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ΙΔΕΟΚΡΑΤΙΑ Κ Α Ι ΙΣΤΟ ΡΙΚΗ Α ΙΤ ΙΟ ΚΡΑ ΤΙΑ

"Ενα ωραίο βιβλίο για τόν ’Ισοκράτη (Βασιλείου Λαούρ- 
δα, Ό  ’Ισοκράτης και ή εποχή του, ’Αθήνα, 1944) μας ξανα
φέρνει σέ μιά έξαιρετικά ενδιαφέρουσα εποχή, πού πολλές πα
ρουσιάζει μέ τή δική μας ομοιότητες— τήν εποχή τοΰ 4°» προ- 
χριστιανικοΰ αΙώνα. Ό  συγγραφέας τοΰ έργου τοΰτου είναι 
έ'νας άπό τούς καλλίτερους φιλόλογους τοΰ τόπου μος κι ενας 
άπό τούς πολύ ολίγους πού μέ έντονο ευγενικό πάθος ασχο
λούνται μέ τήν αρχαία ελληνική μας παράδοση, βέβαιοι δτι 
αυτή πρέπει ν ’ άποτελέσει τό βασικότερο θεμέλιο τοΰ νεοελ
ληνικού πολιτισμού μας. Κάθε του εργο συνακόλουθα είναι 
καθαυτό μιά πραγματική δωρεά, μά ταυτόχρονα καί μιά προ
σφορά πού θά κριθεΐ άπό τό κατά πόσο άνταποκρίνεται στις 
άξιώσεις τής έποχής μας γιά τ’ ανθρωπιστικά διδάγματα πού 
μπορούμε καί πρέπει ν ’ άντλοΰμε άπό τόν αρχαίο κόσμο. Ά ς  
εχει λοιπόν δ λαμπρός αυτός φιλόλογος μ  άπό μάς κι απ’ δ- 
λους τούς άλλους τόν δίκαιο έπαινο γιά τήν ευρύτητα τών 
γνώσεων του, γιά τήν άνεσή του νά κινείται, χάρη στό ψυχικό 
κλίμα του, τόσον ελεύτερα μέσα στόν αρχαίο κόσμο, γιά τήν 
τόλμη του απέναντι στά πολύπλοκα προβλήματα τού θέμα
τος, γιά τήν γλαφυρότητα τού πραγματικά κλασσικού σέ 
πολλά ύφους του καί γιά τή λαμπρή οικονομία τοΰ θέματός 
του. “Ολα τούτα καί χαρίσματα είναι, άλλά κι άποχτήματα 
ενός μόχτου, πού λίγοι μπορούν νά έχτιμήσουν σ’ δλη τήν 
εχτασή του’ κι δσο ή πείρα του θά πλουτίζεται, τόσο λαμπρό
τερα θ ’ ανθίζουν δλα τούτα στό λόγο του, τόν βαρύ πάντα 
σάν θρεμμένο άπό τήν κλασσική παιδεία. Τό δικό μας ση
μείωμα θά  περιοριστεί μόνο στό ζήτημα τής ουσίας—στό ζή
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τημα δηλαδή κατά πόσο ό συγγραφέας κατώρθωσε νά δει 
τόν ’Ισοκράτη στήν Ιστορική του υπόσταση καί συνακόλουθα 
ν ’ αξιολογήσει σωστά, άπό ιστορική καί ή&ική πλευρά, τόν 
πνευματικό ’Ισοκράτη, πρόβλημα πού συναρτιέται μ’ ενα άλλο, 
πολύ σπουδαιότερο, μέ τό κατά πόσο δηλαδή μπορούμε νά 
προβάλουμε στήν εποχή μας σάν πρότυπο τήν προσωπικότητα 
τοΰτη" καί προδηλώνουμε πώς, κατά τή γνώμη μας, δ συγ
γραφέας μας έ'χει πολύ προχωρήσει στό τέλμα μιάς όλότελα 
άντιιστορικής ερμηνείας, άπ’ δπου πρέπει τό ταχύτερο νά 
σώσει τόν εαυτό του.

Ό  ’Ισοκράτης πραγματικά, δπως μας τόν παρουσιάζει δ 
συγγραφέας μας, είναι «δ πρώτος "Ελληνας», μιά προσωπι
κότητα δηλαδή πού μέσα άπό τήν παρακμή τής αρχαίας 
πόλης-κράτος συλλαβαίνει μέ τή διάνοια, ζεΐ μέ τήν ψυχή 
κι επιχειρεί μέ τό λόγο του νά πραγματώσει τήν ε ν ω ση 
τ ώ ν  Ε λ λ ή ν ω ν "  δ άνθρωπος πού βρίσκει τή λύση τοΰ 
εσωτερικού κοινωνικού προβλήματος τής Ε λλάδας στήν «’ιμ
περιαλιστική» εξάπλωση τοΰ ελληνισμού στήν Ά σ ία - ό άν
θρωπος τέλος πού εγκαταλείπει τό καταρρακωμένο Ιδεώδες 
τής δημοκρατίας κι άναζητεΐ τήν ισχυρή προσωπικότητα, τόν 
μ ο ν ά ρ χ η ,  πού θά  πραγματώσει τούς δυό βαθύτατους πό
θους του, τήν έ'νωση τών Ελλήνω ν καί τόν πόλεμο κατά 
τών βαρβάρων. Κι επειδή δλα τούτα κατά έ'να τρόπο πραγμα
τοποιήθηκαν, λέει, μέ τόν Φίλιππο καί τόν ’Αλέξανδρο «δ 
’Ισοκράτης στάθηκε στά χέρια τής ιστορικής μοίρας τό δργανο 
εκείνο πού προετοίμασε θεωρητικά καί ηθικά τό έ'δαφος γιά 
τή νέα περίοδο» (σελ. 116). Ό  συγγραφέας δέν αμφιβάλλει 
καθόλου γι’ αυτό" στόν πρόλογό του προειδοποιεί άλλωστε 
τόν αναγνώστη γιά τή μεθοδολογική τοποθέτησή το υ : «Συν
δέοντας τόν ’Ισοκράτη μέ τήν εποχή του δέν θέλησα καθόλου 
νά διαπιστώσω μιά σχέση αιτιοκρατίας. Ή  σ χ έ σ η  τ ο ΰ  
π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ  α ν θ ρ ώ π ο υ  μ έ  τ ή ν  ε π ο χ ή  τ ο υ  
ε ί ν α ι  π ά ν τ ο τ ε  σ χ έ σ η  ε λ ε υ θ ε ρ ί α  ς». ’Αλλά τά 
πράγματα θ ’ άποδειχτοΰν διαφορετικά καί μάλιστα όλό
τελα άντίθετα— πολύ περισσότερο πού πρόκειται γιά τόν ’Ι
σοκράτη, τό τυπικό, τό κατ’ εξοχήν πρότυπο α ί τ ι ο κ ρ α -  
τ ο ύ μ ε ν η ς  π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς  π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α ς  
στήν αρχαία Ελλάδα.

Καί στ’ αλήθεια, δ συγγραφέας επιμένει πάρα πολύ στά 
στοιχεία τής εξωτερικής Ιστορίας πού τυπικά συνδέονται μέ 
τούς σταθμούς τής πνευματικής πρόβασης τοΰ ’Ισοκράτη του,
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φαίνεται δμως ν ’ άγνοεΐ όλότελα τής κοινωνικές διαφοροποιή
σεις, τούς ταξικούς αγώνες καί τίς Ιδεολογικές προεκτάσεις 
τους, δλες έκεΐνες τίς κοινωνικο-πολιτικές ζυμώσεις, πού πα
ρουσιάζονται περί τό τέλος τοΰ 5ου αιώνα γιά νά ενταθοΰν 
άπό τίς αρχές τοΰ 4ου, πού οργανώνουν Ιφεξής τήν ελληνική 
Ιστορία, πού προετοιμάζουν τή «νέα περίοδο» κι αυτές πρω
ταρχικά προσδιορίζουν τίς ιδεολογικές κατευθύνσεις τοΰ άλη- 
θινοΰ ’Ισοκράτη. Ά γ ν ο ε ΐ  πραγματικά, σά νά πρόκειται γιά 
τήν κοινωνική Ιστορία τών ’Ίνκας  κι δχι τής άρχαίας Ε λ λ ά 
δας, τήν έξαιτίας τής συγκέντρωσης τοΰ πλούτου διαφορο
ποίηση τοΰ δημοτικού στοιχείου σέ πλούσιους καί σ’ άχτήμο- 
νες καί τό φοβερό κοινωνικο-πολιτικό άνταγωνισμο, τόν γνιο- 
στό στό πολιτικό πεδίο σάν ανταγωνισμό ολιγαρχικών καί δη
μοκρατικών, πού άναπηδώντας άνάμεσά τους προσδιορίζει εφε
ξής ώς τό τέλος της τήν ελληνική ιστορία. 01 ιστορικές πηγές 
και ιδίως τό ίδιο τό έ'ργο τού ’Ισοκράτη βοοΰν γιά τούς τα
ξικούς αυτούς άπό τόν 4° αιώνα καί πέρα άγώνες, πού, γιά 
τήν ευχέρεια τών άναγνωστών, θά  μπορούσαμε ν’ άνακεφα- 
λαιώσουμε στό ακόλουθο σχήμα : Ό  λαός διαθέτοντας χάρη 
στήν άρχαία κοινωνική δημοκρατία απεριόριστη τήν πολιτική 
εξουσία, προσπαθεί ν ’ αντιμετωπίσει τήν έξουθενωτική οικο
νομική κρίση πού προκύπτει άπό τή συγκέντρωση τοΰ πλού
του στά χέρια τών ολίγων κι άπό τόν άντιπροοδευτικό πιά θ ε 
σμό τής δουλείας, μέ τήν κ ο ι ν ω ν ι κ ο π ο ί η σ η  τοΰ συγ
κεντρωμένου πλούτου τών ολίγων. Τήν επίθεσή του ενάντια 
στούς κατέχοντες τήν άρχίζει φορτώνοντας σ’ αυτούς τά βάρη 
τής κοινωνικής ψυχαγωγίας καί τών πολέμων- πέρνα στή δή
μευση τών περιουσιών μέ τίς δικαστικές άπόφασες χάρη στή 
δικαστική εξουσία πού διαιθέτει' προχωρεί στήν άξίωση τής 
άποκοπής τών χρεών γιά νά φτάσει τέλος στή γενική καί έμ
μονη άξίωση τοΰ άναδασμοΰ τής συγκεντρωμένης έ'γγειας ϊδιο- 
χτησίας. Μπροστά στήν επίθεση τούτου τοΰ λαού, οί κατεχον- 
τες άποχτοΰν τή συνείδηση ιδιαίτερης τάξης, συσπειρώνονται 
(«συνάγει ydg και τους ϊχΰίστους ό κοινός φόβος»), κι άπο τή 
μιά γιά νά περισώσουν τήν κοινωνικο-οίκονομική τους υπεροχή 
κι άπό τήν άλλη γιά νά δλοκληρώσουν καί νά τήν κατοχυρώ
σουν μέ τήν πολιτική εξουσία, αγωνίζονται μέ σκοτεινό πάθος 
νά καταλύσουν τή δημοκρατία καί νά εγκαταστήσουν πλουτο
κρατικά πολιτεύματα, τίς ολιγαρχίες— δρος πού μαζί μέ τόν 
σύστοιχο «ολιγαρχικοί» (εξω άπό μιά μόνο περίπτωση δπου δ 
δεύτερος παρουσιάζεται σάν εξωτικό άνθος [σελ. 85]), που
θενά δέν συναντιέται στό βιβλίο τοΰτο. Οί άντιδημοκρατικοί 
αγώνες τών ολιγαρχικών είναι γνωστοί σ’ δλες τους τίς λε
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πτομέρειες, καί μόνο δ κατ’ εξοχήν ενδιαφερόμενος, ό συγγρα
φέας μας, από υπερβολική ίσως πνευματική ελευθερία, δέ τούς 
προσατενίζει. "Αν ομως έσκυβε πάνω σ’ αυτούς θ ά ’βλεπε 
ασφαλώς καί τίς ιδεολογικές προεκτάσεις τους καί στις ιδεο
λογικές αυτές προεκτάσεις θά  ’βρίσκε καί τά σπέρματα καί τήν 
οργάνωση καί τίς κατευθύνσεις καί τούς σκοπούς τής άντιδη- 
μοκρατικής, τής φιλομακεδονικής, τής φιλομοναρχικής καί ένω- 
τικο-πολεμικής Ιδεολογίας τοϋ ήρωά του. Γιατί ή ιδεολογία 
τοΰ ’Ισοκράτη δέν είναι π α ρ ά  ή ι δ ε ο λ ο γ ί α  τ ή ς  ’Α θ η 
ν α ϊ κ ή ς  κ α ί  γ ε ν ι κ ά  τ ή ς  ε λ λ η ν ι κ ή ς  δ λ ι γ α ρ -  
χ ί α ς, πού σέ γενικό διάγραμμα—(γιατί δέν γράφουμε φυσικά 
βιβλίο, άλλά μόνον έπισημείωμα)—παρουσιάζει τίς ακόλουθες 
τάσεις :

α)
κ α τ α δ ί κ η  τ ή ς  δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς

Ή  καταδίκη τοΰιη, πού αρχαιότερο μνημείο της έχουμε 
τόν ολιγαρχικό εκείνο λίβελλο πού μέ τόν τίτλο «’Αθηναίων 
Πολιτεία» διασώθηκε κάτου άπό τό όνομα τοϋ Ξενοφώντα, 
αποτελεί τό επίσημο κήρυγμα, τό πολιτικό «πιστεύω», δλης 
τή; ολιγαρχικής πολιτικο-φιλοσοφική; παράδοσης, μέ κορυ
φαίους εκπρόσωπους τόν Πλάτωνα καί τόν ’Αριστοτέλη. Στή 
σφοδρότατη συνακόλουθα καιαδρομή του ενάντια στή δημο
κρατία ό ’Ισοκράτης άποτελεΐ κι’ αυτός έ'να κρίκο στή παρά
δοση τούτη πού προεκτείνει θεωρητικά τήν άναδημοκρατική 
πολιτική τών ολιγαρχικών ομάδων. *0 συγγραφέας μας δέχε
ται ανεξέλεγκτα τή καταδρομή τούτη (σελ. 70-71 : «ή δημο
κρατία, αύτή φταίει κι αύτή πρέπει νά καταργηθεΐ») καί τή 
δικαιολογεί μέ τήν άποψη δτι «ή δημοκρατία δέν τ^ά μπο
ρούσε νά κατορθώσει τήν ένωση τών Ελλήνων». Παρασυρ
μένος έτσι άπό τήν ιδέα πού κινούσε τόν ήρωά του στήν κα̂ · 
ταδίκη τής δημοκρατίας, πώς μόνο ενα άλλο πέρα άπό τή 
δημοκρατία πολίτευμα μπορούσε πιά νά λύσει τό κοινωνικό 
πρόβλημα τοϋ αρχαίου κόσμου, άποδέχεται κατ’ ανάγκη δτι 
τό πολίτευμα τοΰτο δέν ήταν άλλο άπό τή μοναρχία πού προ
παγανδίζει ό ’Ισοκράτης. Ωστόσο πολύ καλά θά  ’πρεπε νά 
ξέρει δ συγγραφέας μας, πώς μέ τήν επικράτηση τοϋ (μακεδο
νικού) ιχοναρχισμοϋ άπό τή μιά καμμία ένωση δέν κατορθώ
θηκε, άλλά μόνο μιά προσωρινή — (πού προετοιμάζει δμως τήν 
οριστική)— υποδούλωση τών Ελλήνων, κι’ άπό τήν άλλη πώς 
δχι μόνο δέν μπορούσε νά λυθεί τό κοινωνικό πρόβλημα, άλλά 
θά καταντοΰσε— δπως καί έγινε — πολύ εντονότερο καί πολύ
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δξύτερο, κατ’ ανάγκη. Πραγματικά ή άρχαία δημοκρατία 
είχε ξετελέψει πιά τόν ιστορικό ρόλο της, άλλά ταυτόχρονα 
καί κανένα άλλο πολίτευμα—(και πολύ ολιγότερο βέβαια α\- 
τιλαϊκά, πισωδρομικά πολιτεύματα, οπως ή ολιγαρχία κ η 
μοναρχία)— δέν μπορούσε νά προωΌησει τήν αρχαία κοινω
νία σ’ άψηλότερες μορφές, γιατί ή άρρωστεια δέν ηταν πολι
τική άλλά κοινωνική: ή δουλειά ειχε σταματήσει την ανα- 
πτυξη τής τεχνικής καί τό σταματημα τούτο σταματούσε 
κατ’ άνάγκη τήν κοινωνική εξέλιξη, συσσώρευε δηλαδη μέ τίς 
άντιθέσεις πού προκαλοϋσε ένα αυξανόμενο πλήθος κοινω
νικά προβλήματα πού δέν μπορούσαν να παρουν καμμιά λύση. 
*Η καταδίκη συνακόλου&α τής δημοκρατίας από τόν Ισο
κράτη κι άπό τή λοιπή ολιγαρχική παράδοση, ξεπηγαζε βέ
βαια άπό τήν ιστορική καταδίκη τής αρχαίας δημοκρατίας, 
δπως άκριβώς καί ή καταδίκη τής σύγχρονης δημοκρατίας 
άπό τόν φασισμό ξεπήγασε άπό την ιστορική καταδίκη ̂ τής 
άστικής δημοκρατίας" στή σφαίρα ομως τής συνειδητής ή 
άσύνειδης πολιτικής σκοποθεσίας δεν αποτελούσε τη δικαίωση 
τής Ιστορικής καταδίκης, άλλά μόνο τήν αιχμή τής ολιγαρ
χίας ενάντια στή λαϊκή παντοδυναμία πού τροφοδοτούσε η 
άρχαία δημοκρατία, καί κατά συνέπεια, η άντιπροβολή άπό 
τήν ίδια τήν ολιγαρχική παράδοση άλλων καθεστωτων, τοΰ 
ολιγαρχικού ή τού μοναρχικοΰ, δέν άπόβλεπε ούτε στην ένωση 
τών Έλλήνιον καί τόν πόλεμο κατα τών βαρβαρών, πού ως 
πρός τούτο δεν ήσαν, δπως θά δοΰμε, παρά μόνον προσχή
ματα καί ένισχυτικοί λόγοι, οϋτε στό πέρασμα σ αψηλότερες 
μορφές κοινωνικής σύνθεσης, άλλά στήν αντικατάσταση τής 
δημοκρατίας πού ευνοούσε τό λαό, άπό καθεστώτα πού θά 
ευνοούσαν τήν τάξη τών ολιγαρχικών κατεχοντων. Συναφής 
με τήν καταδίκη τής δημοκρατίας στούς ιδεολογικούς αγώνες 
τής ολιγαρχίας εΐναι και ή ιδέα της «πάτριου πολιτείας». 
Στόν «’Αρεοπαγιτικό» πραγματικα τοΰ Ισοκράτη βρίσκουμε 
«μιά νοσταλγική αναδρομή στό πολίτευμα τού Κλεισθένη καί 
τοϋ Σόλωνα, πού ειχε εξασφαλίσει τοση ευδαιμονία στο εσοι- 
τερικό τής ’Αθήνας καί τόση άσφάλεια στις σχεσεις της με 
τούς εξωτερικούς έχθρούς» (σελ. 93). *0 συγγραφέας μας βλέ
πει πολύ καθαρά, δτι μέ τό λόγο τοΰτο ό ’Ισοκράτης ̂ επιχει
ρεί νά εξυψώσει τό αρχαίο (σημείωσε: άριστοκρατικο-δλιγαρ- 
χικό) καθεστώς τοΰ Άρείου Πάγου, άλλά τοϋ διαφεύγει υλό- 
τελα καί ό σκοπός τής προσπάθειας αυτής καί ή συνάρτηση 
της με τίς άνάλογες προσπάθειες τών δυό διαβόητων ολιγαρ
χιών τής ’Αθήνας, τών Τετρακοσίων (δλιγαρχία τοΰ 411) 
καί τών Τριάκοντα (δυναστεία τοΰ 404). Γ ιατί καί οι δυο ολι-
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γαρχίες διακήρυξαν αά μέσο γιά τή σωτηρία τής πόλης τήν 
αναδρομή στήν «πάτριον> πολιτεία, και θέλησαν νά παρουσιά
σουν τήν άντιδημοκρατικτ'ι νομοθεσία τους δχι σάν επαναστα
τική, άλλά σάν έπανεγκατάσταση τοΰ πολιτεύματος τών πατέ
ρων. Πραγματικά, δπως μαθαίνουμε άπό τήν «’Αθηναίων Πο
λιτεία» τοΰ Αριστοτέλη (XXXIV 8), ή ολιγαρχική Σπάρτη 
δέχτηκε νά κλείσει ειρήνη μέ τόν δρο δτι οί ’Αθηναίοι θά 
δεχτοΰν τήν «πάτριον πολιτείαν» : εφ ’ φ  τε πολιτεύσονται τήν
πάτριον πολιτείαν — πού επιζητούσε ή (άντιδημοκρατική) μέση 
τάξη, ή λαϊκή βάση τής ολιγαρχίας' καί πραγματικά δ Κλει- 
τοφών, ενας άπό τούς πρωτεργάτες τής εγκατάστασης τών 
Τετρακόσιων προσαναζητήσαι τους αίρεθέντας εγραψεν y.al τους 
π α τ ρ ί ο υ ς  ν ό μ ο υ ς  (XX IX 3) — καί τό ίδιο οί Τριάκοντα 
(XXXV 2) : τό μεν πρώτον μέτριοι τοϊς πολίταις ήσαν καί π  ρ ο- 
σ ε π ο ι ο ν ν τ ο  δ ι ώ  κ ε ι ν  τ η ν  π ά τ ρ ι ο ν  π ο λ ι τ ε ί α ν  
—Σχετικά δμως μέ τή φύση τής «πατρίου πολιτείας» βλέ
πουμε νά σχηματίζονται ανάμεσα στούς ολιγαρχικούς δυό ρεύ
ματα : Ή  μιά παράταξη, μή τολμώντας νά άναδράμει στό 
πολίτευμα τοΰ Σάλωνα—(γιατί ό Σόλων στάθηκε δ πρώτος 
προστάτης τοΰ λαοΰ, δ ιδρυτής ιών λαϊκών δικαστηρίων κτλ.) 
— καί πολύ δλιγότεοο βέβαια στόν Κλεισθένη, σοφίστηκε ενα, 
άνάλογο μέ τό πολίτευμα τών Τετρακόσιων, πολίτευμα, πού 
τό απέδωσε στή σκιώδη μορφή τοΰ Δράκοντα— προσπάθεια 
ά π ’ δπου τό παρείσακτο εκείνο κεφάλαιο IV  2—4 ' τής «’Α
θηναίων πολιτείας»' ή άλλη δμως παράταξη εννοούσε σάν 
«πάτριον πολιτείαν» τήν πολιτεία τοΰ Κλεισθένη, πού πλαστο- 
ποιώντας τη τήν παρουσίαζε τόσο λίγο δημοκρατική δσο καί 
ή (μετριασμένη άριστοκρατικο-δλιγαρχική) πολιτεία τοΰ Σά
λωνα' ό Κλειτοφών πραγματικά (XXIX 3): προσαναζητήσαι 
τούς αιρεθέντας εγραψεν και τους πατρίους νόμους, ονς Κ λεισθέ
νης ε&ηκεν δτε καθίσιη τήν δημοκρατίαν— ώς ού δημοτικήν άλλά 
παραπληαίαν ονσαν τήν Κλεισϋένους πολιτείαν τη Σόλωνος.— 
"Ωστε ή «πάτριος πολιτεία» το ΰ ’Ισοκράτη μας, σάν ή πολιτεία 
τοΰ Κλεισθένη καί τοΰ Σάλωνα— (πού ή πρόθεσή της άλλωστε 
νά έξάρει τήν «αγνή» δημοκρατία τών πατέρων [τό άριστο- 
κρατικό-δλιγαρχικό δηλαδή καθεστώς τοΰ Ά ρείου Πάγου] σ’ 
αντίθεση μέ τή «χρεωκοπημένη» δημοκρατία τής έποχής του, 
είναι φανερή)—δέν είναι άλλη άπό τήν «πάτριον πολιτείαν» 
τών Τετρακοσίο>ν ! Ά π ό  τήν άλλη πλευρά στήν προσπάθειά 
του δ ’Ισοκράτης νά εξυψώσει τό (άριστοκρατικό-)δλιγαρχικό 
καθεστώς τοΰ Ά ρείου Πάγου, δέν κάνει άλλο τίποτε παρά συ
νεπής στήν όλιγαρχική ιδεολογία του, νά συμμερίζεται τά 
Άρειοπαγοφιλικότατα αισθήματα τών...Τριάκοντα, πού πρώ
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τη τους δουλειά ήταν νά καταργήσουν δλους τούς ενάντια στόν 
Ά ρ ε ιο  Πάγο νόμους τής δημοκρατίας (ib. X X X V  2): και 
τούς τ ’ ’Εφιάλτου καί ’Αρχεατράτου νόμους τούς περι τών Αρεο
παγιτών καθεΐλον εξ ’Αρείου Πάγου.—Ε ννοε ίτα ι  ότι η προ
βαλλόμενη πολιτεία τοΰ Κλεισθένη καί τοΰ Σόλωνα καί 
τό καθεστώς τοΰ Ά ρείου  Πάγου είναι τοσο παραποιημένα 
κατά τις τάσεις καί τούς πόθους τής πισωδρομικής ολιγαρχι
κής ίδελογίας, δσο καί ή άποδιδόμενη στόν Δράκοντα πολι
τεία. Ό  συγγραφέας μας αντιλαμβάνεται δτι «το πολίτευμα 
τοΰ Ά ρείου Πάγου ήταν διαφορετικό ά π ’ δτι τό περιγράφει 
δ ’Ισοκράτης», άλλά ούτε τούς άγώνες τής αρχαίας δημοκρα
τίας ενάντια στό λαομίσητο τοΰτο συντηρητικό σώμα άναπο- 
λεΐ γιά νά εξηγήσει τή στροφή τοΰ ’Ισοκράτη του πρός αυτό, 
ού'τε τήν πισωδρομική τάση τής ολιγαρχίας μπορεί νά δή γιά 
νά συλλάβει τό νόημα τής «πατρίου πολιτείας» τοΰ Αρεοπα- 
γιτικοΰ, καί φυσικά καταλήγει στό απλοϊκό συμπέρασμα (σελ. 
95) δτι «στό βάθος βρίσκεται ή πολύ λαϊκή καί πολύ απλοϊκή 
πίστη, δτι δλες οί σημερινές άθλιότητες μποροΰν νά γιατρευ
τούν μόνο αν ξαναγυρίσουμε στά παλιά καλά ήθη, στούς π α 
λιούς καλούς χρόνους !» Συναρτημένη τέλος μέ τήν καταδίκη 
τής δημοκρατίας είναι κατά ενα μέρος καί ή καταδίκη τής 
θαλάσσιας ήγεμονίας (στόν «περί Ειρήνης» λόγο τοΰ ’Ισο
κράτη) καί ή άποστροφή γενικά τής ολιγαρχίας πρός τη θάλασ
σα—τήν πραγματική τοΰτη χάρη στό εμπόριο καί στό ναυτικό 
πλήθος πού τροφοδοτούσε, μητέρα τής δημοκρατίας. Ό  
συγγραφέας μας δέν συλλαβαίνει τις ρίζες τών ιδεολογικών 
αυτών στροφών, λησμονώντας τό χαρακτηριστικό εκείνο πού 
αναφέρει ή αρχαία παράδοση, δτι τό βήμα τής Πνυκός, πού 
ό Θεμιστοκλής τό ειχε φτιάξει ν’ άτενίζα πρός τή θάλασ
σα, οί Τριάκοντα τό μετάτρεψαν στή θέση πού καί τώρα βρί
σκεται, ν ’ ατενίζει τήν ένδοχώρα.

