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"Οσο είναι εύκολο νά συγκεντρώνεις, νά παρατάσσεις καί 
νά ταξινομείς τό ιστορικό υλικό, τόσο είναι δύσκολο νά τό 
συνθέτεις καί νά τό ερμηνεύεις. Γιά τό πρώτο δέν χρειάζεται 
παρά υπομονή καί αναλυτική ευφυΐα. Γιά τό δεύτερο, μαζί μέ 
τό πρώτο, χρειάζεται άκόμη ελευθερία πνεύματος καί άναπα- 
ραστατική ικανότητα, πού χωρίς νά άπιστε! καθόλου στό ιστο
ρικό υλικό της θά  εχει μαζί καί τή δύναμη τής ανασύνθεσης 
καί τής « έκ τών ένδον» ερμηνείας του καί τής ανάπλα
σής του.

Ό  μαρξιστής ιστορικός οΰτε έλευθερία πνεύματος δια
θέτει, ούτε καί άναπαραστατική ικανότητα. "Οπως ό κομμου
νιστής μπροστά στήν πολιτεία είναι άνελεΰθερος, έτσι καί ό 
μαρξιστής είναι άνελεΰθερος μπροστά στήν Ιστορία. 'Ολόκλη
ρος ό μεθοδικός του οπλισμός είναι άπλώς έ'να σχήμα καί μά
λιστα σχήμα πού δέν τό έχει καταχτήσει μέσ’ άπό τά πράγ
ματα, άλλά πού τοΰ τό επέβαλε μιά πολιτική ιδεολογία. ’Ανά
γοντας άπό τά πριν τά ιστορικά φαινόμενα στήν έννοια τής 
« πάλη; τών τάξεων » δεσμεύει άμέσως άπό τήν αρχή τή σκέψη 
του σέ σχήματα πού θά  μπορούσαν ίσως νά δικαιωθούν μέσα 
άπό τοΰτο ή εκείνο τό ιστορικό υλικό, άλλά πού δέν μπορούν 
καθόλου νά δικαιωθούν μέ μιά σειρά άφηρημ,ένες σκέψεις. ”Αν 
τά δυναμικά κίνητρα τής ιστορίας είναι δ ταξικός διαφορισμός 
καί ανταγωνισμός, τοΰτο μονάχα ή μελέτη της μπορεί νά μάς 
τό αποδείξει. Νά έρχεται δμως κανείς άπό πριν καί, χρησιμο
ποιώντας μια πολίτικη ιδεολογία πού προβλήθηκε σέ συγκε
κριμένη ιστορική στιγμή γιά συγκεκριμένους σκοπούς καί νά
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λέει πώ; «δλη ή ιστορία είναι ιστορία πάλης τών τάξεων» 
καί νά ανάγει έπειτα τόν πλοΰτο τής ιστορικής ζωής στό απλοϊκό 
τοΰτο σχήμα, αύτός είναι δ ύψιστος βαθμός ανελευθερίας. Δέν 
είναι μόνο ποΰ ετσι άφαιρειται άπό τόν ιστορικό ή δυνατό
τητα νά δει κάθε συγκεκριμένη ιστορική στιγμή μέσα στήν 
ιδιομορφία της καί στήν ανεπανάληπτη μοναδικότητά της' 
δεν είναι μονο πού μεταβάλλεται ετσι ό πνευματικός πολιτι
σμός σέ εκδηλώσεις σχέσεων παραγωγής καί κατοχής υλικών 
αγαθών- άκόμη καί προπάντων φράζεται ετσι ή δυνατότητα 
γιά κάθε προσπάθεια πού θά ήθελε νά ξεπεράσει τά επιφαινό
μενα καί νά φτάσει ώς τή ρίζα τοΰ ιστορικού γεγονότος, ώς 
τή ρίζα τοΰ άγώνα πού κάνει ή ανθρώπινη ψυχή γιά νά ανυ
ψωθεί άπό τά πρώτα της ζωώδη φανεριόματα ώς τήν αυτοσυ
νείδησή της. Γιά τόν μαρξιστή ιστορικό δλα τά πράγματα 
είναι άπλά καί τυπικά: Μέσα σέ κάθε ιστορική εποχή υπάρ
χουν πάντοτε δυό τάξεις, ή πλουτοκρατία καί οί προλετάριοι. 
01 πρώτοι εκμεταλλεύονται τούς δεύτερους καί γιά νά διατη
ρήσουν τά πλούτη τους τούς ξεγελούνε μέ θρησκευτικά, ηθικά, 
εθνικά καί άλλα παρόμοια κατασκευάσματα. 'Ο λαός πότε 
υπομενει καί ποτε επαναστατεί καί ετσι ή «αντίδραση» άλ
λοτε κυριαρχεί καί άλλοτε εκμηδενίζεται... Ή  βαρβαρική αύτή 
ερμηνεία τής ιστορίας άποτελεΐ ολόκληρο τόν μεθοδικό οπλι
σμό τοΰ μαρξιστή. Καί μέ τό απλοϊκό αύτό τέχνασμα ερμη
νεύει τά πάντα μέσα στήν ιστορία.

'Η  αλήθεια είναι πώς μαρξιστές ιστορικοί σήμερα μονάχα 
σάν περίεργα φαινόμενα κυκλοφορούν στήν Εύρώπη. "Οταν ό 
E ngels  ζήτησε νά ερμηνεύσει τή γένεση τοΰ κράτους μέ τόν 
Ιστορικό υλισμό, οί ιστορικές μελέτες βρίσκονταν άκόμη στήν 
άρχή τους, ή φιλοσοφία τής ιστορίας ειχε γίνει καί πάλι με
ταφυσική καί ετσι ή απλοϊκή επιχειρηματολογία του μπόρεσε 
εύκολα να επικρατήσει. Μέσα άλλωστε σέ μιά εποχή πού άπο- 
συνθετε τόν άνθρωπο μέ τίς λογής - λογής ειδικές έρευνες καί 
τίς ίσάξιές τους ιδεολογικές επενδύσεις, ό ιστορικός υλισμός ήταν 
οχι άπλώς φυσικό, άλλά μοιραίο επακόλουθο. ’Αργότερα δμως, 
οταν ανανεώθηκαν οί μεγάλες πνευματικές παραδόσεις καί 
μελετητές δπως δ Spengler καί ό Berdiaeff άνέτρεψαν τίς βά
σεις τής απλοϊκής αυτής θέας τοΰ ιστορικού φαινομένου, καί 
τά επί μέρους ιστορικά μελετήματα καί ή φιλοσοφία τής ιστο
ρίας εδραιώθηκαν πάνω σέ πολύ πιό στέρεες καί ούσιαστικώτε- 
ρες βάσεις. 'Η  γεωγραφική ιδιομορφία κάθε χώρας, ή μορφο
λογία τών πολιτισμών, ή τελολογικί) καί οχι αΐτιοκρατική πορεία 
τοΰ Ιστορικού φαινομένου, δλα αύτά καί πολλά άλλα π α ρ ά λ λ η λ α  
έχουν γίνει πιά θεμελιακές κατηγορίες τής συνείδησης γιά τήν
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ερμηνεία τής ιστορίας καί θά πρέπει νά είναι κανείς πολύ φα
νατικός δταν άπό τό πλήθος τών ιδεολογιών διαλεγει εκείνη 
ειδικά πού σήμερα εχει πιά αναγνωριστεί πώς είναι ή στενό
τερη καί ή πιό ξεπερασμένη. Τό αίτημα τής κοινωνικής δικαιο
σύνης είναι τόσο ανθρώπινο, ώστε νά μήν έχει κάνεις τό δι
καίωμα νά τό πραγματοποιήσει αδικώντας τόν άνθρωπο. Καί 
ασφαλώς τόν άδικεϊ μέ τίς άνελεύθερες αυτές ιστορικές ερμη
νείες.

Τά πράγματα αύτά είναι γνωστά σέ δλους οσοι μελετάνε 
τήν ιστορία καί γ ι ’ αύτό θά ήταν περιττό νά ξαναειπωθούν 
έδώ, έστω καί μέ τή συντομία πού ειπώθηκαν, αν ό κ. II. Λε- 
κατσας δέν τιτλοφορούσε τά ανάτυπα τής κριτικής του γιά το 
βιβλίο μου « Ό  ’Ισοκράτης καί τ'ι εποχή του » μέ τή μετριό- 
φρονη φράση: Νέες τομές γιά τή μελέτη τής κοινωνικής
ιστορίας τοΰ 4 π. χ. αιώνα ». Γιατί δέν πρόκειται καθόλου γιά 
νέες τομές. Πρόκειται γιά μιάν παλαιά καί έντελώς ξεπερα
σμένη μέθοδο ερμηνείας τών ιστορικών φαινομένων, πού κανέ
νας άνθρωπος άπ’ δσους ζοΰν τό πνεΰμα σάν πνεΰμα και οχι 
άστόχαστα σάν δπλο ένός κόμματος δέν καταδέχεται νά χρησι
μοποιήσει. Νέες θά  μποροΰσαν νά είπωθοΰν μόνον κατά τό δτι 
δέν τίς χρησιμοποιεί τώρα πιά κανένας καί μάλιστα άπ’ τούς 
μελετητές τής αρχαίας Ε λλάδας, πού ή ιδιομορφία της είναι τό
σο πιό περίπλοκη, δταν προχωρήσει κανείς στή μελέτη της, δσο 
πιό μονότονη καί μονοσήμαντη φαίνεται στήν πρώτη ματιά. 
Προτού βιαστεί κανείς νά χαράξει « νέες το μ ές» σέ πε- 
ριοχες μάλιστα πού έχουν χαραχτεί άπό πολυάριθμες ως τωρα 
πλευρές καί μέ πολυάριθμα επίσης μεθοδικά εργαλεία, θά 
πρέπει νά μελετήσει πρώτα καί πολύ καλά οχι μόνο τήν πε
ριοχή πού τόν ενδιαφέρει, άλλά καί τίς τομές πού έχουν γίνει’ 
θά πρέπει νά άποχτήσει τήν ικανότητα νά διεισδύει μεσα στήν 
κλειστή μοναδικότητα κάθε ιστορικού φαινομένου καί νά τό 
ερμηνεύει άπό τόν ϊδιο τόν πυρήνα του- θά  πρέπει άκόμη νά 
αποβάλει δλες τίς έννοιακές κατασκευές τοΰ καιρού του. Είναι 
πολύ εύκολο νά παίρνει κανείς τά συνθήματα τής « άντίδρα- 
σης» έδώ στήν Ελλάδα καί, δταν τά βρίσκει ή νομίζει πώς τά 
βρίσκει στην αρχαία ιστορία, νά τά λέει καί έκεΐ « άντιδρα- 
στ ικα»' εΙναι πολύ εύκολο νά μεταφέρει μηχανικά τρόπους 
σκέψης πού ανήκουν στά σημερινά μαζικά βιομηχανικά κα
ι εστωτα καί νά τά εφαρμόζει στήν κοινοτικά οργανωμένη οι
κονομία καί πολιτεία τής άρχαίας 'Ελλάδας' είναι πολύ ευ- 
κο .ο νά αγνοεί ή νά παρερμηνεύει πασίγνωστα Ιστορικά γε
γονότα ^γιά νά αποδείξει τό μαρξιστικό του θεώρημα—δλα 
τούτα είναι πολί< εύκολα, δέν είναι δμως κατά κανένα τρόπο



ιστορία καί προπαντός δέν είναι ιστορία τής αρχαίας Ε λ 
λάδας.

Τό λάθος τοΰ κ. Λεκατσά στήν κριτική του στάθηκε τρι
πλό : Πίστεψε πώ; μπορεί νά εξακολουθεί δουλεύοντας άκόμη 
καί σήμερα μέ τόν μαρξισμό, πίστεψε πώς μπορεί νά μεταφέ 
ρει έννοιες σημερινές στήν αρχαία ελληνική ιστορία, καί προ 
πάντων πίστεψε πώς κάνει Ιστορία παρεξηγώντας πασίγνω 
στα άλλοιώς καί αναμφισβήτητα ιστορικά δεδομένα. Ξεκινών 
τας άπό τις βάσεις αυτές ήταν άπολύτως φυσικό νά εϊπει 
δσα είπε.

Ό  κ. Λεκατσάς μοΰ αποδίδει πώς παρέβλεψα τόν ταξικό 
διαφορισμό τοΰ 4 αιώνα, παρέβλεψα επίσης τήν ταξική 
τοποθέτηση τοΰ ’Ισοκράτη καί έ'τσι ερμήνευσα καί τόν Ίσο  
κράτη καί τήν εποχή του άπό λαθεμένη σκοπιά. Ή  γενική 
δμως γράμμή τής εργασίας μου είναι δηλωμένη ήδη στόν πρό· 
λογο τοΰ «’Ισοκράτη καί τής έποχής του», φανερή έξ άλλου 
καί σέ κάθε γραμμή τοΰ βιβλίου:

1) Τά φαινόμενα τοΰ 4 αιώνα είναι πολύ εύρύτερα ώστε νά 
γίνει δυνατόν νά χωρέσουν στή μονοσήμαντη έ'ννοια τής «πά
λη; τών τάξεων» καί νά έρμηνευθοΰν μονάχα μέ τοΰτο τό 
σχήμα" έκδηλοίσεις δπως ό ατομισμός, ή ειδική επιστήμη, ή 
θρησκευτική άνοχή, ή άστική κωμωδία, ή παρακμή τής ποίη 
σης, ή ακμή τής πεζογραφίας, ή λατρεία τής προσωπικότητας 
ή οχλοκρατική εξέλιξη τής παλαιάς δημοκρατίας κ.τ.λ., κ.τ.λ., 
δλες τοΰτες οί εκδηλώσεις τής ζωής στόν 4 αιώνα είναι τόσο 
πολυσήμαντες καί τόσο σύνθετες στή γένεσή τους καί στις 
σχέσεις μεταξύ τους, ώστε νά μή μπορούν κατά κανένα τρόπο 
νά άναχθούν στήν «πάλη τών τάξεων», πού, άν υπάρχει καί 
σέ δποιαν έ'κταση υπάρχει, είναι άπλώς κι αυτή εκδήλωση 
δπως οί άλλες·εκδηλώσεις. ’Ά ν  ήταν νά περιγράφει σωστά καί 
νά έρμηνευθεΐ σωστά ή ενότητα τού πολιτισμού στόν 4 αιώνα 
θ ά  έπρεπε δλες ετούτες οί επί μέρους εκδηλώσεις του νά άνα
χθούν σέ μιά γενικώτερη έ'ννοια πού θ ά  τις συμπεριελάμβανε 
δλες καί πού έτσι συνεπώς δέν θά  μπορούσε νά ταυτιστεί ει
δικά μέ καμμιά τους. Τήν ένωτική τούτην άρχή ζήτησα νά 
τήν όρίσω σάν πορεία τής Ελληνικής ψυχής άπό τό κλασσικό 
ήθος στό μετακλασσικό καί τό ρωμαντικό, μέ κύριο συντελε
στή της τή διάλυση τοΰ πνεύματος τής κοινότητας ΰστερ’ άπό 
ΙΙελοποννησιακό πόλεμο καί τούς σοφιστές. ’Ήξερα καί ξέρω 
πολύ καλά πώς ή σύνθετη τούτη φιλοσοφία τής ιστορίας είναι 
κάπως δύσκολη γιά τόν απλοϊκό μηχανισμό τοΰ μαρξιστή ιστο
ρικού, πού δέν μπορεί νά ξεφύγει καί δέν μπορεί νά ίδεΐ τί
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ποτε άλλο μέσα στήν ιστορία ά π ’ αύτό πού τοΰ λένε τά μαρ
ξιστικά κιτάπια του. Γιά νά μπορέσει δμως ν ’ άντικρουσθεΐ 
μιά τέτοια προσπάθεια σύνθεσης δέν φτάνουν μερικοί δογμα
τισμοί καί, πολύ λιγώτερο, τά ειρωνικά σχόλια. Χρειάζεται νά 
ξαναγίνει δλη ή δουλειά άπό τήν αρχή και νά άναχθούν πει
στικά, κι δχι δογματικά, δλα τά φαινόμενα τοΰ 4 αιώνα στήν 
άρχή τής «πάλης τών τάξεων». ’Έ τσ ι καί μόνον έτσι θά  μπο
ρούσε νά άντικρουσθεΐ. "Ολα τά άλλα, πριν άπό μιά τέτοια 
είδους εργασία, είναι, τό λιγώτερο, υπερβολικά.

2) Τόν ταξικό διαφορισμό τόν άναφέρω άρκετά διεξοδικά 
σελ. 54 κ. έ., δέν τοΰ άπέδωσα δμως μεγάλη σημασία, γιατί 
ούτε είχε, ούτε καί μπορούσε νά ειχε. ’Έντονοι ταξικοί δια- 
φορισμοί μέ «ιδεολογικές» δπως λέει ό κ. Λεκατσάς καί ακρι
βέστερα: μέ πολιτικές προεκτάσεις δημιουργοΰνται σέ κράτη 
μέ μεγάλες εδαφικές εκτάσεις ή πλούσιες παραγωγικές πηγές 
συγκεντρωμένες στά χέρια λιγοστών πού εκμεταλλεύονται τούς 
άλλους. Ούτε τό έ'δαφος δμως, ούτε καί ή χρηματική οικονο
μία τής ’Αθήνας είχαν τή δυνατότητα μιάς τέτοιας κοινωνι
κής διαφοροποίησης πού νά έκφράζειαι σέ διαφοροποιημένες 
πολιτικές καί ταξικές Ιδεολογίες. Τό «κοινωνικό» πρόβλημα τής 
Αθήνας ειδικά δέν ήταν πρόβλημα κοινωνικό άλλά παραγω

γικό καί δημογραφικό, δπως άλλωστε αντίστοιχα καί τής νέας 
Ελλάδας. Πριν άπό τόν ΙΙελοποννησιακό πόίεμο τήν οικονο

μία τής Αθήνας τή συγκροτούσαν οί αποικίες καί οί κτή- 
σεις της πού μέ τις πλούσιες πηγές τους παρείχαν εξαιρετικές 
δυνατότητες γιά νά άπορροφώνται τά πλεονάσματα τού πλη
θυσμού και νά ευπορούν δσοι μέναν στήν ’Αθήνα. Ό τ α ν  
°μως χάθηκαν ή περιορίστηκαν οί ασφαλιστικές αυτές δι
κλείδες και οί πλουτοπαραγωγικές αύτές πηγές, ενώ ό πλη
θυσμός τής ’Αθήνας δχι μόνο δέν ειχε ελαττωθεί, δπως θά 
περίμενε κανείς ύστερ’ άπό τόσους πολέμους, άλλά ειχε, αν
τίθετα, αυξηθεί άκόμη περισσότερο μέ τούς έποικους και 
αποικους πού ξαναγυρίζαν στή μητρόπολη, δημιουργήθη- 
καν μεγάλα οικονομικά προβλήματα. ’Ά ν  τά προβλήματα αύτά 
τα είχαν δημιουργήσει οί ταξικές άντιθέσεις, τότε μιά λύση 
\ α  ηταν φυσικά ή κοινωνικοποίηση τοΰ πλούτου, πού 
αναφερει ο κ. Λεκατσάς, μετεφέροντας ελαφρώς παραλλαγ
μένα τα σημερ1νά σοσιαλιστικά προγράμματα τών μαζικών 
βιομηχανικών καθεστώτων τής Εύρώπης στήν εντελώς διαφο
ρετική οικονομία τής Α θή να ς .  Ε π ε ιδ ή  δμως ή κοινωνικοποί
ηση αυτή τού πλούτου ούτε θά  άπέδιδε τίποτε, ούτε καί θά 
ηταν ηθικά δικαιολογημένη, γι’ αύτό οί Α θ η να ίο ι  ζήτησαν 
να ρροΰν καί βρήκαν άλλες διεξόδους. Α π ’ αύτή άλλωστε τήν
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άποψη είναι χαραχτηριστικό πώς to σύνθημα τοϋ αναδασμού 
τής γης, πού είχε ριχτεί μέ τόσην οξύτητα στήν ’Αθήνα τοΰ 
Σόλωνος, τώρα σ χ ε δ ό ν  δέν άναφέρεται καν' επίσης είναι 
χαραχτηριστικό πώς κα'ι δσοι αντιδροΰσαν, από οικονομική 
καί πολιτική άποψη, στό κήρυγμα τοΰ ιμπεριαλισμού, περιορί-Ι 
στηκαν σέ μέτρα πού θά μπορούσαν τυχόν νά ανακουφίσουν 
τήν οικονομία τής ’Αθήνας, άλλά πού δέν είχαν, άκριβώβ 
γιατί δέν ήταν δυνατόν νά έχουν, ταξικό περιεχόμενο. ’Έτσι 
π.χ. τό φυλλάδιο «Περί πόρων» πού άποδίνεται εσφαλμένη 
στόν Ξενοφώντα καί πού προφανώς έ'χει γραφτεί γιά νά αντι- I 
κρούσει τό πρόγραμμα τοΰ «Πανηγυρικού» τοϋ ’Ισοκράτη, I 
ενώ κατακρίνει δλη τή πολιτική ήγεσία τών χρόνων του, περι
ορίζεται σέ δυό κυρίως μέτρα οικονομικής πολιτικής: στήν j 
άρση τών περιορισμών πού υπήρχαν ώς τά τότε γιά τό έμπό-'ι 
ριο τών ξένων στήν ’Αθήνα καί στήν έντατικώτερη έκμετάλ-1 
λευση τών μεταλλείων τοΰ Λαυρείου. 01 υποδείξεις αυτές ενώΐ 
συνιστοΰν υποδείξεις οικονομικής πολιτικής, καί καθόλου ά ρ - |  
σης τοϋ ανύπαρκτου ταξικού διαφορισμοΰ, προέρχονται άπό ] 
μιάν πολύ προσεχτική μελέτη τών οικονομικών δυνατοτήτων! 
τής ’Αθήνας τού 4 αιώνα. "Οπως πολύ σωστά παρατηρεί δι 
W . Jaeger (Demosthenes. T h e  orig in  and grow th of his 
policy σελ. 55) γιά πρώτη φορά τώρα ή ’Αθήνα αντιμετωπί
ζει ουσιαστική πολιτική οικονομικής αύταρκείας: « Ό  πληθυ-j 
σμός δέν μπορούσε νά ζήσει άπό τά γεωργικά προϊόντα τοΰ; 
δικού του άγονου εδάφους καί γ ι’ αύτό θά  έπρεπε νά κατα-j 
φύγει σέ εισαγωγές μεγάλης κλίμακας, χωρίς ισόποση έξα-'j 
γωγή. Έ φ ’ δσον λοιπόν δέν μπορούσε πιά νά ζήσει άπό τά 
χρήματα τών συμμάχων ή τών ήττηαένων στούς πολέμους, 
έπρεπε νά αναζητήσει τήν εξίσωση τοΰ παθητικοΰ εμπορικού 
ισοζυγίου μέ τήν έντατικώτερη εκμετάλλευση τοΰ μή γεωρ
γικού πλούτου καί προπάντων μέ τά χρήματα πού έφερναν οί 
ξένοι στήν ’Αθήνα». Άνέφερα τό φυλλάδιο αυτό καί τή γνώ
μη ένός φιλολόγου γιά νά δείξω πώς ή μαρξιστική θεωρία 
γιά τήν «πάλη τών τάξεων» στήν άρχαιότητα πρέπει νά χρη
σιμοποιηθεί μέ τήν πιό μεγάλη έπιφύλαξη γιατί καμμιά άπό 
τίς οικονομικές δυνατότητες τής αρχαιότητας, τουλάχιστον 
μέσα στήν ’Αθήνα, δέν τήν επαληθεύει. Όρισμένα κοινωνικά 
μέτρα προτάθηκαν κατά καιρούς καί άπό ποικίλες διευθύν-, 
σεις. Κανένα δμως άπ’ αυτά δέν εμφανίστηκε ξεκινώντας άπό 
τή διαπίστωση πώς υπάρχει πρόβλημα κοινωνικό καί γι’ αύτό 
κανένα δέν προβλήθηκε προσδιορισμένο άπό ταξικές ίδιοτέ- j 
λείες. ’Έ τσι βέβαια δογματικά πού διατυπώνεται ή άποψη] 
αύτή εδώ μπορεί ίσως νά μήν είναι πειστική, άλλά τό onus I
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probandi ανήκει τώρα στόν κ. Άεκατσα. Αν δέν δέχεται την 
άπο\|)η αύτή, δέν έχει παρά νά μάς παρουσιάσει ενα όποιοδή- 
ποτε πολιτικό πρόγραμμα άπό τήν ’Αθήνα τοΰ 4 αιώνα πού 
νά ξεκινάει άπό τόν ταξικό διαφορισμό καί πού νά τόν αίρει 
μέ τήν κοινωνικοποίηση τοΰ πλούτον, μέτρου πάντως καί αυ- 
τοΰ «ληστρικής οικονομίας» μιά καί ή άνανάπτυχτη τεχνική 
δέν θά μπορούσε νά δικαιολογήσει συνθήματα κρατικοποίη
σης τών μέσων παραγωγής.

3) Οί άναπτύξεις αυτές ξεκαθαρίζουν, ελπίζω, οριστικά 
καί τήν δήθεν ταξική προέλευση τών ιδεών τοΰ ’Ισοκράτη. 
Έ φ '  δσον δέν υπήρξε ταξικός διαφορισμός τόσο έντονος, ώ 
στε νά δικαιολογεί ταξικό διαφορισμό πολιτικών προγραμμά
των, είναι φυσικό νά μήν υπήρχαν καί ιδεολογικές προεκτά
σεις τών άνύπαρκτων ταξικών διαφορισμών. Στή διαπίστωση 
αύτή θά μπορούσε νά απαντούσε δ κ. Λεκατσας οχι απλώς 
λέγοντας τόν ’Ισοκράτη εκπρόσωπο τής πλουτοκρατικής ολι
γαρχίας άλλά καί άντιπροβάλλοντας άλλους πού νά εκπροσω
πούσαν τή «λαϊκή δημοκρατία» τοϋ 4 αιώνα. Ρητά δέν ανα
φέρει κανένα. Οί πολύ άόριστες διατυπώσεις του γιά τούς σο
φιστές καί γιά τόν Δημοσθένη είναι καί άόριστες καί λαθε
μένες. Γιατί οί σοφιστές, ποιός λίγο, ποιός πολύ, οί περισσό
τεροι καί οί καλύτεροι άνάμεσά τους είπαν άκριβώς αυτά που 
είπε καί ό ’Ισοκράτης, πράγμα μάλιστα πού παράσυρε πολ
λούς φιλόλογους ώς τώρα, δπως τόν Comperz καί τόν Burk 
νά πούν πώς δ ’Ισοκράτης ήταν «δ πιό μεγάλος άπό τούς σοφι
στές» ή «ό τελευταίος καί πιό ώριμος καρπός τοΰ δέντρου τής 
σοφιστικής*. Πραγματικά, δπως δ ’Ισοκράτης άναζήτησε τον 
ίδεοϋδη μονάρχη, έτσι τόν είχαν άναζητήσει καί πολλοί σοφιστές 
ή σοφιστεμένοι, δπως δ ’Αντισθένης. ("Ολα τά σχετικά στοι
χεία τά παρέχει στό βιβλίο του γιά τόν Ευαγόρα τής Κύπρου 
ό κ. Κ. Σπυριδάκις). "Οπως δ ’Ισοκράτης μίλησε γιά εκστρα
τεία στήν Περσία, έτσι είχε μιλήσει πολύ πρίν ά π ’ αυτόν καί 
δ Γοργίας (Φ ι λ ο σ τ ρ ά τ ο υ, Βίοι I, 9, 5). "Οπως ο Ισο
κράτης είχε καταδικάσει τή δτ^μοκρατία τού καιρού του, έτσι 
τήν είχε καταδικάσει ό Καλλικλής (Πλάτωνος, Γοργίας). Τα 
πράγματα λοιπόν δέν πάνε καλά μέ τούς σοφιστές, πού καί 
άν άκόμη δέν έλεγαν δ,τι είπε καί δ ’Ισοκράτης, ή γνώμη τους 
^έν θά  έπρεπε νά βαραίνει πολύ, δπως δέν βαραίνει δ λογος 
τού ξερριζωμένου καί τοΰ σοφιστεμένου. Μένει ό Δημοσθένης- 
πού δεν έχει δμως καμμιά θέση στή συζήτησή μ α ς .Ό  ηρωικός 
αυτός άπολογητής «τής παλαιάς εκείνης ευδαιμονίας» οϋτε γιά 
κοινωνικές ούτε γιά οικονομικές Ιδεολογίες άγωνίστηκε. Αν δια
φωνεί δ κ. Λεκατσας δέν έχει παρά νά μάς άναφέρει μερικά



χωρία πού νά παρουσιάζουν τόν Δημοσθένη δχι μόνο σάν 1 
πρόμαχό εθνικών καί πολιτικών ιδανικών, άλλά καί σάν κοι-1 
νωνικο πρωτοπόρο.

