, ή έντα
ση, οί καμπύλες τού δωρικού ναού καί τόσες 
άλλες λεπτότητες προέρχονται άπό τή γεω
μετρία. Ό  μαθηματικός Καραθεοδωρής προσ
πάθησε νά βρει τή γεωμετρική μορφή τής κα
μπύλης τού στυλοβατου τού Παρθενώνος καί 
κατέληξε στό συμπέρασμα δτι είναι τμήμα 
κύκλου διότι τότε δέν έγνώριζαν τις κωνικές 
τομές. Ά λλά καί άν τις έγνώριζαν, γιατί ν’ 
άνατρέξουν σ ’ αυτές; Καί γιά νά έπανέλθω 
στό κόσμημα, ομολογώ δτι πρέπει νά βρί
σκεται ατά σημεία τού έργου που είναι κα
τασκευαστικούς καί λειτουργικώς ουδέτερα, 
καί δπου τό μάτι δύναται ν' άναπαυθεί. Ά λ 
λά τό δλο έργο είναι καί αύτό τελικώς ένα 
κόσμημα, ένας κόσμος δπως έλεγαν οΐ άρ- 
χαΐοι. ‘Άλλοι ύπεστήριξαν δτι ή έξέλιξη τών 
μορφών τού Barocco καί τού Rococo 
είναι προϊόν τής γνώσεως τού διαφορικού 
καί όλοκληρωτικού λογισμού καί γΓ αύτό εί
ναι δυναμικώτερες καί ζωντανότερες άπό τις 
Ελληνικές. "Αν τόν συγκροτημένο δυναμισμό 
τής έλληνικής μορφής δέν τόν βλέπουν λυ
πούμαι, άλλά 6,τι καί νά είναι οί μορφές τού 
Baroceo καί τού ROCOCO δέν τό όφείλουν στις 
μαθηματικές προόδους τού καιρού των παρά 
μόνον έμμεσα διότι, όσα  μαθηματικά καί άν 
γνωρίζουν, οί άρχιτέκτονες συνθέτουν μέ τή 
φαντασία πρώτα.

Άλλη άρχή υπήρξε ή κ α τ ά ρ γ η σ η  
τ ο ύ  μ ν η μ ε ι α κ ο ύ ,  ώς όδηγούντος 
τήν άρχιτεκτονική σέ μεγαλόστομες έκψράσεις, 
ξένες πρός τήν πραγματική της ωφελιμιστική 
άποστολή πού είναι νά έξυπηρετεί άνάγκες. 
Βέβαια, ή αρχιτεκτονική καί κάθε άλλη τέ
χνη έτειναν πάντοτε νά κάμουν τό έργο τους 187
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ανθεκτικό και τόσο έτη βλητικό μνημείο, ώστε 
νά εκφράζει τό πνευματικό στοιχείο που εΤναι 
αιώνιο. Σήμερα όμως οί καλλιτέχνες δηλώ
νουν ότι δεν έχουν πρόθεση για έργα αιώνια, 
τα θ:ωροΰν μορφές φευγαλέες. Μόλις χαλά
σουν 6ά κάμουν άλλα, πρόχειρα καί αυτά καί 
χωρίς διάθεση διάρκειας. "Αλλωστε σήμερα, 
οτήν 'Αμερική, μόλις μια κατασκευή άπο- 
σβεσθή οίκονομικώς πρέπει νά κατεδαφίζε
ται και νά αντικαθίσταται μέ νέα. Στην αντί
ληψη αυτή υπάρχει κάτι αξιόλογο, δτι ό καλ
λιτέχνης έπαψε νά θεωρεϊ τον εαυτό του μια 
μεγαλοφυΐα που αποκαλύπτει τό αιώνιο, τό 
υπερβατικό. Αλλά υπάρχει καί κάτι κατα
φατικό, ότι ή τέχνη έτσι όδηγεΐται στο έφή- 
μερο, γιατί χωρίς βάσανο καμιά ιδέα δεν φυ
τρώνει καί δεν καλλιεργείται, δσο καί αν ή 
έκφρασή της μπορεί νά πραγματοποιηθεί σέ 
μιά στιγμή. Ή αληθινή καλλιτεχνική μορφή 
είναι κατόρθωμα μόνον δσων έχουν κατανα
λώσει τή ζωή τους στή μελέτη καί τήν εργα
σία. Τότε κάθ; έργο ξεπηδά μέ μιας, άπλό 
κοί μέ ύφος μνημειακό, ύφος που δέν είναι 
ψεύτικο άλλα πηγαίο, δπως πηγαία είναι ή 
μνημειακή εμφάνιση μιας καλύβας μέ κλαδιά 
καί χόρτα πού ανεγείρει ένας τσοπάνης στο 
γυμνό τοπίο. Καί τούτη είναι ή έλληνική ά- 
ρετή. Τό ψευτομνημειακό καί τό πομπώδες 
άρχισε μέ τους Ρωμαίους.

Τά βαρύτερα πλήγματα από τις υπερβο
λές τού μοντερνισμού δέχτηκε τό ανθρώπινο 
στοιχείο, παρ' δλον δτι στή βάση δλης τής 
έπαναστάσεως αυτής υπήρξε ή προσπάθεια 
νά εξυπηρετηθεί ό άνθροπτος. Ή νεώτερη άρ- 
χ,τεκτονική θέλησε νά είναι αρχιτεκτονική έ- 
ξυπηοετήσεως τών αναγκών τού άνθρώπου. 
Α λλά ποιές είναι οΐ άνάγκες τού άνθρώπου; 
Φοβούμαι δτι ή σύγχρονη αρχιτεκτονική έλα
βε ύπ’ όψη της μόνον τις σωματικές άνάγ
κες καί παραμέλησε τις πνευματικές. "Εδωσε 
γι’ αυτό ανέσεις άπαραίτητες, άλλά άδιαφό- 
ρησε γιά τίς ψυχικές χαρές που πρέπει νά 
γεννά τό σπίτι καί που είναι περισσότερο 
άπαραίτητες. Ό  l.e Corbusier έδήλωσε έμ- 
φαντικά δτι τό σπίτι είναι μιά μηχανή προς 
τό κατοικεΓν (lino nachine a habitcr). Βέ
βαια, αυτή είναι μιά χτυπητή φράση, Ικανή 
νά εντυπωσιάσει καί νά δείξει πόσο ό Lc 
Corbusier θεωρεί σημαντική τήν όρθολογική 
διάταξη μιας κατόψεως, εΤναι δμως χαρακτη- 
ρακτηριστικό δτι διάλεξε ώς υπόδειγμα τή 
μηχανή. Τίποτε δέν είναι πιο ξένο προς τήν 
αρχιτεκτονική άπό τή μηχανή καί τή νοοτρο- 
7ΐία πού τή συνθέτει. Ή μηχανή είναι ένα 
πολύπλοκο όργανο, άλλά ή λειτουργία πού 
κάθε φορά έξυπηρετεΐ είναι τόσο στενή καί 
μονοσήμαντη πού άπορεί κανείς. Μιά μηχανή 
μπορεί νά χτυπάει έπ1 άπειρο καί νά κόβει 
χαρτί, άκόμη καί νά μετράει τό χαρτί πού 
κόβει, άλλά γιά κάθε άλλη χρήση είναι ά- 
κατάλληλη. Τό σπίτι δμως δέν είναι μονο
σήμαντο, κάνει γιά πολλές χρήσεις: οί άν
θρωποι μέσα κεί κάθοντα·, κινούνται, τρώ
γουν, δέχονται, έργάζονται καί, τέλος, έκει 
γεννιούνται καί πεθαίνουν. Μιά τέτοια πολυ
σήμαντη μηχανή μόνον ό άρχιτέκτων ξέρει νά

τή φτιάξει καί κανείς μηχανολόγος, όσο σ ο - .] 
ψός καί άν είναι, διότι ή κατασκευή τού σπι- ] 
τιού περιέχει πολλούς προορισμούς έκδηλουςΙ 
κα< άδηλους. Τό σπίτι είναι μιά σύνθεση πού ] 
έχει μέλη καί δχι μέρη δττως έχει ή μηχανή,! 
καί τά μέλη του σχηματίζουν μιαν ένότητα 
στήν ποικιλία αδιαίρετη, ώστε ό άνθρωπος 
κινούμενος μέσα κεΐ δχι μόνον εξυπηρετείται ] 
άλλά καί χαίρεται τίς αναλογίες, τά χρώμα-1 
τα, τό φώς, τό χώρο καί τόσα άλλα. Μέ τό j 
σπίτι καί τον άνθρωπο γεννάται ένας ψυχικός} 
διάλογος, ενώ τή μηχανή τήν προσπερνά κα
νείς σιωπηλός.[...].

Ό  άνθρωπος είναι μεταξύ δύο κόσμων, τού ] 
φυσικού καί τού υπερβατικού καί γ ι ’ αύτό 
ή υγιής αρχιτεκτονική δέν έλαβε ποτέ ύπ’ δ - ]  
ψη της μόνον τον ένα άλλά καί τούς δύο. 
Ή κλίμακα τών έργων της υπήρξε πάντοτε] 
διττή, υλική καί πνευματική. Σέ τούτο έδωσεί 
δείγματα άριστα ό Ελληνισμός, ό τόπος τής 1 
ανθρωπιάς καί τού μέτρου καί οχι των ύπερ- ] 
βολών. Τό ελάττωμα δμως τής αρχιτεκτονικής 
τών ήμερων μας είναι δτι γίνεται ατό σχέδια-j 
στήρ;ο, μακράν τής πραγματικότητος. Καί, I 
όπως εΐπα, αντί νά δημιουργή γιά νά έξυπη- ] 
ρετήσει τον άνθρωπο, πολλές φορές έκμεταλ- ] 
Λευεται τον άνθρωπο γιά νά έπιδείξει τίς, 
ιδέες της. Ιδέες καλών προθέσεων άλλά 
χνά άττάνθρωπες όταν εΤναι σχηματικές.

Ή αρχιτεκτονική τού σχεδιαστηρίου έχει| 
καταστροφικά αποτελέσματα καί στή μορφή 
τών έργων. Διότι κάνει δ,τι ευκολύνει τον 
τρόπο πού σχεδιάζει μέ τό ταΰ καί τό τρίγω-Ι 
νο, άλλά όχι τήν πλαστική έκφραση τού έρ-| 
γου. Κάνει αρχιτεκτονική τού χάρακα καί! 
όχι τής πλαστικής έκφράσεως, έργα άψηρη- 
μέ'/ης γεωμετρίας καί όχι Οργανικής συνθέ-) 
σεως. Έμίλησαν πολλοί γιά τήν αρχή της] 
όργανικότητος. Ο frank Loyd Wright μά-r 
κή ενώ οΐ Ευρωπαίοι κάνουν αρχιτεκτονική] 
λίστα θέλησε νά τήν οίκειοποιηθεί καί έλεγί 
δτι μόνον αυτός κάνει άρχιτεκτονική όργανι-j 
ξερή καί άφηρημένη. Πάντως, τό όργανικό 
είναι άχρως αντίθετο άπό τό μηχανικό, είναιI 
ή άρχή πού θεωρεί τό έογο σάν νά ήταν! 
ζωντανός, βιολογικός όργανισμός πού δια-! 
τάσσει τά μέλη του σάν νά πρόκειται νά ! 
ζήσει, νή κινηθεί καί νά δράσει. Αυτός είναι ό] 
λόγος πού οί μορφές τού Frank Loyd Wright 
ξέιτεσαν συχνά σ ' ένα νατουραλισμό, άρχί-| 
ζοντας άπό τή χρήση τού ακατέργαστου ύ-| 
λικού, όδηγούντα σ ' ένα brutalismus άκά-| 
θεκτον, καί σέ μίμηση φυσικών προτύπων, δ-] 
πως στό Μουσείο Guggenheim πού μοιάζει! 
μέ κοχύλι έλισσόμενο καθ' ύψος στο χώρο. I 
Οί Ευρωπαίοι άρχιτέκτονες δέν άντιλαμβά-) 
νονται τήν όργανικότητα νατουραλιστικά καί] 
δέν θά τολμούσαν παρόμοιες μορφές, άλλ< 
τολμηρές κατασκευές έπραγματοποίησαν καί| 
ϊοως είναι χαρακτηριστικό τής σύγχρονης) 
άρχιτεκτονικής δτι επιδεικνύει τίς κατασκευα
στικές της δυνατότητες. Σέ κάθε τομέα τής 
βωής ή έπίδειξη είναι πράξη μεμπτή πού, τε
λικά, καταδικάζεται άπό τό κριτικό πνεύμα. 
Τάση έπιδεικτικότητας δέν έχει ή έλληνική! 
τέχνη ποτέ διότι ό "Ελληνας έχει κριτικό



r.νεύμα έντονα ανεπτυγμένο. "Ας προσπάθη
σε, λοιπόν νά μην τό χάσει. Γεγονός όμως 
έττοτελεΐ δτι οί νέες κατασκευαστικές δυνα
τότητες επηρέασαν την αρχιτεκτονική τόσο 
πολύ, ώστε συχνά δέν άπέμείνε παρά ή κα
τασκευή έξαφανίζοντας τήν αρχιτεκτονική.

Μέ τό σίδερο καί τό μπετόν αρμέ κυρίως, 
ή κατασκευή έγινε συνεχής καί μονοκόμματη, 
τουλάχιστον στο σκελετό της. Καί μέ τό δια
χωρισμό τού σκελετού, τά μή φέροντα τοιχώ
ματα πού πληρώνουν τά κενά του άλλαξαν 
σύσταση καί προορισμό. Ό  σκελετός έμφα- 
ν.στηκε ώς κυψέλη, πληρωμένη μέ έλαφρά ή 
καί διαφανή τοιχώματα, τελικά δέ κρυμμένος 
πίσω άπό ένα τοΐχο - παραπέτασμα πού κρέ
μεται. Τό άρχιτεκτόνημα^ έτσι άλλαξε όψη. 
Ο διαχωρισμός τής μορφής του σέ βάση, κορ

μό καί στέγη πού Γσχυε στήν κλασσική άρχι- 
τ. κτονική καταργηθηκε καί άντ' αυτής πρό
βαλε ή άλληλεπίθεση όμοιομόρφων όρόφων καί 
πσραθύθων. Έτσι τά  όμοιόμορφα στοιχεία 
τής προσόψεως Φαίνονται νά φεύγουνε καθ’ 
ύώος προς τό άπειρο. Μπορεί κανείς ν' άφαι- 
ρ,-σει ή νά προσθέσει έναν όροφο χωρίς τό 
αύνολο νά χάσει. Ονομάζω τήν αρχιτεκτονική 
αυτή αρχιτεκτονική τής π ο λ λ α π λ ή ς  
έ τ τ α ν α λ ή ψ ε ω ς  καί θεωρώ δτι άκο- 
λουθ: ϊ τήν άρχή πού άκολουθεΐ ό άνόργανος 
► όσμος, ή βιομηχανική παραγωγή κατά σει
ρά, καί τό πλήθος των μονάδων τού άνωνύμου 
ανθρώπου, όπως κατήντησε σήμερα. Αυτό είναι 
κάτι έντελώς νέο στήν αρχιτεκτονική μορφή 
καί ή αφομοίωσή του άπό τούς "Ελληνες αρ
χιτέκτονες μοιραίως άναγκαία. Γι’ αύτό ό- 
τσν κάποιος Υπουργός Δημοσίων Έργων ε
νάμισι: οτι μπορούσε καί έπρεπε νά σταμα
τήσει ένα αρχιτεκτονικό έργο διότι ό τοίχος 
- παραπέτασμα τής προσόψεως δέν τού άρε
σε προσωπικά, έβιάστηκα νά δημοσιεύσω 
έγγραφο διαμαρτυρία στήν «Καθημερινή» λέ
γοντας ότι ή Αρχιτεκτονική, δπως καί κάθε 
"ίχνη, πρέπει νά μείνει έλεύθερη για νά μπο
ρέσει ν' άνανεωθεΐ καί νά έκψράσει τό πνεύ
μα τής έποχής της. Θεωρώ τό γράμμα αυτό 
ώς ύιτοθήκη μου στήν νεωτέρα γενεά των Ε λ 
λήνων άρχιτεκτόνων, πού είμαι βέβαιος δτι έ
χει συνείδηση τής άποστολής της καί θα 
άγρυπνά στο νά μείνει ή τέχνη της έλεύθε
ρη, έλεύθερη δχι για νά προβαίνει σ ' έπιδεί- 
ίτσς καί περιττούς νεωτερισμούς, άλλά γιά 
νά φιλοκαλή μετ’ εΰτελείας.

Η νέα κατασκευή είναι έλαφρά κατασκευή 
κοι τ ύ<ο πρέπει νά τό δείχνει διότι έτσι 
κατακτά μια χάρη ιδιαίτερη, όταν ή έλαφρό- 
τητά της δέν είναι άπλώς τεχνικό άλλά καί 
καλλιτεχνικό κατόρθωμα. Έπί πλέον ή νέα 
κατασκευή σέ ώρισμένες της μορφές πρωτο
ποριακές, δ^τως τά κελύφη, μπορεί νά είναι 
καί αύτοφερόμενη καί νά Ισχύει σ ’ αύτή μια 
νέα άρχή τής α ν τ ο χ ή ς  δ ι ά  τ η ς  
μ ο ρ ψ ή ς .  Δέν ύϊτάρχει αμφιβολία δτι ό 
χπρισμός τών μορφών αυτών είναι δύσκολος 
γιά νά είναι καλός, άλλά είναι καί καταπλη
κτικός σέ άπόδοση, όταν σκεφθεϊ κανείς δτι 
ήδη ατό Παρίσι ύπάρχει τό κέλυφος τού Cnit 
έδραζόμενο σέ τρία σημεία μόνον, μέ άνοιγμα

200 μ. "Ας αφομοιώσουν οί "Ελληνες άρχι- 
τέχτονες τις μορφές αυτές καί άς τις καλλιερ
γήσουν βοηθούμενοι άπό τούς συναδέλφους 
των πολιτικούς μηχανικούς σέ αγαστή συνερ
γασία. Θά γνωρίζουν καί αυτοί ότι τά  κε
λύφη δυσκόλως υπολογίζονται, άλλά είμαι βέ
βαιος δτι θά προτιμούν τις δύσκολες άπό 
τίς εύκολες λύσεις. Ή κατάκτηση τών συγ
χρόνων έλαφρών κατασκευών δταν γίνεται μέ 
τέχνη οδηγεί στήν έκφραση τής νίκης τού 
πνεύματος έπί τής ύλης καί άθλος μεγαλύτε
ρος στήν αρχιτεκτονική δέν υπάρχει, άθλος, 
που τον δίδαξαν κυρίως οί "Ελληνες.[...].

Τέλος, τή σύγχρονη άρχιτεκτονική επηρεά
ζει ή άρχή τής π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ ή ς  
άπό τήν οποία φαίνεται νά έξσρτά- 
"αι οίκονομικώς τουλάχιστον ή ικανοποίηση 
τών άναγκών τού πλήθους μέ φθηνά οίκήμα- 
τα. Πρόκειται γιά μιά κατά μάζες παραγωγή 
τού ίδιου τύπου κτιρίου, δπως συμβαίνει μέ 
τά προϊόντα τής βιομηχανίας. "Ετσι τό άρχι- 
-.εκτονικό σχέδιο θά πρέπει νά εξελιχθεί σ ’ 
ένα είδος βιομηχανικού σχεδίου, καί ή αισθη
τική που κινδυνεύει νά έπικρατήσει σ ’ αυτό 
θά είναι μιά βιομηχανική αισθητική, δηλαδή 
μιά αισθητική έμπορικής φύσεως που στηρί
ζεται, π αρ ’ όλες τις άγαθές της προσπάθειες, 
στήν έλξη τών μαζών καί κατά συνέπεια ατό 
γούστο τού μέσο άνθρώπου. Αύτή άπειλεΐ μά
λιστα νά μαζοποιήσει τό γούστο τού άνθρώ- 
Trou καί τού καλλιτέχνη ακόμη. ’Απειλεί νά 
θανατώσει τήν αρχιτεκτονική ιδιοτυπία καί 
πρωτοτυπία καί μαζί της τήν προσωπικότη
τα τού αρχιτέκτονα. Θέλω νά πιστεύω δτι ό 
άνθρωπος θά βρεϊ διέξοδο άπό τον μεγάλο 
αύτό κίνδυνο που τον απειλεί, κίνδυνο πού 
δν είναι μόνον καλλιτεχνικός, άλλά καί ψυ
χικός καί πνευματικός, διότι όδηγεΐ στήν ά -  
π α ν θ ρ ω π ο π ο ί η σ η  τού άνθρώπου.

Στήν τροπή αύτή τών πραγμάτων έρχε
ται νά προστεθεί καί ή νέα έποχή που γεν
νά™  μέ τήν κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ή  έ π ι 
σ τ ή  μ η καί τις ήλεκτρονικές μηχανές πλη
ροφορίας που κατευθύνουν τις άλλες χειρο- 
νακτικές μηχανές άντι καθιστώντας τόν άν- 
θρώπινο νού. Μηχανές, που σήμερα έπεμβαί- 
νουν καί στήν καλλιτεχνική δημιουργία, καί 
φαίνονται ν' ανατρέπουν κάθε συνήθεια τού 
π α ρ ελ θ ^ ο ς . Μ προστά στήν τροπή αύτή 
τών καιρών άλλη άντίδραση ύγιά δέν βλέ
πω παρά τήν ένίσχυση τής Ουμανιστικής παι
δείας τού άνθρώπου καί τού καλλιτέχνη άκό- 
μη οπή μελέτη τής κλασσικής τέχνης γιά νά 
τήν γνωρίσει καί γευθεϊ τό -πνεύμα της. Κατό
πιν άς άφήσουν τό πνεύμα καί τήν τέχνη έ- 
λεύθερα καί ή διέξοδος θά βρεθεί. Δέν έχω 
μάλιστα καμιά αμφιβολία δτι στο έργο αύτό 
τής μελλούσης γενεάς οί “Έλληνες μέ τίς πα
ραδόσεις τους καί τά έμφυτα προσόντα τους 
καλούνται νά παίξουν πρωτεύοντα ρόλο, τό 
ρόλο τής μεταλαμπαδεύσεως τών άξιων τής 
ανθρωπιστικής παραδόσεως στή μοντέρνα νο
οτροπία. Καί θά τό πράξουν, διότι βλέπω τή 
νεοελληνική άρχιτεκτονική νά άποκτά συνεί
δηση τού εαυτού της».



Τ Ο  Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α  T O Y  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ

4. 'Ημέρα τέταρτη, Κυριακή 11-12-1966 
Πρωί, ώρα 9.30'
Πρόεδρος ό αρχιτέκτων κ. Δ. Ζήβας, 

τέως πρόεδρος Σ Λ.Δ. \.Σ.
Τήν τελευταία αυτή ήμερα του Συνε
δρίου έγινε εκτεταμένη συζήτηση στην 
όττοία πήραν μέρος οί καθηγηται κ.κ. 
Γ1. Μ-.χελής, Κ. Μπίρης και Σ. Ά γγε- 
λίδης, ό πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. κ. I. 
Χριστοδουλίδης καί οΐ άρχι τέκτονες 
κ.κ. Θ. Άναγνωστόπουλος, Κ. Ά σλα-

νίδης, Γ. Βαλάτας, Δ. Βενιέρης, Ν. 
Δεσύλλας, Γ. Διαμαντόπουλος, Δ. Κον
ταργύρης, Π. Λευκαδίτης, Α. Λυμπερά- 
κης, Σ. Μαΰτα - Παπαδοπούλου, Α. Σιά- 
γας, Α. Τομττάζης, Γ. Σκιαδαρέσης, 
Ν. Τρ:άντης και Κ. Χατζημιχελάκης. 
"Υστερα «οστό πρόταση τού κ. Ν. Τριάν- 
τη, ό κ. Σιάγας ανέπτυξε τό εξαιρετικά 
έπεϊγον θέμα των Μνημείων καί τών 
άρχα-.ολογικών χώρων που καταστρέ- 
φονται. Τό Συνέδριο ένέκρινε διά βοής 
και έξέδωσε τό τταρακάτι» ψήφισμα:

«Τό Σ Τ ' Π ανελλήνιον Α ρχ ιτεκτον ικό ν  Συνέδριον άφοΰ δέχθηκε κ α τ’ αρχήν δπως 
συζητηθούν ώς έπίκαιρα, φ λέγοντα καί ύψ ίσ της π ο λιτισ τικής σημασίας, τό θέμα 
τής αρχαίας Έ λευσ ΐνος, τό θέμα τώ ν αρχαιοτήτων τής πλατείας Δ ικαστηρίω ν τής 
Θεσσαλονίκης, καί τό θέμα τών αρχαιοτήτων τώ ν Θηβών, κάνει ύστατη έκκληση 
προς τήν Κ υβέρνησιν τής Χώρας,
α) δπως τό ένδιαφέρον της ύπερβή τά δρια τού κατά συνθήκην καί τού πεπερασμένου, 
β )  δπως συνειδητοποιήση τ ις  τεράστιες έθνικές καί ιστορικές εύθύνες πού υπάρχουν 

καί λάβη άμεσα νομοθετικά μέτρα γιά  τήν προστασία τώ ν ’Α ρχαιολογικών θη
σαυρών καί τώ ν Ε θ ν ικ ώ ν  καί Ισ το ρ ικ ώ ν Μ νημείω ν, καί 

γ) δπως προβή ε ις  τήν σύνταξιν ’Αρχαιολογικού Χάρτου τής Χώρας, έν δ ψ ε ι τής 
άναμενομένης τεχνολογικής έξελ ίξεω ς καί άναμορφώσεως τής οικονομίας μας.»

Σάν άποτέλεσμα τών εισηγήσεων καί συνέταξε καί είσηγήθηκε —  οί Συνε
τών συζητήσεων τών τεσσάρων ήμε- δροι ένέκριναν και έψήφισαν τά παρα-
ρών τού Συνεδρίου ή άρμοδία έπιτροπή κάτω συμπεράσματα:

«Τό Σ Τ ' Π ανελλήνιο ’Α ρχιτεκτονικό Συνέδριο διαπ ιστώ νει :
1. ’Ό τ ι ή τεράστια πρόοδος τής τεχνολογίας δχι μόνο προσφέρει στήν ’Α ρχιτεκτο
νική έντελώ ς καινούργιες σημαντικές δυνατότητες γιά  τήν έκτέλεση τού σκοπού 
της στον τομέα τής κατασκευής μέ νέα μηχανικά συστήματα καί υλικά , άλλά καί 
έπ εμ βα ίνει αποφασιστικά στήν αρχιτεκτονική σύνθεση.
2. "Ο τι ή λύση τώ ν προβλημάτων πού θά άντιμετω π ίση ή Α ρ χ ιτεκ το ν ικ ή  καί πού 
προβλέπονται συνεχώς πιο σύνθετα καί έκτεταμένα, θά βασισθή άναγκαστικά στήν 
άφομοίωση τών δυνατοτήτων πού παρέχει ή έξελισσόμενη τεχνολογία .
3. "Ο τι ή βιομηχάνιση τής κατασκευής τής οίκοδομής παρέχει τήν βασική δυνατό
τητα μειώ σεω ς τού κόστους της καί ίκανοποιήσεως στεγαστικώ ν άναγκών μεγάλης  
έκτάσεως. Ή  βιομηχανία  έχ ε ι κατορθώσει νά καταστήση προσιτά αρκετά αγαθά 
άκόμα καί στις  ασθενέστερες οικονομικά τά ξεις , δχ ι δμως καί τό αγαθό τής στέγης, 
ειδικά στόν τόπο μας. Στόν τόπο μας αύτές οί τάξεις έπενδύουν συνολικά, άπό τό 
ύστέρημά τους, κολοσσιαία ποσά γιά  τόν σκοπό αύτό χω ρίς τούτο νά σημαίνη δτι 
κατορθώνουν νά άποκτήσουν σύγχρονη κατοικία.
4. "Ο τι παντού συνειδητοποιείτα ι όλοένα καί περισσότερο ή ανάγκη ένεργού συμ
μετοχής τών άρχιτεκτόνων στήν διαδικασία τής βιομηχανίσεω ς τής οικοδομής καί 
στήν έρευνα τώ ν νέων ύλικώ ν πού συνεχώς παράγονται.
5. "Ο τι ή εύθύνη τώ ν άρχιτεκτόνω ν στήν ιστορική φάση πού διατρέχουμε, μιά φάση 
κυριαρχικής παρουσίας τής τεχνολογίας, ε ίν α ι μεγάλη σέ δ ,τ ι θά άφορά τήν νέα 
σύνθεση τών άξιών καί μορφών πού θά ικανοποιούν δλες τ ίς  άνάγκες τού άνθρώ- 
που. Ή  εύθύνη αύτή έκ τε ίν ετα ι ύποχρεωτικά σέ δλους τούς το μ είς  δπου ή τεχνο
λογία έπιδρά στόν έθνικό μας χώρο.
6. "Ο τι ή άνάγκη νά άναληφθοΰν πρω τοβουλίες γιά τήν άνάπτυξη τών συγχρόνων 
μεθόδων κατασκευής ε ίνα ι έπ ιτα κτική . Προϋπόθεση ε ίνα ι ή δημιουργία τών Απαραι
τήτω ν φορέων μέσα στά πλαίσια ένός έθνικοΰ στεγαστικοΰ προγράμματος, καθώς 
καί ή δημιουργία έθνικώ ν κέντρων έρευνών.
Ή  σωστή πρόβλεψη τώ ν άναγκών καί ό προγραμματισμός, πού άπό χρόνια ζητά 
ό Σύλλογος ’Ε λλήνω ν ’Α ρχιτεκτόνω ν, ε ίν α ι άπαραίτητα κίνητρα γιά  τήν άνάπτυξη 
Ιδιω τικώ ν καί κρατικών έπ ιχειρήσεω ν έκσυγχρονισμένης κατασκευής.
7. "Ο τι ή συμβολή τώ ν Π ολυτεχνείω ν στήν δλη προσπάθεια θά ε ίνα ι ούσιαστική. 
Ή  κατάλληλη προετοιμασία τώ ν άρχιτεκτόνων, ή συνεργασία τους μέ τούς τεχ ν ι
κούς τώ ν άλλων κλάδων, ή δημιουργία κέντρων έρευνών στις άρχιτεκτονικές σχο-

190 λές, είναι άπαραίτητες άνάγκες.»
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Καί πάιΐι για τό «έθνικώς άμεμπτον»

Στό προηγούμενο τεύχος τής «Ε.Τ.» ό κ. 
Γ. Κουμαριώτης άσχολήθηκε μέ την επισή
μανση τών έπιστημονικών λαθών τού διδαχτι- 
κού 6ι6λίου τής κ. Έλ. Βουραζέλη - Μαρι- 
νάκου «Ιστορ ία  τών Μέσων Χρόνων» καί έκ
φραζε· την έκπληξή του για τό γεγονός δτι, 
μόλο ττού έγιναν στό βιβλίο αυτό ένα σωρό 
διορθωτικές επεμβάσεις έκ τών ύστερων καί 
ύττοδε·'ξεις στον περασμένο χρόνο Ιδίως, ό 
ΟΕΔΒ έξακολουθεί νά τό κυκλοφορεί γεμάτο 
άπό απαράδεχτα λάθη. Στό προσεχτικό με
λετηρά του ό κ. Γ. Κουμαριώτης έπισημαί- 
νει αναμφισβήτητες άνακρίβειες καί άντιγρα- 
φές. Επειδή όμως τό δόκιμο αυτό έγχειρίδιο 
τής Ιστορικής έθνικοφροσύνης που αντικατέ
στησε τό απόβλητο τού κ. Κ. Καλοκαιρινού 
είναι πραγματικά ένα άνεξάντλητο μεταλλείο, 
φέρνω κ’ έγώ στό φώς συμπληρωματικά με
ρικά άπό τά  πιό έντυπωσιακά λάθη πού δεν 
έγιναν άκόμη δημόσια γνωστά. Ή  έπικουρι- 
κή μου αυτή συμπλήρωση γίνεται μέ τό σκο
πό ν’ άποδειχτεΐ δτι τό κακό που κάνει αυτό 
το βιβλίο στή Μέση Παιδεία είναι άνυπολό- 
γιστο, γιατί, έκτος άπό τ ’ άλλα, χρησιμεύει, 
καί ώς μοναδικό βοήθημα στούς ύποψήφιους 
σπουδαστές γιά τις έξετάσεις του 'Ακαδη
μαϊκού άττολυτηρίου.

Στή σελ. 11 σημειώνεται: «Τά σπου
δαιότερα γεγονότα τής Βασιλείας τού Μ. 
Κων)νου είναι ή άναγνώρισις τού Χριστια
νισμού ώς έπισήμου Θρησκείας τού κράτους 
κτλ.», καί στή σελ. 56 ξανατονίζεται τό ί
διο: « ”Οτε κατέστη μονσκράτωρ, ό Μ. Κων)- 
νος. . . άνεγνώρισεν ώς έπίσημον Θρησκείαν 
τού κράτους τήν Χριστιανικήν».

Λΰτό εΐναι σοβαρή Ιστορική άνακρίβεια. 
Τό σωστό είναι δτι ό Μ. Κωνσταντίνος, μό
λο πού έδειξε προσωπική προτίμηση στό 
χριστιανισμό, τον υποστήριξε καί λίγο πριν 
πεθάνει βαφτίστηκε χριστιανός, παρέμεινε ώς 
τό τέλος τής ζωής του έπίσημα αΰτοκράτο- 
ρας όλων τών Ρωμαίων, έθνικών καί χριστια
νών, μέ άνεξίθρησκη αντίληψη καί μέ τήν 
τταλιά ρωμαϊκή ιδιότητα τού «pontifex niaxi- 
mus». Τό χριστιανισμό έπέβαλε ώς επίσημη 
θρησκεία τού κράτους πολύ αργότερα ό Μ.

Θεοδόσιος μέ τό διάταγμα τής 28ης Φε
βρουάριου 380 καί μέ τά νομοθετικά μέτρα 
πού πήρε τό 391 καί 392.

— Στή σελ. 1 1 γράφεται « Ό  Μ. Κων)- 
νος, ενώ έβάδιζε κατά του Μαξεντίου, είδεν 
είς τον ουρανόν φωτεινόν σταυρόν μέ τάς λέ
ξεις «έν τούτφ νίκα» καί έθεσε τάς λέξεις 
ταύτας μετά τού μονογράμματος X είς τήν 
σημαίαν του, προτρέπων ουτω τούς χριστια
νούς νά άγωνίζωνται ήρωΐκώς». Είναι βέβαια 
φανερή καί συμπαθής ή εθνική φιλοτιμία τής 
κ. Έλ. Βουραζέλη εδώ, αλλά δυστυχώς εΐναι 
όλότελα ανιστόρητη. Τό δραμα καί τό λάβα
ρο πού έμπνεύστηκε άπ ’ αυτό ό Μ. Κων
σταντίνος τό περιγράφει άναλυτικά ό Ευσέ
βιος ό Παμφίλου [«Είς τον Βίον Κωνσταντίνου 
Βασιλέως», Α ' 28 § 31], δπου λέει πώς τού 
τό άψηγήθηκε ό ίδιος ό αύτοκράτορας άργό- 
τερα. Σύμφωνα μέ τή μοναδική αυτή πηγή 
πουθενά επάνω στό λάβαρο δεν ύπήρχαν οΐ 
λέξεις «έν τούτω νίκα» άλλά μόνο κεντημένες 
οΐ προτομές τού Μ. Κων)νου καί τών δυό του 
γιων. Πάνω πάνιω μονάχα στήν άκρη τού κα- 
τακόρυφου κονταριού ύπήρχε ένα χρυσό στε
φάνι καί μέσα σ ' αυτό τά δυό στοιχεία X καί 
Ρ, κι δχι μόνο τό ενα, δπως ισχυρίζεται τό 
ιστορικό έγχειρίδιο.