β )
σ τ ρ ο φ ή  π ρ ό ς  τΙς ξ έ ν ε ς  ά ν τ ι δ η μ ο κ ρ α τ ι κ έ ς  έ π ι χ ρ ά τ ε ι ε ς

Είναι γνωστό, δτι στήν πρώτη φάση τών κοινωνικο-πολι- 
τικών άγώνων οί ολιγαρχικοί στήριξαν δλες τις ελπίδες γιά 
τήν επικράτησή τους στή νίκη τής Σπάρτης ενάντια στή δη
μοκρατικήν Α θ ή ν α ,  άπ’ δπου τό ρεΰμα εκείνο και στην ίδια 
τήν Α θ ή να  καί στις άλλες δημοκρατούμενες πολιτείες, τών 
«φιλολακώνων» ή «λακωνιζόντων», πού ραδιουργούν γιά τήν 
"υπονόμευση τών πατρίδων τους καί τήν επικράτηση τής Σπάρ- 
ττ1ζ. Ποιός δέν ξέρει, ανάμεσα στ’ αναρίθμητα άλλα, καί την
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περίφημη ιστορία τής άπό τούς ολιγαρχικούς καταδίκης σέ θ ά 
νατο τών οκτώ ’Αθηναίων στρατηγών, επειδή ... νίκησαν στή 
ναυμαχία τών ’Αργινουσών τών Σπαρτιατικό στόλο; Κλασσικά 
παραδείγματα τοΰ ολιγαρχικού τούτου φιλολακωνισμοϋ άπό 
τόν κύκλο τών πνευματικών ανθρώπων τής εποχής—(κι εδώ 
δα είναι πού μεταφερόμαστε θριαμβικά στό βασίλειο τής από
λυτης πνευματικής ελευθερίας)—έχουμε τόν συγγραφέα τού 
έργου «Λακεδαιμονίων Πολιτεία», τόν ’Ανιιφώντα τόν ρήτορα,, 
ενα άπό τούς πρωτεργάτες τής εγκαθίδρυσης τής ολιγαρχίας 
τών Τετρακόσιων, πού καταδικάζεται γιά τις ραδιουργίες του 
μέ τή Σπάρτη επί προδοσία σέ θάνατο, τόν Ξενοφώντα πού 
πολεμά στις τάξεις τών Σπαρτιατών τήν πατρίδα του, τόν μα
θητή τοΰ Σωκράτη Κριτία, πού τυραννεΰει στήν ’Αθήνα μέ 
τήν υποστήριξη τών Σπαρτιατών, τόν ποιητή ή διασκευαστή 
των Τυρταιϊκών έλεγειών, καί πλήθος ά'λλους πού, σωφρενέ- 
στεροι, καλύπτουν τόν φιλολακωνισμό τους μέ τή διαβρωτική 
προπαγάνδα τής ειρήνης. Μάκρυνες άλλά έ'ντονες απηχήσεις 
τοΰ ολιγαρχικού τούτου φιλολακωνισμοϋ στόν ’Ισοκράτη βρί
σκουμε στόν «’Αρχίδαμο», στήν «’Επιστολή προς Άρχίδαμον» 
καί στόν επιτάφιο άκόμη τής ’Αθήνας, στόν «Παναθηναϊκό* 
ίου—χωρίς ν’ άναφέρουμε τόν μιαθητή τοΰ ’Ισοκράτη ’Έφορο,, 
τόν αρχηγό της έξιδανίκευσης τοΰ Σπαρτιατικού καθεστώτος. 
Ά λ λ ά  ή Σπάρτη είχε πεθάνει πιά σά δύναμη ικανή νά στηρί
ξει τίς προσδοκίες τών άντιδημοκρατικών καί συνακόλουθα 
οί ολιγαρχικοί τών δημοκρατούμενων πολιτειών μ ’ επικε
φαλής τήν ολιγαρχία τών ’Αθηνών στρέφονται προς τή νέα 
άντιδημοκρατική επικράτεια πού παρουσιάζεται τότε στόν 
ιστορικόν ορίζοντα, τή Μακεδονία, καί πού έχτός άπό τή βαρ
βαρότητα καί τή δύναμη, παρουσίαζε επιπλέον καί τή έπιπο- 
θουμένη, δπως θά δοΰμε, μοναρχία. Μή δά καί μέ τήν ίδια,, 
πνευματική ελευθερία, δταν πιά καί ή μακεδονική ηγεμόνα 
θ ά ’χει ξεπεραστή, ή ολιγαρχία τών ελληνικών πολιτειών δέ θά  
στραφεί προς τή νέα πάλι άντιδημοκρατική επικράτεια, τή 
Ρώμη, καί δέν θά  φάει κυριολεκτικώς τά νύχια της νά τής εξα
σφαλίσει τήν υποδούλωση τής Ε λ λ ά δ α ς ; Πραγματικά, διαβά
ζοντας κανείς τήν Ιστορία τής εποχής, καί ιδίως στά λαμπρό
τερα μνημεία της, τούς Δημοσθενικούς λόγους, παρακολουθεί 
στις άγωνιώδεις σελίδες της δλο τό πάθος κι δλες τίς μηχα
νορραφίες τών ολιγαρχικών, άπό τήν πολεμική άδράνεια ώς 
τή φανερή προδοσία, γιά νά εξαρθρώσουν τήν ά'μυνα τών δη
μοκρατιών καί νά εξασφαλίσουν τήν επικράτηση τής φιλολι- 
γαρχικής Μακεδονίας. Μέ τήν επιστολή του λοιπόν «προς Φί
λιππον», δπου προτρέπει τόν Μακεδόνα βασιλιά ν ’ άναλάβει
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τήν έ ν ω σ η  τ ώ ν  Ε λ λ ή ν ω ν  και τον πολεμο κατα τών 
βαρβάρων, ό ’Ισοκράτης εκφράζει θεωρητικά εκείνο πού ή τα
χτική τών ολιγαρχιών και τα χρυσά τοΰ Φίλιππου πραγματω- 
ναν παράλληλα σ’ δλη τήν Ελλάδα. Λεν θ ά ’θελα νά ΐπ ψ ε ί -  
νω—άλλά ό συγγραφέας μας μοιάζει με κουφό πού περνά δί
πλα άπό πολυόργανη ορχήστρα, δταν προσπερνά χωράχ σάν τό 
άκόλουθο τοΰ «περί Στεφάνου» 61 : παρά τ’άρ τοϊς "Ελληοιν> 
ο υ  τ ι σ ί ν, ά λ λ ’ ά π α ο ι ν  ο μ ο ί ω ς  φοράν προδοτών καί 
δωροδόχων και ΰεοις εχθρών άν&ρώπων συνέβη γενέσ&αι τ ο- 
α α ν τ η ν  δ ο η ν ο υ δ ε ί ς π ω  π ρ ο τ ε ρ ο ν  μ ε μ ν η τ α ι  
y s y o v v T c i v '  ο ν ζ ο ν  ν ο . γ ( ο ν ι ο τ ( Χ ζ  χ ο. ι ο ν ν ε Q - 
γ ο υ ς  λ α β ώ ν  δ Φ ί λ ι π π ο ς  κτλ., ή δταν ό ίδιος ση
μειώνει γεγονότα σάν τά ακόλουθα (σελ. 111) : « Φ ι λ ο μ α-· 
κ ε δ ό ν ε ς στήν Α θ ή ν α  ήσαν δ χ ι  μ ό ν ο  δ σ ο ι  α ν ή 
κ α ν  σ τ ή ν  α ν ώ τ ε ρ η  κ ο ι ν ω ν ι κ ή  τ ά ξ η ,  α λ λ α 
καί οΐ πιό γνωστοί διανοούμενοι. Τρία χρονιά επειτα απο τόν 
Φίλιππο τοΰ ’Ισοκράτη, ό Σ π ε ύ σ ι π π ο ς ,  ο δ ι ά δ ο χ ο ς 
τ ο ΰ  Π λ ά τ ω ν α  σ τ ή ν  Ά  κ α δ η μ ε ι α  (αλήθεια, τι 
περίεργο αύτό, Κύριε Λαούρδα!) δημοσίευσε κι αυτός μιαν 
άνοιχτή επιστολή στό Φίλιππο, οπου επεκρινε την επιστολή 
τοΰ ’Ισοκράτη, επειδή δέν είχε εξυμνήσει δσο επρεπετίς  ευερ
γεσίες τοΰ Φιλίππου καί τών προγόνων του στούς "Ελληνες 
καί επειδή δέν είχε άντικρούσει τίς συκοφαντίες τής άντιμακε- 
δονικής παράταξης» (τά άραιώματα δικά μου). Οι κορυφαίοι 
δηλαδή πνευματικοί άνθρωποι τής εποχής συναγωνίζονται 
ποιος νά κολακέψει μέ φανταστικότερα παραμύθια τόν ηγέτη 
τής Μακεδονίας, άντίθετα προς τή δημοκρατική παράταξη 
πού τόν στηλιτεύει καί τόν πολεμά, και, κατά τη σχεση^ τής 
πνευματικής ελευθερίας φαίνεται, ολοτελα σύμφωνα με τΐ]ν 
μακεδονόφιλη προπαγάνδα τής ολιγαρχίας.

ν)
α τροφ ή  πρός τή  μο να ρ χία

'Η  ιδέα τής ολιγαρχικής πολιτείας πού αγωνίζονταν νά 
επιβάλουν οί ολιγαρχικοί, είχε ύ.τοστεΐ τρομακτική φθορά από 
τήν πικρότατη πείρα τών δυό ολιγαρχιών τής Ά ί)ηνας, τών 
Τετρακοσίων καί τών Τριάκοντα, κι άπό τίς επαίσχυντες ολι
γαρχίες πού επέβαλε’ στις ελληνικές πολιτείες ή νίκη τής 
Σπάρτης. 'Ο  ίδιος ό ’Ισοκράτης, άποκρούοντας προφανώς κά
ποιαν επίφοβη (γιατί τά αρχαία δημοκρατικά δικαστήρια δεν 
έπαιζαν) υπόνοια δτι είναι ολιγαρχικός, άναγκάζεται στόν 
Άρεοπαγιτικό του νά καταδικάσει τίς Α θ η να ϊκ ές  ολιγαρ
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χίες κι άλλοΰ πάλι τίς ολιγαρχίες τής Σπάρτης. Τόσο ή φθορά 
τούτη στό δημόσιο αίσθημα δσο κι ή αποδειγμένη εσωτερική 
αδυναμία τοϋ καθεστώτος αύτοΰ, πού αύτοκαταλύεται άπό 
τόν ίδιο τόν ανταγωνισμό τών διαχειριζόμενων τήν πολιτική 
εξουσία (πρβ. Θουκ. V I I I  89, 5 :  εν ώπερ και μάλιστα ολιγαρ
χία εκ δημοκρατίας γενομένη άπόλλυται' πάντες γάρ αυθημερόν 
άξιοϋαιν ούχ δπως ίσοι, αλλά καί πολύ πρώτος αυτός έκαστος 
εΐναι -{- Πολιτικά, V 9, 21. 1315b 11 : καίτοι πασών δλιγοχρο- 
νιώτεραι τών πολιτειών εισιν ολιγαρχία και τνραννίς) — στέκον
ται ή αίτία νά στραφούν βαθμηδόν οι ολιγαρχικοί πρός τή 
μ ο ν α ρ χ ί α ,  ενα παλαιότατο τύπο τής οργάνωσης τού γέ
νους, πού καθώς αποστεώνεται σ’ ορισμένες άνεξέλιχτες πε
ριοχές τού ελληνικού κόσμου (’Ήπειρος, Μακεδονία, Σπάρτη, 
Κύπρος) μεταβάλλεται σέ τύπο πολιτειακό, καί νά τήν ατενί
ζουν σάν τό μόνο πιά πολίτευμα, πού θά  μπορούσε νά κατα- 
σφαλίσει τήν κοινωνική γαλήνη κι ισορροπία, τά υπάρχοντά 
τους δηλαδή απέναντι στις άρπαχτικές διαθέσεις τού λαού’ 
’Αριστοτέλης, Πολιτικά V 8, Ρ, 1310b 40: βούλεται δ’ δ βασιλεύς 
ε ί ν α ι  φ ν λ α ξ, δ π ω ς  ο ι  μ ε ν  κ ε κ τ η μ έ ν ο ι  τ ά ς 
ο υ σ ί α ς  μ η δ έ ν  ά δ ι κ ο ν  π ά σ χ ω σ ι ν.—Ή  περίφημη 
περιπέτεια τοΰ Πλάτωνα μέ τόν Διονύσιο τόν Β' καί ή θεω 
ρητική καί ηθική δικαίωση τής τυραννίας αν καταστεί «βασι- 
λικωτέρα» (άν δηλαδή μεταστραφεΐ στόν βασιλικό τύπο) άπό 
τόν Ξενοφώντα καί τόν ’Αριστοτέλη, αποτελούν στό θεωρη
τικό πεδίο τόν δείχτη τών πραχτικών τάσεων τής ολιγαρχίας 
στήν αναζήτηση τού πολιτειακού τύπου πού θ ’ άντικατα- 
στούσε τήν οχλοκρατική κατ’ αυτούς δημοκρατία' μόνο πού 
επειδή ό βασιλικός θεσμός ειχε ήδη χαραχτηριστεϊ, Ιδίως χάρη 
στήν αντίθεση τής ελληνικής δημοκρατίας καί τής περσικής 
δεσποτείας, σάν τό κατ’ εξοχήν έμβληματικό στοιχείο τής βαρ
βαρότητας καί τού δουλικού ήθους, ή σωκρατική παράδοση 
(Πλάτων, Ξενοφών, ’Αριστοτέλης) δέν τολμά νά τόν ατενίσει 
κατάμματα, άλλά καταλήγει έ'μμεσα σ’ αυτόν, διά μέσου δη 
λαδή τής νεότερης τυραννίας. ’Ανάλογες άναζητήσεις τού 
’Ισοκράτη μπορούμε νά δούμε στις σχέσεις του μέ τόν τύ
ραννο τής Θεσσαλίας, Ίάσονα τών Φερών, και στήν επιστολή 
του πρός τόν τύραννο τών Συρακουσών, Διονύσιο τόν Α '. 
’Αλλά δ ’Ισοκράτης, λιγότερο φιλόσοφος καί περισσότερο πο
λιτικός, βρίσκεται πολύ κοντήτερα στις άμεσες επιδιώξεις τών 
ολιγαρχικών καί συνακόλουθα στρέφεται χωρίς ελιγμούς καί 
μ’ ολοφάνερο πάθος πρός τή μοναρχία: στούς Κύπριους ηγε
μόνες Ευαγόρα καί Νικοκλή (δπου περισσότερο επιχειρεί μιάν 
ήθικοπολιτική προπαγάνδα γιά τό θεσμό τής βασιλείας παρά
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σέ πραχτικούς σκοπούς αποβλέπει), στό Σπαρτιατη βασιλιά 
Άρχίδαμο καί τέλος στό Φίλιππο τής Μακεδονίας, πού επιζεΐ 
μάλιστα γιά νά δει τό θρίαμβό του ενάντια στη δημοκρατικη 
του πατρίδα, τήν ’Αθήνα. Σ δλα αυτά ο συγγραφέας μας 
βλέπει τή «λατρεία τής προσωπικότητας», τήν «ιδανική μορ
φή» τοΰ ισχυρού άτόμου (σελ 78) «που θα  μπορούσε νά ξεπε- 
ράσει τά ρήχη, γιά ν’ άνυψωθεΐ κ"αί νά φτάσει τό Θεό»(;)(;) 
καί τήν άνάγκη γιά τήν ένωση τών 'Ελλήνων καί τόν πολεμο 
κατά τών βαρβάρων. Γιά τόν προσχηματικό χαρακτήρα τών 
λόγων αυτών μιλήσαμε ήδη, καί παρακατου θά  δείξουμε οτι 
καί ή ένωση καί ό πόλεμος ήσαν καί καθ αυτά μέσα σιόν 
κύκλο τών συμφερόντων τής ολιγαρχίας. Οσο ομως γιά τη 
λατρεία τής «προσωπικότητας» καί γιά τόν «πονο» τοΰ Ισο
κράτη, πού κατά τόν συγγραφέα μας αυτοδημιουργεΐ^ δλα 
ταΰτα —(κι είναι ενας νέος τομέας τής υποκειμενικής ερμη
νείας αυτός 6 πόνος, πολύ χαριτωμένος μά τήν αλήθεια στή 
•θελχτική του μελαγχολικότητα),— καΆώς καί τά ανάλογα πα
θητικά πού ου μόνον τή χειρι άλλά κα< δλψ τφ  θνλακ(ι) χρησι
μοποιεί ό συγγραφέας μας, αρκεί ν’ άντιπαρατηρηθεϊ, δτι αύτή 
τή «λατρεία» κι αύτό τόν «πόνο» συμμερίζονταν φαίνεται οι 
ολιγαρχικοί γιά νά εξαρθρώνουν τήν άμυνα τών πατρίδων 
τους κι δτι ήταν πολύ άγροίκα και πολύ ηθικά ξεπεσμένη η 
άλλη εκείνη, ή δημοκρατική ’Αθήνα, γιά νά μή τά συμμερίζε
ται άλλά νά φτάσει στό σημείο νά στεφανώσει τή μεγάλη της; 
Ιστορία μέ τή μάχη τής Χερωνείας, 'Οστοσο είναι γνωστό, ότι 
ή μοναρχία, δταν πιά επικράτησε, κατωχύρωσε τούς ολιγαρχι
κούς, δεσμεύοντας τό λαό κι αποκλείοντας καθε του κίνηση 
ενάντια στό συγκεντρωμένο πλούτο τών ολίγων. Ωστε δεν 
είχε άδικο δ αντιπρόσωπος τών ολιγαρχικών νά λατ^βύει την 
προσωπικότητα πού μπορεί νά φτάσει τό Θεό — πού μπορεί 
δηλαδή νά τόν άντικατασταίνει, δταν ό Θεός κωφεύει στις 
ικεσίες τών κατεχόντων.

<5)
έ ' νωαη  τ ώ ν  ‘Ε λ λ ή ν ω ν  x a i  ό η ό λ ε μ ο ς  κατά 

τ ώ ν  β α ρ β ά ρ ω ν .

Οί παραπάνω τάσεις πού άναφέραμε συγκλίνουν τελικά 
κι άλληλοκυρώνονται στό καθαρά επίσης ολιγαρχικό αίτημα, 
τήν διασυμαχική ένωση τών Ε λλήνω ν και τόν πολεμο κατα 
τής ’Ασία;—ιδεολογία, πού ό θερμότερος καί μεγαλοφωνότε- 
ρος κήρυκάς της στάθηκε δ ’Ισοκράτης. 'Η  ελληνική πραγμα
τικά ολιγαρχία, αισθανόμενη δτι δποιαδηποτε επικράτηση
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της δέν μπορούσε να είναι χωρίς τή λύση τοΰ κοινωνικού 
προβλήματος, παρά μόνον προσωρινή, βρήκε στήν «ένωση 
τών Ελλήνων» ένα θαυμάσιο στή φιλομοναρχική καί φιλο- 
μακεδονική πολιτική της μέσο προπαγάνδας γιά τήν υ π ο 
δ ο ύ λ ω σ η  τών 'Ελλήνων κι έπειτα τή λΰση τοΰ κοηωνι- 
κοϋ προβλήματος στόν πόλεμο κατά τών βαρβάρων. Άλλά. 
θά  μπορούσαμε νά πάρουμε χωριστά τά θέματα τοΰτα :

1) Ευρύτερες άπό τήν αρχαία πόλη-κράτος ενώσεις είχαν 
ήδη άπό πολύ πριν πραγματοποιηθεί, ιδίως μέ τις ήγεμονίες 
καί τις άμφικτυονίες. Οί ολιγαρχίες δμως τών ελληνικών πο
λιτειών, βασιζόμενες σιή γαιοχτητική ίδιοχτησία καί συνακό
λουθα ύπακοΰοντας σέ μιά πισωδρομική τάση γιά τήν επα- 
ναδρομή στις παλαιές μορφές τής κλειστής αγροτικής οικο
νομίας τής πόλης-κράτος, δχι μόνο δέν εύνοοΰσαν ενώσεις 
άκόμη πλατύτερες, δπως ή ένωση τών Ελλήνων σέ μιάν 
ενιαία έθνικοκρατική επικράτεια, άλλά προσπαθούσαν νά 
διαλύσουν καί τις ύπάρχουσες ενώσεις, προσπάθεια χτυπητή 
λ.χ. στόν «περί Ειρήνης» λόγο τοΰ ’Ισοκράτη. Γ ι’ αύτό καί δ 
’Ισοκράτης, δπος άλλωστε τό βλέπει κι δ συγγραφέας μας, 
δέν αποβλέπει καθόλου σέ μιάν έθνικοκρατική τών Ελλήνων 
ένωση, άλλά μόνο σέ μιά σ υ μ μ α χ ι κ ή  ένωση τών Ιλληνι- 
κών πολιτειών κάτου άπό τό σκήπτρο τής Α θ ή ν α ς  στό πρώ
το πολιτικό του φυλλάδιο («Πανηγυρικός»), τής Σπάρτης σ’ ένα 
κατοπινότερο («επιστολή πρός Άρχίδαμον») καί τής Μακε
δονίας στό τελευταίο του (επιστολή «πρός Φίλιππον»)—γιά 
τόν πόλεμο κατά τών βαρβάρων. Είναι λοιπόν φανερό πώς 
τό αίτημα τοΰτο τή; συμμαχικής ένωσης δέν είναι παρά μιά 
εύρύτερη σύλληψη τοΰ ίδιου πόθου πού υπαγόρευε ώς τότε 
στήν ολιγαρχία τό έντονο αίτημα τής ειρήνης: ’Εκφράζει 
πρωταρχικά τόν εναγώνιο πόθο τών ελληνικών ολιγαρχιών γιά 
μιά γενική εκεχειρία στούς εμφύλιους άνάμεσα στις πολιτείες 
πόλεμους —(κΓ ήταν τόσο έντονα όλιγαρχικό τό α ίτημα τής 
ειρήνης πού άρκοΰσε νά ’ναι κανείς φίλος τής ειρήνης γιά νά 
θεωρηθεί ολιγαρχικός, δπως μαρτυρεϊται άπό τόν ίδιο τόν 
’Ισοκράτη, περι ειρήνης, 51: πρός μεν, τούς τής ειρήνης έπιθυ- 
μοϋντας ώς πρός δλιγαρχικούς δντας δνσκόλως εχομεν, τούς δε 
τόν πόλεμον αγαπώντας ώς τής δημοκρατίας κηδομένονς εϋνους 
είναι νομίζομεν)—άπό τούς πόλεμους, λέμε, πού είχαν άποβεΐ 
ό επίμονος εφιάλτης τών ολιγαρχικών κατεχόντων, γιατί 
αυτοί φορτώνονταν δλες τις δαπάνες τους κι αυτοί πλη- 
ρώναν τά σπασμένα στά πλανώμενα μισ{)οφορικά στρα
τεύματα πού συνέχιζαν κι ύστερα άπό τούς πολέμους τή 
δουλειά τους. Ά λ λ ά  άπό τήν ϊδια τή στροφή πρός τις ξένες
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άντιδημοκρατικές επικράτειες, τό αίτημα τοΰτο ολοκληρώ
νεται μέ τήν Ιδέα τής υπαγωγής τής συμμαχικής ένωσης 
κάτου άπό τήν κηδεμονία—(δηλαδή τήν κυριαρχία)—μιάς 
στρατοκρατικής ηγεμονίας, πού δχι μόνον θά  σταματήσει 
τούς εμφύλιους πόλεμους, άλλά προπαντός καί θά πατάξει 
κάθε άντιπλουτοκρατική κίνηση τών λαϊκών στρωμάτων. Καί 
πραγματικά, δταν μέ τή βοήθεια τών ολιγαρχικών δ Φίλιππος 
πραγματοποιεί τήν ένωση, δηλαδή τήν υποδούλωση, τών 'Ε λ
λήνων, καί τήν κατακυρώνει στήν Κόρινθο μέ τή συναίνεση 
τών αντιπροσώπων δλων τών ελληνικών ολιγαρχιών, τό Κοι
νόν τών Ελλήνων, αναλαβαίνει πρώτα άπ’ δλα νά προστατέ
ψει άπό κάθε επίθεση τοΰ λαοΰ τόν συγκεντρωμένο πλοΰτο 
τών ολίγων- [Δημοσθένης], X V II  15' εοτι γάρ έν ταΐς συνθή- 
καις ε π ι μ  ε λ ε ΐ  ο θ  α ι τ ο ύ ς  σ ν ν ε δ ρ ε ν ο ν τ α ς  κ a I 
τ ο ύ ς  έ π ι τ fj κ ο ι ν ή φ ν λ α κ ή τ ε τ α γ μ έ ν ο ν ς ,  δπως 
έν ταΐς κοινωνούοαις πόλεαι τής ειρήνης μή γίγνωνται θάνατοι 
και φυγαϊ παρά τούς κειμένους ταΐς πόλεσι νόμους, μ  η δ ε 
χ ρ η μ ά τ ω ν  δ η μ ε ύ σ ε ι ς ,  μ  η δ ε γ ή ς ά ν α δ α ο μ ο ί ,  
μ η δ ε χ ρ ε ώ ν  ά π ο κ ο π α ί ,  μ  η δ ε δ ο ύ λ ω ν  ά π ε λ ε υ  
θ ε ρ ώ σ ε ι ς έ π ι ν ε ω τ ε ρ ι σ μ  φ · — Ή  ελληνική λοιπόν 
ολιγαρχία καί ό θεωρητικός της εκπρόσωπος, δ ’Ισοκράτης, 
δέν έχουν κανένα δικαίωμα πάνω σέ καμμιάν ελληνικήν ένωση, 
γιατί δέν έπιδιώξαν τήν ένωση, άλλά τόν κατακερματισμό 
τής Ελλάδας κι άκόλουθα τήν κοινή υποδούλωση της σέ μιά 
καθυστερημένη ήγεμονία. Κι αξίζει τελικά νά σημειωθεί δτι 
τό αντίστοιχο τής ενοιτικής αυτής ιδεολογίας, θά  βροΰμε άρ- 
γότερα, δταν πιά καί ή μακεδονική ήγεμονία θ ά ’χει ξεπερα- 
στει, σ’ έναν άλλο εκπρόσωπο τής γερασμένης, άλλά νικήτριας 
ολιγαρχίας, στόν Αΐλιο Αριστείδη, πού εξυμνεί τή Ρώμη πού 
κατώρθωσε τήν... ενότητα δλων τών λαών καί τών πολι
τειών σέ μιάν επικράτεια— σέ μιά ποίμνη μ’ ένα ποιμένα.

2) Τό αίτημα τής ειρήνης άνάμεσα στις ελληνικές πολι
τείες, άναπτυγμένο στό αίτημα τής συμμαχικής ένωσης καί 
«υναρτημένο, δπως είδαμε, μέ τήν κοινωνική κατασφάλιση 
τών κατεχόντων, βρίσκει στό σύνθημα τοΰ πολέμου κατά τής 
Ασίας έναν ισχυρότατο προσχηματικό λόγο, άλλά καί τό μέσο 

γιά τήν ολιγαρχία τής λύσης τοΰ κοινωνικού προβλήματος, 
*χι ωστόσο μέ τόν τρόπο πού φαντάζεται δ συγγραφέας μας, 
με τον πλοΰτο δηλαδή καί τά νέα εδάφη τής Ά σ ίας .  Γιά τόν 
πλοΰτο πραγματικά καί τά νέα εδάφη ένδιαφέρονταν μόνο οί 
ευρισκόμενοι άκόμη στό στάδιο τής ληστρικο-πολεμικής οικο
νομίας Μακεδόνες καί τά άλητικά μισθοφορικά σώματα τών 
Ελληνικών πολιτειών, κι αύτά άκριβώς συνιστά δ ’Ισοκράτης
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στό Φίλιππο, κι δχι τό λαό, νά χρησιμοποιήσει γιά τήν εκστρα
τεία' Φίλιππος, 96 : ατρατιώτας αν μεν εξ έτοιμον λήψει το- 
σοντονς, δσονς αν βουληθής' ονια> γάρ εχει τα τής Έλλάόος 
ώατε ραον είναι ανστήσαι ατρατόπεδον μεΐζον και κρεΐττον εκ 
τών π λ α ν ω μ έ ν ω ν η  τών πολιτευόμενων. ’Απεναντίας, δέν 
ένδιαφέρονταν καθολου γ ι’ αυτά, ούτε οι ολιγαρχίες πού βασι
ζόμενες πιά στή γαιοχτησία επιζητούσαν τήν αναδρομή στήν 
κλειστή αγροτική οικονομία τής πόλης, ούτε ό λαός πού ή
ξερε πολύ καλά δτι στήν ’Ασία κρατεί τό φεουδαρχικο-δου- 
λοπαροικικό σύστημα κι δτι έπρόκειτο απλώς ν ’ άντικαταστα- 
θοΰν ο! ’Ασιάτες φεουδάρχες άπό τούς καταχτητές Μακεδό- 
νες. Γ ι ’ αύτό ακριβώς κι ό λαός δέν αποδέχεται τό σύνθημα 
τοΰ πολέμου κατά τής ’Ασίας καί πολέμα τόν Φίλιππο μάλι
στα γιά ν’ άποτρέψει τήν πραγματοποίησή του. Κατά τόν 
’Ισοκράτη καί τήν ολιγαρχία ό πόλεμος κατά τής ’Ασίας θά  
έ'λυνε τό κοινωνικό πρόβλημα άπό άλλη πλευρά, άπό τή μιά 
χρησιμεύοντας σάν πρόσχημα γιά τήν υποδούλωση τής 'Ε λλά
δας σέ μιά ξένη αντιλαϊκή επικράτεια, κι άπό τήν άλλη β γ ά 
ζ ο ν τ α ς  ά π ό  τ ή ν  ' Ε λ λ ά δ α  κ α ί  μ ε τ α  φ έ ρ ο ν 
τ α ς  π έ ρ α ν  τ ώ ν  θ α λ α σ σ ώ ν  ε ν α  μ ε γ ά λ ο  μ έ 
ρ ο ς  α π ό τ ο ύ ς  ά χ τ ή μ ο ν ε ς  κ α ί  ι δ ί ω ς  τ ά ε ν- 
ο π λ α  σ ώ μ α τ ά  τ ο υ ς ,  τ ο ύ ς  π ε ρ ι π λ α ν ώ  μ έ ν ο υ ς  
μ ι σ θ ο φ ό ρ ο υ ς ,  δπως άλλωστε καθαρά τό λέει ό Ίσοκρά- 
Φίλιππος 3 20 '■ πρός δε τοντψ κτίσαι πόλεις επί τούτο) τφ  τόπφ  
(εκεί στήν ’Ασία) και κατοικίααι τούς νυν π  λ α ν ω μ έ ν ο ν ς  
δι’ ενδειαν τών καθ’ ήμέραν καί λυμαινομένονς οίς αν έντύχω- 
αιν' ο ν ς ε ί μ η  π α ύ ο ω μ ε ν  ά θ ρ ο ι ζ ο μ έ ν ο ν ς β ί ο ν  
α ν τ  ο ΐ  ς ι κ α ν ό ν  π ο ρ ί σ α ν τ ε ς ,  λ ή α ο υ σ ι ν ή μ  ας  
τ ο α ο ν τ ο ι  γ ε ν ό μ ε ν ο ι  τ ό π λ ή θ ο ς  ώ α τ ε  μ η δ έ ν  
fj τ τ ο ν α ν τ ο ν ς ε ί ν α ι ,  φ ο β ε ρ ο ύ ς  τ ο ϊ ς ' Έ λ λ η α ι ν  
η τ ο ΐ ς β α ρ β ά ρ ο ι ς .  — καί 123: ταϋτα γάρ πράξας 
ον μόνον εκείνους ευδαίμονας ποιήσεις ά λ λ ά  κ α ί  π  ά ν
τ α ς ή μ  α ς ε υ δ α ί μ ο ν α ς  κ α τ α σ τ ή σ ε ι ς .  Οί ολιγαρ
χίες δηλαδή έβλεπαν τή λύση τοΰ κοινωνικού προβλήματος 
στήν απομάκρυνση—(καί μάλιστα πέρα άπό τίς θάλασσες)— 
τών επίφοβων γι αυτούς, οργανωμένων σέ στρατιωτικά σώ
ματα, άχτημόνων. Κι αν αμφιβάλλει άκόμη κανείς, μπορεί ν’ 
ακούσει τόν ίδιο πάλι τόν ’Ισοκράτη νά τό διατυπώνει πολύ 
καλλίτερα, στόν «Πανηγυρικό» 182, λέγοντας δτι «δ πόλεμος 
αυτός συμφέρει καί σ τ ι ς  δ υ ό  π α ρ ά τ α ξ ε ς ,  καί σέ κεί
νους πού θέλουν τήν ή,ιυχία τους (αλήθεια, ποιοι νά ’ναι 
αυτοί, Κύριε Λαούρδα;) καί σέ κείνους πού έπιθυμοΰν νά πο
λεμούνε' γιατί έ'τσι καί εκείνοι θά  μποροΰμε νά καρπώνονται
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χωρίς φόβους τά υπάρχοντά τους (νά γιατί πράμα, Κύριε Λ α
ούρδα, δ καυγάς), καί οί άλλοι νά βάλουν στό χέρι άπό τά 
ξ έ ν α  υ π ά ρ χ ο ν τ α  μεγάλα πλούτη» ! Καί πραγματικά, ό 
πόλεμος κατά τής ’Ασίας δ'χι μόνο δέν έλυσε στήν ούσία του, 
δπως πιστεύει δ συγγραφέας μας, τό κοινωνικό πρόβλημα, 
άλλά αντίθετα, άπό τή μιά τό κατάστησε δξύτερο κι άπό τήν 
άλλη τό έξέτεινε σέ οικουμενική κλίμακα πλέον. Κι δσο ζοΐσε 
ό ’Αλέξαντρος, κάτω άπό τή στρατοκρατική τρομοκρατία του, 
οί λαϊκές μάζες δέ σάλεψαν- άπό τό θάνατό του δμως φάνηκε 
πόσο έλυσε τό κοινωνικό πρόβλημα ή εκστρατεία : Μιά τρο
μερή εποποιία κοινωνικο-πολιτικών άγώνων αρχίζει πολύ δξύ- 
τερη τώρα καί πολύ εντονότερη καί προετοιμάζει τό τέλος τής 
αυτόνομης ελληνικής ιστορίας. Σ ’ δλα τοΰτα ό συγγραφέας 
μας βλέπει απλώς «τή διαλεχτική πορεία τοΰ ελληνικού πνεύ
ματος άπό τό κλασσικό στό μετακλασσικό» ή αλλιώς «τόν 
πόθο τής · ελληνικής ψυχής νά σπάσει πιά τά δρια τοΰ κλασ
σικού, ν ά  ε κ τ α θ ε ί  π ρ ό ς  τ ό  ά π ε ι ρ ο ,  γιά νά συνε
χίσει μέσα σέ καινούργια ύλη, αδιάκοπα αύτοεξελισσόμενη, 
αιώνια άνανεούμενη, κι δμως ή ίδια πάντα, τή ζωή της !»

