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Τό τεΰχος Δρχ. 10.000.
Συνδρομές : Ετησία, δι1 οργανισμούς, 

εταιρείες κλπ. Δρχ. 125.000— δι’ ιδιώτες 
Δρχ. 10X000. Έξαμηνος, δι’  οργανι
σμούς κλπ Δρχ. 75.000— δ’ ιδιώτες Δον 
60.000. Α'

Τό προηγούμενο τεΰχος 1-2, Καλο
καίρι 1947, (κοινή έκδοση Δρχ. 7.000—  
πολυτελής εκδ. Δρχ. 10.000), στέλλεται 
σέ οποίον εμβάσει to αντίτιμό του στη 
διεύθυνση τοΰ περιοδικοί.

Σ το  τεΰχος αυτο, σελ. 16, ό τίτλος νά 
διαβασθεί . Διαγραμμα μιας Φιλοσοφίας 
της Ιστορίας.

CH έπαφι'ι τοΰ περιοδικοί μέ τό ανα
γνωστικό του κοινό δεν θά γίνεται από 
σελίδες αλληλογραφίας, αλλά μέσφ τοΰ 
ταχυδρομείου δι επιστολών. Γ ι ’ αυτό 
και δεν θά άπαντα τοΰτο σέ επιστολές 
πού δέν θά εσωκλείουν τό ανάλογο για 
την απάντηση ταχυδρομικό τέλος.

Καταχωρήσεις διαφημήσεων κλπ. δι5 
ιδιαιτέρας συμφωνίας·



Ταχυδρομική διεν&υνση για το Νέο * Α νθρω π ο ; Π αναγιώτης 
Ί ω . Καμπανάς, Ίλιάδος 22, Ά& ήνα (5). °Ολα τα δικαιώμα
τα επιφυλάσσονται για τον εκδότη και διενϋνντή  τον περιοδι
κού. 7α  χειρόγραφα δημοσιευόμενα η μη δεν επιατρέφονται,
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ΑΝΘ ΡΩ ΠΟ Σ
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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Σ Τ Ο Ν  Π ΡΩ ΤΟ  Τ Ο Μ Ο

Προϊστορία τον περιοδικού τούτου άποτελεΐ το πειραματικό τεύχος 1 - 2  πού 
με τον ίδιο τίτλο έκνκλοφόρησε στην Πάτρα τό Καλοκαίρι 1947. Ή  πνευ
ματική κατεύθυνση πού δόθηκε εκεί σε ελάχιστα σημεία της εξακολουθεί να 
Ισχύει, διότι είχε άποκρνσταλλωθή κάτω από την οχι γυμνή θέαση τω ν πραγ
μάτων πού δημιουργεί ή απόσταση και ή εσωτερική παρθενία τον προσώπου.

Ο Κ Υ Κ Λ Ο Σ  τών πνευματικών ενδιαφερόντων κατάδηλον είναι οτι 
τόν τελευταίο καιρό έχει σημειώσει επάλληλες διευρυντικές στα- 
τικότητες, διαρρεόμενες άπό ποικίλες ετεροειδείς ανησυχίες. Αύτή 
ή κατάσταση δίχως αμφ ιβολία  είναι οργανικό αποτέλεσμα τής 

εύρείας κρίσης αξιών πού διέπει τόν ανθρώπινο πολιτισμό, καί πού ή 
κεντρομόλος τάση της τήν έχει εντοπίσει εναργέστερα στό ευρωπαϊκό 
τοπίο. Τ ά κύτταρα τής πιό επάνω κρίσης ζωτικοποιεΐ ή παντελής απου
σ ία  τών” συνειδήσεων, καί παράλληλα, ή έλλείπουσα προσαρμοστική επί
ταση τών ϊδεαλιστικών θεωρητικών επιτευγμάτων στήν πρακτική φύση 
τής ανθρώπινης υπόστασης. Ό λ α  τά μέχρις εδώ  κρυσταλλώνουν δικαιω- 
τικά οί εκφάνσεις σφαιρικών παρατηρήσεων τοΰ παρόντος ανθρώπ ου  
μέσα στόν διάκοσμο τοΰ παρόντος β ιώ μ ατος του, καί θλ ιβερό είναι δτι 
παραμένουν στήν περιοχή τής άνυποψίας γιά τό σύνολο σχεδόν τών 
πνευματικών κεραιών, είτε παλινδρομούν αβέβαιες σέ ενα εμβρυώδες 
ένσυνειδητοποιητικό κύκλωμα. Έ φ ’  δσον άρα αναφαίνεται ώ ς άσυντέλε- 
στη ή στοιχείωση τοΰ πνευματικού κόσμου σχετικά μέ τόν άνθρωπ ο καί 
τήν εποχή, εύλογα ερμηνεύεται γιατί τά ενεργήματα του χαρακτηρίζει ή 
ρηχότητα καί ή άναζητητική ασάφ εια , καί γιατί ή κίνησή του επιμένει 
σέ ενα στάδιο πλασματικών εάν όχι πειραματικών ερευνών. Ά π ό  αύτά 
συμπεραίνεται δτι τό ελληνικό δπως καί τό παγκόσμιο πνεΰμα, π α θα ί- 
νονται άπό έλλειψη υποστάσεων.

Δέν χωρεί αμφ ιβολία  δτι στήν πιό επάνω κατάσταση οδήγησε ή ευ
ρύτερα παρατηρούμενη βίαιη απόσπαση τοΰ ανθρώπου  άπό τήν εσω τε
ρικότητα του, καί ή κατ’ άνάγκην προσήλωση τούτου στό σχήμα ενός 
μηχανιστικού βίου. Κ ατ’  αυτό τόν τρόπο ό άνθρω π ος άπώλεσε τό δώ ρο  
εκείνο τής προσωπικής ιιοναξιδς, καί π αρακόλουθα άπώλεσε καί τούς 
καρπούς της. Ή  Ιδέα τοΰ προσώπου τείνει ήδη νά α φ ομ ο ιω θ ε ί μέ τήν 
ιδέα της όμάδας, καί ίσω ς σέ αύτό τό σημείο έπιτελεΐται ή πλέον άγρια  
καί πλέον άπογνωσμένη πάλη, μέ ή ρ ω α  τό φυσικό συναίσθημα τής άτο - 
μικότητας. Ά λ λ ω σ τ ε  ό  άνθρωπ ος έχει άποδυθή σέ ενα αγώνισμα πού 
θ ά  τό λέγαμε "αγώ νισμ α  σχήματος” , σπάζοντας κάθε δεσμό μέ τό δποιο



“ αγώνισμα ουσίας” , καί μεταπίπτοντας παράλληλα σέ υποκείμενο πολ
λαπλών υπαρκτικών καί έπιβιωτικών αναγκών.

Μ έσα στις ποικίλες ιδεολογικές συγκρούσεις καί ζυμώσεις πού έπι- 
τβλοΰνται, στή θύελλα τών αντιφατικών ρευμάτων πού μαίνεται, καί 
στήν πυρκαγιά χών π α θώ ν  πού κορυφώνεται, ή παρουσία χοϋ ανθρώπου 
αποτελεί (δύναται νά αποτελεί) παρουσία έλλογισμένης ύπευθυνόιηχας, 
χήν οποία προσωποδοχεΐ ή ηθική καί άνθρωπολογική συνείδηση. “Ενεκα 
τούχου καί ό άνθρωπ ος, ω ς  έκπροσώπευση καί ώ ς  αναφ ορά  ευθύνης, 
φέρνει ακέραιο τό βάρος γιά χό άποχέλεσμα χών πιο επάνω ζυμώσεων 
πού μέλλει νά προκύψει. Ή  απόφαση τοΰ πνευματικού προσώπου σχε
τικά μέ τήν ειδολογική κρυσχάλλωση αύχοΰ τοΰ άποχελέσμαχος, ώ ς  α ρ 
χικό σπέρμα γιά χή θεμελίωσή  χου, δύναται νά ληφθεΐ μέσα σχό κάθε 
χρονικό έσχατο δριο , διότι ήθικά  ό  συγκεκριμένος κύκλος χοΰ έκάσχοχε 
παρόντος αποτελεί τήν μήτρα χοΰ έκάσχοχε μέλλοντος. "Ο μ ω ς χό πρό
βλημα πού έχει προκύψει σχόν καιρό μας δέν είναι άπλά πρόβλημα 
μέλλονχος, κάχι δηλ. πού άναπόχρεπτα καί φυσικά θ ά  έπέλθει, αλλά 
πρόβλημα νέου μέλλονχος, άρα  κάχι πού ώ ς  έπίχευγμα δικό μας θ ά  
άποχελέσει χήν προσωπική μας προβολή σιή  χρονική εκχαση. Έ φ ' δσον 
λοιπόν άποσκοπεΐ σχήν θεμελίωσή ενός νέου μέλλονχος ή απόφαση χοΰ 
σημερινού πνευματικού προσώπου, (διόχι πυρήνας αύχοΰ χοΰ μέλλονχος 
θ ά  είναι χό άποχέλεσμα χών κραχουσών ζυμοισεων), υποχρεωτικά προϋ
ποθέτει τήν τελείωση τής εσωτερικής ωριμότητας τούτου γιά τήν κυο- 
ςρόρησή της. Δύναται λοιπόν νά θ εω ρη θ εί ώ ς  ίσχύουσα, καί κατά συνέ
πεια ώ ς  ενεργητικά ύπάρχουσα, ή εσωτερική ωριμότητα στό σημερινό 
πνευματικό πρόσωπ ο ; Κ αί κ α ι ’  άλλον χρόπο, δύναται ή παροΰσα ω ρ ιμ ό 
τητα τοΰ προσώπου τούτου νά σταθεί ή μήτρα γιά τήν κυοφορία τοΰ 
νέου μέλλοντος ; Ή  απόκριση στά δύο αύτά θεμελιώδη  ερωτήματα , χα
ρακτηρίζεται αποκλειστικά άπό τήν αντικειμενικότητα της γυμνής αλή
θ εια ς : Ή  εσωτερική ώριμότητα χοΰ πνευμαχικοΰ προσα')που σχόν παρόνχα 
χρόνο είναι ατελής. Ά ρ α  νοείται ώ ς μή - ώριμόχηχα, ανίκανη νά εγκυ
μονήσει χήν ιδέα ενός έργου μεγάλου, όπ ω ς είναι ενα νέο μέλλον. Διόχι 
τό  σημερινό πνευματικό,πρόσωπο άνθρωπολογικά εγκλείει ισχυρά αρνη
τικά στοιχεία, πού ω στόσο  πρόκειται γιά στοιχεία πρωτογενή. Ά ρ α  
πριν άπό τήν οίκοδόμηση τοΰ νέου μέλλοντος πρωτεύει ή εσωτερική 
οικοδόμηση τών πνευματικών προσώπων. ’Α λλά θ ά  ήμπορούσαμε καί νά 
ποΰμε ότι ή εσωτερική οικοδόμηση τών πνευματικών προσώπων είναι ή 
αρχή είτε τό θεμέλιο γιά τήν οικοδόμηση τοΰ νέου μέλλοντος. Σ έ  προε
κτεινόμενο συλλογισμό, τοΰτος είναι καί ό λόγος πού ή υψηλή δημι
ουργία, (τά μεγάλα πνευματικά έργά δηλ. πού θ ά  συνυφάνουν τήν έννοια 
τοΰ νέου μέλλοντος), στόν παρόντα χρόνο αποτελεί έλλεΐπον κεφάλαιο. 
Η  απουσία δηλ. τής δημιουργίας υποστάσεων πού αναγκαστικά προϋ

ποτίθεται, καί κατά συνέπεια, ή απουσία τής ηθικής - άνθρωπολογικής 
άρμοδιόχηχας καί ούσιολογικής δυναχόχηχας άπό χά πνευματικά πρό
σω π α  πού έχουν τό θείο  δ ώ ρ ο  νά βακχεύονται άπό τήν τόλμη.

Ο Ι ΑΝΕΜΟΙ τών παντοίων φαναχισμών πού πνέουν σφ οδροί έρη- 
μώνονχες τις χλοάζουσες εκτάσεις, οί πολυώδυνες καί πολυαίμα- 
_ κτες συρράξεις, οί οξείες διαμάχες, τό έξαλλο συναίσθημα, ό  θ ο 

λωμένος νοΰς, ό χαραχώδης βίος, ή φωχιά, τό μίσος, οί καπνοί, χά ερεί
πια, ή απειρία  χών νεκρών σωμάχων, ό  χρομακχικός τυφώνας πού άνα- 
μοχλεύει συθέμελα τή γή, πλέον ευρύτερα ή εκτροπή τοΰ προσώπου άπό
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τήν πνευμαχική τροχιά του, καί ακόμη οί βρίθουσες παρουσίες έλλει- 
πών έργων καί έλλειπέστερων δημιουργών, όλα αύτά ΰπέσκαψαν τό β ά 
θ ρ ο  τών πραγμάτων καί τών άξιώ ν  πού αποτελεί ό άνθρωπ ος, καί οδή
γησαν σέ τρόπους έπιφλοιωτικοΰ διασκεπτισμοΰ καί ά ζω ω ν  άντιλήψεων 
μορφής. Ή  πιό επάνω έποποιΐά τοΰ ανθρώπινου πάθους εκτυλισσόμενη 
σχεδόν αποκλειστικά στό ευρωπαϊκό χοπίο, ίσω ς επειδή παρουσιάζει 
έπιδεκχικήν εύαισθησία χό συναισθημαχικό εδαφ ός χου, ώ ς  καθολική 
έννοια άποχελεΐ χόν βασικό αίχιατό λόγο γιά τήν Ιπιτελούμενη ούσιολο- 
γική του φ θ ο ρ ά . Κ ατ’ αύτό τον τρόπο, ή Ευρώπη έφτασε σήμερα νά 
είναι μιά πνευμαχική εκχαση διαβρωμένη άπό ποικίλα έξωανθρώπιναι 
καί έξωπνευματικά ρεύματα, άπό ιδεολογήματα καί φ ιλοσοφήματα. 
"Ενεκα τούτου καί είναι ή Ευρώπη μιά περιοχή πού φαντάζει μεστή άπό 
ενεργητικό νόημα, ενώ στήν πραγμαχικότητα δέν είναι παρά μιά έρημη 
περιοχή. Κ αί αύχό διόχι απουσιάζει ή ψυχή χής Ευρώπης, απουσιάζει 
άπό αΰχήν όπως, σέ πλέον περιορισμένη θέαση , άπουσιάζει καί άπό χό 
ελληνικό τοπίο ένας "λόγος ουσίας” . Ά ρ α  άπουσιάζει τό παν, καί εάν 
όχι τούτο, οπωσδήποτε ή πυρηνική πρωταρχή του. Αύχός δ  "λόγος ου 
σ ία ς”  άνάγκη είναι νά γεννηθεί εάν δέν γεννιέχαι ήδη, νά ώ ριμάσει, νά 
ολοκλη ρωθεί, νά σχαθ·εΐ ή ψυχή χής Εϋρώτης.

’Αλλά τί δύναται νά είναι στό προκείμενο θ έμ α  ενας "λόγος ου
σ ίας”  ; Ε ίν α ι : ή άνθρωπολογική καί ήθική τελείωση τοΰ πνευματικού 
προσώπου καί διά  αύτοΰ, τής ομάδας. Κ αί σέ προέκταση : ή Δημιουργία, 
είτε άνθρωπολογική, είχε ήθική, είχε πνευμαχική είναι αύχή. Είναι δηλ. 
"λόγος ούσίας”  ή εσωτερική ώριμότητα τοϋ πνευματικού προσώπου, καί 
παρακόλουθα, ό πυρήνας γιά τή θεμελίωσή τοΰ νέου μέλλοντος.

Μολοντούτο, π αρ ’  όλη τήν κρατούσα άπουσία τής υποστατικής άρχής 
άπό τή σημερινή Ευρώπη, αύτή διατηρεί, εστω  καί σχηματικά, τό άξί- 
ω μ ά  της στό θ ώ κ ο  τής οικουμενικής πνευματικής ηγεσίας. Καί δέν είναι 
δυνατό νά συμβεϊ τίποτα τό διαφορετικό. Ή  σκέψη δτι έρχεται ή ’Α μ ε
ρική νά παραγκωνίσει τήν Ευρώπη ώ ς  πνευματικήν α ξία  στόν κόσμο, 
είναι εσφαλμένη καί άδικαίωτη σκέψη. Διότι ή ήγεσία χής ’Αμερικής 
ενέχει αυστηρά έξωπνευματικό χαρακτήρα, άναφερόμενη στήν χεχνική 
καί τήν οικονομία. ’ Εκτός τούχου ή ’Αμερική δέν παρουσιάζει, ούιε 
δύναχαι νά παρουσιάσει αΰχόχθονα πνευμαχικό πολιχισμό, διότι όπως 
καί σέ κείμενο σύγχρονου φ ιλόσοφου εχει λεχθή, ώ ς  πνευματικός χ ώ ρος 
ή ’Αμερική άποτελεν προέκταση τής Εύρώπης. Δέν τίθεται κατά συνέ
πεια πρόβλημα πνευματικής ήγεσίας τής Εύρώπης ή δχι. Τ ίθεται δμως 
πρόβλημα τής ίσχύουσας έννοιας πού δύναχαι νά ενέχει ό  ήγεχικός χα
ρακχήρας χής Εύρώπης.

Ώ Σ  Π Ν ΕΥ Μ Α ΤΙΚΗ  έκβαση ή Ευρώπη όρίζεχαι πρός έαυτήν καχά 
τον ίδιο  τρόπο πού καί τά επέκεινα ταύτης ορίζονται άπέναντί της.

"Ο πω ς δηλ. άποτελεϊ τον κεντρικόν άξονα τής καθολικής πνευμα
τικής έννοιας πού συνθέτει ό κόσμος, καί ώ ς  αυθύπαρκτη προσωπικότητα 
έχει επίσης έναν δικό της κεντρικόν άξονα. Ό  προκείμενος συλλογισμός 
ώ θ ε ΐ  πρός τήν άνεύρεση τής ύπατης πνευματικής της άρχής, ή δποία 
καί προσωποδοτεΐται άπό τό ελληνικό τοπίο. Ε ίναι μέ άλλα λόγια ή 
Ευρώπη ό  διάκοσμος πού πλαισιώνει τοΰτο τό τελευταίο, καί πού κρυ
σταλλώνεται, ωριμ άζει, ά π ο ρ έ »  ώ ς  πνευματική άξία  διά αύτοΰ.

Ά π ό  τά  πιό έπάνω αύταποδεικνύεται ότι ή Ευρώπη είναι καρπός 
τής Ε λ λ ά δ α ς , πράγμα δχι άγνωστο, καί κατά συνέπεια δτι αύτή ή τε-
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λευταΐα αποτελεί τήν θ εία  πνευματική της μήτρα. Ά ρ α  ή Ε λ λ ά δ α  
επωμίζεται τό μέγιστο μέγεθος τής ευθύνης γιά τήν κρατούσα κρίση 
τών αξιών πού προεκάλεσε ή υποστασιακή φ θ ορ ά  τής Ευρώπης, καϊ 
επειδή ή κρίση πού διέπει αύτό τόν καρπό της έχει ω ς  αφετηρία τις 
προσωπικές ρίζες της. Ή  ‘ Ε λλάδα λοιπόν εύθ·ύνεται διότι τό πνευμα
τικό της έργο καταρρέει σέ φρικώδη ερείπια. 2 έ  αύτό κατά συνέπεια τό 
όξύ μεταίχμιο πού επικίνδυνα μετεωρίζεται ό ευρωπαϊκός κόσμος, ή 
Ε λ λ ά δ α  χρέος έχει νά αύτοπροβληθεϊ ω ς  πνευματικό π ρόσωπ ο επιτα
κτικότερα παρά ποτέ γιά νά αντικαταστήσει τήν έξαρθρωμένην έκτασή 
του. Ή  Ευρώπη είναι ένας καρπός διαβρωμένος άπό μιά ποικίλη πλη- 
θύν μικροβιακών οργανισμών, καί τό δέντρο πού τόν έκαμε πρέπει νά 
τόν ανανεώσει. Ό μ ω ς  ή Ε λ λ ά δ α  είναι επίσης διαβρωμένη άπό τά μ ό
ρια  τής φ θ ορ ά ς . Γ ιά  νά καταστεί άρα  δυνατή ή επίτευξη τής νέας 
Ευρώπης, αύτόδηλον είναι δτι προαπαιτεΐται ή έπίτευξή τής νέας 
Ε λ λ ά δα ς . Κ αί σέ παρακόλουθο συλλογισμό, ή πραγμάτωση τής νέας 
'Ε λλάδας επιβάλλει νά προσβλέψ ομε στις ρίζες της, δηλ. στις πνευμα
τικές της αρχές,

’Α λλά τί είναι αυτό πού ήδη ζητείται άπό τό πνευματικό π ρόσω π ο 
τής παρούσας 'Ε λ λ ά δ α ς ; Είναι νά γίνει πνευματικό πρόσωπο όντως 
ίσχύοντας ώ ς  τέτοιο, δηλ. νά τελειωθεϊ ήθ·ικά καί άνθρωπολογικά, νά 
γίνει υπόσταση, νά άποδυθεϊ σέ ένα ατελεύτητο εσωτερικό αγώνισμα. 
Τοΰ ζητείται μέ άλλα λόγια  νά έπιτεύξει τήν ηθική · άνθρωπολογική 
δημιουργία ώ ς  πρός έαυτόν, καί αύτό θ ά  είπεϊ, δτι τοΰ ζητείται νά γίνει 
πνευματική άρχή, θεμέλιο γιά τή νέα 'Ε λλάδα , νά γίνει ή βάση τής 
νεοελληνικής ιδέας. Τ ό  πρόβλημα πού ήδη έγκύπτέι δέν είναι εάν ενέ
χει αύτή τή δυνατότητα γιά τήν πιό επάνω δημιουργία ώ ς πρόσωπο 
πρός εαυτό, (διότι- ■ άνθρωπολογικά κάθε πρόσωπο ενέχει αύτή 
τή δυνατότητα), άλλά εάν ή περιρέουσα άτμόσφαιρα  τοΰ επιτρέπει 
νά καταστεί έγκλειστος αγωνιστής μέσα του, γιά νά άναχθει ίσαμε 
κάποιες πνευματικές κορυφώσεις. Τούτο μελετώντας, κρίνεται απαρ
χής ώ ς  άναντίρρητον ότι στόν παρόντα χρόνο τό ελληνικό τοπίο 
κατακλύζεται άπό μιάν ατμόσφ αιρα  πολεμική, πού έκτοπίζει κάθε ειρη
νικό μόριο άπό τόν ούρανό του καί άποκτα ολοένα ευρύτερο έδαφ ος 
στή σκέψη μας καί στόν κόσμο τών α ισθημάτων μας. Α ισθάνεται κα
νείς πραγματικά ένα βαρύ ρίγος νά ανεβαίνει άπό τό βουβό άγνωστο 
πού τόν αποτελεί καί νά τόν συγκλονίζει, καί σέ αύτή τήν επικυριαρ
χική παρουσία του δέν δύναται νά άντιτάξει κανένα άνθεκτικό φ ρα γμ ό , 
άλλά οπ ισθοχωρεί ολοένα καί αιχμαλωτίζεται βαθμηδόν. Είναι τό ρί
γος - άντίκτυπο τής διπλανής ανθρώπινης παρουσίας πού ώ ς ύπαρξη μη
δενίζεται. Ή  Ε λ λ ά δ α  βρίσκεται λοιπόν στήν άνιοΰσα ένταση ενός νέου 
αγωνίσματος, πού αποβλέπει στή διάσωση τοΰ πολιτισμού της στό συγ
κεκριμένο σχήμα τής υπαρκτικής της πραγματικότητας. Καί επειδή αύτή 
ή ίδια  ώ ς  παρόν είναι έργο άσυντέλεστο, ένεκα τούτου καί έπείγει ή 
παγίωση τής νεοελληνικής ιδέας στό ενεργητικό σχήμα τοΰ σημερινού 
πνευματικοΰ προσώπου. Ό  νεοελληνισμός μόλις σήμερα είναι ώ ριμ ος 
νά προσλάβει μιά κατεύθυνση αύτοπροσωποδοτήσεως, συνεχίζοντας καί 
αναζωπυρώνοντας τήν έσωτερικότητα τοΰ μέχρις αύτόν έλληνικοΰ πολι
τισμού. Ε πανερχόμενοι λοιπόν στό αρχικό πρόβλημα, λέμε δτι τό σημε
ρινό πνευματικό πρόσωπο (νοούμενο πάντα μέσα στό ελληνικό τοπίο), 
δχι μόνο δέν έμποδίζεται άπό τήν εποχή νά γίνει έργο καί νά κάμει 
έργο, άλλά άντίθετα ευνοείται άπό αύτήν καί κατά ένα τρόπο προτρέ- 
πεται. Είναι άρα  τό άκραϊο αύτό χρονικό δριο τό θεμέλιο τού νέου μέλ
λοντος, άφοΰ είναι καί τό θεμέλιο τής νεοελληνικής προσωπικότητας,
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πού θ ά  οδηγήσει πρός μ ιά  προσωπικότητα νεοευρωπαϊκή καί, πλέον 
καθολικά , νεοανθρώπινη.

Ο Ι Π Ν Ε Υ Μ Α Τ ΙΚ Ε Σ  κατευθύνσεις πού ήδη έχουν χαραχθή, δπως 
άπό τά μέχρις έδώ  συνάγεται, δέν αποτελούν παρά τό ειδικό μέρος 
μιας εύρύτερης γενικότητας. "Ενεκα τούτου καί ή οπτική γωνία πού 

ανοίγει ό  Νέος "Ανθρωπος δέν εντοπίζει τό θεαστικό μέγεθος της άπο- 
κλειστικά στό σχήμα τοδ ευρωπαϊκού τοπίου. Κ ορύφωοη τής διασκε- 
πτικής κλίμακας πού προηγήθηκε υπήρξε ή ηθική καί άνθρωπολογική 
δημιουργία τοΰ προσώπου ώ ς  πρός εαυτό, ώ ς  προϋπόθεση γιά τήν κάθε 
άλλη δημιουργική πράξη πού δύναται νά έπακολου3”ήσει. Κέντρο κατά 
συνέπεια τοΰ Ιδεογράμματος του έχει ό Νέος "Ανθρωπος τό ήθικό καί 
άνθρωπολογικά πρόβλημα τοΰ προσώπου, καί τήν περί αυτό πνευματική 
καλλιέργεια καί στοιχείωση φιλοσοφική.

Θ εωρείται ή ήθική καί άνθρωπολογική δημιουργία (πού θ ά  προ- 
κύψει εάν έγκύψομε στό πιό επάνω πρόβλημα) ώ ς  υπάτη κατάκτηση 
καί, δπως ήδη έλέχθηκε, προϋπόθεση γιά τήν έπίτευξή έργου στό χώρο 
τής φ ιλοσοφίας, τής τέχνης καί γενικά τοΰ πνεύματος, κ α θ ώ ς  άλλωστε 
καί στό χώρο τής τεχνικής καί τής οικονομίας, ώ ς  πνευματικών αξιών. 
Ά π οσκ οπ εϊ δηλ. ό Νέος 'Α νθρωπος  διά τής καλλιεργείας αύτού τού προβλή
ματος νά παγιώσει τά θεμέλια γιά τήν οικοδόμηση τοΰ νέου μέλλοντος.. 
Τοΰτο δμ ως δέν είναι καί ή άποκλειστική άποσκόπηση. Ό  πνευματικός 
κύκλος πού χαράζει ό Νέος 'Ανθρω πος  δέν είναι ένας κύκλος αύστηρής 
φιλοσοφικής καλλιέργειας τοΰ ήθικοΰ καί άνθ·ρωπολογικοΰ π ροβλήμα
τος τοΰ προσώπου. Αύτό είναι τό πυρηνικό του χαρακτηριστικό. Ώ ς  
Ισχύουσα δμ ω ς πνευματική άξία  δ  Νέος 'Α νθρωπος ευρύνει τά  δρ ιά  του, 
επιζητεί νά καταστήσει τήν έκτασή του προβολή τών γνήσιων ή τών 
πλέον γνήσιων άπό τά πνευματικά πρόσωπα τής εποχής, πού ενδημούν 
τόσο στό ελληνικό δσο καί στό ευρωπαϊκό τοπίο. Διότι ή ελληνική 
στενωπός είναι μόνον μιά άφ ετηρία, υπεύθυνη δμ ω ς καί άρμόδια  
αφετηρία. Ά π ό  αύτή τήν έρημη πνευματική έκταση, σέ ώ ρ α  τόσο 
τραγικά κρίσιμη έρχεται δ  Νέος ”Ανθρωπος  νά θέσει τά π ρώ τα  πραγ
ματικά θεμέλια  τοΰ νεοελληνισμοΰ, παρακόλουθα τού νεοευρωπαϊσμοΰ 
καί άπ ώτερα  τόΰ νέου μέλλοντος. Τούτη ή άκέραια συνειδητοποιημένη 
αγωνιστική άνάταση στρέφει μέ πικρία πρός τόν φλεγόμενο γήινο χ ώ 
ρο, καί στό πυρόχρωο άντίκρυσμά της κρύβονται άπειρες μυστικές πλη
γές καί άπειρην οδύνη, κρύβεται ή γυμνή κορύφωση τής ανθρώπινης 
δοκιμασίας. Ό  Νέος 'Α νθρωπος  πιστεύει στή δημιουργία πού άπορέει 
άπό τή δοκιμασία τοΰ κάθε πνευματικού προσώπου, καί ένεκα τούτου 
πιστεύει σέ αύτό πού θ ά  συναντήσει πίσο) άπό τούς ορίζοντες.

Αυτές οί σελίδες, ώ ς  κατάφαση προσωπική στό συγκεκριμένο^ δριο 
αύτοΰ τούτου τοΰ "νΰν” , ήδη αποτελούν ένα παρελθόν. Αύριο μιά νέα 
ημέρα  θ ά  μάς χαμογελάσει, καί έμεϊς θ ά  πρέπει νά άνταποκριθοΰμε 
στήν πρόσκλησή της, πού θ ά  είναι πρόσκληση στήν πορεία τών δυνατών,
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Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΗΝΑ

Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν ΤΙΝ Ο Υ  Τ Σ Α Τ Σ Ο Υ  

Α '
Σ Ε Ι Ρ Η Ν Α

Τρανέ, σοφέ Λαερτιάδη, πού στά βρόχια 
τοϋ νοΰ καί τοΰ χεριοΰ σου ή Τροία έπάρθη, 
σχάσου νά σέ μετρήσω, νά μ5 ακούσεις, 
έμέ σειρήνα, έσύ άνθρωπος πού ύψώθης 
στόν έρωτα τών θεών καί στήν όργή τους.
Τήν πλώρη σου κρατάω κι άν πας νά φύγεις, 
κΰμα θ’ άσκώσω μέγα ως τήν Ιθάκη.
Σκΰψε στήν κουπαστή, νά σοΰ μιλήσω 
σιγά; ’πά στόν άφρό καί στό γαλάζιο, 
μέ λόγια άνθρωπινά γιά τόν καημό μου, 
γιά νά μοϋ φιλιωθείς καί νά μ’ άνοιώσέις.

Χρόνια σέ καρτεράω, καραβοκύρη, 
καί τώρα πουρθες, λέω, είναι σά νάσουν 
μπρός μου άπό πάντα τέτοιος, πού σέ βλέπω, 
μαΰρος, δασός, βάρύς καί μέ τά μάτια 
ύγρά καί πραα, πιστά στήν άπιστιά τους,
—  πύλη διπλή τοϋ δαίδαλοι τοΰ νοΰ σου —· 
πού άνιστοροΰν καημούς καί πού σωπαίνουν 
άντάρες, μέ τά φρύδια σου σά νέφια 
νεροποντής, σμιχτά, τυραγνισμένα.
Στό βραοιασμένον ίσκιο τους τά μάτια
πώς μισοκλειοΰν καί σβοΰν καί πώς μακραίνουν!

Σεμνά μέσ’  στό γαλάζιο τυλιμένη 
καί στόν άφρόν έξω, στήν κουπαστή σου 
άναγερτάς έσύ στάσου, δκουσέ με.
’Άντρα, πού είδες τά Τάρταρα, καί πού ίσως 
δταν μέ τό παλλάδιό της σέ σκέπει 
άπό τοΰ όχτροΰ τό δόρυ ή δταν σιμά σου 
κρατώντας σου τό χέρι, πρός τό βράδι
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πιστά ή θεία παρθέν* σέ όρμηνεύει 
γλύκα θά διαπερνάει, ψιλή σά ρίγος, 
τις άγγιχτές της ρόγες,

άντρα, οί άγέρες, 
βράχο στερνό τοΰ κάβου, πώς σέ δέρνουν 
κι° δμως ποτέ σου δώθε ή κείθε ως τώρα 
δέν έγειρες καί ίσότροπα άργοπλέεις.
Νοΰς πού ποτέ δέ δούλεψε στή βία 
τοΰ ατσάλινου χεριοΰ του. Στέριο χέρι, 
πού ούτε άπ’ τοΰ νοΰ δέ λύγισε τό φόρτο, 
μήδ’  έπλεξε στα βρόχια του τά πλάνα.
"Ακέρια ζωή μέστή, πού δμοια μακριά ’ σαι 
κι άπό τά γερατιά καί άπό τά νιάτα, 
στή μιά σοΰ μόνη έντέλειαν ώ ρ α !

Πλάνε,
κόψε γιά λίγο έδώ τά πλάνεμά σου.
Κ ’ έσύ, πού στις ψυχές ξέρεις νά μπαίνεις,
φώς άψηλά κρατώντας, ώς σέ σπήλαιο
οΕ άνθρώποι πρωτομπαίνουν, μελετώντας
τις άγνωρες πτυχές του, έντός μου νάμπεις,
σά σιγαλοπερπάτητα, σοφά καί δίκαια,
y’ άφουγκραστεΐς —  τραγούδι άς τό είπαν πλάνο —
ζο μυστικό πού κλαίει μέσ’  στό βυθό μου.

Τό χέρι σου άπλωσέ το, νά τό ’ γγίξω, 
τή δύναμή του μέσα μου νά πάρω...
Μ’ άναρριγάς κι’ έσύ; τί μέσ’ στό κΰμα 
λαμποκοπαν τά λέπια τής ούρας μου ;
Στοιχειό παράταιρο γι’ ανθρώπου αγάπη 
φαντάζω ά ! καί στά μάτι* τά δικά σου ;
Συχώριο δέν ύπάρχει; Κι’ ώς ή Κίρκη 
κι’ ή Καλυψώ σέ χάρηκαν, τρανέ μου, 
έγώ νά μή χαρώ σε είναι γρίμμένο ;
Κι’ δμως δέν είμαι έγώ φόνισσα Κίρκη, 
κι’ δμως δέ θέλω έγώ τό μέγα νόστο 
πού χρόνους λαχταρας, νά στόν μποδίσω.

Ά ! σοΰ ζητάω μιά μόνη έντέλεια μέρα 
άπ’ τδνα ροδοχάραμά της στ ’ άλλο. 
μέ τήν ψυχή σου πλέρια, μέ τό σώμα 
σου ακέριο, σά γυναίκα θέλω σε άντρα
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καί σάν ψυχή σέ θέλω ζωή δική μου, 
γιά μιά μονάχα έντέλεια μέρα.

Παμε
στήν άμμουδιά μαζί, πού τή μυρώνουν 
τής λιγαριας δ άνθος κι" ό άγριος κρίνος.

Ά ν  δέ σταθείς κι5 έσύ κι’ αν προσπεράσεις, 
δ πιο τρανός άν τήν πετάςεις χάμου 
στις δυό μου ύγρες παλάμες προσφερμένη 
τήν κρουσταλλένια αγάπη τή γαλάζια, 
ποτέ πιά άπ ’ τήν κατάρα δέ γλυτώνω, 
απ’  τής διπλής ζωής μου τήν κατάρα.

Κάτω άπ’ τή μέση τής καρδιας, όϊμένα, 
φαρίσια είν’  ή πνοή καί τό κορμί μου.
Μ’  άπάνω άπ ’ τής καρδιας τή μέση, ή είδη μου 
άνθρώπινη κι’ άνθρώπινη ή λαχτάρα, 
άνθρώπινη ή λαχτάρα μου γιά σένα !

"Οταν φυσάει νοτιάς, δταν βουλιάζω 
μέσα στό υγρό στοιχείο, πώς λαχταρίζω 
στιλπνό δελφίνι ύγρό νά μέ βατέψει!
Μά έκεΐ πού λικνισμένη, λιγωμένη,
τά χέρια μου περνάω γύρω άπ’ τό κήτος,
μίσος μ’  άδράχνει, άλόγιαστη λαχτάρα
γιά σένα, άντρα σοφέ, γιά τή φωνή σου
πού στάει ζεστή σά σπέρμα ώς στήν καρδιά μου.

Διπλή ψυχή, διπλά κι’ άθάνατη είναι 
καί ή θλίψη μου. Γιατριά ποτέ δέ θάβρω!
Σέ δυό σκιστή κορμιά, μά σέ ίδια μοίρα 
δετά, προδίτρα, άρνήτρα τοΰ έαυτοΰ μου !

Ποτέ μου άναπαμός σέ κάποιαν δχθη 
σέ κάποιο πόθο ακέριο, σε μιά πίστη !
’Απάνω κάτω πάω, ψυχή άπό κύμα, 
τής θάλασσας δ αιώνιος βόγγος είμαι, 
πλάνο στοιχειό, καημός πού δέ νογιέται 
άπ’ τούς δειλούς περάτες μέσ’ στά χρόνια.

Μά έσύ μιά έντέλεια μέρα άν σταματούσες 
άπ’  τδνα ροδοχάραμά της στ ’ άλλο,
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κι’ άν μ’ έσουρνες στήν άμμο κι’  άν δυνόσουν 
άντρας έσύ έμένανε τό τέρας 
σέ αγάπη ηδονική νά μέ καρφώσεις 
γραφτό ’ ναι, μάθε, ώς τά έγκατά μου βάθη 
νά ξεψυχήσει ή βία τής θάλασσας, νά γίνω 
νύφη ξανθή τής γής νά μοϋ φυτρώσουν 
—  τά θαύματα άπό σένα, άγάπη πλάστρα ! — 
άσπροι γλουτοί καί κνήμες κι’ ίσια πόδια 
ροδιά στά δάχτυλά τους,

άν θελήσεις, 
άντρας έσύ, έμένανε τό τέρας 
νά μ’ αγαπήσεις πέρα άπό τοΰ άνθρώπου 
τό νόμο, ώς ν’ άγαπας ίδια τή μοίρα 
πού κυβερνάει, δπου άξια ή ζωή νά ζήσει.

Β'
Ο Δ Υ Σ Σ Ε Α Σ

Ά γ ρ ια  ψυχή διπλή σέ μ&καρίζω 
μέσ’ τό δαρμό σου. Ε σένα δέ σέ δένει 
παρά κυμάτου άγάπη έδώ καί πέρα 
πάλι ’ νος άντρα άγάπη σέ σβαρνίζει.
Ώ  ποΰ μπορείς νά ζεΐς καί νά ρογίζεις 
μόνο.άπ’ άγάπη, άμάθητη άπ’ τό νόμο 
πού τήν άγάπη άνέλεα τή σκλαβώνει.
Kdtt λέει δ νόμος, μέσα φυτεμένος 
στά ριζιμιά τ ’ άνήλιαγά μου:

"  Φεΰγα,
Γιά σένα δέν είναι δ Έ ρω τας καί ή χάρη 
πού συναλλάζει τούς άνθούς δέν είναι.
Στής Καλυψώς τό σπήλαιο; άν δλα τάβρεις 
δλα γιά νά τά χάσεις πάλι θάναι.
Στής Κίρκης τό βαθιόν σταράτο κόρφο 
τοΰ νοΰ τά γκέμια, β ά ϊ ! κι’ άν άπολύσεις. 
“Οταν σέ νύχτα άργή τά λεία της χέρια 
στή χαίτη σου θά χώνονται, ώς σέ λόχμη, 
στοχάσου έσύ- καί πρόδινε καί ψάχνε 
δόλο νά βρεις νά σώσεις τούς συντρόφους, 
θές, δέν τό θές, σάν τό σπαθί σου δ δρόμος 
δπου σκληρά πατώντας μέσ’ άπ’ δλα,
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φίλους κι’ οχτρούς, αγάπες καί θανάτους, 
στό τέρμα θά πορεύεσαι τοΰ νόστου’ ’ .
Ά ,  βολετό δέ μοΰ είναι νά λαθέψω, 
ά ! ν’ άμαρτήσω άπό έρωτα, άπό γλύκα 
καί κούραση βαρειά στά κόκκαλά μου !
Βάρδια πού ξαγρϋπνάει καί δέν αλλάζει 
στή βίγλα της, ό νους μου!