—  Στή σελ. 11 γράφεται: « Ό  Μ. Κων)- 
νος έχων σύμφωνον καί τον Λικίνιον, έξέδω- 
κε [313] διάταγμα άνεξιθρησκείας, τό γνω
στό ώς Διάταγμα τών Μεδιολάνων». Σέ δσα  
όρθά λέει ό κ. Γ. Κουμαριώτης γιά τό ση
μείο αυτό προσθέτω κ’ έγώ τά έξής: τό 
πρώτο διάταγμα άνοχής τού χριστιανισμού 
έκδόθηκε άπό τον έμπνευστή τού μεγάλου 
διωγμού [303 —  311] Γαλέριο στή Σαρδι- 
κή στις 30 Απριλίου τού 311, λίγο 
πριν πεθάνει. Τό διάταγμα αύτό τό έν- 
στερνίστηκε καί τό ξαναδημοσίευσε ό Μα- 
ξιμίνος τό χειμώνα τού 312. Αύτό δέχτη
κε ό νικητής του Λικίνιος στή Νικομήδεια 
τό 313. "Οτοον αυτός πήγε στό Μιλάνο, γιά 
νά συναντηθή μέ τό Μ. Κων)νο, σχεδόν τού 
υπαγόρευσε τήν πολιτική τής άνεξιθρησκείας, 
δπως θεσπίστηκε μέ τά διατάγματα Σαρδι- 
κής καί Νικομήδειας. Ό  Μ. Κων)νος, άπλώς



τή δέχτηκε καί προσυπόγραψε στο περίφη
μο αύτό «έδικτο των Μεδιολάνων» πού, δπως 
παραδέχεται κι ό Δ. Ζακυθηνός, «ή νεωτέρα 
έρευνα κοβτέρριψε τον θρύλλον του».

—  Στη σελ. 16 άναφέρεται για το Μ. Θεο
δόσιο: «ώς τελευταΐον κατά τής αρχαίας θρη
σκείας δύναται νά θεωρηθή ή κατάρτησις των 
’Ολυμπιακών αγώνων (394 )». Δεν είναι Α
λήθεια δτι ό Μ. Θεοδόσιος έδωσε τά  τελευ
ταία χτυττήματα κατά τής Αρχαίας θρησκείας. 
Κυρίως τά τελευταία χτυπήματα τά έδωσε 
ό Ιουστινιανός μέ αυστηρά νομοθετικά μέ
τρα που δεν Αναγνώριζαν τις δικαιοπραξίες 
μεταξύ των εθνικών καί, τό κυριότερο, μέ 
τήν απαγόρευση τής λειτουργίας τών φιλο
σοφικών Σχολών τών 'Αθηνών [529].

— Στή σελ. 17 λέγονται τά  έξης γιά τή 
διανομή του Ρωμ. κράτους άπό τό Μ. Θεο
δόσιο στους δυό γιους του [395]: «ό  πρώτος 
[ό Άρκάδιος] έλαβε τήν 'Ανατολήν (Ρουμα
νίαν, Μακεδονίαν, ’Ασίαν, Πόντον, Αίγυπτον) 
κτλ.». Αυτά είναι καί Ανακριβή καί έπιπό- 
λαια γραμμένα καί φέρνουν μεγάλη σύγχυ
ση στους μαθητές. Ή σημερινή Ρουμανία, 
δηλ. ή «έκεΐθεν τού Δουνάβεως Δακία», χά
θηκε γιά τό Ρωμ. κράτος άπό τό 256 μ.Χ., 
κ’ έτσι ό Δούναβης Αποτελεί τό σύνορο στά  
χρόνια τού Μ. Θεοδοσίου. "Ο σο  γιά τή διοι
κητική διαίρεση τού Ιλλυρικού στά  395 καί 
πού τοποθετούνται, ο) διοικητικοί όροι Λα
κ ία, Θοάκη, Μακεδονία, πού περιλαμβάνει τό 
μεγαλύτερο μέρος τής καθαυτό Ελλάδας, 
μπορεί κανείς νά δει ποιό είναι τό σω στό στό 
χάρτη τού κ. Δ. Ζακυθηνού [Συμπλήρωμα 
Μτ.γ. ’Ελληνικής Έγκυκ)6είας -  στή λέξη 
«Βυζάντιον» σελ. 191].

—  Στή σελ. 21 λέγεται δτι «οΐ θύννοι Ι
δρύουν κράτη είς τήν Ευρώπην (Βουλγαρίαν 
καί Ουγγαρίαν) κτλ.». Κι αυτά είναι όλό- 
τελα Ανυπόστατα. 01 θύννοι δεν ιδρύουν κρά
τη, άλλα μονάχα ένα μέ έπικεφαλής τον ’Ατ
τίλα, πού Απλώνεται Από τόν Καύκασο ώς 
το Δούναμη καί ειδικά ώς τήν Παννονία πά
νω άπό τό Σάβο, εκεί πού είναι ή σημερινή 
Ούγγαρία. Εκεί είχε καί τό παλάτι του ό 
’Αττίλας. Μέσα στό κράτος αύτό ποτέ δεν 
ήταν ή περιοχή τής σημερινής Βουλγαρίας. 
Αυτή Ανήκει σταθερά στό Ρωμαϊκό κράτος.

— Στή σελ. 21 υπάρχει ένας λαμπρός μαρ
γαρίτης: «Την περίοδον αυτήν όνομάζομεν
είς τήν Ιστορίαν Μεγάλην Μετανάστευσιν τών 
λαών». Είναι γνωστό ιστορικά καί δόκιμο 
Λογικά καί γλωσσικά πώς Μεγάλη Μετανά
στευση δέ λέγεται ή περίοδος, Αλλά ή με
τακίνηση τών λαών πού γίνεται μέσα στήν 
περίοδο αυτή.

—Στή σελ. 24 τό έγχειρίδιο κάνει σοβαρό 
λάθος, γιατί Αντιγράφει Απρόσεχτα τόν Κ. 
Άμαντο. Λέγεται δτι «ό Άλάριχος είσ- 
βαλών έπανειλημμένως είς τήν Ιταλίαν, τε- 
λικώς ένικήθη ύπό τού Στιλίχωνος». Τς Ι
στορικά όρθό έχει διατυπώσει ό Κ. Ά μ αν- 
τος: «Είς τήν Ιταλίαν ό Άλάριχος ένι
κήθη έπανειλημμένως ύπό τού Στιλίχωνος 
[402], άλλα δεν έξο>ντώθη· τουναντίον ό Στι- 

1 9 2  λίχων θέλει νά τόν χρησιμοποιήση διά τά

σχέδιά του είς τήν Ανατολήν» [Ιστορ ία  Βυζ. 
Κράτους Α ' σελ. 80]. Επομένως τό σωστό 
είναι πώς μιά Φορά τότε έξεστράτευσε στήν 
’ Ιταλία καί νικήθηκε στήν περίφημη μάχη τής 
Πολλεντίας [403], πού είχε μοιραίες συνέ
πειες γιά τή Δύση, γιατί ό Στιλίχων, γιά 
νά νικήσει έκεί τόν Άλάριχο, Απέσυρε τις 
Ρωμαϊκές λεγεώνες άπό τό Ρήνο κι άφησε 
έτσι ανοιχτό τό δρόμο στή διείσδυση τών 
Γερμανών μέσα στό κράτος. Ή κ. Ελένη Βου- 
ραζέλη άς ήταν τουλάχιστον καλή Αντιγρα- 
φέας!

— Στή σελ. 34 δίνεται αυθαίρετα ένας Α
ριθμός 7.500 πολεμιστών γιά τό στρατό τοΰ 
Βελισαρίου, δταν (535) Αρχίζει τόν πόλεμο 
έναντίον τών Ό στρογότθων τής Ιταλίας. Ό  
Κ. Ά μαντος πού συνήθως, τόν Αντιγράφει ή 
κ. *Ελ. Βουραζέλη, δίνει τόν Αριθμό 10.000 
ή, δπως λέει Αλλού, δέν ήταν ούτε τό μισό 
τών 25.000 πού έφτανε ό στρατός πού Ναρ- 
σή Αργότερα, τό 551.

•— Στις σελ. 34 καί 38 δίνονται δυό δια
φορετικές χρονολογίες γιά τήν περίοδο τών 
πολέμο>ν τού Ιουστινιανού έναντίον τών Ό 
στρογότθων! Στή σελ. 34 δίνονται οί χρο
νολογίες 533 —  554 καί στή σελ. 38, όρί- 
ζεται ώς 534 -  · 554. Ή πρώτη είναι αυ
θαίρετη καί λσθειμένη, ή δεύτερη δίνεται άπό 
τόν Κ. "Αμαντο πού κι αύτή άτυχώς είναι 
λαθεμένη. Ή σωστή είναι [Vnssiliev, Oslro- 
porsky, Δ. Ζακυθηνός κτλ.] 535 —— 554, Α- 
Φού στά  533 —  534 γινόταν Ακόμη 6 Βαν
δαλικός πόλεμος. Κι άς σημειωθεί δτι αύτά 
τά ιστορικά γεγονότα είναι πολύ προσφιλή 
θέματα ώς υποψήφια γιά έξέταση στό Α 
καδημαϊκό ’Απολυτήριο.

—  Στή σελ. 38 ή χρονολογία τής έγκα- 
τάστασης τών Λογγοβάρδων στήν Ιτα λ ία  εί
ναι λαθεμένη. Τό γεγονός αυτό δέν έγινε τό 
569 Αλλά τό 568.

— Στή σελ. 38 39 μέ τόν τίτλο «Σ λ ά 
βοι» δίνεται μιά πολύ ζοφερή εικόνα Από τις 
Σλαβικές επιδρομές που τάχα έγιναν στά 
χρόνια τού Ιουστινιανού, καί ειδικά στά  540 
καί 559. 'Εδώ υπάρχει μιά βασική παρανόη
ση, πάλι Από κακή Αντιγραφή, τής έξιστόρη- 
σης Από τόν Κ. ’Άμαντο τών έπιδοομών τών 
θύννων καί Κουτριγούρων πού έφτασαν ώς 
τά περίχωρα τής Βασιλεύουσας. Μαζί πα- 
οάσεοναν καί σλαβικά φύλα Ανεξακρίβωτης 
ποιότητας καί ποσότητας. Ή  επιδρομή ώς 
τόν Ισθ μ ό  πού παοσθέτει τό «έθν «κάφρον έγ- 
χειρίδισν», είναι τελείως Α/εξακρίβωτο γεγο
νός, πού ή μνεία του όφείλεται μάλλον στις 
υπερβολές τού ιστορικού Προκόπιου.

Μέ τήν Αβελτηρία, πού τά  σημειώνει αύτά 
ή κ. Έλ. Βουραζέλη καί τά  έγγράφει στό 
ενεργητικό τών Σλάβων καταλαβαίνει κανείς 
πόσο κακή υπηρεσία προσφέρει στήν 'ιστο
ρική Αλήθεια καί πόσο καλή στήν Ανθελλη- 
νιχή άποψη γιά τόν έκσλαβισμό τού ελλη
νικού χώρου, Αφού βιάζεται νά κατεβάσει τούς 
Σλάβους ώς τόν ’ Ισθμό τής Κορίνθου Από 
τά  χρόνια τής βασιλείας τού Ιουστινιανού.

— Στή σελ. 39 λέγεται δτι «οί Σλάβοι κα
τά  τόν 7ον αιώνα είσέβαλον είς την Βόρει-



ον Βαλκανικήν καί οπτό τού 8ου αίώνος έγ- 
κατεστάθησαν μονίμως, ιδίως εις την ύπαι
θρον». Είναι ανακρίβεια σοβαρή, γιατί κα
ταδικάζει τούς ελληνες μαθητές νά άγνοούν 
δτι σ τ ά  χρόνια τοϋ Ηρακλείου [610 —  641] 
και μέ την άνοχή του έγκαταστάθηκσν στη 
Βόρεια Βαλκανική τά  σλαβικά φύλα των Σέρ- 
6ων και των Χροβατών [πού θά Ιδρύσουν σέ 
λίγο τις ήγεμονίες τής Ράσκας και Ζέ- 
τας] και των Έτττά Γενεών στή θέση τής ση
μερινής Βόρειας Βουλγαρίας. "Αν -πρόσεχε 
καλύτερα τον Κ. Ά  μαντό, δε θά έκανε αύτή 
τήν απαράδεχτη παράλειψη. 'Επομένως έχο
με μόνιμη εγκατάσταση των Σλάβων στή Βό- 
ρεια Βαλκανική και μάλιστα στο πρώτο μισό 
του 7ου αιώνα.

—  Στή σελ. 43 χωρίζονται ώς αυτόνομη 
περίοδος οι χρόνοι τού Ηρακλείου [610 —  
641]. Ή άντίληψη αύτή που τή δεχόταν πα- 
λσιότερα ό Κ. "Αμαντος σήμερα δέ γίνεται 
δεχτή άπό κανένα Βυζαντινολόγο. Ή κα
θαυτό Βυζαντινή εποχή αρχίζει άπό τό 610 
και ή περίοδος 610— 717 απαρτίζει μιαν 
όργανική Ιστορική ένότητα άδιάσπαστη. Αυ
τό τό δέχεται ώς αναμφισβήτητο καί ό κ. 
Α. Ζακυθηνός.

Στή σελ. 109 γίνεται λόγος γιά τους Βουλ
γάρους πριν εγκατασταθούν στήν περιοχή με
ταξύ τού Δούναβη καί τού Αίμου: «Έ κ τού
των (τών Βουλγάρων) άπεχωρίσθησαν πολ
λοί καί κατέκλυσαν τήν μεταξύ Δνειστέρου, 
Δουνάβεως και Μαύρης Θαλάσσης χώραν, Ο
πό τήν άρχηγίσν δέ τού ήγεμόνος των Ά -  
σπαρούχ κατήρχοντο νοτιώτερον καί έλεει- 
λάτουν τάς βυζαντινάς έπαρχίας καί ενίοτε 
έψθανον μέχρι τής Κων)πόλεως». Τίποτε άπό 
τά φοβερά καί άντεθνικά αύτά πράγματα δέν 
έγινε. Τό σωστό είναι πώς, μόλις χαλάρωσε 
ή δύναμη τών Άβάρων καί παρέλυσε τό κρά
τος τους, ελευθερώθηκαν οΐ Βούλγαροι πού 
κατοικούσαν στο Κουμπάν μεταξύ Βόλγα καί 
Κούμα, έχοντας έπικεφαλής τους τον Κού- 
βρατο. Ένας άπό τούς γιούς του, ό Ά σ π α - 
ρούχ, μ’ ένα μεγάλο μέρος άπό τούς Βουλ
γάρους τού Κουβράτου πέρασε τό Δνείπε
ρο καί Δνείστερο καί ήρθε κ’ έγκαταστάθηκε 
στο Δέλτα τού Δούναβη Ά π ό  κεΐ προχώρησε 
κ' έγκατοτστάθηκε στήν περιοχή άνάμεσα στόν 
Αίμο καί τό Δούναβη όπου μένανε ώς τότε 
Σλαβικές φυλές. Τήν εγκατάσταση αυτή ύ- 
ποχρεώθηκε επίσημα ν’ άναγνωρίσει ό Κων
σταντίνος Δ '  ό Πωγωνάτος. Τό σοφό έγχει- 
ρίδιο λέγει δτι πρώτη πρωτεύουσα τού κρά
τους τών Βουλγάρων ήταν ή Βάρνα, ενώ ήταν 
ή Pliska ή Pliskova κοντά στό σημεοινό χωριό 
Aboba καί άνατολικά τής πόλης Shumla.

Στή σελ. 113 γίνεται μιά σοβαρή π α
ράλειψη. Δέν άναφέρεται, ρητά μιά άπό τις 
πιό θριαμβευτικές νίκες τού Λέοντα τού Γ ' 
εναντίον τών ’Αράβων τό 740 στον Άκροϊνόν 
τής Φρυγίας [τό σημερινό Άψιόν - Καρά - 
Χισάρ). όπου σκοτώθηκε ό έπικός ήρωας τών 
Αράβων, ό Βατάλ ό Γαζής. ’Αντί νά μνημο

νευτεί τό γεγονός αυτό, υποδηλώνεται μόνο μέ 
τήν πενιχρή διατύπωση δτι «είς σκληράν μά

χην ένικήθησαν οί "Αραβες καί έφονεύθη ό 
γενναίος αυτών αρχηγός».

-Στή σελ. 119 μέ τή διοατίστωση δτι 
«μετά τήν δυναστείαν τών Ίσαύρων άπό τού 
802 — 867, δηλ. 64 έτη, έβασίλευσαν έξ
βασιλείς, οΐ όποιοι δέν άνήκουν είς καμμίαν 
δυναστείαν», ή <κ. Έ λ. Βουραζέλη μέ τό ά- 
νήλεο εγχειρίδιό της κατεσπάραξε καί έξα- 
ψάνισε μιαν άπό τις πιό ένδοξες δυναστείες 
τού Βυζαντίου, τή δυναστεία «τών έξ Ά μ ο- 
ρίου τής Φρυγίας» αύτοκρατόρων ή «Φρυγι
κή» δυναστεία [Μιχαήλ Τραυλός —  Θεόφι
λος —  Μιχαήλ Γ '], πού μέ τά πολεμικά της 
κατορθώματα κατά τών Αράβων καί τήν πνευ
ματική άναγέννησή της λάμπρυνε την περίο
δο 820 —  867.

—  Στή σελ. 115 υπάρχει ένας χάρτης που 
δείχνει τήν έκταση τού μουσοιΛμανικού κό
σμου γύρω άπό τό 750 μ.Χ. μέ τή λεζάν
τα «χάρτης τού άραβικού κράτους τό 750 
μ.Χ.». Είναι πολύ γνωστό δτι τότε δέν υπάρ
χει πιά ένα άραβικό κράτος, αλλά έχει δια- 
σπσστεΐ σέ πολλά μικρότερα δπως π.χ. τών 
Ά ββασσιδών μέ κέντρο τή Βαγδάτη, τών Ό μ - 
μευαδών μέ κέντρο τή Δαμασκό, άλλη πα
ραφυάδα τών Όμμεϋαδών μέ κέντρο τήν Κόρ
δοβα οπήν Ισπ ανία  κτλ.

— Στή σελ. 121 μέ πολύ διθυραμβικό τρό
πο περιγράφει τήν κατατράπωση τών Βουλ
γάρων άπό τό Λέοντα τον Ε ' τόν Αρμένιο 
στή μάχη τής Μεσημβρίας [813]. Ή νεώτερη 
έρευνα έχει αποδείξει δτι ή μάχη αύτή δέν 
έγινε ποτέ, δτι άπλώς άνακατέλαβε ό Λέων 
ό Ε ' τή Μεσημβρία καί ό Κρούμος έκστρα- 
τεύοντας εναντίον τής Κων)πολης πέθανε στό 
δρόμο [14 Απριλίου 814],

— Στή σελ. 128 έρμηνεύεται τό εΐχονομα- 
χικό κίνημα τών Ίσαύρων μέ τρόπο άπλοϊ- 
κό καί άπαρχαιωμένο πιά. ΟΙ είκονομάχοι 
αύτοκράτορες παρουσιάζονται ώς όρθολογι- 
στές άναμορφωτές τού κράτους καί τής κοι
νωνίας μέσα στήν καρδιά του Μεσαίωνα, ώς 
φορείς καθαρής, φρόνιμης καί δίχως προλή
ψεις άντίληψης γύρω άπό τά ζητήματα λα
τρείας, μοναχισμού, αποφυγής τών υποχρεώ
σεων τών θρησκευομένων πρός τό κράτος κ.τ.δ. 
Ποιά εΤναι ή σύγχρονη καί σωστή άντίληψη 
γύρω άπό τό σεισμικό πραγματικά είκονο- 
μαχικό κίνημα 'μπορεί νά δεΐ κανείς στήν έκ
θεση καί έρμηνεία που υπάρχει στό άπόβλη- 
το βιβλίο τού κ. Κ. Καλοκαιρινού. Υπάρχει 
έξάλλου άλάθευτο κριτήριο πώς δ,τι έκθέτει 
έκεΐ ό κ. Κ. Καλοκαιρινός εΤναι τό σωστό τό 
δτι κανένας άπό τούς τόσους βαρύγδουπους 
επικριτές τού βιβλίου αυτού δέν παρουσιά
στηκε νά έχει άντίρρηση μέ τήν έρμηνεία του 
αυτή. Κι άκόμη ένα τεκμήριο δτι στό προκεί- 
μενο ζήτημα τό «έθνικόφρον έγχειρίδιον» λέει 
άλλ’ άντ’ άλλων είναι τούτο:

Ένώ στή σελ. 128 οΐ Ίσαυροι παρουσιά
ζονται νά πολεμούν τις προλήψεις καί νά 
κάνουν αγώνα άναμόρψωσης καί έξυγίανσης 
του κράτους καί τού στρατού, στή σελ. 131 
ή είκονόφιλη Είρήνη ή 'Αθηναία, πού έξου- 
δετέρωσε τήν τάχα έξυγιαντική έκείνη προ- 
απάθεια, όνομάζεται γιά τό έργο της αύτό



«ύπέρμαχος τής Έλληνοευρωπαϊκής χριστια
νικής παραδόσεως». "Ας πάνε οΐ υποψήφιοι 
του ’Ακαδημαϊκού απολυτηρίου νά βρούνε και 
στο ζήτημα αυτό τήν άκρη!

— Στη σελ. 131 ή Β ' περίοδοζ^τής εί- 
κονομαχίας είναι χρονολογικά λαθεμένη, δ- 
πως τό σημείωσε κι ό κ. Γ. Κουμαριώτης. 
Πρέπει όμως νά άντικατασταθεΐ με τό 815 
—  842, γιατί ή περίοδος αΰτή αρχίζει μέ 
τή σύνοδο στις Βλαχέρνες [815].

— Στή σελ. 145 καί μέσα στο κεφάλαιο 
που άναφέρεται στή βασιλεία τού Ρωμανού 
τού Β ' [959 —  963] υπάρχει μιά εικόνα τού 
Χριστού πού στέκεται όνάμεσα στο Ρωμα
νό τό Β ' καί τη σύζυγό του Ευδοκία καί τους 
εύλογεϊ. Ή είκόνα είναι ένα άριστούργημα 
άνάγλυφης τέχνης σέ ελεφαντόδοντο τού 1 1 ου 
αΐίόνα, δπως λέει κ’ ή λεζάντα, άλλα τό εί- 
κονιζόμεινο αύτοκρατορικό ζεύγος δεν εΤναι 
τού Ρωμανού τού Β ' καί τής συζύγου του, 
που ήταν ή διαβόητη Θεοφανώ, άλλά τού Ρω
μανού τού Δ ' τού Διογένη [1067 -— 1071] 
καί τής συζύγου του Εύδοκίας τής Μακρεμ- 
βολίτισσας. Ή είκόνα αυτή είναι πολύ γνω
στή και τήν παραθέτουν ό Σπ. Λάμπρος, 
ό Π. Καρολίδης στον Κ. Παπαρηγόπουλο καί 
ό κ. Δ. Ζακυθηνός [Συμπλήρωμα Μ. Έλ. 
Εγκυκλοπαίδειας —  στή λ. Βυζάντιον, σελ. 
230] Μιά εξαίρεση υπάρχει πού είναι ά- 
δύνατο νά τήν έχει υπόψη του τό άνόητο αύ- 
τό βιβλίο, ή έξαίρεση τού Grcgoire. Ή έρ- 
μηνεία όμως πού δίνει ό δ'άσημος Βυζαν- 
τινολόγος είναι συναρτημένη μέ άλλες θέσεις 
του σέ ζητήματα αυτής τής έποχής καί τό 
έλεφαντόδοντο τό τοποθετεί αυτός δχι στον 
11ο, άλλά στό  10ο α(ώνα. Τό συμπέρασμα: 
δέ γλύτωσε ούτε ή Θεοφανώ άπό τήν αβελ
τηρία τού άμαρτωλού αυτού έγχειριδίου, κι 
ό.ς ήταν καί μητέρα τού Βασιλείου τού Β ' 
τού Βουλγαροκτόνου!

— Στή σελ. 158 μαθαίνει ό μαθητής δτι 
οί χρόνοι τών Κομνηνών τοποθετούνται στην 
περίοδο 1057 —  1185. Λυτό είναι όλότελα 
ανιστόρητο. Ή άνοδος στό θρόνο τού Ίσ α α - 
κίου Κομνηνοΰ [1057 —  1059] είναι ένα 
έπεισόδιο σύντομο, δυο χρόνοον, πού τό α 
κολούθησε ή πιό ελεεινή έποχή πού γνώρισε 
τό Βυζάντιο ως τό 1204. Ή έποχή αυτή κρά
τησε ώς τό 1081. Κι όμως ή κ. *Ελ. Βουρα- 
ζέλη όνομάζει τον Ίσαάκιο «άρχηγέτη τής 
μεγάλης δυναστείας τών «Κομνηνών» ακολου
θώντας άπό μανία αντιγραφής ανάλογο λά
θος τοΰ εγχειριδίου τού Λαζάρου.

Μέ τή συνηθισμένη της δμως αβελτηρία δέ 
διστάζει οπή σελίδα 162 νά πεΐ δτι «μέ τόν 
Αλέξιον κυρίως άοχίζει ή ένδοξος δυναστεία 

τών Κομνηνών» αδιαφορώντας γιά τό τί είπε 
προηγουμένως. 'Ό σ ο  γιά τή δυναστεία τών 
Κομνηνών δέν ύπάρχει καμιά διαφωνία στούς 
Βυζαντινολόγους δτι τοποθετείται στήν πε
ρίοδο 1081 —  1185.

— Στή σελ. 166 ό βασιλιάς τών Νορμαν- 
όών είναι Ρογήρος Β ' κι οχι Δογήρος Β ', 
όπως γράφεται.

—  Στή σελ. 179 τό συγκλονιστικό φαινό- 
194 μενο τής πνευματικής ερημιάς πού απλώνε

ται σέ δυο ολόκληρους αίώνες [650 —  850], 
τό «παμμέγεθες κενόν» τού Κ. Κρουμπάχερ, 
τό ερμηνεύει απλοϊκά καί επιπόλαια, γιατί 
δέν μπορεί τό έγχειρίδιο αυτό ούτε νά ύπο- 
ψιαστεΐ τόν κίνδυνο πού διέτρεξε ή Ελληνο
ρωμαϊκή παράδοση μέσα στήν καρδιά τού 
Βυζαντινού Μεσαίωνα νά διαβρωθεί άπό τή 
Μουσουλμανική 'Ανατολή καί τή Μ. 'Ασία 
μέ τις επίμονες θύμησες τών ποωτοχριστια- 
νικών χρόνων πριν άπό τήν υποταγή τού χρι
στιανισμού στό τυπικό τής λατρείας.

—  Στή σελ. 181 άναφέρεται δτι ή δημώ
δης (ή άκριτική) «ήρχισε νά δημιουργήται 
κ υ ρ ί ω ς  εις τήν Μ. ‘Ασίαν άπό τόν 8ον 
αιώνα». Είναι κι αυτό λάθος. Ό  Grcgoire 
πού στά ζητήματα τής γένεσης τής Άκριτι- 
κής ποίησης είναι ή γνώμη του άναντίρρη- 
τη δέχεται δτι στον 8ο αιώνα μόνο νά πι
θανολογήσουμε μπορούμε τις άπαρχές τής 
ποίησης αυτής. « Κ υ ρ ί ω ς  γεγονότα τού 
ένάτου καί δεκάτου αΐώνος άναφέρει ή πε- 
ρισωθεΐσα γραπτή έπική παράδοσις» [Κ. Ά -  
μαντος]. Σύμφωνα μέ τόν Gregoire τά πρώ
τα γεγονότα αύτά πρέπει νά είναι οΐ μά
χες τού Μιχαήλ τού Γ ' [843 867] μέ
τούς Ά ραβες καί προπάντος τών ετών 859 
καί 863.

—-Στή σελ. 195 ύπάρχει μιά άμίμητη δια
τύπωση! «τό πολίτευμα, τό όποίον επικρα
τεί εις τά Ευρωπαϊκά κράτη κατά τόν Με
σαίωνα, λέγεται φ ε ο υ δ α ρ χ ι κ ό ν » .  
Τήν κοινωνική συγκρότηση τών λαών τής Δύ
σης στό Μεσαίωνα τήν όνομάζει τό σοφό αυ
τό β,βλίο πολίτευμα!

Στή σελ. 228 ύπάρχει μιά διατύπωση 
γιά τόν περίφημο Κράλη Στ. Ντουσάν [1331 
—  1355], πού είναι περισσότερο εθνικά ύ
ποπτη άπό τή πολυσυζητουμένη περικοπή 
τού κ. Κ. Καλοκαιρινού γιά τό ίδιο ζήτημα. 
Λέγεται άπό τήν κ. Έ λ. Βουραζέλη ότι «Ού- 
τος (ό Ντουσσάν) έσχεδίασε νά γίνη κύριος 
τής Βαλκανικής καί νά ά ν τ ι κ α τ α -  
α  τ ή σ  η τήν Βυζαντινήν αυτοκρατορίαν». 
Είναι βέβαιο δτι τό ρήμα: ά  ν τ ι κ α -
ι α  σ  τ ή σ  η δέ σημαίνει κ α τ α κ τ ή -  
σ η  ή κ α τ α λ ύ σ η .  Τ ό τ ί  σημαίνει, 
καλούνται νά τό διευκρινίσουν οΐ άρμόδιοι πού 
συνεχίζουν τις άνατυπώσεις τού βιβλίου αυ
τού ύστερα άπό τόν έλεεινό θόρυβο πού δη
μιούργησαν οί έφημερίδες τού σκοταδισμού γύ
ρω άπό τήν διατύπωση τού απόβλητου εγ
χειριδίου τής Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης.

— Στή σελ. 232 τό ήθικοπλαστικό αυτό 
έγχειρίδιο βρίσκει πολύ Ιστορικό ένδιαφέρον 
γιά τήν έποχή τών Γιαλαιολόγων νά σημειώσει 
γιά τούς νεαρούς μαθητές καί τις μαθήτριες 
[ίσως γιατί έχουν τά παιδιά τής Β ' Γυμνα
σίου τήν ίδια άκριβώς ήλικία] δτι ό  Ί .  Καν- 
τακουζηνός «έδωσεν εις τόν γέροντα Όρχάν 
τήν 13ετή θυγατέρα του» γιά τό χαρέμι 
του! Καί δέ φτάνει μιά φορά μόνο, άλλά ξα
νάρχεται πάλι στή σελ. 234 καί τό ξα
ναγράφει, γιά νά τονιστεί καλύτερα.

Στή σελ. 232 καί 233 δ,τι άναφέρεται 
στή στρατιωτική, οργάνωση τών πρώτων ’Ο
θωμανών είναι εντελώς πεπαλαιωμένο καί σύμ-



ψωνα μέ τή νεώτερη ερεύνα λανθασμένο. Τις 
απόψεις αυτές τις πήρε άπό τό έγχειρίδιο του 
Λαζάρου, που κι αυτός τις πήρε αυτούσιες 
άπό ένα πανάρχαιο εγχειρίδιο του Π. Καρο- 
λίδη. Ούτε ιδέα για τή λαμπρή άποψη τού 
Paul Wittck, πώς οΐ πρώτοι ’Οθωμανοί -ήταν 
Ghazi, Γαζήδες, δηλ. στρατιώτες τής πίστης, 
πού την παραδέχεται κι ό Δ. Ζακυθηνός κι ό 
Απ. Βακαλόπουλος, ούτε για τό θεολόγο 
Καρά Ρουστέμ, πού γνωμοδότησε στά  χρό
νια του Μουράτ του Α ' ή καί τού Β ' ίσως 
[1421 —  1451], καί καθιερώθηκε ό θεσμός 
τού παιδομαζώματος. 'Επομένως όχι στην έ- 
ποχή τού Ό ρχάν πού ισχυρίζεται τό εγχει
ρίδιο.

-Στη σελ. 239 ό Κων)νος Παλαιολόγος 
άναψέρεται ώς Κωνσταντίνος ΙΑ '. ΕΤναι λά
θος. Σύμφωνα μέ την άναμψισβήτητη διακρί- 
6ωση τού Κ. Άμαντού [ Σχέσεις 'Ελλή
νων καί Τούρκων ΟΕΣΒ —  1955 σελ. 
110] εΐναι Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ΙΒ '. 
Αυτό τό δέχεται κι ό κ. Δ. Ζακυθηνός.

Τά πιο πάνω σημειώνονται πρόχειρα σαν 
προσθήκες μόνο στις άξιόλογες παρατηρή

σεις τού κ. Γ. Κουμαριώτη. Μέ τή σειρά μου 
πιστεύω κ’ έγώ πώς ένας μελετητής πού δια
θέτει περισσότερο χρόύο καί περισσότερο 
κουράγιο άπό μένα να ξέφυλλα τις σελίδες 
τού εγχειριδίου τής κ. ‘Ελ. Βουραζέλη, θά 
βρει άλλα τόσα λάθη πού δεν είδαν ακόμη τό 
φώς τής δημοσιότητας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σημειώνω τά  έξής βιβλία:
1) Ch. Diehl, Ισ τορ ία  τού βυζαντινού κρά

τους, Μεταφρ. Έμμ. Καψαμπέλη (1923).
2) Κ. "Αμαντου, Ισ το ρ ία  τού βυζαντινού 

κράτους τ. A —  Β, A ' 19391, 19533, Β ' 
1947.

3) Κ. ‘Άμαντου, στην «Παγκόσμιο Ι σ τ ο 
ρία» "Εκδ. Κ. ’Ελευθερουδάκη.

4) Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πο
λιτισμός τ. 1 - - 4, 1948 — < 1952.

5) Albert M alet- Jules Isaac,, le moyen 
age jusqu’ a la guerre d ecen t ans (Hachette).

6) A. Λαζάρου, ’ Ιστορία τών Μέσων Χρό
νων.

ΣΤΑΘΗΣ ΣΑΜΕΡΤΑΗΣ 
Φιλόλογος

Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η  Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Α Σ

Παλέρμο, 18.2.1%7

’Αγαπητή «Επιθεώρηση Τέχνης», 
Διαβάζοντας στό τεύχος 145 (Γβν. 1Θ67), τής 

Ε .Τ .' τό διήγημα ’ Α δ ι έ ξ ο δ ο  τοΟ Γ. Λ. 
Κουτρούλη, διαπίστωσα ότι ό γνωστός στίχος 
τοΟ Σενέκα («Ηρακλής Μαινόμενος», 1138): 
«Quis hie locus, quae regio, quae mundi 
plagal#
κακώς μεταφράζεται (·σ. 70, σημ. 2) : «Ποιός

είναι αυτός ό τόπος,, ποιό Πασδλειό, ποιό μέρος 
του κόσμου

ΊΙ σονττή ερμηνεία είναι: «ΙΙοιός είναι αυτός 
6 τόπος, ποιά περιοχή, ποιό μέρος τοϋ κόσμου;» 
Προφανώς έγινε σύγχυση μεταξύ regio - ortis (- - 
χώρου, περιοχή) καί regia -  ae (--άνάκτορα).

Μέ συγχωρεΤτε γιά τή σχολαστική μου παρατή
ρηση, καί δεχθείτε τούς φιλικούς μου χαιρετι
σμούς.

Vincenzo Rotolo



ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗ Σ Π ΝΕΥΜ ΑΤΙΚΗ Σ ΖΩΗΣ

Σ η μ ε ί α  τ ο ν  ή μ ε ρ ό ν

Τά γεγονότα στην Τρίπολη και δσα  καταγ
γέλθηκαν μέ ερώτηση στη Βουλή για το μαί- 
νόμενο μέραρχο, ή απρόκλητη επίθεση τών 
αστυνομικών τού κ. Τασιγιώργου εναντίον 
τών φοιτητών, τά  «μυστηριώδη» «έκρηκτικά 
κατασκευάσματα» στους δρόμους της 'Αθή
νας καί πολλά άλλα σημεία τών ήμερων αυ
τών, πείθουν καί τον πιο ανυποψίαστο πολί
τη γιά ορισμένα πράγματα: δτι οί δυνάμεις 
τής ανωμαλίας παραμένουν άσύδοτες καί μά
λιστα ντοπάρονται, δτι έπιχειρεΐται νά βα
θύνει καί όχι νά έκλείψει ή έκτροπη, δτι ό- 
λόκληρο τό σύστημα του σφετερισμού τής λαϊ
κής κυριαρχίας, πού έκδηλώθηκε Απροκάλυπτα 
με τό ίουλιανό πραξικόπημα, τρέμοντας τήν 
κρίση τού λαού επιχειρεί νά τήν άποφύγει ή 
νά τή βιάσει. Ή αΰλική κυβέρνηση καλύπτει 
μέ θλιβερή διαφάνεια το σχέδιο. Καί ό κ. 
Κ ανελλόπουλος έπιχειρει νά τού δώσει καί 
θεωρητική βάση. . .

