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ΘΕΑΤΡΟ «ΔΟΚΙΜΙΟ
11 Πεζογραφία 
Λουκάς Κούσουλας

Τό Βουνό

στην ίδια σειρά

12 Ποίηση
Γιώργος Μαρκόπουλος

Οί Πυροτεχνουργοί

13 Πεζογραφία 
Πέτρος Ταισόπουλος
Τό Παυσίπονο

14 Θέατρο 
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Στρατής Τσίρκας:
«... δεν μπορούμε να γράψουμε 
εχνοόντας τα πολιτικά πλαίσια...»

* '<1

Γεννήθηκα στο Κάιρο. Έ ζησα στη\ 
Αίγυπτο, όπου από το 1939 ώς το 
1963 ήμουν διοικητικός υπάλληλο, 
σε βιομηχανικές επιχειρήσεις.  Απο 
το 1963 έχω εγκατασταθεί στην Ε/ 
λάδα και είμαι αφιερωμένος α πο 
κλειστικά στη λογοτεχνία. Το 194Γ 
έμεινα στο Παρίσι για πολλούς μ ή 
νες. περίπου από την επίθεση τοι 
Ρόμελ ώς τη μάχη του Ελ Αλαμέιν 
Γνώριζα αρκετά καλά την Π αλα ι
στίνη και όταν πήγα εκεί βρήκα 
συγγενείς και γνωστούς της μητέρα: 
μου, η οποία είχε  γεννηθεί στη 
Γιάφα. Στη Γιάφα, όπου είχε περά
σει και τα νεανικά της χρόνια, η 
μητέρα μου είχε γνωριστεί με Ά ρ α 
βες χριστιανούς. Στη μητέρα μοι 
και σ ’ αυτές τις σχέσεις της χρωστ<. 
το ότι δεν τρέφω καμιά φυλετική 
προκατάληψη, ενώ, αντίθετα, τα μέ
λη της ελληνικής παροικίας στη\ 
Αίγυπτο, όπως και οι περισσότεροι 
Ευρωπαίοι,  δεν αναγνώ ριζαν  καν 
την ύπαρξη των Αράβων. Κατά τη 
διάρκεια του πολέμου, στην Ιερό» - 
σαλήμ και στην Αίγυπτο, είχα δη
μιουργήσει στενές φιλικές σχέσει .  
με τους Ά ραβες  και, άλλωστε, ι - 
πάρχει στο έργο μου μια φιλοαιγι - 
πτιακή στάση. Ό σ ο  για τη γραφική 
και κοσμοπολίτικη όψη των πόλε
ων, αυτή τονίστηκε ιδιαίτερα λόγω 
των γεγονότων του πολέμου. Το εί
χα γνωρίσει, το είχα ζήσει αυτό, 
γιατί συχνάζαμε στα ίδια εστιατό
ρια, στα ίδια καφενεία, στους ίδιους 
κινηματογράφους με τους ξένους, 
πολιτικούς ή στρατιωτικούς, Αμερι
κανούς, Ά γγλου ς ,  Γάλλους, Πολω
νούς, Αυστριακούς, Νεοζηλανδούς.

Στό τέλος της τριλογίας σας βρί
σκονται δυο κατάλογοί' ο ένας πε
ριλαμβάνει πραγματικά, ιστορικά  
■πρόσωπα, που έχουν ενταχθεί στο 
μυθιστόρημά σας, ο άλλος κατάλο
γος περιλαμβάνει (ρανταστικά πρό
σωπα. Σ 'α υτά , τα τελευταία, δεν 
αντιστοιχούν περιστατικά που έχετε 
ο ίδιος ζήσει ή γνωρίσει;

Στήν πραγματικότητα πολλά από τα 
πρόσωπα που θεωρούνται φανταστι
κά έχουν ζήσει.  Αρκετές φορές αρ- 
κέστηκα να αλλάξω μόνο την αρχή

.·>:· M *\V · ν · .\

Σ τ ι ς  α ρ χ έ ς  του 1972 ε ί χ ε  δ ο θ ε ί  σ το ν  Σ τ ρ α τ ή  Τ σ ίρ κ α  το 
Βραβείο του Καλύτερου Ξένου Βιβλίου που μεταφράστηκε, 
κατά το 1971, στη Γαλλία. Το βραβείο ήταν για τη 
μυθιστορηματική τριλογία του Α κ υ β έρ ν η τες  Πολιτείες .  
Η συνέντευξη που ακολουθεί — και που εξακολουθεί να 
είναι ενδιαφέρουσα παρά τα όσα στο μεταξύ γράφτηκαν  
για το μυθιστόρημα αυτό—  δημοσιεύτηκε στη γαλλική  
εφημερίδα Η λογοτεχν ική  όεκατιενδήμερι / ,  αρ. 136, 
1-15 Μαρτίου 1972.

A.Z.

η την κατάληξη του ονόματος τους.
Αλλες πάλι φορές συμπύκνωσα δυο
ί Μ

η και τρια πρόσωπα σε ένα μόνο. 
Για παράδειγμα, ο Μόνος Σιμωνίδης 
είναι πάνω κάτω ο ίδιος ο εαυτός 
μου, αλλά είναι ακόμα ένας αξιωμα
τικός που πολέμησε στην Αλβανία, 
και είναι, κυρίως, ένας φίλος μου, 
ένας Έ λ λ η ν α ς  από την  Α λ εξά ν 
δρεια, που κατατάχθηκε στο στρατό 
εθελοντής και αγωνίστηκε στο αντι
φ α σ ισ τ ικ ό  κ ίνημα ,  που κ α τα δ ικ ά 

στηκε σε θάνατο και τελικά του 
δόθηκε χάρη. Το ίδιο ισχύει και για 
τον Μίνω: είναι η συμπύκνωση τεσ
σάρων προσώπων σε ένα. Στη μορ
φή του συγκέντρωσα όλες τις α ρ νη 
τικές πλευρές μερικών πολιτικών η
γετών.

Αυτό που προκαλεί έκπληξη στο  
βιβλίο σας, όπου αποκαλύπτετε πε
ριστατικά που δεν τα ξέρουμε σχε
δόν καθόλου, όπως. λ.χ., η μεγάλη

πορεία που επιβλήθηκε, από τη με
ριά της βρετανικής διοίκησης, σαν 
τιμωρία στους Έλληνες στρατιώ 
τες, είναι το ότι τα ιστορικά περι
στατικά αφομοιώνονται τελείοις μ έ
σα στο πλέγμα της μυθιστορηματι
κής αφήγησης.

Γιά να απομυθοποιήσω διάφορα πε
ρ ισ τα τ ικ ά  που ε ίχα  π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι  
και που τυχαίνει να έχουν ιστορική 
σημασία  για την ανθρωπότητα, α- 
•.'ΐερώθηκα πρώτα πρώτα στην περι- 

ραφή των ανθρώπινων παθών, στην  
.ανατοποθέτησή  τους στους συγκε
κριμένους χώρους, σε μια εποχή  που 
-ροσ πάθησα  να αποδώσω τα χρώμα
τα. τις μυρωδιές και την ατμόσφαιρά 
:η : .  Με τον τρόπο αυτό τα ιστορικά 
τρόσωπα βρήκαν τη φυσιολογική  
: υ ι ς  θέση και, όπως μου το δίδαξε ο 
Ι τα ντά λ .  ιδιαίτερα με το Λισιέχ Λε- 
β ε \\  έπρεπε να τα τοποθετήσω πε
ρισσότερο σε μια μυθιστορηματική 
κατάσταση παρά να τα κάνω να 
φαίνονται σαν αληθινά.

Χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο 
δημιουργήσατε ένα πλήθος περιπε
τειών, οδηγώντας μας στους πιο 
διαφορετικούς τόπους, πάντα όμως 
γύρω από κάποιο κεντρικό θέμα.

Ο κάθε τόμος είναι οργανωμένος 
γύρω από ένα βασικό σημείο* την 
έκδοση της παράνομης Εφημερίδας 
των Π ολεμιστώ ν ο πρώτος· την πο
ρεία μέσα στην έρημο ο δεύτερος 
— ένας αυστηρός παρατηρητής  της 
δομικής δ ιάρθρωσης του έργου θα 
ανακάλυπτε ότι σ τη ν  πραγματικότη
τα υπάρχουν τρεις πορείες— και, 
τέλος, τους πολ ιτ ικούς  αγώνες και 
την  επανάκτηση της εξουσίας από 
τους Βρετανούς και τους Έ λ λ η ν ε ς  
της Δεξιάς, στον  τρίτο τόμο. Ακόμα, 
κάθε τόμος είναι γραμμένος με βάση 
την εναλλαγή  σ κηνώ ν  έντασης  και 
σκηνών ηρεμίας, και, ακόμα περισ
σότερο, με βάση την εναλλαγή των 
τριών προσώπων: εγώ. εσύ, αυτός. 
Κάθε κεφάλαιο είναι αφιερωμένο σε 
ένα πρόσωπο. Και τα κεφάλαια ε
ναλλάσσονται πάντα με την ίδια 
σειρά, εκτός από την  περίπτωση των

--------------------- >



ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  '8 3

Στρατής Τσίρκας
δραματικών σκηνών όπου συμμετέ
χουν όλα σε μια και μόνη ενορχή
στρωση. Εδώ βρίσκονται και οι πε
ριορισμοί που επέβαλα στον εαυτό 
μου: από τη μια πλευρά έκαναν πιο 
δύσκολη τη δουλειά μου, αλλά από 
την άλλη με εξώθησαν σε μια δη
μιουργικότερη έμπνευση, σε μια πιο 
δραστική φαντασία. Ο Νίτσε δε ή
ταν που είχε πει ότι έπρεπε να μάθει 
να χορεύει, έστω κι αν ήταν αλυσο
δεμένος;

Η σ ύνεσ η  αυτού τον μυθιστορήμα
τος απαίτησε πολλά χρόνια. δε\ 
εί\*αι έτσι;

Στά Ημερολόγια της Τριλογίας η πρώ
τη εγγραφή χρονολογείται από το 
1946. Το 1948 έφτιαξα ένα μακρο
σκελές σημείωμα που, κατά κάποιο 
τρόπο, ήταν το πορτρέτο της Ιερου
σαλήμ. Ά ρχιζε  με τους στίχους του 
Σεφέρη: «Ιερουσαλήμ, ακυβέρνητη 
πολιτεία, Ιερουσαλήμ, πολιτεία των 
προσφύγων·». Στο σημείωμα αυτό έ
κανα μια περιγραφή της κατοικίας 
της Άννας. Αλλά δε βρίσκονται, 
τελικά, μέσα στο μυθιστόρημα όλα 
τα πρόσωπα που είχα μνημονεύσει 
σε κείνο το σημείωμα. Το μυθιστό
ρημα το άρχισα πολύ αργότερα· από 
το 1948 όμως ήδη είχα τα πρόσωπα, 
τους τόπους, την ιστορία. Εκείνο

που μι. στενοχωρούσε και που 6ε 
μ* άφηνε ν ’ αρχίσω να γράφω, ήταν 
η απουσία μιας αισθητικής προοπτι
κής. η απουσία εκείνων των αποστά
σεων σε σχέση με την Ιστορία, που 
ο Αραγκόν. αναφορικά με τον Στα- 
ντάλ, ή ο Λούκατς, ανέλυσαν με τον 
καλύτερο τρόπο. Δεν κατάφερνα να 
συνδυάσω, με φυσικό τρόπο, την 
πολιτική και τον έρωτα. Τα λόγια 
των πολιτικών αγωνιστών ακούγο- 
νταν σαν ψεύτικα, έμοιαζαν με προ

παγάνδα. Το 1949. λοιπόν, καθώς 
ταξίδευα από την Αλεξάνδρεια προς 
τη Μασαλία, βρήκα στη βιβλιοθήκη 
του πλοίου το Παράξενο παιχνίδι του 
Ροζέ Βάγιάν. Χάρις στο βιβλίο αι τό 
ανακάλυψα έτσι τον τρόπο να λύσω 
το πρόβλημά μου.

Καταφύγατε σε συλλογή ιστορικών
στοιχείων;

Η ιστορία της περιόδου εκείνης, ή.

μάλλον, η ιστορία των ελληνικών 
περιπλοκών στη Μέση Ανατολή κα
τά τον καιρό του πολέμου, δεν έχει 
γραφτεί. Κατέφυγα όμως σε πολλά 
ντοκουμέντα διαφορετικών προελεύ- 
σεων. σε εφημερίδες, και σε επ ίσ η 
μα ντοκουμέντα, όπως στα Απομνη
μονεύματα του Τσόρτσιλ. ή ακόμα, 
σε πολιτικούς και Έ λ λη νες  αξιωμα
τικούς. Έ χω  εμπιστοσύνη σε όλα τα 
ντοκουμέντα, διασταύρωσα τις πλη
ροφορίες τους, έφερα σε αντιδιαστο
λή όλα τα δεδομένα τους, με λίγα 
λόγια μετέφερα την ιστορία στο 
μυθιστόρημα.

Ετοιμάζετε κάποιο άλλο μυθιστόρη
μα;

Εργάζομαι τώρα σ ’ ένα μυθιστόρη
μα που Οα ονομαστεί Η  Αλίκη στη 
χώρα των τεράτων. Αλλά δεν είμαι 
μόνο μυθιστοριογράφος. Είμαι και 
μεταφραστής, ιδιαίτερα του Σεν Εςι- 
περί και του Πιερ-Ζαν Ζουβ, όπως 
και δοκιμιογράφος. Στα δοκίμιά μου 
για τον Καβάφη έχω βαλθεί να απο- 
δείςω ότι πίσω από τον ερωτικό 
ποιητή υπήρξε ένας άλλος Καβά- 
φης. προσΓκτικός σε όλα τα συμβά
ντα του καιρού του. Νομίζω ότι δεν 
μπορούμε να γράφουμε ξεχνώντας 
το πολιτικό πλαίσιο.

Μτφρ. ΑΛΕΞ. ΖΗΡΑΣ

Το ΝΕΟ βιβλίο 
του ΓΙΩΡΓΟΥ ΙΠΑΝΝΟΥ 
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Δ. Γερμανία;

Η απασχόληση της γυναίκας έξω από 
το σπίτι, που για καιρό έμενε περι- 
φρονημένη και λύση ανάγκης για τους 
φτωχούς, είναι σήμερα στην Ομο
σπονδιακή Δημοκρατία της Γερμα
νίας ένα από τα αυτονόητα κοινωνικά 
δεδομένα. Είναι αυτονόητο να αυτο- 
συντηρούνται οι ελεύθερες γυναίκες, 
οπως αυτονόητο είναι να εργάζονται 
επαγγελματικά και οι άτεκνες π α 
ντρεμένες. Παντρεμένες γυναίκες χω 
ρίς παιδιά, οι οποίες ασχολούνται 
αποκλειστικά με το νοικοκυριό, έγι
ναν πια σπάνιες εξαιρέσεις, που τις 
συναντά κανείς μόνο στις παλαιότε- 
ρες γενιές. Ετσι έκλεισε μια ιστορι
κή εποχή. I ο δικαίωμα της γυναίκας 
να εργάζεται, που τόσο διάστημα 
παρέμενε υπό αμφισβήτηση, δεν βρί
σκει πια κανέναν αντίθετο.

Στο τέλος του σχεδόν βρίσκεται 
και ο μακρόχρονος αγώνας για τη 
νομική εξομοίωση της γυναίκας στον

επαγγελματικό κόσμο. Υπάρχουν α
κόμη κατάλοιπα νομικών διακρίσεων 
αλλά οι μέρες της ισχύος τους είναι 
μετρημένες. Αν δεν μεσολαβήσει κάτι 
το απρόοπτο, 0α παραγκωνισθουν ως 
τα τέλη αυτής της νομοθετικής περιό
δου.

Γενικά οι εργαζόμενες γυναίκες 
βρίσκονται σήμερα σε πιο ευνοϊκή 
θέση από ποτέ άλλοτε στη γερμανική 
ιστορία. Αυτό όμο^ς δεν σημαίνει ότι 
δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Α
ντίθετα. Ά σ χετα  από κάθε πρόοδο, 
δεν έχουν απορροφηθεί από τον επα γ 
γελματικό κόσμο με πραγματικά ίσα 
δικαιώματα. Οι περισσότερες εξακο
λουθούν να εργάζονται κάτω από βα
σικά δυσμενέστερες συνθήκες σε σύ
γκριση με τους άντρες* εξακολουθούν 
να μην είναι πραγματικά ισότιμες 
των αντρών, να μην έχουν τις ίδιε:: 
προοπτικές για εξέλιξη στον τομέα 
τους.

Αυτό φαίνεται καθαρά μόλις εξετά
σει κανείς τη θέση τους στις επιχειρή
σεις. Η πληθώρα των γυναικών κατα
λαμβάνει εδώ κατώτερες θέσεις. Πε
ρισσότερο από τα τρία τέταρτα του 
συνόλου των εργατριών απασχολού
νται ως ανειδίκευτες ή ασκημένες στη 
δουλειά και μόνο λίγες ως ειδικευμέ
νες. Από τις γυναίκες-υπαλλήλους 
πάλι τα τρία τέταρτα περίπου παρα
μένουν στις κατώτερες βαθμίδες. Μό
νο το ένα πέμπτο έχει φτάσει τις 
μέσες ή και καλύτερες θέσεις. Σ ’ αυ
τές περιλαμβάνονται οι γραμματείς, 
ιατρικές βοηθοί, νοσοκόμες, βοηθητι- 
κό προσωπικό στα ακαδημαϊκά επαγ
γέλματα και λοιπά πρόσωπα με ανά
λογα προσόντα. Αποτελούν, μετά τις 
κατόχους πανεπιστημιακών τίτλων, 
την κορυφή των γυναικών εργαζομέ
νων, μια κορυφή που στους τόπους 
εργασίας υπάγεται σε μια άλλη, πλα

τιά και απαρτιζόμενη από άντρες 
κυρίως διοικούσα κορυφή. Γυναίκες 
σε ανώτερες θέσεις και στις τάξεις 
των προϊσταμένων αποτελούν μια πο
λύ μικρή μειονότητα.

Μετά από αυτές τις πρώτες δ ιαπι
στώσεις δεν προκαλεί έκπληξη το 
γεγονός, ότι ο μέσος όρος των γυναι
κών αμοίβεται πενιχρά. Βέβαια, στο

Χέλγκε Προς

σύνολό τους, αμείβονται καλύτερα 
από τις συναδέλφους τους όλων σχε
δόν των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
I ο βιωτικό τους επίπεδο είναι ανώ
τερο από οπουδήποτε αλλού στην 
Ευρώπη. Αλλά σε σύγκριση με τους 
άντρες στην Ομοσπονδιακή Γερμανία, 
οι γυναίκες υστερούν εμφανώς. Συνε
χώς οι απολαυές τους παραμένουν 
κατώτερες από εκείνες των αντιστοί
χων αντρικών ομάδων. Επομένως οι 
καλές, με ευρωπαϊκά σταθμά, αμοι
βές των δυτικογερμανίδων έχουν λι- 
γότερη σχέση με την προώθηση ειδι- 
κά της γυναικείας εργασίας και π ε 
ρισσότερη με το γενικά υψηλό επ ίπε 
δο εισοδημάτων της χώρας. Η γενική 
οικονομική αποδοτικότητα του τόπου 
και όχι η ευμενής για τις γυναίκες 
μισθολογική πολιτική είναι εκείνη 
που ευνοεί και τις εργαζόμενες.

Παρ’ όλες λοιπόν τις προόδους οι 
γυναίκες, από άποψη θέσης και άμοι- 
βής, είναι ένα είδος «αλλοδαπών ερ
γατών» μέσα σε μια ξένη για κείνες 
κοινωνία, μια κοινωνία αντρών. Αν 
και πληθύνονται οι ενδείξεις ότι ένας 
αυξανόμενος αριθμός εργαζομένων 
γυναικών προσπαθεί να καθορίσει νέα 
όρια στη δουλειά τους, αυτό δεν έχει

γίνει αισθητό ώς τώρα στον επαγγελ
ματικό τομέα.

Βασική σημασία έχει το ερώτημα 
από πού προέρχεται η ιδιάζουσα αυτή 
κατάσταση των γυναικών — η ιδιά- 
ζουσα κατάσταση της μεγάλης πλειο
νότητας, στην οποία και μόνο αναφέ- 
ρομαι, αγνοώντας τις μικρές, αφιστά- 
μενες μειονότητες. Η ταπεινή θέση 
και οι λιγοστές απολαυές είναι εν 
μέρει επακόλουθα της μικρής ηλικίας 
και της συγκριτικά σύντομης θητείας 
στο επάγγελμα. Η μάζα των εργαζο
μένων γυναικών είναι νεαρής ηλικίας. 
Κάθε δεύτερη γυναίκα έχει ήδη διακό- 
ψει την εργασίας της μια φορά για 
μεγάλο διάστημα, επειδή το απαιτού
σαν τα οικογενειακά της καθήκοντα. 
Οι περισσότερες λοιπόν είναι σχετικά 
νέες στο επάγγελμα, νεότερες οπωσ
δήποτε από την πλειονότητα των 
αντρών. Στην Ομοσπονδιακή Δημο
κρατία της Γερμανίας όμως οι μισθοί 
και οι αμοιβές προσαρμόζονται πολύ 
έντονα στην ηλικία και τα χρόνια 
εργασίας. Και με το να έχουν λίγα να 
επιδείξουν σ’ αυτούς τους τομείς, οι 
γυναίκες δεν μπορούν κατά κανόνα να 
επιδιώξουν ευνοϊκότερη κατάταξη.

Τουλάχιστον άλλο τόσο δεσμευτι
κή, σε σύγκριση με τους άντρες, εμ
φανίζεται η συνήθως κατώτερη μορ
φωτική στάθμη των γυναικών. Οι 
μισές εργαζόμενες έχουν τελειώσει 
μόνο το Δημοτικό Σχολείο, οι άλλες 
μισές έχουν υποστεί ειδική εκπαίδευ
ση, συνήθως όμως μικρής διάρκειας 
και μέτριων αξιώσεων. Μια στις 
τρεις έχει διακόψει την ειδίκευσή της, 
χωρίς να την τελειώσει. Ανάμεσα 
στις νεότερες διακρίνεται βέβαια κά
ποια πρόοδος, αλλά η ίδια τάση χαρα
κτηρίζει και τους νεότερους άντρες 
σήμερα. Έ τ σ ι  η απόσταση ανάμεσα
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Χέλγκε Προς, Η γυναίκα στην εργασία
στην εκπαίδευση των δύο φύλων δια
τηρείται αναλλοίωτη και οδηγεί επί
σης στη διατύπωση ότι, στο συναγω
νισμό για τις καλύτερες θέσεις, οι 
γυναίκες δεν μπορούν να επιπλευσουν.

Σ* αυτό το σημείο θα ήταν ίσως 
ενδιαφέρον να ρίξουμε μια ματιά στα 
άλλα βιομηχανικά κράτη. Η εικόνα 
δείχνει πως οι δυτικογερμανίδες ανή
κουν στις καθυστερημένες από άποψη 
μόρφωσης και ειδίκευσης. Κατά μέσο 
όρο τόσο οι (λευκές) αμερικανίδες 
όσο και οι ρωσίδες, οι ανατολικογερ- 
μανίδες και οι γαλλίδες, οι γυναίκες 
των Κάτω Χωρών και της Σκανδινα
βίας υπερτερούν. I ο δυτικογερμανικό 
σύστημα έχει ώς σήμερα αποτύχει 
απέναντι στο θηλυκού φύλου τμήμα 
του πληθυσμού. Ούτε και γίνονται 
μέχρι στιγμής προγραμματισμένες 
προσπάθειες για την επανόρθωση αυ
τών των σφαλμάτων. Αυτό σημαίνει 
ότι οι γυναίκες-υπήκοοι της Ομο
σπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμα- 
νίας θα ανήκουν και μελλοντικά στις 
λιγότερο εκπαιδευμένες γυναίκες ό
λων των βιομηχανικών χωρών.

Εκτός από τη σχετικά νεαρή ηλι
κία, την ανύπαρκτη αρχαιότητα στο 
επάγγελμα και τα εκπαιδευτικά κενά, 
η κατώτερη θέση της γυναίκας στον 
κόσμο της εργασίας οφείλεται και 
στο μειωμένο, απέναντι στους άντρες, 
χρόνο που διαθέτει αυτή για το επάγ
γελμα. Οι γυναίκες κάνουν πολύ πιο 
σπάνια βάρδιες, δεν κάνουν σχεδόν 
ποτέ υπερωρίες, δεν εργάζονται σχε
δόν καθόλου Κυριακές και αργίες και 
διαλέγουν δουλειές που να είναι κοντά 
στο σπίτι τους. Η πληθώρα δεν έχει 
προφανώς ευκαιρίες ή επιθυμία για 
ισχυρότερη επαγγελματική δέσμευση. 
Σήμερα όμως η προαγωγή και η 
ψηλότερη αμοιβή απαιτούν, παράλλη
λα με ορισμένες μορφωτικές προϋπο
θέσεις, πρόσθετους ατομικούς κό
πους. Έρευνες γύρω από άτομα που 
κατέχουν ανώτερες θέσεις, καλά αμεί
βομε νες, με διοικητικές αρμοδιότη
τες, κατέδειξαν ότι, για την εξασφά
λιση και διατήρηση τέτοιων προνο
μίων, πρέπει να θυσιάζει κανείς πολύ 
χρόνο. Το ίδιο ισχύει και για τους 
εργάτες των θέσεων που απαιτούν 
προσόντα και που αφήνουν ικανά έσο- 
όα. Οι περισσότερες γυναίκες δεν εί
ναι σε θέση ή δεν είναι πρόθυμες 
ν’ αναλάβουν τέτοια βάρη. Τους λό
γους θα τους αναλύσω αργότερα.

Μια άλλη ιδιομορφία της γυναι
κείας εργασίας είναι το ότι αυτή 
επιτελειται κατα μεγάλο μέρος σε 
γυναικεία γκέττο, δηλ. σε επιχειρή
σεις που απασχολούν αποκλειστικά ή 
κυρίως γυναίκες. Παρόλο ότι δεν υ- 
π α ΡΧ*ι Αρχη που να διοργανώνει τ έ 
τοιο διαχωρισμό των φύλων, αυτός 
λειτουργεί τόσο ομαλά^ σαν να τον 
διεύθυνε ένα αόρατο χέρι. Αλλά εδώ 
δεν πρόκειται γ ια  χαρακτηριστικά 
γερμανικό φαινόμενο. Και σε άλλες 
βιομηχανικές χώρες, για τις οποίες

υπάρχουν ανάλογες μελέτες, παρατη- 
ρείται αυτή η γυναικοκρατία σε ορι
σμένους κλάδους της βιομηχανίας, σε 
ε π α γ γ έ λ μ α τ α  και ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ι ς :  
Μ ’ άλλα λόγια επέκταση της κοινωνι
κής κατανομής εργασίας ανάμεσα στα 
δύο φύλα από τον οικιακό τομέα στον 
επαγγελματικό. Οι επιχειρήσεις που 
απασχολούν γυναίκες προσφέρουν μ ι
κρότερες ωθήσεις για επιμόρφο^ση,
.  » / > λιγοτερα κίνητρα ανταγωνισμού με
ταξύ συναδέλφων, περιορισμένες δυ
νατότητες για αναμέτρηση δυνάμεων. 
Έ τσ ι  συντελούν κι αυτές στην ανα
στολή της εξέλιξης.

Κάποια έρευνα έδωσε τελευταία 
την ευκαιρία σε εργαζόμενες να καθο
ρίσουν τις δυσάρεστες καταστάσεις, 
που κυρίως τους δημιουργούν προβλή
ματα στη δουλειά τους. Οι εργάτριες 
εργοστασίων ανέφεραν πάρα πολλά 
παράπονα, ενώ από τα γραφεία και 
καταστήματα ήρθαν λιγοτερα. Οι γυ
ναίκες στα εργοστάσια επέκριναν κυ
ρίως το θόρυβο, τη βρώμα, το τέμπο 
της δουλειάς* οι υπόλοιπες καταφέρ- 
θηκαν περισσότερο ενάντια στον κου
ραστικό ρυθμό εργασίας και στη γενι
κή αναστάτωση. Γενικά υπερίσχυσαν 
τα παράπονα για νευρική κόπωση — 
βία, θόρυβο, ρυθμό. δηλ. παράπονα 
για τα σημάδια μιας κοινωνίας που 
πιέζει από παντού τα μέλη της. Πολ
λές γυναίκες αισθάνονται ότι τέτοια 
ένταση υπερβαίνει τις δυνάμεις τους, 
πολλές θα προτιμούσαν μια ζωή πιο
ή<^χη·

Ό τα ν  είναι τόσο υποβιβασμένες 
επαγγελματικά, τόσο μέτρια πληρω
μένες, τόσο κυνηγημένες —κατά την 
άποψή τους— τότε γιατί  εργάζονται 
καν οι γυναίκες; Οι περισσότερες από 
ανάγκη. Ό π ω ς  είπαμε, είναι αυτονό
ητο να κερδίζουν τα προς το ζην οι 
ελεύθερες κοπέλες. Αλλά και πολλές 
χήρες και διαζευγμένες δεν έχουν άλ
λη διέξοδο. Αίγες είναι εκείνες που 
εργάζονται απλώς επειδή η οικογέ
νεια και μόνο δεν τις «γεμίζει» ή 
γιατί επιζητούν περισσότερες επαφές 
με κόσμο. Αυτές μάλιστα εργάζονται 
κυρίως με μειωμένο ωράριο. Συνει
σφέρουν στο οικογενειακό εισόδημα 
αλλα αφήνουν την κυρίως χρηματική 
κάλυψη των εξόδων στους άντρες.

Γ ενικά οι γυναίκες δεν δίνονται 
ολόψυχα στη δουλειά τους. Κι αυτό 
ιδιαίτερα προκαλεί απορία, αφού τα 
3 /4  όλων το^ν εργαζομένων γυναικών 
δεν θα προτιμούσαν να είναι μόνο 
νοικοκυρές. Οι περισσότερες συμβι
βάστηκαν με τον επαγγελματικό τους 
ρόλο. Δεν είναι ενθουσιασμένες αλλά 
ούτε απογοητευμένες ή επαναστατη- 
μενες. I ο επάγγελμα το θεωρούν αυ- 
τονοητο. Αυτονόητο όμως τους φαί
νεται και το να μη δεσμεύονται πολύ 
επαγγελματικά. Γιατί όχι;

Αυτό το ερώτημα μας ξαναφέρνει 
στο αρχικό πρόβλημα, δηλ. στην ανα- 
ζήτηση των συνθηκών που υποβιβά
ζουν τη Οεση της γυναίκας στον κό

σμο της εργασίας. Ορισμένες αναφέρ- 
θηκαν κιόλας: νεαρή ηλικία, σύντομη 
θητεία στο επάγγελμα, διακοπή της 
εργασίας, ανεπαρκής εκπαίδευση, π ε 
ριορισμένος διατιθέμενος χρόνος. Ό 
λες όμως αυτές οι αιτιολογίες, όσο 
εύλογες κι αν είναι, δεν επαρκούν, 
παρά απαιτούν και οι ίδιες κάποια 
αιτιολόγηση. Αυτή βρίσκεται στην 
κοινωνική κατανομή τη£ εργασίας α 
νάμεσα στα δύο φύλα, που σήμερα δεν 
απέχει βασικά και τόσο από άλλοτε, 
όταν επεφύλασσε σαν κύρια αποστολή 
στη γυναίκα μεν τον οικιακό τομέα, 
στον δε άντρα τον εξω-οικιακό.

Από αυτό το διαχωρισμό των κα
θηκόντων προκύπτει μια βιογραφία 
της γυναικείας εργασίας που διαφέρει 
πολύ από εκείνη τω^ αντρών. Μια 
χαρακτηριστική σημερινή περίπτωση: 
Ί ο κορίτσι τελειώνει την υποχρεωτι
κή εκπαίδευση και μαθαίνει ένα επ ά γ 
γελμα ή ακολουθεί μια ανώτερη σχο
λή, για να εργαστεί μετά όλη μέρα, 
να παντρευτεί γύρω στα 23 του χρό
νια, διατηρώντας τη θέση του και 
μετά το γάμο, ώς τη στιγμή που θα 
έρθει το πρώτο παιδί. Ό λ ο  και π ε 
ρισσότερες κοπέλες ξεφεύγουν από 
αυτό το πρότυπο, κατά το ότι εξακο
λουθούν αρχικά να εργάζονται και 
μετά τον πρώτο τοκετό, συνήθως ώς 
την περίοδο της δεύτερης εγκυμοσύ
νης. Ύστερα εγκαταλείπουν τη δου
λειά τους* αφοσιώνονται ολοκληρωτι
κά στην οικογένεια. Μ ετά τα 30, 
όταν τα παιδιά αρχίζουν να πηγαίνουν 
σχολείο, πολλές γυναίκες αναλαμβά
νουν πάλι έμμισθη υπηρεσία, κατά 
κανόνα όμως με περιορισμένο ωράριο, 
ενώ οι περισσότερες παραμένουν στο 
σπίτι και στα μητρικά τους καθήκο
ντα. Ό τ α ν  πια τα παιδιά γίνουν 
ανεξάρτητα, η πλειονότητα των γυ 
ναικών έχει χάσει την επαφή της με 
τον επ α γγελ μ α τ ικ ό  τομέα. Γενικά

σπανίζουν οι ισόβιες σταδιοδρομίες 
γυναικών με παιδιά.

Ο γάμος και η δημιουργία οικογέ
νειας σημαίνουν ότι η εργαζόμενη 
γυναίκα έχει περισσότερες υποχρεώ
σεις στο σπίτι από ό,τι ο άντρας. Η 
δουλειά του σπιτιού, στη στενή της 
έννοια, επιτελειται κατά πολύ μεγά
λο μέρος από κείνη. Βέβαια βοηθούν 
οι περισσότεροι σύζυγοι στο νοικοκυ
ριό, η βοήθειά τους όμως έχει χαρα
κτήρα έκτακτης εργασίας και όχι μό
νιμης συνεργασίας. Οι άντρες βοηθούν 
στο πλύσιμο των πιάτων και το σκού- 
πισμά τους, στα ψώνια. Τ α άλλα όλα 
τα αφήνουν για τις γυναίκες. Το  απο
τέλεσμα είναι πως και οι άτεκνες 
εργαζόμενες έχουν περισσότερες οι
κιακές υποχρεώσεις από τους άντρες· 
αυτό και μόνο δεν τις αφήνει να 
δώσουν όλο τους τον εαυτό στο ε π ά γ 
γελμά τους. Το ίδιο ισχύει ακόμη 
περισσότερο για  τις εργαζόμενες μη
τέρες. Βέβαια στην ανατροφή των 
παιδιών έχουν βοήθεια, κυρίως από 
τις μητέρες ή τις πεθερές τους, η 
καθαυτό ευθύνη για τις κόρες και τους 
γιους δεν παύει πάντως να βαρύνει τις 
ίδιες. Οι πατέρες, αντίθετα, διατη
ρούν κάποια απόσταση σ’ αυτό το 
θέμα. Δεν είναι ο πατέρας αλλά η 
μητέρα που το πρωί φροντίζει να 
πάει το παιδί εγκαίρως στο σχολείο, 
όχι ο πατέρας αλλά η μητέρα μένει 
στο σπίτι όταν το παιδί είναι άρρω
στο. όχι ο πατέρας αλλά η μητέρα 
επιβλέπει το παιδί στα μαθήματά 
του. Οι πατέρες έχουν απαλλαγεί 
περισσότερο από τα οικογενειακά κα
θήκοντα κι έτσι μπορούν ν ’ αφοσιω- 
θούν πιο έντονα στις επαγγελματικές  
τους υποχρεώσεις. Για τις μητέρες οι 
υποχρεώσεις αυτές είναι κατά βάση 
δευτερεύουσες. ενώ πρωτεύοντα ρόλο 
κρατούν τα θέματα της οικογένειας. 
Ας μην απορούμε λοιπόν που δε δεί-
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χνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την ε- 
ξω-οικιακή εργασία, που δεν κάνουν 
τίποτα για να συνεχίσουν τη μόρφωσή 
τους και που δεν έχουν επαγγελματι
κές επιτυχίες.

Αλλά και οι νεαρές ανύπαντρες 
γυναίκες, που δεν έχουν ¡ακόμη οικια
κές και οικογενειακές υποχρεώσεις, 
δεσμεύονται λιγότερο στη δουλειά 
τους από τους συνομήλικους συναδέλ
φους τους. Μόνο κατ' εςαίρεση προ
σπαθούν να φτάσουν ανώτερες θέσεις, 
μόνο κατ’ εξαίρεση θυσιάζουν ελεύθε
ρο χρόνο για πρόσθετους επαγγελμα
τικούς αγώνες. Γιατί; Κυρίως επειδή 
και πριν από το γάμο ακόμα προσα
νατολίζονται προς το μελλοντικό 
τους ρόλο στην οικογένεια. Προσβλέ
πουν σ' ένα μέλλον όπου η κύρια 
απασχόληση θα είναι η οικογένεια και 
το επάγγελμα θα είναι σε δευτερεύου- 
σα μοίρα, έτσι που να μην αξίζει να 
θυσιάσει κανείς γ ι ’ αυτό πρόσθετες 
δυνάμεις.

Σε γενικές γραμμές λοιπόν η επαγ
γελματική  εξέλιξη  των γυναικών 
προσκρούει κατ' αρχήν στις υπάρχου- 
σες και στις προεικαζόμενες οικογε
νειακές υποχρεώσεις. Οι γυναίκες ερ
γάζονται με διχασμένη πίστη και δι
χασμένες δυνάμεις. Πάντοτε σχεδόν 
το επάγγελμα έχει ως ανταγωνιστή 
την υπάρχουσα ή την ποθητή οικογέ
νεια1 ένα ανταγωνιστή που έχει μεγα
λύτερες σωματικές και ψυχικές απαι
τήσεις από τις γυναίκες. Έ τσ ι  διττά 
δεσμευμένη, εσωτερικά και εξωτερι
κά, η γυναίκα κατά κανόνα δεν αφιε
ρώνεται στα επαγγελματικά της κα
θήκοντα ή στην προετοιμασία γ ι ’ αυ
τά με την ίδια ένταση όπως ο άντρας.

Φυσικά δεν είναι μόνο ο «εκ των 
πραγμάτων» καταμερισμός εργασίας 
μεταξύ των δυο φυλών που κάνει τις 
γυναίκες να ενδιαφέρονται περισσότε
ρο για την οικογένεια παρά για τη 
δουλειά τους ή την πολιτική. Σ ’ αυτό 
συντείνει αποφασιστικά και η ιδεολο
γία. σύμφωνα με την οποία οι γυναί
κες είναι από τη φύση πλασμένες για 
το ρολο τους στην οικογένεια και ο 
άντρας για τον αγώνα έξω, στη ζωή. 
Ιδεολογία καί πραγματικός καταμερι- 
σμός εργασίας αποτυπώνονται στην 
προσωπικότητα και τον τρόπο σκέ- 
ψης. Κάτω από την επίδρασή τους οι 
γυναίκες δημιουργούν ανάγκες, ιδιό- 
τητες και ικανότητες, που στην πρά- 
ξη ταιριάζουν περισσότερο στην οικο
γένεια και λιγότερο στον επαγγελμα
τικό ανταγωνισμό: προθυμία για υπο- 
ν α γ  η, ροπή προς την πρόνο ια ,  
συναισθηματικές αρετές, κάποια δει
λία. Μαθαίνουν να είναι έτσι που να 
ταιριάζουν στην εικόνα ή, αν δεν 
ταιριάζουν, να προσποιούνται ότι αυ
τό συμβαίνει. Αφού η όλη παιδεία τις 
οδηγεί στα οικογενειακά καθήκοντα 
σαν κύρια αποστολή τους, κατά κανό
να δεν είναι αρκετά καλά εξοπλισμέ
νες για να προχωρήσουν στον επαγ
γελματικό τομέα.

