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E M M A N U E L  DE C A T H E L I N E A U
Ό  Γάλλος ποιητής Έμ. Κατελινώ , σ τρ α τιώ 

της τό  1916, περνώντας άπό τήν πατρίδα μας, 
εγραψε Ενα τόμο ποιημάτων, τά  όποια ένεπνεύ- 
σθηκε άπό τις ελληνικές πόλεις καί άπό τήν 
ελληνική φύση. Σ τό  παρακάτω ποίημά, πού ε
πιγράφεται «Θ εσσαλονίκη» μάταια ζη τά  ό ποιη
τής νά Ιδη στήν πόλη υας κάΤΊ καινούργιο ή 
μιά άλλη αναγέννηση γιά  τό παλιό της όνειρο 
ή γιά  τή δόξα  της πιά τή νεκρή. Ά ν  ξαναπέ- 
ρασ* δμως άργότερα, άντί γ ι ’ αϋτά, θά είδε 
μιά νέα Θεσσαλονίκη, συγχρονισμένη, πραγμα
τική νυφούλα τοΰ Θερμαϊκού, άκριβώς, γιατί, 
δπως λέει κι’ ό ίδιος, «σ τό  ίδιο ρέμα δέν μπο
ρεί κανείς νά ξαναμπτ)».

β Ε Σ Ϊ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

Θεσσαλονίκη. ’Απρίλιος 1916

Ά π ό  τήν πόλη άνάμεσα κι’ άπό τά  τείχη δίπλα 
διάβηκα κι’ είδα άγιους ναούς, πού εύώδιαζαν

|κεριά,
καί μάρμαρα πολύχρωμα καί θόλους, πού ά-

Ιστράφταν,
λείψανα τ έ ^ η ς  καί καιρών, πού έφύγαν, ιερά.

Κι' άνάμεσα στά  λείψανα, πού σαθρές τριγυ
ρ ίζουν,

στούς θόλους, στούς παλιότοιχους καί μέσ’ στά
[τό ξ ’ αύτά

τή νύχτα τούτη άπειρα φαντάσματα  πλανιόνται 
μέ μάτια ί ίδ ε ια , πού βλέμματα σκορπούν ά-

[οτραφτερά.

Κ ι’ άπό ενα στόμα όλόδοντο μιά όχλαλοή
[σκορπιέται,

πού άποζητά τό τωρινό γιά τό παλιό όνειρό
|τους

καί μι’ άλλη αναγέννηση γιά ’ δό ξσ  πιό νεκρή.

Τό παρελθόν πιά μάταια ξυπνά καί συγκινιέται, 
Ποτέ δέν ξαναγύβισε καμιά ίστορία πίσω.
Στό ίδ ιο  ρέμα δέν’ μπορεϊ"κανείς ν ά ’ ξαναμπή.

’ Απόδοση ΠΕΡ, Σ Γ Α Σ ΙΝ Ο ΙΙΟ Υ Λ Ο Υ

Υ Α Κ Ι Η Θ Ο Ι

Theodor Storm

Παίζει ή μουσική μακρυά, σ ’ όλες μου τις σκέψεις 
τριγυρνάς ώς σιωπηλή η νύχτα εχει απλωθεί 
καί μοσχόπνοοι γύρω μου εύωδοΰν οί άνθοί. 
Νύσταξα. ‘Ό μ ω ς  έσύ πρέπει νά χορέψεις.

Τ ίποτα δέ βρίσκεται νά τους σταματήση- 
τό  κεριά φεγγοβολούν, παίζει τό βιολί, 
άργοσμίγουν ot σειρές σέ χοροϋ μεθΰσι·
Πώς ξανάψαν δλοι τους! Μά είσαι σύ χλωμή.

Πρέπει νά χορέψης. ΤΩ, μήν πονάς πού χέρια 
ξένα  στήν καρδούλα σου θά σκιρτούν κοντά· 
είδα τό  φουστάνι σου τ ’ άσπρο νά πετά, 
τό κορμί σου άνάλαφρο νά περνάει αιθέρια.

Κ ι’ δλο εσένα άποζητοΰν δλε<" μου ολο οί σκέψεις 
κι’ άναβρύζει άρώματα ή νύχτα πιό γλυκά 
τώ ν άνθων πιό όνειρευτή φτάνει ή εύώδιά. 
Νύστα ξα . "Ομως έσύ πρέπει νά χορέψεις.

Μετάφραση Κ. Λ.
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Κ άθε φορά πού επιχειρούμε νά συλλά- 
βουμε τή βαθύτερη πνευματική ουσία τού ποι- 
ητή, τοΰ πεζογράφου, τού καλλιτέχνη, ή δπως 
είπαν, «νά  χάνουμε ενα βήιχα προ: τήν κα
θαυτή άφηρημρνη γνώση μας», δέ μάς είναι 
εύκολο νά παραγνωρίσουμε και νά διαλύσου- 
με τήν έννοια τής θρησκευτικότητας." Κυριαρ
χεί μέσα μας ή αίσθηση, πώς μέ τό έργο αυτό 
εΐναι συνυφασμένη ή απομόνωση, ή αΰτοσυγ- 
κέντροοση, κα'ι ή προσήλωση σ’  ενα ανώτερο 
αίτημα τής τέχνης, σχεδόν ίερό. Μόλα ταΰτα, 
θά ήταν πλάνη ασυγχώρητη νά θέλουμε νά 

«μεταθέσουμε τήν ποίηση και τήν πεζογραφία 
άπό τήν κΰρια γραμμή τής καθαρής τέχνης 
σ έ'να σκοπό απόλυτα κι’  αποκλειστικά ηθικό 
νά θέλουμε δηλαδή, ν ’ άνακαλύψουμε και νά 
συναντήσουμε σ ’ αυτή μιά λύση τοΰ προβλή
ματος τής ζωής, ή έστω, καί τή διαφυγή πρός 
τό ύπερανθρώπινο και τό  θειο.

Ά ς  μή ζητούμε τόν τρόπο νά προσθέσου
με στήν ποίηση και στή πεζογραφία βάρη ά> 
νώτερα άπό κείνα πού αύτή ή ίδια ή φύση 
τούζ, ή ιδιοσυστασία τους, τούς επιτρέπει νά 
δέχωνται. Ε ίνα ι θαρρούμε, σφαλερή ή α ν τί
ληψη πού πρέπει νά κάνουμε τόν έντεχνο λό
γο ένα μέσο γιά τή ζωή, δπως εΐναι εξίσου 
σφαλερή ή αντίληψη πώς πρέπει νά κάνουμε 
τή ζωή ένα μέσον απλώς γιά τόν έντεχνο λό
γο καί γιά τήν ποίηση. Υ π άρχει ιιιά άλλη 
θέση πιό σωστή και πιό αληθινή. 'Η  θέση 
πώς τά πράγματα αποκτούν δλη τήν έκτασή 
τους, μά κ̂ αί δλη τήν ένταση τους στό πνευ
ματικό μας σύμπαν, μόνο άπό τή στιγμή πού 
θά  ειπωθούν καί θά μετουσιωθο'ν. Τό  άξιο 
λοιπόν ιδιαίτερης προσοχής καί ενδιαφέρον
τος εΐναι, πώς θά_ μπορ-σει 6 λογοτέχνης ν ’ 
αποσπάσει άπό τά πρόσο:>πα καί, τά πράγματα 
εκείνη τή μυστική έκπληξη πού κρύβουν καί 
πού είναι κείνη πού τά χαρακτηρίζει καί τά 
εκφράζει περισσότερα. 11ως δηλ. θά τά πλη
σιάσει, πώς θά τά συλλάβει, πώς θά τά μετα
πλάσσει, πώς θά τά μεταιιορφώσει, καί κάπο
τε, πώς θά τά παρα- ορφώσει μέσα aro δικό 
το; πνευματικό σύμπ.αν, γιά νά διόσει στό 
καθένα άπό αύτά τή μορφή τώ ν δικών του 
επινοήσεων, γιά νά δημιουργήσει έναν κόσμο 
πιο πραγματικό άπό τήν καθαυτή έννοια πού 
προσφέρει τό ίδιο τό πραγματικό.

Ά π ό  μιά τέτοια σκοπιά καί άφετηρία >γιά 
τήν αισθητική εκτίμηση τού λογοτεχνήματος, 
θά επιθυμούσαμε νά προχωρήσουμε στήν πα
ρουσίαση τοΰ πεζογραφικοΰ έργο» τοΰ λογο
τέχνη πού τό λύκειο τώ ν  Έ λληνίδω ν τόσο 
σεμνά καί τόσο επαγωγά θέλησε νά τιμήσει 
μέ τή σημερινή συγκέντρωση (1). Μόνο πού ή

Ή  ομιλία αύτή έγινε στήν αίθουσα τοϋ Ε μ 
πορικού καί Βιομηχανικού ‘Επιμελητηρίου Θεσ
σαλονίκης τόν ‘Οκτώβριο τοϋ 1940,

Ί Γ Ο Τ Τ  *  Γ -  Δ Ε Α Ι Ο Τ

προσπάθειά μας αυτή πλαισιωμένη σέ χρονι
κά δρια κατ’ άνάγκη *στενά καί περιορισμένα, 
φοβούμαστε πώς παρ’ δλη τήν προσοχή καί 
τή θέλησή μας, δέ θά κατορθώσει ν ’ άποφυ- 
γει τά κενά, καί θ ’  αφήσει στή σκιά, κι’  άλλα 
ίσως χαρακτηριστικά σημεία, προκειμένου γιά 
τό Ζαχαρία ΙΙαπαντωνίου πού σελάγισε καί 
λάμπρυνε επί 40 χρόνια στό στερέωμα τής 
πνευματικής μας ζωης, σάν ένα τάλαντο ρω
μαλέο, πολυεδρικό, πολύτροπο. Π άντα  θά 
εΐναι δύσκολο τό έργο τής κριτικής, τής τί
μιας καί άνεπιρέαστης κριτικής, πού πάει νά 
επιβάλει νόμους στήν καθαρή δημιουργία, 
στούς πολυάριθμους εκείνους παράγοντες, πού 
δίνουν μιάν οργανική σύνθεση, καί σχηιιατί- 
ζουν τήν ενότητα τοΰ έργου, δσο καί στήν α
λήθεια μέ τήν έπιβλητικότητα καί τό κΰρος 
τη ς— δσο βέβαια τέτοια έπιβλητικότητα καί 
τέτοιο κΰρος μπορεί νά- περιέχει ή έννοια τής 
άλήθειας. Καί γιά νά κλείσουμε εδώ τόν κύ
κλο τώ ν γενικώτερων στοχασμών μα£ γιά τήν 
κριτική, άς μάς έπιτραπεΐ μιά ακόμα παρα
τήρηση, ανάλογη μ5 έκείνη πού κάναμε γιά 
τό λογοτέχνη αναφορικά μέ τήν αισθητική άν- 
τίληψη πού έχει γιά τό πραγματικό καί τό 
συγκεκριμένο: "Ο πως λοιπόν ό λογοτέχνης 
πάει ν ’ ανακαλύψει τό μυστικό τών πραγμά
των, νά δημιουργήσει ένα κόσμο πιό πρα
γματικό άπό τήν καθαυτή έννοια τοΰ πραγμα- 
ιικοϋ, έτσι καί ή κριτική πάει νά εισχωρήσει 
σέ κάποιες μυστικές περιοχές τοΰ λογοτεχνή
ματος, νά τις διαφωτίσει, νά τις απομονώσει, 
νά τις θέσει κάτω άπό τό πρίσμα τής λεπτο
μερειακή: έρευνας, γιά νά κάνει πιό σαφές 
άπό δ,τι φαίνεται τό έργο, να τό φέρει πιό
κοντά στήν προσοχή τοΰ αναγνώστη.

*
> \ / *  *  ~

Κέντρο καί πυρήνας τής διηγηματογραφί-
ας τοΰ Ζαχ. Παπαντωνίου στάθηκεν ή επαρ
χιακή ζωή. Πρέπει* τάχα νά υποθέσουμε πώς 
τό γεγονός δτι γεννήθηκε στό Καρπενήσι έρέ- 
θισε τόσο τή φαντασία του, κέντρισε τόσο 
τήν ψυχή τού, ώστε νά α ισθανθεί τήν Α νά γ
κη νά επιστςέψει στούς χαμένους παραδείσους 
τής .παλιάς ζωής, ν ’ άνακαλέσει στή μνήμη 
του δλες εκείνες τις γοητευτικές στιγμές άπό 
βιώματα κ’ εντυπώσεις άλήσμόνητες; Ποιός 
ξέρει; Υπ άρχουν καί ύψάινονται κάποτε άπό 
τό ψυχοδιανοητικό υπέδαφος τβΰ δημιούργοΰ, 
κάποιες επικλήσεις πού τόν καθοδηγούν στούς 
δαιδάλους κάποιου άμορφου κι’ άφηρημένου 
κόσμου τοΰ κοσμου που σαλεύει στή φαντα 
σία, καί ζητάει τή λύτρωση, τήν κρυστάλλω- 
ση, καί τήν εξωτερίσευσή τού. Είδικώτερα 
στήν περίπτωση τοΰ Παπαντωνίου, τό καθε
στώς αυτο τοΰ άμορφου κόσμου γίνεται εύκο- 
λώτερα άντιληπτό, δταν άναλογιστοΰμε πώς 
δ λεπταίσθητος άλληλογράφος τώ ν «Π α ρ ισ ι

νώ ν γραμμάτων» κι’ ό ποιητής τώ ν 'Π ε ζώ ν  
ρυθμ ώ ν» κινήθηκε κ’ έζησε τά πνευματικά 
ρεύματα τής εποχής του, γνώρισε τό θόρυβο 
και τήν τύρβη τώ ν μεγάλων πόλεων, πλούτι
σε τή μάθησή του μέ τήν περιπλάνηση στά 
ξένα μουσεία, συγκινήθηκε άπό τήν τέχνη, 
άπότοΰς πολύμορφους καί ποικίλους τόνους 
τοΰ περιβάλλοντος. Στους εξωτερικούς αυτούς 
ερεθισμούς θά  περίμενε κανείς νά συναντήσει 
τά προσχήματα καί τις παρορμήσεις γιά μιάν 
απήχηση στήν προσπάθειά του να έκψράσει 
πλαστικά τού; κόσμους τής φαντασίας του. 
Ή  τουλάχιστο, θά μπορούσε κανείς νά δια
κρίνει έκείνη τήν επίδραση, τήν άκατανίκητη 
κάποτε, πού νιώθει ό δημιουργός, καθώς πάει 
νά μετουσιώ^ει τις καλλιτεχνικές του συγκι
νήσεις. Κ ι ’ δμως στήν περίπτωση τοΰ Παπαν
τωνίου δέ συμβαίνει αύτό. Ό  Παπαντοινίου 
έμεινε δ «επαρχιώτης». Ά λ λ ’  δ επαρχιώτης 
δχι μέ τή στενή έκείνη έννοια τοΰ ηθογρά
φου, πού απεικονίζει φωτογραφικά καί ξηρά 
έ'ναν τύπο, μιά * ζωή , μιά κατάσταση η μιά 
στιγμή τής εποχής του, παρά μ’ έκείνη τήν 
ευκινησία στήν άντίληψη τοΰ αντικειμένου, μ’ 
εκείνη τήν ευγένεια στή μετάπλαση καί στή 
παρουσίαση τοΰ πραγματικού, μ’ εκείνο τόν 
πολιτισμένο τόνο στήν άφήγηση. Ό  Παπαν
τωνίου εΐδε τήν επαρχία άπό μιά περιωπή. 
Ε ίδε τά χρώματά της, εΐδε τους τύπους της, 
εΐδε τά  ιδιαίτερα περιστατικά της. εΐδε τήν 
ομορφιά της. "Ο λ ’ αυτά δμως τ.<» εΐδε εξω τε
ρικά, στατικά θά λέγαμε, σ ι νά συγκινήθηκε 
άπό τή γραφικότητά τούς, καί προ πάντων, 
χωρίς δ ίδιος νά βρίσκεται σέ μιάν Ιπαφή μέ τή 
ζω ή  αύτή. Τό αντίθετο  μάλιστα θά τολμούσα
με νά ισχυριστούμε, δτι δηλ. θέλησε νά σταθεί 
σέ μιάν άπόαταση άπότή  ζω ή .Έ τσ ι στόν προ- 
σεκτικώτερο αναγνώστη γίνεται α;σθητότερα 
κ’ εύκολώτερα νοητή ή στάση τοΰ συγγρα
φέα, δταν θελήσει κανείς ν ’  αναζητήσει τά 
βαθύτερα ελατήρια πότε σιό αλαφρό μειδία
μα τοΰ άκακου ειρωνιστή καί χιουμορίστα, 
καί πότε πάλι— σπάνια δμως— τοΰ σκληρού 
καί αδυσώπητου σαρκαστή. Κ ι’  ακόμα, πρό
θεσή του βαθύτερη κ’ έκδηλη, δέν εΐναι νά 
δημιουργήσει, νά πλάσει οπωσδήποτε τελεύω- 
μένους στή δημιονργική του φαντασία αν
θρώπους πού νά φιλοδοξούν τήν επιβίωση. 
Ό  Παπαντωνίου, άπέβλεψε νά δώσει, νά σχε
διάσει μάΜ,ον τύπους. Κινημένος, λοιπόν άπό 
μιά παρόμοια προδιάθεση, καί μέ τή στάση 
τοΰ καλλιεργημένου ανθρώπου πού άντικρύ- 
ζει τά πράγματα άπό μιά περιωπή, διάλεξε 
τά πρόσωπα τής επαρχιακής ζωής, γιά νά ζ ω 
γραφίζει βέβαια κάποια ήθη καί κάποια πε
ριστατικά, γιά νά σταθεί σέ κάποιες ανθρώ 
πινες αδυναμίες μ’  δλο τό κωμικό τους στοι
χείο, σέ κάποια περιστατικά μέ τή δική τους 
ιδιοτυπία, γιά νά είκονίσει ίσω ς λιγώτιρο 
κάποιες καταστάσεις ψυχικές, μά περισσότερο 
γιά νά Ινφράσει σχεδόν τόν εαυτό του, τήν 
Ευαισθησία του, ιήν πνευματικότητα του, τήν

ευφυΐα του καί κυρίως ν ’ αναζητήσει νά ξα 
νοίξει χώρους γιά νά δώσει διέξοδο σέ μιάν 
ιδιαίτερα χαρακτηριστική του διάθεση: τή δ ι
άθεση μιάς λυρικής, μιας αληθινά διονυσια
κής φυσιολατρείας.