Μέ τις παρατηρήσεις αυτές δέν θέλτ^σα νά αναιρέσω τή 1 
διαπίστωση που έκανα στόν «’Ισοκράτη καί τήν εποχή του» 1 
και που κάνει, πολύ ευρύτερα τώρα άλλά καί γιά τοΰτο π ολύ! 
αστοχα, ο κ. Λεκατσάς, γιά τόν ταξικό διαφορισμό τοΰ 4 αιώνα. 1 
Εκείνο μονο πού θέλησα τότε καί τώρα νά τονίσω είναι πώς I  

ο ταξικός διαφορισμός καί ανταγωνισμός αποτελούν απλές 1 
εκδηλώσεις 1) (καί, φυσικά, δχι αιτίες) στροφής τοΰ α θηνα ϊ
κού πολιτισμού απο -τά ήθος τής κοινότητας στό ήθος τοΰ 
ατόμου και 2) πως οί λύσεις τοΰ οϊκονοπολιτικοΰ πρόβλημα- 1 
τος που προτείνει ό ’Ισοκράτης πηγάζουν μοιραία μέσ’ άπό τό ' 
γενικό πνεύμα τής_έποχής καί αναγκαία άπό τις δυνατότητες 
της οικονομίας τοΰ 4 αιώνα. Οί λύσεις αυτές είναι πιθανό νά 
μη μας φαίνονται εμάς ικανοποιητικές· δουλειά δμως τοΰ ιστο
ρικού δεν είναι νά λέει τί θά  έπρεπε νά γίνει, άλλά απλώς τί 
έγινε Δουλειά του δέν είναι νά λέει πώς θά έπρεπε νά γίνει 
τον 4· αιώνα κοινωνικοποίηση τοΰ πλούτου (μεταφέροντας έ
τσι ουομιση χιλιάδες χρόνια πίσω τά πρόγραμμα τοΰ Marx), 
αλλα απλώς να διαπιστώνει ποιά προγράμματα υπήρχαν, 
ποιο κατ για ποιον λογο τελικώς επικράτησε. 'Ό ταν συνεπώς 
δεν υπήρχε δυνατότητα κοινωνικοποίησης τοΰ πλούτου, δταν 
δεν προταθηκαν κάν τέτοια προγράμματα, αδιάφορο αν μπο
ρούσαν η οχι να πραγματοποιηθούν, δταν άκόμη καί αν προ- 
τεινονταν_ δεν θα^ είχαν κανένα θετικό αποτέλεσμα, δταν οί 

υσεις του Ισοκράτη ήταν οί μόνες ικανές νά άνταποκριθοϋν 
στα πνευματικα^ και οικονομικά αιτήματα τοΰ 4 αιώνα, δλα 
αυτα εμείς δεν εχουμε δικαίωμα νά τά αντιμετωπίζουμε μέ 
τις δικες μας για την εποχή μας αντιλήψεις. Καθήκον τοΰ 
ιστορικού, οπως πολυ σωστά ειπώθηκε, £ιναι non ridere 
non lugere, neque detesta ri ,  sed intelligere.

_ Η απάντησή μου στήν κριτική τοΰ κ. Λεκατσά θά  μπο
ρούσε να σταματήσει έδώ. Γιατί μιά καί τά 'ιστορικά δεδομένα 
της αρχαίας Ελληνικής ιστορίας είναι διαφορετικά άπό τά 
οεδομενα που θά  επρεπε νά έχει μπροστά του ό μαρξιστής 
ιστορικος για να δικαιώσει τή θεωρία του, ή συζήτηση παύει 
πια να εχει νόημα. ’Επειδή δμως δ κ. Λεκατσάς χρησι
μοποίησε αρκετα ιστορικά στοιχεία γιά νά έπαληθεύσει τή 
θεση του και επειδή τά ίδια αύτά ιστορικά στοιχεία έχουν 
εντελώς διαφορετικο νόημα άπό κείνο πού τούς αποδίδει, δέν
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είναι άσκοπο νά Ιδοΰμε μερικά τους. Από τήν εξέταση τούτη 
ελπίζω νά φανεί πώς δσο ταυτόσημα φαίνονται τά ιστορικά 
δεδομένα, δταν τά βλέπει κανείς άπό μακριά ή μέσα άπο τους 
φακούς μιάς μηχανικής εξήγησης τους, τόσο πιό πολυσύνθετα 
είναι στήν πραγματικότητα καί στό άληι'Ηνό νόημά τους.

Στή σελ. 188 ό κ. Λεκατσάς λέει : « Ή  καταδίκη τής δη
μοκρατίας, πού αρχαιότερο μνημείο της έχουμε τόν ολιγαρ
χικό εκείνο λίβελλο πού μέ τόν τίτλο «Α θηνα ίω ν  Πολιτεία» 
διασώθηκε κάτου άπό τό δνομα τοΰ ι:ενοφωντα, αποτελεί 
τό επίσημο κήρυγμα, τό πολιτικό «πιστεύω» ολης τής ολι
γαρχικής πολιτικο-φιλοσοφικής παράταξης μέ κορυφαίους 
τόν Πλάτωνα καί τόν ’Αριστοτέλη. Στη σφοδροτατη συνακό
λουθα καταδρομή του ενάντια στή δημοκρατία δ Ισοκράτης 
αποτελεί κι αυτός ένα κρίκο στήν παράδοση τούτη...» Η πα
ρατήρηση τούτη είναι άπό πολλές απόψεις σφαλερή. Η « Α
θηναίων πολιτεία» πρώτα-πρώτα καθώς έχει γραφεί στο τε
λευταίο τέταρτο τοΰ 5 αιώνα καί άναφέρεται σέ δεδο^μενα 
τής αθηναϊκής αυτοκρατορίας, δέν μπορεί νά σχετισθεί με 
τούς επικριτές τοΰ 4 αιώνα πού άναφέρονται σέ τελείως δια
φορετικές προϋποθέσεις. "Επειτα, ούτε ό ’Ισοκράτης, ούτε ό 
Πλάτων, ούτε ό ’Αριστοτέλης καταδικάζουν τη «δημοκρατία». 
Τά εγκώμια τοΰ ’Ισοκράτη στή δημοκρατία τά ξέρει^και δ κ. 
Λεκατσάς (σελ. 200) ώστε νά μή χρειάζεται νά τοΰ τά θ υ 
μίσω. "Οσο γιά τόν Πλάτωνα ελπίζω νά μήν είναι καταδίκη 
τής δημοκρατίας τό άκόλουθο εγκώμιο τής άθηναίκής πολι
τε ίας : «’Εγκρατές δέ τής πόλεως τά πολλά το πλήθος, τας δέ 
άρχάς δίδιοοι και κράτος τοϊς άει δόξαοιν άριοτοις είναι και ουτε 
άσθενεία, οϋτε πενία οντ’ άγνωοία πατέρων απεληλαται ονδεις 
ουδέ τοίς εναντίοις τετίμηται, ώσπερ εν αλλαις πολεοιν, άλλα 
είς δρος, ό δόζας οοφδς η αγαθός είναι κρατεί και άρχει.ι Με- 
νέξενος 238 d. Ε κε ίνο  πού καταδικάζουν λοιπόν είναι ορι
σμένη μορφή τοΰ δημοκρατικού πολιτεύματος σέ ορισμένη 
χρονική στιγμή καί σε όρισμένες χωρογραφικές καί οικονομι
κές συνθήκες, δηλαδή ή οχλοκρατία, τόν 4 αιώνα, στήν κλει
στή καί ύπερνικημένη πιά μορφή τής πόλης-κράτους στήν 
Ελλάδα. Σημασία λοιπόν δέν έχει τό τί λένε γιά τη «δημο
κρατία», άλλά γιά ποιά δημοκρατία τό λένε, καί άπό ποιά 
σκοπιά. Ξεκινώντας άπό τό ήθος τής ’Αθηναϊκής δημοκρα
τίας τού 5 αιώνα καί άντικρύζοντας έπειτα τί] διάλυση της 
στόν 4, καί οί τρεις αυτοί μεγάλοι διανοητές είναι ασφαλώς 
κάτι παραπάνω καί κάτι διαφορετικό άπό ολιγαρχικοί. Ιην 
διαλεκτική τής πολιτικής σκέψης τοΰ ’Ισοκράτη την 
έδειξα αρκετά διεξοδικά στό βιβλίο μσυ. Οσο για τον



ΙΊλατωνα καί τόν Αριστοτέλη -θά έφτανε ϊσως νά ειπω-Ι 
θε ΐ  πως τελικά ή πρόθεσή τους ήταν νά ξαναφτάσει κάποτε ή 
πολιτεία στην στερεότητα τοΰ 5 αιώνα περνώντας τώροί 
μεσ5 άπό τό πνεΰμα,έτσι, ώστε εκείνο πού υπήρχε ά'λλοτε «φυ-ΐ 
σικά», σάν αύτογέννητος θεσμός τοΰ κοινοτικοΰ ήθους, νά κα
ταχτηθεί τώρα μέ τήν παιδεία τών πολιτών καί τής πολιτικής ή·:* 
γεσίας.Το πολιτικό «πρόγραμμα» τοΰ Πλάτωνα κλείνεται πολίιΐ 
καθαρά μέσα στις απλές αυτές φράσεις : «Κακών ονν ου λήξειν 
τα αν&ρωπινα γενη, πριν δν η τό τών φιλοσοφονντων όρΰώς γι\ 
και αλη&ώς γένος εις άρχάς ελ&τ] τάς πολιτικάς η τό τών (5υνα·| 
Ότενοντιον εν ταΐς πολεσιν εκ τίνος μοίρας ϋ·είας δντος (ριλοσο-Ι 
φήση» ( Εβδομη επιστολή 326 b). 'Υπάρχουν άραγε έδώ, μέσα; 
στίς^ φράσεις τοΰτες που προβάλλουν αιώνια τή δύναμη τοίί 
πνεύματος, ολιγαρχικά συμφέροντα και πλουτοκρατικές προ
θέσεις; Η  μήπως δέν είναι γνωστή άπό τήν ιστορία ή προσ· 
πάθεια, νά άνακαταχτηθεΐ άπό τόν δρόμο τοΰ πνεύματος ί] 
στερεότητα τών αΰτογέννητων μέσα άπό τή γή μορφών τής 
ζωής ;

Στή σελ. 189 ό κ. Λεκατσας γράφει : «Συναφής μέ τήν 
καταδίκη ^τής δημοκρατίας στους ιδεολογικούς αγώνες τής ολι
γαρχίας είναι και η ιδεα τής πάτριου πολιτείας». ΙΤολΰ συχνά, 
πραγματικα, οπως ανέφερα κι εγώ στό βιβλίο μου, ο! περισ
σότεροι και οι καλύτεροι απο τους πολιτειολόγους τοΰ 4 αι
ώνα γυρίζουν καί ξαναγυριζουν συνεχώς στό άθηλ’αϊκό πολί
τευμα τών Μηδικών πολέμων η τοΰ Κλεισθένη καί τοΰ Σό·* 
λωνα. Μέ  ̂ τό^φαινόμενο τοΰτο ξεμπερδεύει κανείς εύκολα, λέ
γοντας πώς εκφράζει προθέσεις τών ολιγαρχικών νά δεσμεύ
σουν  ̂τίς ελευθερίες τοΰ λαοΰ ξαναφέρνοντας συντηρητικές 
μορφές πολιτείας. 1ά πραγματα δμως γίνονται πολΰ πιό δύ
σκολα, όταν θελήσει να ιδεί τά ίδια τά κείμενα. Γιατί ή νο
σταλγία τής « πάτριου πολιτείας » δέν χαραχτηρίζει μόνο τούς 
ολιγαρχικούς η αΐ'τούς που λεει ό κ. Λεκατσας δλιγαρχικούςι 
αλλα και «ακραίους δημοκράτες» σάν τόν Δημοσθένη καί αρ
κετούς ρήτορες-σοφιστές (Τα σχετικά χωρία στό βιβλίο τοΰ Κ. 
Jost). Επειτα καθε ενας από τούτους τούς νοσταλγούς βλέ
πει^ καί κάτι ιδιαίτερο στήν « πάτριον πολιτείαν » πού ούτε 
υπήρχε στην πραγματικότητα, ούτε καί ταιριάζει μ ’ αύτά πού 
βλέπουν οι άλλοι. Ο Ισοκράτης π. χ. αποδίδει στήν πάτριον 
πολιτείαν χαραχτηριστικα πού οχι μόνο δέν υπήρξαν άλλά καί 
πού θα πραγματοποιηθοΰν πολύ αργότερα, στά χρόνια τοί 
Αλεξανδρινού 'Ελληνισμού. ’Επί πλέον ή νοσταλγία αύτή πη

γάζει από τή στερεότητα τής πολιτείας τών Μηδικών πολέ
μων πού όδηγησε στις νίκες κατά τών Περσών καί πού γίνε

ται δλο καί πιό παραδειγματική, δσο πιό άθλια γίνεται ή πο
λιτεία στόν 4 αιώνα. Τέλος, τό πιό σημαντικό, ή αναδρομή 
τούτη είναι τυπικό χαραχτηριστικό τοΰ πνεύματος τών Ελλή
νων πού λειτουργούσε μυθικά καί πού άνήγε πάντοτε τό δεον 
σέ Είναι κατά τό παρελθόν. Ή  μυθική τούτη κατασκευή είναι 
βέβαια κάτι διαφορετικό άπό τήν έπιστημονίζουσα, τήν χιλια- 
στική ή τήν μεσσιανική τοΰ πνεύματος τής εποχής μας^πρε- 
πει δμως νά τήν ξέρει δ μελετητής τής Ελλάδας προτού αρ
χίσει νά μιλάει γιά τήν ιστορία της. Ά ν  τώρα όλα αύτά φαί
νονται κάπως μεταφυσικά καί ϊσως - ισως ολιγαρχικά, υπάρχει 
κι άλλο ένα επιχείρημα: Δέν είναι μόνο ή ολιγαρχία τών 1 ε- 
τρακοσίων καί ή τυραννίς τών Τριάκοντα πού Εαναγύρισαν 
στήν «πάτριον πολιτείαν». Στήν ϊδια «πάτριον πολιτείαν» ξα- 
ναγύρισαν καί οί δημοκρατικοί τοΰ 403, οπως αναφερει ο 
Ανδοκίδης (1,81) : Πολιτεύεοϋαι ’Αθηναίους κατά τό πάτρια, 
νόμοις δέ χοήο&αι τοΐς Σόλωνος και μέτροις και στα$μοΐς, καί 
δπως έξηγεί διεξοδικά ό W ilamowitz, Aristoteles II, 103-125 
καί 216-230. =Ή  μήπως οί δημοκρατικοί τοΰ Θρασύβουλου 
ήταν καί αύτοί ολιγαρχικοί ή κρυπτοολιγαρχικοί;

Στή σελ. 191 ό κ. Λεκατσας γράφει : «Ποιος δέν ξαίρει, 
ανάμεσα στά άναρίθμητα άλλα, καί τήν περίφημη ιστορία τής 
άπό τούς ολιγαρχικούς καταδίκης σέ θάνατο τών οχτώ ^Αθη
ναίων στρατηγών, επειδή... νίκησαν στή ναυμαχία τών Ά ρ γ ι-  
νουσών τόν Σπαρτιατικό στόλο ;» 'Ομολογώ τήν άγνοιά μου, 
γιατί ό Ξενοφών πού αναφέρει τό περιστατικό, τό εξηγεί τε
λείως διαφορετικά: Οί Α θ η να ίο ι  στρατηγοί κατηγορήθηκαν 
γιατί δέν φρόντισαν νά μαζέψουν έπειτα άπό τήν ναυμαχία 
τά πτώματα τών στρατίίοτών τους. Μέ τή συμπεριφορά τους 
αύτή καταπάτησαν τό παλαιότατο ελληνικό έθιμο νά μή με
νουν άταφοι οί νεκροί καί προπάντων νά μή μένουν μακρια 
άπό τη γή πού τούς γέννησε τά πτώματα τών στρατιώτου 
πού σκοτώθησαν στή μάχη. Στή δίκη πού έγινε αναμίχθησαν 
καί παράγοντες πολιτικοί, δίκη πάντως θά  γινότανε, γιατί με 
τήν αδιαφορία ή τήν αδυναμία τών στρατηγών ειχε καταστρα
τηγηθεί παλαιότατος νόμος. "Ετσι έχει ή ιστορική αλήθεια. 
Τώρα, άν οί Α θ η ν α ίο ι  πολεμοΰσαν άπό τό 431 τούς Σπαρτιά
τες, αν ή ναυμαχία τών Άργινουσών ήταν μιά άπλή επιχείρηση 
μέσα σέ πλήθος άλλες τά ϊδια εκείνα χρονιά, αν θά  συνέφερε 
στόν Ξενοφώντα νά κρύψει τήν αλήθεια πού ανακάλυψαν οι μαρ
ξιστικές παρωπίδες καί άν γιά τό ϊδιο έθιμο έχουμε άφθονες 
άλλες πηγές, δλα αύτά βεβαίως είναι «ολιγαρχικά» επιχειρή
ματα πού δέν αξίζουν τίποτε.  ̂ x ?

Στήν ϊδια σελίδα ό κ. Λεκατσας μιλάει καί γιά το ενδια
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φέρον πού έδειξαν οί 'Α θηναίοι γιά τή Σπάρτη καί πού φυ
σικά δέν ειχε άλλην αφορμή παρά τήν επιθυμία τών ολιγαρχι
κών... νά σώσουν τήν περιουσία τους προδίνοντας και τήν ϊδια 
τή χώρα τους. Τά πράγματα δμως και πάλι δέν είναι ετσι 
απλά : Οί περισσότεροι και οί καλύτεροι άπό τούς πνευματι
κούς ανθρώπους τής ’Αθήνας πού νοιάστηκαν μετά τήν 
καταστροφή τοΰ 404 γιά τή Σπάρτη, πολύ περισσότερο 
άπό τή φροντίδα «νά σώσουν τίς περιουσίες τους» νοιά
στηκαν καί ζήτησαν νά μελετήσουν τό πολίτευμα καί τήν 
παιδεία τής χώρος ποΰ μπόρεσε νά τούς νικήσει. Ά λ λ ’ εγώ 
έννοήσας ποτε ώς Σπάρτη τών όλιγαν&ρωποτάτων πόλεων 
ονοα, δυνατοτάτη τε και όνομαοτοτάτη έν τή Έ λλάδι έφάνη, 
έ&αύμασα δια» ποτε τρόπφ τοντ’ εγένετο. Έ π ει μέντοι κατενόηοα 
τά επιτηδεύματα τών Σπαρτιατών, ονκέτι εύαύμαζον. (Ξενοφών- 
τος, Λακεδαιμονίων πολιτεία I I ) .  Ό  λαός πού ζοΰσε μέ κα
τανόηση καί ευθύνη τή μοίρα του δέν ήταν παράξενο αν επι
ζητούσε νά μελετήσει τήν πολιτική καί τήν παιδαγωγική οργά
νωση τής χώρας πού κατόρθωσε νά άντιμετρηθεΐ αποτελε
σματικά μέ τή δική του πολιτεία. Γ ι ’ αύτό άλλωστε καί Ινώ 
ή επίσημη καί ανεπίσημη πολιτική τής ’Αθήνας άπό τόν Θρα
σύβουλο ώς τόν Λημοσθένη κράτησε ή εχθρική ή εντελώς: 
αδιάφορη στάση πρός τή Σπάρτη, οί διανοούμενοι άπό τόν 
Ευριπίδη ώς τόν ’Αριστοτέλη τήν είχαν διαρκώς μπροστά τους 
καί είτε φιλικά ή εχθρικά άναφέρονταν πάντως αδιάκοπα 
στόν «κόσμο» της. (’Ιδές καί W . Jaeger, the ideals of Creek 
culture, σελ. 6 κ. ε.).

To αθηναϊκό πνεύμα στήν ’Αθήνα τοΰ 4. αιώνα είναι 
αδύνατον νά κατανοηθεΐ χωρίς αύτή τήν αδιάκοπη διαλεκτική, 
αναφορά του στή Σπάρτη. "Οσο γιά τήν πολιτική, τά πράγ
ματα είναι κάπως δυσκολώτερα α π ’ δ,τι τά υποθέτει ό κ. Λε- 
κατσάς, γιατί εκτός άπό τό 404, δταν έγινε ή μεταπολίτευση 
κάτω άπό τή δύναμη τών Σπαρτιατών, ποτέ άλλοτε τόν 4. 
αιώνα δέν έ'χουμε ο ρ γ α ν ω μ έ ν η  Σπαρτιατόφιλη π α ρ ά 
τ α ξ η  μέσα στήν ’Αθήνα. "Οσο γιά τόν ’Ισοκράτη, αν ήταν 
ολιγαρχικός καί αν οί ολιγαρχικοί ζητούσαν, δσο είχε δύναμη 
ή Σπάρτη, νά τά έ'χουν πάντοτε μαζί της καλά, πώς εξηγούν
ται οί βαρύτατες κατηγορίες εναντίον της στόν «Πανηγυρικό» 
σέ έποχή πού ή Σπάρτη ήταν πανίσχυρη καί ή ’Αθήνα νικη
μένη ; Οί διαρκείς αναφορές στό Σπαρτιατικό ιδεώδες τόν 4. 
αιώνα θά  πρέπει λοιπόν νά άναζητηθοΰν σέ άλλους λόγους καί 
δχι πάντα στήν πολιτική, γιατί δσο ή Σπάρτη ήταν ισχυρή οί 
«ολιγαρχικοί», δπως ό ’Ισοκράτης, τήν καταπολεμούσαν ενώ-
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δταν διαλύθηκε, οί ίδιοι «ολιγαρχικοί#, δπως ό ’Ισοκράτης καί 
ό Πλάτων, τή μελετούσαν μέ προσοχή.

Στή σελ. 194 ό κ. Λεκατσας λέει : « Ή  περίφημη περιπέ
τεια τοΰ Πλάτωνα μέ τόν Διονύσιο τόν Β' καί ή θεωρητική 
καί ηθική δικαίωση τής τυραννίας αν καταστεί «β α σ ι λ ι- 
κ ω τ έ ρ α* από τόν Ξενοφώντα καί τόν ’Αριστοτέλη, αποτε
λούν στό θεωρητικό πεδίο τόν δείχτη τών πραχτικών τάσεων 
τής ολιγαρχίας στήν αναζήτηση τοΰ πολιτειακού τύπου πού 
θ ’ άντικαταστοΰσε τήν οχλοκρατική κατ’ αυτούς δημο
κρατία». Εξήγησα, νομίζω, αρκετά στόν «’Ισοκράτη καί τήν 
έποχή του» πώς ή διάλυση τής κοινοτικής δημοκρατίας τοΰ 
5. αίώνα οδήγησε σέ οχλοκρατικά καί σέ μοναρχικά κ αθε
στώτα. Εκείνο πού χρειάζεται νά κάνει ό κ. Λεκατσας είναι 
νά μήν άρκεστεΐ σέ δογματικούς άφορισμούς άλλά καί μέ συγ
κεκριμένα παραδείγματα νά αποδείξει πραγματικά πώς υπέρ 
τής μοναρχίας είχαν ταχθεί αποκλειστικά οί ολιγαρχικοί. Θά 
χρειαστεί συμπληρωματικά νά ά'ναιρέσει δύο διαπιστώσεις : 
α) πώς κανένας "Ελληνας δέν είχε ταχθεί υπέρ τής μοναρχίας 
ώς θ ε σ μ ο ύ .  ’Εκείνο πού έπρόβαλαν ήταν ή μορφή τού ηγέτη. 
Στήν προβολήν αύτή έφτάσανε μέσ’ άπό τήν προσπάθεια 
να αντικαταστήσουν τό κοινοτικό ήθος μέ τήν παιδεία, πού 
οί φορείς της στις άνώτερες βαθμίδες της (δπως άναπτύσσει 
ό Πλάτων στήν «Πολιτεία») κατ’ ανάγκην είναι λίγοι. 
Ελπίζω δέ νά βοηθηθεΐ κάπως στήν κατανόηση τής «οχλο

κρατίας» τοΰ 4 αιώνα, αν τή συσχετίσει μέ τήν παρατήρηση 
π ου κάνει δ ίδιος γιά τήν προλεταριοποίηση τοΰ άθηναϊκοΰ 
λαοΰ. ’Ενώ δ λαός είναι πάντοτε φορέας ύψιστων πολιτιστι
κών άξιων, τό προλεταριάτο (δπως άλλωστε καί οί αστοί) 
ουτε είναι, ούτε καί μπορεί νά είναι άπό τήν ϊδια τί) φύση 
του. β) Πρίν άπό τόν ’Ισοκράτη, μέσα άπό τήν έννοια τοΰ φυ- 
σικοΰ νόμου και τήν άγνοια τοΰ κοινοτικοΰ δημοκρατικού 
ήθους τής ’Αθήνας, τή μορφή τοΰ ιδεώδη μονάρχη τήν είχαν 
προβάλει οί σοφιστές. Προτού αποδειχτεί λοιπόν πώς οί ολι
γαρχικοί είχαν ταχτεί υπέρ τής μοναρχίας, είναι άνάγκη νά 
αντικρουσθοϋν οί διαπιστώσεις αύτές πού άναπτύσσονται διε- 
ςοοικα στόν «’Ισοκράτη καί τήν έποχή του».

Στή σελ. 196 ό κ. Λεκατσας ζητεί νά ερμηνεύσει τό σύν
θημα τής ένωσης τών Ελλήνων σάν προσπάθεια τών ολιγαρ
χικών νά σταματήσουν έτσι τούς πόλεμους πού τά έξοδά τους 
βάραιναν τήν τάξη τους καί νά απαλλαχτούν άπό τίς πιέσεις 
των πλανώμενων μισθοφορικών στρατευμάτων. 'Η  ερμηνεία 
®υτη είναι τοσο άφελης, ώστε δέν θά  χρειαζότανε καν ν ’ άν- 
τικρουσθεΐ αν δέν γίνοταν πιό κάτω επιχείρημα καί γιά άλλες



πιό παράδοξες απόψεις. Τό πολιτικό σύνθημα τής ένωσης τών 
Ελλήνων πού ρίχνεται τόν 4 αιώνα, είναι αποτέλεσμα τρι
πλής ιστορικής διαλεκτικής : α) τής συνείδησης πώς παρ'^ ό
λες τίς διαφορές τους όλα τά ελληνικά κράτη ενώνονται άπό 
τήν ταυιότητα τοΰ πολιτισμού τους, β) τής παρακμής τοϋ 
θεσμού τής πόλης-κράτους, καί γ) τής προσπάθειας νά ανα- 
συσταθεΐ ή αθηναϊκή ηγεμονία, μέ τήν ένωση τών Ε λλήνω ν 
κάτω άπό τήν εξουσία τής ’Αθήνας. Προετοιμασίες^ γιά την 
ένωση αυτήν είχαν γίνει κιόλα μέ τήν άττικοδηλιακι'ι ηγεμονία, 
μέ τήν πελοποννησιακή καί τή βοιωτική συνομοσπονδία καί μέ 
τίς διάφορες σέ διάφορα μέρη άμφικτυονικές ενώσεις. Είναι 
αρα νε τόσο δύσκολο νά πει κανείς έλεύθερα, χωρίς νά σκέ
πτεται τά συμφέροντά του, μέσα σέ μιά περίοδο άγριων πο
λέμων ανάμεσα σέ όλες τίς πόλεις τις ελληνικές πώς θά  πρέ
πει κάποτε νά ενωθούν ολοι οι Ελληνες μαζι σε μια συνο
μοσπονδία καί νά σταματήσουν έτσι τούς πολέμους τους ; 
Εΐναι ανάγκη εκείνος πού θά  πει τήν απλήν αύτή ηθική 
φράση νά είναι σώνει καί καλά πλουτοκράτης ολιγαρχικός 
πού θέλει τά συμφέροντά του ; δέν μπορεί νά είναι δημοκρα
τικός, δέν μπορεί νά εΐναι φτωχός καί ελεύθερος ; ^ ’Οφεί
λω νά ομολογήσω πώς οί απόψεις τού κ. Λεκατσά εΐναι 
πραγματικά καταπληκτικές, τόσο περισσότερο μάλιστα ποΰ 
οί δυό μεγάλες συμπάθειές του, οί σοφιστές καί ό Δημο
σθένης, αρχηγοί κατά τεκμήριον τών δημοκρατικών»^ δέν 
φαίνεται νά εΐναι ξένοι προς τις τάσεις αυτές. Ετσι 
πρώτος ό Γοργίας, Στασιάζονοαν γάρ τήν ' Ελλάδα ορών, όμο- 
νοίας ξνμβονλος αντοϊς έγένετο, τρέπων επι τοϊς βαρβάροις 
και πείθων άθλα ποιεΊσΰαι τών οπλών μή τάς άλλήλων πό
λεις, άλλά τήν τών βαρβάρων χώραν (Φιλόστρατος, Βίος I, 
9, 4-5), έπειτα ό Λυσίας (πού δέν εΐναι βέβαια «ολιγαρχικός»!) 
όρων όντως αίαχρώς διακειμένην τήν *Ελλάδα, και πολλά μέν 
αντής όντα νπό τοις βαρβαροις, πολλας δε πόλεις νπο τνραννων 
άναατάτονς γεγενημένας (Όλυμπικός 3) μίλησε κι  ̂ αυτός γιά 
τήν ένωση καί τόν πόλεμο κατά τής Περσίας κ α ί ό Δημοσθέ
νης πού δ «Περί ειρήνη?5 λόγος του «μέ τήν ιδέα τού να 
απομονωθεί ό Φίλιππος κλείνει μέσα του τήν μελλοντική 
ένωση τών Ελλήνων» (Jaeger, Demosthenes 249). ^

Ή  συνέχεια πάντως τής εξέλιξης είναι ή άκολουθη: 
’Από τήν τριπλήν αύτή διαλεκτική, δηλαδή άπό τή συνείδηση 
τής πολιτιστικής ταυτότητας τών Ελλήνων, από τήν παρ
ακμή τής πόλης-κράτους καί άπό την προσπάθεια νά ανα- 
συσταθεΐ ή αθηναϊκή ηγεμονία γίνεται πιά κοινό αίτημα στον 
4 αιώνα ή δημιουργία πανελλήνιας ομοσπονδίας. Συνηυισμε-
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νοι όμως καθώς ήταν οί "Ελληνες στό καθεστώς τής πόλης- 
κράτους δέν μπόρεσαν νά φτάσουν όύτε στήν έννοια τού ενι
αίου κράτους, ούτε, πολύ λιγώτερο, στήν έννοια τής δημοκρα
τικής οργάνωσής του. ’Από τούτη τήν αιτία καθώς καί άπό 
τούς άλλους παράγοντες πού άνεπτύχθηκαν πιό πάνω καί 
πού πιό διεξοδικά βρίσκονται στόν «’Ισοκράτη καί τήν εποχή 
του» έφτασαν στήν άναζήτηση τοΰ ίδεώδΐ] ήγέτη πού θά  ήταν 
ά'ξιος «ώσπερ άψετος γεγενημένος άπαοαν τήν 'Ελλάδα πατρίδα 
νομίζειν» (’Ισοκράτης V 127). Τώρα πώς πίσω α π ’ όλα αυτά 
τά πράγματα βρίσκονται κρυμμένοι οί πλουτοκράτες ολιγαρχι
κοί μέ τά μικροσυμφέροντά τους, αύτό μονάχα οί μαρξιστικές 
παρωπίδες τό ξέρουν.

