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στό Π όρτ

Σ α ΐτ
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Η ΑΡΓΩ

στην δεύτερη της περίοδο θ ά βγεϊ σέ οχτώ φυλ

λάδια καί ή συνδρομή για τά οχτώ φυλλάδια ορίστηκε
Γ.Λ. 30.
Η ΑΡΓΩ

γιά δ,τι δημοσιεύει ενυπόγραφο

Μόνο γιά

όσα είναι ανυπόγραφα

δέν

εύθύνεται.

εύθύνεται τό Δ. Σ υμ 

βούλιο τής "Ένωσης τών Νέων ’Αλεξανδρείας.
ARGO

est u n e publication néo-grecque littéraire et artistique.

Elle est l’o rg an e de l’U nion

H ellén iq u e des Jeunes.

Βγάλανε καί τάλλο φέρετρο από μέσα από τό σπίτι
καί τώχανε σκεπασμένο καλά, καρφωμένο γερά. Μάλιστα,
τώχανε πασαλήψει μέ κατράμι γιά νά μή μπορούνε τά μι
κρόβια νά φύγουνε. ’Έπειτα έξω από τή πόρτα τού σπι
τιού βγάλανε τά στρώματα καί τά παπλώματα τών άρρώστων καί ρίχνοντας λίγο πετρέλαιο τούς δώσανε φωτιά.
"Ενας καπνός γαλανός έβγαινε από τά πράματα αυτά καί
μιά μυρουδιά καμένου πανιού άναδινότανε σολη την ατμό
σφαιρα.
Α Στους δρόμους δέν βρισκότανε ψυχή.
Τά σκυλιά ξαπλωμένα, ουρλιάζανε σαν νά πρόκειτο
νά πεθάνει κανένας άνθρωπος.
Μερικά κι δλας στη γης ψοφισμένα.
Πάνω στα σώματά τους βόσκανε πράσινες μύγες πού
τά τσιμπούσανε, ενώ ένας σωρός μικρά μυγάκια ήτανε κα
θισμένα στη γλώσσα τους, πού ήτανε βγαλμένη από τό
στόμα τους, μέ άφρούς πάνω.
Μιά άποφορά άν 'δινότανε, ανακατεμένη μέ λογιώ,
λογιώ μυρουδιές γιατρικών, σά νά βρισκόντουσαν μές τή
πολιτεία ένα σωρό ψοφίμια.
Τέσσερις άνθρωποι βαστούσανε τό φέρετρο, απάνω
στούς ώμους των.
Ό ένας πού βρισκότανε από τή δεξιά μεριά ήτανε ένα
γερόντιο χλωμό, φαλακρό, μέ άλλοίθωρα μάτια καί πολλές
τζάρες στό μέτωπο.
’ Φορούσε μιά σταχτιά ρεμπούπλικα μέ ένα φαρδύ μαύ
ρο πανί στό γύρο, πένθιμο. Ό λαιμός του σέ χίλιες μεριές
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τσαλακωμένος σαν άχρηστο χαρτί. Φορούσε κάτι ρούχα μαύ
ρα, λιγδτομένα, σκονισμένα. Το πουκάμισό του ξεσχισμένο
μέ μια μαύρη γραβάτα στραβά δεμένη.
Παρουσιαστικό λίγο κωμικό.
Ό διπλανός του ένας άνθπωπος μέ βλογιοκωμένο πρό
σωπο, μάτια ανοιχτά γαλανά.
Μεσόκοπος.
Τά παπούτσια του στραβοπατημένα, ακαθάριστα γε
μάτα χώμα καί λάσπες. Βρακί χιλιομπαλωμένο, κοντό πού
ά'φινε από κάτω νά φαίνεται ένα κουρέλι βρώμικο τό
σώβρακο του. Είχε βαλμένη τή παλιά ξεθωριασμένη τρα
γιάσκα του στην αριστερή τσέπη του σακακιού.
’Από καιρό σέ καιρό τέντωνε τό λαιμό.
Τά μαλλιά του πυρόξανθα κατεβαίνανε κάτω ώςτάφτιά
του μαυρισμένα από τή λέρα. Μέ τώνα χέρι πιασμένο τό
φέρετρο, ενώ μέ τάλλο προσπαθούσε νά στηριχτεί στο γό
νατό του.
Τό φέρετρο ήτανε μαύρο, πισσωμένο.. . .
Πίσω του ψυχή.
Στή πίσω μεριά τού φερέτρου μιά γρηά.
’Όψη φριχτή πού προξενούσε φόβο.
Μαύρο τσεμπέρι, μέ κρούτσελα βγαλμένα, στο κεφάλι.
Στά πόδια ά'σπρες κάλτσες μάλλινες πού σού χτυπού
σανε στο μάτι. Τά μάτια της μικρά, βλάκικα καί χαύνα,
αργοσαλεύανε. Τό δέρμα της άσπρογάλανο σάν πτώ
ματος.
'Ο πλαϊνός της ένας γέρος μέ μακριά άσπρα γένια.
Βγαλμένο τώνα μάτι. Τά πόδια γυμνά. Στις φτέρνες λίγο
ματωμένα.
Παλτό λιγδωμένο στο γιακά.
"Ενα τρύπιο καπέλλο, μά πού σέ κάθε βήμα πού έκαμνεαναγκαζότανε νά τό διορθώνει μέ τό χέρι του. Ό γιακάς
τού παλτού σηκωμένος.
Μιά βρώμα άναδινότανε από δλο τό σώμα του, πού
θυμίζει τή βρώμα τής σάπιας σάρκας, σημάδι τήςαρρώ
στιας πού πέρασε από πάνω του.
Στή πολιτεία έχει πέσει θανατικό.
Ή αρρώστια, ένα φριχτό μαρτύριο από πόνους.
Ό θάνατος, μιά απέραντη αγωνία, πού έσφιγγε μέ τά
νευρώδικα χέρια του τό λαιμό τών ανθρώπων.
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Τά σκυλιά δταν τάπιανε ή αρρώστια αρχίζανε νά ταλαντεύουνται, νά κουτουλοΰνε πάνω στούς τοίχους πού δέ
μπορούσανε νά τούς δούνε.....................................................
"Ενα κάρρο κυλούσε, ενώ οΐ ρόδες του τρίζανε.
Πάνω βρισκόντουσαν ένας σωρός από πτώματα πεθα
μένων παιδιών.
Ό καρροτσέρης χτυπούσε τό μουλάρι μέ τό καμτσίκι.
Καί τά πτώματα λικνιζόντουσαν πάνω εκεί σύμφωνα
μέ τό κούνημα τού κάρρου.
Μπορούσες νά δεις μερικά παιδιά πού φορούσανε κον
τά παντελονάκια μέ τά πόδια ξερά, τεντωμένα.
Τά πρόσωπα άλλονώνε κίτρινα, σαφρανένια, άλλονώνε
μελανά.
Κάτω από τις μασχάλες, μεγάλες φούσκες από δπου
έτρεχε ακόμα τό έμπυο.
Άλλονώνε τά μάτια ανοιχτά, τά χέρια σταυρωμένα, τό
στόμα ανοιχτό γεμάτο ένα άσπρο άφρό.
Τό κάρρο κυλούσε καί οί ρόδες του τρίζανε.
"Ητανε τόσο φορτωμένο πού από τις άκρες έξέχανε
μερικά πόδια μελανιασμένα ή χέρια κίτρινα.
"Ενα πλήθος από μικρά παιδιά π έ θ α ν ε .....................
'

Τό κοπάδι τών ανθρώπων έτρεχε σηκώνοντας σκόνη.
Μερικές γυναίκες είχανε τά παιδιά τους αγκαλιασμένα
σά νά πρόκειτο νά τούς τάρπάξουνε.
Τά πρόσωπα τους δστεώδικα, κίτρινα, μένα απερί
γραφτο φόβο. Τά παιδιά μελανιασμένα κλαίανε, κλαίανε
τίνοντας πάντα τά χέρια τους.
Οί άντρες κλαίανε καί κείνοι, βλαστημούσανε γιά παρακαλούσανε τό θεό.
Τόκοπάδι τούτο έφευγε από τή πολιτεία γιά νά σωθεί.
Άρρωστούσανε όμως κι αυτοί. Βγάζανε βόλους στις
μασχάλες, ύστερα άγκομαχούσανε, ού'ρλιαζαν από τούς πό
νους καί πεθαίνανε σπαράσσοντας σύγκορμοι.
Οί γυναίκες από πάνω τους, μέ τά δστεώδικα πρόσω
πα κρατόντας τά μελανιασμένα παιδιά τους.
Οΐ σάρκες τών πεθαμένων σαπίζανε, βγάζανε σκουλΐ·
κια πού σεργιανούσανε πάνω στά χείλη τουςγιά στά ασπρου
λιάρικα μάτια τους,
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Μόνο πιά, υστέρα από μέρες, όταν γυρίζανε οί νεκρο
θάφτες μαζεύοντας τους πεθαμένους, τούε θάβανε.
Μαζύ τους οΐ νεκροθάφτες είχανε ένα κουτί γεμάτο
από μαύρη μπογιά. Μέσα ένα πινέλλο.
Σδποιο σπήτι πεθαίνανε άνθρωποι, κάμνανε κι ένα
μαύρο σταυρό. Οι μαύροι σταυροί στην πολιτεία αυτή
εΐσανε πολλοί γιατί είχε πέσει θανατικό.
'Όσοι φτάσανε έξω από την πολιτεία χωθήκανε στα
έρημόσπητα των χωριών.
Σκοτινά, με μικρά παράθυρα. Οΐ τοίχοι από πολύ
καιρό σουβατισμένοι. Τά ταβάνια καπνισμένα καί στις σκοτινές γωνιές οΐ αράχνες μέ τά δύχτια τους.
Στίς εκκλησίες βρισκόντουσαν οΐ μοναχοί πού ψάλανε
ακολουθίες καί κάμνανε αγρυπνίες.
Μα μέσα στα χαμόσπιτα μαζεμένοι άντρες, γυναίκες,
γέροι, παιδιά. Ξαπλωμένοι χάμο) στη γης για πάνω σέ πα
λιά άχυρένια στρώματα. Πολλοί άγκομαχοΰσανε. Τό πρό
σωπό τους έβγαζε κάτι κοκκινάδες. Στίς μασχάλες, γιά κά
τω στους βουβώνες φούσκες γεμάτες έμπυο.
Τό κίτρινο έμπυο έτρεχε στη γης.
Οΐ γυναίκες καθισμένες στην άκρη, μέ μαζεμένα τά
πόδια, περασμένα τά χέρια τους γύρω από τά γόνατα. Τά
μαλιά αχτένιστα, λυμένα, πέφτανε πάνω στίς ξεφλουδισμέ
νες πλάτες τους.
Λυπότανε νά τις βλέπει κανείς.
Βαθουλωμένα τά μάτια τους είχανε γύρω ένα μαύρο
κύκλο. Τά χείλη τους μελανά σάν τού Θανάτου.
Σιωπή νεκρική...
’Από καιρό σέ καιρό ακουόντανε κανένα μουρμούρισμα, τόσο σιγαλό, πού έφερνε ανατριχίλες στο πετσί τής
κεφαλής.
Καμιά γεροντική φωνή παρακαλόντας τό Θεό.
Κανένα αγκομαχητό μάννας πού ειδε τό παιδί της
μπυασμένο νά σπαρταρά στήν αγκαλιά της, νά λυώνουν οί
σάρκες του καί νά βρωμά φοβερά.
Ό Θάνατος κρυμένος σέ κάθε γωνιά.
Μπορούσε νά μοιάζει μέ καβαλλάρη μεσαιωνικό, σιδε
ρόφραχτο πού κρατούσε τό κοντάρι στο χέρι.
Σκιά φοβερή.

Κανένας λόγος παρηγοριτικός κάποιου αδερφού γέ
ροντα σέ κάποιο πού ξεψυχά.
Ή φωνή του παράτερη.
Στή πολιτεία έπεσε θανατικό.
Άνοίγουνε λάκκους βαθιούς πού ρίχνουνε μέσα τά
μπυασμένα σώματα. Πολλά τά θάβανε τυλίγοντάς τα σέ ένα
άσπρο σεντόνι κι ύστερα τά χρίζανε μέ ασβέστη. Ρίχνανε
επίσης πάνω από τούς λάκκους φτυαριές ασβέστη. Τούτο
τό πράμα χόχλαζε, δταν τού ρίχνανε νερό. Τά σώματα χω
ρίς άφιβολία θά καιόντουσαν θά ξεφλουδίζανε καί θά
γινόντουσαν κόκκινα καί φριχτά στήν όψη. Οί μπυασμένες
πληγές θά ανοίγανε καί μέσα βαθιά θά φαινόντουσαν τά
κόκκαλα.
Στήν πολιτεία έπεσε θανατικό.
’Από καιρό σέ καιρό ακουότανε κανένα κράξιμο μαυροκόρακα, πένθιμο ψαλτήρι.
Τούτα τά πουλιά φέρνανε σβούρες πάνω από τούς
ανοιγμένους λάκκους τούς γεμάτους από σάπια κορμιά.
Κράζανε λυπητερά, μονότονα.
'Όλα τά σπήτια σημαδιασμένα μέ μαύρους σταυρούς
......................................................
πένθιμους . . . . .
............................... Ή μάνα ούρλιασε.
* 'Έταξε τής Παναγιάς.
Ό πατέρας μέ τά πολλά τά χρήματα σουλάτσερνε λυ
πημένος. Τά παιδιά του πεθάνανε δλα. Τά ειδε νά τρέμουνε, νά φωνάζουνε βοήθεια καί νά πεθαίνουνε, χωρίς νά
πλησιάσει κοντά τους.
’Από καιρό σέ καιρό δμως φώναζε τό όνομά τους.
Ή γυναίκα του χλωμή σέ μιά άκρη, βουτυγμένη στά
μαύρα. Τό κεφάλι της βαρύ. "Ενοιωθε κι αυτή κάτι νά τήν
πονεΐ κάτω από τις μασχάλες.
"Ηθελε νά πεθάνει γιά νά πάει νά βρει τά παιδιά της.
Κάποτε κουνούσε τό κεφάλι θλιμμένα καί μουρμου
ρούσε.
— Χ ριστιανοί.. .Χριστιανοί τό παιδί μου ! Π ά ε ι.. .
Σκύλοι, σκύλοι αφήστε νά τό φιλήσω.. .Βγάλτε αυτές τις
πίσσες από τή πόρτα.. .Χ ριστιανοί.. ,ώ ! κακό πού μάς
βρήκε. . .
Εινε ό άρχοντομαχαλάς.
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Ή βρώμα τοΰ καμένου πανιού απλωνότανε οτίς κά
μαρες τών σπιτιών.
’Ακούστηκε από το διπλανό σπήτι.
—’Ά χ ! άχ!.. κακό πού μάς βρήκε ! Κόρη μου, κορούλα μου... ποΰ πάτε το παιδί μου ; Ταδέρφια σου ; ’Αφή
στε τό παιδί μου!... πάρτε τά πλούτη μας κι αφήστε το
παιδί μου! Καταραμένοι άνθρωποι... ΓΙαιδί μου δεν μου
μιλάς ; Κοροΰλα μου ! κοροΰλα μ ο υ ! ................................
Στο σπίτι πεθάνανε οί γέροι γονιοί.
Τούς βάλανε σέ μαύρα κασόνια, άλοιμένα μέ πίσσα.
Φροντίσανε να τούς φορέσουνε τις γιορτινές φορεσιές.
Τούς άντρες μαύρα φράκα, ίσως τσαλακωμένα λίγο μέ πέ
τα μεταξωτά. Στο στόμα βάλανε ένα κομάτι μπαμπάκι
γιατί πεθαίνοντας είχε μείνει ανοιχτό. Οί μυώνες τού προσά>πουλίγο συσπασμένοι. Τα μάγουλσ κίτρινα μέ λίγες βού
λες μελανές. Μερικοί, πελιδνές μορφές, μ.τογιατισμένοι μέ
ώχρα. Φροντίσανε ακόμα να τούς φορέσουνε τα λουστρίνια
παπούτσια.. .
Τά μαύρα πουλιά κράζανε λυπητερά, μονότονα.
Ή νύχτα ερχότανε' περπατούσε σαν καμιά πόρνη στούς
δρόμους τής πολιτείας, γιά νά βρει κανένα διαβάτη καί νά
τον ξεγελάσει. Τό πρόσωπό της τυλιγμένο σιά μαύρα πέ
πλα, χλωμό, θλιβερό.
Τά βήματα τοΰ θανάτου βαριά στην πολιτεία τούτη.
Πάνω σέ κρεβάτι φτωχικό άκουμπούσε ένα παρθενικό
σώμα.
Ξεπλεγμένα τό μαλλιά στο μαξιλάρι, πούχε μέ κεφα
λαίο τ’ αρχικό γράμμα τοΰ ονόματος της, μοιάζανε σα ψοφισμένα φίδια. Τά χέρια ανήμπορα σφίγγανε στο στήθος τό
μικρό σταυρό.
ΙΙαραλήρρημα.
Ή μάννα πήγε στην άλλη μικρή κάμαρη τού σπητιοΰ
πού βρισκότανε ή μεγάλη αδερφή. Τό σώμα της κυρτό, χλω
μό τό πρόσωπο καί τά μάτια χαύνα.
Άπό'τύ μικρό καντήλι πού βρισκότανε στην άκρη τής
κάμαρης ένα χλωμό φώς χυνότανε.
Τά μάτια τού κοριτσιού σφαλιστά γιά ανοιχτά, καρ
φωμένα σέ κάποια γωνιά. 'Έ να πράσινο φώς παράξενο χυ
μένο μέσα τους. Βλέπει. 'Ένας σιδερένιος καβαλλάρης πού
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μέσα από τή προμετωπίδα του έχει καρφωμένα πάνω της
δυο άναμένα μάτια. Τραχύ τό περπάτημά του κι αναπάν
τεχο, γοργά τά κινήματά τ ο υ ................................................
Καθισμένοι οί τέσσερες νεκροθάφτες σέ μιά αύλή.
Μοιάζανε σά παλιά κουρέλια βρώμικα καί ακάθαρτα
γιά σα φέρετρα παλιά κίτρινα, πού τούς βγάλανε κάθε
χρυσό πούχανε.
’Αμίλητοι, μέ μορφές ηλίθιες πού νομίζεις πώς βγή
κανε από τό τάφο. Περιμένουνε νά ξεψυχήσει ό άρρωστος
γιά νά τον πάρουνε. Μιά κουκουλωμένη μορφή μπαίνει
άπό τή πόρτα καί τούς πλησιάζει. Είναι χλωμή, περίλυπη
μέχρις θανάτου.
Τούς άρωτα σα νά μή ξέρει τί περιμένουνε καί ποιοι
είναι.
Μόλις ακούονται τά λόγια τής μορφής αύτηνής.
— ...Ε ΐμ ε θ α άνθρώποι πού πεθάναμε. . . άπαντά,
εκείνος μέ τό βγαλμένο μάτι, μέ μιά φωνή απαθή καί θλι
βερή.
Ό κουκουλωμένος άνθρωπος κάμνει ένα βήμα πρόςτά
πίσω.
— Ε’ίμεθα νεκροί.. .καί τόρα περιμένουιιε νά πά
ρουμε τον άνθρωπο πού πεθαίνει. Τουλόγουσου;. . .
* Μά ό άνθρωπος τούς βλέπει καλά.
Οί μορφές τους καφετιές, τά χαραχτηριστικά τους
άγρια πού σού προξενούνε τό φόβο. Νομίζεις πώς αληθινά
είναι νεκροί, αφού βρίσκουνται σέ μιά τέτοια πολιτεία.
Σηκώνουνται, κι δ άνθρωπος πού μπήκε στήν αύλή
τρομαγμένος φεύγει.
— . . . χ ι . . . χ ί . . .χί. "Ενα νευρικό γέλιο άπό τό στόμα
τής γρηάς. Κι οί τέσσεροί τους μοιάζουνε μ’ ελεεινά κου
φάρια πού δ μαύρος καβαλλάρης τά άναγέλασε γιά τή μικροτητά τους καί πού προξενούνε ένα τρομερό ρίγος, σέ
κάθε άνθρωπο πούς θά τούς δει ,..........................................
Τά πρόσωπα τών δσων ξεφύγανε τό θάνατο είναι
κίτρινα. Τά μάτια τους ρεμβά καί πάντα στο βάθος πλημυρισμένα άπό τρόμο καί φόβο. Βλέπουνε παράξενα κάθε
τι. Πολλοί τρέμουνε άπό τήν άδυναμία, "Αλλοι άπό καιρό
σέ καιρό βήχουνε.
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Τό βράδυ μες τΙς αυλές άνάβγουνε άνθρακιές.
Πάνω ρίχνουνε θειάφι για ζάχαρη.
’Έπειτα πέφτουνε σέ σκέψεις κι άκούνε τά κ ρ ί κ πού
κάμνουνε τα ξύλα. Μερικοί άκουμποϋνε τό κεφάλι τους
πάνω στό μπαστούνι πού κρατούνε γιατί αίστάνονται τό
κεφάλι τους βαρύ. Μόλις ακούεται ή ανάσα τους.
Τά μάιια τους κάδε τόσο καί λίγο βλέπουνε γύρο).
"Ενας νέος μέ χλωμό πρόσωπο βλέπει προς τη πόρτα.
Περνούνε οί τέσσερες νεκροθάφτες κρατόντας μαύρο φέ
ρετρο.
’Από τό τρόμο του λιγοθυμά. Οί άλλοι τρέχουνε κον
τά του φοβισμένοι. Πολλοί σκεπάζουνε τά μάτια τους δταν
βρίσκονται απέναντι στη πόρτα. Τον συνεφέρνουν?, καί
εξακολουθούνε πάλι τίς σκέψεις τους πού τις κόψανε.
— Είναι ή ώρα τής νύχτας.
— Είναι ή ώρα πού ή νύχτα απλώνει τα μαύρα πέπλα
της σδλο τό κόσμο. Είναι ή ώρα πού οί ψυχές φρουμάζουν
κι έρχονται νά πούνε τη στερνή τους προσευχή, κάτω από
τό κονοστάσι τό στολισμένο μέ χλωμές βυζαντινές πανα
γιές.
Τό άφίβολο φώς τού καντηλιού τις περιλούνει κι είνε
ή ψυχές, αγνές, ντυμένες άσπρα γιορτινά ρούχα.
’Έτσι σκέφτονται οί άνθρωποι πού βρίσκονται γύρω
από τίς άνθρακιές.
Μοιάζουνε τά μάγουλα κανενός άπ αυτούς μέ τά μά
γουλα τού φάντη τής κοντσίνας.
Στη πολιτεία έπεσε θανατικό.
Τά μάτια τους αργοσαλεύουνε ζητόντας στό βραδινό
σκοτάδι κάτι αόρατο, κάτι πού ίσως νά βρίσκεται στούς
τάφους. Μερικοί λένε ασυνάρτητες φράσεις πού δέν έχουνε
καμιά σημασία.
’Ακούεται κανένα ξεφωνητό, κανένα γαύγισμα σκύ
λου πού ίσως πεθαίνει από τούς φριχτούς πόνους τής άρρώστειας, σπαράσσοντας κάτω στό χώμα, νά σκίζει τη
νεκρική σιωπή τής πολιτείας μέ τή πύρινη ρομφαία του.
Είναι οί τελευταίες φωνές πού άφίνεί τό ζώο ανήμπορο
μπρος στό μαύρο καβαλλάρη πού σέρνει βαριά τά βήματά
του χτυπώντας μέ τό φαρμακερό κοντάρι του κάθε πλάσμα
ζωντανό, γιατί ή α ι ω ν ι ό τ η τ α τ ο υ θ ά ' τ α ν ε
άσκοπος πολιτέλεια.

112

Ή φωτιά άνάβγει.
’Έτσι πάνω στούς τοίχους γίνονται κάτι σκιές παρά
ξενες, σά νά κυνηγά ή μιά τήν άλλη γιά σά νά βαστούνε
δρεπάνια κι ή μιά γυρεύει νά πάρει τό κεφάλι τής άλλης.
"Ενα τρεμούλισμα.
Τρέμουνε δλες σά νά πέρασε πάνω από τά άϋλα κορ
μιά τους κάποια πνοή θανατερή.
Οί τέσσερες νεκροθάφτες περπατούνε σιωπηλοί καί
θλιμένοι βαθιά.
Οί σκιές τους είναι τέρατα.
Είναι Άτλαντίδες πού σέρνουνε ένα πένθιμο αρχαϊκό
χορό πάνω στά μαύρα μαλιά τής θάλασσας.
Μόλις διακρίνονται τά ύακίνθινα σώματά των μόλις
φαίνονται οί γόφοι των, μόλις σαλεύει τό στήθος.
Τό τραγούδι τους παθιάρικο απλώνεται.
Κι οί θλιβεροί αυτοί ανθρώποι προχωρούνε, προ
χωρούνε.
Φτάσανε στούς λάκκους.
Μέσα σαύτούς τυλιγμένα σώματα φωσφορίζουνε πα
ράξενα. ’Ίσως στά πρόσωπα τών πτωμάτων νά υπάρχει
ακόμα ή αγωνία τού θανάτου.
Οί λάκκοι βρίσκονται έξω από τή πόλη.
Έκεΐ μέσα ριγμένοι άντρες, γυναίκες, γέροι, παιδιά.
Μιά βρώμα άναδίνεται από τούς λάκκους αυτούς.
Τά πτώματα άλλάσουν χρώμα καί από ωχρότατα γί
νονται κόκκινα, πολλές φορές πελιδνά. Μερικά βρίσκονται
μέ φουσκωμένα τά κεφάλια καί τίς κοιλιές, παραμορφω
μένα τά πόδια καί τά χέρια. Οί φλέβες τους έχουνε ζωγρα
φιστεί σά δέντρα, μέ πιο ζωηρό κόκκινο χρώμα. Σέ μερικά
οί φλέβες άποτελέσανε πλάκες πλατιές γιά γραμμές.
Τά φουσκωμένα κεφάλια είνε φριχτά, τά μάτια των
πρισμένα. ’Από τσύτιά τους βγαίνουνε καί μπαίνουνε κάτι
πράσινες μύγες.
Ή αποσύνθεση έχει αρχίσει.
Μερικών πτωμάτων τά σπλάγχνα είνε χυμένα έξω κόκ
κινα, μελανά φριχτά στην οψη. Τά χέρια πρισμένα, τά δά
χτυλα λυωμένα. Οί μύγες νυχτοήμερα μπαινοβγαίνουν από
τά ρουθούνια, τάφτιά, τά μάτια. "Οσα πτώματα μείνανε
μέ ανοιχτά στόματα φαίνονται από μέσα νά βγαίνουνε
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γραμμή σκουλήκια καί νά προχωράνε προς τα σπλάγχνα.
Κάτι κίτρινα για κόκκινα υγρά κυλούνε.
II βρώμα εινε φοβερή.
Κάποτε όμως μες τή σιωπή τής νύχτας για τής μέρας
ακούεται ένας δυνατός γ δ ο ύ π ο ς .
Τρομάσσει ό λογισμός ή καρδιά χτυπά.
Κάποια κοιλιά φούσκωσε πάρα πολύ κι ήρτε ό και
ρός τηςνά σπάσει. Βρωμερά αέρια άναδίδονται. Τά σπλάγ
χνα τού πτώματος πεταχτήκανε ώς τά πόδια.
Οι πράσινες μύγες όρμούνε μέσα νά συνεχίσουνε τή ν
' αποσύνθεση...............................................................................
Σιωπή.
“Ενα παράξενο θρόϊσμα.
Γονατισμένοι άνθρωποι κάτω από τά δέντρα προσεύ
χονται.
Τά μάτια τους μένουνε καρφωμένα στή γής.
Μουρμουρίζουνε.
— « .. καί άφες ήμιν τά οφειλήματα η μ ώ ν .. . »
Ό ήχος είναι απαλός, συρτός.
ΙΙέρα απλώνεται ή απέραντη κοιλάδα, μά πού κάπου,
κάπου έχει μερικές άσπρες βούλες σα δέρμα παρδαλής γά
τας.
Μερικά έρημα σπητάκια πού δίπλα έχουνε μεγάλα γέ
ρικα δέντρα.
Σιωπή σόλη τή πεδιάδα.
— « . . . Άνάπαυσον. . . εν τόπφ χλοερώ. . . »
Είναι ή ώρα πού οι σκιές τρέμουνε κι οί ψυχές
κλαΐνε.
Μοιάζει σα νά θέλει ή κακιά αύτή ώρα νά πει κάποιο
θλιβερό παραμύθι, φριχτό πού ή γής θά σκεπαστεί από
πάγους, ό ήλιος θά πάψει νά φωτίζει, οί άνθρωποι θά
φεύγουνε προς τον Ισημερινό ακολουθούμενοι από ζώα,
ενώ πάνω στο γκρίζο ορίζοντα τά μαύρα κοράκια θά απο
τελούνε ένα μαύρο κομπολόι από πιρλάντια.
“Οραμα φριχτό, τρομαχτικό.
"Ενας γκρίζος καπνός σκέπασε τό σπήτι.

Μέσα βρισκόντουσαν πολλοί πεθαμένοι.
Ή φωτιά απλώνει γύρω από τό σπήτι γλώσσες πε
λώριες.
,
Οί τέσσερες νεκροθάφτες φεύγουνε.
Στά μάτια τους μέσα υπάρχει ένας μαύρος ίσκιος. Τά
πρόσωπά τους δείχνουνε κάτι τι πού μοιάζει μέ τό θά
νατο.
"Οταν κανένας τούς άντίκρυζε, έφευγε κατατρομαγ
μένος, έκλαιε μέ πικρά δάκρυα ξαπλωνότανε στή γής, καί
περίμενε νά έρθει δ θάνατος.
Τά κινήματά τους εΐνε αργά σαν ανθρώπων πού μετα
νοιώσανε γιατί γεννήθηκαν, ή σαν ανθρώπων πού βγήκανε
ύστερα από μέρες από τάφο.
’Έχουνε καί οί τέσσερές τους κάτι τι τό βουβό πάνω
τους τό τρομαχτικό. ’Από καιρό σέ καιρό μουρμου
ρούνε.
— . . . “Ολα δέν είναι παρά ένα μεγάλο ψ έμ α .. .
’Ακούεται ό κρότος πού κάμνουνε τά τζάμια σπάζον
τας από τή θερμότητα.
Οί τέσσερες νεκροθάφτες βάλανε φωτιά στο σπήτι γιά
νά μή κουβαλούνε τούς νεκρούς.
Σκέφτονται.
— «Τά σώματα θά πάρουνε καί κείνα φωτιά. Ή
σάρκα θά ζεσταθεί, τό λίπος θά αρχίσει νά λυώνει. Τό
κρέας θά τζαρώνει, ίσως θά τσουτσουρίζει. “Επειτα τό
κεφάλι θά πάρει πρώτο γιατί έχει μαλλιά. Τό κρανίο θά
ζεσταθεί, θά σπάσει καί τά μυαλά θά χυθούνε».
"Υστερα μοιάζουνε μέ ανθρώπους πού δέν ενδιαφέρονται καθόλου γιά τήν ύπαρξη τους.
Βουβοί γυρίζουνε πίσω.
— . . . “Ολα δέν είνε παρά ένα μεγάλο ψέμα__
Τά κεφάλια τους σκυμένα.
Ή φωτιά τούς δίδει ένα κόκκινο χρώμα.
Τά μάτια τους είναι ρεμβά.
Μοιάζουνε μέ καταδίκους πού θέλουνε νά πάνε στά
σπήτια τους, μά πού φοβούνται μή βρούνε τή πόρτα καρ
φωμένη. Σκέφτονται ίσως πώς ή γυναίκα τους πέθανε σέ
κανένα έρημο δρόμο φτύνοντας αίμα, πώς τά παιδιά τους
γινήκανε κλέφτες, φονιάδες καί πόρνες. “Ισως ή γυναίκα
τους πού κάθε βράδυ τούς έστρωνε τό κρεβάτι νά γίνηκε
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πόρνη καί νά γ βρίζει στους δρόμους πουλώντας τή σάρκα
της. Μπορεί αξιόλογα νάνε βαμένη, μπορεί κι όλας να
φορά ένα οίσκημο καπέλλο βελουδένιο και νά κοιμάται,
για νάμή πλερώνει νοίκι στα έρημα μπαγκάκια των πάρκων.
Γυρνάνε πίσω στη πολιτεία.
Στη πολιτεία έπεσε θανατικό.
Τά πρόσωπά τους έχουνε πάρει ένα γαλανό χρώμα.
Νομίζεις πώς είνε πτώματα πού άναστηθήκανε και
περπατούνε μέσα στη πολιτεία τούτη.
’Αποτελούνε ενα φριχτό σύμπλεγμα πού τρομάζει τη
ζωή, πού τρομάζει τούς ανθρώπους. Τά λόγια τους απαί
σια, άπαθή, θλιβερά.
— . . . “Ολα δεν είναι παρά ένα μεγάλο ψέμα. . .
Στη πολιτεία έπεσε θανατικό.
Μυρωδιά καμένης σάρκας άναδίνεται.
“Ολα τά' νεκρά πτώματα πού βρισκόντουσαν μες τό
σπήτι θά καήκανε καί θάνε φριχτά στην ό'ψη.
Τά μάτια τους βγαλμένα. Τό κρανίο τους μαύρο με
μιά σειρά α'σπρα δόντια, τά πλευρά τους μαύρα κάρβουνα.
Οί σάρκες τους λυωμένες θά βρίσκονται κάτω.
*
Οί τοίχοι τού σπητιού μαύροι.
Τρυπώσανε σέ κάποια αυλή.
— . . .Ε ίναι καιρός νά πεθά νει.. .Μένει μόνος γιατί
δλοι από τό φόβο τους φύγανε.. . Ά σπλαγχνοι.. .
— ’Εσύ είσαι σπλαγχνικός ;
— 'Ο Θεός είναι σπλαγχνικός;
— .'. . “Ολα δεν είναι παρά ένα μεγάλο ψ έμ α .. .
Σωπάσανε.
’Ακούστηκε ένας βόγγος ανθρώπου πού πεθαίνει.
— . . . Τ ό μαύρο πουλί ήθελα νά πώ ό μαύρος καβαλλάρης, ό πατέρας; “Ω, ώ, ώ . . .Θεέ, θεέ δεν υπάρχεις
γιά τούς ανθρώπους.. .είμαι χώ μ α .. .χ ώ μ α .. . μά τί θέλει
ό μαύρος καβαλλάρης; . . .όχι, όχι δεν είμαι ένα τέτοιο
πρά μα .. .είμαι τίποτε ; όχι είμαι σκουλήκια.. .τίποτε τέ
το ιο .. .μόνο χώμα, χώμα μά πού τώρα μιλώ. ..
Χ ί. . . χ ί. . . χ ί. , . φανταστήτε δ πατέρας χορεύει.
. . 01 καβαλλάρηδες.. .ό καβαλλάρης... ’Ε δ ώ ...
μάνα θέλεις τίποτε; .. . εδώ στη μασχάλη τρέχει έμπυο, έμ
πυο, . . . μάνα. . .
Στη πολιτεία έπεσε θανατικό.
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Στούς δρόμους αλυχτούνε τά σκυλιά.
Στις γωνιές τών σπητιών βρίσκονται φωτιές πού καί
νε τά ρούχα τών αρρώστων.
Μιά βρώμα καμένου πανιού άναδίνεται από κεί κι ό
καπνός χάνεται στο σκοτάδι τής νύχτας.
Σιωπή.
“Αραγες ύστερα άπ αυτή τή σιωπή, άπ αύτό τό σκο
τάδι θά γλυκοχαράξει μιά αυγή χρυσοστέφανη ;
“Αραγες μερικοί άπ δλους αυτούς τούς καταδικασμέ
νους άνθρώπους θά δούνε αυτήν τήν χρυσοστέφανη αυγή,
νά τούς ραίνει με κόκκινα ρόδα;
'Ως τόσο άπό καιρό σέ καιρό άκούεται βαρύ νά ταρά
ζει τήν ησυχία τής νύχτας τό άργό, μελαγχολικό καί μονό
τονο περπάτηγμα τού μαύρου καβαλλάρη.
Η Λ ΙΑ Ι ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ
(Α Λ Η Τ Η Σ

Ζ Α ΙΛ ΙΧ Α Σ )

Σ ΙΓΟ Μ ΙΛ Η Μ Α Τ Α

.