Μέσα στό αίμα 
τοϋ Σκάμαντρου, στις φλόγες τοϋ πτολιέθρου, 
στό έρημωμένο δώμα τοΰ Πριάμου, 
στή λήθη των λωτών τή θεία, στήν πύλη 
τοϋ Τάρταρου, στήν ώρα μου νά γίνω 
μέ τό φιλί θεας θεός, ή νά γνωρίσω 
στ ’ άνατριχιαστικά τής μάισσας μάτια 
αγέραστη ήδονή, πού μέ τυλίγει, 
σάν κΰμα χλιό, βυθίζοντάς με κάτω 
κι’ δλο πιό κάτω σέ άβυσσο γαλάζια 
παντοΰ σέ δ,τι προσπέρασα, σέ δ,τι είδα, 
ή προσταγή τοΰ νόστου είταν γραμμένη, 
σκληρή μέσα στό ρέμα τών πραγμάτων.

Στό τέρμα — ποιός μοΰ τ ’ δρισε —  τοϋ νόστου! 
Ί σ ια  θά πάω έκεΓ καί δώθε ή κείθε 
νά παίξω, ώς νά ζητοΰσε ό πυκνωμένος 
χυμός μου, ώς οί περιέργιές μου τό θέλαν, 
Γλαυκώπιδα, ποτέ δέ θά μ’ άφήκεις, 
ίσκιε πιστέ στ ’ αχνάρια μου, ώς τόν τάφο. 
ΈκεΓ πού θές θά π ά ω ! θαρώ πώς βλέπω 
αίμα αδερφών στό πάτωμα χυμένο, 
στόν άργαλειό σκυφτή μ’ δλο ρυτίδες, 
δειλή, νοικοκερά βαργεστισμένη.
Τί θάβρω έκεϊ δέ νοιάζομαι. 'Ο  δρόμος 
δ δρόμος μου, πανοϋργα στολισμένος, 
μέσ’ τή βαθειάν άσίγαστη έπιφάνεια 
καί μέσα άπό καρδιές θεών κι’ άνθρώπων, 
δαίδάλος δρόμος, χρόνια ό ίδιος, δίχως 
μετάνοια, δίχως σύντροφους, δ δρόμος 
τοΰ μάταιου νόστου! Νά τό νόημα δλ ο !
*Ω ! νάταν νά γλυστροΰσα άπό τήν πλώρη 
νά πέσω στόν κρουστάλλινο βυθό σοΰ, 
στά πράσινα σου μάτια νά ξεχάσω 
τήν τρομερή φωνή πού μέ φωνάζει

/ « /

στήν κάλμα τών στηθιών σου λικνισμένος 
βαθιά νά κοιμηθεί καί νά ήσυχάσω 
μέσ’ στ ’ άπειρο καί διάφανό σου μνήμα, 
μακριά άπό τήν άλήθεια άπό τό νόμο 
κι’ άπ’  τούς θεούς πού άνέλεα κυβερνούνε. 
Έλπήνορας νά πέσω, σάν τούς άλλους 
πού μεϊναν στούς λωτούς νά λησμονήσω. 
Ξεκούραση ! Παιχνίδι! Όνειρα πλάνα 
τοΰ μαχητή πού άνάσα δέ θά πάρει 
παρά δταν πιά τό κρύο σπαθί φυτέψει 
ό δχτρός γερά στά σπλάχνα του, παρά δταν 
τελειώσει ή Μοίρα μέσα του νά κλώθει.
Τό πέλαγο νά σβύσει άν θες έντός σου 
κι’  ανθρώπου φώς νά φέξει τό κορμί σου 
τό θεόμορφο,

κι’ έγώ ένα μόνο θέλω 
Εν’ άπ’ τή σύντυχιά μας θέλω : δός μου 
νά πίίξω, μιά φορά, τή ζωή μου άκέρια, 
τό πλοϋτος μου τυφλά γιά μιάν αγάπη 
άτίίριαστη κι’ άνέλπιδη, —  νά παίξω 
δός μου μέ τά στοιχειά καί νά πέθάνω.

Ά  σ ’ άγαπάω, γιατί σέ βλέπω ώς θάσοϋν 
στόν κόσμο τής άγάπης τόν άπάνω 
τ ’  άφτιαχτο τ ’ άθλο μου, τό μέγα μου Ό χ ι 
στό νόμο τών Μοιρών, κι’ ένάντια σέ δλα 
πού ή δολερή προστάζει σωφροσύνη.
Όνειρο πού είσαι πιό δμορφο άπ’  τόν κόσμο 
πού τόν πατοϋμε στεριά, έδώ, βυθίσου, 
λικνίσου, ζωή στή μοίρα τών κυμάτων, 
τραγούδαε, δχι ώς πρίν, μά Ινα τραγούδι 
γεμάτο άπό τόν ίσκιο μου, τραγούδα 
πώς δ Όδυσσέςα δέ μιλάει, δέν πλέει 
δέν κλαίει, δέν άγαπάει κατά πώς θέλει 
μόνος στόν ωκεανό καί στούς άνθρώπους 
πιό μόνος, καί δετός πάντα στό λόγο 
πού είν’ άγνωστο τό στόμα πού τόν είπε 
—  άθέατος σκοπευτής, άθέατου στόχοΰ.
Τόν Όδυσσέα τραγούδαγε, Σειρήνα, 
δεμένο στό κατάρτι, καθώς φεύγέι, 
τούς θεούς πού τόν φροντίζοΰν βλαστημώντας 
βαριά, πρός τό μεγάλο μάταιο νόστο!
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ΜΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΡΙΑΣ"
I
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ εΙναι μιά εξαίρεση στό μεγάλο κανόνα τής 
επίγειας ζωής. Ε ξαίρεση πού τόν επιβεβαιώνει. Ά ν  δέν 
υπήρχε δ άνθρωπος, ή επίγεια ζωή θ ά  ήταν ένα γεγο- 

, _ αδιάφορο. 2 ε  μια διαρκεια, πού δέν θ ά  ήταν τίποτα,
αφοΰ κανένας δέν θ ά  τήν είχε προσέξει ή μετρήσει, θά  περ
νούσε απο την επιφάνεια τής γης σάν ένα παράξενο επεισόδιο, 
και θ α  χανόταν γιά πάντα μέσα στό ίδιο μηδέν απ ’  δπου ξε- 
πηδησε. Ά ν  ρωτούσε κάποιος— κι αυτός ό κάποιος δέν ήταν δ 
άνθρωπος ή, τουλάχιστο, ένα ον πού θ ά  τοΰ έμοιαζε— γιά 
ποιο λόγο πέρασε άπό τή γή, κάνεις δέν θ ά  ήξερε νά τοΰ άπο- 
κριθεϊ. Θα έπρεπε λοιπόν νά πιστεψει πώς πέρασε έτσι, χωρ'ις 
λογο.3 χωρίς σκοπό, άπό μιά ιδιοτροπία ίσως, άπό ένα πλεόνα
σμα ενέργειας ϊσως, άπό ένα τίποτα ’ίσως.

Γιατί, αντικειμενικό, τίποτα δεν δικαιολογεί τήν ύπαρξη επί 
τής γης. Α υτα τά ευθραυστα οντα, πού έρχονται καί παρέρ
χονται, πού γίνονται καί φθείρονται, πού δέχονται τήν ύπαρξη 
για να τούς άφαιρεθεΐ, δέν θά μπορούσαν νά βροΰν μιά πραγ
ματική δικαιολογία γιά τόν εαυτό τους, αν αύτή δέν ξεπερ- 
νοϋσε τά δρια τής επίγειας ζωής ή άν δέν τήν έδινε ή ύπέ- 
ροχη Αρχή πού συχνά τήν ονομάζουμε, μ5 ένα σκίρτημα ελπί
δας, θ εο  .
^  Ά λ λ α  δ άνθρωπος είναι προικισμένος μέ "συ νείδη ση ", 
^.ερει πώς ζεΐ εδώ, αυτή τή στιγμή, σ 5 αύτή τήν ώρισμένη 
νεση· και πως μιά μέρα, πού δέν έ'χει τήν ελευθερία νά τήν 
οιαλε^ει, θ ά  πεθάνει. ^ερει ακόμα πώς δέν ήρθε χωρίς λόγο 
<ττή γή καί ^πώς κάποτε πρέπει ν= απαντήσει δριστικά στό ερώ
τημα πού έθεσε μέ τήν επίγεια παρουσία της ή ύπαρξή του.

*  Προαφοοά στόν χ. Νίκο Σμπαρσννη-Τβίχορφο.
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Ά π "  δλα αυτά, τά άλλα υπάρχοντα στή γή δέν ξέρουν τίποτα. 
Τ ά  φυτά είναι βυθισμένα σέ μιά ευεργετική νάρκη· τά ζώα 
λικνίζονται άπό μιά ευεργετική άγνοια’ καί μόνο δ άνθρωπος 
αγρυπνεί έδώ, μέ τήν έγνοια τής μοίρας του, μέ τή μέριμνα τής
ζωής ίου. , „

Αύτή ή έγνοια, αύτή ή "  δολιχοφρων μέριμνα , που φωτί
ζει παράξενα δ,τι αγαπούμε νά θεωρούμε " β ά θ ο ς  τοΰ  ̂ εαυτού 
μ α ς”  έοοιξε ανάμεσα στις άλλες συνθήκες πού συνθέτουν το 
κλίμα τής επίγειας ζωής, τήν "  άνθρώπινη συνθήκη Είναι ή 
συνθήκη πού, μοναδική δπως παρουσιάζεται, εξαιρεί τον άν
θρωπο απ’  τόν κανόνα τής επίγειας ζωής^ και πού, διπολική 
δπως είναι, εξυψώνει καί εξατομικεύει τήν ύπαρξή του.

2

Γιά νά έμβαθύνουμε στήν άνθρώπινη συνθήκη, είναι άπα- 
ραίτητο ν’  άρχίσουμε άπό μιά έρευνα τού φαινομένου,^πού θά 
ονομάσουμε, ΰπογραμίζοντας τη σημασία τού δρου, αυτοσυνεί
δηση ” . Τι είναι πράγματι ή αυτοσυνείδηση;

"Ενα ζώο, όσονδήποτε εξελιγμένο κι αν είναι, δέν έχει τό 
αίσθημα τής ατομικής παρουσίας του, δέν προβάλλεται στήν 
ύπαρξη ως εγώ. Είναι μιά απλή στιγμή τοΰ είδους, που ανα
παράγει πιστά τόν τύπο του καί τόν διατηρεί Ζεΐ αμέριμνα, 
άδιάφορα. Οί μέρες του κυλούν ήσυχα άπό τή γέννηση προς 
τό θάνατο, σάν τό ποτάμι πού πάει απ’ τήν πηγή προς τη 
θάλασσα, χωρίς ανησυχία γιά τήν κοίτη καί γιά τό δρόμο, χω
ρίς μνήμη τών τόπων πού άφησε καί χωρίς προαίσθημα των
τόπων πού θ ά  βρει. t _

Έ ν α ς  άνθρωπος, άπεναντίας: έχει το αίσθημα της ατο
μικής παρουσίας του, προβάλλεται στην ύπαρξη <Μς έγω. Ε ί
ναι μοναδική στιγμή τού είδους, πού  ̂ δέν αναπαραγει
απλώς τόν τύπο του, άλλά καί τόν εξατομικεύει. Ζεΐ ανήσυχα, 
μεριμνηματικά. Αισθάνεται πώς είναι άπό κάπου ριγμένος στη 
γή καί πώς, ώς άτομο συγκεκριμένο, ώς δν μοναδικο,^ κατευ- 
θύνεται άνεπίστροφα πρός τό θάνατο. Αισθάνεται ακόμα πως 
δ θάνατος είναι πάντα επικείμενος γι’ αύτόν^ (“  Mors lm m m et 
έλεγε δ Λατίνος σοφός) καί πώς κάποτε, σέ μιά άνεπιθυμητη 
άτομική στιγμή, θ ά  συναντηθεί μαζί του. Αισθάνεται τέλος πως 
δλα είναι ενδεχόμενα έδώ καί πώς μόνο ή παρουσία τον θ α  
μπορούσε νά σημασιοδοτήσει δ,τι συνυπάρχει μαζί του η ο,τι 
τόν περιβάλλει.
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Αύτά τά πρωταρχικά αισθήματα, πού αποκαλύπτουν μ’ εναν 
τρόπο άμεσο τήν ατομική μοίρα τών δντων, προϋποθέτουν μιά 
"ανάκαμψ η ” , μιά "ε π ισ τ ρ ο φ ή "  τοΰ ύπάρχοντος στόν εαυτό 
του. Γιατί είναι ή επιστροφή αύτή ακριβώς, που, ενημερώνον
τας τό ύπαρχον γιά τήν ατομική του πραγματικότητα, τό άπο- 
χωρίζει από τό Είναι έν γένει.

Μιά τέτοια ανάκαμψη, μιά τέτοια επιστροφή τήν έκανε ώς 
τήν ωρα μονάχα ό άνθρωπος. Σ έ μιά στιγμή, πού μπορούσε 
νά είναι ί) καθε στιγμή, στράφηκε απότομα πρός τόν εαυτό 
του. Η κίνηση του αύτή ήταν αποτελεσματική. Μηδένισε άξα
φνα τό^περιβαλλον, οπου φυσικά "  έκλάμπεται ”  κάθε εγκόσμιο 
ον, κι ύψωσε σε μόνη θετική υπαρκτική πραγματικότητα τό 
ιδανικό σημείο τής ακτινοβολίας του. ’Έ τσι γεννήθηκε αύτή ή 
ιδιαίτερη τροπή τής ανθρώπινης ψυχής πού ωνομάσαμε "α υ τ ο 
συνείδηση ”  καί πού έμελλε μέ τή σειρά της νά γεννήσει άπ’ τό 
γένος "  hom o ”  τό είδος "  hom o humanus ”  κι άπό τις ανώ
νυμες συνθήκες τής γης, τήν "ανθρώ π ινη  συνθήκη” .

’Αλλά^πώς έγινε αύτή ή ανάκαμψη τοΰ ανθρώπινου οντος 
πρός τόν εαυτό του ;

3

Είναι γνωστές οί περίεργες ιδιότητες πού παρουσιάζει ένα 
χαριτωμένο φ υ τ ό : ή m im osa pudica, τό μή μοΰ άπτου! Στόν 
παραμικρότερο ερεθισμό, κλείνει σάν τό ντροπαλό κορίτσι τό 
μίσχο του και τά φύλλα τοί', καί διπλώνει πρός τά πάνιο τά 
φυΛλάριά του. ’Έχει δηλαδή μιά ευαισθησία εξαιρετική, πού 
μεγαλώνει μάλιστα δταν ή ατμόσφαιρα είναι υγρή, άτμώδης, 
ή δταν αντιμετωπίζει θερμοκρασία 20 - 30 c βαθμών.

Αύτή τήν εξαιρετική ευπάθεια, στήν τάξη τοΰ ζωϊκοΰ κό
σμον, την εχει ό άνθρωπος. Στόν άρχέγονο τύπο του θά ήταν 
χωρίς άλλο μια εΰπαθεια απλιος σωματική. Ό  παραμικρός ερε
θισμό, θα  επηρεαζε τον ευθραυστο καί τρυφερό οργανισμό του 

και θά  τον επηρεαζε τοσο πολύ, ώστε συχνά νά συμπτύσσε
ται δπως τό μή μοΰ άπτου, κάνοντας άθελά του μία κίνηση 
απομόνίοσης, μιά κίνηση επιστροφής στήν εστία τής ζωικής του 
ακτινοβολίας.

τη σωματική αυτη ευπαθεια προήλθε κάποτε 
μια άλλη ευπαθεια που θα  την ονομάσουμε προσωρινά καί 
συμβατικά ψυχοσωματική . Τό μή μοΰ άπτου, ναρκωμένο, 
ακίνητο, δοσμένο στή φυτική του μοίρα δπως είναι, δέν μπο
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οοΰσε νά ύποστεΐ καμμιά ριζική μεταβολή. Ό  ζωικός δμως 
άνθρωπος, ελεύθερος νά μετακινείται, νά θέλει καί νά διαλέ
γει, προικισμένος λοιπόν απ’ τήν αρχή μ’ δλα εκείνα τά συνει
δησιακά στοιχεία πού παρουσιάζει κάθε ζώο, θ ά  ήταν δύσκολο 
νά μήν ύποκύψει στήν εύαισθησία του, άν έ'να ώρισμένο γεγο
νός δέν έδινε άλλο ρυθμό στή ζωική ύπαρξή του.

Φαίνεται, πράγματι, πώς— ακριβώς δπως τό μή μοΰ άπτου 
σέ μιά ώρισμένη θερμοκρασία ή σέ μιά ώρισμένη ατμοσφαι
ρική κατάσταση, παρουσιάζει τό μεγαλύτερο βαθμό ευαισθη
σίας,— κλιματικές μεταβολές άπροδόκητες, εντυπώσεις εξαιρε
τικά συγκλονιστικές (άπό βίαιες αναστατώσεις στήν επιφάνεια 
τοΰ πλανήτη μας, πού έχουν άλλως τε έπισημανθεΐ, ή άπό άλλα 
ανάλογα, άγνωστα ή γνωστά, αϊτια), μεγάλωσαν σέ πρωτοφανή 
βαθμό τή φυσική εύπάθεια τοΰ άνθρώπινου οργανισμού καί, 
σέ μιά στιγμή έντασης τοΰ ερεθισμού, ό άνθρωπος έκανε^ τ ,ΐν 
πιό άποτελεσματική συσπείρωση στόν εαυτό του πού έμελλε ν 
αλλοιώσει τό κέντρο τής φυσικής του ζωής καί νά έγγραφε! 
ανεξίτηλα στά άναπαραγωγά κύτταρα. Έ κτοτε, κάθε γεννώμε- 
νος άνθρωπος θά  έπαναλάβει αύτόματα τή συσπείρωση αύτή. 
Καί κάθε φορά πού θ ά  γίνει, θ ά  ενεργήσει σάν τομή μέσα 
στό είναι του, πού ή θεμελειώδης του κίνηση εκφράζεται άπό 
τόν τύπο "α ύτό  - πρός - έτερον” , καί θ ά  τόν μεταμορφίόσει σ 
"ά τομ ο” , δηλαδή σ' ένα ον πού έκανε τήν αντίστροφη κίνηση, 
δπως τήν εκφράζει δ τύπος "α ύτό  - πρός - εαυτό” . 1
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’ Ιδού ή μεγάλη στιγμή τής γης. "Ενα επίγειο δν, πού δέν 
διαφέρει βιολογικά άπό κάθε άλλο επίγειο δν τής κατηγορίας 
τών θηλαστικών, άρχισε νά έχει συνείδηση τής άτομικής του 
ζωής καί, επομένως, νά άποχωρίζει τό είναι τον άπό τό 
Είναι έν γένει. "Ο,τι πριν ωρίσαμε ώς αυτοσυνείδηση δέν εί
ναι παρά ή ψυχολογική αρχή αύτοΰ τοΰ μοναδικοΰ φαινομένου, 
πού θά έπρεπε νά τό δρίζουμε ώς επιβολή τοΰ ανθρώπου πρός 
τόν εαυτό του, ώς περιοδική έμπραγμάτωση τοΰ τύπου "αύτό  
πρός εαυτό”  πού προσήκει μονάχα στόν άνθρωπο.

1. Ή  ουδέτερη αντωνυμία "α ύ τό”  προτάσσεται εδώ  ω ς ένδειξη ενός 
άφηρημένου σημείου πού πρέπει να είναι η αφετηρία στην κίνηση 
τό συγκεκριμένο (π ού  επισημαίνουμε μέ τήν ένδειξη j  ' αύτό - πρός ) 
καί στό συγκεκριμένο τό ίδιο (πού επισημαίνουμε μέ τήν ένδειξη : "π ρός - 
έτερον” . Χ ω ρ ίς  τό "π ρός”  ή τό "π ρός - έτερον” , τό 'αυτό”  δέν σημαίνει 
τίποτα.
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Ά λ λ ά  γιατί μονάχα στόν ά ν θ ρ ω π ο ; Δέν υπάρχουν άλλα 
επίγεια η έπουράνια δντα, πού θά μας έδιναν κάποια ένδειξη, 
αν δχι αυτοσυνείδησης, τουλάχιστον αΰτομέριμνας η απλής αύ- 
τοεπιβολής ; Ή  παρατήρηση καί ή εμπειρία μάς απαντούν : δ'χι Γ 
Ή  θεμελειώδης κίνηση κάθε δ'ντος, μάς λένε, είναι ή κίνηση 
πρός τό έ'τερο. Ά π ό  τή στιγμή πού ενα δν αρχίζει νά υπάρχει, 
αρχίζει καί ή άκτινοβολία του, ή "έκριψη”  του στό διάστημα. 
“  “Ο,τι δ ’ αν τών άλλων εις τελείωσιν ϊη, δρώμεν γεννών και 
οΰκ άνεχόμενον έφ’  εαυτοΰ μένειν, άλλ’ έτερον ποιοΰν...”  
(Πλωτ. Έννεάδες, V, 4, 1). Πότε υπάρχει ένα άστρο ; "Οταν 
μένει εκεί, στή θέση του, κλεισμένο στόν εαυτό του ; ’Ό χ ι ' 
"Οταν ρίχνεται έξω, ακτινοβολεί, διασκορπίζεται μ’ έναν τρόπο 
εκρηκτικό, ορμητικό, αστραπιαίο μέσα στόν εγκόσμιο χώρο. 
Πότε υπάρχει ένα φυτό η ένα ζ ώ ο ; "Οταν συσπειρώνεται στόν 
εαυτό του, περισυλλέγεται άπό τόν κόσμο, κλείνεται στό σημείο 
πού τυχαία γεννήθηκε; ’Ό χ ι ! "Οταν διαχύνεται στό περιβάλ
λον του, δταν "άκτινοβολεϊ”  τήν ύπαρξή του έξω άπό τόν εαυτό 
του, μέσα στόν κόσμο. ου μόνον δ, τι αν προαίρεσιν έχη, 
άλλά καί οσα φύει άνευ προαιρέσεως, καί τά άψυχα δέ μετα- 
διδόντα εαυτών καθ ’ δσον δύνανται’ οΐον τό πΰρ θερμαίνει, 
καί ψύχει ή χιοίν, καί τά φάρμακα δέ εις άλλο εργάζεται..”  
(Πλωτ. id.).

Κ άθε δν λοιπόν, πραγματοποιεί μιά έκσταση, μιά κίνηση 
πρός κάτι άλλο, μιά έκριψη στό περιβάλλον του, είτε μεΐζον 
είτε έλασσον. Μ’ άλλους λόγους κάθε δν είναι ένα "αυτό  ποόςΟ Γ 3ετερον .

5

"Α υ τό  - πρός - έτερον” . Ά λ λ ά  δ άνθρωπος παρουσιάζει κάτι 
μοναδικό : μιά κίνηση αντίστροφη πρός τό φυσική κίνηση δλων 
τών δντων που, δπως είπαμε, τήν οφείλει στήν ευαισθησία 
του. Ή  κίνηση αύτή είναι μιά έκτροπη άπό τήν τάξη τοΰ εγκό
σμιου περιβάλλοντος, μιά ένσταση στό ρυθμό τοΰ εγκόσμιου 
είναι. Γιατί προϋποθέτει άποχώρηση τοΰ ύπάρχοντος άπ3 τόν 
κόσμο καί, επομένως, άρση τοΰ κόσμου, κατάλυση τοΰ έν τφ 
κόσμφ είναι. Ά λλά, άν είναι αλήθεια δτι ή έκσταση, ή έκριψη 
στό διάστημα είναι ή κίνηση πού συνιστά άκριβώς τήν ύπαρξη, 
τότε ή άντίστροφη κίνηση αίρει τούς ίδιους τούς δρους πού 
κάνουν τό ύπάρχον νά υπάρχει.

Καί πράγματι. "Οταν δ υπάρχων άνθρωπος στρέφεται πρός 
τόν εαυτό του, μιά άβυσσος ανοίγεται έτοιμη νά τόν καταβρο-
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χθίσει. Τήν βλέπει δ υπάρχων άνθρωπος, τήν αισθάνεται —  καί 
ή αγωνία τοΰ φέρνει τό ρίγος εκείνο πού άργότερα θ ά  θεμε- 
λιοϊσει τήν άτομική του ύπαρξη, θά  θέσει τό εγώ  του. Ά λλά  
στό σημείο αύτό άκριβώς γίνεται μιά άποκάλυψη πού σημασιο- 
δοτεΐ τήν κίνησή του : ή άποκάλυψη τοΰ "ανοιχτού” .

Καί πράγματι. "Ως λίγο πρίν, δ υπάρχων άνθρωπος έννοι- 
ω θε  τήν ύπαρξή του άσφαλισμένη μέσα στή κλειστή περιοχή πού 
ώριζε δ βιολογικός του "ορίζοντας” . Ά π ό  τή στιγμή δμως 
τοΰτη δλα αρχίζουν ν’ αλλάζουν. Τά τείχη, πού τόν έκλειναν 
στό εγκόσμιο περιβάλλον, πέφτουν. Ό  "ορίζοντας”  ανοίγει. Ό  
υπάρχων άνθρωπος αισθάνεται δτι ή ύπαρξή του πλαταίνει, 
δτι δρασκελίζει τά δρια, υπερβαίνει τήν εγκόσμια περιοχή πού 
τήν αισθάνεται τώρα νά καταλύεται, νά "μηδενίζεται” 1.

Ω στόσο, δέν μπορεί νά φτάσει ώς τήν άκρη. Γιατί άν κα- 
ταλύσει τόν κόσμο, καταλύει τόν εαυτό του' κι άν καταλύσει 
τόν εαυτόν του καταλύει τήν ύπαρξηa. "Ετσι, ή κίνηση πρός 
τόν εαυτό του —  πού τόν θέτει ώς άτομο, άλλά αίρει τό είναι 
τοΰ κόσμου —  άτονεΐ σιγά - σιγά. Ό  κόσμος αρχίζει νά ξανα
βρίσκει τις διαστάσεις του. Καί, λίγο έπειτα, δ υπάρχων άν
θρωπος είναι καί πάλι ριγμένος εκεί, αιχμάλωτός του.

Ά λ λ ά  ή εντύπωση τοΰ "ανοιχτού”  είναι χαραγμένη πια 
στή συνείδησή του. Μέσα στό εγκόσμιο περιβάλλον θά  κινηθεί 
τώρα άνήσυχος. 'Η  μέριμνά του θ ά  γίνει "δολιχόφρων μέρι
μνα” . Θά επιχειρήσει νά βρει εκεί, τή διέξοδο ποό άνοιξε έδώ. 
Θά επιχειρήσει νά ύπερβεϊ τόν δρίζοντα, νά καταλύσει τά δρια 
τοΰ γνωστοΰ, νά κερδοσκοπήσει στό άγνωστο. Καί στήν κίνησή 
του αύτή θά  παρασύρει δ,τι —  δμοιο ή έτερο —  υπάρχει.

1. Γυρίζοντας πρός τήν κατεύθυνση τοΰ εαυτοΰ του, ό άνθρωπος 
καταλύει τήν εγκόσμια ύπαρξή του. Γ ιατί δέν μπορεί νά βαδίσει πρός 
τήν αφετηρία του, χωρίς νά εκμηδενίσει δ,τι έχει συστήσει μέ τήν ακτι
νοβολία  του στόν κόσμο, μέ τό διασκορπισμό του στό διάστημα. Έ τ σ ι , 
είναι ό άνθρωπ ος, μέ τήν κίνηση πρός τόν εαυτόν του, πού έμπασε τό 
μηδέν μέσα στήν ύπαρξη.

2. Ή  κίνηση τοΰ όντος πρός τόν εαυτό του, δέν καταλήγει σέ μιά 
σύμπτωση μέ τόν εαυτό του. Είναι μιά προοδευτική απαγκίστρωση τοΰ 
υποκειμένου άπ ' τό αντικείμενο πού χαλαρώνει τή στιγμή άκριβώ ς πού 
θ ά  μποροΰσε νά καταλυθεΐ ό  αντικειμενικός κόσμος. Ά λ λ ω ς  τε, ή κα
τάλυση αύτή είναι αδύνατη. Ά ν  τήν πραγματοποιούσε, δ υπάρχων 
ά νθ ρω π ος θ ά  γινόταν θεός.
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Ο ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ε ΙΝΑΙ περίπου μιά εβδομάδα πού παράτησα τά χαρτιά μου. 
Τά πήρα δπως είχαν μαζευτεί μιά στίβα καί τά κλεί
δωσα σ ’  ένα συρτάρι. Μέ βασανίσαν τόσο πολύ γιά νά 
τούς στερήσω τή λευκή ομοιομορφία τους καί μόνο μιά 

στιγμή στάθηκε αρκετή γιά νά τ ’ άρνηθώ καί νά τά ξεχάσω. 
Φυσικά πρέπει νά τά ξεχάσω. "Ολα εκείνα τά πρόσοιπα πού εμ
φανίζονταν εκεί μέσα ήταν ψεύτικα. Τά λόγια τους ηχούσαν 
παράταιρα γιά τή ζωή πού σχέδιαζαν οί κινήσεις τους. ’ Α π ' τή 
μιά σελίδα στήν άλλη ξεχνούσα τά ονόματα τους. Κι5 όμως 
μπορώ ακόμη νά πιστεύω πώς ήταν άνθρωποι. Ή  φαντασία 
μου δεν κατόρθωσε νά τούς δώσει τήν εύλυγισία, νά τά έλευ- 
θεροίσει άπ ’ τό βάρος τής δμοιας ύλης τους, ξεχωρίζοντας μέ 
γενικότητες τόν χαρακτήρα τους καί τις πράξεις πού θ ’ ανα
λογούσαν σ ’  αυτόν. "Αν ήταν ήσκιοι δέ θάταν άλλοιώς. Ή  
φαντασία θά  πρόστ^ετε χροίματα στήν Ισχνότητά τους κάνοντάς 
τα νά φαίνονται ισόμετρα κι° ομοιόμορφα. Καί στις δυο περι
πτώσεις δέ θάμουν ευχαριστημένος. Θά περίσσευε έμφαντικά 
ένα κενό πού θ 5 αντιπροσώπευε τό πρόσωπό μου.

Τό πρόσωπό μου. Δέν αξίζει θαρρώ ν’  απασχοληθώ πιά 
μέ τό πρόσωπό μου. Ξυρίζομαι μπρος στόν καθρέπτη. Έ ξ ω  
είναι ακόμη πρωΐ, ό δρόμος ξανακέρδισε τήν κίνησή του άπ’ 
τό σκοτάδι. Τοΰ τήν έδωσε τό φώς. Καί μένα μούδωκε τοίρα 
τό πρόσωπό μου τό φώς. Ύ ποθέτο) πώς δχι μόνο χτες τη νύχ
τα, μά καί προχτές κι’ δλες τις προηγούμενες μέρες, κινιόμουν 
μέσα σ ’ ένα δνειρο γεμάτο προσποίηση καί παραποίηση. Εϊ- 
μουν πολύ ευτυχισμένος μέ τις απροσδόκητες εναλλαγές, ενός 
απίστευτα περιορισμένου διαστήματος. Τό πρόσωπό μου ήταν 
τόσο μεγάλο πού σκέπαζε δλον τόν κόσμο. Τά αίθήματα πού 
μοΰ πρόσφερνε ήταν κι’ αυτά μοναδικά καί μεγάλα. 'Υπήρχε 
παντοΰ αύτό τό μεγαλείο. ’ Ακόμη καί σέ μιά σύσπαση δίπλα 
στό στόμα, σέ κάμποσες ρυτίδες στό μέτωπο. Ύποδέονται, προ
σπαθούσε τό πρόσωπό μου νά ύποκαταστήσει μιά μορφή πολύ 
φευγαλέα καί γιά τοΰτο, δπως πίστευα, σταθερή κι’  ένδιαφέ-

ρουσα. Τό αποτέλεσμα δέν ήταν διόλου ικανοποιητικό. Οί ικα
νότητες πού μέ κόπο είχα ελπίσει πώς κέρδισα, μέ προδώσαν. 
Τήν τελευταία στιγμή, στό κρίσιμο σημείο τής παράστασης, 
άπόμεινα μόνος καί τό συρτάρι έκλεισε χοίρίς νά ζητήσει χει
ροκροτήματα, ή νά επιδιώξει επαίνους. Μούρχεται νά γελάσω 
γι’  αύτό πού μοΰ συνέβαινε ώς τώρα. 'Υποδιόμουν τόν ρόλο 
ενός συγγραφέα, χωρίς νάμαι καλός ηθοποιός.

Πλείνομαι, φορώ καί βουρτσίζω τά ροΰχα μου, βγαίνω στό 
δρόμο. "Υστερα άπό μιά αποτυχία, ή δψη μιας πόλης σέ παρη- 
γορεϊ. Τά καταστήματα, οί εφημερίδες, τά οχήματα. Μπορείς 
νά περνάς άνάμεσά τους αδιάφορος, σκυθρωπός ή χαρούμενος. 
Τό ΐδιο συμβαίνει καί μέ τούς άλλους ανθρώπους πού σέ προ
σπερνούν. Στήν επιφάνεια τοΰ δρόμου, δέν υπάρχει παρά ή 
κίνηση. Καί στήν ψυχή τών ανθρώπων υπάρχει τόση ένοχή, 
που ό καθένας προτιμάει νά χαμογελά μέ χαρά κι’ ευτυχία στό 
δρόμο.

Είναι βέβαιο πώς χρειάζομαι κάποια ξεκούραση. ‘Έ να τα
ξίδι. Μιά συντροφιά. Μιά πραγματικά ζωντανή συντροφιά, πού 
νά ξέρει προπαντός νά σωπαίνει. Γιατί οί προσπάθειες πού κά
νουν οί άνθρωποι γιά νά συνομιλήσουν, τούς απογυμνώνουν, 
τούς δείχνουν γελοίους καί νεκρούς. Οί συνομιλίες τους περι
στρέφονται γύρω άπ’ τήν εξήγηση τοΰ εαυτού τους. ’ Εξηγούν 
τά αισθήματα τους καί τις εντυπώσεις τους, προσπαθώντας νά 
είναι κλασσικοί στις εκφράσεις τους. Φτάνουν έτσι νά ξεχνούν 
γιά μιά στιγμή τά όνειρά τους. Προσγειώνονται. Κι’ ένας άν
θρωπος προσγειωμένος καταντάει τόσο άφόρητος. Δείχνει κα
θαρά πώς δέν έχει πιά τίποτα νά πει καί νά μάθει. 'Η  πεποί
θησή του γιά τή βεβαίωση τοΰ γνωστού, έχει άτονησει τήν 
περιέργεια γιά τό άγνωστο. "Οπως μιά μηχανή έχει εμπιστο
σύνη στά γρανάζια της ώσπου νά σπάσουν.

Π ώς δμως καί ν’ αποφασίσω ένα ταξίδι; Κάθε μετακίνηση 
δημιουργεί φασαρίες. Βαλίτσες, εισιτήρια, ρολόγια. Πολύ ψεύ
τικη ένταση γιά τέρμα μ’ αμφίβολη αξία. Στόν πρώτο τόπο 
πού φτάνει;, συναντάς αμέσως τή νοσταλγία. Θές νά γυρίσεις 
πίσω. Είχε πολύ γοητευτικώτερα χρώματα, τό μέρος πού άφη
σες. Αύτό εδώ είναι γεμάτο άπό ανθρώπους πού δέν τούς ανα
γνωρίζεις. Μιλάν μέ τόν τρόπο τους κι αμέσως σέ ξεχωρίζουν. 
Ό π ου  κι’  αν φτάσεις, στήν πρωτεύουσα ή σ’  ένα προάστειο 
πέντε χιλιόμετρα πέρα άπό δώ  αμέσως γίνεσαι γιά τους άλλους 
δ ξένος. ’Αναγκάζεσαι νά κρυφτείς, νά χαθείς. Ό  πρώτος πού 
θ ά  σ ’  άντικρύσει, θ ά  σκεφτεί πώς πρέπει νά τό σημειώσει για 
ν’  αναγγείλει τήν παρουσία σου στούς άλλους. Στήν πρώτη
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συγκέντρωση πού θ ά  τύχει νά παρευρεθεΐς, θ ά  γίνεις τό κέν
τρο. Ά ν  είσαι ασήμαντος, θά  γίνεις σημαντικός. Ά ν  πάλι κα
ταφέρεις νά περάσεις γιά σημαντικός, θ ά  σ ’ άπορρίψουν γι’ 
ασήμαντο. Μοιραία άπό τδνα σπίτι στό ά'λλο μιλιέται άλλη 
γλώσσα, πόσο μάλλον σέ μιά απόσταση άπό ενα ώς χίλια χιλιό
μετρα. 'Η  γλώσσα θά  σέ προδίδει κι’ αν είναι νά ταξιδεύεις 
γιά νά δεις τά τοπία, προτιμαϊτερο νά διαβάσεις μιά γεωγρα
φία. Σοΰ κοστίζει λιγώτερο κι’  αναγκάζεσαι νά φανταστείς πώ 
πολλά. Βέβαια, αύτό είναι σωστό. "Ενας ταξιδιώτης δέ μπορεί 
νά δει τίποτα άπ ’ τά τοπία αν δέν ξέρει τή γλώσσα τους. Είμαι 
χρόνια σέ τούτην τήν πόλη, έ'χω μάθει κάπως τή γλώσσα τών 
δρόμων της κι’ δμως νά, αύτό τό σπίτι δέν τδχα προσέξει. Πολύ 
ασήμαντο γιά νά τδχω προσέξει. Κι’ δμως αν ζοΰσα μέσα σ’ 
αύτό, αν μιλούοα τή γλώσσα του, θά μπορούσα νά τό υποστη
ρίξου σάν τό κέντρο τοΰ κόσμου.

