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Δηζαγωγή   

 Αληηθείκελν απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ζρέζε ηεο αξηζηεξάο κε δεηήκαηα 

ηέρλεο, φπσο φκσο εθθξάζηεθε απηή, κέζα ζηελ πνιηηηζηηθή ζειίδα ηεο Απγήο, ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε, αξθεηά κηθξή, ρξνληθή πεξίνδν πνπ θαιχπηεη ην δηάζηεκα 1955-

1960. Ζ πεξίνδνο απηή ηαπηίδεηαη κε ηελ πξψηε θάζε έθδνζεο ηεο Δπηζεώξεζεο 

Τέρλεο, ηνπ ινγνηερληθνχ πεξηνδηθνχ ηεο αξηζηεξάο πνπ ηφζν ζάιν πξνμέλεζε 

ηαξαθνπλψληαο ηα “ιηκλάδνληα λεξά” θαη εθ δεμηψλ θαη εμ αξηζηεξψλ. Παξά ην 

κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα -πεξίπνπ κηα εμαεηία- πνπ επηρεηξήζεθε λα εμεηαζηεί, ε 

θαζεκεξηλφηεηα ηεο έθδνζεο αιιά θαη ε ζεκαηηθή πνηθηιία ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

ξεπνξηάδ θαηέζηεζε ζχλζεην ην φιν εγρείξεκα. Ζ εζηίαζε έγηλε θπξίσο ζε ζέκαηα 

ινγνηερλίαο, θηλεκαηνγξάθνπ, ζεάηξνπ, βηβιηνθξηηηθήο θαη εηθαζηηθψλ, ρσξίο φκσο 

πάληα ηε δπλαηφηεηα εκβάζπλζεο ζε θαζέλα απφ απηνχο ηνπο ηνκείο, πξάγκα πνπ 

απαηηεί εηδηθέο γλψζεηο θαη θαηάξηηζε. πδεηήζεηο θαιιηηερληθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ 

αλνίγεη ή ζπλερίδεη κέζα απφ ηηο ζηήιεο ηεο ε Απγή, ζα ζηαζνχλ ζην επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο. Αλαδεηήζεθαλ θπξίσο άμνλεο, ζεκαηηθέο, πξνβιήκαηα κε ηα νπνία 

θαηαπηάλεηαη αιιά θαη πξνβιεκαηηθέο ηηο νπνίεο αλαπηχζζεη θαη δηαπεξλνχλ ηηο 

ζηήιεο ηεο. Οη ζεσξεηηθέο αλαδεηήζεηο θαη νη θχξηεο αληηιήςεηο πεξί ηέρλεο 

απνηεινχλ έλα πεδίν φπνπ θπξίσο δηαθαίλνληαη αιιά θάπνηε ζίγνληαη θηφιαο νη 

βεβαηφηεηεο ηνπ θπξίαξρνπ ηδενινγηθνχ πξνηχπνπ
1
.  ηελ πεξίπησζε ηεο Απγήο, είλαη 

εκθαλήο ε ζπλχπαξμε απηή ηεο πξνβνιήο κε ηε ξήμε θαη ηελ ππνλφκεπζε ηεο 

θπξίαξρεο ηδενινγηθήο θαηεχζπλζεο.  

 Μηα δπζθνιία ππήξμε ε απνπζία ζπλαθήο εξγαζίαο πνπ ζα ιεηηνπξγνχζε σο 

ππφδεηγκα, θαζψο πξνυπάξρνπζεο κειέηεο φπσο ηεο Αηκ. Καξαιή θαη ηεο Υξηζη. 

Νηνπληά εληνπίδνπλ ην αληηθείκελν ηνπο θπξίσο ζε ζέκαηα ινγνηερλίαο κέζα ζε 

πεξηνδηθφ -θαη φρη εκεξήζην- ηχπν ηεο αξηζηεξάο. 

 Δξσηήκαηα πάλησο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηεζνχλ θαη λα ζπλδεζνχλ κε ην ζέκα 

είλαη: Καηά πφζν αληαλαθιάηαη ην πνιηηηθφ θιίκα ησλ εκεξψλ, φζνλ αθνξά ηελ 

αληηπαξάζεζε κε ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, κέζα ζηελ πνιηηηζηηθή ζειίδα ηεο Απγήο; 

Γηαγξάθεηαη θαζφινπ ε πνξεία ηνπ ΚΚΔ (πξνζδνθίεο απφ απνζηαιηλνπνίεζε, 

δηάςεπζε πξνζδνθηψλ, αληηπαξαζέζεηο θνκκαηηθψλ κειψλ πνπ νδήγεζαλ ζηε 

δηάζπαζε ηνπ θφκκαηνο ην 1968) ζηελ πνιηηηζηηθή ζειίδα ηνπ θχξηνπ νξγάλνπ ηνπ 

θφκκαηνο, ηεο Απγήο; Τπέξ πνησλ θαιιηηερληθψλ ηάζεσλ θαη ξεπκάησλ ηάζζνληαη νη 

θξηηηθνί ζηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο θαη πνηα απνξξίπηνπλ; Απφ πνηνπο μέλνπο 

ζεσξεηηθνχο επεξεάδνληαη θαη απφ πνηεο ρψξεο πξνέξρνληαη νη πνιηηηζηηθέο 

εκπεηξίεο πνπ κεηαθέξνπλ ζηελ Διιάδα; Καη αθφκε ζα κπνξνχζακε λα 

δηεξεπλήζνπκε αλ ε ζηάζε ησλ δηαλννπκέλσλ πνπ αξζξνγξαθνχλ ζηελ Απγή είλαη 

εληαία ή ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξνπνηήζεηο. Τπάξρεη ηέινο αιιαγή ζεψξεζεο κε 

ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ηηο ηζηνξηθνπνιηηηθέο εμειίμεηο;      

 

 

                                                 
1 Ζ Καξαιή αλαθεξφκελε ζηελ Δπηζεώξεζε Τέρλεο κηιά γηα ηαθηηθή ησλ πληαθηψλ ηεο λα 

ζπλνδεχνπλ ηε ζησπή ηνπο ζε άκεζα πνιηηηθά ζέκαηα κε ηε δεκνζίεπζε θαιιηηερληθψλ έξγσλ θαη 

ζεσξεηηθψλ αηζζεηηθψλ επεμεξγαζηψλ πνπ ππνλφκεπαλ ηελ θπξίαξρε ηδενινγηθή θαηεχζπλζε. Βι. 

Αηκηιία Καξαιή, Μηα εκηηειήο άλνημε, ηδενινγία, πνιηηηθή θαη ινγνηερλία ζην πεξηνδηθό Δπηζεώξεζε 

Τέρλεο (1954-1967), Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2005, ζ. 142-143. 
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Σν ηζηνξηθό πιαίζην έθδνζεο ηεο Απγήο 

 Ζ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία επηρεηξείηαη λα εμεηαζηεί ην πνιηηηζηηθφ ξεπνξηάδ 

ηεο Απγήο, ηα ρξφληα 1955-1960 ζπκπίπηνπλ κε ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ην ηέινο 

ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηνπ Δκθπιίνπ (1949). Σα ρξφληα απηά, είλαη γλσζηφ, 

ζεκαδεχηεθαλ απφ κηα παξαηεηακέλε θξίζε θαη ππνλφκεπζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

πνιηηεχκαηνο πνπ θαηέιεμε ζηε δηθηαηνξία ησλ ζπληαγκαηαξρψλ ην 1967. Ζ 

ππνλφκεπζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ ειεπζεξηψλ ησλ πνιηηψλ, φπσο ζεκεηψλεη ν 

Αιηβηδάηνο, ζε κεγάιν βαζκφ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ χπαξμε δίπια ζην ζχληαγκα ηνπ 

1952 θαη ελφο «παξαζπληάγκαηνο», κηαο ζεηξάο δειαδή λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ θαη 

έθηαθησλ κέηξσλ πνπ είραλ πηνζεηεζεί ζηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ θαη πνπ 

δηαηεξήζεθαλ (κεηεκθπιηαθά) ζε ηζρχ παξά ηελ αληηζπληαγκαηηθφηεηα ηνπο. 

Άιισζηε θαη ην ίδην ην χληαγκα ηνπ 1952 απνγχκλσλε ζεκαληηθά πνιιέο απφ ηηο 

αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο ειεπζεξίεο  απφ ην πεξηερφκελν ηνπο, δηακέζνπ πνιιαπιψλ 

ξεηξψλ θαη παξαπνκπψλ ζε λφκνπο, πνπ επηθαινχληαλ ηηο αλάγθεο ηεο δεκφζηαο 

ηάμεο θαη αζθάιεηαο.
2
 Με πξφθαζε ην θάζκα ηνπ «εξπζξνχ θηλδχλνπ» θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ «εζσηεξηθνχ ερζξνχ», ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο επηδηψθνληαο 

λα «ζπληξίςνπλ ην ηεξάζηην ιατθφ θίλεκα πνπ είρε αλαπηπρζεί ζηε δηάξθεηα ηεο 

Καηνρήο θαη, ζηε ζπλέρεηα λα εκπνδίζνπλ ηελ εκθάληζε λέσλ θηλεκάησλ ηθαλψλ λα 

αμηψζνπλ ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο δεκφζηαο δσήο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη νηθνλνκηθέο 

θαη θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο»
3
, νη θπβεξλήζεηο ηεο κεηαπνιεκηθήο επνρήο 

πηνζεηνχλ κηα ζεηξά απφ πξαθηηθέο θαη λνκνζεηήκαηα πνπ δηαησλίδνπλ ην 

δηαρσξηζκφ ησλ πνιηηψλ αλάινγα κε ηελ ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή ηνπο έληαμε.  Ο 

δηαρσξηζκφο ησλ πνιηηψλ ζε εζληθφθξνλεο θαη κε, νη δηψμεηο ησλ ζηειερψλ ηνπ 

ΚΚΔ, ε απαγφξεπζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο,  ε ηαχηηζε ησλ 

θνκκνπληζηψλ κε «θαηαζθφπνπο» θαη ε εθαξκνγή ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο- ζχκθσλα 

κε ηνλ αλαγθαζηηθφ λφκν 375, νη δηαηάμεηο πνπ απαηηνχζαλ "πηζηνπνηεηηθά 

θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ" απφ κεγάιεο θαηεγνξίεο δεκνζίσλ ππαιιήισλ αιιά θαη ε 

εθηφπηζε σο πξνιεπηηθφ κέηξν γηα ηνπο πνιηηηθά "χπνπηνπο" θαη νη «δειψζεηο 

κεηαλνίαο» είλαη κεξηθέο απφ ηηο πξαθηηθέο πνπ βξίζθνληαλ ζε ηζρχ ηελ πεξίνδν πνπ 

καο απαζρνιεί, αςεθψληαο βαζηθέο ζπληαγκαηηθέο αξρέο φπσο εθείλε ηεο ηζφηεηαο 

ησλ πνιηηψλ κπξνζηά ζην λφκν. Παξάιιεια νη πεξηνξηζκνί πνπ επηβιήζεθαλ ζηελ 

άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ ζπλέξρεζζαη θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απεξγίαο, ν 

πεξηνξηζκφο ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη ηνπ ηχπνπ, νη ζηεξήζεηο ηεο ηζαγέλεηαο 

απφ "αλεπηζχκεηνπο" πνιίηεο, ηα καγεηξέκαηα ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ αιιά θαη άιια 

ζπλαθή κέηξα ζπληζηνχζαλ φια καδί έλα αζθπθηηθφ πιέγκα γηα ηα δηθαηψκαηα θαη 

ηηο ειεπζεξίεο ησλ πνιηηψλ.
4 

 Μέζα ζε έλα ηέηνην απηαξρηθφ πνιηηηθφ πιαίζην θαη 

αζηπλνκηθφ θξάηνο επηρεηξνχλ ηα έληππα ηεο Αξηζηεξάο λ' αξζξψζνπλ ην δηθφ ιφγν 

ηνπο. Πνηα είλαη φκσο ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ίδηα ε Αξηζηεξά; 

 Ζ Αξηζηεξά ηελ πεξίνδν απηή ιεηηνπξγεί κέζσ θπξίσο ηνπ λφκηκνπ πνιηηηθνχ 

εθπξνζψπνπ ηεο, ηεο ΔΓΑ πνπ ζπζηήζεθε σο πνιηηηθφο ζπλαζπηζκφο θνκκάησλ θαη 

πξνζσπηθνηήησλ ηεο Αξηζηεξάο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1951. Ζ πιεηνςεθία ησλ κειψλ 

                                                 
2Νίθνο Αιηβηδάηνο, Οη πνιηηηθνί ζεζκνί ζε θξίζε (1922-1974). Όςεηο ηεο ειιεληθήο εκπεηξίαο, Θεκέιην, 

Αζήλα 1955, ζ.525-526. 
3 Νίθνο Αιηβηδάηνο φ.π, ζ.525,554, 600. 
4 Νίθνο Αιηβηδάηνο φ.π, ζ.525-600, Καξαιή, φ.π, ζ. 55-57.. 
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ηεο αλήθαλ ζην παξάλνκν ηφηε ΚΚΔ. Με έκβιεκα ηξία ζπλζήκαηα - Δηξήλε, 

Γεκνθξαηία, Αλεμαξηεζία- επηρεηξεί λα έξζεη ζε ξήμε κε ην κεηεκθπιηαθφ θξάηνο 

πνπ έρεη ηα αθφινπζα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά: ηελ εμάξηεζε θαη θεδεκνλία ηεο ρψξαο 

απφ ηελ πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ, ηελ θπξηαξρία ησλ πην ζπληεξεηηθψλ πνιηηηθψλ 

δπλάκεσλ πνπ ήηαλ ζπλδεδεκέλεο κε ην μέλν θεθάιαην, ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Θξφλνπ 

λα ξπζκίζεη κε θάζε κέζν ηελ πνιηηηθή δσή, εμππεξεηψληαο ζπγρξφλσο μέλα 

ζηξαηεγηθά πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. Γηα λα αληηκεησπίζεη ηα παξαπάλσ 

ε ΔΓΑ πξφηαζζε ην πξφγξακκα ηεο Δζληθήο Γεκνθξαηηθήο Αιιαγήο 

ζπζπεηξψλνληαο ζηνπο θφιπνπο ηεο φινπο εθείλνπο ζνζηαιηζηέο, θνκκνπληζηέο θαη 

άιινπο δεκνθξάηεο πνπ αλεμάξηεηα απφ ηηο ηδηαίηεξεο ηδενινγηθέο, θνζκνζεσξεηηθέο 

θαη άιιεο αληηιήςεηο ηνπο, αγσλίδνληαη κε ζπλέπεηα θαη ζηαζεξφηεηα γηα ηελ 

“Δζληθή Γεκνθξαηηθή Αιιαγή". Καζψο σο θεληξηθφ δήηεκα θαη πξνηεξαηφηεηα 

έκπαηλε "ε απαιιαγή ηεο ρψξαο απφ ηα ηκπεξηαιηζηηθά δεζκά, ε απνθαηάζηαζε θαη 

θαηνρχξσζε ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο", ε ΔΓΑ δελ έζεηε ζέκα αιιαγήο ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο νχηε ζνζηαιηζηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θνηλσλίαο
5
. 

         εκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΓΑ έπαημε θαη ην δπλακηθφ 

ησλ ζηειερψλ ηνπ παξάλνκνπ ΚΚΔ πνπ δξνχζε κέζα ζ' απηήλ. Ζ πνιηηηθή ηνπ KKE, 

φκσο, ζεσξείηαη πσο ραξαθηεξίζηεθε απφ κηα ζεηξά παιηλσδίεο θαη ηαιαληεχζεηο πνπ 

επεξεάδνληαη θαη απφ ηηο εθάζηνηε δηεζλείο εμειίμεηο. Έηζη ελψ ην 1953 ζηελ 4ε 

Οινκέιεηα ηεο ΚΔ, ν Εαραξηάδεο ηφληδε φηη ε κειινληηθή ιατθή επαλάζηαζε ζηελ 

Διιάδα ζα είλαη ιατθνδεκνθξαηηθή- ζνζηαιηζηηθή, ιίγν κεηά ηελ 

"απνζηαιηλνπνίεζε" πνπ θήξπμε ην 20ν πλέδξην ηνπ ΚΚΔ ην 1956, ν Εαραξηάδεο 

θαζαίξεηαη θαη καδί κε ηελ αιιαγή ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ θφκκαηνο αιιάδνπλ θαη 

νη ζηφρνη. Πξνβάιινληαη ζ' απηή ηε θάζε εζληθνί θαη παηξησηηθνί ζηφρνη θαη ε 6ε 

Οινκέιεηα ηνπ ΚΚΔ πξνηείλεη "ηε ζπζπείξσζε φισλ ησλ πξννδεπηηθψλ- 

παηξησηηθψλ δπλάκεσλ ζηε ρψξα ζηελ πάιε γηα κηα αλεμάξηεηε, δεκνθξαηηθή 

Διιάδα, γηα ηελ εηξήλε". Έηζη νη ζηφρνη ηνπ ΚΚΔ θαη ηεο ΔΓΑ ζε επίπεδν πνιηηηθήο 

ηαθηηθήο ζπκπίπηνπλ, ελψ κάιηζηα ην 1958 (8
ε
 Οινκέιεηα ηνπ Κφκκαηνο) 

απνθαζίδεηαη ε δηάιπζε ησλ παξάλνκσλ θνκκαηηθψλ νξγαλψζεσλ ηνπ ΚΚΔ ζηελ 

Διιάδα θαη ε έληαμε ηνπο ζηελ ΔΓΑ. Καζψο βέβαηα ην 1959, ζην 21ν πλέδξην ηνπ 

ΚΚΔ, παγηψλεηαη ν "λενζηαιηληζκφο", ε απνγνήηεπζε έξρεηαη λα πξνθαιέζεη λέα 

εξσηήκαηα γηα ην πξφηππν ζνζηαιηζηηθήο αλάπηπμεο πνπ θπξηαξρνχζε ζην δηεζλέο 

αξηζηεξφ θίλεκα. ηελ θαηεχζπλζε απηή έρεη νδεγήζεη, άιισζηε, θαη ν 

πξνβιεκαηηζκφο πνπ πξνήιζε  γεληθφηεξα απφ ηελ απνθάιπςε ησλ ζηαιηληθψλ 

δηψμεσλ, ην δξάκα ηεο Οπγγαξίαο
6
, αιιά θαη απφ ηηο ζπδεηήζεηο ζην εζσηεξηθφ ησλ 

επξσπατθψλ ΚΚ κεηά ην 20
ν
 ζπλέδξην. Έηζη ζηαδηαθά παξαηεξείηαη απηνλφκεζε ησλ 

θνκκαηηθψλ κειψλ ηεο ΔΓΑ απφ ηηο απνθάζεηο ηεο πιεηνςεθίαο ηεο εγεζίαο ηνπ 

ΚΚΔ
7
.  

 Θα επηρεηξήζνπκε λα δνχκε πνηεο απ' απηέο ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο θαη ζε πνην 

βαζκφ ίζσο είλαη νξαηέο κέζα ζηελ πνιηηηζηηθή ζειίδα ηεο Απγήο, ζπλδένληαο έηζη 

ηελ πνιηηηθή κε ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ ηέρλε κε ηελ εμνπζία ζηελ επξχηεξε ηεο κνξθή, 

αιιά θαη αληρλεχνληαο  απφπεηξεο απαγθίζηξσζεο απφ δνγκαηηζκνχο θαη επεκβάζεηο 

ζηνλ ηνκέα ηεο θνπιηνχξαο. 

                                                 
5Αηκ. Καξαιή, φ.π, ζ. 57-58. 
6 πχξνπ Ληλαξδάηνπ, Από ηνλ εκθύιην ζηε Χνύληα, ηφκνο Γ, Παπαδήζε, Αζήλα 1978, ζ. 176-179. 
7Αηκ. Καξαιή, φ.π. ζ. 58-61. 
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Η πνιηηηζηηθή ζειίδα ηεο Απγήο  

Δηζαγσγηθά 

 Ζ Απγή, ην επίζεκν πξνπαγαλδηζηηθφ έληππν ηεο Αξηζηεξάο, μεθηλά ηελ 

έθδνζε ηνπ ην 1952, κε πξψην εθδφηε θαη δηεπζπληή ην Βαζίιε Δθξαηκίδε. Σν 1955, 

ην πνιηηηζηηθφ ξεπνξηάδ ηεο εθεκεξίδαο βξίζθεηαη ζε ζηαζεξή βάζε ζηε δεχηεξε 

ζειίδα ηεο. Δθεί ζα βξνχκε ζηήιεο πνπ αθνξνχλ φιεο ηηο κνξθέο ηέρλεο, φρη βέβαηα 

ηαπηφρξνλα ζην ίδην θχιιν. πλαληάκε επίθαηξα αιιά θαη θξηηηθέο πάλσ ζε 

δεηήκαηα κνπζηθήο, ζεάηξνπ, θηλεκαηνγξάθνπ, θξηηηθή βηβιίσλ αιιά θαη ηδεψλ, 

δεκνζίεπζε πνηεκάησλ, κειεηψλ, ζέκαηα παηδαγσγηθνχ αιιά θαη ηζηνξηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Κπξηαξρνχλ βέβαηα θαιιηηερληθά ζέκαηα πνπ πξνέξρνληαη ή 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ιατθέο δεκνθξαηίεο θαη ηελ ΔΓ. 

 Σα νλφκαηα πνπ ππνγξάθνπλ ζπρλφηεξα ηηο ζηήιεο απηήο ηεο ζειίδαο είλαη νη 

Β. Αξθαδηλφο, Κ. ηακαηίνπ, Μ. Απγέξεο, Γ. ηαχξνπ, Γ. Ρίηζνο, Κ. Πνξθχξεο, 

Γηάλλεο Κνξδάηνο, Κ.Γ. σηεξίνπ. Οη πεξηζζφηεξν ζα ζπκκεηέρνπλ κε θείκελα ηνπο, 

άιισζηε, ζηελ έθδνζε θαη ηεο Δπηζεώξεζεο Τέρλεο, ελψ ν Πνξθχξεο απφ ην 

Γεθέκβξε ηνπ 59 ζα είλαη βαζηθφ κέινο ηεο ζπληαθηηθήο νκάδαο ηνπ πεξηνδηθνχ. 

Τπάξρνπλ επίζεο πξφζσπα, πξάγκαηα ηδέεο πνπ ζα απαζρνιήζνπλ εμίζνπ ηα δχν 

έληππα (π.ρ ν Λφξθα, o Μπξερη, ν Ζιία Έξελκπνπξγθ, ν Ρνκαίλ Ρνιιάλ). Καη αθφκε 

ε έθδνζε ηεο Δπηζεώξεζεο Τέρλεο ραηξεηίζηεθε κε πνιχ ελζνπζηαζκφ θαη 

ελδηαθέξνλ  απφ ηελ εθεκεξίδα θαη γηα θάζε θαηλνχξην ηεχρνο ηεο ππάξρεη ζρεηηθή 

δηαθήκηζε ζε απηήλ. Πξνβάιινληαη νη ζπλεξγάηεο ηεο, ηα θείκελα ηεο, θαη νη φπνηεο 

αδπλακίεο θαη παξαιείςεηο ηεο απνδίδνληαη ζην θαηλνχξην ηεο έθδνζεο ηεο. Γηα απηφ 

δηαηππψλεηαη θαη ε αηζηνδνμία γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ πεξηνδηθνχ θαη ηελ 

θάιπςε ελφο πξαγκαηηθνχ θελνχ ζηα ειιεληθά γξάκκαηα. 

 

Σν απηαξρηθό πνιηηηθό πιαίζην 

 Ο αληίρηππνο ηνπ ζθιεξνχ θαη απηαξρηθνχ πνιηηηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

πεξηβάιιεη ηελ Απγή είλαη εκθαλήο ζηα πεξηερφκελα ηεο. Έηζη ην ππάξρνλ 

αληηπλεπκαηηθφ θιίκα θαη νη δηψμεηο ηεο κεηεκθπιηαθήο πεξηφδνπ ηηο νπνίεο 

πθίζηαληαη αξθεηνί δηαλννχκελνη, ινγνηέρλεο θαη εθδφηεο ηεο επνρήο είλαη έλα ζέκα 

ζην νπνίν επαλέξρεηαη θαη ζηηγκαηίδεη απφ ηηο ζηήιεο ηεο ζπρλά ε Απγή. Οη 

πεξηπέηεηεο ηνπ Σάζνπ Λεηβαδίηε (θπιαθίζηεθε, δηθάζηεθε θαη αζσψζεθε) γηα ην 

έξγν ηνπ «Φπζάεη ζηα ζηαπξνδξφκηα ηνπ θφζκνπ», ε πεξίπησζε ηνπ Καδαληδάθε, 

φπνπ ε Ηεξά χλνδνο πξφηεηλε ηελ απαγφξεπζε ησλ έξγσλ ηνπ, νη δχζθνιεο κέξεο ηεο 

εμνξίαο ζηνλ Άε ηξάηε ηνπ Μελέιανπ Λνπληέκε, Θέκνπ Κνξλάξνπ θαη άιισλ 

αξηζηεξψλ απαζρνινχλ ζπρλά ηελ εθεκεξίδα. πσο επίζεο ηνπο απαζρνιεί ε 

πξνιεπηηθή ινγνθξηζία πνπ αξρίδεη λα αζθείηαη ζηα ζέαηξα θαζψο θαη ηα δηαβήκαηα 

πνπ γίλνληαη απφ πνηθίινπο θνξείο  γηα ηελ ειεπζεξία ζηελ έθθξαζε θαη ηελ απφιπζε 

ησλ εμφξηζησλ. 

 Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε Απγή, σο απάληεζε, ζα αζρνιεζεί εθηελψο κε κηα 

ζεηξά απαγνξεπκέλσλ βηβιίσλ απφ ην θαζεζηψο, θαζψο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

θαη ε Ηεξά χλνδνο θαηάξηηζαλ νιφθιεξν θαηάινγν βηβιίσλ πνπ απαγνξεχνληαη θαη 

θαηάζρνληαη. Σν «Μαγηθφ δέξκα» ηνπ Μπαιδάθ, νη «κεξνη» ηνπ Υέπκ, νη «Νεθξέο 

ςπρέο» ηνπ Ν. Γθφγθνι, «Ζ πηψζε ηνπ Παξηζηνχ» ηνπ Ζιία Έξελκπνπξγθ, ε 
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«Φσηηά» ηνπ Μπαξκπχο, «Ζ Μεηέξα» ηνπ Γθφξθπ είλαη θάπνηα απφ απηά. Σνπο 

ελνριεί αθφκε θαη ν κπζηηθηζηήο Νηνζηνγηέθζθη, ελψ –ζχκθσλα κε ην εηξσληθφ 

ζρφιην ηνπ αξζξνγξάθνπ- μαλαζηέιλνπλ ζε εμνξία ηνλ Βίθησξ Οπγθφ
8
.   

 ε κηα πξνζπάζεηα ίζσο λα ζπλδέζνπλ ην παξφλ κε ην παξειζφλ θαη λα ζίμνπλ 

ηα κεζαησληθά ζηνηρεία ηνπ πλαγεξκηθνχ θαζεζηψηνο ζα αζρνιεζνχλ εθηεηακέλα 

θαη κε ηελ Ηεξά Δμέηαζε, ηελ «ζαηαληθή παπαδνθξαηηθή νξγάλσζε ηνπ Μεζαίσλα», 

φπσο ηελ απνθαινχλ
9
. Αληρλεχνληαο ηηο ξίδεο θαη ηα αίηηα ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ζε 

πξψηε θάζε, πξνρσξνχλ ζε φιε ηελ εμέιημε ηεο, ηελ εμάπισζε ηεο ζηελ Δπξψπε, ηα 

πξφζσπα πνπ εκπιέρηεθαλ ζε απηή, ηα απάλζξσπα βαζαληζηήξηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζε. πρλή πεγή γηα ην πιηθφ αιιά θαη γηα ηηο αλαηξηρηαζηηθέο 

θσηνγξαθίεο πνπ δεκνζηεχνπλ είλαη ε «Ηζηνξία ηεο Ηεξάο Δμέηαζηο» ηνπ Σακπνπξίλη. 

Με πνιχ ελδηαθέξνλ ζα ζηαζνχλ αθφκε ζε θάπνηα απφ ηα επψλπκα ζχκαηα ηεο Ηεξάο 

Δμέηαζεο φπσο ε Ησάλλα λη‟ Άξθ θαη ν Σδνξληάλν Μπξνχλν.  

 Ο Γηάλλεο Κνξδάηνο θάλνληαο “αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία” ζπκίδεη ζηνπο 

αλαγλψζηεο ηεο Απγήο πσο θάζε αλψκαιε πεξίνδνο ηεο λενειιεληθήο ηζηνξίαο 

έθιεηλε κε ηε ρνξήγεζε γεληθήο ακλεζηίαο. Ζ ζχγθξηζε κε ην ηξνκνθξαηηθφ θιίκα 

ησλ εκεξψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, φπνπ νη πνιίηεο ζπλερίδνπλ λα ππφθεηληαη ζε 

ςπρνινγηθνχο εμαλαγθαζκνχο, είλαη άκεζε θαη  ππνγξακκίδεη πφζν ε πνιηηηθή ηνπ 

πλαγεξκνχ αληίθεηηαη ζηεο δεκνθξαηηθέο παξαδφζεηο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ.
10

 

 ε θαζεκεξηλή βάζε δεκνζηεχνληαη ζε ζπλέρεηεο δηεγήκαηα μέλσλ θαηεμνρήλ 

ζπγγξαθέσλ ηεο «πξννδεπηηθήο ινγνηερλίαο»: ην «Πέληξν Μπάια» θαη «Ζ λεθξή 

ζάιαζζα» ηνπ Γθηφξγθη Ακάλην,  «Ληψλνπλ ηα ρηφληα» ηνπ Ζιία Έξελκπνπξγθ, 

«άθθν θαη Βαληζέηηη» ηνπ Υάνπαξλη Φάζη, ε «Μαξηπξηθή πνξεία» ηνπ Σνιζηφε, 

«Ο άλζξσπνο κεο ζηελ θάζα» ηνπ Α. Σζέρσθ.   

  

Κπξηόηεξα πνιηηηζηηθά ζέκαηα  ηνπ 1955 

 Μεξηθά ζέκαηα ηεο πνιηηηζηηθήο ζειίδαο ηεο Απγήο, αξρέο ηνπ 1955, είλαη “ηα 

πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ ησλ ζνβηεηηθψλ ζπγγξαθέσλ” θαη ε ζπδήηεζε γχξσ απφ ην 

δηήγεκα ηνπ Έξελκπνπξγθ, “Σα ρηφληα ιηψλνπλ”, ε θξηηηθή ζην Υφιπγνπλη θαη ηα 

παξαζθήληα ηνπ, ν Ρνκαίλ Ρνιάλ
11

, ε “Μαγηθή πφιηο” ηνπ Νίθνπ Κνχλδνπξνπ αιιά 

θαη πνιιά άιια. Με ην πξψην απφ απηά ηα ζέκαηα ζα αζρνιεζνχκε ζε κεηέπεηηα 

ελφηεηα («πδεηήζεηο γχξσ απφ ην ζνζηαιηζηηθφ ξεαιηζκφ»), ελψ ζα ζηαζνχκε ζηα 

θπξηφηεξα απφ ηα ππφινηπα. 

 

 

Ο ξόινο ηνπ δεκηνπξγνύ 

 Χο “κηα ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε” ζα ραξαθηεξίζεη ν Κ. Πνξθχξεο κηα 

ζπδήηεζε, πνπ μεθηλά απφ ηηο ζηήιεο ηεο Διεπζεξίαο ν Πέηξνο Υάξεο θαη ν Γ. 

                                                 
8Γεκνζηεχζεηο γηα ηα παξαπάλσ έξγα, ην πεξηερφκελν αιιά θαη ηνπο ζπγγξαθείο ηνπο βξίζθνπκε ζηελ 

Απγή ζηηο αθφινπζεο εκεξνκελίεο: 4,8,9,12,15,17,18,26- 3-1955. 
9Ζ δεκνζίεπζε θεηκέλσλ κε ζέκα ηελ ηεξά εμέηαζε αξρίδεη ζηηο 4-3-1955. 
10Απγή, 19-1-1955. 
11Γεκνζηεχεηαη άξζξν ηνπ νβηεηηθνχ ζπγγξαθέα Α. Αληξέγηεθ, σο αθηέξσκα ζηα δέθα ρξφληα απφ ην 

ζάλαην ηνπ Γάιινπ ζπγγξαθέα, εληαγκέλνπ ζην δηεζλέο εηξεληζηηθφ θίλεκα. Απγή, 13-1-1955.   
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Ρψκαο, γηα λα ζπλερηζηεί ζηελ πνιηηηζηηθή ζειίδα ηεο Απγήο. Σν ζέκα ζρεηίδεηαη κε 

ηελ θξίζε ηνπ βηβιίνπ θαη ηε ζρέζε αλάκεζα ζε ζπγγξαθείο θαη θνηλφ. ηε ζπδήηεζε 

απηή, ζα επηρεηξήζεη ν Πνξθχξεο λα δηαθνξνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο δχν, 

πάλσ ζηε βάζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Έηζη ν Πέηξνο Υάξεο είρε ππνζηεξίμεη φηη 

“ππάξρεη ζήκεξα δηάζηαζε ζπγγξαθέσλ θαη θνηλνχ γηαηί ηα λεψηεξα ινγνηερλήκαηα 

δελ είλαη... δηαζθεδαζηηθά!”, θαη ν Ρψκαο  φηη “δνχκε δίρσο ζχκβνια, δίρσο ηδαληθά” 

θαη “γηα ηηο θιάςεο ησλ ακέηξεησλ θιαςήδσλ δελ ελδηαθέξνληαη νη άλζξσπνη”. Ο 

Πνξθχξεο ζέηεη πην μεθάζαξα ηελ αηηία γηα ηε δηάζηαζε, αλάκεζα ζε ζπγγξαθείο θαη 

θνηλφ, ιέγνληαο φηη θάπνηνη ζπγγξαθείο –ελλνψληαο πξνθαλψο φζνπο αθνινπζνχλ ην 

δφγκα «ε ηέρλε γηα ηελ ηέρλε»- “δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θνηλνχ, 

δελ απερνχλ ηνλ παικφ ηνπ, δελ εθθξάδνπλ ηνπο πφζνπο ηνπ”. Καη πξνρσξεί ζε κηα 

επηπιένλ δηαπίζησζε δηαρσξίδνληαο ηνπο πνηεηέο θαη ηνπο ζπγγξαθείο, ζε εθείλνπο 

“πνπ έρνπλ δεζεί θαη ηαπηηζηεί κ' έλα θφζκν πνπ ζβήλεη θαη ράλεηαη” θαη ζ' εθείλνπο 

“πνπ έρνπλ μεθφςεη απ' απηφ ηνλ εηνηκνζάλαην θφζκν θη έρνπλ δεζεί κε ην ιαφ θαη 

πξνρσξνχλ καδί ηνπ ζθηρηαγθαιηαζκέλνη”. Οη ζπγγξαθείο απηνί, ζχκθσλα κε ηνλ 

Πνξθχξε, βξίζθνπλ άκεζε αληαπφθξηζε ζην ιαφ θαη βέβαηα, κε ηε ζεηξά ηνπο, ηνλ 

επεξεάδνπλ. Θα ππνζηεξίμεη αθφκε πσο ν Διιεληζκφο θαη ήξσεο έρεη θαη ζχκβνια 

θαη ηδαληθά  αιιά αλ νη ζπγγξαθείο πνπ εθθξάδνπλ φια απηά ζεσξνχληαη 

“απνβιεηένη” απηφ νθείιεηαη ζην γεληθφηεξν δησγκφ ηνπ πλεχκαηνο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ επνρή ηνπ.
12

 

 Ο δησγκφο απηφο παίξλεη πξάγκαηη πνηθίιεο κνξθέο απφ θαηαζρέζεηο βηβιίσλ 

κέρξη δίσμε ησλ ζπγγξαθέσλ ή αθφκε θαη αθνξηζκνχο απφ κέξνπο ηεο εθθιεζίαο, 

φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Νίθν Καδαληδάθε. Με ηελ πεξίπησζε απηή αζρνιείηαη ζε 

άξζξν ηνπ ν παηδαγσγφο Κ.Γ. σηήξίνπ. Κάλνληαο κηα αλαδξνκή ζην ξφιν πνπ έρεη 

δηαδξακαηίζεη ε Δθθιεζία ηφζν ζην κεζαίσλα φζν θαη ζηα λεψηεξα ρξφληα, 

πξνβάιιεη ηελ πξνζπάζεηα ηεο λα δεζκεχζεη ηελ ειεπζεξία ηεο ζθέςεο θαη λα 

ζηακαηήζεη ηελ πξννδεπηηθή πνξεία ηεο αλζξσπφηεηαο. Ζ ηεξά εμέηαζε ην κεζαίσλα 

αιιά θαη νη αθνξηζκνί, νη αλαζεκαηηζκνί ηα λεφηεξα ρξφληα, ε αξλεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη ην θίλεκα ησλ δεκνηηθηζηψλ απνηεινχλ 

θάπνηα ζεκεία αλαθνξάο πνπ επηβεβαηψλνπλ ηνλ αξλεηηθφ ξφιν ηεο Δθθιεζίαο. Με 

αθνξκή ηελ πξφζθαηε ζηάζε ηεο Δθθιεζίαο απέλαληη ζηνλ Καδαληδάθε θαη ηελ 

αδξάλεηα ηεο απέλαληη ζ' άιια ζεκαληηθά δεηήκαηα, ν σηεξίνπ αλαξσηηέηαη κήπσο 

ηειηθά νη εθπξφζσπνη ηεο έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηελ Δπηζηήκε θαη ηελ Σέρλε θαη 

αληηκάρνληαη ηελ ειεπζεξία ηεο ζθέςεο θάζε θνξά πνπ λνκίδνπλ πσο θηλδπλεχνπλ 

πξαγκαηηθά ή θαληαζηηθά νξηζκέλα πξνλφκηα ηνπο.
13

 

 

 αλ ζχκβνιν ιεπηεξηάο θαη ζαλ κηα ζπνπδαία πξάμε εζληθήο αληίζηαζεο, 

παξνπζηάδεη ν Σάζνο Λεηβαδίηεο ηελ θεδεία ηνπ Παιακά απφ ηνλ ειιεληθφ ιαφ, ην 

Φιεβάξε ηνπ '43. Με αθνξκή ηελ επέηεην δψδεθα ρξφλσλ απφ ην ζάλαην ηνπ 

Παιακά, ν Λεηβαδίηεο ζέιεη λα ππνγξακκίζεη ηελ αιεζηλή απνζηνιή θαη επζχλε θάζε 

Πνηεηή: “φρη λα παξακείλεη έλαο απιφο δεκηνπξγφο γξαπηνχ ιφγνπ, νζνδήπνηε 

ζεκαληηθνχ, κα κε ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ, κε νιάθεξε ηε δσή ηνπ, λα γίλεηαη έλαο 

ζπλερήο δεκηνπξγφο έμαξζεο θαη νξκήο”. Δκκέλεη αθφκε ζηελ θνηλσληθή ζπκβνιή 

                                                 
12Απγή, 22-2-1955. 
13Απγή, 26-2-1955. 
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θαη ιεηηνπξγία ηεο παιακηθήο πνίεζεο φζν θαη ζηελ εζληθή θαη ιατθή ζπλάκα 

θπζηνγλσκία ηνπ πνηεηή, πνπ κέζα απφ ην έξγν ηνπ θαηαδίθαζε θάζε κνξθή 

ζθιαβηάο – θνηλσληθή θαη πλεπκαηηθή- θαη πξνέβαιιε ηελ αγσληζηηθφηεηα θαη ηε 

καρεηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ ζαλ κνλαδηθή δηέμνδν απφ ηηο αδηάθνπεο 

ηαιαηπσξίεο. 
14

 

 Με ηνλ Παιακά αιιά θαη ηε ζχγρξνλε ειιεληθή πνίεζε έρεη λα θάλεη θαη ε 

απάληεζε πνπ δίλεη ην Μάξηην ηνπ 1955 απφ ηηο ζηήιεο ηεο Απγή ν Π. Ν. ζηνλ 

επηθπιιηδνγξάθν ηνπ βήκαηνο Βελέδε, ν νπνίνο είρε ακθηζβεηήζεη ηελ χπαξμε 

“αιεζηλήο πνίεζεο” χζηεξα απφ ηνλ Παιακά, ην ηθειηαλφ θαη ηνλ Καβάθε. Ο Π. Ν. 

ζηηγκαηίδνληαο ηελ αδηαθνξία ελφο κεγάινπ κέξνπο ηνπ πλεπκαηηθνχ θφζκνπ 

απέλαληη ζηελ αληηπλεπκαηηθή εθζηξαηεία ησλ εκεξψλ ηνπ, ηνλίδεη ην γεγνλφο φηη 

ηφζν ν Παιακάο φζν θαη ν ηθειηαλφο δελ απείραλ αιιά πήξαλ ζέζε απέλαληη ζηα 

πξνβιήκαηα ηνπ θαηξνχ ηνπο. Σνπνζεηήζεθαλ κπξνζηά ζηα θνηλσληθά αηηήκαηα ηεο 

επνρήο ηνπο κε βαζηά επίγλσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο  σο πλεπκαηηθνί άλζξσπνη. Καη 

αθφκε ζα δηαθσλήζεη κε ηνλ Βελέδε ζρεηηθά κε ηελ ζηάζκε ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο 

πνίεζεο. Δλψ ν Βελέδεο ππνζηήξημε πσο “φιε ε λεψηεξε πνίεζε πέθηεη ιίγν πνιχ 

ζην θελφ”, ν Π. Ν ηζρπξίδεηαη φηη ππάξρεη θαη κηα άιιε πνίεζε, ε αιεζηλή πνίεζε ηεο 

Διιάδαο, ηελ νπνία αγλννχλ ή ζέινπλ λα αγλννχλ θάπνηνη. Δίλαη απηή ε πνίεζε πνπ 

είλαη γεκάηε απφ ηηο πίθξεο, ηηο ζπζίεο, ηνπο αγψλεο ηνπ ιανχ -φπσο ιέεη- θαη 

βξίζθεηαη ζε γνξγή άλνδν, παξά κάιηζηα ηνπο ζπλερείο δησγκνχο θάζε πξννδεπηηθήο 

πλεπκαηηθήο θίλεζεο πνπ ζπληειείηαη ζηηο κέξεο ηνπ.
15

 

 Σν Μάξηην ηνπ 1955, ε Απγή αλαιχεη ζε θαζεκεξηλή ζρεδφλ βάζε ηα 

απαγνξεπκέλα βηβιία. Πξφθεηηαη γηα ηνλ θαηάινγν ησλ απαγνξεπκέλσλ βηβιίσλ πνπ 

ζέζπηζε ε θπβέξλεζε ηνπ “πλαγεξκνχ” θαη ε Απγή επηρεηξεί λα ζπλδέζεη ηηο 

ελέξγεηεο απηέο κε ην πλεχκα ησλ κεζαησληθψλ δησγκψλ. Αλ ην κεζαίσλα ε Ηεξά 

εμέηαζε θαη ν Παπηζκφο θαηέγξαθαλ ηα “επηιήςηκα” βηβιία, απαγφξεπαλ ηελ 

θπθινθνξία ηνπο θαη έθαηγαλ δσληαλνχο ηνπο ζπγγξαθείο ηνπο, ζηελ ζπλαγεξκηθή 

Διιάδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 ε Ηεξά χλνδνο δεηά λ' απαγνξεπηνχλ ηα βηβιία ηνπ 

Καδαληδάθε, θαη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαηαξηίδεη νιφθιεξν θαηάινγν βηβιίσλ 

πνπ απαγνξεχνληαη θαη θαηάζρνληαη! Σα βηβιία απηά είλαη έξγα θιαζηθψλ 

ζπγγξαθέσλ φπσο ν Οπγθψ, ν Μπαιδάθ, ν Νηνζηνγηέθζθη, ν Γθφγθνι, ν Γθφξθπ θαη 

ε αλάιπζε ηεο Απγήο πεξηιακβάλεη ηφζν ιίγα ιφγηα γηα ην ζπγγξαθέα θαη ηε ζεκαζία 

ηνπ έξγνπ ηνπ γεληθά, φζν θαη ζηνηρεία γηα ην πεξηερφκελν θαη ηελ αμία ηνπ βηβιίνπ 

πνπ απαγνξεχεηαη εηδηθφηεξα. Αλαιχνληαη έηζη “Σν καγηθφ δέξκα” ηνπ Μπαιδάθ, ην 

“ηελ εμνξία” ηνπ Οπγθψ, νη “Φησρνί” ηνπ Νηνζηνγηέθζθη, νη “κεξνη” ηνπ Υέηκ, νη 

“Νεθξέο ςπρέο” ηνπ Γθφγθνι, “Ζ πηψζε ηνπ Παξηζηνχ” ηνπ Έξελκπνπξγθ, “Ζ 

θσηηά” ηνπ Μπαξκπχο, “Ζ κεηέξα” ηνπ Γθφξθπ. ηνηρείν πνπ δηαπεξλά ηα έξγα απηά  

θαη ηνλίδεηαη απφ ηελ Απγή είλαη άιινηε ην αλζξσπηζηηθφ θαη άιινηε ην αληηπνιεκηθφ 

ή αληηζηαζηαθφ πλεχκα πνπ ηα δηαθαηέρεη, αιιά βξίζθνπκε θαη άιια εηδηθφηεξα 

ζέκαηα, φπσο ηε δσή ησλ εξγαηψλ ηεο πξνεπαλαζηαηηθήο Ρσζίαο, ην ξσζηθφ 

θενπδαξρηζκφ, ηελ εμηζηφξεζε ησλ δξακαηηθψλ γεγνλφησλ  ζηε Γαιιία ζηα ρξφληα 

1936 - '40. 

                                                 
14Απγή, 27-2-1955. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ζηίρνη απφ ην έξγν ηνπ πνηεηή φπσο “Μφλν έλα ιφγν 

ζα ζαο πσ δελ έρσ άιιν θαλέλα. Μεζχζηε κε η' αζάλαην θξαζί ηνπ Δηθνζηέλα”, ή “ε πξνθνπή δελ είλαη 

γηα ηνπο δνχινπο... κάζε ε πξνθνπή γηα ηνπο ειεχηεξνπο...” 
15Απγή, 4-3-1955. 
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 Κξίλνληαο απφ ηνπο ζπγγξαθείο ησλ παξαπάλσ έξγσλ, σο ππφδεηγκα 

αιεζηλνχ πλεπκαηηθνχ αλζξψπνπ θαη πλεπκαηηθνχ εγέηε πξνβάιιεηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ν πλεπκαηηθφο άλζξσπνο πνπ “δελ θιείλεηαη ζηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο ηεο 

αηνκηθήο ηνπ δσήο, κα βάδεη ηελ ηέρλε ηνπ ζηελ ππεξεζία ηνπ ιανχ ηνπ θαη φισλ 

ησλ ιαψλ. Πνπ ηνλ απαζρνινχλ ηα κεγάια αηηήκαηα ηεο επνρήο ηνπ θαη πνπ 

αγσλίδεηαη, κε ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ, γηα ηα πην πςειά ζπκθέξνληα φιεο ηεο 

αλζξσπφηεηαο”
16

. 

 

 Με αθνξκή κηα ηαηλία, “πληξίκκηα ηνπ έξσηα”, ν Κ. ηακαηίνπ ζα κηιήζεη 

γηα ην κπζηζηφξεκα ζην νπνίν βαζίζηεθε, ηελ “Αδειθή Κάξπ” ηνπ Σένληνξ 

Νηξάηδεξ. Θα πεη φηη ν Νηξάηδεξ φπσο θαη ν Σδσλ Νηνο Πάζζνο θαηάθεξαλ λα 

δψζνπλ “ζρεηηθά ηειεησκέλεο θαζνιηθέο ζπλζέζεηο ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο 

ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο απ' ηα 1900 θαη δψζε”. Ο δπλαηφο ξεαιηζκφο θαη ε 

θαζνιηθφηεηα είλαη ην κεγάιν πιενλέθηεκα ησλ ζπγγξαθέσλ απηψλ, ηε ζηηγκή πνπ 

“νη θσλέο θάπνησλ άιισλ -ηάηλκπεθ, Πεξι Μπαθ, Υέκηλγνπέε, Φψθλεξ- ηα ρξφληα 

ηνπ κεζνπνιέκνπ έρνπλ έλα ρξψκα ηνπηθφ θαη νη θαηαζηάζεηο πνπ καο έδηλαλ 

έθεξλαλ ηε ζθξαγίδα ηνπ μέρσξνπ θαη ηεο κεξηθφηεηαο”
17

. Ή αθφκα ρεηξφηεξα ηε 

ζηηγκή πνπ ην επξσπατθφ αζηηθφ κπζηζηφξεκα γηλφηαλ “νινέλα πην εγθεθαιηθφ θαη 

πληγφηαλ ζε αηέξκνλνπο εζσηεξηθνχο κνλνιφγνπο θαη ζ' αβπζζαιέα αδηέμνδα”.
18

  

 Ζ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ ππαξμηζκφ ηνπ άξηξ θαηεπζχλεη ηελ 

θξηηηθή ηνπ Γ. ηαχξνπ, φηαλ γξάθεη γηα ην έξγν “Κεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ” πνπ 

αλέβαζε ην “Θέαηξν Σέρλεο”. Ζ απαηζηφδνμε άπνςε ησλ εξψσλ γηα ηε δσή
19

 

ζεσξήζεθε κάιηζηα πσο δε ζπκβηβάδεηαη κε ηε ζεξκφηαηε έθθιεζε ηνπ ζπγγξαθέα 

ζηνπο ιανχο γηα ηελ πεξηθξνχξεζε ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο. Μεηά ηελ άξλεζε ηεο 

δσήο, ην άγρνο, ην αδηέμνδν θαη ηελ εθηαιηηθή αηκφζθαηξα ηνπ “Κεθιεηζκέλσλ ησλ 

ζπξψλ” έξρεηαη φκσο έλα άιιν κνλφπξαθην ην “Παλσθφξη επί παξαγγειία” ηνπ Βφιθ 

Μάλθεβηηο πνπ κε ην ρηνχκνξ, ην ζαξθαζκφ θαη ηνλ αλζξψπηλν ηφλν ππεξληθάηαη ε 

θαηαζιηπηηθή αηκφζθαηξα θαη πξνζθέξεηαη ζηνπο ζεαηέο ηνπ “Θεάηξνπ Σέρλεο” κηα 

“γεχζε ειπίδαο”, ζχκθσλα κε ηνλ θξηηηθφ.
20

 

 Θεηηθή ζπκβνιή ζηνλ ηνκέα ηνπ ζεάηξνπ ζα ζεσξήζεη ν ηαχξνπ ην 

αλέβαζκα απφ ην ζέαηξν Κνηνπνχιε ηεο “Μπεξλάληα Άικπα” ηνπ Λφξθα αιιά θαη 

ηνπ “Μάθβεζ” ηνπ αίμπεξ. Κξίλνληαη σο δπν αμηνζεκείσηεο πξνζθνξέο κε ζεκαζία 

μερσξηζηή, αλ ιάβεη κάιηζηα θαλείο ππ' φςε ηνπ ηελ εζηθή θαη θαιιηηερληθή θξίζε 

ηνπ ζεάηξνπ ηεο επνρήο εθείλεο.
21

 

 

 ηελ Απγή αλαδεκνζηεχεηαη κηα κειέηε ηνπ Ηαθψβ Έιζκπεξγθ απφ ην 

                                                 
16 Σν ζρφιην αλαθέξεηαη απφ ηελ Απγή γηα ηνλ Έξελκπνπξγθ, ιφγσ ηνπ έξγνπ ηνπ αιιά θαη ηεο 

ζπκκεηνρή ηνπ ζην θίλεκα γηα ηελ παγθφζκηα εηξήλε. Απγή, 17-3-1955. 
17Γελ ακθηζβεηεί θπζηθά ηελ αμία ηεο ζρνιήο πνπ δεκηνχξγεζαλ θαη αλαγλσξίδεη πσο έδσζαλ ζην 

αζηηθφ κπζηζηφξεκα “λέν αίκα, κηα πξσηφθαληε δχλακε θαη δσληάληα” θαη φηη ηα έξγα ηνπο δίθαηα 

πήξαλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ παγθφζκηα ινγνηερλία.. 
18 Απγή, 9-3-1955 
19Κξηηηθάξνληαη “ζεσξίεο” ησλ πξνζψπσλ απηνχ ηνπ έξγνπ, φπσο φηη ε παξνπζία ησλ άιισλ, ην 

εξεπλεηηθφ ηνπο βιέκκα, ε δηάζεζε ηνπο λα θξίλνπλ ζπλερψο, φπνηνλ έρνπλ αληίθξπ, απνηειεί ηελ 

επίγεηα θφιαζε  
20 Απγή, 9-3-1955. 
21 Απγή, 22-3-1955. 
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πεξηνδηθφ “νβηεηηθή ινγνηερλία” γηα ηελ αηζζεηηθή ηνπ Αιεμάληξ Υέξηζελ. Οη 

αηζζεηηθέο αληηιήςεηο ηνπ Ρψζνπ δηαλνεηή ηνπ 19νπ αηψλα αληηθξνχνπλ ηε ζεσξία 

ηεο ηέρλεο γηα ηελ ηέρλε θαη γίλεηαη εθπξφζσπνο ησλ δηαλννπκέλσλ ηεο 

πξσηνπνξίαο, πνπ δίλνπλ δσή ζ' έλα κεγάιν θνηλσληθφ ηδαληθφ. Καζψο ε αηζζεηηθή 

γη' απηφλ είλαη αρψξηζηε απφ ηελ εζηθή, πηζηεχεη πσο έλαο άλζξσπνο ηεο πξνφδνπ, 

φπνηεο θαη αλ είλαη νη απαζρνιήζεηο ηνπ, πξέπεη λα παίξλεη κέξνο ζηελ θνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή δσή. Ο θαιιηηέρλεο αθφκε, ιέεη ν Υέξηζελ, πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη θαη 

ζαλ δηαλννχκελνο θαη λα αθνζηψλεηαη ζηα κεγάια θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο επνρήο 

ηνπ. Ζ αηζζεηηθή ηνπ Υέξηζελ αλαγλσξίδεη ηνλ ελεξγεηηθφ ξφιν ηεο ηέρλεο πάλσ 

ζηελ θνηλσληθή δσή θαη πάλσ ζ' απηέο ηηο ηδέεο ηνπ θαζφξηζε θαη ηελ άπνςε ηνπ γηα 

ηε ζάηηξα θαη ην θσκηθφ. “Πξνηθηζκέλν κε κηα δχλακε εμηζσηηθή, επαλαζηαηηθή, ην 

γέιην είλαη κνλαδηθά ιατθφ θαη κεηαδνηηθφ...”, ζα πεη πηζηεχνληαο αθφκε φηη ην γέιην 

γελληέηαη απφ ηε ζπλείδεζε πσο ηα γεγνλφηα ηα νπνία αθνξά είλαη ηειεζίδηθα 

θαηαδηθαζκέλα.
22

 

 Σε ζεκαζία ηνπ έξγνπ ηνπ Σζέρσθ πξνβάιιεη, ηνλ Απξίιε ηνπ 1955, ν Γ. 

ηαχξνπ κε αθνξκή ην αλέβαζκα ηξηψλ κνλφπξαθησλ ηνπ απφ ην “ζέαηξν Σέρλεο”. 

Ο δξακαηνπξγφο επαηλείηαη γηα ην φ, ηη “δελ παχεη λα νξακαηίδεηαη πάληα ηηο 

θαηλνχξηεο ηηο αλεμάληιεηεο δπλάκεηο ηεο δσήο”. Σα πξφζσπα ησλ έξγσλ ηνπ αθφκε 

θαη αλ νδεγνχληαη ή βξίζθνληαη ζην ρείινο ηεο θαηαζηξνθήο, ε δσή δελ ηειεηψλεη 

καδί ηνπο. Ο θξηηηθφο επηζεκαίλεη, επίζεο, πσο παξφιν πνπ νη ηφηε ηζηνξηθέο 

ζπλζήθεο δελ είραλ δηακνξθψζεη αθφκε ηηο λέεο θνηλσληθέο δπλάκεηο, ν Σζέρσθ 

έλησζε ηα κελχκαηα ηεο θαηλνχξηαο κέξαο, θη απηφ ηνλ έθαλε ρσξίο λα ράλεη ηελ 

αηζηνδνμία ηνπ, λα δηαπνηίδεη ην έξγν κε πηθξία θαη ζαξθαζκφ.
23

   

  

 Δίθνζη ρξφληα απφ ην ζάλαην ηνπ Αλξί Μπαξκπχο, γίλεηαη αθηέξσκα ζηε δσή 

θαη ην έξγν ηνπ Γάιινπ ζπγγξαθέα. Καη ζ' απηή ηελ πεξίπησζε πξνβάιιεηαη ν 

αληηπνιεκηθφο θαη αλζξσπηζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο δξάζεο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ, ε 

δχλακε ησλ βηβιίσλ ηνπ (π.ρ ε “Φσηηά”), ε πίζηε ηνπ Μπαξκπχο ζηνπο απινχο 

αλζξψπνπο θαη ζηηο αλεμάληιεηεο δπλάκεηο ηνπο, ν αγψλαο ηνπ γηα ηελ εηξήλε
24

. 

 

Κξηηηθή ζεάηξνπ θαη θηλεκαηνγξάθνπ 

 Ζ Απγή αζρνιείηαη εθηεηακέλα κε ην “Δζληθφ Λατθφ Θέαηξν” ηεο Γαιιίαο θαη 

ηηο  παξαζηάζεηο πνπ αλεβάδεη ζηελ Αζήλα ηνλ Απξίιε ηνπ 1955. Γεκνζηεχεη 

ζπλέληεπμε ηνπ ηδξπηή ηνπ ζεάηξνπ, Εαλ Βηιάξ
25

, - πνπ αλαθέξεηαη ζην ζθνπφ θαη 

ζηηο επηηεχμεηο ηνπ ιατθνχ ζεάηξνπ- αιιά θαη ηνπ πξσηαγσληζηή Εεξάξ Φηιίπ.
26

 

Παξνπζηάδεη ηηο παξαζηάζεηο ηνπ, ην “ηλη” ηνπ Κνξλέηγ
27

, ην “Γνλ Ενπάλ” ηνπ 

Μνιηέξνπ, θαη ην “Ρνπτ Μπιαο” ηνπ Οπγθψ
28

. Ζ απιφηεηα ησλ κέζσλ, ε έκθαζε ζηε 

δχλακε ηνπ ιφγνπ θαη ηνπ εξκελεπηή απνηεινχλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ ζεάηξνπ 

                                                 
22Απγή, 29-3-1955. 
23Απγή, 3-4-1955. 
24 Απγή, 8-9-1955. 
25Πξνβάιιεηαη ε επηδίσμε ηνπ, λα γίλεη θηήκα ηνπ κεγάινπ θνηλνχ ην θαιφ ζέαηξν. 
26Απγή, 19-4-1955, 23-4-1955. 
27 Απγή, 22-4-1955 
28 Απγή, 26-4-1955. 
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απηνχ. Κξίλεηαη σο πξφηππν ζεάηξνπ απφ ην νπνίν πξέπεη λα επεξεαζηνχλ νη 

ζεαηξηθνί παξάγνληεο ζηελ Διιάδα. Οη Γάιινη θαιιηηέρλεο – ζχκθσλα κε ηνλ 

θξηηηθφ- κε πιήξε ζπλείδεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο απέλαληη ζην κεγάιν θνηλφ, 

ππεξεηνχλ ην ηδαληθφ ηνπ ιατθνχ ζεάηξνπ, παξακεξίδνληαο θάζε πξνζσπηθή πξνβνιή 

θαη θάλνληαο ηε ζεαηξηθή ηέρλε πςειφ θνηλσληθφ ιεηηνχξγεκα
29

. Με αθνξκή 

κάιηζηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέαηξν θαη ηελ πιήξε δηάζηαζε ηνπ απφ ηελ ειιεληθή 

πεξίπησζε ζα δεκνζηεχζεη ν ηαχξνπ κεξηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην 

“βεληεηηζκφ θαη ηελ αζπδνζία πνιιψλ δηαθεθξηκέλσλ” ζην ειιεληθφ ζέαηξν.
30

 

 “Ο θχξηνο Ρηπνχα” ηνπ Ρελέ Κιεκάλ κε ηνλ Εεξάξ Φηιίπ θξίλεηαη σο ε 

θαιχηεξε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία ηεο εβδνκάδαο. Ο Ρηπνπά, κηα ζχγρξνλε εθδνρή 

ηνπ Γνλ Ενπάλ, παξνπζηάδεηαη σο πξντφλ ηεο αλψκαιεο κεηαπνιεκηθήο επνρήο, έλαο 

ραξαθηήξαο πνπ ππήξμε πξαγκαηηθά, κα ηαπηφρξνλα ζαλ παξάδεηγκα πξνο απνθπγή. 

Ζ ζεηηθή θξίζε πεγάδεη απφ ην φ,ηη κέζα ζηελ ηαηλία δηαγξάθεηαη ε “ηξαγσδία ηεο 

κνλαμηάο, ην αδηέμνδν ηνπ ηπρνδησθηηζκνχ, ε θνπθφηεηαο ηεο άλεξγεο θαη αλέξαζηεο 

δσήο ηνπ ήξσα”. Αθφκε ε ηαηλία ζεσξείηαη δηδαθηηθή, αθνχ ππάξρεη “έγθιεκα θαη 

ηηκσξία” θαη αθνχ ζην ηέινο βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα πσο “ρξεηάδεηαη ε δεκηνπξγία 

λέσλ ζπλζεθψλ γηα λα κπνξέζνπλ ηα ληάηα λα θηηάμνπλ κηα δσή άμηα θαη 

απνδνηηθή”.
31

  

  Με ππνηηκεηηθφ ηξφπν παξνπζηάδεηαη απφ ηελ Απγή ζπλέληεπμε πνπ έδσζε ν 

Διιελνακεξηθαλφο ζθελνζέηεο, Καδάλ, ζηνλ ειιεληθφ ηχπν θαηά ηνλ εξρνκφ ηνπ 

ζηελ Διιάδα. Ζ ζπλέληεπμε ηνπ παξνπζηάδεηαη “απνθαιππηηθή ελφο αλζξψπνπ πνπ 

έπαςε λα ππεξεηεί ηελ πξαγκαηηθή ηέρλε”. Υαξαθηεξίδεηαη σο έλαο απφ ηνπο πην 

ζεκαληηθνχο εθπξνζψπνπο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο βηνκεραλίαο ηνπ Υφιπγνπλη  θαη 

παξνπζηάδεηαη σο ιάηξεο ησλ κπνπδνπθηψλ θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ Υφιπγνπλη.
32

 

 Ζ θξηηηθή ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ην Μάην ηνπ 1955 μεθηλά κε κηα ηζέρηθε 

ηαηλία ηε “πλείδεζε”. Αξεηέο πνπ πξνβάιινληαη είλαη ην “βαζηά αλζξψπηλν ζέκα”, 

ε “θξνληηζκέλε ζθελνζεζία”, ε “ππνδεηγκαηηθή κνπζηθή ζπλνδεία ησλ θαιαίζζεησλ 

εηθφλσλ”, ε “αμηφινγε εζνπνηία” θαη θπξίσο ν “ρεηξηζκφο ηνπ ζέκαηνο” πνπ γίλεηαη 

“κε αιεζηλή αγάπε γηα ηνλ άλζξσπν, κε θαηαλφεζε γηα ηηο αδπλακίεο ηνπ, κε πφζν λα 

ηνλ βνεζήζνπλ λα δεη ην ιάζνο ηνπ, λα μεπεξάζεη ην θφβν θαη ηε κηθξφηεηα πνπ 

θσιηάδνπλ ζηνλ θαζέλα καο, λα γίλεη αιεζηλφο άλζξσπνο – πνιίηεο κηαο ιατθήο 

δεκνθξαηίαο”. ια ηα παξαπάλσ ηνλίδνληαη σο αληίζεζε ζηνλ ηξφπν πνπ ζα 

δηαπξαγκαηεπφηαλ ην ζέκα ηνπ ςπρνινγηθνχ απηνχ δξάκαηνο έλαο “έκπνξνο ηνπ 

άγρνπο” , φπσο ν Υίηζθνθ. Απηφο αλαθέξεηαη ζα ην γέκηδε “ζθνηάδη, αβίσηε αγσλία, 

απηνθηνλίεο θαη άιια παξφκνηα”.
33

 

  Όπνπην ζα θξίλεη ν ηακαηίνπ ηνλ ηξφπν ππνζηήξημεο ηεο “εηξεληθήο 

ζπλχπαξμεο” αλάκεζα ζηνπο “δπν θφζκνπο” φπσο ηνλ παξνπζηάδεη ν Άγγινο 

ζθελνζέηεο Άληνλπ Αζθνπτζ ζηνπο “Παξάλνκνπο εξαζηέο”. Δδψ θαηαθξίλεηαη ν 

ζθελνζέηεο γηαηί ελψ θξηηηθάξεη ηελ απαλζξσπηά θαη ηελ έιιεηςε αλνρήο, βάδεη ζην 

ίδην ηζνπβάιη ηφζν ηνπο Ακεξηθαλνχο φζν θαη ηνπο νβηεηηθνχο.
34

  

                                                 
29 Απγή, 26-4-1955. 
30 Απγή, 29-4-1955. 
31 Απγή, 27-4-1955. 
32 Απγή, 27-4-1955. 
33 Απγή, 4-5-1955. 
34 Απγή, 4-5-1955 
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 Με αθνξκή άιιεο πξνβαιιφκελεο ηαηλίεο ηελ πξψηε βδνκάδα ηνπ Μάε, ην 

Υφιπγνπλη επηθξίλεηαη γηα ηελ σκή βία θαη ηελ θηελσδία πνιιψλ ηαηληψλ ηνπ.
35

  

 Με ην ζέαηξν ηνπ Πηξαληέιν “πσο κε ζέιεηο”- πνπ αλεβάδεη ην Δζληθφ- 

θαηαπηάλεηαη ν Γ. ηαχξνπ, ζρνιηάδνληαο ην πεξηερφκελν ηεο θηινζνθίαο ηνπ: “Έηζη 

είλαη αλ έηζη λνκίδεηε”. Ζ θξηηηθή εζηηάδεη ζην φ ηη γηα ηνλ Πηξαληέιν δελ ππάξρεη 

αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ην άηνκν “δεη ζε κηα πιάλε, ζε κηα έληνλε 

παξαίζζεζε, έξκαην ησλ παζψλ θαη ησλ ελζηίθησλ ηνπ, θαηαδηθαζκέλν λ' 

αλαθαιχςεη θαη λ' απνθαιπθζεί κηα κέξα πσο θνξνχζε θάπνην πξνζσπείν, πνπ 

έθξπβε σο εθείλε ηε ζηηγκή ηελ εζσηεξηθή ηνπ απνζχλζεζε”.  Κάλεη ιφγν γηα 

“δηαβξσηηθφ παηρλίδη ελφο θαλαηηθνχ ηδεαιηζκνχ πνπ επαλαιακβάλεηαη ζ' νιφθιεξε 

ηελ πηξαληειηθή ζεαηξηθή θαη πεδνγξαθηθή παξαγσγή”.
36

 

  

  Γηα ξνπζθεηνινγηθά παξαζθήληα ηνπ Γαιιηθνχ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, ζην 

νπνίν ππάγεηαη ην θεζηηβάι ησλ Καλψλ, θάλεη ιφγν ν θξηηηθφο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ 

Κ. ηακαηίνπ. Δθεί απνδίδεη ην γεγνλφο φηη ζαπκάζηεο ηαηλίεο δελ πεξηειήθζεζαλ 

θαζφινπ ζην δηαγσληζκφ ελψ θακηά απφ φζεο βξαβεχηεθαλ δελ “είρε ηελ ηδηαίηεξε 

εθείλε “πλνή” πνπ θηηάρλεη ην αιεζηλφ έξγν ηέρλεο”. Μεηαμχ ησλ ηαηληψλ πνπ 

βξέζεθαλ εθηφο ζπλαγσληζκνχ θαη πξνβιήζεθαλ ζην πεξηζψξην ηνπ θεζηηβάι 

αλαθέξνληαη ην “Καλ- Καλ” ηνπ Ρελνπάξ, “ν ζάλαηνο ηνπ πνδειαηηζηή” ηνπ 

Μπαξληέκ θαη ν “Μαχξνο θάθειινο” ηνπ αλζξσπηζηή Αληξέ Καγηάη, πνπ μεζθεπάδεη 

ηηο απάλζξσπεο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη αζηπλνκηθνί θαηά ηελ πξναλάθξηζε 

ησλ ππνζέζεσλ.
37

 

  

 Ο Μπξερη είλαη ζηαζεξφ ζεκείν αλαθνξάο ηεο αξηζηεξήο δηαλφεζεο. 

Φαίλεηαη φκσο πσο ηνλ δηεθδηθεί θαη ην αληίπαιν δένο. Ζ Aπγή δεκνζηεχεη αθηέξσκα 

ζην έξγν ηνπ
38

 θαη απαληά – κε πζηεξφγξαθν- ζε άξζξν πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ 

Καζεκεξηλή, γξακκέλν απφ ηελ Αγιατα Μεηξνπνχινπ. Δπηζεκαίλεηαη πσο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Καζεκεξηλήο γίλεηαη ζπζηεκαηηθή παξαπνίεζε ηεο ηδενινγίαο ηνπ 

Μπξερη θαζψο παξνπζηάδεηαη σο “έλαο απεγλσζκέλνο θήξπθαο κηαο κεηαθπζηθήο, 

ρξηζηηαληθήο θαινζχλεο”. Γηα ηνλ ηακαηίνπ ε ρεηξνπηαζηή ηδενινγία θαη νη 

ζπγθεθξηκέλνη αγψλεο ηνπ δηαιεθηηθνχ καξμηζηή είλαη αλακθηζβήηεηα δεδνκέλα. 

Σνλίδεη πσο ν κφλνο ζθνπφο πνπ αλαγλσξίδεη ν ίδηνο ν Μπξερη ζηελ ηέρλε είλαη “ην 

μχπλεκα ηεο ζπλείδεζεο ησλ καδψλ γηα ηνλ κεγάιν αγψλα ηεο δσήο, ηεο εηξήλεο, ηεο 

πξνφδνπ”.  

 Ζ παξάζηαζε ηνπ Άκιεη πνπ αλεβαίλεη ζηνλ “εζληθφ θήπν” απφ ην “εζληθφ 

ζέαηξν”, δίλεη ηελ αθνξκή ζην Γ. ηαχξνπ -πέξα απφ ηελ θξηηηθή ηεο παξάζηαζεο
39

- 

λα δεκνζηεχζεη θάπνηεο θξίζεηο γηα “ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Άκιεη ζηελ επνρή καο”. 

Υξεζηκνπνηψληαο παξαζέκαηα απφ ην ξφιν ηνπ Άκιεη, ηνλίδνληαη ζηνηρεία φπσο 

είλαη ε ζχγθξνπζε ζηελ νπνία έξρεηαη ν ήξσαο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, ε δηάζεζε ηνπ 

λ' αιιάμεη ηνλ θφζκν, φηη είλαη έλα λένο βαζχηαηα θαιιηεξγεκέλνο πνπ δηαπηζηψλεη 

                                                 
35 Απγή, 4-5-1955 
36 Απγή, 8-5-1955. 
37 Απγή, 18-5-1955. 
38“Μπέξηνιη Μπξερη – Ο θνξπθαίνο ζχγρξνλνο Γεξκαλφο πνηεηήο, δξακαηνπξγφο θαη ζθελνζέηεο”, 

Απγή, 19 θαη 20-7 -1955 
39 Απγή, 8-9-1955 
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πνηα είλαη γχξσ ηνπ ε θαηάζηαζε θαη πνην ην δηθφ ηνπ ρξένο θαη παιεχεη λ' απαιιαγεί 

πξψηα απ' φια απφ θάζε ηνπ αδπλακία.
40

  

 Γηα μεπεζκφ ηεο γαιιηθήο θηλεκαηνγξαθίαο κηιά ν Κ. ηακαηηνχ 

εληνπίδνληαο ην πξφβιεκα ζηελ έιιεηςε ειεπζεξίαο θαη ρξεκαηνδφηεζεο θαιψλ 

ηαηληψλ. Έηζη εμεγεί ηελ αληίθαζε πνπ ελψ έρεη ηνπο θαιχηεξνπο θαη πην έκπεηξνπο 

ζθελνζέηεο, ζαπκάζηα ζηνχληην, θαινχο ζπγγξαθείο θαη εζνπνηνχο, ηα γαιιηθά έξγα 

είλαη ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία φρη θαιά θαη δελ έρνπλ θακηά ζρέζε κε ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν πνπ δεκηνχξγεζαλ νη Ρελέ Κιαηξ, θαη Φεληέξ, νη Εαλ Βηγθφ θαη Εαλ 

Ρελνπάξ, νη Μαξζέι Καξλέ θαη Λνπί Νηαθέλ
41

  

 Σνλ Οθηψβξε ηνπ 1955, ζηε ζηήιε “ν θηλεκαηνγξάθνο” ν ηακαηίνπ 

παξνπζηάδεη ηα ρεηκσληάηηθα έξγα ηεο θαηλνχξηαο ζεδφλ θαη μερσξίδεη κηα ηαηλία ηνπ 

Φξέλη Σζίλεκαλ κε ηίηιν “νη άληξεο”.
42

 Ο Σζίλεκαλ ραξαθηεξίδεηαη σο ν πην 

αληηπνιεκηθφο ζθελνζέηεο ηεο Ακεξηθήο ηφζν γηα ηελ ηαηλία ηνπ “παηδηά ρσξίο 

φλνκα” φζν θαη γηα ηνπο “άληξεο” θαη ην “φζν ππάξρνπλ άλζξσπνη”. Καη νη ηξεηο 

ηαηλίεο κε έληνλα θηιεηξεληθέο ηάζεηο, μεζθεπάδνπλ ηε θξίθε, ηε θηελσδία θαη ην 

αλφεην ηνπ πνιέκνπ απνδεηθλχνληαο πσο “παξ' φινπο ηνπο Μαθ Κάξζπ, ν 

θαιιηηέρλεο κπνξεί άκα ζέιεη λα δψζεη άμηα έξγα”
43

.    

 Γηα ην λνξβεγηθφ ζέαηξν δεκνζηεχεηαη άξζξν ηνπ Ννξβεγνχ δεκνζηνγξάθνπ 

πνπ επηζθέθηεθε ηελ Αζήλα, ίγθνπξλη Κξφπηο, ζηε ζηήιε “ξεχκαηα θαη ηάζεηο”
44

. 

Πεξηγξάθεη ηα πην ραξαθηεξηζηηθά έξγα πνπ γλψξηζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα επηηπρία 

ζηε Ννξβεγία, εκκέλνληαο ζην φ ηη ηα πεξηζζφηεξα ήηαλ έξγα κε πνιηηηθή ή 

θνηλσληθή ζέζε πάλσ ζηα δσηηθά πξνβιήκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο. 

  

  Κξηηηθή ζηνλ “ακεξηθαληθφ ηξφπν δσήο” θάλεη κηα ηαηλία πνπ θέξδηζε ην Α 

βξαβείν ζην θεζηηβάι Καλψλ θαη παξνπζηάδεηαη απφ ην Κ. ηακαηίνπ. Πξφθεηηαη γηα 

ην “Μάξηπ” πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ε πξψηε “λενξεαιηζηηθή” ηαηλία ηνπ Υφιπγνπλη, 

ηφζν ιφγσ ζέκαηνο φζν θαη ιφγσ ρξεζηκνπνίεζεο άγλσζησλ εζνπνηψλ. Σνλίδεηαη φηη 

ε ηαηλία καο δίλεη κηα Ακεξηθή “ηίκηα, νηθία, αλζξψπηλε, αιεζηλή, καθξπά απφ θάζε 

ρνιπγνπληηαλφ ςέκα”, ζαλ απηή πνπ καο δίλεη θαη ην “Αιάηη ηεο Γεο”
45

.       

   

 Σν “ζέαηξν ηέρλεο” αλεβάδεη ηνλ “Βηζζηλφθεπν” θαη ν Γ. ηαχξνπ γξάθνληαο 

θξηηηθή γηα ην έξγν ηνπ Σζέρνθ ηνλίδεη ηελ αίζζεζε αιιαγήο θαη ξνήο ησλ γεγνλφησλ 

πνπ θέξλεη κέζα ηνπ, ηηο θαηλνχξηεο θνηλσληθέο δπλάκεηο πνπ αληηθαζξεθηίδεη. Ζ 

θζνξά ηνπ παιηνχ θφζκνπ, ε πξνζκνλή ηνπ θαηλνχξηνπ δηαπεξλνχλ ην έξγν, 

ζπλζέηνληαο ηαπηφρξνλα ηνλ θνηλσληθφ πίλαθα εθείλεο ηεο επνρήο θαη θάλνπλ ην 

έξγν αλεπαλάιεπην φζεο θνξέο θαη αλ ην έρεη θαλείο δεη.
46

 Δλζηάζεηο ν ίδηνο θξηηηθφο 

ζα παξνπζηάζεη γηα έλα άιιν ζεαηξηθφ, πνπ αλεβάδεη ην ζέαηξν Κνηνπνχιε, ηε 

“Λπζαζκέλε γάηα” ηνπ Σέλεζε Οπίιιηακο. Ζ αξλεηηθή θξηηηθή εδψ εζηηάδεη ζην φηη 

                                                 
40 Απγή, 4-9-1955. 
41 Απγή, 21-9-1955. 
42 Απγή, 5-10-1955. 
43Ο ηακαηίνπ πηνζεηεί εδψ ηελ άπνςε πνπ εμέθξαζε ν Γεκ. Μεηξφπνπινο ζε ζπλέληεπμε πνπ έδσζε 

ζηελ Απγή, εξρφκελνο γηα ζπλαπιία ζηελ Διιάδα κε ηε θηιαξκνληθή ηεο Νέαο Τφξθεο. Ζ ζπλέληεπμε 

είρε δεκνζηεπηεί ηελ 1ε Οθησβξίνπ 1955.  
44 Απγή, 6-10-1955. 
45 Απγή, 11-10-1955. 
46 Απγή, 12-10-1955. 
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νιφθιεξν ην “πξφβιεκα” πεξηνξίδεηαη ζ' έλα κεκνλσκέλν άηνκν, άξξσζην ςπρηθά, 

ζην φηη παξακέλεη “εηδηθή” πεξίπησζε πνπ ράλεη θάζε αλζξψπηλν θαη θαιιηηερληθφ 

ελδηαθέξνλ. Ο Οπίιιηακο επηθξίλεηαη επεηδή “εθπξνζσπεί ηνλ μεπεζκφ ελφο θφζκνπ 

πνπ κφλν λ' αλνίμεη δξφκνπο δελ κπνξεί”. Αλαθεξφκελνο θαη ζε άιια έξγα ηνπ 

ζεαηξηθνχ ζπγγξαθέα, φπσο ην “Γπάιηλν θφζκν” θαη ην “Λεσθνξείν ν πφζνο”, ν 

ηαχξνπ επηθξίλεη θαη εδψ “ηελ ςπρνινγηθή δηαγξαθή κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ρσξίο 

λα ζπκκεηέρνπλ νη βαζχηεξεο αηηίεο πνπ δεκηνχξγεζαλ ηηο ςπρνινγηθέο 

ζπγθξνχζεηο”, δελ παξαγλσξίδεη φκσο ηε δχλακε ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηελ πνηεηηθή 

ηνπ δηεηζδπηηθφηεηα. Γηα ην “Λεσθνξείν ν πφζνο” ζα πεη αθφκε πσο δίλεηαη έλαο 

απζεληηθφο πίλαθαο ηεο ακεξηθαληθήο δσήο, ρσξίο φκσο θακηά αρηίδα θσηφο
47

.  

 Σειείσο απαμησηηθή είλαη ε θξηηηθή γηα ηελ ηαηλία ηνπ Καδάλ κε ζέκα 

παξκέλν απφ ην “Αλαηνιηθά ηεο Δδέκ” ηνπ ηάηλκπεθ
48

. Ο ηακαηίνπ αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά πσο νη “θαιιηγξαθηθνί” πεηξακαηηζκνί ηνπ ζθελνζέηε μεζθεπάδνπλ 

ηελ ηδενινγηθή θνπθφηεηα ηνπ έξγνπ. “Με ηε ιαραλνκεηαθπζηθή ηνπο (Καδάλ θαη 

ηάηλκπεθ)”, ιέγεηαη αθφκε, “ζέιεζαλ λα ζνιψζνπλ ην κπαιφ ηνπ θνζκάθε” ελψ νη 

ραξαθηήξεο αλαθαηεχνληαη έηζη πνπ λα κελ μερσξίδεη ν θαιφο απφ ηνλ θαθφ ήξσα 

θαη αθφκε ζην ηέινο δε δίλεηαη ιχζε, θάζαξζε, θαηαδίθε ή ζξίακβνο. 

 

Σν Υόιπγνπλη 

   Γξηκχηαηε είλαη ε θξηηηθή απέλαληη ζην Υφιπγνπλη θαη ζηνλ ζθελνζέηε 

Καδάλ γηα ηελ ηαηλία ηνπ πάλσ ζην Εαπάηα κε ηίηιν “Βίβα Εαπάηα”
49

. Ζ θξηηηθή 

εζηηάδεη ζηελ παξαπνίεζε θαη δηαζηξέβισζε ηεο ηζηνξίαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ζθελνζέηε αιιά θαη ηνπ ζελαξηνγξάθνπ ηάηλκπεθ, φηαλ παξνπζηάδνπλ ηνλ Εαπάηα 

ηε ζηηγκή ηεο λίθεο ηνπ λα ζηξέθεη ηα λψηα ζηελ εμνπζία απφ θφβν γηα πηζαλή 

δηαθζνξά θαη φρη επεηδή ν ερζξφο είρε θπθιψζεη ην Μεμηθφ. “Έλαο κεγάινο 

ζθελνζέηεο γθξεκίδεη θαηά παξαγγειία ηα είδσια πνπ έρνπλ ζηήζεη ζηε ζπλείδεζε 

ηνπο νη ιανί” είλαη ν ηίηινο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηνλίδεηαη φηη ν ίδηνο ν Καδάλ 

δήισζε ζηελ Δπηηξνπή αληηακεξηθαληθψλ ελεξγεηψλ φηη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

παξνπζίαζε ηνλ ήξσα ηνπ, θαηφξζσζε λα θαηαζηξέςεη ην είδσιν, πνπ νη 

θνκκνπληζηέο κε ηφζν θφπν είραλ ζηήζεη!      

 ηελ Απγή ζπλαληάκε ηελ παξαπάλσ θξηηηθή ζε κηα θαζεκεξηλή ζηήιε πνπ 

επηρεηξεί λα παξνπζηάζεη “Σν Υφιπγνπλη φπσο είλαη”.  Έηζη ζε επφκελα θχιια ζα  

εζηηάζεη ζην “εθζακβσηηθφ πξνζθήλην” θαη ηα “ζθνηεηλά παξαζθήληα” ηνπ 

Υφιπγνπλη. Δθθηλψληαο απφ θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο φπσο ην “Λίληηα Μπέειπ”, 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επαλάζηαζε ηεο Ατηήο ην 1802, θαη ζην “Ήκνπλ θνκκνπληζηήο 

γηα ηελ Δθ- Μπη- Άη”, ζα αζθήζεη θξηηηθή ζηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδνληαη νη 

θαηψηεξεο ηάμεηο θαη νη απνηθηαθνί ή “απνιίηηζηνη” ιανί. Γηα ην Υφιπγνπλη, φπσο 

αλαθέξεηαη, νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο “είλαη αλίθαλεο λα ραιηλαγσγήζνπλ ηα 

έλζηηθηα ηνπο, δελ κπνξνχλ λα πάξνπλ κηα ινγηθή απφθαζε θαη ηα θίλεηξα ηνπο είλαη 

πάληα ηαπεηλά... Οη ιατθέο κάδεο είλαη επηθίλδπλεο θαη γη' απηφ είλαη αλάγθε λα 

εμνπζηάδνληαη απφ ηνπο “εθιεθηνχο” κε ζηδεξέληα ππγκή”. Οη εθιεθηνί δελ είλαη 

άιινη απφ ηνπο νηθνλνκηθά ηζρπξνχο θαη ηνπο  Δπξσπαίνπο απνηθηζηέο θαη 

                                                 
47 Απγή, 13-10-1955 
48 Κ. ηακαηίνπ, “Οη Πξσηφπιαζηνη ζηελ Καιηθφξληα” Απγή, 19-10-1955 
49Απγή, 5-1-1955. 
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εμνπζηαζηέο πνπ αληινχλ ηα επηρεηξήκαηα ηνπο απφ δηάθνξεο θηινζνθηθέο θαη ςεπην- 

επηζηεκνληθέο ζεσξίεο πνπ επηρεηξνχλ λα “εμεγήζνπλ” ηα “έθηξνπα” ηνπ “αλζξψπνπ 

– κάδα”.
50

 Οη ζεσξίεο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηνλ θξντδηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηνλ 

αξζξνγξάθν “ηξνθνδνηνχλ φιν θαη πην πνιχ ηελ ακεξηθαληθή “θνπιηνχξα” ζε 

θαηξνχο ηφζν θξίζηκνπο γηα ηελ ηχρε ησλ “εθιεθηψλ” πνπ επηδηψθνπλ ηελ παγθφζκηα 

θπξηαξρία...” 

 Αλ φκσο ην Υφιπγνπλη θαηαθξίλεηαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδεη ηα ιατθά 

ζηξψκαηα, εμίζνπ ζηηγκαηίδεηαη γηα ηνλ εμεπηειηζηηθφ ηξφπν πνπ κεηαρεηξίδεηαη ηηο 

γπλαίθεο. Έηζη ηνλίδεηαη φηη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο κέζα ζηελ θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία, 

πνπ ιηβαλίδεη ην Υφιπγνπλη, είλαη δίπια ζηνπο “θαηψηεξνπο” θαη ζηνπο 

“απνιίηηζηνπο”. Αληρλεχεηαη φηη ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ γπλαηθψλ σο γφεζζεο θαη 

θηελψδεηο εκπεξηέρεη πνιιή πξνπαγάλδα ηνπ ηχπνπ φηη νη γπλαίθεο είλαη ιηγφηεξν 

“ινγηθέο” απφ ηνπο άλδξεο, πην “ελζηηθηψδεηο”, ιηγφηεξν ηθαλέο λα θαηαπλίμνπλ ηηο 

“πξσηφγνλεο παξνξκήζεηο” ηνπο θαη πάληα θαηψηεξεο
51

. 

 Σνλ θαιιηηερληθφ μεπεζκφ ηνπ Υφιπγνπλη ζπλνδεχεη φκσο θαη ε νηθνλνκηθή 

θαηάξξεπζε. Οη κεησκέλεο εηζπξάμεηο, ην θιείζηκν ησλ θηλεκαηνγξάθσλ θαη ε 

κείσζε ησλ ζεαηψλ ακεξηθάληθσλ ηαηληψλ πνπ καξηπξνχλ νη ζηαηηζηηθέο, ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε “ηελ έιιεηςε θάζε δσληαλνχ ζέκαηνο, ηελ εμχκλεζε ηνπ ζαδηζκνχ θαη ηεο 

βίαο, ηε ρπδαηφηεηα ησλ εκπνξηθψλ δηαζθεδαζηηθψλ ηαηληψλ θαη ηελ παξαπνίεζε ηεο 

ηζηνξίαο, ζηελ νπνία θαηαθεχγεη ην Υφιπγνπλη γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο πνιηηηθέο ηνπ 

επηδηψμεηο”. Ζ παξαπάλσ θαιιηηερληθή αιιά θαη νηθνλνκηθή ρξεσθνπία ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο βηνκεραλίαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνπο δξαθφληεηνπο λφκνπο ηεο 

καθαξζηθήο ινγνθξηζίαο θαη ηηο επεκβάζεηο ηεο επηηξνπήο αληηακεξηθαληθψλ 

ελεξγεηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηέρλεο πνπ νδεγνχλ ζε απνκάθξπλζε 

εθαηνληάδεο πξνηθηζκέλνπο θαιιηηέρλεο, ζθελνζέηεο θαη ζπγγξαθείο κε ην πξφζρεκα 

ηεο “κε λνκηκνθξνζχλεο”.
52

 

 Γελ ιείπνπλ βέβαηα νη πξνζπάζεηεο γηα λα μεπεξαζηεί ε θξίζε. ηεξίδνληαη 

φκσο απνθιεηζηηθά ζηελ εθαξκνγή λέσλ ηερληθψλ κέζσλ φπσο ν ηξηζδηάζηαηνο 

θηλεκαηνγξάθνο, ρσξίο λα έρνπλ ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα. Χζηφζν αλ ην 

Υφιπγνπλη παξνπζηάδεηαη απφ ηελ Απγή νιφηεια μνθιεκέλν, ππάξρεη θαη ε άιιε 

πέξα ηνπ Υφιπγνπλη Ακεξηθή. Δίλαη απηή γηα ηελ νπνία κηιά “ην αιάηη ηεο γεο”, κηα 

πξννδεπηηθή ακεξηθάληθε ηαηλία πνπ θαηάθεξε λα μεπεξάζεη ηνπο ζθνπέινπο θαη ηεο 

αληηδξάζεηο ηεο ινγνθξηζίαο θαη λα πξνβάιιεη ηελ ηζηνξία κηαο απεξγίαο 

αλζξαθσξχρσλ θαη κηαο νηθνγέλεηαο εξγαηψλ πνπ αγσλίδνληαη λα θαιπηεξέςνπλ ηε 

δσή ηνπο. ε πείζκα φζσλ πξνζπάζεζαλ λα ζηακαηήζνπλ ηα γπξίζκαηα θαη ηελ 

πξνβνιή ηεο ηαηλίαο, ε ηαηλία ηειηθά πξνβιήζεθε απνδεηθλχνληαο φηη πνιινί 

Ακεξηθάλνη θαιιηηέρλεο αλαπηχζζνπλ καθξπά απφ ην Υφιπγνπλη ηελ ξεαιηζηηθή 

θηλεκαηνγξαθηθή ηέρλε πνπ είλαη ζηελ ππεξεζία ηνπ ιανχ θαη ηεο εηξήλεο.
53

 

Σν αίηεκα γηα ξεαιηζκό 

 Αλ ν ξεαιηζκφο – ζνζηαιηζηηθφο ή φρη- απνηειεί αίηεκα ηεο ινγνηερλίαο ζην 

ρψξν ηεο  αξηζηεξήο δηαλφεζεο, αληίζηνηρε ηάζε ζπλαληάκε θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ 

                                                 
50Απγή, 7-1-1955. 
51Απγή, 8-1-1955. 
52Απγή, 11-1-1955. 
53Απγή, 12-1-1955. 
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θηλεκαηνγξάθνπ. ηνλ ειιεληθφ θηλεκαηνγξάθν  ζπγθεθξηκέλα ε ηαηλία πνπ 

ζεσξείηαη φηη αλνίγεη ην δξφκν ηνπ θνηλσληθνχ ξεαιηζκνχ -επηιέγνληαο έλα θαζαξά 

ιατθφ ζέκα θαη έρνληαο σο πξφηππν ηελ ηαηλία “Κιέθηεο πνδειάησλ” ηνπ Νηε ίθα- 

δελ είλαη άιιε απφ “ηε Μαγηθή πφιε” ηνπ Νίθν Κνχλδνπξνπ. “Ζ θεληξηθή ηδέα ηνπ 

έξγνπ, είλαη θαιή, αιεζηλή, ειπηδνθφξα” ζεκεηψλεη ν θξηηηθφο θηλεκαηνγξάθνπ Κ. 

ηακαηίνπ, θάλνληαο ζαθέο φηη βαζηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο είλαη ε κηθξή 

απφζηαζε απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα αιιά θαη ε αηζηφδνμε πξννπηηθή. Καη φηαλ ην 

ζελάξην επηθξίλεηαη είλαη γηαηί δε δίλεη πηζηά θαη πεηζηηθά ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

εμαίξεηαη φκσο ε ζθελνζεηηθή καηηά θαη ηθαλφηεηα ηνπ Κνχλδνπξνπ. Ο Κ. ηακαηίνπ 

κηιψληαο γηα ην ζελάξην ηεο Μαξγαξίηαο Λπκπεξάθε αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη 

ην ζελάξην “είλαη θηηαρηφ θαη ψξεο ψξεο θπιάεη ζην κεινδξακαηηζκφ. Ζ Λπκπεξάθε 

καο ιέεη κεξηθέο κεγάιεο αιήζεηεο αιιά φρη αξθεηά πεηζηηθά”.
54

 Υσξίο λα 

ακθηζβεηείηαη ην αμηφινγν ηεο ηαηλίαο, δηπιαλή ζηήιε, ζρνιηάδνληαο ηελ ίδηα ηαηλία, 

επηθεληξψλεη ηελ θξηηηθή ηεο ζηελ “πξνθιεηηθή πξνβνιή γπκλψλ ή “αηζζεζηαθψλ” 

ζθελψλ πέξα απφ θάζε κέηξν θαη απφ ηηο απαηηήζεηο αθφκα ηνπ ζελαξίνπ”, φπσο 

αλαθέξεηαη.
55

 

 Σν αίηεκα γηα πεξηζζφηεξν ξεαιηζκφ θαη αιήζεηα είλαη πάγην ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν αιιά θαη ζην ζέαηξν. ε θξηηηθή ηνπ ν Γ. ηαχξνπ γηα ην “Μαησκέλν 

γάκν” ηνπ Λφξθα πνπ αλέβαζε ην “ζέαηξν ηέρλεο” γξάθεη: “Γελ θηλά ε κνίξα ηα 

λήκαηα ησλ εξψσλ ηνπ έξγνπ.  Ο Λφξθα ζηέθεηαη θαη κε ηα δπν πφδηα κέζα ζηε δσή 

ηνπ ιανχ θη απηήλ εξκελεχεη, θξίλεη, νδεγεί, γηα λα ηελ απαιιάμεη απ' φηη ζέιεη λα ηε 

δπλαζηεχεη”
56

 Αληίζηνηρα ν Κ. ηακαηίνπ ζρνιηάδνληαο αξλεηηθά ηελ “Κάιπηθε 

ιίξα” ηνπ Γηψξγνπ Σδαβέια θαη αθνχ δψζεη ζε γεληθέο γξακκέο ηελ ππφζεζε ηεο 

ηαηλίαο ζα πεη: “...Πξφθεηηαη, φπσο βιέπεηε, γηα θαηαζηάζεηο θηηαρηέο, γηα έλα κείγκα 

κεινδξάκαηνο θαη εζνγξαθίαο... Γπζηπρψο ν ιαηηληθφο θηλεκαηνγξάθνο καο έρεη 

κπνπρηίζεη κε παξφκνηεο θαηαζηάζεηο θαη θαηξφο είλαη λ' αλνίμνπκε ην παξάζπξν 

ζηνλ αέξα ηεο αιήζεηαο, ηεο δσήο.”
57

 

  

 Πεξλψληαο ζηνλ δεχηεξν κήλα ηνπ 1955, δηαηππψλνληαη αθφκε πην μεθάζαξα 

απφ ηνλ Κ. ηακαηίνπ θάπνηα αηηήκαηα ηνπ αξηζηεξνχ θηλήκαηνο γχξσ απφ ηελ 

ηέρλε. Θα πεη: “... εκείο δεηάκε απ' ηελ Σέρλε ηε ραξά ηεο δσήο θαη φρη ην θφβν, ηελ 

ειπίδα θαη φρη ην καχξν ζθνηάδη,ηελ πίζηε ζην κέιινλ θαη φρη ην ζάλαην”. Ζ ζέζε 

σζηφζν απηή δελ ηνλ θάλεη λα κελ αλαγλσξίδεη “κεξηθέο θαινδνζκέλεο ηξαγηθέο 

ζηηγκέο ηνπ θφζκνπ πνπ πεζαίλεη”, φπσο “Σν κεξνθάκαην ηνπ ηξφκνπ”,  ηνπ Αλξχ 

Εσξδ Κινπδψ. Ζ θξίζε γίλεηαη ζεηηθή αθφκε θαη γηα ηαηλίεο ηνπ Υφιπγνπλη, φηαλ 

απηέο “βγάδνπλ ηα άπιπηα ηνπ ζηε θφξα”, φπσο ε ηαηλία ηνπ Σδψξηδ Κηνχθνξ “Έλα 

αζηέξη γελληέηαη”. 
58

 

 Με αλάινγν πλεχκα είλαη δνζκέλε θαη ε θξηηηθή ηνπ Γ. ηαχξνπ γηα ην έξγν 

“Κνιφκπ” ηνπ Εαλ Αλνπίγ πνπ αλέβαζε ην Δζληθφ ζέαηξν. Μηιψληαο γεληθά γηα ην 

έξγν ηνπ Γάιινπ ζπγγξαθέα αλαθέξεη: “Σα πξφζσπα ηνπ αλήθνπλ ζ' έλα θφζκν 

εμνθιεκέλν εζηθά, θαηαδηθαζκέλν ζηελ θνηλή ζπλείδεζε. Αλάκεζα ηνπο ηνπνζεηεί 

                                                 
54Απγή, 12-1-1955. 
55. Γξεγφξεο, “Απηά πξέπεη λα ιέγνληαη”, Απγή, 12-1-1955. 
56Απγή 25-1-1955. 
57Απγή, 26-1-1955. 
58Απγή, 2-2-1955. 
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ηνλ ήξσα ηνπ πνπ αξλείηαη λα ζπκβηβαζηεί καδί ηνπο, κηζεί θάζε ηαπεηλσηηθή 

ζπλαιιαγή...  ηα νηθνγελεηαθά ηνπ δξάκαηα είλαη θιεηζηά ηα παξάζπξα θαη δελ 

αθνχγεηαη νχηε ν αληίιαινο ησλ ζηαζεξψλ βεκάησλ θαη ησλ ηξαγνπδηψλ ηνπ 

θαηλνχξηνπ θφζκνπ πνπ έξρεηαη. Χζηφζν, έλα θινγεξφ αίζζεκα θη νη πνιχρξσκνη 

αλζξψπηλνη ηφλνη θάλνπλ ηα έξγα ηνπ Γάιινπ δξακαηνπξγνχ λα ζπγθηλνχλ”.
59

 

 Μεηαμχ ησλ ιίγσλ ρνιπγνπληηαλψλ ηαηληψλ πνπ ιακβάλνπλ ζεηηθή θξίζε ζηηο 

ζειίδεο ηεο Απγήο είλαη ε ηαηλία ηνπ Φξελη Σζίλεκαλ “παηδηά ρσξίο φλνκα”. 

Πξφθεηηαη γηα έλα θηικ πνπ γπξίζηεθε ην '48 ζηε Γεξκαλία θαη πεξηγξάθεη ηελ 

ηζηνξία ησλ παηδηψλ πνπ βξέζεθαλ ζηα ρηηιεξηθά ζηξαηφπεδα δίρσο γνλείο θαη πνπ νη 

απειεπζεξσηέο ηνπο ηα ξίρλνπλ ζ' άιιν ζηξαηφπεδν κέρξη λα ξπζκηζηεί ε ηχρε ηνπο. 

Σν αληηκηιηηαξηζηηθφ θαη αλζξσπηζηηθφ πεξηερφκελν ηεο ηαηλίαο είλαη πνπ ηελ θάλεη 

“έλα ζπκπαζεηηθφ έξγν”, ζχκθσλα κε ηνλ θξηηηθφ, παξφιν πνπ “βέβαηα ην ζελάξην 

έρεη έλα ζσξφ αθέιεηεο θαη κεγάιε δφζε πξνπαγάλδαο γηα ην έξγν ηεο... Οχλξα θαη 

ηελ “θαινζχλε” πνπ πιεκκπξίδεη ηηο θαξδηέο ησλ Ακεξηθαλψλ ζηξαηησηψλ”.
60

  

 Με “ην ιηκάλη ηεο αγσλίαο” ηνπ Καδάλ θαηαπηάλεηαη ν ηακαηίνπ γηα λ' 

αλαδείμεη ην ζέκα ηεο ηαηλίαο “πνπ δείρλεη πσο ε δσή ηεο εξγαηηάο ζηελ Ακεξηθή 

θάζε άιιν παξά εηδπιιηαθή είλαη”. Καζψο ε ππφζεζε είλαη παξκέλε απφ έλα 

απζεληηθφ ξεπνξηάδ πάλσ ζηνπο ιηκελεξγάηεο ηεο Ν. Τφξθεο, ην πξψην κέξνο ηεο 

ηαηλίαο ραξαθηεξίδεηαη ζαλ έλα ληνθνπκέλην ηνπ ακεξηθάληθνπ ηξφπνπ δσήο. 

Απνηειεί κηα “εθ ησλ εζσ” δηάςεπζε φζσλ ηζρπξίδνληαη φηη ζηελ Ακεξηθή ε δνπιεηά 

είλαη γηα φινπο, κεγάια ηα κεξνθάκαηα, πιήζνο νη αλέζεηο θη φινη νη εξγάηεο έρνπλε 

ηειεφξαζε θη ειεθηξηθά ςπγεία θη απηνθίλεηα...  ρνιηάδνληαο σζηφζν ην δεχηεξν 

κέξνο ηεο ηαηλίαο, ν Καδάλ επηθξίλεηαη γηαηί “δε ζέιεη λα πξνρσξήζεη πην πέξα. 

Αθφκε δελ άγγημε ην θνηλσληθφ πξφβιεκα θαη ζπεχδεη λα η' αθήζεη -αλαθέξεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά- γηα λα καο παξνπζηάζεη απνκνλσκέλε απφ ην ζχλνιν κηα μερσξηζηή 

πεξίπησζε”.
61

 Πέξα απφ ην θνηλσληθφ ζέκα, «Σν ιηκαλί ηεο αγσλίαο» είλαη ε ηζηνξία 

ελφο θαηαδφηε πνπ πξνδίδεη ηνπο θίινπο ηνπ ζηελ αζηπλνκία δηφηη πηζηεχεη πσο κ‟ 

απηφ ηνλ ηξφπν ζα ηνπο ζψζεη θαη ζα ηνπο δείμεη «ηνλ θαιφ δξφκν». Ζ παξέα ηνπ ηνλ 

εθδηψθεη αιιά ζην ηέινο γίλεηαη αληηιεθηφ πσο ε αλαλδξεία ηνπ ήηαλ έλδεημε 

ζάξξνπο θαη κεηαβάιιεηαη ζε πξαγκαηηθφ ήξσα. Έηζη ε ηαηλία ζεσξείηαη θαη έλα 

είδνο «δεκφζηαο απηνυπεξάζπηζεο» ηνπ ζθελνζέηε απέλαληη ζηελ θαηεγνξία φηη 

απαξλήζεθε ηηο ηδέεο ηνπ αιιά θαη φηη θαηέδσζε θίινπο ηνπ ζηελ επηηξνπή 

αληηακεξηθαληθψλ ελεξγεηψλ σο θνκκνπληζηέο. Δίλαη ε ηαηλία ζηελ νπνία ζα 

απαληήζεη αξγφηεξα ν Άξζνπξ Μίιιεξ κε έλα ζεαηξηθφ έξγν («Θέα απφ ηε γέθπξα»), 

πνπ ζεσξήζεθε «απηνδηθαίσζε» ηνπ ζπγγξαθέα, πνπ έρεη απνβιεζεί απφ ην 

Υφιπγνπλη. ην έξγν απηφ ν ήξσαο πνπ πξνδίδεη δε βξίζθεη πιένλ άιιε δηέμνδν 

παξά κφλν ζηελ απηνθηνλία.
62

 

 

Λνγνηερληθή θξηηηθή 

 Ζ αηζηνδνμία, ε πίζηε ζ' έλα θαιχηεξν αχξην, ε άληιεζε πιηθνχ απφ ηελ 

πξαγκαηηθή δσή, ν πξννδεπηηθφο ραξαθηήξαο ελφο έξγνπ απνηεινχλ ζηαζεξά 

                                                 
59Απγή, 29-2-1955. 
60Απγή, 10-2-1955. 
61Απγή, 16-2-1955. 
62 «Παιαηά δηέλεμηο Μίιιεξ – Καδάλ. Γχν έξγα πνπ είλαη δχν απηνεμνκνινγήζεηο», Βήκα, 19-3-1958. 
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θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ελφο θαιιηηερληθνχ έξγνπ γηα ηελ αξηζηεξά, είηε πξφθεηηαη γηα 

θηλεκαηνγξάθν, είηε γηα ζέαηξν, είηε γηα ινγνηερλία. Υαξαθηεξηζηηθή πάλσ ζ' απηφ 

είλαη θαη ε θξηηηθή ηνπ Σάζνπ Λεηβαδίηε γηα ηελ πνίεζε ηνπ Γ. Θέκειε πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Απγή ηνλ Απξίιε ηνπ 1955. Ζ απνπζία απφ ην έξγν ηνπ πνηεηή ηεο 

εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηαο, ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ, ε απφπεηξα κεηαθπζηθήο θαη 

ε έιιεηςε επαθήο κε ηνλ θφζκν θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ απαμηψλνληαη εληειψο απφ 

ηνλ θξηηηθφ. Σα ζεκαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ ηνπ Θέκειε, φπσο ε κνλαμηά, ν θφβνο, 

ην άγρνο, ε θπξίαξρε αίζζεζε ηνπ ζαλάηνπ ζεσξνχληαη φηη επεξεάδνπλ αξλεηηθά θαη 

ηελ πνηεηηθή κνξθή, ζπλνδεχνληαη απφ έλα “ζηίρν ζπαζκσδηθφ” θαη γεληθά απφ κηα 

πνηεηηθή “γιψζζα ζθνηεηλή”. Ζ άκεζε ζπλάξηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηε κνξθή 

εδψ θάλεη ηνλ Λεηβαδίηε λα δηαθσλήζεη κε αληίζηνηρε θξηηηθή πνπ δεκνζηεχηεθε 

ζηελ Δπηζεώξεζε Τέρλεο θαη έθαλε ιφγν γηα “θαηαθηεκέλε ιηηφηεηα, δπλαηφηεηα γηα 

πξνεθηάζεηο θαη ηφλν εζσηεξηθά νξγαλσκέλν πνπ θαλεξψλεη ηνλ επηδέμην κάζηνξα”. 

Ο θξηηηθφο ηεο Απγήο ζα κηιήζεη γηα “ιεθηηθφ ξεηνξηζκφ” θαη κηα “θαηάρξεζε 

αθεξεκέλσλ ελλνηψλ”. Παξάιιεια ηελ “πνίεζε ηνπ ζαλάηνπ” ηελ εξκελεχεη σο 

ζχκπησκα ηεο απνζχλζεζεο ηδενινγηθήο θαη ςπρνινγηθήο ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη άξα 

θαηαδηθαζκέλε θαη ε ίδηα λα πεζάλεη
63

.      

 Ο Μ. Φηιίππνπ γξάθεη θξηηηθή γηα ηνλ Ξελφπνπιν πνπ δεκνζηεχεηαη ζηε 

ζηήιε “Μνξθέο ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ”. Τπνζηεξίδεη πσο ν Ξελφπνπινο 

επεξεάζηεθε κφλν απφ ην πεξίβιεκα θαη φρη απφ ηελ νπζία ηνπ έξγνπ ηνπ Ενιά. 