Κατά τόν ϊδιο τρόπο θά μπορούσε νά συνδέσει κανείς μέ 
τήν ολιγαρχική παράταξη τόν ’Ισοκράτη καί στις επι-Θέσεις 
του ενάντια στούς Σοφιστές, τούς μεγάλους αύτούς διδάσκα- 
λους τής ανθρώπινης σκέψης, πού ή ολιγαρχική σωκρατική πα
ράδοση κατώρθωσε ν’ άφήσει τή μνήμη τους στηλιτευμένη. 
’Αφήνουμε δμως τό θέμα τοΰτο, σάν έξω άπό τόν κύριο τομέα 
τής δράσης του, καί πιστεύουμε πώς ή παραπάνω ανάλυση 
είναι αρκετή γιά νά δείξει πώς ό ’Ισοκράτης πολύ πολύ μακρυά 
άπό τό ν’ αύτοδημιουργεϊ μιάν ιδεολογική ύλη πού θά ενσαρ
κωθεί σέ ιστορική πραγματικότητα, βρίσκεται τόσον άπελπι- 
στικά μπερδεμένος μέσα στά δίχτυα τής αναγκαιότητας τών 
κοινωνικών σχέσεων τής εποχής του, δσον άπελπιστικά ό "συγ
γραφέας μας τίς αγνοεί ή τίς παραγνωρίζει. Παραγνωρίζοντάς 
τες δμως άδυνατεΐ νά δει τόν ’Ισοκράτη στήν ιστορική του 
υπόσταση σάν τό δυναμικότερο καί πληρέστερο στό πολιτικό 
πεδίο ιδεολογικό εκπρόσωπο τής αντιλαϊκής ελληνικής ολιγαρ
χίας, άδυνατεΐ συνακόλουθα νά αξιολογήσει σωστά άπό Ιστο
ρική καί ηθική ά'ποψη, τόν πνευματικό ’Ισοκράτη, κι άπό πα
ρερμηνεία σέ παρερμηνεία μάς παρουσιάζει ένα σκιώδες πλά
σμα τής φαντασίας του πού δέν εχει καμμιά σχέση μέ τόν 
Ισοκράτη καί τήν έποχή του' κάτι χειρότερο, εξωραΐζει καί 
υψώνει άπό τόν γεμάτο μέ πρότυπα ήθικοΰ μεγαλείου άρχαΐο 
κόσμο, σάν άνθρωπο πού τ^έλει νά σώσει τίς αξίες τού ελλη-
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νικοΰ πολιτισμού καί συνακόλουθα σάν πρότυπο γιά την επο
χή μας, πο ιόν ; τόν θεωρητικό εκπρόσωπο τής αντιλαϊκής πα
ράταξης, τόν καταδρομέα τής μητέρας τοΰ ελληνικού πολιτι
σμού, τής δημοκρατίας, τόν υμνητή τής μοναρχίας, κι εναν άπό 
τούς πρωτεργάτες τής υποδούλωσης τής Ελλάδας. 'Η  άλή- 
θεια είναι πώς θά μποροΰσε νά τόν εξυψώσει σάν πρότυπο, 
άλλά σέ μιά μόνο περίπτωση : Ά ν  παραδεχόταν (πού φυσικά 
αποκρούει), τήν άπό πολλές πηγές πληροφορία, δτι ο ’Ισο
κράτης, βλέποντας ύστερα άπό τή μάχη τής Χαιρώνειας πώς 
εργαζόμενος δλη του τή ζωή γιά τήν καταδίκη τής δημοκρα
τίας εργάστηκε γιά τόν ίδιο τόν δλεθρο τής πατρίδας του, ξα- 
ναβρήκε τήν τελευταία στιγμή τόν εαυτό του καί μαζί μέ τόν 
εαυτό του τή θέση του μέσα στή μεγάλη Α θ η να ϊκ ή  παρά
δοση—αύτοκτονώντας. Ά λ λ ά  δέν είναι δύσκολο νά καταλάβει 
ό συγγραφέας τί τόν παρασέρνει στήν καλοσσιαία παρεξήγηση 
τοΰ βιβλίου του, αν άναλογιστεί πώς, σά φανατικός εκπρόσω 
τής ελευθερίας τοΰ πνεύματος κρατεί συνειδητά ή ασυνείδητα 
στή διαλεκτική σύνθεση τών ανάλογων σύγχρονων σχέσεων 
τήν ίδια  κοινωνική στάση πού κρατούσε καί ό ήρωάς του, καί 
κατά συνέπεια βρίσκεται τόσο πιό πολύ μπερδεμένος κι αυτός 
μέσα στήν τυφλή άναγκαιότητα τών δικών μας καιρών, δσο 
περισσότερο παρακρούεται άπό τή πίστη του στήν απόλυτη 
πνευματική του ελευθερία. Παρατούμε ώστόσο καί τό ζήτημα 
αύτό πού συναρτιέται μέ τόν άγώνα τοΰ φωτισμού τής συνεί
δησης, γιά νά τελειώσουμε έπισημειώνοντας τά ουσιαστικό
τερα άπό τά επί μέρους σφάλματα, δπου τόν παρασέρνει ή άν- 
τιϊστορική μέθοδός του.

Έπιρρίπτοντας τά κοινωνικά δεινά στή δημοκρατία, δι
καιώνει κατά ενα τρόπο τήν τυραννία τών Τριάκοντα δταν 
τήν παραλληλίζει ώς προς τό άνυπεύθυνο άπέναντι τών συμ
φορών τής πόλης μέ τή δημοκρατία τοΰ Θρασύβουλου (σελ. 
15), ενώ δ Υδιος δ ’Ισοκράτης, συγκρίνοντας τήν τυραννία 
αύτή μέ τή δημοκρατία τοΰ Θρασύβουλου («Άρεοπαγιτικός»), 
πλέκει τό λαμπρότερο ηθικό εγκώμιο τής δημοκρατίας καί στη
λιτεύει σκληρότερα παρά δποιος άλλος τήν τυραννία' πιστεύει 
δτι κατά τόν 4° αιώνα «τά λαϊκά στρώματα αρχίζουν νά άνεβαί- 
νουν εκτοπίζοντας τίς τάξεις τις προνομιούχες άπό καταγωγή» 
(σ. 51) κι δτι δ Πελοποννησιακός κι οί συνακόλουθοι πόλεμοι 
ήσαν ή αιτία τής συγκέντρωσης τού πλούτου στά χέρια τών λίγων 
καί τής παραγκώνισης τών παλιών αριστοκρατικών γενών (σ.54), 
ενώ τοΰτα είναι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά  καί πολύ π ρ ω τ η τ ε- 
Q ι ν ά γεγονότα στήν άρχαία κοινωνική ιστορία — (ή παραγ

201

κώνιση τών αρχαίων γενών συντελεΐται μέ τήν αντικατάσταση 
τών αρχαίων άριστοκρατικών ολιγαρχιών άπό τίς δημοκρα
τίες, καί ή συγκέντρωση τοΰ πλούτου στά χέρια τών λίγων 
αρχίζει άπό τήν άκμή κιόλας τών δημοκρατιών)' — δτι εκείνο 
πού διακρίνει τή Σπαρτιατική ήγεμονία άπό τήν Α θ η να ϊκ ή  
είναι ή έλλειψη πείρας, οικονομικών καί κοινωνιολογικών (;;) 
γνώσεων καί τό πνεΰμα τής πολιτισμένης πόλης (tact κτλ. 
σελ. 53), ενώ στήν πραγματικότητα είναι τό γεγονός, δτι ή 
Α θη να ϊκ ή  εύνοοΰσε τό λαό απέναντι τών ολίγων ενώ ή 
Σπαρτιατική τούς όΚγους έλάντια στό λαό, α π ’ δπου καί ή 
ραγδαία διάλυσή της' συμμερίζεται τήν προκατάληψη γιά τή 
«θρυλική», δπως τή λέει, «οχλοκρατία τού Δ' αιώνα» (σελ. 55) 
καί δέν άναζητεΐ τόν χαραχτήρα τών πηγών, πού είναι δλες 
ολιγαρχικές, γιά νά σταθμίσει τήν αξία της" αντί νά δει τή 
διάσπαση τής κοινωνικής ενότητας σάν τό άποτέλεσμα τής 
διαφοροποίησης τοΰ δημοτικοΰ στοιχείου πού ώς τότε αποτε
λούσε τό φορέα τής ακμής τής δημοκρατίας, περνά μ’ άνοι- 
χτά τά πανιά σ’ έ'να μυστικιστικό μεταφυσικό στρόβιλο, με
λωδώντας δτι δ άνθρωπος «λύνεται ά π ’ δλες τίς ενωτικές άρ- 
χές πού τόν δέναν μέ τόν ουρανό καί τή γή, άπ’ δλες τίς μυ
στικές, τίς έξω- καί ενδο-κοσμικές αρχές πού δίναν ώς τά τότε 
νόημα στή ζωή του» (σελ. 55)’ παραδέχεται μιά δλότελα διε
στραμμένη ιδέα τού φυσικού δικαίου, μέ τήν άντίληψη δτι 
τοΰτο κατέληγε στό δίκαιο τοΰ ισχυρότερου (σελ. 72) ενώ στό 
αντίθετο κατέληγε ή θέση τών Σοφιστών, στήν καταδίκη δηλ. 
τοΰ θετοΰ νόμου πού σάν έ'κφραση τής θέλησης τοΰ ισχυρό
τερου καταδυναστεύει τό φυσικό δίκαιο πού εξισώνει τό δμοιο 
μέ τό δμοιο’ πρβ. Πλάτωνα, ΙΙρωταγ. 337c: ήγοΰμαι εγώ ΰμας 
συγγενείς τε και οικείους και πολίτας άπαντας είναι φύσει, ου 
νόμφ' τό γάρ δμοιον τφ  όμοίω φύσει συγγενές εστιν, ό δε νόμος 
τύραννος ών τών ανθρώπων πολλά παρά τήν φύσιν βιάζεται 
(επίσης Ιίολιτ. 338c’ αντίθετα άλλά διεστραμμένα, Γοργ. 
483d)’—θεωρεί «απλοϊκή» τήν πρόταση τοΰ ’Ισοκράτη μέ τόν 
«περί Ειρήνης» νά παραιτηθεί ή Α θ ή ν α  άπό τήν ήγεμονία 
καί νά αύτονομηθοΰν οί ελληνικές πολιτείες (σελ. 92) — ενώ 
ίσα-ϊσα, ανεξάρτητα άπό τή συνάρτηση ηγεμονίας καί δημο
κρατίας πού σημειώσαμε παραπάνω, είναι φανερή στήν πρό
ταση τούτη ή διόλου απλοϊκή τάση τής ολιγαρχίας νά πισω
δρομήσει τίς πόλεις σέ παλαιές μορφές γεωργικής καί κλει
ν ή ς  οικονομίας— προσπάθεια άνάλογη μ? εκείνη τών ελληνι
κών φεουδαρχικών στοιχείων στόν προπερασμένο πόλεμο τών 
δημοκρατιών μέ τό σύνθημα «μικρά καί έ'ντιμος 'Ελλάς» '— μι- 
λεΐ — (δπως άλλωστε κι’ δλη ή ξένη επιστήμη)— έπανει-
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λημμένα γιά «ιμπεριαλισμό» τής Μακεδονίας, έννοια πού 
δέν εχει θέση στήν αρχαία οικονομία, γιατί σ’ ολες 
τις αρχαίες επιδρομές έ'χουμε κατάχτηση νέων εδαφών, δ'χι 
κατάχτηση νέων αγορών καί πηγών πρώτων υλών, πού σημαί- 
νονται άπό τό νεότερο τοΰτο δρο- καί τά ίδια  τέλος θ ά  ποΰμε 
καί γιά τήν άθρόα χρήση τών δρων «καπιταλισμός» καί «κε- 
φαλαιοκρατία», πού ό συγγραφέας μεταχειρίζεται γιά νά δη
λώσει τή συγκέντρωση τοΰ χρηματικοΰ (καί τοΰ χτηματικοΰ, 
πιστεύω) πλούτου, όλότελα άστοχα, γιατί οί δροι τούτοι άντα- 
ποκρίνονται στή νεότερη βιομηχανική, κι’ ό'χι στήν αρχαία 
δουλοχτητική οικονομία.

Π Α Ν Α ΙΉ Σ  Γ. ΑΕΚ ΑΤΣΑ Σ

ΔΥΟ ΠΟΙΗΤΡΙΕΣ *

Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΝ ΜΑΥΡΩΝ ΤΩΝ ENBMENQN ΠΟΛΙΤΕΙΏΝ

Ο ί μαύροι τής ’Αμερικής, έκτος ά π ’ τά χ ίλ ια  δυό επαγγέλματα 
πού κάνουν—γκαρσόνια, θεατρίνοι, μουσικοί, χορευτές—εχουνε 
καί μ ιά  εξαιρετικά μορφωμένη τάξη άπό σοφοι'·ς, έπιστήμονες, 
ποιητές καί καλλιτέχνες πού δουλεύουνε άθόρυβυΐ κάτω άπ’ τούς 
πανύψηλους ουρανοξύστες της, μέ τήν άσβεστη φλόγα τής φυ
λής τους.

Σήμερα στή Νέα ’Υόρκη υπάρχει μιά ομάδα άπό νέους ποιη
τές πού εκφράζουν μέ πολλή δύναμη τό σαράκι ποΰ τούς τρώει 
γιά τή στάση πού κρατά νε άπέναντί τους οί Ά μερικάνοι. Βγάζουν 
περίφημα περιοδικά, έχουν θέατρα  πού παίζουν άποκλειστικά 
δικά τους έργα, κ ι1 ατελιέ μέ π ίνακες ζω γραφικής βγαλμένους 
όλους άπ’ τά χέρια τους.

Τά δυό τραγούδια πού δημοσιεύουμε έδώ, άνήκουνε στήν Ιδιο 
ομάδα. Καί οί δυό ποιήτριες είναι σχεδόν νέες, μά έχουνε πίσω τους 
τεράστιο εργο. Τά πήραμε άπ’ τήν «’Α νθολογία τών Τροπικών 
1920—194δ» πού μόλις τιάρα κυκλοφόρησε στήν ’Αμερική.

Α· GRIM

ΤΟ  Μ ΙΚΡΟ Κ ΕΝ Τ Α Κ Η
Τά εργοστάσια, οί μηχανές, οι άνθρωποι και οι καμινάδες
δλ3 αυτά μαζ'ι δέν κάνουν τό μικρό μου Κεντάκη. Τό χωριό μου.
Χτές βράδυ όνειρεύτηκα πώς πέθανα εκεί πέρα
κι3 εκλαιγε η μάνα μου πού δεν είχε δεκαπέντε δολλάρια
γιά νά κάνει την ταφή μου ΰπως ταίριαζε οέ μιά παρθένα είκοσι

„ ( [Χθονώ
που αν καί δέν είχε καταγωγή άπό πλούσιο σόϊ 
κρατούσε ώστόσο άπό τίμιους εργάτες τής γής...

Στό κουμπαρά της εϊχε μονάχα οκτώ δολλάρια καί πενήντα οέντς
μά Επρεπε νά συμπληρώσει τό ποσό μέ κάθε θυσία
xal δέ λογάριαζε οντε ντροπή, ούτε τίποτα καθώς χτυπούσε τις

Iπόρτες
για νά τη βοηθήσουν. “Υστερα ντροπή δέν υπάρχει άνάμεσά μας 
ίπειδή εισι συμβαίνει καί μέ τούς άλλους κάθε φορά

*  *Από χήν «‘Α νθολογία  τώ ν τροπικώ ν 1920—1945» πού  κυκλοφόρησε π ρ ίν  λΙ· 
Υεζ μέρες στήν  ’Α μερική.



204

άφοϋ δέν έχουν χρήματα, παρά μονάχα εμπιστοσύνη 
πώς δλα μιά μέρα θά σιάξουν...

ΙΙάγαινε στόν εναν, πάγαινε στον άλλο, δμως κανένας δέν είχε νά
[δώσει

γιατί άπ ' τις μπανάνες της χρονιάς, τά μανταρίνια καί τά πορτο-
[κάλλια

πού μαζέψαμε μέ τόσους κόπους καί μέ τόσον ίδρωτα γιά τό μι-
[κρό μας έμπόριο

ήρθε δ χοντρο Μπονλ ό άλκολικός και μας τ ' άρπαξε χωρίς καμ-
[μιά πληρωμή.

Μισό αιώνα κ ι’ άπάνου κάνει αύτή τή δουλιά
και δέ μπορεί κανείς νά τοΰ μιλήσει γιατί πάντα τάχει καλά μέ

[τό Σερίφη
τής περιφέρειας.
Κ ι' ύστερα τί να τις κάνεις τις άρχές δταν εμείς οί μαύροι 
δέν είμαστε άνθρωποι σάν και δαύτους. Δέν μας λογαριάζουν κάν

[γιά άνθρώπους /
Τότες ή μάνα μου Εβαλε στό καρφί τό μοναδικό της ρουμπίνι 
Λού τό κρατούσε σάν τά μάτια της γιατί ήτανε του πρώτου της

[Ερωμένον,
Ανάμνηση άπό τότες πού σκοτώθηκε στ’ άνθρακωρυχεΐα 
τής ’Αμερικής ή κάποιας άλλης πολιτείας. Δέν θυμάμαι καλά 
γιατί δποτε τής μιλούσαμε γιά κείνον, ενα κύμα νοσταλγίας 
πλημμυρουσε τό κορμί της. Ά κ ό μ α  και μπροστά στόν πατέρα. 
"Ομως ήτανε τόσο εύγενικός που Εκανε πώς δέν καταλάβαινε 
τήν πικρία πού τή βασάνιζε άπό τότες πού τόν παντρεύτηκε 
μόνο καί μόνο γιά νά κάνει παιδιά μαζί του...

Μ ’ άγόρασε ενα άσπρο φουστάνι, μιά άσπρη κορδέλλα 
κι άσπρα γοβάκια. °Ολα ταιριάζανε μέ τό μαύρο μου χρώμα 
κ ι’ Εμοιαζα σά νά πήγαινα στήν πρώτη μου μετάλληψη 
πιασμένη απ' τό μπράτσο τής μάνας μον μέ τά εκστατικά της

( μάτια
και τό κοριτσίστικο στήθος της.
Ν α ι’ ετσι ήτανε ακόμα  : σα νά πήγαινα στδ χορό
>ίαι πίσω άπό ενα δέντρο τού ανανάς μέ καρτερούσε ή άνοιξη
■ή πρώτη μου φίλη..,

Τί φριχτό πράγμα  νά ζεΐ κανείς μέσα στά όνειρα 
σ αύτά πού φτιάχνει τή μέρα καί τά βλέπει τή νύχτα 
ίπηρρεασμένος άκόμα ά π ' τίς σκέψεις του τις πρωινές 
κι° άπό τί? μακρυνές άναπολήσεις που τίς άποταμίευσε μέσα
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στή σκοτεινή άποθήκη τής ζωής τον.
Γιατί διαν ξύπνησα κι' ακόυσα τή σειρήνα τού εργοστάσιου 
πού μέ καλουσε νά πάω
σκέφτηχα χίλιες φορές νάμουν στ’ άλήθεια πεθαμένη  
καί νά μέ κηδεύανε οχι πιά μέ τόση ωραιότητα καί πλούτος 
παρά σάν καί κείνες τίς ζητιάνες πού πεθαίνουν ξεχασμένες

α π ' δλονς
στά μακρυά λιμάνια.

Μά δλ’ αύτά είναι δνειρο. Κ ι' είναι πολύ μακρυά τό Κεντάκ 

Ε. BURNS

ΟΙ ΤΡΟ Π ΙΚ Ο Ι Σ Τ Η  ΝΕΑ Υ Ο ΡΚ Η

Σήμερα θά φύγω. Σήμερα θά μπω ατό καράβι
γιά νά περάσω στόν Παναμά. Ά π ό  κεϊ καί πέρα εχει ό θεός.

Ό λα  Εδώ, στήν πολιτεία τού θόρυβου καί τής οδύνης μέ σνν-
[θλ-'βουν

κι' Εγιναν τά νεύρα μου τεντωμένες κορδές Ετοιμες νά σπάσουν
[άπό στιγμή σέ στιγμή.

'Αλλοίμονο, δέν θάβρω ου τ' ενα δολλάριο στή τσέπη μου δσο
[κι* άν ψάξω

δέν Εχω τίποτα νά μέ παρηγορήσει πώς κάποτε θά φτάσω στήν
[πατρίδα

μέ τίς ξανθές μπανάνες, μέ τίς πράσινες ρίζες τοΰ άνανάς 
καί μέ τά νυχτερινά τραγούδια τής φυλής μου.

(·4ΰτά τά τραγούδια είναι πού μέ παιδεύουνε περαότερο 
γιατί στίς φλέβες μου κυλάει δλη ή μακρννή νοσταλγία τονς 
δλος ο θοήνος τοΰ λαοΰ μον πού δέν μπορεί νά σπάσει τά δεσμά του 
Ετσι πού ζεΐ χωρίς άνησυχίες γιά τ ’ αύριο).

Χτές μοΰ πρότεινε ό Μπλάκ νά γίνονμε λαθρεπιβάτες σ ενα κα-
[ράβι

κι* Εγώ τό δέχτηκα μέ συγκίνηση γιατί στό πλάϊ μον θά υπάρχει 
ό πιό  καλός σύντροφος τής καρδιάς μου. Ό  πιό άγαπημένος.

(Είναι καί τούτος φτωχός σάν καί μένα. Δουλευει α Ενα μαγεριό
[γκαρσόνι

γιά λίγα σέντς τή μέρα κι' Ενα κομμάτι ψωμί. Πώς νά παντρευ
τούμε ;)



206

“Ομως σκεφτήκαμε πώς αν τά καταφέρουμε καί βγούμε 
καί βάλουμε τό πόδι μας στήν πάτρια γης 
%, τότες πια θα φεξει και γιά μας μιά ευτυχισμένη ώρα 
γιά *>ά χαροΰμε τή λεφτεριά και τόν $ρωτα.

Είναι τόσο δύσκολη μιά τέτια στιγμή νά βρεθεί εδώ πέρα 
α ’ αύτή τήν πολιτεία που σκλαβώσανε τά πιό εξαίσια φροϋτα 
τών Τροπικών μέσα σΐ κουτιά και σε βιτρίνες.

Κ ι’ υστέρα, εΐναι άκόμα πιό δύσκολο νά βλέπεις 
τόσα παιδια άπ τή μαύρη φυλή μας νά τριγυρίζουνε στους απέ

θαντους δρόμους
με καροτσακια για μεταφορές, με καρτέλλες στό στήθος τους άπό

[ρεκλάμες
για ενα κατάστημα που πουλάει ηλεκτρικούς λαμπτήρες 
φλυτζανια τοϋ καφέ καί ήμίψηλα γιά τους χοντροφτιαγ μένους σέρ.

(Σίγουρα , ολ αυτα τά παιδιά κρύβουνε μέσα τους τό ρυθμό καϊ
[τήν ποίηση'

κυτταξτε ολους αυτούς που τους δόθηκε ευκαιρία νά έκδηλωθοϋνε 
μ& τι τροπο χορευουνε, πως τραγουδάνε και πώς ξέρουνε νά φι·

[λάνε με αβρότητα
τό χέρι μιας κομψής κυρίας).

Μά στ\μερα θά φύγω. θ ά  τά έγκαλείψω όλ’ αυτά και τήν πολι
τε ία  με τούς ουρανοξύστες 

θα τη γκρεμίσω μεσα μου να φτιάξω μιά καινούργια πολιτεία 
που να ταιριαζονν δίκια μεσα της όλα τά χρώματα τών ανθρώπων

θά  περάσω τόν Παναμά όχι πιά με τό καράβι τής φαντασίας 
παρα λαθρεπιβατις μαζι μέ τό Μπλάκ τόν πιό θαυμάσιο φίλο.

Κι’ άπό κεϊ και πέρα εχει ό Θεός...

Γ ΙΑ Ν Ν Η  Β. ΙΩ Α Ν Ν ΙΔ Η

NICOLAS BERDIAEFF

“ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ,, 
ΤΗ Σ ΣΟ ΒΙΕΤΙΚΗ Σ Φ ΙΛΟ ΣΟΦ ΙΑΣ

II

Ή  δημιουργική φιλοσοφική σκέψη δέ μπορεί ν’ αναπτυ
χθεί σ’ ενα περιβάλλον δπου κυριαρχεί δ φόβος τοϋ άφορισμοΰ 
γιά αιρετικές απόψεις δ φόβος τής κατάδοσης καί τής απο
πομπής άπό τό Κόμμα. Ά π ’ αύτό προερχεται το σημειωτο 
τής σκέψης, τό άναμάσημα τών αύτών πραγμάτων, η μονο
τονία, ή μυωπία κάι^ε σοβιετικής φιλοσοφίας, οί πρόστυχες 
στρεψοδικίες, οί αμοιβαίες ενοχοποιήσεις και καταγγελίες, ή 
άνάγκη τοΰ ψέμματος ως αρχής. ’Έχουμε εδώ ενα τύπο σκέ
ψης πολύ χαμηλού επιπέδου, αν καί επιδέχεται τήν άνάπτυξη 
ως ενα προχωρημένο βαθμό. Σέ μιά τέτοια ατμόσφαιρα μήτε 
ταλέντο μήτε μεγαλοφυΐα μπορούν νά εκδηλωθούν. Πρέ
πει νά τ’ ομολογήσουμε, αν καί δχι δίχως θλίψη : δλα αύτά 
αποτελούν μιά φοβερή γελοιογραφία τοΰ Χριστιανισμού. Ό  
Χριστιανισμός, ε ιν’ αλήθεια, ήταν δ πρώτος μέσα στήν ιστο
ρία πού έ'δωσε τό παράδειγμα τής εκτίμησης κάθε είδους σκέ
ψης υπό τό πρίσμα τής ορθοδοξίας ή τής αίρεσης δηλ. τό πα
ράδειγμα μιάς ομαδικής σκέψης. Τό αύθεντικό πνεύμα τής 
κοινότητας δέν είναι δμαδικότητα' μά τό ομαδικό, αντίθετο 
πρός τήν προσωπικότητα, πολλές φορές μεσα στην ιστορία 
ύποκατέστησε τό πνεύμα τής κοινότητας.