Δικαιολογίες. Εκείνο πού μοϋ λείπει, είναι τά χρήματα κι’ 
ή αύθάδειά τους. Μ ’ αυτά μπορείς νά χρησιμοποιήσης καί τήν 
πιό νεκρή διάλεκτο. "Οπου καί νά μιλήσεις θ ά  σέ καταλάβουν. 
'Ο  μεγαλύτερος βιρτουόζος δέ θ ά  μπορούσε παίζοντας τό βιολί 
του νά μεταδώσει εύγλωττότερα τήν αξία του, δσο αύτός ο κύ
ριος μέ τις εξατμίσεις τοΰ αύτοκινήτου του. Α γοράζεις ακόμη 
καί τή σιωπή μέ τά χρήματα. Ποιος τό'λεγε αύτό; Ό  πατέρας 
μου. Πολύ καλόγνωμος άνθρωπος. Χωρίς μεγάλη μόρφωση, 
δνειρο τώχε νά μέ κάνει μορφωμένο. Χωρίς κανένα εισόδημα, 
νά μέ χαρεΐ ανεξάρτητο. Χωρίς μεγάλα όνειρα γιά τόν εαυτό 
του, έβαλε τά πιό ασήκωτα όνειρα τοΰ καθενός στόν ώμο μου. 
Προσδοκίες μ ’ αποτελέσματα μέτρια. Ά ν  ήταν μηδαμινά Τσως 
νάμουν καλλίτερα. ’Έ τσι πού ήρθαν δμως τά πράγματα, ή μόρ
φωση ζητάει τά χρήματα κι’  ή κάθε μιά δεκάρα επενδύει τά 
δνειρα. Ποιος θά  μπορούσε ν’  άρνηθεΐ πώς τις περσότερες φο
ρές χαμογελάει ή ζωή, γιά νά μή σ’  εξωθήσει στό άπροχοίρητο ; 
Ή  αισιοδοξία είναι ή πιό συνηθισμένη μάσκα τής απόγνωσης. 
Θαρρώ πώς τό ελεγε ή μάννα μου. ΤΗταν αρκετά μορφωμένη 
γιά νά μεταχειρίζεται άφορισμούς, καθώς αναγκαζόταν άπό 
νοικοκυροσύνη, δπως λέγεται, νά θυσιάζει καθημερινώς τά 
όνειρά της στό μπουγαδοκόφινο ή στήν πιατοθήκη. Παντρε
μένη άπό έρωτα. Π άθος μέ βιολιά καί κιθάρες, δάκρυα κι’ 
ακροθαλασσιές. Ρομαντισμός πού πληρώνεται άπό κάποιον αθώ ο 
πού ακολουθεί. Τό παιδί είναι σύμβαση μέ τήν πραγματικό
τητα. Αύτό τό λέω εγώ, πού άρνήθηκα τις συμβάσεις. Τί μπο
ρούσα νά κάνω ανάμεσα στό δίπλωμα ενός πανεπιστήμιου καί 
στις φιλοδοξίες τής αγάπης τών δικών μου; Μ εταίωρος.Ά πονα

δικηγορικό επάγγελμα πού άρχίζεις μπορείς νά εξελιχθείς σέ 
δικαστή, σέ διπλωμάτη, σέ πρωθυπουργό καί σέ κλειδωμένο συρ
τάρι. Δηλαδή δέ μετανοιώνω πού δέν τά κατάφερα νά γίνω 
καί συγγραφέας. Γιά μένα ή μεγαλύτερη αποτυχία, θάταν νά 
εννοήσω πώς κάποιος άλλος έ'ξω άπ ’ τή δική μου γνώμη είχε 
δίκηο. Ό  πατέοας μου, ήταν μεγάλος ρομαντικός, άρα άδικος. 
Ή  μητέρα μου μεγάλος σκεπτικιστής πάλι άδικος. Καί γώ προ- 
τιμώ νά σωπάσω. Δέ θά ταράξεις έ’ναν πεθαμένο δνειροπόλο, 
ούτε έ'ναν ατμοσφαιρικά οπαδό τοΰ Σοπενάουερ, άν έπιμείνεις 
δτι είσαι τίποτα. Γιατί νά βασανίζομαι μέ τύψεις;

'Υπάρχουν πολλά ώραΐα πράγματα στή ζωή πού σέ βοη
θάν νά ξεδώσεις. Ά ρ κ εΐ νά μην έ'χεις γιά σκοπό σου τό πώς 
θ ά  γλυτώσεις άπ’ τήν στενοχώρια σου. Νά χαμογελάσεις παρα
δείγματος χάριν σ ’ αύτή τή γυναίκα πού πλησιάζει άπ’ αντί
κρυ, απλώς καί μόνο γιά νά τής χαμογελάσεις. Δέ χρειάζεται 
τίποτα περισσότερο άπδνα χαμόγελο. Χαμογελώ. Μέ χαιρέτησε. 
'Οπωσδήποτε λάθος. 'Ομοιότητες. Τώρα θά βασανίζεται νά 
θυμηθεί πού μέ συνάντησε γιά πρώτη φορά, ποιος μάς σύστησε. 
Μπορεί γιά νά καθησυχάσει τήν άναταραγμένη της μνήμη νά 
μέ κάνει είσπράκτορα τοΰ ηλεκτρικού ή πωλητή τοΰ καταστή
ματος πού αγοράζει τά εσώρουχά της. 'Οπωσδήποτε υπάρχει 
οικειότητα άνάμεσα στούς άνθρώπους τού δρόμου, άκριβώς 
επειδή τίποτα δέν τούς άναγκάζει ν’ άρχίσουν συζήτηση.

Γιατί λοιπόν αίσθάνθηκα ξαφνικά εύτυχισμένος ; Τί έχω 
νά κάνω καί δείχνω τόσο βιαστικός καί πολυάσχολος; Μήπως 
δέν ξέρω πόσο θ ά  βαριεστήσω σέ λίγο, περιμένοντας έξω άπ’ 
τά  δικαστήρια κανέναν πελάτη. Χωρικοί κι’ εργάτες. "Οσοι δεν 
τολμούν νά χτυπήσουν μιά πόρτα μέ τή φίρμα ενός διάσημου 
ρήτορα καί νομομαθούς. Τσιγγουνιά πού στηρίζεται στή δειλία 
καί δειλία πού προέρχεται άπ’  τις πιθανές άπαντήσεις τοΰ 
αγνώστου. "Οπως προτιμούν αντί γιά τό εστιατόριο, ενα κου
λούρι ή ένα σάντουιτς άπ ’ τούς πλανόδιους. Περιμένουν τή 
σειρά τους γιά νά εξεταστούν η για νά δικαστούν, μέ υπομονή, 
καταδικάζονται ή άθωώνονται μ5 εγκαρτέρηση. Τούς παραστέ
κεις. Πολλές φορές δμως αισθάνεσαι πώς οι περισσότεροι κοροϊ
δεύουν τά έπιχειρήματά σου. “Εχουν κάνει τό κακό καί τό ξέ
ρουν. Τούς φαίνεται βέβαια κάπως παράξενο, ένας άλλος νά 
ζητάει νά βρίσκει έλαφρυντικά γιά μιά κακή πράξη ποϋ δέν 
έκανε. 'Ωστόσο ή επαγγελματικότητα τούς καθησυχάζει. "Οταν 
σέ πλησιάζουν στήν άρχή κι’ δταν σέ πληρώνουν στό τέλος, τύ 
ίδιο ύφος τής μισοκακόμοιρης συγκατάβασης. Είτε κέρδισαν 
τήν υπόθεση, εϊτε δχι, βρίσκουν την ευκαιρία νά σοΰ ποϋν πώς



δέν συνετέλεσες καθόλου στή λύση της, πώς σέ πήραν άπό κα
θήκον γιατί πρέπει νά ζήσεις καί συ, γιατί πρέπει νά ζήσουμε 
δλοι. ’Άλλοι σ ’  ευχαριστούν ταπεινά κι’ αρχίζουν μετά τά πα
ζάρια γιά τήν αμοιβή σου. Καί στις δυο περιπτώσεις τό συμ
πέρασμα μένει τό ϊδιο. Καταλαβαίνεις πώς έχουν δίκηο. Π ε
ρισσότερο μπόρεσαν νά μιλήσουν αυτοί άπό σένα. Εκείνοι αγω
νίζονταν γιά τό πρόσωπό τους καί συ γιά τήν αμοιβή τους. 'Η  
συνεννόησή σας στέκεται στή μέση, σύνδεσμος συμβατικός πού 
χωρίζει. Δέ χρειάζεται οπωσδήποτε νά δείχνεις ενδιαφέρον γι’  
αυτούς, αν θελήσεις νά κερδίσεις τήν εμπιστοσύνη τους. "Οταν 
κουνάς μέ σημασία τό κεφάλι σου καί δείχνεις, χωρίς νά τούς 
προσέχεις, πόσο μηδαμινή γιά τις δικές σου απασχολήσεις είναι 
ή περίπτωσή τους, σέ θαυμάζουν, δέ θέλουν παρά μονάχα εσένα. 
"Αν αντίθετα νομίσεις πώς άπό καθήκον ανθρώπινο θάξιζε νά 
επεκτείνεις τή συζήτηση σ’ άλλα θέματα, σέ κοιτούν μ’ υποψία. 
Νομίζουν πώς δυσκολεύεσαι νά φροντίσεις γι’ αυτούς, άν τούς 
ρωτήσεις πόσα παιδιά ή στρέματα έχουν. Σ ’ άποστομίόνουν μά
λιστα πολλές φορές μέ τήν επιμονή τους νά σοΰ δείξουν πώς 
τούς χρειάζονται οί ικανότητες σου κι’ δ'χι τό ενδιαφέρον σου. 
Σέ νομίζουν όλότελα ξένον άπ ’ αυτούς, σέ φοβούνται γιατί σέ 
πληρώνουν, σέ οίκτήρουν γιά τόν ίδιο λόγο, σέ μισούν γιατί 
σέ θεοοροΰν λειτουργό τοΰ θεσμού πού τούς καταδιώκει. Σ τό  
τέλος αντιμετωπίζουν μ’ αδιαφορία παγερή τό κατηγορητήριο. 
Γ ι ’ αυτούς πιά, 6 μόνος πού κατηγορείται είσαι σύ. Αυτοί δια
σκεδάζουν μέ τήν αγωνία σου νά διαστρεβλιόσεις τήν πραγμα
τικότητα, πού τήν ξέρουν τόσο καλά άφοΰ τήν δημιουογήσαν. 
Σου υποβάλλουν τήν αθω ότητα  τοϋ ’Ά βελ .

Χρειάζεται νά γίνει λοιπόν μιά προσπάθεια γιά νά πλησιά
σουν μεταξύ τους οί άνθρω π οι; Λιγάκι δύσκολο. "Οσο περισσό
τερο προσπαθούν γι’ αύτό τό πλησίασμα, τόσο διακρίνουν πώς 
αύτό τούς σκοτώνει. Πολεμούν γιά τήν ειρήνη καί σκοτιόνονται 
γιά τόν πόλεμο. Οί σκοτωμένοι κερδίζουν τή σιωπή κι’  οί ζω ν
τανοί πού απομένουν τήν ασυνεννοησία. “Ολοι θρηνούν νικητές 
κι ήττημένοι τούς πεθαμένους τους, επιμένουν δμως πώς οί πιό 
κερδισμένοι είναι αυτοί πού τούς κλαΐν. Δηλαδή ποιοί; Τό α ί
νιγμα τής ειρήνης, περιέχει ακριβώς τήν ίδιαν ερώτηβη. Καί 
μένει αναπάντητο επειδή ή κατακλείδα του είναι ή ή σιωπή ή 
ή συνεννόηση. Ποιά συνεννόηση ; Τήν καλλίτερη καί τήν κα
τανοητότερη γλώσσα τή μεταχειρίζονται οί εφημερίδες. Δέ 
χρειάζεται νά ξοδέψεις λεφτά γιά νά τις διαβάσεις. Τις κρεμούν 
σ ’  έναν τοίχο γιά νά προκαλέσουν τήν περιέργεια οί τίτλοι τους 
καί γι’ αυτούς είσαι πάντοτε ύποχρεοίμένος νάχεις μιά γνώμη.

Μέ πενήντα δραχμές αγοράζεις μιά γνώμη κι’  έναν σύντροφο 
γιά τόν πρωινό σου καφέ. "Αν είσαι δμως περισσότερο επιφυ
λακτικός καί δέν αγοράζεις εφημερίδα ούτε πίνεις καφέ, τότε 
πρέπει νά ζητήσεις καί νά βρεις μιά γνώμη μονάχος σου.

’ Επί τέλους νά καί κάτι πού αξίζει. Τριγυρνοΰν τόσην ώρα 
στούς δρόμους γιά νά βρώ μιά γνώμη δική μου. Ή  γνώμη 
αύτή θάναι μιά λύση. Δέν πρόκειται περί τοΰ ποιος είμαι γώ , 
ή δ πατέρας μου, ή ή γυναίκα πού μέ χαιρέτησε κάνοντας λά
θος μέ τις αναμνήσεις της. Πρόκειται περί καθολικώτερης γνώ
μης. Μεταξύ έξομολογήσεως αμαρτιών καί πιστεύω, υπάρχει 
διαφορά. Στήν πρώτη περίπτωση αναγνωρίζεις ταπεινά τήν 
αποτυχία σου, στή δεύτερη ανακαλύπτουν σέ σένα τήν επιτυ
χία. Α ξίζει τόν κόπο νά θυσιαστείς γιά τό πρώτο, μά μόνο 
μέ τό δεύτερο μπορείς ν’  αρχίσεις κάποιου είδους υποτυπώδη 
επαφή μέ τούς άλλους. Τό τελευταίο μοΰ είναι απαραίτητο. 
Πρέπει λοιπόν νά'χω γνοίμη. 'Οποιαδήποτε γιά οτιδήποτε. "Α ς 
μή χάνομαι σέ πλαγιοδρομίες. Νάχο) γνώμη γιά... ας ρίξω μιά 
ματιά σ’  αύτό τό άρθρο πού διαβάζει δ κύριος πού προπορεύε
ται. Ειρήνη... νάχω γνώμη λοιπόν γιά τήν Είρήνη. Οί συμπτοί- 
σεις δπως φαίνεται μέ βοηί}οΰν. "Α ν δ άθρογράφος παρασυρ
μένος άπό τις μοντέρνες απαιτήσεις τών αναγνωστών, τιτλοφο
ρούσε μέ τή λέξη έχινόκοκος τις απόψεις του γιά τήν συν
διαλλαγή τών εθνών, τότε ή γνώμη μου θά'ταν όλότελα ακα
τανόητη καί γιά τόν ίδιο. Ευτυχώς αξίζει ένας άνθρωπος τοΰ 
είδους μου ν ’ απασχοληθεί περισσότερο μέ τήν είρήνη καί λι- 
γώτερο μέ τά παράσιτα.

"Α ς αρχίσω λοιπόν μέ τόν δρισμό. Είρήνη είναι... άλλάτί 
ενδιαφέρει δ ορισμός; Δέ χρειάζεται γιά μιά προσοιπική γνώμη 
δρισμός. Χρειάζεται περισσότερο τό πάθος τής πίστης. Γενι
κεύει τά άτομικά νεφελώματα σέ καθολικότερες έννοιες, σχε
διάζει τό πρόσωπο άκόμη καί τοΰ τίποτα. Μά πολύ μπερδεμένη 
κι’ ή περίπτωση ενός πιστεύω. Καί κάπως παληά, γιά κοινω
νικές καθιερώσεις. ’Ί σω ς αν δοκίμαζα μέ τή χρησιμοποίηση 
μιας φράσης νά παρακάμψω τόν σκόπελο. "Α ς θέσω  τό ερώ
τημα μέ καλλίτερο κι" εύκολώτερο τρόπο : Π ώς θά  επιτύχουμε 
τήν είρήνη; Παρασκευάζουν πρός πόλεμον. Τέλος στούς πολέ
μους. ’ Ισορροπία. Προσπάθεια γιά νά συγκαληφθεΐ ή ανισορ
ροπία τών δυνάμεων. Π όλεμος; Νά κάτι πού δέ θ ά  μπορούσε 
ν’ άντικρούσει κανείς κι’ δμως μεταθέτει τό ερώτημα στήν αν
τίθετη άκρη. Στό διάβολο. Γιατί δέ μπορούν νά καταλάβουν οί 
άνθρωποι πώς δέ χρειάζονται γνώμες γιά νά μήν σκοτώνονται; 
Μιά τέτοια απάντηση, θά  προκαλοΰσε φυσικά τό ειρωνικό χα-



μόγελο τών έντρυφών περί τά διεθνή ζητήματα θεωρητικών. 
Τί μάς λέει δηλαδή; Νά καταλάβουν οι άνθρω ποι! Μ ’ δν οί 
άνθρωποι καταλάβαιναν τότε άλλη θάταν κι5 ή οψη τοΰ κόσμου. 
Προτιμώτερο νά μην καταλαβαίναν. ’Ί σ ω ς  ή ζωή ναπαυε νά 
ύφίσχαται, δταν θ ’ αντιμετωπίζονταν άπ’ τή γενική κατανόηση. 
Τί συμπέρασμα άπογοητευτικό γιά τις μεγάλες προθέσεις μου. 
Ουτε ορίζω, ούτε πιστεύω, οΰτω μπορώ ν’ απαντήσω σέ μιάν 
εύκολη κάπως ερώτηση. Τί πρέπει νά κάνω;

Τό σωστότερο θάταν νά διώξω δλες αυτές τις κουταμάρες 
άπ ’ τό κεφάλι μου. Νά τό γεμίσω, μ’ άλλα τρυφερώτερα αι
σθήματα. Νά μ’  άρέσουν τά άνθη κι’  οί βιτρίνες μέ τά ρολό
για. “Ομως νά πάψω ν’  άσχολοΰμαι μέ τούς άνθρώπους; "Α ς 
•κοιτάω τούς διαβάτες. Πολύ ανιαρό. Αυτός δ κύριος μέ τήν τρα
γιάσκα κι’ αυτός δ δεύτερος μέ τή ρεμπούμπλικα... Πέρασαν 
μέ προσπέρασαν. Τί ε ιδα ; τίποτα. Νά κι’ ενας άλλος κι’ ενας 
τέταρτος καί πέμπτος, μιά γυναίκα κι’  άλλη, θάναι μιά καθυ
στερημένη άπ’  τή δουλειά υπάλληλος, δχι, προσπέρασε κι’ 
αύτή... άλλος κι’ άλλος κι’ άλλος. 'Ω ραία απασχόληση. Νά με
τράς τούς άνθρώπους πού υπάρχουν τριγύρω σου, δπως τά 
πολλά φασόλια τοΰ άσήμαντου κέρδους σου σέ μιάν οικογενει
ακή παρτίδα τόμπολας. Τί δξύτατες παρατηρήσεις! ”Ηθελα νάχω 
μιά γνώμη γιά τήν ειρήνη τους κι’ οΰτε τούς ’ίδιους καλά καλά 
δέ μπορώ νά διακρίνω. Μιά λυρική άποστροφή θ ά  ταίριαζε 
έδώ ιδιαιτέρως : Ά νθρο)ποι....

— Καλημέρα σας.
Ποιος ήταν αυτός ; fO έξάδελφος τής νοικοκυράς μου. Καλό 

παιδί. Μέ αναγνωρίζει και μέ χαιρετάει πάντοτε. Τώρα δμως 
μέ διέκοψε. Δέν άλλαζε καλλίτερα δρόμο. Ποΰ βρισκόμουν; Τί 
ελεγα ; Π ώς απελπίστηκα τόσο απροσδόκητα; Γιατί τό μυαλό 
μου ξεράθηκε κι’ ή σκέψη μου σβύστηκε. Τριγύρω τίποτα χλωρό. 
’Εφημερίδες μόνο, παντοΰ εφημερίδες.
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"ίστερ ’ άπό κείνο τό φοβερό λυκόφως 
καθώς μ’ έπιμονή έπιμέναν τά χρώματα, 
τόσο, πού τά είδε, είδα, είδαμε τότε, 
στό ακίνητο της σελήνης φως, 
δέν είναι πιό παράδοξο γεγονός, 
παρά νά ιδεΐς, στό νεκρό πού έπανέρχεται 
φως της σελήνης, τό πολύ σιωπηλό, 
νά όπάρχουν τά χρώματΛ μέ πυκνότητα 
δική τους, βουβές παρουσίες,
Ιννοια δική τους Ιχουν χωριστή, 
δίχως συνεύρεση μέ τό φως της σελήνης, 
μοναδική, μοναχική, Ιντονη, σκοτεινή.

Είχαμε βρεθεί έκεΐ, τήν απίθανη
έκείνην ώρα, σταματημένη, κλεισμένη
στόν έαυτό της, συμπαγή καί διάφανη
έν τούτοις, άφηρημένη στιγμή
άπ’ τή σημασία της πραγματικότητας,
πού μόνο δίν’ ή σελήνη,
καθώς φαίνεται ακίνητη, αδιάφορη
κι’ δμως έπιταχτική, συγκρατεϊ
τή μαγεμένη σιγή, δχι κυρίαρχη,
μά υποταγμένη στό μελιχρό, άργυρό φώς,
έκεϊνο πού σέ διαπερνά κι’  άλλάζει
ή σημασία του μέσα σου,
μαθαίνεις τό μυστικό της διαφάνειας.

Τή φεγγαρόλουστη νύχτα τότε, 
μέ τέτοιο φως, άνοιξα τό κρύο παράθυρο, 
Ιξω ή ψυχρότητα φεγγοβολούσε άσπρη 
και κρυφά κυανή, ήταν χιονισμένη
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νυχτιά τοΰ Γενάρη, μέ πλήρη σελήνη,
Εβγαλα τά λιγνό χέρι απ’ τ ’ άνοιγμά τοΰ σπιτιοϋ,
ήθελα νά αισθανθώ, τό φως έκεΐνο,
της σελήνης ιδιαίτερο, ψυχρά δυνατά στήν παλάμη,
περιμενοντας τά μάγεμα καί φώναξα
μέ* τά λιγνά μου δάχτυλα "έλα, έλα.”
ϊίολύ δέν μπορεί νά έπιμένει,
νά περιμένει κανείς τέτοιες ώρες,
έπιμένοντας σέ άγώνα παράδοξο, ακίνητο,
μοναχό, ζητώντας πιθανή πραγματικότητα
τ ’ όνειρο, δπως τά γοητευτικά φως
τοΰ νεκρού άστρου.

Τότε. μέ τέτοιο φως, ήτάνε
•υπέροχο καλοκαίρι, όλη τοΰ Αύγουστου
ή έκθαμβη ζέστη έλαμπε κρυσταλλώδης,
τά άργυρόηχο φως αίωροΰνταν απίστευτη
γοητεία. Αέν μπορούσα νά κοιμηθώ
καί βγήκα στά δώμα νά ίδώ,
γύρισα τά πρόσωπο πράς τά μαγικά
άστρο καί φώναξα περιμενοντας· "  έλα, έλα.”
'Υπέροχη σιωπή, απάντηση μετά τά μεσονύχτι
πολύτιμη έρημία, ή απείραχτη θάλασσα
άνέθρωσκε αχτίδες κρυμμένες,
φέγγος υπήρχε παντοΰ ή κυρά τών δνείρων,
ή γαλήνια, 'ή ασημένια, ή μαργαριταρένια,
ή αδιάφορη καί ψυχρή περιέργους
πού ακτινοβολεί νεκρή, φανταστική φαντασία.

Τώρα μοΰ είπε- “ τή βλέπεις; Κανένας
δπως έμεΐς δέν μπορεί νά τήν δει...........
τήν ακίνητη τοΰ έγώ παρουσία” .
—  Γιατί μέ φώναξε τώρα, πού υπάρχω 
σέ παρελθάν φώς δέν υπάρχω, μ’ επιασε 
ό ιερός τρόμος, δ τρόπος τοΰ ονείρου 
ό αδυσώπητος χωρισμός.

Δέν μπορεί ν’ αγγίξει, οποίος 
γνωρίζει τών ονείρων τή σημασία.
Δέν βαστάει στής φαντασίας τή συντριβή, 
οποίος γνωρίζει τά υπέροχ* έδυνηρά φώς 
τής μοναξιάς τήν άδιαίρετη παρουσία, 
δπου δέν υπάρχει σΰνάντηση.

Δεν πάλλει τοΰ ήλιου τά φώς, 
καθώς βρίσκεται στά νεκρά 
της σελήνης σώμα, γίνεται όνειρο.
Είναι τότε δ π ά̂ οξύς χωρισμός, 
συνεύρεση σάν μεταθανάτια, 
ό'σο είσαι πιά πολύ ζωντανός.

"Οταν στά φώς δπάρχει όρισμός ονείρου, 
ό κόσμος διορίζεται στή φαντασία.

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΗΣ ΟΦΗΛΙΑΣ

Είχα τέσσερα άσπρα πουλιά 
στήν αγκάλη, στά χέρια, 
τρόμαξαν κι’ έφυγαν, 
μοΰ τά διώξαν, γι’ αύτά 
πρέπει νά πεθάνω.

Μή μέ παιδεύετε, πού τόσο 
δποφέρω μέ λύπες, 
τό ξέρω δέν κάνει, 
αισιοδοξία πρέπει 
νά ζήσουμε.

Μά δέν μπορώ 
δίχως αισθήματα 
γίνομαι ολόκληρος πόνος, 
δίχως γνωστική λογική.
Χά μπορούσα νά πώ 
κάθε οδυνηρή φαντασία 
πού βλέπω.

Μοΰ διώξαν 
τά πουλιά =π’ τά χέρια, 
αισθήματα περιττά, 
χρειάζεται δύναμη 
κι’ έμαθα νά παρακαλώ 
μόνο γι’ άγάπη.
'Γποφέρω δίχως σκοπό,
"γ ι ’ άύτό θά πεθάνεις”  
ή δική μου ίδια φωνή 
μιλεϊ μέ σκληρότητα.

Μέ κυνηγούν,οέν ξέρω βοήθεια, 
καμιάν άγάπη άκέρηα 
ούτε κάν μέσα σου βλέπω πιά 
αισθήματα, φαίνονται ακά

θαρτα.
ί περβολές σέ σπρώχνουν 

άπ’ τις πραγματικότητες πέρα. 
Δίκηα θά πνιγώ στά τέλμα 
τής απελπισίας, δ'που λιμνά- 

[ ζουν
λουλούδια τοΰ πόνου υπέροχα 
έπ:ιπλέυυν. ίσως παράλογα 
δέν μπορώ υπεκφυγές 
νά βρώ κι’ έγινε, έμεινε 
περίλυπη ή φαντασία μου.

"Χ άλασες στή φωτιά 
τ ’ ασημένιο κουτάλι” .
"Εχει δίκηο, είναι περιττά 
νά τά χάνεις. Σέ τίποτα 
δέ βοηθάς. Προσφιλής έγνοια, 
ήλιοπρόσωπη άγάπη μου, 
πώς θέλεις νά χαθώ γιά σένα ! 
Ε ίμ ’ έτοιμη, έτοιμη 
νά ριχτώ σ ’ δποιο χρειάζεται 
βάθος, μά τά πάθος μου 
σέ πειράζει. Μαζεύομαι, 
πόνος είμαι βαθύς κι’ δμως 
φαίνομαι άχρηστος έγωϊσμός



Χρειάζονται μειδιάματα; 
δέν αντέχω καί σέρνομαι. 
"Ν ά βουρτσίσω τό παντελόνι.”  
Κινήσεις πού θά ώφελίσουν. 
'Γπομονή, γιά τούς ανθρώπους 
είναι τά βάσανα.
Μ’ αύτά νά βολευτείς, 
μή ζήτας καθαρούς ουρανούς 
νά κυττάξεις γαλάζιους. 
Κλείνω τά μάτια, σταματώ. 
Δέν μπορώ, δέν εχω άλλες 
νά δώσω δυνάμεις, 
τις μαζεύω αλλόκοτες, 
περίλυπα όνειρα

άπ’ τά χέρια μου 
φύγαν τ= άσπρα πουλιά.

Ταφιαχτεΐτε στή ζωή. 
Καταντώ σχήμα χαμένο, 
έίνάι σωστό, σείς, πού ζητάτε

νά ζήσ£τε δίχως έδύνη.
Δέ μαθαίνω παρά νά ύποφέρω. 
Ή  άγάπη είναι απόλυτη προ- 

[ σφορά,
ασυλλόγιστη. Σάν υποφέρεις 
άγάπη μου, δέν ξέρω 
νά σέ παρασταθώ έπιτήδεια. 
Πεθαίνω γιατί δέν μπορώ 
τό αίσθημα νά κρατήσω άπό- 

[ λυτο.
Βασάνισμα, σίδερο καί φωτιά, 
μεσ’ στά σωθικά ό πόνος τής

[ ψυχής
είναι βαρύς, χτυπεϊστε 
τό σώμα καλλίτερα.

Φύγαν τ ’ άσπρα που/αά 
δνειρα. Γι’  αύτό πηγαίνω 
στο θάνατο, άνθρωπος φτωχός, 
αντοχή δίχως Ιμεινα.

ΧΑ Λ Κ Ο ΓΡ Α Φ ΙΑ

Ψές δ φόβος μου ήταν εραστής 
φλογερός, τυραννικός.

Ά δικη
νύχτα τυράννιάς, άδικα, 
τον παρακαλοϋσα νά φύγει, 
νά μ’ αφήσει, πού σχεδόν τόν φοβόμουν 
πολύ μέ τόση κούραση.
Μοΰ Ιλεγε λόγια τυραννικά 
κι’ ή άγάπη μεγάλωνε μέσα μου, 
γίνονταν πάθος παράλογο, γίνονταν 
καϋμός γεμάτος ζωή.

Πού ή δύσκολη ν’ άποκοιμηθεΐ
ψυχή μου ; ν’  αναπαυτεί ζητοΰσε,
ζητοΰσε ν’  άποδιώξει τούς ίνάγκαλισμούς
γεμάτους Ιρωτα τοΰ φόβου,
πού τήν ήθελε δική του,
γόνιμη μέ δνειρα καί φαντάσματα.

ί  3 2 ]



Η ΣΟΝΑΤΑ ΤΩΝ ΗΣΚΙΩΝ

Τ Α Κ Η  Δ Ο Ξ Α

ΤΗ Ν  Π Ρ Ω Τ Η  κιόλας μέρα τήν άργοπόρησε περισσότερο άπ’  
τις άλλες μαθήτριες. 'Η  τελευταία νεαρή πιανίστρια είχε 
κλείσει μέσ’  στό μεγάλο κείνο τετράδιο τής μουσικής τ ’ 
άπόγιομα κι’ δταν εσωσε τά σκαλοπάτια τοΰ ’Ωδείου, 

είχαν πεθάνει τά πλήκτρα στήν αριστερή γωνία τής Γαλάζιας 
αϊ&ονσας τών πρώτων δεσποινίδων. Μονάχα δ Μπετόβεν συγ- 
κρατοΰσε λίγο φώς άπ ’ τό μπλε δειλινό στήν κορφή τοΰ μετώ
που του. ΤΗταν μιά κρητιδογραφία πού τήν πρόσφερε κάποιος 
κωφάλαλος σκιτσογράφος άπ’  τή Χίο στήν καθηγήτρια τής 
φωνητικής— νερομπογιά στήν τραχηλιά καί κραγιόνι στό πρό
σωπο. Ό  κ. Διευθυντής πήρε ενα χερουβείμ άπ ’  τήν εικόνα 
καί τής τόδοσε.

— Μέ τό κλειδί τοΰ σολ νά φυλάξετε δλη σας τή ζωή...
Ή  Μ άγδα ειχε σταματήσει στό πεντάγραμμο. Ή τ α ν  φερ

μένη άπ’  τό αγρόκτημα τοΰ πατέρα της, άπό κάποιες άπέραν- 
τες εκτάσεις ποΰκρυβαν τόν ορίζοντα μέ τις θεριακωμένες κι
τριές. Ειχε κουραστεί άπ ’ τή συγκομιδή τόσων ελπίδων πού 
δέν ήταν δικές της. Κι’ δταν ακούσε σιμά στό δάσο τό τρα
γούδι τών ελάτων, θυμήθηκε τό βιολί μιάς άρρωστης φίλης της 
και παραμέρισε τά δέντρα. “  Ό  γαιοκτήμονας” , σκέφτηκε " θ ά  
καθήσει πάνου στις χορδές καί θά  γίνει κι’  αυτός μιά παιδική 
νότα” . "Υστερα πήρε τό κλειδί τοΰ σόλ στά χέρια καί τόκλεισε 
στήν καρδιά της.

Στήν καμπή πού θάστριβε πρός τήν εξοχική λεωφόρο, γύ
ρισε καί κοίταξε πάλι τά δάχτυλά της. Ε ρχόταν μιά τρελλή 
σαΐτα καί τρόμαξε. Ή τ α ν  ενα μπουκέτο άπό τρεις κοριτσί
στικες ψάθες πού χυμοΰσαν ακάθεκτες σά νάθελαν νά γιομί-



σουν τόν κόσμο μέ τ ’ δνειροτής ερωτικής κάμαρα;. Οί φιόγκοι 
τους ρίπιζαν τόν αέρα κι’ ή Μ άγδα νόμισε πώς τά σοπράνατους 
θά σκαρφάλωναν στά κεραμίδια τών σπιτιών καί θάφταναν κά
που πολύ μακριά - ί'σως καί στό Ώ δεϊο. Κι’  όπως σήκωσε ψηλά 
τήν παλάμη της, είδε πίσω άπό κείνο τό παράξενο σχήμα δυό 
χρυσά μάτια καί μιά στρογγυλή κιμωλία νά ζωγραφίζουν στό 
μαυροπίνακα τόν πρόλογο στή μελωδία τ ’ απομεσήμερου.

—  Ό  κ. Διευθυντής...
Οί άλλες δίπλωσαν τις κορδέλλες τους γύρω της καί τήν τύ

λιξαν στό γέλιο τους. Τις γνώριζε αυτές τις ψάθες. Τις έβλεπε 
κάθε προ^ΐ μέ δέκα μιμόζες τήν καθεμιά καί τ ’ απόβραδο τις 
ακολουθούσε στοχαστικές πού γύριζαν χωρίς άνθη καί /.ωρίς 
ευτυχία.

—  Κι’ οί μιμόζες;
—  Ή τ α ν  ωραίος ό ήλιος καί τις κράτησε.
Τότες τήν έψαξαν καί κείνες στά χέρια κι’ είδαν πώς έλειπε 

τό βελούδο τους. Πριν φέξει είχαν κόψει μαζί κίτρινα λουλού
δια καί ξεκίνησαν γιά τήν πόλη. Ή  Μ άγδα μάλιστα είχε δέσει 
μέ μιάν ελπίδα τις μιμόζες της καί πισωπλάτιζε τήν ανατολή 
μέ τά γάντια της. "Κ α ί μιά αχτίδα” , έλεγε μόνη της "γίνεται 
χάρος καί μπορεί νά μοΰ τις πάρει” .

—  Κι’ οΐ δικές σου, Μ ά γδα ;
—  ” Α , ναί! Τις ξέχασα στό γραφείο τοΰ κ. Διευθυντοϋ.
— Τό ίδιο κάνει. “ Ηλιος είνε...
Κι’ οί ψάθες ξαναγέλασαν.
“ Οταν τής είπε γιά τις παυσεις καί τά τόξα, ή Μάγδα πήρε 

τήν κιμωλία καί σχεδίασε δέκα κλειδιά τοΰ σόλ. Ό  κ. Διευθυν
τής τή σταμάτησε στό τελευταίο καί τής είπε πώς ή πρώτη 
μέρα πέρασε.

—  Τό φύλλο γύρισε, δεσποινίς. Ή  σελίδα άλλαξε. Τό κλειδί 
τοΰ σόλ ανήκει πιά στή αρχή.

—  Μά ή αρχή είνε ή ιστορία...
Αύτό τό κλειδί κρατούσε μέσα της. Θυμόταν πώς δταν τό 

πήγε στ’ αγρόκτημα, τό κάρφωσε στόν καλαμιώνα τοΰ κήπου της 
κι’  ό κήπος μοσκοβόλησε άπό αρμονία. "Σ ά ν  εξαίσια νεραϊδική 
τελετή” , είχε πει. ’Έπειτα τό κλειδί άγκιστρώθηκε πάνου άπ’ 
τις κιτριές καί τά πολύκαρπα δέντρα άφησαν νά περάσει τό θ έ 
αμα τής δημοσιάς πού πήγαινε πέρ’ άπ’ τά βουνά. Δέν τάχε ξανα- 
δεΐ τά βουνά ή Μάγδα. Χωνόταν κάποτε-κάποτε κάτου άπ’ τά κί
τρα, τά σώριαζε καταγής μά τά φύλλα πύκνωναν σά βράδι καί 
τά μάτια της ξέμεναν μέ τή νοσταλγία νεκρή. Ό  πατέρας της 
μόνο, δταν μάζευε γύρω στό τζάκι τά παλιά του χρόνια, έβγανε 
λίγο τή σκέψη του άπ’  τό φεγγίτη καί πάσχιζε νά ξαναφέρει 
άπό κείνα τά σκουριασμένα κάγκελα τή Θεσσαλονίκη καί τό 
Κάϊρο.

—  Δέν είναι μακριά, Μάγδα! Τής έλεγε. Παίρνεις ένα ιστιο
φόρο καί πας. ’ Εδώ καί πέντε ώρες. Ά ν  μάλιστα γαντζώσεις 
ψηλά στό κατάρτι, βλέπεις τις πολιτείες σάν τις κιτριές...

Ή  Μάγδα προσπαθούσε νά βρει τό κατάρτι μά ή πόλη ήταν 
στεριανή καί τ ’ άστρα χαμήλωναν τά νύχια τους ώς τά κίτρα. 
Κι’ ό πατέρας δίπλα, στή φωτιά πού μουρμούριζε, άποκοιμιόταν 
σά νάχε μόλις γυρίσει άπό κείνες τις πολιτείες. "Π έντε ώρες” , 
συλλογιόταν ή Μάγδα. "Κ α ί μέ ιστιοφόρο, εκεί ψηλά στό κα
τάρτι θ ά  κουράστηκε ό πατέρας” .

“Οταν άντίκρισε τά βουνά, πήρε τό ιστιοφόρο -καί τράβηξε 
γιά τό Κάϊρο καί γιά τή Θεσσαλονίκη. Πιό πέρα ή θάλασσα, τό 
πέλαγο, στό βάθος τά νησιά καί τ ’ ακρωτήρια, κάπου-κάπου 
κάποιος ενάντιος άνεμος μά ή πλώρη πάντα ορθή. "Εσφιγγε 
στή χούφτα της τό κλειδί τοΰ σόλ καί μάζευε τά φώτα τής ημέ
ρας ν’  άπλοίνει τό πεντάγραμμο στό τετράδιο τ ’ ουρανού. Τής 
τόχε πει μιά μέρα ένας πρόσφυγας ζευγολάτης πού όργωνε τό 
ανατολικό χωράφι γιά νά σπείρει αραποσίτι κι’ δνειρα γιά τόν 
άλλο χρόνο. Άντίσκοψε κάποια στιγμή τ ’ αλέτρι καί τέντωσε τό 
δάχτυλό του πάνου άπ’ τό μέγαρο τοΰ πατέρα της.

— Έ κ εΐ κάτου είνε ό κόσμος, Μ άγδα.
Μά ή Μάγδα δέ μπορούσε νά ψηλοίσει τά πόδια της καί νά 

Ιδεΐ. Τ ά  μάτια της πέσανε στήν καπνοδόχη τοΰ σπιτιού της καί 
γύρισαν πιό πένθιμα άπό πρώτα. Τά βώδια παρακολούθησαν 
βουβά τό άδικο ταξίδι της καί στό τέλος μουκάνισαν μέ πόνο.

—  Δέ βλέπω, τοΰ απάντησε. Είνε τό σπίτι μπροστά.
Κι’ ό ζευγολάτης άκολούθησε τήν τελευταία δργωσιά καί 

χάθηκε μέ τ’ άλέτρι καί μέ τά βώδια του...
Γύρισε πάλι στό Ώ δεϊο. Τό κλειδί έστρεψε κάπου κεΐ πέρα 

καί τό ιστιοφόρο πήρε κάμψη σά νάταν σκόπελος. Τό τιμόνι γύ
ρισε ήσυχα - ήσυχα καί τά πανιά δέν ούρλιαξαν. Οί πολιτείες 
μπήκαν σέ μιάν άχνα καί σά νά σκόρπισαν μέσα κεΐ. "Υστερα 
οί τόποι γίναν φαλακροί κι’  ή θάλασσα τελείωσε. 'Η  Μάγδα 
είδε τόν κύκλο νά σμίγει στό στερνό τόξο καί τόν ρώτησε γιά 
τις νότες.

■— Τό τόξο ενώνει δυό ύμνους μέ τόν ϊδιο θεό, είπε δ κ. 
Διευθυντής.

—  Τις πολιτείες καί τά χρυσά μάτια.
Τ ό γυμνασιόπαιδο μέτό γκρίζο πηλίκιο είχε νεοελληνικά καί 

βιαζόταν. Ό  κ. Διευθυντής άφησε τό τόξο στά χέρια τής Μά- 
γδας καί δίδαξε κιθάρα. Κι’ ή Μ άγδα τάννυσε τις δυό άκρες 
του κι’ έγραψε στόν άέρα τις δυό πρώτες της νότες— ένα ντο 
κι’  ένα σί. Ή  κόρη τοΰ τραπεζιτικού πού παιχνίδιζε σ’ ένα 
παλιό δμποε τόν Πιερόττο τού Μπρέντερ, είδε κείνο τό με
γάλο άσημένιο τόξο καί σώπασε.