Παξά ηνλ φγθν ηνπ, ην έξγν απηφ, ηζρπξίδεηαη, δελ ζπγθξίλεηαη ζε θαιιηηερληθή αμία 

κε εθείλν πνπ άθεζαλ άιινη πεδνγξάθνη φπσο ν Καξθαβίηζαο, ν Βηδπελφο, ν 

Παπαδηακάληεο, ν Κνλδπιάθεο. Ο Φηιίππνπ ζα δηαθσλήζεη κε ηε κειέηε ηνπ Άιθε 

Θξχινπ γηα ηνλ Ξελφπνπιν πνπ δεκνζηεχηεθε ζηνλ ηφκν ηεο “βαζηθήο βηβιηνζήθεο”. 

Σελ αηηία γηα ην φ,ηη δελ νινθιεξψζεθε ν Ξελφπνπινο θαη πνπ δελ έδσζε έξγν 

αλάινγν κε ην ηαιέλην θαη ηελ επνρή ηνπ, δελ ηελ απνδίδεη νχηε ζηελ έιιεηςε 

παξάδνζεο νχηε ζηελ αλάγθε βηνπνξηζκνχ ηνπ ζπγγξαθέα. Σελ εληνπίδεη ζηελ 

“έιιεηςε ςπρηθήο νξκήο”, πνπ εκπφδηζε ηνλ ζπγγξαθέα λα πάξεη ζέζε θαη λ' 

αληαπνθξηζεί κε ην έξγν ηνπ ζην θάιεζκα ηεο επνρήο ηνπ. Βαζηθφ θξηηήξην 

αμηνιφγεζεο ελφο έξγνπ ηίζεηαη θαη εδψ ε έληαμε ηνπ ζην πξννδεπηηθφ θίλεκα.  Ο 

Ξελφπνπινο επηρείξεζε λα θέξεη ζηελ Διιάδα ηνλ ηχπν ηνπ επξσπατθνχ αζηηθνχ 

κπζηζηνξήκαηνο αιιά ην πξφβιεκα ην είδε απνθιεηζηηθά σο πξφβιεκα ηερληθήο θαη 

φρη νπζίαο πνπ ζα πεξηέθιεηε ε κνξθή
64

. 

 

 Με αθνξκή 150 ρξφληα απφ ην ζάλαην ηνπ Γεξκαλνχ πνηεηή Φξεηδεξίθν 

ίιιεξ, ε Απγή δεκνζηεχεη αθηέξσκα ζην πξφζσπν ηνπ. Γεγνλφο πνπ πξνβάιιεηαη 

είλαη πσο, ηελ επνρή πνπ έδεζε ν ίιιεξ (1759-1805), ε αζηηθή ηάμε βξίζθεηαη ζε 

άλνδν θαη εθηφο απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αλαθαηαηάμεηο πνπ έθεξε, έδσζε 

θαη κεγάινπο πνηεηέο ζ' φιε ηελ Δπξψπε (Οπγθψ, Μπάηξνλ, Πνχζθηλ). Οιφθιεξν ην 

έξγν ηνπ ίιιεξ, εκπλεπζκέλν απφ ηα δηδάγκαηα ησλ θηιειεχζεξσλ ηδεψλ ηεο 

γαιιηθήο επαλάζηαζεο θαη παξά ηνλ άθξαην ηδεαιηζκφ ηνπ, δηαπλέεηαη απφ κηα 

θινγεξή επαλαζηαηηθή δηάζεζε, έλα δπλαηφ κίζνο ελαληίνλ θάζε αδηθίαο θαη κηα 

βαζηά αγάπε ζηελ ειεπζεξία θαη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. Αθφκε θαηαθέξεηαη 

                                                 
63 Απγή, 8-4-1955. 
64Απγή, 28,29-4-1955. 
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θαηά ηεο απιηθήο δηαθζνξάο, θαηά ηεο Δθθιεζίαο θαη ηεο ηπξαλλίαο πνπ αζθνχζε 

ζηελ αλζξψπηλε ζπλείδεζε αιιά θαη εμπκλεί ηα απειεπζεξσηηθά θηλήκαηα θαη ηνλ 

αγψλα γηα ηελ εζληθή αλεμαξηεζία.
65

 

 ε αθηέξσκα ηεο ε Απγή ζηνλ Ηνχιην Βέξλ, πελήληα ρξφληα κεηά ην ζάλαην 

ηνπ, ηνλίδεη ηνλ αλζξσπηζηηθφ θαη δηεζληζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ ηνπ, θξίλνληαο 

επίζεο σο επίηεπγκα ηνπ φηη θαηάθεξε σο ζπγγξαθέαο λα ελψζεη ηελ επηζηήκε κε ηελ 

ηέρλε.
66

 

 Γηα ηελ ζηξνθή ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο ζην ζνζηαιηζκφ ζηα ηέιε ηνπ 19νπ 

αηψλα θαη θπξίσο ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ θάλεη ιφγν ν Μ. Φηιίππνπ ζε άξζξν ηνπ, 

ζεσξψληαο φηη ε πηπρή απηή έρεη απνθξπθηεί φρη κφλν απφ ηνπο αληηδξαζηηθνχο αιιά 

θαη ηνπο ζπληεξεηηθνχο  ηζηνξηθνχο ηεο ινγνηερλίαο. Καηαθξίλεη ηελ έιιεηςε 

ηζηνξηθήο αληηθεηκεληθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη απηέο ηηο κειέηεο  θαη ηελ απνδίδεη 

ζην θφβν πνπ πξνθαιεί ην αζηπλνκηθφ θξάηνο. κσο ε ζηξνθή απηή επηβεβαηψλεηαη 

ηφζν απφ ην θίλεκα ηνπ δεκνηηθηζκνχ – πνπ δελ ήηαλ απνθιεηζηηθά γισζζηθφ- φζν 

θαη απφ κηα ζεηξά ινγνηέρλεο φπσο ν Θενηφθεο, ν Παιακάο, ν Κακπχζεο, ν 

Υαηδφπνπινο, ν Ξελφπνπινο, ν Φψηεο Πνιίηεο, ν Γιελφο θαη άιινη, πνπ ε ζρέζε 

ηνπο κε ην ζνζηαιηζκφ ππήξμε αλακθηζβήηεηε.  

  

 Ο Σάζνο Λεηβαδίηεο πξνβάιιεη ην βαζηά θνηλσληθφ αιιά θαη παηξησηηθφ 

πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ ηνπ Μαγηαθφθζθη, ην φηη γίλεηαη “βάξδνο ηεο λέαο θνηλσλίαο 

πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ παηξίδα ηνπ”. Ο Μαγηαθφθζθη εγθαηληάδεη έλα θαηλνχξην 

ηχπν θαιιηηέρλε θαη δηαλννχκελνπ, ζα πεη ν Λεηβαδίηεο: απηνχ πνπ παίξλεη ελεξγφ 

κέξνο φρη κφλν ζηελ θνηλσληθή κα θαη ζηελ   πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο ηνπ. Πνπ ηνλ 

ελδηαθέξνπλ ηα άκεζα ηα θαζεκεξηλά γεγνλφηα  ηεο δσήο ηνπ ιανχ ηνπ θαη πνπ 

εκπλέεηαη απφ απηά.
67

  

 ην ίδην πλεχκα είλαη γξακκέλε ε θξηηηθή ηνπ Λεηβαδίηε πάλσ ζε ηξία 

πνηεηηθά βηβιία φπνπ κε αθνξκή “ηελ απνκάθξπλζε ηνπο απφ ηε δσή”, ζα πεη πσο δε 

επηηξέπεηαη ζηνλ πνηεηή θαη γεληθά ηνλ ζθεπηφκελν άλζξσπν “λα γπξίδεη ηελ πιάηε 

ηνπ ζην ςσκί θαη ην αίκα θαη λα ζαπκάδεη κφλν ηα ρξψκαηα ελφο δεηιηλνχ...” 
68

 

 Μεηαμχ ησλ ζπγγξαθέσλ κε ηνπο νπνίνπο ζα αζρνιεζεί ε Απγή είλαη θαη 

Ακεξηθάλνο πνηεηήο Οπψιη Οπτηκαλ. Αθνξκή ζα απνηειέζνπλ ηα εθαηφ ρξφληα απφ 

ηελ έθδνζε ηνπ έξγνπ ηνπ “Φχιια ηεο ριφεο”. Δμπκλείηαη απφ ηνλ Σάζν Λεηβαδίηε 

σο πνηεηήο ηεο ηζφηεηαο, ηεο ιεπηεξηάο, ηεο αηζηνδνμίαο, ηεο ζπληξνθηθφηεηαο. 

“Μέζα απφ ηνπο ζηίρνπο ηνπ -ζα πεη -βγαίλεη κηα δηδαρή, έλα εζηθφ λφεκα- 

αιάλζαζην ζεκάδη ηεο κεγάιεο πνίεζεο πνπ ζθνπφ ηεο έρεη λα πξνβάιιεη πξφηππα 

δσήο.”. Πξνβάιιεηαη σο αιεζηλφο δεκνθξάηεο θαη νπκαληζηήο.
69

    

 Ο Σάζνο Λεηβαδίηεο γξάθεη θξηηηθή θαη γηα δχν λένπο πνηεηέο, ηνλ σθξάηε 

Καςάζθε θαη ηνλ Ζιία Κπδεξάθν. Σν έξγν ηνπο ζα δψζεη αθνξκή ζηνλ Λεηβαδίηε λα 

επαλαδηαηππψζεη ηελ άπνςε ηνπ γηα ηελ πνίεζε. Θα ππνζηεξίμεη πσο νη λένη πνηεηέο 

πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ην ηαιέλην ηνπο φρη απιψο γηα λα εθθξάζνπλ ηηο 

“ηδησηηθέο”  ηνπο πεξηπέηεηεο κα θαη λα ληψζνπλ φηη απηφ ην ηαιέλην ηνπο είλαη γη' 

                                                 
65 Απγή, 14-5-1955. 
66 Απγή, 24-5-1955. 
67 Απγή, 28-5-1955. 
68 Απγή, 27-5-1955 
69 Απγή, 31-8-1955. 



 25 

απηνχο “επζχλε θαη απνζηνιή κε πνιχ βαζηά θαη πνιχ θνηλσληθή ζεκαζία”. Μνλάρα 

έηζη ζα δηαθπιάμνπλ θαη ζα αλαπηχμνπλ ην ηαιέλην ηνπο. Αιιηψο γίλνληαη ερζξνί ηνπ 

πνιχηηκνπ δψξνπ πνπ έρνπλ.
70

 

 Γηα “πιαηχηεξνπο νξίδνληεο ηεο πνηεηηθήο φξαζεο”, πνπ ζα μεθεχγνπλ απφ 

ηνλ πεξηνξηζκέλν ρψξν ηεο αηνκηθήο δσήο θάλεη ιφγν ν Λεηβαδίηεο θαη ζηελ θξηηηθή 

ηνπ γηα ηα πνηήκαηα ηεο ιγαο Βφηζε “Αγέξηλα”, ελψ ηνλ Γεκήηξε Υαξίην 

πξνηξέπεη “λ' αλνίμεη ηηο πφξηεο ηνπ ζηνπο αλζξψπηλνπο θαεκνχο πνπ θπζνκαλάλε 

έμσ ζηνπο δξφκνπο”.
71

 Μ' απηφ ην λφεκα δίλεη γεληθά ηελ απνζηνιή ηεο αιεζηλήο 

ηέρλεο: “ηηο αηψληεο αλζξψπηλεο θαηαζηάζεηο λα δψζεη ηε δηθή ηεο ζθξαγίδα, έηζη 

πνπ ρσξίο λα παχνπλ λα είλαη αηψληεο λα είλαη επίζεο θαη ζχγρξνλεο”. 

 Με ηε ζάηηξα ζην έξγν ηνπ Παιακά αζρνιείηαη ν Μ. Φηιίππνπ ζ' άξζξν ηνπ 

πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Απγή, θξίλνληαο ηελ σο κηα άγλσζηε αιιά ηδηαίηεξα 

πξννδεπηηθή πηπρή ηνπ παιακηθνχ έξγνπ. Υξεζηκνπνηψληαο καξμηζηηθνχο φξνπο 

ζεσξεί πσο ζθφπηκα ε πιεπξά απηή παξαζησπήζεθε απφ ηελ θξηηηθή ηεο αζηηθήο 

ηάμεο φηαλ ήξζε ζ' αληίζεζε κε ηα ζπκθέξνληα θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο. Έξρεηαη έηζη 

αξγφηεξα λα ηελ αλαδείμεη ε εξγαηηθή ηάμε, κε ηα ππεξηαμηθά ζηνηρεία πνπ θιείλεη 

κέζα ηεο, εθπξνζσπψληαο νιφθιεξν ην ιαφ
72

.  

 Ο Πνξθχξεο θαισζνξίδεη ην “Σαμίδη” ηνπ Φπράξε πνπ επαλεθδίδεηαη κε 

πξφινγν ηνπ Παιακά θαη επηκέιεηα ηνπ Ν. Βξεηάθνπ. Με ηελ επθαηξία απηή θάλεη 

αλαδξνκή ζην θίλεκα ηνπ δεκνηηθηζκνχ, ηφηε πνπ φπσο ιέεη “δελ ήηαλ κνλάρα κηα 

γισζζηθή επηδίσμε αιιά έλα επξχηεξν πλεπκαηηθφ θίλεκα πνπ αγθάιηαδε φια ηα 

πλεπκαηηθά πξνβιήκαηα θαη απνζθνπνχζε λα ρχζεη θσο ζηελ θαζπζηεξεκέλε 

λενειιεληθή θνηλσλία...”. Κξίλεη πσο ζην βηβιίν -παξά ην φηη πεξηέρεη θαη θάπνηεο 

ηδέεο μεπεξαζκέλεο θαη αληηδξαζηηθέο- ν αλαγλψζηεο κπνξεί πάληα λα βξεη ηελ 

αγσληζηηθή πλνή, ηελ επηζηεκνληθή γιψζζα θαη ηελ πίζηε ζηελ ηδέα ηνπ 

Γεκνηηθηζκνχ, πνπ είλαη πάληα επίθαηξα.
73

 

 

 ηηο κεγάιεο κνξθέο ηεο παγθφζκηαο ινγνηερλίαο θαηαηάζζεηαη ν Υφγνπαξλη 

Φάζη, κπζηζηνξηνγξάθνο ηνπ ακεξηθάληθνπ έζλνπο. Θεσξείηαη σο εξκελεπηήο ηεο 

κεγάιεο νπκαληζηηθήο θαη δεκνθξαηηθήο ακεξηθάληθεο παξάδνζεο. Σν έξγν ηνπ 

παξνκνηάδεηαη κε κηα απέξαληε ηνηρνγξαθία πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

παξαθνινπζήζνπκε ηελ εμέιημε ηεο ακεξηθαληθήο ηζηνξίαο απφ ηνλ πφιεκν ηεο 

αλεμαξηεζίαο θαη έπεηηα. Αθνχ παξνπζηάδνληαη θάπνηα απφ ηα κπζηζηνξήκαηα ηνπ 

φπσο ην “Σφκαο Πέελ” θαη ην “άθθν θαη Βαληζέληη”, δηαηππψλεηαη ε άπνςε πσο 

έδσζε δσή ζε κηα ζεηξά ηππηθά πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο ρψξαο ηνπ, αθήλνληαο 

απφ ην έξγν ηνπ λα μεπεδήζεη ε δεκνθξαηηθή ακεξηθάληθε παξάδνζε, παξά ηνπο 

καθαξζηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ηα εκπφδηα πνπ είρε λ' αληηκεησπίζεη.
74

  

 ηνλ αληίπνδα ηνπ Υφγνπαξλη Φάζη ηνπνζεηείηαη έλαο άιινο Ακεξηθάλνο 

ζπγγξαθέαο, ν Νηνο Πάζζνο. ε ζηήιε κε ηνλ ηίηιν “ινγνηερληθά θαηλφκελα” γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ “θαηάπησζε ηνπ Νηνο Πάζζνο”, κε αθνξκή πξφζθαην βηβιίν ηνπ. Ο 

                                                 
70 Απγή, 16-9-1955 
71Ο θξηηηθφο δηαπηζηψλεη “μέθνκκα απφ ηε δσή” ζηελ εξσηηθή ζπιινγή ηνπ Υαξίηνπ “Ηζηνξία ηνπ 

Απξίιε”. Απγή, 23-9-1955.  
72Απγή, 15-5-1955 
73 Απγή, 7-10-1955. 
74 Απγή, 8-10-1955. 
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Κ. ηακαηίνπ, πνπ ππνγξάθεη ην δεκνζίεπκα, ηνλ ηνπνζεηεί ζηνπο απνζηάηεο ηνπ 

πξννδεπηηθνχ θηλήκαηνο. Απφ δξηκχ θαηεγνξεηήξην θαηά ηνπ ακεξηθάληθνπ ηξφπνπ 

δσήο, πνπ εμαπέιπε κε ην έξγν ηνπ, θαη αλαδείθλπε ηε θαπιφηεηα ηνπ “θξαηνχληνο 

θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο” θαη ηελ αλάγθε ηεο αιιαγήο, πέξαζε ζε κηα ζηάζε 

παζεηηθή φπνπ πιένλ θεξχζζεη “ηελ αβνπιία, ην αδχλαην ηεο αληίζηαζεο, ην 

ζπκβηβαζκφ θαη ηελ ππνηαγή ζηελ ζέιεζε ησλ δπλαηψλ”. πζρεηίδεηαη κάιηζηα ν 

ζπγγξαθέαο κε ηνλ ζθελνζέηε Καδάλ θαη ην θαηλνχξην ηνπ βηβιίν, “ν θαιχηεξνο 

ηξφπνο γηα λα πεηχρεη θαλείο”, κε ηελ ηαηλία ηνπ Καδάλ, “ιηκάλη ηεο αγσλίαο”.
75

 

 Ο Μ.Μ. Παπατσάλλνπ γξάθεη κειέηε γηα ην Γεκνζζέλε Βνπηπξά κε αθνξκή 

ηε δεκνζίεπζε απφ ηελ Απγή ηνπ “Ζκεξνινγίνπ Καηνρήο”. Δπηζεκαίλεη ην 

αλζξσπηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ έξγνπ ηνπ, ηελ ελαληίσζε ηνπ ζηνλ πφιεκν, ζηε θηψρεηα, 

ζηε βία, ζηε δηθηαηνξία.
76

  

 Σν Ννέκβξην ηνπ 1955, κε αθνξκή ηελ επέηεην ηεο νθησβξηαλήο 

επαλάζηαζεο, ν Μ.Μ. Παπατσάλλνπ δεκνζηεχεη κηα ζεηξά κειέηεο φπσο “Ζ 

νθησβξηαλή επαλάζηαζε θαη ε επίδξαζε ηεο ζηε ινγνηερλία” αιιά θαη “Ζ επίδξαζε 

ησλ ζνζηαιηζηηθψλ ηδεψλ ζηε λενειιεληθή ινγνηερλία”
77

. Δλψ ιίγν κεηά 

δεκνζηεχεηαη “Ζ λενειιεληθή ινγνηερλία ζπγρξνλίδεηαη ηδενινγηθά κε ην παγθφζκην 

πξννδεπηηθφ ξεχκα”, φπνπ αλαιχνληαη νη Βάξλαιεο, Ξελφπνπινο, Γιελφο, Κνξδάηνο, 

πλνδηλφο, Καδαληδάθεο, Βνπηπξάο, Μπξηβήιεο, Κνξλάξνο.
78

  

 Ο Πνξθχξεο επηηίζεηαη απφ ζηήιε ηεο Απγήο ζηνλ Πέηξν Υάξε επεηδή ζε 

επηθπιιίδα ηνπ κε ηνλ ηίηιν “λένη ερζξνί ηνπ βηβιίνπ” θαηεγνξνχζε πιαζηέ θαη λένπο 

εθδφηεο γηα ηελ πξνρεηξφηεηα ηνπ βηβιίνπ  ρσξίο λα ζπλεθηηκήζεη θαζφινπ θαη ηε 

ζεηηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ αχμεζε ηεο θπθινθνξία ηνπ βηβιίνπ θαη ζην λα γίλεη ην 

βηβιίν πεξηζζφηεξν πξνζηηφ ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ
79

. 

 

Η επίζεζε θαηά ηνπ ππαξμηζκνύ 

 Αλαθεξφκελε ε Απγή ζηε θηινζνθία ηνπ Κακχ, ηνλ θαηεγνξεί γηα 

πξνζθφιιεζε ζηνλ ππαξμηζκφ, ζε κηα ηδενινγία πνπ ηειηθφ ζθνπφ έρεη – φπσο ιέεη- 

λα δηαηεξήζεη ηα πξνλφκηα ηεο θπξίαξρεο ηάμεο θαη πνπ αθφκε βνήζεζε ζηε 

Γεξκαλία λα μεθπηξψζεη ν ρηηιεξηθφο εζληθνζνζηαιηζκφο. Βιέπεη ηνλ ππαξμηζκφ σο 

αληηνξζνινγηθφ ξεχκα, αθνχ ν άλζξσπνο είλαη “πεηακέλνο ζ' έλα θφζκν παξάθσλν 

θαη παξάινγν, ρσξίο λφκνπο θαη ηάμε, ρσξίο θαηεχζπλζε θαη ζθνπφ”. Απηφ ηεο δίλεη 

επθαηξία άιιε κηα θνξά λα δηαηππψζεη ηε ζέζε ηεο γηα ην ξφιν ηνπ ζπγγξαθέα. Σν 

ζπγγξαθέα, ινηπφλ, ζα πεη ν Κ. Γ. σηεξίνπ, δελ ηνλ ζψδεη ε θπγή, ην “άιινζη” κε 

ηελ “ηέρλε γηα ηελ ηέρλε” αιιά πξσηαξρηθή ηνπ ππνρξέσζε είλαη “λ' αγθαιηάζεη ην 

ιαφ, λα ππεξεηήζεη κε ηελ ηέρλε ηνπ ηελ ππφζεζε ηνπ ιανχ” θαη λα γίλεη έηζη ην 

                                                 
75 Απγή, 11-10-1955. 
76Μ.Μ. Παπατσάλλνπ, “ Γεκ. Βνπηπξάο, ν δηεγεκαηνγξάθνο ηνπ 20νπ αηψλα”, “ Ζ αηζζεηηθή ηνπ 

Γεκ. Βνπηπξά”- “Ο Γεκνζζέλεο Βνπηπξάο κεγάινο ινγνηέρλεο θαη κεγάινο αλζξσπηζηήο”, Απγή, 

23,25,26 Οθησβξίνπ 1955. 
77Απγή, 6,8- 11-1955. 
78Απγή, 15, 16,17-11-1955 
79 Απγή, 6-12-1955. 
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ηαιέλην ηνπ θίλεηξν γηα ηελ πξφνδν ηνπ πνιηηηζκνχ.
80

 

 Με ηνλ Κακχ θαη ηελ ππαξμηζηηθή θηινζνθία ζα αζρνιεζεί ε Απγή θαη ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 1955 ζε δεκνζίεπκα πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν “Ζ ζπδήηεζε κε ηνλ Κακχ θαη ν 

αζηηθφο πεζηκηζκφο”. Ο Μάξθνο Απγέξεο απηή ηε θνξά θαηαπηάλεηαη κε ηηο 

δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο ηνπ ππαξμηζκνχ αλάινγα κε ην ζπγγξαθέα, γηα λα ηνλίζεη 

φκσο ελνπνηεηηθά ζηνηρεία φπσο ε έθθξαζε αηζζεκάησλ θαη ππνθεηκεληθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ε απαηζηνδνμία, ε παξαθκή θαη αθφκε ν ζάλαηνο, πνπ βξίζθεηαη ζην 

θέληξν ηεο ππαξμηζηηθήο ζθέςεο θαη γίλεηαη πεγή ηεο αγσλίαο ηεο. Ξερσξηζηή  ζέζε 

δίλεη ν Απγέξεο ζηνλ άξηξ θαζψο ζεσξεί πσο ε ζθέςε ηνπ δελ είλαη ζηάζηκε θαη 

νξηζηηθά δηακνξθσκέλε αιιά νινέλα πξνζεγγίδεη πεξηζζφηεξν ηηο “ηζηνξηθέο 

δπλάκεηο ηεο πξνφδνπ”.
81

 ρεηηθά κε ηνλ άξηξ έρεη άιισζηε αλαδεκνζηεχζεη  ε 

Απγή ζπλέληεπμε ηνπ ζε γαιιηθή εθεκεξίδα φπνπ αλαθέξεηαη ζ' έλα θαηλνχξην 

ζεαηξηθφ έξγν ηνπ ην “Νεθξαζψθ”
82

. Με ην έξγν απηφ ν ζπγγξαθέαο ζεσξήζεθε φηη 

πνιχ πεηπρεκέλα μεζθεπάδεη ηνπο επαγγεικαηίεο ζπθνθάληεο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο 

πξνζθέξνληαο έηζη ζηελ ππφζεζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο πξνφδνπ.
83

 

 Με ηα γλσξίζκαηα ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ ζα αζρνιεζεί ν Μάξθνο Απγέξεο 

πάιη κε αθνξκή ζπδήηεζε ηνπ Κακχ κε Έιιελεο ιφγηνπο. Γίλεη έκθαζε ζην ινγηθφ 

ραξαθηήξα νξγάλσζεο ηεο δσήο θαη ζηνλ αγψλα ηεο λα ππνηάμεη ηε θχζε – φπσο 

ηνλίζηεθε απφ ηνπο αζηνχο δηαλννχκελνπο- γηα λα πξνβάιιεη ν ίδηνο ηνλ 

αλνξζνινγηθφ ραξαθηήξα ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο (σο αληίθαζε), ζηελ αζηηθή 

θνηλσλία. Καηεγνξεί ηνπο αζηνχο δηαλννχκελνπο πσο ρσξίο λα κηιήζνπλ θαζφινπ 

γηα ηα ειαηηψκαηα ζηάζεθαλ κφλν ζε κεξηθά εζηθά γλσξίζκαηα ηεο αζηηθήο 

θνηλσληθήο νξγάλσζεο, φπσο είλαη ε αμία ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο. Πξφθεηηαη φκσο γηα ηππηθά κφλν γλσξίζκαηα -ζα πεη- ηα νπνία 

κφλν επηιεθηηθά θαη θαη' εμαίξεζε βξίζθνπλ εθαξκνγή, φηαλ απηά εμππεξεηνχλ ηελ 

άξρνπζα ηάμε. 

 πλερίδνληαο ν Απγέξεο ην δηάινγν κε ηνπο αζηνχο δηαλννχκελνπο θαη ηνλ 

Κακχ επηρεηξεί λα θξίλεη κεξηθέο ηδέεο “ηππηθέο γηα ηελ θαπηηαιηζηηθή πξνπαγάλδα”, 

φπσο ιέεη
84

. Δπηθξίλεη ηελ εμίζσζε ηνπ αζηηζκνχ κε ηνλ επξσπατθφ πνιηηηζκφ θαη 

ηελ ειεπζεξία. Δπηθξίλεη νλνκαζηηθά ηνλ Γ. Θενηνθά γηα ηελ ππεξάζπηζε κηαο 

πνιηηηθήο ζεσξίαο πνπ ζπληζηά παξαίηεζε απφ ηελ εζληθή απηνηέιεηα, θαζψο είρε 

ππνζηεξίμεη πσο ε Δπξψπε ζα επηδήζεη κφλν αλ ηα θξάηε πνπ ηελ απνηεινχλ 

ζπγρσλεπηνχλ ζε κηα ελφηεηα. Αλαθεξφκελνο ζηνλ Σζάηζν εηξσλεχεηαη ηελ 

πξνηξνπή ηνπ γηα επηζηξνθή ηνπ πνιηηηζκνχ ζην θιαζηθφ ειιεληθφ πλεχκα! Σνλίδεη 

ηα πξνβιήκαηα ηνπ αζηηζκνχ, πξνβάιινληαο, σο κείδνλ, ηελ έιιεηςε θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο. Σε ζνβαξφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ επηρείξεζε λα κεηψζεη ν Κακχ 

ζεσξψληαο φηη ην αίηεκα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο δελ κπνξεί λα ζπλππάξμεη κε 

ην αίηεκα ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο. Καη αθφκε, έδεημε επηθχιαμε γηα ηελ αμία ηεο 

                                                 
80Κ. Γ. σηεξίνπ, “Ζ “θηινζνθία” ηνπ Κακχ”, Απγή, 20-5-1955. Αθεηεξία γηα ην άξζξν είλαη 

επίζθεςε ηνπ Κακχ ζηελ Αζήλα θαη ε ζπδήηεζε πνπ νξγάλσζε ε “Διιελνγαιιηθή Πλεπκαηηθή 

Έλσζε”.  
81 Απγή, 19-6-1955. 
82Ζ ππφζεζε ζρεηίδεηαη κ' έλαλ απαηεψλα πνπ αλαιακβάλεη λα ππνδπζεί έλα αλχπαξθην πξφζσπν, ην 

Νεθξαζψθ, πξψελ δήζελ ππνπξγφ ηεο νβηεηηθήο έλσζεο. Απηφλ ρξεζηκνπνηεί κηα παξηζηλή 

εθεκεξίδα γηα λα δηαβάιιεη ην ζνβηεηηθφ θαζεζηψο.  
83Απγή, 5-6-1955. 
84Μάξθνο Απγέξεο, “Ο αζηηθφο πνιηηηζκφο θαη ε πνιιαπιφηεηα ησλ αξρψλ”, Απγή, 10-7-1955. 
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ινγηθήο αληίιεςεο ζηε δσή, ελψ ζηάζεθε ζηελ αμία ηνπ πινπξαιηζκνχ (πνιπαξρία), 

σο βαζηθφ γλψξηζκα ηνπ αζηηθνχ θφζκνπ. Καη ηα δχν απηά ζηνηρεία ν Απγέξεο ηα 

θαηαηάζζεη ζηηο αληηδξαζηηθέο ζεσξίεο  ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, πνπ, κέζα απφ ηηο 

αληηθάζεηο ηνπο, νδεγνχλ επζέσο ζηελ θαηαζηξνθή ηελ αζηηθή θνηλσλία. 

 Σν δήηεκα αλαηνιηθνχ θαη δπηηθνχ πνιηηηζκνχ εμεηάδεη ν Γηάλλεο Κνξδάηνο 

απφ άιιε ζθνπηά. Κξίλεη πσο ε δηάθξηζε απηή, πνπ θπζηθά δίλεη ην πξνβάδηζκα ζην 

δπηηθφ, γίλεηαη θαζαξά γηα ιφγνπο πξνπαγάλδαο απφ ηνπο αζηηθνχο θχθινπο. Θα πεη 

φηη ν πνιηηηζκφο είλαη εληαίνο θαη φρη πξνλνκηαθφ απφθηεκα κηαο νξηζκέλεο 

γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, κε ηε δηαθνξά πσο ην πξνβάδηζκα, αλάινγα κε ηηο θάζε θνξά 

ηζηνξηθέο ζπλζήθεο, ην έρνπλ νη Άιθα ή Βήηα ιανί. Δπαλαπξνζδηνξίδνληαο ηε 

δηάθξηζε, κεηαμχ θαπηηαιηζκνχ θαη ζνζηαιηζκνχ θαη φρη ζηα πιαίζηα ηνπ πνιηηηζκνχ, 

ζα ππνζηεξίμεη πσο ν πνιηηηζκφο δελ είλαη θάηη ζηαηηθφ θαη φηη πάληα κέζα ζηελ 

ηζηνξία ηα γεξά ζηνηρεία θάζε πνιηηηζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ πξνδχκη γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ λέσλ πνιηηηζκψλ.
85

  

 Δμεηάδνληαο ηε ζρέζε ηεο ηζηνξίαο κε ηνλ νξζφ ιφγν, ν Μάξθνο Απγέξεο 

ζπλδέεη ηνλ αζηηζκφ ζηα πξψηα ηνπ βήκαηα κε ηνλ νξζνινγηζκφ αιιά θαη ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ απ' απηφλ ζε κεηέπεηηα ζηάδην. Σν ζηάδην απηφ εληνπίδεηαη κεηά ηα 

κέζα ηνπ 19νπ αηψλα κε ηελ επηθξάηεζε άινγσλ ηάζεσλ θαη ηξαζηνλαιηζηηθψλ 

ζεσξηψλ
86

. Δπφκελν ζηαζκφ ζηελ νξζνινγηζηηθή νξγάλσζε ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ ζα 

απνηειέζεη θαηά ηνλ αξζξνγξάθν κφλν ε ζνζηαιηζηηθή δεκνθξαηία, πνπ – κε γλήζηα 

δεκνθξαηηθφ πλεχκα- επηρεηξεί θαη θάλεη ηνλ πνιηηηζκφ θηήκα φισλ ησλ αλζξψπσλ.
87

 

 

Η αληηδξαζηηθή ινγνηερλία 

 Με ηνλ Ρφδε Πξνβειέγγην θαη ην βηβιίν ηνπ “Ζ ξίδα ηνπ κχζνπ”, πξψην 

κέξνο ηεο ηξηινγίαο “Υξνληθφ κηαο ζηαπξνθνξίαο”, ζα θαηαπηαζηεί απφ ηελ ζηήιε 

“θξηηηθή ηνπ βηβιίνπ” ν Κ. Πνξθχξεο. Καηεγνξεί ην ζπγγξαθέα γηα ηελ αξλεηηθή 

ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηελ Αληίζηαζε. “αλ ρξνληθφ-ζα πεη ππνηηκεηηθά γηα ην βηβιίν- 

έρεη πξαγκαηηθή αμία. Απνθαιχπηεη ηελ “αληίζηαζε” ηνπο”, ελλνψληαο φηη ην θείκελν 

είλαη απνθαιππηηθφ ζε βάξνο ηνπ ζπγγξαθέα θαη ησλ “εξψσλ” ηνπ. Γηα λα 

ππνζηεξίμεη ζηε ζπλέρεηα πσο ν ξφινο ηεο ηέρλεο είλαη λα εξκελεχεη θαη λα 

πξνεθηείλεη ηε δσή θαη αθφκε ην έξγν ηέρλεο δελ κπνξεί λα εξσνπνηήζεη αλζξψπνπο 

πνπ ζηε δσή δελ είλαη ήξσεο. Καη εξσηζκφο δελ κπνξεί λα ζεκαίλεη παξά αληδηνηειή 

αγψλα γηα έλα πξννδεπηηθφ ηδαληθφ.  Θα πεη αθφκε φηη ην έξγν ηέρλεο κπνξεί λα 

δψζεη θαη αλζξψπνπο πνπ δελ είλαη ήξσεο αιιά ζηελ πεξίπησζε απηή ν ζπγγξαθέαο 

ζα πξέπεη λα πάξεη αξλεηηθή ζέζε απέλαληη ηνπο, πξάγκα πνπ δε ζπκβαίλεη ζηε “Ρίδα 

ηνπ κχζνπ”.
88

 

 ην ζέκα ηεο Αληίζηαζεο επαλέξρεηαη ν Πνξθχξεο θαη κε ηελ θξηηηθή ηνπ γηα 

ην βηβιίν ην Θ. Γ. Φξαγθνπνχινπ, “Σεηρνκαρία”. Θα ζεκεηψζεη πσο θαη απηφ ην 

βηβιίν έρεη ηνλ ίδην ζθνπφ: “ηελ απνινγία θαη ηε δηθαίσζε ηεο αληίζηαζεο θαηά ηεο 

Αληίζηαζεο”. Απφ θαιιηηερληθή άπνςε ν ζπγγξαθέαο ζπληξίβεηαη θαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή απφ ην άραξν έξγν “λα δηθαηψζεη πξάμεηο αδηθαίσηεο θαη λα 

                                                 
85Γηάλλεο Κνξδάηνο, “Αλαηνιηθφο θαη Γπηηθφο πνιηηηζκφο”, Απγή, 16-7-1955. 
86Ζ αλαθνξά πεξηιακβάλεη ην Νίηζε, ηνλ Μπεξμφλ αιιά θαη κεηέπεηηα ππαξμηζηέο. 
87Μάξθνο Απγέξεο, “Ζ Ηζηνξία θαη ν Οξζφο ιφγνο”, Απγή, 24-7-1955. 
88Κ. Πνξθχξεο, “Έλα βηβιίν ζξάζνπο”, Απγή, 19-8-1955. 



 29 

εξσνπνηήζεη αλζξψπνπο πνπ κφλν ήξσεο δελ ήηαλ”.
89

 

 “Σα δφληηα ηεο κπιφπεηξαο” ηνπ Νίθνπ Κάζδαγιε ζα θαηαηάμεη ν θξηηηθφο 

ηεο Απγήο (Κ. Πνξθχξεο) ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε ηα δχν πξνεγνχκελα βηβιία, “ζηελ 

πεδνγξαθία ηεο εζλνπξνδνζίαο”. Αλ ηα δχν πξψηα έδηλαλ, φπσο ιέεη, ηελ 

“αληίζηαζε” ησλ ζαινληψλ, ηα “Γφληηα ηεο κπιφπεηξαο” δίλνπλ ηελ “αληίζηαζε” ηνπ 

ππνθφζκνπ. Δδψ ν ζπγγξαθέαο πεξηγξάθεη ηελ αηκαηεξή δξάζε κηαο νκάδαο ηνπ 

ππνθφζκνπ πνπ γίλνληαη επαγγεικαηίεο δνινθφλνη ησλ αγσληζηψλ ηεο Αληίζηαζεο. 

Ο ζθνπφο ηνπ φκσο είλαη λα εμνκνηψζεη ηνπο εζληθνχο αγσληζηέο κε ην ζπξθεηφ ηνπ 

ππνθφζκνπ. πσο απηνί, έηζη θαη εθείλνη ζθνηψλνπλ θαη ζθνηψλνληαη – θαηά ην 

ζπγγξαθέα- ρσξίο λα ππάξρεη ηίπνηε πνπ λα ηνπο μερσξίδεη! ην βηβιίν απηφ νη 

αγσληζηέο ηεο Αληίζηαζεο δε δηαθέξνπλ ζε ηίπνηε απφ ηνπο επαγγεικαηίεο 

δνινθφλνπο θαη ν Κάζδαγιεο παξαπνηψληαο ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα απνβιέπεη ηειηθά 

ζηελ θαηαζπθνθάληεζε θαη ην βξψκηζκα ηεο Αληίζηαζεο.
90

 

 Με πνιχ πξφζθαηεο αθφκα ηφηε ηηο εκπεηξίεο ηεο Καηνρήο θαη ηνπ Δκθπιίνπ 

αιιά θαη κε παξνχζεο ηηο δηψμεηο ησλ αξηζηεξψλ, ηα έξγα απηά ζεσξνχληαη απφ ην 

ζχλνιν ηεο αξηζηεξήο θξηηηθήο
91

 ζηξαηεπκέλα “ζηελ ππεξεζία αληηπξννδεπηηθψλ 

δπλάκεσλ”, ηδηαίηεξα πξνζβιεηηθά γηα ηελ εακηθή Αληίζηαζε. 

 

πκπεξαζκαηηθά γηα ην 1955 

 Τπάξρεη ζεκαηηθή πνηθηιία ζηελ πνιηηηζηηθή ζειίδα ηεο Απγήο. Ζ 

επηθαηξφηεηα θαζνξίδεη ηηο επηινγέο θαη απηφ αληαλαθιάηαη θπξίσο ζηηο θξηηηθέο πνπ 

θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ηεο ηέρλεο. Σν ηη γξάθεηαη θαη παίδεηαη θαζεκεξηλά ζην 

ζέαηξν θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν αιιά θαη ηα θαηλνχξηα βηβιία πνπ θπθινθνξνχλ 

δίλνπλ ην έλαπζκα ζηνπο ζπλεξγάηεο ηεο εθεκεξίδαο λα δηαηππψζνπλ ηε ζέζεηο ηνπο 

θαη κέζα απφ ηα ζρφιηα λα δηαθαλεί ν  ξφινο ηνλ νπνίν δηαθπιάζζνπλ γηα ην 

δεκηνπξγφ. Οη θξηηηθέο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη αλήθνπλ ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο 

κε ελδηάκεζεο βέβαηα απνρξψζεηο θαη απνθιίζεηο. ηελ πξψηε θαη “ηδαληθή”, ζα 

ιέγακε, θαηεγνξία γηα ηνλ θξηηηθφ, εληάζζνληαη ηα έξγα εθείλα – είηε πξφθεηηαη γηα 

ινγνηερλία, είηε γηα παξάζηαζε, είηε γηα ηαηλία- πνπ ιακβάλνπλ ζεηηθή θξίζε ηφζν 

γηα ην πεξηερφκελν φζν θαη γηα ηε κνξθή ηνπο. Μηα δεχηεξε πεξίπησζε είλαη ηα έξγα 

εθείλα ηα νπνία δηαζέηνπλ θαηάιιειε κνξθή, έρνπλ ηερληθή επάξθεηα αιιά ηνπο 

ιείπεη ε πλνή πνπ ζα ηνπο έδηλε έλα πξννδεπηηθφ πεξηερφκελν ή αθφκε ρεηξφηεξα 

θαηαηάζζνληαη ζην αληηδξαζηηθφ ζηξαηφπεδν. ηελ ηξίηε θαηεγνξία εληάζζνληαη ηα 

έξγα κε πξννδεπηηθφ πεξηερφκελν αιιά ρσξίο ηελ θαηάιιειε κνξθή, ρσξίο δειαδή 

ηελ απαξαίηεηε κεηάπιαζε ηνπ πιηθνχ ζε έξγν ηέρλεο
92

.     

 ιε ε πλεπκαηηθή δσή ηνπ 1955 ηνπνζεηείηαη ζην δίπνιν πξφνδνο- 

ζπληήξεζε, φπσο καξηπξείηαη θαη ζηνλ πλεπκαηηθφ απνινγηζκφ ηεο ρξνληάο πνπ 

                                                 
89Απγή, 26,8,1955 
90Κ. Πνξθχξεο, “Ζ πεδνγξαθία ηεο εζλνπξνδνζίαο”, Απγή, 2-9-1955. 
91Δθηφο απφ ηνλ Κ.Πνξθχξε θαη νη Γ. Ραπηφπνπινο, Γ. Υαηδήο, Σ. Βνπξλάο νκαδνπνηνχλ ηα έξγα 

απηά  ζηε “καχξε ινγνηερλία” (Α. Καξαιή, φ.π. ζ. 332-333) 
92Υαξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ ηξίηε θαηεγνξία είλαη ζρφιην ηνπ Λεηβαδίηε ζε θξηηηθή ηνπ πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηηο 2-9-1955: “Απιφηεηα θαη ακεζφηεηα δε ζεκαίλνπλ πνηεηηθή απνγχκλσζε. Καλέλα 

αίζζεκα...θακηά δηάζεζε νχηε ε πην αλζξψπηλε δελ είλαη πνίεζε απηή θαζ' απηή”. 
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γίλεηαη ην Γελάξε ηνπ 1956.
93

 Ζ πάιε ηεο πξνφδνπ κε ην “ζθνηαδηζκφ” απνδίδεηαη 

θάπσο έηζη: “Απφ ηε κηα κεξηά πξνζπάζεηα ησλ ζθνηαδηζηηθψλ δπλάκεσλ λα 

αιπζνδέζνπλ ηε ζθέςε, λα ζπείξνπλ ηε ζχγρπζε θαη λα γηνκίζνπλ καπξίια ηνλ ηφπν 

θαη απφ ηελ άιιε πξνζπάζεηα ηεο ζθέςεο λα ζπάζεη ηα δεζκά, πνπ ηεο ραιθεχνπλ, 

λα βγεη ιεχηεξε ζην θσο θαη λα γίλεη νδεγήηξα γηα ηνλ πλεπκαηηθφ μαλαγελλεκφ”. 

ηελ επίζεζε ησλ ζθνηαδηζηηθψλ δπλάκεσλ θαηαγξάθνληαη πεξηζηαηηθά φπσο νη 

δηψμεηο ζπγγξαθέσλ θαη βηβιίσλ, ε επηβνιή ινγνθξηζίαο ζην ζέαηξν, ε επίζθεςε 

πξνζσπηθνηήησλ πνπ έθαλαλ πξνπαγάλδα ηνπ ακεξηθαληθνχ “πλεπκαηηθνχ” ηξφπνπ 

δσήο (Κακχ,  Καδάλ, ηάηκπεθ). Απφ ηελ άιιε ζηα ζεηηθά ηεο ρξνληάο ζεκεηψλεηαη ε 

ελφηεηα δξάζεο ηνπ πλεπκαηηθνχ θφζκνπ ζε ζεκαληηθά δεηήκαηα, φπσο ζηελ 

ππφζεζε Καδαληδάθε, ζην ζέκα ηεο ζεαηξηθήο ινγνθξηζίαο, ηεο ππεξάζπηζεο ηεο 

εηξήλεο θαη ζην ζέκα ηεο Κχπξνπ. Χο πλεπκαηηθφ γεγνλφο κεγάιεο ζεκαζίαο 

πξνβάιιεηαη ε έθδνζε ηεο “Δπηζεψξεζεο Σέρλεο”, ζ' αληίζεζε κε ηε “Νέα Δζηία” 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη “απνζηεσκέλε” θαη ν “Επγφο” έλα “δήζελ θαιιηηερληθφ 

πεξηνδηθφ κε ζθνπνχο εμσθαιιηηερληθνχο” 

 

H πνιηηηζηηθή ζειίδα ην 1956 

 Ζ θξηηηθή ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ μεθηλά ην 1956 κε ηνπο “κνληέξλνπο θαηξνχο” 

ηνπ Σζάξιη Σζάπιηλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη “αγέξαζην θνηλσληθφ αξηζηνχξγεκα”, 

“επαλαζηαηηθφ θαη επίθαηξν φζν πνηέ άιινηε” παξά ηα είθνζη ρξφληα πνπ πέξαζαλ 

απφ ηελ πξψηε πξνβνιή ηνπ. Οη ραξαθηεξηζκνί δελ είλαη ηπραίνη αθνχ ην έξγν απηφ 

πξνβάιιεηαη σο θαξπφο ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ Σζάπιηλ ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 1929 αιιά θαη αλειέεην θαηεγνξεηήξην ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ θέξλεη ηελ θξίζε θαη ηε δπζηπρία
94

. 

 

 Ο Μ.Μ. Παπατσάλλνπ αθηεξψλεη άξζξν ηνπ ζηα δηεγήκαηα ηνπ Καξαγάηζε 

“Παξά πξνζηάηαο λα ρσκελ...”, ηα νπνία είλαη εκπλεπζκέλα απφ ηηο “Χδέο” ηνπ 

Κάιβνπ θαη ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηνπο μέλνπο “πξνζηάηεο”ησλ Διιήλσλ. Κξίλεη 

ζεηηθά ηελ θεληξηθή ηδέα ησλ δηεγεκάησλ θαη ηηο αιήζεηεο ηηο νπνίεο εκπεξηέρνπλ, 

φκσο, παξφιν πνπ δελ ακθηζβεηεί ηελ δεμηνηερλία ηνπ ινγνηέρλε, ηνλ επηθξίλεη φηη 

πξνζεγγίδεη εγθεθαιηθά κφλν ηελ αιήζεηα. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: “Δίλαη 

γξακκέλν κε ην κπαιφ θαη κε ζθηγκέλε θαξδηά, γη' απηφ είλαη ζσζηφ, νξζφ ζηελ 

άπνςε πνπ εθθξάδεη, αιιά ρσξίο ζεξκφηεηα, ρσξίο ζπγθίλεζε, ρσξίο ηε θιφγα πνπ 

αλάβεη ε αγάπε ζηελ ειεπζεξία”.
95

  

 Γηα έιιεηςε ζπλέπεηαο ζηα θεξχγκαηα ηνπ, θαηεγνξεί ηνλ “αζηηθφ 

αλζξσπηζκφ” ζε ζρεηηθφ άξζξν ηνπ ν παηδαγσγφο Κ.Γ. σηεξίνπ, αθνχ πξψηα θάλεη 

ηζηνξηθή αλαδξνκή ζην ζρεηηθφ ηδενινγηθφ θίλεκα θαη ηε ζχλδεζε ηνπ κε ηνλ αξραίν 

ειιεληθφ πνιηηηζκφ. Δπηζεκαίλεη άιινηε ηελ απνμέλσζε ηνπ απφ ην ιαφ θαη άιινηε 

ην ζπλαηζζεκαηηθφ ραξαθηήξα  πνπ ηνλ θάλεη φκσο λα αξθείηαη ζηελ αθεξεκέλε 

αγάπε θαη ζπκπφληα ρσξίο λ' αλαδεηά ηηο πξαγκαηηθέο αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ 

αλζξψπηλε δπζηπρία. Σνλίδεη επίζεο φηη πεξηέρεη πνιιέο αληηλνκίεο θαη ν ραξαθηήξα 

                                                 
93Απγή, 1-1 1956. 
94 Απγή, 4-1-1956. 
95 Απγή, 6-1-1956. 
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ηνπ είλαη αηνκηθηζηηθφο αθνχ δίλεη πξνβάδηζκα ζηελ αλεκπφδηζηε νηθνλνκηθή 

αλάδεημε ηνπ αηφκνπ
96

.   

 

  Ζ ζηήιε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαηαπηάλεηαη κε κηα ζεηξά ηαηλίεο κε θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη αζρνινχληαη - φπσο αλαθέξεηαη- “κε δεηήκαηα είηε ηζηνξίαο είηε 

θηινζνθίαο (είλαη δειαδή έξγα ζέζεο), αιιά κε ηέηνην “πνλεξφ” ηξφπν πνπ 

ρξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή  γηα λα δεη θαλείο ηη θξχβνπλ πίζσ απφ ηε βηηξίλα ηνπο, 

ηελ άιινηε “αληηθεηκεληθή” θαη άιινηε “αλζξσπηζηηθή”
97

. Μεηαμχ ησλ ηαηληψλ 

απηψλ θαηαηάζζεη θαη ηελ “ηξάληα” ηνπ Φειίλη, φπνπ ν ζθελνζέηεο αλαδεηθλχεη- 

φπσο ν ίδηνο καξηπξεί- “ην αηψλην δξάκα ηεο κφλσζεο ηνπ αλζξψπνπ, ηεο αδπλακίαο 

ηνπ λα επηθνηλσλήζεη κε ην ζπλάλζξσπν ηνπ, λα βξεη ζ' απηφλ ηελ αλαγλψξηζε”. Ζ 

ηαηλία ρξεζηκνπνηεί ήξσεο ζχκβνια πξνθεηκέλνπ λα δψζεη δηαρξνληθφηεηα θαη 

νηθνπκεληθφηεηα ζηα κελχκαηα ηεο, φκσο ν θξηηηθφο ηεο Απγήο θαηαινγίδεη ζην 

ζθελνζέηε Φειίλη φηη “έζηεζε ην πξφβιεκα ζηαηηθά θαη εμσθνηλσληθά θαη νη ήξσεο 

ηνπ δελ έρνπλ θακηά νξγαληθή ζρέζε κε ηελ πνιχκνξθε ηηαιηθή θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα”. Μηιά αθφκε γηα παξνπζίαζε “κεραληθά θηηαγκέλσλ θαηαζηάζεσλ, 

ήξσεο θιεηζκέλνπο ζε ειεθαληέληνπο πχξγνπο, ηξαγσδίεο ρσξίο βαζηθά θνηλσληθά 

αίηηα, πνπ αλαπφθεπθηα νδεγνχλ ζε ιχζεηο κεηαθπζηθέο”, θαη άξα ζε θάζε 

πεξίπησζε γηα έιιεηςε ξεαιηζκνχ.    

 Οη δχν άιιεο ηαηλίεο πνπ επηθξίλνληαη γηα ηε ζέζε ηελ νπνία πξνβάιινπλ 

είλαη ε “Σειεπηαία Γέθπξα” θαη ν “Γφθηνξ Εφξγθε”. Καη νη δχν, γεξκαληθέο ηαηλίεο, 

ζεσξνχληαη άθξσο λαδηζηηθέο. Ζ πξψηε κάιηζηα παξά ην αλζξσπηζηηθφ θαη 

αληηπνιεκηθφ πλεχκα πνπ θαηλνκεληθά ηε ραξαθηεξίδεη. Γηαηί θαινεμεηάδνληαο ηελ 

θάπνηνο, κπνξεί λα θαηαιάβεη – φπσο ππνζηεξίδεη ν θξηηηθφο ηεο Απγήο- φηη ην 

βαζχηεξν δίδαγκα ηεο ηαηλίαο είλαη πσο φινη αλεμαίξεηα φζνη πήξαλ κέξνο ζηνλ 

πφιεκν ήηαλ “θαινί θαγαζνί”, φινη παηδηά ηνπ Θενχ! Αξλεηηθνί ήξσεο ζηελ ηαηλία 

δελ ππάξρνπλ αιιά “εζηθή εμχςσζε ηνπ δήκηνπ κε ην ζχκα” θαη θαηά ζπλέπεηα 

“παξαράξαμε ηεο ηζηνξίαο”
98

. Ζ θεληξηθή εξσίδα κάιηζηα κε ηνλ εξσηθφ ηεο ζάλαην, 

ιεο θαη επηρεηξεί λα εμαγνξάζεη φιεο ηηο ακαξηίεο ηνπ γεξκαληθνχ ζηξαηνχ.  

Καηαιήγνληαο ν ηακαηίνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηαηλία ζα πεη: “Γελ αξληφκαζηε φηη 

κπνξεί λα ππήξμαλ κέζα ζην ρηηιεξηθφ ζπξθεηφ θαη ιίγνη αιεζηλνί αλζξσπηζηέο, 

αιιά νχηε είλαη αξθεηνί λα εμαγνξάζνπλ ηα εγθιήκαηα ησλ ρηιηάδσλ άιισλ 

θηελαλζξψπσλ νχηε θαη επηηξέπεηαη, γηα λα πξνβιεζνχλ απηνί, λα ζπθνθαληείηαη ε 

Αληίζηαζε ησλ ιαψλ”.   

 

 Μέζα ζην ππάξρνλ ςπρξνπνιεκηθφ θιίκα, ε δηαλφεζε ηεο ειιεληθήο 

αξηζηεξάο ζεκεηψλεη ηελ εμήο αληίθαζε. Δίλαη θάπνηε ηδηαίηεξα επηθξηηηθή απέλαληη 

ζε φζνπο, ελψ αλήθνπλ ζην αξηζηεξφ θίλεκα, δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηελ επίζεκε 

γξακκή ηνπ θφκκαηνο ή αζθνχλ θξηηηθή ζ' απηήλ. Μέζα ζ' απηφ ην πιαίζην βιέπεη 

ερζξνχο παληνχ! Υσξίο λα εμεηάδεη νπζηαζηηθά ηηο πξνζέζεηο ηεο φπνηαο 

δηαθνξνπνηήζεσο, θαηαινγίδεη ζ' απηήλ δφιν απ' φπνπ θαη αλ πξνέξρεηαη. Απφ ηελ 

άιιε, φκσο, θάλεη αλνίγκαηα θαη αλαδεηεί “ζπλνδνηπφξνπο” κέζα ζηνπο θφιπνπο ηνπ 

πξννδεπηηθνχ θαη εηξεληζηηθνχ θηλήκαηνο αλεμαξηήησο πνιηηηθήο ηνπνζέηεζεο, ηελ 

                                                 
96Κ.Γ. σηεξίνπ, “Ο αζηηθφο αλζξσπηζκφο”, Απγή, 8, 10-1-1956 
97Κ. ηακαηίνπ, “Σαιαηπσξία ησλ ηδεψλ θαη ηεο ηζηνξίαο”, Απγή, 11-1-1956. 
98Κ. ηακαηίνπ, “Σαιαηπσξία ησλ ηδεψλ θαη ηεο ηζηνξίαο”, Απγή, 11-1-1956. 
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ίδηα ζηηγκε πνπ παξαηεξνχληαη αληίζηνηρα αλνίγκαηα θαη ζηε νβηεηηθή Έλσζε. 

 Γίλνληαη, ινηπφλ, θαη αλνίγκαηα πξνο γεληθά πξννδεπηηθνχο ζπγγξαθείο ή 

θαιιηηέρλεο. Έηζη, γηα ηνλ άξηξ, πνπ άιινηε κπνξεί λα επηθξίλεηαη γηα ην 

ππαξμηζηηθφ πεξηερφκελν ηεο θηινζνθίαο ηνπ, ηψξα δεκνζηεχεηαη άξζξν ηνπ Ζιία 

Έξελκπνπξγθ ην νπνίν αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία θαη ηελ πνιπκνξθία ηνπ έξγνπ ηνπ, 

ηελ ηνικεξφηεηα θαη ηελ πξσηνηππία ηνπ πλεχκαηνο ηνπ. Παξά ηε θαηλνκεληθά 

αληηθαηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ Γάιινπ ζπγγξαθέα, ζα ππνζηεξίμεη ν Έξελκπνπξγθ φηη 

ν ζθνπφο ηνπ πνηέ δελ άιιαμε. “Ο άξηξ έδσζε ζην ηειεπηαίν ηνπ κπζηζηφξεκα ηνλ 

ηίηιν “Οη δξφκνη ηεο ειεπζεξίαο”, -ηνλ ίδην ηίηιν ζα κπνξνχζε λα δψζεη θαλείο θαη 

ζηε βηνγξαθία ηνπ” -θαηαιήγεη ν Έξελκπνπξγθ, γηα λα πεη ζηε ζπλέρεηα φηη ε δχλακε 

ηνπ άξηξ θαίλεηαη θαιχηεξα ζην ζέαηξν θαη λα παξνπζηάζεη κεξηθά ζεκαληηθά 

ζεαηξηθά έξγα ηνπ (“Κεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ”, “Δπιαβηθή πφξλε”, 

“Νεθξαζζψθ”)
99

.   

 

 Γχν είλαη ηα θχξηα γεγνλφηα αξρέο ηνπ 1956, κε ηα νπνία αζρνιείηαη 

ζπζηεκαηηθά ε πνιηηηζκηθή ζειίδα ηεο Απγήο. Σν έλα είλαη εζσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη 

αθνξά ηηο εθινγέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ. Σν άιιν ην εηθνζηφ ζπλέδξην ηνπ ΚΚΔ. ζνλ 

αθνξά ηηο εθινγέο, ππάξρνπλ δεκνζηεχκαηα κε ηα νπνία γίλεηαη νπζηαζηηθά 

εθζηξαηεία ππέξ ηεο “Γεκνθξαηηθήο Έλσζεο”. ε θαζεκεξηλή βάζε ζπλαληάκε 

θείκελα φπσο “Ο πλεπκαηηθφο θαη θαιιηηερληθφο θφζκνο γηα ην λφεκα ησλ εθινγψλ 

ηεο Κπξηαθήο”
100

, “Οη απινί άλζξσπνη ηξαγνπδνχλ ηε κεγάιε δεκνθξαηηθή λίθε”, 

“πλαγεξκφο ν θσηνζβέζηεο- Σν ηζηνξηθφ ηνπ δησγκνχ ηνπ πλεχκαηνο”
101

, “Ζ 

μελνθξαηία θαη ε Διιάδα- Ηζηνξηθή επηηαγή θαη εζληθή έμαξζε”
102

, “Ζ ιατθή ελφηεηα 

αθεηεξία γηα κεγάιεο εζληθέο θαη θνηλσληθέο θαηαθηήζεηο”
103

, “'Αζηξαςε θσο θαη 

γλψξηζε ν ιαφο ηνλ εαπηφ ηνπ”
104

, “Οη ζεκεξηλέο εθινγέο θαη ε αιιαγή ηεο εζληθήο 

καο δσήο”
105

 αιιά θαη Γηαθήξπμε ηνπ πλεπκαηηθνχ θαη θαιιηηερληθνχ θφζκνπ κε ηελ 

νπνία θαιεί “φινπο ηνπο αλζξψπνπο ησλ γξακκάησλ θαη ηεο ηέρλεο λα ζηαζνχλ ζην 

πιεπξφ ηεο Γεκνθξαηηθήο Έλσζεο”
106

 Ζ αηζηνδνμία θαη ε βεβαηφηεηα γηα ηελ αιιαγή   

ζειίδαο ζηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο είλαη έθδειε ζε θάζε πεξίπησζε.   

 

 Σν εηθνζηφ ζπλέδξην ηνπ ΚΚΔ παξνπζηάδεηαη σο ην κεγαιχηεξν δηεζλέο 

γεγνλφο ηεο ρξνληάο. Γίλεη θαη απηφ κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν ειπίδεο θαη αηζηνδνμία γηα 

ηελ πνξεία ηνπ θηλήκαηνο. Γεκνζηεχεηαη ζηελ Απγή πιαηηά πεξίιεςε ηνπ ιφγνπ ηνπ 

                                                 
99Ζιία Έξελκπνπξγθ, “Σα ζεαηξηθά έξγα ηνπ Εαλ Πσι άξηξ”, Απγή, 1-3-1956. 
100 Απγή, 14-2-1956 – 17-2-1956. Γηα ην θαζήθνλ ησλ πλεπκαηηθψλ αλζξψπσλ ζηηο εθινγέο θαη γηα ηελ 

ελφηεηα ησλ δεκνθξαηηθψλ δπλάκεσλ κηινχλ εθπξφζσπνη απφ ην ρψξν ησλ γξακκάησλ θαη ησλ 

ηερλψλ φπσο νη Άγηο Θέξνο, Μαξ. Βαξβνγιεο, Γ. Γνπλαξφπνπινο, Λ. Κνπθνχιαο, Ν. Καηεθφξεο, Α. 

Σάζζνο, Υ. Θενδσξίδεο, Μαλ. θνπινχδεο, Κιεαξέηε Γίπια -Μαιάκνπ, Μ. Απγέξεο, Γηάλλεο 

Κνξδάηνο, Γαιάηεηα Καδαληδάθε. 
101 Απγή, 14,15,16,17-2-1956. 
102 Απγή, Κ. Πνξθχξεο, 9, 10-2-1956.  
103 Απγή, Σ. Λεηβαδίηεο, 12-2-1956. 
104 Απγή, 18-2-1956. Γίλνληαη απνζπάζκαηα απφ ην Ρήγα, ηνλ Κνξαή, ηνλ Μαθξπγηάλλε, ην νισκφ, 

σο ηνλ Παιακά, ην ηθειηαλφ, ην Βάξλαιε θαη ηνπο λεψηεξνπο φπνπ παξνπζηάδεηαη σο ππέξηαην 

εζληθφ ρξένο ε ελφηεηα ηνπ ιανχ  θαη γίλεηαη έθθιεζε γηα ελφηεηα αιιά θαη αλεμαξηεζία, δεκνθξαηία, 

εηξήλε.  
105Άξζξν ηνπ Μάξθνπ Απγέξε,  Απγή, 19-2-1956. 
106 Απγή, 18-2-1956. 
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νχξθσθ (γεληθνχ γξακκαηέα ηεο Έλσζεο ησλ νβηεηηθψλ ζπγγξαθέσλ) θαη ηνπ 

Μηραήι νιφρσθ
107

. Ο νχξθσθ αλαθέξεηαη ζην ξφιν ηεο ζνβηεηηθήο δηαλφεζεο 

κέζα ζην λέν πεληάρξνλν αιιά θαη ζηελ απμεκέλε δήηεζε έξγσλ κε ηδενινγηθή θαη 

θαιιηηερληθή πνηφηεηα. Τπνγξακκίδεη ηελ άπνςε ηνπ Κξνχζηζεθ γηα ηελ αλάγθε ηεο 

ζνβηεηηθήο ηέρλεο θαη θηινινγίαο λα γίλνπλ πξψηεο φρη κφλν απφ άπνςε 

πεξηερνκέλνπ αιιά θαη εθθξαζηηθήο δχλακεο θαη αθφκε λα έξζνπλ πην θνληά ζηε 

ζνβηεηηθή πξαγκαηηθφηεηα
108

. Ο νιφρσθ αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ πιηθή βνήζεηα 

πνπ ζα πξέπεη λα παξαζρεζεί ζηνπο ζπγγξαθείο- εηδηθά ηνπο λένπο- ψζηε λα έξζνπλ 

ζε επαθή κε ηε “δσληαλή ζνβηεηηθή πξαγκαηηθφηεηα” θαη λα γξάςνπλ “θαιά έξγα”. 

Δπηζεκαίλεη αθφκε ηε κεγάιε επζχλε ηνπ θφκκαηνο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

αλάπηπμε κηαο λέαο βάξδηαο ζπγγξαθέσλ, αθνχ ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπο παξέκελε 

εμαηξεηηθά αξγφο θαη άξα αλεζπρεηηθφο γηα ην κέιινλ ηεο ζνβηεηηθήο ινγνηερλίαο 
109

. 

 Κάησ απφ ην πξίζκα ησλ “βαξπζήκαλησλ απνθάζεσλ” δεκνζηεχνληαη θαη νη 

απφςεηο ηνπ Σνιηάηη γηα ην 20ν πλέδξην
110

. Αλαθεξφκελνο ζηελ αλάγθε ελφηεηαο 

ζνζηαιηζηηθνχ θαη θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο ζηελ Ηηαιία ιέεη: “Αλ ζέιεηε 

πξαγκαηηθά λ' αιιάμεη ζηελ Ηηαιία ε κνίξα ησλ πιαηεηψλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 

θησρψλ αλζξψπσλ, πξέπεη λα ζηξέςεηε ην βιέκκα ζηηο δπλάκεηο πνπ επηδηψθνπλ 

ηνπο απαξαίηεηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο γη' απηφλ ηνλ ζθνπφλ, πξέπεη λα θαηαιάβεηε 

φηη απηέο νη δπλάκεηο δελ κπνξνχλ παξά λα δξνπλ θαη νθείινπλ λα δξνπλ ελσκέλεο, 

γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απηνί νη κεηαζρεκαηηζκνί”. Ζ πνζεηή ελφηεηα, πξνηείλεη, 

κάιηζηα λα εληζρπζεί θαη λα ζπκπεξηιάβεη λέεο νκάδεο εξγαδνκέλσλ, πξνεξρφκελεο 

θπξίσο απφ ην ζηξαηφπεδν ησλ θαζνιηθψλ.  ην 20ν πλέδξην βιέπεη ηνλ ηξφπν πνπ 

ζα κπνξέζεη ην θίλεκα λα πάεη πην κπξνζηά αθνχ ρηχπεζε ην δνγκαηηζκφ θαη 

ππνζηήξημε ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιίαο ζθέςεσο θαη δξάζεσο. Κξίλεη σζηφζν πσο 

“ε απνιχηξσζε απφ ην ηδενινγηθφ δνγκαηηζκφ πξέπεη λα ζπλνδεπηεί απφ ηελ 

δεκνθξαηηθή αλάπηπμε ηνπ θφκκαηνο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εζσηεξηθήο ηνπ 

δεκνθξαηίαο” θαη ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο – μεραζκέλεο γηα πνιχ θαηξφ- ιεληζηηθήο 

αξρήο γηα ζπιινγηθή εγεζία ηνπ θφκκαηνο. Αλαθέξεηαη αθφκε ζηε ζπκβνιή ηνπ 

ηάιηλ αιιά θαη ζηα ιάζε πνπ δηεμήρζεζαλ θαη ζηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο 

πξνζσπνιαηξίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ επνρή ηνπ. Μεηαμχ απηψλ ππνγξακκίδεηαη     

ε έιιεηςε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο, ε θνιαθεία, ν θαξηεξηζκφο θαη ε γξαθεηνθξαηία  

ησλ θξαηηθψλ θαη θνκκαηηθψλ νξγάλσλ αιιά θαη νη ζιηβεξέο ζπλέπεηεο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο ηζηνξηνγξαθίαο θαζψο απηή έθηαζε λα 

παξνπζηάδεη ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά γεγνλφηα θαηά ηξφπν πνπ δελ αληαπνθξίλνληαλ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αιιά ζ' έλα ζρήκα πξνζσπηθψλ εγθσκίσλ
111

.      

 

  Σν Μάε ηνπ 1956, ζηελ Απγή αλαδεκνζηεχεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ 

άξζξν ηνπ Pierre Munster ζην γαιιηθφ θηινινγηθφ πεξηνδηθφ “L' age nouveau”.
112

 Σν 

πεξηνδηθφ θαηαγξάθεηαη σο κηα απφ ηηο εγθπξφηεξεο επηζεσξήζεηο ηεο Γαιιίαο θαη 

θαζψο αθηέξσζε έλα ηεχρνο ηνπ ζε κειέηεο θαη άξζξα γχξσ απφ ηελ ζχγρξνλε 

                                                 
107“Απφ ην 20ν πλέδξην ηνπ Κ.Κ ηεο ΔΓ- Λνγνηερλία θαη ιαφο”, Απγή, 22,25,26,27,28-4-1956. 
108Απγή, 22-4-1956. 
109 Απγή, 28-4-1956. 
110Πξφθεηηαη γηα ηελ έθζεζε ηνπ ζηελ Κ.Δ. ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Ηηαιίαο. 
111 Απγή, 11, 13-5-1956. 
112“Οη μέλνη γηα ηελ πνίεζε καο- Μαηηέο ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή πνίεζε”, Απγή, 8-5-1956.  
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πνίεζε δηαθφξσλ ρσξψλ, παξαζέηνληαη θαη ζηελ Απγή νη ελζνπζηψδεηο θξίζεηο ηνπ 

Γάιινπ ινγνηέρλε γηα ηε ζεκαζία ηεο ειιεληθήο πνίεζεο θαη ηελ ηηκεηηθή ζέζε πνπ 

έρεη θαηαιάβεη κέζα ζ' φιν ηνλ θφζκν.  ην άξζξν ηνπ Munster γίλεηαη ιφγνο γηα ηε 

κεγάιε ζπγθίλεζε πνπ πξνζθέξεη ε ειιεληθή πνίεζε θαη ραξαθηεξίδεηαη σο ε πην 

αλζξψπηλε θαη αιεζηλή ηεο επνρήο ηεο. Αλαξσηηέηαη κάιηζηα κήπσο ε γνεηεία ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο ηέρλεο ηνπο εκπφδηζε λα έξζνπλ εγθαίξσο ζε νπζηαζηηθή γλσξηκία 

θαη επαθή κε ηε ζχγρξνλε ειιεληθή πνίεζε πνπ εθπξνζσπνχλ ν Ρίηζνο, ν 

Λνπληέκεο, ε Ρίηα Μπνχκε, ν Νίθνο Παππάο, ν Σάζνο Παππάο, ν Σάζνο Λεηβαδίηεο, 

ε Μέιπσ Αμηψηε. Γίλεηαη ζχληνκε αλαδξνκή ζηελ εμέιημε ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο 

πνίεζεο θαη ζηηο επηδξάζεηο πνπ δέρηεθε απφ θνπηνπξηζκφ, εμπξεζηνληζκφ, 

ππεξξεαιηζκφ αιιά θαη ην Β Παγθφζκην Πφιεκν. Ο Ρίηζνο θξίλεηαη σο ν πην 

αληηπξνζσπεπηηθφο πνηεηήο ηεο Διιάδαο θαη πςψλεηαη ζηε ζεηξά ησλ κεγάισλ 

πνηεηψλ ηνπ θφζκνπ, φπσο ν Νεξνχληα ή ν Μαγηαθφθζθη. 

 Παξάιιεια ζπλαληάκε αθηέξσκα ζηνλ ηδξπηή ηνπ ζπκβνιηζκνχ Εαλ Μνξέαο, 

εθαηφ ρξφληα απφ ηε γέλλεζε ηνπ
113

, ελψ ν Γηάλλεο Κνξδάηνο επαηλεί ζε θξηηηθή ηνπ 

ηελ αλαηχπσζε ηνπ έξγνπ “Σα ειιεληθά δεκνηηθά ηξαγνχδηα” ηνπ Κι. Φσξηέι κε 

εηζαγσγή ηνπ Νίθνπ Βέε. Σνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ έξγνπ ηνπ Φσξηέι ν νπνίνο δελ 

αξθέζηεθε ζηε ζπιινγή θαη κεηάθξαζε ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ αιιά έγηλε θαη 

ζπιιέθηεο πνιχηηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηηο ξίδεο ησλ ηξαγνπδηψλ 

απηψλ
114

. 

 Σνλ ίδην κήλα βξίζθνπκε κηα θξηηηθή ηνπ Κνξδάηνπ γηα ην έξγν ηνπ 

Πιεράλσθ πνπ κεηαθξάζηεθε απφ ηνλ Πνξθχξε “Ζ θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο θαη ν 

ξφινο ηεο πξνζσπηθφηεηαο”
115

. Πξνηάζζεηαη κάιηζηα ηεο θξηηηθή, ζρφιην ηεο Απγήο 

πνπ επηζεκαίλεη πσο ν Πιεράλσθ θαη ηδηαίηεξα ν Κάνπηζθη δελ απέζπαζαλ κφλν ηνλ 

έπαηλν ηνπ Λέληλ, κα θαη θξηηηθαξίζηεθαλ απζηεξά γηα ηηο παξεθθιίζεηο, ηα ιάζε θαη 

ηελ απνζηαζία ηνπο
116

. Λίγν κεηά δεκνζηεχεηαη θαη κειέηε ηνπ Πιεράλσθ γηα ηνλ 

Ίςελ, κε αθνξκή ηα πελήληα ρξφληα απφ ην ζάλαην ηνπ. ηε κειέηε απηή ν Ίςελ 

παξνπζηάδεηαη σο κεγάινο αλαθαηληζηήο ηνπ ζεάηξνπ θαη παξά ηελ αξλεηηθή θξηηηθή 

πνπ αζθείηαη ζηελ ηδενινγία ηνπ έξγνπ ηνπ ηνλίδεηαη πσο πξνζθέξεη ην παξάδνμν 

παξάδεηγκα ελφο θαιιηηέρλεο πνπ γηα αληίζεηνπο ιφγνπο θέξδηζε  ηε ζπκπάζεηα ησλ 

δηαλννχκελσλ θχθισλ θαη ηεο αζηηθήο θαη ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Γε ζίγεη 

ζπγθεθξηκέλα θαη απηά θνηλσληθά πξνβιήκαηα σζηφζν νη δηαλννχκελνη ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο “δελ κπνξνχλ λα κελ αγαπήζνπλ ζ' απηφλ, ηνλ άλζξσπν πνπ βαζηά 

κίζεζε ηνλ κηθξναζηηθφ ηπρνδησθηηζκφ θαη έξημε έλα ηφζν δπλαηφ θσο ζηελ 

ςπρνινγία ηνπ ηπρνδησθηηζκνχ απηνχ”. Απφ ηελ άιιε πιεπξά πάιη νη “ηδεψδεηο 

ήξσεο” ηνπ Ίςελ πνπ είλαη “εηθφλεο ζνιέο θαη δίρσο ζάξθα” βνήζεζαλ ζηελ επηηπρία 

ηνπ ζηνπο αζηηθνχο θχθινπο αθνχ -φπσο αλαθέξεη ν Πιεράλσθ- “νη θχθινη απηνί δελ 

κπνξνχλ λα ζπκπαζήζνπλ  παξά κνλάρα ηδεψδεηο αλζξψπνπο πνπ δελ εθθξάδνπλ 

παξά ζνινχο θαη αθαζφξηζηνπο ζηφρνπο θαη πνπ δελ ηνπο θαηέρεη θακηά επηζπκία λα 

                                                 
113“Εαλ Μνξέαο- ν ηδξπηήο ηνπ ζπκβνιηζκνχ”, Απγή, 9-5-1956. 
114Γηάλλεο Κνξδάηνο, “Σα ειιεληθά δεκνηηθά ηξαγνχδηα ηνπ Κι. Φσξηει”, Απγή, 10-5-1956. 
115Πξφθεηηαη γηα άξζξα θαη κειέηεο πνπ ν Πιεράλσθ αλαιχεη, εθιατθεχεη θαη αλαπηχζζεη κεξηθά απφ 

ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ηνπ καξμηζκνχ, φπσο ζεκεηψλεη ν ίδηνο ν θξηηηθφο. Αλαθέξνληαη ηα θεθάιαηα 

νλνκαζηηθά θαη επηζεκαίλεηαη πσο δίλνπλ ηηο ζσζηέο απφ καξμηζηηθή άπνςε απαληήζεηο θαη 

εμεγήζεηο.  
116 Απγή, 17-5-1956. 
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ρηίζνπλ εδψ ζ' απηή ηε γε ηε βαζηιεία ησλ νπξαλψλ”
117

. 

 

 Απφ ηνλ Μ.Μ.Π. ππάξρεη θξηηηθή ζην έξγν ηνπ Μαξζει Πξελάλ “Γαξβίλνο 

θαη δαξβηληζκφο” πνπ κεηαθξάζηεθε ζηα ειιεληθά απφ ηνλ Γηάλλε Bηζηάθε. 

Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα ε ζεκαζία ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηε κειέηε ηεο 

αγγιηθήο θνηλσλίαο ζηα ρξφληα ηνπ Γαξβίλνπ. Δθεί δίλεηαη ζε γεληθέο γξακκέο ε 

ηζηνξία ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ ηεο αγγιηθήο θνηλσλίαο ηνπο λεψηεξνπο ρξφλνπο, θαη 

ε ζθέςε ηνπ Γαξβίλνπ παξνπζηάδεηαη σο ζπλέπεηα ηεο επνρήο ηνπ αιιά θαη ηεο 

ηαμηθήο αζηηθήο ηνπ πξνέιεπζεο
118

. 

 

 Ο Κ. ηακαηίνπ γξάθεη, ηνλ Ηνχλην πιένλ ηεο ίδηαο ρξνληάο, γηα ηελ επίδξαζε 

ηνπ 6νπ πεληάρξνλνπ ζηνλ ζνβηεηηθφ θηλεκαηνγξάθν
119

. Αλαθέξεη ηηο γεληθέο αξρέο 

πνπ πξνβιέπεη ην πεληάρξνλν ζρέδην, πνπ θαιχπηεη ηελ πεξίνδν 1956-1960, γηα ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν αιιά θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο απηέο, φπσο ηηο 

παξνπζηάδεη ε επηζεψξεζε “νβηεηζθαγηα θνπιηνχξα”. Νέα ππεξζχγρξνλα ζηνχληην 

κπαίλνπλ ζηελ ππεξεζία ηεο “θαηεμνρήλ ηέρλεο γηα ηηο κάδεο”αιιά δίλεηαη έκθαζε 

θαη ζηελ αλάγθε πνηνηηθήο ζηξνθήο ηεο ηέρλεο απηήο, φπσο ν ίδηνο ν Υξνπζηζφθ έρεη 

ηνλίζεη ζηελ εηζήγεζε ηνπ ζην 20ν ζπλέδξην ηνπ Κ.Κ..Δ.. Σν ζχλνιν ησλ 

επεξγεηηθψλ κέηξσλ ζεσξεί φηη ζα ζπκβάιινπλ ζ' έλα αλψηεξν ηδενινγηθφ θαη 

αηζζεηηθφ θιίκα.   

 

 Σνλ Ηνχλην ε Απγή αλαγγέιιεη έθζεζε ηεο εζληθήο πηλαθνζήθεο ζηηο αίζνπζεο 

ηνπ Εαππείνπ κε έξγα Διιήλσλ (Θενηνθφπνπινο, Υαιεπάο, Εαβηηζηάλνο, Λχηξαο, 

Ηαθσβίδεο, Παξζέλεο θά) θαη μέλσλ θαιιηηερλψλ.
120

 Με αθνξκή ηελ έθζεζε απηή, 

φπνπ εθηίζεηαη γηα πξψηε θνξά ην έξγν ηνπ Κεξθπξαίνπ Μάξθνπ Εαβηηζηάλνπ 

(1884-1923), γίλεηαη ιίγεο κέξεο κεηά αθηέξσκα ζηνλ θαιιηηέρλε
121

. Σα ηαμίδηα ηνπ 

ζηελ Δπξψπε αξρέο ηνπ αηψλα, ε πξνζρψξεζε ηνπ ζην ζνζηαιηζκφ, ε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζηε “πληξνθηά ησλ ελληά” πνπ εθδίδεη ηελ “Κεξθπξατθή αλζνινγία”, ε 

εηθνλνγξάθεζε κε ραιθνγξαθίεο ηνπ έξγνπ ηνπ Θενηφθε “Ζ ηηκή θαη ην ρξήκα”είλαη 

κεξηθνί απφ ηνπο ζηαζκνχο ηεο δσήο ηνπ. Ζ Απγή κάιηζηα παξαζέηεη ζρεηηθφ 

ζεκείσκα ηνπ δηεπζπληή ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο, Μαξίλνπ Καιιηγά, κε ην νπνίν 

πξνινγίδεη ηνλ θαηάινγν ησλ έξγσλ ηνπ Εαβηηζηάλνπ.  

 Ζ 28ε δηεζλή έθζεζε θαιψλ ηερλψλ ηεο “Μπηελάιε” ηεο Βελεηίαο απνηειεί 

ζέκα ηεο Απγήο ζηα ηέιε Ηνπλίνπ ηνπ 1956
122

. Γίλεηαη ζχληνκε αλαθνξά ζην ζεζκφ 

πνπ μεθίλεζε ηελ χπαξμε ηνπ απφ ην 1895, νξγαλψλεηαη θάζε δχν ρξφληα ζηε 

Βελεηία θαη απέθηεζε κεγάιν θχξνο θαη αίγιε. Κπξίσο ππνγξακκίδεηαη ε “άζιηα 

εθπξνζψπεζε” ηεο ρψξαο ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληά, θαζψο έζηεηιε σο θχξην 

εθπξφζσπν ηεο ην ραξάθηε Γαιάλε, έλαλ θαιιηηέρλε κε γαιιηθή θαη φρη ειιεληθή 

ππεθνφηεηα.     

 ην ζέκα ηεο Μπηελάιε επαλέξρεηαη ζηηο αξρέο ηνπ επφκελνπ κήλα ν . 

                                                 
117  Γ.Β. Πιεράλσθ, “Δξξίθνο Ίςελ”, Απγή,  27,29-5-1956, 3-6-1956. 
118 Απγή, 23-5-1956. 
119Κ. ηακαηίνπ, “Ζ ζέζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζην 6ν ζνβηεηηθφ πεληάρξνλν”, Απγή, 6-6-1956 
120“Μηα καηηά ζηελ έθζεζε ηεο εζληθήο πηλαθνζήθεο”, Απγή, 9-6-1956. 
121 Απγή, 16-6-1956. 
122 Απγή, 30-6-1956. 
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Καβνχξαο παξνπζηάδνληαο ηεο σο ηε κεγαιχηεξε έθζεζε ηνπ θφζκνπ. Απαληψληαο 

κάιηζηα ζε επηθξηηέο ηεο έθζεζεο φηη δελ αληηπξνζσπεχηεθαλ επαξθψο νξηζκέλα 

ξεχκαηα (θαη ζπγθεθξηκέλα ε “αθεξεκέλε” ηέρλε) ζα πεη: “ε αιήζεηα είλαη κηα: ζηε 

Μπηελάιε βξίζθνληαη θέηνο φια φζα ήηαλ δπλαηφ θαη ελδηαθέξνλ λα βξεζνχλ. Καη αο 

κελ μερλάκε πψο, αλ ζήκεξα, πνιινί ληψζνπκε θάπσο αληθαλνπνίεηνη, είλαη αθξηβψο 

γηαηί, ζηα ρξφληα πνπ καο πέξαζαλ, πινχζηα ε Μπηελάιε ζηφιηζε ηε κλήκε καο κε ηα 

βαζηθά δείγκαηα φισλ ησλ ξεπκάησλ ηνπ αηψλα καο: θσβηζκφο, θπβηζκφο, 

θνπηνπξηζκφο, εμπξεζηνληζκφο, ππεξξεαιηζκφο- θη φια ζηηο δηάθνξεο εζληθέο 

απνρξψζεηο ηνπο”
123

.  

 Ο Σάζνο Βνπξλάο εθζεηάδεη, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1956, έθζεζε κε ζέκα ηνλ 

Βαιασξίηε απφ ην Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην θαη αλαθέξεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ 

δηνξγαλσηψλ ηεο έθζεζεο θαη ππεχζπλσλ ηνπ ηλζηηηνχηνπ, Οθηάβ Μεξιηέ, θαη Ρνδέ 

Μηιηέμ, πάλσ ζε θεθαιαηψδε δεηήκαηα ηνπ λενειιεληθνχ πνιηηηζκνχ
124

. Μέζα απφ 

ηα ληνθνπκέληα πνπ παξαηίζεληαη ζηελ έθζεζε ηνλίδεηαη φηη “πξνβάιιεη αβίαζηα ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ Βαιασξίηε ηνπνζεηεκέλε κέζα ζην επξσπατθφ αιιά θαη ην 

λενειιεληθφ θιίκα πνπ ηελ εμέζξεςε”.   

 Σνλ Πέηξν Πηθξφ, ησλ παιηψλ “Πξσηνπφξσλ”, παξνπζηάδεη ν ινγνηέρλεο 

Νίθνο Καηεθφξεο - κε αθνξκή ηνλ πξφζθαην ζάλαην ηνπ- ζε ζηήιε ηεο Απγήο 

εζηηάδνληαο ζε πηπρέο ηεο δσήο αιιά θαη ηνπ έξγνπ ηνπ
125

.   

 Λίγεο κέξεο αξγφηεξα πάιη ν Νίθνο Καηεθφξεο γξάθεη γηα “ζεαηξηθή 

απνζχλζεζε”εκκέλνληαο ζην φηη ην αίηεκα γηα αλαλέσζε ηνπ ζεάηξνπ ζα έπξεπε λ' 

αλαθέξεηαη ζην θνηλσληθφ θαη εζληθφ ηνπ πεξηερφκελν θαη φρη ζηε θφξκα ηεο 

παξάζηαζεο. Μηιψληαο γηα λεσηεξηζκνχο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζην ζέαηξν, φπσο ε 

θαηάξγεζε ηεο ζθελήο, ππνζηεξίδεη πσο ην θπθιηθφ ζέαηξν βάδεη ζε θίλδπλν ηελ 

πξσηαξρηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζεάηξνπ πνπ είλαη ε κεηάδνζε ηεο αηζζεηηθήο 

ζπγθίλεζεο
126

.  

 Με αθνξκή ην βξαβείν δσγξαθηθήο Γηνπγθεγράηκ πνπ απνδφζεθε ζην Γηψξγν  

Μπνπδηάλε, ν Κ. ηακαηίνπ δεκνζηεχεη αθηέξσκα ζηνλ Έιιελα θαιιηηέρλε. Σν 

πέξαζκα ηνπ απφ δηάθνξα ξεχκαηα (ηκπξεζηνληζκφο, εμπξεζηνληζκφο) αιιά θαη ε 

πνιπηάξαρε δσή ηνπ, ε ζηαδηνδξνκία ηνπ ζην Μφλαρν θαη ε επηζηξνθή ηνπ ζηελ 

Αζήλα κεηά ηελ άλνδν ηνπ λαδηζκνχ επηζεκαίλνληαη γηα λα ηνληζηεί ελ ηέιεη ε  

ζπλήζεο έιιεηςε θξαηηθήο κέξηκλαο απέλαληη ζε επηθαλείο θαιιηηέρλεο
127

.   

 Ο Αιέμηο Μαμίκνβηηο Γθφξθη, ν ηδξπηήο ηεο ξσζηθήο πξνιεηαξηαθήο 

ινγνηερλίαο, παξνπζηάδεηαη ζε άξζξν ηεο Γαιάηεηα Καδαληδάθε, σο θφξνο ηηκήο ηεο 

Απγήο γηα ηα είθνζη ρξφληα απφ ην ζάλαην ηνπ Ρψζνπ ζπγγξαθέα. ην άξζξν απηφ 

πξνβάιιεηαη ε πξνηίκεζε ηνπ Γθφξθη γηα κηα ηάμε νιφηεια αγλνεκέλε κέρξη ηφηε θη 

αλχπαξθηε ζηε ινγνηερλία, ηελ ηάμε ησλ αιεηψλ.  Ζ πξνηίκεζε ηνπ γηα ηελ ηάμε 

απηή, πνπ  ζπλαπαξηίδνπλ άλζξσπνη απ' φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα, εμεγείηαη απφ 

ην γεγνλφο  φηη θαη ν ίδηνο ππήξμε αιήηεο. Σν άξζξν πεξηγξάθεη εθηελψο ηελ αιήηηθε 

δσή ηνπ γηα λα ηνλίζεη ζηε ζπλέρεηα ηελ αιιαγή πνπ ζπληειείηαη κέζα ηνπ θαη ηνλ 

θάλεη λα ζηξαθεί ζηελ πνιηηηθή θαη ηε ινγνηερλία δίλνληαο θαηλνχξην λφεκα θαη 

                                                 
123 Απγή, 7-7-1956. 
124Σάζνο Βνπξλάο, “Ζ έθζεζε Βαιασξίηε ζην Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην”, Απγή, 3-7-1956. 
125 Απγή, 5-7-1956. 
126Απγή, 18-7-1956 
127 Απγή, 21-7-1956. 
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πεξηερφκελν ζηε δσή ηνπ. Ζ επαθή κε ην καξμηζκφ θαη θπξίσο ε νθησβξηαλή 

επαλάζηαζε ζηάζεθε γηα ην Γθφξθη ε αξρή κηαο θαηαπιεθηηθήο δεκηνπξγηθήο 

άλζηζεο
128

. 

 

 ηε ζηήιε “Ζ Κξηηηθή ηνπ Βηβιίνπ”κεηαμχ ησλ πνηθίισλ βηβιίσλ -πνηεηηθψλ 

θαη πεδψλ- πνπ θξίλνληαη, θπξίσο απφ Πνξθχξε θαη Λεηβαδίηε, βξίζθεηαη θαη “Σν 

εκπφξην ηεο Θεζζαινλίθεο ην 18ν αηψλα”. Ζ ζπκβνιή ηνπ βηβιίνπ ζηε κειέηε ηεο 

λενειιεληθήο ηζηνξίαο θαη ηδηαίηεξα ηεο νηθνλνκηθήο πξνβάιιεηαη ηδηαίηεξα. Αθνχ 

πεξηγξάθεηαη ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ, ν Πνξθχξεο ζπκπεξαίλεη πσο ε 

κειέηε πξνζθέξεη κηα πιήξε εηθφλα ηεο Θεζζαινλίθεο ηνπ 18νπ αηψλα, πνπ είρε 

γίλεη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα εκπνξηθά θέληξα ηεο Μεζνγείνπ. Άιισζηε ν 

ζπγγξαθέαο εμεγεί πψο ζην εκπφξην ησλ μέλσλ ζηε Θεζζαινλίθε – θαη ζ' άιια 

θέληξα- ην 18ν αηψλα βξίζθνληαη νη ξίδεο ηεο νηθνλνκηθήο δηείζδπζεο ζηελ Διιάδα 

θαη ηεο κεηαηξνπήο ηεο ζε εκηαπνηθία.
129

.   

 

 ηελ ίδηα  ζηήιε, αξρέο Απγνχζηνπ ηνπ 1956, ζπλαληάκε ελζνπζηψδε θξηηηθή 

γηα ηε βηνγξαθία ηνπ Roger Milliex, “Αλδξέαο Ρεγφπνπινο. Ο θινγεξφο 

πξσηνπφξνο, παηξηψηεο θαη Δπξσπαίνο”. Ο Πνξθχξεο εδψ θαηαηάζζεη ηνλ   Milliex 

ζηνπο πξννδεπηηθνχο κειεηεηέο πνπ αλαθαιχπηνπλ ηφζνπο θαη ηφζνπο 

“ιεζκνλεκέλνπο πξσηνιάηεο ηεο λενειιεληθήο αθχπληζεο”
130

 ηελ ίδηα ζηήιε θαη 

ηελ ίδηα κέξα δεκνζηεχεηαη θξηηηθή ηνπ Σάζνπ Λεηβαδίηε πάλσ ζε πνηήκαηα ηνπ Ν. 

Καξνχδνπ. ' απηά δηαπηζηψλεη ν θξηηηθφο πσο παξά ηηο αλαζρεηηθέο δπλάκεηο – 

ελλνψληαο ηε ρξηζηηαληθή θαηαθπγή- δελ κπνξεί λ' αξλεζεί θαλείο απφ ην έξγν ηνπ 

Καξνχδνπ ηελ εηιηθξίλεηα, ηηο αηζζεηηθέο επηηεχμεηο, αιιά θαη έλα βαζχηεξν 

αλζξσπηζκφ. ε θάζε πεξίπησζε ηνλ πξνηξέπεη λα έξζεη ζε κηα πην ζηελή θαη 

ελεξγεηηθή επαθή κε ηα πξάγκαηα αιιά θαη λα δεη ηελ θαηαμίσζε ηνπ πφλνπ φρη ζηελ 

“αλαρψξεζε” απφ ηε δσή, κα ζηελ αδηάθνπε θαη ακείιηθηε πάιε καδί ηεο.
131

  

 ηε ζπκβνιή πνπ πξφζθεξαλ νη Ηζπαλνί δηαλννχκελνη θαη θαιιηηέρλεο ζηελ 

άκπλα ηεο ηζπαληθήο Γεκνθξαηίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ 

αλαθέξεηαη δεκνζίεπζε ηεο Απγήο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1956, κε αθνξκή ηα είθνζη 

ρξφληα απφ ηνλ ηζπαληθφ εκθχιην
132

. Με ηνλ αγψλα ησλ δεκνθξαηηθψλ ηάρηεθαλ 

άιισζηε  ζεκαληηθά νλφκαηα φπσο νη Ρ. Ρνιιάλ, Υεκηλγνπαίε, Νηνο Πάζζνο, 

Έξελκπνπξγθ, ξγνπει, Πάκπιν Νεξνχληα, Μπξερη,  θ.ά. 

 Σαπηφρξνλα κε αθνξκή επίζθεςε ηνπ άξηξ ζηελ Διιάδα θαη ηελ επαθή ηνπ 

κε Έιιελεο δηαλννχκελνπο παξνπζηάδνληαη απφςεηο ηνπ γηα ζπλχπαξμε ηδεαιηζκνχ 

θαη πιηζκνχ
133

 αιιά θαη ηελ ελδερφκελε επίδξαζε ηνπ 20νπ ζπλεδξίνπ ηνπ Κ.Κ. ηεο 

                                                 
128Γαιάηεηα Καδάληδάθε, “Αιέμηο Μαμίκνβηηο Γθφξθπ, ν ηδξπηήο ηεο ξσζηθήο πξνιεηαξηαθήο 

ινγνηερλίαο”, Απγή, 24, 25, 26-7-1956 
129 Απγή, 27-7-1956. 
130 Απγή, 3-8-1956. 
131 Απγή, 3-8-1956. 
132“Ο ηζπαληθφο αγψλαο θαη ε παγθφζκηα θαιιηηερληθή ζπλείδεζε”, Απγή, 11 Απγνχζηνπ 1956. 
133Χο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπλχπαξμεο απηήο αλαθέξεη ηελ θνηλή πξνζπάζεηα αλάκεζα ζ' απηφλ θαη ην 

Ρνδέ Γθαξσληχ λα ζπγγξάςνπλ ηε βηνγξαθία ηνπ Φισκπέξ μεθηλψληαο απφ δπν δηαθνξεηηθέο 

κεζφδνπο. Ο Γθαξσληχ μεθηλά απφ ηε κέζνδν ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ελψ ν άξηξ απφ εθείλε ηεο 

ππνθεηκεληθφηεηαο.  



 38 

νβηεηηθήο Έλσζεο ζηελ παγθφζκηα ινγνηερλία
134

. 

 

 Απφ ην πεξηνδηθφ “Αιιαγή” ηεο Μφζραο αλαδεκνζηεχεηαη ζηελ Απγή θξηηηθή 

ηεο Α. Σβεξθάγηα πάλσ ζε ζεαηξηθφ έξγν ηνπ Ναδίκ Υηθκέη πνπ παηδφηαλ ζε ζέαηξα  

ζνβηεηηθψλ πφιεσλ, ζεκεηψλνληαο εμαηξεηηθή επηηπρία. Δπξφθεηην γηα ην έξγν ν 

“Παξάμελνο” κε ήξσα έλα ηίκην θαη επγεληθφ άλζξσπν πνπ ν πεξίγπξνο ηνπ αδπλαηεί 

λα θαηαλνήζεη.
135

 

 Ο ζάλαηνο ηνπ Μπξερη παξνπζηάδεηαη σο κεγάιε απψιεηα γηα ηελ ηέρλε ζηε 

ζηήιε “ζεαηξηθά- θαιιηηερληθά λέα”. Γίλνληαη βηνγξαθηθά ζηνηρεία αιιά θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ην αγσληζηηθφ έξγν ηνπ θνξπθαίνπ δξακαηνπξγνχ θαη ηνλ δησγκφ 

πνπ δέρηεθε ηφζν απφ ηνπο λαδί φζν θαη απφ ηηο “επηηξνπέο αληηακεξηθαληθψλ 

ελεξγεηψλ”.
136

 

 Σνλ ίδην κήλα (Αχγνπζην ηνπ 1956) δεκνζηεχεηαη θαη ην κήλπκα ηνπ Εφιην 

Κηνπξί ζην ζπλέδξην ηνπ Κ.Κ. Γαιιίαο ζρεηηθά κε ην 20ν ζπλέδξην ηνπ Κ.Κ..Δ. 

ηξάηεπζε θαη ειεπζεξία δελ δηαρσξίδνληαη ζηε ζθέςε ηνπ Γάιινπ ζηνραζηή θαη 

παξφιν πνπ δελ αγλνεί θαη απνδνθηκάδεη ηα ιάζε πνπ δηαπξάρηεθαλ ηελ πεξίνδν ηνπ 

ζηαιηληζκνχ επηκέλεη φηη δελ πξφθεηηαη γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε καξμηζηηθή 

ιεληληζηηθή ζεσξία νχηε ην ζνζηαιηζηηθφ ζχζηεκα ελ γέλεη. “Δίλαη γεγνλφηα- ζα πεη- 

πνπ αθνξνχλ ηνπο αλζξψπνπο θαη είλαη δπλαηφ λα απνθεπρζεί ε επαλάιεςε ηνπο 

φηαλ ζηεξηδφκαζηε ζην ζχζηεκα θαη αλαηξέρνπκε ζηε ζεσξία”
137

.   

 

 Γηα ηελ ηαηλία ηνπ Σζάξιη Σζάπιηλ “Έλαο βαζηιηάο ζηε Νέα Τφξθε” 

βξίζθεηαη δεκνζίεπκα ζηελ Απγή φπνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ηαηλία σο ηελ πην καρεηηθή,  

ηελ πην αλζξψπηλε ηελ πην πηθξή ηαηλία ηνπ θαιιηηέρλε
138

. Ζ ππφζεζε αθνξά έλαλ 

αλζξσπηζηή κνλάξρε ελφο θαληαζηηθνχ θξάηνπο. Απηφο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα 

βάιιεη ζε εθαξκνγή ηα ηνικεξά ηνπ ζρέδηα γηα σθειηκηζηηθή ρξήζε ηεο ππξεληθήο 

ελέξγεηαο, πξνδίδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη θαηαθεχγεη ζηελ Ακεξηθή, ηε ρψξα 

ησλ “ηνικεξψλ ζρεδίσλ”. Δθεί φκσο έξρεηαη αληηκέησπνο κε ην γεξνπζηαζηή Μαθ 

Κάξζπ πνπ εθθαζαξίδεη ηε ρψξα απφ θάζε χπνπην θηινθνκκνπληζηηθφ ζηνηρείν θαη γη' 

απηφ ε άθημε ηνπ θηιεηξεληζηή αξιψ γελλά ηηο ππνςίεο ηεο Δπηηξνπήο 

αληηακεξηθαληθψλ ελεξγεηψλ.  

 

 επηέκβξην ηνπ 1956 δεκνζηεχνληαη ζε ζπλέρεηεο εληππψζεηο ηνπ Γηάλλε 

Ρίηζνπ κε ηίηιν “Σαμηδεχνληαο πξνο ηε Μφζρα”. Οη εηθφλεο απφ ηελ απεξαληνζχλε 

ηεο ζηέπαο, νη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ πνηεηή δηαδέρνληαη ην έλα ην άιιν. 

Κάλνληαο αλαθνξέο ζε παξειζφλ, παξφλ θαη κέιινλ ηεο ρψξαο ηνλίδεη θπξίσο ηε 

ζεκαζία ηεο νθησβξηαλήο επαλάζηαζεο, σο έλα “ηεξάζηην ηζηνξηθφ άικα”, θάηη 

νιφηεια λέν γηα ηελ αλζξσπφηεηα. Μηιά αθφκε γηα ηελ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο θαη γηα 

ην “επγεληθφ θαη παλαλζξψπηλν ρξένο” ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θαζελφο λα 

αλαπηχζζεηαη πξνο φθεινο φισλ”. Θεσξψληαο φηη ε αξρή απηή είρε πινπνηεζεί ζηε 

ρψξα ηνπ ζνζηαιηζκνχ θξίλεη σο θνχθηα ηα ιφγηα γηα αλεμέιεγθηε αζχδνηε 

                                                 
134 Απγή, 11-8-1956. 
135 Απγή, 12-8-1956. 
136 Απγή, 18-8-1956. 
137 Απγή, 19-8-1956. 
138Σδνβάλη Μπνλέηη, “Έλαο βαζηιηάο ζηε Νέα Τφξθε”, Απγή, 25-8-1956.  
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ειεπζεξία. αθφκα θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ηέρλεο
139

. 

 

 ε ζηήιε “Θέκαηα γηα ζπδεηήζεηο”, ν Πνξθχξεο απαληά ζηνλ πνηεηή Μελά 

Γεκάθε ν νπνίνο ζε ινγνηερληθή εθεκεξίδα – δελ θαηνλνκάδεηαη- δεκνζίεπζε άξζξν 

ηνπ κε ζέκα ηηο ζρέζεηο ηέρλεο θαη θνηλνχ. ηελ αξηζηνθξαηηθή αληίιεςε πνπ 

εμέθξαζε ν Γεκάθεο φηη ε ηέρλε απεπζπλφηαλ πάληα ζηνπο ιίγνπο, ζηνπο εθιεθηνχο 

πνπ έρνπλ αλαπηπγκέλε αηζζεηηθή δεθηηθφηεηα, ν Πνξθχξε εθζέηεη ηε δηθηά ηνπ. 

Γηαρσξίδεη ην ζέκα ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ κεγάινπ θνηλνχ ζην έξγν ηέρλεο ζε δπν 

πιεπξέο: ηελ πιεπξά ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ηελ πιεπξά ηνπ θνηλνχ. ινη νη κεγάινη 

δεκηνπξγνί θαη ηα κεγάια έξγα – ζα καο πεη- απεπζχλνληαη ζην κεγάιν θνηλφ θαη 

αλαθέξεη παξαδείγκαηα απφ ηνλ κεξν, ηνπο Σξαγηθνχο, ηε βπδαληηλή ηέρλε, ηελ 

ηππνηηθή πνίεζε, ηε δσγξαθηθή ηεο Αλαγέλλεζεο κέρξη ηνλ Μπαιδάθ, ην Νηίθελο θαη  

ην ξσζηθφ κπζηζηφξεκα. Έπεηηα θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ θνηλνχ, ζπκίδεη ζην 

ζπλνκηιεηή ηνπ, έξγα πνπ ζπγθίλεζαλ έλα επξχηαην ιατθφ θνηλφ, φπσο ν 

“Δξσηφθξηηνο” ηνπ Κνξλάξνπ, ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη αιιά θαη ηα ηξαγνχδηα ηνπ 

Ρήγα. ηαλ ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζην θνηλφ απηή ηελ εληνπίδεη ζηελ πξνζπάζεηα ησλ 

θπξίαξρσλ νκάδσλ λα θξαηνχλ ην ιαφ ζην ζθνηάδη
140

.    

 ρεηηθή κε ηελ παξαπάλσ δεκνζίεπζε είλαη θαη θείκελν ηνπ Παπατσάλλνπ 

πνπ δεκνζηεχεηαη δχν κέξεο κεηά. Ο Παπατσάλλνπ απαμηψλνληαο ηνπο “καθάξηνπο” 

πλεπκαηηθνχο αλζξψπνπο ηνπ ηφπνπ, ηνλίδεη ην ρξένο ησλ ζπγγξαθέσλ λα 

ζπιιακβάλνπλ ηνλ παικφ ηεο ηξέρνπζαο ζηηγκήο θαη λα παίξλνπλ κε ην έξγν ηνπο 

ζέζε απέλαληη ζηα κείδνλα πξνβιήκαηα ηνπ θαηξνχ ηνπο
141

. 

 

    Σελ ηέρλε ζηελ Δ...Γ, πξηλ θαη κεηά ην 20ν ζπλέδξην, παξνπζηάδεη ν 

νβηεηηθφο ζπγγξαθέαο Πνπφθζθηλ.
142

  ε ζπλάληεζε ηνπ κε εθπξνζψπνπο ηεο 

ειιεληθήο πλεπκαηηθήο δσήο  απαληά ζην εξψηεκα αλ κεηά ην 20ν ζπλέδξην ε 

ειεπζεξία, πνπ δηαθεξχρηεθε, άξρηζε λα παίξλεη κνξθή θαη έθθξαζε ζηελ ηέρλε. Ζ 

άπνςε ηνπ Ρψζνπ ζπγγξαθέα θαη δεκνζηνγξάθνπ  είλαη φηη ε ειεπζεξία απηή ππήξρε 

θαη πξηλ ην ζπλέδξην ζηνλ ηνκέα ηεο ηέρλεο αιιά ηδηαίηεξα κεηά, ν ζπγγξαθέαο θαη ε 

θξηηηθή ήηαλ ρσξίο θακηά απνιχησο δέζκεπζε. Αλαθέξζεθε ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Έξελκπνπξγθ πνπ ηχπσζε θαη θπθινθφξεζε έξγν ηνπ παξφιν πνπ είρε αξλεηηθή 

θξηηηθή θαη απφ ηνπο θξηηηθνχο θαη απφ ην θνηλφ θαη παξφιν πνπ ηνλ “ρηχπεζαλ” θαη 

ε “Πξάβδα” θαη ε “Ηζβέζηηα”. ε εξψηεκα ζρεηηθφ κε ηε κνξθή ησλ έξγσλ ηνπο 

ππνζηήξημε επίζεο πσο δελ ππάξρνπλ θαλνληζκνί θαη ν θαζέλαο ήηαλ ειεχζεξνο λα 

θαζνξίζεη ηε κνξθή πνπ ζέιεη λα δψζεη ζην έξγν ηνπ. Αλάθεξε ην παξάδεηγκα ηεο 

ζπγγξαθέσο Αρκάηνβα, πνπ παξφιν πνπ ρηππήζεθε απφ ηελ θξηηηθή ην έξγν ηεο 

δεκνζηεχηεθε. Αλαθέξζεθε ηέινο ζηελ αλάγθε λα γλσξηζηνχλ ζην ζνβηεηηθφ 

αλαγλσζηηθφ θνηλφ νη Νενέιιελεο ζπγγξαθείο θαη πνηεηέο. Ο Δπγέληνο Πνπφθζθηλ, 

απεζηαικέλνο ηνπ πεξηνδηθνχ “Αγθαληνθ”, είρε ήδε ζπλαληεζεί ζε εθδήισζε ηνπ 

Διιελνζνβηεηηθνχ  πλδέζκνπ κε εθπξνζψπνπο ηεο ειιεληθήο πλεπκαηηθήο δσήο 

(Βάξλαιε, Απγέξε, Θέξν, Βνπξλά, Καηεθφξε, Λεηβαδίηε θ.ά), αληαιιάζζνληαο καδί 

                                                 
139 Απγή, 14-9-1956. 
140 Απγή, 16-9-1956. 
141Μ.Μ. Παπατσάλλνπ, “Οη ζπγγξαθείο θαη ην ρξένο ηνπο”, Απγή, 18-9-1956 
142 Απγή, 28-9-1956. 
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ηνπο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ειιεληθή θαη ζνβηεηηθή εθπνιηηηζηηθή θίλεζε
143

. 

