Η τέχνη του Πάμπλο Νερούδα γίνεται το φλογερό προσκλητήριο για την ζωή και την κοινωνική μάχη.
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1

Πρώτη Μάη στην Ελλάδα του
2017
Χρόνια τώρα οι τοκογλύφοι, οι κερδοσκόποι και οι
αριθμολάγνοι των διεθνών αγορών, απομυζούν την
πατρίδα μας και φτωχοποιούν το λαό μας.
Είναι η νέα κατοχή της μικρής μας πατρίδας από
τα μνημόνια και τις εξωχώριες εντολές των
ισχυρών της γης.
Είναι η σύγχρονη βαρβαρότητα που εξαθλιώνει τη
ζωή μας, υποθηκεύει το μέλλον μας και ληστεύει
ακόμα και τα όνειρα μας.
Πρώτη Μαγιού και βουτάμε στους στίχους του
Ποιητή –Αγωνιστή Πάμπλο Νερούδα, που όπως
έλεγε:

«στίχοι που δε θέλουνε να υποταχτούνε στο
αποκαρδιωτικό όραμα ενός κόσμου σε παρακμή.»
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Μέσα από αυτούς τους στίχους του Χιλιανού
ποιητή, εραστή της ζωής, ξεδιαλέγουμε αυτούς
που διαχρονικά εκφράζουν το προσκλητήριο για
τον αγώνα των ανθρώπων της εργασίας, για τους
μη προνομιούχους που θέλουν όμως
των καιρών να θέλουν

σε πείσμα

να συνεχίζουν να

ονειρεύονται.
Πρωτομαγιά 2017

Γιάννης Σταμούλης
Πρόεδρος

Τάσος Μανιάτης
Γενικός Γραμματέας

Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
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Ο ποιητής.

Ο Ρικάρντο Νεφταλί Ρέγιες Βασοάλτο, ο γνωστός Πάμπλο
Νερούδα, γεννήθηκε στις 12 Ιουλίου 1904 στην πόλη
Παράλ της Χιλής.
Από την ηλικία των δέκα ετών, ξεκινά να γράφει ποιήματα,
ενώ μόλις πέντε χρόνια αργότερα, δημοσιεύει τους
πρώτους στίχους στο τοπικό περιοδικό «La Mañana».
Τα χρόνια της νεότητας, η ποίησή του δημοσιεύεται και
αρχίζει να κερδίζει βραβεία, αναδεικνυόμενος σε
σημαντικό δημιουργό της λατινοαμερικανικής ποίησης.
Το 1927, ξεκινάει η διπλωματική του καριέρα και
ταξιδεύει
στη Βιρμανία, το Μπουένος Άιρες, τη
Βαρκελώνη, την Κεϋλάνη, τη Μαδρίτη, την Ιάβα. Γνωρίζει
μέρη και ανθρώπους, το σημαντικότερο όμως είναι ότι
βλέπει τα απολυταρχικά καθεστώτα και συμπάσχει με
τους λαούς που στενάζουν κάτω από αυτά.
Οι εμπειρίες του αυτές και η δολοφονία του φίλου του
ποιητή, Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, τον αγανακτούν και
αποφασίζει στις αρχές της δεκαετίας του 1940 να
ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική.
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Το 1945, λαμβάνει το Εθνικό Βραβείο Λογοτεχνίας και τα
έργα του γίνονται πιο πολιτικά με κορύφωση το «Canto
General»
Με την απαγόρευση του κομουνισμού στη Χιλή, ο
Νερούντα περνάει στη παρανομία, ως καταζητούμενος.
Για μήνες κρύβεται, ώσπου καταφέρνει να διαφύγει στην
Αργεντινή και από εκεί στην Ευρώπη, όπου έζησε
εξόριστος από το 1948 ως το 1952.
To 1953 ο Νερούντα παραλαμβάνει το βραβείο Στάλιν.
Με την εκλογή του Σαλβαδόρ Αλιέντε στην προεδρία της
Χιλής, ο Νερούδα διορίζεται πρέσβης στο Παρίσι (19701972). Το 1971 , η Σουηδική Ακαδημία του απονέμει το
βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.
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M-Behroozi