Ή  Χούντα έγινε δσο ποτέ προκλητική. Σέ 
κανένα ευνομούμενο κράτος δέ θά περνούσαν 
χωρίς άμεσα δραστικά μέτρα γεγονότα δ- 
πως ή διαταγμένη έπίθεση στρατιωτικών έ- 
νσντίον πολιτών καί οί παροτρύνσεις, έπιπλή- 
ξεις καί διαταγές τού μεράρχου Λουμάικη πρός 
όξιωματικούς καί στρατιώτες νά παρανομή
σουν. 01 λόγοι τού γνωστού καί άπό προη
γούμενες πολιτικές προκλήσεις άνώτατου Α
ξιωματικού, δπως περιέχονται αυτούσιοι στήν 
έρώτηση βουλευτή, συνιστούν πολλαπλά καί 
βαρύτατα ποινικά Αδικήματα, πού θά έπρε
πε νά είχαν κινήσει τό μηχανισμό τής Στρα
τιωτικής Δικαιοσύνης καθώς καί τόν πειθαρ
χικό μηχανισμό τού υπουργείου Εθνικής Ά - 
μύνης.

’Αλλά ο! έκ δηλώσεις τής έγκληματικής Χούν
τας, πού ύποδύεται ζωχαδιασμένη έθνικοψρο- 
σύνη, δέν μένουν χωρίς άντίκρυσμα σέ πολι
τικό καί «θεωρητικό» επίπεδο. Ό  «δημοκρα
τικός» αρχηγός τής ΕΡΕ κ. Κ ανελλόπουλος 
σέ όμιλία του σέ συγκέντρωση γυναικών στις 
7 Μαρτίου, Ανέπτυξε τή σοφιστεία δτι δέν 
κυβερνά ό Λαός, δτι «ψεύδονται οί διακηρύσ- 
σοντες τούτο».

Ποιος κυβερνά λοιπόν κατά τόν κ. Κανελ- 
λόπουλο; «Αί έξουσίαι —  πηγάζουσαι έκ τού

"Εθνους πού τό απαρτίζουν αί γενεαί αί 
πάσαι τών Ελλήνων, αί παρελθούσαι, αί πα- 
ρούσαι καί αί έρχόμεναι - ένεργούνται καθ’ 
δν τρόπον ορίζει τό Σύνταγμα. . .». ‘Όχι ό 
Λαός, λοιπόν, ό συγκεκριμένος, ό σημερι
νός, άλλά. . . γενεαί αί πάσαι. Σωστός επι
τάφιος θρήνος τής Δημοκρατίας καί τής πνευ
ματικής Αξιοπρέπειας. . . Μιά κυβέρνηση λ.χ., 
δέν Ασκεί τήν εξουσία έν όνόματι τού λαού, 
μέ τήν έντολή τού όποιου άνέλαβε τή δια
κυβέρνηση τής χώρας, άλλά ή έξουσία της 
πηγάζει καί άπό τούς . . .Αρχαίους "Ελλη
νες, Από τό Βυζάντιο, άπό τούς ραγιάδες 
τής Τουρκοκρατίας καί. . . άπό τούς "Ελληνες 
τού 2.500 π .Χ .! "Αντε νά τής ζητήσεις ευ
θύνες μέ τέτοια... λαϊκή βάση 2.500 έτών 
τουλάχιστον, προεκτεινόμενη μάλιστα στο ά
πειρον. Ναί, 6ά σάς πεί, μπορεί οί σημε
ρινοί "Ελληνες νά μή μέ θέλετε, άλλά μέ θέ
λουνε οί Σπαρτιάτες τής έποχής τού Πελο- 
ποννησιακού πολέμου. Κι άν δέ μέ θέλουνε 
κ« αύτοί, πού ξέρετε άν θά μέ έγκρίνανε οί 
"Ελληνες κάποιας άπό τις έπερχόμενες γε
νεές;

(Έ ν μέρει κάτι ανάλογο δέν έξέφρασε κι 
ό Πρόεδρος τού στρατοδικείου, δταν είπε πώς 
μόνο μετά 50 χρόνια θά υπάρξει Αντικειμενική 
κρίση, —  δηλ. θ' Αποδοθεί πραγματική δι
καιοσύνη -  γιά τήν ύπόθεση Α Σ Π ΙΔ Α ;)

Αυτό είναι ό Φασισμός. "Ασκηση τής έξου- 
σίας όχι μέ τή θέληση τού λαού, άλλά γιά 
λογαριασμό κάποιας φυλετικής Ιδέας πού μό
νοι οί «βασιλικοί άνδρες» συλλαμβάνουν κ’ έ- 
φαρμόζουν Ανεξέλεγκτοι.

Μά πού γίνονται καί λέγονται αυτά; Πού 
κατάντησε ή πολιτική ζωή στήν πατρίδα τής 
Δημοκρατίας; Οί ψυχροί έγκέφαλοι τού πα
ρακράτους καί οί ζωχαδιακο! σατραπίσκοι τής 
Χούντας, οί θεωρητικοί τής Αντί δημοκρατίας, 
οί τρομοκράτες καί οί παράνομοι είναι διά
φορες όψεις ενός καί μόνο πράγματος: τού 
άθλιου Αντεθνικού καί Αντιλαϊκού συστήματος 
πού έχει οριστικά καταδικάσει ό έλληνικός 
λαός καί πού θά τό Αποτινάξει άπό πάνω 
του δσες σκευωρίες καί άν μηχανευτεΐ αυτό 
γιά νά σωθεί, δσες θεωρίες τής τρύπιας δε
κάρας καί άν έπινοήσει.



Δείγματα πνευματικής άναξιότητας

Τά τελευταία πανεπιστημιακά γεγονότα χα
ρακτηρίζουν πολύ εύγλωττα την κατάσταση 
πού έχει δημιουργηθεΐ στον τόπο μας τον τε
λευταίο καιρό. ‘Ο Υπουργός Παιδείας, καθη
γητής ό ίδιος τού Πανεπιστημίου, προώθησε 
βιαστικά ένα πανθομολογουμένως αψυχολό
γητο, πρόχειρο και φαυλοκρατικό μέτρο 
για τά εξέταστρα των κ.κ. καθηγητών, εφαρ
μόζοντας μέ πανεπιστημιακή ακρίβεια το «υ
ψηλού ήθους» απόφθεγμα: «ό παπάς πρώτα 
τά γένια του εύλογάει».

Καί προτού νά κατακάτσει ό σάλος πού 
προκλήθηκε, ό κ. Καθηγητής - Υπουργός έ- 
σπευσε νά προωθήσει δεύτερο Διάταγμα έξ 
ίσου φαυλοκρατικό μέ τό πρώτο κ’ εντελώς 
αμελέτητο, μέ τό οποίο δίνονται προνόμια 
στό Πολιτικό τμήμα τής Νομικής Σχολής, 
απέναντι στις άντίστοιχες ’Ανώτατες Σχο
λές —  Εμπορική και Πάντειο. Οί καθηγητές 
τών Σχολών αυτών έκδήλωσαν τήν αντίθεσή 
τους, οί Φοιτητές κατέβηκαν σέ απεργία δια- 
δηλώνοντας τή διαμαρτυρία τους καί οί α 
στυφύλακες έσπασαν κεφάλια, πόδια, χέρια, 
λίγο έλειψε νά πνίξουν καί νά στραγγαλί
σουν —  κυριολεξία. 6πως φαίνεται άπό τις 
φωτογραφίες πού δημοσιεύτηκαν στον καθη
μερινό τύπο —  διαδηλωτές. "Υστερα ά π ’ αυ
τό οί καθηγητές τής Ανώτατης ’ Εμπορικής 
καί τής Παντείου δημοσίευσαν φλογερές δια
μαρτυρίες καταγγέλλοντας τήν κυβέρνηση πού 
κατά διαταγήν ή έστω κατ’ άνοχήν μέλους της 
(τού Υπουργού Δημοσίας Τάξεως), ήταν υ
πεύθυνη γιά τούς κανιβαλισμούς σέ βάρος 
τών φοιτητών. Μόνο που λησμονήθηκε κάτι: 
Πρωθυπουργός τής έν λόγω υπεύθυνης κυ
βέρνησης είναι ένας καθηγητής τής Παντείου 
και Υπουργός Οικονομικών ό Πρύτανις τής 
Άνωτάτης ’Εμπορικής. Αυτοί λοιπόν οί άξιό- 
τιμοι κ.κ. υπουργοί πού διαμαρτύρονται έ- 
ναντίον τού εαυτού τους ώς καθηγητές, δέν 
αισθάνονται τήν ύποχρέωση νά διαχωρίσουν 
καθ’ οίονδήποτε τρόπο —  άκόμη καί μέ μιά 
άπλή παραίτηση —  τή θέση τους άπό τό 
κλομπ τού κ. Τζανετή. Μά ή ιστορία έχει καί 
συνέχεια: Στό χώρο τώρα τών πανεπιστη
μιακών θώκων. Κάτω άπό τή γενική κατα
κραυγή καί άπσδοκιμασία ό πανεπιστημια
κός καθηγητής - Υπουργός τής Παιδείας, ά- 
φού άστραψε κ’ έβρόντησε, πώς άν δέν δη- 
μοσιευθει τό Διάταγμα θά παραιτηθεί κτλ. 
κτλ,, υπαναχώρησε, δέν προώθησε τή δημο
σίευση, άλλά καί δέν πραγματοποίησε τή 
βροντώδη άπειλή του. Καί τότε ξύπνησαν οί 
άλλοι πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι. Ή  Σύγ
κλητος τού Πανεπιστημίου, πού δέν έχει δώσει 
ως τώρα ούτε ένα δείγμα στοιχειώδους πνευ
ματικής εύθιξίας άπέναντι σέ καίρια έθνι- 
κά καί πανεπιστημιακά θέματα, πού δέν συγ- 
κινήθηκε γιά τις παραβιάσεις τού πανεπι
στημιακού άσύλου, πού έτήρησε άξιοθρήνητη 
σιγή άπέναντι στις κατάφωρες παραβιάσεις 
τής συνταγματικής νομιμότητας, πού κατά
πιε τή γλώσσα της φρονίμως γιά τις τελευ

ταίες χωροφυλακίστικες επιθέσεις εναντίον τών 
φοιτητών τής Παντείου καί τής Ανωτάτης 
Εμπορικής, παραιτήθηκε όμο&>μαδόν, κ’ έ
κλεισε τό Πανεπιστήμιο, έπιμένοντας στή δη
μοσίευση του διατάγματος πού δίνει τά πρω
τεία στούς πανεπιστημιακούς πάπες. Κι ό
λα αύτά μέ τό επιχείρημα τής υψηλής παι
δείας πού προσφέρει τό Άθήνησιν επι
χείρημα πού έκανε νά γελάσει ό κάθε πικρα
μένος. Υπάρχουν βέβαια διάφορες δικαιο
λογίες καί διάφοροι ισχυρισμοί. Μά ή πραγ
ματικότητα είναι μιά: πρόκειται γιά έσχα
το ξεπεσμό, ήθικό καί πνευματικό. Πρόκει
ται γιά δυο άκόμα δείγματα πνευματικής 
άναξιότητας. Πρόκειται γιά μεταστάσεις καί 
σέ χώρο πέραν τού καθαρά πολιτικού, τού 
«Υψηλού ήθους» πού μπήκε στά  ελληνικά 
χρονικά άπό τις 20 τού περασμένου Δεκέμ
βρη.

’Ανάμεσα στά  πολλά καί διάφορα χοντρά 
αστεία τής πρέφας τού πνευματικού μας κα- 
φενέ, τό χοντροειδέστερο τόν τελευταίο και
ρό είναι τό . . . εξυγιαντικό πάθος. . . έναν- 
τίον τής κριτικής.

Στόχος ό θεατρικός κριτικός Μάριος Πλω- 
ρίτης πού κατηγορεΐται γιά «ιδιοτέλεια» καί 
«κατάχρηση έξοέσίας» ( ! ) .  Ζητείται ή άρση 
τής δημοσιογραφικής του ασυλίας, ή κεφα
λή του έπί πίνακι καί - ναί, σοβαρά —  ή 
έξυγίανση τής κριτικής.

Τυχαίνει, ό Μάριος Πλωρίτης νά είναι δχι 
μόνο άπό τούς σοβαρότερους, άπό τούς πιο 
συγκροτημένους καί πληροφορημένους, άλλα 
καί άπό τούς διανοούμενους πού έκπληρώνουν 
συνεπέστατα τό πνευμοττικό χρέος άπέναντι 
στό δοκιμαζόμενο λαό μας, μέ μαχητική δη
μοκρατική άρθρογραφία καί άλλη πνευματική 
δραστηριότητα. Τυχαίνει νά είναι, ό βαλλό
μενος κριτικός ένας άπό τούς έλάχιστους το
ποθετημένους άπέναντι στην ίουλιανή κρίση 
κεντρώους διανοούμενους.

Τί σύμπτωση! Καθαρή σύμπτωση βέβαια...
Γιατί, καθώς ξέρουμε δά δλοι μας, οί δεξιοί 
γραμματικοί μας είναι άστράτευτοι, άνεξάρ- 
τητοι, ΰπεράνω κομματικών, χουντικών και 
αυλιχών σκοπιμοτήτων καί δεσμεύσεων. Ι 
δεαλιστές. Ελεύθεροι διανοούμενοι. Ναί. Τά 
στοχαστικά παιδιά τής έποχής μας. Νά μη 
βασκαθούνε'

Τό έξυγιαντικό πάθος, πού λέτε.
Πρώτος υγειονομικός, λοιπόν, άνέλαβε κά

ποιος Αρχάγγελος τού πνευματικού ήθους, 
πού αλλάζει ιδεολογίες μέ ρυθμό δεκαετιών.
Μέσα σέ τριάντα χρόνια υπηρέτησε τρεις 
παροττάξεις, βρίζοντας κάθε φορά με τήν 
ίδια όρεξη τις άλλες δύο. 'Από κοντά καί 
οί περιστασιακοί σύμμαχοι, πού δέν είχαν τή 
στοιχειοόδη λεπτότητα νά μήν πάρουν θέση έ- 
ναντίον ένός κριτικού μέ τον όποίο ό ένας 197
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είχε προηγούμενα συγκρουσθεΐ και ό άλλος 
είχε έπικριθεί για θεατρικό του έργο.

Και πώς πείσθηκαν οί σοβαρότατοι αυτοί 
κύριοι για τήν ύπαρξη σκανδάλου; Τούς φτά
νει καί τούς περισσεύει ή μαρτυρία τής γα 
τούλας με τή ροζ μυτούλα. Σωστή ’Ασπίδα, 
δηλαδή, τής κριτικής. Λάλα το, Λαλάκη, πού 
λένε. Ό  είπας τού εΤπαντος και του ξείπαν- 
το ς . . .

Τό επεισόδιο είναι άπό τα  πιό γελοία και 
•■εξοργιστικά τής μαϊμουδαχρατίας μας. Ρέ- 
κορντμεν τής άποστασίας, άρχιερεϊς τής α 
συνέπειας και τού πνευματικού όππορτουνι- 
σμού γίνονται τιμητές των πνευματικών ηθών. 
Μαζί, για έκδίκηση, και οί απαραίτητοι συγ- 
γραφίσκοι, οί «δηλώσαντες», οί κάθιδροι τής 
οποιοσδήποτε και όπωσδήποτε έπιτυχιούλας, 
πού συνήθως κοψομεσιάζονται μπροστά στην 
κριτική.

Τί αηδία!

Παγκόσμιο πένθος

Ό  θάνατος τών τριών άμερικανών άστρο- 
ναυτών, άπό άνάφλεξη τού διαστημοπλοίου 
μέσα στό όποιο βρίσκονταν γιά δοκιμή, προ- 
κάλεσε βαρύτατο πένθος και όδύνη σ ’ δλο 
τόν κόσμο. Ό  Βίρτζιλ Γκρίσσομ, ό Ρότζερ 
Τσάφφη καί ό "Εντουαρντ Χουάϊτ, είναι τά 
πρώτα θύματα του αγώνα τού άνθρώπου γιά 
τήν κατάκτηση τού διαστήματος καί γιά τήν 
επικοινωνία μέ τά  άστρα, καί τά όνόματά 
τους θά υψωθούν σέ σύμβολα δίπλα στό τρα
γικά ώραίο σύμβολο τού "Ικαρου. Μά ύστε
ρα άπό τήν πρώτη κατάπληξη ή όδύνη μετα
βλήθηκε σέ οργή, στή σκέψη πώς ό  τυχο- 
διωτικός άμερικσνικός άνταγωνισμός στό 
διάστημα, περί φρονεί τήν άνθρώπινη ζωή καί 
στή θέση τού υψηλού ιδανικού βάζει τήν μέ 
κάθε μέσο έπίτευξη άθλιων ρεκόρ. "Ηδη, άπό 
δώ καί τρία χρόνια διαπρεπείς επιστήμονες 
σ ' δλο τον κόσμο έπισήμαναν πώς οί άμε- 
ρικανοί, έπιδιώκοντας μέ κάθε θυσία νά κα- 
λύψουν τήν απόσταση πού τούς χωρίζει άπό 
τούς σοβιετικούς επιστήμονες στό χώρο τού 
διαστήματος, παίζουν ένα πολύ τυχοδιωκτικό 
παιχνίδι. Οί επιστήμονες προειδοποίησαν γιά 
τούς ηύξημένους κινδύνους κινδύνους πού συ
νεπάγεται αυτός ό ανταγωνισμός, σ ’ ένα πε
δίο άφ ’ έαυτού λίαν επικίνδυνο καί μίλησαν 
γιά πιθανότητα ένός τραγικού δυστυχήματος 
στούς άμερι κανούς άστροναύτες. Μά καί οί 
ίδιοι οί άμερικανοί έπιστήμονες είχαν έκφρά- 
σει άνησυχίες. Πραγματικά, όπως μεταδόθηκε 
μετά τό δυστύχημα άπό τό ’Ακρωτήριο Κέν- 
νεντυ:

«Οί ’Αμερικανοί έπιστήμονες ήσαν πάν
τοτε ανήσυχοι γιά τούς κινδύνους τού συστή
ματος τροφοδοτήσεως τών διαστημοπλοίων μέ 
καθαρό οξυγόνο, άλλά ή κατάργησίς του θά 
απαιτούσε τεράστιας έκτάσεως μετατροπές 

198  οπήν δλη δομή τού « ’Απόλλων» γιά τήν έγ-

κατάσταση «άναπνευστικού συστήματος» ό
μοιου μέ αυτό που χρησιμοποιούν οί Ρώσοι, 
ή συστήματος μέ οξυγόνο καί ήλιον, όμοιου 
μέ αυτό πού χρησιμοποιούν οί δύται. Σέ άμ- 
φότερες τις περιπτώσεις ό κίνδυνος τής πυρ- 
καϊάς άπό σπινθήρα, θ' άπεφεύγετο».

(Έφημ. «Μεσημβρινή» 3 0 )1 )6 6 ) 
"Ολος ό κόσμος θέλει τουλάχιστον νά ελ

πίζει πώς τό τραγικό δυστύχημα θά έχει καί 
ένα ευεργετικό αποτέλεσμα: θά συνετίσει, 
ώς ένα σημείο τουλάχιστον, τούς τυχοδιώκτες 
τοΰ διαστήματος καί θά συντείνει στό νά πε
ριοριστεί ό απάνθρωπος άνταγωνισμός ώσπου- 
τελικά νά άντικατασταθεΐ άπό μια ευγενική 
καί άνθρώπινη επιστημονική άμιλλα.

Ό  θάνατος τοϋ Γ. Σκλάβου

Μέ ειλικρινή λύπη πληροφορήθηκαν οί καλ
λιτεχνικοί κύκλοι καί οί φιλότεχνοι τον τραγι
κό θάνατο τού γλύπτη Σκλάβου στό Παρίσι. 
‘Ο Σκλάβος άποτελούσε μιάν άπ* τις πιό ση
μαντικές έλπίδες τής νεοελληνικής τέχνης. 
Γιατί ήταν άληθινός καλλιτέχνης. Καί καθώς 
ήταν τόσο νέος, είχε μπροστά του μιά ζωή 
όλάκληρη γιά νά διαμορφώσει πλήρως τήν 
τέχνη του, πού άττό τώρα παρουσίαζε σημαν
τικά στοιχεία. Εμείς πού τόν γνωρίζαμε 
μόνο άπό τό έργο του λυπούμαστε γιατί 
χάσαμε έναν προικισμένο κ’ εύσυνείδητο καλ
λιτέχνη. "Αλλοι, όμως, πού τόν γνώριζαν 
καί σάν άνθρωπο κλαΐνε γιά τόν καλό φίλο, 
γιά τό χαρακτήρα του καί τό ήθος του. Τό 
πλήγμα είναι γιά όλους βαρύ. "Ας έλπίσουμε 
πώς θά βρεθούν στή χώρα μας άρκετά γλυ
πτά του γιά νά μάς θυμίζουν τόν καλλιτέχνη 
καί τόν άνθρωπο.

’Ηθικό άλλα καί ούσιαστικό θέμα

Μάς καταγγέλλεται πώς ό Δήμος 'Αθηναί
ων πού άγόρασε τό σπίτι τής ’Αγγελικής 
Χοττζημιχάλη γιά νά τό μετατρέψει σέ Μου
σείο Λαϊκής Τέχνης, συζητάει νά διορίσει 
στή θέση τού έπιμελητού, «συγγενή Δημοτικού 
τίνος Συμβούλου», αποκλείοντας τήν λογοτέ- 
χνιδα κυρία "Ερση Χατζημιχάλη, κόρη τής ά- 
είμνηστης λαογράφου. Πέραν άπό τό ήθικό 
θέμα πού θά δημιουργήσει ή τυχόν πραγμα
τοποίηση αυτής τής σκέψης, υπάρχει προ
παντός θέμα ουσίας. Δέν γνωρίζουμε βέβαια 
έάν μέσα στό ρόλο τών Δημοτικών Συμβού- 
>ων συμπεριλαμβάνεται καί τό βόλεμα τών 
συγγενών τους. Γιά ένα είμαστε βέβαιοι: πώς 
στήν έπιμέλεια τού Μουσείου χρειάζεται στορ
γή, άγάπη, καί προπαντός γνώση τού ίδιου 
τού σκοπού καί τής καθημερινής του ιστορίας, 
πού είναι συνδεδεμένη μέ τή ζωή καί τό θά
νατο τής ’Αγγελικής Χοττζημιχάλη. Κι αύτά 
δέν μπορεί νά τά αντικαταστήσει καμιά συγ
γένεια, άκόμα καί ή πιό στενή, προς Δημοτι
κούς Συμβούλους.



Oi φωτογραφίες των Δελφών
Πολλές άπό τις έκδηλώσεις τού τουρισμού 

μας νοσούν βαριά κ’ ή αιτία τους βρίσκε
ται σέ έλλειψη μέσων, συνείδησης, φαντα
σίας κ.τ.λ. Υπάρχουν όμως και μερικές, πού 
γι’ αυτές δέ μπορεΤ κανείς νά επικαλεστεί κα
μιάν πολύτως δικαιολογία. “Εχουμε υπόψη 
μας τό θαυμάσιο Μουσείο των Δελφών, πού 
συγκεντρώνει τόσους καί τόσους ξένους. Τά 
εκθέματα είναι αρκετά καλά παρουσιασμέ
να, π αρ ’ όλο ττού συχνά, στά  μικρά άντικειμε- 
να τού κάκου ψάχνει κανείς γιά νά δεΤ κάτι 
πού τού χτύπησε στο μάτι σέ προηγούμενη 
επίσκεψη. Τ ’ άλλάζουν συχνά κ’ ή έκλογή 
τους δέν είναι πάντα πετυχημένη. Μά όταν 
έ/θουσιασμένος άπ ’ τά  άρχαΐα τού Μουσείου 
πάει κανείς ν’ αγοράσει καμιά φωτογραφία 
τους, μένει κατάπληκτος. Οί φωτογραφίες 
πού πουλιούνται στην είσοδο είναι τόσο κα
κής ποιότητας, ώστε νά μην αποδίδουν τίποτα 
άπό τό πρότυπό τους. ΕΤναι άραγε τόσο δύσ
κολο νά βγούν σημερινές, καλές φωτογραφίες 
πού έκτος των άλλων θ ’ άποφέρουν οπωσδή
ποτε κ’ ένα πρόσθετο έσοδο;

«Δεν συμβάλλει είς τάς φιλικάς 
σχέσεις...»

Ή βασιλική κυβέρνηση τού εγνωσμένου ή
θους δήλωσε πώς τό βιβλίο τού Βουλγάρου 
ιστορικού Παντελέι Στέρεφ «Κοιν· i άγώνες 
τού βουλγαρικού καί τού ελληνικού λαού κατά 
τή διάρκεια τής κατοχής», δέ συμβόελλει στην 
άνάπτυξη τών φιλικών σχέσεων τών δύο λαών. 
Κι αυτό χωρίς νά τό διαβάσει βέβαια. ( “Αλ
λη μια απόδειξη τού «εγνωσμένου ήθους»). 
Κι δμως έπραξε πολύ ορθά. Αυτοί ο» κοινοί 
άγώνες κ. Στέρεφ εναντίον ποιων έστρέφον
το; Εναντίον τού Βόρη. Μά ό Βόρης, άγα- 
πητέ άλλά άνισπόρητε κύριε, μπορεΤ νά εΐναι 
εχθρός σας, έμάς όμως εΤναι ακραιφνής φίλος 
μας, δπως κι ό γυιός του Συμεών. ’Απόδειξη 
ότι δέ χάνουμε ευκαιρία πού νά μη τον κα
λούμε στο παλάτι μας. "Οταν λοιπόν βγάζε
τε έσεΐς τή φυλλάδα σας καί μάς μιλάτε γιά 
τούς άγώνες εναντίον τού φίλου μας, πώς 
θέλετε αυτή ή φυλλάδα νά συμβάλει στή φι
λία μας;

Μάς εννοήσατε;

Διαμαρτυρία Ελλήνων Λογοτεχνών γιά τό Βιετνάμ

Οί λογοτέχνες μας, εκφράζοντας τήν αγα 
νάκτησή τους γιά τήν άδικη καί σκληρή έ*ττί- 
έ^ση τών 'Αμερικανών έπιδρομέων κατά τοΰ 
όμάχου πληθυσμού τού Β. Βιετνάμ, υπέγρα
ψαν τήν παρακάτω έντονη διαμαρτυρία τους 
σ ' ένδειξη αλληλεγγύης. Ή «Ε. Τ.» δημο
σιεύει τό κείμενο προσυπογράφοντάς το.

«Μιά είδηση είδε αυτές τις μέρες τό φώς 
τής δημοσιότητας:

«Τά χωριά τού Βιετνάμ πού προβάλλουν 
αντίσταση οπόν εκπατρισμό, ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ 
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟ ΥΣ. 
Στήλες καπνού ύψώνονται πάνω άπό τούς 
ορυζώνες καί τή ζούγκλα, ενώ τ ' άμερικά- 
νικα άεροπλάνα συνεχίζουν νά βομβαρδί
ζουν ό,τι απομένει ακόμη όρθιο».
Ή παραπάνω είδηση άποτελεΐ μιά άκόμη 

πιστοποίηση τής κλιμάκωσης τού βρωμερού 
αυτού πολέμου κΓ άποδείχνει ότι όσο ό έπι- 
δρομέας δέν αναγκαστεί κάτω άπ* τήν πίεση 
τών λαών νά σταματήσει τήν έπίθεση, θά προ
χωρεί αδίσταχτα όλο καί περισσότερο στο 
απάνθρωπο έργο τής όλοκληρωτικής κατα
στροφής κάθε ζωντανής ύπαρξης στο Βιετνάμ, 
μέ άμεσο κίνδυνο τήν έπέκταση τού πολέμου 
σ ’ όλο τόν κόσμο.

"Ολη ή άνθρωπότητα θαυμάζει τήν ήρωι- 
κη άντίσταση τού λαού του Βιετνάμ πού 
κάτω άπ ’ τις χειρότερες συνθήκες δίνει μάθη
μα άξιοπρέπειας τού άνθρώπου καί τού άδου- 
λωτου πνεύματος πού εμπνέει τόν άγώνα του.

"Ολη ή άνθρωπότητα έχει ξεσηκωθεί καί 
διαμαρτύρεται ένάντια στή βάρβαρη έπίθεση 
τού άμερικάνικου Ιμπεριαλισμού πού άγνοών- 
τας καί περιφρονώντας τή θέληση τών λαών 
έξακολουθεί όχι μόνο νά συνεχίζει τον πόλε
μο, άλλά καί νά τόν κλιμακώνει μέρα μέ τή

μέρα σέ απίθανες διαστάσεις καί καταστροφι- 
κότητα.

Εμείς, οί άνθρωποι τών γραμμάτων καί 
τού πνεύματος, έμπνεόμενοι άπό τά  (δανικά 
τής άνεξαρτησίας καί τής ελευθερίας τού δι
κού μας λαού, θεωρούμε χρέος μας νά υψώ
σουμε φωνή διαμαρτυρίας γιά μιά άκόμη φο
ρά καί νά καλέσουμε όλους τούς τίμιους αν
θρώπους, τούς κοινωνικούς παράγοντες καί 
ολόκληρο τόν έλληνικό λαό σέ μιά γενική 
σταυροφορία γιά τό σταμάτημα τού βρώμι
κου πολέμου στο Βιετνάμ.

'Απαιτούμε ν’ άποχωρήσουν όλα τά ξένα 
στρατεύματα άπό τό Βιετνάμ καί ν’ άφεθεί έ- 
λεύθερος ό λαός του νά ρυθμίσει τις τύχες του.

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ: 'Αλεξίου "Ελλη, Αυγέρης 
Μάρκος, Βάρναλης Κώστας, Βοΐσκου Ε 
λένη, Γαρίδης Κώστας, Γεράνης Στέλ., 
Γραικιώτου 'Αλεξάνδρα, Γρηγόρης Γερά
σιμος, Δαλεντζας Γιάννης, Δαμιανάκου 
Βούλα, Ζαμπαθάς Κούλης, Ζαμπαθά - 
Παγουλάτου Φαίδρα, Θεοδώρου Βικτωρία, 
Θρακιώτης Κώστας, Ίακωβίδου Λιλή, Ί -  
ωαννίδης Ίάσων, Καμπέρης Ε., Καπετα- 
νάκη Βενετία, Κασιγόνης “Αγγελος, Κισ- 
σαμιτάκη Ν., Κουκούλας Αέων, Αειβσ· 
δίτης Τάσος, Λιάτσος Δη μ., Μαγκλής 
Γ ιάννης, Μάρταιλης Άντώνης, Νάκου Λι- 
λίκα, Νικολαΐδης Μελής, Παπά - Μπουμη 
Ρίτα, Παπαδημητρίου "Ελλη, Παπαθανα- 
σόπουλος Θανάσης, Παπαλεονάρδος Γιώρ- 
γος, Παπαλεονάρδου Μαρία, Παπαπερι- 
κλής Νίκος, Πιερίδης Γιάγκος, Ρώτας Βα
σίλης, Σαραντής Γιώργος, Σιμόπουλος 
Ήλίας, Σκάρος Ζήσης, Ταμβάκης Κ., Χα- 
τζημιχελάκης Στέφανος». 199



A  I  Z  A  K O T T O Y

Βαθιά θλίψη προκάλεσε στον πνευματικό κόσμο ο θάνατος τής παιδαγωγόν και μελετή- 
τριας τον νεοελληνικού πολιτισμού Λίζας Κόττον. ”Εξοχη 'Ελληνίδα, στοργική δασκά
λα, πνεύμα ανήσυχο κι ερευνητικό, ή Λίζα Κόττον στάθηκε σ ’ ολη της τή ζωή μια 
υποδειγματική ηθική προσωπικότητα. Οί θαρραλέοι αγώνες της για ένα καλύτερο μέλ
λον τού λαού μας, στήν κατοχή και στα μετ απελευθερωτικά χρόνια, τής στοίχισαν πάρα 
πολλές διώξεις, χωρίς ποτέ νά τήν κάμουν νά λυγίσει έστω και μια στιγμή από τό 
χρέος. Ό  θάνατός της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

"Εξω οπτό τή σκηνή της συχνά έφύλαγε κο
πέλα μέ πλεχτό στό χέρι, μέ τά  μάτια όλό- 
γυρα, σημάδι πώς ή Λίζα εΤχε μάθημα. Κα
θισμένη στό ράντζο της, ξαφανισμένη, τυλιγ
μένη μέ παλιά μάλλινα ρούχα καί μέ τό χεί
λι μελανό άπό τήν παγωνιά δίδασκε τά νέα 
Ελληνικά σέ μιάν ‘Ομάδα —

Σαρανταπέντε μάστοροι κ’ έξήντα μαθη-
(τάδες

Γεφύριν έθεμέλιωναν στής "Αρτας τό πο
τάμι* .

Ή ταν τό διαλεγμένο της τραγούδι, πού 
τό θεωρούσε άρτιο άπό κάθε πλευρά κι ά- 
γάλλονταν ή ψυχή της νά άναλύει καί νά 
ξηγά τήν άθάνατη τέχνη του στις μαθήτριές 
της.

Ή πίστη της στήν αι'σθητική τελειότητα 
τού Λόγου σάν μέσου διαπαιδαγώγησης, καλ
λιέργειας καί λύτρωσης των ανθρώπων ήταν 
τό ίδιο δυνατή μέ τά ιδανικά της γιά τήν 
κοινωνική δικαιοσύνη καί λευτεριά. "Οταν δέν 
άναπαύονταν μέ ύπνο βασανισμένο στό  κρεβ- 
βάτι έκστρατείας, στή στενοκοπιά της σκη
νής ή του θαλάμου, λαλούσε. Καί λαλούσε 
γιά τήν ποίηση πάντα, γιά τήν τέχνη. Λύ
τη μάς έμαθε πώς νά βρίσκουμε τήν όμορ- 
φιά στή λογοτεχνία καί τή ζωγραφική. Κ’ 
έγώ ή Τδια άν έχω γράψει ή θά γράψω ποίη
μα πού ν’ άξίζει, στή Λίζα τό χρωστώ. . . 
Μ’ έκανε συχνά νά χύνω μαύρο δάκρυ, εΐν’ 
αλήθεια, δταν άλύπητα μου ξύλωνε τά  πρω
τόλειά μου στιχουργήματα. Μ' έμαθε τά 
μέτρα καί τούς ρυθμούς, σάν τό λινάρι μέ 
παίδεψε στή σύνθεση, στό επίθετο, στό  ρή
μα. Φιλοδοξούσε νά μάς μάθει τή νέα Ε λ 
ληνική γλώσσα Γιά έλευθερία καί γλώσσα 
πάλευε κ’ έκείνη. . .

Φυσά τ ' άεράκι μ' άνάλαψρη φόρα 
καί τις τριανταφυλλιές άβρά σαλεύει 
στήν ψυχή καί στήν πλάση βασιλεύει 
ρόδινο σούρουπο, ώρα μυροφόρα —  
χρυσή θυμητικών όνείρων ώρα 
πού ή ψυχή τή γαλήνη προμαντεύει. . .

’Ακούω τή φωνή της ζωντανή μέσα στά 
χρόνια, βλέπω τό ’να της φρύδι σηκωμένο σ ’ 
έκστατική στιγμή, τό μάτι της στεκάμενο, 
δακρυσμένο. . . Μά ή Λίζα δέν ήτανε τής 
γαλήνης καί τής ρέμβης. ΕΤχε τ ’ άνάλαφρο, 

200 τ ’ άγρυπνο σπίρτο, «εΤχε σ τ ’ άχείλι της ε

πάνω τό θυμό» έτοιμη νά κονταροχτυπηθεί γιά 
τήν άλήθεια. "Ητανε δίκαιη καί μαζί επιει
κής, τραβούσε τόν άπλό κόσμο μέ τή λα
λιά της. Οί Πειραιώτισσες τή λατρεύανε, οί 
Σαμιώτισσες χτυπιούνταν σ τ ’ όνομά της, οί 
μαθήτριές της είχανε φόβο γι’ αύτήνε κι ά- 
περιόριστη άγάπη καί θαυμασμό

Οί πιο πολλές άπό τις κατάδικες σ ’ ε
ξορία μείναν στά  νησιά άμετακίνητες, άντιμε- 
τωπίζοντας τά γνωστά βάσανα τής έκτόπισης. . 
Μά ή Λίζα Κόττου ήταν ή περιπλανώμενη άνά- 
μεσα σ ’ έξορία, κέντρα μεταγωγών, στρατοδι
κεία, φυλακές, δικαστήρια. Πρίχου νά πει τό 
δόξα σοι ό θεός γλυτωμένη άπό μιά ταλαιπω
ρία, πρίχου νά καλοκάτσει στό ράντζο της, νέο 
χαρτί ερχότανε, γιά καινούργια πάθη τή γυ
ρεύανε. Καί πάλι ή Λίζα νά κάνει μπόγο τά 
φτωχά της πράμοττα, νά μοιράζει τά  βιβλία 
της, νά θάβει τά χαρτιά της, ν' άποχαιρετά... 
Στό καΐκι θαλασσοβρεμένη έχοντας τό δεξί 
χέρι πάνω στό πσνεμένο σηκώτι της σιγο- 
τραγουδεΐ:

Πότε θά κάνουμε πανιά, θαλασσάκι μου...
— Δός μου χρυσό μου παιδί κείνο τό κανά

τι καί ξεράθηκε τό στόμα μου, λέει στό χω
ροφύλακα πού τή συνοδεύει.