χ

Λυπητερά άντηχοΰνε στήν κούφια μου ψυχή
τά λόγια σου.
Κι δταν δέν μιλάς ή σιωπή σου— πιο φλύαρη—
μέ παιδεύει.
'Ορκίζεσαι μέ δρκους φριχτούς πώς μ’ άγαπάς
καί γώ τούς νοιώθω στείρους
Κι δταν δέν τούς λές, δταν δέν τούς άκούω
ή άμφιβολία μέ πνίγει.
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Διατείνεσαι πώς έμεινες άγνή, δλη δική μου,
και γώ αδιάφορος μένω
Κι δίαν ή υποψία μου μου περνά πώς δεν λες αλήθεια
ό πόνος μου σφίγγει την ψυχή.

G O T T F R IE D K E L L E R (1819-1890) :

Η ΕΥ ΓΕΝ ΙΑ
(Ά π ό τ ά «Έ φτά Συναξάρια». Μεταφρασμένο άπ τόν C arl D ieterich.)

Θά ήθελα αφρόντιστα, με πίστη δυνατή
σέ σένα νά γΰρω
Κι δταν ή απαλή στιγμή πλησιάζει
άγνωστος φόβος μέ κρατεί.

X II

Ή φωνή του πουλητή ανεβαίνει και γεμίζει τή μικρή
καμαρή μου.
Θεέ μου! τί βραχνή που είν’ ή φωνή του κάθε που
λητή.
“Ολα πουλιούνται στους δρόμους ! Καί συ διαβάτη
πού περνάς δίχως νά ξέρεις, γιατί ζεΐς καί ποιος είναι ό
σκοπός σου καί συ πηγαίνεις κάπου κάτι ν*ά πουλήσεις (την
άξιοπρέπειά σου ή την συνείδησή σου ;) κι δλα στους δρό
μους πουλιούνται κι ή ζωή μας, κι ή σκέψη μας,,κι ή ομορ
φιά μας.
“Ολα πουλιούνται!
'Μ φωνή μου, φωνή τού πουλητή, βραχνή ακούεται :
"Ανθρωποι πουλώ, ελάτε σέ μένα, πουλώ δτι δεν αγορά
ζεται :
την καλωσυνη.
ΠΟΛΥΣ ΒΟΔΙΝΟΣ
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Ή Ευγενία ήτσν θυγατέρα ενός Ρωμαίου άρχοντα πού
ζούσε μέ τήν οίκογένειά του στήν Άλεξάντρεια. ’Ηταν τότε
γεμάτη ή πόλι εκείνη φιλοσόφους καί λογιών λογιών λογιώτατους, καί σύμφωνα μέ αυτό ή Ευγενία έλαβε μία πολύ
καλή άναθροφή καί μάθησι. Κι αυτό τήν ωφέλησε τόσο,
πού, μόλις ειχε μεγαλώσει κομμάτι, έσύχναζε δλα τα σχολεία
τών φιλοσόφων, των σχολιαστών καί των ρητόρων, σαν νά
ήταν φοιτητής. Κι ειχε πάντα μαζί της μία φρουρά από
δύο χαριτωμένα παιδιά τής ηλικίας της. ’Ηταν οί γιοι ενός
απελεύθερου τού πατέρα της πού είχαν άναθραφεί μαζί
της γιά νά τής κάνουν συντροφιά, κ’ ήταν υποχρεωμένοι
νά συμμερίζονται δλες της τις μελέτες.
’Έτσι έγεινε μιά πεντάμορφη, κ’ οι σύντροφοι της, πού
κατά μιά παράξενη σύμπτωσι ονομάζονταν κ' οί δυό τους
'Υάκινθοι, έμοιαζαν μέ δυό τρυφερά λουλούδια. Κι δπου
έφαίνονταν ή τριανταφυλλένια ή Ευγενία, εκεί έβλεπες καί
'τούς δυό Υακίνθους, πού περπατούσαν ζερβόδεξα πίσω
της, ενώ ή δέσποινά τους γτ ρισμένη πίσω συζητούσε μαζί
τους. Καί ποτέ δέν είχαν άλλη γνώμη από αυτήν, καί πάν
τα στήν έκμάθησί τους έμεναν μιά σπιθαμή πίσω της, ώστε
πάντα εκείνη έβγαινε κερδισμένη καί ποτέ δέν ειχε νά φο
βάται νά λέει κάτι πιο άτοπο από κείνους.
“Ολοι οί δασκάλοι τής Άλεξάντρειας έγραψαν ελεγεία
καί επιγράμματα πού εδόξαζαν τή μουσοειδή της μορφή,
κ’ οί καλοί σου οί 'Υάκινθοι είχαν τό χρέος νά γράφουν
τούς στίχους τους πάνω σέ χρυσωμένους πίνακας καί νά
τούς φέρουν από πίσω της.
Μέ κάθε εξάμηνο έγεινε πιο όμορφη καί πιο σοφή.
Περπατούσε κι δλας στούς μυστικούς λαβύρινθους τού Νεο
πλατωνισμού, δταν μία μέρα δ νέος δ ανθύπατος Άκιλίνος,
πού ειχε έρωτευθεΐ μαζί της, τήν έζήτησε γυναίκα από τόν
πατέρα της. Αυτός δμως ειχε τόσο σεβασμό γιά τήν κόρη
του, ώστε μέ δλο του τό δικαίωμα πού τούδινε ό νόμος,
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δεν έτόλμηοε νά τής κάμει την παραμικρή πρότασι. Κι
δσον κι άν τού άρεσε νά γείνει γαμπρό; του, τον άφισε
στην πρωτοβουλία της εντελώς.
Έδέχθηκε τον ανθύπατο μέ τέλεια ησυχία καί αξιο
πρέπεια ανάμεσα στα περγαμηνάτης καί μέ τούς Υ ακίν
θους άποπίσω από την πολτρόνα της. Ό ένας τους φο
ρούσε μια γαλάζια χλαμύδα, δ άλλος έ'να τρανταφυλλί, κι
αυτή ή ίδια ένα κάτασπρο. Καί θά είχε αμφιβολία κανέ
νας, αν άντίκρυζε τρία ώμορφα παιδιά ή τρεις δροσάτες
παρθένες.
Μπροστά σαύτό τό δικαστήριο παρουσιάσθηκε τώρα
6 ανδρικός ό Άκιλΐνος μέ λιτή κι αξιοπρεπή φορεσιά. "Η
θελε νά τής μιλήσει τής Ευγενίας μέ εμπιστευτικά καί
τρυφερά λόγια, αφού δμως κατάλαβε πώς δέν έ'δωσε δρόμο
στά παλληκάρια, εκάθησε αντίκρυ της σέ μιά καρέκλα καί
τής φανέρωσε τήν αγάπη του μέ λίγα καί στερεά λο'για.
Έ πρεπε δμως νά προφυλαχθεΐ, γιατί είχε στηλώσει τά μά
τια του καταπάνω της ακίνητα κ’ έ'βλεπε τό μεγάλο της τό
θέλγητρο.
Χαμογέλασε ελαφρά ή κόρη κι ού'τε κοκκίνησε κι
δλας. Τόσο τής είχε δώσει ή επιστήμη της κι ή διανοητική
της μόρφωσι κάθε λεπτότερη κίνησι τής καθημερινής ζωής.
Πήρε μόνο ένα σοβαρό καί βαθύνου υφος καί τοΰ απάντησε:
«Ή επιθυμία σου, Άκιλΐνε, νά μέ πάρεις γυναίκα,
μέ τιμάει παραπολΰ, δέν μπορεί δμως νά μέ παρασύρει σέ
μιά άσοφία’ μιά τέτοια δμως θά ήταν, άν θάκολουθοΰσαμε
τις πρώτες μας δρμές, χισρίς νά εξετάσομε δ ένας τον άλλο.
Ό πρώτος δρος πού ζητάω από ένα σύζυγο, είναι, νά εν
νοεί τήν διανοητική μου ζωή καί τήν προσπάθεια μου νά
τήν τιμάει καί νάτήν συμμερίζεται. Γιά τούτο θά σέ δεχθώ
καλά. άν θέλεις νά είσαι συχνά στή συντροφιά μου καί νά
ανταγωνίζεσαι μέ αυτούς τούς συντρόφους τής νεότητας
μου νά εξιχνιάζεις τά πιο άϋλα πράγματα. Τότε θά κατα
λάβομε, άν θά είμαστε προωρισμένοι ό ένας γιά τον άλλο ή
όχι. Καί ΰστερ’ από ένα καιρό κοινής διανοητικής δραστη
ριότητας θά γνωρίσομε ό ένας τον άλλο, καθώς είναι πρε
πούμενο γιά θεόπλαστα δντα, πού δέν περπατούνε στο σκο
τάδι, αλλά στο φώς »
Σ ’ αυτήν τήν ύψηλόφρονα αΐτησι απάντησε ό Άκιλίνος μέ μίαν κάποια έξαψι, άλλ’ δμως μέ μιά περιφανή
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γαλήνη. «"Αν δεν σέ γνώριζα, Ευγενία, δέν θά σέ γύρευα
γυναίκα. Έμενα όμως με γνωρίζει δχι μόνον τό δυνατό
Ρωμαϊκό Κράτος, άλλα και ή επαρχία τούτη! "Αν δεν
φτάνει λοιπόν ή μάθησή σου να γνωρίζεις τί πράμα είμαι,
δέν θά φτάσει, φοβούμαι, ποτέ σου. Ούτε ήρθα εδώ, για νά
ξαναπάω στο σκολειό, παρά γιά νά πάρω γυναίκα. Κι δσο
γιά τά δυο αυτά τά παιδιά, ή πρώτη μου επιθυμία θά
ήταν νά τούς δώσεις δρόμο και νά τούς αποδώσεις στούς
γονείς τους, γιά νά τούς βοηθούν καί τούς ωφελούν. Σέ
παρακαλώ τόρα νά μού δώσεις απάντηση, δχι σάν λογία,
αλλά σάν γυναίκα από σάρκα καί α ίμ α !»
Τώρα δά κοκκίνησε κι ή ώρια μας ή φιλοσόφισσα
σάν ένα γαρούφαλο κι είπε, ενώ χτυπούσε ή καρδιά της :
«Ή απόκρισή μου δέν θάργήσει νά σοΰ δοθεί, αφού κα
τάλαβα από τά λόγια σου, πώς δέν με αγαπάς ! Ούτε θά
τό ψηφούσα αυτό, αν δέν θά ήταν προσβολή γιά την κόρη
ενός Ρωμαίου άρχοντα νά τής είπεΐ κανείς ψέμματα!»
«Δέν λέω ψέμματα ποτέ!» είπε ψυχρά ό Άκιλΐνος.
«Χαΐρε !»
Τού γύρισε τις πλάτες ή Ευγενία χωρίς νά απαντήσει
στον αποχαιρετισμό του, κι ό Άκιλΐνος βγήκε αργά άπ τό
σπίτι κι ίπήγε στην κατοικία του. Εκείνη, σάν νά μήνείχε
γίνει τίποτε, έπαιρνε τά βιβλία της, τά γράμματα δμως
εχόρευαν μπροστά της κι ο! δύο Υάκινθοι έπρεπε νά τής
άναγνώσουν, ενώ τές σκέψεις της τές άφησε θυμωμένη νά
πλανιούνται αλλού. Γιατί Ινώ έως τώρα είχε ρίξει μάτι
πάνω στον ανθύπατο, τής είχε γίνει τώρα ένα εμπόδιο πού
δέν μπόρεσε νά τό υπερνικήσει. 'Ο Άκιλΐνος ωστόσο διεκπεραίωνε ήσυχα τις δουλειές του καί κρυφοστέναζε μονά
χα γιά τή δική του ανοησία πού δέν τον άφηνε νά ξεχάσει
την σχολαστική τήν λυγερή.

_ Έπέρασαν δύο χρόνια κι εγεινε ή Ευγενία όλοένα πιο
περίεργη καί έξοχη, ενώ οί Υάκινθοι έμοιαζαν μέ κάτι
παλληκάρια πού έβγαλαν πειά καί λίγα γένεια. Μολονότι
άρχιζε τώρα ό κόσμος δλος νά τήν κοροϊδεύει γιά τήν πα
ράξενη της σχέση μέ τούς νέους κι άρχισαν πιά αντί σέ
θαυμαστικα επιγράμματα νά ξεφυτρώνουν’* σατυρικοί στί121

χοι, δεν άποφάσισε νά δώσει δρόμο στους φρουρούς της,
γιατί υπήρχε ακόμα ό Άκιλΐνος πού δεν ήθελε νά τούς δια
τηρήσει αυτή. Εκείνος δμως ήσυχα εξακολούθησε τον δρό
μον του, σαν νά μην τον εμελε γιά τίποτε, μά ούτε κοίταζε
καμμιά άλλη γυναίκα, ώστε δεν ά'κουσε κανένας γιά καμμιά
προξενεία του καί του έγεινε ψεγάδι πού σάν άρχοντας πού
ήταν, ζοΰσε ακόμα ανύπαντρος.
'Η πεισματάρα ή Ευγενία απεναντίας προφυλάσσονταν νά τοϋ δώσει ένα σημάδι προσπέλασης μέ τό νά διώ
ξει τά οχληρά παλληκάρια. Έ πειτα τδκαμε πείσμα νά δώ
σει λόγο μόνο στον εαυτό της καί νά διατηρεί την συνείδηση
μιας άγνής ζωής υπό περιστάσεις πού γιά κάθε άλλη γυ
ναίκα θά ήταν επικίνδυνες. Τέτοιες παραξενιές ήταν τότε
τής ώρας.
'Ωστόσο δεν είχε πάντα κέφι ή Ευγενία.
Οί καλοσπουδασμένοι της δούλοι είχαν νά περάσουν
από τον ουρανό στη γή κι από κεΐ στην κόλαση μέ την φ ι
λοσοφία τους, γιά νά τούς γίνει ξαφνικά διακοπή. Τότε
έ'πρεπε νά περπατήσουν ώρες μαζί της στά χωράφια, δίχως ’
νά καταδεχτεί εκείνη νά τούς μιλάει. “Ενα πρωΐ τής
ήρθε ή επιθυμία νά κάμει μιά Ικδρομή σ’ένα αγροτικό
χτήμα. Κυβερνούσε ή ίδια τό άμάξι κι ήταν στο κέφι της,
γιατί ήταν μιά διάφανη ανοιξιάτικη μέρα κι ό αγέρας πλημ
μυρισμένος ευωδιές. Τούς ευχαριστούσε τούς'Υακίνθους ή
ευφροσύνη τής κυράς τους, κι έτσι περνούσαν από ενα μα
χαλά, δπου οΐ χριστιανοί είχαν άδεια νά κάμουν τη λειτουρ
γία τους. Είχαν την Κυριακή τους εκείνη την ημέρα. Ά πό
την εκκλησία ενός μοναστηριού άκούσθηκαν ψαλμωδίες.
Σταμάτησε ή Ευγενία τάλογα, γιά νάκροασθεΤ, κι ακούσε
τά λόγια τού ψαλμού: «Κύριος ποιμαίνει σε, καί ούδέν μέ
υστερήσει, είς τόπον χλόης έκεϊ με κατεσκήνωσεν επί ΰδατος
άναπαύσεως έξέθρεψέν με».....................................................
’Ακούοντας αυτά τά λόγια βγαλμένα άπό θρησκευτικές
ψυχές, κατάλαβε νά ταπεινωθεί ή ψεύτικη της ουσία, κάτι
τι τής χτύπησε κατάκαρδα κι εφαίνονταν νά ξέρει, τί τής
γίνονταν. Σιγά, χωρίς νά μιλήσει, εξακολουθούσε τό δρόμο
της στο χτήμα. Έ κεϊ άλλαξε καί φόρεσε αντρικά φορέματα,
έγνεψε στούς Υακίνθους καί βγήκε μαζί τους απτό σπίτι,
χωρίς νά τούς ίδούν τά δουλικά. Έγύρισε στο μοναστήρι,
χτύπησε στην πόρτα κι είπε στον ηγούμενο πώς ήταν τρεις
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νέοι πού πιθυμούσαν νά καλογηρέψουν, γιά νάποσυρθούν
άπό τον κόσμο. ’Αφού ?ΐχε καλή μάθηση, άποκρίθηκε τόσον
καλά στις εξεταστικές ερωτήσεις τού ηγούμενου, πού τούς
δέχτηκε καί τούς τρεις στο μοναστήρι του καί τούς έβαλε
νά ντυθούν τά ράσα.
Ή τα ν τώρα ή Ευγενία ένας δμορφος κι άγγελοκάμωτος καλόγηρος καί τον έλεγαν πάτερ Ευγένιο. Κι οί Υ ά 
κινθοι, θέλοντας μη θέλοντας, μεταμορφώθηκαν πάλι σέ
καλόγηρους, ούτε τούς έκαμε εντύπωση αυτή ή μεταμόρ
φωση, γιατί ήταν μαθημένοι προ πολλού νά ζούνε κατά τή
θέληση τοϋ θηλυκού τους πρότυπου. Μά δέν τούς πείραζε ή
καλογήρικη ζωή, άφοϋ περνούσαν πιο ήσυχα οί μέρες τους,
δέν είχαν πιά άνάγκη νά μελετούνε, παρά μόνον νά υπο
τάσσονται καί νά ύπακούονται.
'Ο πάτερ Ευγένιος δμως, ήταν άκούραστος κι έγεινε
ένας περίφημος καλόγηρος κάτασπρος στο πρόσωπό του,
μά μέ σπιθοβόλα μάτια καί μέ τήν ευπρέπεια ενός αρχαγ
γέλου. "Εκαμε πολλούς προσηλύτους, διακόνευε τούς άρρω
στους καί τούς άθλιους, ενεβάθυνε στήν αγία Γραφή, κι
Ικήρυσσε μέ μιά φωνή σάν καμπάνα. Κι δταν πέθανε ό
ηγούμενος, έγεινε διάδοχος του, κι έτσι ή άρχοντομαθημένη
μας ή Ευγενία ήταν ένας ηγούμενος πού κυριαρχούσε άπό
πάνω άπό μιά έβδομηνταριά καλογηράκια.

Τον καιρό, πού έτσι άνεξήγητα είχε χαθεί ή Ευγενία
μέ τούς συντρόφους της ώστε έμεινε άνεξεύρετη, δ πατέρας
της είχε συμβουλευθεΐ ένα μαντείο, τί τάχα άπόγεινε ή κόρη
του. Καί τού άποφάνθηκε, πώς ή Ευγενία είχε άναληφθεΐ
άπό τούς θεούς πού τήν είχαν μεταθέσει άνάμεσα στ' άστέρια. Οί ίερεΐς δηλ., επωφελήθηκαν τό γεγονός, γιά νά έπιδείξουν ένα θαύμα άπέναντι στούς Χριστιανούς, ενώ αυτοί
προ πολλού είχαν στο μαγειρείο τό λαγό. "Εδειχναν κιόλας
ένα άστέρι στο στερέωμα μέ δυο μικροσκοπικούς άστερίσκους κι έλεγαν πώς αυτό εΐνε ό νέος άστερισμός. Στέκονταν
τώρα οί καλοί μας οί Άλεξαντρινοί στούς δρόμους καί στά
ηλιακά των σπιτιών τους καί κοίταζαν άπάνω, καί μερικοί
πού τήν είχαν ίδεΐ νά τριγυρίζει καί πού θυμοϋνταν τήν
ομορφιά της, ερωτεύτηκαν τώρα μαζί της καί κοίταζαν καμ123

μύζοντας τάστρο, πού έπλεε ήσυχα στόν καταγάλανο ουρανό.
Κι ό Άκιλΐνος γΰρισε τά μάτια του απάνω, κούνησε
όμως τό κεφάλι, γιατί δεν καλοπίστευε το πράμα. Τόσο
πιο ακλόνητα όμως ό πατέρας της πίστευε τό θαύμα, εννοιωθε μια δυνατή έξαρση καί κατόρθωσε μέ την βοήθεια
των Ιερέων νά έγερθεΐ μια προτομή στήν κόρη του σ’ ένα
ναό καί νά λατρεύεται μάλιστα σαν θεά. Ό Άκιλΐνος πού
είχε νά δώσει τήν άδεια τής αρχής, τό έκαμε υπό τον όρον
νά μοιάζει ή εικόνα τής άναλειμμένης. Κι έτσι ή μαρμά
ρινη της προτομή στήθηκε στον πρόναο τού ναού τής
Άθηνάς. "Ηταν ενα έργο αξιοθαύμαστο, γιατί μέ όλην
τήν ομοιότητα ήταν ένα ιδανικό ανάγλυφο.
*
* *
Οϊ εβδομήντα καλόγηροι καταχολώθηκανγιά τόθρίαμβο
των εθνικών, νά εγερθεί δηλ. ένα καινούργιο είδωλο μιάς
θνητής πού τή λάτρευαν σάν θεά. Περισσότερο όμως έβρι
ζαν γιά τήν ίδια τήν γυναίκα πού τήν έλεγαν μιά σουρτούκα καί κομπώτρια. Κι έγεινε ένας μεγάλος καυγάς στο
γεύμα τους. Οί 'Υάκινθοι, πού είχαν γίνε* δυο πονηρά
καλογηράκια καί φύλαγαν τό μυστικό τού ήγουμένου τους
στήν καρδκά τους, τον έκοίταξαν μέ πολυσήμαντα βλέμμα
τα. Αυτός όμως τούς έγνεψε κρυφά νά σιωπήσουν κι ύπέφερε τις βρισιές ώς τιμωρία γιά τό παλιό του τό αμαρτωλό
πνεύμα.
Κατά τήν νύχτα όμως μετά τά μεσάνυχτα, σηκώθηκε
ή Ευγενία από τό κρεββάτι της, πήρε ένα γερό σφυρί καί
βγήκε σιγά από τό μοναστήρι, γιά νά βρει τό ανάγλυφο
καί νά τό συντρίψει. Εύκολα βρήκε τό μαρμαρόχτιστο μέ
ρος τής πόλεως όπου ήταν οί ναοί καί τά δημόσια χτίρια.
Ψυχή δέν άκούσθηκε μέσ’ στο σιγανό τον πετρόκασμο. Κι
όταν ανέβαινε ό ψευτοκαλόγηρος τά σκαλοπάτια τού ναού,
έξαφνα τό φεγγάρι σηκώθηκε από πάνω από τήν πόλι κι
έρριξε τό φεγγοβόλο του φώς ανάμεσα στες κολόννες τού
πρόναου. Είδε τότε ή Ευγενία τό ανάγλυφο της κάτασπρο
σάν τό χιόνι μέ όλην τή χάρι της καί τήν ομορφιά της,
μέ τό ενθουσιασμένο της τό βλέμμα καί μέ ένα χαμόγελο
στο στόμα.
Μέ περιέργεια προχωρούσε καί ή Χριστιανή μας, μέτό