Δεν θα είχε κανείς πολλά να προ
σάψει στον καταμερισμό της εργα
σίας ανάμεσα στα δύο φύλα ή στην 
ιδεολογία στην οποία αυτός βασίζε

ται, αν από κει δεν ξεκινούσαν ιδιαί
τερα μειονεκτήματα για τη γυναίκα. 
Γυναίκες που διαφέρουν από τον κα
νόνα, που επιθυμούν ισόβια απασχό
ληση, καριέρα, είναι υποχρεωμένες να 
παλεύουν με τον εαυτό τους και το 
περιβάλλον τους, ενάντια στην προ
κατάληψη ότι έτσι ξεφεύγουν από τον 
προορισμό τους. Παντού συναντούν 
αμφιβολίες για τις ικανότητές τους. 
Ό ταν  φτάσουν σε ανα>τερες θέσεις 
είναι υποχρεωμένες, σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τους άντρες, να παρέχουν 
συνέχεια αποδείξεις της καταλληλό- 
τητάς τους. Στο  βάθος τους αμφισβη
τούν την αντικειμενική τους εξουσία’ 
είναι πασίγνωστες οι αμφιβολίες για 
την ικανότητά τους ως προϊσταμέ
νων* οι δυνατότητές τους υπολογίζο
νται κατ’ αρχήν μειονεκτικά. Αντί για 
υποστήριξη συναντούν αποθάρρυνση, 
αντί για δυνατότητες ανάπτυξης ε 
μπόδια. I ο δικαίωμα ν ’ αποδειχτούν 
άξιες για πιο απαιτητικά πόστα τους 
το απαρνιούνται τόσο αυτονόητα, όσο 
αυτονόητα το παρέχουν στους άντρες.

Ο διαχωρισμός της εργασίας και η 
ιδεολογία του δεν καταδυναστεύουν 
όμως μόνο τις γυναίκες που στρέφο
νται προς το επάγγελμα. Παιδεύουν 
και τις νοικοκυρές. Για πολλές από 
αυτές ο γάμος δεν είναι πια στην 
πραγματικότητα η σίγουρη εξασφάλι
ση που επιτρέπει την ισόβια παραμο
νή στο σπίτι. Σε περιπτώσεις διαζυ
γίου ή αρρώστιας ή πρόωρου θανάτου 
του συζύγου η γυναίκα πρέπει να 
εργαστεί και δεν είναι αρκετά προε
τοιμασμένη για κάτι τέτοιο. Αλλά 
και ο γάμος να μείνει ανέπαφος, η 
μεσόκοπη γυναίκα αντιμετωπίζει άλ
λον πάλι κίνδυνο. Γα παιδιά  δεν 
χρειάζονται πια τη μητέρα τόσο ώστε 
αυτή να είναι απαραίτητη. Το αποτέ
λεσμα ε'.ναι να υποχωρούν τα οικιακά 
της καθήκοντα. Η αντικατάστασή 
τους με επαγγελματικές ασ/ολίες εί
ναι δύσκολη επειδή η προπαίδεια δεν 
επαρκεί, η επαφή με τον εργατικό 
κόσμο είναι χαλαρή, η αυτοπεποίθηση

λείπει. Από τα 40 και πάνω αισθάνο
ντα ι  λοιπόν πολλές  γυνα ίκες  όχι 
π ρ α γ μ α τ ικ ά  ολοκληρωμένες.  Σ τ α  
χρόνια της ωριμότητας, στην περίοδο 
εκείνη της ζωής που οι άντρες συχνά 
μόλις αρχίζουν ν’ αναλαμβάνουν με
γάλες ευθύνες, οι γυναίκες υποφέρουν 
από έλλειψη προορισμού. Πολύ νέες 
για να μπουν στο περιθώριο και δήθεν 
πολύ μεγάλες για να ξαναρχίσουν 
κάτι, κάνουν μια ζωή υποτονική. Οι 
περισσότερες δεν τ ’ ομολογούν καν 
στον εαυτό τους. Αλλά το ότι υπάρ
χει άγχος φαίνεται από τις αίθουσες 
αναμονής των γιατρών. Οι ειδικοί 
στις ψυχοσωματικές παθήσεις υπο
στηρίζουν ότι πολυάριθμες μεσήλικες 
ασθενείς παραπονούνται γ ια  κ α τ α 
στάσεις που στερούνται οργανικο;ν 
αιτίων, αλλά που είναι αποτέλεσμα 
μιας αθέλητης και μη συνειδητής θέ
σης στο περιθώριο της κοινωνίας. 
Ασφαλώς ένα από τα σημαντικότερα 
καθήκοντα του συνόλου είναι να προ
σφέρει εδώ βοήθεια και να εξεύρει 
λογικές χρήσεις για τα αναξιοποίητα 
ταλέντα των κάπως μεγαλύτερων σε 
ηλικία γυναικών, αντί — όπως σ ^ -  
βαίνει τώρα— απλώς και μόνο να τα 
κατασπαταλά.

Ώ ς  τώρα στην Ομοσπονδιακή Δ η 
μοκρατία της Γερμανίας, έγιναν λίγα 
προς αυτή την κατεύθυνση. Λίγα επ ί
σης και για τη βελτίωση των συνθη
κών διαβιώσεω: μιας άλλης ιδιαίτερα 
δοκιμαζόμενης ομάδας, των εργαζό
μενων μητέρων. Σήμερα, όποος και 
στο παρελθόν, οι ίδιες και οι άντρες 
τους είναι επιφορτισμένοι με την ε
ξεύρεση λύσεων σχετικά με τη φρο
ντίδα των παιδιών. Γα νηπιαγωγεία 
ούτε κατά διάνοια δεν επαρκούν, προ- 
σχολικές τάξεις σχεδόν δεν υπάρχουν 
και σχολεία για όλη τη μέρα είναι

άγνωστα. Σ ’ αυτόν τον τομέα η Ομο
σπονδιακή Γερμανία αποδεικνύεται 
το ίδιο οπισθοδρομική όπως και σε 
άλλους τομείς της παιδείας. Ενώ στη 
Γαλλία και τις Κάτο; Χώρες προσφέ- 
ρονται θέσεις σε νηπιαγωγεία για τα 
75% περίπου των παιδιών προσχολι- 
κής ηλικίας, το ποσοστό στην Ομο
σπονδιακή Γερμανία είναι μόνο 20%. 
Στις  Κάτο) Χώρες ο αριθμός των 
προσχολικών τάξεων συνεχώς αυξά
νει, στη Γερμανία σχεδόν καθόλου. 
Στη  Γαλλία το ολοήμερο σχολείο 
είναι κάτι συνηθισμένο, στη Γερμανία 
μόλις τώρα αρχίζουμε σχετικά πειρά- 
αατα.Γ

Γενικά η Ομοσπονδιακή Δημοκρα
τία της Γερμανίας δεν είναι χώρα 
φιλική για τις γυναίκες ή για την 
ανάπτυξη των γυναικείων ταλέντων. 
Ο τρόπος του σκέπτεσθαι που επ ι
κρατεί προσανατολίζεται ακόμα πολύ 
έντονα προς τις κακές παραδόσεις. 
Εξακολουθεί να υπάρχει η πεποίθησή 
ότι, στο κάτω-κάτω, όλες οι γυναίκες 
είναι ίδιες, μια λίγο ή πολύ ομοιογε
νής κολλεκτίβα με ίδιες ικανότητες, 
κλίσεις, καθώς και ανικανότητες και 
αποστροφές. Με βάσ/; τη βιολογική 
ομοιογένεια και χωρίς διαχωρισμό 
βγάζουν το σϋμπέρασμα της ψυχικής 
και πνευματικής επίσης ομοιογένειας. 
Αυτή, τάχα, βασίζεται σε μια έμφυτη 
προτίμηση της γυναίκας για το σπίτι 
και την οικογένεια, σε μια πιο έντονη 
συναισθηματικότητα, σε μια κάποια 
έλλειψη θετικότητας και σε πνευματι-

----------------»
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κή κατωτερότητα, σε έλλειψη πολιτι
κή; σκέψης. Σύμφωνα με τη νοοτρο
πία που επικρατεί αυτά είναι τα 
φυσιολογικά χαρακτηριστικά της γυ
ναίκας, επομένως και όλων των γυ
ναικών. Απαρνιέται δηλ. ο κόσμος 
στις γυναίκες το δικαίωμα να είναι 
διαφορετικές, τους απαρνιέται τον α
τομικισμό τους.

Αναμφίβολα αυτές οι παραδοσιακές 
αντιλήψεις είναι λανθασμένες. Από 
την ιστορία και την εθνολογία ξέρου
με ότι οι γυναίκες σε διάφορες κοινω
νίες, πολιτισμούς και εποχές διαφέ
ρουν τόσο μεταξύ τους στον τρόπο 
της σκέψης, στη συμπεριφορά, στις 
ικανότητες και ανικανότητες, που δεν 
υπάρχει ενδεικτικός κοινός παρονομα
στής για τις ψυχικές και πνευματικές 
τους ιδιομορφίες. Το ίδιο μας διδά
σκει και το παρόν. Μερικά παραδείγ
ματα: Σύμφωνα με μια σχεδόν καθο
λική στην Ομοσπονδιακή Γερμανία 
αντίληψη οι γυναίκες, από τη φύση 
τους, δεν κλίνουν προς τις τεχνικές 
σπουδές και επαγγέλματα. Κι όμως 
στη Σοβιετική Ένωση κάθε τρίτος 
τεχνικός και μηχανικός είναι θηλυκού 
γένους. Αυτό αποδεικνύει περίτρανα 
πως η απέχθεια των δυτικογερμανί- 
δων για την τεχνική δεν έχει φυσιολο
γικές αλλά κοινωνικές βάσεις.

Άλλο παράδειγμα: Στις  Ηνωμένες 
Πολιτείες, αλλά και στην Ομοσπον
διακή Γερμανία, καθώς και στα πε
ρισσότερα άλλα κράτη της Δύσης, το 
επάγγελμα του χειρούργου εξασκούν 
σχεδόν αποκλειστικά άντρες. Οι σω
ματικές δυνάμεις της γυναίκας δεν 
επαρκούν εδώ, όπως υποστηρίζεται. 
Στη Σοβιετική Ένωση παρουσιάζε
ται η αντίθετη εικόνα* το 90% των 
χειρούργων, συμπεριλαμβανομένων 
των στρατιωτικών χειρούργων, είναι 
γυναίκες. Στην Ομοσπονδιακή Γ ερ
μανία η δικαιοσύνη θεωρείται χαρα
κτηριστικός ανδρικός τομέας, με τη  
δικαιολογία ότι μόνο οι άντρες έχουν 
σε ικανοποιητικό βαθμό την ικανότη
τα του ορθολογισμού. Αλλά μεταξύ 
τα>ν νεότερων νομικών στη Γαλλία 
υπάρχουν περισσότερες γυναίκες.

Η περί της ομοιόμορφης φύσης της 
γυναίκας θεωρία είναι ασφαλώς λαν
θασμένη. Απόδειξη και ο αυξανόμε
νος κύκλος των γυναικών - πολιτικών, 
επιστημόνων, διπλωματών και επ ι
χειρηματιών σε πολλές χώρες. Ο α
ριθμός τους είναι τόσο μεγάλος, ώστε 
σαφώς ανατρέπει τον ισχυρισμό ότι 
πρόκειται απλώς για εξαιρέσεις του 
κανόνα που αφόρα στη γυναικεία κα
τωτερότητα.

Οσο λανθασμένη είναι η πεποίθη
ση ότι οι γυναίκες είναι κατά βάση 
λιγότερο ικανές για ανώτερα επαγ
γέλματα, αλλο τόσο είναι και το 
αςίωμα οτι η ίδια η φυση οδηγεί τις 
γυναίκες στο σπίτι και την οικογένεια 
σαν κύριο πεδίο της δράσης τους. Η 
φυση δεν απαγορεύει στους άντρες να

μαγειρεύουν, να πλένουν, να καθαρί
ζουν και ν’ ανατρέφουν παιδιά. Η φύ
ση επιτρέπει πολλά σχήματα: Το 
σημερινό ιδιωτικό νοικοκυριό ως βα
σίλειο της γυναίκας* το σπιτικό της 
ανώτερης τάξης του περασμένου α ιώ
να, στο οπο ίο  ε π ισ τα τ ο ύ σ ε  ένας 
butler ή κάποιος άλλος άντρας διαχει
ριστής* το λαϊκό κινέζικο κοινόβιο 
χωρίς ιδιωτικό τομέα* το ισραηλινό 
κιμπούτς, όπου άντρες και γυναίκες 
αναλαμβάνουν εξίσου τη βιοποριστι
κή εργασία κα ί τη φροντίδα των π α ι
διών. Η φύση δεν καθορίζει τα κοινω
νικά πρότυπα που εμείς επιθυμούμε 
ν’ ακολουθήσουμε. Ά ρ α  δεν καθορίζει 
ούτε κι εκείνο τον τόσο προβληματι
κό πια διαχωρισμό εργασίαν μεταξύ 
αντρών και γυναικών. Μια κοινωνία, 
σαν τη δυτικογερμανική που αγγι- 
στρώνεται σε μια μονολιθική αντίλη
ψη περί της γυναικείας φύσης, βλά
πτει και τις γυναίκες καί τους άντρες. 
Τ ις  γυναίκες, γιατί  περιορίζει την 
ανάπτυξη των κλίσεων και των ταλέ
ντων τους και γιατί καθορίζει σαν 
κακό ξεστράτισμα ό,τι δεν ταιριάζει 
στο σχέδιο. Τους άντρες, γιατί η 
άκαμπτη αντίληψη για το γυναικείο 
φύλο αντιστοιχεί σε μια απολιθωμένη 
αντίληψη για τον ανδρισμό. Οι άντρες 
πρέπει να έχουν επαγγελματικό προ
σανατολισμό, δεν έχουν το δικαίωμα 
να έχουν ως κύριο επάγγελμα τα 
οικιακά. Οι άντρες δεν επιτρέπεται 
να κλαίνε, πρέπει να είναι ισχυροί, 
ανώτεροι, δραστήριοι. Κι αν δεν είναι 
όλα αυτά, πρέπει να προσποιούνται. 
Μ ’ άλλα λόγια είναι κι αυτοί υποχρε
ωμένοι να προσαρμόζονται στον κα
νόνα, πράγμα που εμποδίζει τη δια
μόρφωση του ατομικισμού και κατα
πιέζει. Ό σ ο  επιμένουμε σε τέτοιες 
απολιθωμένες αντιλήψεις, κάνουμε τη 
συμβίωση χειρότερη α π '  όσο θα ήταν 
αλλιώς. Σπαταλούμε ταλέντα, δυνα
μικό και πιθανότητες ευτυχίας και 
των δύο φύλων.

Απομένει το ερώτημα, ποιες μορ
φές θα ήταν καλύτερες α π ’ αυτές με 
τις οποίες ζούμε. Σ ’ αυτό το σημείο 
θεωρώ σημαντικό να τονίσω από την 
αρχή ότι το θέμα δεν είναι να αναπτύ
ξουμε νέες ενιαίες φόρμουλες, να α 
ντικαταστήσουμε το ένα σ/ήμα με 
κάποιο άλλο, παρά να υπάρξει δυνα
τότητα για μεγαλύτερη πολυμορφία. 
Σε σχέση με τις γυναίκες αυτό σημαί
νει: Εκείνες που θέλουν να αφοσιω- 
Οούν απόλυτα στα οικογενειακά τους 
καθήκοντα, να έχουν τη δυνατότητα 
να το κάνουν, χωρίς να είναι υποχρε
ωμένες να εργάζονται παράλληλα* 
από την άλλη πλευρά, εκείνες που 
επιθυμούν επαγγελματική σταδιοδρο
μία, χωρίς να θυσιάζουν την οικογέ
νεια, να έχουν επίσης αυτή τη δυνατό
τητα* οσες παλι πασχίζουν να κατα
κτήσουν τα λεγόμενα αντρικά επα γ 
γέλματα, να έχουν τόσες ευκαιρίες 
όσες και οι άντρες για τα λεγόμενα

γυναικεία επαγγέλματα. I ενικότερα 
αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φτάσου
με στο σημείο να είναι τέτοια η 
συνάρτηση των δύο φύλων, ώστε το 
ένα να μην καταπιέζει το άλλο και 
κανένα να μην υποχρεώνεται να ζει 
σύμφωνα με τα σχέδια του άλλου.

Για να φτάσουμε σε μια τέτοια 
κατάσταση δεν χρειάζεται επανάστα
ση ή κατάργηση του συστήματος. 
Χρειάζεται όμως νέος τρόπος σκέψης 
και δοκιμές πιο ελαστικών μορφών. 
Ένα τέτοιο πρότυπο, που συζητείται 

ευρύτατα στην Ομοσπονδιακή Γερμα
νία. είναι η πλήρης και ισοδύναμη 
κατανομή των επαγγελ.ματικών και 
οικογενειακών υποχρεώσεων, με τον 
καθένα από τους συζύγους υπεύθυνο 
τη μισή μέρα για  το βιοποριστικό 
πάγγελμα και την άλλη μισή για  την 
οικογένεια. Το  πρότυπο παραμένει 
επί του παρόντος μια ελπίδα — δεν 
είναι μέρος της καθημερινής πρα γμ α 
τικότητας. Η εφαρμογή του θα απα ι
τούσε μεγάλες μεταβολές. Ούτε θα 
μπορούσε, αλλά ούτε θα έπρεπε καν, 
να είναι δεσμευτικό για όλους, αλλά 
να προσφέρεται σαν λύση στα ζευγά
ρια που υποφέρουν εξ αιτίας της 
σημερινής κατανομής της εργασίας. 
Ά λλες ,  λιγότερο ριζοσπαστικές προ
τάσεις ,  προβλέπουν μεγαλύτερη  α 
παλλαγή της γυναίκας από τα οικογε
νειακά της καθήκοντα, συγκεκριμένα 
με τη μορφή μεγαλύτερης και καλύτε
ρης προσφοράς νηπιαγωγείων, προ
σ/ολικών τάξεων και σχολείων για

όλη τη μέρα. Συμπληρωματικά  θα 
ήταν απαραίτητο για  τις γυναίκες 
που, μετά τη λεγόμενη ενεργητική 
οικογενειακή φάση, θέλουν να επι- 
στρέψουν στον κόσμο τη£ εργασίας, 
να προσφέρονται ιδιαίτερη επιμόρφω- 
ση και θέσεις. Σ τη  Μεγάλη Βρεταν- 
νία και στη Σουηδία αφθονούν τέτοια
παραδείγματα.

Για να απαλύνουμε τουλάχιστον 
τις ανάγκες, που δημιουργούνται από 
την παραδοσιακή κατανομή εργασίας 
ανάμεσα στα δύο φύλα κι από τις 
παραδοσιακές ιδεολογίες των φύλων, 
χρειάζεται πρώ τα-πρώ τα  ν ’ αλλάξου
με τρόπο σκέψης. Στην Ομοσπονδια
κή Γ ερμανία συνεργάζονται στο ση
μείο αυτό σήμερα πολλοί παράγοντες
— τα τελευταία χρόνια μάλιστα και 
μερικά από τα  μέσα μαζικής ενημέ
ρωσης με τη μεγαλύτερη απήχηση. 
Σ ’ αυτά προστίθεται και ο διαρκώς 
μεγαλύτερος αριθμός νέων γυναικών 
που δεν ικανοποιούνται π ια  με τους 
παλιούς προσδιορισμούς των ρόλων. 
Γίνεται κάτι σαν αρχή μιας μικρής 
επανάστασης. Το  κατά πόσον τελικά 
αυτό θα οδηγήσει στο να γίνει η 
διαβίωσή αντρών και γυναικών πιο 
ικανοποιητική, πιο ελεύθερη, πιο αν
θρώπινη, αυτό κανείς δεν μπορεί να 
το πει με σιγουριά σήμερα. Μας μένει 
μόνο η δυνατότητα να το ελπίζουμε 
και με την ενημέρωση να σ ^ β ά λ λ ο υ -  
με στη δημιουργία καλύτερων συνθη
κών.

ΑΛΕΞΗ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ

/
U T 3 C P A  όΠ ΙΠ ΙΜ Α ΪΛ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΜΕ
ΣΚΥΛΟΥΣ
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Διήγημα

Θάνατος σταθερός 
πέρα 

α π ’ τον έρωτα
Έ ξ ι  μήνες κι έντεκα μέρες πριν α
π ’ το θάνατό του, ο γερουσιαστής 
Ονέσιμο Σάντσες βρήκε τη γυναίκα 
της ζωής του. Τη συνάντησε στην 
Τριανταφυλλιά του Αντιβασιλέως, 
ένα φανταστικό χωριό που τη νύχτα 
ήταν παράνομο λιμανάκι για τα πλοία 
των λαθρεμπόρων και στο φω£ της 
μέρας έδειχνε ο πιο άχρηστος ορμί-

Γκ. Γκ. Μάρκες

σκος σ’ όλη την έρημο, αντίκρυ σε 
μιαν άψυχη κι αδιέξοδη θάλασσα, τό
σο πίσω α π ’ τον ήλιο ώστε να μην 
μπορεί κανείς να βάλει με το νου του 
πως θα ταν δυνατό να ζει σ’ αυτή 
την τρύπα άνθρωπος ικανός ν’ αλλά
ξει τη μοίρα κάποιου άλλου. Ακόμα 
και τ όνομά του ήταν ένα είδος φάρ
σας, αφού το μοναδικό τριαντάφυλλο 
που υπήρχε στο χωριό το φορούσε ο 
γερουσιαστής Ονέσιμο Σάντσες την 
ημέρα που συνάντησε τη Λάουρα Φα- 
ρίνα.»

Ηταν μια αναπόφευκτη στάση 
στην προεκλογική περιοδεία που έκα
νε κάθε τέσσερα χρόνια. Οι πανηγυ
ριώτικες άμαξες είχαν έρθει το πρωί 
κι ακολούθησαν τα καμιόνια με τους 
μισθωμένους Ινδιάνους που τους με
τέφεραν από πόλη σε πόλη για να 
κάνουν μπούγιο στις δημόσιες παρά- 
τες. Λίγο πριν α π ’ τις έντεκα, μαζί 
με τη μουσική, τις ρουκέτες και τα 
τζιπ της συνοδείας, έφτασε και το 
υπουργικό αυτοκίνητο σε χρώμα χυ- 
μου φράουλας. Ο γερουσιαστής Ονέ
σιμο Σάντσες φάνταζε ατάραχος και 
άχρονος μέσα στο κλιματιζόμενο αυ
τοκίνητο του, αλλά μόλις άνοιξε την 
πόρτα τον χτύπησε μια πύρινη πνοή 
και το μεταξωτό του πουκάμισο έγινε 
μουσκίδι απο μια ασπρουλιάρικα σού- 
πα. ζ,αφνικα ενιωσε πολύ πιο γερα- 
σμένος και πολύ πιο μόνος. Μόλις 
είχε κλείσει τα σαράντα δύο. Είχε 
αποφοιτήσει με άριστα από τη σχολή 
μηχανικών μεταλλουργίας του πανε
πιστήμιου του Γκέτιγκεν και κατα
βρόχθιζε λα τινους κλασικούς σε ά- 
Ολιες μεταφράσεις και /ο;ρίς αξιόλο

γα αποτελέσματα. Ηταν παντρεμέ- 
νος με μια φανταχτερή Γερμανίδα 
που του χε κάνει πέντε παιδιά, κι 
ήταν όλοι τουο ευτυχισμένοι στο σπι
τικό του, κι αυτός ευτυχέστερος α
π ’ όλους, ώς την ημέρα, τρεις μήνες 
πριν, που του είπαν πως τα επόμενα 
Χριστούγεννα θα ’ταν πεθαμένος για 
καλά.

Ώσπου να ολοκληρωθούν οι προε
τοιμασίες για τη μεγάλη πολιτική 
συγκέντρωση, ο γερουσιαστής κατά-

φερε να ςεκλεψει μια ωρίτσα για 
ν’ αναπαυθεί στο σπίτι που του είχαν 
κρατήσει. Πριν ξαπλώσει, έβαλε σ’ έ 
να ποτήρι νερό το τριαντάφυλλο που 
είχε διατηρήσει ζωντανό δ ιασχ ίζο
ντας όλη την έρημο, γευμάτισε με 
διαιτητικά δημητριακά που κουβάλα
γε μαζί του για ν ’ αποφύγει τις επα
νειλημμένες μερίδες τηγανητής γίδας 
που τον περίμεναν στο τέλος της 
ημέρας, και κατάπιε κάμποσα αναλ
γητικά χάπια πριν α ~ ’ την καθορι

σμένη ώρα για να προλάβει τον πόνο. 
Μετά έβαλε τον ηλεκτρικό ανεμιστή
ρα κοντά στη μπράντα του και ξά
πλωσε ολόγυμνος ένα τέταρτο της 
ώ ρα ' στη σκια του τριαντάφυλλου, 
κάνοντας προσπάθεια ν ’ αποσπάσει 
το μυαλό του α π ’ τη σκέψη του θανά
του όσο λαγοκοιμόταν. Εκτός α
π ’ τους γιατρούς, κανένας δεν ήξερε 
πο;ς ήταν καταδικασμένος να πεθάνει 
σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. 
Είχε αποφασίσει ν’ αντέξει ολομόνα
χος το μυστικό του, λιγότερο από 
περηφάνε ια  κα ι  περ ισ σ ότερο  από 
ντροπή.

Εντελώς κυρίαρχος του εαυτού του, 
με την ψυχή στυλωμένη α π ’ τα παυ
σίπονα, ξανάκανε τη δημόσια εμφάνι
σή του στις τρεις το απόγευμα, καθα
ρό' και ξεκούραστος, φορώντας ένα 
χοντρό λινό παντελόνι κι ένα λουλου
δάτο πουκάμισο. Ωστόσο, ο θάνατος 
τον είχε διαβρώσει βαθύτερα α π ’ όσο 
πίστευε, γιατί  καθώς ανέβαινε στην 
εξέδρα αισθάνθηκε μια παράξενη πε
ριφρόνηση γ ι ’ αυτούς, που τσακώνο
νταν για το προνόμιο να του σφίξουν 
το χέρι, και δεν ένιωσε λύπηση, όπως 
άλλες φορές, για τους ξιπόλητους 
Ινδιάνους που μόλις άντεχαν την κά
ψα την νιτρικής χόβολης της μικρής 
άγονης πλατείας. Κουνώντας το χέρι 
του θυμωμένα, επέβαλε σιωπή στο 
πλήθος που χειροκροτούσε κι άρχισε 
την ομιλία του ήρεμα και χωρίς χει
ρονομίες, με τα μάτια προσηλωμένα 
στη θάλασσα που στέναζε απ '  τη ζέ
στη. Η αργή και βαθιά φωνή του είχε 
την ποιότητα του ακίνητου νερού, 
αλλά η ομιλία του, αποστηθισμένη κι 
αναμασημένη κάμποσες φορές, δεν ή 
ταν προορισμένη για την άλήθεια’ 
προοριζόταν μάλλον να αναιρέσει μια 
μοιρολατρική γνώμη που εκφράζει ο 
Μάρκος Αυρήλιος στο 4ο βιβλίο των 
Εις εαυτόν.

«Βρισκόμαστε εδώ με σκοπό να 
νικήσουμε τη φύση», άρχισε να λέει 
εις πείσμα όλων του των πεποιθήσε
ων. «Λε θα είμαστε πια τα  έκθετα 
τέκνα της ίδιας μας της χώρας, τα 
ορφανά του Θεού στο βασίλειο της 
δίψας και της δυσκρασίας, εξόριστοι 
στην ίδια μας τη γη. Θα είμαστε κάτι
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Γκ. Γκ. Μάρκες, Θάνατος σταδερός πέρα απ ' τον έρωτα
άλλο, κυρίες και κύριοι, Οα είμαστε 
ένα; μεγάλο; κι ευτυχισμένος λαός».

Η όλη παράσταση ήταν τέλεια 
σκηνοθετημένη. Γην ώρα που μιλού
σε, οι βοηθοί του πέταγαν με τι; 
χούφτες στον αέρα τα χάρτινα που
λιά, και τα ψεύτικα πλασματάκια 
ζωντάνευαν, πετούσαν γύρω απ την 
εξέδρα και χάνονταν στη θάλασσα. 
Την ίδια ώρα, άλλοι βοηθοί παίρναν 
απ* τις άμαξες ζωγραφιστά δέντρα με 
πάνινα φύλλα και τα φύτευαν στο 
νιτρικό χώμα, πίσω α π ’ το πλήθος. 
Στο τέλος, έστησαν ένα χαρτονένιο 
ντεκόρ από ψεύτικα σπίτια με κόκκι
να τούβλα και ζωγραφιστά τζάμια 
που 'κρύβε τις άθλιες καλύβες τη; 
πραγματική; ζωής.

Ο γερουσιαστή; παρέτεινε την ομι
λία του με δυο λατινικά αποσπάσμα
τα για να δώσει χρόνο στους βοηθού; 
του να ολοκληρώσουν τη φάρσα, ί ’πο- 
σχέθηκε βροχοποιητικές μηχανές, φο
ρητά εκτροφεία ζώων προοριζομένων 
για το τσουκάλι, το λάδι της ευτυχίας 
που θα έκανε τα λαχανικά να φυτρώ
νουν στο νιτρικό χώμα και τους παν
σέδες να φουντώνουν στις ζαρντινιέ
ρες των παραθυριών. Ό ταν  είδε πως 
ο πλαστός κόσμος του είχε πια στη
θεί, άπλωσε το χέρι του και τον 
έδειξε:

«Να πώς θα ζούμε, κυρίες και 
κύριοι», φώναξε. « Έ τσ ι  θα ζούμε. 
Κοιτάξτε!».

Το πλήθος γύρισε. Έ να  υπερωκεά- 
νειο από ζωγραφιστό χαρτί περνούσε 
πίσω απ' τα σπίτια’ ένα υπερωκεά- 
νειο ψηλότερο κι από τα πιο ψηλά 
σπίτια τη; ψεύτικης πόλη;. Ο γερου
σιαστής ήταν ο μόνο; που πρόσεξε 
πως η χάρτινη πόλη, με τα συνεχή 
στησίματα και ξηλώματα, με τις με
ταφορές από το ένα μέρος στο άλλο, 
με το φοβερό κλίμα της περιοχή;, 
είχε φαγωθεί κι είχε καταντήσει τόσο 
φτωχική, τόσο σκονισμένη και τόσο 
θλιβερή όσο κι η Τριανταφυλλιά του 
Αντιβασιλέως.

Πρώτη φορά μέσα σε δώδεκα χρό
νια ο Νέλσων Φαρίνα δεν πήγε να 
χαιρετήσει το γερουσιαστή. Ακουγε 
το λόγο στα διαλείμματα του ύπνου 
του, χωμένος στη μπράντα του, στη 
δροσερή σκιά της δράνας ενός σπιτιού 
φτιαγμένου απο απελέκητα σανίδια 
με τα χέρια του φαρμακοποιού, τα 
ίδια χέρια με τα οποία είχε κομμα
τιάσει την πρώτη του γυναίκα. Είχε 
δραπετεύσει από τις ποινικέ; φυλακές 
της Καγιένα κι εμφανίστηκε στην 
Τρ ιανταφυλλ ιά  του Α ντ ιβασ ιλέω ς  
μ ’ ένα καράβι φορτωμένο αθώους πα
παγάλους, μα^ι με μια όμορφη και 
βλάστημη νέγρα που χε βρει στο 
Παραμαρίμπο, με την οποία είχε κά
νει μια κόρη. Λίγο αργότερα, η νέγρα 
πήγε από φυσικό θάνατο και δεν είχε 
την τύχη της προηγούμενης που τα 
κομμάτια της λίπαναν τα κουνουπίδια 
του ίδιου της του λαχανόκηπου, αν 
και θάφτηκε κανονικά στο τοπικό

κοιμητήριο, με το ολλανδέζικο όνομά 
της. Μ κόρη είχε κληρονομήσει το 
χρώμα και την κοψιά της μάνας τη£, 
και τα κίτρινα, έκπληκτα μάτια του 
πατέρα τη; που είχε κάθε λόγο να 
πιστεύει πως ανάτρεφε την πιο όμορ
φη γυναίκα του κόσμου.

Από τότε που γνώρισε το γερου
σιαστή Ονέσιμο Σάντσες, κατά την 
πρώτη προεκλογική του περιοδεία, ο 
Νέλσων Φαρίνα του ζητούσε επίμονα 
να τον βοηθήσει να αποκτήσει μια 
πλαστή ταυτότητα για να γλιτώσει 
από την τσιμπίδα του νόμου. Κι ο 
γερουσιαστή; αρνιόταν, φιλικά μεν, 
αλλά σταθερά. Ο Νέλσων Φαρίνα, 
πάλι, ποτέ δεν το ’βαλε κάτω και 
κάθε φορά που του δινόταν η ευκαιρία 
επανέφερε το αίτημά του με τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο. Σαν άκουσε τα χει
ροκροτήματα στο τέλος, σήκωσε το

κεφάλι του πάνίυ α π ’ τα ξύλα του 
φράχτη κι είδε την πίσω πλευρά της 
φάρσας: τα στηρίγματα των κτιρίων, 
τα ξυλοδεσίματα των δέντρων, τους 
κρυμμένους ταχυδακτυλουργούς που 
έσπρωχναν το υπερωκεάνειο. Κι έ 
φτυσε χωρίς κακία.

(«ΜεΓϋο», είπε. «θ '  ϋδί Ιε ΒΙζοά- 
ΓΠίΐη* όε 1<ί ροΜηςυε».

Μετά το λόγο, όπως ήταν η συνή
θεια, ο γερουσιαστής περπατούσε 
στους δρόμους του χο^ριού, συνοδευό- 
μενος από μουσικές και ρουκέτες, 
περικυκλωμένος α π ’ τους ντόπιους 
που του λέγανε τα βάσανά τους. Ο 
γερουσιαστή; τους άκουγε καλότροπα

* Ήρωας άλλου διηγήματος του Μάρκβς 
γ:ον έχει τίτλο «Μπλάκαμαν, ο καλό; 
Γτωλητή; θαυμάτων», με άλλα >όγ·α. ο 
θαυματοποιό;. Σ τ.μ.

κι έβρισκε πάντα δυο λόγια παρηγο- 
ριάς χωρίς να χρειαστεί να κάνει 
σπουδαία ρουσφέτια. Μια γυναίκα α- 
νεβασμένη πάνο> σε μια στέγη, περι
τριγυρισμένη από τα ες ι  παιδια της, 
κατάφερε ν ’ ακουστεί παρ όλο το 
πανδαιμόνιο και τα πυροτεχνήματα.

«Δε ζητάω μεγάλα πράματα, κυρ- 
γερουσιαστή μου», είπε. « Ενα γα ϊ
δουράκι μόνο να κουβαλαω νερο α
π ’ το Πηγάδι του Πνιγμένου».

Ο γερουσιαστής πρόσεξε τα έξι 
καχεκτικά παιδιά. «Τι έγινε ο άντραν 
σου;» ρώτησε.

«Πήγε στη νήσο A ρούμπα να βρει 
την τύχη του», απάντησε κεφάτα η 
γυναίκα, «και το μόνο που βρήκε είναι 
μια ξένη γυναίκα, από κείνες που 
βάζουνε διαμάντια στα δόντια τους».

Η απάντησή της έκανε το πλήθος 
να ξεσπάσει στα γέλια.

«Εντάξει», είπε ο γερουσιαστή;, 
«Οα τον έχεις το γάιδαρο σου».

Λίγο αργότερα, ένας α π ’ τους βοη
θού; του έφερε στο σπίτι τη; γυναί
κα:: ένα γερό γομάρι για φόρτωμα και 
στα καπούλια του ήταν γραμμένο, με 
ανεξίτηλη μπογιά, ένα εκλογικό σύν
θημα. Κανείς δε θα ξεχνούσε πια π ω ;  
ήταν δώρο του γερουσιαστή!

Στη σύντομη βόλτα του έκανε κι 
άλλε;, μικρότερες χειρονομίες, κι έ
φτασε στο σημείο να δώσει μια κου- 
ταλιά φάρμακο σ’ έναν άρρωστο που 
είχε βγάλει το κρεβάτι του στην πόρ
τα του σπιτιού για να τον δει. Στη 
γωνιά του δρόμου, ανάμεσα στους 
πασσάλου; του φράχτη, είδε το Νέλ
σων α Φαρίνα ξαπλωμένο στη μπρά
ντα του, κάτωχρο και σκυθρωπό. Ο 
γερουσιαστή; τον χαιρέτησε ψυχρά.

«ΓΙώ; είστε;»
Ο Νέλσων Φαρίνα γύρισε πάνω 

στη μπράντα του και τον ρούφηξε 
μέσα στην κεχριμπαρένια θλίψη της 
ματιάς του.

«Moi, vous savez», είπε.
Η κόρη του βγήκε στην αυλή μόλις 

άκουσε το χαιρετισμό. Φορούσε μια 
φτηνή, ξεθωριασμένη ρόμπα ινδιάνι
κη, το κεφάλι της ήταν στολισμένο με 
πολύχρωμους φιόγκους, και το πρό
σωπό της πασαλειμμένο με κρέμα για 
τον ήλιο* αλλά βλέποντάς της κανείς, 
ακόμα κι έτσι, ατημέλητη, μπορούσε 
να φανταστεί πως η ομορφιά της δεν 
είχε ταίρι σ* όλο τον κόσμο. Του 
γερουσιαστή του πιάστηκε η άνάσα. 
«Να με πάρει ο διάολος και να με 
σηκώσει!», στέναξε ξαφνιασμένος. 
«Παράςενες ιδέες έχει καμιά φορά ο 
Θεός!».

Γο βράδι, ο Νέλσων Φαρίνα στόλι
σε την κόρη του με τα καλύτερα 
ρούχα της και την έστειλε στο γερου
σιαστή. Δυο ένοπλοι φρουροί, που 
κουτούλαγαν α π ’ την πολλή ζέστη, τη 
διέταςαν να περιμένει στη μοναδική 
καρέκλα που υπήρχε στον προθάλαμο.

Ο γερουσιαστής είχε συνεδρίαση 
στο διπλανό δωμάτιο με τα σπουδαία 
πρόσωπα της Τριανταφυλλιά:; του Α-

Άντεια Φραντζή

Σιωπηλή εκδρομή

α . Α τμ ίζε ι μ έ σ ' σ τη ν  κ α τσ α ρ ό λα  το φα ί 
το μω ρό  σ τη ν  ά λλη  κάμαρα κλαίει. 
Ε ξατμίζοντα ι τα λόγια  σου  
μη τα π ρ ο φ έρ ε ις ’ 
η κουβέντα  σ υ ν  μ π λ έ χ τη κ ε  
χά θηκε μ έ σ ' σ το ν  ατμο.
Υδρατμός που μ ε  μ ο ύ σ κ εψ ε  σήμερα
καθώ ς σκυμ μένη  σ το  νεροχύτη
ένιωθα να τρέχει
α π ' το ταβανι
α π ' τα μ α λλ ιά  μ ο υ
α π ' το δέρμα μου
βροχή .

(5 . Ν α μ πα ίνε ις  ξαφνικά
να μ ε  β λ έπ ε ις  να σ ε  β λ έπ ω  
πεθαμένο που α να στή θη κε  
όλο  τρόμο χα ρ ο ύμ ενη ' 
νεκρα νά στα ση  λο ιπ ό ν  
ας την π ισ τέψ ουμε.

γ . Μ έσα  σ τη ν  καμαρα μ π ή κ α μ ε  
προς το κρεβά τι μ ε  π ή γες  μ α λα κά  
το πόδι μου  χά ιδευες.
Είπα
β γά λε  το κ λα δ ί γιατί μ ε  γδέρνει.

δ . Π λάγιασα  ξανά κοντά  σου  σ το  π ο τά μ ι' 
ο ουρανός πήρε να στάζει α ναπά ντεχα  
μ έ σ ' α π ' τα κ λα δ ια .
Π αράξενο ένα κλάμα  
να θυμίζει κά π ο ιο  ά λλο  
καθώ ς κι ένα κλαδί.