—  Ποΰ τό βρήκατε ;



— Στήν ψυχή μου...
Καί τό μικρό παιδί ξαναπήρε τό δμποε.
Πήγε στή μητέρα ττ\ζ φίλης της καί τής ζήτησε τό βιολί 

εφτά μέρες ύστερ’ απ’  τήν κηδεία της. Ή  φθινοπωρινή κυρία 
δέν είχε ακόμα ξεχώσει τήν αρρώστια ποΰγινε φέρετρο. "Εχτιζε 
πάνου σέ κάτι γιάλινα πιατέλα μικροσκοπικούς λόφους άπό κό- 
λυβα μέ ζαχαρωμένο στάρι, μέ σπόρια άπό ρόϊδο καί μέ δά- 
κρια. "Μ ούλεγε τά παραμυθία τοΰ Ό φ φ μ α ν  κι’  αποκοιμήθηκε” , 
τής είπε μόλις τήν είδε μέ κείνο τό λυπημένο φουστάνι. " Τ ά  
κλειδιά τοΰ παραδείσου άκοΰστηκαν σάν ενα θρόισμα απ ’  τό πε
θαμένο βιολί. Τό ορατόριο τής τόψαλε ενας μητροπολίτης, άπ° 
τήν πατρίδα μας— τήν Α ττάλεια. Στό τέλος ή Φένια έρριξε τό 
δοξάρι της κάτου στή γης καί τό δοξάρι έσπασε” .

—  Τό θές Ι'τσι τό βιολί;
Ή  Μ άγδα είχε δει πολλά δοξάρια στήν πόλη. Γύριζε πότε- 

πότε στά βιβλιοπωλεία καί παρακολουθοΰσε τά κορίτσια πού τ ’  
αγόραζαν. Μιά μέρα μάλιστα πήρε κι’  αυτή ενα στά χέρια της 
κι5 έβαλε τό μικρό της δαχτυλάκι νά κυλήσει στή χορδή του σά 
ρόδο πού πάει νά ευωδιάσει τό φεγγάρι.

—  Εινε σά νά πηγαίνετε ή ίδια κειπέρα, τής είπε ό βιβλιο
πώλης.

—  "Εχετε πολλά;
—  Γιά δλο τόν κόσμο...
Θάπαιρνε άπό κείνα τά δοξάρια, αν μπορούσε κιόλας τό τε

λευταίο πού τήν ανέβασε άπ’  τόν τσίγκο τού βιβλιοπωλείου καί 
πέρ’  ακόμα κι’ άπ’  τά σύρματα τοΰ λεχτρικοΰ. "Α ύ τό  θ ά  θυ
μάται σίγουρα τό δάχτυλό μου” , συλλογίστηκε "κ αί θ ά  τό πάει 
στό φεγγάρι δίχως νά τό κουράσει καί δίχως νά σταματήσει 
πουθενά” .

"Εσφιξε στήν αγκαλιά της τό βιολί κι’  έφυγε. Τή μυρουδιά 
τοΰ μνημόσυνου ποΰπεσε στ’ αχνάρια της, τήν έ'διωξε μ’ ενα τρα
γούδι άπ ’  τις εύθυμες καντάδες τών έργατώ·'. Π ίσω της μί
κραινε ολοένα καί πιό πολύ τό σπίτι τής Φένιας. Ε κείνες οι 
μαΰρες κουρτίνες κινδύνεψαν νά πιαστοΰν στά μαλλιά της δταν 
φύσσηξε ή άνάμνηση. "Ε ινε  ή π ο μ π ή ά ν α ρ ω τ ή θ η κ ε .  Μόνο 
στόν καβαλλάρη τοΰ βιολιοΰ, έκεΐ πάνου στήν φιλντισένια καρ
διά, είχε μείνει ενας θολός σταυρός πού άπλοονε νά κόψει τις 
χορδές. Π ίταν ενα σχήμα άπ’ τή νύχτα κι’  άπ’  τά κεριά πού 
μελαγχόλησαν. Τέτιους σταυρούς έβλεπε ή Μ άγδα δταν οί άν
θρωποι έπλεκαν τις βλεφαρίδες τους καί γίνονταν κάτι άπ’ τό 
δρόμο πού σιωποΰσε γιά πάντα δ'ξω άπ’ τήν πόλη.

Τοΰ τόν έ'δειξε μέ φόβο. 'Ο  κ. Διεθυντής τίναξε τό βιολί 
μπρος στόν ήλιο κι’ ό σταυρός ξεφύλλισε. ’Έ πειτα φώναξε τόν 
κλητήρα καί τοΰ ζήτησε νά σαρώσει κάτι άρρωστημένες πνοές 
πού κοίτονταν χάμου.

— Μή λυπηθείς! Τοΰ είπε στό τέλος. Μάδησαν...
Ό  κλητήρας σκέφτηκε τά μαλλιά του καί τις μάζεψε 

μέ πόνο. Τις πήρε μιά-μιά, τις έ’κλεισε στήν παλάμη του κι’ 
υστέρα τις δίπλωσε μ’  ενα δάκρι.

—  'Η  Φ ένια; “Έ καμε μ’  απορία ή Μάγδα.
—  ’Ό χ ι! Ό  κλητήρας...
Τής έ'μαθε τά τρίηχα, τούς σύνθετους χρόνους καί τις διέ

σεις. Ή  Μ άγδα έπαιρνε άπ’  τόν πίνακα τά σχέδια καί τά για- 
λιά του καί τά σημείωνε μ’  έ'να πράσινο μολύβι. Κι’ δταν σφαλ- 
νοΰσε τό τετράδιό της, πρόσεχε μή σπάσουν οί χρυσοί βραχίονες 
κι’ οί φακοί μέ τά μάτια του. Τό τετράδιο τό κρατούσε καί μέ 
τά δυό της χέρια καί τό πήγαινε σάν έ'να πελώριο γιασεμί. Ή  
καθηγήτρια τοΰ πιάνου τή ρώτησε μιά μέρα γιά τό κλειδί τοΰ 
φά κι’ ή Μάγδα τρόμαξε γιά τό τετράδιό της.

—  Οί φακοί, τής ειπε. Είδατε πόσο λεπτοί ε ιν ε ;
—  Ά !  Θάχεις μυωπία...
—  Πέντε βαθμούς.
Τόν ειχε ακούσει πού τόλεγε σέ κάποιο δημοσιογράφο πού 

τούπαιρνε συνέντευξη γιά τή συναυλία τών πτυχιούχων. Διά
βαζε άπό μικρός ουγγρικές ραψωδίες κι’ οί νότες κάποτε τοΰ 
άρπαξαν λίγο φ ώς κι’  έφυγαν μαζί του. 'Η  Μ άγδα καταλάβαινε 
κείνη τήν ιστορία. "Μ ιά  νύχτα μέ λυχνάρι” , έλεγε μόνη της 
" ο ί  νότες θά παραφύλαξαν καί τούσβησαν τό φυτίλι” . Μετά ό 
κ. Διευθυντής γύρισε στό δημοσιογράφο καί τούδειξε πολύ μα
κριά. " Ν ά  ή ’ Ακρόπολη”  τοΰ ειπε. “ Νομίζω πώς δ Π αρθενώ
νας εινε στ’ άντικρινό σπίτι καί μοΰ χαμογελάει” .

—  Π ώ ς ;
—  Κείνες οί νότες έχουν ξανάρθει. Μ ’ άνεβάζουν στή ράχη 

τους καί μέ πηγαίνουν. Καί ξεχνάει πόση αυγή μοΰ πήραν...
’Α πίθωνε τά γιαλιά του πάνου στήν κονσόλα τοΰ σπιτιοϋ 

της κι’  ακολουθούσε τά μάτια του. Οί φακοί τήν τύλιγαν καί 
τήν περνούσαν στήν ’Ακρόπολη."Θ ά καθήσω μαζίμέ τις καρυά
τιδες” , μονολογούσε "κ α ί θά  νομίζω πώς είμαι πλάϊ του” . 'Η  
’Α θήνα κατρακυλούσε πιό κάτου σάν τό δοξάρι στά μπάσσα. 
Ειχε δει μιά εικόνα άπ’  τό Θησείο σέ κάποια παλιά της συμμα- 
θήτρια καί πίστεψε πώς ήξερε καί τά Έξάρχεια. Ό  πατέρας 
της δέν έφερε ποτές τήν ’Α θήνα δώ θε άπ’  τις κιτριές. "Μ πορεί 
νά μή φτάνουν ώς έκεΐ τά ιστιοφόρα», είχε φανταστεί τότες.

—  "Ενα κατάρτι πάει στήν ’Ακρόπολη ; Ρώτησε τόν κ. Δι
ευθυντή.

—  Π ώ ς !
—  Καί δυό μυωπικά γιαλιά...
Τις διπλές υφέσεις καί τά κοντράλτα δέν τά κατάλαβε άμέ- 

<>ως. Προσπάθησε δ κ. Διευθυντής νά τά κάμει μιά μικρή άνοιξη 
καί νά τής τά προσφέρει μά στό τέλος άναγκάστηκε νά τά γρά



ψει μόνος του στό τετράδιό της. Ή  Μάγδα γιά πρώτη φορά 
έβλεπε άπό τόσο κοντά τά χέρια του. ’Άλλοτε γίνονταν κιμω
λίες κι’  άλλοτες μπαγκέττες. Ή τ α ν  μιά κουραστική οδοιπορία 
μέσ’ στις αίθουσες τοΰ Ω δείου γιά νά βρει τά χέρια του. Θυ
μόταν τούς ρόζους τοΰ γαιοκτήμονα καί τά κομμένα δάχτυλα τοΰ 
Θοομά τοΰ παραστάτη τους κι’ δρμοΰσε μακριά άπό κείνο τό 
μούχρωμα. Κατόπι τά χέρια πού ήταν τσαπιά, κάποια άλλα χέ
ρια ποΰχαν γίνει μιά πένθιμη ικεσία στή μεγάλη αυλόθυρα τοΰ 
περβολιού, έντρομα μή λυθεί τό λυκόσκυλο άπ’  τό μεσαίο στύλο 
τής περγουλιάς. Στούς ζητιάνους σίμωνε καί τούς ρωτούσε γιά 
τήν παλάμη τους.

—  Ποΰ εινε τό χνούδι σ α ς ;
—  Τό θέρισαν τά κουρέλια, κυρία.
Κι’ οταν τούς έρριχνε ένα νικέλινο είκοσόφραγκο, εβγαναν 

κάποιον αντίλαλο πουρχόταν άπό λιθάρι απελπισίας. "  Α π ογ οη 
τεύτηκε δ Α πρίλης” , σκεφτόταν "καί χάθηκε μέ τόν κρόκο 
του”’ . ’Έπειτα καί τό είκοσόφραγκο έθαφτε μόνο του τήν άχτι- 
νοβολία τον κι’ ακολουθούσε δίχως χαρά τήν πορεία τους πέρ’ 
άπ’ τό πηγάδι.

—  Τ ά δικά σας τά χέρια δέν τά βρήκε ή βροχή...
Ό  κ. Διευθυντής κοίταξε to μεσημεριάτικο ήλιο πού λαμ

ποκοπούσε πάνου στά δάχτυλά του κι’  έγραψε άλλη μιάν ακόμα 
ύφεση. Ά π ό  κείνη τήν καταστροφή στή Βουδαπέστη δέν έσωσε 
παρά μόνο τά χέρια του. Ή τ α ν  μιά φοιτήτρια άπ’ τή Λάρισα 
υπότροφη στή μεγαλήτερη Ουγγρική Μουσική Α καδημία. “Ο
ταν τόν είδε γιά πρα>τη φορά, έπαιζε Μπάχ. ’Έμεινε τελευταία 
στό Τριγωνικό σαλόνι τών επιδείξεων καί τού άδραξε τή στερνή 
νότα πριν ακόμα τήν κάμει φορτίσσιμο καί τήν περάσει όξω 
άπ’ τήν πόρτα μέ τά φοινικόδεντρα. "Τ ή ν  κορόνα σας γιά μέ
να” , τοΰ είπε. Κι’ ά'πλωσε τό χέρι της νά τού πάρει τό πρώτο 
χαμόγελο ύστερ’ άπ ’ τήν αποθέοοσή του. Μετά τής έδοσε δλα 
τά πεντάγραμμα, τό Χαΐντελ καί τό Μόζαρτ. Ή  ’Ό ρσα  τάβαζε 
σ’  έναν κότσυφα πού τήν ακολουθούσε καί τά μάζευε στό δω 
μάτιό της. Οί σπουδαστές τήν ήξεραν γιά τά βιβλία καί γιά τί; 
δόξες πού ποτές της δέ γύριζε. Καί πιό έπειτα, μιά μέρα δέν 
πήγε πιά στήν Άκαδηιιία καί ξενοίκιασε καί τήν κάμαρά της.

—  Θά φόρτωσε τ ’ άστρα καί κουβάλησαν τόσες ιστορίες... 
Είπε ή σπιτονοικοκυρά της τ ’ άπόγιομα πού τή ζήτησαν. Καί 
θά τή βοήθησε καί τό βράδι νά τά σηκοοσει καί νά τούς τά δέσει 
σφιχτά.

Πίσω απ ’ τήν ’Ό ρσα  ήρθε δ Γενάρης. Τόν βρήκε δίχως 
φυλλάδια καί δίχοος μελέτη. Ό  αέρας κείνος τούσπασε δυό τζά
μια άπ’ τό νότιο παράθυρο κι’  ένα κομμάτι ήλιο πούμπαινε άπ’ 
τή μπαλκονόπορτα. Τότες έκουψε τά χέρια του κι’ άφησε τά 
βιβλία νά πάνε ξοπίσα» στήν ’Ό ρσα σάν ορνίθια πού δέ νογάν.

"Τουλάχιστο νά μπορώ νά κρατώ μεθαύριο τήν ανάμνηση” , 
συλλογίστηκε. Μονάχα πού θάμπωσαν κάπως. Θυμόταν ωστόσο 
ένα βιρτουόζο βιολοντσελίστα άπ’ τή νήσο Βελχός πού τούλειπε 
τ ’  αριστερό μπράτσο κι’  έ'λεγε πώς ή νύχτα δέν ήταν τόσο 
άγρια στή Βουδαπέστη. "Θ ά  καθρεφτίζουν ίσως νεκρικές συ
νοδείες— καί τί μ’ α ύ τό ;”

Ή  Μ άγδα δέ μπορούσε νά κοιτάξει πίσω άπό κείνα τά στε
νόμακρα δάχτυλα τοΰ κ. Διευθυντού. Τό θρανίο τάβαφε μαύρα 
κι’  έκοβε τούς δρόμους πάνου σέ κάτι σκαλισμένα μουσικά σή
ματα πούχαν χαράξει πέρσι οί μαθητές ενός Λυκείου άπ τήν 
Τρίπολη. Τά τύλιξε μονάχα μέ τό κλειδί τοΰ σολ καί νόμισε 
πώς ήταν δυνατό φεύγοντας νά τά πάρει κι’ αυτά μέσ’ στό τε
τράδιό της. "Α υ τά  θά  τά κρατήσω πιό ι^ηλά κι’ άπ’ τό για
σεμί” , είπε μέσα της. " Σ ά  νάνε στεφάνι άπό κοράλια” .

—  Ή  βροχή τά χτύπησε, τής άπάντησε, μά γλύτίοσαν. ’Έ -  
τρεξαν κάτου άπ ’ τις λόζες τών καταστημάτων καί μόνο πού τ ’ 
άγγιξαν λίγες σταλαγματιές.

Γιά τά μουσικά του έργα πού άφησε γιά πάντα στήν Ουγ
γαρία, δέν τής είπε τίποτα. Ή τ α ν  δυό χιλιάδες συνθέσεις πού 
τις έκαμε φτερά καί τις ξαπόλυσε μέσ’ στήν κάμαρα τής ’Ό ρ - 
σας. Τήν τελευταία του τήν έκρυψε στά μαλλιά της καί τής γύ
ρεψε νά γίνει λεμονάνθι καί χρυσοκλ,ωστή. Τότες ή ’Ό ρσα  σύ
ναξε τά φύλλα καί τάδοσε στό σίφουνα. Έ κ εΐ πέρα λοιπόν είχε 
μείνει τό βιολί σ ’ ένα βουνό άπό αρμονίες πού δέ μπόρεσε νά 
τις ξαναπάρει καί νά τις φέρει στήν Ε λλάδα . "Κ αί τήν ψυχή 
μου έκει τήν άφησα” , έλεγε άργότερα "σ τ ό  δωμάτιο τής Βου
δαπέστης, σκαλωμένη σ ’  ένα γκρενά μπερντέ— στή Σνμφωνία  
τών ταξιδεμένων ναρκίσσων” .

Τήν κίνηση καί τό χρωματισμό τών ήχων τάμαθε μαζί μέ 
τά πρώτα παιχνιδίσματα τοΰ δοξαριού της. Στήριξε μέ μιά 
μαύρη φέλπα τό βιολί στόν άριστερό της ώμο κι’ έκανε ταξίδια 
στις νότες τού πεντάγραμμου. Τ ά  λίγα άντάτζιο καί τά μετζο- 
πιάνο τής έγερναν τή σκέψη πάνου στις χορδές καί νόμιζε πώς 
ήταν μιά ήρεμη θάλασσα πού τήν άνέβαζε ώς τά κλειδιά καί 
τήν ξανάφερνε ώς τόν καβαλλάρη μέ τό σκαλιστό ελάφι. "Ο 
ταν μάλιστα έφτανε κει κάτου, πίστευε πώς μπορούσε νά σκαρ
φαλώσει άνάμεσα στά κέρατά του καί νά πάει νά συναντήσει 
τήν άνταύγεια τοΰ θεού. Στήν άρχή σιγανά, ύστερα πόκο φόρτε 
καί στό τέλος φορτίσσιμο. Τό ελάφι θ ά  τήν πέρναγε άπ’ τά 
κλειδιά, άπ’  τά τελευταία φιλντισένια στίγματα κι’ άπ’  τή γκρο 
βιολέ κορδέλλα πού θά τίναζε τά χέρια της στό ύστερο φιλί. 
Κάτι τέτια ελάφια τά είχε μάθει άπ ’ τή διήγηση ενός ξένου 
γεωπόνου πού τόν φιλοξένησαν ένα μεσημέρι στό σπίτι τους 
καί τούς κέντρωσε μιάν άγραπιδιά. "Κ άθεσαι στό καύκαλό τους 
καί σέ πηγαίνουν στόν ορίζοντα” , τούς είχε πει. "Κ ι ’ δταν φο



βάσαι στό δρόμο, μπορείς νά πιαστείς άπ ’  τά κέρατά τους καί 
νά τραγουδάς” .

—  Καί στό Ώ δεϊο  σέ π άνε ; Ρώτησε ή Μάγδα.
'Ο  γεωπόνος γέλασε καί βγήκε στόν κήπο γιά τό κέντρωμα.
Τό βράδι ή Μάγδα έμεινε μέ τό φεγγάρι. Είπε στόν πατέ

ρα της νά παρακολουθήσει τά δάχτυλά της ποΰφευγαν πέρ’ άπ’ 
τις κιτριές μά ό γέρος είχε γυρίσει αργά άπ’  τό σκάλο καί τά 
χρόνια τοϋ φάνηκαν πιό βαριά άπό άλλοτε. " 'Η  άργατιά” , 
μουρμούρισε. " Τ ό  μελισσολόι πού σοΰ παίρνει σιγά-σιγά τήν κυ
ψέλη καί μιά μέρα μένεις μέ μιά παντοτινή πίκρα στό στόμα...” .Τ/ * W—  Κι υστέρα ;

Σιωπή.
Τό ραβδί τοϋ γαιοκτήμονα άνακάτεψε μιά βλαστήμια καί τ ’ 

άσπρα του μαλλιά ήταν τό στερνό φώς πίσω άπ’  τό διάδρομο. 
Ά π ο  κεΐ καί πέρα τό ροχαλητό του δέν έ'κοβε πολύ δ ρ όμ ο : 
άντισκοβόταν στή χοντρή πόρτα τής κρεββατοκάμαρας καί δέ 
ρυτίδωνε τή Μάγδα. Έ τ σ ι  γινόταν πάντα στόν κλάδο, στόν 
τρύγο, στό σκάλο καί στό θέρο,στις βαριές δουλιές πού χτΰπα- 
γαν στ ’ άμόνι τής γής άργάτες άπ’ τήν ορεινή ’ Ηλεία —  άπ’  
τά κατσάβραχα. Τούς ετρεφε δλους μέ φτηνό ψωμί καί μ’ εκατό 
διαολους τήν ημέρα. Κοντά στό σοϋρπο, δταν τ ’  άγκομαχητό 
τους διπλωνόταν στό χώμα καί στά κλαριά, ό γέρος σύναζε τόν 
ίδρωτα του καί τόν έ'ρριχνε καταγής σά φτυσιά, πριν άνταμώσει 
τη Μάγδα. "Κ ι° αύτό τόν ιδρώτα” , τής έ'λεγε "μπορούν νά τόν 
ρίξουν σ’ ενα κρασοπότηρο καί νά τόν πιούν ώς τήν τελευταία 
γουλιά” . "Υστερα σκόρπιζε μόνος του τή φτυσιά του κ’ έ'μπαινε 
στό διάδρομο. Δέν άκουγόταν τότες παρά μιά στρίγγλικη ν ό τ α : 
ενας διάολος άκόμα ή ενα παραμιλητό.

Η  Μ άγδα έ'βλεπε τις άτέλειωτες σειρές άπ’  τις άξίνες π ’  άνε- 
βοκατεβαιναν καί λυπόταν. Κάπου-κάπου ξέβγανε τ ’  αυτί της 
άπ’ τό παραθυρόφυλλο καί πάσχιζε νά πάρει μιάν εύθυμη πνοή 
απο κείνο τό τραχύ σφυροκόπημα, ενα γέλιο άπ’  τό σκάψιμο 
στ’ αμπέλια. ’Έπειτα ήταν κι’ οί άργάτισες. Τις κοίταζε δλες κα
τάματα καί νόμιζε πώς δέν άφησαν ποτές τό χάδι νά περάσει 
άπ’  τό πρόσωπό τους. Κείνες πάλευαν πλάϊ στούς άντρες κι’  
έκλαιγαν δταν χώριζαν. Τότες κρεμνοΰσαν τά βυζανιάρικα παι
διά τους άπό κάτι βρώμικες κούνιες καί τούς νανούριζαν τά βλέ
φαρα μ’  ωραία δνειρα.

—  Καί τά παιδάκια σ α ς ;
—  ®ά μεγαλώσουν στά βουνά καί θά βάλουν κι’ αύτά μιάν 

άξίνα στόν ώμο γιά νάρθουν στόν κάμπο. Στόν πατέρα σας ή 
σέ κάποιον άλλο.

Είχαν πιά σωπάσει καί κείνοι. Τά τσαντήρια τους ήταν 
τέσσερες μεγάλες κωνικές σκηνές πούθελαν νά φτάσουν ως τόν 
ουρανό και νά τόν κάνουν κι’ αυτόν νά κλάψει γιά τά ξυ

πόλυτα πόδια τους, γιά τις κρϋες κουβέρτες καί γιά τις άνα- 
τολές πού δέ θάναβαν μπρος στά παιδιά τους. Ή  Μ άγδα τάν- 
νυσε τό δοξάρι της νά περάσει τις σκηνές. Φορές - φορές, δταν 
καρφωνόταν κανέν’ άστέρι στις αιχμές, πονοϋσε σά νάταν αύτή 
τό φ ώς καί φιλούσε τό δάχτυλό της νά τό σώσει άπ ’ τό αΐμα. 
“ Υστερα οί σκηνές ψήλωναν σάν καπνοί καί τήν τρόμαζαν. 
Θαρρούσε πώς καίγονταν οί φυτείες καί πώς ή φωτιά θάμπαινε 
τρέχοντας στό σπίτι τους. " Ό  πατέρας” , μονολογούσε " θ ά  
κοιμάται καί δέ θά  νιώσει τή γλώσσα τοϋ χάρου” .

Οί νότες λύθηκαν καί τή σήκωσαν- Στάθηκαν λίγο στό 
πρεβάζι της κι’  άπλωσαν τά μαλλιά τους γιά νά μαζέψουν δλο 
τό φεγγάρι πάνου στό βιολί. ’Έ πειτα οί κώνοι χαμήλωσαν καί 
τό χτήμα έγινε μιά έ'χταση άπό γιούλια κι’ άπό καλωσύνη. Ή  
Μ άγδα ειχε βρει τό άλογο μέ τά φτερά. Δέν ήταν σάν τό δικό 
τους τό ντορή. Κείνος ειχε πιά καταντήσει σακάτης κι’ άπό 
καιρό τώρα δέν ήξερε κάν νά χλιμιντράει. ’Ακολουθούσε κάθε 
απόβραδο τόν πατέρα μέ βήμα βραδύ σ ’ ενα γύρο τοΰ άγρο- 
κτήματος κι’  δταν έρχονταν, σωριαζόταν έξω άπ’  τ ’  αχούρι 
σάν ετοιμοθάνατος. “ Κι’ δμως” , έ'λεγε ό γέρος “ κάποτε είχε 
μεταξωτή φούντα στήν ουρά καί βελουδένια σέλλα” . Καί μιά 
φορά πούθελα νά πιάσω ενα ζωοκλέφτη, μέ πήγε στήν Κόριν
θος” .

Πέρασαν δρομαία τή λεωφόρο. Ή  πολιτεία ήταν σά νά θ α 
βόταν μέσ’  στήν άσημένια καταχνιά τής νύχτας πού ξεφλούδιζε 
τά καμπαναριά καί τά πλατάνια. Τ ά δειλινά πού γύριζε άπ’ τό 
Ώ δεϊο , ό δρόμος κείνος τής φαινόταν σά ν’ άπλωνε άπ’  τήν 
Πλατεία τών γυμνών Πεύκων ίσαμε τό τέλος τοϋ κόσμου. 
Οί κιτριές άργοϋσαν τότε νά ξεπεράσουν τό γιοφύρι μέ τά 
γκρεμισμένα αγάλματα. Νόμιζε πώς ό καλαμιώνας στοίχειωνε 
κι’  άνέβαινε. Κι’  δταν κοίταζε πίσω της, ή πόλη ειχε φύγει 
άπ’  τό άμφιθέατρο των λόφων καί σά νά μπήκε στό κα
ράβι πού μπουκάρισε άπότομα καί χάθηκε στή θάλασσα ό'ξω 
άπ’  τόν Κυπαρισσιακό. "Μ ά  πούνε ό πατέρας; ” , αναρωτιόταν. 
Καί προσπαθούσε μέσ’ στό μούχρωμα νά προλάβει τις στέγες 
πού ταξίδευαν καί νά κρατήσει τήν αίθουσα τοΰ Ω δείου - τό 
γραφείο καί τό μαυροπίνακα.

"Οταν ξεπέζεψε, τ’  άλογο γίνηκε νεραϊδικό καί μπερδεύ
τηκε στό νερό τής άντικρυνής βρύσης. Τό δοξάρι ειχε ξεπεράσει 
τά κλειδιά, στήν άρχή πιανίσσιμο, έπειτα κρεσέντο, φόρτε καί 
στό τέλος μ’  ενα βίαιο μορέντο πούσπασε ωστόσο δλο γαλήνη 
μόλις έπεσε στό πεζοδρόμιο. Ό  κ. Διευθυντής τ ’  άρπαξε άπ’  τή 
χαίτη καί τό συγκράτησε.

—  Τό βιολί σας, δεσποινίς! τής φώναξε. 'Η  οργή τής άνοι
ξης σηκώθηκε κεΐ πέρα στήν Κεφαλλωνιά κι’ έρχεται καταπά- 
νου μας. Κι’  ι'σως βρει τό λεπτό σας φουστάνι.



—  'Ο  πατέρας κρύωνε καί κοιμήθηκε νωρίς κι3 απόψε, τ ' 
απάντησε. Δέ ξέρει τίποτ’ απ’  τό καλοκαίρι πού μέ πήρε.

— Κι” οί κιτριές ;
—  Γιόμισαν τόν τόπο καί μέ πνίγουν. Πριν έρθω, έφτασε 

ενα κλαρί ως τό καντηλέρι μου καί μοΰριξ’  ενα κίτρο. Καί τό 
καντηλέρι έσβυσε. Τώρα τό κίτρο σκόρπισε μέσ’ στήν κάμαρα 
καί μυρίζει σά δυστυχία...

"Ηξερε κάτι τέτια δέντρα. Είχε διαβάσει πώς μεγάλωναν 
στήν άκτη τών ναυαγών, πιό δώ άπ ’ τό πέλαγο τής Λέουσας. 
’ Εκεί πήγαιναν νά βροΰν τά χαμένα μαντήλια τής πατρίδα; 
τους οί ναϋτες πού δέν ακολούθησαν τήν ταλαιπωρία τών 
αφρών. Γΰριζαν κουρασμένοι καί στά χείλη τους κρεμιόταν ενα 
μικρό κλωνάρι άπό προσδοκία. Στήν άκτή μπαίνανε στά δέντρα 
γιά νά κρυφτούν άπ ’ τά φτερά τής θάλασσας πού μπορούσαν 
νά τούς κυνηγήσουν, κι’  ύστερα άπό δυό ώρες τό δάσο είχε 
κρύψει κιόλας τόν ουρανό καί τά μονοπάτια τών λευκών έκστά- 
οεων πού οδηγούσαν στις άνθισμένες συνοικίες. Τά δέντρα 
πλήθαιναν κάθε μισή μέρα τά φύλλα τους σέ διακόσα στρέμ
ματα γής πού τήν πότιζε ή άλμύρα τού νερού καί τά δάκρια 
τών πλοιάρχων, τών ασυρματιστών καί τών σημαιοφόρων. Καί 
στό τέλος έγερναν ώς τό χώμα δυό κλαριά σταυρωτά καί γίνον
ταν μιά κηδεία χωρίς λιβάνι. Μόνο τά λουλούδια δέν έλειπαν. 
Τά δέντρα, κα\<>ώς πέρναγε τό φέρετρο, τίναζαν βροχή σκληρά 
φύλλα καί τά φύλλα ι[>έλνανε τήν ακολουθία σά μιά μακρό- 
συρτη επωδό απ’  τήν συμφωνία τοϋ ώκεανοϋ. "Σ ά ν  τό γέρο 
Νέγκα”  ειχε τότε; πει. "  Έ φ υ γ ε  μέ χίλιους τόνους χαρού
πια γιά τό Τριομπάν καί θ ά  τόν κράτησαν τά δέντρα. Μπορεί 
νά πήγε στήν ακολουθία τοϋ τιμονιέρη. Μπορεί καί στή δική 
του” .

—  Μήπως σΰς λέρωσε τό κίτρο; ρώτησε.
Ή  Μ άγδα μοσχοβολούσε απ’  τις συγχορδίες καί τούδειξε 

τό  δοξάρι της.
Κατόπι τούπε γιά τό θερισμό. Τά κίτρα πέφτανε κατα- 

μπρός στό παράθυρό της καί σταμάταγαν μακριά τήν ημέρα: 
Ή τ α ν  χρόνια τώρα αύτό τό βουνό πού ψήλωνε καί πλάταινε. 
"Οταν τό πρωτοεΐδε, έπιανε άπ’ τήν τρίτη μυγδαλιά ώς τή 
λεύκα, δέκα - δεκαπέντε τετραγωνικά μέτρα π’ άφηναν κιόλα; 
ξέσκεπα στρατώνια. Μικρή τότε μαθητριούλα μέ μιά σάκκα 
γιομάτη παραμύθια, έχωνε τήν ψυχή της ανάμεσα στά κλαριά 
καί τήν πέρναγε στό δρόμο πού στρογγύλευε σ τ ’ άλώνι μέ τό 
κοκκινόχωμα. Δέν ήξερε νά φοβηθεί πώς τά κίτρα κάποτε θά- 
φταναν ώς τό χείλος τή ; δημοσιάς καί θάκρυβαν τά πρώτα της 
παιχνίδια - έναν κίτρινο κόκκορα πού τόν λιποψυχούσε στό 
τρέξιμο. Τά δέντρα δμως φούντωσαν κι’  ενα πρωΐ δέν μπόρεσε 
νά ίδεΐ τόν ήλιο.

—  Δέ ξημέρωσε σήμερα ; Είπε στόν πατέρα της. 'Ο  γέρο; 
πούξερε άπό τέτια σύγνεφα, δέ σκέφτηκε κάν ν’ ανέβει στή 
στέγη γιά νά βρει ενα ρουμπίνι απ’ τό φώς. Είχε περάσει άλ
λοτε πολλές νύχτες μαζί. Ή  μαύρη φτερούγα πήγαινε κοντά του 
στό αγρόκτημα, στήν πολιτεία, στό νεκροταφείο πούχε μείνει 
γιά πάντα ή γυναίκα του. "ΕΤν’ ενα κυπαρίσσι”  έλεγε στούς φί
λους του "πούρχεται αδιάκοπα πλάϊ μου. Σάν τό βράδι τό δι
κό της” . Στή Μ άγδα δέ διηγιόταν τίποτα άπό κείνη τήν ιστο
ρία. Τό κορίτσι μέ τά παραμύθια δέν έ'βλεπε τήν κλειστή πόρτα 
τοΰ σπιτιού. "Οταν τραγουδούσε ή αυγή, έπαιρνε ξοπίσω τά 
σπουργίτια καί γέλαγε σάν νά μή ήταν πιό πέρα ενα; βοκιός 
πού γκρεμίστηκε.

—  Εινε νύχτες, τής απάντησε, πού πνίγουν τήν ανατολή. 
Τότες ό ήλιος δέ μπορεί νά κόψει τά σύγνεφα...

—  Κι* ούτε τά κίτρα.
— Λοιπόν ; Τ ήν ξαναρώτησε ό κ. Διευθυντής.
—  Θά τά τινάξω μιά μέρα καί θά πέσουν. Κι’ ένα βράδι, 

δταν ή θύελλα θ ’  αράζει στό λιμάνι, θά  πάω νά τήν φέρω καί 
θά τήν ρίξω καταπάνου τους...

Συλλογιόταν τό σίφουνα νάρχεται κι’ άνάσαινε τόν ήλιο πού 
θάμπαινε στό σπίτι. Θάταν ένα τρομερό φορτίσσιμο πού θά με
θούσε τ ’ άγρόκτημα άπ’  τήν απολύτρωση. Ό  αέρας θάφευγε 
σιγά-σιγά άπ’ τά κύματα καί τά πλοία θάπλωναν πανιά γιά νά 
πάνε νά φέρουν μπανάνες καί μελισσοκέρι. Κάτου στήν ακρο
γιαλιά οί γυναίκες δέ θά κρατούσαν λυπημένα άνθη. Θά σήκω- 
ναν τά χέρια τους στόν ορίζοντα καί θάπαιρναν τήν κορδέλλα 
τής γαλήνης νά τήν απλώσουν σ ’ δλα τά πέλαγα τοΰ κόσμου. 
’Έ πειτα θ ά  περνούσε δίπλα άπό τις ψάθινες βίλλες, άπ ’  τή σκο
πιά τής τρελλή; και θά  τέντωνε τά πάσσα του πάνου άπ ’ τούς 
δεκατρείς βάλτους χωρίς νά λασπώσει τή δημοσιά. Στήν εμπατή 
θά κρατούσε τά δρεπάνια στά χέρια καί τότες θ ά  χύμαγε... 
Ή  Μάγδα θάχε κατάκλειστο τό δίομάτιό της κι’ άν θά πρό- 
φταινε θ ’ άνέβαζε τόν πατέρα στό ντορή καί θά  τόν γύριζε 
γρήγορα άπ’  τόν περίπατό του ώς τό μποστάνι. Ό  άέρας θά - 
πεφτε στά κίτρα καί θά τάσφαζε. Ή  γής θά πλημμύριζε άπ ’ 
τήν κακία τους γιά μιά στιγμή καί στερνά ή θύελλα θ ά  τ άρ
παζε στις χούφτες της καί θ ά  τά πέταγε πέρα κι’ άπ’ τό σύ
νορο τοΰ χωραφιού, στο ρέμμα πού τό χειμώνα φούσκωνε καί 
γαντζωνόταν κι’  άπ’ τήν καλαμωτή.

—  Καί τό παράθυρό μου θά  βλέπει τό Ώ δεϊο  ! Π ρόσδεσε.
Ό  κ. Διευθυντής δέν τήν άφησε νά πάει στό λιμάνι. Ή

νύχτα είχε παράξενα άγριέψει καί φαινόταν πώς σέ λίγο τά 
σύγνεφα τής Κεφαλλωνιάς θάχαν φτάσει ίσαμε τό μπαλκόνι. 'Η  
Μ άγδα δέ θ ά  προλάβαινε νά γυρίσει άπό κεΐ κάτου μέ τή θ ύ 
ελλα. Ό  σίφουνας θάχε ρημοίισει τήν αμμουδιά άπ’ τά έντρομα
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παιδάκια και τά καράβια θάχαν κιόλας χάσει το δρόμο γιά τά 
νησιά τής Καρμόν. Και θά τή συναντούσε καταμεσίς στήν πο
ρεία της— στούς βάλτους ή στήν τρελλή ή καί στις βίλλες. Ή  
Μάγδα δέ θ ά  μπορούσε μέ δυό χρυσές μποϋκλες και μ’ ενα 
βιολί νά συγκρατήσει τόν αέρα απ’  τά γκέμια καί νά τόν πι- 
πωστρίψει στή θάλασσα ή νά τόν φέρει ταπεινωμένο μαζί της 
γιά τά κίτρα. Κι’  υστέρα δ πατέρας της μπορεί νά κοιμόταν. 
" Τ ό  ραβδί” , σκέφτηκε "δέν  πηγαίνει ποτές μακριά. Κάνει δυό- 
τρεϊς βοϋλες στό χώμα καί σταματάει. ’Ί σω ς καί γιά πάντα.”

—  Ό  πατέρας σας δέν θ ά  σάς άκοΰσει, τής είπε. Θάχει 
κουραστεί άπ’  τόν κάθαρο κι’  άπ’ τό ντορή. Κι’  άπ’ τό σπίτι 
σας ώς έκεΐ πέρα εινε πολλές μέρες αλάργα...

—  Κι’  άπό σ ά ς ;
Τότες θυμήθηκε τις ρυτίδες του. Ή τ α ν  κάτι θαμπά, στε

νόμακρα αυλάκια στό μέτωπο, στά μάγουλα καί στήν καρδιά : 
Ή  ιστορία τής φτώχιας, τό ποτάμι τοΰ πατέρα πού τόν έπνιξε, 
δ τάφος τής Βιέννης κι’ οί στενοί δρόμοι τής επαρχίας πούκο- 
ψαν τή μεγάλη άσφαλτο σέ σβόλους άπό απογοήτευση κι’  άπό 
παρακμή— ενα επάργυρο μετάλλιο, δ φοίνικας κι’  οί τριάντα 
συμφωνίες πού θ ά  πέθαιναν μέσα σέ κάποια χαρτόδετα βιβλία 
πίσω άπ ’  τά σολφέζ. Ά π ό  κεΐ καί κάτου οί σταθμοί ήταν πιά 
μουντοί καί κοπιαστικοί. Πέρα άπ’  τό τελευταίο όχημα είχαν 
μείνει εκατομμύρια τόνοι κι’  ημιτόνια πού συνεπήραν τά φύλλα 
τών πενήντα ξαν&ών ημερολογίων καί τά σκόρπισαν στό χάος. 
Κι’  έπειτα ή ράχη έσκυβε. "  Ή  στάχτη” , έλεγε μέσα του "δ σ ο  
τρυφερή κι’  αν εινε μιά μέρα σέ βαραίνει καί σέ λυγίζει” .

Κοίταξε τά μαλλιά τής Μάγδας καί τρόμαξε.
—  Ό  κάμπος σας είναι μακριά...
—  Τ ’  άλογό μου, τούπε, κόβει πολύ δρόμο άπ’  τή λεω

φόρο. Θά περάσω στά πόδια σας δυό σπηρούνια καί θά  σάς 
οδηγώ μέ τό γέλιο μου. Κι’  ύστερα δέ θάν  οί κιτριές που
θενά !

