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« Ή  ποίηση εινε κόρη τοΰ ούρανοΰ και δ 
ύμνος υπήρξε ή πρώτη φωνή της. Ε ινε πραγ
ματικά μιά φωνή τής ψυχής, μιά ορμή προς 
τούς ουρανούς και άρχισε μέ τόν πρώτο άν · 
θρωπο, πού οΐ πρώτοι λόγοι του εξέφραζαν 
τόν έρωτα, τή λατρεία καί τήν εύγνωμοσύην
ενώπιον τοΰ Όνου, πού ____________________
τόν έ'πλασε, καί συγ* 
χρόνως εν α συναίσθη
μα θαυμασμοί στή θέα 
τών θαυμασίων πού 
τόν'περιβάλλουν».

•fRianceyai
Σύμφωνα, λοιπόν μ3 

αύτό τό αξίωμα ή 
ποίηση, σάν μιά ενατέ
νιση τής ψυχής εινε τό 
προϊόν ισχυρής φαντα
σίας, ϊσορροποιημένου 
νοϋ καί λεπτού συναι
σθήματος.

"Ο ,τι είπε ό Γάλλος 
κριτικός, ισχύει γιά τήν 
ποίηση δλων τώ ν εθ 
νών καί ολων τώ ν ε
ποχών, γιατί κάθε αξί
ωμα εινε τό καταστάλ- 
λαγμα [επιστημονικής 
πείρας, πού επιβεβαιώ
νει κάποια αλήθεια.

'Έ ξω  α τό  *τό  άξίω- 
μ ααύ τό  ή λογοτεχνία
γενικά καί ειδικώτερα ή ποίηση αποτελούν 
ψυχολογικά μιά [ασυγχώρητη [πλά\η καί κα- 
λαισθήηκά μιά παράλογη άρνηση. Χωρίς νά 
παραβλέψουμε τόν αυτοσκοπό πού ικανοποιεί 
κάθε, τέχνη, συνεπώς και τήν^ποίηση, πιστεύ
ουμε μαζί μέ^τόσους [άλλους, πώς οέ κάθε
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καλλιτεχνική εκδήλωση υπάρχουν άπειροι 
σκοποί. Καί δέν μποροΰσε νά γίνη άλλοιώς, 
άφοΰ ή τέχνη ξεκινώντας άπό τόν αυτοσκοπό 
«ή  τέχνη γιά τήν τέχνη» σά μιά αιτία υπο
κειμενικής ικανοποίηση: τοΰ λογοτέχνη, κα
ταλήγει στήν αντικειμενική ικανοποίηση τής 

ζωής «ή  τέχνη γιά τή 
ζω ή ».

Ά ν  αύτό τό τελευ
ταίο δέ γινόταν, τότε ή 
ζωή δέ 8ά είχε κανέναν 
καλαισθητικό σκοπό, 
ή δέ τέχνη θά  ήταν υ
περβολικά εγωκεντρική 
καί αχάριστη μή δίνον
τας στή ζωή τά προϊ
όντα της, δπως δίνει 
τό  δέντρο τόν ώριμο 
καρπό του στή μητέρα 
γή.

Ή  άλληλοεξάρτηση 
αύτή ζωής καί τέχνης 
αποτελεί τήν πρωταρχι
κή αίτια καί τόν πρω
ταρχικό σκοπό τοΰ κα
λαισθητικοί) στνδυασ- 
ιιοΰ τους. Καί αναρωτι
έται κανείς: τί θά  ήταν 
ή ζωή  χωρίς τήν τέχνη; 
Καί άντιστρόφως: τί 
θά  ήταν ή τέχνη χωρίς 
τήν καλαισθητική τ ά 

ση τής ζωής; Ή  απάντηση εινε μία. Οί άν
θρωποι θά  εμιμοΰντο τά θηρία, .ή δέ καλαι
σθητική τους εκδήλωση δέ θά ξεπερνοΰσε τά 
σύνορα τής πρωτόγονης τέχνης.

Ά λ λ ά  σέ λαούς πολιτισμένους δέ συμβαί
νει τό|ϊδιο, Έ κ ι ΐ  ή προηγμένη ζω ή  ώ θ*ΐ τήν



προηγμένη τέχνη ή και άντιστρόφως, μέ τέτιο 
μάλιστα συνδυασμό, πού φαίνεται τέχνη καί 
ζω ή  νά άμιλλώνται ποιά από τίς δυο νά φτά- 
ση στό τέρμα τής νίκης. Καί επειδή δ δρό
μος αυτός εινε καί αγώνας πολλών αιώνων, 
ή πορεία τους μοιάζει μέ πορεία έντονης 
προσπα{>είας, δπου τά μέσα καί οί σκοποί 
καθορίζονται άπό τίς βιολογικές απαιτήσεις 
τής ζωής καί τίς καλαισθητικές τάσεις τής 
τέχνης.

Μέ τά  δεδομένα αυτά, δτι δηλαδή ή ποί
ηση είναι ή συνιστομένη τών πνευματικών 
δυνάμεων τοϋ καλλιτέχνη, δτι ποίηση καί ζωή  
βρίσκονται σέ μιά αναγκαία άλληλονχία καί 
οτι οί προηγμένοι λαοί έχουν καί προηγμένη 
τέχνη υποβάλλουμε τό ερώτημα: ποιά νά εινε 
ή σύγχρονη ελληνική ποίηση;

Ή  απάντηση εινε, αν εξαιρέσουμε, βέβαια 
τήν ποίηση πού ανήκει γενεαλογικά στήν γε
νεά πού μάς πέρασε, πώς σύγχρονη ελληνική 
ποίηση δέν υπάρχει. 'Η  σΰγχρονη ποίησή μας 
οτό στενό περιεχόμενο τοΰ δρου, δπως βρί
σκεται έ'ξω άπό τίς καλαισθητικές κατευθύν
σεις τής τέχνης, χωρίς καμμιά αντιστοιχία μέ 
τή γύρω ζώή, χωρίς ποιητικό καί άκόμη λο
γικό περιεχόμενο, άποτελει μιά τάση συνει
δητή, πού υποτιμά αντί νά έξυψώνη τό σύγ
χρονο ελληνικό πνεΰμα. Καί τό περίίργο, προ
βάλλει μέ αξιώσεις ποιητικές, ενώ στήν ουσία 
εινε λίγ’ απ’ δλα, χωρίς δμως νά εινε ποίηση. 
Καί παρουσιάζεται τέτια, γιατί τής λείπει ή 
μορφή, τής λείπει ή έκφραση, τής λείπει τό 
περιεχόμενο.

“ Α ν  παρακολουθήσουμε τήν ελληνική ποί
ηση στήν ιστορική της ανέλιξη, πρέπει νά έ 
χουμε ύπ’ δψη μας . πώς κάθε καλαισθητική 
έςέλιξη ακολουθεί μιά πορεία, πού σταματά 
κατά περιόδους σέ αλλεπάλληλους μεγάλους 
σταθμούς. Αυτοί οί σταθμοί μάς ενδιαφέρουν 
γιατί αντιπροσωπεύονται μέ τά  ονόματα με
γάλων διδασκάλων τής τέχνης πού γίνηκαν 
στό πέρασμα τοΰ χρόνου σύμβολα αισθητικά, 
άπό τόν "Ομηρο ώς τόν Παλαμά, -πού πέτυχε 
τή φιλοσοφική ενατένιση τής ψυχής στό πο
λύμορφο περιεχόμενο τής ζωής.

Σ ’ δλους αυτούς, πού αντιπροσωπεύουν 
μικρές ή μεγάλες περιόδους τής τέχνης χαρί
ζουμε τόν τίτλο τοΰ μεγάλου τεχνίτη, δχι 
γιατί δλοι τους μάς παρουσίασαν τήν τέχνη 
μέ διάφορες μορφε'ς, άλλά γιατί μάς παρου
σίασαν μέ μιά όποιαδήποτε μορφή τό πολύ
μορφο περιεχόμενο τής τέχνης. Ό  χαραχτη- 
ρισμός τοΰ μεγάλου τεχνίτη δέ στηρίζεται στή 
μορφή, άλλά στό περιεχόμενο τής τέχνης, πού 
τό παρουσίασαν αυθόρμητα, άβίαστα, φυσικά 
καί προ παντός μέ μιά απαραβίαστη συνειρ
μική έπενέργεια τοΰ λογικού, πού ή έλλειψή 
του δέ συγχώρεΐται στήν ελληνική ποίηση, ή 
οποία κάτω άπό τήν τάση τοΰ συρρεαλισμοΰ 
σήμερα, δυστυχώς, παραλογίζεται κυριολε
κτικά.

2 έ κείνους πού δικαιολογούν στόν ίαυτό

τους τή σημερινή τους συρρεαλιστική τάση, 
γ ια τί δήθεν ή έξέλιξη τής τέχνης απαιτεί κά
τ ι νέο, τό  μοντέρνο, υπενθυμίζουμε πώς άν 
οί δρόμοι πρός τήν πραγματική τέχνη εινε ά 
πειροι, δμως ή τέχνη εινε μία. Συνεπώς άν 
επιμένουν στούς Ισχυρισμούς τους, σημαίνει 
πώς βρίσκονται έζω  άπό τά σύνορα τής πραγ
ματικής τέχνης καί πώς κάθε τους προσπά
θεια περιορίζεται στή μορφή, χωρίς νά θίγη 
τήν ουσία τής τέχνης. ’Αλλά καί κάτι άλλο 
πρέπει νά έχουν ΰπ’ δψη τους: πώς ή έξέλιξη 
τής τέχνης εϊνε νοητή, δταν κατατείνη στήν 
τελειοποίηση καί δχι σ τήν διαστροφή τής τ έ 
χνης.Άκρ ιβώςγι’ αύτό δέν εινε παραδεχτό, πώς 
ποίηση στήν Ελλάδα είπε τήν τελευταία της 
ή λεξη. δπως δέν εινε παραδεχτό νά πιστεύη 
κανείς, πώς γράφοντας μυθιστόρημα γράφει 
έπος. Αύτό εινε πλάνη πού δέ δικαιολογεί ή 
αναζήτηση τοΰ νέου, γ ια τί άλλο εινε τό έπος 
καί άλλο είνε τό  μυθιστόρημα. Αύτή ή πλάνη 
μετέβαλε τίς αυθόρμητες υποκειμενικές κατευ
θύνσεις στήν ποίηση σέ προκαθορισμένους 
αντικειμενικούς σκοπούς, πού σάν σκοποί ά- 
φαιροΰν άπό τήν τέχνη καί αύτή τήν έννοια 
τής τέχνης, αδιάφορο, άν στό πλαίσιο τής τέχ
νης κάτω άπό ώρισμένες συνθήκες καί δρους 
πολλά λογοτεχνικά είδη δημιουργοΰνται γιά 
Vs αντικαταστήσουν άλλα παλιά είδη, πού 
φυλλορρόησαν γρηγορώτερα στό πέρασμα τοΰ 
χρόνου.

Καί άπομένει νά παρατηρήσουμε, πώς ή 
έξέλιξη τής τέχνης επιβάλλει καί- στήν ποίηση 
τήν καλλιέργεια καί τελειοποίηση τοΰ ποιη
τικού θησαυρού τής ελληνικής ψυχής καί δ- 
χι τήν εγκατάλειψή του μέ τό πρόσχημα τής 
αναζήτησης κάποιου νέου. Τό νέο θά  έρθη 
σάν ώριμος καρπός καί τέτοιος, δπως θά τόν 
καθορίση τό πλαίσιο τής αισθητικής, βιοψυ- 
χολογικής καί κοινωνικής αγωγής τοΰ μέλ
λοντος.

Ά λ λ ά  δποιοδήποτε κι’ άν εινε τό νέο αύ
τό, ούδέποτε δμως θά εΐνε δμοιο μέ τό σημε
ρινό, δηλαδή παράλογο, ασυνάρτητο, αψυχο
λόγητο καί προ παντός συρρεαλιστικό, έχτός 
άν οί σημερινοί αντιπρόσωποι τής ποίησης 
επιμένουν, δηλαδή επιμένουν νά καταποντι- 
σθοΰν στή θάλασσα τοΰ μηδενός, άφοΰ ξέ 
ρουν πώς στό πέρασμα τώ ν  α ιώνων μόνο τά 
φωτεινά  πνεύματα απομένουν οί α ιώνιοι δι
δάσκαλοι τής άνθρωπότητος.

Π . Σ Τ Α 2 ΙΝ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  

A. Ε. HOUSMAN (1839-1936)
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Έ δ ώ  νεκροί έμείναμε για τί δέν τό Θελήσαμε 
νά ζοϋμε νά ντροπιάζουμε τή πατρική μας yfj 
Ή  ζωή, βέβαιον εΐναι, δέν είναι μέγα χάσιμο, 
Οί νιοί τό  λέν πως εΐναι—Κι’ ε ϊμαστσν τό τε νιοί.

Μ ετ. Π, Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α
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Καί στήν κάπως παλιότερη εποχή τής 
τουρκοκρατίας (μέσα τοΰ περασμένου αιώνα) 
καί στούς χρόνους τοΰ Μακεδονικού αγώνα 
καί τοΰ Βαλκανικού πολέμου, ύπαρχε στά με
γαλύτερα βορειοελληνικά— τούρκικα τότε — 
κέντρα, Θεσσαλονίκη, Μοναστήρι κ λ π., κά
ποια μικρή πνευματική κίνηση. Πλατεία έχω 
άσχοληθή μ’ αύτή σέ άλλη μου έρευνα, πού 
έκανα ειδικά γιά τό ζήτημα τοΰτο (έφημ. Μ α
κεδονία 30)1)37 7)2)37). Έ δ ώ  θά ξανακά·
μω μόνο τή διαπίστωση δ ιι ή κίνηση έκείνη 
ήταν όλότελα ασήμαντη. 'Η  μοναδική της 
σπουδαιότητα είναι δτι έδειχνε τήν ύπαρξη 
καί τή ζω ντά νια  τοΰ Έ λληνικοΰ  στοιχείου 
μέσα στά κέντρα αύτά, σέ μιά εποχή γεμάτη 
άπό τά δνειρα καί ξεχειλισμένη άπό τόν πό
θο  τής έθνικής άποκατάστασης, πού άκριβώς 
ειχε ανάγκη νά χρησιμοποίηση τό κάθε τι 
πόύ εύνοοΰσε τό πνεύμα καί τίς επιδίωξές της. 
Σέ τίπ οτ’ άλλο δέν ωφέλησε, Καί δέν έλει- 
ψαν οί άνθρωποι πού είχαν τίς δυνατότητες 
νά δημιουργήσουν κάτι, μά οί συνθήκες τής 
εποχής δέν τούς άφηναν ούτε κάν νά εκδηλω
θούν. Ή  κρατική λογοκρισία άπό τή μιά με
ριά κι’ άπό τήν άλλη ή έλλειψη κάθε δεσμοΰ 
πνευματικού μέ τήν Ε λεύθερη  Ελλάδα, έμά- 
ραιναν στή βλάστησή της κάθε καλή θέληση 
ή προσπάθεια.

Σ τά  τέλη τοϋ περασμένου αιώνα μέ τίς 
εσωτερικές ταραχές τής Τουρκίας και μέ τό 
φυλετικό ανταγωνισμό πού σύγκαιρα δημιουρ- 
γήθηκε στά μέρη τούτα, τό Ε λληνικό στοι
χείο πού έπερίιιενε πώς καί πώς ναβρη μαάν 
όποιαδήποτε αφορμή γιά νά κινηθή, παρου
σίασε έ’να μεγαλύτερο ζωντάνεμα. Ξεθάρρεψε 
πιότερο κι έκαμε τήν ύπαρξή του, τόσο τήν υ
λική δσο καί τήν πνευματική πιό αισθητή. Ή  
κατιύθυνση πού πήρε τό ξύπνημα τοΰτο ήταν 
ανάλογη μέ τό πνεΰμα καί μέ τό ρεύα^ τής 
Ιποχής. Καί ήτανε τό ρεύμα αύτό όλότελα I- 
θνικό-πατριωτικό. Ή  κεντρική ιδέα πού γύ
ρω της ζοΰσε καί έκινεΐτο ό βόρειος Ε λ λ η ν ι
σμός ήταν ή ιδέα τής εθνικής αποκατάστασης. 
’ Αποτίναξη τής ξενικής κυριαρχίας, έξουδε- 
τέρωση κάθε άλλης ξένης επιβουλής καί πρα
γματοποίηση τοΰ ονείρου πού δέν έπραγματο- 
ποιήθηχε τό 1821: "Ενωση τώ ν  μερών αύιών 
μέ τή λοιπή ελεύθερη Ελλάδα. Ή  κατάσταση 
η καλύτερα ή ακαταστασία πού δημιυυργή- 
θηκε τότε μέ τή  ρευστότητα τής τουρκικής 
πολιτικής, μέ τόν ανταγωνισμό τώ ν φυλετικών 
στοιχείων τής Βαλκανικής πού τό καθένα κύ- 
τα ζ ί νά έπωφίληθή άπό τίς περίστασες, τό α
νακάτεμα τών μεγάλων δυνάμεων στήν ύπό- 
θεβη Ή.λ,η-, έδιναν αφορμές σέ σχόλια, σ’ ε

λεύθερες, πολλές φορές, κουβέντες στά καφε
νεία καί γενικά σέ μιά κίνηση τώ ν  πνευμά
τω ν. άσυνήθιστη ώς τότε. 'Η  Ευρωπαϊκή πο
λιτική πού, άπό ενα καί πλέον αίώνα προτή- 
τερα, άπό τότε, είχε αρχίσει νά παίζη μοιραίο 
ρόλο στά εσωτερικά τής Τουρκίας καί συνε
πώς καί στήν εθνική καί πολιτικήν έξέλιξη 
τώ ν  κρατών τής Βαλκανικής καί ιδιαίτερα 
τής Ελλάδος, ήταν αντικείμενο προσοχής καί 
εντατικής παρακολούθησης από μέρος τ&ν 
Ε λλήνω ν τής βορείου Ε λλάδος καί γενικά δ
λων τών αλύτρωτων. ’ Ετούτοι σάν καλοί γ νώ 
στες τώ ν  πραγμάτων τής Τουρκίας, άφοΰ ζοΰ- 
σαν σ’ αύτή καί τάβλεπαν άπό κοντά, καί σά 
γλωσσόμαθοι, δπως είχαν άνάγκη νά εΐναι 
μέσα στό τούρκικο, παρακολουθούσαν τά γε
γονότα τοΰ καιρού άπό τά  διάφορα ευρωπαϊ
κά φύλλα καί ήτανε πάντα κατατοπισμιένοι 
σχετικά μέ τή διεθνή πολιτική, χίλιες φορές 
καλύτερα άπό τού; Ιλληνες τής παλαιάς Ε λ 
λάδος πού έβλεπαν — καί ό λαός καί τίς περισ
σότερες φορές καί οί πολιτικοί — τά πράγματα 
μέ τό στενό πρίσμα τής μικροκομματικής σκο
πιμότητας, ή πίσω άπό τό θαμπό πέπλο τής 
αισθηματολογίας καί τή : παρεξήγησης γιά
τίς άληθινές διάθεσες τής Ευρώπης (έναντι 
στήν Ε λλάδα ) καί τήν πραγματική κατάστα
ση τής Τουρκίας. ’Έ τσ ι τό πνεΰμα πού εκυρι- 
άρχησε στό ξύπνημα τούτων τώ ν  τόποον καια 
τήν πολυτάραχη έκείνη εποχή ήτανε πρώτ’ 
άπ’ δλα πατριωτικό και πολιτικό— καί δέν 
έμποροΰσε νάναι άλλο. Σάν τέτοιο ειχε άνάγ
κη νά βοηθηθή καί βοηθηθηκε άπό πολλούς 
παράγοντες, μά ιδιαίτερα σϋντρέχτηκε άπό τή 
δημοσιογραφία.