124

σηκωμένο σφυρί στο χέρι της. “Οταν άντίκρυσε όμως τό ανά
γλυφο καλά καλά, μιά ηδονή πέρασε από τήν καρδιά της,
κατέβαζε τό σφυρί κι απολάμβανε σιγαλά τή θέα τή δική
της. Μιά πικρή μελαγχολία τήν είχε περιχύσει, ένα αίσθη
μα, σάν νά ήταν διωγμένη από ένα πιο ωραίο κόσμο καί
σάν νά περιπλανιόνταν τώρα στήν ερημιά σάν ένα φάντα
σμα. Γιατί δν καί ήτανε ιδανικό, ίσια ίσια γι αυτό έδειχνε
τον καθ’ εαυτό χαραχτήρα της, όπου έκρύβονταν μόνον μέ
τόν δασκαλισμό της κι ήταν ένα αίσθημα πιο γενναίο από
τήν ματαιοδοξία, πού τήν άφηνε νά ίδεΐ τόν εαυτό της
μές στήν μαγική τή φεγγαριά.
Έ κεΐ πού στέκονταν, άκουσε μέ μιάς ένα γοργό βήμα
άνδρός. Σάν άθελα κρύφτηκε ή κόρη στον ’ίσκιο μιάς κολόννας, κι από κεί είδε νά πλησιάζει τή ψηλή μορφή
τού Άκιλίνου. Τόν είδε νά σταθεί μπροστά στο ανάγλυφο,
τή θεωρούσε πολύ ώρα κι έβαζε επί τέλους τήν αγκάλη του
γύρο στο λαιμό της, γιά νά τή φιλήσει σιγά στά μαρμαρένια χείλη. "Επειτα κουκουλώθηκε στον μανδύα του κι έφυ
γε αργά, γυρίζοντας μερικές φορές στο ολόλαμπρο έργο.
’Έτρεμε τόσο ή Ευγενία πού τό κατάλαβε ή ίδια. Μαζεύθηκε μέ θυμό, πάτησε πάλι μπροστά στό ανάγλυφο κι έσήκωσε τό σφυρί, γιά νά δώσει ένα τέλος στό αμαρτωλό εκεί
να στοιχειό. ’Αντί όμως νά συντρίψει τό όμορφο κεφάλι,
Νχναλύθηκε σέ δάκρυα, φίλησε κι εκείνη τά χείλη του κι έφυγε,
αφού άκουετά βήματα τής νυχτερινής φρουράς. Μέ κυμα
τιστό τό στήθος γλίστρησε στό κελλί της, μά δέν κοιμήθηκε
εκείνη τή νύχτα, ώσπου βγήκε δ ήλιος. Καί χάνοντας τόν
όρθρο, έβλεπε πράματα στόνειρό της πού δέν είχαν καμμιά
σχέση μέ κείνο.
*
* *
Έσέβονταν οί καλόγηροι τόν ύπνο τού ήγουμένου τους
σάν μιά συνέπεια νυχτεριού. ’Επί τέλους όμως ήταν αναγ
κασμένοι νά τού τόν κόψουν, αφού είχαν μιά έκτακτη υπό
θεση. Μιά αρχόντισσα χήρα, πού επροσποιούνταν πώς είναι
άρρωστη βαρειά κι ήθελε μιά πνευματική υποστήριξη είχε
ζητήσει τήν παρηγοριά καί τή συμβουλή τού ήγουμένου
Ευγενίου πού τόν εκτιμούσε πρό πολλοΰ. Γιά νά μή τούς
ξεφύγει αυτή ή απόκτηση, πού θά μεγάλωνε τήν υπόληψη
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της εκκλησίας τους, ξύπνησαν την Ευγενία. Μισοσυγχισμένη
και μέ κοκκινισμένα μάγουλα ξεκίνησε συλλογιζομένη μάλλον τά όνειρα του πριοϊνού της ΰπνου παρά εκείνα πού θά
ήταν μπροστά της. Μπήκε στο σπίτι τής Έλληνίδας, την
έβαλαν στο δωμάτιό της καί την άφησαν μόνη μαζί της.
Μιά όμορφη γυναίκα, μόλις τριαντάχρονη, ήταν ξαπλωμένη
σέ μιά κλίνη, όχι όμως σάν μιά άρρωστη και κατανυγμένη,
αλλά φωτοβολούσα από πάθος και χαρά ζωής. Μόλις φέρ
θηκε κάπως ήσυχα και φρόνιμα ώσπου δ δήθεν καλόγηρος
είχε καθήσει κοντά της, έπειτα όμως έπιασε τά δυό του
χέρια, έβαλε σφιχτά απάνω τό μέτωπο της και τά καταφί
λησε. Ή Ευγενία πού είχε τό νοϋ της σά'λα και δεν έπρόσεχε στην όψι τής γυναίκας, την άφησε καί περνώντας θάρ
ρος μαύτό, ή Έλληνίδα πήρε στην αγκαλιά της την
Ευγενία νομίζοντας πώς έχει μπροστά της τό πιο όμορφο
καλογηρόπουλο. Καί πριν τό καταλάβει, βρέθηκε σφιχταγ
καλιασμένη από την έρωτόληπτη γυναίκα και εννοιωσε ενα
χαλάζι από δυνατά φιλιά. Έ π Ι τέλους ξύπνησε ή Ευγενία
από την νάρκη της, πέρασαν όμως μερικές στιγμές ώσπου
νά ξεκολληθεί από τη σφιχτή αγκαλιά. Παρευτύς όμως ή
γλώσσα τής διαβόλισσας κουνήθηκε, καί σέ μιά καταιγίδα
άπό λόγια έφανέρωσε τον έρωτα της στον σαστισμένο τον
καλόγερο κι Ιπάσκισενά τοΰ αποδείξει πώςείνε καθήκον τής
όμορφιάς του και τής νιότης του νά καταπραΰνει τον έρωτα
αυτόν καί πώς γι αυτό τον είχε καλέσει. Συνάμα έκαμε άλ
λες δοκιμές νά παραπλανέσει τον νέο ηγούμενο, ώστε δέν
ήξερε τί νά κάμει ή Ευγενία. "Εξαφνα όμως κατάφερε νά
μαζευτεί καί μέ σπιθόβολα μάτια της τά διάβασε τόσο χον
τρά καί μέ τέτοιες κατάρες πού μόνον ένας καλόγε
ρος τις ξέρει. "Αμα κατάλαβε ή άλλη πώς δέν επέτυχε τό
σκέδιο της, βρήκε γιά διέξοδο εκείνο πού είχε πιά βρει
ή γυναίκα τοΰ Ποτιφάρ καί πού τό βρήκαν χίλιες άλλες
άπό τότε. Ρίχτηκε άγρια πάνω στην Ευγενία, την αγκά
λιασε πάλι σφιχτά, την έσυρε μέ βία χάμου στο κρεββάτι
καί έβαλε τίς φωνές πού οί δούλες της χύνονταν όλούθε στο
δωμάτιο.
«Βοήθεια! Βοήθεια!» φώναξε, «αυτός ό άνθρωπος
θέλει νά μέ εκβιάσει!» Καί σύνωρα, άφησε την Ευγενία, ή
δποία συγχισμένη καί τρομαγμένη πάτησε στά πόδια τής.
Κι όταν οί ταραγμένες δούλες άρχιζαν νά φωνάζουν πιο
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δυνατά άκόμη άπό την άφέντισσά τους, όταν έτρεχαν δω
καί κεΐ γιά νά βρουν βοηθούς, ή Ευγενία, πού δέν μπορού
σε νά βγάλει μιλιά, έφυγε βιαστικά άπό τό σπίτι μ’ ένα
αίσθημα ντροπής καί άηδίας, καταταραγμένη άπό τό θό
ρυβο καί τίς βρισιές τού Ιξώφρενου γυναικόκοσμου.
*
* *
Δέν έδίστασε τώρα ή διαβολόχηρα νά πάει μέ τές
δούλες της στού υπάτου, δηλ. στού Άκιλίνου, καί μαρτύ
ρησε τον καλόγηρο πώς μπήκε στο σπίτι της μέ ύπουλο
τρόπο, γιά νά δοκιμάσει τάχα νά την κάμει Χριστιανή, κι
έπειτα, όταν δέν επέτυχε, νά την εκβιάσει. ’Αφού οί δούλες
της μαρτυρούσαν την άλήθεια τών καταθέσεων της, οργι
σμένος ό Άκιλίνος έβαλε στρατιώτες στο μοναστήρι καί
διάταξε νά φέρουν μπροστά του τον ήγούμενο μαζί μέ τούς
καλόγηρους, γιά νά τούς δικάσει.
«"Ετσι λοιπόν, παλιάνθρωποι,» τούς άποπήρε, «τό
παίρνετε άπάνω σας πιά, πού προσβάλετε την τιμή τών γυ
ναικών μας καί τριγυρνάτε σάν τούς άρπαχτικούς λύκους ;
Μήπως ό Χριστός, πού τον εκτιμώ περισσότερο άπό σάς
τούς ψεύτες, σάς έμαθε κάτι τέτοιο, είτε σάς πρόσταξε; "Οχι
βέβαια ! Σείς είσθε μιά συμμορία άπό άχρείους πού κορδωνεσθε στάνοιχτά, μέ τό χριστιανικό όνομα, γιά νά τό άτιμάζετε στά κρυφά! Δικαιολογηθήτετόλοιπόν,αν μπορείτε!»
Έπανέλαβε τώρα ή παλιόχηρα την πλαστή της ιστο
ρία, κόβοντάς την μέ ψευτοστεναγμούς καί μέ ψευτοκλάμματα. Καί σάν τελείωσε καί κουκουλώθηκε πάλι
στις μπόλιες της, άλληλοκοιτάχτηκαν οί καλόγηροι φο
βισμένοι, κι έπειτα έρριξαν τά βλέμματα τους στον ήγού
μενο τους πού τον είχαν γιά ενάρετο κι Ισήκωσαν μαζί τές
φωνές τους, γιά νάποκρούσουν την άδικαιολόγητη κατηγο
ρία. "Οχι όμως μόνον τά δουλικά τής ψεύτριας, άλλά καί
μερικοί γείτονες πού είχαν ιδεϊ τον καλόγηρο νά βγει τρέχοντας άπό τό σπίτι εκείνο μέ ντροπή καί σύγχυση καί πού
τον έπαιρναν γιά ένοχο χωρίς άλλο, μαρτύρησαν τώρα μέ
μεγάλη φωνή τό κακό πού έγεινε, ώστε οί καημένοι μας οί
καλόγηροι πήραν τά βρεμμένα τους.
Κοίταξαν τώρα πάλι μέ άπορία τον ήγούμενο τους, καί
τό νεανικό του τό εξωτερικό τούς φάνηκε έξαφνα ύποπτο
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καί σ’ αυτούς, μάλιστα στους γέρους. «“Αν ήταν ένοχος,
έφώναξαν, ή κατάρα του θεού θά τον εΰρει».
Όλωνών τά βλέμματα ήταν καρφωμένα στην Ευγενία
πού στέκονταν απομονωμένη ανάμεσα στην ομήγυρη. Δακρυσμένη ήταν ξαπλωμένη στο κελλί της, δταν είχε πιασθεΐ
μαξί μέ τούς καλογέρους. Ό λη ν την ώρα, εκείνη στέκον
ταν μέ κατεβασμένα μάτια και μέ την κουκούλα της βαθειά
γυρισμένη από κάτω από τό κεφάλι κι ήταν σε μια ελεεινή
ψυχική κατάσταση' άν διατηρούσε τό μυστικά τής καταγω
γή? της καί τής φυλής της, θά γίνονταν θύμα τής κακολογίας, αν δμως τό φανέρωνε, θά γίνονταν μιά θύελλα εναν
τίον τού μοναστηριού πιο τρομερή από πρωτύτερα. Γιατί,
ένα μοναστήρι πού έχει γιά ηγούμενο μιά ό'μορφη νεαρή
γυναίκα, θά ήταν εκτεθημένο στήν πιο κακή υποψία και
στο κορόϊδο τών κακόβουλων 'Ελλήνων. Αυτό τον φόβο
και τό δισταγμό δεν θά είχε βεβαίως αισθανθεί, άν είχε
—κατά τις καλογερικές αντιλήψεις.—μιά αγνή ψυχή. ’Αλλά
από τήν τελευταία νύχτα, ή αμφιβολία είχε μπει στήν καρ
διά της, κι ή δυσοίωνη συνάντηση μέ τήν κακή γυναίκα
τήν είχε συγχύσει περισσότερο ακόμη, ώστε δέν είχε τώρα
τό θάρρος νά βγει αποφασισμένη στο φόρο και νά παρου
σιάσει ένα θαύμα.
***
Τώρα δμως πού τής πρόσταξε δ Άκιλΐνος νά δικαιο
λογηθεί, θυμήθηκε τήν συμπάθεια πού είχε γι αυτήν, καί
παίρνοντας θάρρος βρήκε τρόπο καί τού είπε μέ σιγανή
• φωνή πώς δέν είναι ένοχη. Θά τού τό απέδειχνε κι δλας,
άν τής έδινε τήν άδεια νά τού μιλήσει αναμεταξύ τους. Ό
ήχος τής φωνής της τον συγκίνησε, χωρίς νά καταλάβει
γιατί, καί συμφώνησε. Τήν έβαλε λοιπόν στο σπίτι του καί
τήν πήγε Ιδιαίτερα σ’ ένα δωμάτιο. Ξαναγύρισε τώρα ή
Ευγενία τήν κουκούλα της καί ρίχνοντας του μιά ματιά, τού
είπε: «Έγώ είμαι ή Ευγενία πού τήν ήθελες γυναίκα!»
Τήν εγνώρισε αμέσως κι ήταν πεισμένος πώς αυτή ήταν.
Σύνωρα δμως, χολόσκασε κι ένοιωσε μιά καφτερή ζούλια
μέσα του, γιατί δέχτηκε γυναίκα πού είχε ζήσει δλο τον
καιρό εκείνο ανάμεσα σέ εβδομήντα καλόγερους κρυφά. Γι
αυτό κρατιούνταν μέ τό ζόρι καί προσποιούνταν, ενώ τήν
/
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εξέταζε με τά μάτια του γλήγωρα, σαν νά μήν έπίστευε δι
όλου στά λόγια της κι είπε: «Μοιάζεις πραγματικούς μέ
εκείνη τήν ανόητη παρθένα. Μά δέν μέ πολυσκοτίζει αυτό,
ήθελα μάλλον νά μάθω, τί τής έκαμες τής χήρας εκείνηζ **

Τού διηγήθηκε τώρα ή Ευγενία δειλιασμένη καί περί
φοβη, δσα είχαν συμβεΐ, κι δ Άκιλΐνος κατάλαβε από τον
τρόπο τού Ιστορήματος δλη τήν ψευτιά κι δλη τήν κα
κία τής καταγγελίας, απάντησε δμως μέ προσποιητή ψυ
χραιμία. «Μά αφού λές πώς είσαι ή Ευγενία, πώς καλογέ
ρεψες, τί ήταν δ σκοπός σου καί πώς τό κατάφερες;»
Έκοκκίνησε τότε Ικείνη κι εκοίταξε χάμου στενοχωρη
μένη, μά δέν έδίσταξε νά τού ξομολογήσει μέ αφελή τρόπο
δσα τής είχαν τύχει άφότου είχε έξαφανισθεΐ, μόνο πού δέν
έκαμε τον παραμικρό λόγο γιά τούς δύο τηξ τούς Υ ακίν
θους. Δέν τού φάνηκε άσκημη ή Ιστορία, ουτε μπορούσε
νά κρύψει, πόσο τού άρεσε ή μορφονιά εκείνη πού τήν είχε
ξαναβρεΐ. Μολαταύτα δμως κατακυρίεψε τήν συμπάθεια
του κι αποφάσισε νά έξερευνήσει από τό φέρσιμο πού θάδειχνε ως τό τέλος, αν είχε μπροστά του εκείνη τήν ’ίδια τήν
Ευγενία πού αγαπούσε άλλοτε γιά τήν καλή της άναθροφή καί τήν αγνότητα της. Γιά τούτο τής είπε:
«"Ολα αυτά πού λές, είναι πολύ καλά ιστορημένα,
μολοντούτο εκείνο τό κορίτσι πού λές πώς είσαι σύ, δέν
μού φαίνεται νά κατάφερε μέ δλες τις παραξενιές της τέ
τοια μασκαραλίκια. Τουλάχιστον ή πραγματική ή Ευγενία
θά προτιμούσε βεβαίως νά γείνει καλόγρια. Γιατί στο διά
βολο τί καλό θά περιμένει κι ή πιο ευσεβής γυναίκα από
τό νά φορεΐ τό ράσο Ινός καλογέρου ανάμεσα σέ εβδο
μήντα καλόγερους ; Γι αυτό λέω καί τώρα πώς είσαι ένας
σπανός κι ένας κομπωτής καί δέν σέ πιστεύω ! Ά ς άψήσωμε κιόλας πώς ή Ευγενία εκείνη μετατέθηκε ανάμεσα
στάστέρια, κι ή είκόνα της άναστήθηκε στο ναό. Θά τήν
πάθεις λοιπόν, αν εξακολουθείς νά επιμένεις στή βλασφημική σου απόφαση !»
«Μά τήν είκόνα αυτή τή φίλησε κάποιος τήν περα
σμένη νύχτα!» απάντησε σιγά ή Ευγενία καί τον εκοίταξε
μέ παράξενα βλέμματα, ενώ τούτος τή χάζευε σάν μιά ξωτική, «πώς γίνεται λοιπόν δ ίδιος νά τυραγνάει τό πρωτό
τυπο της;*
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Κατανικόντας δμως τη σύγχυση του παρακούσε τά λό
για της κι εξακολούθησε μέ αυστηρό τόνο.
«Νά τό κοντολογήσωμε, προς χάριν των κακόμοιρων
των καλογήρων, πού μου φαίνονται πώς είναι αθώοι, ού'τε
μπορώ ούτε θέλω νά πιστέψω πώς είσαι γυναίκα! Ε τ ο ι
μάσου λοιπόν νά καταδικασθεΐς, γιατί δεν μέ ευχαρίστησαν
τά λόγια σου 1»
«Ό Θεός βοηθός!» εφώναξε ή Ευγενία κι έσκισε τό
φόρεμα της κατάχλωμη και σωριασμένη άπό ντροπή και
απελπισία. Ό Άκιλίνος δμως την έπιασε στην αγκαλιά του,
την έσφιξε στην καρδιά του καί την κουκούλωσε μέ τό
Ιμάτιό του· γιατί έβλεπε πώς ήταν μιά έντιμη γυναίκα. Την
έφερε στο διπλανό δωμάτιο, δπου ήταν μιά ετοιμασμένη
κλίνη, την έβαλε άπάνω καί τή σκέπασε μέ πορφυρόχρωμα
παπλώματα.*Έπειτα τής φίλησε τό στόμα δυο τρεϊς φο
ρές, βγήκε δξω κι εκλείδωσε καλά την πόρτα. Καί σηκώ
νοντας άπό τό χώμα τό ράσο πουταν θερμό ακόμη, βγήκε
στο πλήθος πού καρτερούσε δξω κι είπε: «Αυτά, βρέ παι
διά, είναι περίεργα πράγματα. Έ σεϊς οί καλόγηροι 3ίσθε
αθώοι καί σας αφήνω λεύτερους. Ό ηγούμενος σας ήταν
ένας δαίμονας οπού ήθελε νά σάς ξεπλανέσει. Νά, πάρτε
τό ράσο του μαζί σας καί κρεμάστε το κάπου γιά ανάμνηση.
"Εχει πάρει μιά παράξενη μορφή μπροστά μου, έγεινε κα
πνός καί π ά ει! Τούτη ή γυναίκα πού έκαμε όργανό της
τον δαίμονα, τήν έχω υποψία πώς είναι μάγισσα κι ας φυλακισθεΐ. Πηγαίνετε λοιπόν στο καλό!»
"Ολοι σάστισαν μέ τά λόγια τούτα κι έκοίταξαν περί
φοβα τό φόρεμα τού δαίμονα. Ή χήρα έχλώμιασε κι εκάλυψε τό πρόσωπο της φανερώνοντας μέ αυτό τήν κακή της
συνείδηση. Οί καλοί μας οί καλόγηροι Ιχάρηκαν πού βγή
καν κερδισμένοι καί τράβηξαν γιά τό μοναστήρι τους μέ
τό κούφιο ράσο, χωρίς νά ΰποπτευθούν τί γλυκό κουκούτσι
είχε κρύψει μέσα του. Ό Άκιλίνος τώρα φώναξε τον πιο
έμπιστευτικό του δούλο, πέρασε μαζί του άπό τήν πόλι κι
άγόρασε ένα φόρτωμα άπό τά πιο διαλεχτά γυναικεία φο
ρέματα, πού τά πήγε δ δούλος κρυφά καί γλήγωρα στο
σπίτι του.

πλωμένη ή Ευγενία, κάθησε στήν άκρη τής κλίνης της καί
κατάλαβε πώς γλυκοκοιμούνταν σάν άνθρωπος πού ξαπο
σταίνει άπό μεγάλους βαρεμοΰς. Τού ήρθε τό γέλοιο γιά τό
κουρεμένο καλογερικό κεφάλι της κι έπέρασε τό χέρι
σιγά στά πυκνά μαλλιά της. Τότε ξύπνησε ή κόρη κι
δρθάνοιξε τά μάτια.
«Θά γίνεις τέλος πάντων γυναίκα μου;» ρώτησε ήρε
μα. ’Εκείνη δέν είπε ούτε ναι ούτε ό'χι, μόνο έφριξε
ελαφρά άποκάτω άπό τά παπλώματα της.
Έ φερε τότε δ Άκιλίνος δσα φορέματα καί στολίδια
είχε άγοράσει γιά νά τά ντυθεί κι έφυγε πάλι.
"Οταν είχε βασιλέψει δ ήλιος, τήν πήγε μ’ ένα αμάξι
έξω σέ μιά του έξοχή, δπού ήταν ίσκιοιμένη θελκτικά άπό
πυκνόφυλλα δέντρα. ’Εκεί στή χαριτωμένη μοναξιά παν
τρεύτηκε τώρα τό ταίρι κι έχάρηκε τήν ευτυχία του. Ό
Άκιλίνος, άμα τέλειωσε τις δουλειές τού επαγγέλματος του,
έβγαινε δσο πιο γλήγορα έξω νά βρει τή σύζυγο του. Κι
αυτή μέ τήν ίδια επιμονή, πού είχε δώσει άλλοτε στή φιλο
σοφία, βάλθηκε τώρα στή μελέτη τής συζυγικής άγάπης.
“Οταν δμως τά μαλλιά της είχαν πάλι φυτρώσει, δ Ά κιλΐνος τήν πήγε στήν Άλεξάντρεια, γιά νά τήν ίδούν οί
σαστισμένοι της γονείς καί έκαμαν ένα λαμπρό γάμο.
Ό πατέρας της ήταν ξαφνισμένος νά ξαναβρεΐ τήν
»κόρη του δχι ως ένα ουράνιο άστρικό, παρά ώς μιά ερω
τευμένη επίγεια σύζυγο, καί μέ μελαγχολία είδε τό άγαλμα
της νά τό σηκώνουν άπό τό ναό. Ξέχασε δμως τή λύπη του
μέ τή χαρά πού έννοιωθε γιά τήν άπειρη ομορφιά της.
Τό άγαλμα τό’βαλε δ Άκιλίνος στο πιο διαλεχτό μέρος τού
σπιτιού του, φυλάχθηκε δμως νά τό ξαναφιλήσει, άφού είχε
τώρα τό ολοζώντανο πρωτότυπο μαζί του.
K A R L D IE T E R IC H

Σιγά σιγά μπήκε δ άνθύπατος στο δωμάτιο δπου ξα130
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Α ΙΣ Θ Η Τ ΙΚ Ε Σ Κ Ο Υ Β Ε Ν Τ Ε Σ

Η ΤΕΧΝΗ

ΠΗΓΗ

Θ'.

Ε ΥΤ ΥΧ ΙΑ Σ

Ή Τέχνη πηγή ευτυχίας ! Αυτό τό πόρισμα έρχεται
σαν ανακεφαλαίωση, σαν αναγκαστικό συμπέρασμα των
όσων προηγήθηκαν.
ΙΙώς θά μπορούσε νά όρισθεΐ ή Ευτυχία; Μια πλή
ρης ικανοποίηση τοϋ εγωϊσμοΰ. Παρ’ δλες τής ήθικολογικές σοφιστείες άλλος ορισμός δεν μπορεί νά έχει πέραση.
‘Ο άνθρωπος είναι κατ’ εξοχήν ή τελειότερη ενσάρκωση τοϋ
εγωϊσμοϋ σ’ δλα τά ζωντανά, και ή δίψα του γιά τήν Ευ
τυχία δεν είναι άλλο παρά ή μέ κάθε μέσο επιτυχία τής
προσπάθειάς του στον κόρο τοϋ εγωϊσμοϋ του.
Μά τί άλλο είναι ή Τέχνη παρά μιά Ιδεολογία πού
έχει ελατήριο τον εγωισμό καί κατεύθυνση αυτή τή διαπί
στωση τοϋ εγωϊσμοϋ, ανεξαρτήτως από τά εκφραστικά μέσα
πού διαθέτει ό τεχνίτης;
01 δυο έννοιες Τ έ χ ν η ς καί Ε υ τ υ χ ί α ς πλησιά
ζουν τόσο πολύ, πού άπ τήν Τέχνη ώς τήν Ευτυχία ή δια
κριτική γραμμή είναι έντελώς ακαθόριστη.
Γιά νάποδείξουμε αυτό τό αισθητικό θεώρημα δε
χρειάζεται μεγάλος κόπος, δν καί κατά βάθος ό καθένας έχει
συναίσθηση τής άληθωσύνης του.
Άνατρέχοντας στά προηγούμενα θά βασιστούμε σέ
τέσσερα σημεία:
α'.) Ή Τέχνη δεν είναι παρά μιά καθαρή εκδήλωση
τοϋ εγωϊσμοϋ τοϋ τεχνίτη· μάλλα λόγια ή επίτευξη τοϋ έρ
γου τέχνης είναι μιά Ικανοποίηση αύτοΰ τοϋ εγωϊσμοϋ.
’Ικανοποίηση τοϋ εγωϊσμοϋ δμως είναι ή Ευτυχία.
β'.) Ή Τέχνη από έποψη έμπνευσης καί δημιουργι
κότητας δεν είναι παρά μιά καθαρή υποκειμενική εκδήλωση.
*0 υποκειμενισμός μάς ανοίγει διάπλατα τά παλάτια τοϋ
εγωϊσμοϋ, τής Ευτυχίας.
γ'.) Ή Τέχνη δεν αποβλέπει πουθενά επειδή σκοπός
της είναι αυτή καθαυτή ή Τέχνη, ή διαπίστωση τοϋ έργου
τέχνης. Μπορεί νά έχει κανένα σκοπό ή Ευτυχία, αυτή κα
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θαυτή, ένα τέρμα; Τόσο στήν Τέχνη δσο καί στήν Ευτυχία
τελεολογικές βλέψεις δεν εισχωρούν. Κοινό σημείο των δυο
ιδεολογιών.
δ'.) Ή Τέχνη είναι μιά διπλή Ικανοποίηση εγωϊσμοϋ,
τοϋ δημιουργού καί τοϋ άναδημιουργοΰ, τοϋ τεχνίτη πού
εκφράζει μέ υλικά μέσα τήν συγκίνηση πού συγκλονίζει τό
εγώ του, καί τοϋ ακροατή ή θεατή πού πασκίζει, σύμφωνα
μέ τήν άτομικότητά του νάναδημιουργήσει μέσα του τήν
ίδια συγκίνηση πού συντέλεσε στήν αρχική δημιουργία τοϋ
τεχνουργήματος. Διπλή λοιπόν ευτυχία, ή μάλλον δυο ευ
τυχίες διάφορες πού τόσο περισσότερο τείνουν νά συναντη ·
θοϋν, δσο ή αμοιβαία επικοινωνία είναι βαθύτερη.
** *
"Ισως ή νέα αυτή αισθητική άποψη τής Τέχνης νά
μάς εξηγήσει ένα σωρό φαινόμενα, δυσεξήγητα από πρώτη
δψη καί πολλές φορές αντίθετα στή λογική καί ιδίως στή
λογική τοϋ εγωϊσμοϋ.
Πόσοι καλλιτέχνες φτωχοί, δίχως μέσα, προτίμησαν νά
ύποστοΰν τά πάνδεινα γιά τήν τέχνη τους! Πόσοι καλλι
τέχνες, ενώ έχουν τήν άπαιτούμενη ικανότητα καί γιά τό
Ιμπόριο καί γιά τή βιομηχανία καί γιά τής επιστήμες, μέ
μόρφωση μπόλικη καί μεθοδολογημένη γιά μιά πραχτική
βιοποριστική δράση, δέν παρατούν γραφεία κι εργοστάσια
προτιμόντας νά ζήσουν μέ στερήσεις κάθε λογής, φτάνει
νά μπορέσουν νάφιερωθοϋν στήν τέχνη τους καί νά πραγ
ματοποιήσουν τό έκπαγλό τους όνειρο! Ή καλλιτεχνική
Ιστορία κάθε χώρας μάς παρέχει άπειρα παραδείγματα, καί
σχεδόν ταχτικά τά μεγαλείτερά της δνόματα, ανθρώπων πού
έχοντας ένα υψηλό ιδεώδες βασανίστηκαν, ψήθηκαν, ύπόφεραν, τράβηξαν τών παθώ τους τον τάραχο, μά έχτισαν
επί τέλους τό καλλιτεχνικό τους μνημείο σφραγισμένο μέ
τό αίμα τής καρδιάς τους.
Ή υποκριτική μας αστική διδαχή άδράχνει τήν ευκαι
ρία γιά νά μάς παρουσιάσει αυτές τές περιστάσεις σάν έν
δοξα καί αξιομίμητα παραδείγματα αυταπάρνησης. Μάς
τονίζει καί μάς κοπανά τήν ηδονή τής αυτοθυσίας καί κάτι
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άλλα παρόμοια κοροφέξαλα πού αποβλέπουν σε απώτερες
σκευωρίες τής θρησκευτικής και τής στρατιωτικής κακοήθειας. Γιατί δεν πρέπει νά λησμονηθεί πώς ή σημερινή
κρατική ελπαίδευση τείνει στή μόρφωση όχι ελευθέρων
ατόμων παρά τυφλώς πειθήνιων αστών.
Τά κακομοίρα τά παιδιά καί οί φοιτητές με τήν απλοϊ
κότητα του νεόφυτου χάφτουν αυτές τές ανοησίες. Πραγματικώς όμως αυτή ή αυταπάρνηση του τεχνίτη είναι αρνη
τική, ψεύτικη εντελώς. 'Ο καλλιτέχνης κυνηγώντας τό ιδα
νικό του είναι κάθε άλλο παρά ένας αύτοθυσιαζόμενος γιά
μιά κοινωνική ιδεολογία- απεναντίας, διαπιστώνει μέ τον
τρανότερο τρόπο τον εγωισμό του, κυνηγώντας τήν ευτυ
χία του, τήν α λ η θ ι ν ή , καί κλωτσώντας τές μικροϊκανοποιήσεις ενός ταπεινού ύλικοϋ Ιγωϊσμοΰ γιά νά κορέσει
τον άχόρταγό του πνευματικό Ιγωϊσμό.
Ποιος θά διστάσει (μιλώ γιά τούς αληθινούς καλλι
τέχνες) ανάμεσα στο πνεύμα καί στήν ύλη; Οί άφατες αι
σθητικές απολαύσεις του τεχνίτη ού'τε σύγκριση μπορούν νά
έχουν μέ τό μαλακό κρεβάτι, τό μπούχτισμα ως τή βαροστομαχιά, τούς αραμπάδες, τές προίκες καί τον Τρεχούμενο
στή μπάνκα πού είναι τά ιδεώδη πολλών. "Ισως πολλοί νά
μή μέ καλοκαταλαβαίνουν* πιθανό, γιατί μόνο ό καλλιτέ
χνης μπορεί νά νοιώσει τήν άπαύγεια τής Ευτυχίας όπου
οδηγεί ή Τέχνη.
Δρασκελώντας στήν αντίθετη φάλαγγα, στήν Ευτυχία
πού δίνει τό έργο τέχνης όχι στο δημιουργό του παρά στο
θαυμαστή του, δς μοϋ επιτραπεϊ μιά σύντομη περιαυτολογία. ‘Ομολογώ πώς άπ τές πιο μεγάλες στιγμές ευτυχίας
στή ζωή μου πού μέδωσαν ξένα έργα τέχνης, ήταν ή ανά
γνωση τού Όμήρου καί τών Τραγικών μας στο πρωτότυπο
καί ή ακρόαση τού τέλους τής πρώτης πράξης τού Π ά ρσ ι φ α λ μέ παρτιτούρα δρχήστρας. ’Ανάλογες στιγμές μέ
χάρισαν δ Σαίξπηρ καί δ "Ιψεν. Καθένας άπ αυτούς πού
τυχόν μέ διαβάσουν, διερωτώμενος, σίγουρα θάναπολήσει
στή μνήμη του σπίθες παρόμοιας ευτυχίας, εντελούς, τέ
λειας, πλήρους, αν καί πιθανόν όλιγόστιγμης καί φευγα
λέας πού τού δώρησε ή Τέχνη. "Ισως καί γιαυτό στήν καλ
λιτεχνική μας προληπτικότητα νά δώσαμε στή Τέχνη μιά
θεία ουσία.
Καί πώς είναι δυνατό νά γίνουν άλλοιώς τά πρά/
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ματα, όταν τήν άφταστη ευτυχία πού κυνηγούν τόσοι στο
βούρκο τού μαμμωνά, μάς τή σκορπάει απλόχερα ή Τέχνη,
αρκεί νά τή αγαπήσουμε δίχως συμβατισμούς, δίχως ψευ
τιά, δίχως καπηλεία, παρά μόνο μέ κάθε σταγόνα τού αί
ματός μας καί κάθε κύτταρο τού εγκεφάλου μας, θυσιάζον
τας τον υλικό γιά τόν πνευματικό μας εγωισμό.
Παρίσι 25. στ'. 1924.
Μ. ΒΑΛΣΑΣ

Δ Ε ΙΛ ΙΝ Α Λ ΙΑ Ν Ο Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Α

I I

, ’Από τά περιγιάλια
κινούν αγάλια αγάλια
κι έρχουνται κάθε δείλι
οί αίσθαντικοί μου φίλοι.
Στή μαύρη μοναξιά μου
σάν ίσκιοι ολόγυρά μου
όνειρα μού θυμίζουν
πού τήν καρδιά ξεσκίζουν.
Μά ως σβύνεται ή μέρα
στά περιγιάλια πέρα
γυρνούν κι εμέ μονάχο
φίνουν εδώ^σά βράχο.
Κ ύπρος.

ΚΟΣΤΑΣ ΓΑΛΗΝΟΣ
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ANNA ΚΟΜΝΗΝΗ

Ν Ο Σ Τ Α Λ Γ ΙΚ Ο .

Στον πρόλογο τής Άλεξιάδος της θρηνεί,
γιά την χηρεία της ή "Αννα Κομνηνή.

’Απόψε ¿νοστάλγησα τά θλιβερά μουράγια
του μακρυνοΰ κι αξέχαστου νησιού.
Στά σκεβρωμένα βράχια τους έσπανε αργά τό κύμα
μουσκεύοντας συντρίμια από παληά καράβια
κι απάνω τους ¿σκούριαζαν καί σβύναν ολοένα
οί άγκυρες που χάραζαν μεσ’ τούς βυθούς αυλάκια
καί πού κροτούσαν χαρωπά σάν φτάναν στο λιμάνι
γυρνόντας άπ τις μάκρυνες πλανεϋτρες πολιτείες.
’Αγόρι δωδεκάχρονο σάς γνώρισα, ώ μουράγια
του μακρυνοΰ κι αξέχαστου νησιού.
Μέ τούς συντρόφους τούς γλυκούς τής πρώτης μας τήςνιότης
καθίζαμε στά βράχια σου τού δειλινού τήν ώρα
μέ μιά γλυκειάν άραθυμιά στά σώματά μας μέσα
κι άφίναμε τό βλέμμα μας άσκοπα νά πλανιέται.
Πέρα κορμιά γρυπάρηδων πρωτόβγαλτων ακόμα
καί γέροι πού άντίκρυσαν χίλιες τόσες φουρτούνες
μέ τά ψημένα τους κορμιά καί τά γερά τους μπρατσα
αργά, βαριά, κι ακούραστα τό γρύπο ¿τραβούσαν
καί «τραγουδούσαν ρυθμικά τραγούδια τού πελάγου
σέρνοντας τις έλπίδες τους, τό κρίθινο ψωμί τους.
Καί τίποτα δέν τάραζε τού δειλινού τήν ώρα
παρά οί φωνές τών ναυτικών καί τών κουπιών οί κρότοι
καί τά σκυλιά πού άλύχταγαν στις πρύμνες, στά καράβια.
Οί ψαροπούλες έφταναν ολοένα στο λιμάνι
κ ¿δίπλωναν τάσπρα πανιά κ έδεναν πάνω κάβο,
ένώ αργά κι αθόρυβα—καραβοκύρηδες καί μείς—
απλώναμε τ άσπρα πανιά, τού παιδικού μας λογισμού
κι ανοίγαμε στο πέλαγο, ονειρευτές τού μακρυνοΰ
άφίνοντας ξωπίσω μας τά θλιβερά μουράγια.........

Εϊς ίλιγγον εΐν’ ή ψυχή της. «Και
« ρείθροις δακρύων» μας λέγει «περιτέγγω
« τούς οφθαλμούς . . . Φεϋ των κυμάτων» τής ζωής της,
< φεΰ τών επαναστάσεων». Την καίει ή οδύνη
« μέχρις δστέων καί μυελών και μερισμού ψυχής».
"Ομως ή αλήθεια μοιάζει ποϋ μια λύπη μόνην
καιρίαν έγνώρισεν ή φίλαρχη γυναίκα'
έναν καϋμό βαθύ μονάχα είχε
(κι ας μην τ’ ομολογεί) ή αγέρωχη αυτή Γραικιά,
ποϋ δεν κατάφερε, μ’ δλην την δεξιότητά της,
την Βασιλείαν ν’ αποκτήσει' μά τήν πήρε
σχεδόν μέσ’ απ’ τά χέρια της ό προπετής ’Ιωάννης.

ΗΔΟΝΗι

Χαρά και μύρο τής ζωής μου ή μνήμη τών ωρών
που ηύρα και ποϋ κράτηξα τήν ηδονή ώς τήν ήθελα,
Χαρά καί μύρο τής ζωής μου εμένα,
ποϋ άρνήθηκα καί ποϋ άποστράφηκα,
τήν κάθε άπόλαυσιν ερώτων τής ρουτίνας.
»

Α. Π Α Α Α Τ ΙΑ Ν Ο Σ

Κ. Π. Κ Α Β Α Φ Η Σ

/
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Α ΙΓ Λ Η .