Τόν ειχε πολλές φορές παρακαλέσει νά πάρει ενα Κυριακά
τικο άπόγιομα καί νά τής τό πάει στ’  άγρόκτημα. Κάποτε μά
λιστα τοΰ πρότεινε νά τοΰ στείλει μέ τόν υπηρέτη καί τ ’ αμάξι 
τους. "Θ ά  καθήστε σ ’  ένα πούπουλο κι’ δ Έ ρασΐνος θ ά  σάς 
φέρει στό τζάκι” . Ό  κ. Διευθυντής δέν πήγε ποτές στήν ά 
σφαλτο. "Εκανε χιλιάδες περιπάτους απ ’ τήν ταμπέλλα μέ τά 
ξεβαμένα γράμματα ώς τή βεράντα πού αγκάλιαζε τή Μητρό
πολη καί πνιγόταν μαζί της. "Ε ινε  μιά δλόκληρη πόλη, μιά 
μεγαλούπολη ίσως, καί τοΰτο δωμέσα” , μονολογούσε. " "Ο τ α ν  
φτάνω στή βεράντα, νομίζω πώς πέρασα τά σύνορα. Κι’  δταν 
γυρίζω πάλι στήν αίθουσα τής διδασκαλίας, εινε πιά βράδι” . 
"Εβλεπε λοιπόν τή δημοσιά πού κατέβαινε άπ’ τό πεζοδρόμιο 
τοΰ ’ Ωδείου ίσαμε τό φρούριο τών φυλακών κι’  έ'λεγε πώς είχε

συχνά ενοχλήσεις άπό αρτηριοσκλήρωση. “ Κακή αρρώστια” ,πα
ραπονιόταν στή Μάγδα. " 'Υ π ά ρ χ ου ν  κάποιοι ωραίοι δρόμοι 
πού δέ σ ’  αφήνει νά τούς περάσεις, καί κάποια χρυσά λουφία 
πού δέ μπορείς νά τά σιμώσεις” .

—  Νά τήν πάρτε κι’  αύτή! Τούλεγε τότες. Νά τή δέστε 
πίσω άπ’  τή σούστα, έκεΐ πού δ Έ ρασΐνος θάχει τό σανό καί 
τό ντορβά.

—  Θά τό σταματήσει καί τ ’ αμάξι, δεσποινίς! Θά λυθεί άπ’  
τό σκοινί, θά  περάσει άπ’  τις ρόδες καί θά  κομποδέσει τά πό
δια τ’ αλόγου. Κι’ ό υπηρέτης σας μπορεί νά γυρίσει μόνος του 
κείνη τήν ημέρα...

Τότες τής μίλησε γιά τή Βουδαπέστη. Ή τ α ν  τό πρώτο 
βιολί πού κέρδισε στά βραβεία τής Α καδημίας καί τσακίστηκε 
ενα μεσημέρι κατάφορτο άπό ήλιο. Τό μοιρολόι τύλιξε τή συ
νοικία τής "Ορσας, πήρε μαζί του τήν Ουγγρική πρωτεύουσα
καί τόν άκολούθησε ώς τήν Α θ ή ν α  καί τόν Πύργο. "Οταν α
ποβιβάστηκε στό ’ Επαρχιακό Ώ δεΐο, εψαξε μιά - μιά τις άπο- 
σκευές του, έ'λυσε τούς τόμους άπ’  τά σκληρά χαρτόνια μά δέ 
βρήκε σέ καμμιά σελίδα καί σέ κανένα κολλαριστό μανικέττι 
τό βιολί. Ό  λοΰστρος πού τοΰ κουβάλησε τά πράγματα, ειχε 
ενα γκαβό μάτι καί φαινόταν σά νά γελούσε ή καί σά νάκλαιγε. 
Στεκόταν μιά ώρα βουβός καί τόν κοίταζε. Θυμόταν κι’  δ ίδιος 
μιά τέτια μέρα πού τόν πήγαν στό σπίτι του άλαμπράτσο χω
ρίς το μοναδικό του άδερφό. Αυτός δέν πρόσεξε καθόλου τις 
πένθιμες ταινίες πού σφίγγανε τις κουρτίνες τών παραθυριών. 
Είδε άντίκρυ του μιάν άδεια καρέκλα καί ζήτησε τόν Ά πόνη . 
" 'Η  μητέρα δέν ειχε δυό γ ιο ύ ς ;” , ειπε στούς άλλους. Οί ται
νίες τότες σά νάσφιξαν περσότερο τά παράθυρα καί σά νά 
πήραν μέσ’ στά δάχτυλά τους κι’  δλο κείνο τό δωμάτιο.

—  Γιά τό βιολί; τόν ρώτησε.
—  Ναί, γιά τήν "Ορσα...
Ό  λοΰστρος σάλεψε μιά φορά τό γκαβό του μάτι κι’  ήταν 

σά νάκλεισε τή Βουδαπέστη μέσ’  στήν παράξενη γιαλάδα του.
— Μήν άνακατεύετε τις βαλίτσες σας, τούπε. Κ ι’  εγώ κά

ποτε έψαξα δλο τόν κόσμο καί δέν βρήκα τόν Ά π όνη ...
Τής ειπε πώς είχε άφήσει κεΐ πέρα τό βιολί: Στήν εικοστή 

συνοικία τής Πέστης, σ ’  ενα δυτικό δωμάτιο μέ μισοχαλασμένη 
γρίλλια, στό διόροφο σπίτι τής κυρίας Μπέργκμαν. Τοΰ τό 
κράτησε κάποιος φίλος του νά δοκιμάσει Χάϋδν. Θάδινε ένα 
ρεσιτάλ μπροστά σέ τρακόσες χιλιάδες άστρα καί στό τέλος 
θάπαιρνε τόν έπαινο τής διπλής έπωμίδας -  ενα χαμόγελο στόν 
άριστερό του ώμο.

—  Τ ’ άλλο πρωΐ πού πήγα νά τόν ρωτήσω γιά τήν έπωμίδα, 
είχε φύγει μαζί μέ τό βιολί.

—  Μά δλα τά βιβλιοπωλεία έ'χουν τόσα βιολιά...



— Έ κτος άπό κείνο.
Τήν άλλη μέρα ή Μάγδα άρρώστησε.
"Οταν γύρισε στό σπίτι,, οί κιτριές τή βάρυναν καί τή γονά

τισαν στο πρώτο κιόλας σκαλοπάτι. Τό λυκόσκυλο πέρασε τήν 
κραυγή του άπ" τήν κλούβα μέ τά κουνέλια, τήν ανέβασε στή 
ροδακινιά κι ° άπό κεΐ μ’ ενα γρήγορο ζύγισμα στό πιό μακρύ 
κλωνάρι ή κραυγή πήδηξε στό τελευταίο δωμάτιο. Ό  γέρο; 
ειχε συνηθίσει στή σκληραγωγία καί στόν άγριώτερο ακόμα 
χειμώνα ά'φηνε ανοιχτό τό τζάμι. Τότες τό χιόνι ξεφόρτωνε στό 
πρεβάζι πολλές άσπρε; κούκλες κι5 οί κούκλες πέφτανε μέσα κι” 
έσπαζαν σέ γυάλινες χάντρες πού σέ λίγο είχαν γίνει νερό. Ή  
κραυγή χύμηξε μ’ ορμή κι’  ό πατέρας ξύπνησε.

'Ο  γιατρός άνησύχησε.
—  Μά πώς τόσο ξαφνικά;
—  Κ άθε άλλο, φώναξ’ ή Μάγδα. Τά κίτρα ήταν άπό πολύν 

καιρό έδώ πέρα καί μέ παραμόνευαν. Χτες τό βράδυ μέ βρή
καν μόνη καί μ’ έσπρωξαν. Δέν είχα ούτε τό βιολί μου νά κρα- 
τηθώ  καί νά γλυτώσω. Ή τα ν  τόσο μακριά τό Ώ δεΐο, κύριε...

— Κι5 υστέρα;
—  Δέν είδα τό σκαλί ν’  άνέβω καί χτύπησα. Ή  νύχτα 

μούκρυβε τό σπίτι καί τόχα χάσει πέρ’  άπ’  τά δέντρα. Κι’ ο 
πατέρας κοιμόταν. "Οπως κάθε τέτια ώρα. “Οπως τόσα χρόνια 
τά>ρα.

Παραμιλούσε. Ό  πυρετός ειχε περάσει τό σεντόνι, τό μετα
ξωτό πάπλωμα καί τις κουβέρτες. "Οταν δ γιατρός θέλησε νά 
καθήσει λίγο στό κρεββάτι γιά συντροφιά, πετάχτηκε τρομαγ
μένος. "Φ ω τ ιά ;”  άναρωτήθηκε. Κι’  ή Μ άγδα ξακολοΰθησε τό 
παραλογητό της: " Τ ό  βιολί τό πήραν τ ’ άστρα κι’  ή Έ π ω μ ί- 
δα. Καί δέ μπόρεσε νάρθει.”

Ό  πατέρας ξεπροβόδισε τό γιατρό ίσαμε τήν ξο)πορτα. 'Α 
πό κεΐ έρχονταν τά κίτρα καί προσπαθούσαν νά χωθούν στό 
διάδρομο γιά νά πιάσουν τό σπίτι. Ή τ α ν  νέος επιστήμονας καί 
δέν τάξερε. "Οταν ερχόταν καμμιά φορά φοιτητής μέ διακοπές, 
περνούσε άπ’  τή δημοσιά κι’ ούτε κοίταζε πρός τ ’  αγρόκτημα.

—  Αυτά ε ιν ε ;
—  Βγάνω τριάντα χιλιάδες κομμάτια τό χρόνο, τούπε δ 

γαιοκτήμονας. Λίγα στέλνω στήν πόλη μέ τόν Έ ρασΐνο καί τά 
περσότερα στό Αίγιο καί στά Μέγαρα.

— Πραγματικά θάνε βαριά, κι’ ή Μ άγδα ενα κορίτσι ακόμα..
Ή τ α ν  μηνιγγίτιδα. Ή  επιδημία πρωτοβγήκε άπόνα σπίτι

πού δέ γέλασε ποτές. Τήν πήρε μιά μέρα έ’να παιδάκι καί τή 
γύρισε στήν αγορά. ’Έπειτα τή μοιράστηκε μέ τό φίλο του 
πούχαν μαζικά καί τά μαραμένα κρίνα κι’  όταν δέ μπόρεσαν 
νά τήν υποφέρουν άλλο, τάκλεισαν οί μητέρες τους σ’ ενα μαύρο 
βέλος καί τά κάρφωσαν σέ κάποιο κυπαρίσσι, κοντά-κοντά

δπως στό θρανίο. "Θ ά  καίμε ένα κερί καί θά τό σώνουμε μ’ 
ενα δάκρυ” , είχαν πει οί δυό απελπισμένες γυναικούλες. "  "Ο 
πως τούς παίρναμε ενα βιβλίο κι’ ένα τετράδιο” . "Υστερα ή ε
πιδημία γύρισε τή γειτονιά, κατέβηκε στις βρύσες κι’  άπό κεΐ 
έβγαλε γλώσσες γιά τούς δρόμους καί τις πόρτες τών σπιτιών. 
Τήν ημέρα κρυβόταν κάτου άπ’  τό φώς καί περιπλανιόταν σά 
μιά ήσυχη πνοή πού γινόταν θάνατο;. Καί τή νύχτα μπερδευό
ταν μέσ’  στά όνειρα καί γάντζωνε στά ψηλά παράθυρα δπως 
δ κισσός πού σκοτώνει. "Ενας σαράφης πού τήν είδε στήν ύπη- 
ρέτριά του, έ'σκυψε μέ περιέργεια στό πάτωμα πού βάραινε άπ ’ 
τό κεφάλι τής ’Αργυρούλας καί τήν εξέτασε μέ τό φακό του. 
"Ε ινε κατάμαυρη”  ειπε στό τέλος. "Δ έν  έ’χει καθόλου χρυσό...”

— Καί λοιπόν ; Ρώτησε ό πατέρας.
Ό  γιατρός προσευχήθηκε:
—  Μακάρι νά μή γίνει βέλος...
Ό  ντορής είχε μείνει κάτου στ’ αχούρι. Έ δ ώ  καί δέκα μέρες 

γύρισε άπ ’ τόν τελευταίο του περίπατο καί ξεκουραζόταν ακό
μα. Ό  Έ ρασΐνος πύρε τή συγχορδία καί πήγε πεζός. Τοΰ τήν 
εδοσε ή Μάγδα εν’  άπόγιομα πού ό γέρος έκλαιγε στήν κάμαρά 
του καί τούπε νά τήν προσέξει άπ’ τόν καλπασμό τού φωτός.

Μπορεί νά σέ συναντήσει κι’ ή άρρώστια καθώς θ ά  πηγαίνεις. 
Μπορεί νά φύγει άπό μένα καί νά σέ πάρει ξοπίσω. ’Ί σ ω ς  νά 
πεταχτεΐ κι’  άπ’ τό χτήμα τού μπάρμπα - ΙΙατιά ...”

—  Θά φυλαχτώ, κυρία.
—  Νά κρατήσεις τις νότες ψηλότερα κι’ άπ ’ τόν ήλιο!
Τ° άφησε τή μηνιγγίτιδα στό γραφείο του, δίπλα στό βιολί. 

Ό  κ. Διευθυντής τήν πήρε στά χέρια του καί τή λυπήθηκε. 
Τήν ήξερε αύτή τήν αρρώστια. Τήν ειχε πρωτοδεΐ στό χοοριό 
του δταν άκόμα δ δάσκαλος δέν ήξερε δλες τις αντωνυμίες καί 
τά συγκοινωνοϋντα δοχεία. 'Ο  κύριος ’Αριόστος τόν κάλεσε μιά 
μέρα καί τοΰ παραπονέθηκε πώς θ ’ άφηνε μισοτέλειωτη τή 
γραμματική πού τούς ειχε άρχίσει άπ ’ τό Σάββατο. " Κ ι ’ ϊσως 
τήν Τρίτη νά σάς έ'λεγα καί γιά τά συγκοινωνοϋντα δοχεία” .

—  Δέ θά  μάς κάνετε πιά μάθημα;
— 'Η  μηνιγγίτιδα, παιδί μου. Αύτή μοϋ πήρε τή βέργα 

πού μούφερε προχτές ό Ρόδης καί τόν κατάλογο πού ποτές δέν 
κακοκάρδισε κανέναν...

'Ο  δάσκαλος τ ’ άλλο πρωί δέν ανέβηκε στήν έδρα, δέν 
έφτασε ούτε στό προαύλιο κάν. Πέρασε άπό τόν απέναντι δρόμο 
μέ τά καινούργια του ρούχα, τό ψηλό του καπέλλο καί μ’ ένα 
μπαμπάκι στό στόμα. Σ ά  μηδενικό. Καί τά παιδιά τού σχο
λειού τόν ακολουθούσαν. “ Οπως δταν τά μάζευε άπ’ τό διά
λειμμα κι’ έτρεχε πρώτος - πρώτος νά μπει στήν τάξη.

—  'Η  δεσποινίς θά μείνει στ’ αγρόκτημα;
Ρώτησε τόν Έρασΐνο.



Σ τό δωμάτιο πού βλέπει στήν ανατολή...
Ο γιατρός δέν είπε τίποτα γιά τ3 αμάξι;

—  Ούτε τό κοίταξε.
„ ® Ερασϊνος εφερε καί τ αμάξι. Τόχε μπερδεμένο κάπου

σ ενα μάτσο φρεζιες, έ β γ α λ ε  καί τ 5 απίθωσε καί κεϊνο πάνου 
στο γραφείο. Ηταν ενα κομματιασμένο όνειρο πού δέ μπο
ρούσε πια να δεϊ^τόν ήλιο. Α π ’ τις ρόδες του είχαν άπομείνει 
λιγα ξεφτισμενα^ ξυλα καί τό κουδούνι δέ χτΰπαγε. Καί τό καμ
τσίκι που το στήλωναν δεξιά στό κάθισμα, σά νά τό νίκησε δ 
τελευταίος ηχος καί σά νά τοϋ πήρε δ αντίλαλος μιά - μιά τις 
κλωστές...  ̂ Α π ’ τό βράδι τής κυρίας”  τούπε "  τ’ αμάξι έπεσε 
μ ορμη στο παλιό χάλασμα καί βόγγηξε. Καί τό λυκόσκυλο 
μεσ στην κραυγή του έκλεισε καί τό κουδούνι καί τό καιι- 
τσικι . ^

—  Τό ζή τη σε;
, ' °  υπηρέτης θυμήθηκε τήν άναστρη νύχτα πού ό πυρετός 

γιομισε το σπίτι καί λύγισε καί τά πόδια τοΰ πατέρα. Ό  για
τρός στεκόταν ορθιος καί κοίταζε τά εικονίσματα στήν αντι
κρινή γωνιά τοϋ δωματίου. Ειχε ρθεΐ κι’ ή θ εια -Τ ερέζα . 
ϋ ιχε περάσει το σύνορο τοϋ χωραφιού ύστερ’ από δεκαεφτά 
χρονια_ οργής καί παράπονου. Ό  γαιοκτήμονας δέν έδινε δρόμο 
στα ζωα της. Απλωνε φορές - φορές τά μπράτσα του κι’  ήταν 
σα ναπαιρνε το στρατώνι δλο καί νά τόσφιγγε στήν αγκαλιά 
του. Α π οικ εί πέφτανε τά μουλάρια τής θ ε ια - Τερέζας στόν 
τραφο κι οταν έβγαιναν, κουτσαίνανε. "  Ό  πεθερός μου” , τής 
έλεγε "σκοτώ θηκε κοντά σέ τούτη τήν καλαμωτή. Σ τό  δρόμο 
περπαταει ή σκιά του” . Τήν είδε ή Μ άγδα καί τή χαιρέτησε 
με μια μικρήν υπόκλιση τών βλεφαρίδων της. Έ π ειτα  τίναξε 
αποτομα τά φτερά της καί προσπάθησε νά φύγει άπ’  τήν κα- 
τακλειστη πόρτα. Σ ά  νάθελε νά περάσει μέσ’ άπ ’ τά δάκρια τοΰ 
πατέρα, απ ’ τό θερμόμετρο τοΰ γιατροΰ κι’  άπ ’  τήν ευγένεια 
της θεια - Τερέζας.

—  Γύρεψε μόνο τό βιολί της, είπε ό Έ ρασΐνος. Είπε πώς 
θα  τοπερνε για ν ανέβει στό σύγνεφο τής νύχτας. Τότες, κύ
ριε, τό κηροπήγιο έγειρε καί λίγο έλειψε νά σπάσει...

—  Κ α ί;
ν /''Π? ειπαμε πως δεν υπήρχε πιά τ ’ αμάξι καί ξαναγύρισε. 

Και σάμπως νά κρύωνε καί νάκλαιγε μετά...
Ο υπηρέτης τυλίχτηκε στη λυπη τοΰ κ. Διευθυντοϋ καί 

χάθηκε. Στή σκάλα οί νότες κατέβαιναν σέρνοντας καί πέφτανε 
στο πεζοδρόμιο σάν τήν καμπάνα τής Μητρόπολης δταν τσακι
ζόταν τή Μεγάλη Παρασκευή. Κατόπι ό Έ ρασΐνος ξανάρθε. 
^καρφαλωσε στο μπαλκόνι, πήδηξε στό τσιμέντο καί χώθηκε 
απ τή μεγάλη τζαμοπορτα. Ό  κ. Διευθυντής τόν είδε σ ’  ενα 
σημείο τοΰ ταβανιοΰ, ίσως στόν κρίκο τοϋ κίτρινου πολύφωτου,

μπορεί δμως καί στή γωνία τών χελιδονιών, κρεμασμένο άπ 
τήν άχερένια αιώρα μέσ’ στή στερνή αντανάκλαση τοΰ δειλι
νού. ’ Ηταν ενας ήσυχος λυγμός πού μοσχοβολούσε άπ τά κίτρα 
κ ι ’  άπ’ τό ερειπωμένο αμάξι. Ά π ό  κεΐ καί πέρα δ δρόμος γινό
ταν μιά ατέλειωτη σειρά ρακένδυτα δέντρα πού ησκιωναν τό 
λευκό φώς τής ελπίδας. "Ο ί πένθιμες ανταύγειες , ειπε μεσα 
του.

Τόν πήρε καί τόν σκόρπισε σ ’ ένα τετράδιο μέ πολλές χ λ ι 
δές. Ό  Έ ρασΐνος κύλησε στά πεντάγραμμα σά ναρχόταν άπ 
τ ’ αγρόκτημα καί σά νάφευγε άπ’ τό Ώ δεϊο. — εκίνησε απ τήν 
εικοστή συνοικία τής Πέστης κρατώντας στά χείλη τή Σνν&εση 
τών ναναγισμένων οίστρων. Ή  κυρία Μπεργκμαν τον ριοτησε 
γιά τόν κ. Διευθυντή. Είχε κάπου, σ ’ ένα^ ξεφυλλισμενο λεύ
κωμα, έναν εικοσάχρονο σπουδαστή καί νόμιςε π ω ; τόν συνε- 
πήρε κείνη ή Ούγγαρέζικη νύχτα.

—  Καί τό βιολί του ;
-— Ή ρ θ α  νά τό πάρω... / ν
Ή τ α ν  στήν ίδια, τήν παλιά κείνη θεση, σε^μιά θήκη σε 

σχήμα καρδιάς πού γέλασε γιά τελευταία φορά κι έφυγε. Π α
ραμέρισε τή σημαία τοΰ θανάτου καί τοΰ τόδοσε. Κόντευε νά 
τό πνίξει ή σκόνη τριάντα χρόνων κι’ άπ’ τά κλειδιά κρεμόταν 
μιά νότα άπό κρέπι. 'Ο  Έ ρασΐνος δέν ήξερε την Ορσα καί δέ 
ροκησε γιά τά έργα τοΰ σπουδαστή. Μόνο η κυρία Μπεργκμαν 
θυμόταν τά χρυσόντητα κείνα βιβλία καί^τό παράξενο τραίνο 
πού κανείς δέν τ ’ ακούσε δταν στάθηκε οξω απ τό σπίτι καί 
τά φορτώθηκε. Κάπου κεΐ τήν είχε καί τήν Ορσα, στό ίδιο 
λεύκωμα, μέσα σ ’  ένα νεκρό τριαντάφυλλο.

—  Κι’ ή “Ορσα ;
Ό  υπηρέτης είχες κιόλας χαθεί.  ̂ s /
Τούφερε τή μεγάλη γέφυρα. Ό  κ. Διευθυντής τήν περασε 

δίχως γιαλιά καί δίχως αρτηριοσκλήρωση. μιά στιγμή
πούσμιξαν τά Εύροιπαϊκά τοπία καί κατου απ τις ασημενιες 
πλαγιές τών μαλλιών του άνθισε ό χαμένος Μαης. Ενας Π α
ρισινός καθηγητής στήν ’Ακαδημία τούς μιλούσε ταχτικά γι 
αύτά τά γιοφύρια. Σημείωνε στόν πίνακα δυό άσπρες βοΰλες, 
μιά στή Μαδρίτη καί μιά στήν ’ Ιάβα, κι υστέρα τραβαγε μιά 
γραιιμή, μιά πελιόρια κυκλική γραμμή - ένα τραίνο η ένα πλοίο. 
Καί τούς έλεγε : "  Ό  καλλιτέχνης γυρίζει^ π ά /τα  στον εαυτό 
του. Ή  περιπλάνηση τής ζωής μπορεί νά^τόν πάει στην Ί α β α  
καί μποοεΐ μάλιστα νάνε μελαγχολική η άνοιξη εκει περα. Μα 
τόν περιμένει πάντα ή Μαδρίτη. Καί τότες παίρνει ενα φτερό 
καί πάει εκεί κάτου - στήν άλλη άκρη .



Εκαμε δίχαλα τόν Έ ρασΐνο καί τόν ανέβασε στόν καβαλ- 
λάρη. Ή τα ν  ενα γκρίζο πουλί σάν τά Πητσοννια τών τρελλών 
τής Ιλοαν πού τέντωσε απότομα τις φτερούγες του κα'ι προ
σπάθησε νά φύγει απ τά κιγκλιδοοματα τού 30ου Σανατορίον.

Επειτα πέρασε τό δοξάρι καί τόν άρπαξε σά μιά άλλόφρονη 
αστραπή. Ό  υπηρέτης δέν πρόφτασε κάν νά πατήσει στό σκα- 
λοπατι τού ντο : οι νότες είχαν έξαλλο μεθύσι και τόν τίνα
ξαν ίσαμε τά κλειδιά - καί κάπου κεΐ σά νάσπρωξαν τό βιολί 
ολόκληρο^ καί σά νά πιάστηκαν μαζί του στό πολύφωτο, στόν 
κρίκο, στό ταβάνι, στόν ουρανό...

χ ^  τελευταίες μαθήτριες δε σκόλασαν. Ό  Έ ρασΐνος έφτασε 
στην αίθουσα τής φωνητικής καί τή σταμάτησε. Κι’  δταν άν- 
τίσκοψε, τά παιδιά πού βιαζόνταν, τ* άλλο Ώ δεΐο ειχε στρι
μωχτέ! μπρος στήν πόρτα καί σώπαινε.

— Ά π ’ τήν 0 5 γγαρία ;
Τόν ρώτησε ή καθηγήτρια τοΰ πιάνου.
—  Ναί. Α π ’  τ ’  αγρόκτημα...
Τής εστειλε τη συμφωνία με τον κλητηρα. Τήν έκρυψε μέσ’ 

στή γεροντική του περρούκα καί στό κουρασμένο του περπά
τημα. Τή στερνή κορόνα τού τήν κάρφοοσε στά χείλη σάν ενα 
λουλούδι άπ ’ τή νιότη. Κατόπι ξεκόλλησε άπ ’ τά κάδρα κι’  άπ’ 
τ ’ αναλόγια τούς^ήχους καί τόν τύλιξε. Τά τετράδια δέν είχαν 
λόγια. Ά λλοτε , δταν έφτιανε παιδικές συνθέσεις, πήγαινε κι’ 
έβρισκε εναν νεαρό φίλο του στήν Πλατεία τών πικρών φοινί
κων γιά νά τοΰ^γιομίζει τις νότες μέ τρυφερές δχτάβες. Ε κ εί
νος μεθούσε άπ’  τη μουσική καί παραμίλαγε. Ό  κ. Διευθυντής 
επαιρνε τό φάρυγγά του καί τόν έκανε τραγούδι στό στόμα τών 
μικρών κοριτσιών. Ό  Χάμος διασκέδαζε μέ τήν αρρώστια του 
καί γέλαγε μέ κείνες τις κοντές φουστίτσες πού ξε'τρελλαίνον- 
ταν άπ ’  τά μαντολίνα καί τις κιθάρες. "Ε ίμ α ι ό μαΐστοος πού 
φυσσαει στην καρδιάς του” , ελεγε. Κάποτε δμως ό Χάμος δέν 
ειχε άλλη όχταβα κι’ έμειναν δέκα κορίτσια χωρίς τραγούδι.

Μα τόσες οχταβες; Απόρησε ο κ. Διευθυντής.
—  Σάς τις έδοσα, τούπε. Τώρα έμεινε μιά μονάχα. Ή  τε

λευταία. Αύτή εινε δική μου καί θά τήν κρατήσω.
Γην πήρε μαζι με το φάρυγγά του κι’  έ'φυγαν. Είχαν δι

πλωθείς στήν κίτρινη ακολουθία της πού δέν ευώδιαζε άπό φλά
ουτο κι’  άπό κόρνο. Πέρασαν δίπλα άπ’ τά παιδιά τοΰ ’Ωδείου 
και κείνα δε γέλασαν. “  Ή  όχτάβα κοιμάται...” , μουρμούρισαν 
και τα μαντολίνα σώπασαν.

—  Προσοχή στήν υπόκλιση, είπε τέλος στόν κλητήρα. Θά

σκύψειο μαζί μέ τά τρίλλια και με τά τρέμολα. Κι οταν σε ρ(0- 
τήσει γιά τήν πόλη πές πώς ήρθ ’ ή άνοιξη...

—  Κι’  δ γ ιατρός; ν ν
 μή δεΐ τήν περρούκα σου. Μπορεί να σε γυμνώσει

απότομα καί νά σπάσει τό γαλάζιο τετράδιο. /
Στήν κάτου πόρτα τόν σταμάτησε καί τοΰ στερεωσε τα 

μαλλιά. ” Μήν ξεχάσεις τήν άνοιξη” , τούπε και τού σκόρπισε 
στήν άσπρη περρούκα ενα φρέσκο κλαρί πασχαλιάς.

—  Τ ά ' κίτρα'θάχουν πέσει κι’  δ δρόμος θ ά  ξάνοιξε..._
Ή ρ θ ε  τήν τέταρτη Κυριακή. Απ το σπίτι της πηρε^ το

Μάρτη καί ράντισε τό δρόμο πού δέν είχε ξαστερώσει ακόμα 
άπ’ τή λάσπη τού Φλεβάρη. Κάτου απ τις πορτοκαλλιες μαλι- 
στα ήταν νωπή ή καταστροφή τής τελευταίας θύελλας. Έ κεΐ 
είχαν γονατίσει έξη δέντρα κι’ έκαμαν μια ματαιη προσευχή 
στή γης. "Υστερα, δταν τ ’  άνασήκωσε ο ήλιος, δέ βρήκε τήν 
κορφή τους γιά νά δεΐ τή χαρά πού θάνιωθαν. Ή  Μ άγδα είδε 
άπ’  τό τζάμι κείνη τή νεροποντή καί τα κλαρια που τρεκλιζαν 
άνάμεσα στή μεγάλη φυτεία. Τό σπάσιμο τής χορδής δέν έφτασε 
δμα>ς ώς τό προσκέφαλό της. "Ο ί πορτοκαλλιές θάχουν λυπηθεί 
τόσο σήμερα”  είπε.

— Καί κλαΐνε... Τής άπάντησ’  δ γέρος. Δέν τις άκούς!
Ή  Μ άγδα άνασηκώθηκε περσότερο στό κρεββάτι της γιά

νά δεΐ πιό πολύ τά δέντρα. Και ξαναπ ε:
—  Κοιτάχτε πώς σαλεύουν! / ,
Ό  γιατρός μίλησε πάλι ιδιαίτερα μέ τόν πατέρα^ Ηταν κι

ένα δάκρι κρεμασμένο στή δεξιά του βλεφαρίδα μά δ γαιοκτή
μονας δέν είχε τά γιαλιά του καί δέν τό πρόσεξε. Το δακρι 
τότες κύλησε ί)συΧ° σ<* μνημόσυνο καί λύτρωσε τό γιατρό. Ο 
κ. Δαρμένης κράτησε τό γέρο κι’ άπ’ τ ’ άλλο  ̂χέρι. Ενα  ρα
βδί γιά κάθε δυστυχία” , σκέφτηκε. ’Έπειτα ευωδίασε οσο. μπο
ρούσε τά λόγια του.

 Προσβολή τού ακουστικού νεύρου... Κι' εινε τόσο νέα
ή δεσποινίς! » , „  ,.

Ό  πατέρας κοίταξε τις πορτοκαλλιες κι ακούσε παλι το 
μοιρολόι τους. Τ ά  δέντρα ξερρίζωναν άπό κεΐ πέρα, πέρναγαν 
πάνου άπ’ τά λεϊμονιά καί τά νεράντζα καί ξέσπαγαν μπρο
στά τους.

— Δέν πηγαίνουν στή Μάγδα; _ ; ν  ,
—  Φτάνουν ώς τήν πόρτα της και δέ μπαίνουν μεσα.^ Κι 

αν δέν ήταν ή βροχή, ή δεσποινίς θ ά  πίστευε πώς δέν είχαν 
διόλου πονέσει...

—  Κι’ έγοά;



—  Καί σΰ, κύριε Δημήτρη. 'Ό λες οί φωνές γλυστράνε ϊσαμε 
κεΐ και πεθαίνουν.

Ά π ό  τότες ό γέρος δέ ξαναροχάλισε.
Τήν ξεπροβόδισε ως τήν αρχή τής δημοσιάς καί τή φίλησε. 

Π ίσω ό παραστάτης φώναζε μέ τόν ψυχογιό τών Ά πελήδων κι5 
ό γέρος βιάστηκε νά γυρίσει. Ή  κραυγή τοϋ Λ όθα  έσκουζε 
σιμά στά πόδια τους κι0 άνασήκωνε τό χώμα.

—  *0 Λ όθας βλαστημάει τόν Πετρή... Τής είπε καί τής 
έδειξε τό βορινό στρατώνι.

Ή  Μάγδα χαμογέλασε.
—  Τό σπίτι, πατέρα; Τό βλέπω δπως πάντα μεγάλο.
Κρατοϋσε τό βιολί της μέ τή θήκη του. Ειχε σωπάσει άπό

κείνη τήν ημέρα κλεισμένο^ μέσ’  στή ντουλάπα πλάι στό μάλ
λινο ταγιερ μέ τις άσπρες πίκες. 'Ο  γιατρός δέν τό ζήτησε ποτές 
νά το στήσει δίπλα της καί νά βρει τόν πυρετό. Κι5 δ γαιο
κτήμονας χάλασε^ ξεπίτηδες κάποτε τήν κλειδαριά τής ντουλά
πας. Μπορεί το βιολί νάχε τή μηνιγγίτιδα’ 3, είχε σκεφτεΐ.
Επειτα κι ο̂  Ερασΐνος δέ σύχναζε στό δωμάτιο τής άρρω

στης. Ό  πατέρας τόν κρατοϋσε στό υπόγειο γιά νά τοϋ διορ
θώσει τ αμαξι και καθε τόσο πού κατέβαινε, τούμπηχνε κι’ 
άλλη μιά φοβέρα στήν καρδιά.

—  Θά στό κάμω νεκροφόρα, μασκαρά...
Ο Ερασΐνος δούλευε μέ τό σφυρί, κάρφωνε καί ξεκάρφωνε 

υστέρα κρυφά μέ τό σκερπάνι καί τήν τανάλια. Ή ξερε  γιά 
ποιόν τόθελαν τ’ άμάξι. Είχε ρθεΐ μιά μέρα ή μάνα τών 'Ά π ε 
λήδων γιά νά κοιτάξει τή Μ άγδα καί τό είπε στό γέρο : "Π ρ ο - 
παντος τ άμάξι. Μπορεί νάνε ανάγκη νά πάτε στήν εκκλησία 
μιά μέρα...” .

—  Τή Μάγδα;
—■ “ Οπως έγώ τό Βάνια μου.
Ό  υπηρέτης θυμόταν τ ’  άμάξι τής γρια— Μόκας καί τρό

μαζε. Είχε πεσει από τυφο το παιδί της καί κείνη τοϋ τό τοί- 
μασε μεσα σε τρεις μερες. Τ ’ αμάξι ήταν άπό μαϋρο ξύλο μέ 
λευκά κουμπιά κι’ ένα μικρό στεφάνι στό κεφάλι, ίσα πού- 
παιρνε να τοϋ ματώσει τό μέτωπο καί νά τό κάμει αγγελούδι. 
Ανέβασαν τό Βάνια τό πρωΐ μαζί μέ τό ήλιο κι’ έπειτ’  άπό 
μιά ώρα γύρισε ολομόναχο τ ’  άμάξι.

' Στό δρόμο, εκεί κοντά στό εξοχικό, τή σταμάτησε μιά 
τούφφα λεροψένα παιδιά πού άλλοτε τούς μοίραζε κεράσα καί 
μάζευε δυό τσεπες γέλια. Τά σύναζε τότες γύρω της καί τούς 
σκόρπιζε τά κέρασα σά ρόγες άπό χαρά. Τά παιδιά βρίσκανε 
νωρίς τήν ευτυχία καί τής φιλούσαν τά δάχτυλα. "Οταν ή
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Μάγδα έφευγε, πίσω της γιά πολλή ώρα ακολουθούσε τό χαχα
νητό τών παιδιών.

— Κι’ αύριο ξανά, κυρία...
Τήν είδαν άπό μακριά, πέρ’ άπ’ τήν άλυγαριά, κι’ έτρεξαν 

νά τήν προλάβουν. Τά χέρια της δμως ήταν άδεια καί τά παι
διά άρχισαν νά κλαΐνε.

—  Κεράσα;
Ή  Μ άγδα τά παραμέρισε βιαστικά.
— Ναί, τούς είπε. Μπορεί καί νά μείνω στό Ώ δεϊο...
Ό  κ. Διευθυντής δέν τή ρώτησε γιά τή βουή τής λεωφό

ρου ούτε γιά τούς άντίλαλους πού μπερδεύονταν στ’ αγρόκτημα 
κι’ άνακάτωναν τά κλαριά. Τήν πέρασε στήν Α ϊϋονοα  τον Αίατ 
καί τής έδειξε μιά τεράστια παρτιεούρα πού άνέβαινε άπ’ τό 
γραφείο ίσαμε τή χρωματιστή προσωπογραφία τοϋ μουσουργού. 
"Οταν τήν είχε χτίσει, έβλεπε τήν κορφή της νά πηγαίνει ώς 
τή χρυσή κορνίζα τού Λίστ, μά δέ φανταζόταν πώς θάφτανε 
ώς τό κάτου χείλος του. "  Ό  καπνός” , έλεγε "προχωρεί πολύ 
ψηλά μά δέν άγγίζει ποτές τόν ουρανό” .

— Ή  Σονάτα τών "Ησκιων...
Ή  Μ άγδα χάϊδεψε τήν παρτιτούρα μέ συγκίνηση κι’ από

ρησε. Δέν είχε δει άλλοτε τόσα χαρτιά στιβαγμένα στό γραφείο. 
Πότε - πότε άφηναν οί μαθήτριες τά τετράδιά τους μά δέν ;ε- 
περνούσαν ποτές τή διπλή καλαμαριά. Ό  κ. Διευθυντής μάλι
στα τά κρατοϋσε τό πολύ ένα τέταρτο, έκανε τις νότες γλυκύ
τερες καί τά γύριζε στά κορίτσια.

—  Ή ρ θ α ν  κι’ άλλες μαθήτριες;
—  Είνε άπ ’  τό φθινόπωρο, τής ξανάπε. Πήγε στις άλύ- 

πητες νύχτες καί πήρε ξοπίσω τούς στρατολάτες πούμειναν χω- 
ρις προσδοκία. "Υστερα τραγούδησε γιά ν’ άναστήσει τά δέν
τρα καί στό τέλος λάμπρυνε τή γής άπό ευδαιμονία...

— Ό  δρόμος; Ναί, ήταν ήσυχος δταν έρχόμουν.
—  Έ τ σ ι  ειν’  δ δρόμος πού δέν τραγουδάει, δεσποινίς. 

’Έ τσι ήταν καί κείνος δ δρόμος. "Ενα πλήθος απελπισμένα 
βήματα καί πρώτο - πρώτο τό ηγεμονικό σας τακούνι πούχε 
πιά μαδήσει. Ή  σονάτα ρίχτηκε αποφασιστικά στό σκοτάδι καί 
βρήκε τά πέπλα πού άραίωναν πρός τό θεό. Μετά έσμιξε τις 
κλωστές κι’ δ βοριάς τις είδε κι’ υποχώρησε.

Ή  Μάγδα γελούσε.
’Έπαιρνε τά χείλη τοΰ κ. Διευθυντοϋ, λογάριαζε τ ” άνοιγο- 

κλείσιμό τους κι’ έκλεινε μέσα της τή φωνή. Είχε νά τήν ά- 
κούσει εδώ κι’ έ'να μήνα. Τήν τελευταία φορά τής τήν πήγε δ 
κλητήρας μά κείνη δέν τήν πρόφτασε. 'Ο  μπάρμπα Σΐμος στε-
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κόταν άντίκρι μέ τό κασκέτο στό χέρι καί μιά γειτόνισσα τόν 
παρακολουθούσε έκπληκτη. ’Έ πειτα ή ’Αννιώ θέλησε νά της 
γράψει στόν αέρα κάποια παράξενα σχήματα μά διαλύθηκαν 
πριν νά στηθούν καί τό κενό έγινε άβυσσος. " Τ ά  λόγια σου” , 
τοΰπε τότες "χάθηκαν κιόλας” . Κι5 δ κλητήρας άφησε μέσ’ στό 
δωμάτιο νεκρή τή φωνή κι’ ύποκλίθηκε καί πάλι.