Σύγκαιρα βγήκανε στή Θεσσαλονίκη οί 
πρώτες ελληνικές εφημερίδες «Φάροςΐ) καί 
«Ν έα  ’ Αλήθεια » καί άλλες' αργότερα πού έγι
ναν ή εστία τοϋ πολιτικού καί πνευματικού 
συντονισμού τών 'Ε λλήνων τής Μακεδονίας. 
Γύρω  άπ’ αυτές μαζεύτηκαν οι λόγιοι τής I- 
ποχής, μερικοί επιστήμονες καί κάμποσοι δη
μοσιογράφοι. 'Ό λο ι ένοιωθαν πώ : έζοΰσαν σέ 
«παραμονές γεγονότων», σέ μιά εποχή πολυ
τάραχη πού ή ταραχή της αύτή κάπου θά ξε- 
σποΰσε μιά μέρα, κ’ ήταν δλοι γεμάτοι α νη 
συχία, γεμάτοι δρεξη γιά κίνηση καί *γιά δρά
ση. Οι περισσότεροι άπ’ αύτούς άναπτύξανε, 
αληθινά, μεγάλη δραστηριότητα, έγίνανε 
σπουδαίοι παράγο τες κι.έπαιξαν αργότερα 
σημαντικό ρόλο και στό Μακεδονικό αγώνα 
καί στούς Βαλκανικούς πολέμους κι αργότερα 
μέσα στήν ‘ Ελληνική πολιτεία.

Άνάμεσά  τους ήταν καί μερικοί πού αι- 
στάνονταν τήν ενδόμιχη ώθηση νά έκφράσουν 
τήν ψυχική ανησυχία τους καί νά Ιρμηνέψουν



τό πνεύμα τής εποχής τους σέ στίχους. Αΰτο'ι 
ήταν οι ποιητές. Οί γνωστότεροι άπ’ αυτούς 
είναι, κάποιος Παπουλιάς, πολύ παλιός, που* 
χε φανή από τό 18Ϊ5 μέ μιά συλλογή ποιημά
των του, ό Ε. Ά θα να σ ιά δη ς και Γ . Παπανι- 
κολάου ίπίσης μέ συλλογές, 6 Μ. Κουτούβα- 
λης, Τ. Τσιχλής, Τ. Γκαρμπολά:, Γ . Ψιψιμά- 
κης, X . Καραγκούνης, Κ. Κωνσταντινίδης 
κ. ά "Ο λοι τους έγραψαν τραγούδια πατριω
τικά, δλοι τους ^τραγούδησαν, δπως έμπόρεσε 
δ καθένας τόν έ'ρωτα και πολλοί δημοσιέψα- 
νε διάφορα σατιρικά καμμάτια δίχως μεγάλη 
αημασία. Ποιήματα έθνικοΰ καί πατριωτικού 
περιεχομένου δέν έδημοσίεψαν. ’Ή τα νε  πολύ 
τολμηρό, μέ τήν αυστηρότητα έκείνη τής λο
γοκρισίας. Γ  ιά τούτο, πολλά γράφονταν και 
Ιδιαβάζονταν σέ συναναστροφές κλπ., τέτοια 
ποιήματα, μά ελάχιστα, φανήκανε στή δημο
σιότητα πολύ αργότερα. Τώρα τά τελευταία 
χρόνια, άνθρωποι τής εποχής εκείνης, πού έ- 
ζησαν επίσης μέ τόν παλμό της, δπως δ Δ. 
Βογασλής άπό τή Φιλιπποΰπολη καί καναδυό 
άλλοι, τύπωσαν ποιήματά τους μέ θέματα κι 
αύτοί τό περισσότερο πατριωτικά. Τά  ποιήμα
τα τούτα σά θέματα βέβαια εΐναι συμπαθη
τικά, μά σά λογοτεχνικά προϊόντα είναι χρή
σιμα μόνο γιά τήν ιστορία, γιατί, δπως καί 
τά δσα άνέφερα, φανερώνουν δτι ύπαρχε, ε
δώθε τά χρόνια εκείνα μιά κάποια ελληνική 
πνευματική ζωή.

Γενικά δλες οί παραπάνω προσπάθειες 
προορισμένες απ’ αύτά τά πράγματα ν’ απο
δώσουν μαζί μέ τό ερωτικό αίσθημα -πού  ε ί
ναι συνήθως τό άλφα κάθε στίχοι ργικής α
πόπειρας— τούς έθνικούς πόθους καί περιπέ
τειες, τίς νοσταλγίες, τούς πολέμους τά ξε- 
σπιτώματα, τόν ηρωισμό καί τήν αυτοθυσία 
τών Ε λλή νω ν τοΰ βορρά σέ μιάν ώρισμένην 
ιστορική περίοδο, ά ιόνισαν άλλοτε άπό τό α
νελεύθερο περιβάλλον κι άλλοτε άπό τήν πνευ
ματική καί τή γλωσσική φτώχεια κι έ'μειναν 
μόνο προσπάθειες.

Μέ μεγαλύτερη κάπως συνέπεια κι άνεση 
στή γλώσσα έδημοσίεψί τότε στά εντόπια φ ΐ’λ- 
λα κι έστειλε καί στήν ’ Αθήνα (στό 'Η μ ερο 
λόγιο Σκόκου) μερικά λιγόστροφα κομμάτια δ 
Γ. Σαγιαξής 1 άπό τό Μοναστήρι. Τά περισσό
τερα άπ’ αύτά έξω  άπό τό ομαλό γλωσσικό 
τους ξεδίπλωμα, εΐναι συλλήψεις άρτιες, μέ 
πνοή αληθινά ποιητική:

Π ω ς ήθελα νάσουν εικόνα 
άλλ’  δχι έδώ στήν έκκλησιά, 
νά σέ φιλεϊ δλος κόσμος 
δίχως ντροπή καί χορτασιά.

Π ώ ς ήθελα νασουν εικόνα 
σ’ έρημοκκλήσι μακρινό, 
μόνος έγώ νά σέ λατρεύω 
καί μόνος νά σέ προσκυνώ.

Θάμουν πιστός προσκυνητής σου 
εικόνα μου ζωγραφ ιστή , 
άλλά καί άγγελος θανάτου 
γιά δεύτερο προσκυνητή.

Περισσότερο καλλιεργημένη καί καλοστε
κούμενη μέσα στό γενικώτερο λογοτεχνικό 
ρεύμα τής εποχής— τό ρομαντισμό— εΐν ’  ή ερ
γασία τοΰ Α. Μισυρλόγλου άπό' τήν Πόλη. 
’Έβγαλε δυό συλλογές. Μιά στήν Πόλη (1904) 
καί μιά στήν ’ Αθήνα (1916). Σ ’ δλη τήν ερ
γασία του εΐναι έ'κδηλη ή επίδραση τού ρο
μαντισμού πού έξακολούθαε ν ’ άκμάζη άκό
μη μ’ δλη τήν πολεμική πού τού γινότανε:

Κ α ί πήρα τό  θλιμμένο δρόμο, 
πού τόν περνούσαμε τά δυό.
Μέ τό βαρύ σταυρό στόν ώμο 
επήρα τό θλιμμένο δρόμο, 
μά πιά δέ θά σέ ξαναδιώ!

’ Ακούω τά λόγια σου1 έ'χούν μείνει 
στών φύλλων τόν ψιθυρισμό.
Σ τό  κλάμα δπου ενα άηδόνι χύνει 
άκούω τά λόγια σου' έχουν μείνει 
άπ’ τό σκληρό μας χωρισμό.

Κ α ί ή αγαπημένη σου ή βρύση, 
πού κάποια λούλουδα θρηνεί, 
τούς πόνους της νά τραγουδήσει 
πήρε ή αγαπημένη βρύση 
τή νεραϊδίσια σου φωνή.

Σ ’ αέτή τήν ερημιά τή μαύρη 
σέ φέρνω εμπρός μου ζωντανή!
Π ώ ς τή γαλήνη της θέ νάβρει 
σ’ αύτή τήν ερημιά τή μαύρη 
ώϊμέ ή καρδιά μου ή ορφανή!

Καί πήρα τό θλιμμένο δρόμο κλπ.

Π ά νω  σ ' αυτόν τόν τόνο ξετυλίγεται τό 
μεγαλύτερο μέρος τοΰ έργου του. 'Υπάρχει έ 
δώ γλωσσικός χειρισμός ανώτερος κι ένας αι
σθηματισμός συγκρατημένος καί μιά τεχνική 
άναμάρττρτη, πράγματα πού ξεχωρίζουν τήν 
εργασία τούτη άπ’ δλες τίς σύγχρονες της.

Π ιό ξεχωριστή άκόμα θέση στήν έποχή 
τούτη παίρνει ή εργασία τοΰ Αίμ. Ρ ιάδη1 . 
Μουσικός κυρίως, πήγε νωρίς στό Παρίσι νά 
τελειοποιήση τήν τέχνη του. Έ κ ε ι γνώρισε τό  
συμβολισμό πού ήταν άκόμα στις δόξες του 
καί·δέχτηκε τήν επίδρασή του. Σά  μουσικός 
πού ήταν εκατάλαβε ιήν αξία τοΰ έκφραστι- 
κοΰ μέσου, τοΰ θεμελίου θά λέγαμε, τής τεχ
νοτροπίας τούτη:, τοΰ ελεύθερου .στίχου καί 
σά γύρισε στή Θεσσαλονίκη, μαζί μέ τή μου
σική καλλιέργησε καί τή ποίηση. "Αφησε μιά 
συλλογή, πού τά περισσότερά της κομμάτια 
εΐναι αληθινά πρότυπα συμβολικής ποίησης 
στήν ελληνική γλώσσα:

(1) Πέθανε τό 19±2, ( 1) Π έθανε ιό 1935.

Ά κρω τηρ ιανό  σταφύλι μου, αθώε μου καρπέ, 
άνθό σέ πρωτογνώρισα, α'? πρωτοπόθησα καί

[σέ πρωτοκαρτέρεψα
κι’ έγινα ήλιος γιά τά  σέ,
ώσπου νά φτάσης στό άφημα καί στην τρανή

[τήν ώριμάδα,
σ τ ’ αγγελικό παράτημα τον αίμα καί τοΰ ε-

[αυτοΰ σου,
στό αΐμα μου, στή σάρκα μου καί στήν ψυ-

[χή μου...
Κ ι έτσι, άπέλαψα
στά πρωτοβρόχια τή Λαμπριάτικη λιακάδα, 
κι’ έτσι κοινώνησα τή θεία κοινωνία τοΰ φι-

[λιοΰ σου!,..
στό ψυχορράγημα τής σάρκας μου. ΤΩ ζω ή

[μου!...

"Οσο βαθύ στόν αισθησιασμό του, τόσο 
λεπτό κι ευγενικό στό ξετύλιγμά τής φόρμας 
του. Τό. λεπτό, τό άίλο, τό άσύλληπτο έχει 
σάν πρώτο μέλημα ή ποίησή του ( p o e s i e  
p u r e ) .  Καί δέν τό κυνηγάει μονόπλευρα με 
τήν αποκλειστική καλλιέργεια τής μορφής σε 
βάρος τή ; ύλης, δπως έκαναν οί γύρω άπό 
τόν πρώτο συστηματικό φορμαλιστή, τό  M a l-  
l a r m e ,  μά θεραπεύει συνάμα μέ έπιμέλεια 
καί τήν ύλη, προσέχοντας στήν εκλογή της, 
ώστε νάχη ένδιαφέρο, πλούτο ιδεών κλπ.
Τρία χελιδονάκια καί δυο παπαρουνίτσες... 
Κ ι ’ έμάς, κ ι’ εμάς, τ’ άγροϋ τά λουλουδάκια 
γιατί δέ μάς μιλάς;
Κυττάς τις κόκκινές μας τίς ποδίτσίς; 
κυτάς τήν ξέννοιαστή μας τή θωριά;
Α ΐ, κύτα τώρα καί τή μαύρη μας καρδιά...
Τή μαύρη τήν καρδιά,
πού έχουν δλες οί παπαρουνίτσες...

Έ δώ , πίσω άπό τήν αθώα τήν αφελή φρά
ση, πίσω άπό τήν βιβλική ά τλότη ια . τής ε ι
κόνας, τρία χελιδονάκια κ.λ.π. μέχρι τόν πέμ- 
πίο στίχο, ξεφανερώνεται μέ διάκριση ή πί
κρα πού εΐνα ι κρυμμένη εκεί καί τό παρά
πονο τό βαθύ καί ξεσκεπάζεται ή μαυρισμένη 
καρδούλα πού έχουν δλες οί παπαρουνίτσες, 
πιό μέσ’ άπό τ ίς  κόκκινες ποδίτσες τους, πιό 
μέσ’ άπό τήν ξένοιαστή τους θωριά. Τό δρά
μα πού κρύβουν, ή καθεμιά μέσα της, δλες 
οί μικρές μιντινέτες, γιατί αυτές, νομίζω, συμ
βολίζονται στό παραπάνω ποίημα, δέ μπορού
σε, άληθινά, τά άποδοθή μέ λιγώτερους μά 
ούιε καί μέ πιό πετι χημένους στίχους. 'Ο  Κ.. 
Βάρναλης έγραψε γιά τόν Καβάφη δτι συγ- 
κινεΐ μ’ δλη του τή φραστική ξηρότητα καί 
τήν έλλειψη λιρισμού, γιατί στά ποιήματα 
του μέσα βρίσκονται στοιχεία δραματικά. Το 
κάθε έ'να τους εΐναι, λέει, κι άπό μιά μινια
τούρα δράματος. Προσθέτομε— κι έρχεται τού
το σά φυσική συνέπεια τώ ν joocov λέει δ ποι
ητής κι δ κριτικός ετούτος— οτι, άν δέν είχε 
τή φραστική αύτή ξηρότητα δ Καβάφη; καί 
τήν έ'λλειψη αύτή τοΰ λυρισμού, ασφαλώς θά 
συγκινοΰσε βαθύτερα κι ολοκληρωτικά. Έ τσ \  
μοΰ φαίνεται δτι συγκινεΐ δ Ριάδης στούς πα
ραπάνω στίχους του, για τί καί στοιχεία δρα

ματικά βρίσκονται μέσα τους καί λυρισμός 
άψογος.

Χαρακτηριστικό τής προσπάθειας αύτής 
τοΰ νά συνδυάση τή βαθύτητα τής σκέψης μέ 
τήν εκλεκτή, τήν εκλεπτυσμένη γραμμή εΐναι 
καί τό παρακάτω:

Οΐ βεράντες...
Κ ι ’ άντικρυ οί θάλασσες, οΐ μακρινές...
Οί καϋμοί οί ανείπωτοι, 
τά  γιορντάνια τώ ν  άφρών στις σκοτειντες... 
Τά  φιλιά μας τάδοτα, 
ή κοκκινόφλογη τών φιόρντε σιγαλιά...