 

 Ο Μ.Μ. Παπατσάλλνπ δεκνζηεχεη, ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1956, ζε ζπλέρεηεο 

ζηνηρεία απφ ηελ “πλεπκαηηθή δσή ηνπ έμσ ειιεληζκνχ”. Παξνπζηάδεη ζε πξψηε 

θάζε ηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο παξνηθίαο ηεο Αηγχπηνπ: πψο, πφηε ζπγθξνηήζεθε 

θαη νξγαλψζεθε, κέρξη ηε δηακφξθσζε ελφο αζηηθνχ ειιεληθνχ πεξηβάιινληνο ζην 

νπνίν μερψξηζαλ Έιιελεο ινγνηέρλεο θαη δηαλννχκελνη φπσο ν Καβάθεο αιιά θαη ν 

Γ. θιεξφο ελψ ζε κεηέπεηηα θάζε δηέπξεςαλ ν δσγξάθνο Νίθνο Νηθνιατδεο, ν 

θξηηηθφο Σίκνο Μαιάκνο, ν ηξαηήο Σζίξθαο θά
144

.  

 

 Με ηε ζηάζε ησλ ζνζηαιηζηψλ απέλαληη ζηνλ πφιεκν θαηαπηάλεηαη ν Γηάλλεο 

Κνξδάηνο. Πξνηνχ θαηαδηθάζεη ελ γέλεη φινπο ηνπο πνιέκνπο, ηνπο δηαρσξίδεη  ζε 

αληηδξαζηηθνχο θαη πξννδεπηηθνχο, ζε ηκπεξηαιηζηηθνχο θαη απειεπζεξσηηθνχο, 

βάδνληαο σο θξηηήξην πνηνο θάλεη ηνλ πφιεκν, γηα πνην ζθνπφ αιιά θαη κε πνηα 

απνηειέζκαηα. Έηζη αλ ζηελ πξψηε θαηεγνξία θαηαηάζζεη ηνλ Πξψην Παγθφζκην 

Πφιεκν, ζηε δεχηεξε εληάζζεη ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε, ηνπο Βαιθαληθνχο 

Πνιέκνπο, ηνπο Ναπνιεφληηνπο, ηε Ρσζηθή Δπαλάζηαζε αιιά θαη ην Β Παγθφζκην 

απφ ηελ πιεπξά ησλ πκκάρσλ
145

. 

 

 Σν φλνκα θαη ην έξγν ην Λνχθαηο έξρεηαη ζηελ επηθαηξφηεηα θαζψο ηα 

επαλαζηαηηθά γεγνλφηα ηεο Οπγγαξίαο ην 1956 αλέβαζαλ ηνλ Οχγγξν δηαλνεηή ζην 

Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο λέαο θπβέξλεζεο ηνπ Ίκξε Νάγθπ. Ο Γθένξγθ Λνχθαηο 

παξνπζηάδεηαη σο κεγάινο καξμηζηή θηιφζνθνο θαη ινγνηερληθφο θξηηηθφο, ζε 

δεκνζίεπκα ζηα ηέιε Οθησβξίνπ. Υάξηλ ηεο επηθαηξφηεηαο δίλνληαη κεξηθά βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ θαη αλαθνξέο ζε έξγα ηνπ ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε 

έξγα ηεο ηδεαιηζηηθήο θαη έξγα ηεο καξμηζηηθήο πεξηφδνπ. ηα καξμηζηηθά 

θαηαηάζζνληαη  “Οη κειέηεο ηνπ επξσπατθνχ ξεαιηζκνχ”, “Σν ξήκαγκα ηνπ 

ινγηθνχ”, “Ο λεαξφο Υέγθει” αιιά θαη ε θξηηηθή ηνπ γηα ηνλ Σφκαο Μάλ
146

.  

 

 ηνλ ηνκέα ηνπ θηλεκαηαγξάθνπ ε ηαηλία πνπ μερσξίδεη, ηελ πεξίνδν απηή, 

είλαη ην “έλζν” ηνπ Λνπθίλν Βηζθφληη. Πξνβάιιεηαη σο κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο 

ηαηλίεο, πνπ γπξίζηεθαλ απφ ην 1950 σο ηφηε, φρη κφλν ζηελ Ηηαιία αιιά 

παγθνζκίσο. Ο “ζεαηήο” πνπ ππνγξάθεη ηε ζηήιε ζα πεη πσο “ κέζα ζην “θξηηηθά” 

ηδσκέλν πιαίζην ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θηλνχληαη φρη αλδξείθεια λεπξφζπαζηα 

θαη ζθηέο αλζξψπσλ, φπσο καο έρνπλ ζπλεζίζεη ηα δηάθνξα Υφιπγνπλη, αιιά 

άλζξσπνη κε ζάξθα θαη πάζε, ηα δπλαηά  απηά άηνκα πνπ θάλνπλ ηηο κεγάιεο 

ηζηνξηθέο επνρέο...”.   Ζ ππφζεζε εμειίζζεηαη γχξσ ζηα 1866 πνπ ε Ηηαιία αγσλίδεηαη 

λα ειεπζεξψζεη ηε Βελεηία απφ ηνπο Απζηξηαθνχο θαη ην θηικ φπσο παξνπζηάδεηαη 

δελ είλαη θαλέλα “γιπθφ θαηαπφηη”, καο ιέεη ν θξηηηθφο. Ζ ζιηβεξή εξσηηθή ηζηνξία 

κηαο θφκεζζαο θαη ελφο Απζηξηαθνχ αμησκαηηθνχ ρξεζηκεχεη απιά ζαλ “ζεκαηηθφ 

πιαίζην γηα ην μεηχιηγκα ηνπ ηζηνξηθνχ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ ηεο”. Μπξνο ζηα κάηηα 

καο έλα έζλνο γελληέηαη, ελψ πιάη ζηνπο ζθνηεηλνχο αιιά θνηλσληθά θαζνξηζκέλνπο 

                                                 
143 Απγή, 19-9-1956. 
144Μ.Μ. Παπατσάλλνπ, “Αίγππηνο- Ζ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο παξνηθίαο”, Απγή, 9, 14,16-10-1956 
145 Απγή, 27-10-1956. 
146 Απγή, 30-10-1956. 
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ήξσεο δνπλ νη ρηιηάδεο παηξηψηεο κε ηα φκνξθα – θαηά ην ζρνιηαζηή- πάζε ηνπο, ηε 

Λεπηεξηά, ηε Γηθαηνζχλε, ηελ Παηξίδα
147

. 

 

Ο δηάινγνο Αλαηνιήο -Γύζεο  

 Ζ Απγή κεηαθέξεη ζηηο ζηήιεο ηεο ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε ζηε Βελεηία ην 

Μάξηην ηνπ 1956 κεηαμχ ζπγγξαθέσλ απφ ηηο αλαηνιηθέο θαη δπηηθέο ρψξεο θαη 

ραξαθηεξίζηεθε ζαλ ν “πξψηνο δηάινγνο κεηαμχ Αλαηνιήο θαη Γχζεο”. ηε 

ζπδήηεζε πήξαλ κέξνο θπξίσο νβηεηηθνί, Γάιινη αιιά θαη Ηηαινί ζπγγξαθείο. Ο 

Ηηαιφο Ηγθλάηζην ηιφλε, ηδξπηηθφ κέινο ηνπ ηηαιηθνχ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο, 

θξηηίθαξε ην νινθιεξσηηθφ ζνζηαιηζηηθφ  θξάηνο θαη ππνζηήξημε ηελ άζθεζε 

θξηηηθήο απφ ηα κέζα, απφ θίινπο ηεο Δπαλάζηαζεο. Αζπαδφκελνο απφςεηο ηεο 

Ρφδαο Λνχμεκπνπξγθ ππνζηήξημε πσο “θφκκα επαλαζηαηηθφ, πνπ πλίγεη ηελ 

ειεπζεξία ησλ αληηπάισλ ηνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ, πλίγεη ηαπηφρξνλα ηηο δεκηνπξγηθέο 

δπλάκεηο ησλ εξγαδφκελσλ κειψλ, θαηαδηθάδεη ην θαηλνχξην ζχζηεκα ζηελ ηπξαλλία 

θαη επλνεί ηε δεκηνπξγία θαηλνχξησλ πξνλνκηνχρσλ”. Ο ηιφλε, επίζεο, επέθξηλε 

επηρεηξήκαηα φπσο φηη νη Ρψζνη ζπγγξαθείο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα βνεζήζνπλ ζηε 

δεκηνπξγία ηεο θαηλνχξηαο θνηλσλίαο ζπζηάδνληαο ηελ ειεπζεξία ηνπο, ιέγνληαο φηη 

έλαο αλειεχζεξνο θαιιηηέρλεο δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη θακηά βνήζεηα. Αξλείηαη θαη 

φηη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο επέβαιαλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηνπο ζπγγξαθείο, κε ην 

επηρείξεκα πσο ζηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνπ νη θίλδπλνη ήηαλ πνιχ ζνβαξνί γηα 

ηελ επαλάζηαζε, νη ζπγγξαθείο θαη νη θαιιηηέρλεο είραλ αθφκε κεγάιε ειεπζεξία.    

 Απαληψληαο ν ζνβηεηηθφο ζπγγξαθέαο Φεληίλ επηρεηξεί λα απνθξνχζεη 

ηζρπξηζκνχο ηνπ ηιφλε, φπσο φηη ε ζνβηεηηθή ινγνηερλία έθνςε ηνπο δεζκνχο ηεο κε  

ηελ παξάδνζε ή φηη “δελ εθθξάδεη ηελ αγσλία ηεο θαηαπηεδφκελεο αλζξσπφηεηαο”, 

αλ θαη παξαδέρεηαη πσο ε πξνζπάζεηα ησλ νβηεηηθψλ ζπγγξαθέσλ λα ηνλίζνπλ ηα 

ζεηηθά ηεο νβηεηηθήο Δπαλάζηαζεο επεξέαζε “θάπσο” ηελ αληηθεηκεληθή πξνβνιή 

ησλ γεγνλφησλ. Καη ν Μπφξηο Πνιεβφη αλαθέξνληαο παξαδείγκαηα ππνγξακκίδεη 

πσο δελ  έιεηςε ην θξηηηθφ πλεχκα ζην έξγν ησλ Ρψζσλ ζπγγξαθέσλ θαη ε 

ξεαιηζηηθή απεηθφληζε ηεο ζνβηεηηθήο δσήο εηδηθά ζην ζέαηξν
148

. 

 πκκεηέρνληαο θαη ν άξηξ ζηνλ παξαπάλσ δηάινγν εθθξάδεη ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ηνπ γηα ην πψο ε ζνβηεηηθή ινγνηερλία έθηαζε ζην λέν απηφ ζηαζκφ 

(πνπ ζεκαηνδνηείηαη απφ ην 20ν ζπλέδξην). Σα ζθάικαηα ησλ νβηεηηθψλ 

ζπγγξαθέσλ ζεσξεί φηη ηα ζπλαληάκε θάησ απφ αλάινγεο κνξθέο ζ' φινπο ζρεδφλ 

ηνπο Γάιινπο θνκκνπληζηέο πνηεηέο θαη ζπγγξαθείο. Αλαθέξεη ην Ρνδέ Βαγηάλ  σο 

παξάδεηγκα ζπγγξαθέσλ πνπ ελψ είλαη νπαδνί ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ γίλνληαη 

ρσξίο λα ην μέξνπλ νη πην “ξφδηλνη ηδεαιηζηέο”. Τπεξαζπηδφκελνο νπζηαζηηθά ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο ηέρλεο απφ πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο, ππνζηεξίδεη πσο δελ κπνξεί 

θάπνηνο, φληαο ξεαιηζηήο, λ' απνζησπά ηελ απειπηζία, ηελ έλδεηα, ην θφβν, κφλν 

επεηδή έλα κεγάιν θφκκα αγσλίδεηαη λα ηα εμαθαλίζεη απφ ην πξφζσπν ηεο γεο. Καη 

αθφκε ηνλίδεη ηελ απνπζία γλήζησλ καξμηζηηθψλ έξγσλ απφ ηνπο ζπγγξαθείο ηεο 

επνρήο ηνπ αιιά θαη ηελ αλάγθε λα ππάξμεη δηάινγνο θαη ζπλεξγαζία ηεο αξηζηεξάο 

κε φινπο εθείλνπο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πξαγκαηηθή πξφνδν ηεο θνπιηνχξαο. 

                                                 
147 Απγή, 28-10-1956. 
148 Απγή, 2-11-1956. 
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Κάλνληαο αλαθνξά “ζην λέν άλεκν” πνπ πλέεη ζηε Γαιιία χζηεξα απφ ην 20ν 

ζπλέδξην ηνλίδεη φηη φπσο θαη ζην πνιηηηθφ πεδίν νη ζρέζεηο ησλ αλαηνιηθψλ θαη 

δπηηθψλ δεζηάζεθαλ, έηζη ρξεηάδεηαη λα ιηψζεη ν πάγνο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην 

καξμηζκφ θαη ζηα γεηηνληθά ζ' απηφλ δφγκαηα, επηδηψθνληαο φρη κφλν “ζπλχπαξμε” 

αιιά θαη ζπλεξγαζία
149

.  

 Ο Έξελκπνπξγθ, πνπ ζπκκεηέρεη θαη απηφο ζηε ζπδήηεζε, ππνζηεξίδεη ηελ 

αλάγθε γηα αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ θνηλνχ φζν θαη γηα ηε ζπλχπαξμε 

δηαθνξεηηθψλ ηάζεσλ θαη πξνηηκήζεσλ ζηε νβηεηηθή Έλσζε. Σελ αλαγθαία πξφνδν 

ηεο θνπιηνχξαο κφλν κηα ηέηνηα ζπλχπαξμε ζεσξεί πσο κπνξεί λα ηελ εγγπεζεί. ηε 

ζνβηεηηθή ινγνηερλία θξίλεη πσο ππάξρνπλ ήδε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο 

θαιιηηερληθέο ηάζεηο παξφιν πνπ πνιινί ζηε Γχζε ακθηβάιινπλ γη' απηφ. 

Καηαγγέιιεη ηνλ δνγκαηηζκφ σο εκπφδην ππαξθηφ ζηηο ζνβηεηηθέο ηέρλεο θαη ηε 

ινγνηερλία πνπ πξέπεη λα μεπεξαζζεί, αθνχ νδήγεζε ζηε ζπζζψξεπζε ελφο πιήζνπο 

ζηεξενηππηθψλ έξγσλ “θιηζέ” -πνπ κηκνχληαη ζέκαηα θαη ηερλνηξνπία- δίρσο αμία. 

Μηιά φκσο θαη γηα ηα βήκαηα πνπ έγηλαλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απνθαηάζηαζεο ηεο 

πλεπκαηηθήο επαθήο κε ηε Γχζε, φπσο ηελ εκθάληζε ζηελ ΔΓ έξγσλ ηνπ Μσξηάθ, 

ηνπ Υέκηλγνπετ, ηνπ Κάξιν Λέβη, ηνπ άξηξ, ηνπ Βαγηάλ, ηνπ Ρεκάξθ. Αθφκε 

νξγαλψζεθαλ εθζέζεηο κνληέξλαο ηέρλεο, έγηλε επίζθεςε μέλσλ ζεάηξσλ, 

παξνπζίαζε ηηαιηθνχ θεζηηβάι θηλεκαηνγξάθνπ θ.ά
150

.   

 Σν δήηεκα ηεο ζπδήηεζεο Αλαηνιήο -Γχζεο επαλέξρεηαη θαη αξγφηεξα κε 

αθνξκή ηα “νπγγξηθά”. Ο δηάινγνο θαίλεηαη λα δηαθφπηεηαη, θαζψο ν Γάιινο 

ζπγγξαθέαο απνθαζίδεη λα ζηακαηήζεη θάζε ζρέζε κε ηνπο νβηεηηθνχο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ. Ο Έξεκπνπξγθ ζρνιηάδνληαο ηε ζηάζε ηνπ άξηξ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ γεγνλφησλ ηνπ Οθησβξίνπ, αλαθέξεη πσο “νη ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο ελφο αλζξψπνπ κπξνζηά ζην δξάκα ηεο Οπγγαξίαο είλαη 

δηθαηνινγεκέλεο, αιιά δε ζα έπξεπε λα ζπεχζεη θαλείο ζε θξίζεηο πξηλ ζπλδέζεη φια 

ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο”. Καη δείρλεη ηθαλνπνηεκέλνο φηαλ κεηά ηηο πξψηεο 

απηέο “εθδειψζεηο νξγήο”, φπσο ηηο ραξαθηεξίδεη ν Έξελκπνπξγθ, ν άξηξ δείρλεη 

λα επηζπκεί λ' επαλαζπλδέζεη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο νβηεηηθνχο θηάλνληαο ζε κηα 

“πην ινγηθή άπνςε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ζπδήηεζε είλαη θαιχηεξε απφ ηε 

δηαθνπή ησλ ζρέζεσλ” 
151

 

 

Η ακεραλία κεηά ην 20ν πλέδξην ηνπ ΚΚΔ (Φεβξνπάξηνο 1956) 

Ζ ζηάζε ηεο Απγήο θαίλεηαη αληηθαηηθή απέλαληη ζηηο δηαθεξχμεηο ηνπ 

πλεδξίνπ θαη ζπρλά δεκνζηεχνληαη αληηθξνπφκελα θείκελα, απνθαιχπηνληαο ηελ 

ακεραλία θαη ηε ζχγρπζε πνπ απηφ ηεο πξνθάιεζε. Άιινηε πάιη ηα δεκνζηεχκαηα 

επηρεηξνχλ κηα λέα ζχδεπμε θαη ελαξκφληζε ησλ δηδαγκάησλ ηνπ κε ην βαζχηεξν 

λφεκα ηνπ ζνζηαιηζκνχ. Τπάξρνπλ δεκνζηεχκαηα, θαη κάιηζηα ιίγν κφιηο κεηά ην 

πλέδξην, ζηελ Απγή, πνπ θάλνπλ ζαθέο φηη ππάξρνπλ θαη "φξηα" ζηελ άζθεζε 

θξηηηθήο γηα ηελ "πεξίνδν πξνζσπνιαηξίαο", φπσο παξαηεξεί θαη ε Αηκ. Καξαιή
152

. 

                                                 
149 Απγή, 3-11-1956. 
150 Απγή, 5-11-1956. 
151 Απγή, 25-4-1957. 
152 Αηκ Καξαιή, Μηα εκηηειήο άλνημε, ηδενινγία, πνιηηηθή θαη ινγνηερλία ζην πεξηνδηθό Δπηζεώξεζε 

Τέρλεο (1954-1967), Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2005, ζ. 137. 
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Έηζη, κέζα ζ' απηφ ην πιαίζην ν Μνιφηνθ, σο αληηπξφεδξνο θπβεξλήζεσο θαη 

ππνπξγφο Κξαηηθνχ Διέγρνπ, κε δειψζεηο ηνπ ππνζηεξίδεη ηελ αξρή ηεο 

θνκκαηηθφηεηαο ζηε ινγνηερλίαο θαη αλαθαιεί ζηελ ηάμε ηνπο ζπγγξαθείο πνπ 

ακθηζβεηνχζαλ ηηο ζέζεηο ηνπ Εληάλνθ γηα ηνλ ζνζηαιηζηηθφ ξεαιηζκφ. Δίλαη ε 

πξψηε επίζεκε αληίδξαζε ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ εμαζζέλεζε ησλ 

αξρψλ ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ. Ζ “Πξάβδα” κάιηζηα θαη ε “Ηζβέζηηα”, 

ζχκθσλα κε ην δεκνζίεπκα ηεο Απγήο, δεκνζίεπζαλ εθηελή άξζξα ππνζηεξίδνληαο 

ηηο απφςεηο ηνπ Μνιφηνθ θαη ραξαθηεξίδνληαο ζαλ κεδεληζηηθή θαη αλαξρηθή ηελ 

άπνςε πσο εμ αηηίαο ηεο θνκκαηηθήο θαη θξαηηθή θαζνδήγεζεο, ην ζνβηεηηθφ ζέαηξν 

δε γλψξηζε παξά ηε ζηεηξφηεηα θαη ηε ζηαζηκφηεηα
153

.  

Παξάιιεια ζνβηεηηθνί ζπγγξαθείο φπσο ν νιφρνθ επηζηξαηεχνληαη γηα λα 

αληηθξνχζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπ άξηξ πνπ επέθξηλε ηελ εηζβνιή ζνβηεηηθψλ 

ζηξαηεπκάησλ ην Ννέκβξην ηνπ 1956 ζηελ Οπγγαξία. Τπάξρεη αλαθνξά θαη ζηε 

ζνβηεηηθή θηινζνθηθή επηζεψξεζε Πξνβιήκαηα θηινζνθίαο, ε νπνία επεζήκαλε 

ππεξβνιέο ζηελ θξηηηθή θαηά ηνπ ηάιηλ σο απνηέιεζκα "παξεξκελείαο ηεο γξακκήο 

ηνπ 20νπ πλεδξίνπ"
154

. κσο, ζπλαληάκε θαη αληίζεηα δεκνζηεχκαηα φπσο ε 

ζπλέληεπμε ηνπ Πνισλνχ ζπγγξαθέα Γηέξδη Πνπηξάκελη πνπ θαηαδηθάδεη ηελ 

παξέκβαζε ηνπ θφκκαηνο ζηελ ινγνηερλία, κε ζπλέληεπμε πνπ δίλεη ζηνλ Λ. 

Μσξατηε θαη δεκνζηεχεηαη κε ηνλ ηίηιν "Οχηε νξκήλεηεο, νχηε ληηξεθηίβεο δίλεη ην 

θφκκα ζηε ινγνηερλία"
155

. ην ίδην πλεχκα βξίζθεηαη θαη ε δεκνζίεπζε ησλ 

αληηδξάζεσλ θνκκνπληζηψλ δηαλννχκελσλ ηεο Γχζεο γηα ηε ζνβηεηηθή επέκβαζε 

ζηελ Οπγγαξία ή νη ρηνπκνξηζηηθέο αηρκέο θαηά ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ
156

. 

Ζ επίδξαζε ηνπ 20
νπ

 ζπλεδξίνπ ηνπ ΚΚΔ ζηνπο πλεπκαηηθνχο θχθινπο είλαη 

ηδηαίηεξα εκθαλήο θαη επεξεάδεη κε πνηθίινπο ηξφπνπο ηελ αξζξνγξαθία ηεο Απγήο. 

Ο Μάξθνο Απγέξεο επηρεηξεί λα αλαιχζεη ηε ζεκαζία ηνπ 20
νπ

 ζπλεδξίνπ θαη ηα 

δηδάγκαηα πνπ αληινχληαη απ‟ απηφ
157

. Με αθνξκή έλα αληηζνβηεηηθφ έξγν
158

 πνπ 

βιέπεη ζην ζπλέδξην ηελ αξρή ηεο δηάζπαζεο θαη δηάιπζεο ηνπ ζνζηαιηζκνχ, ν 

Απγέξεο δίλεη ηε δηθή ηνπ εμήγεζε θαη εξκελεία ησλ πξαγκάησλ. «Ο ζνζηαιηζκφο 

ζηελ εμέιημε ηνπ κπνξεί λα παξνπζηάδεη παξαιιαγέο θαη απνρξψζεηο θαη λα κελ 

αθνινπζεί παληνχ ηνπο ίδηνπο δξφκνπο…- ζεκεηψλεη. Οη δξφκνη ηεο δεκνθξαηίαο 

κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζην ζνζηαιηζκφ…φηαλ δπλακψλνπλ νη ιατθέο βάζεηο ηεο 

δεκνθξαηίαο. Απάλσ ζ‟ απηή ηε γξακκή κπνξνχλ φια ηα ιατθά δεκνθξαηηθά θαη 

πξννδεπηηθά θφκκαηα ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ λα ζηεξίμνπλ κφληκεο ζπλεξγαζίεο κέζα 

ζε λφκηκνπο δεκνθξαηηθνχο δξφκνπο».
159

 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δεκνθξαηηθψλ πνιηηηθψλ 

δπλάκεσλ, ιίγν κεηά ην ζπλέδξην, βξίζθεηαη ζηνλ ηχπν θαη κηα ζπδήηεζε πνπ άλνημε 

ν Γάιινο αθαδεκατθφο Φξαλζνπά Μσξηάθ κε θνκκνπληζηέο δηαλννχκελνπο πάλσ 

ζηηο δπλαηφηεηεο «πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ αιεζηλά παηξησηηθψλ δπλάκεσλ». 

                                                 
153 “ Ο Μνιφηνθ κε δειψζεηο ηνπ ππνζηεξίδεη ηελ αξρή ηεο θνκκαηηθφηεηαο ζηε ινγνηερλία”, Απγή, 

29-11-1956. 
154Αηκ. Καξαιή,φ.π. ζ. 137-138. 
155Λ. Μσξατηεο, «πλέληεπμε κε ηνλ Πνισλφ ινγνηέρλε Πνπηξάκελη», Απγή, 21,23-4-1957. 
156 Αηκ. Καξαιή, φ.π. ζ. 138. 
157Απγή, 15-7-1956. 
158 Θ. Φ Παπαθσλζηαληίλνπ, Ζ λέα γξακκή ηνπ Κνκκνπληζκνύ. 
159 Μάξθνπ Απγέξε,” Ζ ζεκαζία ηνπ εηθνζηνχ ζπλεδξίνπ θαη ε πνιεκηθή ηεο αληίδξαζεο. ρφιηα ζ‟ 

έλα αληηζνβηεηηθφ έξγν”,  Απγή, 15-7-1956. 
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Γεκνζηεχνληαη ζηελ Απγή απνζπάζκαηα απφ  ηελ απάληεζε ηνπ ζπγγξαθέα Κισλη 

Ρνπά ζ‟ έλα άξζξν ηνπ Μσξηάθ
160

. ην θείκελν απηφ ε έθζεζε Κξνπζηζεθ γίλεηαη 

ππφζεζε φισλ φζσλ «έρνπλ απηφ ην θνηλφ: δελ κπνξνχλ λα ληψζνπλ επηπρηζκέλνη 

κέζα ζ‟ απηφ ηνλ θφζκν, φπσο είλαη θαη βξίζθεηαη». Ο Κισλη Ρνπά αλαθεξφκελνο 

ζηα «παζηαζκέλα» ζπλέδξηα ησλ Σζέρσλ θαη Πνισλψλ ζπγγξαθέσλ, ζηε θσλή ηνπ 

Έξελκπνπξγθ ζην δεχηεξν ηφκν «Σα ρηφληα ιηψλνπλ», ζηε θσλή ηνπ Υάνπαξλη Φάζη 

αιιά θαη ζηηο ζπδεηήζεηο ησλ Ηηαιψλ θνκκνπληζηψλ θαη ζνζηαιηζηψλ ζηηο ζηήιεο 

ηνπ “Κνληαπνξάλεν”, ππνζηεξίδεη φηη ε δχλακε ησλ θνκκνπληζηψλ φινπ ηνπ θφζκνπ 

είλαη αθξηβψο φηη κπνξνχλ λα πνπλ θαη λα ζέζνπλ κε ππνκνλή θαη ζνβαξφηεηα φια 

ηα βαζηθά πξνβιήκαηα. Καη θαηαιήγεη: «Πξέπεη λα θαηαρηήζνπκε ηε ζηγνπξηά πσο 

πνηέ πηα ε δχλακε πνπ βξίζθεηαη ζηελ ππεξεζία ηεο δηθαηνζχλεο δε ζα εθθπιιηζζεί 

ζε δεζπνηηζκφ, θη νχηε ε θπβέξλεζε ηνπ ιανχ ζε ηπξαλλία ελφο κνλάρα αλζξψπνπ. 

Δίλαη ππφζεζε φισλ καο «ην δίθαην λα γίλεη ηζρπξφ»…Απφ ηελ ππφζεζε απηή 

απνθιείνληαη κνλάρα εθείλνη «πνπ νπξιηάδνπλ ζπλερψο ζαλαηεξά θαη θξεκάλε 

ζήκεξα ηνπο παηξηψηεο ηεο Αιγεξίαο…» 

ε λέεο κνξθέο ζνζηαιηζηηθήο ζπλεξγαζίαο αλαθέξεηαη θαη ε εηζήγεζε ηνπ 

Σνιηάηη ζην 8
ν
 ζπλέδξην ΚΚΗ, ηελ νπνία δεκνζηεχεη ε Απγή παξαθνινπζψληαο ηηο 

εμειίμεηο θαη δπκψζεηο ζην δηεζλέο ζνζηαιηζηηθφ θίλεκα. Θεσξψληαο φηη νη θξηηηθέο 

θαη νη θαηαγγειίεο ηνπ 20
νπ

 ζπλεδξίνπ, φηαλ αμηνινγεζνχλ ζσζηά, δεκηνπξγνχλ ηηο 

ζπλζήθεο γηα κηα λέα πνιχπιεπξε αλάπηπμε, θάλεη ιφγν γηα εθαξκνγή ησλ αξρψλ 

ηνπ καξμηζκνχ- ιεληζκνχ κε ηδηαίηεξν ηξφπν ζε θάζε εζληθή πεξίπησζε. 

εκεηψλνληαο φηη νη αξρέο απηέο δελ απνηεινχλ δφγκα, ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή 

ηνπο αιιά θαη ηελ απνκάθξπλζε απ‟ φ, ηη εκπνδίδεη ηελ αλαλέσζε
161

. 

 

Σν θιίκα ηεο απνζηαιηλνπνίεζεο θαη ηα αλνίγκαηα πνπ απηφ επέθεξε ζην 

ρψξν ηεο αξηζηεξήο δηαλφεζεο αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηελ επηινγή ησλ ζνβηεηηθψλ 

δεκηνπξγψλ πνπ πξνβάιινληαη ηδηαίηεξα κέζα ζηηο ζειίδεο ηεο Απγήο. Έλαο απφ 

απηνχο είλαη ν Ζιία Έξελκπνπξγθ. Έηζη ν  Έξελκπνπξγθ επηζηξαηεχεηαη φρη κφλν 

απφ ηελ Δπηζεώξεζε Τέρλεο αιιά θαη απφ ηελ Απγή γηα λα ζίμεη κε θξηηηθά ηνπ 

θείκελα ην δνγκαηηζκφ θαη ηηο απζαηξεζίεο ηεο ζηαιηληθήο πεξηφδνπ. Έρνληαο κηα 

αλεθηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο δηάθνξεο θαιιηηερληθέο ηάζεηο θαη ηα ινγνηερληθά 

ξεχκαηα θαη ακθηζβεηψληαο πιεπξέο ηνπ "ζεηηθνχ ήξσα", νπζηαζηηθά ππνλνκεχεη 

επίζεκεο ζέζεηο γηα ηνλ ζνζηαιηζηηθφ ξεαιηζκφ ρσξίο άκεζεο βνιέο ελαληίνλ ηνπ
162

. 

ε ζπλέρεηεο δεκνζηεχεηαη ζηελ Απγή ην δηήγεκα ηνπ Ληώλνπλ ηα ρηόληα αιιά θαη ν 

Ηζαάθ Μπακπέι. Δμάιινπ ζε θάζε πεξίπησζε γίλεηαη πξνζπάζεηα λ' απνδεηρζεί ην 

θιίκα ηνπ δηαιφγνπ πνπ επηθξαηνχζε ηφηε ζηε νβηεηηθή Έλσζε. Σα έληππα ηεο 

Αξηζηεξάο απεπζχλνληαη ίζσο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ζέινληαο λα θαηαξξίςνπλ ηηο 

θαηεγνξίεο θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο γηα αλειεπζεξία ησλ ζνζηαιηζηηθψλ ρσξψλ θαη λα 

δείμνπλ ηηο δπλαηφηεηεο εθδεκνθξαηηζκνχ θαη εμέιημεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απφ ηελ 

άιιε απεπζχλνληαη θαη ζην δηθφ ηνπο ρψξν, ζηνλ ρψξν ηεο Αξηζηεξάο, πξνβάιινληαο 

φρη ηφζν ηελ νξζφηεηα ή ηελ αμία ησλ απφςεσλ πνπ δηαηππψλνληαλ, φζν ην 

παξάδεηγκα ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο θξηηηθήο ην νπνίν απηέο έδηλαλ
163

. 

                                                 
160Απγή, 7-7-1956. 
161“Ζ εηζήγεζηο ηνπ Σνιηάηη ζην 8ν ζπλέδξην ηνπ Κ.Κ.Η.”, Απγή, 28-12-1956. 
162 Αηκ. Καξαιή, φ.π. ζ.149. 
163Αηκ. Καξαιή, φ.π. ζ. 147,154. 
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Δπίζεο, ηδηαίηεξε πξνβνιή θαη ζχληνκε αλαθνξά  γίλεηαη απφ ηελ Απγή ζην 

έξγν ηνπ Λνχθαηο
164

. Με αθνξκή άιινηε επίζθεςε ηνπ ζηελ Ηηαιία, θαη  άιινηε ηελ 

επηθαηξφηεηα ησλ «νπγγξηθψλ», δίλνληαη βαζηθά ζηνηρεία ηεο θπζηνγλσκίαο θαη 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπ Οχγγξνπ καξμηζηή θηιφζνθνπ θαη θξηηηθνχ ηεο ινγνηερλίαο. 

Δμάιινπ απφ ηηο ζηήιεο ηεο Απγήο ν Κ. Πνξθχξεο εθθξάδεηαη ζεηηθά γηα ηνλ 

Λνχθαηο
165

. 

 

Πνιηηηζηηθά ζέκαηα θαη καξμηζηηθή θξηηηθή ην 1957 

 αηζζεηηθή θαη καξμηζκόο 

 Ζ Απγή είρε ήδε δηαπηζηψζεη απφ ην Γεθέκβξε ηνπ 1955 ηε ζιηβεξή 

θαηάζηαζε θαη ηε βαζηά θξίζε πνπ ππήξρε ζηελ Διιάδα ζηνλ ηνκέα ησλ θαιψλ 

ηερλψλ. Δίρε επίζεο ζεκεηψζεη ηελ απνπζία ελφο πεξηνδηθνχ απνθιεηζηηθά 

αθηεξσκέλνπ ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο γηα λα ππνγξακκίζεη ζηε ζπλέρεηα ηελ αδπλακία 

ηνπ “Επγνχ” λα παίμεη νπζηαζηηθφ ξφιν, λα βνεζήζεη δειαδή ηνλ Έιιελα θαιιηηέρλε 

“λ' απαιιαγεί απφ ηνλ απνπληρηηθφ βηνηερληζκφ θαη λα ηνπ μππλήζεη ηα κεγάια 

ελδηαθέξνληα ηεο ηέρλεο”. Καηεγφξεζε αθφκε ην πεξηνδηθφ φηη ππεξεηεί πνιηηηθέο 

ζθνπηκφηεηεο εθζεηάδνληαο ηνλ Καξακαλιή ή αθφκε θαη ηνλ Ησάλλε Μεηαμά σο 

“πξνζηάηε ησλ ηερλψλ”
166

. 

 Σν πεξηνδηθφ  θαιψλ ηερλψλ Επγόο παξνπζηάδεηαη απφ ηελ Απγή έλα ρξφλν 

κεηά ηελ έθδνζε ηνπ. Αλαγλσξίδεηαη ηψξα ε πξνζθνξά ηνπ, θαζψο θάιπςε κηα 

αλάγθε ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηνλίδεηαη φκσο πσο δελ πξέπεη λα 

παξακείλεη ζην επίπεδν πιεξνθφξεζεο θαη εθιαΐθεπζεο ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ. Σν 

αίηεκα πνπ πξνβάιιεη είλαη λα πάξεη θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα δηάθνξα παγθφζκηα 

θαιιηηερληθά ξεχκαηα, λα δψζεη ηε ζσζηή ζέζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη εηθαζηηθέο 

ηέρλεο ζηελ Διιάδα αιιά θαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο απηήο.  

 

 Απφ ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ “κηθξνχ θηινζνθηθνχ ιεμηθνχ” ησλ Ρφδεληαι- 

Γηνχληηλ δεκνζηεχεηαη ζηελ Απγή ην άξζξν ην ζρεηηθφ κε ηελ αηζζεηηθή, ηελ 

επηζηήκε δειαδή γηα ηελ ηέρλε. Γίλεηαη ν νξηζκφο αιιά θαη θαη νη ζρέζεηο ηεο ηέρλεο 

κε ηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ηα αηζζεηηθά θξηηήξηα, ε κέζνδνο ηεο 

θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο. Γηαγξάθεηαη νιφθιεξε ε πνξεία ηεο ζθέςεο απφ ηηο 

αηζζεηηθέο ηδεαιηζηηθέο αληηιήςεηο ηνπ Καλη θαη ηνπ Υέγθει κέρξη ηελ πιηζηηθή  

πξνκαξμηζηηθή αηζζεηηθή ησλ Μπειίλζθπ, Σζεξληηζέθζθη, Νηνκπξνιηνχκπσθ, ηνλ 

Πιεράλσθ θαη ηελ καξμηζηηθή αηζζεηηθή έσο ην δφγκα ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ. 

Πξνβάιιεηαη ν ξφινο ηεο καξμηζηηθήο αηζζεηηθήο θαη ηνλίδεηαη πσο κφλν κε ηνλ 

ηζηνξηθφ πιηζκφ δφζεθε ην ηειεησηηθφ ρηχπεκα ελάληηα ζηνλ ηδεαιηζκφ γηα λα 

ζπγθξνηεζεί κηα επηζηεκνληθή ζεσξία γηα ηελ ηέρλε. Πνιπηηκφηαηε πξνζθνξά 

ζεσξνχληαη θαη νη ζέζεηο ηνπ Λέληλ γηα ηελ θνκκαηηθφηεηα ζηελ ηέρλε. Χο 

επηζηεκνληθά θξηηήξηα ηεο καξμηζηηθήο αηζζεηηθήο γηα ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία 

θαηαγξάθνληαη ε αληηζηνηρία ηεο ηέρλεο κε ηελ αιήζεηα ηεο δσήο, ε ηδενινγία θαη ε 

                                                 
164Απγή, 10-7-1956, 30-10-1956. 
165Αηκ. Καξαιή, φ.π. ζ. 169. 
166Μ Φηιίππνπ, “Ο “Επγφο”, ην λέν πεξηνδηθφ θαιψλ ηερλψλ”, Απγή, 23-12-1955. 
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αληηζηνηρία ηεο κνξθήο κε ην πεξηερφκελν.
167

  

 

 Ο Γηψξγνο Πεηξήο έρνληαο αλαιάβεη ηε ζηήιε ησλ εηθαζηηθψλ θαηαζέηεη ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ηνπ γηα ηελ πνξεία ηεο ρψξαο, ζηνλ απνινγηζκφ πνπ θάλεη ζηηο αξρέο 

ηνπ 1957. Αλαδεηψληαο έλα θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο λενειιεληθήο θαιιηηερληθήο 

παξαγσγήο θξίλεη σο νπζηαζηηθφηεξν ην θξηηήξην πξνβνιήο αμηψλ πεξηερνκέλνπ 

θαζψο θαη ηελ χπαξμε κνξθψλ πνπ λα κπνξνχλ λα  απνδψζνπλ ην πεξηερφκελν απηφ. 

ηνπο Έιιελεο θαιιηηέρλεο δηαπηζηψλεη ηάζε κίκεζεο ή αληηγξαθήο μέλσλ θπξίσο 

ηερλνηξνπηψλ θαη απνπζία άκεζεο έξεπλαο θαη έθθξαζεο δηθψλ ηνπο απφςεσλ. Πην 

ζιηβεξφ αθφκε ζεσξεί ην γεγνλφο φηη νη ηάζεηο πνπ κηκνχληαη πξνέξρνληαη απφ ην 

ρψξν ηεο αθεξεκέλεο ηέρλεο. Δμίζνπ επηθξίλεη φκσο θαη ηηο αθαδεκατθέο ηάζεηο πνπ 

αζθνχληαη ζε έξγα πεξηγξαθηθά ρσξίο βαζχηεξν θαη νπζηαζηηθφ πξνβιεκαηηζκφ. 

Μηιψληαο γηα ηε ζεηηθή πιεπξά κηαο ηξίηεο θαηεγνξίαο έξγσλ ηνλίδεη ηελ θαηάθηεζε 

ηεο ηερληθήο αιιά θαη ηελ πξνβνιή ελφο ηδαληθνχ, εθείλνπ ηεο αλζξσπηάο πνπ ηα 

πιαζηηθά κέζα είλαη απιά νη θνξείο ηνπ. Ο Πεηξήο ππνζηεξίδεη πσο ζην βαζκφ πνπ ν 

ζπλδπαζκφο έρεη επηηεπρζεί, ην έξγν ηέρλεο εθπιεξψλεη ηε κεγάιε ηνπ απνζηνιή, 

εληάζζνληαο ζ' απηή ηελ θαηεχζπλζε  θπξίσο ην έξγν ηνπ Οξέζηε Καλέιιε θαη ηνπ 

Γεκ. αθειιαξίδε
168

.  

 ηελ πνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο ηέρλεο ηνπ Καλέιιε αλαθέξεηαη ν Α. 

Παλζέιελνο. Με αθνξκή έθζεζε ηνπ δσγξάθνπ ζηελ αίζνπζα ηνπ “Επγνχ”, 

ζρνιηάδεη πσο “ζην βάζνο επαλαζηαηηθή ηέρλε είλαη εθείλε πνπ πηζηεχεη ζηε δσή θαη 

ζηνλ άλζξσπν σο αμία ππέξηαηε”. Αλαθέξεηαη ζηε ξσζηθή πξνεπαλαζηαηηθή ηέρλε 

πνπ θαη φηαλ αθφκε είλαη απαηζηφδνμε ή πηθξή είλαη απφ αγάπε ζηε δσή θαη πίζηε 

ζηηο άπεηξεο δπλαηφηεηεο ηεο. Αθνχ ινηπφλ θαη ν Καλέιιε πέξαζε απφ ηέηνηνπο 

ζηαζκνχο θαη θαηάθεξε λα κεηαπνηήζεη ηελ πίθξα ζε αηζηνδνμία, ην έξγν ηνπ πνπ 

παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Παλζέιελν ζεσξείηαη φηη ζπλδπάδεη ηελ ηερληθή αξηηφηεηα κε 

κηα πην θσηεηλή θαη αηζηφδνμε πιεπξά . ηνηρεία ηνπ έξγνπ ηνπ πνπ ηνλίδνληαη είλαη 

αθελφο πσο ν άλζξσπνο θαη ε πξνζπάζεηα ηνπ δε ιείπεη απφ θαλέλα ηνπίν θαη 

αθεηέξνπ πσο θαη νη πξνζσπνγξαθίεο δελ έρνπλ ηελ “άξξσζηε έθθξαζε” ηνπ 

παξειζφληνο
169

. 

 ην δάζθαιν ηεο ραξαθηηθήο, Γεκ. Γαιάλε, αθηεξψλεη ζεκείσκα ηνπ ν 

θξηηηθφο ησλ εηθαζηηθψλ, κε αθνξκή έθζεζε έξγσλ ηνπ πνπ έγηλε απφ ηελ Δζληθή 

Πηλαθνζήθε ζηηο αίζνπζεο ηνπ Εαππείνπ. Γίλνληαη ζπλνπηηθά πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

θαηαγσγή ηνπ, ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην Πνιπηερλείν αιιά θαη ζην Παξίζη ζηε ζρνιή 

Καιψλ Σερλψλ, ηελ εγθαηάιεηςε ηεο αθαδεκατθήο ηερλνηξνπίαο θαη ηε ζπζηεκαηηθή 

ελαζρφιεζε ηνπ κε ηε γεινηνγξαθία. Ζ ζπλεξγαζία ηνπ κε αξθεηά ζαηηξηθά 

πεξηνδηθά, ε θήκε ηνπ πνπ μεπέξαζε ηα φξηα ηεο Γαιιίαο, νη εθζέζεηο ηνπ, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ραξαθηηθνχ θαη δσγξαθηθνχ έξγνπ ηνπ, νη ζεσξεηηθέο ηνπ 

κειέηεο αιιά θαη ε ζπγθεθξηκέλε έθζεζε ραξαθηηθψλ ηνπ απφ ηελ Δζληθή 

Πηλαθνζήθε απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο άμνλεο ηεο θξηηηθήο ηνπ Μίιηνπ Γαξίδε 

(Μ.Γ)
170

  

                                                 
167 Απγή, 30-12-1956. 
168Γηψξγνο Πεηξήο, “Οη εηθαζηηθέο ηέρλεο ζην ρξφλν πνπ πέξαζε. Παιηέο θαη λέεο ηάζεηο ζηελ 

ειιεληθή δσγξαθηθή” Απγή, 5-1-1957. 
169Α. Παλζέιελνο, “Μπξνζηά ζηνπο πίλαθεο ηνπ Οξέζηε Καλέιιε”, Απγή, 6-1-1957. 
170 Απγή, 15-8-1957. 
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 ηελ ζηήιε “Κξηηηθή ηνπ βηβιίνπ” ν Πνξθχξεο παξνπζηάδεη ην κπζηζηφξεκα 

ηνπ Κψζηα Κνηδηά “Καπληζκέλνο νπξαλφο” ζεσξψληαο πσο αληαπνθξίλεηαη πιήξσο 

ζηελ θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ κπζηζηνξήκαηνο- “λα δίλεη κεγάινπο θνηλσληθνχο 

πίλαθεο”, φπσο έθαλαλ φια ηα κεγάια έξγα ηνπ παξειζφληνο (Μπαιδάθ, 

Νηνζηνγηέθζθη, ηαληάι, Νηίθελο, Σνιζηφε). πγθεθξηκέλα ν Κνηδηάο επηρείξεζε -

ζχκθσλα κε ηνλ Πνξθχξε- αιιά θαη θαηάθεξε λα δψζεη έλα ζπλζεηηθφ πίλαθα ηεο 

πξνπνιεκηθήο, θαηνρηθήο αιιά θαη κεηαπνιεκηθήο ειιεληθήο θνηλσλίαο κέζα απφ ηελ 

ηξαγσδία κηαο κηθξναζηηθήο νηθνγέλεηαο πνπ θαηαξξέεη
171

.  

  

 Γπν βηβιία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δσή ηνπ ιφξδνπ Μπάηξνλ απνηεινχλ ην 

ζέκα βηβιηνθξηηηθήο πνπ θηινμελείηαη ζε ζηήιε ηεο Απγήο. Σν ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη 

ζην γεγνλφο πσο ν Μπάηξνλ παξνπζηάδεηαη σο “θαθνπνηφ ζηνηρείν”. ην έλα ( Σδ. Γ. 

Νάηη, “Ο γάκνο ηνπ ιφξδνπ Μπάηξνλ”) ν ζπγγξαθέαο απνθαιχπηεη φηη δελ ήηαλ κφλν 

ν έθιπηνο βίνο θαη ε εζηθή ηνπ αζηάζεηα πνπ πξνθάιεζαλ ηνλ εμνζηξαθηζκφ ηνπ απφ 

ηελ αγγιηθή πνπξηηαληθή θνηλσλία, αιιά θπξίσο νη πνιηηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο θαζψο 

θαη ε αλάκεημε ηνπ ζην θίλεκα ησλ θαξκπνλάξσλ θαη ηελ ειιεληθή επαλάζηαζε. Ο 

ρσξηζκφο ηνπ αιιά θαη ν θαηαηξεγκφο ηνπ απφ ηνπο ηζχλνληεο δίλεηαη πεξηζζφηεξν 

σο ζπλέπεηα ησλ ηδεψλ ηνπ θαη ιηγφηεξν ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπ εζηθήο. 

 Σν δεχηεξν βηβιίν “Ο ηειεπηαίνο έξσηαο ηνπ Μπάηξνλ” επηζεκαίλεηαη πσο 

έρεη ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο Έιιελεο θαζψο παξαθνινπζεί ηνλ πνηεηή ζηα 

ηέζζεξα ρξφληα πξηλ ηελ θάζνδν ηνπ ζηελ Διιάδα θαη θσηίδεη – κε αλέθδνηα κέρξη 

ηφηε θείκελα- δπν θπξίσο γεγνλφηα: Σελ πνιηηηθή- επαλαζηαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα 

ζηελ αλήζπρε Ηηαιία ηνπ 1820 αιιά θαη ηηο αηηίεο θαη πεξηζηάζεηο πνπ πξνθάιεζαλ 

ηελ θάζνδν ηνπ ζηε ρψξα καο
172

. 

 

 Ο Γνπίιηακ Φψθλεξ θηινμελείηαη ζηελ Απγή κε αθνξκή πξφζθαην Νφκπει 

ηνπ. Παξνπζηάδεηαη σο έλαο “λνζηαιγφο ηνπ κεγαιείνπ ηνπ Νφηνπ, “παηξηθφο” 

απέλαληη ζηνπο Νέγξνπο, πνπ δεηάεη ηε ιχηξσζε κέζα ζηνλ πφλν”. Ζ βαζχηεξε αμία 

ησλ ζεκάησλ ηνπ θξίλεηαη ακθηζβεηήζηκε θαζψο κάιηζηα ν ζπγγξαθέαο δε βιέπεη 

ηνπο λέγξνπο παξά ζαλ “έλα αλαγθαίν θαθφ θαη ζαλ κεηαθπζηθά πεηξακαηφδσα, πνπ 

δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο εθθπιηζκέλνπο ιεπθνχο “λα ππνθέξνπλ” γηα λα 

εμαγληζηνχλ”. ε θάζε πεξίπησζε σζηφζν θξίλεηαη αλακθηζβήηεηε ε πεγαία πλνή 

ηνπ, ε πεξηγξαθηθή ηνπ δχλακε, ε επαλαζηαηηθή ηνπ ηερληθή θαη θπξίσο ην γεγνλφο 

φηη είλαη “κεγάινο δσγξάθνο κηαο θνηλσλίαο πνπ θάλεη ρξφληα κηαλ αγσληψδε πνξεία 

πξνο κηαλ άβπζζν”
173

.   

  

 Σν εγρείξεκα ηεο κεηαθνξάο ζε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία απφ ην Υφιπγνπλη 

ηνπ έξγνπ “Πφιεκνο θαη Δηξήλε” δελ ζηέθηεθε κε επηηπρία ζχκθσλα κε ηελ θξηηηθή 

πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Απγή.  Παξά ην πνιπέμνδν ηεο ππφζεζε πνπ αλέιαβε ν 

ζθελνζέηεο Κίλγθ Βίληνξ, ηνπο θηλεκαηνγξαθηθνχο αζηέξεο πνπ δηάιεμε θαη ηε 

ζπληήξεζε ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ηηαιηθνχ ζηξαηνχ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ 

λαπνιεφληεησλ πνιέκσλ, ελ ηέιεη κέζα ζ' απηφλ ηνλ θπθεψλα, φπσο αλαθέξεηαη, ήηαλ 

                                                 
171 Απγή, 4-1-1957. 
172 Απγή, 18-8-1957. 
173 Απγή, 6-4-1957. 
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θπζηθφ “ε θσλή ηνπ Σνιζηφε λ' αηνλίζεη, λα πληγεί”. Ζ ηαηλία επηθξίλεηαη αθφκε 

επεηδή “νη ήξσεο πνπ δελ εθάπηνληαλ άκεζα ησλ εξσηηθψλ πεξηπεηεηψλ ηε Ναηάζαο 

πέξαζαλ ζε δεχηεξν πιάλν, νη γεληθφηεξεο ηδέεο εμαλεκίζηεθαλ, ην κήλπκα ηνπ έξγνπ 

ιέπηπλε, ζρεδφλ έζβεζε”. Αθφκε γίλεηαη ιφγνο γηα έιιεηςε θηλεκαηνγξαθηθήο 

θαληαζίαο θαη κε εμαίξεζε ηε ζαπκάζηα ζθελή κηαο κάρεο, γηα “έξγν ζθελνζεηηθά 

αδχλακν ζπκβαηηθά εθιατθεπκέλν”.
174

       

 Μηα άιιε δεκνζίεπζε, ζρεηηθή κε ην Υφιπγνπλη, αθνξά ηνλ αληαγσληζκφ 

ηνπ κε ηελ ηειεφξαζε θαη ηηο αηηίεο πνπ πξνθάιεζαλ ηεξάζηηα θξίζε ζηελ 

ακεξηθαληθή θηλεκαηνγξαθία. Ζ βαζηθή αηηία εληνπίδεηαη ζην ηδενινγηθφ 

πεξηερφκελν ησλ ηαηληψλ ηνπ, θαζψο ζηξάθεθε ελαληίνλ θάζε πξννδεπηηθνχ θαη 

δεκνθξαηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Άιινο ζνβαξφο παξάγνληαο φκσο ήηαλ θαη ν 

λεσηεξηζκφο ηεο ηειεφξαζεο πνπ πξνθάιεζε νμχ αληαγσληζκφ αλάκεζα ζηηο δχν 

νκάδεο κνλνπσιηαθνχ θεθαιαίνπ γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ ζεαηψλ. Αξρηθά ην 

Υφιπγνπλη πξνζπάζεζε λα κπνυθνηάξεη ηελ ηειεφξαζε ελψ ζηε ζπλέρεηα 

ρξεζηκνπνίεζε ηε λέα ηερληθή, επηρείξεζε -φρη επηηπρψο- ηελ αχμεζε εμαγσγήο 

ακεξηθαληθψλ ηαηληψλ  θαη έπεηηα άιιαμε ζηάζε αξρίδνληαο καδηθή πψιεζε ηαηληψλ 

ζηελ ηειεφξαζε. Ζ ηειεπηαία πξαθηηθή νδήγεζε ζε θιείζηκν πνιιέο 

θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο αιιά βειηίσζε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

θηλεκαηνγξαθηθψλ εηαηξηψλ
175

.   

 

 Χο δπν “δσγξάθνπο ηεο παξαθκήο” παξνπζηάδεη ε Απγή (ν ζεαηήο) ηνπο 

Σέλλεζε Γνπίιηακο θαη Διία Καδάλ κε αθνξκή ηελ ηαηλία ηνπο “Ζ Κνπθιίηζα”. 

Μεηαμχ άιισλ αλαθέξεηαη φηη παξφιν πνπ ην 99 ηνηο εθαηφ απ' ηηο ηαηλίεο ηνπ 

Υφιπγνπλη δείρλεη ην ξφδηλν παξνπζηαζηηθφ θαη ηελ πνιπηειή εκθάληζε ηεο 

Ακεξηθήο, αξγά θαη πνπ, θαλέλαο ηξειφο ηνικά λα μεζθεπάζεη ηε γχκληα ηεο θαη λα 

καο δείμεη ηνλ θαξθίλν -ζρνιηάδεη ν θξηηηθφο ηεο ηαηλίαο- γηα λα πεη πσο απηή ηε θνξά 

νη “ηξεινί” είλαη δχν. Σν αξλεηηθφ φκσο ζηελ ππφζεζε  είλαη πσο δε βξίζθνπλ ιχζε 

ζην πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδνπλ. Θέκα ηνπ ζπγγξαθέα είλαη “ε αλάγθε θαηαλφεζεο, 

ηξπθεξφηεηαο θαη εγθαξηέξεζεο πνπ ληψζνπλ ηα ρηππεκέλα απφ ηηο πεξηζηάζεηο 

άηνκα”, φκσο θαλέλαο ήξσαο δελ ππάξρεη πνπ λα κπνξέζεη λα ηνλ πιεζηάζεη θαλείο, 

λα ηνλ θάλεη δηθφ ηνπ, ελψ ζπγγξαθέαο θαη ζθελνζέηεο αξθνχληαη ζην λα δίλνπλ 

έμαιιεο θαη πζηεξηθέο θαηαζηάζεηο 
176

.  

 Μηιψληαο γηα ηηο θνηλσληθέο αξξψζηηεο ζηνλ ακεξηθάληθν θηλεκαηνγξάθν θαη 

κε ηελ επθαηξία ηεο ηαηλίαο ηνπ Σζίλεκαλ πνπ πξνβάιιεηαη ην Ννέκβξην ηνπ 1957 

(“Έλα θαπέιν γεκάην βξνρή”) ν Κ. ηακαηίνπ θαηαζέηεη θάπνηεο γεληθέο ζθέςεηο γηα 

ηηο ακεξηθάληθεο ηαηλίεο, φπσο φηη θάπνηεο απ' απηέο εκθνξνχληαη απφ ηελ πξφζεζε 

κηαο θξηηηθήο ζεψξεζεο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο. Τπνζηεξίδεη πσο νη θαιέο ακεξηθάληθεο ηαηλίεο – “λεζίδεο πνίεζεο κέζα 

ζηνλ ηεξάζηην σθεαλφ αλίαο, ρπδαηφηεηαο θαη απνβιάθσζεο ηνπ ζπλφινπ”– 

                                                 
174 Απγή, 23-1-1957. 
175 Απγή, 19-9-1957. 
176 Απγή, 13-3-1957. Αληίζηνηρε θξηηηθή γηα ηελ “Κνπθιίηζα” ζπλαληάκε θαη ζην “Βήκα” (12-3-1957). 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη: “...Τπάξρεη πνιχ απειπηζία, πζηεξία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ 

παξεθκαζκέλνπ θφζκνπ δελ αθήλεη θακηά δηέμνδν. Ζ ηαρπδαθηπινπξγία ηνπ Καδάλ έρεη κεηαηξέςεη 

ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν ζ' ΄λα ζθεληθφ γηα ηελ έθθξαζε ησλ αγσληψλ πνπ, έκκνλα θαη παζνινγηθά πηα, 

ηνλ θαηαηξέρνπλ”.  
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θαζξεθηίδνπλ θνηλσληθέο αξξψζηηεο ηεο ρψξαο, φπσο ηηο θαηαγξάθνπλ 

κπζηζηνξηνγξάθνη ή “δνπιεπηέο ηεο αλζίδνπζαο δξακαηηθήο ακεξηθαληθήο ζρνιήο”. 

Αλ ηα έξγα ηνπο είλαη δνθεξά, θαηαιήγεη, είλαη γηαηί ηέηνηα -θάησ απφ ην λάηινλ 

ρξσκαηηζηφ πεξηηχιηγκα- είλαη ε δσή ζηε ζεκεξηλή Ακεξηθή
177

.  

 

 Ζ “Σαβέξλα” ηνπ Ρελέ Κιεκάλ, βαζηζκέλε ζε έξγν ηνπ Ενιά, είλαη κηα άιιε 

θνηλσληθή ηαηλία κε ηελ νπνία επίζεο ζα αζρνιεζεί ν ηακαηίνπ
178

. Κξίλεηαη σο ην 

πην απζεληηθφ δείγκα λαηνπξαιηζκνχ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Παξά  ηελ απνκάθξπλζε 

ζθελνζέηε  θαη ζελαξηνγξάθσλ απφ ην κπζηζηφξεκα, ηνλίδεηαη πσο ζηάζεθαλ πηζηνί 

ζηελ αηκφζθαηξα θαη ην πλεχκα ηνπ Ενιά. Άθεζαλ ηνλ αιθννιηζκφ ζε ζρεηηθά 

δεχηεξν πιάλν θαη επηθεληξψζεθαλ ζην πξφζσπν ηεο Εεξβαίδ, ζχκβνιν ελφο άιινπ 

ζέκαηνο δσληαλνχ θαη επίθαηξνπ αθφκε θαη γηα ηελ Διιάδα: ηεο λννηξνπίαο κηαο 

κεξίδαο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, πνπ κφλν ηεο ζηφρν έρεη ηε κηθξναζηηθνπνίεζε, θαζψο 

νλεηξεχεηαη ζα δηέμνδν απφ ηε κηδέξηα ην “καγαδάθη”. κσο θαζψο νη αηνκηθέο 

ιχζεηο δελ είλαη πνηέ ξηδηθέο θαη ην “καγαδί- φλεηξν” ηεο εξσίδαο γξήγνξα 

γθξεκίδεηαη, απηή θαηαιήγεη ζηελ ηαβέξλα, ελψ ε κηθξή Ναλά, ε θφξε ηεο δε ζα 

αξγήζεη λα γίλεη ε εξσίδα ηνπ άιινπ βηβιίνπ ηνπ Ενιά.      

 

 Ο Φεληεξίθν Φειίλη αλαγλσξίδεηαη σο έλαο αλακθηζβήηεηα πνιχ επηδέμηνο 

ζθελνζέηεο. Ζ ηαηλία ηνπ “Μπηληφλε” ή “θηέο ηνπ ππνθφζκνπ” θξηηηθάξεη κηα 

βαζηθή θνηλσληθή πιεγή ηεο Ηηαιίαο, εθείλε ηεο απάηεο, σζηφζν ν ζθελνζέηεο δελ 

πξνηείλεη ιχζεηο. “Ση πξέπεη λα γίλεη; Πψο ζα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα; Κακηά 

απάληεζε. Σν θνηλσληθφ δελ ελδηαθέξεη ην Φειίλη...”, ζρνιηάδεη ν θξηηηθφο ηεο 

ηαηλίαο. Ο Φειίλη, ινηπφλ, γηα ηνλ θξηηηθφ ηεο Απγήο πνπ ππνγξάθεη “ζεαηήο”, δε δίλεη 

ιχζεηο,  ή ίζσο νη ιχζεηο ηνπ είλαη αξθεηά κεηαθπζηθέο γηα ηα γνχζηα ηεο αξηζηεξήο 

θξηηηθήο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη θαη ην εμήο θαπζηηθφ ζρφιην: “Σν θαθφ είλαη πσο ν 

Φειίλη, δηνρεηεχνληαο ηελ “πλεπκαηηζηηθή”, φπσο ηελ απνθαιεί, θνζκνζεσξία ηνπ 

κέζα απφ ληεθφξ πνπ ζπκίδνπλ απφιπηα λενξεαιηζκφ, θαηαθέξλεη ζπρλά λα 

“κπηληνλάξεη” κηα κεγάιε κεξίδα ηεο δηεζλνχο θξηηηθή” 
179

.    

 

 Καζψο ην “Θέαηξν Σέρλεο” αλεβάδεη ηνλ “Κχθιν κε θηκσιία” ηνπ Μπξερη ε 

ζεαηξηθή ζηήιε ηεο Απγήο ην Γελάξε ηνπ 1957 παξνπζηάδεη ηελ επαλαζηαηηθφηεηα 

ησλ ηδεψλ ηνπ Μπξερη αιιά θαη ηηο αιιαγέο πνπ έθεξε ζηε ζθελνζεζία θαη ηελ 

ππνθξηηηθή ηέρλε. Τπάξρεη εθηελήο θξηηηθή ηφζν γηα ην έξγν ηνπ Μπξερη γεληθά, φζν 

θαη γηα ην “Ο θχθινο κε ηελ θηκσιία” πνπ αλεβάδεη ν Κνπλ. Ο Γ. ηαχξνπ ζα πεη, 

ινηπφλ, πσο ζην ζέαηξν ηνπ Μπξερη “ζπληειείηαη  απξνθάιππηα ε ζαλάζηκε κάρε 

αλάκεζα ζηελ Πξφνδν θαη ηελ Αληίδξαζε”. Καη αθφκε πσο ν Μπξερη δηαθεξχζζεη: 

“Ζ πάιε γηα ηα χςηζηα ζπκθέξνληα ηεο αλζξσπφηεηαο γίλεηαη πάλσ ζηε γε, φρη ζηνλ 

νπξαλφ, νχηε ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν...”
180

 ρνιηάδεη αθφκε – αλάκεζα ζ' άιια-  

φηη “ε επηθή κνξθή ηνπ ζεάηξνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαιεθηηθή παξνπζίαζε ησλ 

γεγνλφησλ... θαη φηαλ ην παξαγλσξίδνπκε απηφ, θπζηθά ζηεθφκαζηε απνκνλσκέλνη 

ζε κηα αηνκηθή πεξίπησζε, αγλννχκε φια η' άιια... θιείλεη ηα κάηηα καο ην δέληξν 

                                                 
177 Απγή, 20-11-1957. 
178 Απγή, 11-12-1957. 
179 Απγή, 23-1-1957. 
180Γ. ηαχξνπ, “Σν ζέαηξν ηνπ Μπξερη”, Απγή, 27-1-1957 
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θαη ράλνπκε ηε ζέα ηνπ δάζνπο....”. Χζηφζν απηή ηε ζέα ηνπ δάζνπο καο δίλεη “ν 

θχθινο κε ηελ θηκσιία”, νιφθιεξν ην θνηλσληθφ “γίγλεζζαη”. Καη αθφκε ε πνίεζε 

ηνπ Μπξερη “δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο ςπρηθέο βπζνκεηξήζεηο πεξηραξαθσκέλσλ 

αηφκσλ, αιιά δηαηξέρεη έμσ ηνπο δξφκνπο, ηηο πιαηείεο, ηνπο θάκπνπο θαη ηα βνπλά, 

γίλεηαη απιή, απζφξκεηε, γεκάηε ψξηκεο παξαηεξήζεηο, ζηνραζκφ, ηξπθεξφηεηα θαη 

ζαξθαζκφ, πλεχκα ειεχζεξν ζαλ ηηο πην δεκηνπξγηθέο ψξεο ηνπ ιανχ ...”
181

     

 

Σν ζπλέδξην ζνβηεηηθώλ θαιιηηερλώλ εηθαζηηθώλ ηερλώλ θαη ην ζπλέδξην κνπζνπξγώλ 

 Σν Μάξηην ηνπ 1957 δεκνζηεχεηαη ζε ζπλέρεηεο ε εθηελήο έθζεζε ηνπ 

γξακκαηέα ηεο θεληξηθήο επηηξνπήο ηνπ ΚΚΔ, Νηηκίηξη επίισθ, ζην πξψην 

παλελσζηαθφ ζπλέδξην ησλ ζνβηεηηθψλ θαιιηηερλψλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ
182

. Οη 

δεκνζηεχζεηο θέξνπλ ηνλ ηίηιν “Ζ Σέρλε ηεο Νέαο Εσήο”. Πξφθεηηαη γηα έλα 

απνινγηζκφ ηεο ζνβηεηηθήο ηέρλεο κε αθνξκή ηα ζαξαληάρξνλα ηεο νθησβξηαλήο 

επαλάζηαζεο. χκθσλα κε ηνλ νκηιεηή ηα ζέκαηα θαη ηηο κνξθέο ηεο ηέρλεο 

ππαγφξεπζαλ ην πινχζην πεξηερφκελν ηεο δσήο ηνπ ιανχ, ε δνπιεηά θαη ν αγψλαο 

ησλ νβηεηηθψλ αλζξψπσλ. Κεληξηθφ δήηεκα ηίζεηαη πνηα ζα είλαη ε θαηνπηλή 

θαηεχζπλζε ησλ ζνβηεηηθψλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ ελψ επηηίζεηαη ζηηο θνξκαιηζηηθέο 

ηάζεηο ηεο ηέρλεο πνπ θπξηαξρνχλ ζηε Γχζε. Οη πίλαθεο ησλ ζπγρξφλσλ 

εμπξεζηνληζηψλ θαη νπαδψλ ηεο αθεξεκέλεο ηέρλεο δίλνπλ -θαηά ηνλ νκηιεηή- ηελ 

πην ζιηβεξή ηδέα γηα ηελ πιήξε παξαθκή ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο κνξθήο θαη ηνπ 

πλεχκαηνο γεληθά.
183

 ρνιηάδεη ηηο ζιηβεξέο εληππψζεηο ηνπ απφ κηα έθζεζε 

λενξεαιηζκνχ ζην Παξίζη θαη ππεξακχλεηαη ηεο επηηπρήο ζπλχπαξμεο ηνπ 

ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ κε ηε δεκηνπξγηθή αηνκηθφηεηα ηνπ θαιιηηέρλε. 

Παξαηεξεί φμπλζε ηνπ “αγψλα ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ θχθισλ ελαληίνλ ηνπ 

ζηξαηνπέδνπ ηεο εηξήλεο θαη ηνπ ζνζηαιηζκνχ”. εκεηψλεη  αθφκε πσο ηα γεγνλφηα 

ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο Οπγγαξίαο έδεημαλ ζε κεξηθνχο θαινπξναίξεηνπο αλζξψπνπο 

φηη ε ζπλχπαξμε θαη ε νηθνλνκηθή άκηιια ηνπ ζνζηαιηζκνχ κε ηνλ θαπηηαιηζκφ δελ 

έρεη εηξεληθφ, εηδπιιηαθφ ραξαθηήξα. Ζ ζπλχπαξμε – θαηά ηνλ επίισθ- δελ 

απνθιείεη αιιά πξνυπνζέηεη ηνλ αγψλα ζην ηδενινγηθφ  κέησπν, ν νπνίνο θηάλεη 

κάιηζηα κεξηθέο θνξέο ζε πνιχ νμείεο θάζεηο
184

.  πλερίδνληαο λα απαληά ζηνπο 

επηθξηηέο ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ ηζρπξίδεηαη πσο ζηα πιαίζηα θαη ζηε βάζε 

ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ κπνξνχλ θαη πξέπεη λ' αλζίζνπλ δηάθνξνη δεκηνπξγηθνί 

ραξαθηήξεο, πνηθίιεο κνξθέο, δηάθνξεο θαιιηηερληθέο αηνκηθφηεηεο. Απζηεξά 

αδηάιιαθηνη είλαη κφλν απέλαληη ζε θαζεηί πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αληηδξαζηηθή 

ηδενινγία, ηε ζεσξία ηεο “θαζαξήο ηέρλεο”, ηεο απνκάθξπλζεο απφ ηελ πνιηηηθή θαη 

ηελ ηδενινγία. Μέζα ζ' απηφ ην πιαίζην, φκσο,  ε ζνβηεηηθή ηέρλε απαηηεί ηελ 

πνιπκνξθία θαη ηελ πνηθηιία θαιιηηερληθψλ θαηλνκέλσλ, κεζφδσλ, ραξαθηήξσλ θαη 

ζηπι, αξθεί απηά λα ππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ ιανχ
185

. Ο επίισθ ζπλερίδνληαο 

ηε ζπδήηεζε αληηδξά έληνλα ζηελ πξφηαζε λα ζεσξεζεί ν ζνζηαιηζηηθφο ξεαιηζκφο 

                                                 
181Γ. ηαχξνπ, “Ο θχθινο κε ηελ θηκσιία”, Απγή, 29-1-1957. 
182Σν ζπλέδξην έγηλε ζην Κξεκιίλν απφ 28 Φεβξνπαξίνπ έσο 4 Μαξηίνπ, ελψ νη ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο 

ηεο Απγήο απφ 10/3 έσο 19/3/1957. 
183 Απγή, 10-3-1957. 
184 Απγή, 12-3-1957. 
185 Απγή, 14-3-1957. 
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φρη ζαλ δεκηνπξγηθή κέζνδνο αιιά ζαλ θνζκνζεσξία ηνπ θαιιηηέρλε. Γέρεηαη ηε 

καξμηζηηθή- ιεληζηηθή σο ηε κφλε θνζκνζεσξία πνπ δίλεη ην θιεηδί γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ην ζνζηαιηζηηθφ ξεαιηζκφ ζαλ ηε δεκηνπξγηθή 

κέζνδν πνπ παξέρεη ηα επηζηεκνληθά θξηηήξηα γηα ηελ εθηίκεζε ησλ έξγσλ ηέρλεο.
186

 

Κιείλνληαο ππεξαζπίδεηαη “ηελ νιφπιεπξε ελίζρπζε θαη ηειεηνπνίεζε ηεο 

ηδενινγηθήο, πνιηηηθήο θαη θνκκαηηθήο θαζνδήγεζεο ηεο ηέρλεο” γηαηί έηζη 

εμαζθαιίδεηαη -θαηά ηε γλψκε ηνπ- ε ζσζηή αλάπηπμε θαη άλζηζε ηεο.
187

   

 Λίγεο κέξεο αξγφηεξα δεκνζηεχεηαη απφ ην ίδην ζπλέδξην ε έθζεζε ηνπ 

πξνέδξνπ ηεο Έλσζεο Καιιηηερλψλ ηεο ΔΓ, Μ. Ηνγθάλζνλ, θαη απηή ζε ζπλέρεηεο, 

κε ηνλ ηίηιν “Ζ θαηάζηαζε θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ ζηε νβ. 

Έλσζε”. Ξεθηλά απφ ηε ζεηηθή ζπκβνιή ηεο νθησβξηαλήο επαλάζηαζεο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο ηέρλεο αιιά θαη ηελ πξνυπάξρνπζα θαηάζηαζε 

ησλ ηερλψλ ηηο παξακνλέο ηεο επαλάζηαζεο. Ζ αλαθνξά ηνπ πεξηιακβάλεη θαηλφκελα 

“θαηάπησζεο θαη εθθπιηζκνχ” ηεο ηέρλεο “ησλ θπξίαξρσλ ηάμεσλ”, ηέιε ηνπ 19νπ 

αηψλα, αιιά θαη δείγκαηα “δεκνθξαηηθνχ” θαη “ζνζηαιηζηηθνχ πνιηηηζκνχ”, φπσο ε 

ηέρλε “ησλ θηλεηψλ εθζέζεσλ”, πνπ απφ ηελ αηκφζθαηξα ηεο βγήθαλ θαιιηηέρλεο 

φπσο νη Ρέπηλ, νχξηθσθ, εξψθ, Ληεβηηάλ. Οη δεκηνπξγνί ησλ θηλεηψλ εθζέζεσλ 

ζεσξνχληαη πσο έζεζαλ ηηο πξψηεο βάζεηο ηεο ζνβηεηηθήο ηέρλεο, ε νπνία ζηε 

ζπλέρεηα πέξαζε ζηελ αηγίδα ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο θαη ηνπ ζεκειησηή ηνπ, 

Λέληλ.
188

  Πεξλψληαο ζηελ επφκελε θάζε  ηεο ηζηνξίαο ηεο ρψξαο (1920-1930) θάλεη 

ιφγν γηα έλα λέν επίπεδν ζηελ αλάπηπμε ησλ ζνβηεηηθψλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ. Ζ 

πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία έξγσλ κε θνηλσληθφ πεξηερφκελν, ζχγρξνλα ζέκαηα, 

γηα ηελ αληαλάθιαζε ηεο λέαο, ηεο επαλαζηαηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη ηα 

γλσξίζκαηα πνπ θπξηαξρνχλ.  Δπηδήκηεο ζηελ ππφζεζε ηεο ηέρλεο θξίλνληαη νκάδεο 

φπσο ε νκάδα “Οθηψβξεο” θαη ν Ρεαιηζηηθφο χλδεζκνο πξνιεηαξίσλ θαιιηηερλψλ, 

πνπ αθνινπζνχζαλ ην δξφκν ηνπ “πξνιεηαξηαθνχ πνιηηηζκνχ”. Ζ απφθαζε ηεο 

Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Κφκκαηνο ((1932) γηα ηε δηάιπζε ησλ θαιιηηερληθψλ 

νκάδσλ ζεσξείηαη απφ ηνλ Ηνγθάλζνλ πσο εμπγίαλε ηελ δεκηνπξγηθή αηκφζθαηξα θαη 

δεκηνχξγεζε ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγηθή έλσζε φισλ ησλ θαιιηηερλψλ, πνπ 

ππνζηήξηδαλ ην πξφγξακκα ηεο ζνβηεηηθήο εμνπζίαο θαη ηεο ζνζηαιηζηηθήο 

νηθνδφκεζεο. Ζ επφκελε πεξίνδνο (1930-1940) ήηαλ εθείλε ηεο λίθεο θαη 

ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ, φπνπ αξρίδεη λα εθδειψλεηαη ηφζν ε 

εζληθή φζν θαη ε αηνκηθή ηδηνκνξθία ησλ θαιιηηερλψλ. πλερίδεη ε αλαδξνκή κε 

αλαθνξά ζε κηα ζεηξά απφ εθζέζεηο πνπ έγηλαλ πξνπνιεκηθά, ελψ ηα ρξφληα ηνπ 

πνιέκνπ αλάπηπμε ελεξγφ δξάζε ην ηνχληην ησλ ζηξαηησηηθψλ θαιιηηερλψλ πνπ 

πήξε ην φλνκα ηνπ Γθξέθσθ αιιά θαη έγηλαλ δηάθνξεο εθζέζεηο πνπ πξφζθεξαλ 

ζεκαληηθέο ππεξεζίεο. Ζ αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ απνζθνπεί 

λα δείμεη πσο ε ζνβηεηηθή ηέρλε πέηπρε πνιιά αξλνχκελε ηελ “θιεξνλνκηά” ηνπ 

θνξκαιηζκνχ.
189

  Γηθαηνινγνχληαη νη απνθάζεηο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

θφκκαηνο γηα λα εμαιείςεη ηηο θνξκαιηζηηθέο ηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζε έξγα 

κεξηθψλ θαιιηηερλψλ. Παξαδέρεηαη, φκσο, φηη νιφθιεξε ζεηξά απφ θαιιηηέρλεο 

δηαθφξσλ ρσξψλ πξνθαινχλ βαζχ ζεβαζκφ απφ ηελ θνηλσληθή δξάζε ηνπο θαη απφ 

                                                 
186 Απγή, 15-3-1957. 
187Απγή, 19-3-1957. 
188 Απγή, 24, 26-3-1957. 
189 Απγή, 27-3-1957. 
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ηηο πξννδεπηηθέο πνιηηηθέο απφςεηο ηνπο παξά ηελ νινθιεξσηηθή απνκάθξπλζε ηνπο 

απφ θάζε ίρλνο ξεαιηζκνχ θαη ηελ πηνζέηεζε ζπκβνιηθψλ, αθεξεκέλσλ θαη 

εμπξεζηνληζηηθψλ ηάζεσλ. Σελ αιήζεηα ζ' απηνχο ηνπο θαιιηηέρλεο δελ είλαη δπλαηφλ 

λα ηελ απνδείμνπλ, φπσο ιέεη, κε ηελ πεξηθξφλεζε αιιά κε ηελ πξαγκαηηθή ππεξνρή 

ζηε δεκηνπξγία. Απφ ηελ άιιε ν ζνζηαιηζηηθφο ξεαιηζκφο ππνζηεξίδεηαη πσο 

ζπληειεί ηφζν ζηε δηαηήξεζε ησλ εζληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηέρλεο φζν θαη ζηε 

δηαηήξεζε ηεο πνιπκνξθίαο θαη ησλ αηνκηθψλ ηδηνηήησλ ησλ θαιιηηερλψλ ζηελ ίδηα 

ηελ εζληθή ηέρλε
190

.  ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εηζήγεζεο ν νκηιεηήο θξίλεη σο 

αδχλαηε θάζε δηάζηαζε αλάκεζα ζηελ ηέρλε ηνπ θαιιηηέρλε θαη ζηελ “παιιατθή 

ππφζεζε ηεο νηθνδφκεζεο ηεο ζνζηαιηζηηθήο θνηλσλίαο πνπ βαδίδεη πξνο ηνλ 

θνκκνπληζκφ. Καη επνκέλσο νη θαιιηηέρλεο πνπ αζπάδνληαη ηηο ηδέεο ηνπ 

ζνζηαιηζκνχ, πξέπεη λα θαζνξίζνπλ κε ζαθήλεηα ηελ ηδενινγηθή- θαιιηηερληθή ζέζε 

ηνπο ”. Τπεξαζπίδεηαη ηελ έλλνηα ηεο θνκκαηηθφηεηαο ζηελ ηέρλε, ηελ απαιιάζζεη 

απφ ηελ επζχλε γηα ηηο αδπλακίεο ηεο ζνβηεηηθήο ηέρλεο θαη επηκέλεη πσο θφκκα θαη 

ιαφο βιέπνπλ ζηελ ηέρλε ηνλ “δηαπαηδαγσγηθφ ξφιν πνπ μππλά θαη θαιιηεξγεί ζην 

ιαφ ηηο πην θαιέο αξεηέο ηεο ζνζηαιηζηηθήο θνηλσλίαο”. Παξαδέρεηαη πσο έγηλαλ 

αξθεηά ιάζε ζηε ζνβηεηηθή ηέρλε, φκσο ν ζνζηαιηζηηθφο ξεαιηζκφο παξακέλεη ν 

κνλαδηθά ζσζηφο δξφκνο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ άλζηζε ηεο ηέρλεο. 

Κιείλνληαο ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ 20νπ πλεδξίνπ θαη ηα “πςειά θαζήθνληα” πνπ 

έβαιε κπξνζηά ζηνπο παξάγνληεο ηεο ηέρλεο, θαζψο ηνπο θάιεζε λα δψζνπλ φιεο ηηο 

δπλάκεηο ηνπο γηα λα γίλνπλ ε ινγνηερλία θαη ε ηέρλε “πξψηεο ζηνλ θφζκν φρη κφλν 

απφ ηελ άπνςε ηνπ πεξηερνκέλνπ, αιιά θαη απφ ηελ άπνςε ηεο θαιιηηερληθήο 

δχλακεο θαη ηεο καζηνξηάο”.
191

  

 

   Ο ζνζηαιηζηηθφο ξεαιηζκφο θαηεπζχλεη φιεο ηηο κνξθέο ηέρλεο κέζα ζηε 

ζνβηεηηθή έλσζε, φρη κφλν ηε ινγνηερλία ή ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο αιιά θαη ηε 

κνπζηθή. Ο επίισθ, ινηπφλ, πνπ ζπκκεηέρεη θαη ζην ζπλέδξην ησλ κνπζνπξγψλ
192

 

δηαηππψλεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ γηα ηελ πνξεία ηεο κνπζηθήο. Ζ Απγή 

αλαδεκνζηεχεη νξηζκέλα ζεκεία απφ ην ιφγν ηνπ, ηα νπνία κεηέδσζε ην πξαθηνξείν 

“Σάο”. Δπαλαιακβάλνληαη θαη εδψ νη ζέζεηο πσο θχξην ζέκα ηεο ηέρλεο πξέπεη λα 

είλαη “ε δσή θαη ν αγψλαο ηνπ ζνβηεηηθνχ ιανχ γηα δεκηνπξγία κηαο λέαο δσήο, ν 

αγψλαο γηα ηελ απειεπζέξσζε φισλ ησλ ιαψλ απφ ηνλ θαπηηαιηζκφ”. Ο επίισθ 

φκσο δε ζηακαηά εδψ, απνθαίλεηαη θαη γηα ηνπο “λένπο ξπζκνχο”. Αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά: “ φιε απηή ε ηζηνξία ησλ ξνθ ελη ξνι θαη ησλ κπνχγθη- κπνχγθη δελ 

απεηθνλίδνπλ παξά ηελ αραιίλσηε έθθξαζε ησλ παζψλ θαη εθδήισζε ησλ 

θαηψηεξσλ ελζηίθησλ θαη ησλ ζεμνπαιηθψλ επηζπκηψλ. Οη ξπζκνί απηνί απνηεινχλ 

έλα είδνο νξγίσλ ησλ πξντζηνξηθψλ ζπειαίσλ”. Σνπο απνθαιεί “λεπξηθνχο, ηξεινχο 

θαη παξάθσλνπο ξπζκνχο”. Κάλεη αθφκε ιφγν γηα θαζήθνλ ησλ ζνβηεηηθψλ 

κνπζηθνζπλζεηψλ, φπσο θαη ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ησλ θαιιηηερλψλ, “λα δηαζψζνπλ 

ηελ παγθφζκηα ηέρλε απφ ηνλ αζηηθφ εθθπιηζκφ θαη ηελ θαηαζηξνθή”. Σέινο κε 

δπζαξέζθεηα δηαπηζηψλεη πσο νξηζκέλνη νβηεηηθνί ζπλζέηεο εκθαλίδνπλ ηελ ηάζε λα 

κηκνχληαη “ηελ θαθή κνπζηθή ηεο ηδαδ κε ηηο έμαιιεο θηλήζεηο θαη ηηο άλαξζξεο 

                                                 
190 Απγή, 30-3-1957 
191 Απγή, 2-4-1957. 
192ην ζπλέδξην απηφ ηελ Διιάδα εθπξνζψπεζαλ νη Μαλ. Καινκνίξεο θαη Αλδξ. Νεδεξίηεο. 
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θξαπγέο ηεο”
193

 

 ρνιηάδνληαο ηνπο ιφγνπο ηνπ Νηηκίηξε επίισθ ν “Παξαηεξεηήο”, ηελ ίδηα 

κέξα, ζηε ζηήιε “Λφγνη θαη Αληίινγνη” ηεο Απγήο, εκθαλψο ηνπο επηδνθηκάδεη θαζψο 

αλαθέξεη πσο ν ιφγνο ηνπ νβηεηηθνχ εγέηε έθαλε ηδηαίηεξε αίζζεζε γηα “ηηο 

εχζηνρεο θαη πξσηφηππεο παξαηεξήζεηο ηνπ”. 

 

πδεηήζεηο γύξσ θαη κεηά από ην 20ν πλέδξην 

 Ο Πνισλφο ινγνηέρλεο Πνπηξάκελη δίλεη ζπλέληεπμε ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο 

Απγήο Λ. Μσξατηε. Μηιά γηα ηελ πνισληθή ηέρλε, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηεο. Υσξίδεη ηελ πνισληθή ινγνηερλία ζε ηξία ζηάδηα, κε ην πξψην λα 

αλνίγεη ηελ απειεπζέξσζε θαη λα θιείλεη ζηα 1948. Χο αξλεηηθφ ηεο πεξηφδνπ 

παξνπζηάδεηαη ην φ, ηη ε ινγνηερλία κέλεη αβνήζεηε απφ ην θφκκα. Γηα ηελ δεχηεξε 

πεξίνδν (1948-1956) ζεκεηψλεηαη πσο ε εηθφλα αληηζηξέθεηαη. Καζψο ην θχκα ηεο 

“πξνζσπνιαηξίαο” θαηαθιχδεη νιφθιεξε ηε ρψξα, ζηνλ ηνκέα ηεο ινγνηερλίαο νη 

ζπλέπεηεο ηνπ είλαη μερσξηζηά νδπλεξέο. Ζ ηέρλε πεξηβάιιεηαη απφ αζθπθηηθή 

θεδεκνλία. Μαδί κε ηελ απιφρεξε βνήζεηα, γίλνληαη θαη επεκβάζεηο ππεξβνιηθέο θαη 

βάλαπζεο. Παξαηεξεί απνκάθξπλζε απφ ηηο παξαδφζεηο ηνπ πνισληθνχ ξεαιηζκνχ 

ελψ ζεκεηψλεηαη ππέξκεηξε απινπνίεζε ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ πνπ εγγίδεη 

θάπνηε ηα φξηα ηνπ εθρπδατζκνχ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Πνισλφο ζπγγξαθέαο 

πέξα απφ ηα “πιελ” αλαγλσξίδεη θαη ηα ηεξάζηηα “ζπλ” ηεο πεξηφδνπ. Έηζη 

γξάθηεθαλ πνιιά έξγα, αλάκεζα ζηα νπνία αξηζηνπξγήκαηα θαη θπξίσο ππήξμε 

θαηαπιεθηηθή εμάπισζε ηεο θνπιηνχξαο ζηηο πιαηηέο κάδεο, πξσηνθαλήο δηεχξπλζε 

ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ ράξε ζηελ εθπνιηηηζηηθή επαλάζηαζε, πνπ έθεξε ν 

ζνζηαιηζκφο.
194

 Πεξλψληαο ζηελ ηξίηε πεξίνδν, πνπ αξρίδεη ζπκβαηηθά ζηα 1956, 

πεξηγξάθεη κηα πεξίνδν “ηξαληαγκνχ”, ακείιηθηνπ “θξηηηθηζκνχ” θαη αγσληψδνπο 

αλαδήηεζεο ηνπ “λένπ”. Ο Πνπηξάκελη αλαξσηηέηαη αλ απ' απηή ηελ έθξεμε βγεη 

έλαο “μαλαλησκέλνο ξεαιηζκφο απαιιαγκέλνο απφ ηηο αθειείο απινπνηήζεηο ηνπ 

παξειζφληνο ή έλαο μαλαδεζηακέλνο λαηνπξαιηζκφο”. Φαίλεηαη επηθπιαθηηθφο 

απέλαληη ζηε λέα ζηξνθή θαη ηε ζεσξεί επηθίλδπλε θαζψο παξαηεξεί κίκεζε 

θνξκαιηζηηθψλ πξνηχπσλ, θαηλφκελα εθδήηεζεο θαη θαηνιίζζεζεο  ζηελ 

“παξαθκή”. Παξαηεξεί πσο θάπνηνη ζπγγξαθείο θπλεγψληαο παξάθνξα φ,ηη σο πξηλ 

απφ ιίγν ήηαλ “απαγνξεπκέλε δψλε”, ξίρλνληαη ζην πάζνο ηνπ εξσηηζκνχ , ζηελ 

αλαδήηεζε εμσθνηλσληθψλ ζεκάησλ, απνκαθξχλνληαη απφ ην κέζν αλαγλψζηε. 

Αληρλεχεη θαηλφκελα πνπ δηθαηνινγνχλ θαη ηηο ειπίδεο θαη ηνπο θφβνπο, πνπ 

ππφζρνληαη αιιά θαη πξνεηδνπνηνχλ. Θπκίδεη ζηνπο ξεαιηζηέο ζπγγξαθείο θαη πξψηα 

απφ φια ζηνπο θνκκνπληζηέο πσο ε πάιε θαηά ηεο επηζηξνθήο ζην άκεζν παξειζφλ 

αιιά θαη θαηά ηνπ ξεβηδηνληζκνχ απιψλεηαη- κε ηδηαίηεξε έληαζε- θαη ζηα πεδία ηεο 

ηέρλεο.  Δπηζεκαίλεη θαη άιινπο θηλδχλνπο πνπ πξνβάιινπλ, φπσο ην ζχζηεκα ηεο 

“ηδηνζπληήξεζεο” ησλ εθδνηηθψλ νίθσλ, ε δηαζηξέβισζε ηνπ αηζζεηηθνχ θξηηεξίνπ 

ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ, κε ηελ εκθάληζε γηα παξάδεηγκα κεηαθξάζεσλ μέλσλ 

αζηπλνκηθψλ κπζηζηνξεκάησλ, αιιά θαη ε άλνδν ηεο ηηκήο ηνπ βηβιίνπ θαη ν 

ελδερφκελνο πεξηνξηζκφο ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ.
195

    

                                                 
193 Απγή, 5-4-1957. 
194 Απγή, 21-4-1957. 
195 Απγή, 23-4-1957. 
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 Οη ζπδεηήζεηο πνπ άλαςε ην 20ν πλέδξην ηνπ ΚΚΔ ζπλερίδνληαη ζηαζεξά 

ζηηο ζηήιεο ηεο Απγήο. Σν ηξάληαγκα ππήξμε δπλαηφ. Έηζη εμεγήζεηο, απνινγηζκνί, 

επηρεηξήκαηα αλαδεηνχληαη γηα λα ζηεξίμνπλ εθ λένπ ηελ αλσηεξφηεηα ηεο 

ζνζηαιηζηηθήο ηδενινγίαο. Μέζα ζ' απηφ ην πιαίζην αλαγλσξίδνληαη ιάζε πνπ έγηλαλ, 

ν ζνζηαιηζηηθφο ξεαιηζκφο  ζπλερίδεη φκσο λα εθζεηάδεηαη, ν θνξκαιηζκφο λα 

θαηαδηθάδεηαη. Άξζξν ηνπ Έξελκπνπγθ απφ ηε “Φηινινγηθή εθεκεξίδα” ηεο Μφζραο 

αλαδεκνζηεχεηαη ζηελ Απγή ζε ζηήιε “πλεπκαηηθνί δηάινγνη” κε ηνλ ηίηιν 

“Απαξαίηεηε εμήγεζε”. Απεπζχλεηαη ζ' φινπο εθείλνπο πνπ ηαξαθνπλήζεθαλ απφ ηηο  

πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηε νβηεηηθή Έλσζε. Απαληά ζ' εθείλνπο πνπ θσλάδνπλ γηα 

“ρξεσθνπία ηνπ θνκκνπληζκνχ” ιέγνληαο πσο ζε αληίζεζε κε ηα δηθά ηνπο ιάζε πνπ 

κπνξνχλ λα δηνξζσζνχλ, ησλ αληηπάισλ ηνπο ηα ιάζε δε δηνξζψλνληαη γηαηί είλαη 

ζπλδεδεκέλα κε ηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Κπξίσο φκσο 

απεπζχλεηαη ζε παξάγνληεο ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ, “ηνπο νπνίνπο δχζθνια κπνξεί 

λα θαηαηάμεη θαλείο ζηνπο νπαδνχο ηνπ θαπηηαιηζκνχ”, πνπ αθφκε δελ πηζηεχνπλ 

ζηε ζέζε ηεο πλεπκαηηθήο νπδεηεξφηεηαο θαη πνπ φκσο εμαηηίαο ησλ πξφζθαησλ 

γεγνλφησλ βξέζεθαλ ζε ζχγρπζε
196

. Απαληά ζε δηαλννχκελνπο πνπ, αλ θαη 

αθνζησκέλνη ζην ζνζηαιηζκφ, επαλαιακβάλνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ ερζξψλ ηνπ 

ζνζηαιηζκνχ γηα λα εμεγήζνπλ πσο κπφξεζαλ λα εκθαληζηνχλ ζηε νβηεηηθή Έλσζε 

κπζηζηνξήκαηα “σξαηνπνηεκέλεο” δσήο ή πνκπψδεηο ηαηλίεο. ιεο νη επηηπρίεο θαη νη 

απνηπρίεο ηνπ ζνβηεηηθνχ πνιηηηζκνχ φκσο -ζα πεη ν Έξελκπνπξγθ- εξκελεχνληαη κε 

βάζε ηε δπζθνιία ηνπ εγρεηξήκαηνο, θαζψο αλέιαβε λα νηθνδνκήζεη κηα θαηλνχξηαο 

κνξθήο θνηλσλία. Τπνζηεξίδεη πσο ηα ζαξάληα ρξφληα πνπ πέξαζαλ απφ ηε ξσζηθή 

επαλάζηαζε άιιαμαλ ηε κνξθή φρη κφλν ζηε ρψξα ηνπο αιιά θαη ζ' φιν ηνλ θφζκν 

θαη πξνηξέπεη ηνπο δηαλννχκελνπο ηεο Γχζεο, ηηο ψξεο ησλ ηαιαληεχζεσλ θαη 

ακθηβνιηψλ ηνπο, “λα θνηηάδνπλ ηνλ θφζκν ζην ζχλνιν ηνπ, λα βιέπνπλ ηε κάρε 

κεηαμχ ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ κέιινληνο”
197

.  ηε ζπλέρεηα ηνπ ιφγνπ ηνπ απαληά 

ζηνλ Εψξδ Νηπακέι ν νπνίνο ππνζηήξημε γηα ηε Ρσζία πσο κεηά ηελ “απφζπαζε ηεο 

απφ ηε Γχζε” ν πνιηηηζκφο ηεο λεθξψζεθε. Απαληά θαη ζην πεξηνδηθφ ησλ αξηζηεξψλ 

Γάιισλ θαζνιηθψλ “Δζπξί” πνπ έθαλε ιφγν γηα “ζθιήξπλζε” ηνπ ζνβηεηηθνχ 

θαζεζηψηνο. Ζ άπνςε ηνπ Έξελκπνπξγθ είλαη φηη ε “ζθιήξπλζε ησλ γεξαηεηψλ” 

είλαη γλψξηζκα ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο θαη ζ' απηή νθείιεηαη ε ζηεηξφηεηα ηνπ 

δπηηθνχ πνιηηηζκνχ, αληίζεηα “νη αξξψζηηεο ηεο ζνζηαιηζηηθήο θνηλσλίαο ζπλδένληαη 

κε ηελ αλάπηπμε ηεο, είλαη κάιινλ αξξψζηηεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο”. ηνλ Νηπακέι 

θαη ζηνπο δπηηθνχο επηθξηηέο κηιά αθφκε γηα ηηο επηηπρίεο ηεο ζνβηεηηθήο επηζηήκεο, 

γηα ηε ζχγρξνλε κνπζηθή ησλ Πξνθφθηεθ θαη νζηάθνβηηο, γηα ηελ ηεξάζηηα 

επίδξαζε πνπ άζθεζαλ ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηέρλε ηεο Γχζεο ν Ατδελζηάηλ, ν 

Πνπληφβθηλ θαη ν Νηνβδέλθν. ηηο επηθξίζεηο φηη ζηε νβηεηηθή Έλσζε ζηακάηεζαλ 

λα ηππψλνληαη βηβιία κεγάισλ ζπγγξαθέσλ, φηη ηα ζνβηεηηθά κπζηζηνξήκαηα είλαη 

επηθαλεηαθά θαη ςεχηηθα θαη ην κφλν πνπ επηδηψθνπλ είλαη “λα σξαηνπνηήζνπλ ηνπο 

ζνβηεηηθνχο ήξσεο” ιέεη πσο φλησο ππήξμαλ αδπλακίεο, παξαιείςεηο θαη ιάζε πνπ 

φκσο δελ πξφθεηηαη λα επαλαιεθζνχλ κεηά ην 20ν πλέδξην ηνπ Κφκκαηνο. Άιισζηε 

δελ αιεζεχεη – θαηά ηε γλψκε ηνπ- πσο ε ζνβηεηηθή ινγνηερλία λεθξψζεθε χζηεξα 

                                                 
196 Απγή, 21-5-1957 
197Απγή, 22-5-1957. 
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απφ ην 1934 θαη αλαθέξεη αξθεηά νλφκαηα ζπγγξαθέσλ πνπ ζπλέρηζαλ θαη κεηά λα 

δίλνπλ σξαία βηβιία. Τπνζηεξίδεη αθφκε πσο ζε θακηά άιιε ινγνηερλία δε βξήθε ν 

Β παγθφζκηνο πφιεκνο “ηφζν βαζηά αληαλάθιαζε, φζν ζηε ζνβηεηηθή”, αλαθέξνληαο 

νλφκαηα ζπγγξαθέσλ φπσο ηεο Πάλνβα, ηνπ Νεθξάζνθ, ηνπ Γθξφζκαλ, ηνπ 

Μπεθ.
198

. 

 Γπζθνινλφεην ζεσξεί ην γεγνλφο πσο άλζξσπνη πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε 

ζνζηαιηζηηθή θνζκνζεσξία, επηηίζεληαη ελαληίνλ ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ. 

Απεπζχλεηαη ζηνλ Πνισλφ θξηηηθφ Σέπιηηο ν νπνίνο απνδίδεη ηηο απνηπρίεο ηεο 

ζνβηεηηθήο ινγνηερλίαο ζην ζνζηαιηζηηθφ ξεαιηζκφ θαη ζεσξεί φηη ε ζνβηεηηθή 

ινγνηερλία ήηαλ πην δπλαηή πξηλ απφ ην Α ζπλέδξην ησλ ζνβηεηηθψλ ζπγγξαθέσλ. Ο 

Έξελκπνπξγθ ηνλ επηθξίλεη γηα ζρνιαζηηθηζκφ θαη δνγκαηηζκφ. Σν ιάζνο ηνπ Σέπιηηο 

ην εληνπίδεη ζην γεγνλφο πσο ζεσξεί ην ζνζηαιηζηηθφ ξεαιηζκφ ζαλ θαιιηηερληθή 

θαηεχζπλζε, ελψ είλαη θνζκνζεσξία πνπ δελ εκπνδίδεη ηελ πνιπκνξθία 

θαιιηηερληθψλ ηάζεσλ θαη κνξθψλ.  Μηιά γηα θαθή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ φξνπ θαη 

επίζεο απαληά ζε δπηηθνχο ζπγγξαθείο πνπ επηθξίλνπλ ηε ζνβηεηηθή ινγνηερλία 

επεηδή “βαζίδεηαη πνιχ ζηε ζθνπηκφηεηα”. Σνπο ζπκίδεη πσο ε ζθνπηκφηεηα ππήξρε 

πάληα ζην βάζνο ηεο αιεζηλήο ηέρλεο, αλαθέξνληαο έξγα φπσο ηε “Θεία Κσκσδία” 

ηνπ Νηάληε ή ην “Κφθθηλν θαη καχξν” ηνπ ηάληαι.  

 Δθείλν πνπ κεηψλεη κεξηθά έξγα ηεο ζνβηεηηθήο ηέρλεο ην εληνπίδεη ζηελ 

έιιεηςε αιεζηλήο έκπλεπζεο, ζηελ πεξηθξφλεζε πξνο ηα αλζξψπηλα αηζζήκαηα θαη 

ζηελ άγλνηα ησλ λφκσλ ηεο ηέρλεο. Μηιά αθφκε γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ εξψσλ ζε 

ζεηηθνχο θαη αξλεηηθνχο ήξσεο θξίλνληαο πσο απηφο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο  θαη ζηηο αληηθάζεηο πνπ απηή πεξηθιείεη.  

πκπεξαζκαηηθά, ζπλδέεη ην δήηεκα ηεο ζχγρπζεο κεξηθψλ αξηζηεξψλ δηαλννπκέλσλ 

ηεο Γχζεο κε εθείλν ησλ ππνιεηκκάησλ ηνπ δνγκαηηζκνχ ζηελ εθπνιηηηζηηθή ηνπο 

δσή, σο δεηήκαηα θαη ηα δχν ηνπ θαηξνχ ηνπο. ην ηέινο ηνπ ιφγνπ ηνπ εθθξάδεη ηελ 

αηζηφδνμε πίζηε πσο, παξά ηηο ηαιαληεχζεηο θαη ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπο, ζπγγξαθείο 

ηεο Γχζεο, ζαλ ην Βεξθφξ ή ηνλ Κάξιν Λέβη, πνπ ζεσξνχλ πσο πάλσ απφ φια γη' 

απηνχο είλαη ε “αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο”, ζα ζπλαληεζνχλ νπσζδήπνηε “αλ φρη 

αχξην κεζαχξην”.
199

 

 

 Ο Υξνπζηζφθ εκκέλεη ζην δήηεκα ζχλδεζεο ησλ ελλνηψλ ηεο θνκκαηηθφηεηαο 

θαη ηεο ειεχζεξεο δεκηνπξγίαο κέζα ζηε ζνβηεηηθή θνηλσλία. Απαληψληαο ζηνπο 

επηθξηηέο ηνπο θαη κε αθνξκή ην έξγν ηνπ Νηνχληηηζεθ, ηζρπξίδεηαη πσο θάπνηνη 

ινγνηέρλεο επεηδή δε βιέπνπλ ην “θχξην θαη θαζνξηζηηθφ” ζηε δσή, πηάλνληαη κφλν 

απφ ηηο αδπλακίεο θαη ηα ιάζε, ηξνκάδνπλ νη ίδηνη θαη πξνζπαζνχλ λα εθθνβίζνπλ 

θαη ηνπο άιινπο. Έηζη φκσο δίλνπλ ηξνθή ζηηο αληηδξαζηηθέο δπλάκεηο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Απνθαιεί ζχγρπζε ηελ πεπνίζεζε φηη κπνξεί θάπνηνο λα ππεξεηεί ην 

ιαφ ζηε νβηεηηθή Έλσζε ρσξίο λα παίξλεη δξαζηήξην κέξνο ζηε δσή θαη δξάζε ηνπ 

Κ.Κ. Σίζεηαη ελαληίνλ φζσλ ςάρλνπλ λα βξνπλ κφλν ηα αξλεηηθά θαηλφκελα 

ακαπξψλνληαο ηε ζνβηεηηθή δσή αιιά θαη ελαληίνλ εθείλσλ πνπ δεκηνπξγνχλ 

ςεχηηθεο επηρξπζσκέλεο εηθφλεο
200

.   

 ηε ζπλέρεηα ηνπ ιφγνπ ηνπ επηθαιείηαη ηηο ιεληζηηθέο αξρέο ησλ ζρέζεσλ ηνπ 

                                                 
198 Απγή, 24-5-1957. 
199 Απγή, 25-5-1957. 
200 Απγή, 31-8-1957. 
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θφκκαηνο θαη ηνπ θξάηνπο πξνο ηα δεηήκαηα ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο ηέρλεο θαη 

απαληά έηζη ζηνπο νπαδνχο ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ πνπ επηθξίλνπλ ηηο παξεκβάζεηο ηνπ 

θφκκαηνο ζηνλ ηνκέα ηεο ηέρλεο. Ζ θαζνδήγεζε ηνπ θφκκαηνο θαη ηνπ θξάηνπο 

άιισζηε είλαη απηή πνπ ζπλέβαιιε ζηελ άλζηζε ηνπ ζνβηεηηθνχ πνιηηηζκνχ, θαηά ηνλ 

νκηιεηή. Μηιψληαο γηα ηηο γεληθέο αξρέο ηεο πνιηηηθήο ηνπ θφκκαηνο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηέρλεο θαηαδηθάδεη ηα θαηλφκελα ηεο πξνζσπνιαηξίαο αιιά θαη ζεσξεί αδχλαηε ηελ 

νπδεηεξφηεηα κηιψληαο γηα ηδενινγηθφ αγψλα αξρψλ. Αλαθέξεη ην παξάδεηγκα ησλ 

νπγγξηθψλ φπνπ “ε αληεπαλάζηαζε ρξεζηκνπνίεζε γηα ηνπο βξψκηθνπο ζθνπνχο ηεο 

ηνπο ζπγγξαθείο” γηα λα επηζεκάλεη ηα απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα έρεη ε “έιιεηςε 

πνιηηηθήο επαγξχπλεζεο απέλαληη ζηηο ερζξηθέο δπλάκεηο”
201

.   

     

 Σα “νπγγξηθά” θαη ζπγθεθξηκέλα νη Οχγγξνη δηαλννχκελνη επαλέξρνληαη ζην 

πξνζθήλην σο ζέκα. Γεκνζηεχνληαη απνζπάζκαηα απφ άξζξν ηνπ Γθηνχια Κάιατ ην 

νπνίν αλαθέξεηαη ζε πξνβιήκαηα ησλ Οχγγξσλ δηαλννπκέλσλ
202

. Ο Τπνπξγφο ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη κέινο ηνπ Π.Γ ηνπ νζηαιηζηηθνχ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο ηεο 

Οπγγαξίαο πεξηγξάθεη εδψ ηελ ηεξάζηηα εθπνιηηηζηηθή θίλεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ρψξα κέζα ζηα δψδεθα ρξφληα ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο. 

Παξαδέρεηαη βέβαηα πσο κεξηθέο νκάδεο δηαλννχκελσλ -θπξίσο ζπγγξαθείο θαη 

δεκνζηνγξάθνη- έπαημαλ έλα θαζνδεγεηηθφ ξφιν ζηελ ηδενινγηθή θαηεχζπλζε ηεο 

αληεπαλάζηαζεο. Σν κεγαιχηεξν ξφιν έπαημαλ κάιηζηα ηα ζηξψκαηα εθείλα ησλ 

δηαλννπκέλσλ πνπ θαζνδεγνχληαλ απφ ηελ νκάδα Ίκξε Νάγθπ- Λφζνληζπ.  