Υπάρχουν άλήίΗια. άνάμεσά μας, Ικεΐ- 
νοι πού θεωρούν πώς επιβάλλεται στό λογο
τέχνη νά' επιστρέφει στά λίκνα καί στά κέν
τρα τώ ν  αρχικών του συγκινήσεων, στά θέλ
γητρα, στή γραφικότητα, καί τήν ιδιομορφία 
τής ιδιαίτερης πατρίδας του, τοΰ υπαίθρου, 
τοΰ χωριού. Γ ια τί πιστεύουν οί οπαδοί τής 
αρχή; αυτής, πώς δέν εξαντλήθηκαν ο! π η 
γές γιά τήν αναπαράσταση τή: ζωής μας αυ
τής, και πώ ; έχουμε χρέος νά εξυμνήσουμε τα 
πρόσωπά της, νά δώσουμε τόν πίνακα τής ε
παρχιακής, ζωής μέ τό καθαρά^ηθογραφικό 
της χρώμα. ’Αδίσταχτα φρονούμε, πώς εΐναι 
καί θά εΐναι ανεξάντλητη ή πηγή τής έμ
πνευσης άπό τά κέντρα τής επαρχιακής ζωής. 
Μέ μιά μικρή άλλά ουσιώδη, κατά τήν άντί- 
ληψή μας, παρατήρηση. Π ώς τά περίφηιια 
αύτά β ώμαια πού τόσο μά; απασχολούν τον 
τελευταϊον καιρό, παύουν νά έχουν τόν πλού
το καί τή σημασία πού θέλουμε πάντα ν ’ α 
ποδίδουμε σ’ αύτά, oruv σ ιήν ψυχική κοίτη 
τού δημιουργού υπάρχει κ α ί. κινείται κάποιο 
δα'μόνιο πού τόν συνταράσσει κάθε στιγμή 
κι’ άνυπομονεΐ νά λυτρωθεί άπό τό σκοτάδι, 
νά φτάσει ώς τήν επιφάνεια. “ Ενα δ ιιμονιο 
πσύ δίνει φτερά στη - φαντά ιία, καί μάτια  
στήν ψυχή τού δημιουργοΰ γιά ν ’ άνακρύζει 
καινούργια κάθε φορά δράματα καί νά δίνει 
περιεχόμενο στήν εμπειρία τής ζωής του. Σ ’  
οποία δμως^κατεύθυνση κι’ άν στρέψει τόν 
προβολέα τής ερευνάς του δ δημιουργός, είτε 
στήν επαρχιακή καί στή ζωή τώ ν  μεγάλων 
αστικών κέντρων, είτε στήν άνώιερη δσο καί 
στή λαϊκή τάξη, δέ μπορεί νά λησμονήσει μιά 
περιοχή πιό εσωτερική κι" αναμφισβήτητα 
πιό εκφραστική: Τόν άνθρωπο σ’ δλη τή φευ- 
γαλεότητά του, τόν άνθρωπο σ’ δλη τή σύ- 
σιαση χαί οέ δλες τις δψεις^τοΰ ψυχικού, τού 
συναισθηματικού, τοΰ διανοητικού-του κόσ
μου. Κ ι’  αυτός δ άνθρωπος κυρίως, απουσιά
ζει άπό τά περισσότερα έργα τής λογοτεχνί
ας μας.

’Αλλά πριν επιχειρήσουμε νά σταθούμε 
πιό εξεταστικά στόν πλασματικό κόσμο τώ ν  
δ ιη γη μ ά τω ν τοΰ ΙΙαπαντωτίου μέ τήν ίδ ια  ε 
δαφική δμοιονένεια καί τήν ίδια εσωτερική 
σνν'χεια, κι’ δταν δηλ. τοποθετείτα ι στήν ε 
παρχιακή ζω ή  κι’ δταν μεταφέρεται στις λα ϊ
κές συνοικίες τής ’Αθήνας, μάς επιβάλλεται 
νά προσέξουμε μιά ιδιαίτερη ρ >πή και μιά 
στάση το3 ίδιου τού συγγραφέα. Π ώς πρέπει 
νά έρμην-ύσουμε εκείνο τό μειδίαμα τοΰ εί- 
ρωνιστή μέ ιό οποί > άνιίκρυσε τή ζω ή  άπό 
τήν περιωπή τοϋ καλλιεργημένου ανθρώπου; 
Σά μιά πικρία τάχα, καί σά μιάν έλλειψη εμ
πιστοσύνης στό μέλλον, ή οά μιαν αισιοδοξία 
και σά μιάν ευχαρίστηση άπό τόν εαυτό του,



άπό τις αναμνήσεις'τής Ιδιαίτερης ζωής του; 
Ή  απάντηση δέ μπορεί νά δοθεί άμεσα. Κ ι’ 
δ λόγος είναι κάπως φανερός. Τά μόνο υπο
κειμενικό στοιχείο πού φτάνει ως τήν επιφά 
νεια »τοΰ συναισθηματικοί καί τοΰ ψυχικούς 
κόσμου τοΰ συγγραφέα, είναι ή λατρευτική του 
διάθεση γιά τήν δμορφιδ τής φύσης, γιά τή 
γραφική παράσταση τώ ν  προσώπων καί τώ ν 
πραγμάτων- μιά διάθεση φυάικά, πού παρα
μερίζει σά νά θέτει στή σκιά τις ιδιαίτερες 
έξομολογήσεις τής ψυχικής του ζωής.

** *
\ Ή  διηγηματογραφία τοΰ Παπαντωνίου> 
γενικώτερα άντικρνζόμενη είνα ι αντικειμενι
κή. Δέ μπορούμε λόγου χάρη νά διακρίνουμε 
άν κι5 ώς ποιο σημείο έ'νιωσε τό  καταθλιπα- 
κό βάρος μιας εποχής, τής εποχής τώ ν  πιό 
κρίσιμων χρόνων έ'πειτα άπό τό μεγάλο πό
λεμο, ή άν, κι’  ώς ποιο σημείο στάθηκε δ ι
ατακτικός καί περίφοβος ακούοντας κρυφά 
καί μέ σφιγμένη τήν ψυχή τούς παλμούς τής 
καρδιάς, κι" ακόμα άν μαζί μέ άλλους λικνί- 
σίηκε μέ τις ελπίδες καί τίς λαχτάρες γιά κά
ποιες μέρες καλύτερες. 'Ο  Παπαντωνίου— 
πρέπει ίσω ς νά συμπεράνουμε— μ’ ό'λα τά 
πνευματικά καί ψυχικά εφόδια, δέν ειχε τό 
θάρρος ν ’ άντικρύσει κατά πρόσωπο τή ζωή. 
Μ ’ έκεΐνο τό ευτυχισμένο χαμόγελό του πού 
εκφράζει μιάν έ ν δ ό .μ υ χ η  ά δ ι  α φ ο ρ ία ,  
θέλησε νά δημιονργήσει τό ιδεώδες γ ι’  αυτόν 
περιβάλλον— τό πενιχρό ίσως γιά εμπνεύσεις*— 
τό πλούσιο δμως σέ χυμούς ζω ή ς δταν εχου- 
με τή δύναμη νά τοΰ δώσουμε δλη τή ζω ν- 
τάνεια κι’ δλο τόν οπλισμό τής ψυχικής ζωής 
τοΰ ανθρώπου. Ό  Παπαντωνίου είδε τή ζωή- 
σά θυμόσοφος καί σκεπτικός τίς περισσότε
ρες φορές. Μέ μιάν ίσως εξαίρεση: Π ώ ς ή 
συντηρητικότητά του καί ή έγκράτειά του ξε- 
περνοΰσεν απροσμέτρητα τά δρια τής προδιά
θεσής του αυτής κάθε φορά πού αποφάσιζε 
νά υμνήσει τό φυσικό φαινόμενο, νά χάρει 
αισθητικά τήν κομψότητα καί τή χάρη τοΰ 
αντικειμένου. "Ενας αισθητικός τοΰ αναστή
ματος τοΰ Παπαντωνίου δέ μποροΰσε παρά 
νά ειχεν εκτιμήσει απόλυτα τήν αξία εκείνου 
πού σημειώναμε πριν άπό λίγο, πως τά πρά
γματα αποκτούν δλη τήν έκτασή τους στό 
πνευματικό μας σύμπαν μόνο άπό τή στιγμή 
πού θά είπωθοΰν, θά  μκτουσιωθοΰν, θά  εξα
ϋλωθούν, θά γίνουν τέχνη.
W-~ Τ ί θά  είχαμε νά δοΰμε τώρα σ’ αύτά τά  
ίδ ια  τά διηγήματα’, πού είναι σάν προσφορά 
τοΰ συγγραφέα; 'Ο  Παπαντωνίου μάς έδωσε 

/εικόνες, καί ποιητικές στιγμές, μάς παρουσία
σε τή χαρά τών χρωμάτων, τή γοητεία καί 
τήν ψυχική ευφροσύνη πού υπάρχει1 στή φύ
ση άλλά δέν απομόνωσε τό  τραγικό στοιχείο 
τοΰ άνθρώπου, δέ δοκίμασε τίς εσωτερικές ε
κείνες θεωρήσεις γιά  νά δώσει αποσπάσματα 
καί περίληψη τών ψυχικών καταστάσεων τοΰ 
άνθρώπου, δέν περιπλανήθηκε στις μυστικές 
περιοχές τής εσωτερικής του|ζα>ής, δέν κατα

λήφθηκε απο το φόβο καί trjv ανησυχία μή
πως αφήσει στή σκιά κάποιες πτυχές πού κρύ
βουν έ'να βαθύτερο νόημα, μιά ξεχωριστή συγ
κίνηση, μιά λεπτομέρεια ικανή νά μάς δώσει 
τήν ευκαιρία ν’ άντικρύσουμε κι' άλλους όρί- 
ζοντε*. Με μια λέςη δέν έγινε ό ευαίσθητος 
ποιητής τοΰ αθέατου δπως υπήρξε p υμνητής 
κι’  ο ποιητής τοΰ φυσικοΰ φαινομένου.

(Έ χει συνέχεια)
Γ ΙΩ Ρ Γ . ΔΕΛΙΟ Σ

W IL A T 2  H O L M S E N  *

’Έ χ ω  ενα τραπέζι σέ μιά κάμαρα 
τά  μεγάλα τά  εργα μου νά" γράφω.
“Ε,χω gva κρεββάτι, δυό καθίσματα 
κι’ ενα κάδρο άπό άσημο ζωγράφο.

’Έ χ ω  ενα μπαλκόνι, πού τά  κάγκελα 
βλέπουν—φυσικά του—πρός τό  δρόμο, 
εχω τά  βουνά μακρυά, τά  σύννεφα 
καί μιά μυΐγα πάνω δ<3 στόν ώμο.

“Εχω κι’ εχω. Μόνο νά κατάψερνα 
νάπεφτε ή καρδιά μου στό τραπέζι, 
νά μετράει—ρολόϊ αύτή—τις ώρες μου 
καί μ’ αύτή ή γυναίκα μου νά παίζει.

Λ Ο Υ Λ Η Σ  Π Ο ΖΙΟ Π Ο ΥΛ Ο Σ

Τ Α  Δ Α Χ Τ Υ Λ Ι Δ Ι Α
Κίνησέν άπ ’ τή μακρυνή του χώρα 
ό νιός ταξιδευτής νάρθή στήν Πόλη 
πού τή θαυμάζουν δλοι.
Δάρθηκε μέ τόν άνεμο, τή μπόρα 
στήν νύχτιαν ώρα 
κι’ ήρθε στήν Πόλη.

Ξεπέζεψε στοΰ χρυσικοΰ τή θΰρα 
πού σάν κι’ , αύτόν τεχνίτης καί μεγάλος 
δέν ήταν άλλος.
Δένει τό μάλαμα, τ ’ άσήρι γύρα 
σέ στέμμα βασιλιά καί σέ πορφύρα, 
είναι μεγάλος.

—Τό σμάλτο δούλεψε μέσ’ στ* άργαστήρι 
άξιε τεχνίτη, μέ τ ’ άσήμι άντάμα 
φτιάξε Ενα. θάμα·
κάποια προσμένει στοΰ χωρίου ενα παραθύρι 
καλέ μου κύρη 
καί τόχω τάμα.

—Νιέ μου ταξιδευτή καί παλλικάρι
σαν τι νά θές βραχιόλι γιά  καδένα;
πές το  σέ μένα·
άν λάχη καί τό θές γιά  χάρη
μιας άδελφής πού είναι σου καμάρι,
ναναι καδένα.

— Φτιάξε, τεχνίτη, άκριβά δυό δαχτυλίδια ϊ 
άστραφτερά πώς λάμπει τό νιό μάτι 
πάνω σέ άτι·
φύσηξε στό χρυσάφι τήν ψυχή τήν ϊδια 
γ ια τ ’ είναι τοΰ άρραβώνα δαχτυλίδια.
  Λάμπει τό μάτι,...

Β Α Σ Ο Σ  Μ Ο ΡΦ Η Σ '3

"Ηρως άπότό μυθιστόρημα τοΰ Κνούτ Χάμ- 
σου «Δυνάμβις πού μάχονται»,

Η “ ΦΟΙΝΙΚΙΑ,, τ ο υ  Κ. Π Α Λ Α Μ Α
ΕΡΜ Η Ν ΕΥ Τ ΙΚ Η  Μ ΕΛΕΤΗ  *

β ' στροφή

Τ ά  κ α τα χ ώ ν ια ζε  δλα  γύ ρω  τό  λιοπύρι, 
έδόο κ’ έκει ψ άχνανε λςχίμαργες άκρίδες, 
κ ’ ήρθέ βροχή- καί τάνθ ια , πού ε ίχα ν  ά -

[χνογύρει,
ξυπ νούνε καί π ο τίζο ν τα ι δροσοσταλίδες .
Κ ’ υ σ τερ ’ άκόμα πιό γλαυκ ό  τό  πανηγύρι 
του  ξά σ τερο υ  ούρανοΰ  ξα ναρχ ισμ ένο  τό

[ε ΐδ ε ς -
Τρικυμιστή μόνο ή κορφή σου  α νά ρ ια  ά -

[νάρια
σ τα λοβ ολά ε ι άδρά  βροχομαργαρ ιτάρ ια .

2. Τ ό  νόημα τής σ τροφ ής αύτής ε ΐνα ι 
φανερό. Π ριν άπ ’ τή βροχή τό  λιοπύρι τά  
κ α τα χ ώ ν ια ζε  (τά  άποκάρωνε, τά  έκανε νά  
λιποθυμούν, νά  πέφ τουν σ έ  λήθαργο ) δλα 
τά  γύ ρ ω  π λά σμ α τα  καί οΐ άκρίδες ψ άχνα
νε λα ίμ αργα  δώ  κι’ έκει γ ιά  νά  φ α νε— ει
κόνα της καταστροφής! Τ ά  λουλουδάκια  δ
μως κά του  άπό τό ν  ήσκιο τής Φοινικιάς 
δέν ύπόφεραν, έπ ροσ τα τεύ οντα ν . Καί 'τ ό τ ε  
ήρθε βροχή, ψιλή βροχή. Ή  κ α τά σ τα ση  ά λ 
λα ξε . Τ ά  ά λλα  τά  άνθια  πού εΐχαν κα τα - 
χωνιασθή  σ έ  ΰπνο άπό τή ζέσ τη , τώ ρ α  ξυ 
πνούνε καί π ο τ ί ζ ο ν τα ι '  δ ροσοσταλ ίδ ες . Ή  
ά τμ όσφ α ιρα  λαμπικάρισε, ξα σ τέρ ω σ ε  ό ού- 
ρανός κα ί πήρε πανηγυρική όψη, έγ ινε πιό 
γλαυκ ός άπό πριν. «Κ α ί ή κορφή σ ο υ — λένε 
τά  λουλουδάκια  στή Φ οινικ ιά— τρικυμιστή 
(ή το ι καθώ ς κουνιέτα ι άπό τό ν  ά έρα ) σ τα 
λοβολάει (ρ ίχνει κά τω  σ τά λ ες ) άδρά βροχο- 
μ αργαρ ιτά ρ ια  (σ ά  χ οντρά  μαργαριτάρια ), 
καί οί σ τά λ ες  αύ τές  ε ίνα ι άπό τή βροχή, 
πού καθώ ς έπεφτε π ροη γουμ ένω ς έσκ ά λω - 
νε σ τού ς  κλάδους σου, πού άπ οτελοΰν τήν 
κορφή σ ο υ ». ’Έ τ σ ι  τά  λουλουδάκια  δέν 
ποτίσθηκαν δροσοσ τα λ ίδ ες  δπως τά λ λα  τά  
γύ ρ ω  άνθη, κι δχι μόνο αύτό, παρά  ή βρο
χή πέφτει τώ ρ α  έπάνω  του ς  μέ χοντρές σ τ α 
λαματιές. Α ύ τά  είνα ι τ ά  γεγο νό τα . Κι αύτά  
ε ίνα ι ή α ίτια  πού δ ιαμ αρτύροντα ι τά  λου 
λουδάκια  γ ιά  τήν κακή τους τύχη.

γ '  σ τροφή

Λ αμποκοπάει α νά σ τα ση  τό  περιβόλι, 
κάθε πουλί όνειρεύετα ι π ώ ς εΤν’ άηδόνι, 
μονάχα πέφτει άπό τά  υψη σου σ ά  βόλι 
τό  μ αργαρ ιτα ρέν ιο  σ τά λα μ α  καί— <5 πόνοι! 