απαντήσει ; Πώς πηγαίνει στό μεγάλο εκείνο, πολύ μεγάλο
δρόμο, δπου δλοι περπατούν μέ σταθερό τό βήμα καί δπου
έχουν στά πρόσωπα μια φαιδρότητα καί μιά περηφάνεια ;
Τί νά τοΰ πει ; Πώς πηγαίνει έκει δπου δλα θά τραγουδίσουνε ; πώς ίσως άκουσθεΐ ή μουσική εκείνη πού μεθάει,
πού σέ κάνει νά κλαΐς από αγάπη ; . . . . Μά αφού δέν είχε
σταθερό τό βήμα αυτός; Άφού έμοιαζε μέ κάποιον πούχε
χαμένο τό ηθικό;
— Χαρίλαε, τού είπε. Μάναγκάζεις νά αλλάξω δρό
μο. Μά όχι δέν τό κάνω. Θά χωρισθοϋμε. Γιά ίδέ. Έσύ θά
πάς άπ εδώ καί εγώ θά εξακολουθήσω τό δρόμο τραβών
τας δλι> ίσια. Μοιάζω σάν κάποιον πού έχασε τό ηθικό.
— Μά γιατί τό λες αυτό; ερώτησε δ Χαρίλαος. Γιατί
περιφρονάς τύν εαυτό σου ;
— Ναί, ναίέπέμειν’ ό ’Άνθιμος. Μοιάζω σάν κάποιον
πού δλες του οί κινήσεις είναι επιπόλαιες, σάν κάποιον
π ο ύ .. . . δέν ξέρω καί γώ μέ πόση μικρή αξία. Μά άκουσε:
“Οποιος κι άν είμαι, είμαι πάντα εγώ. Σήμερα δέν μπορώ
νάλλάξω δρόμο !
Καί τοΰδειξε ακόμα μιά φορά τό δρόμο πουπρεπε νάκολουθήσει.
— ’Άνθιμε, αγαπημένε μου ’Άνθιμε, φώναξ’ έξαλ
λος δ Χαρίλαος. Ή β γ α σήμερα καταλυπημένος. Τόσα
πράγματα μοΰ βαραίνουν τό κεφάλι. Είχα αποφασίσει νά
μείνω μόνος, νά διώξω δ^ους πού θάρχονταν κοντά μου.
Κι είπα : Τί καλή βραδιά πού θά περάσω άν εύρω τον
’Άνθιμο. Αυτός μέ καταλαβαίνει. "Ο,τι κι άν τού πώ θά τό
αισθανθεί. Γιατί μέ διώχνεις, ’Ά νθιμε ;
— Μδλες μου τίς δυνάμεις σέ παρακαλώ νά φύγεις.
Ό Χαρίλαος τον κύτταξε μέ βλέμμα γεμάτο απορία.
— Μερωτάς γιατί ; εξακολούθησε ό ’Άνθιμος. Τώ
ρα ήμουν σπίτι μου. Μά δέν ήμουν σάν κι έσενσ λυπημένος.
Όχι. ’Ήμουν γεμάτο; φαιδρότητα καί χαρά. Τίποτα δέν
μπορεί νά μέ λυπήσει εμένα πιά. Κι είπα κι εγώ : Ό Χα
ρίλαος πρέπει πάντα ναναι μακρυά μου. Βλέπεις λοιπόν
πώς δταν τό κεφάλι σου εσένα τό βαραίνουν οί φροντίδες,
εγώ γελώ, τραγουδώ ακόμα. Ό λος ό κόσμος προσπαθεί
νά μαντεύσει τή χαρά μου. Δέν είσαι σάν κι εμένα έσύ, Χα
ρίλαε. Τώρα κατάλαβα. Ό Πόνος δέν είν’ γιά μένα. Τά
πένθιμα πράγματα δέν είν’ γι’ ανθρώπους σάν κι εμένα.

Ό Ισχυρώτερος άνθρωπος τοΰ
κόσμου είναι ό πιο μοναχικός.
IB S E N .

Κλεισμένος μέσα εκεί στο σπίτι του, τώρα πού έξω
είν* ολο φώς, δλα χαρά ; Σαν κάτι τού "Ανθιμου έφώναζε
να φύγει. Nui, vui αλήθεια, κάτι τοΰ μιλούσε. Τα μάτια
του είναι γεμάτα σκέψη.
"Ανθρωπε I Γιατί τα μάτια σου είναι γεμάτα σκέψη ;
τ σκεφθεΐς άραγε καλά στην τόση σου σιωπή ; μα τί σκέ
πτεσαι ; γιατί είσαι τόσο λυπημένος; Τα Μεγάλα πράγ
ματα οί Μεγάλοι δεν τα σκέπτωνται μέ τόση λύπη. Μέ κα
θόλου λύπη, μέ θάρρος μόνο, μέ Λύναμη----Σηκώθηκε ό "Ανθιμος. Πραγματικά κάτι τον καλούσε
έξω καί μια χαρά σά ναρθε σιμά του δταν έ'φθασε στό κα
τώφλι. Τί είναι ; Γιατί ήρθε αυτή ή χαρά ; Είναι ή ιδέα
δτι κάτι καινούργιο θά δει στό δρόμο του, κάτι αναπάν
τεχο καί καλό. Καί θά προχωρούσε πολύ, παρά πολύ. Θά
φτανε έπειτα σένα μεγάλο δρόμο κι εκεί σαν θά τον
έβλεπαν, δλα θάρχιζαν να τραγουδάνε. Ποιός ξέρει ; "Ισιος
από κάπου θάκουγόταν καί μια μουσική, μια μουσική πού
δέν ακούστηκε ποτέ.
"Ανθρωπε; Γιατί κάθεσαι; Δέν άκούς; Σού φωνάζουν
......................................................................
έξω!
Στον δρόμο δέν υπήρχε κανείς. "Επειτα ήταν ερημιά
εκεί κοντά. Ό "Ανθιμος ήταν παιδί τής ερημιάς. Τώρα
ήταν στό μεγάλο δρόμο μέ τούς άλλους πολλούς διαβάτες.
Κι ήθελε πάντα να έχει τό βήμα σταθερό κι αν ήταν δυνα
τό τό πιο σταθερό βήμα άπ δλους.
’Άκουσε κοντά του γνωστούς του βηματισμούς. Κά
ποιος πού περπατώντας κτυπούσε δυνατά, πολύ δυνατά τά
πόδια του στή γή.
— ’Άνθιμε, ’Άνθιμε, τού φώναξε. Σέ παρακολουθώ
από πολύ. Τί επιπόλαιο βήμα πού έχεις ; Περπατάς σάν
κάποιον πού έχασε τό ηθικό. Δέν έχεις Δύναμη. Αέν μπορείς,
δέν μπορείς. Πές μου δμως πού πηγαίνεις ;
Μά ό ’Άνθιμος δέν απάντησε. Τί μπορούσε δμως νά
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Τίποτα αξιόλογο δεν ανήκει σέ μένα. Έ γώ για σκοπό στη ζωή
μου έχω νά κυνηγώ τούς βατράχους στα ποτάμια.
— ’Άνθιμε, Ιπρόφερε ό Χαρίλαος. Ξεύρεις τι θά πει :
τό κεφάλι σου νάναι βαρύ, νά γυρίζει τό κεφάλι σου, νά
βασανίζεται... ; Ξεύρεις ; ’Ό χι "Αν ήξευρες δεν θά μούκρυβες έτσι τον εαυτό σου, δεν θάθελες νά περάσεις απαρατή
ρητος μπροστά μου. Πες μου είσαι συ ό ’Άνθιμος,είσαι καμμιά κακιά σκιά; Ποιος είσαι σήμερα ; Γιατί έγινες έτσι
σήμερα ; Μέ κάνεις και φοβάμαι. . . .
— Φοβάσαι; Γιατί ; Φοβάσαι τη Σιωπή;
— Εσένα ’Ά νθιμε, καί τις δυνατές πνοές τοϋ ανέμου
πού μοιάζουν σάν πέρασμα Θανάτου. Κι ό άνεμος αυτός
απάνω μας ρίχνεται . . .
Μέ τη μεγαλύτερη λύπη πρόφερ’ ό Χαρίλαος αυτά τά
λόγια. Γιατί ό ’Ά νθιμος έλεγε ψέμματα; Πραγματικά, έτσι
γίνεται πάντοτε. Τώρα πού άρνήθηκε τον Πόνο, τώρα μό
νο άρχισε νά πονά. Τώρα πού είπε : «Τίποτα αξιόλογο
δέν ανήκει σέ μένα» τώρα μόνο τά αξιόλογα τοΰ ανήκαν,
τώρα μόνο ό 'Ά νθιμος ήταν Μεγάλος.
Κι ό Χαρίλαος; Ό Χαρίλαος άκουε τη δυνατή πνοή
τοϋ ανέμου, τή φοβερή σά τό Θάνατο πνοή τοϋ ανέμου.
Σάν κάτι έχουμε μέσα μας θέλουμε πάντα σέ κάποιον
νά τό ποϋμε. Γιατί άραγε ; Γιά νά βρει ή λύπη μας ή ή
χαρά μας καινούργιο φιλόξενο λιμάνι ή γιά νά ξέρουν οί
άλλοι τον εαυτό μας καλά, πρλύ καλά, πιο πολύ κι από
τούς ίδιους Ιμάς;
Γι αύτό μιά ακτίνα χαράς έλάμψε στο πρόσωπο τοϋ
Ανθίμου. Κρύβε άπ τούς άλλους τον εαυτό σου. Μήν άφίσεις κανένα νά μάθει τι έχεις. Άκοΰς ; Τον καλύτερό σου
φίλο διώξτον. Δεΐξ’ του ένα δρόμο νά φύγει. Καί μείνε σύ
μόνος, ολομόναχος, ίσχυρώτερε ’Άνθρωπε τοϋ κόσμου !
*
* *
Πραγματικά χρειάστηκε μεγάλη πάλη. Ή τα ν δύσκολο
νά χωρισθοϋν. Τώρα ό ’Ά νθιμος έφθασε στή θάλασσα
κοντά σένα ψηλό, πανύψηλο βράχο. Νά την, εκείνη πού
τον περίμενε. Θάνέβαιναν μαζύ στο βράχο, στο μεγάλο
βράχο; Εκείνη μέ τή δυνατή εκείνη ματιά, μέ τά μάτια
πού είχαν κάτι τό τρομερό.
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— Θά έλθεις μαζύ μου στην κορυφή τοΰ βράχου ; Ά π
εκεί φαίνεται δλη ή θάλασσα καί πέρα έκει μακρυά ή με
γάλη πολιτεία. Τί φτωχοϋλα ή πολιτεία, τί φτωχοί οί πο
λίτες !
— Δέν έρχομαι, ’Άνθιμε.
— Γ ια τί;
— Γιατί δέν μπορώ νάρτω.
— ’Έλα μαζύ μου. Θέλησε.
— ’Ό χι, είπε πάλι εκείνη. Είμαι κουρασμένη. Δέν
μπορώ νά σάκολουθήσω. "Επειτα ό βράχος είναι τόσο
υψηλός. Κι είν’ επικίνδυνο νάνεβαίνεις εκεί ψηλά! Μήν
ανεβαίνεις πολύ ψηλά.
— Δέν θέλεις λοιπόν νά μάκολουθήσεις; Μέ τά λό
για μου φοβάσαι μη σέ τρομάξω; Μά εκεί πάνω δέν έχω
τίποτα νά σοΰ πώ. Τίποτα. Θά σέχω μόνο κοντά μου κρα
τώντας σε καλά ενώ τά βλέμματά μας θά πλανοϋνται πέρα
μακρυά στο απέραντο.
— ’Έρχομαι, ’Άνθιμε.
— ’Ό χι. Τά>ρα πιά δέν θέλω κανένα μαζύ μου. Ό Ιρχομός σου θά ήταν γιά μένα τό μεγαλύτερο δώρο. Μά μόνα
τους έρχονται τά μεγάλα δώρα. Μεϊνε λοιπόν άφοϋ δέν
μπορείς, άφοϋ δέν θέλεις, άφοϋ φοβάσαι. Μείνε καί χαίρε
γιά πάντα.
%

Σέλίγο ήταν καί πάλι μόνος. Μά τώρα ήταν τόσο ψηλά
πού δέν τον ένοιαζε ή μοναξιά. Μά σάν γύρισε γύρω του
νά δει τον άχανή ορίζοντα κι δταν ό ήχος τών κυμάτων έ
γινε αδύνατος πού δέν άκούγονταν πιά, κάτι σά νά τοΰλεγε.
«Είσαι μόνος, είσαι κατάμονος! "Ολους τούς άφισες κι
έφυγες».
Μά τήν ίδια αυτή στιγμή έλαμψε στο πρόσωπό του
μιά χαρά, σάν ένα φώς, σά μιά Αίγλη.
Αίγλη; Θά βαστάξεις άραγε ; Ή λάμψη αυτή θά μεί
νει ακόμα ! ή μιάν ώρα απότομα δέν θά φωτίζεις πιά, δέν
θά υπάρχουν πιά αναλαμπές ; . . . .
ΓίαΡΓΟΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ
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Κ Ρ ΙΤΙΚ Α Σ Η Μ Ε ΙΩ Μ Α ΤΑ

έ μ π ν ε υ σ η τοϋ Λογοτέχνη, σέ τρόπο ώστε γιά νά κρί
νει κανείς μέ ακρίβεια, όποιοδήποτε λογοτέχνημα,—εννοώ
ειδικά μέ τή λέξη αυτή : διήγημα ή ρωμάντζο,—οφείλει νά
εξετάσει τό καθένα χωριστά.

Ο ΣΚΕΛΕΘΡΑΣ

*

* *

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Β’. ΣΕΙΡΑΣ, ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΊ ΔΗ
ΣΚ ΕΛΕΘ ΡΑΣ
ΚΥΠΡ Ο Γ, 1924

“Οταν ή σκέψη πού γεννά τον πόνο, τη χαρά, κα'ι τη
λόπη, ή έκσταση καί ό θαυμασμός, πού φέρνουν τό άνυψωμα τής Ψυχής, φουσκώνουν μέσα μας τά »θεία και ασυγ
κράτητα κύματα τής έμπνευσης, τότε τό πιο φυσικώτερο και
συντυμώτερο ξέσπασμα, είναι ό Λ ό γ ο ς . 'Π λογοτεχνία
είναι—νά πούμε—ζυμωμένη μέ την πνευματική ζωή τού
ανθρώπου: είναι μια από τ'ις πρώτες εκδηλώσεις της.
Κα'ι αν εξετάσουμε τί λογής είναι ή πνευματική μας
ζωή σ ή μ ε ρ α, χωρίς δυσκολία, θά δούμε μέσα σέ μια
κοινουν'α, πού εντελώς άλλαξε ή αρχική της μορφή, ανθρώ
πους νά λυγίζουν κάτω από τό βάρος τής ανάγκης, μέ φρί
κη θάκούσουμε φωνές τρόμου από χιλιάδες άτομα πού
πνίγονται μέσα στην κακομοιριά και απόγνωση, από αν
θρώπους πού τούς δένουν χερόποδα προλήψεις ανόητες,
αλλόκοτες και ψεύτικες αντιλήψεις γιά κάθε τι από τή Ζωή
έτος τό Θάνατο, και αΙώνια τούς τύραννε! ή δίψα γιά τή
Γ νώση.
Μέ τή δίψα γιά τή Γνώση, στήν ανάγκη προπαντός,
πού είναι ή μητέρα κάθε επιστήμης, είναι επόμενο νάντιστοιχεΐκαι ένα πνεύμα προικισμένο περισσότερο μέ π α ρ α τ ή ρ η σ η παρά μέ φαντασία.
Στή πολυσΰνθεση τής σημερινής κοινωνίας, καί προ
παντός στή γενική κακομοιριά, οφείλεται τό γλυκοχάραμα
κάποιου ενδιαφέροντος—στήν ψυχή μερικών—γιά τό δι
πλανό, οφείλεται ή ανατολή του "Η λ ι ο υ τ ή ς Σ υ μ π ό ν ι α ς, γιά κάθε τι πού ζεϊ πλάϊ μας καί υποφέρει.
. . .Αυτά είναι τά δυο στοιχεία πού δ ρ ί ζ ο υ ν τ ή ν
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’Αρχίζω πρώτα από τό διήγημα αυτό, γιατί είναι τό
πιο αντιπροσωπευτικό δλης τής συλλογής. ’Ανάγκη έπομένως ή μελέτη του νά γίνει μέ δλες τές λεπτομέρειες,
γιατί μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο θά μπορέσουμε κατόπι εύ'κολα καί μέ λίγο ρίχνοντας μιά ματιά καί στο υπόλοιπο
τής συλλογής, νά καταλήξουμε μέ ασφάλεια σέ ένα συμπέ
ρασμα.
Α'.)

Παρατήρηση.

”Αν καί από τά παρακάτω θά φανεί τί εννοώ μέ τή
λέξη αυτή, κρίνω, μ’ δλα ταϋτα, καλό νά πώ δυο λέξεις :
’Εκείνο πού όνομάζω παρατήρηση στύ λογοτέχνη, δέν
έχε^καμμιά σχέση μέ τήν α π λ ή ή ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή
παρατήρηση, γιατί τή μέν πρώτη τήν υποκινεί ή περιέρ
γεια, ή δέ δεύτερη έχοντας ώρισμένο σκοπό είναι περιορι
σμένη. Μέ δυο λέξεις εννοώ τό ενατένισμα εκείνο, πού,
άνκαι έχει γενικό χαραχτήρα, κατορθώνει—άγνωστο πώς—
νά συνδυάζει διάφορες παραστάσεις καί εντυπώσεις μέ
προϋπάρχουσες « α ν τ ι λ ή ψ ε ι ς » τοΰ ατόμου, καί νά
δημιουργεί άλλες, πού νά μπορούν νά σταθούν μόνες τους
καί νά περιλάβουν ώρισμένες ιδέες. Δηλαδή μέ παρατή
ρηση δέν εννοώ τήν πιστή αντιγραφή μιάς ώρισμένης ζω
ής, παρά τήν αφομοίωση τών δ σ ω ν π ρ έ π ε ι , σέ
τ ρ ό π ο ώστε νά δημιουργηθεί μιά άλλη, μέ μεγαλείτερη
μέν ένταση, χωρίς δμως νά διαφέρει κ α θ ό λ ο υ από τήν
πραγματικότητα.
Στο διήγημα «Ό Σκέλεθρας» δλη ή ουσία — νά
πούμε — δσον αφορά τήν υ π ό θ ε σ η περιλαμβάνεται
μέσα σέ μιά πρόταση : — Ή τραγωδία τής ψυχής, κά
ποιου προσώπου. . .τού Παύλου, Ιπειδή,—γιά τον ένα ή

/
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για τον άλλο λόγο,— πούλησε τό σκελετό του. Καί όμως !
"Αν καθήσει κανείς νά αναλύσει με λεπτομέρεια τις
ιδέες καί σκέψεις, τό πώς καί γιατί τής ταραχής τοΰ ατό
μου, θά χρειαστούν πολλές σελίδες! Καί δώ ακριβώς θά
βρούμε τό κυριώτερο χαραχτηριστικό τού κ. Νικολαΐδη.
Μέσα σέ μιά υπόθεση σχεδόν τίποτε μπορεί νά μάς πει
τόσα πράγματα...
Στον κόσμο αυτό πού όλα αλλάζουν καί θά αλλάζουν,
πού μιά ομίχλη πυκνή καί άδιάψανη σκεπάζει τά μελλού
μενα τοΰ δρόμου μας, αλλοίμονο, αν τολμήσουμε εμείς νά
επιβάλλουμε μιά ώρισμένη κατάσταση. Θά μάς βασανίζουν
οι άδυσώπιτες Έρυννίες τών αλύγιστων Νόμων. Τό νά δια
θέσει κανείς τον εαυτό του κατά ένα τρόπο ασυνήθιστο καί
άμετάκλητο, είναι πολύ πιο ανυπόφορο καί από τη
φυλάκιση, γιατί τη φυλάκιση μάς την επιβάλλει άλλος, καί
μάς ξεγελά πάντα ή ελπίδα τής απόδρασης...
Φρίκη καί καταφρόνια τών πάντων μάς πιάνει, σδν
συλλογιστούμε, πώς σήμερα ακόμα ή αύριο, μπορεί νά μάς
καταπιεί ή άβυσσο τοΰ θανάτου. Λίγα κόκκαλα θά είναι
τό υπόλοιπο μας, λίγα κόκκαλα, πού όλοι, κ α τ ά σ υ ν ή 
θ ε ι α ν , τάφήνουν νά κοιμηθούν ήσυχα κάτω άπ τό
χλοερό ή στέρφο μνηματάκι. Τά κόκκαλα αυτά, πού απάνω
τους δονίστηκαν τά νεύρα άπ τή ζωή μας, μέσα στη μέθη
τής χαράς καί τής ηδονής, πού μεταξύ τους γροικήθηκαν
οί παλμοί τής ύπαρξης μας, θά είναι, γιά λίγα χρόνια, τά
μόνα ερείπια τού εαυτού μας, πού όλοι τάφίνουν νά γί
νουν σκόνη με τον καιρό, πού θά την πάρει μιά μέρα ό άνε
μος τής άφάνειας.. .
— «Τί έκαμε ό Παύλος», θά ρωτήσουν μερικοί, «τί
έ'καμε τό σοβαρό ώστε νά γραφούν τόσες σελίδες ; .. .»
— Άλλά τί περισσότερο μπορούσε νά κάμει ;
(α) — «Πουλώντας τό σκελετό του σένα ινστιτούτο
είναι σά νά πουλάει κάτι από την ύπαρξή του. "Ας δοκι
μάσει κανείς νά φανταστεί μετά θάνατο, τά κόκκαλά του
πού αποτελούν τό τέτοιο χέρι ή τέτοιο πόδι του, πού τά
βλέπει καί τά αισθάνεται, πού αποτελούν μένα λόγο τή
φόρμα τού εαυτού του,— άς δοκιμάσει νά φανταστεί, ότι
θά συναρμολογηθοΰν καί πάλι μετά θάνατο, γιά νά άποτελέσουν τό σκελετό τής ίδιας φόρμας.
"Ενα αΐστημα αλλόκοτο θά νοιώσει σδν κάποια άγριά144
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άδα, σδν κάποια τρομερή κατάπτωση καί τό αΐστημα αυτό
θά είναι βέβαια ανυπόφορο όταν δέν προέρχεται μονάχα
από μιά δοκιμαστική φαντασία παρά πηγάζει άπό τήν
πραγματικότητα.. . Καί οί λέξεις μονάχα: «ό σ κ ε λ ε τ ό ς
μ ο υ ! » μάς γεμίζουν κατάπτωση.
(β) “Εξω άπό αντιλήψεις καί δόγματα αδύνατο είναι
νά χωρέσει στή συνείδησή μας, πώς ήμεΤς πού ζούμε σή
μερα μετά θάνατο δε θά υπάρχουμε. Ή ανυπαρξία γιά
μάς είναι ακατάληπτη, καί ή ψυχή τού καθενός—δν όχι
ή σκέψη —αδυνατεί νά πιστέψει πώς θά πάψει νά αισθά
νεται, όπως στή ζωή!
"Αν τώρα π λ ά ϊ σ’ αυτή τήν ιδέα τής α θ α ν α 
σ ί α ς , στυλώσουμε καί τό σκελετό μας τ ρ ό π ο τ ι ν ά
α θ ά ν α τ ο , μέσα σέ μιά αίθουσα σπουδαστηρίου, τότε
ώρισμένως τό βασανιστήριό μας θά είναι μεγάλο, γιατί
θά είναι σά νά εΐμεθα εμείς οί ίδιοι απάνω στον τρί
ποδα, καταδικασμένοι σέ μιά στάση, γυμνοί, ελεεινοί καί
τιποτένιοι μπροστά σέ τόσα περίεργα μάτια! .. .
(γ) "Ανω κάτω μάς φέρνει ή ιδέα τοΰ θανάτου, είναι
όμως ευτύχημα πού ό άνθρωπος δέν τό συλλογίζεται καί
πολύ. Ή φύση μάς έπροίκισε μέ μιά αδυναμία, ώστε ή
σκέψη μας, πέρα άπ τή ζωή, νά σταματά, γιατί άλλοιώς
ό βίος μας θά ήταν άβίωτος. Ό δυστυχισμένος όμως Παύ
λος διαθέτοντας τό σκελετό του, πουλάει σύγχρονα καί
τήν ησυχία του, γιατί δ τρόπος αυτός, έκτος πού τοΰ φέρ
νει συχνά τήν ιδέα τοΰ θανάτου τον κάμνει νά σκεφτεΐ
καί γιά τό είναι τ ο υ .. . ,
(δ) Κατατσακισμένος άπ τήν κακομοιριά ό άνθρωπος
αυτός, βάζει χέρι, εκεί όπου δέν έ'χει δικαίωμα. Επόμενο
είναι ή παράξενη πούληση, όταν πιά δέν έχει άνάγκη, νά
τον βασανίζει, γιατί κάμνει ένα πράγμα άσυνήθιστο.
Καί ό πιο φτωχότερος θάναπάψει τά πονεμένα του
κόκκαλα σέ μιά «σπιθαμή γής» καί δ άσπίτωτος άλήτης
θά βρει στήν άλλη ζωή τήν κατοικία τής γαλήνης πού τόσο
πόθησε.
— «Νάναι τό χώμα τοΰ τάφου σου ’λαφρό» !
Εύχεται όλος δ κόσμος γιατί νομίζει καί θέλει νά πι
στέψει πώς θά νοιώθει τό βάρος του ! .. .Ή φράση, φυσι
κά, αυτή καί. οί παρόμοιες, μπορεί μέν νά μήν έχουν,
αυτές καθ’ έαυτές, καμμιά σημασία τον Παύλο όμως είναι
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επόμενο νά τον ταράζουν, γιατί ακριβώς μαύτό πού έκαμε
στερήθηκε από έ'να πράγμα πού δλοι χωρίς διάκριση θά
βροΰν, καί πού όλοι τό θεωρούν πολταιμο.
«"Ενα μ νήμ α !.. .Χαράς τον πού έχει ένα μ ν ή μ α ...
« ενα ί δ ι ό χ τ η τ ο τ ά φ ο ! Δυο μέτρα γ ή ς .. .ενα σι« δερένιο σταυρό κ’ ένα κυπαρισσάκι!... Κύριε ό Θεός
« μου, τί θέλει τό περισσότερο ό ά νθ ρ ω π ο ς;!... ’Άν
« μ π ο ρ ο ύ σ α ν ά τ δ χ ω θάλεγα «σπολάτι» . . . Σπο« λάτι Θεέ μου. . . σπολάτι. . . »
Μαύτό τό θαυμάσιο τρόπο ξεσπάει ό Σκέλεθρας. Νοι
ώθει πώς οι «δέκα χιλιάδες φράγκα» πού πήρε είναι τίποτε
μπροστά σε κείνο πού πούλησε, γιατί τό μνήμα ε ίν α ι...
« δ , τ ι α ν α λ ο γ ε ί σ τ ο ν ά ν θ ρ ω π ο κ’ ε ί ν α ι τ ’
α π α ρ α ί τ η τ ό του».
Αυτά καί άλλα πολλά είναι τά βασανιστήρια τού Παύ
λου τό κορύφωμα δμως τού πάθους του δεν προέρχεται
μονάχα άπ αυτά. Την επιτυχία—στο ζήτημα τής παρατή
ρησης—θά την βρούμε αλλού.
'Ο Σκέλεθρας είναι από τά πολύ ολίγα εκείνα διηγή
ματα, πού κάθε παράγραφο τους από την αρχή έ'ως τό τέλος,
δεν είναι άστοχη.
Πολύ θά έχανε τό διήγημα, αν έλειπε τό Τ ι ρ ι λ λ ή.
"Οταν καλοσκεφτεΐ κανείς αδύνατο νά μην αναγνω
ρίσει, δτι πολλά οφείλονται στην επινόηση τού προσώπου
αυτού.
Δυνατός παρατηρητής ό κ. Νικολαΐδης, στο ένατένισμά του, κατώρθωσε νά συνδυάσει ’ιδέες καί παραστάσεις
όχι ολίγες, πλάθοντας έτσι ένα πρόσωπο χωρίς καθόλου νά
πσύσει νά είναι ρεαλιστής.
’Απαράμιλλη ή εικόνα δταν τό Τιριλλή μελετάει τά
οστά. Δεν είναι μια ή ιδέα πού περνάει άπ τό μυαλό μας.
Νοιώθει πρώτα κανείς μιά φριχτή αντίθεση. Ό Σκέ
λεθρας περιφρόνησε τό σκελετό του, καί δμως οί άνθρωποι
τον μελετούν, καί έχουν δόσει μάλιστα δνομασία καί στο
μικρότερο κόκκαλο.
Ή αντίθεση αυτή κορυφώνεται καί ό Σκέλεθρας ξεσπά, γιατί αδύνατο νά υποφέρει πώς οι άνθρωποι προσέ
χουν πολύ,—καί τά Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ά τ ο υ ς ά γ ο ρ ά ζ ο υ ν—δτι αυτός δεν έλαβε ύπ’ δψει;
«Δεν είχε κατορθώσει (τό Τιριλλή) ακόμη νά μάθει τά
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« οστά τής κεφαλής καί καθότανε στή γωνιά σ’ ένα χα« μηλό σκαμνί με τό βιβλίο ανοιχτό στά γόνατά του:
— «Τά δύο κροταφικά, τά δύο βρεγματικά».
— «ΙΙάψε βρέ, τού είπε (δ Παύλος) μ’ ένα κίνημα
« φούρκας, κύτταξε άλλο μάθημα ή διάβασε μέσα σου».
Ν ά π ά ψ ε ι! ... Καί δμως! Τό Τιριλλή είναι σύγ
χρονα τό « Ξ υ π ν η τ ή ρ ι » τής συνείδησής του πού έξεγείρεται κατόπι σε διαμαρτυρία. Μαζύ με τό πρόσωπο
τού Καλλιτέχνη είναι ή μομφή, ή κατακραυγή καί ή ειρω
νεία δλων δσων άκουσαν τήν αλλόκοτη πράξη τ ο υ .. . Προ
παντός τό Τιοιλλή αποτελεί τον κληρονόμο, Άνκαι δέν
είναι συμβολικό πρόσωπο, δμως πρέπει νά εννοήσουμε
καλά τήν ιδιότητά του αυτή. Δέν είναι μονάχα ό απλός
κληρονόμος πού θά άπολάψει τά αγαθά κ ά π ο ι ο υ
τ σ ι γ κ ο ύ ν η . Συγκεντρώνοντας σύγχρονα δλες εκείνες
τις κακές—γιά τον Παύλο—ιδιότητες, πού άνάφερα παρα
πάνω, επιπλέον έχει καί κάτι τό άποκρουστικό απάνω του.
Δέν έχει μονάχα τό στόμα τής μομφής, δταν γελάει ηλίθια,
σύγχρονα δείχνει, τό κουτό αυτό πλάσμα, δλη τήν ψυχρή
αδιαφορία πού είναι ικανή νά κάμει άνω κάτω τό Μπάρμα του, ό όποιος στήν έξαψή του, έχει ανάγκη νά ελπίσει,
πώς, αν ό σκελετός του δέ βρει ησυχία κάτω άπ τό χώμα,
θά μένει τουλάχιστο κάποιο πλάσμα πού θά φροντίσει, γιά
* . . .τύν προσωρινό του τά φ ο .. . ά ν τ ο ύ ε π ι τ ρ έ 
ψ ο υ ν τ έ τ ο ι ο ! "Αφταστο είναι τό μέρος εκείνο δπου ό
Παύλος ξυπνώντας άπό τήν «παραίστησή του» φαντάζε
ται πώς βλέπει μπροστά του τό Τιριλλή νά κουτρουβαλιάζεται μέ τό γιατρό τού ινστιτούτου. Είναι οί δυο κληρονό
μοι πού μοιραία θά πάρουν δ,τι μιά μέρα θάφήσει: Ό
ένας τό χρυσάφι του, καί ό άλλος τό σκελετό του.
Τά παραπάνω πού δέν είναι παρά μιά σύντομη έ ρ μ η ν ε ί α τού σωρού τών σκέψεων καί ιδεών πού περικλείνονται μέσα σιήν τόσο μικρή υπόθεση τού διηγήμα
τος, είναι ικανά νά μάς δείξουν τί λογής είναι ή «παρατή
ρηση».
’Ανάγκη τώρα νά εξετάσουμε τον τ ρ ό π ο , μέ τον
όποιο γίνεται ή εκδήλιοση μ’ άλλα λόγια πώς φνιάχνετωι
τό διήγημα:
Ή ημέρα είναι τέτοια, πού μέσα στή ζάλη τού κόσμου
γιά τούς σκελετούς, είναι άδύνατο στον Παύλο νά μή σκε147