Ή  λιτότητα στήν έφραση ξεπερνάει έδώ 
κάθε δριο. Ε ίνα ι ποίημα αύτό ολόκληρο καί 
δέν Ιχει μέσα του οΰτ>.· ενα ρήμα. Ε ΐνα ι μιά 
σειρά, ένα ξεδιάλεγμα καί συνταίριασμα άπό 
λέξες απαλλαγμένες δλότελα άπό τό δεσμό, ά
πό τό τυραννικό, θα λέγαμε, δέσιμο τοΰ ρή
ματος. Περισσότερη διαφάνεια στή σκέψη καί 
στήν έκφραση δέ μπορούσε νά γίνη. Καί δ 
μως κρύβεται κι έδώ ένα δράμα. Κ ι δσο πιο 
λεπτοΰφαντο εΐναι τό πανί τής αυλαίας πού 
τό κρύβει, τόσο πιό μεγάλο φαντάζει ίκεΐνο 
από μέσα: Οί βεράντες κι” αντίκρυ οί θάλασ
σες οί μακρινές. Τ ί μετεωρίζονται άνάμεσά 
τους σάν σχέση πού έκαμε τόν ποιητή νά ιά 
παρατάςη έτσι κοντά κοντά; Δέν προλαβαίνεις 
νά τό καλοσκεφτής καί σέ προκάνει δ τρίτος 
στίχος Οί καϋμοί οί ανείπωτοι, που— τό |3λέ- 
πεις— ήταν ακριβώς δτι χρειάζεται: Μ ιά ά- 
πάντηση σέ μιαν έρώτηοη πού δέν έγινε, ή 
καλύτερα σέ μιάν έρώ ιηση πού ξεπηδάει άπό 
μοναχή της μετά τή θεση τοΰ πρώτου καί 
τοΰ δεύτερου στίχου. Μέ άλλους λόγους θά 
λέγαμε, δτι εΐναι τό δράμα δ 'τρ ίτο : αύτός 
στίχος πού παίζεται μέ σκηνογραφία του τούς 
δύο πρώτους, δπως άλλο ένα δράμα ή καλύ
τερα συαπλήρ^μα τοΰ ίδιου δράματος αποτε
λεί δ πέμπτος— «τά  φιλιά μας άδοτα»,μέ σκη 
νογραφία του τόν τέταρτο καί τόν τελευταίο 
στίχο. Δ έν υπάρξουν μεγαλύτερα δράματα ά 
πό τά μονοπρόσωπα, τά βουβά, εκείνα που 
ξετυλίγονται σιωπηλά κι αδάκρυτα δίχως κραυ
γές .καί θεατρινισμούς. Καί δέν υπάρχει άμ* 
φιβυλία δτι οί άνέκφραστοι, οί κρυφοί καϋ 
μοί καί τά φιλιά πού. . δέν έδόθηκαν— ή ά
γονη ωριμότητα κ’ ή άξέσπαστη δρμή τού ε
ρωτικού κόθου— εΐναι άπό τά μεγαλύτερα 
μονοπρόσωπα δράματα. Γ ιά  σκηνοθεσία τών 
εσωτερικών αυτών δραμάτων— συνθήκες πού 
κάτω  άπ’ αύτές κυριεύουν τόν άνθρωπο οί 
λογής λογής καϋμοί κι άξέσπαστοι πόθοι—  
εύρήκε τό χρυσοπόρφυρο άπειρο πού ξανοί· 

-γ ε τα ι άνάμεσα στις βεράντες και τίς θάλασσες 
τίς μακρινές, τά  γιορντάνια τών άφρών πού 
μόλις ξεδιαλύνονται μακριά, σάν αχνό πλαί
σιο τοΰ δειλινένιου μισόφωτού καί τά φιόρν* 
τε, τά πολύκολπα καί γαλήνια άκρογιάλια 
πού άγναντεύονται απέναντι βουτηγμένα καί 
το ίτα  μέσ’  τό πορφυρό δργιο τής δύσης.

( ’Έχει Συνέχεια)
Μ ΠΑΜ ΠΗΣ N IN T A S
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ΖΑΧΑΡΙΑΣ HAIIAIVTOT^IOX *
T O Y  *  Γ .  Δ Β Α Ι Ο Υ

Επιμένουμε ίδιαίτερα στό μετουσιωμένο 
σε τέχνη ανθρώπινο στοιχείο. Συμβαίνει ή 
πεζογραφία της Θεσσαλονίκης ν ’  άκολουθεί 
άλλους δρόμους, κι5 άλλους τρόπους τό καλ
λιτεχνικό προχοίρημα της δημιουργίας της. 
Κέντρο και αφετηρία εχει τόν εσωτερικό ά ν 
θρωπο, γιατί πιστεύει πώς πέρ’ άπό τό πραγ
ματικό- και τό σ γκεκριμένο πέρ’ από τά 
σχήματα καί ιΐς  παραστάσεις, μέ μιά λέξη, 
πέρ5 άπό δ,τι φαίνεται, υπάρχει κι5 εκτείνε
ται ενας χώρος πού έμεινε στόν τόπο μας 
τουλάχιστο, ανεξερεύνητος. Μέ τήν ανάλυσή 
του στήν κάθε στιγμή τής μεταλλαγής του, 
μέ τήν άναγνώριση τοΰ ψυχικού του εδάφους 
φτάνει σ5 επιτεύγματα καί κατακτήσεις στα- 
θερώτερες διαρκέστερες, μονιμώτερες. Τό κά
θε πλησίασμα ή κάθε γνωριμία μας μέ τούς 
ανθρώπους, μάς λυτρώνει άπό τήν απλή πε
ριέργεια και φέρνει τό δημιουργό στή  θέση 
έκείνη τοΰ σκοπευτή πού σημαδεύει τίς συν
ειδησιακές καταστάσεις, πού θέτει ορόσημα 
και ξεχωρίσματα, καί φτάνει ώς τις μυστικές 
κΓ άπόκρυφες περιοχές τοΰ έσωτερικοΰ μας 
σύμπαντος, γιά νά ψηλαφίσει καί νά κατονο
μάσει τό άόρατο καί νά φέρει ώς τήν επιφά
νεια κρυσταλλωμένο κι5 αληθινό δ,τι υπάρχει 
ά'μορφο κι’ ασύλληπτο. ’Έ τσ ι κατορθώνει δ 
δημιουργός— δσο μπορεί νά κατορθώσει δ δη
μιουργός πού συναγωνίζεται τόν Πλάστη, τό 
Θεό— νά σπάσει τήν κρούσμα τοΰ μυστηρίου 
πού περιβάλλει τόν άνθρωπο' ετσι κατορθώ
νει νά τόν δ ΐϊ πιό καθορά, πιό προσεχτικά 
στις άπειρες στιγμές καί καταστάσεις του, πού 
εΐναι τόσο ποικίλες, καί κρύβουν τόσες εκπλή
ξεις καθώς διαδέχονται ή μιά τήν άλλη. Μ αν
τεύουμε τήν αντίρρηση πού θά ιιάς άντιτά- 
ξουν. Μέ τό προχώρημα αύτό στήν καλλιτεχ
νική κατάκτηση τοϋ άντικειμένου, δέν κάνου
με παρά νά διαλύουμε, νά κονιορτοποιούμε, 
νά θριμματίζουμε τόν άνθρωπο. Καί έπιταγή, 
καί παράγγελμα έπιταχτικό, λέγουν, τής τέχ
νης τοΰ λόγου εΐνα ι νά παρουσιάσει συγκρο
τημένες, στερεοποιημένες μορφέςΓ ” Ας μάς 
επιτραπεί νά πιστεύουμε πώς αύτό αποτελεί 
μιά προσπάθεια μάταιη. Ή  σχολή τοΰ ρεαλι
σμού, τοΰ άκρατου καί ορθοδόξου ρεαλισμού, 
εΐχεν άτυχώς τήν δύναμη νά παρασύρει πολ
λούς στόν κατήφορο αύτό τής απάτης πρός 
τόν εαυτό τους. Παρ’ δλες τις συμβάσεις 
πού μεταχειρίζεται ό λογοτέχνης, οί επιτυχίες 
καί οί κατακτήσεις του παραμένουν θολές, ' 
άβέβαιες καί άφηρημένες. Ε κ ε ίνο ς  πού θά 
συμπληρώσει καί θά ολοκληρώσει στή φαν
τασία τίς προσωποποιήσεις αυτές, θά εΐναι δ 
αναγνώστης μας, εφ ’ δσον εννοείται θά  μπρ-

ρέσουμε νά τοϋ παράσχουμε τίς δυνατότητες 
καί τόν τρόπο νά δει τις διάφορες όψεις, τίς 
ποικίλες Ικψάνσεις τους, καί τίς ά'πειρες εκ 
δηλώσεις τοΰ άνθρώπου.

*
* *

Μακρυά βέβαια άπό μάς ή σκέψτ] πώς δ 
συγγραφέας τοΰ «Βυζαντινού δρθρου* καί της 
«Θ υσίας» δέν είχε τήν πρέπουσαν ενημέρωση 
γιά τις τάσεις καί τούς τρόπους στήν ανα ζή
τηση τής βαθύτερης καί μονιμώτερης άξίας 
τοΰ άνθρώπου. "Ε να  πνεΰμα τόσο διεισδτιτι- 
κό καί άνήσυχο, καθώς τοΰ Παπαντωνίου, μέ 
αναπτυγμένες άρτια καί ώριμες πιά, τίς ικα
νότητες γιά τόν άναλυτικό στοχασμό, εΐχεν 
άναμφισβήτητα συνείδηση τής δικής του πρώ
τα έφεσης, δπως βέβαια είχε συνείδηση άπό ■ 
λυτη καί τής άξίας τώ ν τρόπων καί τώ ν κα
τευθύνσεων τής τέχνης. ’ Αλλά, σημειώσαμε 
κ ι3 δλας πώς δ Παπαντωνίου ήταν μιά φύση 
συντηρητική, ένας νοΰς πού ζήτησε σέ κάθε 
έκδήλα>σή του νά κρατήσει σέ μια ισορροπία 
τήν αξία τοΰ μέτρου; Νά έπιμείνουμε εδώ σέ 
μιά είδικώτερη άνάλυση τών διηγημάτων; Τό 
βρίσκουμε άσκοπο, έπειτα άπό τίς γενικώτε- 
ρες κρίσεις μας γ ι’ αύτά,

Θά σημειώσουμε δμως καί θά ξεχωρίσου
με άπό τή σειρά αύτή ενα διήγημα, μέ τόν 
τίτλο. « Ή  γυναίκα τοΰ Μ αλή». Τό  διήγημα 
αύτό, τό τόσο σύντομο καί τόσο απλό στή 
σύλληψη καί τή διατύπωσή του, εχει τή δύ
ναμη νά ξανοίξει μπροστά μας τήν προοπτι
κή τοΰ άνθρώπου πού πάλαιψε πού ύπέφερε, 
πού έπαθε, και μάς Ιπιτρέπει νά κάνουμε τίς 
απαραίτητες εκείνες προεκτάσεις— γιά τίς ό
ποιες μιλούσαμε τιόρα— γιά νά συμπληρώσου
με στή φαντασία μας τήν ήρωϊκή, τήν τ ιτα 
νική θά  λέγαμε, αύτή γυναίκα μέ τήν άπέ- 
ραντη στοργή απέναντι στόν άντρα της. Μ 5 
αύτό φυσικά δέ θέλουμε νά παραγνωρίσουμε 
τήν αξία τής άλλης του παραγωγής στό είδος 
αύτό τοΰ λόγου. Σ έ κάθε κατεύθυνση, ει'τε 
δηλ. στήν επαρχία, είτε στις λαϊκές συνοικίες 
τ ή ς ’ Αθήνας, άντικρύζουμε τήν ϊδ ια  στάση 
καί προδιάθεση τοΰ συγγραφέα, κι δταν δηλ. 
σαρκάζει τό ξηρό, τό στεγνό γραφειοκρατικό 
πνεΰμα στό διήγημά του « Ό  κ. Τμηματάρ- 
χης έρχεται» κι δταν ειρωνεύεται τό  διχαστι
κό ή δταν σκιαγραφεί τό νοικοκϋρι, τήν κυρία 
τοΰ κόσμου, ή τή μοίρα τής γειτονοπούλας. 
Σάν σέ περίληψη θά προσθέσουμε, πώς δ Π α 
παντωνίου ενδιαφέρθηκε γιά τή μικρή περι
πέτεια τοΰ ατόμου καί προσπάθησε νά δώσει 
παραστατικότητα καί αΐγλη καί γοητεία καί 
χάρη στή λεπτομέρεια τοϋ άπλοΰ καί μεμονω
μένου περιστατικού. Σέ κανένα έξαφνα άπό τά 
διηγήματα του δέ θά συναντήσουμε to  βόμβο 
τόΰ πλήθους καί τό τρικύμισμα τής μάζας.

’ Από εκείνο τό πάί^ος, τό απαραίτητο άλλωστε 
γιά κ άθ ί δημιουργία, διάλεξε καί κράτησε 
τήν αναλογία πού χρειάζεται γιά νά προκαλεΐ 
τίς άναπάλσεις καί τούς κυματισμούς τοΰ συ
ναισθήματος. ’Έ τσ ι  οί τύποι πού περνούν άπό 
τά διηγήματα του εΐναι απομονωμένοι, θλιμέ- 
νοι γιά τή μονοτονία τοΰ επαρχιακού περι
βάλλοντος σκεπτικοί, απογυμνωμένοι άπό λαχ
τάρες καί καϋμούς γιά διαφυγές καί γιά π ε
τάγματα υψηλότερα. Πλαισιώνονται δμως ά 
πό τήν πνευματικότητα, τήν καλλιέργεια και 
τήν ευγένεια τοΰ συγγροφέα. Τό στοιχείο πού 
δεσπόζει καί κυριαρχεί στήν άτμόσφαιρα δ 
λων τώ ν διηγημάτων του, εΐναι ή εξωτερική 
ομορφιά πού εκφράζεται μέ τήν άπέριττη καλ
λιλογία καί τήν τέλεια περιγραφή" τήν περι
γραφή πού γίνεται αληθινή μεταφορά καί θ ί
γει τά  δρια τοϋ λυρισμοί'. ’ Αλλά νά πού ά- 
φθόρμητα κλ,είσαμε κιόλας μέσα στή φράση 
μας αύτή τά  ιδιαίτερα εκείνα στοιχεία πού α
ποτελούν τό κυριώτερο γνώρισμα τής πεζο
γραφίας του! Τό  πάθος του γιά τήν ομορφιά 
τό πάθος γιά τή φύση καί τό πάθος γιά τήν 
καλλιλογία. Τό  συναίσθημα Όύτό ξεχειλίζει 
στις σελίδες τοΰ έργου του. Δέ θά  τολμήσου
με δμως νά έπιμείνουμε σέ μιά ξεχωριστή ά
νάλυση τής αισθητικής ομορφιάς πού μέ τόση 
δεξιοτεχνία κατόρθωσε νά ξεχωρίζει δ λογο
τέχνης μας στό φυσικό φαινόμενο, στό τοπίο 
δηλ. στό φώς; στό χρώμα, στήν άρμονία τής 
γραμμής, στις μυστικές εκείνες ιδιαιτερότητες 
καί τίς  αρμονικές ενορχηστρώσεις τώ ν  τόνων 
τής φύσης πού μόνο μιά δξύτατη παρατήρηση 
καί μιά ιδιοσυγκρασία καλλι^χνική εΐνα ι σέ 
θέση νά ξεχωρίζει καί νά εξατομικεύει. 'Α π ο 
τελεί τό  σημείο αύίό τήν αφετηρία γιά τήν 
ερευνά μιάς άλλης πλευράς τοΰ έργου τοΰ 
Π απαντωνίου ' έκείνη; ακριβώς πού σχετίζε
ται μέ τή ν αισθητική του αγωγή. Κ ι ’ δ ομι
λητή- ομολογεί πώς δέν έχει το άπαιτούμενο 
ηθικό ανάστημα ού'τε βέβαια καί τήν άρμοδιό- 
τητα  γιά ενα εγχείρημα ανάλογο.

’ Αλλά γιά  τήν καλλιλογία καί τήν καθα
ρολογία τοϋ ΙΊαπανιωνίου, θά χρειαστεί νά 
ευρύνουμε κάπως τά  δρια τής ερευνάς μας, 
καί νά σταθούμε σ ’ αύτή τήν προσπάθειά του 
γιά τήν τελειοποίηση τοΰ μ'ορφοποιημένου 
λόγου. Σέ μιά περίοδο, πού ή πεζογραφία μας, 
έ'δωσε δείγματα μιάς ανεπίτρεπτης λεκτικής 
άνομοιογένειας, γιά νά μήν πούμε δείγματα 
τής κάθε αύθαιρεσίας καί προχειρότητας σέ 
μιά περίοδο πού εξακολουθεί άκόμα νά δοκι 
μάζει μιά πάλη εσωτερική γιά νά δαμάσει τίς 
εναντιώσεις καί νά-φτάσει σέ μιά κάποιαν άρ- 
τίωση τώ ν  εκφραστικών της μέσων, άποτελεί 
εγγύηση καί άντιστάθμισμα σημαντικό, τό  γε
γονός μιάς δλοκληρωμένης έκφρασης, καί ή 
παρουσία τοϋ άψογου λογοτεχνικού ύφους, 
σάν κ’ Ικείνο πού συναντούμε* στό έργο τοΰ 
Παπαντιονίου. Μέσα στή σιωπηλή ατμόσφαι
ρα τής συλλογής τής υπομονής, κυριαρχημέ
νος άπό τό αίσθημα τής θρησκευτικότητας,

πού σημειώναμε στή αρχή τής ομιλίας μας, 
προκειμένου νά φτάσει στήν τελείωση τοΰ 
γραπτού λόγου, δ δημιουργός του μόχθησε 
πραγματικά. Τό  ύφος του έχει τήν δρμή καί 
τή φορά μιάς κληρονομημένης άσκησης πάνω 
στούς ρυθμούς καί τούς εκφραστικούς τρόπους 
τής παλαιότερης γενεάς τώ ν  λογοτεχνών έκεί- 
νης ακριβώς πού άντλησε τούς τρόπους καί 
τά μέσα άπό τίς πηγές τού λαογραφικοϋ μας 
θησαυρού. Κ ι ’ άλήθεια. Ορθόδοξος δημοτικι
στής δ Παπαντωνίου, πίστεψε στήν αξία τής 
εθνικής μας γλώσσας μ’ εκείνο τό  φανατισμό 
καί τό πάθος, πού τό διατήρησε άκέραιο κι’ ά- 
μείωτο. Μ ’ έ'να πάθος δμως κ’ ένα φανατι
σμό πού άποφεύγει τίς άκρότητες, σά νά έμ- 
πνέεται καί νά καθοδηγείται άπό τά άνώτερα 
ιδανικά καί τίς  επιδιώξεις τοΰ δημοτικισμού- 
άπό κείνες πού έχουν σάν ερμα καί σά σκοπό 
«τή ν  πραγματοποίηση τής άληθινής πνευιια- 
τικής φυσιογνωμίας τοϋ γένους μας». Κ ’ ενα 
παράδειγμα ανώτερο θά  στέκεται πάντα δ 
λόγος του στήν ελληνική ’ Ακαδημία δταν ή 
Πολιτεία, άπονέμοντάς του τό γέρας γιά τήν 
πολύτιμη προσφορά του στά ελληνικά γράμ
ματα, άποφάσισε νά τόν κατατάξει ανάμεσα 
στούς άθανάτους της' λόγος διατυπωμένος γιά 
πρώτη φορά στή δημοτική, πού έδινε άμεσα, 
όχι μόνο στούς νέους συναδέλφου; του, άλλά 
καί σ’  όσους ιιέ άπόλυτη συναίσθηση τής ευ
θύνης— δπως αρμόζει— άσκούν τό λειτούργη
μα τοΰ λογοτέχνη— έ'δωσε λέμε άμεσα καί α ν
δρικό τό μέτρο καί τήν άξία τής συνέπειας 
πρός τόν ϊδιο τόν εαυτό τους.