Στή σελ. 198 ό κ. Λεκατσας γ ρ ά φ ε ι: «Κατά τόν ’Ισοκρά
τη καί την ολιγαρχία ό πόλεμος κατά τής Ά σ ία ς  θά  έλυνε τό 
κοινωνικό πρόβλημα άπό άλλη πλευρά, άπό τή μιά χρησιμεύ
οντας σάν πρόσχημα γιά τήν υποδούλωση τής Ελλάδας σέ 
μιά ξένη αντιλαϊκή επικράτεια κι’ άπό τήν άλλη βγάζοντας 
από τήν Ελλάδα καί μεταφέροντας πέραν τών θαλασσών 
ένα μεγάλο μέρος από τούς άχτήμονες καί ιδίως τά ένοπλα 
σώματά τους, τούς περιπλανώμενους μισθωφόρους». Στόν 
χαρακτηρισμόν αυτόν θά πρεπει νά γίνουν πολλές διορθώσεις 
ύστερα άπό όσα είδαμε.

Πρώτα-πρώτα τόν πόλεμο κατά τής Ά σ ίας  δέν τόν ήθε
λαν μονάχα οί ολιγαρχικοί. ’Έπειτα, δέν πρόκειται γιά κοινω
νικό πρόβλημα, άλλά γιά δημογραφικό καί παραγωγικό. Ε π ι 
πλέον η Μακεδονία δέν εΐναι ξένη επικράτεια, άλλά έλλη- 
νικώτατη χώρα, μέ " Ε λ λ η  να βασιλιά καί "Ε λ λ η ν ε ς κα
τοίκους. Έ ξ  άλλου, εΐναι άνακριβές πώς οί Μακεδόνες εγκα
θίδρυαν ή υποστήριζαν παντού τίς ολιγαρχίες. Ό  Αλέξανδρος 
ανετρεψε τά ολιγαρχικά καθεστώτα καί ξα.νάφερε τό δημοκρα
τικό πολίτευμα σέ πολλά κράτη τοΰ Αιγαίου, όπως στήν Χίο, 
στην Ερεσο, στην Εφεσο κ. ά. "Οσο γιά τήν διοχέτευση 
των «πλανωμένων» στρατευμάτων στήν Ά σ ία  ήταν βέ
βαια καί αυτός ενας λόγος γιά τήν εκστρατεία, δέν ήταν 
ομως ούτε ό πρώτος, ούτε καί ό σπουδαιότερος. Κατά τά 
α~ 0 κ· Λεκατσας έχει δίκιο... 1 Ιοιοί ήταν οί λόγοι

εκστρατείας κατά τών ΙΙερσών τό αναφέρουν διεξο- 
ι*α οί ^άρχαιες πηγές, διεξοδικά επίσης τό άνέλυσα κι’ εγώ 

σ!ον «’Ισοκράτη καί τήν έποχή του» σελ. 113-116. Παρα- 
πεμποντας εκεί τόν άναγνώστη πού θά ενδιαφερότανε,
\  ,ω / ‘πλώς τωρα νά προσθέσω πώς ή χαραχτηριστική αύτή 
σ ^  °ΐΜΙτε^σΙΙ κ° σίΑθίστοί?ικ<̂ ν γεγονότων, όπως ή εκστρατεία 

rl -Ίικρά Ά σία , πρέπει νά κάνει ύποπτη ολόκληρη τή μαρ
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ξιστική κατασκευή γιά ολιγαρχίες καί λαϊκές δημοκρατίες τοΰ 
κ. Λεκατσά. "Οταν ένα γεγονός δπως δ έξελληνισμός τής ’Α 
σίας κα'ι ή διάδοση έπειτα μέσφ τών Ελλήνων τοΰ Χριστια
νισμού ερμηνεύεται μονάχα άπό τήν επιθυμία τών ολιγαρχι
κών τής ’Αθήνας νά μή χάσουν τίς περιουσίες τους ή έστω 
άπό τόν ταξικό προσδιορισμό τής συνείδησής τους, καί δταν 
πλάϊ σ’ αύτό ό Πλάτων καί ό ’Αριστοτέλης χαραχτηρίζονται 
σάν εκπρόσωποι τής πλουτοκρατικής ολιγαρχίας, έχουμε μπρο
στά μας έ'να μέτρο κρίσης τοΰ Ιστορικού υλισμού άπό τά πιό 
πειστικά. Τό άνελεΰθερο τούτο δόγμα δέν απλοποιεί μονάχα 
τά ιστορικά προβλήματα μέ μιάν άπαράδεχτην άφέλεια, άλλά 
καί κατεβάζει πράξεις καί μορφές σέ επίπεδα πού θίγουν 
τήν άξιοπρέπεια κάθε μορφωμένου άνθρώπου. Γιά δλα αύτά 
δέν είναι βέβαια υπεύθυνος ό κ. Λεκατσας πού έδειξε πολλά 
χαρίσματα ώς τώρα. Φταίει ή ανελεύθερη μέθοδος τής εργα
σίας του μέ τά καλούπια, τά φραστικά κλισέ καί τίς απλοϊ
κές της έννοιες πού δέν έχουν καμμιά σχέση μέ τό πνεΰμα. 
Θά τοΰ συνιστοΰσα καί θά  ευχόμουνα νά άπαλλαγεΐ κάποτε 
άπό τίς άρπάγες τούτες γιά νά μπορέσει έτσι νά σώσει καί νά 
βελτιώσει τά χαρίσματά του. Άλλοιώς, μπορεί βέβαια νά κά
νει πολιτικόν άγώνα, επιστήμη δμως ’ δέν θά κάνει ποτέ. 
Καί πολύ λιγώτερο θ ά  κάνει ανθρωπιστική εργασία.

ΒΑΣ. Λ Α Ο Υ ΡΔ Α Σ

ΜΝΗΜΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Κ ο ρ μ ί  μ α ύ ρ ο  μ ι ς  ο τό  λ ι ο π ύ ρ ι ,  οάν  τό σ τ α φ ύ λ ι .
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Τό καλοκαίρι ανάβει
' Απάνον οτό κορμί σον τό ψημένο άτι' τό λιοπύρι 
Μανρο κορμί, μανρο βαρν σταφύλι 
Τό καλοκαίρι φλέγεται στά δυό γνμνά σον χείλη.

Κάτω απ ' τό πράσινο πλατάνι 
Φύλλα βαρειά ατά σκοτεινά σου χέρια.
Χνουδάτος ήσκιος στά ματόκλαδα. Δίψα βαϋειά 
. ira  φύλλα στό πλατάνι. Ά !  εξαίσια μεσημέρια.

Χείλη φλεγόμενα, κορμί σταφύλι μαϋρο 
Σέ ποιά μνήμη καλοκαιριού &ά σέ ξανάβρω;

I I

Ή  ορμητική ϋνελλα τής γης
'Απόψε κλείνεται στ' άφτιον σον τό κοχΰλι.

Πάνω στό βυσσινι μασιό στήν οχτη τής καρδιάς 
'Ακούω τόν έξαλλο σφυγμό αου,
Καϋό)ς χύνεται μέσα σον ή φρικίαση τής νύχτας.

Βαΰειοι και σκοτεινοί χνμοϊ
Σαλεύουνε τά δίχτυα τών φλεβών σον
Στά χείλη αου ώριμος καρπός κρέμεται ή ίπ ιΰυμ ία '

Βράδυ βα&ν Σώμα βα&ύ. Μακριά στΙς δαφνοκερααιές 
'Ακονγεται ενα πειναομένο άγρίμι'
"Α! άπόσταγμα χρνσον καλοκαιριον,
Γύρη πικρή στή μνήμη.



’Ήσκιος τρυπημένος άπό φώς 
"Ησκιος πράσινος και μαύρος 
Και τά κορμιά μας λαμπερά πλάϊ στην πηγή.

Μουρμούρισμα βαθύ στις φυλλωσιές
Α νάσα διάφανη ματόκλαδα κλεισμένα
Πλατάνι έόώ πλατάνι έκεΐ
Χλόη τοΰ καλοκαιριού γαλήνια μαλακή
Καί τά κορμιά μας σά δυό φίδια ωραία τυλιγμένα.

Ευλύγιστη σιωπή. Κηλιδωμένος ήσκιος.
Στό δέλτα τής παλάμης σου σβήνει ενας σκοτεινός 
Αντίλαλος άπό τή μουσική τοΰ κόσμου.

Α ίνιγμα τών χειλιών σου διαβασμένο άπό τά μάτια μου, 
Αίνιγμα τοΰ κορμιού σου διπλωμένο απ ' τή σιωπή,
-—Μνήμη καλοκαιριού—κ ι’ ή θύελλα καταφθάνει 
Μέ μιά άστραπή...

Με τριγυρίζει νά μέ πνίξει ενα πλατάνι.

IV

”Πτανε κόκκινη ή φωτιά π ' άνάψαμε τή νύχτα εκείνη 
Σ ιό περιβόλι τό βαθύ μετά άπό τή βροχή.

Μέσα στήν Εξαλλη πυρακτωμένη αυτή εποχή 
Μνήμη στοχαστική, μνήμη κομματιασμένη 
θυμήσου τό βαθύ πνιγμένο περιβόλι 
Στην εξοχή.

Είδες τόν Ά γγελο  νά υψώνει άποφασι,στικά 
Τήν πύρινη ρομφαία
Κ ι' άκούοτηκε δ λυγμός σου σά μαχαίρι σκοτεινό 
Νά σκίζει τή σιωπή. Τή νύχτα εκείνη 
Φλεγότανε ή μουρμουριστή φωτιά 
Φλεγόταν ή παλάμη φλέγονταν τά δυό σου χείλη.

Τίποτα δέ θυμάμαι τώρα πιά
Παρά τόν πύρινο Ά γγελο  μ έτή  ρομφαία.
Κ ι’ άπ’ τή φωτιά τήν κόκκινη φωτιά πυρακτωμένα 
Τά δυό σου χείλη τά φρυγμένα.
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Αέν τό καταλαβαίνω πιά τό καλοκαίρι αύτό 
Αέν τό καταλαβαίνω.

Α κούω  τόν ήχο τής φωτιάς στην άλλην όχθη.
Καίγεται ή μνήμη μες ατό διάφανο τοπίο τον δάσους.
Μιά μουσική σβήνει μέσα στις φυλλωσιές
Κ ι' ή νύχτα άνάβει τούς πυρσούς και καταφθάνει.

Εύρωστο θαρραλέο κορμί πού σ’ είχανε μεστώσει.
01 σκοτεινές έπιθυμιές, ποϋ ναχεις βρει κλινάρι 

— Κορμί στιλπνό σπαθί βγαλμένο άπ’ τό φηκάρι —
Σέ ποιά δροσιά σέ ποιά νησιά ποιός άνεμος 
Σούχει τά χείλη πορφυρώσει ;

Χείλη μισανοιχτά, χείλη γυμνά
Α π ό ψ ε ή σκοτεινή καμπύλη σας μέ τυραννά.

Α κούω  τόν ήχο τής φωτιάς, άκούω τό σάλπισμα 
Τής τρομερής αυγής μές τού καλοκαιριού τή φρίκη 
Τάχα σέ ποιά δροσιά σέ ποιά νησιά 
Κουρσάρος ήλιος σοϋ σκλαβώνει 
Τή ρόδινη βαθειά κορμοστασιά.

’Έξαλλα πρόσωπα. Τά πρώτα ρίγη τών θανάτων 
Μ νήμη κουρέλι ματωμένο...
Αέν τό καταλαβαίνω πιά
Τό καλοκαίρι αύτό δέν τό καταλαβαίνω.

Τ Α Κ Η Σ ΣΙΝ Ο Π Ο Υ Ο Σ

V
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Τ Ο Υ  Γ Υ Ι Ο Υ  Μ Ο Υ
Γ, —

Σ υμ^άθα με ! . . .
αΑΑίώς <5έν ^ταν βολετό να κάνω.

Και φεύγοντας, ποιος ξαίρει, στό χαμό 
κ ά τ α π ’ τών κανονιών τό κνμα,
σάν τής ζωής μου εγώ συνέχεια τή συλλογή μου χαιρετούσα.

Συμπάθα μ ε !  τά μωρουδίστικά σου χρόνια 
τά πέρασες μες ατού πολέμου τή φωτιά, 
χωρίς εμένα φυλαχτή σου και σκοπό, 
κληρονομιά εγώ σ’ αφησα 
σκόνη ξερη άπ’ τις βασανισμένες στράτες .

Συμπάθα με ! που σ' ανοιξα
σκληρό πολύ τόν κόσμο,
πού πνίγοντας τό φόβο ή μάννα σου
πήγαινε εσέ στά χέρια της
καθώς ή Θεομήτωρ τό μονογενή της.

Συμπάθιο, γιά δλα σου τά βάσανα 
γιά τις κακοτυχιές σου.

Έ γώ , ποτε τούς δρόμους σου 
δε θά τους παραδώσω στόν δχτρό.
Τράβα εσύ μες οτη ζωή , μεγάλωσε !
Μπρος ατό κατώφλι ας πεθάνω έγώ, 
με σε στό μέλλον νά περάσω.

Μετ. Γ. ΒΑΛΕΤΑ

* Παρμένο απ χο περιοδικο «Νεος Κοαμος» της Μόσχας, τεΰχος 
τοΰ Ό χτώ βρη  1944. Τό ποίημα γράφτηκε στό ’Ανατολικό μέτωπο. 
’Εδώ μπορεί νά  δή κανείς πόσο βαθιά  ανασαίνει στήν ποίησή τον> 
ό Ρώσος, άλλά καί πόσο βαθιά  βρίσκεται ή άντιαστική μορφή της.

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑ Π Ε ΤΑ Ν Α Κ Η Σ 
Κ Α Ι Η ΕΛΛΑΔΑ

Είναι γνωστή ή μειονεχτική, ή τραγική θάλεγα, θέση πού 
βρίσκεται ή διανόηση τών λαών εκείνων, δσοι έχουν τήν τΰχη 
νά εκφράζονται σέ γλώσσα πού ή γνώση της δέν είναι διαδο
μένη έ'ξω άπό τά σύνορα τής επικράτειας τους. Ά νάμεσα  
στούς λαούς αυτούς ασφαλώς μιάν εξαίρετη, αν δχι τήν πρώτη 
θέση, κατέχομε εμείς, Συνδυάζεται, βέβαια, τό κακό σέ μας 
μέ τήν περηφάνεια πώς μιλάμε καί γράφομε μιά σεβαστή 
γλώσσα σέ ζωντανή εξέλιξη πολλών χιλιάδων χρονών, καί τί 
γλώσσα! αυτήν πού χρησίμεψε γιά δργανο ώστε νά εκφρασθεΐ 
ό "Ομηρος, οί τραγικοί, δ Πλάτωνας κι’ δλη ή αλληλουχία τών 
ποικίλων αξιών, διά μέσου καί τών βυζαντινών κυμάτων, ϊσαμε 
τά δημοτικά τραγούδια, ίσαμε τό Σολωμό, ίσαμε τις ταραγ
μένες ημέρες μας. Τήν προνομιακή μας αυτή θέση τήν αι
σθανόμαστε. Ά λ λ ’ άν αυτή συντελεί σέ κάτι, συντελεί ΐσα-ΐσα 
στό νά μεγαλώσει δικαιώνοντάς το κάπως, τό κλείσιμό μας 
στούς εαυτούς μας, ενα είδος συνειδητή άπάρνηση στήν απο
ξένωσή μας άπό τόν άλλο κόσμο, τόν πλατΰν, εκεί πού πλά
θονται αυτόματα άπό τά μεγάλο κοινό οί σωστές, οί αυθόρ
μητες κρίσεις καί κατατάξεις, εκεί πού χαρίζεται δ έπαινος 
καί δ θαυμασμός, έκεΐ πού μοιράζεται ή δάφνη (δσο καί αν 
ήταν θεά δική μας αύτόχθονη),— τά καλλίτερα δηλαδή κίνη
τρα γιά τή δημιουργία, αύτά πού φτερώνουν τήν δρεξη καί 
τήν εμπνευση.

Ποιός, άπό μάς τούς έρημους, δέν αισθάνεται τήν επι
θυμία νά μπορούσε ν ’ άκούγεται ή φωνή του στούς στίβους 
μιάς Α γοράς διεθνικής, αύτό τό λίγο ή πολύ πού κι’ αυτός 
συνεισφέρει νά μπορούσε νά συναγωνιστεί στή συνεισφορά δ
λων τών ανθρώπων, καί δχι νάναι προορισμένο νά κατανε- 
μηθεΐ άνάμεσα στούς εβδομήντα, τούς εκατό ή τούς χίλιους 
τό πολύ, τό εξαιρετικά πολύ, μύστες τοΰ τόπου μας, πού οί 
μισοί τουλάχιστον είναι οί ίδιες οί ατομικές μας φιλίες καί 
γνωριμιές.

Κι’ αν δχι ή δική του φωνή, ίσως ή φωνή, ή έγκυρη
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φωνή κάποιου άξιου εκπρόσωπου τοΰ έθνους τους,—θάλεγε 
κανείς. Έ δ ώ  δμως άρχινάει τό ζήτημα : είναι άραγε πολλοί 
αυτοί πού θά  έπιδιώκαν νά ξεπηδήσει ή ελληνική φωνή έξω 
άπό τά σύνορά μας, πού θά  ποθούσαν νά μάθουν τήν απή
χησή της στήν ξένη κρίση; αυτοί πού θά  θεωρούσαν εθνική 
μαζί καί διεθνική νίκη τήν άρση αύτοΰ τοΰ τραγικού μας 
άποκλεισμοΰ ;

Κ ' έρχεται ετσι τό ζωντανό, τό άμεσο παράδειγμα τοΰ 
Δημήτριου Καπετανάκη. "Ενα παράδειγμα πού μάς σφεντο- 
νίζει κατ’ ευθείαν απάνω στή σκληρή πραγματικότητα. Μιά 
πραγματικότητα κακομοιριάς, μαρασμοΰ, φιλαργυρίας καί πό- 
ρωσης. Χρεοκοπίας καί προδοσίας τών ελλήνων «clercs».

Ά ς  δοΰμε άπό πιό κοντά σάν τί νάναι αύτό τό παρά
δειγμα. Καί ποιος ναταν τάχα δ Δημήτριος Καπετανάκης. 
Καί πόσοι τάχα νά τόν έχουν ακουστά. Τό γεγονός μόνο πού 
προβάλνεται ενα τέτοιο ερώτημα στήν ελληνικήν άγνοια, αδια
φορία, μακαριότητα καί σιωπή (πολλές φορές, αλλοίμονο, θελη- 
μένη καί μικρόψυχη καί κακόπιστη), ερώτημα πού ή ενδεχό
μενη απόκριση σ’ αύτό θά  ήταν, πώ; μετρηοΰνται στά δάχτυ
λα τών χεριών, δσοι ετυχε νά ξέρουν τήν ύπαρξή του, αποτε
λεί αρκετήν απόδειξη, καί άπό τίς πιό λυπητερές, τοΰ καταν
τήματος μας.

’Αλλά τά κάποια συμπεράσματα πού μπορεί κανένας νά 
βγάλει άπ’ αύτή τή στάση καί άπ’ αύτή τήν κατάσταση τής 
αφόρητα «κλειστής» καί έναβρυνόμενης στή ντόπια κλεισούρα 
της διανόησής μας θά  προσπαθήσω νά τ ’ αριθμήσω στό τέ
λος, συμπεράσματα ειδικά, γιά τήν περίπτωση Καπετανάκη, 
καί γενικά, δλα τους πικρά καί θλιβερά.

Ά ς  παρουσιάσω πρώτα κάπως τόν άνθρωπο καί τήν τρο
χιά πού διάνυσε. Δέν έ'χω διόλου τήν άξίωση νά εξαντλήσω τό 
θέμα, καί άς μέ συγχο>ρέσει δ άναγνώστης, ούτε κάν νά τό 
εμφανίσω μέ στοιχειώδη πληρότητα' καί τοΰτο, γιατί οί πο
λεμικές περιστάσεις μοΰ στερούν τή δυνατότητα νά πλησιάσω 
δλοκληρωμένες τίς πηγές πού θά  μοΰ χρειάζονταν γιά τέτοια 
δουλειά. Πρόθεσή μου είναι πρός τό παρόν τήν ελαφριά του 
σκιαγραφία πού μπόρεσα νά σχηματίσω μέσα μου, νά τήν με
ταδώσω, δσο καί αν είναι άχνή, καί στούς άλλους, τή σκιαγρα
φία ενός φαινόμενου πού δ'χι μόνο είναι άξιο πολλής προσο
χής, αγάπης καί εθνικής περηφάνειας, καί πού είναι δηλωτι
κό τοΰ τί μπορεί νά κατορθώσει ή φυλή μας, μόλις ξεφύγει 
άπό τίς άλυσσίδες τής κλεισούρας καί τής μάγκικης άκαταδε- 
ξιάς, μιά φυλή πού διαισθάνεται τά πάντα, πού προσαρμόζε
ται τοπικά καί χρονικά στά πάντα, πού άπό τά πάντα ξέρει
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ν’ αντλεί δ,τι καλλίτερο στή στιγμή τής ζέσης του υπάρχει 
μέσα στήν υπέροχη ρευστή τραγωδία τοΰ κόσμου καί τής ζωής, 
—άλλά καί ενός φαινόμενου άκόμη, πού ή περιφρόνηση του η 
ή άγνοιά του τήν άναξιότητά μας μόνο δείχνει αύτην, πού, 
δυστυχώς, χωρίς νά ξέρομε τήν άθλια σημασία της, τήν έχομε 
γιά «κρυφό μας εθνικό καμάρι».

Παραθέτω στήν άρχή, ξερές καί μάλλον ασχολίαστες, 
οσες παρατηρήσεις γιά τή ζωή του καί τό έ'ργο του έ'τυχε να 
ξέρω άπό τυχαία διαβάσματα καί άπό πληροφορίες φίλων, κα
θώς τοΰ κ. Κατσίμπαλη' ή κάθε μιά ά π ’ αυτές τίς παρατη
ρήσεις, παρ’ δλη της τήν ξεραΐλα, στό κάθε ασκημένο πνεΰμα, 
δείχνει καί άπό ένα βάθος, καί άπό μιά προέκταση, πού θ α  
τά ίδοΰμε καί άπό πιό κοντά στή σύντομη συνθετική προσ
πάθεια πού θ ’ άκολουι^ήσεί:

Ό  Δημήτριος Καπετανάκης γεννήθηκε στή Σμύρνη.
Γεννήθηκε στά 1913.
Α νώ τερες σπουδές έκαμε επίμονες καί μακρυές στο διά

στημά τοΰ μεσοπόλεμου στό Πανεπιστήμιο τής Αϊδελβέργης.
Αντικείμενο τών σπουδών του ήταν η φιλοσοφία και η 

αίσθητική.
Γύρισε στήν 'Ελλάδα, δπου έμεινε μερικά χρονιά, πριν 

άπό τόν πόλεμο.
Στό διάστημα αύτό παρουσίασε λιγοστά, σέ άριστη ποιό

τητα, έργα, μορφής αύστηρότατα αισθητικής, δπου οι επιρ
ροές τής γερμανικής μεταφυσικής κ’ αισθητικής είναι φανε- 
ρώτατες. Παραδομός του πληρης στα μεταφυσικά κριτήρια, 
άποσκοράκιση τής υλικής πραγματικότητας και, φυσικά, τής 
ακτινοβολίας της, χωρίς ισορρόπηση επικράτηση απόλυτη και 
κυριαρχία τού σκοτεινού πνεύματος, οπου καί αν τοΰτο οδη
γεί, είτε σέ θολούρες, είτε σέ άπολυτο φώς που δε φωτίζει τί
ποτε, είτε σέ ούτοπίες. Απομάκρυνση επομένως καί αποξέ
νωση άπό τό ελληνικό άνθρωπινο μέτρο καί πορεία πρός το 
κολοσσιαίο. , , , ,

Γερμανική επίδραση, στήν καλή της μορφή καί στην κακή.
Αίσθητική κατάταξη τοΰ Holderlin. με λιγοΰτες μετα

φράσεις μερικών χαρακτηριστικών του ποιημάτων. Χαρακτη- 
ριστικί] λακωνικότητα, σχεδόν χρησμωδιακη, στό αισθητικό 
σημείωμα πού τήν προλογίζει.  ̂ _

Αίσθητική κατάταξη και αποθέωση τού Stefan  George, 
σάν μοναχής πηγής τού Καλού και τού Δυνατού στην αναμ^ 
φισβήτητα τελειωτική του μορφή. _ ^

Προσπάθεια μέ τά κριτήρια τούτα για μια γενική τοπο
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θέτηση καί αξιολόγηση τής λογοτεχνίας τής Ε λλά δα ς  ύστερ’ 
από τό 1821.

Στάλθηκε τίς παραμονές τοΰ πολέμου, θαρρώ τό 1939, 
μέ υποτροφία στήν ’Αγγλία γιά νέες σπουδές, μαζί μέ άλλους 
δυό φιλόσοφους ή αισθητικούς, τήν "Ελλη Λαμπρίδη καί τήν 
Ή ρ ώ  Πεζοποΰλου.

Μέ τήν άποστολή του αυτή βρέθηκε υποχρεωτικά στά 
χρόνια τής μεγαλείτερης δριμΰτητας τής παγκόσμιας σύρρα
ξης μέσα στό ζωντανώτερο καί πνευματικώτερο κέντρο τοΰ 
κόσμου, στους κόλπους τοΰ πιό πολιτισμένου λαοΰ τοΰ κόσμου, 
δπου κ ι’ αύτός έδειξε τή ζωντανότερη δραστηριότητα.

Σύνδεσμός του ψυχικός, αισθητικός καί, θάλεγε κανείς, 
ερωτικός μέ τήν πλατωνικήν υποβολή τοΰ δρου, μέ τόν John 
Lehm ann.

Σύντονη συνεργασία του στά καλλίτερα καί πιό συγχρο
νισμένα αγγλικά περιοδικά, σέ πολυμερείς αισθητικές μελέ
τες, δοκίμια καί ποιητικά έ'ργα.

Γράφει ά π ’ ευθείας στήν αγγλική γλώσσα καί μεταχειρί
ζεται εν άγγλικό ΰφος άπό τ’ αγνότερα καί έλκυστικώτερα μέ 
πλήρη αισθητική κατανόηση τοΰ τί ή γλώσσα αυτή μπορεί 
νά προσφέρει στήν ποιητική δημιουργία.

Δοκίμιο καταπληχτικής σαφήνειας διεισδυτικό στό τρα
γικό βάθος τοΰ Ντοστογιέφσκυ καί στήν άντιμετώπιση τοΰ 
θανάτου.

Δοκίμιο γιά τόν Stefan  George, πού τόν άπαρνιέται τε
λειωτικά καί ολοκληρωτικά.

Δοκίμιο γιά τόν Ά ρθοΰρο  R imbaud.
Δοκίμιο γιά τή νεοελληνική ποίηση (δημοτικά τραγούδια, 

Σολωμός, Κάλβος).
Δοκίμιο γιά τήν άγγλική ποίηση σέ γενικούς πρωτότυ- 

πους χαρακτηρισμούς.
Δημοσίευση δικών του ποιημάτων γραμμένων ά π ’ εύθείας 

αγγλικά.
’Απόπειρα αύτοκτονίας του. όφειλόμενη σέ ψυχικό σάλο 

καί κρίση δχι άσχετη μέ τό δεσμό του πρός τόν John  L eh 
mann. ( Ό  John  Lehm ann, συνάδελφος τοΰ Καπετανάκη, 
δηλ. άγγλος αισθητικός καί δ κύριος μοχλός δλης τής αγγλι
κής μέσα στόν πόλεμο πνευματικής κίνησης καί εκδοτικής 
δραστηριότητας σέ περιοδικές ιδίώς εκδόσεις δπως τό «Day
ligh t»  πού αργότερα εξελίχθηκε στό «New W rit in g  and D ay
light» καί τό «Pengu in  N ew  Writing»).

 ̂Προσβολή τοΰ Καπετανάκη άπό λευχαιμία καί ήρωϊκό 
άντίκρυσμα του θανάτου.
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Θάνατος τοϋ Καπετανάκη στό Λονδίνο τό 1944 σέ ηλι
κία ούτε κάν 32 χρόνων.

Γενικό πένθος τής αισθητικής ’Αγγλίας γιά τό θάνατο 
τοΰ Καπετανάκη* σύσσωμη εμφάνιση τής κριτικής τής πιό 
αυθεντικής καί πιό σύγχρονης σ’ έπαινο τοΰ έργου τοΰ νεκροϋ 
ελληνα («Horizon» «New W riting»  κ.λ.π.),

Συστηματική δημοσίευση τών κατάλοιπών του στά πιό 
αυστηρά σ’ εμφάνιση περιοδικά,

Παράλληλα «ώς έκ συνθήματος» καί γενικώτατη σιωπή 
τής πνευματικής Ελλάδος (μιά συμπτωματική εξαίρεση, φ υ
σικά, δσο καί αν ήταν άξιέπαινη, δέν άλλάζει τό ελεεινό συμ
πέρασμα: τό λέει καί τό ρητό τοΰ Βαφτιστή «φωνή βοώντος»).

Λυπάμαι πού τίποτε περισσότερο άπό τίς σημειώσεις πού 
παράθεσα καί στις οποίες ποΰ καί ποΰ ξέφυγαν μερικές αυ
θόρμητες κρίσεις, δέν μπορώ νά προσφέρω. Παρ ολη τους 
δμως τή φτώχεια, κρύβουν έναν αφάνταστο πλούτο πού θά 
προσπαθήσω τώρα ν ’ άνασκάψω άπό τό νωπό τάφο, καί δεί
χνουν μιά πάλη καί μιά νίκη πού κατά τή γνώμη μου, μόνο 
λίγοι μεγάλοι, σπάνιοι άνθρωποι τής τέχνης μπόρεσαν νά κα- 
ταγάγουν άθλώντας σέ μιά τόσο σύντομη καί μεστή ζωή.

Καί τό πιό περίεργο είναι, πού τήν πάλη τούτη καί τή 
■νίκη, πού αποτελεί τό σπουδαιότερο στοιχείο στά χέρια τού 
κριτή γιά νά καταλάβει τό τί εκπροσωπούσε δ έλληνας Καπε- 
τανάκης, οι πολυάριθμοι άγγλοι κριτικοί του πού τόν εγκολ- 
πωθήκαν μέ τόσΐ] αγάπη, μονάχα τή διαισθανθήκαν, σπρωγ
μένοι άσφαλώς άπό τήν ορμή τής άγάπης τους καί τής κατά
πληξής τους, άλλά δέν τή συνειδητοποιήσαν, γιατί ίσως καί 
■δέν κάτεχαν τά υλικά εκείνα πού θά  τούς βοηθούσαν μια 
τέτοια συνειδητοποίηση.