■ δ λω ν  κορώ να  τούς φ ορεΐ τό  δροσοβόλι, 
δλα  τό  γά ρ γα ρ ο  νερό τά  μπαλσαμώνει.
Γ ια τ ί σ ’ έμ δς ή θεία τώ ν  δλω ν  καλωσύνη  
γ ίν ε τα ι λά β ω μ α  κι ά ρ ρ ώ σ τία  καί κ α μ ίν ι;
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ΓΟΥ ΒΑΣ· ΔΕΑΟΥΣΗ

3. Σ τή  στροφή αύτή ξεσπ ά ει τό  παρά- 
, πονο πρός τή φοινικιά.

« Τ ό  περιβόλι γ ιο ρ τά ζε ι τήν ά νά στα σή  
του, λαμποκοπάει άπό τή χαρά  του. Κάθε 
πουλί ο νειρ εύ ετα ι π ώ ς ε ίνα ι άηδόνι, καί 
κελαηδεΐ μ’ δλη τή δύναμί του. Σ ’ έμας δ 
μως πέφτει άπό τά  υψη σ ο υ — κι έπομένως 
μέ μεγάλη δύναμη— τά χοντρό  σ τά λα μ α  
(ά δρά  βροχομ σργαρ ιτάρ ι) καί μας χτυπάει, 
δλο τό  περιβόλι χα ίρετα ι^κ ι έμεΐς δεχόμα- 
σ τε  φοβερά χτυπήματα. Οί πόνοι μας ε ίνα ι 
μεγάλοι, έμεΐς ύποφέρουμε, ένώ  δλα  τά λ λ α  
π λά σμ α τα  χα ίροντα ι, (καί ή άντίθεση  αύτή 
δ ιπ λα σ ιά ζε ι τό ν  πόνο). "Ο λα  τά λλα  φορούν 
κορώ να  (σ τέμ μ α ) άπό δροσοσ τα λ ίδ ες  (πού 
λαμποκοπούν σ τό ν  ήλιο ,σ ά  δ ιαμάντια ). Τ ό  
γά ρ γα ρ ο  νερό δλα  τά λ λα  τά  μ π αλσαμ ώ 
νει. Γ  ια τί έμ,ας ή βροχή πού ε ίνα ι γ ιά  δλα  
θεία καλωσύνη (χαρά  θεού, θεϊκή εύ έργε- 
σ ία ), γ ια τί μας λα β ώ νει εμάς καί μάς καί
ει (καμ ίνι) καί,μάς ά ρ ρ ω σ τα ίν ε ι; Ή  θεία 
τώ ν  δλω ν  καλωσύνη ε ίνα ι ή βροχή στή 
συγκεκριμένη .αύτή περίσταση, πού ε ίνα ι 
γ ιά  δλα  τά λλα  εύεργετική καί μ ονάχα γ ιά  
τά  λουλουδάκ ια  ε ίνα ι καταστροφ ική -' Δ έ  
χ ρ ε ιά ζε τα ι λο ιπόν κάμιά μεταφυσική ή 
συμβολική έρμηνεία τού  σ τίχου  αυτού.

δ ' στροφή

Π όσο σκληρά χτυπάει τό  βόλι τό  δικό σου! 
Κ α νέν ’ αύτί ψηλ.ά, κανένα  μ ά τι εμπρός μας. 
Ζούμε σ τό ν  ίσκ ιο  σου, £νας κόσμος ό κορ-

[μός σου,
τό  στέμμα σου  ούρανός μέ τά σ ιρ α - ό ού-

[ρανός μας. 
θ ε ό ς  άλύπητος άν ε ίσα ι φ ανερώσου .
’Ά ν  δχι, γνέψ ε μας, καί μιά γαλήνη δός μας. 
Καί μή σκ ο τώ νε ις  μας ά γά λ ια  ά γά λ ια , ή

[δράμε
καί ρ ίξ ε  μας νεροποντή  μέ μιας νά  πάμε !

4. «Τ ό  βόλι π ροέρχετα ι άπό σ έ ν α », συμ 
περαίνουν τά  λουλουδάκια . « ’Εσύ ε ΐο α ι ή 
α ίτία  πού ή βροχή μ ετα βά λλετα ι γ ιά  μάς 
σέ βόλια  καί μάς χ τυπάει τό σ ο  σκληρά». 
Δ έν  παίρνουν δμως καμιάν άπάντηση άπό 
τή Φοινικιά. Α ύ τή  δέν άκούει τό  παράπονό 
του ς  ούτε τά  κο ιτά ζε ι. « Δ έ ν  έχεις λοιπόν, 
έκεΐ ψηλά σ τά  κλαδιά σου, κανένα  αύ τί 
γ ιά  νά  μας άκούσει καί δέ ρίχνης κανένα 
βλέμμα (μ ά τι) σέ μας. Ζούμε σ τό ν  ήσκιο 
σου καί κόσμος γ ιά  μας ε ίνα ι ό κορμός 
σου, καί ούρανός μας ε ίνα ι ή κορφή σου 
(το. στέμμα σου ) πού μέ τά  καμ αρω τά  κλα
διά της σχημ ατίζει έπάνω  μας ένα  θόλο,



σά ν τό ν  ουράνιο, πού είναι- γεμ ά τος  ά- 
σ τ ρ α .Ά ν  είσα ι θεός σκληρός καί άλύπητος 

,φ α νέρω σέ το  σέ μας. ’Α ν  δχι, άν ε ίσα ι ό 
καλός θεός 'μ ας, γνέψ ε το  σέ μάς γ ιά  νά 
ησυχάσουμε, δός μας κάποια γαλήνη, jcai 
μή μάς σκο τώ νε ις  ά γά λ ια — ά γά λ ια  μ’ 'αυ
τές  τις  χοντρ ές  σ ταλαμ α τιές . "Η  τουλά χ ι
σ το ν  σπεΰσε νά  μας ρίξης μέ μιάς δλη τή 
βροχή πού έχεις σ τήν κορφή σου, σά  νε
ροποντή, νά  πεθάνουμε (νά  π ά μ ε !) μιά ώ ρ ’ 
ά ρχή τερα » Κ α θώ ς βλέπουμε καί στή  δ' 
στροφή έξακολου θεΐ τό  παράπονο τώ ν  
λουλουδ ιών. Ό  ποιητής μιλάει άποκλειστι- 
κά γ ιά  λογα ρ ιασμ ό  τώ ν  λουλουδιών. Κάθε 
φ ιλοσοφική4άνα ζή τηση  έω ς  έδώ  ε ίνα ι μα- 
ταία. Π ραγμ ατικώ ς γ ιά  τά  μικρά λου λου 
δάκια ή Φοινικιά' φ α ντά ζε ι σ ά  θεός, οί σκέ
ψεις τώ ν  λουλουδ ιώ ν ε ίνα ι φυσικές, δηλα
δή άν μπορούσαν νά  σκεφθοΰν και νά  μι
λήσουν, α ύ τά  θά  έλεγα ν πρός τή Φοινικιά, 
πού υψ ώνετα ι μεγάλη καί περήφανη έπάνω  
άπό τά  κεφάλια  τους.

, * 
ε στροφή

Σ ά ν  πληρωμή ε ΐν ’ ό πόνος μας καί σά  βρε-
[τήκι,

τής άρμονίας μας έσφ ρά γισ εν  ή χρυσή
[βοϋλλα.

’Ε νώ  -μάς γ γ ίζε ι  ό Χάρος, μάς θεριεύει ή
[Νίκη,

τρέμομε, χαΐρε, τού  ρυθμοΰ ιερή τρεμούλα! 
Κ αταχωμένο, άνήλιαγο  ζή  τό  σκουλήκι 
γ ιά  νά  χαρή μ ετα ξοφ τέρουγη  ψυχούλα 
μιάν ώ ρα  τήν ω ρα ία  ζωή , καί νά  πεθάνη 
— Τ ό  χάσμ α  τής πληγής μας γ ίνετα ι συν-

]τριβάνι.

5. Σ τή  στροφή αύτή έγ ινε ή ταύ τιση  τού  
υποκειμένου μέ τό  άντικείμενο, ό ποιητής 
καί τά  λουλουδάκ ια  γ ίνο ν τα ι ένα. Ή  μειο
νεκτική θέση τους άπ έναντι τοΰ  άλλου  κό
σμου, τού ς φέρνει τό  φυσικό παράπονο, 
τό ν  πόνο. ’Α λ λ ’ άκριβώς τό  α ίσθημα τού 
το  τής μ ειονεξίας τά  κάνει νά  έν τε ίνου ν τή 
δύναμή τους γ ιά  ν ’ άποχτήσουν υπεροχή 
κάπου άλλοΰ, σ τό ν  κόσμο τής άρμονίας 
καί του  ρυθμού— στήν τέχνη. Ό  πόνος τώ ν  
λουλουδιών, δπως τό ν  έν ιω σε ό ποιητής, 
τού  φέρνει στή  μνήμη τό ν  δικό του  τό ν  
πόνο. Μ έ τό ν  ’ίδ ιο  τρόπο π<?ύ οΐ γυνα ίκες, 
δ τα ν πηγα ίνουν νά  μοιρολογήσουν ένα  ξ έ 
νον νεκρό, θυμούντα ι καί τό  δικό του ς  τό ν  
πεθαμένο καί λένε τό  δικό του ς  τό  μοιρο- 
λ ό γ ι γ ιά  τό  δικό το υ ς  πένθος, έ τσ ι Κι ό 
ποιητής έδώ.

Ή  τύχη τώ ν  λουλουδ ιώ ν είνα ι καί δική 
του  τύχη. "Ο π ω ς εκείνα  έτσ ι κι αυ τός ε ΐνα ι 
μακριά άπό τό  πανηγύρι τής ζω ής. (Βλέπε 
«Π α νη γύ ρ ι σ τά  σπ ά ρ τα », καί «Σ τή ν  άκρο- 
ποταμ ιά  ό π α ρ ά λ υ το ς » τής ’Α σά λευ τη ς 
Ζωής). Ό  ποιητής άντί νά  λυγίση  καί νά  
συντριβή άπό τό ν  πόνο, δημ ιουργεί αύ τός

άπό τό ν  πόνο μ ιά πηγή χαράς κι ϊτσ ι 
βγαίνει νικητής, τό ν  πόνο του  τό ν  μετου- 
σ ιώ νε ι σέ τραγούδι, καί μέ τό  τρα γού δ ι 
αύτό υψ ώ νετα ι σέ άλλο  κόσμο, τό ν  κόσμο 
τής τέχνης^ Α ύ τή  είνα ι ή κοινή μοίρα  π ολ
λώ ν  καλλιτεχνώ ν.

« Ό  πόνος μ α ς— λένε τά  λουλουδάκια  
— δέ^ ε ίνα ι τιμωρία , εΐνα ι άμοιβή (π λη ρω 
μή) καί θησαυρός (βρετήκι). Κ α ί τού το  γ ι
α τί μάς έσφ ράγισεν ή χρυσή βούλλα  τής 
άρμονίας, έπήραμε τή σ φ ρ α γ ίδα  τή χρυσή 
τής ποίησης, καί άπ ’ τό ν  πόνο μας ά ν τλο ϋ - 
με τήν έμπνευσή μας καί .δημιουργούμε 
τά  τρ α γού δ ια  μας. Κι ένώ  ό πόνος μάς 
οδηγεί σ τό  θάνατο , σ τό  χαμό (χάρος), έ 
μεΐς τή φυσική αύτή ήττα , τή μεταβάλλομε 
σ έ  πνευματική νίκη. ‘Η  φυσική τρεμούλα  
μ α ς— πού π ροκαλεΐτα ι άπό τό  βαθύ πόνο, 
γ ίν ε τα ι συγκίνηση καλλιτεχνική, ιερή τρ ε 
μούλα τής ποίησης (ρυθμοΰ), καί τή χα ι
ρόμ αστε (χα ΐρε). Τ ί σημασία  έχει ό φυσι
κός θ ά να το ς  πού θάρθει σύντομ α  ή αργά ; 
’Α ρκ εί δ τι έζήσαμε μέσα  στήν ομορφιά τής 
τέχνης, δπ ω ς καί τό  σκουλήκι ζή  κλεισμέ
νο καί ά νή λ ια γο  μέσα  σ τό  βόμβυκά του 
καί προορισμός του  ε ίνα ι νά  β γή  μιά μέρα 
μεταμορφωμένο σέ μ ετα ξοφ τέρουγη  πρτα- 
λ ο ΰ δ α (ψ υ χ ο ΰ λ α )γ ιά  νά  ζήση καί νά  χαρή 
μιά ώ ρ α  τήν ώ ρα ία  ζω ή  τής πεταλούδας, 
καί νά  πεθάνη». Π ολύ παραστα τική  αύτή ή 
παρομοίωση τού  ποιητή μέ σκουλήκι πού 
μ εταμορφώνετα ι σέ πεταλοΰδα. Ώ ς  ά νθρω 
πος δέν ε ίνα ι τίποτε, ε ΐνα ι ένα  φυλακισ
μένο, ά νήλια γο  σκουλήκι. "Ο τα ν  δμως με
ταμ ορφ ω τή  σέ π εταλούδα , τί χαρά ! ’Α ρκ εί 
νά ζήση μίαν ώ ρ α  μ οναχά τήν ώ ρα ία  ζω ή  
τής π έταλούδας κι άς πεθάνει. « Τ ό  χάσμα 
τής πληγής μας καί τοΰ  πόνου μας γ ίν ε 
τα ι τό τε  συντρ ιβάνι χαράς κι’ εύ τυχ ίας».

Ή  στροφή λο ιπόν αύτή ά π οτελεΐ τή λύ 
ση τώ ν  προηγουμένων, τή λύ τρω ση  άπό 
τό  φυσικό πόνο μέ τή μετατροπή του  σέ  
τραγούδι. 'Ε δώ  κα θρεφ τίζε τα ι ό ’ίδ ιος ό 
ποιητής, μάς έ ξο μ ολ ογ ε ΐτα ι άπό πού α ν 
τλ ε ί τήν έμπνευσή το υ  καί π ώ ς άντιδρά  
σ τό ν  έξω τερ ικ ό  πόνο μ ετα τρέπ οντά ς το ν  σέ 
εσω τερ ική  χαρά. Ή  άντίθεση  σ τή  στροφή 
αύτή δέν άναφ έρετα ι σ τό ν  πόνο τώ ν  λο υ 
λουδ ιώ ν καί στή  χαρά  τώ ν  ά λλω ν  π λα 
σμ ά τω ν  τοΰ  κήπου, παρά σ τό  φυσικό πόνο 
τώ ν  λουλουδ ιώ ν καί στή  έσω τερική  χαρά  
τής καλλιτεχνικής δημιουργίας.

"Ε το ιμ α  ε ΐνα ι τώ ρ α  πιά τά  λου λου δά 
κια, δπ ω ς α ισθά νο ντα ι τόν^έαυτό  το υ ς  λυ 
τρω μ ένο  άπό τό ν  πόνο, νά ρχ ίσουν τό  τρ α -  
γοΰδ ι τους. Πάει, τέλ ε ιω σ ε  πιά τό  π αρά
πονό τους. Π αρατηροΰν γύ ρ ω  τους* τά  
π λάσμ α τα  τοΰ  κήπου καί τή  Φοινικιά, καί 
λ ένε τό  τραγούδ ι τής φύσης, μ ιλώ ντα ς πό- 
τε -π ό τε  καί γ ιά  τό ν  εαυ τό  τους.

("Εχει Συνέχεια)
ΒΑΣ. Δ Ε Δ Ο Υ Σ Η Σ
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ΧΙΜΑΙΡΙΚΗ. ΑΛΗΤΕΙΑ

Πρέπει μιά λύση νά δοθη· στήν σκοτεινή μας τήν
' -  · [ψυχή

π’ άνθοΰν οί πόθοι γιασεμί κ' ή σκέψη σάν τρ ι
φύλλι

οί συννεφιές στά  μάτια μας καί στήν καρδιά μας
[οί παλμοί

κι' δλα μαζΰ μιά ταραχή,... Σιωπαίνουν καί τά
[χείλη.

Βαριά μιά θύελλα μ’ όργές τό παρελθόν μας
[στή ζωή

κι' ώς καβαλάει τήν δψη μας ή χλεύη τών... άν-
[θρώπων

μήτε λιμάνια μήτε άχτές μάς δέχονται. Γό λυ-
[τρωμό

στό πέρασμα δέ βλέπουμε τώ ν  χρόνων καί τω ν
τόπων.

Πορεία σέ μιά θύελλα· καμιά δέν εΐναι προ-
[σμονή

πού νά ζεστάνει τήν καρδιά μέ πλάνες καί μ' έλ-
[πίδες

στό φώ<* ή άνία πλάθεται καί στό σκοτάδι τό
[πιχτό

ή σκέψη κι’ είμαστε δετοί σέ τύψεων άλυσσίδες.

Περνούν τά  χρόνια καί χτυπούν στά  μάγουλά
[μας αύλακιές

καί συννεφιές σ τά  μάτια μας τις νύχτες νά βουρ
κώνουν.

Μ άς σέρνουν οΐ άπόμερες γωνιές τυφλούς προ-
[σκυνητές

σέ μεσημέρια καί βραδυές ποτβς πού δέν τ ε 
λειώνουν

Κ Ο Μ Μ Ο Ι .

Μάκραιναν άπό μένα οί πόθοι, οί τρανοί, σφαί
ρες όλόπυρες καί χύθηκαν '  αστέρια φωτεινά 
μέσ’ στις σβυσμένες ερημιές. ’Ά π ια σ το ι κοσμοι, 
άγνωροι, κυλούσαν πάντα σ ’ αύτόν τόν ούρα- 
νό, μαγευτικά κομμάτια στήν άρπα τής ζωής. 
Γοργά  κυλούσαν έκει,. ψυχές αύτοί. ολοζώντανες 
στό άψυχο στερέωμα. Πελώριες λάμψεις στό 
χάσιμό τους μέαα σ ιό  διάστημα, φ ώ ιιζα ν  αιω- 
VLa, πάντα μέ φουντωμένη δύναμη τυ εΐ αι μου. 
Ξεμάκραιναν 1 καί πάλι ξαναγύριζα·/, k l ’  δλο, 
πότε μικροί .πότε μεγάλοι φάντα ζαν στά μάτια 
τά  εκστατικά, ριγμένα στόν άπόλυτο τό θαμα- 
σμό τους.