Δέν υπάρχει λοιπόν— δσο μπορούμε νά ξέ 
ρουμε— μιά φράση στό έργο τοϋ Π απαντω 
νίου πού'νά μήν εΐναι άρτια καί άψογη. Τό 
ύφος του έχει κείνη τή ζηλευτή γλωσΐπκή 
πληρότητα πού συναντούμε σέ έργα καθαρο
λόγων τώ ν ρομαντικών χρόνων. Έ χ ε ι μιά 
κρυστάλλινη διαύγεια, πού κατά κανόνα πάν
τα, άποτελεί δείγμα άδιαμφισβήτητο τής ά- 
πόλυτης αίσθησης τώ ν  πραγμάτων. Μά ταυ 
τόχρονα τό ύφος αύτό, το καθαρό, τό λαμ 
περό, διατηρεί φανερά κι’ δλα τά γνωρίσμα
τα τής πλαστικής τελειότητας χάρη ακριβώς 
στό γεγονός δτι λυτρώθηκε άπό τήν περισσο- 
λογία καί τό φόρτο τοϋ ρητορικού οτοιχείου. 
Δίχως τήν αίσθηση τής άξίας πρός τήν περι 
εκτική κατ' αντίθεση προ: τή στεγνή κ’ επι
στημονική—άκριβολογία, καί τόν εύρυθμο καί 
μουσικό λόγο, «Ο ί Π εζοί ρυθμοί του » ίσω ς 
νά έχαναν άπό τό βάρος πού τούς δίνει ή 
τωρινή μορφή καί ή διατύπωσή τους. Σ τό  
βιβλίο αύτό είδικώτερα, άλλά καί στή μελέτη 
του γιά τόν "Α θ ω , καθώς καί στά διηγήματά 
του δέν έχουμε νά συναντήσουμε εκείνου; τούς 
περίεργους κάποτε, καί κουραστικού; συνάμα 
λυρικούς μαιάνδρους, ή τά  χαριτωμένα καί 
μάταια συνταιριάσματα τών λ#ξεα>ν, πού προ 
καλούν τόν εφήμερο θαυμασμό καί τήν έκ
πληξη. Φαίνεται νά πίστευε δ Παπαντωνίου, 
πώς πέρασε οριστικά δ καιρός πού άναζητοΰ-
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"Ο τα ν  σ τοχά ζομ α ι πόσο σύνθετη  εΐνα ι 
ή πραγματικότητα , μέ πιάνει μιά μεγάλη  
αμηχανία.

ΠοΟ νά  ζη τή σω  νά  βρω τό ν  πολιτισμό;
Μ ήπως μέσα  στήν άτομική ζωή ;
Μ ήπως μέσα στή φύση; Μ ήπως μέσα 

σ τή  ζω ή  τώ ν  κο ινω νιώ ν και τώ ν  Λ α ώ ν;
Γ  ιατί καί μέσα σ τό ν  άνθρωπο υπάρχει 

ή μεγαλόφτερη ζωή. Καί μέσα σ τή  φύση. 
Καί μέσα στήν ιστορική καί κοινωνική 
πραγματικότητα. Κ αθένα χ ω ρ ισ τά  άπ' αύ
τά  είνα ι άδύνα το  νά  μας χαρίσουν αύτό 
πού λέμε πολιτισμό. Ό  πολιτισμός ε ίνα ι 
μιά συνισταμένη  ζωής, κοινωνικής καί ά το - 
μικής πού προσπαθούν νά  υπ οτά ξουν τή 
φύση. Ό  άνθρω π ος μέ μιά έντονη  προ
σπάθεια  π ασχ ίζε ι νά  γλ υ τώ σ ε ι άπό τήν 
μοίρα  του. Π ροσπαθεί νά  φύγη πιό μα
κρυά άπό κεϊ πού σ τέκ ετα ι κάθε στιγμή. 
Τό  π έταγμ α  αύτό  τό  βλέπει κανείς σ ’ δλη 
τήν ιστορ ία  τοΰ  πνεύματος. Σ ’ δλη τήν ι
σ τορ ία  τής άνθρωπότητας.

Μ έ τήν προσπάθεια  αύτή οΐ κοινωνίες 
ύπάρχουν καί προοδεύουν.

Μ έ τήν έπιστήμη ό άνθρωπος προσπα
θεί νά  κυριαρχήσει στή φύση, νά  νικήση τό 
θάνατο . Μ έ τήν τέχνη νά  γίνε ι πιό π ρ α γ
ματικός άνθρωπος. Γ  ιατί ή τέχνη μέσα 
σ τή  κο ινω νία  ενερ γε ί σάν ένας συνδετικός 
κρίκος, θ ίγ ε ι  τό ν  άνθρωπο στή  ψυχή. Τ όν  
κάμει νά  νο ιώ ση  πιό πολύ τό  είνα ι του. 
Ν ά  "γίνει πιό α ίσθαντικός. Ν ά  ζή σει μέ άλη- 
θινό νόημα τής ζωής. Τ όν  φέρνει πιό σιμά 
στή  καρδιά καί σ τό  πνεύμα. Τ ό ν  τραβάει 
άπό τήν ψεύτικη ζωή. Καί μ’ δλα  α ύ τά  τόν 
ολοκληρώνει. Τ όν  π ιάνει άπό τό  χέρι καί 
τό ν  οδη γεί σ τό  περιβόλι τής αλήθειας. Γ  ια
τί καί ή τέχνη κυνηγάει τή ν άλήθεια  μέ τό  
δικό της τρόπο. Π ολλοί σοφοί θέλησαν ν ’

σαν στούς τρόπους αυτούς τό ν  πόΦο γιά  τή ν 
καλλιτεχνική ανανέωση τής γλώσσας μας. Π ό- 
ση ασκητική υπομονή σ τή ν  εκλογή τής λέξης 
μέ τή  γή ινη  κ α τα γω γή  της, πόση προσπά
θ εια  μαρτυρεί τό ά μ ε ίά θετο  βάρος τοΰ  επι
θέτου , πόσο μόχθο α να γνω ρ ίζου μ ε  στή ν επε
ξεργασ ία  τής φράσης, άλλά καί πόση στιλπνό
τη τα , πόση λάμψη, πόση αίγλη , πόσο χρώμα 
και πόση ανταύγεια  και ά -.τανάκλαση  άπό τή 
φ ω τε ινή  ελληνική ατμόσφαιρα , πηγάζει κ ’  έκ- 
πέμπεται άπό ενα τέ το ιο  ΰφος. *0  Π α π α ν τω 
ν ίου  ε ίνα ι ενας λογοτέχνης πού πίστετ|;ε στή 
λειτουργία  τής υποδειγματικής γραφής, κι ά- 
φ ήνει στά ελληνικά γράμματα, σάν κληρονο
μ ιά, σελίδες μέ τελειωμένη φραστική  δ ια τύ 
π ω ση  καϊ αρμονία ΰφους, άπαράμιλλη.

Γ ΙΩ Ρ . Δ Ε Λ Λ ΙΟ Σ

άρνηθοΰν τήν έκπολιτιστική δύναμη τής 
τέχνης.

Α ύ τό  δέν είνα ι άλήθεια.

Ή  τέχνη κατέχει μιά σημαντική θέση 
μέσα στήν κοινωνία  του  πνεύματος. Τ ό  ερ
γο  αύτό τής τέχνης όλοκληρώνετα ι μέ τή 
φιλοσοφία.

Μ έ τή φ ιλοσοφ ία  ό άνθρω π ος νο ιώ θει 
τό ν  κόσμο καί τή ζω ή .

Μ έ τά  φ ιλοσοφικά ρεύμ ατα  δημ ιουργεΐ- 
τα ι ή σταθερή  έκείνη βάση, πάνω  στή  ό 
ποια σ τη ρ ίζε τα ι ή ζω ή  τώ ν  κοινωνιών.

Ή  πολιτική έ τσ ι κα τα ντά ει νά  είνα ι συ 
νέπεια  τώ ν  φ ιλοσοφικών δοξα σ ιώ ν . Γ  ια τί 
καί ή διαμόρφωση τώ ν  κοινωνιών, ή ζω ή  
τής άνθρωπότητας, έχουν γ ιά  βάσει τή φι
λοσοφία.

Μ έσα  σ τό  σύνολο  α ύ τώ ν  τώ ν  ά ξιώ ν , 
πού έκφράζουν δλες ενα  νόημα, βρίσκει 
κανείς τήν έννο ια  του  πολιτισμού.

θ ά  μπορούσε νά  πει κανείς πώς ό πο
λ ιτισμ ός ε ίνα ι ενα  μουσικό τεμάχιο  πού 
γ ιά  νό τες  του  έχει τήν έπιστήμη, τήν τέχνη, 
τή φ ιλοσοφία, τή πολιτεία , καί τή θρησκεία, 
"Ο λες  αύ τές οί εκδηλώσεις τοΰ  άνθρώ π ου  
δέν έχουν σχέση μέ τά  πλαίσια  πού εΐνα ι 
έ ξω  μονάχα άπό τό ν  άνθρωπο.

Οι ρ ίζες  του ς  βρίσκοντα ι μέσα σ τό  ά ν
θρωπο καί σ τή  προσπάθειά  του  ν ' άπ λω θεΐ 
καί νά  τά  ά γκ α λ ιά σ ει δλα.

Γ  ιά νά  νο ιώ σει κανείς τ ί θά πει π ολ ιτ ι
σμός. πρέπει νά  νο ιώ σει τί θά πεϊ τέχνη, τί 
θά πεϊ φ ιλοσοφία. Γ  ιά νά  νο ιώ ση  δμως αύ
τά  πρέπει νά  νο ιώ σει τό ν  άνθρωπο στήν 
πληρότη τά  του. Πρέπει νά  δει τό ν  ά νθρω 
πο δχι σάν μιά μηχανή.

Ό  άνθρωπος δέν ε ΐνα ι μηχανή. Ό  
άνθρω π ος έχει δική του  πρωτοβουλία . 
’Έ χ ε ι μιά α ιώ ν ια  φ λόγα  μέσα το υ - έχει ενα 
ολάκερο κόσμο άπό α ισθήμ ατα  καί σ υ γ 
κινήσεις. ’Έ χ ε ι ένα  κόσμο πιό άπειρο καί 
πιό μ εγάλο  άπό τό ν  έ ξω  κόσμο. Τ ά  σκο
τε ινά  εκείνα  βάθη τής άνθρώπ ινης ψυχής, 
τά  α π ά τη τα  έκεϊνα  μονοπάτια, πού ε ΐνα ι 
α ιν ίγμα τα  άκατανόητα , ε ΐνα ι άρκετά  γ ιά  
νά  ξεπ εράσουν καί τά  βουνά καί τά  λ α γ 
κάδια καί τούς άπ έραντους ωκεανούς. Ό  
άπειρος εκείνος πόθος τοΰ  ά νθρώ που · τό  
δνειρο πού ε ίνα ι ή μοναδική του  ου σ ία - ή 
βούληση του.

Κι’ δλα  α ύ τά  ε ΐνα ι π ρω ταρχικά  γ ιά  νά 
νοήσει κανείς τό ν  πολιτισμό. 'Ό τα ν  ό πό
θος καί τό  δνειρο θελήσουν ν ’ άπλωθοΰν 
δ τα ν  θελήσουν νά  τά  άγκαλ ιάσουν δλα, 
τή στιγμή έκείνη έρχετα ι ή άντίθετη  έ ξω τε -  
ρική πραγματικότητα . Μ έσα  στήν άντίθεση

αΰτή τοΰ  έσώ τερου  μας έ γ ώ  καί τοΰ  έ ξω -  
τερ ικοΰ εΐνα ι, π λάθετα ι καί ζυ μ ώ νετα ι ό 
άνθρωπος. Καί έτσ ι ή ζω ή  κ α ταντά ει τρ ι
κυμία καί κραδασμός τής ψυχής.

Ζωή θά πει νά  νοιώσεις, νά  ποθήσεις, 
νά  τα ραχθεί τό  μυαλό καί ή καρδιά. Ή  
γένεση  λοιπόν τοΰ  πολιτισμού γ ίνετα ι άπό 
μιά τέτο ια  άντίληψη τής ζω ή ς  καί τοΰ  άν
θρώπου.

Τ ό  άνθρώπινο έ γώ  σ τή  σύγκρουση του  
μέ δτι γύ ρω  του  τρ ιγυ ρ ίζε ι, δημ ιουργεί τίς 
ά ξιες  καί αυ τόν τόν πολιτισμό.

Μ ά  τή μεγάλη ζω ή  τή χαρακτηρ ίζει ή 
κίνηση πρός τά  έμπρός. Ή  κίνηση αύτή 
χαρακτηρίζει καί τό ν  πολιτισμό.

Τ ό  άνθρώπ ινο  πνεύμα πήρε διάφορες 
μορφές, ή άλλαγή  αύτή  τώ ν  μορφών τοΰ 
πνεύματος δίνει τήν ούσία  του. Σ τή  ν εώ - 
τερη έποχή έπεκράτησε ή θετική μορφή. Τό 
όρθολογισ τικό  σ το ιχ ε ίο 1 ό ορθολογισμός 
ξαπ λώθηκε παντοΰ.

Ά π ό  τή μιά ώ φ ελε ΐ τήν έπιστήμη. Μ ά  
άπό τήν άλλη βλάφ τει γ ια τί σκοτώ νε ι τή 
φ α ντα σ ία  καί τό  συναίσθημα. Α ύ τά  πού 
εΐνα ι μοναδικά γ ιά  τή συνθετική ένέργεια, 
γ ιά  τή συνθετική γνώ ση . Γ ια υ τό  ή τάση  
τοΰ  νεώ τερου  πολιτισμοΰ πού πήγε νά  ξ ε 
γράψ ει τή συνθετική γνώ ση  κόντεψε νά  
σκ ο τώ σε ι τήν όδηγή τρα  τής ζω ή ς  καί τής 
άνθρω πότη τας. Γ  ια τί ή καθολική γνώ ση  ε ΐ
να ι τό  φώς μέσα  σ τό  σκοτάδ ι τοΰ  κόσμου. 
’Έ π ε ιτα  πώς μπορούμε νά  ξεγράψ ουμ ε τό  
συναίσθημα; Τ ό  συναίσθημα ε ΐνα ι ή δύ να 
μη τής ζω ής. ‘Η  δύναμη τή ς δημιουργίας.

"Ο λα  δσα  έχουν γίνει μέ τό  λογικό, 
σ τό  βάθος έχουν τό  συναίσθημα. Τό  λ ο γ ι
κό εΐνα ι τό  δργανο . Ή  δημιουργική δύνα 
μη εΐνα ι τό  συναίσθημα. Λ άθος, μά πολύ 
μ εγάλο λά θος ε ΐνα ι νά  π ιστεύουμ ε μονάχα 
σ τή  ξερή γνώ ση . Τ ό  λογικό όδηγεΐ τό ν  
άνθρωπο σ τό ν  υπολογισμό. Τό  συνα ί
σθημα σ τό  μεγάλο καί ώρα ΐο.

"Ο λο ς  ό πολιτισμός τής ά νθρω π ότη τας 
δέν ε ΐνα ι παρά μονάχα ένας ενθουσιασμός· 
άς ρίξουμε μιά ματιά  σ τό  δικό μας άρχα ΐο  
πολιτισμό, θά  δοΰμε πόσο άληθινό εΐνα ι 
αύτό. ’Ε κείνο ι οί νεαροί θεοί. Ε κ ε ίν α  τά  
μυθολογικά  π λάσμ ατα . ‘Ό λ α  αύ τά  ε ΐνα ι 
μιά έκφραση ένθουσιασμοΰ.

Π ώ ς μποροΰμε λο ιπόν νά  π ιστέψουμε 
π ώ ς ό άνθρω π ος μπορεί νά  γίνει μονάχα 
θετικός, ξηρός. ’Ό χ ι. Μ ιά  τέ το ια  άντίληψη 
πρέπει νά  σβύσει. Καί θά σβύσει σ ά  δοΰμε 
τό ν  έα υ τό  μας μέσα  άπό τούς α Ιώνες. Σ ά  
νοήσουμε τό  άληθινό νόημα τής Ζωής.

ΝΙΚΟ Σ Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΑ Δ Η Σ

ΕΝΑ Σ Υ Ν Α Ι Σ Θ Η Μ Α  Σ Τ Η  Ν Υ Χ Τ Α
Α π όψ ε
μόνον απόψε νοσταλγώ  
τή νύχτ’ αΰτή
πού χάθηκε τό  φώς άπό τ ' αστέρια 
κ’ ή θάλασσα
ή αΙώνια θάλασσα στή δίνη της κρατάει 
τήν αγωνία  δλου τοΰ κόσμου.