An τ ο  Ανέκδοτο |ϊι|Ιλιο «Μεταγραφή ημερολογίου».
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ντιβασιλέως στα οποία έψελνε τις 
αλήθειες που είχε αφαιρέσει α π ’ τους 
δημόσιους λόγους του. Έμοιαζαν τό
σο πολύ μεταξύ τους αυτά τα σπου
δαία πρόσωπα που συναντούσε σε 
κάθε πόλη της ερήμου, ώστε κι ο 
ίδιος είχε μπουχτίσει κι αηδιάσει 
μ ’ αυτές τις αιώνιες βραδινές; συνε
δριάσεις. Το  πουκάμισό του ήταν 
αούσκε.αα στον ιδρώτα και προσπα- 

* » 
Οουσε να το στεγνώσει με το ζεστό 
αέρα ενό: ανεμιστήρα που βούιζε σαν 
αλογόμυγα μέσα στη βαριά α τμ ό 
σφαιρα του δωματίου.

«(Εμείς, φυσικά», είπε, «δεν μπο
ρούμε να καταπίνουμε χάρτινα που
λιά. Εσείς κι εγώ ξέρουμε πως τη 
μέρα που θα φυτρώνουν δέντρα και 
λουλούδια σ’ αυτό τον κοπρότοπο τον 
μαγαρισμένο απ τις καβαλίνες των 
γ  ιδιών, τη μέρα που τα πηγάδια θα 
‘χουν σαρδελομάνες αντί για σκνίπες, 
εκείνη την ημέρα ούτε σεις ουτ’ εγώ 
Οα έχουμε καμιά θέση εδώ πέρα* 
συνεννοηθήκαμε;»

Κανένας δεν απάντησε. Την ώρα 
που μιλούσε ο γερουσιαστή; είχε σκί
σει ένα φύλλο α π ’ το ημερολόγιο κι 
είχε φτιάξει με τα χέρια του μια 
πεταλούδα. Την έριξε αφηρημένα μέ
σα στο ρεύμα του ανεμιστήρα. Η 
πεταλούδα πέταξε μέσα στο δωμάτιο 
και βγήκε απ' τη μισάνοιχτη πόρτα. 
Συνέχισε την ομιλία του με θαυμαστή 
αυτοκυριαρχία που στηριζόταν στη 
συνενοχή του θανάτου.

«I V αυτό». κατέληξε, «δεν χρειά
ζεται να επαναλάβω κάτι που γνωρί
ζετε λίαν καλώς: η επανεκλογή μου 
συμφέρει εσάς περισσότερο από μένα, 
γιατί εγώ έχω μπουχτίσει με τα 
λιμνασμένα νερά και τον ιδρώτα των 
Ινδιάνων, ενώ εσείς κερδίζετε τη ζωή 
σαε υ.' αυτά».

Η Λάουρα Φαρίνα είδε τη χάρτινη 
πεταλούδα να βγαίνει α π ’ τη μισάνοι
χτη πόρτα. Μόνο αυτή την είδε, επε ι
δή οι φρουροί είχαν αποκοιμηθεί στα 
σκαλιά του προθαλάμου με τα όπλα 
τους αγκαλιά. Ύστερα από μερικούς 
γύρους, η λιθογραφημένη πεταλούδα 
ςεόιπλώθηκε τελείως και πήγε και 
κόλλησε πάνω στον τοίχο. II Λάουρα 
Φαρίνα προσπάθησε να την ξεκολλή
σει με τα  νύχια της. Ένας α π ’ τους 
φρουρούς, που τον είχαν ξυπνήσει τα 
χειροκροτήματα στο διπλανό δο^μά- 
τιο, πρόσεξε τη μάται., προσπάθεια
της.

«Δεν μπορείς να την ξεκολλήσεις», 
της είπε μισοκοιμισμένας. «Είναι ζω 
γραφισμένη στον τοίχο».

Η Λάουρα Φαρίνα ξανακάθισε όταν 
οι άντρες άρχισαν να βγαίνουν απ' το 
π λα ϊνό  δ ω μ ά τ ιο .  Ο γερουσ ιασ τή ς  
στεκόταν στην πόρτα του δωματίου 
με το χέρι στην μπετούγια και μόνο 
σαν άδειασε ο προθάλαμος πρόσεξε 
τη Λάουρα Φαρίνα.

«Τι γυρεύεις εδώ;»
liC’cst dc la part dc mon ρέα*»,

είπε εκείνη.
Ο γερουσιαστής κατάλαβε. Κοίτα- 

ςε ε ξ ε τ α σ τ ικ ά  τους κο ιμ ισμένους  
φρουρούς, ζύγισε με το βλέμμα τη 
Λάουρα Φαρίνα που η ομορφιά της

ήταν πιο απαιτητική α π ’ τον πόνο 
του, κι έκρινε πως ο θάνατος ειχε 
αποφασίσει για λογαριασμο του.

« Έ λ α  μέσα», της είπε.
Η Λάουρα Φαρίνα έμεινε με το 

στόμα ανοιχτό μόλις πάτησε το κα
τώφλι της πόρτας: χιλιάδες χαρτονο
μίσματα πετούσαν στον αέρα, φτερο
κοπώντας σαν την πεταλούδα. Αλλά 
ο γερουσιαστής έκλεισε τον ανεμιστή
ρα και τα χαρτονομίσματα που έχα
σαν την κινητήρια δύναμή τους πήγαν 
και κούρνιασαν πάνω στα πράγματα 
του δωματίου.

«Βλέπεις» , της  ε ίπε  χ α μ ο γ ε λ ώ 
ντας, «ακόμα και τα σκατά πετάνε».

Η Λάουρα Φαρίνα κάθισε όπως θα 
καθόταν σ’ ένα θρανίο. Γ ο δέρμα της 
ήταν λείο και τεντωμένο, κι είχε το 
ίδιο χρώμα και την ίδια ηλιακή πυ 
κνότητα με το ακάθαρτο πετρέλαιο. 
Τα  τεράστια μάτια της ήταν λαμπε

ρότερα  κι α π ’ το φως. Ο γερουσια
στής ακολούθησε το νήμα τη: ματιάς 
τη: κι έφτασε στο τριαντάφυλλο που 
είχε θαμπώσει α π ’ το νίτρο.

«Είναι τριαντάφυλλο», της είπε.
«Το ξέρω», είπε κείνη με κάποια 

αμηχανία. «Είδα τριαντάφυλλα στη
I ’ιοάτσα».

Ο γερουσιαστής κάθισε σ’ ένα κρε
βάτι. εκστρατείας και μιλούσε για 
τριαντάφυλλα την ώρα που ξεκού
μπωνε το πουκάμισό του. Στο  μέρος 
που υπέθετε ότι βρισκόταν η καρδιά 
του είχε ένα τατουάζ που παράσταινε 
μια καρδιά τρυπημένη από ένα βέλος, 
σαν κι αυτέ;  που έχουν οι πειρατές. 
Πέταξε στο πάτωμα το μουσκεμένο 
του πουκάμισο και παρακάλεσε τη 
Λάρουρα Φαρίνα να τον βοηθήσει να 
βγάλει τις μπότες του.

Εκείνη γονάτισε μπροστά στο κρε
βάτι.  Εξακολούθησε να την περιεργά
ζεται σκεφτικός και την ώρα που του 
έλυνε τα κορδόνια αναρωτιόταν ποιο; 
από τους δυο του; θα ’βγαίνε περισ
σότερο δυστυχισμένος απ '  αυτή τη
συνάντηση.

«Παιδί *σαι ακόμα», είπε.
«Μη νομίζετε», απάντησε εκείνη. 

« I ον Απρίλη κλείνω τα δεκαεννιά».
Ο γερουσιαστής έδειξε ενδιαφέρον.
«ΙΙοια μέρα;»
«Στις  έντεκα», είπε.
Ο γερουσιαστής ένιωσε καλύτερα. 

«Είμαστε κι οι δυο στον Κριό», είπε. 
Και πρόσθεσε χαμογελώντας:

«Είναι το ζώδιο της μοναξιάς».
II Λάουρα Φαρίνα δεν πρόσεχε ε 

πειδή δεν ήξερε τι να κάνει με τις 
μπότες του. Ο γερουσιαστής, α π ’ τη 
μεριά του, δεν ήξερε τι να κάνει με τη 
Λάουρα Φαρίνα* δεν ήταν συνηθισμέ
νο; στι:  απρόβλεπτες ερωτικές περ ι
πέτε ιες ,  κι εξάλλου, καταλάβαινε 
πως σ’ αυτή την περίπτωση η περ ι
πέτεια  του είχε μια ταπεινωτική προ
έλευση. I ια να κερδίσει χρόνο να 
σκεφτεί, έσφιξε τη Λάουρα Φαρίνα 
μέσα στα γόνατά του, την αγκάλιασε 
στη μέση, κι έγειρε πίσω στο κρεβάτι 
εκστρατείας. Τότε κατάλαβε πω ς ή
ταν ολόγυμνη κάτω α π ’ το φόρεμά 
της γιατί  το σώμα της ανάδινε τη 
σκοτεινή ευωδιά ενός ζώου του δά

σους, αλλά η καρδιά της χτύπαγε από 
φόβο και στο κορμί της έτρεχε κρύος 
ιδρώτας.

«Κανένας δε μας αγαπάει εμάς», 
αναστέναξε.

II Λάουρα Φαρίνα προσπάθησε να 
πει κάτι αλλά δεν της είχε απομείνει 
αέρας στα πλεμόνια. Γην ξάπλωσε 
δίπλα του για  να τη βοηθήσει* έσβησε 
το φως και το δωμάτιο έμεινε στη 
σκιά του τριαντάφυλλου. Εκείνη αφέ- 
Οηκε στο έλεος της μοίρας της. Ο 
γερουσιαστής τη χαΐδευε αργά, α π α 
λά, αναζητώντας ψαχουλευτά το κορ
μί της, μα εκεί που περίμενε να βρει 
την πεμπτουσία της σκόνταψε σ’ ένα 
σιδερένιο μαραφέτι.

«Τι έχεις εκεί πέρα;»
« Έ ν α  λουκέτο», είπε.
« Γι μαλακία!» φώναζε ο γερουσια

στή: οργισμένος, και ρώτησε αυτό 
που ήξερε πάρα πολύ καλά. «Πού 
είναι το κλειδί;»

] I Λάουρα Φαρίνα αναστέναξε με 
ανακούφιση.

« Γο ’χει ο πατέρα: μου», απάντη
σε. «Μου πε να σου πω  να στείλει: 
έναν α π ’ τουζ ανθρώπου: σου να το 
πάρει* και μ.’ αυτή την ευκαιρία να 
του στείλει: μια γραπτή  υπόσχεσή 
ότι Οα τ α κ το π ο ιή σ ε ι ;  το ζή ττα άI ~ ~ I ι .
του».

Ο γερουσιαστής έγινε μπαρούτι. 
«Μπάσταρδε του κέρατά». μουρμού
ρισε με αγανάκτηση. Έκλεισε τα 
μάτια για να καλμάρει τα νεύρα του 
και μέσα στο σκοτάδι βρήκε τον εαυ
τό του. Θυμήσου, συλλογίστηκε, πώς 
ε/Γ£ )·/α σένα πρόκειται είτε για κά
ποιον άλλο. δε Οα περάσει πολύς και
ρός που εσύ Οα είσαι πεθαμένος καί δε 
Οα περάσει πολύς καιρός που Οα ι./ει

ξ ε /α σ τε ί ακόμα και το όνομά σου.
Περίμενε λίγο να του περάσει το

σύγκρυο.
« Έ να  πράγμα Οέλο^ να μου πεις», 

είπε τότε. «Τι έχεις ακούσει για
μένα;»

«Με το χέρι στην καρδιά;»
«Με το χέρι στην καρδιά».
«Καλά λοιπόν», τόλμησε να ψιθυρί

σει η Λάουρα Φαρίνα. «Λένε πως 
είσαι χειρότερος απ '  τους άλλους ε 
πειδή είσαι αλλιώτικος».

Ο γερουσιαστής δεν ταράχτηκε.  
Έ μεινε  πολλή ώρα αμίλητος με τα 
μάτια κλειστά κι όταν τα ξανάνοιξε 
ήταν σαν να γύριζε από τα πιο βαθιά 
κρυμμένα ένστιχτά του.

«Σ κατά» .  συμπέρανε. «Π ες στο 
ρουφιάνο τον πατέρα σου ότι Οα το 
τακτοποιήσω το ζήτημά του».

«Αν θέλεις, μπορώ να πάω  μόνη 
μου να πάρω το κλειδί», είπε η Λά
ρουρα Φαρίνα.

Ο γερουσιαστής την κράτησε.
«—έχασε το το κλειδί», είπε, «και 

κοιμήσου λίγο δίπλα μου. Κάνει καλό 
να χει;  κάποιον κοντά σου όταν είσαι 
υ/,νο:».

Εκειντ Λ Οτό τε  ε>α/.ε  το  κ ε φ ά λ ι  το '
στον ώμο της και κάρφωσε το βλέμμα 
τη; στο τριαντάφυλλο. Ο γερουσια
στή; κρατώντας την α π ’ τη μέση βύ
θισε το πρόσωπό του στη μασχάλη 
του ζώο του δάσους, κι αφέΟηκε 
στον τρόμο Έ ξ ι  μήνες κι έντεκα 
ημέρες αργότερα πέθανε στην ίδια 
στάση, ατιμασμένος κι απομονωμένος 
λόγω του σκανδάλου με τη Λάουρα 
Φαρίνα, κλαίγοντας από λύσσα που 
πέθαινε μακριά της.

Μτφρ, Σ Π Τ Ρ Ο Σ  Τ Σ Α Κ Ν Ι Α Σ

«ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ»

το
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΠΑΡΑΚΑΛΕ1 ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΤΟΥ 
ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ Γ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥΣ

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΥ Ν Δ ΡΟ Μ Η ΤΕΣ

ΣΤΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
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Φ ιλοσ οφ ία

Τα
προγονικά φαντάσματα

του
Κορνήλιου Καστοριάδη

σ. σόφισμα αδρανές (ή λόγος αργός): 
ούτω καλείται εν τη Λογική το σόφι
σμα το προερχόμενον εκ της αντιλή- 
ψεως ότι το πράττε ιν του ανθρώπου 
ουδεμίαν ροπήν ασκεί επί την τύχην 
αυτού, καθ’ όσον τα πάντα είναι προ
διαγεγραμμένα.

(Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό)

β. «Είναι ο φιλόσοφος ο spéculatif, ο 
κατοπτριστής εκείνος που λέει: θεω
ρώ  αυτό που είναι. Πώς το θεωρείς;
0  ένας λέει: το διαισθάνομαι, ο άλ
λος: το νοώ... Έ τσ ι  καταλήγουν, ό
ταν τεθεί ζήτημα πραχτικής στάσης 
απέναντι στο κοινωνικο'ιστορικό ον, 
να βλέπουν αυτή την πραχτική ως μια 
τεχνική δράσ/; (προ)καθορισμένη από 
τη θεωρητική σύλληψη αυτού του 
όντος».

(Κ. Καστοριάδης, Για την 
αδρανο-σοφιστική της παραδοσιακής 
θεώρησης)

«Κορνήλιος Καστοριάδης: ένας σοφι
στής* για  να μιλήσεις μαζί του πρέπει 
πρώτα να τον δέσεις»: είναι οι εναρ
κτήριες φράσεις της κριτικής του Κω- 
στή Παπαγιώργη (περιοδικό Τομές 
64-65)* στη Φαντασιακή θέσμιση της 
κοινωνίας' και οι ακροτελεύτιες θα 
έλεγα. Γιατί η όλη κριτική φιλοδοξεί 
—άσχετα με το αν το πετυχαίνει— 
να επαναλάβει, στις μέρες μας υποτί
θεται. εκείνο που συντελέστηκε αγο,ι- 
νιστικά απο τον Πλάτωνα, στην επο- 
χή του, απέναντι στους σοφιστές: τη 
δοκιμασία του αγωνιστή Πλάτωνα να 
γίνει φιλόσοφος1 ακριβώς με το να 
δέσει και να ακίνητο ποιήσει (περί
που: να θανατώσει) τους πολλούς 
συγκεκριμένους και διαφορετικούς σο
φιστές που διέτρεχαν τις τότε πόλεις 
διαμφισβητώντας τους «τόπους» και 
τα ειωΟότα τους. Απόπειρα που τελε
σφορεί από τη στιγμή που ο φιλόσο
φος ξεπροβάλλει ως φιλόσοφος. Κα
θώς μέσα στους Διαλόγους κατορθώ
νει να τα βάλει με το δημιουργημένο 
από τον ίδιο φάντασμα2 του ιδεατού

* Τώρα υπάρχει και βιβλίο με τον ίδιο 
τίτλο, εκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ.

τύπου σοφιστή, φαντασμα — εικόνα, 
διόλου αυτονόητο βέβαια εξαρχής α 
φού πρόκειται για μετέπειτα σκηνο- 
θέτημα του λόγου του φιλοσόφου , 
όπως άλλωστε «μετέπειτα» είναι και 
το στημένο από τον φιλόσοφο δίλημ
μα: «με το νοητό ή με το αισθητό;» 
και το αντίστοιχό του υπόρρητο: «με 
τον φιλόσοφο ή με τον σοφιστή;», που

Γιάννης Σ. Μεταξάς

κληροδοτούνται στους επιγόνους φι- 
λοσοφούντες. Ο κριτικός όμως του Κ. 
Καστοριάδη δεν τα βάζει ουσιαστικά 
με κανέναν υπαρκτό σ ύγχρ ο νό  του 
σοφιστή: δίχως αγώνα , δίχως εντέλει 
«από τα μέσα» αντιμαχία, δηλώνει 
από την αρχή φιλόσοφος, πιστεύοντας 
ότι και οι σοφιστές ήταν φιλόσοφοι, 
γιατί καθώς λέει αριστοτελικά «είτε 
φιλοσοφεί κανείς, είτε το αρνείται, 
πάλι φιλοσοφεί». Αντί για το αγώνι
σμα προτιμάει να οικειοποιηθεί το τι 
σημαίνουν κατά Πλάτωνα οι βάρβα
ροι, δηλαδή οι σοφιστές ή —για την 
ακρίβεια— τι σημαίνει ο σοφιστής, 
και έτσι νομίζει ότι κρατάει στο χέρι 
και τον, υποτίθεται, σύγχρονό του 
σοφιστή, λόγω της «νίκης» της κλη
ροδοτημένης από τον Πλάτωνα σ’ ό
λους όσους έχουν αποφασίσει την κα
ταδίωξη της τρέχουσας «σοφιστικής». 
Γ ι ’ αυτό και τούτη η «νίκη» του νέου 
φιλοσόφου δεν μας πείθει τελικά, στο 
βαθμό που δεν έχουμε εδώ προσπά
θεια εξαναγκασμού κανενός σοφιστή 
(δηλαδή του όποιου φαντάσματός του 
που θα παρήγαγε πειστικά και όχι 
απλώς κινδυνολογώντας ο τωρινός φι
λόσοφος) σε ακινησία, αλλά απλή 
αναφορά στο κλέος της «μια για π ά 
ντα» — υποτίθεται— πλατωνικής «νί- 
κης», καθώς οι δυο περιπτώσεις (της 
αρχαίας σοφιστικής και της υποτιθέ
μενης μοντέρνας) θεωρούνται ομόλο
γες, και το μόνο φάντασμα που κατα
σκευάζει ο τώρα φιλόσοφος του αντι
πάλου του συνίσταται στο να του 
υποδείξει τον τόπο της «ες αεί» ή τ 
τας του, δηλαδή τον πλατωνικό λόγο.

Γ ι ’ αυτό και ο κρινόμενος θα μπορού
σε να αρθρώσει ίσως τη μία και 
μοναδική τούτη ερώτηση στον κριτή 
του: «αφ* εαυτού συ τούτο λέγεις ή 
άλλος σοι είπε περί εμού ότι σοφι
στής ειμι;» Οι προθέσεις, οι επιθυ
μίες, η ιδιοσυστασία ή η περιστασια- 
κή συλλογιστική καθενός μπορούν βέ
βαια να τον συντάξουν ή να τον 
αντιτάξουν βίαια ή νηφάλια στο έργο 
του Κ. Καστοριάδη. Ομως ο κριτι
κός προτιμάει να εξαφανίσει κυριολε
κτικά την όποια ιδιαιτερότητα του 
καστοριαδικού έργου με το να κάνει 
αναγωγή του συγγραφέα του στην 
αρχαία σοφιστική, που την εννοεί κα
τά πώς τη σκηνοθέτησε και τη νίκησε 
ο Πλάτων (θεσμοθετώντας και κερδί
ζοντας ο ίδιος εξάλλου τον τίτλο του 
φιλοσόφου για πρώτη φορά με αγωνι
στικό — διαλεκτικό τρόπο).

Γ ι ’ αυτό και δεν πρόκειται να αντι
μιλήσουμε σ’ αυτά τα πλαίσια, για 
την ώρα τουλάχιστον, σχετικά με την 
περίπτωση Καστοριάδη. Γιατί είναι 
τα πλαίσια ακριβώς που διάλεξε για 
τη μάχη ο κριτικός του. Γ ια  μας, αν 
κάποιος σήμερα επιμένει στο καρπο
φόρο της ευελιξίας της αρχαίας σοφι
στικής, καλείται να μην απαντήσει 
στο δίλημμα «με τον φιλόσοφο ή με 
τον σοφιστή;» (και, παραπέρα, στο, 
υποτίθεται, ομόλογο δίλημμα «με το 
κράτος ή με την αναρχία»), συνειδη
τοποιώντας ότι το δίλημμα το αρ
θρώνει ο φιλόσοφος , δηλαδή ότι είναι 
το ίδιο το κράτος του φιλοσόφου που 
στήνει αριστοτεχνικά την παγίδα  του: 
αυτό δηλαδή το τάχα αυτονόητο δί
λημμα που, όποιο σκέλος και αν δια
λέξει κανείς (τον φιλόσοφο και το 
κράτος ή το κατασκευασμένο φάντα
σμα του ιδεατού τύπου σοφιστή και 
της ιδεατής αναρχίας3 αντίστοιχα), 
έχει ήδη «εσωτερικεύσει» το βασίλειο 
του φιλοσόφου και τον βασιλιά-φιλό- 
σοφο. Αντίθετα, καλείται να συλλογι
στεί προτού μιλήσει και να αναποδο
γυρίσει τη συζήτηση προς όφελός του 
ή τέλος — αν βλέπει το λόγο του 
αυτοπαγ ιδευμένο— να τραγουδήσει 
της όποιας αρέσκειάς του τραγούδι, 
σημαίνοντας έτσι άλλη προαίρεση

ζωής. Όμο>ς, η τέτοια απάντηση από 
πολιτική άποψη οδηγεί στη «λατρεία 
μιας ελευθερίας που δεν μπορεί να 
απολαύσει τον εαυτό της», θα ματ 
αντιτάξει ο κριτικός μας. «Λόγω της 
σκληρότητας της π ρ α γ μ α τ ικ ό τη τα ς  
άραγε;», θα ήταν η αντίρρηση κά
ποιου που θα βεβαίωνε το αντίθετο. 
Γιατί, ποιος ορίζει το πραγματικό 
και το α-δύνατο, δηλαδή εκείνο που 
δεν περνάει α π ’ το χέρι μας ή — όπως 
θα έλεγαν οι αρχαίοι— εκείνο που δεν 
ανήκει στα εφ 'ημ ίν:  Και σε τ ι  συνί- 
σταται μια ελευθερία που μ κορεί — 
αυτή τη φορά— να απολαύσει τον 
εαυτό της; Ποιος θα μας χορηγήσει 
επιτέλους τη συνταγή της απελευθέ
ρωσης, αν υποτεθεί ότι είναι γνώστης 
όλων των δυνατών σεναρίων των δια
ψεύσεων της ελευθερίας;

II

Ο λόγος του ευαγγελιστή Ιωάννη 
σκηνοθετεί ένα διαλεκτικό αγώνα για 
τρεις φωνές (Ιησούς, Πιλάτος, Ιου
δαίοι) όπου οι διαλεγόμενοι εναλλάσ
σονται στο ρόλο του αληθειολόγου 
φιλοσόφου και του αρνητή του (ας 
πούμε: του σοφιστή) ανάλογα με την 
πεοίσταστ. Έ να  από τα αποσπάσαα-• 4 ι
τα τούτου του αγώνα μας αποκαλύ
πτε ι  την τακτική του αρνητή του 
φιλοσόφου:

Πιλάτος: Τον βασιλέα υμών σταυ
ρώσω;

Ιουδαίοι: Ουκ έχομεν βασιλέα ει μη 
Κ αίσαρα (π α ς  ο βασ ιλέα  εαυτόν  
ποιών αντιλέγει τω  Καίσαρι).

Ο Πιλάτος, κρατώντας εδώ —υπο
τ ίθετα ι— τη θέση του σοφιστή, π α ί 
ζει το τελευταίο του χαρτί,  προτάσ
σοντας ένα πανίσχυρο ένδοξο, (κοινό) 
τόπο που βασίζεται στο αίτημα μονα
δικότητας  του βασιλιά (εις λαός εις 
βασιλεύς) και κατά συνέπεια παρέχο
ντας — στο επίπεδο του λόγου— την 
απελευθέρωση και την αυτονομία  
«κάτω από δικό τους βασιλιά» στους 
υποταγμένους Ιουδαίους. Ό μ ω ς  ο φι
λόσοφος λαός} με το στόμα των αρ
χιερέων του, ελέγχει την ερώτηση 
του Πιλάτου διαχωρίζοντας το βασί-
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τας ανθρώπων (που ονομάζουμε ε
ξάλλου «κίνημα») πρέπει να διατηρή
σει και να διευρύνει το άνοιγμά της 
όσο το δυνατόν περισσότερο. Αλλά το 
άνοιγμα δεν μπορεί ποτέ να είναι 
απόλυτο άνοιγμα... Το άνοιγμα είναι 
εκείνο που διηνεκώς αντικαθιστά και 
μεταμορφο'^νει τους ίδιους τους όρους 
του και ακόμα το ίδιο το πεδίο του. 
αλλά δεν μπορεί να υπάρχει παρά 
εάν, σε κάθε στιγμή, αυτό Οα στηρίζε
ται σε μια προσωρινή οργάνωση του 
πεδίου...9.

ΣΗΜ ΚΙ ΩΣ ΕΙΣ
1. Φιλόσοφος: η λέξη Οα εμφανίζεται από 
δω και πέρα σαν τεχνικός όρος περίπου, 
και διόλου αυτονόητος, και Οα έχει να 
κάνει με τον ζητητή και κυρίως τον φορέα 
ή τον φύλακα της αλήΟαας.
2. Διάβαζε: την παραμορφωτική εικόνα.
3. Που οι διώκτες της ή οι μάρτυρες της

τη θεωρούν πάντοτε σαν κάτι το απόλυτο 
(όπως και το κράτος άλλωστε) και όχι σαν 
συγκεκριμένη ιστορικά απελευθέρωση των 
μεν από τους δε, δηλαδή σαν «μετασημα- 
σιοποίηση» της σχέσης του' όπως ρητα το 
διατυπώνει ο Αριστοτέλης «... λέγω 
δι’ οίον αναρχίαν τε δούλων (αύτη ό αν 
είη μέχρι του συμφέρουσα) και γυναικών 
και παίδων...» Πολιτικά VI 1319β.
4. Ιησούς: «Ελήλυθα ίνα μαρτυρήσω τη 
αλήθεια», οπότε ακολουθεί και η ερώτηση 
του Πιλάτου: «τι εστί αλήθεια;»
5. Παράφραση του Ντοστογιέφσκι.
6. Όπου, όπως αδιάκοπα το συναντάμε 
στο πλατωνικό ή το αριστοτελικό κείμενο, 
οι αρχές-εξουσίες κατακομματιάζονται 
μες στη δημοκρατική διαδικασία.
7. Δηλαδή αγών εριστικός 0ύο αντιπάλων 
(στο όριο: με φανταστικό αντίπαλο).
8. Με την άπειρα αρνητική έννοια της 
διατριβής του Κίρκεγκωρ. «Η έννοια της 
ειρωνεία;, με σταθερή αναφορά στον Σω
κράτη».
9. Κ. Καστοριάδης, για τον Μάη του ’68.

λειο του ανύπαρκτου βασιλιά από το 
βασίλειο του υπαρκτού Καίσαρά του' 
όπω: αντίστοιχα περίπου — σε προη
γούμενη φάση του διαλόγου — ο 
Ιησούς μπροστά στον Πιλάτο, παρου- 
σιαζόμενος σ’ εκείνη την περίσταση 
του λόγου σ-; αληθειοφορέας4, δια
χωρίζει τη γηινη από την ουράνια 
βασιλεία.

Ά λλ ω σ τε  —για μαc— ο κατά 
Ιωάννην Πιλάτος** ομωνυμεί σ’ όλο 
το πλάτος της προφορικής του ερώ
τησης:

«Τον βασιλέα υ(η)μων σταυρώ
σω;». πράγμα που «απειλεί» ακόμα 
κι αυτήν την εξουσία του Καίσαρα 
(αφού το ασυμβίβαστο των όνο βασι
λέων λύεται με τη συγχώνευση και 
των δύο σε έναν —κατά το αίτημα 
της μοναδικότητας— που δεν είναι 
όμως πια ούτε Ρωμαίος ούτε Ιου
δαίος βασιλιάς αλλά το φάντασμα του 
ατοπικού βασιλιά), και το γεγονός 
αυτό δεν φαίνεται να διαφεύγει από 
τους προεξάρχοντες διαλεκτικούς το>ν 
Ιουδαίων: ο φιλόσοφος λαός διαχωρί
ζει τα δυο βασίλεια, ομολογώντας 
εκείνο που δεν έπρεπε να προφέρει: 
το γεγονός της υποδούλωσής του, μια 
και αρνείται το κινητήριο όραμά του, 
δηλαδή τον αναμενόμενο βασιλιά - 
ελευθερωτή του, λόγω αναποτελε
σματικότητας ασφαλώς του Ιησού 
που —γ ι ’ αυτό ακριβώς— προκαλεί 
τον ιουδαϊκό Νόμο με το να αυτοπρο- 
σαγορεύεται «γιος του Θεού», (πράγ
μα που επισύρει άλλω στε και τυπικά 
την καταδίκη του).

** Δηλ. το φάνιαομα του Πιλάτου, καθώς 
ο ευαγγελιστής τον κάνει να «μιλάει» 
ελληνικά κι (¡¿¿εις παρα πέρα αναγκάζουμε 
την Κοινή ελληνική να πάψει να προσφέρει 
διαφορετικά το «ημείς» από το «υμείς», 
πράγμα που συνέβη μόνο αργότερα στη 
Μεσαιωνική και την καθαρευουσιάνικη 
γλώσσα.

Ετσι. ο φιλόσοφος λαός νικάει δια
λεκτικά τον ρωμαίο ύπατό του, αρνη
τή της αληθειολογίας του, και κατα
κτά το έπαθλο της σταύρωσης.

Ό μ ω ς  και ο Ιησούς αρνείται τον 
φιλόσοφο: στην αποφασιστική για την 
έκβαση τη: δίκης ερώτηση του φιλο
σόφου, σ' αυτή την περίπτωση, Πιλά
του: «Ουκούν βασιλεύς ει συ;», η 
απάντηση είναι η ηχώ μιας μη απά
ντησης: «Συ λέγεις ότι βασιλεύς ειμί 
εγώ», όπου ο ερωτών μένει ουσιαστι
κά μόνος σαν τον τυφλό Πολύφημο 
που η «αυτοκαταστροφή» του συνί- 
σταται στην καταδίωξη μια; σκιάς, 
ενός «ούτινος».

Στην περίπτωση που εξακολουθεί 
κάποιος να επιμένει με τάχα αυτονό
ητα και «αξεπέραστα» διλήμματα 
του τύπου «με την εξουσία ή στο 
περιθώριο;», δεν Οα διστάζαμε να 
ξαναπιάσουμε την καστοριαδική προ
βληματική της γενικευμένης αυτο
διεύθυνσης και της αντίστοιχης απο
λογητικής (;) της για δυνατότητα 
ρητής αυτοΟέσμισης της κοινωνίας, 
από άλλο όμως αυτή τη φορά δρόμο, 
καθώς γεμάτοι πια υποψίες ίσως να 
καταλάβουμε τι τελικά σημαίνει — 
για μας— το ρομαντικό εκείνο: «η 
σκέψη μου είναι πιο έξυπνη από τις 
(εν κοινωνία) πράξεις μου»' ή με 
άλλα λόγια: ποια η απόσταση και η 
«καθυστέρηση» του από κοινού Οεσμί- 
ζειν της δημοκρατικής διανεμ-αρχίας6 
από την «εριστικορητορική αν-αρ- 
χία»7 ή τη μοναρχική ειρωνία\ Ο 
αεικίνητος Γοργίας, μηδενιστής της 
προβληματικής του Όντος, στέκει 
προς στιγμήν, ζυγιάζοντας τα πράγ
ματα, και εισηγείται την ένωση το^ν 
ελληνιδων πόλεων... ΙΙρος στιγμήν: 
στάσεις που καθημερινά αποφασίζο- 
νται (διαμέσου της «μετρητικής του 
κοστους-κέρδους») ώς την οριστική 
στάση του θανάτου.

Η με τα λόγια περίπου του κρινό- 
μενου στοχαστή: Η ευ-κινησία ενός 
ατόμου ή μιας αγωνιστικής κοινότη-

ΑΣΤΕΡΙ
ΝΤΙΝΟ ΜΓΙΟΥΤΖΑΤΙ: Η " Ερημος τών Ταρτάρων

Ο βασικός ήρωας. ό Τζοβάνι Ντρόγκο. είναι ό αιώνιος 
άνθρωπος: δσο είναι νέος ζεΐ μέ αυταπάτες, καθώς 
όμως γερνάει παραιτεϊται άπό τις έλπιδες του * Η δράση 
τού έργου έκτυλισσεται στήν Έρημο τών Ταρτάρων: 
ένα τοπίο πού βρίσκεται στήν έσχατιά τού όνειρου, πέρα 
άπό τά όρια τού τόπου και τού χρόνου, καθάριο καί 
έξωπραγματικό.

ΙΤΑΛΟ ΚΑΛΒΙΝΟ: Οι Δύσκολοι Έ ρ ω τ ε ς

Έ ν α ς  υπάλληλος, μιά παντρεμένη, ένας μύωπας, μιά 
κολυμβήτρια, ένας κακοποιός... αναζητούν λίγη άνθρώ- 
πινη έπαφή κι έπικοινωνια. προσπαθούν νά ζήσουν ένα 
«μοναδικό» έρωτα ή άπλά ένα έρωτικό χάδι... Συνήθως 
δέν τό κατορθώνουν γιατί οί έρωτες είναι δύσκολοι κι οί 
άνθρώπινες σχέσεις πολύπλοκες.

ΜΑΛΚΟΛΜ ΛΑΟΥΡΥ: Κάτω άπό τό Ηφαίστειο

Οι κριτικοί τό έχουν κατατάξει άνάμεσα οτα δέκα ση
μαντικό βιβλία πού παρουσιαζονται στή διαρκεια ένός 
αιώνα Ενα έργο πολύ «πυκνό», ιδιοφυές, περίεργο 
καί μοναδικό. Ο ήρωας του. ό Πρόξενός Τζόφρευ 
Φέρμιν, εχει όλη τη σκοτεινή γοητεία τών μεγάλων 
«καταραμένων» τής παγκόομιας λογοτεχνίας Χώρος 
τό Μεξικό. Περιρρέουσα άτμόσφαιρα «ή πάντα πα
ρούσα. άγρυπνη θλίψη τού παλιού Μεξικού»

Π. ΜΠΡΥΚΝΕΡ: Τά Μαύρα Φεγγάρια τού Έρω τα

Έ ν α  μυθιστόρημα τής «άγριότητας». Οί ήρωές του,πλά- 
σματα σημαδεμένα μέ τό σπγμα μιάς συναισθηματικής 
άναπηριας. καταλήγουν νά βρίσκουν τήν εύτυχία μονάχα 
μέσα στό μίσος.
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Γλίοσσολογία

Για μια επαναστατική 
ποιητική

Είναι παράξενο τουλάχιστον. Υπάρχει θηρευτής του από
λυτου —από τον μαρκήσιο ντε Σαντ οίς τον Μπακούνιν και 
από τον Πλάτωνα ώς τον Μαλαρμέ— που να μη μετέτρεψε 
το ιδεώδες του σε κάποιο σύστημα πέρα από τα όρια του 
ανθρώπινου; Τι ήταν άραγε η γλώσσα για τον Ρόμαν 
Γιάκομπσον; Ίσως το υποκατάστατο μιας πολιτείας ενός 
τόπου φωνητικού που τον διαπερνούν αρμονίες ανήκουστες 
για μας.

Άπατρις με εικοσιπέντε πατρίδες, τόσες γλώσσες πά
ντως κατείχε. Από τον Γλωσσολογικό Κύκλο της Μόσχας  
(1915-1920) ώς το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχου- 
σέτης, όπου δίδασκε τα τελευταία χρόνια, ευαγγελιζόταν,  
μέσα από την ανάλυση των φαινομένων της γλώσσας, την 
αναγωγική μέθεξη στον μόνο πολιτισμό που δεν έχει 
σύνορα: τον πολιτισμό των αυτοτελών γλωσσικών δομών.

Πανάκεια; Απάντηση στα αδιέξοδα του φιλοσοφικού και 
πολιτικού σχετικισμού που μας κληροδότησαν ο Αριστοτέ
λης και οι Γάλλοι εγκυκλοπαιδιστές; Το βέβαιο είναι πως 
ο Γιάκομπσον και οι φορμαλιστές της Μόσχας ή του 
Κύκλου της Πράγας (1920-1939) μας προικοδότησαν με ένα 
όργανο έρευνας, ένα σύστημα μελέτης, που αίρει την 
αθωότητα της γλώσσας. Μετά από αυτούς η ποίηση έχασε  
τη θεία καταγωγή της.

A.Z.

Ρομάν Γιάκομπσον (1896-1982)

Ηταν η εποχή των νεαρών πειραμα
τιστών στις τέχνες και στις επιστή
μες. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα 
των ετών 1914-1915. μερικοί σπου
δαστές ίδρυσαν, με την προστασία 
της Ακαδημίας των Επιστημών, τον 
γλωσσολογικό Κύκλο της Μόσχας, 
έχοντας σαν στόχο την προαγωγή 
της γλωσσολογίας και της ποιητι
κής, όπως έλεγε και το πρόγραμμα 
που υπέβαλαν οι οργανωτές αυτού 
του Κύκλου στον γραμματέα της 
Ακαδημίας, τον φημισμένο γλωσσο- 
λόγο Σαχμάτοβ. Στην πρωτοβουλία 
του Ό σ ιπ  Μπρικ, με την υποστήρι
ξη μιας ομάδας νεαρών ερευνητών, 
οφείλεται η έκδοση της πρώτης 
συλλογικής ανθολογίας μελετών πά
νω στη θεωρία του ποιητικού λεκτι
κού (Πέτρογκραντ. 1916) και κατό
πιν, στις αρχές του 1917, ο σχηματι
σμός της νέας «Εταιρείας Μελέτης 
του Ποιητικού Λεκτικού-, που αρ
γότερα θα προσδιοριστεί από τη 
σύντμηση Οροίζ ζ και που θα συνερ
γαστεί στενά με τον Κύκλο της 
Μόσχας.

Η γ λ ω σ σ ο λ ο γ ικ ή  πλευρά της 
ποίησης είχε εσκεμμένα μπει σε 
πρωτοκαθεδρία σ' όλες αυτές τις 
προσπάθειες. Συνάμα είχαν αρχίσει 
να ανοίγονται καινούριοι δρόμοι 
στην έρευνα της γλώσσας, και είναι 
το λεκτικό της ποίησης που προ- 
σφερόταν περισσότερο, επειδή ο το
μέας αυτός, παραμελημένος από την 
παραδοσιακή γλωσσολογία, επέτρε
πε την απομάκρυνση από τις συνή
θειες των νεογραμματικιστών, και, 
επιπλέον, επειδή οι σχέσεις μεταξύ 
μέσων και σκοπών, όπως και μεταξύ 
όλου και επιμέρους, δηλαδή οι δομι
κοί κανόνες  και η δ η μ ιο υ ρ γ ικ ή  
πλευρά του λεκτικού εντοπίζονταν 
π ερ ισ σ ό τερ ο ,  για τον  μ ελ ετη τή ,  
στον ποιητικό παρά στον καθημερι
νό λόγο. Από την άλλη πλευρά ο 
κοινός παρονομαστής της φιλολο
γίας, δηλαδή το αποτύπωμα της 
ποιητικής λειτουργίας στη ρηματι
κή της δομή, προσέφερε μια επιβλη
τική καθαρότητα στο σύνολο των 
λογοτεχνικών αξιών: η ιστορία της 
λογοτεχνίας βρισκόταν έτσι προικι
σμένη μ’ ένα οδηγητικό μίτο και 
επαγγελόταν τη συνάντηση με τις 
επιστήμες που διαπνέονται από τους 
κανόνες.