‘Έτσι μιλούσε στόν κόσμο ή Λίζα, τόν ά- 
θώο κι άνίδεο. ‘Ό σ ο  δίκαιη ήταν ή γνώμη 
της, τόσο καλοσυνάτη κι άγόγγυστη ή καρ
διά της. Τή θυμάμαι στό Μακρονήσι, άρρω
στη, πεταγμένη σάν άχρηστο πράμα πάνω 
σ τ ’ άχυρα, μ ενα κεραμίδι ζεστό στήν κοι
λιά, λερή κι άποκαμωμένη. Πότε καί πώς 
συνερχόταν αυτή ή έφτάψυχη γυναίκα, πότε 
άνασυντάσσονταν κ' έπιανε κ' έδενε τή σπ α 
σμένη κλωστή τής διδασκαλίας της γιά τά 
Νέα Ελληνικά; Ό  κόσμος χάνονταν, τ ’ αύ
ριο άβέβαιο καί σκοτεινό κ’ έκείνη νά ξηγά 
στή γωνιά τής σκηνής της τήν Τέχνη τού 
Βάν Γκόγκ καί τού Ριβέρα, τόν Τάφο τού 
Παλαμά, τήν ‘ I θάκη τού Καβάφη. ’Αλλά τ ’ 
άκριβό της θέμα ήταν τό δημοτικό τραγούδι. 
Ή Λίζα προσπερνούσε μέ γιγάντιες γιά τή 
μπόρεσή της δρασκελιές τά  βάσανα. Τό κορ
μί της όμως σημαδεμένο άπό τόν καρκίνο 
πού γεννά ή αγωνία κ’ οί ταλαιπωρίες, τήν 
πρόδοσε. Ή Λίζα μένει πάντα παρούσα καί 
στηρίζει μέ τό μικρό της μπόι τής ’Ά ρ 
τας τό γεφύρι γιά νά περνούν άφοβα οι δια
βάτες σ ’ ένα κόσμο καλύτερο, δικαιότερο κι 
ομορφότερο.

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
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*0 Βασίλης Α'.άσκας είναι ένας ιδιότυπος, 
προσωπικός ποιητής. Λιατρέχοντας κανείς τούς 
στίχους του μέ πολλή προσοχή, ανακαλύπτει Ε
να κλίμα δχι συνηθισμένο κι ακόμη τήν οδυνη
ρή προσπάθεια πού καταβάλλει γιά νά όλοκλη- 
ρώσει τήν Εκφρασή του. Ή άναζήτηαη τής διάρ
κειας, τής «αιωνιότητας», τοΟ φιοτισμού, μέσα 
στά κοντινά πράγματα καί τά μακρινά φαινόμε
να τής ζωής καί τού κόσμου μέ τή βοήθεια προ
εκτάσεων, αποτελεί τό κύριο χαρακτηριστικό πού 
δημιουργεί τήν ατμόσφαιρα τού ποιητικού του 
χώρου. 'Ένα μοναχικό άτομο πού βρίσκει τή 
λύτρωσή του ατενίζοντας π.χ. τό γαλάζιο, δχι 
μέ τήν Εννοια τού χρώματος, άλλά τού καθα
ρού, τού απέραντου, τού αιώνιου. ‘Ο ποιητής 
αντιδρά στη συγκεκριμένη ζωή μέ τήν έξαρση, 
τήν προσφυγή σέ χιμαιρικούς χώρους, δημιουρ
γώντας μύθους όμορφιάς πού είναι τό ίδιο σά 
νά υλοποιεί τή μουσική σέ τοπία.

Σέ ποιους, τάχα λουστήκαν καταρράκτες, 
ποιά χρώματα, ποιές πυρκαγιές, ποιό φεγγο-

(βόλημα
φορέσαν, όταν πέρναγαν τις γέφυρες τού ήλιου;
Σέ ποιές άχτές πετάξαν τά χρυσάφια τους, 
καί τί νά τραγουδούν τάχα οΐ χίμαιρες 
τά άρχαγγελικά μπαλώνοντας φτερά τους;

Κυνηγημένα άπ* τό γαλάζιο δράκοντα
σέ ποιού; αλήθεια αργαλειούς
νά ύφαίνουν τώρα τούς μελωδικούς τους ήχους·;

{ ΣΓΝΝΕΨΑ «1»)
Είναι «ή πείνα τ" ούρανού* αύτό τό ατέλειω

το «γλυκό μαρτύριο» πού τόν κάνει νά φοράει 
«τής παιδικής χίμαιρας τό χιτώνα» γιά νά

Δ ί ω ν ι ό τ η τ α  
Ν υ κ τ ι λ ύ κ η  
Δ ε υ τ έ ρ α  π ρ ο )
Λ υ ρ ι κ ά  κ ε ι μ ή λ ι α  
Π ρ ι ν  τ ο  τ έ λ ο ς

προστατέψει τόν ανυπεράσπιστο εαυτό του, γιά 
νά έναντιωΟεί ατήν καθημερινή μοίρα. Δημιουρ
γεί τό φως πού Αντικειμενικά δέν υπάρχει γιά 
νά μή νιώθει μόνος μέσα σ’ αύτό, μέ τή βοήθεια 
τής ποιητικής του μέθης. ΊΙ ποίησή του σάν 
σύνολο ασκεί μιά παράξενη ύποβολή πού θά 
κέρδιζε πολύ περισσότερο, άν τά έπί μέρους 
ποιήματά του εκφράζονταν καί στό σύνολό τους 
μέ περισσότερη διαύγεια. Σημειώνω δυό παρα
δείγματα: «μές στοΰ κορμιού σου τού άλλοτινοΰ 
καιρού /  είδα ξανά τόν ήλιο νά λαμπίζει../ , 
«πέρασε τών βουνών τις γέφυρες, /  τής θάλασ
σας τών ήχων...». Καί στις δυό περιπτώσεις τό 
νόημα τών στίχων δέν αποσαφηνίζεται λογικά, 
πράγμα πού απολήγει σέ βάρος τής ποιητικής 
εικόνας. "Ασφαλώς οι σποραδικές αύτές περι
πτώσεις όφείλονται σέ θεληματικές ΰπεραφαι- 
ρέσεις, πού αντί νά προσθέτουν, άφαιροΰν άπό 
τή δυνατότητα πού έχει ό ποιητής νά μάς προσ
φέρει θαυμάσιους στίχους δπως είναι παρακάτω:
Είμαι τό σύννεφο πού σκοτείνιασε τά μάτια τού

(ΒεοΟ,
τό σκουλήκι πού φέγγει τόν δρίζοντα, 
ό χιονάνθρωπος πού λιώνει στήν πρώτη ματιά, 
6 άμνός πού στάζει φλόγες.

Ποιητής μέ φαντασία 6 Βασίλης Λιάσκας μάς 
δίνει μιά συλλογή διάσπαρτη άπό λαμπρές είκό- 
νες, δχι στατικές, περιγραφικές, άλλα κινούμε
νες, εικόνες πού σχηματίζονται άπό τούς αντικα
τοπτρισμούς τών ψυχικών του καταστάσεων καί 
γι’ αύτό, ποιητικά, ζωντανές.

Γ. Ε. ΓΕΏΡΓΟΓΣΙΙ: « Ν υ κ τ ι λ ύ κ η » .

Παρ’ όλο πού μέ μιά πρώτη ματιά σχηματί
ζεις τήν Εντύπωση πώς ό 1’. Ε. Γεωργούαης κι-



νιέται σ’ ένα γνωστό κλίμα, Ινα κλίμα πού 
δημιουργεί ή διασταύρονση των επιρροών του Σε- 
φέρη και τού Έλύτη, διαβάζοντας μέ προσοχή 
τούς στίχους του, ανακαλύπτει; μιαν άλλη πε
ρίπτωση. Ή ποίησή του δεν είναι ούτε Απλώς 
εικονική, ούτε Απλώς σκεπτική. Τό έλληνικό 
τοπίο μέ τό φώς του καί μέ τήν ίτορία του, 
πλουτισμένο καί ζωντανεμένο Από τήν Αδιάκοπη 
Ανθρώπινη διαδοχή, τροφοδοτεί τή βιοθεωρία 
του καί τήν έκφρασή του: «μες στΑ όστά μας 
είναι φυλαγμένο τό μίσος των προγόνων 
πού πέθαναν οργισμένοι [...] στις φλέβες μας σε
ρ: άνισε ή σωφροσύνη των παππούδων /  μέ τα 
ρητά τους καί τις παροιμίες /  καί Αντικρίσαμε 
τα μάτια πού μάς κληροδότησαν χιλιάδες Ιμεροι 
[...] ή ήλικία μας περίπου τρεις χιλιάδες χρό
νια . Πέρα από τΙς μνήμες κι άπό τή σιωπή, λάμ
πει τό αίώνιο παρόν. Ή μνήμη καί ή ζωή Αποτελούν 
μιΑν άδιάρρηκτη πραγματικότητα. ΊΙ θάλασ
σα Ανθίζει τήν Απαλωσύνη /  λάμπει κάθε αυγή 
καινούρια [...] πλοκάμια τά σφουγγάρια Ανοσταί- 
νονται α τ ο ύ ς  Απλωτούς της κόρφους /  όσα κι* 
Αν δρέψει ό βουτηχτής, ό πόντος δέν Αποτρυ- 
γιέται*. Οί σύγχρονες καί οι παλιές μορφές, 
συναποτελούν τό μύθο μιάς Αείρροης ζωής, Α
πό τήν όποία δικαιούμαστε ένα μερίδιο εύφορίας 
καί γιά τήν όποία 6 θάνατος δέν είναι παρά 
μονάχα «Ινα πικρό αγιάζι*. " Ε ρ γ ο  τού χρόνου 
'Ιναι νλ κουρσεύει, νά έξαφανίζει. Χαρακτηρι
στικοί είναι οί στίχοι του άπό τό ποίημά του: 
* “Έκφραση (περιγραφή) Μονεμβασιάς*.
Ό βράχος άναστήθηκε μέ; Απ’ τή θάλασσα μέ

(τήν ανάσα πολεμάρχων.
Ηταν ή πολιτεία στλ ριζά αιγουρεμένη μέ πα-

(λάτια καί μπεντένια.
Λπόρθητο τό κάστρο μας γιά τΑ γιουρούσια τών

(έχθρών
όμως ύπάρχει πάντα μιά κρυφή Κερκόπορτα νά 

τήν ξεμανταλο>σει ό χρόνος...
Αλλά καί ανανεώνει. Κάτω από τούς στί

χου; τού ποιητή μαντεύει κανείς τόν κυματισμό 
αυτής τής διπλής κίνησης. Τών καταστάσεων 
καί τών προσώπων πού γίνονται μνήμη καί τής 
νέας ζωής πού πάνω της καταξιώνεται τό αι
ών ιο έλληνικό καλοκαίρι.

Τά τέσσερα Ιστορικά (γνωμικά) ποιήματα πού 
κλείνουν τή συλλογή του, πρέπει νά θεωρηθούν 
δπωσδήποτε Από τά πιό τελειωμένα του. ‘Ο 
ποιητής διαθέτει «προσωπικά» Αν μπορεί νά 
ειπωθεί αύτό, καβαφικά ποιητικά προτερήμα
τα. Νομίζω πώς τού χρειάζεται νά προσέξει 
περισσότερο στά λυρικά του, τά όποια θά πρέ
πει νά Απαλλαγούν από βρισμένα εκφραστικά 
κλισέ πού θυμίζουν άμεσα τούς πρώτους διδα- 
ςαντες. «Λυτός ό πελαγίσιος άνεμος μάς τυ
ραγνάει όλημερίς, /  σφυρίζοντας σ’ Ασβεστω
μένα στενορύμια...». Θά παρουσιαστεί έτσι πιό 
προσωπικό τό έλλαδικό φώς πού Αποπνέουν οί 
στίχοι του, μέσα στήν ανισότητα έστω τής έν
τασής τους, όπως τουλάχιστο παρουσιάζεται στήν 
πρώτη του αυτή συλλογή.
θ. ΝΤΑΚΟΓ: « Δ ε υ τ έ ρ α  π ρ ω ί  .

ΙΙολύ νέα ή Θ. Ντάκου κι όμως παρουσιάζει 
202 μ»Αν Αξιοθαύμαστη, σέ λιτότητα καί πληρότητα,

ισορροπία στη στιχουργική της. “Έχει ένα πε- 
ριωρισμένο οπτικό πεδίο, κινιέται μέ άξονα τα 
συναισθήματα πού τής γεννούν τά περιστατικά 
τής προσωπικής της ζωής καί τό περιβάλλον 
της, ωστόσο αύτό πού νιώθει τήν Ανάγκη νά 
έκφράσει τό μπορεί, δέν ψεύδεται ό χαμηλός 
τόνος της, δέν προδίδει τήν ποίηση. Αντιγρά
φω ένα άπό τά πιό χαρακτηριστικά της ποιήματα, 
17, «Διάλυση».

θέ μου, αυτό τό ρήγμα πού αλο μεγαλώνει μέσα
(μου,

αύτό τό ράγισμα, τό σπάσιμο πώς νά τό πώ; 
Έχει αδειάσει τά κόκαλά μου σάν κακιά άρ-

(ρώστια,
έσκαψε τή φωνή μου σά ροκανητό καταστροφής.

*Έτσι πού δλα μ* άφησαν καί φεύγουν 
μακριά Απ’ τήν καρδιά, έξω Απ’ τά μέτρα μου, 
ψάχνω νά βρω πεζούλι γιά νά μέ σηκώσει 
στούς δρόμους πού μέ ρούφηξαν, μά δέ μέ χωρούν.

Διύνει. Δέ θά μπορέσω άλλο Αποκλεισμό.

ΊΙ πικρία άπό τή ζωή, ή μόνωση, ή αναζή
τηση τού άλλου Αναζήτηση μέ 'ά  μάτια τού 
έρωτα -  πού μάς βγάζει, στήν περίπτωσή της, 
έξω άπό τόν έαυτό μας χωρίς νά μάς λυτρώνει, 
δημιουργούν τό κλίμα της μέσα σέ μιάν ατμό
σφαιρα μουντή, έναν όρίζοντα κλεισμένο, όπου 
κυριαρχούν τά σύμβολα τής υγρασίας καί τής 
βροχής, μιά πικρή γεύση γενικότερα πού έκ- 
φράζει τό συναίσθημα τού Αποκλεισμένου σ’ έ
ναν στενό χώρο. ΊΙ ποιήτρια διαθέτει όλες τις 
προϋποθέσεις τοΟ άρτιου λόγου.

ΟΚ.ΜΟΓ ΛΜΟΓΡΙΊΙ : « Λυρ ι κά  κε ι μήλ ι α » .

'ο  Θέμος Άμούργης μάς μιλάει Από μεγά
λη απόσταση. Τριανταπίντε ώ; σαράντα χρόνια 
χωρίζουν τούς στίχους, προσωπικά του κειμήλια, 
άπό τΙς ημέρες μας. Ήταν τόν καιρό πού διά
σημος βαθύφωνος τραγουδούσε στά μεγαλύτερα 
θέατρα τής Κύρώπης. ΊΙ ποίηση αποτελούσε τό 
καλλιτεχνικό του πάρεργο. Τή συλλογή του 
«Σταλαματιές» (1981) τήν Αποτελούσαν μικρά 
ποιήματα πού Ανακάλυπτε κανείς σ’ αύτά μιά 
διάχυτη λυρική τρυφερότητα. Τύπωσε μιά Ακό
μη συλλογή μέ τόν τίτλο «Σονέτα, Λ'» τό 1965 
κι Αναγγέλλει τρία Ακόμη βιβλία του. ΤΑ ποιή
ματα τής νέας του συλλογής είναι γραμμένα 
αέ ποικιλία παραδοσιακών ρυθμών πού Από χρό
νια πολλά έχουν πΑψει ν’ άκούγονται στήν ποί
ησή μας. Ό ’Λμούργης δέν συνδέεται μέ τήν 
έποχή μας. Τής είναι ένας ξένος.

Τή συλλογή του τήν Αφιερώνει στή γυναίκα 
του πού πέθανε τό 1927 καί ο ί στίχοι του εί
ναι γραμμένοι σέ μιά τόσο μακρινή έποχή. «ΊΙό- 
σο μιά Ανείπωτη χαρά μέσα μου άποσταλάζει /  
τών φιλημάτων σου ό σωρός πού πέφτει σάν χα
λάζι...». "Αψογα Από τή στιχουργική άποψη τά 
ποιήματα του μοιάζουν ίσως παράκαιρα σήμερα, 
άπηχοΰν ιστορία, ωστόσο αύτό δέ σημαίνει πώς 
ή διάφανη Απαλότητα τών παρακάτω στίχων 
δέν έχει θέσει στήν έποχή μας: «Τίποτα δέν 
σαλεύει Απά στή θάλασσα /  πού τρέμει κρέμα-



αμένη απ' τόν αιθέρα /  τά δέντρα, γύρω, τΙς 
κορφές τους γύρανε /  στό στήθος τοΰ Αποκοιμη- 
σμένου αγέρα /  κι άγγελοι οΐ λογισμοί μου ώς 
νάχουν γίνει /  λευκά φτερά θωρώ μες στή γα
λήνη . Καί μερικοί στίχοι του ακόμα, πού μάς 
έπαναφέρουν μέ τά σύμβολα καί τή μουσικότητα 
τους στήν ατμόσφαιρα τής Επτανησιακής Σχο
λής: «'μελαγχολική ή φλογέρα /  στοΰ βουνού 
τήν ήρεμία /  τή γλυκιά της μελθ)δία /  τή 
σκορπίζει Αρμονικά /  καί μπλεγμένη στόν αγέ
ρα /  μέ τα μουσικά κουδούνια /  μέ ζητάει στα 
κορφοβούνια /  νά μέ πάρει στή χαρά .

ΦΑΙΔΡΑ- ΖΑιΜΠΑΘΑ : «II ρ I ν τ ό τ έ λ ο ς ».

Τέταρτη ποιητική συλλογή τής Φαίδρας Ζα- 
μπαθά. ΤΙ ποίησή της σαν είδος δεν έχει ύπο- 
στεϊ καμιά έξωτερική ή εσωτερική μεταβολή. 
’ Εξωτερικά διατηρεί τον ολιγοσύλλαβο άπλό ε
λεύθερο στίχο της καί εσωτερικά εξακολουθεί 
ώς κύριο χαρακτηριστικό τής ευαισθησίας της 
νά προβάλλεται ή τρυφερότητα. Ή ποιήτρια δέν 
έμπλέκεται σέ προβληματισμούς πού Οά είχαν σαν 
αποτέλεσμα τή δυσκαμψία τοΰ απ’ ευθείας Α- 
πλοΟ λόγου καί τόν εξοβελισμό τής λυρικής 
σαφήνειας. ’Αντιδρά σάν ένας ήρεμος καθημε
ρινός άνθρωπος οτά γεγονότα. ΊΙ τρυφερότητά 
της αγκαλιάζει τά κοντινά της πρόσωπα καί 
πράγματα καθώς καί τά μακρινά, πού τά κά
νει ομιος καί αυτά οικεία φέρνοντας τα πολύ 
κοντά στήν εύακΛησία της. Εκφράζει τά αι
σθήματα, τοΰ αιώνιου Ανθρώπου πού όνειρεύεται 
τό καλύτερο, πού περιμένει, πού ή ζωή τού χω
ρίζει τά αισθήματα σέ πικρά καί σέ έλπιδο- 
φόρα. Συχνά ή ποίησή της άποχτά αξιοζήλευτη 
μουσικότητα, ό λόγος της γίνεται απέριττα

ποιητικός: «Δέν σου περίσεψε ούτε ένα βλέμμα 
/  ούτε μιά παλάμη άδεια /  γιά νά κρατήσεις 
τό χέρι μου[...]δέν σοΰ περίσεψε ούτε /  μιά 
απόκριση /  ούτε μιά στιγμή ερημιάς /  γιά 
τήν έρημιά μου . «'Ο ήλιος έχει πολύ δρόμο /  
γιά νά φτάσει στούς ανθρώπους*. «’Ακόυσα τή 
φωνή σου νά λέει /  καλημέρα /  τούτη τήν κα- 
λημέρκ σου /  τήν έκανα φυλαχτό /  έ · /  μικρό 
ζουμπούλι /  μιά καλημέρα /  γιά τά παιδιά μέ 
τίς πάνινες σάκες /  καί τά φαγωμένα παπού
τσια...».

Οί στίχοι της αυτοί έχουν ωστόσο καί τούς 
πολλούς αντί π ο-δές τους μέσα στή συλλογή της: 
«τής λύπης τά τραγούδια /  τά χάρισες στή νύ
χτα /  καί τή στοργή σου φύλαξες γιά μάς /  
γιατί είσαι μάνα /  καί ξέρεις νά πονάς /  καί 
ξέρεις νά χαϊδεύεις /  καί ξέρεις νά γελάς». 
Μιά λιτή ποίηση σήν αυτή τής Ζαμπαθά, δια
τρέχει πάντοτε τόν κίνδυνο τής λυρικής απο
γύμνωσης στίς περιπτώσεις πού ό ποιητής α
ποφασίζει νά υψώσει τή φωνή του, γιατί τότε 
τό κάνει σάν άνθρωπος καί όχι σάν ποιητής. 
ΊΙ ποιήτρια όμως είναι ήδη σέ θέση νά κρα
τήσει σέ μιά λυρική ευθεία τό λόγο της.
ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ

Παρακαλεΐται ό αναγνώστης τήν -πρώτη 
φράση τής τελευταίας παραγράφου του κριτι
κού μας σημειώματος πού δημοσιεύτηκε στο 
προηγούμενο τεύχος γιά τή συλλογή «Ε π ι
θανάτια και Σάτιρες» τού Γ. Βαφοπούλου, νά 
τήν διαβάσει ώς έξης: «Γιά μάς άρκεΤ δτι 
ό Γ. Θ. Βαφόπουλος μπόρεσε και στήν τε
λευταία του αυτή συλλογή νά εΤναι ένας ποιη
τής άληθινός...».

ΝΙΚΙΙΦΟΓΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

Τ ά σ ο υ  Λ € ι 6 α δ ί τη : Τ ό  έ κ κ ρ ε μ ε ς

Βιβλίο Ακραίο τή; έποχής μας είναι «Τ ό έ κ- 
κ ρ ε μ έ ς »  τού Τάσου Λειβαδίτη, βιβλίο όδύ- 
νης καί όξύτητας ασυνήθιστης. Ή  Αντιπροσω- 
πεύτικότητά του δέν έγκειται βέβαια σέ καμιά 
σύνθεση, μά ϊσα ίσα στήν αποσύνθεση τής κουλ
τούρας καί στήν Αποδέσμευση καταχθόνιων έσω- 
τερικών δυνάμεων πού διαλύουν κάθε σύνδεσμο 
μέ τήν κοινωνική ζωή. "Ενα μοναδικό πράσο»- 
πο, τπαρασσόμενο Α)πό τά φαντάσματα τής ύ- 
παρξιακής άγυ>νίας του, περιδινίζεται καί συ- 
σπάται φοβερά χωρίς τήν παραμικρή διέξοδο.

Ηά μπορούσε κανείς νά προσφύγει στήν ψυχια
τρική, Εφησυχάζοντας μέ δικούς της δρους, όπως 
νεύρωση, άγχος, φαντασίωση, ψύχωση, μανιοκα- 
ταθλιπτική κατάσταση κτλ. Καί πραγματικά, οί 
νοσηρές περιπτώσεις τών όχτώ όμόκεντρων διη
γημάτων τοΰ βιβλίου, μοιάζουν καί είναι κλινι
κές στή συμπτωματολογία τους. Είναι όμως 
καί σήιβολα, συλλήψεις μιάς κεντρομόλας φαν
τασίας, πού δημιουργούντας μετά μ α ν ί α ς 
Μ ο υ σ ώ ν, κατά τήν πλατωνική έκφραση, 
συλλαμβάνει μέ τήν έχστατική της δεχτικότητα 
τίς βαθύτερες άνθρώπινες καταστάσεις καί προ
βλήματα.

Τό έγώ πού παρουσιάζεται τόσο κακοφορμι- 
σμένο, σ' ένα Αδιαχώρητο μέ τούς άλλους, σέ 
απόλυτη δυσαρμονία καί έριστικότητα, δέν έχει 
τή διόγκωση τοΰ μαλθακού καί ανυποψίαστου 
αριστοκρατικού εγωισμού. Μοιάζει μάλλον μέ τό 
πσνβμένο δόντι, πού μάς φαίνεται δτι προεξέχει 
τεράστιο, μέ τό όποιοδήποτε χτυπημένο καί άρ
ρωστο μέλος τού σώματος πού μπερδεύεται στήν 
κάθε κίνηση καί επιβάλει τή δική του Αλγει
νή παρουσία σ' όλο τόν όργανισμό, διαταράσ- 
συντας τήν Αρμονική σιωπή του. Τά άλγη εδώ 
είναι ή αίσθηση τής φθοράς καί ή πρόγευση τής 
Ανυπαρξίας, τό άμετάκλητο τού θανάτου, ή διά
σπαση τής ψυχοπνευματικής ενότητας, ή τα
πείνωση τοΰ προσώπου σέ κάθε σπασμωδική κι
νητή του γιά δικαίωση.

Τό μοναδικό, καί ανώνυμο όπως όλα τ ’ άλλα, 
πρόσωπα τών διηγημάτων —  εϊτε ώς πρώτο, εί
τε ώς τρίτο πρόσωπο στήν αφήγηση —  είναι 
ένας άνθρωπος όχι απροσδιόριστος. Τά στοι
χεία πού τόν προσδιορίζουν έπίμονα είναι ή τα
πεινή του θέση στήν κοινωνική Ιεραρχία, σ’ 
Αντίθεση μέ τήν όργιαστική, απόκρυφη έσιοτερι- 
κή του ζωή, σάν άρνησή της καί ταυτόχρονα 203



αιτία της. "'Από άνεργος καί τέλεια αδρανής ώς 
μικροϋπάλληλος, γρανάζι τής γραφειοκρατίας 
σέ Τράπεζα, σέ κάποια επιχείρηση, σέ νομαρ
χία κτλ.. Προέρχεται από ξεπεσμένη μι
κροαστική οικογένεια, πού 6 ξεπεσμός της καί ή 
δυστυχία της τόν βρήκε στα παιδικά του χρόνια. 
Φαίνεται νά έχει μόρφωση πάνω άπό τή μέση, 
με πνευματικές ανησυχίες θρεμμένες κάπως 
σπασμωδικά καί μέ προοδευτικές κοινωνικές ι
δέες. Κάπου μιλάει για «Φιλολαϊκά* συγγράμμα
τα» όπου έχει «εντρυφήσει , αναφέρει μάλιστα 
πώς έχει συγγράφει «μιά πραγματεία γιά τά 
ξωτικά καί τά φαντάσματα στη λαϊκή μας πα- 
ράδωση» κι άλλου λέει μ’ ένα εύστοχο αύτο- 
σαρκαισμό ότι τό μυαλό του θρεμμένο απ’ τά 
κοινωνιολογικά διαβάσματα είχε αμέσως έτοιμη 
μιάν απάντηση γιά τό καθετί». (Μιά μέρα σάν 
τ!ς άλλες). Στήν εφιαλτική του δίκη, παρεξηγών- 
τας τή φράση τής κατηγορίας «εναντίον τής 
Γάξεως», σηκώνεται καί λέει μέ Επίσημο τόνο: 
«— Είμαι κομμουνιστής καί καυχιέμαι γΓ αυ
τό». Καί παρακάτω: «... άι γερο-Μάρξ, τί θαυ- 
μάσια Επαλήθευση τής κοσμοθεωρίας μας...». 
Άλλου αναφέρει μιά -παλιά Επανάσταση* στην 
όποια συμμετείχε. *Έχει λοιπόν, όρισμένες κοι- 
νωνιολογικές καί κοσμοθεωρητικές ιδέες.

Αυτό περίπου είναι επιφανειακά καί στόν πρώ
το εξωτερικό του φλοιό τό πρόσωπο. Μά 6 σεισμός 
έχει γίνει πολύ βαθιά, προκαλώντας φοβερή γε
ωλογική αναστάτωση στά Επάλληλα στρώματα 
άπό τό ασυνείδητο ώς τή συνείδηση. ’Ανάμεσα 
στό Ενστιχτο καί στό λογικό δεν ύπάρχουν σχε
δόν δρια καί καταμερισμός. Θά έλεγε κανείς δ- 
τι ένα έκλσγικευμένο ή λογιζόμενο Ενστιχτο πα
ραληρεί ή ένα σκοτισμένο πνεύμα ΕνορΑται. Εί
ναι τό τελικό αποτέλεσμα τής αλλοτριωτικής 
διαδικασίας σ’ ένα ευαίσθητο άτομο πού δέν 
μπόρεσε ν’ άντισταθε: ούτε νά ύποταχτεΐ, νά 
αύτοματοποιηθεϊ, ή εσωτερική κι ασύμμετρη Ε
πανάσταση το>ν ανθρώπινων δυνάμεων πού δρούν 
πιά άσυντόνιοτα κι Ανεξέλεγκτα, ή διάσπαση. 
Άπό τήν πρώην ενιαία προσωπικότητα δέν ύ- 
πάρχουν πιά παρά τά συστατικά της στοιχεία 
σέ Εκρηξη. Τό «άτομο* Αναιρείται, μέ τήν 
έννοια δτι ή θαυμάσια έλληνική λέξη χάνει 
τή σημασία της, δέν αντιπροσωπεύει τήν πρα
γματική κατάσταση τού Ανθρώπου. Ιίαραπαίον- 
τας σ’ ένα νεκροζώντανο Εφιαλτικό κόσμο, 6 
αύτοτιμωρούμενος τών διηγημάτων ξανασυναν- 
τάει τά φαντάσματα τών δδυνηρών του Αναμνή- 
σευ>ν, άπό τή ζωή τής οίκογενείας του, τής Ε
φηβείας του, τών πρώτων κοινωνικών του Εμπει
ριών. Σκληρά περιστατικά, πού μεταφράζονται 
σέ τύψεις, ήττες, προσβολές, ντροπή, ένοχή, 
παίρνουν τεράστιες διαστάσεις καί νέμονται τήν 
ψυχή του.

Σέ πλήρη Αδυναμία προσαρμογής καί συμμετο
χής, σκηνοθετεί τώρα δ ίδιος τή μοίρα του πολ
λαπλασιάζοντας μαζοχιστικά τήν ταπείνωση καί 
τόν ϊλιγγο σέ απόλυτη διάσταση καί Αντιδικία 
μέ τό περιβάλλον ώς τήν αύτοκαταστροφή.

Αρχίζει μέ τό ξύπνημα σ’ έναν άγνωστο 
χώρο, μέ συναντήσεις ή Αναζητήσεις σ’ έφιαλτι- 
κούς δρόμους συγγενικών του προσώπων πεθα- 
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Οι δρόμοι μπερδεύονται, τά πρόσωπα πού συναν
τάει Εχουν μείνει αναλλοίωτα είκοσι καί τριάντα 
χρόνια ή Εχουν πεθάνει Από καιρό, άλλα άγνω
στα πρόσωπα τού θυμίζουν περιστατικά πού Ε
χουν στοιχειώσει σέ τύψεις. ’Αναζητάει μάταια 
τά σπίτια καί τά Αγαπημένα πρόσωπα τής παι
δική: του ηλικίας. Κανένας δέν τού δίνει μιά Α
πάντηση καθώς ζητάει μιά πληροφορία ή μιά 
Εξήγηση.

Στό δεύτερο διήγημα (Τό ύποπτο χέρι) ξυ
πνάει Εντρομος μ’ Ενα χέρι πιθήκου, πιάνει τόν 
Εαυτό του σέ τάσεις ζώου. "Ωστόσο πάει στήν 
Τράπεζα δπου Εχει τή θέση λογιστή τρίτης τά- 
ξεως;, ένας «Ασήμαντος* καί «αναιμικός υπάλ
ληλος* κρύβοντας τό χέρι του μέσα σ’ επίδεσμο. 
Ξαφνικά προσέχει ότι κι 6 τμηματάρχης, πού 
τόν ταπεινώνει, Εχει Επίσης δεμένο τό χέρι του 
καί κρύβει τά μάτια του πίσω άπό μαύρα γυα
λιά, καί στ ή σύγκρουση πού Επακολουθεί, κα
θώς ή ταπείνωσή του ξεσπάει σέ αυθάδεια, α
πολύεται, λύνεται κάθε δεσμός του μέ τήν κοι
νωνία τών Ανθρώπων καί νιώθοντας Απέραντη 
νοσταλγία» γιά τά «ήρεμα δάση» τραβάει πρός 
τήν «Εξοδο» γιά νά βρει τό «φυσικό του πε
ριβάλλον».

«Ό Αντικρινός γραφιάς , πού ακολουθεί, Ε
πιδεινώνει τή διάσταση σέ άρνηση. Άν ό ζωο
μορφισμός τού προηγούμενου διηγήματος Απο
τελούσε Ενα καταφύγιο τής Ελλογης Απόστασης 
μέσα στή δορά τού πιθήκου — ένδς Αποθετικού 
προανθρώπου — τιάρα όχι ό λόγος καί ό πολιτι
σμός, Αλλά ή ίδια ή ύπαρξη αμφισβητείται, Α
ναιρείται από τήν ύπαρξη τών άλλων. Ό αν
τικρινός γραφιάς κ' οί άλλοι συνάδελφοί του 
παύουν ξαφνικά» καί νά τόν βλέπουν, ουμπεριφέ- 
ρονται σάν νά μήν υπάρχει πιά, δηλαδή τού Αρ- 
νούνται τήν ύπαρξη, πού άλλωστε καί πρίν τού 
φαινόταν διαρκώς ξένη Ανάμεσα στούς άλλους 
καί διάφανη. Άπό τήν αρχική παρήγορη εντύ
πωση ότι τού παίζουν φιλική φάρσα, περνάει 
όλοένα σέ βαθύτερη Αγωνία μέ τό Ερώτημα πού 
τού δαγκώνει τήν ψυχή: «Κι άν τό νά μήν 0- 
πάρχεις, σημαίνει νά μήν ύπάρχεις γιά τούς 
άλλους, Ενώ, κάλλιστα, μπορεί νά ύπάρχεις γιά 
τόν Εαυτό σου; Τό νεκρό, βέβαια, δέν τόν βλέ
πεις, ξέρεις όμως άν ζει μ’ Εναν τρόπο άλλο, 
δικό του;».

Ή αμφιβολία του φτάνει ώς τό σημείο ν' άνα- 
ρωτηθεί μήπως τό παιχνίδι πού τού Επαιξε ή 
μητέρα του δίαν ήταν παιδί, πού Εκανε τάχα δτι 
δέν μπορούσε νά τόν βρει στό κρυφτό, γιά νά πα
ρατείνει τή χαρά του, μήπιος δέν ήταν παιχνί
δι: «ΊΙ μήπως 5έ σ' Εβλεπε πραγματικά, κ’ ή
ταν μικρές προειδοποιήσεις τής Ανυπαρξίας;*. 
’Έτσι τό ύπαρξιακό του άγχος φτάνει σέ πα- 
ράκρουση καί 6 άνθρωπός μας σκοτώνει... Ιδανικά 
βαους τόν άρνιούνται: τή γυναίκα του πού Εφυγε 
μέ κάποιον άλλο καί τόν Αντικρινό γραφιά, πού 
τόν βλέπει δμως ζωντανό μπροστά του, καθώς 
γυρίζει γιά νά πάει νά παοαδοθεΤ.