Σ τό  κάθε τους άπότομο πλησίασμα, ή λάμ
ψη τους στό ξαφνικό δυνάμωμά της σκέπαζε σέ 
μιά ομίχλη φωτεινή, τούς άλλους κόσμους. Κι' 
ύστερα Εφευγαν κι’ έχάνοντσν δλο μελαγχολία 
στής ομίχλης τίς άγκαλιές....

Τώρα κάθε νύχτα, μισογυρμ*ένος στό παρα
θύρι τής ελπίδας, γυρνάω πάντα τή σκέψη μου 
σ τά  ξέμακρα τ ' άστέρια. Στέκομαι πάντα λά 
τρης ταπεινός στούς πόθους μου πού πάντα 
παραδέρνουν, σέρνοντας τή φλόγα τήν άκοίμη-
τη στό μάκρος ιό τρομερό τω ν χρόνων  Κ ι’
έκει μιά προσευχή ύψώνω γιά  τά  γεννήματά 
μου αύτά καί στέλνω  σ ’ ενα τραχύ τραγούδι 
τή θλίψη μου στό άπειρο. Μ ’ αύτό ξακολου- 
θάει νά κράτη ζηλιάρικα μέσα στούς κόρφους 
του τά  φωτεινά πετράδια τήζ ψυχής μου. Λέω  
έγώ  πάντα τήν προσευχήσου μέσα στις στρα- 
φ τερές* ομίχλες τής ' νυχτιάς κι' ελπ ίζω  πάντα, 
πώς μιά μέρα άμόλευτοι θά μοΰ ξαναδοθοϋν 
γιά  νά σβυστοϋνε στό ποτήρι τοΰ χορτασμού..:..

Κ Ω Σ Τ Α Σ  ΓΡΗ ΓΟ Ρ1ΑΔΗ Σ

ΣΤΟ Φ ίλΟ  Κ Ω Σ ΙΑ  Μ Α Ρ ΙΝ Α Κ Η

Πάντα μάς βρίσκουν οί αύγές σάν προτομές στή
[γης στητούς 

μέ στηλωμένη τή μό:τιά σέ πέλαγο κ' εκτάσεις 
νά καρτερούμε κιωπηλοί σάν άλλοι ’Ό σ β α λν τ

[νά φανεί
ό "Ηλιος!! καί χανόμαστε σ ’ άλόκοσμες έκτάσεις.

Λ ίγα  τραγούδια, μιά ζώή, ’μέσ’ σέ λαχτάρες
[μακρυνές.

‘Ό λ α  σπατάλη κι’ αίσθημα καί λόγος καί ψυχή
[μαζ.

’ Αγάπη! τό άγιο κίνήτρο. Ιδ έα  καί σκοπός μαζύ 
οάν τρ ίλ ιες—τ ’ δνειρο—πουλιών, σαν αρπα κ’ ή

[πνοή μας.

Παντού περνά ενας θόρυβος, μιά πάλη σ ’ δργο
[εντατικό.

κΰμα πού χτίζει καί γκρεμά κρυφές χαρές τώ ν
[άλλων

κι* έρχεται άπόηχο βραχνό μέσ’ τό δικό μας
[σπαραγμό

πού στήνονται στά  οτήθεια μας χοροί αιώνιων
[Σάλων.

Ε ίμαστε αιώνιοι νοσταλγοί, κάποιας ζωής άγ-
[γελικής ,

νά πλέει μέ μιάς άνοιξης καράβι στούς αιθέρες 
κ’ έχουμε μάτια άνήσυχα, καρδιά δοσμένη.

[στους παλμούς
καί σέ χαρές πού μάς γεννούν θείες κ’ άγνές

[χίμαιρες. _

Δέν ξέρω.τί θά λέγανε κι,’οί διπλανοί μας δταν μιά 
στερνή φορά θά σμίγαμε σέ τάφους σφραγισμέ

νου ς
πού άδιάκοπα θά τρ ίζανε μέσ’ τή φθορά οΐ σκε-

.[λ&τόί:
«Κ άλιο  νεκροί σέ ζωντανούς παρά σέ πεθαμένους.

Πού στήνουν μάχη καί μιλούν μέ τά  σκουλήκια
[καί ζητούν

ν ’ άνοίξουν μέ τά  νύχια τους μιά τρύπα ν ά-
[νασαίνοον

καί μας θυμίζουν τή ζωή. Πού εμείς. τή ζήσαμε 
~ [νεκρό..

K l’ αύτοί μήτε σ ιόν  τάφο τους άκόμα δέν...ί
πεθαίνουν»

Α, ΠΩΓΩΝ1ΤΗΣ

Ή  φαντασία μπορεί νά χζτχντήαη  Κόλαση 
ή Παράδεισοί. Ποτέ δμως δέ θά γινόταν ενα 
Καθαρτήριο. ”Η μάς απελπίζει 7, μάς. γοητεύει. 
Μέσον ορο δέν εχει.

* * ’
Ό  Φρόυντ καί οί μαθητές του δέν έχουν 

λύσει ιό πρόβλημα τοΰ ονείρου. Τό έχουν α
πλώς αναλύσει στά δεδομένά του. =Αλλά μέ τό 
νά δείξει κανείς δτι ό όνειρευόμενος χρησιμο
ποιεί σύμβολα— γιά νά προσδιορίσει τδνειρο 
μπροστά στά μάτια του— δέν εξηγεί ούτε τή 
μέθοδο πού τό πνεύμα χρησιμοποιεί γ ιά  νά δη
μιουργεί στό κενό εικόνες μέ δεξιοτεχνία αράχ
νης (πού πλέκει τόν Εστό της), ούτε μέ ποιά 
μυθοπλαστική ίδιοφυΐα ή σκέψη τοΰ κοιμισμέ
νου μπορεί νά παράγει γοητευτικές σκηνές καί 
θαύματα πού δέ θά μπορούσε νά τά ’επινοήσει, 
δταν είναι ξυπνητός.

Edmond Zaloux
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§ 1
Τ ό  Ελληνικό ’Έ θνος ποό χρόνια είχε πα

λέψει γιά νά λυτρωθή απ’ τή σκλαβιά τεσσά
ρων α ιώνων, άφοΰ άπόχτησε τή  λευτεργιά 
του μέ τόσες θυσίες, δέ'στάθηκε άξιο νά λυ- 
τρωθή απ’ τό πνεύμα τοΰ λογιωτατισμοΰ, 
“"Ετσι πέρασε πάνω άπό μιά εκατονταετία ε 
λεύθερης ζω ή : μ’ ενα 'δεύιερο εσωτερικό,
πνευματικό πιά αγώνα, ανάμεσα στούς αν
θρώπους πού φαντάζονταν τό Νέο 'Ε λλη νι
σμό και ποίν ακόμα λυιρωθή απ’ τή σκλα
βιά κ ι’ άφοΰ λυιρώθηκε δμοιο κι’ άπαράλ- 
λαχτο μέ τόν ’Αρχαίο νεκραναστημένο καί σ ’ 
εκείνους— τούς λιγοστούς— πού έβλ^τταν σάν 
κάτι ζω ντανό  και καινούργιο τή Νέαν ‘Βλλά- 
δα καί πίσιευαν πω; ή κληρονομιά τώ ν  αρ
χαίων— ποΰχε γ ίνα  πιά κληρονομιά όλης τής 
ανθρωπότητας—-τότε μόνο θάχε τήν αξία της 
όταν θά  μπορούσε νά δ ή κανένας μέσα της 
τή ζωντανή  κ ι’ άναλοίωτη ουσία τής σοφίας 
κ ι’ όχι τούς νεκρούς πιά τύπους της και τά 
ξεψυχισμένα είδωλά της.

Τό περίεργον είναι ότι οί «τυπολάτρες» 
αυτοί μέ τ ’ όνειρο ν ’ άναστήσουν κάτι πεθα
μένο πιά καί μέ τήν πίστη σέ μιά χίμαιρρο. 
βασάνισαν τόν πνευματικό κόσμο τοΰ Νέου 
’Ελληνισμού καί δημιούργησαν με τήν άκρι- 
την επιμονή τονς έναν άχαρον αγώνα γιά νά 
δώσουν ζω ή  σέ μιά γλώσσα πού θά μάς 
κρατούσε κοντά στού; προγόνους μας καί θά  
μάς έφερνε πλάϊ σ ’ αυτούς ώσπου νά γινό- 
μασταν ϊδ ιο ι ! "Ετσι άρχισε τό γλωσσικό ζ ή  
τημα στήν Ελλάδα.

"Ο μως τό ζωντανό 'Ελληνικό πνεύμα, πού 
βρήκε τήν έκφρασή το ν  νωρίς ακόμα στό δη
μοτικό τραγοΰδι. μίλησε μ’ άλλη γλώσσα. Κ ι ’ 
oiruv γέμισε αργότερα ή ψυχή τοΰ Σολωμοϋ 
άπ5 τ ’ όραμα τής «Δ ό ξα ς  τώ ν  Ψ αρρώ ν» καί 
τής «Λ ευτεργιάς», πού φτερούγιζε πάλι πάνω 
άπ’ τήν αιώνια πατρίδα της, οί Ιδέες του καί 
τό  άφταστα πλούσιο μεγαλείο τώ ν αισθημά
τω ν  του πήραν μορφή στήν καινοι'ργια μου
σική κι’ αρμονική γλώσσα. *

Τή γλώσσα λοιπόν μέ τήν οποία τράγου 
δησε τή  λευτεργιά του ύστερα όλος ό Ε λλη ν ι
σμός μέ τί μπορούσε πιά νά τήν άλλάξη; Μή 
δέν ήταν ή καινούργια γλώσσα άξια νά έκ- 
φράση κάθε ιδέα και τήν πιό λεπτή καί τήν 
πιό πλούσια καί τήν πιό βαθειά; Τό νεοελλη
νικό πνεύμα δέ θά μπορούσε ν’ άνθιση  πάλι 
μ’ αύτή; 'Ο  Σολωμός ήταν ή ούσιαστικώτερη 
απάντηση στό ερώτημα αύτό.

Μ ’ δλα ταΰτα άπό τότε ενας αγώνας συ
νεχής κ ι’ αδιάκοπος χώρισε τόν πνευματικό

κόσμο τής Ε λλάδος σέ δυό στρατόπεδα, μέ 
.μιά εξέλιξη ακόμα χειρότερη. Γ ια τ ί ένώ στήν 
αρχή όσοι αγωνίζονταν γιά τήν καθαρεύουσα 
ώθοϋνταν άπό μιά πίστη, στό όραμα τής νε
κρανάστασης μέσυν τής γλώσσας, ϊόΰ 'Αρχα ί
ου πνευματικού μεγαλείου κατάντησε στό τέ
λος ή πίστη αύτή καθαρή πρόληψη, όταν ή 
πραγματικότητα έδειξε καί σ ’ εκείνους πού 
δέν έβλεπαν, πώς άλλο ή «γλώ σσα » κι* άλλο 
ή τσοφ ία ».

Τό  μεγαλύτερο θύμα αυτής τής πρόληψη; 
στάθηκεν ή Πολιτεία. Σ τήν αρχήν ακόμα μ’ 
άπόλυτη πίστη στό κήρυγμα τοϋ λογιω τατι- 
σμοΰ δέχτηκε τή φ"κειαστή γλώσσα π’ ονόμα
σαν «καθαρεύουσα» καί τήν κράτησεν^έτσι ώς 
τά  σήμερα επίσημη γλώσσα τού Κράιους. Μέ 
τή γλώσσα αύτή ανάθρεψε γενεές ολάκερες 
Ελλήνων,μέ τή γλώσ ’ αύτή νομοθετεί καί δικά
ζει καί τό μορφωμένο λαό καί τόν ανίδεο χω 
ριστή τηρώντας πάντα έπιταχτικά κι’ απα
ρέγκλιτα τό αξίωμα «άγνοια νόμων ού συγ- 
χω ρεΐτα ι». (1)

Ή  γλώσ<?Β όμως ακολούθησε τό δρόμο 
τί); όπως κάθε πραγματικότητα. Κι* όπως συμ
βαίνει πάντα δ αγώνας κιρδίθηκε πρώτα στήν 
ποίηση καί στή λογοτιχνία(2) γενικά γιά νά 
προχωρήσω σιγά σιγά καί στήν παιδεία. ’Έ τσ ι 
άρχισε παράλληλα κι* εκεί έ'νας άγώνας(3) 
πούχε γ ι ’ αποτέλεσμα ώς ένα σημείο επίσημα 
άπ’ τήν Πολιτεία ν ’ άναγνωρισθή ή άνάγκη 
νής εισαγωγής τής δημοτικής στό σχολειό, μά 
πιό πολύ νά κατανοηθή άπ’  όλους πώς τοϋ 
Ελληνισμού ή γλώσσα δέ μπορεί νάναι πιά 
καμμιά άλλη έκτος άπ’ αύτή πού διάσωσε στό 
στόμα του δ λαός, γ ια τί αύτή είναι βγαλμένη 
άπ’ άργαστήρι α ιώ νω ν ολόκληρων κι εΐναι ή

1. Τό δτι ή επιμονή τής Πολιτείας στήν κα
θαρεύουσα κράτησε στό βίο τής νεοελληνικής κοι
νωνίας ενα μεγάλο ψέμμα θά φανή καθα^ώτερα 
πιό κάτω στήν παράγραφο « Ή  Δημοτική στόν 
Νόμο". *

2. Μ ετά τό Σολωμό δέν άλειψαν οί καθαρευ
ουσιάνοι σάν τούς Όρφανίδη, Παράσχο, Παπαρ* 
ρηγόπουλο, Τανταλίδη κλπ. δμως όλοι τοϋιοι 
χάθηκαν στό φως τοΰ επιβλητικού έργου τοΰ 
Ψυχάρη καί τής τέχνης τοΰ Κωστή  Παλαμά κι' 
δλων τών άξιων δουλευτών τοϋ λόγου σάν τούς 
Ά λ .  Πάλλη, Ά ν δ .  Λασκαρατο, Κ. Καρκαβίτσα,
I. Γρυπάρη, Κ. Καρυωτάκη κλπ.

3. Σ τόν Α. Δελμοΰζο χρωστά πολλά ή Παι
δεία μας γιά  τούς αγώνες του. Αύτός στάθηκεν 
άλύγισιος μαχητής στόν αγώνα τής επιβολής τής 
Δημοτικής στό Σχολειό. ’Ά ν  πληρώθηκε μέ π ί
κρες καί μέ κατηγορίες γιά τόν αγώνα του, αυτό 
δέν ε ΐνα ι παράξενο. Τ έτο ιο 1 αγώνες δέ χαρίζουν 
εύκολα δάφνες.

ψυχή τοΰ ’Έ θνους πού μιλάει μέ τή  γλώσ’ 
αύτή.

§ 2

Δυστυχώς στόν αγώνα αύτό πού τόσο τά
ραξε τόν πνευματικό κόσμο- τοΰ τόπου μας ε ΐ ·  
χαν μείνει ώς σήμερα απλοί θεατές κείνοι ά- 
κριβώς πού θάπρεπε νάναι στή πρώτη σειρά: 
οί άνθρωποι τής επιστήμης τοΰ δικαίου. ’ Α 
κολουθώντας τυφλοί τήν παράδοση, στάθηκαν 
ανίκανοι νά λυτρωθούν άπ’ τή  γοητεία τής 
καθαρεύουσας. Οί περισσότεροι μάλιστα o5ce 
κάν μπορούσαν νά ν#ιώσουν πώς ή γλώσσα 
τοΰ 'Ελληνικού λαοίΤηιαν δυνατό νάχη θέση 
στούς νόμους, σ ιά  συγγράμματα καί στά δι
κόγραφα. Δημιούργησαν όρους καί ορισμούς 
ηχηρούς, έδωσαν νόμους καταληπτούς μόνο 
στούς «νομικούς» καί δημιούργησαν φραστι 
κούς τύπους στά δικόγραφα αρχαιοπρεπούς, 
μά πιό πολύ τής περισσότερες φορές γραμμα
τικά καί συνταχτικά λανθασμένους. "Ε τσι άν- 
τί νά φωτίσουν, ν ’ άπονείμουν δικαιοσύνη καί 
νά γίνουν σιοιχεΐο προαγωγής τής νεοελληνι
κή: ζωής «ήραν τήν κλείδα τής γνώσεως».

Δ έν είναι λοιπόν χωρίς σημασία γιά τήν 
κοινωνική καί πνευματική έξέλιξη τό γεγονός 
ότι έδώ καί λίγον καιρό άρχισε τόν  νομικό 
κόσμο τής 'Ελλάδας νά ϊό ν  άπασχολή στά σο 
βαρά ή άνάγκη νά λυθή δρισιικά τό ζήτημα 
τής γλώσσας. Νά γίνη ή. γλώσσα ή Δημοτική 
τό_ μόνο μέσον έκφρασης τής θέλησης τής 
Πολιτείας, άφοΰ [αύτό εΐναι τό μέσο τής έκ
φρασης τοΰ λαοΰ της καί νά τρέξη πιά καί 
στις φλέβες τής έπιστήμης τοΰ δ καίου τό 
καινούργιο αίμα, τό ζωογόνο  καί καθαρά 
Ελληνικό.

Πόσο τεράστια σημασία εχει, γιά τόν ά- 
γώνα τής αποδοχής τής δημοτικής γλώσσας 
σ’ όλες τις εκδηλώσεις τής νεοελληνικής κοι
νωνίας, ή εισαγωγή της κ ι’ επικράτησή τη ; 
στό Δίκαιο εύκολα μπορεί νά τό δή κανείς ό 
ταν σκεφτή πώς ή έννοια τής Πολιτείας χω
ρίς τόν νομοθέτη δέν εΐναι νοητή. Τό  Νομο- 
θέτη όμως κ ι’ έπομένως καί τήν Πολιτεία ή 
έπιστήμη τοΰ δικαίου θά  τούς δώση πνοή. 
"Ε τσ ι θά  φτάση ή δημοτική γλώσσα ώς τόν 
νόμο, πού εΐναι τό  θεμέλιο τής οργανωμένης 
κοινωνίας.