Η αρχέγονη σημασία του όρου 
ποίηση στα αρχαία ελληνικά είναι 
«δημιουργία» και στην αρχαία κινέ

ζικη παράδοση η λέξη (ποίηση, 
ρηματική τέχνη) και η λέξη οΗίίι 
(σκοπός,  τέλος, κατάληψη) είναι 
δυο ονομασίες και έννοιες στενά 
δεμένες μεταξύ τους. Αυτό τον καθα
ρά δημ ιουργ ικό  και καταληκτικό  
χαρακτήρα του ποιητικού λεκτικού 
επιδίωξαν να ερευνήσουν οι νεαροί 
Ρώσοι.

Ο «φορμαλισμός», μια ετικέτα α
καθόριστη και μπερδεμένη που πρω- 
τοκυκλοφ όρη σαν  οι δυσφημιστές  
του για να στιγματίσουν κάθε ανά
λυση της ποιητικής λειτουργίας της 
γλώσσας, δημιούργησε την πλάνη 
ενός  δ ό γ μ α τ ο ς  ο μ ο ιό μ ο ρ φ ο υ  και 
κλειστού. Ωστόσο, και ο Μπόρις 
Αιχενμπάουμ δεν έπαψε να το επα

ναλαμβάνει, κάθε λογοτεχνικό ή ε
πιστημονικό κίνημα θα πρέπει να 
κρίνεται, προπάντων, πάνω στη βά
ση του παραγόμενου έργου του και 
όχι σύμφωνα με τα ρητορικά σχήμα
τα των μανιφέστων του. Δυστυχώς, 
λοιπόν, εξετάζοντας το ισοζύγιο της 
«φορμαλιστικής» σχολής, υπάρχει 
μια τάση να αναμιγνύονται τα α

πλοϊκά και γεμάτα ποίηση συνθήμα
τα των προάγγελών του με τη νεοτε- 
ριστική ανάλυση και τη νεοτεριστι- 
κή μεθοδολογία των επιστημονικών 
του ερευνητών.

Η προχωρημένη αναζήτηση των 
εσωτερικών νόμων της ποιητικής 
τέχνης δεν αντανακλούσε, στο πρό
γραμμα της έρευνας, τα σύνθετα 
προβλήματα σχέσεων μεταξύ αυτής 
της τέχνης και των άλλων τομέων 
της κουλτούρας και της κοινωνικής 
πραγματικότητας. Χωρίς άλλο, ανά
μεσα στους μελετητές αυτών των 
σταθερών νόμων, κανείς δεν είχε 
πάρει στα σοβαρά τις διάφορες επ ι
φυλλίδες που οδύρονταν για τις δια- 
φωνίες μέσα στην Ορόίπζ, αναγγέλ
λοντας, για να προκαλέσουν κατά
πληξη στον αναγνώστη, ότι «η τέ- 
ΧνΓ1» πάντοτε ελεύθερη απέναντι στη 
ζωή, δεν θα πρέπει να αντανακλά το 
χρώμα της σημαίας που κυματίζει 
πάνω στο φρούριο». Ό μ ω ς  ακριβώς 
από τέτοια λογοπαίγνια περίμεναν 
ν αρπαχτούν αυτοί που ασκούσαν 
πολεμική  εναντ ίον  της  «φ ορμ αλ ι

στικής μεθόδου». Θα ήταν εξίσου 
άδικο να εξομοιωθούν η ανακάλυ
ψη, κάτι που ήταν η ουσία της 
«φορμαλ ιστ ικής»  σ κέψ η ς ,  με τις 
φτηνές πεζολογίες για τα επαγγελ
ματικά μυστικά της τέχνης, που θα 
ήταν το να γίνει δυνατό να δούμε τα 
πράγματα αποαυτοματοποιώντας τα 
και κάνοντας τα γεμάτα εκπλήξεις,  
ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται 
για μια βασική αλλαγή, στην ποιη
τική γλώσσα, της σχέσης  ανάμεσα 
στο σημαίνον και στο σημαινόμενο, 
όποις κι ανάμεσα στο σημείο και 
την έννοια.

Προφανώς η διεθνής εξέλιξη της 
δομικής ανάλυσης στη γλω σσολο
γία και στις άλλες κοινωνικές επι
στήμες, κατά τη διάρκεια των χρό
νων που ακολούθησαν, έφερε πολ
λές διορθώσεις στις υποθέσεις που 
είχαν γίνει αρχικά, έφερε καινού
ριες απαντήσεις σε προηγούμενα ε
ρωτήματα και έθεσε πολλά απροσ
δόκητα προβλήματα. Εντούτοις πρέ
πει να αναγνωρίσουμε την ουσιαστι- 
κ ή σ υ μ β ο λ ή  τ ω ν  Ρ ώ σ ω ν  
πρω τοπόρω ν του 1910 και 1920, 
στην  πρόοδο της ε π ισ τ η μ ο ν ικ ή ς  
σκέψης, στον τομέα της ποιητικής,  
αναφορικά με τη γλώσσα στις δ ιά
φορες λειτουργίες της. Προπάντων 
με τη δ ιαμεσολάβηση της ρωσοτσε- 
χ ικής  ομάδας, που συγκροτήθηκε 
στην Πράγα το 1926. κατά το πρότυ
πο του μοσχοβίτικου Κύκλου, αυτές 
οι ζωογόνες ιδέες άρχισαν να κυ
κλοφορούν σ ’ όλο τον κόσμο.

Μ* αρέσει να μνημονεύω έναν από 
τους πιο ευαίσθητους και πιο θαρρα
λέους εκπροσώπους της ομάδας, τον 
Μπ. Τομασέβσκι, ο οποίος,  στην 
τελευταία συνάντησή μας στη Μό
σχα, το 1956, μου ανέφερε ότι οι πιο 
δημιουργικές και οι πιο τολμηρές, 
ίσως. ιδέες του κινήματος εξακολου
θούν να βρίσκονται στο σκοτάδι. 
Θα μπορούσε κανείς να μνημονεύ
σει τις διεισδυτικές παρατηρήσεις  
πάνω στον ποιητικό και αναφορικό 
συσχετισμό των λειτουργιών, πάνω 
στην ανεξαρτησία της συγχρονίας 
και της διαχρονίας, και. προπάντων, 
πάνω στον μεταβολισμό, τον συνή
θως παραγνωρισμένο, της ιεραρχίας 
των αξιών. Οι εργασίες, επεκτείνο- 
ντας τις αρχές που υπάρχουν στη 
σύνταξη του λόγου, στην ανάλυση 
των αποφάνσεων και της  δ ιαλογικής  
τους ανταλλαγής, οδήγησαν  σε μια 
από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις
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της ρωσικής ποιητικής: στη γνώση 
των νόμων που διέπουν τη σύνθεση 
των παραδοσιακών μορφών λόγου 
(ερευνητές τους οι Προπ και Σκα- 
φτίμοβ) ή των λογοτεχνικών έργων 
(Μ. Μπαχτίν).

Από την αρχή τα θεωρητικά προ
βλήματα τράβηξαν την προσοχή  
των ερευνητών, όπως το δηλώνει και 
ο τίτλος των πρώτων δημοσιεύσεων 
τους. Αλλά αν και οι προσπάθειες 
να καταστρωθεί ένας ισολογισμός 
του φορμαλιστικού δόγματος (όπως 
είναι, λ.χ., το βιβλίο του Ένγκελ- 
γκαρντ) δεν θεωρήθηκαν πετυχημέ
νες, αυτό που απομένει ως το πιο 
σημαντικό στους «φορμαλιστές»» εί
ναι περισσότερο η προφορική παρά 
η γραπτή συζήτηση αυτών των προ
σπαθειών. Ξαναβρίσκουμε λοιπόν 
εδώ την αναγκαία συμπληρωματικό- 
τητα που πρέπει να έχουν οι διάφο
ρες προοπτικές, έτσι όπως τέθηκε 
αυτή στους διαλόγους του Πλάτωνα 
και όπως συγκροτήθηκε κυρίως στη 
θ ε μ ε λ ιώ δ η  α ν τ ί λ η ψ η  του Ν ιλς  
Μπορ. Είναι ακριβώς η συνάντηση, 
των αναλυτών της ποιητικής τέχνης 
και των ίδιων των ποιητών, αυτή 
που έθετε σε δοκιμασία την έρευνα 
και που την πλούτιζε, και δεν είναι

τυχαίο που ο γλωσσολογικός Κύ
κλος της Μόσχας περιλάμβανε ανά
μεσα στα μέλη του ποιητές, όπως ο 
Μαγιακόβσκι,  ο Πάστερνακ, ο Μά- 
ντελσταμ και ο Λσέγιεβ. Σ ια  χρον ι
κά των αντιδικιών στον Κύκλο της 
Μόσχας και στην Ορόία/.. οι πιο 
παθιασμένες και οι πιο υποβλητικές 
είναι ίσως εκείνες που αναφέρονται 
στις σχέσεις ανάμεσα στις καθαρά 
γλωσσολογικές ιδιότητες της πο ίη
σης και στα χαρακτηριστικά της 
που ξεπερνούν τα όρια της γλώσσας 
και προέρχονται από τη γενική σ η 
μειολογία της τέχνης.

Η δεκαετία του 20 πρόσφερε στις 
ρωσικές σπουδές της ποιητικής μια 
δυναμική διάσταση. Η έρευνα, η 
διδασκαλία, οι συγγραφείς που συμ
μετείχαν. οι εκδόσεις, τα ιδρύματα 
τα αφιερωμένα στη μελέτη της ποίη
σης και των άλλων τεχνών, οι συν
διασκέψεις και οι σειρές μαθημά
των. διευρύνονταν διυρκώς. 11 κρίση 
που προερχόταν από την αύξηση 
των δραστηριοτήτων έμοιαζε να εί
ναι επικείμενη. Η συνεχής εξέλιξη 
της ποιητικής απαιτούσε μια και
νούρια πρόοδο της γενικής γλωσσο
λογίας που δεν ήταν παρά εμβρυώ
δης. Αυτή λοιπόν η πρόσκαιρη ανα

στολή μετατράπηκε σε λήθαργο με
γάλης διάρκειας.

«Η παρατεινόμενη διακοπή στις 
μελέτες της γλώσσας της φ ιλολο
γίας. ως αισθητικού φαινομένου», 
όπως διαπιστώνει μια πρόσφατη δη
μοσίευση της Ακαδημίας Επιστη
μών της ΕΣΣΔ. «οφείλεται λιγότερο 
στην εσωτερική λογική της διαδικα
σίας της γνώσης και περισσότερο 
στους α π ’ έξω προερχόμενους περιο
ρισμούς της  επ ισ τη μ ο ν ικ ή ς  σ κ έ 
ψης**. Ο χαρακτήρας  αυτών το>ν 
φραγμών δηλώθηκε καθαρά από τον 
εκλεκτό ποιητή Σ. Κιρζάνοβ στο 
πρ(ότο Σ υ ν έδ ρ ιο  των Σ ο β ιε τ ικ ώ ν  
Συγγραφέων (Μόσχα, 1934): «Δεν 
μπορεί κανείς ν ’ ασχοληθεί με τα 
προβλήματα της ποιητικής μορφής, 
με τις μεταφορές, την ομοιοκαταλη
ξία ή τα επίθετά, χωρίς  να προκαλέ- 
σει την άμεση αντίδραση: σταματεί- 
στε τους φορμαλιστές! Ο καθένας 
απειλείται να κατηγορηθεί για το 
φορμαλιστικό έγκλημα. Ο όρος αυ
τός έχει γίνει ο πυγμαχικός σάκος 
(ριιηοΐΉΠ^-Ιχ^) για να εξασκηθούν 
οι μυώνες των κριτικών. Κάθε μνεία 
«φωνητικών μορφοΑ'*· ή «σημαντι
κής»» αυτόματα ακολουθείτα ι  από 
μια υβρ ισ τ ική  υποδοχή:  κάτω ο

Μάιρα Στογιαννίδου

Η Σκάλα

ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΑ  ΚΑΙ Τ Ε Χ Ν Ε Σ

φορμαλιστής! Ορισμένοι κανιβαλι
κοί κριτικοί μετέτρεψαν αυτή τη 
λέξη σε κραυγή πολέμου για να 
υπερασπίσουν την ίδια την άγνοιά 
τους στην πρακτική και τη θεωρία 
της ποιητικής τέχνης, και για να 
αποκεφαλίσουν οποίονδήποτε τολ
μάει να διαταράξει το σκοταδισμό 
τους».

Παρά τις λυπηρές επιβιο')σεις αυ
τών των μισητο>ν συμπεριφορών, 
μπορεί να παρατηρήσει κανείς τώρα 
«μια τάση α νά κ λ η σ η ς ,  επα'νερμη- 
νείας, εξέλιξης σ ’ ένα καινούριο ε
πίπεδο δημιουργίας των άληθινών 
κατακτήσεων της γλωσσολογίας και 
της σοβιετικής α ισθητικής της δε
καετίας του 20*·. αντιπαραθέτοντας 
τις κατακτήσεις αυτές με τα σύγχρο
να ρεύματα της γλωσσολογικής  και 
σημειολογικής σκέψης και εντάσ- 
σοντάς τις στο εννοιολογικό σύστη
μα του σήμερα. Αυτή η καλοδεχού
μενη τάση εκδηλώνεται έντονα στις 
συζητήσεις και τις ελκυστικές εργα
σίες των νεαρών ερευνητών της Μό
σχας. του Άένινγκραντ και του Ταρ- 
τού.

Μτφρ. ΑΛΕΞ. ΖΗΡΑΣ

Σά κάλυκας κραταγε τα υγρά τους όσο ανέβαιναν
στραγγίζοντας τ ’ αλχσμένα τους χείλη
σε μνήμη συλλογική  -  βροχή
που κατέβαινε σι' αιώ ρα μενα χάσματα
ξυπνώντας τα φυτά του βυθού
- και θερίευαν τα φύλλα του κισσού
ανθίζαν οι δήμιοι
άνεμος πλατύσκαλων τους στροβίλιζε η ροζ τα πάνω  
θερίζοντας τους μίσους- 
θανάσιμο σπιράλ που κρεμάστηκε 
στα μισά τ ’ ουρανού.

Μίμηση

IIιό πέτρα από πέτρα το πόδι 
κι αυτός
ο α σώματος έρως, καθώς σκόνη
σκέπαζε χρώμα και ήχους
- και γέμιί έλκη της νύχτας
και μέρες που όεν μπορούσαν να κλείσουν
και (άλες ντροπές
έτσι που έπεφτε και πάλι
σηκώνονταν-
σώνονταν
τριγυρνώντας κρυφά σε αυτοκτόνα 
γραφή περί λάγνου τοπίου.
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Ποίηση

Τρεις Κολομβιανοί

Σκίτσο Καβάφη (Τάχη Αλεξίου)

Η ποίηση του Καβάφη γίνεται όλο και περισσότερο γνωστή 
στον ισπανόφωνο κόσμο. Μόνο σε μια χώρα, την Κολομβία, 
τρεις ποιητές εμπνευσΟήκανε κι έγραψαν ο καθένας από ένα 
ποίημα γι αυτόν. Ακόμα ένα Κολομβιανός, ο Βελισσάριος 
Μπετανκούρ, τώρα πρόεδρος της χώρας του, τον έχει κι 
αυτό± μεταφράσει. Στην Ισπανία εκδόΟηκαν όλα τα ποιήματα 
του Καβάφη μεταφρασμένα από το Χοσέ Μαρία ΆλβαρεΟ. 
που ήταν και ο πρώτος μεταφραστής του στα ισπανικά. Στο 
Μεξικό τον έχει μεταφράσει ο Χοσέ Εμίλιο Πατσέκο κ.λπ. 
Συχνά συναντάει κανείς σε λογοτεχνικά περιοδικά άρθρα για 
τη\ ποίηση του Αλεξανδρινού ποιητή, ενώ στους λογοτεχνι
κούς κύκλους είναι ο κατ εξοχήν ποιητής που εκπροσωπεί 
την Ελλάδα. Τα ποιήματα των Κολομβιανών ποιητών είναι 
παρμένα από τα βιβλία: «Κινεζική σειρά και άλλα ποιήματα» 
του Φ. ΑρμπελάεΟ, «Θυμήσου σώμα» του X. Αλβαράδο-Τενό-
ριο και «Συμβουλές για να αιιζήσεις» του X. Γκ. Κόμπο 
Μπόρδα.

Ρ . Κ .

FERNANDO ARBELA EZ

Ο Φερνάνδο Αρμπελάεθ γεννήθηκε το 1924 στο Μενιθάλες  
της Κολομβίας, ίΐοητής, μεταφραστής, κριτικός και δοκι
μιογράφος. Είναι μελετητής του έργου των P.M . Ριλκε, Π. 
Νερούδα, Φ .Γκ. Λόρκα, Τ. Σ. Έ λιοτ κ.λπ. Μια σειρά 
όοκιμίοη' του κυκλοφόρησαν το 1956 σ ’ έναν τόμο με τον 
τίτλο Μ αρτυρ ίες  τον  καιρού μ α ς  . Έ χ ε ι  κυκλοφορήσει  
διάφορες συλλογές ποιημάτίον και το 1963 κέρδισε το 
λογοτεχνικό βραβείο της πατρίδας του Guillermo Valencia. 
To 1963 επισκέφθηκε την Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή  
με μια υποτροφία της UNESCO. Έ χει  μεταφράσει στα 
ισπανικά τον Καβάφη και το Σεφέρη.

Ο γέρος της πόλης

Χρειάζεται να παλαίψει κανείς πολύ ενάντια στις επιθυμίες της 
καρδιάς. Ολα όσα Οελχι να ακοκζήσα. τα αποκτά με τίμημα 
την ψν/ή.

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

Τείχη πάνω στα τείχη ως να κρεμάσουν α π ' τα ουράνια 
πάνω από την καρδιά σου την κορώνα που κλείνει 
το διπλό λιμάνι·. τις αλμυρές λίμνες, τους συγχυσμένους δρόμους 
με τους τάφους του χρόνου, τα ερείπια
όπου μόνο σώζονται οι επιγραφές του αήττητου Διοκ/.ητιανού. 
η στήλη του Πομπήιου. μερικές πέτρες από τη βιβλιοθήκη, 
οι προκυμαίες με τα αργά φορτία κρεμμυδιών και βάμβακος.

Κλείνεις τα μάτια και σου φανερώνονται τα πράγματα, 
η ανέραστη καρδιά σου κάνει και βλασταίνουν ενθυμήματα . 

πρόσωπα.
σμάλτα. κλώνοι γιασεμιών, το γρανιτένιο άγα/.μα 
που ύψωσε ο Πτολεμαίος Φιλάδελφος κι ο μαγικός καθρέφτης 
του Φάρου του. το λχπτό θρόισμα του λόφου με τις φ/,αμουριές. 
η ιερή σφραγίδα που κάθε μέρα χαλαρώνει πάνω από την ψυχή 
και, πιο μέσα, οι ευφραντικές θερμές πηγές, τα χρονικά της 'Λι*νας 

Κομνηνής,
οι μικρές ίντριγκες των αυτοκρατορικών οικογενειών, η 

λεπταίσθητη
θήκη της άλλης Ρώμης σου με τους σιωπηλούς, θλιμμένους βασι/χίς  

της.

Σε κατακλύζει το μεταλλικό  άρωμα της Π ύλης . τα σκοτεινά ερείπια 
της ζωής σου. οι μοιραίες απολαύσεις της οδού Αναστάσι, 
τα αγόρια που καταστράφηκαν από τα βάσανα και τις φτηνές  

απολαύσεις,
τα ψιθυρίζοντα βλέμματα που δείχνουν το διεστραμμένο γέροντα 

που ψάχνει
υπνωτισμένος το άγγιγμα ενός χεριού στις  σάλες του μπιλιάρδου, 
μεταμορφωμένες από τις λάμπες πετρελαίου. τη στιγμιαία επαφή 
στα τραπέζια του πικέτου ή στις αίθουσες των ζαριών 
όπου στις  πόρτες τοι>ς στίλβουν τα ενδύματα των Συρίων ¿τα//>ών.

Έρχεσαι από το τρίτο τμήμα Αρδεύσείος όπου γνωρίζουν μόνο
το κω δικό γηρασμένο πρόσωπό αου. την ικανότητά σου στις  

ξένες γλώσσες-
την τυπική ζωή σου διεκπεραιωτή αλληλογραφίας'
τους Εγγλέζους που σε κρατάνε σε απόσταση, πολιορκημένος
την τυραννία ενο'ς πανάρχαιου πυρετού, με την ψυχή



γράφουν για τον Καβάφη
όλη στο δέρμα, στην απληστία αυτής της κίνησης, 
σαν ένα σαρκοβόρο φυτό. το νυσταγμένο κλείσιμο  
ενός σύνεργού βλέμματος, το ηδονικό κρεβάτι 
όπου η στιγμιαία επιθυμία σε ΐίαράδωσε τόσες φορές, 
το κονεμένο ποίημα για ένα νεαρό έφηβο, 
το σκοτεινό αντίλαλο του πόθου, τον αμείλικτο καθρέφτη, 
πάντα μεταβ/j]τό. τη σκοτεινή, αθάνατη μορφή 
με τίμημα μερικών κερμάτων. Αλλά εσύ ζητούσες 
το αντίστροφο της στιγμής, τη γονιμότητα του πνεύματος 
στις τεντωμένες αισθήσεις, κι εκείνο το χωρισμό που κάθε φορά 

επα ναλ αμβά νε τα ι 
γιατί ο χρόνος μετριέται με τα κορμιά που αγαπήθηκαν 
και τα ωραία άπληστα στόματα* και η μοναδική ελευθερία 
που χαιρόμαστε βρίσκεται στα σφριγηλά /ιέ a η 
πλασμένα για την επιθυμία, τον ιδρώτα, τη γλυκιά κούραση, 
τις λαμπρές θύμησες, την ερεθισμένη περιέργεϊα. την οικειότητα  
που στο ποίημα μας αιχμαλωτίζει.

Το προαίσθημα του σκανδάλου σε φέρνει ξανά στην οδό Φουάτ. 
στη  voie Canopique. στη  Grande Cornice, στα προάστια 
του Cecil, στην πλατεία όπου ο Κόνων άδραξε από τον ουρανό 
27/ν κόμη της Βερενίκης, στη γωνία που ο Αρριανός 
έκαθε την τελευταία κρίω / επιληψίας. Τώρα

η πληγή του φύλου έγινε μία με τη φαντασία σου. 
με τα τραγικά διαμάντια, με την απαραίτητη λέξη, 
και ξεπετιέται α π ' την ψυχή σου το πρόσωπο που φωτίζει 
τη γνω στική σου τρυ<ρεράδα που επισκέπτονται οι δόξες του 

θανάτου.
Αλλά εσύ ξέρεις δύσμοιρε πως τίποτα δεν είναι βέβαιο: οι αδάμαντες 
και τα μετάξια αξίζουν πιο λίγο από έναν ίαμβο. Ο σκεπτικός άνεμος 
της Πόλης με τις μενεξεδένιες αμμουδιές φωτίζει ξάφγου 
τους πενιχρούς σου έρωτες, την αρχαία λατρεία της παρακμασμένης 

φυλής σου
χτυπημένος από τη φτώχεια, την εύκο/j] λαγνεία των καπηλιών. 
τους ύποπτους και φλογερούς φίλους. Εδώ εκείτο κάποτε 
η σορός του Μέγα Αλέξανδρου, κάτω  από το μοναχικό Kp(xjTa)j.o 
στο υπόγειο ενός μαγαζιού. Ένας άνεμος που φυσάει από τη 

Μαρεώτιδα
σαρώνει τη σκόνη της δύσκολης επιγραφής στην εύφωνη νεκρή 

γλώσσα σου
και θυμάσαι το θράκα με τη λυπημένη λύρα του:
" / /  ειρωνία των θεώ ν υποβάλλει τους αθανάτους 
στις καθημερινές μιζέριες των θνητών». Απληστα  
γεύεσαι τότε την ηδονική υπεροψία της ήττας σου.

Silver Spring, Maryland, 1978

JUAN GUSTAVO COBO BORDA HAROLD ALVAR A DO -TEN O R IO

O Χουάν Γκουστάβο Κόμπο Μπόρδα γεννήθηκε το 1948 
στην πρωτεύουσα Μπογκοτά. Ποιητής, δοκιμιογράφος, 
δημοσιογράφος. Έ χει κυκλοφορήσει διάφορες ποιητικές 
συλλογές καθώς και βιβλία δοκιμίων. Το πιο γνωστό  
α π’ αυτά είναι το Μ σκρόλ ο Γκαβ ίέρος , ένα βιβλίο με 
κριτικά δοκίμια όπου πραγματεύεται τη σύγχρονη ποίηση.

Καβάφης*

Οι δρόμοι της Αλεξάνδρειας είναι γεμάτοι κουρνιαχτό, 
τραντάγματα από παλιές άμαξες κι ένα κλίμα  
στεγνό και φλεγόμενο που πνίγει ό.τι αναπνέει.
Ακόμα κι ο μπάτης φέρνει γεύση α).ατιού.
Στο λήθαργο των δύο του απομεσήμερου
ζει μια κρυφή αγωνία υγρασίας
κι ο μαγαζάτορας ψάχνει σε όνειρα, με επιμονή .
τη σ α φ ή  γλυκύτητα μιας γλώσσας που επινοεί το δέρμα,
Πίνει άπληστα το πικρό νερό του απομεσήμερου 
καί ξυπνά κουρασμένος από κείνο το έντομο που ζουζουνίζει 

επίμονα.
Χάνεται κι η φρεσκάδα του απογεύματος
και το μοναδικό ίχνος της είναι αυτός ο νευρικός ιδρώτας
και το βουητό που /χπτό  με το ?.επτό δυναμώνει στα καφενεία.
Περνούν τ αγόρια, όλα μαζί, χειρονομώντας ξαναμμένα,
κι εκείνος ο άνθρωπος καταλαβαίνει
πως καμιά λέξη δεν μπορεί να κλείσει τη μορφή τους.
Η  νύχτα. τότε. σπαράζει και συγχύζει
μακραίνοντας την αγρύπνια του.
βαθαίνοντας τα βήματά του σε βρώμικα σοκάκια.
θα  τον εύρει η αυγή να παρακολουθεί συλλογισμένος
κείνη τη σκούνα που ξανοίγεται απ * το μώ λο
και διασχίζει τον κόλπο με πορεία το πέλαγος.

*Τό ποιήμα του Cobo Borda Καβάφης είναι παρμένο από την ανθολογία 
του Ρήγα Κ α π π ά το υ « Ι6  Λατινοαμερικανοί ποιητές»», που κυκλοφόρησε 
από τις εκδόσεις Α. ΚΑΡΑΒΙΑ το 1980.

Ο Χάραλδ Αλβαράδο-Τενόριο γεννήθηκε στην πόλη Μπού- 
γκα το 1945. Σπούδασε φιλοσοφία και φιλολογία στα 
πανεπιστήμια Valle της Κολομβίας και Μαδρίτης της 
Ισπανίας. Έ χει  τυπώσει διάφορες ποιητικές συλλογές,  
βιβλία δοκιμίων καθώς και ανθολογίες κολομβιανής ποίη
σης. Έ χει  μεταφράσει στα ισπανικά τα ποιήματα του 
Καβάφη καθώς και αμερικανους ποιητές.

Περικλής Αναστασιάδης, γύρω στα 1895

/

Ασαφή πια τα ίχνη του προσώ που του 
Επίσης ασαφές το σχήμα των χεριών του 
Η  ανάσα του είναι μακριά απ ' το στόμα μου  
Το μικρό κορμί του 
Τα δεκαπέντε χρόνια του.
Μόνο ένα χτες  διατηρείται στη μνήμη μου:
Ο μ ικρός έρω τάς μας. ο μ ικρός μας μήνας 
ΙΊριν δέκα χρόνια.

I I

Ξάφνου, στην προχωρημένη νύχτα 
Τα μάτια του. ντυμένα με πορφύρα 
Τα χείλη του, τα χείλη του βιαστικού έρωτα.
Τα μακριά του χέρια, χέρια σαρκός ηδυπαθούς 
Ξανάρχονται.
Πόσα έχω  απωλέσει, θ εέ  μου  
Πόσα έχω  απωλέσει!

Μετάφραση από τα ισπανικά 
ΡΗΓΑΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ
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Μ ουσική

Δημοτικό
και

λαϊκό τραγούδι
Τώρα τελευταία γίνεται αρκετός θε
ωρητικός θόρυβος για τα δυο αυτά 
μουσικά ζητήματα, χωρίς όμως την 
αναγκαία πραχτική εφαρμογή που 
μόνο μπορεί στη μουσική και στην 
τέχνη γενικά να την δικαιώσει κάθε 
θεωρία.

Δεν πρέπει να συνταυτίζουμε το 
Δημοτικό τραγούδι με το Λαϊκό τρα
γούδι.

Με το πρώτο εννοούμε μια μελω
δία, όπως άλλωστε και ποίηση, βγαλ- 
μένη από τα σπλάχνα του ίδιου του 
λαού. Η μελωδία αυτή φυσικά, πριν 
από πολλά ή λίγα χρόνια, θα τραγου- 
δίστηκε για πρώτη φορά από έναν 
άγνωστο λαϊκό μουσικό που θα την 
πρωτοεμπνεύστηκε. Από στόμα όμως 
σε στόμα, κι από χωριό σε χωριό, κι 
από στεριές και πέλαγα και μυρωμέ
να νησάκια, που οι φτερωτοί της ήχοι 
πέρασαν, ο λαός την έπλασε, την 
αφομοίωσε, την μετασχημάτισε και 
την έκανε έτσι ολότελα δική του. 
Δίκαια λοιπόν θεωρείται χτήμα του 
λαού και ο άγνωστος προ>τος λαϊκός 
συνθέτης χάνεται μέσα στη σειρά τη 
μεγάλη των επίσης ανώνυμων συνερ
γατών του.

Για να γίνει όμως αυτό. φυσικά, η 
πρωταρχική μελο>δία θα ήτανε βασι
σμένη στα απλά κι ασάλευτα τονικά 
και ρυθμικά θεμέλια που επάνω τους 
είναι χτισμένες κι άλλες ανάλογες 
λαϊκές μουσικές εμπνεύσεις.

Διαφορετικό είναι το ξεκίνημα της 
Λαϊκής μουσικής. Τη Λαϊκή μουσική 
ΤΓι ΥΡ*?ει· κάποιος γνωστός μουσικός 
συνθέτης με σκοπό να γίνει γνωστή 
και ν’ αγαπηθεί από τον πολύ λαό, να 
τον τέρψει. να τον συγκινήσει ή να 
τον ενθουσιάσει.

Φυσικά υποτίθεται πως η μουσική 
αυτή θα είναι απλή, εύληπτη και 
αντιληπτή στα λαϊκά αυτιά και στη 
λαϊκή ψυχή. Δεν είναι πάντα ανάγκη 
η λαϊκή μουσική να είναι έτσι γραμ
μένη ώστε να μπορεί να την τραγου
δήσει ο κάθε ένας απλός λαϊκός τρα
γουδιστής, ή να την παίξει κάθε λαϊ
κός οργανοπαίχτης. Πρέπει όμως να 
μπορεί να τη νιώσει σα μια δική του 
μουσική γλωσσά και να την αγαπή
σει.

Ετσι θα μπορούσαμε να καθορί
σουμε πως Δημοτικό τραγούδι είναι 
μια μουσική που ο λαός μας προσφέ
ρει αυτός ο ίδιος, κάτι όπου έχει

κλείσει μέσα του την ψυχή του, του: 
καημούς του, τα όνειρά του, και που 
το εςο^τερικεύει με τα απλούστατα, 
αλλά πειστικότατα τεχνικά μέσα που 
έχει στη διάθεσή του.

Αντίθετα, Λαϊκό τραγούδι είναι 
κάτι που υποτίθεται πο^  προσφέρου
με εμείς οι άνθρωποι της χώρας, οι

Μανώλ. Καλομοίρης

πιο — ας αυτοτιτλοφορηθούμε — 
μορφωμένοι, στις λαϊκές μάζες, με 
την ελπίδα πως θα το νιώσουνε, θα το 
κάνουνε δικό τους.

Από τα λίγα αυτά λόγια βλέπουμε 
πόσο μεγάλη και ιερή είναι η αποστο
λή ενός συνθέτη λαϊκών τραγουδιών, 
αλλά και πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη 
του.

0  συνθέτης αυτός πρέπει να ε- 
μπνευσθεί μια μουσική, που η απο
στολή της δεν είναι να εκφράσει μόνο 
τα δικά του συναισθήματα, δεν είναι 
να επιδείξει τις τεχνικές του ικανότη
τες ή προτιμήσεις αλλά πριν α π ’ όλα 
να μιλήσει στην καρδιά του ακροατή 
του απλά και με σαφήνεια, έτσι που 
να γίνει αντιληπτός από τον καθένα.

Γότε μόνο ο απλοϊκός ακροατή: 
του θα νιώσει τη μελωδία που του 
προσφέρουν σαν κάτι δικό του, σαν 
κάτι που θα μπορούσε και ο ίδιος να 
έχει και πρωτοτραγουδήσει.

Ό τ α ν  η μουσική που προσφέρεται 
στο λαό είναι αγνή, ειλικρινής, βγαλ- 
μένη από την ψυχή του, αυτός θα την 
κάνει χτήμα του, θα ανυψωθεί ψυχικά 
και θα την ανυψώσει. Ό τ α ν  πάλι η 
μουσική αυτή είναι αναφομοίωτη, ξέ
νη και έξο) από τον κύκλο των λαϊκών 
συναισθημάτων, ο λαός Οα την απορ- 
ρίψει, θα την αγνοήσει ή Οα την 
περιφρονήσει.

Ομως ο κίνδυνος δε βρίσκεται τό
σο στο είδος αυτό της μουσικής που 
μπορεί με καλή πρόθεση ίσως να μην 
είναι κατάλληλη για τη λαϊκή αντίλη
ψη. Ο κίνδυνος, και ιδιαίτερα στον 
τόπο μας, βρίσκεται αλλού: Στη  βιο
μηχανία των λαϊκών τραγουδιών.

Ξεκινώντας από την κακή αντιγρα
φή των κακέκτυπων βιομηχανικών 
παραγωγών ξενότροποι λαϊκών τρα
γουδιών, μεταφυτεύουνε τις πιο πρό

στυχες, τις πιο κοινότυπες μελωδίες 
των ταγκό και των φοξ των νέγρων 
τ η ς . Αμερικής, ή τ ι ;  πιο γλυκανάλα
τες ξενικές ρομάντσε:, στο αυτί του 
λαού μας, που του διαφθείρουν έτσι 
το τονικό αίσθημα, το ρυθμικό ένστι- 
χτο, την ποιητικήν αντίληψη, από μια 
ταπεινή βιομηχανική επιχειρηματικό
τητα.

Ενας φιλέλλην και κάτοχος τη: 
ελληνικής Γερμανό: αρχαιολόγος μου 
έλεγε κάποτε: «πριν και από τον 
αμανέ, που τέλος πάντων συνδέεται 
έστω και κατά τρόπον θλιβερόν με 
την ελληνική λαϊκή μουσική εξέλιξη, 
θα έπρεπε να απαγορεύσετε τα φρι- 
κτά αυτά ταγκό, που προσβάλλουνε 
την ποιητική και μουσική καλαισθη
σία του ελληνικού λαού».

Και αλήθεια, μια ματιά στους τ ί τ 
λους και τους στίχους μόνο των φοβε
ρών αυτών ταγκό, αρκεί για να μα; 
δώσει το μέτρο της νεοελληνικής 
πο ιητ ικής  και μουσικής καλα ισθη
σίας: «Σφάξε με.... Ας χαθώ... , Ρια 
σένα χάνομαι..., Θα σε σκοτώσω.... 
Την έσφαξα την αμαρτωλή....  Της 
έβαλα το μαχαίρι στην καρδιά.... Στα 
πόδια σου πεθαίνω...)), είναι απάνω- 
κάτω τα θέματα γύρω από τα οποία 
με στεναγμούς και οδυρμούς γυρνάει 
η ποίηση όλων σχεδόν των ανάλογων 
ποιητικών αυτών εμπνεύσεων. Αν ε 
ξετάσει κανείς δε τη μουσική θα δει 
πως εκεί τα πράγματα είναι ακόμη 
χειρότερα... Το ένα ταγκό μοιάζει το 
άλλο, όπως τα καβουρντισμένα στρα- 
γαλάκια μοιάζουν το ένα με το άλλο, 
και το περιεχόμενο της μουσικής ε
κτός από ελάχιστες εξαιρέσεις που 
ακριβώς επικυρώνουν τον κανόνα, εί
ναι της ίδιας, ή μάλλον πολύ χειρότε
ρης ποιότητος με την ποίηση.

Και μήπως το πατριωτικό τραγού
δι βρίσκεται σε καλύτερη μοίρα; Τ ό 
σα μεγάλα εθνικά γεγονότα, τόση 
ανάταση του ελληνικού έθνους, τόσο 
στο παρελθόν όσο και σήμερα, δεν 
έδωκαν παρά ελάχιστες εμπνεύσεις 
αγνές και ανάλογες με την πα τρ ιω τ ι
κή έξαρση και τον ψυχικό ενθουσια
σμό που Οα πρεπε να τραγουδήσουν.

Οι περισσότεροι Νεοέλληνες, ανα
μασούνε τα πιο τριμμένα θέματα 
μαρς, επιθεωρήσεων και οπερετών, 
που συνοδεύουν τις γυμνικές επιδεί
ξεις του μπαλέτου, και ησυχάζουν τη 
μουσική και πατριωτική του συνείδη

Μυιμυλογίοτμα 
(Φώτη Κόντογλου)

ση, προσθέτοντας ένα σάλπισμα στο 
κατασκεύασμά τους!

Ο κίνδυνος όμως για το λαό μας 
από όλα αυτά τα δήθεν λαϊκά έργα 
είναι πολύ μεγάλος και σοβαρός.

Ό λ α  αυτά τα τραγούδια διαδίδο
νται με μεγάλη ευκολία και με κάθε 
μέσον, με το θέατρο, το καμπαρέ, το 
γραμμόφωνο που δεν κάνει τ ίποτα 
άλλο παρά να εξαπολύει στα πέρατα 
της Ελλάδος τις πλάκες με τα φρικτά 
ταγκοειδή κατασκευάσματα* ακόμα, 
δυστυχώς και στο σχολείο! Σ ιγά  - 
σιγά καταστρέφεται έτσι όχι μόνο το 
γούστο του λαού μας, όχι μόνο η 
μουσική και η ποιητική του καλαι
σθησία, που τόσα αθάνατα μνημεία 
μας έχει αφήσει ως τώρα στα δημοτι
κά του τραγούδια, αλλά — και αυτό 
είναι σπουδαιότερο και ριζικότερο — 
το τονικό και ρυθμικό του αίσθημα.

Οι κοινότυπε: αυτές μελωδίες, βα
σισμένες όλες στο τρέχον σύστημα 
του μείζονα και ελάσσονα τρόπου της 
Δυτικής μουσικής, με την τριμμένη 
αρμονική τους βγάζουνε ή μάλλον — 
για να μιλήσουμε πιο απερίφραστα — 
βγάλανε ήδη σχεδόν εξ ολοκλήρου τον 
ελληνικό λαό από το παλιό του πλού
σιο τονικό σύστημα των τρόπων και 
των ήχων. και των πλούσιων ρυθμι



Λαϊκός χορός οε παλιά χαλκογραφία

κών αγωγών, και τον συνηθίζουνε στα 
τονικά και ρυθμικά συστήματα της 
ελαφράς Δυτικής Ευρωπαϊκής μουσι
κήν, και στη μουσική καλαισθησία της 
μουσικής των μιούζικ χωλλ.