Δμεηάδνληαο ηε ζηάζε ηεο νπγγξηθήο δηαλφεζεο πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

γεγνλφησλ ηνπ Οθηψβξε, ηνπο ρσξίδεη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: Μηα κηθξή αιιά 

επηθίλδπλε νκάδα ζεσξείηαη εθείλε παιηψλ αληηδξαζηηθψλ δηαλννπκέλσλ ηεο 

κεγάιεο αζηηθήο ηάμεο πνπ θξάηεζε ζπλεηδεηά αληεπαλαζηαηηθή ζηάζε θαη απέβιεπε 

ζηελ αζηηθή παιηλφξζσζε. ηε δεχηεξε θαη κεγαιχηεξε θαηεγνξία ηνπνζεηεί ηηο 

κάδεο ησλ δηαλννπκέλσλ πνπ ελψ είλαη θνληά ηνπο απφ ηαμηθή ζέζε θαη άπνςε 

πνιηηηθψλ αληηιήςεσλ, εμαηηίαο ησλ ιαζψλ ηεο πνιηηηθήο ηνπ θφκκαηνο αιιά θαη ηεο 

ξεηνξηθήο ησλ αληηπάισλ βξέζεθαλ ζε ζχγρπζε. Ζ ζέζε ηνπ Κάιατ είλαη λα 

βνεζεζεί απηφ ην ζηξψκα ησλ δηαλννπκέλσλ, κε ηελ πεηζψ, λα βξεη ην δξφκν ηνπ 

ζνζηαιηζκνχ. Ζ ηξίηε νκάδα ησλ Οχγγξσλ δηαλννχκελσλ είλαη εθείλνη κε 

θνκκνπληζηηθέο πεπνηζήζεηο, πηζηνί ζην καξμηζκφ- ιεληληζκφ. 

 ηε ζπλέρεηα ν Κάιατ αλαθέξεηαη ζε ιάζε ηεο θαζνδήγεζεο ηνπ Κφκκαηνο 

ησλ Οχγγξσλ Δξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηε δηαλφεζε. Δπηθξίλεη ηηο αλαξκφδηεο 

επεκβάζεηο θαη ηα δηνηθεηηθά κέηξα πνπ πάξζεθαλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηέρλεο, θαηά ην 

παξειζφλ, θαη θάλεη ιφγν γηα καθξφπλνε αιιά απνηειεζκαηηθή ηδενινγηθή- πνιηηηθή 

πνπ ζα έπξεπε λα εθαξκφζεη ην θφκκα. Θέηνληαο ην ζνζηαιηζηηθφ ξεαιηζκφ σο 

επηδίσμε, ππνζηεξίδεη πσο δελ πξέπεη λα παξακεξηζζνχλ απφ ηελ θαιιηηερληθή δσή 

νη νπαδνί θαη άιισλ ηάζεσλ θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

είλαη ερζξηθά ηνπνζεηεκέλνη απέλαληη ηνπο.     

 

 Απφ ηε άιιε πιεπξά, ν Έξελκπνπξγθ, θαηά ηε δηάξθεηα επίζθεςεο ηνπ ζηελ 

Διιάδα, δίλεη δηάιεμε ζηε “ηέγε γξακκάησλ θαη ηερλψλ” κε ζέκα  “ε ςπρνινγία ηνπ 

                                                 
201 Απγή, 1-9-1957. 
202 Απγή, 25,26-9-1957. 
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δεκηνπξγνχ”
203

. Μηιψληαο γηα ην ζέκα ηεο ζπκκεηνρήο ή κε ηνπ ζπγγξαθέα ζηελ 

εκπεηξία ησλ πξαγκάησλ πνπ πεξηγξάθεη, εμέθξαζε ηελ πεπνίζεζε πσο είλαη αδχλαην 

γηα έλα ζπγγξαθέα λα γξάςεη γηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δελ έρεη λνηψζεη πνηέ ν ίδηνο. Χο 

παξαδείγκαηα ζπγγξαθέσλ πνπ θαηφξζσζαλ κε απφιπηα επηηπρή ηξφπν λα κπνπλ ζηε 

ςπρνινγία ησλ εξψσλ ηνπο αλαθέξεη ηνλ Φισκπέξ θαη ηνλ Σνιζηφε. 

Καηεγνξεκαηηθά ππνζηεξίδεη πσο ην ζέκα, φπσο θαη ν ήξσαο, δελ κπνξεί λα 

επηβιεζεί ζην ζπγγξαθέα απ' έμσ, απφ κηα επηηαγή δειαδή. Καη αθφκε θξίλεη σο 

πξσηαξρηθφ ζηνηρείν ηεο πλεπκαηηθήο εληηκφηεηαο ηνπ δεκηνπξγνχ λα κελ ππάξρεη 

ηδηνηέιεηα ζ' απηά πνπ δεκηνπξγεί, “λα κε δεκηνπξγεί πξάγκαηα πνπ δελ ηα ληψζεη 

βαζηά, πνπ είλαη έμσ απφ ηνλ θφζκν ηνπ”. Γηα ηελ θαθή ινγνηερλία ζηε νβηεηηθή 

Έλσζε αιιά θαη ηηο άιιεο ρψξεο, είπε φηη πξφθεηηαη γηα ηε ινγνηερλία “εξδάηο”, πνπ 

δε δίλεη ηελ ηξίηε δηάζηαζε ζηα πξφζσπα, δελ έρεη δειαδή θαλέλα ςπρνινγηθφ βάζνο 

θαη κέλεη ζηελ επηθάλεηα ησλ εμσηεξηθψλ πξαγκάησλ
204

.     

 Απφ ηηο 8 επηεκβξίνπ (1957) αξρίδεη ε δεκνζίεπζε ζηελ Απγή ηνπ “Γξάθρνπ 

Μπακπέθ, ν ππεξαζπηζηήο ηνπ ιανχ”, ηνπ Ζιία Έξελκπνπξγθ. Ζ ππφζεζε 

εθηπιίζζεηαη ηελ πεξίνδν ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο (πεξίνδνο ησλ Θεξκηδνξηαλψλ) 

θαη ν θεληξηθφο ήξσαο απεηθνλίδεηαη σο αγλφο δεκνθξάηεο, θινγεξφο νξακαηηζηήο 

θαη πξφδξνκνο ηνπ ζνζηαιηζκνχ. Δίλαη ν κφλνο πνπ εμαθνινπζεί λα ππεξαζπίδεηαη 

ηελ επαλάζηαζε ηε ζηηγκή πνπ νη απφπεηξεο λα αλαηξαπεί ε αληηδξαζηηθή πκβαηηθή 

πλίγνληαη ζην αίκα, ε πείλα αθαλίδεη ην Παξίζη θαη ζηα ζχλνξα θαξαδνθνχλ νη ερζξνί 

πνπ δεηνχλ λα μαλαθέξνπλ ην παιηφ θαζεζηψο
205

. 

 Ο εξρνκφο ηνπ Έξελκπνπξγθ θαη άιισλ νβηεηηθψλ δηαλννπκέλσλ ζηελ 

Διιάδα δίλεη λέν έλαπζκα ζηε ζπδήηεζε γηα ηηο “πλεπκαηηθέο επαθέο” κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ. Ο Παπατσάλλνπ δεκνζηεχεη άξζξν κε ζέκα “ε ινγνηερλία καο ζηελ ΔΓ” 

φπνπ εθθξάδεη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ
206

 γηα ηελ ππφζρεζε πνπ δφζεθε απφ ηε 

ζνβηεηηθή αληηπξνζσπία φηη ε λενειιεληθή ινγνηερλία θαη επηζηήκε ζα κεηαθξαζηεί 

ζηηο γιψζζεο ησλ ιαψλ ηεο ΔΓ. Σαπηφρξνλα φκσο απεπζχλεηαη θαη ζε εθείλνπο 

ηνπο Έιιελεο ζπγγξαθείο “πνπ απφ πάληνηε δε βιέπνπλ κε θαιφ κάηη ηελ ΔΓ θαη 

ηηο ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο  ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Αζίαο”. Αλαθέξεηαη ζηε δπζπηζηία θαη 

ηελ ακθηβνιία ηνπο πνπ ηνπο θάλεη λα βιέπνπλ φια ηα ζέκαηα “κέζα απφ ην πξίζκα 

ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο θηινδνμηψλ θαη ησλ ηδενινγηθψλ ηνπο πξνθαηαιήςεσλ”. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξεη ζρφιην ηνπ δηεπζπληή παιηνχ θηινινγηθνχ πεξηνδηθνχ πνπ 

εμέθξαζε ηελ ακθηβνιία γηα ην αλ “ε ινγνηερλία θαηνξζψζεη λα πεξλάεη νιφθιεξε 

ηα ζχλνξα, πνπ σο ρηεο ήηαλ θιεηζηά θαη απεηιεηηθά”. Δπηθξίλεη ην γεγνλφο πσο ν 

ζρνιηαζηήο, ακθηβάιινληαο γηα ηελ αθεξαηφηεηα ησλ πξννδεπηηθψλ ινγνηερλψλ  ηεο 

αξηζηεξάο λνκίδεη φηη ζα ππάξμνπλ “ππνδείμεηο” απφ ηελ πιεπξά ηνπο ζηνπο Ρψζνπο 

ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ βηβιίσλ.
207

 Δξκελεχνληαο ην φιν δήηεκα σο ζπλέπεηα 

“ηδενινγηθψλ θαη πξνζσπηθψλ πξνθαηαιήςεσλ” ζα πεη πσο νχησο ή άιισο ην 

πεξηερφκελν ησλ δηθψλ ηνπο ππνδείμεσλ -δειαδή ησλ αξηζηεξψλ δηαλννχκελσλ- δε 

                                                 
203Σελ δηάιεμε δηνξγάλσζε ε Δηαηξία Διιήλσλ Λνγνηερλψλ θαη παξαβξέζεθαλ κεηαμχ άιισλ νη Άγηο 

Θέξνο, Κ. Βάξλαιεο, Μ. Απγέξεο, η. Ξεθινχδαο, π. Ππαλαγησηφπνπινο, ην δεχγνο Μηιηέμ θά.  
204 Απγή, 18-6-1957. Βήκα, 18-6-1957. 
205 Απγή, 8-9-1957. 
206Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: “πνχ θαηάιαβαλ εθεί ζηε νβηεηηθή Έλσζε πσο αζίγαζηνο πφζνο ηεο 

ινγνηερλίαο καο ήηαλ κηα ηέηνηα πξνζθνξά: ε παγθφζκηα γιψζζα;” 
207 Απγή, 9-8-1957. 
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ζα κπνξνχζε λα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην λα είλαη ηα έξγα πνπ ζα κεηαθξαζηνχλ 

“θαιά θαη πξννδεπηηθά”. πγθξίλεη απηή ηελ ππνηηζέκελε “ππφδεημε, κε ην ζρφιην 

ηνπ αληίπαινπ ζπλνκηιεηή ν νπνίνο ππεξακχλεηαη ηεο κεηάθξαζεο έξγσλ 

ζπγγξαθέσλ “κε δηαθνξεηηθέο θαιιηηερληθέο επηδηψμεηο θαη αληίζεηεο πνιηηηθέο 

πεπνηζήζεηο”. ην ζεκείν απηφ ν Παπατσάλλνπ θάλεη ιφγν γηα “εμαγσγηθφ εκπφξην 

ηδεψλ”!. Γηθαηνινγψληαο ηελ πξνηίκεζε ηνπ ζε θξηηήξην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα έξγα 

θαη φρη ηνπο ζπγγξαθείο, επηζεκαίλεη πσο φια ηα θαιά έξγα ηεο ινγνηερλίαο είλαη 

πξννδεπηηθά ελψ νη θαινί Έιιελεο ζπγγξαθείο δε είλαη φινη πξννδεπηηθνί
208

. 

Καηαιήγεη ινηπφλ πσο κε ην δηθφ ηνπο θξηηήξην, εθείλν “ησλ πξννδεπηηθψλ έξγσλ”, 

δε δεκηψλνληαη νη ζπγγξαθείο κε ηηο αληίζεηεο πνιηηηθέο ηδέεο, ελψ αληίζεηα ζα 

δεκησλφηαλ αλ νη ππνδείμεηο είραλ σο πεξηερφκελν “ηηο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ 

ζπγγξαθέσλ”. “Δ ηφηε δε ζα είρε θακηά ειπίδα λα κεηαθξαζηεί ν Μπξηβήιεο ή ν 

Καξαγάηζεο- ζα πεη ν Παπατσάλλνπ. Καη ε δεκηά ζα ήηαλ αλακθηζβήηεηα 

κεγάιε”.
209

  

     

 Σέρλε θαη ειεπζεξία, δηαλφεζε θαη πνιηηηθή, έιεγρνο ηεο θνπιηνχξαο σο κέζν 

λνκηκνπνίεζεο ηνπ θαζεζηψηνο είλαη ζεκαηηθέο πνπ ζίγνληαη ζηελ πνιηηηζηηθή ζειίδα 

ηεο Απγήο κέζα απφ δηάθνξεο ζθνπηέο, εθθάλζεηο αιιά θαη αληηθάζεηο. 

Αλαπαξάγνληαη ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηελ θνκκαηηθφηεηα ηεο ηέρλεο, ην ζηξαηεπκέλν 

ξφιν ηεο δηαλφεζεο, δηθαηνινγνχληαη επεκβάζεηο ηνπ θφκκαηνο ζηελ ηέρλε αιιά 

ππάξρνπλ έληνλεο αληηδξάζεηο γηα ηελ πξνιεπηηθή ινγνθξηζία ζην ζέαηξν, γηα ηηο 

δηψμεηο ζπγγξαθέσλ, γηα ηηο παξεκβάζεηο ελφο απηαξρηθνχ θξάηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηέρλεο, φπσο ζπλαληάκε απηέο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ηε δεθαεηία ηνπ 1950. Καη φρη 

κφλν εθεί. ηα κέζα Ηνπλίνπ ππάξρνπλ δεκνζηεχζεηο γηα ηελ ππφζεζε Μίιεξ ζηηο 

ΖΠΑ αιιά θαη γηα ηηο “εθαηφ ζρνιέο” θαη ηελ θίλεζε γηα ηελ πιήξε ειεπζεξία ησλ 

δηαλννπκέλσλ ζηε Λατθή Κίλα.   

 

Η δίσμε ηνπ πλεύκαηνο ζηελ Ακεξηθή θαη όρη κόλν 

 ζνλ αθνξά ηελ ππφζεζε Μίιεξ, ηνπ Ακεξηθαλνχ ζπγγξαθέα πνπ αξλήζεθε 

λα θαηνλνκάζεη ζηελ Δπηηξνπή αληηακεξηθαληθψλ ελεξγεηψλ πνηνη θίινη ηνπ ήηαλ 

θνκκνπληζηέο θαη θηλδχλεπε λα θαηαδηθαζηεί ζε δπν ρξφληα θπιαθή, πνιινί 

Ακεξηθαλνί ζπγγξαθείο ππέγξαςαλ δηαθήξπμε κε ηελ νπνία θαηήγγεηιαλ ηηο 

πξνζπάζεηεο ελαληίνλ ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο θαη ηεο έθθξαζεο. Σν κέξνο ησλ 

ζπγγξαθέσλ απηψλ πήξαλ θαη αξθεηέο θηινινγηθέο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά πνπ 

δήηεζαλ λα κελ επηβιεζεί ζηα ακεξηθαληθά γξάκκαηα έλαο “απξεπήο 

θνλθνξκηζκφο”.
210

 ην ζέκα ηνπ Μίιεξ επαλέξρεηαη φκσο ε Απγή παξνπζηάδνληαο 

λέεο πηπρέο. Έηζη ζε θαηνπηλή δεκνζίεπζε  ηνλίδεηαη πσο ε επηηξνπή δελ είρε αλάγθε 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απφ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Μίιεξ. Ήζειε λα θξίλεη ην βαζκφ ηεο 

λνκηκνθξνζχλεο ηνπ ζπγγξαθέα. Εεηνχζε απιψο κηα “ζπκβνιηθή ρεηξνλνκία πνπ ζα 

κεηέζεηε απηφκαηα ην ζπγγξαθέα απφ ην ζηξαηφπεδν ησλ ηίκησλ αλζξψπσλ ζην 

ζηξαηφπεδν εθείλσλ πνπ θαηαδίδνπλ”. Χζηφζν ν Μίιεξ βξήθε ην ζάξξνο λ' 

                                                 
208Αλαθέξεη κάιηζηα ην ζρεηηθφ παξάδεηγκα ηνπ Μπαιδάθ πνπ παξφιν πνπ ήηαλ κνλαξρηθφο ζηηο 

ηδέεο, έγξαςε έξγα πνπ ηα παίλεςε ν Μάξμ. 
209 Απγή, 10-8-1957. 
210 Απγή, 16-6-1957. 
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αληηζηξέςεη ην απνηέιεζκα θαη λα δψζεη έλα αληίζεην παξάδεηγκα: ηελ αλππνηαγή 

ζηελ απζαηξεζία
211

. 

 Ο Μίιεξ ππεξαζπίδεηαη ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπγγξαθέα θαη γεληθφηεξα ηελ 

ειεπζεξία έθθξαζεο ζε νκηιία ηνπ ζην χλδεζκν ησλ Ακεξηθαλψλ ζπγγξαθέσλ. Ζ 

Απγή δεκνζηεχεη ηελ νκηιία πνπ έθεξε  ηνλ ηίηιν “Ζ ζέζε ηνπ ζπγγξαθέα ζηελ 

Ακεξηθή”, ζε ζηήιε “Ο δησγκφο ηνπ πλεχκαηνο”. Ο Ακεξηθαλφο ζπγγξαθέαο 

δηαπηζηψλεη εθεί φηη ε αληηθνκκνπληζηηθή πζηεξία ηχπνπ Μαθ Κάξζπ εμαθνινπζεί λα 

εκπλέεη ζηηο πξάμεηο ηνπο ηηο ακεξηθαληθέο αξρέο. Σνπνζεηεί ην ζέκα ηνπ σο δήηεκα 

πνπ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπγγξαθέα ζηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ 

έζλνπο. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη, σο παξάδεηγκα, αιιεινγξαθία ηνπ εθδφηε ησλ 

Σάηκο κε ην ηέεη Νηηπάξηκελη φπνπ ν εθδφηεο επηθξίλεη ηελ θπβέξλεζε φηη πιήηηεη 

ηελ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ θαη φηη ρξεζηκνπνηεί ηνλ ηχπν ζαλ φξγαλν ηεο δηπισκαηίαο 

ηεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ αξλήζεθε λα επηηξέςεη ζε Ακεξηθαλνχο δεκνζηνγξάθνπο λα 

πάλε γηα ξεπνξηάδ ζηελ Κίλα.. Ζ απάληεζε πνπ ηνπ δφζεθε ήηαλ φηη “ε εμσηεξηθή 

πνιηηηθή θαη ε δηπισκαηία επηηπγράλνπλ κφλν φηαλ ζπγθεληξψλεηαη θαη δηνρεηεχεηαη 

πξνο έλα ζεκείν ε δξάζε ηνπ ιανχ θαη απ' απηή ηελ άπνςε νη δεκνζηνγξάθνη έρνπλ 

ηε ζπλεηζθνξά ηνπο θαη ην παηξησηηθφ ηνπο θαζήθνλ”.  

 Με αθνξκή ην πεξηζηαηηθφ απηφ, ν Μίιεξ θάλεη ιφγν γηα “νινθιεξσηηθή 

δηπισκαηία”, πνπ θάζε δχλακε ηνπ έζλνπο – αθφκε θαη νη ζθέςεηο θαη νη ηδέεο- 

επηζηξαηεχνληαη ζηελ πξνζπάζεηα λα πεηχρεη έλαο ζηφρνο ηεο. Θπκίδεη, σζηφζν, απφ 

ην παξειζφλ πσο εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο εκθπιίνπ πνιέκνπ ή πεξηφδσλ πνπ 

ηζρχνπλ νη έθηαθηνη λφκνη, ε εμνπζία δίσμεο απφ κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο δε 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πεξηνξηζηνχλ νη ειεπζεξίεο ησλ πνιηηψλ ή γηα λα ηαπηηζηεί ε 

πνιηηηθή αληίζεζε κε ηηο αληεζληθέο πξάμεηο.
212

 ηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη θαη ζε 

άιιεο παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο ηέρλεο θαη ηεο δηαλφεζεο, φπσο ζηελ 

θπθινθνξία ησλ βηβιίσλ, ζηελ ακεξηθαληθή κνπζηθή αιιά θαη ζηε δσγξαθηθή θαη 

ζηελ επηζηήκε. Γηαηππψλεη ηελ πεπνίζεζε φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ δέρνληαη θάζε άιιε 

αμία λα ζπζηαζηεί ζην βσκφ ηεο “πςειήο πνιηηηθήο”, παξαηηνχληαη νπζηαζηηθά απφ 

ηελ ειεπζεξία ηνπο ζα ζπγγξαθείο θαη ζαλ πνιίηεο.. Ζ απνζηνιή φκσο ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ- ζα πεη- δελ είλαη λα ζηεξίδεη ηελ πςειή πνιηηηθή, αιιά λα δηαθεξχζζεη ηελ 

αιήζεηα πνπ γηα ράξε ηεο αζθαιψο πξέπεη λα πεζαίλνπκε. Δίλαη κηα απνζηνιή -

θαηαιήγεη- πνπ δελ πξέπεη λα παξακεξίδεηαη επηπφιαηα γηα κεξηθά πξνζσξηλά 

νθέιε.
213

     

 

 Μηα απφ ηηο κνξθέο πνπ παίξλεη ε δίσμε ηνπ πλεχκαηνο ζηηο ΖΠΑ θαη 

ζηειηηεχεηαη απφ ηε Απγή είλαη θαη ην γεγνλφο φηη κπνυθνηάξνπλ ηαηλίεο, φπσο ηελ 

ηφηε πξφζθαηε ηαηλία ηνπ Σζάπιηλ “Έλαο βαζηιηάο ζηε Νέα Τφξθε”. Ζ ηαηλία 

πξνβάιιεηαη σο “κηα σξνινγηαθή βφκβα” θάησ απφ ηε βηηξίλα πνπ ρξφληα 

αγσλίδνληαλ λα ζηήζνπλ ζηελ Ακεξηθή κέζσ ηεο πξνπαγάλδαο. αηηξίδεη θαη 

απνθαιχπηεη ηνλ ακεξηθαληθφ ηξφπν δσήο, δίλεη κηα αλάπνδε εηθφλα, “έλα 

αλαπνδνγπξηζκέλν άγαικα ηεο Διεπζεξίαο”.  Πέξα φκσο απφ ην φ, ηη ε ηαηλία 

απαγνξεχηεθε ζηελ Ακεξηθή, έγηλε πξνζπάζεηα λα εκπνδηζηεί ε θπθινθνξία ηεο θαη 

                                                 
211 Απγή, 23-6-1957. 
212 Απγή, 25-6-1957. 
213 Απγή, 26-6-1957. Δθηελείο πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ηελ ππφζεζε βξίζθνπκε θαη ζην Βήκα: “Ζ θξίζηο 

ζπλεηδήζεσο ηνπ Άξζνπξ Μίιιεξ”, Βήκα, 30-5-1957. 
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ζε άιιεο ρψξεο. Δπεηδή απηφ ζηάζεθε αδχλαην παξελέβεζαλ κε άιιν ηξφπν. Έηζη 

Ακεξηθαλνί απεπζχλζεθαλ γηα παξάδεηγκα ζηε γαιιηθή θπβέξλεζε θαη δήηεζαλ 

επίζεκα λα θφςεη – κέζσ ηεο ινγνθξηζίαο- ηηο ηξεηο θπξηφηεξεο ζθελέο ηεο ηαηλίαο: 

ηε ζθελή πνπ ζαηηξίδεη ηελ εκπνξηθή ηειεφξαζε ησλ ΖΠΑ, ηε κεγάιε ζθελή πνπ 

ρηππάεη ην ακεξηθαληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηξίηε ηελ πεξίθεκε ζθελή πνπ 

δείρλεη ην αξιψ- βαζηιηά λα εκθαλίδεηαη ζαλ θαηεγνξνχκελνο κπξνο ζηελ Δπηηξνπή 

Αληηακεξηθαληθψλ Δλεξγεηψλ, ηελ νπνία εμεπηειίδεη.
214

  

 

 Σν Υφιπγνπλη θαη ε δίσμε ηνπ πλεχκαηνο ζηελ Ακεξηθή επαλέξρεηαη ζηε 

ζεκαηηθή ηεο Απγήο, ηέιε Ηνπιίνπ, απηή ηε θνξά κε ηνλ ηίηιν “Ο καχξνο πίλαθαο ηνπ 

Υφιπγνπλη”. Αθνξκή είλαη ε ζπκπιήξσζε δέθα ρξφλσλ απφ ηφηε πνπ θαζηεξψζεθε ν 

ζπγθεθξηκέλνο “καχξνο πίλαθαο”.  Καη ελψ ζηνλ πξψην απηφ πίλαθα νη πξνγξαθέο 

δελ μεπεξλνχζαλ ηα 18 νλφκαηα, γξήγνξα ν αξηζκφο έθηαζε ηνπο 250. Σα θξηηήξηα κε 

ηα νπνία γίλνληαη νη πξνγξαθέο θξίλνληαη σο απζαίξεηα θαζψο κάιηζηα αθνξνχλ φρη 

κφλν θνκκνπληζηέο αιιά θαη θάζε πξννδεπηηθφ άλζξσπν, “πνπ ηπραίλεη λα κε 

ζπκθσλεί κε ηελ ηκπεξηαιηζηηθή ακεξηθαληθή καλία” ή επηθξίλεη ηνλ “ακεξηθαληθφ 

ηξφπν δσήο”. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη πξννδεπηηθνί θαιιηηέρλεο δηψρλνληαη απφ ηηο 

ζέζεηο ηνπο ελψ άιινηε εμαλαγθάδνληαη λα πνπιάλε αλψλπκα ηε δνπιεηά ηνπο ζηνπο 

παξαγσγνχο ηνπ Υφιπγνπλη γηα έλα θνκκάηη ςσκί. Απνηέιεζκα ηεο φιεο 

θαηάζηαζεο είλαη ε αλάπηπμε καχξεο αγνξάο ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία θαη 

θπξίσο ε πηψζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ακεξηθαληθήο θηλεκαηνγξαθηθήο παξαγσγήο, ε 

δεκηνπξγία ςχρσζεο ζηηο θαιιηηερληθέο ζπλεηδήζεηο θαη πάλσ απφ φια ν 

ζηξαγγαιηζκφο ηεο ειεπζεξίαο, πνπ ε χπαξμε ηεο είλαη πξσηαξρηθή αλάγθε γηα ηελ 

θαιιηηερληθή δεκηνπξγία.
215

       

 

 Με ελζνπζηαζκφ θαη επαηλεηηθά ζρφιηα παξνπζηάδεηαη ζηελ Απγή ζεαηξηθή 

παξάζηαζε έξγνπ ηνπ Μίιεξ, “Ήηαλ φινη ηνπο παηδηά κνπ”, πνπ αλέβαζε ν ζίαζνο 

ηνπ Αι. Αιεμαλδξάθε ζην ζέαηξν Γθιφξηα. Κξίλεηαη σο έλα απφ ηα πην άμηα έξγα 

πνπ δφζεθαλ κεηαπνιεκηθά ζην παγθφζκην ζέαηξν. ρνιηάδεηαη φηη φινη νη ήξσεο 

ζην έξγν είλαη αμηαγάπεηνη γηαηί φινη ηνπο είλαη “ζχκαηα ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ ηνπ πνιέκνπ”. Αθφκε θαη ν ίδηνο ν βηνκήραλνο -ήξσαο ηνπ έξγνπ- πνπ 

δε δηζηάδεη, πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη, λα γίλεη δνινθφλνο Ακεξηθαλψλ αεξνπφξσλ 

αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ γηνπ ηνπ, πνπ ππεξεηεί ζηελ πνιεκηθή αεξνπνξία. Ζ βαξηά 

θαηεγνξία ηνπ ζπγγξαθέα δε ζηξέθεηαη ζ' έλα πξφζσπν κα ζ' νιφθιεξν ην θνηλσληθφ 

ζχζηεκα πνπ ζηεξίδεη ηνλ πφιεκν. 

  Με αθνξκή ηελ παξάζηαζε γίλεηαη αλαθνξά θαη ζε άιια έξγα ηνπ 

“δεκνθξάηε θαη εμαηξεηηθνχ Ακεξηθαλνχ ζεαηξηθνχ ζπγγξαθέα” Άξζνπξ Μίιεξ πνπ 

παίρηεθαλ ζηελ ειιεληθή ζθελή, φπσο “Ο ζάλαηνο ηνπ εκπνξάθνπ” θαη ε 

“Γνθηκαζία” (“Μάγηζζεο ηνπ άιεκ”), θαη άθεζαλ άξηζηεο εληππψζεηο ζην ειιεληθφ 

ζεαηξηθφ θνηλφ. Χο εμήγεζε γηα ην δησγκφ ηνπ ζπγγξαθέα απφ ην ακεξηθαληθφ 

θξάηνο δίλεηαη θαη εδψ ην γεγνλφο πσο αθεηεξία ηεο έκπλεπζεο ηνπ είλαη ηα ηδαληθά 

ηεο εηξήλεο θαη ηεο θηιίαο αλάκεζα ζηνπο ιανχο.
216

 

 

                                                 
214 Απγή, 30-6-1957. 
215Απγή, 26-7-1957. 
216 Απγή, 23-8-1957. 
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 Ο Κ. Πνξθχξεο παξνπζηάδεη ηελ θίλεζε ησλ “εθαηφ ζρνιψλ” ζηελ Κίλα γηα 

πιήξε ειεπζεξία ησλ θαιιηηερλψλ, ησλ επηζηεκφλσλ, ησλ ζπγγξαθέσλ, ησλ ηερληθψλ 

λα αθνινπζνχλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηηο θαιιηηερληθέο ηάζεηο, ηα επηζηεκνληθά 

ξεχκαηα θαη ηηο ηερληθέο έξεπλεο πνπ ζεσξνχλ πην ζσζηέο.  Αλαθέξεηαη ζηε ζθνδξή 

επίζεζε πνπ δέρηεθε ε θίλεζε απηή απφ δηαλννχκελνπο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ 

Κφκκαηνο ηεο Κίλαο αιιά θαη ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ πξνθάιεζε ε δεκνζίεπζε ηνπ 

κπζηζηνξήκαηνο ελφο λένπ ζπγγξαθέα, ηνπ Βάγθ Μέγθ “Έλαο λενζηξαηνινγεκέλνο 

ζηελ νξγάλσζε”
217

 ε θάζε πεξίπησζε ν Πνξθχξεο εθθξάδεη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ 

πνπ νη ζπδεηήζεηο γηα ηελ θίλεζε ησλ “εθαηφ ζρνιψλ” βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζηελ 

Κίλα. “Μφλνλ ειάρηζηνη αξηεξηνζθιεξσκέλνη θαη δνγκαηηζηέο – ζα πεη- 

ππνζηεξίδνπλ πσο δελ πξφθεηηαη λα βγεη ηίπνηε θαιφ απ' απηή.”
218

 

 

Ο Καδαληδάθεο θαη ε ζπδήηεζε γύξσ από ηελ ηαηλία “Ο Υξηζηόο μαλαζηαπξώλεηαη” 

 Με αθνξκή ηελ απνλνκή ηνπ βξαβείνπ λφκπει ζηνλ Αικπέξ Κακχ, ηνλ 

Οθηψβξε ηνπ 1957, ε Απγή αλαξσηηέηαη γηα πνην ιφγν ε Διιάδα δελ πήξε πνηέ κέρξη 

ηφηε ην βξαβείν. Σελ θχξηα επζχλε γηα ηελ απνηπρία πξνεγνχκελσλ ππνςεθηνηήησλ 

(Παιακά θαη ηθειηαλνχ) αιιά θαη ηεο ηφηε ππνςεθηφηεηαο ηνπ Καδαληδάθε ηελ 

απνδίδεη ζην ειιεληθφ θξάηνο. Καηαινγίδεη ηελ επζχλε ζ' απηφ επεηδή φρη κφλν δελ 

ππνζηήξημε ηελ ππνςεθηφηεηα Καδαληδάθε αιιά είρε κάιηζηα θηλήζεη δησγκφ 

ελαληίνλ ηνπ, κεηά ηελ απαγφξεπζε ησλ βηβιίσλ ηνπ απφ ηελ Ηεξά χλνδν (1955). Ζ 

νπεδηθή Αθαδεκία απέθπγε λα βξαβεχζεη έλα ζπγγξαθέα πνπ ε εζηθή αμία ηνπ 

έξγνπ ηνπ ακθηζβεηείηαη επίζεκα απφ ηελ ίδηα ηε ρψξα ηνπ
219

. Με αθνξκή ην 

ζπγθεθξηκέλν λφκπει, ιίγεο κέξεο κεηά, δεκνζηεχεηαη ζεκείσκα γηα ηε δσή θαη ην 

έξγν ηνπ Γάιινπ ζπγγξαθέα Αικπέξ Κακχ. Με απαμησηηθά ζρφιηα γηα ην ζεζκφ ηεο 

ζνπεδηθήο Αθαδεκία, αιιά θαη ηνλ Κακχ εηδηθφηεξα, κηιά ν Κ. ηακαηίνπ. “Σα 

αξηεξηνζθιεξσκέλα γεξνληάθηα ηεο νπεδηθήο Αθαδεκίαο – ζα πεη- έξρνληαη λα 

βξαβεχζνπλ ηελ πην καχξε ςπρή, ηελ πην απειπηζκέλε ζθέςε ηνπ αηψλα καο, ηνλ 

θήξπθα ηνπ “παξάινγνπ” ηεο αλζξψπηλεο δσήο, ηνλ θηιφζνθν ηεο απηνθηνλίαο”
220

.  

 Ο ζάλαηνο ηνπ Νίθν Καδαληδάθε είλαη ε άιιε κεγάιε είδεζε ηνπ κήλα αιιά 

θαη ηνπ επφκελνπ. Φεθίζκαηα νξγαλψζεσλ πνπ εθθξάδνπλ ηε ζιίςε ηνπο αιιά θαη 

άιιεο δεκνζηεχζεηο κε ζέκα ηνλ Καδαληδάθε θπξηαξρνχλ.
221

 Ζ θεδεία ηνπ γίλεηαη 

ζηηο 5 Ννεκβξίνπ θαη ππάξρεη εθηελήο δεκνζίεπζε γηα ηελ θήξπμε εζληθνχ πέλζνπο, 

ην ιατθφ πξνζθχλεκα αιιά θαη ηελ απαγφξεπζε ηεο εθθιεζίαο λα ηεζεί ε ζσξφο ζε 

λαφ. Λίγεο κέξεο αξγφηεξα αλαδεκνζηεχεηαη άξζξν απφ ηε “Φηινινγηθή εθεκεξίδα” 

ηεο Μφζραο κε ζέκα ηε δσή ηνπ Καδαληδάθε. Πξνβάιινληαη ην έξγν ηνπ, ηα ηαμίδηα 

                                                 
217Σν έξγν αλαθέξεηαη ζ' έλα λεαξφ λενζηξαηνινγεκέλν πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ζε κηα 

γξαθεηνθξαηεία θαη έιιεηςε αλζξσπηάο κεξηθψλ ηζπλφλησλ ηεο νξγάλσζεο. Κάπνηνη -φπσο αλαθέξεη ε 

Απγή- έθαλαλ επίζεζε ζην ζπγγξαθέα κηιψληαο γηα γελίθεπζε ησλ εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ ελψ 

άιινη, θαηά πιεηνςεθία λένη, έθαλαλ χκλνπο γηα ην κπζηζηφξεκα θαη αλχςσζαλ ηνλ ήξσα ηνπ ζε 

ζχκβνιν. 
218 Απγή, 16-6-1957. 
219 Απγή, 18-10-1957. 
220 Απγή, 20-10-1957. 
221Δλδεηθηηθά ζηηο 30-10-1957 ζπλαληάκε: “Ο Καδαληδάθεο, ε Κξήηε θαη ν Νηαζζέλ” ηνπ Ρελψ ληε 

Ενπβελέι, “πλνκηιία κε ηε Γαιάηεηα Καδαληδάθε”, “Ο κεγάινο Κξεηηθφο” (ζηε ζηήιε “Σν 

εκεξνιφγην ελφο απινχ αλζξψπνπ”) 
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ηνπ, ην δηεζλέο βξαβείν εηξήλεο αιιά θαη ε πεπνίζεζε φηη ην λέν ηνπ βηβιίν γηα ηε 

νβηεηηθή Έλσζε ζα ήηαλ γεκάην απφ “νκνινγίεο αγάπεο πξνο ηε κεγάιε ππφζεζε 

πνπ ζπληειέζηεθε θαη ζπληειείηαη ζ' απηά ηα κέξε ηνπ πιαλήηε”.
222

  

 Με ην έξγν ηνπ Καδαληδάθε, “Ο Υξηζηφο μαλαζηαπξψλεηαη”, θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή κεηαθνξά ηνπ βηβιίνπ απφ ηνλ Νηαζέλ, 

ζρεηίδεηαη κηα ζπδήηεζε πνπ παξαθνινπζνχκε απφ ηηο ζηήιεο ηεο Απγήο θαη ηνπ 

Βήκαηνο, αλάκεζα ζηνλ Κ. ηακαηίνπ θαη ηνλ Γ. Θενηνθά. Ο Κ. ηακαηίνπ κηιά γηα 

“ιπξηθή επνπνηία” ηνπ Εχι Νηαζέλ. ηελ θξηηηθή ηνπ γηα ηελ ηαηλία γξάθεη: “...Χο 

ηψξα ν θφζκνο είρε δεη ηελ Διιάδα ζε ηνπξηζηηθέο θαξη πνζηάι πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν αεδείο. Σψξα ην ζθεληθφ είλαη έλα μεξφ θξεηηθφ ηνπίν, νη ήξσεο ιατθέο 

κνξθέο απφ ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο ηεο θπιήο καο, θαηαζηάζεηο ε βαζηθή ηξαγσδία 

ηνπ ιανχ καο”. Γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο ινγνθξηζίαο ελαληίνλ ηνπ έξγνπ γξάθεη: “Ο 

Νηαζέλ καο έδσζε ηελ αγάπε ηνπ, ην κφρζν ηνπ. ' αληάιιαγκα ην επίζεκν θξάηνο 

αθξσηεξηάδεη ην έξγν ηνπ... Πνχ είλαη ε δηακαξηπξία ηεο “Δλψζεσο Κξηηηθψλ 

Κηλεκαηνγξάθνπ” γηα ηελ αζέβεηα απέλαληη ζ' έλα έξγν πνπ ηηκά ηε ρψξα καο;” Γηα 

ηε ζρέζε, επίζεο, ηεο ηαηλίαο κε ην βηβιίν αλαθέξεη: “Ξεθηλψληαο απφ ηε ζσζηή 

αληίιεςε πσο κνλάρα κε ηε ξεαιηζηηθή έθθξαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο  θαηαμηψλεηαη 

ην ηξαγηθφ ζηνηρείν θαη γίλεηαη πηζηεπηή απφ ηνλ νξζνινγηζηή άλζξσπν ηνπ 1957  ε 

επνπνηία, νη δχν ζελαξηνγξάθνη (ν Νηαζέλ θαη ν Μπελ Μπάξδκαλ) αγλφεζαλ ην 

ζπκβνιηζκφ θαη ηε κεηαθνξά, φια ηα εμσαλζξψπηλα, κεηαθπζηθά ζηνηρεία πνπ 

ππήξραλ ζην βηβιίν ηνπ Καδαληδάθε. Καηέβαζαλ ην Υξηζηφ απφ ην επίπεδν ησλ 

ζαπκάησλ θαη ηεο “Θείαο ράξεο”, ζην επίπεδν ηεο ζθιεξήο γεο θαη ησλ αλζξψπσλ... 

Γηαηήξεζαλ ηα επγεληθά, αλζξσπηζηηθά ηδαληθά ηνπ Καδαληδάθε -πνπ είλαη θαη δηθά 

ηνπο ηδαληθά- ηα πινχηηζαλ κε ηε δηθή ηνπο αλζξψπηλε επαηζζεζία, ηε κεγάιε ηέρλε 

ηνπο, ηελ δηθή ηνπο θαινζχλε θαη αγάπε”. Γηα ηελ επηθαηξφηεηα ηνπ έξγνπ ιέεη: 

“ζέιεη λα μππλήζεη ηνπο θησρνχο θη αλέκεινπο, ηνπο αδηθεκέλνπο θαη ππνηαγκέλνπο, 

πνπ βξίζθνληαη αθφκα, απφ άγλνηα ή βνιή, ζην ζηξαηφπεδν ησλ παπά- Γξεγφξεδσλ, 

ζην ζηξαηφπεδν ηεο “ηάμεο”... Ζ αμία ηνπ αγσληζηηθνχ απηνχ κελχκαηνο είλαη 

αλεθηίκεηε ζαλ ζθεθηεί θαλείο πσο πεξλάκε θαηξνχο, πνπ ηα πάληα ηείλνπλ λα 

απνθνηκίζνπλ ηηο ζπλεηδήζεηο, λα επλνπρίζνπλ θάζε πξνζπάζεηα αιιαγήο, λ' 

απνκνλψζνπλ ηνλ άλζξσπν”
223

     

 Λίγεο κέξεο αξγφηεξα ν ηακαηίνπ επαλέξρεηαη ζην ίδην ζέκα κε αθνξκή 

αξλεηηθέο θξηηηθέο ηεο ηαηλίαο θαη θπξίσο επηθξηηηθά ζρφιηα ηνπ Γηψξγνπ 

Θενηνθά
224

. Μηιά, αξρηθά, γηα έιιεηςε νπζηαζηηθήο θαη ζαξξαιέαο, ελππφγξαθεο 

θξηηηθήο απφ κέξνπο εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ ηχπνπ.  Δμαίξεζε απνηέιεζε ν 

Θενηνθάο- ιέεη- ν νπνίνο απφ ην Βήκα (ηεο 5εο ηνπ ίδηνπ κήλα) ζε πνιχζηειν άξζξν 

ηνπ – κε ηίηιν “Παξαπιαλεηηθή ηέρλε”- ξίρλεη ζηα ηάξηαξα  ηφζν ην κπζηζηφξεκα 

φζν θαη ηελ ηαηλία γηαηί “δίλεη ςεχηηθε εηθφλα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ” (ν ππφηηηινο)
225

. 

Ο ηακαηίνπ κηιά γηα ην πην ζιηβεξφ απφ ηα γξαθηά ηνπ Θενηνθά, κε κφλν 

ειαθξπληηθφ ην γεγνλφο φηη έκεηλε ν ζπγγξαθέαο “εκβξφληεηνο” απφ ηελ ηαηλία.  ηε 

ζπλέρεηα θαηαξξίπηεη έλα έλα ηα βαζηθά επηρεηξήκαηα ηνπ Θενηνθά, κηιψληαο γηα 

                                                 
222 Απγή, 23-11-1957. 
223 Απγή, 4-12-1957. 
224 Απγή, 8-12-1957. 
225Γηψξγνο Θενηνθάο, “Παξαπιαλεηηθή ηέρλε- ε ηαηλία “ν Υξηζηφο μαλαζηαπξψλεηαη” δίλεη ςεχηηθε 

εηθφλα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ”, Βήκα, 5-12-1957. 
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εζειεκέλεο παξαλνήζεηο. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: “Ζ θχξηα ηδέα (ηνπ Θενηνθά) 

φηη αλ ν Υξηζηφο μαλαγπξλνχζε ζηνλ θφζκν νη άλζξσπνη ζα ηνλ μαλαζηαχξσλαλ 

είλαη μεθάξθσηε, αδηθαίσηε. Πξψηε -εζειεκέλε- παξαλφεζε: Ο Καδαληδάθεο (θαη 

πνιχ πεξηζζφηεξν ν ξεαιηζηήο Νηαζέλ) πνπζελά δελ αθήλνπλ λα θαλεί κηα ηέηνηα 

αθεξεκέλε απιντθφηεηα. Σν αληίζεην, ιέλε ζπγθεθξηκέλα απφ ην ζηφκα ηνπ ήξσα 

ηνπο Μηρειή: “αλ ν Υξηζηνο μαλαγπξλνχζε ζηε γε, εζείο νη αρφξηαγνη πξνεζηνί θαη 

νη θαξηζαίνη παπάδεο ζα ηνλ μαλαζηαπξψλαηε!” Σν αθεξεκέλν άλζξσπνη θαη ην 

ζπγθεθξηκέλν “πξνεζηνί- θαξηζαίνη παπάδεο” είλαη ην ίδην πξάγκα – αλαξσηηέηαη ν 

ηακαηίνπ -θχξηε Θενηνθά;”   

 Ο Θενηνθάο φκσο επέθξηλε θαη ηελ έιιεηςε κηαο “ζηνηρεηψδνπο ηζηνξηθήο 

αιήζεηαο”, αθνχ πνηέ δελ ππήξμε νχηε ζηε Μηθξά Αζία, νχηε ζηελ Διιάδα -φπσο 

ιέεη- ην έζηκν λα αλαπαξίζηαηαη ηα πάζε ηνπ Υξηζηνχ απφ απινχο αλζξψπνπο. 

ρεηηθά κ' απηφ ν θξηηηθφο ηεο Απγήο αλαξσηηέηαη αλ ηφζνη πνηεηέο πνπ ε θαληαζία 

ηνπο γέλλεζε πιάζκαηα θαη θαηαζηάζεηο θαη ηα ηνπνζέηεζε ζε ηφπν θαη ρξφλν 

δηαγξάθνληαη κε κηαο γηαηί μέθπγαλ απ' ηε “ζηνηρεηψδε ηζηνξηθή αιήζεηα”. Απνξεί 

αθφκε πψο ζηελ ηαηλία είδε ν Θενηνθά ηε κπζηηθνπάζεηα ησλ εξψσλ αθνχ ν Νηαζέλ 

δελ αθήλεη ζηηγκή ην δηθνξνχκελν ηεο “ζεία ράξεο λα δηεηζδχζεη ζα γελεζηνπξγφο 

αηηία ηεο θαινζχλεο ηνπ Μαλσιηνχ θαη ησλ “Απνζηφισλ”. Ο ηακαηίνπ αθφκε 

ππνζηεξίδεη φηη ε “ζπιινγηθφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ- ηελ νπνία 

επηθαιείηαη ν ζπγγξαθέαο ηνπ “ειεχζεξνπ πλεχκαηνο” είλαη έλαο αξθεηά αλεπαξθήο 

νξηζκφο, γηα λα ρσξέζεη φινπο καο”. Σελ εμήγεζε γηα ηελ αιιαγή ηεο άιινηε ζεηηθήο 

ζηάζεο ηνπ Θενηνθά απέλαληη ζηνλ Καδαληδάθε ηελ αλαδήηα ζην ίδην ην “Διεχζεξν 

πλεχκα” θαη ζηνλ “πξνζσπηθφ θνκκαηηζκφ” -έλλνηα ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην έξγν. 

“Ο θ. Θ. -ιέεη ινηπφλ ν ηακαηίνπ- αλήθεη ζε κηα παξάηαμε: ήηαλ θαη είλαη ν θαη' 

εμνρήλ εθθξαζηήο ηεο ηδενινγίαο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ. Δθεί κέζα ινηπφλ δε ρσξάεη, 

δε βνιεχεηαη ν Καδαληδάθεο θαη ην έξγν ηνπ. ζελ...”  

 Σν δήηεκα έρεη σο θαίλεηαη θαη ζπλέρεηα, θαζψο ν Θενηνθάο ζε κεηέπεηηα 

άξζξν ηνπ (πάιη ζην Βήκα, ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ) κε ηίηιν “Ο Καδαληδάθεο θαη ε 

Άθξα Αξηζηεξά”  απαληά ζην πξνεγνχκελν άξζξν ηνπ ηακαηίνπ (“Ο “Υξηζηφο” θαη 

νη αξλεηέο ηνπ-Παξαπιαλεηηθή Κξηηηθή-βνιηθέο απινπζηεχζεηο θαη εζειεκέλεο 

αθέιεηεο”), πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ είρε απαληήζεη ζε πξνεγνχκελν δεκνζίεπκα ηνπ 

Θενηνθά. Ο ηακαηίνπ επηκέλεη πσο ν Θενηνθάο δελ έρεη μεθαζαξίζεη αλ ην 

“θξηλφκελν έξγν” είλαη ε ηαηλία ή ην βηβιίν. Ζ επηζήκαλζε πνπ γίλεηαη ηψξα απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ είλαη φηη ν Θενηνθάο κεηαηνπίδεη ηε βάζε ηεο ζπδήηεζεο θαη απφ ηελ 

θξηηηθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαηλίαο κεηαπεδά ζην ζέκα ησλ ζρέζεσλ ελφο ζπγγξαθέα 

κε κηα νξηζκέλε ηδενινγία θαη ηελ παξάηαμε πνπ ηελ εθθξάδεη
226

. Οη αληηξξήζεηο πνπ 

δηαηεξεί ν Θενηνθάο ζην πην πξφζθαην άξζξν ηνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ην έζηκν ηεο 

αλαπαξάζηαζεο, θαζψο θαη κε ηελ έιιεηςε απφ ηελ ηαηλία θαη ην κπζηζηφξεκα ηνπ 

αηζζήκαηνο αιιειεγγχεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ειιεληθφ ιαφ. ζνλ αθνξά ην έζηκν 

ηεο αλαπαξάζηαζεο (“κπεξακεξγθάνπ”), ν ηακαηίνπ επηκέλεη πσο ζηελ ηαηλία δελ 

είλαη παξά κηα δεπηεξεχνπζα, θεπγαιέα ζθελή. Έπεηηα θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

βηβιίνπ ε ρξήζε ηνπ κνηίβνπ απφ ηνλ Καδαληδάθε δε ζεκαίλεη πσο ν ζπγγξαθέαο δε 

γλψξηδε πσο ηέηνηα έζηκα δελ ππήξραλ  ζηε Μ. Αζία. Καηαθεχγνληαο πάιη ζε 

θείκελα ηνπ Θενηνθά, ν ηακαηίνπ, ηνπ ζπκίδεη φηη “...ζθνπφο ηεο ηέρλεο είλαη λα 

                                                 
226Κ. ηακαηίνπ, “Παξαλνήζεσλ ζπλέρεηα- Ο θ. Θενηνθάο θαη ν “Υξηζηφο”, Απγή, 21-12-1957. 
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εθθξάδεη ην βαζχηεξν λφεκα ηεο δσήο θαη φρη ηηο εμσηεξηθέο εθδειψζεηο ηεο. Γηα λα 

ην εθθξάζεη δελ ππνηάζζεηαη ζηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά ηελ ππνηάζζεη, 

ηελ μαλαπιάζεη κε ηελ απζαηξεζία ηνπ πνηεηή...” (Γ. Θενηνθάο, “Ζκεξνιφγην”, 1939) 

 Ο ηακαηίνπ, φκσο, απαληά θαη ζηε δεχηεξε έλζηαζε ηνπ Θενηνθά γηα ην 

έξγν ηνπ Καδαληδάθε, ε νπνία έρεη λα θάλεη κε ηελ “έιιεηςε ηνπ αηζζήκαηνο 

αιιειεγγχεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ειιεληθφ ιαφ... θαη πνπ παξαζχξεη ηνπο 

αηνκηθνχο, ηαμηθνχο, θαη ηνπο ηνπηθηζηηθνχο εγσηζκνχο”. Ζ απάληεζε εδψ είλαη 

ζαθήο: “Τπάξρεη ην αίζζεκα αιιειεγγχεο ζηηο πιαηηέο κάδεο, ζηνλ “αιεζηλφ ιαφ”, 

πνπ εηθνλίδεηαη ζηελ ηαηλία κε ηελ ηειηθή ζθελή ηεο έλσζεο ησλ παηξησηψλ θαη ησλ 

δχν ρσξηψλ. Γελ ππάξρεη φκσο -ή απνηειεί εμαίξεζε, φπσο π.ρ ν Μηρειήο ηνπ Κ. -

ζηηο πάλσ ηάμεηο”. Αλάινγε ζέζε ζπλαληάκε, άιισζηε, θαηά ηνλ ηακαηίνπ, θαη ζηε 

“Γπλαίθα ηεο Εάθπζνο” ηνπ νισκνχ, αλ ζπκεζνχκε ηελ ππνδνρή πνπ θάλεη ζηνπο 

πξφζθπγεο Μεζνινγγίηεο ε πξνεζηή γπλαίθα. 

 

 Γηάζηαζε απφςεσλ γχξσ απφ ηελ ηαηλία («Απηφο πνπ πξέπεη λα πεζάλεη»), 

πνπ βαζίζηεθε ζην έξγν ηνπ Καδαληδάθε, θαίλεηαη πσο ππάξρεη θαη ζηε Γαιιία, 

δηαηξψληαο ηνπο Γάιινπο θξηηηθνχο ζε επηθξηηέο θαη ππνζηεξηθηέο ηεο ηαηλίαο. πσο 

πιεξνθνξφπκαζηε απφ ην Βήκα, ην ζρίζκα πξνέθπςε απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ηαηλία ηνπ 

Νηαζζέλ επηιέρηεθε λα εθπξνζσπήζεη ηε Γαιιία ζην θεζηηβάι ησλ Καλλψλ. Οη 

αληίπαινη θξίλνπλ πσο είλαη ηδηαίηεξα πεξίεξγνο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θσηίδεηαη ε 

ππφζεζε ηνπ δξάκαηνο: Ζ κεηαθνξά ησλ Παζψλ ζην επίπεδν ελφο δξάκαηνο κεηαμχ 

ρσξηθψλ, ε θνηλσληθή ζχγθξνπζε ζηελ νπνία κεηαηξέπεηαη ε ζπλάληεζε Διιήλσλ 

πξνζθχγσλ θαη ησλ εππφξσλ θαηνίθσλ ελφο άιινπ ρσξηνχ, επίζεο ειιεληθνχ, ν 

ξφινο ηνπ θιήξνπ  εγείξνπλ ελζηάζεηο. Οη πην ζπληεξεηηθνί ελνρινχληαη θαη απφ ην 

γεγνλφο φηη έλαο απφ ηνπο ήξσεο – ν γηνο ελφο πξνχρνληνο ηνπ ρσξηνχ- «θηάλεη κέρξη 

ην ζεκείν λα παίδεη ην ξφιν δεχηεξνπ Πξνπληφλ δειψλσλ νχηε ιίγν νχηε πνιχ φηη ε 

ηδηνθηεζία είλαη θινπή». 

 Απαληψληαο ζ‟φιν απηφ ην θαηεγνξεηήξην, νη θίινη ηεο ηαηλίαο πξνβάιινπλ 

ηηο θαιιηηερληθέο αξεηέο ηεο θαη ηνλίδνπλ πσο ε Δθθιεζία δελ ζίρηεθε θαζφινπ, 

αθνχ ηεο αλαγλσξίδεηαη «εζηθή αμία».
227

 

 

Μαηηέο ζην 1958 (Ινύιηνο- Γεθέκβξηνο) 

 Ο Μίιηνο Γαξίδεο θαηαζέηεη ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηελ αθεξεκέλε ηέρλε κε 

αθνξκή έθζεζε ηνπ “Κνχξνπ”
228

. Θεσξεί ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο θαζψο είλαη ε 

πξψηε νκαδηθή έθζεζε ηνπ είδνπο ζηελ Αζήλα, θξίλεη φκσο πσο δελ ηεο ηαηξηάδεη ν 

ραξαθηεξηζκφο ηνπ “κνληέξλνπ”. Γε δέρεηαη φηη νη εθζέηεο εθπξνζσπνχλ ηελ ηέρλε 

ηνπ θαηξνχ ηνπο θαη επηπιένλ ηνπο ζπκίδεη πσο φζα ιέλε “έρνπλ εηπσζεί εδψ θαη κηζφ 

αηψλα ζηα κεγάια θαιιηηερληθά θέληξα ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο”. Έπεηηα 

θάλεη κηα αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηεο αθεξεκέλεο ηέρλεο. Ξεθίλεζε –φπσο ιέεη- ζηηο 

αλαπηπγκέλεο βηνκεραληθά ρψξεο ζαλ αληίδξαζε ζηε ζπληξηβή ηνπ αλζξψπνπ θαη 

ηνπ γξήγνξνπ ξπζκνχ ηεο δσήο, κα ζηάζεθε πάληα κηα ηέρλε ππνηαγήο θαη απνδνρήο. 

                                                 
227 Raphael Valensi, «Γηαηξεί ηνπ Γάιινπο θξηηηθνχο ν «Υξηζηφο» ησλ Καδαληδάθε- Νηαζζέλ», Βήκα, 

26-4-1957. 
228 Απγή, 12-7-1958. 
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ηελ Διιάδα δελ ππήξραλ νη ζπλζήθεο πνπ γέλλεζαλ θαη έζξεςαλ ην θιίκα απηφ ηεο 

αθεξεκέλεο ηέρλεο. Σέινο ην θίλεκα δηέγξαςε ήδε ηνλ θχθιν ηνπ: άξρηζε ζαλ 

θίλεκα δηακαξηπξίαο θαη ή πξνρψξεζε ζε λέεο κνξθέο ή έγηλε κηα θαηλνχξηα 

αθαδεκία, κε απνηέιεζκα ην θελφ. Σν θελφ ινηπφλ αιιά θαη ηελ απνπζία 

νπνηαζδήπνηε “έθθξαζεο” δηαπηζηψλεη ν Γαξίδεο  ζηα εθζέκαηα ηνπ “Κνχξνπ”. 

Κάλεη ιφγν γηα θαιιηέξγεηα ζχγρπζεο ζηνπο λένπο θαη γηα ηελ επζχλε ηνπ 

πλεπκαηηθνχ αλζξψπνπ πνπ δελ αξθηέηαη ζηε δηακαξηπξία αιιά αληηδξά. 

 Με αθνξκή ηελ ίδηα έθζεζε, θαη ε Διέλε Βαθαιφ γξάθνληαο ζηα Νέα 

ππνζηεξίδεη πσο ε αθεξεκέλε ηέρλε δελ απνηειεί πηα ηφηε γηα ηελ ηέρλε 

επαλάζηαζε, φζν θαη αλ ζηελ Διιάδα αληηπξνζψπεπε έλα θαηλνχξην ξεχκα. Ζ 

αθεξεκέλε ηέρλε απνζπάηαη εληειψο απφ ηε θχζε αιιά ε έθθξαζε ηεο έρεη ζηφρν 

κηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζεαηή ζην αληίθξπζκα ηνπ έξγνπ. Χο ζεκαληηθφ 

θξηηήξην ηίζεηαη ην εξψηεκα αλ ζηελ Διιάδα εηζάγεηαη ε αθεξεκέλε ηέρλε «ζαλ 

ζπλείδεζε κηαο βαζχηεξεο αιιάγήο» ή απιά ζαλ κφδα. Σνλίδεη πσο λα ηελ 

αξληφκαζηε δελ έρεη λφεκα, λα δεηάκε φκσο φ, ηη γίλεηαη δεθηφ, λα γίλεηαη κε 

ζπλείδεζε, απηφ είλαη απαξαίηεην.
229

 αλ γεληθή εληχπσζε απφ ηελ έθζεζε 

δηαπηζηψλεη πάλησο κηα νκνηνκνξθία πνπ καο θάλεη λα κηιάκε πεξί αδηεμφδνπ ησλ 

αθεξεκέλσλ ηάζεσλ θαη ηελ νπνία θαηαθέξλνπλ λα δηαθχγνπλ κφλν νη πην 

πξνηθηζκέλνη θαιιηηέρλεο
230

.    

 

 Με κηα γεξκαληθή ηαηλία ληνθνπκέλην θαηαπηάλεηαη ν ηακαηίνπ ζε θξηηηθή 

ηνπ, ηνλ ίδην κήλα. Πξφθεηηαη γηα ηελ ηαηλία “Οη δνινθφλνη είλαη κεηαμχ καο” ηνπ 

Βφιθγθαλγθ ηάνπληε. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: “Δλψ έρνπκε δεη θαη ηελ 

ηειεπηαία ρνιηγνπληηαλή αλνεζία ηεο πεξζηλήο παξαγσγήο, ρξεηάζηεθε λα πεξάζνπλ 

δψδεθα ρξφληα γηα λα καο έξζεη ε πξψηε – θαη ηφζν αμηφινγε! -κεηαπνιεκηθή 

γεξκαληθή ηαηλία...Καη γηαηί; Γηαηί γπξίζηεθε ζην ζνβηεηηθφ ηφηε ηκήκα ηεο 

Γεξκαλίαο...”
231

 Ζ ππφζεζε ηεο ηαηλίαο ζρεηίδεηαη κε κηα κειέηε ηεο ελνρήο ησλ 

Γεξκαλψλ ζαλ αηφκσλ ζην Β Παγθφζκην Πφιεκν. πγθεθξηκέλα ζην εξεηπσκέλν 

Βεξνιίλν ηνπ 1945, έλαο απφζηξαηνο ζηξαηησηηθφο γηαηξφο παζρίδεη λα πλίμεη ζην 

πηνηφ ην ζχκπιεγκα ελνρήο πνπ ηνπ δεκηνχξγεζε ε αδπλακία ηνπ λ' απνηξέςεη ηε 

δνινθνλία, απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ, αζψσλ ακάρσλ ζ' έλα ρσξηφ ηεο Πνισλίαο. 

Σελ ίδηα ζηηγκή ν θηαίρηεο, ν αλψηεξνο αμησκαηηθφο έρεη γίλεη έλαο πεηπρεκέλνο 

“κπίδλεζκαλ”... 

 Φαίλεηαη φκσο πσο ην ζέκα δελ απνηειεί κφλν αληηθείκελν ηαηληψλ αιιά θαη 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη πσο ε πξαγκαηηθφηεηα ελίνηε μεπεξλά ηε θαληαζία. Ο 

Θέκνο Κνξλάξνο δεκνζηεχεη ιίγεο κέξεο αξγφηεξα ζπγθινληζηηθή θαηαγγειία θαη 

πξνζσπηθή καξηπξία γηα ηελ εγθιεκαηηθή δξάζε θαηά ηελ θαηνρή ηνπ ρηηιεξηθνχ 

ζθελνζέηε Βάιεθ, ηνλ νπνίν ν Σζάηζνο είρε θέξεη πξηλ απφ δπν ρξφληα ζην θεζηηβάι 

Αζελψλ θαη ηνλ νπνίν κεηαθάιεζε ηφηε (1958) γηα λα ζθελνζεηήζεη έξγν ζηε Λπξηθή 

θελή θαη λα δηεπζχλεη ηε ρνιή ηειερψλ ηνπ ειιεληθνχ κεινδξάκαηνο
232

. Ο 

                                                 
229 Διέλε Βαθαιφ, «Ζ κνληέξλα ηέρλε ζηελ Διιάδα», Τα Νέα, 11-7-1958. 
230 Διέλε Βαθαιφ, «Έθζεζηο κνληέξλαο ηέρλεο», Τα Νέα, 18-7-1958. 
231  Απγή, 29-8-1958. 
232Θέκνο Κνξλάξνο, “Σέιεην έγθιεκα θαη ζθαξ Βάιεθ”, Απγή, 2-9-1958, 3-9-1958. «Μηα απίζηεπηε 

θαηαγγειία ηνπ Κνξλάξνπ γηα ηνλ Βάιεθ», Τα Νέα, 2-9-1958. «Ο Θέκνο Κνξλάξνο θαηαγγέιιεη θαη 

πάιηλ: εγλψξηζα ηνλ Βάιεθ ζηα κπνπληξνχκηα ηεο Μέξιηλ…», Τα Νέα, 15-9-1958. 
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ζπγθεθξηκέλνο ζθελνζέηεο θαηαγγέιιεηαη πσο έδξαζε σο αλψηαηνο αμησκαηνχρνο 

ησλ Δο Δο θαη βαζαληζηήο ζηελ νδφ Μέξιηλ. Καη αθφκε ζην Υατδάξη φπνπ 

κεηαηέζεθε αξγφηεξα ππνρξέσλε ηνπο θξαηνχκελνπο λα ρνξεχνπλε μππφιπηνη ζην 

ξπζκφ πνπ ζθχξηδε απηφο, σο... κνπζηθφο (!) επάλσ ζην ρέξζν έδαθνο, γηα λα ην 

ηζνπεδψζνπλ θαη λα θηηάμνπλ γήπεδν βφιευ!   

 

 Ο Μπξερη θαη ην έξγν ηνπ επαλέξρνληαη ζηηο ζηήιεο ηεο Απγήο
233

 δπν ρξφληα 

κεηά ην ζάλαην ηνπ ζπγγξαθέα. Κχξηα αθνξκή ε παξάζηαζε απφ ην “Θέαηξν 

Σέρλεο” ηνπ έξγνπ “Ο θαιφο άλζξσπνο ηνπ εηζνπάλ”. Ζ θξηηηθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

παξάζηαζε αιιά θαη ε δσή, ην έξγν θαη ε κέζνδνο ηνπ Μπξερη πξνβάιινπλ 

ηδηαίηεξα. Ο ηακαηίνπ κηιά γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Μπξερη απφ ηνπο 

αξηζηνηειηθνχο θαλφλεο ηνπ ζεάηξνπ θαη απφ ηε κέζνδν ηαληζιάβζθη (κπάζηκν ηνπ 

εζνπνηνχ ζην πεηζί ηνπ ξφινπ ηνπ). Γηα ηνλ Μπξερη απηφ ήηαλ έλα είδνο “απάηεο”. 

Έηζη, βάζε ηνπ δηθνχ ηνπ έξγνπ (“Δπηθφ Θέαηξν”) έγηλε ε “Απφζηαζε”. 

Αθνινπζψληαο ηε καξμηζηηθή δηαιεθηηθή κέζνδν ν ζπγγξαθέαο αξαδηάδεη κηα ζεηξά 

γεγνλφηα κε δξακαηηθή αμία, δείρλεη ηε δηαιεθηηθή ηνπο ξνή αιιά αθήλεη ην ζεαηή λα 

θξίλεη κφλνο ηνπ πνηνο έρεη δίθην θαη πνηνο άδηθν, δελ πξνζπαζεί λα ηνλ πάξεη κε ην 

κέξνο ηνπ, ε θξίζε ηνπ κέλεη αλεπεξέαζηε, ζ' εγξήγνξζε. Αθφκε θαη ν εζνπνηφο 

πξέπεη λα βιέπεη θξηηηθά ην ξφιν ηνπ, λα κελ ηαπηίδεηαη κ' απηφλ θαη “θιέβεη” κε ηελ 

ηέρλε ηνπ ηελ ζπκπάζεηα ή ηελ αληηπάζεηα ηνπ ζεαηή. Έηζη ην έξγν ηνπ γίλεηαη 

δηδαθηηθφ ρσξίο λα είλαη δαζθαιίζηηθν ή “θαηερεηηθφ”. Ζ νπζία ηνπ ζεάηξνπ ηνπ 

Μπξερη ζπκππθλψλεηαη σο εμήο: “δεηά λα δψζεη ζηνλ άλζξσπν ηεο επνρήο καο ηα 

κέζα λ' αζθήζεη ηελ ειεπζεξία ηνπ θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζέζε ηνπ, κέζα ζε κηα 

θνηλσλία πνπ ζπλερψο εμειίζζεηαη”  
234

. 

 

 Ζ πξφζεζε θνηλσληθήο θξηηηθήο αιιά θαη ε επηθαηξφηεηα ζα απνηειέζνπλ 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη θαηάηαμεο ηαηληψλ ηεο πξψηεο επίζεκεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο απνγξαθήο πνπ επηρεηξείηαη ην 1958 θαη παξνπζηάδεηαη απφ ηελ 

Απγή. Μεηαμχ ησλ “δψδεθα θαιχηεξσλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ φισλ ησλ 

επνρψλ” πνπ αμηνινγνχληαη θαη αλαιχνληαη είλαη ε Μηζαιιαδνμία ηνπ Γθξίθηζ, ε 

Απιεζηεία ηνπ Δξηρ Φνλ ηξνράηκ, Ο έζραηνο ησλ αλζξώπσλ ηνπ Φξήληξηρ 

Μνπξλάνπ, ην Θσξεθηό Πνηέκθηλ ηνπ Αηδελζηάηλ, ε Μεγάιε Χίκαηξα ηνπ Ρελνπάξ, ν 

Πνιίηεο Κέελ ηνπ Γνπέιεο αιιά θαη ν Κιέθηεο πνδειάησλ ηνπ Νηε ίθα
235

.  

 

 Καη επεηδή ζηνλ Σζάπιηλ επαλέξρεηαη ζπρλά ν ηακαηίνπ, απφ ηελ ζηήιε 

θηλεκαηνγξαθηθήο θξηηηθήο ηεο Απγήο, ζα αλαθεξζεί θαη ην 1958 ζηελ ηαηλία ηνπ 

"Γηθηάηνξαο". Με ηίηιν "Ο Σζάπιηλ θαηά ηνπ θαζηζκνχ", ζρνιηάδεη πσο κε ην δηθφ 

ηνπ εηξεληθφ φπιν, ην γέιην, ν Σζάπιηλ έξημε ηηο πξψηεο νκνβξνληίεο θαηά ηνπ 

Άμνλα, ζηα 1938- 39. ηελ Διιάδα παξφιν πνπ παίρηεθε ε ηαηλία κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε, μαλαπξνβάιιεηαη ην 1958. Παξακέλεη φκσο θαη ηφηε επίθαηξε θαη ν 

ηακαηίνπ πξνηξέπεη λ' αθνχζνπλ ην θηιειεχζεξν θαη αλζξσπηζηηθφ θήξπγκα ηνπ 

κεγάινπ δεκηνπξγνχ.  

     

                                                 
233 Απγή, 24, 25, 31-10-1958. 
234Κψζηαο ηακαηίνπ, “Μπέξηινλη Μπξερη (ε δσή, ην έξγν, ε κέζνδνο)”, Απγή, 24-10-1958. 
235 Απγή, 14,16,17,18-10-1958. 
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 “Αηελίδνληαο ζην κέιινλ” ν Έξελκπνπξγθ θαη κε αθνξκή ην εθηάρξνλν 

ζνβηεηηθφ ζρέδην κηιά γηα ην πσο ε αχμεζε ηεο πιηθήο επεκεξίαο ηνπ ιανχ θαη ν 

ειεχζεξνο ρξφλνο ζα ζπκβάιινπλ θαη ζηελ άλνδν ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπ επηπέδνπ. 

Κάλνληαο αλαδξνκή ζην παξειζφλ δηαπηζηψλεη φηη νη κεγαινθπΐεο είραλ πάληα 

αλάγθε απφ δσνγφλν πεξηβάιινλ θαη ζην παξειζφλ ηα πξσηνπφξα πλεχκαηα ηα 

αλαγλψξηδαλ ρηιηάδεο ή εθαηνληάδεο κνξθσκέλνη άλζξσπνη. Μέζα ζηηο θαηλνχξηεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαλ ζηε ρψξα ηνπ φκσο  ν 

πνιηηηζκφο δε ζα εμαξηηφηαλ πιένλ -φπσο επειπηζηεί- απφ ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε 

κηαο θνχρηαο εθιεθηψλ αιιά νιφθιεξνπ ηνπ ιανχ. πλερίδνληαο ν Έξελκπνπξγθ 

επηκέλεη φηη αλ ζηελ παξαγσγή ε εηδίθεπζε είλαη αλαγθαία, ζηελ πλεπκαηηθή δσή 

γίλεηαη επηθίλδπλε θαζψο ζπξψρλεη ζε ζηαζηκφηεηα θαη καξαζκφ. Φέξλεη σο 

παξάδεηγκα κνλφπιεπξεο αλάπηπμεο ηελ Ακεξηθή. Δπηκέλεη ζηε ζπκπιεξσκαηηθή 

ζρέζε ηεο ηέρλεο κε ηελ επηζηήκε εληνπίδνληαο ηε δηαθνξά ηνπο ζην φηη ηα 

δεκηνπξγήκαηα ηεο ηέρλεο έρνπλ πην ζηαζεξή θαη δηαρξνληθή αμία, αλ θαη είλαη πην 

δχζθνιν γη' απηά λ' απνδείμνπλ ηελ αμία ηνπο ζην επξχ θνηλφ. Απαηηείηαη θαιιηέξγεηα 

ηνπ γνχζηνπ, θνπιηνχξα, αξθεηή πξνπαίδεπζε. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπο ζεσξεί 

ζεκαληηθή ηε ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ απφ θάζε άηνκν ρσξηζηά  θαη 

εηδηθά απφ ηνπο λένπο. πκπεξαζκαηηθά, ελψ μεθηλά κ' αθνξκή ην επηάρξνλν 

νηθνλνκηθφ ζρέδην κεηαηνπίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζ' έλα ζρέδην πνιηηηζηηθήο 

αλάπηπμεο θαη πλεπκαηηθήο αλφδνπ πνπ επηβάιιεηαη λα δηαζέηεη ν θαζέλα. Ζ 

πξνηξνπή αθνξά θπξίσο ηνπο λένπο.  
236

    

 

Η πνιηηηζηηθή ζειίδα ην 1959 

Σαηλίεο θαη ζθελνζέηεο 

 Πεξλψληαο ζην 1959 ζηελ πνιηηηζηηθή ζειίδα ηεο Απγήο ηδηαίηεξν 

θηλεκαηνγξαθηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε θξηηηθή γχξσ απφ ην Μαξζέι Καξλέ. Ζ 

δσή, ην έξγν, ε κέζνδνο αιιά θαη ε ηφηε πξφζθαηε ηαηλία ηνπ Γάιινπ ζθελνζέηε 

θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε. Παξνπζηάδνληαη ηα πξψηα ηνπ βήκαηα 

ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ε καζεηεία ηνπ θνληά ζην Ρελέ Κιαίξ θαη ζην Εάθ Φεληέξ, ην 

θαζαπηφ έξγν ηνπ “θνπαξηέηηνπ” Καξλέ- Πξεβέξ- Σξσλέξ- Εσκπέξ πνπ αξρίδεη ζηα 

1938 κε ηε κεγάιε επηηπρία “Ληκάλη ησλ Απφθιεξσλ”, ην θιίκα ηεο απειπηζίαο πνπ 

δηαθαηέρεη ηφζν απηφ φζν θαη ηηο άιιεο πξνπνιεκηθέο ηνπ ηαηλίεο αιιά θαη ε ζρέζε 

ηεο απαηζηφδνμεο δηάζεζεο κε ηελ θνηλσληθή ηζηνξία ζηα 1936: ηε δεκηνπξγία ηνπ 

“Λατθνχ Μεηψπνπ” κέζα ζε αηκφζθαηξα ελζνπζηαζκνχ θαη ηελ απνγνήηεπζε πνπ 

αθνινπζεί ε δηάςεπζε ησλ πξνζδνθηψλ, ε επαίζρπληε ζπκθσλία ηνπ Μνλάρνπ θαη ε 

αλαζηνιή ησλ θνηλσληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Ζ θαθή απηή ηξνπή ηεο θαηάζηαζεο ελψ 

θάπνηνπο δηαλννπκέλνπο ηνπο έζπξσμε λα εηνηκαζηνχλ γηα ηνπο επεξρφκελνπο 

αγψλεο, θάπνηνπο άιινπο ηνπο έθαλε λα αθεζνχλ ζηελ απαηζηνδνμία. ' απηνχο ν 

ηακαηίνπ ζπγθαηαιέγεη ηνλ Καξλέ θαη ε έλζηαζε ηνπ είλαη φηη “αλήγαγαλ ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο απειπηζία ζε θνζκνζεσξεηηθφ δφγκα”, ρξεζηκνπνηψληαο σζηφζν σο 

ήξσεο γξαθηθέο κνξθέο ηνπ “ινχκπελ- πξνιεηαξηάηνπ”, ζαλ πιαίζην ηηο ιατθέο 

                                                 
236 Απγή, 25,27,30-12-1958. 
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γεηηνληέο θαη ζαλ δηάινγν ηελ “αξγθφ”.
237

  

 Ο ηακαηίνπ επαλέξρεηαη κε θξηηηθή ηεο πξφζθαηεο ηαηλίαο ηνπ Καξλέ 

“Εαβνιηάξεδεο”. Με αθνξκή ηελ ζπγθεθξηκέλε ηαηλία ν ηακαηίνπ καο κηιά γηα ην 

Παξίζη σο “ζηαπξνδξφκη αλζξψπηλσλ πεξαζκάησλ” θαη πσο ζε θάζε επνρή 

ζπγθέληξσλε θαη ζε κηα δηαθνξεηηθή γεηηνληά ηνπο “ξέκπεινπο” λένπο απφ θάζε 

γσληά ηεο γεο. Δλψ κεηά ηνλ Α Παγθφζκην Πφιεκν ε γεηηνληά απηή ήηαλ ζην 

Μνλπαξλάο, κεηά ην Β Παγθφζκην Πφιεκν, κηα άιιε ρακέλε λενιαία βξέζεθε ζε κηα 

άιιε γεηηνληά: ζην αηλ Εεξκαίλ ληε Πξε. Δθεί πάζρηζε θαη πάιη λα βξεη ηε 

“ιχηξσζε” ζ' εμσηεξηθά ζηνηρεία: ζην παλδαηκφλην ηεο ηδαδ, ζην παξάμελν ληχζηκν, 

ζηνλ αηψλην “ειεχζεξν έξσηα”- γηα λα απνζπξζεί ιίγν αξγφηεξα ζ' άιια θαθελεία 

ηεο αξηζηεξήο φρζεο ηνπ εθνπάλα- θπξίσο ζην “Μπνλαπάξη”. Δθεί ινηπφλ 

βξίζθνληαη νη ήξσεο ηεο ηαηλίαο πνπ αλ θαη πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά 

ζηξψκαηα, ηνπο ελψλεη ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε δσή θαη ε εζηθή ηνπο. Καζψο 

κεγάισζαλ θάησ απφ ηε ζθηά ηνπ αηνκηθνχ λέθνπο ηεο Υηξνζίκα, ε ςπρνινγία ηνπο 

είλαη εθείλε ησλ ηειεπηαίσλ εκεξψλ ηεο Πνκπεία θαη θάζε εζηθφο θξαγκφο 

γθξεκίδεηαη. Ο ζθελνζέηεο κειέηεζε ηα πξφηππα ησλ εξψσλ ηνπ δπν νιφθιεξα 

ρξφληα θαη ν πίλαθαο απηφο ησλ εζψλ κηαο λενιαίαο θαη κηαο επνρήο έρεη ην 

ελδηαθέξνλ ελφο ληνθνπκέληνπ, φπσο παξαηεξεί ν θξηηηθφο ηεο Απγήο. Πέξα απφ ηε 

ζθελνζεηηθή αμία ηεο ηαηλίαο πνπ ηνλίδεηαη απφ ηνλ θξηηηθφ, δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

θξηηηθή ζέζε ηνπ ζθελνζέηε απέλαληη ζην θαηλφκελν πνπ κειεηάεη θαη ζηνλ 

δηαρσξηζκφ πνπ θάλεη αλάκεζα ζηνλ θφζκν ηεο ηεκπειηάο θαη ηεο ζαπίιαο θαη ηνλ 

άιιν ηνπ θαζεκεξηλνχ κφρζνπ, δίλνληαο έηζη ζηελ ηαηλία έλα “θνηλσληθφ ππφβαζξν 

αξθεηά αζπλήζηζην ζην έξγν ηνπ Καξλέ”.
238

 

 Σελ ίδηα βδνκάδα καδί κε ηνπο “Εαβνιηάξεδεο”, ζηνπο Αζελατθνχο 

θηλεκαηνγξάθνπο παίδνληαη θαη “Οη Παξάλνκνη” ηνπ Νίθνπ Κνχλδνπξνπ. Ο 

ηακαηίνπ θξίλνληαο θαη απηή ηελ ηαηλία δηαπηζηψλεη πσο παξνπζηάδεη ηηο ίδηεο 

αξεηέο αιιά θαη ηηο αδπλακίεο ησλ πξνεγνχκελσλ ηαηληψλ ηνπ Κνχλδνπξνπ (“Μαγηθή 

Πφιηο” θαη “Ο δξάθνο”). Αλαθέξεη: “Κη εδψ ε ίδηα πιαζηηθφηεηα ζηελ εηθφλα, θη εδψ 

ε ίδηα αλεζπρία ζηελ έθθξαζε, αιιά θαη εδψ ε ίδηα ζεκαηηθή ζχγρπζε”. Ζ ππφζεζε 

παξνπζηάδεηαη σο “έλα κνλφηνλν απειπηζκέλν νδνηπνξηθφ ηξηψλ εγθιεκαηηψλ θαη 

κηαο παξάμελεο θπξίαο”, ε δηαγξαθή ησλ εξψσλ ζηνηρεηψδεο, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

ππφζεζεο αζαθήο. Αθφκε ε ηαηλία ππνθέξεη, ζχκθσλα κε ηνλ θξηηηθφ, απφ έιιεηςε 

δξάζεο, ζπγθξνχζεσλ, δξακαηηθφηεηαο
239

.   

 

 Χο κηα “αξηζηνπξγεκαηηθή λνπβέια” δεκνζηεχεηαη ζε ζπλέρεηεο ην έξγν ηνπ 

νιφρσθ, “Ζ κνίξα ελφο αλζξψπνπ”.
240

 Καη φρη κφλν απηφ. Καζψο ε αληίζηνηρε 

ηαηλία βξαβεχηεθε ζην Α Γηεζλέο θηλεκαηνγξαθηθφ θεζηηβάι Μφζραο, δεκνζηεχεηαη 

ζηε Απγή θξηηηθή ηνπ Γάιινπ δεκνζηνγξάθνπ Εάλ Πηέξ αιηάλ.
241

 Σελ ηαηλία 

ζθελνζέηεζε ν εξγθέη Μπνληαξηζνχθ ν νπνίνο εξκήλεπζε θαη ηνλ θχξην ξφιν. Ο 

Γάιινο δεκνζηνγξάθνο γξάθεη ζπγθινληζκέλνο απφ ηε θξίθε ηνπ πνιέκνπ ηελ νπνία 

απνδίδεη ε ηαηλία. Παξφια απηά “...δε ληψζεηο νιφηεια ην αίζζεκα ηνπ κίζνπο-

                                                 
237 Απγή, 20-3-1959. 
238 Απγή, 22-3-1959. 
239 Απγή, 22-3-1959. 
240 Απγή, 5-16/7/1959. 
241 Απγή, 19-8-1959. 



 69 

αλαθέξεη. ε θαλέλα επεηζφδην δελ γεινηνπνηείηαη ή παξακνξθψλεηαη ν Γεξκαλφο. 

Γελ ππάξρεη επίζεο ζην θηικ νχηε έλα ζεξηψδεο πξφζσπν ζε κεγάιν πιάλν, νχηε 

ζηαγφλα απφ αίκα, πνπ ζηάδεη απφ ην ρέξη ηνπ βαζαληζηή. Σν θηικ απηφ δελ είλαη 

αληεθδηθεηηθφ. Οη Υίηιεξ παξέξρνληαη κα ν γεξκαληθφο ιαφο κέλεη”. Γίλεηαη κε 

αδξέο γξακκέο ε ππφζεζε ηεο ηαηλίαο πάλσ ζηε δσή ελφο αλζξψπνπ πνπ ρηίδεη ηελ 

εηξεληθή ηνπ επηπρία ψζπνπ έξρεηαη ν πφιεκνο θαη αλαηξέπεη ηα πάληα: θεχγεη γηα ην 

κέησπν, πηάλεηαη αηρκάισηνο απνπεηξάηαη δπν θνξέο λα απνδξάζεη, ράλεη ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ, κέλεη νινκφλαρνο... Ο Γάιινο δεκνζηνγξάθνο επαηλεί θαη ηε 

“θφξκα” ηεο ηαηλίαο, ζεκεηψλνληαο πσο βξίζθεηαη ζην χςνο ηνπ ζέκαηνο θαη εμαίξεη 

ηα ζθελνζεηηθά επξήκαηα πνπ θάλνπλ ην ζεαηή λα γίλεηαη έλα κε ηνλ ήξσα ηεο 

ηαηλίαο.     

 

 Καζψο ην 20ν θηλεκαηνγξαθηθφ θεζηηβάι ηεο Βελεηίαο πξαγκαηνπνηείηαη ην 

θαινθαίξη ηνπ 1959, ζηελ Απγή γίλεηαη ιφγνο γηα επηπρηζκέλε επηζηξνθή ηνπ 

Ρνζειίλη κε ηελ αληηζηαζηαθή ηαηλία “ηξαηεγφο Νηέιια Ρφβεξε”. Πξφθεηηαη γηα 

ηαηλία πνπ ζπγθιφληζε θξηηηθνχο θαη ζεαηέο θαη ζεσξήζεθε ην θαιχηεξν 

αληηζηαζηαθφ θηικ ηνπ '50. Με ζέκα παξκέλν απφ έλα πξαγκαηηθφ γεγνλφο, 

πεξηγξάθεη ηελ ηζηνξία ελφο κηθξναπαηεψλα, ηνπ Μπεξηφλη, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

ηε γθεζηάπν γηα λα παξαζηήζεη έλαλ αξρεγφ ηεο Αληίζηαζεο, ηνλ ηξαηεγφ Νηειια 

Ρνβέξε, πνπ έρεη πξφζθαηα ζθνησζεί. Ο Μπεξηφλη δέρεηαη ηνλ πξνδνηηθφ ηνπ ξφιν 

αιιά ζηελ πνξεία εμαγλίδεηαη, απνθηά ζπλείδεζε ηεο παιηαλζξσπηάο ηνπ θαη εληέιεη 

απνθαζίδεη θαη δηαιέγεη λα γίλεη ν αιεζηλφο “ζηξαηεγφο Νηέιια Ρνβέξε”, ν ήξσαο 

ηεο Αληίζηαζεο
242

. Ζ ηαηλία δηθαηνινγεκέλα, θαηά ηνλ θξηηηθφ, θέξδηζε ην πξψην 

βξαβείν, ην νπνίν φκσο κνηξάζηεθε κε ηελ επίζεο ηηαιηθή ηαηλία ηνπ Μάξην 

Μνληηζέιιη “Ο κεγάινο πφιεκνο”. Ζ δεχηεξε ηαηλία μερσξίδεη γηα ηνλ αληηπνιεκηθφ 

θαη “αληηεξσηθφ” ραξαθηήξα. Κξίλεηαη σο κηα πνιχ “αλζξψπηλε δηαηξηβή” πάλσ ζηε 

ζηάζε ηνπ απινχ αλζξψπνπ απέλαληη ζην θαηλφκελν “πφιεκν”. Οη πξσηαγσληζηέο, 

δπν ζπκπαζείο “θνβεηζηάξεδεο Ηηαινί θαληάξνη, μεθηλνχλ ζηα 1917 γηα ην κέησπν κ' 

έλα θαη κφλν αληηθεηκεληθφ ζθνπφ: λα μαλαγπξίζνπλ ζψνη θαη αβιαβείο ζηα ζπίηηα 

ηνπο “πάζε ζπζία”... Οη δχν “αληη ήξσεο” κπνξεί λα θνβνχληαη ηνλ πφιεκν αιιά 

απηφ δε ζεκαίλεη πσο είλαη έηνηκνη λα πξνδψζνπλ ηελ παηξίδα ηνπο φηαλ πηάλνληαη 

αηρκάισηνη θαη έηζη νδεγνχληαη ζην εθηειεζηηθφ απφζπαζκα... Ζ Απγή πξνβάιιεη ην  

βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ηαηλίαο, φηη δειαδή ε αηνκηθή ιχζε, ε πξνζπάζεηα γηα 

αηνκηθή ζσηεξία, δελ κπνξεί λα καο ζψζεη απ' ην θαζνιηθφ θαηλφκελν πνπ είλαη ν 

πφιεκνο. Μφλε ιχζε πξνβάιιεη ε καδηθή, ε εληαία πάιε γηα ηελ απνηξνπή ηνπ 

πνιέκνπ.
243

  

 

 Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα θηλεκαηνγξαθηθά πξνβάιιεη ε πξνηειεπηαία 

εβδνκάδα ηνπ Οθησβξίνπ 1959. Καιχηεξε αλάκεζα ζηηο πξνβαιιφκελεο ηαηλίεο 

“ηφζν απφ ηελ άπνςε ηνπ πεξηερνκέλνπ, φζν θαη απφ θείλε ηεο πλνήο θαη ηεο 

νκνηνγέλεηαο ηεο δνπιεηάο ηνπ ζθελνζέηε” ζεσξείηαη “Ο δξφκνο ηεο αγσλίαο” ηνπ 

Γθξεγθφξε Ρνζάι. Δίλαη ν πξψηνο ηφκνο ηεο ηξηινγίαο ηνπ Σνιζηφε “Μαξηπξηθή 

πνξεία” πνπ είρε κάιηζηα δεκνζηεχζεη ζε ζπλέρεηεο παιηφηεξα ε Απγή. ηνλ πξψην 

                                                 
242 Απγή, 6-9-1959. 
243 Απγή, 8-9-1959. 
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απηφ ηφκν, ηνλίδεηαη πσο ν Σνιζηφε δίλεη κηα πιαηηά εηθφλα ηεο ξσζηθήο θνηλσλίαο 

ηνπ ηέινπο ηεο ηζαξηθήο επνρήο. Γχξσ απφ ηηο δχν θεληξηθέο εξσίδεο 

δηαζηαπξψλεηαη έλαο νιφθιεξνο θφζκνο: ε ηαξαγκέλε δηαλφεζε ηεο Πεηξνχπνιεο, 

κε ηηο θνπηνπξηζηηθέο ζπγθεληξψζεηο θαη εθδειψζεηο ηεο θαη ηνπο “εζηέη” πνηεηέο 

ηεο, νη ιίγν πνιχ θαινπξναίξεηνη αζηνί δεκνθξάηεο, νη εξγάηεο θαη νη θαληάξνη κε 

ηνπο αγψλεο ηνπο ζηηο θάκπξηθεο ή ζηα κέησπα. ινο απηφο, “ν ζθξαγηζκέλνο κε ηε 

ζθξαγίδα κηαο θνζκντζηνξηθήο επνρήο θφζκνο”, βξίζθεηαη πηζηά δσληαλεκέλνο ζηελ 

ηαηλία ηνπ Ρνζάι... Μφλν αξλεηηθφ ζηελ φιε πεξίπησζε ζεσξείηαη ην γεγνλφο πσο ν 

Έιιελαο ζεαηήο δε ζα κπνξέζεη λα δεη νξηζκέλεο γεληθφηεξεο εηθφλεο -ιατθέο 

θηλεηνπνηήζεηο- πνπ δίλαλ ην έληνλν ηζηνξηθν-θνηλσληθφ ηεο ρξψκα ζηελ ηαηλία γηα 

ηνλ απινχζηαην ιφγν πσο ηηο έθνςε ε ινγνθξηζία. Έηζη, ην ηέινο ηδηαίηεξα -πνπ 

πεξηέγξαθε ηελ ειεθηξηζκέλε αηκφζθαηξα ηεο Πεηξνχπνιεο ην 1917, κε απφιπην 

ζεβαζκφ ζηελ ηζηνξηθή αθξίβεηα- θαίλεηαη ηψξα απφηνκν θαη βηαζκέλν.
244

 

 Ζ δεχηεξε ηαηλία πνπ παξνπζηάδεηαη, ηελ ίδηα κέξα,  είλαη “Ο Νφκνο” απφ ην 

νκψλπκν κπζηζηφξεκα ηνπ Ρνδέ Βαγηάλ. Σν έξγν απηφ θαηά ηνλ θξηηηθφ καξηπξνχζε 

κηαλ απνκάθξπλζε ηνπ άιινηε θνκκνπληζηή ζπγγξαθέα απ' ηελ πξνεγνχκελε 

θνηλσληθή ηνπ ηνπνζέηεζε. Δπλννχκελνο ηνπ ήξσαο δελ ήηαλ πηα ην ζχλνιν (φπσο  

ζην κπζηζηφξεκα ηνπ “Γηα 325.000  θξάγθα”, πνπ είρε, επίζεο, παιηφηεξα 

δεκνζηεχζεη ε Απγή), αιιά “ην εθιεθηφ θη εθιεθηηθφ άηνκν”  ν θενπδάξρεο ηεο 

Νφηηαο Ηηαιίαο Νηνλ Σζέδαξε, πνπ κφιηο ζχκηδε νξηζκέλνπο δηθνχο καο 

θαιιηεξγεκέλνπο ηζηθιηθάδεο. Παξφια απηά ην ελδηαθέξνλ είλαη φηη ν Βαγηάλ 

δσληάλεςε κηα νιφθιεξε κηθξνθνηλσλία, μερσξηζηή απφ ηνλ ηνπηθφ λνηην-ηηαιηθφ 

ηεο ραξαθηήξα, κα θαη ηαπηφρξνλα κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο πνιιψλ 

δπηηθνεπξσπατθψλ ρσξψλ. ζνλ αθνξά ην ζθελνζέηε Επι Νηαζέλ, ηνλίδεηαη πσο 

ρσξίο λ' απνκαθξπλζεί απφ ην πξσηφηππν θαηάθεξε λα δψζεη ηε ζθξαγίδα ηεο δηθήο 

ηνπ νπηηθήο: πνιιά “ζθιεξά” “ζαδηζηηθά” ζεκεία ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ακβιχλζεθαλ 

θη έλαο ηφλνο αλζξσπηάο δφζεθε ζην “παηρλίδη ηεο δσήο”, πνπ βάδεη ηνπο ήξσεο ζην 

βηβιίν “λα θάλνπλ ην λφκν” ν έλαο ζηνλ άιιν κε ηξαγηθέο ζπρλά ζπλέπεηεο... 

 

 Καζψο ζηε δηάξθεηα ελφο ηαμηδηνχ ηνπ επηζθέπηεηαη ηελ Αζήλα ν Ακεξηθαλφο 

ζθελνζέηεο, Σέλεζη Γνπίιηακο, βξίζθεη ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζεη καδί ηνπ ν Γεξ. 

ηαχξνπ ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ηνπ γηα ην έξγν ηνπ, ην ακεξηθαληθφ ζέαηξν, ηελ 

απνκφλσζε ησλ ζπγγξαθέσλ, ηε γλψκε ηεο θξηηηθήο
245

. Ο δεκηνπξγφο ηνπ “Γπάιηλνπ 

θφζκνπ”, “Λεσθνξείν ν πφζνο” αιιά θαη άιισλ επηηπρηψλ, πνπ ν Κάξνινο Κνπλ 

αλέβαζε θαηά θαηξνχο ζην ζέαηξν ηέρλεο, ζπλνςίδεη ην κήλπκα ησλ έξγσλ ηνπ ζηελ 

αζίγαζηε δίςα ηνπ αλζξψπνπ γηα θαηαλφεζε. Θεσξψληαο πσο ππάξρνπλ πνιιά 

πξάγκαηα ζηελ θνηλσλία πνπ θξαηνχλ ηνπο αλζξψπνπο καθξπά απφ ηελ αιήζεηα (ν 

ηχπνο, ην ξαδηφθσλν, ε εθπαίδεπζε, ε ζξεζθεία) ζεσξεί ρξένο ηνπ ηελ πξνζπάζεηα, 

κέζα απφ ηα ζεαηξηθά ηνπ έξγα, λα δείρλεη ην δξφκν πξνο “ηελ θξπκκέλε αιήζεηα”.  

 ηε ζπδήηεζε απηή παξαβξίζθεηαη θαη ν Κάξνινο Κνπλ ν νπνίνο, 

αλαθεξφκελνο ζηε γλψκε πνιιψλ θξηηηθψλ, ιέεη πσο ραξαθηεξίδνληαη ηα έξγα ηνπ 

Γνπίιηακο “αξξσζηεκέλα” θαη απαηζηφδνμα. Ζ απάληεζε ηνπ ζπγγξαθέα είλαη 

μεθάζαξε: γξάθεη γηα ηε δηθή ηνπ, ηελ ακεξηθάληθε θνηλσλία, πνπ είλαη 

                                                 
244 Κ. ηακαηίνπ, “Ο Κηλεκαηνγξάθνο”, Απγή, 20-10-1959.  
245 Απγή, 29-10-1959. 
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“αξξσζηεκέλε” θαη λεπξσηηθή.    

 

Πξνβιήκαηα ηεο πνισληθήο ινγνηερλίαο 

 Σν 1956, ζχκθσλα κε δεκνζίεπκα ηνπ Βήκαηνο
246

, ε θαηαδίθε ηεο ζηαιηληθήο 

επνρήο εθθξάδεηαη ζηελ Πνισλία κε κηα εηιηθξίλεηα θαη σκφηεηα, πνπ εθπιήζζεη. Σν 

δεκνζίεπκα αλαθέξεηαη ζε θηινινγηθή επηζεψξεζε ηεο Πνισλίαο πνπ δελ δίζηαζε λα 

θάλεη παξαιιειηζκφ κεηαμχ ησλ εγθιεκάησλ ηνπ ηάιηλ θαη ησλ εγθιεκάησλ ηνπ 

Υίηιεξ. Αθφκε ν ζπγγξαθέαο Εαλ Κλφι, θάλνληαο απηνθξηηηθή θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπγθεληξψζεσο ηνπ πνισληθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο θνπιηνχξαο θαη ησλ ηερλψλ, κεηαμχ 

άιισλ, αλάθεξε ζρεηηθά κε ηε ζηαιηληθή πεξίνδν: «…θαζεκεξηλψο θαη πεξηζζφηεξν 

ε ζχγρξνλε ηζηνξία κεηεηξέπνλην εηο κπζνινγίαλ. Αλ νξηζκέλα γεγνλφηα ήζαλ 

ελνριεηηθά, ηα αιιάμακε. Αλ νξηζκέλα ηζηνξηθά πξφζσπα είραλ γίλεη νριεξά, ηα 

“εμαθαλίζακε”…». Έλαο άιινο ζπγγξαθέαο, ν πνηεηήο Αληφλη ινλίκζθη, ππήξμε 

εμίζνπ επηθξηηηθφο ιέγνληαο πσο ε θαηαδίσμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεσο θαηά ηνλ 

Μεζαίσλα εκθαλίδεηαη σο «ρξπζνχο αηψλ», εάλ παξαβιεζή κε ηελ πεξίνδν πνπ 

έδεζαλ. Με αλάινγν πλεχκα έλαο δσγξάθνο θαηαγγέιιεη δξηκχηαηα ην ζηαιηληθφ 

ζνζηαιηζηηθφ ξεαιηζκφ πνπ ζηνλ ηνκέα ηεο δσγξαθηθήο ηζνδπλακνχζε κε ηελ 

απεηθφληζε «ηξαθηέξ, ηνχβισλ, εξγνζηαζίσλ, θαη πάιη εξγνζηαζίσλ», ελψ ζηηο 

εθζέζεηο, φπσο ιέεη, δελ εμεηίζελην παξά «βξψκηθα θνπξέιηα» κε ζέκαηα θνηλφηνπα 

θαη ππνθξηηηθά
247

.     

 ηελ Απγή ηελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν βξίζθνπκε ηε ζπλέληεπμε ηνπ Πνισλνχ 

ινγνηέρλε Πνπηξάκελη, πνπ δφζεθε ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Απγήο, Λ. Μσξατηε
248

. Ο 

Γηέδπ Πνπηξάκελη, βέβαηα, πέξα απφ ινγνηέρλεο ππήξμε θαη βνπιεπηήο ζηελ 

πνισληθή Γίαηηα, κέινο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δληαίνπ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο, 

δηπισκάηεο ζε ζπλειεχζεηο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ αιιά θαη έλαο απφ ηνπο εγεηηθνχο 

παξάγνληεο ηνπ πνισληθνχ θηλήκαηνο ηεο εηξήλεο. Μηιψληαο γηα ηα πξνβιήκαηα θαη 

ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο πνισληθήο ηέρλεο ην 1956 θάλεη ιφγν γηα «επηθχλδηλε ζηξνθή». 

Σε κεηαπνιεκηθή πνισληθή ινγνηερλία ρσξίδεη αξρηθά ζε ηξία ζηάδηα, κε ην πξψην 

λ‟ αλνίγεη κεηά ηελ απειεπζέξσζε θαη λα θιείλεη ην 1948. Χο «πιελ» ηεο πεξηφδνπ 

θξίλεη ην γεγνλφο φηη ην Κφκκα δελ επεκβαίλεη ζηε ινγνηερληθή δσή θαη ε ινγνηερλία 

κέλεη εληειψο αβνήζεηε. Σε δεχηεξε πεξίνδν (1948-1956) εληνπίδεη ην πξφβιεκα 

ζην θχκα ηεο «πξνζσπνιαηξείαο» πνπ θαηέθιπζε νιφθιεξε ηε ρψξα. Μαδί κε ηελ 

                                                 
246 «Κάησ θαη ν ζηαιηληθφο ξεαιηζκφο- ν Μεζαίσλ ήην ρξπζνχο αηψλ εκπξφο εηο ηνλ δφθνλ ηεο 

ζηαιηληθήο πεξηφδνπ- ειχζε ε γιψζζα ησλ Πνισλψλ ζπγγξαθέσλ», Βήκα, 11-5-1956. 
247Αληίζηνηρα δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ «αληαξζία» δηαλννπκέλσλ ζηελ Οπγγαξία βξίζθνπκε 

επίζεο ζην Βήκα. Έηζη βξίζθνπκε δεκνζίεπκα γηα ην ζπλέδξην ησλ Οχγγξσλ ζπγγξαθέσλ (17-9-1956) 

πνπ δηεθδηθνχλ πιήξε «ειεπζεξία ηεο θηινινγίαο» θαη θαηάξγεζε φπνηαζδήπνηε ινγνθξηζίαο. Ζ 

ζεσξεηηθή βάζε ηεο ηδενινγηθήο απηήο δηακάρεο  επηζεκαίλεηαη πσο νθείιεηαη ζηνλ Ε. Λνχθαηο ν 

νπνίνο απαηηεί «ηελ ξηδηθή θαηάξγεζε ηνπ δνγκαηηζκνχ θαη ηνπ ζερηαξηζκνχ». Αθφκε ππνζηήξημε ηελ 

αλσηεξφηεηα ηνπ Μαξμηζκνχ, ππφ ηνλ φξν φηη ζα μαλαγίλεη δηαιεθηηθφο θαη αλαιπηηθφο, ζα 

«εμαλζξσπηζζεί θαη ζα δεκνθξαηηθνπνηεζεί» θαη ηέινο, ζα απαιιαγεί απφ ηε κνξθή πνπ έιεβε επί 

ηαιηληζκνχ. Χο γεγνλφο πξνβάιιεηαη, αθφκε, φηη ε πιεηνςεθία ησλ δεκνζηνγξάθσλ ηεο «Εαπάλη 

Νέπ»- φξγαλν ηνπ Κφκκαηνο- δηάθεηληαη επκελψο πξνο ηνπο ζπγγξαθείο αιιά θαη ην φ, ηη νη εθδφηεο 

δηαηίζεληαη λα εθδφζνπλ δπηηθά βηβιία. Βιέπε: F.F., «Οξκεηηθφο αληηζηαιηληθφο άλεκνο- αληαξζία ησλ 

ζπγγξαθέσλ εηο Οπγγαξίαλ ελαληίνλ θάζε πεξηνξηζκνχ ηεο ζθέςεσο», Βήκα, 28-9-1956.   
248Λ. Μσξατηε, «πλέληεπμε κε ηνλ Πνισλφ ινγνηέρλε Πνπηξάκελη»,  Απγή, 21,23-4-1956. 
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απιφρεξε βνήζεηα, γίλνληαη επεκβάζεηο ππεξβνιηθέο, αλαζηαιηηθέο, βάλαπζεο θαη ν 

ζνζηαιηζηηθφο ξεαιηζκφο νδεγείηαη ζε ππέξκεηξε απινπνίεζε πνπ θηάλεη ηα φξηα 

ηνπ εθρπδατζκνχ. Δπηζεκαίλεη σζηφζν πσο ηελ ίδηα απηή πεξίνδν γξάθηεθαλ 

ζεκαληηθά έξγα θαη αθφκε ππήξμε θαηαπιεθηηθή εμάπισζε ηεο θνπιηνχξαο ζηηο 

πιαηεηέο κάδεο θαη πξσηνθαλήο δηεχξπλζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ. Πεξλψληαο 

ζηελ ηξίηε πεξίνδν πνπ, ζπκβαηηθά κνλάρα, μεθηλά ην 1956, ηελ απνθαιεί πεξίνδν 

«ηξαληαγκνχ» θαη αγσληψδνπο αλαδήηεζεο ηνπ «λένπ». Αλαξσηηέηαη αλ ε εμέιημε 

ηεο πνισληθήο ινγνηερλίαο ζα έρεη λα θάλεη πιένλ κε ηελ πξσηνηππία ή ηελ 

εθδεηήζε, κε ηε λέα «άλνημε» ή ηελ θαηνιίζζεζε ζηελ «παξαθκή». Καζήθνλ ηνπο, 

πάλησο, ζεσξεί ηελ πάιε ηφζν θαηά ηεο επηζηξνθήο ζην άκεζν παξειζφλ, φζν θαη 

θαηά ηνπ ξεβηδηνληζκνχ ζηα πεδία ηεο ηέρλεο.     

 Ζ πνιηηηζηηθή ζειίδα ηεο Απγήο αζρνιείηαη, φκσο, κε ηα “πνιηηηζηηθά 

πξνβιήκαηα” ησλ ιατθψλ δεκνθξαηηψλ θαη θαηά ην 1959. Γεκνζηεχεηαη, απηή ηε 

θνξά, πεξίιεςε ζπλέληεπμεο ηνπ Πνισλνχ ζπγγξαθέα Λένλ Κξνπηζθφθζθη
249

 θαη 

ζίγεη πεξίπνπ ηα ίδηα δεηήκαηα πνπ είρε ήδε αλαπηχμεη ν Πνπηξάκελη. Ξεθηλψληαο κε 

απνινγηζκφ ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ ν Κξνπηζθφθζθη επηζεκαίλεη δχν κεγάια 

θεθάιαηα. Σν πξψην αθνξά ηε δηάδνζε ησλ πλεπκαηηθψλ αγαζψλ ζηηο κάδεο, ηε 

δηεχξπλζε ηνπ “πλεπκαηηθνχ θνηλνχ”. Σν δεχηεξν θεθάιαην ηνπ απνινγηζκνχ αθνξά 

ηελ πλεπκαηηθή παξαγσγή, ην ζέκα ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ έξγσλ. ηνλ ηνκέα απηφ νη 

επηηπρίεο θξίλνληαη κηθξφηεξεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνιππινθφηεξα θαη δπζθνιφηεξα 

ζηε ιχζε ηνπο. Σα πξνβιήκαηα ηεο πλεπκαηηθήο παξαγσγήο ζηε κεηαπνιεκηθή 

Πνισλία εληνπίδνληαη ζε ηξία. Σν πξψην αθνξά ηε δπζθνιία ηνπ ζπγγξαθέα λα 

ζπιιάβεη ηηο ζπγθξνχζεηο κέζα ζηε λέα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, κέζα ζε 

θαηάζηαζε άγξηαο πάιε ηνπ “παιηνχ” θαη ηνπ “λένπ” θαη λα ηνπο δψζεη άξηηα 

θαιιηηερληθή κνξθή. Σν δεχηεξν πξφβιεκα αθνξά ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζπγγξαθέσλ 

ηεο “παιηάο γεληάο” -πνπ δηακνξθψζεθε ππφ άιιεο ζπλζήθεο, άιιν θιίκα, άιια 

αηηήκαηα θαη άιιν “θαηαλαισηηθφ θνηλφ”- ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα. Οη δπζθνιίεο 

ήηαλ κεγαιχηεξεο γηα αλζξψπνπο πνπ δελ είραλ ζην παξειζφλ επαθή κε ηελ εξγαηηθή 

ηάμε θαη ην εξγαηηθφ θίλεκα, πνπ έβιεπαλ ηελ ηέρλε έμσ απφ ηφπν θαη ρξφλν. 