Καί τό άκόμη πιό περίεργο, μιά σύμπτωση θάλεγε κανέ
νας επιπόλαια κρίνοντας, άλλά στήν πραγματικότητα πολύ 
βαθύτερος συγχρονισμός καί δόνηση τής ψυχής, είναι τούτη ή 
παρατήρηση : ή πάλη καί ή άθληση τοΰ Καπετανάκη—ατό
μου, υποκείμενου δεχτικοΰ τοΰ πιο μεγάλου συγκλονισμοΰ, 
ήταν πάλη “Ελληνα στραμμένη μεταξύ τής τευτονικής θεογο
νίας καί τής αγγλικής ηθικής ισορροπησης, συγχρονισμένη^με 
τήν παράλληλη πάλη τών δυό ή τών τριών κόσμων, τοϋ αγ- 
γλοσαξωνικού μαζί μέ τό σλαυικό, ενάντια στόν τευτονισμό, 
δπου ή πάλη καί ή νίκη τοϋ Καπετανάκη ταυτίζεται (προη
γούμενη λίγο, σάν προφητεία) μέ τήν έκβαση τοϋ Ιερού αυτού 
πολέμου, δπου ή σύμπραξη τοΰ Καπετανάκη είναι η σύμπρα
ξη—συμβολική, θαυμάσια, ηρωική καί πραγματική μαζί, τής
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Υδιας τής Ελλάδας, στόν άγώνα τών τιτάνων τοΰ κόσμου καί 
στό πλευρό τών νικητών.

Ή  παρατήρηση πώς γεννήθηκε στή Σμύρνη σημαίνει 
τοΰτο : πώς τοποθετείται ήδη μέσα στή ζωντάνια ενός ελλη
νισμού, ποϋ ίσως μέ τό μάκραιμα τής σκλαβιάς του, έμεινε 
πιό άλΰμαντος, πιό επιρρεπής σέ δονήσεις, πιό φυλετικά υγιής, 
από τόν άλλον τόν ονομαστικά έλευθερωμένον. Ή  έφεσή 
του πάλι γιά τή φιλοσοφία καί τήν αισθητική ηύραν στά βάθη 
τών Αϊδελβέργειων σπουδών του δλη τήν ευχέρεια ν ’ αφο
μοιώσουν δ,τι τα τευτονικά σκοτάδια μετατόπισαν άπό τις 
μεσαιωνικές θολούρες, ιϊς δεισιδαιμονίας, τις περίπλοκες κ’ 
έξωανθρώπινες μυθολογίες, τις άπεριόριστα μεγεθυσμένες ου
τοπίες,—στις σφαίρες τής βορρηνής Μεταφ-υσικής, πού τίποτ’ 
άλλο δέν είναι άπό συνέχιση τοΰ έξωπραγματισμοΰ τοΰ με- 
σαίωνα. Ή  μαγγανεία, ή αλχημεία, ή ουτοπία, ό μύθος καί 
τό σύμβολο, μετατοπισθήκαν μέ άξιώσεις συγχρονισμού άπό 
τις θεογνωστικές ή άποκρυφιστικές σφαίρες στή νεώτερη φιλο
σοφία καί τέχνη, δπου δ ισόρροπος άνθρωπος, τό φυσικό τό 
κάλλος, ή άχτινοβολία τής ωραιότητας διαμέσου τής ΰλης,— 
δηλαδή κοντολογής δ,τι λέμε ελληνικό μέτρο καί ελληνικό 
θαύμα, παραμορφωθήκαν εντελώς σέ τερατώδη δντα τής βό
ρειας φαντασίας, διαλύθηκε τό υλικό τους βάθρο καί άποπνευ- 
ματοθήκαν, φουντώνοντας σέ πυκνούς τεράστιους καπνούς 
πού κηλιδώναν κ’ εξαφανίζαν τό φώς.

Καταλαβαίνει κανείς πώ; ενα βάφτισμα αύτοΰ τοΰ ε ί
δους τούς σκιερού; κόσμου; έ'χει δλα τά καλά του άποτελέ- 
σματα, πού καί δ μεσαίοινας εφερε στήν τέχνη καί στή δια
νόηση, άλλά σύγχρονα συνακολουθηέται καί άπό τά κακά καί 
τά κάκιστα, δηλαδή τούς κινδύνους καί τις παγίδες, αυτές 
πού, μόλις βρεθή τό ανίδεο θύμα, τό αποξενώνουν (τόν άν
θρωπο) άπό τή ζωή καί άπό τό μέτρο (τό στυλοβάτη τής ζωής) 
καί τόν δδηγάνε προ; τούς κόσμους τών σκιών ή τού δλέθροψ 
— οπωσδήποτε τοΰ θανάτου.

Τόν κίνδυνο αυτόν δέν μπόρεσε νά τόν άποφύγει δ Κα- 
πετανάκη;. δπως δέν τόν άποφύγαν καί άπειροι άλλοι. Γιά 
τοΰτο καί, γυρίζοντας εδώ, μάς κόμισε δλα τά καλά καί δλα 
μαζί τά κακά αύτοΰ του τοΰ βαφτίσματος πού χαραχτηριστικό 
τους είναι τοΰτο : στήν εποχή τής «φωτεινής» της άποκορύ- 
φωσης ή γερμανική φιλοσοφία καί ποιητική τέχνη άποτελει 
πλήρη αντιστροφή καί μεγεθυσμένη τερατώδη παραμόρφωση 
τών ολύμπιων ελληνικών κριτήριων (λέγοντας ολύμπια εννοώ 
τό συγκρατημένο συγκερασμό τοΰ έξαλλου καί τοΰ νηφάλιου,

τοΰ ’Απόλλωνα καί τού ΙΙάνα ή τοΰ Διονύσου), μέ τήν άξίωση,. 
έξιγμένη σέ πίστη εδραία, πώς τούτη είναι ή άληθινή καί 
ορθόδοξη άναγέννηση τοΰ αρχαίου κάλλους, προνομιακά καί 
αποκλειστικά εντοπισμένη στή γερμανική Βαλχάλα. τόπο προσ
διορισμένο άπό τούς γερμανικούς (τούς μόνους αυθεντικούς), 
θεούς γιά τό νέο αύτό θαύμα.

Βρεθήκαν βέβαια καί εξαιρέσεις πού άντιδράσαν, χάρη 
στήν ψυχική τους διόραση, σ’ αυτή τή διαστροφή τών άξιαη—  
κ’ είναι, χαραχτηριστικό, πώς οί λιγοστές αυτές εξαιρέσεις, 
εφόσον δέν εκδηλωθήκαν σάν καθαρή καί αναμφισβήτητη 
αντίδραση (σάν τό υποδειγματικό κίνημα τοΰ «Des K naben  
W underhorn»), συμπίπτει νά ενσωματώνονται σέ δυό κυρίως 
αντιπροσωπευτικούς ποιητές, τούς H olderlin  καί Nietzsche, 
πού καί οί δυό πληρώσαν ίσως τή θρασεία τους τόλμη τόσο 
ακριβά καί σκληρά, μέ τή νοητική έκμηδένιση, τή ζωντανή 
αυτή εφαρμογή τοΰ τραγικού καθαρμού γιά τήν αμαρτία τους 
ενάντια στό μοχθηρό κ’ εκδικητικό γερμανικό μολώχ. ’Αλλά 
καί τούτων ή μοίρα ήταν νά τούς παραγνωρίσουν τόσο, πού, 
γιά νά διατηρηθεί τό μεγαλείο τους, δυναμικά χρήσιμο στήν 
εκμετάλλευση τοΰ τόσο ιδεολογικού αύτοΰ λαού, τούς παρου- 
σιάσαν οί έπίταχτοι κριτικοί τους σάν εκπρόσωπους εκείνων 
ακριβώς τών στοιχείων πού είχαν μέ θυσία τής ίδιας τής ψυ
χής τους άπαρνηθεΐ. Ά ς  λείπει τέτια δόξα.

"Ενας προκαταρχτικός έπαινος πρέπει λοιπόν νά δοθεί 
στόν Καπετανάκη, .γιατί στήν άθληση πού οί Μοίρες τοΰ έπι- 
φυλάσσαν, κέρδισε μιά πρώτη νίκη, προσεταιριζόμενος ψυχικά 
τόν Holderlin κ’ εμφανίζοντας τό μεγαλείο του μέ τρόπο δχι 
τόν συνηθισμένο γερμανικά παραπλανητικό, άλλ’ αυστηρά 
αισθητικό, δηλαδή άποκαθιστώντας τον μέ τό σεβασμό ποΰ 
οφειλόταν σ’εναν τόσο αγνό λάτρη τής Ελλάδος.

’Εκεί δμως πού είχε κατά κράτος ήττηθεΐ ήταν στήν ά- 
ξιολόγηση πού τοΰ επιβλήθηκε ψυχικά, προκειμένου γιά τόν 
Stefan George. "Ο,τι σκληρό καί βάρβαρο, ρωμαϊκό μαζί καί 
ούννικό, παρουσιάζει ή γερμανική φυλή, δ,τι άδυσώπητα 
άτεγκτο καί άπελπιστικά μονοκόμματο, τραχύ μαζί καί άντή- 
λιο, έξω άπό συμπάθεια καί άγάπη, παγερό, χαραχτηρίζει τήν 
ατσαλένια ποίηση τοΰ George. Δίκαια ολόκληρος δ μανιασμέ
νος χιτλερισμός θεώρησε μέ αλλοφροσύνη τόν George προ
φήτη καί θεό τοΰ νατσισμοΰ, θεό μοναδικό. ’Αλλά ναρθή δ 
Καπετανάκης ν ’ άνακηρύξει στόν τόπο τής ’Αθηνάς τόν ίδια 
αυτή θεότητα, τό είδωλο αύτό, σάν τή μοναδική σύγχρονη 
άχτινοβολία τοΰ Κάλλους, αύτοΰ πού ύποκατάστησε, ξεπερ- 
νώντας το, τό αρχαίο τοΰ Παρθενώνα καί τή λιτότητά του.

275·
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οιύτό είναι σημείο καθαρά δηλωτικό τής διαβρωτικής καί 
αποσυνθετικής δουλειάς, τής κακής πλευράς τής τευτονικής 
διδασκαλίας πού ειχε επενεργήσει επάνω στήν ψυχή τού έλ- 
ληνα σπουδαστή. Στα παραπλανημένα δηλαδή μάτια του τό 
κάλλος τοΰ George, τό δήθεν φωτεινό καί άχτινοβόλο, τοΰ 
φάνηκε σάν άντίρροπο ολων τών άλλων ίσκιερών πλευρών, 
πού είναι Ιντοΰτοις πολύ πιό ειλικρινείς, τής γερμανικής με
ταφυσικής, χωρίς ν ’ άντιληφθή πόσο ψεύτικη, πόσο βάρβαρη 
ήταν στό βάθος της δλη αύτή ή αίγλη, πόσο ξένη μέ τό έλλη 
νικό κάλλος καί προ πάντων μέ τό ελληνικό μέτρο συγκερα- 
σμοΰ τοΰ υλικού μέ τό άϋλο, μέ θρίαμβο πάντοτε τήν διαιώ
νιση τοΰ ΰλικοΰ διά τοΰ κάλλους (πού αύτό είναι τό άϋλο καί 
τίποτ’ άλλο).

Χωρίς αύτή του δμως τήν ήττα δέν θά  βρισκόταν μπρο
στά του καί τό στάδιο τής τελειωτικής του νίκης, τοΰ «συμμα- 
χικοΰ» του. άς τόν ποΰμε έτσι, Κότινου.

Μεταφυτεύεται λοιπόν ένας Καπετανάκης, μαζί μέ τό 
ξέσπασμα τοΰ ολοκληρωτικού πολέμου κατά τοΰ Χιτλερισμού, 
στό κέντρο τής παγκόσμιας τραγικής εξόρμησης, στό Λονδίνο, 
πάνοπλος άκόμη μέ τήν τευτονική του πανοπλία, - κι’ έ'νας 
θεός ξέρει, πόσο προετοιμασμένος ή απροετοίμαστος νά δεχθή 
μιά νέα όλότελα διδασκαλία καί νά ύποστεΐ μιά τετια κολοσ
σιαία μεταστροφή πού τόν περίμενε, νά δράσει ή ν’ άντι- 
δράσει.

Μαζί μέ τόν άγώνα τών φυλών καί τών Ιδεών αρχίζει 
κι’ ό αγώνας τού Καπετανάκη μέ τόν εαυτό του. Ή ρ θ ε  ή 
ώρα του νά συντελέσει γοργά καί τελειωτικά τη μεγάλη του 
νίκη, πού είναι μαζί καί ελληνική νίκη, πού είναι ενα μέ τήν 
ελληνική νίκη. 'Η  άπάρνηση, η ολοκληρωτική απάρνηση, τού 
George, δέν είναι ένα τυπικό δοκίμιο, δέν είναι ένα φιλολο
γικό, ή κριτικό, ή αισθητικό γεγονος. Ε ίναι η νικη τοΰ ελευ- 
θερου πνεύματος, είναι ό θρίαμβος τοΰ ελληνικού κάλλους, 
■καί, συνάμα, είναι τό άξιοσεβαστο προϊόν μιάς τραγικότατης 
πάλης, ισοδύναμης, μέ τήν πολυμερή καί πρωτοφανέρωτη 
σ’ έκταση καί ένταση παγκόσμια σύρραξη. Αύτή καί μόνο 
μπορεί νά κατατάξει τόν Καπετανακη μαζί με τους ηρ^ωίκω- 
τεοους μαχητές. Και αυτή είναι το σημείο, αυτη είναι ή 
πράξη, πού δέν βρέθηκε κανένας νά σχολιάσει. 'Όσο για τούς 
’Άγγλους δέν μάς μένει άλλο άπό θαυμασμό, γιά τό^πώς 
Ιγκολπωθήκαν τόν Καπετανακη, τόν αγαπήσαν, τόν τιμήσαν, 
βλέποντας καί διαισθανόμενοι τήν αξια του και μένοντας 
έκθαμβοι μπροστά σ’ ένα μυστηριακό δαιμόνιο προσαρμογής

αυτόματης θά  μποροΰσε κανείς νά πει καί μαζί, εξωτισμού, 
φερμένο σά μΰδρος στόν τόπο τους καί στά κριτήριά τους. 
Κανένας δέ θάχε τήν παράλογη άξίωση, πέρ’ άπ’ αύτά τά 
εξαιρετικά πού κάναν, νά εϊσδύσουν καί στά μύχια τής ελλη
νικής αγωνίας του.

Αλλά τό δικό μας χρέος; Γ ιατί μάς έπιασε ή μουγγα- 
μάρα j "Οταν ή κάθε εθνότητα, άκόμη καί οί πιό μεγάλες κι’ 
ώς χτές καθοδηγητικές τοΰ κόσμου, κοιτάζει πώς νά φέρει σέ 
φώς μέ μέσα συχνά κουτοπόνηρης προπαγάνδας τήν κάθε α
πειροελάχιστη μορφή εθνικής αντίστασης, πολλές φορές άμφι- 
σβητησιμης, δ'χι μόνο στήν ποιότητα, άλλά καί σ’ αύτή τήν 
ηθική της βάση, γιατί εμείς άγνοοΰμε μέ τόσο άρχοντοχωριά- 
τικο πείσμα τό πιό βουερό παράδειγμα ελληνικής δόξας πού· 
έχομε νά έπιδείξομε, τρόπαιο στημένο μέσα στήν καρδιά τής 
όλης πολεμικής προσπάθειας ; ’Ά ς  βάλει ό καθένας τό χέρι 
στήν καρδιά του καί άς άποκριθεϊ στόν εαυτό του, δπως τοΰ 
υπαγορεύει ή συνείδησή του- οχι όμως μέ συμβιβασμούς, αύτή 
τή φορά. Ή  δική μου ή απόκριση, δσο καί αν ντρέπομαι νά 
τή διατυπώσω, είναι τούτη : πώς σωπαίνομε έτσι πεισματικά,, 
γιατί, οί μισοί δέν είναι σέ θέση, άπό άμορφωσιά, νά κατα
λάβουν τί ανώτερο ασύγκριτα άπ’ αυτούς έκανε δ Καπετανά
κη; καί οί άλλοι μισοί ζηλεύουνε τή δόξα του καί παραδίνον- 
τάς τον στή σιωπή τους, θαρρούν πώς τόν έξαφανίσαν, αυτόν 
πού γιά τίς χάρες του βούιξε ό κόσμος.

Ή  ποίησή του, ή ζωή του, ή φιλοσοφία του, ή αντιμετώ
πιση τοΰ θανάτου σά στοιχείο πού αλλοιώνει επί καλού ερε- 
θίζοντάς την τή ζωή, βάλνοντάς την στόν κανονικό ροΰ τής 
ορμής, ή αντίφαση σά στοιχείο ζωντάνιας καί ψυχικής αγω
νίας δηλαδή σά στοιχείο αληθινής θρησκευτικότητας, τά πλα
τωνικά του υποστρώματα,—δλα σ’ αυτόν ήταν έ'να κράμα τής 
ελληνικότητάς του (στήν κλασσικιστική της έννοια), τής βα
θύτερης θρησκευτικότητάς του, πού τόν έφερε κοντά στις ά- 
τίθασσξς αγωνίες τοΰ σλαύου Ντοστογέφσκυ καί τοΰ μεσο
γειακού Rim baud, τοΰ δ,τι κατακάθι τοΰχε άπομείνει στήν 
ψυχή, μετά τό ξεκαθάρισμά της, ό,τι καλλίτερο καί άξιώτερο 
άπό^ τού; δαίδαλους τής Αϊδελβέργης, τοΰ έρωτα δηλαδή γιά 
το άφηρημένο, γιά τή μεταφυσική ενατένιση καί τοΰ τρόμου- 
ή τής επιβολής τών αόρατων δυνάμεων πού διευθύνουν. "Ολων 
αυτών τών πολυποίκιλων στοιχείων κράμα ήταν ή ψυχική 
ταυ υπόσταση. Ή  επάνοδό του εξ άλλου στό άριστο Μέτρο 
τών έλλήνων, στή σύνθεση τοΰ φωτεινού καί τού σκοτεινού, 
πού ή νέα τους τελείωση έξάπαντος καί αναμφισβήτητα φ α 
νερώνεται στήν αγγλική ποίηση (εξ ού καί ή άγάπη' του σιή



γλώσσα την εγγλέζικη, «τήν ποιητικώτερη τοϋ κόσμου», καί 
■στήν αγγλική ποίηση, τήν πιό ισόρροπη, τήν πιό ανθρώπινη), 
ή υποβολή στή συναισθηματική του ζωή τής ερωτικής φιλίας 
τοΰ John  Lehm ann , τόσο αυτόχθονο αγγλική καί συνάμα 
τόσο ελληνική, ή τόση κυριαρχία τοΰ αισθήματος καί τοΰ συ
ναισθήματος απάνω του (αντικείμενο καί υποκείμενο σέ μιά 
λειτουργία, φΰση καί δεχτής τής φύσης), ώστε νά τόν οδηγή
σουν μέχρι τήν άποτυχοΰσα άπόπειρά του ν’ αύτοχτονήσει,— 
δλα αυτά τά επί μέρους στήν κράση τους δείχνουν τό αυτό
χρημα σύγχρονο ταραγμένο καί λεπταίσθητο σΰμπλεγμα τοΰ 
αρχαίου ελληνα, τοΰ νεοέλληνα, τοΰ γερμανολάτρη (ποιός μπο
ρεί νά βεβαιώσει πώς τό γερμανόπρεπο δνομα τοΰ άγγλου 
L eh m a n n  δέ στάθηκε ή άπώτατη καί ανομολόγητη αφετη
ρία τοΰ πάθους του ;) καί, τελικά, τοΰ νικητή, αΰτοΰ πού κα
τατρόπωσε τό κάθε βάρβαρο καί αυταρχικό στοιχείο, αύτοΰ 
πού εξάλειψε τήν τεχνητή διάκριση τοΰ καλοΰ καί τοΰ κακοΰ, 
•μετατοπίζοντας βαθύτερα τήν άξία, αύτοΰ πού παρουσιάζεται 
στού κόλπους τής ύπαρχτής ομορφιάς, όχι μόνο σά θαυμα
στής ή σά μετανοώντας άσωτος, άλλά ζωογόνος, ξεκαινουρ- 
■γώνοντας πολλά, μέσα στήν ϊδια  τήν Α γγλ ία ,  μέ τήν δξύτατη 
■αισθητική του παρατήρηση καί μέ τήν προσφορά του τόσων 
στοιχείων, γνώριμων σέ μάς, άλλά πού εκεί δίκαια τούς ξα
φνιάζουν σά στοιχεία εξωτισμού.

Αύτό τό καταπληχτικό πράγμα τό διαισθανθήκαν βαθειά 
οί "Αγγλοι φίλοι του, γιά τοΰτο καί τοϋ δόσαν σέ τόσο σύν
τομο διάστημα τήν εξαίρετη {>έση πού τοΰ δόσαν, δσο κι αν 
δέν τούς ήταν δυνατό νά νοιώσουν τή σημασία τοΰ εσωτερικού 
του αγώνα καί τής νίκης τους. ■

Αύτό θ ά  έ'πρεπε νά ήταν έ'ργο δικό· μας. Ε ίδα σ’ ενα πε
ριοδικό (The Pengu in  N ew  W riting ,  άριθ. 19, 1944) τή φω
τογραφία τοΰ Καπετανάκη μπροστά άπό μιά κυματίζουσα ελ 
ληνική σημαία τοΰ ναυτικού. Πιό συμβολική απεικόνιση ά π ’ 
■αύττ) δέν θ ά  μπορούσε νά γίνει, ή πιό δοξαστήρια. Αύτό πού 
θάταν  σέ άλλη περίσταση ή φωτογραφική εκδήλωση τοΰ πιο 
κακοΰ γουστου, στί]ν περίπτωσή μας μεταβάλλεται σ’ εθνικό 
Κήρυγμα. Ά ς  τήν έ'χομε κ’ εμείς τούτη τήν παράσταση σά 
σάλπισμα γιά τήν αφύπνισή μας. Ά ς  μάθομε, πώς θά ξεφύ- 
γουμε άπό τίς καφενειακές άκαδημίες μας καί τά μικρολόγα 
ψευτοαισθητικά μας ενδιαφέροντα, έ'ργα δλα τους τοΰ διαβό
λου τής ήμιμάθειας πού μάς κοροϊδεύει. Ά ς  μάθουμε, πώς θά 
οδηγηθούμε στήν ενατένιση μονάχα τών μεγάλων καί άξιων 
γεγονότων κατά πώς τούς πρέπει.

Τ. Κ. Π Α Π Α ΤΖΩ Ν Η Σ

ARMAO DIROUM

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ *

Εϊσονν σάν τό πουλάρι εκείνο πού γενήθηκε στούς άπέραντονς
[κάμπους

τής ’Αμερικής, τότες πού οι δυό δουλεύαμε με τήν τίμια εγκαρ
[ τέριοη τής ράτσας μας 

ανάμεσα στις σιταροθάλαααες στά βρνζα και στ’ αλέτρια, 
με τό δρεπάνι στά μαϋρα μας χέρια , με τόν ιδρώτα ατά μούρα

[ μας μέιωπα
καί τ ’ όνειρο τό εκστατικό στα μαϋρα μας μάτια, σιμά στό Κόκ-

I κινο ποτάμι...

’Αδερφή μου. Ή  βραδυνή αναπόληση μοϋ φέρνει τήν κάτασπρη
[  παντιέρα

τοϋ φονστανιοϋ σον άνυψωμένη, σά σύμβολο παράδοσης και
[  ειρήνης

σέ μένα, τοΰ άντρα πον εκλειαα μέσ’ στόν υπέροχο καρπό μον 
δλα τά ήφαίστια τής πατρίδας μον κ ι’ δλες τις φλόγες τής φν-

[λής μον
πον κατακαίγαν τούς προγόνονς μον, σιμά ατό Κόκκινο ποτάμι. .

θυμάσαι, δταν γιά πρώ τη , πρώτη σου φορά μ ’ άφησες νά γνω-
[  ρίαω

τή μυστική πηγή τής παρθενιάς αον ; Νά μεθύσω άπ’ τό μαϋρο
[ σου ρόδο

πού φύτρυινε άνάμεοα ά π ’ τις εξαίσιες κνήμες σου, άμάραντο και
[μ ες ’ στά γερατιά σον 

κι’ ενωδιασμένο άκόμα άπό τή μνήμη τών ημερών εκείνων 
πού ή εμπιστοσύνη γέμιζε τό στέρνο μας, σιμά στό Κόκκινο

[ ποτάμι

Α, τί σημαίνει αν ζούααμε σκλάβοι κ ι’ εργάτες τών λευκών
[ανθρώπων

δ» με τό κνούτο άρπίζανε πάνω στις μαύρες μας σάρκες

* 'Α π ' χήν « 'Α νθολογία τών Τροπικών 1920 -Ί9 4 5 »  πού θ ά  κυ
κλοφορήσει μεταφρασμένη σέ λίγο.
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τό πένθιμο εμβατήριο τών παιδιών μας ; Φτάνει πον μας κυττού-
[ σαν οί γελάδες

με βλέμμα αδερφωμένο, λυπημένο. Φτάνει στ’ άλήθεια άκόμα
[ που γνωρίζαμε

νά ξεχωρίσουμε του γρύλλου το τραγούδι, σιμά στό Κόκκινο
[ποτάμι...

’Αδελφή μου. Τώρα που εχουμε κλείσει μ ι ’ αχτίδα αθάνατου ήλιου
[μέσα μας,

τώρα που τό μαΰρο σου ρόδο αναπαύεται στόν πιό εκστατικό του
[  ϋπνο.

τώρα που δ υπέροχος καρπός μου άπολαμβάνει τις άρχαίες του
/ δόξες με τή μνήμη,

τώρα πον οί δυό μας μοιάζουμε τά όλότελα σβυσμένα ήφαίστια
[τής πατρίδας,

ας κοιμηθούμε, Έγό) και Συ πον λατρευτήκαμε τόσο, σιμά στό
[Κόκκινο ποτάμι...

MARIM DIEL

ΤΡΕ ΙΣ  ΦΙΛΟΙ

Μαύρη μαντόνα στό μπαλκόνι 
τοΰ εαρος, στό Μισισιπή,
Τήν ώρα τούιη , στή σιωπή, 
τών άστρων ντύνεσαι τή σκόνη

Μνήμνη και ρέμβη δλη γεμάτη 
σάν πέτρα τής υπομονής, 
βαθιά αναδεύεσαι, πονεις 
κ ι’εϊύαι άπ’τή γης τούιη φευ· 

[γάτη,

καθώς ό Τόμ κ ι’ ό Μπλάκ κ ι’ δ 
/ Μπίλλυ

— τρεις φίλοι ώραΐοι, τρία παι- 
[  διά —

σου είπαν αντίο κάποια βραδυά 
καί σε φιλήσανε στά χείλη.

Καί σε φιλήσανε καί πάνε 
μούτσοι οε κάποιο εμπορικό, 
— Μαύρη μαντόνα, τί γλυκό 
κ ι’ οί τρεις μαζί νά σ’ άγαπανε,

Κ ι’ οί τρεΐ; μαζί καί νανε φίλοι 
κι’ έτσι δεμένοι αδερφικά 
νά σβύσουν υπομονετικά 
μ(. μιά Γιαπωνική τορπίλλη.

Τρεις φίλοι: ό Τόμ, ό Μπλάκ κ ι’δ Μ πίλλυ...

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ Β. ΙΩ Α Ν Ν ΙΔ Η Σ

Α Γ Α Π Η  Σ Τ Η Ν  Ε Ρ Γ Α Τ Ι Α  ,,

τΗταν ή εποχή τής ελιάς. Αυτόν τόν κοίιρό, τό χωριό 
ερημώνει ά π ’ τά φΰλλα τοΰ καλοκαιριού, art* τ*ά πουλιά 
κι’ άπό τούς ανθρώπους. Τά φύλλα κιτρινίζουν καί μέ τούς 
πρώτους ανέμους γεμίζουν τά μονοπάτια. Τά πούλια πηδούν 
τις κορφές τών βουνών καί φεύγουν βιαστικά γΙά ζεστά κλί
ματα κ* οί άνθρωποι φορτώνονται τά μακρυά ραβδιά στούς 
ώμους τους. καί κατεβαίνουν στόν κάμπο άργατιά γιά τό τί- 
ναγμα τών ελιών. · ,

'Ο  Νάσος ακολουθούσε τελευταίος στή συντροφιά. ‘Α μί
λητος καί σκυμένος. Κανένας δέν τόν θυμόνταν διαφορετικόν, 
άπ’ τή μέρα πού 6 μακαρίτης πατέρας του έ'σβυσε κάτω άπο 
οργιές χιόνι δπως ενα έ'ρημυ πουλί κι’ ή μητέρμ του έμεινε 
στήν παραστιά έ'να βράδυ μέ τά μάτια καρφωμένα στή λάμψη 
τοΰ τζακιού. t

Ό  ήλιος άγνάντευε τά ρουμάνια μέ θολό-βλέμμα ίρίσω 
ά π ’ τά σύννεφα, Ό  άνεμος άπ’ τις βαθύσκιωτες ,πλαγ^ς κυ
λούσε τό στριγγό τραγούδι τής τσίχλας. Κ ι’ ό Νάσος άκολου^ 
θούσε τελευταίος. ’Ίσως λογάριαζε τή ζωή του καί τις μέρες 
του. ’Έ μοιαζε μέ τό λιγνό καί μακρύ ραβδί ,πο-ν κουβαλούσε 
στόν ώμο καί σβαρνιόταν πίσω του πάνω σ’ έ'να «τενό μονο
πάτι γεμάτο πέτρες καί λασπωμένο νερό. Τήν άνοιξη πού θά  
έ'ρχονταν, μπορεί ό Θεός νάβαζε τό χέρι του. Τά χείλη του ik 
σκασαν νά λέν δλες τις μέρες : «’Αφεντικό ! ’Αφεντικό !» καί 
ή ψυχή τοα) διπλώθηκε καί ξαναδιπλώθηκε κάτω άπόναν ήλιο 
μαύρο, μέσα σέ μιά σκόνη λερωμένη. Θά γκρέμιζε τό χαμώ- 
σπιτο μέ τή χωματένια ταράτσα καί τούς πρισμένους τοίχους. 
Στή θέση του θά  ώρθωνε ενα ψηλό σπίτι, καθαρό, φωτεινό, 
μέ πράσινα ξόφυλλα στά παραθύρια, καί στή στέγη δυό σειρές 
κόκκινα τούβλα γιά κορνίζα. Έ κ ε ΐ ,  θά  θρόνιαζε τήν ευτυχία 
του. Μιά κοπέλλα λιγερή μέ γερή μέση, γερά μπράτσα, μέ γα 
λανά μάτια καί άπλωτό φουστάνι, θά  φύλαγε τό.βιός ;του< 

Πίσω ά π ’ τά σκοτεινά έλατα, ό ήλιος κοιμήθηκε στά 
άπέραντα δάση τής νύχτας. Σφύραγε ένας άνεμος αδύνατος. 
Ή  συντροφιά κατέβαινε στόν κάμπο. Στιγμές - Στιγμές έ'μ-
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πλεκε στά βήματά της ένα γερό φτερούγισμα ή κάποιος κρω- 
γμός πεινασμένου νυκτοπουλιού.