φτεΐ για ΐό δικό του. Έ κεΐ όμως πού άναθυμάται πώς
είναι πουλημένος:
— «Σήκωσε τό κεφάλι του και είδε τό Τιριλλή πού
« είχε παρατήσει τό διάβασμα καί τόνε κότταζε γελώντας
« ηλίθια».
Τό γελοίο αυτό καί δ συλλογισμός δτι έκαμε κάτι άσυνήθειστο του ξυπνά πρώτα θολά τη σκέψη.. .Π άει κατόπι
στο νεκροταφείο καί κεΐ γεμίζει ή συνείδησή του από πα
ραστάσεις, πού πιο Ιπειτα θά τον κάμουν άνω-κάτω. “Ετσι
νοιώθει, πώς δεν υπάρχει άνθρωπος, πού τά κόκκαλά του
νά μη ξεκουράζονται μέσα στο αιώνιο Κ οιμητήρι.. .Φρίκη
του προκαλεΐ τό ιερόσυλο θράσος τοϋ μικρού, πού ξεθάβει
τό μπαμπά του μόνο καί μόνο από περιέργεια: ή παρά
σταση αύτή κατόπι θά συνδυαστεί μέ τό χαραχτήρα τού
Τιριλλή.. .
« .. .'Ο Σκέλεθρας κατάλαβε πολύ καλά κατά πού πή« γαινε ν ά ξ υ π ν ή σ ε ι ή σ υ ν ε ί δ τ ι σ ή τ ο υ κ α ι
« π ρ ο σ π α θ ο ύ σ ε ν ά την νανουρίσει μέ τό βολικώ« τερο τρόπο».
Έ δώ είναι τό κυριώτερο σημείο τού διηγήμα
τος. 'Η π ρ ο σ π ά θ ε ι α αύτή τού Παύλου νά μη χά
σει την ησυχία του, είναι αρκετή καί μόνη νά δικαιολο
γήσει τήν κατάντια του. Ό φόβος, ή υποψία έστω, μήπως
χάσουμε τή γαλήνη τής συνείδησής μας είναι Ικανά νά
μάς κάμουν μανιακούς! Καί άπ αύτό τό σημείο αρχίζει
ή ψυχική τραγωδία τού Παύλου. Ό κ. Νικολαΐδης μάς
έχει δείξει μ’ αύτό τον τρόπο μιά ψυχή πού κατάλαβε,
πώς δεν θά διατηρήσει τήν άμερημνησία της, καί πού μ’
δλα ταύτα πολεμάει νά διατηρήσει. ΟΙ παρακάτω φυσικά
σελίδες συντελούν στο κορύφωμα τού βασανιστηρίου τού
Σκέλεθρα, ή γ έ ν ν η σ ή τ ο υ δ μ ω ς δ φ ε ί λ ε τ α ι
κ α ί δ ι κ α ι ο λ ο γ ε ί τ α ι σ τ ο ν α γ ώ ν α αύτό.
Παλεύει ό Παύλος μέ τον έαυτό του, αγωνίζεται μέ τήν
υποψία του, προσπαθεί νά νανουρίσει τή συνείδησή του.
Καί ακριβώς ή πάλη καί ή προσπάθεια, από τις όποιες
μοιραία βγαίνει νικημένος, τον κάμνουννά καταντήσει σ’
ένα είδος τρέλλας. 'Ο εαυτός του τώρα είς τό εξής, ή ίδια
του φαντασία, είναι εκείνα πού θά τού μεγαλώσουν τό
δυστύχημα καί θά τού κάμουν τό βίο αβίωτο:— Τό πα
ρατσούκλι του πού πρώτα δέν τούκαμνε καμμιά εντύπωση,
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τώρα τον ρίχνει στή μεγαλύτερη ταραχή ! . . . Αύτός, πού μέ
τό μεγαλείτερο «κηνισμό», έχει διηγηθεΐ σ’ δλο τον κό
σμο τήν ιστορία του, δέν μπορεί τώρα νά υποφέρει, πώς
όλος ό κόσμος ξ*ρει τά καθέκαστά του ! .. .Τό Τιριλλή μέ
τήν ειρωνεία τού γύρω κόσμου, κορυφώνουν τό βασανι
στήριό του, σέ τρόπο ώστε ή άρρωστη πιά σκέψη του, δ,τι
«γγίζει νά βαθαίνει, νά σκάβεται αύτόματα καί νά γίνεται
“ τάφος ίδιόχτητος,,. . . Άριστοτεχνικώτατο είναι τό μέρος
αύτό, δπου ό Σκέλεθρας μ’ δλη τήν προσπάθειά του δέ
σκέπτεται άλλο παρά εκείνο πού θέλει νάξεχάσει. . ^Ε ξα
φνα δμως μέσα στο μαρτύριό του, άνάμεσ’ άπ τή βουρ
κωμένη συνεφιά, μιάν αχτίδα φωτίζει τήν ανταριασμένη
του σκέψη :— «'Απλούστατο. Καί δμως ! Δέν τό συλλογί
στηκε πρίν! Τί είναι δέκα χιλιάδες φράγκα μπροστά σ’
ένα “ίδιόχτητο τ ά φ ο ,,;.. .Θά τά επιστρέψει αμέσως μαζί
μέ τούς τόκους καί τά επιτόκια καί θά ζητήσει τήν ακύ
ρωση τού συμβολαίου !
Τό πράγμα αύτό τού φαίνεται
τόσο εύκολο νά γίνει, ώστε είναι βέβαιος γιά τήν επιτυ
χία του. Πολύ ^ψυχολογημένη καί αξιοπαρατήρητη είνσι
ή επίσκεψή του στο φερετροποιείο, ολίγο πρί νά συναν
τήσει τό γιατρό. Παρουσιάζεται έτσι, σά νά πιστεύει πώς
είναι ελεύθερος, δπως ποθεί ή καρδιά του.. .Καί ή απο
τυχία του ακριβώς τον κάμνει μανιακό. ’Ά ν καί βλέπει,
πώς ή ελπίδα του ήτουν άκαρπο ψέμμα, δέν θέλει ακόμα
νά πιστέψει, πώς δέν υπάρχει καιρός. ’Αγωνίζεται, καί
δταν πέσει νικημένος, τότε πιά, δέν τού μένει παρά νά
αποτελειώσει δ,τι έπεχείρησε μιά φορά νά κ ά μ ει...
Έ τσ ι φκιάχνεται τό διήγημα αύτό καί χωρίς καμμιά
άντίρηση θά μπορούσε νάπεΐ κανείς πώς δ τ ρ ό π ο ς είναι
αριστοτεχνικός. Ό κ. Νικολαΐδης δμως λαβαίνει μέρος μέσα
στο διήγημα μέ τδνομά του. Αύτό έκτος τού δτι “ χτυπάει
στά νεύρα,, τού αναγνώστη, μάς παρουσιάζει τόν κ. Νικολαίδυ, πού είναι δ συγγραφέας δημιουργός νά διαφωνεί
καί ν ά μ ή μ π ο ρ ε ί ν ά υ π ο φ έ ρ ε ι τό Σκέλεθρα
πού είναι τό δημιούργημά του! I "Αν δμως καλοσκεφτούμε, θά δούμε πώς τό λάθος αύτό είναι επακολούθημα άλ
λου κάποιου μεγαλείτερου λάθους. ’Ερχόμεθα δηλ. τώρα
χωρίς νά τό θέλουμε, νά εξετάσουμε τό Σκέλεθρα δχι μο
νάχα ω ς η ρ ω α , αλλά καί ώς π α ρ ο υ σ ί α σ μ α.—“Τί
λογής άνθρωπος είναι δ Σκέλεθρας —Πρώτα: ένας κα
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κομοίρης καί πεινασμένο; πού ή εγκόσμια ζωή tou είναι
αδύνατη. Κατόπιν ; ένας πού, εξαγοράζοντας τή ζωή του
με to σκέλεθρό του, δείχνεται' έπι πλέον τοκογλύφο; και
τσιγκούνη;, μ’ ένα λόγο μια ψυχή ελεεινή κα'ι χωρίς φιλόΗμο. Στο παροξυσμό του, βλέπει τήν ψυχή του σά σαϋρα,
καί από τόν τρόπο γενικά, φαίνεται πώς τέτοιον θέλει να
μάς τόν δείξει καί ό συγγραφέας. Παρακάτω θά πώ γιατί
ενα τέτοιο παρουσίασμα είναι πολύ άστοχο. Τώρα άναφέρνω μονάχα πώς τό φτιάξιμο του διηγήματος θά ήτουν
π ι ό τ έ λ ε ι ο αν ό Σ κ έ λ ε θ ρ α ς δεν ή τ ο υ ν
μ ι α ψυ χή π α ρ α κ α τ ι ν ή. ’Αναγκάζεται πρώτα ό
κ. Νκολαίδης να παρουσιαστεί μέ τό'νομά του, γιατί πρέ
πει νά μάς φανερώσει.. .ότι ποτέ του δεν θά είχε τόν “κυ
νισμό καί τήν στωϊκότητα,, τοΰ ήρωά του, τόν όποιο αη
διάζει. "Επειτα ή επιμονή εκείνη νά φανεί δτι ό Σκέλε
θρας είναι τσιγκούνης μπορεί νά παραπλανήσει τόν άναγνώστη. Έκτος τού δτι είναι λιγάκι απίθανο Ivuç πριν
πεινασμένος νά γίνει κατόπι τσιγκούνης, γιατί ακριβώς οί
πεινασμένοι είναι εκείνοι, πού δε λυπούνται ιόν “παρά,,
δταν τόν έχουν,—δν δεν προσέξει κανείς, συγχέοντας τις
ι δ έ ε ς , μπορεί νά νομίσει πώς τό διήγημα αυτό είναι ή
ψυχολογία κάποιου κακόμοιρου πρώτα, πλούσιου όμως καί
τσιγκούνη κατόπιν. 'Η Ιδιότητα τής τσιγκουνιάς μή έχοντας
καμμιά σχέση μέ τ ή ν α ι σ θ η τ ι κ ή τού διηγήματος,
δεν έχει καί καμμιά σ η μ α σ ί α . Τό μόνο πού μπορεί
νά τήν δικαιολογήση, είναι δτι ό συγγραφέας θέλησε νά
δώσει μεγαλείτερη έκφραση π.χ. στόδτι,ό Σκέλεθρας αποφα
σίζει ν à I π ι στ ρ έ ψ ε ι τίς δέκα χιλιάδες φράγκα.— «Μό
λον δτι είναι τσιγκούνης, είναι έτοιμος για κάθε δαπάνη,
τόσο ό βίος του είναι ανυπόφορος ! ! — Αυτό δμως έκτος
τοΰ δ ί άποδεικνύει “ύ π ο λ ο γ ι σ μ ό”, δεν μάς ικανο
ποιεί καί εντελώς, γιατί δ Σκέλεθρας δεν έχει μόνο τήν
τσιγκουνιά εις βάρος του, είναι επιπλέον.. . χ α μ ε ρ π ή ς
κ α ί δεν μ π ο ρ ε ί νά κ α τ α λ ά β ε ι τα λ ό γ ι α
τ ο ύ κ α λ λ ι τ τ έ χ ν η . ..
Τέλος, για νά τελειώνω μέ τό μέ.ρο; αυτό, έχω νά προ
σθέσω δτι ό κ. Νικολαΐδη; υπό έποψη φραστικού χ ιρακτήρα (style) καί «χιούμορ'·, σέ μερικά προπαντός σηαεϊα
είναι άφθαστος. Έπανειλημένα διαβάζω α π ό τ à έ ρ γ α
τ ο υ περικοπές σαν κι αυτές:
150

“ Μάλλωνε μια φορά (δ Σκέλεθρας) μένα γείτονά του
καί τόν απείλησε πώς θά τού σπάσει τά πλευρά' κι δ
Παύλος είπε:
— . . . Πουλημένα είναι' θά ζημιώσεις τήν Ευρώπη...!
ΙΙρό λίγες ’μέρες τόν είχε πονέσει ένα δόντι κούφιο
καί πήγε νά τό βγάλει.
— Δεν έχει παρά μόνο μιά τρύπα κι είναι γερό δόντι
είπε ό δοντογιατρός... καλλίτερα νά τό σφραγίσουμε μέ
χρυσάφι.
*0 Σκέλεθρας πού δέν άνεγνώριζε κάν τήν υποχρέωση
νά κάνει κ’ επιδιορθώσεις στά πουλημένα κύκκσλά του
καί μάλιστα νά γιομίσει ένα δόντι μέ χρυσάφι :
— Βγάλτο... είπε.
— Είναι γερό... 'Αμαρτία είνα ι... Είσαι τόσο χρονώ
άντρας καί διατηρείς δλα σου τά δόντια, α ύ τ ό ε ί ν α ι
κ ά τ ι τ ί ς ! Γιατί νά βγάλεις ένα γερό δόντι!
— Βγάλτο...!
Επίσης δταν παρακάτω; “ φαντάζεται πώς είναι
μπρος τόν πάγκο του,:. ..
Περνάει ένας καί τού λέει' “ Καλημέρα κύρ Σκέλεθρα”
θυμώνει μά δέν τό δείχνει. Περνά ένας άλλος' “ Γειά σου
Σκέλεθρα!” φουρκίζεται μά τόνε πιάνει μέ τό καλό:
“Γειά σου... μά μή μέ λες Σκέλεθρα... έχω όνομα... δέ
θέλω νά μέ λέτε Σκέλεθρα...” Γελάει καί τόνε κοροϊ
δεύει: “ Τ ί διάβολο έπαθες..!; πώς σοΰ ή ρθε... κύρ
“ Σκέλεθρα!;” θυμώνει, βρίζει καί τού δείχνει τό
“ γρόθο”.
Β') Α ι σ θ η τ ι κ ή σ υ γ κ ί ν η σ η .
Μέ τόν δρισμό αύτό πρώτα εννοώ, τή δύναμη εκείνη
τής συμπόνιας πού κάμνει τά μάτια τού λογοτέχνη νάνοίξουν μπροστά στο θέαμα τής ζωής.
Κατόπιν — πιο πάρα-πέρα — εννοώ καί τήν α ίσ θ η τ ι κ ή ε ν τ ύ π ω σ η πού μάς χαρίζει ένα λογοτέ
χνημα. Ή εντύποιση αυτή δέν είναι, ώς επί τό πλεΐστον,
παρά ή μετάδοση τής συγκίνησης τοΰ λογοτέχνη, καί
είναι άνάγκη νά μάς προξενηθή. "Αν όχι, τρία πράγματα
πρέπει νά υποθέσουμε.
Πρώτα δτι δ λογοτέχνης δ έ ν έ χ ε ι τήν “ αισθητική

συγκίνηση” — όπως την έννοώ— πράγμα άτοπο, γιατί τό
τε πώς είναι δυνατό νά εμπνεεται πραγματικά ;
“Επειτα α ν κ α ι ε χ ε ι τη συγκίνηση αυτή, άπό
ιδιοτροπία στην εκδήλωση, προσπαθεί νά την πνίξει, ού
τως ώστε νά μένει μόνο απλός παρατηρητής.
Και τελευταία δ τ ι ε χ ε ι τη συγκίνηση αυτή, άλλά
δεν μπορεί νά την μεταδώσει.
Ό τα ν διαβάσει κανείς τό Σκέλεθρα—δχι ώς υπόθε
ση—έστω καί δν νοιώσει δλο εκείνο τό μαρτύριο τής ψυ
χής, πού αγωνίζεται, μήπως “τής κολλήσει ή ιδέα,, καί
χ ά σ ε ι τ η ν η σ υ χ ί α τ η ς , δλη εκείνη την ταραχή
τοΰ ανθρώπου πού πούλησε ένα,—στή συνήθεια,— απού
λητο πράγμα, πού στερήθηκε, δ,τι δλος 6 κόσμος θεωρεί
κτήμά του απαραίτητο καί βέβαιο, δπως καί τό θάνατο,—
δμως μ’ δλα ταΰτα ή συγκίνηση θά είναι τέτοια, ώστε νά
νά μή μένει μονάχα παρά μιά εντύπωση μετά τό διάβα
σμα χωρίς κανένα α ΐ σ θ η τ ι κ ό—νά πούμε—-έ ν θ ο υ σ ι α σ μ ό.
Λείπει τό ψυχικό ρεύμα τοΰ λογοτέχνη, λείπει μ’ ένα
λόγο ή αισθητική εκείνη εντύπωση, πού μάς χαρίζει ένα
άρτιο λογοτέχνημα.
Ό Σκέλεθρας άπό έποψη “παρατήρησης,, συνδυα
σμού δηλ. ιδεών καί σκέψεων μέ παραστάσεις καί “αντι
λήψεις,, είναι ένα αριστούργημα. Άλλά ή “ παρατήρηση,,
μπορεί νά ικανοποιεί μονάχα τή σκέψη μας:—"Εχουμε
δμως σύγχρονα καί ψυχή, καί ή ψυχή αυτή απαιτεί τήν
Ικανοποίησή της.
Ό κ. Νικολαίδης, μιά πού είναι δυνατός παρατηρη
τής, ε ί ν α ι α δ ύ ν α τ ο ν ά μ ή σ υ γ κ ι ν ε ΐ τ α ι
μπροστά στο θέαμα τής ζωής. Είναι δμως ά π έ κ ε ίν ο υ c πού ανήκουν στή δεύτερη υ π ό θ ε σ η . Εκείνο
πού τον χάραχτηρίζει καί πού αποτελεί, τρόπον τινά, τήν
πρωτοτυπία του, είναι δτι πνίγοντας τή συγκίνησή του
π ρο σ π αθ ε ΐ νά αποτείνεται περισσότερο στο μυαλό μας.
Σ’ αυτό απάνω — πού μερικές φορές μπορεί νά είναι
καί προτέρημα— οφείλεται δτι ό Σκέλεθρας δέν μάς συγκινεί,— δπως πρέπει νά εννοήσουμε τή λέξη αύτή. Πώς
νά συγκινηθοΰμε μέ τό πάθημα ενός ανθρώπου τσιγκούνη,
ελεεινού καί τρισάθλιου ; Τί ένδιαφέρο θά μάς προκαλέσει
ή χαμέρπεια τής ψυχής του ;
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Είπα : προσπαθεί δ κ. Νικολαίδης νά αποτείνεται πε
ρισσότερο στο μυαλό μσς καί αυτό φαίνεται άπό τό έξής
πού είναι καί τό κυριώτερο : Μιά πού τό νά πουλήσει κα
νείς τό σκέλεθρό του είναι σιχαμερό καί άνήκουστο, είναι,
δπως λέγεται, «κυνισμός καί στωϊκότητα», μάς παρουσι
άζει ά ν ά λ ο γ α καί τήν ψυχή τού Σκέλεθρα, σένα επί
πεδο παρακατινό.
Άλλά άν λάβει κανείς ύπ* δψει τήν κακομοιριά στήν
οποία βρέθηκε δ Παύλος γιά νά πουλήσει τό σκελετό του,
—πράγμα πού επί τέλους δέν είναι εντελώς τό ίδιο
ούτε μέ τήν « π ο ύ λ η σ η τ ή ς τ ι μ ή ς μ α ς » , ή τής
« σ υ ν ε ί δ η σ ή ς μ α ς » —τότε τό πρόσωπο αυτό θά
είναι πολύ δικαιολογημένο καί ή ψυχή μας θά τό ξεσηκώ
σει άπό τό βάραθρό του.
Ό κ. Νικολαίδης δμως, γιά νά δικαιολογήσει μερικά
πράγματα καί νά δώσει περισσότερο νόημα σάλλα—
δπως π.χ. στήν παραίστηση εκείνη τοΰ Σκέλεθρα, δπου τού
φαίνεται πώς πεθαίνει ξαπλωμένος σένα λερό στρώμα,
μάς παρουσιάζει τον ήρωά του σέ τρόπο πού καί ή ϊδια
του Ψυχή νά μή μπορεί νά τον υποφέρει άπό τήν άηδία.
"Αν δέν πνιγόταν άπό τήν προσπάθεια τού «Παρατηρητή»
χωρίς άλλο τό κακόμοιρο αυτό πλάσμα τοΰ διηγήματος θά
μάς παρουσιαζόταν σέ άλλο έπίπεδο.
«Πεινασμένος κ α ί μέ χίλιες δυό υποχρεώσεις, νέος
« ακόμα, κάμνει κάτι άσυνήδειστο, πουλάει ένα πράγ« μα πού δέν π ο υ λ ιέ τα ι... Ε ίναι τό ΰΰμ α τής είμαρ« μένης, είναι ή μορφή τοΰ δυστυχισμένου άνΟρώ« π ο υ ! .. Τόν κυκλώνουν γύρω χίλιες δυό αντιθέσεις
« μέσ τή ν κακομοιριά καί τόν κατατρεμό τής Τύ« χ η ς ... 'Αντιδρά μέ τήν κακία. Κ α κ ό ς δμως,
♦ έστω καί είς τό έπακρο, δ έ ν έ χ ε ι τ ή ν
« χ α μ έ ρ π ε ι α
τοΰ
τ σ ι γ κ ο ύ ν η , γιατί
« κατ’ αύτόν τόν τρόπο οί τύψεις κατόπι, ΰ ά είναι
« πιό φοβερές καί ή μετάπτωσή του πιό τρ α γ ικ ή ..
« "Ικανοποιημένος, γιά λίγο καιρό, άπό τό προϊόν τής
» πούλησης, μέ τήν όποία κέρδισε τή ζωή του καί
« μερικών άλλων όμοιων του, έχει τή συνείδησή του
« κοιμισμένη, γιατί ν έ ο ς άκόμα, πολύ λίγο έχει νά
« σκεφτεϊ πέρα άπό τό σήμερα, πέσω ά π τή ζωντανή
« πραγματικότη τοΰ παρόντος».
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"Ετσι, χωρίς νά είναι ανάγκη νά γίνει τοκογλύφος,
δ ί α ν ή σ υ ν ε ί δ η σ ή τ ο υ ξ υ π ν ή σ ε ι , τότε ή
πάλη και τό βασανιστήριό του θά μάς είναι πολύ πιο
ενδιαφέροντα, γιατί ή σκέψη μας δεν θάβγαζε μονάχα δσα
βγαίνουν από τή μ ι α ά π ο ψ η του διηγήματος, παρά
θάχε νά συμπληρώσει ό'σα και όπως μπορούσε φτάνον
τας τό τέλειο.. .
"Αν τό παρουσίασμα τού Σκέλεθρα ήτουν διάφορο,
ώστε νά μάς κινεί τό ενδιαφέρο περισσότερο, τότε χωρίς
άλλο, τό διήγημα αυτό θά μπορούσε νά Ιπιβληθεΐ στην
παγκόσμια λογοτεχνία.
Έ νώ κανείς θά βρει μέσα μιά βαθειά «παρατήρηση»,
σ έ ν α τ ρ ό π ο ά σ υ ν ή θ ε ι σ τ ο στά διηγήματά μας,
δμως ή «αισθητική εντύπωση» θά είναι ελάχιστη. Άλλά
μόνον, δταν τά δυο αυτά στοιχεία συνυπάρχουν με κάποια
αναλογία, τότε τό λογοτέχνημα είναι άρτιο.
"Αν καλοσκεφτεΐ κανείς έπειτα από λίγο μετά τό διά
βασμα, θά βρει δτι γενικά ή «εντύπωσή του» μπορεί νά
συγκεντρωθεί στο εξής:
" Ε ν α ς θ α υ μ α σ μ ό ς π ρ ο ς τό λ ο γ ο τ έ χ ν η γ ι ά τ η ν π α ρ α τ ή ρ η σ ή του, με μ ι ά
ελάχιστη συγκίνηση
α π ό τό
λογοτέ* ν η μ < ?·
Μιά πού γιά τό Σκέλεθρα ειπώθηκαν τόσα πολλά, γιά
νά καταλήξουμε σένα συμπέρασμα, δεν υπολείπεται παρά
νά μιλήσουμε γιά τά λοιπά διηγήιιατα:
ΑΝΑΡΡΩΣΗ

"Εχοντας ύπ' όψει μου, πώς ή αληθινή κριτική δεν
έχει καμμιά σχέση μέ τό κατάταγμα, ή τό χαρακτηρισμό
κάποιου έργου, δεν θά εξετάσω, δν ή «Ά ν ά ρ ρ ω ση»
είναι διήγημα ή δχι, τί λογής είναι, αν είναι τέτοιο, καί
κατά πόσο είναι κατώτερο από τά άλλα. ’Εκείνο πού έχω
νά πώ μέ δυά λέξεις, είναι δ τ ι: αδύνατο νά βρούμε εδώ
οΰτε τό ένα ουτε τό άλλο στοιχείο τής έμπνευσης. Ό κ.
Νικολαίδης τό έγραψε χωρίς νά « π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι »
τίποτα καί χωρίς νά συγκινηθεΐ καθόλου. Καμμιά σκέ
ψη ά ξ ι α λ ό γ ο υ δεν υπάρχει στο διήγημα αυτό, σέ
τρόπο ώστε γενικά τό νόημά του, νά μή στηρίζεται που
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θενά, καί ή σημασία του νά είναι αντίθετη άπό τήν
πραγματικότη. "Ο,τι δήποτε καί αν αντιπροσωπεύει ή Γρηά,
τό παρουσίασμα τη; είναι τέτοιο, πού δεν έχει καμμιά
σχέση μέ τήν ανθρώπινη πείρα, γνώση κ τ.λ. Μέ βεβαιό
τητα πιά προσμένει τήν ανάρρωση.. . τής Ειρήνη;, ένώ
ή Ψυχή μας στή μετάβαση άπό ένα τρομερό πόλεμο σέ μιά
ειρήνη, ε ί ν α ι π ά ν τ α έ π ι φ υ λ α χ τ ι κ ή , γιατί
άκόμα είναι τρομαγμένη, καί τά μάτια της είναι γε
μάτα δάκρυα άπό τό χαμό καί τήν καταστροφή ! . . .
Η ΠΕΡΗΦ ΑΝΕΙΑ ΤΗ Σ ΥΓΕΙΑ Σ

’Αδύνατο πολλέ; φορές είναι νά εκδηλώσουμε ένα
συναίστημα λεπτό, ευγενικό καί αγνό, γιατί είναι ριζωμένο
βαθειά καί κάθε προσπάθειά αιτς νά βγει έξω άπ τής
ψυχής τον άνθώνα, τό καταστρέφει. Σάν τό μοσχάτο καί
πολυφτασμένο τραντάφυλλο, πού μόλις τάγγίξουμε ρίχνει
τά πέταλά του, σάν τά είδωλα μέσ τού; καθρέφτες τών
νερών, κρύβουνται στά μύχια βάθια μας, Ι δ ε ο λ ο γ ι κ ά
π ά θ η καί σ υ ν α ι σ τ ή μ α τ α , λύπες καί χαρές, πού
άν καί τά νοιώθουμε τόσο ζωηρά, άδύνατο δμως μδλα
ταύτα, κάποτε, νά τά μεταδώσουμε ή νά τά εξηγήσουμε
στούς άλλους. Πόσο φτωχά καί άδύνατα είναι τά λόγια
» μα , πόσο νεκρές καί άνήμπορες οί λέξεις μπροστά στο
ζωντανό καί άνέκφραστο! Ή άδυναμία δμως αυτή, πού
μάς είναι φυσική καί άναπόσπαστη, είναι τίποτε μπροστά
στήν άδυναμία τών διπλανών νά μά; νοιιόσουν.
Ό άνθρωπος μερικές φορές, δπτος είναι άνίκανος νά
εκφραστεί, έτσι είναι καί άνήμπορος νά καταλάβει. Μπορεί
δηλ. νά κατορθώσουμε νά περιλάδουμε κάτι στά λόγια μας,
δέν θά γίνουμε όμως μολαταύτα αντιληπτοί!.. .Ό καθένας
έχει τά πάθη, τί; Ιδέες καί τί; προλήψεις τοτ, κλείνει μέσα
του ξέχωρο καί διάφορο κόσμο. Πώς είναι δυνατόν ή
άντίληψή του νά περιλάβει άθιχτο κάτι, πού δφείλεται σέ
μιά τέτοια ή τέτοια ψυχική κατάσταση καί ιδιότητα, πού
τό βοήθησε τό τάδε γεγονός, πού, μ έ ν α λ ό γ ο ά ν ή κ ε ι σ έ ν α εγώ διάφορο άπ τό δικό του; Ώρισμένως
τότε θά δούμε εκείνο πού θελήσαμε νά μεταδώσουμε στούς
άλλους, νάλλάζει καί νά παραμορφώνεται, νά παίρνει άλλα
σχήματα καί άπόψεις, πού κάθε πιά προσπάθειά μας γιά
διαφώτιση νά είναι άνώφελη.
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Δειλός π. χ. και μόνο δειλός, θά χαραχτηριστεΐ για
μιά στιγμή άπ τούς συντρόφους του ό στρατιώτης εκεί
νος πού θά λιποταχτήσει μπρος στον κίνδυνο του πολέ
μου. . .Κίνδυνος μπροστά, κίνδυνος από παντού τούς ζώνει
και κείνο, πού δλοι κρύβουν μέσα τους, και προσπαθούν
νά συγκρατήσουν είναι ό φ ό β ο ς ! . . . ΙΙώς μπορούν νά
νοιώσουν αυτοί, δτι μπορεί κανείς νάφήσει την τάξη τού
πολεμιστή, δχι μονάχα από φόβο, αλλά από κάτι άλλο πιο
ενσυνείδητο, αφού δ φόβος, τό ακαθόριστο συναίστημα,
κυριαρχεί δλες τις ψυχές ;
Τό κυριώτερο νόημα τού διηγήματος στηρίζεται απά
νω σαύτές τις σκέψεις, πού μέ τή σειρά τους πηγάζουν
άβίαστες, σάν φυσική συνέπεια των δσων συμβαίνουν.
Κατά την αντίληψή μου, ή υπόθεση τού: «ή Περηφάνεια
τής Υγείας» είναι ή μόνη κατάλληλη νά μάς κάμει νά
σκεφτούμε τόσο τή φριχτή μ ε τ ά π τ ώ σ η από τά ύψη
τής Φαντασίωσης, δσο προπαντός καί τό δτι κοντά στήν
αδυναμία μας νά εκδηλωθούμε, υπάρχει καί ή αδυναμία
τού διπλανού νά μάς νοιώσει.
«— Χωμένος μέσα στήν κακομοιριά ό ήρωας τού
διηγήματος, πνίγεται χωρίς καμμιά βοήθεια .. . ’Ανυπερά
σπιστος, μοιάζει τον κρημνιζόμενο μέσα σε κάποια άβυσσο!. .
Προσπαθεί νάδράξει κάτι, δ,τι μπορεί κι δ,τι προφτάσει,
ακόμα κι ένα ασήμαντο χορταράκι ή κι ένα θάμνο μικρό!
Θά πιαστεί άπ δ,τι τόχει, θά νοιώσει γιά μιά στιγμή τή
χαρά τής σωτηρίας του, καί έπειτα ποιος ξ έ ρ ε ι;...—
Μπορεί νά κατρακυλιστεΐ καί πάλι, μαζί μέ τό στήριγμά
του, στά σκοτεινά βά θεια !
«Τήν υ γ ε ί α σου ν ά χ α κ α ί τ ή ν ι ό τ η
« σ ο υ κι δ ς χ ρ ω σ τ ο ύ σ α
χίλια
γρό* σ ι α.»
Ά π ό ενα ασήμαντο καί μικρό φιλοφρόνημα, άπό ενα
κομπλιμέντο μιας γρηάς πού τό λέγει είς δποιον καί δπως
τΰχει, ά δ ρ ά χ ν ε τ α ι κι αμέσως βλέπει τά χείλια τής
αβύσσου, πού τον κατάπιναν, νά τον ξεσηκώνουν στά τρίψηλα τής Φαντασίωσης. Γίνεται εύθυμος καί καλοκάγα
θος καί σφίγγοντας τό γρόθο του, νοιώθει τή γλυκειά
εκείνη ευχαρίστηση τού «Έγώ» πούναι περήφανο γιά τό
πρώτιστο τών αγαθών, τήν Υ γ ε ί α .,.
’Αξιοσημείωτο είναι δτι ό κ. Νικολαΐδης, δταν ό
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ήρωάς του βγει έξω, παρουσιάζει καί τούς λοιπούς ανθρώ
πους περήφανους, καί χαρούμενους.
« Ε ί χ α τό σ υ ν α ί σ τ η μ α π ώ ς ε ύ τ υ χ ι
« σ μ έ ν ο ς π ε ρ π α τ ο ύ σ α α ν ά μ ε σ α σ ’εύτυ« χ ισ μ έ ν ο υ ς ανθρώπους*.
Χωρίς αυτό τό παρουσίασμα, τό διήγημα ϊσως
θά έχανε πολύ. "Αν εξετάσουμε βαθύτερα έκεΐνο
πού τον κάμνει νά βγει έξω, χωρίς φυσικά νά τό
ξέρει καί ό ίδιος, είναι κυρίως μιά ακαθόριστη αμφιβο
λία, θέλει νά μάθει καί νά δει, δν πραγματικά τού άξίζει
νδναι περήφανος, θέλει νά βεβαιώσει τή δύναμη τών χε
ριών του, θέλει κατόπι ν ά έ π ι δ ε ι χ τ ε ΐ . Ή φαντασία
του έτσι παίρνει περισσότερη δύναμη κι ένα κύμα περηφάνειας φουσκώνει τά στήθεια του. Καί δμω ς! Πόσο διάρ
κεσε τό συναίστημα αυτό;
Ό σ ο κι ένας απότομος καί επιπόλαιος έρωτας!!
Τήν ίδια μέρα ή π ε ρ η φ ά ν ε ι α ά ν τ ι κ ρ ύ ζ ε ι τ ή ν
εγωιστική αδιαφορία γιά κείνο ακρι
β ώ ς π ο ύ τ ή ν ξ ε σ ή κ ω σ ε τ ό σ ο ψ η λ ά . . .Μ ιά
άηδία πρώτα, μιά τρομάρα κατόπι, καί ό ήρωας νοιώθει,
σά νά πέφτει στον άέρα. . . Μπροστά στο παράλλαμα
έκεΐνο, πού περιφρονεΐ καί ούτε κδν λαμβάνει ύπ’ δψει,
δ,τι ακριβώς τον έκαμνε περήφανο, τραντάζουνται μέσα
του δλα τά γλυκά συναιστήματα. Πέφτει χωρίς βοήθεια
καί στήν απελπισία του θέλει νά φανερώσει στούς διπλα
νούς τό τρικύμισμα τής ψυχής του ! Καί εδώ ακριβώς είναι
τό κυριώτερο σημείο τού διηγήματος.
— Ποιος θά τό καταλάβει; Ποιος μπορεί νά τό κα
ταλάβει ; Πώς μπορούν οί άλλοι νά ξέρουν τί συμβαίνει
μέσα στά άδυτα τού έγώ του, άφοΰ κι αυτός ό ίδιος δέν
μπορεί νά τό ξεδιαλύνει καλά ; "Εστω καί δν μπορέσει με
τά λόγια νά παραστήσει κάτι, πάλι ποιος θά τόν νοιώσει;..
— Κανένας, κανένας.. . .
. . , Ή «Περηφάνεια τής ’Υγείας» είναι τό μόνο
διήγημα στή λογοτεχνία μας μ έ μ ι ά τ έ τ ο ι α καί τόση
παρατήρηση, μέ μιά στενώτατη σύνδεση υπόθεσης καί σκέ
ψεων, πού κάθε άλλο παρά κοινές καί συνηθεισμένες είναι.
’Αριστοτεχνικός είναι ό τρόπος, μέ τόν όποιο φκιάχνεται τό
διήγημα αυτό, ώστε πολύ εύκολα κανείς νά έμβαθύνει τήν
ουσία του. Ό άφηγητικός προπαντός τόνος εκ μέρους—νά