Τήν νύχτα αύτή
ώρα θανάτου οργιαστική
παντοΰ και στήν ψυχή μου,
ΚΓ ό Τσκιος σας πορεύεται Μαγδαληνές 
στήν άσφαλτο
ντυμένος τήν άπόγνωση τής μέρας.
Παράξενά τά  μάτια σας φοροΰν
τοΰ σκοταδιοΰ τό φώς
καί μοιάζει τής καρδιάς σας ή λαχτάρα
τήν πέτρινη γαλήνη τώ ν νεκρών.

’Απόψε,
μόνον άπόψε νοσ ταλγώ
πού νοσταλγούν κ ’ οί ταπεινοί
κλεισμένοι στής κατάπτωσης τά  τείχη.
Τή νύχτ’ αύτή, 
τή νύχτ’ αύτή,
πού κρεμαστές στό παρελθόν 
οί έλπίδες Ν αζωρα ίο ι άργο πεθαίνουν 
καί μένουν 
άγέρινες σκιές
πλασμένες άπό τέφρα κι’ άναμνήσεις 
στήν καρδιά τους.

Μόνον άπόψε νοσ ταλγώ  
πού νοσταλγείς καί νοσταλγούν 
πρωτόπλαστες χαρές πού δέ φανήκαν 
ουτε σ τά  μάτια τώ ν παιδιών.

Κ ι' ώ νά περνοΰσε τ ’ άργυρό
φεγγάρι στήν φυχή,
τή σκοτεινή μας τή ψυχή γιά  λ ίγο
νά φωτήσει
τήν νύχτα αύτή
π’ δλα περνούν σάν τρέμουλος
χορός άπό στιγμές.
Κ' εΤναι τά  μάτια μας κλειστά
τά  χέρια ύψωμένα
σέ ρείπια, σέ χαλάσματα μπροστά
καί δρόμους πού δέ βγαίνουνε πιό πέρα
άπ’ τό δικό μας έαυτό....τόν πόνοΙ

Α . Π Ω ΓΩ Ν ΙΤΗ Σ

ά * ^  ατ ι  <©
Αντίο · ή μέρα σήμερα εσυρε άλαφριά
τήν ξανθή κόμη της
πλυμένη σέ κοχύλ'ια καί φώς,
Τραγουδάει άπαλά τό  χτεσινό μας φεγγάρι 
στή μνήμη
πού ταπεινή έτίναξε 
τά  ροδοπέταλά της νά ξεχαστεΐ

'Α ν τ ίο ' άρκεΐ τό  ζεσ τό  σφίξιμο
τώ ν  καλβιν φίλΑν
πού μας γνώρισαν τή συμφωνία
τής ψυχής τω ν
μέ την άδολη ποίησή τους
μέ τά  καθαρά τους μάτια.

Γ. Ξ. ΣΤΟ Γ1ΑΝ Ν ΙΔΗ Σ

/
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T O Y  K S S T Α  Δ ·  M A P I N A K H

§ 3
Κάνοντας μιά συντομήν επισκόπηση τής 

Ιστορίας τής νεοελληνικής  ̂ νομοθεσίας, απ’ 
τήν εποχή τής άπελευθερωσης μας ως σήμερα, 
δέν μπορεί παρά νά καταλήξη κανείς σέ τρο
μερά απαισιόδοξα συμπεράσματα. Θά δή μια 
έλλειψη συστήματος, μιά ταση δισταγμού και 
αναβλητικότητας κι’ ενα πνεΰμα ^πρόχειρης 
αντιμετώπισης τοΰ προβλήματος τής ^αστικής 
καί ποινικής μας νομοθεσίας.^ Ευτυχώς πον 
βρέθηκε πριν άπό εκατονδεκα χρονιά ενας 
άνθρωπος ^  ακούραστος, ϊχαλκέντερος* 
θάλεγα, πον, μπόρεσε χάρις στήν έργατικότη- 
τά του, στήν ίπιστημονικη μεθοδικοτητπ που 
τόν διέκρινε και στή γοργότητα με την^ ο 
ποία μπορούσε ν ’ άνταποκριθή το πνεΰμα 
του στήν κοινωνική πραγματικότητα ενός 
λαοΰ, νά δώση τις βάσεις τής νεωτερής μας 
νομοθεσίας. Καί τότε συγχωροΰνταν βέβαια 
άπ5 τήν πνευματική κατάσταση τοΰ τόπου 
μας καί τίς ιδιάζουσες συνθήκες κάτω άπ’ τίς 
όποιες βρίσκονταν ή νεοσύστατη ελληνικη 
πολιτεία, νά τήν κάνη τή δουλειά αύτή για 
λογαριασμό μας ενας ξένος, δπως ηταν ό 
M a u r e r '  καί μάλιστα στή γλώσσα του. 
"Ο μως ποιος μπορεί νά πή δτι ή συγγνώμη 
αΰτή πρέπει νά δίνεται Εξακολουθητικά άπό 
τότε ώς σήμερα σ ’ δλους τούς Έλληνες νομι
κούς γιά τό  γεγονός δτι δέν κατόρθωσαν αν 
δχι τίπ οτ’  άλλο, νά δώσουν τουλάχιστον, έ
στω  καί στήν καθαρεύουσα, μιά πιστή μετά
φραση, χωρίς παρανοήσεις καί χοορίς  ̂γλω σ
σικές, συνταχτικές καί γραμματικές αυθαιρε
σίες, τώ ν τριών κωδίκων πού εδωσε ό M au 
r e r ;  τής πολ. δικονομίας, τοΰ ποινικού νό
μου και τής ποιν. δικονομίας. Κ ι ’ άκόμα πιά 
συγγνώμη μποροΰμ5 νά ζητήσουμε για το γε
γονός δτι άπό τόν Φεβρουάριο τοΰ 183δ(!;

* Συνέχεια άπό τό προηγούμενο φύλλο
1. Συστηματική νομοθετική δουλειά στήν 

'Ελλάδα έκανε πρώτος ό Maurer. Ά π ' τόν 'Ια 
νουάριο τοΰ 1833 ώς τόν 'Απρίλιο τοΰ 1834 κα
τόρθω σε νά δώση στήν Ε λλάδα  τρεις κώδικες 
(Ποινικό Νόμο— Ποινική Οικονομία—Πολιτική 
Δικονομία) καί τό 'Οργανισμό τών Δικαστηρίων. 
Γ ιά  τήν πρβτοφανη αΰτή δραστηριότητα τοΰ 
Maurer σημειώνει ό I. Μουσούρης (Ισ το ρ ία  τής 
'Ελληνικής Δικαιοσύνης σ. 67) «Ε ίνα ι ίστορικώς 
μεμαρτυρημένον, δτι τοιαύτη ύπήρξεν ή σπουδή, 
άλλά καί ό ζήλος μεθ’ ου είργάσθη ό Βαυαρός 
νομομαθής διά τήν εισαγωγήν άληθοΰς Δ ικαστι
κής Νομοθεσίας εις τήν Χώραν, έν τΰ άντιλή- 
ψει, δτι τοΰτο άπετέλει τό πρώτον καί έπιτακτι- 
κώτερον μέλημα τής Όργανώσεως μιάς άσυντά- 
κτου Πολιτείας, ώστε, έν ώ δέν ύπήρχεν άκόμη 
μελάνη ηρχισε μέ τό μολύβι νά γράφη τήν νο
μοθεσίαν του».

2. Μέ τήν ένηλικίωση τοΰ "Οθω'να δημοσι
εύτηκε καί τό περίφημο Β. Δ. τής 23)2)35 (2—3
—35) τό όποιο έλεγε: «Μέχρις ου δημοσιευθή ό

ώς σήμερα δέν κατορθώσαμε νά βάλ,ουμε σέ 
εφαρμογή τόν περίφημον αστικό κώδικα, καί 
ρυθμίζουμε τίς σχέσεις τοΰ αστικού μας δ ι
καίου άνατρέχοντας ώς τόν Ίουστια νό  καί 
τούς νομομαθείς καί νομοδιδασκάλους τής 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

'Ό λο  τό διάστημα τώ ν  εκατονδεκα αυτών 
ετών καταναλώθηκε σέ συζητήσεις γιά τή 
σύνταξη νέων κωδίκων, στή δημοσίευση κατά 
καιρούς ειδικών νομοθετημάτων γιά τή συμ
πλήρωση τώ ν παλιών καί στήν έρμηνεία τής 
νομοθεσίας πού ϊσχυε. Καμμιά σοβαρή καί 
ριζική αντιμετώπιση τοΰ νομοθετικού μας 
προβλήματος δέν έγινε. Καί γιά νά φέρω ενα 
παράδειγμα συγκεκριμένο αναφέρω τό κείμε
νο τής πολιτικής μας δικονομίας. Συντάχτη
κε άπ’ τόν Maure Γ σέ Γερμανική γλώσσα, 
σ ’  ενα χρόνο μέσα καί άρχισε νά Ισχύη άπ’ 
τίς 6 Φεβρουάριου τοΰ 1835. Ή  μετάφρασή 
του στά Ελληνικά γίνηκε άπ’ τόν Κ. Σχινα, 
πού ήταν τότε Υπ ουργός τής Δικαιοσύνης 
καί δημοσιεύτικε στήν Έ φ . τής Κυβερνήσεως 
Ελληνικά καί Γερμανικά. Ή  μετάφραση δχι 
μόνο δέν αποδίδει σέ πολλά σημεία τό κεί
μενο, κάνοντας πολλές παρανοήσεις, άλλά καί 
ούτε καν έκφραση ελληνική εχει τίς περισσό
τερες φορές(3). Μ ’  δλα ταΰτα οί "Ελληνες

πολιτικός Κώδιξ τοΰ όποιου τήν σύνταξιν διετάξα- 
μεν ήδη,θέλουν ισχύει οί πολιτικοί Νόμοι τώ ν Βυ
ζα ν τινώ ν  Αύτοκρατόρων, οΐ περιεχόμενοι είς  ̂ τήν 
Έ ξάβιβλον τοΰ Άρμενοπούλου. Τά  έθιμα ομως, 
δσα πολυχρόνιος καί αδιάκοπος συνήθεια ή α
ποφάσεις δικαστικαί καθιέρωσαν, υπερισχύουν, 
δπου έπεκράτησαν». "Ετσι άπό τότε οί επιστήμο
νες τοΰ δικαίου αγω ν ίζονταν μέ επιτροπές καί 
ίΐέ συνεχείς άναθεωρήσεις νά δώσουν τόν ’Α σ τι
κόν αυτόν Κώδικα. Γίνηκε μπορεί νά πή κανέ
νας σπάνια εργασία καί μελέτη, δμως δλους 
τούς διέφευγε πάντα ή πραγματικότητα. Μέσα 
στά εκατό χρόνια αγωνίζονταν οί κατά καιρούς 
επιτροπές νά δώσουν κάτι, πού θά ξεπερνοϋσε τή 
μοιραία φθορά τού χρόνου πού φέρνει τόσες αλ
λαγές καί στις κοινωνίες καί στούς νόμους καί 
γ ι ' αύτό ποτέ δέν ήταν δυνατό νά καταλήξουν. 
’Έ τσ ι  ή ταν ευτύχημα απροσδόκητο γιά τήν 'Ε λ 
ληνική 'Αστική Νομοθεσία δ νόμος 2250)40 σύμ
φωνα μέ τόν όποιο άπ’ τήν 14 Ιουλίου 1941 
θάμπαινε σ’ εφαρμογή ό νέος Α σ τικ ό ς  Κώδικας 
δπως τόν διαμόρφωσε τελικά ό καθηγητής τοΰ 
Παν)μίου 'Αθηνών Γ . Μπαλής. "Ομως φαίνεται 
πως κάποια κακή μοίρα κυνηγάει τήν Ε λ λ η ν ι
κή Νομοθεσία, βρέθηκε πάλι ευκαιρία, ν ’ άνα- 
βληθή ή έναρξη τής εφαρμογής τοΰ νέου Κώδι
κα, μέ τή δικαιολογία πώς ή άνώμαλη κατάστα
ση πού δήμιουργήθηκεν άπ' τόν πόλεμο δέν επι
τρέπει τέτοιες αλλαγές νομοθεσίας.

(3) "Ε τσ ι τό άρθρο 1 άρχινάει μέ τό εξής..· 
ελληνικότατο «"Απασα Ιδιωτική «παίτησις περί 
άποκτηθέντος ήδη δικαίου.,.»^άντί τοΰ σωστοΰ 
«Πάσα ιδιωτική κλπ» ή τοΰ αληθινού κα’ι γνή 
σια νεοελληνικοΰ «Κ άθε Ιδιωτική απαίτηση γιά 
δικαιώματα ποΰ έχουν αποκτηθεί πιά..,» Παρα-

νομικοί βρήκαν φαίνεται καλύτερη τή λύση 
να υποδείξουν δτι πρέπει νά προστρέχουμε 
στό γερμανικό κείμενο(Ι) παρά νά φροντί
σουν νά γίνη μιά καινούργια μετάφραση τής 
Πολ. Δικονομίας.

®εώρησα αναγκαίο νά δώσω τή σύντομην 
αύτή εικόνα τής νεοελληνικής νομοθεσίας'δχι 
μόνο γιά κείνους πού τυχόν δέν τήν ξέρουν, 
μά καί γιά κείνους πού τήν ξέρουν καλά. θ έ 
λησα στούς τελευταίους νά τήν υπενθυμίσω 
απλώς γιά νά ρωτήσω: Νομίζουν πώς ή εί 
κόνα αύτή τής νομοθεσίας μας καθρεφτίζει 
τήν πραγματική πνευματική καί κοινωνική 
κατάσταση^ τοΰ τόπου μας; Κ ι ’ άκόμα π ι
στεύουν πώς ετσι πραγματοποιείται δ σκοπός 
τής νομοθεσίας σέ μιά οργανωμένη πολιτίκή 
κοινωνία. Ε ξασφαλίζει τή δικαιοσύνη; Δ ί
νει στό λαό δχι μόνο τούς τύπους τής έ 
φαρμογής της άλλά τ'ις ουσιαστικές της υπη
ρεσίες κι’ αποτελέσματα, πού είναι δχι μόνο 
ή κατ’ επίφαση άντίληψη τής κοινωνίας δτι 
λειτουργούν οί νόμσι άλλα καί ή συνείδηση 
καί ή ψ·>χική ικανοποίηση τοΰ κοινωνικού 
συνόλου δτι απολαμβάνει πραγματικά τό α
γαθό πού λέμε δίκαιο, κάθε φορά πού θά 
καυαφύγη στήν προστασία τώ ν νόμων καί 
θά  δεχτή αρνητικά ή θετικά τίς συνέπειες τής 
εφαρμογής τους; Καί τό  πιό σπουδαίο: Τό 
αξίωμα «άγνοια νόμων ου συγχωρεΐται* πιά 
θέση μπορεί νάχη μέσα σέ μιά νομοθεσία 
γραμμένη σέ μιά γλώσσα ξένη πρός τό  λαϊκό 
αισθητήριο; Π ώς θά πείσης τόν άδικούμενο 
δτι τόν δικαιώνεις καί τόν άδικοΰντα δτι ά- 
δικεΐ καί γιαυτό τιμωρείται, δταν αύτό τό δί
καιο δέν τόχεις ξεκαθαρισμένο σέ νόμους σύν
τομους καί σαφείς γραμμένους σέ γλώσσα, 
πού κι' ό ϊδιος μπορεί νά τή νοιώση, ώστε 
νά τοΰ πής: Νά τό δίκαιο τής κοινωνίας πού 
ζεΐς. Μπορούσες νά τό ξέρης. Δέ συγχωρεΐ- 
σαι για τί δέν τόξερες.

"Ομως στά Ιρωτήματα αύτά δέ μπορεί νά 
δοθή καμμιά άπάντηση. Ούτε δ λαβύρινθος 
τοΰ Ρωμαϊκού ’ Αστικού Δικαίου μέσα άπ’ 
τον όποιο χρόνια τώρα μάταια ζητάει νά βρή 
τήν έξοδο η νομολογία μας καί ή ερμηνευτική

νοήσεις επίσης στό άρθρ. 22 § 5 ά ν τ ί τοΰ σωστού 
«πραγματικάς» στό κείμενο «προσωπικάς», στό 
άρθρ, 36 § 1 § 4, άρθρ. 41 § 2, άρθρ. 6 9 , άρθρ. 
72. 75, 76 κλπ. γιά  τά όποια ΐδές Ά γ γ .  Μπουρο- 
πούλου Πολιτική Δικονομία "Έκδ. β' 1936 καί 
Α. Κιτσικοπούλου Πολιτική Δικονομία εκδ> 1934.

(1) Αύτό κάνει Ο ίκον·-Δειβαδάς § 8  σημ. α'. 
«Μη δρισθεντος δε δτι τό έλ. κείμενον ε ίνα ι επί
σημος μεταφρασις τοΰ γερμανικοΰ, όφείλομεν νά 
άνατρέχωμεν είς τοΰτο πρός διασάφησιν καί Ιρ- 
μηνείαν εκείνου... Ά λ λ ω ς  εάν πρέπη νά άκο- 
λουθώμεν τυφλώς πάντοτε τό γράμμα τοΰ έλλην, 
κείμενου τ ι ποιητέον π. χ. τά  δ έ ν  τών άρθρων 
513, 520 καί ̂ αλλων πολλών τάς άλλας παραδρο- 
μας;» Ευτυχώς^δηλ. ποΰ ό νομοθετης παρέλειψε 
τότε νά όρίση δτι τό ελλην. κείμενο είναι έπί- 
σημη μεταφραση και σώθηκε έτσι ή κατάσταση 
μέ τόν τόσο συνειθισμένο τρόπο τής προχειρότη
τας. Ί δ έ ς  επίσης Ευκλείδη τόμ. I § 7 σημ. 1. 
Ποταμιάνο τόμ. I  σ. 308.