Μ ιά τέτοια φυσική συνέπεια αναγνώρισης 
μιάς πραγματικότητας τή βλέπουν πολλοί 
μέ δέος μπορώ νά πω. ’Ά λλο ι τρομάζουν μέ 

^μιά τέτοια σκέψη γιατί τούς φαίνεται εντελώς 
ακατάλληλη κι’ άντιεπιστημονική ή γλώσσα 
σύτή. Μ ιά παράδοση ορολογίας, τυποποιημέ
νων δρισμών τοϋ έννοιολογικοΰ περιεχομένου 
τής επιστήμης τοΰ δικαίου καί τύπων τών δι
κογράφων πιστεύουν ότι δέν πρέπει ν ’ ανα
τροπή.

Τούς είναι δύσκολο τά  φαντασθοΰν έ'να 
νόμο, μιά έπιστημονική εργασία, ένα δικόγρα
φο γραμμένο στή ζω ντανή  μας γλώσσα.

"^λλους πάλι τούς ω θ ε ί στήν άρνησην

αιιτή ή δυσχέρεια πού έχει ν αντιμετώπιση 
δικαιολογημένα βέβαια-—ό νομικός στό χειρι
σμό τής νέας μας γλώσσας. Χρόνια τώρα γ ε 
νεές δλόκληρες έπιστημόνων 5σκυψαν στά νο
μικά συγγράμματα καί τούς νόμους καί μαζί 
μέ τό πνεύμα τους πήραν καί τή γλώσσα 
τους. Μ ιά  ίποχή ολάκερη άπ’ τόν Καλλιγά, 
τόν Οίκονομίδη καί τόν Κρασσά ώς τόν Μπα* 
λή τόν’Αναστασιάδη τόν Τριανταφυλλόπουλο 
καί τόσους άλλους τή γεμίζει μιά μεγάλη σειρά 
άπό αξιόλογες συγγραφές πρωτότυπες καί με
ταφρασμένες σέ γλώσσα καθαρεύουσα καί αρ- 
χαΐζουσα πολλές φορές. Ε ίνα ι φυσικό λοιπόν 
νά βρίσκεται δ νομ ικός σήμερα κάτω άπ’ τήν 
επίδραση τής γλώσσας αυτής καί νά μή μπο- 
ρή μ’ αποφασιστικότητα ν’ αντιμετώπιση τό 
ζήτημα δεχόμενος ν ’ άλλάξη μιά γλώσσα πού 
τήν έ'μαθε χρόνια τώρα, μέ μιά γλώσσα πού 
μ’  όλο πού τή μιλάει καί τήν ακούει κάθε μέ 
ρα δέν τήν έγραψε ποτέ. Δύσκολο νά περάση 
άπ’  τήν νεκρή παράδοση στή ζω ντανή  πραγ
ματικότητα.

"Α ς  έξετάσουμε όμως τήν περίπτωση ε
κείνων πού δέν κατέχονται άπό απλό δ ισταγ
μό; πού προέρχεται όπως είπαμε άπό άγνοια 
χειρισμού, τής γλώσσας στόν γραφτό λόγο, 
άλλά πού πιστεύουν πώς ή δημοτική δέν μπο
ρεί νά έκφράση όρους κι’  έννοιες νομικές κι’ 
ακόμα νά γραφή στή γλώσσα αύτή κείμενο 
νόμου ή νομική συγγραφή.

'Η  άντίδραση τών τελευταίων αύτών βα
σίζεται καί σέ μιά σοβαρή παρεξήγηση τού, 
όλου γλωσσικού ζητήματος. Π ιστεύουν δηλα
δή πώς μοναδικός σκοπός εΐναι ή έκλαΐκευση 
τής έπιστήμης κι’ επομένως ότι θά πρέπη 
κάθε τι πού θά έκφράζη κανένας γράφοντας 
νάναι κατανοητό άπ ’ όλους.Τήν άποψην αύτή 
έχοντας καί πολλοί δημοτικιστές επιδιώκουν 
κοντά στ’ άλλα νά επιτύχουν μιά όλως διό
λου καινούργια δρολογία καί ν ’ άνατοέψουν 
ριζικά τήν παλιά.

'Ό μ ω ς τό ζήτημα τής έκλαίκευσης χωρίς 
νά εΐναι έντελώς άσχετο μέ τή  χρήση τής δη · 
μοτικής δέν άποτελεΐ τό βασικό λόγο τής α 
ποδοχής της. Δέν εΐναι ή έκλαΐκευση ή άνάγ
κη κ ι’  ή δημοτική ή πλήρωσή της. Ή  απο
δοχή τής δημοτικής σάν εκφραστικού οργάνου 
τοϋ γραφτού έπιστημονικοΰ λόγου άνταποκρί- 
νεται σέ κάτι πιό ουσιώδες, στήν άνάγκη νά 
γίνουμε αληθινοί, νά μή ζούμε έξω  άπ’  τήν 
πραγματικότητα καί νά μή γινόμαστε θύματα 
μιάς παλιάς πίστης πού έσβυσε κι’  άφισε στή 
θέση της τήν πρόληψη καί τήν άγονη συνή
θεια. Ε ΐνα ι ή άνάγκη νά βρή δ νομικός τοΰ 
Νέου Έ λληνισμοΰ— δπως κι’ δ κάθε πνευμα
τικός άνθρωπος, τόν γνήσιον έαυτό του καί νά 
πετάξη πιά άπό πάνω του κάθε ψεύτικο σ τό 
λισμα μιάς έποχής πού πέρασή. Μ όνον έ'τσι 
θά  μπορέση νά δημιουργήση τούς νόμους καί 
νά πλάση τό δίκαιο. "Ε τσ ι κάθε τ© πού στή 
γλώσσα μας εΐναι πιά νεκρό θά  φΰγη— στή 
θέση του, θά μπή ή ζω ντα νή  λέξη, ή ζω ντα 



νή έκφραση. Αυτό  δέν αποκλείει στή σημερινή 
επιστημονική γλώσσα νά ΰπάρχη πλήθος λέ
ξεων ζω ντα νώ ν, οί λέξεις αυτές δεν υπάρχει 
λόγος ούτε να φύγουν ούτε ν ’ άντικαταστα* 
θούν μέ άλλες πού υπάρχουν, πολύ δέ περισ
σότερο μέ άλλες πού δέν υπάρχουν άλλά θά 
τις φκειάσουμε τώρα. Δέν πρόκειται §ηλαδη 
πηγαίνοντας νά δώσουμε πνοή ζωής στή γλώσ- . 
σα τής έπιστήμης τοϋ δικαίου, νά «κατασκευ
άσουμε* γλώσσα άλλά νά πάρουμε έκείνη πού 
εχει πλασθεΐ (4).

"Επειτα δημοτική δέν είναι μονάχα οί λέ
ξεις. Ε ίνα ι κυρίως και πρώτ’ άπ’ δλα δ τρό
πος τής σύνταξης,καί τής σύνθεσης καί συν- 
αρμογής τώ ν  φράσεων καί τώ ν νοημάτων μέ 
λέξεις ζωντανές, γραμματικά μορφοποιημένες 
δπως έχουν εξελιχθεί κι’ δχι δπως ήταν σε μιά 
εποχή πού πέρασε. Καί οί γραμματικοί τύποι 
τής δημοτικής καί ή σύνταξή της είναι τόσο 
απλοποιημένα καί τόσο πλαστικά ώστε ασφα
λώς θά συμβάλουν στήν καλλίτερην επιστημο
νικήν έκφραση καί θά τήν πλουτίσουν.

Μέ βάση λοιπόν τή νέα σύνταξη καί τούς 
καινούργιους γραμματικούς *ύπους καί μέ τή 
διαρρύθμιση τοϋ ζη τή μ α ^ς τής ορολογίας δ · 
πως 6Ϊπαμε πιό πάνω θά  γίνη  τό ξεκίνημα 
γιά  τήν αλλαγή. Τ ό  δτι δμως ή αλλαγή αύτή 
παρουσιάζει πλήθος δυσκολίες κι’  απαιτεί έ
πομένως *_προσοχή δέν πρέπει νά μας δια- 
φιύγη.

Σ τή  λογοτεχνία τό πράγμα.είναι πολύ δια
φορετικό καί πολύ πιό εύκολο. 'Ο  λογοτέχνης 
ξεκινώντας μέ τή φαντασία έχει τήν ευχέρεια 
γιά τήν έκφραση τοϋ συναισθηματικού του 
κόσμου καί τώ ν  διανοημάτων του νά χρησι
μοποίηση δλο τόν πλοΰτο τής γλώσσας. “ Ενα 
προσόν μάλιστα τής μορφής στήν τέχνη είναι 
καί ή ευχέρεια κι’  ή δυνατότητα τής πλούσιας 
έκφρασης.

Ή  ίδ ια έννοια μέ χίλιες λέξεις καί περι
φραστικά ακόμα. Γ ιά  τόν επιστήμονα δέ συμ
βαίνει τό ίδιο. Έ δ ώ  ξεφεύγουμε απ’  τό πεδίο 
τής φαντασίας άπ’ δπου έμπνέεταί ή τέχνη. 
Είναι- ή παρατήρηση καί ή αυστηρή γνώση 
καί κατανόηση τώ ν  φαινομένων πού θά έμ
πνευση τόν επιστήμονα καί τόν νομικό. Σ τή  
διατύπωση δέ τώ ν  διανοημάτων του δεν μπορεί 
νά διαλέγη συνεχώς λέξεις γιά νά έκφρασθή 
ούτε καί νά παίζη μέ τήν ποικιλία τώ ν  λέξε
ων. "Ο ,τι μπορεί νάναι δύναμη στή λογοτεχ
νία καταντάει αδυναμία κι’ ασάφεια στήν έκ
φραση ιού επιστημονικού λόγου.

Ό  νομικός κι5 δ επιστήμονας γενικά ε ΐν ’

υποχρεωμένος νά διάλεξη ώρισμένες λέξεις 
άπ’  δλες καί μ’ αυτές νά εκφραστή, προκει- 
μένου μάλιστα νά δώση δρους ή ορισμούς ε
πιστημονικούς ή καί νά επιχείρηση τήν ερμη
νεία τους. Μ ιά επιστήμη πού κρατάεί στά χέο- 
για της τά νήματα τής κοινωνικής ισορροπίας, 
πού πασχίζει γιά νά βρη τό μυστικό τής ευ
τυχίας τώ ν ανθρώπινων κοινωνιών κι’ έχει 
σκοπό νά χαρίση στόν άνθρωπο τό πολύτιμο 
αγαθό τής δικαιοσύνη; πρέπει πρώ τ’ άπ’ δλα 
ν'άκριβολογή. Ε ΐν ’ υποχρεωμένη νάχη α υ 
στηρά πειθαρχημένη κι’ ώρισμένη έκφραση 
Νά μή λέη δσο είναι δυνΙτό  τίποτα περισσό
τερο καί τίποτα λιγότερο άπ’ αύτό πού πρέ
πει νά πή. Ε ίτε  νόμος εΐναι τό δημιούργημά 
της, είτε δικόγραφο, είτε βιβλίο επιστημονικό 
πρέπει πάντα νά ύπάρχη μέσα του ένα πράγ
μα: ή άκριβολογία. Ή  φαντασία πού εΐναι ή 
ψυχή τής τέχνης καί δίνει φτερά χιλιόχρωμα 
στήν έκφραση είναι δ εχθρός κάθε αυστηρά 
επιστημονικής έκφρασης.

"Ε τσ ι δ πλούτος έκεΐνος καί ή πολυτελής 
άφθονία τής νβοελληνικής μας γλώσσας σ ’ έ 
να μόνο θά μας χρησιμεύση, στό νά διαλέξου
με καί νά πάρουμε γι ι κάθε έννοια πολύ λί
γες λέξεις τόσες δσες θ ’ άπαιτή ή άνάγκη καί 
θά  μάς έπιτρέψη ή αυστηρή άκριβολογία τής 
επιστημονικής έκφρασης.

Σ τόν  γραφτό λόγο τής έπιστήμης τοϋ δι
καίου θά διακρίνουμε τρεις κύριες μορφές. 
Τόν Νόμο, τίςΈπιστημονικές μελέτες καί συγ
γραφές καί τά Δικόγραφα. Ό  νόμος καί τά 
δικόγραφα ενδιαφέρουν τήν κοινωνία ολόκλη
ρη, ένώ τά επιστημονικά συγγράμματα ενδια
φέρουν κυρίως μόνο τούς ειδικούς. Θά έξετά- 
σουιιε χωριστά τίς περιπτώσεις αυτές τοΰ γρα
φτού νομικού λόγου γιά νά φανούν καί οί δυ
σκολίες πού πορουσιάζονται κι’ οί τρόποι τής 
αντιμετώπισης τους προκειμένου νά δοθούν, 
στή δημοτική μας γλώσΛ*. Θά φανή δμως 
πάνω άπ5 δλα τί αξία θάχη γιά τήν Έλληνι 
κή κοινωνία μά καί γιά τήν επιστήμη τοϋ δ ι
καίου, μιά τέτοια  μεταρρύθμιση καί τί ιστορι
κή σημασία θάχη γιά τήν έξέλιξη τήν πνευ
ματική, τήν ηθική καί τήν ψυχική τοΰ Ε λ λ η 
νικού λαοϋ.

(Έ χ ε ι  συνέχεια)
Κ Ω ΣΤΑ Σ  Μ Α Ρ ΙΝ Α Κ Η Σ

4 . Οί όροι π. χ. νομή,' γρκμμάτιο, ποινή, γά 
μος, κλοπή, ενέχυρο, υποθήκη, μοιχεία καί τόσοι 
άλλοι οΰτε μπορούν οΰτε καί πρέπει ν ’ αλλάξουν 
Θά μείνουν οί ίδιοι, γ ια τ ί δέν επαψαν νά είναι 
ζωντανά  μέσα έκφρασης τώ ν εννοιών πού κλεί
νουν, Δεν μπορεί δμως νά είπωθή τό ϊδιο π. χ. 
■γιά τδν ορο μΙο9ωμ« πού εΐναι πιά νεκρός για τί 
εδωοε τή θέση του στή γλώσσα μας στόν όρο 
ένβίκιβ.

ΘΑ Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ο Υ Ν

Κ Υ Μ Α Τ Α  ΤΟ Υ  Β Ο Ρ Ρ Α
Κσίτης Μ οσχονδ— Ποζιοπούλου 

(Μ εταφράσεις άπ’ τή Βόρεια Λογοτεχνία )

ΑΝΘΟΥ ΤΤΩΓΩΝΙΤΗ

01 Λ Ι Τ Α Ν Ε Ι Ε Σ  T f l N  OP0PQN
(Ποιήματα)

Π ρολογ ίζε ι: Κ ώ σ τα ; Μ αρ ινάκη ί

("Εκδοση Μακεδονικών Γραμμάτων)

Λ Ι Η Γ Η Μ β

Α Λ Η  Κ Α Γ Ι Α Μ
(Συνέπεια άπ ’ τό προηγούμενο)..

Έ φ τά  καί μισή ήταν δταν έμπαινε στην 
πόλη. Τά μαγαζιά κλείνανε. Κάμποσα ήκινε 
κιολα κλεισμένα κ’ ή αγορά σιγά σιγά έρή- 
μαζε. Σ τά  πιό πολλά, μέ κατεβασμένα τά ρο
λά, κάνανε τό λογαριασμό τής ήμέρας. Αυτό 
γινότανε καί στό φεσάδικο όντας έ’φτασε δ 
Ά λ ή ς . Βιαστικός, φουσκωμένος άπό τό θυμό, 
άφρισμένο$ άπό τή ζέστη, αποφασισμένος γιά 
δλα, έσκυψε χαμηλά χαμηλά, έχωσε τό κεφά
λι του κάτω άπό τό ρολό καί κύταξε μέσ’ τό 
μαγαζί. Είδε τόν άνθρωπο πού τόν είχε βρί
σει, καθισμένο στό ταμείο καί σκυμμένον ά· 
πάνω στά δεφτέρια του καί στά λεπτά του.

Μποτσικοκέφαλος είσαι σύ, μπρε!..,Τοΰ 
έφώναξε δυνατά καί πεισματάρικα, καί μαζί 
μέ τή φωνή κι ένα βάρος μεγάλο έφυγε άπό 
μέσα του κι ανακουφίστηκε δ καϊμένος δ Ά 
λής. Ανακουφίστηκε, μά γιά τήν κακή του 
τήν τύχη, (‘■εν τοΰ φτάσε αύτή ή ανακούφιση. 
’Έ τσ ι ήτανε τής μοίρα,ς του τό γραμμένο. Σάν 
είδε τό φεσά τά  σηκώνη στό άξαφνο άκου
σμα τό κεφάλι του μέσ’ άπό τά  κατάστιχα 
πού τδχε χωμένο καί νά τόνε κ*. ττά ζη  βλοσυ
ρός κι άφαιρεμένος, λές καί διάβαζε συνέχεια 
στό άντίκρυσμα#τοϋ Ά λ ή , τούς αριθμούς καί 
τούς λογαριασμούς*του, σάν τόν εΐδε έτσι, α
γρίεψε, σκυλί έγινε μανιασμένο, δ Ά λή ς , κι 
ένα μίσος αλλόκοτο γιά τόν άνθρωπο πού άν- 
τίκρυζε αΐστάνθηκε νά τοϋ τρώη τήν ψυχή. 
“Ενα μίσος καί μιά άγρια χαρά, μιά χαρά 
πού ποτέ ώς τήν ώρα έκείνη δέν τήν είχε δο 
κιμάσει στή ζωή* του. Δέν Ιπήγε στά χαμένα 
δ κόπος μου, σκέφτηκε Τόν ?πρόχανα τόν ά
τιμο στό μαγαζί του καί τοΰδωσα τήν απάν
τηση 3ΐού ^οΰ πρ»πε. Ά ν  ήτανε φευγάτος, ά
δικα θ<; τόν ι-ίχα κάμει τόσο δρόμο, άφοΰ δέν 
ξέρω ούτε καί τό σπίτι του γιά νά πήγαινα 
νά τόν εύρω. "Ε τσι λοιπόν μιά καί τού ήρ
θανε τοσο βϋλικά τά πράματα, δέ θάτανε 
σωστό ν άφιιση νά πάη χαμένη ή ευκαιρία 
πού τοΰ παρουσιάστηκε γιά μιά καλή εκδί- 
κηση, γιά νά μάθη δ παλιάνθρωπος νά μήν 
τίς πετάη έτσι τίς κουβέντες του καί προσβά- 
λη τόν άλλονε στά καλά καθούμενα,

Ξαναμμένος από τούτες τίς  σκέψεις καί 
γεμάτος άπό κείνη τήν αλλόκοτη χαρά, τήν 
καννιβαλίσια, χωρίς νά τό σκεφτή, χωρίς νά 
τό θέλη, έβγαλε τή δίκανη πιστόλα του, μιά 
παλαιική πιστόλα πού τήν έφερνε πάντα μα
ζ ί του, .καί τήν άδειασε πάνω στό φουκαρά τό 
φεσά. Κατακέφαλα τοϋ τήν έφερε. Τόν έσκό- 
τωσε τόν άνθρωπο. Καί τήν ϊδια  στιγμή πού 
τόν έσκότωσε, τό μετάνοιωσε. 'Ο  βα
ρύς δ βρόντος καί τό τράνταγμα πού τοϋ- 
κανε ή πιστόλα, ήτανε σά νά τόν εξύπνησαν. 
Τοΰ βγάλανε, λές, άπό μέσα του τό πάθος 
γιά τήν εκδίκηση καί τόν Ισυνέφεραν. Καί 
είδε μέ φρίκη δ Ά λ ή ς  τό φεσά γεμάτον α ί

ματα καί γεμάτονε μυαλά, νά σωριάζεται ά 
κέφαλοςκάτω  στό πάτωμα.