Στις 23 Σεπτεμβρίου 1973, ο Νερούδα αφήνει την
τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο.
Το νέο διδακτορικό καθεστώς του Αγκούστο Πινοσέτ
απαγορεύει να γίνει η κηδεία του ποιητή δημόσιο γεγονός.
Ωστόσο, δεκάδες χιλιάδες κόσμου συρρέουν στην
πρωτεύουσα της χώρας για να συνοδεύσουν τον
αγαπημένο ποιητή στην τελευταία του κατοικία και,
αναπόφευκτα, η κηδεία του Νερούδα γίνεται η πρώτη
δημόσια διαμαρτυρία ενάντια στη στρατιωτική δικτατορία
της Χιλής.
Τα έργα του παρέμειναν απαγορευμένα στη Χιλή μέχρι και
το 1990.
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Ο διανοούμενος που η τέχνη του είναι
ζωή και κοινωνική μάχη.
Το πλέον επικό έργο του Νερούδα, είναι το «Γενικό
Άσμα» Κάντο Χενεράλ, που στα ελληνικά μετέφρασε η
Δανάη Στρατηγοπούλου το 1973.

Όπως σημειώνει στον πρόλογο στην
πρώτη έκδοση:

πολύτιμη αυτή

«Η ποίηση του που ανταποκρίνεται

στις πιο

αυστηρές αξιώσεις της διανοητικής καλλιτεχνικής
δημιουργίας,
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λάμπει

στο

ΓΕΝΙΚΟ

ΑΣΜΑ

σε

χαλυβωμένο παντοδύναμο όπλο, που ορθώνεται
πλάι στους λαϊκούς ήρωες της Ιστορίας του…
Η τέχνη του είναι ζωή και κοινωνική μάχη, είναι
αφιερωμένη σε όσους ονειρεύονται ένα κόσμο πιο
καλό και αγωνίζονται να τον κατακτήσουνε για
ένα μέλλον ειρήνης, λευτεριάς και ευημερίας. Το
βιβλίο τούτο σημαίνει ένα προσκλητήριο στους
συγγραφείς

του λαού να σφυρηλατήσουν μια νέα

λογοτεχνία που θα έχει τις ρίζες της στο υπέδαφός
τους»
Για να συμπληρώσει, ένα χρόνο αργότερα στην δεύτερη
έκδοση του έργου:

«Ο Πάμπλο Νερούδα είναι άλλο. Είναι ο άνθρωπος
που ταυτίστηκε με τον κόσμο της δουλειάς,
εργαζόμενοι ή όχι μα πάντα αδικημένων, όπου
στον πλανήτη. Και όχι με λόγια. Είναι ο ποιητής
που η ποίησή του δεν είναι καμωμένη από λόγια,
αλλά από έργα.»
Ο Νερούδα τραγουδάει για τον πόνο των λαών, για τα
μαρτύρια του, την ίδια ώρα που σαλπίζει και το
προσκλητήριο για τον αγώνα του κόσμου του μόχθου, για
την μάχη εναντίον των τυράννων όπου γης.
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Οι κατακτητές.

Ίδια τακτική, ίδια βουλιμία ανά τους αιώνες, οι
κατακτητές άλλοτε με τη βία των όπλων, άλλοτε με την
ισχύ του χρήματος, με ένοπλη ή οικονομική κατοχή,
φέρνουν τρόμο πόνο και εξαθλίωση.
Στα σπλάχνα της πατρίδας μου
έμπαινε η κάμα η φονική
λαβώνοντας τα χώματα τα ιερά.
Ο ποιητής μέσα από την ιστορία της πατρίδας του,
περιγράφει με τρόπο κλασσικά διαχρονικά τη βία των
κατακτητών.
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Επιδρομείς πατήσανε τον οίκο σου.
Και σε κόψανε σα πεσμένο φρούτο,
άλλοι σε σημαδέψανε πάνω στη ράχη σου
με δόντια αιμόχαρης ράτσας
κι άλλοι σε λεηλατήσαν στα λιμάνια
φορτώνοντας αίμα πάνω στις συμφορές σου.

Στις κατοχές, όλων των εποχών η ανθρώπινη ράτσα
δείχνει το βίαιο σαρκοφάγο πρόσωπό της, που ο Νερούδα
το αποδίδει εικονίζοντας το με την λέξη θηριωδία.
Δεν κοιμάται όμως η θηριωδία
Η θηριωδία με άσπρα μουστάκια
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σεργιανάει με γάντια και νυχάτές
και καρφώνει μαυρισμένες καρδιές
πάνω στο αγκαθερό συρματόπλεγμα
της εξουσίας.