Ό  μόχθος τής ημέρας ξαπόσταινε, ξαπλωμένος στόν κόρ
φο τοΰ βραδιού. Ή  ζωή, κρυμένη κάτω άπ’ τίς φτεροϋγες 
τής νύχτας, ρουφούσε δύναμη αθόρυβα.

Προτού χαράξει θ ’ άκούγουνταν ή φωνή τοΰ αφεντικού 
κομένη καί ξερή.

— “Ε  ε ε... σείς αυτού κάτου. Μπρός... μπρός!...
Αύτό, τό ήξερε ό Νάσος. Θάπερνε τό ραβδί στόν. ώμο κι’ 

άνάμεσα άπ ' τούς υγρούς δρόμους θά πορεύονταν στούς ελαι
ώνες, άντάμα-μ* τή συντροφιά ιουν Κάποιος μέσα στό ποδο
βολητό θά  σφύριζε. Δυό τρεις θά  τραγουδούσαν. Μπορεί καί 
νά πηγαίνουν καί σάν σκοτωμένες, σκιές μέ κλειδωμένες 
ανάσες.

'Ωστόσο, ξαπλωμένος στό χώμα ένός σταύλου, ξαγρυ- 
πνοΰσε. 'Ο νούς του σεργιάναγε στις εκτάσεις πού χιλιάδες 
μέλισσες χτυπούσαν στό θυμάρι, πού κατηφόριζαν αμέτρητα 
κοπάδια καί ποΰ βοσκουσαν ψηλά καί καλοθρεμένα άλογα. 
'Έ ν α  καΐκι ίδιο μέ κείνο ποΰ πέρασε κοντά στά κονάκια, στό 
χώριό του, μέ τά διπλά καί τρίδιπλα πανιά, έφτανε μέσα στά 
χέρια του καί τοΰ μιλούσε μέ γλυκά λόγια καί τραγούδια. 
Τοΰ έ'λεγε νά πηδήσει στά ξάρτια καί τώρα ποΰ άκόμα κα
τέβαινε τ’ απόγειο ά π ’ τά βουνά, νά κινήσει γιά τ ’ άνοιχτά 
τού Αιγαίου, πού πλενόταν μέσα σέ λουλακένιους χρωματι
σμούς.

Οί συγχωριανοί του κυλιόνταν στόν ύπνο τους, παραμι
λούσαν, μετατόπιζαν τά χέρια τους, μπλέκαν τά πόδια καί 
ταξίδευαν μέσα στό βραχνό ροχαλητό.
" Βγήκε αθόρυβα στόν αυλόγυρο καί ξάπλωσε κοντά στό 
φράχτη. ’Έ θεσε  τά χέρια κάτω ά π ’ τό κεφάλι κι’ άνάπνευσε 
βαθειά.

Τά ά'στρα φωτίζαν άκόμα κι’ ό θόρυβος τού ρυακιού 
έφτανε ώς έκεϊ.

'Η  ανάμνηση χύθηκε στό αίμα του. Πρώτα όλοήσυχη κι’ 
έπειτα μέ τόν πυρετό καλοκαιριάτικου μεσημεριού.

Ή τ α ν  έκεϊ καί κοιτούσε μ” άναμένα μάτια. Στό χωριό 
ίου, στήν πέρα βρύση, κάτω ά π ’ τά πλατάνια. 'Ο  ήλιος έλιωνε 
τούς τόπους. Ξαφνικά τό δαμάλι έσκισε τά ρείκια μέ όρμή. 
Πήρε τό κατόπι μέ μουγκριτά τήν μικρή μοσχίδα τους κι’ ή 
μοσχίδα κατηφόρησε βιαστικά καί λαχανιασμένα. Τό δαμάλι 
τήν πρόφτασε. Τότε ά'ρχισε νά πηδά πάνω της χωρίς σταμα- 
τημό. Καί κεΐ, σέ μιά στιγμή δαμάλι καί μοσχίδα σταμάτησαν

283:

σέ μιά έξαλλη έκφραση, κοντανασαίνοντας μέ πόδια μπερδε
μένα καί γυάλινα μάτια πού χάνονταν μακριά στό Αιγαίο.

Πετάχτηκε. Τ ’ άστέρια σκόρπισαν στήν κοιλιά τοΰ ουρα
νού καί τά θρύψαλλα πλημμύρισαν τά στήθη του. Στάθηκε 
μέ τά χέρια τεντωμένα. Πέρα στά υψώματα, χώριζαν τά. 
πρώτα πατήματα τής αυγής.

Μέ γλήγορο καί κοντό βήμα, περπάτησε βτόν υγρό δρόμο. 
Σταμάτησε μπρός σέ μιά πόρτα. Στό χάραγμά της, στριμώ- 
νονταν ανακατωμένες άνάσες. Μυρίστηκε καί τέντωσε τ’ αυτί 
του. ’Έσπρωξε τήν πόρτα. Τά χίλια του ψιθύρισαν χωρίς νά 
παίξουν. Τί μπορούσαν νά λέν σέ μιά πόρτα, πού πίσω της 
λερωμένη ή άργατιά κατάπινε μέ λαιμαργία τούς τελευταίους 
κόμπους τής νύχτας;

’Α π ’ τ ’ άντικρυνό μαλκόνι έπεσε μιά βαρειά φωνή.
— ’Έ  ε ε... σείς αυτού κάπου. Μπρός !... μπρός !...
Γύρισε πίσω τρέχοντας. "Οταν έφτασε, οί άλλοι, τής

συντροφιάς του, κοιτοΰσαν τόν καιρό κι’ έστριβαν τσιγάρο.
— Ποΰ πήγες ; τόν ρώτησε ό Γιώργης.
— Έ κεϊ.
’Έδειξε τόν υγρό δρόμο καί δέν ειπε τίποτα.
’Έβαλαν τά ραβδιά στούς ώμους καί ξεκίνησαν. Πίσω 

άπ’ τούς λόφους ή αυγή άπλωνε τά χέρια της. Τά πουλιά τήν 
σημαδεύουν στά δέντρα.

"Οταν σουρούπωσε, γύρισαν στό χωριό κυρτωμένοι μέ βα- 
ρειά χέρια καί πόδια.

Ό  Νάσος, πήγε μόνος του πρός τά κει. ’Έσκυψε στήν 
πόρτα καί φώναξε.

— Παρσένια...
Ή  Παρσένια ήρθε κοντά του.
— Τό πρωί...
— Σέ είδα. Τί γύρευες;
— Δέν ξέρω. Τό καΐκι στό Αιγαίο... Τό δαμάλι...
— Τί καΐκι; Ποιό δαμάλι λές; ’Αγόρασες;
— ’Ό χι,  οχι. Έ κ ε ϊ  στήν πέρα βρύση, στό χωριό...
Ή  Παρσένια δέν ήξερε τί νά πει. Ό  Νάσος ήταν σά νά 

παραμιλοΰσε. Τόν είδε ποΰ θ ό λ ω σ α ν  τά μάτια,του καί τόν λυ
πήθηκε. "Ακούσε τόν σιγανή καληνύχτα του καί δέν ήξερε τί 
νά τοΰ άπαντήσει.

"Οταν ό Νάσος γύρισε στό σπίτι τ ’ άφεντικοΰ του, οί 
άλλοι είχαν φάει. Φούμερναν κι’ έκαναν χωρατά.

— Πού εΐσουν; τόν ρώτησε ό Γιώργης.
— Έ κ εϊ.



"Εδειξε α π ’ τό παράθυρο τή νύχτα πού κλείδωνε τή ζωή 
καί δέν μίλησε: · '

■ / .  , · ” . *.  . . .  , . - ί  - >··' J

'Η  εποχή τής ελιάς πέρασε. Οί συντροφιές γύρισαν πάλι 
στό χωριό.

Ό  Νάσος, τώρα περνούσε τίς πιό πολλές ώρες του στό 
χαμώϊ. Ξιστοροΰσε στά μικρά άδΙρφια του Ιστορίες ά π ’ τίς 
εργατιές πίσω στούς κάμπους,’γιά  τά σκληρά αφεντικά, καί 
γιά τίς πολιτείες πού είχε σεργιανίσει.

Οί τόποι βουρλίζονταν κάτω ά π ’ τίς μπόρες. Οί άνεμοι 
όρμοΰσαν άπ’ τήν κάθε ράχη καί τό χωριό ήταν ένας ατε
λείωτος βραχνάς.

Αυτούς τούς καιρούς ή νοσταλγία γιά τούς λουλουδισμέ- 
νους κλώνους, τά ξέφωτα, τήν δροσιά τής πηγής μέσα στις 
κάψες, δυναμώνει.

Κι’ ό Νάσος, νοσταλγούσε τήν κόρη μέ τά γαλανά μάτια, 
τήν λιγερή μέση, τά δυνατά μπ:ράτσα καί τ’ άπλωτό μαντήλι. 
Θυμόνταν τό πεντοκάθαρο καΐκι πού ειχε περάσει κοντά στά 
κονάκια καί πονοΰσε. ■·"·'·· !

Στήν παραστιά τά αδέρφια του έκλιναν τό κεφάλι καί 
κοιμόνταν. Τά σκέπαζε καί τ ’ άφηνε νά ονειρευτούν. Αύτός 
έμενε ξάγρυπνος. Τήν καρδιά του τήν χάϊδευαν οί μέρες πού 
πέρασαν. ’’Ή ταν  τόν καιρό πού δουλεύαν άργάτιά στό τίναγμα 
τής έλιάξ. Τό σουρούπωμα τήν σταμάτησε στό σταυροδρόμι-

— Παρσένια.
Τοϋ είπε νά πάει τό βράδυ κοντά στό ρυάκι καί πήγε.
— ’Αγόρασες δαμάλι, Νάσο; τόν ρώτησε.
— ’Ό χι,  οχι. Τό ειδα πού δρμούσε στήν μικρή μοσχίδα 

κι’ άνα\|)ε τό αίμα μου. . J
— Στό χωριό;
Τής έπιασε τό χέρι. Τά χείλη του τρέμαν.
—Μή κάνεις χωρατά, Νάσο. Θά μας δοϋνί
Πήγε καί τ ’ άλλα βράδια κοντά στό ρυάκι. Τό καΐκι μέ 

τά διπλά, τά τρίδιπλα πανιά, τόν φώναζε νά πηδήσει στά 
φάρκα του καί ν ’ ανοίξει στό Αιγαίο.

Παρσένια...
-*"Ναί, τήν άνοιξη, Νάσο, πού θά  χλοΐζουν οί τόποι,
Οί δρόμοι αυτόν τόν καιρό δέν ήταν υγροί. Ό  μόχτος 

διαλύθηκε κάτω άπό λεπτό ρίγος. Τό ράβδισμα τής ελιάς 
ήταν ένα τραγούδι χωρίς τέλος.

Τό χιόνι έστρωσε τούς τόπους. Ό  άνεμος σάρωνε τάτ 
βουνά καί τά πουλιά χτυπιόνταν στούς τοίχους.
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Ο πατέρας τής Παρσένιας συμφώνησε μέ τό Νάσο. Λο
γάριαζε κι’ αύτός τήν ερχόμενη άνοιξη.

Καθισμένοι στήν παραστιά, στό σπίτι τής Παρσένιας, 
χόρταιναν ζεστασιά, χαίρονταν τά λόγια τους καί γελούσαν.

— Ναί, θά  γκρεμίσω τό χαμώϊ. Θά φτιάσω ένα μεγάλο 
σπίτι.

— Στήν ύγειά σου Νάσο.
— ’Εσύ δέν πίνεις, Παρσένια;
— Γής πήραν τό νού τά κάρτ-ποστάλια σου, Νάσο.
— Χαχά! Τάχω μαζέψει στις άργατιές. 'Ένα-ένα. Στις 

άργατιές.
■—Αυτό τί είναι, καλέ μου; τόν ρωτούσε ή Παρσένια δεί

χνοντας τίς κάρτες.
— "Ενα μεγάλο περιβόλι. "Ενα τέτοιο περιβόλι θά  κά

νουμε καί μεΐς.
— Κι’ αύτό;
•—Είναι ένα τραίνο πού κουβαλάει τούς ανθρώπους.
Κι’ οί μέρες περνούσαν. Τά βουνά καθάρισαν άπ’ τό 

χιόνι, τά πρώτα μπουμπούκια έσκασαν, τά πουλιά πλημμύρι
σαν τόν τόπο κι’ η Παρσένια μέ τό Νάσο δέν παντρέφτηκαν. 
Συμφώνησαν νά δυναμώσουν τό βιός τους μέ τή νέα σοδειά. 
Τό δίχως άλλο, τό Σεπτέμβρη, στό πανηγύρι,τοϋ άϊ-Γιαννιοϋ, 
θά  παντρεύονταν.

Ό  Νάσος έφυγε γιά τήν Κωπαΐδα. Στό θέρο, θάπερνε 
καλό μεροκάματο σέ είδος. Λογάριαζε νά βγάλει δλο τό ψωμί 
τοϋ χειμώνα.

Μιά μέρα, ή Παρσένια έμαθε τό γυρισμό του ά π ’ τόν 
μικρό του αδερφό κι’ έτρεξε νά τόν καλωσορίσει μέ μιά ζεστή 
σταχτοκουλούρα καί κρασί.

ΤΗρθες Νάσο μου;
Κίτρινος δπως τά φύλλα τής πλατάνας τό φθινόρωρο, 

έτρεμε κάτου άπ’ τά τριμένα σκεπάσματα.
Ή  Παρσένια κάθησε στό προσκεφάλι του ώς άργά τό 

βράδυ. Τούκανε ζεστά, τούδοσε νά πιει, έτριψε πολλές φορές 
Τά χέρια του, τούβαλε καμένα τούβλα στά πόδια κι’ ό Νάσος 
ξεχώριζε μέσα στό παραμίλημα τοϋ πυρετοΰ μέ σιγανή φ ω ν ή :

— Παρσένια... χάνουμαι. Δόσμου τά χέρια σου.
Τ ’ άδέρφια του σιγόκλαιγαν στήν παραστιά.
Ή  ελονοσία τόν χτύπησε ώς τό μεδούλι. Καί τό πανη

γύρι τ ’ άϊ-Γιαννιοϋ ήρθε καί πέρασε.
Ή  Παρσένια στήν αρχή ανέβαινε στό χαμώϊ του συχνά.

Οσο περνούσαν οί μέρες, οί επισκέψεις της άραίωναν. 'Ο  πα- 
τ®ρας της τής είπε:
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— Μαρή, αύτός έχει σαράκι. Δέν εΐναι γιά σένα.
Ή  Παρσένια έβλεπε τά νέα παλλικάρια ποΰ κατηφόρι

ζαν στις πλαγιές μέ μεγάλα δράσκελα, βύθιζε τά μάτια της 
στις κορφές τών βουνών καί ένοιωθε μιά πικρή λύπη νά κυ* 
λάει στό στήθος.

Ξαναήρθε ό χειμώνας. Τό χιόνι έστρωσε τούς τόπους.
Ό  Νάσος πίσω α π ’ τά σκονισμένα τζάμια κοιτούσε άφαι- 

ρεμενος. Οί λαχτάρες τοΰ έπνιγαν τήν καρδιά. Περπάτησε μέ 
βαρειά βήματα πολύ ώρα μπρός στό τζάκι. "Υστερα φόρεσε 
τό σάκκο του καί βγήκε.

Στό σπίτι της δέν τόν δέχτηκαν ά'σκημα. Ή  Παρσένια 
τοΰ χαμογελούσε. Ό  πατέρας της τής είπε κι’ έφερε κρασί.

— Δέν έκανες καλά, νά βγεις μ’ αυτόν τόν καιρό.
— Τώρα δέν είμαι ά’ρρωστος. Ναί. Καί θάπρεπε ν’ απο

φασίσουμε γιά τό γάμο.
Ή  Παρσένια ξεθάρρεψε. Τοΰπιασε τό χέρι, τοΰ άνασή- 

κωσε τά μαλλιά κι3 ό πατέρας της ξΰνισε. τό πρόσωπό του.
— Είναι ώρα νά πας γιά κλαρί, τής ειπε. Θά πεινάσουν 

τά ζωντανά.
Πήγε μαζί της κ ι’ δ Νάσος. Παρόλη τήν παγωνιά τά λό

για τους ήταν ζεστά.
— Με νόμιζες πεθαμένο; ’Ό χ ι Παρσένια. Αυτή τήν άνοιξη 

θά γίνεις γυναίκα μου.
— 'Ό τα ν  θά  χλοΐζουν οί τόποι. Δέν συμφωνείς;
—! Θά γκρεμίσω τό χαμώϊ. Στή θέση του θά χτίσουμε 

ένα μεγάλο σπίτι.
Τοΰ έσφιξε τό χέρι. Τά γέλοια τους πνίγηκαν στό χιόνι.
Έ φ τα σ α ν  σ’ ένα άγριο ζάλανο. ’Α π’ τήν κορφή του, 

κρέμονταν μιά κισσονιά.
— Νάσο, δέν θά  μπορέσουμε νά κόψουμε άπό δώ κλαρί.
— ’Εγώ θά  δεθώ.
— Μά έσΰ.... Ισΰ...
— Μέ νομίζεις, γιά άρρωστον, λοιπόν ;
— Είναι πολΰ ψηλά. Νάσο.
Στό χοντρό πουρνάρι, έδεσαν τήν μιά άκρη τοΰ σχοινιού. 

Ό  Νάσος δέθηκε ά π ’ τή μέση. Ή  Παρσένια τόν άφηνε σιγά - 
σιγά νά κυλήσει στό ζάλανο κι’ έπειτα πήγε άπό κάτω νά μα
ζέψει κισσό.

— Νάσο!... τοΰ φώναξε.
— Αύτή τήν άνοιξη θάρθεις στό σπίτι μου, Παρσένια.

. . . . Φ ..........................
. — ’ · .?·. . * . · . ι

’Έμεινε μ’ ένα κόμπο στά στήθη καί μέ τεντωμένα χέρια.
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χυμένα μάτια, υγρά καί ακίνητα. Λευκή δπως οί έκτάσεις πού 
τήν τριγύριζαν, κοιτούσε ένα σωρό άπό αίμα καί σάρκες.

’Έ πειτα  πήρε τό δρόμο γιά τό χωριό. Τραβοΰσε τά μαλ
λιά της, περδικλωνόταν έμενε στιγμές μέ τό πρόσωπο χωμένο 
στό χιόνι, σηκωνόταν ξανά χτυπιώταν καί έτρεχε.

Στό μαγαζί μαζεύτηκαν οι χωρικοί. Γεροί άντρες, πήραν 
ένα πέταυρο, μιά κουβέρτα καί σχοινί καί πήγαν.

Βάλαν τό Νάσο στήν κουβέρτα, τόν έδεσαν στό πέτανρο, 
δυό μπρός, δυό πίσω, άλλάζαν, σταματούσαν, ξεΑουραζόνταν, 
περδικλώνονταν στό χιόνι, έφτυναν, ώσπου τόν έφεραν καί 
τόν άφησαν στό χαμώϊ του.

Τά αδέρφια του έκλαιγαν. Πάνω στήν κορνίζα τοΰ τζα
κιού, μιά σειρά άπό καρτ - ποστάλ καμάρωναν σκονισμένα. 
Ή  Παρσένια τά μάζεψε μέ βιασύνη καί τάκρυψε κάτω άπ’ τό 
στρώμα.

Πίσω άπ’ τήν έκκλησιά, άντρες, πετούσαν τό χιόνι γιά 
νά σκάψουν τή γή. Τά μαδημένα πουλιά στή θέα τής ζεστής 
γής πλησίασαν καί φτεροκοπούσαν άνάμεσα ά π ’ τούς κοιμι
σμένους τάφους. -

'Ο  ήχος τοΰ θανατικού ποΰ έστελνε ή καμπάνα, γλυ- 
στροΰσε πάνω άπ’ τήν λευκή σιγή τοΰ χιονιού ώς τίς γύρω ρά
χες κι’ ώς κάτω στό πέλαγο, πού κάποτε ειχε λικνίσει στά 
νερά του ένα πεντακάθαρο καΐκι μέ διπλά καί τρίδιπλα πανιά.

ΪΙΑ Ν Ο Σ ΣΑΜ ΑΡΑΣ



Ε Β Λ Υ Ν

ό Στην καρδιά μου κλειστή 
. Σ ' εχω ζωγραφιστή

Κι αν ρωτήσουν ποτε και γιά σένα 
— Ζ ε ΐ τ ί  κάνει;·.· rj δε ζε ΐ; ... 
θ ά  τους πώ πώς μαζν 
Είμαστε δπως και ατά περασμένα.

Κ ι’ αν κανένας βρεθεί
Και μοϋ είπεϊ τη φριχτή
Λέξι δτι «επέθανε» κ ι’ δτι «λες ψέμμα...»
Ή  πλανεύτρα καρδιά
Στην άγνη ζωγραφιά
Τό δικό της θά δώσει τό αίμα...

Λ Α Μ Π Ρ Ο Σ  Π Ο Ρ Φ Υ Ρ Α Σ

Αός του, Θεέ, τη χαρά
Σε γαλάζια νερά
Γλυκοχάραμα τέτοιο νά νοιώθει
Πού ή  ψυχή του απαλά
Στον άφρδ νά κυλά
7 V  * Αννούλα του έκεΐ ν ’ ανταμώσει.

Θ ΕΜ ΟΣ Α Μ Ο Υ ΡΓΗ Σ

Π Α Ρ Α ΙΣΘ Η ΣΕ ΙΣ

Πρίν άπό λίγα, τρία ως τέσσερα χρόνια ένοιωθα καλά 
τή ν  αίσθηση τοϋ άπειρου. ’Έ ντονα  μάλιστα. Τώρα φαίνεται 
πώς έχουν σπάσει ή άτονήσει οί ευαίσθητες ωραίες πού δέ
χονται τή αίσθηση τοΰ άπειρου. ’Ίσως περιωρίσθηκε ή φ αν
τασία μου.

Τό μυστϋριο τού κόσμου ευχάριστα προκαλοΰσε τήν αγνή 
περιέργεια, τήν παιδιάστικη καί ή φαντασία μου απλώνονταν 
γοργά πάνω άπ’ τή γή, έξω ά π ’ τήν άτμόσφαιρα, άνάμεσα στ’ 
άστρα, έ'ξω άπ’ τό σΰμπαν στό χάος προσπαθώντας νά χωρίσω 
•στόν εαυτό μου τό άπειρο καί έ'ννοιωθα τό μυαλό μου νά δια
λύεται σ’ έ'να Ιντονώτατο ίλιγγο πού μ’ άνάγκαζε νά έπι- 
στρέψω ταχύτατα, γιατί καταντοΰσε οδυνηρός δ ίλιγγος τοΰ 
άπειρου. Πολλές φορές έπιχειροΰσα τό ταξεΐδι αύτό μά δέν 
Ιβγαινα ποτέ πέρα ά π ’ τόν ίλιγγο. ’Έ φ θ α ν α  νά συσχετίσω 
αύτό τό πρόβλημα μέ τήν ύπαρξη καί τό ακατανόητο τοϋ 
θεού. Καί δέν ξαίρω πώς τό λέω άλήθεια ποΰ έ'καμα ενα συλ
λογισμό. Καί τό θυμάμαι πιά τώρα! Πάντως μέ βάση τό άπειρο 
έδειχνα τόν εαυτό μου στήν ύπαρξή του Ή  κατάπληξή μου 
ήταν μεγάλη δταν κατά σύμπτωση εκπληκτική διάβαζα ύστερα 
άπό μιά δυό μέρες στήν επιφυλλίδα μιας εφημερίδας έ'να άνά- 
λογο καί πολύ δμοιο συλλογισμό τοΰ Ούγκώ. Μά ύστερα είπα 
πώς δέν μπορούσε νάχα σκεφθή αύτά τά πράγματα εγώ πώς 
•οί άφηρημάδες μου αύτές μέ χαλούσαν καί τά ξέχασα αύτά πέ
φτοντας όλότελα σ’ άλλο εί'δους σεξουαλικές άφηρημάδες χει
ρότερα άπό πρίν.

"Οσο καί αν επιχειρώ τώρα νοσταλγικά νά φτάσω τό 
στιγμιαίο εκείνο «ντελίριουμ» μέ πίκρα μου βλέπω πόσο στενό 
καί δυσκίνητο είναι τό πνεύμα μου. Πληρώνω θαρρώ δίκαια 
τιμωρία.

Πρίν λίγες μέρες θυμάμαι έ'να παράξενο ξύπνημα πρωινό, 
■εύνοϊκώτατη ώρα νά νοιώσης— άφήνοντας τόν κόσμο τοΰ 
ύπνου ονείρου— τόν εαυτό σου εξουθενωμένο, χαμένο τό εγώ. 
Μέ σταυρωμένα άπό πολλές ώρες τά χέρια μου άκουγα δίπλα 
^ιου στό άλλο κρεββάτι τό ροχαλητό τοΰ πατέρα μου, συγχρο-
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νισμένο μέ τή δική μου αναπνοή, έσφιξα μηχαν ικά τό αρι
στερό μου μπράτσο. Μαλακοί, άτονοι, γερασμένοι μΰες. Ή  
σκέψη μου δέν λειτουργούσε. ‘Ο συγχρονισμός τών δυό ανα
πνοών συνεχίζονταν δταν έπήλ·θε ή τέλεια σύγχυση, τών δυ» 
εγώ ή μάλλον ή εξουθένωση τοΰ δικού μου έγώ. Γιά ενα, έστω 
και άπροσδιόριστα, μικρό χρονικό διάστημα ήμουν ό πατέρας 
μου ήμουν ό άλλος. Καί ή άναπνοή μου τό ρουχαλητό ή σάρκα 
μου σάρκα του τό. έγώ του έγώ μου.

Είμαι έγώ ή ό πατέρας μου.;
Βαθειά άναπνοή.
Ειμάι έγώ.
Ε κε ίνος  συνέχισε άνύποπτος τό ρουχαλητό μου.

Κατέβαινα άπό τήν πλατεία Άριστοτέλους ενα απόγευμα 
πρός τήν θάλασσα. Συνειθισμένος περίπατος. Καί γιά μιά στι
γμή έ'νοιωσα παραξενιά στήν αίσθησή μου, ουγκεκριμμένα. 
στήν δράση.

Σέ μένα εκείνη τήν ώρα τό τοπείο πού είχα μ πρός μον 
είχε άλλάξει τέλεια τήν έπίδραση του. Ή  θάλασσα ήταν υδά
τινος δγκος πού έρμαιο τών πνευμάτων τοΰ άέρα κλυδωνί
ζονταν. Τά σύννεφα υδρατμοί πού στό πρώτο ψυχρό φύσημα 
θάπεφταν οί σταγόνες. Τά καΐκια, ξύλινο μεταφορικά μέσα 
κυβερνώμενα άπό ώρισμένους νόμους μηχανικώς. ’Ό γκος γής 
ό ’Όλυμπος καί τέλος ό ρόδινος ορίζοντας φυσικό φαινόμενο· 
άναλ,ύσεως τοΰ φωτός, ή κάτι τέτοιο.

Καί κείνη τήν ώρα ή άντίδραση πού είχε άρχίσει νά γεν
νιέται μέσα μου καί νά μεγαλώνει ξέσπασε σέ μιά άπελπισία 
μ ’ άγνωστο ώ; τή στιγμή κείνη πάθος σέ μένα. Μούρθε νά 
μουγκρίσω νά τσιρίξω.

Ά ντελήφθηκα τόν κόσμο άμέριμνο γύρω μου, έσκυψα τό- 
κεφάλι κάτω κυττάζοντας τά πόδια μοΰ πού εναλλάσσονταν., 
Αύτό ήταν δλο. ’Από τήν υπερένταση πέρασα στήν άνακού- 
ςησηκαί τά πράγματα πήρ<*ν τήν συνηθισμένη θέση καί μορφή 
άπέναντι μου. Τό χρώμα, τό σχήμα ή νοερή σύνθεση πού έκα- 
μνα δπου μποροΰσα αθέμιτα έδωσαν τό άντίβαρο στά συν
αισθήματα μου.

Σκέφτηκα πώς μπορούσε νάταν καί μιά άποκάλυψη αύτα 
γιά μένα.

. ’Ίσω ς νάμαι ναι κάτι άλλο άπό απλός αίστ^ηματίας.
Μπορεί καί καλλιτέχνης.
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ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ

Μόλις δειπνήσαμε σάν κάθε βράδυ τέσσερεις, έγραψα 
καί συλλογιζόμουν τά παρακάτω: Τά τσιγάρα μου ή τά μαν
ταρίνια θ ’ άνάφερνα; Είχαν αρχίσει νά μ” εκνευρίζουν κάτι 
κουβέντες, πού δέν εννοούσαν νά τις κόψουν καί νά κοιμηθούν.

— Τί μοΰ στέκεσαι άκόμα, δέν ξεντύνεσαι.
— Δέν σέ ρώτησαν εσένα, απάντησε απότομα καί τό 

κακό ξέσπασε. ’Έ φ α γε  κάμποσες μέ τό χάρακα στά πόδια 
καί στά ψαχνά της, σηκώθηκε τό σπίτι στό πόδι, πατέρας μέ 
τήν κόρη, μάννα μέ τόν γυιό, φασαρία φωνές κι’ ησύχασαν 
στό τέλος.