*
* *

Μαζεύτηκε κόσμος πολύς. Μαζεύτηκαν κ’ 
οί χωροφύλακες καί πήρανε μέσα τό φονιά. 
Τό  γαϊδουράκι έμεινε αδέσποτο στό δρόμο. 
Κανένας δέν τό  πρόσεξε, κανένας δέν ξέρει 
τί έγινε. "Ολοι μιλούσανε γιά τό φονικό. 'Α λ 
λοι ρωτούσαν κι ά'λλοι έδιναν πληροφορίες. 
Ε κ ε ίνο ι πού πρωτοτρέξαν έκεΐ, στό άκουσμα 
τοΰ πυροβολισμού, οί γειτονικοί μπακάληδες 
κι άλλοι άνθρωποι τής αγοράς, είχανε βγάλει 
κι δλας τό συμπέσασμά τους κι αύτό κυκλο
φορούσε σ ’ δλη τήν αγορά. “ Ετσι δπως έγινε 
τό έγκλημα δέν άφηνε καμιάν αμφιβολία 
γιά τήν αιτία του:

— Ό  Ά λ ή  Καγιάμ έσκότωσε τόν έμπορο 
γιά νά τόνε ληστέψη. Έ φ ύλα ξε τήν ώρα πού 
έκανε ταμείο μοναχός του μέσ’ τό  μαγαζί καί 
τόν έσκότωσε. ΓΟλος δ κόσμος αύτό λέει. Αύ
τό λέει κ’ ή αστυνομία. Αύτό λέει κι ό φ ον ι
άς δ ίδιος. Δ έν  τό ’ άρνήθηκε. Μόνο στό χω
ριό δέν τό πίστεψε κανένας σάν τ ’ άκουσαν.

■* Ο Ά λ ή  Καγιάμ ληστής; Αύτό  π ιά ε ίν ’ 
άπό τ ’ αδύνατα. 'Ο  πρόεδρός μάλιστακ(ίτής 
κοινότητος,^ ό Σωτήρης, έβαζε δλο του τό βιος 
καί τό κεφάλι του ακόμα σέ στοίχημα. 'Ό σο  
γιά τό φόνο, έλεγε, δέ λέω, μπορεί καί νά 
τόν εκαμε. ΑνθρωποΓ είμαστε. Ποιός ξέρει 
πώς τάφερε ή κακή ώρα. Μά γιά τή ληστεία, 
ε ΐν ’ άδύνατο. Δέν έπήγε νά ληστέψη. Δέν ε ί
ναι τέτοιος δ Ά λ ή ς  “ Ολοι μας τονέ ξέρου
με. Καί ξεκίνησε δ Σωτήρης καί πήγε στήν 
πόλη νά βρή τούς κομματάρχες καί τούς πο
λιτικούς πού είχανε τά μέσα, γιά νά τόνε σώ- 
σι) τό φτωχό τόν Ά λ ή . Ή τ α ν  άσσος σέ κά
τι τέτοια 6 Σωτήρης. Διαβολεμένος άνθρω 
πος·. Σαν Ιπήγε έκεΐ, ^δλη τήν Κομοτηνή τήν 
έφερε άνω κάτω. Δικηγόροι καί αστυνόμοι 
καί γιατροί ακόμη, δλοι τέλος πάντων δσοι 
μπορούσανε νά κάμουνε κάτι, δλοι ξεσηκω
θήκανε κι δλοι φροντίσανε γιά τόν Ά λ ή ,  μιά 
καί ητανε τόσο γνωστή  ή διαγωγή του μά 
τίποτα δεν έκαναν. 'Η  τύχη του ήταν άπο- 

, φασισμένη, Ά φ ο ΰ  τό μολόγαε κι δ ίδιος πώς 
έσκότωσε γιά νά ληστέψη, δέ θά τήν εγλίτιο- 
νε. Ε ξόν πιά καί τόν αποδείχνανε τρελλό.

Ω σ τόσο  δ Σωτήρης δέν απελπίστηκε. Μιά 
Κυριακή πρωί πρωΐ, λίγtc ήμερες προτού νά 
γίνη ή δίκη, πήρε ενα δικηγόρο καί πήγανε 
στή φυλακή καί, μέ μιά άδεια άπό τόν εισαγ
γελέα ,̂ μπήκανε μέσα καί βρήκανε τόν Ά λ ή .  
Τόν ετραβηξανε σέ μιάν άκρη κι άρχίνησαν. 
Τού τάξανε λαγούς μέ πετραχήλια, πού λέει δ 
λόγος, γιά νά τόνε κάμουνε νά μιλήση καί 
νά πή τήν αλήθεια, γιατί έσκότωσε τό φεσά. 
*0  Ά λ ή ς  απαντούσε καί τώρα, δπως καί στήν 
ανάκριση, ξερά κι επίμονα, πώς ή φτώχια, ή



δίψά’ γιά το  χρήμα τόν έσπρωξε στό έγκλημα 
καί πώς κανένα άλλο λόγο δέν είχε νά σκο- 
τώση άνθρωπο πού τό κάτω κάτω,, γιά προ)- 
τη φορά τόν εβλεπε στή ζωή τόυ. >

— Μά τότε γιατί δέν τοΰ πήρες τά λεφτά; 
Τόν Ιρώτησαν. Χ '

— Δέν Ιπρόκανα.
Αύτά ελεγε ό Ά λ ή ς , μά καί μόνο τό 

πείσμα κ’  ή οργή πού τόν έπιανε, ολοφάνερη 
στήν αστραπή τής ματιάς του καί στόν τόνο 
τής φωνής του, ήταν αρκετή γιά νά προδώση 
πώς κάτι κι άλλο ήτανε στή μέση πού τόν έ- 
κανε τόσο ήσυχο καί καλόν άνθρωπο, νά φτά- 
ση ν ’ αφαίρεση τή ζω ή  τοΰ άλλου. Γ ι ’ αύτό 
έπέμεναν κι ό Σωτήρης κι ό δικηγόρος του, 
μά δλη τους ή επιμονή κι δλες τους οι προ
σπάθειες νά τόνε κάμουνε νά μολογήση τήν 
αλήθεια, πήγαιναν στά χαμένα. Είχανε πάει 
δμως αποφασισμένοι νά τοΰ λύσουνε μέ κάθε3 
θυσία τό  γλωσσοδέτη, για τί δέν τούς έκαρ- 
τρροΰσε περισσότερο ό καιρός.

Σωθήκανε πιά τά ψέματα, δπως τοΰ είπε 
ορθά κοφτά δ Σωτήρης. Σέ λίγες ημέρες θά 
γινόταν ή δίκη. Καί άν δέν είχανε νά φέ
ρουνε κανένα ελαφρυντικό, θά  πήγαινε χαμέ
νος. Ή  δικαιοσύνη δέν παίζει.

Σ τή ν  αρχή φάνηκε πώς πάλι δέ θά κά
νανε τίποτα. *0  Ά λ ή ς  δέν εννοούσε μέ ν.α- 
νε'να τρόπο νά μιλήση. Μιά καί κείνοι είχανε 
βαλτή νά τό ξεδιαλύνουνε τό  μυστήριο. Τόν 
κυρ Χριστάκη τό Τ ζο γέ— ετσι τόν έλεγαν 
τό  δικηγόρο— έξω  από τάλλα, τόν ένδιέφερε, 
λέει, ή «περίπτωσις» καί άπό πλευράς καθα- 
ρώς επιστημονικής. Π οτέ του, σοΰ λέει, δέν 
τό  ειδε τέτοιο πράμα σέ Ιγκληματία, ούτε καί 
τό  διάβασε πουθενά. Δοκιμάσανε λοιπόν χί
λια δυό κόλπα καί χίλια δυό παρακάλια τοΰ 
κάνανε καί στό τέλος, σάν τοΰδωσαν τό λόγο 
τους πώς δέ θά  τό  λέγανε πουθενά τό μυ
στικό, ούτε σέ άνθρωπο, ούτε στό δικαστήριο 
μά ούτε καί στόν πνευματικό τους ακόμα, 
τόν έκαμαν καί μ ίλησε.;

— Μ ’ έβρισε, είπε, καί μέ πρόσβαλε! Μ ’ 
έβρισε καί μέ πρόσβαλε καί γι’ αύτό τόν έ- 
σκότωσα...

— Κ αί τ ί βρισιά σοΰ είπε;
— Μέ είπε μποτσικοκέφαλο!
— "Α λλο  τίποτα;
— Τίποτα.
Ταμπλάς τούς ήρθε. Κ α ί γ ι’  αύτό τόν I- 

σκότωσες, έρώτησαν μ’ evu στόμα κ’ οί δυό 
τους, δ Σωτήρης κι δ κύρ Χριστάκης.

— Ναί, απάντησε ξερά ό Ά λή ς  καί σέ 
λίγο συνεχίσει Τόν εσκότωσα καί μετάνοιωσα 
τή ν ίδια στιγμή, μά ήτανε πολύ αργά... Μιά 
φορά άπό σάς θέλω  νά φυλάξετε τό λόγο σας. 
"Α ν  εΐσαστε φίλοι αληθινοί, δπως τό είπατε, 
δέ θέλω, ο ,τι και νά γίνη, νά τό πήτε σέ 
κανένα. Τόχω καλύτερο νά μέ κάψουνε ζω ν 
τανό, παρά ν ’  άκουστή πώς ειπώθηκε τέτοιος 
λόγος για μένα.

Τούχανε ακόμα κάμποσες ερωτήσεις ό δι
κηγόρος, τοΰ ξανάδωκε ό Σωτήρης τό λόγο 
της τιμής του πώς_ δέ θά τόλεγαν πουθενά 
τό μυστικό, τοΰδωσε καί διακόσιες δραχμές, 
γιατί ήταν αδέκαρος, καί σηκωθήκανε καί 
φύγανε.

*
* *

Σ έ τρεις ημέρες θά γινόταν ή δίκη.
Τά  πράματα ήτανε πολύ άσκημα γιά τόν 

Ά λ ή  Καγιάμ. "Επαιζε τό κεφάλι του εκείνη 
τήν ημέρα. Ά ν  δέν τά καταφέρωμε νά θέ- 
σωμε έν άμφιβόλω τό ζήτημα τής ληστείας, 
δέν πιστεύω νά τή γλιτώση, είπε δ δικηγόρος 
στό Σωτήρη. Γ ι ’ αύτό καί τήν υπεράσπισή 
του τήν είχε τό  περισσότερο στηρίξει στό ση
μείο τούτο, στήν προσωπική προσβολή τοΰ 
πελάτη του.

Είπε, είπε, σάν ήρθε ή ώρα του νά μιλή- 
ση, χίλια δυό επιχειρήματα έφερε στό Δ ικα
στήριο γιά νάποδείξη πώς δ Ά λ ή  Καγιάμ 
ήταν άξιος τής επιείκειας τώ ν  δικαστών του. 
Είπε πώς ήταν ήσυχο; οϊκογενειάρχης κι α
γαθός άπό φυσικό του, ανίκανος δχι μονάχα 
νά σκοτώση προμελετημένα γιά νά ληστέψη, 
μά καί νά τό σκεφτή ακόμα έ'να τέτοιο  πράγ
μα. Ειπε πώς ήταν ό τιμιώτερος άνθρωπος 
τού χωριού του, πώς αύτό τδξεραν καί τό 
μολογοΰσαν δλοι ο! χωριανοί του καί πώς 
πολλοί άπ’  αυτούς, είχαν έ'ρΆει νά μαρτυρή
σουνε στό Δικαστήριο γιά τό χαρακτήρα του 
καί γιά  τό  παρελθόν του. Κ ι’ άφοϋ παράστη- 
σε καλά μπροστά στούς δικαστές καί στούς 
ένορκους τ ί πράμα ήταν ό Ά λή ς , έπροσπά- 
θησε ύστερα νά παραφουσκώση τήν προσβο
λή πού τοΰγινε γιά νά άλαφρύνη κάπως τή 
θέση του, καί νά τά καταφέρη νά τού σώση 
τό κεφάλι.

— Τόν άνθρωπον, λοιπόν, αυτόν, κύριοι 
ένορκοι, είπε σέ βαρύ κυματιστά τόνο, δλο 
τρέμουλο, δ κυρ Χριστάκης δ Τζογές, δείχ
νοντας γεμάτος εύλάβεια καί θαυμασμό μέ 
τρεμάμενο καί πολυτεντωμένο τό δάχτυλο τόν 
Ά λ ή , τόν άνθρωπον, λέγω, αυτόν, τόν άπε- 
κάλεσε τό θΰμα έμπαικτικώς μποτσικοκέφα- 
λον! Πρός στιγμήν δ ατυχής κατηγορούμενος..

— Ψέματα, Κατή  έφέντη, ψέματα! Έ φ ώ -  
ναξε κατακίτρινος άπό τό θυμό του δ Ά λ ή ς  
καί σηκώθηκε άπό τή θέση του μέ τήν από
φαση νά χυμήξη καί νά τοΰ σπάση τά  μού
τρα τοΰ δικηγόρου, που τόσο πρόστυχα τόν 
έγέλασε. Ψέματα! Γ ιά  νά τόνε ληστέψω τόν 
Ισκότωσα τόν φεσά!

’Ά ν  δέν έπρόφταιναν οί χωροφύλακες, θά 
τόν έτσαλάκωνε γιά καλά τόν κυρ Χριστάκη. 
Θεριό είχε γίνει δ Ά λή ς , θεριό ανήμερο— μ’ 
ενα μάτι θολό, εγκληματικό πού έ'παιζε σάν 
τό  μάτι τού μανιασμένου λιονταριού. Ό  κυρ 
Χριστάκης, δπως ήτανε καί τό  πάτωμα σάπιο 
έδώ εκεί καί ξεκάρφωτο, κλονίστηκε μιέ τή 
φασαρία καί παρά λίγο νά πέση, ζαλισμένος 
κι άπό τήν ταραχή του, μά πιό πολύ άπό τήν

έμπρακτον, δπως έλεγε, διάψευσιν τώ ν  λόγων 
του υπό τοΰ πελάτου του πού, έξω  άπό τήν 
ομολογία, έδειχνε καθαρά μέ τήν δλη στάση 
του καί μέ τήν δψη του εκείνη, τήν άγρια 
καί τή συννεφιασμένη, πώς ήτανε πραγματι
κά μιά εγκληματική φυσιογνωμία.

Σύγ-καιρα δ πρόεδρος έχτύπησε τό κου
δούνι, έφώναξε αυστηρά στόν κατηγορούμενο 
νά σιωπήση καί νά καθήση κάτω, έσΰστησε 
στόν ίδιο αυστηρό τόνο νά ήσυχάση καί τό 
άκροατήριο, για τί έγινε μεγάλος σαματάς εκεί 
μέσα μέ τό επεισόδιο καί, αφού ησύχασαν τά  
πράματα, σηκώθηκαν δλοι δικαστές καί έ 
νορκοι καί πήγονε νά σκεφτοΰνε κατά πώς τό 
λέει δ Νόμος, γιά νά βγάλουνε τήν άπόφαση 
γιατί άρκετά, λέει, φωτίστηκε τό  Δικαστήριο 
μέ τό πΌιόν τού κατηγορουμένου.

Κ αί τήν έβγάλανε. Κ ’  ήτανε φοβερή ή ά- 
πόφασό τους: Α πόπειρα  ληστείας μετά φ ό 
νου. Θάνατος!

*
* *

Καταδικάστηκε σέ θάνατο δ Ά ΐ ή  Καγιάμ, 
μά δέν έ'γινε ή εκτέλεσή του.. Ό  Σωτήρης έ- 
πεσε μέ τά μούτρα, έ'φαγε τόν .κόσμο, πού 
λέει δ λόγος, και >:ατάφερε καί τοΰ μετρίασε 
τήν παινή σέ ισόβια δεσμά. Καί τόν έστείλανε 
τότε τόν Ά λ ή  στήν Α ίγινα, στις φυλακές, γιά 
νά κάνη τήν ποινή του.

Δεκαπέντε χρόνια έμεινε μέσ’ τή φυλακή. 
Κ ι απάνω στά δεκαπέντε, γιά τήν καλή δια
γωγή  πού έδειξε, τοΰ δώσανε χάρη καί βγήκε.