Οι κατακτητές προσπαθούν να κάνουν την εισβολή νόμο
και να αρπάξουν το βιός της πατρίδας.
Ήρθε ο νόμος για να ερημώσει
τον ουρανό σου, να σου αρπάξει
τα λατρεμένα χώματα
να σου διαφιλονικήσει
το νερό των ποταμιών
να σου κλέψει το κράτος των δέντρων.
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Διαχρονικά

το

διευθυντήριο

του

οικονομικού

ιμπεριαλισμού στήριζε την ευμάρεια του στην αρπαγή του
πλούτου των λαών.
Είναι απαλοί και χαμογελαστοί δολοφόνοι,
που αγοράζουν μετάξια, νάιλον, πούρα,
τυραννίσκους και διχτάκτορες.
Αγοράζουν χώρες, λαούς, θάλασσες,
αστυνομίες, βουλευτιλίκια,
μακρινές περιοχές όπου
οι φτωχοί φυλάνε το καλαμπόκι τους.
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Προφητικά ο Νερούδα έγραφε σπαρακτικά για τις Τρόικες
– αρπακτικά.
Στον Παναμά συναντήθηκαν οι δαίμονες.
Εκεί έγινε το σύμφωνο των τρωκτικών.
Μόλις και φώτιζε κάποιο κερί
όταν έφταναν ένας ένας κι οι τρείς τους…
Ο καθένας τους
για τη ράχη του συνεταίρου
ένα στιλέτο είχε στο χέρι, καθένας τους
με βρωμερή ματιά στους σκούρους τοίχους
οσφραίνονταν αίμα, τους μαγνήτιζε το χρυσάφι.
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Οι αχόρταγοι κόρακες – κατακτητές γράψει ο βάρδος
Ξέγδαραν την γη, ξεκρέμασαν
Στολίδια, καμωμένα με αγάπη κι αφρό.
Αρπάξανε της νύφης το βραχιόλι,
εξευτέλισαν τους θεούς τους.
Οι κατακτητές αφήνουν ερημιά και δυστυχία πίσω τους
Έτσι μοιράστηκε το βιός το πατρικό.
Το αίμα διαίρεσε την πατρίδα πέρα ως πέρα.
Μα η γη κομματιάστηκε
από τα κουρσάρικα μαχαίρια.
Ύστερα ήρθαν οι τοκογλύφοι..
…διαίρεσαν σε δέντρα και κορμιά
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Η πείνα είναι ο σύντροφος των κατακτημένων λαών
Η πείνα ήτα εκεί. Ολόγυμνη,
αλήτικο παγωμένο τσεκούρι, μητριά
των λαών, παίζει τα ζάρια η πείνα.
Πάντα στις κατοχές, οι μαυραγορίτες ευημερούν,
ακολουθούν σαν όρνια την λεηλασία.
Στη σκότη της ομιχλιασμένης μέρας
έφτιαξε ο έμπορος το κράτος του, φωτισμένο
μόλις από την πυρά.
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Ξεσηκωμός

Ο φλογερός ποιητής δίνει ένα διεθνιστικό σάλπισμα για
την αντίσταση των λαών απέναντι στην κατοχή, την
καταπίεση. Ξεκινά από την αφύπνιση των σιωπηλών
αμέτοχων, των πολιτών του «καναπέ».
Εσύ τι έκανες; Δε σου ήρθε καμιά λέξη
για τον αδερφό των κάτω ορυχείων
για την οδύνη των προδομένων
Δε σου ήρθε μια φλογερή συλλαβή
Για να διαδηλώσεις και
σου;
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να υπερασπιστείς το λαό

Το προσκλητήριο του Νερούδα είναι ηχηρό και διαπερνά
μέσα από το χρόνο και πέρα από τους τόπους και φθάνει
στους αλυσοδεμένους λαούς.
Λαέ μου, λαέ δικέ μου, τη μοίρα σου ύψωσε!
γκρέμα τη φυλακή ρίξε τα τείχη που σε κλείνουν!
λειώσε το απαίσιο χνάρι του αρουραίου
που προστάζει από το παλάτι, ρίξε
τα βέλη σου ψηλά ως την αυγή.
κι άφησε στα μεγάλα ύψη
το οργισμένο σου αστέρι.

Η σιωπηλή οργή, ξεχειλίζει σιγά σιγά, γίνεται ορμητικό
βουερό ποτάμι
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Η γη μας, γη πλατιά, ερημιές,
πλημμύρισε βουητό, μπράτσα, στόματα.
Μια βουβαμένη συλλαβή άναβε λίγο, λίγο
συγκρατώντας

το

παράνομο

ρόδο,

ωσότου

οι

πεδιάδες δονήθηκαν
όλο σίδερο και καλπασμό.