Τό πιό πρωτότυπο καί τό πιό δυνατό στό είδος του πράγ
μα μέσα στή φιλοσοφία τών μαρξιστών - λενινιστών εΐναι ή 
ιδέα τής αδιάλυτης ενότητας ανάμεσα στή θεωρία καί τήν 
πράξη. Τό κεφαλαιώδες αμάρτημα στά μάτια τους ειναι^ή 
ρήξη μεταξύ φιλοσοφίας καί πολιτικής, μεταξύ θεωρητικής 
σκέψης καί κοινωνικής ανοικοδόμησης. 'Η  σκέψη, η καθαρα 
θεωρητική, ά π ’ αύτό μονάχα τό γεγονος, εκλαμβανεται ως 
αστική. Γ ι’ αύτούς, ή γνώση γεννιέται άπό τήν επίμονη πρά
ξη. Α ν τ ίθ ετα  ή άφηρημένη θεωρία εΐναι τό προϊόν τού σχί
σματος, τοΰ χάσματος πού χωρίζει τή διανοητική από τή φυ



σική ενέργεια. Αύτό τό χάσμα πρέπει νά ύπερπηδηθεΐ. Ό  
μαρξισμός συγγενευει εδώ κατά τή μορφή μέ τήν κεντρικήν 
ιδέο τοΰ Ν. Φ. Φεόντορωφ 1 γιά τόν όποιο δλο τό κακό προ- 
ήρχετο άπό ιή  ρήξη μεταξύ καθαρού καί πρακτικού Λόγου, 
άπό τό σχηματισμό μιάς τάξης σοφών, καί πού απαιτούσε 
την ελευση μιάς γνώσης ,πού θά  προβάλλονταν στόν κόσμο 
γιά νά τόν μεταφορφώσει καί νά τόν βελτιώσει, πού θάταν 
δηλαδη «έργον κοινον». “Οσο γιά μένα, θεο)ρώ αυτή τήν ιδέα 
ως πολύ ρωσική, καί, τό κάτω-κάτω, πολύ χριστιανική. Μόνο 
που μεσα στο μαρξισμο-λενινισμό εχει εκφυλιστεί, τής έχουν 
δώσει έ'να υλιστικό χαρακτήρα. Καί σ’ αύτό εδώ, δπως σέ 
πολλά αλλα σημεία, ο κομμουνισμός άποτελεΐ τή γελοιογρα
φία τής αλήθειας. Γ ι ’ αυτόν, ή γνώση τής φύσεως πραγματο
ποιείται μέ τήν πράξη τής παραγωγής, κι’ αύτό θέλει νά πεΙ, 
δτι ή γ ν ώ 'η  είναι υπόδειγμα εντελώς στήν οικονομικήν άνά- 
πτυξη, σάν τήν αποκλειστικήν πραγματικότητα. Ή  φιλοσοφία 
πρεπει ναναι ή δύναμη πού διευθύνει τήν επαναστατική πρά
ξη  ̂καί τήν οργάνωση τής πολιτικής πάλης. ’Έ τσ ι μιλούσε ό 
Λένιν. Τό πρόβλημα τής άλήιθειας είναι έ'να πρακτικό πρό
βλημα. Η  αλήθεια αποκαλύπτεται άπό μέσα άπ’ τήν πράξη.

Ά π ό  δώ βγαίνει τό συμπέρασμα πώς ή επιστήμη καί ή 
φιλοσοφία πρέπει νάναι στήν ύπηρρσία τού Κόμματος, καί δέ 
μπορούν νά κάνουν άλλο πράμα. Ή  επιστημονική άμερολη- 
ψια είναι κατι το άδύνατο. Κάθε αξίωση αντικειμενικότητας 
προδίδει ά φ ’ έαυτής μιάν άστική τάση. Θά δούμε πάρα κάτω 
τις δυσκολίες πού δημιουργεί αύτό τό πράμα γιά τή θεμε- 
λιωση ενός κριτηρίου τής άλήι^ειας. Οί μαρξιστές-λενινιστές 
είναι άναγκασμένοι ν ’ αγνοούν τήν αληθινή, τή μεγάλη φ ι
λοσοφία, ή οποία, άπλούστατα, τούς διαφεύγει’ δέν υποτάσ
σονται στήν κριτική τους παρά οί εκλαϊκευμένες μορφές τής 
φιλοσοφίας. Ή  αιτία αυτού τού πράγματος οφείλεται στήν 
εσφαλμένη τους αντίληψη περί τής «πρακτικής», δηλαδή περί 
τής ζωής, περί τού είναι, αντίληψη, πού παραποιεί τήν κλί
μακα τών άξιών, γιατί Ιν τέλει τό πάν έξαρτάται άπό τόν 
τρόπο κα*ά τόν όποιο τοποθετούμε τις αξίες. Μιά ταξική επι- 
στημη είναι κάτι το γνωσεολογικώς καί λογικώς παράλογο. 
Ά λλά, πράγμα αναμφισβήτητο, οί παραμορφώσεις τής επι
στήμης είναι δυνατές, ύφίστανται πραγματικά: δέν υπάρχει 
ταξική άλήθεια, άλλά υπάρχει μιά ταξική πλάνη. “Ενα μέρος 
αλήθειας— δχι αλήθειας ταξικής, άλλά απλώς αλήθειας— 
υπάρχει στούς καταλογισμούς τών μαρξιστών. Μόνο πού οί
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1. ’Αξιόλογος χριστιανός στοχαστής τοΰ τέλους τοΰ 19ου αίώνσ.

μαρξιστές— λενινιστές φτάνουν σέ μιάν αιρετική αντίληψη 
τής επιστήμης, καί ή αιρετική τους επιστήμη έρχεται σέ σύγ
κρουση μέ τήν αληθινή, τήν άντικειμενική επιστήμη. Φτάνουν 
ως τό σημείο ν’ αντιτάσσουν καί στή φυσική άκόμα τόν 
Λένιν πρός τόν Α ϊν σ τ ά ιν  καί τόν Πλάνκ, πράγμα πού δημι
ουργεί ενα πολύ άστειο αποτέλεσμα.

Αύτό πού κάνει προ πάντων εντύπωση, είναι ή σπου- 
δαιότης πού αποδίδουν στήν ύπαρξη ενός φιλοσοφικού συστή
ματος. Ή  πολιτική έξαρτάται άπ’ τις φιλοσοφικές αντιλή
ψεις. ’Επί παραδείγματι προσπαθούνε νά βρούνε πώς ή πα
ρέκκλιση τοΰ Τρότσκυ καθορίζεται άπ’ τόν εσφαλμένο χαρα
κτήρα τής φιλοσοφίας του. Ά λ λ ά  ό Τρότσκυ, δσο γιαύτόν,. 
δέν έγραψε ποτέ τίποτα φιλοσοφικό καί δέν εχει καμμιά φ ι
λοσοφία. Θά επικυρώνονταν επίσης πώς ή δεξιά παρέκκλιση 
τοΰ Μπουχάριν, πού κατηγορήθηκε ώς ό θεο>ρητικός τών Κου- 
λάκ, προσδιορίζεται άπ’ τόν «μηχανικό» υλισμό του. Ό  «μη
χανισμός» θά  ώδηγοϋσε πάντα στήν δεξιά παρέκκλιση. ’Εδώ 
ό υλισμός τών μαρξιστών - λενινιστών στρέφεται φανερά πρός 
τόν ιδεαλισμό, νά πού γιαυτούς ή συνείδηση εη α ι  που προσ
διορίζει τό είναι. Είναι δύσκολο νά υποθέσει κανείς πώς δ 
Μπουχάριν έχει συμφέροντα τών Κουλάκ ή πως ο Τροτσκν 
έχει καπιταλιστικά συμφέροντα. 'Επομένως ή παρέκλισή τους 
δέ μπορεί ναχει τήν πηγή της. Παρά σέ μιά στρεβλωμένη συ
νείδηση. Θά δοΰμε πραγματικά πώς ό υλισμός τών κομμουνι
στών συχνά στρέφεται πρός τόν ιδεαλισμό.

Κ ατ’ άρχήν ή ιδέα τών μαρξιστών - λενινιστών γιά μιά 
ταξική φιλοσοφία αρνεΐται τήν ύπαρξη μιάς καθολικής αν
θρώπινης φύσεως- είναι ή άρνηση τοΰ άνθρωπισμοϋ τού θ ε 
μελιωμένου στήν αναγνώριση τών κοινών βάσεων γιά δλη τήν 
ανθρωπότητα, στήν ιδέα τής καθολικότητας. Επίσης κάθε 
συζήτηση μέ τούς μαρξιστές - λενινιστες καταντάει αδύνατη.

“Οποιος ιολμήσει να προβάλει άντιρρήσεις, κατατάσσε
ται αυτόματα σ’ έ'ναν άλλο τόπο «ταξικής» συνείδησης. Ή  
ταξική συνείδηση τοΰ προλεταριάτου προϋποθετει προηγου- 
γένως τήν μύηση σ’ ένα μυστήριο άδιορατο κι’ ασύλληπτο απ 
εξω. 'Η  ταξική άλήθεια δέν είναι παρα μια αιρετική αλήθεια, 
δέν άποκαλύπτεται παρά σ’ εκείνους πού είσέδυσαν στόν κύ
κλο τών μεμυημένων 'Η  χρησιμοποίηση συλλογισμών οπου 
διαφαίνεται μία τάση καθολικότητας δέν εχει κανένα^ νόημα 
εδώ πέρα. Τά γεγονότα τά ίδια  δέν έχουν κι αυτά κανένα νόη
μα, έφ’ δσον έξαρτώνται άπ’ τή συνείδηση. Ή  προλεταριακή 
συνείδηση, μέ τή φιλοσοφία της καί τήν έπιστήμη της, μέ τήν 
ήθική της καί τήν πολιτική της, άπαιτεί μια ριζική ρηξη με
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τό παρελθόν, οπού βασίλευε ή καθολικότητα, απαιτεί τή δη
μιουργία ενος κοσμου καινούργιου κι5 ενός ανθρώπου καινούρ
γιου. Σ ’ αύτή τή συνείδηση θ ’ άποκαλυφθεΐ γιά πρώτη φορά 
ή άλήθεια, θ ’ άποκαλυφθεϊ άπόλυτα καί οριστικά. Καθώς ό 
"Εγελος πού νομίζει πώς ή αλήθεια είναι οριστικά εδραιω
μένη μέσα στό σύστημά του και πώς τό πνεΰμα έ'λαβε αύτοΰ 
μέσα οριστικά συνείδηση τοΰ εαυτού του, ό μαρξισμός πιστεύει 
πώς ή αλήθεια καταχτήθηκε μιά γιά πάντα. Ή  πρόοδος στήν 
πραγματικότητα εχει τελειώσει: άπό δώ κ’ ύστερα δέν μπο
ρεί πιά νά γίνει συζήτηση γιά τις βασικές αρχές. ’Ιδέα πού 
φέρνει μιάν όριστική λογικοποίηση τοΰ κόσμου και τήν άρ
νηση τοΰ μυστηρίου. Τό μίσος κατά τοΰ μυστηρίοτ», ή πάλη 
κατά τοΰ μυστηρίου, νά τό κινητήριο πάθος τοΰ μαρξισμού. 
Γιά το μαρξισμό το μυστήριο δέν είναι παρά τό άποτέλεσμα 
τής άναρχίας στήν παραγωγή, προσδιορίζεται άπό μιά συγκυ
ρία. Ά ν  μελετήσει κανείς άπό κοντά τή σύγχρονη σοβιετική 
φιλοσοφία καί τήν άντιθρησκευτική προπαγάνδα, βλέπει ολο
κάθαρα πώς γιά πρώπη φορά μέσ’ στήν παγκόσμια Ιστορία, 
μιά άθεη αίρεση άρπαξε τήν άρχή κι’ εξουσιάζει πάνω σέ ά- 
πέραντες εκτάσεις κι’ άμέτρητες ανθρώπινες μάζες, Ή  φιλο
σοφία τής αίρεσης αυτής είναι υποταγμένη σ’ έ'να σκοπό άν- 
τιθρησκευτικοΰ χαρακτήρος: τήν άντιθρησκευτική προπα
γάνδα, ψυχή αυτής τής φιλοσοφίας. Ό  ορισμός αύτός τοΰ 
κομμουνισμού ώς μιάς άθεης αίρεσης πρέπει νά ξεχωρισθεϊ 
άπο τήν κρίση πού μπορούμε νά εκφέρουμε πάνω στήν κα- 
θαρώς οικονομική πλευρά τοΰ κομμουνισμού. Ή  κοινοινικο- 
θρησκευτική αύτή αίρεση μπορεί νά περικλείει έ'να μέρος ά- 
λήθειας καί δικαιοσύνης, δμως άλλοιωμένης καί διεστραμμέ
νης. Κ ι’ αύτή ή άλλοίωση, αύτή ή διαστροφή είναι τό άπο
τέλεσμα τής έμμονης ιδέας πού άναγνωρίζει μιά καί μόνη 
άξία, ξέχωρη ά π ’ δλες τίς άλλες άξίες, φτασμένη στό άπόλυτο, 
πράμα πού άντιστοιχεϊ στήν μετατροπή τοΰ σχετικού σέ 
άπόλυτο.

Δυό στάσεις είναι δυνατές γιά τόν άνθρωπο, δυό άπόψεις 
εντελώς διαφορετικές. Καί ή δλη ό'ψη χών πραγμάτοιν άλλά- 
ζει, αν πάρουμε τή μιάν ή τήν άλλη άπ’ αύτές τίς στάσεις. 
Ό  άνθρωπος μπορεί νά σταθεί άπέναντι στό Θεό καί στό μυ
στήριο τής ύπαρξης. Τότε άποκτά μιά καθαρή συνείδηση, μιά 
καρδιά' τότε τοΰ δίδεται ή άποκάλυψη, τότε τοΰ δίδεται ή 
ενόραση, τότε φανερώνεται τό αληθινό, τό πρωταρχικό δη
μιουργικό πνεΰμα, τότε δ άνθρωπος διεισδύει ώς τήν πρώτη 
πηγή.

Ά π ’ τήν άλλη μεριά, δ άνθρωπος μπορεί νά σταθεί άπέ-

ναντι στούς άλλους ανθρώπους, άπέναντι στήν Κοινωνία. 
Τότε ή συνείδηση, ή καρδιά του δέ μπορούν νά είναι καθα
ρές, τόιε άλλοιώνεται ή έξ άποκαλύψεως άλήθεια, τότε ή ίδια 
ή θρησκεία γίνεται έ'να κοινωνικό φαινόμενο, τότε σβύνει τό 
φώς πού έλαμπε μέσα στήν ενόραση, καί κρυώνει ή φλογερή 
φωτιά τής δημιουργίας τότε to  ψέμμα άποκτά τά δικαιώματά 
του, άφοΰ άναγνωρίζεται ώς κοινωνικώς χρήσιμο καί μάλιστα 
ώς άπαραίτητο. Ό  άνθρωπος πιά, είτε συντηρητικός είναι 
είτε επαναστάτης, δέν προσδιορίζεται παρά ά π ’ τήν κοινω
νική κοθημερινότητα. Δέν πλησιάζει στήν πρώτη πηγή Καί ή 
φοονή ή ίδια τοΰ Θεοΰ δέν άκούγεται πιά παρά μονάχα ή άν- 
τανάκλασή της άνάμεσα άπ’ τήν κοινωνική πραγματικότητα. 
Αύτό δέν σημαίνει πώς δ άνθρωπος δέν καλείται νά ζήσεί 
μέσα στήν κοινωνία, δτι δέν οφείλει νά δράσει κοινωνικώς. 
Αύτό σημαίνει πώς άνή<<ει στό πνεΰμα, πού είναι έστραμμένο 
πρός τήν πρώτη πηγή τοΰ είναι, νά καθορίσει τίς σχέσεις του 
μέ τήν κοινωνία, καί δ'χι στήν κοινωνία νά καθορίσει τό 
πνεΰμα. ’Έ  λοιπόν πρέπει νά τό διακηρύξωμε : δ μαρξισμός- 
λενινισμός δέν τήκεται ποτέ άπέναντι στό Θεό καί στό μυστή
ριο τοΰ είναι, άλλά στέκει πάντα απέναντι στούς άλλους καί 
στήν κοινωνία, καί μάλιστα άπέναντι στήν Κεντρική ’Επιτροπή 
τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος. Καί νά γιατί δέ γνωρίζει μήτε 
αποκαλύψεις μήτε ενοράσεις. Ή  συνείδηση καί ή καρδιά του 
καθορίζονται άποκλειστικά άπό τό κοινωνικό είναι, δηλαδή 
άπ’ τούς άλλους άνθρώπους. Ή  φιλοσοφική του θεώρηση 
άγνοεΐ τό άλογον πού βρίσκεται σέ άδυναμία άκόμα καί νά 
θέσει τό πρόβλημα τού άλογου ή τοΰ άρρητου. Ό  άποκλει- 
στικός αύτός προσανατολισμός πρός τούς άλλους άνθρώπους, 
πρός τήν κοινωνία, ή άπομάκρυνση άπό τήν πρώτη πηγή, 
γεννάει μιάν άγυρτία,— πού μπορεί άλλως τε να ναι ειλικρι
νής καί τίμια στά άτομα,— ά^ήκει κατά τό μάλλον καί ήττον 
σ’ δλα τά κόμματα, τίς τάσεις, τίς σχολές καί τίς αιρέσεις. 
Αύτό δημιουργεί ένα ψυχολογικό πρόβλημα πάρα πολύ ενδια
φέρον. Στή φιλοσοφία τών μαρξιστών-λενινιστών αύτή ή άγυρ
τία ή ειλικρινής πού είναι ικανή καί γ ι’ αύταπάρνηση άκόμα, 
φτάνει ώς τό ανώτατο οριο τελειότητας : γίνεται ιερό καθή
κον. Ά λ λ ά  μονάχα ή στάση τής υποταγής άπέναντι στό Θεό 
καί στό μυστήριο τοΰ είναι δίδει τήν ελευθερία.

Οί νέοι κόκκινοι φιλόσοφοι κατεργάζονται δμαδικά τή 
Υ ε ν ι κ ή  γ ρ α μ μ ή τής μαρξιστικής-λενινιστικής φιλοσο
φίας. Αύτή ή γενική γραμμή άντιπροσωπεύει τόν άληθινό, τό 
Υνήσιο διαλεκτικό υλισμό, νά συνεννοούμαστε : τό δ ι α λ ε 
κ τ ι κ ό ,  κι’ δ'χι καμμιάν άλλη μορφή ύλισμοΰ. *0 διαλεκτι-
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κος υλισμός υποστηρίζεται άπο τή σκληρή πάλη εναντίον δύο 
παρεκκλίσεα>ν : τοΰ μηχανικού υλισμού (Μπουχάριν καί οί 
επιστημολογοι: Ιιμοριάζεφ καί κάποιοι άλλοι), καί τοΰ διαλε
κτικού ιδεαλισμού (Ντεμπόριν μέ τούς μαθητές του Κάρεφ 
καί άλλους).

Οί αντιπρόσωποι τής γ ε ν ι κ ή ς  γ ρ α μ μ ή ς  εφαρμό
ζουν τά παραγγέλματα πού έδωσε ό Στάλιν σχετικά μέ τόν 
αγώνα πού διεξάγεται στό φιλοσοφικό μέτωπο. Ό  Στάλιν, 
πραγματικά, διακήρυξε, πώς ή φιλοσοφία τοΰ Ντεμπόριν δέν 
εΐναι παρά ενας μενσεβικικός ιδεαλισμός. Ή  γενική γραμμή 
εχει καθήκον ν’ άποκαλύψει καί νά συλλάβει τή φιλοσοφία τής 
ομαδικής ψυχής, οφείλει ν ’ άποβάλει εντελώς κάθε γνώμη καί 
κάθε ροπή προσωπική, γιατί μέσα της σκέπτεται τό ίδιο τό 
προλεταριάτο, πού έ'λαβε συνείδηση τοΰ έαυτοΰ του. Έ ν  
πάση περιπτωσει θεωρούν ώς σοβαρώτερο κίνδυνο τό μηχα
νικό υλισμό,—υλισμό πού συνδέεται μέ τή δεξιά παρέκκλιση 
τοΰ Κόμματος καί τήν ιδεολογία τών Κ ο υ λ ά κ.

Τόν τύπο αύτό τού υλισμού τόν χαρακτηρίζουν ώς ξένο 
πρός^ τό μαρξισμό καί τόν ονομάζουν χυδαίο. Βρίσκουνε 
σ αυτόν έ'να εμπόδιό γιά τήν άντιθρησκευτική προπαγάνδα,, 
επειδή δέ μπορεί νά ικανοποιήσει τά πνεύματα πού άποσπά- 
στηκαν απ τη θρησκεία. 'Ο  μηχανισμός κατηγορείται γιά 
τήν εσφαλμένη του αντίληψη περί τής ύλης, πού τήν υποβι
βάζει, καί τής άφαιρεΐ τή ζωή καί τήν κίνηση, πού εΐναι συμ
φυείς μαζι της. Ο μηχανισμός βλέπει τήν πηγή τής κινήσεως 
στις κρούσεις πού έρχονται ά π ’ έ'ξω καί προσπαθεί δλα νά τά 
εξηγήσει άπ’ τήν επίδραση τοΰ περιβάλλοντος. Ό  τύπος αυ
τός τοΰ υλισμού δεν εΐναι καθόλου ενεργητικός. Στόν τομέα 
τής κοινωνιολογίας μάς κάνει ν’ αποδώσουμε μιά προσδιορι- 
κή σπουδαιότητα στις «παραγωγικές δυνάμεις», δηλαδή στά 
οικονομικά φαινόμενα ξέχωρα άπ’ τά έμψυχα δντα, κι’ άπ’ τήν 
άλλη μεριά νά περιορίσουμε τήν ενεργητικότητα τών «παρα- 
γοίγικών σχεσεων», δηλαδή τών τάξεων πού ανταγωνίζονται 
η μιά τήν άλλην. Ο μηχανισμός, δταν εφαρμόζεται στά οικο
νομικά φαινόμενα, οδηγεί σ’ αύτό πού ή σοβιετική ορολογία 
ονομάζει «αυτεπαγωγή». Με τόν δρο «αύτεπαγωγή» πρέπει νά 
εννοήσουμε τη θέση, κ<*τα τήν οποία τό κάθε τι παράγεται. 
μοναχό του, ως συνέπεια ιιιάς αντικειμενικής οικονομικής δια
δικασίας ανεξάρτητης άπ’ τήν πάλη τών τάξεων. 'Υπό τό φώς 
αύτής τής αναγκαστικά αιτιοκρατικής ερμηνείας τού μαρξι
σμού, αύτής τής «αύτεπαγωγικής» θεωρίας, ή δικτατορία τοΰ 
προλεταριάτου, η δικτατορία τοΰ κομμουνιστικού κόμιιατος 
καθίσταται αδύνατη, καί δέν έχει νόημα. ’Αντίθετα  ή σοβιε
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τική φιλοσοφία όντας κατ’ ούσίαν ενεργητική, θέλει προ πάν
των νά δικαιολογήσει αύτή τή δικτατορία καί τή δυνατότητά 
τη; σέ μιά χώρα μέ αγροτική οικονομία, μέ καθυστερημένο 
καπιταλισμό, μέ ολιγάριθμο προλεταριάτο, μέ συντριπτική 
υπεροχή τών αγροτών. Ε π ίσ η ς  τό ερώτημα, τί παίζει σπου
δαιότερο ρόλο : οί παραγωγικές δυνάμεις ή οί παραγωγικές σχέ
σεις, 6 μηχανισμός τής αντικειμενικής προόδου τής οικονομι
κής παραγωγής ή ή διαλεκτική τής ενεργητικής πάλης τών τά
ξεων, πού ύεν δέχονται κανένα περιορισμό στήν Ιπαναστατική 
τους βούληση, αύτό τό ερώτημα αποκτά μιά κεφαλαιώδη φιλο
σοφική σημασία. ’Ανάγεται ολόκληρο στήν αντίθεση ανάμεσα 
σέ μιά μηχανικά παθητική καί μιά διαλεκτικά ενεργητική εκ
δοχή τής ύλης, δηλαδή τής πηγής τού δντος. Τό ερώτημα τ ίθε
ται επίσης καί γιά τήν άντιθρησκευτική προπαγάνδα : οί θρη
σκευτικές πίστεις θά  έξαφανισθοΰν μέ τήν «αυτεπαγωγή» ή 
μετά άπό μιάν εντατική πάλη εναντίον τής θρησκείας. Νά 
γιατί ή γενική γραμμή τής σοβιετικής φιλοσοφίας παίρνει 
εχθρική στάση απέναντι στήν θεωρία τών αντανακλαστικών 
κινήσεων καί άντιτίθεται άποφασιστικά στόν ΓΙαυλώφ καί 
τόν Μπέχτερεφ. Γιατί ή θεωρία αύτή εΐναι μιά παθητική δι
δασκαλία, αντίθετη πρός κάθε ενεργητισμό. Προσπαθεί δλα 
νά τά εξηγήσει μέ τήν παθητική αντίδραση τοΰ περιβάλλοντος. 
Δέ δέχεται καμμιά διαφορά ανάμεσα στόν όαθρωπο και τό 
ζώο κι’ άρνεϊται τήν αύτόνομη φύση τής ψυχής. Παράξενη 
■στ’ αλήθεια μομφή στό στόμα τών μαρξιστών-λενινιστών πού 
εξακολουθούν ν ’ αύτονομάζονται υλιστές !

Τό νόημα αύτής τής έξεγέρσεως κατά τοΰ μηχανισμοΰ, 
κατά τής θεωρίας τών άντανακλάσεων, κατά τής θεωρίας τής 
ένεργείας τοΰ περιβάλλοντος καί τής «αύτεπαγωγής», τό 
«κόλουθο παράδειγμα μπορεί νά μάς τό δώσει. Ξεσπάει στήν 
’Αγγλία μιά άπεργία άνθρακωρύχων. Οί θεωρητικοί τών άν- 
τανακλαστικών κινήσεων ερμηνεύουν τό ξέσπασμα αύτής τής 
απεργίας ώς αντίδραση τών εργατών στις πράξεις τής Κυβερ- 
νήσεως. Τήν αποτυχία τής απεργίας τήν εξηγούν επίσης ά π ’ 
τή λειτουργία τών φυσικών νόμων, άπ’ τήν κατάσταση τοΰ 
κοινωνικοΰ περιβάλλοντος. Σ ’ αύτό απαντούν οί μαρξιστές- 
λενινιστές : εσείς νομίζετε, πώς αύτή ή αποτυχία πρέπει νά 
εξηγηθεί άπ’ τήν ενέργεια τών φυσικών νόμων' έμεΧς νομίζου
με, πώς ή αιτία πρέπει νά ζητηθεΧ στήν προδοσία καί τή δει
λία τών άγγλων σοσιαλιστών. Ερμηνεία  καθαρά ηθική καθώς 
βλέπουμε. Τό παράδειγμα αυτό εΐναι πολύ έμφαντικό. 'Η  γε
νική γραμμή τής σοβιετικής φιλοσοφίας δέν δέχεται καμμιάν 
ερμηνεία πού ν’ ανάγεται στούς φυσικούς νόμους, στήν άντι-
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κειμενική πορεία τών πραγμάτων, άλλά τείνει νά εξηγήσει τα 
παν ait’ τή δράση τοΰ άνθρωπον, ά π ’ τή δράση τών κοινω
νικών τάξεων, άπ’ τήν επαναστατική ή τήν άντεπαναστατική 
πάλη. Δέν υπάρχουν μάλιστα, νά ποΰμε τήν άλήθεια, άναλλοί- 
ωτοι φυσικοί νόμοι, οι νόμοι αΰτοι μπορούν νά ύπερπηδηθούν 
καί ν ’ άδυνατίσουν μέ τήν πάλη καί τήν κοινωνική δράση τοΰ 
όνί)ρώπου. Ά π ό  δώ εξηγείται ή άντιπάδεια εναντίον κάθε 
φυσιοκρατίας στήν κοινωνιολογία. 'Η  φυσιοκρατία υπονοεί 
πάντοτε τή νομιμοποίηση τής παθητικότητας, τήν άρνηση τής 
ενεργητικότητας τών ατόμων, τών τάξεων, τών κοινωνικών 
ομάδων, τών κομμάτων. 'Ο  μηχανισμός καί ή φυσιοκρατία δέ 
μπορούν νά δικαιολογήσουν τήν ενέργεια τοΰ άνθρώπου,— 
τοΰ κοινωνικού άνθρώπου, εννοείται, τοΰ μόνου πού υπάρχει 
γιά τούς μαρξιστές - λενινιστές. Νά γιατί ή αντικειμενικά 
επιστημονική πλευρά τοΰ μαρξισμού, πού ο! αστοί επιστήμο
νες άγαποΰσαν νά προβάλλουν, πού ό Πιέρ Στρούβ προσπα
θούσε άλλοτε νά εξάρει, παραχωρεί τή θέση της σέ μιά μυ
στική ταξική πίστη, σέ μιά μυστική πίστη τής δράσεως, μιάς 
δράσεως άπαλλαγμένης άπό κάθε αύτοπεριορισμό. *0 άνθρω
πος, δ κοινωνικός άνθρωπος, δέν είναι μονάχα ή προέκταση 
καί ή ανάπτυξη τού κόσμου τών έμψυχων οντων, δπως διατεί
νονται οί μηχανιστές καί οί φυσιοκράτες, είναι κάτι άπείρως 
περισσότερο. 'Ο  δαρβινισμός, πού θεωρείται υποχρεωτικός 
στή βιολογία, καταδικάζεται ρητώς στήν κοινωνιολογία. Κα
ταδίκη πού θυμίζει λιγάκι τόν Μιλαϊλόβσκι 1.

1. Πολύ γνωστός κοινωνιολόγος τοΰ καιροΰ τοΰ 70.

Μεταφρ. Π . Α. Κ.

ANDRE SPIRE

Μ Ο Ν Ο Σ

Είναι πολλοί πον μέ λνποννται :
«Νάτος— λένε— που παίρνει τό μπαστούνι τον 
και βγαίνει μόνος.
Μας αποφεύγει. Δείτε τί παράξενα ε ϊν ’ τά μάτια τον,
Δεν εχει μήτε ενα βιβλίο μαζύ. Τάχα τί κάνει ;
Είναι κακός ; ’Επαναστάτης ; Μην ε ΐν ’ άρρωστος ; »

Μόνος, δμορφε δρόμε κάτασπρε,
μέσ' στις πλαγιές σου πού είναι δλο χορτάρια και λουλούδια„ 
πάνω στις πέτρες σον πον τόσα ξαίρονν και διηγούνται.

Μόνος, δάσος πυκνό με τις γαλάζιες ελατόφλονδες, 
μέ τόν αγέρα σον πον ξαίρει και μιλάει σ’ δλα τά δέντρα 
και τά μερμήγκια σου πον άργά, σέ πένθιμη πομπή, 
σέρνουν τά μικρά σώματα τών σκαραβαίων.