Μέ διέκοψαν αυτοί οί τέσσερις τότε πού κάτι σχηματί
ζονταν στό μυαλό μου καί άρχιζα νά γράφω. Γ ι ’ αύτό θ ύ 
μωσα. Είχα προτιμήσει τό τσιγάρο κι’ άφισα τά μανταρίνια 
άφοΰ ξαπλώθηκα σέ μιά καρέκλα καί σ’ άκόμα μιά γιά τά πό
δια μου. Φυσούσα τόν καπνό κι’ ή γραβάτα ξαπλώνονταν 
απάνω μου μέ χάρη έξ ίσου νωχελικά μέ μένα, μπαίνοντας 
στό παντελόνι.

Δίπλα στή σόμπα ψήνονταν οκτώ μεγάλα κάστανα. Κι’ 
είμαστε δλοι γύρω.

"Απλωσε τό χέρι ή μικρή νά πάρει έ'να.
— Ά σ τ α  κεΐ δέν ψήθηκαν άκόμη.
— Έ γ ώ  τά τρώω ήμίωρα, είπε, δείχνοντας διάθεση γ ι’' 

αστεία καί σάχλες πού μέ νεύριαζαν. Δέν περίμενε καί άρ
παξε έ'να.

—Σοΰ μένει άκόμα ένα, είναι οκτώ κι’ είμαστε τέσσε
ρις, μάς πέφτουν άπό δύο.

— Είμαστε τέσσερις... καί τούς κύτταξα δλους, 'ό  πατέ
ρας πού διάβαζε μέ τά γυαλιά, ή μητέρα πού άκο-υγε, ή μικρή* 
μέ τό κάστανο, έγώ καί οκτώ κάστανα διά τέσσερα ίσον δύο. 
Τέσσερις καί κανείς άλλος ούτε καν θόρυβος. Καί πήραν 
τότε βάρος φοβερό μέσα μου οί τέσσερις, τόσο μέ πίεσαν καί 
έννοιωσα μαζύ τόσο νά μοΰ ξεφεύγουν πού έβαλα μέ τό νοΰ 
μου τέσσερα καρφιά χοντρά, μπηγμένα σταυρωτά μέ βαριά 
στό έδαφος κι’ αυτό πού ήμουν έγώ χοντρήτερο καί πιό βα- 
ι^ειά μπηγμένο. ’Έ τσ ι κράτησα καί τούς τέσσερις καρφωμέ
νους γερά.

Ποιοι νάμαστε μεϊς οί τέσσερις ; Ψήθηκαν τά κάστανα 
κι’ έ'φαγα τά δύο. Γύρευα νά τακτοποιηθώ σέ μιά γωνιά νά- 
σημειώσω τή λόξα μου.

Τ Λ Κ Η Σ  ΙΑ Τ Ρ Ο Υ



ΠΡΟ ΤΙΜ Ω  Τ Η Ν  Α ΡΩ Σ Τ Ε ΙΑ  ΜΟΥ

Ή  εϋγενικιά καταιγίδα μ ’ έπισκεντηκε 
σ’ ώρα κατάλληλη· ενας με τόν ενα, 
σέ πληΰών στρατόπεδα.
Την Υ,ουβέντ' άπαρνή&ηκα 
γιά νά μιλήοω.

Τοπεία τών θάμνων, τέτια παράσιαση 
ή κεντρική και γλαφυρή τοποθεσία.

Κ ι' εγώ, πού κατάντησα καλός, επιτηρώ 
την άπ εν&είας επαφή και τη συνέχεια 
άδερφομένος μέ τη σκέψη άλλονών 
απο διαφόρων όδών κ ι' εποχών παραστάσεις.

Συνορενει ό ωκεανός μέ την άκτη 
··συνορεύει ή χαρά μου μέ αένανε 
•Θάνατε,
.η ζωηρή μας κούραση λικνίζεται σάν ϋπνος.

Ζ. Ο ΙΚΟΜ ΟΜ ΟΥ

ΑΘΗΝΑ 1941 1942 *

Στή. σκέψη αύτή αίστάνθηκε νά φουσκώνει τό στήθος; 
της., Είχε μισοετοιμαστεΐ. Άφουγκράστηκε, Δέν ακούσε τί
ποτα, μήτε τοΰ σκοποΰ τό βάδισμα. Κ ι’ άναρρωτήθηκε: «Μά 
μοΰπε κανένας πώς θά  μέ θανατώσουν δπως τόσους άλλους 
"Ελληνες ; ’Ό χ ι  !» τής ξέφυγε μιά κραυγή. Τό κεφάλι πονοΰσε. 
Τό μέτωπό της έκαιγε. ’Έκλεισε τα μάτια, μά ξάφνου τής 
φάνηκε πώς ακούσε τή φωνή τή Κίτσας. Άέρινη, τρεμουλια- 
στή έφτανε ..άπό τό δρόμο τρυπώνοντας μέσ’ απ’ τίς γρύλλιες,,

— Θειά 'Αγγελική!
Έτρεξα πήγε στό παραθυοο άκοΰμπησε τό μέτωπό της 

πάνω στις γρυλλιες. Πρόσμενε. Σιωπηλό σκοτάδι. Κ ι’ δμως, 
ήταν τόσο·-καθαρή ή φωνή τής ψυχοκόρης. ’Έσπρωξε τις 
γρίλλιες. Χαμένος κόπος. 'Ωστόσο κρατάει τήν ανάσα της 
κάθε τόσο, περίμενε. Δέν ήθελε νά πιστέψει πώς αυτό ήτανε 
πλασμα τής φαντασίας της. Ξαναγύρισε στό κρεββάτι της.. 
Έ β α λ ε  τό σταυρουδάκι στήν ά'κρη καί γονάτισε μπροστά του. 
’Ατενίζοντας το μονολογοΰσε : ’Ακοινώνητη σάν άπιστη θά 
θά μέ στείλουν τά σκυλιά στόν άλλο κόσμο. Τουλάχιστον ας 
προσευχηθώ. "Οχι τή ψυχή μου. Γιά τή σωτηρία τής Κίτσας, 
Σταυροκοπήθηκε ευλαβικά. «Θέ μου φύλαγε μου τήν Κίτσα^ 
Σώσε την. Τ ’ αξίζει. Εΐναι καλή. Ε ίνα ι πονιάρα στόν πόνο- 
Έ λεεΐ τούς φτωχούς. Κρατάει τίς εντολές σου». Ξανάκουσε, 
άπό ψηλά τή φορά αύτή τή φωνή τής Κίτσας.

— Θειά ’Αγγελική !
Τινάχτηκε όρθια. Σφιγγόταν ή καρδιά της. ’Οργή άστρα- 

φτε ή ματιά της. Μιλάει στό Θεό κυττάζοντας ό'χι πιά στό 
σταυρουδάκι, μά τό ταβάνι. «’Έ χεις ανάγκη άπό προσευχές 
γιά νά προστατέψεις τήν Κίτσα; Τί σούκανε; Γ ιατί δέν αφα
νίζεις τούς καταχτητές; Πώς επιτρέπεις νά σπέρνουν τό κακό; 
Πώς άφίνεις τά πλάσματα πούπλασες νά πεθαίνουν άπό τήν 
πείνα; ’Έχουμε πόλεμο; Γ ιατί δέν τόν πρόλαβες; « Ή  φωνή 
της δυνάμωνε. Έ π ια σ ε  μέ τό αριστερό της χέρι καί τέντωσε 
τά ροΰχα τοΰ στήθους της σά νάθελε νά τά σκίσει. Ά ναβο-

* ’Α πόσπασμα άπό μυθιστόρημα.
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κατέβαινε τό στέρνο της κι’ ή ανάσα της λαχάνιαζε. «Είσαι 6 
Θεός τών κατατρεγμένων καί τών φτωχών. Βρίσκεις άλλους 
πιό κατατρεγμένους άπό τήν Κίτσα; Μήποις παράτησες αυτή 
γιά κείνους; Μη δά διαφαντεύεις κανένα; ’Ή  δε ζεϊς γιά τήν 
ανθρώπινη ζωή;» ’Έ τρεμαν τά χέρια της άπό τό θυμό. Σ φ ίγ 
γονταν άπειλητικά. Μέσ’ στόν τρόμο της αυτόν άσυναίστητα 
άκοΰμπησαν πάνω στήν άκρηα τοϋ κρεββατιοϋ. Μηχανικά 
έ'πιασε τό σταυρουδάκι. Ά γγίζοντάς το ακούσε νά λαλεΐ τρεις 
απανωτές φορές ενας πετεινός. Τινάχτηκε σάν κάτι νά τήν 
ήλέχτρησε. ’Έπεσε στά γόνατά της. Τό μέτωπό της άκούμ- 
πησε στό πάτωμα. «Σχώρα με Θέ μου, σ’ άπαρνήθηκα σάν 
τόν ’Απόστολο Πέτρο! Καί σύ σταυρώθηκες!» Σήκωσε τό χέρι 
της τό δεξί πάνω στό κρεββάτι. ’Έψαξε, ά'ρπαξε τό σταυρου
δάκι. Κι’ άρχισε νά τό άσπάζεται χύνοντας δάκρυα μετάνοιας: 
«"Ημαρτον Χριστέ μου! ’Ολιγόπιστη στάθηκα. Είσαι Σύ τό 

-φώς! "Ον αγαπάς παιδεύεις. Πάρε με σιμά σου σύντομα. Νά- 
μαι! Ξαίρεις Σύ τί κάνεις. Μείς είμαστε πλάσματα αδύναμα».

Βήματα άκούστηκαν στή σκάλα. Ή  κλειδαργιά στρίγγιξε. 
Σηκώθηκε ή θειά ’Αγγελική. Τράβηξε στόν κατρέφτη στρέ
φοντας τις πλάτες πρός τήν πόρτα. Αίστάνθηκε τήν ανάγκη 
γιά πρώτη καί στερνή φορά νά μακιγιαριστεϊ. Δέν είχε τ ’ 
άπαιτούμενα. ’Ίσωνε τά φρύδια της. Σταθήκανε στήν πόρτα 
σαστισμένοι. Γύρισε καί τούς κύτταξε. Τής έγνεψαν πώς 
επρεπε νά τούς ακολουθήσει. Καμμιά άντίρρηση. Κατεβαί
νοντας τήν σκάλα χωρίζοντας τήν κάθε λέξη συλλαβή-συλ- 
λαβή ελεγε: < Κι’ εγώ σάν τόν 'Ελληνικό Λαό ώς πρόβατο επί 

-σφαγήν».

Ζ Η Σ Η Σ  Π Α Π Α Θ Α Ν Α ΣΙΟ Υ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Είμαστε τά χρυσά παιδιά τον ήλιου
Με τά φωτεινά μάτια και τά μαλλιά που ‘απλώνονται

[ατά κύματα.
Φυτευτήκαμε με τά δέντρα τοΰ τόπου μας και ξέρουμε 
Τις ανοιχτές ώρες που οί αράχνες τής αυγής 
Βγάζουν τ ’ άσπρόρρουχά τονς νά στεγνώσουν.

’Ανάμεσα απ’ τήν ξάστερη άτμοοφαΐρα άκονμε 
Τή σιγανή κουβέντα δλων τών οίστρων 
Τό μαλακό φτερούγιομα τοΰ γερακιού,
Τά ψάρια που ρουφάν νερό ασημένιο.
Τά ψάρια που κοιμήθηκαν πάνω στις πέτρες.

Είμαστε τά χρυσά παιδιά τοΰ ήλιον
Μέ τά φωτεινά μάτια πού κλειοΰνε τή Μεσόγειο
Κ ι’ αν άγαπονμε τό Θεό μας τόν αγαπούμε
Γιά τίς ακτίνες τον φωτός πού νψώιονν κόκκινες οημαίι
Γιά τό φίλημα τής χλόης στά γυμνά μας πόδια ,
Γιά τά νησιά πού πλένε φορτωμένα στις καρδιές μας 
Και γιατί άκοϋμε στήν άνάσα τον τ'ις φωνές τοΰ κόσμον.

Π Α Ν Ο Σ ΣΠ Α Λ Α Σ



ΚΛΩΘΟΓΥΡΙΣΜ \ Τ  A TOY ΝΟΥ . .

Κλωθογυρίσματα τοΰ νοΰ 
μέσ' τό γαλάζιο τ ’ ούρανοΰ 
πάνου οτ' αστέρια, 
σέ κάποια θύμηση παληά.
(νά σ' εχω μέσ' την αγκαλιά 
γερτή στά χέρια,

. * · ; · ■ ; ιί ο
τριγύρω έκεΐ κάποι αμπολή 
νά μουρμουράει χαρά πολλή 
κ εσν κοντά μου, 
σεγκόντο γύρω απ ' τά πουλιά 
ασήμια στήν ακρογιαλιά 
βότσαλα χάμου.

Και .να κυλάει ζεστή ή βραδυά 
και μεΐς 'κοσάχρονα παιδιά 
δίχως μιά σκέψη...)
Κλωθογυρίσματα τοΰ νοΰ 
μέσ' τό γαλάζιο τ ' ούρανοΰ 
πικρή μου γέιμη.

ΑΝΤΡΕΑΣ Α. ΣΑΚΑΑΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
(1 -15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1945)

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α
\

ΤΟ  Π Ν Ε Υ Μ Α  ΤΟΥ Α ΓΩ Ν Α

"Αν είνα ι χ ά η  πού μπορεί νά δυναμώσει καί νά έμπνεύσει αύιή  
τή στιγμή τή ψυχή τοΰ "Ε θνους καί τοΰ Λαοΰ, είνα ι τό πνεΰμα τοΰ 
άγιόνα καί τής άντίστασης ποΰ διατρέχει ολάκερη τήν 'Ε λλάδα  άπό 
τό 40 μέχρι τό 44.

Στήν "Η πειρο ό 'Ελληνισμός ξαναβρίσκει τό γνήσιο  είνα ι του, 
υψώνεται στις κορφές τής δόξας, ξαναγίνεται πέρα γιά  πέρα άξιος 
τής παληά; του ιστορίας καί προχωρεί άπό νίκη σέ νίκη  συντρίβονται 
τό φασισμό.

Στήν κατοχή ό λαός αφάνταστα ενιαίος στήν απελευθερωτική 
του βούληση, κερδίζει μέ τά ματωμένα του στήθια  νέους τίτλους αύ- 
τοσεβασμοΰ.

"Ομως μετά τήν απελευθέρωση διακρίνουμε μιά κάμψη, ενα 
ψυχικό λύγισμα, μιά κούραση καί μιά νω θρ ότη ια .

ΟΙ πνευματικοί άνθρω ποι ας  αγρυπνούν μέρα καί νύχτα. Τό 
χρέος τους ε ίνα ι νά αντιμετω πίζουν κατάματα τά πεπρωμένα τοΰ 
"Ε θνους καί τοΰ λαοΰ. Μόνο τό πνεΰμα τοΰ άγώνα σώζει.

ΟΙ Π Ν Ε Υ Μ Α Τ ΙΚ Ο Ι Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι

Οί πνευματικοί άνθρω ποι τής 'Ε λλά δα ς, πρέπει νά έχουν άδιά 
κοπα στή ψυχή τους τήν ήΰική καί στρατιω τική άντίσταση τοΰ λαοΰ 
μας στούς καταχτητές.

Π ρέπει νά  τήν έχουν δμως όχι σάν αφορμή γιά  νό  κάνουν πολι
τική, άλλά σάν ενα ξεκίνημα πνευματικής καί η θ ικ ή ς άναδημιουργίας.

Τοΰτο δέν τούς τό επιβάλλει μοναχά ή φύση τους ώ ς α νθρώ 
πων τοΰ πνεύματος, άλλά καί ή ίδ ια  ή φύση τοΰ κ ινήματος άντίστασης 
τής χώρας μας.

Τό κίνημα τοΰτο δυστυχώς παρουσιάστηκε διχασμένο, πολλές φο
ρές μάλιστα στράφηκε οχι μόνο καί οχι τόσο εναντίον τοΰ καταχτητή, 
άλλά καί εναντίον τών 'Ε λλήνω ν. Δέν είνα ι καιρός τώρα, δέν είναι
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δουλειά μας καί ασφαλώς δέν είνα ι εύκολο νά καταμοιράσουμε εύθύνες.
’Α κριβώς δμως επειδή χό κίνημα αντίστασης πήρε τέτοια μορ

φή, πιστεύουμε πώς δέν είναι καθόλου σωστό νά εμφανίζονται τά 
λογοτεχνικά περιοδικά μας υμνώντας τή μιά μόνο ή τήν άλλη παρά
ταξη καί διασύροντας τήν αντίθετη.

Τήν παρατήρηση αύτή τήν κάνουμε εξ αφορμής κάποιου βδομα
διάτικου περιοδικοΰ πού εμφανίζεται σάν λογοτεχνικό—καλλιτεχνικό 
ένώ εΐναι περιοδικό πολιτικό ή μάλλον καταντάει νά  μήν εΐναι μήτε 
τό ενα μήτε τό άλλο.

Σ Υ Ν Ε Π Ε ΙΑ

Τά «Φιλολογικά Χρονικά» δέν κάνουν πολιτική. 'Ό τα ν  δμως 
άλλοι λογοτέχνες ανακατεύονται μέ τήν πολιτική, έχουμε ’ίσως κάποιο 
δικαίω μα νά ποΰμε ένα λόγο, πολύ περισσότερο μάλιστα δταν ό λόγος 
μας αύοός δέν εχει κίνητρα πολιτικά, άλλά άποκλειστικώς ηθικά.

Νομίζουμε λοιπόν πώς όταν έ'νας άνθρω πος έχει υπηρετήσει ώς 
λογοκριτής στήν 4η Αύγουστου, δταν έχει γράψει ένα διθυραμβικό 
ποίημα γιά  τόν Ιω ά ννη  Μεταξά, δταν έχει υπηρετήσει στή λογοκρι
σία έπ ί γερμανικής κατοχής, οταν έχει διορίσει τό γυιό του υπάλληλο 
στήν ϊδ ια  υπηρεσία καί τοϋ έπέτρεπε νά  μεταφράζει τήν ίδια  έποχή 

> καί νά τυπώνει γερμανικά βιβλία, οταν λοιπόν έχει κάνει δλα αύτά 
τά πράγματα, ε ΐνα ι κάπως δύσκολο νά  βγάζει το>ρα τά «Δημοκρατικά 
Χρονικά». Τήν παρατήρηση αύτή τήν κάνουμε ώς δημοκρατικοί καί 
προτού τήν κάνουν εις βάρος τής Δημοκρατίας οί εχθροί της.

“ Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ  Μ Ε Σ Ο Ν Υ Χ Τ ΙΟ Υ ,.

Δέν ήταν μόνο οί στρατιωτικοί «Μακί τής Γαλλίας πού αγωνί
στηκαν θαυμάσια τόν καιρό τής κατοχής. ’Επίσης θαυμάσια δούλεψαν 
καί οί «Μακί». τοΰ πνεύματος, δπω ς μαθαίνουμε τώρα άπό τίς σχετι
κές πληροφορίες. Οί «εκδόσεις μεσονυχτίου» εΐναι μιά σειρά άπό λογο
τεχνικά  βιβλία καί περιοδι*ά πού τυπώνονταν καί κυκλοφορούσαν 
κρυφά τήν έποχή  τής κατοχής στή Γαλλία καί πού αντιπροσώπευαν 
θαυμάσια  τήν η θική  καί τήν πνευματική αντίσταση τού Γαλλικού λαού. 
’Ετσι λοιπόν, δταν σήμερα οί Γάλλοι διανοούμενοι ζητούν νά άναμι- 
χθοϋν στό πολιτικό μέλλον τής χώρας τους, δχι μόνον έχουν ̂ δικαίω
μα άλλά καί καθήκον, γ ια τί τό μέλλον αύτό τό έτοίμασαν οί ίδ ιο ι μέ 
τήν ηρωική τους προσπάθεια. ’Ισχύει άρα γε τό ίδιο  καί μέ τούς δ ι
κούς μας λογοτέχνες πού πολιτικολογούν σήμερα έκ τοϋ άσφαλοϋς, ένώ 
δέν έχουν τίποτε νά δείξουν άπ’ τή θαυμάσια σειρά τών «’Εκδόσεων 
τοΰ μεσονυχτίου» τής Γ αλλίας;

Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Ε ΙΣ

Λ ογιών-λογιών βιβλία μεταφράζονται σήμερα στόν τόπο μας. Τό 
φαινόμενο εΐναι εύχάριστο καί θ ά  εΐμασταν πέρα γιά πέρα ικανοποιη
μένοι, άν’* βλέπαμε δτι οί μεταφράσεις αύτές εΐναι διαλεγμένες μέ προ
σοχή, άλλά καί δοϋλεμένες μέ εύσυνειδησία καί άρτιότητα.

■ "Ομως, αύτό δέν συμβαίνει. Π λάϊ στις λίγες έξαιρέσεις, υπάρχει

‘μεγάλη προχειρότητα καί στήν εκλογή τών έργων καί στήν απόδοσή 
τους. Χ ρειάζεται άπόλυτη προσοχή.

A . I- S.

Παρακολουθούμε με πολύ ένδιαφέρον τήν προσπάθεια  ποΰ κάνει 
η « Αγγλοελληνικη Υ πη ρεσ ία  πληροφοριών» γιά  νά  δημιουργηθοϋν 
στενιότεροι πνευματικοί δεσμοί μεταξύ 'Ε λλάδος καί ’Α γγλίας.

’Ακριβώς δμως γ ια τί ή προσπάθεια αύτή τής A. I. S . αφορά τή 
δημιουργία πνευματικών δεσμών, νομίζουμε δτι θ ά  ήταν καλλίτερα νά 
πέσει τό βάρος δχι στήν πολιτική  άλλά στό πνεΰμα.

Σκοπιμο λοιπον είναι νά φροντίσει ή A . I .  S ,  α) νά έλθουν 
πολλά και καλα  ̂βιβλία στήν 'Ε λλάδα καί β) νά  μεταφραστοΰν καί 
•στις δυό γλώσ^σες δ,τι καλό έχουν νά δείξουν οί "Αγγλοι καί οί "Ε λ
ληνες λογιοι. Ετσι, αντί γιά  τήν εφήμερη «εκλογή» οί "Ελληνες θ ά  
έχουν στή διάθεσή τους βιβλία άξιολογάηατα, δπως π. χ . τήν ιστορία 
τοϋ Μ πιοΰρι, τά δοκίμια τοΰ Π έϊτερ , τοΰ Ράσκιν, κ.λ,. κ.λ.

Ε ίνα ι τοσο δύσκολο άραγε νά  γίνουν οί μεταφράσεις αύτές ;

B LO C K  C

Φοβόμαστε πώς ετοιμάζεται ένα ανοσιούργημα πού θ ά  έπρεπε μέ 
κάθε τρόπο νά μ α τα ιω θεί : "Ενας λογοτέχνης πρόκειται, δπω ς μ α θ α ί
νουμε, να άνεβασει στό ’Ε θν ικό  Θέατρο έργο του μέ κύριον ήρωα τόν 
Μ ιχάλη ’Ακύλα.

Αέν ξερουμε αν οί συγγενείς τοΰ μεγάλου νεκροΰ διαμαρτυρήθη- 
καν ήδη, έπειδή δμως τό ζήτημα δέν είνα ι μόνο στενά οικογενειακό, 
■άλλα καί ευρύτερα πνευματικό καί 'Ε θν ικό  έχουν υποχρέωση νά δια- 
μαρτυρηθούν δλοι οί 'Έ λληνες.

Ο καλλιτέχνης αυτός, ποΰ νόμισε πώς κάνει τέχνη άνεβάζοντας 
στό θέατρο γεγονότα τής εποχής του, άν δέν μπορεί νά καταλάβει π:ώς 
αυτό ποΰ κάνει δέν έχει καμιά σχέση μέ τή τέχνη, πρέπει τουλάχιστο 
να μ ά θει πώ ς οι μεγάλοι νεκροί μας δέν ε ίνα ι άφορμές γιά  νά εΐσπρά- 
ξει χειροκροτήματα, κα ί κέρδη.

Φ ΙΛ ΙΚ Η  Υ Π Ο Δ Ε ΙΞ Η

'Ε το ιμ ά ζετα ι γιά  τό τέλος τοΰ ’Ιουλίου ένα συγκλονιστικής σημα
σίας καλλιτεχνικό γεγονός. Έ τ σ ι  τουλάχιστο τό παρουσιάζει ή προπα
γάνδα τοΰ «Πατρομετωπικοΰ» κινήματος τής Βουλγαρίας : 5 Ρουμάνοι 
καλλιτέχνες, τέσσερις ζω γράφοι καί ένας γλύπτης, πρόκειται νά έπ ι
σκεφθοΰν τήν Βουλγαρία. Τόν ’ίδ ιο  καιρό άλλοι πέντε Βούλγαροι κ α λ 
λιτέχνες, μέ τήν ϊδ ια  άναλογία, θ ά  έπισκεφθοΰν καί αύτοί τήν Ρ ουμ α
νία . Σκοπός καί τών δυό άποστολών είνα ι νά φτιάξουν έργα τέχνης μέ 
θέματα παρμένα άπό τή ζωή τών λαών πού θ ά  έπ ισκεφθοΰν, στά χρό
νια τής «ναζιστικής κατοχής». Θά μάς έπιτραπεϊ νά κάνουμε μ ιάν ύπό- 
■δειξη στούς σπουδαίους αύτούς καλλιτέχνες : 01 Ρουμάνοι νά μή πα- 
ραλείψουν νά άναπαραστήσουν τόν Βουλγαρικό λαό τήν ώρα πού χ ο 
ρεύει καί πετάει λουλούδια γ ιά  νά υποδεχτεί τούς Γερμανούς κ α θ ώ ς
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περνάνε νά χτυπήσουν τήν Ε λλ ά δα . 'Ενδιαφέρον έπίσης θ ά  εχει νά·. 
παραστήσουν τούς Βουλγάρους νά  καίνε καί νά σφάζουν στήν Μ ακε
δονία,. "Οσο γ ιά  τούς Β ουλγάρους, πού θ ά  πάνε στή Ρουμανία, καλά 
θ ά  ε ίνα ι νά παραστήσουν τόν ρουμανικό στρατό μέ έπικεφαλής τόν- 
βασιλέα Μιχαήλ νά πολεμάει κατά ιώ ν  Ρώσσίον Ιξω  άπό τήν 'Οδησσό-

Κ άτι τέτοια θέμ ατα  θ ά  έχουν ασφαλώς πολύ ενδιαφέρον.

Η Π Ο ΙΗ Σ Η

Γιά νά γίνει κανείς ποιητής δέν άρκεΐ νά διαθέτει χρήματα.. 
Χ ρειάζεται α ίσθημα, φλόγα τής ψυχής, πνευματική ανάταση, τεχνική 
γνώση, εσωτερικός πλούτος καί άλλα πολλά.

Τά παραπάνω  γράφονται ά π ' άφορμή μιάς ποιητικής συλλογής 
πού κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες με τόν τίτλο «Μέρες οργής».

Σ ίγουρα «μέρες οργής» θ ά  περνάει ό «Θεός» τής ποίησης μέ τίς. 
κωμικότητες πού περιέχει τό βιβλίο αυτο, που δείχνει πως παρα το. 
όνομά του ό συγγραφέας του, βρίσκεται στή χάση τής σκέψης του.

Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε ΙΣ  19ου Α ΙΩ Ν Ο Σ

Σέ εβδομαδιαίο περιοδικό τής ’Α θήνας κάποια  καθηγήτρια  δημο
σίευσε ενα διήγημά της μέ τόν τίτλο « '0  επιθεωρητής». Τό διήγημα 
όμως αυτό χρειάζεται μιά επεξήγηση: ’Επειδή οί σχολικές συνθήκες 
πού περιγράφονται έκεϊ δέν υπάρχουν πιά  σήμερα καί έπειδή υπήρχαν 
πριν άπό τό «Ταξίδι» τοΰ Ψυχάρη, είναι προφανές πώς ή συγγραφεύς. 
διηγείτα ι άναμνήσεις της άπό τόν περασμένον αΙώνα. Λόγοι λεπτό - 
τητος, φυσικά, επιβάλλουν να μήν συμπεράνουμε τήν ήλικία της.

ΠΡΟ Ο ΔΟ Σ

"Υστερα άπό τόν «κ. Πουρσονιάκ», πού είχε έτοιμαστζΐ γ ιά  νά 
πα ιχτε ί τό 1944, υστέρα άπό τόν «"Εμπορο τής Βενετίας», πού είχε 
πα ιχτεί στά 1938, τό ’Ε θν ικό  μας Θέατρο άνεβάζει τώρα τόν «’Ε π ι
θεωρητή» πού ε ίχ ε  π α ιχτε ί τό 1935. Κ αθώ ς φαίνεται λοιπόν τό ’Ε θ ν ι
κό Θέατρο γ ιά  μόνο προορισμό ίο υ  εχει νά άνεβάζει τό παλαιό του ρε
περτόριο. Πάλι καλά, γιατί ετσι, εχει έτοιμη δουλειά καί αποφεύγει τ ίς  
κακοτοπιές νέου έργου.

Η Ε Κ Δ Ο ΣΗ  ΤΟ Υ  Μ Α Κ Ρ Υ Γ ΙΑ Ν Ν Η

Ό  Γιάννης Β λαχογιάννης αναγγέλλει ένα καινούργιο δώρο στόν 
Νεοελληνισμό: Τ ήν έπανέκδοση τών «’Απομνημονευμάτων» τοΰ στρα
τηγού Μ ακρυγιάννη. Χ αιρετίζουμε μέ έξαιρετική χαρά τήν είδηση 
αύτή, πού τήν κάνει άκόμη π ιό  σημαντική ή πληροφορία πώς ό Βλα- 
χογιάννης θσ  συνοδεύσει τήν έκδοση μέ δεύτερο πρόλογο, έκτός άπό  
τόν κλασσικά π ιά  τής πρώτης, καί περιμένουμε άνυπόμονα νά τήν 
Ιδοϋμε.