Μέ τίς «χελώνες» σημαδεύεται πιό συγκε
κριμένα ή πορεία αυτού τού Ανθρώπου πρός τή 
μοναξιά καί τή διάλυση, σάν Ενας γολγοθάς ά-



πό ταπεινώσεις, λεηλασία τής ανθρωπιάς του, 
Αδιαφορία, σκληρότητα καί άδικία. ’Από τότε 
που βλέπε', νά ταπεινώνεται ό ξεπεσμένος πατέ
ρας του, νιώθει νά τοϋ χώνουν μιά χελώνα στό 
στόμα. μια χελώνα όλο καί μεγαλύτερη κάθε φο
ρά. ΙΙροσπαθεί νά μιλάει μέ κλειστό τό στόμα, 
αποφεύγει τόν κόσμο για νά μήν άκούγεται 6 
κρότος πού κάνουν μέσα του οί χελώνες, τά μά
τια του έχουν πε ταχτεί προς τά έξω κ' έχει 
«ένα κακό προαίσθημα» κάθε φορά πού πλη
σιάζει άνθρωπο. "Ιϊοπου οδηγείται στό έγκλη
μα, πιστεύοντας δμως ότι πρόκειται γιά ατύχη
μα. ότι ή χελώνα μεγέθους σόμπας έπεσε πάνω 
στό κεφάλι τού προϊσταμένου του πού προσπα
θούσε νά τόν βοηθήσει νά τήν καταπιεί, μέ τή 
συγκατάθεσή του πιά.

-τό τέλειο έγκλημα» ό απροσάρμοστος καί 
ταπεινωμένος άνθρωπος προτείνει ένα μανιακό 
μύθο στον έαυτό του, μέ έπιστολή πού διχφχί- 
νετχι ότι ό ίδιος ό παραλήπτης είναι καί απο
στολέας γιά μιά τεράστια περιουσία πού δήθεν 
τού κατακρατούν καί μιά σατανική πλεκτάνη 
μέ πλήθος συνενόχων εναντίον του γιά νά τόν 
κρατήσουν μακριά από τό μυστικό, νά τόν απο
θαρρύνουν κτλ. Είναι μιά απελπισμένη προσπά
θεια μέσα στήν παράκρουοη ν’ αναστηλώσει τήν 
εμπιστοσύνη καί τήν εκτίμηση στόν έαυτό του. 
Σκέφτεται χαρακτηριστικά πώς άν ήταν 6 
Διάβολος θά είχε ανακαλύψει τό χειρότερο μαρ
τύριο τής Κόλασης: «νά κάνω τούς τιμωρημένους 
νά νιώθουν πώς δέν Αξίζουν τίποτα...».

Οί ένοχοι καί συνωμότες πού άποδύεται ν' 
ανακαλύψει, είναι όλοι όσοι τόν έχουν κατα
διώξει, πληγώσει, παραμερίσει. Τελικά βρίσκε
ται μέ σπασμένο κεφάλι κι ό ιατροδικαστής συμ
περαίνει αυτοκτονία, ένώ 6 συγγραφέας Ισχυρί
ζεται καταχθόνια σκηνοθετημένο έγκλημα...

ΊΙ έσχάτη τών ποινών", είναι ή αέναη δίκη, 
πού διεξάγεται καί Οά έπαναλαμβάνεται πιά 
πανομοιότυπα μέσα στήν ταραγμένη συνείδησή 
του. Μάρτυρες κατηγορίας τά πρόσωπα πού συν
δέθηκαν μέ κάποια ένοχή του, αποτυχία, τα 
π&ίνωση, τά πρόσωπα πού δέν κατάλαβαν πο
τέ ή δέν παραδέχτηκαν τί; σπασμωδικές χειρο
νομίες τής αγωνίας του. ’Ανάμεσα στά τελευ
ταία καί ή ίδια του ή μάνα, δικαιολογιέται 
μονολογώντας ότι έχει κι άλλα παιδιά καί 
πρέπει νά τά προστατέψει. Καί ή μόνη προστα
σία πού βλέπει ή μητρική σοφία είναι «νά ζήσεις 
όσο μπορείς λιγότερο δυστυχισμένα». Γιατί, βέ
βαια, ή κατηγορία είναι ότι παραβίασε τήν 
Ίάςη.

Τί είναι λοιπόν αύτή ή περιβότητη Τά- 
ξ ι ;; ρώτησε ερεθισμένα.

— Νά ζείς! ακούστηκε σχεδόν απρόσωπη 
ή φωνή τού δικαστή.

Νά ζείς βέβαια π ρ ό ;  τ ά  I ξ ω, νά μή 
Οετβις προβλήματα, νά ζείς άπρόσωπα, σάν άν- 
■γραφο. Νά παραδεχτείς τή σχεδόν ανυπαρξία 

σου ώς τήν τελική ανυπαρξία. Λυτή είναι καί 
ή μόνη υπεράσπιση τού κατηγορουμένου, μιά 
υπεράσπιση πού τόν εξουθενώνει περισσότερο α

πό τήν κατηγορία: 5τι είναι ένα -.ίποτα. rO 
μοναδικός μάρτυρας ΰπερασπίσεως, ένας γερο-ά- 
λήτης άλκ ολικός, καταθέτει:

Ό χάρος (...) πηγαίνει .στά σπίτια κι’ 
όπου βρίσκει κρεβάτια θερίζει, εμένα πού νά 
μέ βρει, ούτε σπίτι, ούτε κρεβάτι εχω, δμως 
ετούτος, ξέρετε τί άνθρωπος είναι (...), με- 
γάλη καρδιά, κύριοι, όχι μόνο είναι (...), με
γάλη καρδιά, κύριοι, όχι μόνο μου ’δίνε νά 
πιω, μά κάτι καλύτερο μου ’δίνε κουράγιο, ξέ
ρετε τί Οά πει κουράγιο, εγώ είμαι ένα τίπο
τα, μά 6 φίλος μου (καί μ’ έδειξε) είναι α
κόμα π ιό τίποτα από μένα, είναι λίγο αυτό, 
ένας άλλος νά ’ναι πιό τίποτα από σένα, γι’ 
αυτό σάς λέω, είναι αθώος, αύτό είναι τό 
έγκλημά του: αθώος.
«Τό μοιραίο στοίχημα είναι μιά τελική σύγ

κρουση μέ τόν κοινωνικό κύκλο πού τόν περιβάλ
λει, σύγκρουση πού απολήγει φυσικά στη συν
τριβή του. Ό  γραφιάς τής Νομαρχίας γράφει 
κατά λάθος· , σ’ ένα υπηρεσιακό έγγραφο μιά 

ωραία φράση πού είχε βρει σ’ ένα παλιό κεί
μενο: σκοτώνουμε τό παρόν ή μέ τΙς παρεξηγη-
μένες αναμνήσεις τού παρελθόντος ή τούς φαν
ταστικούς φόβους τού μέλλοντος». '() κ. Νομάρ
χης, όσφραινόμενος μιά ατραξιόν στις πληχτι
κές «Τετάρτες» τής κ. Νομάρχου, τόν καλεί σέ 
μιά άπ’ αυτές. ’ Εκεί, παραμελημένος καί νιώ
θοντας νά φουσκώνουν μέσα του όλες οί ταπει
νώσεις τής ζωής του σηκώνεται καί προααλεϊ 
τήν δμήγυρη τών γελοίων επιτυχημένων: «"Ε
νας Ιπποπόταμος είναι τό πιό Αηδιαστικό πλά
σμα τού κόσμου, κι όσο γιά μένα, προτιμώ νά 
δώσω τό χέρι μου στόν Ιπποπόταμο τού Ζωολογικού 
Κήπου παρά σ’ έναν άπ’ αυτούς τούς κυρίους». 
’ Επακολουθεί τό σχετικό στοίχημα, στό όποιο 
τόν πρακαλούν γιά νά τόν γελοιοποιήσουν καί 
νά διασκεδάσουν. Τή νύχτα ένας χωροφύλακας 
τόν βρ6σκει έξω από τό Ζωλογικό Κήπο καί τού 
παίρνει τά στοιχεία. Τήν άλλη μέρα ό Ιππο
πόταμος βρίσκεται νεκρός, κατά περίεργο τρό
πο», όπως τού αναγγέλλει b Νομάρχης μ* ένα 
σημείωμα γεμάτο συγκροτημένη δήθεν είρωνεία. 
Στή συντριβή του φαντάζεται πάλι τή γενική 
συνωμοσία «όλων» εναντίον του, στοχάζεται πά
νω στόν εγωισμό του πού είναι -τό τελευταίο 
καταφύγιο», παραδέχεται πώς 5έ μπόρεσε νά 
πάρει πάνω του τί - τύχες τού κόσμου» καί αύ- 
τοκτονεί.

Στό τελευταίο διήγημα ("Ενας κοινός χαρτο
κόπτης») ή διάλυση 'ήζ προσωπικότητας έχει 
φτάσει στό διχασμό της, ό άνθρωπός μας παρα
κολουθεί καί Εποπτεύεται καί περιφρονεί τόν 
έαυτό του, σάν έναν άλλο, πού π ρ έ π ε ι  νά 
τόν σκοτώσει καί τόν σκοτώνει — γιά νά 
γλιτώσει, σκοτώνοντας τό τίποτα πού είναι. 
ΙΙοιός καί τί είναι αύτό πού σκοτώνει; Τήν α
πάντηση τή δίνει μέσα στό παραλήρημά του 
τό ένα μέρος τού έαυτού του:

...Λυτός πού είσαι ή εκείνα πού γίνονται 
γύρο) σου δέν έχουν καμιά άξία, αυτός πού 
θά Όελες νά *σαι, κ’ έκείνα πού θά "θελες νά



συμβούν (καί πού δέ θα ουμέσΟν ποτέ), νά ποια 
είναι ή μόνη πραγματιαάτητ-α για σένα, μ’ αύ- 
τήν ζείς, κι αυτή τελικά σέ σκοτώνει.

Κι αν τελειώνει μέσα σέ μια αυταπάτη, συμ
βαίνει γιατί ή έπιβεβαίωοη αυτής τής ιδανικής 
πραγματικότητας μέ τό διχασμό είναι αδύνατη, 
δηλαδή είναι ή ίδια ή διάψευσή της: <Κ’ ’ίσως 
για πρώτη φορά στόν κόσμο, ένας άνθρωπος πέ- 
θαινε, μέ τόση περιφρόνηση για τόν έαυτό του.

Αυτά είναι τά περιγράμματα τών δχτώ διη
γημάτων. ΊΙ διάθεση, ή ατμόσφαιρα, ή δημιουρ
γική ενέργεια σ’ όλα είναι μοναδικά ενιαία. 
Ιίαριστάνεται έτσι άπό διάφορες κατόψεις μιά 
έκρηξη τής εποχής μας Ασφαλώς τρομερότερη 
άπό τήν πυρηνική έκρηξη: ή ασύμμετρη έξέ- 
γερση τών έσωτερικών ανθρωπίνων δυνάμεων, ή 
διάσπαση τής προσωπικότητας γιά τήν οποία 
μίλησα στήν αρχή.

Λυτό τό τρομερό θέαμα πού περνάει απαρα
τήρητο στήν αυτοματοποίηση τής σύγχρονης 
ζωής, σέ κάποιες ανεξήγητες χειρονομίες πνιγό- 
μενου άβοήθΥ̂ του «πλησίον*, καμουφλαρισμένο 
άπό τΙς εξωτερικές αναστολές καί καταχωνιασμέ
νο στή μοναξιά, τό άποκαλύπτει δχι μέ τόλμη 
αλλά μέ δέος ό συγγραφέας. Είναι ή ακραία 
συνέπεια τής αλλοτρίωσης τής Ανθρώπινης προ
σωπικότητας, ή συνέπεια τών συνεπειών. ί)ί έ· 
γωιστικές θειυρίες τής Εποχής μας έχουν ανα
λύσει αύτές τΙς συνέπειες άπό τή σκοπιά μιάς 
ύπερβατικά αυτόνομης καί ύπεριστορικής προ
σωπικότητας καί ό μυστικισμός προτείνει διάφο
ρες εκδοχές τής ύποταγής καί τής παρηγο- 
ριάς.

Ό  μαρξισμός αποκαλύπτει δλα τά δεδομένα 
τής αιτιότητας τού προβλήματος, τά ίστορικά 
καί υλικά, μά ή Επαναστατική πράξη απασχο
λείται μόνο μέ τήν -κοινωνιολογική πλευρά τών 
λύσεων σέ μιά ταξική σούμα.

Καί ή λογοτεχνία; Λύτή θά ήταν αδιανόητο 
νά Εκφραζόταν μέ θεωρητικέ; αφαιρέσεις ή σοΟ- 
μες. Ι ιατί, σά δημιουργία, είναι όντολογική καί 
δχι γνωσιολογική πράξη, καί είναι άνθρωπαλο- 
γική πέρα άπό τό νά είναι κοινωνική, ψυχο
λογική, πολιτική ή ότιόήποτε άλλο. Εκ
φράζει, μορφοποιεΐ τόν ενιαίο άνθρωπο, υπερα
σπίζεται καί πλάθει ταυτόχρονα τήν ακεραιό
τητα καί τήν Ενότητα τού προσώπου του. Καί, 
βέβαια, οί σκοπιές πού κατέχει ή λογοτεχνία 
είναι πολλές, όσες προσφέρει δ λ άκληρη ή ανθρώ
πινη ύπόθεση. Ό  άνθρωπος απειλείται, κινδυ
νεύει, υποφέρει άπό μιά Ολοκληρωτική κυβέρνη
ση π.χ. ή άπό τά οικονομικά μονοπώλια, όπως 
προσβάλλεται καί άπό ένα «σοσιαλισμό» κινέζι
κου τύπου. Μά υποφέρει, πέρα άπό πολιτειακές 
μορφές καί συστήματα, στήν ελεύθερη καί α
κέραια φύση του άπό όλους τούς κατακερματι
σμούς, τίς αποξενώσεις καί τούς μηχανισμούς 
πού όσο κι άν είναι ιστορικά μοιραίοι, δεν παύ
ουν νά τόν αλλοτριώνουν: άπό τά πράγματα, 
άπό τούς άλλους καί άπό τόν ίδιο τό"; εαυτό 
του.

αυτή τήν όξυμένη καί οδυνηρή σκοπιά έ- 
χει τοποθετηθεί μιά μεγάλη λογοτεχνία τής έ- 
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Ντοστογιέφσκι, άνασκόβοντας σ’ ανύποπτα αν
θρώπινα βάθη, μπορούσε ακόμα νά προτείνει 
απέναντι στήν πάσχουσα μορφή τού κόσμου, 
πού αποκάλυπτε, ήθικές καί μεταφυσικέ; λύ
σεις. Γύρω στόν Λ' ΙΙαγικόσμιο ΙΓόλεμο, άλλος 
μεγάλος δαιμονισμένος, ό Κάφκα, ατούς προ
φητικούς εφιάλτες του δέν άφηνε παρά μιά 
λανθάνουσα διαμαρτυρία. Άπό τότε, στό με
γάλο κλάδο τής λογοτεχνίας πού δημιουργήθη- 
κε, τά παρακλάδια είναι πολλά, άπό τόν απόλυτο 
μηδενισμό ώς τόν ηρωικό πεσιμισμό καί ώς τή
διάλυση τής μορφής καί τού λόγου.

• ·
Ηά μπορούσε κανείς νά πεΐ ότι ή σκοπιά τών 

διηγημάτων τού Τ. Λειβαόίτη είναι μονόπλευ
ρη ή είναι απαισιόδοξη, ή νοσηρή. Τπάρχουν βέ
βαια, τά Επίθετα καί όλα έχουν ένα αντίκρισμα. 
ΙΙροτιμώ, ωστόσο, νά σκεφθώ ότι είναι κρίσιμη 
καί όξύτατη. ’Οξύνει τό πρόβλγ ι̂α τής άνθρώπι- 
νης αλλοτρίωσης σ’ ένα ψυχισμό ύπερερεθισμέ- 
νο στή μοναξιά, μέ αντίδραση πού, χωρίς — 
πρός Θεού — νά παράαΐήΰω τόν ειδικό, θαρ
ρώ ότι ίσιος Ενδιαφέρουν ακόμα καί τήν επιστήμη 
( τήν ψυχολογία καί τήν ψυχιατρική) καί τί φι
λοσοφία. Άπό τήν λογοτεχνική πλευρά τή; δη
μιουργία; δηλαδή, είναι ολοφάνερη ή πλούσια 
προσωπικότητα, μέ τήν ιδιαίτερη φυσιογνωμία 
καί τό ύφος. Λυτό πού μά; δίνει δέν είναι ή πλη
ρότητα τού προβλήματος καί ή σύνθεσή του σ’ 
ενα πίνακα ζωής, αλλά ή αίχμή του.

ΙΙοιά είναι αυτή ή αιχμή; Μιλήσουμε κιόλας 
γιά τά όχτώ διηγήματα καί γιά τήν άνθρώπινη 
κατάσταση πού μορφσποιούν. Λέ θά ξαναγυρί- 
σουμε Ακεί. Μερικά σημεία ωστόσο είναι σ’ όλα 
σημαντικά γιά τήν περιγραφή- τής ανθρώπινης 
αυτή; κατάστασης. ΙΙρώτο είναι ή άπόλυτη καί 
τελεσίδικη μοναξιά τού μοναδικού προσώπου. Οί 
άλλοι είναι ή άρνηση τή; ύπαρξής του, προσχή
ματα τής αγωνίας του. Ό κόσμος όπου κινείται 
μοιάζει σάν ένας κόσμο; νεκρών είτε αυτός εί
ναι νεκρός κΓ άνύπαοκτος γιά τούς άλλους. Χα
ρακτηριστικά, ούτε ό ίδιος, ούτε κανένα; άλλος 
παρουσιάζονται μ’ ένα όνομα. Άναφέρονται πάν
τα μέ τίς ίδιότητές τους - ό ένοικος, 6 διευ
θυντής, ό τμηματάρχης, ό νομάρχης, 6 Επιστά
της, ό ξενοδόχος, ό Αντικρινό; γραφιάς, 6 φί
λος πού είχε αύτοκτονήσει κτλ. — ή μέ τόν τί
τλο τής συγγένειας. Ούτε ό ίδιος, ούτε κανένας 
άλλος περιγράφονται μ’ εξωτερικά χαρακτηρι
στικά, εκτός άν πρόκειται γ:ά γνώρισμα πού 
προκαλεί τήν απέχθεια, τόν οίχτο, ένα όποιοδή- 
ποτε όδυνηρό συναίσθημα.

ΊΙ λεηλασία τής προσωπικότητας άπό τούς 
άλλους, ή άμορφία, ή δουλεία είναι συντρι
πτικές:

(...) ’ Εκείνος πού πρωτοανακάλυψε τή λέ
ξη (ανεξαρτησία), άφηνε μιά Επάρατη ψευ
δαίσθηση στό ανθρώπινο γένος: ανεξαρτησία, 
πού όταν οί άλλοι αποφασίσουν, συνεννοημένοι, 
νά σέ βλέπουν, όχι -σάν άνθρωπο, άλλά σά 
μιά πόρτα, ισέ λίγο θ’ άκούς καί τούς ήχους 
άπ’ τούς μεντεσέόες μέσα σου.

Καί στό πλησίασμα άλλου ανθρώπου έχει «κα
κό προαίσθημα ■ ή «ετοιμάζεται γιά όλα . (ρ ί-



ξ ε τ ό δ .π λ ο oc α I σ ω ρ ι ά σ ο υ  
π ρ η ν ή : ,  κατά τό κχρυωτακικό παράγγελ
μα) . Καί οί άλλοι χυτοί, όλοι, συνωμοτούν, 
στήνουν σατανικές πλεκτάνες για να τοϋ στε
ρήσουν τή θέση που τοΰ ανήκει, σκηνοθετούν τό 
τέλειο έγκλημα δολοφονώντας τον. νΗ 6 ίδιος 
ό διχασμένος εαυτός του, «αυτός που θά ’θελε 
νά ’ναι», τόν σκοτώνει. Τελικά, τό τέλειο έγκλη
μα είναι βέβαια ό θάνατος, δ όπωοδήποτε τελικός 
θάνατος. Καί σ’ αυτό, οί πάντες θά μπορούσαν 
νά συμφωνήσουν, &ν 6 θάνατος δέν μεταφερόταν 
στη ζωή σέ διάφορες δόσεις ανυπαρξίας, άρνηση 
τής ζωής καί τών δικαιωμάτων της, αναστολές 
στην ανάπτυξή της. Μήπως αυτές οί παράνομες 
εισαγωγές αποσύνθεσης καί θανάτου στή ζωή, 
που αποτελούν τήν αλλοτρίωση, δημιουργούν τήν 
άγο>νία τοϋ θανάτου καί τήν άρνηση τής ζωής 
κάτω από τήν επίδρασή της; «Γεννιέσαι χωρίς 
νά σέ ρωτήσουν, πεθαίνεις ενώ δέν τό θέλεις — 
αυτή είναι ή ζωή», συλλογιέται ό άνθρωπος τοϋ 
Τ. Λειβαδίτη. Ή αίσθησή του τής φθοράς φτά
νει σέ μια κρίση που ξαφνιάζει ·μέ τή φρίκη της, 
ακόμα καί μέσα σ’ αυτό τό κλίμα:

(...) Οί νεκροί μπορεί νά βρίσκονται στό 
σκοτάδι, μά άπόχτησαν τό προνόμιο νά μή 
μεγαλώνουν.

Τή διαμαρτυρία του εκφράζει σέ μια νηφάλια 
κραυγή ιέρώτησης πρός τούς δικαστές τής συ
νειδησιακής του δίκης:

Απευθύνομαι στό Σεβαστό Δικαστήριο 
(...) έχοντας πλήρη βεβαιότητα στή δίκαια 
κρίση του. "Ενας άνθρωπος σάς έρωτά καί πε
ριμένει τήν τίμια απόκρισή σας: γιατί νά πε
θαίνουμε ;

Μά άν οί προηγούμενες εξηγήσεις μας είναι 
σωστές, στην έρώτηση αυτή μπορεί κανείς νά 
δώσει ένα πιό ουσιαστικό νόημα: γιατί νά μή 
ζοΟμε;

Ό  ίδιος ό συγγραφέας, μέσα σ’ αυτά τά έ- 
φιαλτικά ανθρώπινα τοπία όπου δέν περνάει οδ- 
τε ένα χαμόγελο, ούτε μιά τρυφερότητα, μιά α
νάσα, δέν είναι αδιάφορος καί χωρίς έλπίδα. 
Δυό τουλάχιστον φορές, καί μάλιστα σ’ έπιλό- 
γους διηγημάτων, διατυπώνει αύτό τό ένδια- 
φέρον καί τήν πίστη, σέ δφος διαθήκης τών τυ- 
ραννισμένων ήρώων του. Στίς -Χελώνες» δ άν
θρωπος αφήνει τό σώμα του σ’ ένα έπιστημονικό 
ίδρυμα!

(...) "Ισως οί αυριανοί επιστήμονες, νά κα
ταλάβουν. Κι άν είναι για τό καλό τής αν
θρωπότητας, κάποτε, χαλάλι όλη αύτή ή φρί
κη πού Ιζησα στή ζωή μου.

Καί ατήν «έσχάτη τών ποινών», μετά τήν 
ανελέητη καταδίκη του σκέφτεται:

«τό μαρτύριό μου άς είναι ή άγια χάρη γιά 
τούς άλλους, νά σωθούν κάποτε .

Ό  συγγραφέας αυτού τοϋ υπαρξιακού χρονό- 
μετρου, πού συμβολίζει τό χτύπημα -τής κρί

σιμης ώρας* (Τό μοιραίο στοίχημα) μιλάει γνή
σια γιά τόν κόσμο από μιά ακραία σκοπιά ο
ξύτητας πού άπόχτησε όχι ανώδυνα. Ή γνησιό
τητα τής ταυτότητάς του μοϋ φαίνεται άναμ- 
φισβήτητη. "Οσο πιό έσωτερ-χή ετνχ, ή αέχνη, 
οσο πιό κντιθεματογραφική. τόσο λιγότερο α
νέχεται τή μίμηση, τή μόδα καί τή μανιέρα.
Χάρη στή γνησιότητα αύτή, χάνει καθημερι
νούς, σχεδόν κοινότοπους τούς άπίθανους έφιάλ- 
τες του. ΊΙ ύποβολή πού πετυχα(νες e|va, ,1Q. 
ναδνκή, νομίζω, χωρίς σκηνοθεσία γκράν γκι- 
νιόλ καί θειάφινη ατμόσφαιρα. «Ένα στοιχείο 
γνώριμο από τήν ποίησή του, Γ.ού θά τό λέγα
με δαιμονισμό, μέ τήν έννοια τής συσσωρευμενή: 
ψυχικής ενέργειας, τής όψηλής εσωτερικής πί
εσης τού πάθους, κυριαρχεί στά διηγήματα του 
χωρίς καλλ-.λογικές καί ρητορικές ’εξάρσεις. 
Υπάρχει ένας φόρτος στοιχείων’ καί κάποια α
φθονία έπιγραμματικών στοχασμών πού ήχούν σαν 
αποφθέγματα, άξιώμχτα είτε γνωμικά,' μά δέ 
σοκάρουν ποτέ γιά εκζήτηση. '<> λόγος του, τέ
λος, παίρνει τό ρυθμό τής ψυχικής έντασης, πού 
φτάνει ώς τήν περιοδική κατάργηση τ^ς στ{- 
ξης, τήν αποσπασματικότητα Χαι τήν ά;ιεσότη- 
τα τής ταραγμένης διάνοιας. Νομίζω ότι ’δλα τά 
διηγήματα του είναι -συγκλονιστικά καί μοναδι
κά στό είδος τους μέσα στήν πεζογραφία μας, 
προσωπικά πάντως προτιμώ τΙς «Χελώνες*, τό 
«Τέλειο έγκλημα* καί τήν «Έσχάτη τών ποι
νών».

Υπάρχει βέβαια καί κάτι πού θυμίζει τήν 
ατμόσφαιρα τού Ντοστογιέφσκι ·,χ1 προπαντός τοϋ 
Ιίάφκχ, κάποτε Ακόμα καί χάποια σύλληψη, 
ιό:α, σκέψη, όπως εκείνη πού αημειώσα'ΐε γιά 
τήν «έ πάρα τη ψευδαίσθηση τής άνεξαρτησίας 
( μέ τή λευτεριά ξεγελιέται κανένας συχνά α
νάμεσα στούς ανθρώπους , λέει ό Κάφκα ·ιά, 
διάβολε, ή ίδέα δέν ήτανε ούτε καί τότε πρω
τότυπη). Στό "ϊ'ποπτο χέρι , 6 παρ αισθητικό; 
συμβολισμός ανακαλεί τή φριχτή Μ2τα;ιόρφ·ω- 
ση» τού Κάφκα, όπου ό τυραννισ-ιίνος καί τα
πεινός πλασιέ Γκρέγκορ Σάμ-ρ* ξυπνάει μετα
μορφωμένος σέ κοπροκάνθαρο, ή άκόμα τήν ^Α
νακοίνωση σέ μιά ’Ακαδημία,, «που, αντίστρο
φα, ένας πίθηκος γίνεται ακαδημαϊκός... ’Αλ
λά ή μεταμόρφωση είναι πφνάρχαιος καί πα
νανθρώπινος μύθος τιμωρ{Χ τής άμαρτίας 
καί λύτρωση , πού ανέκαθεν αιχμαλωτίζει τήν 
υπερβατική φαντασία, ώς τά χρόνια μου απ' 
τήν αρχή τοϋ κόσμου· , γιά νά δανειστούμε τό 
στίχο τοϋ ΙΙροοιμίου Από τίς Μεταμορφώσεις 
τοϋ Όβίδιου. Κι άς μήν .πάμε στό ζωομορφι
σμό τών «πρωτόγονων θρησκειών. Βέβαια, άν οί 
μυθικές μεταμορφώσεις υπερβαίνουν μέ μιά ποά- 
ξν, μαγείας τά δρια καί τά μέ:?α άνθριίνπου 
•σέ μιά φαινομενικά απαρασάλευτη τάξη τοϋ κό
σμου, όπου ό άνθρωπο; μόλις πρωτοσχστίζει 
μπροστά στήν άρχόμενη αλλοτρίωσή του, στήν ε- 
ποχή μας, πού ή αλλοτρίωση 21να: όλοκληρωτι- . 
κή, ή μεταΐ|ΐόρφω*ση συμβολίζει τή σύγχυση τών 
όρίων.

Πρέπει Ακόμα νά προσθέσουμε δτι τά διη
γήματα αύτά θά τά δούμε πιό καθαρά μέσα σ’ 
όλόκληρο τό έργο τοϋ Τ. Λειβαδίτη, δηλαδή 
στήν ποίησή του. Τότε θά κατανοήσουμε δίκαιό 207



τέρα, τήν οξύτητά καί τήν πίκρα τους. Μέσα 
στήν ποίησή του ΰπάοχει τό πρόβλημα παλιορ- 
κημένο σέ Επάλληλους κύκλους. Κάποιοι 
από τούς κύκλους αυτούς είναι ιστορι
κοί καί βιωματικοί της γενιάς μας, αρχίζουν 
ηρωικά καί ρομαντικά, άκουμπώντας συντροφι
κά καί στό διπλανό, γιά νά προχωρήσουν, από 
τό 1956, μέ τή «Συμφωνία άρ. I», στήν ήττα 
τού συντροφικού όνείρου κι από τήν πείρα της 
σε δύσκολα στάδια αυτογνωσίας καί αύτοτιμω- 
ρίας. Σ' αυτό τό σημείο τής δημιουργίας Ιρχε- 
τκι, σάν άνάγκη καί ίμιας άλλης πιό Επίπεδης 
γλώσσας από τήν ποίηση, ή διηγηματογραφία.

Ιναί δίνει, πραγματικά, μιά νέα στερεότητα στό 
έργο του. Αύτό τό έργο εχει καί ιδέες καί πά
θος καί αρετή καί ελαττώματα, μά έχει πάνω 
απ’ όλα αλήθεια καί ανθρωπιά.

Υπάρχει μια σπαραχτική ανθρώπινη κραυγή 
μέσα σ’ αυτές τίς σελίδες, πού είναι — πέρα 
άπό τίς καταγγελίες τού θανάτου καί τίς άλ
λες Υπαρξιακές αγωνίες -— ανθρωπινότερη δια
μαρτυρία καί κόλαφος καί έφεση:

εγώ δ,τι ωραιότερο έχω ζήσει, τό ’χω ζή-
σει μέ μάτια κλειστά.
Λυτά συμβαίνουν® στήν Εποχή μας.

Δ. ΡΑΓΤΟΠΟΓΑΟΣ

Σ π ό ρ ο υ  Λ ι ν α ρ δ ά τ ο υ :  Ή  4η Α ύ γ ο υ σ τ ο υ

Στό προηγούμενο βιβλίο του «Πώς Εφτάσαμε 
στήν Ιη Αύγούστου ό Σπύρος Λιναρδάτος αφη
γήθηκε κριτικά τήν πορεία τών πολιτικών γε
γονότων άπό τό κίνημα τής !η; τού Μάρτη 
1965 ώς τήν κήρυξη τής δικτατορίας. Τό και
νούριο βιβλίο του «4η Αύγούστου* (θά συμπλη
ρωθεί μ' δναν τρίτο τόμο άφιερωμένον στήν Ε
ξωτερική πολιτική τής Δικτατορίας καί ατόν 
πόλεμο), ό συγγραφέας Ασχολείται μέ τήν πο
λιτεία τής φασιστική; δικτατορίας καί τήν άντι- 
δικτατορική πάλη.

Άπό τήν Αρχή οφείλουμε νά Επισημάνουμε β
ρισμένες σοβαρές αδυναμίες καί παραλήψεις, πού 
μέ κανένα τρόπο όμως δέν είναι δυνατό νά τίς 
προσγράψει κανείς στήν ανεπάρκεια τού συγγρα
φέα. Ούαιαστικά οφείλονται στή νηπιακή κατά
σταση στήν οποία βρίσκεται στόν τόπο μας ή 
Επιστημονική έρευνα πάνω στά θέματα τής σύγ
χρονης Ιστορίας, πολύ περισσότερο όταν πρό
κειται γιά ένα θέμα πολυεδρικό καί μέ τερά
στιο δγκο καί βάθος, όπως είναι ή ·1η Αύγούστου, 
πού 6 φωτισμός του δέν μπορεί παρά νά είναι 
αντικείμενο καί Αποτέλεσμα πολύχρονης μελέ
τη; άπό ειδικά Επιστημονικά συνεργεία. Μά Α
πω; καταλαβαίνει κανένας αύτό δέν είναι δου
λειά τού παρόντος, όταν όλες οί πηγές καί τά 
αρχεία είναι απροσπέλαστα στήν Επιστημονική 
δραστηριότητα καί όταν Επιπλέον — πράγμα πού 
είναι καί τό χειρότερο — Ετούτο τά παρόν α
ποτελεί ουσιαστικά συνέχεια, προέκταση καί 
άπό βρισμένες άπόψεις ανάπτυξη τής 4ης Αύ
γουστου, καί προσπαθεί μέ κάθε τρόπο νά έ
ξω ραΐσει καί νά δικαιώσει εκείνη τή σκοτεινή 
καί μοιραία γιά τήν πορεία τού ’Έθνους, περίο
δο. Κίμαστε ωστόσο υποχρεωμένοι νά επιση- 
μάνουμε αυτές τίς Αδυναμίες καί παραλήψεις, 
μέ τήν πρόσθετη παρατήρηση πώς πρέπει όπωσ- 
δήποτ-ε νά τραβήξουν τήν προσοχή των Ιστορι
κών πού ασχολούνται μέ τή σύγχρονη εποχή: 
’Έχει παραγνωριστεί ή καλύτερα όλότελα αγνο
ηθεί β ρόλος τής πνευματικής Αντίστασης, μέ 
επίκεντρο τό περιοδικό τού Δημ. Ψωτιάδη «Νεο
ελληνικά Γράμματα , πραγματικό ταμπούρι μά
χη; μέσα στή σαχάρα τού λογοκρινόμενου άπό 
τό καθεστώς αλλά καί αύτολογοκρινόμενου καί 
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καί περιοδικού. Δέν έχει Ιπισημανθεϊ καί μελε
τηθεί πλατύτερα ή δρα-στηριότγμα καί ό ρόλος 
τού παράνομου τύπου. Δέν έχει γίνει διείσδυση 
στά άδυτα τού διχτατορικού μηχανισμού, ώστε 
νά άποκαλυφθεί β ρόλος προσώπων (λ.χ. τών 
μελών τών διαφόρων επιτροπών λογοκρισίας) 
καί ή σημασία καί ή έκταση πραγμάτων καί γε
γονότων (λ.χ. ό έρανος γιά τήν αεροπορία). 
Πέρα άπό τήν προσπάθεια υποταγής άπό τήν 
πλευρά τού καθεστώτος, δέν έχει διερευνηθεί ή 
προσαρμοστικότητα στό πνεύμα τής Δικτατορία; 
προσώπων καί θεσμών: Εκπροσώπων τής Διανόη
ση?. τής Ιίαιδείας, τής Διοίκησης, τής Δικαιο
σύνης, ακόμα καί τού ’Ανώτατου Διοικητικού Δι
καστηρίου τής χώρας, πού μέ βρισμένες Απο
φάσεις του Εδυσε μιάν επίφαση νομιμότητας σέ 
κ.ατάφορες παραβιάσεις δικαιωμάτων καί Αρ- 
χών άπό μέρους τού καθεστώτος: 'Ακύρωση τής 
εκλογή; τού ’Αρχιεπισκόπου 'Αθηνών, αναγνώ
ριση ώς νόμιμης τής διοικητικής έκτόπιαης σέ 
κλειστό χώρο (Άκροναυπλία) μέ Απροσμέ
τρητες δυσμενείς συνέπειες γιλ τή ζωή τών 
κρατουμένων κ.τ.λ. ‘Έχει Αγνοηθεί ή Εσο>τερική 
διαπάλη ατούς κόλπους τού κρατικού μηχανι
σμού Ανάμεσα στά φιλοφααιστικά καί αντιφασι
στικά στοιχεία. Τέλος δέν έχει διερευνηθεί καί 
μελετηθεί ή οίκονομικοκοίνωνική ύπσδομή, πού 
αποτελεί καί τή λυδία λίθο γιά τήν επιστημο
νική έξήγηση 'τού καθεστώτος καί τών μεταπο
λεμικών προεκτάσεών του.