Μόνος, με σας λειβάδια ποτισμένα άπό ήλιο, 
γεμάτα θόρυβο, φωνές κ ι’ δοθια κεφάλια,

Μόνος, μαζύ σας, έντομα, γεράκια, πεταλούδες, 
βράχια , πηγές, χαράδρες, βάτα, σύγνεφα 
κορφές, ομίχλες, κάμποι, μυρωδιές, 
ζέστη και χάος και τάξη κ ι’ αταξία,
μόνος, μέσ’ στονς διαλόγους πον τ ’ άντίπαλά σας στόματα 
δεν παύονν νά μιλάνε.

Μόνος, μέ τό μπαστούνι μον και μέ τήν κούρασή μου, 
μόνος, μέ τή σιωπή μου, τους κροτάφους πον χτυπάνε, μέ τή

[ζάλη μον
και τόν περήφανο ίδρωτα πον πάνω μον κολλάει.

Μ ΕΜ ΟΣ Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ



ΑΛΕΞΗ ΜΠΛΟΚ

Τ ΕΛ ΕΥ ΤΑ ΙΟ  ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Δέν πλήττω πιά !
Τό παιχνίδι μέ τό θάνατο είναι διασκεδαστικό 
κ ι’ ή μίζα μου πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ μεγάλη... 
Δέν μοΰ περισσεύει στιγμή κ ι' δ εγκέφαλός μου 
στη βεντάγια τών χαρτιών του κρέμεται 
κα'ι περιμένει μιά του μπλόφα...

”Ω ! "Ας ηιανε κάποια κυρία πανέμορφη, 
πού μέ κρυφούς δεσμούς κάθε της μυστικό 
θάχα άποχτήσει,
νά σιαθεϊ άπό τούς ώμους τον πίσω 
και μέ συμφωνημένο σύνθημα 
νά μοΰ προδώσει τά χαρτιά του !
Νά μη χάσω ! . .

Μά ή κυρία λείπει,
— Δέ θέλει ν' άπατήσει τόν αντρα της—

Κι' δ θάνατος εΐν ' ενας χαρτοπαίχτης
άπό τούς πιό δεινούς, τούς πιό μελετημένους.
Κ ι’ αλλοίμονο μου ! Ά ν  μέ κερδίσει 
δέ θά μπορώ νά πλήξω πιά ! .  .

t  Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  ΑΗΔΟΝΟΙΊΟΥΛΟΣ

Α Ρ Ι Α Δ Ν Η

'Η  ’Αριάδνη άνοιξε τά μάτια, είδε τή φωτιά πού εκαιγε 
στό τζάκι χωρίς νά ζεσταίνει είδε άδειο τό σπίτι, άδειο τό 
τραπέζι, είδε τή γυμνή ψυχή της πού έ'τρεμε, τά έρημα χέρια 
της πού κρύωναν, κατάλαβε δτι δέν εχει δάκρυα στά μάτια νά 
κλάψει, κατάλαβε δτι ό θάνατος καθόταν δίπλα της, δέν ήταν 
γι’ αυτό πού δέν είχε χαμόγελο στό πρόσωπο νά χαμογελάσει, 
ήταν παντοΰ μέσα της ερημιά, ερημιά μέσα στό σώμα της, ή 
σκιά τοΰ άντρα κοντά της καί τρόμαξε σά νά ήταν αύτή ή ίδια 
ό θάνατος.

Καί σ’ αύτή τήν πόλη έ'βρεχε, είχε πάντα μιά γκρίζα 
ομίχλη, έ'ναν ουρανό πού κανείς δέν τόν είδε γαλάζιο, δρόμους 
πού σάπιζαν μουχλιασμένοι κι’ αύτή εβηχε δλη τήν ώρα, τρό
μαζε νά βγάζει τό κεφάλι της εξω άπ’ τό παράθυρο γιατί 
μπορεί νά πέθαινε μόλις θανέπνενε τόν υγρό άέρα.

Κι’ αύτή θυμότανε αύτά τά νησιά τοΰ Αιγαίου πού ε ί
ναι γυμνά μέσα στόν ήλιο, πού χαμογελούν οπως τά παιδιά 
κ ’ έχουν κοντά τους μιά γαλάζια θάλασσα γεμάτη ό'νειρα καί 
ταξείδια, άνήσυχη σάν τήν καρδιά ένός πουλιού πού τό κρατάς 
μέσα στή φούχτα σου καί θέλει νά φτερουγίσει, θυμότανε 
αύτές τίς μικρές άσπρες πολιτείες πσύ Ιξαϋλώνουνται τή νύ
χτα κάτου άπ’ τό φεγγάρι κ’ είνε σάν πολιτείες πού τίς εί
δαμε πρώτη φορά καί δέ θά  τίς ξαναδοΰμε άλλοτε, δπως έ'να 
μαγικό δνειρο.

Ή  λευκή πολιτεία μιλούσε πάντα μέ τή θάλασσα καί τόν 
άνεμο. ΤΗταν ήλιος μέσα στό αίμα της, μέσα στά μάτια της, 
μέσα στά χέρια της, κάτου άπ’ τά πόδια της, ζωντανός, καί 
χαιρότανε γιατί ενοιωθε πώς είχε μέσα της σάν έναν άλλον 
εαυτό της, τόν ήλιο, τόν άέρα, τή {θάλασσα. Κ ι’ ό άντρας στε
κότανε δίπλα της καί τής μιλούσε γιά ταξείδια σέ χώρες μά
κρυνες άνάμεσα σέ άνθρώπους πού δέ θ ά  καταλάβαιναν τή 
γλώσσα τους, πού θά είχαν άλλο χρώμα στό πρόσωπο, θά 
λάιιπαν παράξενα τά μάτια τους, θά  ήταν μαύροι, κίτρινοι, 
θά είχαν δμως κι’ αύτοί μιά ψυχή καί τό α ίμα  τους θάταν  
άγριο.
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"Ενα πλοίο μεγάλο πού προχωρεί αργά, δλο προχωρεί 
νΰχτα καί μέρα στόν Ειρηνικό κ’ ενας καπετάνιος πάντα βη
ματίζει καπνίζοντας τήν πίπα του, βηματίζει σάν νά μετράει 
τήν ανία του σέ μιά γέφυρα κάτασπρη καί παρακολουθεί τήν 
πορεία τοΰ πλοίου δπως ό ίδιος τή χάραξε απάνω στό γεω
γραφικό χάρτη. Κι’ αυτή δέ μπορεί νά κοιμηθεί, γιατί ή ζέ 
στη τήν παραλύει, είναι σά γλώσσα φωτιάς πού γλύφει τά 
γυμνά μέλη της, ακούει τό θόρυβο τής μηχανής, στριφογυρίζει 
πάνου στά σκεπάσματα πού καιν, αναπνέει δύσκολα, δέ φυ
σάει, είναι ό ωκεανός πύρινος, ό άντρας τήν κοιτάζει σάν α
ποβλακωμένος στά μάτια, τής κάνει άέρα νά τή δροσίσει, έ'χει 
ξερά τά χείλη, βγάζει τή γλώσσα του νά τά υγράνει, ά π ’ τό 
μέτωπο στάζει ό ιδρώτας, είναι καυτερός ό άέρας, κυλάν οί 
σταγόνες πάνου στό γυμνό στήθος, ό μαστός ανατριχιάζει, ή  
ρόγα ερεθίζεται, μεγαλώνει, ό άντρας φαίνεται σάν ηλίθιος 
άπ’ τήν επιθυμία, δέν ταξιδεύουν, άραξαν μέσα σ’ έναν ωκεα
νό ποΰ καίεται, καταποντίστηκαν μέσα στόν ώκεανό τοΰ πό
θου τους, τρέμουν τά χέρια τοΰ άντρα, δέ μπορεί νά κάνει 
άέρα, άγγίζει μέ τά δυό δάχτυλα τό μαστό, έπειτα χαϊδεύει 
τή ρόγα, βρέχει τά χείλη του μέ τή γλώσσα, σκύβει κοντά στό 
πρόσωπό της, καίει ή αναπνοή του, καίει τό στόμα του, τά χέ
ρια του, σκύβει πάνου στό στήθος, τή φιλάει, τή φυλάει, δέ 
σηκώνει τό κεφάλι, κλείνουν τά μάτια, καιν σά νά λυώνουν 
ενωμένα τά γυμνά σώματα, δλο ιδρώτα, δλο άγωνία, γύρω 
τους είναι ένας ωκεανός πύρινος, στήν άσπρη γέφυρα ό καπε
τάνιος πού άσπρισαν τά μαλλιά του καπνίζει τις αναμνήσεις 
του, δέν ταξιδεύουν, ό ένας θέλει νά χαθεί μέσα στόν άλλο, 
τό ένα σώμα σβύνει μέσα στό άλλο, μεγάλες φλόγες δρμοΰν 
άπό παντού σ’ αύτό τόν κλειστό χώρο σάν νά είναι μιά πυρκα
γιά πού δλα τά καίει, τά χείλη είναι υγρά ενωμένα, τά μάτια 
άνοιχτά μέσα στά μάτια, μιά νάρκη δέν τούς άφίνει νά κά
νουν καμιά κίνηση.

Κ ’ έ’πειτα θ ά  φτάναν σ’ ένα λιμάνι τοΰ Ειρηνικού. Θά 
ήταν πρωΐ. Σ ’ δλα τά λιμάνια φτάνει κανείς πρωΐ. Τό πλοίο 
θά σφύριζε, θά  έρριχνε τήν άγκυρα. Δέ θά φυσούσε καθόλου 
μέσα στό πρωΐ. Ή  θάλασσα θά ήταν σάν κοιμισμένη, οί με
γάλες παράξενες οικοδομές μέσα στόν ύπνο τους, τά άραγ- 
μένα πλοία δέ θά  είχαν ξυπνήσει κ’ οί άνθρωποι πού θά πε- 
ρίμεναν στήν προκυμαία θά στέκονταν ακίνητοι στή σκιά καί 
θά κοίταζαν σά μέ κλειστά μάτια καί θά  περίμεναν. Ό  Θεός 
είναι ψηλά καί περιμένει τούς άνθρώπους, είναι μέσα στούς 
άνθρώπους. Κι’ δ {θάνατος είναι μέσα στούς άνθρώπους καί 
τόν περιμένουν οί άνθρωποι. Πέρα ά π ’ τήν γκρίζα άμμο θ ά
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ήταν μερικές φοινικιές κι’ ό άντρας θ ά  τήν κρατούσε ά π ’ τό 
χέρι άπάνω στό κατάστρωμα, θά ήταν άκόμα σά ναρκωμένοι, 
κουρασμένα τά μάτια τους, διαλυμένα τά μέλη τους καί κεί
νος ό άγγελος μέ τά λευκά φτερά πού βημάτιζε μέσα στήν 
καρδιά τούς είχε ξαναγυρίσει στόν ούρανό, ή καπνοδόχο άπό 
ένα εργοστάσιο μακρυά θά  κάπνιζε, τά φουγάρα τών βαποριών 
θά σκορπούσαν τόν καπνό τους πάνω ά π ’ τό λιμάνι, καί τή 
στιγμή εκείνη ένας μαύρος θά  παρουσιαζόταν μπροστά τους, 
θά  τούς μιλούσε, θα  χαμογελούσε ό μαύρος θάνοιγαν τά με
λανά χοντρά χείλη του, θά ήταν σά νά λέγαν «καλημέρα σας, 
καλωσορίσατε», κάτασπρα δόντια, άσπρα σάν τό φτερό τοΰ 
κύκνου, τί τρομερή ή μονοτονία τών λευκών χιονισμένων εκτά
σεων, αύτά τά λεπτά, τά δευτιιρόλεπτα στήν ακινησία ενός Σ α 
νατορίου πού χιονίζει μπροστά στ’ ανοιχτά του παράθυρα, ή 
φωνή του θά  έ'φερνε τό κλάμα της ώς μέσα στήν ψυχή τους, 
θανατρίχιαζαν, αύτό ήταν τό τέλος τού ταξειδιού,, δλα τά τα- 
ξείδια τελειώνουν, κάποτε τελειώνουν μέσα μας προτοΰ νά τά 
επιχειρήσουμε. Τό ταξείδι τοΰ θανάτου τό αρχίζουμε άπ’ τήν 
πρώτη στιγμή τής ζωής μας.

'Η  ’Αριάδνη νειρευότανε. Μά αύτά τά νησιά'τοΰ Αιγαίου 
δλο ήλιο καί γαλάζια θάλασσα είχαν πεθάνει πιά γιά τά βή
ματά της.

(’Απόσπασμα)

Σ Τ Ε Λ ΙΟ Σ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ



ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΖΟΜΕΝΟΥ

Κύριε επιθυμώ  τ ’ όραμα αον,
#χω την απληατην δράση, 
πότε θά μου πάρεις τά μάτια, 
ζητώ, κλεισμένος εντός μον, 
νά βλέπω έσένα μονάχα.

Πότε θά μου σφραγίσεις την άκοή, 
νά σ’ άκούσω, αποκλεισμένος 
άπό κάθε φωνή εφήμερη;

Νά λείψει ή μυρωδιά τής ζωής 
δ,χνα που σκοτίζει, έπιθνιιία, τό νοΰ μου, 
τήν άποζητώ δμως καί μ ' εμποδίζει 
ήδονικά μέ σκορπίζει επίβουλα.

Λόγε, λαλιά τής ζωής,
γέψη μον, πότε ϋά πληρωθείς
μέ  τοϋ Κυρίου τόν λόγο
άντίδωρο τής υποταγής,
nob πληρώνει κάθε προσπάθεια;

ΤΩ άφή, ύλική βεβαιότητα, 
παρηγοριά ΰπουλη, αχόρταστη 
Ικανότητα άπ’ τό σώμά μον,
— θέλω,— νά πάχμω να σ’ υπακούω.

'Ακούω. Κύριε μου, μήπως 
μόνον δ θάνατος θά μ ’ ησυχάσει; 
'Απάντηση αον, πρόσκληση 
στήν Ιπίκληση καί παράκληση.

Πότε θά φτάσει εντός μον τό φως, 
π  ον ζητώ, γιά νά ίδώ 
και ν' άκούσω, νά αισθανθώ, 
νά γευτώ τήν αιώνια γαλήνη, 
άέ θά με βαστάζει ποτέ 
ή Ειρήνη τον κόσμον αον;

ΖΩΗ ΚΑΡΕΛΛΗ 

(’Από τά «Πρόσωπα»)

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ Ο ΑΛΕΞΗΣ

Πέρα σταματούσε δ δρόμος σαν νά τελείωνε. *Ηταν τό
σος πού φαινόταν νά ψηλώνει κάπου καί κατόπι νά κόβεται 
μέσ’ στά χωράφια ποΰταν γεμάτα σκουπίδια καί ντενεκέδες. 
“Οταν ερχόταν κανείς ά π ’ τό δρόμο ξεπρόβαλλε σχεδόν μονο
μιάς σαν νάχε άπ’ τή γή ξεφυτρώσει. Κάπου θδχε  καμμιά 
στροφή καί θά  κατηφόριζε. Μόνο μοτοσυκλέττες περνούν καί 
βαρειά αύτοκίνητα μαύρα. ’Έρχοντα ι ένα-έ'να καί φεύγουν. 
Ά ν  δέν ήταν νά κάνουνε θόρυβο θάταν  σαν νά περνούσε 
ενα ξόδι. Έ μ ε ΐς  καθόμαστε στό καφενέ καί τά κοιτάζαμε. Τί 
μπορούσαμε άλλο νά κάνουμε ;

— Ξέρεις, είπε ό Λιάκος, δέν μπορεί νά τούς άνικήσει 
κανείς.

’Εκείνη τήν ώρα ένα αεροπλάνο πέταξε τόσο χαμηλά 
πού φοβηθήκαμε δλοι. ΤΗταν μαύρο κι* αύτό κι* είχε 2να 
σπασμένο σταυρό στά φτερά του.

— Στούκας ! Ε ίπε  ό Γεράσιμος.
Μόνο δ μπαρπα-Λεφτέρης δέ μιλούσε καθόλου.
— Νά τό ξέρετε, είπε πάλι δ Λιάκος, οποίος έ'χει τάνξ 

κι’ αερόπλανα.
Κανείς δμως δέν τοΰ άποκρίθηκε. Τί θ ά  μπορούσαμε νά 

τού π ο ύ μ ε ;
’Έ τσ ι πού καθόμαστε δλοι είχαμε πίσω τόν ήλιο. 'Η  

Αθήνα ήταν ώς δύο χιλιόμετρα πέρα. Φαινόταν σαν νά είχε 
ξεκινήσει ά π ’ τόν 'Υμηττό καί πορεύοταν πρός τό μέρος μου. 
Μά δλα αύτά σαν νά χώνευαν μέσ* στόν ήλιο πού σούρωνε, 
Κι* δ Παρθενώνας θάταν δλόχρυσος. "Ομως ένα πράμα κου
νιόταν εκεί άνάμεσα στις κολλόνες Φαινόταν πώς ήταν πολύ 
κόκκινο. Μιά σημαία. . Αύτό μας εφερε άνατριχίλες. Πρώτη 
φορά πού ξεχώριζε ετσι μιά σημαία στόν Παρθενώνα. Μεί
ναμε συλλογισμένοι ώσπου εφύσηξε.

— Ναί, είπε δ Γεράσιμος, οί μέρες μεγάλωσαν πιά. Πώς 
θά περάσουμε τό καλοκαίρι ;

Ό  ίσκιος μακρυά άπ* τό Δαφνί. Είχε φτάσει ώς κάτω, 
to δρόμο. ’Α π’ τό Τατόϊ φάνηκαν νά σηκώνονται άερόπλανα.,



Μοιάζαν μέ πουλιά πού τριγύριζαν γΰρω άπ’ τή μαβιά Πάρ
νηθα . Ά π ’ τό δρόμο πέρασαν κι’ άλλα βαρειά αύιοκίνητα 
μαΰρα καί μοτοσυκλέττες.

— Δέν σάς τώπα εγώ ! Ξανάπε δ Λιάκος. "Οποιος εχει 
τάνξ κι’ άεροπλάνα.

Καί πάλι κανένας δέ μίλησε. "Ομως δ μπαρμπα-Λεφτέ- 
ρης, πού έμεινε δλη τήν ώρα άμίλητος, δέν κρατήθηκε.

— Φτού π ’ άνάθεμά σε, τοΰ φώναξε. Σά νάθελε καί νά 
τόν φτύσει, Μόνο οποίος έχει άνθρώπους, κερατόσπορε !

'Ο  Λιάκος τά σάστισε. Μά δ Γεράσιμος κι’ οί άλλοι φ ά 
νηκαν πώς ευχαριστήθηκαν μ’ αύτό γιατί χαμογέλασαν δλοι.

— Θά γυρίσουν μιά μέρα καί θά  μάς τά ποϋν, άπόσωσε, 
σά νάθελε νά τόν φοβερίσει.

Καταλάβαμε δλοι. Θά γυρίσουν μιά μέρα ά π ’ τό Τομόρι 
καί τό Τεπελένι, άπ’ τό Ροϋπελ, άπ’ τή Κορυτσά. Τότε σάν 
ενα κοτσΰφι ακούστηκε κάπου εκεί νά σφυρίζει. Κοτσΰφι δέν 
είχαμε ξανακούσει εδώ κοντά, πουθενά. "Ομως άκουγόταν 
ενα κοτσΰφι, ένα άληθινό κοτσΰφι πού σφύριζε, ’Έ τσ ι πού 
καί τ’ αύτοκίνητα είχανε σταματήσει πιά νά περνούν κ ι’ οί 
μοτοσυκλέττες. Δέν άκουγόταν τίποτα πιά παρά ένα κοτσΰφι 
πού σφύριζε.

Σά νάχει πιά σκοτεινιάσει καλά πού σηκωθήκαμε γιά νά 
φύγουμε. Δέν είχε ούιε φώτα, ούτε ήλεκτρικό κι’ έκανε ψύχρα.

— Ναι θά γυρίσουν, είπαν τότε κι’ οί άλλοι, καί θά  μάς 
τά ποΰν...

’Άρχισε κόσμος νά φτάνει πολύς ώς εδώ έξω. Πρώτα πη
γαίναμε εμείς στήν πολιτεία. Μά τώρα ή πολιτεία ερχόταν ώς 
εμάς. Μά οί περιβολαραΐοι κλεΐναν τίς πόρτες, τίς μαντάλω
ναν καί δέν έδιναν σέ κανένα. Τά βράδυα τριγύριζαν μέ ντου
φέκια κι’ άγρια σκυλιά γιά νά φυλάξουν τά περιβόλια τους. 
"Ολη ή γης γύρω ήταν κατάξερη. Καί τό χορτάρι είχε καεί 
ά π ’ τόν ήλιο.

"Ομως τά βράδυα, πολλές φορές, δέν έφταναν ούτε τά 
σκυλιά ούτε τά ντουφέκια. Πολλούς πού τούς έζωνε ή πείνα 
σηκόνουνταν πιό β ,.άδυ και πέφτανε στά περιβόλια. Τί νά 
καναν. Τό πρωΐ γύριζαν μέ άδεια σακκούλια στό δρόμο καί 
παρακάλαγαν; Μά κανείς δέν τούς έδινε. Μερικοί έκλαιγαν 
κι’ άλλοι πέφταν στό δρόμο. Έ π ρ επ ε  νά γυρίσουν πάλι μέ τά 
πόδια πίσω. Κι’ είχαν νά φάνε τόσες ημέρες! Τόσα στόματα 
νά χορτάσουν !

Ούτε κι’ είχε βρέξει ούτε κι’ εφύσηξε γιά νά μαζέψει τά 
σύννεφα. Οί ντενεκέδες είχαν σοιριάσει σκουριά στά χωράφια. 
Ούτε καί τά βρωμοπούλια δέν πέταγαν πιά στά σκουπίδια.
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’Ά ν  δέν ήσαν άπό καιρό πεταμένα θ ά  τά πλησίαζαν οί άν
θρωποι. Κάτι φαγώσιμο θάβρισκαν.

'Ο μπάρμπα Λεφτέρης στό καφενέ δλο καί τό δρόμο ε- 
κοίταζε.

— Κάποιοι θάρθοΰν καί θ ά  μάς τά ποϋν, μοΰ είπε πάλι 
τ ’ άπόγευμα κείνο. Θά γυρίσει κι’ ό Άλέξης.

Καί δέν είχε άδικο ίσως. "Ολος δ κόσμος περίνενε.
Μά πάλι μάς έτρωγε ή έγνοια. Μερικοί άρχισαν νά σκέ- 

φτωνται καί τό χειμώνα. Ή  ζέστη έφερε κούραση. Μόνο με
ρικά φουγάρα άπό φάμπρικες κάπνιζαν πέρα. Δέν ξέραμε 
ούτε πότε θά  τέλειωνε αύτό τό κακό. Καί τίς μουριές τίς ε ί 
χαν μαδίσει τά μαγγόπαιδα. Δέν είχαν ούτε ένα φύλλο άπά- 
νω. ’Έ μοιαζαν σά νά ήταν χειμώνας. Νάχαμε δυό-τρία χα 
ρούπια !

Οί πρώτοι φαντάροι φάνηκαν λίγο προτού σκονεινιάσει. 
Τρεις ήσαν ! Σά νά ξεφύτρωσαν στή μέση τοΰ δρόμου. Τούς 
είδαμε καί δέ μπορούσαμε νά τό πιστέψουμε. Ε ίχαν μεγάλα 
άγρια γένεια, χωρίς άρβύλες κ ι’ άμπέχωνο, γεμάτοι σκόνη, 
ψειριάρηδες, κουρελήδες κατάγεροι. Φαίνονταν πάρα πολύ 
κουρασμένοι. Πόσο θά είχανε περπατήσει ! *Ησαν αυτοί ! Δέν 
μιλούσανε τώρα καθόλου. Προσπέρασαν σάν νά μήν είδαν 
κανένα. Κ ι’ δμως είμαστε βέβαιοι πώς μάς είχανε δει : Δέν
τό πιστεύαμε. Τότε  Μά τότε ήταν φθινόπωρο κ’ έμεϊς νο-
νομίζαμε πώς ήταν άνοιξη μέ λουλούδια. Ούτε κι’ δ μπάρμα 
Λεφτέρης δέν τόλμησε νά ρωτήσει. Τούς περιμέναμε άλλοιώς 
νά γυρίσουν.

— ’Έ τσ ι θ ά  γυρίζει κι’ δ Άλέξης !
Τό βράδυ φαίνεται πώς πέρασαν κι’ άλλοι φαντάροι. 

Τούς άκούγαμε πού περπατοΰσαν δλη τή νύχτα. Μερικοί ξε
νύχτισαν πλάϊ στό δρόμο. ’Άλλοι χτύπησαν πόρτες.

Τό πρωΐ τούς είδαμε πού ξεκίνησαν δλοι μαζί. Δέν ε ί
χαμε νά τούς δώσουμε λουλούδια.

Μπουλούκια τώρα περνούσαν οί φαντάροι καί κάποτε- 
κάποτε κανείς μοναχός του Περπατούσαν στις άκρες τοΰ δρό
μου ή στά χωράφια δίπλα ά π ’ τό δρόμο, γιατί τ ’ αύτοκίνητα 
κι’ οί μοτοσυκλέττες δέ τούς λογάριαζαν. Πολλές φορές πέ
φτουν επίτηδες πάνω τους. Τότε, αν ήσαν άκόμα ζωντανοί, 
τούς δέναμε τίς πληγές τους καί τούς βάζαμε νά πλαγιάσουν. 
Ά ν  ήσαν νεκροί τούς θάβαμε κάπου.

Ό  μπάρμπα Λεφτέρης είχε καί τή φωτογραφία τ’ Ά λ έ -  
ξη μαζί του. Τήν έδειχνε σ’ δσους περνούσαν.

— Μήν τόν είδε κανείς ;
—Πού βρισκόταν; τόν ρωτούσανε τότε.
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"Ομως ό μπάρμπα Λεφτέρης δέν ήξευρε χί νά τούς πει.
— Θά γυρίσει τοΰ έλεγαν κι’ αυτοί: “Ολοι θά  γυρίσουν.
ΙΙολλοι γύριζαν λαβωμένοι. Είχαν δεμένα κεφάλια, πόδια, 

χέρια. Ά κούμπαγαν  στούς ξεθεο>μένους συντρόφους τους, και 
σέρνουταν μαζί τους: Μή-τε νερό δέν είχαμε νά τούς δώσουμε 
πιά. Κάποτε άνοιγαν τά μάτια.

— Πότε θά  φτάσουμε ; ρώταγαν τότε τούς άλλους.
Μέναμε νηστικοί, αν είχαμε νά τούς δώσουμε ένα κομ

μάτι ψωμί.
Ά λ λ ο ι  ήσαν πολύ άρρωστοι. Παραμίλαγαν μέσα στόν 

ήλιο. ’Ονειρεύονταν. Νόμιζαν πώς τούς έμελλε δλο νά περ
πατάνε.

Πολλές μανάδες, γυναίκες έρχονταν μέχρις εδώ καί περί- 
μεναν. Θά γυρίσουν ;

— Γυρνούν, μοΰ είπε κ ι’ ό μπάρμπα Λεφτέρης, δμως κα
νείς τους πιά δέ μιλάει.

"Ολο τούς στρατιώτες ρωτάει.
— Θαρθει, τοΰ λέγαν κι’ αυτοί. "Ερχονται πολλοί άπό 

πίσω.
"Ολο τό καλοκαίρι πέρασε έτσι.
— Θαρθει, έλεγε κι’ ό μπάρμπα Λεφτέρης καί περίμενε.
Τότε φάνηκαν κι’ οί ‘Ιταλοί. Ά έρ α  ! τούς φώναζαν μόλις 

τούς είδαν. Ά έρα  ! άπό παντοΰ. Κ ’ οί Ιτα λ ο ί  πάτησαν τό· 
γκάζι καί χάθηκαν. Αύτό έκανε τούς φαιτάρους νά χαμογε
λάσουν, γιά πρώτη φορά. Σάν κάτι ν ’ άναψε μέσα τους, σά 
νά ζωήρεψαν. Δέν φαίνονταν πιά οί ίδιοι. Πόσο μοιάζανε τώ
ρα μέ κείνους τούς άλλους. "Ετοιμοι πάλι γιά νά δρμήσουν. 
"Ομως μερικοί τότε έδάκρυσαν. Ά έρ α  !

Χειμώνιασε. Μόνο βροχή τώρα ερχότανε ά π ’ τό δρόμο. 
Βρέχει νερό λιχνιστό. "Ομως δ μπάρμπα Λεφτέρης προσμένει 
πάντα στό καφενέ. Καμμιά φορά άραιά μόνο περνούν οί φαν
τάροι. Μοιάζουν πολύ άργοπορημένοι καί βιάζονται.

— Γιατί δέ πας νά ρωτήσεις τό 'Υπουργείο ; τοΰ είπαν 
μερικοί.

— Γιατί ; Μήπως δέ θά  γυρίσει ; τούς άποκρίθηκε κείνος.. 
Θαρθει.

"Ετσι μέσα στό ξεροβόρι πού νά φανεί πιά κανένας φαν
τάρος. "Οσοι ήταν νά γυρίσουν έγΰρισαν.

—Μπορεί αυτοί πού τόν είδαν, νά πέρασαν νΰχνα, ξανά- 
πε ό ιιπάρμπα Λεφτέρης.

Πολλές φορές τΰχαινε νάχει λιακάδα. Είχαν οργώσει δλα 
τά γύρω χωράφια. ’Ά ν  ήταν δυνατό θάχαν οργώσει καί τή

Δημοσιά. Μέ τις βροχές πρασίνισε ό τόπος. Κόντευαν νά χα
θούν οί τενεκέδες καί τά σκουπίδια. "Ομως δέν έβρισκες κόμ
πο άπό χόρτο. Δέν πρόκανε νά φυτρώσει. Μ’ αύτά τρέφον
ταν δλοι τριγύρω ΙκεΧ. Μά πού νά φτάσουν γιά δλους ! ’Ά λ 
λες φορές, λέγαμ'ε, ποιός έσκυβε νά μαζέψει τά ζούματα !

Μσ τό μπάρμπα Λεφτέρη έμοιαζε σά νά μή τό νοιάζει 
γιά τίποτα.

— “Ε ! ρώτησε κάποιον πού φαίνεται πώς ήταν δ τελευ
ταίος, μή τόν είδες εσύ ; Είναι δ Ά λέξης  δ γυιός μου.