157

πούμε— «του θύματος», πού μιλάει σε πρώτο πρόσωπο
μεταδίδει ζωηρά τό νόημα, χαρίζοντας στον αναγνώστη
την αισθητική εντύπωση τού άρτιου. Πολύ εύ'κολα μπορεί
κάνεις νά άντιληφθεΐ άποτό έργο αυτό, πόσο δυνατά και
με πόσο «βάθος» έ μ π ν έ ε τ σ ι ό κ . Ν. Νικολαΐδης στά
ά ρ ι σ τ ο υ ρ γ ή μ α τ ά του.
ΑΔΕΞΙΟΣ

Γενικά, κάθε διήγημα πού θά περιλάβει τον τόπο του
« α δ έ ξ ι ο υ » παρουσιάζει τό εξής χαραχτηριστικό: δτι ό
«ήρωας» κλείνονιας κάτι άπ δλους, είναι ό καθρέφτης
μέσα στον όποιο ό κάθε αναγνώστης θά βρει ένα μέ
ρος του, μιά ξεχασμένη, ή νωπή άδεξιότητά του. "Οσο επι
δέξιος και αν είναι κανείς, αδύνατο νά μήν έσφαλε κάποτε
στις πράξεις, ή στά λόγια του, νά μήν έκαμε δηλαδή κάτι
άπ εκείνο, πού κάμνει ένας «αδέξιος». Πολύ π ε ρ ι λ η 
π τ ι κ ό ς λοιπόν πρέπει νάναι ό τύπος αυτός, χωρίς κα
θόλου νά ξεφεύγει άπό τό πραγματικό. Ό κ. Νικολαΐδης
τον ήρωά του ως « α δ έ ξ ι ο » μάς τον έχει παρουσιάσει
τέλειο. Ύ πό έποψη, δηλαδή, πάλιν «παρατήρησης», δπως
εννοώ τή λέξη, τό διήγημα αυτό είναι άρτιο. ’Αφήνοντας
δμως κατά μέρος τά νοήματα, δπως π. χ. τό ζευγάρωμα
ατό τέλος μέ τή . . . Ζωή, μέ μιά συντροφιά παλιάτσων,
ασχολούμαι μονάχα μέ τό έξης, μέ τό όποιο νομίζω πρώ
τα-πρώτα, έχει νά κάμει ή σοβαρή κριτική. — Ά ραγε άν
ξαναζήσουμε καί μείς μέσα μας τον «αδέξιο» ως τύπο διη
γήματος, πού καί είς τί θά συμπίπτουν τά δυο έργα;
Λέγοντας παραπάνω πώς ή παρατήρηση είναι άρτια
τήν εννοώ τέτοια, δν τήν πάρει κανείς ξεχωριστά' παίρνον
τας δμως τό διήγημα στήν ολότητά του, ή άρτια αυτή
παρατήρηση βλάπτει τό έργο οχι δλίγο.
"Ολοι μας νοιώσαμε ε μ π ρ ά γ μ α τ α τί θά πει
αδέξιος, γίναμε—έστω καί πρός στιγμή—ένα μέ τό είναί
του, ύποφέραμε δ,τι καί κείνος. Καί δμως ! Ό κ. Νικολαϊδης στο διήγημά του δέν κατορθώνει νά γίνει παρά ένας
είρωνευτής, ένας « α φ η γ η τ ή ς έξ άποστάσεως». Θέ
λοντας, (πράγμα παράξενο!) νά μένει μόνο παρατηρητής,
πνίγει κάθε συγκίνησή του, προσπαθεί νά μένει μακριά
καί τό κατορθώνει, χωρίς δμως νά λάβει ύπ δψει δτι ό
άναγνώστης είναι α ν ί κ α ν ο ς γ ι ά έ ν α τ έ τ ο ι ο
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κ α τ ό ρ θ ω μ α . Ό Πελαγίας, μιά πού εχει επίγνωση
δτι είναι αδέξιος, πολύ ψυχολογημένα στό τέλος ζηλεύει
τον κρεμασμένο παλιάτσο. ’Ακαθόριστα θρέφει μέσα του
κάποια αποστροφή γιά τ ή .. .Ζωή, πού αν ζευγάρωσε μαζί
της είναι, γιατί παρεξηγώντας τήν πρόταση, νόμισε πώς θά
πάρει τή θέση εκείνου πού ζηλεύει. Κι αύτός είναι ό λό
γος γιά τον όποιο ή παντομίμα πού παίζουν γύρω του είναι
κάτι χωρίς μεγάλη έξαιρετικότητα. Θέλοντας δμως ό κ.
Νικολαΐδης νά δώσει περισσότερο νόημα, δέ μάς συγκινεΐ
καθόλου. "Επρεπε νά στραφεί περισσότερο στον ψυχικό
αντίχτυπο τής «επίγνωσης» πού έχει τό άτομο, έπρεπε δηλ.
νά λείψει ή είρωνεία στό διήγημα αυτό. Καί εδώ ακριβώς
είναι τό σπουδαίο λάθος: Ή είρωνεία στήν τέχνη χαραχτηρίζει αριστουργήματα, ποτέ δμως δέν στρέφεται είς βά
ρος τού « ή ρ ω α » , δ τ α ν α ύ τ ό ς π ά σ χ ε ι . Ό Θερβαντές, δν εξετάσουμε βαθειά, δέν ειρωνεύεται τό ΔόνΚιχώτη παρά σατυρίζει ολόκληρη τήν εποχή, τής οποίας
θύμα είναι ό ήρωας αύτός. Ό κ. Νικολαΐδης δμως, πολ
λές φορές στό διήγημα αύτό καταντά άνυπόφορος μέ τήν
είρωνεία τού αδιάφορου παρατηρητή. Αύτός είναι ό λόγος
πού δέ μάς χαρίζει καμμιά αίστητική εντύπωση, παρά άπ
εναντίας, δταν τό διαβάσουμε προσπαθούμε νά απαλλά
ξουμε τή μνήμη μας άπό πολλές π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς , πού
μας άφίνει τό διήγημα αύτό, δπως κάμουμε έπειτα άπό
κακό εφιάλτη.
ΟΙ ΔΙΔΥΜΕΣ

"Ομοιο μέ τό παραπάνω είναι καί τό «οί Δίδυμες»
μέ τή διαφορά δτι, καταλαβαίνει κανείς πιά καθαρά πώς
ή υπόθεση υπονοήθηκε « ά π ό υ π ο λ ο γ ι σ μ ό » γιά νά
φανερώσει ώρισμένες σκέψεις. Αύτό φαίνεται πολύ εύκολα
άπό τον τρόπο, μέ τον όποιο γενικά μάς παρουσιάζουνται
τά πρόσωπα. "Ισως νά είχε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ η άξία τό
διήγημα αύτό δν έλλειπε ή άποκρουστική είρωνεία.— Πώς
ειρωνεύεται ό κ. Νικολαΐδης τό ξάφνιασμα τής τόλμης, τού
« έ τ σ ι θ έ λ ω γ ώ», τό άπότομο τράνταγμα τής άντρο..
Μαριάννας, τήν τρομερή ά ν η σ υ χ ί α τής ψυχής της πού
πριν άπό λίγο δέν ένοιωθε κανένα φόβο, οΰτε μέσα σένα
δάσος; ! . . .
Μένοντας « α φ η γ η τ ή ς έξ άποστάσεως», μάς πα
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ρουσιάζει, πολλές φορές, τά πράγματα άψυχα έκ μέρουί
του, μέ μια διαδοχή παραστάσεων πού κάθε λίγο διακό“
πτονται για ναφήσουν νά ξεπροβάλλουν άλλες, σέ τρόπο
ώστε νομίζει κανείς πώς βρίσκεται μπροστά., .σέ κινημα
τογραφική ταινία. Γ ιά κάθε επιβεβαίωση και για νά μή
γίνομαι περισσότερο μακρόλογος, παραπέμπω τον άναγνώστη στό σημείο έκεΐνο προπαντός πού ό θείος (σελ. 126)
υψώνει τή φωνή του, φουρκισμένος από τΙς περιπλανήσεις
τής Μαριάννας στό δάσος.
Σ έ μιά παράγραφο άπαντα ή Μαριάννα, διακόπτεται όμως ή
παράσταση πού μάς άφησε στήν άντίληψη γιά νά άπαντήσει ή
’Αντωνία, καί κατόπιν ή Μ η τέρ α .. .όλες δηλ. μέ τή σειρά, ένώ ό
θείος πού είχε γεμίσει τό σπίτι μέ τίς φωνές του κ ι ίσως καί τή
γειτονιά ολόκληρη, μένει άμίλητος ως έκ θαύματος.

Παρά τΐς αντιθέσεις αντιλήψεων καί χαραχτήρων πού
χωρίζουν τά πρόσωπα, δέν γίνεται στό σπίτι αυτό κανένα
άνακάτωμα. Ή καθεμιά μιλεΐ ψύχραιμα και ήσυχα δυότρία λόγια, καί κατόπι άποσύρεται γιά νά μιλήσει ή άλλη,
όχι βέβαια από σεβασμό προς τό θείο, άφοΰ δλες τους
διαφωνούν διάπλατα μαζί του.
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

Ή ειρωνεία έδώ δέν βλάπτει καθόλου γιατί τά πρό
σωπα δέν πάσχουν τίποτα, παρά άπλούστατα έχουν μιά
μανία, που, πρώτη πριν από κάθε άλλο νόημα, πέφτει στήν
άντίληψη τού αναγνώστη.'Υπό έποψη μορφής, τό «Μυστικό»
είναι τό συμπαθητικώτερο από δλη τή συλλογή. "Οσον
αφορά δμως τήν ουσία, έχω τήν άντίληψη πώς κανένας
συμβολισμός δέν χωρεί στό διήγημα αυτό.
‘Ωρισμένως μερικά πνεύματα πού εννοούν καί καλά
νά συμπληρώνουν τά άσυμπλήρωτα, θά βρούν στά δυο
πρόσωπα τού διηγήματος... τή δίψα τού επιστήμονα!
ένώ άλλοι τή ν...ψ υ χή τού λογοτέχνη!! "Οσο γιά τούς
πρώτους, είναι περιττή κάθε προσοχή, γιατί καμμιά σχέση
δέν έχουν ή Κερά Μαρηδίτσα καί ό άντρας της μέ τήν
«Έ μ π ε ι ρ ι κ ή Γ ν ώ σ η » . "Οσο δμως γιά τούς δεύ
τερους, είναι άνάγκη νά τονίσω, πώς, ό λογοτέχνης δέν πα
ρατηρεί παρά συγκινεΐται, καί μόνο επειδή συγκινεΐται
« ά ν ο ί γ ε ι τά μ ά τ ι α τ ής ψ υ χ ή ς του»...Κατ’
άνάγκην στήν άρχή μεταχειρίστηκα τή λέξη « π α ρ α τ ή 160

ρ η σ η», νομίζω δμως πώς άρκετά φάνηκε άπό τον ορι
σμό πόσο διαφέρει ή λέξη αυτή, άπό τήν κοινή της σημασία.
Τόσο ή Κεραμαρηδίτσα δσο καί ό Κεραμαρηδίτσας
είναι πρόσωπα ζωντανά, πού τά βασανίζει κάποια εσωτε
ρική άνησυχία. Θέλουν νά μάθουν δ,τι οί άλλοι δέν ξέρουν,
νά ξεδιαλύνουν τά σκοτεινά καί άδιάφανα πέπλα τού μυ
σ τικ ού... Τό μυστικό! Νά μαντέψουν τό μυστικό!...
Σά μαγνητισμένοι πέφτουν γύρω του μέ χίλιες δυο υπο
θέσεις καί στοχασμούς.. . Ή έγνοια γιά κείνο πού δέν
άφορά τό όνομά τους, ή άνησυχία γιά τό ξένο, βασανίζουν
τήν ψυχή τους. Κουράζουν τή σκέψη τους πού γιά μιά
στιγμή σταματά, σάν τον άδραχτά στό ροδάνι, πέφτουν
σέ συλλογή, ξεχνούν τό είναί τους, γιά κάτι πού κι δν τό
μάθουν καμμιά ωφέλεια δέν θά προκόψει.. .
Ή Κεραμαρηδίτσα μή μπορώντας νά μάθει τίποτα
άπό τά κλειστά χείλια τής πεθαμένης, «μένα υστερικό πεί
σμα πού μπορούσε κανείς νά πάρει γιά παροξυσμό οδύ
νης», ξεσπάει στά μοιρολόγια.
Ό Κεραμαρηδίτσας άκούοντας γέλοια γιά άπάντηση
στό στεναγμό του, τό ρίχνει στό μεθύσι κι έτσι κανένας
τους δέν κατόρθωσε νά μάθει τίποτε.

Μήν έχοντας τήν άξίωση νά κρίνω τον κ. Νικολαΐδη
γενικά ώς διηγηματογράφο, παρά νά διατυπώσω τίς άντιλήψεις μου, δσον άφορά τά παραπάνω διηγήματα τής συλ
λογής, βρίσκω πώς ή τ ο υ ν ά ν ά γ κ η ν ά γ ί ν ω
τ ό σ ο μ α κ ρ ό λ ο γ ο ς . Μόνο μαύτόν τον τρόπο, στό
συμπέρασμα τώρα, δέ θά φανώ παράξενος.
Πρώτα, νομίζω καλό νά εξαιρέσω άπ δσα θά πώ
τήν «Ά ν ά ρ ρ ω σ η», γιατί έκεΐ μέσα άδύνατο νά δ ι α 
κ ρ ί ν ο υ μ ε τον δ ι η γ η μ α τ ο γ ρ ά φ ο τ ή ς λ ο ι 
π ή ς σ υ λ λ ο γ ή ς . Τό έργο αύτό πιο επιμελημένο,
μπορεί μέν νά άποτελοΰσε ένα καλούτσικο «πεζό ποίημα»,
«διήγημα» ομως π ο τ έ ....
Εκείνο πού χαραχτηρίζει τον κ. Νικολαΐδη στή συλ
λογή αυτή, είναι ή ε σ ω τ ε ρ ι κ ή π α ρ α τ ή ρ η σ η —
δπως εννοώ τή λέξη. Ενατενίζοντας δηλ. περισσότερο τον
εαυτό του, δ,τι γράφει δέν είναι παρά ή ε κ δ ή λ ω σ η
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ι δ ε ώ ν κ α ί σ κ έ ψ ε ω ν , μιας προϋπάρχουσας — μέ
μια λέξη — «αντίληψης» πού ν τ ύ ν ε τ α ι μ έ τ ή ν
ανάλογη εξωτερική παράσταση.
Μια δμως πού οί χαραχτηρισμοί έχουν δευτερεύουσα
σημασία, ανάγκη νά σκεφτοΰμε και λίγο απώτερα:
’Ά ν πάρει κανείς μαζί δλους τούς ήρωες τών διηγη
μάτων, δεν θά άποτελέσει παρά ένα πρόσωπο. Τον άνθρω
πο πού βασανίζει κάποια ανησυχία, πού ή ψυχή του
έχει χάσει τη γαλήνη τ η ς .. .
Επίσης, συνδυάζοντας σύγχρονα δλες τις υποθέσεις, θά
βρεί πώς το αίτιο στο δποΐο οφείλεται ή ανησυχία αύτή,
είναι πάντα ωρισμένο καί μερικό.. .
Τή μ ο ν ο μ έ ρ ε ι α αυτή έχοντας ύπ δψει, δεν είναι
τολμηρό νά πώ δτι: κ α μ μ ι ά ο ύ σ ι ώ δ ι κ η δ ι α 
φ ο ρ ά δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι μεταξύ τών πέντε διηγημάτων
τής συλλογής. Στο καθένα κατά βάθος δεν γίνεται λόγος
παρά γιά κείνο πού έγινε καί στο προηγούμενότου, σε τρόπο
ώστε δλα μαζί δεν αποτελούν παρά διάφορες φάσεις τής
ψυχής ω ρ ι σ μ έ ν ω ν ανθρώπων στήν πιο κρίσιμη
στιγμή, δταν δηλαδή χάσουν τήν ησυχία τους. Μιά υπό
θεση μ π ο ρ ο ύ σ ε επομένως νά περιλάβει δλα αυτά τά
διηγήματα σένα άλλο μεγαλύτερο δηλ. σένα ρωμάντζο σέ
τρόπο ώστε ή « μ ο ν ο μ έ ρ ε ι α » , πού συνταυτίζει τήν
ουσία δλων τών διηγημάτων, νά είναι καταφανέστερη.
Μέ τή λέξη μονομέρεια, εννοώ δτι ό κ. Νικολαΐδης
στά διηγήματα τής συλλογής αυτής, δέν παίρνει παρά πάθη
καί βασανιστήρια πού πηγάζουν από ω ρ ι σ μ έ ν ο γ ε 
γ ο ν ό ς , εις βάρος καί εις ώφελος μ ο ν α δ ι κ ώ ν π ά ν 
τ α π ρ ο σ ώ π ω ν . Δέν θά βρούμε δηλ. εκεί μέσα τίποτε
τό γενικό, κανένα άπ εκείνα τά μαρτύρια πού βασανίζουν
ό'χι μονάχα ένα Σκέλεθρα ή μιά Κεραμαρηδίτσα, παρά
ολόκληρους λαούς καί έθνη, ολόκληρη τήν ανθρωπότητα..
— Πού άραγε νά οφείλεται αύτή—νά πούμε— ή πρω
τοτυπία τού κ. Ν ικολαϊδη ;
Τήν απάντηση θά βρούμε σδσα ειπώθηκαν γιά
τήν παρατήρησή του: Δέν συνδυάζει παραστάσεις μέ
προϋπάρχουσες «αντιλήψεις», παρά προϋπάρχουσες «αντι
λήψεις» μέ παραστάσεις. Ή έμπνευσή του δηλαδή, πού έχει
κατεύθυνση από μέσα προς τά έξω, δέν γεννιέται μόνη
της. Πριν από τή σύλληψη κάθε έργο στήν ολότητά
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του, προηγείται πρώτα άπόκάποια πνευματική εργασία. Μόνο
δταν ή προϋπάρχουσα Σκέψιη του, συναντήσει γεγονός
κατάλληλο νά τήν περιλάβει, τότε γεννιέται ή έμπνευση
καί συλλαμβάνεται τό διήγημα, πού πολλές φορές πλάθεται
μέ «υπολογισμό», γιά νά περιλάβει τις δεδομένες σκέψεις
καί τά νοήματα... .
Στο μή αυθόρμητο λοιπόν τής έμπνευσης, στο δτι δη
λαδή δέν συγκινείται ά μ ε σα άπό τό θέαμα τής ζωής οφεί
λεται ή μονομέρεια καί τό δτι δέν μάς παρουσιάζει πάντα
διηγήματα τόσο άρτια—άπό κάθε άποψη-—όπως τό αρι
στούργημά τ ο υ στή συλλογή αύτή: «ΤΙ Π ε ρ η φ ά νεια τής Υγείας».
ΗΛΙΑΣ Γ Κ Α Ν Ο ΥΛ Η Σ

S T U A R T M E R R IL L

Η Φ ΙΛΟ ΣΟ Φ ΙΑ TOY

RO D IN

Κάθε καλλιτέχνης πρέπει νά περιορίζει τή σκέψη του
στά μέσα τής έκφρασης πού ή τέχνη του διαθέτει. Αύτό
είναι μαζί μιά παρατήρηση κι ένα αξίωμα, ή απαίτηση
τής όντολογικής αισθητικής. Θά μπορούσαμε νά πούμε
πώς ό ήχος, τό χρώμα κι ή γραμμή είναι προικισμένα
μέ μιά δική τους ψυχή πού δ καλλιτέχνης δέν μπορεί
«άτιμωρητεί» νά εκβιάσει καί μέ τήν οποία, αντίθετα,
πρέπει νά ρυθμίσει τή δίκιά του. Μονάχα μερικές
σπάνιες μεγαλοφυίες μπόρεσαν, μέ τή γνώση ή μέ τήν δι
αίσθηση, νάποκαταστήσουν μεταξύ τών μέσων αύτών τής
έκφρασης τήν μοναδική καί μυστηριώδη τους σχέση, πού
είναι ό ρυθμός, μαθηματικό σημείο καί αυτών ακόμα τών
νόμων τής δημιουργίας.
‘Ο Rodin είναι άπό τις μεγαλοφυίες εκείνες πού,
μέσα σέ μιας τέχνης τά δρια, κατάφεραν νά περικλείσουν
όλάκαιρη τήν Τέχνη. Ποιήματα καί τραγούδια ζωντανε
μένα άπ τό φώς είναι οί γλυπτικές του εικόνες. Παρόμοια,
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και ή Θ ε ί α Κ ω μ ω δ ί α του Δάντη υψώνεται σαν κα
θεδρικός ναός, τακτοποιείται σαν λειτουργία και παίρνει
χρώματα σαν τρίπτυχο" μια συμφωνία τοΰ Μπετόβεν ξετυ
λίγεται σέ τοιχογραφίες, κυματίζει σε γραμμές καί παίρνει
ζωή μέ λόγια- ή Δ ε υ τ έ ρ α Π α ρ ο υ σ ί α τοΰ ΜιχαήλΆγγέλου ξεσπάει σέ στροφές, αντηχεί από μουσικές και σέ
μια ισορροπία ιδανική μεταιωρίζεται.
Στήν τΰχη δέν έγύρεψα νά θυμηθώ τά τρία αυτά δνόματα: Μιχαήλ-Άγγελος, Μπετόβεν και Δάντης. Ό Rodin,
μέ τή δύναμή του, μέ την επιστήμη καί μέ τήν αρμο
νία του, συνταυτίζεται μέ τις ψυχές αυτές πού για πάντα
φανερώθηκαν στάριστουργήματα τής ανθρωπότητας. "Εχει
κι αυτός τήν κοσμική σκέψη τοΰ αληθινού δημιουργού.
’Αγγίζειτή γη, γιάνά ξαναπηδήσει ακούραστα προς τάστρα.
Αυτή ή μεγάλη ανάγκη νάνακατώνει τήν οικουμένη
ολόκληρη στο έργο της είναι μοΰ φαίνεται, πού ξεχωρίζει,
τήν μεγαλβφυΐα άπ τό τάλεντο. "Αν ό Όρφέας απόκτησε
δάσκαλο, αυτός ήταν δ Παν. Κανένα πράμα δέν είναι
μήτε τόσο μικρό μήτε τόσο φευγαλέο ώστε νά μήν εμπνέψει
τήν αληθινή μεγαλοφυΐα. Ό Δάντης στήνει τό πελώριο
ποίημά του στήν εποχή του καί στήν επαρχία του, κι από τά
γερά αυτά θεμέλια κάνει νά ξεπροβάλλουν τά μακρινά καμ
παναριά ίσαμε τά ύψη κείνα άπ δπου οί στίχοι του, σάν
πένθιμες καμπανοκρουσίες καί σά σήμαντρα κινδύνου,
φαίνονται νά πέφτουν άπ τον ουρανό. Τό άέρινο δράμα
του δ Μπετόβεν τό χτίζει πάνω στις πλατειές τρικυμίες τοΰ
δικού του πάθους, άπό τό κέντρο τοΰ δποίου, ωσάν ξαφνικό
άγριοπούλι μπόρας, ή εκστατικιά ψυχή του άποσπάται,
ταράζοντας κι αυτό τον ουρανό μέ τούς θρήνους. Καί τέλος
δ Μιχαήλ-Άγγελος άπ τή λασπουριά τής πατρίδας του κά
νει νά προβάλλουν μέσ άπό τή σκιά καί μέσ άπό τή λήθη,
οί τρομαχτικές του εικόνες τοΰ τάφου των Μεδίκων, πού
μδλο τους τον αίώνιο ύπνο ρίχνουν τό βάρος τους πάνω
στά πρόσκαιρα φανερώματα τής ζωής.
*0 Rodin, γιά νά μιλάμε γι αυτόν, έμαθε νά
καταγράφει στο μάρμαρο καί στο μπρούντζο τήν αιώνια
πάλη τοΰ πνεύματος μέ τήν ύλη. Κι ωστόσο, ή γλυπτική
λίγο κατάλληλη μπορεί νά φανεί γιά τήν έκφραση αύτής
τής άντινομίας. Τις πιότερες φορές, άντιλαμβανούμαστε τό
άγαλμα σάν κάτι βγαλμένο άπό μιάν εκβολή άπ τό μετάλ164
AUGUSTE

R ODIN

λινο περικάλυμμα τής γής, αναπαυμένο οέ πόζες στατικές ή
δρώντας μένεργητικά κινήματα. Κι αυτή ακόμα ή αναζή
τηση των καλλιτεχνών τοΰ καιρού μας είναι να πληθαίνουνε τά λογής φανερώματα μιας ζωής λυτρωμένης όσο τό
δυνατό περισσότερο άπό κάθε βαρύτητα. Μά ό Rodin, από
τά πρωτόλειά του, ξαναηίέρνει τά πρόσωπά του στη γενέ
θλια γή. Μακριά άπό τού νά γυρεύει νά τά εμψυχώνει μέ
μιά ζωή ατομική, δοκιμάζει νά τά κάνει νά παίρνουν
μέρος στη συνολική ζωή. Συχνά τά πρόσωπά του άξίζουνε
λιγώτερο γιατί εκφράζουν κάτι άπό τον ά ν θ ρ ω π ο πού κι
νείται στον κύκλο των δικών του στοχασμών παρά γιατί
υποβάλλουν κάτι άπό τήν α ν θ ρ ω π ό τ η τ α πού σέρνει ξωπίσω της τό βάρος τού ενστίκτου της. ”Αν τά κεφάλια
πρύς τό φώς νψώνουνται, τά βήματα όμως μπερδεύουν
μέσα στή σκιά. Κοντολογής, πρώτος ό Rodin, μέ τή βοή
θεια τής τέχνης πού ώς τότε δέν φαίνουνταν κατάλληλη
παρά γιά νά βεβαιώνει τό αυτεξούσιον, κατάφερε,νά κάμει
αισθητό τό ντετερμινισμό πού ενώνει τά όντα μέ τά πράγ
ματα, τό λουλούδι μέ τήν κοπριά, τήν ψυχή μέ τό περίτ
τωμα. Τίποτε δέν καταφρονεί γιατί ξέρει πώς τό καθετί
χρήσιμο είναι, καί πώς ή προσπάθεια τοΰ πνεύματος
παίρνει αξία μονάχα ανάλογα μέ τήν άντίσταση τής
ύλης.
Δέν διστάζω νά επιμένω στήν εσωτερική αυτή σημα
σία τού έ'ργου τού Rodin· Ά πό τον " Α γ ι ο ’Ι ω ά ν ν η
τ ο ν Β α π τ ι σ τ ή ώς τόν Μ π α λ ζ ά κ, τάγάλματά του
παλεύουν ανάμεσα στις δυο μεγάλες δυνάμεις πού κανο
νίζουν τόν κόσμο τόν μυστικόπαθο όπως καί τόν φυσικό,
εκείνη πού τραβάει προς τή γή κι εκείνη πού απωθεί άπ
αυτήν. Προχωρεί δ "Αγιος 'Ιωάννης πρός κάποιο τρομερό
μέλλον αλλά μέ πόσην ένταση τών φουσκωμένων μυώνων
του! !Ι ματιά του καλεΐ τόν δραματισμό του, όπως τό κί
νησα τού χεριού του, αλλά τί βάρος είναι κείνο πού κρατάει τά πόδια του ! "Ετσι, μέ τόνομα πού τού έ'δωσεν ό
δημιουργός του, γίνεται τό οδυνηρό σύμβολο όλων εκείνων
πού ή φτερωτή σκέψη τους ξεπερνάει τήν ’ίδια την πορεία
τους καί τήν αργή πρόοδο τής ανθρωπότητας. Στον Μ π αλζ ά κ, ή φιλοσοφική έγνοια τοΰ Rodin έχει σέ τέτοιο ση
μείο κυριαρχίσει ώστε νά συντρίβει τήν φόρμα καί θελη
ματικά νάτήνε κάνει νά καταντήσει άμορφη. Ε ’ιλικρινά μού
/
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φαίνεται πώς δ δάσκαλος, αυτή τή φορά, έχει πολύ εκβιά
σει τά μέσα τής έκφρασης τοΰ άγαλματοποιοΰ.
Έ κεΐ όμως όπου πρέπει νά συλλάβει κανείς τήν άπό
ένστικτο γέννηση τών εμπνεύσεών του, είναι στήν αξιοθαύ
μαστη κείνη σειρά τών μόλις σχηματισμένων μαρμάρων,
αριστουργημάτων επιστήμης καί λυρισμού, όπου φουσκω
μένα νώτα καί όρθια βυζιά γυναικών γυρεύουν, θαρρείς,
νάνασηκώσουν τό μυστήριο άπ τό δποίο οί ίδιες μόλις λυτρώνουνται, όπου χείλη συσπασμένα ένώνουνται σέ δημι
ουργό φιλιά, όπου μέλη, σάν άπό άστροπελέκι χτυπημένα,
άγκαλιάζουνταν άόριστα στή στερνή άνατριχίλα τοΰ σπα
σμού. Όλάκαιρη ή ζωή πού φλέγεται άπό τάτομα ώς τάστρα, σφίγγει, δένει, καί παραμορφώνει τίς εικόνες αυτές
άπό τό πονεμένο άνθρώπινο πάθος.
Γιατί δ Rodin είναι ένας μεγάλος ποιητής τοΰ πο'νου,
όχι τοΰ καρτερικού πόνου πού λυγίζει σέ μαλθακές στά
σεις, άλλά κείνου τοΰ δποίου τό μέτωπο προκαλεΐ τόν ου
ρανό. Μαύτόν τόν τρόπο είναι άληθινά άνθρωπος τοΰ
αιώνα του, βυζασταρούδι τής επιστήμης καί παιδί τής άνταρσίας. Μήτε άνίδεος άρκετά γιά νάναι όπτιμιστής, μήτε
άρκετά άδύνατο’ς γιά νάναι πεσσιμιστής. Είναι, στο συμ
πλήρωμα τής πίστης του καί στήν πεποίθηση τής δύναμής
« του, ένας «βελτιωτιστής» (mélioriste). Τραγούδησε «πρός
δόξαν» τοΰ μηδαμινού καί τοΰ υπέροχου άνθρώπου τώμορφότερο φιλοσοφικό τραγούδι πού έχει άντηχήσει άπ τήν
εποχή τοΰ Πασκάλ.
Κι άκόμα είναι δ ποιητής τοΰ πάθους, Ικείνου πού
κραυγάζει καί ματώνει καί άποσπά τή σάρκα μέσα στό
γκρέμισμα τών κόσμων, καί πού μέ τίς πληγές του ξερνά
τήν επιθυμία του, πού στέλνει τή βρισιά τών γροθιών
καί τών φωνών του ώς τήν άγνή άδιαφορία τών άστρων.
Κάποτε, πιό επικίνδυνο, συμμαζεύεται στή σιωπή, καί δέν
εκφράζεται παρά μέ τήν άβάσταχτη συστολή τών μυώνων.
Μέτωπα ζουλιγμένα πάνω σέ γόνατα, μπράτσα πού σφίγ
γουνε γάμπες, ράχες κυρτωμένες σάν κάτω άπ τό μελλού
μενο πέσιμο άστροπελεκιοΰ, σέ κάμουν τότε νά σκεφτεις
τίς απλές σελίδες τοΰ William Blake.
Γενικώτερα μάλιστα πρέπει νά πούμε πώς ό Rodin
είναι δ ποιητής τής ψυχής ολόκληρης, ξεκινώντας άπ τούς
πόθους της πού σηκώνουν τά βλέφαρα καί κάνουν τά δά167