εργασία τώ ν συγγραφέων, ούτε ή γλώσσα 
στήν οποία είναι διατυπωμένοι οί νόμοι μας 
μπορεί νά λύση τό πρόβλημα. Έ εσ ι μοιραία 
μένει ο̂  λαός μακρυά άπ’ τό Δίκαιο, ξένος πρός 
*ο^ πνεΰμα του καί ξένος πρός τήν ουσία του. 
Μενουν οι τύποι οι διαδικαστικοί γιά τόν 
λαό, τούς όποιους τηρώντας νά Ιλπίζη, δποιος 
ζητάει τό δίκαιό του, νά φτάση ώς αύτό. Μά 
ξέρει on  ή πολυ δύσκολα φτάνει ή δέν φ τάνει 
ποτέ. Καί γ ι’ αύτό φοβάται τά  δικαστήρια 
καί γ ι ’ αύτό φεύγει μακρυά άπ’ αύτά καί 
προτιμάει πάντα ενα κακό συμβιβασμό άπό 
μιά ανάθεση Ιπίλυσης τής διαφοράς του στά 
δικαστήρια. Ό λα  μένουν γ ι’  αυτόν μυστήριο, 
βιβλίο  ̂έφτασφράγιστο κι’ έτσι οί νόμοι, πού 
είναι ή έκφραση τής ζωντανής γιά τό δίκαιο 
συνείδησης τοΰ λαοΰ καί πρέπει γι* αύτό να- 
ναι χτήμα του μονο με τόν λαό δέν έχουν 
σχέση. Μόνο αύτός δέν μπορεί νά τούς νιώση 
σάν κάτι δικο του σάν κάτι άπ’ τήν ψυχή του 
βγαλμένο γιά νά χρησιμέψη γ ι ’ αυτόν τόν 
ίδιο πάλι.

Πέρα άπ’ τ ’ άμεσα αποτελέσματα πού Ε
χει στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ή γνώση 
καί η εφαρμογή τών νόμων δέν πρέπει νά μάς 
διαφευγη ή έπιδραση πού άσκεΐ άπό άποψη 
ψυχολογική στήν κοινωνία καί στ* άτομά 
της χωριστά καί στις διάφορες ομάδες, ή γνώ- 
σιΊ η κατανόηση τών νόμων τής Πολιτείας. 
Δίνει σ δλους τούς πολίτες τή δυνατότητα 
νά παρακολουθούν τήν έφαρμογή τους χωρίς 
καμμια προκατάληψη καί χωρίς καμμιά άμ- 
φιβολία ή παρεξήγηση, γιά τήν αξία τους καί 
τό  περιεχόμενό τους. Δ ίνει στ’ άτομο τή θέ
ση τοΰ συνειδητοΰ πολίτη μέσα στήν κοινω
νία καί τό κάνει άξιο γιά τήν Πολιτεία καί 
γιά τό κοινωνικό κι’ εθνικό σύνολο. ’Ανεβάζει 
τά  ατομα πνευματικά καί ψυχικά καί συνει
δητοποιεί μέσα στις ψυχές τών πολιτών τήν 
έννοια τοΰ δικαίου, τής δικαιοσύνης καί τώ ν 
νόμων, έτσι^πού νά νιώθη ό λαός πώς είναι 
δικοί του οι νόμοι κι’ δχι ξένοι κι5 άκατανόη- 
τοι γ ι’ αυτόν.

Ά ν  υπήρχε μιά τέτοια δυνατότητα ψυχι
κής ̂ καί πνευματικής επαφής τοΰ Έλληνικοΰ 
λαοΰ μέ τούς νόμους του και ό λαός μας θά - 
ταν διαφορετικά εξελιγμένος καί ή Ελληνική 
Πολιτεία, σά δύναμη εξουσιαστική άπ" τήν 
πλευρά τής δικαιοσύνης θάχε διαφορετικά 
συνδεθή μέ τό λαό.

Ό νομ οθ έτη ς  συντάσσοντας ενα νόμο πρέ
πει νά ξέρη δτι εκείνη τή στιγμή προσπαθεί 
νά συγκεντρώση καί νά διατυπώση τούς τρό- 
πους^μέ τούς όποιους μπορεί νά ρυθμίζεται 
μιά  ̂ ώρισμένη κοινωνική κατάσταση, πού έχει 
άνάγκη άπ’  τήν επέμβαση τοΰ δίκαιου κ ι’  δ· 
τι ο νομος πού θά δημιουργήση θά  πρέπει νά 
βρίσκεται σέ κάποια έπαφή μέ τίς διαθέσεις 
τοΰ κοινωνικού συνόλου. Πρέπει νά νιώθη 
τον ̂ Ιαυτο του σαν ερμηνευτή _τών διαθέσεων 
αύτών, πού είναι μιά πραγματικότητα κο ινω 
νική κι δχι σάν αυθαίρετο κι° ασύνδετο πρός



τό  κοινωνικό σύνολο προφήτη.
Γ ιά  τόν νεοέλληνα νομοθέτη σήμερα 

κοντά στήν πραγματικότητα πού τή  λεμκ 
«κοινό περί δικαίου α ίσθημα» είνα ι και μια 
άλλη «ή  γλωσσική πραγματικότητα».
Καί γιά ν ’  άνταποκριθή στήν άνάγκη πού α
ναπτύξαμε πιό πάνω, νά γίνουν 61 νόμοι δσο 
μπορεί, εύκολοπλησίαστοι απ’ τήν κοινωνία 
στήν οποίαν απευθύνονται, καί γιά να μη 
μείνη έξω άπ’  τή γλωσσική πραγματικότητα 
πρέπει νά δώση τούς νόμους μας στή δημο 
χική μας γλώσσα.

"Ε τσ ι δέν είναι μόνο ή άνάγκη τοϋ νά γί - 
νουν οί νόμοι χτήμα δλων τώ ν  πολιτών ή 
γιά νάμαστε πιό Κοντά στήν πραγματικότητα 
τοΰ «μέσου πολίτη» τής νεοελληνικής κοινω
νίας, άλλά καί ή άνάγκη νά μή βρίσκεται ο 
νομοθέτης σ ’ αντίθεση πρός μιά πραγματικό
τητα, πού ή παραγνώρισή της δημιουργεί την 
εντύπωση πώς δ νομοθέτης ζε ϊ καί κινείται έ
ξω  άπ’ τή ζωντανή κοινωνία σ ’ ένα κοσμο 
πού πέρασε κ ι’ επομένως καί στά δημιουργή- 
ματά του, δτι θά καθρεφτίζεται τό ζω ντανό  καί 
τό  αληθινό νόημα τής κοινωνικής ζωής άλλά 
μιά παγερότητα νεκρική. ’Έ τσ ι κι’  άν άκομα 
οί νόμοι διατυπώνουν αΐτήματα κι’ αξιώματα 
κοινωνικά ζωντανά, χάρις στήν γλώσσα τή 
νεκρή, ή ζωή αύτή πού κλείνουν μέσα τους 
μένει σαβανωμένη καί θαμένη βαθεια, μακρυα 
απ’ τό φώς της αλήθειας καί τής λαϊκής ψυ
χής, μοιάζει σά μιά καταδίκη σέ θάνατο καί 
σέ μαρασμό αξιών πού πρέπει νά ζήσουν και 
νά φωτίσουν, κι’  δ νομοθέτης κατανταει ετσι 
νεκροθάφτης ενώ ή αποστολή του είναι να 
δώση πνοή ζωής αιώνιας μάλιστα άν μπορεί 
σ’ αύτό πού ή λαϊκή ψυχή νιιοθει καί ονομά
ζει «δ ίκα ιο», καί. πού πρέπει νάχη δ νομος. 

§ 4
"Α ς δοϋμε τώρα τίς δυσκολίες πού κλεί

νει μιά τέτοια  προσπάθεια και τον  τροπο με 
τόν δποίο πρέπει ν’ άντιμετωπισθούν. Κ α ί 
πρώτα πρώτα τί πρέπει νά γίνη γιά τη μέχρι 
τώρα  διατυπωμένη στήν καθαρεύουσα νομο
θεσία. Θά μπορούσε ίσως νά υποστήριξή κα
νένας δτι θ ’ άρκοΰσε μιά απλή μετάφραση 
τοΰ κειμένου στή δημοτική μας. γλώσσα. Να 
πάρουμε λέξη πρός λέξη τό κείμενο καί να τ̂  
αποδώσουμε στή δημοτική τηρώντας αυστηρά 
τήν πιστήν απόδοση τώ ν  λέξεων καί τώ ν ν ο 
ημάτων. Δ έν  πιστεύω δμως δτι δ τρόπος αύ
τός θά  ·ήταν δ καλύτερος. Π ρώ τα  πρώτα γ ια 
τί μοιραία στή μετάφραση αύτή θά επανα
λαμβάνονταν τά ίδια σφάλματα παρερμηνείας 
και παρανόησης πού υπάρχουν στά κείμενα 
τής καθαρεύουσας προκειμένου γιά τούς κώ 
δικες τής Πολιτικής, τής Ποινικής δικονομίας 
καί τοΰ Ποινικού Νόμου κι’ έπειτα γιατί ή 
αλλαγή αύτή τοΰ γλωσσικοΰ ό'ργανου δέν α
φορά μόνο στήν αλλαγή τώ ν λέξεων ή τώ ν 
δρων— δπου πρέπει νά γ ίνη— , άλλά καί τόν 
τρόπο της έκφρασης καί διατύπωσης τώ ν  νο
μικών εννοιών. Δέν πρέπει νά μοιάζουν ot

νόμοι μεταφρασμένοι στή δημοτική μ’ εκεί
νες τίς τρομερές «μεταφράσεις» πού περνούν 
τά παιδιά στό γυμνάσιο γιά νά ξηγήσουν τούς 
’ Αρχαίους απ’ τό ν  "Ομηρο ώς τόν Ά ρρ ια νό  
καί στό τέλος ούιε τούς ’ Αρχαίους καταλα
βαίνουν ούτε καί τή μετάφραση.

Τα νομικά κείμενα τής καθαρεύουσας πρέ
πει νά χρησιμέψουν σά βάση, απλά καί 
μόνο γιά νά μή ξεφύγουμε άπ’ τά έννοιολογΐ- 
κά δρια πού διαγράφονται μέσα σ’ αύτά. "Ο  
μως στήν καινούργια γλώσσα πρέπει νά ξα- 
ναπλασθοΰν δλα καί λέξεις καί φραστική δ ια
τύπωση καί έκφραση τών εννοιών σάν κάτι 
καινούργιο χωρίς καμμιά δέσμευση συνταχτι- 
κή, γραμματική ή φραστική, εχτός απ’ τήν 
εμμονή στήν ακριβή απόδοση τών ίδιων εν
νοιών. Γ ιά  τήν εργασία αύτή τρία πράγματα 
πρέπει νάχουμε ύπ’  δ'ψη μας.'

1) Διάλεγμα αυστηρό τής κάθε λέξης πού 
θά  χρησιμέψη πάγια γιά δρος έκφρασης μιας 
ώρισμένης νομικής έννοιας. Πρέπει νάναι 
κοινόχρηστη σ’ δλη τήν Ελλάδα και πρέπει 
νά χρησιμοποιείται πάντα ή ϊδια σέ κάθε νο 
μικό κείμενο. "Ε τσι ή λέξη πλοία θά μένη 
πάντα ή ϊδια, δέ μπορεί αλλού νά γίνεται 
βαπόρι ή καράβι. Ή  λέξη χωράφι θάνα ι παν
τού χωράφι κλπ. Αύτό είναι αναγκαίο γιά 
νά κρατηθή ή αυστηρή επιστημονική άχριβο- 
λογία κ’ εΐναι ίσως καί ή βάση γιά τήν επι
τυχία τής γλωσσικής αυτής αλλαγής.

2. 'Η  έκφραση νάναι δσο μπορεί συντο- 
μώτερη. Νά /ίνη προσπάθεια ή χαρακτηρι
στική περιφραστικότητα τής δημοτικής γλώσ
σας νά περιορίζεται στά απόλυτα άναγκαια ό
ρια. "Έ τσι κοντά στήν ευχέρεια τής κατανόη
σης θά ύπάρχη καί η ευχέρεια απομνημόνευ
σης τοΰ νοήματος τού νομικού κειμένου.

3 Διατύπωση τώ ν νομικών εννοιών καί 
δρων πάντα μέ ελληνικές λέξεις καί ποτέ μέ 
άλλες ξένες  εξελληνιζόμενες μέ τήν προσθήκη 
μιας κατάληξης. Τούτο  γιατί νομίζΓυν πολλοί 
—-δχι μόνο καθαρευουσιάνοι μα καί δημοτι
κιστές κυρίως— πώς προσθέτουν κάτι στόν 
πλοΰτο τής γλώσσας μας άν τήν γεμίσουν μ’ 
αυτές τίς νόθες ορολογίες, με τη δικαιολο
γία δτι δέν υπάρχουν αντίστοιχοι ο
ροί στήν Ελληνική γλώσσα. Ό μ ω ς  πρέπει 
νά ξέρουν τοΰτο, δτι οί δροι τώ ν  διαφόρων 
εννοιών καί κυρίως τώ ν  επιστημονικών πλά
θονται μέ τό χρόνο, αρκεί νάχουμε τήν υπο
μονή νά δουλέψουμε γ ι’  αύτό. Δημοτική 
γλώσσα δέ σημαίνει αυθαιρεσία καί νόθευση 
σημαίνει ύπακοή κ’ υποταγή στο λαίκο, στο 
εθνικό γλωσσικό αισθητήριο. Μεσα σ αυτο 
οφείλουμε νά ψάξουμε καί νά βρούμε τήν κά
θε λέξη πού μας χρειάζεται, κ ι’ άν δέν τή 
βροΰμε είναι χίλιες φορές προτιμώτερη μιά πε
ρίφραση ή έστω καί ή χρήση αυτούσιας τής 
ξένης λέξης άπό μιά κατασκευή. Αύτο αν θε- 
λουμε νάχουμε γλώσσα δημοτική αληθινή καί
ζωνιανή .

("E yei συνέχεια)
Κ Ω ΣΤΑΣ  Μ Α Ρ ΙΝ Α Κ Η Σ

Η “ΦΟΙΝΙΚΙΑ,, τ ο υ  Κ. ΠΑΛΑΜΑ
ΕΡΜ Η Ν ΕΥΤ ΙΚ Η  Μ ΕΛΕΤΗ  *

Γ '

1. Ή  σ τ ' στροφή, πού ακολουθεί, ε ίνα ι 
μιά πληθωρική εικόνα τής φύσης πού πε
ριβάλλει τό ν  ποιητή καί τά  λουλουδάκια .

Τ ά  σ ταχ τερά , τά  δ ιάφανα, τά  χίλια μύρια 
πράσινα, τάναβρύσματα- καί τά  μαμούδια 
καί τά  δ ετά  της γης· τά νά ερα  τρεχαντήρια , 
τά  σκουληκάκια, οί μέλισσες, τά  πεταλούδια. 
Λουλούδια , <δ δισκοπότηρα καί θυμιατήρια! 
Χ ά ϊδ ια  τής χλόης, παντού  φιλιά, τοϋ  μούσ-

[κλου χνούδια, 
τοΰ  κ ά τω  κόσμου άχός, α ιθέρια μαντολίνα . 
Σ τά  φύλλα  μιά λαχτάρα , λ ίγω μ α  σ τά  κρίνα.

Π ρώ τη  εντύπωση  τοΰ θεατή του ελλη
νικού τοπίου: Οί άπειρες (χ ίλ ια  μύρια) ά - 
π οχρώ σεις καί ποικιλίες τοΰ  ποάσινου, ά 
πό βαθύ ώ ς σ τ ’ ά νο ιχ τό  πράσινο (σ τα χ τε 
ρά, δ ιάφανα πράσινα). ’Έ π ε ιτα  τά  νερά, 
τάναβρύσματα , πού ε ίνα ι κι αύτά  χ ίλ ια—  
μύρια σέ ποικιλία. Κ ατόπ ιν τά  μαμούδια 
πού έχουν κίνηση κι έλευθερία, καί τά  φυ
τά, μικρά καί μ εγάλα , πού ε ΐνα ι «δ ε τά », 
δεμένα στή  θέση τους κι άκίνητα. Κι ένώ  
α ύ τά  ε ΐνα ι δεμένα στή γη κάτω , ά λλά  ζ ω ν 
τα νά  π λάσμ α τα  τα ξιδεύου ν σ ά ν  ^καράβια 
(τρ εχαντή ρ ια ) σ τό ν  άέρα  (άνάερα ), τά  σκου
ληκάκια, οί μέλισσες, οί π εταλούδες. Καί 
πάνω  σ ’ δλα  νά  καί τά  «λ ο υ λο ύ δ ια »  πού 
σά  δισκοπότηρα έχουν τό  νέκ ταρ  τό  γλυκό 
καί σ ά  θυμιατήρια χύνουν τίς άπειρες εύ- 
ςοδιές τους. Ά λ λ ά  καί ή χλόη, ακόμα καί 
τό  μοΰσκλο συμπληρώνουν τήν όμορφιά 
τής εικόνας τής φύσης, ή χλόη μέ τά  χ ά ϊ-  
δ ια  της, τό  μοΰσκλο μέ τ ό  χνούδ ια  του, 
π α ν τού — στήν ώ ρ ’ αύτή τοΰ  άπόβροχου — 
άντικρύζει κανείς χά ίδ ια  καί φιλιά. Μ ιά  
μουσική άνείπω τη  άκούετα ι άπό τό ν  κόσμο 
πού ζή  κάτου στή  γή (ά χ ός  τοΰ  κάτου κό
σμου), ένώ  επ άνω  σ τό ν  άέρα  άκούοντα ι τά  
κελαδήματα  τώ ν  πουλιών καί οί βόμβοι 
τώ ν  έντόμ ω ν (α ιθέρια  μαντολ ίνα ) Καί γ ε 
νικά: « Σ τ ά  φύλλα μιά λαχτάρα , λ ίγω μ α  
σ τά  κρίνα». 'Ό π ο ιο ς  δέν έτυχε νά  τή ζήση 
μιά τέ το ια  στιγμή μέσα  σ ’ ένα  ελληνικό τ ο 
πίο ΰ σ τερ ’ άπό τήν καλοκαιριάτικη βροχή, 
αύ τός  δέ μπορεί νά  ν ιώ σε ι τέλ ε ια  τή σ τρ ο 
φή αύτή, οσο κι άν ε ΐνα ι φορτωμένο  τό 
κεφάλι του  μέ φ ιλοσοφικά σύγνεφα,

2. Τ ά  λουλουδάκια , Οστερ’ άπό τό  γ ε 
νικό άντίκρυσμα τής φύσης συγκεντρώ νου ν 
τό  βλέμμα τους σ τά  γύ ρω  του ς  άνθη.