— “Οχι, τοΰ άποκρίθηκε κείνος. Τί ξέρεις ! ’Ίσω ς νά πήγε 
μέ τούς ά ντάρ τες!

Αύτό τόν έκανε νά τά χάσει. Δέν τόχε σκεφτεΐ. ’Έ τσ ι τοΰ 
άρεσε περισσότερο τώρα. Μέ τούς άντάρτες !

— Τό βλέπεις, μοΰ λέει καί μένα, είναι μέ τούς άντάρτες I
Θά γυρίζει μ’ ένα ντουφέκι στά βουνά καί στούς λόγγους. 

Σάν τούς παλιούς εκείνους. Τόν παποΰ τό θυμάται δ μπάρ
μπα Λεφτέρης. Νά πού δ Άλέξης τούς έφτασε. Θάχει άφήσει 
μουστάκια καί γένεια. Τώρα θάναι άντρας σωστός.

"Ετσι έπαψε νά ρωτάει άφοΰ κι’ οί φαντάροι δεν περνού
σανε πιά. Μόνο γιά τούς άντάρτες ρωτούσε καί μιλούσε γ ι’ 
αύτούς. Μά κανείς δέν τοΰ άποκρινόταν. "Οποιος περνούσε 
τόν κοίταζε μέ υποψία. "Ολοι τους κλειναν τό στόμα.

’Έπεσε θανατικό δλο τό χειμώνα εκείνο, Μέ τά καρότσια 
τούς κουβαλούσαν ή καί χωρίς. Μέ τά πόδια, στά χέρια, στούς 
ώμους. Καί περπατούσαν . . .Κ άθεμέρα  αυτοκίνητα, σακαρά
κες άδειαζαν, άφοΰ έκαναν πρώτα τή βόλτα. Τί ήταν εκείνο ί 
Μέ τά κάρα, δπως έλεγε κι’ ό λαός. Ku'i δέν πρόφταιναν νά 
τούς θάβουν. ’Έσκαβαν μεγάλους λάκους καί τούς έχωναν 
δλους μαζί. Τά δάκρυα είχαν στερέψει. Περιδέναμε νά πέ
σουν κοράκια. Μαύρα μεγάλα κοράκια, άπ’ τά γκρίζα τά 
σύννεφα. Ά π ’ τό βορειά θ ά  έρχονταν έτσι κοπαδιαστά.“Ολοι 
φοβόμαστε.

"Ομως ήρθανε χελιδόνια. Ά π ’ τά βουνά. Κατάμεσα στό 
χειμώνα. Αύτό σά νάδωσε σ’ δλους ελπίδες, έδωσε σ’ δλους 
κουράγιο. Ούτε τό χιόνι μάς τρόμαζε ούτε τό θανατικό. Ά π ’ τό 
βορηά έρχονταν, ά π ’ τά βουνά.

Μιά μέρα άκούστηκαν πολλές ντουφεκιές κοντά στό 
βουνό. 'Ο  μπαρμπα Λεφτέρης τινάχτηκε δρθιος.Κοντανάσαινε.

—Θάναι οί άντάρτες, μ’ είπε. Οί άντάρτες καί δέ μί
λησε άλλο. Τ

Καί έμεινε κοιτάζοντπς τό βουνό, άπό κεΐ πουχαν ακου
στεί οί ντουφεκιές.

Κατόπι δέν άκούστηκε τίποτα.
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Περιμέναμε τήν άνοιξη πάλι τό καλοκαίρι. "Ετσι ήταν 
πάντα νά περιμένουμε! Κάτι άρχισε νά ζωηρεύει εκεί μεταξύ 
μας. Ούτε πιά νά φοβόμαστε ούτε νά μη γελάμε. Κι’ είχαν 
αρχίσει νά ντουφεκίζουνε κιόλας. "Οταν θά  τούς χτυπούσαν 
μέσ’ στούς δρόμους, δταν θά  τούς αφάνιζαν ! Θά ζούσαμε νά 
τά δούμε.

Κοροϊδεύαμε κιόλας. Ναί, τάνοιωθες δλα ετούτα. Τά σύν
νεφα είχαν πιά τραβηχτεί. Κι’ δταν έριχναν μπόμπες παρακα- 
λούσαμε ρίξετε κι’ άλλες. Κ ι’ ας μέναμε δίχως σπίτια, γυμνοί 
κι’ ας γέμιζαν τά νεκροταφεία. Καί πόσους βασάνιζαν. Έ κεΙ  
ήταν, κοντά τό Χαϊδάρι.

"Ενα βράδυ ακούστηκε μιά φωνή δυνατή. Ποιός ήταν 
<χύτός πού φώναζε μέσα στή νύχτα; Ποιός ήταν αυτός πού δέν 
τρόμαζε, πού δέν τούς ψηφούσε ; ΤΗ ταν σκοτάδι βαθύ !

Τό χωνί! ’Έ τσ ι τ’ ακούσαμε τήν πρώτη εκείνη βραδιά.
"Ακόυσα τό μπαρμπα Λεφτέρη ν ’ ανοίγει τό παράθυρο 

καί ν’ άφουγκράζεται.
— "Ε, γε ίτονα! Μά μίλησε σιγανά. "Ακόυσες; 'Ο  ’Αλέξης 

θά  είναι δ ’Αλέξης !
Καί τόν ακόυσα νά σιγοκλαίει.
— Σκοτώστε τους, αφανίστε τους κι’ άς πάρουν εμένα νά 

ντουφεκίσουν.
"Ετσι καί εγινε. Μά δέν πήραν τό μπάρμπα Λεφτέρη. 

Λίγο πιό κάτω κάψανε ώς τέσσερα κάπου τετράγωνα. "Ολα 
φτωχόσπιτα.

Μιά πιστόλια μόνο ακούστηκε. Τίποτα άλλο. ’Ή τα νε  πε
λασμένη ή ώρα. Κατόπι έγινε ησυχία. Μιά ησυχία πού έφερνε 
πολλή αγωνία. Κάποια πόρτα ά'νοιξε τότε. Σιγά σά νά δίσταζε. 
Σέ λίγο κι’ άλλες. Κ ι’ άλλες πιό κάτω. ’Έ φευγαν, Σέ κάθε 
σταυροδρόμι άκραστέκονταν κρυφοκοίταζαν καί κατόπι τρέ- 
χανε μέ βιασύνη. Σέ κάθε σταυροδρόμι καινούργιοι ξεπρόβαλ- 
λαν. Μέ τή ζωή στό στόμα, δπως θέλουν νά λένε.

— ’Αξιωματικός ήταν, είπε κάποιος. Τόν είδα ! Είχε 
γαλόνια.

Σύρριζα τρέχαν στά σπίτια. Νά μήν είχε φεγγάρι ! "Ετσι 
ήταν σά κάτι παράλογο. Δέν μιλούσαν καθόλου. 'Ησυχία ! Κ ι’ δ 
κόσμος νά φεύγει σάν τίς σκιές. Μόνο μερικοί γέροι δέν έφυγαν.

Τό πρωΐ εγινε μπλόκο. Τούς έκαψαν μέσα δσους δέν έφυ
γαν. Δέν έ'μεινε σπίτι. Σ ’ δσους πήγαν νά βγουν, ρίχναν καί 
τούς σκότωναν. "Ετσι γλύτωναν άπ’ τή φωτιά. Αύτός θάταν 
χειρότερος θάνατος. "Επιασαν κόσμο άπ’ τίς άλλες γειτονιές 
καί τόν ντουφέκισαν. Μά πού πιά νά τρομάξουμε. Κι’ δ μπαρ· 
μπα  Λεφτέρης δλο χαμογελούσε.
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— Θά τούς κάψουμε κ ι’ εμείς ζωντανούς. Δέν θά ρθε ι  δ 
’Αλέξης!;

— Δέν στώπα Ιγώ ; Μήπε κι’ εμένα. Οί ντουφεκιές εκεί
νες ήσαν αντάρτες. Θυμάσαι ; Τούς είδα πού περνούσανε ξη
μερώματα. Ζωσμένα είχαν τά φυσεκλίκια. Τούς χάρηκα.

“Αν δέν ήταν ή δημοσιά, θάμαστε λεύτεροι.
"Ετσι περνούσε δ καιρός, Πάντα εμείς περιμέναμε. Ό  

μπάρμπα Λεφτέρης τόν Άλέξη. Έ μ ε ις ,  ε, ποιός ξέρει ; Νά γ ι
νόταν δ κόπος μας κόπος μας, δ ιδρώτας ιδρώτας μας.

Ποιος τδλεγε ! Σωρούς τά σκορπίσαμε τά λουλούδια, τρι- 
ανταφυλλώνας. Καί παπαρούνες θά  μπορούσαιιε άκόμα νά μά- 
σουμε τόν Ό χτώ βρη εκείνο. Κλαίγαμε δλοι. Κι’ ό Π αρθενώ 
νας ξανάγινε πάλι δλόχρυσος. ΤΗ ρθαν πάλι οί γαλάζες ση
μαίες. Πόσο τίς είχαμε χάσει ! Στό Παρθενώνα ένα κοντάρι 
εΐναι τώρα σπασμένο.

— Τώρα θάρθει κι’ δ ’Αλέξης, μοΰ λέει ό μπάρμπα Λε
φτέρης. Δέ γίνεται ! η μάλλον, ’ίσως νά μήν έ'ρθη καί τώρα. 
Θά πάει νά πολεμήσει κι’ αλλού ώσπου νά τελειώσει δ πόλε
μος, ώσπου ναρθεΐ ή ειρήνη. Είρήνη ! Πόσο τήν είχαμε λα
χταρίσει ! Παντοΰ ν’ απλώνεται, σ’ δλες τίς χώρες. Γαλήνη. 
* 0  μπάρμπα Λεφτέρης δλο γελάει.

— Δέν εχει μοΰ λέει, τώρα θ ά ρ θ ε ι  !
Κ ι’ έμενε δλο εκεί κοιτάζοντας πέρα στό δρόμο. Καμμια 

φορά εφερνε τό χέρι στά μάτια γιατί είχε ήλιο πολυ. 
’Έψαχνε.

— Νά, μοΰ ξανάπε, νά πάω νά κάτσω στο στρίψιμο 
κάτω, γιατί άπό κει βλέπεις δλο τό δρόμο, ώς πέρα μακρυα. 
Κ ι’ άπό κεΐ θάρι^εΐ δ ’Αλέξης, άπ’ τό δρόμο.

— Ναί, τοΰ λέω κι’ εγώ θά ρθ ε ι  δ ’Αλέξης, θαρθεϊ. Δε 
βλέπεις, δλα γυρίζουν.

I . Α ΓΓΕΛ Ο Υ
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O R A D O U R ' *

To 'Οραντονρ δέν εχει πιά γυναίκες 
Το Οραντονρ δέν εχει πιά μη τ’ εναν άντρα 
Το ’Οραντονρ Λεν εχει πιά φύλλα 
Το ’Οραντονρ δέν εχει πιά πέτρες 
Το Οραντονρ δέν εχει πιά έκκλησιά 
Το Οραντονρ δέν εχει πιά παιδιά.

Μήτε καπνός πιά μήτε γέλια 
Μήτε στέγες πιά μήτε σοφίτες 
Μήτε αχερώνες πιά μήτε αγάπη 
Μητε τραγούδια πιά μήτε κρασί.

Οραντονρ σχιάζομαι ν ’ άκούσω 
Οραντονρ δέν τολμώ  
Νά πλησιάσω τις πληγές σον 
Ίό  αίμα σου καί τά χαλάσματά σου,
Δέν μπορώ δέν μπορώ πιά
Να ιδώ μηδέ ν ’ άκούσω τ ’ όνομά σου,

Οραντούρ ξεφωνίζω κ ι’ ουρλιάζω 
Κ άδε φορά πού σπάει μιά καρδιά 

Ά π ’ τα χτνπήματα τών δολοφόνων 
Ενα περίτροαο κεφάλι 
Δυό μάτια δρ&άνοιχτα, δυό μάτια κόκκινα 
Δυό μάτια σοβαρά, δυό μάτια μεγάλα 
Σάν τήν τρέλα τή νύχτα

Το ποίημα τοΰτο πρωτοδημοσιεύτηκε στήν παράνομην έκδοση 
των «Γαλλικών Γραμμάτων» (L e ttre s  F r a n c i s e s )  χωρίς ν ’ άναφέρε- 
τα ι το όνομα τοΰ συγγραφέα του. ’Αργότερα μαθεύτηκε πώ ς τδχε γρά
ψει ο T a rd ie u .
_. ** Π ρόκειται γιά  τό γαλλικό χωριό O rad o ttr  s u r  G lan e  ( H a u t e

V ienne) που καταστραφηκε ολοκληρωτικά άπό τούς Γερμανούς στις 10 
Ιουνίου 1944. Ό  πληθυσμός του 792 άτομα (άντρες, γυνα ίκες καί και- 

δ ια ), σφαχτηκαν ή καήκαν ζωντανά.
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Δυό μάτια μικρού παιδιού :
Ποτέ δέ ·&ά μ ’ άφίσονν.

’Οραντονρ πιά δέν τολμώ  
Νά διαβάσω ή ν’ αρθρώσω τ ’ όνομά σον. 

’Οραντονρ άνΰρώπινο αίσχος 
’Οραντονρ αίσχος αΙώνιο 
Δέ &ά κοπάσουν οί καρδιές μας 
Παρά μέ τήν χειρότερην εκδίκηση 
Μίσος και αίσχος παντοτεινό.

Τό ’Οραντονρ δέν εχει πιά σχήμα 
Τό ’Οραντονρ, γυναίκες μηδέ άντρες 
Τό ’Οραντονρ δέν έχει πιά παιδιά 
Τό 'Οραντονρ δέν έχει πιά φύλλα 
Τό ’Οραντονρ δέν εχει πιά εκκλησία 
Μήτε καπνούς πιά μήτε κοπελλιές 
Μήτε βράδια πιά μηδέ πρωινά 
Μήτε ϋ·ρήνονς πιά μηδέ τραγούδια.

Τό ’Οραντονρ δέν είναι παρά μιά κραυγή 
Κ ι’ αντό εϊναι τό χειρότερο πλήγμα  
Γιά τό χωριό πον εζουσε 
Κ ι’ αΰιή εδώ είναι ή πιό μεγάλη ντροπή 
Νά μήν εϊναι πιά παρά μιά κραυγή,

”Ονομα τοΰ μίσους τοΰ άν&ρώπου 
’Όνομα τής ανθρώπινης ντροπής 
Τ ’ όνομα τής εκδίκησής μας 
Πον μέσα σ’ ολα μας τά χώματα 
Τ  άκοΰνε καί τούς πιάνει σύγκρνο 

”Ενα στόμα δίχως πρόσωπο 
Πον ουρλιάζει σ’ όλονς τούς καιρούς,

Γ Ε Ω ΡΓ Ο Σ  ΣΑ Β Β ΙΔ Η Σ



ΕΛΕΓΕΙΑ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΣΦΡΙΓΟΥΣ

’Εξαίσιες νύχτες... "Ας έρθουν και πάλι, 
νά ζήσω τή μέθη ξανά τών χυμών, 
σά λίβας νά μπώ  στήν καρδιά τών δρυμών, 
νά τρέξω καθώς τό νερό στό κανάλι.

”Η  πάλι ενα σπάνιο νά γίνω ανθογυάλι, 
τα μΰρα νά δέχομαι τών λυτρωμών, 
μακριά άπό σινιάλα λυγμών κ ι' δδυρμών, 
νά βρίσκω χαρά και στήν πιό σκληρή πάλη.

"Ω! νάχα φτερά στήν κορφή γιά νά φτάσω, 
τρεχάτος ν ’ άνέβω στό μαϋρο βουνό, 
κ ι' ας ηταν μήν πάψω ποτε νά θρηνώ, 
κι ας είναι γραφτό μου νά μήν ξαποστάσω.

Ζωή μου!, στεφάνι άπό ρόδα κι’ άγκάθια, 
τό πόσο, νά πώ, τρυφερά σ' άγαπώ  
δεν ξέρω, μά κ ι’ οντε νά βρω τό σκοπό 
γιά τις ώμορφιές σου, τά πάθη , τά λάθια.

Μικρός δεν υπήρξα, δέν εΐμουν μεγάλος, 
μά πάντα κρατούσα τά μάτια στηλά 
ψηλά πρός τ ’ άστέρια, στή γή χαμηλά 
καί πάντα μαζί μου δειπνούσε ενας Άλλος.

’Αηδόνι ;— δεν είμαι. Κ ' ή Μέδουσα Μούσα, 
πικρή ξεγελάστρα σε νύχτες τρυφές, 
ποτές, μά ποτές δε μοΰ χάρισε αυτές 
τις εξοχες ρίμες που τόσο ποθούσα.
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Κ ι’ δ πόνος, ό πόνος, δ αβάσταχτος πόνος, 
πού κόβει—μαχαίρι— τήν άνασαιμιά 
και δίχως του μέρα δεν εζησα μιά, 
πού κάνει τήν κάθε στιγμή νάναι χρόνος.

Πού δέν άπαντέχεται σάν είσαι μόνος 
και μπρός του ή ανθρώπινη σβννει λαλιά, 
πού κόβει— βραχνάς !— τό λαιμό, σά θηλιά, 
ό πόνος, δ πόνος, ό άβάσταχτος πόνος...

’Εξαίσιες νύχτες... Ά ς  έρθουν και πάλι, 
κ ι’ άς έχουν τόν όλεθρο γιά συντροφιά, 
άρκεΐ νά μού φέρουν καί πάλι τή ζάλη, 
πού μούδινε νειάτα, κι' όρμή, κι ώ μορφιά !

Γ. Μ Υ ΛΩ ΝΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Σ



ΚΛΕΙΣΜ ΕΜ ΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Ό  στενός, ανηφορικός δρομάκος, κάτω άπ’ τό βράχο τοΰ 
Κάστρου, μέ τά σκεβρά, χαμηλούτσικα σπίτια καί τίς κλειστές, 
παλιές πόρτες, εχει διπλώσει στή σιωπή τούτης τής βαρύθη- 
μης ώρας τόν εαυτό του, δπως καθένας απ’ τούς γειτώνους 
έ'χει κουρνιάσει στίς δικές του τις ενοιες.

ΙΙολύ πρωΐ ειν’ άκόμα. Πρίν άπό λίγο δέν είχε φέξει" 
ούτε εΐχ’ άνοιξη καμιά πόρτα άκόμα.

Τώρα, ένα παιδί πέρασε. Είναι ήλιοκαμένο, αχαμνό καί 
ξυπόλητο. "Εχει κρεμασμένα τό μικρό ταβλά στό λαιμό, μέ 
λίγες φτηνές καραμέλες, καί δίχως διόλου νά βιάζεται, ξένοια
στα παίζει μέ τή μικρή φυσαρμόνικα εναν άλέγρο σκοπό του.

Τήν ίδια ώρα, έξω απ’ τή πόρτα τοΰ Βούλη, στάθηκε 
«να μικρό αύτοκίνητο.

Άί)όρυβα άνοιξ’ ή πόρτα, κι’ ένας άντρας μέ τόν οδηγό 
βγάλανε ένα μικρό, σκεπασμένο φέρετρο.

Τό θέσανε πίσω καί τ’ αύτοκίνητο έφυγε.
Μέσα σ’ ένα χρόνο είναι τό τρίτο παιδί τοΰ Βούλη πού 

φεύγει μέ τοΰτο, τόν ίδιο τρόπο. Τό τέταρτο καί στερνό, εΐναι 
άκόμα άρρωστο. . .

Μιά χαμηλή, παληά πόρτα υπόγειου, κλεισμένη μέ σιδε
ρένια άμπάρα, καί γιομάτη σκόνη, φαίνεται άπό καιρό δέν έχει 
άνοίξει.

Πρίν άπό δυό χρόνια, ήτανε ή σκοτεινή, μικρή ταβέρνα 
τοΰ Μακούλα, μέ τούς πάντα ίδιους, ταχτικούς— πού μετρι
ούνταν στά δάχτυλα— πελάτες.

Όλημερίς, άμίλητος καί μονάχος, στρυφογυρνούσε κεί 
κάτω, άνάμεσα στά τρία σιδερένια, λερά τραπέζια ό ταβερνιά
ρης, ώς τίς πρώτες ώρες τ’ άπομεσήμερο πού φτάνανε οΐ πε
λάτες...

... ’Αργά πιά τό βράδυ, δ Φώντας, δέ θά  μπορούσε νά 
σηκώσει τά χέρια, ούτε ν’ άνοιξη τά μάτια.

Τούτη τήν ώρα, μονάχα ό Γιώργης—πούναι πάντα παρέα
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του—ξέρει πώς μέ τούς γρυλισμούς του, βλαστημάει τή γ υ 
ναίκα του— μιά νέα γυναίκα— πού «πάει καί μ’ άλλους...»

ΓΙαληός του φίλος κείνος, τόν νοιώθει καί τόν παρη- 
γορεϊ.

’Αόριστα— τραυλίζοντος— τού λέει πώς δέν πειράζει, πώς 
νά κοιτάζει μονάχα δ Φώντας τό Φώντα, καί πώς κείνος πού 
τοΰ μιλάει έτσι, ξέρει γιατί έχει γυρίσει τόν κόσμο, κι’ έχει 
πάει πολεμώντας ώς τήν Μακεδονία.

Στό ίδιο τραπέζι κάθεται ό Μακούλας. ’Έχει βγάνει τή 
φωτογραφία τής κόρης του—δπως κάνει πάντα— πού τήν 
έχασε πέρυσυ, κι’ ά π ’ τά φλογισμένα του μάτια αδιάκοπα κυ
λάνε τά δάκρυα.

Ταχτικός εΐναι κι’ ό Βούλης. Τούτος πρίν ήτανε Ιργολά- 
βος. Τώρα τάχασε δλα, καί τά δυό παιδιά του, καί σάν πιει 
δυό-τρία, άρχινάει ένα δικό του τραγούδι πού παραπονιέται 
τάχα, πώς δλα γύρο τώρα χλωμιάζουν δίχως άγαπη, δπως 
άνοιξη δίχως λουλούδι...

Βιαστικός, κεφάτος έρχετ’ ό τραμβαγιέρης. Γερός, ψηλός 
καί χαρούμενος, άντρας, σπάει πάντα τοΰτο τόν άρωστημένο 
αγέρα πού σαπισμένος κατακάθεται κει κάτω. Πειράζει τόν 
Φώντα γιά τίς γυναίκες καί παρηγορεΧ τόν ταβερνιάρη.

— «...Τά ορφανά πορεύονται κι’ οί χήρες κονομιούνται»...
Πίνει δυό-τρία ποτήρια τοΰ νεροΰ, τδνα πάνω στ’ άλλο, 

καί φεύγει πάλι έτσι βιαστικός καί χαρούμενος.
Γυρνόντας γιά τό δωμάτιο θά  κατέβει δ εφευρέτης. Θά 

πιεί ένα ποτηράκι μέ τό δικό του τρόπο— θά βάνει τό ποτήρι 
στ’ άπάνω μέρος τής άπαλάμης, καί δίχως νά τό πιάσει μέ 
τ’ άλλο χέρι, ούτε νά χυθεΧ τό κρασί, θά  τό γυρίσει άνάστρο- 
φα καί θά  τό ρουφίξει ώς κάτω...

Κ ι’ δταν πιά νυχτώσει, ό Φώντας κι’ ό Γιώργης, θ ’ ανε
βούνε άπάνω. 'Ο Μακούλας κλαίγοντας καί τρυκλίζοντας θά  
κλείσει.

Ό  Φώντας θά  ξαπλωθεΧ— άναίστητος π ιά—καταμεσίς 
τοΰ στενού, γριλίζοντας κάποιο τραγούδι, κι’ ό Γιώργης θά 
κάτσει συλλογισμένος καί σιωπηλός στό τελευταΧο σκαλοπάτι.

Ά ν  περάσει κανένας γνωστός, θά  βοηθήσει μέ τό Γιώργη 
— ό ένας απ’ τά πόδια κι’ ό άλλος ά π ’ τής μασκάλες—καί θά  
πάνε τό Φώντα στό σπίτι. ’Ά ν  όχι, ή θά  τόν πάρει σέρνοντας 
ό Γιώργης, ή θά  τόν παρατήσει μονολογώντας κεΧ χάμω, ώς 
δτου ό ϊδιος, ξημερώματα πιά θά ξυπνίσει...

Καί τοΰτο γινόταν καθημερινά ώς τότε, πού πιά δέν ξα- 
ναπήγαν τό Φώντα, γιατί δέν ξανάρθε καί σίγουρα δέ θά  ξα- 
νάρθει. Πού μαθεύτηκε πώς ό τραμβαγιέρης είναι στή <Σω



234

τηρία» καί πού ό ταβερνιάρης ό Μακούλας πέθανε ά π ’ τής 
κόρης του τό μαράζι...

Καί σήμερα μένει ή πόρτα τοΰ υπόγειου κλεισμένη—γιο
μάτη σκόνη κΓ άράχνα— μέ τή σιδερένια άμπάρα...

— Βασιλιά μου... Τά παιδάκια σου... Τά παιδάκια  σου πού 
τ ’ αφήνεις. Κΰρη μου... Βασιλιά μου... Φεΰγει... Φε-εύ-γει... 
Πάει... ’Ελάτε... Τρέχτε... Μοΰ φεύγει... Φεΰγει ό Κΰρης μου...

Σπαραχτικά κι’ άγρια άντιχοΰνε μέσα σέ τοΰτο τό κρΰο 
δειλινό τοΰ στενοΰ, τά ουρλιαχτά τής Ευτέρπης.

Ξεμαλιασμένη, δαρμένη, ανοίγει τήν όξώπορτα, βγαίνει τρε
χάτη ως τή μέση τοΰ δρόμου, καί ξαναχύνεται αμέσως στό 
βάθος, πού πνιγμένες πιά άκοΰγονται φωνές της, γιά νά ξα- 
νάβγει άμέσως πάλι καί πάλι έξαλη νά χαθεί...

Τοΰτη ή στενοΰτσικη, μισογκρεμισμένη πορτοΰλα, βγαίνει 
σέ μια μοναχική, άνθρώπινη φωληά, πού φωτίζεται μονάχα 
ά π ’ τόν μικρό φεγγίτη της.

Κάτοικός της άπό χρόνια, ειν’ ενας παράξενος εργένης.
Πριν άπ’ τόν πόλεμο, ήταν άχαμνός καί χλωμός σαραντά

ρης, μέ δυνατά μυωπικά γυαλιά καί τριμένα ροΰχα.
Τώρα είναι πρισμένος στά μοΰτρα καί στά πόδια, κι’ όλη- 

μερίς βρίσκεται κλεισμένος στήν τρΰπα του.
Μά μόλις βραδυάζει, θά προβάλει στήν πόρτα, έχοντας 

περασμένα στό λαιμό καί κρατώντας στά χέρια, ενα πλήθος 
άπό πολύπλοκα, μπερδεμένα συρματάκια.

Κατεβαίνοντας στήν άγορά τής γειτονιάς, χύνεται στά κα
φενεία καί στις ταβέρνες, καί μ’ ενα σοβαρό άδιάφορο τρόπο, 
ζυγώνει τίς παρέες, προτείνοντας ν ’ άγοράσουν τά «προβλή
ματα τεχνικής φύσεως» δπως λέει τά παιχνιδάκια του.

Ή  παρέα δέ θέλει. Τότε, νά πάρει τό ποτήρι, νά τό βά- 
νει στ’ άπάνω μέρος τής άπαλάμης, καί δίχως νά τό πιάσει μέ 
τ αλλο χερι ουτε να χυθεί τό κρασί, νά τό γυρίσει άνάστροφα;

Με τη διαφορά πώς—αν δέχονταν— γιά τόν κόπο του πού 
θα δείξει το πείραμα, θα  πιει τό περιεχόμενο τοΰ ποτηριού.

Ετσι νηστικός, σάν πιει μέ τοΰτο τόν τρόπο κάμποσα πο
τήρια, ενώ πρώτα πού τόν ρωτοΰσαν γιά τά «προβλήματα 
τεχνικής φύσεα>ςν έλεγε πώς δέν είναι δικά του, παρά κάποιος 
άλλος τά φτιάχνει, τώρα κείνος είναι ό εφευρέτης (πέρνει ένα 
πιότερο σοβαρό, υπεροπτικό ύφος τώρα) δπως είναι κι’ ό εφευ
ρέτης τοΰ «κρυφού συρταριού» (δηλαδή έχετε τήν τουλάπα 
σας εντελώς κενή καί δίχως συρτάρια, καί δμως οχι μονάχα
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υπάρχουν συρτάρια, άλλά καί άπολύτως γεμάτα) τής «άτέρμων 
κλίμακος» τής «ίπταμένης μοτοσυκλέτας» καί. . .

Σάν πολύ δέν έ'κανε πού τ’ άποκάλυψε δλα τούτα ; . .
’Έ τσ ι επίσημα καί βιαστικά, γυρίζει καί χάνεται...

Συχνά-συχνά, σάν πέφτει δ ήλιος πίσω άπ’ τό βράχο τού 
κάστρου, στό κατώφλι τής εξώπορτας τοΰ τελευταίου σπιτιού 
— πλάι σεοΰΒούλη—δειλά πάντα προβάλλει έ'να μελαγχολικό, 
χλωμό κορίτσι.

’Έχει καχεκτικό, αχαμνό κορμί, χοντρά χαρακτηριστικά 
καί δίχως χρώμα επιδερμίδα.

Α μ ίλητη  καί συλλογισμένη πάντα, κάθεται σά νάναι δο
σμένη άπόλυτα στό νά παίζει μέ κοπιαστική προσπάθεια τά 
χείλη της μέ τά δόντια.

’Ά ν  μπορέσεις καί τή ρωτήσεις, ϊσως σοΰ άπαντήσει γιά 
νά σοΰ είπε! πώς τάχα πασκίζει νά βγάλει τό κοκαλάκι τοΰ 
ψαριοΰ πού κάθησε εδώ καί δυό χρόνια στό δόντι, καί βασα
νίζεται όλημερίς νά τό βγάνει.

(Μά σίγουρα δέ θ ά ν ’ άλήθεια. Σάν κάτι άλλο νάχει καθί
σει κάπου κειδά, μέσ’ τό στενούλι στήθος της, πού φαίνεται 

. δέν τό νοιώθει...).