χιυλα νά τρέμουν, και φτάνοντας σιήν τρέλλα της πού
αναστρέψει τά μάτια και στρεβλώνει τά πόδια. "Οπως ή
αγάπη του, κι ό οίκτος του είναι απέραντος. Σκύβει πάνω
από τάνθρώπινο κορμί όπως πάνω από μια λύρα πού δονεΐται από θεϊκή *πνοή. Καί μέ τό ήρεμο καί βέβαιο κίνη
μά του έχει σπείρει τόν άσπρο κείνο λαό, τον σιωπηλό καί
ακίνητο, πού διαιωνίζει μέ την ησυχία ή μέ την ταραχή τών
στάσεών του δ,τι δέν τολμάμε νά εκφράσουμε στα δικά μας
κορμιά από φόβο μήπως τά σπάσουμε τελειωτικά ή μήπως
μαραζώσουνε μιά γιά πάντα. Καί σταλήθεια, ή Τέχνη δέν
είναι τάχα ή εκτέλεση στήν αιώνια ζωή εκείνου πού δέν
τολμάμε νά δοκιμάσουμε στή δίκιά μας φευγαλέα ζωή, δη
λαδή ή πραγματοποίηση ελπίδων πού γιά τήν ανθρωπό
τητα φαίνουνται αδύνατες ;
Περισσότερο από κάθε άλλον καλλιτέχνη τής εποχής
μας, ό Rodin τό έχει τό θρησκευτικό αυτό αίσθημα τών
προορισμών τής Τέχνης. 'Ωστόσο λίγο αναζήτησε τήν έκ
φραση τής οριστικής ώμορφίάς. Τείνει τις προσπάθειες
του στην υποβολή μάλλον μιάς μή τελειωμένης ωμορφιάς.
Μαύτό τόν τρόπο συχνά υποχρεώθηκε νά θυσιάζει τό σύ
νολο στήν λεπτομέρεια, καί μάλιστα τόλμησαν νά ισχυρι
στούν, μπροστά σε κάποια δοκίμιά του πώς είναι μάλλον
ένας βιρτουόζος παρά ένας ποιητής. ”Ας άφίσουμε γιά
τούς ανίδεους μιά τέτοια κρίση. Μπροστά στήν άχτιδόβολη
δόξα τού ολοκληρωτικού του ποιήματος, τού οποίου οί μαρ
μάρινες στροφές θά τραγουδήσουν σέ λίγο στο πλήθος, ή
αντίμαχη κριτική μονάχη της θά παραδοθεΐ στήν παντοδυ
ναμία τής μαγείας του. Στο Rodin δς μή ψέγουμε τό δτι
δέν πραγματοποίησε τό ολύμπιο ιδανικό ενός Φειδία.
Ανήκει, δπως προλίγου είπα, σέ μιά έποχή βασανισμένη
καί παράφορη, πού τεί νει μάλλον προς τήν ωμορφιά χω
ρίς νά τήν πραγματοποιεί. Μιά μέρα, θάχει τήν τιμή δπ
έσύνδεσε τό έργο του τό σημερινό καί τό ακόμα γόνιμο γιά
τό οέλλον μέ. τις παραδόσεις τών μεγάλων σχολών τού πα
ρελθόντος. Είναι από κείνους πού τό χέρι τους δίχως τρε
μούλα δέχτηκε άπ τούς προγόνους καί θά μετάδωσε1
οτούς απογόνους τήν ιερή δάδα. Είναι μιά μεγαλοφυΐα.
(Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η ® ·
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Ο Γ Κ Α ΙΤ Ε

Η Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

(Συνέχεια)

Ό Γκαΐτε υπήρξε ό φιλόσοφος αυτής τής πολλαπλό
τητας- έκατόχερος, μάγρυπνο μάτι λύγκα, ικανός καί τυ
χερός στο νά αντιβγαίνει μέ τήν κατρακυλούμενη αυτή ποι
κιλία τών γεγονότων καί επιστημών, καί, μέ τήν εύκολολυγισιά τού πνεύματός του, στο να διαθέτει μέ ευκολίαμάντρίκιο νού, δίχως νά τά χάνει μπροστά στήν ποικιλία
τών εξωτερικών πασαλειμάτων τής συνθήκης μέ τήν οποία
ή ζωή είχε αλειφτεί, τού ήταν εύκολο μέ τήν οξυδέρκειά του
νά τά διαπερνά, καί νά τραβά τή δύναμή του άπ τή φύση
μέ τήν οποία ζοΰσε σέ τέλεια επικοινωνία.
’Εκείνο πού παραξευνεύει επίσης είναι, δτι ζοΰσε σέ
μιά μικρή πόλη, σένα μικρό κράτος, σένα ήττημένο κρά
τος, καί σέποχή δπου ή Γερμανία δέν έπαιζε τέτοιο προεξάρχοντα ρόλο στις υποθέσεις τού κόσμου ώστε νά φουσκοόνει τό στήθος τών γυιών της μέ κάποια μητροπολιτική
υπερηφάνεια, τέτοια πού μπορούσε νά εμψυχώσει ένα Γαλ
λικό ή ένα Εγγλέζικο, ή δπως άλλοτε ένα Ρωμαϊκό ή
’Αττικό πνεύμα. Καί μολαταύτα, κανένα ίχνος έπαρχκότικου περιορισμού δέν υπάρχει στή μούσα του. Δέν είναι χρε
ώστης τής θέσης του, αλλά γεννήθηκε μίλευθερο κι εξε
ταστικό πνεύμα.
'Η Ε λ έ ν η , ή τό δεύτερο μέρος τού Φάουστ, είναι μιά
φιλοσοφία τής λογοτεχνίας βαλμένη σέ ποίηση τό έργο
ενός πού βρήκε τόν εαυτό του κύριο τών ιστοριών, μυθο
λογιών, φιλοσοφιών, επιστημών κι εθνικών λογοτεχνιών,
μέ τόν εγκυκλοπαιδικό τρόπο πού ή μοντέρνα έΓΙΐάι’ίίοη,
μέ τή διεθνή της επικοινωνία όλων τών πληθυσμών τής
γής, Ιρευνά μέσα στά Ίνδιάκινα, κι δλες τίς γιγάντιες
τέχνες, γεωλογία, χημεία, αστρονομία- καί τό καθένα άπ
αυτά τά βασίλεια λαμβάνει έναν κάποιο άέρινο καί ποιη
τικό χαραχτήρα, ως έκ τού πλήθους. Άντικρύζει κανείς τόν
βασιλέα μέ σεβασμό- μά αν τού τύχει νά βρεθεί σένα συ
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νέδριο βασιληάδων, τό μάιι του θά ξεθαρρευτεί καί θα
λυτρωθεί άπ τις ιδιορρυθμίες τού καθενός. Ή Ε λ έ ν η
δεν είναι άγρια θαυμαστά τραγούδια, αλλά καλοδουλεμένες
φόρμες στις όποιες ό ποιητής εμπιστεύτηκε τα πορίσματα
ογδόντα χρόνων παρατήρησης. Αυτή ή σκεπτική καί κρι
τική σοφία κάμνει τό ποίημα πιό σωστά λουλούδι του και
ρού αυτού. Χρονολογείται μόνο του. Καί μολαταύτα, είναι
ποιητής—ποιητής τής πιό περήφανης δάφνης όλων τών
συγχρόνων του, καί κάτω άπ τήν πληγή αυτή τών μικρο
σκοπίων γιατί φαίνειαι πώς βλέπει άπό κάθε πόρο τού
δέρματός του πώς τονίζει τήν άρπα μέ σθένος καί χάρη
ήρωα.
Τό θαυμαστό τοΰ βιβλίου αυτού, είναι τό αψηλό του
πνεύμα. Στο χωνευτήρι τοΰ λογικού αύτουνοΰ τού ανθρώ
που, ή περασμένη κι ή παρούσα εποχή, κι οί θρησκείες
των, τά πολιτικά, κι οί τρόποι τού να σκέπτεσαι, αναλύον
ται σε αρχέτυπα καί ιδέες. Τ ί καινούργιες μυθολογίες τα
ξιδεύουν μέσα στό κεφάλι του ! Οί "Ελληνες έλεγαν ότι ό
Αλέξανδρος τράβηξε μπροστά ώς που έφτασε τό χάος- ό
Γκαΐτε έφτασε ώς εκεί μόλις προχτές' ένα βήμα πιό πέρα
άκόμα, διακινδύνεψε, κι έφερε πίσω τον εαυτό του σώο
καί γερό.
Μια καρδιοεμψυχώτρα ελευθερία υπάρχει στό θεωρη
τικό παίξιμο τού λογισμού του (spéculation). Ό απέραν
τος ορίζοντας στον όποιο μάς ταξειδεύει, δανείζει τό μεγα
λείο του άπό τά κοινά καί ευτελή, καί άπό τά ζητήματα συν
θήκης καί άνάγκης, σά ναταν σεμνές καί γιορτάσι μες παρα
στάσεις. Ή τα ν ή ψυχή τού αιώνα του. "Αν τό τάδε είχε.
μαθευτεί, κι είχε γίνει, άπ τύν πληθυσμό συμπαγής οργα
νισμός, καί αυλακιά μερών—μια μεγάλη έξερευνητική άποστολή που συσσώρεψε μια πληθώρα γεγονότων καί καρπών
πάρα πολύ γρήγορα για να είχαν μπορέσει όποιοιδήποτε
ίσαμε τώρα υπάρχοντες σοφοί νά ταξινομήσουν, — τό
μυαλό αυτού τού άνθρώπου εΐχεν απλόχωρα δωμάτια
για τό μοίρασμα όλων. Είχε μια δύναμη νά ενώνει ξανά
τά χωρισμένα άτομα σύμφωνα μέ τό νόμο τους. 'Έντυσε
τή μοντέρνα μας ύπαρξη με ποίηση. ’Ανάμεσα άπ τή μι
κρότητα καί τή λεπτομέρεια, ξέχωσε τό πνεύμα τής ζωής,
τόν πολυμήχανο άρχαίο Πρωτέα, πού φωλιάζει κοντά, δί
πλα μας, κι έδειξε ότι ή χοντράδα κι ή πεζότητα που άπο170

δίνουμε στήν εποχή μας είναι μοναχά μιά άλλη άπ τις
μάσκες του :
«Ή άληθινή τού ανάληψη είναι παρουσία του σέ
μεταμόρφωση»: μόλις έβγαλε τήν χαρούμενη στολή του, γιά
νά φορέσει τό φόρεμα τής κούρασης, καί δέν είναι ούτε
κατ’ ιδέα λιγώτερο ζωηρός ή πλούσιος στό Λίβερπουλ ή
τή Χάγη, παρά άλλοτε στή Ρώμη ή τήν ’Αντιόχεια.
Τόν γύρεψε στις δημόσιες πλατείες καί τους κύριους
δρόμους, στις λεωφόρους καί τά ξενοδοχεία' καί μες στό γερό
βασίλειο τής ρουτίνας καί τών αισθήσεων, έδειξε τήν πα
ραχωμένη δαιμόνια δύναμη: ότι δηλ. στις πράξεις τής ρου
τίνας γνέθεται μιά κλωστή μυθολογίας καί μύθου : κι αυτό,
ξεψαχνίζοντας τή γεννεαλογία κάθε εφαρμογής καί συνή
θειας, κάθε θεσπίσματος, εργαλείου, καί μέσου, πίσω ώςτήν
πηγή του μες στήν υφή τού άνθρώπου. Είχε μιά μεγάλη
ανυπομονησία γιά τή συμπερασματολογία καί τή ρητορεία
«’Έχω άρκετές δικές μου εικασίες' μιά κι ένας άνθρωπος
γράφει ενα βιβλίο, ας εκθέσει μόνο δ,τι ξέρει.» Ό Γκαΐτε
γράφει μέ τόν πιό απλό καί λιτό τρόπο, παραλείποντας τά
πολλά καί παραπανήσια, άπ δτι έχτ-.ι νά γράψει, καί πάντα
βάζοντας ένα πράμα γιά κάθε λέξη. Εξήγησε τήν διαφο
ρά μεταξύ τού άρχαίου καί μοντέρνου πνεύματος καί τής
«αρχαίας καί μοντέρνας τέχνης. "Ωρισε τήν τέχνη, τό σκοπό
της καί τούς νόμους της. Είπε τά καλύτερα πράματα γιά
τή φύση πού ειπώθηκαν ποτέ.
Καταπιάνεται τήν φύση οπως οί άρχαΐοι φιλόσοφοι,
όπως οί επτά σοφοί—καί, μόποιαδήποτε χασούρα Γαλλι
κού διαμελισμού καί ταξινόμησης, μάς μένει ή ποίηση κι
ή άνθρωπότητα' κι έχουν κι αυτές κάποια ν τ ο κ τ ό ρ ι κ η
έπιδεξιοσύνη. Τά μάτια είναι καλλίτερα, εν γένει, άπό τά
τηλεσκόπια ή τά μικροσκόπια. Μέσον τής σπάνιας προσαρ
μογής τού νού του στήν ενότητα καί τήν απλότητα, πρόσφερε κλειδί γιά πολλά τής φύσης μέρη.
(ΞακολουθεΤ)

Μετάφραση άπό τ’ ’Αγγλικά
ΑΛ. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ
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είναι ή τρίτη στήν Αίγυπτο πού προσθέτεται στή δική μας καί
ένα γεγονός τόσο άξιοπρόσεχτο γιά μάς νομίζουμε πώς δέν πρέπει
νά διαβεί απαρατήρητο ά π όποιον συγκινεΐται κι ένδιαφέρεται γιά
τήν απολύτρωση τής ελληνικής νεολαίας.
Μέ τέτοιο σκοπό αθροισμένοι αυτοί οί Ν έο ι, δέν μπορούν
παρά νά μάς γεμίσουν άπό θάρρος κι άπ τόν πιό είλικρινή ένθουσιασμό, όταν μάλιστα νοιώθουμε’-στό πλευρό μας νά πάλλει καί νά
συγκλονίζεται ή ωραία τους νεανική ψυχή.

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ ΚAi Γ Ν Ω Μ Ε Σ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ τού σκοπού της — σκοπού πού μέ δυό
λόγια μπορεί νά συνοψισθεΐ : μιά οργανωμένη προσπάθεια για νά
εχτιμηθεϊ άληθινά καί νάναδειχθεϊ τό Πνεύμα στήν καλλιτεχνική
του εκδήλωση — ή ε ν ω ε η άποφάσισε νά οργανώσει διαλέξεις γιά
τον χειμώνα 1924— 1925 σέ μια σάλα τή ς πόλης μας. Οί διαλέξεις
αύτές θ ά γίνουν άπύ μέλη τής έ ν ω σ η ς καί θάχουνε χαρακτήρα
διαφωτιστικό γιά κάθε τ ι πού σχετίζεται μέ τήν Τέχνη καί μέ τά
ρεύματα τής σύγχρονης Σκέψης. Έ χ ο υ μ ε τήν πεποίθηση πώς θ ά
συντελέσουμε ετσι στό νά δημιουργηθει μιά κίνηση σοβαρή γύρω
άπό προβλήματα πού θ ά ενδιαφέρουν όχι μονάχα τόν λόγιο ή τόν
καλλιτέχνη άλλά καί κάθε άτομο κού π ο θεί νά μορφωθεί.
"Ως τώρα δήλωσαν πώς θά μιλήσουν οί : Μ. ΙΙερίδη ς μέ
θέμα
Μ ιά
’Ι δ ε ο λ ο γ ι κ ή
συζ ήτηση
μεταξύ
Rolland καί B arb u sse, ΙΙόλυς Μοδινός γιά τή Ζ ω ή τ ο ύ
Β ο ύ δ δ α καί Γ . Π ετρίδης. Ά π ύ τά μέλη τής έ ν ω σ η ς ο ί :
Τάσος Χ λώρης γιά τόν Κ ά ρ ο λ ο Μ π ω ν τ ε λ α ί ρ καί Θ.
Ξανθόπουλος γιά τόν Κ ώ σ τ α Χ α τ ζ ό π ο υ λ ο , δ ι η γ η ματογράφο.

Πρόγραμμα τών διαλέξων αύτών μόλες
τυπω θεί καί θ ά μοιραστεί προσεχώς.

ΕΝ Α ΓΕΓΟ Ν Ο Σ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ χαρά αίσθάνεται ή α ρ γ ω δημοσιεύοντας συνεργα
σία τού καθηγητή Karl D ieterich άπ τή Λειψία. Γ ιά τόν άνθρωπο πού τόσο άνιδιότελα μελετάει, παρακολουθεί καί βοηθεΐ α κό
μα τήν πνευματική μας παραγωγή (βλ. Γράμματα τού Κώστα
Χατζόπουλου «Νουμάς» 1920) θ&πρεπε πολλά, φυσικά, νά είπωθοΰν.
Μάς φτάνει ωστόσο ή ευχαρίστηση ότι, μαζί μέ τήν συνεργασία
του, δίνουμε καί τό σκίτσο τού διαλεχτού αυτού φίλου μας τού
οποίου ελπίζουμε νά δημοσιεύσουμε σέρχόμενο τεύχος μιά μελέτη
γιά τή « Ν ε ο - γ ε ρ μ α ν ι κ ή Τ έ χ ν η . »

ΤΟ ΣΚΙΤΣΟ τού κ. Karl D ieterich εγεινε άπό τόν ’Αλεξανδρι
νό νέο Μ. Ματσάκη, πού σπουδάζει στό Μόναχο ζω γραφική- ό Μ.
Ματσάκης είναι γνωστός ώς τώρα μένα πολύ ζωντανό σκίτσο τού
κ. Γρ. Ξενόπουλου (βλ. «Λάουρα» εκδ. Έλευθερουδάκη). Ή ερ
γασία του, άγνωστη άκόμα, δέν θάργήσει, ελπίζουμε, νά έχτιμηθεϊ,
αν κρίνει κανείς άπό τό σκίτσο πού δημοσιεύουμε.

τις λεπτομέρειες θ ά

εξαιρετικά σπουδαίο γιά την πνευματική κί
νηση τών Ν έω ν στήν Αίγυπτο μάς άγγέλθηκεν άπ τό ΙΙό ρ ι-Σ α ΐτ
τόν περασμένο Αύγουστο. Ό έκεϊ ελληνικός διανοούμενος κύκλος
τώ ν Ν έω ν ίδρυσε τήν 'Έ ν ω σ η τώ ν Ν έω ν 27ά ρ τ-Σ α ΐτ μέ τόν αυ
τό σχεδόν ίδεαλιστικύ σκοπό τής "Ε νω σης μας. Ή "Ε νω ση αύτή

ΒΙΒΛΙΑ

(Κρίνουνται μονάχα όσα μάς στέλνουνται σέ διπλό άντίτυπο).
μ v a l s a : Le S a c rific e d ' A b r a h a m .
M istère g re c du XVIe
siècle, écrit en dialècte crétois et trad u it du texte original pour
la prem ière fois. Préface de Philéas L ebesgue. — ed. Sansot,
Paris Frs. 3.)
Σημαντική συμβολή γιά τή γνωριμία τού Κρητικού Θεάτρου
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ατούς ξένους, μπορεί νά χαρακτηρισθεί ή εργασία του κ. Μ. Βάλσα.
Καί μονάχα γιά τούς ξένους; 'Από μάς τούς ίδιους, ποιός τάχα γνω 
ρίζει τό βιβλικό αυτό «Μυστήριο» ; Κι ωστόσο είναι ένα άπό τάρι.
στουργήματα του Μεσαιωνικού μας Θεάτρου, τοϋΘεάτρου πού ό Σάθας κι ό Ξανθουδίδης φρόντισαν νά κάμουν γνωστό, ό πρώτος μέ τό
« Κ ρ η τ ι κ ό ν Θ έ α τ ρ ο ν» κι ό δεύτερος μέ τόν <Φ ο ρ τ ο υ ν α τ ό » (έκδ. Έ λευθερουδάκη). (’) Τό έργο γράφτηκε ατά 1535
(σύμφωνα μέ τήν αρχαιότερη έκδοση τής Βενετίας) άπό άγνωστο
Κρητικό μοναχό πού ό μεταφραστής άποκαλεϊ: «μεγαλοφυία ποιη
τική καί δραματική».
Μέ τήν άρχή τού έργου, ή δοκιμασία αρχίζει' ή προσταγή τού
Κυρίου πρέπει νά γίνει. Μέ περισσή φυσικότητα ό συγγραφέας μάς
δείχνει τήν υπεράνθρωπη πάλη τού ’Αβραάμ, δίχω ς ποτέ νά ξεχά σ ει
πώς μιλάει ένας πατέρας κι ένας άντρας. Ό τόνος, παρ όλη τήν
τραγικότητα τή ς περίστασης, μένει φ υ σ ικό ς: ένας πατέρας, μια
μητέρα, ένα παιδί βασανίζουνται άπ τήν ανώτερη προσταγή κι άπ
τό ένστικτο τής ζωής. ΙΙολλά είναι τά μέρη πού δείχνουνε γνώση
βαθιά τής ανθρώ πινης ψυχής καί δύναμη δραματικής τέχνης ώστε
νά μάς δικαιώνουν τή γνώμη τού μεταφραστή γιά τόν άγνωστο
συγγραφέα. Ό πόνος τής Σάρρας άξαφνα, ξεσπάει τόσο άδολα κα.ί
τόσο αληθινά (στ. 339-360 καί στ. 375-390) πού κάθε καρδιά μάννας
παρόμοια θ ά τόν εκδήλωνε.
Στό τέλος, μια ανώτερη πνοή εμψυχώνει τό έργο καί τό ανεβά
ζει στόν γενικό εκείνο χαρακτήρα πού θ υμ ίζει τήν λύση άρχαίων
τραγωδιών : Ή θυσία ή πραγματική, έχει συντελεσθεϊ μολονότι ό
Α β ρ α ά μ δέν σκότωσε τό γυιό του' είναι ή εσωτερική θυσία ά π τά
εγκόσμια πού πραγματοποιεί ό άνθρωπος, όταν θέλει νά προσέξει
τήν φωνή τού Θεού τ ο υ .. .
Ξερή μεταφραστική δοκιμή σχολαστικού φιλόλογου δέν είναι ή
εργασία τού κ. Βάλσα. "Οποιος ξέρει τήν γλώσσα τής μετάφρασης
θά όμολογίσει πώς ό μεταφραστής πέτυχε νά δώσει χ ρ ώ μ α στή
μετάφραση, νάποδώσει όλη τή δροσιά καί τήν βιβλικήν απλότητα
τού έργου.
Καί μολονότι δέν είμαστε σέ θέση νά έχτιμήσουμε όπως πρέπει
τήν ώμορφιά τού έργου καί τήν ποίηση μέ τήν οποία στολίζει τήν

( ') Στήν εισαγωγή τής μετάφρασής του, ό κ. Βάλσας είναι τής
γνώμης πώ ς καί άλλα έργα τού Κρητικού Θεάτρου θ ά γίνουν
γνωστά αν οί μελέτες τώ ν μεσαιωνικών χειρογράφων άπ τούς φιλυλόγους μας βοηθηθούν μέ κρατικές επιχορηγήσεις.
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πίστη του ό άγνωστος μοναχός (μάς λείπει τό πρωτότυπο), ωστόσο
δέν διστάζουμε νά πούμε πώς ό ευσυνείδητος μεταφραστής σέ πολ
λά μέρη μάς άφισε νά νόιώσουμε τήν καλλιτεχνική συγκίνηση πού
άπό κάθε έργο άληθινής πνοής πηγάζει.
Μέ τή φροντισμένη του μετάφραση καί μέ τήν διαφωτιστική
εισαγωγή του, ό κ. Βάλσας δικαιωματικά κερδίζει έναν άκόμα τίτλο
έχτίμησης άπ όλους μας, ξέχωρα ά π τούς άλλους πού έχει άποκτήσει
ώς δραματουργός καί ώς αίσθητικός κριτικός.

irène galanou

: T o u te n o tre H é lla d e ( Έ κ δ . περιοδικού «Libre»

Α θή να ).
Βιβλίο καλογραμμένο. Χ αρίσματα άφηγητή άξιόλογα. Ά π τά
σπουδαιώτερα ξεχωρίζουμε : άμεση είσοδο στό θέμα" γοργότητα
άφήγησης· φράση σύντομη, άκριβόλογη' καί έλλειψη φλυαρίας. Ξέρει
ή Δνίς Γαλανού τήν άξία τή ς έκφρασης. Καμιά προσπάθεια νά
ξεχυθεί σέ λυρικές εξάρσεις πού ίσως νά μάς φανέρωναν κάτι άπ
τό εγώ τού συγγραφέα, άλλά πού σίγουρα ζημιώνουν ένα άφήγημα
ώς άφήγημα.
Ό κ. Louis R oussel προλογίζει τό βιβλίο· ύστερα άπό μιάν
άνασκόπηση τής ζω ής τής Γαλλικής Σχολής τών Α θη νώ ν άπ τά
%1907, μάς πληροφορεί πώς τό εκεί Α νώ τερο ’Ινστιτούτο τών Γ αλ
λικών Σπουδών άποφάσισε νά παρουσιάζει στό κοινό τις προσπάθειές του δημοσιεύοντας, κάθε χρονιά, τις εκθέσεις τή ς καλύτερης
μαθήτριας. Γ ιά τό 1922-1923, τό ’Ινστιτούτο τύπωσε σέ τόμο τις
εκθέσεις τής Δδας Ε ίρήνης Γαλανού, εμπνευσμένες όλες ά π τήν
άρχαία έλλην. ζωή.
Έ δ ώ όμως δέν έχουμε πιά εκθέσεις' έχουμε τό φανέρωμα ένός
ταλέντου λογοτεχνικού' κι άξίζει νά τονιστεί ή καλί| θέληση καί ή
άγάπη τού κ. L. R oussel γιά κάθε τι πού θά συντελούσε στήν
πνευματική πρόοδο τού τόπου μας.
Μέ δυνατή δημιουργική φαντασία καταφέρνει ή Δνίς Γαλανού
νά μάς ζωντανέψει σκηνές άπ τή ζωή τών άρχαίων άναλύοντας
μαζί καί τήν ψυχική κατάστασή τους. (Ά χ ιλ λ ε ύ ς κ α ί Π εν& εσίλεα.
Ή 'Ιέρ εια τη ς Ά & η ν α ς. Ό Έ ρ ω τ α ς το ν Π ρ α ξ ιτέλ η ). Μονάχα
μπορούσε κανείς νά παρατηρήσει πώς ή άναλυτική τάση τής
Δδας Γαλανού τήνε κάνει κάποτε νάποδίνει στούς ήρωές τη ς αίσθήματα πού θάχε ένας κάπως συγχρονισμένος άνθρωπος. ( Ά χ ι λ λ ε ν ς κ α ί Πεν&εσΙΧεα).

175

Ί ο καλύτερο τή ς σειράς μας φάνηκε ό Ο Ιδίπ ο νς κ α ι ή Σ φ ϊγ ξ
όπου φαίνουνται, καλύτερα άπό κάθε άλλο κομάτι, τάφηγητικά χαρί
σματα τοΰ συγγραφέα.
Τό βιβλίο τής Δδας Γαλανού δίνει την εντύπωση προμετωπίδας
αρχαίου ναού όπου έντεχνος γλύπτης σκάλισε σκηνές άπ τήν αρχαία
έλλην. μυθολογία. "Λς ελπίσουμε πώς ό γλύπτης δέν Οάργήσει μιά
μέρα νά μάς φανερώσει καί τό εσωτερικό τού ν α ο ύ ... ‘Ωστόσο
θ ά εύχούμαστε τό ερχόμενο βιβλίο τή ς Δδας Γαλανού νάναι γραμ
μένο στή γλώσσα μας· αρκετά φτω χές είναι καί ή γλώσσα καί ή τέ
χνη μας ώστε νά μήν προσπαθού;ιε νά τις πλουτίζουμε μέ τή συν
δρομή μας, όταν νομίζουμε πώς έχουμε κάποιο ταλέντο__

Η ζωη
εν
τ α φ ω . Ρομάντζο τού Στρατή Μυριβήλη.
Λογοτεχνική βιβλιοθήκη τή ς «Καμπάνας». Μυτιλήνη. Δρχ. 12,50.