Και το αποτέλεσμα; Έχουμε ήδη 
ένα ολοφάνερο ολέθριο αποτέλεσμα 
που δεν ξέρω αν το έχουν -παρατηρή
σει και άλλοι πριν από μένα: Τη 
στείρωση της μουσικής παραγωγής 
του λαού μας. Δυστυχώς πρέπει να 
το διαπιστώσουμε. Η βρύση με το 
αθάνατο νερό της δημοτικής μας μου
σικής, έχει στερέψει' Νέα δημοτικά 
τραγούδια, νέοι σκοποί λαϊκών χορών 
δεν βγαίνουνε. Δεν ακούμε πια και
νούριους πρω τόφαντους  σκοπούς, 
βγαλμένους από την ψυχή των λαϊκών 
τραγουδιστών.

Ό ,τ ι  σχετικώς νεότερο έχουμε στη 
Δημοτική μας μουσική έχει ακουστεί 
πάνω από τριάντα χρόνια. Και όμως 
το ίδιο δε συμβαίνει σε άλλους λαούς 
και ακόμη σε λαούς που βρίσκονται 
σε πιο άμεση επαφή με το Δυτικό 
μουσικό πολιτισμό, όπως η Ουγγαρία 
ή η Ρουμανία.

Στη Ρουμανία, οι λαϊκοί τραγουδι
στάδες, και προ πάντων οι λαϊκοί 
αυτοσχέδιοι οργανοπαίχτες, βρίσκου
νε ακόμα σήμερα καινούριους σκο
πούς, βγαλμένους από τον τονικό κό- 
σμο της πατροπαράδοτης λαϊκής των 
μουσικής και που συγγενεύουνε με 
όαύτηνε όσο δυο παλιές δημοτικές 
μελωδίες.

Τώρα τελευταία μου εδόθηκε αφορ
μή να προσέξω τη νεοελληνική παρα
γωγή «ελαφράς» λεγόμενης μουσικής 
και συναισθάνθηκα όλο τον κίνδυνο 
που διατρέχει το μουσικό αισθητήριο 
του λαού μας. Αν δεν προσέξουμε, σε 
' ιΥα χρόνια, όχι μόνο θα στειρωθεί 
κάθε ικανότης μουσικής δημιουργίας

του ελληνικού λαού, αλλά θα έχει 
διαστραφεί τόσο το τονικό του αίσθη
μα, ώστε και η παλιά, η πατροπαρά- 
δοτη δημοτική του μουσική να του 
φαίνεται σαν ξένη, να ξεχαστεί και να 
σβήσει από την καρδιά και το στόμα 
του.

’ αυτό νομίζω πως εμείς, όσοι 
πονούμε για τα πεπρωμένα, για την 
εξέλιξη της ελληνικής μουσικής, πρέ
πει να λάβουμε μια θέση να ατενίσου
με καθαρά τα ζητήματα του Δημοτι
κού και του Λαϊκού μας τραγουδιού 
και να την λάβουμε αυτή τη θέση όχι 
με λόγια, όχι με άδειες μόνο θεωρίες, 
αλλά προ παντός με έργα.

Πώς θα ανυψώσουμε τη μουσική 
καλαισθησία του λαού μας; Πώς θα 
του διατηρήσουμε το τονικό και ρυθ
μικό του αίσθημα; Πώς θα του ξυπνή
σουμε τη διάθεση για μια νέα δη
μιουργία επάνω στους παλιούς μας 
ήχους και τρόπους; Πώς θα καλλιερ
γήσουμε τη γνώση και τη διάδοση του 
δημοτικού μας τραγουδιού, της δημο
τικής μας μουσικής στο αστικό σπίτι, 
στην πιο μορφωμένη τάξη και θα 
εξωβελίσουμε τα φρικτά γλυκανάλα
τα κατασκευάσματα της σημερινής 
βιομηχανικής μουσικής παραγωγής;

Σε καμιά άλλη τέχνη δεν εφαρμό
ζεται τόσο καλά η αρχαία παροιμία: 
«Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα», 

όσο στη μουσική.
Τι να τις κάνουμε όλες τις συζητή

σεις, όλες, και τις ωραιότερες διαθέ
σεις στη μουσική, όταν λείπει η πρά- 
ξ/] και η εφαρμογή; Ό , τ ι  κι αν κατα
στρώνουμε ωραία στο χαρτί ή το 
διατυπώνουμε θαυμάσια στη θεωρία, 
είναι άχρηστο όταν τη στιγμή που το 
εκτελούμε μας αφήνει ψυχρούς και 
ασυγκίνητους. Μας χρειάζουνται τρα
γούδια λαϊκά, τραγούδια γραμμένα

πριν α π ’ όλα με πραγματική συγκίνη
ση, με αληθινή καλλιτεχνική αντίλη
ψη της ομορφιάς, της χάρης. Τραγού
δια που να είναι απλά σαν την ελληνι
κή γραμμή και φωτερά σαν τον ελλη
νικό ήλιο, μυρωμένα κι ολόδροσα. Σε 
τόπο που ο λεβέντης του χωριού, σαν 
σέρνει το χορό δίνει το μαντήλι του 
στην πανώρια κοπελιά για να μην της 
πιάσει το χέρι, τι θέση μπορούνε να 
έχουνε οι εξαρΟρωτικοί κορδακισμοί 
το>ν νέγρων ή τα σφιχταγκαλιάσματα 
των απάχηδο^ν;

Γιατί ελληνική μουσική δεν είναι 
μόνο ζήτημα τρόπων, ήχων και ρυθ
μών, είναι και κάτι το πολύ πιο 
εσωτερικό, το πολύ πιο ασύλληπτο. 
Είναι ζήτημα καθαρά ψυχικό. Νιώσε 
π ρ ω τ’ α π ’ όλα μέσα στην ψυχή σου 
την ελληνική φύση, τον ελληνικό θρύ
λο, την ελληνική ομορφιά και η έ 
μπνευσή σου αυτόματα θα είναι ελλη
νική. Η μελέτη της αρμονικής αντι- 
στικτικής και ενορχηστρωτικής τέ
χνης  ε ίν α ι  β έ β α ια  α π α ρ α ί τ η τ ε ς  
προϋποθέσεις για την αισθητική λύση 
του ζητήματος ελληνικής δημιουργίας 
και ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Μόνο σαν αποχτήσουμε αληθινό 
λαϊκό τραγούδι και βρούμε τα μέσα 
να το δ ιαδόσουμε κ α τά λλ η λ α  — 
πράγμα που δεν είναι και τόσο εύκολο
— θα σταματήσουμε το θλιβερό μου
σικό κατήφορο που παίρνει ο λαός 
μας.

Μόνο τότε θα μπορέσουμε να δια
τηρήσουμε το τονικό του αίσθημα, να 
βελτιώσουμε τη μουσική και ποιητική 
του καλαισθησία, και να του ξυπνή
σουμε ίσως ακόμα και το δημιουργικό 
του ένστιχτο, που σήμερα κοιμάται... 
Σ ’ αυτό όμως, και ιδίως στο τελευ
ταίο, θα έπρεπε να βοηθήσει και το 
Κράτος με τα μέσα που έχει στη

διάθεσή του για τη διάδοση και την 
επιβολή καλής λαϊκής τεχνικής μουσι
κής.

Θα μπορούσε να βοηθήσει με την 
ίδρυση ορχήστρας, από εθνικά μας 
λαϊκά μουσικά όργανα, που έχω ήδη 
σε παλιά χρόνια μάταια προτείνει την 
ίδρυσή της, και έχω επίσης αναπτύξει 
τον τρόπο που θα μπορούσε να 
εξελιχθεί.

Θα μπορούσε ακόμα να προκηρύξει 
διαγωνισμό μεταξύ χωρικών λαϊκών 
οργανοπαικτών και τραγουδιστών για 
καινούριους σκοπούς, τραγουδιστούς 
και χορευτικούς, που να βραβεύονται 
σε μια δημόσια γιορτή. Έ τ σ ι  θα 
ξυπνούσε ίσως πάλι το ένστιχτο της 
δημιουργίαί και αναδημιουργίας στον 
χωριάτη ή στο νησιώτη λυράρη και 
τραγουδιστή.

Αν, όσα είπα παραπάνω, πραγμα
τοποιηθούνε, θα μπορούσε, νομίζω να 
γίνει κάτι σοβαρό και θετικό για τη 
μουσική διαπαιδαγώγηση του λαού

1 9 ·και για την επικοινωνία του με μιαν 
αληθινή εξυγιαντική λαϊκή μουσική.

Παράλληλα όμως υπάρχει και κάτι 
άλλο, κάτι που αντίστροφα θα βοηθή
σει και θα συντελέσει στον ίδιο σκοπό 
από άλλη μεριά.

Το Δ η μ ο τ ικ ό  τρα γο ύ δ ι :  Το τρα
γούδι που ο λαός ο ίδιος εδημιούργη- 
σε. υφίσταται, όπως άλλωστε και η 
εκκλησιαστική μας μουσική παράδο
ση, μιαν απίστευτη κακομεταχείριση 
στον τόπο μας από μουσικούς, μουσι- 
κολόγους και μουσικούς ερευνητές. 
Για πολλούς, είναι το άπαντον, το 
σύνολο γύρω από το οποίο περιστρέ
φεται η έννοια της νέας ελληνικής 
μουσικής δημιουργίας. Για άλλους 
πάλι θεωρείται σαν ένα στοιχείο ε
ντελώς αμελητέο, δευτερότερο, που 
δείχνει την αδυναμία του συνθέτη που 
το μεταχειρίζεται.  Για άλλους πάλι 
θεωρείται σαν κάτι ιερό, σαν ένα 
είδος ταμπού της ελληνικής μουσικής, 
που δεν πρέπει να το πλησιάζει κα
νείς ιερόσυλος μήπως και το μιάνει 
και ιδίως δεν πρέπει να το πλησιάζει 
όποιος έχει τα χέρια του μολυσμένα 
από την ευρωπαϊκή αρμονία.

Εν πάση περιπτώσει, κάθε νεοέλ- 
λην σοβαροφανής μουσικός ή μου
σουργός έχει και από μια συνταγή με 
τον τρόπο ή και τον μη τρόπο της 
εναρμόνισής του, της μεταγραφής του 
ή της επεξεργασίας του.

Θα μπορούσα να δώσω και γω 
καμιά συνταγή. Προτιμώ όμως να 
μην το κάνω όχι μόνο για να μη σας 
κουράσω, αλλά γιατί  πιστεύω πως με 
συνταγές δε λύνεται κανένα καλλιτε
χνικό ζήτημα. Θα πω  μόνο γενικά τη 
γνώμη μου ή μάλλον το καλλιτεχνικό 
μου πιστεύω επάνω στο ζήτημα αυ
τό.

Το δημοτικό τραγούδι δεν είναι το 
μόνο στοιχείο που επάνω του θα 
βασανιστεί ένας τεχνίτης για να θεμε
λιώσει το εθνικό μουσικό δημιούργη
μα.

Ό , τ ι  είπα παραπάνω ισχύει ακόμη 
περισσότερο όταν μιλάμε για καθαρή

------------------ >



ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ 2 0
Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  '83

Μανώλη Καλομοίρη, Δημοτικό και λαϊκό τραγούδι
τεχνική μουσική δημιουργία. 11 εθνική 
μουσική είναι πολύ περισσότερο εσο.>- 
τερικό ζήτημα τη; ψυχοσύνθεσης του 
δημιουργού τη;, και δε βρίσκεται μό
νο στο χρώμα ή στο χαρακτήρα που 
μπορεί να προσδώσει ο μουσικός στην 
έμπνευσή του, χρησιμοποιώντας ή α
πομιμούμενο; μια δημοτική μελωδία 
του τόπου του.

Ακόμα λιγότερο δεν λύνεται το 
ζήτημα της Εθνικής μουσικής δη
μιουργίας με τον ένα ή τον αλλο 
τρόπο επεξεργασίας του δημοτικού 
τραγουδιού.

Έ ξω  όμως από το ζήτημα της 
άμεσης επίδρασης του δημοτικού τρα
γουδιού, στη μουσική σύνθεση, το 
Δημοτικό τραγούδι είναι μια πολύτι
μη και ανεχτίμητης ομορφιάς παρα
καταθήκη. που μας χαρίζει ο Ελληνι
κός λαός, και που με κάθε τρόπο 
εμείς οι μουσικοί εκπρόσωποί του 
έχουμε χρέος όχι μόνο να διαφυλάξου
με, να μελετήσουμε, αλλά και να την 
μεταδώσουμε στο μουσικά πιο καλ
λιεργημένο κοινό, για να αντικατα
στήσει με τις θαυμαστές μελωδίες, τα 
ξενικά μουσικά προϊόντα «δείγματα 
άνευ αξίας». που μας κατακλύζουνε...

Και εδώ πρέπει να εξετάσουμε το 
ζήτημα που γεννάει — και τώρα 
τελευταία ακόμη — τόσες συζητή
σεις. δηλαδή το πώς πρέπει να εμφα
νίζεται το δημοτικό τραγούδι από μη 
λαϊκούς εκτελεστές, και πώς πρέπει 
να κανονίζεται η συνοδεία του. Επιδέ
χεται ή όχι το δημοτικό τραγούδι 
αρμονία, ή μάλλον συνήχηση, θα έλε
γα εγώ κ.αι ποια;

1 πάρχουνε πολλοί που ισχυρίζο
νται, και όχι εντελώς παράλογα, πως 
η μετάγγισή του από το λαϊκό στόμα 
στο τεχνικό επίπεδο βγαίνει πάντα σε 
ζημία του δημοτικού τραγουδιού. Η 
τεχνική του εκτέλεση δεν γεννά τι; 
ίδιες εντυπώσεις, την ίδια συγκίνηση 
που μας χαρίζει η απόδοσή του, στην 
πηγή. και στο φυσικό του περιβάλλον. 
Αυτό είναι ίσω; ως ένα σημείο αληθι
νό.

[·..]

Γιατί, μουσική είναι πριν και πέρα 
απο την ποίηση, ο μουσικός συνθέτης 
πρέπει πριν να γίνει μουσικός να είναι 
ποιητης, πρέπει να νιώθει τα ίδια 
συναισθήματα, την ίδια συγκίνηση 
που νιώθει ο ποιητής, και αντί; με τα 
λόγια να μας τα μεταδίνει με τους 
ήχους...

1 ια να το κατορθώσει αυτό προϋ
ποτίθεται βέβαια πο^ς θα είναι τέλεια 
κάτοχος και της επιστήμης το^ν ήχων, 
τόσο μαλιστα ωστε με αυτούς να έχει 
δημιουργήσει μια δική του γλώσσα, 
μια μουσική σκε^η που καμία τεχνική 
δυσκολία να μην την εμποδίζει να 
εκδηλωθεί.

Ό μ ω ς  πέρα και πριν α π ’ όλα πρέ
πει να νιώθει την ποιητική συγκίνηση, 
την ποιητική έξαρση, την ανάταση

που θα τον κάνει να μας αποδώσει με 
ήχους τη συνισταμένη των αισθημά
των που συγκλονίζουνε την ψυχή του.

Ό ταν  τα συναισθήματα αυτά λεί- 
πουνε, όταν ο μουσικό; δεν μπορεί να 
τα νιώσει, δεν μπορεί να τα ζήσει, δεν 
θα μπορέσει και να τα εκφράσει ποτέ 
του, ούτε θα μας πει τίποτε που να 
αξίζει τον κόπο να το ακούσει κανείς.

Έ τσ ι  και στο δημοτικό τραγούδι 
όταν θέλουμε να το μεταφέρουμε από 
τα βουνά, τα λαγκάδια και τα χωριά 
στην πλατεία και στην αίθουσα των 
συναυλιών, έργο του μουσικού, του 
δημιουργού είναι με την μουσική του 
συνοδεία να αντικαταστήσει, να υπο
βάλλει την φυσική συνοδεία, την ακα
θόριστη και ασύλληπτη εκεί'/·/; ατμό
σφαιρα μέσα στην οποία το δημοτικό 
τραγούδι έζησε και ζει τη φυσική του
Υ ·ν,ωη.

Και για το ζήτημα αυτό δεν υπάρ
χει καμιά συνταγή, κανένα γιατροσό-

Ό λα  τα τεχνικά μέσα είναι ανοι
χτά στον καλλιτέχνη, αρκεί να αντα- 
ποκρίνονται στο σκοπό και την αισθη
τική που επιδιώκει και μάλιστα ηI · I
αρμονία. Και δεν εννοώ βέβαια την 
τρέχουσα αρμονική τη; σειράς με την 
οποία μερικοί θεωρητικοί επιμένουν 
να την συγχέουν, ούτε την αρμονία 
της καντάδας που μεταχειρίζονται 
σήμερα στην εκκλησιαστική μας μου
σική. αλλ* απλώ; τη συνήχηση των 
ήχο^ν. Λοιπόν και η αρμονία, και η 
πολυφωνία, και η μονοφωνία ακόμα 
είναι μέσα, που ο μουσουργός που 
έχει κάτι να πει θα τα μεταχειριστεί 
για να εκδηλωθεί, για να δημιουργή
σει την τεχνική υποβολή που χρειάζε
ται το δημοτικό τραγούδι για να 
ζήσει στο θερμοκήπιο των συναυλιών 
του πολιτισμένου σπιτιού.

Δεν υπάρχουνε μέσα καλά και κα
κά, δεν υπάρχουνε αρμονίες που επ ι
τρέπονται και που απαγορεύονται, 
υπάρχουνε μόνο μουσικοί καλοί και 
κακοί, μουσικοί που νιώθουνε την 
Ελληνική μουσική συγκίνηση και άλ
λοι που μένουνε ξένοι και αδιάφοροι.

Ό τα ν  λ.χ. ένας μουσικός πάρει ένα 
χαριτωμένο τραγουδάκι που μιλάει

για το «καράβι που πήγε κι άραξε 
στην άμμο και λογάριασε το πόσο 
πάει το φιλί», και το μεταβάλλει 
σ’ ένα είδος στοιχειωμένου θαμπού 
καραβιού, που το δέρνουνε οι μπόρες 
και οι άνεμοι, δε φταίει η τεχνοτρο
πία που μεταχειρίστηκε για την εναρ
μόνισή του ο συνθέτης, μπορεί η 
τεχνοτροπία αυτή κατά την άλφα ή 
την βήτα Οεο;ρία ναι είναι και σο^στή* 
φταίει όμως η αισθητική και ίσως η 
ηλιθιότης του συνθέτη, που δεν μπό
ρεσε να νιώσει τίποτε από την απλή 
χάρη του μικρού αυτού τραγουδιού.

Κι όταν ο Ρώσος Γκλαζούνωφ 
παίρνοντα; Ελληνικά δημοτικά τρα
γούδια έγραψε δυο εισαγωγές που 
είναι υποδείγματα Ρωσσικής, όχι ό- 
μω: και Ελληνικής μουσική; αρχιτε
κτονική;, δεν πρέπει να ζητήσουμε τα 
αίτια κυρίω; στον τρόπο που τα εναρ
μόνισε. Ο Γκλαζούνο^φ, σαν Ρώσος, 
ένιωθε Ρωσικά και εδημιούργησε μια 
καθαρά Ρωσική ατμόσφαιρα στο συμ
φασικό σύμπλεγμα τη; ορχήστρας 
του γύρω από το ξετύλιγμα των 
τραγουδιών αυτο>ν.

Ό μ ω ς  αρκετά είναι τα λόγια: τα 
λόγια στην τέχνη και ιδιαίτερα στη 
μουσική δεν έχουνε μεγάλη αξία, όταν 
δεν συνοδεύονται κι από έργα. Αρκε
τά μίλησα για τη Ρόδο, καιρός είναι 
να ‘ρθούμε και στο πήδημα. Και το 
πήδημα είναι ένα: κύκλος από έργα 
μου, που περιστρέφονται γύρω από 
του: δυο αυτούς σκοπούς, τη δημιουρ
γία Λαϊκού τραγουδιού κατάλληλου 
να τραγουδιστεί από το λαό, ή να 
ακουστεί μόνο και να γίνει αντιληπτό 
από το λαό. πράγμα που δεν είναι 
πάντα το ίδιο.

Καθώς και την αναδημιουργία γνω- 
στών δημοτικών μελωδιών. Με την 
τεχνική τους συνοδεία, προσπαθώ να 
δημιουργήσω κάποιαν ατμόσφαιρα 
και να μεταδώσω κάποια συγκίνηση, 
κάποιον παλμό που ένιωσα στο προ)- 
τογνώρισμά τους.

Δεν ξεχνάω πω ;  η κυρία δημιουρ- 
γική μουσική εργασία μου δεν έχει 
αφιερωθεί στη λαϊκή μουσική. Σ ’ άλ
λον κύκλο τη; συνθετική; μουσική; 
αφιέρωσα το μεγαλύτερο μέρος τη;

μουσικής μου προσπάθειας, των μου
σικών ονείρων.

Ό μ ω ς  δεν πρέπει να νομισθεί πως 
θεωρώ αμελητέα τη λαϊκή μουσική 
έμπνευση ή τη μουσική για το λαό. 
Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει 
διάκριση, δεν υπάρχει ορόσημο μετα
ξύ σοβαρής και ελαφριάς μουσικής. 
Κάθε μουσική πρέπει να την παίρνου
με σοβαρά αν Οέμε να εκ τελεί τον 
προορισμό της, κι όπως δεν υπάρχου
νε καλές και κακές τεχνοτροπίες, αλ
λά καλοί και κακοί μουσικοί, έτσι δεν 
υπάρχει σοβαρή και ελαφριά μουσική. 
Υπάρχει καλή και κακή μουσική, και 
η μουσική πρέπει να είναι καλή. πρε- 
πει να είναι ειλικρινής, πρέπει να 
είναι πηγαία, όταν Οέμε να εκπληρώ
νει το σκοπό της, τον όποιο σκοπό 
της. Δεν ξέρω αν η μουσική που έχο.» 
γράψει τον εκπληρώνει* ένα μόνο τολ
μώ να βεβαώσο>, π ω ;  όλη έχει γρα
φεί με πίστη και με ειλικρίνεια, με 
πίστη στα ιδανικά τη; αληθινής μου
σική:, με ειλικρίνεια, στην κάποια 
συγκίνηση, στην κάποια ψυχική συ
γκίνηση που ένιωσα γράφοντας και 
την απλούστερη μουσική σύνθεση, και 
που προσπάθησα να τη μεταδώσω με 
την τέχνη των ήχων όσο καλύτερα 
μου επιτρέπουν οι μικρές καλλιτεχνι
κές μου δυνατότητες.

Αν επέτυχα ή όχι δεν το ξέρω.
Ο χρόνος των πάντων κριτής θα το 

δείξει.
Είμαι κι εγώ ένας κάποιο; τεχνίτης 

που προσπάθησε κάτι να συλλάβει, 
κάτι να τραγουδήσει από την ψυχή 
του, που είναι τ; ίδια με την ψυχή του 
λαού, της φυλής του.

Δεν ξέρω αν υε νιώθουν τ  αν 0α ·αε' γ ι I .
νιώσουν. 7 ο παλιό βιολί που ήτανε 
θαμμένο από το Γέρο Προφήτη, δεν 
ξέρω αν κατόρθωσα να το βαρέσο.» 
όπως του ταιριάζει, και να βάλω του; 
ήχους τους παλιούς ξαναφτερουγημέ- 
νους ν’ ανέβουν στα αιθέρια.

1 ο κείμενο του Μ. Καλομοίρη είναι αναδη
μοσίευση ατό  το περιοδικό Ελληνική 
Αημιοιφγία, τεύχος 79. 1 9 5 1.
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Εκατό χρόνια 
από την προκήρυξη 

του πρώτου διαγωνισμού διηγήματος

Στήν ιστορία της Εστίας κατά και
ρούς σημειώθηκαν κάποιες καινοτο
μίες. που όχι μόνο διαφοροποίησαν 
το πνεύμα της, αλλά και διέγραψαν 
μιαν άλλη προοπτική, αρκετά καθο
ριστική για την παραπέρα πορεία 
της νεοελληνικής πεζογραφίας.

Οι καινοτομίες αυτές είναι: α) η 
δημοσίει<5η των τριών γνωστών δ ιη
γημάτων του Γ. Βιζυηνού: “Το α
μάρτημα της μητρός μου*»1. «Μεταξύ 
Π ειρα ιώ ς  και Ν ε α π ό λ ε ω ς » 2 και 
«Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού 
μου»3, και β) η πρώτη στο είδος της 
προκήρυξη διαγωνισμού «προς συγ
γραφήν εθνικού διηγήματος»»*4. Με 
την προκήρυξη αυτή ρίχνεται το 
σύνθημα της συστηματικής  καλ
λιέργειας του νέου λογοτεχνικού εί
δους και στη χώρα μας και τονίζεται 
η ανάγκη της δημιουργίας εθνικής 
π εζο γρ α φ ία ς ,  α π α λ λ α γ μ έ ν η ς  από 
την άγονη και δουλική μίμηση ξέ
νων προτύπων γ) ως τρίτη καινοτο
μία σημειώνουμε την επανεμφάνιση 
των δυο Γάλλων πεζογράφων Zola 5 
και Daudet6, κατά των οποίων, πριν 
τέσσερα χρόνια από τις ίδιες στήλες 
είχε ασκηθεί οξύτατη πολεμική' και 
για ένα διάστημα είχαν αποκλειστεί. 
Τη χρονιά αυτή μεταφράζονται για 
πρώτη φορά κι οι δύο Ρώσοι πεζο- 
γράφοι Turgenev* και Pushkin*.

Εδώ θα μας απασχολήσουν μόνο 
οι διαγωνισμοί. Πριν όμως επ ιχε ι
ρήσουμε τη διαπραγμάτευσή τους 
θεωρούμε σκόπιμο να διερευνήσου- 
με το κλίμα που είχε διαμορφωθεί 
εκείνη την εποχή στο περιβάλλον 
της Εστίας, απ' όπου και πήγασαν 
όλες οι κατοπινές της αποφάσεις.

Γύρω από τον Κασδόνη δηλαδή 
είχε σχηματιστεί ένας κύκλος από 
ανθρώπους των γραμμάτων και το;ν 
τεχνών και είχε καλλιεργηθεί ευνοϊ
κό πνεύμα συνεργασίας ανάμεσα 
στους στενούς συνεργάτες του· το 
«γραφείον» του, γράφει ένας α π ’ αυ
τούς, ο Αντ. Μηλιαράκης, είχε γίνει 
«το εντευκτήριον πάντων των λο
γιών της Ελλάδος και πολλών φιλο
λόγων αλλοδαπο')ν. Πάντες εφιλοτι- 
μούντο παρ’ αυτού εμπνεόμενοι να 
δημοσιεύουν εις τα τεύχη της Εστίας 
φροντίσματά των»»10. Έ τσι,  προσθέ
τει ο Μ ηλιαράκης,  «ήρχισε  ανα-

πτυσσόμενον και ανδρούμενον το 
τέως εν νηπιώδει καταστάσει διατε- 
λούν διήγημα. Οι πρώτοι διηγημα- 
τογράφοι περί το θάλπος της Εστίας 
και υπό την υποστήριξιν του διευθυ- 
ντού αυτής εύρον προστασίαν και 
γενναίαν ενθάρρυνσιν. Ο Κασδόνης 
έδιδε πολλάκις θέματα προς συγγρα-

Γιαν. Παπακώστας

φήν διηγημάτων και άρθρων, όιεκή- 
ρυξε διαγωνίσματα, ώρισεν αμοιβάς 
εν τω μέτρω των χρηματικών αυτού 
πόρων και ενέπνευσε πάντας προς 
εργασ ίαν  και μελέτην  και έρευ- 
ναν»Π. ΓΓ αυτό το πνεύμα συνεργα
σίας μίλησε αργότερα κι ένα άλλο 
μέλος της  συντροφιάς, ο Γεώργιος 
Δροσίνης, γράφοντας ότι ο κύκλος 
της Εστίας , που τον αποτελούσαν ο 
Αντ. Μηλιαράκης, ο Δημ. Καμπού- 
ρογλου (πριν εκδώσει την Εβδομά
δα11), ο Αρ. Κουρτίδης, ο Γ. Βιζυη- 
νός, ο Νικόλαος Πολίτης, ο ίδιος ο 
Δροσίνης και άλλοι, «είχε έναν ορ ι
σμένο σκοπό: τη χειραφέτησή μας 
από την υποδούλωση στα ξένα και 
τη δημιουργία δικής μας εθνικής 
ζωής σ ' όλες τις εκδηλώσεις της»»1’.

Εδώ θα πρέπει να γίνει λόγος και 
για τη συμβολή του Ν.Γ.Πολίτη, ο 
οποίος υπήρξε και ο θεωρητικός

νους αυτού του προσανατολισμού. Ο 
Πολίτης ως τότε είχε ήδη διαδραμα
τίσει κάποιο ρόλο στην πνευματική 
ζωή του τόπου, είχε δημοσιεύσει το 
πρώτο συστηματικό του έργο Μ ελέ
τη επ ί τον βίου των Νεωτέρων £λλ//- 
νων; Νεοελληνική Μ υθολογία , τ. Α , 
1871 (ο Β τόμος εκδόθηκε το .874), 
και πολλές άλλες εργασίες λαογρα- 
φικού περιεχομένου- είχε κάνει με
ταπτυχιακές σπουδές στο Μ ό να χο 14 
και από το 1882 ήταν υφηγητής στη 
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστη
μίου Αθηνών στο μάθημα της -Μ υ 
θολογίας και της ελληνικής  αρχαιο
λογίας» και είχε σαφείς επ ιστημονι
κούς σ τό χο υ ς15. «Αυτός», ομολογεί 
ο Δροσίνης, «μας ωόήγησε στον 
ανεξερεύνητον ακόμα τότε θησαυρό 
των παραδόσεων, των παραμυθιών, 
των προλήψεων, των συνηθειών του 
ελληνικού λαού, και μας παρώτρυνε 
να τα μελετούμε τα εθνικά μας αυτά 
κειμήλια και να τα χρησιμοποιούμε 
ο καθένας στην δική του την τέ
χ ν η » 16. Ο Στίλπων Κυριακίδης εξάλ
λου προσθέτει ότι «*η επίδρασίς του 
(του Ν.Γ. Πολίτη) εις την λογοτε
χνίαν δεν οφείλεται τόσον εις όσα 
έγραψεν. όσον εις τον λογοτεχνικόν 
κύκλον, τον οποίον εδημιούργησε 
περί εαυτόν και τον οποίον ενέπνεε 
με τα λαογραφικά ιδεώδη»17.

Ό τ ι  η άποψη του Κυριακίδη απη
χεί την πραγματικότητα επαληθεύε
ται κι από το Δροσίνη, που βεβαιώ

νει πως οι ανάλογες συζητήσεις  τον 
επηρέασαν και τον οδήγησαν στην 
αναζήτηση θεμάτων «έξω από τα 
κοσμοπολίτικα κέντρα της αστικής 
ζωής. στην ελεύθερη ζωή του βου
νού και της θάλασσας»18. Εξάλλου 
σε γράμμα του στον Κυριακίδη ομο
λογεί, πως οι συζητήσεις  εκείνες 
στάθηκαν η αφορμή να γράψει τις 
«Αγροτικές επιστολές» κι απόκτησε 
τη συνήθεια να χρησιμοποιεί  «συ
στηματικά τις παραδόσεις α π ’ την 
απλή ελληνική  ζω ή»19.

Με τον τρόπο αυτό η λαογραφία 
μπήκε στο χώρο της λογοτεχνίας  με 
όλα τα θετικά και αρνητικά επακό
λουθά της :ο. Αλλά οι «Αγροτικές 
επιστολές» του Δροσίνη ε ίχαν και 
συνέχεια. Φαίνεται πως βρήκαν α- 
πήχηση  στο κοινό, γΓ αυτό και ο 
Κασδόνης του ανέθεσε διάφορες α
ποστολές, πρώτα στην Τ ή νο 21 και 
ύστερα στην Αιτωλοακαρνανία με 
σ κο π ό  «ν* α σ χ ο λ η θ ή  ε ις  π ερ ιγ ρ α 
φήν των μερών εκείνων, περιλαμβά- 
νουσαν ήθη, έθιμα, παραδόσεις, και 
εν γένει κοινωνικόν βίον και χαρα
κτήρα των κατοίκων και την φυσι
κήν κατάστασιν του τόπου»22.

Ωστόσο όλα έδειχναν πως το αί
τημα για ενέργειες πιο συντονισμέ
νες είχε ωριμάσει και πλανιόταν 
διάχυτο. Οι ποικίλες συλλογικές  ζυ
μώσεις αναζητούσαν την έκφρασή 
τους, και τελικά βρήκαν υλοποίηση

---------------------- »
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Ο τίτλος της Εστίας κατά τις τρεις βασικές περιόδους της.
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100 χρόνια απο την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού διηγήματος

στην απόφαση της Εστίας να προκη
ρύξει διαγωνισμό για τη συγγρας>ή 
διηγήματος* ώστε ο διαγωνισμός 
που προκηρύχτηκε το 1883 υπήρξε 
αποτέλεσμα ποικίλων διεργασιών 
και όχι απόφαση της στιγμής. Κα
θιερωνόταν έτσι ένας θεσμός που 
έμελλε να παίξει ρόλο αποφασιστι
κό στη γέννηση, στη διαμόρφωση 
και στην παραπέρα καλλιέργεια του 
αφηγηματικού μας λόγου. Αποτελεί 
επομένως αφετηρία23. Για τούτο, αν 
το 1883 είναι η ώρα του νεοελληνι
κού διηγήματος, είναι επίσης και η 
ώρα της Εστίας που πρωτοστάτησε 
στη δημιουργία του24.

[...]

Οι κριτές και των τεσσάρων διαγω
νισμών ήταν εννιά. Απ' αυτούς ο Ε. 
Δ. Ροΐδης έλαβε μέρος σε τρεις 
επιτροπές (Α , Γ  , Δ ). ο Ν. Γ. Πο
λίτης σε δύο (Α και Γ ) κι οι 
υπόλοιποι εφτά (Σ. Π. Λάμπρος, I. 
Ισιδ. Σκυλίτσης, Σ. Κ. Σακελλαρό- 
πουλος, Αριστ. Προβελέ(γ)γιος, Α. 
Ρ. Ραγκαβής, Κωστής Παλαμάς και 
Α. Π. Κουρτίδης) σε μία. Αν λάβου
με υπόψη, πως όλοι τους αποτελούν 
τα πιο αντιπροσωπευτικά ονόματα 
της εποχής, θα πρέπει να δεχτούμε 
ότι οι απόψεις τους είναι αρκετά 
ενδεικτικές για το πού έπρεπε να 
στραφεί το διήγημα.

Από τις τέσσερις εισηγητικές εκ
θέσεις ξεχωριστό ενδιαφέρον πα
ρουσιάζουν η πρώτη του Ν.Γ. Πολί
τη και η τέταρτη του Α.Π. Κουρτί- 
δη. Στην κρίση του Πολίτη βάρυναν 
δυο πράγματα: α) η θεματική, με 
στόχο την «ηθικήν επίδρασιν επί 
του εθνικού χαρακτήρος και της 
διαπλάσεως εν γένει των ηθών, υπο
θέσεις εθνικάς πραγματευόμενον (το 
διήγημα)»25 — χαρακτηριστική εί
ναι εδώ η σε σχήμα χιαστί χρήση 
των όρων: ηθικήν-ηθών, εθνικού-εθνι- 
κάς, και β) η φυσικότητα, η αναπα
ράσταση δηλαδή της ζωής στην 
ύπαιθρο με όσο πιστότερη ακρίβεια 
γίνεται. Ο Κουρτίδης αντίθετα έριξε 
πιο πολύ το βάρος στη λογική διάρ
θρωση του διηγήματος παρά στο 
περιεχόμενό του.

Ωστόσο και οι τέσσερις εκθέσεις 
έχουν και κοινά σημεία, και το 
βασικότερο είναι η επιμονή ώστε τα 
δια λογικά μέρη να γράφονται στο 
ιδίωμα του τόπου, όπου εκτυλίσσε
ται η υπόθεση του διηγήματος. Το 
στοιχείο αυτό όχι μόνο βαραίνει 
κάθε φορά στην εκτίμηση της επι
τροπής, αλλά κάποτε αποτελεί και 
βασικό αξιολογικό κριτήριο. Έτσι,  
ενώ το « Ή  ταν ή επί ταν» εκτιμήθη- 
κε για τη ζωντάνια του διαλόγου26, 
σε άλλα, καλύτερα διηγήματα, κατα
λογίστηκε ως αρνητικό στοιχείο η 
έλλειψη του ζωντανού διαλόγου.

Εκτός από τις μονολεκτικές κάπο

τε παρατηρήσεις «γλώσσα άτονος 
και πλημμελής», «ασθενής», «γλώσ
σα ουχί κακή»27, υπάρχουν και εκτε
νέστεροι σχολιασμοί, είτε θετικοί 
(«Αργύρης», « Ή  ταν ή επί ταν», 
«Χρυσούλα», «Ο υιός του ιερέως», 
«Σπέρνει ο Κατεργαράς τον Μάρτη 
και θερίζει τον Απρίλη», «Καλύβα 
του Προδότη») είτε αρνητικοί («Η 
βοσκοπούλα του Πίνδου»·, «Το βά- 
πτισμα», «Μια θλιβερά ιστορία», «Ο 
μπάρμπα Θωμάς»). Η έξαρση της 
ζωντάνιας και της πλαστικής δύνα- 
μης της νεοελληνικής γλώσσας από 
τους κριτές, στάθηκε έναυσμα για 
τους συγγραφείς, οι οποίοι άρχισαν 
να τη χρησιμοποιούν όλο και περισ
σότερο στην αφήγηση και κυρίως 
στο ζωντανό διάλογο28. Εξάλλου η 
ολοένα και συχνότερη αναζήτηση

ξεων και των εισηγητικών εκθέσεων 
μας πείθει και για ένα άλλο πράγμα 
εξίσου ουσιαστικό για κείνη την 
ώρα: ότι κοινός στόχος και των 
τεσσάρων διαγωνισμών ήταν ν ’ απο
σπαστεί το διήγημα από τα ξένα 
πρότυπα που «έπνιξαν επί πολλά έτη 
την πρωτότυπον και αυτοφυή παρα
γωγήν»30 και ν ’ αποκτήσει καθαρά 
νεοελλην ικό  χαρακτήρα.  Γι* αυτό 
και στις τρεις τελευταίες προκηρύ
ξεις, που υπάρχει ένας και μοναδι
κός όρος, ο όρος αυτός αφορά σ ην 
ιθαγένεια του νεοελληνικού διι; ]- 
ματος και μόνο31.

Αν στα 1883 ο Νικόλαος Πολίτης 
διατύπωνε την άποψη πως το μεγα
λείο ιου Ρώσου διηγηματογράφου 
Αλέξανδρου Πούσκιν βρίσκεται στο 
ότι έδωσε «την πιστήν απεικόνισιν

P e le r  T h o m p so n

Υφαλοκρηπίδα

Τότε πάνω στην Υφαλ.οκρηπίδα εχιόνιζε 
Και η πρώτη νυφάδα έπεσε στο μανίκι σου 
Ό ταν δεν ήσουν πια εκεί... Απουσίες 
Τέτοιες μου δίνουν όλη τη ζεστασιά που έχω.

Γλυκά νερά

Η  ουσία του νερού είναι το χρώμα όλων των χρωμάτων

Κάπου εδώ σε τούτη την ακρογιαλιά
Πρέπει να είναι ένα βότσαλο που περιέχει
Την ομορφιά όλων των βότσαλ.ων που υπάρχουν.

• Η ανάγκη του Ά γγλο υ  ποιητή για τη χώρα μας, που κατά την 
εφταετία των συνταγματαρχών εκδηλώθηκε με έντονη συμμετοχή στον 
αντιδικτατορικό αγώνα, το» οδήγησε στην εκμάθηση της γλώσσας μας. 
Μεταφράζει Σολωμό στα αγγλικά. Τα παραπάνω ποιήματα γράφτηκαν 
απευθείας στα ελληνικά.