Τώρα στό κεντρικό σταυροδρόμι, σέ μιά παράμερη γωνιά, 
στέκουν άπό ώρα, τά δυό παιδιά τής Ευτέρπης.

Τό κορίτσι, ψηλούτσικο, άχαμνό, χλωμό, μέ γουρλωμένα 
μάτια και άγανά, κατσαρά μαλιά, στέκει πλάϊ σ τ ’ άγόρι, πού
ναι μικρότερο, άχαμνό καί δαΰτο, μέ στεγνό καί ί>λιμένο 
πρόσωπο.

Φοράνε καί τά δυό, δμοια κοντούλες καί λερωμένες τσίτι- 
νες ποδιές, καί στ’ άριστερά μανικάκια τους άπό μιά στενού- 
τσικη λουρίδα άπό μαύρο «Ταυτά».

Τ ’ άγόρι κρατάει καί μέ τά δυό άτροφικά χεράκια του, 
μιά κούτα μέ κάμποσα τσιγάρα, καί δώθε— κεΐ—δπως άπό 
ώρα μέ τδνα καί μέ τ ’ άλλο τοΰ δρόμου, ξένοιαστα ταξει- 
δεύουν— όλότελα άφηρημένα φωνάζει.

— ’Εδώ τσιγάρα... τσιγάρα...
Μά σάν περάσει ώρα καί βαρεθούνε, άδιάφορο γιά τά 

κέρδη, κινάναι άργά κι άβιαστα— τονα μπρός, τ αλλο πισο) 
γιά τό στενό. a

Τότε, άγαναχτισμένη άπ’ τήν άνάγκη καί τήν άνεχεια, η 
Ευτέρπη, άπεγνωσμενα ξεσπαει και καταριέται το μακαρίτη
«Βασιλιά» της.

— ’Έχ... ΙΙού νά μήν έσωνε μπρός μου καί σάς έσπερνε...



—

’Έχ... Πού νά μένετ’ έρημα καί μαγκούφια... Έ χ . . .  Μέ τόν 
παιδεμό πούχο) νά μήν εύρει έκεΐ πούναι άνάπαψη Θέ μου..

Μιά παράξενη χαμηλή πορτούλα μένει πάντα κλεισμένη 
στό βάθος τοΰ στενοϋ.

Καί τό πλαϊνό της παράθυρο καί κείνο πάντα είναι 
θεόκλειστο.

Κεϊ μέσα κάθεται μιά μικρή, όμορφούτσικη κοπέλα μέ 
γραμμένο κορμί, μέ πρόσχαρο πρόσωπο, μέ φωτεινά μαλιά, 
καί μέ γαλάζια μάτια.

Είναι πάντα ντυμένη στά μαΰρα—χήρα τοΰ τελευταίου 
πολέμου—καί σπάνια μονάχα άνοίγει τήν πόρτα προβάλοντας 
στό κατώφλι της.

Μιά ήλιαχτίδα χαράς, φευγαλαία περνάει τότε, φ ω τί
ζοντας τήν πάντα θλιμένη σιωπή τοΰ στενοϋ.

Συχνά δμως— τά βράδυα— κάποια άντρίκια σκιά θά στα
θεί στήν δξώπορτα. Κείνη θ ’ άνοίξει κΓ ή σκιά θά  χαίνει.

Θά περάσει κάμποση ώρα. “Υστερα θ ’ άκουστοΰνε σπα
σμένοι κάποιοι ήχοι γραμόφωνου.

"Υστερα ..
“Υστερα, άπ ' τις κλεισμένες γρίλιες τοΰ παράθυρου, άνά- 

λαφρα θ ά  φτερουγίσει κάποια ζεστή, πολύ ζεστή πνοή, κι’ 
ά π ’ τις μουδιασμένες φλέβες τών άποσταμένων κορμιών, θά  
κυλίσει πάλι χλιαρό κάποιο ρευστό πρός τήν άφετηρία, γιά νά 
κινήσει πάλι καί νά ξαναδώσει τό αιώνιο νόημα τής ζωής...

’Έ χει νυχτώσει πιά καλά. Τίποτα δέν άκοΰγεται στό 
στενό. Βάθειά είναι ή σιωπή.

Πάντα ό πρώτος ύπνος σέ τούτη δώ τή γειτονιά είναι 
βαρύς, πολύ βαρύς.

Κάποια ψιλόλιγνη σκιά χτυπάει τήν πόρτα τοΰ Κωστή. 
“Υστερα, μέ περισσότερη επιμονή, ύστερα μέ πείσμα, μ’ από
γνωση, μ’ άπελπισιά.

— ’Άνοιξε βρέ... ’Άνοιξε σοΰ λέω βρε Κωστή...
(Ά π ό  μέσα άκούγεται βαθειά, άντρικιά φωνή).
—“Ά νοιξε  μωρέ... Καλά, δέ στώπα δτι θά  πάω;.. Μίστιτί 

μου Κύριε... ’Άνοιξε βρέ ήλίθιε καί ε ιν’ άργά... Ποιός;.. Βρέ 
αυτός ήτανε τής δουλειάς, τί είδες;.. Έ ; . .  Τί είδες βρέ βλά
κα... ’Άνοιξε τώρα... Ά ν ο ιξ ε  βρέ χαραμοφάη... Τεμπέλη... 
Παναγία μου...

(’Ίδ ια ,  άτάραχη, σταθερή, άκούγεται θολά άπό μέσα ή 
άντρίκια φωνή, καί πιότερο μ ’ άπόγνωση χτυπάει άδιάκοπα 
τήν πόρτα ή λιανή σκιά).
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—...Τί νά μήν πάω... Καί τί θάτρωγες βρέ τεμπέλη;... 
κι’ εσύ καί τό... ’Άνοιξε βρέ θά πάω στήν Αστυνομία, θά  
σπάσω τήν πόρτα... ’Έ;,.. Ά . . .  “Οταν στάφερνα καί φαρμά
κωνες δέ μίλαγες... έ;.. ’Άνοιξε τώρα... ’Ά νοιξε  θά  σπάσω τήν 
πόρτα...

Κ ι’ έπεσ5 ή πόρτα, καί κάμποσοι γδούποι άκουστήκανε. 
Στριγγές, άπελπισμένες φωνές, μικροΰ παιδιού τά κλάματα.

Κάτι έ'πεσε κι’ έ'σπασε, καί πάλι γδούποι, πνιχτές, άν- 
τρικιές βλαστήμιες, καί γυναικείες στριγγές...

Κάμποσοι γειτόνοι ξυπνήσανε, καί βγήκανε στις πόρτες 
καί στά παράθυρα. Μερικοί βάνανε τις φωνές πού τούς ξυ
πνήσανε. Κανένας δμως δέ ζύγωνε.

Ώ ς  άργά τή νύχτα, στή γειτονιά άκούγονταν άδιάκοπα 
— πού πότε σβύναν, πότε δυνάμωναν—γυναικείοι αντρικοί 
στεναγμοί, καί δώθε-κεΐ τοΰ παιδιοΰ τά κλάματα...

Καί σέ τοΰτο τό στενό, άνηφορικό δρομάκο μέ τά χαμη- 
λούτσικα σπίτια, μένουν πάντα κλεισμένες οί πόρτες. Κ ι’ αν 
κάποτε, κάποια μισανοίξει γιά νάβγει κομένος στεναγμός ή πο- 
νεμένο τραγούδι, θά  διπλώσει άμέσως πάλι στή σιωπή δπως κα
θένας ά π ’ τούς γειτόνους θά  κουρνιάσει στις δικές του τις 
άγνοιες. ’Έ τσ ι,  σάν καρτερικά νά προσμένει τάχα, νά περάσει 
κι’ άπό δώθε γ ’ όλάσπρο φώς τής δικής του χαράς.

M IX. Κ Α ΡΗ Σ



Τ Ο Ι Χ Ο Ι

Τοίχοι ξεθωριασμένοι
Βαμμένοι με μοΰχλα
Κανάγια σε τρικυμία
Σώματα ερείπια
Γεμάτα μαχαιριές
"Ηλιος χωρίς καθρέφτη
Γέλιο τό δάκρυ
Στολίδι ή περιφρόνηση
Σπίθες ευαίσθητες ξεθυμασμένες
Τοίχοι βουβοί
' Η σιωπή πας ελπίδα

Α Π Ε Λ Π Ι Σ Ι Α
"Εφθασα
Μ ’ ενα σταυρό ατά χέρια 
Ανό παραστατικά άλογα άφησαν 
Μιά λύπη 
Περπατώ φοβισμένα 
Τό χώμα σκεπάζει τά πόδια μον 
Πλάι μου δυό κεριά παίζου ν 
Κάτι περιμένουν 
Με περιτριγύρισαν αδεια φέρετρα 
Αε μπορώ νά ξεφύγο)
Τήν αθάνατη ώρα

Μ Α ΡΙΑ  Φ ΙΛ ΙΠ Π ΙΔ Ο Υ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
( 1 - 1 5  ΙΟΥΝΙΟΥ 1945)

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α

Π Α  Τ Η Ν  Α Κ Α Δ Η Μ ΙΑ

Ή  ’Α καδημία τώ ν ’Α θηνώ ν πολύ σωστά, κατά τή διάρκεια τής 
κατοχής δέν προέβη σέ καμμιά  εκλογή νέων μελών της, κ ι’ αύτό γιατί 
θ ά  ήτανε εύκολο νά επηρεαστεί—ϊ ά ω ς — ή απόφασή της άπό τούς κα- 
τακτητές καί νά  ονομαστούνε ’Α καδημαϊκοί μερικοί άπό κείνους πού 
στηλιτεύσαμε σέ προηγούμενα τεύχη μας.

Τώρα πού μέ απόλυτη ελευθερία ή ’Α καδημία "Αθηνών έπρόκειτο 
νά  εκλέξει τά νέα της μέλη γιά  τήν τάξη τών γραμμάτων, πιστεύαμε 
πώ ς ποτέ ή εκλογή δέν ήτανε εύκολώτερη, γιατί ποτέ οί υποψήφιοι δεν 
συγκεντρώνανε δλα τά  πνευματικά κα ί ηθικά προσόντα δπως δ Α γ
γελος Σ ικελ ιανός καί ό Ν ίκος Κ αζαντζάκης, πού θ ά  τιμούσανε μέ τήν 
εκλογή τους, όποιο δήποτε πνευματικό 'ίδρυμα τοΰ κόσμου.

Γ ιά  τήν πρόσφατη δμως έκλογή, στήν οποίαν καταψηφίστηκαν οί 
υποψήφιοι Σ ικελιανός καί Κ αζαντζάκης είμαστε υποχρεωμένοι νά έκ- 
φράσουμε αν μή τ ί άλλο, τούλάχιστον τήν απορία μας, γ ιατί ή ’Α κα
δημία τών ’Α θηνώ ν θ ά  θέλαμε νά είχε πάντα τή συνείδηση τής υψη
λής της αποστολής καί τής μικρής ως τώρα άλλά έν πάσει περιπτώσει 
αξιοπρεπούς ιστορίας της.

ΙΔ Ε Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ  ΚΑΙ ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Η  Α ΙΤ ΙΟ Κ Ρ Α Τ ΙΑ

Τ ά «Φιλολογικά Χρονικά» βήμα έλεύθερο γιά κάθε γνήσια πνευ
ματική εκδήλωση, δημοσιεύουν στό τεΰχος τους αυτο τήν μελετη τοϋ κ. 
Π αναγή  Λεκατσά γιά τό βιβλίο τοΰ συνεργάτη τους κ. Βασ. Λαουρδσ. 
Στό ερχόμενο θ ά  δημοσιεύσουν καί τήν άπάντηση τοΰ κ. Λαούρδα.

Πιστεύουμε πώς οί αναγνώστες μας θ ά  εκτιμήσουν τήν άμερολη- 
ψ ία  μας α ΰ ίή  καί θ ά  παρακολουθήσουν μέ Ιδιαίτερο ενδιαφέρον τή 
συζήτηση, γύρω άπό ενα πρόβλημα εντελώς ξεχωριστής σημασίας γιά 
τήν έποχή μας.

ΓΙΑ  Τ Η  « Ν Ε Α  Ε Σ Τ ΙΑ »
Ά π ό  ενα άρθρο γιά  τούς Γάλλους καλλιτέχνες στά χρόνια τής 

γερμανικής κατοχής μαθαίνουμε πώς ό Ζάν Κοκτώ εχει κηρυχθεί «δο· 
σίλόγος» γιατί έγραψε κα ί δημοσίευσε όταν οί καταχτητές ήταν στήν π α 
τρίδα του, ένα ενθουσιώδη ύμνο γιά τόν Ά ρ ν ο  Μπρέκερ, τόν γνωστό 
«Φ ειδία τοΰ Χίτλερ» πού άνέλαβε νά διαιωνίσει στό μάρμαρο τά πολε
μικά κατορθώ ματα τοΰ Φύρερ. _ _

"Ενα παρόμοιο άρθρο είχε δημοσιεύσει και η «Νεα Έ στια» το 
1943. "Αν ό Δ ιευθυντής τής «Ν έας Ε στίας»  τό λησμόνησε, είμαστε πρό-
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θυμοί να αναδημοσιεύσουμε αποσπάσματα του. Π ριν δμως διαθέσουμε 
σελίδες τοΰ περιοδικού μας γιά τήν ιοραία αΰτή πράξη τοΰ κ. Π . X. 
χοΰ συνιστοΰμε νά σπεύσει νά χήν άποκηρύξει.

Η Β Ο Ρ Ε ΙΟ Σ  Η Π Ε ΙΡ Ο Σ

Α ισθανόμαστε χό χρέος νά  ύψιόσουμε φωνή σαν ελεύθεροι ά νθρω 
ποι, σάν ελληνες, γιά  τ ις  καταδιιόξεις πού ύφίσχανχαι οί αδελφοί μσς 
στην Έλληνικιότατη Βόρειο ’Ή πειρο.

Τά «Φιλολογικά Χρονικά» ε ίν α ι όργανο πνευματικό. 'Ό μ ω ς αύχό 
δεν τα εμποδίζει, αντίθετα  τα \»ποχρεώνει νά  υψώσουνε τή φωντΐ τους 
για τέτοια ζητηματα που είνα ι ακριβώς εθνικά  καί άνθρίόπινα.

Ο Θ Υ Μ Ε Λ ΙΚ Ο Σ  Θ ΙΑ ΣΟ Σ

II προσπάθεια τοΰ κ. Αίνου Καρζή είνα ι τόσο γνωστή σέ δλο 
τον κόσμο τής τέχνης στήν Ε λ λ ά δ α , ώστε νά  μήν χρειάζεται νά έξαρ- 
θ ε ι Ιδιαιτέρως άπό εδώ. Σημειώνουμε μόνο πώ ς ή πρόσφαιη  διδασκα
λία τών «Περσών» στό θέατρο Ήρα>δη, έκτός άπό τά άλλα. ήταν ενα 
ευγλωττότατο μάθημα για τό Ε θ ν ικ ό  μας Θέατρο πού εξακολουθεί 
να αγνοεί σκανδαλωδώς τήν αρχαία τραγωδία.

Π Ε Ρ ΙΣ Σ Ο Τ Ε Ρ Η  Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

Τό ζήτημα βέβαια αποτελεί απλώς μιά λεπτομέρεια μόνο, δέν 
παύει όμως άπό του να εχει σημασία. Δηλαδή καλό θά  ήταν οί μεταςρρα* 
στές τών διαλόγων στις κινηματογραφικές ταινίες νά  είνα ι πιό προσε
κτικοί καί σχή γλώσσα ποϋ χρησιμοποιούν καί σ ιήν απόδοση χών κει
μένων πού μεταφράζουν.

’Από τήν τα ιν ία  π. χ. «Δημοκράτης» τό μεγαλύτερο μέρος τής 
θαυμάσιας ομιλίας χοΰ Λ ίγκολν εχει περικοπεΐ καί δέν μεταφράζονται 
παρά^ ελάχιστες καί οί πιό ασήμαντες φράσεις του.

Επίσης στή τα ιν ία  «Στάλινγκραδ» άνάμεσα στά άλλα, οί «Γερ
μανοί» τής γαλλικής ve rs io n  έ'γιναν άπό χό μεχαφρασιή «Γερμανοφα- 
σισχες».

Περισσότερη λοιπόν προσοχή καί λιγώτερο δεξιά ή αριστερή πο
λιτική στις μεταφράσεις.

Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣ Ε ΙΣ

Ή  κυβέρνηση Π απανδρέου, ή κυβέρνηση Πλαστήρα καί ή κυ
βέρνηση Βούλγαρη ε ίχα ν καταρτίσει κάθε μιά τους άπό ένα σχέδιο 
για να εκκαθαριστεί το Πανεπιστήμιο άπό τά άποτελέσμ»τα τών λο- 
γης-λογής κυβερνητικώλ' επεμβάσεων τήν εποχή τής δικχαχοοίας καί 
τής κατοχής.

Τόν τελευταίο καιρό επαψε πιά νά γίνεχαι λόγος καί χό ζήτημα 
φαίνεται πω ς παει να ξεχαστεΐ. Τ ι νά συμβαίνει άραγε ;

Α Λ Λ Η Λ Ο ΓΡ Α Φ ΙΑ

<Φιλολ°Υΐκά Χρονικά» όπως είνα ι γνωστό, δέν διαθέτουν σε
λίδα αλληλογραφίας.

Γιά όσους μάς στέλνουν λοιπον συνεργασία, τούς παρακαλοΰμε νά 
περιμενουν τή δημοσίευσή της, αν δέ κατά τή γνώμη μας δέν είναι δη- 
μοσιεύσιμη νά περιμένουν ταχυδρομικώς έπιστολή μας μέ τις τυχόν πα
ρατηρήσεις ή συστάσεις μας.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Γιώργου Σεφέρη : ΔΟΚ ΙΜ ΕΣ (μελέτες) Κάϊρο 1945.
Ό  κ. Γ ιώργος Σεφέρης δέν είναι μονάχα ένας άπό τούς ά ντι- 

προσωπευτικότερους νέους μας ποιητές, είνα ι συγχρόνως κ ι’ ένας άπό 
τούς πιό οργανωμένους πνευματικούς μας άνθριόπους. Δέν ξαίρω αν ή 
συνύπαρξη τών δυό αυτώ ν ικανοτήτων, κ αθώ ς υποστηρίζουν πολλοί, 
στό ίδιο  κ α ί τό αύτό άτομο αποτελεί κάτι τό ασυμβίβαστο, άφοΰ ή άνά- 
πτυξη τής μιάς, κατά τήν γνώμη τους πάντοτε, δέν μπορεί παρά νά 
γίνεται σέ βάρος τής άλλης καί ή ποίηση είναι κείνη ποΰ άναγκαστι- 
κά θ ά  ύποστεϊ χίς συνέπειες. ’Εκείνο , πού μπορώ νά βεβαιιόσω είνα ι 
πώς τό φαινόμενο γιά  χήν εποχή μας δέν αποτελεί εξαίρεση άλλά χόν 
κανόνα. ”Αν χώρα ό βαθμός χής αύτοσυνείδησης, στήν όποιαν έχει 
οδηγηθεί ό σύγχρονός μας πολιτισμός, πού παραχω ρεί χ ίς προϋποθέ
σεις γιά  τήν ύπαρξη παρόμοιων περιπτοίσεων, μέ τήν κυριαρχία τοΰ 
πνεύματος χής ανάλυσης, είνα ι ή κύρια αίχία χής κρίσης, πού περνάει 
ό ποιηχικός λ ό γο ς  στις μέρες μας, αύτό είναι κάτι πού ή δικαιοδοσία 
αύτής τής στήλης δέν θ ά  έπέτρεπε ούτε άπλώ ς νά θ ιγε ΐ.

Ό  κ. Σ . άλλωστε, μέ τόν χόμο χών μελετών πού μάς ά π α- 
σχολοΰν, (γνωστές οί περισσότερές τους άπο τό περιοδικό «Νέα Γ ρά μ 
ματα» δπου πρωτοδημοσιεύτηκαν) δέν μας άφ ίνει ούτε στιγμή νά λη
σμονήσουμε επίδοσή χου στήν ποίηση. Δ ιαβάζοντας τις «Δοκιμές» του 
άντιλαμβάνεσαι πώ ς τά προβλήματά της, καί μάλιστα μέ χή μορφή, 
πού έ.τήραν χήν τ ε λ ε υ τ α ία  χριακονταεχία είναι κείνα  πού άποκλεισχικά 
χραβάνε χήν προσοχή του. Κ αί τήν αντίληψη αύτή δέν τήν σχηματίζει 
ό άναγνώστης άπό τήν «ποιητική» τάχα  ύφή χής πρόζας του ή τις λυ
ρικές εξάρσεις, πού δέν ύπάρχουν. Ό  λυρικός κριτικός, σημείωνε κά
ποτε ό Β άρναλης, δέν είναι μονάχα κακός ποιητής είναι συγχρόνως καί 
κακός κριτικός. Ό  φτηνός λυρισμός, κ’ ή κριτική δέν σηκώνει κανενός 
άλλου είδους λυρισμό, πάει συχνά νά καλύψει τήν άπουσία ούσιαστι- 
κών επιχειρημάτων, δπω ς άκριβώς πίσω άπό τήν άσάφεια τής «ποιητι
κής» φράσης θ ά  πρέπει νό άναζητήσουμε τήν άδυναμία άκριβόλογης 
έκφρασης.

Σ τις μελέτες τοΰ κ. Σ . δέν θ ά  συναντήσουμε τίποτε τό παρόμοιο. 
Ό  λόγος του έχει τήν καθαρότητα καί τόν λογικόν ειρμό τής κ α θ α 
ρόαιμης πρόζας. Ε ίναι δμως ό τρόπος πού αντιμετω πίζει τά θέματά  
του, τά σημεία πού συγκρατοϋν τήν προσοχή του, κάποια  προβλήματα, 
πού επανέρχονται άπό μελέτη σέ μελέτη, κοιταγμένα άπό διαφορετική 
κάθε φορά σκοπιά, έκεϊνο πού δέν σ’ άφίνει νά  λησμονήσεις τόν ποιητή. 
Ό  κ. Σ . δέν έχει τήν πρόθεση νά έξαντλήση τό θέμα  του. Δέν τόν εν
διαφέρει ή συνολική θειόρησή του. Π εριορίζεται απλώς νά υπογραμ
μίσει τις πλευρές εκείνες, πού θ ετικ ά  ή άρνητικά θ ά  μπορούσανε νά 
προσφέρουν αποδείξεις γ ιά  τήν καλλίτερη θεμελίωση κάποιω ν άντιλή- 
ψεών του γιά τήν τέχνη, νά ένισχύσουν τήν ίδ ια  του τήν πίστη στήν 
όρθότητά το υ ς : Τό έργο τών τρίτων γιά τόν κ. Σ . χρησιμοποιείται σάν
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ενα είδος πεδίου πειραματισμού στό όποιο δοκιμάζει τήν εμπειρία  πού 
τοΰ προσεκόμισε ή άπασχόλησή του μέ τήν ποίηση. Τό πρόβλημα τής 
καλλιτεχνικής δημιουργίας είνα ι κείνο, ποΰ βασανίζει συνεχώς τήν 
σκέψη του. Οι «Δοκιμές» τοΰ κ. Σ . άποτελοΰν περισσότερο μιά έμμεση 
ανάπτυξη τών αισθητικώ ν του αντιλήψεων, μιά άσύνειδη, ίσως προσ
πάθεια  δικαίωσης τής ίδ ια ς  του τής τέχνης καί λιγώτερο, μιά τοποθέ
τηση ή ανάλυση τώ ν αντικειμένων πού πραγματεύεται.

Ά ν ,  ώστόσο ή τέτοια προσπάθειά του καταλήγει τις περισσότερες 
φορές ν ’ ανοίξει έντελώς νέους δρόμους στήν ερευνά τών θεμάτω ν του 
κ ι’ άφίνει ν ' ανακύπτουν προβλήματα, πού ή λύση τους θ ά  όδηγοΰσεν 
ίσω ς στήν αναθεώρηση κάποιων έχτιμήσεων. γ ιά  πρόσωπα καί ιδέες, 
πού είχαμε συνηθίσει νά τις νομίζουμε γιά οριστικές, αύτό, χωρίς νά 
αναιρεί τόν γενικό χαραχτηρισμό τής εργασίας του, πού μάς άπησχό- 
λησε προηγούμενα, άποδεικνύει απλώς τή σοβαρότητα τής σκοπιάς 
ά π ’ τήν οποία ό κ. Σ. αντιμετω πίζει τά προβλήματα. Καί πρόκειται 
γιά μιά σκοπιά, πού όσο κ ι’ αν εύκολα θ ά  μπορούσες νά  υποδείξεις 
τά ξεχωριστά στοιχεία πού τήν συνεκρότησαν. εχει όμως όπως καί κάτι 
τό έντελώς προσωπικό. Τό προσωπικό τοΰτο στοιχείο, είναι κ ε ίνο  
πού δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον οέ κάθε τι, πού βγα ίνει άπό τήν πέννα 
τοΰ κ. Σ.

Ό  τρόπος τής εργασίας τοΰ κ. Σ., όσο κ ι’ αν δίνει μ ιάν κάποιαν 
μονομέρεια στήν ερευνά του, έχει όμως τό πλεονέχτημα νά τοΰ επ ιτρέ
πει τήν έπέχταση σέ σημεία, πού μιά προσπάθεια  πολύπλευρης αντι
μετώπισης τοΰ θέματος δέν θ ά  είχε τή δυνατότητα παρά άπλώ ς νά ν ·  
πενιχθεΐ. Τό σταμάτημά του σέ ορισμένες μονάχα πλευρές, κ ’ ή σκό
πιμη παράβλεψη, άλλων όχι λιγώτερο σημαντικών, τοΰ δίνει αύτή 
τή δυνατότητα

Τό πρόβλημα τής γλώ σσας ,  τής ποιητικής έκφρασης, γ ιά  πρώτη 
ϊσω ς φορά μελετήθηκε μέ τόση συνέπεια καί επιμονή στή χώρα μας. 
Ά π ό  μελέτη σέ μελέτη τόν βλέπουμε νά έπανέρχεται πότε γιά  νά  συ
νεχίσει, πότε γιά νά προεχτείνει ή καί άπλώς νά καθορίσει άκριβέ- 
στερα κάποιες του σκέψεις. ‘Υποπτεύομαι όμως πώς ή επιμονή τόυ 
αύτή θά  εχει καί κάποιον άλλο πραχτικώτερο λόγο. Ό  τρόπος μέ τόν 
όποιο  παρουσιάστηκε τό γλωσσικό ζήτημα στή χώρα μας, ή άναπόφευ- 
χτη σύνδεσή του μέ ευρύτερη; σημασίας κοινωνικούς άγώνες έκαναν 
ώστε τή σχέση γλώσσας-λογοτεχνίας, νά τήν δοΰμε άπό τήν καθαρά τυ 
πική καί έξωτερική της πλευρά. "Οχι μονάχα στήν κοινή συνείδηση 
τώ ν ενδιαφερομένων γιά τή λογοτεχνία μά καί γιά  τόν στενό άκόμη 
κύκλο τώ ν ειδικών, ή διπλή φύση τής γλώ σ σ ας  (όργανο συνεννόησης- 
πρώτο υλικό γιά τήν τέχνη) είχε όλότελα παραβλεφτεί.

Κι* ώστόσο πρόκειται γιά  δυό έντελώς διαφορετικά πράγματα, ή 
συνειδητοποίηση τής διαφοράς τών οποίων, κ αθώ ς μάς τό άποδεικνύει 
ή προσπάθεια  τοΰ κ. Σ., θ ά  μποροΰσε εξαιρετικά νά υποβοηθήσει τή 
σχετική μέ τά προβλήματα τής λογοτεχνίας μας έρευνα. Φοβάμαι μο- 
ναχα  τό ότι ό κ. Σ . υπερβάλλει συχνά τή σημασία κάποιων παρατηρή
σεων του, όρνεών στή βάση τους, όταν ζητάει μ ’ αύτές άποκλειστικά 
νά λύσει προβλήματα, πολύπλοκα άπό τήν ϊδ ια  τους τή φύση, π α ρα 
γνωρίζοντας ότι ή σημασία τους ακριβώς άπαιτεΐ μιά συστηματικώτερη 
έρευνα καί μιά πολύεδρη σκοπιά, τήν όποία τοός άρνεϊται αύτή ή ϊδια 
ή μέθοδος, πού χρησιμοποιεί. Γ ιά  παράδειγμα θ ά  έφερνε τόν τρόπο 
μέ τόν όποιο ζητάει νά  ερμηνεύσει τό αποσπασματικό τοΰ έργου τοΰ 
Σολωμοϋ καθώ ς καί τήν πρόωρη σιωπή τοΰ Κάλβου.