—  Τουλάχιστο νά τής τά πείτε μόλις ξυπνήσει...
Ό  κ. Διευθυντής τής μίλησε γιά τήν αυγή.
—  Οί άρρωστοι ξαναπήραν τήν ψυχή τους άπό κείνη τήν 

ώρα καί γύρισαν στόν κόσμο. Μά ήταν πιά όλοϋθε μέρα κι5 
άπ’ τά πεϋκα πέφτανε κάτασπρες στάλες πού μοσκομύριζαν.

—  Βέβαια, είπε ή Μάγδα. Ό  πατέρας θά ξαναπάει απόψε 
περίπατο μέ τό ντορή.

Τότες πήρε τό βιολί του. Θά τήν κρατούσε άπ ’ τό χέρι καί 
θά  τήν πήγαινε ώς εκεί κάτου πού τό καλοκαίρι σταμάτησε 
απότομα μέσ’ στήν άνθιση καί φΰσσηξε ό λίβας. ’Ή ξερε νά 
τήν περάσει απ ’ τήν ά’κρη τοΰ μονοπατιού, σιμά στό ασβεστω
μένο κράσπεδο, πρός τό ανατολικό μέρος. Ή  Μάγδα θάβλεπε 
μέσ’  στήν καταχνιά τή σκηνή τών οδοιπορούν καί θάκουγε τή 
μοίρα τους πού ολοένα θάφευγε καί σωνόταν στήν κολασμένη 
κηλίδα. "Έ κ ε ΐ  εινε τά κλεισμένα μάτια” , θά τής έλεγε. Κατόπι 
δέ θά  τήν άφηνε νά δει τούς ήσκιους ποΰπαιρναν τόν κατή
φορο τής βραδιάς καί σιωπούσαν μ’ ενα βλέμμα γιομάτο άπ’ τό 
μπλάβο ορίζοντα. Τό κράσπεδο γινόταν πιά πιό πλατύ κι’ ή 
νύχτα κείνη ξεμάκραινε στό βάθος σά μπόρα πού πάει νά πέσει 
κάπου άλλου. Ό  αέρας ξέκοβε δλότελα τό μαϋρο φτερό καί 
τόδιωχνε πέρ’ άπ’ τά βουνά τών νυχτερίδων μαζί μ’ δλη τή 
χαμένη κουστωδία. ’Από κεΐ χωρίζονταν ή γής κι’  έ'μπαινε ό 
ήλιος.

—  Στήν αρχή μοντεράτο, έ'πειτα αντάτζιο καί στό τέλος 
φορτίσσιμο : ή μελωδία τών ουρανών πού σκύβουν νά φιλήσουν 
τό χώμα. Στήν τρίτη παρτιτούρα θά δείτε τόν Έ ρασΐνο νά 
σκαρφαλίόνει στό μπαλκόνι καί στήν εικοστή δγδοη τ ’  ασημέ
νια έξάηχα νά φτάνουν ώς τ ’  άστρα γιά νά φέρουν τήν αστραπή 
τής λύτρωσης.

’Ή ξερε αύτή τήν αστραπή. Τοΰ τήν είχε δείξει κάποιος 
φίλος του άπ ’ τό Περνιότι δταν σπούδαζαν μαζί. Τ1Τταν μιά 
γυναίκα πού τή βρήκε μιά χειμωνιάτικη κονταυγή χωμένη στή 
λάσπη. Είχε γλυστρήσα άπ ’ τό προηγούμενο βράδι κι’ δλην τή 
ννχτα μάταια ζήτησε έ'να χέρι νά πιάσει τή ψυχή της. Μετά 
τά μεσάνυχτα αποκοιμήθηκε καί τά ξημερώματα τήν τράβηξε

άπό κεΐ μέσα δ Γοβιάν. “ Είχε πολύ βούρκο” , τοΰπε τ ’ άλλο 
άπόγιομα.

—  Καί τί έγινε τό σκοτάδι;
—  Τό ξεφλούδισα μέ τά χέρια μου κι’ ύστερ’ άπό λίγο ή 

ή Μαριάννα γιόμισε μέ φώς τήν κάμαρά μου.
Τό ’ Ωδείο ήταν πιά κατάμεστο απ’ τή σονάτα.
'Ο  κλητήρας είχε βγάλει τό κασκέτο του κι’ οί πτυχιοΰχοι 

δέ μπορούσαν νά παρακολουθήσουν τις νότες πού τινάζονταν 
στό κενό καί βάραιναν τήν άπογευματινή ατμόσφαιρα. Οί άρ
ρωστοι πέρασαν σέ μιά μικρή παράταξη άπ’  τις χορδές, κύλη
σαν μέ δυό φιλιά στό γαλήνιο μέτωπό τους. Έ κεΐ ή Μάγδα 
έστριψε άπότομα καί πισωπλάτισε τό σύγνεφο. Τά κίτρα πέ
σανε καταγής κι’ δ Έ ρασΐνος άφησε μισοτέλειωτο τ’ αμάξι στό 
υπόγειο. Ό  γιατρός δέ θ ά  ξαναρχόταν πιά στό σπίτι! Τό άλ- 
λέγκρο, τό πρέστο, τό βίβο, τό φορτίσσιμο —  δ κ. Διευθυντής 
άρπαξε μέσ’ στό διάστημα τήν άνοιξη καί τήν έκαμε κορόνα. 
'Έ να  πέπλο είχε σωθεί άπ’ τόν κατακλυσμό κι’ δ άνεμος τό 
κρατούσε ήσυχα-ήσυχα στά χέρια του —σάν τό άγόρι στήν Π ο
ρεία τον ξανϋον νυμφίον τής Ό νορίνας Λαφφερόν. Καί τό πέ
πλο άνασηκωνόταν κάποτε-κάποτε και χαιρέτιζε τή λεωφόρο, 
τά παιδιά μέ τά κεράσα, τά βιβλιοπωλεία και τόν πατέρα ακόμα.

Οί άλλοι χειροκρότησαν κι’ ή Μ άγδα ξαναγέλασε.
•— Κουραστήκατε πολύ γιά τού", πτυχιούχους, τούπε. Εινε 

μεγάλο τό πρόγραμμά τους. Βάσταξε περσόνερο άπό μισή ώρα.
—  "Οσο βαστά μιά ζωή...
ΓΙήρε τό δοξάρι του κι’  έ'ψαξε μέ τά δάχτυλά της κοντά- 

κοντά νά βρει τις νότες πού ^περιπλάνησε στις χορδές. Σ έ μιά 
στιγμή μάλιστα τό σήκωσε \1>ηλά, άκριβώς στ’  άντιφέγγισμα τής 
μέρας, καί τό κοίταξε πολύ βαθιά, μά τό γύρ,σε πάλι στόν κ. 
Διευθυντή. Τό δοξάρι ήταν μόνο ζεστό κάπου εκεί πρός τήν 
παλάμη του, στό λίβα πού πήρε γιά πάντα τούς άρρωστους 
πίσω άπ’ τά βουνά.

—  Δέ βρήκα ούτε μιά φωνή τούπε. Φαίνεται πώς τά χέρια 
μου δέν τις πρόφτασαν. Θάφυγαν νωρίς...

Ό  κ. Διευθυντής συλλογίστηκε τήν κορόνα. Μέσα σέ κείνη 
τή νότα είχε κρύψει τήν ώραία ψάθα, τήν ταμπέλα τοΰ ’ Ω
δείου καί τήν άποθέωση τών πενήντα του χρόνων. 'Η  Μάγδα 
διπλωνόταν στήν αί'γλη τοΰ πρωινού καί τοΰ σκόρπιζε μέσ’ 
στήν αϊ&ουοα τής μελέτης δέκα χιλιάδες τετράδια πού τραγου
δούσαν σάν ατέλειωτες σερενάτες τοΰ νεροΰ καί τής γής. "Α ύ τή  
ή νότα”  σκέφτηκε, "τή ς έ'δειξε τό πέλαγο” .

Τής τόγραψε μέ μιά κιμωλία στό μαυροπίνακα:



—  Και τήν κορόνα;
—  Κι’  αύτή δέν τή βρήκα, τ ’ απάντησε. Γι’  αύτή περσό- 

τερο έψαξα στό δοξάρι και γι’  αύτή πρωτοκοίταξα στό κάτου 
χείλος τοΰ Αίστ. “ Η θελα νά τήν καρφώσω στό πέτο μου καί 
νά βγώ στή λεωφόρο γιά νά ξανακούσω τό τραγούδι της.

"Ενας σπουδαστής ειχε βγάλει τό βιολί του νά τό κουρντίσει 
στήν τελευταία νότα τοΰ πιάνου κι’  ακόμα πάλευε μέ τά πλή
κτρα στή διπλανή αίθουσα- Ή  Μ άγδα βρήκε άδεια τή θήκη 
καί τή φορτίόθηκε. "Π όσο  βαριά έ'γινε τώ ρα ...” , ειπε στόν 
εαυτό της.

Ή  Σονάτα τών *Ή σκιων ειχε σωπάσει παράμερα, σκόρπια 
κάτου άπ’  τ’  αναλόγιο χωρίς καμμιά σειρά καί χωρίς κανένα χα
μόγελο. Τό σούρπο επεφτεάπάνου της κι’  οί παρτιτούρες σάνά 
μοιάζανε μέ κείνους τούς άρρωστους πού τούς τύλιγε ή ομίχλη 
καί τούς απόσωνε ολοένα καί πιό πολύ. Κι’ ή κορόνα, καί κείνη 
ακόμα, σά νά μήν ειχε τάχατες περάσει άπ’  τό κράσπεδο μέ 
τόν ασβέστη, σά νά μήν είχε στρίψει καί σά νά μήν πισοοπλά- 
τισε τό σύγνεφο.

Μόνο ό κλητήρας εμενε ακόμα.
Ό  μπάρμπα-Σ ΐμος στεκόταν ό'ρθιος, αμίλητος, μέ τό κα- 

«τκέτο στό χέρι.

\

ΑΝΟΙΧΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΓΙΑΝΝΗ Α· Κ Α Ρ Α Μ Η Τ Σ Ο Υ

Ή  σιωπή διαβαίνοντας τά κράσπεδά της έσπέράς 
ήρθε σύμπλεγμα μυστηριακό μέ τις σκιές, 
ήρθε κι’ αράχνη μέ κύκλωσε.
Άνάψε τό δικό μου τ ’ αστέρι κι’ άνοιξε τό δικό μου βιβλίο, 
τ ’ αλφαβητάρι της άγάπης, της θάλασσας, της γαλήνης.

Ή  λαμπάδα τής ψυχής σου είν’ 2να κρίνο, 
τό καντήλι τής ψυχής μου μιά μαργαρίτα, 
ϊλ α νά συλλαβίσουμε μ αζί: 
θά μάθω νά σ ’ άγαπω, θά μάθεις νά μ ’ άγαπάς. 
θά μάθουμε ν’ άγαπαμε.

Π Ρ Ω Ι Μ Ο Ν  Ε Α Ρ

Στόν έξώστη τής πρωινής θάλασσας
πού τόν κυρίεψεν κουρσάρος δ κισσός,
άπ’ τό κατώφλι τοΰ δπνου βγήκεν ή μικρούλα
κι’ είδε :

Ή  χαρά χτύπησε τά χέρια της
κι’ άπ’ τις παλάμες φτερούγισαν περιστέρια
κατάλευκα πού γέμιζαν τόν άγέρα.



Ή  μικρούλα δλο καί χειροκροτούσε 
κι’ δλο φτερών αν νέα σμήνη.

Κυττάζοντάς τα χειροκροτεί πιό δυνατά.

Ό  έξώστης έγινε ενας κρατήρας 
πού ξετίναζε χιλιάδες άσπρα πουλιά.

Ή  μικρούλα δέ φαινόταν πιά' 
οί παλάμες της έγιναν κι’ αύτές λευκό πουλί 
καί δέν βλέπεις παρά φτερουγίσματα, 
δέν άκοΰς παρά μυριάδες χειροκροτήματα 
κι’ είν’ άκόμα τόσο πρωί.

Σ Ο Ρ Ο Κ Ο Σ  Σ Τ Η  Δ Η Λ Ο

"Εσπασε τό βαθυγάλαζο νερό 
χίλια κομμάτια: χίλια μάτια- 
κι’ έσπασε τό φως.
Ώ ς νά προφτάσοΟνε τά μάτια μιάν ανάσα,
μιά γεύση τοΰ τσαμπιοΰ: ούρανός, θάλασσα καί φώς.
άπόμεινε καί πάλι ή κάτασπρη μορφή :
άσπρα τά στήθη τά γυμνά,
σκέψη γυμνή, ψυχή γυμνή-
κι’ δμως τό στίγμα κάποιου όλόμικρου θεοΰ
τό υποψιάζομαι πορφύρινο,
πηγής παλιάς, πηγής βαθειάς, πηγής αιώνιας χνάρι.

Π Ο Ρ Τ Ρ Α ΙΤ Ο  ΣΕ Κ Λ Ε ΙΣΤ Ο  ΧΟΡΟ

Βιβλίο τής νύχτας· χέρια πού λέν "έγκαταλείπω” , 
κορμί στή λευκή σελίδα πού στιγματίζει τό "τέλος” .

Τό σκηνικά τοΰ έδχφους γυρίζει
καί τροπικές δπτασίες τυλίγουν τό σύνολο.

(Είναι τό γράμμα· ώ είναι τό γράμμα 
τοΰ φίλου πού πάει- καί μέ ταξιδεύει 
στά παράξενα ονόματα των άλλων τόπων.)
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Καράβια δέν περνάνε άπόδώ
κι’ έχω τό συναίσθημα κατακόρυφου δάσους
κι’ Ιχω τήν έκφραση τών ματιών ένός άδειου σταθμού.

Έ νας τίτλος μπορεί νά τοποθετηθή στή βάση :
"εις κόρην ή όποία άνεθρέφετο μέσα εις μοναστήρι” .
Μά μιά καρδιά, καλή καρδιά 
μέ τό γερτό τής θλίψης της κεφάλι, 
γονάτισε, μικρή καρδιά,
νά δει κάποιαν αχτίδα της στής νύχτας τό βιβλίο.

ΤΩ ΡΑ  Π Ο Υ  Φ ΤΑ Ν Ο Υ Ν  ΟΙ ΣΚ ΙΕ Σ *

Τ ’ δλόλεϋκο γυμνό κορμί
πελώριος ίσκιος τής λατάνιας τό σκεπάζει.
Φιονή, στό λίκνο τής σιωπής.

Έκρυψε τούς ήχους· έδυσε τά μάτια.

Παλμός νεροΰ κρυφού βαθιά στή γη.

Γωνιά σπασμένου ανάγλυφου: 
ένα πόδι λαχταράει νά τρέξει 
κ’ ΰστεοα ένα σώμα 
κι’ Ινα πρόσωπο, ένας κόσμος.

(Έ γ ώ  θά μείνω
μέ μιά παιδούλα φοινικιά
πού δέ μπορεί νά νοσταλγεί, δέ θέλει έκτάσεις.)

Κι’ δταν οί σιγαλοπερπάτητες σκιές διπλώσουνε τό γόνα 
κι’ άπογύρουν χαυνωμένες σ ’ δλες τις κώχες, 
δρόμο παίρνει, δρόμο άφινει 
κι’ έρχεται.
(Ποιός είναι λές· γιά ποιόν μιλώ-
κάνε άντηχεΐο τής καρδιάς μου, τήν καρδιά σου...

Καλά τό μάντεψεν: Εκείνος τής αγάπης.)

*  Τ οΰ Μ ίμ η "Α ν ν ιν ο υ  π ου  πέ&ανε τό  42 είκοσι χοονώ  κι* ήταν κι * είνα ι ό  μ όνος φ ίλος.
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Ε Ν Α Σ Ε Φ Η ΒΟ Σ Π ΡΟ ΣΕ ΥΧ Ε ΤΑ Ι Σ Τ Ο Ν  ΕΡΩΤΑ

Φεγγάρι τοΰ μεσαύγουστου στήν άγκαλιά γερτό 
μέ τήν καρδιά μου πρόσωπο μέ πρόσωπο 
κι’ έξομολόγηση τ ’ άνάδεμα της θάλασσας 
κι’ ακόμα σκέψου καί σύ τήν πιό καλή στιγμή σου.

Πρέπει ν’ ανοίξεις απόψε τό δρόμο στόν Ιρωτα, 
πρέπει νά δέσεις έλπίδες πετράδια στό σμάλτο 
τών λίγων άναμνήσεων.

" Ό χ ι  δέν είναι θλίψη τά δάκρυα τοΰτα : 
μικροί καθρέφτες της έκπληξης.
Κι’ ώ τώρα θά στό π ώ : Μορφή παράκλησης
ά~ό τά νυχτιό κΰμα άναδυμένη
ξάφνιασε τό φεγγάρι κι’ Ιφυγε άπ’ τήν αγκάλη” .

Φώς κι’ ή κραυγή: πές τήν ιστορία πού δέν Ιζησε ποτέ, 
τί απόψε δέν είναι γι’ άλήθειες.

’Αφή πέταλο λουλουδιού, βλέμμα λιμνούλά χάρης, 
χαρά παράκληση τοΰ ναί, κι’ ή προσμονή 
κι’ ή προσμονή στις άγρυπνίες θρεμμένη 
νά μαραθεί, νά λΰτρωθεΐ, νά σβύσε: καί νά φύγει.

Τέλος δέν Ιχω.
Κι’ Ιχουν τέλος οί ιστορίες τών έφηβων, 
κι’ οί Ιφηβες ιστορίες τών μεγάλων, 
σέ τόνο χαμηλό, σέ κρυφό τόνο;

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 

ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Π. I. Κ Α Μ Π Α Ν Α

1. Β ί ω μ α  κ α ι  Δ ο κ ι μ α σ ί α

Η
 Σ Π Ο Υ Δ Η  τών έκάστοτε πραγματικοτήτων επιδικάζει 

αναμφισβήτητα στόν μελετητή βαθύτατην πικρία καί έπο)- 
δυνον "τάραχον ψυχής” . Καί είναι ακόμη αναμφισβήτητο 
δτι αύτή ή δοκιμασία εκφράζεται μέ τήν εσωτερική κα

τάφαση μιας ηθικής εντελέχειας στά οριακά προβλήματα τής 
ζωής, πού άλλωστε νοείται καί ώς προϋπόθεσή της. Ά ρ α  ή 
έρμήνευση ενός τέτοιου ενεργήματος καί τής ανάληψής του προσ
κρούει απαρχής στό εροίτημα: "Π όθ εν  ή ώ θ η σ ι ς Π λ έ ο ν  ει
δικά στήν εποχή μας πού ή απώλεια εμπιστοσύνης στις οποίες 
υποστασιακές εδρες τοΰ ανθρώπου, δπως είναι ή ηθική καί ή 
πνευματική, έ'χει έγγίσει τήν κορύφωσή της, τό πιό επάνω ερώ
τημα δέν απαιτεί απλά τήν διασαφητικήν απόκριση, απαιτεί τήν 
ομολογία. Ό  μελετητής λοιπόν είναι υποχρεωμένος νά δικαι
ώσει τήν ηθική του δντότητα ώς γεγονός πού ερχεται νά ταυ- 
τισθεΐ, μετερχόμενο τό συλλογικό βίωμα καί τήν προσωπική δο
κιμασία, μέ τά άλλα ηθικά γεγονότα. 'Η  δικαίωση αύτή τελεί
ται άφ ’ δταν καταστεί παραδεκτή ή θεμελιώδης αναγκαιότητα 
ηθικής αύταξιολόγησης καί όντολογικής υπέρβασής της. Σύγχρο
νος ευρύς νοΰς, πρεσβεύει δτι πράγματι αποτελεί αναγκαιότητα 
ή ηθική αύταξιολόγηση, τόσο γιά μιά προσωπικότητα δσο καί 
γιά μιά εποχή.1 Τό νά θέσω  δμως " τ ό  πρόβλημα τής ηθικής 
μου αξίας”  δέν αποτελεί παρά μιά καθαρά δική μου υποστασιακή 
αύτοέκφραση. Διότι τό πρόβλημα τής ηθικής μου αξίας εχει

1. I. Ν. θεοδωρακόπουλου , Σύστημα Φιλοσοφικής Ή ϋ ιχ ή ς , τ. Α ', 
1947, σελ. 204.
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τεθεί σέ μένα άπό πρίν, εχει τεθεί άφ ’ δταν τέθηκα έγώ ό 
ίδιος ως πρόβλημα, άφοΰ είναι κάτι ουσιώδες άπό τόν εαυτό 
μου. Πλέον καθαρόλογα δηλ. ή άναγκαιότητα γιά ήθική αύτα- 
ξιολόγηση πού αισθάνομαι, είναι άναγκαιότητα δχι γιά αυτήν 
τήν άξιολόγηση ώς ενα λειτούργημα άποκλειστικό πού έρχεται 
επιβαλλόμενο έξωθεν, άλλά γιά τή δική μου, τήν υποστασιακή 
έκφραση αύτοΰ πού έγκλείιο. Θέτοντες κατ’ αύτά τόν τρόπο 
τήν άναγκαιότητα γιά ήθική αύταξιολόγηση μέσα στήν εύρΰ- 
τερην αύτοεκφραστική άναγκαιότητα τοΰ άνθρώπου, δέν άποσκο- 
ποΰμε παρά στήν άνεύρεση καί σπουδή μιας άλλης αληθινής 
αναγκαιότητάς του πού μέ ένα εναργές ηθικό καί άνθρωπολο- 
γικό περιεχόμενο οδεύει παράλληλα μέ εκείνην, τής οποίας τό 
έγκλειόμενο περιεχόμενο είναι περιεχόμενο δντολογικό. Ή  ήθική 
αύταξιολόγηση λοιπόν δέν είναι μονοσήμαντη στάθμιση, δέν 
ενέχει έ'σχατο τελεολογικό νόημα, άλλά χρησιμεύει στόν άν
θρωπο ώς βίωμα ηθικό γιά τήν "ύστερον”  όντολογική του 
υπέρβαση. Ή  ήθική αύταξιολόγηση αύτή πρός εαυτή δέν θά  εΐχε 
καί δικαίωση καν ήθική, εάν δέν έφερνε στήν όντολογική της 
υπέρβαση άπό τόν άνθρωπο. "Ενας διανοητής κατά συνέπεια 
πού θεάται φιλοσοφικά τήν εποχή του καί μαθητεύει σέ αύτήν 
καί τήν σπουδάζει, ένορμεϊται σέ αύτά τά ένεργήματά του άπό 
μιάν άναγκαιότητα πού τοΰ υποχρεώνει τό πέρασμα άπό τήν 
ήθική αύταξιολόγηση, γιά τήν όδοιπόρευσή του πρός τήν όντο
λογικήν υπέρβαση αύτής τής τελεσμένης πλέον αύταξιολογίας.1 
"Ετσι πραγματώνεται πρόοδος, καί αύτό σημαίνει δτι ή άνθρώ- 
πινη συνείδηση διευρύνεται, υψώνεται, ελευθερώνεται. Διότι 
ένεκα τούτου γεννήθηκαν δλα τά μεγάλα έργα τοΰ άνθρώπου : 
Ά π ό  τήν ανάγκη γιά έλευθέρωμα συνειδησιακό, πού νοείται ώς 
ηθικό, άνθροίπολογικό έλευθέρωμα.

Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ , ώς ηθικό γεγονός, είναι ζωή. Είναι καρπός 
' S  καί μαζί δημιουργός ζωής. Τό άγώνισμα τοΰ άνθρά>που 
άρχίζει άπό τή στιγμή πού ύφίσταται ώς ζωή. ’Ά ρ α  ή ζωή

1. Νοητόν είναι δτι δέν πρόκειται εδώ  γιά τήν προσωπική αύιαξιο- 
λόγηση εοϋ διανοητή. Διότι αυτήν θ ά  πρέπει ήδη νά τήν εχει τελέσει. 
’ Ε δώ  πλέον ερχεται ό διανοητής ώ ς έκπροσώπευση τής εποχής του, εχει
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είναι άγώνισμα. Παράλληλα καί ως συνέπεια, καί ό άνθρωπος 
είναι αγώνας. Διότι τό αϊτιο πού τόν έφερε στη ζωή, δηλ. στό 
άγώνισμα, είναι αϊτιο άγωνιστικό. Ό  άνθρωπος λοιπόν αγ ω 
νίζεται. Ά λλά  άγωνίζεται άπό μέσα του καί γιά μέσα του. Ή  
προσπάθειά του δηλ. δέν άναλώνεται στήν απόσβεση τής εσω
τερικής του αντινομίας, άλλά στήν άναλογικήν ισορρόπηση αύ
τής τής άντινομίας. Η θ ικ ά , καί αύτή ή άντινομία τοΰ άνθρώ- 
που πού είναι ό ϊδιος, δέ νοείται ώς άντινομία θέσης καί άν- 
τίθεσης, έγώ καί μή εγώ. ’ Η θικά, ή άντινομία τοΰ άνθροόπου 
είναι άντινομία μορφών ζωής, άρα είναι ζωντανή καί κατα- 
φάσκουσα στό συνθετικό νόημά τους ή κάθε μία άπό αύτές τις 
μορφές τής ζωής. Διότι ό άνθρωπος, ώς σύνθετο £ργον ζωής, 
σέ μιά ένδότερην αναλυτική άναφαίνεται ώς ζωή τής Συνείδη
σης καί ζωή τής Φύσης. Ή  υπόσταση τοΰ άνθρώπου πραγμα
τώνεται στό μετάχμιο δπου τελοΰν σέ δημιουργική σύγκρουση 
αύτές οί άντινομοΰσες μορφές τής ζωής. Καί εδώ φθάνομε σέ 
έναν πρώτο συμπερασμό, δτι δηλ. ό άνθρωπος πρέπει νά κάμει 
ήθική κατάφαση στήν άνθρωπινότητά του.1

Πιό έπάνω έλέχθηκε δτι στόν κόσμο, νοούμενον ώς φαινό
μενο ζωής, δλα άγωνίζονται, καί κατά συνέπεια δτι ό άγώνας 
άποτελεΐ δείκτην ζωής. Ζωή λοιπόν χωρίς άγώνα δέ νοείται, 
διότι τότε δέν είναι ζωή, είναι κάτι άλλο, είναι άδράνεια. Ε π ί 
σης άνθρωπος χωρίς άγώνα δέ νοείται, διότι τότε δέν είναι 
άνθρωπος, (δέν κλείνει δηλ. δύο μορφές ζωής), άλλά άπλό φυό
μενο, ζ ώ ο .3 Ό  άγώνας είναι έκεϊνος πού κάνει τόν άνθρωπο 
τέτοιον, δηλ. άνθρωπο. Διότι άρχικά ό άνθρωπος είναι δυνα
τότητα μόνο γιά νά γίνει άνθρωπος, πού αύτή πάλι ενδημεί 
στήν σέ λαθάνουσα κατάσταση ευρισκόμενη ζωή τής συνείδη
σής του. Κοινό κατά συνέπεια στοιχείο δλο^ν τών ζωντανών 
πραγμάτων, 9 είναι τό αγωνιστικό στοιχείο. Ά λ λ ά  κάθε μορφή

κάμει συνείδησή του πώς είναι αύτός τούτος ή σημερινή εποχή, καί 
αύτό σημαίνει δτι αποδέχεται επάνω του ολόκληρο τό μέγεθος τής ευ
θύνης γιά τά σφάλματα  αύτής τής εποχής πού είναι ό  ίδιος.

1. Δηλ. στήν άντινομοϋσα σύνθεση αύτών τών δύο μ ορφών ζωής 
που, ώ ς νέο αύτή πρόσωπο, είναι κάτι καί άπό τις δύο, δμ ω ς δέν είναι 
αύτούσια ή μία είτε ή άλλη.

2. Κ ατάδηλον είναι δτι στήν προκείμενη περίπτωση ό  άνθρωπ ος θ ά  
ύφίσταται ώ ς ζωή  τής Φύσης είτε φυόμενο, διότι τήν καθαρήν έννοια 
τοΰ ά /ω ν ίσμ α τος καί άρα  τής αγωνιστικότητας του κρυσταλλώνει ή ζωή  
τής Συνείδησης. "Ενεκα τούτου καί νοούμενος ό άνθρωπ ος πέρα άπό 
τόν αγώ να, εύλογα σημαίνει δτι νοείται πέρα άπό τή ζωή  τής Συνείδησης.

3. Κ αί νοούνται ώ ς  τέτοια δσα  εγκλείουν αύτοΰ τοϋ είδους τή ζωή , 
αύτοΰ τού είδους τήν άντινομία.
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II. I. Κ ΑΜ Π Α Ν Α

αγωνίσματος αναστρέφεται μέ μιάν άλλη μορφή του, δηλ. ό αγώ 
νας πολυσυνθετοποιεϊται καί, εάν τόν νοήσομε ώς ενα απο
κλειστικό σταθμίζον φαινόμενο, αποτελεί τό βίωμα τοΰ ανθρώ 
που. Είναι άρα βίωμα μιάν αγωνιστική έκφραση, εϊναι ή έκ
φραση τής^ περιρεουσας ατμόσφαιρας ώς ζοοής απέναντι του, 
δηλ. ^πρός έαυτήν. Τέλος αποτελεί τό συγκεκριμένο ενδεικτικό 
τής υπάρχουσας αναστροφής τοΰ ανθρώπου μέ τήν ζωή, είναι 
η ίδια ή ζωή σέ μιά μορφή της συγκεκριμενοποιημένη πού έκ- 
Ληφθηκε μεμονωμένα ώς κατάσταση αυθύπαρκτη. Ό  άνθρωπος 
αποδέχεται αύτή τήν έκφραση, δηλ. τής άνταποκρίνεται, διότι 
δε θα είχε τή δυνατότητα και νά μή τήν αποδεχθεί. Έ ά ν  αύτό 
/ινοταν, τοτε θα^επρεπε νά ειποΰμε ότι ό άνθρωπος μένει ηθικά 
αδιάφορος,^ άρα αδρανεί και αυτό σημαίνει ότι αναιρεί τό νόημά 
του, ως νόημα ανθρώπινο. Βλέπομε λοιπόν τό βίωμα ώς έ'να 
έποπτειακό γνώρισμα είτε χαρακτηριστικό,πού δέ θ ά  ήταν νά μήν 
τοΰ άνταποκρίνεται ό άνθρωπος διότι αύτό θ ά  ήταν κάτι άντί- 
νομο προς^τη φυσιολογία τί] δικη τοί’ καί τήν έποπτειακή φυ
σιολογία. “Ομως έκτος τοΰτου, έάν παρέμενε έλλείπουσα ή αν
ταπόκριση τοΰ ανθρώπου πρός τό βίωμά του, δέν είναι δυνατό 
*'αΝ τ0 ν°η σομε τοΰτο ως βίωμα, δηλ. ως έκφρασ?] τής ζωής πρός 
μιαν όμοιαληθεια της, πού σημαίνει καί εκφρασί] αυτής τήο 
όμοιαλήθειας πρός τήν ζωή.

Η ανάλωση τοΰ ανθρώπου στα ποικίλα αγωνίσματα πού 
τοΰ θέτει ή ζωή, δηλ. ή ανταπόκρισή του στά βιώματά του, 
είναι κατά^κύριο λόγο παραγωγό μιας σχέσης, πού νοείται ώς 
σχέση τοΰ ανθρώπου πρός τό βίωμά του. Καί δέν δΰναται νά 
υπάρξει μιάν άλλη σχέση. Πρόκειται γιά τόν Π όνο , καί τή δοκι
μασία ώς θεμελιακό του χαρακτηριστικό. Τό βίωμα είναι διά
φορο μεσα στό κάθε "ν υ ν ” . Καί ή δοκιμασία άρα είναι επίσης 
μεσα στό κάθε^ νΰν διάφορη, όπως τέλος διάφορος είναι καί 
ο άνθρωπος μέσα σέ αύτό το κάθε "νΰν” . 'Ο  διαφορισμός τοΰ 
βιώματος, τοΰ ανθρώπου καί τής σχέσης τους μέσα στό κάθε 

νυν είναι ένα άποτελεσμα άπορέον άπό τήν έσώτερην οργα
νική τους συνάρτηση, είναι δηλ. τό αποτέλεσμα μιας λειτουο- 
γιας αλληλεξάρτητων αξιών.1

, 1; Διότι ό  άνθρωπ ος, τά βίωμά  ίου ώ ς  τέτοιο (δηλ. ώ ς  β ίω μ α  τού
ανθρώπου), και η δοκιμασία  του ώ ς τέτοια επίσης (δηλ. ώ ς  δοκιμασία 
του ανθρώπου), είναι ολα  αξίες, και μάλιστα πρώτες αξίες. Έ ά ν  πάλι 
κάμομε αφαίρεση αύτών τών άξιων καί επιζητήσαμε τήν ακροτελεύτια 
ουσιαστικοτητα τους τοτε αναντίρρητα θ ά  νοήσομε ώ ς μόνη καθαρή ν

α  Ι0 ν “ ν^ ωιί°· Με α λ°ν ι «  ό άνθρωπ ος δέν είναι άξία  έφ ’  όσον 
νοήσει δίπλα στο βίωμα  και τή δοκιμασία  του, άλλά είναι επειδή είναι.

Θ Ε Μ Ε Α ΙΩ Σ Η  Τ Η Σ  Η Θ ΙΚ Η Σ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ

* / 
Ά π ό  τή στιγμή πού ό άνθρωπος αισθάνεται να υπάρχει 

μέσα στό χώρο και τό χρόνο, άφ οταν δηλ^ βιώνει^ τήν ζωή 
και τόν εαυτό του ώς ζωή, αρχίζει νά θεάςεται αυτο που ο 
ίδιος είναι καί αύτό πού δ ίδιος γίνεται ως ^αυτοκαταξιωση, 
στό πρόσοιπο τοΰ πιό ύψηλοΰ, τοΰ πιό καθαρού Πόνου. Κατ 
αυτόν τόν τρόπο σέ έσχατη αφαίρεση και θεώρηση κορυφαία, 
δ άνθρωπος είναι Πόνος, καί μόνο\' ως τέτοιος δύναται νά νοη
θεί, καί μόνον άφοΰ νοηθεί ώς τέτοιος λύεται η προϋποθεση 
τής άνθρωπολογικής κατάφασης πρός εαυτόν. ^

Κ άθε εποχή διατείνεται ότι εχει ύπερτερήση τήν προγενε- 
στερή της σέ δοκιμασία, ότι φέρνει περισσότερη πικρία καί οδύνη 
μέσα της. "Ομως τό λέγει επειδή τό βίωμά της άπό^όπου άνε- 
κυψεν ή δοκιμασία είναι πιό άμεσα, πιό απ ευθείας εγγύς προς 
αυτήν, άπό ό,τι τό βίωμα μιας άλλης εποχής.^ Κ ατ’ αύτό τόν 
τρόπο λέμε πώς ή κορύφοοση τής δοκιμασίας έπιτελεΐται μεσα 
στά ορόσημα πού θέτει τό "νΰ ν” . Καί επειδή αυτό τό ''νΰν 
εναλλάσσεται, άρα είναι διαρκές, καί η δοκιμασία ’  κατά συ
νέπεια τοΰ ανθρώπου είναι κάτι τό διαρκές,^ κάτι το ατελεύ
τητο. Μολοντοΰτο, καθώς καί πιό έπανω ελεχθηκε, ο άνθρω
πος αισθάνεται ώς έσχατη δοκιμασία του αύτή πού κυριαρχεί 
μέσα του όχι απλά στο "νΰ ν33, άλλά στό εκάστοτε^ τελευταίο 
"νΰ ν” . Ή  δοκιμασία αύτοΰ τώρα δά τοΰ νΰν  ̂ αναιρεί την 
κορυφότητα τοΰ προγενεστέρου του, δηλ. δεν αποδεχεται τήν 
ύπερτέρηση εκείνου, όπως πάλι άναιρεΐται καί τούτου τοΰ ίδιου 
ή κορυφότητα άπό τό μεταγενέστερο του. Σε προεκτεινομενο 
συλλογισμό, τό περιεχόμενο τής δοκιμασίας τοΰ έκάστοτε τε- 
λευταίου “ νΰν”  αποτελεί άνθρώπινο περιεχόμενο.. Διότι είναι 
ή άμεση έκπροσώπευση τοΰ ανθρώπου ως^ηθικοΰ^ γεγονοτος 
τώρα δά, καί επανέρχεται εκ νέου πρός αύτό^ τό ήάικό γεγο
νός ώς ένδειξή του άφ“ έαυτής αξιολογημένη. "Οταν παλι αυτο

Α ν τ ίθ ετ α  τό β ίω μ α  καί ή δοκιμασία αποτελούν αξίες έφ ’ όσον νοηθούν 
δίπλα στόν άνθρωπ ο. Ά λ λ ά  επειδή καί πέρα άπό τόν άνθρωπο δεν Ου- 
νανται νά νοηθούν, ένεκα τούτου είναι καί αυτές αξίες πρωτογενείς. 
(Διότι ελκουν τήν πρωτογένειά τους άπό τή σχέση - ταύτιση τους με τον 
άνθρωπο).

1 Τόν Π όνο ώ ς  σχέση άνθρώπου καί βιώματος βρίσκομε και στήν 
ακόλουθη ρήση τού B u ddh a  : "Π όνος είναι ό πενταπλός δεσμός μας με 
τά γήινα. Δεσμός μέ τό σώμ α , μέ τις αϊστησες, μέ τις π αραστασες, με 
τις επιθυμίες, μέ τή συνείδηση” . P h y s  D avids , Βονδιομος. ελλ. μετ. Β. 
Ρ ώ τα . Στήν ΕΙοαγοογη τού Π . Π ρεβελακη, σελ. 16.

2. Αύτόδηλον είναι ότι νοείται ώ ς  κορύφωση, διότι ώ ς δοκιμασία 
άπλά ΰφίσταται άπό πάντα, έφ ’ όσον καί ό άνθρωπ ος και το βίωμα 
του, (μέ μιά λέξη ή ζωή), ύφίστανται.
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το έκάστοτε τελευταίο "νΰν”  πεπερασθεΐ άπό τό επόμενο, τό 
περιεχόμενο τής δοκιμασίας του νοείται ώς περιεχόμενο άνθρω- 
πολογικό. ; Κ ατ’ αυτό τόν τρόπο, ή διάρκεια τής δοκιμασίας 
του ανθρώπου αναγεται στο είδος τής άνθρωπολογικής δοκι
μασίας του, ως ευρισκόμενης έξω άπό τήν έκταση τοΰ κάθε 

νυν , που νοείται ως τελευταίο "νΰν” . Κατά τοΰτο λοιπόν υπερ
τερεί καθε εποχή την προγενέστερη της, δτι δηλ. συναποφέρει 
πλέον μέγιστο ποσοστο άνθρωπολογικής δοκιμασίας άπό εκείνην.