Τ Ο Υ  Β Α Σ - Δ Ε Α Ο Υ Σ Η

ζ '  στροφή

Ά ν θ ια ,  δσα  ξέρετε , δέν ξέρουν τά  τρ υ γό ν ια  
ώ ρα ίω ν  έρ ώ τω ν  ε ίσ τε  σ ε ΐς  τά  διαλεμένα, 
σαλέματα , φιλιά, τα ιρ ιά σμ α τα  α τά  κλώνια. 
Μ ιάς πλάσης ε ΐνα ι αύγή τοΰ  καθενός ή

[γέννα.
Τής ήδονής καί τής χα ρά ς  τά  π ανα ιώ νια  
τά  ξέρ ετε  ώ  λ ιγ ό ζω α  σ ε ίς  καί ώ  δακρυσμένα. 
Έ μ ε ΐς — ώ  τό  χρυσά  τής ρ ίζα ς  σου  πλε-

[μ ά τια—
μοιάσαμε τά  σ τοχα σ τικ ά  καί τά υ λα  μάτια.

Π οιός ε ΐν ’ ό σκοπός, ποιός ό α ιώ νιος 
νόμος τής φύσης— δπως τήν εϊδαμε στήν 
σ τ ' στροφή; Τ ά νθ ια  τό ν  ξέρουν αύτό  σκο
πό, τά νθ ια  έφ αρμ όζουν αύτό  τό  νόμο, τή 
διαιώνιση τής ζω ή ς, πού γ ίνετα ι μέ τή με
σολάβηση τοΰ  έρω τα . Τ ά  ζώ α  καί τά  φ υ τά  
ν τύ νο ντα ι μ’ δλες τ ίς  ομορφιές καί τρα 
γουδούν δλω ν τώ ν  ειδών τίς  μ ελωδίες μέ 
μοναδικό σκοπό τήν έρωτική προσέγγιση , 
γ ιά  τήν ά νανέω ση  τής ζωής. Οί τρόποι πού 
γονιμοποιοΰντα ι τά  άνθη ε ΐνα ι άπειροι. Τ ί
π οτε δέν ε ΐνα ι μ προστά  σ τό ν  έρ ω τα  τώ ν  
λουλουδ ιώ ν  ό έρ ω τα ς  τώ ν  τρ υ γο ν ιώ ν , πού 
εΐνα ι τ ά  πιό έρω τικά  πουλιά. « ’Ά νθ ια , δσα  
ξέρ ετε  (γ ιά  τό ν  έρω τα ), δέν τά  ξέρου ν  τά  
τρυγόν ια . Σ ε ίς  ε ίσ τ ε  τά  δ ια λεχ τά  άντικεί- 
μενα ώ ρα ίω ν  έρώ τω ν . Σα λέμ ατα , φιλιά, 
τα ιρ ιά σμ α τα  δικά σα ς σ τά  κλώνια  τώ ν  φυ
τών. Ή  γέννηση (γ έννα ) τοΰ  καθενός άπό 
σά ς ε ΐνα ι ή αύγή, ή άνατολή , μ ιδς νέα ς 
πλάσης, γ ια τ ί π α ρ ά γετα ι ό καρπός κι ό 
σπόρος άπ ’ δπου θά βλαστήσουν καινούρ
γ ια  φυτικά πλάσματα. Σ ε ίς  ώ  λ ιγ ό ζω α  καί 
— γ ι αύτό  — ώ  δακρυσμένα, γ νω ρ ίζε τε  τόν  
π ανα ιώ ν ιο  νόμο τής ήδονής καί τής χα
ράς. ’Ε νώ  εμείς μοιάσαμε τά  σ τοχα σ τικ ά  
καί τάϋ λα  μάτια. (Ή  άποστροφή :— ώ  τά  
χρυσά  τής ρ ίζα ς σου πλεμάτια ! — άπευθύ- 
νε τα ι σ τή  φοινικιά). Ή  άντίθεση  δέν* ε ΐνα ι 
μόνο πρός τά  ά λλα  άνθη τοΰ  κήπου, ά λλά  
καί πρός τή φοινικιά. Έ μ ε ΐς  άποτελοΰμε τή 
«συ νε ίδη ση » τής φύσης, ε ίμ α σ τε  τά  μάτια 
πού σ το χ ά ζο ν τα ι καί υψ ώνοντα ι έπάνω  
άπό τήν δλη (άθλα ). Ά λ λ ά  κι ό ποιητής 
εΐνα ι τό  σ τοχα στικό  καί τάϋ λο  μάτι. ’Έ τσ ι  
ή τα ύ τισ η — ή συμπάθεια ( e i n f u l h u n g )  
ποιητή καί λουλουδιώ ν, δίνει σ τό ν  ποιητή 
τίς  ιδ ιό τη τες τώ ν  λουλουδ ιώ ν καί σ τά  λου 
λουδάκ ια  τίς  ιδ ιότη τες τοΰ ποιητή καί τοΰ  
άνθρώ π ου  γενικώ τερα . Ά π ό  τή στιγμ ή  πού 
τάνθη λ ο γα ρ ιά ζο ν τα ι σά ν  π λάσμ ατα  πού 
ξέρ ου ν— πού νιώθουν κι α ισθά νοντα ι τή 
ζωή , τά  λουλουδάκια μποροΰν νά  θεωρη
θούν π ώ ς έχουν σ τοχα σμ ό  καί σκέψη.



3. Ο ί δυό έπόμενες στροφ ές απ οτελούν 
τή σύγκριση, ά νθ ια — λουλουδάκια, σ τήν η' 
σ τροφή  τάνθ ια , σ τήν θ' στροφή τά  λουλου 
δάκια.

η ' στροφή
Ά ς  ε ίσ τε  σείς, άπλεροι άνθοί, μ εσ τά  ά ν-

[θοκλάδισ,
άπό τά  χρυσολούλουδα  ώ ς  τά  χαμομήλια, 
σ ά ν  άναμμένα  κάρβουνα καί σάν π ετρά 

δ ια ,
σά ν  τά  παρθένα μάγουλα καί σ ά ν  τά  χείλια, 
σά  χέρια  ά ς  γλυκα νο ίγεσ τε , γ ιομ ά τα  ή ά-

[δεια,
χαράμ α τα  κι άς ε ίσ τε  αυγής, βραδιοΰ καν

τή λ ια ,
τή ς ν ερά ιδα ς  δροσ ιά ς  άς ε ίσ τ ε  τά  παλάτια . 
Τ ά  μ ά τια  ε ϊμ α σ τ ’ έμεΐς, ε ϊμ α σ τ ’ έμεΐς τά

[μάτια.
θ ' στροφή

Σ ’ έμάς, μικρά, κόσμο ξα νο ίγ ε τε  μεγάλο, 
καί σύ γνεφ ’ άπό έγνο ιες  καί καημούς λ α γ 

κά δ ια ,
καί τ ’ ουρανού  τά σ ά λευ το  σ ’ έμάς, τό  σάλο  
τοΟ π έλαου  γύ ρ ω  σ τά  καράβια πρός τά

[βράδια,
τό  δάκρυ άκύλιστο  κι ά ξή γη το  κάτι άλλο... 
Π οιάς φυλακής νά μ α σ τ ’ έμεΐς τά  σ υ γγε-

[νάδ ια  ;
Ή ρ θ ε  καί κλειστή  μ έσα  μας— ποιός νά  τό

[π ιστέψη Ι
μιά κολασμένη- καί μιά θεία - ή Σκέψη, ή

[Σκέψη!

Τ ό  νόημα τής η ' στροφής ε ίνα ι φανερό. 
Π ερ ιγρά φ οντα ι τ ά  δ ιάφορα άνθη μέ τά  ποι
κίλα σχήματα  καί χρώ μ ατα , πού μοιάζουν 
σά ν  καντήλια, σά  χέρια, σάν π ετράδ ια  κ. λ. 
π. «Έ μ ε ΐς  ε ίμ α σ τε  τά  μάτια  πού βλέπουν 
καί σ το χ ά ζο ν τα ι»  λένε τά  λουλουδάκια. 
Σ τή  θ ' στροφή συνεχ ίζουν: «Έ σ ε ΐ ς  ε ΐσ τ ε  οί 
άφορμές καί φ ανερώ νετε  (ξα ν ο ίγ ε τε ) σέμάς, 
σ τά  μάτια  καί σ τή  σκέψη μας, ένα  μεγάλο 
κόσμο— κι ά ς ε ϊμ α σ τε  μ ικρά— , πλήθος έ
γνο ιες  καί βαθύ τα τους (λα γκά δια ) πόνους, 
καί μέσα μας υπάρχουν οί ιδέες τούρανοΰ  
τ ’ ά σ ά λ ευ το ) οί σ τα θερές  κι α ιώνιες. Ο ί 
έγνο ιες καί οί πόνοι μάς χτυπούν σά ν  τήν 
τρικυμία (σ ά λ ο ) τοΰ  π ελάγου  πού χ τυπά
ει τά  καράβια. Ά λ λ ά  τό  δάκρυ μας ε ίνα ι 
άκύλιστο, δέν κλαΐμε. Καί μιά άπορία  άνε- 
ξήγητη: Μ ο ιά ζου μ ε μιά φυλακή (σ υ γγενά - 
δια φυλακής), δπου εΐνα ι κλεισμένη μέσα ή 
Σκέψη, πού έχει κάτι τό  θεϊκό (θεία ) καί 
κάτι τό  σα τα νικό  (κολασμένη), πού φέρνει 
τήν εύτυχία  (θεία ), καί τή δυστυχ ία  (κολα 
σμ ένη )». Σ τή ν  θ' στροφή τά  λουλουδάκια  
π α ίρνου ν τή μορφή συμβόλου. Τ α  λου λου 
δάκ ια  συμ βολίζουν τό  σ τοχα στικό  ποιητή 
καί τό ν  άνθρω π ο  γενικώτερα .

Τ ό  χαραχτηριστικό τοϋ  άνθρώπου, ή 
σκέψη, ε ΐνα ι καί τώ ν  λουλουδ ιώ ν  χαρα- 
χτηριστικό. Ή  παρομοίωση μέ φυλακή μάς 
ένθυμϊζει τής άρχα ίας φ ιλοσοφίας τήν π α 

ραβολή τοΰ  δεσμωμηρίου ή τοΰ  σπηλαίου. 
Γ ιά  τή σκέψη ό Π αλαμ άς έχει γράψ ει σ τήν 
Α σ ά λ ε υ τη  Ζωή ένα  ώ ρ α ΐο  ποίημα όπου ή 
σκέψη γεννά ει δλες τίς  άμφιβολίες κι δλα  
τά  προβλήματα  κι δπου ά ν τιμ ά χοντα ι οί 
ά ν τίθ ετες  ιδέες, οί ά ν τίθ ετες  τά σε ις : σ το 
χαστική θ εω ρ ία — πραχτική ένέργεια , φω 
τισμ ένο  λο γ ικ ό — τυφλό ένσ τιχ το , έρευνα 
πίστη κ.λ.π., καί τελειώ νε ι:

’Ά γ γ ε λ ε  μ’ ένα  γ ίγα ν τα , παλαίβεις πάντα,
[ώ  Σκέψη

κι άπ λώ νει γ ιά  νά  σφ ίξει σε τά  χέρια  τά  έ-
[κατό.

Κρίνο ή ρομφαία θά  κρατά; Κι ό κόσμος
[θάχει ρέψει,

καί τό  δικό σ α ς  πάλσιμα  δέ θάχη τελειωμό.

4. "Υ σ τε ρ ’ άπό τό  γενικό ΰμνο πρός τά  
άνθη, ό ποιητής ύμ νολογεΐ ε ίδ ικώ τερα  τά  
ρόδα (ι ' στροφή ), τά  ρόδα  τής Β εγγάλης 
καί τό ν  κρίνο (ια ' στροφή). Τ ό  νόημα τώ ν  
δυό σ τροφ ώ ν ε ΐνα ι όλοφάνερο καί δέ χρει
ά ζε τα ι καμμιά έπεξήγηση.

ι' στροφή

Τ ’ άνάστημ α  έχετε, τό  παίξιμο, τό  νά ζι, 
καί κάποιο άμ ίλητο περήφανο καμάρι, 
καί κάποιο μάγεμα πού ρ ίχνετα ι κι άρπάζει, 
κι άπ ’ τήν π ρω τόπ λα στη  όμορφάδα έχετε

[πάρει.
Σ ά ν  ε ίδω λα  χλω μ ά  σ ά ς  δείχνει τό  μαρά ζι 
καί τό  πουλί σ ά ς  δ ίνει κάποτε τή  χάρη, 
καί τό ν  άέρα  μιά νερά ιδα  άνεμοπόδα, 
ώ  μέ τά  μύρια θ εία  χαμογέλια , 5> ρόδα!

ια ' στροφή

Τ ό  π ρ όσ τα ξε  θεός Α π ρ ίλ η ς  άνθομάλλης. 
ΤΩ  μοσχοβόλισμα, ά λ λα ξε  καί λάμψη γίνε! 
Γ ιά  τοΰ το  άμ ύρ ιστα  ε ΐσ τε , ρόδα  τής Β εγ

γ ά λ η ς ,
δλω ν τώ ν  ά λλω ν  ή εύωδιά  σ έσά ς  φ ώ ς

[εΐναι.
Κ ’ εσύ πού στέκέις, τώ ν  ά νθώ ν ώ ς  νά  ε ΐ-

[σα ι ό κράλης,
Ά π ό  ποιόν κόσμο π α ρα σ τρά τισ ες , 5> κρίνε; 
Ά π ό  τής εύωδιάς τή μάννα, άπό τ ’ άστέρ ι 
τό  ποιό λευκόν;
ΤΩ  Φοινικιά, κι έμεΐς; Π οιός ξέρει;

5. Μ έ τό ν  τελ ευ τα ίο  σ τίχ ο  τά  λου λου 
δάκια ξα να γυ ρ ίζο ιίν  σ τό ν  έαυ τό  τους. Ή  
εύωδιά  τώ ν  ρόδω ν καί τοΰ  κρίνου άπό 
άντίθεση  θυμ ίζει τή  δική τους έλλειψη 
εύωδιάς. Τ ά  λουλουδάκια  δέν ξεχύνουν 
εύωδιά , τήν εύωδιά  τήν κρατούν μέσα τους.

ιβ' στροφή.

Τής εύωδιάς α ίθεροπόταμο κρατήσου.
Δ έν  έτρ εξες , δέν π ότισες τήν άνθισή μας. 
Τής εύωδιάς είπαμε: Πάψε τήν όρμή σου, 
μή χύνεσαι άπό μάς, μή γ ίνεσα ι πνοή μας, 
βυθίσου μέσ ’ σ τά  φυλλοκάρδια  μας, καί

[κλείσου
ακάτεχη άπ ’ τό|μύρισμα μέσ ’|στήν ψυχή μας.

Ψ ά ξε  νά  βρής τή σκέψη μας καί όμάδι

[ζή σε·
Α ς  ε ίνα ι ή μ έλισσο  κι’ έσύ -τό μέλι άς

[είσα ι!

Τ ά  λουλουδάκια  στή στροφή αύτή βυ
θ ίζο ν τα ι σ τό ν  έα υ τό  τους. Ά ν  δέν ξεχύ 
νουν εύωδιά  έξω τερ ικά , έχουν ομως μέσα 
στήν ψυχή τους μιά γλυκάδα. Ή  ε σ ω τε 
ρική το υ ς  ώμορφ ια ά ντισσαθμ ίζε ι τήν έλ 
λειψη τής εξω τερ ικής εύωδιάς.

6. Τ ά  λουλουδάκια  ύστεροϋν άκόμα καί 
σ τό  χρωματισμό. ’Έ χ ου ν  κάτι τό  γα λά ζιο  
τής θά λα σα α ς καί τούρανοΰ, κι αύτό  τούς 
ε ΐνα ι άρκετό. Δ έ ν  έχουν τή μ α τα ιοδο ξία  
τοϋ  στολισμού. ’Έ χ ο υ ν  τή σοβαρή καί κα
λόγνω μ η  μετριοφροσύνη τοϋ  ποιητή. Α ύ τό  
φ α ίνετα ι σ τήν ιγ ' στροφή.

Ά π ό  τό  βιός τοϋ  ήλιου δλα  ά ρα δ ιά σ τε-
[τα  έξω ,

λουλούδια , δλα  τά  χρώ μ α τα  καί σ τολ ισ τή τε. 
Κι ε’ι'παμε σ τ ’ άδερφάκια μας: τό  ούράνιο

[τό ξο
φορεματάκια κάμετέ το  καί ντυθήτε.
Κι εί'παμε τό καθένα μας· «ψυχή, θά δ ιώ ξω  
κάθε λαμπράδα, μήτ’ ή αύγή κι ή δύση

[μήτε.
Μ οϋ φ τάνει κά τι άπό τή θ ά λ α σ σ α  καί κι’

[άκόμα
κάτι σά  γέλιο , πού γελά  τό  ούράνιο σ τό -

[μα!».