Τήν ϊδ ια  μονομέρεια θ ά  μποροΰσε νά σημειώσει κανένας καί στόν 
τρόπο πού αντιμετωπίζει τά προβλήματα τής σύγχρονης ποίησης. Παρά
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τίς πραγματικά άξιόλογες παρατηρήσεις του, που στην σύνθεση τους 
άποτελοΰν τήν πληρέστερη καί πιό ΰπεύ&υνη εισαγωγή στην σύγχρονη 
τέχνη, πού είδε τό φώς στή χώρα μας, τή διάλυση τών προκαταλήψεων 
στήν όποία προβαίνει μέ σύστημα καί μέ γνώση, παρ’ ολα τα  επ ιχειρή
ματα, πού φέρνει γιά  τή δικαίωσή της, ή μονομερεια τής άποψης του 
δέν εξαφανίζεται. ’Ά ν  ή διάλυση ή ή διάσπαση τοΰ κοσμου που ζητάει 
νά δώσει τήν εικόνα ή τέχνη τής εποχής μας, είναι κείνο που επιτρεπει 
στό μελετητή νά έξηγήσει τά κύρια γνωρίσματα της και ιδιαίτερα τόν 
έρμητισμό πού τήν διακρίνει, αύτό δέν σημαίνει πω ς  ο τεχνίτης μπο
ρεί στεκόμενο; πίσω ά π ’ αύτή τή δικαιολογία, νά  αποφεύγει καθε προσ
πάθεια , πού θ ά  έτεινε νά τόν βγάλει έξω άπό τό αδιέξοδο που το περι
βάλλον του τόν οδήγησε. Ό  καλλιτέχνης δέν είναι^ άπλώ ς ενας δεχτής 
παθητικός. "Ε χει τή δυνατότητα καί ενεργητικά νά άντιδρασει στις επ ιρ 
ροές τοΰ περιβάλλοντος. Τόσο περισσότερο όσο ή διαλεχτικη πορεία 
τής κοινωνίας, δημιουργεί καί άντίροπα πρός τήν παρακμή ρεύματα, 
πού παραχωρούν τίς προϋποθέσεις μιάς νέας σύνθεσης στην οποία ϋα  
πρέπει νά άποβλέπει. 'Η  αναφορά του στόν Μάρξ και τον Αραγκον 
δέν νομίζω πώ ς ένισχύει εξαιρετικά τήν άποψή του. Οι φιλοσοφοι ως 
κα ί τοιοα, περιορίζονται νά εξηγήσουν στόν κόσμον, τό πρόβλημα ομως 
είναι νά τόν μεταβάλεις, λέει κάπου δ Μάρξ. Και στη φράση τούτη 
κλείνετα ι ϊσω ς μιά άπ’ τίς ούσιαστικώτερες πλευρές τής κοσμοθειο-
oiac του. „ , .

Π αρόμοιες παρατηρήσεις, θ α  μπορούσαν ίσως, να γίνουν και σε 
άλλα σημεία τής έργασίας τοΰ κ. Σ. Δέν είναι όμως αυτο εκείνο που θα  
βαρύνει στήν έχτίμησή της. Ή  εύρύτητα τής σκοπιάς,  τό  βάθος και ο 
προσωπικός χαραχτήρας τής παρατήρησης, η γνώμη  ̂τοΰ  θέματος, το 
πλήθος τώ ν προβλημάτων, πού άνακ ινεί και κυρίως ο υπευθυνος τρο- 
πος πού τά άντιμετωπίζει είναι κείνα  πού καθαρίζουν την αξια μιας 
κριτικής προσπάθειας. Κι’ άπό τήν πλευρά τούτη, δέν υπάρχει καμμια 
αμφιβολία, πώ ς ή εργασία τοΰ κ. Σ . είναι μιά άπο τις σημαντικωτερες, 
πού γνωρίσαμε τά  τελευτα ία  χρόνια.

Β Α ΣΟ Σ Β Α Ρ ΙΚ Α Σ



ΕΛ ΕΥ Θ ΕΡΗ  ΣΚΟΠΙΑ

ΠΟΛΕΜΟΣ, ΤΕΧΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ή  μοίρα τοΰ ανθρώ που ήταν πλασμένη άπό πάντα νά στέκεται, 
μπρος στό αόριστο αύριο, μέ τίς ψυχικές του δυνάμεις δοσμένες ολά
κερες σ’ ^αύτό. Σήμερα, ύστερα άπό τόν τεράστιο πόλεμο πού πέρασε 
πάνω  άπ’ τή γη, ό άνθρω πος γέμισε εμπιστοσύνη γ ι’ αύτό τό άόρατο 
μέλλον, επειδή άκριβώς άπόχτησε σ’ δλο αΰτό τά διάστημα τήν ο ρ θ ο 
λογιστική σκέψη, τή λαϊκή ήθική , τίς φιλελεύτερες άρχές. ’Ά ν  βγάλου
με άπό τή μεση τίς πολιτικές διενέξεις—ποΰ κ ι' αύτές ύποχωροϋν σιγά, 
σιγά θ α  δούμε ολοκάθαρα τή δημιουργία ένός παγκόσμιου μέτωπου, 
μέσα στά πλαίσια τοΰ καθάριου πνεύματος, πού βαδίζει θαρραλέα γιά 
τήν κατάχτηση τής άνθρωπότητας.

Ή ύ π α ρ ξ η  τής εποχής μας δέν ε ίνα ι παράλογη.Ο ΰτε είνε αποτέ
λεσμα τύχης ή ύπαρξη τής νεώτερης ιστορίας. Α ντ ίθ ε τα , μεσ" ά π ’ αύτή 
τή μήτρα της πού χτυπήθηκε μέ φωτιά κα ί μ’ ατσάλι, ξεπήδησε ό νέος 
πολιτισμός μ’ έ'να μονάχα σκοπό ζωής, πλούσιο καί μεγάλο, γεμάτο α 
γώνα καί δημιουργική χαρά. Σ ’ εναν καινούργιο πόλεμο, τό άτομο, 
δσο περιορισμένης αντίληψης κ ι’ αν είνε, θ ά  πάρει θέση ενάντια ίσως 
στήν πολιτική καθοδήγηση τοΰ άρχηγοΰ του, μά θ ά  σ ταθεί ’ίσιος στήν 
πνευματική κουλτούρα τοΰ τόπου του άφόΰ προηγουμένως σκύψει μέσα 
του γιά νά μελετήσει δσο μπορεί καλλίτερα τόν εαυτό του. Γ ιατί ή ε κ 
πολιτιστική έργασία, ποΰ προηγήθηκε μέ τήν ταξική διδασκαλία, μέ 
τήν περισυλλογή πού προκαλοΰσε ό πόλεμος, μέ τήν άτομική απομό
νωση καί τήν άναγκαστική επιστροφή στό πνεύμα, είνε ή εκδήλωση 
τής έσωτερικότητάς^ μας, τοϋ ψυχικοΰ μας βίου, πού τόν εζησε πρώτα 
ή ψυχή στή μοναξιά τη ; κ ι’ άγωνίστηκε έξυψώνοντάς του νά  τοΰ δοισει 
πνευματικό περ ιεχόμενο .

Ή  σημερινή ζωή τοΰ άν&ρώπου δσο δύσκολη κ ι’αν φαίνετα ι, δσο 
σκληρή κ ι’ αν είνε στήν πραγματικότητα, έχει βγει ωστόσο άπ’ τά κα- 
λούπια της, ά π ’ τό φυσικό περιβάλλον πού τή στένευε, άπ’ τ ις  προλή
ψεις πού την^ τυραννοΰσαν, ά π 1 τούς κοινωνικούς θεσμούς πού τήν πε
ριόριζαν, ά π  τίς διάφορες άντιλήψεις πού τήν τεμάχιαζαν καί τήν κα
ταπονούσαν. Η  εσωτερική άντίσταση ένός λαοΰ ένάντια  στόν κατα
χτητή καί στόν έ.τιδρομεα, φέρνει τόν ά νθρω πο κ α τευ θ ε ία ν  στά πόδια  
τού Θεού, τόν μ π ίζε ι σε μιάν οικουμενική άτμόσφαιρα π ίσ τη ς καί α 
φοσίωσης, για  τήν εξασφάλιση όχι μονάχα τής δικής του λεφτεριάς, 
αλλά καί τή ; λεφ ιερ ιάς τοΰ παγκόσμιου πνεύματος. Κ άθε έπιδρομή, 
κα9·ε κατάχτηση, κάί^ε κατοχή, κάβε έπανάσταση, φέρνει τόν αιώνα 
μας μέ τειάστια  άλματα σ’ έ'ναν άρίφνητο πολιτισμό. Οί μάζες γ ιά  νά 
κ ινηθούν και να  δημιουργήσουν μεγάλες εποχές , έχουν ανάγκη άπό 
μια ιερή^ παραφροσύνη,^ άπ’ αύτή τήν π ίστη πού άνάφερα καί παρα- 
πανω , γιά νά φέρουν μ ιά  γόνιμη κίνηση στήν άνθρώ πινη  ιστορία. "Ενα 
άτομο είνε ικανό να ξυπνήσει σ’ έναν λαό αύτό τόν άσβεστο πόθο. 
Μονο με τήν επίδραση τής παρουσίας του, μπορεί νά  κάν ει τά  πλήθη

νά έπ ιδοθοΰν στούς μόχτους κα ί στις άπαρνήσεις ποΰ άποτελοΰν τό 
θεμέλιο τοΰ πολιτισμού. "Ο ταν αύτός ό ήγέτης είνε προικισμένος μέ 
άνώτερη αντίληψη τών ζωτικών άναγκώ ν κ ι’ έχει φτάσει στό σημείο 
νά κυριαρχεί πάνω σιούς δικούς τους ένστιχτώδεις πόθους, όλα πάνε 
καλά.

Οί Ά ρ α β ίτες  ζοΰσαν αιώ νες ά π ’ τήν αρπαγή, ά π ’ τό π ά θο ς  τής 
τεμπελιάς, άπ’ τήν αίμοβόρα είδωλολατρεία, ώς πού μ ιά  μέρα ή ρ ιε  ό 
άναμενόμενος κι’ άναποδογύρισε τά πάντα. Ό  Μωχάμετ στάθηκε πρό
δρομος μιας νέας δημιουργικής ζω ής. Μέσα σέ λίγα χρόνια, μέ τήν 
τεράστια κίνηση πού έδωσε στό λαό του, γέμισε τήν απέραντη έρημο 
μέ τζαμιά, μέ δρόμους, μέ οάσεις γ ιά  τά καραβάνια τής Μ έκκας καί τό 
σπουδαιότερο έφτιαξε στρατό πού σιγά, σιγά άρχισε νά κυριεύει τόν 
κόσμο. "Υστερα φάνηκε ό Χριστός. Αύτός δέν ήρτε καβαλλάρης μ ’ ά- 
σπίδα καί περικεφαλαία, νά διεκδικήσει τά  δικαιιόματα τού άνθρώπου 
πάνο) στή γή. Κήρυξε μέ τό λόγο τή βασιλεία τών ούρανών, ξάφνιασε 
τό μικρό κ ι’ άνίδεο λαό τής Ίουδα ία ς, μά ωστόσο μέ τήν π ε ιθ ώ  του 
ξύπνησε στό άτομο τήν πίστη πού ώς εκείνη τήν ώρα τήν άγνοοΰσε. 
"Οπως ήταν δμως φυσικό, οί σκλάβοι τών κάτεργων τόν παραμόρφω
σαν σύμφωνα μέ τίς επ ιθυμ ίες τους, τόν βάλανε νά σταθεί πλά ϊ τους 
ζητώ ντας τό δίκιο πού τούς έλειπε, τόν κατέβασαν συνοδοιπόρο στήν 
π είνα  τους, στό μαστίγωμά τους, στις κρεμάλες τους. ’Έ τσ ι ό χρ ιστια
νισμός δέθηκε μέ κοινωνικές άνάγκες μετατροπής. Ό  Χριστός, ό α ντ ι
προσωπευτικότερος τύπος τής άγάπης καί τής ειρήνης εγινε έμβλημα 
εκδίκησης στό νοΰ τοϋ απλοϊκού καί πεινασμένου ξωμάχου, στόν ψαρά 
πού ιόν άκολούθησε γ ιατί ποτές δέν τόν ένιωσε, στή γυναίκα πού τόν 
λάτρεψε μόνο άπό πείσμα στή σεξουαλική περιφρόνηστ'ι του. Α νάμεσα 
όμως στό φτωχό κοί στόν πλούσιο, γεννήθηκε μοιραία ή ιδεολογική 
έπανάσταση, γ ια τί κατά βάθος καθένας τόν ήθελε δικό του. 1 Ο άρι- 
στοκράτης τόν ονειρεύτηκε μέ μετάξινη πορφύρα στό θρόνο τοΰ βασι
λιά, ό δοΰλος ξυπόλυτο καί κουρελιάρη μά μέ τό πελέκι τοΰ δίκιου καί 
τής τιμωρίας στό χέρι. Ή  έποχή του στάθηκε πηγή άκατάλυτης ομορ
φιάς, έγινε τό προδρομικότερο στοιχείο στό μεταγενέστερο πολιτισμό 
τής άνθρω πότητας.

Ζώντας κανείς άνάμεσα σέ βιβλία κ ι’ έρευνιόντας εύσυνείδητα 
τήν ιστορία τοΰ κόσμου, α ισθάνετα ι τόν άνήυυχο παλμό κάθε ζωής, 
κάθε κοινωνίας. Ν οιώ θει άκόμα τήν άνησυχία έκείνη τή δημιουργική 
καί τήν υπέρτατη προσπάθεια  ά π ’ δλες τίς διάνοιες, ά π ’ δλες τίς ψ υ 
χές, ά π ’ δλες τ ίς  τάξεις, νά  ύπερνικηθεΐ ή πνευματική κρίση καί ν ’ α 
νοίξουν καινούργιοι δρόμοι στήν ανθρώ πινη  όρμή, νά κυριαρχίσουν 
νέα  Ιδανικά. Ή  άτμόσφαιρα μέσα στήν όποία ξετυλίγεται αύτό τό δρά
μα τών λαών, είνε προπαντός ή άτμόσφαιρα κάθε μεταπολεμικής ή 
μεταεπαναστατικής εποχής. ’Α π’ τόν πόλεμο κ ι’ ά π ’ τή δυστυχία γε- 
νιοΰνται ομαδικά λογιώ ν άνυπόιαχτοι δαίμονες. Κ οινωνικά φαινόμενα 
τόσο ξαφνικά καί τόσο πλατιά, ώστε ή άνθρώ πινη  πρόβλεψη νά μή 
μπορεί νά  διακρίνει τήν προέλευση κα ί τήν έκτασή τους, ούτε άκόμα 
νά  μπορεί νά  καθορίσει τό δρόμο πού θ ά  πάρουν καί τό τέρμα πού 
θ ά  φτάσουν. Ά π ’ τήν τερατόμορφη δμως αύτή σμίξη τοΰ κόσμου, πού 
συνωστίζουνται στροβιλιστά μέσα σ’ αύτή δυνάμεις γιγάντιες, ό πολι
τισμός μπαίνει σέ μιά νέα φάση. αν όχι οριστική, άρμονισμένη δμως 
μέ τήν πνευματική άνάπτυξη τοΰ άτόμου καί Ιδιαίτερα μέ τήν έφαρμο- 
γή τής επιστήμης πού βρίσκει ύστερα ά π ’ δλα αυτά τόν καθαυτό προ
ορισμό της. Ή  μεσαιωνική άναγέννηση, έποχή σκοτεινή άκόμα άπό 
συγκρούσεις καί έπιδρομές ξένων λαών, μισοβάρβαρων άκόμα, βγάζει 
τούς μεγαλύτερους άντιπρόσω πους τοΰ άνθριόπινου πνεύματος : Τό
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Ν τάντε, τόν άγιο Φραγκίσκο, τόν ’Ιωακείμ ντέ Φλάρε, τό Τζιόττο, τόν 
«γιο Θωμά τόν Ά κινάτη, τόν «γιο  Ντομένικο. Ά π ό  τό 14ο αιώ να άρ- 
χ ίζει ό διχασμός καί η σύγκρουση τών χριστιανικών καί είδωλολατρι- 
κών άρχών. Ά λ λ ’ ά π ’ αϋτη τή σύγκρουση βγαίνουνε τά μεγάλα εργα, 
τά κλασσικά εργα τοΰ 15ου αίοινα. Ή  άναγέννηση δημιούργησε μ ιά 
νέα κουλτοϋρα, μιά νέα ιστορία μέ βάση τή δημιουργία τής άνθριόπι- 
νης λεφτεριάς, πραγματοποιόντας ετσι τήν πιό υψηλή εκδήλωση τής 
τέχνης του.

Δέν είνε δμως άνάγκη νά κάνουμε δλο τόν απολογισμό τών πό
λεμων πού πέρασαν ά π ’ τή γή, σά νόμο βιολογικό γιά  νά βρούμε καί. 
νά προσδιορίσουμε τίς μορφές τους πάνω στήν πνευματική εξέλιξη τοΰ 
άτόμου. "Αλλοι π. χ. οί πόλεμοι τής άπόλυτης μοναρχίας (Ά σ ία , Ροι- 
μη, Βυζάντιο, Δυτική Ευρώπη) άλλο oi θρησκευτικοί τοΰ μεσαίωνα 
(σταυροφορίες) άλλο οί θρησκευτικοπολιτικοί (Μ εταρρύθμηση) κ ι' άλ
λο οΐ πατριω τικοεθνικοί (ά π ’ τή Γαλλική επανάσταση κ ι’ έδώ τής νέας 
αστικής Ευρώπης). "Ολοι δμως αύτοί οί πόλεμοι μαζί έχουν ϊδ ια  α φ ε
τηρία εξόρμησης : τή σύγκρουση τών μαζών γιά τήν επικράτηση μιάς 
ιδέας—άσχετης π ο ια ς—καί πολύ σπανιότερα γιά  εδαφικές διεκδικήσεις 
κ ι’ απλω μα τώ ν συνόρων τους. "Ας μή πηγαίνουμε δμως τόσο μακρυά. 
Ή  έπ ο χ ή μ α ς  χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα γιά  τ ίς  Μ αρξιστικές της τάσεις. 
"Εχουνε έπηρρεάσει οχι μονάχα τήν πολιτική καί τήν οικονομική ζωή, 
άλλά δλη τή σύγχρονη κουλτούρα, δλη τήν σύγχρονη ηθική. Ή  επανά
σταση τής Ρουσίας, μέ τά καινούργια συνθήματα πού έρριξε υστέρα ά π ’ 
τήν επικράτησή της, άντΐς νά  εντοπιστεί στόν τόπο της μέ τίς διαφορές 
πού γέννησε ενάντια στ’ άλλα ευρω παϊκά κράτη, εγινε έξωσυνοριακή 
καί π ά ει γ ιά  τήν κατάχτηση δλων τών λαών τής γής.

Σ ά ν πρωτοπήγαν οί άποσταλμένοι τοΰ Λένιν στις μάκρυνες επαρ
χίες τους_ κ ι’ άνάγγειλαν στούς χωριάτες πώς άπό κεϊ καί πέρα θ ά  
καλλιεργούσαν γ ιά  λογαριασμό τους τά χωράφια τους, χωρίς νά δίνουν 
τό μεγαλύτερο μέρος στόν κύριό τους, οί άνθρω ποι άρχισαν νά κλαϊνε 
τα  χαμένα αφεντικά τους, κυττάζανε μ ’ υποψία τ ’ άγνωστα πρόσωπα 
κ ι’ άκουγαν μέ τρόμο τά λόγια τους. Κ ι’ ώστόσο μπροστά στά μάτια 
τους περνούσε ζεστή άκόμα ή τσαρική αγχόνη, ή Σιβηρία μέ τά νεκρό- 
σπιτά της, τά εκατομμύρια τών δουλοπάροικων, ή σκλαβιά κ ι' ή μ ιζέ- 
ρια. Μέσα στήν κοιμισμένη ώς τότες Σλαυβική ψυχή τους, δέν είχε ξυ
πνήσει τ ’ δραμα τής λεφτεριάς, δέν μπορούσαν νά νιώσουν τήν ουσία 
τους γ ιατί δέν τήν γευτήκανε ποτές. Τό μεγάλο της πείραμα πού εγινε 
μέσα στις άπέραντες στέπες της, οδηγήθηκε ά π ’ τούς πύραυλους τώ ν 
διανοούμενιον τής Ρουσίας ποΰ ένιωσαν τήν άνησυχία τής εποχής τους, 
τόν παλμό τής γενιά ς τους. Προετοιμάστηκε κιόλας ά π ’ τ ίς  έπαναστα- 
τικές^ ψυχές ένός Ντοστογιέφσκυ, ένός Γκόγκολ. Ά π ’ αϋτόν δμως τό 
χωριατη, τόν ανίδεο καί τόν σακατεμένο ψυχικά, ξεπήδησαν τά σημε
ρινά Σοβιέτ πού πάνε νά συγκρουστοΰνε μέ τόν πολιτισμό τής γρηάς 
Ευρώπης. Θα  ̂ μπορούσαμε νά ποΰμε πώ ς έδώ έχουμε νά κάμουμε μέ 
δυό μεγάλες ομάδες άπό ξεχωριστή ιδιοσυγκρασία, πού ώστόσο δέν άπο- 
κλείομε τήν πνευματική επικοινωνία, ούτε τήν άλληλοεπίδραση στις 
τέχνες καί στις επιστήμες. Λαός λοιπόν καί δημιουργοί είναι μιά μάζα, 
μιά δύναμη, μιά οντότητα.

Ό  Μπετόβεν κ ι’ δ Βάγνερ είναι δυό άντιθετικοί πόλοι της μου
σικής δημιουργίας, άλλά καί οί δυό επαναστάτες τοΰ είδους τους, δπω ς 
ή δύναμη ένός Κρόμβελ κι’ ένός Ναπολέοντα συνίσταται στό δτι είναι 
οί άνθρω ποι τοΰ πεπρωμένου, οί κληρονόμοι μιάς επανάστασης. Μ α
θημένα τ ’ αυτιά ά π ’ τήν άπλή κ ι’ ευχάριστη μουσική τής όπερας τοΰ 
Ροσίνη καί τοΰ Μ ότζαρτ, ξαφνιάστηκαν στό Βαγνερικό θέατρο πάνω
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στήν ώρα πού περίμεναν ν ' άκούσουν κατι ανάλογο μέ την ως τότες 
καθιερωμένη μουσική τής μόδας. Θύμωσαν οι ανθριοποι, ποδοκρότη
σαν, σφυρίξανε. Δέν είχανε νιώσει τή μεγαλοφυή πνοη του. Μα μ^εσα 
τους ώστόσο δημιουργήθηκε ή προίτη εντύπωση, οι κατακόρυφες νότες 
τώ ν πνευστών μετατοπίσανε τ ίς παλιές φόρμες τών έγχορδων καί στή 
θέση τους άρχισε νά κυοφορεί τό καινούργιο μικρόβιο^ τής μουσικής. 
Αύτός ήταν κ ι’ ό πρώτος σπόρος τού εσωτερικού τους πολέμου που π ή 
γαινε νά  περ ιβληθεί καινούργιες μορφές, νά  μπει σέ νέους προσανα
τολισμούς, ,

"Ετσι βλέπουμε πώς μιά επανάσταση είναι δμοια  πανω κατω στη 
ζωή καί στήν τέχνη. "Εχουν σχεδόν τά ίδ ια  κίνητρα, τίς ίδ ιες άφετη- 
ρίες. Τά μεγάλα ψυχικά γεύματα, οί κυβερνήτρες ιδέες, βγαίνουν δΐ)να- 
τώτερες κ α ί πιό λαμπικαρισμένες άπό μιά τέτια περίοδο, παρά α π ’ την 
ήρεμη ζωή τοΰ σπιτιοΰ καί τής πόλης. Μονάχα οί δυνάμεις τής εσωτε
ρικής ζωής ένός λαοΰ προετοιμάζουνε τά καινούργια οικοδομήματα 
τοΰ πολιτισμού. Βέβαια, υστέρα άπό έναν πόλεμο, οί καταστροφές είναι 
πολύ μεγάλες, ή έθνική  κατάπτωση τρομερή, η εκπαίδευση^ πολύ ξεπε
σμένη. Ό  λαός δμως είναι προετοιμασμένος έσωτερικά κ ι’ εξωτερικά, 
δ δέχτης του είναι λεπτότατος γ ιά  κάθε τι. "Υστερα ή πειρα^πού απο- 
χτησε σ' δλο αύτό τό διάστημα ε ίνα ι πολύ πιό μεγάλη ά π ’ αύτούς πού 
έζησαν πέρα ά π ’ τή ζώνη του. "Ολοι αύτοι οί άλλοι, δέν ε ίνα ι παρα 
έξοιμήτριες κυήσεις, άποβολές άρρωστων μανάδων.

'Ο  σημερινός πόλεμος μάς παρουσίασε δλες τίς μορφές τής ζωής 
κ α ί γέννησε μέσα μας τή συνείδηση τής ύπαρξής μας. Μάς^ έδωσε νά 
νιώσουμε τό ιδανικό τής ψυχής μας π ού  τό ίξυψώσαμκ σέ θεότητα . Μας 
έξασφάλησε άκόμα άπό τήν άμφιβολία τοΰ αύριο. "Ο χι βέβαια πω ς 
έχουμε άπτές άποδείξεις στά χέρια μας γιά τ ίς  μελλο·\π:ικές μέρες που 
θ ά  ξημερώσουν. Α ν τ ίθ ετα  μάλιστα, βρισκόμαστε κατάντυκρα στό με
γάλο ερωτηματικό, αύτό πού κατατρώει σιγά, σιγά ολάκερη τήν άνθρω- 
πότητα. Γ ιατί τό αύριο αύτό δέν είναι μ ιά μέρα ή ενας χρόνος, άλλά 
τουλάχιστο μιά δεκαετηρίδα δταν πρόκειται γιά κοινω νία  ή έθνος καί 
ϊσω ς αιώνας δταν πρόκειται γιά  έναν πολιτισμό πολλών εθνών. Γ ια τ ί 
δλοι ξέρουμε πώ ς δποια σημασία εχει στό άτομο μιά μέρα, τήν ίδ ια  
έχουνε γιά  μιά κοινω νία  κάμποσα χρόνια μαζί κα ί γενιές ίσως ολάκε
ρες γιά  έναν πολιτισμό. Ό  πόλεμος μέσα άπό τόν καπνό καί τή φα>τια 
του, μάς βοήθησε νά  δοΰμε άπό ποιά  ορισμένα πράματα, άπό ποιά ορι- 
σιιένα πρόσωπα καί μέ τί λογής λεπτομέρειες θ ά  δ ιαμορφω θεί αν όχι 
ή παγκόσμια κατάσταση, τουλάχιστο τό παγκόσμιο πνεΰμα. Γ ιατί εκείνο  
πού έχει τεράστια σημασία ε ίνα ι δτι διαλύονται π ιά  οί αυταπάτες σε 
βάρος τών λαών. Ή  γενιά μας βρίσκεται άντιμέτωπη μέ τήν πραγμα
τικότητα. Τά πνεΰμα δυνατό καί κυρίαρχο γνωρίζει πιά τό μυστικό 
δπλο πού θ ά  πολεμίσει γιά  τήν κατάχτηση τής λεφτεριάς καί τοΰ δίκιου. 
Ό  αιώνας μας μπαίνει σέ μιά καινούργια Ά ναγέννηση.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Β. ΙΩ Α Ν Ν ΙΔΗ Σ



Η ΞΕΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Μ Ε Γ Α Λ Η  Β Ρ Ε Τ Α Ν Ν Ι Α

- > Γ-  Εξαιρετικό ενδιαφέρον ανάμεσα στούς φιλολογικούς κύκλους 
της Α γγλίας προκαλεΐ ή αγγλική μετάφραση τοΰ ισλανδικού βιβλίου 
In d e p e n d e n t P oep le . Το βιβλίο αύτό γράφτηκε άπό τόν ίσλανδό 
H allcler L a x n e ss  και εχει για θέμα του τονς άγώνες γιά  τήν ϋπαρξν 
■και την ανεξαρτησία τους πού κάνουν μερικά ποιμενικά χωριά μιας 
απομακρυσμένης γω νιάς τής Ισ λ α νδ ία ς . Καί τό θέμα  καί ή τεχνική 
του βιβλίου αρχισαν να προκαλοΰν πολλές συζητήσεις. Ό  συγγραφέας 
αρχίζει κατα τήν μέθοδο τής ήρωϊκής S a g a  μ ιλώ ντας γιά  τά κακά 
πνεύματα που αντιδροΰσαν στις προσπάθειες τών ήρώοιν τής Ιστορίας 
του και τελειώ νει περνιόντας σέ θέμ ατα  κοινωνικά καί πολιτικά. Ή  
τεχνική αυτη κατακρίνεται άπό μερικούς κριτικούς γιατί διασπά τήν 
ενότητα του υψους, άπό άλλους δμως επαινείτα ι. Ή  ποικιλία τών 
συναισθημάτων, «πο τήν ήρωϊκή φλόγα ώς τόν κυνικό σαρκασμό καί 
την λυρική αβροιητα, οί λιγοστές προσωπικότητες πού ξεχωρίζουν μέσα 
από τον ανώνυμο αλλά ήρωϊκό λαό, Ιδίως ό άρχηγός τους B ia riu r, τά 
ηΟ-η και τα έθιμα  πού ξεπροβάλλουν άνάμεσα άπό τά γεγονότα ή 
απέριττη φράση και ίδίω ς ή πλούσια γλώσσα πού άποδίδεται θαυμάσια 
απο τους μεταφραστές, δλα τοΰτα τά χαραχτηριστικά τοΰ επικού αν-  
του χρονικού έχουν προκαλέσει ζωηρό ενδιαφέρον.

— Κυκλοφόρησε τό νέο βιβλίο τής A g a th a  C hris tie , D ea th  co
m es a s  th e  end .
, , — Γραμμένο από τον C. D ay  L ew is κυκλοφόρησε ενα άπλό άλ· 
λα καλό κατατοπιστικό εισαγωγικό δοκίμιο γιά  τήν ποίηση μέ τόν 
τίτλο P o e try  of you . Μ ολονότι τό βιβλίο προορίζεται γ ιά  νέους Ιδίως, 
η καθαρότητα και η βαθύτητά του τό κάνουν καλό χρήσιμο καί γιά 
τους ωρίμους αναγνώστες.

Πολλές συζητησεις γύρω απο τή θέση τοΰ ποιητή στήν έποχή 
1° w * 6,°? ·ΙΖε· τ°  νεο  π ο ι1 " κό β'βλίυ τοΰ H e rb e r t  R eaf μέ τόν τίτλο

- ^  j  w a r* Για j o  βιβλίο αΰτό ό κριτικός τοΰ περιοδι- 
κου «U ritam ^to  - d ay »  σημειώνει πώ ς μολονότι ανήκει στήν «ποίηση 
ιοεων» και οχι στην «ποίηση συναισθημάτων», άνήκει επομένως σέ 
μια τεχνοτροπία που αρχίζει νά  ξεπερνιέται, είναι πολύ άξιόλογοι χα
ρακτηριστικοί οι τίτλοι μερικών ποιημάτω ν τής συλλογής : «O de w ri- 
th e n  d u r in g  th e  b a tt le  of D un k irk » , «B om bing ca su a ltie s  in  Spain» 
και «Τ ο a  c o n sv r ip t of 1940».
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που μπροστά στις τυφλές 
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έποχής μας.
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