 Σν ηξίην πξφβιεκα πνπ επηζεκαίλεηαη απφ ην ζπγγξαθέα ζρεηίδεηαη κε ηηο 

αληηθάζεηο ηεο πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο απέλαληη ζηνπο δεκηνπξγνχο. Δλψ δειαδή ηνπο  

εμαζθάιηζε ηηο πιηθέο πξνυπνζέζεηο εξγαζίαο θαη έλα πιαηχ θνηλφ, απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ε πξνζπάζεηα λα επηζπεπζζεί ε αλάπηπμε ηεο ζνζηαιηζηηθήο θνπιηνχξαο κε 

δηνηθεηηθά κέηξα δεκηνχξγεζε αξλεηηθά απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα ε πξνβνιή 

νξηζκέλσλ κφλν ζεκάησλ, έλα ζηέλεκα ηεο θξηηηθήο θαη δηνηθεηηθέο πνιιέο θνξέο 

παξεκβάζεηο είραλ σο απνηέιεζκα κηα “ραιάξσζεο ηεο δεκηνπξγηθήο νξκήο ησλ 

αλζξψπσλ ηεο ηέρλεο”. Χζηφζν ην πξφβιεκα απηφ, ζχκθσλα κε ηνλ νκηιεηή, ιχζεθε 

κε ηελ 8ε νινκέιεηα ηεο Κ.Δ ηνπ Δληαίνπ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο (1956), πνπ 

εγθαηλίαζε κηα λέα πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο ηέρλεο. Δμαζθαιίζζεθε πιένλ πιήξεο 

ειεπζεξία σο πξνο ηηο κνξθέο θαη ηα κέζα έθθξαζεο, δηεπξχλζεθε ν θχθινο ησλ 

ζεκάησλ, δφζεθε ε δπλαηφηεηα επαθήο κε ηελ πλεπκαηηθή παξαγσγή φισλ ησλ 

ρσξψλ, ζνζηαιηζηηθψλ θαη κε. 

 Ζ λέα πνιηηηθή -παξαδέρεηαη ν Κξνπηζθφθζθη- δελ έιπζε φια ηα πξνβιήκαηα 

                                                 
249 Λ. Μσξατηε, «Σα πξνβιήκαηα ηεο πνιηηηζηηθήο επαλάζηαζεο ζηε ζεκεξηλή Πνισλία», Απγή, 23-4-

1959. 
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αθνχ εθδειψζεθαλ ζηνπο θχθινπο ησλ ζπγγξαθέσλ θαη θαιιηηερλψλ “ηάζεηο 

ξεβηδηνληζηηθέο, ηάζεηο αλαβηψζεσλ ησλ ηδενινγηθψλ ζρεκάησλ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ 

παξειζφληνο”. Αξγά αιιά ζηαζεξά -εθθξάδεη ηελ αηζηνδνμία- νη ζπγρχζεηο 

δηαιχνληαη, νη ξεβηδηνληζηηθέο ηάζεηο ππνρσξνχλ,  ελψ ν αγψλαο θαηά ησλ θαζαξά 

ερζξηθψλ αληηζνζηαιηζηηθψλ ξεπκάησλ δπλακψλεη. ην δήηεκα ησλ ξεβηδηνληζηηθψλ 

ηάζεσλ ηεο ηέρλεο επαλέξρεηαη, φκσο, ν Κξνπηζθφθζθη πξνζπαζψληαο λ' απαληήζεη 

γηα πνην ιφγν νη ηάζεηο απηέο βξίζθνπλ πξνζθνξφηεξν έδαθνο ζηα ζηξψκαηα ησλ 

δεκηνπξγψλ ηεο ηέρλεο θαη ζπλαληά ηηο κεγαιχηεξεο αληηζηάζεηο ε αληηκεηψπηζεο 

ηνπο ζε ζρέζε κε η' άιια θνηλσληθά ζηξψκαηα. Δπηζεκαίλεη δχν θπξίσο παξάγνληεο: 

Πξψηνο είλαη ε αδχλαηε θαη επηθαλεηαθή επαθή απηψλ ησλ ζηξσκάησλ κε ηελ 

εξγαηηθή ηάμε, ην αγσληζηηθφ ηεο παξειζφλ θαη ην “ζεκεξηλφ” ηεο έξγν, ηεο 

ζνζηαιηζηηθήο νηθνδφκεζεο, παξφιν πνπ κηα ηέηνηα επαθή είρε πξαγκαηνπνηεζεί ηα 

πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα. Χο δεχηεξνο θαη ζνβαξφηεξνο παξάγνληαο αλαθέξνληαη 

νη θίλδπλνη ηνπο νπνίνπο ζπληζηνχλ νη ίδηεο νη ηδηνκνξθίεο ηεο θαιιηηερληθήο 

δεκηνπξγίαο: ε αλάγθε δειαδή αιιά θαη ε ηθαλφηεηα ελφο έξγνπ ηέρλεο λα 

δηαηππψλεη θξίζεηο πνπ λα κε ζπκπίπηνπλ κε ηηο γεληθά παξαδεδεγκέλεο 

δηαπηζηψζεηο. Οη ηδηνκνξθίεο απηέο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηνλ θαιιηηέρλε ζηελ 

ςεπδαίζζεζε φηη κπνξεί λα ζηαζεί πάλσ απφ ηελ θνηλσλία, λα ζρεκαηίζεη κηα 

ςεχηηθε αληίιεςε πεξί ειεπζεξίαο θαη αλεμαξηεζίαο. Πεπνίζεζε ηνπ Πνισλνχ 

ζπγγξαθέα είλαη πσο ην αλαθαίξεην δηθαίσκα ηνπ ζπγγξαθέα ζηελ πξσηνηππία, ζηελ 

ηφικε ηεο έξεπλαο θαη ηε δηαηχπσζε δηθψλ ηνπ θξίζεσλ πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηε 

ζπλαίζζεζε ηεο επζχλεο σο πξνο ην θνηλσληθφ απνηέιεζκα ηεο θαιιηηερληθήο 

δεκηνπξγίαο. Καιχηεξν ζρνιείν γηα ηελ απφθηεζε απηήο ηεο θνηλσληθήο επζχλεο 

ζεσξείηαη ε ίδηα ε ζπκκεηνρή ζηε ζνζηαιηζηηθή νηθνδφκεζε, κέζα ζηηο ηφηε 

ζπλζήθεο ηεο Πνισλίαο
250

.   

 

Έιιελεο ινγνηέρλεο ζηελ πνιηηηζηηθή ζειίδα ηεο Απγήο 

 Σνπο επφκελνπο κήλεο ε Απγή αζρνιείηαη εθηεηακέλα κε δχν αξηζηεξνχο 

ινγνηέρλεο. Ο έλαο είλαη ν Κ. Βάξλαιεο θαη ν άιινο ν Θέκνο Κνξλάξνο. Ζ απνλνκή 

ηνπ βξαβείνπ Λέληλ ζηνλ πξψην γίλεηαη αθνξκή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Πξάβδα 

ζπλνκηιία ηνπ πνηεηή κε ηνλ αληαπνθξηηή ηεο εθεκεξίδαο ζηελ Αζήλα, Μπξάγθηλ.  Ζ 

Απγή κεηαθέξεη ηε ζπδήηεζε πνπ έρεη ηίηιν “ηελ ελφηεηα βξίζθεηαη ε δχλακε καο”. 

Ο Βάξλαιεο ηνλίδεη πσο ε δσή θαη ε πάιε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ ηνλ ελέπλεπζαλ ζηε 

δεκηνπξγία ησλ έξγσλ ηνπ. Δπηζεκαίλεη αθφκε ηε ζεκαζία ηεο ελφηεηαο φισλ ησλ 

ιαψλ γηα λα αληηπαιέςνπλ ηα ζρέδηα ησλ ελσκέλσλ δπλάκεσλ ηεο νιηγαξρίαο πνπ 

ππεξαζπίδνληαη ηνλ πφιεκν. Σηο ειπίδεο ηνπ ελαπνζέηεη “ζηε δχλακε θαη ζηελ 

θξαηαηφηεηα ησλ ρσξψλ ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ζηξαηνπέδνπ θαη ζηελ θνηλή πάιε φισλ 

ησλ ιαψλ ηεο Γεο”
251

 

 Ο θφβνο κηαο πνιεκηθήο θαηαζηξνθήο θαη ν Βάξλαιεο σο αγσληζηήο ηεο 

εηξήλεο πξνβάιιεη θαη ζην ιφγν ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Διιελνζνβηεηηθνχ πλδέζκνπ 

(θαζεγεηή Σδψλε) ζηελ εθδήισζε πνπ δηνξγάλσζε ν χλδεζκνο πξνο ηηκή ηνπ 

πνηεηή. Αληίζεηα ζηελ ίδηα εθδήισζε ν Μπξηβήιεο παίξλνληαο ην ιφγν, σο πξφεδξνο 

                                                 
250 Λ. Μσξατηε, «Σα πξνβιήκαηα ηεο ηέρλεο ζηελ Πνισληθή Γεκνθξαηία», Απγή, 29-4-1959. 
251 Απγή, 7-5-1959. 
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ηεο “Δζληθήο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλψλ”, πξνβάιιεη ηελ έλλνηα ηνπ έζλνπο σο 

ελνπνηεηηθφ ζηνηρείν ηνπ ιανχ: “Σν έζλνο νιφθιεξν- είπε- γηνξηάδεη ηνλ πνηεηή. Ζ 

γηνξηή απηή αληαλαθιά ζ' φινπο ηνπο πλεπκαηηθνχο αλζξψπνπο ηεο ρψξαο καο... Σν 

έξγν ηνπ ην θακαξψλνπλ δεμηνί θαη αξηζηεξνί...”
252

   

 Ο Θέκνο Κνξλάξνο είλαη έλαο άιινο ινγνηέρλεο ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

πξννδεπηηθνχ θηλήκαηνο ηεο Αξηζηεξάο. Με ηελ επθαηξία ηνπ έξγνπ ηνπ, “Γε ηεο 

Αλάζηαζεο”, ν Σάζνο Βνπξλάο θάλεη κηα αλαδξνκή ζην έξγν ηνπ ζπγγξαθέα θαη ην 

παξνπζηάδεη σο “θηινινγηθφ θαη θνηλσληθφ ξεπνξηάδ”
253

. Αλαθέξεηαη ζην πξψην 

βηβιίν ηνπ “Άγην ξνο, νη άγηνη ρσξίο κάζθα” σο έλα “έξγν νμχηαηα θαηαιπηηθφ, 

έξγν κάρεο ελάληηα ζηελ θνηλσληθή ζπληήξεζε, έξγν πνπ γθξέκηδε είδσια, 

απνθάιππηε ην βαζκφ δηάβξσζεο ηεο κεζνπνιεκηθήο επνρήο”. Σνλίδεη αθφκε πσο 

δχζθνια κπνξνχκε λα βξνχκε αληίζηνηρα έξγα κε παξάιιειν ζέκα: “Απφ ηελ 

“Πάπηζζα Ησάλλα” ηνπ Ρντδε ... ν δξφκνο καο πάεη ίζηα ζην “Άγηνλ ξνο” πνπ 

απνηέιεζε ην πην απνθαζηζηηθφ ρηχπεκα ζην πλεπκαηηθφ επνηθνδφκεκα κηαο ηάμεο 

θαηαδηθαζκέλεο απφ ηελ ίδηα ηελ ηζηνξία.”.     

 Ο Βνπξλάο πεξηγξάθεη ηηο ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο ζπγθπξίεο πνπ 

δηακφξθσζαλ ην πλεπκαηηθφ ππφβαζξν ηνπ Κνξλάξνπ, ζε δηεζλέο αιιά θαη ζε εζληθφ 

επίπεδν, ζηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Ο αληίρηππνο ηεο Οθησβξηαλήο 

επαλάζηαζεο, ε κηθξαζηαηηθή ήηηα, ε άλνδνο ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ζε 

παλεπξσπατθή θιίκαθα, ε δεκηνπξγία ησλ ιατθψλ κεηψπσλ, ην λαδηζηηθφ θαζεζηψο 

ζηε Γεξκαλία θαη ε Γεκνθξαηία ηεο Βαηκάξεο, ν εκθχιηνο ηζπαληθφο πφιεκνο ζαλ 

αηκαηεξφο πξφινγνο ηνπ δεχηεξνπ παγθνζκίνπ είλαη νη θπξηφηεξεο απ' απηέο. Ζ θξίζε 

ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ θφζκνπ ηεο εμνπζίαο, ηα ζηξαηησηηθά θηλήκαηα, ηα πξψηα 

ππεχζπλα ηζηνξηθά βήκαηα ηνπ πξννδεπηηθνχ θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα θαη ε 

ζπκκαρία ησλ παξαγσγηθψλ ηάμεσλ ελάληηα ζηνλ παιαηνθνκαηηζκφ θαη ηελ 

νηθνλνκηθή θαηαδπλάζηεπζε  επεξέαζαλ επίζεο ην “Άγηνλ ξνο”, ην νπνίν 

ζεκεηψλεηαη φηη κε ηνλ ηξφπν ηνπ πήξε κέξνο ζηε κεγάιε κάρε, κε ηα φπια ηεο 

ηέρλεο, γηα ηε εμπγίαλζε θαη αλαλέσζε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δσήο, πνπ 

πξσηνπφξνη καρεηέο είραλ ηφηε αλαδεηρηεί ν Βάξλαιεο, ν Γιελφο, ν Κνξδάηνο, ν 

Απγέξεο. Δθηφο φκσο απφ γέλλεκα θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο αλάγθεο, ην “Άγηνλ 

ξνο” παξνπζηάδεηαη θαη σο θηινινγηθφ ληνθνπκέλην, έλα “θινγεξφ ξεπνξηάδ” 

ρσξίο ινγνηερληθφ θφξην ή παξαρσξήζεηο ζηε θαληαζία. Ο ζπγγξαθέαο δελ ην 

επηζθέθηεθε ζαλ ηνπξίζηαο, νχηε ηνλ ελδηέθεξε ε ξνκαληηθή άπνςε ηνπ ζέκαηνο 

αιιά κνλάρα ην παξφλ. Σν είδε “ζαλ θαξθίλσκα απάλσ ζην θνξκί ηεο Διιάδαο ηεο 

παξαθκήο, ζαλ θένπδν πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηνπο γχξσ αγξφηεο, ζαλ θσηνζβεζηηθή 

εζηία, ζαλ θεθελαξηφ φπνπ ε δηαθζνξά είρε αληηθαηαζηήζεη ηελ “θαηά Υξηζηφλ” 

δσή”.  

 πλερίδνληαο ν Βνπξλάο ηελ παξνπζίαζε αλαθέξεηαη ζηε δίσμε πνπ δέρηεθε 

ν ζπγγξαθέαο γηα ην ηνικεξφ έξγν ηνπ, αιιά θαη ζηηο θσλέο πνπ πςψζεθαλ γηα λα ην 

ππεξαζπηζηνχλ, φπσο εθείλε ηνπ Φψηνπ Πνιίηε. Πεξλά έπεηηα ζην επφκελν έξγν ηνπ, 

ηε “πηλαιφγθα”, έξγν γεκάην ζειίδεο “θνιαζκέλεο θξίθεο θαη πςειήο αλζξσπηάο”. 

Ο Κνξλάξνο αθνχ πήγε ζηε πηλαιφγθα θαη έδεζε κε ηνπο ιεπξνχο  -πεξηθξνλψληαο 

ηνπο θηλδχλνπο ηεο θνβεξήο αξξψζηηαο- φ,ηη είδε θαη φ, ηη άθνπζε, επεμεξγαζκέλν 

                                                 
252 Απγή, 21-5-1959. 
253Σάζνο Βνπξλάο, “Ο Θέκνο Κνξλάξνο θαη ην θηινινγηθφ θνηλσληθφ ξεπνξηάδ”, Απγή, 26-6-1959. 
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θξηηηθά, απνηέιεζε ην πιηθφ ηνπ βηβιίνπ απηνχ. 

 Αθνχ ν Βνπξλάο νινθιεξψλεη ηελ εμέηαζε ησλ δχν απηψλ έξγσλ, πεξλά ζην 

ηειεπηαίν βηβιίν ηνπ Κνξλάξνπ, “Ζ Γε ηεο Αλάζηαζεο”, πνπ θαη απηφ απνηειεί 

ξεπνξηάδ, απηή ηε θνξά απφ ηελ επίζθεςε ηνπ ζηε Λατθή Κίλα. Δδψ φκσο έρνπκε λα 

θάλνπκε κε ηελ αληίζηξνθε φςε ηνπ λνκίζκαηνο, φπσο παξαηεξείηαη. Ο θνηλσληθφο 

ξεπφξηεξ δελ παίξλεη απηή ηε θνξά ζηάζε επηθξηηή απέλαληη ζην αληηθείκελν ηνπ, 

δελ είλαη θαηαιπηηθφο αιιά επνηθνδνκεηηθφο. Γηαθξίλεηαη απφ θαηάθαζε γηα ηνλ 

θφζκν πνπ απιψλεηαη κπξνζηά ηνπ θαη κέλεη πξνζεισκέλνο ζην δηθφ ηνπ, ηνλ 

πξνζσπηθφ ηφλν ηεο αλζξσπηάο πνπ ραξαθηεξίδεη ην έξγν ηνπ, είηε βξίζθεηαη ζε 

δηάζηαζε, είηε ζε αξκνλία κε ην αληηθείκελν ηνπ.    

 

 Ο Σάζνο Βνπξλάο αζθεί θξηηηθή θαη ζην βηβιίν ηνπ Αηκ. Υνπξκνχδηνπ “Ο 

Παιακάο θαη ε επνρή ηνπ” θαη ζπγθεθξηκέλα ζην δεχηεξν ηφκν
254

. Ο Βνπξλάο 

παξαηεξεί πσο ν πξψηνο ηφκνο ηνπ Υνπξκνχδηνπ πνπ γξάθηεθε ην 1943 

ζεκειηψλεηαη κε πγηέζηεξν θξηηήξην θαη απνηειεί κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα λα 

εληαρζεί ν πνηεηήο “ζηνλ εζληθφ θνηλσληθνπνιηηηθφ θαη πλεπκαηηθφ ηνπ ρψξν θαη λα 

αληρλεπζνχλ ηα θαηά θαηξνχο θίλεηξα ησλ πνηεηηθψλ ηνπ εκπλεχζεσλ”. Αληίζεηα γηα 

ην δεχηεξν ηφκν ππνζηεξίδεη πσο θπξηαξρείηαη απφ ηδεαιηζηηθφ θφξην θαη πσο ηα 

“αθεξεκέλα ηδεαιηζηηθά ζρήκαηα ζπγθιίλνπλ πξνο ηνλ “νξζνινγηζκέλν ηδεαιηζκφ” 

ηνπ πθνπηξή ή ην λενθαληηαληζκφ ηνπ Σζάηζνπ”. Δπηθξίλεη ην ζπγγξαθέα γηα 

“επηθπιιηδνγξαθηθφ ηκπεξηαιηζκφ” πνπ ηαιαηπσξεί ηνλ αλαγλψζηε ηνπ, ελψ 

ζπγθεθξηκέλα γηα ην κέξνο ηνπ βηβιίνπ πνπ αθνξά ην “Γσδεθάινγν ηνπ Γχθηνπ” 

ιέεη φηη ελψ γίλεηαη πνιχο ιφγνο γηα ηε ζεκαζηνινγηθή εξκελεία ηνπ ζπκβφινπ 

“Γχθηνο” κέζα ζην πνίεκα ηνπ Παιακά, δελ ππάξρεη νχηε κηα έζησ θαη ππαηληθηηθή 

αλαθνξά ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ πνπ πξφβαιιαλ ην πνηεηηθφ απηφ 

ζχκβνιν. ζνλ αθνξά “Σε θινγέξα ηνπ βαζηιηά”, ν Βνπξλάο ηε ραξαθηεξίδεη έξγν 

“εγθεθαιηθφ, δηαπλεφκελν απφ έλα αξηζηνθξαηηθφ εζληθηζκφ, πνιεκνιαηξηθφ, 

θπηψξην θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ” θαη απνξεί πνπ ν Υνπξκνχδηνο ην ραξαθηεξίδεη ζαλ 

“έλα ηππηθφ ππφδεηγκα δηάρπζεο ηνπ πνηεηηθνχ Δγψ ζην πιήζνο”, αθνχ θαηά ηε 

γλψκε ηνπ δελ ππάξρεη -ζην έξγν απηφ- αληαπφθξηζε αλάκεζα ζηνλ πνηεηή θαη ηα 

ηδαληθά ηνπ θαηξνχ ηνπ.    

 

 Ηδηαίηεξν ρψξν ζηελ πνιηηηζηηθή ζειίδα ηεο Απγήο θαηαιακβάλνπλ νη 

δεκνζηεχζεηο γηα ηηο εθδειψζεηο πξνο ηηκή ηνπ ηθειηαλνχ
255

 αιιά θαη ε γαιιηθή 

θξηηηθή γηα ηελ πνίεζε ηνπ Ρίηζν
256

. Ζ πλεπκαηηθή εθδήισζε ζηνπο Γειθνχο γηα ην 

ηθειηαλφ νξγαλψζεθε απφ ηελ Δηαηξεία Διιήλσλ Λνγνηερλψλ κε ηελ επθαηξία ησλ 

25 ρξφλσλ δξάζεο ηεο θαη γηα λα ηηκήζεη ηε κλήκε ηνπ πξψελ πξνέδξνπ ηεο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε ππνδνρή πνπ επηθχιαμε ε γαιιηθή θξηηηθή ζην πνηεηηθφ έξγν ηνπ 

Ρίηζν “Σέηαξηε Γηάζηαζε” ππήξμε εμαηξεηηθή θαη ζηελ Απγή δεκνζηεχνληαη νη 

απφςεηο πνιιψλ θξηηηθψλ φπσο ηνπ Οπκπέξ Ενπέλ (“Κνκπά”), Αλξί Φξνλζάθ (“ίλη 

ληχ Σάλ”), Φξαλζνπά Κεξέι (“Δξφπ”) αιιά θαη ηνπ πνηεηή Αξαγθφλ φπνπ κ' έλα 

κεγάιν εγθσκηαζηηθφ άξζξν ηνπ αλαθέξζεθε ζην Ρίηζν θαη ζηε “νλάηα ηνπ 

                                                 
254 Απγή, 10-7-1959. 
255 Απγή, 19,20-10-1959 
256 Απγή, 21-10-1959. 
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ειελφθσηνο”.
257

           

   

Μηα θηινζνθηθή αληηπαξάζεζε 

 Σν Μάην ηνπ 1959 δεκνζηεχεηαη ζηελ Απγή θξηηηθή πάλσ ζην θηινζνθηθφ 

έξγν ηνπ Μπάκπε Κιάξα, “Δληαίνο Λνγηζκφο”.
258

 Με ην ηίηιν “Μηα αλαζεσξεηηθή 

πξνζπάζεηα” εμεηάδεηαη ην έξγν πνπ επηρείξεζε λα αλαζεσξήζεη ην δηαιεθηηθφ 

πιηζκφ- αιιά θαη ηνλ ηδεαιηζκφ- ζεκειηψλνληαο κηα θαηλνχξηα αληίιεςε: ηεο εληαίαο 

θνζκηθήο νπζίαο (σο χιε θαη πλεχκα ηαπηφρξνλα) θαη κηα θαηλνχξηα κέζνδν: ηνπ 

Δληαίνπ Λνγηζκνχ.  Ο  ζπγγξαθέαο επηρεηξεί λα ππνζηεξίμεη πσο άιιν χιε θαη άιιν 

ελέξγεηα κε ηξφπν φκσο πνπ πξνθαιεί ζχγρπζε. ' απηφλ  ν Κψζηαο Πνιίηεο 

αληηηάζζεη ηνλ δηαιεθηηθφ πιηζκφ, αιιά θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ Λέληλ γηα ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ μεπεξλψληαο ηα κεραληζηηθά πιαίζηα ζεσξεί ηε κάδα θαη ηελ 

ελέξγεηα σο δηαθνξεηηθέο εθδειψζεηο ηεο κηαο εληαίαο θαη αληηθεηκεληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ ππάξρεη αλεμάξηεηα απφ ηε ζπλείδεζε καο. Αθφκε ν Πνιίηεο 

ππνζηεξίδεη πσο ν Κιάξαο βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηνπ ρπδαίνπ πιηζκνχ (πνπ φκσο έρεη 

μεπεξαζηεί απφ ηηο λεφηεξεο επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο) πνπ βιέπεη ηελ χιε κε ηελ 

παιηά κεραληζηηθή αληίιεςε ηεο ζσκαηηδηαθήο αδξαλνχο κάδαο- χιεο, πνπ απνηειεί 

αθφκε θαη κε ηε λέα εηθφλα ηεο έλα κνλάρα κέξνο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.  

 Καζψο ν Μπάκπεο Κιάξαο δεκνζίεπζε ζηελ Βξαδπλή καθξνζθειέζηαηε 

απάληεζε ζηελ θξηηηθή ηεο Απγήο γηα ην βηβιίν ηνπ, ν Κ. Πνιίηεο επαλέξρεηαη ζην 

ζέκα επηκέλνληαο πσο ε απάληεζε είηε δελ αλαηξεί ηα βαζηθά ζεκεία ηεο θξηηηθήο, 

είηε πέθηεη ζε θαηλνχξηα ζθάικαηα
259

. Με νρηψ θαίξηεο παξαηεξήζεηο απαληά ζην 

ζπλνκηιεηή ηνπ. Σνλίδεη πεξηζζφηεξν ηε ζεκαζία ηεο αληίζεζεο, ζαλ ζπληειεζηή 

πξνφδνπ, αθφκε θαη ζε αηαμηθέο θνηλσλίεο, ελψ ζε θάπνην ζεκείν ηνλ επηθξίλεη φηη 

δεηά “αλαρψλεπζε ησλ δχν ζπζηεκάησλ”-ηκπεξηαιηζκνχ θαη ζνζηαιηζκνχ. ην 

δήηεκα ηνπ ηδεαιηζκνχ ε άπνςε ηνπ είλαη φηη ελψ ν Κιάξαο ζηα πξψηα θεθάιαηα 

αλαηξεί νξηζκέλα ηδεαιηζηηθά ζρήκαηα, μαλαπέθηεη ζηε ζπλέρεηα ζε κηα θξαζηηθά 

δηαθνξεηηθή κνξθή ηδεαιηζκνχ (“κηα κνξθή παλζετζκνχ απαξάδεθηε γηα ηελ επνρή 

ηνπο”).    

 Ο Κ. Πνιίηεο επαλέξρεηαη ζην θηινζνθηθφ “πξφβιεκα ηεο χιεο” θαη ζε 

θαηνπηλή δεκνζίεπζε ηνπ. Ξεθηλά απφ ηελ αξρή πσο ηα θηινζνθηθά ζπζηήκαηα ησλ 

δηαθφξσλ επνρψλ είλαη αληαλάθιαζε ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ, 

ζηελ νληνινγηθή ηνπο φκσο ζεκειίσζε παίμαλε πάληα βαζηθφ ξφιν νη γλψζεηο ηεο 

επνρήο γηα ηνλ θφζκν. Έηζη  γηα λα εληνπίζεη ηα θαηά ηε γλψκε ηνπ ιάζε ησλ 

ηδεαιηζηψλ, αλαηξέρεη ζηηο παιηφηεξεο κέρξη θαη ηηο πην ζχγρξνλεο αληηιήςεηο ηεο 

θπζηθήο γηα ηελ χιε. Αλαθέξεηαη ζηελ ζεσξία ηνπ Γεκφθξηηνπ, ζηε λεφηεξε αηνκηθή 

ζεσξία ηνπ Νηάιηνλ, ζηελ ηαχηηζε γηα ηελ θιαζηθή θπζηθή ηεο έλλνηαο ηεο κάδαο κε 

ηελ έλλνηα ηεο χιεο θαη ηελ αληίιεςε ηεο ελέξγεηαο σο θάηη ηειείσο αλεμάξηεην θαη 

δηαθνξεηηθφ. ε αληίζεζε κε άιιεο θηινζνθηθέο ζεσξίεο πνπ ζηεξίρηεθαλ ζ' απηέο ηηο 

αληηιήςεηο ηεο θπζηθήο, ν δηαιερηηθφο πιηζκφο πξνρσξψληαο πην κπξνζηά απφ ηελ 

επηζηήκε ηεο επνρή ησλ ηδξπηψλ ηνπ, αληηκεηψπηζε ηα άηνκα (κάδα- χιε ηεο 

                                                 
257Απγή, 21-10-1959. 
258 Απγή, 29-5-1959. 
259Κψζηαο Πνιίηεο, “Φηινζνθία θαη ζχγρπζε- Δληαίνο ινγηζκφο ή κεηακνξθσκέλνο ηδεαιηζκφο”, 

Απγή, 27-6-1959. 
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θπζηθήο) θαη ηελ ελέξγεηα κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο, σο κνξθέο χπαξμεο ηεο 

αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηεο χιεο κε ηελ επξχηεξε έλλνηα. Καη ε ελέξγεηα, 

ινηπφλ, ππήξμε γη' απηφλ χιε. Καη πξάγκαηη ε λεφηεξε θπζηθή, θπξίσο κε ηε ζεσξία 

ηεο ζρεηηθφηεηαο αιιά θαη κε ηελ θβαληνκεραληθή θαη ηελ θπκαηνκεραληθή, 

επηβεβαίσζε ηελ άπνςε απηή, δείρλνληαο πσο ε πξννδεπηηθή θηινζνθία 

πξνπνξεχηεθε ηεο επηζηήκεο ζ' απηφ ην ζεκείν. Έηζη θαζψο ε λεφηεξε θπζηθή 

πξνρψξεζε ζηε δηεξεχλεζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ αηφκσλ θαη ηεο αθηηλνβνιίαο 

θαηάξγεζε ηελ παιηά αληίζεζε κάδαο θαη ελέξγεηαο θαη απνθάιπςε ηελ εληαία 

ειεθηξνκαγλεηηθή θχζε ηνπο, ηελ αιιεινκεηαηξνπή θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο
260

. 

  

Τπόζεζε Νηξέπθνπο 

 Ζ “Τπφζεζε Νηξέπθνπο” ηνπ Μαλφιε θνπινχδε αλεβαίλεη ζην ζέαηξν 

“Γηάλα” θαη ζηελ Απγή γίλεηαη αλαθνξά απφ ην Γ. ηαχξνπ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

θαη δηθαίσζε φισλ ησλ πξνζδνθηψλ  πνπ είραλ ζηεξηρηεί ζην ζπγθξφηεκα ηνπ Γεκ. 

Μπξάη. Σν έξγν θξίζεθε σο “έλαο αιεζηλφο ζξίακβνο”, ελψ επηθξνηείηαη ε επηδίσμε 

ηνπ Γεκ. Μπξάη “λ' αγθαιηάδεη θαίξηαο ζεκαζίαο αλζξψπηλα πξνβιήκαηα πνπ 

βξίζθνπλ άκεζε αληαπφθξηζε  θαη θαηαληθνχλ επηθπιάμεηο, πξνθαηαιήςεηο αθφκα 

θαη αληηδξάζεηο”.  

 Τπάξρεη αθφκε εθηελήο αλαθνξά ζηα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ δεκηνχξγεζαλ 

ηελ ππφζεζε θαη κεηαμχ άιισλ αλαθέξεηαη: “Ζ “ππφζεζε” Νηξέπθνπο ήηαλ κηα 

ζθεπσξία ηεο ζηξαηησηηθήο θιίθαο, γηα λα θαιχςεη ηηο αλνκίεο θαη ηηο θαλεξέο ή 

θξπθέο πξνδνζίεο ηεο, γηα λα δηθαηνινγήζεη έλα θαίξην ρηχπεκα θαηά ησλ ιατθψλ 

ειεπζεξηψλ, ηεο Γεκνθξαηίαο. Μα δελ άξγεζε λα πέζεη εθείλε ζηελ παγίδα πνπ 

έζηελε γηα ηνπο άιινπο. Γχξσ απ' ην αζψν ζχκα, ηνλ έληηκν ινραγφ Αιθξέδν 

Νηξέπθνπο, πςψζεθαλ νη δσληαλέο δεκνθξαηηθέο δπλάκεηο ηεο Γαιιίαο, κ' 

επηθεθαιήο ηνλ Κιεκαλζψ θαη ηνλ Ενιά θη ππεξαζπίζηεθαλ κ' αθαηάβιεην πάζνο ηηο 

ιακπξφηεξεο αγσληζηηθέο παξαδφζεηο ηνπ Γαιιηθνχ ιανχ, ηηο δηαθεξχμεηο ηεο 

Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο... ια ηα είραλ πξνβιέςεη [νη ζηξαηνθξάηεο]. Χο θαη ηελ 

εβξατθή θαηαγσγή ηνπ Νηξέπθνπο εθκεηαιιεχηεθαλ ζαλ ηξνθή ηνπ αληηζεκηηηθνχ 

θιίκαηνο πνπ νη ίδηνη θαιιηέξγεζαλ. Έλα κφλν ηνπο “δηέθπγε”, κνηξαία θπζηθά: Πσο 

ε αιήζεηα είλαη αθαηακάρεηε, φζν θαη ν αλππφηαρηνο ιαφο...”
261

    

 Με ηελ επθαηξία ηεο “ππνζέζεσο Νηξέπθνπο” δεκνζηεχεηαη ζηελ Απγή “Ο 

Ενιά θαη ε αζθάιεηα (Έλαο “θαθεισκέλνο” ηνπ 19νπ αηψλα)”. Ζ δεκνζίεπζε 

βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία πνπ απνθάιπςε ν Γάιινο ηζηνξηθφο Αλξί Γθηγηεκέλ “ρψλνληαο 

ηε κχηε ηνπ” ζε θξαηηθά θαη άιια αξρεία θαη ςάρλνληαο γηα ηζηνξηθά ληνθνπκέληα 

πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε γαιιηθή θνηλσλία ηεο επνρήο ηνπ γαιινπξσζζηθνχ πνιέκνπ  

ηνπ 1870 θαη ηεο επαλάζηαζεο ηεο Κνκκνχλαο. Φαίλεηαη ινηπφλ πσο ηπραία ν 

Γθηγηεκέλ έπεζε πάλσ ζην “θάθειν Δκίι Ενιά” πνπ είρε θηηάμεη ε αζθάιεηα ηνπ 

19νπ αηψλα. Σ' απνηειέζκαηα ηεο έξεπλα ηνπ δεκνζίεπζε ζην “Φηινινγηθφ Φηγθαξφ”  

θαη ζ' απηά βαζίδεηαη θαη ε δεκνζίεπζε ηεο Απγήο. Μέζα απφ ηηο εθζέζεηο – ζπρλά 

δηαζθεδαζηηθέο-  ησλ πιεξνθνξηνδνηψλ, πνπ βξέζεθαλ ζην θάθειν ηνπ Ενιά, 

πξνθχπηεη ινηπφλ πσο γηα ηξηάληα ζρεδφλ ρξφληα (απφ ηελ Κνκκνχλα κέρξη ην 

                                                 
260 Απγή, 12,13-8-1959. 
261 Απγή, 27-10-1959. 
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“Καηεγνξψ”, 1873-1899) ε γαιιηθή αζθάιεηα παξαθνινπζνχζε απφ θνληά ηνλ 

δεκνζηνγξάθν θαη κπζηζηνξηνγξάθν Ενιά. Άιινηε ππνςηάδνληαη ζρέζεηο ηνπ κε ηε 

Γηεζλήο θαη άιινηε ηνλ παξαθνινπζνχλ σο ην εζσηεξηθφ ησλ θαθφθεκσλ νίθσλ ή 

ηνπ θαδίλνπ, φπνπ ζπρλάδεη ζέινληαο λα καδέςεη πιηθφ γηα κειινληηθά έξγα ηνπ. 

Άιινηε αλεζπρνχλ γηα ηηο θηιειεχζεξεο θαη πξννδεπηηθέο ηδέεο ηνπ θαη άιινηε 

θαζεζπράδνπλ απφ ηε δεμηφζηξνθε πνξεία ηνπ  ηαλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1898 μεζπά 

ν θεξαπλφο ηνπ “Καηεγνξψ”, παξαπέκπεηαη ζε δίθε, θαηαδηθάδεηαη κε πνηλή 

θπιάθηζεο θαη πξφζηηκν ελψ ν θάθεινο ηνπ δηνγθψλεηαη θαζεκεξηλά κε εθζέζεηο 

πιεξνθνξηνδνηψλ φρη κνλάρα γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ ζπγγξαθέα αιιά θαη γηα ηηο 

δηαδειψζεηο ησλ δεκνθξαηηθψλ θνηηεηψλ θαη εξγαηψλ . Μαζαίλνπκε ηέινο γηα ηε 

δηαθπγή ηνπ ζηελ Αγγιία αιιά θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην Παξίζη, κεηά ηελ 

αλαζεψξεζε ηεο δίθεο Νηξέπθνπο, θαη ηνλ αηθλίδην ζάλαην ηνπ ην 1902. 
262

.  

 Ζ “ππφζεζε Νηξέπθνπο”, πάληα ελδηαθέξνπζα , ηελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν κε 

ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε, παίδεηαη θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν κε ζθελνζεζία ηνπ Υνζέ 

Φεξξέξ θαη ζελάξην βαζηζκέλν ζε κπζηζηνξεκαηηθή βηνγξαθία. Ο Κ. ηακαηίνπ 

ζρνιηάδνληαο ηελ ηαηλία αλαθέξεη: “Ζ “Τπφζεζηο” είλαη αζηείξεπηε πεγή 

δξακαηηθψλ ζπλζέζεσλ θαη έρεη επαλεηιεκκέλα κεηαθεξζεί ζηε ζθελή θαη ηελ 

νζφλε. Δίλαη έλα έηνηκνο “κχζνο” ηνπ αηψλα καο [...] φπσο αθξηβψο ην αλαθάηεκα 

κπζνινγίαο θαη πξαγκαηηθφηεηαο ήηαλ έηνηκν πιηθφ γηα ηνπο θιαζηθνχο καο 

ηξαγηθνχο πνηεηέο. Μφλε δηαθνξά πσο, ελψ ζπλήζσο ζηελ αξραία δξακαηηθή, ε 

επέκβαζε ηνπ “απφ κεραλήο ζενχ” έδηλε ηε ιχζε, ζηελ “Τπφζεζε” πνπ καο 

απαζρνιεί ηε ιχζε έδσζε ε πάιε αλζξψπσλ, ηνπ ίδηνπ ηνπ Νηξέπθνπο, ηνπ Ενιά, 

ησλ δεκνθξαηηθψλ καδψλ ηνπ θαηξνχ κέζα θη έμσ απ' ηε Γαιιία...”
263

. 

 

Η Μπηελάιε  θαη ε αθεξεκέλε ηέρλε 

 Ο Μίιηνο Γαξίδεο παξνπζηάδεη ηηο εληππψζεηο ηνπ απφ ηελ Μπηελάιε ηνπ 

Παξηζηνχ. Δίλαη ε πξψηε δηεζλήο Μπηελλάιε ησλ λέσλ πνπ νξγαλψζεθε απφ ην 

γαιιηθφ θξάηνο ην 1959, ζαλ αληηζηάζκηζκα ηεο Μπηελλάιε ηεο Βελεηίαο. Ο Γαξίδεο 

εθθξάδεη ηελ απνδνθηκαζία ηνπ γηα ην γεγνλφο πσο αληί γηα λέα ξεχκαηα θαη λέεο 

ηάζεηο, νη δηνξγαλσηέο έδεημαλ ηελ πξνηίκεζε ηνπο γηα ηελ αθεξεκέλε ηέρλε. 

Πξνηίκεζε πνπ απνθνξπθψζεθε κε ηελ επίζεκε δήισζε πνπ έθαλε ζηα εγθαίληα ν 

Γάιινο ππνπξγφο εθπνιηηηζηηθψλ ζρέζεσλ Αληξέ Μαιξψ, πσο, δειαδή, ζηελ επνρή 

ηνπο δελ ππάξρεη άιιε κεγάιε ηέρλε εθηφο απφ ηελ αθεξεκέλε.  Ο Γαξίδεο 

παξαηεξεί θηψρεηα ζηελ έθθξαζε, θηψρεηα ζηα κέζα θαη ζηα επξήκαηα παξά ηνπο 

“εμσθξεληζκνχο” ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ. Παξά ην γεληθφ βέβαηα θιίκα ηεο 

παξηζηλήο Μπηελλάιε δηαπηζηψλνληαη θαη εμαηξέζεηο ρσξψλ πνπ παξνπζίαζαλ 

αμηφινγε εξγαζία. Μεηαμχ απηψλ ε Διιάδα (Κνιέθαο, Πξέθαο, Βαηδηάο, Μπηαξάο), 

ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηεο Άπσ Αλαηνιήο θαη ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. Ζ 

ρξσκαηηθή αλαδήηεζε, θαηά ηε γλψκε ηνπ Γαξίδε, πξέπεη λα ππνηάζζεηαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα, λα είλαη κέζν θαη φρη απηνζθνπφο, φπσο άιισζηε ππήξμε ην 

παξάδεηγκα ησλ κεγάισλ δαζθάισλ ηεο ηέρλεο
264

.    

                                                 
262Κ. ηακαηίνπ, “Ο Ενιά θαη ε αζθάιεηα – Έλαο θαθεισκέλνο ηνπ 19νπ αηψλα”, Απγή,  20, 21,22-11-

1959. 
263 Απγή, 16-12-1959. 
264 Απγή, 12-12-1959 
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 Παξφκνηεο απφςεηο κ' εθείλεο πνπ εμέθξαζε ν Μίιηνο Γαξίδεο γχξσ απφ ηελ 

αθεξεκέλε ηέρλε (κε αθνξκή ηελ Μπηελλάιε ηνπ Παξηζηνχ), εθθξάδεη θαη ν Γηψξγνο 

Φσθάο ζηνλ απνινγηζκφ ησλ θαιψλ ηερλψλ γηα ην 1959. Ηζρπξίδεηαη πσο πνιινί λένη 

θαιιηηέρλεο, ζακπσκέλνη απφ ηε ρξσκαηηθή ηφικε ηεο αθεξεκέλεο ζρνιήο θαη απφ 

ηελ ειεπζεξία πνπ ηνπο δίλεη ε θαηάξγεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, βξίζθνπλ ζηελ παληειή 

έιιεηςε ηνπ ζέκαηνο ηελ εχθνιε ιχζε. Δπηκέλεη φκσο πσο έηζη μεζηξαηίδνπλ απφ ην 

αιεζηλφ λφεκα ηεο ηέρλεο θαζψο ηα αθεξεκέλα ηα απφιπηα, ηα “αληηεηθνληθά” έξγα 

κφλν ζαλ δηαθνζκεηηθά παηρληδίζκαηα κε αξκνληθή παξάζεζε ρξσκάησλ ή ζρεκάησλ 

κπνξνχκε λα ηα δερηνχκε.
265

       

 

 ηνλ απνινγηζκφ ηνπ 1959 ν Πνξθχξεο δηαπηζηψλεη πλεπκαηηθή θίλεζε ζηε 

δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, αιιά φρη θαη δσή. Γηαρσξίδνληαο ηηο δπν έλλνηεο δηεπθξηλίδεη 

πσο φηαλ ην επξχηεξν θνηλφ κέλεη καθξπά απφ ηηο πλεπκαηηθέο δπκψζεηο, κπνξνχκε 

λα κηιάκε κφλν γηα πλεπκαηηθή θίλεζε, κηα θίλεζε δειαδή πνπ πεξηνξίδεηαη ζ' έλα 

ζηελφ θχθιν πλεπκαηηθψλ αλζξψπσλ.  Σηο θχξηεο επζχλεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηηο 

απνδίδεη ζηελ αγξακκαηνζχλε θαη ην ζθνηαδηζκφ (πνπ θαιιηεξγεί ην κεηαπνιεκηθφ 

θξάηνο) αιιά θαη ηελ αζηπλνκηθή απζαηξεζία πνπ ζπλαληάηαη κε ηε κνξθή κελχζεσλ 

θαηά ζπγγξαθέσλ, θαηαζρέζεσλ βηβιίσλ, απαγνξεχζεσλ ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, 

απαγφξεπζεο έθδνζεο εληχπσλ θηι. Αλαθεξφκελνο ζην γηνξηαζκφ ησλ 100 ρξφλσλ 

ηνπ Παιακά, εθθξάδεη ηελ απνγνήηεπζε ηνπ πνπ ν γηνξηαζκφο απηφο πεξηνξίζηεθε 

ζε κεξηθέο ζπγθεληξψζεηο, ελψ θάζε νπζηαζηηθφηεξε πξνζπάζεηα ζπλάληεζε ηελ 

ερζξφηεηα. Σνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ εθδειψζεσλ ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλψλ 

( π.ρ πξνο ηηκήλ ηνπ Καδαληδάθε θαη ηνπ ηθειηαλνχ), κηαο ζνβαξφηεξε θάπσο 

κειέηε ηνπ έξγνπ ηνπ Καδαληδάθε,  ηνπ βηβιίνπ ηνπ Σζίξθα αιιά θαη ηηο δπκψζεηο 

θαη ζπδεηήζεηο ησλ πξννδεπηηθψλ δηαλννπκέλσλ γχξσ απφ επίθαηξα πλεπκαηηθά 

δεηήκαηα. Μεηαμχ άιισλ αλαθέξεηαη θαη ζηελ θίλεζε ηνπ ειιεληθνχ βηβιίνπ 

ζεκεηψλνληαο ηελ έθδνζε αμηφινγσλ βηβιίσλ, φπσο “Ζ θφιαζε ησλ παηδηψλ” ηεο 

Ληιίθαο Νάθνπ -ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη “αλζξψπηλε αληηπνιεκηθή θξαπγή”-, ην 

“Βαηεξιψ δχν γεινίσλ” ηνπ θαξίκπα, ε “Πνιηηεία μέζθεπε”ηνπ Γεξ. Γξεγφξε 

θ.ά.
266

.   

 

Κξηηηθή πνιηηηζηηθώλ ζεκάηωλ ην 1960 

 Σελ αλάγθε επαθήο επξχηεξνπ θνηλνχ κε ηελ ηέρλε επαλαιακβάλεη ν 

Πνξθχξεο θαη ζηηο αξρέο ηνπ 1960, θξίλνληαο έλα βηβιίν ηεο Λίδαο Κφηηνπ, “Ζ 

δσγξαθηθή γηα φινπο”. Παξαηεξεί κάιηζηα ην εμήο νμχκσξν ζρήκα: ελψ ε ηέρλε, ε 

“αιεζηλή Σέρλε”, ζα πεη, εθθξάδεη ηελ πξννδεπηηθή ηδενινγία θαη εζηθή, δειαδή 

ηνπο πφζνπο θαη ηηο ιαρηάξεο ηνπ ιανχ, δελ βξίζθεη πάληα αληαπφθξηζε απφ ηηο 

                                                 
265 Απγή, 19-1-1960. Μηα άιιε άπνςε γχξσ απφ ηε δηάθξηζε αθεξεκέλε – παξαζηαηηθή δσγξαθηθή 

ζπλαληακε ζηα Νέα, κε αθνξκή δχν κφληκεο εθζέζεηο ηνπ «Επγνχ» θαη ησλ «Νέσλ Μνξθψλ», 

εθθξαζκέλε απφ ηελ θξηηηθφ Διέλε Βαθαιφ. Αληρλεχεη αδπλακίεο θαη θηλδχλνπο ίδηαο θχζεσο θαη 

πξνειεχζεσο πνπ ειινρεχνπλ θαη ζηηο δχν ηάζεηο,. Βαζηθή ζέζε ηεο είλαη πσο ζάξξνο ζηε ηέρλε δελ 

είλαη απηφ ησλ ηδενινγηθψλ αγψλσλ θαη ηνπνζεηήζεσλ αιιά ε αηέξκνλε αλαδήηεζε ηεο εθθξάζεσο 

θαη ηεο κνξθήο, πνπ απηή κπνξνχλ λα ηελ έρνπλ ηφζν αθεξεκέλνη φζν θαη παξαζηαηηθνη δσγξάθνη. 

Βιέπε: Διέλε Βαθαιφ, «Αθεξεκέλνη θαη παξαζηαηηθνί», Νέα, 23-9-1960. 
266 Απγή, 25-12-1959. 
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πιαηηέο κάδεο. εκαληηθφ βήκα πξνο ηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ θηλδχλνπ, πνπ εκπεξηέρεη 

ην παξαπάλσ θαηλφκελν, ζεσξεί πσο είλαη ην βηβιίν ηεο Κφηηνπ, επεηδή επηρεηξεί λα 

δψζεη κεξηθά “απιά καζήκαηα αηζζεηηθήο” θαη λα εμνηθεηψζεη ην πιαηχηεξν θνηλφ κε 

ην θαιιηηερληθφ θαηλφκελν. Σξία είλαη ηα θχξηα πξνζφληα πνπ εληνπίδεη ν Πνξθχξεο 

ζην βηβιίν. Σν πξψην, ζα καο πεη, είλαη φηη πξφθεηηαη γηα αιεζηλφ ινγνηέρλεκα θαη 

φρη έλα ςπρξφ, ζεσξεηηθφ βηβιίν γηα ηνπο ιίγνπο εηδηθνχο. Γεχηεξν πξνζφλ θξίλεη ηελ 

παηδαγσγηθή κέζνδν ηεο ζπγγξαθέαο θαη ηξίην κεγάιν πξνζφλ ην θηινζνθηθφ πξίζκα 

ηεο, θαζψο βιέπεη ηελ ηέρλε φρη ζαλ θαλέλα ππεξθπζηθφ, κπζηεξηαθφ θαηλφκελν κα 

δεκέλν κε ηελ θνηλσληθή δσή θαη κε ηελ θνηλσληθή εμέιημε. Αλαθεξφκελνο ζηε δνκή 

ηνπ έξγνπ καο πιεξνθνξεί πσο ζηελ αξρή εμεηάδεηαη ε κνξθσηηθή αμία ηεο 

δσγξαθηθήο, ζηε ζπλέρεηα απνθξνχεη ηελ άπνςε πσο ηέρλε ζεκαίλεη πηζηή 

θσηνγξάθεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηνλίδεη ηε ζεκαζίαο ηεο ελφηεηαο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ κε ηε κνξθή θαη πξνρσξεί ζηελ εμέηαζε ηεο ηέρλεο σο θνηλσληθφ 

θαηλφκελν εμεηάδνληαο ηα θχξηα θαιιηηερληθά ξεχκαηα (θιαζηθηζκφο, ξνκαληηζκφο, 

ξεαιηζκφο, εκπξεζηνληζκφο, εμπξεζηνληζκφο, θπβηζκφο, αθεξεκέλε ηέρλε, ζχγρξνλνο 

ξεαιηζκφο) αιιά θαη ζεκαληηθνχο δσγξάθνπο.
267

 

 

Κξηηηθή δσγξάθσλ θαη απόςεηο πεξί αθεξεκέλεο ηέρλεο ην 1960 

 Σν Μάην ηνπ 1960 ζπλαληάκε μαλά θαίξηεο ζέζεηο ηεο Απγήο γχξσ απφ ηα 

εηθαζηηθά θαη ηελ αθεξεκέλε ηέρλε. Αθνξκή δίλεηαη απφ λέεο εθζέζεηο φπσο ηνπ 

Γηάλλε Μπηαξάθε, ηεο Ηθηγέλεηαο Λαγαλά θαη ηεο Διέλεο Εέξβα. πγθεθξηκέλα ζηελ 

ηειεπηαία έθζεζε ηνπ Μπηαξάθε ν Γηψξγνο Φσθάο δηαθξίλεη ζρεδηαζηηθή ιηηφηεηα 

κε ηνικεξέο απινπνηήζεηο θαη ζνβαξέο ρξσκαηηθέο θαηαθηήζεηο. Μ' φιε ηελ 

απινπνίεζε, φκσο, ν Μπηαξάθεο ζέβεηαη ην αληηθείκελν θαη δελ ην αθαλίδεη. 

Καηνξζψλεη αθαηξψληαο ην πεξηηηφ θαη ην ηπραίν, λα δίλεη ηελ νπζία ησλ πξαγκάησλ. 

Σα ζέκαηα ηνπ, παξκέλα απφ ηα λεζηά θαη ηα Μεηέσξα, δηαηεξνχλ ηε θπζηνγλσκία 

ηνπο, κ' φιε ηελ έληνλε ζθξαγίδα ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπο. Μφλν αξλεηηθφ ζηελ έθζεζε 

ζεσξείηαη πσο δελ ππάξρεη νχηε έλα θνκκάηη κε ζέκα ηνλ άλζξσπν. Αθήλεηαη έηζη 

αθάιππηνο ν θαιιηηέρλεο, θαηά ηε γλψκε ηνπ Φσθά, ζηελ ππνςία πσο απνθεχγεη λα  

εηζρσξεί βαζχηεξα ε ζπγθίλεζε ηνπ ζε ζνβαξφηεξα ζέκαηα.     

 Γηα ηε δνπιεηά ηεο Λαγαλά, ζεκεηψλεηαη κεηαμχ άιισλ, πσο κε ηηο ηνικεξέο 

αθαηξέζεηο ηεο – σο εθεί αθξηβψο πνπ δελ θαηαζηξέθνπλ ηελ παξάζηαζε-  έρεη έλα 

ξεαιηζκφ πιεκκπξηζκέλν απφ γπλαηθεία επαηζζεζία. Αληίζεηα ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Διέλεο Εέξβα ζεσξείηαη θξίκα πνπ ε ηφζε παξαγσγηθφηεηα ηεο δηνρεηεχεηαη ζηελ 

αθαηαλφεηε δηέμνδν ηεο θπγήο. Οη θάπνηεο δσγξαθηθέο αλαιακπέο ηεο ζεσξείηαη πσο 

ράλνληαη ζην ιαζεκέλν δξφκν έθθξαζεο ηεο αθεξεκέλεο ζρνιήο. Μ' αθνξκή ην έξγν 

ηεο, δηαηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ε ζέζε ηεο ζηήιεο ζρεηηθά κε ηελ αθεξεκέλε ζρνιή: 

“Ζ αθεξεκέλε ηέρλε, αλαθέξεη ν Φσθάο, ε απφιπηε, ε αλεηθνληθή είλαη έμσ απφ ην 

πξαγκαηηθφ λφεκα ηεο ηέρλεο  γηαηί δε βνεζάεη θαζφινπ ηνλ άλζξσπν ζηελ πάιε ηνπ 

γηα ηελ θαηάθηεζε κηαο αλψηεξεο πλεπκαηηθήο ζέζεο ζηελ θνηλσληθή ηνπ δσή. Με 

ηελ παληειή έιιεηςε ηνπ αληηθεηκέλνπ, πνπ ην ζεσξνχκε θνξέα ζπλαηζζεκάησλ,  

μεθφβεη θάζε επηθνηλσλία κε ην θνηλφ. Ζ αθεξεκέλε ζρνιή νδεγεί κε ηε κεηαθπζηθή 

θαη ηνλ ηδεαιηζκφ ηεο έμσ απφ ηνλ πξννξηζκφ ηεο αιεζηλήο Σέρλεο. Γελ θέξλεη ζε 

                                                 
267 Απγή, 8-1-1960. 
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θαλέλα απνιχησο ζεαηή θαλέλα κήλπκα, θακηά ιχηξσζε. Γίλεηαη κφδα πνπ 

θαιιηεξγείηαη απφ ηνλ ζλνκπηζκφ κηαο αζήκαληεο επηπρψο κεξίδαο αλζξψπσλ πνπ 

ακθηζβεηνχκε ηελ αιήζεηα θαη ηελ αγλφηεηα ηεο αηζζεηηθήο ηνπο ζπγθίλεζεο απφ ηα 

αθεξεκέλα έξγα”
268

     

 

 Χο έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα θαιιηηερληθά γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ 

θαηαγξάθεηαη ε έθζεζε δσγξαθηθήο ηνπ Γηψξγνπ ηθειηψηε ζηελ αίζνπζα ”Επγφο” 

κε 104 πίλαθεο, παξαγσγή εθηά ρξφλσλ. Δθείλν πνπ θπξίσο δηαπηζηψλεηαη -ζ' 

αληίζεζε κε ηελ έθζεζε Μπηαξάθε- είλαη ε πιεζσξηθή παξνπζία ηνπ αλζξψπνπ ζηελ 

ζπγθηλεζηαθή θιίκαθα ηνπ θαιιηηέρλε, θαζψο δελ ππάξρεη νχηε έλαο πίλαθαο κε 

δηαθνξεηηθφ ζέκα πέξα απφ ηνλ άλζξσπν. Ο επηζθέπηεο ληψζεη κηα αζπλήζηζηε 

ςπρηθή δεζηαζηά ηξηγπξηζκέλε απφ ηφζεο δσγξαθηζκέλεο κνξθέο (άλδξεο, γπλαίθεο, 

παηδηά) λα ηνλ θνηηάδνπλ, νη πεξηζζφηεξεο θαηάκαηα κε ηα κεγάια εθθξαζηηθά 

βπδαληηλά ηνπο κάηηα. Σα ζέκαηα ηνπ αθφκε, ζεκεηψλεη ν Φσθάο, είλαη παξκέλα 

άκεζα απφ ην πεξηβάιινλ πνπ δεη θαη έρνπλ κηα αλζξσπηά γεκάηε ιατθφηεηα. Οη 

ήξσεο ηνπ βγαικέλνη κέζα απφ ηνπο απινχο αλζξψπνπο, ηνπο εξγάηεο θαη ηε 

θησρνινγηά δηαηεξνχλ ηελ πξνέιεπζε ηνπο, κα γίλνληαη θηφιαο παλαλζξψπηλα 

ζχκβνια, κε ηελ εθθξαζηηθή ηνπο πιεξφηεηα. Οιφθιεξνο ν ιαφο κε ηηο αλεζπρίεο 

ηνπ, ηνπο έξσηεο ηνπ, ηα βάζαλα ηνπ θαη ηηο ειπίδεο ηνπ, δνζκέλνο κ' απιφηεηα θαη 

εηιηθξίλεηα... 

 Πεξλψληαο ζηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηεο δσγξάθνπ Έθεο Μηρειή, ν 

θξηηηθφο Γηψξγνο Φσθάο, θάλεη ιφγν γηα ζηαζεξή πνξεία ελφο θηαζκέλνπ 

πξηκηηηβηζκνχ, γηα κηα γλήζηα έθθξαζε απιφηεηαο, γηα θαηάξγεζε ηεο ηξίηεο 

δηάζηαζεο θαη ππνγξάκκηζε, ζηα ηνπία ηεο ηδηαίηεξα, ηνπ ιατθνχ εζνγξαθηθνχ 

πεξηβάιινληνο, γηα ρξψκα αθφκε κε δειεπηή θξεζθάδα. Κιείλνληαο σζηφζν ηνλίδεη 

πσο ε δσγξάθνο δε ρξεηάδεηαη λα πεηξακαηίδεηαη ζηελ αθεξεκέλε ζρνιή. Οη ζνβαξέο 

θαηαθηήζεηο ηεο ζηελ ηέρλε δελ ηεο επηηξέπνπλ “ηα νιηζζήκαηα πνπ θέξλνπλ ζην 

ράνο  θαη ζηνλ κεδεληζκφ ηεο αλεηθνληθήο ζρνιήο”.
269

  

 

 Σνλ Ηνχλην ηνπ 1960 ζηε ζεκαηηθή ηεο Απγήο ζπλαληάκε ηα νλφκαηα αξθεηψλ 

δσγξάθσλ. Ζ ζηήιε “Λφγνη θαη Αληίινγνη” ζρνιηάδεη ηελ επηηπρία ηεο έθζεζεο ηεο 

Άλλαο Κηλδχλε ζην Παξίζη. Αλαθέξεηαη ζε ελζνπζηψδεηο θξηηηθέο έγθπξσλ γαιιηθψλ 

πεξηνδηθψλ, γηα ηελ έθζεζε ραξαθηηθήο θαη ζρεδίσλ ηεο, πνπ ζχκηδαλ ην έξγν ηνπ 

Γθφγηα. “Δκπλεπζκέλα απφ ηνλ πφιεκν θαη ηελ Καηνρή ζηελ Διιάδα, αλαθέξεη 

ηερλνθξηηηθφο ηνπ πεξηνδηθνχ “Φξαλο- Οκπζεζβαηέξ”, ζα κπνξνχζαλ λα 

γιηζηξήζνπλ ζηελ αλεθδνηνινγία, ζε θάπνηνλ εμπξεζηνληζκφ. Σίπνηε απ' απηά δε 

ζπκβαίλεη. Ζ Άλλα Κηλδχλε θαηαθέξλεη θαη δεζπφδεη ηνπ πάζνπο. Καη δελ μέξεη 

θαλείο ηη λα πξσηνζαπκάζεη ζηα πνξηξέηα θαη ζηηο νκάδεο παηδηψλ πνπ παξνπζηάδεη: 

ηελ ηφικε ηεο γξακκήο, ηε ζνθία ησλ φγθσλ θαη ην “ζβήζηκν ηνπ βάξνπο” ή ηε 

δξακαηηθή εληχπσζε πνπ δεκηνπξγείηαη θαη πνπ είλαη ηαπηφρξνλα εληχπσζε “θξίθεο 

θαη νκνξθηάο”. πσο θαη λα είλαη θνηηάδνληαο θαλείο ηα έξγα ηεο θαηαιαβαίλεη πφζν 

κάηαηνη είλαη νξηζκέλνη αηζζεηηθνί θαβγάδεο. ηνλ πςειφηεξν βαζκφ ειεπζεξίαο ηεο, 

ε ηέρλε παξακέλεη “βαζίιηζζα ηνπ πφλνπ ηεο”
270

 .  

                                                 
268 Απγή, 13-2-1960. 
269 Απγή, 14-4-1960. 
270 Απγή, 7-6-1960. 
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 ην έξγν ηεο Κηλδχλε επαλέξρεηαη ε Απγή ηνλ επφκελν κήλα, θαζψο ε 

Διιελίδα δσγξάθνο έιαβε ην “βξαβείν θξηηηθήο 1960” γηα ην ζρέδην, ζην Παξίζη. Ζ 

ηηκεηηθή δηάθξηζε γίλεηαη αθνξκή λ' αλαθεξζεί μαλά ε Απγή ζηα ελζνπζηαζηηθά 

ζρφιηα θαη θξίζεηο πνπ αθηέξσζε ν γαιιηθφο ηχπνο ζην έξγν ηεο Διιελίδαο 

θαιιηηέρληδνο. Αλαδεκνζηεχεη κάιηζηα νιφθιεξε ηελ θξηηηθή ηεο “Οπκαληηέ” ηεο 

4εο Ηνπιίνπ. Έλα απφ ηα ζεκεία ηεο θξηηηθήο είλαη πσο δελ ππάξρεη ηίπνηε 

ππεξβνιηθφ κέζα ζηελ ηξαγηθή έληαζε ησλ ζρεδίσλ πνπ απεηθνλίδνπλ ην δξάκα ηνπ 

ειιεληθνχ ιανχ ζηα ρξφληα ηεο θαηνρήο, ηίπνηα πνπ λα κνηάδεη κε ηηο ηππνπνηεκέλεο 

αλαδεηήζεηο κεξηθψλ απφ ηνπο εμπξεζηνληζηέο. Αλαθέξεηαη γηα ηε κνξθή πσο 

“δνπιεκέλε ππνκνλεηηθά γίλεηαη έλα κε ηα θνθαιηάξηθα θνξκηά ηα ζεκαδεκέλα απφ 

ηελ πείλα, κε ην απάλζξσπν καξηχξην ησλ καλάδσλ, πνπ θξαηάλε ζηελ αγθαιηά έλα 

παηδί πνπ αγσληά ή ην πηψκα ελφο κηθξνχ πιάζκαηνο, πνπ δε ζα παξαδερηνχλ πνηέ 

ηνλ άδηθν ζάλαην ηνπ”. Σν ηέιεην ζπληαίξηαζκα κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ 

επηζεκαίλεηαη θαη παξαθάησ: “Με ηελ έληαζε θαη ηελ αθξίβεηα ησλ γξακκψλ, κε ην 

απζηεξφ παηρλίδη ησλ καχξσλ θαη ησλ άζπξσλ, ε θαιιηηέρληο έθηηαζε κηα πιαζηηθή 

γιψζζα ζπληαηξηαζκέλε ηέιεηα κ' απηή ηελ αλζξψπηλε αιήζεηα πνπ ζέιεη λα ηελ 

θάλεη αηζζεηή θαη λα ηε κεηαδψζεη. Απηνί νη αιπζνδεκέλνη, θπιαθηζκέλνη, 

κειινζάλαηνη άλδξεο θαη γπλαίθεο δηαηεξνχλ κηα αμηνπξέπεηα άθηαζηε πνπ ηίπνηα δε 

ζα κπνξέζεη λα ηελ θαηαζηξέςεη...”
271

      

 Παξάιιεια δεκνζηεχεηαη θαη ε αληαπφθξηζε ηνπ Μίιηνπ Γαξίδε απφ ην 

Παξίζη, ε νπνία πξνθαλψο είρε γξαθηεί πξηλ απφ ηελ απνλνκή ηνπ βξαβείνπ ζηελ 

Διιελίδα δσγξάθν. Μηιά γηα θαιιηηερληθφ γεγνλφο. Σνλίδεη πσο ε δσγξάθνο μέξεη λα 

ειέγρεη ηηο ζπγθηλήζεηο ηεο, πσο ην αληηθείκελν δε ζηέθεηαη εκπφδην ζηελ έθθξαζε. 

Σνικεξφ, ρσξίο ξεηνξεία ην ζρέδην ηεο, ππνηάζζεηαη ζηελ αλάγθε έθθξαζεο. 

Φάρλνληαο γηα αλαινγίεο ζπγθξίλεη ην έξγν ηεο Κηλδχλε- Μαξνπδή κε έξγα ηνπ 

Γθφγηα ή κε ξεαιηζηηθά ζρέδηα ηνπ Νησκηέ, δηεπθξηλίδεη φκσο πσο αληί γηα ηε θξίθε 

κηα απέξαληε θαινζχλε μερχλεηαη θαη αγθαιηάδεη “απηφλ ηνλ πφλν, πνπ ηνλ θάλεη 

δηθφ καο, ηνλίδεη ηε δηθή καο ζπκκεηνρή θαη ηηο επζχλεο καο”
272

.    

 

 Ο Γηψξγνο Μπνπδηάλεο είλαη ν άιινο δσγξάθνο ζηνλ νπνίν αθηεξψλεηαη 

άξζξν  ζρεηηθά κε ηελ πνιχηηκε πξνζθνξά ηνπ ζηελ ειιεληθή ηέρλε. Με ηελ 

επθαηξία έθζεζεο έξγσλ ηνπ ζηνλ “Παξλαζζφ”, κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ (Οθηψβξην 

1959), γίλεηαη ζχληνκε αλαθνξά ζηε δσή θαη ην έξγν ηνπ: ζηελ παξακνλή ηνπ ζηε 

Γεξκαλία, ζηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Διιάδα, φηαλ ν εμπξεζηνληζκφο θαηαδηψθεηαη 

ακείιηθηα απφ ην ρηηιεξηθφ θαζεζηψο, ηα δχζθνια ρξφληα ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο 

θαηνρήο αιιά θαη ε ηηκεηηθή δηάθξηζε ηνπ κε ην ειιεληθφ βξαβείν ηεο δηεζλνχο 

έθζεζεο Γθνπγθελράηκ. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ έξγνπ ηνπ πνπ πξνβάιιεηαη 

είλαη ην ρξψκα. “Απηή ηε ξεπζηή χιε ηελ αλέβαζε ζε αλψηεξεο πιαζηηθέο ζθαίξεο 

θαη ηεο ράξηζε ηε δχλακε ηνπ πλεχκαηνο, καο ιέεη ν Γηψξγνο Φσθάο. Απφ θνηλή 

κπνγηά ηα ζαπκαηνπξγά ρέξηα ηνπ ηε κεηαπιάζαλε ζε δσληαλφ  φξγαλν κηαο 

βαζχηεξεο ςπρηθήο έθθξαζεο! Σίπνηα δελ ππάξρεη ζην έξγν ηνπ Μπνπδηάλε. Οχηε 

ζρέδην, νχηε θφξκα, νχηε πξννπηηθή, νχηε θσηνζθίαζε, νχηε γξακκή, νχηε ηίπνηα 

άιιν νξζφδνμν ζηνηρείν. Μφλνλ ρξψκα! Με ην ρξψκα δίλεη ηα πάληα! Κη' φια, 

                                                 
271 Απγή, 10-7-1960. 
272 Απγή, 10-7-1960. 
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ππνηάζζνληαη ζε κηα θαηαπιεθηηθή εζσηεξηθή αξκνλία κε καζεκαηηθφ ξπζκφ”. 

 Σνλίδεηαη αθφκε πσο κνλαδηθφ ζέκα ζηε δσγξαθηθή ηνπ ζηάζεθε ν 

άλζξσπνο, ν μέλνο φκσο απφ θάζε παξαζηαηηθή απεηθφληζε. Ο παξαζηαηηθφο 

εμπξεζηνληζκφο  ηνπ θαιιηηέρλε δηαηεξεί κηα κηθξή επαθή κε ηελ αληηθεηκεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, φζε λνκίδεη πσο είλαη αξθεηή γηα λα κεηαδψζεη ηηο ζπγθηλήζεηο ηνπ 

(πφλν, αγσλία, ζαξθαζκφ, εηξσλεία). Σνπνζεηείηαη ν Μπνπδηάλεο ζηελ θαιχηεξε 

ζέζε ηνπ δηεζλνχο εμπξεζηνληζκνχ, πιάη ζηνλ Κνθφζθα, ηνλ Βάλ Γθφγθ, ην Νφιληε, 

ηνλ Κίξρλεξ, ηνλ Καληίζθπ, ηνλ Μνχλρ, θά.
273

 

 

 ην δσγξάθν πχξν Βηθάην, αθηεξψλεη επίζεο ηε ζηήιε ηνπ ν Φσθάο. Ο 

Βηθάηνο ζπνχδαζε ζηε ζρνιή ηνπ Μνλάρνπ θνληά ζηνλ Γχδε αιιά θαη ζηνλ 

Νηθεθφξν Λχηξα θαη ην Γεξκαλφ Λέθηο. Αξγφηεξα επέζηξεςε ζηελ Αζήλα θαη έγηλε 

θαζεγεηήο ηεο Αλψηαηεο ρνιήο θαιψλ Σερλψλ, φπνπ θαη δίδαμε κέρξη ην 1940...  

Δπηρεηξψληαο ν Φσθάο λα εθηηκήζεη ην έξγν ηνπ δσγξάθνπ θάλεη ζχληνκε ηζηνξηθή- 

θαιιηηερληθή αλαδξνκή ζην θιίκα ηεο επνρήο ηνπ. Πξψηα αλαθέξεηαη ζηελ 

επηαλεζηαθή ζρνιή πνπ δηακνξθψζεθε  πξνεπαλαζηαηηθά απφ ηελ αθνκνίσζε ηεο 

βελεηζηάληθεο ζρνιήο θαη κε ηελ επίδξαζε ηεο βπδαληηλήο αγηνγξαθίαο. Έπεηηα 

εμεγεί ηελ αλάπηπμε ηεο ζρνιήο ηνπ Μνλάρνπ, αθνχ ε Απιή είρε θάζε ιφγν λα 

ζηξέςεη πξνο ηε Βαπαξηθή πξσηεχνπζα ηηο θαηλνχξηεο θαιιηηερληθέο θαη πλεπκαηηθέο 

δπλάκεηο ηνπ ηφπνπ.  ηε ζρνιή απηή αλήθνπλ νη πην αμηφινγνη πξψηνη Έιιελεο 

δσγξάθνη ( Γχδεο, Βνιαλάθεο, Λχηξαο, Ηαθσβίδεο, Νηθφιαο Λχηξαο, αββίδεο, 

Μπνπδηάλεο) θαη κεηαμχ απηψλ θαη ν Βηθάηνο. “Μ' φιν ηνλ ηππνπνηεκέλν 

εξγαζηεξηαθφ αθαδεκατζκφ” ηεο ζρνιήο ν Φσθάο αλαγλσξίδεη πσο βγήθαλ απ' απηήλ 

πνιινί αμηφινγνη Έιιελεο θαιιηηέρλεο πνπ θαηφξζσζαλ λα μεπεξάζνπλ ηε ζηείξα 

επίδξαζε ηεο θαη λα ξίμνπλ ηα ζπέξκαηα κηαο “ειιεληθφηεηαο” ζηε δσγξαθηθή καο. 

Ο πχξνο Βηθάηνο ππήξμε έλαο απ' απηνχο πνπ δνχιεςαλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο 

εζληθήο ειιεληθήο δσγξαθηθήο κε ζέκαηα παξκέλα απφ ηε θχζε, ηε δσή, ηα έζηκα, 

θαη ηε ζξεζθεία. Δπηζεκαίλεηαη αθφκε πσο ν ηκπξεζηνληζκφο πνπ αλέπηπμε, φπσο θαη 

νη άιινη θαιιηηέρλεο ηεο ίδηαο ζρνιήο, δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ην γαιιηθφ 

ηκπξεζηνληζκφ πνπ είλαη γεκάηνο θσο, δηαχγεηα θαη ρξψκα. Αληίζεηα έρεη θάηη ην 

ζηνραζηηθφ, ζε ζθνχξνπο ηφλνπο κε έληνλα ππνιείκκαηα λαηνπξαιηζηηθνχ 

αθαδεκατζκνχ.
274

  

 Ο πχξνο Παπαινχθαο είλαη ν επφκελνο δσγξάθνο κε ηνλ νπνίν θαηαπηάλεηαη 

ν Γ. Φσθάο. Αθνξκή γίλεηαη ε πξσηνβνπιία ηεο Αλψηαηεο ρνιήο θαιψλ Σερλψλ λα 

παξνπζηάζεη ζπγθεληξσκέλν ην κέρξη ηφηε άγλσζην έξγν ηνπ αμέραζηνπ θαζεγεηή 

ηεο. Ζ γεληθή εληχπσζε ηνπ έξγνπ ηνπ, ε νπνία πξνβάιιεηαη απφ ην Φσθά είλαη πσο 

ζηάζεθε “αλακθηζβήηεηε αμία έμσ απφ θάζε ςεπηνκνληέξλα επίδξαζε”.  Απιφηεηα, 

αιήζεηα, πνηθηιία ζεκάησλ, επίδξαζε απφ ηε βπδαληηλή ηέρλε, γεσκεηξηθή αξκνλία, 

πλεπκαηηθφηεηα πνπ θξχβεηαη ζηα ίδηα ηα αληηθείκελα είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ 

ηνπ πνπ ηνλίδνληαη ηδηαίηεξα. Καη αθφκε ν Παπαινχθαο, φπσο σξίκαζε ε ηέρλε ηνπ 

ζην Παξίζη, πήξε αλαπφθεπθηα πνιιά ζηνηρεία απφ ηα θαηλνχξηα ηφηε αηζζεηηθά 

ξεχκαηα -π.ρ επηδξάζεηο ησλ “θψβ” ή αξγφηεξα ησλ “πνπαληηγί”- αμηνπνηψληαο φκσο 

κε ηξφπν γφληκν ηηο λέεο αλαδεηήζεηο
275

.   

                                                 
273 Απγή, 12-6-1960. 
274 Απγή, 17-6-1960 
275 Απγή, 17-6-1960. 
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 Με αθνξκή έθζεζε αθεξεκέλεο δσγξαθηθήο ζηε Γθαιεξί “Νέεο Μνξθέο” 

(Ενγγνινπνχινπ, Κνληφπνπινο, Μάξζαο, Σφκπξνο θά), δεκνζηεχεηαη θξηηηθή ηνπ 

Γηψξγνπ Φσθά φπνπ ε επηρεηξεκαηνινγία θαη ε ξεηνξηθή ηνπ ελαληίνλ ηεο 

αθεξεκέλεο δσγξαθηθήο ζπκπίπηεη κε ηε γεληθφηεξε πνιεκηθή θαηά ηεο αθεξεκέλεο 

ηέρλεο. Δπηκέλεη πσο δελ κπνξνχλ λα δερηνχλ ζαλ ζνβαξή ηέρλε κε πλεπκαηηθέο 

αμηψζεηο ηα αθεξεκέλα έξγα... Τπνζηεξίδεη θαη εδψ φηη “ε ζρνιή, ε αθαηαλφεηε, ε 

απφιπηε, ε “αλεηθνληθή” είλαη μέλε απφ ηελ πξαγκαηηθή απνζηνιή ηεο ηέρλεο γηαηί 

μεθφβεη θαη θηλείηαη έμσ απφ θάζε αληηθεηκεληθή αιήζεηα”. Σεο αλαγλσξίδεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα έλα δηαθνζκεηηθφ παηρλίδη κε αξκνληθά ρξψκαηα ή ζρήκαηα αιιά ηεο 

θαηαινγίδεη πσο κέλεη θιεηζκέλε ζηελ “εθθεληξηθή ηεο απνκφλσζε”... Μηιά αθφκε 

γηα πιαζηνγξαθία ηεο ηζηνξίαο εθ κέξνπο ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο αθεξεκέλεο ζρνιήο 

πνπ ηελ νλνκάδνπλ “πξννδεπηηθή”. Σνλ ραξαθηεξηζκφ “πξννδεπηηθή ηέρλε” 

αλαγλσξίδεη κφλν γηα ηελ ηέρλε “πνπ ελζαξθψλεη πξννδεπηηθέο ηδέεο θαη αγσλίδεηαη 

κε ηνλ ηξφπν ηεο γηα ηε ιχζε ησλ κεγάισλ πξνβιεκάησλ ηεο επνρήο ηεο”. Σελ 

απνθαιεί “παξσδία ηέρλεο” πνπ νδεγεί ηε ζθέςε ζηε δηάιπζε, ηε κεηαθπζηθή θαη ην 

κεδεληζκφ...
276

  

 

 Χο αμηέπαηλε πξσηνβνπιία παξνπζηάδεηαη απφ ην Γηψξγν Φσθά, ην Ννέκβξην 

ηνπ 1960, ε έθζεζε εηθαζηηθψλ έξγσλ (δσγξαθηθήο, γιππηηθήο, ραξαθηηθήο) κε 

ζέκαηα εκπλεπζκέλα απφ ηνπο εζληθνχο αγψλεο 1940-44. Δπξφθεηην γηα πξσηνβνπιία  

ησλ λέσλ ηεο “Δπηηξνπήο Δηξήλεο” γηα λα ηηκήζνπλ ηελ επέηεην ηεο 28εο Οθησβξίνπ 

θαη ζπκκεηείραλ ζ' απηήλ θαιιηηέρλεο φπσο νη Βαθηξηδήο, Καλέιιεο, αθειαξίδεο, 

Καζηαλάθεο, Γαγθιήο, Καηξάθε, Καπξάινο, Κινπβάηνο θά. Ηδηαίηεξα ηηκεηηθφ γηα 

ηελ ειιεληθή ηέρλε, θξίλεηαη, ινηπφλ, απφ ην Φσθά ην γεγνλφο πσο αμηφινγνη 

θαιιηηέρλεο θαηαπηάζηεθαλ λα εξκελεχζνπλ κε ηελ ηέρλε ηνπο ην ηξαγηθφ κεγαιείν 

ηνπ ιανχ θαηά ηελ πεξίνδν 40-44. Παξάιιεια αληηπαξαζέηεη ηε δσγξαθηθή απηή κε 

ηελ αθεξεκέλε ηέρλε, επηζεκαίλνληαο πσο κέζα “ζην ιαβχξηλζν ησλ αηζζεηηθψλ 

ζπγρχζεσλ, ηεο δηαζηξέβισζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο εγσθεληξηθήο 

απνκφλσζεο ησλ αθεξεκέλσλ αλαδεηήζεσλ”, έξγα κε βαζηά εζληθφ, ηζηνξηθφ θη 

αλζξψπηλν πεξηερφκελν, ζαλ ηα 30 έξγα ηεο έθζεζεο, πξνθαινχλ ζπγθίλεζε θαη 

ελζνπζηαζκφ ζηνπο επηζθέπηεο αιιά θαη δείρλνπλ ην “ζσζηφ δξφκν” πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεί ε λενειιεληθή ηέρλε...
277

 

 Ο Γηψξγνο Φσθάο ην Ννέκβξην ηνπ 1960 παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ζε ζπλέρεηεο 

θαη ηελ 6ε παλειιήληα θαιιηηερληθή έθζεζε πνπ έγηλε ζηηο αίζνπζεο ηνπ “Εαππείνπ”. 

Αθνχ έρεη ήδε επηζεκάλεη ιάζε, ειιείςεηο, νξγαλσηηθέο αδπλακίεο, ηα ξνπζθέηηα θαη 

ηηο επζχλεο ηεο επηηξνπήο
278

, επηρεηξεί λα αμηνινγήζεη ηε γεληθή ζηάζκε ηεο 6εο 

παλειιήληαο, ηελ νπνία ηνπνζεηεί ζ' έλα κέηξην πνηνηηθά επίπεδν. Κχξην ζεηηθφ ηεο 

έθζεζεο βξίζθεη ηελ πιεζψξα ζπκκεηνρήο λέσλ θαιιηηερλψλ πνπ ην έξγν ηνπο 

θιείλεη ειπηδνθφξα κελχκαηα, φπσο ιέεη, γηα ην κέιινλ ηεο ειιεληθήο ηέρλεο. ηα 

ζεηηθά φκσο θαηαινγίδεη θαη ην γεγνλφο πσο ηα αθεξεκέλα έξγα δελ ήηαλ πνιιά 

ζηελ έθζεζε. Σν αμηνινγεί σο ζεκείν πνπ θαλεξψλεη πσο νη Έιιελεο θαιιηηέρλεο, 

αθφκε θαη αλ παίξλνπλ αξθεηά εθθξαζηηθά θαη πιαζηηθά ζηνηρεία απφ ηα ζχγρξνλα 

                                                 
276Απγή, 29-9-1960. 
277Απγή, 12-11-1960. 
278 Απγή, 21-10-1960. 
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αηζζεηηθά ξεχκαηα, βξίζθνληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο “έμσ απφ θζνξνπνηέο 

επηδξάζεηο, ζην ζσζηφ δξφκν ηεο παξαζηαηηθήο ηέρλεο”...
279

  Δπηρεηξψληαο λα 

αμηνινγήζεη ζπγθεθξηκέλα ηα έξγα δσγξαθηθήο, δηαπηζηψλεη σο θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ηελ απνπζία ελφο βαζχηεξα νπκαληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, κε 

ζέκαηα παξκέλα απφ ηελ ηζηνξία, ηε βηνπάιε, ηνπο εζληθνχο θαη θνηλσληθνχο αγψλεο 

ηνπ ιανχ. ηελ πιεηνςεθία ησλ έξγσλ επξφθεηην γηα ηνπία θαη λεθξέο θχζεηο ελψ 

θνηλσληθφ πεξηερφκελν εληνπίδεη κφλν ζε 18 έξγα, ηα νπνία θαη ζεκεηψλεη.
280

 ε 

πςειφηεξν επίπεδν απφ ηα έξγα δσγξαθηθήο πνπ εθηίζεληαη ζηελ έθζεζε, ηνπνζεηεί 

ηα αληίζηνηρα έξγα ραξαθηηθήο. Καη νη 39 ραξάθηεο (Καηξάθε, Σάζζνο θά), 

ζεκεηψλεη, πνπ παίξλνπλ κέξνο, παξνπζηάδνπλ αμηφινγε εξγαζία κε 125 έξγα. 

Σνλίδεηαη κάιηζηα ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ παίδεη ε ραξαθηηθή ζηελ θαιιηηερληθή 

δηαπαηδαγψγεζε ηνπ θνηλνχ, θαζψο απφ νηθνλνκηθή πιεπξά ε ηέρλε απηή είλαη 

πεξηζζφηεξν πξνζηηή απφ φια ηα είδε ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ.
281

    

 

Κξηηηθή Διιήλσλ πεδνγξάθσλ θαη πνηεηώλ 

 “Οη πξψηνη Έιιελεο ζνζηαιηζηέο θαη ν Γξεγφξηνο Ξελφπνπινο” ζα 

απνηειέζνπλ ζέκα δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηνλ Κ. Πνξθχξε κε αθνξκή ηελ έθδνζε ησλ 

“Απάλησλ” ηνπ Ξελφπνπινπ. Ξεθηλά ηελ αλαδξνκή ηνπ απφ ηα 1890, φηαλ ε 

ειιεληθή αζηηθή ηάμε, φπσο ιέεη, θάλεη ηε δεχηεξε εμφξκεζε ηεο (ε πξψηε έγηλε πξηλ 

απφ ην 1821). Ζ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο -έζησ θαη αξγήο- θέξλεη ζηελ 

Διιεληθή θνηλσλία έλα θαηλνχξην ζηνηρείν, ην βηνκεραληθφ πξνιεηαξηάην. Μαδί κ' 

απηφ παξνπζηάδεηαη θαη ε ζνζηαιηζηηθή ηδενινγία, αθφκα αμεθαζάξηζηε θαη 

νπηνπηθή. Ο Πιάησλ Γξαθνχιεο βγάδεη ζηα 1885 ηελ εθεκεξίδα “Άξδελ” θαη γχξσ 

απ' απηήλ ζρεκαηίδεηαη κηα “παξέα απφ νκντδεάηεο”, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν 

Ξελφπνπινο. Σε ζνζηαιηζηηθή θίλεζε απηήο ηεο επνρήο, γχξσ ζηα 1890, πξνζπαζεί 

λα δψζεη ζην θνηλσληθφ ηνπ κπζηζηφξεκα “Πινχζηνη θαη θησρνί”. Σν ειιεληθφ 

πξνιεηαξηάην θαη ε ηδενινγία ηνπ πεξλνχζαλ ην ζηάδην ηεο “λεπηαθήο” ειηθίαο ηνπο, 

κα ην ειιεληθφ θξάηνο αξρίδεη ήδε λ' αλεζπρεί. ΄Όζηεξα απφ ηελ πξψηε εξγαηηθή 

Πξσηνκαγηά (1894), αξρίδνπλ νη δηψμεηο ζνζηαιηζηψλ, θπιαθίζεηο θαη νη πξνθιήζεηο, 

θιείλνπλ ην “νζηαιηζηή” ηνπ Καιιέξγε... Γίλνληαο ην θιίκα απηήο ηεο επνρήο – καο 

ιέεη ν Πνξθχξεο, αθνχ παξνπζηάδεη θαη ηελ ππφζεζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο- ην έξγν 

ηνπ Ξελφπνπινπ αλνίγεη, καδί κε ηα έξγα ηνπ Παξνξίηε θαη ηνπ Θενηφθε, ην δξφκν 

ηνπ θνηλσληθνχ κπζηζηνξήκαηνο ζηελ Διιάδα.
282

   

 ην ζέκα ησλ “Απάλησλ” ηνπ Ξελφπνπινπ, επαλέξρεηαη ν Πνξθχξεο γηα λα 

παξνπζηάζεη ηνλ ηξίην ηφκν ηεο ζεηξάο. ηέθεηαη ηδηαίηεξα ζην έξγν “Σίκηνη θαη 

άηηκνη” πνπ ζπκπεξηιήθζεθε ζηνλ ηφκν απηφ θαη απνηεινχζε ην δεχηεξν κέξνο ηεο 

θνηλσληθήο ηξηινγίαο ηνπ Ξελφπνπινπ. Αλ ζην πξψην κέξνο ηεο ηξηινγίαο “Πινχζηνη 

θαη θησρνί”, ν ζπγγξαθέαο δσγξαθίδεη ηνπο πξψηνπο Έιιελεο ζνζηαιηζηέο, φπνπ 

αλήθε θάπνηε θαη απηφο, θαη ε ζπκπάζεηα ηνπ πέθηεη ζ' απηνχο (κ' φιν πνπ ν ίδηνο 

αξληέηαη φηη παίξλεη ζέζε), ζηνπο “Σίκηνπο θαη Άηηκνπο” -ζχκθσλα κε ηνλ Πνξθχξε- 

κεηαθέξεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο ηνπ ζηνλ εζηθφ ηνκέα. Ζ ζεσξία ηνπ ζην ζνζηαιηζκφ, 

                                                 
279 Απγή, 18-11-1960. 
280 Απγή, 22-11-1960. 
281 Απγή, 26-11-1960. 
282 Απγή, 24-1-1960. 
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έζησ θαη ηνλ νπηνπηθφ, ηνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα αληηθξίζεη πην θξηηηθά ην ζέκα 

ηεο εζηθήο. Έηζη δε βιέπεη ηελ εζηθή ζαλ νιφηεια αλεμάξηεηε απφ ηνπο πιηθνχο 

φξνπο ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ. Γηαηζζάλεηαη πσο ππάξρνπλ επίζεκνη εζηθνί θαλφλεο 

ηεο θπξίαξρεο ηάμεο, καο ιέεη ν Πνξθχξεο, πνπ κε ηα θξηηήξηα κηαο άιιεο ηάμεο, ηεο 

ηάμεο πνπ αλεβαίλεη ζεσξνχληαη αλήζηθνη. Γη' απηφ θαη ηνπο ήξσεο ηνπ, πνπ 

εθπξνζσπνχλ, ν έλαο ηηο θπξίαξρεο εζηθέο αξρέο θαη ν άιινο ηηο αληίζεηεο, ηνπο 

ηνπνζεηεί ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο... ηελ ηαμηθή θνηλσλία ε εζηθή 

παίξλεη ηαμηθφ ραξαθηήξα. Γελ είλαη κηα απφιπηε θαηεγνξία, είλαη κηα ηζηνξηθή 

θαηεγνξία. Κη φζν αιιάδεη ε θνηλσληθή ηάμε, εμειίζζεηαη θαη αιιάδεη θαη ε εζηθή.
283

  

 

 Ζ θαθνκεηαρείξηζε ηεο Αληίζηαζεο ζην ζέαηξν ζα απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ηελ 

Απγή ηνλ Ηνχλην ηνπ 1960
284

. Αθνξκή γίλεηαη ην αλέβαζκα απφ ην ζίαζν ηνπ Μάλνπ 

Καηξάθε ελφο έξγνπ ηνπ Νφηε Πεξγηάιε κε ηίηιν “Ζ Αληηγφλε ηεο Καηνρήο”. Ο 

Φάλεο Κακπάλεο θάλεη ιφγν γηα πιήξε δηαζηξέβισζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

ηδενινγηθή ζχγρπζε θαη εμνξγηζηηθά ηζηνξηθά ζπκπεξάζκαηα. Μηιά γηα ζνβαξφ 

αηφπεκα ηνπ ζπγγξαθέα πνπ δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί  απφ ηηο φπνηεο επηδξάζεηο 

πάλσ ζηηο αηζζεηηθέο αλαδεηήζεηο εμέζξεςε ε άξλεζε ηεο Αληίζηαζεο, νη θνηλσληθνί 

παξαδαξκνί θαη ην θιίκα ηνπ ζπκβηβαζκνχ θαη ηεο θζνξάο, πνπ δηακφξθσζε ε 

αληηδξαζηηθή ηδενινγία. Δπηξξίπηεη επζχλεο φρη κφλν ζην ζπγγξαθέα αιιά θαη ζην 

ζηαζάξρε θαη θάλεη έθθιεζε ζ' απηφλ λα θαηεβάζεη ακέζσο ην έξγν πνπ απνηειεί 

χβξε πξνο ηελ Δζληθή Αληίζηαζε θαη ηηο ζπζίεο ηνπ ιανχ. Δθείλν πνπ θπξηαξρεί ζηελ 

“Αληηγφλε ηεο Καηνρήο” είλαη κηα απίζαλε εξσηηθή ηζηνξία, ελψ ε πείλα, ε δπζηπρία,  

ε εζληθή ηαπείλσζε ζε θακηά ζθελή, ζε θαλέλα πξφζσπν ηνπ έξγνπ δελ εθθξάδεηαη. 

Κη ε θπγή αθφκε ελφο ήξσα ζην βνπλφ είλαη απνηέιεζκα κηαο εξσηηθήο απνηπρίαο!  

 Πέξα απ' φια απηά βαζηθή πξφθιεζε ζεσξείηαη ν ηξφπνο πνπ ζθηαγξαθείηαη ν 

Γεξκαλφο δηνηθεηήο ηνπ ρσξηνχ ζην νπνίν δηαδξακαηίδεηαη ην έξγν. Δίλαη ζηελ νπζία 

ν θεληξηθφο ήξσαο ηνπ έξγνπ θαη παξνπζηάδεηαη σο ν πην ηέιεηνο εθπξφζσπνο ηεο 

θαινζχλεο, ηεο αξεηήο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Μ' φιε ηελ αλσηεξφηεηα ηεο κφξθσζεο 

ηνπ δηεξεπλά ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ησλ αλζξψπσλ, δε δηζηάδεη ζε κηα ζηηγκή λα 

κπαηζίζεη ηνλ ππνηηζέκελν πξνδφηε ηνπ ρσξηνχ αιιά θαη λα δηαθεξχμεη ηελ απέρζεηα 

ηνπ πξνο ηνλ Υίηιεξ θαη ηε ιαηξεία ηνπ πξνο ηνλ ειιεληθφ ιαφ. Ζ ζέζε ηνπ Φάλε 

Κακπάλε είλαη απνιχησο μεθάζαξε πάλσ ζ' απηφ: ρη, ιέεη ζηνλ ζπγγξαθέα ηνπ 

έξγνπ Πεξγηάιε, ν ειιεληθφο ιαφο δε γλψξηζε ηέηνηνπο θαηαθηεηέο, νχηε έλαλ γηα 

δείγκα. Κη αλ ππήξμαλ ειάρηζηνη δε θφξεζαλ ηε αηκαηνβακκέλε ζηνιή ηνπ λαδηζηή 

αμησκαηηθνχ αθνχ θξφληηζε γη' απηνχο ν Υίηιεξ λσξίηεξα... Σνλίδεη ηελ αλάγθε γηα 

έξγα πνπ λα δείρλνπλ ην πξαγκαηηθφ πξφζσπν ησλ Γεξκαλψλ θαηαθηεηψλ ψζηε λα 

γλσξίζεη ε λέα γεληά ηη ζεκαίλεη θξίθε ηεο θαηνρήο θαη ηνπ θαζηζκνχ
285

.   

 “Δμνξγηζηηθφ ζέακα” ραξαθηεξίδεη ην έξγν θαη ν Ζιίαο Ζιηνχ. ε επηζηνιή 

ηνπ πξνο ηελ Απγή κηιά γηα πιαζηνγξαθία ηεο ηζηνξίαο θαη ππνζηεξίδεη πσο δελ είλαη 

απιψο έλα θαθφ έξγν αιιά κηα θαθή πξάμε. Αλαξσηηέηαη γηα ην κήλπκα πνπ έξρεηαη 

ζηελ επνρή ηνπ λα θέξεη ε “Αληηγφλε ηεο Καηνρήο”. Καη ζπγθξίλεη ην κήλπκα απηφ 

κε ηηο απνθάζεηο ησλ δηαβφεησλ δηθαζηεξίσλ απνλαδηζηηθνπνηήζεσο ηεο Γπη. 

Γεξκαλίαο αιιά θαη κε ηηο δηαθεξχμεηο, γηα λα πξναζπίζνπλ ηελ ακλήζηεπζε ησλ 

                                                 
283 Κ. Πνξθχξεο, “Σίκηνη θαη άηηκνη”, Απγή, 23-7-1960. 
284 Απγή, 23,28,29-6-1960. 
285 Απγή, 23-6-1960. 
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Γεξκαλψλ εγθιεκαηηψλ πνιέκνπ, ησλ Καλειινπνχινπ θαη Αβέξσθ πνπ αλαθήξπμαλ 

ηε Γεξκαλία ηνπ ηξάνπο “δεκνθξαηηθή Γεξκαλία ησλ θηινζφθσλ θαη ησλ 

πνηεηψλ”...  Αθφκε θαη αλ ππνηεζεί φηη, κέζα ζηηο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο 

αμησκαηηθνχο πνπ δηέηαμαλ εθηειέζεηο, ή εμεηέιεζαλ δηαηαγέο απηνχ ηνπ είδνπο ζ' 

νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, ππήξμε ηπρφλ θάπνην αλάινγν κεκνλσκέλν θαηλφκελν, ν 

Ζιηνχ ζέηεη ην ξεηνξηθφ εξψηεκα: “απηφο ινηπφλ ήηαλ ν ηχπνο ηνπ αμησκαηηθνχ ηεο 

θαηνρήο;”
286

 

 Γηα ην ίδην έξγν, γξάθεη θξηηηθή ζηα Νέα ν Βάζνο Βαξίθαο ππνζηεξίδνληαο 

πσο ζπρλά ηελ αηζζεηηθή θξίζε καο, ηελ ππνθαζηζηά ε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε, 

ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Αληίζηαζε. Δπηρεηξψληαο 

κηα πην απνζηαζηνπνηεκέλε θξίζε, βξίζθεη πσο ππάξρεη ζην ινγνηερληθφ έξγν 

«νπζηαζηηθφ αλζξψπηλν δξάκα» θαη «πνιιή αιήζεηα» αιιά πσο επίζεο ν ζπγγξαθέαο 

έρεη ην κεξίδην ηεο επζχλεο ηνπ γηα ηελ «ζχγρπζε» θαη ηελ «παξεμήγεζε» πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ, θαζψο θαη ν ηίηινο ηνπ έξγνπ θαη ην πξνινγηθφ ζεκείσκα 

πξνεηδνπνηνχλ ηνλ ζεαηή φηη νη πξνζέζεηο ηνπ Πεξγηάιε εληνπίδνληαη ζηελ πξνβνιή 

ηνπ έπνπο ηεο «εζληθήο αληίζηαζεο». Κάησ απφ ην πξίζκα απηφ, ν Βαξίθαο 

δηθαηνινγεί ηηο αληηδξάζεηο ησλ ζεαηψλ ζηα θαζέθαζηα ηνπ έξγνπ, θαζψο ηα 

αληηιακβάλνληαη ζαλ έλα είδνο πξνθιήζεσο ζε βάξνο ηνπο, θαη αο κελ ήηαλ απηή ε 

πξφζεζε ηνπ ζπγγξαθέα. πγθεθξηκέλα θάλεη ιφγν θαη απηφο γηα παξαπνίεζε ηεο 

ηζηνξίαο, ηφζν αλ ζεσξήζνπκε ην Γεξκαλφ αμησκαηηθφ εθπξφζσπν ησλ δπλάκεσλ 

θαηνρήο -θαη φρη απιά «σο αλζξψπηλε πεξίπησζε πνπ κπνξεί λα βξεη ηε δηθαίσζε 

ηεο»- φζν θαη φζνλ αθνξά ηνλ άιιν βαζηθφ ήξσα πνπ εθπξνζσπεί ηελ έλνπιε 

αληίζηαζε, έρνληαο φκσο ηδηαίηεξα ηαπεηλά θίλεηξα.
287

   

 

 Ζ Δζληθή Αληίζηαζε απαζρνιεί πνηθηινηξφπσο ηελ πνιηηηζηηθή ζειίδα ηεο 

Απγήο. Λίγεο κέξεο αξγφηεξα δεκνζηεχεηαη άξζξν ηνπ Απφζηνινπ πειηνχ κε ζέκα 

“Ζ πνίεζε ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο”. Ξεθηλά κε αλαδξνκή ζηελ πνίεζε ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη σο πεξηζσξηαθή, πνίεζε ζεξκνθεπίνπ, δίρσο 

ηδέεο, αδηάθνξε γηα ηα πάζε θαη ηνπο θαεκνχο ηνπ ιανχ, κε γιψζζα φιν θαη πην 

δπζπξφζηηε, εξκεηηθφηεξε, γξηθψδε... Αξγφηεξα κε ηνλ πφιεκν, ηελ θαηνρή θαη 

θπξίσο ηελ αληίζηαζε ηα πξάγκαηα αιιάδνπλ. Έλα αλαλεσηηθφ ξεχκα αξρίδεη λα 

δηαπεξλά ηνλ θνξκφ ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο. Σελ πην δπλαηή ρνξδή ζηελ 

“παλεζληθή έμαξζε” - φπσο απνθαιεί ηελ πεξίνδν ηεο εζληθήο αληίζηαζεο- ηελ 

έθξνπζε ν Άγγεινο ηθειηαλφο κε ην πνίεκα ηνπ ζην ζάλαην ηνπ Παιακά. Ζ πνίεζε 

μαλαδέλεηαη κε ηελ θνηλσληθή δσή. Οη εθπξφζσπνη ηεο αληηιακβάλνληαη πσο δελ 

ππάξρεη αηνκηθή ζσηεξία γηα ηνλ πλεπκαηηθφ άλζξσπν, παξά κνλάρα κέζα ζηελ 

πξνυπφζεζε ηεο νκαδηθήο ζσηεξίαο. Πνιινί απ' απηνχο (Καξβνχλεο, Βαζίιεο 

Ρψηαο, Μάξθνο Απγέξεο, Λέσλ Κνπθνχιαο, Άγηο Θέξνο, Γ. Κνηδηνχιαο θ.ά) 

ζπγθηλνχληαη απφ ηελ Αληίζηαζε θαη γξάθνπλ κεξηθά απφ ηα θαιχηεξα ηνπο 

ηξαγνχδηα. Ζ καγλεηηθή δχλακε ηεο Αληίζηαζε είλαη ηφζν ηζρπξή πνπ αληρλεχεηαη 

ζην έξγν αθφκε θαη ησλ εθπξνζψπσλ κηαο εξκεηηθήο πνίεζεο, φπσο ν εθέξεο αιιά 

θαη ν Διχηεο... ηε ζπλέρεηα ν πειηφο, επαλαιακβάλεη ηελ πεπνίζεζε ηνπ πσο 

αιεζηλή πνίεζε δελ κπνξεί λα δήζεη δίρσο πίζηε ζηε δσή θαη αγάπε ζηνλ άλζξσπν. 

                                                 
286 Απγή, 23-6-1960. 
287 Βάζνο Βαξίθαο, «Ζ Αληηγφλε ηεο Καηνρήο», Νέα, 1-7-1960. 
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Καη αθφκε πσο ζηελ Διιάδα κεγάιε πνίεζε έμσ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Αληίζηαζεο 

δελ ππάξρεη.  Πεξλψληαο ζηελ πεξίνδν ηνπ εκθπιίνπ θαη ζηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα  

αληρλεχεη ηελ πίθξα, ηελ ηξαγηθφηεηα αιιά θαη ηελ νξγή πνπ κεηαιακπαδεχηεθε ζηελ 

πνίεζε ((Ρίηα Μπνχκε Παπά, Βξεηηάθνο, Θενδ. Πηεξίδεο, Ρίηζνο), εμαηηίαο ηεο κε 

δεκνθξαηηθήο εμέιημεο ηνπ ηφπνπ. Σν θίλεκα ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο θεξχζζεηαη ζε  

δησγκφ, ην ίδην θαη νη ινγνηέρλεο πνπ ηελ εμέθξαζαλ. Κάησ απφ ηηο δξακαηηθέο 

κεηαπνιεκηθέο ζπλζήθεο, κε ηφζνπο ινγνηέρλεο ζηε θπιαθή θαη ηελ εμνξία 

θαιιηεξγήζεθε ε “ινγνηερλία ηνπ θαηέξγνπ”. Ο Ρίηζνο, ν Λνπληέκεο, ν Κνξλάξνο, ν 

Λεηβαδίηεο, ν Ρεηζηλάο, ν Αγγνπιέο ζπλέρηζαλ ηελ πνίεζε ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο 

ρξφληα δεζκψηεο... ηνπο πνηεηέο απηνχο ε πηθξία δε γίλεηαη απειπηζία δελ θαηαιήγεη 

ζηνλ πεζηκηζκφ... Ζ ιαρηάξα γηα ηνλ εμαλζξσπηζκφ ηεο δσήο έξρεηαη θαη μαλάξρεηαη 

ηδηαίηεξα ζηελ πνίεζε ηνπ Ρίηζν θαη απφ αξθεηνχο θξηηηθνχο ( Λνπί Αξαγθφλ, Πηέξ 

Μπλζηέξ) ζεσξείηαη ν πην αληηπξνζσπεπηηθφο Έιιελαο πνηεηήο ηεο επνρήο ηνπ, 

άκεζνο θιεξνλφκνο ηνπ Μαγηαθφθζθη – καδί κε ηνλ Νεξνχληα θαη ηνλ Κνχκπα
288

. 

 Μ' αλάινγν πλεχκα δεκνζηεχεηαη ιίγεο κέξεο κεηά, απφ ηνλ Σάζν Βνπξλά, 

θξηηηθή ηνπ γηα ην λέν πνηεηηθφ έξγν ηνπ Λεηβαδίηε “Καληάηα γηα δχν 

δηζεθαηνκκχξηα θσλέο”. Ξεθηλά κε αλαθνξά ζηηο απαηηήζεηο απφ ηε ζχγρξνλε 

πνίεζε. Σν αίηεκα θαη ην θξηηήξην ηαπηφρξνλα πνπ ζέηεη είλαη ε πνίεζε λα είλαη “κηα 

πνίεζε κεγάισλ αηζζεκάησλ θαη δηαζηάζεσλ, παλαλζξψπηλε ζηηο ηδέεο ηεο, πνπ λα 

ζπκβαδίδεη κε ην πλεχκα ηεο επνρήο”. Ζ απαίηεζε απηή, ππνγξακκίδεηαη, είλαη 

ζχκθσλε κε ηηο ηδέεο πνπ είρε ήδε δηαηππψζεη ν Ρψζνο ηερλνθξηηηθφο ηνπ 19νπ 

αηψλα Βεζζαξίσλ Μπειίλζθπ. Δπνρέο κε κεγάιν θνηλσληθφ αλάζηεκα ππνζηεξίδεη ν 

Βνπξλάο πσο εθηξέθνπλ πςειή πνίεζε. πσο πςειή ήηαλ ε πνίεζε ηελ επνρή πνπ ν 

νξζφο ιφγνο γθξέκηζε ην θενπδαξρηζκφ ζηελ Δπξψπε: ν Παξίλη, ν Μφληη θαη ν 

Φψζθνινο ζηελ Ηηαιία, ν Γθαίηε, ν ίιιεξ θαη ν Υάηληεξιηλ ζηε Γεξκαλία, ν Κήηο, ν 

έιιευ θαη ν Μπάηξνλ ζηελ Αγγιία, ν νισκφο θαη ν Κάιβνο ζηελ Διιάδα 

εθπξνζσπνχλ ηνλ πςειφ θαη θξνλεκαηηζκέλν πνηεηηθφ ιφγν εθείλεο ηεο επνρήο. 