θεμάτων από την επαρχιακή ζωή και 
η περιγραφή των ηθών και εθίμων 
του ελληνικού λαού τους έφεραν πιο 
κοντά στην ύπαιθρο και θέλησαν να 
περιγράφουν τις εκδηλώσεις των αν
θρώπων με όσο πιο απλό τρόπο 
μπορούσαν. Αυτό είχε ως αποτέλε
σμα να δημιουργηθεί το κατάλληλο 
έδαφος για την καλλιέργεια του δη
μοτικισμού, που οφείλεται στους θε
ωρητικούς προσανατολ ισμούς  και 
στις αναζητήσεις του Νικολάου Πο
λίτη από τη μια μεριά και στο 
κήρυγμα του Ψυχάρη από την άλ
λη*.

Απλή ανάγνωση και των προκηρύ

του ρωσσικού βίου»'-\ το *κανε όχι 
για να τον προβάλει ως πρότυπο για 
μίμηση των Ελλήνων πεζογράφων 
και να τον αντιγράψουν, αλλά για 
να τονίσει πού μπορεί να οδηγήσει 
η εκμετάλλευση θεμάτων παρμένων 
από την εθνική ζωή* θέλησε επίσης 
ο Πολίτης να επισημάνει «οπόσος 
πλούτος υποθέσεων εκλεκτών υπο
λανθάνει εν τη παταρίω ιστορία και 
εν τω εθνικώ βίω»υ κι ακόμα πώς 
αυτά τα πράγματα μπορούν να απο
βούν «ακένωτος και αείρους πηγή 
πάσης εθνικής εμπνεύσεως»14. Κι 
αξίζει να προσεχτεί ιδιαίτερα το 
σημείο αυτό για να δειχτεί πόσο 
αξιόλογα πρότυπα είχε υπόψη ο συ

ντάκτης του, στο επίπεδο των ο- 
ποίων φιλοδόξησε ν ανεβάσει και 
τη νεοελληνική πεζογραφία. Αλλά 
ώς ποιο σημείο ήταν εφικτό, είναι 
κάτι που θα πρέπει να συσχετιστεί 
με τις προϋποθέσεις που υπήρχαν 
πίσω από τον Ευρωπαίο και ποιες 
πίσω από τον Έ λ λη να  συγγραφέα, 
ο οποίος καλούνταν να ασχοληθεί 
μ' ένα είδος που για πρώτη φορά το 
αντιμετώπιζε σοβαρά* εξάλλου, δεν 
υπήρχε συγκροτημένη αστική ζωή 
που θα έδινε ερεθίσματα, αφού μόλις 
τότε ε ίχαν αρχίσει να παρουσιάζο
νται κάποιες ευνοϊκές συνθήκες για 
την πληθυσμιακή αύξηση της Αθή
νας και την αστικοποίησή τ η ς - .  Η 
στροφή προς την ηθογραφία36 πα
ρέμενε η μοναδική διέξοδος.

Ό π ω ς  έχει ήδη ειπωθεί από τους 
διαγωνισμούς της Εστίας δε βγήκαν 
αριστουργήματα (πολλά διηγήματα 
που δημοσιεύτηκαν εκτός διαγωνι
σμού ήταν κατά πολύ ανώτερα εκεί- 
νων) και δεν ανακαλύφτηκαν ταλέ
ντα που σε αντίθετη περίπτωση θα 
έμεναν άγνωστα και αναξιοποίητα. 
Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί πως 
από κει ξεκίνησε ο Μιχαήλ Μητσά- 
κης κι ο ελάχιστα γνωστός Ν. I. 
Σταμέλος* από την Εστία επίσης ξε
κίνησαν και όλοι οι αξιόλογοι πεζο- 
γράφοι της «γενιάς του 80».

Εκείνο όμως που θα πρέπει ιδιαί
τερα να προσεχτεί είναι ότι οι δια
γωνισμοί. παρά τα φτωχά ή και 
αποκαρδιωτικά κάποτε αποτελέσμα
τα, στάθηκαν κίνητρο θετικό, προώ
θησαν γ ο  διήγημα και αποτέλεσαν 
ένα καλό προηγούμενο που συνεχί
ζεται ίσαμε σήμερα-'.  Αποδέσμευ
σαν τις λανθάνουσες προδιαθέσεις 
των δημιουργών και επίσημα πια 
ά ρ χ ισ ε  να γ ίν ε τ α ι  λ ό γ ο ς  «0Γ εν 
γραμματολογικόν είδος νέον·*, για 
το οποίο τόσο ενδιαφέρον εκδηλώ
θηκε, ώστε έδινε την εικόνα ομαδι
κής εξόρμησης3».

Ο Γρ. Ξενόπουλος, μιλώντας την 
ίδια εποχή α π ’ άλλη αφορμή για ένα 
παρόμοιο θέμα, διατύπωνε την άπο
ψη πως «οι διαγωνισμοί είναι πά
ντοτε ένα κέντρον, το οποίον δίδει 
ώθησιν και ζωήν [...] η δε προσοχή 
των πολλών, οπωσδήποτε και αν 
κατορθούται να επισπάται, δεν είναι 
ποτέ επιζήμιος δΓ ένα κλάόον»^. Α
π ’ όσα επακολούθησαν αποδεικνύε- 
ται πως η κρίση του Ξενόπουλου 
επαληθεύτηκε και οι στόχοι του 
περιοδικού δικαιώθηκαν.

ΣΗΜ ΕΙΩΣΕΙΣ

1. Εστία 15 (1883) 225 κ.ε.
2. Εστία 16 (1883) 528 κ.ε.
3. Εστία 16 (1883) 669 κ.ε.
4. Λελτίον της 15 Μαΐου 1883, σ.

333) κ.ά.
(αρ.
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37. Παράδειγμα οι πρόσφατοι διαγωνι
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10. Μηλιαράκη. Κασδόνης, σ. 358* 
Δροσίνη. ΣΦΖ. σ. 156.

11. Μηλιαράκη, Κασδόνης. σ. 358.
12. Όπως έχει ειπωθεί η Εβδομάς 
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επώνυμα στην Εστία 15 (1883) 232 κ.ε. με 
τον τίτλο «Τρεις ημέραι εν Τήνω» και 
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Γεωργίου Δροσίνη, Οοοιπορικαί εντυπώ
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22. Η ανάλογη είδηση της αποστολής 
δημοσιεύτηκε στο Δελτίον τής 2 Ιουνίου 
1883, σ. 2 (αρ. 337): «Ανεχώρησε την 
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γατών κ. Γεώργιος Δροσίνης, ένθα θέλει 
διατρίψει επί τριμηνίαν, σκοπών ν’ α- 
σχοληθή εις περιγραφήν των μερών εκεί
νων της Ακαρνανίας, περιλαμβάνουσαν 
ήθη, έθιμα, παραδόσεις, και εν γένει 
κοινωνικόν βίον και χαρακτήρα tojv κα
τοίκων και την φυσικήν κατάστασιν του 
τόπου. Της εργασίας ταύτης μέρη τινά 
θέλει δημοσιεύσει εγκαίρως η Εστία». 
Πράγματι οι ανταποκρίσεις αυτές δημο
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χειμών·». Εστία 15 (1883) 136-141.

6.Βλ. τα διηγήματα: -Ο  σημαιοφό
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πων Κυριακίδης* βλ. Κυριακίδη, ιδρυτής, 
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ο Παπαϊωάννου. 75 χρόνια , σ. 42: «ο 
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βλ. Κυριακίδη, Λαογραφία, σ. 1488.

30. Λιούτς, Διήγημα , σ.387. Ο Δροσί
νης εξάλλου γράφει πως το διαγωνισμό 
«τον είχε προκηρύξει ο Κασδόνης στα 
1881 (5ΐο). για να ενΟαρρύνη το πρωτότυ

πο ελληνικό διήγημα και να μη δημο- 
σιεύωνται μόνο μεταφράσεις ξένων»*. Βλ. 
Γ. Δροσίνη, «Σκόρπια φύλλα της ζωής 
μου»·, εφ. Εστία της 17 Οκτωβρίου 1946, 
σ. 1 και Κωστή Παλαμά, Άπαντα , τ. 2, σ. 
154-155.

31. Βλ. Δελτίον της 6 Δεκεμβρίου 1687, 
σ.Ι (αρ. 571) και Εστία 38 (1895) 40 και 
168.

3 2 .·* ΓΙ. [Ν .Γ . Π ο λ ίτη ς ] ,  Ε στία  16 
(1883) 589. Οτι ο ·* ΓΙ είναι ο Πολίτης, 
βλ. Γιάννη Παπακώστα, «Ψευδώνυμα Ν. 
Γ. Πολίτη«, περ. Διαβάζω, τχ. 38 (Ια
νουάριος 1981) σ. 29. όπου και άλλα 
ψευδώνυμα του ίδιου συγγραφέα.

33. Πολίτη. ΈκΟεσις, σ.2.
34. Πολίτη, ΕκΟεσις, σ.2.
35. Τσουκαλά, Προσπάθεια, σ . Ι67 κ.ε. 

Ο Μ ητσάκης εξάλλου {Βιζνηνός, ο. 10) 
παρατηρεί πως στο «τέλος του περασμέ
νου και στις αρχές του δικού μας αιώνα 
δεν υπήρχε καμιά διαφορά στον τρόπο 
ζωής ανάμεσα στ 'αδιαμόρφω τα ακόμη
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1. Τ. 80ΓT0M 0RE: Κοινωνιολογία · Βασικά Προβλήμα

τα και Βασική Βιβλιογραφία
Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με πρωτοβουλία της ΟΥΝΕΣΚΟ. Στην 
Ελλάδα είναι το βασικό βιβλίο οε όλες τις Ανώτερες και Ανο*τα· 
τες Σχολές, που διδάσκεται το μάθημα της Κοινωνιολογίας.

2. Δ. ΤΣΑΟΥΣΗ: Στοιχεία Κοινωνιολογίας
Ενα βιβλίο μεθοδικής εισαγωγής στην Επιστήμη της Κοινωνιο- 

λογίας, που εισάγει τον αναγνώστη στις βασικές εννοιες και 
θεωρίες της επιστήμης αυτής.

3. Ν. 5. ΤΙΜΑδΗΕΡΡ · 0. Α. ΤΗΕΟΟΟί^ΟΝ: Ιστορία

Κοινωνιολογικών Θεωριών
Η πιό ολοκληρωμένη και σύγχρονη ιστορία των κοινωνιολογι
κών θεωριών από τα μέσα του 19ου αιώνα ως τις μέρες μας. 
Καλύπτει τις κυριότερες θεωρίες και σχολές της Γαλλίας, της 
Γερμανίας, της Αγγλίας, της Ρωσίας και των Η.Π.Α.

4. ΕΜΙΛ ΝΤΥΡΚΑΤΜ: Οι Κανόνες της Κοινωνιολογικής

Μεθόδου
Το κλασικό βιβλίο, που σφράγισε την κοινωνιολογική σκέψη 
και αποτελεί μέχρι σήμερα θεμελιώδη οδηγό για τη μελέτη της 
κοινωνικής πραγματικότητας.

5. M. WEBER: Προτεσταντική Ηθική και το πνεύμα του 

καπιταλισμού
Το κλασικό και αυτό βιβλίο ανάλυσης του ρόλου των ιδεών στη 
διαμόρ<(*οση του σύγχρονου καπιταλισμού.

6. ΖΩΡΤΖ ΓΚΥΡΒΙΤΣ: Μελέτες για τις Κοινωνικές τάξεις
Η πληρέστερη ανάλυση του φαινομένου της Κοινωνικής τάξης 
όπα>ς το είδαν ο Μάρξ και οι σύγχρονοι μαρξιστές και μη μαρ
ξιστές κοινωνιολόγοι στην Ευρώπη και την Αμερική, γραμμένη 
από  τον κορυφαίο κοινωνιολόγο της Γαλλίας.

7. A. MICHEL: Κοινωνιολογία της οικογένειας

και του γάμου
Απαραίτητο βοήθημα για την κατανόηση του θεσμού της οικο
γένειας και των σύγχρονων εξελίξεων στο σημερινό κόσμο και 
την Ελλάδα ειδικότερα.

8. Η. ίΕΡΕΒν^Ε: Κοινωνιολογία του Μαρξ
Μια συνθετική παρουσίαση του τρόπου, που είδε και ανάλυσε 
την καπιταλιστική κοινωνία ο Μαρξ.

9. Π. ΤΕΡΛΕΞΗ: Πολιτική Κοινωνικοποίηση. -

Η Γένεση του Πολιτικού Ανθρώπου
Από τα περιεχόμενα: Γι είναι Πολιτική Κοινωνικοποίηση, Φο
ρείς Κοινωνικοποίησης.
Γνα βιβλίο που ερευνά τον τρόπο με τον οποίο διαπλάθεται ο 

χαρακτήρας του πολίτικου ανθρώπου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ GUTENBERG
Σ ό λω νο ς  103 - Τηλ. 3600127 - Αθήνο.
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
γράφει η ANTA ΚΑΤΟΥΛΑ

Παλαιολόγος θεολόγου

0 Π.θ. παρουσιάζει τη δουλειά του των 
τεσσάρων τελευταίων χρόνων στην γκαλερί 
Ό ρ α  Δεν θα μπορούσε κανείς να παρου
σιάσει ψυχρά το έργο του θεολόγου , 
χωρίς να μιλήσει για το υπόβαθρο, για τα 
εναύσματα απ’ όπου αυτό ξεπήδηοε. Αυτό, 
γιατί το βιωματικό στοιχείο είναι αυτό που 
κυριαρχεί στη δουλειά του: «Γεννήθηκα το 
1930. Στα δέκα μου χρόνια ήρθε ο πόλεμος. 
Βομβαρδισμοί, χαλάσματα, εκτελέσεις , πεί
να και θάνατος, σημάδευαν από παντού 
τους ανθρώπους·, γράφει ο ίδιος στο 
σημείωμα της έκθεσής του στην Ώρα το 
1978. Έτσι ο καλλιτέχνης έχοντας πίσω 
του αυτό το παρελθόν, διαμορφώνεται και 
μέσα απ τους πιο πρόσφατους πολιτικούς 
αγώνες (εμφύλιος, επταετία), και ωριμάζει.

Το έργο που παρουσιάζει τώρα. θεματικά 
περιέχει δυο ενότητες: ανθρωποκεντρικές 
συνθέσεις και τοπία. Πρόσωπα τραγικά, 
μεμονωμένα ή γκρουπαρισμένα που βγαί
νουν μέσα από ένα ομοιογενές φόντο και 
που η έκφρασή τους δηλώνει όλη την 
καταπίεση από την εξουσία. Πρόσωπα μέσα 
από παράθυρα συμβολικά που αγωνίζονται 
να φτάσουν στο φως, ή που κρατιούνται 
από μια και μόνη ηλιαχτίδα. Όμως ποτέ δεν 
παραιτούνται. Επικοινωνούν καυτά, έστω και 
με το βλέμα με μια λεπτή γραμμή από φως 
που είναι κάπου κοντά τους. Αυτές οι 
λεπτές άσπρες γραμμές, και τα παράθυρα 
εκτός απ' τον συμβολισμό τους, λειτουρ
γούν και σαν στοιχεία αρχιτεκτονικά που 
εξισορροπούν τη σύνθεση και αναδεικνύουν 
το κέντρο της: τον άνθρωπο.

Ένας πίνακας με έντονο συμβολισμό, 
είναι αυτός που εικονιζει ένα παιδί που 
κρατάει ένα μεγάλο κοκκινο μπαλόνι. Δεξιά 
κι αριστερά του συγκλίνουν δυο σκοτεινές 
επιφάνειες που γίνονται φόντο για δυο 
ομάδες οπλισμένων στρατιωτών.

Το τοπίο αποτελεί τη δεύτερη ενότητα 
στη δουλειά του Π.θ. Κι εδώ φορτίζεται 
συναισθηματικά, γίνεται συμβολικό, φαντα
στικό. Είναι γνωστό ότι η ιστορία ζωγραφι
κής του τοπίου δεν κατέγραψε μόνο τις 
προσπάθειες που έγιναν για την αντίληψη 
των σχέσεων χώρου και φωτός, αλλά και 
τους προβληματισμούς του ανθρώπου για 
τη θέση του στη φύση, την ανησυχία και το 
φόβο του για τον εξωτερικό κόσμο, τα 
συναιοθήματά του. Ετσι αποτελεί πάντα 
ένα μεγάλο πεδίο, πρόσφορο για υποκειμε
νική απόδοση. 0 καλλιτέχνης καταφεύγει σε 
μεγάλες χρωματικές επιφάνειες με χρώμα
τα σκούρα γκρι, καφέ μωβ και τις αποχρώ
σεις τους. Η άσπρη λεπτή γραμμή, κι αλλού 
ένας μετατονισμός στον ορίζοντα, δίνουν 
κάποια υπόσχεση. Μερικά σπίτια στο βάθος 
του πίνακα, ή στο πρώτο πλάνο, κατάλευκα 
και φωτισμένα, δημιουργούν μια έντονη 
αλλά ελπιδοφόρα αντίθεση.

Τα έργα του Θ.Π. δεν έχουν τίποτα το 
κραυγαλέο της στρατευμένης τέχνης. Είναι 
βιωμένα και πηγάζουν γνήσια από μέσα του.

Έχουν μια απόλυτα ισορροπημένη ηρεμία, 
μια μελαγχολική λιτότητα στην έκφραση, και 
συγχρόνως μια δύναμη. Είναι συνθέσεις 
κατασταλαγμένες. πλήρεις που επικοινω
νούν δυναμικά με το θεατή χωρίς να 
χρειάζονται περιττές συμβολικές φιοριτού
ρες. Είναι η δουλειά ενός ώριμου καλλιτέ
χνη.

Στη γκαλερί ϋ Α Ο Α  ο Γ ιώ ρ γο ς  Κουτσο- 
γιάννης παρουσίασε τις «σπουδές · του. Το 
κύριο θέμα της έκθεσης είναι η ανθρώπινη 
φιγούρα που αποδίδεται μέσα από μια 
πλατια εκφραστική γκάμα: «Καθιστάς άν- 
δρας·, «Σπουδή για γυναίκα που γελάει®, 
«Γριά«, « Άνθρωπος σε δωμάτιο·, «Αυτο
προσωπογραφίες· και πολλά άλλα.

Εκτός απ’ αυτό το θέμα, υπάρχει κι 
εκείνο της «Υπαίθρου·, οι «Βά ρ κες ·, και οι 
« Ηλιοι·. Το μεγαλύτερο μέρος της πλού
σιας αυτής ποσοτικά, δουλειάς (88 πίνακες) 
έχει γίνει με λάδι και λαδι με μαρκαδόρο, κι 
ένα μικρό μέρος με μολύβι.

Μια έντονη ρευστότητα χαρακτηρίζει όλα 
τα χρωματικά έργα. Τα σχήματα, οι φιγού
ρες, ρέουν και απλώνονται θα λεγε κανείς, 
στο δυσδιάστατο της επιφάνειας. Σ ' αυτό 
συμβάλλει πολύ η έντονη εξπρεοιονιστική 
θεώρηση που έχει σαν μέσο της την αδρή 
πινελιά. Δεν υπάρχει καμιά φροντίδα προο
πτικής, όλοι οι νόμοι της κλασικής ζωγραφι
κής έχουν παρακαμφθεί. Το γεγονός αυτό, 
σε συνδυασμό με τα ζωηρά χρώματα που 
χρησιμοποιούνται συχνά, αλλά όχι ολοκληρω
τικά (υπάρχουν πολλές αντιθέσεις μεταξύ 
σκούρων και ζωηρών χρωμάτων), μας φέρ
νει αμέσως στο νου τις έρ ευνες  των Φωβ. 
στις αρχές του αιώνα μας. 0 σκοπός 
εκείνων, ήταν η απελευθέρωση της ζωγρα
φικής απ' τη σκληρή πειθαρχία των νόμων 
της, αλλά και η κατάργηση των νόμων 
εκείνων που μέχρι τότε καθοδηγούσαν το 
χρώμα. Έφτιαξαν τη ζωγραφική του καθα
ρού ενστίκτου, της έξαρσης του γνήσιου 
χρώματος που η έντασή του έφτασε σε 
επίπεδα που δεν είχε γνωρίσει μέχρι τότε.

Η περίπτωση του Γ .Κ .  είναι διαφορετική 
Παίρνει μερικά «φωβιστικά στοιχεία· και 
προσπαθεί να τα εφαρμόσει στο δικό του 
εικαστικό κόσμο, όπως είναι τα έντονα 
χρώματα που συνδυάζοντάς τα με σκούρα, 
χάνουν το δυναμισμό τους. Η πινελιά του 
είναι τόσο σκληρή, που αιχμαλωτίζει την 
εικόνα πριν να έρθει οε επαφή με το 
θεατή. Ακόμα πολλές φορές η ισορροπία 
του πίνακα κινδυνεύει: Παράδειγμα το έργο 
με τον τίτλο α Ηλιοι»: είναι πολύ ενδιαφέ
ρον το θέμα των μαραμένων λουλουδιών 
που είναι και η γενεσιουργός αιτία του 
πίνακα. Δεκτή και η έλλειψη προοπτικής 
(στο τραπέζι), και το παράλογο (το βάζο 
στέκεται ή δεν στέκεται στον αέρα). Αλλά 
μέσα απ’ αυτά τα στοιχεία διαχέεται ο 
κυρίως στόχος του έργου που είναι τα 
λουλούδια. Και ιδίως (κι αυτό είναι το πιο

σπουδαίο) εκείνο το σκοτωμένο κοκκινο 
χρώμα, ανεξάρτητα απ’ το συμβολισμό του. 
που ρέε ι απ' το βάζο και καταλαμβάνει τα 
2/3 της κάτω επιφάνειας του πίνακα, μετα
θέτει οριστικά το κέντρο βάρους του εκεί. 
και τα λουλούδια που είναι στο πάνω μέρος 
μέσα απ’ αυτό το ουδετερο φόντο, περνούν 
απαρατήρητα.

Αντιθέτως. τα μολύβια του καλλιτέχνη, 
ήταν έργα ώριμα και προσεγμενα. Το μολύβι 
έπιασε τους ελαφρούς παλμούς του θέμα
τος. και τους απόδωσε μέσα από μια 
εκπληκτική γκάμα σκιαγράφησης, που το 
πινέλο έχασε. Το γεγονός ότι ο Γ .Κ .  
δουλεύει το λάδι τα τελευταία χρόνια, ενώ 
πριν δούλευε πολύ το σχέδιο, δικαιολογεί 
ίσως αυτή τη διαφορά μεταξύ των δύο 
ειδών της δουλειάς του.

Γιατί, το να καταργεί κανείς προηγούμε
νους νόμους και να τους αντικαθιστά με 
καινούριους τρόπους έκφρασης (που κι 
εκείνοι αναπόφευκτα θα γίνουν νόμοι), ηταν 
πάντα η αρχή της έρευνας και της εξέλ ιξης  
οτην τέχνη. Το σπουδαίο είναι να μπορέσει 
ο καλλιτέχνης ν ’ αποδώσει την ουσία της 
δουλειάς του ολοκληρωμένη κι ανέπαφη, 
αυτήν την ουσία που του επ ιτρέπει να 
επικοινωνεί με τους «μεμυημένους»* (αλλί- 
μονο) αλλά και με τους «κοινούς θνητούς·!

Οι όροι «μεμυημένος» και «κοινός θνητός® 
οναφέρονται οτο εισαγωγικό σημείωμα για την 
έκθεση της Ε. Κυπραίου: «Δύσκολα να μπει υ 
κοινος θνητός μέσα στ άδυτα του καλλιτέχνη. 
Αλλά και γι αυτό χρήσιμος είναι ο περισσότερο 
μεμυημενος».

Η έκθεση της Μ α ρ ίνα ς  Β α σ ίλο γ λο υ  στη 
γκαλερί Κ ρ ε ω ν ίδ η ς  παρουσιάζεται σαν ένα 
οικογενειακό φωτογραφικό άλμπουμ. «Επι
σ κέψ εις , χοροί, τσαγια, τραπέζια, εκδρομές, 
βαρκάδες, κήποι, μεγάλα σπίτια, δασκάλες, 
νταντάδες, φιλανθρωπία, κοπελούδες, ρά
φ τρ ες , κομματια της φαινομενικά ξένοια
στης ζωής τ ο υ ς · .  Μια τάξη προνομιούχα 
που φωτογραφίζεται επίμονα για να αποθα
νατίσει τις ευτυχισμενες στιγμές πριν α
π ’ την καταστροφή.

Κι αυτές οι σκηνές βγαλμένες από πα
λ ιές  φωτογραφίες ή διηγήσεις περνάνε στο 
τελάρο και αποδίδονται μέσα από προσωπι
κές  παραστάσεις και εμπειρ ίες  της ζωγρά
φου. Μέσα από ένα σκούρο φόντο, που το 
αποτελεί το μεγάλο σαλόνι του σπιτιού, το 
κέντρο διασκέδασης ή η φύση, σι μορφές 
ξεχωρίζουν απ' τη φωτεινότητα και την 
αμεσότητά τους. Κοιτάζουν κατάματα το 
θεατή ή κάποιο φωτογραφικό φακό; Τα 
πρόσωπα είναι ατελή, χωρίς χαρακτηριστικά 
και το μόνο τους μήνυμα είναι η έκφραση. 
Μια έκφραση εγκατάλειψης και ηρεμίας. Οι 
σ ιλουέττες τους απεικονίζονται ελεύθερα , 
χωρίς αυστηρό περίγυρο όπως και το περι
βάλλον τους, που μόνη η εναλλαγή χρωματι
κών όγκων σχηματίζει την εικόνα. Οι αντιθέ
σεις φωτεινού και σκούρου, απόλυτα επιτυ
χημένες συμβάλλουν οτο να τονίσουν και να 
ξεχωρίσουν τις σ ιλουέττες που είναι στατι
κές , και τοποθετημένες σταθερά και οριστι
κά στη θέση τους. Τραπέζια στην ύπαιθρο, 
δυο γυναίκες στην παραλία, η γιαγιά με τα 
εγγόνια της, με μέσο τους εξαιρετικούς 
συνδυασμούς των χρωμάτων, αποπνέουν μια 
παράξενη γαλήνη.
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θο μπορούσε κανείς να πει ότι η ζωγρα
φική αυτή είναι ηθογραφική. Η πρωτοτυπία 
της για την κάθε εποχή και τον κάθε τόπο, 
γεννιέται από μερικές συγκυρίες της ε ξέλ ι
ξης της τέχνης και της κοινωνίας. Και το 
έργο των ζωγράφων εκείνων που προοπα- 
θούν να δώσουν την εικόνα της καθημερι
νής πραγματικότητας δικαιώνεται μέσα α- 
π* τη διπλή αυτή προοπτική. Κάθε εποχή και 
κάθε κοινωνία έχει τις δικές της αξίες και 
τα δικά της ήθη που επηρεάζουν αυτό το 
είδος της ζωγραφικής, την πλάθουν και την 
αλλάζουν.

Η Μαρίνα Βασιλογλου απεικονίζει μια 
τάξη -  την αστική τάξη των Ελλήνων της 
Κωνσταντινούπολης, η οποία έχει ήδη δια- 
νύσει την ιστορία της και έζησε την παρακ
μή της. Λυτό που η ζωγράφος πέτυχε είναι 
η ανάπλασή της, στο σημείο εκείνο της 
ιστορίας της που φθαρμένη πια δεν μπορεί 
να προαισθανθεί τίποτα, δεν την διαπερνά 
τίποτα απ’ τα μηνύματα, και δεν μπορεί να 
κάνει ούτε μια τελευταία προσπάθεια να 
σωθεί.

Βιβλίο

Έκθεση Σαγκάλ 
στη Στοκχόλμη
Αφησα στην πλάτη μου το National 

Museum της Στοκχόλμης και βάδιζα ευθεία 
το δρόμο -  γέφυρα -  Skeppsholmsbron 
τ ’ όνομα. Δεξιά αριστερά θάλασσα. Κι επά
νω ο ουρανός χωρίς μολύβι. Παράξενο 
στ 9λήθεια, το δέρμα αυτής της πόλης με 
ήλιο Δεκέμβριο μήνα. Τα μπρούτζινα κουρα
σμένα κτίρια, η θάλασσα, οι άνθρωποι με 
γρήγορο και κρύο φως.

Το Moderna med fotografiska Museet 
βρίσκεται στην κορυφή σχεδόν του λόφου 
του μικρού Skeppsholuen.

Στην είσοδο είχε σχηματιστεί μια μεγάλη 
ουρά επιβεβαιώνοντας τα λόγια που είχα 
ακούσει λίγες ώρες πριν, από φίλους στο 
Rinkeby.

Πραγματικά, η έκθεση του Marc Chagall 
μονοπωλούσε το ενδιαφέρον των Σουηδών 
ξεπερνώντας ακόμα και την έκθεση L. da 
Vinci στό National Museum και βέβαια πολύ 
περισσότερο τη Μεξικάνικη φωτογραφία 
στο Kulturhuset.

Οι πιο σημαντικοί πίνακες του γηραιού 
ζωγράφου από τα μουσεία μοντέρνας τέ
χνης του Παρισιού, Νέας Υορκης. Από το 
Λονδίνο και τη Ζυρίχη. Από το Λένινγκραντ 
και την γκαλερί Τρετιακόφ της Μόσχας. Να 
εξηγούμαι. Δεν είμαι ειδήμων των εικαστι
κών. Ελάχιστα γνωρίζω. Γ ι'αυτό όσα κατα
θέτω δεν είναι τίποτα περισσότερο από 
διάχυτοι ερεθισμοί κι εντάσεις που μου 
δημιούργησαν τα θέματα και οι μορφές του 
ζωγράφου.

Στον Chagall πρόσωπα και ζώα θαρρείς 
πως βρίσκονται οε αταξία. Διαρκώς και 
ολοκληρωτικά είναι καταδικασμένα να μετα
μορφώνονται (θυμίζοντας το μύθο της Με- 
λουσίνης) όταν απειλείται η ισορροπία τους

Ανθρωποι πετάνε οτον ουρανό. Στην κοιλιά 
ζώων

νεόνυμφοι στον ουρανό ένα αρνί οτη γη 
μια γυμνή γυναίκα ανοίγει το παράθυρο 
μπαίνει κριάρι φτερωτό ο αναπαυμένος 

ποιητής

οτη χλόη το κριάρι νευριάζει αφήνει 
τον άνθρωπο και τον πετεινό νεκρά 
Το ψάρι γίνεται πουλί έχει χέρι 
παίζει βιολί πάνω από το ποτάμι

στις όχθες του πλαγιάζουν οι νεόνυμφοι

-είναι οι εικόνες που πήρα. Πυκνές και 
σκληρές. Μέσα τους ο ζωγράφος διηγείται 
άλλοτε βίαια άλλοτε ονειρικά, κάποιο μοι
ραίο κακό· μια ανθρώπινη κατάσταση στον 
κόσμο των ζώων τόσο παράφορη και οδυνη
ρή όσο και αυτή που συναντάμε στα πουλιά 
του Max Ernst

θα λεγα ότι η μια εικόνα δεν αναιρεί 
την άλλη. Ετσι όλες μαζί προϋποθέτουν μια 
διαλεκτική αναγκαίας μεταμφίεσης στο μέ
τρο που ο ζωγράφος δεν στοχεύει σε 
σχηματοποιήσεις του περιβάλλοντος.

0 χώρος, τα πρόσωπα, το κριάρι αν και 
δίνουν την αίσθηση μιας ανεπεξέργαστης 
ύλης έχουν αρκετή εν τούτοις δύναμη 
υποβολής και μια σχεδόν αυστηρή συναισθη
ματική ορμή.

0 Chagall φαίνεται να επιστρέφει σε 
μνήμες και βιώματα. Στο βάθος όμως ξ ε 
περνά τις εμπειρίες του μέσα από έναν 
εικαστικό μηχανισμό δεμένο στενά με τους 
κανόνες της ασκημένης φαντασίας και με 
τις μεταμφιέσεις -  μεταμορφώσεις (κυ
ρίως) της ανθρώπινης μορφής. Μιας μορ
φής αντιστατικής με γραμμές και αναπτύγ
ματα εντός του ίδιου του εαυτού της που 
διαρκώς παρεκκλίνει από τα καθαρά, λογικά 
όρια. Που, αναζητώντας την κάποτε χαμένη 
ενότητα, φθάνει ακόμα και στη μεταμόρφω
ση του ιστορικού χαρακτήρα -  αν δούμε ότι 
o M.C. στους πίνακες του ιστορεί, αφηγεί- 
ται.

Οταν βγήκα από το Moderna Museet 
ήταν η ώρα που οι άνθρωποι βιάζουν το 
φως της μέρας.

Έφθαοα με τα πόδια στην παλιά πόλη. 
Στον υπόγειο (Tunnelbana στα σουηδικά) 
αέρας αρρωστημένος. Στους τοίχους πό- 
στερ διαφήμιζαν διακοπές στην Ελλάδα, 
μαρμελάδες, βούτυρα, καλλυντικά' κάπου 
οτριμωγμένος και ο Chagall. Ρίχνω μια 
ματιά στις αφίξεις. Δίπλα η ξανθιά γελά 
νευρικά σχεδόν δαιμονισμένα -  τα χνώτα 
της βγάζουν αλκοόλ. Μια στριγγλιά. Το 
κριάρι έφθαοε. Ανοίγει την κοιλιά του. 
Μπαίνουμε μέοα.

ΚΟΣΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

γράψει 
ο Κ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΕΚΑΤΠΡΟΣ
Πατριδογνωσία, Επιλογή 1969-1981 , 
Εκδ. θεωρία ,  Αθήνα, 1982

Είχα την ευκαιρία σ ένα σημείωμα που 
αφορούσε στα ποιήματα του Λευτέρη Που
λιού1 . να υποστηρίξω για ποιους λόγους 
αντιτίθεμαι σ' εκδόσεις μ' επιλογές ποιημά
των. Σημείωνα ότι δημιουργούν όχι μόνο 
λιποβαρή εικόνα αλλά και καλλιεπή παρουσία
-  καταθέσεις σαφώς ενός επιπρόσθετου 
υποκειμενισμού που οδηγεί τον αναγνώστη 
(στιγμές ακόμα και τον ενημερωμενο) στη 
μερική και όχι ολική εικόνα της ποιητικής 
πορείας με αποτέλεσμα οι ερμηνείες και οι 
απο πια νοοτροπία διαπνέονται οι ενοπλες 
Συνεπώς κι ένα σημείωμα ακόμη, όταν 
καλείται να κρίνει το επιλεγμένο ποιητικο 
σώμα, δύσκολα αποδεσμεύεται από τη μερι- 
κότητά του. Στον Μπεκατώρο αυτές οι 
τοποθετήσεις ξεφεύγουν λίγο πολύ από τη 
δίνη. Και τούτο επειδή στο βιβλίο περιλαμ
βάνονται και ποιήματα ακαταχώρητα? που 
καλύπτουν την περίοδο 1975-1981. Επιπλέ
ον έχουμε και τις διευκρινιστικές σημειώ
σεις του ίδιου του ποιητή.

Εχοντας υπόψη ολ' αυτά θα προσθετά 
ότι στην έκδοση έχουν αφαιρεθεί στίχοι, 
λογουχάρη στο ποίημα «θα μείνει«, λέξε ις  
στ' « Ονειρο« ή άρθρα οτον «Κακό θάνατο*
-  στοιχεία που φανερώνουν έναν κάποιο 
επεμβατισμό’ ωστόσο δεν συνιστούν νέο 
λόγο και πιο πέρα νέο ποίημα οποτε και η 
αντιμετώπιση θα ήταν διαφορετική. Πιθανόν 
και αρνητική. Στην προκειμένη όμως περί
πτωση έχουμε να κάνουμε με μ ικρές .ελάχι
στες επεμβάσεις3.

Η ΣΦ ΑΙΡΑ  ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αν κάτι διαφοροποιεί την «Πατριδογνωσία» 
(1972) από τον «Περιορισμένο χώρο» (1973) 
είναι η απόδοση του χώρου.

Στην πρώτη περίπτωση θα λεγα ότι τα 
όριά του έχουν καταργηθεί ή, τουλάχιστον, 
δεν είναι πάντοτε συγκεκριμένα.

Στη δεύτερη τα πρόσωπα εισχωρούν σε 
καθορισμένα σημεία με μορφικές αξίες έτσι 
ώστε και η ανάγνωση δύσκολα παραπλανά- 
ται. Αυτά λοιπόν τα σημεία δεν είναι απλώς 
αρχιτεκτονικές διαρρυθμίσεις (κάμαρη, πα
ράθυρο, γραφείο, διάδρομος κλπ.) αλλά 
διαστασεις απ' όπου εκκινεί η ψυχολογική 
και, προπάντων, η εξομολογητική* οργάνωση 
του ποιητή.

...τα σίδερα 
κρατούν τη οκια τους όμως ο διάδρομος 
προχωράει, περνάει ανάμεσα, φτάνει

στο πρόσωπό μου, στο στόμα μου. 
ϊο ανοίγω, το κλείνω' ανασαίνω βαθιά.

Αν θέλαμε προγόνους της ποίησης του 
Μπεκατώρου τα ονόματα των Λεοντάρη 
Λυκιαρδόπουλου συνθέτουν αυτή τη σχέση 
με μιαν ειδοποιό όμως διαφορά· οι τελευ
ταίοι δεν είναι εξομολογητικοί αλλά απολο
γητικοί (όσο παρακινδυνευμένοι κι αν είναι 
οι παραλληλισμοί και πιο πέρα οι αντιδιαστο
λές  των όρων).

Για τον Μπεκατώρο οι εξομολογητικοί 
μηχανισμοί έχουν σχέση με ό,τι αποκαλουμε 
αστική νοοτροπία.

Το υποκείμενο ενάντια στη μηχανοποίη
ση, στην αρχιτεκτονική φθορά, στην αλλο
τρίωση που μαστίζει το σύγχρονο αστικό 
πολιτισμό. Από τη μία λοιπόν πλευρά είναι 
υποχρεωμένο από τις συνθήκες, να βιώσει 
αυτές τις καταστάσεις· από την άλλη κατα
θέτης του οράματος του. Έτσι, στο βάθος 
του μύθου, η μορφή του χώρου και των 
αντικειμένων και παράλληλα η αντίληψη 
περί της αναγκαιότητάς τους υποτάσσεται 
στην ευαισθησία1 του.

Αν η •‘ Πατριδογνωσία«» αλλοιώνει τ αντι
κείμενα δίνοντας προτεραιότητα σε μισομυ- 
στικιστικές εκδηλώσεις ο «Περιορισμένος 
χώρος* προβάλλει περισσότερο έντονα ε- 
ναν εγκόσμιο ασκητισμό και ταυτόχρονα 
έναν ερωτικό χαρακτήρα εξαιρετικά ομοιο
γενή.

Το υποκείμενο έχει συνειδητοποιήσει το 
ρόλο του και προσπαθεί να καταστρέψει τις 
δυνάμεις που μέχρι τώρα το εξέθρεψαν και 
το στήριξαν. Χαρακτηριστικό ποίημα η «Πε- 
ριαυτολογία ή περί ρεαλισμού».

Και οι δύο πάντως συλλογές βρίσκονται 
σε αλληλεξάρτηση ώστε κανείς δύσκολα τις 
διαχωρίζει. Αν βέβαια στη δεύτερη υπάρχει 
μια πιο σαφής γεωμετρική οργάνωση είναι 
επειδή η λεπτομέρεια μετουσιώνεται σ' ε 
μπειρία που μας επιτρέπει να συλλάβουμε 
ε ίτε  τις κοινωνικές προεκτάσεις ε ίτε  τους 
ψυχολογικούς αποκαθαρισμους της Έ τσ ι 
ξεπηδά κι ενα εκφραστικό μεσο σαν προέ
κταση χωρικών σχέσεων με νοητικές περισ
σότερο παρά αισθητικές εντυπώσεις.

Ο διάδρομος, λογουχάρη, πέρα από οπτι
κό σημείο είναι και σημείο εσωτερικής 
προοπτικής. Αυτοπαρατήρησης και -  γιατί 
όχι -  ικανοποίησης κάποιων ωθήσεων. Εν 
ολίγοις, ο χώρος γίνεται ωθητήριο στο 
βαθμό που είναι ουνδεδεμένος με το α ή β 
συνειρμικό επίπεδο του ποιητή.

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Στα ποιήματα αποκαλύπτεται μια ανθρώπινη 
ψυχή που εξομολογείται με συναισθηματική 
ευκρίνεια και ουδέποτε με διανοητική ευαι
σθησία.