Γ ΙΑ  ΤΟ Ν  Ρ Α ΔΙΟ Φ Ω Ν ΙΚ Ο  Σ Τ Α Θ Μ Ο

Ιίαρακαλοΰμε θερμά τούς αρμοδίους τοΰ Ραδιοφωνικού σταθμοϋ 
Α θηνώ ν να παψουν να μάς περιπαίζουν μέ τό φιλολογικό α π ό 

γευμα τής Π αρασκευής. Ά ναγνώ στες μας μάς γράφουν πώ ς τέσ- 
■σερις τώρα εβδομάδες ανοίγουν τήν Π αρασκευή τό άπόγευμα τό ρα
διόφωνο γιά νά  ακούσουν τό περίφημο αύιό  φιλολογικό δελτίο, πού τό 
αναγγέλλουν οι εφημερίδες, και τεσσερις φορές κατά σειράν άκοΰνε 
πώς «λόγα> έκτάκτου κωλύματος» αναβάλλεται. Ή  νά μήν τό αναγ
γέλλουν λοιπόν ή νά κρατάνε τήν υπόσχεση τους.

ίΗ 9 Σ Υ Μ Φ Ω Ν ΙΑ

Η  συμφωνική ορχήστρα Α θ η ν ώ ν  πού άρχισε τίς συναυλίες της 
στις 9 Ιουλίου, διάλεξε γιά πρώτο έργο της τήν 9 συμφωνία τοΰ Μπε- 
τόβεν. Τό πνεύμα εΐναι βέβαια πάνω  άπό τήν πολιτική , νομίζουμε 
■ομως π ώ ; καί ή αξιοπρέπεια πρέπει νά  ε ίν α ι πάνω άπό τίς α ισθητι
κές απολαύσεις. Ή  9 Συμφω νία πα ίχτηκε γιά  πρώτη φορά στήν Α 
θήνα  έπί κατοχής μέ Γερμανούς έκτελεστές. Δέν ήταν λοιπόν καμμιά 
άνάγκη νά αρχίσουν τ ίς  εμφανίσεις τους οί μουσικοί μας μέ γερμανικό 
«ργο καί μάλιστα με τήν 9, πού τή διδάχτηκαν άπό Γερμανούς καί 
έπί Γερμανοκρατίας.

Α Δ ΙΚ Α ΙΟ Λ Ο Γ Η Τ Α

Ό  διευθυντής τοΰ περιοδικού «Νέα Ε στία»  μάς παρεξήγησε καί 
θύμωσε έντελώ ς άδικαιολόγητα.

’Ε μείς δέν τόν κατηγορήσαμε γιά τόν «“Αρνο Μπρέκερ». Ά π λ ώ ς 
τοΰ είπαμε να τον άποκηρύξει. Τώρα πού τόν άποκήρυξε, αύτός είναι 
καλά καί μείς καλύτερα.

'Έ π ε ιτα  αν θέλαμε νά τόν κατηγορήσουμε, θ ά  τοΰ λέγαμε τόσα 
κ«ί τόσα πράγματα, π. χ. γ ιά  τά πρωτοσέλιδα άρθρα  τών τεταρτοαυ- 
γουστιανώ ν υπουργών κ. κ. Γεωρ^ακόπουλου, Ν ικολούδη κλπ. Γ ιά  
έκείνα  θ ά  άξιζε πραγματικά νά διαβάσει κανείς τήν άπολογία τού κ. 
Δ ιευθυντή κ ι’ οχι γιά  τόν «Μπρέκερ».

Δ Η Λ Ω Σ Η

Τά «Φιλολογικά Χρονικά» κάνουν τή δήλωση πώς δέν θ ά  έκδο- 
θοΰν τόν Αύγουστο. Τό επόμενο τεύχος μας (άριθ. 32) θ ά  κυκλοφο
ρήσει τήν 1η Σεπτεμβρίου 1945.
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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Φ ίλε  Κ ε  Μ ο ν α χ έ ,
Μέ τήν ευκαιρία  τής συζήτησης γ ιά  τόν «’Ισοκράτη καί τήν επο

χή του» σας παρακαλώ νά μοΰ επ ιτρέψ ετε νά κάνω μ ιά  διόρθωση. Τήν 
οφείλω σιήν ευγενική υπόδειξη χοΰ κ. Α. Μ αργαρίτη. Στή σελ. 22-24' 
δπου άναλύω τόν «Τραπεζιτικό» τοΰ ’Ισοκράτη γράφ ω  πώς εκφω 
νητής τοΰ λόγου είναι άπό τή Θράκη. Π ραγματικά δμως είναι άπό τόν 
Πόντο, δπως φαίνεται άπό τό ίδ ιο  χό κείμενο τοΰ «Τραπεζιτικοΰ». Π α
ρακαλώ λοιπόν δσους έχουν αντίτυπα τοΰ βιβλίου νά κάνουν τή διόρ
θωση. Τόν κ. Μ αργαρίτη τόν ευχαριστώ θερμά κι άπό έδώ.

Δικός σας 
ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Φ ίλε  η . Μ οναχέ,  *

Σ έ προηγούμενο φύλλο (άρ. 26) είδα άνάμεσα στά ονόματα τών· 
λογίων πού συνεργάστηκαν στό «Κουαδρίβιο» καί τό δνομα τοΰ ποιητή, 
κ. Μ αρίνου Σιγούρου. Σέ δσα φύλλα τοΰ «Κουαδρίβιο» μπόρεσα νά 
βρώ, έξακρίβωσα δτι δέν υπάρχει καμμιά συνεργασία τοΰ κ. Σιγούρου- 
’Αν τυχόν υπάρχει τίποτα δικό του σέ κάποιο άπ  τά  φύλλα πού δέν 
μπόρεσα νά δώ, αΰιό μπορώ νά πώ μέ απόλυτη βεβαιότητα, πώς ε ίνα ι 
άνατύπωση άπό τή σειρά τών μεταφράσεων ιταλικών ποιημάτων, πού 
δημοσιεύτηκαν πριν άπ’ τόν πόλειιο, γ ιά  τήν όποια οίκε γνώση ούτε 
ευθύνη έχει ό κ. Σιγοΰρος. πού ήταν άποκλεισμένος ά π ’ τούς ’Ιταλούς 
στή Ζάκυνθο δλο τόν καιρό τής κατοχής, γ ια τ ί άρνήθηκε νά δεχτεί τή. 
θέση καθηγητή τής Νεοελληνικής Φιλολογίας στό Πανεπιστήμιο τής 
Ρώμης, πού τοΰ προσφέρανε οί ’Ιταλοί υστέρα άπό εκλογή τής Σχολής.

Μέ τιμή 
Γ. Σ Τ Α Θ Η Σ

* Τά «Φιλολογικά Χρονικά» εξακρίβωσαν πώς ο ν ζ ζ  ό κ. Φώτης Κ ύντογλον. 
έδωσε συνεργασία στό «ΚουαντρΙβιο».

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΟΠΙΑ

ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
Σ Τ Ο  ΔΙΑ Ν Ο ΗΤΙΚΟ  Τ Ο Υ Σ  Π ΕΡΙΒΑΛ Λ Ο Ν

ΑΠ’ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Π ριν λίγο άκόμα άρχίσει ύ ιελεφταΐος παγκόσμιος πρλεμοί, στε
κόμασταν μάρτυρες σ’ ενα πλήθος έκδηλώσειο, ένδειχτικές γ ιά  τά φ ι
λικά αίστήματα ποΰ ολοένα δυνατότερα κι’ ειλικρινέστερα πήγαιναν \ά  
έ\;ώσουν τά Βαλκανικά κράτη. Ή  σύνοδο τοΰ συμβούλιου τής Βαλκα
νικής Συνεννόησης στήν Ά γκ υ ρ α , τά συνέδρια ιού οικονομικού συμ
βούλιου καί τοΰ Τύπου στήν Πόλη, τά ταξίδια  τών δικών μας καί τών 
ξένων υπουργών στήν ’Α θήνα, στό Β ελιγράδι κοί στή Σόφια  κ ι’ δλοι 
ο ί λόγοι κ ι’ οί προπόσεις πού εκφωνηθήκανε μέ τήν έφκαιρία όφτή 
τών επίσημων χαξιδιών άπ’ τούς διανοούμε\ ους τής κάθε βαλκανικής 
χώρας, ήταν απτές αποδείξεις τής ολοένα όφξα^όμενης φ ιλ ίος ποϋ 
ενωνε τούς βαλκανικούς λαούς κα ί τοΰ έφ χάρισ ιου μέλλοντος πού προ
οιώνιζαν. Ή  ξαφνική δμως θύελλα πού ξέσπασε έτσι απότομα μέσα σιήν. 
α ίθρ ια  ώρα μιας βαθύτερης κατανόησης, ήρτε κ ι’ αναποδογύρισε κ ά 
ποιες προβλέψεις τιού υστέρα άπό πολλούς αιώνες, άρχισαν μόλις νά 
μπαίνουν στό δρόμο τής πραγματοποίησης. Μέ τόν τεράστιο αύτό πρ-, 
λεμο πού έφερε έχτός άπ’ τις καταστροφές, τήν ο’ίκονομική κρίοη, τις 
έπαναστάσεις καί τούς έοωτερικούς άλληλοσφαγμούε, ξύπνησε καί τό 
ληθαργικό υπνο τής έθνικής συνείδησης, γεννώντας έτσι ένα σωρό 
προβλήματα πάνω σ’ εδαφικές διεκδικήσεις, σ’ ίίπλωμα η οέ σχένεμα 
κάποιων συνόρων. Βέβαια, μιά μεχαπολεμική κατάσταση, δπως δλα χά 
φυσικά φαινόμενα, παρουσιάζει παρεκτροπές κ ι’ υπερβολές χέχιες, ποΰ 
ό άνθρωπος άναρωτιέχαι πούθε ξεπήδησαν δλα χοΰχα χά σκοτεινά δα ι
μόνια πού μα; κατακλύζουν άπ’ δλες τις μεριές καί παν νά μας συνθλί
ψουν μέ τό βάρος τους. Ά λ λ ά  ή λογική τοΰ άνθρώπου άφτές κυρίως 
τις υπερβολές έπ ιβάλλεια ι νά επικρίνει κι* δσο τό δυνατό νά χίς περιο
ρ ίσει μέσα σέ σίγουρα πλαίσια  καί νά χίς δώσει μορφή σιήν, ουσία τους. 
"Οπως ξέρουμε, α ιτία  δλων άφτών τών κακών είναι ό πόλεμος. Ή  άπό- 
λυτη δμως αισιοδοξία πού διδάσκει καί πιστεύει πώς είνε δυνατό νά 
έκλείψει μ ιά  γιά  πάντα ό πόλεμος άνάμεσα στούς άνθρώπους, αν γίνει 
συστηματική προπαγάντα, είνε καθαρή ουτοπία. Οί άνθ<.ώπινες φυλές 
έχουνε μεγάλες διαφορές πνεβματικές καί ψυχικές ή μιά μέ τήν άλλη. 
Ά κόμ α  καί έθνότητες μιάς καί τής άφτής φυλής, τής λεφκής ϊΐς πούμε, 
έχουνε τέιιες μεγάλες διαφορές. Α ναγκαστικά  λοιπόν καί μοιραία, ή 
κάθε μιά φυλή, ή κάθε μ ιά  έθνότητα ζητεί νά ζήσει μέ άφτοτέλεια καί 
μάλιστα μέ επικράτησή της σέ βάρος τών άλλων φυλών ή εθνοτήτω ν. 
Ή  σύγκρουση άπό καιρό σέ καιρό είνε άναπόφεφχτη. Μόιο άν μ πο
ρούσε κανείς νά δεχτεί τό παλιό δνειρο, πού άκριβώς πρόβολε ύστερα 
ά π ’ τήν κόπωση τών μεγάλων Ρωμαϊκών πολέμων, δτι θά έρθει καιρός
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πάνω σχή γη νά είνε μιά ποίμνη καί ένας ποιμένας, δηλαδή μιά αφο
μοίωση φυλών καί εθνοτήτων, πού νά κυβερνοΰνχαι ΰποταχχικά καί 
αδιαμαρτύρητα σύμφωνα μέ μ ιά νομοθεσία, άπό μ ιά κυβέρνηση καί μ ' 
£να ϊσομοίρασμα ζωής καί κόπου. Πολλούς αιώνες άργόχερα to  δνειρο 
άφχό ήρτε νά ιό  ύχοστηρίξει μέ συγχρονισμένες ιδέες ό Πολωνός J. 
B e lsky  μέ τό : «Πρόγραμμα τής παγκόσμιας κοινωνίας» του καί ό ά 
γνωστος άκόμα ιστορικός ή πολιτικός δέν ξέρω Γιώργος Άντωνόπουλος 
μέ τό μικρό βιβλιαράκι του πού κυκλοφόρησε άν δέν γελιέμαι τό 1936- 
7 γιά  ενα Παγκόσμιο Κόμμα, πού θά βάλει τίς βάσεις μιας άτράντα- 
χτης καί παγκόσμιας ειρήνη; σ ιό  μέλλον. Έ ν α  τέτιο πράμα^δμως είνε 
τέλεια  ενάντια στό γενικό φαινόμενο τοϋ κόσμου. Σήμερα έχουμε ενα 
σωρό άπτά παραδείγματα πάνω σέ τοΰτο τό ζήτημα, δχι μόνο άν π ά 
ρουμε τήν πολεμική περίοδο, άλλά καί τή μεταπολεμική, άφτή πού μό
λις τώοα  δά άρχίσαμε νά ζοΰμε. Οί φιλικές προπαγάντες τής προπολε
μικής εποχής, άρχίζουνε σήμερα νά γίνουνται σέ όξύτατο βαθμό έχτρι- 
κές κ ι' άλληλοχτυπιοΰνται μέ τέτια μέσα, πού πάνε νά γελιοποιήσουν 
καί νά προδώσουν τίς ίδ ιες τους αρχές, πάνω σέ σύμβολα καί πράμα ια  
πού εΤνε αναμφισβήτητα αποδειγμένα αιώνες τώρα καί δέν παίρνουν 
καμμιά αλλαγή δσο κι’ αν έχεις τήν καλύτερη διάθεση γιά  μιά και
νούργια εξακρίβωση καί ταξινόμηση εκείνων πού ειπώθηκαν ώς τά 
τώρα άπό εκατοντάδες ιστορικούς καί συγγραφείς παλιάς ή νεώτερης 
σχολής.

Έ χ ω  ύπ* δψει μου ενα πρόσφατο βιβλίο άνώνυμου συγγραφέα πού 
γράφτηκε Βουλγάρικα καί μεταφράστηκε τόν τελεφταΐο άφτό καιρό 
γαλλικά μέ τόν τίτλο: «"Ελληνες καί Βούλγαροι—Ε λλη νική  καί Βουλ
γαρική γλώσσα» καί πού ανάμεσα στ’ άλλα λέει πώς δχι μόνο ό Κ ύ
ριλλος κ ι' ό Μ εθόδιος, οί δυό μοναχοί έλληνες πού υπήρξανε οί άπό- 
στολοι τοϋ χριστιανισμοΰ μεταξύ τών Σλάβων καί πού πρώτοι δ η μ ι
ουργήσανε τό σλαβικό άλφάβητο ήταν βούλγαροι, άλλά κ ι’ ό μεγάλος 
Ά λέξαντρος κ ι’ 6 ’Αριστοτέλης κ ι' ό Ό ρφ έας καί τό Μαντείο τής Δω
δώνης ήταν βουλγάρικα. Λέει άκόμα δτι κ ι’ ό ελληνισμός τής μικρής 
‘Ασίας κατάγονταν άπό Βούλγαρους πού εξελληνίστηκαν. ’Αντίθετα 
ξεχνάει δτι μόλις μετά εφτά ολόκληρους αιώνες οί Σλάβοι καί οί Βούλ
γαροι βάλανε πόδι· στά Βαλκάνια. Τά μοναδικά του ντοκουμέντα τά 
στηρίζει πάνω στό μακεδονικό γλωσσικό ιδίω μα τών έλλήνων τής 
περιφέρειας καί σ’ ενα χωρίο τοΰ Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογέννητου 
πού λέει δτι «έσκλαβώθη πάσα ή χιόρα» κ ι’ άναχωρεΐ άπό μιά προσ
φιλή στό Φαλμεράγερ εκδοχή, δτι δηλαδή μετά τή σλαβική εισβολή 
δέν άπόμεινε κανένα ελληνικό στοιχείο στήν Πελοπόνννησο κι* δτι ή 
Μάνη κι’ ο ΐ Μ ανιάτες είναι μιά καθαρή σλαβική χώρα μέσα στήν 
καρδιά τ ή ς ’Ελλάδας. Π αρασιω πεί δμως, σκόπιμα βέβαια, τά παρακάτω 
πού ό ίδιος ό Πορφυρογέννητος γράφει, εξαιρώντας άπό τόν έκσλαβι- 
σμό τήν πόλι τής Μαίνης; «Ίστέον δτι οί τοΰ κάστρου Μαΐνης οΐκή- 
τορες οΰκ’ είσίν άπό τής γενεάς τών προρρηθέντων Σλάβων, άλλ’ έκ τών 
παλαιωτέρων Ρωμαίων». ’Ωστόσο ό Βούλγαρος συγγραφέας υποστηρίζει 
άπό δική του γνώιιχι rtia; ή Πελοπόνησο, ιδ ια ίτερα ή Μάνη καί ολό
κληρη σχεδόν ή Βόρεια 'Ελλάδα είναι άρτηρίες σλαβικές πού μέσα 
τους τρέχε ι γνήσιο σλαβικό αίμα. Τοΰ λείπουν διιως τά ντοκουμέντα 
καί τό ζήτημα δέν μπορεί νά λυθεί τόσο έφκολα. Βέβαια φαίνεται α π ί
θανο νά διατηρηθεί άθιχτη  μ ιά  φυλή, σέ χώρα πού υπήρξε καταφύγιο 
διαφόρων πληθυσμών κι’ είναι λογικώτερο νά θεωρήσουμε δπως κι’ ό 
Βλαβιανός, τούς Μανιάτες σάν άπόγονους τών Περίοικων, πού άποχωρι- 
στήκανε σιγά, σιγά α π ' τή Σπάρτη, ύστερα άπ ' τή Ρωμαϊκή κατάχτηση 
κ ι' άφξήθηκαν μέ νέα στοιχεία  τά όποια σχεδόν άφομοίωσαν. Ή  ίσχο-
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ρ ία τή ς Μάνης αρχίζει μόνο άπ’ τή στιγμή πού ή ναφτική περιοχή τής α ρ 
χαίας Λακωνίας ξεχω ρίζει άπ" τή Σπάρτη. Καί δια ιρείτα ι σέ τρεις περιό
δους: 1) ’Από τή Ρωμαϊκή κατάχτηση ώς τήν Τουρκική(1453), 11) Τουρκο
κρατία, (1453— 1824) καί I I I ) ’Από τήν άπελεφθέρωση καί δώθε. Στήν 
περίοδο άκόμα άφτή πρέπει νά σημειώσουμε καί τρία στάδια: I) Ρ ω 
μαϊκή κυριαρχία, II) Σλαβική εισβολή καί III)  Φραγκική κατάχτηση. 
Ά π ό  τά τρία άφι;ά στάδια θά  περιοριστώ σιό τελεφταΐο, πού έχει 
άμεση σχέση μέ τό βιβλίο: «Έ λληνες καί Βούλγαροι» δπως τήν άνα- 
φέρει στή σλαβική εισβολή ό γάλλος νεοελληνιστής A. M iram b el ,στήν 
Ιστορία του τής ΛΙάνης. Στόν Η ’ αιώνα (746-7) οί Σλάβοι πού είχανε 
κάνει άλλεπάλληλ·ίς εισβολές στή Βόρειον Ε λλ ά δα  άπό τόν Ε ' αιώνα, 
έγκατασι:αθήκα\ε στήν Πελοπόνησο καί ιδ ίω ς σιήν περιοχή τοϋ Τ αΰ
γετου. Ή  επίδρασή τους δμως οτή Μάνη καθώς καί σιήν υπόλοιπη 
'Ελλάδα, ήταν πολύ περιορισμένη κα ί δέν άλλαξε καθόλου τό βίο τής 
χώρας. "Οταν οί άφτοκράτορες μοίρασαν τήν 'Ελλάδα σέ «θέματα» 
(διαίρεση διοικητική καί στρατιωτική), ή Πελοπόνησος μοιράστηκε στούς 
"Ελληνες καί τούς Σλαύους. Κάμποσα μέρη παςαχω ρηθήκανε σιούς 
Σλάβους, άλλά οί "Ελληνες κράτησαν τις παράλιες θέσεις. Τόσος 
ήταν ό χωςαστικισμός τών Μανιατών ώοτε έμειιαν εθνικοί ώς 
χόν Θ ' αιώνα κι’ έγιναν χριστιανοί μόνο έπί Βασιλείου τοΰ Α πού 
ίδρυσε τήν επισκοπή τής Μαίνης, έξαιτούμενη άπό τήν αρχιεπισκοπή 
τής Κόρινθος. (') "Οπως βλέπουμε λοιπόν ή «επίδρασή χους (τών 
Σλάβων) στή Μάνη καθώς καί στήν υπόλοιπη 'Ε λλάδα, ήτανε πολύ 
περιορισμένη καί δέν άλλαξε καθόλου τό βίο τής χώρας».

Τ ’ δνομα Μάνη δέν συναντιέται στά κείμενα παρά μόνο στόν ι ' 
αιώνα. Ό  Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος μεταχειρίζεται γιά  πριόιη 
φορά τόν δρο «Μαΐνη» στό «Π ερί διοικήσεως τής Αυτοκρατορίας». Τό 
Ιργο άφτό μαζί μέ τό «Χρονικόν τοΰ Μωρέως» τό «Βιβλίον ιστορικόν» 
τοΰ Δωρόθεου καί τό «Βιβλίον τής Κατακτήσεως» άποτελεί δλη τή β ι
βλιογραφία πού μάς άφησε ό Βυζαντινός μεσαίωνας σχετικά μέ άφιούς 
τούς τόπους. Ά λ λ ’ άπό τόν ιε' αιώνα οί εργασίες είναι λιγώτερα σπά
ν ιε ς : Ό  Ντοαένικος d ’ A ncom e έπισκέφτεται στά 1437 τή Λακωνία 
στά 1450 ό Νικόλαος Σοφιανός καταρτίζει τόν πρώτο χάρχη τής Πελο- 
πόνησου, δπου είκονίζεται κ ι’ ή Μάνη. Κατά τή διάρκεια  τής 'Ενετο
κρατίας βγαίνουν οί χάρτες τοΰ Μπενεντέτου Βορνιόνε (1534) καί τοΰ 
Θωμά Πορκάκκι (1576) καί τ ’ απομνημονεύματα τοΰ Κορονέλη. Ά π ό  
τόν ιζ ' ώς τόν ιθ ' αιώνα, τά ταξίδια γίνονται πολυαριθμότερα κ ι’ οί 
συγγραφεί; ένδιαφέρονται τώρα δχι μόνο γιά  ιή  χώρα, άλλά καί γ ιά  τά 
ήθη  τών καιοίκων. Ό  G a lla n d  στό ήμερολόγιό νου (1672-3) μιλά γιά 
χό άνεξάρτηΌ  πνέβμα τών Μανιατών καί πιστέβει απόλυτα δτι οί Μα
νιάτες δέν κατάγονται άπό τούς Λακεδαιμόνιους, άλλά άπό τούς Μεσ- 
σήνιους, τούς εχτρούς τής Σπάρτης κ ι’ o^N oin te l (1673) γ ιά  τήν Ιχτρό- 
τητά τους πρός τούς Τούρκους. Γενικά οί πρώτες έντυπώσεις δέν είναι 
έβνοϊκές γ ι’άφιούς. Ό  S p a n t (ταξίδι 1674-5) τούς θεωρεί απλώς γιά  
κλέφτες, ό G u ille tie re : (Π αλιά καί νέα Α θ ή ν α  κ.λ.π. 1675) τούς κατη
γορεί γιά  τίς ληστείες τους κι’ ό ιππότης d ’A rv ieu x  (άπομνημονέβματα 
1735) τούς θεωρεί καί πειρατές, δεινούς στό κουπί καί στό μαχαίρι.

Ή  γνώση τής χώρας άπομένει επιφανειακή, γ ιατί οί περιηγητές 
μιλοΰν γιά  τή Μάνη περαστικά καί φαίνεται πώς ποχές δέν είχαν είσ- 
χώρίσει σ ιό εσωτερικό χης- Ευνοϊκότερες κάπω; κρίσεις βρίσκουμε στό 
Σουαζέλ-Γκουφφιέ καί στόν Πουκεβίλ. Τό «Ταξίδι τοΰ Δήμου καί τοΰ

1 ) A, M iram bel, Ν. Ε. 1930. Τ. 7ος, μετ. Μ. Σ τασινόπουλου.
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Νικολοϋ Στεφανόπολι» άποσταλμένων τοΰ Βοναπάρτη, άποιελεί ύμνο 
γιά τούς Μ ανιάτες καί τά έθ ιμ ά  τους, άλλά ή φροντίδα γιά  τήν υπε
ράσπισή τους φαίνεται πώς συχνά βλάφτει τή φροντίδα γιά  τήν άκρί- 
βεια. Στό ιε' αιώνα μόνο ό Σατιομπριάν δείχνει περιφρόνηση γ ιά  ιοΰτο 
τό λαό, μά γράφει κάπου πώς: «Κανένα στοιχείο σλαβικό δέν συναν- 
τοϋμε στούς Μ ανιάτες, οίκε στή φυσιογνωμία τους, ούτε στά έθ ιμ ά  
τους. "Ομως καί τίποτε άλλο δέν μάς δίνετε πού νά μάς πείσει γιά  
τήν καταγωγή τους. Ή  συζητήσεις πού γίνονται δτι οί Μανιάτες κατά
γονται άπ’ τούς αρχαίους Σπαρτιάτες πού γ ιά  ν’ άποφύγουν τίς βαρβα- 
ρικές εισβολές στό Μ ωριά, άποτραβηχτήκανε κατά τό μεσαίωνα στά 
βουνά τής Μάνης, είναι περισότερο πιθανή, γ ιατί έχουν τόν ίδιο  α κρ ι
βώς τραχύ κ ι’ άρπαχτικό χαραχτήρα τών αρχαίων Σπαρτιατών». Τή 
γνώ μη άφτή σχημάτισε καί δ Στεφανόπολι καί τήν υποστήριξε ό Σου- 
αζέλ-Ι’κουφφιέ, δ Μάουρερ, ό Ρός, ό Κούρτιος κι’ ό Γεμενίτζ. Ή  υπό
θεση άφτή στηρίζεται σέ μιά παράδοση πού θεωρεί τούς Μανιάτες σά 
γνήσιους απόγονους τών Λακεδαιμόνιων, καθώς καί σιόν θρυλούμειο 
αρχαϊσμό τοΰ γλωσσικοΰ τους ιδιώματος. Ά λλ ά  τό ιδίω μα άφτό στήν' 
κατασκευή του δέν εχει τίποτε τό κοινό μέ τήν άρχαία λακωνική δ ια 
λεχτό. Α ν τ ίθ ε τα  τό λεξιλόγιό του περιέχει λέξεις καταγωγής σλαβικής 
(ιδίως τοπωνυμίες) Βενετικής καί Τουρκικές κ ι' άφτό ιό  έχει μεταχειρι
στεί γιά  επ ιχείρημα κατά τής γνώμης τοΰ Στεφανόπολι δ Σαίν-Βενεάν 
καί τό παίρνει γιά  στήριγμα ό συγγραφέας τοΰ Βουλγάρικου βιβλίου. 
Είναι δμως αρκετό κριτήριο άφτό γ ιά  τήν απόδειξη τής καταγωγής 
ένός λαοΰ; Στή Γαλλία π.χ. οί Μπρετόνοι καί οί Βάσκοι άπό αιώνες 
ένσωματοθέντες στό γαλλικό έθνος καί καιά  συνέπεια άποχτήσαντες 
τή γαλλική εθνική συνείδηση, μιλάνε τήν πρωταρχική τους γλώσσα πού 
είναι άκατάλυπτη γιά τούς υπόλοιπους γάλλους. Ο ί Φλαμανδοί μιλάνε 
γερμανικά. Οί Κορσικανοί καί οί κάτοικοι τής Ν ίκαιας ’Ιταλικά. Έ ξ . 
άλλου στήν Ε λ β ετ ία  έπικρατοΰν τρία γλωσσικά ιδ ιώ ματα , στό Βέλγιο 
δυό, σεήν ’Ισπανία τρία. Στις ενδότερες επαρχίες τής άλλοτε ’Ο θω μα
νικής άφτοκρατορίας, στό Α σ ια τικ ό  Β ιλαέτι τοΰ ’Ικόνιου, υπήρχαν 
άκραιφνείς ελληνικοί πληθυσμοί πού μιλούσανε αποκλειστικά τό τούρ
κικο ιδίω μα καί γράφανε μ’ ελληνικούς χαραχτήρες. “Ολως αντίθετα 
στήν Κρήτη μέχρι τό 1912, οί Τουρκοκρήτες μιλούσανε μόνο τήν ελλη
νική κι’ άγνοούσανε τέλεια τή μητρική τους γλώσσα. Τό ίδ ιο  σχεδόν 
παρουσιάζεται καί στήν επαρχία τών Γρεβενών μεταξύ τών Βαλαάδων. 
Ά νά μ εσ α  στούς Κουτσοβλάχικουε πληθυσμούς τής Μακεδονίας, Θεσσα
λίας, "Ηπειρος καί τής Π ίνδος εμφανίζεται ανάλογο γλωσσικό φ α ιιό - 
μενο. Ο ί Πομάκοι τής Ροδόπη; έχουν θρήσκεβμα καί συνείδηση α π ό 
λυτα μουσουλμάνικη κ ι’ δμα.ς μιλάνε τά βουλγάρικα. Καί στά περίχωρα 
τής Α θ ή ν α ς  υπάρχουν πληθυσμοί πού καί σήμερα άκόμα κρατάνε οικο
γενειακά τό αλβανικό ιδίωμα. Ά λ λ ά  κ ι’ αν βγοΰιιε έξω άπ’ τά σύνορα 
τής Ε λλάδας, πηγαίνοντας στό Σολίνο, στό Καλημέρι, στό Μ αρτινιάνο 
στή Στερνάτια, κ.λ.π. στά δεκατρία ελληνικά χω ριά , δπως τά λένε, άκό
μα τής περιοχής Lecce·O ttran to  τής ’Ιταλίας, τά συγκροτοΰντα τή G recia 
S a le n tin a , θά  δοΰμε πώς οί κάτοικοί τους, δχι μόνο παρουσιάζουν 
έβδιάκριτα  τόν τύπο τοΰ Ιλληνα χωριάτη καί τοΰ δλληνα επαρχιώτη, 
άστοΰ, άλλά καί ή γλώσσα τους καί τά έθιμά τους έχουν μέσα τους τό 
δικό μας καθάριο χρώμα. Π αραθέτω ενα τραγοΰδι πού είναι ποίημα 
τοΰ Dotnenicano T ondi άπό τό Z o lino , πού θεωροΰνταν μέχρι τό 
1940 έναν δέφτερος Μ ισιράλ τοΰ είδους του: «"Ολα τά διαβασμένα μου 
—μοΰ ήλθαν πό τό νοΰ—σάν ήκουσα τή γλώσσα μου—νά τήν μιλής 
έσοΰ—Κ αίνα τραγούδι γρεΐκο—γιά σένα ή χέρα γράφει—καί γράφοντάς
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μου ή καρδιά—γλυκέα, γλυκέα, μοΰ ξάφει.—Κ αί σοΰ μιλοΰν Ε λένη  μου 
— τά λόγια μειρημένα — τήν ώρα τήν ολόχαρη— πού διάβηκα μέ 
σένα > (2) Α ύιή είναι ή καθαφτό γλώσσα τής G rec ia  S a le n t in a  πού 
μιλιέται μέχρι σήμερα άπ" δλους τούς άνθρώπους της καί ποΰ ή δ ια 
φορά της υπάρχει μόνο στή λατινική της γραφή, άλλά βάζοντας 
ώστόσο άνάμεσά τη ; τά ελληνικά στοιχεία γάμα, δέλτα καί θήτα.