 Ζ πνίεζε ε πξννδεπηηθή ησλ εκεξψλ ηνπ, ιέεη ν Βνπξλάο, έρεη ηε ηάζε λα δεη 

ηα θαηλφκελα ηεο ηξέρνπζαο πξαγκαηηθφηεηαο αλεμάξηεηα απφ ην άηνκν ηνπ πνηεηή 

θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ αγσλία, βιέπεη ηα θαηλφκελα ηεο δσήο αληηθεηκεληθά, ρσξίο 

λα ηα ζπζρεηίδεη κε ην άηνκν θαη ηηο κηθξέο ςπρηθέο ηνπ πεξηπέηεηεο, πεξηθιείεη ηελ 

νκνςπρία ηνπ αγσληδφκελνπ ηκήκαηνο ηεο θνηλσλίαο γηα ηελ αιιαγή ηνπ θφζκνπ.  Σν 

πλεπκαηηθφ απηφ θαζήθνλ επηηεινχλ ν Βάξλαιεο, ν Ρίηζνο, ν Βξεηηάθνο, ν Διχηεο 

σο έλα ζεκείν, ν Νίθνο Παπάο θαη ε Ρίηα Μπνχκε. Απηήο ηεο παξάδνζεο, ηειεπηαίνο 

απφ πιεπξάο ρξνληθήο πνηεηηθήο παξνπζίαο είλαη ν Σάζνο Λεηβαδίηεο. Σν έξγν 

σζηφζν ηνπ Λεηβαδίηε, ζεσξεκέλν ζην ζχλνιν ηνπ, ζεσξείηαη πσο ζεκαδεχεηαη απφ 

πςειέο αλαηάζεηο (“Απηφ ην αζηέξη είλαη γηα φινπο καο”, “Φπζάεη ζηα ζηαπξνδξφκηα 

ηνπ θφζκνπ”) πνπ ηηο αθνινχζεζαλ ζηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο ηδενινγηθήο ζχγρπζεο, 

αλάινγεο πηψζεηο (“πκθσλία αξηζ. 1”, “Γπλαίθεο κε ηα αινγίζηα κάηηα”). ηε θάζε 

ηεο θάκςεο δηαζπάηαη ε αληηζηνηρία ησλ δχν ζηνηρείσλ ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ (κνξθήο 

θαη πεξηερνκέλνπ). ..Αληίζεηα ε “Καληάηα” μαλαθέξλεη ηνλ πνηεηή “ζηελ πεξηνρή 

ησλ θαζαξψλ εκπλεχζεσλ ηνπ”.  Σν πνίεκα ραξαθηεξίδεηαη σο θηινινγηθφ γεγνλφο 

επεηδή “πεξηθιείλεη ζ' έλα αδξφ πνηεηηθφ ιφγν φιν ην δξάκα ηεο επνρήο ηνπ”. Οη 

αλνδηθέο δπλάκεηο ηεο θνηλσλίαο ζπγθξνχνληαη απνθαζηζηηθά κε ηηο αλαζηαιηηθέο, ην 

                                                 
288 Απγή, 1,2,5-7-1960. 
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θαιφ κάρεηαη απεγλσζκέλα κε ην θαθφ, ην θσο αγσλίδεηαη λα ληθήζεη ην ζθνηάδη. 

Καη κέζα απ' απηή ηελ αλειέεηε πάιε πξνβάιινπλ νη δπλάκεηο πνπ θηλνχλ ηελ 

ηζηνξία πξνο ηα εκπξφο...
289

 

 Γηα ηελ “Καληάηα” ηνπ Σάζνπ Λεηβαδίηε αθηεξψλεη ελζνπζηψδε θξηηηθή ηνπ 

θαη ν Ραδηνζηαζκφο ηεο Μφζραο. Με αλεπηθχιαθην ζαπκαζκφ κίιεζε γηα ην έξγν 

ηνπ Έιιελα πνηεηή ε ζπλεξγάηηδα ηνπ ζνβηεηηθνχ ξαδηνζηαζκνχ Λαξίζα Γαβξίινβα 

θη απφ ηελ νκηιία ηεο παξαζέηεη ε Απγή ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα. Μεηαμχ 

άιισλ αλαθέξεηαη πσο “ζηε Γε παξνπζηάζηεθε έλαο λένο πνηεηή...”, πσο ζην έξγν 

απηφ ζπλδπάδνληαη κηα ψξηκε, βαζηά ζθέςε θαη ηα πςειά ηδεψδε, πσο ππάξρεη θάηη 

απφ ηελ απιφηεηα ησλ αξραίσλ αιιά θαη απφ ηε δχλακε ηνπ Μαγηαθφθζθπ, πσο ν 

ζπκβνιηζκφο θαη ε νκνξθηά ηνπ ζηίρνπ θέξλεη θνληά ην πνίεκα ηνπ Λεηβαδίηε κε ην 

έξγν ηνπ Βάξλαιε... Ζ Γαβξίινβα βξίζθεη αθφκε ηνλ ειεχζεξν ζηίρν ζηελ 

“Καληάηα” ζαπκάζην θαη νκνινγεί πσο ζην βηβιίν ηνπ Λεηβαδίηε ηελ θαηέπιεμε ε 

δχλακε, ην πάζνο θαη ε ηφικε κε ηελ νπνία ν πνηεηήο μεζθεπάδεη ηελ ζχγρξνλε 

αζηηθή θνηλσλία θαη ην άζθνπν ηνπ αλζξψπνπ πνπ ράλεη ην θπξηφηεξν: ηελ αγάπε 

πξνο ηε δσή
290

. 

 Με ηνλ πνηεηή Σάζν Λεηβαδίηε θαη ην έξγν ηνπ “Καληάηα” αζρνιείηαη θαη ν 

ξαδηνζηαζκφο ηεο Βνπδαπέζηεο. Ο ζρνιηαζηήο επηδνθηκάδεη ηελ επαηλεηηθή θξίζε 

ηεο Γαβξίινβα γηα ηνλ Λεηβαδίηε θαη θξίλεη ηελ “Καληάηα” σο αλακθηζβήηεηα ην 

θαιχηεξν έξγν ηεο σο ηφηε πνηεηηθήο ηνπ δεκηνπξγίαο. Κάλεη αλαδξνκή ζην πνηεηηθφ 

ηνπ έξγν, αιιά θαη αλαιχεη ηελ “Καληάηα” επηζεκαίλνληαο πσο δίλεη κηα ζπλζεηηθή 

εηθφλα ηεο επνρήο ηεο, κε θχξην εθπξφζσπν ηεο ηνλ αγσληζηή άλζξσπν. Σε κνξθή 

απηή πξνβάιιεη κε ηελ αθήγεζε ηνπ ν άλζξσπνο κε ην θαζθέην, ν νπνίνο κε ην 

απέξηηην βηβιηθφ χθνο, ζπκππθλψλεη ηελ νπζία αιιά θαη ην κήλπκα ηνπ έξγνπ.
291

   

 

 Ζ θξηηηθή κειέηε κε ηίηιν “Ζ εξγαηηθή ηάμε βαζηθφο θνξέαο πξνφδνπ θαη 

σξηκφηεηαο ζηε ινγνηερλία καο”  ηνπ Σάζνπ Βνπξλά δεκνζηεχεηαη ζηελ Απγή ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 1960. Πξφθεηηαη γηα κειέηε πάλσ ζηελ ειιεληθή πεδνγξαθία πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζαλ πξφινγνο ζην κπζηζηφξεκα ηνπ Κψζηα Κνηδηά “Γαιαξία Ννχκεξν 

7”. Ο Βνπξλάο μεθηλά ηε κειέηε κε ηα φζα επηγξακκαηηθά έγξαςε ν Έλγθειο γηα ην 

ξεαιηζκφ ηνπ Μπαιδάθ... Σνλ πξνβάιιεη σο παξάδεηγκα θαη πξφηππν ζπγγξαθέα πνπ 

ε εληηκφηεηα ηεο δνπιεηάο ηνπ κπνξεί λα δψζεη απφςεηο θαη πιεπξέο ηεο θνηλσλίαο, 

πνπ ν ζπγγξαθέαο ζαλ άηνκν ηηο θαηαδηθάδεη. Απηφ, επεηδή ν Μπαιδάθ, παξά ηηο 

ζπληεξεηηθέο απφςεηο ηνπ, έδσζε ηελ πην “ζαπκαζηά ξεαιηζηηθή ηζηνξία ηεο 

γαιιηθήο θνηλσλίαο ηελ πεξίνδν 1815-1848, φπνπ ν αλεξρφκελνο αζηηζκφο εμάζθεζε 

έληνλε πίεζε θαηά ηεο αξηζηνθξαηίαο”. Παξφιν πνπ νη ζπκπάζεηεο ηνπ είλαη κε ην 

κέξνο ηεο αξηζηνθξαηίαο, ε ζάηηξα ηνπ είλαη θαπηεξή θαη ε εηξσλεία ηνπ πηθξή 

απέλαληη ηεο. Αληίζεηα νη κφλνη άλζξσπνη γηα ηνπο νπνίνπο κηιά κε ζαπκαζκφ είλαη 

εθείλνη πνπ πνιηηηθά κηζεί πεξηζζφηεξν, νη άλζξσπνη πνπ αληηπξνζψπεπαλ ηηο ιατθέο 

κάδεο... 

 Ο Βνπξλάο ζπλερίδεη αλαθεξφκελνο ζην ρξένο ηεο ινγνηερλίαο λα εθθξάδεη 

ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη επηθαιείηαη ην αμίσκα ηνπ Μπειίλζθπ: “ζν 

κεγαιχηεξνο είλαη έλαο δεκηνπξγφο, ηφζν πεξηζζφηεξν αλήθεη ζηελ θνηλσλία, ηφζν 

                                                 
289 Απγή, 7-7-1960. 
290 Απγή, 3-9-1960. 
291 Απγή, 14-10-1960. 



 90 

ζηελφηεξα δέλεηαη ε εμέιημε, ε θαηεχζπλζε, αθφκα θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ ηαιέληνπ 

ηνπ κε ηελ ηζηνξηθή ηεο πνξεία”. ηε ζπλέρεηα εμεηάδεη ηε ινγνηερλία κε θνηλσληθή 

πξνβιεκαηηθή πνπ άλζηζε απφ πνιχ λσξίο ζηελ Διιάδα θαη ζηάζεθε ζην πιεπξφ ηεο 

εξγαηηθήο ηδενινγίαο απφ ηελ επνρή πνπ ε εξγαηηθή ηάμε θαλεξψζεθε “ελ ζπέξκαηη” 

ζηνπο θφιπνπο ηεο λενειιεληθήο θνηλσλίαο. Αλαθέξεηαη ζην Ρντδε πνπ έβαιε ζηηο 

ζειίδεο ηεο ινγνηερλίαο ηε δηαπάιε ησλ ηδεψλ, ζηνλ Ξελφπνπιν πνπ θαζηέξσζε ην 

αζηηθφ κπζηζηφξεκα,  ζην Θενηφθε πνπ έγηλε εθθξαζηήο ηνπ πλεχκαηνο ησλ 

αγξνηηθψλ αγψλσλ ζηελ πεδνγξαθία, ζηνλ Κψζηα Παξνξίηε πνπ εθπξνζψπεζε ηε 

λεπηαθή ειηθία ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ζηνλ πεδφ ιφγν (“Ο Κφθθηλνο ηξάγνο”), 

αιιά θαη ζην Γεκνζζέλε Βνπηπξά πνπ δσγξάθηζε ην αδηέμνδν ησλ κηθξναζηηθψλ 

ζηξσκάησλ, πνπ νδεγνχληαη ζηε ξαγδαία πξνιεηαξηνπνίεζε
292

.    

 Ο Βνπξλάο πεξηγξάθεη, αθφκε, ηηο πεξηπέηεηεο ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο 

πνπ ζηάζεθαλ ζηελά δεκέλεο κε ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ εζληθνχ θαη θνηλσληθνχ βίνπ: ε 

πεδνγξαθία ηεο γεληάο ηνπ 30 θαη ε ελ κέξεη θαηαδίθε ηεο, ε ηέρλε ηεο αληίζηαζεο, ε 

ζθιεξφηεηα ησλ κεηαπειεπζεξσηηθψλ ζπλζεθψλ θαη ν δησγκφο ηεο αληίζηαζεο... Ζ 

ψξα ηεο ηέρλεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, εμ αηηίαο ηεο ηδηνκνξθίαο ησλ ζπλζεθψλ ηνπ 

ηφπνπ, έξρεηαη πνιχ αξγά θαη θαζπζηεξεκέλα ζηελ Διιάδα θαη θαλεξψλεηαη κεηά ηε 

ιήμε ηνπ εκθπιίνπ... Γηα πξψηε θνξά νινθιεξσηηθά θαη ππεχζπλα ε εξγαηηθή ηάμε 

εηζάγεηαη ζηελ πεδνγξαθία καο απφ ηνλ Αληξέα Φξαγθηά ζην κπζηζηφξεκα ηνπ 

“Άλζξσπνη θαη ζπίηηα”. Έπεηηα ν Κνηδηάο πεξηγξάθεη ηελ άλνδν ηνπ εξγαηηθνχ 

θηλήκαηνο θαη ηελ πάιε ηνπ κε ηηο αληημνφηεηεο κηαο ζθιεξήο πεξηφδνπ. Ο Βνπξλάο 

πξνρσξά ζηελ αλάιπζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο “Γαιαξία Νν 7” γηα λα θαηαιήμεη πσο 

“δίλεη ηελ πην αθαηαδάκαζηε γεχζε ηεο λενειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ 

ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. Δίλαη ην κπζηζηφξεκα ηεο αηζηνδνμίαο θαη ηεο πίζηεο ζην κέιινλ 

ηνπ ηφπνπ, ζην κέιινλ ησλ εξγαδφκελσλ καδψλ ηεο παηξίδαο καο”.
293

 

 Με ην κπζηζηφξεκα “Γαιαξία λνχκεξν επηά” θαηαπηάλεηαη θαη ν Πνξθχξεο 

ζηε ζηήιε “Κξηηηθή ηνπ βηβιίνπ”. Δηζαγσγηθά αλαθέξεηαη ζηε δηάζηαζε ηνπ 

κπζηζηνξήκαηνο φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ ην είδαλ νη κεγάινη θιαζηθνί θαη 

δεκηνπξγνί ηνπ είδνπο (“ζαλ κηα πιαηηά ηνηρνγξαθία, πνπ πξέπεη λα αγθαιηάδεη φιε 

ηε ξνή ηεο ζχγρξνλεο ηνπο θνηλσληθήο δσήο”) θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ην αληίθξηζαλ νη 

επίγνλνη ηνπο θαη θπξίσο νη Γάιινη αζηνί κπζηζηνξηνγξάθνη ηνπ ηέινπο ηνπ 19νπ θαη 

ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα (“ν θνηλσληθφο πξνβιεκαηηζκφο κεηαηξάπεθε ζε αηνκηθή 

ςπραλαιπηηθή αθξνβαζία...”). Κξίλεη πσο ην κπζηζηφξεκα ην μαλάθεξαλ ζηελ θνίηε 

ηνπ  νη νβηεηηθνί (Έξελκπνπξγθ, νιφρσθ θ. ά) θαη κεξηθνί Ακεξηθαλνί ζπγγξαθείο 

(ηάηκπεθ, Υεκηλγνπαίε θ.ά). 

 Δμεηάδνληαο ηελ ειιεληθή πεξίπησζε μερσξίδεη κεηαπνιεκηθά ηδηαίηεξα ηελ 

πεξίπησζε ηνπ Φξαγθηά θαη ηνπ Κνηδηά. Δίλαη νη ζπγγξαθείο πνπ, φπσο θαη ν 

Βνπξλάο ππνζηήξημε, θέξλνπλ ηνλ εξγάηε ζηε λενειιεληθή ινγνηερλία θαη θπξίσο 

ηνπ δίλνπλ ην θεληξηθφ ξφιν πνπ παίδεη ζηε ζχγρξνλε δσή. Πεξλψληαο ινηπφλ ζην 

κπζηζηφξεκα “Γαιαξία λνχκεξν επηά” ην παξνπζηάδεη σο ηνηρνγξαθία ηεο ειιεληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο ηεο επνρήο ηνπ. πγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ απηή ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη ηα θαηάινηπα απφ ηελ ηειεπηαία θάζε ησλ αγψλσλ ηνπ 

εξγαηηθνχ θηλήκαηνο θαη ε πξνζπάζεηα λα αλαδηνξγαλσζεί, ζε κηα αλειέεηε πάιε κε 

                                                 
292 Απγή, 24-7-1960. 
293 Απγή, 26,27-7-1960. 
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ηελ νιηγαξρία θαη κε ηνλ μέλν παξάγνληα. Ζ ζχγρξνλε ηνπ πξαγκαηηθφηεηα γίλεηαη 

αληηιεπηή γεκάηε βαζχηαηεο αληηζέζεηο αιιά θαη ζεξκνθήπην πνπ βνεζάεη λα 

αλαπηχζζνληαη “ν ινπκπεληζκφο, ν ηεληηκπντζκφο, ε απαηζηνδνμία, ε δηαθζνξά, ε 

θαηάζιηςε, ην ζκπαξάιηαζκα ησλ ζπλεηδήζεσλ”. 
294

  

 

 Ο Κ. Πνξθχξεο ζε θξηηηθή ηνπ γηα ην βηβιίν ηνπ Γηάλλε Αλαπιηψηε “Ο 

αιεζηλφο Ενξκπάο θαη ν Ν. Καδαληδάθεο” ζρνιηάδεη ην “θαηλφκελν Καδαληδάθε”, ην 

γεγνλφο, δειαδή, πσο κεηά ην ζάλαην ηνπ ζπγγξαθέα αλαπηχρζεθε αμηφινγε 

“θαδαληδαθηθή θηινινγία” αιιά θαη κεξηθνί κειεηεηέο έηεηλαλ λα γίλνπλ 

“θαδαληδαθηζηέο”. Δίλαη έλα θαηλφκελν πνπ δελ ην είδακε γηα θαλέλαλ άιιν απφ ηνπο 

Μεγάινπο ηεο ινγνηερλίαο καο, ζρνιηάδεη, αλαθέξνληαο νλφκαηα φπσο ην νισκφ, 

ηνλ Παπαδηακάληε, ηνλ Καβάθε, ηνλ Παιακά, ην ηθειηαλφ, ηνλ Κάιβν. Σελ 

εξκελεία ηνπ γεγνλφηνο απηνχ αλαδεηεί ζηε γνεηεία ηεο πνιπθχκαληεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Καδαληδάθε, πνπ επηηξέπεη “έλα ζσξφ ςπρνινγηθέο 

αθξνβαζίεο”, κα θαη ζηε κφδα πνπ έθεξε ηνλ Καδαληδάθε ζην πξνζθήλην ηνπ 

ελδηαθέξνληνο. Πεξλψληαο ζην βηβιίν ηνπ Γηάλλε Αλαπιηψηε, αθνχ παξνπζηάδεη ηε 

δνκή ηνπ έξγνπ αλαθέξεη πσο ηα θξηηήξηα ηνπ ζπγγξαθέα είλαη κνλφπιεπξα θαη ην 

θηινζνθηθφ ηνπο ππφζηξσκα αζηαζέο. Ο Αλαπιηψηεο, ζχκθσλα κε ηνλ Πνξθχξε, 

εμεηάδεη ηνλ Καδαληδάθε θαη ηηο ηδέεο ηνπ ζαλ αηνκηθή πεξίπησζε θαη κε νδεγφ 

θπξίσο ηνλ Φξφπλη θαη σο έλα ζεκείν ηνλ Άληιεξ, πξνζπαζεί λα ηνλ αλαιχζεη 

ςπρνινγηθά. Ο Πνξθχξεο αληηηάζζεη πσο ν Καδαληδάθεο, ζαλ πλεπκαηηθή 

πξνζσπηθφηεηα, είλαη ζπλάξηεζε φρη κφλν αηνκηθψλ αιιά θαη θνηλσληθψλ 

πεξηζηαηηθψλ θαη πσο νη ηδέεο ηνπ έρνπλ θαηά θχξην ιφγν θνηλσληθφ θαη χζηεξα 

ςπρνινγηθφ αληίθξπζκα. Δλ ηέιεη ην ζπκπέξαζκα ηνπ Αλαπιηψηε
295

 ην θξίλεη πνιχ 

ππεξβνιηθφ θαη θαηαιήγεη πσο ν Καδαληδάθεο ήηαλ “κηα πξνζσπηθφηεηα κε πνιιά, 

άπεηξα ίζσο, ζεηηθά ζηνηρεία, κα θαη κε ακέηξεηα αξλεηηθά θαη ςεχηηθα. Καη απηά ηα 

ηειεπηαία βαξαίλνπλ ζην έξγν ηνπ”
296

.  

     

 Σν επηέκβξην ηνπ 1960 δεκνζηεχνληαη ζηελ Απγή κηα ζεηξά επηθπιιίδεο ηνπ 

Μάξθνπ Απγέξε γηα ηε “Νέα Πνίεζε”. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηνλ πξφινγν ηνπ 

5νπ ηφκνπ ηνπ έξγνπ “Αλζνινγία ηεο Διιεληθήο Πνίεζεο”. Ο Απγέξεο αλαθέξεηαη 

ζηελ ππάξρνπζα θνηλσληθνπνιηηηθή θξηηηθή ζε πνηεκάηα φπσο ηνπ Βάξλαιε θαη ηνπ 

Ρίηζνπ.  Θέηεη ην εξψηεκα ηη κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη σο πξνπαγάλδα ζηελ ηέρλε. 

Πεπνίζεζε ηνπ είλαη πσο απηφ ην θαζνξίδεη ε ηθαλφηεηα ηνπ ηερλίηε λα κεηαβάιιεη 

ηα εμσηεξηθά ελδηαθέξνληα ζε εζσηεξηθά... Καη αθφκε πσο απφ κηα άπνςε, γηα φια 

ηα έξγα ηέρλεο πνπ εμαγγέιινπλ κηα πίζηε, πνπ πξνβάιινπλ ηδέεο ή πεξηέρνπλ κηα 

θνζκναληίιεςε [...], κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί πσο έρνπλ κέζα ηνπο ηα ζηνηρεία ηεο 

πξνπαγάλδαο.   Τπνζηεξίδεη πσο ηελ θνηλσληθνπνιηηηθή θαη γεληθά ηελ αξηζηεξή 

πνίεζε ηε ραξαθηεξίδεη ην πάζνο κεηάδνζεο ηδεψλ θαη αηζζεκάησλ, ελψ δίλεη σο 

έμνρν παξάδεηγκα πνίεζεο ηε κεγάιε, πξνπαγαλδηζηηθή πνίεζε ηνπ Μαγηαθφθζθη.
297

  

                                                 
294 Απγή, 12-8-1960. 
295Πξφθεηηαη γηα ην ζπκπέξαζκα πσο ν Καδαληδάθεο ήηαλ “φ,ηη ηειεηφηεξν θαη ηδαληθφηεξν κπνξνχζε 

λα ζπλζέζεη κηα εζψζηξεθε αλζξψπηλε θχζε... ηάζεθε θαη ζα ζηέθεηαη γηα πνιχ ίζσο, έλαο απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο δαζθάινπο θαη νδεγνχο ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο...” 
296 Απγή, 26-8-1950. 
297 Απγή, 20-9-1960. 
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 πλερίδνληαο εμεηάδεη ην πσο ε λέα πνίεζε “απιψλεη ηηο ξίδεο ηεο βαζηά ζηελ 

εζληθή δσή” θαη πσο ε επαλαζηαηηθή πνίεζε “θνχλησζε ζην δηάζηεκα ηεο θαηνρήο, 

αθνινπζψληαο ην επαλαζηαηηθφ μεζήθσκα ηνπ ιανχ...” Μηιά γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε 

κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο ζπκβφισλ θαη ηελ πνιπζεκία ηνπο, γηα ηα ζχκβνια ηεο 

θξίζεο ηνπ παιηνχ θφζκνπ πνπ βξίζνπλ ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή θαη μέλε πνίεζε, γηα 

ην βίαην θαη παξάθνξν ραξαθηήξα ηεο
298

. 

 Δθηφο απφ ηηο επηθπιιίδεο γηα ηε “Νέα Πνίεζε”, ν Μάξθνο Απγέξεο επηρεηξεί 

λα απαληήζεη ζε θξηηηθέο πνπ δεκνζηεχηεθαλ γηα ηνπο 4 πξνεγνχκελνπο ηφκνπο ηεο 

Αλζνινγίαο. Αζρνιείηαη θπξίσο κε ηελ θξηηηθή ηνπ Κ. Πνξθχξε ζεσξψληαο πσο 

ζπλνςίδεη θη' άιιεο θξίζεηο πνπ γξάθηεθαλ γηα ηελ έθδνζε. Απαληψληαο, θάλεη ιφγν 

γηα κηα Αλζνινγία θνινζζηαία πνπ είρε θηάζεη ηηο 3300 ζειίδεο θαη πνπ κέζα ζ' 

απηήλ ζπγθεληξψλεηαη ν πνηεηηθφο ζεζαπξφο ηξηάληα αηψλσλ ειιεληθήο δσήο. 

Δπηθξίλεη ηνλ Πνξθχξε πσο δελ αληηιήθζεθε ην θπθιψπεην έξγν κ' φια ηα ιάζε κηαο 

πξσηφπηαζηεο δνπιεηάο. Δπηκέλεη πσο ε ζεκαζία ηνπ αλζνινγεκέλνπ πιηθνχ κέλεη 

αθέξαηε θαη αθιφλεηε πέξα απφ ηα φπνηα ιάζε, ελψ θαηεγνξεί ηνλ Πνξθχξε φηη δελ 

πεξηνξίζηεθε ζηελ επίθξηζε ιαζψλ παξά δηαηχπσζε ζα ζπκπέξαζκα θαη κηα γεληθή 

θξίζε, πσο δειαδή “δε βξήθε ηίπνηε θαιφ κέζα ζηελ ηεξάζηηα απηή Αλζνινγία!”
299

    

 

 Ζ επέηεηνο ηεο 28εο Οθησβξίνπ γίλεηαη αθνξκή λα δεκνζηεχζεη ε Απγή ζηελ 

πνιηηηζηηθή ηεο ζειίδα επεηεηαθφ αθηέξσκα ζηελ πνίεζε, ηελ πεδνγξαθία, ηε 

κνπζηθή θαη ην ζέαηξν ηελ επνρή ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο Αληίζηαζεο. Ο Σάζνο 

Λεηβαδίηεο, ν Κ. Κνηδηάο, ν Γ. ηαχξνπ θαη ν Θ. Αξθαδηλφο πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά 

πσο ε πνίεζε, ε πεδνγξαθία, ην ζέαηξν θαη ε κνπζηθή αληίζηνηρα ξίρηεθαλ ζηελ 

αζίγαζηε κάρε λα θξαηήζνπλ ςειά ην θξφλεκα ηνπ ιανχ, δεκηνπξγψληαο έηζη ηελ 

ηέρλε ηεο Αληίζηαζεο
300

. 

  

Γύν αληίζεηα Νόκπει 

 Ζ Ρίηα Μπνχκε Παπά γξάθεη ζηελ Απγή γηα ηελ αληηδξαζηηθή θξηηηθή ζηελ 

Ηηαιία θαη ηε ζηαπξνθνξία πνπ μεθίλεζε ελάληηα ζην ηθειφ πνηεηή αιβαηφξε 

Κνπαδηκφλην, χζηεξα απφ ηε βξάβεπζε ηνπ ην 1959 κε ην Νφκπει ινγνηερλίαο. 

Αλαθέξεηαη ζε θαζνιηθέο εθεκεξίδεο πνπ, κε επηθεθαιή ην επίζεκν φξγαλν ηνπ 

Βαηηθαλνχ, “Ρσκαίνο Παξαηεξεηήο”,  έθαλαλ ζπλδπαζκέλεο επηζέζεηο ελαληίνλ ηεο 

πνίεζεο ηνπ Κνπαδηκφλην αιιά θαη ηνπ ίδηνπ πξνζσπηθά. Κπξίσο βάιιεη ελαληίνλ 

ηεο δήζελ “θαζαξήο”, ηεο “ακεξφιεπηεο”, ηεο “αζηξάηεπηεο” θξηηηθήο πνπ κφιηο 

έλαο πνηεηήο πιεζηάζεη θαη αγγίμεη έλα επαλαζηαηηθφ ηζηνξηθφ ή πνιηηηθφ ζέκα, ράλεη 

απηνκάησο ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, πνπ ζε άιια νπδέηεξα πνηήκαηα ηνπ 

αλαγλσξίδνληαη κεη' επαίλσλ θαη μαθληθά παχεη λα ππάξρεη θαη λα κλεκνλεχεηαη. Καη 

ελψ φινη απηνί πνπ αλήθνπλ ζην αληηθνκνπληζηηθφ ζηξαηφπεδν, ιέεη, είλαη έηνηκνη λα 

ρεηξνθξνηήζνπλ ηα ζθνηεηλά πνηήκαηα πνπ γξάθνληαη “γηα ηα ζηξείδηα θαη ηα θφθαια 

ηεο ζνππηάο” δελ κπνξνχλ λα αλερζνχλ λα δίλεηαη έλα δηεζλέο βξαβείν ζ' έλα πνηεηή 

“πνπ δελ έθαλε επάγγεικα ηνπ θαη πίζηε ηνπ ηελ πνιηηηθή ηεο δηαίξεζεο θαη ηνπ 

κίζνπο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη δε δέρηεθε λα πνιεκήζεη ηα πξννδεπηηθά θηλήκαηα 

                                                 
298 Απγή, 22,23-9-1960. 
299 Απγή, 24-9-1960. 
300 Απγή, 28-10-1960. 
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ηεο επνρήο ηνπ”. Γηαπηζηψλεη έηζη ζχκπλνηα ινγνηερληθψλ θαη πνιηηηθψλ θχθισλ ηεο 

δεμηάο ζηηο επηθξίζεηο ηνπο γηα ηνλ Κνπαδηκφλην, ησλ “ελεκεξσκέλσλ” θαη 

“επαίζζεησλ” θξηηηθψλ κε ηνπο ρνλδξνεηδείο θξηηηθνχο θάζε ηηαιηθήο θηινινγηθήο 

θπιιάδαο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε ρξηζηηαλνδεκνθξαηηθή θπβέξλεζε
301

.  

 Με ηελ επίζθεςε ηνπ Ηηαινχ πνηεηή ζηελ Διιάδα, ε πνηήηξηα θαη 

ζπλεξγάηηδα ηεο Απγήο Μπνχκε Παπά αζρνιείηαη μαλά κε ην ζέκα  παξνπζηάδνληαο 

ηνλ σο αδηάιιαθην αλζξσπηζηή πνηεηή θαη καρεηή ηεο αιήζεηαο. Ο Κνπαδηκφλην, καο 

ιέεη ε Παπά, αγσλίζηεθε λα επηβάιιεη ηελ πνίεζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο γεο ηνπ ζηε 

ρψξα ηνπ, φπνπ, φπσο ιέεη ν ίδηνο, νη ινγνηερληθέο θαηξίεο, ππνζηεξηδφκελεο κ' φια 

ηα ζχγρξνλα κέζα, απφ ηελ εθθιεζία θαη ηελ άξρνπζα ηάμε, ηνλ είραλ απνκνλψζεη 

ζαλ πλεπκαηηθφ “θίλδπλν” ζην πεξηζψξην. ηε “ηέγε Γξακκάησλ θαη Σερλψλ” ν 

πνηεηήο, απαληψληαο ζηελ πξνζθψλεζε θαη ην θαισζφξηζκα ησλ πξνέδξσλ (Λένληα 

Κνπθνχια θαη ηξαηή Μπξηβήιε) ησλ δχν θπξηφηεξσλ ειιεληθψλ ινγνηερληθψλ 

ζσκαηείσλ, αλέπηπμε ηηο ζέζεηο ηνπ γηα έλα ελεξγεηηθφ θαη δίρσο δηζηαγκνχο 

νπκαληζκφ ζηε ινγνηερλία, πνπ ζα δψζεη ζηνλ απιφ άλζξσπν εζηθή αζθάιεηα, 

ηθαλνπνίεζε θαη ζάξξνο. ε κηα ηδηαίηεξε κάιηζηα ζπλνκηιία πνπ είραλ κε ηνλ 

Κνπαδηκφλην Έιιελεο ινγνηέρλεο (Λέσλ Κνπθνχιαο, Νίθνο Καηεθφξεο, Γηψξγνο 

αξαληήο θαη ε Μπνχκε Παπά), ν Κνπαδηκφλην κίιεζε γηα ηνλ Έιηνη αιιά θαη γηα 

άιινπο πνηεηέο. Σνλ Έιηνη ηνλ ραξαθηήξηζε σο πνηεηή εληειψο μέλν ζηελ επνρή ηνπ, 

έλαλ πνηεηή πνπ αλήθεη θηφιαο ζην παξειζφλ, φπσο θαη φινη εθείλνη νη “κεγάινη” πνπ 

επηβάιινπλ δηάθνξεο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ζθνπηκφηεηεο, ελψ 

αθήλνπλ εληειψο αζπγθίλεηε ηελ θαξδηά ησλ καδψλ. Αληίζεηε άπνςε δηαηππψλεη γηα 

ηνλ Μαγηαθφθζθη, ην Λφξθα αιιά θαη ην Νεξνχληα πνπ εκπλέεηαη απ' επζείαο απφ ηηο 

ιατθέο πεγέο θαη παίξλεη ζπγθεθξηκέλε ζηάζε ζηνλ αγψλα ηνπ ιανχ γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ απφ ηνλ μέλν ηκπεξηαιηζκφ. Αληίζεηε άπνςε εθθξάδεη γηα φινπο 

εθείλνπο ηνπο πνηεηέο ηεο επνρήο ηνπ πνπ έθαλαλ ηελ πέλα ηνπο φπιν ελαληίνλ ησλ 

ληφπησλ θαη μέλσλ ηπξάλλσλ θαη πνπ εμαθνινπζνχζαλ λα βξίζθνληαη ζην πιεπξφ ηνπ 

απξνζηάηεπηνπ αλζξψπνπ. Οπζηαζηηθφ θαη κφληκν ηείρνο, θξίλεη πσο πςψλεη ν ιαφο 

γηα φζνπο είλαη ηαγκέλνη ζηελ ππεξεζία ησλ ερζξψλ ηνπ αλζξψπνπ. Αληίζεηα ε 

επαηζζεζία ηνπ ιανχ δε γειηέηαη θαη πάληα αηζζάλεηαη δηθφ ηεο ηνλ πνηεηή πνπ 

παίξλεη ζέζε ζπκκάρνπ ζηα πξνβιήκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχλ. 
302

     

 Ο πνηεηήο αίλ- Σδψλ Πέξο θεξδίδεη ην λφκπει ινγνηερλίαο ην 1960 θαη ε 

Απγή δεκνζηεχεη ζηνηρεία γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Γάιινπ δηαλννχκελνπ. Ο 

ηακαηίνπ ζπλνςίδνληαο αλαθέξεη πσο ε πνκπψδεο ξεηνξηθή, ε αξηζηνθξαηηθή 

γιψζζα θη ν “ηδεαιηζκφο ηεο παγθνζκηφηεηαο” πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην έξγν ηνπ, 

έρνπλ θάλεη ηνλ Πέξο άγλσζην ρψξν ζην πιαηχ θνηλφ θαη απφιαπζε κνλάρα ησλ 

ιίγσλ εθιεθηψλ. Πεπνίζεζε ηνπ είλαη πσο βξαβεχνληαο ηνλ νη νπεδνί αθαδεκατθνί 

έπαηξλαλ κηα “ξεβάλο” γηα ηελ πξνεγνχκελε βξάβεπζε ηνπ “ζηξαηεπκέλνπ” 

Κνπαδηκφλην. ην πξφζσπν ηνπ Πέξο βξάβεπαλ ηελ “θαζαξή πνίεζε”, ηελ “ηέρλε γηα 

ηελ ηέρλε”, κηα αξηζηνθξαηηθή εμχκλεζε ηνπ “θφζκνπ ζαλ ηδέα”.
303

 

Γαιιηθή δηαλόεζε 

 Χο πξσηφηππν θαη αμηνζεκείσην πλεπκαηηθφ γεγνλφο παξνπζηάδεηαη απφ ηελ 

                                                 
301 Απγή, 9-2-1960. 
302 Απγή, 10-4-1960. 
303 Απγή, 30-10-1960. 
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Απγή ε “ηζηνξηνγξαθηθή ζπλχπαξμε”, ην γεγνλφο πσο ν Μσξνπά θαη ν Αξαγθφλ 

γξάθνπλ ηαπηφρξνλα ηελ “Παξάιιειε ηζηνξία νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ΖΠΑ”
304

. 

πγθεθξηκέλα δπν δηάζεκνη Γάιινη ζπγγξαθείο, δηαθνξεηηθήο πνιηηηθνθνηλσληθήο 

ηνπνζέηεζεο, ν αζηφο αθαδεκατθφο Αληξέ Μσξνπά θη ν θνκκνπληζηήο πνηεηήο Λνπί 

Αξαγθφλ αλέιαβαλ λα γξάςνπλ απφ θνηλνχ κηα παξάιιειε ηζηνξία ησλ δπν ρσξψλ. 

Ζ θνηλή απηή ηζηνξία ζα αλαθεξφηαλ ζηελ πεξίνδν 1917-1960 θαη ζα ηππσλφηαλ, 

 ζχκθσλα κε ηα ζπκβφιαηα, ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1961. Οη δπν Γάιινη ζπγγξαθείο 

απαληνχλ ζε ζπλέληεπμε ηνπο ζηνλ ζπλεξγάηε ηεο εθεκεξίδαο “Μνλη” κε πνηα 

νπηηθή ζθνπεχνπλ λα δνπιέςνπλ.  Ο Μσξνπά αληηιακβάλεηαη ην γεγνλφο σο 

επθαηξία λα πεξηγξάςεη ηελ εμέιημε ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο απ' φιεο ηηο πιεπξέο: 

“πιιακβάλσ ηελ ηζηνξία κνπ, αλαθέξεη, ζαλ κηα ζεηξά απφ κεγάινπο πίλαθεο 

αθξηβείο θαη δσληαλνχο, ζηνπο νπνίνπο ην “κνληέιν” κνπ ζα δσγξαθηζηεί απ' φιεο ηηο 

απφςεηο: Ακεξηθή πξηλ ην 1917, Ηζηνξία ηνπ πξψηνπ πνιέκνπ, ρξφληα επεκεξίαο κε 

θαηάιεμε ηελ θξίζε ηνπ 1929, Ρνχζβειη θαη ην “ληνπ- ληήι”, γεγνλφηα ησλ ρξφλσλ 

1939-1960”. ζνλ αθνξά ηε κνξθή ηνπ έξγνπ ηνπ, ζρεδηάδεη κηαλ αθήγεζε πνπ λα 

δηαθφπηεηαη απφ πξνζσπνγξαθίεο, νη νπνίεο ζα δείρλνπλ ην ξφιν ησλ αηφκσλ ζηελ 

ηζηνξία. Παξαδέρεηαη ηέινο φηη ε αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ ζα είλαη εθείλε ελφο θίινπ 

ηεο Ακεξηθήο. 

 Καη ν Αξαγθφλ παξαδέρεηαη πσο αλήθεη ζε κηα νξηζκέλε παξάηαμε θαη πσο ε 

νπηηθή ηνπ πάλσ ζηα γεγνλφηα είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλε, φκσο ζα εθαξκφζεη ηελ 

αξρή “ησλ ηξηψλ πεγψλ”. Θεσξεί έλα γεγνλφο ζεκειησκέλν κφλν φηαλ ην 

δηαζηαπξψλεη απφ ηξεηο καξηπξίεο, πνπ λα πξνέξρνληαη απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

πεγέο. Θα θαηαθχγεη αθφκε ζε κηα κέζνδν φπνπ ην νπνηνδήπνηε “βφιεκα” ηεο 

αιήζεηαο ζα είλαη αδχλαην. Αθφκε, δειαδή, θαη φηαλ ληψζεη ππεξβνιηθά ηελ αλάγθε 

λα ςέμεη θάπνηνλ ζα αξθεζηεί ζην λα ηνλ αθήζεη λα εμεπηειίζεη ν ίδηνο ηνλ εαπηφ 

ηνπ, παξαζέηνληαο ηηο ίδηεο ηνπ ηηο καξηπξίεο, ηελ αιιεινγξαθία, ηα άξζξα ή ηνπο 

ιφγνπο ηνπ.   

 

 ρεηηθά κε ην βηβιίν ηνπ άξηξ “Κξηηηθή ηνπ δηαιεθηηθνχ ιφγνπ”, ν Ρνδέ 

Γθαξσληχ, θηιφζνθνο θαη κέινο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ηεο Γαιιίαο 

δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθφ “Γαιιηθά Γξάκκαηα” θξηηηθή κειέηε ηελ νπνία 

αλαδεκνζηεχεη ε Απγή ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1960. Παξά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ άξηξ λα 

ζπλδπάζεη ηνλ ππαξμηζκφ κε ηε καξμηζηηθή ζθέςε, ν Γθαξσληχ αληρλεχεη ηα ζηνηρεία 

εθείλα απφ ην έξγν ηνπ άξηξ  πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπ αληηηίζεληαη ζην καξμηζκφ. 

Κξίλεη πσο ν άξηξ απνθφβνληαο ην θηινζνθηθφ ηνπ ζηνραζκφ απφ ηελ πάιε ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο θαη ηνπ θφκκαηνο ηεο, απνκαθξχλεηαη απφ ην πιηζκφ θαη μαλαγπξλά 

ζε πξνκαξμηζηηθέο κνξθέο ζεψξεζεο ησλ πξαγκάησλ θέξλνληαο ηε θηινζνθία πίζσ 

θαηά έλαλ αηψλα. Καηά ηνλ Γθαξσληχ ν άξηξ αληηζηξέθεη ηε δηαηχπσζε ηνπ Μάξμ 

θαη ιέεη “Γελ πξφθεηηαη πηα λα κεηαβάιινπκε ηνλ θφζκν, κα λα ηνλ εξκελεχνπκε 

κνλάρα”  ...
305

  

 

 Κπξίαξρν ζέκα ηεο πνιηηηζηηθήο ζειίδαο ηεο Απγήο ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1960 

γίλεηαη θαη ε ππφζεζε ηεο πνιχθξνηεο δίθεο ησλ Γάιισλ δηαλννπκέλσλ εμαηηίαο ηνπ 

                                                 
304 Απγή, 7-2-1960. 
305 Απγή, 13-8-1960. 
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πεξίθεκνπ “καληθέζηνπ ησλ 121” πνπ ππήξμε ακείιηθην θαηεγνξψ θαηά ηεο 

γαιιηθήο απνηθηνθξαηίαο. Ζ Απγή δεκνζηεχεη αλαιπηηθά ηηο εμειίμεηο ζηηγκαηίδνληαο 

ηνλ απνηθηαθφ πφιεκν ζηελ Αιγεξία θαη ην θαζεζηψο Νηε Γθψι, αιιά θαη ηα κέηξα 

πνπ πάξζεθαλ (δηθαζηηθέο δηψμεηο, θπξψζεηο θαηά ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, κέηξα 

κπνυθνηάδ θαηά θαιιηηερλψλ θαη ζπγγξαθέσλ) θαηά ησλ 121 πνπ ππέγξαςαλ ην 

“καληθέζην”. Σν “καληθέζην” πξνβάιιεηαη σο επαλαζηαηηθή πξάμε κε ηεξάζηηα 

απήρεζε ζην γαιιηθφ ιαφ θαη ζην εμσηεξηθφ, αλάινγε ηεο θήκεο απηψλ πνπ ην 

ππέγξαςαλ (άξηξ, ηκφλ ληε Μπνβνπάξ, Αληξέ Μπξεηφλ, Φξαλζνπάδ αγθάλ, 

Βεξθφξ, Αλξί Λεθέκπξ θά). Γεκνζηεχεηαη ε θαηάζεζε ηνπ άξηξ, ε αληίδξαζε ηνπ 

Νηε Γθψι αιιά θαη ε επίζεκε ζέζε ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ηεο Γαιιίαο. O 

άξηξ ππνζηεξίδεη πσο κε ηε δηαθήξπμε ηνπ δηθαηψκαηνο αλππνηαγήο θαη 

ιηπνηαμίαο, ν απνηθηαθφο πφιεκνο ζηελ Αιγεξία κεηαηξέπεηαη ζε κνριφ εζσηεξηθψλ 

γαιιηθψλ κεηαιιαγψλ θαη πσο γηα πξψηε θνξά ζπλδέεηαη επίζεκα ν αγψλαο ηνπ 

αιγεξηλνχ θαη ηνπ γαιιηθνχ ιανχ γηα ηηο ειεπζεξίεο ηνπ. Σν Κ.Κ. Γαιιίαο εθθξάδεη 

ηε δηαθσλία ηνπ φζνλ αθνξά ηελ αλππνηαμία θαη ηελ νξγάλσζε ηεο. Κχξηα ζέζε ηνπ 

είλαη πσο δελ απαληάεη θαλείο κε αηνκηθέο ρεηξνλνκίεο απειπηζίαο ζ' έλα καδηθφ 

πξφβιεκα πνπ δελ κπνξεί λα ιπζεί παξά κε ηελ πάιε ησλ καδψλ θαη κε ηελ πνιηηηθή 

κάρε ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκνθξαηηθψλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο. Παξφια απηά θξίλεη πσο 

ε έθθιεζε ησλ 121 ζπκβάιιεη ζην μχπλεκα ηεο θνηλήο γλψκεο θαη εθθξάδεη ηελ 

ππνζηήξημε θαη ζπκπαξάζηαζε ηνπ πξνο ηνπο Γάιινπο δηαλννχκελνπο αθνχ ε 

θαηαδίσμε ηνπο έρεη ζθνπφ λα πλίμεη θάζε κνξθή αληίζηαζεο ζηνλ απνηθηαθφ 

πφιεκν
306

. 

 ην ζέκα απηφ επαλέξρεηαη ε Απγή ην Ννέκβξε γηα λα αλαδεκνζηεχζεη άξζξν 

ηνπ Εψξδ αληνχι, φπνπ ππνζηεξίδεη πσο δελ ζα ππάξρεη πηα γαιιηθφο 

θηλεκαηνγξάθνο, αλ δησρζνχλ φζνη ππέγξαςαλ ην καληθέζην. Πξφθεηηαη γηα άξζξν 

πνπ αξρηθά δεκνζηεχηεθε ζηα “Γαιιηθά Γξάκκαηα” θαη πνπ ν ηζηνξηθφο ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ αλαιχνληαο ην ζέκα αξρίδεη απφ ην ηη ζα ζπλέβαηλε αλ ην δηάηαγκα 

είρε αλαδξνκηθή ηζρχ: νη πην ζεκαληηθέο γαιιηθέο ηαηλίεο ηεο δεθαεηίαο 1950- 60 δελ 

ζα είραλ γπξηζηεί! Σνλίδεη έηζη πφζν ζνβαξφ ήηαλ ην δήηεκα ηνπ αλακελφκελνπ 

δηαηάγκαηνο πνπ αθελφο ζα έπιεηηε ηαηλίεο πνπ ην γχξηζκα ηνπο είρε κφιηο 

ηειεηψζεη, θπξίσο φκσο ζθφπεπε λα εκπνδίζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο φπνηαο 

ηαηλίαο είρε “ππνγξάςαληεο” αλάκεζα ζηνπο εζνπνηνχο ή ηνπο δεκηνπξγνχο ηεο. 

Απεπζπλφκελνο ινηπφλ ζε θάζε Γάιιν πνπ λνηαδφηαλ γηα ηελ αθηηλνβνιία ηνπ 

γαιιηθνχ πνιηηηζκνχ, πξνέηξεπε -αθφκε θαη αλ δε ζπκθσλνχζε κε ηηο ζέζεηο θαη ηηο 

κεζφδνπο πνπ ππνζηήξηδε ην “καληθέζην ησλ 121”-λα θάλνπλ ην παλ γηα λα 

εκπνδίζνπλ νξηζκέλνπο θπβεξλψληεο λα νξγαλψζνπλ ζηα ζηνχληην θαη αιινχ 

“θπλεγεηφ θαηά ησλ ππνγξαςάλησλ”.
307

 

 

 

Κξηηηθή ζνβηεηηθήο ινγνηερλίαο 

                                                 
306 Απγή, 4,5-10-1960. «Δηο «καχξνλ πίλαθα» 140 επηθαλείο ιφγηνη θαη θαιιηηέρλαη», Τν Βήκα, 30-9-

1960. 
307Εψξδ αληνχι, “Γε ζα ππάξρεη πηα γαιιηθφο θηλεκαηνγξάθνο, αλ δησρζνχλ φζνη ππφγξαςαλ ην 

καληθέζην”, Απγή, 12-11-1960. 
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 ε ζπλέρεηεο δεκνζηεχεηαη αθηέξσκα ηνπ Βιαληίκεξ Γηεξκίισθ ζηνλ Σζέρνθ, 

γηα ηα 100 ρξφληα απφ ηε γέλλεζε ηνπ. Γίλνληαη αθφκε πιεξνθνξίεο γηα ηα ηέζζεξα 

κεγάια δξάκαηα ηνπ πνπ ηα έγξαςε κέζα ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηεο δσήο ηνπ. ην 

“Γιάξν” βαζηθφ ζέκα ππήξμε, καο ιέεη ν Γηεξκίισθ, ε ζρέζε ηέρλεο θαη εξσηζκνχ, 

ελψ ηνπ “Θείνπ Βάληα” ζέκα είλαη νη απινί άλζξσπνη κε ηα βάζαλα ηνπο -πνπ δελ ηα 

δηαθξίλνπλ πάληα νη απ΄' έμσ- κε ηελ εγθαξηέξεζε θαη ηελ επηκνλή. Άιιν θπξίαξρν 

κνηίβν είλαη ε νκνξθηά πνπ εμαθαλίδεηαη. Πάλσ απφ ηηο ζθνηεηλέο θαη 

θαηαζηξεπηηθέο δπλάκεηο ηνπ θαθνχ απιψλεηαη η' φλεηξν ηνπ Σζέρνθ, “ε 

νλεηξνπφιεζε κηαο κειινληηθήο δσήο, φπνπ φια ζα  'λαη νκνξθηά, φια ζα αλήθνπλ 

ζηνλ άλζξσπν”. Έηζη βιέπνπκε ζην έξγν ηνπ Σζέρνθ ηελ ηδέα ηεο νκνξθηάο λα 

γίλεηαη έλα κε ηελ ηδέα ηεο αιήζεηαο δσήο, βιέπνπκε ηελ αηζζεηηθή λα ελψλεηαη κε 

ηελ εζηθή... ην κεηαίρκην ησλ δπν αηψλσλ ε αίζζεζε πσο κηα ξηδηθή αλαζηάησζε 

πιεζηάδεη θαηέρεη νινθιεξσηηθά ηνλ Σζέρνθ θαη εθθξάδεηαη ζην έξγν ηνπ “Σξεηο 

αδειθέο” (1901). Σν δξάκα θη εδψ είλαη ε νκνξθηά πνπ πάεη ρακέλε. Ζ νξκή ησλ 

ηξηψλ αμηνιάηξεπησλ αδειθψλ εμαληιείηαη δίρσο λα ζπλαληήζεη αληαπφθξηζε... κα ε 

πξνθεηηθή θσλή ηνπ Σζέρνθ αθνχγεηαη μαλά: “Πιεζηάδνπλ νη θαηξνί πνπ θάηη 

ηξνκεξφ έξρεηαη θαηαπάλσ καο, κηα κεγάιε θαζαξηήξηα ζχειια εηνηκάδεηαη, 

πξνρσξάεη, έθηαζε πνιχ θνληά καο θαη ζχληνκα ζα δηψμεη απφ ηελ θνηλσλία καο ηελ 

ηεκπειηά θαη ηελ πιήμε..” 

 Πεξλψληαο ζην θχθλεην άζκα ηνπ Σζέρνθ ηνλ “Βπζζηλφθεπν” (1903), ν 

Γηεξκίισθ ην παξνπζηάδεη ζαλ απνραηξεηηζκφ πξνο ηε Ρσζία ηνπ ρζεο, πξνο φηη είλαη 

παξειζφλ, θαηαδηθαζκέλν ζχληνκα λα πεζάλεη θαη ηαπηφρξνλα κηα θξαπγή ειπίδαο 

γηα έλα θαιχηεξν αχξην. Ζ Άλλα, εξσίδα ηνπ έξγνπ θαη λφκηκε θιεξνλφκνο ηνπ 

Βπζζηλφθεπνπ (πνπ παίξλεη ηελ αμία ζπκβφινπ), απνραηξεηά ραξνχκελα ην παξειζφλ 

γηαηί μέξεη -φπσο θαη ν Σζέρνθ θαη νη άιινη ήξσεο ηνπ- πσο “φια είραλ απφ θαηξφ πηα 

παιηψζεη, φια είρα πηα μεπεξαζηεί, θη φια πεξίκελαλ κνλάρα θάηη λα ηειεηψζεη θαη 

θάηη άιιν λ' αξρίζεη, θάηη λεαληθφ θαη δξνζεξφ”.
308

       

 

 ρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο ζνβηεηηθήο ινγνηερλίαο ζηνπο ζπγγξαθείο άιισλ 

ρσξψλ είλαη άξζξν ηνπ νβηεηηθνχ θηινιφγνπ Ν. Νηθνιηνχθηλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Απγή. Ξεθηλά απφ ηελ επίδξαζε πνπ άζθεζε ζε πξννδεπηηθνχο ζπγγξαθείο ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκνθξαηηθήο θηινινγίαο ν ζεκειησηήο ηνπ 

ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ Μάμηκ Γθφξθπ αιιά θαη ν θινγεξφο ππεξαζπηζηήο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ πξνιεηάξησλ Βιαδίκεξνο Μαγηαθφθζθη. Αλαθέξεηαη ζην βηβιίν 

ηνπ Νηθνιάη Οζηξφθζθη “Πψο δελφηαλ η' αηζάιη” φπνπ ν ήξσαο ηνπ ππήξμε 

γελίθεπζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ νβηεηηθνχ πνιίηε, αιιά θαη ζην “Παηδαγσγηθφ 

πνίεκα” ηνπ Μαθαξέλθν. Δπηζεκαίλεη αθφκε ηε ζεκαζία ηνπ πξψηνπ ζπλεδξίνπ ησλ 

νβηεηηθψλ πγγξαθέσλ αιιά θαη ην γεγνλφο πσο ε παγθφζκηα αλαγλψξηζε ηεο 

ζνβηεηηθήο ινγνηερλίαο ζπλδέζεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηνλ απνθαζηζηηθφ ξφιν 

πνπ έπαημε ε ΔΓ ζηνλ αγψλα θαηά ηνπ θαζηζκνχ. Δθηηκήζεθε ην έξγν ηνπ 

νιφρσθ, ηνπ Φέληηλ, ηνπ Λεφλνθ ελψ αλέβεθε ζεακαηηθά ν αξηζκφο ησλ νβηεηηθψλ 

ζπγγξαθέσλ πνπ ηα έξγα ηνπο κεηαθξάζηεθαλ ζην εμσηεξηθφ. Σν δεχηεξν (1954) θαη 

ηξίην (1959) ζπλέδξην ζεσξνχληαη ζπκβνιή ζηελ επέθηαζε θαη ελίζρπζε ησλ 

ζρέζεσλ ησλ παξαγφλησλ ηεο ζνβηεηηθήο ινγνηερλίαο κε ηνπο ζπγγξαθείο ησλ 

                                                 
308 Απγή, 30-1-1960. 
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ζνζηαιηζηηθψλ ρσξψλ αιιά θαη κε ηνπο πξννδεπηηθνχο ινγνηέρλεο ησλ 

θαπηηαιηζηηθψλ θξαηψλ
309

.    

 

 Βξηζθφκαζηε ζην Ννέκβξε ηνπ 1960 θαη ζηελ πνιηηηζηηθή ζειίδα ηεο Απγήο 

ζπλαληάκε πινχζην αθηέξσκα ζην Λέσλ Σνιζηφε κε αθνξκή ηα πελήληα ρξφληα απφ 

ην ζάλαην ηνπ. Ο Κψζηαο Βάξλαιεο κεηαμχ άιισλ ηνλίδεη πσο έζραηνο ζθνπφο ηνπ 

πλεπκαηηθνχ αγψλα ηνπ Ρψζνπ ζπγγξαθέα ήηαλ ε ιχηξσζε ηνπ ιανχ απφ ηα πιηθά 

θαη πλεπκαηηθά δεζκά ηνπ. Δθηφο απφ ηνπ Βάξλαιε δεκνζηεχεηαη θείκελν γηα “ην 

πνξηξέην ηνπ Σνιζηφε” ηνπ ηέθαλ Σζβάηρ θαζψο θαη θείκελα ησλ Γάιισλ 

αθαδεκατθψλ Αληξέ Μσξνπά θαη Έκηι Αλξην πνπ φια ζπληείλνπλ πσο επξφθεηην γηα 

έλαλ “γίγαληα” ηεο ινγνηερλίαο. Πεπνίζεζε ηνπ Μσξνπά είλαη πσο ε επηηπρία φισλ 

ησλ κεγάισλ κπζηζηνξηνγξάθσλ, απ' ηνλ Θεξβάληεο σο ηνλ Σνιζηφε νθείιεηαη ζηε 

δχλακε ηνπο λα δεκηνπξγνχλ ήξσεο πνπ λα κπνξεί θαλέλαο λ' αγαπήζεη, κ' φια ηα 

ειαηηψκαηα θαη ηηο αξεηέο ηνπο.
310

   

 Χο ηελ νπζηαζηηθφηεξε ζπκβνιή απφ ειιεληθή πιεπξά ζηνλ παγθφζκην 

γηνξηαζκφ  ησλ πελήληα ρξφλσλ απφ ην ζάλαην ηνπ Σνιζηφε, ν Πνξθχξεο ζεσξεί ηελ 

έθδνζε ησλ “Απάλησλ” ηνπ Ρψζνπ ζπγγξαθέα, απφ ηηο εθδφζεηο “Άπαληα Ρψζσλ 

θιαζηθψλ”. Πνιχ ζεκαληηθά ζεσξεί πσο είλαη ηα εηζαγσγηθά θξηηηθά ζεκεηψκαηα 

(ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ ηεο ΔΓ θαη ηνπ Μάξθν Απγέξε), πνπ αλαιχνπλ ηα 

δηάθνξα έξγα θαη δίλνπλ ζηνλ αλαγλψζηε ηε δπλαηφηεηα λα ηα θαηαλνήζεη 

βαζχηεξα. Ζ αλάγθε γηα βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ 

Πνξθχξε, πξνθχπηεη αθξηβψο απφ ην γεγνλφο φηη είλαη “κηα πιαηχηαηε ηνηρνγξαθία 

κε ζαπκαζηέο πξννπηηθέο ζην ηζηνξηθφ παξειζφλ θαη ζην κέιινλ”.  ην ζεκείν απηφ 

επηθαιείηαη ηελ άπνςε ηνπ Λέληλ πσο ν Σνιζηφε “θσηίδεη κε κεγαινθπΐα κηα ρψξα 

πνπ θαηαπηεδφηαλ απφ ηε δνπινπαξνηθία”, αιιά θαη ηελ θξίζε ηεο Αθαδεκίαο 

Δπηζηεκψλ ηεο ΔΓ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία “ζην έξγν ηνπ Σνιζηφε μερσξίδεη 

θαλείο πάληα ην πξνκήλπκα ησλ κεγάισλ αιιαγψλ, πνπ ζα γίλνληαλ ζηε Ρσζία”
311

.  

  

Απόςεηο νβηεηηθώλ δεκηνπξγώλ γύξσ από ηελ ηέρλε 

 ηα κέζα Απξηιίνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Απγή έλα άξζξν ηνπ Βξεηαλνχ 

δεκνζηνγξάθνπ Οπίιθξελη Μπάξηζεη πάλσ ζε κηα ζπδήηεζε ησλ νβηεηηθψλ 

ζρεηηθά κε ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηέρλε. Ζ ζπδήηεζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

“Κνκζνκφιζθαγηα Πξάβδα” φπνπ αθηέξσζε νιφθιεξεο ζηήιεο απφ ην επηέκβξε 

έσο ην Γεθέκβξε ηνπ 1959 γηα ηνλ “Πλεπκαηηθφ θαη εζηθφ πνιππιεπξηζκφ ηνπ 

νβηεηηθνχ αλζξψπνπ”. Σεο ζπδήηεζεο απηήο εγείηαη ν Έξελκπνπξγθ ν νπνίνο 

ηάζζεηαη θαηά ηεο κνλφπιεπξεο κφξθσζεο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο κνλφπιεπξεο 

ηερληθήο αλάπηπμεο. Μάρεηαη ππέξ ηεο ζπλχπαξμεο επηζηήκεο θαη ηέρλεο, ππέξ ηεο 

νιφπιεπξεο, ζπλεηδεηήο θαη ελζπλείδεηεο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ. Τπνζηεξίδεη πσο ν 

Άλζξσπνο κε θεθαιαίν ην άιθα είλαη πξντφλ ηεο ηέρλεο αθνχ νη ηέρλεο βνεζνχλ 

θαιιηεξγψληαο ηελ αηζζαληηθφηεηα καο, ζπκβάιινπλ λα μεπεξαζηεί ε αδηαθνξία καο, 

λα γελλεζνχλ ιεπηέο ζπγθηλήζεηο, λ' απαιιαγνχκε απφ θαθά ζπλαηζζήκαηα
312

.  

                                                 
309 Απγή, 30-6-1960. 
310 Απγή, 8-11-1960. 
311 Απγή, 25-11-1960. 
312 Απγή, 15,16-4-1960. 
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 Σν επηέκβξην ηνπ 1960 πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Αζήλα ην Γ Γηεζλέο 

πλέδξην Αηζζεηηθήο κε ζπκκεηνρή 120 αληηπξνζψπσλ απφ 18 ρψξεο. Αλάκεζα 

ζηνπο παξεπξηζθφκελνπο είλαη θαη ν νβηεηηθφο αθαδεκατθφο Μ. Α. Νηηλληθ ηνπ 

νπνίνπ ηελ αλαθνίλσζε δεκνζηεχεη ε Απγή. ηελ αλαθνίλσζε απηή αλαπηχζζεηαη, 

ηδηαίηεξα, ν φξνο “επηζηεκνληθή αηζζεηηθή”. Χο θαζήθνλ ηεο επηζηεκνληθήο 

αηζζεηηθήο νξίδεη φρη κφλν ηε κειέηε ηεο ηέρλεο -φπσο ππνζηήξηδε ν Υέγγει γηα ηελ 

αηζζεηηθή- αιιά θαη φιεο ηεο θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο (πιηθήο θαη 

πλεπκαηηθήο) ησλ αλζξψπσλ ζην ζχλνιν ηεο.  Ζ ηδηνκνξθία ηεο είλαη πσο κειεηά 

ηνπο γεληθνχο λφκνπο αλάπηπμεο ηεο ηέρλεο, ηεο θαιιηηερληθήο ζπλείδεζεο. Χο 

βαζηθφ πξφβιεκα ηεο αηζζεηηθή, ν Νηηλληθ ζέηεη ην δήηεκα ηεο ζρέζεο ηεο ηέρλεο κε 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δμεηάδνληαο αλαδξνκηθά ην δήηεκα απηφ παξαθνινπζεί ηελ 

εμέιημε ηνπ απφ ηελ Αξραηφηεηα, φπνπ αλαπηχρζεθε ε ζεσξία ηεο κίκεζεο, 

(Γεκφθξηηνο, Αξηζηνηέιεο), ηελ επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο, φπνπ ζπλαληάκε ηε ζεσξία 

ηεο αληαλάθιαζεο (Λενλάξλην ληα Βίληζη, αίμπεξ), κέρξη ην 18ν αηψλα πνπ 

ππνζηεξίρηεθε απφ δηαλνεηέο φπσο ν Νηηληεξφ πσο ν θαιιηηέρλεο δελ πξέπεη λα είλαη 

δνχινο ηεο θχζεο θαη ε ηέρλε δελ αληηγξάθεη απιψο αιιά αλαπαξάγεη δεκηνπξγηθά 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα. ηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ζηελ αηζζεηηθή ηνπ Κάλη – πνπ 

ρξεζίκεπζε ζαλ πεγή ηνπ θνξκαιηζκνχ- αιιά θαη ηνπ Υέγγει, γηα λα θηάζεη ζηε 

καξμηζηηθή αηζζεηηθή. Αλαιχνληαο ηελ ηειεπηαία, επηζεκαίλεη πσο ν Ρψζνο 

επηζηήκνλαο Σζεξληζέθζθπ απέθξνπζε απνθαζηζηηθά ηελ αηζζεηηθή ζεσξία ηνπ 

Υέγγει, θαζψο ν Γεξκαλφο θηιφζνθνο ζεσξνχζε ηελ ηέρλε ζαλ εθδήισζε ηνπ 

απφιπηνπ πλεχκαηνο. Σελ βαζηθή ζεκαζία ηεο ηέρλεο ν Σζεξληζέθζθπ ηε βιέπεη 

ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ θαζελφο, πνπ ελδηαθέξεη ηνλ άλζξσπν ζηε δσή ηνπ. Ζ ηέρλε 

εξκελεχεη ηε δσή θαη θξίλεη ηηο εθδειψζεηο ηεο. Σελ αληίιεςε απηή φιεο ηεο 

πξνεγνχκελεο αηζζεηηθήο, γηα ηε ζρέζε ηεο ηέρλεο κε ηε δσή, ζπλέρηζε θαη αλέπηπμε 

ν καξμηζκφο. Απνθάιπςε ηελ εμάξηεζε ηεο ηέρλεο απφ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θάζε 

ηζηνξηθήο επνρήο, θαζνξίδνληαο ηνλ απφιπηα αληηθεηκεληθφ ραξαθηήξα ηεο 

αλάπηπμεο ηεο.
313

     

 Ζ επηζηεκνληθή αηζζεηηθή φκσο απνδεηθλχεη θαη ηε ζεκαζία ηεο “αξρήο ηεο 

ιατθφηεηαο” ζηελ ηέρλε. Οη θαιχηεξνη πξσηνπφξνη θαιιηηέρλεο θαη ζπγγξαθείο δελ 

κπνξνχζαλ παξά λα απεηθνλίζνπλ ζην έξγν ηνπο ηηο επηδηψμεηο ηνπ ιανχ, ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ, ηελ δηακαξηπξία ηνπ ελαληίνλ ησλ θαηαπηέζεσλ. Δπηζεκαίλεη αθφκε 

ηελ εμάιεηςε ηεο αηψληαο αληίζεζεο αλάκεζα ζηελ πλεπκαηηθή θαη ρεηξσλαθηηθή 

εξγαζία θαζψο ε ηέρλε ζα κνξθή θνηλσληθήο δεκηνπξγίαο δελ κπνξνχζε λα είλαη 

πξνλφκην “νιίγσλ εθιεθηψλ” αιιά αλήθεη ζην ιαφ. Βαζηθή ζέζε ηεο καξμηζηηθήο 

αηζζεηηθήο – εθηφο απφ ηελ αξρή ηεο ιατθφηεηαο-  γίλεηαη θαη ε “αξρή ηεο 

θνκκαηηθφηεηαο”, δειαδή νξηζκέλεο θνηλσληθήο θαηεχζπλζεο ηεο ηέρλεο. 

Βαζηζκέλνο ζ' απηή ηελ αξρή ν θαιιηηέρλεο δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα κείλεη 

καθξπά απφ ηα κεγάια θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο επνρήο ηνπ.  

 Σειεηψλνληαο κε αλαθνξά ζην ζνζηαιηζηηθφ ξεαιηζκφ, δηαηππψλεη ηελ άπνςε 

ηνπ Πιεράλσθ, πσο ην αηζζεηηθφ γνχζην ηζηνξηθά κεηαβάιιεηαη, αιιά απηφ δε 

ζεκαίλεη φηη ην σξαίν είλαη κφλν ζρεηηθφ θαη ππνθεηκεληθφ. Ζ άξλεζε ησλ θξηηεξίσλ 

ηνπ θαιιηηερληθνχ έξγνπ νδεγεί ζηνλ αηζζεηηθφ κεδεληζκφ. ηελ επηζηεκνληθή 

                                                 
313 Απγή, 16-9-1960. 
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αηζζεηηθή ζεκειηψλεηαη ν θαιιηηερληθφο ξεαιηζκφο πνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνζέιαβε δηάθνξεο κνξθέο αλάινγα κε ηηο ηζηνξηθέο επνρέο: αξραίνο ξεαιηζκφο, 

ξεαιηζκφο Αλαγέλλεζεο, ξεαιηζκφο ηεο επνρήο ηνπ Γηαθσηηζκνχ, θξηηηθφο 

ξεαιηζκφο 19νπ αηψλα, ζνζηαιηζηηθφο ξεαιηζκφο...
314

  

 

 Πξνζήισζε θαη πίζηε ζηηο αξρέο ηεο θνκκαηηθφηεηαο ηεο ζνβηεηηθήο ηέρλεο, 

εθθξάδεη, ην 1960, ν ζνβηεηηθφο κνπζηθνζπλζέηεο νζηαθφβηηο ζε άξζξν ηνπ, πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Απγή. Δθθξάδνληαο ηελ νιφπιεπξε ππνζηήξημε ηνπ ζην θφκκα, 

δηαηππψλεη ηελ πεπνίζεζε πσο ην κέιινλ αλήθεη ζηελ ηέρλε κε ην κεγάιν θνηλσληθφ 

πεξηερφκελν θαη ηνλ πςειφ αλζξσπηζκφ. ηελ ηέρλε, αθφκε, πνπ ζα ελψλεη ηνπο 

αλζξψπνπο, πνπ ζα απεπζχλεηαη ζηηο πιαηηέο κάδεο θαη φρη ζε κηα κηθξή νκάδα εζηέη 

θαη ζλφκπ, ζηελ ηέρλε πνπ ζα θαιιηεξγήζεη ζηνπο αλζξψπνπ ιεπηά θαη επγεληθά 

αηζζήκαηα θαη ζσζηή αληίιεςε γηα ην σξαίν. 

 Δπηρεηξεί λ' απαληήζεη ζε φζνπο ζην εμσηεξηθφ ζεσξνχλ -απφ πνιηηηθή 

ερζξφηεηα ή απφ αθειή θαζαξά ζχγρπζε, φπσο ιέεη- φηη νη αξρέο ηεο ζνζηαιηζηηθήο 

αηζζεηηθήο είλαη δφγκα πνπ θαηαπηέδνπλ ηε δεκηνπξγηθή αηνκηθφηεηα ηνπ 

θαιιηηέρλε. Κξίλεη πσο φινη νη πξννδεπηηθνί κνπζηθνζπλζέηεο ησλ δπηηθψλ ρσξψλ 

αιιά θαη ην πιαηχ θνηλφ ησλ κνπζηθφθηισλ απνθξνχεη κε αγαλάθηεζε ηα 

“αλεδαθηθά θαη θνξκαιηζηηθά πεηξάκαηα, ηα νπνία δελ έρνπλ ηίπνηα θνηλφ κε ηελ 

ηέρλε”. Απαμηψλεη θάζε εθδήισζε ηεο θαθήο, φπσο ιέεη, “κφδαο”, αιιά θαη ηελ 

“αηζζεηηθή” πνπ ηελ ηξνθνδνηεί.  Σελ αηζζεηηθή απηή πνπ έρεη θαλφλα ηεο “ην θφβν 

ηεο απνκφλσζεο”, θξίλεη πσο ηε δεκηνχξγεζαλ άλζξσπνη πνπ θνβνχληαη ην παξφλ, 

δελ πηζηεχνπλ ζην κέιινλ θάλνπλ ηελ εγθιεκαηηθή πξνζπάζεηα λα κπεξδεχνπλ ηελ 

σξαία γιψζζα ηεο κνπζηθήο. 

 πλερίδεη θαηεγνξψληαο ηε “θηινζνθία” ηεο δπηηθήο “κνπζηθήο 

πξσηνπνξίαο” απνθαιψληαο ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο “απηάξεζθνπο αηνκηθηζηέο” πνπ 

επηρεηξνχλ αλφεηα πεηξάκαηα γηαηί ηνπο ιείπεη ε δεκηνπξγηθή θαληαζία. ηελ 

επίθξηζε γηα “δνγκαηηζκφ ζηε ζνβηεηηθή ηέρλε” θαη γηα “θαηαπίεζε ηεο αηνκηθφηεηαο 

ηνπ νβηεηηθνχ θαιιηηέρλε” απαληά πσο δελ αλαγλσξίδνπλ αιιά θαη δελ ηνπο 

ρξεηάδεηαη ην δηθαίσκα “γηα άγνλα, θνξκαιηζηηθά πεηξάκαηα, γηα πξνπαγάλδηζε ηεο 

απαηζηνδνμίαο, ηεο δπζπηζηίαο θαη ησλ αληηδξαζηηθψλ ηδεψλ πνπ γελλά ην μεθάλησκα 

ηνπ αηνκηθηζκνχ ηεο ζχγρξνλεο αζηηθήο θνηλσλίαο”. Πεξλψληαο κάιηζηα ζε 

ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα δηαθξίλεη “έληνλε αηνκηθφηεηα” ζε θαιιηηέρλεο φπσο 

ηνλ Πξνθφθηεθ, ηνλ Υαηζαηνπξηάλ θαη ηνλ Νηαβηληέλθν. Αληίζεηα φηαλ πξφθεηηαη 

γηα “απνινγεηέο ηνπ δπηηθνχ κνληεξληζκνχ” (φπσο ηνλ Βέκπεξλ, ηνλ ηφθρανπδελ, 

ηνλ Μπνπιέδ θαη εθέξ) δελ κπνξεί λα μερσξίζεη ηνλ έλα απφ ηνλ άιιν. 

 

Κξίζεηο γύξσ από ζεαηξηθέο θαη κνπζηθέο παξαζηάζεηο 

 Με ηελ επθαηξία ηεο ζπλαπιίαο ηνπ “Φάηβ Πέλληο”, ν Β. Αξθαδηλφο εθθξάδεη 

ζηελ Απγή ηηο απφςεηο ηνπ γχξσ απφ ηε κνπζηθή ηεο ηδαδ. Δμεηάδεη ηηο θαηαβνιέο ηεο 

απφ ηε κνπζηθή παξάδνζε ησλ Νέγξσλ θαη αλαθέξεηαη ζηε κεγάιε ζπκβνιή ηνπ 

Νέγξηθνπ ιανχ ζηε ιατθή κνπζηθή ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Αμηνπνηψληαο ην 

πξψην πιηθφ ησλ Μπινπδ (φπνπ θαη απνηππψλεηαη ε ζθιεξή δσή ησλ καχξσλ) θαη 

                                                 
314 Απγή, 17-9-1960. 
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άιισλ ιατθψλ κνπζηθν- ρνξεπηηθψλ ηχπσλ, νη πξψηνη απηνδίδαθηνη καχξνη κνπζηθνί 

πξνηθηζκέλνη κε έμνρν ηαιέλην θαη επηλνεηηθφ πλεχκα δεκηνπξγνχλ κηα θαηλνχξηα 

κνπζηθή θαη αξρίδεη κηα ζηαζεξή αλάπηπμε ζηελ ηερληθή ηεο ηδαδ... Γπζηπρψο κεηά 

ην 1930 θαζψο ην είδνο ηεο ηδαδ γίλεηαη εκπνξηθά εθκεηαιιεχζηκν απφ ηηο κεγάιεο 

εηαηξείεο, αξρίδεη λα γίλεηαη κηα ηππνπνηεκέλε θφξκα, θαηάιιειε πηα, ζεκεηψλεη ν 

Αξθαδηλφο, γηα λα εξεζίδεη ην αξξσζηεκέλν γνχζην ηεο ιεπθήο αζηηθήο ηάμεο. Δηδηθά 

γηα ηελ Διιάδα ζεσξεί φηη είλαη επηδήκηα θαη επηθίλδπλε, πσο καδί κε ην ξεκπέηηθν 

απνηειεί κέζν εζηθήο θαη αηζζεηηθήο δηαθζνξάο.  Παξφια απηά δελ αξληέηαη πσο 

κέζα ζηελ “ηππνπνηεκέλε ζαβνχξα κηαο θνξκαιηζηηθήο βηνκεραλνπνηεκέλεο 

κνπζηθήο” ππάξρνπλ εμαηξέζεηο γλήζηαο θαη φκνξθεο κνπζηθήο. ηηο εμαηξέζεηο 

απηέο, πνπ φκσο θαηά ηε γλψκε ηνπ ππνγξακκίδνπλ ηνλ θαλφλα, ζπκπεξηιακβάλεη 

θαη ην ζπγθξφηεκα ηνπ Ρέλη Νίθνιο.
315

    

 

 Ζ θξίζε πνπ δηέξρεηαη ην ακεξηθαληθφ ζέαηξν είλαη ην ζέκα κε ην νπνίν 

θαηαπηάλεηαη ν αληαπνθξηηήο ηεο Απγήο ζηε Νέα Τφξθε, Υξ. Νηθνιφπνπινο. 

Αλαιχνληαο ηε ζεκαηηθή ησλ έξγσλ ζπκπεξαίλεη πσο “απφ ην έλα κέξνο έρνπκε ην 

Μπξνληγνπαίε κε ηελ αλνχζηα ηηπνηενινγία ησλ επηζεσξήζεσλ ηνπ, πνπ ζθνπφο ηνπο 

είλαη λα βνεζήζνπλ ηελ “πιήηηνπζα αξηζηνθξαηία” λα ρσλέςεη ην δείπλν ηεο. Καη απ' 

ην άιιν κέξνο ηα “εθηφο -Μπξνληγνπαίε”, κε ηελ παζνινγηθή πξνζθφιιεζε ζηηο 

δηαζηξνθέο θαη ζηηο αλσκαιίεο”. Δπηζεκαίλεη πσο ηέηνηα “ζέκαηα” δελ κπνξνχλ λα 

πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ.  Δπηρεηξψληαο κεξηθνί θξηηηθνί 

λα εμεγήζνπλ γηαηί ε ηφζε βηαηφηεηα θαη δηαθζνξά ζηε ζθελή, ηζρπξίδνληαη πσο ηα 

ζέκαηα απηά αληηθαζξεθηίδνπλ πηζηά ηε ζχγρξνλε ακεξηθαληθή δσή αιιά θαη 

ηθαλνπνηνχλ εζψηεξνπο πφζνπο ησλ ζεαηψλ... Ζ άπνςε ηνπ Νηθνιφπνπινπ είλαη πσο 

κε ηε θξνυδηθή απηή εξκελεία, ε επζχλε ξίρλεηαη νιφθιεξε ζην θνηλφ, ελψ, ζε 

ηειεπηαία αλάιπζε απηφ είλαη ην ζχκα ηνπ φινπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ θαη ηδηαίηεξα 

ηεο ζεαηξηθήο παξαγσγήο... Γηαπηζηψλεη αθφκε πσο φπνπ απνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία 

απηά (βηαηφηεηα θαη δηαθζνξά), ηε ζέζε ηνπο ηελ παίξλεη ν κεδεληζκφο θαη ε άβνπιε 

ππνηαγή... Σέινο αλαθέξεηαη ζε κηα άιιε θαηεγνξία ζεαηξηθψλ ζπγγξαθέσλ -φπσο ν 

Δπγέλην Ηνλέζθν θαη ν Σέλεζζε Οπίιηακο-  πνπ αθνινπζψληαο σο πξφηππν ηνλ 

“αλαηξηρηαζηηθφ” “Καιηγνχια” ηνπ Αικπέξ Κακχ θαη ηα εθηαιηηθά “Πχξγνο” θαη “Ζ 

Γίθε” ηνπ Φξάλο Κάθθα, αξέζθνληαη λα θαηαγίλνληαη ζε ζέκαηα πνπ πξνθαινχλ 

θξίθε θαη αγσλία ζην θνηλφ.  Ζ θξηηηθή γηα ηνπο ζπγγξαθείο απηνχο είλαη πσο 

πξνζπαζνχλ λα απνδείμνπλ φηη ε αλζξσπφηεηα έθηαζε ζην έζραην εζηθφ νξφζεκν 

ηεο θαη φηη είλαη θαηαπνληηζκέλε. Σν γεγνλφο κάιηζηα φηη ηα έξγα απηά 

ζθελνζεηνχληαη θαη παίδνληαη κε ηέρλε θαη δχλακε, ηα κεηαηξέπεη “ζε ζεηξά απφ 

ζεαηξηθέο αηνκηθέο βφκβεο πνπ θαηαδηθάδνπλ ηνπο ζεαηέο ζε αξγφ ζάλαην κε ηελ 

επηθάζεζε ξαδηελεξγνχ ηέθξαο πάλσ ζηηο ςπρέο ηνπο”
316

.      

 

 Ο “Βαζηιηθφο” ηνπ Μάηεζη αλεβαίλεη ζηε “Νέα Πεηξατθή θελή” θαη ζηελ 

Απγή κπνξνχκε λα δνχκε ηελ θξηηηθή ηνπ Σάζνπ Βνπξλά πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν 

έξγν. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεη ζην γεγνλφο πσο ζην ζεαηξηθφ κχζν ηνπ θνηλσληθνχ 

απηνχ δξάκαηνο -πνπ ππήξμε ην πξψην ζηε ζθεληθή καο παξαγσγή- ζπγθξνχνληαη 

                                                 
315 Απγή, 8-1-1960. 
316 Απγή, 9-7-1960. 
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απνθαζηζηηθά δχν θφζκνη: ν παιηφο θενπδαξρηθφο ηεο Δπηαλήζνπ θαη ν λένο αζηηθφο 

θφζκνο πνπ γελληφηαλ, ν πξννξηζκέλνο λα ηνλ δερηεί ζηελ νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο. 

Μέζα ζην θιίκα ηεο θνηλσληθήο θαη θξαηηθήο εμάξζξσζεο  ηεο βελεηζηάληθεο 

εμνπζίαο γχξσ ζηα 1772, φπνπ ηνπνζεηείηαη ην έξγν, ηνλ θενπδάξρε εθπξφζσπν ηνπ 

παιηνχ θαζεζηψηνο εθπξνζσπεί ν γέξν- επγελήο Νηάξηνο Ρνλθάιαο. Ο ήξσαο απηφο 

πνπ ρξσζηά ηα νηθνλνκηθά ηνπ πξνλφκηα, ηνπο ηίηινπο επγέλεηαο θαη ηε δχλακε ηνπ 

ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ παξνπζηάδεηαη κε αλχπαξθηε εζληθή ζπλείδεζε, πηζηεχεη 

ζηελ αλσηεξφηεηα θαζελφο πνπ ην φλνκα ηνπ είλαη γξακκέλν ζην “ιίκπξν λη' φξν”, ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ είλαη βάλαπζε, θαη αθφκε είλαη 

άξπαγαο, θηιάξγπξνο, κε θξίζε δηεζηξακκέλε. ην άιιν άθξν βξίζθεηαη ν γηνο ηνπ 

Γξαγαλίγνο, θνξέαο ησλ λέσλ πξννδεπηηθψλ ηδεψλ ηνπ γαιιηθνχ δηαθσηηζκνχ πνπ 

δσγξαθίδεηαη κε ηα εηδπιιηαθφηεξα ρξψκαηα ηνπ αλζξσπηζκνχ θαη ησλ πλεπκαηηθψλ 

ραξηζκάησλ. Πηζηεχεη ζηα δηθαηψκαηα ηνπ ιανχ, είλαη νξζνινγηζηήο, αγαπά ηε 

κφξθσζε θαη ηε κειέηε, ζαπκάδεη ηνλ αξραηνειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη αγσλίδεηαη γηα 

ηελ επηθξάηεζε ησλ ηδεψλ ηνπ. Σαπηφρξνλα κέζα ζην έξγν ζπλαληάκε θαη πιήζνο 

άιισλ ηχπσλ κε εμαηξεηηθή θνηλσληθή θαη ηζηνξηθή αμία ηνπο νπνίνπο ζρνιηάδεη ν 

Βνπξλάο.
317

  

 ηνλ αληίπνδα απηήο ηεο θξηηηθήο βξίζθεηαη ε θξηηηθή γηα έλα άιιν έξγν: 

“Σνπο Γίθαηνπο” ηνπ Αικπέξ Κακχ. Ο Γ. ηαχξνπ γξάθεη γηα ηελ παξάζηαζε απηή 

πνπ αλέβαζε ν ζίαζνο ηνπ Γεκ. Μπξάη ζην ζέαηξν “Άιθα”. Σν θείκελν είλαη 

γξακκέλν απφ κεγάιν ηερλίηε ηνπ ιφγνπ, καο ιέεη, κε δηάζεζε πνπ ζέιεη λα 

δηαθεξχμεη έλα πςειφ ήζνο....  Kη φκσο ν ζεαηήο αηζζάλεηαη λα “απσζείηαη” απφ ηε 

ζθελή, λα ςάρλεη γηα ην δξακαηηθφ θνξκφ ηνπ έξγνπ, λα βνπιηάδεη κέζα ζην ράνο ηνπ 

απειπηζκέλνπ ήξσα... Πεξηγξάθεη ηελ ππφζεζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζ' έλα 

πεξηζηαηηθφ απφ ηε Ρσζηθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1905 θαη ζέηεη ζηελ νπζία έλα “εζηθφ 

πξφβιεκα”. πγθεθξηκέλα νη δπν βαζηθνί ήξσεο ζπγθξνχνληαη γηα ην αλ 

επηηξέπνληαη φια ζηελ επαλάζηαζε θαη γηα ην αλ “ν ζθνπφο αγηάδεη ηα κέζα”- 

δειαδή ηε δνινθνλία αζψσλ καδί κε εθείλε ησλ ηπξάλλσλ. ην ζεκείν απηφ ν 

ηαχξνπ ππνζηεξίδεη πσο ν ζπγγξαθέαο βξίζθεηαη “εθηφο ζέκαηνο” θαη πσο ην 

δήηεκα απηφ έπαςε λα ελδηαθέξεη αθνχ ηζηνξηθά ην θφκκα ηνπ επηζηεκνληθνχ 

ζνζηαιηζκνχ είρε θαηαδηθάζεη γηα πάληα ηελ πνιηηηθή δνινθνλία ζαλ επαλαζηαηηθή 

πξάμε... Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζπγθξίλνληαο ην έξγν κε ηνλ “Καιηγνχια” ηνπ ίδηνπ 

ζπγγξαθέα ζεσξεί φηη ν θχξηνο ήξσαο (Καιηάγεθ) εθθξάδεη εδψ πην νινθιεξσκέλα 

ηνλ “απειπηζκέλν ήξσα”. Αληίζεηα απφ ηνλ Καίζαξα ηεο Ρψκεο, ζέιεη λα ζηεξίμεη ηε 

κάρε ηνπ κε ηνλ “παξάινγν θφζκν” ζηελ αλζξψπηλε αιιειεγγχε, πξνζθέξνληαο έηζη 

έλα “ζεηηθφ ζπκπέξαζκα”. Καηαιήγεη, σζηφζν,  πσο “Οη Γίθαηνη” -παξά ην φπνην 

εηδηθφ ελδηαθέξνλ- βξίζθνληαη έμσ απφ ηα πιαίζηα ηνπ “θνηλσληθνχ ζεάηξνπ” πνπ 

εγθαηλίαζε ν Μπξάη πξηλ απφ δπν ρξφληα.
318

     

 

 

Διιεληθόο θαη μέλνο θηλεκάηνγξάθνο 

 Σν επηέκβξην ηνπ 1960 κέζα ζηα πιαίζηα ηεο Γηεζλνχο έθζεζεο 

                                                 
317 Απγή, 6-10-1960. 
318 Απγή, 15-10-1960. 
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Θεζζαινλίθεο αξρίδεη ην πξψην θεζηηβάι ληφπησλ ηαηληψλ πνπ βαθηίζηεθε 

“Δβδνκάδα ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ”. Χο ηδηαίηεξα ζεηηθφ γεγνλφο θξίλεηαη απφ 

ηνλ Κ. ηακαηίνπ ε πξψηε απηή απφπεηξα γηα πέξαζκα ηνπ ειιεληθνχ 

θηλεκαηνγξάθνπ απφ ην πνζνηηθφ ζην πνηνηηθφ. Πξνηείλεη κάιηζηα γηα ην κέιινλ ηελ 

νξγάλσζε ελφο “πακβαιθαληθνχ θεζηηβάι”, θαζψο απηφ ζα επλννχληαλ απφ ηε 

γεσγξαθηθή ζέζε ηεο πφιεο. Γηαηππψλεη ηελ επρή λα γίλεη ε Θεζζαινλίθε ηφπνο 

ζπγθέληξσζεο θαη εηξεληθήο ζπλχπαξμεο ησλ γεηηνληθψλ ιαψλ, αιιά θαη λα 

νξγαλσζεί κ' επηκέιεηα έλα αιεζηλφ θεζηηβάι γηα ην 1961
319

. Μεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ θεζηηβάι επαλέξρεηαη ζην ζέκα επηρεηξψληαο λα βγάιεη θάπνηα γεληθά 

ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ. Κξίλεη πσο, φπσο φια ηα πξάγκαηα, νη 

εθδειψζεηο, νη θαηαζηάζεηο, έηζη θαη ην θεζηηβάι αθνινχζεζε ηε δηθή ηνπ 

δηαιεθηηθή. Έηζη ην -ζεσξεηηθφ- ελδηαθέξνλ πνπ έδεημαλ νη αξκφδηνη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα εμεγείηαη απφ ηελ “πνζνηηθή ζπζζψξεπζε” ησλ ηαηληψλ, καδί κε ηελ πνηφηεηα 

ηεο δνπιεηάο κηαο κεηνςεθίαο θηλεκαηνγξαθηζηψλ, πνπ ηνπο αλάγθαζαλ λα 

πξνζέμνπλ ηελ έβδνκε ηέρλε. πλνςίδνληαο ηε ζεηηθή θαη αξλεηηθή εκπεηξία (απφ 

ηελ έιιεηςε ζσζηήο νξγάλσζεο) ηνπ γεγνλφηνο δηαηππψλεη ηελ πξφηαζε κε βάζε ηελ 

πείξα, πνπ απνθηήζεθε, λα θαζηεξσζεί θάζε ρξφλν, λα βειηησζεί θαη λα 

δηεζλνπνηεζεί ε εθδήισζε απηή ηεο Θεαζζαινλίθεο.
320

 

 Μηα απφ ηηο πξνβαιιφκελεο ηαηλίεο ηνπ θεζηηβάι είλαη “Σν πνηάκη” ηνπ 

Νίθνπ Κνχλδνπξνπ, κε ηελ νπνία αζρνιείηαη ν ηακαηίνπ ζε κεηέπεηηα δεκνζίεπζε 

ηνπ. Σν πνηάκη (ηξπκφλαο) είλαη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο 4 ζεκάησλ, δηεγεκάησλ, πνπ 

κεηέηξεςαλ ζε θηλεκαηνγξαθηθφ θείκελν ν Ηάθσβνο Κακπαλέιεο θαη ν Ν. 

Κνχλδνπξνο...  Ο ηακαηίνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ηαηλία, παξά ηηο αδπλακίεο ηεο, 

πιεζσξηθή θαη φκνξθε, νχηε ζηηγκή αδηάθνξε, πνπ ζεθψλεη φκσο πνιιή ζπδήηεζε 

ηφζν γηα ηε ζπκβνιηθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο φζν θαη γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο 

κνξθήο ηεο
321

.  

 

 Γχν ηαηλίεο πνπ παξνπζηάδεη ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1960 ν Κ. ηακαηίνπ σο 

ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο είλαη ην “Σάγκα απηνθηνλίαο 999” θαη “Με θνκκέλε ηελ 

αλάζα”. Ζ πξψηε ηαηλία βαζίζηεθε ζηα βηψκαηα ησλ ιίγσλ πνπ επέδεζαλ απφ ηνπο 

100.000 πεξίπνπ Γεξκαλνχο πνπ ν αλζξσπηζκφο ηνπο ή έλα παξάπησκα, ηνπο 

θαηαδίθαζε ζηελ θφιαζε ησλ πεηζαξρηθψλ ιφρσλ ηεο ρηηιεξηθήο Βέξκαρη... 

Απνδίδεηαη ε θηελσδία Γεξκαλψλ πξνο Γεξκαλνχο, κηα πηπρή ηεο θξίθεο ηνπ 

πνιέκνπ. Γηα ην ζθελνζέηε Υάξαιλη Φίιηπ ζεκεηψλεη πσο αθεγείηαη ην καξηχξην 

απηψλ ησλ αλζξψπσλ κε νινθάλεξε γλψζε θαη ηνπ πνιέκνπ θαη ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ, κ' έλα έληνλν αληηπνιεκηθφ θαη αληηλαδηζηηθφ πλεχκα, ηνλίδνληαο 

ηδηαίηεξα ην παξαινγηθφ ζηνηρείν πνπ ελππάξρεη ζηελ αλζξσπνζθαγή
322

. 

 Πεξλψληαο ζηε δεχηεξε ηαηλία, ν ηαχξνπ παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηνλ 

ζθελνζέηε ηεο Εάλ- Λχθ Γθνληάξ. Ο ειβεηηθήο θαηαγσγήο ζθελνζέηεο, καζαίλνπκε, 

ππήξμε έλα απφ ηα παηδηά πνπ μεθηλψληαο απφ ηηο θξηηηθέο ζηήιεο ηνπ πεξηνδηθνχ 

“Σεηξάδηα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ”, ιίγν αξγφηεξα έθηηαμαλ απηφ πνπ νλνκάζηεθε 

“Νέν θχκα”. Κνηλφ ζεκείν ησλ λέσλ απηψλ ήηαλ κνλάρα ε θαλαηηθή ιαηξεία ηνπ 

                                                 
319 Απγή, 18-9-1960. 
320 Απγή, 1-10-1960. 
321 Απγή, 23-9-1960 
322 Απγή, 26-10-1960. 
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θηλεκαηνγξάθνπ θαη ε βαζηά γλψζε ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο ηερληθήο ηνπ... Ζ ηαηλία “Με 

θνκκέλε ηελ αλάζα” ππήξμε ε πξψηε ηνπ ζθελνζέηε,  ελψ ε δεχηεξε (“Ο 

θαληαξάθνο”) κε ζέκα ηα βαζαληζηήξηα ζηνλ πφιεκν ηεο Αιγεξίαο, απαγνξεχηεθε 

απφ ηε γαιιηθή ινγνθξηζία. Αλαθεξφκελνο ζηελ ηαηλία “Με θνκκέλε ηελ αλάζα”, ν 

ηαχξνπ ηε ραξαθηεξίδεη πεηξακαηηθή, κε ηνλ βαζηθφ ήξσα λα είλαη έλαο 

νινθιεξσκέλνο ραξαθηήξαο- ζχκβνιν: ρσξίο θαζφινπ εζηθέο αξρέο θαη ηδαληθά, πνπ 

γίλεηαη θαηά ηχρε εγθιεκαηίαο, θξνληίδνληαο λα παίδεη ην ξφιν πνπ ηνπ έιαρε φζν 

γίλεηαη θαιχηεξα... Έλαο “ηχπνο” ηεο επνρήο καο πνπ ζπκβνιίδεη ηελ θξίζε θαη ηνλ 

εθθπιηζκφ ηνπ ζχγρξνλνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ... Σξφπνο αθήγεζεο ηνπ Γθνληάξ 

γίλεηαη ε άκεζε θσηνγξάθεζε ηεο δσήο, ε έθζεζε ηεο απνζπαζκαηηθφηεηαο ησλ 

θαζεκεξηλψλ γεγνλφησλ. Δίλαη ζαλ ηε «Υηξνζίκα» ηνπ Ρελαί κηα δχζιεπηε θαη 

ζπρλά ελνριεηηθή ηαηλία πνπ φκσο ιέεη αιήζεηεο.
323

  

 

 Με ηε γεινηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο απφ ηηο μέλεο θηλεκαηνγξαθηθέο παξαγσγέο 

ζηελ Διιάδα θαηαπηάλεηαη ε Απγή παίξλνληαο ζέζε πάλσ ζην δήηεκα. Καζψο ε 

Διιάδα είρε γίλεη πνιχ ηεο κφδαο ζηνπο θχθινπο κεγάισλ εηαηξηψλ παξαγσγήο, 

παξαδέρεηαη πσο ηα νθέιε απφ ηελ παξαγσγή μέλσλ ηαηληψλ είλαη πνιιά γηα ηε 

ρψξα: ηνπξηζηηθή πξνβνιή, ζπλάιιαγκα, ηερληθή εθπαίδεπζε. Γηαβιέπεη σζηφζν ν 

ηακαηίνπ έλαλ θίλδπλν πνπ ελππάξρεη ζηηο μέλεο παξαγσγέο θαη πνπ ζα έπξεπε λα 

πξνιεθζεί. ρη κφλν ην Υφιιπγνπλη αιιά θαη ε δπηηθνεπξσπατθή θηλεκαηνγξαθία 

ειάρηζην ζεβαζκφ ηξέθνπλ ζπλήζσο ζηελ ηζηνξία, ηε κπζνινγία ή ηηο παξαδφζεηο 

ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν γπξίδνληαη νη ηαηλίεο ηνπο. Ζ “εκπνξηθφηεηα” ελφο ζέκαηνο γηα 

ηνπο παξαγσγνχο πεξλά ζπρλά πάλσ απφ ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα. Πξνηείλεη ινηπφλ 

πξηλ δνζεί ε έγθξηζε ηνπ γπξίζκαηνο – θη νη ζρεηηθέο δηεπθνιχλζεηο- νη αξκφδηνη λα 

ξίρλνπλ κηα καηηά ζηα μέλα ζελάξηα θαη επγεληθά λα ζεκεηψλνπλ ηηο ηπρφλ ηζηνξηθέο 

αλαθξίβεηεο ή η' άιια απαξάδεθηα ζεκεία. Θα κπνξνχζε κάιηζηα, θαηά ηελ άπνςε 

ηνπ, λα γίλεη κηα θξαηηθή επηηξνπή “ηζηνξηθήο ζπκπαξάζηαζεο”, πνπ λα βνεζά ηνπο 

μέλνπο παξαγσγνχο ζηελ επίηεπμε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο πηζηφηεηαο ζηα ηζηνξηθά 

δεδνκέλα.
324

   

 

 Μηα ηδηαίηεξε ηαηλία πνπ ζα απαζρνιήζεη ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ζηήιε ηεο 

Απγήο είλαη “Ζ γιπθηά δσή” ηνπ Φειίλη. Δπηρεηξψληαο ν θξηηηθφο λα μεηπιίμεη ην 

θνπβάξη ηεο ππφζεζεο ηελ παξνπζηάδεη σο έλα “ηξίσξν καζηνξηθφ ζηξηπηίδ κηαο 

δπηηθήο κεγαινππφιεσο” θαη αθφκε “έλα αγσληψδεο θαη ζαδηζηηθφ ζηξίςηκν ελφο 

καραηξηνχ” ζηηο πιεγέο ηεο ζχγρξνλεο δπηηθήο θνηλσλίαο. Γηα λα θαηαιάβνπκε ηε 

“Γιπθηά δσή” ηνλίδεη πσο απηφ πνπ θάλεη ηε κεγαιχηεξε εληχπσζε ζηε Ρψκε είλαη ε 

παληαρνχ παξνπζία ηεο Δθθιεζίαο... «Σα βξάδηα πάιη ε πνιηηεία ζρεδφλ εξεκψλεη, 

καο πιεξνθνξεί. Οη πξνζθπλεηέο απνζχξνληαη ζηα μελνδνρεία θη νη Ρσκαίνη 

θακειίηεο, εξγάηεο ζηελ πιεηνςεθία, καδεχνληαη λσξίο ζηα ζπίηηα ηνπο. Ο 

επηπφιαηνο πεξηεγεηήο ζα νξθηδφηαλ πσο πην ζεκλή, εζηθή, ζξεζθεπφκελε πνιηηεία 

απφ ηελ “Αγία Πφιε” ηεο Ρψκεο δελ ππάξρεη. Κη φκσο, ζαλ έλα ππφγεηνο πνηακφο 

θπιά ζηε Ρψκε κηα άιιε δσή βνπηεγκέλε ζηε βξσκηά, ζηελ αλεζηθφηεηα, ηελ 

αθνιαζία, ην φξγην, ην ςέκα... Σηο πην πνιιέο θνξέο νη βξσκηέο ζθεπάδνληαη, 

                                                 
323 Απγή, 26-10-1960. 
324 Απγή, 23-10-1960. 
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ζπλεηδήζεηο εμαγνξάδνληαη, ηα ζθάλδαια πλίγνληαη θαη ε ςεχηηθε ζεκλή γαιήλε ηεο 

επηθάλεηαο κέλεη αδηαηάξαθηε». Με ηε “Γιπθηά δσή” φκσο ν Φειίλη μεζθεπάδεη ηηο 

ληξνπέο απηέο ηεο ηζχλνπζαο ηάμεο θαη εηθνλνγξαθεί απηφ πνπ ν ίδηνο νλνκάδεη “έλα 

είδνο θαηάξξεπζεο φισλ ησλ αμηψλ”. Μέζα απφ ηηο πεξηπιαλήζεηο ζπγθεθξηκέλα 

ελφο δεκνζηνγξάθνπ κεγάιεο εθεκεξίδαο, ν Φειίλη εθζέηεη κηα ζεηξά μεδηαιεγκέλα 

γηα ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπο θνκκάηηα ηηαιηθήο εζληθήο δσήο, αθήλνληαο ζην 

ζεαηή ην ρξένο λα ζηνραζηεί πάλσ ζηα πξνβιήκαηα πνπ ζέηνπλ.  

 Χο κηα απφ ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο ηαηλίαο ζεσξείηαη  ην γεγνλφο πσο ν ζθελνζέηε 

αξλείηαη λα “πάξεη ζέζε”, ηνπιάρηζηνλ άκεζα, απέλαληη ζ' φζα εθζέηεη. Χζηφζν ε 

κεηαθπζηθή, ε “θηινζνθία” ηνπ Φειίλη ππάξρεη,ζχκθσλα κε ηελ θξηηηθή ηεο Απγήο. 

Καηά ηνλ Φειίλη ν άλζξσπνο κε πηζηεχνληαο πηα ζην ζεφ αθνινπζεί δπν δξφκνπο: ή 

δεη αζπλείδεηα θαη  αλεχζπλα, φπσο ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ζιηβεξψλ εξψσλ, ή δεη 

απφιπηα ζπλεηδεηά ην άγρνο θαη ηελ αβεβαηφηεηα, νπφηε δελ ηνπ κέλεη παξά [...] ε 

απηνθηνλία. πκπέξαζκα απαηζηφδνμν πνπ, θαηά ηνλ θξηηηθφ, αγλνεί ηνλ φγθν ησλ 

ζεηηθά αγσληζηηθψλ δπλάκεσλ κέζα ζηελ θνηλσλία. Κπξίσο ινηπφλ ηνλίδεηαη ε αμία 

ηεο ηαηλίαο ζαλ πξψηε χιε πξνο λνεηηθή επεμεξγαζία, ζαλ αξηζηνπξγεκαηηθφ 

απνθαιππηηθφ ληνθνπκέλην πάλσ ζ' νξηζκέλεο ζθνηεηλέο πηπρέο ηεο ζχγρξνλεο δσήο 

ζηε Γχζε...
325

      

 

 Σελ ηαηλία “Πνηέ ηελ Κπξηαθή” παξνπζηάδεη ζηε ζηήιε ηνπ ν ηακαηίνπ, γηα 

λα καο πεη πσο ν δεισκέλνο θηιέιιελαο Νηαζέλ ζέιεζε λα πξνβάιιεη ην ζαπκαζκφ 

ηνπ πξνο ηηο αξεηέο ηνπ ιατθνχ Νενέιιελα: ην θηιφηηκν, ηελ αλνηρηή θαξδηά, ηελ 

αλεμαξηεζία, ην θέθη ζαλ αληίδνην ηεο θηψρεηαο, ηε ιεβεληηά. Παίξλεη γηα ήξσεο ηνπ 

πξφζσπα “ηαπεηλά” ηνπ ιηκαληνχ, καζηφξνπο ζηα θαξλάγηα, μέκπαξθνπο 

θαπεηάληνπο, καλάβεδεο, ραζάπεδεο, πφξλεο... Χζηφζν, ν θφζκνο ηνπ Νηαζέλ δελ 

είλαη παξά κηα εμηδαληθεπκέλε ζχλζεζε αξεηψλ, απζαίξεηα θαη απιφρεξα 

ζθνξπηζκέλσλ ζηελ αλέκειε ζπληξνθηά ησλ εξψσλ. Δίλαη νινθάλεξν απφ ηελ πξψηε 

ζηηγκή πσο ν Νηαζέλ δελ θάλεη ξεαιηζκφ. Φηηάρλεη έλα δηαζθεδαζηηθφ παξακχζη κε 

εμσηεξηθά γλσξίζκαηα ειιεληθφηεηαο, πξννξηζκέλν γηα ην δηεζλέο θνηλφ. Χζηφζν ν 

ηακαηίνπ ζ' έλα δεχηεξν πιάλν, επηζεκαίλεη θαη κηα ζαηηξηθή ζπκβνιηθή ηεο 

ηαηλίαο, φρη ηδηαίηεξα εχιεπηε, ηελ νπνία δελ παξέιεηςε λα ππνγξακκίζεη φκσο ε 

ακεξηθαληθή θξηηηθή: φπσο ν Ακεξηθαλφο ήξσαο (ζχκβνιν ηνπ ηέεη Νηηπάξηκελη), 

πνπ επηζπκεί λα “αλακνξθψζεη” ηελ πφξλε Ίιηα, αλαγθάδεηαη ηειηθά λα θχγεη 

άπξαθηνο, έηζη θη νη Ακεξηθάλνη ζα αλαγθαζηνχλ λα ηα καδεχνπλ απφ ηηο δηάθνξεο 

ρψξεο γηαηί ηα ηππηθά εζληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιαψλ δελ είλαη απφ ηα πξάγκαηα 

πνπ αιινηψλνληαη κε πξφζθαηξεο εμσηεξηθέο επεκβάζεηο...
326

  

 Γηα ηελ ίδηα ηαηλία κηιψληαο ν Βνπξλάο, ιίγεο κέξεο αξγφηεξα, ζα 

παξνπζηάζεη ηνπο δεκηνπξγνχο ηεο σο “παξαραξάθηεο ηεο ειιεληθήο δσήο”. Αλ ν 

ηακαηίνπ ηελ είδε σο δηαζθεδαζηηθφ παξακχζη, ν Βνπξλάο δελ κπνξεί λα αλερηεί 

                                                 
325 Απγή, 23-11-1960. Αληίζηνηρε θξηηηθή ζπλαληάκε θαη ζην Βήκα φπνπ κεηαμχ άιισλ ηνλίδεηαη φηη 

ζηνπο θχθινπο πνπ καο θαιεί λα κπνχκε ν Φειίλη «ε αλία αλαλεψλεη αδηάθνπα ηνλ πεηξαζκφ ηεο 

δηαθζνξάο πνπ νδεγεί κνηξαία ζε αδηέμνδν…». Καη αθφκε ν θξηηηθφο επηζεκαίλεη πσο θαη αλ 

παξαδερηνχκε πσο ε «Γιπθεηά δσή» θξχβεη θάπνηα αηζηνδνμία , ηφηε είλαη ρσξίο ακθηβνιία, ε 

κειαγρνιηθφηεξε αηζηνδνμία  φινπ ηνπ θειιηληθνχ έξγνπ. Βιέπε: Κ. θαιηφξαο, « “Γιπθεηά δσή”: Ζ 

γεχζε ηεο δηαθζνξάο», Τν Βήκα, 22-11-1960.  
326 Απγή, 30-11-1960. 
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θαζφινπ ηελ απνκάθξπλζε ηεο απφ θάζε ίρλνο ξεαιηζκνχ θαη νχηε δέρεηαη ηνλ 

ππνηηζέκελν αληηακεξηθαληθφ ζπκβνιηζκφ ηεο. Θα πεη φηη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

πιεκκπξίδνπλ ηελ ςπρή θάζε Έιιελα ζεαηή δε κπνξεί λα είλαη παξά νξγή, 

αγαλάθηεζε θαη αεδία θαζψο ε ρψξα καο γίλεηαη πεδίν θαιιηηερληθψλ 

πεηξακαηηζκψλ. Πξνηείλεη λα ζηακαηήζεη ε πεξηθνξά ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ γηα 

λα καο ζαπκάζνπλ ζα δείγκα ππναλάπηπθηεο ρψξαο κε παξάμελα θνιθιφξ θαη 

αραιίλσηα έλζηηθηα. Δπηζεκαίλεη πσο “ιερξίηεο ηεο εζράηεο ππνζηάζκεο, αγαπεηηθνί 

ησλ θαθφθεκσλ ζπηηηψλ, αιήηεο πνπ ηα θάλνπλ γπαιηά θαξθηά γηα ην ραηήξη κηαο 

πφξλεο  βαθηίζηεθαλ  Έιιελεο εξγαδφκελνη θαη ζαλ ηέηνηνη παξνπζηάδνληαη ζην 

εμσηεξηθφ...”
327

 

 

 Σνλ Ηνχιην ηνπ 1960 επηζθέπηεηαη ηελ Αζήλα ν ζθελνζέηεο θαη “παηέξαο ηνπ 

λενξεαιηζκνχ” Λνπθίλν Βηζθφληη. Ο Κ. ηακαηίνπ δίλεη ζηελ Απγή ζηνηρεία γηα ηε 

δσή θαη ην έξγν ηνπ αιιά θαη θχξηα ζεκεία απφ ηε ζπλέληεπμε πνπ έδσζε ν Ηηαιφο 

ζθελνζέηεο γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ην ζέαηξν θαη ηελ ηειεφξαζε. Μαζαίλνπκε πσο 

ζπνπδάδνληαο ζην Παξίζη γλψξηζε ην Εαλ Ρελνπάξ, παζηάζηεθε γηα ηελ έβδνκε 

ηέρλε θαη έγηλε βνεζφο ηνπ. Γπξίδνληαο ζηελ Ηηαιία ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο Πνπηζίλη, 

Νηε Ακίηζη θαη Νηε άληηο, ελψ ην κεγάιν βήκα ζην λενξεαιηζκφ ν Βηζθφληη ην 

έθαλε ην 1942, φηαλ πήξε ην ακεξηθάληθν αζηπλνκηθφ κπζηζηφξεκα “ν ηαρπδξφκνο 

ρηππάεη δπν θνξέο” θαη ην δηαζθεχαζε κε θαινχπη ηελ ηηαιηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 

θαηξνχ. Μηιψληαο γηα ηελ ηειεπηαία ηνπ ηαηλία, “Ο Ρφθθν”, θάλεη ιφγν γηα 

επηζηξνθή ζηηο πξψηεο πεγέο... ηνπ ξεαιηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα ηελ ηζηνξία κηαο 

θησρήο νηθνγέλεηαο ηνπ Νφηνπ, κηα ζπλέρεηα – κε ηελ έλλνηα ηεο πξνέθηαζεο- ηνπ “Ζ 

γε ηξέκεη”...  Ο ζθελνζέηεο ηελ απνθαιεί ηαηλία “ζηξαηεπκέλε”, κηα ηαηλία πνπ 

θαζξεθηίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα: ηάζζεηαη θαηά ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο ζηελ 

Ηηαιία θαη ππνζηεξίδεη πσο νη άλζξσπνη δελ πξέπεη λα αθήλνπλ ηνλ ηφπν ηνπο γηα 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαζψο ε αζηπθηιία δε ιχλεη θαλέλα πξφβιεκα. Ζ ζέζε ηνπ 

έξγνπ είλαη πσο πξέπεη λα γίλνπλ έξγα, λα γίλεη ν Νφηνο ην ίδην πινχζηνο φπσο θη ν 

Βνξξάο.   