, Α 6α ^  δοκιμασία δλων τών εποχών είναι ή ϊδια (ώς άν- 
θρωπινη δοκιμασία), δν καί κάθε μιας άπό αυτές είναι πλέον 
κορυφωμενη, διότι είναι δοκιμασία τοΰ "νΰ ν” . 'Ό μ ω -δ έν  είναι 
αυτός ο παράγοντας γιά τήν ώρίμανση τοΰ άνθρώπου, κάτω 
απο τη μαθητεία τοΰ Πόνου. Κάθε εποχή ώριμάζει τόσο, δσο 
της επιτρεπουν να ωριμάσει τό άνθρωπολογικό περιεχόμενο τής 
δοκιμασίας ολων των προγενέστερων έποχών της πρώτο, καί 
δεύτερο το «νθρωπινο περιεχόμενο τής προσωπικής της παροΰ- 
σας δοκιμασίας. Αλλα αφου τό είδος τοΰ δεύτερου περιεχόμε- 
νου είναι πάντοτε το αυτό, (δηλ. ευρισκόμενο σέ ένταση σέ 
κορύφωση) εκείνο που χρήζει έρευνας είναι τό είδος τοΰ πρώ- 
το_υ. Οσο λοιπον ̂ αυξάνει ό αριθμός τών προγενέστερων επο
χών, οσο δηλ. αυςανει η δοκιμασία τής κοινής ανθρωπότητας 
τοσο η κληροδοσία στην κάθε επόμενη εποχή είναι πλέον με- 
γαλη,^αρα τοσο η ωριμανση τελειώνεται. Λέγοντες κατά συνέ
πεια οι άνθρωποι της κάθε εποχής δτι βρίσκονται σέ ένα κοοΰ- 
φωμα δοκιμασίας, εννοούν δτι υπερτερούν άπό τους άνθρώπους 
της οποίας προγενεστερης έποχής σέ εσωτερικήν ώοιμότητα, 
που νοείται ως ωριμότητα ήθική. Ά λλά  ή α ήθική ώριμότητα 
απαιτεί την επίσης α ανάλογή της άνταπόκριση άπό τόν άνθρω 
πο, απαιτεί δηλ. απο αυτόν νά γίνει τόσο αξία ήθική, δσο τοΰ 
επιτρεπει τούτη να γίνει. Αυτή είναι ή αιτιολογική οίζα τής θέ- 
σεως στον καθε ενα άνθρωπο τοΰ προβλήματος τής ήθικής του

1. Κατόπιν τούτων λέμε πώς ό άνθρωπ ος ερχεται μέ τήν ά νθ οω - 
πολογικη του δοκιμασία  να δώσει κατάβαση στήν προσωπική, α ν θ ρ ώ 
πινη δοκιμασία  τοΰ κάθε νΰν” . *’ υρω

2. Ε π ιζη τεί δηλ. ό άνθρωπ ος νά κρίνει τό είδος τής ανταπόκρισής
άΛληαν ν“ ντΐ ° την ° )ρΐμθτητα ,τί|ς δοκιμασίας πού τοΰ κληοοδοτεΐται ώς 
αθλοθετη μ α , νοώντας τοΰτο τό είδος ώ ς άξία  του ήθική. Κ αί όρμεϊται 
προς αυτη την αύταξιολόγηση ό άνθρωπ ος άπό τήν άναγκαιότητα νά 
ά ν α ^ ε^ τ-°νν “ υτθ-  °'· μονάδα, πράγμα πού, δπως εχει
τοΰ ' Χ° υ τ,ην " 6στε0θν”  όντολόγική υπέρβαση αύτοΰτου αξιολογημένου πλέον ηθικά που είναι ό  ίδιος.
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Τ Η Σ  Π Α Ρ Ο Υ Σ Α Σ  έποχής ή δοκιμασία είναι πλέον κορυφω- 
μένη, πλέον πολυσύνθετη άπο τη δοκιμασία τής καθε προ

γενέστερης έποχής. Αυτό γίνεται διότι τό̂  κληροδότημα τών 
άλλων έποχών πρός τή δική μας, υπερτερεί άπό τό κληροδοτημα 
τής οποίας προγενέστερης στήν δποια μεταγενεστερη της πριν 
άπό τήν τωρινή. Φέρνομε δηλ. έπ ά νω μ α ς την πείρα1 ολοκλη- 
ρης τής άνθρώπινης ηλικίας, μιά πείρα που κανείς προγενε- 
στερός μας δέν τήν έφερε ποτέ. Νοητόν είναι δτι και τούτη η 
έποχή (ή δποία ισχύει ώς έσχατο "νΰ ν ” ) θά πεπερασθεΐ απο 
τήν επόμενη της, δπως και ή κάθε έποχή άπο ^την καθε επό
μενη. “Ομως αύτό δέν έχει ηθικήν άξία για τον άνθρωπο. Καθε 
έποχή πρέπει νά κάμει κατάφαση στόν εαυτό της, και πρεπει 
άκόμη γιά τοΰτο νά άφεθεΐ σέ άγωνίσματα πού θ α  τελεσθουν 
γιά αύτήν καί άπό αύτήν. "Ετσι, κάθε έποχή θά  πρεπει να 
θεάζεται τό παρελθόν ώς πηγή σοφίας, δηλ. ως πηγη για το 
δικό της ήθικό ώρίμασμα. Διότι αύτό, τό ήθικο της δηλ. ωρί
μασμα, άποτελεΐ προϋπόθεση δυνατότητας γιά τά πιο επάνω
άναφερόμενα άγωνίσματα. Χ ,

"Οσο μεταγενέστερη, δσο πλέον εγγι>ς στο εκαστοτε έσχατο 
"νΰ ν”  είναι μιά έποχή, τόσο έγκλείει περισσότερη άνθρωπολο
γική δοκιμασία, άρα τόσο εναργέστερα δύναται νά τελέσει το 
ήθικό της ώοίμασμα. Παρατηρεΐται δηλ. μιά άνομοιοτητα της 
δυνατότητας γιά ήθικό μέγεθος τής κάθε εποχής, και ένεκα 
τών πιό έπάνoj λόγων, άλλά καί ένεκα το οτι ορίζεται καθε 
έποχή άπό έναν διάκοσμο εξωτερικών συνθηκών που δεν νο
ούνται δέν είναι δυνατόν νά προβλεφθοΰν άπό το πρίσμα της 
δικής μας εποχής, έάν λ.χ. πρόκειται γιά μιά έποχη μελλοντι
κή. Ή  δική μας έποχή μέ άλλα λόγια άναντίρρητα παρουσιαζει 
έντονα χαρακτηριστικά προσωπικών γνωρισμάτων της, που δεν 
δύνανται νά είναι καμιάς άλλης έποχής τά ίδια γνωρίσματα. 
'Οπωσδήποτε ή ήθική άνθρωπολογία είναι αναλλοίωτη 
νόημα άφθαρτη. Και κατά τοΰτο άποτελεΐ κεφάλαιο για όλες 
τις εποχές, καί γιά δσες ήλθαν και για οσες θα  έλθουν, οτι 
δέν θ ά  είναι καμιά ή έποχή πού θά  θεμελιώσει την πραγμά
τωση τής δυνατότητάς της γιά ήθικό ώρίμασμα σε μιαν εναν
τίωση πρός τόν άνθρωπο καί τήν ζωή.

1. Κ αί αύτό σημαίνει πείρα, τό ήθικό δηλ. ώ ρίμ ασμ α  πού έρχεται, 
κατακτάται, κερδίζεται μέ τή δοκιμασία.
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II .  Τ ό  ά ν θ ρ ω π ο  λ ο  γ  ι κ ό  π ρ ό β λ η μ α  
κ α ι  ή κ ρ ί σ η  τ ώ ν  ά ξ ι ώ ν

f I Ρ Ο Χ Ε ΙΡ Η  αναδρομή στήν ιστορία τοΰ πολιτισμοΰ, πείθει 
για την κατά καιρούς έντονη αναστροφή τοΰ ανθρώπινου 

πνεύματος μέ τά φιλοσοφικά προβλήματα πού γεννάει ό άνθρω 
πος ως τέτοιος μέσα στόν κόσμο.1 Έ ά ν  κάνεις διατρέξει νοητά 
απο τους άνατολίτες στοχαστές Lao - tse, Buddha καί K on g  - 
tse στή λαμπρήν άνθιση τής αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, 
και παρακολουθα άπό τούς χρόνους τής πλούσιας σέ νόημα άν- 
θρωπιστικής έξαρσης εποχής τών φώτων πού εθρεψαν ό Dante 
και ο Petrarcha σέ ολα τά επιτεύγματα τοΰ ανθρώπινου πνεύ
ματος ίσαμε τά κράσπεδα τοΰ δικοΰ μας αιώνα, * θ ά  συλλάβει 
σε αμυδρο ιδεόγραμμα τό βάθρο τών αγώνων * τοΰ ανθρώπου 
να δ ω σ «  λύση στήν εντελέχεια τής ηθικής αγωνίας του.
 ̂ Αλλα αυτή η ηθικη αγωνία τοΰ ανθρώπου, χαρακτηρίζεται 

ως τέτοια απο τήν κρατούσα συνάρτησή της μέ τό ειδικό της 
υποκείμενο.^Θελομε νά εϊποΰμε πώς, εάν ήταν ή ηθική αγωνία 
ενος οντος ομοιου με τόν άνθρωπο πού δέν ήταν άνθρωπος i 
θ α  εξακολουθούσε αύτή ή αγωνία νά εχει τήν ηθικότητα ώς 
τυπικό χαρακτηριστικό της, άλλά δμως, πέρ’ άπό αυτό τό χα
ρακτηριστικό, δέ θά  ήταν και ή αγωνία καθ’  εαυτή». Διότι ί)

1. X . Θ εοδωρίδη , Εισαγωγή στή Φιλοσοφία, 1933, σελ. 17, δπου έσφαλ- 
μενα κα,τ“  εν“  Φ ίλοσοφικο κριτήριο άναφέρεται ό δρος "άνθρω π ολο- 
γικο πρόβλημα ω ς  ταυτόσημός μέ τόν δρο 'η θ ικ ό  πρόβλημα” .

"■ ,“ ιί)ι4 α γ ια , τϊΙν αναγέννηση καί τους μετέπειτα χρόνους (πληοο- 
φοριακο) ^ Π α ν α γ ιώ τη  Κανελλόπουλου, *Ιστορία τον Ενρωπαϊκον Πνενμα-

λ οσοφ ^ λβ ^ εο ^ ψ : ψ βέα’ ’Λκαδημί:ΐκά 3’ Είααγω™ ΐ1ς τί>ν Φί'
. 4 _ ί2 ? “ ύτ°  τύ σχόλιο έκθέτονται ύποσημειωματικά οί γενικές γραμ

μές της εδω  χρησιμοποιούμενης ορολογίας). Άν& ρωπος. Ό ντολονικά · 
Δυνατότητα για έκφραση (αύτοέκφραση), είτε σέ λόγο είτε σέ πράξη, μέ
Χ  ν Χ ΐ Κη- ΤΤ|ς δ Τ μη " 1 ,συΙνείδγ1στ1· ’Η θ ικ ά : Έ ρ γ ο  καί δημιουργός 
της καθολικής συνείδησης, ω ς υπάτης 'Αρχής. Άνθρωπολογικά : Έ ν ορ- 
μουμενη τελεολογικά π ρω ταξια πρός τήν καταξίωση  τής έγκλειόιιενης 
σε αυτήν δυνατότητας για έκφραση (αύτοέκφραση).

. Α ρ α  νοείται ώ ς σφ άλμα  τό δτι ή ήθικότηκα πού χαρακτηρίζει

αγωνία είναι αποκλειστικά ανθρώπινη καταχτηση1. Ενεχει 
άρα θεμελιακά διάφορο νόημα από τό νόημα πού δυνατόν να 
ενέχει ή αγωνία τοΰ οποίου άλλου εξωανθρώπινου οντος, διότι 
στήν παροΰσα περίπτωση αύτή ή ’ίδια είναι ούσιαστικοτητα, 
μέ τό ηθικό στοιχείο ώς χαρακτηριστικό της. Αύτή λοιπον η 
αγωνία τοΰ ανθρώπου, δέν είναι ηθική αλλά άνθρωπολογική 
αγωνία. Καί σέ προεκτεινόμενο συλλογισμό, τό κεντρικό πρό
βλημα τοΰ ανθρώπου είναι πρόβλημα άνθρωπολογικο ’ κατα
ενα ι.ιέγιστο μέρος καί δχι ηθικό.3 , s ,

Τοΰτο δέν σημαίνει δτι παρεμβάλλεται ανάμεσα σε αυτα τα δυο π ρο
βλήματα ενας αμετακίνητος διαφορισμός, διότι ή συναφής ακριρω ς σχέση 
τους μόλις στήν τελευταία υποσημείωση εχει κ αθορισθεΐ. Τ ο ανθρώπινο 
πνεύμα δμ ω ς παρέπεσε στήν πλάνη νά μήν ΰποπτευθεΐ τήν ουσιολογικη 
τους δισυποστασία, καί ενεκα τούτου επακολούθησε η <*πο μέρους ίου 
ταύτιση τών λεκτικών τους σχημάτων πάνω άπό τό ιδιο περιεχόμενό^ 
Τό ήθικό λοιπόν πρόβλημα είναι άλλο καί τό άνθρωπολογικο αλλο^ 
"Ο μ ω ς ό άνθρωπ ός δέν δύναται νά δουλευθεϊ μέ τό ενα μοναχα απο τα

τήν άγωνία τοΰ ανθρώπου εκλαμβάνεται ίσαμε σήμερα ω ς  ά ξία  ούσια- 
στικοποιημένη, ένώ είναι μόνο γνώρισμα είτε στοιχείο αυτής της αγωνίας.

1. Ά γω νία .  Έ νδειξη  συγκεκριμένη ένυπάρχουσας συνειδησιακής λει
τουργικής κατάφασης τής άνθρωπινότητας τοΰ ανθρώπου προς εαυτην. 
Σ έ απώτερη θεώ ρη ση , έσωτερικός διάλογος τής ίδιας της ανθρωπινο- 
τητας τοΰ ανθρώπου. 'Ο μιλώντας γιά ήθική άγωνία άλλου οντος έκτος 
άπό τόν άνθρω π ο (δπως πιό επάνω), έννοοΰμε τήν ύπαρξη ενστικτώδους 
άνησυχίας σέ αύτό μέ ήθική χροιά. Κ ατά συνέπεια, οταν δεν αναφερε- 
ται στόν άνθρωπ ο, άγωνία σημαίνει άνησυχία.

2. Άν&ρωπολογιχό πρόβλημα. Ή  γενίκευση πολλαπλών προβληματι
σμών πού άπορέουν άπό τήν ανάγκη τοΰ άνθρώπου νά τελεσει το ηθικό 
του ώ ρίμ ασμ α , δσο ή κληροδοσία τών προγενέστερων του σε δόκιμα 
σία τοΰ επιτρέπει, νά κάμει κάθαρση  καί αξιολόγηση αυτής της ω ρι 
μασμένης πλέον ηθικής κ αθαρότη τας πού θ ά  αποτελεσει, και επακό
λουθα νά αύτοϋπερτερηθεΐ όντολογικά. (Βλ. καί ορον αννρωπο ογισμο,).

3. ’Αποτελεί κοινή γνώση ή κρατούσα άπό την αριστοτελική εποχή 
φιλοσοφική νοηματοδότηση τού ήθικοΰ προβλήματος, οτι δηλ. γεννήΐτηκε 
άπό τήν ανάγκη τοΰ άνθρώπου νά μάθει γιά τήν προελευση του, τη 
σκοπιμότητα καί θέση του στόν κόσμο κ α θ ώ ς  καί το  ̂ πως θ α  υνη ει 
νά τελειωθεΐ, νά γίνει άνώτερος. Καταδηλη αρα  είναι η εννοιο °Υΐκή ®ν 
τιδιαστολή τοΰ άνθρωπολογικοΰ από τό ηθικό πρόβλημα.  ̂ αρακο ου 
έπίση;, τό ηθικό πρόβλημα δέν εγκλείει πρωτογενή ούσιαστικοτητα, 
διότι αύτή άναφέρεται έξ ολοκλήρου στό άνθρωπολογικο προβλημ . 
Δηλ. ή ένσυνειδητοποίησή του ώ ς  προβλήματος απο τ ο ν _άνθρωπ ο ηταν 
φυσικό επακόλουθο του έσωτερικοΰ κραδασμού τούτου απο.το ανθρωπολο- 
γικό πρόβλημα, άρα  υπήρξε αποτέλεσμά του. Η θικό λ ° ιπον προβ ημ 
δίχακ τήν προπόρευση τού άνθρωπολογικοΰ προβλήματος  ̂δεν ν
στή φιλοσοφική σκέψη, δπ ω ς δέ νοείται επίσης ύπαρξη αν ρωπο γι 
*οΰ προβλήματος δίχως τό ηθικό ώ ς  αναγκαστικό επακολουθο του.

4. Κατά τοΰτο σέ ένδότερη M a o *  διαφέρουν τά.  ? °Λ ν * ο ω »ο λ ’ο γ « 4
δηλ. δέν είναι όμόριζα, άλλά ·»ά μπορουααμ» νά , ,  °J ίιπάο-εω - εκείνου,
είναι ή ρίζα  τοϋ ήθικοΰ προβλήματος, άφου αΐιτο έδω  ίπεται της νπ ά ρ , ,



δύο  αύτά προβλήματα. Π ρώτο διότι τό καθένα τους αποτελεί άπόροια  
διαφορετικών αναγκών καί δεύτερο, διότι ήδη εγινε λόγος γιά τήν έν- 
νοιολογική τους άλληλεξορτησία. Έ ά ν  κατά συνέπεια έννοιολογικός ταυ- 
τισμός τους δέν νοείται, δύναται δμ ως νά καταστ(ΐ πραγματώσιμη μιάν 
εσωτερική τους σύζευξη. Ή  ήθική ανθρωπολογία διαστοχαστικά, ακρι
βώς επάνω σέ αυτή τό σύζευξη ο ϊκ οδομ εΐτα ι: Στή σύνθεση τής ήθικής 
μέ τόν άνθρωπ ολογισμό1 τοϋ άνθρώπου , ώ ς  καθολικής θ εάσεω ς τών ποι
κίλων καί πολλαπλών του προβληματισμών πού γεννά ή εναργής πρα- 
κτικότητα τοϋ φιλοσοφικού του σκέπτεσθαι.

Λ ΠΟΤΕΛΕΙ αναντίρρη τη  β εβ α ιό τη τα  δτι ή κρίση τ ώ ν  α ξιώ ν
δέν είναι σημείο αποκλειστικό τών καιρών μας. Διότι ή 

περιοδική εμφάνισή της ανάγεται σέ δλη τήν έκταση τής ιστο
ρίας τοΰ πολιτισμοΰ. Σέ κάθε εποχή δμως αυξάνεται σέ αρνη
τική οντότητα, δηλ. είναι πλέον οξεία και πολύπλοκη άπό πρίν, 
πού θά είπεΐ πλέον τραχεία καί δύσκολη γιά τόν άνθρωπο. 
Καί ένεκα τούτου, άλλά καί ενεκα άλλων λόγων πού θά  έκτε- 
θοΰν συνεπακόλουθα, ή παροΰσα κρίση κατέχει τό ΰπατο μέγε
θος άπό κάθε προγενέστερη της. Αύτόδηλον είναι δτι μιά έν- 
δοθέαση αυτής τής κρίσης (δπως καί κάθε κρίσης), που θά  
άποσκοποΰσε στήν ανεύρεση τών απώτερων αιτίων της, θ ά  μάς 
απόδιδε πλούσια συμπεράσματα. Σ έ αύτή τήν περίπτωση θά 
βλέπαμε δτι δύο είναι τά βασικά αίτιολογήματά τ η ς : 'Η  άπου- 
σία συνειδησιακής καθαρότητας (πλέον ειδικά καρπός τής κρα- 
τοΰσας τροπής πού έξέλαβεν δ πολιτισμός) πρώτο, καί δεύτερο, 
ή έ'λλειψη ούσιολογικά ήθικής καί άνθρωπολογικής αύτοπαι- 
δείας. Καί τών δύο αίτιολογημάτων έ'ντονα άναφαίνεται ώς όμό- 
ριζο ή παύση τών υποστασιακών προβληματισμών πού συγκλό
νιζαν πρίν τόν άνθρωπο, ώς δείκτη ύπάρξεως εσωτερικού έγω- 
νίσματος τής συνείδησης1 μέ τήν άνθρωπινότητά του.

1. *Αν&ρωπολογισμός. 'Η καθολιχή Ιδέα της άνθρωπινότητας τοΰ άνθρώπου ώ ς εναρ
γής καί παλαίων έννοιολογικός κύκλος. (Τ ό  νόημα πού Ισαμε σήμερα δίνεται στό λε
κτικό σχήμα άν&ρωπολογισμος,δτι δηλ. κάθε άλήθεια είναι άλήθεια "κ α τ ’  άνθρω π ον”  
I X . Θεοδωρίδη, op. c it., σελ. 124 ], πέρ3 άπό τή ρελατιβιστική του ρίζα  δέν δύνα- 
ται νά άνταποκρίνεται σέ αύτό πού έ'νας τέτοιος δρος θέλει νά είπει. 'Ο  φιλοσοφικός 
νους διατελώντας κάτω άπό τήν έπήρεια μιας όρολογικής μέθης, δέν δημιούργησε 
έλλογισμένα τόν πιό έπάνω δρο καί ένεκα τούτου δέν δύναται νά Ισχύει τούτος στό 
νόημά του έκεΐνο. Διότι ό άνΰρωπολογισμός καταδεικνύει τήν δρώσα  ούσία πού εί
ναι ό άνθρωπος ώ ς άγωνιστική κορύφωση, έκφράζει δηλ. αύτόν τούτον στό άπόγειο 
σημείο τής ένεργειακής έξαρσής του ;.

1. Συνείδηση. Ό ντολογικά  : Ή  καθαρή  ούσιαστικότητα τοΰ άνθρώ* 
που, ώ ς  δύναμη αξιοποίησης τής δυνατότητάς του γιά έκφραση (αύτοέκ* 
φράση). Η θ ικ ά  : Δημιουργός τής άνθρωπινότητας τοΰ ανθρώπ ου , ώ ς  δύ"

Θεωρητικά λέμε δτι κρίση άξιων προκύπτει στην_ περίπτωση 
-τού ή στάθμη τής είδολογικής διαφορικοτητας αυτών των αξι
ών παρουσιάζει σοβαρή κλίση πρός τήν αρνητικη πλευρά. Διότι 
οί αξίες ώς άξίες ποτέ δέ θ ά  πάψουν να^εΐναι υπαρχουσες, εφ 
δσον και δ άνθρωπος είναι υπάρχων, εφ οσον δηλ. υφιστατα 
πρόβλημα άνθρωπολογικό. Ε κείνο κατά συνέπεια που ενεχει 
σημασιολογικό περιεχόμενο για τον άνθρωπο ε ^ α ι ™  ε ιδος 
πού τις όντοποιεί. Μέ άλλα λόγια εαν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό  του, 
άποτελεΐ ή αρνητική ή ή θετική κ α τ η γ ο ο ι κ η  προαταγτ, Στ^ν
παροΰσα λ.χ. Ιποχή ύπερτε_ρουν οί με αρνητικη υφη άξιες, και 

^ ^ Ε ν τ ^ ιζ ό ^ ν ο ς^ π α ρ ^ χ ό ^ γ θ α 1δ\ειτουργικός διασκεπτισμος

Γ ρ ίμ έ ;Γ ν ο Τ μ ^ 1 ό τ ν ΤΓ ^ Ϊ “ ΐνα! άναμφισβήτη^ο Ζ  θά  κα- 
ίαλήξεΓσέ μιά ειδική περίπτωση. Διότι δέν εννοειτα,^απλα στι 
στόν παοόντα χρόνο τό μέγιστο ποσοστο των «ξιω ν  αποτελεί 
μιά συμπαγή άρνητικότητα, άλλά οτι εμείς, με μια λε^  
θρωπος, διέρχεται κρίση ώς άξια υποστασιακή και ως εστία της 
άναφορικότητας τών άλλων μεγάλων άξιών. ’ Α ναφαίνεται κατ 
αύτό τόν τρόπο δτι ή παροΰσα κρίση τών άξιων σε απώτερη 
θεώρηση αιτιολογείται άπό τήν χαλάρωση των ανθρωπολογ - 
κών προβληματισμών στή συνειδησιακή έκταση. Και αρα, ανα
φαίνεται ώς ΰπάρχουσα σήμερα πλέον άμεση και αδιασπαστη 
άπό κάθε άλλην έποχή ή_ σύνδεση του άνθρωπολογικου προβ ι

ματΠαράλλη1α,κ| Π η φ ^ ε ΐ  ώς άφετηρία ο συλλογισμός οτι οΐ 
άξίες εκείνες πού καταφάσκουν θετικά στην συνειδησιολ γ 1 
κατηγ^)ρική προσταγή, είναι εκφράσεις άποτελεσματοποιημενες 
τοΰ άνθρωπολογικοΰ προβλήματος, δηλ. είναι 
τής υποστασιακής της στοιχείωσης. Και «κομη ο ^ ο γ  σμος 
δτι ή ποσοτική υπεροχή τών άρνητικων άξιων υπ° ^ ω ν ε ι  οτι 
οί ετεροβαρείς άξίες άπώλεσαν την υποστασιακή τους ; υφη, .

^ Γ δ Τ ν α ί ώ ς Γ α τ η  Τ ρ χ ή ^ δ η ^ ) .  * Ανθρωπολογική : Δύναμη,
κίνηση, ελευθερία.



λος τής άρνητικότητας. Σ τό  προκείμενο θέμα παρατηρεΐται 
μιά απώθηση τών αξιών άπό τόν θετικό πόλο, πράγμα πού θ ά  
είπεΐ αφαίρεσή τους άπό αυτόν καί ένταξή τους ομόχρονα πρός 
τό άλλο σκέλος. Διαφορετικά, λέμε δτι παρατηρεΐται θεμελια
κός διαχωρισμός τών ειδών ( ή έκφραση νοείται πάντοτε ώς 
αύτοέκφραση) άπό τό γένος καί κατ’  αντιστροφή διαφορι- 
κότητά τους. "Α ρα τό άνθρωπολογικο πρόβλημα ύφίσταται μεί
ωση τών λειτουργικών του εκφράσεων, πού θά είπεΐ δτι άφ ω - 
πλίζεται άπό αύτές. Συμπεραίνεται κατά συνέπεια δτι χάνει 
τήν άξιολογημένη κατά ομόλογα σύνολα εκφράσεων ένάργεια 
τής δντικότητάς του, πού πάλι άποτελεΐ βεβαίωση δτι ούσιολο- 
γικά φθίνει. Αύτή λοιπόν ή δντολογική μείωση τή ; υπόστασης 
τοΰ άνθρώπου στήν θεμελιακότερη καί πρωταρχικήν έκφανσή 
της, ώς πρόβλημα πρός επίλυση αύτόδηλον είναι δτι άπέχει άπό 
τόν κύκλο τής διασκεπτικής δραστηριότητας πού δύναται νά 
άναπτύξει σήμερα μιά φιλοσοφική ήθική. Καί τοΰτο διότι, δπως 
καί άλλοΰ εχει λεχθή, δ άνθρωπος ώς συνειδησιακό κύκλωμα, 
ώς οντότητα, άποτελεΐ διάφορο πρόβλημα άπό εκείνο πού άπο
τελεΐ ή καταστατική του θέση μέσα στό γενικό έποπτειακό φαι
νόμενο. Αύτό σημαίνει δτι ή πιό επάνω άναφερόμενη δντολο
γική μείωση τής άνθρώπινης υπόστασης ώς προβλήματος δέν 
ανάγεται στήν αρμοδιότητα μιας καθ’ εαυτό φιλοσοφικής ηθι
κής, καί δτι άποτελεΐ σφάλμα τό νά νοείται αύτή ή τελευταία 
ώς δ πρωτεύων καί άποκλειστικός δφθαλμός πού θεάται καί 
έρευνα δυνάμει τά μεγάλα πρακτικά προβλήματα τοΰ άν θρώ 
που.1 Διότι δλες οί ενδείξεις πείθουν δτι προίτιστα άποτελεΐ 
άμεση άναγκαιότητα μέσα στό δριο τής κάθε εποχής ή λειτουρ
γική ύπαρξη μιας φιλοσοφικής ανθρωπολογίας μέ χροιά ήθική, 
μέ στοιχεία ηθικά.

Τ ό πρόβλημα έάν ή φιλοσοφική ήθική ενέχει καθολικότερην ισχύ άπό 
μιύ φιλοσοφική ήθική ανθρωπολογία και έάν άποτελεΐ έργο πρωτογε
νές, είναι άρκετά εύρύ καί δύναται νά περικλείσει έναν σοβαρόν άριθμ ό 
έπιχειρημάτων καί αντεπιχειρημάτων. Σύνοψη δλων τούτων κάμνει ή πιό 
κάτω συλλογιστική ακολουθία, μέ τρεις βασικές σταθμίσεις : α) Ή  έν
νοια τής ηθικής - β) Ή  έννοια τής ανθρωπολογίας - γ) Ή  έννοια τής 
ήθικής άνθρωπολογίας.

α ) Ή  έννοια τής ή&ικής. Τό θεμέλιο τής ήθικής άπό τήν έποχή τής 
Σωκρατικής φ ιλ ο σ ο φ ία ς3 παραμένει άμετάλλαχτο καί κρυσταλλωμένο 
ώ ς  ιδέα τοΰ άγαθοϋ. Ό  κύκλος άρα  όπου έκτείνει τήν άρμοδιότητά  της 
ή ήθική ώ ς φιλοσοφική έπ ιστήμη,5 είναι ή άνθρώπινη πράξη ώ ς  έκ τής

1. I. Ν . Θ εοδωρακόπουλου, Σύστημα Φιλοσοφικής Ή & ιχής, τ. Α ', 
1947, σελ. 115-

2. Zeller - N estle, ' Ιστοοία τής Έ)Ληνιχης Φιλοσοφίας, έλλ. μετ. X . θ εο δ «ρ ίδ η , 
1942, σελ. 128—129, 174—178 κ.ά.

3. νΕχει λεχ·^η έπίσης δτι “ έρχεται νά Φεμελιώση και τήν πράξη καί ολη τήν

« » w  λ CVPVPL 1 καί κατά συνέπεια ή σπουδή
^ 1 ξ ? α ς απτο0 καλπο°ΰυ καί το Ο κ α κ ο ϋ .2 Καταδεικνύεται δηλ. ^  d*6  αΛ;
S v  έδώ  τόν ορισμό καί άπό άλλους, ■ δτι αντικείμενο

*
ανθρωπ ολογία, δέν εχει ίσαμε σήμερα ^ α  δίνοντάς της νό-

και
μεσαιωνικών χ ρόν ω ν .’  Δέν έμεινε ά μέτοχος στήν^ έσφαλμενη τ ρ ο π ^  της 
έννοιας τής άνθρωπολογίας πού καλλιεργήθηκε ουτε ο  K a n t ( A n t h

ϊ β  ϋ ΡΛ  « ί
ΓδίόΪΓτέί Ϊ ^ Γ ^ Π ο ^ τ ί Τ ή  1 ^ Γ ^ ο ^ · 7 ή ° “ 'ώση [ Ι ο ν  άνθρώπου

I 'F S K t s  K i s r s s  s  i
λοσοφικής οκέψης στό άνθρωπολογικο
θεωρητική καί πραγματική ανθρωπολογία  αποτελούν ε Α νθρω .
καί ή ήθική άνθρωπ ολογία  9 είναι στενά ηθικη, περ · q
πολογική φιλοσοφική στοιχείωση και με μονη αρχη . !1,λοποα)ΐκΐς έπι- 
στό  έρώ^ημα γιά τήν έ ^ ο ια  ,τή ς

άνθρωπινό-

ΧΤ]τ% τ°Η ίν ν ο ια  τής ή»ι*ής α ν α λ ο γ ί α ς » .  Κ α θ ώ ς , ά ν α φ ά ^ κ ε , ^ ι κ ε ί-
μενό της έχει ή φιλοσοφική ήθική τον άνθρωπ ο και τ β

I. Ν. Θεοδωρακόπουλου, op. c it ., σελ. 11S. 1 7 .-Θ. Βορέα, Ά κ αδη μ ι-
1. Χ ρήστου Ά νδρού τσου , Σ υ οτη μ α  Η β ικ ή * , σεί..

κά 3, Ε ισαγω γή e h  τήν  Φ ιί.οσοφίατ, 1935, σελ. iUKement d ’  appre-
2. «Ο A. I.alande όρίζει ώς_ ά ν τ ι« Ιμ ε ν ο  τής ήθικης ^  ν  0 c  a b

‘ K l ’f o .o p h l . ,  5η Μ ,  

W 7 ’ 6 w o rn  E -

ται άκόμη ή έννοιολογική le dom aine de 1" intention sub-
ένελιανη φιλοσοφία . M o r a l e  designe p
jective , i t h i q u e  le r iig n e  de la m oralite · . „ ιλο00φί.α Εχει τεθή  το

4. Καί τοΟιο παο ολο δ ι ι  άπο τήν άρχ 171-173, 237-241 κλπ.
πρόβλημα τοΰ άνθρώπου. Zeller - N estle, op . ' - 81-82.

5 X . Θ εοδωρίδη, Ε ισαγω γή  ατη Φι>.οσο?<α, 1933, σελ. 81
£  Μ ^ , σ ·Η  Φ ^ ο σ ν ί α  r O . * α τ έ ο ω , ,.αΐ r o t  α.’ά ,νο , τ. 2,

1930-34, [στά οίκεΐα κεφάλαια]·
*. Λ. Lalande, op, c it ., σελ. GO-M. a(1EVO πού άποδίδει ό Kant στην

δέν^νταποκρίνεται διόλου °στό λεκτικό του σχήμα, και διότι »εν  

^  πού δέν «χει έννοιολογική ή «λλη  σχέση με
τό  καντιανό ομοιόσχημα.



οργανική σχέση τους. Ά λ λ ά  δέν εχει αυτούς τούς ίδιους, δηλ. τόν άν
θ ρ ω π ο  καί τό β ίω μ ά  του, ω ς  αντικείμενό της. Τοΰτο πράττει ή φ ιλοσο
φική ανθρωπολογία. Αλλα και αύτή ή τελευταία, έχοντας ώ ς  αντικεί
μενό της τόν άνθρωπ ο καί τό β ίω μ ά  του μεμονωμένα καί χωριστά, είναι 
επίσης ελλειπης φιλοσόφικη επιστήμη. Κ ατά συνέπεια προκύπτει ή ανάγ
κη συνθέσεως μιας επιστήμης φιλοσοφικής πού νά εχει ώ ς  αντικείμενό 
της τόν άνθρωπ ο καί το βίωμά  του πρός εαυτούς, καί τήν οργανική τους 
σχέση επίσης προς εαυτην. Δηλ. άπό δσα  μέχρις εδώ  έχουν λεχθή συνά
γεται οτι προκύπτει η ανάγκη συνθέσεως μιας φιλοσοφικής ήθικής αν
θρωπ ολογίας στήν έννοια πού πιό επάνω τής εχει δο θ ή .1 νΑ ρα  τρία εί
ναι τά προβλήματα πού αφορούν τήν ηθική ανθρωπ ολογία  : 1. Τό πρό
βλημα τον αν&ρωπον. 2. Τό πρόβλημα τον βιώματος τον άνθρωπον  (ή, τό 
πρόβλημα τής ζω ή ς). Β. Το πρόβλημα της σχέσης τον άν&ρώπον ποός τό 
βίωμά τον.

I l l . Ν ε  ο α ν  & ρ ω π ι σ  μ ό  ς

0 pP sJ02 πώς ή φιλοσοφική ήθική ανθρωπολογία πρωτεύει
από τήν φιλοσοφική ήθική ώς πλέον καθολικά θεόμενη 

επιστήμη, αύτόδηλον είναι οτι παρακόλουθα επιτρέπει νά προ
κόψουν μερικά άλλα ερωτήματα, πού αύθυπαρκτικά ενδημούν 
σέ γειτονικές περιοχές. Κέντρο των ερωτημάτων αυτών απο
τελείς η ουσιολογική σύσταση τοΰ άνθρωπολογισμοΰ τοΰ ανθρώ 
που ώς αυτοδύναμου κέντρου ζωής, καί ώς θεμέλιου τοΰ ή'θι- 
κοΰ λόγου.  ̂Ό  άνθρωπος γεννά φιλοσοφικά προβλήματα δχι 
μονο ως σχέση με τη ζωή, αλλά καί ώς προσωποδότηση τής 
ζωής. Απασχολεί δηλ. τή φιλοσοφία δχι στενά ηθικά, άλλά 
και άνθρωπολογικα ευρύτερα. Τί είναι άρα ή απώτατη δύναμη 
πού αΰταςιοδοτούμενη ύψοόνει τόν άνθρωπο, υψώνεται ώς πρω

ί; ΡΦ-κά άντίΟετην άποψη ύποστηοίζει ό I. Ν. Θεοδωρακόπουλος [op . cit., 
σελ. 115, στην παράγραφο πού άπασχολεΐ τό μέσο της σελίδας), υπογραμμίζοντας τήν 
αποκλειστικότητα πού £χει [πάντα κατά τόν Ι.Ν .Θ .] ή φιλοσοφική ήθική δταν πρό
κειται να σπ ου οα σϋ εϊκ α ί καλλιεργηθεί τό πρόβλημα τοΰ άνθρώπου. Τ οΰτο άπέχει 
απο τήν άλήθεια.^ Τ ής ήθικής ή όπτική γωνία θεάται τό  πρακτικό πρόβλημα τοΰ 
ανσρωπου , δηλ. τη σχέση τούτου καί τοΰ βιώματος του , τό κατά πόσο ό άνθρωπος 

ενηλικιώνεται εσωτερικά , τό κατά πόσο δύναται νά γίνεται άξία [και αύταξιοδο- 
τειται εφ οσον τελεϊ σέ έπαφήν άδιάλειπτη μέ τό βίωμά του, εΐναι λοιπόν ή αύτα- 
ξιοοοτηση του το άποτέλεσμα μιας ζώ σας σχέσης). "Α ρα  δέν  Θεάται τίποτα  πέρα άπό 
αυτή τη σχέση, και άγνοεΐται κατ ' αύτό τόν τρόπο ή φιλοσοφική στοιχείωση σχε
τικά με τον  άνθρω π ο και τό βίωμα τούτου. ( " Τ ί  είναι πράγματι ό ά νθ ρω π ος” , λ’έ- 
γεται στην άρχη της παραγράφου, “ τοΟτο δέν τό μαθαίνομε άπό τήν άνθρωπολο- 
Γ *  J r.? ' ώ* λα , την ηθική καταλήγει συμπερασματολογικά τέλος. Πρόκειται 
Οηλ. εοω  για μια φιλοσοφική έννοια πού ώ ς τέτοια  φθείρεται άφ* έαυτής).
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ταρχή τής ζωής άλλά καί ώς πρωταρχή στόν κύκλο τοΰ “ φιλο- 
σοφεΐν”  ; Τί είναι αύτό πού δντοποιεϊ τόν άνθρωπο ώς τέτοιον, 
τί είναι ή άνθρωπολογική δύναμη τοΰ άνθρώ που ; “ Ηδη άντι- 
μετωπίζεται ή ανάγκη μιάς ειδικής διερευνητικής διασαφησης, 
καί ώς τέτοια νοείται ή διασάφηση τής έννοιας τοΰ άν&ρωπο- 
λογικού είδους τοΰ άνθρώπου.

Συναντάται ή έννοιολογική σύλληψη τοΰ άνθρωπολογικοΰ 
είδους σέ διττή μορφ ή : 'Ω ς γενική καί ως ειδική σύλληψη.

Πλέον θεωρητικά ή γενική σύλληψη τοΰ καθολικού νοήματος πού 
εγκλείει μιάν ιδέα, μιά αρχή είτε ενα α ξίω μ α  έγκειται στήν κ αταστα 
τική τοποθέτηση τής έννοιολογικής σύνθεσής του, δπως παρουσιαζεται 
ώ ς  ολοκληρωμένο κύτταρο στήν όντολογική συνείδηση, καί έγκειται 
ακόμη στήν εξαγωγή βασικών κανόνων άπό αυτό πού νά είναι οί κανό
νες τοΰ εσωτερικού του Ιδεογράμματος. Ή  ειδική πάλι σύλληψη, έχοντας 
ώ ς  προϋπόθεση τήν λειτουργική έκφραση τής γενικής της μορφής, άνα^ 
γεται στήν παγίωση έννοιολογικής πραγματικότητας στήν^περιοχή τοΰ 
ενσυνείδητου ώ ς προβολής της ίδιας πραγματικότητας που υποστασια- 
κοποιεΐ τό καθολικό νόημα αύτής τής α ιδέας, ω ς συναγόμενο ελεγκτι
κών διερευνήσεων γύρω άπό τις άρχές που ρυθμίζουν τη συνειδησιακή 
κινητική της φορά . / _ s

Γενική: ’Ανθρωπολογικό είδος είναι ή συνισταμενη της αν- 
θρωπινότητας τοΰ άνθρώπου καί τής άνθρωπολογικής - ήθικής 
συνείδησης, ώς δυνάμεων πού παγιώνουν στήν θεμελιώδη μορφή 
του τόν άνθρωπολογισμό τοΰ άνθρώπου. Παράλληλα, προσανα- 
τολιστικά τό άνθρωπολογικό είδος ενδημεί στήν έκταση πού 
οριοθετεί ή άνθρωπινότητα τοΰ άνθρώπου. Καί παρακόλουθα, 
ενέχει λανθάνουσα συνθετολογικήν ισχύ καί τελεί σέ μερική 
συνάρτηση μέ τήν δντολογική συνείδηση. Τέλος, μέγιστο θεμε- 
λιο τοΰ άνθρωπολογικοΰ είδους αποτελεί ή υπερβατική συνει- 
δησιολογική αρχή, ώς δύναμη νομοτελής καί αυτενεργητη που 
διαρθρώνει, δντοποιεϊ καί χαρακτηρίζει καθόλου τό ούσιολογικό 
περιεχόμενό του.