Π αρ’ δλες τίς έπιστημονικές έρευνες πού γινήκανε, δέν κατορθώ 
θηκε νά ξεδιαλυθοΰν οί ιστορικοί λόγοι πού έξηγοΰν τό φαινόμενο τή ς  
διατήρησης τοΰ γλωσσικού ιδιώματος άπό μερικούς πληθυσμούς τής 
γής μας. Τό ζήτημα τής μακεδονόφωνης λαλιάς απασχόλησε πολλούς 
συγγραφείς ξένους καί δικούς μας, ιδ ια ίτερα  τόν S ta n fo rd 3 τό Μπου- 
κουβάλα4 καί τό γιουγκοσλάβο καθηγητή τοΰ Βελιγραδιοΰ καί τοΰ Π α- 
ρισιοΰ C v iy ie5, πού φτάνουν λίγο πολύ δλοι στό ίδιο  συμπέρασμα γιά  
τήν ελληνική καταγωγή τής γλώσσας. Έ ξ  άλλου δ ίδιος ό C v iy ie  λέει 
δτι «δέν μπορεί κανείς, βάσει τοΰ γλωσσολογικοΰ ιδιώ ματος, ν’ άπο- 
φανθει πάνω  στήν εθνική συνείδηση ένός λαοΰ καί πιό πολύ ν’ άπο- 
φανθεί γ ιά  τό Μακεδονικό πρόβλημα».

Γ ιά  τοΰτο δμως τό γλωσσικό ιδίω μα τής Μακεδονίας υπάρχουν 
δυό εκδοχές, πού δσο ξέρω μέχρι σήμερα κανείς γλωσσολόγους δέν τ ίς  
άγγιξε. Τοΰτη είνε ή πρώ ιη  : Στή χρονική περίοδο τών πρώτων α ιώ 
νων τής σκλαβ.δς υπήρχαν έλάχιστα σκολιά γιά  \ά  διδάσκουνε στά 
πα ιδιά  τή γλώσσα τους. Τό γλωσσικό λοιπόν ιδίω μα τής Μακεδονίας 
φτωχότερο κ ι’ άπλούστερο κΐ’ έπομένως έφχρηστότερο, εξυπηρετούσε 
προσφορώτερα τίς άνάγκες τοΰ πληθυσμοΰ τής ύπαιθρος Α ντίθ ετο , ή 
ελληνική γλώσσα πλουσιότερη σέ λεξιλόγιο καί πολυπλοκώιερη άνταπο- 
κρίνονταν σέ μ ιά  κάπως άνώτερη πνεβματική καί κοιιω νική ζωή πού 
είχε έκλείψει όλότελα ά π ’ τή δουλεία. Έ τ σ ι δ λαός βρίσκοντας έτοιμα 
καλούπια μιάς πρόχειρης γλώσσας πού τόν διεφκόλυνε στις συναλλαγές 
του μέ τίς γειτονικές του χώρες, Σλαβικές οί περσσότερες, παράτησε τή 
δ ίκ ιά  του σά μιάν άχρηστη μάθηση. Στή δέφτερη εκδοχή μποροΰμε νά 
δώσουμε άλλη εξήγηση, που ίσως νά είνε καί ή πιό πιθανή : Τό π α ι
δομάζωμα τής εποχής έκείνης, γινόταν άποκλειστικά μέσα ά π ’ τίς ελλη
νικές μάζες επειδή ή ’Ο θωμανική Αυτοκρατορία πίστευε απόλυτα δτι 
ή εξυπνάδα τοΰ ρωμιοΰ ήταν άσυναγώνιστη κ ι’ ήθελε Γενίτσαρους ευ
φυείς®. Γ ιάφτό οί λαϊκές αυτές μάζες τής ύπαιθρος σά μοναδικό μέσο 
άμυνας τής ζωής τους καί σάν καμουφλάζ νά ποΰμε τής ιδιότητάς τους, 
χρησιμοποιούσαν τό Μακεδονικό ιδίω μα, παραπλανώντας έτσι τόν τονρ- 
κο επιδρομέα στό ζήτη ιια  τής καταγωγής τους. Ά λλω σ τε τήν εποχή 
εκείνη δέν υπήρχε κ ι’ δ παραμικρότερος άνταγωνισμός άνάμεσα στούς 
ελληνες καί στούς βούλγαρους.

Ά π ’ δλα δμως άφτά τίποτε δέν μά; άναφέρει τό β ιβλίο  : «"Ελλη
νες καί Βούλγαροι» καί σέ μ ιά στιγμή πού ό συγγραφέας του παρασέρ- 
νεται άπ’ τό θαβμάσιο πραγματικά λεχτικό του, κάνει ενα τεράστιο λά
θος πού δέν φαίνεται καθόλου γ ιά  ειλ ικρίνεια , έχοντας κανείς ύπ’ δψει 
δλ’ εκείνα πού διαβάζει παραπάνω Λέει λοιπόν κάπου πώς : «οί έπι-

2) Jean  B arrau t: A n tho log ie . 1890—1939ι σελ. 103—109.
3) S tanford  : An E th n o g iea l M ap of E u ro p ean  T urcey  and  G reece w ith  

in tro d u c to ry  rem ark s  on the  D is trib u tio n  of Races in  th e  Illy r ia n  P e n in su la , 
an d  S ta tis tic a l T ab les  of P o p u la tio n , I,ondon 18 7 7 .

4 ) Μ πουκουβάλα : eH γλώσσα τώ ν Βουλγαροφώνων τή ς  Μ ακεδονίας. Κ ά ϊρον
1905.

5) Cviyie : Q uestions B alkan iques. P a ris  19 17 , σελ. 51.
6) K ro iz ie t : Οί. Γενίτσαροι καί τό Τούρκικο π α ιδομάζω μα, 187*ϊ.
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δρομές τών βουλγάρων στή Μ ακεδονία καί Θ ράκη δέν είχαν σκοπό μό
νιμη ; κατοίκηση; έκεΐ. άλλ' απλώς είχαν χαραχτήρα παροδικών α ρ πα 
γών». Τό ίδ ιο  άκριβώ; πράγμα λέει κι" ό Δουρνόβωφ, ό ροϋσσος συγγρα
φέας, γ ιά  τούς Σλάβους πού πολεμούσαν ένάνιια σιούς αγώνες τοΰ Βυ
ζαντινού κράτους. 1

Σίγουρα ό βούλγαρος συγγραφέας θά  μας έπειθε μέ τό παραπάνω 
— γιατί τό φλογερό τοΰτο ζήτημα πάει νά μας κάνει στενά έθνικ ιστές 
μέ τις τόσες άπόψεις ποΰ γέννησε ή μεταπολεμική τούτη περίοδο— αν 
μάς έδινε κάτι σωστό κ ι' αληθινό. Γ ια τ ί δπως φαίνεται οί γνώσεις 
του είναι θησαυρός άνεχτίμητος, πού ωστόσο δέ θέλει νά μάς τούς πα
ρουσιάσει στό χαρτί άπό φόβο τοΰ στενόκαρδου πατριωτισμού του, άν 
καί γ ιά  νά σώσει τά προσχήματα άναφέρει φ α ρδιά , πλατιά στόν πρό
λογό του δτι : «είμαι κομμουνιστής άπό γενησιμιοϋ μου μά κανείς δέν 
πρέπει νά μοΰ άμφισβητεϊ τό δικαίω μα πού έχω νά μιλήσω γ ιά  ενα τέ- 
τιο διεθνές ζήτημα πού άφορά τήν πατρίδα μου. Στήν Ε λ λ ά δ α  βλέπω 
τήν πρόοδο τής τέχνης πού υψώνεται σιγά, σιγά σέ θεότητα άπ’ τούς 
μακεδόνες τής φυλής μου καί λέω πώς είνε δική μου τέχνη».

Καί μεϊς είμαστε κομμουνιστές γ ι’ άφτό μιλάμε χω ρίς μάλιστα νά 
ξεχνάμε δπω; άφτός δτι μέσα στις διάφορες εποχές τής άνθρωπότητας, 
ή φυλή είνε καθαφτό «γεωγραφική άτομικότης» ή καλλίτερα ή ομαδική 
ανθρώπινη Ατομικότητα σχετικά μέ καθωρισμένη γεωγραφική θέση. Μέ 
τόν κάθε άνθρωπο, ή ιδέα τή ; φυλής άρχίζει νά ενσαρκώνεται πρώτα 
στήν οικογένεια καί σ ιγά , σιγά στήν πόλη-, στή χώρα, στό έθνος. Έ τ σ ι 
χωρίζουνται βαθμηδόν οί διάφορες συγγένειες τής ιδιοσυγκρασίας, τοΰ 
χαραχτήρα, τών ήί)ών καί εθίμω ν, τής γλώσσας, συγγένειες πού έξαρ- 
τιοΰνται πρώτα άπ’ τις γεωγραφικές συνθήκες τής έγκαταβιώσεως κ ι’ ΰ- 
σιερα άπ’ τις ιστορικές περιπέτειες ένός λαοΰ. ‘Από τούς σκληρούς κι’ 
άχάριστους αγώνες μέ τή γή πού τόν τρέφει, μέ τούς άνεμους καί τά 
κύματα πού τόν πολεμούν, κεντρίζεται τό άνθρώ πινο έγώ του πού δ η 
μ ιο υ ρ γέ  τό φυλετικό τύπο του. πού ξυπνάνε τις δυναμικότητες τής φυ
λής του. Ά π ό  τό φυλετικό ένστιχτο γενιέται ή τέχνη, πού δέν είναι ποτέ 

•ΐνας καθορισμένος σκοπό:, άλλά τό ψυχόρμητο α ΐστημα τής ομαδικής 
ζωής. Ή  τέχνη είνε άλληλένδετη μέ τήν κάθε φυλή. Βλέπουμε στόν κό
σμο φυλές εργατικές, δημιουργικές, κινητήριες μιας δυναμικότητας ά- 
συγκρότιστης άκόμα. Βλέπουμε έθνη εμπορικά καί καλλιτεχνικό έθνη. 
Λαούς πολυτέλειας καί λαού; βιομηχανικούς. Ράτσες εκστατικής ακινη
σίας καί λαούς πυρετώ δικης δράσης. Φυλές νέες καί φυλές γερασμένες. 
Φυλές πού γενιοΰνται καί φυλές πού πεθαίνουν. Ό  άνθρωπος δτι καί 
ν’ ανε, άγγλο;, γάλλος, τοΰρκος, έβραΐος, σπανιόλος, βούλγαρος, σέρβος, 
πρέπει ν' αναγνωρίσει τήν άμείλιχτη  πλοκή τών νόμων τής φυλής του, 
χωρίς νά ζητήσει νά γ ίνε ι ό οπαδός τών φυλετικών θεωριών τοΰ G obi- 
neaw  καί τοΰ Χ ίτλερ, σ’ άφτές πού πιστέβει κατά πολύ, ό ανάποδος 
τοΰ «"Ελληνες καί Βούλγαροι».

'Ο  σημερινός διανοούμενος πρέπει νά σταθεί σ’ άλλο σκοπό : Ά π ό  
αιώνες τώρα ή βαλκανική διανόηση γεωγραφικά συμπλησιασμένη, μά 
πολιτικά χωρισμένη, άποσυνθεμένη στή δραματική άντίθεση πού β ρ ί- 
σκουνται οί λίγες προσωπικότητές της, είχε τό μόνιμο θΰμα τής Α ν α 
τολής καί τής Δύσης. Σήμερα, περσότερο άπό κάθε άλλη φορά, πού ή 
βαλκανική συνείδηση ξυπνάει, πού τά Βαλκάνια βλέπου\ε πώς άλλοι 
είναι οί σκοποί τής Έ β ρ ώ π η ς καί τής Ά σ ία ς , τό πρόβλημα τής βαλκα

7) Ν· Δ ουρνόβωφ : *Έχουν άραγε ο ί Βούλγαροι Ιστορικά δικαιώ ματα στή
Μ ακεδονία, στή Θράκη κα ί στήν παλιά  Σ ερβία  ; Μόσχα 1895» Τυπω μ. έλληνικά 
-καί οούσικα.
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νικής διανόησης, τίθεται σάν έπιταχτική α νάγκη , πού προηγείται άπό· 
κάθε άλληλεγγύη τών λαών μας. Τά Βαλκάνια δέν πήρανε άκόμα ξά
στερη θέση. Ή  βαλκανική διανόηση είνε άνύπαρχτη. Ό λοΰθε βλέπεις 
τό λαχάνιασμα γ ιά  τή μίμηση, γ ιά  τήν άντιγραφή έβρωπαϊκών μορφών.8 
Ά ποσυνθεμένη καί σπασμένη ή ρούσικη διανόηση, βρήκε τέλος τή σύν
θεσή της μέ τό ν’ άπαρνηθεϊ τ ις  έβρωπαϊκές πλάνες καί μέ τό νά πα
ρατήσει γιά  πάντα τή δυτική ψεφτιά, ξαναγυρίζοντας στις ασιατικές καί 
μογγολικές πραγματικότητες. Ά λλω βτε τή Ρουσία τή θεωροΰκε άπό 
πάντα σάν τό δέφτερο πόλο τοΰ έβρωπαϊκοΰ κόσμου, τήν Ά ντιεβρώ πη.

Ε ίνα ι πλάνη νά  πιστέβουμε πώς δ,τι ιδιότυπο παρουσιάζει μιά 
φυλή, είναι άνάλογο προκειμένου γιά  καλλιτεχνική δημιουργία, πρός τό. 
λαογραφικό στοιχείο. Οΰτε 6 Τολστόη οΰτε ό Τουγκένιεφ, οΰτε ό Ντο- 
στογιέφσκυ έκαναν λαογραφία, μ’ δλο πού ή τέχνη τους είνιιι βαθύτατα· 
ρούσικη. Ή  φτωχή δμως Βαλκανική παράδοση πού καταφέραμε νά δη
μιουργήσουμε μέ μεγάλη περιφάνια μικροσωβινιστών, ξεφεβγοντας άπ’' 
τις έθ ιικές μας ανάγκες, δέν έδωσε άκόμα οΰτε τόν Τολστόη της, οΰτε 
τόν “Ιψεν της, οΰιε τό Ντοστογιέφσκυ της, οΰοε τόν Μπιόροον της. Μέ 
τόν υποκρισία μας άφτή άρνιούμαστε τόν έοφτό μας καί θέλουμε νά 
δημιουργήσουμε έξω άπ" τή φυσική συνέπεια τής φυλής μρς. Β έβαια , 
τό μεγάλο πρόβλημα είναι τό πώς θά  προσαρμοστούμε στούς άληθινούς 
δρους τής σημερινής ζωής, πώς θ ά  κατανοήσουν τήν πορεία τοΰ νέου 
πολιτισμού πού μάς ανοίγει διάπλατα τις λεωφόρους του. Ά φ τό  δμως 
δέν ε ίνα ι ζήτημα μόνο καλής θέλησης. Ε ίνα ι ζήτημα βαθύτατου συγ
κλονισμού, γκρέμισμα τών παλιών ειδώλων, ξαναβάφτισμα, στή δ ιανο
ητική κολυμπίθρα τοΰ Σιλωάμ, αλλαγή τής διανοητικότητας καί ψυχο
σύστασής μας. Κ ι’ δμως ό τρομερός συγκλονισμός τοΰ παγκόσμιου τού
του πόλεμου κοντεύει νά σβύσει μπρός στά προβλήματα τών εδαφικών 
διεκδικήσεων, χωρίς νά παρουσιάζει άκόμα καμμιά π ιθανότητα  γιά  μ ιά 
βαθύτερη κατανόηση, στις τραγικές πνεβματικές αντιθέσεις τών Βαλ
κανίων. Μά πρέπει νά πάρουμε ΰπ’ δψει πώς ή στιγμή είναι σοβαρά, 
τά σημεία θλιβερά. Ή  ώρα τοΰ χρέους γιά  τούς ζωντανούς άνθρώπους 
έχει σημάνει άπό καιρό. Π ρέπει νά κατανοήσουμε τήν εποχή μας.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ Β. ΙΩ Α Ν Ν ΙΔ Η Σ

8) Μ πογδάν Ράδιτσα  : Τραγικές άντιΦ έσεις στή δ ια νόη σ η  τώ ν Βαλκανίων*



Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

Ε Λ Λ Ε Ι Ψ Η  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Σ

Ό  δεύτερο; παγκόσμιος πόλεμος είναι ή επανάληψη τοΰ πρώτου, 
π ού  είχε τίς ρίζες του πολύ βαθύτερα : ή στάση τών άνθριόπων απέ
να ντι τών ευρωπαϊκών προβλημάτων καί τών παγκοσμίων, ποΰ έξαρ- 
τιέται. ά π ’ τή σιάση απέναντι τοΰ έαυτοΰ μας καί. τοΰ έθνους μας, 
εδώ έχει τήν πηγή του τό μεγάλο προπολεμικό καί μεταπολεμικό πρό
βλημα, πού μέχρι τώρα δέ λύθηκε, άλλά έπαναλήφιηκε μ ’ άλλες ιδέες— 
προσχήματα,

Ή  Ευρώπη πάσχει άπό έλλειψη πνευματικής ένότητος καί αν
θρώ πινης συνείδησης, γιαυτό οϋτε κι αυθεντική συνείδηση εχει, άλλά 
κομματική, καυστική, συμμοριακή συνείδηση εναντίον όλων.

Τάποτελέσματα αύτής τής έλλειψης είναι γνωστά ο’ όλους μέ τίς 
θυσίες πού ΰπέστησαν καί τά μελλοντικά γεγονότα ·θά φέμουν τήν 
Εύρώπη στό τραγικό δίλημμα : νά έξανθρω πισθή καί νά ρυθμίση τήν 
τυφλή δύναμή της ή ν ’ αύτοκαταστραφή ριζικά, ο" έργαλειακούς άντι- 
πνευματικούς πολέμους.

Ή δ η  κατά τόν δ-;ύτερο παγκόσμιο πόλεμο, κανένα κράτος τής 
Εύρώπης δέν νίκησε' ή ολοκληρωτική νίκη άνήκει στις "Ηνωμένες Π ο
λιτείες τής ’Αμερικής ποΐ· στά χέρια της συγκεντρώθηκε ή παγκόσμια 
γεωοικονομική ηγεμονία.

Τά ευρω παϊκά κράτη περιορίστηκαν μόνο νά άλληλογκρεμίσουν 
τ ίς  βιομηχανίες τους καί νά σπαταλήσουν τίς ηθικές, πνευματικές κα ί 
σωματικές δυνάμεις τους, όπως καί τίς πρώτες ΰλες, συγκεντρωσΐ) 
κόπων γενεών.

'Ό μ ω ς ή μεγαλείτερη ήττα τής Ευρώπης, ή πραγματική κι αλη
θ ινή  ήττα της χωρίς ανόρθωση θ ά  είνα ι ή πνευματική της κατάπτωση : 
τά  μεγάλα καί προοδευμένα κράτη, αΰτό είναι τό παράδειγμα κι ή 
πρωτοπορεία τής ευρωπαϊκής πνευματικής,βιομηχανικής καί γεωγραφικής 
ένότητος, έσπειραν καί καλλιέργησαν τό διχασμό καί τήν άπομόνωση 
κι έδωσαν ιδεολογικά προσχήματα καί ψυχολογικά ελατήρια στους κα- 
θυστερουμένους ευρωπαϊκούς λαούς νάντεπιτεθοΰν καί νάντεκδικηθοΰν 
διά  τών δικτατοριώ ν καί τής στρατοκρατίας.

Ή  εύθύνη  γιαυτά  τά γεγονότα τής Εύροιπης καί γιά τό μέλλον 
της πέφτει πάνω  στήν αγγλική πολιτική : αύτή μονάχα θ ά  μπορούσε 
νάχη  τήν απαραίτητη ιστορική πείρα, γεωοικονομική εϋνοια, καί διεθνή 
διαπαιδαγώγηση ώστε νάποτρέψη τίς καταστροφές κα ί τίς τελικές 
διασπάσεις. ■

Τά μικρά έθνη  τής γής, γιά  νά έπιζήσουν μέσα σ’ αύτή τήν 
πάλη  τών μεγάλων, εφόσον δέν μποροΰν νάμυνθοϋν ΰλικώς κι επόμενα 
δέν μποροΰν νάχουν καμμιά πολιτική  κα ί οικονομική πρωτοβουλία, 
πρέπει νά  καλλιεργοΰν τήν ψυχή τους καί νά οξύνουν τήν ετοιμότητα 
πνεύματος, άφήνοντας κατά μέρος τίς ιδεολογίες τούς έθνικισμούς
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τ«αί διεθνισμούς, καί προπαντός ζώ ντας μέσα στήν ακριβή άντίληψη 
της παγκόσμιας πραγματικότητας ποΰ ελάχιστο μέρος της αποτελεί 
τό μ ικρόν έθνος.

"Οσο γιά  τούς αποικιακούς λαούς, έκεϊ ή κατάσταση είναι απελ
π ιστική  υλικά καί π νευ μ α τικ ά : ό υπερπληθυσμός κι ή έλλειψη κοι
νω νικώ ν στελεχών τοΰ πολιτισμοΰ, καταδικάζει αύτούς τούς λαούς να- 
να ι δουλοπρεπεΐς στούς δικούς τους κα ί ξένους αφέντες χωρίς νά 
μποροΰν νά τινάζουν τίποτε, έκτος ά π ’ τήν υποταγή  τους ή τή μάταιη 
δ ιαμαρτυρία  τους.

’Αλλα η εξασθένηση τής Εύρώπης θ ά  τούς ένθαρρύνη γ ιά  μιά 
ν έ α  απελπισμένη προσπάθεια.

Τό ευρω παϊκό πνεύμα δέν άπόκτησε άκόμη ενότητα παρόλη τήν 
παγκόσμια  έξάπλωσή του, κι ή ευρω παϊκή γαιτοοικονομική ηγεσία άπο- 
δειχτηκε ληστρικη Α υτοί οί δυό καθολικοί όροι άποτελοΰν τό πρό
βλημα τής εύρωπαϊκής κρίσεως καί τοΰ πολιτισμού μας.

Ή  άμερικανική αισιοδοξία καί δυναμικότητα, έχει κ ι’ αύτή τό 
χαρακτηριστικό κάθε ηγεμονίας, τήν έλλειψη πνευματικής ενότητας, 
ο ρ θή ς προοπτικής και άνθρω πινης αναλογικής (όχι έξισοτικής) δ ικ α ι
οσύνης.

2 ’ έναν κόσμο πού ή μόνη του μέριμνα καί ή μοναδική του 
-σπαταλη ένερνείας είναι ή απόχτηση οικονομικών μέσων κα ί εργα
λείων γιά  έξάσκηση δυνάμεως, σ’ έναν τέτοιο απάνθρω πο κόσμο, κάθε 
ειλικρινής νύξη γιά πνευματικό περιεχόμενο καί α ισθητικό  πλουτισμό 
τής ίιλικής έμπειρίας, ϊσοδυναμεϊ μέ νύξη παράκοσμης τρέλλας. Ή  
μόνη άναγνωρισμένη άπ’ όλους ύπερπραγματικότης είναι τά  μηχανικά 
μέσα δύναμης: μαρξιστικός οΐκονομισμός, ιμπεριαλιστικός καπιταλισμός 

ν. δημοκρατική φαρισαϊκή μικροοικονομία.
Μέσ’ α π ’ τήν Ιδιότυπη «άνεση» πού πηγάζει ά π ’ τά μηχανικά 

μέσα, υπάρχει άκόμη κάποιο περιθοί>ριο γιά «κουλτούρα» «μόρφωση» 
-καί «πολιτισμό», τόσο επιφανειακή φαντάζουσα πρόσκαιρα καί ά φ θά- 
δης, δσο κ ι’ ή στιγμ ια ία  γιαλάδα ένός φτηνοΰ μετάλλου: ή παραμικρή 
ευκαιρία έρεθισμοΰ τών πρωτογόνων μας τάσεων καταστρέφει κάθε 
επίκτητο.

’Αλλά ή μεταψυχική δυνσμικότης στόν άνθρω πο, σάν αντανά
κλαση καί σύγκρουση τοΰ σύμπαντος, υπνώ ττει, όμως ποτέ δέν στε
ρεύει. Αύτή ή δυναμικότης είνα ι άσυνείδητη καί πρός τό παρόν τήν 
εκμεταλλεύεται τό άπάνθρω πο  κίνητρο είς βάρος τής χαράς καί τής 
λογικής.

Ή  απόπειρα τοΰ κομμουνισμού νά δώση έ’να πνευματικό περιε
χόμενο στόν μηχανικό πολιτισμό, ε ίνα ι μιά αποτυχημένη καί καθυστε
ρημένη αντίδραση τοΰ ίδιου τοϋ καπιταλισμοΰ καί τών άνθρώπων 
του, μ ιά  άντιδραστική κίνηση ψυχικά δούλων κ ι’ επαρχιωτώ ν.

"Η ελευθερία  καί ή κουλτούρα π ιθανώ ς νά έχη ώς προϋπόθεση 
μ ιά  κάποια  μηχανική κα ί οικονομική άνεση, άλλά ποτέ δέν είχε καί 
-δέν θ ά χε ι σάν πηγή τήν γεωοικονομική λευτεριά τοΰ έξω κόσμου, άλλά 
τήν πνευματική διάθεση καί τή φυσική ευγένεια, δυό άπαραίτητοι 
-δροι γιά μιάν αποτίναξη μεθοδική καί ύπόμονη τών ψυχικών δεσμών 
«α ί τώ ν νεκρών σημείων, γ ιά  ν ’αναβλαστήση ορμητικά ή ύπνώττουσα 
«νστικτώδης χαρά ' κι’ ή ληθαργοΰσα πνευματική συγκίνηση γ ιά  μιά 
τριτόγονη άνασύνδεση τοΰ κόσμου, μετά τήν πρωτόγονη διάσπαση.

Μέσα στήν τραγική πάλη μεταξύ Π ίστης καί Ε ιλικρίνειας, άνά- 
μεσα στάτομα καί τούς λαούς, έλάχιστοι ά νθρω ποι έφτασαν στήν τόλ
μη μιας πολλαπλής πειθαρχημένης ειλικρίνειας, δέ λέμε πάνω, άλλά 
π έ ρ ’ ά π ’ τά συμφέροντα καί π ά θη  της.
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Ή  πίστη, κάθε πίστη, άντί νάναι ή ειλ ικρινής πορεία πρός τε
λειοποίηση, καταντά τό στεγνό δοχείο τής άγιονίας μας, κ ι’ ή αποφυγή, 
ή κατάργηση τών όρων τής ζωής.

"Ετσι κάθε ηθική  πού πηγάζει άπό μιά πίστη, κι" οχι άπό μιά. 
δημιουργική έκφραση, καταδικάζει τήν ύπαρξη, κ ι' ερεθ ίζει τ ίς  κ α ια - 
στροφικές τάσεις τώ ν άνθρώπων.

Ή  πίστη υπαγορεύει τίς Ιδεολογίες τών άτόμων κα ί τών λαών, 
άλλά ή είλικρίνεια  μάς αναγκάζει νά ποΰμε δτι δέν υπάρχουν ιδεολο
γικά  ζητήματα καί ιδεολογικές διαφορές, άλλά ψυχολογικά προβλήματα 
καί γεωοικονομικές διαφορές, σύμφωνα μέ τάρχικά ψυχολολογικά συμ
πλέγματα τών έθνώ ν καί τών άτόμων.

Κ άθε άνθρώ πινη  ύπαρξη τρέχει πρός τή ζωή γιά  νά συναντήση 
ή νάναπλάση κείνο  άκριβώς ποΰ έχει κιόλας μέσο του : νά  ξαναβρή 
τόν εαυτό της υλοποιημένο.

Ζωή κ ι’ ύπαρξη εκφράζονται άσυνειδητα , γ ι’ αύτό κ ι' οί εκδη
λώσεις της, γ ιά  μάς σημαίνουν τίς πιό βαθειές της τάσεις.

Σ τή  Λογική, μονάχα σάν μικρό κομμάτι αύτοΰ τοΰ παγκόσμιου 
’Αλόγιστου μπορεί νά  βασιστούμε.

Κ ι’ άχριβώς αύτή ή άπαισιοδοξία μας άπέναντι τής λογικής τών 
άνθρώπων ποΰ τή θεωρούμε ώς άδύναμο άλλά δυναμικό όργανο άλ
λων τάσεων καί δυνάμεων, κι’ ά π ’ τήν άλλη μεριά τό σκοτεινό κ ι’ επ ι
θετικ ό  αύτών άκριβώς τών άλλων τάσεων, μάς υποχρεώνει νά  μήν ά- 
ψηφίσουμε αύτή τήν ύστατη πραγματικότητα τοΰ πολυσύνθετου Κόσμου.

Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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