 Χο θχξηα πξνβιήκαηα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζηελ Ηηαιία ν Βηζθφληη εληνπίδεη 

ηελ έιιεηςε ηδεψλ αιιά θαη ηελ χπαξμε ηεο ινγνθξηζίαο. Μηιά αθφκε γηα ηελ θξίζε 

ηνπ ηηαιηθνχ ζεάηξνπ, γηα ην ζχγρξνλν δξάκα θαη ηελ ηειεφξαζε. Κιείλνληαο 

πξνηξέπεη ηνπο λένπο ζθελνζέηεο λα θνηηάμνπλ θαηάκαηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα, λα ηε 

δήζνπλ φζν γίλεηαη πην έληνλα θαη κεηά λα πνπλ φ, ηη έρνπλ λα πνπλ, κ' φζν κπνξνχλ 

κεγαιχηεξε αιήζεηα.
328

 

 

Η θξηηηθή ηωλ ηαμηδηωηηθώλ εληππώζεωλ 

 Ζ ζέζε ηεο Απγήο γηα ηηο ηαμηδησηηθέο εληππψζεηο εθπξνζψπσλ ηεο “γεληάο 

ηνπ 30” είλαη απαμησηηθή θαη απηφ επηβεβαηψλεηαη κε δηάθνξα δεκνζηεχκαηα.  

Ζ ζηήιε «Απηά πξέπεη λα ιέγνληαη» κε ππνγξαθή ηνπ . Γξεγφξε απαληά ζε θξηηηθή 

ηεο Καζεκεξηλήο γηα ηελ «Ακεξηθαληθή γε» ηνπ Βελέδε θαη ην «Γνθίκην γηα ηελ 

                                                 
327 Απγή, 7-12-1960. 
328 Απγή, 2-7-960. 
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Ακεξηθή» ηνπ Θενηνθά.
329

. Ο θξηηηθφο ηεο Καζεκεξηλήο έγξαθε: «ζνη λνκίδνπλ πσο 

ε γεληά ηνπ 30 είπε φ, ηη είρε λα πεη, έπεηηα απφ ηελ «Ακεξηθαληθή γε» ηνπ θ. Βελέδε 

θαη ην «Γνθίκην γηα ηελ Ακεξηθή» ηνπ θ. Γ. Θενηνθά, ζα πξέπεη λ‟ αλαζεσξήζνπλ ηε 

γλψκε ηνπο…». Ο . Γξεγφξεο αλαξσηηέηαη εηξσληθά αλ απηφ ήηαλ ηειηθά πνπ είρε 

λα πεη ε γεληά ηνπ 30. εκεηψλεη ραξαθηεξηζηηθά: «ηαμηδησηηθέο εληππψζεηο 

πεξηκέλεη ε ινγνηερλία απφ ηνπο ψξηκνπο κάιηζηα εξγάηεο ηεο, φηαλ ρξφληα ηψξα δελ 

ηελ άθεζαλ λα γλσξίζεη έλα βηβιίν πνπ λα εθθξάδεη ή έζησ λα απερεί ηηο ηφζεο 

δνθηκαζίεο απηνχ ηνπ ηφπνπ;…» Ζ άξλεζε θαη ε πεξηθξφλεζε εζηηάδεη ηφζν ζην 

ινγνηερληθφ είδνο ησλ ηαμηδησηηθψλ εληππψζεσλ, σο θάηη μέλν απφ ηα πξνβιήκαηα 

θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, φζν βέβαηα θαη ζηνλ εμσξατζηηθφ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν πεξηγξάθνπλ ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη.  

  ηελ «Ακεξηθαληθή γε» ηνπ Βελέδε αλαθέξεηαη θαη  ε θξηηηθή ηνπ Κ. 

Πνξθχξε ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ζηε ζηήιε «Κξηηηθή ηνπ βηβιίνπ»
330

. 

πζρεηίδνληαο ηελ “Ακεξηθαληθή Γε” κε ηελ “Αηνιηθή Γε”, θαη πξνρσξψληαο επί ηεο 

νπζίαο ηνπ βηβιίνπ, ν Κ. Πνξθχξεο θαηαθξίλεη ην κπζηεξηαθφ ραξαθηήξα πνπ δίλεη ν 

Βελέδεο  ζηε ιέμε «γε», απαιιάζζνληαο αλζξψπνπο θαη ζχζηεκα απφ ηελ πνξεία 

πνπ αθνινχζεζε ε ρψξα. Ζ Ακεξηθή εκθαλίδεηαη σο «ρσλεπηήξη ησλ θπιψλ» ελψ 

κέζα απφ ηελ απνζηψπεζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, ν Πνξθχξεο βξίζθεη φηη 

εκπεξηέρεηαη πνιιή πξνπαγάλδα ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηεο δσήο ησλ κεηαλαζηψλ 

ζηελ Ακεξηθή, ησλ Ηλδηάλσλ θαη ησλ λέγξσλ.  Αλαθεθαιαηψλνληαο ηελ θξηηηθή ηνπ 

γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά: «Πνιχ ςεχηηθν παξακχζη, πνιιή εηδπιιηαθή  δσή (ζην 

ηθάγν δελ ππάξρνπλ γθάγθζηεξ!), πνιιά λεθξνηαθεία, πνιιά ειηνβαζηιέκαηα, 

πνιιή κπζηηθνπάζεηα (ηα βνπλά, ηα πνηάκηα, νη έξεκνη, είλαη «ε δχλακε ηνπ ζενχ») 

μψπεηζε πεξηγξαθή, απνπζία ηνπ αλζξψπνπ, αδηφξαηε παξνπζία ηεο πξφζθιεζεο 

ηνπ «ηέεη Νηηπαξηκελη», απηφ είλαη ε «Ακεξηθαληθή γε». Κξίκα γηα έλα ζπγγξαθέα 

κε ηαιέλην» 

 Μηα άιιε θξηηηθή πνπ ζπλαληάκε ζηε ζηήιε «Κξηηηθή ηνπ βηβιίνπ» ζηνρεχεη 

ην ηξαηή Μπξηβήιε.
331

. Καη απηή ηε θνξά ε θξηηηθή αλήθεη ζηνλ Κ. Πνξθχξε θαη 

ζηφρνο είλαη ην βηβιίν κε ηίηιν «Απ' ηελ Διιάδα- Σαμηδησηηθέο εληππψζεηο». 

Δθθηλψληαο απφ κηα θξάζε ηνπ Μπξηβήιε φηη νη ηαμηδησηηθέο εληππψζεηο «δελ 

πεξηγξάθνπλ αληηθεηκεληθά ηα πξάγκαηα πνπ είδακε, πεξηγξάθνπλ κνλάρα ηνλ εαπηφ 

καο θαη ηε ζηάζε καο απέλαληη ζηα πξάγκαηα πνπ είδακε» ν θξηηηθφο ηεο Απγήο 

δηαηππψλεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ γηα ην λαξθηζζηζκφ αιιά θαη γεληθφηεξα ην  

έξγν ηνπ ζπγγξαθέα. Σνπ θαηαινγίδεη φηη δίλεη απζαίξεηεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ πεξίνδν ηεο Δλεηνθξαηίαο ζηελ Κξήηε θαη φηη ελ ηέιεη παξνπζηάδεη 

ηνλ Κξεηηθφ Πφιεκν σο πφιεκν Αλαηνιήο- Γχζεο κε ζηφρν «λα ππνβάιιεη ζηνλ 

αλαγλψζηε ηηο πξνεθηάζεηο ζην ζήκεξα πνπ επηζπκεί». Καη φηαλ ν Μπξηβήιεο 

αθήλεη ην παξειζφλ γηα λα κηιήζεη γηα ηελ επνρή ηνπ, ν Πνξθχξεο ηνπ θαηαινγίδεη 

φηη δηαησλίδεη ην δηραζκφ θαη ηελ αλακφριεπζε ησλ παζψλ- ην απνθαιεί κάιηζηα 

«βηβιίν κίζνπο»-, φηη πκλεί ηηο παξαθξαηηθέο νξγαλψζεηο θαη φηη θαηεγνξεί ηνλ 

απειεπζεξσηηθφ ζηξαηφ ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο πσο άθεζε λ‟ αλαηηλάμνπλ νη 

Γεξκαλνί ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, ελψ δελ αλαθέξεη ηίπνηα γηα ηε ζσηεξία ηνπ 

                                                 
329Απγή, 13-1-1955. 
330Απγή, 29-7-1955. 
331Απγή, 8-7-1955. 
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εξγνζηαζίνπ ηεο Ζιεθηξηθήο
332

.   

 ην ίδην κήθνο θχκαηνο θηλείηαη θαη ζρφιην πνπ ζπλαληάκε ζηε ζηήιε «Λφγνη 

θαη Αληίινγνη»
333

. Ο «Παξαηεξεηήο» δπζαλαζρεηεί γηα ηελ πνζνηηθή αχμεζε ηεο 

ηαμηδησηηθήο ινγνηερλίαο, ελψ ην αίηεκα γηα ινγνηερληθή ζηξνθή ζηελ ειιεληθή 

πεξίπησζε επαλέξρεηαη κε κεγαιχηεξε έκθαζε. Γξάθεη: «…ρξεζηκφηεξν ζα είλαη 

γηα ηνπο Έιιελεο ιφγηνπο λα γλσξίζνπλ θαιά ηνλ ηφπν θαη ην ιαφ ηνπο 

πεξηνδεχνληαο κε ηελ ίδηα ιαρηάξα ζηηο επαξρίεο. Ζ απζεληηθή ζχγρξνλε ειιεληθή 

δσή κε ηηο θαηλνχξηεο θνηλσληθέο δπκψζεηο θαη αλαθαηαηάμεηο, ηα πξνβιήκαηα, ηνπο 

αλζξψπνπο, ηελ ςπρνινγία θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο απνπζηάδεη ζρεδφλ απφ ηε 

λεφηεξε ινγνηερλία καο…». Καη ιίγν πην θάησ: « Θαπκάζηεο νη πεξηγξαθέο ηεο 

Αξηδφλαο, ησλ Άιπεσλ θαη ηεο εγγιέδηθεο νκίριεο, νη δηαπηζηψζεηο γηα ηνπο 

Γάιινπο ζεξβηηφξνπο θαη ηηο Ακεξηθαλίδεο ζπδχγνπο, νη εθζηαζηαζκνί γηα ηνπο 

πίλαθεο ηνπ Γθξέθν θαη ηνπ Ραθαήι, κα νη αιεζηλνί δεκηνπξγνί πξνηηκνχλ ζαλ 

πξψηε πεγή έκπλεπζε ηε γεηηνληά ηνπο απ‟ ηνλ δηεζλή ηνπξηζκφ…»
334

. 

 

   Σα πεξηζζφηεξα έξγα ηαμηδησηηθψλ εληππψζεσλ θαηαηάζζνληαη απφ ηελ Απγή 

ζηελ πξνζπάζεηα ηεο αζηηθήο ινγνηερλίαο λα παξέκβεη, κε ηε δηθή ηεο νπηηθήο, 

ζηνλ ηξφπν ζέαζεο ηεο ηζηνξηθνθνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ ηφπσλ ησλ 

νπνίσλ επηρεηξνχλ λα πεξηγξάςνπλ.  Ζ ζηάζε ησλ δηαλννπκέλσλ ηεο Αξηζηεξάο 

απέλαληη ζηηο ηαμηδησηηθέο εληππψζεηο ηεο γεληάο ηνπ 30 ζρεδφλ ηαπηίδεηαη κε ηε 

ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ "αληηδξαζηηθή" πνιηηηθή ινγνηερλία. Κάηη ηέηνην 

ζπκβαίλεη κε ην έξγν ηνπ Μπξηβήιε, “Απ' ηελ Διιάδα- Σαμηδησηηθέο εληππψζεηο”. 

Οκαδνπνηείηαη κε έξγα φπσο ηνπ Ρφδε Πξνβειέγγηνπ, H ξίδα ηνπ κύζνπ (1954), ηνπ 

Θ.Γ. Φξαγθφπνπινπ Τεηρνκαλία (1954), ηνπ Νίθνπ Κάζδαγιε Τα δόληηα ηεο 

κπιόπεηξαο (1955) ή ηνπ Αι. Κνηδηά Πνιηνξθία(1953). Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο 

αλαγλσξίδεηαη ε ζηξάηεπζε "ζηελ ππεξεζία ησλ αληηπξννδεπηηθψλ δπλάκεσλ, έλα 

είδνο ζπθνθαληηθήο πνιηηηθήο ινγνηερλίαο", ηε ζηηγκή πνπ ε αξηζηεξή θξηηηθή είρε 

αλαιάβεη χςηζην θαζήθνλ ηελ ππεξάζπηζε ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο ζε πνιηηηθφ 

επίπεδν θαη ην αίηεκα γηα ηε ζπγγξαθή κηαο ινγνηερλίαο πνπ ζα ηε κεηαπιάζεη 

ινγνηερληθά κε πςειφ αηζζεηηθά ηξφπν. Άιισζηε θξίλνπλ φηη ηα έξγα απηά πέξα 

ηνπ φηη είλαη πνιηηηθά θαη θηινζνθηθά αληηδξαζηηθά, δελ κπνξνχλ λα δηθαησζνχλ 

νχηε αηζζεηηθά αθνχ "ηα πξφζσπα θαη νη ηδέεο ηνπο δελ δηθαηψλνληαη απφ ηε δσή, 

νχηε θέξλνπλ θακηά αιήζεηα κέζα ηνπο", απέρνπλ άξα απφ ην θπξίαξρν πξφηππν 

ηνπ ξεαιηζκνχ
335

. 

 

  Ο Πνξθχξεο επαλέξρεηαη ζην ζέκα ησλ ηαμηδησηηθψλ εληππψζεσλ, απηή ηε 

θνξά κε θξηηηθή γηα ην βηβιίν ηνπ π. Γηαλλάηνπ «Σν ηλά- ην “ζενβάδηζηνλ” φξνο 

ρσξίο ζενχο». Ο θξηηηθφο ηεο Απγήο επηζεκαίλεη φηη, απφ φια ηα είδε ηνπ πεδνχ 

ιφγνπ ζηελ Διιάδα, ηα ηαμηδησηηθά παξνπζηάδνπλ ηα αμηνινγφηεξα επηηεχγκαηα, 

αξρίδνληαο απφ ην Μσξαηίλε θαη θηάλνληαο σο ηνλ Καδαληδάθε θαη ηνλ Οπξάλε. 

Αζθψληαο ελ γέλεη ζεηηθή θξηζε ζην έξγν ηνπ Γηαλλάηνπ, ζεκεηψλεη φηη πξφθεηηαη 

γηα έλα δεκνζηνγξαθηθφ ξεπνξηάδ πνπ γνεηεχεη ηνλ αλαγλψζηε, ρσξίο φκσο λα έρεη 

                                                 
332 Απγή, 8-7-1955. 
333Απγή, 21-2-1957. 
334Ζ Απγή, 21-2-1957. 
335Αηκ. Καξαιή. φ.π. ζ. 98,99 
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ινγνηερληθέο αξεηέο. Μεγαιχηεξν πξνζφλ ηνπ ζεσξεί ηνλ ζπγθεξαζκφ ηνπ 

νξζνινγηζκνχ ηνπ ζπγγξαθέα «κε ηελ πνίεζε ηνπ ζξχινπ θαη ηε βηβιηθή 

γξαθηθφηεηα». Φαίλεηαη, σζηφζν, ν Πνξθχξεο λ‟ ακθηζβεηεί ηνλ νξζνινγηζκφ 

απηφ, φηαλ ν ζπγγξαθέαο ππνβάιεη εξσηήκαηα φπσο: «Πνηνη ηάρα λα λαη νη 

θεξδηζκέλνη; Οη ζθπζξσπνί θαη αγέιαζηνη εξεκίηεο πνπ δήζαλε ζηε γε ηνπ ηλά, 

ρσξίο λα ρξεηάδνληαη ηίπνηε απφ ηνλ θφζκν ή ηνχηνη νη άπιεζηνη ηαμηδηψηεο, πνπ 

αγσλίδνληαη λα βξνχλε ηνλ παξάδεηζν ζηηο ακαξησιέο πνιηηείεο;»
336

. Γηα ην ίδην 

έξγν, ν Βάζνο Βαξίθαο ζηελ θξηηηθή ηνπ, ζην Βήκα, ππνζηεξίδεη πσο ν π. 

Γηαλλάηνο «αξθείηαη λα βιέπεη ηα πξάγκαηα φπσο είλαη θαη καο δίλεη πηζηέο θαη 

δσληαλέο εηθφλεο ηνπο». Αθφκε επηζεκαίλεη πσο ν ζπγγξαθέαο πιεζηάδεη κε 

θαηαλφεζε ηνπο απινχο θαη θαινχο αλζξψπνπο πνπ νχηε πιάζηεθαλ, νχηε 

ππνδχνληαη ηνλ «άγην». Σνλίδεη θαη απηφο ην δεκνζηνγξαθηθφ ραξαθηήξα ησλ 

εληππψζεσλ (πζηφηεηα, δσληάληα, απιφηεηα, ακεζφηεηα) ρσξίο φκσο λα ακθηζβεηεί 

θαη ην ινγνηερληθφ ηνπο χθνο.
337

  

 

 Αλάκεζα ζηηο θξηηηθέο ηαμηδησηηθψλ εληππψζεσλ ζπλαληάκε, φκσο, θαη 

θάπνηεο  ηδηαίηεξα ζεηηθέο. Μηα απφ απηέο είλαη εθείλε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

εληππψζεηο ηνπ Γάιινπ ζπγγξαθέα Βεξθφξ απφ ην ηαμίδη ηνπ ζηελ Κίλα. Ο Βεξθφξ 

πεξηγξάθεη ηελ αγάπε ηνπ γηα ηε ρψξα ηνπ Μάν Σζε Σνπλγθ ζε δχν βηβιία ην 

“Βήκαηα ζηελ άκκν” θαη ηηο “Πεξηπιαλήζεηο ελφο Γάιινπ ζηελ Κίλα”. Σν πξψην 

βηβιίν έρεη κηθξέο βαζηθέο αλαιχζεηο ηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ Λατθή Κίλα, 

ελψ ην δεχηεξν είλαη ην εκεξνιφγην ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ. “Γηαβάδνληαο ηα – 

ζεκεηψλεηαη ζηελ Απγή- επηζθέπηεηαη θαλείο ηηο θαηλνχξηεο πνιηηείεο πνπ 

ρηίζηεθαλ, βιέπεη ηα εμαηξεηηθά ηνπία, γλσξίδεη ηε ραξά ηεο δηαθξηηηθήο θηιίαο κε 

ηνλ επγεληθφ θηλέδηθν πιεζπζκφ, αλαθαιχπηεη ην ηεξάζηην έξγν ελφο ιανχ πνπ 

βαδίδεη ελσκέλνο ην δξφκν ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο επηπρίαο... Σα βηβιία ηνπ 

Βεξθφξ καο ηαμηδεχνπλ άλεηα ζηε κεγάιε ρψξα πνπ βαδίδεη κε βήκαηα γίγαληα ζην 

δξφκν ηνπ ζνζηαιηζκνχ.”
338

 

 Οη αξλεηηθέο θξηηηθέο θηλνχληαη ζε ηειείσο δηαθνξεηηθφ κήθνο θχκαηνο απφ 

ηα ζρφιηα πνπ αθνξνχλ θπζηθά θαη ηηο ηαμηδησηηθέο εληππψζεηο ηνπ Νίθν 

Καδαληδάθε. Ο Πνξθχξεο αλαθεξφκελνο ζην "Σαμηδεχνληαο" (Ηαπσλία -Κίλα) 

γξάθεη ζρεηηθά κε ηηο ζεκεηψζεηο πνπ θξάηεζε ν Καδαληδάθεο ζην δεχηεξν ηαμίδη 

ηνπ ζηελ Κίλα: "...ιηγφινγεο, ζπγθηλεηηθέο, ηειεγξαθηθέο ζεκεηψζεηο, ζπέξκαηα 

κηαο δεκηνπξγίαο πνπ δελ έγηλε πνηέ. Μέζα απφ ηε βηαζχλε θαη ιαθσληθφηεηα ηνπο 

μεπεδά έλαο νιφθιεξνο θφζκνο πνπ ζε θάλεη λα πηζηεχεηο ζην αχξην ηνπ 

αλζξψπνπ..." Καη αθφκε θξίλεη πξνθεηηθά ηα ιφγηα ηνπ Καδαληδάθε, φηαλ εθείλνο 

έγξαθε: "500 εθαηνκκχξηα Κηλέδνη απφ ηε κηα, έλαο Δγγιέδνο απφ ηελ άιιε. Μα 

σο πφηε; ... Μαδεχεη, καδεχεη ν Κηλέδνο, ηακηεχεη ηηο θισηζηέο, ηηο βξηζηέο, ηηο 

αδηθίεο. Καη κηα κέξα ε θαξδηά ηνπ ζα μερεηιίζεη"
339

.  

 Θεηηθή, βέβαηα, είλαη ε θξηηηθή ηεο Απγήο θαη γηα ηηο πξψηεο ηαμηδησηηθέο 

εληππψζεηο ηνπ Καδαληδάθε, ζηε ζεηξά ησλ άγλσζησλ θεηκέλσλ ηνπ, πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηε Νέα Δζηία ηεο 15εο Απγνχζηνπ απφ ηνλ Γ.Κ. Καηζηκπάιε. 

                                                 
336Ζ Απγή, 22-2-1957. 
337 Βάζνο βαξίθαο, «πγγξαθείο θαη θείκελα (ηαμηδησηηθέο εληππψζεηο)», Βήκα, 31-10-1956. 
338Απγή, 29-2-1956. 
339Απγή, 3-10-1958. 
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πσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά "δίλνπλ κηα δσεξή εηθφλα ηεο Γαιιίαο θαη ηνπ 

Παξηζηνχ ηνπ 1907"
340

. 

 Ζ πξνβνιή ηνπ Καδαληδάθε, παξά ηηο ππαξμηζηηθέο αλαδεηήζεηο ηνπ θαη 

επηξξνέο, έρεη εξκελεπζεί σο ππνηαγή ζηηο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ηαθηηθήο 

ησλ ζπκκαρηψλ ηεο αξηζηεξάο κε δηαλννχκελνπο πςεινχ θχξνπο. Δπηπιένλ ε 

ζχγθξνπζε ηνπ κε ηελ Ηεξά χλνδν, νη δειψζεηο ππέξ ησλ θηιεηξεληθψλ 

πξσηνβνπιηψλ ηεο ΔΓ, αιιά θαη ε ππνζηήξημε ηεο ζηάζεο ηεο ζηελ θαηαζηνιή 

ησλ γεγνλφησλ ηεο Οπγγαξίαο ην 1956, ηνλ θαζηζηνχζαλ έλα είδνο θπζηθνχ 

εηαίξνπ ηεο Αξηζηεξάο
341

, έδηλαλ έλα είδνο αζπιίαο ζηηο θηινζνθηθέο ηνπ 

ζεσξήζεηο.   

 Ο Καδαληδάθεο πάλησο ζεσξείηαη πξφηππν ζπγγξαθέα ηαμηδησηηθψλ 

εληππψζεσλ θαη απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ θξίζε πνπ ζπλνδεχεη ην έξγν 

άιισλ ζπγγξαθέσλ, φπσο “ην ηαμίδη κνπ ζηελ Ρσζία θαη ηελ Κίλα” ηνπ Ηηαινχ 

Κνχξηζην Μαιαπάξηε.
342

 Ο θξηηηθφο, πνπ ππνγξάθεη απιά κε ην γξάκκα Ξ., αθνχ 

αλαθέξεηαη ζηα δχν κέξε πνπ ζπλζέηνπλ ην έξγν ηνπ Μαιαπάξηε, ζηηο εληππψζεηο 

απφ ηε νβηεηηθή Έλσζε θαζψο θαη ζηηο επηζηνιέο αιιά θαη ζην εκεξνιφγην πνπ 

θξάηεζε ηα ρξφληα ηεο πεξηπιάλεζεο ηνπ ζηελ Κίλα, επηζεκαίλεη: “Δίλαη γλσζηφ 

πσο νη ηαμηδησηηθέο εληππψζεηο απνηεινχλ ηδηαίηεξν είδνο ηεο ινγνηερλίαο. 

Τπάξρνπλ φκσο εληππψζεηο θαη εληππψζεηο. Άιινη ηαμηδησηηθνί ζπγγξαθείο 

ξέπνπλ πξνο ηελ εζλνγξαθία ή ηελ ζπγθξηηηθή  θνηλσληνινγία. Βιέπνπλ, δειαδή, 

ην ρψξν πνπ επηζθέπηνληαη ζαλ αληηθείκελν “επηζηεκνληθήο έξεπλαο” θαη γεκίδνπλ 

ηηο ζειίδεο ηνπο γλψζεηο θαη θξίζεηο αλάθαηα, πλίγνληαο κε ηελ πνιπκάζεηα ηε 

ραξά ηνπ ηαμηδηνχ. Άιινη πάιη, ίζσο νη πεξηζζφηεξνη, κέλνπλ ζηε δεκνζηνγξαθηθή 

εμηζηφξεζε, ζηελ επηθάλεηα, ζηε γξαθηθφηεηα, ζηελ αλεθδνηνινγία. Ο Μαιαπάξηε 

-φπσο ν δηθφο καο Καδαληδάθεο – βιέπεη ηελ μέλε γε κε ην κάηη ηνπ πνηεηή πνπ, 

πέξα, απφ ηε γξαθηθφηεηα θαη ηελ ηζηνξηθή ή άιιε γλψζε αλαζηαίλεη ηελ νπζία 

θαη ην πλεχκα ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ιανχ, δίλνληαο ηαπηφρξνλα ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ 

θξαδαζκφ απφ ηελ επαθή κε ηα θαηλνχξηα πξάγκαηα.” 

 

 Με ζεηηθή καηηά βιέπεη ε Απγή, θπζηθά, θαη ην βηβιίν ηνπ Έξελκπνπξγθ κε 

εληππψζεηο ηνπ απφ ηηο Ηλδίεο, ηελ Ηαπσλία θαη ηελ Διιάδα. Σνλίδεη ην ζηφρν ηνπ 

ζπγγξαθέα λα πξνβάιιεη ηηο ηδηνηππίεο, ηα ηδηαίηεξα θαη μερσξηζηά γλσξίζκαηα ηνπ 

θάζε ιανχ. Πέξα φκσο απφ ηελ εθηίκεζε ησλ εζληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε ιανχ, 

ν θξηηηθφο ηεο Απγήο επηζεκαίλεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ζπγγξαθέα λα αλαδείμεη ηελ 

ακνηβαία ζχλδεζε ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ δηαθφξσλ ιαψλ: “Αιιά πιάη ζ' απηά ηα 

ηαμηδησηηθά ζεκεηψκαηα ηνπ Έξελκπνπξγθ – αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά- ζα βξεη 

θαλείο θαη ηελ άιιε ηνπ ζθέςε: γηα ηελ ακνηβαία ζχλδεζε ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ 

δηαθφξσλ ιαψλ. Κάζε ιαφο -ιέεη ν Έξελκπνπξγθ- κεγάινο ή κηθξφο, πινπηίδεη ηνλ 

παγθφζκην πνιηηηζκφ, πξνζθέξνληαο ζ' απηφλ, φ,ηη σξαίν θαη πνιχηηκν 

δεκηνχξγεζε. Γελ ππάξρεη πνιηηηζκφο Γχζεο θαη Αλαηνιήο. Τπάξρεη, παγθφζκηνο, 

παλαλζξψπηλνο πνιηηηζκφο. Σν ίδην πξνζθηιήο γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο, 

αλεμάξηεηα απ' ην αλ δνπλ ζηε Γχζε ή ηελ Αλαηνιή”
343

. 

                                                 
340Απγή, 19-8-1958. 
341Αηκ. Καξαιή, φ.π, ζ. 333-335 
342Απγή,  ( ζηήιε “Σν μέλν βηβιίν”), 22-8- 1958. 
343Απγή, 11-2-1959. 



 110 

Απφ ην βηβιίν απηφ πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν “Ηλδίεο- Ηαπσλία- Διιάδα” θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ην κέξνο πνπ αθνξά ηελ Διιάδα πξνέξρνληαη θαη κηα ζεηξά απφ 

ζηνραζκνί ηνπ ζπγγξαθέα πνπ δεκνζηεχεη ε Απγή.
344

 Οη ζθέςεηο απηέο ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ηέρλε θαη ηελ ηζηνξία δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Μηιά 

γηα ην παξειζφλ ηεο Διιάδαο, ζεσξψληαο ην αλαπφζπαζην κε ην παξφλ. 

πγθεθξηκέλα θάλεη ιφγν γηα ηελ θιαζηθή, ηελ αξρατθή, ηελ ειιεληζηηθή ηέρλε, γηα 

ην κηλσηθφ πνιηηηζκφ, θάλνληαο φκσο πξνεθηάζεηο ζηε ζχγρξνλε ηνπ επνρή θαη 

πξαγκαηηθφηεηα. Αλαθέξεηαη ζηα αίηηα πηψζεο ηεο αξραίαο Διιάδαο, ζην πφζν 

απηφ ζηνίρηζε ζηελ Δπξψπε θαη αλαπηχζζεη ην ζπιινγηζκφ ηνπ γηα ην φ, ηη ε ηχρε 

θάζε αλζξψπνπ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηχρε ηεο ζχγρξνλεο Διιάδαο. ην 

ηειεπηαίν κέξνο ησλ ζηνραζκψλ ηνπ, αλαθεξφκελνο ζην δξάκα ηεο Διιάδαο ιέεη: 

“...Πξνζπάζεζε λα ζπλδπάζεη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο Δπξψπεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο 

Αζίαο. Σψξα ν θφζκνο είλαη ρσξηζκέλνο ζηα δχν... Ζ Διιάδα βξέζεθε ζ' έλαλ απφ 

ηνπο ζπλαζπηζκνχο θαη απηφ δε ζπκβηβάδεηαη νχηε κε ηηο παξαδφζεηο, νχηε κε ην 

ραξαθηήξα ηνπ ιανχ... πλάληεζα ζηελ Διιάδα αλζξψπνπο πνπ αγαπνχλ ηε 

νβηεηηθή Έλσζε θαη άιινπο πνπ δελ ηελ αγαπνχλ, κα δε ζπλάληεζα θαλέλα πνπ 

λα πηζηεχεη πσο κπνξεί κε ηνλ πφιεκν λα ιπζνχλ νη δηαθνξέο πνπ ρσξίδνπλ ηελ 

αλζξσπφηεηα... πδήηεζα ζηνπο Γειθνχο κε Έιιελεο ζπγγξαθείο. Αλάκεζα ηνπο 

ήηαλ άλζξσπνη πνπ ζεσξνχλ φηη ν ζνζηαιηζκφο πεξηνξίδεη ηελ ειεπζεξία θη ε 

ειεπζεξία είλαη πην αθξηβφ απφ θαζεηί. Πνιιά κπνξεί λ' ακθηζβεηήζεη θαλείο... 

ινη καο ζπκθσλήζακε ζ' έλα: ηηο δηαθνξέο λα ηηο ιχζεη ε ηζηνξία. Σν δηθφ καο 

θαζήθνλ είλαη λ' αθήζνπκε ζηνπο θξηηέο, πνπ ζα έξζνπλ χζηεξα απφ καο, πφιεηο θαη 

φρη ζπληξίκκηα,  βηβιία θαη φρη ζθφλε, πνιηηηζκφ θαη φρη ράνο”.  

Ζ δεκνζίεπζε ησλ παξαπάλσ ζηνραζκψλ ηνπ Έξελκπνπξγθ, ζηελ Απγή, πνπ 

γελλήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ ζηελ Διιάδα, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

θαη ζ' απηή ηελ πεξίπησζε,ζχκθσλε κε ηηο επξχηεξεο πνιηηηθέο επηδηψμεηο ηεο ΔΓΑ 

θαη ηνπ ΚΚΔ ηελ πεξίνδν απηή. Ζ βαζηθή ηδέα πνπ δηαπεξλά ην θείκελν ηαπηίδεηαη 

κε ηε ζπζπείξσζε φισλ ησλ πξννδεπηηθψλ δπλάκεσλ ζηνλ αγψλα ππέξ ηνπ 

εηξεληζηηθνχ θηλήκαηνο -ην νπνίν εθπξνζσπεί θαη ν ίδηνο ν ζπγγξαθέαο φληαο 

αληηπξφεδξνο ηνπ Παγθφζκηνπ πκβνπιίνπ Δηξήλεο-ζηελ πάιε θαηά ηνπ ςπρξνχ 

πνιέκνπ γεληθφηεξα. Δηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα ζπκθσλεί -ζα ιέγακε- κε ηε 

ζπζπείξσζε ησλ δηαλννπκέλσλ ζηελ πάιε θαηά ηνπ κεηεκθπιηαθνχ θξάηνπο,  θαηά 

ηεο εμάξηεζεο θαη θεδεκνλίαο ησλ ΖΠΑ, ππέξ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο εηξήλεο 

αλεμάξηεηα απφ επηκέξνπο πνιηηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. 

Σελ ελφηεηα απηή, ηελ νπνία πξνηάζζεη σο θαζήθνλ ησλ δηαλννπκέλσλ ν 

Έξελκπνπξγθ ζην παξαπάλσ απφζπαζκα, έρεη ελδηαθέξνλ λα πξνζέμνπκε φηη ηελ 

ππεξαζπίδνληαη είηε σο δεδνκέλν είηε σο δεηνχκελν θαη νη Έιιελεο δηαλννχκελνη 

ηελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν ζε δηαθνξεηηθά θείκελα πνπ δεκνζηεχνληαη φκσο θαη απηά 

ζηελ Απγή. Έηζη ν Σάζνο Βνπξλάο, ζηνλ απνινγηζκφ πνπ θάλεη γηα ην έηνο 1958, 

επηζεκαίλεη φηη παξά ηηο πνιηηηθέο δηαθνξέο ησλ δηαλννπκέλσλ φινη ζπκθσλνχλ ζε 

βαζηθά ζεκεία φπσο ηελ ππεξάζπηζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο εηξεληθήο 

ζπλχπαξμεο ησλ αλζξψπσλ. Κάλεη ιφγν γηα ηερλεηφ θιίκα κηζαιινδνμίαο θαη ηελ 

νκφςπρε ζέιεζε ησλ πλεπκαηηθψλ εθπξνζψπσλ  λα εθθξάζνπλ κε ην έξγν ηνπο ην 

λφεκα ηεο ελφηεηαο ηνπ ιανχ, ηε ζέιεζε γηα εηξεληθή θαη κνλνηαζκέλε ζπκβίσζε 

                                                 
344Απγή, 25-3-1959 έσο 3-4-1959. 
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ησλ αλζξψπσλ.  Δκκέλεη ζηνλ εζληθνδεκνθξαηηθφ, εηξεληθφ θαη αληηηκπεξηαιηζηηθφ 

ραξαθηήξα ηεο πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο. Δχρεηαη εληέιεη ε ελφηεηα απηή λα 

επεθηαζεί θαη ζηνπο άιινπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο.
345

 

Πεξί ελφηεηαο ηνπ πλεπκαηηθνχ θφζκνπ θάλεη ιφγν θαη ν Πνξθχξεο ζηνλ 

απνινγηζκφ απηή ηε θνξά ηνπ 1959. εκεηψλεη ραξαθηεξηζηηθά: “Ο πλεπκαηηθφο 

θφζκνο, πνπ δηαθήξπμε πνιιέο θνξέο σο ηα ηψξα ηνλ πφζν ηνπ γηα ηελ εηξήλε θαη 

έδσζε ιακπξά παξαδείγκαηα έμαξζεο θαη ιήζεο ηνπ θαθνχ παξειζφληνο πνπ ρψξηζε 

ηνπο Έιιελεο, έρεη ηψξα έλα κεγάιν ρξένο: λα αγσληζηεί ελαληίνλ ησλ δπλάκεσλ 

πνπ αληηζηξαηεχνληαη ηελ χθεζε θαη επηζπκνχλ λα ζπαξάδεηαη ν ιαφο καο αησλίσο 

απφ ηα πάζε ηνπ παξειζφληνο”.
346

 

 

ηηο ηαμηδησηηθέο εληππψζεηο κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη ην βηβιίν 

ηνπ Θέκνπ Κνξλάξνπ, “Οδφο Πξνκεζέσο”. Γη' απηφ βξίζθνπκε θξηηηθή ηνπ 

Πνξθχξε ηνλ Απξίιην ηνπ 1960. Πξφθεηηαη γηα εληππψζεηο απφ ηε νβηεηηθή 

Έλσζε, ηελ Διβεηία, ηε Ρψκε, ηε Βνπιγαξία, ηε Ρνπκαλία. αλ ινγνηέρλεκα, ν 

Πνξθχξεο ζεσξεί πσο είλαη ην θαιχηεξν βηβιίν ηνπ Κνξλάξνπ, αθνχ έρεη φια ηα 

πιενλεθηήκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ (θπξίσο αγάπε θαη αλζξσπηά) θαη ηαπηφρξνλα 

ηνπ ιείπεη έλα ζνβαξφ κεηνλέθηεκα: ε θηινινγία. Γηα ην πξψην κέξνο ηνπ βηβιίνπ 

πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηε νβηεηηθή Έλσζε, ν Πνξθχξεο αλαθέξεη πσο ν Κνξλάξνο 

πξνζζέηεη ηε δηθή ηνπ καηηά, ηε δηθή ηνπ επαηζζεζία θαη εκπεηξία ζηα φζα κέρξη 

ηφηε είραλ γξαθηεί γηα ηε νβηεηηθή Έλσζε... ζνη πήγαλ κέρξη ηφηε ζηελ ΔΓ ηελ 

είδαλ ζαλ μέλνη, ζαλ ηξίηνη, ζαλ νπδέηεξνη ελψ ν Κνξλάξνο ηε είδε ζαλ θάηη δηθφ 

ηνπ, ζαλ έλα κε ηνλ εαπηφ ηνπ...  Πξνζπεξλά ηηο εληππψζεηο ηνπ Κνξλάξνπ απφ 

Ρψκε θαη Διβεηία, ελψ γηα ηηο εληππψζεηο ηνπ απφ ηηο ιατθέο δεκνθξαηίεο ηεο 

Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο, ζεκεηψλεη ν Πνξθχξεο πσο ηηο δίλεη κε ηελ ίδηα 

δεζηή θαξδηά, κε ηελ ίδηα θαηαλφεζε δίρσο πξνθαηαιήςεηο. Μέλεη εθζηαηηθφο 

κπξνζηά ζηελ αλαγελλψκελε Βνπιγαξία, καο ιέεη, “πνπ θαιπάδεη πξνο ηηο 

πξνθπιαθέο ηνπ πνιηηηζκνχ, επηπρηζκέλε θαη ειεχζεξε”. Καη ραίξεηαη ηελ επηπρία 

θαη ηελ πξφνδν ηεο Ρνπκαλίαο ζα λα είλαη δηθή ηνπ ρψξα
347

.   

Χο “πξνκεζετθφ” παξνπζηάδεηαη ην έξγν ηεο ζνζηαιηζηηθήο αλνηθνδφκεζεο 

θαη απφ ηε Ρφδα Ηκβξηψηε. Σξία άξζξα ηεο κε εληππψζεηο απφ ηε νβηεηηθή Έλσζε 

δεκνζηεχνληαη ζηελ Απγή θαη ηηηινθνξνχληαη κε ηνλ ηίηιν “Δίδα ην κέιινλ!” Γεκάηε 

αηζηνδνμία θαη πίζηε ζην κέιινλ, ε Ηκβξηψηε πεξηγξάθεη ηνπο ηέζζεξηο κήλεο πνπ 

έδεζε εθεί θξίλνληαο σο αλακθηζβήηεηε πξαγκαηηθφηεηα ην γεγνλφο φηη “ν 

νβηεηηθφο άλζξσπνο γίλεηαη πιάζηεο ηνπ λένπ θφζκνπ, φπσο ηνλ ζρεδίαζε ε 

νθησβξηαλή επαλάζηαζε θαη αξρηηέθηνλαο ηεο ςπρήο ηνπ λένπ αλζξψπνπ, φπσο 

ζθάιηζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ε νθησβξηαλή επαλάζηαζε”. πγθεθξηκέλα κηιά γηα 

ηνλ ελζνπζηαζκφ, ηε ζηγνπξηά θαη ηελ πίζηε ζην κέιινλ ηνπ ζνβηεηηθνχ ιανχ, πνπ 

κεηαιακπαδεχηεθε θαη ζηελ ίδηα, αιιά θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο απνθάζεηο γηα 

ηα κεγάια πξνβιήκαηα θαη γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ επηάρξνλνπ ζρεδίνπ -ηνπ 

πξαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο νιφθιεξνπ ηνπ ιανχ γηα εθηά ρξφληα. 

Πεξηγξάθεη πσο ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ απηνχ έγηλε ππφζεζε φινπ ηνπ ιανχ 

αιιά θαη ηνπ θαζελφο ρσξηζηά θέξλνληαο αμηνζαχκαζηα απνηειέζκαηα. Ζ εξγαζία 

                                                 
345Σάζνο Βνπξλάο, “Ζ ελφηεηα ζηνλ πλεπκαηηθφ καο ρψξν”, Απγή, 1-1-1959. 
346Απγή, 25-12-1959. 
347 Απγή, 29-4-1960. 
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αθφκε κεηακνξθψζεθε ζε πεγή ραξάο θαη ηηκήο γηα ηνλ θαζέλα αθνχ ην ζχλζεκα 

“λα κάζνπκε λα εξγαδφκαζηε θαη λα δνχκε ζαλ θνκκνπληζηέο” έθξπβε κέζα ηνπ κηα 

νιφθιεξε επαλάζηαζε ζηνλ ηξφπν δσήο. ηνλ πξψην ρξφλν ηνπ ζρεδίνπ φρη κφλν 

εμεπιήξσζαλ ην ρξνληάηηθν πιάλν αιιά ην μεπέξαζαλ θαηά 20-30-40%. Ζ άκηιια 

έγηλε έλα ζαπκάζην θίλεηξν. Σνλίδεη αθφκε πσο ην λέν πνπ δηαπνηίδεη φιε ηε δσή 

ησλ νβηεηηθψλ αλζξψπσλ δελ είλαη κφλν φηη δεκηνπξγνχλ ηελ πιηθή βάζε κηαο λέαο 

θνηλσλίαο πεξηζζφηεξν δίθαηαο παξά ην φηη δηαπιάζνπλ θηφιαο ηνλ άλζξσπν πνπ ζα 

δήζεη ζ' απηή ηε λέα θνηλσλία
348

.  

ην δεχηεξν άξζξν ηεο, ε Ηκβξηψηε αλαπηχζζεη ηελ ηδέα πσο ε ζνζηαιηζηηθή 

εζηθή πξνζσπηθφηεηα είλαη μέλε πξνο ηελ απιή ηππηθή εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληνο. 

Αλαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα αλζξψπσλ κε ηνπο νπνίνπο ήξζε ζε 

επαθή ζε εξγαζηαθνχο ρψξνπο (π.ρ λνζνθνκείν) ππνζηεξίδεη πσο ν αλζξσπηζκφο 

ηνπο δελ είλαη κφλν ε δηαθξηηηθή θαη αιιειέγγπα ζηάζε απέλαληη ζην ζπλάλζξσπν. 

Βαζηθή αξρή ηεο ζνζηαιηζηηθήο εζηθήο γίλεηαη  “θαζέλαο φιε ηνπ ηε δχλακε λα 

δψζεη ζηελ ππεξεζία γηα ην ρηίζηκν ηεο λέαο θνηλσλίαο”. Πεπνίζεζε ηνπο είλαη πσο 

ην ρηίζηκν ηεο λέαο θνηλσλίαο είλαη γεγνλφο θνζκντζηνξηθήο ζεκαζίαο γηαηί νη 

άλζξσπνη γίλνληαη θχξηνη πάλσ ζηηο ζπλζήθεο ηεο θνηλσληθήο ηνπο χπαξμεο. 

Αλαπηχζζνπλ, έηζη, ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε ειεχζεξεο πξνζσπηθφηεηεο πνπ φιεο ηνπο 

ηηο δπλάκεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηηο θηλεηνπνηνχλ γηα ηελ επηπρία ηεο   

αλζξσπφηεηαο
349

.  

πλερίδνληαο ηελ αληίιεςε απηή θαη ζην ηξίην άξζξν ηεο θάλεη ιφγν γηα ηνλ 

αθεξεκέλν αλζξσπηζκφ ηεο παιηάο εζηθήο πνπ θεξδίδεη γηα πξψηε θνξά 

ζπγθεθξηκέλν ξεαιηζηηθφ πεξηερφκελν. Ζ ζνζηαιηζηηθή θνηλσλία πξνζθέξεη 

απιφρεξα ζηα κέιε ηεο φηη είλαη πξαγκαηηθά ρξήζηκν γηα ηελ πξνθνπή θαη ηελ 

επεκεξία ηνπ αηφκνπ. Σν απαιιάζζεη απφ ην άγρνο θαη ηελ αγσλία γηα ην κέιινλ 

ηνπ, ηνπ πξνζθέξεη αζθάιεηα, επθαηξίεο λα ζπνπδάζεη, λα αμηνπνηήζεη ηηο θιίζεηο 

ηνπ, λα εξγαζηεί. Ο νπκαληζκφο δελ είλαη θξαζενινγηθφο αιιά εθθξάδεηαη ζε ηνχηα 

ηα ιφγηα: “Αλ ν άλζξσπνο, φπσο δηδάζθεη ε ηζηνξία δηακνξθψλεηαη απφ ην 

πεξηβάιινλ, ηφηε απηφ ην πεξηβάιινλ πξέπεη λα δηακνξθσζεί αλζξψπηλα”
350

.  

 

 πλνςίδνληαο, φζνλ αθνξά ηε ζηάζε ηεο Απγήο απέλαληη ζηηο ηαμηδησηηθέο 

εληππψζεηο, ζα κπνξνχζακε λα επηζεκάλνπκε ηα εμήο: ε απαμησηηθή θξηηηθή ηεο 

Απγήο γηα ηεο ηαμηδησηηθέο εληππψζεηο ηεο γεληάο ηνπ 30 έρεη λα θάλεη κε ηνπο 

ηφπνπο πνπ πεξηγξάθνπλ, ηελ αζηηθή πξνέιεπζε ησλ ζπγγξαθέσλ αιιά θαη κε ην 

πλεχκα ησλ έξγσλ απηψλ πνπ δηαπεξλάηαη απφ κηα εμσξατζηηθή δηάζεζε ελψ κέλνπλ 

καθξηά απφ ηα πξνβιήκαηα ηνπ θάζε ιανχ. Ζ ζηάζε απηή θαίλεηαη σζηφζν λα 

δηαθνξνπνηείηαη, φηαλ νη ηαμηδησηηθέο εληππψζεηο πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ηεο 

πξννδεπηηθήο δηαλφεζεο νπφηε θαη αλαγλσξίδνληαη σο ηδηαίηεξν ινγνηερληθφ είδνο. 

Οη εληππψζεηο κε ζεηηθή απνηίκεζε πξνέξρνληαη απφ ηαμίδηα θπξίσο ζηελ Αλαηνιή, 

πεξηγξάθνπλ θνηλσλίεο ππφ ζνζηαιηζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαη νη ζπγγξαθείο ηνπο 

αλαδεηθλχνπλ ηε ζχλδεζε ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ δηαθφξσλ ιαψλ, αλαδεηψληαο ηελ 

πνζεηή ελφηεηα, ηελ εηξεληθή ζπλχπαξμε θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ.  

 

                                                 
348 Απγή, 18-5-1960. 
349 Απγή, 19-5-1960. 
350 Απγή, 21-5-1960. 
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πδεηήζεηο γύξω από ην νζηαιηζηηθό ξεαιηζκό έμω αιιά θαη κέζα ζηελ 

Διιάδα 

 Σν ηδενινγηθφ -αηζζεηηθφ δφγκα ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ, δηαηππσκέλν 

απφ ηνλ Γθφξθπ ην 1934 ζην Α παλελσζηαθφ ζπλέδξην ησλ ζνβηεηηθψλ ζπγγξαθέσλ, 

ζεζκνζεηήζεθε επίζεκα απφ ην Εληάλνθ ζηα 1947 θαη παξά ηελ φπνηα 

απνζηαιηλνπνίεζε αξγφηεξα, θαίλεηαη λα παξακέλεη θπξίαξρε αηζζεηηθή αληίιεςε 

θαη κεηά ην 1956
351

. Ζ πνιηηηζηηθή πνιηηηθή ηνπ ηάιηλ ζεσξείηαη πσο παξέκεηλε 

ακεηάβιεηε κεηά ην ζάλαην ηνπ. Ο  ζνζηαιηζηηθφο ξεαιηζκφο δελ θαηαδηθάζηεθε 

αιιά ζεσξήζεθε απνηέιεζκα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο ζνβηεηηθήο θνπιηνχξαο. 

Έηζη ε νξγάλσζε ηεο θαηά ηα θνκκαηηθά πξφηππα δελ άιιαμε παξά ηε ιεγφκελε 

“απνθαηάζηαζε” ζπγγξαθέσλ θαη θαιιηηερλψλ πνπ εθηειέζηεθαλ θαηά ηε ζηαιηληθή 

πεξίνδν.
352

  

Αο επηρεηξήζνπκε λα δνχκε κέζα απφ θάπνηα ζεσξεηηθά θπξίσο θείκελα πνπ 

δεκνζηεχνληαη ζηελ Απγή βαζηθέο ζέζεηο πνπ πηνζεηεί γηα ην ξφιν αιιά θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ινγνηερλίαο -ή ηεο ηέρλεο γεληθφηεξα- κέζα ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία      

θαη αλ νη ζέζεηο απηέο δηαθνξνπνηνχληαη ζην δηάζηεκα 1955-1960. Πξνηεξαηφηεηα ζε 

θάζε πεξίπησζε δίλεηαη θπζηθά ζηε κέζνδν ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ. Αθφκε 

θαη αλ ππάξρνπλ ιεπηέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ αληίιεςε ηνπ, δελ 

ακθηζβεηείηαη εμνινθιήξνπ απφ θαλέλα.   

Θα μεθηλήζνπκε κε ην 2ν πλέδξην ησλ νβηεηηθψλ ζπγγξαθέσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηέιε ηνπ 1954 (Γεθέκβξε), γηα λα δεκνζηεπηνχλ ηα πξαθηηθά ηνπ 

ζε ζπλέρεηεο ζηελ Απγή απφ 5 έσο 11 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1955. Δδψ πεξηιακβάλεηαη ε 

εηζήγεζε ηνπ νπξθψθ- γεληθνχ γξακκαηέα ηεο έλσζεο ησλ νβηεηηθψλ 

ζπγγξαθέσλ– κε ηηο βαζηθέο ηνπ ζέζεηο γηα ην ξφιν ηεο ινγνηερλίαο, ην ξφιν ηεο 

θξηηηθήο, αιιά θαη ηελ θξηηηθή ηνπ γηα έλα έξγν πνπ ηαξαθνχλεζε «ηα ιηκλάδνληα 

λεξά» ησλ παξαδηδφκελσλ απφςεσλ γχξσ απφ ην ζνζηαιηζηηθφ ξεαιηζκφ.
353

 Σν 

ηειεπηαίν κέξνο ηεο εηζήγεζεο ηνπ νπξθψθ ηάζζεηαη ππέξ ηεο “πιαηηάο 

αληαιιαγήο γλσκψλ” κεηαμχ ησλ ινγνηερλψλ θαη ππνζηεξίδεη πσο θακηά θξίζε δελ 

είλαη ζέζθαην γηα ηε ινγνηερλία.  Θέηεη ην δήηεκα ησλ αδπλακηψλ ηεο ζνβηεηηθήο 

ινγνηερλίαο, ηεο αλεπάξθεηαο θαη ησλ ειιείςεσλ ηεο, αιιά ζαλ βαζηθφο ζηφρνο ηεο 

πξνηάζζεηαη λα βνεζήζεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ νηθνδφκνπ ηνπ 

ζνζηαιηζκνχ. Σν θνκκνπληζηηθφ θφκκα αληηιακβάλεηαη ηε ινγνηερλία «ζαλ 

δξαζηήξην βνεζφ ηνπ ζηελ θνκκνπληζηηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ ιατθψλ καδψλ, ζαλ 

φπιν ελαληίνλ ησλ ππνιεηκκάησλ ηνπ παιηνχ θφζκνπ […]». Πξνζζέηεη αθφκε πσο «ε 

πξψηε θξνληίδα ησλ ζνβηεηηθψλ ζπγγξαθέσλ πξέπεη λα είλαη ν πινπηηζκφο ηνπ ήξσα 

ζηα ινγνηερληθά έξγα κε ηηο αξεηέο θαη ηηο ηδηφηεηεο ηεο ζπλερψο αλαπηπζζφκελεο 

θνηλσλίαο καο»
354

.  

ζνλ αθνξά ηνλ Έξελκπνπξγθ, επηθξίλεηαη απφ ηνλ νπξθψθ γηα ην δηήγεκα 

ηνπ «Σα ρηφληα ιηψλνπλ», «γηαηί παξά ηνπο αληηθεηκεληθνχο λφκνπο ηνπ 

ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ, ζηάζεθε ζην αζηαζέο έδαθνο ησλ αθεξεκέλσλ 

ςπρνινγηθψλ θαηαζθεπψλ… θαη ελ ηέιεη απνκνλψλεη ηνπο ήξσεο απφ ην βαζηθφ 

                                                 
351Γεκήηξεο Ραπηφπνπινο, Τέρλε θαη εμνπζία,Καζηαληψηε, Αζήλα 1985, ζ. 43 
352Αλαζηάζεο Βηζησλίηεο, “Ζ κέζνδνο ηνπ ηάιηλ”, Βεmagazino, Νν656, 12-5-2013, ζ. 42-47. 
353 Πξφθεηηαη γηα ην δηήγεκα ηνπ Ζιία Έξελκπνπξγθ “Σα ρηφληα ιηψλνπλ”. 
354“Σα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ ησλ νβηεηηθψλ πγγξαθέσλ”,  Απγή, 5-1-1955.  
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πξφβιεκα ηεο δσήο- ηελ θνηλσληθή ηνπο ππφζηαζε». ην ίδην ζπλέδξην ν ηκφλσθ 

θαηαινγίδεη ζηνλ Έξελκπνπξγθ φηη ην δηήγεκα γελλά εληειψο αληηθαηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηειηθά αθήλεη κηα αίζζεζε ηνπ αληθαλνπνίεηνπ, θαζψο 

παξνπζηάδνληαη αξλεηηθνί ήξσεο πνπ ζηε δσή ηνπο έηπρε λα δνπλ πνιιά άζρεκα θαη 

ιίγα θαιά, πνπ ην άζρεκν απνηεινχζε ζπρλά θαλφλα θαη ην θαιφ εμαίξεζε. “Δίλαη 

δχζθνιν λα θαληαζηνχκε φηη ν ζπγγξαθέαο ήζειε έηζη λα δψζεη ηελ θνηλσλία”, 

θαηαιήγεη ν ηκφλσθ
355

  

 Απαληψληαο ζηελ θξηηηθή, ν ζπγγξαθέαο ηνπ δηεγήκαηνο «Σα ρηφληα 

ιηψλνπλ» θάλεη ιφγν γηα αλάγθε εηιηθξίλεηαο ζηε ινγνηερλία, γηα ζπγγξαθείο πνπ 

εμσηεξηθά σξαηνπνηνχλ ηνπο ήξσεο αιιά ςπρηθά ηνπο θησραίλνπλ θαη πνπ «απηφο ν 

εμαυισκέλνο, ν θνπθιίζηηθνο θφζκνο κε ηα επηηεδεπκέλα φληα ηνπ δελ έρεη ηίπνηε 

θνηλφ κε ηνπο ζνβηεηηθνχο αλζξψπνπο, κε ηε ζχλζεηε, ηε βαζηά εζσηεξηθή δσή 

ηνπο»
356

. Αληαπαληά φηη ηα βηβιία δελ πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη κε δίρξσκεο 

εηθφλεο θαη φηη νη ινγνηέρλεο πνπ δηακνηξάδνπλ ηα πξφζσπα ηνπ θάζε 

κπζηζηνξήκαηνο ζε ππνρξεσηηθέο θαηεγνξίεο «ζεηηθψλ» θαη «αξλεηηθψλ», απνηεινχλ 

νη ίδηνη αξλεηηθφ θαηλφκελν ζηε ινγνηερλία
357

. Ζ θξηηηθή – θαηά ηε γλψκε ηνπ- δελ 

πξέπεη λα ζπκίδεη θαηεγνξεηήξην
358

 θαη ε επίδξαζε ζηνλ αλαγλψζηε δελ πξέπεη λα 

γίλεηαη κε ζπληαγέο
359

. Ο Έξελκπνπξγθ αθφκε αζθψληαο θξηηηθή ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ 

εαπηφ αλαγλσξίδεη ηηο αδπλακίεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζε δηαθνξεηηθή φκσο θαηεχζπλζε 

απφ εθείλε ηεο επίζεκεο θξηηηθήο θαη ππελζπκίδεη επίζεο πφζν ζπρλά θάλνπλ ιάζνο 

ζηηο εθηηκήζεηο ηνπο θαη νη πην κεγάινη ζπγγξαθείο, ελψ ηαπηφρξνλα θαιεί φινπο 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ζε κηα βαζηά θαηαλφεζε ηνπ ελφο πξνο ηνλ άιιν θαη ζε κηα 

κεγαιχηεξε ζπληξνθηθή ζπζπείξσζε. Απαληψληαο θαη ζηνπο επηθξηηέο ηνπ 

ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ («νη θαινζειεηέο ηνπ εμσηεξηθνχ καο θαηεγνξνχλ πφηε γηα 

θαλαηηζκφ θαη πφηε γηα έιιεηςε δεκηνπξγηθήο αηνκηθφηεηαο» -ζεκεηψλεη), ζπκίδεη 

φηη  πνιηηηθή ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο είλαη «ν δξφκνο πξνο ηελ άλζηζε ησλ 

αλζξψπηλσλ αμηψλ, πξνο ην ζξίακβν ηνπ νπκαληζκνχ» θαη φηη ε αθνζίσζε ηνπο, σο 

ζπγγξαθείο, είλαη ζηαζεξή ηφζν απέλαληη ζην ιαφ φζν θαη πξνο ηηο εληνιέο ησλ 

κεγάισλ δαζθάισλ- Σζέρσθ, Σνιζηφε, Πνχζθηλ, Γθφξθπ
360

. 

Σα πξαθηηθά ηνπ παξαπάλσ ζπλεδξίνπ κε ηηο θχξηεο απφςεηο ησλ νπξθψθ, 

ηκφλσθ θαη Έξελκπνπξγθ παξνπζηάδνληαη ελδερνκέλσο απφ ηελ Απγή ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα πείζεη γηα ηελ απφιπηε ειεπζεξία θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ πνπ 

επηθξάηεζε ζην ζπλέδξην ηε ζηηγκή πνπ ν δπηηθφο ηχπνο εκθάληζε «δηαζηξεβισκέλε» 

ηελ φιε ζπδήηεζε θαη έθαλε ιφγν πεξί εθθαζαξίζεσο ηνπ Έξελκπνπξγθ. «Σίπνηα 

αλαιεζέζηεξν απφ απηά», αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά.
361

 

 Πάλσ ζην ζεκείν απηφ ζα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε ηελ επηζήκαλζε ηεο 

Καξαιή πσο ε πνιηηηζηηθή ζειίδα ηεο Απγήο θηινμέλεζε άξζξα θαη θείκελα πνπ 

θαηαζέηνπλ έλα πξνβιεκαηηζκφ γηα ηα δεηήκαηα ηεο ινγνηερλίαο ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ 

ξεαιηζκνχ, πξνηνχ αθφκε γίλεη ην 20ν πλέδξην ηνπ ΚΚΔ. Οη εηζεγήζεηο 

                                                 
355“ Ο νχξθσθ θαη ν ηκφλσθ επηθξίλνπλ ηνλ Έξελκπνπξγθ”, Απγή, 6-1-1955. 
356Απγή, 7-1-1955. 
357Απγή, 8-1-1955. 
358Απγή, 8-1-1955. 
359Απγή, 7-1-1955. 
360Απγή, 11-1-1955. 
361Απγή, 6-1-1955. 
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πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ην ζνζηαιηζηηθφ ξεαιηζκφ θαη 

επηβεβαηψλνπλ αθελφο ην θιίκα πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζηε νβηεηηθή Έλσζε κεηά 

απφ ην ζάλαην ηνπ ηάιηλ θαη αθεηέξνπ πσο ππήξρε ήδε ζηελ ειιεληθή Αξηζηεξά 

έλα εχθνξν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε πξνβιεκαηηζκψλ πνπ ζα δεκηνπξγνχζαλ 

ξήγκαηα ζηα θπξίαξρα αηζζεηηθά ζηεξεφηππα.
362

 

 Ζ αλάδεημε ελφο ζρεηηθνχ θιίκαηνο δηαιφγνπ πνπ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηε 

νβηεηηθή Έλσζε, (ηελ επνρή απηή πξηλ αθφκε ην 20 πλέδξην ηνπ ΚΚΔ αιιά 

θπξίσο κεηά) πξνβάιιεηαη απφ ηελ Απγή ζε κηα πξνζπάζεηα λα πείζεη γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο εθδεκνθξαηηζκνχ θαη εμέιημεο ηνπ ζνβηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

θαηαξξίπηνληαο ηηο θαηεγνξίεο γηα αλειεπζεξία ησλ ζνζηαιηζηηθψλ ρσξψλ. Σελ ίδηα 

ζηηγκή βέβαηα απεπζπλφκελε θαη ζην ρψξν ηεο Αξηζηεξάο, πξνβάιιεη ίζσο φρη ηφζν 

ηελ νξζφηεηα ησλ απφςεσλ πνπ δηαηππψλνληαλ, φζν ην παξάδεηγκα ηνπ δηαιφγνπ θαη 

ηεο θξηηηθήο ην νπνίν απηέο έδηλαλ. Κάηη αληίζηνηρν δειαδή κε φ ηη έρεη παξαηεξεζεί 

λα ζπκβαίλεη θαη ζηελ Δπηζεώξεζε Τέρλεο ηελ ίδηα επνρή
363

.   

 

Μηα εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ζνβηεηηθήο ινγνηερλίαο θαη ηελ αλάγθε 

κεηαξξχζκηζεο, καο δίλνπλ ν Υξνπζηζφθ, ν νπξθψθ θαη ν νιφρσθ ζηε δηάξθεηα 

ηνπ 20
νπ

 ζπλεδξίνπ. Δθεί ν νβηεηηθφο εγέηεο είρε παξαηεξήζεη πσο ε ζνβηεηηθή 

θηινινγία βξηζθφηαλ πνιχ καθξπά απφ ηε ζνβηεηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη είρε 

θαηεγνξήζεη ζπγγξαθείο πσο «ηθαλνπνηνχληαη κε κέηξηα έξγα γξακκέλα βηαζηηθά». 

Ο νπξθψθ σο γεληθφο γξακκαηέαο ηεο Έλσζεο πγγξαθέσλ αλαγλψξηζε σο βαζηθφ 

αίηην ηεο θαζπζηεξήζεσο ηεο ζνβηεηηθήο θηινινγίαο «ηνλ αζζεληθφ δεζκφ πνπ έλσλε 

πνιινχο ζπγγξαθείο κε ηε δσή θαη κε ηε δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ιανχ». 

Δπέθξηλε πνιινχο ζπγγξαθείο γηα ηελ ηάζε ηνπο λα απεηθνλίδνπλ ηε ζνβηεηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα κε ξφδηλα ρξψκαηα ή αληίζεηα λα ηελ ακαπξψλνπλ θαη λα ηε 

ζπθνθαληνχλ αιιά επίζεο επέθξηλε θαη φζνπο εγθαηέιεηπαλ ηα κεγάια επίθαηξα 

ζέκαηα θαη θαηέθεπγαλ ζην ζηελφ αηνκηθφ θφζκν ηνπο, θάλνληαο ζαθέζηαηε λχμε 

ελαληίνλ ηνπ Έξελκπνπξγθ. Ο νιφρσθ αλαξσηήζεθε πψο είλαη δπλαηφλ πξάγκαηα 

πνπ δελ ππάξρνπλ λα εμαζζελήζνπλ, ελλνψληαο ην δεζκφ ησλ ζπγγξαθέσλ κε ηελ 

πξαγκαηηθή δσή, θαη επέθξηλε ην γεγνλφο πσο ε Έλσζε ησλ ζπγγξαθέσλ αξηζκνχζε 

3773 κέιε αιιά νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ «λεθξέο ςπρέο». Έθξηλε πσο δελ ππήξρε εθείλε 

ηε ζηηγκή θαλέλα βηβιίν κε πξαγκαηηθή αμία θαη νχηε επξφθεηην λα ππάξμεη αλ δε 

κεζνιαβνχζε ξηδηθή κεηαξξπζκίζε ζηνλ ηνκέα ηεο ινγνηερλίαο.
364

 

 

Ο Έξελκπνπξγθ θαίλεηαη λα έρεη κηα δηεπξπκέλε αληίιεςε γηα ην ξφιν θαη ηε 

ζεκαζία ηεο ηέρλεο ζηε ζνζηαιηζηηθή θνηλσλία, εηδηθά κεηά ην 20
ν
 ζπλέδξην. Ζ 

αληίιεςε απηή είλαη αθφκε πην μεθάζαξε ζε κηα ζπλέληεπμε ηνπ ζε ηηαιηθή 

εθεκεξίδα πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Απγή
365

. ηελ «πνιχθξνηε» απηή ζπλέληεπμε ζα 

κηιήζεη γηα ηηο λέεο ηάζεηο ζηε ζνβηεηηθή ηέρλε χζηεξα απφ ην 20
ν
 πλέδξην. Γηα ηνλ 

πνηεηή Λεφληηο Μαξηίλσθ, ην δσγξάθν αξηάλ θαη ηελ επαλεκθάληζε ηνπ 

Πάζηεξλαθ ζηε ζνβηεηηθή ηέρλε. ρνιηάδνληαο ηνλ φξν «ζνζηαιηζηηθφο ξεαιηζκφο» 

                                                 
362Αηκηιία Καξαιή, φπ. ζ. 73. 
363Αηκηιία Καξαιή, φ.π, ζ. 154. 
364 Andre Pierre, «Ζ ινγνηερλία ελψπηνλ ηνπ 20νπ πλεδξίαν- Ο θηιηππηθφο ηνπ Μηραήι νιφρσθ», 

Βήκα, 2-3-1956. 
365Απγή, 29-7-1956. 
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ζα πεη φηη «θαη ηα φλεηξα είλαη ξεαιηζκφο». Οη ζέζεηο ηνπ Έξελκπνπξγθ πνπ κνηάδνπλ 

μέλεο πξνο ηελ ινγνηερλία ηεο πνιηηηθήο πξνπαγάλδαο θαη αληίζεηεο κε ηε ζηαιηληθή 

νξζνδνμία θαη ην δνγκαηηζκφ ηνλ θέξλνπλ θνληά ζηνπο ζπγγξαθείο πνπ ζεσξνχληαη 

ζηε «χγρξνλε ξσζηθή ινγνηερλία» κπνιηαζκέλνη απφ «λεναζηηθέο ηάζεηο» (καδί κε 

ηνπο Σνιζηφε, Εακηαηίλ θαη Μπνπιγθάθν). 

Γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπγγξαθέα ζηελ ΔΓ κηιά θαη κηα ινγνηέρλεο, ε 

Μαξηέηηα αλγθηληάλ, ζε ζπλέληεπμε ηεο ζηε Μφζρα ζηελ παηδαγσγφ Ρφδα 

Ηκβξηψηε. ηε ζπλέληεπμε
366

 απηή ε ζνβηεηηθή ζπγγξαθέαο κηιά γηα «ηε καδηθή 

θαιιηηερληθή θίλεζε θαη ηε δεκηνπξγηθή νξκή» πνπ έρεη θαηαθιχζεη ηε ρψξα ηεο θαη 

πνπ δε ζα ήηαλ εθηθηή θάησ απφ ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ 

θαιιηηέρλε. Αληηκεησπίδεη, ινηπφλ, ηελ ειεπζεξία πεξηζζφηεξν σο δεδνκέλν παξά σο 

δεηνχκελν. Σνλίδεη αθφκε φηη είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη 

ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δεκηνπξγεί ν θαιιηηέρλεο γηα λα θαηαλνήζνπκε ην 

έξγν ηνπ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη ζπλζήθεο άιιαμαλ κε ηελ Οθησβξηαλή 

Δπαλάζηαζε θαη ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ απέθηεζε άιιε κνξθή θαη άιια 

ελδηαθέξνληα. Δίλαη απηφ πνπ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ –πηζηεχεη- θαζνξίδεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ πνηφηεηα ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ. Ζ ζνβηεηηθή ινγνηέρλεο, πηζηή ζηηο 

δηαθεξχμεηο ηνπ 20
νπ

 ζπλεδξίνπ, ππνζηεξίδεη: «…πξέπεη λα γξάςνπκε γηα ην πην 

ζπνπδαίν, γηα ην νπζηαζηηθφ γηα θείλν πνπ ζπλζέηεη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ απηψλ, 

αιιηψο απινχζηαηα δε ζα καο δηαβάδνπλ. Πξέπεη λα γξάθνπκε «φρη γελλήκαηα ηεο 

θαληαζίαο καο» αιιά ηελ ίδηα ηε ζπαξηαξηζηή δσή, λα γξάθνπκε γηα ην ιαφ θαη γηα 

ηα πξνβιήκαηα ηνπ…».  

Έηζη γίλεηαη ηδηαίηεξα εκθαλέο φηη ν ζνζηαιηζηηθφο ξεαιηζκφο πξνβάιιεη σο 

ππέξηαην ρξένο θαη κνλαδηθή επηινγή θάζε θαιιηηέρλε πνπ ζέιεη λα έρεη απήρεζε. 

«Σν έξγν θξίλεηαη κε ην θξηηήξην ηεο απφζηαζεο πνπ έρεη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Καηαθξίλεηαη, αλ πέζεη απφ ην ξεαιηζκφ ζην θνξκαιηζκφ», πξνζζέηεη παξαθάησ. Αλ 

θάπνηνο θαιιηηέρλεο αθνινπζήζεη απνθιίλνπζα πνξεία θαη αγλνήζεη ηελ θνηλή 

γλψκε, αλ ην έξγν ηνπ δελ εθπιεξψλεη ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία θαη άξα είλαη έξγν 

απνηπρεκέλν- φπσο ε αλγθηληάλ ππνζηεξίδεη- ν θαιιηηέρλεο απηφο απνκνλψλεηαη 

εγσηζηηθά θαη θαηαδηθάδεηαη λα βξίζθεηαη ζ‟ αληίζεζε κε ην ιαφ θαη ηε ζπλείδεζε 

ηνπ
367

. 

 ηελ θνκκαηηθφηεηα ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη ηελ θνηλσληθή 

απνζηνιή ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο ηέρλεο αλαθέξεηαη θπξίσο ν Υξνπζηζφθ ζε νκηιία 

ηνπ πξνο ηνπο ινγνηέρλεο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Απγή. Με αθνξκή ην ζπγγξαθέα 

Νηνπληηηζεθ πνπ άζθεζε αξλεηηθή θξηηηθή ζην ζνβηεηηθφ θαζεζηψο κε ην έξγν ηνπ 

«φρη κφλν κε ςσκί», ν Υξνπζηζφθ επηρεηξεί λα ζπλδέζεη ηελ έλλνηα ηεο 

θνκκαηηθφηεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο ζηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε. Γηεπθξηλίδεη φηη ε 

θνκκαηηθφηεηα θαζνξίδεηαη φρη απφ ην αλ αλήθεη ηππηθά ν θαιιηηέρλεο ζην θφκκα 

αιιά γεληθφηεξα απφ ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηελ ηδενινγηθή ηνπ ζηάζε. Μηα ζσζηή 

ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε, ζχκθπηε κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ ιανχ νδεγεί – θαηά ηνλ 

Υξνπζηζφθ- ζε πηζηή απεηθφληζε ηεο δσήο ζηα έξγα ηέρλεο θαη ζε αλάδεημε ηφζν 

ησλ ζεηηθψλ πιεπξψλ ηεο ζνζηαιηζηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, φζν θαη ζε θξηηηθή ησλ 

αδπλακηψλ θαη θαηαδίθε ησλ αξλεηηθψλ θαηλνκέλσλ. Σίζεηαη, σζηφζν, ελάληηα ζηε 

                                                 
366Απγή, 14,15-12-1956. 
367Απγή, 15-12-1956. 
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ραηξέθαθε θαη κνλφπιεπξα αξλεηηθή θξηηηθή ηεο ζνβηεηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, φπσο 

θαη ζηελ παξνπζίαζε κηαο επηρξπζσκέλεο αιιά ςεχηηθεο εηθφλαο ηεο ζνβηεηηθήο 

θνηλσλίαο
368

. Υσξίο λα παξαγλσξίδεη ηα ιάζε πνπ έγηλαλ ηελ επνρή ηεο 

πξνζσπνιαηξίαο ηνπ ηάιηλ, θαηαδηθάδεη φινπο εθείλνπο πνπ ζην φλνκα ηνπ 

θηιειεπζεξηζκνχ θαη ρξεζηκνπνηψληαο απηά ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο, ηάζζνληαη 

θαηά ηεο θνκκαηηθήο εγεζίαο ζηελ ηέρλε. ε θάζε πεξίπησζε, ζπκίδεη πσο ε 

νπδεηεξφηεηα είλαη αδχλαηε θαζψο ζην ζχγρξνλν θφζκν δηεμάγεηαη πάιε αλάκεζα 

ζηελ αζηηθή θαη ζνζηαιηζηηθή ηδενινγία
369

. 

 

Ζ ζπδήηεζε πάλησο γχξσ απφ ην ζνζηαιηζηηθφ ξεαιηζκφ είλαη κεγάιε θαη 

θαίλεηαη φηη ζπρλά δεκηνπξγεί εξσηήκαηα θαη αζάθεηεο ζρεηηθά κε ηε κέζνδν, ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο αιιά θαη ηα θνηλά ζεκεία ηνπ κε ηνλ απιφ ξεαιηζκφ. ηε ζηήιε 

«αηζζεηηθά πξνβιήκαηα» ηεο Απγήο 
370

 βξίζθνπκε κηα ηέηνηα ζπδήηεζε πνπ 

δηεμάγεηαη ζηε νβηεηηθή Έλσζε θαη δεκνζηεχηεθε ζην ζνβηεηηθφ πεξηνδηθφ 

“Εεηήκαηα Λνγνηερλίαο” 
371

. ηηο απνξίεο ελφο θαζεγεηή ηεο θηινινγίαο 

(αληηκέησπνπ κε ζεσξεηηθά πξνβιήκαηα ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζην 

ζρνιείν) απαληά ν Μηραήι Κνπδλεηζφθ, επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ηνπ ηλζηηηνχηνπ 

Γθφξθπ ηεο παγθφζκηαο ινγνηερλίαο. Αληηπαιεχνληαο ηελ ερζξηθή επίζεζε ηνπ 

δπηηθνχ ηχπνπ θαηά ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ, αιιά θαη θξηηηθάξνληαο ηηο 

ζρνιαζηηθέο δνγκαηηθέο αληηιήςεηο, ζρεηηθά κε ηε κέζνδν πνπ είλαη βάζε ηεο 

ζνβηεηηθήο ινγνηερλίαο, επηρεηξεί λα βξεη ηε ρξπζή ηνκή θαη λα θξαηήζεη ηηο 

ηζνξξνπίεο. Απνξξίπηεη ινηπφλ δνγκαηηζκνχο, φπσο φηη θάζε έξγν ζνζηαιηζηηθνχ 

ξεαιηζκνχ πξέπεη λα έρεη γηα βάζε ηνπ ζεηηθά πξφζσπα, ή φηη είλαη ππνρξεσηηθφ ην 

«επηπρέο ηέινο»- αθνχ ε αηζηνδνμία ζεσξείηαη γλψξηζκα ηνπ ζνζηαιηζκνχ. Κξίλεη φηη 

ην ηξαγηθφ ηέινο δελ είλαη πάληα ζχκθπην κε ηελ απαηζηνδνμία θαη αλαθέξεη ζρεηηθά 

παξαδείγκαηα. Υξεζηκνπνηψληαο αθφκε ζρεηηθά απνζπάζκαηα απφ ην «Καηαζηαηηθφ 

ηεο Έλσζεο ησλ ζπγγξαθέσλ ηεο ΔΓ» πνπ εμεηάδεη ζην ζχλνιν ηεο ηε ζνβηεηηθή 

ινγνηερλία, θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ καξμηζκνχ- ιεληζκνχ, επηρεηξεί λα δψζεη ην 

ζηίγκα ηεο κεζφδνπ. 

 Γηα ηελ νπζία ηεο κεζφδνπ κηιά – ζηελ ίδηα ζπδήηεζε- θαη ν ζπγγξαθέαο ηεο 

«Δηζαγσγήο ζηελ ηζηνξία ηεο ινγνηερλίαο», Γθξεγθνξε Ακπξάκνβηηο. Καη‟ απηφλ «ν 

ζνζηαιηζηηθφο ξεαιηζκφο» είλαη θαη ξεαιηζκφο θαη ζνζηαιηζηηθφο. αλ ξεαιηζκφο, 

δηαζέηεη ινηπφλ ηα θχξηα γλσξίζκαηα ηνπ θξηηηθνχ ξεαιηζκνχ, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ 

Έλγθειο είλαη ε αθξίβεηα ζηε ιεπηνκέξεηα αιιά θαη ε αθξηβή αλαπαξάζηαζε ηππηθψλ 

ραξαθηήξσλ κέζα ζε ηππηθέο πεξηπηψζεηο. ζνλ αθνξά ην δηαθξηηφ γλψξηζκα ηνπ 

ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ απφ ηηο άιιεο κνξθέο ξεαιηζκνχ είλαη – φπσο ιέεη- «ε 

απεηθφληζε ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ θαιείηαη λα κεηακνξθψζεη ηε 

δσή… Φσηίδεη –ινηπφλ- ην ξφιν ηνπ λένπ ήξσα πνπ θαηέξρεηαη ζην ζηίβν ηεο 

ηζηνξίαο, θαηά ην ηέινο ηνπ ηειεπηαίνπ αηψλα [19
νπ

] νδεγψληαο ηηο ιατθέο κάδεο ζηνλ 

αγψλα θαηά ησλ κεγάισλ γαηνθηεκφλσλ θαη ησλ θαπηηαιηζηψλ». Απφ ην νπζηψδεο 

                                                 
368Απγή, 31-8-1957. 
369Απγή, 1-9-1957. 
370Απγή, 11,12-12-1958. 
371Ζ ζρεηηθή ζπδήηεζε δεκνζηεχηεθε θαη ζηελ Δπηζεώξεζε Τέρλεο κε ηνλ ηίηιν “Ξέλεο ζπδεηήζεηο” 

(67-68, Ηνχιηνο- Αχγνπζηνο 1960, η.ΗΒ, απφ ζ.51). βι. Γεκ. Ραπηφπνπινο, Τέρλε θαη εμνπζία, 

Καζηαληψηε, Αζήλα 1985, ζ. 50 
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απηφ ραξαθηεξηζηηθφ θξίλεη φηη πεγάδνπλ θαη ηα ππφινηπα γλσξίζκαηα ηεο κεζφδνπ: 

«αιήζεηα θαη ηζηνξηζκφο, επηζηεκνληθή αληίιεςε ηεο επαλαζηαηηθήο εμέιημεο ηεο 

δσήο θαη θαηάθαζε ζην ηδεψδεο ηνπ θνκκνπληζκνχ, πξνβάδηζκα ηνπ ζεηηθνχ 

ζηνηρείνπ θαη αηζηνδνμία…». 

Δίλαη εκθαλέο, απφ ηηο παξαπάλσ ζπδεηήζεηο, φηη νχηε πξηλ αιιά νχηε θαη 

κεηά ην 20ν πλέδξην ηνπ ΚΚΔ δελ ακθηζβεηείηαη ν ζνζηαιηζηηθφο ξεαιηζκφο ελ 

γέλεη. Ακθηζβεηνχληαη φκσο επίζεκεο ζέζεηο ηνπ, φπσο ην “επηπρέο ηέινο” θαη ην 

πξφηππν ηνπ ζεηηθνχ ήξσα. Γηαηππψλνληαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε φζσλ ζεσξνχληαη ζηξεβιψζεηο ηεο ζνζηαιηζηηθήο ηδενινγίαο. 

πλδέεηαη κε ηνλ θξηηηθφ ξεαιηζκφ, ππάξρεη εκκνλή ζηελ έλλνηα ηεο θνκκαηηθφηεηαο 

θαη ηεο θνηλσληθήο απνζηνιήο ηεο ηέρλεο, σζηφζν ππεξαζπίδεηαη θαη ε ειεπζεξία ηεο 

θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, θαηαδηθάδεηαη ν δνγκαηηζκφο θαη αλαγλσξίδνληαη ηα 

δεηλά ηεο πξνζσπνιαηξίαο ζηελ ηέρλε. Ζ Απγή κεηαθέξεη ηηο ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο 

αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε πνιπθσλίαο θαη κηαο πην αλεθηηθήο δηάζεζεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο ηέρλεο. Γελ εληνπίδεη σζηφζν ηελ αληίθαζε αλάκεζα ζηελ ίδηα ηελ χπαξμε ηνπ 

ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ, ηεο θνκκαηηθφηεηαο ηεο ινγνηερλίαο απφ ηε κηα θαη ηεο 

ειεχζεξεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο απφ ηελ άιιε. Γελ εληνπίδεη ην βαζχ ράζκα πνπ 

ρσξίδεη ηελ ηέρλε απφ θάζε είδνο πνιηηηθήο ή θνκκαηηθήο εμνπζίαο. 

 

Οη ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ην ζνζηαιηζηηθφ ξεαιηζκφ βξίζθνπλ ζηελ ειιεληθή 

θξηηηθή ηνλ απφερν ηνπο ζε ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηελ απαηζηνδνμία ηεο λενειιεληθήο 

πνίεζεο, ηνλ Καβάθε, αιιά θαη ζε γεληθφηεξνπο πξνβιεκαηηζκνχο γχξσ απφ ηελ 

αλάγθε αξκνληθήο ζχδεπμεο κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ. Έηζη, ε ζπδήηεζε γηα ηε 

απαηζηνδνμία ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο, πνπ ηφζν έθηαζε πήξε κέζα ζηηο ζειίδεο ηεο 

Δπηζεώξεζεο Tέρλεο, βξίζθεη ηνλ αληίθηππν ηεο ζηελ πνιηηηζηηθή ζειίδα ηεο Απγήο, 

ζε κηθξφηεξε βέβαηα θιίκαθα. ηελ Δπηζεώξεζε Τέρλεο ε αξρή είρε γίλεη ήδε απφ ην 

δεχηεξν ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ κε ηε δεκνζίεπζε ηεο κειέηεο ηνπ Παπατσάλλνπ 

"Φαηλφκελα αθκήο θαη παξαθκήο ζηε λενειιεληθή πνίεζε". Πξνβαίλνληαο ζε κηα 

απνηίκεζε ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο κε βάζε ηελ αηζηνδνμία ή ηελ απαηζηνδνμία πνπ 

εληνπίδεη ζηα έξγα ησλ πνηεηψλ, ν Παπατσάλλνπ είρε θηάζεη ζηα αθξαία ηνπο φξηα 

ζέζεηο ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ. Αληηπαξαηηζέκελνο ζ' απηφλ ν Μαλφιεο 

Λακπξίδεο κε ηε κειέηε ηνπ "Il gran rifiuto" μεθηλά κηα κεγάιε ζπδήηεζε ζηελ νπνία 

παίξλνπλ κέξνο θαη νη Βνπξλάο, Απγέξεο, Κνπινπθάθνο, Λάκπξνο  θιαβνχλνο, 

Μαλφιεο Αλαγλσζηάθεο θαη Κ. Πνξθχξεο
372

.  

 Σν Γελάξε ηνπ 1956 δεκνζηεχεηαη, επίζεο, άξζξν ζηελ Απγή ηνπ Μ.Μ. 

Παπατσάλλνπ γηα ηε ινγνηερλία ηεο παξαθκήο κε ηίηιν: «Ζ απαηζηνδνμία ηεο 

λενειιεληθήο πνίεζεο είλαη επαθφινπζν ηεο μελφδνπιεο πνιηηηθήο»
373

. Ξεθηλψληαο 

απφ ην Θέκν Κνξλάξν – πνπ ηνλ ζεσξεί πξφηππν ζπγγξαθέα πνπ «κνιεχηεθε 

ειάρηζηα απφ ην θνξκαιηζκφ»- θαη ην έξγν ηνπ «πηλαιφγγα», ν ζπγγξαθέαο βάιιεη 

ελαληίνλ ησλ εηζεξρφκελσλ απφ ηε Γπηηθή Δπξψπε ξεπκάησλ, φπσο ην ξνκαληηζκφ 

θαη ην ζνπξεαιηζκφ. ε ηη απέβιεπε απηή ε δηάζεζε ε «δηεζληζηηθή» θαη ν 

ζπγρξνληζκφο καο κε ηελ ηδενινγία ηεο αληηδξαζηηθήο δπηηθήο Δπξψπεο- 

αλαξσηηέηαη ν Παπατψαλλνπ. Καη ζπλερίδεη: «Να θάλνπλ επθνιφηεξν ην έξγν ησλ 

                                                 
372Αηκηιία Καξαιή, φ.π. ζ. 100-127. 
373Απγή, 22,24-1-1956. 
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μέλσλ, λα ξίμνπλ ην εζηθφ ηνπ ιανχ, λα ηνλ θάλνπλ ιαφ κηθξφςπρν, ρσξίο δχλακε λα 

αληηηαρζεί ζην ζθιάβσκα ηνπ. Ζ ινγνηερλία έπξεπε λα παίμεη θαη απηή ην ξφιν ηεο. 

Καη γη‟ απηφ ρξεηάδνληαλ νη ινγνηέρλεο καο λα πεηζζνχλ λα εξγαζηνχλ ζηε γξακκή 

ελφο ηέηνηνπ πξνγξακκαηηζκνχ παξαθκήο, αληεζληθνχ θαη αληηαλζξσπηζηηθνχ».  

χκθσλα κε ηνλ Παπατσάλλνπ, ε ινγνηερλία ηεο «παξαθκήο» -πνπ ζεσξείηαη 

απφηνθν θαη απηή ηεο θνηλσληθήο παξαθκήο - ράλεη ηνπο κεγαιφπλννπο ζηφρνπο ηεο 

θαη παίδεη αθξηβψο ηνλ ελάληην ξφιν απ‟ εθείλν πνπ θαιείηαη λα παίδεη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ. Σίζεηαη, δειαδή, φρη ζηελ ππεξεζία ηνπ 

ιανχ, αιιά ελαληίνλ απηνχ θαη ζπκβάιιεη ζηελ ππνδνχισζε ηνπ. 

ε δηαθνξεηηθφ πιαίζην θηλείηαη ζπλέληεπμε πνπ δίλεη ν ηξαηήο Σζίξθαο ζην 

Γεκ. Ραπηφπνπιν θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Απγή
374

. Σίζεηαη ην εξψηεκα αλ ν Καβάθεο 

αλήθεη ζηνπο πνηεηέο ηεο «παξαθκήο». Ο η. Σζίξθαο έρνληαο, κε ην έξγν ηνπ «Ο 

Καβάθεο θαη ε επνρή ηνπ», ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε κειέηε ηνπ έξγνπ αιιά θπξίσο 

ηνπ ηζηνξηθνχ θαη θνηλσληθνχ πιαηζίνπ ηεο επνρήο ηνπ πνηεηή, θαιείηαη λα δψζεη 

απαληήζεηο. Αλαζεσξψληαο, ινηπφλ, νξηζκέλεο απφ ηηο εθηηκήζεηο ηεο πξννδεπηηθήο 

θξηηηθήο (πνπ απνξξίπηνπλ εμνινθιήξνπ ην έξγν ηνπ Καβάθε), ν Σζίξθαο 

ππνζηεξίδεη φηη πξέπεη λα ηξαβήμνπκε κηα ρσξηζηηθή γξακκή ζηα πνηήκαηα ηεο Α 

πεξηφδνπ ηεο θαβαθηθήο πνίεζεο- ζε εθείλα δειαδή πνπ γξάθηεθαλ κέρξη ην1911. ‟ 

απηά ζπγθαηαιέγνληαη ην «Θεξκνπχιεο», «Πεξηκέλνληαο ηνπο βαξβάξνπο», «che 

fece…il gran rifiuto» θαη άιια, πνπ αλήθνπλ ζηελ "αθκαζηηθή πεξίνδν ηνπ 

παξνηθηαθνχ αζηηζκνχ" θαη έξρνληαη ζε αληίζεζε κ' εθείλα ηεο επφκελεο πεξηφδνπ 

"ηνπ ζπκβηβαζκνχ, φηαλ ην ειιεληθφ θεθάιαην γίλεηαη ππεξέηεο ηνπ εγγιέδηθνπ θαη 

εηζνξκά ε εζηθή εμαρξείσζε" . Ζ επαλαηνπνζέηεζε πάλησο ησλ πνηεκάησλ ηεο 

πξψηεο πεξηφδνπ ηνπ Καβάθε, γίλεηαη απφ ην κειεηεηή ηνπ κε ην αηζζεηηθφ θξηηήξην 

ηνπ ξεαιηζκνχ- κε θξηηήξην δειαδή απφιπηα ζχκθσλν κε ηηο αξρέο ηεο αξηζηεξήο 

θξηηηθήο. Λέεη ν Σζίξθαο: «Γηα ηα πνηήκαηα πξν ηνπ 1911 θπηηαξηθφ ζηνηρείν ηεο 

θαβαθηθήο αηζζεηηθήο είλαη ν ξεαιηζκφο». Κάησ απφ ηα πνηήκαηα απηά βξίζθνληαη 

γεγνλφηα ηεο ζχγρξνλήο ηνπ πνηεηή Αιεμάλδξεηαο θαη ν Σζίξθαο βεβαηψλεη πσο 

ζπρλά ην πξψην πιηθφ ησλ πνηεκάησλ ζηάζεθε κηα δέζκε απφ απνθφκκαηα 

εθεκεξίδσλ.   

Κπξίσο, φκσο, είλαη ν Κ. Πνξθχξεο, ν νπνίνο ήηαλ θαη αξρηζπληάθηεο ηεο 

Δπηζεώξεζεο Τέρλεο, απηφο πνπ θέξλεη ζηηο ζηήιεο ηεο Απγήο ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο 

θαη ηα δεηήκαηα πνπ είραλ απαζρνιήζεη θαη ην πεξηνδηθφ γχξσ απφ ηελ ππφζεζε 

Καβάθε. Απνδεηθλχεη, έηζη, πσο παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επέβαιιε ε πνιηηηθή 

θαη ηδενινγηθή "γξακκή" ηελ νπνία έπξεπε λα ηεξεί ην επίζεκν φξγαλν ηεο ΔΓΑ, 

ππήξρε δπλαηφηεηα λα εθηεζνχλ ζηηο ζειίδεο ηεο θαη πην δηεπξπκέλνη 

πξνζαλαηνιηζκνί. Σελ αηηία απηήο ηεο δηαπίζησζεο ε Αηκηιία Καξαιή εληνπίδεη ζηελ 

χπαξμε θνηλψλ πξνζψπσλ πνπ έγξαθαλ ζην πεξηνδηθφ θαη ζηελ εθεκεξίδα θαη είραλ 

κάιηζηα ππεχζπλεο ζέζεηο
375

. Ο Πνξθχξεο είλαη απηφο πνπ παξνπζηάδεη θαη θξίλεη 

δχν βηβιία γηα ηνλ Καβάθε: ηνπ Σίκνπ Μαιάκνπ θαη ηνπ ηξαηή Σζίξθα. Σελ νπζία 

ηνπ “θαβαθηθνχ” πξνβιήκαηνο ηελ εληνπίδεη ζην πνηα είλαη ε ζέζε ηεο πνίεζεο ηνπ 

Καβάθε ζην λενειιεληθφ πνιηηηζκφ: ζεηηθή ή αξλεηηθή, πξννδεπηηθή ή 

αληηδξαζηηθή. Απνξξίπηνληαο ηνπο εχθνινπο ραξαθηεξηζκνχο, πξνρσξά ζηελ θξηηηθή 

                                                 
374Απγή, 14-9-1958. 
375Αηκηιία Καξαιή, φ.π. ζ. 135.  
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ηνπ πξψηνπ βηβιίνπ, ηνπ Σ. Μαιάκνπ, “Ο Καβάθεο”. Πξφθεηηαη γηα ζπγθέληξσζε ζ' 

έλα ηφκν ηεζζάξσλ κεγάισλ δνθηκίσλ, γηα ηνλ πνηεηή, πνπ ζεσξνχληαη αθεηεξία γηα 

νπνηαδήπνηε κεηέπεηηα θξηηηθή εξγαζία πάλσ ζην έξγν ηνπ Καβάθε.  Ζ ςπρνινγηθή 

αλάιπζε ηνπ πνηεηή θαη θπξίσο ε αλαθάιπςε ηνπ Σίκνπ Μαιάλνπ γηα ην πξνζσπείν 

πνπ βάδεη ν Καβάθεο ζηε δσή θαη ην έξγν ηνπ ζεσξείηαη απφ ηνλ Πνξθχξε σο έλα 

πξάγκα ηθαλφ λα δηθαηψζεη έλαλ θξηηηθφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζεσξεί ηδηαίηεξα 

παξαθηλδπλεπκέλε ηελ εξκελεία ησλ πνηεκάησλ, φηαλ κνλαδηθφ εξκελεπηηθφ θιεηδί 

γίλεηαη ν αλψκαινο εξσηηζκφο ηνπ πνηεηή. Βέβαηα ζεκαληηθφηαηε πξνζθνξά ζηε 

ζπνπδή ηνπ θαβαθηθνχ έξγνπ ζεσξείηαη θαη ε αηζζεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

απφ ηνλ Σίκν Μαιάλν θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη αληρλεχεη ηηο πεγέο ησλ θαβαθηθψλ 

ηζηνξηθψλ πνηεκάησλ. Χζηφζν ν Πνξθχξεο δηαθσλεί κε ηελ άπνςε πσο ν πνηεηήο 

ζηελ ηζηνξία βξήθε κφλν ηηο κάζθεο γηα λα θξχςεη ηνλ αλψκαιν εξσηηζκφ ηνπ. 

Εεηνχζε κάζθεο γηα λα πεη ζθεπαζκέλα θαη άιια πξάγκαηα, ζ' απηά φκσο 

αλαθέξεηαη ν Σζίξθαο- ππνζηεξίδεη.
376

  

 Σν δεχηεξν βηβιίν,ινηπφλ, γηα ηνλ Καβάθε πνπ παξνπζηάδεη ν Πνξθχξεο 

είλαη “Ο Καβάθεο θαη ε επνρή ηνπ” ηνπ ηξαηή Σζίξθα. Ο Σζίξθαο μεθηλά απφ εθεί 

πνπ ζηακάηεζε ν Μαιάλνο, φκσο πξνρσξά ζε κηα έξεπλα ηνπ νηθνγελεηαθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ πεξίγπξνπ ηνπ Αιεμαλδξηλνχ πνηεηή. Ζ ηζηνξηθή 

δηεξεχλεζε ηεο Αιεμαλδξηλήο θνηλσλίαο θαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο επνρήο είλαη ην 

πξψην θαη ζπνπδαίν ηνπ θαηφξζσκα. Βάδνληαο δηαρσξηζηηθή γξακκή ζηα πνηήκαηα 

κέρξη ην 1911, θξίλεη πσο ηα πνηήκαηα απηά ηεο Α πεξηφδνπ  εθθξάδνπλ ηελ πνξεία 

ηεο ζχγθξνπζεο ηνπ ειιεληθνχ θαη ηνπ αγγιηθνχ θεθαιαίνπ, ηεο εθηφπηζεο ηνπ 

πξψηνπ απφ ην δεχηεξν ζηελ ειιεληθή παξνηθία ηεο Αηγχπηνπ. Έπεηηα ν Σζίξθαο 

ρξεζηκνπνηεί κηα δηθή ηνπ κέζνδν γηα ηελ εξκελεία απηψλ ησλ πνηεκάησλ, ηε κέζνδν 

ησλ ηξηψλ θιεηδηψλ. Πξψην θιεηδί είλαη ε “ιφγηα πεγή” πνπ δίλεη ηε ζθελνγξαθία, ηα 

νλφκαηα θαη ηνπο ραξαθηήξεο. Δίλαη ε κάζθα πνπ θξχβεη ηνλ πνηεηή, πνπ ζθεπάδεη 

ηηο ζθέςεηο, ηηο επηδηψμεηο, ηηο δηακαξηπξίεο ηνπ γηα λα ηηο απνθξχςεη απφ ηνλ ακχεην 

αλαγλψζηε. Σν δεχηεξν θιεηδί είλαη “ε ξεαιηζηηθή ζηδεξνδεζηά”, ηα ζχγρξνλα 

πεξηζηαηηθά πνπ θξχβνληαη κε ηε κάζθα, θαη ην ηξίην θιεηδί ν ζθνπφο ηνπ πνηήκαηνο 

(κε ηηο δπν ζεκαζίεο: ηεο κεισδίαο θαη ηνπ επηδησθφκελνπ).  Ζ θχξηα αληίξξεζε ηνπ 

Πνξθχξε γηα ην έξγν ηνπ Σζίξθα βξίζθεηαη ζηε δηαρσξηζηηθή γξακκή ηνπ 1911 

θαζψο ζπέξκαηα ηεο κεηέπεηηα ζθέςεο ηνπ πνηεηή -φπσο ιέεη- ππάξρνπλ θαη πξηλ 

απφ απηήλ ηε ρξνλνινγία θαη ην θπξηφηεξν νιφθιεξα πνηήκαηα γξακκέλα κεηά ην 

1911 ππφθεηληαη ζηελ θξηηηθή δηεξεχλεζε ησλ πνηεκάησλ ηεο πξψηεο πεξηφδνπ (π.ρ 

“Αιεμαλδξηλνί βαζηιείο”, 1912)
377

.    

 

ηηο ζηήιεο φκσο ηεο Απγήο ιακβάλεη ηφπν θαη κηα άιιε ζρεηηθή ζπδήηεζε. 

Δίλαη απηή γχξσ απφ ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ, ηελ 

νπνία εγθαηληάδεη ν άθεο Ρεηζηλάο ζε ζηήιε «Διεχζεξεο ζπδεηήζεηο» κε ηελ 

επηθπιιίδα ηνπ «ν δνγκαηηζκφο ζηελ αηζζεηηθή»
378

. ηελ ππεξάζπηζε ηεο κνξθήο, 

ηελ νπνία πξνηάζζεη ν Ρεηζηλάο, επηρεηξεί λ‟ απαληήζεη κέζα απφ ηηο ζηήιεο ηεο ίδηαο 

εθεκεξίδαο ν Γήκνο Μάξθνπ κε ηελ επηθπιιίδα ηνπ «Πεξηερνκελνινγία ή 

                                                 
376 Απγή, 29-10-1958. 
377Απγή, 30-10-1958. 
378Απγή, 22,23-8-1957. 
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θνξκαιηζκφο;»
379

. Δθεί θαηαδηθάδνληαο θαη ν ίδηνο ην δνγκαηηζκφο πνπ νδεγεί ζε κηα 

ζηείξα «πεξηερνκελνινγία», απνξξίπηεη εμίζνπ θαη ηε κνλνδηάζηαηε- επίζεο 

δνγκαηηθή- πξνζήισζε ζηε κνξθή πνπ νδεγεί ζην θνξκαιηζκφ
380

. Μνξθή θαη 

πεξηερφκελν αληηκεησπίδνληαη αιιειέλδεηα θαη ζπλεμεηαδφκελα ζε έλα έξγν ηέρλεο, 

ελψ ν δνγκαηηζκφο δελ ππνηίκεζε απιψο ηε κνξθή αιιά παξαλφεζε ηειείσο ηελ 

ηέρλε
381

. Θέηνληαο ην εξψηεκα πσο ζα εμαζθαιηζζεί ε θνηλσληθφηεηα ηεο ηέρλεο, 

ρσξίο λα κπαίλεη «γξακκή» θαη λα κεηαηξέπεηαη ζε «πνιηηηθή δνθηκηνγξαθία» θάλεη 

ιφγν γηα ην θνηλσληθφ πιαίζην θαη ηελ πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα ηεο θαιιηηερληθήο 

έθθξαζεο. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Ζ πνιηηηθή πξσηνπνξία δε ζα ππνδείμεη ζηνλ 

θαιιηηέρλε νχηε ηη, νχηε πσο ζα γξάςεη. Θα ηνλ βνεζήζεη φκσο λα γξάςεη θαιά. Θα 

ηνπ δψζεη φια ηα εθφδηα λα αλαπηχμεη ην ηαιέλην ηνπ, ην θνηλσληθφ ηνπ αίζζεκα θαη 

θξηηήξην, ζα ηνπ εμαζθαιίζεη άλεηεο πιηθέο ζπλζήθεο θαη κφξθσζε, ζα ηνλ βνεζήζεη 

λα κεηέρεη ζηε δσή ηνπ ιανχ ηνπ έηζη ψζηε απφ ηε δηθή ηνπ ειεχζεξε πξναίξεζε λα 

βξίζθεηαη ν θάζε δεκηνπξγφο ζην ζσζηφ δξφκν». ζνλ αθνξά ηελ θξηηηθή θαη ην 

ξφιν ηεο ν Μάξθνπ επηκέλεη ζην λα είλαη απηή ζπγθεθξηκέλε, λα γίλεηαη κε βάζε «ηε 

ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ» θαη φρη λα κέλεη κεηέσξε, 

αθεξεκέλε κε βάζε γεληθέο αξρέο θαη –ηζκνπο. Υσξίο λα αξλείηαη ηελ ελαζρφιεζε 

ηεο θξηηηθήο κε ηε κνξθή ελφο έξγνπ, ζεσξεί φηη απηή δελ είλαη αξθεηή γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηέρλεο.  Παξαθάησ πξνζζέηεη: «Υξεηάδεηαη θαη ην θαηάιιειν θιίκα 

γηα λ‟ αλζίζεη ε κεγάιε Σέρλε, δειαδή ε ππθλή, πνιχπιεπξε επηθνηλσλία ηνπ 

ζπλεηδεηνχ θαιιηηέρλε κε έλα θνηλφ απαηηεηηθφ θαη αηζζεηηθά θαιιηεξγεκέλν. 

Οδεγνχκαζηε, έηζη, ζηε κειέηε ησλ φξσλ αλάπηπμεο ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ πνιηηηζκνχ 

ζην ζχλνιν ηνπ…»
382

. 

ηελ παξαπάλσ ζπδήηεζε ζπκκεηέρεη θαη ν ηξαηήο Γνχθαο ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα δηαζαθελίζεη πεξηζζφηεξν ην ζέκα θαη λα δηαιχζεη ηηο ζπγρχζεηο 

«φξσλ» θαη «ελλνηψλ» - φπσο ιέεη- πνπ δεκηνπξγνχλ κεηαμχ ησλ ζπλνκηιεηψλ 

αληηζέζεηο ρσξίο νπζηαζηηθά λα ππάξρνπλ
383

. Καη θαζψο ην ζέκα ζπλερίδεη λα 

απαζρνιεί θαη λα θηλεί ην ελδηαθέξνλ βξίζθνπκε ζηηο ζειίδεο ηεο Απγήο θαη άιιεο 

ζρεηηθέο -θαηά δηαζηήκαηα- δεκνζηεχζεηο. Σν Γεθέκβξε ηνπ 1957, ν άθεο Ρεηζηλάο 

δεκνζηεχεη θξηηηθή γηα ην έξγν ηνπ Λνχθαηο «Μειέηεο γηα ηνλ επξσπατθφ ξεαιηζκφ». 