Αυτή η οργή του λαού, αρχίζει να γυρνά τον τροχό της
ιστορίας, αργά και σταθερά.
Πρώτοι, βαριοί σπόροι
ριγμένοι στα χώματα
παραμένετε εκεί, τυφλά αγάλματα,
επωάζοντας μέσα στην εχθρική νύχτα
την επανάσταση των σταχυών.
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Και σε αυτό το γύρισμα του ιστορικού τροχού, τίποτα δε
μένει ίδιο, ο άνεμος της αλλαγής, σαρώνει το παλιό και
φθαρμένο.
Κι έρχεται το δέντρο, το δέντρο
Της καταιγίδας, το δέντρο του λαού.
Από τη γη ανεβαίνουν οι ήρωές του
Όπως τα φύλλα από το χυμό,
Κι ο άνεμος θρύβει τα φυλλώματα
Της βουερής ανθρωποθάλασσας
Ώσπου πέφτει στη γη ξανά.
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Αγώνες δύσκολοι, που το τίμημά τους είναι ζωές, είναι
θυσίες και αίμα.
Τι αίμα πάνω στο αίμα
Τι αγώνας πάνω στη γη.
Ώρες υπέροχης κατάκτησης
Θρίαμβοι κερδισμένοι στάλα στάλα
Δρόμοι πικροί ηττημένοι,
Μέρη σκοτεινά και σήραγγες
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Θυσίες και αίμα που ποτίζουν το δέντρο της ζωής, της
λεύτερης ζωής. Θυσίες που φτιάχνουν τους ήρωες που
προσκυνά η χώρα και ο λαός της,
Να πάψουν πιά οι κιθάρες
έχει η Πατρίδα πένθος
σκοτάδι πέφτει στη γη μας
μας σκότωσαν τον αντάρτη.
Μα το δίκιο του αγώνα και η δίψα για τη ελεύθερη ζωή
κάνει «λευτεριάς λίπασμα οι πρώτοι νεκροί», όπως
στιχουργούσε ο δικός μας Αλέκος Παναγούλης.
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Η προοπτική του χαμού των αγωνιστών είναι το εφαλτήριο
για να δυναμώσει ο αγώνας να θεριέψει η πάλη.
Μην παραιτηθείτε την ημέρα που θα σας φέρουν
τους νεκρούς που αγωνίστηκαν. Κάθε στάχυ
γεννιέται από ένα σπόρο που έπεσε στη γη,
κι όμοια σαν το στάρι ο απέραντος λαός
δένει ρίζες σωρεύει στάχυα
και μες από την αχαλίνωτη καταιγίδα
ανεβαίνει στου σύμπαντος το φως.
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Ο Νερούδα συνεχίζει οργισμένα, πάνω στα άψυχα κορμιά
των αγωνιστών, αντί για θρήνο, απλώνει το κατηγορώ
στους δολοφόνους
Για χάρη τούτων των νεκρών,
για χάρη των νεκρών μας
ζητάω την τιμωρία
Για εκείνους που ραντίσανε
με αίματα την πατρίδα
ζητάω την τιμωρία.
Και παράλληλα δίνει επικήδειο όρκο, συνέχισης του αγώνα.
Ο θάνατος των αγωνιστών είναι το δάφνινο στεφάνι για
τους σκυταλοδρόμους συντρόφους τους.
Αδέλφια να ξέρετε ο αγώνας μας
Απάνω εδώ στη γη θα συνεχίσει…
Ο αγώνας μας θα γίνεται παντού
και στην καρδιά μας…
Και σεις χαμένα αδέλφια χαμένα στη σιωπή
τη μέρα εκείνη την πλατιά του τελικού αγώνα
την μέρα εκείνη την πλατιά θα στε και εσείς μαζί
μας.
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Ο Νερούδα με τον φλογερό του λόγο δίνει την αισιοδοξία
για τον αγώνα των λαών, όλων των λαών της γης, σε ένα
κρεσέντο ελπίδας.
Σε τούτο τον αγώνα
Βρίσκεται η καρδιά μου
Ο λαός μου θα νικήσει
Ένας ένας
Όλοι οι λαοί θα νικήσουν..
Μα είναι κοντά της νίκης ο καιρός.
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Μα ο ποιητής τραγουδά και για την δικαιοσύνη –τιμωρό σε
αυτούς που συσσωρέψαν τα βάσανα στους λαούς. Ο λαός
θα αποδώσει την τιμωρία για την κάθαρση της τραγωδίας.
Ας χρησιμέψει το μίσος στο να μη τρέμουν
της τιμωρίας τα χέρια
κι η ώρα
να φτάσει στην ώρα της τη σωστή στιγμή
κι ο λαός να πλημμυρίσει τους άδειους δρόμους
με τις τρομερές και σταθερές του διαστάσεις.
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Η Ελπίδα

Ο ποιητής, ξέρει καλά τον άνθρωπο, τον συγκλονίζουν οι
αγώνες του, τον διαχρονικό και διεθνιστικό πολεμιστή,
που ξέρει να μπαίνει στη φωτιά της ιστορίας, να
σφυρηλατεί ένα νέο κόσμο, κάθε φορά που η αδικία γίνεται
εξουσία.