Τ ό  βιός τοΰ  ήλιου εΐνα ι ό π λοΰ τος τώ ν  
χρω μ ά τω ν  πού έχει τό  ηλιακό φώς, όπως 
φα ίνοντα ι σ τό  ούράνιο τό ξο . Τ α λλα  λου 
λούδ ια  ε ΐνα ι ντυμ ένα  μέ φορέματα καμ ω 
μένα άπό τό  ύφασμα τοΰ  ούράνιου τό ξο υ  
μέ τ ίς  τό σ ες  άποχρώσεις. Τό  νόημα τώ ν  
δυό π ρ ώ τω ν  σ τ ίχ ω ν  έπαναλαμβάνετα ι 
σ τούς δυό κατοπιούς, μά ε ΐνα ι ή εικόνα 
τόσο  όμορφη, πού δ ικ α ιο λο γε ί τήν έπανά- 
ληψη. Α λ λ ω σ τε  τά  λουλουδάκια  επίτηδες 
επιμένουν σ τή ν προτροπήτους. «Σ το λ ισ τή -  
τε  σ ε ίς , ντυθήτε μέ τά  χ ρ ώ μ α τα  τοΰ  ού
ράνιου τό ξου . Έ μ ε ΐς  δ ιώχνουμε κάθε λαμ
πρότητα  καί οϋ τε τής αυγής τά  χρώ μ ατα  
φοροϋμε ούτε τής δύσης. Μ ά ς φ τάνει κάτι 
(τό  γα λ ά ζ ιο  χρώ μ α ) άπό τή θ ά λα σσα  καί 
τό  χρώ μ α  πού έχει δ τα ν  γ ελά ε ι ό ούρανός, 
δηλαδή τό  άνοιχτό, διάφανο, ούρανί (γ ε -  
ρά ν ιο ) χ ρώ μ α ». *

Τ ά  λουλουδάκ ια  λο ιπόν δέν ξεχύνουν 
εύω δ ιά  πρός τό ν  έ ξω  κόσμο, ού τε  σ το λ ί
ζο ν τα ι γ ιά  νά  δ ε ιχ τού ν— καμμιά επίδειξη 
ματα ιόδοξη . Μ ήπ ως κι ό γ νή σ ισ ς  ποιητής 
δέν κάνει τό  ’ίδιο; Μ ήπως δέν εΐνα ι άπλός 
καί άνεπ ιτήδευτος; Δ έ ν  κο ιτά ζε ι νά  κάνει 
εντύπωση, δέν ντύ νετα ι μέ φ ανταχ τερά  
χρώματα .

("Εχει Συνέχεια)
ΒΑΣ. Δ Ε Δ Ο Υ Σ Η Σ

3  ] Β Κ  I

Ξεκινήσαμε μιά μέρα γιά  τά  δάση γιά  τούς κή
πους

γιά χαρά πού μας προσμένει σέ ήρεμη άκροθα-
[λασσιά,

δλοι οί πόθοι μας άνθιζαν μέσ' στήν πρωϊνή
[δροσιά

καί γσργά  τά  βήματά μας μοιάζαν τής καρδιάς
[τούς χτύπους.

Ξεκινήσαμε καί γύρω καί ψηλά ήταν άπλωμένη 
μιά γαλά ζια  μιά καινούργια μιά χαρούμενη πνοή 
κι’ ήταν σάν τά  νέα φύλλα πού σαλεΰαν στό

[πρωΐ
κι’ ή καρδιά μας πού σκιρτοΰσε στή χαρά πού

[μάς προσμένει.

Κι’ ήρθαν μέρες κι’ ήρθαν χρόνια πού μάς κρό"
[ψαν τή χαρά μας, 

δπως τά  βουνά τά  κρύβει κάποια μακρυνή
Ιβροχή·

Και γυρνοΰμε στόν ά έρ α  καί στή μπόρσ πάντα
[όρθοί

καί χαμένοι μέσ’ στούς πόθους καί μέσ’ σ τό
[θολά όνειρά μας

Κι’ δλο πάμε. Τάχα ή μέρα θά μας βγάλει σ τ'
[άκρογιάλι;

Τάχα θά φανεί κι’ ό ήλιος ποΟχει άπό καιρό
[χαθεί:

Ολο πάμε στόν αέρα καί στή μπόρα, πάντα
[όρθοί,

πάντα μόνοι: τάχα αιώνια θά κρατήση ή άνε-
[μοζάλη; 

Λ Ο Υ Λ Η Σ  Π Ο Ζ ΙΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ

CHARLES BAUDELAIRE

Ε Π Ι Γ Ρ Α Φ Η  Γ Ι Α  Ε Ν Α  Β Ι Β Λ Ι Ο  Κ Α Τ Α Δ Ι Κ Α Σ Μ Ε Ν Ο
’Ά δ ο λ ε  αναγνώστη  ειρηνικέ 
τό βιβλίο μου αύτό τ ' όργιακό 
άνθρωπε τοϋ καλοϋ βουκολικέ 
μήν τό κρατάς τό μελαγχολικό,

’Ά ν  δέ μαθήτεψες στοϋ Σατανά  
—τό  δόλιο ήγούμενο τό  μανιακό 
ρ ίξτο , δέ θά μέ νοιώσης στά  στερνά 
ή πάλι θά μέ πής υστερικό.

Μ ’ άν στό γκρεμό χωρίς νά ζαλιστής 
μπορείς τό μάτι σου ήρεμο νά φέρης 
θά μ” άγαπήσης, διάβασε μ’ εύτύς.
Παράξενη καρδιά πού ύποφέρεις

καί τήν Έδέμ ζη τάς, αχ δέν κρατιέμαι 
λυπήσου με κι' άν δχι, σ ’ άπαρνιέμαι.

JULIOS STURM

e P O X E Y J t H

Δόσμου ενα μάτι σάν τόν ήλιο καθαρό 
καί τ ’ δνομά σου πέσμου έσύ τ ’ αληθινό 
δόσμου έ’να πνεΰμα ελεύθερο σάν τόν άέρα 
γιά  νά δεθώ καί στή δική σου νάρθω σφαίρα,

Μιά πίστη δόσμου σάν τούς βράχους ριζωμένη 
βαθειά κι’ άς τήν χτυπά φουρτούνα αγριεμένη 
κι’ άκόμα μιά καρδιά καθάρια σάν πηγή 
δόσμου καί σύ βαθειά κυλήσου μέσ’ στή γη;

(Μ ετ. Κ Ω Σ Τ Α  Χ Α ΤΖΗ ΔΗ Μ Η ΤΡ ΙΟ Υ

H Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ  Μ ΑΣ
Ά τϊο έλλειψη χώρου εις ι® επόμενο φύλλο.

Λ  ·

%



Κ Ρ Α Τ ΙΚ Ο  Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Ο “ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ;,,
Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Ο  S H t t E I S W f l

01 παραστάσεις τοϋ «Πειρασμού» δικαίωσαν 
τήν γνώμη μας δτι ό θίασος τοΰ Κρατικοί) αρ
χίζοντας άπό άπλούστερα θεατρικά έργα, χωρίς 
πολυσύνθετους χαρακτήρες, χωρίς βαθειές η θ ι
κές αντινομίες καί ψυχικές συγκρούσεις τώ ν η
ρώων, θά εφτανε στά  σκηνικά του άνββάσματα 
απόδοση, ποΰ άπό τήν άποψη τϋς υποκριτικής 
δημιουργίας καί τής αισθητικής εμφάνισής της 
θά ά ξ ιζ ε  τόν χαρακτηρισμό τής καλλιτεχνικής 
επιτυχίας. 'Α ληθινά  γιά  τό άνέβασμα ϊτοΰ «Π ει
ρασμόν» μπορούμε νά μιλήσουμε, μέσα στά δρια 
τής απλότητας τοΰ έργου γενικά, γιά μιά τέτια  
επιτυχία.

Τό εργο βέβαια αύτό καθ’ έαυτό δέν έχει 
μεγάλες απαιτήσεις άπ'τούς ήθοποιούς.’Αποτελεΐ 
κυρίως έ'να εύθυμο επεισόδιο μιά πονηρή κι’ α
διάκριτη κάπως ματιά πίσω άπό τή σοβαροφά
νεια καί άξιοπρέπεια, στά παρασκήνια τής λεγο- 
μένης άνώιερης αστικής τάξης, μέ μιάν άπλή σκι
αγράφηση διαφόρων, λίγο πολύ κοινών τύπων. 
Παράλληλα δμως δίνετα ι ανάγλυφα καί ζω ντανά  
καί ενας ξεχωριστός γυναικείος τύπος, πού ό συγ
γραφέας τόν συνοψίζει στή λέξη «Πειρασμός» άπ’ 
δπου κι" ό τίτλος τοϋ έργου.

0 1  ηθοποιοί, ό σκηνοθέτης κι* ό σκηνογρά
φος έ'δειξαν τήν διάθεση νά αποδώσουν τό εργο 
δσο τό δυνατόν καλύτερα. Γενικά τό επέτυχαν 
αύτό.

Τόν νεαρό σκηνογράφο κ. Σιφναϊον τόν βλέ
πουμε σάν καινούργια ελπίδα τοΰ θεάτρου μας.

Ό  σκηνοθέτης κ. Μιχαηλίδης ένεφάνισε τό 
παίξιμο τώ ν ηθοποιών αρκετά εναρμονισμένο 
πρός τόν κάθε τύπο πού είχε ν ’ άποδώση καθέ
νας τους. Μά καί στά σύνολα, στις ομαδικές σκη
νές διέκρινες κάποια εσωτερική συνοχή καί α ι
σθητικήν ένότητα, πού μαρτυροϋσεν δτι ό σκηνο
θέτης ήταν μέσα στό πνεΰμα τους.

Ά π ό  τούς ηθοποιούς θέλω  νά ξεχωρίσω πρώ
τα τήν πρωταγωνίστρια κ. Χ " ’ Αργύρη, πού ϋ- 
ποδύθηκε τήν Καλλιόπη. Ά π ό  τήν άποψη τής 
υποκριτικής τέχνης, μας έ'δωσε μιά μικρή δημι
ουργία. Ό  τύπος τής νέας γυναίκας τής γεμάτης 
ζωή  κι’ ώμορφιά, μέ τήν πονηρή δμως άθωότητα 
καί τήν ΰπολογισμένη αφέλεια, ποΰ ‘ έχοντας συ
νείδηση κι* επίγνωση, τί δπλο είνα ι στά χέρια 
της ή προκλητική ώμορφιά. τήν μεταχειρίζεται 
γιά νά πετυχαίνει τούς σκοπούς της υπερνικών
τας τίς δυσκολίες, αύτός ό τύπος ξεπηδοΰσε ζω ν 
τανός κι* ανάγλυφος μέσ’ άπό τό «παίξιμο» τής 
πρωταγωνίστρ ιας.Ή  εναλλαγή τοΰ νεανικά άθώ- 
ου καί τοΰ πονηρού, τής άπλοϊκότητας καί τής 
εξυπνάδας, πού τήν έβλεπες ζωντανά άποτυπωμένη 
καί στήν πότε άπλή καί μετρημένη πότε παιχνι- 
διάρικη καί γεμάτη πονηρή χάρη, κίνηση, έκφρα
ση χι* άπ αγγελία, μαρτυρούσε δ τι ή κ. Χ 'Ά ρ -  
γύρη είχε συλλάβη έντός της τόν τύπο μέ διαύ- 
γ*ια καί ψυχολογική ακρίβεια σ ’ δλες του τίς δια
κυμάνσεις. Έ τσ ι  ή άφομοίωση καί ή αληθινή υ
πόκριση ήταν τέλεια.

Τήν ίδια άφωμοίωση καί ζω ντανά  πλαστική 
απόδοση έπέτυχε ό κ. Βλαχόπουλος στήν σκηνι
κήν εξήγηση τοΰ υπηρέτη Κοσμά, τού γνωστού 
εκείνου τύπου υπηρέτη πού δέν- ξέρεις, πού νά 
τόν κατατάξης, στούς γνωστικούς ή στούς κά
πως «πτωχούς τφ  πνεΰματι», πού χωρίς νά θέ
λεις σοΰ προξενεί ή δλη τους εμφάνιση καί τό 
φέρσιμό τους κάποια εύθυμη διάθεση, κάποια 
τάση γιά  ελαφριά είρωνία.

•Η καλλιτεχνική επιτυχία καί τών δύο ηθο
ποιών βρίσκεται στό γεγονός δτι μάς ζω ν τά νε 
ψαν πάνω στή σκηνή τήν γενικήν έννοια, τήν 
γενικήν εικόνα, πού δλοι έχουμε μέσα μας σχη
ματισμένη γιά τούς δύο τύπους πού ύποδϋθηκαν

καί συναντούμε τόσο συχνά άνάμεσα στοΰς α ν 
θρώπους.

Οί άλλοι ρόλοι ήταν εντελώς κοινοί καί α 
πλοί! "Ομως στήν απόδοσή τοτ’ς αισθανόσουν δ- 
τι χρειάζονταν περισσότερη είληκρίνεια και φυ
σικότητα. Πολλές φορές διέκρινες μιά προσποίη
ση κι* επιτήδευση, στήν όποια παρασύρέται ο 
ηθοποιός δταν δέν γλυ τώνει τελείως άπό τό συ
ναίσθημα δτι παίζει. "Ομως γιά ν’ άπαλλάσεται 
άπό τόν κίνδυνο τής έπιτήδευσης ό ηθοποιός 
πρέπει νά έπιτυχαίνει τούτο: Κ ατά  τήν υπόκριση 
νά θυμάται συνεχώς καί νά ξεχνά  δτι υποδύε
ται, δτι παίζει.

Π Α Ν . Μ Α Ρ ΙΝ Α Κ Η Σ

ί Η Μ Ε Ι Β Η ί Τ Α  11!  Μ Μ ί Ν Μ Μ Μ
ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΓΡΑ ΦΕΙ

Πήραμε τό παρακάτω γράμμα. Τό δημο
σιεύουμε χωρίς σχόλια :

'Α γαπητά  Μακεδονικά Γ ράμματα
...,Σάο υπόσχομαι δτι θά είμαι φανατικός 

προπαγανδιστής τοϋ περιοδικού Σας, γιατί μό
νον τά  «Μακεδονικά Γράμματα» παραμένουν ή 
πνευματική κιβωτός τής Μακεδονίας. Τώρα^πυύ 
φυσοΰν τόσοι άνεμοι καί θύελλες, μοιάζει ναναι 
ό λαμπρός Φάρος πόΰ μέ τό  φώς του διατρα
νώνει τήν ελληνικότητα τώ ν χωμάτων αύτών, 
ποΰ αγώνες χιλιετηρίδων έστερέωσαν. Τέτο ια  ε ί
ναι ή άποστολή τώ ν «Μακεδονικών Γραμμά
τω ν » δπως έτονίστηκε στό έναρκτήριο άρθρο. 
Γ ι’ αύτοϋς τούς λόγους καί ή νεολαία πρέπει 
νά περιβάλλη τό περιοδικό μέ δλη τήν αγάπη 
κι’ όρμή πού 'α ισθάνετα ι ή νεανική ψυχή,

Μέ πολλήν έκτίμηση 
Π. Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Σ

ΤΑ ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Σημειώνουμε τήν έπανέκδοση τώ ν «Ν έω ν 

Γραμμάτων» στήν ’ Αθήνα μέ τή Δ )ση τοϋ κ. ’Α ’ 
Καραντώνη. Ο'ι τάσεις τοΰ περιοδικού καθαρά 
συρρεσλιστικές. Ά π ’ τά  περιεχόμενα κινεί τήν 
προσοχή τό  ύπερεικοσσσέλιδο άρθρο τοΰ κ. Ό -  
δυσσέα Έ λύτη  στό όποϊο προσπαθεί νά μάς 
πείσει γιά  τήν καλλιτεχνικήν ά ξία  τοϋ συρρεαλι- 
σμοϋ. Σημειώνει μερικά ποιήματα άπ’ τή σειρά 
«Τ ά  ζαλισμένα δάχτυλα στής τύχης τήν προ
βιά» χι* άκόμα μάς μιλάει μ’ ένθουσιασμό γιά 
μερικά θαύματα «συνειρμικής συνδετικότητας 
καί είκονοπλαστικής πρωτοτυπίας».

Νά μερικά: «Έ ρ . Τί είναι ποίηση. Ά π . Συ
νουσία έπ’ άπειρον.

— “ Ο ταν ό κοκοβιός θολώνει τά νερά του....
—Ή  σημαία τοϋ γάτου άλλάζει τρία χρώ

ματα».
Καί λέει συνεχίζοντας: «Κανείς δέν είναι

δικαιολογημένος άν γελάσει, άν πει πώς αύτά 
δέν εΐναι σοβαρά πράγματα, εΐναι παιχνίδια».

Συμφωνούμε απόλυτα: Δέν εΐναι διόλου 
γιά  γέλια  αύτά τά  πράγματα- είναι γιά κλάματα

01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
'Υπάρχουν καί στή Θεσσαλονίκη δπως καί 

σ ’ δλη τήν Ε λλά δ α  καλλιτέχνες πού άναξια- 
παθοϋν καί ζοϋν κάτω άπ’ τόν έξευτελισμό πού 
τούς επιβάλλουν οΐ οικονομικές συνθήκες. Τό 
Κράτος, όπως συμβαίνει σ ’ δλα τά  ζητήματα, δέ 
βλέπει τέτοιους άνθρώπους άξιους νά υποστη
ριχτούν παρά μονάχα στήν Α θή να . ’Ά ν  ή 
σεμνότητα τών ανθρώπων αύτών κ' ή φυσι
κή τους άξιοπρέπεια τούς κρατάει μακρυά^άπό 
κάθε κίνηση γιά ενεργητικήν επιδίωξη κάποιας 
προστασίας, τό Κράτος δμως πρέπει νά θυμηθεί 
πώς υπάρχουν παντοΰ τέτοιοι άνθρωποι άξιοι 
κάθε πρβστασίας καί νά φροντίσει γ ι’ αύτούς.