«Είναι ωραίο νά πεΟάνεις στό πόλεμο καί νά σέ λένε ήρωα; Οί
φυλές μισούνται αναμεταξύ τους ; «Πόλεμος πάντων πατήρ» ; Π ρέ
πει νά σκύψουμε τά κεφάλια μας καί νάκοϋμε μονάχα τόν Θεό πού
μιλά μέσο τοΰ τηλεφώνου τών παπάδων πού βρωμάνε άπό λίπος
καί ψ ευ τιά ; Ε ίναι γιά τούς λίγους ή ζωή, είναι γιά τούς διαλε
χτούς ; Καί τότε οί πολλοί γιατί γεννηθή κα νε; Μιά στραβή μοίρα
υ π ά ρ χει; Κι άν δέν υπάρχει ή στραβή μοίρα, για τί ό ήλιος φω τίζει
τά κρίνα καί τά γαϊδουράγκαθα, τούς ανθρώπους καί τις μαϊμούδες,
γιατί βρέχει γιά τούς σαλιάγκους, τις σαύρες, τούς γεωργούς, τά
τούβλα καί τις αισθηματικές δεσποινίδες; Γ ιατί φυσάει ό αγέρας
δροσάτος γιά τόν φτυσικό πάνω στό σανατόριο πού γύρισε τέτοιος
άπό τήν κουραμάνα καί τό χακί, γιά τήν κοκότα πού τρέχει μέ, δέν
ξέρω ποιά μάρκα, au to καί γιά τό τσόπανο πού παίζει τό σου
ραύλι του ξαπλωμένος κάτω άπώνα παληό πιρνάρη;»
“Ο κ. Στρατής Μυριβήλης μάς διηγιέται στό ρομάντζο του τή
ζωή ένός λοχία, Ά ντώ νη Ιίωστούλα, πού σκοτώθηκε « γ ι ά τ ή ν
ε λ ε υ θ ε ρ ί α τ ώ ν λ α ώ ν (;)» όπως παρατηρεί μέ πικρή είρωνία. Ό κ. Μυριβήλης είναι πρώ τα ά π όλα ένας νέος συγγραφέας
πού μάς φανερώνεται, ένας συγγραφέας μέ άρκετή δύναμη φαντα
σίας, είρωνία, φιλόσοφος, στνλίστας. Ε ίναι 6 πρώτος, άν δέν άπατώμαι, πού καταπιάστηκε μέ τέτοιο ζήτημα Γωμηός, γιατί δ έ
μπορεί βέβαια νά λογαριάσει κανείς σοβαρά τό βιβλίο τού άεροπύρου λοχαγού «Ά πό τήν αιχμαλωσία». Κι αύτό μπορεί νά λογαρια
στεί στό ενεργητικό τού κ. Μυριβήλη. Δίπλα στή «Φωτιά» τού
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B arbusse, π λά ι στούς «’Α νθρώπους έν πολέμφ» τού Latzko
μπορεί άξιόλογα νά μπει καί ή «Ζωή έν Τάφφ» τού κ. Μυριβήλη
χω ρίς νά πεϊ κανείς πώς κάνουμε υπερβολή.
Καί νά γιατί : Ό κ. Μ υριβήλης μάς παρουσιάζει μέ ζωντανά
χρώματα, μέ συγκλονιστικές είκόνες τόν π ό λ ε μ ο , τό φριχτό
αύτό κακό πού μάς έδειρε, χω ρίς νά ξέρει κανείς γιατί, τόσα χρό
νια, τό μεγάλο κακούργημα τού ΧΧού αίώνα σκεπασμένο μέ ψευ
τιά. Ε ίπανε είρωνικά πώς ό πληθυσμός τής γής πλήθυνε καί πώς
έπρεπε νά σκοτωθούνε κάμποσοι γιά νά ρτεΐ τό Ισοζύγιο.
’Ορίστε όμως σέ τί τούς μεταβάλλει ή . . . Π ατρίδα τούς στρατιώτες
καί τά παιδιά τώ ν φτωχών μαραγκών, χτιστάδων, χαμάληδων,
γιατί βέβαια σπάνιοι, άπό τούς άλλους, γίνονται φαντάροι ά π λ ο ι ,
όπως μάς διηγιέται ό κ. Μ υριβήλης : «Τόν ηΰραμε μέ μούτρο φα
γωμένο άπό τή φωτιά.» — λέγει γιά τό λοχία Κωστούλα — «“Ολο
τό μπροστινό τού κεφαλιού ήτανε μιά μαυροκόκκινη πληγή πού
χάραζαν πάνω κεϊ μονάχα τρία άσπρα σημάδια. Μιά γραμμή τά
δόντια του καί οί βορβοί τών ματιών του πού ήτανε φουσκωμένοι
καί στρογγυλοί σά δυό ελεφαντένιες τόπες τού μπιλιάρδου». Ό
Μυριβήλης είναι ένας α ν θ ρ ω π ι σ τ ή ς . Μάς περιγράφει πολύ
πιό ζωντανά, πιό χτυπητά, άπό μερικούς κυρίους άριστειούχους πού
τιτλοφορούνε ρομάντζα κούφια σέ νόημα καί αίσθημα μέ τή φρι
χτή λέξη «Π όλεμ ος»... *0 κ. Μυριβήλης δέν άφίνει καθόλου τόν
ήρωά του νά γράφει πάνω σέ χαρτιά πού μ υ ρ ίζο υ ν ε... μπαρούτι
γιά νά τά στέλνει στήν ερωμένη του, άλλά μάς τόν παρουσιάζει
πέος είναι έ ν α μ ό ρ ι ο τής άνθρώπινης πονεμένης ψ υχή ς
Έ τσ ι, ό ήρωας τού ρομάντζου συνεπαίρνεται άπό τό μεγάλο ρέμα
τής επανάστασης τού 16 μέ τό σύνθημα — «Κάτω ό Βασιληάς»—
ντύνεται φαντάρος, ενώ άρχίζει νά παλεύει μέ τόν ίδιο τόν εαυτό
του πού γιά μιά στιγμή θεω ρεί ιερές τις δυό αΰτές λέξεις «Κων
σ τα ν τίνο ς... ‘Αγία Σοφία» τή Μεγάλη ’Ιδέα πού στό τέλος μπορεί
νά πεϊ κανείς πώς τού είναι κούφιες κι άσχετες. Στήν Θεσσαλονίκη
όπου πάει, βρίσκει όλες τις φυλές τού κόσμου ντυμένες στό χακί
καί είρωνικά παρατηρεί πώς βρίσκουνται έτσι μαρκαρισμένοι τούτοι
οί άνθρω ποι «γιά τήν ελευθερία τών λαών». Ά π ό κεϊ π ιά βαδίζει
γιά τό Μ έ τ ω π ο τού πολέμου όπου καί σκοτώνεται. Σ τό Γ ' Κε
φαλαίο νομίζει κανείς πώς διαβάζει τό «Νικητή» τού Latzko. Μά
καί σαύιύ βρίσκει κανείς τό χαρακτηριστικό τού κ. Μυριβήλη τήν
ε ί ρ ω ν ί α . «"Ολοι οί άξιωματικοί» παρατηρεί, «μόλις γίνουνε ταγματαρχέοι άρχίζουνε νά κάνουνε κοιλιά. Νά ένα ζήτημα γιά νά
εξεταστεί σέ μιά εναίσιμη διατριβή άπό ένα μαθητή τού Σχολειού
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ιώ ν Εΰελπίδων». Ε κ ε ίν ο όμως πού πρέπει νά προσέξουμε πολύ στό
κ. Μυριβήλη είναι δτι είναι ένας σ κ ε π τ ι κ ι σ τ ή ς φ ι λ ό *
σ ο φ ο ς . Δέν άδράχνεται από μιά τρεχάμενη θεω ρία πού προτίνουνε τόσοι καί τόσοι γιά νά γιατρέψουνε τά κακά τής ανθρω πό
τητας. Σκέφτεται πώς τά ’Ιδανικά πού τόν φέρανε στήν άθλια θέση
του φαντάρου «οπλίζοντας τά μπράτσα μας ενάντια σέ συνανθρόιπους» τού φαίνουνται κούφια, χωρίς καμιά άξία, φαινομενικά. Τ έ
τοιοι μάς παρουσιάζει πώς ήτανε οί Θρησκευτικοί πόλεμοι τού
Μεσαίωνα, τέτοια είναι σήμερα τά Π ατριω τικά αισθήματα, τέτοια
μπορεί νάναι μετά χρόνια τά άντιπατριωτικά, τά επιστημονικά, τά
καλλιτεχνικά. Κ ατορθώνει πολλές φορές νά μάς αναλύει τόν εαυ
τό του. Έ τ σ ι, συλλογιέται πώς σκότωσε κάποιο Τούρκο στό 12 καί
συχαίνεται τόν εαυτό του. Γ ρ ά φ ει: « . . . ή πίστη μου σαλεύεται σάν
ένα κουρέλλι δεμενο στό τηλεγραφόξυλο. Θ άθελα νά μπορούσα νά
ΐδώ τόν Κ ύ ρ ιο ... νά τόν ικετέψω νά μοΰ διόσει πίστη.» Ό ίδιος
ομολογεί πώς πάσχει άπό τήν α ρ ρ ώ σ τ ι α τ ή ς ε π ο χ ή ς
μ α ς , τήν ’Αμφιβολία.
Ό Μυριβήλης πολλές φορές φθάνει σέ ποιητικά σημεία. Μο
λονότι είνε στό βάθος ένας π ε σ σ ι μ ι σ τ ή ς στήνει υπέροχο ύμνο
στή ζω ή . Κ αί νά για τί ό Μ υριβήλης μόλο τόν πεσσιμισμό ποΰχει,
μόλο τό σκεπτικισμό πού τόν ταράσσει, άγαπά τή ζω ή : 'Απλού
στατα γιατί τή βλέπει κάθε μέρα νά χάνεται, νά μακελέβγιεται,
άδικα, άλύπητα, άναντρα, άπό μιά ψεύτικια φράση πού δέ τήν π ι
στεύει κανένας, κι ας τήν γράφουνε, κι άς τήν βροντοφωνοΰνε
άξιωματικοί καί ρήτορες τής πιάτσας καί τής βουλής «Έ λ ε υ θ ε ρ ί α τ ω ν λ α ώ ν » , θερισμένη άπό ντούμ-ντούμ, άσφυξιογόνα, τυφοειδή κ τ λ . . . . άγαθά τού πολέμου. Ε π ίσ η ς φαίνεται
στό βάθος ένας ποιητής τής φρίκης. Μάς παρουσιάζει τή φρίκη
πού αίστάνεται μπροστά στή χτηνω δία τού πολέμου, όταν βρίσκεται
φιλοξενούμενος σέ μιά χωριάτικη οικογένεια τής Μακεδονίας, πού
ενώ αυτός απολαμβάνει άπό τό χέρι τή ς μ ά ν ν α ς "Αντσιω, ένα
σωρό περιποιήσεις μπορεί κάλλιστα νάχει σκοτώσει τό γυιό της
χτές ή προχτές. "Ομοια είνε φ ρ ι χ τ ό τό κεφάλαιο έκείνο πού
περιγράφει τό σκοτωμό τώ ν λιποταχτών.
Θά παρακαλοΰσε όμως κανένας νά γινότανε τό τύπωμα τού
ρομάντζου αύτοΰ πιό καλό καί νά προσεχόντουσαν πολλά τυπογρα
φικά λάθη.

αακη
θ ρυαου
Κ ω α τή ς Π α λα μα ς 'Ο μιλίες πού δοθήκαν τήν "Α
νοιξη τού 1923, στή σειρά τώ ν διαλέξεων τού Συνδέσμου Έ λλη-
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νίδών υπέρ τών Δικαιωμάτων τής Γυναικός. Έ κ δ . Ο ίκος Α. I.
Ράλλη. Ά θ ή να ι 1921. δρχ. 15.
«’Απέναντι στύν Καλλιτέχνη Σολωμό στέκεται ό 'Ο δηγός Παλαμάς». "Ετσι επιγραμματικά, θαυμάσια άρχίζει ό "Αλκής Θρύλος
(ή κ. Κορύλλου) τις διαλέξεις τη ς γιά τόν Παλαμά. Τό βιβλίο αύτό,
μέ πολύ κριτικό πνεύμα γραμμένο, μάς δείχνει άκριβώς ποιος
είνε ό Π αλαμάς σέ πολλά του μέρη, ένώ άπεναντίας άλλα μέρη
σημαντικά γιά τό έργο τού Παλαμά δέν τά βλέπει. Έ χο υ μ ε καί
μεΐς τήν ίδια άντίληψη μέ τόν ποιητή γιά τό ότι ό κριτικός νοΰς,
πρέπει νά τόν ζητά τόν καλλιτέχνη, τόν ποιητή έκεί πού υπάρχει
γιά νά τόν βρει, κι όχι έκεί πού ήθελε νά υπάρχει. Ό "Αλκής
Θρύλος, όπως καί ό ίδιος τό λέγει, προσπαθεί άντικειμενικά νά
άναλύσει τόν ποιητή, χωρίς νά μάς επιβάλει κι όλας τις αντιλήψεις
του. Δέν συμφωνούμε όμως μαζύ του σέ ορισμένα σημεία, όπου
λέγει ότι ό ποιητής έφΟασε σπάνια καί χωρίς πεποίθηση στόν
άνθρωπισμό. ’Επίσης διαφωνούμε στό ζήτημα ότι ό Π αλαμάς δέν
ύμνησε παρά μόνο ψυχρά, ώς Ιδέα, τόν Φεμινισμό, γιατί νομίζουμε
πώς τότε ή ίδια ή κ. Κορύλλου άντιφάσκει, όταν μάς ομολογεί
πώς ό Π αλαμάς είνε ποιητής τής Φυλής του. Καί ή Φυλή του μόνο
τις δύο γυναίκες πού ώς ποιητής ύμνησε έχει: τήν γυναίκα πού
έξωλοθρεύει, τήν ώμορφη, καί τήν γυναίκα τού σπιτιού ένώ ή
άλλη, ή φεμινίστρια, μόλις φαίνεται. ’Ακόμα στήν κριτική αυτή
μελέτη π α ρ ’ όλη τήν έπισταμένη τή ς κ. Κορύλλου προσοχή, μερι
κές φορές ξεχνιέται καί μάς δίδει περιόδους τέτοιες πού γιά τόν
ά κροατή
μ ι ά ς δ ι ά λ ε ξ η ς είνε πολύ κ ο υ ρ α σ τ ι 
κές
καί σ κ ο τ ι ν έ ς, καμιά φορά
άκατ άληπτες.
Γ .ά τόν άναγνώστη, ένας φοβερός β υ θ ό ς πού πρέπει νά π ά 
ρει μεγάλη άναπνοή. Τέτοιες περιόδους βλέπουμε στή σελίδα (51),
(71). Τέλος έχουμε νά προστέσουμε κάτι άκόμα στό ενεργητικό τής
κριτικής της, ότι δέν ά ρ ν ι έ τ α ι σάν μερικούς πού, βρισκούμενοι στήν Ε λ λ ά δα κι άποτελώντας κ λ ί κ ε ς , ά ρ ν ο ΰ ν τ α ι
ά ν ε π ι φ ύ λ α χ τ α κι α ύ τ ή τ ή ν π ο ι η τ ι κ ό τ η τ α
τού Παλαμά (!), άλλά πολύ καλά καί ¡ιέ δυνατά επιχειρήματα μάς
βάζει τόν ποιητή έκεί πού άξίζει, σέ μοίρα άνώτερη ίσως άπό τό
Σολωμό.
α λ κ ι , θ ρ υ λ ο υ Σ ολω μ ός.
’Ομιλίες πού δοθήκαν στή σειρά τών
διαλέξεων τού Συνδέσμου Έ λληνίδω ν, υπέρ τών Δικαιωμάτων τής
Γυναικός. "Αθήνα 1924. δρχ. 10.
Βρίσκουμε πώς τό βιβλίο αύτό είνε άρκετά τέλειο, ώστε νά μή
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μπορούμε έμεΐς νά προστέσουμε τίποτε άλλο. Π αρατηρούμε δτι μέ
περισσότερη προσοχή, ίσως επειδή τό έργο τού ποιητή δέν είνε
τόσο πολυσύνθετο σάν τού προηγούμενου, μας αναλύει τόν Σολωμό,
πάλι αντικειμενικά, χωρίς νά βλέπει με τό πρίσμα πού τόν έχουνε
δεί προηγούμενοι. Έ τ σ ι πολύ σωστά μάς λέγει πώς ό Σολωμός
είναι μόνο Κ α λ λ ι τ έ χ ν η ς
«Μά όπως σάς τό υπέδειξα στην
αρχή τής πρώτης μου ομιλίας, ό πολύ μεγάλος ποιητής δέν εΐνε
μόνο Καλλιτέχνης, εΐνε κι αντιπροσωπευτικός τύπος τής Φυλής,
εΐνε κι ό προφητικός δημιουργός μιάς Α ξία ς γιά τήν Φυλή» όπου
συμφωνούμε πληρέστατα. Παρακάτω, δίκαια παρατηρεί π ώ ς ύ
Σ ο λ ω μ ο ς δέ ν μ π ο ρ ε ί νά δ ώ σ ε ι τ ί π ο τ ε άλ
λ ο ά π ό μ ι ά α ί σ θ η τ ι κ ή α π ό λ α υ σ η στούς Νέους,
νά τούς διδάξη τίποτε άλλο ά π ό,τι είπε, νά εκφράζουν καλλιτε
χνικά τό ’Ε γώ τους. Έ τ σ ι σά συμπέρασμα βγαίνει άπό τις δυό με
λέτες τής κ. Κορύλλου πώς ανώτερος, εΐνε ό Π αλαμάς άπό τόν
Σολωμό.
Η. X.
Σ. σκι π η , Π ρο το ύ ν’ αρά ξουμε. Α θ ή ν α 1924. (Θ ά γράψουμε
στύ ερχόμενο).

’Ε λλη νικ ό ς 'Ο δηγός τη ς Α ίγ υ π τ ο ν . Έ κ δ . Κασιγόνη, Α λεξάν
δρεια 1924. Γ.Δ. 12.
Π. ρ α π τ α ρ χ η , Ν ο μ ίσ μ α τα

κ α ί Σ υ ν α λ λ ά γ μ α τα .’Α λέξ. 1924.ΓΛ.10.

Έ γχ ε ιρ ίδ ιο ν .
«Γραμμάτων» 1924. Γ.Δ. 3,5.
ε π ίκ τ η τ ο υ ,

Μετάφρ.

Α.

Καμπάνη, Έ κ δο σ η

φ ιλ α λ η θ η . Π ερί Β α β α λ κ α ν ικ ή ς ' Ο μοσπονδία ς.’Έ,χδ. «Γραμμά
των» ’Αλεξάνδρεια 1924.
πυρρου λ ε κλ ντ α ,

Δ ά κ ρυ Ψ υχή ς. Κέρκυρα 1924.

ιο. π α ν α γ ιο τ ο π ο υ λ ο υ ,

π.

ΧΑ Ρ Η ,

Τ ό Β ιβ λ ίο τή ς Μ ιρά ντα ς. ’Α θήνα 1924.

Ή τελ ευ τα ία ν ύ χ τα τή ς Γ η ς . ’Α θήνα 1924.

Θ Ε Α Τ Ρ ΙΚ Η ΚΙΝΗΣΗ
λ π . λε ο ν τη : Ο ί δυό Γ υ ν α ίκ ες, (θέατρον Λεπενιώτη).
Ή θεατρική παραγωγή των αίγυπτιωτών μόλις τελευταία άρ
χισε νά βγαίνει στό φως. Κρίση καί συμπέρασμα δέν μπορούν νά
βγούν. Ωστόσο, είν’ αλήθεια πώς, στό γενικό, τά Α λεξανδρινά έργα
δέν άρεσαν καί στό κάπως καλλιεργημένο θεατρικό γούστο των
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ολίγων καί στό ακαλλιέργητο τω ν πολλών. Δράση χαλαρή, έλλειψη
ζω ής κι ένα κάπως επιτηδευμένο μεταχείρισμα τού θέματος π ρόδι'
ναν εύκολα τόν πρωτόπειρο χειριστή τής σκηνής. Ο ί αδυναμίες αυ
τές (φυσικές γιά κάθε άρχή) στάθηκαν αφορμή γιά τήν κριτική
μας νά εκφραστεί καταδικαστικά καί δογματικά μάλιστα· σύγκαιρα,
ή σάτυρα τών λογής-λογής περιοδικών βρήκε κι ούτή ένα στόχο
ξεπερνώντας συχνά τήν περιοχή τού σατυρικού καί άγγίζωντας τά
όρια τής β ω μ ο λ ο χία ς... Ό λ ’ αυτά έκαναν τό κοινό νά υποδέχεται
μέπιφύλαξη καί μέ δυσπιστία κάθε έργο «ντόπιο».
Μιά τέτοια προκατάληψη θάταν άδικαιολόγητη γιά τά έργα
τού κ. Ά π . Λεοντή, πού τό τελευταίο του «Οί όνο Γυναΐ/:ες* εί
χαμε τήν ευκαιρία νά παρακολουθήσουμε. "Οπως καί τάλλα έργα
τού συγγραφέα αύτού, τό δράμά του ση μείωσε σειρές παραστάσεων
— γεγονός πού δείχνει πώς ή παραγωγή του, άν δέν ικανοποιεί τέ
λεια τόν διανοούμενο, συγκινεϊ ωστόσο τό πολύ κοινό. Λΰτό αξίζει
νά π α ρ α τη ρ η θεί: Ά ν θ ρ ω π ο ς πού κατορθώνει νά μιλεΐ στήν καρ
διά τού άπλού καί τού αμόρφωτου, έχει μέσα του στοιχεία άξιοπρόσεχτα καί πετυχαίνει, θαρρούμε, κάτι σπουδαίο καί πολύ σπάνιο, δυ
στυχώς, γιά τήν φιλολογία μας.
Δίχως νά συμμεριζούμαστε όλότελα τόν υπερβολικό δημοσιο
γραφικό θόρυβο γύρω ά π τις «άυύ Γ υναίκες* (θόρυβο πού κόν
τευε νάνεβάσει τό έργο σε «θεατρικόν φαινόμενον·), βρίσκουμε ώστ
τόσο πώς τό δράμα αύτό «στέκεται». Ό διάλογος φυσικός, τά πρό
σωπα όλα «στή θέση τους» (τούς λείπει ή φλύαρη εκείνη ρητορεία
πού τά κάνει τόσο αφύσικα, δράση γοργή μέ σκηνές ζωντανές. Νά
τά προτερήματά του. Τ ά έλαττιόματα ; Κάποια μελοδραμα
τική χροιά πού, άν έλειπε, θ ά κέρδιζε πολύ τό έργο ώς απόδοση
τής ζω ής’ έλλειψη μιάς βαθυτέρας ιδεολογικής έκμετάλλεψης τού
θέματος, έλλειψη κάποιας πνοής πού δίνει φτερά καί στήν π ό άχα
ρη πραγματικότητα. Ά ς μήν ξεχνάμε όμως πώς ό κ. Ά π . Αεοντής
είναι, θέλει νά μένει, ένας ρεαλιστής. Κι ύστερα ή ώς τώρα εργασία
τού κ. Ά π . Λεοντή ολοένα καίκαλύτερη πείθει τόν καθένα ότι έχει
κανείς πολλά άκύμα νά περιμένει άπό τόν συγγραφέα αύτύν.
Ο ί ήθοποιοί, μελετημένοι καί πολύ εύσυνείδητοι, στάθηκαν, σέ
στιγμές, ανώτεροι άπ τό ρόλο τους. Ξεχωριστά ή κ. Ά ν θ ή Μηλιά δου, ό κ. Σπ. Σάββας καί ό κ. Ν. Δενδραμής. Στύν θίασο Λεπε
νιώτη πρέπει ένα «εύγε> γιά τήν προσοχή μέ τήν όποια ανέβασε
τό έργο.

Ο.ϊ.
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"Οταν ξεσπευρμεύωνται οί λαοί
καί ξεθεμελιώνουνται οί πατρίδες,
μέσα στών. πόλεμων τή βοή
κ’ έξω καί παράμερα δέν είδες ;

ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ Π Α Λ Α Μ A
Σένα άπό τά τελευταϊατεύχη του αξιόλογου περιοδικού «Europe»
μέτή ν υπογραφή René A rcos, δημοσιεύτηκε τό παρακάτω σημείω
μα γιά τήν δίτομη ’Εκλογή τών "Εργων τού Κωστή Παλαμά, μετα
φρασμένη στα γαλλικά άπ τον E ugène C lém ent (C ostis P ala m a s'
- O euvres C hoisies - F. C hiberre éd.) :
«Στον πρόλογο πού έγραψε γιά τή ν ’Εκλογή τών Έ ρ γ ω ν τού
Κωστή Παλαμά, ó Philéas L ebesgue έτσι εκφράζεται : «Ποιητήςπροφήτης· στό χωνευτήρι τής μυστικοπαθής έξαρσής του, τό κάθε
τι μετουσιώνεται γιά τό γέννημα ένός καινούργιου χρυσού, κάτω
άπ τήν επίδραση τής Δυτικής Τέχνης. ’Ανάμεσα άπ τήν έμπνεψή
του, άφίνει ό Παλαμάς ελεύθερα να περνάν οί ευρωπαϊκές πνοές·
μονάχα πασκίζει νάφομοιώσει τήν ένέργειά τους γιά όφελος τού
ελληνισμού. Π ρός τήν εξερεθισμένη ευαισθησία του όλα σπρώχνουνται κ ι όλα χωνεύουνται ά π αύτήν, καί κάνει τήν οίκουμένη
όλοκληρη νά μαζεύεται ολόγυρα στή μητρικήν Ε λλά δα . Μορφή
λογοτεχνική ανώτερη δέν υπάρχει στήν σημερινή Ευρώπη. Κυριο
λεκτικά δεσπόζει τήν ύλη πού πλάθει και γι αύτόν ό Λόγος δέν έχει
μυσ - ικά.»
Ό κ. E ugène C lém ent γράφει επίσης: «Τού Κωστή Παλαμά
ή τέχνη, πολυποίκιλη, συχνότερα εκδηλώνεται σέ δυό μορφές : πότε
είναι ή πλατειά, κυματιστή σύνθεση, πού περιλαβαίνει μιά μεγά
λη ανάπτυξη, άφθονα ξεχύνει τό κύμα τώ ν εΙκόνων καί τώ ν ήχων
μά πού άρέσκεται νά σμίγει μέ τά λυρικά ξεχειλίσματα όπως καί
μέ τίς πλατειές άναπαραστάσεις τής εποποιίας- αντίθετα, άλλοτε
είν α ι μιά συμπύκνωση τών ποιητικών στοιχείων μέσα σέ μικρά κομά τια , φορτωμένα ά π ό σκέψη καί αίσθήματα πού ξαφνικά προ
βάλλουν, όπως ή λάμψη της αστραπής, καί εντυπώνουν στό πνεύ
μα έναν παλμό πού ξετυλίγεται σέ μιά συλλογή σ το χασ τική.»...
Ε ίναι πάντα Αστοχο νά κρίνει κανείς έναν ποιητή άπό μιά με
τάφραση. Δέν χωρεϊ αμφιβολία πώς ή ποίηση τού Π αλαμά θ ά χ ιι
πο) ύ χάσει περνώντας στή γλώσσα μας. Κι ή πιό τέλεια ακόμα
μετάφραση δέν είναι παρά ένας υπαινιγμός θερμός. Ό μ ω ς , σέ πολ
λές σελίδες ξαναβρίσκεις τίς χτυπητές εκείνες εΙκόνες, εκείνο τό
βάθος καί τή συγκίνηση εκείνη τήν κάπως άδυνατισμένη άπό
τόνειροπόλημα πού χαρακτηρίζουν τήν ποίηση τού Παλαμά. Ό μ ω ς
διαβάζεις μέ μόλις ελαττωμένη συγκίνηση τόν Θ ά ν α τ ο Π α λ λ η κ α ρ ι ο ύ κι άκόμα ένα σωρό ποιήματα όπως ή Λ ε ι τ ο υ ρ '
Y ί α πού άρχινά μέ τίς στροφές αυτές :
/
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Σιγοδέουνται κάποιοι σάν ιερουργοί,
λαοί τριγύρω τους μέ τάρματα στά χέρια,
καί χαλιέται ή γή καί ρυάζεται ή Σ φ α γή '
μέ τά χέρια εκείνοι ανάερα πρός τάστέρια.
"Ομως όσο κι αν ασάλευτοι φαντάζουν
στούς χορούς τών Έ ριννύω ν καί τών Κυκλώπων,
τά ύψωμένα χέρια τρέμουν καί σπαράζουν
σάν ά π ’ όλη τή λαχτάρα τών ανθρώπων. (')

*

,

Δυό φορές συνάντησα τόν Κωστή Π αλα μ ά
Μπορώ νά πώ
πώς ή εικόνα του μένει αδελφωμένη μέ τίς καλύτερές μου αναμνή
σεις άπ τήν Ε λλά δα . Μικροκαμωμένος καί γλυκός, συζητητής πολύ
μελετημένος, μέ κάνει κάποτε νά θυμάμαι ένα μακρυνόν αδελφό
του τόν Στεφάν Μαλλαρμέ, μέ τόν όποιο άλλωστε μοιάζει στό πρό
σωπο. Τήν τελευταία φορά πού τόν είδα, ήταν στόν πόλεμο, στό
μικρό σπιτάκι του τής οδού Α σ κ λ η π ιο ύ ... ’Ανεβήκαμε τό Λυκαβητό γιά νάντικρύσουμε τόν ήλιο νά βουτάει στό Αιγαίο. Τ ά μυτερά κηπαρίσσια σημείωναν τελείες άπό σκιά στή λευκομάρμαρη
πολιτεία κι άπ τούς δρόμους όλους ανέβαινε ως εμάς τών βιολέττων
τό άρωμα.
Στήν αγνότερη γαλλική, μοΰ μίλησε πολληώρα γιά όλους μας
τούς ποιητές, άκόμα καί γιά τούς πιό σύγχρονους, πού ξέρει καλά
τούς στίχους των. Ξαναβλέπω τούς δυό μας έτσι νά στεκούμαστε
ψηλά άπ τό "Αστυ πού κανείς δέν έψαλλε μέ φωνή σταθερώτερη
άπ τή δίκιά του :
’Α θήνα ! χρυσοστέφανη καί τιμημένη χώρα !
οί μεγαλόχαροι θεοί έπάνω σου άγρυπνούνε
καί φεύγουν άπ τόν "Ολυμπο γιά νά ξεκουραστούνε
στή γή σου τή βραχόσπαοτη. Γ ιατί έδώ πέρα βρίσκουνε
πώς πιό πολύ μέ τούς θεούς ό άνθρωπος τ α ιρ ιά ζ ε ι.. .'■(')
Μ ετάφρ. 0 . Ξ.
(*) «Βωμοί» — Βιβλ. 7ο Σ.Μ.
(2) "Υμνος τής Ά θη νά ς. Σ. Μ.
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ΞΕΝΟΣ ΑΝ ΤΙΛ Α ΛΟ Σ
Σ τά «Παναθήναια» Τής Νέας Ύ όρκης αναδημοσιεύτηκαν άπ
την ΑΡΓΩ δύο ποιήματα. Τού Σ . Σκίπη «Στούς Νέους τή ς Ά ργώ ς»
καί τού Κ. Π . Καβάφη, τελευταία, τό «Νά Μείνη».
Ε π ίσ η ς τό περιοδικό «Libre» τής ’Α θήνας έγραψε γιά τα φυλ.
4-5 καί 6-7 τής ΑΡΓΩΣ. «Μέσα σ’ αύτό τό αξιοπρόσεκτο φυλλάδιο
(4-5) διαβάζουμε, άνάμεσα σέ πολλά καλά κομμάτια, μιά κριτική
τού Τ. Μαλάνου γιά τό περίφημο έργο τού Μ. Ά ποστολάκη, ένα
ωραίο διήγημα τού Η . Χ ατζηλία (Ζαιληχά) τή «Μαργαρώνα Ά κο ·
μηνάτου». Γ ιά τό φυλλ. 6-7 μαζύ μέ άλλα γράφει «Βλέπουμε μέ
χαρά πώς ό κ. Σ κίπης μέ τά ωραία του ποιήματα, καί ό κ . Μ.
Βάλσας μέ τις Α ισθητικές του Μελέτες, συνεργάζουνται ταχτικά
στήν ΑΡΓΩ. Αύτό τό φυλλάδιο περιέχει επίσης μιά κριτική τού κ.
Η . Γκανούλη γιά τά «Βάλσαμα» τού κ. Κ. Ν. Κωνσταντινίδη. Ή
κριτική είναι πολύ φροντισμένη καί προσπαθεί πολλές φορές νά
βρει τήν επιστημονική αύτηρότητα.»
Σ Ω Μ Α ΤΙΑ Κ Η ΚΙΝ Η ΣΗ
ενοςη
ton
N E O N n c R T - E A ÏT . Μέ μεγάλη χαρά
μάθαμε πώς ό
πρόεδρός μας κ. Ή . Φυσεντζίδης περνώντας άπ τό Π ορτ-Σαΐτ μί
λησε σέ πολλούς νέους τής έκεί Ε λλ η νικ ή ς Παροικίας, οί όποϊυΐ
άφοΰ συνήλθαν στή πρώτη τους Γ. Συνέλευση έβαλαν τις βάσεις
τής Έ λ λ . "Ενω σης τω ν Ν έω ν Π ο ρ τ-Σ α ΐτ. Ή συνέλευσή τους εξέ
λεξε τό Δ. Συμβούλιο πού γιά τό 1924 απαρτίζεται άπ τούς κ.κ :
I. Μαυρή, Π . Ταχτικό, Ε. Θεοδώρου Ζ. Χαλκιάδη καί Μ. Μανδάλη.

ERRATA
Σελίδ.
Σελίδ.
Σελίδ.
Σελίδ.
γράφε
Σελίδ.
Σελίδ.

142— στίχος 22 άντί: Μέ τή δίψα, γρ ά φ ε: Σ τ ή δ ίψ α .
157— στίχος 22
ά ντί:
λαμβάνει, γρ άφ ε: λαβαίνει.
159—στίχος 21
ά ν τί:
αίστΐ]τική, γρ ά φ ε: α ίο ϋ-η τιχή.
160— στίχος 18 άντί : ά φ ’ οθ όλες τους διαφωνούν διάπλατα
: π ρ ο ς το ν ό π ο ιο όλες το ν ς δια φ ω νο ύν δ ιά π λα τα .
161—στίχος 10
άντί :
τό όνομά τους : τό ά τομ ό το νς.
161— στίχος 12
'άντί :
τόν άδραχτά στό ροδάνι, γράφε : τον
άδρα χτά κα ί το ροδάνι-

I

Λ ΑΒΑΜ Ε ΤΑ ΠΕ Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Α
LIBRE, Louis R oussel, ru e S in a 61. A th è n e s. (G rèce).
Ε Λ Λ Η Ν ΙΣ, Μηνιαϊον περιοδικόν τού ’Εθνικού
Έ ληνίδω ν. Λεωφόρος ’Αμαλίας 38, ’Αθήνα.

Συμβουλίου τών

Ο Ν ΟΥΜ ΑΣ, βγαίνει κάθε 2 μήνες. ’Α θήνα
Ν Ε Ο Ι ΒΩΜΟΙ, Λογοτεχνικό περιοδικό. Διεύθυνση κ.Α. Μ εντζελίδην
'Ο μήρου 56, ’Αθήνα.
Φ Α ΡΟ Σ, Μ ηνιαία λογοτεχνική έκδοσις. Φιλογογικό όργανο τού
Συλλόγου «’Αναγέννησις» όδός Δημητριάδη, Βόλος.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΡΑ Μ Μ ΑΤΑ, Λεωφόρος ’Ε θνικής Ά μύνης, Θ εσ
σαλονίκη.
ΑΝΑΤΟΛΗ, Έ βδομαδιαϊον είκονογραφημένον περιοδικόν. Διεύθυν
ση Ρ.Ο .Β . 2107. Κάιρο
Α Β Γ Η , Λογοτεχνική έκδοση. Βγαίνει στήν Κύπρο. Διεύθυνση B ox
73, Lim assol (Chypre).
Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ , παιδαγωγικό δεκαπενθήμερο περιοδικό- όδός Σταδίου 6,
’Αθήνα.
ΙΡ ΙΣ , Είκονογραφημένον μηνιαϊον περιοδικόν. Διεύθυνση όδός
Ζήνωνος 2, ’Αθήνα.
Ο ΦΑ ΡΟ Σ, ’Εγκυκλοπαιδικόν περιοδικόν όργανον τής Ά λεξανδρεινής βιβλιοθήκης. Διεύθυνση Rue Sidi M etw alli 30.
Π ΑΝ ΑΘ ΗΝ ΑΙΑ, Μηνιαϊον είκονογραφημένον περιοδικόν βγαίνει
στή Νέα Ύ όρκη. Διεύθυνση W est 26th street 140 Ν . Υ .
Ν ΕΑ ΤΕΧ Ν Η , Μ ηνιαία λογοτεχνική έκδοση. Διεύθυνση όδός
Λέκκα 4, ’Αθήνα.
Τ Α Ν ΙΑ ΤΑ , Λογοτεχνικό καί εγκυκλοπαιδικό περιοδικό. Σύρα.
Υ ΓΕ ΙΑ , Καινούργιο μηνιαίο περιοδικό. ’Αθήνα
Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ ΙΣ Τ.Τ.Τ.Μ ηνιαϊον επιστημονικόν περιοδικόν. Ό δ ό ς
Α γίο υ Λουκά Π ατήσ ια. ’Αθήνα.
Σ Α Λ Π ΙΓΞ , Π ολιτική καί φιλολογική έφημερίς. Διεύθυνση B ox 93
L im assol (C hypre)
Ε Λ Π ΙΣ , Πολιτική καί φιλολογική έφημερίς.Βγαίνει στήν Κέρκυρα.
ΚΑΜΠΑΝΑ, Π ολιτική έφημερίς. Βγαίνει στήν Μ υτιλήνη.
Ν ΕΑ ΗΧΩ, Πολιτική έφημερίς. Βγαίνει στό Π όρτ-Σάϊτ.

Τό τύπωμα τέλεψε στις 7 ’Ο κτωβρίου 1924.
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ΔΕΛΤΙΑ, Βιβλιογραφικά τώ ν Γραμμάτων, τής Νέας Ζωής καί τού
Κασιγόνη.