θα λεγα ότι το υποκείμενο του Μπεκα
τώρου, σε αντίθεση με το χώρο, είναι 
σχηματισμένο. Μάλιστα ό,τι το διακρίνει 
είναι η προσπάθεια να μη νοθεύσει την 
αίσθηση της ζωής. Σχεδόν σε κάθε στίχο 
προαναγγέλλει με τις χειρονομίες του...

Σου έδωσαν τη φέτα το ψωμί 
το πλαστικό πιάτο με το φαγητό 
το πιρούνι γέμισες νερό το φτωχό 
ποτήρι σου- έτρεξες δύσκολα 
και μ ’ ανησυχία στην αφόρητη κάμαρη.
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γράφει ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ

Το κείμενο του Βασίλη Ραφαηλίδη που ακολουθεί γράφτηκε 

τον Ιούνιο του 1981 ειδικά για το περιοδικό «θέατρο» και μετά 

από συνεννόηση με τον Κώστα Νίτσο. Ύστερα απ’ την περι- 

στασιακή, όπως ελπίζουμε και ευχόμαστε αναστολή της έκδο

σης του περιοδικού του κ. Νίτσου εξαιτίας της ανάληψης 

απ' αυτόν της διεύθυνσης του Εθνικού θεάτρου, το κείμενο 

έφτασε στα χέρια μας χωρίς καμιά αλλαγή ή διόρθωση.

Στο μεταξύ, τον περασμένο χειμώνα, μεσολάβησε η βράβευ

ση του βιβλίου της κ. Μητροπούλου απ την Ακαδημία Αθηνών, 

θα πάρετε μια ιδέα του μεγέθους αυτού του σκανδάλου 

διαβάζοντας όσα της καταμαρτυρεί ο συνεργάτης μας. Όπως  

και να ναι, πρόκειται για μια βράβευση καθόλα αντάξια της 

Ακαδημίας!!

...το πάθος, τη σύγκρουση. Πάνω απ’ όλα 
όμως τη φωνή του αίματος. Στην πραγματι
κότητα ωθείται στ άκρα* περατώνεται. Αν 
και βιώνει έναν κατακερματιομένο χώρο δεν 
ουδετεροποιείται. Οικοδομεί τη θέση του 
από τη δεδομένη ύλη των εμπειριών. Ύλη 
που βρίσκεται πέρα από τη συνήθη αντίλη
ψη για την πραγματικότητα.

Στον Μπεκατώρο κάθε παρώθηση αλλά 
και κάθε αίσθημα παράγουν το αντίθετό 
τους. Ίσως εδώ οφείλονται και οι δαψιλείς 
εναλλαγές του στατικού και του δυναμικού. 
Το κύριο μάλιστα μοτίβο του στατικού είναι 
εκείνο που, στον καθημερινό αγώνα, θανα
τώνει το μυαλό και τα νεύρα ενώ, αντίθετα, 
το δυναμικό δημιουργεί το αίσθημα και μια 
σπαρακτική φύση. Γ Γ  αυτό κι έσχατη αρχή 
του υποκειμένου η εξομολόγηση. Η ελλο- 
χεύουσα διαμαρτυρία. Η απεγνωσμένη πάλη 
με τις ιδέες  και τους οραματισμούς ματώ
νει. Μέσα σ* ένα χώρο-φέρετρο6 προσπαθεί 
να διερευνήσει τα αισθήματα του μέχρι και 
τις τελευταίες παρωθήσεις χωρίς να χάνει 
την αίσθηση της πραγματικότητας αφού 
φθάνει να «κατονομάζει» συντεταγμένες 
παρακμής ή διάλυσής της.

Από την άποψη αυτή το υποκείμενο 
συνεχίζει την πάλη του και στα « Ποιήματα 
1975-1981».

Και στην ενότητα αυτή δεν υπάρχει κάτι 
το καινούριο και ως εννοιολογική και ως 
αισθητική αντίληψη.

Αν κάτι έχει αλλάξει αφορά στην έκφρα
ση από την οποία απουσιάζουν οι στομφώ
δεις συναισθηματικές εκφορές που πλαι
σίωναν στίχους μερικών ποιημάτων της 
"Πατριδογνωσίας» και του «Περιορισμένου 
χώρου».

Η γλώσσα δηλαδή είναι τώρα περισσότε
ρο λιτή χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να

σημαίνει πως έχει απαρνηθεί την προηγού
μενη σύστασή της. Αλλωστε και θεματικά 
υπάρχει μια θεμελιώδης ενότητα ανάμεσα 
στην πρώτη και τελευταία περίοδο τουλάχι
στον σε ό,τι συντείνει σε μια ηθική υποταγ
μένη στο πάθος και στην ηδονή της συγκί
νησης -  στοιχεία ικανά να εξοστρακίσουν 
από την ποίηση τις απλές εικαστικές εντυ
πώσεις.

Στον Μπεκατώρο ο κόσμος του υποκειμέ
νου είναι δυναμικά δεμένος με τις αντανα
κλαστικές δυνάμεις της ψυχής που κατανι- 
κούν αυτές τις εντυπώσεις ή παραστάσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Περιοδικό “‘Διαβάζω», τ 1983.
2. Εννοώ ότι δεν έχουν ουμπεριληφθεί σε ανθο
λογίες . Οστόσο δύο ε ξ  αυτών ανήκουν οτον 
•Περιορισμένο χώρο·» ενώ μερικά έχουν κατα 
καιρούς δημοοιευθεί σε περιοδικά.
3. Το ζητημα πάντως, έστω και με τη μορφή της 
ελάχιστης επέμβασης, παραμένει ανοικτό. Νομι
μοποιείται ο ποιητής -  οε μια νέα έκδοση ή 
επιλογή -  να διαμορφώσει τα παλιά του ποιήματα; 
Εάν ναι, τότε έχουμε την κατάθεση ενός νέου 
ποιητικού οώματος. Σίγουρα όμως έχουμε διαδι
κασίες που είναι αδύνατον ν ' αναπτυχθούν ο' αυ
τό το σημείωμα.
4 Τον εξομολογητικό τόνο έχ ε ι  επιαημάνει ο Κ.Γ. 
Παπαγεωργίου στο δοκίμιό του -Η λειτουργική 
διάσταση της στρατευμένης ποίησης® (Π. ΗΡΙΔΑ- 
ΝΟΣ, τ. 5-6 1976).
5. Ια  τελευταία χρόνια έχ ε ι  περάσει στο καθημε
ρινό λεξιλόγιο αβασάνιστα προκαλώντας στο ά
κουσμά της δυσαισθησία.

Πάνω απ όλα, και όταν αναφέρομαι ειδικά σε 
κείμενα λογοτεχνίας, την εννοώ ως ευπάθεια.
6. Έ τσ ι όπως καταγράφονται τα δωμάτια δίνουν 
αυτή την αίσθηση που είναι προφανώς, επ ηρεα
σμένη από τα δωμάτια -  φ έρετρα του Ντοστογιέ-
φΟΚΙ.

Έστω κι αν δε γνωρίζει κάνεις καθολου τη 
συγγραφέα κι από άλλες συγγραφικές, πα- 
ρασυγγραφικές και υποσυγγραφικές δρα
στηριότητες -  εμ ε ίς  τη γνωρίζουμε πάρα 
πολυ καλά για να μπορεί να μας εξαπατησει
-  θα χάσει κάθε διάθεση να προχωρήσει 
στην ανάγνωση 531 κακοτυπωμένων σελ ί
δων «ιστορίας» (τρόπος του λέγειν ) του 
ελληνικού κινηματογράφου, αν διαβάσει το

βιογραφικό της σημείωμα που υπάρχει στα 
«αυτιά» του βιβλίου, και που, προφανώς, 
το γράψε η ίδια για να ναι τόσο κραυγα
λέα κακόγουστο -  για να μεταχειριστούμε 
ένα επίθετο εξαιρετικά επ ιε ικ ές . Ακούστε 
και θαυμάστε: «Η Αγλαΐα Μητροπούλου, 
κριτικός του θεάτρου, κριτικός και ιστορι
κός του κινηματογράφου (και τι άλλο κ
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ο ΑΛΕΞΗΣ ΖΗΡΑΣ

ΤΙΜΟΣ ΜΑΛΑΝΟΣ

0 Καβάφης απαραμόρφωτος 

Πρόσπερος, Αθήνα 1981

1933-1983. Πενήντα χρόνια δεν είναι και 
τόσο πολλά. Οστόσο αυτό το διάστημα που 
μας χωρίζει από το θάνατο του Καβάφη 
έχει πυκνοκατοικηθεί απο ερμηνείες που 
διεκδικούν το έργο του* και ίσως όχι το 
έργο του καθεαυτό, όσο τον καβαφικό 
μύθο: το σώμα της ποίησής του και το οώμα 
του ποιητή. Πόσο όμως είναι μύθος συνεκτι
κός; Πού σταματάει, πώς οριοθετείται η 
κοινή είσπραξη του καβαφικού έργου; Μή
πως δηλαδή, τα σχόλια έχουν υποκαταοτή- 
σει και διαβρώσει αυτές τις λ ίγες , σχετικά, 
σελίδες στίχων;

Τα μεγάλα έργα είναι καταδικασμένα να 
«θωπεύονται» από τους θαυμαστές τους, να 
μεταγράφονται, να δέχονται επιστρώσεις 
που υποτίθεται τα κατατάσσουν οριστικά, να 
υιοθετούνται από πολιτικές ιδεολογίες. Τι 
απόμενε από την «Ιθάκη» που διδασκόμαστε 
στα «Νεοελληνικά Αναγνώσματα» του Γυμνα
σίου; Τίποτ άλλο από μια σειρά ηθικών 
παραινέσεων που, ερήμην του ποιήματος, 
στόχευαν στην ενίσχυση του ηρωικού φρο
νήματος των νέων! 0 Καβάφης πολιτικός ή 
αισθησιακός; Αν ο Μαλάνος προσβλέπει 
σ 'έ ν α ν  «Καβάφη απαραμόρφωτο», μ ’ αυτή 
τη μικρή συλλογή των κριτικών κειμένων 
του -  ανασκευές απόψεων άλλων που τις 
ελέγχει ως λανθασμένες -  είναι ίσως γιατί 
η πολύχρονη ανατροφή του από το καβαφι
κό έργο τον κάνει να τηρεί μια οκεπτικιστι- 
κή στάση απέναντι σε κάθε καινοφανή 
ερμηνεία του.

Δεν μπορώ να πω ότι τον Αλεξανδρινό 
κριτικό δεν τον ενδιαφέρει η ατμόσφαιρα, 
το περιβάλλον, η ζωή του ποιητή. Στα 
κείμενα αυτού του βιβλίου, αλλά και οε 
παλιότερα, βρίσκουμε σωρεία περιστατικών, 
μαρτυριών, σχολίων, που τείνουν ν αναστη
λώσουν όχι μόνο το ιδιάζον κλίμα της 
Αλεξάνδρειας στις αρχές του αιώνα, αλλά 
και να χρησιμεύσουν ως ουμφραζόμενα 
στην προϊστορία και στο υπέδαφος της 
καβαφικής ποίησης. Το περίεργο όμως είναι 
ότι παρ όλο που ο Τ. Μαλάνος διαμορφώνε

ται αε μια εποχή όπου βασιλεύει η εντυπω- 
σιολογική κριτική, παρ όλο που οι δ ικές του 
αρχές μεθόδου αντλούν από έννο ιες  και 
όρους της ψυχολογίας -  ας μη ξεχνάμε ότι 
η κοσμοπολίτικη Αλεξάνδρεια είχε ενημερω 
θεί αρκετά νωρίτερα από την Αθήνα για τις 
μεγάλες κατακτήσεις της φροϋδικής θεω
ρίας -  η αδιάκοπη φροντίδα του να τεκμη
ριώσει, να εξακριβώσει τις προτάσεις του. 
τον οδηγεί από τα πράγματα μακριά απο 
α υ θ α ίρ ετες  υ π ο κ ε ιμ εν ικ ές  δ ια π ιστώ σεις . 
Τώρα που το σκέφτομαι: δυο ποιητές βγαλ- 
μένοι μέσα απο το κλίμα του ύστερου 
συμβολισμού, ο Τέλλος Άγρας και ο Τίμος 
Μαλάνος, αναιρούν ατα κριτικά τους κ ε ίμ ε
να τον συγκινημένο στοχασμό και προσεγγί
ζουν αυτό που θα λέγαμε σήμερα: υφολογι- 
κή αναλυση της λογοτεχνίας.

Ο Καβάφης απαραμόρφωτος. 0 τίτλος 
του βιβλίου προδίδει μια από τις βασικότε
ρες ορίζουοες του Αλεξανδρινού κριτικού: 
την με πάθος, σχεδόν ιεραποστολικό, δ ιεκ
δίκηση της καθαρότητας. Κι ακόμα: την 
έμμονη αναζήτηση της ηθικής πληρότητας 
τόσο στη ζωή· όσο και στο έργο του 
δημιουργού. Ένα ς  Δαντών, που γηραλέος 
πια δεν μάχεται με τα φαντάσματα του 
παρελθόντος του, αλλά που, αντίθετα, τ ρ έ
φεται από το παρόν, και από το παρόν 
πάντα έχει τις αφορμές του για να περιηγη- 
θεί μνήμες που καλύπτουν οχεδόν έναν 
αιώνα. Τα πρώτα, σε χρονολογική σειρά,

δημοσιεύματα αυτού του βιβλίου είναι του 
1926· τα τελευταία, του 1980. Μιση σχεδόν 
εκατονταετία και καμιά ουσιαστική αλλοίωση 
του ύφους: νευρώ δες και μαχητικό' τιμητής 
του ίδιου του Καβάφη όσο και των κριτικών 
ή των ιστορικών του.

Αυτοί που υποστηρίζουν την τέλεια  απο
κοπή του έργου από τον συγγραφέα του 
σίγουρα δε θα χαν απέναντι τους έναν 
ευνοϊκά διακείμενο Τ. Μαλάνο. Τι να σημαί
νει άλλο η ολότητα του έργου τέχνης, πέρα 
από το ότι η ύπαρξη του συγγραφέα 
δια-βλέπεται μέσα από αυτό που δημιουρ
γεί; Ποιες αντιστοιχίες υπάρχουν ανάμεσα 
στη ζωή του Καβάφη και στη λεπτομερή 
αρχιτεκτόνιση της ώριμης ποίησής του; 
Μήπως η μέσω της μνήμης μνημείωση μιας 
ηδονικής ζωής σχετίζεται με την έλλογη 
δ ρ α μ α το π ο ίη σ η  κάποιω ν σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ω ν  
στιγμών της ιστορίας;

Σπαράγματα ή σχόλια ευρύτερων κ ε ιμ έ 
νων θα μπορούσαν να ονομαστούν τα π ερ ιε
χόμενα αυτού του λιγοσέλιδου βιβλίου. 0 
απαιτητικός αναγνώστης, σίγουρα, δεν θα 
βρει εδώ τον Αλεξανδρινό κριτικό να του 
προσφέρει καινούρια κλειδιά για τη μελέτη 
της καβαφικής ποίησης, θα περιηγηθεί ό
μως, για μια φορά ακόμα, μια κριτική σκέψη 
που η συστηματικότητά της και ο διαρκής 
προσανατολισμός της στην κυριολεξία έ 
χουν έναν απαράμιλλο χαρακτήρα.
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Μητροπούλου;) έχει μια πολύπλευρη πολιτι
στική δράση (μόνο «πολιτιστική» κ. Μητρο- 
πούλου;) μετέφρασε και παρουσίασε για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα (πληροφορούμα
στε αμέσως πως έχουμε να κάνουμε με μια 
ρέκορντ-γούμαν) συγγραφείς σαν τον Κά· 
φκα, τον Μέλβιλ, τον Μπρεχτ, τον Αντά- 
μωφ, τον Ιονέσκο. την Γερτρούδη Στάιν. την 
Ντοροθυ Πάρκερ, την Κάθρην Μάνσφηλντ 
(μόνο αυτούς τους λίγους κ. Μητροπούλου; 
Ας αφήνατε τουλάχιστον τον Μπρεχτ έξω 
απ τη λίστα, η οποία σε απλή μετάφραση 
θέλει να πει: δούλεψε σαν μεταφράστρια!) 
και σκηνοθέτες σαν τον Ρομπέρ Μπρεσόν, 
τον Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, τον Ντούσαν Μα- 
καβέγιεφ, τον Γκλάουμπερ Ράσα, τον Ρόυ 
Γκέρα (θέλει να πει Ρόυ Γκουέρα αλλά 
μπερδεύεται με την αγγλογαλλομάθειά της) 
κι ολόκληρο το βραζιλιάνικο Σίνεμα Νόβο, 
(ολόκληρο -  ολόκληρο κ. Μητροπούλου; 
Μπας και σας ξέφυγε και γλίτωσε κανένα 
πεντάλεπτο ντοκυμανταίρ; Αλήθεια, τους 
παραπάνω σκηνοθέτες μόνο τους παρουσιά
σατε ή και τους., μεταφράσατε; Γιατί έτσι 
που μπερδεύτηκαν τα ρήματα -  και δεν 
είναι παρά μόνο η αρχή -  θα μπορούσε 
κανείς να το υποθέσει) και για πρώτη φορά 
σ' όλη την Ευρώπη τον Γιαζουσίρο Οζου 
κ.λπ. (να κι ένα πανευρωπαϊκό ρεκόρ, ανεπί
σημο φυσικά! Ομως, εκείνο το πονηρό 
«κλπ» δίπλα στον Οζου τι μπορεί να 
σημαίνει κ. Μητροπούλου; Γιατί αδικείτε 
όλους τους «λοιπούς» Γιαπωνέζους, ή μή
πως όχι μόνο Γιαπωνέζους, που εσ ε ίς  η 
νοτιοβαλκάνιο κάνατε γνωστούς στους κου- 
τόφραγκους;).

Αλλά το θυμιατήρι της έχει κι άλλο λιβάνι 
για τη μεγαλειώδη αφεντιά της: «Με μια 
ομάδα φωτισμένων (τόσο όσο και η συγγρα
φέας;) ανθρώπων του κινηματογράφου (ΕΚ- 
ΚΑ -  η παρένθεση δική της αυτή τη φορά) 
ίδρυσε την πρώτη κινηματογραφική λέσχη 
στην Ελλάδα (1950 -  πώς περνούν τα 
χρόνια, μέχρι να ωριμάσει κανείς και να 
γίνει συγγραφέας!) που εξελίχτηκε στο 
Ίδρυμα της Ταινιοθήκης της Ελλάδας (πώς 

πότε και γιατί εξελίχτηκε; Μήπως εξελίχτη
κε ερήμην των πάντων κατά τη διάρκεια της 
δικτατορίας με μια γενναία κρατική επιχορή
γηση που συνεχίζεται, πάντα ερήμην των 
πάντων; Έτσι που μας τα λ έε ι  η κ. 
Μητροπούλου δημιουργείται στον αναγνώ
στη η εντύπωση πως τα πάντα εδώ εξ ελ ί
χτηκαν με τον απλούστερο και φυσικότερο 
των τρόπων, ας πούμε σαν λουλούδι του 
αγρού), οργανισμό που τόσα πρόσφερε στον 
ελληνικό πολιτιστικό χώρο (αναγκαία προ
σθήκη: κυρίως κατά την περίοδο του Αντι- 
φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, όταν η κ. Μητρο
πούλου έπαιζε τον ρόλο “ πολιτιστικού» 
χωροφύλακα απειλώντας τους πάντες και 
τα πάντα, προκειμένου να εξοικονομηθεί 
καμιά ταινία και για το «επίσημο» Φεστιβάλ).

Αυτολιβανωτού συνέχεια: «Με κόπο, θυ
σίες, προσωπικές (οι θυσίες, ήταν μάλλον 
της αδερφής της κας Μόνας Μητροπούλου)

Οι ενότητες 4 και 5 του κειμένου που ακολουθεί 
θα ήταν δύσκολο, αν όχι και αδύνατο να γραφούν 
χωρίς την αποτελεσματική βοήθεια του συνάδελ
φου Δημητρη Κολιοδήμου, διευθυντή του περιοδι
κού «Σινεμά·. Ήταν αυτός που έκανε τη συγκρι
τική μελέτη ανάμεσα στα βιβλία Ιστορίας του 
ελληνικού κινηματογράφου και επεσήμανε τα 
ιστορικά λάθη. Δουλειά δύσκολη και ανιαρή αλλά 
εξαιρετικά χρήσιμη. Τον ευχαριστώ θερμά.

Β Ρ .

και ανιδιοτέλεια (προπαντός1!1) γνώρισε τον 
ελληνικό κινηματογράφο σ ’ ολοκληρο τον 
κόσμο (ακόμα και στη Σιέρα Λεόνε, κυρία 
Μητροπούλου;) οργανώνοντας Φεστιβάλ και 
Εκδηλώσεις (το κεφαλαίο Ε είναι μεγεθυντι
κό εύρημα, κάτι σαν γκρο πλαν για να 
μιλήσουμε με όρους που γνωρίζει (;) η 
συγγραφέας) και παράλληλα έφ ερ ε  στην 
Ελλάδα για πρώτη φορά (άλλη μια πρώτη 
φορά!) τον κινηματογράφο πολλών χωρών 
(ποιών;)

Στη συνέχεια πληροφορούμαστε και για 
μια, επιτέλους χρήσιμη δραστηριότητα της 
συγγραφέως: «Από τους πρώτους (θα πεί-

ραζε πολύ αν ήταν απ τους δεύτερους;) 
που ενδιαφέρθηκαν για τη διατήρηση της 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του τόπου, ύ
στερα από πολύχρονους αγώνες πέτυχε τη 
διάσωση του Μεγάρου Δεληγιώργη. Είναι 
πρόεδρος (ισόβιος χάρις στο γνωστό τρυκ 
του ζωντανέματος των νεκρών ου μην αλλά 
και των εξουσιοδοτήσεων των βαριεστημέ- 
νων και παροπλισμένων) της Ενώσεως Κριτι
κών Κινηματογράφου Αθηνών και Γενικός 
(προσέξτε το «γενικός» έχει ιδιαίτερη ση
μασία) Γραμματέας της Ταινιοθήκης της 
Ελλάδος».

Προσθήκη του γράφοντος στα παραπάνω:

Όλη αυτή η κολοσσιαία πείρα από μια τόσο 
πολυσχιδή δραστηριότητα εχει συγκεντρω
θεί σε μια μνημειώδη συγγραφή 531 σελί
δων υπό τον τίτλο «Ελληνικός Κινηματογρά
φος», που η συγγραφέας του το έγραψε τις 
κενές ώρες της ανίας, ώρες που άλλες 
κυρίες, πιο πραχτικές και λιγότερο φιλόδο
ξες , ασχολούνται επωφελέστερα με το 
ερχόχειρό τους, εναλλάσσοντάς το, για 
ποικιλία, με το κουμ καν.

Ας μας συγχωρεθεί η οξύτητα του ύφους 
που θα υιοθετήσουμε παρακάτω. Όμως, 
επιτέλους, κάποιος θα πρέπει να μιλήσει

------------------- >

w·

μεγάλοι
παιδαγωγοί
Διεύθυνση: Ζάν Σατώ

Από τόν Πλάτωνα καί τόν Σωκράτη 
ώς τόν Τζών Ντιούι καί τή Μαρία Μοντεσσόρι

Μέσα άπό αύτό τό βιβλίο 0ά γνωρίσετε τούς πα ιδα 
γωγούς πού στό πέρασμα τών αιώνων αγωνίστηκαν 
νά κρατήσουν άναμμένη τή φλόγα μιάς άνθρωπιστι- 
κής παιδείας, νά γκρεμίσουν τίς βαθιά έόραιωμένες 
άντιλήψεις καί προκαταλήψεις καί ν’ άνοίξουν τό 
δρόμο γιά μιά άγωγή πού βασίζεται πρώτα άπ' όλα 
στό σεβασμό τής προσωπικότητας καί τής έλευθερίας 
τού παιδιού.

Εκδόσεις Γλάρος
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ο ’ αυτήν την καλή κυρία τουλάχιστον για 
τον κινηματογράφο!!!

1. Η ιδ ιό λ εκτο ς  του κόρακα

Το γνωστό σόφισμα «το χω στο μυαλό μου 
αλλά δεν μπορώ να το εκφράοω» ξέρουμε, 
απ’ τη γλωσσολογία, πως είναι μια πονηριά 
των αδαών και των ηλιθίων. 0 Γεώργιος 
Χατζηδάκις, ο Φερντινάν ντε Σωσσύρ, ο 
Γεώργιος Μπαμπινιώτης, για να περιορι
στούμε σε λίγους μόνο γλωσσολόγους, β ε
βαιώνουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο 
πως γλώσσα και σκέψη είναι το ίδιο πράγμα. 
Η εμπλοκή στη γλώσσα δείχνει εμπλοκή στη 
σκέψη, κι αυτή η διαπίστωση αποτέλεσε τη 
βάση της ψυχαναλυτικής μεθόδου της «Γαλ
λικής Σχολής« του πρόσφατα μακαρίτη Ζακ 
Αακάν. Νοητική επάρκεια σημαίνει γλωσσική 
επάρκεια -  και αντίστροφα.

Πώς, λοιπόν, να χεις εμπιστοσύνη σ ’ έ 
ναν «μελετητή*» γλωσσικά ανεπαρκή; Όταν, 
μάλιστα, διαπιστώνεις πως σ' αυτόν οι δια
δικασίες της ανάγνωσης και της γραφής, 
είναι σαφώς χωρισμένες, όπως περίπου στο 
γνωστό ανέκδοτο που «εξηγεί» με τρόπο 
σουρεαλιστικό αλλά εξαιρετικά εύστοχο τον 
λόγο για τον οποίο οι χωροφύλακες παν δύο 
δύο στα περιπολικά; (Διότι, λέε ι , ο ένας 
ξέρει ανάγνωση και ο άλλος γραφή!).

Λοιπόν, η συγγραφέας μας όχι μόνο 
γραφή δεν ξέρει, αλλά. όπως φαίνεται 
απ 'την Γραφή της, δεν ξέρει ούτε καν 
ανάγνωση. Του λόγου το ασφαλές του 
πρώτου μέρους της παραπάνω διαπίστωσης 
θα το αποδείξουμε αμέσως παρακάτω και 
του δεύτερου στην επόμενη ενότητα του 
κειμένου μας. Απ' τον ωκεανό των γλωσσι
κών μαργαριταριών θα πάρουμε μόνο μερικά 
δείγματα, ίσως όχι τα πιο τυπικά. (Οι 
αριθμοί σε παρένθεση παραπέμπουν στη 
σελίδα του βιβλίου).

Κι ένας μαθητάκος της πρώτης Γυμνα
σίου θα μπορούσε να βεβαιώσει τη «συγγρα
φέα» μας πως το ρήμα καταρτίζω παίρνει 
έμψυχο υποκείμενο. Μπορώ να πω «καταρ
τίζω τον μαθητή» ή «καταρτίζω τον κινημα
τογραφιστή» αλλά ποτέ και σε καμιά περί
πτωση δεν θα πω «καταρτίζω το στούντιο» 
/65/. Σε μετάφραση απ' τα κορακίστικα στα 
ελληνικά, η παραπάνω πρόταση σημαίνει 
προφανώς «εξοπλίζω το στούντιο».

Αφού, λοιπόν, ο Φίνος «κατάρτισε το 
στούντιο», «ξανάβαλε τη φανατικά αφιερω
μένη προσωπική του εργασία σε μια επιχεί
ρηση» /92Λ Τι θα πει «αφιερωμένη εργα
σία;» 0 κορακισμός εδώ είναι δανεισμένος 
απ τη γαλλική γλώσσα με της οποίας τη 
δομή και τη λογική συμφωνεί. Όμως δεν θα 
την έγραφε ποτέ ένας Έλληνας που μαζί 
με τα γαλλικό ξέρει και ελληνικά. Μια 
σελίδα μόλις πιο πάνω απ τον ελληνογαλλι- 
κό βαρβαρισμό πληροφορούμαστε, σε άψο
γη ελληνική λαϊκή γλώσσα, πως «ο Τάσιος 
στο Φινέικο μεγάλωσε» /91/. Πάλι καλά. θα 
μπορούσε να είχε μεγαλώσει στο μητροπου- 
λέικο, δηλαδή στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας.

Στη σελίδα 95 μαθαίνουμε κάτι για τις 
επιδόσεις ενός άλλου παραγωγού: «0 Χρ. 
Σπέντζος έκανε κάποια ρεκόρ που παρέσυ
ραν τον παραγωγό σε σειρά αμαρτήματα με 
ταμειακή επιτυχία». Ακόμα κι αν βάζαμε 
τίτλο σ αυτή την παράγραφο «Αμάρτησα για 
το ταμείο» δεν θα γινόμασταν περισσότερο 
αστείοι απ το αν χρησιμοποιούσαμε, όπως 
τώρα, το «αμάρτημα με ταμειακή επιτυχία».

Διότι γνωρίζουμε «αμαρτήματα» με πολύ 
μεγαλύτερη ταμειακή επιτυχία. Όπως για 
παράδειγμα την κλοπή μετά φόνου.

Τι να σημαίνει αραγε «πλάνα που να 
έχουν απόλυτα κατανοητή διηγηματική;» 
Μήπως αφήγηση; Αλλά και πάλι, τι μπορεί 
να σημαίνει ο βαρβαρισμάς «έχω αφήγηση;» 
Μήπως αφηγούμαι; Ρωτείστε μια χαρτορί
χτρα που να ξέρει και γαλλικά. Αυτή θα σας 
πληροφορήσει επίσης πως «οι ηθοποιοί με 
το γόητρό τους καλύπτουν το χώρο της 
διήγησης» /100/. Κι όλα αυτά μόνο στην 
περίπτωση που γνωρίζει το ελληνοκορακικό 
ρήμα «ιστοριοβιολογώ- /105/.

Αν δεν το ξέρ ετε , σας πληροφορούμε 
πως δεν υπάρχει μόνο χρυσόμαλλο δέρας 
αλλά και «χρυσόμαλλο μελόδραμα». (Προφα
νώς έχουμε εδώ μια, ποιητική αδεία, εν- 
νοιολογική μετάθεση απ' την έκφραση «χρυ
σή φωνή»).

Κάποτε στην ελληνική παραγωγή συμβαί
νει μια «‘έκρηξη του καινούργιου συνειδη
σιακού κύματος» /121/. Το συνειδησιακό 
κύμα ξεβράζει στην παραλία, δίπλα απ' το 
ηφαίστειο, και τον υπογράφοντα ο οποίος, 
κατά την κ. Μ. είναι ‘•μακροχρόνιος συχνα- 
στής της λέσχης» /124/. Πολλά, δηλαδή 
«μακροχρόνια» τα έτη σου κ. Μ. που μας 
θυμήθηκες εν τη μεγαλοθυμία σου και τη 
μητρική σου φιλευσπλαχνία!1

Το ξέρατε πως υπάρχουν και «παραδοσια
κές επαναστάσεις»; Αν όχι ανοίξτε τον 
‘Ελληνικό κινηματογράφο» στη σελίδα 162 
όπου και θα διαβάσετε το εξής  εκπληκτικό: 
«Η πιο ελληνική παραδοσιακή επανάσταση 
τα τελευταία πενήντα χρόνια έγινε στη 
μουσική». Μετάφραση: Η πιο σημαντική 
αλλαγή που έγινε τα τελευταία πενήντα 
χρόνια στο χώρο της ελληνικής παράδοσης 
ήταν αυτή της μουσικής. Μια άλλη «παραδο
σιακή επανάσταση» που έγινε στο κρανίο 
της συγγραφέως μας ήταν τάξεως λογικής, 
ου μην αλλά και αιματολογικής, και συνέβη 
στην Ειρήνη Παπά. Η οποία, στην «Ηλέκτρα» 
του Κακογιάννη «ανακαλύπτει μέσα της. 
καθώς χτυπούν ενωμένα με το αίμα μέσα 
στις φ λέβ ες  της, τα χαρακτηριστικά μιας 
σύγχρονης Κόρης» /162/. Πάλι στην «Ηλέ- 
κτρα» συμβαίνει κι ένα δεύτερο θαύμα 
καθώς στο χορό ο Κακογιάννης «αναζητάει 
τη μελική συστοιχία της παλμικής κίνησης 
του κορμιού με το ρυθμό του ανελέητου 
πεπρωμένου όπως εκφράζεται από την 
εδαφική και την φυσική σύσταση του τραγι
κού χώρου» /163/. Όμως το μέγιστο γλωσ
σικό θαύμα το κάνει ο... Ευριπίδης! 0 οποίος 
στις «Τρωάδες» «δείχνει όλη την ανθρωπι
στική του όχι μόνο παιδεία αλλά και φύση» 
/170/. Τις λ έξε ις  δεν τις μπερδέψαμε ούτε 
εμ ε ίς  ούτε ο τυπογράφος, που δεν ευθύνε- 
ται, βέβαια, καθόλου για τους σολοικισμούς. 
Βγήκαν μπερδεμένες από έναν εγκέφαλο. 
Στην ευριπίδεια «Ιφιγένεια» του Κακογιάννη 
συμβαίνει ένα ακόμα συναρπαστικό γεγονός, 
αντάξιο της φαντασίας του Άρθουρ Κλαρκ: 
«Βομβαρδισμός του ήλιου» /181/. Βέβαια, 
είναι φανερό πως θέλει να πει ποιητικά 
«βομβαρδισμός με φως του ήλιου» Αλλά 
αντικαθιστώντας την πρόθεση με άρθρο 
κατάφερε τελικά η καλή μας κ. Μ. να 
φτάσει μέχρι τον ήλιο και να τον βομβαρδί
σει -  με τι, άραγε;

Η συνέχεια οτο επόμενο τεύχος

Βιβλιο- 
παρουσίαση

γράφει 
ο ΙΑΣ. ΔΡΑ ΪΏ Η Σ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΤΙΔΗΣ
Ο ζωγράφος Κ. Μελέας 

Δικτατορική διατριβή 
Θεσσαλονίκη, 1982

0 Μαλέας υπήρξε από τους μεγάλους 
ανανεωτές της ελληνικής ζωγραφικής· στην 
εποχή του γνώρισε την απόρριψη και την 
κατάφαση με τέτοιο πάθος, όσο ελάχιστοι 
σύγχρονοί του ζωγράφοι. Πεθαίνοντας όμως 
νέο ς .· όπως κι ο σύγχρονος του Λύτρας 
εξάλλου, δεν πρόφτασε να διοχετεύσει, να 
εξαπλώσει την οπωσδήποτε πρωτοποριακή 
προσφορά του όσο της άξιζε , για να 
επικαλυφθεί από τη μεγαλοφυΐα του Παρθέ- 
νη και να επηρεάσει, όσο μπορεί να συμβει 
κάτι τέτοιο στην τέχνη, εμμεσα, μέσα από 
το έργο του τελευταίου. «Τούτο όμως, 
παρατηρεί ο Αντώνης Κωτιδης, δε σημαίνει 
πως στο ξεκίνημα, δηλαδή την πρώτη 25ε- 
τία του αιώνα, η σημασία του έργου του 
Μαλέα και του Ν.Ν. Λύτρα δεν ήταν ισότιμη 
στη διαμόρφωση της ελληνικής ζωγραφικής 
αυτή την περίοδο. Ό στε για να φωτιστεί 
ουσιαστική η τέχνη του 20ου αιώνα στην 
Ελλάδα, χρειάζεται να μελετηθεί εκτεταμε- 
να η εξέλ ιξη  του έργου όλων αυτών που 
συνετέλεσαν στον αναπροσανατολισμό της 
και την οδηγησαν στη σύγχρονη εποχή». Με 
βάση αυτό το σκεπτικό ξεκινάει ο Α.Κ. τη 
μελέτη του για τον Μαλέα, αναπτύσσοντας 
την εργασία του με τις εξης  δύο επιδιώ
ξε ις : α) Να παρακολουθήσει την πορεία του 
ζωγράφου χρονολογικά, από τη γέννηση ως 
το θάνατό του και β) Να εξετά σε ι τη 
δραστηριότητα της ομάδας «Τέχνη», που ο 
Μαλέας ηταν ηγετικό της στέλεχος, δίνο
ντας παράλληλα μιαν εικόνα των καλλιτεχνι
κών ζυμώσεων στην Ελλάδα το πρώτο 
τέταρτο του αιώνα και να δ ιερευνήσει τις 
σχέσεις του Μαλέα με την ευρωπαϊκή και 
την ελληνικη ζωγραφική

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΝΑΣΚΟΣ
Ο γάρος, Το Σαββατοκύριακο, Η 

μοιχεία 

Εκδ ο σ η  β ιβ λ ιο π ω λ ε ίο υ  τ η ς  « Ε 
στίας» ,  1982

Δεν γνωρίζουμε άλλη, προηγούμενη δουλειά 
του Σ.Ν. Από το τρία μονόπρακτο ωοτοοο 
που περιλαμβάνονται οτον περι ου ο λόγος 
τόμο φαίνεται πως κατέχει οε ικανοποιητικό 
βαθμό το μυοτικά του θεατρικού λόγου, 
κυρίως την τεχνική του. Κατορθώνει κοι 
δημιουργεί σκηνική ατμόοφαιρα με τη γρα
φή του γνωρίζει πώς να χειριστεί το υλικό 
του. Διατρέχει όμως ουχνά κινδύνους (τους

τόοο ουνηθιομένους για τους περισσότε
ρους νεότερους θεατρικούς συγγραφείς 
μας), καθώς καταπιάνεται με θέματα ώς 
ένα βαθμό τετριμμένα, παρμένα από την πιο 
άμεση πραγματικότητα, να μην μπορεί πάντα 
να τα δραματοποιήσει όσο χρειάζεται, με 
αποτέλεσμα αρκετά από τα όσα «λέγονται» 
να χάνουν το θεατρικό τους οχήμα και να 
χάσκουν ανάμεσα σε χώρους εκφραστικά 
ανομοιογενείς.

ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Αισθητικά σημειώματα 

Ε κδ ό σ ε ις  Καστανιώτη, 1982

Πρόκειται για μια προσεγμένη και λειτουργι
κά εικονογραφημένη έκδοση, όπου ο γνω
στός αισθητικός Νίκος Αλεξίου, με τρόπο 
όσο γίνεται πιο σαφή και εύληπτο αναπτύσ
σει τις θεωρητικές θ έσεις  του γύρω από 
την τέχνη, τον πολιτισμό και την ιστορία, με 
αποκλειστικό σχεδόν γνώμονα το κοινωνικό 
γίγνεσθαι, σε όλες  τις πολύπλευρες και 
πολυποίκιλες εξελ ικτ ικές  του διαδικασίες, 
για να περάσει στη συνέχεια στην εξέταση 
συγκεκριμένων μορφών που διαδραμάτισαν 
σημαντικό ρόλο στην εικαστική πραγματικό
τητα. Βασική επιδίωξη του συγγραφέα είναι 
ν αποδείξει μ '  αυτό το βιβλίο του ότι η 
τέχνη δεν είναι μια απασχόληση περιορισμέ
νη στα περιθώρια της κοινωνικής δράσης 
ένας απλός παρασιτισμός, αλλά ένας σημα
ντικός συντελεστής στη διαμόρφωση της 
ζωής μας.

ΤΩΝΗΣ ΣΠΗΤΕΡΗΣ
Δάσκαλος της Ελληνικής Ζωγραφι

κής 
Ε κ δ ό σ ε ις  Καστανιώτη, 1982

Στο βιβλίο αυτό ο αισθητικός και τεχνοκριτι- 
κός Τώνης Σπητέρης συγκεντρώνει άρθρα 
και μ ελ έτ ες  που έγραψε και δημοσίευσε 
κατά καιρούς σε διάφορα περιοδικά κι 
εφ η μ ερ ίδ ες . Σκοπός του είναι να δώσει μια 
σφαιρική εικόνα της νεοελληνικής τέχνης 
μεσα από τάσεις, εποχές και συγκεκριμένα 
πρόσωπα και, γενικότερα, μέοα απ οτιδή
ποτε προετοίμασε τις μετέπειτα ε ξ ε λ ίξ ε ις  
των τελευταίων χρόνων του αιώνα μας. 
Σημαντικό βοήθημα για τον αναγνώστη απο
τελε ί και το αρκετά πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό, ασπρόμαυρο και έγχρωμο, που συ
μπληρώνει την έκδοση.