Πξνβάιιεη (αθνχ αλαθεξζεί ζηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηεο ινγνηερλίαο θαη ζηελ έλλνηα 

ηνπ ξεαιηζκνχ) αθξηβψο ηηο απφςεηο ηνπ Λνχθαηο φπνπ κηινχλ γηα αξκνληθή ζχδεπμε 

κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ θαη πνπ ν ξφινο πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηελ θξηηηθή είλαη λα 

κελ είλαη νχηε «θαζαξά αηζζεηηθή νχηε θαζαξά «δεκνζηνγξαθηθή» κε ηελ έλλνηα ηεο 

πνιηηηθνινγίαο θαη θνηλσληνινγίαο»
384

. Μέζα ζην ίδην πιαίζην θαη ν «Παξαηεξεηήο» 

ζηε ζηήιε «Λφγνη θαη Αληίινγνη» ζρνιηάδεη ην «Δθινγή απφ ην έξγν ηνπ 

Μπειίλζθπ» πνπ «δίλεη – φπσο ιέεη- απαληήζεηο ζε αηζζεηηθά πξνβιήκαηα πνπ ε 

ζχγρξνλε «δπηηθή θνπιηνχξα» επηκέλεη λα ζεσξεί άιπηα». Αλαθέξνληαο 

ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα απφ ην έξγν ηνπ Μπειίλζθπ- ηνπ Ρψζνπ αηζζεηηθνχ 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα- ζεκεηψλεη: «…Ση είλαη ηέρλε ρσξίο ηδέεο; , ηη θαη ν άλζξσπνο ρσξίο 

                                                 
379Απγή, 13,14,17-9-1957. 
380Απγή, 13-9-1957. 
381Απγή, 14-9-191957. 
382Απγή, 17-9-1957. 
383Απγή, 1-10-1957. 
384Απγή, 6-12-1957. 
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ςπρή- έλα πηψκα. ‟ έλα έξγν ηέρλεο, ηδέα θαη κνξθή πξέπεη λα είλαη νξγαληθά 

ελσκέλεο, φκνηα φπσο ε ςπρή θαη ην ζψκα…»θηι
385

 

 

Σν 3
ν
 ζπλέδξην ηωλ νβηεηηθώλ ζπγγξαθέωλ (18-23 Μαΐνπ 1959) θαη ν 

απόερνο ηνπ ζηελ Απγή  

  Παξαθνινπζψληαο απφ θνληά, κε απεζηαικέλν ηεο, ε Απγή ηηο δηεξγαζίεο 

ηνπ 3
νπ

 ζπλεδξίνπ ησλ ζνβηεηηθψλ ζπγγξαθέσλ,  δεκνζηεχεη ηηο θπξηφηεξεο απφςεηο 

πνπ αθνχζηεθαλ θαη εθθξάζηεθαλ ζ‟ απηφ αιιά θαη αλαιπηηθά ζε ζπλέρεηεο έλα 

κεγάιν κέξνο απφ ηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ. Ο πξψηνο γξακκαηέαο ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο ησλ νβηεηηθψλ ζπγγξαθέσλ, Α. νπξθψθ, κε ηελ έθζεζε 

ηνπ «Σα θαζήθνληα ηεο ζνβηεηηθήο ινγνηερλίαο ζηελ νηθνδφκεζε ηνπ 

θνκκνπληζκνχ» αλαθέξζεθε ζηηο θαηαθηήζεηο ηεο ζνβηεηηθήο ινγνηερλίαο, ηελ 

αχμεζε ησλ εθδφζεσλ θαη ησλ κεηαθξάζεσλ, αιιά θαη ζην θχξην θαζήθνλ ησλ 

ζνβηεηηθψλ ζπγγξαθέσλ «λα παξνπζηάζνπλ ηα κεγάια έξγα ηνπ ιανχ, λα είλαη 

δξαζηήξηνη πξνπαγαλδηζηέο ησλ ηδεψλ ηνπ θνκκνπληζκνχ». Μίιεζε γηα ηελ απαίηεζε 

ηεο επηθαηξφηεηαο θαη γηα ηε δεκηνπξγία ινγνηερληθψλ εξψσλ πνπ αληαλαθινχλ ην 

ραξαθηήξα ηνπ «αλζξψπνπ δεκηνπξγνχ ηεο θνκκνπληζηηθήο θνηλσλίαο». Τπνζηήξημε, 

θαη ζ' απηφ ην ζπλέδξην, ην ζνζηαιηζηηθφ ξεαιηζκφ θαη επηηέζεθε ζηηο «αζηηθέο 

αληηδξαζηηθέο θαη ξεβηδηνληζηηθέο» ζεσξίεο πνπ θαηεγνξνχλ ηνπο νβηεηηθνχο 

ζπγγξαθείο γηα «λνκηκνθξνζχλε» θαη κηινχλ γηα απνπζία ηεο ειεπζεξίαο ζηελ 

ινγνηερληθή δεκηνπξγία ηεο ΔΓ.
386

 Ο νχξθσθ αλαθέξζεθε αθφκε ζηε ιεληζηηθή 

αξρή ζρεηηθά κε ηελ θνκκαηηθφηεηα ηεο ινγνηερλίαο θαη ζην ν,ηη ν ήξσαο δελ πξέπεη 

λα παξνπζηάδεηαη απνθνκκέλνο απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο ζηηο 

νπνίεο δεη. Δπίζεο φκσο ππνζηήξημε ηελ απφθαζε ηνπ 20νπ ζπλεδξίνπ ε ηέρλε θαη ε  

ινγνηερλία λα γίλνπλ πξψηεο φρη κφλν σο πξνο ην πεξηερφκελν, αιιά θαη ηελ ηερληθή 

ηνπο. ' απηφ ην πιαίζην, σο ζηφρνο ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ 

ηέζεθε λα κπνξέζεη λα δεη ην θαηλνχξην ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, αιιά θαη λα ην 

ελζαξθψζεη ζε θαιιηηερληθή κνξθή κε ηα πην θαηάιιεια εθθξαζηηθά κέζα.
387

  

ην ζπλέδξην ζπκκεηείραλ θαη κίιεζαλ νβηεηηθνί αιιά θαη πνιινί 

πξνζθεθιεκέλνη ζπγγξαθείο απ‟ φιν ηνλ θφζκν –απφ ηηο αλαηνιηθέο δεκνθξαηίεο 

αιιά θαη πξννδεπηηθνί ζπγγξαθείο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ. Σειεπηαίνο κίιεζε ν 

Νηθήηαο Υξνπζηζφθ. Ο Οπθξαλφο πνηεηήο Αληξέη Μαιίζθν κίιεζε κε ζέκα ηε 

«Λατθφηεηα ηεο ινγνηερλίαο» θαη ηφληζε ηελ αλαγθαία ζηελή ζχλδεζε ηνπ 

ζπγγξαθέα κε ην ιαφ, ηε δσή ηνπ θαη ηνλ πινχην ηεο γιψζζαο ηνπ. Ο Ρψζνο 

δξακαηνπξγφο αιίλζθπ αλαθέξζεθε ζηνλ εζηθνπιαζηηθφ θαη δηδαθηηθφ ραξαθηήξα 

ηεο ζνβηεηηθήο ινγνηερλίαο, ελψ πνιινί αζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ ζεηηθνχ ήξσα θαη ην πψο απηφο αληαλαθιά ηηο λίθεο ηεο ζνζηαιηζηηθήο 

θνηλσλίαο
388

. Ο Σζνθφθζθη αλαθέξζεθε ζηε καδηθή ςχρσζε ηνπ αζηπλνκηθνχ 

κπζηζηνξήκαηνο ζηελ Ακεξηθή. Καηέθξηλε φρη κφλν ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ, 

αιιά θαη ηηο ηδηνκνξθίεο πνπ θαιιηεξγεί, φπσο ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ "ηερληθή ηεο 

                                                 
385Απγή, 3-9-1957. 
386 Απγή, 19-5-1959 
387Απγή, 2- 6. 6. 1959. 
388Απγή, 20-5-1959. 
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εμσιφζξεπζεο ησλ αλζξψπσλ" απφ ηε κηα, θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δπζπηζηίαο θαη 

θαρππνςίαο πξνο φινπο ηνπο ήξσεο - θαη θαη' επέθηαζε ζπλαλζξψπνπο, απφ ηελ 

άιιε
389

. Ο πνηεηήο Σβαξληνβζθπ αλαθέξζεθε ζηνπο γξήγνξνπο ξπζκνχο ηνπ 

επηάρξνλνπ ζρεδίνπ θαη επέκεηλε ζην θαζήθνλ λα ζπλαηζζαλζνχλ ην ρξένο ηνπο θαη λ' 

αγσληζζνχλ γηα πςειή πνηφηεηα ζ' φια ηα είδε ηεο ινγνηερλίαο
390

. 

Πεξηζζφηεξε έθηαζε αθηεξψλεη ε Απγή ζην ιφγν ηνπ Νηθήηα Υξνπζηζφθ
391

. 

Ξεθηλψληαο απφ ηελ επηηπρή πνξεία θαη ηελ αηζηνδνμία γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ 

επηάρξνλνπ ζρεδίνπ
392

, αλαθέξζεθε ζηε ζπλέρεηα ζην ζέκα ηνπ ζεηηθνχ ήξσα, 

ππνζηεξίδνληαο ηνλ παηδαγσγηθφ ξφιν ηεο ινγνηερλίαο θαη ηε δχλακε ηνπ 

παξαδείγκαηνο.
393

 Υσξίο λα αξλείηαη ηελ χπαξμε αξλεηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηελ 

αλάγθε εμάιεηςεο ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο ζνβηεηηθήο θνηλσλίαο, επηηίζεηαη ελαληίνλ 

ησλ "ξεβηδηνληζηηθψλ" απφςεσλ- αλαθέξνληαο ην παξάδεηγκα ηνπ Νηνχληηληζεθ- θαη 

θάλεη ιφγν γηα ηδενινγηθφ πφιεκν ελαληίνλ φζσλ επηηίζεληαη θαηά ησλ θνκκαηηθψλ 

αξρψλ. Τπνζηεξίδεη φηη ν πφιεκνο απηφο είλαη αλαπφθεπθηνο φζν ππάξρεη ν 

θαπηηαιηζκφο, θαη αθφκε φηη δελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ ζ' απηφλ νπδέηεξνη. 

Καιψληαο ζε ζπζπείξσζε ησλ δπλάκεσλ κε βάζε ηηο αξρέο, θξίλεη φηη, φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ηνλ αγψλα ηεο ελαληίνλ ησλ 

εθκεηαιιεπηψλ, δελ είλαη δπλαηφλ λα επηδηψθεηαη ε εηξήλεπζε θαζψο ηζνδπλακεί κε 

ζπλζεθνιφγεζε
394

.  Δλ ηέιεη αληηκεησπίδνληαο ηνπο ζπγγξαθείο σο νηθνδφκνπο ηνπ 

θνκκνπληζκνχ, ηνπο πξνηξέπεη λ' απεηθνλίδνπλ ζηα έξγα ηνπο ηα κεγάια 

θαηνξζψκαηα ηνπ ζνβηεηηθνχ ιανχ
395

. 

 Οη πεξηιήςεηο απφ ηα πξαθηηθά ηνπ 3νπ πλεδξίνπ νινθιεξψλνληαη κε 

απνζπάζκαηα απφ ηηο νκηιίεο ησλ Α. Σβαξληφβζθπ θαη Μ. Ρφκ
396

. Ο πξψηνο ηφληζε 

ην θαζήθνλ ησλ ινγνηερλψλ απέλαληη ζην επηάρξνλν ζρέδην, ηελ αλάγθε λα 

αγσληζηνχλ γηα πςειή πνηφηεηα ζ' φια ηα είδε ηεο ινγνηερλίαο αζχγθξηηα αλψηεξε 

απφ ην “πξνεγνχκελν γεληθφ” επίπεδν ηνπο. Δπηζεκαίλεη αθφκε πσο ελψ φηαλ 

πξφθεηηαη γηα πιηθέο αμίεο, ε πνζφηεηα ζπρλά είλαη πξνηηκφηεξε απφ ηελ πνηφηεηα, 

ζηνλ πλεπκαηηθφ ηνκέα, ηδηαίηεξα ηεο ηέρλεο, είλαη πάληα πξνηηκφηεξε ε πνηφηεηα. 

Καζήθνλ ηνπο ινηπφλ είλαη λα επηζηξαηεχζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα ηε ζεκαληηθή 

βειηίσζε ηεο ινγνηερλίαο. Αξλεηηθφ ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ινγνηερλίαο  

παίδνπλ ηα δηάθνξα “νξγαλσηηθά κέηξα”, θαηά ηνλ νκηιεηή, ελψ ζεηηθά κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη κφλν ην ππφδεηγκα, ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα πςειήο ηέρλεο. 

Αλαθέξεηαη ζην ππφδεηγκα ηνπ νιφρσθ θαη ηνπ Μαξζάθ πνπ ζηάζεθαλ αθνξκή γηα 

ηε γέλλεζε άιισλ πξνηθηζκέλσλ ζπγγξαθέσλ θαη ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα θαηαλνήζεη 

θαζέλαο “πξνζσπηθά” ηα θαζήθνληα ηεο ινγνηερλίαο. 

 Ο Μ. Ρφκ αθηέξσζε ην ιφγν ηνπ ζηα δεηήκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

ζπγγξαθέσλ θαη ησλ παξαγφλησλ ηεο θηλεκαηνγξαθίαο, δεηψληαο απφ ηελ Έλσζε 

πγγξαθέσλ λα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία θαινχ ζελαξίνπ. Δπαλέιαβε ηα ιφγηα ηνπ 

                                                 
389 Απγή, 11-6-1959. 
390Απγή, 24-6-1959. 
391Απγή, 14-21. 6. 1959. 
392Απγή, 14-6-1959. 
393Απγή, 16-6-1959. 
394Απγή, 17-6-1959. 
395Απγή, 21-6-1959. 
396 Απγή, 24-6-1959 
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Λέληλ: “Απ' φιεο ηηο ηέρλεο γηα καο ε πην ζεκαληηθή είλαη ν θηλεκαηνγξάθνο”, 

ππνγξάκκηζε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζηε ινγνηερλία θαη ππνζηήξημε 

πσο πξφθεηηαη γηα ηελ πην καδηθή θαη ιατθή ηέρλε. 

 

"Τπόζεζε Πάζηεξλαθ" 

Παξφιν πνπ ε Απγή επεξεάδεηαη απφ ην θιίκα ηεο απνζηαιηλνπνίεζεο κεηά 

ην 20ν ζπλέδξην, νη ηζνξξνπίεο θαίλεηαη πνιχ γξήγνξα λα δηαηαξάζζνληαη ζε θάζε 

“ζθιήξπλζε” ηνπ ζνβηεηηθνχ θαζεζηψηνο. Αθνξκή γη' απηφ ζα απνηειέζεη θαη ε 

απνλνκή βξαβείνπ Νφκπει ην 1958 ζηνλ Μπφξηο Πάζηεξλαθ. Ο ινγνηέρλεο ζα δερηεί 

κεηά απ' απηφ κεγάιεο επηζέζεηο κε ηξφπν βίαην θαη επηζεηηθφ, θαζψο ε βξάβεπζε ηνπ 

γηα ην έξγν "Γφθησξ Εηβάγθν" ζεσξήζεθε πξντφλ ηεο αληηζνβηεηηθήο πζηεξίαο θαη 

πξνπαγάλδαο πνπ ππνδαχιηδε ηνλ ςπρξφ πφιεκν
397

. Μαδί κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο 

βξάβεπζεο ηνπ
398

 απφ ηε νπεδηθή Αθαδεκία ε Απγή κεηαθέξεη ηηο “έμαιιεο θξαπγέο 

ηνπ δηεζλνχο αληηδξαζηηθνχ ηχπνπ πνπ κε κεγάιε δφζε αθέιεηαο πξνζπάζεζε λα 

εθκεηαιιεπηεί ην γεγνλφο γηα λα ηξνθνδνηήζεη ηελ αζεξάπεπηε αληηζνβηεηηθή ηνπ 

πζηεξία”. Υσξίο λα ακθηζβεηεί εληειψο ηελ αμία ηνπ έξγνπ ηνπ Πάζηεξλαθ, ζεσξεί 

πσο ε απφθαζε ηεο νπεδηθήο Αθαδεκίαο δελ ήηαλ άκνηξε “πνιηηηθήο 

ζθνπηκφηεηαο”. Σν βξαβείν Νφκπει έρεη θαηαληήζεη -αλαθέξεηαη- θαη απηφ φπιν ηνπ 

ςπρξνχ πνιέκνπ, θηάλνληαο σο ην ζεκείν λα βξαβεχζεη ζαλ ινγνηέρλε αθφκα θαη 

ηνλ Οπίλζηνλ Σζψξηζηι!
399

 Ζ Απγή επαλέξρεηαη ζπρλά ζην ζέκα. Μεηαθέξεη κάιηζηα 

νιφθιεξε ηελ θξηηηθή ηνπ πεξηνδηθνχ "Ννβηκηξ". 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε θξηηηθή ηνπ πεξηνδηθνχ “Νφβηκηξ” απνδνθηκάδεη ηνπο ήξσεο 

ηνπ Πάζηεξλαθ θαηαινγίδνληαο ηνπο φηη είλαη “μερσξηζηά θαη πξνηθηζκέλα άηνκα 

πνπ αλαδεηνχλ ηελ αιήζεηα”, αδηαθνξνχλ φκσο γηα ηελ ηχρε ηνπ ιανχ θαη κνλαδηθή 

αμία γίλεηαη ην “εγψ” ηνπο. Καηεγνξεί ην έξγν πσο πεξηέρεη “θξαπγέο ελαληίνλ ηνπ 

καξμηζκνχ”, πσο πάλσ απφ ην ζπκθέξνλ ηνπ ιανχ κπαίλεη ε αηνκηθή επεκεξία ηνπ 

ήξσα θαη αθφκε φηη εθθξάδεη κίζνο θαηά ηεο επαλάζηαζεο θαη δεηιία. Ο Πάζηεξλαθ 

θαηαθξίλεηαη γηαηί “εμπκλεί έλαλ ηχπν πξνδφηε θαη δεηινχ δηαλννχκελνπ”. Γίλεηαη “ν 

απνινγεηήο ηεο πξνδνζίαο”. πλνςίδνληαο, ην έξγν θξίλεηαη φρη απφ αηζζεηηθή 

πιεπξά αιιά πξψηα απ' φια σο “πνιηηηθφ κπζηζηφξεκα- θήξπγκα”. Θεσξείηαη 

ηζηνξηθά φρη αληηθεηκεληθφ ζηελ πεξηγξαθή ηεο επαλάζηαζεο, ηνπ εκθπιίνπ θαη ησλ 

κεηεπαλαζηαηηθψλ ρξφλσλ, αληηδεκνθξαηηθφ θαη αληίζεην κε ηα ιατθά ζπκθέξνληα.  

Αηηία γηα φια απηά παξνπζηάδεηαη ε πξνζπάζεηα ηνπ ζπγγξαθέα λ' απνδείμεη πσο ε 

Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε πξνμέλεζε κφλν θαθφ θαη δπζηπρία. Παξφιν πνπ ν 

                                                 
397Αηκ. Καξαιή, φ.π. ζ. 140. 
398Απγή, 23-10-1958. 
399 Απγή, 24-10-1958. Αξθεηά δεκνζηεχκαηα γχξσ απφ ηελ ππφζεζε βξίζθνπκε ηελ ίδηα πεξίνδν θαη 

ζην Βήκα: «Κακηά ζεσξία δε ζα κπνξέζεη πνηέ λα κεηαβάιιεη ηελ αλζξψπηλε ςπρή- Γίδαγκα απφ ην 

«Γξα Εηβάγθν» ηνπ Πάζηεξλαθ», Βήκα, 11-10-1958. «Σν βξαβείν λφκπει ζηνλ Πάζηεξλαθ», Βήκα, 

23-10-1958. «Μπφξηο Πάζηεξλαθ, ν απαξάκηιινο δσγξάθνο ηεο ξσζηθήο δσήο, ηζάμηνο ηνπ Λένληνο 

Σνιζηφε- Μηα ζπλέληεπμε ηνπ βξαβεπζέληνο ζνβηεηηθνχ ζπγγξαθέα- Ση ιέγεη ε Μφζρα», Βήκα, 24-

10-1958. «Ο Πάζηεξλαθ απεβιήζε ηεο Δλψζεσο πγγξαθέσλ», Βήκα, 29-10-1958. Λίγνπο κήλεο 

αξγφηεξα επαλέξρεηαη ζην ζέκα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ ηχπνπ: «Νέν πνίεκα ηνπ Πάζηεξλαθ- θσλή 

δηακαξηπξίαο ελφο θπιαθηζκέλνπ», Βήκα, 12-2-1959. «Ο θπιαθηζκέλνο ηνπ Πεξεληέιθηλν», Βήκα, 18-

2-1959. ε θάζε πεξίπησζε επηβεβαηψλεηαη ην θιίκα αλειεπζεξίαο ηνπ ζνβηεηηθνχ θαζεζηψηνο. 
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Πάζηεξλαθ αζθεί, κε ην έξγν ηνπ, ήπηα κφλν θξηηηθή ζην ζνβηεηηθφ θαζεζηψο, νη 

αληίζεηεο, απφιπηεο απφςεηο ησλ ζπληαθηψλ ηνπ πεξηνδηθνχ ηνπο θάλνπλ λα 

επηζηξέςνπλ πίζσ ηα ρεηξφγξαθα ηνπ Πάζηεξλαθ θαη λα ηνπ αξλεζνχλ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ηνπ, ζπκίδνληαο ηνπ κάιηζηα πφζν δηαθνξεηηθφ 

ππήξμε ην παιηφηεξν έξγν ηνπ
400

. Μεηά ηε βξάβεπζε απφ ηε νπεδηθή Αθαδεκία, ν 

Πάζηεξλαθ δηαγξάθεηαη απφ ηελ Έλσζε νβηεηηθψλ πγγξαθέσλ, παξφιν πνπ 

πξσηχηεξα αξλήζεθε λα παξαιάβεη ην λφκπει.  

Δπαλεξρφκελε ε Απγή ηνλ επφκελν κήλα ζην ζέκα Πάζηεξλαθ αλαδεκνζηεχεη 

απνζπάζκαηα απφ ηελ έθζεζε ηνπ Λενλίλη νκπφιεθ (γξακκαηέα ηεο Έλσζεο 

νβηεηηθψλ πγγξαθέσλ). Ζ έθζεζε δεκνζηεχηεθε ζηελ Πξάβληα θαη κεηαμχ άιισλ 

θαηεγνξεί ηνλ Πάζηεξλαθ πσο απφ εγσθεληξηζκφ έδσζε φπια ζηνπο πξάθηνξεο ηνπ 

ςπρξνχ πνιέκνπ, παξαδίδνληαο ηνπο έλα έξγν αληηζνβηεηηθήο θαη αληηιατθήο θχζεο. 

Ο Πάζηεξλαθ ραξαθηεξίδεηαη άμηνο θιεξνλφκνο ηεο “παξαθκαζκέλεο δηαλφεζεο” 

θαη “εθπξφζσπνο ησλ θπληθψλ ζπγγξαθέσλ” πνπ δηαρσξίδνπλ ην ξφιν ηνπο απφ 

εθείλνλ ηνπ ιανχ
401

.   

 

Ο Γθενξγθ Λνύθαηο κέζα ζηελ Απγή 

Αλ είλαη ν Πάζηεξλαθ ην έλα πξφζσπν πνπ δέρεηαη πνιιέο επηθξίζεηο απφ ηελ 

Απγή κεηά ην 1958, ην δεχηεξν είλαη ν Γθ. Λνχθαηο. Καη αλ πξσηχηεξα είρε γίλεη 

θάπνηα πξνβνιή θαη αλαθνξά ζην έξγν ηνπ, ηψξα κέζα ζηηο ζηήιεο ηεο Απγήο 

δεκνζηεχνληαη θπξίσο θείκελα δηαλννπκέλσλ πνπ ζηξέθνληαη ελαληίνλ ηνπ Λνχθαηο. 

Σνλ αληηκεησπίδνπλ σο "ηδενιφγν ηεο ζπλζεθνιφγεζεο", σο "αλαζεσξεηή" βαζηθψλ 

αξρψλ ηνπ καξμηζκνχ- ιεληζκνχ, θαηεγνξψληαο ηνλ γηα ξεβηδηνληζκφ. 

 Με ην Γθ. Λνχθαηο θαη ην έξγν ηνπ “Μειέηεο γηα ηνλ επξσπατθφ ξεαιηζκφ” 

είρε αζρνιεζεί ην 1957 ζε θξηηηθή ηνπ ν άθεο Ρεηζηλάο
402

. Σνπνζεηνχζε ηνλ 

ζπγγξαθέα ζηνπο θνξπθαίνπο δηαιεθηηθνχο ζηνραζηέο θαη θξηηηθνχο ηεο ινγνηερλίαο. 

Ο Λνχθαηο εμεηάδνληαο ηνλ επξσπατθφ ξεαιηζκφ μεθηλά απφ ηνλ Μπαιδάθ θαη ηνλ 

ηαληάι θαη θηάλεη κέρξη ηνλ Γθφξθπ θαη ηνλ ζνζηαιηζηηθφ ξεαιηζκφ πνπ ηνλ ζεσξεί 

παξαπέξα εμέιημε ηνπ ξεαιηζκνχ. Γίλνληαο ζρεηηθά παξαζέκαηα, ν Ρεηζηλάο  

απνδεηθλχεη πσο ν Λνχθαηο αλαπηχζζεη ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο ηέρλεο αιιά 

θαη ηελ αλάγθε αηζζεηηθήο θαη κνξθνινγηθήο αλαλέσζεο ηεο. Θέηεη, ζα καξμηζηήο 

-φπσο επηζεκαίλεη ν Ρεηζηλάο-  σο βαζηθφ αίηεκα ηεο ηέρλεο ηελ αλζξσπηά θαη αθφκε 

βιέπεη ην έξγν ηέρλεο ζαλ εληαίν ζχλνιν, κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ, επηθαινχκελνο 

ηε δηδαζθαιία ησλ Μπειίλζθπ, Σζεξληηζέθζθη θαη Νηνκπξνιηνχκπσθ. 

 

  Σν 1959 βξίζθνπκε, αληίζεηα,  κηα ζεηξά άξζξσλ γηα ηνλ αλαζεσξεηηζκφ 

ζηελ αηζζεηηθή ππφ ηνλ ηίηιν "Ο ζνζηαιηζηηθφο ξεαιηζκφο θαη νη αξλεηέο ηνπ- 

Πξνβιήκαηα αηζζεηηθήο" ηνπ Α.Γ. Γηεγθφξσθ. Ο Λνχθαηο επηθξίλεηαη ηψξα γηαηί 

εηζάγεη εμσηαμηθά θξηηήξηα ζηελ εμέηαζε ηεο ηέρλεο θαη απνκαθξχλεηαη απφ ηηο 

καξμηζηηθν- ιεληζηηθέο αξρέο. Αξλνχκελνο ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ ζνζηαιηζηηθή 

θαη αζηηθή ηδενινγία ζηελ ηέρλε, επηζεκαίλεη ηελ πεξηπινθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ θαη 

                                                 
400Ζ θξηηηθή ηνπ Νόβηκηξ δεκνζηεχεηαη ζηελ Απγή ζηηο 12, 13, 14, 15. 11. 1958. 
401 Απγή, 9-12-1958. 
402 Απγή, 6-12-1957. 
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θέξλεη σο παξάδεηγκα πνηεηέο πνπ αλήθνπλ ζην θνξκαιηζκφ, φκσο νη εζσηεξηθέο 

δηαζέζεηο ηνπο βξίζθνληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο πξνφδνπ. Καζψο 

ηάζζεηαη θαηά ηνπ δνγκαηηζκνχ θαη ηεο θνκκαηηθφηεηαο ηεο ινγνηερλίαο, 

αληηκεησπίδεη ηελ ηέρλε "ζαλ απάλεκν ιηκάλη φπνπ γαιελεχνπλ νη ηαμηθέο ζχειιεο 

θαη ζπγθξνχζεηο". Ζ ζθέςε θαη ε θαιιηηερληθή κνξθή είλαη δχν δηαθνξεηηθνί πφινη 

γηα ην Λνχθαηο θαη άξα ε ηέρλε ζαλ δεκηνπξγηθή πξάμε είλαη απξφζηηε ζε θάζε 

νξζνινγηζηηθή εξκελεία. Καηεγνξείηαη, ινηπφλ, φηη πξαγκαηεχεηαη ζπλήζσο 

"θαζνιηθέο " θαηεγνξίεο ( π.ρ. ηνπ "ιατθνχ νπκαληζκνχ"), ρσξίο λα θάλεη 

ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή αλάιπζε ηεο ηαμηθήο ζέζεο ηνπ ζπγγξαθέα. Καηεγνξείηαη, 

αθφκε, γηα εθιεθηηθηζκφ θαη φηη γίλεηαη θήξπθαο ηνπ απζφξκεηνπ ραξαθηήξα ηεο 

ηέρλεο αξλνχκελνο ην ξφιν ηεο θνζκνζεσξίαο ηνπ θαιιηηέρλε. Δλ ηέιεη αθαηξεί -

ζχκθσλα κε ηνλ Γηεγθφξσθ- θάζε επαλαζηαηηθή νπζία απφ ηηο ζέζεηο ηεο 

καξμηζηηθήο αηζζεηηθήο θαη απνδεηθλχεηαη ζηα ιφγηα κφλν νπαδφο ηνπ καξμηζκνχ
403

  

ηελ Απγή δεκνζηεχνληαη θαη νη "ηνραζκνί πάλσ ζηηο θηινζνθηθέο 

αληηιήςεηο ηνπ Λνχθαηο"
404

. ηε κειέηε απηή, ν Οχγγξνο θηιφζνθνο Μπέια 

Φνγθαξάζη ζεσξεί βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ θηινζνθηθνχ ξεβηδηνληζκνχ ηελ αξρή ηεο 

“ηδενινγηθήο ζπλχπαξμεο” (ζπλχπαξμε ηεο αζηηθήο θαη ζνζηαιηζηηθήο δεκνθξαηίαο) 

πνπ βξίζθεη εθθξαζηή ηεο ηνλ Λνχθαηο. Ο κειεηεηήο αλαιχνληαο ηα έξγα ηνπ 

Λνχθαηο επηρεηξεί λα ζπλδέζεη ηηο θηινζνθηθέο ηνπ απφςεηο κε ηελ πνιηηηθή ηνπ 

ζηάζε θαηά ηελ αληεπαλάζηαζε ζηελ Οπγγαξία ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1956.  Αλαιχεη 

ζπγθεθξηκέλα ηα έξγα “Ο Υέγθει ζηα ληάηα ηνπ θαη ην πξφβιεκα ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

θνηλσλίαο”, “Ζ θξίζε ηεο αζηηθήο θηινζνθίαο”, θαη “Ζ θαηαζηξνθή ηνπ ινγηθνχ”. 

ζνλ αθνξά ην πξψην έξγν, ν Φνγθαξάζη ζεσξεί πσο ν Λνχθαηο εμηδαληθεχεη 

ππεξβνιηθά ηηο θηινζνθηθέο απφςεηο ηνπ λεαξνχ Υέγθει, παξαβιέπνληαο ηνλ 

ηδεαιηζκφ πνπ ελππάξρεη ζ' απηέο. Ζ κηα πιεπξά εμπκλείηαη ελψ ε άιιε, ε 

ζπληεξεηηθή, παξαβιέπεηαη. Σνλ επηθξίλεη αθφκε γηα ηελ πξφζεζε ηνπ λα 

πξνζεγγίζεη ηνλ εγειηαλφ ηδεαιηζκφ ζην καξμηζκφ ρσξίο λα πξνρσξά ζε ζσζηή 

εξκελεία θη εθηίκεζε (ζχκθσλα κε καξμηζηηθά θξηηήξηα) ηνπ θηινζνθηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηνπ Υέγγει. Οη ιαλζαζκέλεο εμεγήζεηο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ καξμηζκνχ 

θαη εγειηαληζκνχ ζηάζεθαλ γηα πνιχ θαηξφ -ζα πεη- γφληκν έδαθνο γηα ηελ άλζηζε 

αληηκαξμηζηηθψλ απφςεσλ.  

Πεξλψληαο ζην επφκελν έξγν πνπ γξάθηεθε κεηά ην 1945, κηα ζεηξά άξζξσλ 

θαη δηαιέμεσλ κε ηνλ ηίηιν “Ζ θξίζε ηεο Αζηηθήο Φηινζνθίαο” ν Φνγθαξάζη 

επηθεληξψλεηαη ζηελ άπνςε ηνπ Λνχθαηο φηη ε αζηηθή θηινζνθία γίλεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν κηα “θηινζνθία ηνπ αιφγνπ” θαη φηη ην ηειεπηαίν είλαη ηππηθή έθθξαζε 

ηεο θαζηζηηθήο ηδενινγίαο. Ο Φνγθαξάζη αζθεί θξηηηθή ζηελ αληίζεζε "ινγηθνχ" θαη 

"άινγνπ"- ηελ νπνία πξνβάιιεη ν Λνχθαηο- ζεσξψληαο ηελ παξαπιαλεηηθή γηαηί 

ζπξψρλεη ζην βάζνο ηελ αληίζεζε πιηζκνχ- ηδεαιηζκνχ. Σνλίδεη, ρσξίο λα ππνηηκά 

ηνλ αξλεηηθφ ξφιν ηνπ “άινγνπ” ζηνηρείνπ ζηε ζχγρξνλε θηινζνθία, πσο ν 

ηξξαζηνλαιηζκφο αληηπξνζσπεχεη έλα απφ ηα ξεχκαηα ηνπ θηινζνθηθνχ ηδεαιηζκνχ.  

Καη αθφκε νη απφςεηο ηνπ Λνχθαηο πεξί ηδενινγηθήο ζπλχπαξμεο ηεο αζηηθήο θαη 

ζνζηαιηζηηθήο ηδενινγίαο θξίλνληαη άθξσο ξεβηδηνληζηηθέο θαζψο απνθξχπηνπλ ηε 

βαζηθή αληίζεζε αλάκεζα ζηε ζνζηαιηζηηθή θαη αζηηθή δεκνθξαηία θαη ζεσξνχλ σο 

                                                 
403 Απγή, 23/8-2/9/1959. 
404 Απγή, 26,28,29,30,31 -7-1959 
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ζεκαληηθφηεξε ηελ αληίζεζε κεηαμχ ηκπεξηαιηζκνχ θαη δεκνθξαηίαο γεληθά. Σν 

θχξην ζθάικα ηνπ Λνχθαηο, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Φνγθαξάζη, είλαη φηη βάδεη 

ηελ αληίζεζε αλάκεζα ζην θαζηζκφ θαη ζηνλ αληη- θαζηζκφ ζηε ζέζε ηεο αληίζεζεο 

αλάκεζα ζηνλ θαπηηαιηζκφ θαη ηνλ ζνζηαιηζκφ θαη φηη δελ θαηαθέξλεη λα μερσξίζεη 

ηνπο ηαμηθνχο αληαγσληζκνχο ζην εζσηεξηθφ ηνπ αληη- θαζηζηηθνχ θηλήκαηνο. 

ζνλ αθνξά ην ηξίην έξγν ηνπ Λνχθαηο, “Ζ θαηαζηξνθή ηνπ Λνγηθνχ” -φπνπ 

επηρεηξεί λα εμεηάζεη ηελ αλάπηπμε ηεο γεξκαληθήο θηινζνθίαο, απφ ηα ρξφληα ηνπ 

έιιηλγθ θαη έπεηηα, θαη λα δείμεη ην θηινζνθηθφ ππφβαζξν ηνπ ρηηιεξηθνχ 

θαζηζκνχ-  ν Φνγθαξάζη ππνζηεξίδεη πσο εκπεξηέρεη ηα ίδηα ιάζε πνπ ππάξρνπλ θαη 

ζην πξνεγνχκελν έξγν. Καη αθφκε ν ηξξαζηνλαιηζκφο αλ θαη είλαη έλαο απφ ηνπο 

παξάγνληεο ηεο θαζηζηηθήο ηδενινγίαο δελ είλαη ν κφλνο νχηε ν πην απνθαζηζηηθφο. 

Οχηε νδεγεί απφ κφλνο ηνπ αλαγθαζηηθά ζην ρηηιεξηθφ θαζηζκφ, ή ζην θαζηζκφ 

γεληθά, ιέεη, θαη αλαθέξεη ην παξάδεηγκα ηνπ ππαξμηζηή άξηξ αιιά θαη άιισλ 

ηδεαιηζηηθψλ ξεπκάησλ πνπ δε ζρεηίδνληαη νπδφισο κε ην θαζηζκφ. 

Ο Λνχθαηο αθφκε ηαπηίδεη ηελ ππεξάζπηζε ηνπ ινγηθνχ κε ηελ ππεξάζπηζε 

ηεο εηξήλεο. θνπφο ηνπ θηλήκαηνο ηεο εηξήλεο πξέπεη θαηά ηελ άπνςε ηνπ λα είλαη 

έλαο “ζπλαγεξκφο” δηαλννπκέλσλ ζην φλνκα ηνπ ξαζηνλαιηζκνχ θαη θαηά ηνπ 

“ηξξαζηνλαιηζκνχ”. Μ' απηφ ηνλ ηξφπν φκσο, ηζρπξίδεηαη ν Φνγθαξάζη, ε ζρέζε 

αλάκεζα ζην Ολ θαη ηε πλείδεζε, αλάκεζα ζηε βάζε θαη ην επνηθνδφκεκα, 

γπξίδεηαη ην πάλσ- θάησ. Ζ εξκελεία ηνπ αληηπνιεκηθνχ θηλήκαηνο, ζαλ ξεχκαηνο 

γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ ινγηθνχ θξίλεηαη θαζαξφο θηινζνθηθφο ηδεαιηζκφο, γηαηί 

μεθηλά φρη απ' ην πξαγκαηηθφ, πξαθηηθφ θίλεκα ησλ καδψλ, αιιά απ' ηε ζθέςε, ηε 

ινγηθή.      

 Δλψ ν Γηεγθφξσθ εμεηάδεη ηηο αηζζεηηθέο αληηιήςεηο ηνπ Λνχθαηο, ν 

Φνγθαξάζη επηθεληξψλεηαη ζηηο θηινζνθηθέο. Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο φκσο ν 

Λνχθαηο επηθξίλεηαη απφ ηελ Απγή γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ απφ ηηο καξμηζηηθέο 

ζέζεηο θαη ηνλ πιηζκφ ελψ νη θηινζνθηθέο ηνπ ζέζεηο πξνβάιινληαη γηα λα εξκελεπηεί 

ε πνιηηηθή ηνπ ζηάζε θαηά ηα “Οπγγξηθά”. Αληίζεηα γηα ηελ Δπηζεώξεζε Τέρλεο ηελ 

ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν ιεηηνπξγεί σο πξφηππν καξμηζηηθήο αηζζεηηθήο θαη θπξίσο σο 

ζχκβνιν ακθηζβήηεζεο ηνπ ζηαιηληθνχ θφζκνπ θαη ηνπ απηαξρηζκνχ ηνλ νπνίν 

επέβαιιε, ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηα “Οπγγξηθά”. Γη' απηφ ην ιφγν βξίζθνπκε ζην 

πεξηνδηθφ εθηεηακέλεο κειέηεο ηνπ Λνχθαηο, κε κεηαθξαζηή είηε ηνλ Κνπινπθάθν 

είηε ηνλ Σίην Παηξίθην
405

.   

 

νζηαιηζηηθόο ξεαιηζκόο θαη λενξεαιηζκόο 

Ο ηηαιηθφο λενξεαιηζκφο γελλήζεθε ην 1943. Τπήξμε ηζρπξφηαην θίλεκα ηνπ 

κεηαπνιεκηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ εμαηηίαο αθξηβψο ηεο παληειήο έιιεηςεο κέζσλ. Ο 

θηλεκαηνγξαθηθφο θαθφο θαηέβεθε ζην δξφκν, άδξαμε ηηο ηζηνξίεο ησλ απιψλ 

αλζξψπσλ θαη δεκηνπξγήζεθαλ μερσξηζηέο ηαηλίεο φπσο ην "Ρψκε αλνρχξσηε πφιε", 

"Πατδά" θ.ά. Γηα ηε ζρέζε ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ θαη λενξεαιηζκνχ 

αλαδεκνζηεχεηαη ζηελ Απγή ζρεηηθή κειέηε ησλ ζνβηεηηθψλ θξηηηθψλ Κ. Εειίλζθπ 

θαη Γ. Μπξετηκπνπξλη πνπ δεκνζηεχηεθε ζην επίζεκν φξγαλν ηεο Έλσζεο 

                                                 
405Αηκηιία Καξαιή, φ.π. ζ. 142. 
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νβηεηηθψλ πγγξαθέσλ “Ληηεξαηνχξλαγηα Γθαδέηα”
406

. Δθθηλψληαο απφ ηελ 

πεπνίζεζε φηη ε ηέρλε πξέπεη λ' αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ εθάζηνηε 

ζπλζεθψλ, αλαιχνπλ ηνλ φξν λενξεαιηζκφο θαη ζέηνπλ ηα φξηα ηνπ φπσο 

δηακνξθψζεθε ηζηνξηθά. Γίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λενξεαιηζηηθνχ 

θηλεκαηνγξάθνπ- σο δεκηνχξγεκα ηνπ γεληθφηεξνπ αληηθαζηζηηθνχ θηλήκαηνο ηε 

κεηαπνιεκηθή επνρή- αιιά θαη ε επηξξνή ηνπ απφ ηνλ ζνβηεηηθφ θηλεκαηνγξάθν (πρ 

"Σν ζσξεθηφ Πνηέκθηλ").  Σνλίδεηαη ε κεγάιε αλζξσπηά ηνπ θηλήκαηνο, ε έιιεηςε 

νπνηαζδήπνηε επηζεκφηεηαο θαη ξεηνξίαο, θαζψο θαη ε επηδίσμε, ηνπιάρηζηνλ ζε 

νξηζκέλα ζεκεία, λα δείμεη ηε δσή ηέηνηα πνπ είλαη, ρσξίο ζηνιίδηα θαη ρσξίο 

πξνθαηαιήςεηο. Παξά ηηο παξαπνηήζεηο, ηηο αδέμηεο απνκηκήζεηο θαη ηα εκπφδηα πνπ 

δέρηεθε (π.ρ ηελ θξαηηθή ινγνθξηζία), θξίλεηαη φηη παξέκεηλε έλα πξννδεπηηθφ ξεχκα 

ζηε Γχζε.  

ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ρσξηζηά ν λενξεαιηζκφο ζηε ινγνηερλία. ζνλ 

αθνξά ηε λενξεαιηζηηθή ινγνηερλία εθθξάδεη θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο αληίδξαζε 

ελαληίνλ ηνπ θαζηζκνχ. Γελ ππήξμε νκάδα κε ζαθή ηππηθά θαη νξγαλσηηθά 

γλσξίζκαηα, φκσο παξά ηελ έιιεηςε απζηεξά θαζνξηζκέλεο ινγνηερληθήο ζρνιήο 

θαη καληθέζηνπ, ππήξμαλ ζπγγξαθείο θαη βηβιία κε θνηλά γλσξίζκαηα. 

Τπνζηεξίδεηαη, ινηπφλ, πσο ε ινγνηερλία απηή βξίζθεηαη θνληά ζηα γεγνλφηα, έρεη 

ραξαθηήξα ληνθηκαληέξ, εθζέηεη γεγνλφηα ζηα νπνία νη ζπγγξαθείο πήξαλ νη ίδηνη 

κέξνο, ελψ απνθεχγνληαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην απνκαθξπζκέλν παξειζφλ. Ζ 

απαηειή, επίζεο, πίζηε ζηε δχλακε ηεο παξαηήξεζεο, ζην ζαχκα πνπ επηηειεί ν 

θαθφο πξνζέιαβε πιαηηά δηάδνζε κεηαμχ ησλ λενξεαιηζηψλ ινγνηερλψλ. Χο έλα 

επηπιένλ γλψξηζκα αλαθέξεηαη ε άξλεζε επεμεξγαζίαο ηνπ ραξαθηήξα, ε άξλεζε 

ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο ππφζεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ε άξλεζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο σο 

είδνπο ηεο ινγνηερλίαο. ην ζεκείν απηφ ηνπ θαηαινγίδεηαη σο αξλεηηθφ φηη δελ 

πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηηο κεγάιεο ηζηνξηθέο γεληθεχζεηο θαη ηηο κεγάιεο 

ινγνηερληθέο κνξθέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ αληίζεηα ην ζνβηεηηθφ κπζηζηφξεκα. 

ηεξείηαη ηεο δπλαηφηεηαο λα απεηθνληζζεί ε πξαγκαηηθφηεηα θαιιηηερληθά απφ 

πνιιέο πιεπξέο. Καη αθφκε ζηηο ηδενινγηθέο αδπλακίεο ηνπ λενξεαιηζκνχ, 

ζπγθξίλνληαο ηνλ κε ηνλ ζνζηαιηζηηθφ ξεαιηζκφ, ηνπνζεηνχλ ηελ έιιεηςε 

αηζηνδνμίαο θαη πίζηεο ζην αχξην θαζψο θαη ηελ απνπζία θνκκαηηθφηεηαο. Ζ 

αδπλακία ηνπ λενξεαιηζκνχ, θαηά ηε γλψκε ηνπο, βξίζθεηαη ζην φηη ζπλερίδνληαο ηηο 

παξαδφζεηο ηνπ θξηηηθνχ ξεαιηζκνχ, δελ δίλεη ηελ απνθαζηζηηθή ζηξνθή πξνο ην 

ζνζηαιηζκφ. Γελ ππάξρεη ζ' απηφλ ηδενινγηθή θαηεχζπλζε, γη' απηφ θαη ε επίδξαζε 

ηνπ ζηε ζνβηεηηθή ινγνηερλία θξίλεηαη αλχπαξθηε. Καζψο ηνλίδνληαη νη βαζηθέο 

δηαθνξέο ηνπ λενξεαιηζκνχ κε ηνλ ζνζηαιηζηηθφ ξεαιηζκφ, αλαθέξεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη “δελ κπφξεζε λ' απνθαιχςεη ην ζέκα ηεο γέλλεζεο ηνπ 

θαηλνχξηνπ ηνπ θνκκνπληζηηθνχ αλζξψπνπ ζηα βάζαλα ηνπ αγψλα ελαληίνλ ηνπ 

παιηνχ θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο”. Δλ ηέιεη ν λενξεαιηζκφο ζηε ινγνηερλία θξίλεηαη 

σο έλα εηδηθά ηηαιηθφ, εηδηθά εζληθφ θαηλφκελν πνπ απαηηεί ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή 

αλάιπζε. Απαηηεί εξκελεία ηφζν ηνπ πξννδεπηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ φζν θαη ησλ 

νξίσλ ηνπ.   

Ζ θπξίαξρε απηή αηζζεηηθή αληίιεςε πνπ ήζειε εξσηθά πξφηππα πνπ 

δηαθσηίδνπλ, δηαπαηδαγσγνχλ θαη νδεγνχλ ηηο κάδεο πξνο ηνλ θνκκνπληζκφ εηίζεην 

                                                 
406 Απγή, 14,16,17-2-1960. 
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ελάληηα ζηηο ζέζεηο ηνπ λενξεαιηζκνχ, φπσο εθθξάζηεθαλ κέζα απφ ηνλ Σζ. 

Σζαβαηηίλη. Ο Σζαβαηίλη είρε γξάςεη ραξαθηεξηζηηθά: "Δίκαη ελαληίνλ ησλ 

εμαηξεηηθψλ πξνζψπσλ ησλ εξψσλ... Οη ήξσεο δεκηνπξγνχλ ζπκπιέγκαηα 

θαησηεξφηεηαο ζηνπο ζεαηέο. Ήξζε ε ζηηγκή λα πνχκε ζηνπο ζεαηέο φηη απηνί είλαη νη 

αιεζηλνί πξσηαγσληζηέο ηεο δσήο... Απηή είλαη ε θηινδνμία ηνπ λενξεαιηζκνχ: λα 

δπλακψζεη φινπο, λα δψζεη ζηνλ θαζέλα ηε ζπλείδεζε πσο είλαη άλζξσπνο"
407

 

 

Κηλνχκελε γεληθά ζε έλα πιαίζην εληφο ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ, ε 

αξηζηεξή θξηηηθή ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ πξνβάιιεη ζπλήζσο ηελ αλάγθε λα 

δηαπλένληαη ηα έξγα ηέρλεο απφ αηζηνδνμία, λα πξνηείλνπλ δηέμνδν θαη λα απνδίδνπλ 

ην δπλακηζκφ θαη φρη ηελ παζνγέλεηα ησλ θησρψλ ζηξσκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθή γηα 

απηφ είλαη ε επίζεζε πνπ δέρηεθαλ Έιιελεο ζελαξηνγξάθνη, ζθελνζέηεο θαη κνπζηθνί 

γηαηί αλέδεημαλ ζηα έξγα ηνπο πεξηζσξηαθά θνηλσληθά ζηνηρεία πνπ εξρφηαλ ζε 

αληίζεζε κε ηελ αληίιεςε ηνπ "ζεηηθνχ πξνηχπνπ" πνπ είλαη "πξννξηζκέλνο" λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηελ επαλάζηαζε ...
408

 Άιισζηε έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ 

πξνθαινχζε ηελ αξλεηηθή θξηηηθή νξηζκέλσλ αξηζηεξψλ δηαλννπκέλσλ είλαη θαη ε 

παξέκβαζε "αζηψλ" θαιιηηερλψλ, φπσο ν Μ. Καθνγηάλλεο, ε Μ. Λπκπεξάθε, ν Μ. 

Υαηδεδάθεο ζηελ αλάδεημε ηεο "πεξηζσξηαθήο" θνπιηνχξαο
409

.   

 

Ο αληίινγνο ηνπ Αηκ. Υνπξκνύδηνπ 

 Ο Αηκίιηνο Υνπξκνχδηνο ζε κηα ζεηξά θνηλσληθνπνιηηηθά δνθίκηα κε ηνλ ηίηιν 

“ηξάηεπζε θαη ειεπζεξία” επηρεηξεί λα θσηίζεη ζέκαηα πνπ ζπλδέζεθαλ κε ην 

ζηαιηληζκφ ηηο κεζφδνπο ηνπ, ηελ ζηάζε ησλ πλεπκαηηθψλ αλζξψπσλ κέζα ζηε 

νβηεηηθή Έλσζε αιιά θαη ησλ Διιήλσλ δηαλννπκέλσλ ηεο Αξηζηεξάο. Κάπνηα απ' 

απηά άπηνληαη πξνβιεκαηηζκψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζεκαηηθή ηεο Απγήο ή 

ζπλδηαιέγνληαη καδί ηεο .  

 Πεξηγξάθεη πψο ν ζηαιηληζκφο απφ ζχζηεκα κεηεμειίρηεθε ζε ζεσξία θαη 

επέηπρε λα απνθηήζεη ην κπζηηθηζκφ ζξεζθείαο. Δλψ επί ησλ εκεξψλ ηνπ Λέληλ ήηαλ 

αθφκε λνεηέο νη “δεκνθξαηηθέο” αληηζέζεηο κέζα ζηνπο θφιπνπο ηνπ ξσζηθνχ 

θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο, έπεηηα ε νπνηαδήπνηε εθηξνπή εζεσξείην αίξεζε. Αθφκε 

θαη κεηά ην ζάλαην ηνπ ηάιηλ ν ζηαιηληζκφο επηβηψλεη. πλνςίδνληαο ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ αληινχληαη απφ ην 20ν ζπλέδξην ηνπ ΚΚΔ ν Υνπξκνχδηνο θάλεη 

ιφγν γηα ην κχζν ηεο “απηνθξηηηθήο” – ηελ νπνία επηθαιέζηεθε ν Υξνπζηζφθ ζην 

ζπλέδξην- αιιά θαη ηελ απάηε πνπ αθνξά ηε “ζπιινγηθή εγεζία”. Παξνπζηάδεη ηε 

δεηιία θαη ηνλ ππνινγηζκφ σο ηηο βαζηθέο αηηίεο γηα ηηο θαζπζηεξεκέλεο 

“απνθαιχςεηο”εθ κέξνπο ηνπ Υξνπζηζφθ (ηξία ρξφληα κεηά ην ζάλαην ηνπ ηάιηλ), 

αιιά θαη ηελ “θαηάζηαζε ηεο ραπλψζεσο ησλ ζειήζεσλ θαη ηελ απφιπηε λάξθε ησλ 

ζπλεηδήζεσλ” πνπ επθφιπλαλ ηε δηαηήξεζε ηνπ ζηαιηληζκνχ θαη κεηά ην ζάλαην ηνπ. 

Ο Υξνπζηζφθ αξλνχκελνο ηνλ ηάιηλ, δελ αξλήζεθε ηηο κεζφδνπο  ηνπ αιιά ζηελ 

νπζία κεηαηφπηζε απφ ην βάζξν έλα είδσιν γηα λα ζηήζεη ζηε ζέζε ηνπ έλα άιιν 

εθείλν ηεο “ζπιινγηθήο εγεζίαο”, πνπ ζα ρξεζίκεπε γηα ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν πξνο 

                                                 
407Αηκ. Καξαιή, φ.π. ζ. 349. 
408φ.π. ζ. 348. 
409φ.π. ζ. 353. 
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ηελ απνθαηάζηαζε ηεο λέαο κνλνθξαηνξίαο... Τπνζηεξίδεη αθφκε πσο ν Υξνπζηζφθ 

θαη νη πληξφθνη ηνπ ππήξμαλ αλεηιηθξηλείο θαηαινγίδνληαο ζην ηάιηλ ην έγθιεκα, 

φηη θαιιηέξγεζε ηελ πξνζσπνιαηξία γηα ην άηνκν ηνπ, ηε ζηηγκή πνπ νη ίδηνη 

ππήξμαλ ζηπινβάηεο ηνπ θαζεζηψηνο θαη βνήζεζαλ ζηε ζενπνίεζε ηνπ ηάιηλ.
410

     

 

 Έλα άιιν ζέκα πνπ αλαπηχζζεη δηεμνδηθά ν Υνπξκνχδηνο είλαη εθείλν ηεο 

βξάβεπζεο ηνπ Παζηεξλάθ
411

 θαη ηεο ζηάζεο πνπ πήξαλ απέλαληη ηνπ νη πλεπκαηηθνί 

άλζξσπνη ηεο ειιεληθήο αξηζηεξάο. Αξρηθά έδεημαλ δεηιία, επηθχιαμε, κηα πεξίεξγε 

ζησπή είρε αθνινπζήζεη ηελ αλαγγειία ηεο βξαβεχζεσο ηνπ Παζηεξλάθ ζηηο 23 ηνπ 

Οθηψβξε. Έπεηηα ζηελ απφθαζε ηεο ππφ θξαηηθφ έιεγρν Δλψζεσο πγγξαθέσλ ηεο 

ΔΓ λα θεξπρζεί ν ζπγγξαθέαο ηνπ “Γξ Εηβάγθν” “απφβιεηνο ηεο ζνβηεηηθήο 

ινγνηερλίαο”, “ερζξφο ηνπ ιανχ”, “πξάθησξ ηεο δηεζλνχο αληηδξάζεσο”, 

επζπγξακκίζηεθαλ θαη εθείλνη! 
412

 

 “Ο πλεπκαηηθφο άλζξσπνο πνπ δελ έρεη ην δηθαίσκα λα πεη “φρη” ζηελ 

πνιηηεία – φηαλ λνκίδεη φηη ζπληξέρεη ε πεξίπησζε γηα λα πεη απηφ ην “φρη”- δελ είλαη 

πλεπκαηηθφο άλζξσπνο, είλαη δνχινο. Καη ε πνιηηεία πνπ δελ αλέρεηαη ηελ θξηηηθή 

ηνπ πλεπκαηηθνχ αλζξψπνπ, δελ είλαη πνιηηεία ειεπζέξσλ. Δίλαη πνιηηεία δνχισλ...” 

Μ' απηήλ ηελ πεπνίζεζε, ν Υνπξκνχδηνο θξίλεη πσο αθφκε θαη αλ ην επίζεκν 

ζνβηεηηθφ θξάηνο έβξηζθε δχζθνιν λα ζπγρσξήζεη ην ζάξξνο ελφο αλζξψπνπ λα είλαη 

κφλνο, αλππφηαρηνο θαη λα “πνξεχεηαη αζπληξφθηαζηνο”, νη ζνβηεηηθνί άλζξσπνη ηνπ 

πλεχκαηνο δε ζα έπξεπε λα ηεξήζνπλ ηε ζηάζε πνπ ηήξεζαλ θαηαδηθάδνληαο ηε 

βξάβεπζε. Δπηζεκαίλεη πσο ε Δπηηξνπή ηνπ βξαβείνπ Νφκπει ζην πξφζσπν ηνπ 

Παζηεξλάθ δε βξάβεπζε έλαλ αληηζνβηεηηθφ ζπγγξαθέα αιιά έλαλ άλζξσπν πνπ 

ήμεξε λα θξαηήζεη ςειά ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ πλεχκαηνο. 

Τπελζπκίδεη άιισζηε αληίζηνηρεο  πεξηπηψζεηο βξάβεπζεο, φπσο εθείλε ηνπ Γάιινπ 

εηξεληζηή Ρνκαίλ Ρνιάλ (1915) αιιά θαη ηνπ Γεξκαλνχ Κάξι Οζζηέηζθπ (1936) πνπ 

ζεσξήζεθαλ απφβιεηνη απφ ην δηθφ ηνπο θαζεζηψο, αιιά γηα ηνπο Ρψζνπο ε 

Δπηηξνπή ηνπ Νφκπει νξζψο βξάβεπζε ηφηε...  

 Θέηνληαο ην δίιεκκα ζηξαηεπκέλε ή αλεμάξηεηε ινγνηερλία, εθθξάδεη ηελ 

πεπνίζεζε πσο φηαλ ε ινγνηερλία, γεληθφηεξα ην πλεχκα, είλαη ζηξαηεπκέλν θαη' 

επηηαγήλ, φπσο ζπκβαίλεη ζηα νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα, παχεη λα ιεηηνπξγεί ε 

ειεπζεξία ηεο εθινγήο. Έηζη ρσξίο δπλαηφηεηα εθινγήο, ε ειεπζεξία ηεο ινγνηερλίαο 

κεηαιιάζζεηαη ζε ζησπή ηεο ινγνηερλίαο. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε, θαηά ην 

Υνπξκνχδην, ππήξμε θαη εθείλε ηνπ Παζηεξλάθ παξά ηελ απνδνρή θαη ηελ αγάπε ηνπ 

θφζκνπ πνπ είρε θεξδίζεη. Ζ ζησπή ηνπ θξάηεζε ελληά νιφθιεξα ρξφληα κεηά ηε 

                                                 
410Αηκίιηνο Υνπξκνχδηνο, “Ο ηαιηληζκφο ελαληίνλ ηνπ ηάιηλ” (29-3-1955), “Μχζνο  θαη αληη- 

κχζνο” (5-4-1955),  Σηξάηεπζε θαη ειεπζεξία, νη Δθδφζεηο ησλ Φίισλ, Αζήλα 1977, ζ. 11-33. 
411Αηκίιηνο Υνπξκνχδηνο, “Ο απφβιεηνο. Πεξηπηψζεηο παξάιιειεο” (13-11-1958), φ.π. ζ. 46-53. 
412Ο Κ. Κνπινπθάθνο πξάγκαηη νκνινγεί πσο ε θαζνδήγεζε ηνπο απαγφξεπζε λα εθθξάζνπλ ηελ 

άπνςε ηνπο ζηελ Δπηζεώξεζε Τέρλεο ζρεηηθά κε ην γεγνλφο. Παξφηη έθξηλε αζήκαλην ην “Γξ 

Εηβάγθν” ζαλ βηβιίν θαη ζεψξεζε πσο ε βξάβεπζε ηνπ έγηλε γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο , θαηέθξηλε ην 

γεγνλφο πσο ε Δθδνηηθή Δπηηξνπή ηεο Μφζραο απαγφξεπζε ηε δεκνζίεπζε ηνπ. Θεσξεί ελ ηέιεη πσο ε 

ππεξάζπηζε ηνπ Πάζηεξλαθ ζα σθεινχζε ην θίλεκα θαη ζα άλνηγε πξννπηηθέο γηα θηλεηνπνίεζε ησλ 

δηαλννπκέλσλ ππέξ ησλ ειεπζεξηψλ έμσ αιιά θαη κέζα ζηελ Διιάδα. Βι. Φίιηππνο Ζιηνχ, “Έλα 

ππφκλεκα ηνπ Κψζηα Κνπινπθάθνπ γηα ηελ Δπηζεώξεζε Τέρλεο”, Αξρεηνηάμην 2, Ηνχληνο 2000, 

ζεκέιην, ζ. 67. 



 131 

δηαηχπσζε ηνπ δφγκαηνο Εληάλσθ ην 1947, θαη έσο ηνλ “Γφθηνξα Εηβάγθν”...
413

 

 Αθνχ ζίγεη εθηελψο ην πψο νη δηαλννχκελνη ηνπ νβηεηηθνχ θαζεζηψηνο 

απψιεζαλ ηελ αλεμαξηεζία ηεο ζθέςεο πξνο φθεινο ηεο θνκκαηηθήο πεηζαξρίαο, 

ζπκίδεη θαη κηα πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο πλεπκαηηθήο εκπεηξίαο: ηελ πεξίπησζε 

Καδαληδάθε. Πεξηγξάθεη πψο, ελψ  ε αξηζηεξά πηνζέηεζε αξρηθά, απέλαληη ηνπ 

Καδαληδάθε, ζηάζε αδηάιιαθηεο αξλήζεσο, φηαλ ν ζηαζκφο ηεο Μφζραο, 

εθκεηαιιεπφκελνο ηελ άγξηα επίζεζε ηεο ηφηε δεμηάο ελαληίνλ ηνπ, κίιεζε κε 

ελζνπζηαζκφ γηα ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ “Καπεηάλ Μηράιε”, άιιαμε μαθληθά θαη εθείλε 

ζηάζε. Ο Καδαληδάθεο έγηλε ην ίλδαικα ησλ αξηζηεξψλ ζηειψλ.
414

     

 Ο Υνπξκνχδηνο φζνλ αθνξά ηε ζηάζε Διιήλσλ αξηζηεξψλ δηαλννπκέλσλ 

απέλαληη ζην ζνβηεηηθφ θαζεζηψο, εμεηάδεη ζπγθεθξηκέλα ηε ζηάζε ηνπ Μ. Απγέξε 

απέλαληη ζην “επεηζφδην Παζηεξλάθ”. Απαληά ζε επηθπιιίδα ηνπ πνπ έθεξε ηνλ ηίηιν 

“Οη αλεμάξηεηνη θαη ηα ηεξά ςεχδε” θαη ζηελ νπνία ν Απγέξεο έβιεπε ην επεηζφδην 

σο απιή “ηδενινγηθή δηάζηαζε αλάκεζα ζηνπο Ρψζνπο ινγνηέρλεο” πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε “ζηνλ θαζεκεξηλφ πνιηηηθφ θαη ηδενινγηθφ πφιεκν ζαλ έλα γεγνλφο 

πνπ θξίλεη ηνλ θφζκν”. ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Απγέξε λα ειαρηζηνπνηήζεη ηε ζεκαζία 

ηνπ γεγνλφηνο, ν Υνπξκνχδηνο ηνλ επηθξίλεη πσο ππνηηκψληαο ην γεγνλφο ζεσξεί 

δεχηεξεο θαη κεδακηλέο αμίεο ην πλεχκα θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ. Σνλ επηθξίλεη 

πσο έρεη πηνζεηήζεη ηε ζηάζε ησλ θσθαιάισλ απέλαληη ζε θξαπγαιέεο επηβνπιέο 

θαηά ηεο ειεπζεξίαο ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αλζξψπνπ.  

Δπηζεκαίλνληαο πσο δελ κπνξεί λα ελλνεζεί αλζξψπηλε επεκεξία ρσξίο ειεπζεξία,  

ζπκίδεη ην έξγν ηνπ Νηνχληηηζεθ “Οπθ επ άξησ κφλν δήζεηαη άλζξσπνο”... θαη 

πξνηάζζεη ην αίηεκα: “Άξηνλ θαη ειεπζεξία!”
415

 

 Δμίζνπ επηθξηηηθφο ζηέθεηαη απέλαληη θαη ζ' έλαλ εθπξφζσπνο ηεο ζνβηεηηθήο 

δηαλφεζεο, ηνλ Έξελκπνπξγθ. Αθνξκή ππήξμε ε “ζέζε” ηνπ Έξελκπνπξγθ πσο θαη 

απηφο θαη πνιινί άιινη εθπξφζσπνη ηεο ζνβηεηηθήο “ηληειιηγθέληζηαο”, ήμεξαλ ηελ 

αιήζεηα γηα ηα εγθιήκαηα ηνπ ηάιηλ, αιιά ε ηξνκνθξαηία ηνπο εκπφδηδε λα 

κηιήζνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ζηαιηληζκνχ. Ζ ζέζε απηή ήξζε ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ 

επίζεκε πνιηηηθή ζέζε -ηνπ Υξνπζηζφθ  θαη ησλ άιισλ αλψηεξσλ ζηειερψλ ηνπ 

θφκκαηνο- πσο δελ ήμεξαλ ηίπνηε, δειαδή, θαη φηη πίζηεπαλ ζην ηάιηλ αθξηβψο δηφηη 

δελ ήμεξαλ. Ο Υνπξκνχδηνο ινηπφλ θξίλνληαο απφ ην γεγνλφο πσο ν Έξελκπνπξγθ 

ππήξμε έλαο απφ ηνπο πλεπκαηηθνχο ζηαζψηεο ηνπ ζηαιηληζκνχ, δηαηππψλεη ην 

εξψηεκα: “Πψο ζα θξηζεί έλαο πλεπκαηηθφο άλζξσπνο πνπ δελ πηζηεχεη ζηνλ ηάιηλ 

θαη εληνχηνηο ηνλ εθζεηάδεη; Πνπ πεξηνδεχεη ηνλ θφζκν επί ζηαιηληζκνχ θαη 

πξνπαγαλδίδεη έλα θαζεζηψο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ην δηάδνρν ηνπ ηάιηλ σο έλνρν 

ησλ αγξησηέξσλ εγθιεκάησλ ηεο ηζηνξίαο;... Πνπ ζηα 1954 δεκνζηεχεη ην 

πεξηιάιεην κπζηζηφξεκα : “Ζ ηήμε ησλ πάγσλ”, ζπκβνιηθφ ηνπ μειψκαηνο ηεο 

ζηαιηλνθξαηίαο, ζηελ νπνία εληνχηνηο αλήθε σο επίζεκνο εθπξφζσπνο ηεο 

ζνβηεηηθήο ηληειιηγθέληζηαο;... Ο νπνίνο ηψξα, απνινγνχκελνο ζηε λέα γεληά πνπ 

ηφζν επαίζρπληα επί νιφθιεξεο δεθαεηίεο ελέπαηδε, ιέγεη φηη “εζψπαηλε” θαη 

απνδεηθλχεηαη φηη φρη κφλν δελ εζψπαηλε, αιιά ήηαλ μεδηάληξνπα ιάινο...;”
416

    

                                                 
413Αηκ. Υνπξκνχδηνο, “Ο εγθάξδηνο εξεκίηεο”(14-11-1958), φ.π. ζ. 53-61. 
414Αηκ. Υνπξκνχδηνο, “Δπηιεγφκελα” (20-2-1958), φ.π. ζ. 62-69.  
415Αηκ. Υνπξκνχδηνο, “Οη θσθάιαινη θήλζνξεο” (27-11-1958), “Σειεπηαία απάληεζε” (18-12-1958), 

φ.π. ζ. 70-84 
416Αηκ. Υνπξκνχδηνο, “Ζ “ζησπή” ηνπ Έξελκπνπξγθ” (14-3-1963), φ.π. ζ. 92-98. 
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Ο ζηαιηληζκόο κέζα από ηελ νπηηθή ηνπ νιδελίηζηλ 

Γηα ην ζηαιηληζκφο σο κέζνδν θαη πξαθηηθή, αιιά θπξίσο σο βίσκα θαη 

πξνζσπηθή εκπεηξία κπνξνχκε λα πάξνπκε κηα κηθξή πηθξή γεχζε απφ ην έξγν ηνπ 

νιδελίηζηλ, Αξρηπέιαγνο Γθνπιάγθ 1918-1956. Σν έξγν απηφ πνπ δεκνζηεπκέλν ζηα 

1973 έθαλε επξέσο γλσζηφ ζηε Γχζε ην ζχζηεκα ησλ ζηξαηνπέδσλ 

θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο ζηελ πξψελ ΔΓ, εμεηάδεη ζέκαηα πνπ ππήξμαλ γηα 

ρξφληα ηακπνχ γηα δηαλννχκελνπο ηεο αξηζηεξάο. 

 Με ην βηβιίν απηφ ληνθνπκέλην, ην νπνίν πήξε βξαβείν Νφκπει, ν 

ζπγγξαθέαο επηρεηξεί λα δψζεη κηα απέξαληε ηνηρνγξαθία ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

θπιαθψλ θαη ησλ ζηξαηνπέδσλ ζηελ ΔΓ απφ ην 1918 σο ην 1956, θαη θπξίσο ζηελ 

πεξίνδν ηεο ζηαιηληθήο ηξνκνθξαηίαο. Βαζίδεηαη ηφζν ζηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία 

φζν θαη ζηηο καξηπξίεο 227 πξψελ θξαηνπκέλσλ. Σα απηνβηνγξαθηθά θεθάιαηα 

ελαιιάζζνληαη κε κεγάινπο ηζηνξηθνχο πίλαθεο, θαη κέζα απφ απηά πξνβάιιεη ε 

ηξαγηθή κνίξα εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ ζε κηα ζθνηεηλή πεξίνδν ηεο ηζηνξίαο. Με 

αλαηξηρηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο, ζθιεξέο πεξηγξαθέο απάλζξσπσλ κεζφδσλ αιιά θαη 

ρηνχκνξ δνζκέλν, ην βηβιίν θαηαγξάθεη ηα βαζαληζηήξηα θαη ηελ πνξεία ησλ 

ζπκάησλ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ απφ ηε ζηηγκή ηεο ζχιιεςεο, ηεο αλάθξηζεο, ηεο 

θπιάθηζεο θαη ηνπ εγθιεηζκνχ ηνπο ζηα ζηξαηφπεδα εξγαζίαο, πνπ ήηαλ δηάζπαξηα 

ζηελ αραλή έθηαζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο (απφ εθεί θαη ε ρξήζε ηνπ κεηαθνξηθνχ 

φξνπο “Αξρηπέιαγνο”) . Καη βέβαηα ηξαγηθφ παξακέλεη ην γεγνλφο, φπσο καξηπξεί ν 

ζπγγξαθέαο, πσο “κεξηθνί νχηε κάληεπαλ ηελ χπαξμε ηνπ, πάξα πνιινί ην είραλ πνιχ 

αφξηζηα αθνπζηά θαη κφλν εθείλνη πνπ είραλ δήζεη εθεί ήμεξαλ ηα πάληα γη' απηφ. Μα 

απηνί έκελαλ ζησπεινί, ζχκθσλα κε ην ζπγγξαθέα, ζαλ λα είραλ ράζεη ηε κηιηά ηνπο 

ζηα λεζηά ηνπ Αξρηπειάγνπο”
417

. 

  

 Δμίζνπ παξαζηαηηθά θαη δσληαλά δίλεηαη ε απάλζξσπε κεηαρείξηζε θαη ην 

καξηπξηθφ δξάκα ρηιηάδσλ αζψσλ Ρψζσλ ζηα ζηξαηφπεδα ηεο ηβεξίαο θαη ζ' έλα 

άιιν φκσο έξγν ηνπ ίδηνπ ζπγγξαθέα, ζην “Μηα εκέξα ηνπ Ηβάλ Νηελίζνβηηο”, ην 

νπνίν δεκνζηεχηεθε αξθεηά λσξίηεξα. Σν αθήγεκα απηφ, πνπ θαηαδηθάδεη ηε 

ζηαιηληθή ηξνκνθξαηία, δεκνζηεχηεθε ζην εγθπξφηεξν θαη ζρεηηθά ηνικεξφ 

θηινινγηθφ πεξηνδηθφ ηεο Μφζραο, “Νφβη Μχξ”,
418

 ην 1962, θάλνληαο δηάζεκν ην 

πεξηνδηθφ θαη ην δηεπζπληή ηνπ Alexander Tvardovsky. Υξεηάζηεθε γηα ηε 

δεκνζίεπζε, σζηφζν, εηδηθή άδεηα ηνπ Υξνπηζφθ, αθήλνληαο έηζη αλνηρηφ ην 

εξψηεκα – παξά ηελ αληηζηαιηληθή εθζηξαηεία- ζρεηηθά κε ηε κεηέπεηηα ζηάζε ηεο 

ζνβηεηηθήο εγεζίαο θαη ηελ απνκάθξπλζε ηεο απφ ηηο δπλακηθέο κεζφδνπο ηνπ 

θνκκνπληζηηθνχ ζπζηήκαηνο. ' αληίζεζε κε ην πξψην νγθψδεο βηβιίν πνπ 

ζπκππθλψλεη πιεζψξα καξηπξηψλ, ην πεξηερφκελν ηνπ δηεγήκαηνο –φπσο ζεκεηψλεη 

ν ίδηνο ν Tvardovsky- “πεξηνξίδεηαη ρξνληθά θαη ηνπηθά θαζψο θαη αλαθνξηθά κε ηελ 

πξννπηηθή ηνπ θεληξηθνχ ήξσα”. Ο ζπγγξαθέαο δηάιεμε κηα απφ ηηο πην 

ζπλεζηζκέλεο κέξεο ηεο δσήο ηνπ ζηξαηνπέδνπ απφ ην εγεξηήξην σο ην ζησπεηήξην 

γηα λα ζθηαγξαθήζεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ελφο θπιαθηζκέλνπ, ψξα κε ηελ ψξα, ιεπηφ 

                                                 
417Α. νιδελίηζηλ, Αξρηπέιαγνο Γθνπιάγθ 1918-1956, κεη. Κχξα ίλνπ, Πάππξνο 1974, ζ.11. 
418Πνιηηηθή ηνπνζέηεζε αιιάδεη ην Νόβη κηξ ηε δεθαεηία ηνπ 60. Νσξίηεξα, φηαλ ν Πάζηεξλαθ 

επηρείξεζε λα δεκνζηεχζεη ζην πεξηνδηθφ ην Γξ Εηβάγθν, ην 1956, θαηεγνξήζεθε πσο ζπθνθαληεί ηελ 

επαλάζηαζε θαη φζν θαη αλ πξνζπάζεζε γηα ηε δεκνζίεπζε δελ ηα θαηάθεξε.    
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κε ην ιεπηφ – ρσξίο θαζφινπ παξαθνχζθσκα ηεο ζθιεξφηεηαο θαη ηεο απζαηξεζίαο- 

θαη λα καο πεη ζην ηέινο κε απνζηνκσηηθή αθξίβεηα θαη εηιηθξίλεηα: “Σέηνηεο κέξεο 

ζηελ εμνξία ηνπ (ήξσα) απφ ην εγεξηήξην σο ην ζησπεηήξην ήηαλ 3653. Απφ ηα 

δίζερηα ρξφληα είραλ πξνζηεζεί ηξεηο παξαπαλίζηεο κέξεο”!    

 Δίλαη κηα ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ξεαιηζηηθνχ έξγνπ πνπ θαηαθεξαπλψλεη 

έλα ζθιεξφ θαη απάλζξσπν θαζεζηψο. Ζ εηξσλεία είλαη πσο κάρεηαη αθξηβψο ην 

ζχζηεκα εθείλν πνπ έθαλε ζεκαία ηνπ ην ξεαιηζκφ (έζησ ην ζνζηαιηζηηθφ).   
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Δπίινγνο 

Σα ζέκαηα ηεο πνιηηηζηηθήο ζειίδαο ηεο Απγήο θαζνξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηελ επηθαηξφηεηα θαη ηηο εμειίμεηο ζην εμσηεξηθφ θαη ην εζσηεξηθφ. Κπξηαξρνχλ 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ άιθα ή βήηα ηξφπν κε ηε νβηεηηθή Έλσζε ε νπνία 

πξνβάιιεηαη σο πξφηππν ζνζηαιηζηηθήο αλάπηπμεο. Πξνβάιινληαη ζπγγξαθείο πνπ 

θαηαηάζζνληαη ζην πξννδεπηηθφ ζηξαηφπεδν. Οη θξηηηθέο δηέπνληαη απφ καξμηζηηθά 

θξηηήξηα. Σν πξφζθαην παξειζφλ, ν πφιεκνο, ε θαηνρή, ε αληίζηαζε γίλνληαη 

αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο κέζα απφ ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηελ ηέρλε θαη ηελ θξηηηθή 

ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ. 

 Κάπνηεο ζεκαηηθέο αιιά θαη πξφζσπα επαλεκθαλίδνληαη ηαθηηθά 

ζπλδεδεκέλα βέβαηα θάζε θνξά κε ην επηθαηξηθφ ζηνηρείν. Με αθνξκή, γηα 

παξάδεηγκα, δηαθνξεηηθέο εθζέζεηο βξίζθνπκε παξφκνηεο απφςεηο γχξσ απφ ηελ 

αθεξεκέλε ηέρλε θαη ηνλ εμπξεζηνληζκφ, ηελ ίδηα αδηαιιαμία απέλαληη ζηελ «θαζαξή 

ηέρλε». 

Σα ζέκαηα ηδηαίηεξα θαηά ην 1955 ζηξέθνληαη γχξσ απφ ην δησγκφ ηνπ 

πλεχκαηνο, ην απηαξρηθφ πνιηηηθφ πιαίζην, ηηο δηψμεηο ζπγγξαθέσλ, ηηο θαηαζρέζεηο 

βηβιίσλ, ηνλ αθνξηζκφ ηνπ Καδαληδάθε. Ζ Απγή ζπλδηαιέγεηαη κε θεληξψεο 

εθεκεξίδεο γχξσ απφ δεηήκαηα φπσο ν ξφινο ηνπ δεκηνπξγνχ ή νη ζρέζεηο ηνπ κε ην 

θνηλφ. Ο Πνξθχξεο απαληά ζηνπο Π. Υάξε θαη Γ. Ρψκα (Διεπζεξία), ελψ βξίζθνπκε 

επίζεο απάληεζε (Π.Ν) ζην Βελέδε (Βήκα) ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε αιεζηλήο πνίεζεο 

χζηεξα απφ ηνλ Παιακά, ην ηθειηαλφ θαη ηνλ Καβάθε. Πξνβάιινληαη νη ζπγγξαθείο 

πνπ πήξαλ ζέζε απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα ηνπ θαηξνχ ηνπο, πνπ κε βαζηά επίγλσζε 

ηεο απνζηνιήο ηνπο σο πλεπκαηηθνί άλζξσπνη αγσλίδνληαη κε ηε δσή θαη ην έξγν 

ηνπο γηα ηα πην ςειά ζπκθέξνληα ηεο αλζξσπφηεηαο. 

 Ζ θξηηηθή ηφζν ηνπ ζεάηξνπ φζν θαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζηξέθεηαη γχξσ 

απφ ην δίπνιν πξφνδνο- ζπληήξεζε. Έηζη αλ ζηνλ πξννδεπηηθφ πφιν θαηαηάζζνληαη 

ν Ρελέ Κιεκάλ, ν Μπξέρη, ν Σζίλεκαλ, ν Λφξθα, ν Σζέρσθ, ηε ζπληήξεζε 

αληηπξνζσπεχεη ελ κέξεη ην ζέαηξν ηνπ Εαλ Αλνπίγ («Κνιφκπ»), ν Πηξαληέιν, ην 

Υφιπγνπλη, ν Καδάλ αιιά θαη ν Σέλεζε Οπίιηακο. Σν πάγην αίηεκα ηνπ ξεαιηζκνχ 

πξνβάιιεη κέζα απφ ηελ θξηηηθή πνιιψλ έξγσλ φπσο ε «Μαγηθή πφιε» ηνπ 

Κνχλδνπξνπ, ν «Μαησκέλνο γάκνο» ηνπ Λφξθα, «ηα παηδηά ρσξίο φλνκα» ηνπ 

Σζίλεκαλ αιιά θαη «ην ιηκάλη ηεο αγσλίαο» ηνπ Καδάλ. 

 Γξάθνληαο ινγνηερληθή θξηηηθή ν Σάζνο Λεηβαδίηεο ζα κηιήζεη γηα ηελ 

πνίεζε ηνπ Γ. Θέκειε αιιά θαη γηα ηνλ Μαγηαθφθζθη θαη γηα ηνλ  Οπψιη Οπτηκαλ 

(«θχιια ηεο ριφεο»). Βξίζθνπκε ηελ πξνηξνπή ηνπ πξνο ηνπο λένπο πνηεηέο λα 

εθθξάδνπλ φρη κφλν ηδησηηθέο πεξηπέηεηεο αιιά λα αληηιεθζνχλ ην ηαιέλην ηνπο σο 

απνζηνιή  κε θνηλσληθή  ζεκαζία. Σαπηφρξνλα θπξηαξρνχλ κειέηεο φπσο ηνπ Μ. 

Φηιίππνπ γηα ηε ζάηηξα ηνπ Παιακά, γηα ηνλ Ξελφπνπιν, γηα ηε ζηξνθή ηεο 

ειιεληθήο ινγνηερλίαο ζην ζνζηαιηζκφ ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, αιιά θαη ηνπ 

Παπατσάλλνπ γηα ην Γ. Βνπηπξά ή γηα ηελ νθησβξηαλή επαλάζηαζε θαη ηελ επίδξαζε 

ηεο ζηε ινγνηερλία. Ο Πνξθχξεο, απφ ηελ άιιε, ζηελ θξηηηθή ηνπ γηα ηελ 

πεδνγξαθία ζα αζρνιεζεί ηδηαηηέξσο κε ηελ αληηδξαζηηθή ινγνηερλία θαη έξγα φπσο 

ηνπ Ρφδε Πξνβειέγγηνπ, ηνπ Θ. Φξαγθνπνχινπ («Σεηρνκαλία»), ηνπ Ν. Κάζδαγιε 

(«Σα δφληηα ηεο κπιφπεηξαο»).  

 Πξνβάιιεηαη ν Υάνπαξλη Φάζη σο εξκελεπηήο ηεο νπκαληζηηθήο θαη 

δεκνθξαηηθήο ακεξηθαληθήο παξάδνζεο ελψ ζηνλ αληίπνδα θαηαηάζζεηαη ν Νηνο 
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Πάζζνο εμαηηίαο ηεο δεμηφζηξνθεο πνξείαο ηνπ θαη ηνπ γεγνλφηνο πσο ζην έξγν ηνπ 

βξίζθνπλ ην ζπκβηβαζκφ, ηελ αβνπιία, ην αδχλαην ηεο αληίζηαζεο. 

  

 Ζ αξρή γηα ην «ιηψζηκν ησλ πάγσλ» αιιά θαη ε αλάγθε γηα εθδεκνθξαηηζκφ 

ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο γίλεηαη αθνξκή ψζηε ε ειιεληθή 

αξηζηεξά λα θάλεη αλνίγκαηα θαη λα αλαδεηήζεη ζπλνδνηπφξνπο κέζα ζηνπο θφιπνπο 

ηνπ πξννδεπηηθνχ θαη εηξεληζηηθνχ θηλήκαηνο. Οη εθινγέο ηνπ 1956 θαη θπξίσο ην 

20
ν
 ζπλέδξην ηνπ ΚΚΔ γίλνληαη αθεηεξία γηα ελφηεηα ησλ δεκνθξαηηθψλ 

δπλάκεσλ. Πξνζθέξνπλ αηζηνδνμία θαη πίζηε ζηελ αιιαγή. Μέζα ζ‟ απηφ ην πλεχκα 

δεκνζηεχνληαη θαη νη απφςεηο ηνπ Σνιηάηη γηα ηελ αλάγθε ελφηεηαο ηνπ 

ζνζηαιηζηηθνχ θαη θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο ζηελ Ηηαιία, ελψ βιέπεη ζην 20
ν
 

ζπλέδξην ηνλ ηξφπν πνπ ζα κπνξέζεη λα πάεη ην θίλεκα κπξνζηά αθνχ ρηχπεζε ην 

δνγκαηηζκφ θαη ηα ιάζε ηεο πξνζσπνιαηξίαο. Μηιά γηα ηε ζεκαζία ηεο ιεληζηηθήο 

αξρήο γηα ζπιινγηθή εγεζία ηνπ θφκκαηνο, γηα δεκνθξαηηθή αλάπηπμε ηνπ θφκκαηνο 

θαη εζσηεξηθή δεκνθξαηία.   

   Ο Λνχθαηο πξνβάιιεηαη σο έλαο κεγάινο αηζζεηηθφο πνπ ηδηαίηεξα ην δνθίκην 

ηνπ γηα ηνλ Σφκαο Μαλ ππήξμε αιεζηλή ππμίδα πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηε δηαλφεζε
419

. 

Σελ ίδηα ρξνληά γηα ράξε ηεο επηθαηξφηεηαο θαη ηεο ζέζεο ηνπ ζηε λέα νπγγξηθή 

θπβέξλεζε δίλνληαη, πηζαλφλ απφ ηνλ Πνξθχξε (Π.), ζηνηρεία γηα ηε δσή θαη ην έξγν 

ηνπ. Ζ ζηαδηνδξνκία ηνπ δηαθξίλεηαη ζε πξψηκε ηδεαιηζηηθή θαη κεηέπεηηα 

καξμηζηηθή πεξίνδν, ελψ ηνλίδεηαη ην γεγνλφο πσο ην έξγν ηνπ, κεηαθξαζκέλν ζε 

πνιιέο γιψζζεο, απνζπά ηαρχηαηα ηελ επηδνθηκαζία θαη ηελ εθηίκεζε ηφζν ησλ 

νπαδψλ ηνπ καξμηζκνχ φζν θαη ηνπ ηδεαιηζκνχ. ηα έξγα ηεο καξμηζηηθήο πεξηφδνπ 

θαηαηάζζνληαη «Οη κειέηεο γηα ηνλ επξσπατθφ ξεαιηζκφ», «Σν ξήκαγκα ηνπ 

ινγηθνχ», «Ο λεαξφο Υέγγει» θηι
420

.    

 Ζ ζπλχπαξμε ηδενινγηθή θαη θαιιηηερληθή θαη ν δηάινγνο κεηαμχ ησλ 

θηινζνθηθψλ ξεπκάησλ πξνβάιιεηαη ηδηαίηεξα κεηά ην 1956. Έηζη ν άξηξ γίλεηαη 

θεληξηθφ πξφζσπν ηεο επηθαηξφηεηαο. Καηά ηε δηάξθεηα επίζθεςεο ηνπ ζηελ Διιάδα 

έξρνληαη ζε επαθή καδί ηνπ νη Απγέξεο, Γαι. Καδαληδάθε, Μ. Παπατσάλλνπ, 

Βνπξλάο, Λεηβαδίηεο, Πνξθχξεο, Σ. Παηξίθηνο, Κ. Κνπινπθάθνο, Κ. ηακαηίνπ. Ζ 

ζπδήηεζε ζηξέθεηαη γχξσ απφ ηε δεκηνπξγηθή ζπλχπαξμε, φρη απιά ηελ αλνρή, ησλ 

δχν θηινζνθηθψλ ξεπκάησλ θαη ν άξηξ πξνβάιιεη σο παξάδεηγκα δηαιφγνπ 

αλάκεζα ηνπο ην γεγνλφο πσο ν ίδηνο ζπγγξάθεη καδί κε ηνλ Ρνδέ Γθαξσληχ ηε 

βηνγξαθία ηνπ Φισκπέξ, αθνινπζψληαο ν θαζέλαο ηε δηθή ηνπ κέζνδν ( ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο ν Γθαξσληχ, ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ν άξηξ)
421

. 

Σαπηφρξνλα, ήδε πξηλ απφ ην ζπλέδξην, αιιά θπξίσο κεηά, κπαίλεη επηηαθηηθά 

θαη ζηηο ζηήιεο ηεο Απγήο ην δήηεκα ηεο ειεπζεξίαο ζηελ ηέρλε, απνδεηθλχνληαο έηζη 

φηη απνηεινχζε πεξηζζφηεξν αίηεκα παξά ηεηειεζκέλε πξαγκαηηθφηεηα.  νβηεηηθνί 

θαινχληαη λα εμεγήζνπλ θαη λα επαιεζεχζνπλ ηε ζηξνθή ηεο ηέρλεο ζηελ παηξίδα 

ηνπο. Ο ζπγγξαθέαο Πνπφθζθηλ εθθξάδεη ηελ άπνςε πσο εηδηθά κεηά ην ζπλέδξην ν 

δεκηνπξγφο θαη ε θξηηηθή δελ αληηκεησπίδνπλ θακηά απνιχησο δέζκεπζε. 

Αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Έξελκπνπξγθ θαη ηεο Αρκάηνβαο πνπ ηχπσζαλ θαη 

θπθινθφξεζαλ έξγα ηνπο παξά ηελ νκφθσλα αξλεηηθή θξηηηθή πνπ δέρηεθαλ. Απφ 

                                                 
419 Απγή, 10-7-1956. 
420 Απγή, 30-10-1956. 
421Απγή,  11-8-1956. 
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ηελ άιιε πιεπξά βέβαηα ε παξαδνρή πεξί εληαίαο θαη νκφθσλεο θξηηηθήο αθπξψλεη 

ελ κέξεη ηνλ ηζρπξηζκφ πεξί ειεπζεξίαο ηεο ζνβηεηηθήο θξηηηθήο. 

Γηα έιιεηςε ειεπζεξίαο επηθξίλεη ην ζνβηεηηθφ θαζεζηψο θαη ν Ηηαιφο 

ζπγγξαθέαο θαη πνιηηηθφο ηιφλε, ππεξακπλφκελνο ηεο άζθεζεο θξηηηθήο «απφ ηα 

κέζα, απφ θίινπο ηεο Δπαλάζηαζεο», αιιά θαη ηεο πεπνίζεζεο πσο έλαο 

αλειεχζεξνο θαιιηηέρλεο δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη θακηά βνήζεηα ζηελ νηθνδφκεζε 

ηνπ ζνζηαιηζκνχ. Ο άξηξ επίζεο ππεξαζπίδεηαη ηελ αλεμαξηεζία ηεο ηέρλεο απφ 

πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο, ελψ ηαπηίδεη νπαδνχο ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ κε ηνπο 

πην «ξφδηλνπο ηδεαιηζηέο», θαζψο απνζησπνχλ ηελ απειπηζία, ην θφβν, ηελ έλδεηα, 

λνκίδνληαο πσο έηζη ζπκβάιινπλ ζηελ εμάιεηςε ηνπο. Δκκέλεη, ζε θάζε πεξίπησζε, 

ζην αίηεκα φρη κνλάρα ηεο «ζπλχπαξμεο», αιιά ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο 

ηνπ καξμηζκνχ κε ηα γεηηνληθά ζ‟ απηφλ δφγκαηα. Απαληψληαο ζ‟ απηφλ ν 

Έξελκπνπξγθ επηκέλεη ζηε «ζπλχπαξμε» δηαθνξεηηθψλ ηάζεσλ ζηε νβηεηηθή 

Έλσζε, φρη φκσο θαη ζηε ζπλεξγαζία. Καηαγγέιιεη ην δνγκαηηζκφ θαη ζπκθσλεί πσο 

ε ζπλχπαξμε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξφνδν ηεο θνπιηνχξαο, θξίλεη φκσο πσο 

έρνπλ γίλεη αξθεηά βήκαηα ζηε νβηεηηθή Έλσζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.     

 Μέζα απφ ηηο παξαπάλσ δεκνζηεχζεηο ηεο Απγήο θαηά ην 1956, ζαλ απάληεζε 

ζηηο επηθξίζεηο ηνπ αζηηθνχ ηχπνπ πξνβάιιεηαη ν δηάινγνο Αλαηνιήο- Γχζεο, κέζα 

απφ ζπδεηήζεηο ζπγγξαθέσλ, νβηεηηθψλ, Γάιισλ θαη Ηηαιψλ.  Άιινηε πάιη 

θπξηαξρεί ε ακεραλία θαη ε ακθηηαιάληεπζε πνπ εθθξάδεηαη γχξσ απφ 

αληηθξνπφκελα θείκελα γχξσ απφ ην ζνζηαιηζηηθφ ξεαιηζκφ ή γεληθφηεξα γχξσ απφ 

ην 20
ν
 πλέδξην.   

 Καη ην 1957 βξίζθνπκε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη, κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν 

κε ηνλ Καδάλ, ην Σέλεζε Οπίιηακο, ηνλ Φειίλη, ηνλ Μπξέρη, ηνλ Αικπέξ Κακχ, ην 

Νίθν Καδαληδάθε θαη ην έξγν ηνπο. Κπξηαξρεί ην ζπλέδξην ησλ νβηεηηθψλ 

θαιιηηερλψλ θαη κνπζνπξγψλ φπνπ δηαηππψλνληαη απφςεηο θαηά ηνπ εμπξεζηνληζκνχ 

θαη ηεο αθεξεκέλεο ηέρλεο, φπνπ δειψλνπλ απζηεξά αδηάιιαθηνη απέλαληη ζηε 

ζεσξία ηεο «θαζαξήο ηέρλεο» θαη ν ζνζηαιηζηηθφο ξεαιηζκφο αληηκεησπίδεηαη σο ν 

κνλαδηθά ζσζηφο δξφκνο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ άλζηζε ησλ ηερλψλ. 

Βξίζθνπκε αθφκε ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην 20
ν
 ζπλέδξην φπνπ ν Πνισλφο 

ινγνηέρλεο Πνπηξάκελη ραξαθηεξίδεη ηελ πεξίνδν κεηά ην 1956 σο πεξίνδν 

ηξαληαγκνχ θαη αλαδήηεζεο ηνπ λένπ, ελψ ν Έξελκπνπξγθ απαληά ζηνπο επηθξηηέο 

γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ζνβηεηηθήο ηέρλεο θαη ν Υξνπζηζφθ ζεσξψληαο αδχλαηε ηελ 

νπδεηεξφηεηα, ζπλδέεη ηελ θνκκαηηθφηεηα θαη ηελ ειεχζεξε δεκηνπξγία ζηε 

ζνβηεηηθή θνηλσλία. Ήδε απφ ην 1956 πξνβάιιεη έληνλν ην δήηεκα ηνπ 

ξεβηδηνληζκνχ κέζα ζε δεκνζηεχκαηα πνπ βξίζθνπκε ζηελ Απγή. Έηζη ν Πνπηξάκελη 

κηιψληαο γηα επηθίλδπλε ζηξνθή, ηάζζεηαη ηφζν θαηά ηεο επηζηξνθήο ζην άκεζν 

παξειζφλ φζν θαη θαηά ηνπ ξεβηδηνληζκνχ. Σξία ρξφληα αξγφηεξα (1959) έλαο άιινο 

Πνισλφο ζπγγξαθέαο, ν Λένλ Κξνπηζθφθζθη, θαηαγγέιιεη εμίζνπ ηα δηνηθεηηθά 

κέηξα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζνβηεηηθήο θνπιηνχξαο θαη θξίλεη πσο κεηά ην 1956 

εμαζθαιίζηεθε πιήξεο ειεπζεξία σο πξνο ηηο κνξθέο θαη ηα κέζα έθθξαζεο ηεο 

ηέρλεο. Καη απηφο φκσο αλαδεηθλχεη σο κείδνλ πξφβιεκα εθείλν ησλ ξεβηδηνληζηηθψλ 

ηάζεσλ. 

 Χο θιαζηθή πεξίπησζε ξεβηδηνληζηή αληηκεησπίδεηαη ν Λνχθαηο. Ο ξφινο πνπ 

δηαδξακάηηζε ζηα «νπγγξηθά», αιιά θαη ην θηινζνθηθφ ηνπ έξγν γίλνληαη αθνξκή γηα 

δεκνζηεχκαηα ζηελ Απγή (1959) πνπ ηνλ επηθξίλνπλ σο «αλαζεσξεηή βαζηθψλ αξρψλ 
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ηνπ καξμηζκνχ- ιεληζκνχ».  Κπξίσο ζηέθνληαη ζε ζεκεία ηνπ έξγνπ ηνπ φπσο ζηελ 

αξρή ηεο «ηδενινγηθήο ζπλχπαξμεο» (αζηηθήο θαη ζνζηαιηζηηθήο δεκνθξαηίαο), ζηελ 

ηάζε ηνπ λα πξνζεγγίζεη ηνλ εγειηαλφ ηδεαιηζκφ ζην καξμηζκφ, αιιά θαη ζην γεγνλφο 

φηη ζηε ζέζε ηεο αληίζεζεο θαπηηαιηζκνχ- ζνζηαιηζκνχ, ηνπνζεηεί εθείλε θαζηζκνχ- 

αληηθαζηζκνχ ελψ θαη ε αληίζεζε ινγηθφ- άινγν ζπξψρλεη ζην βάζνο ηελ αληίζεζε 

πιηζκνχ- ηδεαιηζκνχ.  

 Ήδε ην 1958 ην θιίκα αλειεπζεξίαο επηζθξαγίδεηαη ζηε νβηεηηθή Έλσζε, 

θαζψο ν Πάζηεξλαθ δέρεηαη ζθνδξή επίζεζε εμαηηίαο ηεο βξάβεπζεο ηνπ απφ ηε 

νπεδηθή Αθαδεκία. Ζ βξάβεπζε θαηαγξάθεηαη ζην ζνβηεηηθφ ηχπν αιιά θαη ζηελ 

Απγή σο «πξντφλ ηεο αληηζνβηεηηθήο πζηεξίαο θαη πξνπαγάλδαο».   

 Γεληθφηεξα κεηά ην 1956 ζπλππάξρνπλ ζηελ Απγή δεκνζηεχκαηα πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ αλεθηηθφηεηα, ηε ζπλχπαξμε, ηελ ειεπζεξία κε πην δνγκαηηθά πνπ 

απνθαινχλ ξεβηδηνληζκφ θάζε απφπεηξα αλαλέσζεο. Ζ ζθνδξή επίζεζε ελαληίνλ ηνπ 

Πάζηεξλαθ παξά ηηο εμαγγειίεο γηα ειεπζεξία πνπ είραλ πξνεγεζεί ζηε νβηεηηθή 

Έλσζε ζπλνδεχεηαη κε δηαθνξεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην Λνχθαηο ην 1959 ζε ζρέζε 

κε δεκνζηεχκαηα ηνπ 1956 ή ηνπ 1957. 

 Θα κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε ηηο αθφινπζεο θάζεηο – ή ίζσο ηάζεηο- κέζα 

ζηελ πνιηηηζηηθή ζειίδα. Μεηά ην 56 αιιά θαη ιίγν πξηλ ε ζπλχπαξμε, ηδενινγηθή θαη 

θαιιηηερληθή, θαηαιακβάλεη θεληξηθή ζέζε. Πξνβάιιεηαη ν Λνχθαηο, ν άξηξ θαη ην 

έξγν ηνπ, ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο ηέρλεο απφ πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο 

ηελ νπνία ππεξαζπίδνληαη ν άξηξ αιιά θαη ν ηιφλε ελψ ηαπηφρξνλα επηθξίλνληαη 

νη επεκβάζεηο ηνπ ζνβηεηηθνχ θαζεζηψηνο ζηα ζέκαηα θνπιηνχξαο. ε κηα δεχηεξε 

θάζε ζα ιέγακε πσο ε θαηαδίθε ηνπ ζηαιηληζκνχ ζπλππάξρεη έληνλα κε ην θφβν ηνπ 

ξεβηδηνληζκνχ ζε δεκνζηεχκαηα φπσο ηνπ Πνπηξάκελη. ηελ ηξίηε θάζε θχξηνο 

αληίπαινο αλαδεηθλχεηαη ν ξεβηδηνληζκφο ελψ ε θνκκαηηθφηεηα θαη ε ειεχζεξε 

δεκηνπξγία ζπλδένληαη απεξίθξαζηα ζην ιφγν ηνπ Υξνχζηζνθ. Ζ θάζε απηή 

επηζθξαγίδεηαη κε ηα δεκνζηεχκαηα γχξσ απφ ην Γ πλέδξην ησλ νβηεηηθψλ 

πγγξαθέσλ (1959).  

 Κιείλνληαο ζα ζέιακε λα ππνγξακκίζνπκε ηελ χπαξμε ζπρλά αληηθάζεσλ θαη 

κηαο θάπνηαο ζχγρπζεο κέζα ζηελ πνιηηηζηηθή θξηηηθή, πηζαλφ απνηέιεζκα κηαο 

γεληθφηεξεο ίζσο πνιηηηθήο θαη θνκκαηηθήο θξίζεο. Γίλνπλ ηελ εληχπσζε πσο 

αλαδεηνχλ ζπκκάρνπο αιιά απφ ηελ άιιε αληρλεχνπλ πνιχ εχθνια ερζξνχο, 

πξνζάπηνληαο ηνπο ηελ θαηεγνξία ηνπ ηδεαιηζηή ή ηνπ «ξεβηδηνληζηή». Σα 

δηαθπβεχκαηα ηνπ ηζηνξηθνχ παξφληνο αιιά θαη νη εμειίμεηο θαη ζπδεηήζεηο ζηηο 

άιιεο ρψξεο, θπξίσο ζην εζσηεξηθφ ησλ επξσπατθψλ θνκκνπληζηηθψλ θνκκάησλ, 

επηδξνχλ άκεζα. Σν δήηεκα ηεο ειεπζεξίαο ζηελ ηέρλε, ην ζνζηαιηζηηθφ φξακα, ν 

θφβνο ηνπ ξεβηδηνληζκνχ, ην κέλνο θαηά ηνπ θνξκαιηζκνχ έξρνληαη θαη επαλέξρνληαη 

ζηα δεκνζηεχκαηα, ζπληζηψληαο έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην αλαθνξάο.  Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά νη ηζηνξηθέο επηηαγέο, φπσο ην αίηεκα γηα πεξηζζφηεξε ειεπζεξία, 

δεκνθξαηία, εηξεληθή ζπλχπαξμε επηβάιινπλ αλνίγκαηα φρη κφλν πνιηηηθά αιιά θαη 

ηδενινγηθά.  

 Μέζα ζ‟ έλα ηέηνην πιαίζην ην έξγν θξίλεηαη θπξίσο σο θνξέαο ηδενινγίαο. 

Κξηηήξην γίλεηαη ν ξεαιηζκφο αιιά φρη απαξαίηεηα ν ζνζηαιηζηηθφο. Αλαπαξάγνπλ 

θπξίσο ηηο ζνβηεηηθέο ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ην ζνζηαιηζηηθφ ξεαιηζκφ αιιά δελ 

παίξλνπλ άκεζα ζέζε ππεξάζπηζεο ηνπ. Τπάξρεη ελδερφκελε αηζηνδνμία γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο εμέιημεο θαη βειηίσζεο ηνπ, θαιή πίζηε, εζεινηπθιία αιιά θαη 
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επηθχιαμε θαη απνζηαζηνπνίεζε απέλαληη ηνπ. Έηζη ν φξνο απνθεχγεηαη 

ζπζηεκαηηθά ζηελ θξηηηθή βηβιίσλ, ηαηληψλ ή άιισλ έξγσλ. Σν 20
ν
 ζπλέδξην ηνπ 

ΚΚΔ ζεκαηνδνηεί κηα πεξίνδν επηθπιάμεσλ θαη ακθηηαιάληεπζεο, κηα πεξίνδν 

ακεραλίαο θαη θξηηηθήο επαλεμέηαζεο ηνπ επίζεκνπ αηζζεηηθνχ δφγκαηνο, ρσξίο 

φκσο λα πεξλνχλ ζην ζηάδην ηεο άκεζεο πνιεκηθήο ελαληίνλ ηνπ. Δθθξάδνληαη 

σζηφζν δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο γχξσ απφ ην ζνζηαιηζηηθφ ξεαιηζκφ θαη απηέο 

ζπκβάιινπλ ζηε ζηαδηαθή θαηάιπζε ησλ αξρψλ ηνπ.   

 Μπνξνχκε αθφκε λα παξαηεξήζνπκε πσο ε θξηηηθή παξακέλεη δέζκηα 

αληηζέζεσλ ηνπ ηχπνπ πξννδεπηηθή –ζπληεξεηηθή ηέρλε, αθκή- παξαθκή, κνξθή- 

πεξηερφκελν, αηζηνδνμία- απαηζηνδνμία, δεκηνπξγψληαο έλα πιαίζην πνπ δελ επέηξεπε 

ζε ελδηάκεζεο θσλέο λα εθθξαζηνχλ θαη λα πξνζεγγίζνπλ κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν ηα 

θαιιηηερληθά θαη πνιηηηζηηθά γεγνλφηα. Πξνηάζζεηαη ε αιήζεηα ηνπ ραξαθηήξα θαη 

ησλ θαηαζηάζεσλ, βαζηζκέλε ζηελ αληίιεςε ηνπ Έλγθειο γηα ηελ «ηππηθή 

απεηθφληζε ηππηθψλ πεξηπηψζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ». Οη αξρέο κε βάζε ηηο νπνίεο 

εξκελεχνληαη ηα θαιιηηερληθά έξγα, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαίλεηαη πσο δε ζα 

κπνξνχζαλ λα γίλνπλ απνδεθηά απ‟ φζνπο δελ αζπάδνληαλ ηε ζνζηαιηζηηθή 

θνζκνζεσξία. 

 Σαπηφρξνλα πέθηνπλ νη πξψηνη ζπφξνη γηα ηελ αλάπηπμε πξνβιεκαηηζκψλ 

πνπ ζα πξνθχςνπλ αξγφηεξα, ζα εθθξαζηνχλ θπξίσο ζηελ Δπηζεώξεζε Τέρλεο, θαη 

ζα νδεγήζνπλ κέρξη θαη ηε δηάζπαζε ηεο Αξηζηεξάο (1968), αλαδεηψληαο κηα 

αλαλέσζε ηνπ ρψξνπ. Αθνχγνληαη απφςεηο φπσο ηνπ Σνιηάηη, ηνπ ηιφλε, ηνπ άξηξ 

θαη ηνπ Γθαξσληχ, απφςεηο πνπ ππνζηήξημαλ ηελ επαλαθνξά ζε έλα πξψηκν 

καξμηζηηθφ νπκαληζκφ αιιά θαη ηνλ εζληθφ δξφκν πξνο ην ζνζηαιηζκφ. Απφ ηελ άιιε 

ιείπεη ε εχξεζε νπζηαζηηθψλ ζρέζεσλ ηεο Απγήο κε έληππα φπσο ην λόβη κηξ πνπ 

δεκνζίεπζε έλα ηφζν ηνικεξφ έξγν φζν ηνπ νιδελίηζηλ θαη ζα επηβεβαίσλε κηα 

πξαγκαηηθή ζηξνθή. 

 ε θάζε πεξίπησζε ε πνιηηηζηηθή ζειίδα καο δίλεη κηα θαιή εηθφλα ηεο 

επνρήο θαη θπξίσο ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ηεο δπκψζεσλ. 
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