Σάν έβγήκε, πέρασε στόν Πειραιά μ’ έ'να 
καΐκι κι άπό τόν Περαία ξεκίνησε πεζός κ’ 
ήρθε στήν ’ Α θήνα . Κ ι άπό τήν Α θ ή να , πά
λι πεζός, ξεκίνησε κ’ ήρθε στό Κορμπάνκιοϊ, 
τό  χωριό του. "Ε να  μήνα περπατούσε. Τού 
βγήκε ή ψυχή στήν πορεία τοΰ φουκαρά, μά 
μέ τή βοήθεια τοΰ Α λλάχ  τά κατάφερε κι 
έφτασε, σέ κακό χάλι, στήν Κομοτηνή. Κ ι έ'- 
τσι, σά φάντασμα, σκελετωμένος κι άμίλητος 
ρημαγμένος καί σνφοριασμένοςΓ ύστερ’  άπό 
δεκαπέντε χρόνια, άφηνε πάλι πίσω του, έ'να 
καυτερό μεσημέρι, τήν Κομοτηνή κι άνέβαινε 
πεζός, δίχως τό γαϊδουράκι του, τίς άπότο- 
μες πλαγιές τοΰ Τοκατζίκ.

Κ ι δταν έφτασε απάνω ψηλά στό βουνό, 
καθώς σέ κάποια στροφή, σέ κείνη τήν ϊδια 
στροφή πού παίρνοντάς τηνε βλέπεις τήν πό
λη. άγνάντεψε ό Ά λ ή ς  ξαπλωταριά κάτω τήν 
Κομοτηνή, άναστέναξε βαθειά δ μαΰρος καί. 
έτσι χωρίς νά τό θέλη, τοΰ ήρθε νά καθήση 
κάπου νά ξεκουραστή. Έ κάθησε αθέλητα κι 
ανόρεχτα σ’ έ'να κοτρώνι, άναψε ένα τσιγάρο 
— βίτσιο καί τούτο πού τό άπόχτησε μαζί μέ 
τίς άλλες συφορές του στή φυλακή— καί μέ 
τήν επίδραση τοΰ μοιραίου εκείνου δράματος 
άρχίν7]σε νά άνασκαλεΰη μέ τό νοΰ του τά 
περασμένα.

—  Κουταμάρα! Στέναξε, μιά στιγμή, κου
ταμάρα πού έκανα! Καί χτύπησε πεισματικά 
τό  ίδρωμένο κούτελό του|*μέ'“τήν*άπαλάμη

του. Μά τί τά θέλεις, μουρμούρισε πάλι, σά 
νάθελε νά δικαιολογηθή στόν ίδ ιο  τόν εαυτό 
του, καλά τό λένε: Π οτέ δέ φταίει δ φονιάς... 
Γ ια τί νά μέ βρίση, για τί νά μέ προσβάλη έ
τσι στά καλά καθούμενα;... Σκέφτηκε, σκέφ- 
τηκκ άκόμη, άγναντεύοντας άφαιρεμένος κά
τω, τόν κάμπο καί τόν ποταμό καί τήν πολι
τεία, καί ξανά χτύπησε μιά σκαστή στό κού
τελό του.

— Κουταμάρα, στέναξε πάλι, κουταμάρα!
*

* *  *

’ Αργά τό δειλινό έμπαινε στό χωριό του, 
σωστός πειρασμός γιά δσους άπό τούς χωρια
νούς του έτυχε νά τόν ϊδοΰν. Α σ υ νή θ ισ το ι 
νά βλέπουν ξένον άνθρωπο ’ στό χωριό τους, 
έξόν άπό κανένα πραματευτή, παραξενεύτη
καν μέ τήν παράκαιρη εκείνη επίσκεψη κι α
ναρωτιόνταν γεμάτοι περιέργεια: Τ ί νάθελε 
τάχα τέτοιαν ώρα στό Κουριιπάνκιοϊ δ ξυπό
λυτος εκείνος καί ξεσκισμένος γέροντας. Πού 
νά τούς περάση άπό τό νοΰ πώς ήταν ό Ά λ ή  
Καγιάμ. Α δύ να το  νά τό φαντασθοΰν τέτοιο 
πράγα, γιατί δ Ά λ ή ς  είχε γίνει δλότελα άγ- 
νώριστος. Κ άτι άπό τά χρόνια, κάτι άπό τά. 
βάσανα τής φυλακής, μά πιό πολύ άπο τήν 
περιπέτεια τής πολυήμερης πεζοπορείας, είχε 
τσακιστή κ’ εϊχε ξεσκιστή κ’ είχε μείνει δ μι
σός— σωστό φάντασμα.

Σέ τέτοιο χάλι πήγε στό σπήτι του. Ή  
γυναίκα του δέν τόν έγνώρισε, τά  παιδιά του 
δέν τόν έγνωρίσανε. Τόν είχανε πιά ξεχάσει. 
Δεκαπέντε χρόνια φυλακή, δεκαπέντε χρόνια 
γράμμα του δέν είδανε. Ούτε ήξεραν τ ί κάνει 
καί πού βρίσκεται. Τόν εϊχανε ξεγραμμένο. 
Καί καθώς έμπήκε κουρελλιασμένος κι άξού- 
ριστος μέσ’  τήν αυλή του, δειλός καί κοντο- 
στεκούμενος, τόν έπήρανε γιά ζητιάνο.

— Τ ί θέλεις; Τόν ερώτησε ή  γυναίκα του·
— Είμαι δ Ά λή ς , δ άντρας σου, τής ειπε 

δ .Ά λ ή  Καγιάμ καί προχώρησε θαρρετά μέσ' 
τό σπίτι.

Ή  γυναίκα του καί τά παιδιά του, άντρες 
πιά καί τά  τέσσερα τ ’ αγόρια κ’ ή Έ μ ινέ ή 
κόρη του, γυναίκα καί κείνη τής παντριάς, 
ρίχτηκαν δλοι στήν άγκαλιά του.

— Π ώ ς τόπαθες, πώς τόπαθες, έσύ, τέτοιο 
κακό τοΰ λέγανε, κι άρχίνησαν νά κλαΐνε, κι 
άρχίνησαν νά τόνδ χαϊδεύουνε καί νά τόνε φ ι
λούνε.

— Κιπα καί γώ  νά κάνω μιά ληστεία στή 
ζω ή  μου, απάντησε ό Ά λ ή ς , μά δέν τό πέτυ- 
χα. Τήν επλήρωσα ακριβά...

Κ ι άνάμεσα στή σιοιπηλή κατάπληξη τώ ν  
δικώνε του, έσυνέχισ'ε ήρεμα καί οτοχαστικά 
σάν πολύπειρος ληστής: ’Έ τσ ι ε ιν ’  αυτές οί 
δουλειές άν πετύχης, πλουτίζεις στή στιγμή 
άν δέν πετΰχης, πας χαμένος δλότελα...
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Ό  Καβάφης είναι δημιουργός καί γνώστης 
της κατανόησης τών πραγμάτων, μέσα στόν 
,δαιδαλώδη καί παρδα)ό κόσμο της παρακμής, 
γ ι ’ αύτό καί τόν βλέπουμε νά φορτώνεται τόν 
άχαρι ρόλο τοΰ νεκροθάφτη καί τυμβορύχου, 
για τί ή παρακμή, άν παραδεχτούμε δτι είναι 
στά πράγματα, άνταποκρινεται σέ μ»ά στιγμή, 
δπου σαβανώνονται νοήματα ζωής πρό πολλοΰ 
νεκρά καί διατηρούμενα άπό τή γνώση. Ή  γνώ
ση βλέπει, δλα σχεδόν τά πράγματα ζωντανά, 
ενώ ή κατανόηση βλέπει πολλά άπ5 αύτά νεκρά 
καί άξια νά θαφτούν μιά ώρα γρηγορώτερα.

Ό  θαυμασμός λοιπόν γιά τό έργο τοΰ ποι- 
τής κατανόησης. Τό ςοανο αύτό εκ πρώτης ·ηχη αύτοΰ άνταποκρινεται πέρα γιά πέρα στά
όψεως φαίνεται αλύγιστο, χοντροκομένο καί ι- πράγματα, για τί ή τεχνοτροπία του εχει κάτι

Eivat παληά ή συνήθεια νά βλέπουμε τά 
πράγματα μέ τά μάτια τής γνώσης άλλά καί 
πολύ πιό παληά νά κατανοούμε τά πράγματα. 
Τό δεύτερο, επειδή είναι πολύ παληό, φαίνε
ται νά ξεθώριασε καί νά ξεχάστηκε.

Καταρεύγοντας λιγάκι στήν διαιτολογία, 
άς κάνουμε χρήση, ενός κανόνος της: « “Οσο 
αρχαιότερη είναι μιά τροφή τόσο και υγιεινό
τερη», ή εφαρμογή του στήν δίαιτα της σκέ
ψης νομίζω δτι είναι χριστή  καί αποτελεσμα
τική.

παρρυσιάζω καί ’ τό ξόανοΣυνάμα

ένδιαφ

κριτήρια γερά καί άτόφια.
Μ5 οδηγό τήν κατανόηση πού είναι παληά 

καί πάντα νέα άποκάλυψη τής φύσης στόν άν
θρωπο, & διανοούμενος
δέν φοβαται ή μάλλον  ̂ 'ΤΓ ϋ  J8 1ST

λά έκεΐνο π«ύ μπορεί καί θέλει νά πή.
Τά ποιήματά του Τείχη, Περιμενοντας τούς 

βαρβάρους καί Κεριά είναι άριστουργήματα 
σκέψης, καί κατανόησης τής πραγματικότητας 

τής ύπαρξής μας.
Τά «Τ ε ίχ η » είναι ε

να άπλό καί άπέρριτοτότε είναι διανοούμενος, t , , ί να άπλό καί άπερριτο
Στόν καθημερινό τύ- 2 X“ c,lf  W * '  * ωρ,ιζ λικήν, χωβ* \ κέντημα, αμείλικτης σκέ' , , \ μεγαλα κ υψηλά τριγύρω, μου έκτισαν τείχη. 7 \ r  ι*
τΎιζ πολπί uac artfi 7 κ·„:  : λ_ι _. _____ A».r, ν ·1)Υΐί -/.α’ κατανόηση;

,, f ̂   ̂ ( 1 J I* f»VA /V  ̂Η ι « * UyU' ΙΛ,υ U ΟΛ b tUU. r w
πο της πόλης μας απο 2 Καί κάθομαι καί απελπίζομαι τώρα έδώ
γνωστό σκεπτόμενο, τε- ι  *
λευταία έγινε ΙΛ,ΐά πεοί- S ’ A U o  δέν σκέπτομαι· τύν νοΰ μου τρώγει αΰ-

< - r ·  , (  ' [τή ή τύχη
γραφή, ι,υγισμα και εκ- S gum πράγματα πολλά έίω  νά κάμω ε·χον, 
τίμηση ένός πετραδιοΰ { ·
τής συλλογής τοΰ Θησαυ- I *Α ° tav έκ τιζα ν τά τείχη πώς νά μήν προσέξ».
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ησης. 2  ε τελευταία a- J ’ κ Π. Κ Α Β Α Φ Η Σ  " > γροθιά, άλλα δίνει και
νάλυση το συμπέρασμα υψώνει μιά περιφρο-
τής πρόσφατης αύτής ερμηνείας παρουσιάζει: νητική καί χλευαστική χειρονομία, τοΰτο

ψης καί κατανόησης 
τής δύναμης, αδυναμί
ας καί άθλιότητας τοΰ 
κάστρου καί φάρου πού 
τό λέμε λογική. Τ ί κΓ 
άν εναντίον του δέν

τρώτο δτι ό Καβάφης είναι έ’νας άνθρωπος τής 
παρακμής, δεύτερο δτι δλος. ό θαυμασμός καί 
τά βεγγαλικά πού κάηκαν γιά τήν προσωπικό
τητά του άπό διανοουμένους τοΰ τόπου μας, 
stvai ένα αλκοολικό μεθύσι καί βακχεία ανθρώ
πων μιάς πνευματικής παρακμής καί τρίτο δτι 
ή Καβαφική ζωή είναι μιά νοσηρή πραγματι
κότητα στήν οποία φέρνει μιά είσοδος πού πά
νω της είναι χαραγμένη ή δαντική εκείνη τρο
μερή επιγραφή: "Αλλοίμονο σ’ δσους θελήσουν
νά μποΰν μέσα ή έστω νά κυττάξουν άπ’ αύτήν, 
είναι γιά πάντα χαμένος.

Τά πράγματα δμως δέν έχου-Λ έτσ: καϊ έ
πειτα γιατί · νά μας τρομάζει τό άκουσμα τής 
πραγματικότητας πού ονομάζεται παρακμή; Μή
πως ή παρακμή δέν είναι ό σπασμός τής γονι
μοποίησης καί ή προσδοκία μιάς γέννας καί 
μιας ανανέωσης τής ζωής. Δέν είναι τό παχύ 
λίπασμα, δπου θά φυτρώση νέα τάξη ζωής ν.αί 
νέο δραμα κόσμου.

Ό  άλεξανδρινός ποιητής κινείται άνετα μέ
σα στήν κατάστασην αύτή γιατί είναι ελεύθερος 
καί έπειδή είναι σέ θέση νά δημιουργήση.

είναι άπλώς, ζήτημα ιδιοσυγκρασίας. Τώρα 
πως συμπεραίνει ό κριτικός τοΰ ποιήματος αύ
τοΰ δτι ό ποιητής φιλοδοξεί -νά δόση μέ τό ποί
ημά του αύτό κανόνες Ακολουθητέας ζωής καί 
μάς έξορκίζεί μέ μεσσιανική διάθεση νά φύ
γουμε μακριά κ ι’ άπ’ τό διάβασμά του ακόμα μή 
τυχόν καί μολυνθοΰμε, άποβαίνει πρόβλημα γιά 
ανθρώπους πού δεν φοβούνται τήν άλήθεια. Ά λ 
λά άς προχωρήσουμε περισσότερο' μέ τό ποίη
μα αύτό, ό ποιητής διαπιστώνει άπλώς μόνον 
τήν ύπαρξη τών Τειχών γύρω του— δέν τά θέ 
λει— καί δχι δτι τά κτίζει αύτός γιά  νά έγ 
κ) εισθεΐ, μόνος, σάν άγέροχος καί ύπερήφανος 
δεσπότης, μέ φωνή πού είναι ή φωνή τής Μοί
ρας. Τά βλέπει καί αυτός πανύψηλα, τρομαχτι
κά καί καταθλιπτικά μπροστά του, αύτά τά 
τείχη, άλλά μξνει απαθής μέ τήν σκέψη 
φείδι στά πόδια του. Είναι ή δέν είναι αύτά ή 
πραγματικότητα τής ύπαρξής μας; Τ ’ άτενίζει 
μέ τό βλέμμα τοΰ ζωντανού άνθρώπου, πού λέει 
τώρα ζώ  καί τώρα πεθαίνω καί δχι τοΰ-ήδη 
νεκροΰ πού λέει τώρα- ζώ  καί αύριο πεθαίνω.

Σ Τ Υ Λ , Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΑ Δ Η Σ  "

Κ Ρ Α Τ ΙΚ Ο  Θ Ε Α Τ Ρ Ο  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ  

«< Λ Ο Υ Τ Ζ Α  Μ Ι Α Δ Β Ρ
-  *

Τό κρατικό μας Θέατρο συνεχίζει εδώ καί 
τρεις βδομάδες τίς παραστάσεις τοΰ Δραματικοί 
Έ ργου  τοΰ Φρ. Σίλλερ «Ραδιουργία κι’ Έ ρω τας>  
(Λουΐζα  Μίλλερ).

"Ο ,τι βασικά διακρίνει τό άνέβασμα τοΰ έρ
γου αύτοΰ άπό τά δυό προηγούμενα είνα ι ή πιό 
επιμελημένη προσπάθεια στό παίξιμο, αποτέλε
σμα πιό εντατικής κι" ευσυνείδητης εργασίας.’ Ε 
πίσης ενώ στήν «Τρισεύγενη » καί τή «Βαβυλω
νία » διαπίστωνες βασικές παραποιήσεις, στήν 
«Λ ου ΐζα  Μίλλερ» γενικά ελλειπαν αυτές, έν τού- 
™ ις—κι αυτό πρέπει νά τονιστή  -δ έν  υπήρχε 
ζω ντα νή  και βαθειά κατανόηση τώ ν ρόλων. Ό  
δραματικός χαρακτήρας ή τό πάθος κι’ οΐ ηθικές 
αντινομίες τώ ν προσώπων τοΰ δράματος δέν εν- 
νοιωθες νά είχαν γίνει γιά τούς ηθοποιούς πού 
τα υποδύονταν δικό τους ψυχικό γεγονός, δική 
τους Ιντονη  ζθ)ή. Γ ι ’ αυτό κι’ οί ηθοποιοί κόν
τευαν μόνον ν αναστήσουν τούς ήρωες τοΰ δρά
ματος, πήγαιναν μόνον νά σέ πείσουν, νά σέ τυ 
λίξουν ̂ ψυχικά καί νά σέ συνεπάρουν μαζί τους, 
χωρ'ις ομως νά κατορθώνουν νά φτάσουν ώς τύ 
τέλος στήν ,^η ίΗ νή  υποκριτική δημιουργία, δ 
πως την ανέπτυξα στό προηγούμενό μου άρθρο.
Αν η Λουΐζα Μίλλερ κρατούσε εντατικό τό εν

διαφέρον τοΰ θεατή ώς τό τέλος, αύτό οφείλε
ται στό γεγονός ότι τό δραμα αύτο καθ ' εαυτό 
κλείνει μεσα του άπό τήν αρχή ώς τό τέλος συμ- 
πεπυκνωμενη ηθική δύναμη, άλήθεια ανθρωπί
νων παθών τής μοίρας πού σέ κρατάει αιχμά
λωτο καί σ ’ αναγκάζει σάν μέ μαγική επιβολή 
ν άκολουθας τό ξετύλιγμά του μέ κρατημένη 
ανάσα. Ναι, άλλά ό ηθοποιός δέν μπορεί νά ε ξ
άρτηση^ τήν επιτυχία τής σκηνικής εξήγησης έ- 
νός δράματος'άπό τήν άλήθεια καί τήν δύναμη 
τοΰ λόγου τού ποιητή.