ΠΑΝ. ΧΡ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

Πορεία και στάσεις 

(Δ οκ ιμές  α ν ίχνευσης  χώρου) 
«Δ ίφ ρο ς» ,  1982

θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο τίτλος του 
βιβλίου αυτού είναι παραπλανητικός* ότι 
πρόθεση του συγγραφέα είναι να περιγρά
φει συστηματικά τους τόπους με τους 
οποίους καταπιάνεται. Γρήγορα όμως διαπι
στώνει ότι τα κείμενα της «Πορείας» δεν 
αποοκοπούν, το αντίθετο μάλιστα, να δια
δραματίσουν το ρόλο ενός τουριστικού 
οδηγού, έοτω κι αν κάποτε μπορεί να



δημιουργούν μια τέτοια αίσθηση. Βασική 
πρόθεση του Π.Χ.Χ. είναι να δώσει ένα 
είδος προσωπικής οδοιπορικής καταγραφής, 
καταγράφοντας ό,τι του κίνησε αναπάντεχα 
την προσοχή, συγκινώντας τον βαθιά και 
προχαλώντος του τις αντίστοιχες αντιδρά
σεις. " Οπως και να ναι, οι σελίδες αυτές
- γράφει ο ίδιος ο συγγραφέας του βιβλίου
-  προσπαθούν να δώσουν κάτι από τη 
φυσιογνωμία του τόπου (Σικελία, Κεντρική 
Ιταλία, Αγιο Όρος), από τη συμπεριφορά 
των ανθρώπων του, από ορισμένες συνή
θειες που συνάπτονται με την όλη υπόστα
ση του καθενός απ' αυτούς. Και με την 
προϋπόθεση αυτή να δημιουργήοουν ένα 
απείκαομα χρήσιμο, ίσως. για το σχηματισμό 
μιας γενικότερης εντύπωσης που θα μπο
ρούσε να ουμβάλει οε κάποιον ακριβέστερο 
προσδιορισμό της ταυτότητάς του-.

ΕΛΕΝΗ ΔΡΟΥΖΑ

Το τετράγωνο θηλαστικό 

Ποιήματα 
Οκεανίδα, 1982

Δεν γνωρίζουμε την προηγούμενη δουλειά 
της Ε.Δ., έτσι είναι κάπως δύοκολο να 
πούμε ποιος ο βαθμός της ωρίμανσης της 
ονάμεοα στο 1967 (τότε τυπώθηκε η πρώτη 
συλλογή της, Το κοίλωμα) και το 1982 
Διακρίνεται ωοτόσο στα σημερινά ποιήμοτά 
της μια ικανότητα όχι συνηθισμένη στη 
σύνδεση -  σύνθεση στοιχείων του φαντα
στικού και του πραγματικού, αποδίδοντας 
μια εικόνα τερατική του μέσα και του έξω 
της κόσμου, με κυρίαρχη την αίσθηση ενός 
ανέλπιδου ερωτισμού. Είναι βέβαιο πως αν 
η ποιήτρια περιορίσει την τάση της για 
«εντύπωση», την ικανότητά της έστω για 
ευρήματα, θα δώσει ποίηση πολύ πιο ουσια
στική και καίρια.

ΗΛΙΑΣ Ν. ΜΙΧΑΛΟΣ

Περιπέτεια 

Ποιήματα 1949-1982 
Εκδόσεις  Φιλιππότη, Αθήνα 1982

Πρόκειται για την πρώτη ποιητική συλλογή 
του Η.Ν.Μ. Περιλαμβάνονται ο αυτήν ποιή
ματα γραμμένα οε διάστημα 33 ετών, πράγ
μα που έχε ι σαν συνέπεια να είναι εμφανής 
μια ανομοιογένεια ύφους, τεχνοτροπίας, 
αλλά και αισθητικού αποτελέσματος. Αυτό, 
το τελευταίο, το νιώθει κανείς να κυμαίνε
ται σε πολλά επίπεδα, όπως αισθάνεται να 
κυμαίνεται -συνακόλουθα- και η δική του 
στάση, από ποίημα σε ποίημα, από την 
κατάφαση ως την πλήρη άρνηση.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Ερωτικά 

Ποιήματα 
Αργώ, 1982

Τα ποιήματα αυτού του βιβλίου, όπως κι απο 
τον τίτλο προκύπτει, είναι ερωτικό, με όλες 
τις συνέπειες, αρνητικές κυρίως, της ερω- 
τ,*ής ποίησης που δεν καταφέρνει να 
ξεπεράσει το απολύτως προσωπικό - συναι- 
οθηματικό επίπεδο. Η προσπάθεια του Β.Π.

να δώσει στο ερωτικό του συναίσθημα μια 
διάσταση καθολικότερη προσκρούει στην 
τάση του για πολυλογία και αι»ς αναφομοίω- 
τες ακόμη επιδράσεις που φαίνεται να έχει 
υποστεί από ποιητές όπως ο Ρίτσος λ.χ. ο 
Λειβαδίτης, ο Βρεττάκος κ.ά. Η ειλικρίνεια 
του συναισθήματος, των προθέσεων και της 
συγκίνησης δεν αρκεί δεν δίνει από μόνη 
της, μόνον αυτή, ποίηση.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Μικρά Αθηναϊκά 

Διηγήματα 
Εκδόσεις  «Γνώση», 1982

Το βιβλίο αυτο αποτελείται από τρεις ενό
τητες: «Μικρά Αθηναϊκά», «Παλιά Τετράδια» 
και «Ραψωδία των δρόμων». Βασικό μοτίβο 
των διηγημάτων που απαρτίζουν και τις

τρεις αυτές ενότητες είναι το πολλαπλά 
Φορτισμένο μοίρασμα του συγγραφέα ανά
μεσα στον τόπο της καταγωγής του -  που 
δεν έπαψε ν αποτελεί τον καθοριστικό 
παράγοντα της όλης του συμπεριφοράς και 
συνάμα το σημείο των μνημονικών αναφο
ρών του -  από τη μια και στην απανθρωπο- 
ποιημένη Αθήνα από την άλλη. Συγκινημένη 
γραφή που αγγίζει συχνά τον αναγνώστη, το 
ίδιο συχνά ωστόσο με σημεία ενδεικτικά 
μιας αδυναμίας -  στους διαλόγους ιδίως -  
τα αφηγούμενα να υποστασιοποιηθούν λογο
τεχνικά.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ
Να εμποδίζεις τις οκιές 

Ποιήματα 
Εκδόσεις  Διαγώνιου -  θεσ/κη , 1982
0 Χρίστος Λάσκαρης από την πρώτη κιόλας

ποιητική συλλογή του, τα Ποιήματα 1965- 
1978 (1979) έδειχνε να έχει κατακτημένους 
τους τρόπους προκειμένου να εκφράσει 
άρτια ποιητικά βιώματα απολύτως προσωπι
κά. Με τη συλλογή του αυτή, τώρα, είναι 
φανερό ότι έχει προχωρήσει σε βάθος 
διόλου ευκαταφρόνητο όχι μόνο ποιητικά μα 
και βιωματικά. 0 Χ.Λ. είναι μια ευχάριστη 
έκπληξη· με λόγο σταθερό, σίγουρο και με 
μια ευαισθησία ανοιχτή στα δρώμενα της 
κάθε μέρας, πλην όμως διαρκώς ελεγχόμε
νη, συγκρατημένη, κατορθώνει κι εκφράζει 
αισθήματα και συγκινήσεις, δημιουργεί εικό
νες με τρόπο εκπληκτικό κάποτε με μιαν 
ενάργεια εντυπωσιακή. Είναι μια περίπτωση 
που οπωσδήποτε πρέπει να προσεχτεί. Δείγ
μα γραφής: Είσαι εδώ / για να με προστα
τεύ ε ις : / να εμποδίζεις τις σκιές να δρά- 
σουνε, / το θάνατο / να γίνει τρέλα

[Β,βλιο- 
παρουσίαση

| γράφει
I ο Κ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

ι ι ·  ι ι ι ·  m

Η. LEFEBRE

Κοινυνιολογία του Μαρξ 

Εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 1982

Πρόκειται για έξι μελέτες  που καταπιάνο
νται με θεμελιακές έννοιες που επεξεργά
στηκε ο Μαρξ ξεκινώντας από τη γερμανική 
φιλοσοφία, την αγγλική πολιτική οικονομία 
και τον γαλλικό σοσιαλισμό.

0 συγγραφέας απαντά στο πώς ο Μαρξ 
πρόβλεψε το τέλος του ανταγωνιστικού 
καπιταλισμού ενω παράλληλα με τον Σαιν-Σι- 
μόν απόδειξε ότι η βιομηχανική παραγωγή 
υπερτερεί όλο και περισσότερο σε σύγκριση 
με την αγροτική παραγωγή -  θεμελιακό 
χαρακτηριστικό στα πλαίσια του ανταγωνι
στικού καπιταλισμού.

Πρόκειται για εγχειρίδιο αποκαλυπτικό 
της μαρξιστικής κριτικής.

Α. ΜΙΣΕΛ
Κοινωνιολογία της οικογένειας και 

του γάμου 

Εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 1981

Πριν από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα ο 
Μόργκαν, ο Ενγκελς και ο Μπαχόψεν 
συνέλαβαν την οικογένεια οαν ιστορικό 
κοινωνικό θεσμό. Μέχρι τότε ηταν αντικεί
μενο φιλοσοφικών θεωριών του Κοντ και 
του Προυντόν.

Η σύγχρονη γενιά των κοινωνιολόγων 
ανακαλύπτει καινούριες μεθόδους τελε ιο 
ποιώντας τις παλιές που με την παράλληλη 
αναπτυξη της συγκριτικής έρευνας εξηγεί 
το φαινόμενο της οικογένειας. Ένα φαινό
μενο αδιαχώριστο από την καθολική κοινω
νία. Ο Μισέλ εξετάζοντας τις σύγχρονες 
θεωρίες του Λεβί-Στρως, του Τιγιόν, του 
Πάρσονς και Σμιθ διερευνά τις λειτουργίες, 
τις δομές και τις κοινωνικοδημογραψικές 
όψεις της οικογένειας.

Τον τόμο συνοδεύει και η ενδιαφέρουσα 
μελέτη «Η ελληνική οικογένεια: βασικά στοι
χεία» της Αουκίας Μουσούρου.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Γ. ΦΡΑΓΚΟΣ
Νεκρός δρόμος 

Καλαμάτα, 1982

Πρόκειται γ̂ α συλλογή που περιλαμβάνει 
εικοσιδύο ποιήματα. Χαρακτηριστικό τους 
θεματικό γνώρισμα ο παγανισμός της φύσης 
και παράλληλα ο ρεαλισμός των εικόνων. 
Εικόνων που δεν παρουσιάζουν τελετουργι
κά τη φύση αλλά ακριβώς μέσα από τις 
εντάσεις των αριθμών, της πολεοδομίας και 
του αυτοματισμού.

Οι στίχοι του Φράγκου βασίζονται στην 
παράθεση κάποιων ψυχικών καταστάσεων 
που καταστρέφονται, εμψυχώνονται ή δια- 
πλάθοντϋΐ ανάλογα με τις συνέπειες  των 
διαστάσεων του χώρου. Του χώρου που 
στερεοποιεί τις σχέσεις (Χαμηλα κατεβα- 
σμενες ομπρέλες έκρυβαν τα πρόσωπα / 
Κάνεις δεν έβλεπε ή δεν ήθελε να βλέπει 
τον άλλο).

Οταν τους στίχους ουνοδευει ένα αφαι
ρετικό στοιχείο τότε η ποίηση του Α.Φ. 
αποκτά μια δυναμική προοπτική.

L. CARROLL

ίράμματα οτα κοριτσακια και φωτο
γραφίες 

Εκδ. Ά γρα ,  1982

Τα γράμματα αυτά. παρότι o L. Carrol δεν τα 
προόριζε για δημοσίευση, μαζεύτηκαν το 
1932. Είναι η αλληλογραφία του διάσημου 
συγγραφέα με τα νεαρά κοριτσάκια. Απαντά 
σ ’ ερωτήσεις τους ή αναφέρεται σε κοινό
τοπες πληροφορίες.

Μέσα στα γράμματα o L. Carrol επιστρα
τεύει τ ' αποθέματα της φαντασίας και της 
ευαισθησίας του χρησιμοποιώντας ακόμα 
και το χιούμορ.

Στο ίδιο βιβλίο γνωρίζουμε και τον συγ
γραφέα σαν φωτογράφο. Μια τέχνη που 
άσκησε από τα 24 χρόνια του αφήνοντας 
φωτογραφίες σε δώδεκα από τα τριάντα 
τρία άλμπουμ που βρέθηκαν όταν πέθανε το 
1898. Μια θαυμάσια έκδοση.

ΖΟΡΖ ΜΠΑΤΑΊ-Γ
Η θεωρία της θρησκείας 

Εκδ. Ύ ψ ιλ ο ν ,  1982

Το βιβλίο αυτο γράφτηκε το 1947. Οστόσο 
παρέμεινε ανέκδοτο οσο ζούοε ο Μπατάιγ.

Ο συγγραφέας εξετά ζε ι πριν περάσει στη 
θρησκεία την εξάρτηση και ανεξαρτησία του 
ζώου, τη θεοη των αντικειμένων και γενι
κώς την ανθρώπινη κατάσταση. Στη συνέ
χεια προσπαθεί ν' αποδείξει την αναγκαιό
τητα στην οποίο ανταπσκρίνεται η θυσία και 
την ωφελιμιστική ερμηνεία της γιορτής.

Τα πιο ουσιώδη πάντως αφορούν στη 
θρησκεία μέοα στα όρια του λόγου. Γίνεται 
προσπάθεια να ερμηνευθεί η θρησκεία μέσα 
στο πέρασμα του χρόνου: από τη στρατιωτι
κή τάξη μέχρι τη βιομηχανική ανάπτυξη.
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«ΣΥΝ ΚΑΙ ΠΛΗΝ»

Από τη Θεσσαλονίκη έχουν ξεκινήσει πολλές 
προσπάθειες που, αν τις δούμε οε μια 
ιστορική προοπτική, είχαν αρκετά μεγάλη 
σημασία για τη διαμόρφωση των λογοτεχνι
κών μας πραγμάτων. Ιδιαίτερα στην ιστορία 
των νεοελληνικών λογοτεχνικών περιοδικών 
τα έντυπα που κατά καιρούς εκδόθηκαν στη 
Θεσσαλονίκη σημείωσαν οριακά επιτεύγμα
τα. Από τις Μακεδονικές Ημέρες ως τον 
Κοχλία και από τη Διαγώνιο ώς την πρώτη 
περίοδο του Τράμ, περνώντας από την 
πολλαπλά σημαντική παρουσία της Κριτικής 
του Μ. Αναγνωστάκη που, ακόμα και σήμε
ρα, αποτελεί ένα πρότυπο περιοδικού που 
ουνέβαλε πρωτοποριακά στη διαμόρφωση 
μιας ολόκληρης γενιάς.

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, εκδίδεται ένα 
ακόμα περιοδικό, που τη φορά αυτή δεν 
έρχεται να επιβεβαιώσει, να συνοψίσει 
κάποιες συνολικές ή, έστω, μερικές επιλο
γές γούστου. Ίο  Σύν και πλήν αντιστρατεύε- 
ται συνειδητά το κρατούν των φιλολογικών 
μας γούστων, μορφάζει κωμικά μπροστά 
στη σοβαροφάνεια των καλοφτιαγμένων μας 
προτάσεων. Βέβαια, δε στοχεύει στην πλα
τιά μάζα των αναγνωστών και, οπωσδήποτε, 
δεν είναι περιοδικό τέρψης, λησμονιάς και 
θεοποίησης του παρελθόντος. Εισάγει όμως 
έναν άλλο κώδικα στη γλώσσα και στο ύφος 
των εντύπων μας.

Μηνιαίο, διμηνιαίο; Τίποτ* απ’ όλα αυτά. 
Το Σύν και πλήν κυκλοφορεί όταν έχει 
συγκεντρωμένη την ύλη που θέλει και όταν 
το χρηματικό απόθεμα του εκδότη του, του 
Σ. Παπαδημητρίου, επιτρέπει μια... καινού
ρια αφαίμαξη. Προσωποπαγές έντυπο, άρα
γε, ή έντυπο απ όπου εκφράζεται μια 
παρέα ανθρώπων, ερωτευμένων με την 
αίρεση; Μάλλον το δεύτερο. Οι συντάκτες 
του, τα κείμενο που δημοσιεύονται εκεί 
μέσα, ερίζουν και διεκδικούν μια έκφραση 
που θέλει να σπάσει τα δεμά των ορισμών.

Αυτοδιάθεση, αυτοκαθορισμός, αυτοσχε- 
διασμός.

Η κυρίαρχη -φιλοσοφία* που διαπνέει το 
έντυπο ευαγγελίζεται μια συνεπή ηθική και, 
γιατί όχι, μια πολιτική ηθική που βάζει σε 
πρωτοκαθεδρία τη φαντασία. Αυτοδιάθεση 
του «μουσικού®, του «συγγραφέα», του 
«ηθοποιού»» απέναντι σ 'αυτό  που καθιερω
μένα και θεσμικά φέρεται σαν «ιερή περιο
χή όπου δρα η τέχνη», αλλά, ακόμα, απένα
ντι οτα αντικείμενα που υλοποιούν αυτή τη 
δράση και την ενσωματώνουν. Μήπως το 
εργαστήρι του συγγραφέα, η σκηνή του 
θεάτρου, το πλατό του κινηματογραφιστή, 
μήπως ολ' αυτά είναι μια τεράστια φάρσα; 
Ή, μήπως, πρέπει να μετατρέψουμε σε 

φάρσα, απελευθερώνοντάς την, τη διαδικα

σία παραγωγής του “ έργου τέχνης»;
Από την άποψη αυτή δεν υπάρχουν 

κανόνες, θεσμοί, περιορισμοί που να δε
σμεύουν την άσκηση της καλλιτεχνικής 
πράξης. Τι είναι άραγε ο -καλλιτέχνης» 
πέρα από απλός υποκινητής ενός δρώμε
νου; Η ολοκλήρωση της πράξης απαιτεί τη 
συμμετοχή του «θεατή», του «ακροατή», 
του «αναγνώστη», ή, μάλλον, χωρίς τη δική 
τους σύμπραξη το παιχνίδι ξεθυμαίνει. Αυτή 
η σύμπραξη είναι που φιλοδοξεί να καταρ
γήσει την απόσταση του θεατρικού σκηνικού 
από τον στρογγυλοκαθισμένο θεατή του, 
του μουσικού που παίζει ουσιαστικά μπρο
στά σε μια άδεια αίθουσα, του συγγραφέα 
που, τι άλλο; βιάζει και εκβιάζει τον παθητι
κό του αναγνώστη. Με τη σύμπραξη το 
καλλιτεχνικό -  ή μήπως πρέπει να ξεχάσου- 
με τις διακρίσεις ι») ιου και δύσμορφου; 
-δρώμενο ολισθαίνι, μεθυστικά προς τη 
ουλλογική λειτουργία που ποθεί.

Αυτά και διάφορα άλλα σκέφτηκα ξεφ υλ
λίζοντας το τέταρτο, αισίως, τεύχος του 
Σύν και πλήν.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΣΜΙΚΕΣ 
ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ

Τα θαύματα ήσαν προνόμιο των θρησκειών. 
Σήμερα σπάνια κανείς τα πιστεύει. Αλλω
στε και οι θρησκείες σταμάτησαν την παρα
γωγή τους.

Κάτι ανάλογο συμβαίνει με τα θαύματα 
και στην πολιτική, θα πρέπει κάποιος να 
είναι αφελής εαν πιστεύει πως έχει θαυμα
τουργές ιδιότητες.

θα λεγα μάλιστα πως όταν μια κυβέρνη
ση καλείται να θεραπεύσει την κληρονομιά 
ενός εξουθενωμένου οικονομικού και κοινω
νικού συστήματος τοτε η εμπιστοσύνη στο 
θαύμα ξεπερνά και αυτά ακόμη τα όρια της 
αφέλειας.

θέλω να πιστεύω ότι οι απόψεις μου δεν 
θα ταυτιστούν με την έννοια του φαταλι
σμού. Είναι απόψεις ή διατυπώσεις ποι 
πηγάζουν από όψιμες ρεαλιστικές παρατη 
ρήσεις.

Ξέχωρα από οποιαδήποτε τοποθέτηση 
νομίζω ότι το θαύμα θα μπορούσε να είχε 
γίνει στους τελευταίους δεκαοχτώ μήνες. 
Αναφέρομαι σχετικά στο χώρο των πολιτι
στικών.

Το αρμόδιο υπουργείο ήταν σε θέση να 
συντελέσει κυριολεκτικά πραγματικές και 
ουσιαστικές αλλαγές. Αντ' αυτού όμως πρι
μοδότησε μια πολιτική τελετουργικών περι
πτύξεων και διπλωματικών λύσεων. Βεβαίως 
οι ενέρ γε ιες  και στάσεις αυτές μετρούσαν 
για τον πολύ κόσμο. Ήσαν θεαματικές. Δεν 
είναι μικρή υπόθεση ολόκληρο υπουργείο να 
φιλοξενήσει τον Μάρκες, να υποδεχθεί τον 
χ σκηνοθέτη, να καλέσει την ψ φημισμένη 
κρατική ορχήστρα, να πάει ταξίδι, με τη 
σειρά του, στα Ευρωπάλεια, στο Χόλυγουντ 
κλπ.

Το ερώτημα πάντως που βασανίζει είναι: 
πρόκειται για πολιτιστική πολιτική ή για 
κοσμική παρέλαση;

Προχωρώντας θα λεγα ότι αποστολές, 
περιοδείες και διπλωματικά χαμόγελα είναι 
ανίσχυροι λευκοπλάστες για να επουλώσουν 
τις μικρές και μεγάλες πληγές της πολιτι

στικής μας ταυτότητας. Το διαπιστώσαμε 
επί κυβερνήσεων Δεξιάς. Και είναι λυπηρό, 
ειλικρινά, να συνεχίζεται το τραύμα και επι 
σημερινών ημερών -  σε τι τότε συνίοταται 
η διαφορά; στα πρόσωπα;

ΓΓ  αυτό αναγκαίο είναι μια από τις προ
σεχείς συγκλήσεις του υπουργικού συμβου
λίου ν* αφιερωθεί στην αδράνεια, στην 
έλλειψη βάθους, προτάοεων, μελετών κλπ. 
που μέχρι τώρα έχε ι να επ ιδείξε ι το 
υπουργείο Πολιτισμού. Κι εκε ί να επανεκτι- 
μηθεί η πολιτιστική πολιτική, να παρθούν 
αποφάσεις ουσ ιαστικές  και μακροπρόθε
σμες εάν θέλουμε να μιλάμε στον τόπο μας 
για πολιτισμό και να μην εννοούμε μόνο 
τους αρχαίους.

Αλλωστε θα ναι αποφάσεις και προ
γράμματα για τα οποία οι προνομιούχες 
τάξεις των βιομηχάνων, των εμπόρων και 
των στρατιωτικών δεν πρόκειται να διαμαρ- 
τυρηθούν. Δεν διακυβεύονται τα συμφέρο- 
ντά τους.

ΓΓ  αυτό και πιστεύω στο θαύμα.

Στο τεύχος 12, στην ίδια στηλη, διερωτώ- 
μουν κατά πόσο η κυβέρνηση είναι σε θέση 
να διαμορφώσει τον στρατιωτικό ποινικό 
κώδικα.

Αναγνωρίζω τις δυσκολίες που αντιμετω
πίζει, δεδομένου ότι είναι σε όλους γνωστό 
από πιά νοοτροπία διαπνέονται οι ένοπλες 
δυνάμεις.

Ωστόσο σκόπιμο είναι να επανεξετάσει 
τουλάχιστον ορισμένα άρθρα με τα οποία 
θίγεται η προσωπικότητα και οι δημιουργι
κές  δυνατότητες του ατόμου. Αρθρα που η 
άρση τους δε νομίζω ότι θα ζημιώσει 
πολιτικά την κυβέρνηση. Το αντίθετο μάλι
στα θα συμβεί.

Το λέγω επειδή η κοινή λογική είναι 
αδιανόητο να δεχθεί ΠΡΩΤΟΝ την τιμωρία 
στρατιωτών -  με μηνιαία μερ ικές  φορές 
φυλάκιση -  όταν βρέθηκαν στα σακίδιά τους 
λογοτεχνικά περιοδικά και βιβλία. Με ποιο 
σκεπτικό δηλαδή εξακολουθεί να αποτελεί 
πειθαρχικό παράπτωμα η ανάγνωση λογοτε
χνικών κειμένων όταν την ίδια ώρα χυδαία 
πορνοπεριοδικά ανταλλάσσονται ελεύθερα, 
και δίχως επ ιβολές ποινών -  εντός των 
μονάδων.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ την απαγόρευση του θεατρι
κού έργου τα «Δαχτυλίδια» του συνταγμα
τάρχη Παπαδογεώργου που πριν από λίγο 
καιρό είχε ανεβάσει η »Στοά». Για τη 
δεύτερη περίπτωση είχαμε και επίσημη 
δικαιολογία: «... δεν υπόβαλε το έργο προς 
έγκριση στο αρχηγείο διότι ανέβασμά του 
αποτελεί δημοσίευση απόψεων...», δήλωσε

στον τύπο ο υφυπουργός Εθνικής Αμυνας 
κ. Δροσογιάννης.

θα θέλαμε σ τ ’ αλήθεια, όλοι μας να 
μαθαίναμε ποιος η ποιοι θα έδιναν την 
έγκριση; Κριτικοί;

Υπάρχει μήπως στο στρατό επιτροπή 
αξιωματικών ή μη που κρίνει ένα θεατρικό ή 
λογοτεχνικό έργο και ποια είναι;

Τελικώς, εάν τα έχω καταλάβει σωστά, η 
σχολή ευελπίδων πέρα από... πολιτικούς 
βγάζει και κριτικούς λογοτεχνίας;

Χρόνια τώρα γ ι ' αλλαγή, νομίζω, μιλάμε. 
Όχι όμως και 360*. Αυτή στο ίδιο σημείο 

μας επαναφέρει.

ΓΙΑΤΙ Η ΛΕΞΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ;

Συνεχώς γίνεται λόγος γΓ  ανθολογίες διη
γήματος και ποίησης. ΓΓ αντίστοιχες εκδό
σ ε ις . Και υπάρχουν, πραγματικά, ανθολογίες 
που άφησαν εποχή επειδή συντάχθηκαν 
κάτω από καθεστώς αντικειμενικών κριτη
ρίων -  παρά τις αντιρρήσεις που μπορεί 
κανείς να διατυπώσει για το επίθετο.

Βεβαίως η έκδοση δεν αποτελεί σύγχρο
νο φαινόμενο ή αντίληψη. Τις ρ ίζες  έχει 
στο μακρινό παρελθόν. Και κανείς δεν 
αντιλέγει, υποθέτω, εφόσον φυσικά τηρού
νται οι προϋποθέσεις εκ ε ίν ες  που παράγουν 
εχέγγυα ποιότητας.

Ωστόσο μου είναι αδιανόητο να δεχθώ 
έναν όρο που εννοιολογικά και αισθητικά 
καλύπτει τουλάχιστον το πρώτο τέταρτο 
του αιώνα μας. Τότε, ίσως, η ανθολογία 
ήταν μια λέξη σε απόλυτη βιολογική εξάρτη
ση με τη γλώσσα και τα θέματα της ποίησης
-  πάντως και με αυτά τα δεδομένα ακόμα 
διατηρώ ενστάσεις.

Αν έχω σωστά διδαχτεί, η τέχνη του 
προχωρημένου μεσαίωνα εκφράστηκε κυ
ρίως με σύμβολα. Η ανθολογία σαφώς είναι 
λέξη σύμβολο.

Με ποια λοιπόν κριτήρια -  μεσαιωνικά ή 
ρομαντικά -  εξακολουθητικά γίνεται η κρίση
της;

Η ανθολογία ειχε ανέκαθεν έννοια διακο- 
σμητική -  πώς επομένως είναι δυνατόν να 
ενδυθει με την ιδιότητα αυτή ο ποιητικός 
και πεζός λόγος;

Πιστεύω ότι καιρός είναι ν '  αναθεωρή
σουμε έναν όρο που ιδεολογικά κι αισθητικά 
μας αφήνει ακάλυπτους, ενώ σε αρκετές 
περιπτώσεις δημιουργεί και σύγχιση.

Τη λέξη ανθολογία κάλιστα μπορούν να 
πληρώσουν οι λ έ ξ ε ις  εκλογή, επιλογή. 5/σ- 
γραμμα. Λ έξε ις  των οποίων οι έννο ιες  είναι 
σύμφυτες με διαδικασίες και παραστάσεις 
της πορείας του λογοτεχνικού φαινομένου.

ΚΟΣΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

Α Ζ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΩΝ
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΚΑΜΥ, Α Λ Μ Π ΕΡΤ, Καλιγούλας.
Λ Ο ΡΚΑ , Φ Ε Δ Ε Ρ ΙΚ Ο , Τά μάγια τής πεταλούδας  

καί οι φασουλήδες τον Κατσιπόρα.
Μ Π ΕΚ ΕΤ, ΣΑΜΟΥΕΛ, Ολοι έκεϊνοι πού πέφτουν  

καί Ω οι ώραίες μέρες.
ΙΟ Ν Ε ΣΚ Ο , ΕΥΓΕΝΙΟΥ, Αμεδαίος ή πώς νά τό ξε

φορτωθούμε.
Ι Ι Ι Ν Ι Ε Ρ ,  ΧΑΡΟΛΝΤ, Η ονλλογή καί ό έραστής.
Μ Π ΡΕΧ Τ, Μ ΠΕΡΤΟΛ Τ, Η Μάνα κουράγιο καί τά 

παιδιά της.
Β Π Ρ Λ Κ .  ΡΟ ΖΕ, Βικτόρ ή τά παιδιά στην εξουσία.
Ζ ΕΝ Ε, ΖΑΝ, Οι νέγροι.
Γ Κ Ο Λ Ν Τ Ο Ν Ι,  ΚΛ ΡΛΟ , Τό καφενείο.
N A ZIM , ΧΙΚΜ ΕΤ, Η γελάδα καί ' Υπήρξε ή όχι ό 

Ιβάν Ίβάνοβιτς.
Α Ν Ο Υ Ψ Γ ,  ΖΑΝ, Γόμας Μ πέκετ  ή ή τιμή τού θεού.
Μ Ο Λ ΙΕ Ρ Ο Υ , Ο άρχοντοχωριάτης.
Μ ΙΛ Ε Ρ ,  Α ΡΘ Ο Υ Ρ, Ψηλά άπό τή γέφυρα καί Από  

Δευτέρα σέ Δευτέρα.
ΣΩΟΥ, Μ Π Ε Ρ Ν Α Ρ Ν Τ ,  ’Ο  άνθρωπος καί τά όπλα.
Χ Α Ν ΤΓΚ Ε, Ι1ΕΤΕΡ, Κάσπαρ.
Β Α Γ Σ ,  Ι1ΕΤΕΡ, Ο Τρότσκι εξόριστος.
ΙΨ Ε Ν ,  ΕΡΙΚ Ο Υ , Οι μνηστήρες τού θρόνου.
Ζ ΙΡ Ο Ν Τ Ο Υ , ΖΑΝ, Ο πόλεμος τής Τροίας δέν θά 

γίνει.

ΓΚ Ο ΓΚ Ο Λ , Ν Ι Κ Ο Λ Α Γ ,  IIαντρολογήματα.
Γ Κ ΡΑ Σ , ΓΚ Υ Ν ΤΕΡ, Κατακλυσμός.
Γ Κ Ο Α Ν Τ Ο Ν Ι,  Κ Α Ρ Λ Ο , Λοκαντιέρα.
Μ Ρ Ο Ζ Ε Κ ,  Σ Α Α Β Ο Μ ΙΡ ,  Εμιγκρέδες.
BEI KA. Α Ο ΙΙΕ  ΝΤΕ, Φουέντε  Οβεχούνα.
ΙΨ Ε Ν ,  Ε Ρ ΙΚ Ο Υ , Οί βρικόλακες.
Μ IΙΟ Υ Α Γ Κ Α Κ Ο Ρ ,  Μ ΙΧ ΑΗ Λ , Η έρυθρά νήσος. 
Κ ΙΠ Χ Α Ρ Ν Τ , ΧΛ Ι-ΝΑΡ, Τή νύχτα πού  καθαρίσανε  

τόν άρχηγό.
Φ Ι Λ ΙΠ Π Ο ,  Ε Ν Τ Ο Υ Α Ρ Ν Τ Ο  ΝΓΕ, Φιλουμένα Μαρ- 

τουράνο.
Ν Ε Σ ΙΝ ,  ΑΖΙΖ, Τό θεριό τού ταύρου.
Σ Τ Ρ ΙΝ Τ Μ Π Ε Ρ Γ Κ ,  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Δεσποινίς Τζούλια 

καί Η π  ιό δυνατή.
Α Λ Μ ΙΠ , Ε Ν Τ Ο Υ Α Ρ Ν Τ , Ποιός φοβάται τή Βιρτζίνια 

Ιούλφ.
Μ Π Ρ Ε Χ Τ ,  Μ Π Ε Ρ Τ Ο Λ Τ , Ο δάσκαλος καί ή Εβραία. 
Π ΙΡ Α Ν Τ Ε Λ Ο , ΛΟΥΤ Ί ΖΙ. Απόψε αύτοσχεδιάζουμε.  
ΙΨ Ε Ν ,  Ε Ρ ΙΚ Ο Υ , Τζόν Γαβριήλ Μπορκμαν.
Ο 'Ν Ι Λ ,  ΕΥΓΕΝΙΟΥ. Ο παγοπώλης έρχεται.
ΙΨ Ε Ν ,  Ε Ρ ΙΚ Ο Υ , Εντα Ι'κάμπλερ.
ΟΥ 1 Λ ΙΛ Μ Σ ,  ΓΕ Ν Ε ΣΙ,  Ο Ορφέας σ τόν Αδη.
Φ Ο , Μ  Α ΡΙΟ , Ή  μεγάλη παντομίμα.
Κ Λ Σ Ο Ν Λ , ΑΛ ΕΣΑΝ ΓΡΟ, Τά δέντρα πεθαίνουν όρ

θια.
ΒΑ Ι Σ, Ι ΙΕ Γ Ε Ρ ,  II δολοφονία τού Μαρά.
Ι Ψ Ε Ν .  Ε Ρ ΙΚ Ο Υ , Ενας έχθρός τού λαού.
Γ Κ Ο Ρ Κ Ι,  Μ Α Ξ ΙΜ , Στό βυθό.
Φ Α Μ Π Ρ Ι ,  Ν Τ ΙΕ Γ Κ Ο , Η δίκη τούι Χριστού.
Ο ' Ν Ι Λ ,  ΕΥΓΕΝΙΟΝ. ΙΙόθοι κάτω άπό τις φτελιές.  
Ο Σ Μ Ι ΙΟ Ρ Ν ,  Τ Ζ Ο Ν , Οργισμένα νιάτα.
Ι ΨΕ Ν,  Ε Ρ ΙΚ Ο Υ , Αύτοχράτορας καί Γαλιλαίος.  
Κ Α Λ Ν Ί Ί Ό Υ Ε Λ ,  Ε ΡΣΚ 1Ν , Καπνοτόπια.
ΙΟ Ν Ε Σ Κ Ο .  ΕΥΓΕΝΙΟΥ, Η πείνα  και η δίψα, καί ή 

Φ αλακρή τράγο υδι στρι α.

Τά βιβλία αύτά είναι επιλογή άπο τίς εκδόσεις μας.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
THOM AS SZASZ 

Η ν’ .γική Ογεια σάν ιδεολογία 
Κ Ο ΡΝ Η Λ ΙΟ Ι Κ Α ΙΤΟ Ρ!Α Δ Η Σ 

Ψυχανάλυση 
GIOVANNI JE R V IS  

Ή  κσηΌνική ψυχιατρική 
Κ Λ Ε Α Ν Θ Η ! ΓΡΙΒΑ1

Γό ά έ ιέ ζ ο ό ο  Γής ψ υ χ ια τ ρ ικ ή ς  

D AVID  COOPER 
Η ό ν τ ι ψ υ χ ι α τ ρ ι ι ή  ά α υ μ ίίΟ ο π ο ιη μ ϊ.Υ η  

RONALD LA IN C  
Σ /1 ζυ φρ kvt ΐιι

ΘΕΖΙΑΛΟΝΚΗ

ΔΙΑΒΑΖΩ
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

•  Αφιερώματα σέ συγγραφείς καί θέματα 
(συνεργασία μέ τό ΜβςΛΖίπο

•  Κριτική καί παρουσίαση καινούργιων βι
βλίων.

•  Συνεντεύξεις μέ άνθρώπους τών Γραμμά
των. τών Τεχνών καί τών Επιστημών

•  Πρωτότυπα ρεπορτάζ γιά έπικσιρα καί άνε- 
πίκαιρα θέματα

•  Πολυκριτικές γιά προβληματικά βιβλία.
•  Επιφυλλίδες γιά πνευματικά θέματα
•  Πίνακας μέ τά έμπορικότερα βιβλία τού δ ε

καπενθήμερου
•  Βιβλιογραφικά δελτίο μέ άλες τις νέες έκ- 

δόσεις
•  Ανταποκρίσεις άπό τό έξωτερικό. κριτικο- 

γραφία του τύπου είδήσεις. σχόλια κλπ

Συνεργάζονται
Α Αργυρίου — Γ Βέλτοος —
Κ. Γεωργουσόπουλος — Κ. Κουλουψακος —
Μ Πλωρίτης — Δ. Ραυτόπουλος —
Β . ΡαφαηλΙδης
Επίσης οι:
Δ Γκιώνης — Στ. Ιωσήφ — Π Κουνενάκη -
Α. Κυριαζάνος — Β Παγκουρέλης —
Ελ Παμπουκη — Ν. Χατζιδάκι κ.ά

Κυκλοφορεί κάθε δεύτερη Τετάρτη

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΔΡΟΥ
ΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ

ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

·λ 1 -■;· ■

/ · * ' " ' ______ __ _________!_____

i l l  Μ 111 i ' l l  1  H i ! ϊ v i l l i .

K . X e V M Ι Ι Μ Λ Τ Λ
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ΠΙ’( )ΙΙΛΙΜΛΙ\ ΙΠΟΧΜ

ήβη ί  ιγρου μυθκΐι όρημα

ΜΗΤΣΟΣ ΚΑΣΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΗΒΗ ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ 
Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Α ' β ρ α β ε ί ο  βραβε ίο  Ε Π Ο Χ Η
μ υθ ισ τορ ήμα το ς  μυθ ισ τορ ημα τ ική ς  ο μραρε ιο

β ιογραφ ίας  μυθ ισ τορ ή μ α το ς

ΒΡΑΒΕΙΟ ΙΠΕΚΤΣΙ
στην 

ΔΙΔΩ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
για το 

συνολικό 
συγγραφικό της 

έργο 
που αναφέρεται 

στη
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΓΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΜΙΧΑΗΛΑΣ 
ΑΒΕΡΩΦ

στον ΠΕΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ  
για βιβλίο αναμνήσεων 
από την μικρασιατική 
εκστρατεία και την 

καταστροφή
tlL T K ii Alfr.’-T JA L U l-

ΟΣΑ ΘΥΜΑΜΑΙ 
190U-1969

Λ.»— ,'.ν ’. O r - * u

AJAH MAf POKcΦΑΛΟΥ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ

E Κ Λ Ο ί Ε Ι ?  Κ Ε Δ Ρ Ο ί

ΠΕΤΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 
ΟΣΑ ΘΥΜΑΜΑΙ 

1900-1969

ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ OYPANH:

ΛΙΛΗ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ

Το βραβείο του Ιδρύματος 
για την παιδική λογοτεχνία 
στην ΣΟΦΙΑ ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ  

για το σύνολο του έργου της

ΕΚΛΟΕΕΙΕ ΚΕΑΡΟΕ
Γεωργίου Γενναδίου 6 (πάροδος Ακαδημίας) - Τηλ.: 36.15.783
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