Στή σύνθεση τού βιβλίου του δ Σπ. Λιναρ- 
δάτος Ακολουθεί διπλή μέθοδο: στό πρώτο μέ
ρος εξετάζει τίς διάφορες εκδηλώσεις καί τήν 
πολιτεία τού δικτατορικοΰ καθεστώτος, χωρί
ζοντας τό αντικείμενό του σέ έξη ένότητες: α) 
Κατάλυση τών λαϊκών ελευθεριών, διαπάλη τών 
φατριών τής δικτατορίας, β) Τρομοκρατία, βα
σανιστήρια, σκοταδισμός. Λογοκρισία, κατάργη
ση τής δικαιοσύνης, σκάνδαλα, γ) Ή Ιδεολογία 
τής 4ης Αύγούστου. δ) Οικονομική καί κοινω
νική πολιτική τής 4ης Αύγούστου. ε) 'Η «έθνι- 
κή αναδημιουργία τής 4ης Αύγούστου στήν Εκ
παίδευση. στ) Ε.Ο.Ν.: ή Ελληνική Φασιστική 
Φάλαγγα. Καί μελετάει αυτές τίς ένότητες δια
χρονικά, χωρίς ν’ Ακολουθεί τή φυσική Ιστορική 
εξέλιξη, πράγμα πού ευκολύνει τήν εξέταση



τών φαινομένων, δέ δίνει δμως τήν πορεία ανά
πτυξης καί Αποσύνθεσης τον διχτατορικοΟ κα
θεστώτος σέ διαρκή σύγκρουση και συνάρτηση 
μέ τήν όργανωμένη και τήν αύθόρμητη Αντί
σταση κατά του καθεστώτο'ς καί τήν έξέλιξη 
τής διεθνούς κατάστασης, -το δ' μέρος, οπού 
γίνεται λόγος γιά τήν Αντίσταση κατά του δι- 
κτατορικοΟ καθεστώτος, δ Λιναρδάτος ξχναγυρ- 
νάει βασικά στήν κλασική Ιστορική αφήγηση, 
παρακολουθώντας τήν εξέλιξι τής άντιδικτατο* 
ρικής πάλης καί αφιερώνοντας πολλές σελίδες 
στά φασιστικά -στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Μ' αυτήν όμως τή διπλή μέθοδο, τό βιβλίο 
πάσχει στό χτίσιμό του, πράγμα πού δέν εί
ναι μια άπλή μορφική αδυναμία : ή αδυνα
μία είναι ουσιαστικότερη καί συνίσταται στή 
διάσπαση τοΰ Ιστορικού αντικειμένου καί στην 
επίτευξη ήσαονος αποτελέσματος στή δεκτικό
τητα τοΟ αναγνώστη.

ΊΙ εςιστόρηση των πολιτικών εκδηλώσεων καί 
τής οίκονομικοκοινωυικής δραστηριότητας τής 
Δικτατορίας καί τής αντίστασης κατά τής τυ
ραννίας είναι αποκαλυπτική γιά τό ρόλο τών 
παραγόντων τής Ελληνικής πολιτικής ζωής, 
όπως τής Μοναρχίας, πού στηρίχτηκε αλλά καί 
έγινε τό μοναδικό ουσιαστικά στήριγμα τής Δι
κτατορίας. Χρησιμοποιώντας ευρύτατα τούς λό
γους καί τΙς διακηρύξει: τοΟ Δικτάτορα καί 
τών επιτελών του, τόν καθημερινό καί περιοδι
κό τύπο τής έποχής (παράλειψη σοβαρή είναι

ότι δέν φαίνεται νά χρησιμοποίησε δ συγγρα
φέας τό βασικό θεωρητικό όργανο τού καθε
στώτος, τό περιοδικό Νέον Κράτος ) , άνι- 
χνεύοντας διάφορα προσωπικά αρχεία, καταφεύ- 
γοντας τέλος, σε αφηγήσεις καί προ συ) πικές α
ναμνήσεις πολιτικών παραγόντων ό -π. Λ. εκ
θέτει τή θεωρία καί τήν πράξη τού φασι
στικού καθεστώτος καί τήν αντίσταση τού 
λαού καί τής πολιτική; του ηγεσίας. Σέ σχέ
ση μέ τό προηγούμενο βιβλίο του ό συγγραφέας 
είναι π ιό τολμηρός, προπάντων στην εισαγωγή 
του, στήν κριτική τής πολιτείας όλων τών πο
λιτικών κομμάτων. Δέν έπιχειρεϊ ωστόσο μιά 
στάθμιση καί αξιολόγηση τής αντιφασιστικής 
δραστηριότητας πάνω στή δικτατορία καί προ
παντός δέν μελετά τή δυνατότητα συντονισμού 
τών διάφορης προέλευσης άντιδικτατορικών εκ
δηλώσεων καί δέν κρίνει τήν επάρκεια καί τήν 
πολιτική τού βασικού αντιδικτατορικοϋ παρά
γοντα : τού παράνομου κομμουνιστικού κόμμα
τος.

ΊΙ βιβλιογραφία ή σχετική μέ τήν 4η Αύ
γουστου είναι πολύ περιορισμένη καί οί πε
ρισσότερες εργασίες έχουν απολογητικό καί εξ
υμνητικό χαρακτήρα. ’Ανάμεσα στις έλάχιστες 
προσπάθειες γιά μιά κριτική έξιστόρηση τής πο
λιτείας •’•ης, τό βιβλίο τού Σπύρου Αιναρδάτου 
καταλαμβάνω ξεχωριστή θέση.

Κ. ΠΟΡΦΠΊΙΣ

Σ τ ά θ η  Ί ω.  Δ ρ ο μ ά ζ ο υ :  « ’Ο ρ χ ή σ τ ρ α  κ α ι  Α ύ λ α ί α »

Στό βιβλίο του «’Ορχήστρα καί Αύλαία πού 
κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες ό Στάθης Ίω. 
Δρομάζος έχει συγκεντρώσει θεατρικές κριτι
κές, έρμηνευτικά σημειώματα καί επιφυλλίδες 
πού άναφέρονται στή ζωή τής έλληνικής σκη
νής κατά τά 4 περίπου τελευταία χρόνια. "Ενα 
μεγάλο μέρος τοΟ βιβλίου είναι αφιερωμένο στήν 
ίομηνεία τού αρχαίου δράματος, στήν ανάλυση 
τών κειμένων καί στά προβλήματα πού θέτει 
μιά έκσυγχρονισμένη από σκηνής διδασκαλία 
τους. Σέ ειδικά κεφάλαια είναι μοιρασμένες οί 
κριτικές γιά παραστάσεις μεσαιωνικών δραμά
των, κριτικές γιά νεώτερα ξένα καί ελληνικά 
έργα καί, τέλος, σέ ξεχωριστό κεφάλαιο είναι 
συγκεντρυμένα άρθρα πολεμικής πάνω σέ επί
καιρα θέματα τής σημερινής θεατρικής ζωής.

II πολεμική διάθεση υπάρχει καί σ’ άλλα 
κείμενα τού βιβλίου καί είναι ένα στοιχείο πού 
χαρακτηρίζει γενικά τό κριτικό έργο τού Στά
θη Δρομάζου. Τό στοιχείο αυτό απορρέει άμε
σα από μιά μαχητική τοποθέτηση Απέναντι στό 
θέμα θέατρο καί κριτική. Ό συγγραφέας τού βι
βλίου ' ’Ορχήστρα καί Αύλαία Αντιλαμβάνεται 
τήν κριτική σλν υπεύθυνο λειτούργημα πού δέν 
μπορεί νά περιορίζεται στό νά καταγράφει τά 
συμβάντα τής θεατρική; ζωής ώ; κοσμικά γβ- 
γονότα. ΊΙ κριτική τού Σ.Δ. Αγωνίζεται γιά 
ένα θέατρο πού έχει χρέος νά άντ αποκρίνεται 
στά αιτήματα καί στά προβλήματα τής έποχής 
του, στους στόχους τής αισθητική; Αγωγής, τής 
πνευματικής καί πολιτιστικής Ανάπτυξης τοΟ τό

που καί γενικά νά άνταποκρίνεται ατά καθή
κοντα τής ύψηλής κοινωνικής του λειτουργίας. 
Είναι μιά κριτική στρατευμένη στήν ιδέα ένδς 
θεάτρου στρατευμένου γιά τήν εκπλήρωση τής 
πνευματικής καί καλλιτεχνική; του αποστολής.

Αυτή ή μαχητική κριτική, κατά κανόνα επι
σημαίνει εύστοχα τΙς πηγές τής κακοδαιμονίας, 
τούς παράγοντες πού Υπονομεύουν τις δημιουρ
γικές δυνατότητες τοΰ θεάτρου μας καί τό Απο
προσανατολίζουν από τήν εκπλήρωση τής Απο
στολής του. ΟΙ Ανασταλτικοί καί Αρνητικοί συν
τελεστές αυτοί δρούν στά πιό διαφορετικά έπί- 
πεδα Από τόν τρόπο όργάνωσης καί τίς συν
θήκες λειτουργίας τού ιδιωτικού θεάτρου ως τόν 
τομέα τής κρατική; θεατρικής πολιτικής - 
καί τροφοδοτούνται επίσης Από πολλές πη
γές άπό τίς επεμβάσεις, τήν ασυδοσία ή τήν 
αδιαφορία τών κρατουντών, Από τήν έμπορευ- 
ματοποίηση τής τέχνης ατόν ιδιωτικό τομέα, 
άπό τό βεντετισμό, τό πνεύμα τή; ρουτίνα; καί 
τού κομφορμισμού Ας τίς Αδυναμίες καί τήν 
καθυστέρηση στό επίπεδο τής καθαυτό καλλιτε
χνικής θεατρικής παιδείας. Δικαιολογημένα αυ
στηρή είναι ή κριτική τού Σ.Δ. γιά φαινόμενα 
πού νοθεύουν τήν πνευματική λειτουργία τής 
θεατρικής τέχνης. Χαρακτηριστικά είναι τά άρ
θρα ΙΙερί "ελευθερίας”  τού Ιδιωτικού θεάτρου* 
καί ΙΙερί Ασυδοσία; τού ’Εθνικού θεάτρου». Τό 
πρώτο Αναφέρεται σέ δύο Ασήμαντα θεατρογρα
φήματα τό ΙΙράσινο αίμα τού Σ. Τζιοβανι- 
νέτι καί τό Ουράνιο τόξο* τού Άλ. Λιδωρίκη



— πού άνέβασαν οί θίασοι Λ. Μυράτ καί Κ. Μου* 
σούρη. Τό δεύτερο — στόν παράσταση του «'Ι
ερού σφάγιου» τού Urn, ΙΙρεβελάκη στό Εθνι
κό. *0 κριτικός διαπιστώνει σωστά πώς -ό υπερ
βατικός στοχασμός, ό έρωτας τού απόλυτου (...) 
όπέστησαν τή μεγαλύτερη αύτογελοιοποίηση στό 
εφηβικό φιλοσοφικό αυτό πονημάτιο» καί σωστά 
χαρακτηρίζει τό νόημα τοΟ έργου σαν απολογία 
τ·?)ς συνθηκολόγησης καί της ύποταγής τού πνευ
ματικού ανθρώπου μπροστά στή βία, σάν «απο
λογία της α π ο υ σ ί α ς »  (01 υπογραμμίσεις 
έδώ καί παρακάτω είναι τού συγγραφέα). Απ’ 
αφορμή τήν παράσταση τού « 'Ιερού σφάγιου» ό 
κριτικός υποβάλλει σέ αυστηρό έλεγχο τό ρε
περτόριο καί τήν εν γένει πολιτεία τής Κρα
τικής σκηνης.

ΊΙ κριτική τού Σ.Δ. προσφέρει παράλληλα τή 
συμπαράστασή της στίς σοβαρές, αξιόλογες προσ
πάθειες καί κατακτήσεις τού θεάτρου μας, ιδιαί
τερα σ’ έκεΐνες πού προϋποθέτουν κόπους, κιν
δύνους καί θυσίες όπως συμβαίνει μέ τίς προσ
πάθειες τών ελεύθερων θεάτρων, πού είναι προ
σηλωμένα στήν καλλιτεχνική τους αποστολή.

"Ομως πέοα από τίς διαπιστώσεις αυτές ή έ: 
πιλογή τής κριτικής άρθρογραφίας καί δοκιμιο
γραφίας πού παρουσιάζεται μέ τό * 'Ορχήστρα 
καί Αύλαία» δίνει τήν ευκαιρία καί γιά μβρικές 
σκέψεις καί παρατηρήσεις πάνω σέ βρισμένα γε
νικά προβλήματα καί θέματα τής κριτικής. Θέ
ματα πού αφορούν κυρίως τή μεθοδολογία καί 
τό ύφος τής κριτικής, τά στοιχεία έν γένει πού 
Οά τής επιτρέπουν νά είναι αδιάβλητη καί πει
στική έτσι πού νά έκπληρώνει αποτελεσμα
τικά τήν ΟπεύΟυνη αποστολή της στή διαδικα
σία τής καλλιτεχνικής λειτουργίας. Γιατί οί 
σωστές αρχές στίς όποιες στηρίζεται στήν α
φετηρία τη; ή κριτική τού Σ.Δ., σωστές ο* δτι 
αφορά τόν προσανατολισμό καί τούς στόχους 
τής κριτικής δέν εξασφαλίζουν πάντα καί τή 
μεθοδικότητα, τήν πολύπλευρη αντικειμενική ε
ξέταση στή διαδικασία τής ανάλυσης καί τής 
ερμηνείας πολλών φαινομένων.

Στά κείμενά του ό Σ.Δ. αποκρούει τίς τυπο- 
λατρικές, σχολαστικές καί ίδεαλιστικές απόψεις 
γιά τόν αρχαίο κόσμο καί τήν αρχαία τέχνη καί 
υποστηρίζει ορθά πώς «σωστή ερμηνεία τού αρ
χαίου δράματος σημαίνει πρίν απ' όλα σωστή 
ερμηνεία τού αρχαίου κόσμου καθολικά , άντι- 
παραθέτει στή μεταφυσική τήν Ιστορική άποψη 
πού διερευνά τό έργο σέ σχέση καί σέ συνάρ
τηση μέ τίς κοινωνικές συνθήκες καί τόν ιδεο
λογικό προβληματισμό τής εποχής πού αυτό αν
τανακλά. Στην εφαρμογή όμως τής σωστής αυ
τής αρχής γιά τήν ανάλυση τών συγκεκριμένων 
έργων, ή κριτική μέθοδος τού συγγραφέα τόν 
οδηγεί σέ μονομερείς ερμηνείες καί σέ άπλου- 
στεύσεις. Ό Ιστορισμός περιορίζεται στήν επι
φάνεια, σέ περιπτωσιακές λεπτομέρειες, σέ ε
πισήμανση πολιτικών γεγονότων πού παρουσιά
ζουν συμπτωματικές αντιστοιχίες μέ τά θέματα 
τών έργων. Τήν άποψή του πώς τό «περιεχό
μενο τού αρχαίου δράματος άπό τήν πρώτη στιγ
μή υπήρξε π ο λ ι τ ι κ ό .  Οί πολιτικές 
αξίες τού καιρού υπήρξαν ό σκοπός τής αισθη
τικής καταξίωσης (σελ. 8) ί  κριτικός τήν έ- 
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μείο πού ή ερμηνεία του δέν πλουτίζει καί δέν 
διευρύνει τήν αντίληψή μας γιά τό περιεχόμενο 
τού αρχαίου δράματος άλλα άντιθέτως τήν πε
ριορίζει.

θ ’ αναφέρουμε ένδεικτικά μερικά παραδείγ
ματα. Γιά τήν ανάλυση τής "’Αντιγόνης· ό κρι
τικός στηρίζεται στήν άποψη πώς τήν έποχή 
πού γράφτηκε τό έργο «περνάει καί ή ’Αθήνα 
μέ τόν Περικλή της μιά κρίση μονοκρατορίας·, 
επικαλείται γιαυτό μιά φράση τού Θουκυδίδη 
πώς στήν ’Αθήνα τού ΙΙερικλή τό πολίτευμα 
εγίγνετο λόγω μέν δημοκρατία, έργ(·> δέ τού 

πρώτου άνδρός αρχή, καί συμπεραίνει πώς αύτή 
ή κριτική τού Θουκυδίδη θά μάς δώσει καί τό 

νόημα τού δράματος», (σελ. 46). Τό ζήτημα 
δέν είναι μόνο πώς ή ύπόθεση πού διατυπώνει 
ό κριτικός είναι πολύ άμφισβητήσιμη*. Τό σο
βαρότερο είναι πώς αυτή ή στενή αντίληψη γιά 
τούς δεσμούς τής τραγωδίας μέ τήν έπικαιρότή
τα περιορίζει «τό νόημα τού δράματος πού 
είναι αναμφισβήτητα πολύ εύρύτερο, ευρύτερο καί 
άπό τή σύγκρουση τού ατόμου μέ τά κράτος, ά- 
πλώνεται στήν ύψηλότερη σφαίρα τών άνθρω* 
πιστικών αξιών. Στήν ανάλυση τού Σ.Δ. ύπαρ- 
χουν διάσπαρτες σωστές κρίσεις (πρόχειρα, 
δυστυχώς, διατυπωμένες), άλλα καί άπλου- 
στεύσεις, πού απορρέουν άπό τήν υπόθεση πώς 
πίσω άπό τόν Κρέοντα τού Σοφοκλή κρύβεται 
ό Περικλής· έτσι ό χορός, επειδή έγκρίνει τήν 
απόφαση τού Κρέοντα, χαρακτηρίζεται άπό τόν 
κριτικό ώς «ό εκπρόσωπος τού κονφορμισμού, 
πού γίνεται συνένοχο; τής τραγωδίας- (σ. *17) 
καί τά χορικά θεωρούνται «ένα κομπολόι κον- 
φορμισμού καί Ισορροπισμού » ίσ. *18). Τέτοιες 
έκτιμήαεις κάθε άλλο παρά συμβάλλουν στή βα
θύτερη κατανόηση τής τραγωδίας. Σ ' ένα άλλο 
κείμενο τού βιβλίου ( Λογοκρισία καί «αύτολο- 
γοκρισία στό αρχαίο δράμα ) ό κριτικός πάλι 
άναφέρετα: στήν «Αντιγόνη , γιά νά τονίσει 
ειδικά πώς στό πρόσωπο τού Κρέοντα επικρί
νεται ό Περικλής καί καταλήγει σέ συλλογι
σμούς πού φανερώνουν παρανόηση τής ουσίας τού 
έργου’ ό κριτικός γράφει: Μέ τό μύθο τού
Κρέοντα «πέρασε βέβαια τήν άποψή του ό Σο
φοκλής. Διακινδύνευσε όμως ενα άλλο ζήτημα. 
Γιατί λ.χ. ή Αντιγόνη είχε δίκιο πού ακολου
θούσε τό γεναρχικό δίκαιο τής ταφής καί όχι

* 01 σύντομες αυτές παρατηρήσεις δέν έχουν 
τήν πρόθεση νά άντιπαραθέσουν τό αλάθητο κά
ποιας άλλης ερμηνείας σ' αύτά πού προτείνει ό 
κριτικός. Έπισημαίνεται άπλώς πώς γιά νά δια
τυπωθεί μιά τέτοια ύπόθεση ερμηνείας είναι α
παραίτητο νά αποκτήσει στηρίγματα στήν τοπο
θέτηση τού Σοφοκλή απέναντι στήν αθηναϊκή 
δημοκρατία καί τό καθεστώς τού Περικλή (τού 
όποιου ό μεγάλος ποιητής ύπήρξε συνεργάτης), 
στήν έκ τίμηση τού Θουκυδίδη γιά τή δράση καί 
τόν Ιστορικό ρόλο τού κθηναίου ηγέτη, άλλά καί 
νά διευκρινιστεί μιά λεπτομέρεια: πώς εξηγεί
ται τό οτι 6 Περικλής τού Θουκυδίδη επαινεί 
τούς ’ Αθηναίους πού τηρούν όχι μόνο τούς νό
μους τής πολιτείας άλλά καί τούς άγραφους 
ηθικούς νόμους. Αύτό είναι κάτι πού έχει άμεση 
σχέση μέ τό θέμα τής τραγωδίας.



ό Κρέων πού εκπροσωπούσε τό δίκαιο — “δ 
σύγχρονο τής Ιίολιτείας; Οί απόψε·.;, όταν 
«περνάνε από συμπληγάδες κινδυνεύουν να χά
σουν τουλάχιστο την... ουρά τους», (σελ. 144). 
Κα! ό μέν Σοφοκλής είπε ατήν «’Αντιγόνη» τΙς 
'απόψεις* του — τίς πολιτικές κα! τίς ανθρωπι
στικές στό ακέραιο, ή κριτική όμως όταν πα- 
ρασύρεται άπό πρόχειρες καί αυθαίρετες υπο
θέσεις κινδυνεύει νά χάσει τήν ουσία τών έργων 
πού θέλει νά ερμηνεύσει.

Κα! σέ άλλα ερμηνευτικά σημειώματα πλάι' 
σε σωστές κρίσεις διαπιστώνει κανείς στά κεί
μενα τοΟ Σ.Λ., ανάλογες μέ τΙς παραπάνω εκ
τροπές πού διασπούν τήν ένότητα τής ανάλυσης 
ή περιορίζουν σέ πολύ στενά όρια τόν πολιτικό 
τους προβληματισμό κα! σέ τελευταία ανάλυ
ση τόν άπλουστεύουν. Στήν Εξήγηση τής «Όρέ- 
στειας» τοΟ Αισχύλου ό κριτικός συσσωρεύει 
πολλές απορίες κα! ερωτηματικά κα! γίνεται 
κατηγορηματικός όταν λέει πώς ή Όρέστεια 
αποτελεί μιά σθεναρή ύπεράσπιση τής πατρικής 
εξουσίας» (σελ. 24). *Έτσι διατυπιυμένη του
λάχιστον ή σκέψη φαίνεται Απλοϊκή. Γιά τόν 
'Λγαμέμνονα- ειδικά σ’ ένα σημείο Οποστη- 

ρίζεται πώς πολλά στοιχεία τού έργου «αφορούν 
τήν πολιτική αστάθεια τού ΙΓκΗ. Ό  νόστος ( ; )  
τής πατρίδας αφορά τούς ’Αθηναίους ν.λπ (σελ. 
30). Καί τό έργο είναι βέβαια δεμένο μέ τήν 
έποχή του, αλλά μέ δεσμούς ευρύτερους κα! 
βαθύτερους. Γιά τόν «Ιππόλυτο» τού Ευριπίδη 
ό κριτικός βλέπει πώς πίσω από τό πρόσωπο 
τού νεαρού ήρωα κρύβεται πάλι ό Περικλής. 
«"Οπως ό Ιππόλυτος συκοφαντήθηκε, άποκα- 
ταστάΟηκε καί πέθανε, έτσι έγινε κα! μέ τόν 
ΙΙερικλή*. (σελ. 79). Ακόμα κα! γιά τούς 
ΙΙέραες» τού Λίσχύλου πού κα! ή έπικαιρότη- 

τά τους αλλά κα! τό πατριωτικό - δημοκρατικό 
δίδαγμα μαζύ μέ τό ήθικό κα! τό φιλειρηνικό - 
Ανθρωπιστικό τους μήνυμα είναι σαφή, ό κρι
τικός βρίσκει τήν ευκαιρία νά κάνει άγονους 
συλλογισμούς κα! ύποθέσεις γιά τΙς αιτίες πού 
ανάγκασαν τόν ποιητή νά μεταφέρει τή δρά
ση τού έργου στά Σούσα κα! έκφράζει τήν εί- 
κασία πώς έτσι ό Αισχύλος άπόφυγε μέ εύσχη
μο τρόπο» νά θίξει ζητήματα πού Οά προβάλ
λανε απαραίτητα δν ή δράση διαδραματιζό
ταν ατήν ’Αθήνα, τ!ς «διαφωνίες τών στρατη
γών, τά λάθη κλπ. (σελ. 37). ’Ακόμα πιό 
κατηγορηματικός κα! εξίσου άστοχος καί αστή
ρικτος είναι ό ισχυρισμός στή σελ. 113 πώς τά
χα οί «ιΙΙέρσες-· κλείνουν ;ιιά αλλοτρίωση (;) 
τού ποιητή νά μιλήσει γιά πράγματα, πού τουλά
χιστον, διωγμούς θά προκαλούσαν . Φαίνεται 
πώς γιά τον κριτικό δέν έπαρκεί 6 πλούτος τής 
αΐσχύλειας τραγωδίας γιατί ατό έρμηνευτικό 
του σημείωμα, τονίζοντας ορθά ώς βασικό θέμα 
τών ΙΙερσών τή νίκη τής δημοκρατίας κατά 
τού ασιατικού δεσποτισμού, παρασύρεται ώς 
τόν ισχυρισμό πώς «ή ίδια δ ο υ λ ο κ τ η τ ι κ ή 
κοινωνία έβγαλε τούς ποιητές που άνακηρύξανε 
δούλους κα! ελεύθερους, ίσους (σελ. 34) πράγμα 
πού αποτελεί αντί ιστορική κα! Αβάσιμη ύπεο- 
βολή.

Οί απηχήσεις τής πολιτικής επικαιρότητας 
είναι διαφορετικές στή δημιουργία τού καθένα 
από τούς τρεις μεγάλους τραγικούς, διαφορετι

κές στην κωμωδία κα! ακόμα διαφέρουν από 
έργο σέ έργο κατά βαθμό κα! ποιότητα. ’Αναμ
φισβήτητες είναι οί άμεσες απηχήσεις τών Α
ναταραχών τού πελοποννησιακού πολέμου σέ 
πολλά έργα τού Ευριπίδη κα! σέ κωμωδίες τού 
’Αριστοφάνη κα! δέ νοείται σωστή ανάλυσή 
τους, χωρίς συσχετισμούς μέ τά αντίστοιχα γε
γονότα, Οπό τόν δ ρ ο  πάντα τής συγκεκριμένης 
καί τεκμηριωμένης τοποθέτησης. "Ομως άλλο 
τόσο αναμφισβήτητο είναι πώς ακόμα κα! 
στά έργα -αυτά, ή απήχηση τού πολιτικού προ
βληματισμού κα! τής πολιτικής πάλης δέν Ε
ξαντλείται ατήν επιφάνεια κα! γιά τούτο ή δι
εύρυνσή της απαιτεί βαθύτερη άναμόχλευση τών 
στοιχείων δπου Αποκρυσταλλώνονται οί ιδέες 
τών Αρχαίων ποιητών γιά τούς θεσμούς τής 
πολιτείας, τή θέση τού ατόμου ή τών ατόμων 
άπέναντί τους, τ!ς αντιθέσεις κα! συγκρούσεις 
τους. Ο! ιδέες αυτές δέν παρουσιάζονται απομο
νωμένες μέ μόνη τήν πολιτική τους διάσταση, 
αλλά είναι συνυφασμένες μέ τ!ς ήθικές άρχές, 
τΙς φιλοσοφικές αντιλήψεις κα! τίς θρησκευτι
κέ; δοξασίες τής εποχής, εντάσσονται κα! έν- 
•σωματώνονται στ!ς Ανθρωπιστικές αξίες γενικά 
πού ή αρχαία τέχνη Ενσαρκώνει ατό αισθητι
κό της ιδανικό. ΊΙ τέχνη αυτή στήν αύγή τού 
πολιτισμού γιά πρώτη φορά Αντιμετωπίζει καί 
έκφράζει μέ τόση πληρότητα όλες τίς άξίες τής 
ζωής, δλα τά Ενδιαφέροντα τού Ανθρώπου χάρη 
στή διαμόρφωση μι Ας Ακεραιωμένης αυτοσυνεί
δηση; πού ώρίμααε μέσα σέ μιά κοινότητα Ελεύ
θερων δημιουργών, σέ μακρόχρονους αγώνες γιά 
τήν καθιέρωση τή; δημοκρατίας, γιά τήν υπε
ράσπιση τής Ελευθερίας Από τήν Ασιατική εισβο
λή, μέ τίς κατακτήσεις τής γνώσης γιά τόν 
κόσμο, :!ς ανθρώπινες σχέσεις, τόν άνθρωπο 
καί τά πεπρωμένα του.

Άπό τή σκοπιά αυτή φαίνεται πολύ κατηγο
ρηματικά περιοριστική ή άποψη τού συγγραφέα 
πού παραθέσαμε πιό πάνω, πώς τό αρχαίο 
δράμα ήταν πολιτικό θέατρο, πώς οί πολιτικές 
Αξίες τού καιρού όπήρξαν 6 σκοπός τής αισθη
τικής καταξίωσης γιατί ή άποψη αυτή άπλου- 
στεΰει καί τό περιεχόμενο κα! τόν προβληματισμό 
τού αρχαίου δράματος. Είναι φανερό πώς ή δια- 
παιδαγωγική λειτουργία τού αρχαίου δράματος 
( βελτίους τε ποιοϋμεν τούς ανθρώπους έν ταίς 
πόλεσιν ) ασκείται μέ στόχο τήν πολύπλευρη 
καί Αρμονική ανάπτυξη τής Ανθρώπινης προ
σωπικότητας κα! τών ανθρωπίνων σχέσειον κα! 
Απευθύνεται πρός δλες τ!ς πλευρές πού θίγουν 
τά κοινωνικά Ενδιαφέροντα Αλλά καί τά πάθη 
τού ανθρώπου, τά θέματα τή; ζωής, τής ύπαρ
ξη; καί τή; δημιουργίας. ΊΙ κριτική ερευνά 
πρέπει νά εξετάζει πάντα τήν Αλληλουχία τών 
διεισδύσεων, τίς διαμεσότητες κα! τήν πολυμορ
φία τών σχέσεων πού καθορίζουν τή θέση ενός 
πνευματικού φαινομένου στό χώρο τής κοινωνι
κής συνείδησης κα! τού κοινωνικού συστή
ματος.

Σέ άπλουστεύσει; οδηγεί κα! ή άποψη πώς 
τό αρχαίο θέατρο είναι νέο (σελ. 17), αντίλη

ψη πού έκφράζει μιά ευνόητη πολεμική διάθε
ση κατά τής άποστεωμένης Ακαδημαϊκής άρ- 
χαιολκτρείας, άλλα τείνει νά αγνοήσει ουσια
στικές ιδιομορφίες τής Αρχαίας τέχνης. Ί ’πο- 211



στηρίζοντας τήν άποψη πώς μέ τό αρχαίο 
δράμα «έχουμε μια σύγχρονη μορφή θεάτρου» 
(σελ. 8), ό κριτικός υποτιμά τά προβλήματα πού 
θέτει ειδικά ή σημερινή κατανόησή του καί ή 
ερμηνεία του, αλλά καί τΙς δυσκολίες πού έ
χει νά αντιμετωπίσει ή σύγχρονη προσπάθεια 
τής σκηνικής του αναβίωσης. Τό γεγονός πώς 
ή τραγωδία Αποσπάστηκε όλότελα από τή θρη
σκευτική τελετουργία, πώς πήρε τή μορφή πού 
ξέρουμε από τή στιγμή πού ενσαρκώνει όχι τά 
πάθη τού ΗεοΟ αλλά τά πάθη τού ανθρώπου, 
δέν σημαίνει πώς στή δομή της απαλλάχτηκε 
όλότελα από τ!ς επιβιώσεις πού απορρέουν από 
τήν προέλευσή της. Ούτε πώς είναι Απαλλα
γμένη από τΙς επιρροές τών θρησκευτικών αν
τιλήψεων καί άπό τΙς μυθολογικές μορφές πού 
ήταν τό οπλοστάσιο τής αρχαίας τέχνης. 
Γι’ αύτό ή άποψη πώς 6 χορός είναι μόνο «Ι- 
να μορφικό κατάλοιπο» (σελ. 8) καί πώς άλλες 
διαφορές στή δραματική καί ποιητική ύφή τής 
τραγωδίας δέν υπάρχουν, προσφέρει μια αμφί
βολη έξυπηρέτηση στήν προσπάθεια τής σύγχρο
νης σκηνικής έρμηνεία; της μιά καί ό κριτικός 
ύποστη-ρίζει επανειλημμένα πώς μέ -μόνο όδη- 
γό τό κείμενο» καί τήν «αντίληψη τού σύγχρονου 
θεατή όλα τά προβλήματα λύνονται αυτομά
τως.

Ό κριτικός υποτιμά τήν ανάγκη ειδικών λύ
σεων γιά τήν Ενσάρκωση τού αρχαίου δράμα
τος καί όταν κατακρίνει τό στόμφο καί τήν α
παγγελία σάν τά μόνα Εμπόδια γιά μιά σωστή 
σύγχρονη διδασκαλία του, άλλα καί όταν έ
παινε! παραστάσεις γιά τήν αποκλειστική, όπως 
υποστηρίζει, προσήλωσή τους στή «διαδοχική 
έξέλιξη τού μύθου καί γιατί «ό κάθε ρόλος 
ήταν αύτό πού έλεγε τό κείμενο». ΟΙ διαπι
στώσεις αυτές γράφτηκαν άπ’ Αφορμή τήν παρά
σταση τών Περσών··, πού κατά τήν άποψη τού 
κριτικού δ σκηνοθέτης Κάρολος Κούν αντιμετώ
πισε «σάν Ινα ρεαλιστικό δράμα» (σελ. 39). Τό 
ζήτημα βέβαια δέν είναι μόνο πώς μεταξύ Λί- 
σχύλου καί τού Ίψεν λ.χ. πρέπει νά ύπάρχει 
κάποια διαφορά. Τό κυριότερο είναι πώς οί 
διαπιστούσεις τού Σ.Λ. αίρουν στήν ούσία τήν 
εκτίμηση τής ιδιομορφίας τού προβληματισμού 
καί τών λύσεων πού τόσο έντονα δημιουργικά εν
σαρκώθηκαν στή σκηνοθετική έρμηνεία τού Κά
ρολου Κούν.

Άπό τόν συγγραφέα άξιες έπαίνου κρίνον- 
ται καί οί «Φοίνισσες» πού παρουσίασε τό ’Ε
θνικό βέατρο γιατί «βγήκε μιά παράσταση μέ 
δραματική αλληλουχία τών γεγονότων» καί για
τί ή «έ ς έ λ ι ξ η τού μύθου πήρε κυριαρχική 
μορφή (σελ. 50) καί γιατί Επίσης «τα πρό- 
σωπα μπαίνουν καί βγαίνουν έτσι πού νά ύπη- 
ρετηΟεί ή έξέλιξη τού μύθου» (σελ. 57). Είναι 
αυτονόητο πώς δ σεβασμός πρός τίς στοιχειώ
δεις αυτές προϋποθέσεις γιά τήν παρουσίαση 
όποιουδήποτε δραματικού έργου δέν αρκεί γιά 
νά εξασφαλιστεί μιά άρτια σκηνική ερμηνεία 
τής αρχαίας τραγωδίας. Νομίζουμε πώς άν ή 
κριτική αξιολογούσε πληρέστερα τούς συντελε
στές τών επιτεύξεων, άν Αναγνώριζε καί Γ>πο- 
γράμμιζε τίς δυσκολίες πού έχει νά Αντιμετω
πίσει και τό δρόμο πού έχει νά διανυσει ή προσ
πάθεια γιά μιά σύγχρονη ανανεωμένη έρμηνεία

τού αρχαίου δράματος τότε όπωσδήποτε θά 
συνεοαλε στό έργο αύτό θετικώτερα.

Πολύπλοκα είναι καί τά προβλήματα πού έχει 
να Αντιμετωπίσει ή κριτική ώς πρός τήν ερμη
νεία τών έργων τού νεώτερου θεάτρου, πού, άν 
καί βρίσκονται πλησιέστερα στην εποχή μας, 
δέν παύουν νά απαιτούν μεθοδική καί πολύπλευ
ρη διερεύνηση. Οί Αντιρρήσεις πού γεννούν τά 
οσα άναφέρονται στό νεώτερο θέατρο κείμενα 
τού βιβλίου «'Ορχήστρα καί αυλαία , κυρίως Α
νάγονται πάλι σέ ζητήματα μεθοδολογίας. Υ 
πάρχουν στά κείμενα αυτά πολλές αξιόλογες πα
ρατηρήσεις καί εύστοχες κριτικές διαπιστώσεις 
αλλά είναι φανερό πώς τόν κριτικό τόν παρα
σύρουν συστηματικά οί εύκολες αναλογίες μέ 
έπικαιρικά θέματα σέ βάρος μιάς βαθύτερης 
καί αντικειμενικότερης επιστημονικής Ανάλυ
σης πού θά βξυνε καί Οά διεύρυνε τήν κρίση καί 
τό στοχασμό τού σύγχρονου θεατή πάνω στά ε
ξεταζόμενα έργα. ΟΙ Αδυναμίες αυτές επιδεινώ
νονται άπό τήν έλλειψη μεθοδικότητας καί συ
νοχής στήν ‘ίδια τήν έκθεση καί Ανάπτυξη τών 
δεδομένων καί τών στοιχείων πού συνθέτουν 
τήν κριτική ερμηνεία τών έργων.