Ό  λόγος^ηβιλοκή, ή ομορφιά κι’ ή δύναμή 
του, είναι τοΰ ποιητή, στόν ηθοποιό μένει ν" ά- 
ποδοίση άσχετα ή παράλληλα πρός αύτόν μέ 
πλαστική κι αρμονική κίνηση κι’ απαγγελία 
ζιοντανά κι’ αληθινά τόν χαρακτήρα τώ ν ψυ
χικών γεγονότων τοΰ δράματος.

Ή  δημιουργική ενέργεια τοΰ ήθοποιοΰ 
κλείνεται στό έξης: Μέσ’άπό τήν απαγγελία, τήν 
κίνηση καί τήν έκφραση τοΰ προσώπου καί τή ■ 
ματια να πλαθεται καί νά ξεπηδάει μόνο τοιι 
ζω ν τα νά  κι" ανάγλυφα δτι σαλεύει καί ζ ε ί  μέσα 
στό λόγο τοΰ ποιητίί. Αύτό δέν τό κατώρθωσαν 
κατά τό άνέβασμα τής «Λ ου ΐζα ς  Μίλλερ» οί 
ήθοποιοί. Κι' είνα ι δύσκολο αύτό σ* ένα τέτιο 
δράμα, δπου, τό πάθος κι’ οί πίστεις τών προσώ
πων ξεσποΰν μέ πύρινην όρμή καί τούς οδηγούν 
μέ άμετάτρεπτη δύναμη" στή δράση,'στή ζωή  ή 
στό θάνατο.

Δυστυχώς ό χώρος δέν μοϋ επιτρέπει νά έ- 
πεκταθώ σέ λεπτομέρειες Ό μ ω ς θ ' αναφέρω 
χαρακτηριστικοί τήν τελευταία πράξη. Ή  λύση 
Γΐρομυνιέται, α ίωρεϊται »τιά σάν μαύρη, αδυσώ
πητη θύελλα πάνω άπ’ τή Λουΐζα  Μίλλερ καί 
τόν φ£ρδίνανδο,. μά κι' εντός τους βογγα για τί 
εντός τήν κλείνουν, κι’ οΰτε οί ίδιοι μπορούν 
πιά νά τήν σταματήσουν γ ια τ ί ε ίνα ι οί ΐ ϊ ιο ι 
αιχμάλωτοι τοΰ ήθικοΰ ακέριου ε ίνα ι τους, πού 
ύψώνεται σ’ -άμετάτρεπτη μοίρα. Μέσα άπό χό 
λόγο  το ί ποιητή, δπως επλασε τούς ήρωες του 
νοιώθεις κι’όλας τό τραγικό τέλος, εΐναι διάχυτο, 
κι’ ας μήν έχει ειπωθεί άκόμη τίποτε γ ι ’ αύτό. 
Κ ι’ δμως άπό τό παίξιμο τόσο τής δος Ν. Βο 
λιονάκη δσο καί τοΰ κ. Ν . Χαττζίσκου τίποτε 
δέν ένοιωθες5νάί|προμην^εται. Τήν αναμενόμενη

m m m

Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Ο  ΣΗ/ΛΕΙΟ/ΛΑ

τραγική λύση, πού πλησιάζει μέ τήν ακλόνητη 
σταθερότητα μοίρας, δέν τήν εβλεπες ζω γραφ ι
σμένη στό παίξιμό τους. Ή  άναλοίωτη, αίθρια 
ώρες ώρες, μορφή τοΰ κ. Χατζίσκου, ή χωρίς 
μυστική ταραχή καί πυρετό κίνηση καί στάση 
του, ή σταθερή καί καθάρια, ρητορική πότε πότε, 
φωνή του δέν έκρυβαν τίποτε άπό τόν αγώνα ά 
νάμεσα βέ ζωή  καί σέ θάνατο, τίποτε άπό τήν 
άπόφαση τοΰ θανάτου, άπό τό υπερκόσμιο πέν
θιμο του μυστήριο. Τό 'ίδιο καί στή δίδα Βολω- 
νάκη, άν καί ή τελευταία είχε στιγμές πού ά γ 
γ ιζε  τό τραγικό. Τό παίξιμό τους ήταν άπό τήν 
άρχή τόβο  ασταθές καί χωρίς αληθινά φλογερή 
πίστη, πού τόσο λίγο σ ’ έ'πειθαν γιά  τόν εαυτό 
τους, γιά  δτι πίστευαν, επα^χαν κι’ αγωνί
ζο ν τα ν  ώστε καί τήν τελευταία στιγμή όταν ό 
Φρειδερίκος έπινε τό δηλητήριο, άμφέβαλλες καί 
σκεφτόσουνα-.'Αληθινά πρόκειται αύτός νά σταμα- 
τήση τή ζωή του, νά φτάση ώς τό τέλος; Κατ' 
αυτόν τόν τρόπο δέν κατώρθωσαν οΐ ήθοποιοί 
νά σοΰ μεταδώσουν τό τραγικό δέος τής τελευ
ταίας πράξης.

Έ ν α  μέρος τής άποτυχίας αύτής βαθύνει βέ
βαια καί τόν σκηνοθέτη. Γιά τήν σύμπραξη αύ
τοΰ στό άνέβασμα τοΰ έργου πρέπει νά τονιστούν 
τά εξής: ’Ενώ τό δρίμα προχωρεί άπό σκηνή σέ 
σκηνή μέ αυξανόμενη έ'νταση, πού άποκορυφω- 
νετα ι στό τέλος, στήν εξέλιξη  τοΰ παιξίματος 
τώ ν ηθοποιών δέν τό διεπίστωνες αύτό, επίσης 
ήταν χαρακτηριστικό δτι είτε πάθος, είτε αγα
νάκτηση ε ίτε  θυμό ήθελαν νά' έκφράσουν οί ή
θοποιοί, τό έπεδίωκςιν πάντα μέ δυνατές φωνές, 
χωρίς νά υπολογιστή ότι τό χρώμα κι’ ό τόνος 
της παίζουν τόν σπουδαιότερο ρόλο. “Επειτα σέ 
μεμονωμένα σημεία δπου υπήρχαν μικροί μονό
λογοι* έβλεπες τόν ηθοποιό νά προχωρή μποστά 
στή σκηνή καί νά μ*λάει πρός τήν αίθουσα σάν 
νά έπρόκειτο γιά καμμιά ανακοίνωση πρός τύ 
κοινό. Μά ό μονόλογος είναι μιά εντελώς υπο
κειμενική ΰπόθεση μιά ομιλία «πρός εαυτόν» πού 
πηγάζει άπό βαθειά ταραχή, πυρετό καί εσώτατη 
αύτοσυγκέντρωση. Σ τό σημείο αύτό πρέπει 'νά 
προσέξη κι" ή δίς Βολιονάκη, πού έπανειλημένα, 
άκόμη καί κατά τόν διάλογό, στρέφεται πρός τό 
κοινό, πράγμα πού καταστρέφει τήν αισθητική έ- 
νότητα μιάς σκηνής καί διασπάει τήν έσωτερική 
της ψυχολογική ένταση. Τά παραπάνω _Αημεΐα 
πρέπει κατά τήν γνο:μη μου νά προσεχτούν α 
πό τόν σκηνοθέτη, άν θέλη νά αυντελέση στήν 
ζω ντα νή  κ ι’ άληθινή άπόδωση τώ ν έργων.

Σ τήν «Λ ου ΐζα  Μίλλερ», τό σημειώνω πάλι, 
προσέξαμε μιά πρόοδο στήν επιμέλεια καί τήν 
προσπάθεια. Είναι δμως εργο πού απαιτεί άπό 
μέρους τώ ν ήθοποιών καταβολή ψυχικής υπερέν
τασης, γιά τήν όποια δέν ε ΐνα ι άκόμη συνηθι
σμένοι ή φτασμένοι οί ήθοποιοί τοΰ Κρ. Θέα
τρου. Δέν ήταν γ ι ’ αύτό άσκοπη ή πρόταση μας 
σ ιό προηγούμενο Ιρθρο γιά  ξεκίνημα άπό ά- 
πλούστίίρα έργα.

Αύτά αναμένοντας τό άνέβασμα τοΰ «Π ε ι
ρασμού» κωμωδίας τοΰ Γρ. Ξενοπούλου.

Π ΑΝ . Μ Α Ρ ΙΝ Α Κ Η Σ

Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α
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Η ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΣ

ΟΙ προσδοκίες μας δέν διαψεύσθηκαν. Αύτή 
είναι ή αισιόδοξη διαπίστωση πού κάναμε ΰστερ ’ 
άπ'τήν κυκλοφορία τοϋ πρώτου φύλλου τώ ν»Μ α- 
κεδονικών Γραμμάτων». Είδαμε πώς ή πραγμα
τικότητα ήταν τέτο ια  πού τήν πιστεύαμε. ‘Έ να  
κόσμο νέων καί παλιών συνειδητά καί χωρίς καμ- 
μιά πρόθεση επιπόλαιας κολακείαΓ ή προχειρό- 
λογης κριτικής ν ’ άνταποκρίνεται μ’ ενθουσι
ασμό στήν προσπάθειά μας αύτή.

Πώς νά μή νιώθει κανένας χαρά γιά ενα τέ 
τοιο άποτέλεσμα μιάς τόσο δύσκολης άρχής καί 
πώς νά μή γεμίζει ή ψυχή του άπό άλύγιστη ά- 
ποφασιστικότητα κι’ άπό ακατάβλητη δύναμη κι’ 
ελπίδα γιά  μιά συνέχεια πιό καλή καί πιό ά ξια  
κι’ άπό μιά πιό βαθειά άναγνώριση εύθύνης ά- 
πέναντι σ ' £νσ κόσμο πού ήρθε πρόθυμος νά 
σταθεί πλάϊ μας για τί πίστεψε καί θέλησε κι’ 
αύτός δπως κι’ ίμεϊς: τό 'Ελληνικό πνεΰμα νά 
ζε ϊ καί νά εκδηλώνεται κι’ έδώ πάνω.

0 ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
Ξέρουμε' πως καί ή εξωτερική εμφάνιση τοΰ 

περιοδικού καί ή έκτύπωση παρουσιάζουν τρο 
μερή .φτώχεια. Πρώτοι έμεϊς θά θέλαμε κάτι τό 
πολύ πιό τέλειο σ ' εμφάνιση. “ Ομως άντιμετω- 
πίζουμε μ’ δλη τήν άπλήν αύτή εμφάνιση τόσο 
τρομερές δαπάνες ώστε δέ μάς εΤναι, πρός τό 
παρόν τούλάχιστο δύνατη μιά πλουσιώτερη έκ
δοσή.

ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ 01 ΗΘΟΠΟΙΟΙ
Ή  στάση ώρισμένων θεατών πού άποχω- 

ροΰν άπ’ τήν παράσταση τοΰ θεάτρου πριν τε- 
λειώση δείχνει ελλειψη καλλιτεχνικής άγωγής 
καί συνείδησης πραγματικού θεατή, θίγει δέ 
πρώτ’ άπ’ ολα τούς άλλους θεατές. "Ο μως τού
το δέν ήταν λόγος γιά νά δώσει τό δικαίωμα σ ’ 
εναν ήθοποιό τοΰ Κρατικοϋ’ θέά τρου  . νά δώσει 
εντολή σέ μιά παράσταση νά κλείσει ή αύλάία 
πριν τελειώσει τό εργο, για τί είχαν αρχίσει ν ’ ά- 
ποχωρούν ώρισμένοι θεατές. Ά π ’ δλους τούς 
θεατές δέν μπορούμε ν ’ άξιώσουμε μιά άνώχε- 
ρη καλλιτεχνική συνείδηση καί συμπεριφορά. 
Ά π ’ τούς ήθοποιούς δμως τόΰ Κρατικού πρωτ' 
άπ ’ δλα αύτό ζητούμε: Νά μπορσϋν νά σ τα 
θούν στό ύψος τής άποστολής τω ν  καί νάχουν 
πλήρη συνείδηση τής εύθύνης τους άπέναντι στό 
κοινό πού πάει γιά  νά δή τό έ’ργο άπ’ άρχής 
μέχρι τέλους κι’ δχι γιά  νά τοΰ κλείσουν τήν 
αύλαία κατάμουτρα. 'Ό τα ν  δέν ύπάρχει η συ
νείδηση αύτή τής εύθύνης, τό τε  παρουσιάζονται 
τέτοια  λυπηρά φαινόμενα, γιά τήν πρόληψη καί 
τήν μή έπανάληψη τώ ν οποίων ή έύθύνη βαρύ
νει τόν κ. Διευθυντή τοΰ Κρ&τικοΟ.

0 ΠΑΠΑΔΙ/ΜΑΝΤΗΣ ΚΑΚΟΣ ;
’’Επρεπε νά τ ’ άκούσουμε κι* αύτό. Ό  Σπαν- 

δωνίδης σέ μιά διάλεξή του μέ θέμα «ή ψυχο
σύνθεση τοΰ Παπαδιαμάντη» μάς παρουσίασε 
εναν Παπαδιαμάντη κακό! Αύτός ό ασκητής, ό 
άγνος—ό άγιος, θά μποροΰσ* νά είπεΐ κανίίς-- 
αύτός, πού τά  διηγήματά του μιλοΰνε τόσον 
εύγλω ττα  γιά τήν ψυχή του, αύτός πού δέν έ- 
καμβ κακό ούτε σέ μυρμήγκι, αύτός ήταν κακός; 
-’Έ , λοιπόν, όχι. Δέν άναγνωρίζουμε τόν Παπα- 
διαμάντη στήν εικόνα πού μας παρουσίασε ή 
διδλεξη.

Ειδοποιούνται οί φίλοι καί οί συνεργάτες 
τοΰ περιοδικού, ότι ό Δ )τής στό έξης θά βρίσκε
ται στά  γραφεία, κάθε Τρίτη—Πέμπτη καί Σάβ
βατο 12-1 π.μ. καί 4-6 μ.μ.

Σακκελαρ. Εύχαριστοΰμε γιά  τά  καλά σας 
λόγια. Πιστεύουμε πώς θά μπορέσουμε νά συ- 
νεχίσουμε στό δύσκολο αύτό δρόμο, θ ά  χαιρό
μασταν πολύ άν περνούσατε νά σάς γνωρίσουμε.

Ν . Χ αρ . Σύμφωνοι γιά  δσα λέτε, ’ Ελπίζου
με καί σ τό  επίπεδο αύτό πολύ σύντομα νά ε
πεκτείνουμε τή δράση μας-,

Νιχ. Γ *ρ .  Δ έν ύπάρχει λόγος νά δειλιά ζετε 
γιά τήν αποστολή συνεργασίας’ Κι’ άν άκόμα 
δπως λέτε φοβείστε πώς δέ· θ’ άξίζει τόν κόπο, 
δέν πρόκειται νά σάς ζημιώσει αύτό. ’Ίσ ια  Τσια 
μάλιστα θάχετε τήν κρίση κι’ ένός τρίτου άμε- 
ρόληπτου κριτή.

Ά  Κβυσ. ένταΰθα. Τά  «χαλάσματα  δέν 
παρουσιάζουν κανένα άξιοπρόσεχτο σημείο. Ή  
ποίηση εχει πολλές άπαιτήσεις.’Περιμένουμε νά 
περάσετε άπό τά  γραφεία.

Σημ.— Ά π αντοΰμ ε πάντα μέ σειρά λήψης 
γραμμάτων σ ’ δσα γράμματα έτιιτρέπει ό χώρος 
πού διαθέτει τό περιοδικό γιά  άλληλογραφία.

Μ. Γ.

ΤΑ Μ ΑΚΕΔΟ ΝΙΚΑ  ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ 
ΣΤΗ Ν  ΑΘΗΝΑ

Αντιπ ρόσω π ός μας στήν Α θή να  είναι ό 
κ. Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Χ Ρ Η Σ Τ ΙΔΗ Σ  υπάλληλος τού 
Υπουργείου  Παιδείας. Σ ’ αύτόν μπορούν δ- 
σοι μένουν στήν Α θ ή να  ν ’ άπευθύνωνται 
είτε θέλουν νά ζητήσουν πληροφορίες εϊτε νά 
δώσουν συνεργασία ή νά στείλουν βιβλία 
πρός κρίση. Δ )σ ις Υπουργείο ,Π αιδείας ή Μα- 
ραθώνος 11 (Νέα Χαλκηδών). »  β

ΝΕΑ Β ΙΒΛΙΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ '
Θ Ε ΡΒ Α Ν ΤΕ Σ ; Ντόν Κιχώτης Μετάφ. Καρθσίου 
Μ ΥΡΙΒΗ ΛΙΤ: Ά ν τώ νη ς  ό Αρβανίτης 
Κ Α Ρ Α Γ Α Τ Σ Η : Κοτζάμπασης τού Καστρόπυργου
Κ Ο ΡΝ ΑΡΟ Υ : Δαίμονας|

»  Δ έν θά πεθάνουμε
Α Λ Ε Ξ ΙΟ Υ  Ε Λ Λ Η Σ : Λοΰμπεν 
Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Υ  Β.: Χρονικό τοΰ 43 
Α ΑΜ Π Ρ1Ν Ο Υ : Μορφές τοΰ 21 Β'. έκδοση 
Κ Ο ΥΛ Ο ΥΛ Α  Λ.: Τρίγλυφο 
ΑΗ Μ ΑΡΑ : Δοκίμιο γιά  τή ποίηση; 
Π Α Ν Α ΓΙΩ ΤΟ Π Ο ΥΛ Ο Υ : Πρόσωπα και κείμενα

τεΰχος Γ ’.: Παλαμας
Μ Π Α Σ Τ ΙΑ : Μπουμττουλίνα
Ψ ΑΘΑ: ‘Ορκίζομαι νά εΐπω τήν αλήθειαν,

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
Μ Α Ρ ΙΔ Α Κ ΙΙ: Ά κ τέλ εσ ις  άλλοδαπών αποφάσεων 
R. A L L E N D Y : (Μεταψρ. Μ εραναίου) Δίκαιο

J καί Ψυχανάλυση
STAU B : (Μεταψρ. Μεραναίου) Ό  εγκληματίας

καί οί δικαστές του 
2 0 U E N X A 0 Y E P : θεμέλια  ’Ηθικής 

Ο Υ Α 'Ι  ’ ΑΝ Τ : Τ έχνη  καί ηθική