Αργιλένια κούπα ήταν
Η ράτσα, η ορυκτή, ο άνθρωπος
Που φτιάχτηκε από πέτρα και ατμόσφαιρα
Αγνός σαν τα λαγήνια λαμπερός...
Είναι πιο πλατύς και από τη θάλασσα
κι από τα νησιά της
και πρέπει να πέσεις

μέσα του

σα σε πηγάδι για να ξαναβγείς από το βάθος.
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Αυτοί οι αγέρωχοι ανυπότακτοι μπροστάρηδες που
συγκροτούν τους μαχόμενους λαούς.
Δε νιώθω μόνος μες στη νύχτα
μες το σκοτάδι της γης.
Είμαι λαός, λαός αναρίθμητος.
Έχω τη φωνή, τη γνήσια δύναμη
να διαπεράσω τη σιωπή
και να βλαστήσω μέσα στις αντάρες…
Γιατί αυτός ο απλός λαός, είναι που κάνει πατρίδες, γιατί
αυτός ο αγωνιζόμενος λαός, είναι ερωτευμένος με την
πατρίδα του και δίνει τη ζωή του γι αυτή.
Γιατί η απέραντη πατρίδα του
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Είναι κομμάτι του ίδιου του εαυτού του
Και δεν μπορεί να ξαποστάσει αφού
Αυτή δεν ξαποσταίνει…
Αν έπρεπε χίλιες φορές να πεθάνω
Θέλω σε αυτή να πεθάνω
Αν έπρεπε χίλιες φορές να γεννηθώ
Θέλω σε αυτή να γεννιέμαι.

Σε αυτή την πατρίδα ο Νερούδα αποζητά τους λαούς να
ζουν με ευημερία και ειρήνη.
Ειρήνη για το αλεύρι
Για όλο το στάρι που πρέπει να γεννηθεί
Για όλο τον έρωτα που θα ψάχνει για φυλλωσιές
Για όλους αυτούς που ζουν ειρήνη
Για όλες τις στεριές και τα νερά
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Γιατί γράφω

Ο Νερούδα, είναι το αηδόνι που κάθεται στο φύλλωμα του
δέντρου των λαών και τραγουδάει για τον πόνο τους. Οι
στίχοι του ταξιδεύουν σε χίλιους τόπους και χρόνια μετά
το «μεγάλο του ταξίδι» Γλυκαίνει το νου μας και πυρώνει
την καρδιά μας. Ο Νερούδα είναι ο βάρδος του καιρού μας.
Δεν είμαι παρά ένας ποιητής, σας αγαπώ όλους
Πηγαίνω γυρνώντας τον κόσμο που αγαπώ…
Δεν έρχομαι γω να δώσω καμιά λύση
‘Ήρθα για να τραγουδήσω
Και για να τραγουδήσεις μαζί μου…
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Είναι ο ποιητής που φωλιάζει στον λαό, στους λαούς,
αναπνέει από τη συλλογική τους δράση και επιθυμία.
Εγώ πονάω μόνο με του λαού μου
Τους πόνους
Εγώ ζω στα σπλάχνα της πατρίδας μου
Κύτταρο μες στο αστείρευτο σκαφτό της αίμα.
Ο Νερούδα με το «Γενικό Άσμα» παρέδωσε ένα νέο
Θούριο στους λαούς.
Αυτό το βιβλίο τελειώνει εδώ.
Γεννήθηκε από την οργή σε διάπυρη φωτιά, σε
δασωμένα πλάτια που πυρπολούνται.
Ο Νερούδα είναι η φωνή των Λαών.
Εγώ δεν θα πεθάνω
Τούτη τη μέρα τη γεμάτη ηφαίστεια
Κινάω για τα πλήθη, για τη ζωή.
O Νερούδα θέλει η ποίησή του να είναι
κολλημένη στη γη
στον αγέρα, στη νίκη του ανθρώπου που τον
έχουν κακομεταχειριστεί.
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