Στό εκτενές Ερμηνευτικό σημείωμα Καί σύ 
τέκνον Βρούτε μ γιά τόν «'Τούλιο Καίσαρα· τού 
Σαίξπηρ ό κριτικός καταφεύγει σέ πολλές πα
ραπομπές στόν Πλούταρχο καί τόν Σ-ουητώνιο, 
Αποκρούει πειστικά τήν μονομέρεια τής ψυχολο
γικής έρμηνεία; Αλλά καταλήγει σέ άλλη μονο
μέρεια. Ή ανάλυση Εξαντλείται στή διερεύνηση 
τών σχέσεων Καίσαρα καί Βρούτου, πού 6 κριτι
κός βλέπει σάν φορείς δύο αντιπάλων πολιτι
κών ιδεολογιών, απομονωμένους δμως άπό τή 
συγκεκριμένη Ιστορική τους πραγματικότητα, κ" 
επανέρχεται έπίμονα σέ ύμνους γιά τόν τυραν
νοκτόνο Βρούτο* όμως οί Επαναλήψεις αύτές 
αποβαίνουν σέ βάρος μιάς πολύπλοκης προβλημα
τικής πού έκτείνεται καί στό βάθος τού χαρα
κτήρα τού Βρούτου Αλλά καί άλλων προσώπων 
τού έργου, στίς ήθικές καί φιλοσοφικές του; 
Αντιλήψεις, στά μέσα πού χρησιμοποιούν στήν 
πολιτική πάλη, στήν Αντιπαράθεσή τους μέ τΙς 
πραγματικές Ιστορικές δυνάμεις καί τήν Ιστο
ρική Αναγκαιότητα.

ΊΙ Ανάλυση παρακάμπτει τήν τοποθέτηση τού 
θέματος τής τραγωδίας στόν πραγματικό Ιστο
ρικό του χώρο αλλά δέν διακρίνει στό σαιξπηρι
κό έργο καί τήν απήχηση τού προβληματισμού 
τής Εποχής πού γράφτηκε, τήν έκφραση δηλαδή 
τού οθμανισιικοΟ προβληματισμού τής ’Αναγέν
νησης, ένώ είναι γνωστό πώς μέ τόν «Ιούλιο 
Καίσαρα» ή σαιξπηρική δημιουργία εγκαταλεί
πει τό κλίμα τής ρόδινης αισιοδοξίας γιά τόν 
εύκολο θρίαμβο τών ανθρωπιστικών ιδανικών. 
"Ετσι δ κριτικός ύποστηρίζει πώς τό μοιραίο 
λάθος, τό τραγικό λάθος τού Βρούτου έγκειται 
στό ότι δέν σκότωσε τόν Αντώνιο καί πώς «ή 
αυτοκτονία τού Βρούτου» «είναι ή πληρωμή τού 
τραγικού του λάθους* (σελ. 181). Είναι ανάγκη 
νά παρατηρηθεί μέ τήν ευκαιρία πώς γενικά στά 
κείμενα τού βιβλίου (καί στην Ανάλυση τού Αρ
χαίου δράματος) οί αισθητικές κατηγορίες -τρα
γικό», «τραγικός ήρωας» (όπως εξάλλου καί 
οί άμφισβητήσιμ*ες έννοιες «αισθητική φόρμα», 
«τραγική φόρμα» πού χρησιμοποιεί ό κριτικός)



δέν όρίζοντχι καί δέν σημασιοδοτούνται μέ Ακρί
βεια, πράγμα πού δίνει πρόσφορο έδαφος σέ α
σάφειες καί παρανοήσεις. Πάντως ή Αξήγηση 
του Σ Λ .  δέν είναι επαρκής γιά νά φωτίσει τήν 
ουσία τής τραγωδίας στόν «Ιούλιο Καίσαρα». 
Καθοριστική παράλειψη αποτελεί τό ότι δέν έξε- 
τάζεται διόλου δ ρόλος τοΰ λαού στή σύγ
κρουση τών δύο παρατάξεων, πού καθορίζει τήν 
g/βαση τής διαπάλης άλλα καθορίζει καί τό τρα
γικό περιεχόμενο τής σύγκρουσης τού δημοκρα
τικού ιδανικού μέ τήν Ιστορική πραγματικότητα.

Γιά τήν μεθοδική ανάλυση τόσο των αρχαίων 
όσο καί τών νεωτέρων έργων ό ερευνητής πρέ
πει νά Ανιχνεύσει καί τά τρία επίπεδα: Τό 
πραγματικό νόημα τού ιστορικού θέματος (μύ
θος, ιστορικό γεγονός κλπ.), τή στάση τού 
ποιητή απέναντι στό θέμα (τόν τρόπο πού τό 
πλησιάζει και τό έρμηνεύει) καί τρίτο τήν ού- 
σία τού προβληματισμού του στήν τομή τών δύο 
πρώτων έπιπέδων καί τις αισθητικές Αξίες πού 
περικλείνει από τή σημερινή σκοπιά. "Οταν τά 
επίπεδα αυτά αγνοούνται ή συγχέόνται είναι 
εύκολο νά παρασυρθεΐ ή κριτική σέ έναν «έκ- 
μοντερνισμό* τών έργων, κατά τόν όποιο προ
βάλλονται αναδρομικά καί εφαρμόζονται επάνω 
τους αρχές, Αντιλήψεις, αιτήματα τής σημερινής 
στιγμής, πραγματοποιείται δηλαδή ένας βια
σμός τών έργων πού δέν μπορεί νά δικαιολογη
θεί από τό γεγονός δτι προσφέρει εύκολες άνα- 
λογίες μέ τήν επικαιρότηττα. ΊΙ κριτική έχει 
πάντα τή δυνατότητα νά συνδέσει τό κλασσικό 
έργο μέ τή σημερινή εποχή χωρίς όμως νά ά- 
πλοποιεϊ τό νόημά του.

Ή συγκεκριμένη ανάλυση τών Ιστορικών, κοι
νωνικών καί ιδεολογικών δεδομένων γίνεται α
κόμα περισσότερο απαραίτητη στά σύγχρονα έρ
γα πού ό συγγραφέας κατατάσσει ατό κεφάλαιο 
«θέατρο ίδεών» καί πού θίγουν άμεσα τά φλέ
γοντα σημερινά προβλήματα. Καί εδώ δέν μπο
ρούν νά ικανοποιήσουν τόν αναγνώστη, νά τόν 
κατατοπίσουν καί νά τόν προβληματίσουν οί πε
ριπτώσεις δπου ό κριτικός καταφεύγει σέ γενι
κότητες ή σέ πρόχειρες διαπιστώσεις. ΊΙ πιό 
χαρακτηριστική περίπτωση είναι τό κείμενο 
πού αναλύει τούς «Δαιμονισμένους* τοΰ Ντοστο
γιέφσκυ καί τή θεατρική διασκευή τού Λ. Κα- 
μδ άπό τό μυθιστόρημα τού Ρώσου συγγραφέα(σελ. 
202-205). Γιά νά κατανοηθεί ή Ιδεολογική Αντί- 
φατικότητα είδικά τού μυθιστορήματος αύτοΟ είναι 
άπαραίτητο νά διασαφηνιστούν οί Αντιθέσεις στην 
ιδεολογία τού συγγραφέα καί ή συντηρητική του 
πολιτική τοποθέτηση τήν περίοδο αύτή, μιά καί 
πρόκειται γιά Ιργο πού στίς προθέσεις του του
λάχιστον ή Αντιδραστική πολιτική του σκοπι
μότητα είναι διαπιστωμένη Ιστορικά. 'Απ’ αφορ
μή τή δίκη τής όμάδας τού Αναρχικού Νετσάεφ, 
μέ βάση τό Ολικό καί τί; Αποκαλύψεις τής δί
κης, I  Ντοστογιέφσκυ θέλησε νά γράψει ουσια
στικά ένα λίβελλο, βπου τίς αντιλήψεις τών 
Αναρχικών, τί; τρομοκρατικές τους μέθοδος, τήν 
κατάλυση τών ήθικών καί πολιτιστικών αξιών, 
τή θεοποίηση τής βίας, τή; καταστροφής καί 
βλα γενικά τά χαρακτηριστικά τή; θεωρίας καί 
τής τακτικής τού Αναρχισμού τά έπεκτείνει καί 
τί· φορτώνει σέ Ολόκληρο τό ρωσικό επαναστατι
κό - δημοκρατικό κίνημα καί παράλληλα σαρκά

ζει κάθε φιλελεύθερη ανανεωτική κίνηση καί 
εκδήλωση. Ηέβαια τό περιεχόμενο τοΰ μυθιστο
ρήματος δέν υποτάσσεται καί δέν περιορίζεται 
στίς προθέσεις αύτές χ$ο συγγραφέα, πού τά ί
χνη τους δμως εδώ είναι πολύ πιό φανερά παρά 
σέ όποιοδήποτε άλλο λογοτεχνικό το»> έργο. Γι’ 
αυτό νομίζουμε πώς οί φράσεις πού διάλεξε ό 
κριτικός γιά νά χαρακτηρίσει τό συγγραφέα τών 
«Δαιμονισμένων» («μέ ίδέες αξεκχθάριστες», «ό 
μυστικός προφήτης τής νέας κοινωνίας, γκρεμί
ζει κοινωνίες καί συνειδήσεις μέσα σ’ ένα άχνό 
βρομά μελλούμενης δικαιοσύνης* κλπ) δέν 
προσφέρουν κανένα συγκεκριμένο προσδιορισμό 
χρήσιμο γιά τήν κατανόηση τού συγγραφέα καί 
τού μυθιστορήματος. ’Επίσης χαρακτηρισμοί ό
πως αύτδς πού δίνετχ» γ·.ά τόν τυχοδιώκτη ΙΙέ- 
τρο Βερχοβένσκυ (*μέ χδ αίμα καί τίς θυσίες τών 
άλλων παίζει τή μηχανιστική του παρτίδα στήν 
πρέφα τών νέων Ιδεών»), ή άλλο; σύμφωνα μέ 
τόν όποιο «οί ήρω«ς τού Ντοστογιέφσκυ πε
θαίνουν αφού εκπληρώσουν τήν Αποστολή τους 
στή γή μ’ ένα δράμα στά Αγωνιώδη τους μά
τια» πού Αναφέρεται σέ τόσο διαφορετικούς καί 
αντιφατικούς τύπους δπω; ό Σατώφ, 6 Κυρίλλωφ, 
δ Σταυρόγκιν, δέν μπορούν νά ικανοποιήσουν τίς 
απαιτήσεις τής ακριβολογίας καί τής σαφή
νειας. Ούτε ή γριφώδη; διαπίστωση πώς · ό μη
δενισμός άν θέλετε τού Ντοστογιέφσκυ είναι α
κόμα διαμαρτυρία καί έξανάσταση». *0 Αναγνώ- 
στης θά ήθελε νά τού εξηγήσουν άν πρόκειται 
γιά τό μηδενισμό τών ηρώων τού βιβλίου ή πράγ
ματι τού Ντοστογιέφσκυ πού οί ίδέες του καί 
οί Αντιλήψεις του δέν |χουν καμιά σχέση μέ τό 
μηδενισμό. 'Επόμενο είναι πώς σ’ ότι αφορά 
τήν έκτίμηση τής διασκευής τού Κομό, ό κρι
τικός διαπράττει σέ βάρος της μιά «αδικία», 
κατηγορώντας την ούσιχστικά γιά διαστρέβλω
ση ένώ πρόκειται γιά εκμετάλλευση τού Ντο
στογιέφσκυ. ’Ακριβώς χό θεμιτό ή τό Αθέμιτο 
αυτής τής εκμετάλλευση; προσφέρεται σάν έν- 
διαφέρον θέμα έρευνα; καί έλέγχου, τό θέμα 
δμως αύτό ό κριτικός τό παρακάμπτει.

Προκαλεί απορία τό γεγονός πώς σέ μία 
άλλη περίπτωση — στήν περίπτωση τής δια
σκευής τού «Πύργου* τού Κάφκα άπό τόν Μάξ 
Μπρόντ β Σ Λ .  δέν έλέγχει καθόλου τά 
στοιχεία πάνω στά όποίχ στηρίχθηκε ό διασκευα- 
στής. Είναι γνωστό πώ; γιά τή σκηνική παρου
σίαση τού μυθιστορήματος, πού 6 Κάφκα άφησε 
μισοτελειωμένο, δ Μάξ Μπρόντ πρόσθεσε ένα τέ
λος (ίπικαλούμενος τίς συνομιλίες του ;ιέ τόν 
Κάφκα) πού ή πλειοψη (̂Λ χών κριτικών τού Αμ
φισβητεί τήν νομιμότητα ή χδ Απορρίπτει σάν 
αυθαίρετη προσθκη, πού Αλλοιώνει τό νόημα 
τού κχφκικοΟ έργου.

Σ -Λ  κείμενα τού βιβλίο·-» «’Ορχήστρα καί Αυ
λαία πού ίξετάζουν τό θέατρο ιδεών τή; πε
ριόδου μετά τό Η’ παγκόσμιο πόλεμο είναι φα
νερό πώ; λείπει μιά όλοκληρωμένη ανάλυση 
γιά τί; Ιστορικέ;, πολιτικές, κοινωνικέ; καί Ι
δεολογικές ζυμώσεις πού έπηρέασαν ή προσδιό
ρισαν τά πρόσφατα καλλιτεχνικά ρεύματα. Στίς 
σελίδες τού βιβλίου Αναφύονται τά όνόματα τού 
•Αϊνστάιν ή τού Πάουλιγκ. τού Χάρτρ καί τού 
Μπρέχτ, τό νΛουσβιτ; καί ή Χιροσίμα, ή Άλ- 
γερία καί τό ’Ώλντερμάοτον αλλά δέν προσδιο- 213



ρί-ζονται οϊ δ ι αμεσότητες πού συνδέουν τά πολι
τικά γεγονότα, τις κοινωνικές ανακατατάξεις μέ 
τά καλλιτεχνικά -φαινόμενα, δέν Ιπισημαίνεται 
ή ούσία, τό πολυσύνθετο καί ή άντιφατικότητα 
των ζυμώσεων πού εκφράζονται στήν περιοχή τής 
τέχνης. ΊΙ ανάλυση τών φαινομένων περιορίζεται 
σέ γενικότητες. “Ετσι, άπ’ αφορμή τό έργο τού 
“Οσμπορν «’Οργισμένα νειάτα», για τό κίνημα 
-ή; «όργής», πού εκφράζει τάσεις ανάλογες καί 
συγγενικές μέ πολλά άλλα καλλιτεχνικά ρεύ
ματα τής τελευταίας εικοσαετίας, γράφεται πώς 
'ξεκίνησε από κοινωνικά δεδομένα καί διαμόρ
φωσε μιά ιδεολογία κατάλυσης άξιων, ρίχνον
τας βασικά — πέτρες, στά τζάμια τών σπι- 
τιών τών φρουρών αυτών τών αξιών» (σελ. 
22). Στό ύπόλοιπο κείμενο δέν υπάρχει έπαρκής 
Εξήγηση γιά ποιά δεδομένα, ποιές αξίες καί 
ποιά τζάμια πρόκειται.

Γιά μιά άλλη πλευρά τής μεταπολεμικής 
πραγματικότητας υπάρχει ή έξής φράση: «... 
στήν ’Ανατολική Εύρώπη τά σοσιαλιστικά κα
θεστώτα τακτοποιούσαν τΙς έσωτερικές τους ύ- 
ποθέσβις γιά τήν απρόσκοπτη άνοδο τού σοσια
λισμού· (σελ. 222), έκτίμηση πού δέν είναι Ι
κανή νά φωτίσει τήν αλληλουχία καί αλληλε
πίδραση θετικών καί Αρνητικών δεδομένων α
νάμεσα στόν ανατολικό καί τόν δυτικό κόσμο, τήν 
απήχηση τών απογοητεύσεων άπό τήν έκτροπή 
τού σταλινικού δογματισμού, τ!ς δοκιμασίες τού 
ψυχρού πολέμου καί άλλα φαινόμενα πού έμμε
σα ή άμεσα έπηρέασαν τόν προβληματισμό τής 
μεταπολεμικής τέχνης.

ΙΙέρα άπό τούς γενικούς προσδιορισμούς χρειά
ζεται καί ή τοποθέτηση τών καλλιτεχνικών τά
σεων μέσα σέ φιλοσοφικά ρεύματα ή καί σέ 
ειδικά κοινωνικά καί ψυχολογικά ακόμα προ
βλήματα πού δημιούργησε ή μεταπολεμική πρα
γματικότητα. ΓΓ αύτό νομίζουμε πώς 6 Σ.Δ. 
δέν είναι αρκετά συγκεκριμένος καί πειστικός 
όταν γράφει γιά τό «Ιίεριμένοντας τόν Γκον
τό η, πώς δ Μπέκετ 'ξέρει τή νόσο τού πλανήτη, 
πού δδήγησε στήν κρίση. Είναι ή ανθρώπινη 
σκλαβιά. Είναι τό μαστίγιο τού ΙΙότζο, πού εί
ναι κοσμημένος μέ όλα τά σύμβολα τού εκμεταλ
λευτή (σελ. 190). Προσδίδεται έτσι άμεσος κοι
νωνικός στόχος σ’ ένα έργο πού καί ή κοινοτι
κή του θέση είναι πιό πολύπλοκη καί αντιφατική 
άλλα καί τό βαθύτερο νόημά του επεκτείνεται 
σέ δλο τό ύπαρξικό πρόβλημα. Ό κριτικός δέν 
είναι πειστικός καί στήν καταδικαστική του έτυ- 
μηγορία γιά τό «ΙΙοιός φοβάται τή Βιρτζίνια 
Γοόλφ», τού "Αλμπη, όταν γράφει πώς «Ή 
’ ’Βιρτζίνια”  δέν είναι ή νόσος τής έποχής μας. 
Είναι τό φάρμακο γιά τή νόσο. "Ενα φάρμακο πού 
στήν έτικέτα γράφει καθαρτικό καί ένεργεΐ ώς 
εμετικό» (σλ. 201). Στήν περίπτωση αυτή ή α
ξιολόγηση τού έργου έπρεπε νά στηριχθεί στό συγ
κεκριμένο κοινωνικό καί ψυχολογικό προβλημα
τισμό τού δράματος, πού εκφράζει τά συμπτώμα
τα έστιο μιάς νόσου -μέ σύγχρονες κοινωνικές
ρίζες-

Τελειώνοντας χρειάζεται νά κάνουμε μερι

κές παρατηρήσεις γιά τό ύφος τών κειμένων 
τού βιβλίου «’Ορχήστρα καί Αυλαία». Τό ύφος 
του συγγραφέα, ζωηρό καί εύστροφο έκφράζει 
τή μαχητικότητα τής κριτικής του, τόν παλμό 
μιας αγωνιστικής τοποθέτησης απέναντι στά προ
βλήματα τής θεατρικής τέχνης* εύκολα διαπι
στώνει κανείς στό λόγο του τόν πυρετό τής όρ- 
γής γιά τά «κακώς κείμενα-, τόν ενθουσιασμό 
γιά τις έπιτυχίες τού θεάτρου μας. Ό κριτικός 
βρίσκει εύστοχους χαρακτηρισμούς καί γιά τόν 
έπαινο καί γιά τόν ψόγο, διατυπώνει τή γνώμη 
του μέ παρρησία καί χωρίς βερμπαλιστικές υ
πεκφυγές. Μερικές φορές όμως ή πολεμική διά
θεση παρασύρει τό συγγραφέα στήν έπιδίωξη ή- 
χηρών διατυπώσεων πού δέν -ευνοούν πάντα τήν 
άκριδολογία καί τή διαύγεια στήν απόδοση τού 
νοήματος, πράγμα πού μπορεί νά διαπιστωθεί 
άπό τά αποσπάσματα τών κειμένων πού παραθέ
σαμε ήδη. νΛλλοτε πάλι δ τόνος τής κριτικής 
γίνεται Απόλυτα κατηγορηματικός χωρίς νά 
στηρίζεται σέ επαρκή Αποδεικτική έπιχειρηματο- 
λογία. Σέ μερικά σημεία στό λεξιλόγιο τού συγ
γραφέα γίνεται κατάχρηση νεολογισμών ή ξενι
κών όρων όπως τό «φυζίκ» ή τά «absurdus καί 
•anthropopilhecus* πού μέ άλάχιατο κόπο ΘΑ 
μπορούσαν νά άντικατασταθοΟν μέ αντίστοιχες 
Απλοελληνικές λέξεις. Στή σελίδα 247 σέ μια 
μικρή παράγραφο επαναλαμβάνεται έξη φορές 
ό όρος «γκροτέσκ . Υπάρχει κάπου καί «μιά 
ελαφρότατη πινελιά γ/ροτέσκ».

“Αλλες προχειρότητες πού συναντά κανείς στό 
κείμενο όφείλονται ίσως στί; συνθήκες καί στις 
Απαιτήσεις τής δημοσιογραφική; εργασίας πού 
περιορίζουν τί; δυνατότητες μιάς άνετης λο
γοτεχνικής Επεξεργασία;. '12στόσο ή κριτική δέν 
μπορεί νά ξεχνά πώς γιά νά Ασκήσει πλήρως 
τή λειτουργία της πρέπει νά είναι προσιτή, κα
τανοητή καί πειστική τόσο γιά τόν Αναγνώστη 
όσο καί γιά τούς δημιουργούς καί νά μή ξεχνά 
πώς μέ τό ύφος της καλλιεργεί τό αισθητικό 
κριτήριο τού κοινού. "Οταν π.χ. ό κριτικός γρά
φει γιά μιά ηθοποιό πώς έπαιξε -πιστεύοντας 
ότι θέλει νά ξεφορτωθεί τόν εαυτό της καί έπε
σε στήν παγίδα τής ζούγκλας* (σελ. 202), δέν 
ικανοποιεί τις πιό πάνω απαιτήσεις. ’Επίσης 
φράσεις όπως «ή Κλυταιμνήστρα είναι γυναίκα 
διαστάσεων. Δέν υπάρχει πάθος πού νά μήν έχει 
κυλιστεί κ,λπ. (σελ. 27), ή δ χαρακτηρισμός 
τού πρίγκηπα Μίσκιν όπου «οί πάντες γράφουν 
πάνω στό άσπρο χαρτί τού μυαλού του τό μινώ
ταυρο τών παθών τους. Τό Ασπρο χαρτί υποφέ
ρει, τσαλακώνεται, σκίζεται, τρίζει, Αφανίζε
ται» (σελ. 251), προδίδουν πώς δ κριτικός δέν 
Ιχει βασανίσει αρκετά τή διατύπιυση τής σκέ
ψης του γιά νά ΑνταποκριΟεΤ στίς Απαιτήσεις 
τού αναγνώστη άπό τό ύφος τής κριτικής.

Πιστεύουμε, πώς μέ τήν ευκαιρία τής παρουσία
σής τους σέ βιβλίο, τά κείμενα έπρεπε νά εί
χαν υποβληθεί σέ μιά σοβαρή επεξεργασία άπό 
τήν οποία θά είχε νά ωφεληθεί σέ ποιότητα ή 
έκδοση τού «Όργήστρα καί Αυλαία».

Δ. ΣΠΑΘΗΣ



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

Τ ά σ ο ς  Λ ε ι 6 α δ ί τ η ς : Ο ί τ ε 
λ ε υ τ α ί ο ι .  Θεμέλιο, Αθήνα 1966, 8, 46.

Ποιητική σύνθεση σέ θεατρική μορφή, πού τε
λειώνει μέ τή διαπίστο>ση τού «Στέφανου»: 

[ . . . ]  — μια ζο>ή, δπως λένε, γεμάτη /  χω
ρίς ούτε στιγμή ξεκούραση ή εφησυχασμό. /  Καί 
δέν είδαμε τίποτα απ’ τόν απέραντο κόσμο.

Τ ά σ ο ς  Λ ε ι δ α δ ί τ η ς : Τ δ έ κ -
κ ρ ε μ ές. Θεμέλιο, (’Αθήνα 1966 ) 8α 144. 

Ένας τόμος με οκτώ διηγήματα.
Ζ ή σ η ς  Σ κ ά ρ ο ς : ’Α σ τ ο ί  κ α I

ε ρ γ ά τ ε ς .  Δωρικός, ’Αθήνα 1966, S. 340.
Τό δεύτερο αυτοτελές βιβλίο τής μυθιστορη

ματικής τριλογίας «ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΓ ΠΟΤΑΜΟΙ’».
Ο πρώτος τόμος, μέ τόν τίτλο «Ραγιάδες καί 
Κολήγοί ', άναφερόταν στή ζωή καί τούς αγώ
νες τών Ελλήνων αγροτών απ’ τά μέσα τοΟ 
περασμένου αίώνα ώς τά γεγονότα τού Κιλε- 
λέρ. Θέμα τοΰ δεύτερου βιβλίου είναι ή άνάπτυ- 

"ή; εργατικής τάξης στή χώρα μας. ‘Ίδρυ
ση ΣοσιαλεργατικοΟ Κόμματος, Μικρασιατική έκ- 
στρατεία, Επανάσταση Πλαστήρα, πρώτη Δη
μοκρατία, καπνεργατικό ζήτημα, γενική απεργία 
τού 1923, δικτατορία Παγκάλου, ’Ενιαίο Μέ
τωπο 'Εργατών, ’Αγροτών καί Προσφύγων, α
ποτελούν τά βασικά πραγματικά πλαίσια δπου 
πλέκεται ή ύπόθεση.

' Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς  Σ χ ι ν ά ς : ’Α 
ν α φ ο ρ ά π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ν .  ’Αθήνα 
1966, 8, 150.

Τέσσερα πεζά.
Γ ι ά γ κ ο ς II ι ε ρ ί δ η ς : Ο Ι έ 

ξ ο χ ά  τ η τ ε ς. Έκδ. Έπτάλοφος, ’Αθή
να! 1966, 16, 160.

Νουβέλα.
νΚ ζ ρ α Π ά ο υ ν τ : Π ο ι ή μ α τ α .

Μεταφρ. ΊΙλία Κυζηράκου. (’Αθήνα 1966), 8, 
214.

Θ α ν ά σ σ η ς  Φ ω τ ι ά δ η ς :  Λ η ·
ξ ί α ρ χ ο ς. ’Αθήνα 1966, 8, 32.

Ποιήματα:
Τόσοι παίζουν μέ τή φωτιά* /  έσύ, χωρίς 

βία, /  τή συντηρείς.
Κ ώ σ τ α ς  Γ. Μ ί σ ι ο ς : Κ ύ κ λ ο ς  

Β\ ’Αθήνα 1966, 8, 24.
Λυρική πεζογραφία.
Τ ά κ η ς Κ α ρ β έ λ η ς :  Κ α τ ά 

θ ε σ η .  ’Αθήνα 1966, 8,64.
Ποιήματα :
Στή μέση ενός κόσμου παράξενου /  συλλάδα- 

με χαμένα δράματα. /  Τώρα πώς νά τή χαι
ρετίσει, /  πώς νά προσδιορίσει τό στίγμα του;

(Συλλάβαμε χαμένα δράματα)

Α Η Μ Η Τ Ρ Η  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Υ

Α Ι Χ Μ Ε Σ
( Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α )

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
Ε’ Ο Λ Α  Τ Α  Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Α
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Π Λ Α ΣΤΙΚ ΕΣ Τ Ε Χ Ν Ε Σ

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η

Έκθεση Βάσως Κατράκη (Αίθουσα Χίλτον)

Ή Βάσω Κα/τράκη στήν έκθεσή της στό Χίλ- 
τσν 2δβιξ« ακριβώς τά έργα που είχε έκθέσει πέ
ρυσι στή Μπιενάλε τ?*ς Βενετίας καί είχε κερ
δίσει τό πρώτο διεθνές βραβείο τής χαρακτικής. 
Οί 'Έλληνες φιλότεχνοι είχαν τήν εύκαιρία νά 
δούν κι αυτοί τά προχωρημένα πλαστικά της α
ποτελέσματα, πού τής έδωσαν δίκαια μια τέτοια 
σημαντική διεθνή διάκριση.

Στήν έκθεσή της δμυ>ς, έκτδς άπό τά έργα 
της αύτά παρουσίασε καί μιά σειρά άπό γνω
στές μεσολογγίτικες χρωματιστές ξυλογραφίες 
της, καθώς καί -  τό σημαντικότερο -  λίγα 
καινούρια έργα της 8που προσπάθησε νά καλ
λιεργήσει τήν τάση τής κίνησης πού είχε διατυ
πώσει καί στόν καβαλάρη πού πέφτει άπ’ τό 
άλογο, ένα έργο απ' τή Μπιενάλε τής Βενε
τίας. Καί πραγματικά βρήκε έναν πετυχημένο 
κύκλο γιά νά εκφράσει αύτή τήν καινούρια στά- 
ση της. ΊΙ πτώση τού "Ικαρου, σέ δυό όλότελα 
διαφορετικές πλαστικές εκδηλώσεις άντιπρο- 

1 σωπεύουν αύτδ τδν καινούριο της πειραματισμό. 
Τό βασικό, πού πρέπει νά τό πούμε καθαρά, εί
ναι πως καί τ’ άλλα έργα της έχουν καθαρά τό 
ένεργητικό στοιχείο μέ τήν ΐβια τή στάση τους 
μέσα στή φαινομενική στατικότητά τους. "Ετσι 
δέν είχε ή Κατράκη νά προσθέσει μιά πραγμα
τικά καινούρια διάσταση τής πραγματικότητας, 
αλλά μάλλον νά τήν διατυπώσει μέ καθαρότητα 
καί μέ μέσα περισσότερο φυσιολογικά. Είναι 
εύτύχημα πώς κι α>ύτά τά έργα, δς πούμε κά
ποιου πρώτου πειραματισμού, δέν μετακίνησαν 
τήν ί>φή τού έργου της που έμεινε πάλι μνημια-

κή καί σέ μερικές στιγμές τη: μόνο ή αναφορά 
στήν πραγματική κίνηση, στή μεγάλη πτώση τού 
“Ίκαρου, ήταν φανερή. Ή Βάσω έχει τόσο πο
λύ κατακτήσει τό ύλικό της πού κι αυτό μπορεί 
νά τήν άκολουθε! στίς συναρπαστικές συλλή
ψεις της, ώστε νά μή μπορεί ποτέ νά διάγρα
φε! η, στερεότητά του μέσα στίς κάθε λογής 
τάσεις της. "Ετσι κι αύτά δς πούμε τά κινη
τικά έργα της κινήθηκαν μέ τήν T0ta πάλι στέρεη 
ύφή τους κ“ ή πτώση τους ήταν μιά στάση έ- 
νεργητική γερά στηριγμένη στους κατακόρυφους 
άξονές της, μιά πτώση πού ξέρει πάντα νά 
βρίσκει τό ένεργητικό της αντίβαρο μέσα στίς 
ανοδικές ώσεις μερικών της τάσεων. “Έτσι τό 
έργο δέν ένοχλήθηκε, δέν έπεσε δηλ., άλλά 
στάθηκε μιά μνημειώδης όσο καί δραματική 
στιγμή, ή πτώση άπό κάποιο Ιδανικό, πού μπο
ρεί νά βρεί Αμέσως τήν κάθαρσή του. Ό  άλλος 
"Ικαρος αύτός πού στροβιλίστηκε σάν πληγωμέ
νο πουλί μέ τά σπασμένα φτερά του, {ΐπόρεσε 
Ισως μέ περισσότερο νόμιμα μέ>σα στή σκληρή 
πέτρα ν' αποδώσει τή δραματικότητά του, μιά 
δρχματικότητα πού τήν άνιχνεύει καί στίς πιό 
ακίνητες φαινομενικά φιγούρες της, πού τώρα 
δέν τούς χρειάζονται καί μάτια γιά νά βλέπουν, 
γιατί μπορούν νά τό κάνουν μ' δλόκληρη τή 
στάση τους.

Είναι φανερό πώς ή Βάσω, δπως καί τόσες 
φορές ώς τά τώρα, έπιχειρεί μιά καινούρια 
περιπέτεια, πού θά προωθήσει ακόμα παραπάνω 
τίς τόσες κατακτήσεις της.

Έκθεση Χρίστου Δαγκλή (Αίθουσα Αρχιτεκτονικής)

*0 Χρίστος Δεγκλής, γνωστός γιά τή χαρα
κτική του Ιδιότητα, παρουσιάζει στήν Αίθουσα 
τής 'Αρχιτεκτονικής, όπως καί σ’ αρκετές τε
λευταίες παρουσιάσεις του, πάλι άκουαρελλες, 
πού έχουν πάντα μιά διάθεση δραματική καί 
μιά κατασκευή μχεστρική. Τό καινούριο τούτο 
£λι.κό του τό κατέχει τέλεια, κ’ έτσι μπορεί 
ν’ αποδώσει άνετα τίς στέρεες μορφές του, μέ- 

216 οχ στή ρευστότητα τού φόντου του, μέ σκούρους

τόνους, έτσι πού όλο του τό έργο είναι βουτη
γμένο σ' ένα σούρουπο. Σπάνια χρησιμοποιεί κά
ποιον βίαιο χρωματισμό, αποκτά πάντως έγκαι
ρα τήν ίσοροπία του καί καταλήγει σέ μερικά 
τοπία βγαλμένα στό ασπρόμαυρο ή σ’ ένα μα- 
εστρικό σχέδιο βγαλμένο μέ ισοδύναμες μαύ
ρες γραμμές, πού είναι rva μικρό δείγμα τής 
χαρακτικής του κατάρτισης.

Οί άκουαρέλλες τον δίνουν μιά δυνατότητα



"Ενα έργο 
τής Βάαως

νά έκφράσει μερικές φευγαλέας δψεις τής 
πραγματικότητας ή τό πολύ · πολύ μερικές δρα
ματικές στιγμές απ’ τήν περιπέτεια τού Ορατού, 
μά δέν είναι δυνατόν νά Οδηγήσουν τά τοπία 
αυτά, τονισμένα μέ τό δραματικό κλωνισμύ τού 
καλλιτέχνη σέ κάποιο αποτέλεσμα πού θά πή

γαινε πολύ μακριά. ’Ανάγκη νά τοϋ τό πούμε 
πώς από δώ καί κάτο>, δσο κι άν παραμέλησε 
ό ίδιος τήν κύρια καλλιτεχνική του επίδοση, 
είναι ανάγκη νά δούμε έργα χαρακτικά πού 
ασφαλώς έχουν πολλαπλάσιες εκφραστικές δυ
νατότητες γιά τό Δαγλή.

Έκθεση Α. Άγγελόπουλου (Αίθουσα Χίλτον)

'Ο Λ. Άγγε-λόπουλος έκθέτει στήν αίθουσα 
τού ξενοδοχείου Χίλτον έργα μέ κολάζ, πού έ
χουν μιαν ιδιότυπη τεχνική. Τά λεπτά του 
χαρτιά δίνουν μιά ρευστότητα στήν ύλη του καί 
μέ τΙς συμπτώσεις ή τά διπλώματα τού χαρτιού 
τού παρέχουν τά μέσα νά έχει στή διάθεσή του 
κι άλλους έντονότερους τόνους. 'Ο ίδιος επεμ
βαίνει συχνά μέ μέσα ζωγραφικά γιά νά συμ- 
πληρούσει τόν πίνακα, βάφοντας πάντα μεγάλες 
επιφάνειες δυό διαστάσεων, πού συμπληρώνουν 
νόμιμα τά χαρτιά του. Γενικά δ τόνος ύπάρχει

σπάνια καί δέν παρουσιάζει σχεδόν ποτέ αυτές 
τΙς κοινές ευαισθησίες γιά τοπικά όμαλά πε
ράσματα, μένοντας πέρα γιά πέρα μέσα στή 
νόμιμη τεχνική τού είδους πού χρησιμοποιεί.

Τ ’ αποτελέσματα του άίρινα κ' εύχάριστα μέ
νουν οτόν καθαρά καλαισθητικό - διακοομητικό 
τομέα, δσο κι δν ή μελέτη του είναι πιστή καί 
ή αισθητική του συγκρότηση είναι πάντα πα
ρούσα. Χέ μερικά από τά μεγάλα του έργα χαί
ρεται κανείς τή μαγεία τού αβέβαιου Ολικού 
του μιά διάθεση άκουαρελίστικη πού τού παρέ- 217



*/ει τά μέσα νά βγάλει μερικού; χαριτωμένους 
γραφικού; φωτισμούς νά ξεδιπλώσει στήν όρα- 
οή μας κάποια μαγεία πού δέν σέ βάζει σ’ α
νησυχία, σού αποκαλύπτει πάντως μια και
νούρια όψη τού όρατού κόσμου, βγαλμένη μέ ά
νεση καί ποτισμένη μέ τή γραφική του διάθεση.

Δυστυχώς σ’ αρκετά απ’ τά μικρότερα έργα του 
προσπαθεί νά γίνει μοντέρνο; καί τότε εγκατα
λείπει τίς καθαρέ; καί ορθά συνθεμένες καί 
τακτοποιημένε; μορφές του, αποκαλύπτοντας ό 
ίδιο; τόν κίνδυνο πού περικλείνει τό Ολικό 
του μά κι αυτό τό ξαφνικό του εγχείρημα.

Έκθεση Λυδίας Δρόσου (Αίθουσα Κεραία)

ΊΙ Λυδία Δρόσου είναι μια νέα αλλά προι
κισμένη ζωγράφο;. ΊΙ ζωγραφική τη; παρου
σιάζει πάντα σημαντικές αισθητικές κατακτή
σει;, πού τΙς διαπιστώσαμε άπό τόν καιρό ακόμα 
τής σπουδαστικής μαθητείας της. ΊΙ έντονη

καλλιτεχνική τη; προσωπικότητα καί τά πλα
στικά τη; έπιτεύγματα, φαίνονται καί σέ τού
τη, τή δευτερεύουσα νά πούμε, καλλιτεχνική 
τη: έπίδοση, στά μωσαϊκά πού έκθέτει στήν 
αίθουσα Κεραία. -τήν ουσία ή Δρόσου κάνει κ* 
εδώ ζωγραφική, μόνο πού Αλλάζει τό Ολικό, τά 
Ολικά θά λέγα*ιε καλύτερα. ΊΙ ζωγράφος κάνει 
μια πετυχημένη έφαρμογή τών ζωγραφικών της 
προόόντων στό άβολο Ολικό, τΙς πέτρες καί τΙς 
ψηφίδες, μά πολύ συχνά, σχεδόν σέ κάθε έργο 
της τήν βρίσκουμε νά χρησιμοποιεί κι άλλα ξένα 
•στό όρύόδοξο ψηφιδωτό Ολικά, πού τή βοηθοϋν 
εκείνη νά Ολοκληρώσει τή σύνθεσή της, χωρίς 
νά ενοχλούν σάν παρείσακτα μέσα στό κύριο 
Ολικό τους τήν όραση. ΊΙ εύαισθΥ̂ σία της, μιά 
ευαισθησία μέ άδρή ύφή, τήν Οδηγεί νά χρησι
μοποιήσει βότσαλα, μεγαλύτερε; πέτρες, σπα
σμένα γυαλιά ή κομμάτια μαβιά Από ένα σπα
σμένο πιάτο ή βάζο, ακόμα καί κεραμικά σέ διά
φορα σχήματα, βαμμένα καί ψημένα. ΊΙ δράσή 
σου έχει νά περάσει πολύ εύχάριστα σέ τούτο 
τό πανώραμα καί μάλιστα στά μικρά της έργα 
πού έχουν τή γοητεία μιά; λεπτομέρειας, ένός 
Αποσπάσματος, πού μόνο αύτό σώθηκε ν.αί χά-

218 "Ενα έργο τής Λυδίας Δρόσου



βήκε ή μεγάλη σύνθεση όπου ανήκε. Οταν τά 
Ολικά τη; δένουν καλά καί σέ μιαν επιφάνεια 
τά πράματα πάνε πολύ καλά. ΊΙ ζωγράφο; 8- 
μω; γιά νά έντείνει ϊσω; τήν άδρότητα τής 
επιφάνεια; τη; συχνά δημιουργεί, θεληματικά 
νομίζω, ανωμαλίες στήν ίπιφάνεια τη; σύνθε
ση; κ’ 8τσ: ύπάρχει μιά ανησυχία, κάτι πάντος 
πού σέ κάνει ν' Απορεί; καί νά μή μπορεί; νά 
παρακολουθήσει; τήν πρόθεσή τη;. Οί γκάμε; 
τη; δέν είναι οί συνηθισμένε; κλίμακες πού 
μά; δίνουν οί ψηφίδες καί ή κομμάτιαομένε; 
πέτρες. Ή ζωγραφική της προσωπικότητα εκ
δηλώνεται συχνά καί ·μέ πολύ έντονα χρώματα,

κάτι κόκκινα ρουμπινιά ή κάτι δυνατά γαλάζια, 
πού σού θυμίζουν τί; καλύτερε; ώρες τή; ζο>γρα- 
φικής τη;. Στό μόνο πού Οά χωρούσε νομίζω 
κάποια επιφύλαξη είναι ή μεστό τη τα τή; σύν
θεση;, δηλ. σέ τελευταία ανάλυση, ή αχεδιαστι- 
κή τη; επεξεργασία πράμα πού καμιά φορά τό 
βρίσκει; καί σέ μερικέ; ζωγραφισμένε; συνθέ
σει; τη;. "Αν Ασκηθεί σέ μιά πιδ σφιχτή π ιό 
μεστή σύνθεση, θά έχει προστεθεί στήν πλειάδα 
των νέων μα; άξιων καλλιτεχνών μιά ακόμα 
δυνατή προσωπικότητα, πού Ασφαλώς Ιχει ένα 
μεγάλο δυναμικό άποθησαόριισμα γιά τό μελλον
τικό τη; έργο.

Έκθεση Θανάση Στεφόπουλου (Αίθουσα Αστορ)

Ό  Στεφόπουλο; μά τό τελευταίο έργο του 
πού έξόθεσε στήν αίθουσα τού "Λστορ προχώ
ρησε αρκετή καί γόνιμη πορεία πέρα άπό κάθε 
προηγούμενο παρουσίασμά του. Τή φορά αυτή, 
έγκαταλείποντα; τό άμορφο χάος, όπου μορφέ; 
καί χώρο; έτειναν νά ταυτιστούν, αναλαμβάνει 
νά αρθρώσει περισσότερο υπεύθυνα έργα, Βπου 
είναι σαφή τά πλαστικά του αποκρυσταλλώματα. 
Τό έργο του αποτελεί κυριολεκτικά πραγματική 
δομή, ξεκινά άπό κάποιο όλότελα συγκεκριμένο 
πραγματικό όραμα καί παρά τήν αφαίρεσή του 
διατηρεί τήν δομή μιά; πραγματική; πράξη;. 
Μπορεί τώρα άνετα ό θεατής νά παρακολουθή
σει τόν καλλιτέχνη στίς περιπέτειες τή; μορ
φή; του καί νά καταλήξει σέ κάποιαν πραγμα
τική πλαστική πρότασή του, πού υπάρχει κυ
ρίως στά τελευταία του έργα. Μήπως τά σχέ
διά του είναι τά καλύτερα έργα του πού διασώ
ζουν αύτή του τήν τάση. Βλέπει; έκεί νά υ
πάρχει ένα; σαφή; σχεδιαστικό; σκελετό; πού

στηρίζει κάποιο όραμα κι όπου τό σκελετόν 
αύτό τόν άνιχνεόεις καί στά έργα του τότε κι 
αυτά άποχτοΟν μιά σαφή τάση πρό; τή διατύ
πωση κάποιου πλεχτικού λόγου. Βέβαια αύτό 
δέν φαίνεται νά υπάρχει συνειδητά σ’ όλόκληρο 
τό έργο του. Συχνά βλέπει; έργα πού κινούν
ται μέσα στόν προηγούμενο χαώδη χώρο του καί 
τό χειρότερο βλέπει; μερικά έργα όπου ή δύναμη 
τή; γραφή; του καταστρέφεται μέ άκαιρε; έπεμ- 
βάσεις. "Οπως καί νάναι ή διάθεσή του σήμερα 
είναι καθαρή, δπω; καθαρή είναι καί ή αναγω
γή του σέ κάποιο πραγματικό γεγονός πού δια
τηρείται έστω καί άπό μερικά ράκη αναμνήσε
ων του Απ’ τήν πραγματικότητα. Δέν είναι κα
θόλου παρακινδυνευμένο άν υποθέσουμε πώς ό 
Στεφόπουλος θά γυρίσει μέ μιά καινούργια κα
λά καταχτημένη πείρα όχι πρό; τήν απεικό
νιση τού πραγματικού αλλά στο πλαστικό του; 
ξεπέρασμα.
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Τό Χ ρον ικ ό  τώ ν  ’Ε κθέσεω ν
•  «ΧΙΛΤΟΝ»

Γόν 'Ιανουάριο ή χαράκτρια Βάσω 
Κατράχη οργάνωσε την 8η κατά σειρά 
άτομική της έκθεση. Παρουσίασε 21 
έργα της χαραγμένα στην πέτρα. Τά 
περισσότερα άπ ' αυτά τά είχε εκθέσει 
καί στην 33η Μπιεννάλε Βενετίας όπου 
τιμήθηκαν μέ τό Διεθνές βραβείο Λιθο
γραφίας «Ταμαρίντ». Παρουσίασε έπί- 
σης καί μερικές άπό τις χαραγμένες 
πέτρες τών έργων της. Την έκθεση συμ
πλήρωναν 7 έγχρωμες ξυλογραφίες άπό 
παλαιότερη εργασία της που είχαν τίτλο 
«Τά Μεσολόγγιτικα». 'Αμέσως μετά την 
έκθεση τής Βάσως Κατράκη πού έκλει
σε στις 10 Φεβρουάριου, στην ‘ίδια αί
θουσα έξέθεσε εργασία του ό ζωγρά
φος Α. Άγγελόπουλος. Ό  καλλιτέχνης 
παρουσίασε 38 έργα του καμωμένα μέ 
κολλάζ. Θέματά του κυρίως τοπία. Τον 
κατάλογο προλόγισε ό Στρατής Τσίρ- 
κας.

•  «ΜΕΡΛΙΝ»
Τό δεύτερο δεκαπενθήμερο τού Ια

νουάριου καί στις αρχές Φεβρουάριου 
παρουσιάστηκε τό ήμερολόγιο του 1967 
τής Εταιρίας Τσιμέντων «Ηρακλής - 
“Ολυμπος». Τό φιλοτέχνησε ό ζωγρά
φος I. Μιγάδης καί άττοτελεΐτο άπό 35 
άκουαρέλλες μέ θέμα τά  Ίόνια νησιά. 
Μαζί ιμέ τις άκουαρέλλες έξετέθηκε καί 
ή τυπογραφική άναπαραγωγή τους. Σέ 
συνέχεια όργανώθηκε άτομική έκθεση τού 
ζωγράφου Χρίστου Καρά πού είχε τίτλο 
«στή μνήμη τών έκτελεσμένων στά  στρα
τόπεδα συγκέντρωσε ως 1940 —1944. 
Μιά διαμαρτυρία έναντίον τού πολέ
μου». Τόν κατάλογο προλόγιζε ό ίδιος ό 
ζωγράφος όπου μεταξύ των άλλων γρά
φει: «ή καθολική άντίσταση καί μόνο 
είναι ή δύναμη πού θά συγκροτήσει τούς 
παράφρονες. Στον πόλεμο: Ό χι». Πα
ρουσίασε 21 έργα του καμωμένα με 
λάδι καί 30 περίπου σχέδια μέ σινική 
πού είχαν θέμα τους τόν τίτλο πού ά- 
ναφέραμε παραπάνω.

•  «ΚΕΡΑΙΑ»
Ή  ζωγράφος Λυδία Δρόσου - Σαρρή 

παρουσίασε σέ άτομική της έκθεση 27 
έργα της καμωμένα μέ τήν τεχνική τού 
ψηφιδωτού. Τά έργα αυτά όπως σημει
ώνει στον κατάλογο έγιναν άπό τόν 
Ιούνιο έως τόν Δεκέμβριο τού 1966.

•  «ΣΤΕΓΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»
'Από τις 17 έως τις 31 Ιανουάριου 

όργανώθηκε έκθεση «Σύγχρονης Γερ
μανικής χαρακτικής» καλλιτεχνών άπό 
την περιοχή τής ’Έ σσης. Πήραν μέρος 
μέ 1 έργο τους 61 Γερμανοί καλλιτέ
χνες. Ή έκθεση όργανώθηκε άπό τήν 
Στέγη Καλών Τεχνών καί Γραμμάτων

καί τό Ινστιτούτο «GOETHE». Τόν κα
τάλογο προλόγιζε ό αντιπρόσωπος τού 
Διεθνούς Κέντρου Μορφωτικών Ανταλ
λαγών.

•  «Α ΣΤ Ο Ρ »
Ά π ό  τις 2 έως τις 22 Φεβρουάριου 

ό ζωγράφος Θανάσης Στεψόπουλος πα
ρουσίασε τήν τελευταία του εργασία 
σέ άτομική έκθεση. Τόν κατάλογο προ
λόγιζε ή κριτικός Ε. Φερεντίνου. Ό  ζω
γράφος παρουσίασε 24 έργα του κα
μωμένα μέ λάδι καί 1 1 σχέδια μέ γε
νικό τίτλο «Παραλλαγές Μεσογειακού 
Τοπίου».

•  «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ»
Ό  ζωγράφος Χρίστος Δαγκλής πα

ρουσίασε σέ άτομική έκθεση έργασία 
του. ’Εξέθεσε 37 άκουαρέλλες ·— τοπία 
οΐ περισσότερες —  άπό τήν Ήπειρο, 
τήν Σκύρο, τήν Λέσβο καί τήν Βιέννη, 
καθώς καί 10 σχέδια μέ σινική μέ τό 
'ίδιο θέμα. Ή έκθεση άνοιξε τήν 1 Φε
βρουάριου καί έκλεισε στις 20 τού ίδιου 
μήνα.

•  «ΠΡΑΚΤ. ΠΝΕΥΜ. ΣΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
Ά π ό  τις 13 έως τις 18 Φεβρουάριου 

ή ζωγράφος Χαρά Βιέννα παρουσίασε 
έργασία της. Έξέθεσε 12 έργα μέ λάδι, 
10 έργα μέ πλαστικό καί 13 άκουαρέλ
λες. Τά θέματά της ήταν κυρίως τοπία 
άπό λιμάνια.

•  «Π Α ΡΝ Α ΣΣΟ Σ»
Στή μικρή αίθουσα 6 ζωγράφος Λ. 

Βασιλείου άπό τις 24 Ίανουαρίου έως 
τις 12 Φεβρουάριου όργάνωσε άτομική 
έκθεση. Έξέθεσε 40 έργα του καμω
μένα μέ λάδι καί θέμα: θάλασσες, το
πία, άνθη καί νεκρές φύσεις. Στήν με
σαία αίθουσα καί στην ίδια ήμερομηνία 
ό ζωγράφος Κώστας Φάσσος παρουσία
σε 57 έργα του. ’ Ηταν όλα καμωμένα 
μέ λάδι καί είχαν γιά θέμα τους: το
πία, συνθέσεις, άνθη καί νεκρές φύσεις. 
Στήν ιμεγάλη αίθουσα οστό τις 6 έως 
τις 24 Φεβρουάριου ό ζωγράφος Κερα
μίδας όργάνωσε άτομική έκθεση. Πα
ρουσίασε 71 έργα του καμωμένα μέ 
λάδι πού γιά θέματα είχαν κυρίως το
πία.

•  «ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ»
Ά π ό  τήν 1 έως τις 20 Φεβρουάριου 

ή ζωγράφος Ν. Κυριάκού - Καλλιγά έ
ξέθεσε έργασία της. Τόν κατάλογο προ
λόγιζε ό Α. Προκοπίου. Παρουσίασε 46 
έργα της καμωμένα μέ λάδι καί μέ θέ
ματα τοπία καί πορτραΐτα καθώς καί 
2 τοπτισσερί.

® «ΕΑΑΗΝΟΑΜΕΡI ΚΑΝI ΚΗ ΕΝΩΣΗ»
Ό  Αμερικανός ζωγράφος Richard 

Lee έξέθεσε άπό τις 7 έως τις 21 Φε-



δρουαρίου την εργασία του πού έφτιαξε 
στην Ελλάδα. Παρουσίασε 20 έργα 
του καμωμένα μέ λάδι, στόκο, μάρμα
ρα και άλλα υλικά. Θέματά του: το 
ελληνικό τοπίο καί άρχαιολογικοί χώ
ροι.

•  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στην αίθουσα «Τέχνη» άπό τις 4 έως 

τίς 23 Φεβρουάριου ό ζωγράφος Γιάν- 
νης Κολέφας εξέθεσε την τελευταία του 
εργασία. Τόν κατάλογο προλόγιζε ό 
Ν. Ζίας. 'Ο ζωγράφος παρουσίασε ζω
γραφική καί ψηφιδωτά.

•  ΝΙΚΑΙΑ
Ά π ό  τίς 20 Ιανουάριου έως τίς 10 

Φεβρουάριου στην Λέσχη τής Πνευμα
τικής Ένώσεως Ν·καίας ή όμάδα τέ
χνης «α» έξέθεσε έργα των μελών της. 
Πήραν μέρος οί: Άναστασιάδης, Μα - 
ραγκοπούλου, Κατράκη, Χαΐνης, Κα- 
τσουράκης, Δεκουλάκος, Δημητρέας, 
Κοκκινίδης, Βαλαβανίδης, Γιαννουλόπου- 
λος, Θεοφυλακ τόπουλος, Ψυχοπταίδης, 
Μπότσογλου, Ζογγολόπουλος, Καπρά- 
λος, Κλουδάτος καί Βερναρδάκης.

"Εργα των :
Α . Άγγελόηονλου (άνω )
ΛΓ. Κυριάκον-Καλιγά (άνω αριστερά) 
Θαν. Στεφόπουλου (κάνα) αριστερά) 
Reiner Hennings (κάτω)
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Γ Ε Ρ Α Σ Ι Μ Ο Σ  Σ Κ A A ΒΟ Σ
("Αρθρο στο περιοδικό «Lottres Francoises)

T o O  G e o r g e s  B o u d a i l l e

Ό  Γεράσιμος Σκλάβος βρέθηκε νεκρός, πλα
κωμένος οστό ένα γλυπτό του μέσα στο ατε
λιέ του οτό Λεβαλλουά...

Ξαναθυμάμαι τις πρώτες μας συναντήσεις, 
τις συνο-μιλίες μας, άργές δίχως νάναι δύσκο
λες, διακοπτόμενες άπό μαχρές παυσεις...
Αδιάκοπα έτσι, προσπαθώ νά άνασυστήσω τις 

τελευταίες στιγμές τή,ς ζωής του, μόνος, δί
χως ψώς, στό άτελιέ του, τού Λεβαλλσυά. 
Μιά ψορά είχαμε πολλήν ώρα φλυαρήσει έ- 
κεΤ πάνω, μέσα στό δωματιά.κι όπου κοιμό
ταν δίπλα στήν κουζίνα όπου μαγείρευε και 
έτρωγε, όπως πάντα.

Τό ίδ:ο πρωί είχε άνατιναχτεί τό μολύβι 
προκαλώντας ένα βραχυκύκλωμα και έπαθε σο- 
6c<pa έγχαύματα στα  χέρια. Τί έγινε ακρι
βώς; Τό πόρισμα τής αστυνομίας είναι πώς 
πρόκειται για άτυχη μα και δεν θέλω νά ξα- 
ναγυρίσω σ ’ ένα ζήτημα που έχει κριθεΤ. Ξέ
ρω όμως πώς σ ’ αυτό τον καλλιτέχνη, πού 
τόν οδηγούσε τό ένστιχτο μά και μιά ρωμα
λέα λογική, ξεσπούσε καμιά φορά μιά εκ
πληκτική μανία αύτοχαταστροψής. Αύτές τις 
ώρες τ ’ αυτιά του ήταν πλαστά σ ’ δποια 
έπ ι χε ι ρη ματολογ ία.

Θυμάμαι ένα βερνισάζ —  τού Σάλον ντε 
Μαί, νομίζω —  νυχτερινό. Σέ μιαν άπό τις 
θαυμάσιες πέτρες του δουλεμένες μέ τή ψω- 

2 2 2  χιά τού φυσητήρα του, εΐχε φυτέψει δυο ξύ-

λ ν:ς άντένες.. είχε προσαρμόσει ήλεκτρικό 
σύρμα σ ’ αύτά τά ξύλινα κομμάτια τις είχε 
περιβάλλει μ' ένα σωρό μπομπίνες κρυμμένες 
ο ' ένα γυριστό βάθρο καί έκανε την επαφή. 
Τί θαύμα έγινε καί δεν πήρε φωτιά τό μου- 
σ  ίο; Αύτός ήταν αναστατωμένος που δέν γυρ- 
νούσε τό γλυπτό του. ‘Εκείνη τή νύχτα έφυγε 
για τό δωμάτιό του στήν Πανεπιστημιακή 
πόλη, άρνήθηκε νά μείνει μέ τους φίλους 
του χι αυτό ήταν μιά άπό τις πιο σοβαρές 
κρίσεις του.

Πρίν λίγο κα-.ρό είχε αφήσει νά φυτρώσουν 
κάτι σκληρά γένια, πού τόνιζαν ακόμα περισ
σότερο τήν άσυνήθιστη καί ανησυχαστική λάμ
ψη τής ματιάς του. Προξενούσε λίγο φόβο 
τή στιγμή που ήταν ή προσωποποίηση τής 
ευγένειας. Όχι, δέ θά καταλάβω ποτέ τί 
τού έτρεξε έκείνη τή νύχτα ατά τέλη τού 
Γενάρη, κι αύτό τό μυστήριο θά εξακολουθή
σει γιά πολυν καιρό νά κεντά Οσους τόν α
γάπησαν.

Ά π ό πρώτη ματιά, έπρεπε νά εΐναι Ικα
νοποιημένος. Εΐχε ήδη δρέψει πολλές καί 
αξιόλογες επιτυχίες, είχε πάρει τό Με
γάλο Βραβιίο Γλυπτικής στή Μπιεννάλε τού 
Παρισιού στά  1964. εΐχε μοιραστεί τό 
βραβείο Κάρνετζι, σ ’ ένα συμπόσιο του Κα
ναδά καί σέ άπειρες εκθέσεις τόσο στή Γαλ
λία, δσο καί σ' δλο τόν κόσμο.



Ή υποστήριξη τής "Αλιξ Ρότσιλδ, πού 
ήταν μια άπό τις πρώτες σνλλέκτριες τών 
έργων tou  και τον ένθάρρυνε σαν αληθινός 
μαικήνας, ή προβολή άπό την Κρίστιαν καί 
τήν Ύβον Ζερβού πού είχαν εκθέσει έργα 
του στή γκαλερί τους τήν Καγιέ ντ' "Αρ, ο
δός Ντραγκόν, ή φήμη καί ή γενική έκτίμη- 
ση πού έχαιρε στο  Παρίσι τόσο ανάμεσα 
στούς γλύπτες δσο καί ανάμεσα στούς κριτι
κούς τής λέσχης, έπρεπε νά τού είχαν δώσει 
εμπιστοσύνη στον έαι/τό του καί στο μέλλον 
του.

"Οπως καί νάναι ό Σκλάβος αφήνει ένα 
σημοτντικό έργο ποιότητας. Κι αυτή ή ποιό
τητα καί μόνον πρέπει νά ιμάς απασχολήσει 
πιά.

Πρέπει ίσως ν’ άποδώσει κανείς στήν έλ- 
ληνική του καταγωγή τήν αίσθηση τής πλα
στικής όμορφιάς καί νά πιστέψει πώς τήν 
κληρονόμησε άπό τούς μακρινούς προγόνους 
του τού 6ου π.Χ. αιώνα; Δίχως νά φτάνω στο 
σημείο νά μελετώ τήν τέχνη άπό σκοπιά στε
νά έθνογραφική, έχω διαπιστώσει στούς πε
ρισσότερους έλληνες καλλιτέχνες τής Σχο
λής τού Παρισιού καί Ιδιαίτερα στους γλύ
πτες, μιά σαφή προσπάθεια νά τοποθετούν 
σέ πρώτο πλάνο τήν τυπική άρμονία καί τήν 
ποιότητα τής ϋλης. Μά στον Σκλάβο αυτή 
ή γεύση τής πλαστικής τελειότητας δεν γί
νεται σέ βάρος τής έκφρασης πού κυριαρχεί 
σ ’ άλλες τάσεις τής σύγχρονης γλυπτικής.

Ό  Σκλάβος δεν μάς καθιστά μόνο εύαί- 
σθητους στήν άρμονία τών άνα-λογιών, μάς 
κάνει νά δοκιμάζουμε τον πλούτο τής πέ
τρας, μάς δείχνει τήν όργάνωση τής σύνθε
σής του, μάς άποκαλύπτει τό προτσέσσους τής 
άνάπτυξης τής μορφής.

Ί σ ω ς  έπειδή κάθε έργο τού λες καί άνοί- 
γεται γιά νά μάς άποκαλύψει τά μυστικά 
τής γέννησής του γι’ αυτό μάς δίνει τή σ π ά 
νια χαρά νά συμμετέχουμε στήν πορεία τής 
καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Πρόσεξα τά πρώτα εκθέματα τού Σκλά
βου στά  1959 στο Σαλόνι τής Νέας Γλυπτι
κής πού γινόταν τότε στούς κήπους τού μου
σείου Ροντέν. Είχε έλθει στό Παρίσι πριν 
δυο μόλις χρόνια μέ μιάν υποτροφία τής κυ
βέρνησής του μετά τήν άποψοίτησή του άπό 
τή Σχολή Καλών Τεχνών τής ’Αθήνας. ‘Ήδη 
έκ δηλωνόταν σ τ ά  γλυπτά του, σέ μέταλλο 
τότε, μ.ιά αίσθηση τού ρυθμού πού άργότερα 
θά άνοπττυχθεί. Οί σχέσεις άνάμεσα σέ κάθε 
μέρος τού έργου του είχαν μεγάλη άκρίβεια. 
Έκρηγνυόταν άκόμα ένας δυναμισμός τών 
μορφών, μιά δυνατή κίνηση πού εμψύχωνε 
τό χώρο πολύ πιό πέρα άπό τις ενυπάρχου- 
σες διαστάσεις τού έργου. Σ ’ αυτό ό Σκλά
βος βεβαιωνόταν —  όποιες κι άν ήταν οί ά- 
τέλειες στις λεπτομέρειες - σάν ένας αυ
θεντικός γλύπτης. Γιατί πριν άπό κάθε άλ
λο γιά νάναι κανείς γλύπτης πρέπει νά μπο
ρεί νά όργανώνει καί νά εμψυχώνει τό χώρο.

Τό μέταλλο ήταν τό χειρότερο υλικό γιά 
τό Σκλάβο, μιά πρώτη ύλη εύχολσδούλευτη 
μέ τό φυσητήρα καί πού ή φτήνεια τής τιμής

Λνό έργα τοϋ Γεράσιμου Σκλάβου.
' Αν ω :  Πτήση στό διάσχημα. Σχέδιο 1962. 
Κάτω : Στήλη, σμιλεμένη «κατ' ινΟεϊαν» άπό 
τό Σκλάβο στό Συμπόσιο Αιι Ονους Γλυπτι
κής στό Μόντρεαλ τό 1961. ("Υψος ·Ί μέτρα).
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του τό έθετε στη διάθεση του, ακόμη άγνω
στου στό Παρίσι, καλλιτέχνη. 'Ο Σκλάδος, 
οάν 'Ελληνας, κληρονόμος μιας γοητευτικής 
παράδοσης, ονειρευόταν ένα ττιό ευγενικό υ
λικό. Ελλείψει παριανού μαρμάρου άνακάλυ- 
ψε τις όμορψιές του γρανίτη καί τις ακό
μη ιτιά ελκυστικές του πορφυρίτη. Δεν του 
έψτανε να τις εκτιμάει σε κάθε χτύπημα τής 
σμίλης πού έδινε στόν όγκο τους. "Ηθελε νά 
μοιραστεί το μεθύσι τού έρωτά τους. Σαν 
τον τεχνίτη τού διαμαντιού πού πολλαπλά·' 
σιάζει τις έδρες τής πολύτιμης πέτρας για 
νά έξάρει τη λάμψη της, έτσι κι ό Σκλά
βος προσπαθούσε νά άνοίξει τον όγκο τής 
πέτρας σαν γιά νά διπλασιάσει και νά τρι
πλασιάσει έτσι την ορατή επιφάνεια και νά 
μάς δώσει περισσότερο νά τή θαυμάσουμε.

Ή σμίλη δεν τού έπέτρεπε νά κάνει τό 
άνοιγμα πού ήθελε. Τότε τού ήρθε στό μυα
λό ένα στρατήγημα πού θά αλλάξει και θά 
καθορίσει τη φυσιογνωμία τού έργου του. Μέ 
τό φυσητήρα μέ τον όποιο δούλευε τό σί
δερο, έβαλε στόχο του την πέτρα κ’ ή πέτρα 
άρχισε νά «χύνεται». Επιτέλους ήταν σε θέ
ση νά τή σκάψει και νά τήν διαμορφώσει 
κατά τή θέλησή του.

’Αλλά μιά τεχνική, οσο πρωτότυπη κι άν 
είναι δεν συνιστά στύλ. Μόλις και μετά βίας 
μπορεί νά δημουργήσει μιά μανιέρα. Τό

στύλ είναι ή εξωτερική εκδήλωση τής προσω
πικότητας. Ή έμπνευση τού Σκλάβου ήταν 
ήδη προσωπική, τό μόνο πού περίμενε, ή
ταν τά Ολικά μέσα γιά νά έκφραστεΐ. 01 πέ
τρες του ανοίγουν, ραβδώνονται, κόβονται, 
άποχτούν ρυθμό, όχι κατά τύχη ή άπό τυφλό 
πείσμα τού κύματος πού άτέρμονα συνε
χίζει νά υπονομεύει τό βράχο, -παρά λογικά, 
λεπτά, φυσικά,, σαν τό κοχύλι πού προσθέ
τει στο όστρακό του μιά καινούρια σπεί
ρωση όμως άκριβώς μέ τις προηγούμενες και 
πού αναπτύσσεται μέ τόσο θαυμαστές και α 
κριβείς αναλογίες, ώστε οι μαθηματικοί νά 
μπορούν νά διατυπώνουν έναν κανόνα.

’Αντιλαμβάνομαι πώς οί πέτρες πού δου
λεύτηκαν άπό τά χέρια αυτού τού παιδιού 
τής αρχαίας Κεφαλλονιάς έχουν τήν όμορφιά 
των βράχων των Ίονίων νήσων. Είναι ταυτό
χρονα ναός και θαλασσινή σπηλιά, συμφιλιώ
νουν τήν αυθεντικότητα και την αυστηρότη
τα των έργων τής θάλασσας μέ τή διάνοια 
των άνθρώπινων δημιουργημάτων.

Ό  Σκλάβος δεν άφησε τίποτα στην τύ
χη. Κι άν ή δουλειά τού ανθρώπου μιμείται 
τή δουλειά τής φύσης, ό Σκλάβος αναγνω
ρίζεται άπό τήν ορθολογιστική συγκρότηση 
του, εκείνη τή συγκρότηση πού μάς επιβάλ
λεται καί μάς συγκινεΐ.

(Μετ.: Κ. ΠΟΡΦΥΡΗ)

ΜΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Τις μέρες αυτές αναγγέλθηκε ή έκδοση έ- 

νός νέου ετήσιου αρχιτεκτονικού καί καλλιτε
χνικού περιοδικού μέ τον τίτλο: « ’Αρχιτεκτο
νικά θέματα».

Στό πρώτο τεύχος του πού θά κυκλοφορή
σει μέσα στον* τρέχοντα μήνα, δημοσιεύον
ται άρθρα γιά ποικίλα αρχιτεκτονικά θέ
ματα καί παρουσιάζονται 23 άρχιτεκτονικά 
έργα, καμωμένα άπό 30 "Ελληνες άρχιτέκτο- 
νες, τά  βραβεία των αρχιτεκτονικών διαγω
νισμών τού 1965 καί 1966, τό έργο των *Αρ- 
χ.τεκτονικών Σχολών ’Αθηνών καί Θεσσαλο
νίκης, τά έξ άρχιτεκτονικά συνέδρια καί τό 
έργο διαφόρων τεχνικών διευθύνσεων δημο
σίων υπηρεσιών.

Συνεργάζονται σ ’ αυτό καθ'ηγητές, αρχι
τέκτονες, πάλιτικοί μηχανικοί, οικονομολό
γοι, γλύπτες κτλ.

Τό ότι διευθύνεται απ’ τον γνωστό γιά 
τήν επίδοσή του στόν τεχνικό τύπο Ό ρέστη 
Δουμάνη διευθυντή Τύπου καί Εκδόσεων του 
Τ.Ε.Ε., αποτελεί εγγύηση γιά τήν ποιότητα 
τής εμφάνισης καί τού περιεχομένου του.

Τό πρώτο τεύχος θ’ άποτελείται άπό 350 
σελίδες μέ 800 φωτογραφίες καί σχέδια. Τά 
κείμενα θά δημοσιεύονται καί στην αγγλική 
γλώσσα. Ή ετήσια συνδρομή είναι δρχ. 300. 
Ειδική τιμή προεγγραφής δρχ. 250. Προεγ
γραφές γίνονται στό Σύλλογο ’Αρχιτεκτόνων 
(Υ πάτης 3), στό βιβλιοπωλείο Έλευθερου- 

_ _ δάκη, καί τά Γραφεία τού περιοδικού (Δεινο- 
2 2 4  κράτους 26β καί Πλουτάρχου, τηλ. 713.916).

Ν.  Ρ Ε Μ Π Ο Υ Τ Σ Ι Κ Α

Φ Α Ρ Μ Α Κ Α

ΚΑΛΛΥΝΤΙ ΚΑ
Ο Π Τ Ι Κ Α
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
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ΤΟΜΟΙ 20 ΧΡΥΣΟΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΟΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ στό 611-692 καί 632-295 καί παραλαμβάνετε ΑΥΘΗΜΕ
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11 « Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α  I Σ Τ Ο I» I Λ»  
τής 'Ακαδημίας ’Επιστημών τής ΕΣΣΛ 

Ε ΙΝ Α Ι Ε Ν Α  Τ Ε Ρ Α Σ Τ Ι Ο  Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α  Τ Ι Ι Σ  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ  Τ Ο Υ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ .

Ε π ίση ς είναι μέχρι σ τ ιγ μ ή ς , ή τελευ τα ία  λ έ ξ η  τή ς  π ροοδευ τικ ή ς Ισ το ρ ικ ή ς  έπ ισ τ ή μ η ς  καί δ ί- 
κ α ια  ή δ ιεθ ν ή ς  κριτική  τή χ α ρ α κ τή ρ ισ ε  « Μ Ν Η Μ Ε Ι Ω Δ Ε Σ  Λ ΙΙΟ Κ Τ Η Μ Λ  τή ς  Ισ το ρ ικ ή ς  βι
β λ ιο γ ρ α φ ία ς» . Π ερ ιλα μ βάν ει ό λ η  τή ν  Ιστορ ία  α π ό  τή ν  Ε μφάνιση  τού α ν θ ρ ώ π ου  σ τ ή  Γ ή  ώ ς  τό 
τέλος  τού  Η* Π αγ κ όσμ ιου  Π ολέμου .

Ή  Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α  ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  δ έ ν  π ερ ιορ ίζετα ι νά  Α παριθμεί καί να περιγράφει τά  γ εγ ον ότα , 
α λ λ ά  Ε ξετάζει τά  βα θ ύ τερ ά  τους Α Ι Τ Ι Α , τά  Ερμηνεύει καί τά  Α ξιολ ογεί.

Ή  Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  δ έν  Ε ξετάζει μ όν ο  τή ν  κ ο ιν ω ν ικ ή , ο ίκ ον ομ ικ ή , π ολ ιτικ ή  καί 
σ τ ρ α τ ιω τ ικ ή  Ιστορ ία  τώ ν  λ α ώ ν  Α λλά  καί τή ν  Ιστορ ία  τ ή ς  τέχ ν η ς , τ ή ς  έπ ισ τή μ η ς  καί γ ε ν ικ ώ - 
τερα  τού π ολιτισμού .

Ή  Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Εχει μ ετα φ ρ α σ θ εΐ  Α πευθείας ά π ό  τά  Ρ ω σ ικ ά  Από δόκ ιμ ου ς  μ ε
τα φ ρ α σ τές .

II «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ»
Είναι απαραίτητο εφόδιο για κάθε Ανθρωπο πού φιλοδοξεί 

νά λέγεται συγχρονισμένος καί μορφωμένος 
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