Ειδική: Τέσσερα είναι τά αξιώματα πού ρυθμίζουν την συ
νειδησιακή κατάφαση τοΰ άνθρωπολογικοΰ είδους πρός εαυτό : 
α) ‘Η  πρωτογενής άνθρωπολογική τνπικότητα, ώς άναφορά τής 
άνθρωπολογικής - ήθικής συνείδησης στήν καθαρή άνθρωπινό- 
τητα τοΰ άνθρωποι», μέ βασικό της στοιχείο την ανταπόκριση 
στήν ανάγκη πρός τό "άγωνίζεσθαι” . ^

Τ ό "ά γ ω ν ίζεσθ α ι”  έρχεται σέ έννοιολογική άντιδιαστολή μέ το αγώ 
νισμα” ,διότι έκφράζει τό διαρκές, τό δίχως τέλος πέρασμα απο τή μια βα- 
θ μ ίδα  στήν επομένη της, ύποδηλώνοντας ενεργητικά τό^ εσωτερικό ^συ
νειδησιακό λειτούργημα στή ρηματική του μορφή. Τ ό άγώνισμα εχει 
αρχή καί τέλος, τελεί σέ δέσμευση όρίων. Τ ό  "ά γω νίζεσθα ι αντίθετα 
δέν εχει αρχή ούτε τέλος, εχει ύπερβεΐ τά  ορια , υπερβαίνει καθε στι
γμή τά ορια  έφ5 οσον αύτή τήν κ άθε στιγμή ισχύει ως^ αγω νιζεσθα ι . 
Σ έ  παράλληλη διασκεπτική κλίμακα βρίσκονται καί οί εννοιες τής ελευ-
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θ ερ ία ς”  καί τοΰ "έλευθερώμ ατος” . Ά π ό  εδώ  θ ά  όρμηθοΰμε σέ άλλο εδ ά 
φ ιο νά είποΰμβ δτι εκείνο πού καταξιώνει τήν κάθε στιγμή τοΰ α ν θ ρ ώ 
πινου αγωνίσματος είναι τό έλευθέρωμά του μέσα σέ αύτή τήν κάθε 
στιγμή, άλλα οχι η ελευθερία του διότι αύτή βρίσκεται άπό πάντα στόν 
υπερβατικό χώρο πού προσεγγίζει ό  άνθρωπ ος μέ τό νόΰ καί τή διά 
νοια. Καί κατά συνέπεια'δτι ή ελευθερία είναι μιά έκφραση, διότι ώ ς  τέ
τοια, δηλ. ω ς  ελευθερία, είναι ανύπαρκτη καί άποτελεΐ ουτοπία, καί δτι 
τήν μέγιστη σημασιολόγική ά ξία  έχει τό έλευθέρωμά τοΰ άνθρώπ ου , τό 
αγώνισμά του μέ άλλα λόγια  τής κάθε στιγμής νά κερδίζει τό έλευθέ
ρω μά του μέσα στο συγκεκριμένο της δριο , φτάνοντας νά δηλώσομε τέ
λος τήν κατά έναν τρόπο ταυτότητα τοΰ "ά γ ω ν ίζεσθ α ι”  καί τοΰ "έλευ- 
θερώ μ α τος” .

β) Ή  υστερογενής ήθική ούσιαστικότητα, ώς λειτουργικός δεί
κτης τοϋ αδιάλειπτα τελοΰμενου καί αέναα τελειοΰμενου ήθικοΰ 
ωριμάσματος τοΰ άνθρώπου άπό τήν άνθρωπολογική— ήθική 
συνείδηση, μέ βασικό του στοιχείο τήν άνταπόκριση στήν άνά- 
γκη για αυταξιολογηση ήθική. γ) 'Η  πρωτογενής άνθρωπολογική 
ουσιαστικοτητα, ώς άρση τής μορφικής κατηγορικής προσταγής 
πού παρουσιάζει ή άναφορικότητα τής άνθρωπολογικής-ήθικής 
συνείδησης στήν άνθροιπινότητα τοΰ άνθρώπου, καί ένόρμηση 
πρός την πλήρωσή τοΰ άνθρωπολογικοΰ του ώριμάσματος μέ 
θεμελιο τήν άνταπόκριση στήν διττήν υπόσταση τής υπάτης 
αναγκης τοΰ άνθρώπου, πού νοείται ώς ανάγκη γιά έκφραση 
(αύτοεκφραση) καί ώς άνάγκη για δντολογική αύτοϋπέρβαση 
τοΰ ηθικά αύταξιολογημένου είναι, δ) Ή  υστερογενής ήθική 
τυπικοτητα, ως καθολική άρχτεκτονική στοιχείωση τής αύτε- 
νεργητης ολότητας πού είναι η άνθρωπολογική - ήθική συνεί
δηση, καί πού δρά μέ θεμέλιο τήν υπερβατική αρχή τοΰ αγωνί
σματος εϊτε τής ελευθερίας1.

Ηδη ουσιολογικά τείνει νά διαρθρωθεί ενας άλλος θεμε
λιώδης σταθμός τής παροΰσας διασκεπτικής πορείας. "Οτι δηλ. 
τά τέσσερα αύτά αξιώματα σέ σύζευξη προβάλλουν τήν έκταση 
τής  ̂ καθαρής άνθρωπινότητας τοΰ άνθρώπου στό άδιάλειπτο 
αγώνισμά της μέ τήν άνθρωπολογική-ήθική συνείδηση καί μέ 
την υπερβατική συνειδησιολογική άρχή τής συνθέσει οντότητας. 
Ανατρέχοντες στήν άρχική διασαφητική πρόθεση καί κατ’  επα- 

κολουθία οσων προηγήθηκαν συμπεραίνομε δτι ή άνθρωπινό- 
τητα τοΰ άνθρώπου στήν άγωνιστική της ανάταση άποτελεΐ τήν 
περιοχή δπου τελείται ή πιό επάνω άναφερόμενη συνειδησιακή 
καταφαση τοΰ άνθρωπολογικοΰ είδους πρός εαυτό. Νοείται

1· Τ ήν παγίωση τής εσωτερικής ενότητας καί σύζευξης τών τέσσε- 
ρων πιό επάνω α ξιω μ άτω ν  πραγματοποιεί ή ύπάρχουσα άναφορικότητά 
τους πρός άλληλα, (μέ κινητική φορά  α->- β - >  γ_>. δ->- α - >  β - >  γ κλπ.), 
πού δηλώνει καί τήν κυκλικότητα τοΰ καθολικού νοήματος πού συνθέτουν.
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δηλ. τό άνθρωπολογικό είδος ώς τό κεντρικό σωμάτιο μέσα 
στόν πυρήνα πού παγιώνει ή άνθρωπινότητα τοΰ άνθρώπου, 
μέ πυρήνιο τήν άνθρα>πολογική-ήθική συνείδηση. Καί άρα : 
Τ ό άνθρωπολογικό είδος είναι ή υπερβατική δντογένεια τής 
καθαρής άνθρωπινότητας τοΰ άνθρώπου

Αύτόδηλο επίσης είναι δτι ή πιό επάνω διερευνητική δια
σάφηση τοΰ άνθροοπολογικοΰ εί'δους έ,τέτρεψε τήν κρυστάλλωση 
ενός τρίτου διασκεπτικοΰ σταθμοΰ, εκφρασμένου μέσα στά δύο 
άκόλουθα βασικά του 'σκέλη :

1®. Μέ τό νά προβάλλει κάτω άπό τόν ένσυνειδητοποιητικό 
φωτισμό τήν πυρηνική πρωταρχικότητα τοΰ άνθρώπου, έφερε 
στήν πρώτη μοίρα τών μελετητικών ενδιαφερόντων ένα βαθύ 
καί οξύ θέμα. Πρόκειται γιά αύτή τήν άνθρώπινη πυρηνική 
πρωταρχικότητα που, τείνοντας στήν παροΰσα εποχή εναργέ
στερα άπό κάθε προηγούμενη της πρός μιά κορύφωση ούσιο- 
λογικής αύτομείωσης, αγωνίζεται νά έπαναναχθεΐ στήν προτερα 
συνειδησιακή της αυθυπαρξία καί δντικότητα, καί νά τελεσει 
τήν υποστασιακή της επαναποκατάσταση. Έθιξε μέ άλλα λόγια 
ένα ζωτικό πρόβλημα τοΰ παρόντος άνθροίπου, τό πλέον ζωτικό 
άσφαλώς άνάμεσα σέ ολα τά άλλα, καί τό έ'θιξε άμεσα, μύχια 
καί πολυεδρικά. ”Αρα προσέφερε πολλαπλές νύξεις στόν μελε
τητή γιά τήν άπό μέρους του καταστατική τοποθέτηση τοΰ 
άνθρώπινου προσώπου καί τής έποχής, προσεγγίζοντάς τον στό 
γενικό διάγραμμα τώ άγωνισμάτων καί τών προβληματισμών 
τους.

‘2*. Ε κπληρώνοντας τό χρέος μιας άπώτερης εισαγωγής κα- 
τάστησε γνώριμο τό διασκεπτικό εκείνο άδυτο δπου μορφώ
νεται καί δουλεύεται ολοένα δ καθαρός ανθρωπισμός τής ήθι
κής ανθρωπολογίας ώς φιλοσοφικής επιστήμης. Παράλληλα δμως 
έθεσε καί ώς υποχρεωτικό επακόλουθο τήν όρολογική θεμε- 
λίωση αύτής τής ύπατης Ιδέας πού είναι 6 φιλοσοφικός άνθρω- 
πισμός της. ’Αφετηρία λοιπόν τούτου δέν είναι απλά ό κύκλος 
τής άνθρωπινότητας τοΰ άνθρώπου, άλλα καί ο ειδικός εκείνος 
διάκοσμος τοΰ τοπίου πού πλαισιώνει τόν άνθρωπο καθόλου. 
Στήν λειτουργική του σχέση μέ τόν πρώτο άφετηριακό σταθμό 
επιζητεί νά σταθεροποιήσει τό ρίζωμά του στόν άνθρωπολογι- 
σμό τοΰ άνθρώπου, ενώ στή σχέση του μέ τόν δεύτερο άφετη- 
ριακό σταθμό επιζητεί νά τό σταθεροποιήσει στόν ήθικό λόγο 
τοΰ άνθρώπου. "Ενεκα τούτου καί μορφώνεται ώς συνθετική 
έννοια. Είναι ένας φιλοσοφικός ανθρωπισμός μέ δντολογικό 
θεμέλιο τήν άνθρωπινότητα τοΰ άνθρώπου, καί έχει ώς χα
ρακτηριστικό του τήν υφή πού τοΰ προσδίδει τό ρίζα>μά του
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στόν ανθρώπινο ήθικό λόγο. Ή  διερεύνηση αΰτοΰ τοΰ χαρακτη- 
ριστικοΰ πείθει δτι εγκλείει τό νόημα μιας νεότητας έξωχρο- 
νικης, ένα νόημα δηλ. πού απέχει άπό τό νόημα τής αλλαγής 
τής Φΰσης στήν στιγμοποιημένη καταστατική θέαση τής ήβης 
της. Είναι άρα τό πιό επάνω χαρακτηριστικό ή έξω άπό τό γε
νικό έποπτειακό φαινόμενο νεότητα, καί ό προκείμενος άνθρω- 
πισμός^ βαθύτατα χαρακτηριζόμενος άπό αύτή τή νεότητα νο
είται ώς ένας νέος άνΰρωπισμός. Καί πλέον γενικευμένα, τό 
θέμα πού μάς απασχολεί είναι ένας νεοαν&ρωπισμος στήν εύρεΐα 
καί ειδική φιλοσοφική έννοια τοΰ δρου.

Σύνοψη αύτών έδώ , ώ ς κρυστάλλωοη τοϋ νοήματος πού προσωπ οδο- 
τεϊ τόν νεοανθρωπισμό, άποτελεΐ τό άκόλουθο σχόλιο : (i) Δ ιερεννηοη 
τής νεότητας, (ως πρώτου συνθετικού στόν δρο νεοαν)}οωηιομός) . ’Ενδημεί 
στο  ανθρώπινο, αρα  στό συγκεκριμένο πρόσωπ ο ό ουσιαστικός λόγος 
μ ιας διττής νεότητος που νοείται : Π ρώ το  ώ ς νεότητα πού συνθέτουν οί 
κ αθαρές ηθικές καί πνευματικές άξίες τοΰ άνθρώπου σέ αφαίρεση  τής 
φυσικής αλλαγής του. Ό  άνθρωπ ος ώ ς δημιούργημα τοΰ εαυτού του, καί 
άρα  ώ ς  αύτοδημιούργημα, άγωνιζόμενος ανάμεσα σέ μιάν άπειρη πλη- 
θύν άλλων αγωνισμάτων, κερδίζει μιάν ήβη ανώτερη πού αφομοιώνεται 
οργανικά^ μέ τήν αΰτοέκφρασή του. Δέν νοείται λοιπόν, ηθικά  καί πνευ
ματικά, άνθρωπ ος δίχως σθένος καί δίχως ζωντάνια. Κατά συνέπεια μορ
φώνει αύτή ή νεότητα τήν ήττα τής φαινομενολογικής ύπαρκιικότητας 
τοΰ άνθρώπου . Δεύτερο ώ ς  νεότητα πού κερδίζεται άπό τόν άνθρωπ ο 
στό κορύφωμα τής άτελεύτητης δοκιμασίας του. Μ έσα άπό τήν οδύνη 
τού προσώπου καί τήν αγωνία τής ζω ή ς, ό άνθρωπ ος άναδύεται ώ ς  επί
τευγμα ήθικό καί πνευματικό, πού θ ά  εϊπεΐ δτι άναδύεται ώ ς ά ξία . Ά ρ α  
τελειώνεται πλέον άκέραιά μέσα στόν Π όνο, κατακτά τήν ύπερυλική του 
υπόσταση, κατακτά τήν ήβη, καί ένεκα τών λόγων πού άναφέρθηκαν 
στήν πρώτη μο^ρφή της. Γενικώτερα, ή έννοια τής πιό επάνω διττής νεό
τητας είναι ή έννοια τής ήθικής δύναμης τοΰ άνθρώπου γιά άγώνισμα, 
καί τής άνθρωπολογικής δυνατότητάς του επίσης γιά άγώνισμα. (ii) Λιε- 
ρεύνηοηι τοϋ άν&ρωπιομον, (ώς δεύτερου συνθετικού στόν δρο νεοαν&ρωπι- 
ομ ος). Ως ούσιολογική άποψη δ  άνθρωπ ισμός μέσα στόν κύκλο τοΰ "φ ι- 
λοσοφεΐν” , μορφώνεται επακόλουθα αύτών έδώ  τών θέσεων : 1°. Μιά 
πρακτική ή πνευματική άξία  σπορέει άποκλειστικά άπό μιά ήθική καί 
άνθρωπολογική^άξία . Τήν ήθική καί πνευματική άξία  προσωποδοτεϊ ό 
άνθρωπος, τις άλλες άξίες προσωποδοτοΰν ή πρακτική ζωή  τοΰ ά ν θ ρ ώ 
που καί ή πνευματική του ζωή. Ή  δυνατότητα λοιπόν γιά τή δημιουργία 
άλλων αξιώ ν  (πρακτικών ή πνευματικών) είναι κ αθ αρά  δυνατότητα τής 
ήθικής καί άνθρωπολογικής άξίας. Ά ρ α :  Ό  ”Αν&ρωπος (νοούμενος
πάντα ώ ς ά ξία  ήθική καί πνευματική) είναι ή ’Αρχή τής Δημιουργικής 
Π ράξης. 2°. Ή  ζω ή  τοΰ άνθρώπου, ώ ς  πρακτική καί πνευματική ζωή , 
είναι λοιπόν τό αποτέλεσμα τής δικής του δημιουργικής πράξης. Τοΰτο 
σημαίνει^ δτι είναι έργο τοΰ άνθρώπου καί, κατά συνέπεια, αύτοέκφρα- 
ση τού άνθρώπου , πού θ ά  είπεΐ προβολή τοΰ ανθρώπινου προσώπου 
πρός τά επέκεινα τής άτομικότητάς του. Α φ ο ύ  λοιπόν ολόκληρος ό  κύ
κλος τής ζω ή ς τού άνθρώπου είναι ένας κύκλος έξατομικευμένων εσωτε
ρικών στοιχείων του, άρα  : Ό λες οί (πρακτικές καί πνευματικές) άξίες 
(τής ζωής) γεννετικά εξαρτωνται άπο τήν ανθρώπινη φύση (ώ ς άξία  ήθική

καί άνθρωπολογική). Κ αί παρακόλουθα, άρα  : Ό  αν&ρωπος ώ ς δημιουρ
γικό κέντρο τής ζω ή ς είναι και αξιολογικό της κέντρο.

ΚΑ Θ Ε  γενεά άνθρώπων 1 άντικρυζει κατά έναν διάφορο τρό
πο τήν έποχή της, καί επίσης κατά έναν διάφορο τρόπο 

τής άνταποκρίνεται. Λέμε δηλ. οτι καταφάσκει θετικά σέ αύτήν, 
ή τής άρνιέται τή θετική κατάφασή της. ’ Αντίκρισμα καί άν- 
ταπόκριση είναι δυό έμβρυα πού κινούνται απαρχής μέσα στόν 
κύκλο τής φιλοσοφικής καλλιέργειας αύτής τής γενεάς, καί άρα 
πού συνθέτουν τή φιλοσοφία της. Καί κατ’ άντιστροφή, ή φι
λοσοφία κάθε μιάς γενεάς είναι τό άντίκρυσμα τής έποχής της 
καί ή ανταπόκριση της σέ αύτήν, είναι ό λόγος της απέναντι 
στό προσωπικό της παρόν. ” Ετσι λοιπόν καί ή σημερινή γενεά, 
(πού παρουσιάζει άναμφισβήτητες ενδείξεις δτι δημιουργεί μιά 
δική της ούσιαστικότητα καί ένα προσωπικό κλίμα σχετικά μέ 
τήν προγενέστερη της), πρέπει επίσης νά κάμει αύτή τήν ενερ
γειακή θετική κατάφαση στήν έποχή, μέ άλλα λόγια πρέπει νά 
οικοδομήσει τή φιλοσοφία της. Καί ή ήθική της άνθρωπολο- 
γία ώς πρωταρχικός φιλοσοφικός κλάδος έρχεται νά τήν υπο
βοηθήσει να άνεύρει τή φιλοσοφία της, νά έκφράσει τό λόγο 
της άπέναντι στό δικό της παρόν, νά έκφρασθεϊ.

“Ο π ως ό έκάστοτε κύκλος δμοειδών άνθρώπινων συνόλων, έτσι καί 
ό τωρινός, ή παροΰσα γενεά, δέν έχει άπλά τήν άνάγκη μιάς κ οσμ οθεω 
ρίας, γιά νά άνασυρθεϊ άπό τήν κρίση τών άξιών πού μαστίζεται. Δ ιό 
τι ή κοσμοθεω ρία , δπ οια  καί άν είναι αύτή, πρώτιστα προϋποθέτει τήν 
έκταση πού θ ά  τή δεχτεί καί θ ά  τή φιλοξενήσει. Π ροϋποθέτει δηλ. τήν 
παρουσία αποδέκτη. ’Εάν νοηθεί κοσμοθεω ρία , καί πλέον γενικά 
φ ιλοσοφ ία , χωρίς άποδέκτη, δέν δύναται νά έχει κανένα νόημα καί κα
μιά σημασία ήθικά  αύτή ή φιλοσοφία , άφοΰ δέν θ ά  πηγαίνει τόν ά ν θ ρ ω 
πο πέρα άπό τό σημείο πού βρίσκεται, άφοΰ δ άνθρω π ος δέν θ ά  είναι 
ικανός ό ίδιος νά καρπωθεϊ τόν λόγο τής δικής του ούσίας. Διότι δέν 
ενέχει καμιά σημασιολογική βαρύτητα ένα σύστημα λ.χ. ήθικής, δταν έρ 
χεται νά κάμει έδαφ ος του ένα άρνητικό ήθικά  έδαφ ος. Ό  ανήθικος 
ή έ ξ ω -η θ ικ ό ς  άνθρωπ ος δέν δύναται νά παρουσιάσει μιά οργανική

1. 'Ω ς γενεά άνθρώπ ω ν νοείται σύνολο άνθρώ π ω ν πού παρουσιάζει 
ειδολογικήν ομοιογένεια, ά διάφ ορο  εάν τό άποτελοΰν μία ή περισσότε
ρες γενεές κατά τήν κρατούσα έννοια τής χρονικότητας πού διαρέει ή 
πού μεσολαβεί.



σχέση μέ πνευματικά κεφάλαια πού ξεφεύγουν άπό τόν δικό ίου κύκλο 
δπως συμβαίνει μέ μιά ηθική φ ιλοσοφ ία . 'Α κ ριβώ ς όπως καί ό άπνευ-’ 
μάτιστος άνθρωπος δέν δύναται νά παρουσιάσει μιά σχέση οργανική μέ 
τά όποια υψηλά πνευματικά επιτεύγματα πού θ ά  έλθουν νά πλησιάσουν 
τήν τραγω δία  του.

Συνάγεται κατά συνέπεια ο συμπερασμός δτι εγκύπτει στήν έκάστοτε 
γενεά (καί άρα  εγκύπτει καί σιήν παροΰσα), ή ανάγκη γιά μιά ά ν θ ρ ω 
πολογική καλλιέργεια τοΰ άνθροιπου, πού καί ηθική καί πνευματική γε
νικά σημαίνει παρακόλουθα, δηλ. ή άνάγκη π ροσεγγίσεως τοϋ άνθροί- 
που προς αυτό που ώ ς πρόσωπ ο δύναται χωρίς στάθμιση νά γίνεται. 
~,ε ?π07-εξ Ιια/ - ιστ“  ή άνυπαρξία αποδεκτών μιας φ ιλοσοφίας τείνει 
να εγ κ λ ε ισ θ εΐσ ε  ενα δριο απολυτότητας, δπως είναι ή δική μας λ.χ. 
εποχή, η πιο επάνω άνάγκη προσλαβαίνει δχι μόνο τό σχήμα άλλά' καί 
την ουσία μιας επιτακτικής κορύφωσης. Δέν απαιτείται λοιπόν κάθε γε
νεά α νθρω π ω ν να  οικοδομήσει μονο ενα δικό της φ ιλοσοφικό σύστηιια 
c/ΛΛα πριν απο αυτό απαιτείται νά εχει οικοδομήθεΐ αύτή ή ίδια, δηλ. 
αυτη η ιδια  να κλείνει άκεραιη τή δυνατότητα γιά τήν έπακολουθία 
επίτευξης του φιλοσοφικού της τούτου συστήματος. Αύτόδηλον είναι δτι 
την εσωτερική οικοδόμηση σε όλη τήν εόρεια έκτασή της ενός άνθρώπου 
η μιας εποχής (που θ ά  είπεϊ γενεάς άνθρώπων) εχει ώ ς  αντικείμενό της 
η ηθικη ανθρωπολογία. Είναι άρα  ή ήθική ανθρωπολογία  τό πρώτο 
σκέλος για καθε φ ιλοσοφία , πού προπαιδεύει τόν άνθρωπ ο ή τήν έποχή 
φ ιλοσοφικά, δηλ. που ύποβοηθεί τόν άνθρω π ο νά ώ ριμάσει, νά γίνε 
εσωτερικά ενήλικος ι . « f f ~ i . r o ·

1. Δυο είναι οι άντίΛογοι πού δύνανχαι νά άνακΰψουν, σχετικά  μέ χήν itou- 
ταρχικότητα της ηθικης ανθρωπολογίας στήν φιλοσοφική έκταση : 1°. "Ε στω  δτι 
νοείται ω ς μη άνάγκη η πρότερον κάθε φιλοσοφικής άναστροφης ώρίμανση τίic δυ- 
ναχοχηχας τοϋ άνθρώπου  γιά άναστροφή , χαΐ καχά συνέπεια ή πβόχεβονσχοΓ- 
χειωση καί. καλλιεργεια χου. Αλλα χοϋχο είναι άτοπο. Διόχι σέ εναντία περίπτωση 
ε ΐΙα ΐ '’ΐ ί ί  Κη1 δ ^θ 6 “ :Ι<;? Αντιφάσκει έσωχερικά προς έαυχόν, άφοΰ ή δημιουργία 
ειια ι ΧΟ οριο προς το οποίο χουχος ενορμεΐχαι, πρώ το ' και δεύχερο, άφοΰ ώς ποώχη
πολον1,β^Ι’ χ πβ1ν °  -  .τέτοια  διΊλ· ώ ί  "θεμέλιο νοείται ή ή#ική καί άνθριο-πολογικη δημιουργία του άνΦ ρωπου, πού # ά  είπεϊ ή «παρξή του ώ ς δημιουργήμα-
1 °ϊ ' · δυν5 Ιαι ,να άντιφαση στό περιεχόμενό του ό ά νθρω π οί, διότι
μ* Α * αίρει αυτό τ ο υ τ ο τ ο  νόημα χου. Αρα έάν ύποτεΟ-εί ώς ίσχύουσα ή πιό’  έπάνω
μη άνάγκη, [με αίτιολογημα πλέον τόν λ ό γο : δύναχαι ό άνβρω π ος νά κάμει άντί- 
Φαση προς έαυχον], λεμε οχι άφοΰ δέν πρόκειχαι γιά άνθρωπο, δέν ένδιαφέρει κατά 
συνεπεια η περιπχωση χή φιλοσοφία. 2». "Ε στω  δχι ό άνθρωπος είναι δ ρ ι ΐο ς  γιά νά 
χελεσει άπευθείας το  φιλοσοφικο χου οικοδόμημα, καί άρα οτι δέν ίνει άνάγκη ποο-
άπό χύνς 'ΑΚαΐ * » »  δΐ.0τΐ κάΦε «ν »ρ ω π ο ς  οπ ω ς καί κ ά ^ έ ^ / ή  γ ΐ ΐ ο ^ α ιάπο την άρχη, δηλ. δεν δύναται να νοηθεί δτι εσωτερικά ό ενας άνθρω π ος άποτελεΐ 
συνεχεία του άλλου άνθρώπου. Κ ατά συνέπεια σέ αύτό τό άφετηριακό σημείο, ό άν- 
νωνι«ίΗ5 δεΧΑε χ ε ι * εβ'δι®η τ9  έσωτερικό ώρίμασμα εϊτε έλευθέρωμά διότι δέν έχει ά- 
γω νισθη . Α ρα δεν είναι ώριμος για να κάμει δημιουργία, δμω ς γιά νά γίνει δτι-

ε1ν“ 1 &ϋ1μϊ ς · 6χε1 λ ο^ ν  άρχικά δ ά ν Ιρω π ος  τήν δυνατό-τητα  για την έπιτευδη κανενος έργου, πριν ο ίδιος επιτευχθεί ώ ς έργο, πρίν δηλ 
ο Ιδιος υπάρξει ω ς  άποτελεσμα δημιουργικής πράξης.
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I V ■ Ό ν τ ο  λ ο γ ι κ ή  α ν α τ ο μ ί α

Ο Ν Ε Ο Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΣ Μ Ο Σ  ώς φιλοσοφική θεμελίωσή εχει τήν 
αναφορά του στή σχέση βιώματος καί άνθρώπου. Τούτο ση

μαίνει δτι άντλεΐ άπό αύτή τή σχέση υποστασιακά του στοι
χεία. και ακόμη δτι ή πυρηνική του πρωταρχικότητα είναι ομο- 
σημη μέ εκείνης τήν πυρηνική πρωταρχικότητα. Αποδεικνυε- 
ταί δηλ. ώς ύπάρχουσα μιά βαθιά εσωτερική συγγένεια άνα- 
μεσα στό νεοανθρωπισμό και τή σχέση βιώματος καί ανθρώπου. 
Έ ά ν  κατά συνέπεια άπλωνε ό μελετητής εμπρός στη θεαστική 
του διερευνητικότητα ενα σύντομο διάγραμμα αύτής της σχέσης 
ως νοήματος, μέ αλλα λόγια ενα σχήμα τής δοκιμασίας,_ είναι 
αναμφισβήτητο δτι θ ά  ολοκλήρωνε επίσης μιά μελέτη τής κα
θαρής υπόστασης τοϋ νεοανθρωπισμοΰ. Ά π ό  εδώ^ ξεκινώντας 
φά σταθεί δυνατό σέ προεκτεινόμενο συλλογισμό νά λεχθεί οτι 
ή δοκιμασία καί δ νεοανθρωπισμός έξυπακοΰουν τήν αύτή ον
τολογική νομοτέλεια.

'Ω ς αρχική βάση στήν προκείμενη διαστοχαστικην οδοιπο- 
ρευση θ ά  ληφθεϊ τό δεδομένο πού καί πιό επάνω χρησιμοποιή
θηκε, δτι δηλ. δοκιμασία είναι ή σχέση βιώματος καί ανθρώ 
που1. Ώ ρίσθηκε δμως ώς βίωμα ή αγωνιστική έκφραση^ μιας 
μορφής ζωής απέναντι σέ μιάν άλλη μορφή ζωής, απέναντι 
στόν άνθρωπο. Ά ρ α  σέ αύτό έδώ τό θέμα παρουσιάζεται ενας 
υποστασιακός διάλογος τής καθολικότητας τής ζωής πρός εαυ- 
τήν, πού είναι καί δ μοναδικός διάλογος μεσα στό κοσμικο^φαι- 
νόνενο. Έ ά ν  κατά συνέπεια νοηθεί ώς ούσιαστικότητα τοΰ πιο 
επάνω διαλόγου αύτή ή ίδια ή καθολικότητα τής ζωής, μέ αλλά 
λόγια έάν έπιχειρηθεΐ στμπΰκνωση τών πολλαπλών νοημάτων 
πού εγκλείουν οί διαλεγόμενες μορφές ζωής πρός άλληλες, κατα- 
δηλον είναι τότε δτι τά καθαρά στοιχεία πού συνθετουν την 
ζωή θά  είναι τά ίδια εκείνα στοιχεία πού συνθέτουν καί τον 
διάλογό της. Ά λλά  διάλογος είναι ενα λειτούργημα πού φερνει 
Ιγγύτερα πρός έαυτές τις μορφές πού διαλέγονται, αποτελεί

1. Βλ. σέ αύτό τό  κείμενο, βίλ. 64.



£ηλ. μιάν οργανική σχέση τους, πού είναι καί ή μόνη σχέση. 
Και στην προκειμένη περίπτο^ση ή σχέση αύτή είναι ft δοκιαπ 
σια. Δοκιμασία καί ^άλογος είναι \ να  τ α υ ^ ρ ο σ ί ο  ύπο- 
στασιακο στοιχείο που εκτίθεται σέ λεκτικό δ.αφοοισμό Κατ’ 
αυτο τον τροπο κρυσταλλώνεται ενα πρώτο συμπερασματικό
οριο: Δοκιμασία είναι η έσχατη οϋσιαστικότητα της ζ ω Ζ ώ ς ά Ζ -  
νιοματος.^ Πραγμα που σημαίνει άκόμη δτι είναι ενα μέρος καί 
απο την ανθρώπινη ούσιαστικοτητα. Ά λλα  νοούμενη ως πρω- 

ί=ωτ|?„ΐ1 δοκιμασία, επιτρέπει επακόλουθα νά κρυ
σταλλωθεί καιενα^ δεύτερο δριο: Δ οκιμασία είναι ή n .y h y la

προέκΐασ* Τ Γ  ^  ^  ή ^  ^  Κα1 σέπροέκταση . Είναι η δύναμη για δημιουργία (πού είναι ή ζωτί)
νΓ« ™ “ ™1χεΐ°  * -5 , ημΐ?υογικότητας πού εγκλείει ή δημιουρ
γία, καταξίωση του αγωνίσματος καί χαρά τοΰ αγωνίσματος

τή νεοανθροιπιστική της έννοια) είναι * - °ϊ η δοκιμασία (με
τεύγματα τοϋ ανθρώπου. ο για ολα τα μεγάλο επι-

νω 6 ν! οαν^ ω π ισ μ ό ς  οίκοδομεϊται έπά-
νω στην ανθρώπινη δοκιμασία κατατοπίζει άπλά τή σκέώη
ϊ ί £ Γ σ Τ ?  Τ°  ενν01° ΥΙ,κ0 σχ^μα τοΰ Ο ματος, δέν τήν Ιντο- 
πιζει σε ενα κεντρικό του σημείο. Αύτό θά  τό κάμει ενας πλέον
Ζ Ί ^ Ι Τ Ϊ Ι Γ  " ° “ ν? β “ ” «μο5 Εμβ(»«» πνενμαηχότη-

| ϊ £ · ' / θ ί  ■* Ι ' χ
via S vm  g δθκΐμα^ α? 6tv« l ή δημιουργία. Ά λλά  δημιουρ- 

_ειγαι ενα νεόπλασμα αποτελεσματοποιημένο τής συνειδη
σιακής καλλιέργειας. Δηλ. μιάν δργανική τη Τ άπ όροΤ αΤ ιά  νά 
είναι χατα συνέπεια δημιουργία δ καρπός τής δοχΤασίαί τοΰ-
γ ^ α Τ ^ ί Π  " χ£1 τήν συνειδησιακή καλλιέρ-
L  * „ α  ' επισης λεχθη οτι ο νεοανθρωπισμός στήν εσνα-
Z S r iS T S L  T r εΐναΐχδ0κΐ^ σί«· Β ^ σ ε  δηλ. στό πλούσιιο 
θίττισρ Λ συνειδησιακές κεραίες του καί έκαμε υΐο-
θέτησε ως προσωπικά του υποστασιακά στοιχεία δικά της I

χεΐα υποστασιακά. Τούτο καταδεικνύει οτι ο ^^ανθρωπισμός 
είναι έννοια παρακόλουθη τής δοκιμασίας, που ομως αποτελε 
δ ι κ ό  της δημιούργημα, άφοϋ σέ αυτήν άνευρε τη πρωτεικη του 
πρ^ωπικότητα. Λέμε λοιπόν δτι δ νεοανθρωπισμος ε1ναι δοκι
μασία άλλά πρώτα καί κύρια είναι καρπός της δοκιμασία,. Και
S T S v a x a i vd μήν είναι «  τ *  δοχιμ«<.ι«5
πισμός, διότι αποτελεί δημιουργία, αρα εργο, και ελεχϋηκε οτι
αήτρα τής δημιουργίας είναι ή δοκιμασία.

Υ τ ' ν ποώτη άπό τις πιό επάνω παραγραφους αναφανηκε 
δ »  % t *  δοκιμασίας μόνο *ά ,<0 4 » i τ ,ν  » Μ ·
xi.v έπ'ωαση τοϋ άνθρώπου που νοείται ως καλλιεργεια συνει 
δϊσιακή γίνεται ώς τέτοιος. Στή δεύτερη, οτι ο νεοανθρωπι- 
σμός πρωταρχικά είναι καρπός τής δοκιμασίας. Σ ε συνάλληλη 
σύζευξη αυτά τά δύο συμπεράσματα συνθετουν τον επιζητου 
μενον ορισμό, δτι: Τόν νεοαν&ρωπιομο υποστασιακοποιει 
λιεργημένος άπό τη συνείδηση καρπός της δοκιμασίας.

*Η έννοιολογική διερεύνηση τοΰ νεοανθρωπισμου, εξυπα- 
κούει τήν διαίρεση τούτου σέ τ9εΙς θεμελιώδεις εκφάνσεις 
Στις αξίες πού τόν χαρακτηρίζουν, στις άξιες 
καί στις άξιες πού δ ίδιος αποβλέπει.

Δύο είναι τά  προβλήματα πού ενδέχεται νά άνακύψουν άπό τόν 
Λυο είναι τα  ν μ ιι- ί,θική ανθρωπ ολογία  στην φιλοσο-

„ης , ilK ’ 8«α<ό.ηια Ο» δήμιου»*·, *«· ’>>·»'

να π α ρ α τη ρ η θ εί . Κ ατα ρ καθολικότητα δεν υπ άρχει;

ΰ φ ί ο τ α ν τ α ι  ώ ς  - α ξ ί ε ς ” , σ ύ ^ θ ρ ω Ζ μ ό ς ^ Ι  φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή ^ δ ί α  τ ή ς



«λλης προπαιδείας), κατά τον ίδιον τρόπο πού νοούνται ή γνω σιοθεω - 
ρία  καί ή λογική^ώς φιλοσοφική προπαιδεία·. Συνεπακόλουθα, απλώνει 
τις κεραίες του οχι ίσαμε τό σημείο τής διδαχής, άλλά ίσαμε τό σ «  
μείο τοϋ τελεσματος τής διδαχής. "Ενεκα τούτου καί δέν άποτε,'εϊ υπό
σταση συμπαγή, αλλα μιάν υπόσταση πού επιζητεί τό ολοκλήρωμά της 
δηλ. να προσλαβει οργανικα στην άτομική της προσωπικότητα* τό έλλεϊ- 
*ον  μέλος. Ο μως η ενότητά αύτής τής άτομικής προσωπικότηταο υπάρ
χει. Α ρ α  ο  νεοανθρωπισμος είναι Ινα συνειδησιακό κύκλωμα πνεύμα- 
τικοτητας που τείνει να αποκαταστήσει τήν ενότητά ίου .

Λέμε 'τείνει”  διότι ποτέ αύτή ή ενότητα δέν θ ά  άποκατασταθεί 
κατ απόλυτόν τροπο. Τούτο προϋποθέτει τήν άναγωγή τής άνθρώπινης 
καθολικοτητας σε ενα επίπεδο ήθικής καί άνθρωπολογικής κ αθαρότη 
τας, πραγμα που δεν δύναται να γίνει αφοΰ αύτό θ ά  έσήμαινε τήν άρση 
μιας αντινομίας (μέ την παντελή άφάνεια τής ήθικής καί άνθρωπ ολο- 
γικης μη καθαρότητας), ενω είναι γνωστό δτι οί δύο πόλοι τοϋ άνθρω - 
πολογισμου και της ήθικής τοϋ άνθρώπ ου  (ό άρνητικόο καί ό θετικός), 
ελκονται^ (πρεπει να ελκονται) αναμεταξύ τους ισοβάθμια , ώ ς ίσοδιάστα- 
τοι και ισοβαρείς πολοι. Εάν όλοι οι άνθρωπ οι γίνονταν ανώτεροι δέν 
θ α  υπήρχε ανωτερότητα διότι δέν θ ά  υπήρχε καί κατωτερότητα γιά νά 
προκύψει κριτήριο. Δεν θ α  υπήρχε σέ αύιή τήν περίπτωση ουτε τό ήθικό 
ουτε το ανθρωπολογικο αγώνισμα, και χωρίς άγώνισμα ζωή δέ νοείται.

~ ,Λ  α£ιεζ που τον χαρακτηρίζουν. Ή  μόρφωση μιάς γενι
κής ιοεας του νεοανθρωπισμού, θέτει ως αρχικόν δοο την εοευ- 
να γυρω απο τά στοιχεία πού προβάλλουν τήν προσωπική'του 
υφη. Αυτα τα στοιχεία, νοούμενα, ως οργανικά κέντρα τοϋ 
ιδεογράμματος τής υπόστασής του, δύναται κανείς νά τά δια
κρίνει καί διατυπώσει ως ακόλουθα :

_ α) Ό  πυρηνικός3 συνειδησιασμός *. Ενεργειακή δύναμη 
της καθαρής άνϊ>ρωπινότητας τοϋ άνθρώπου, πού αύτανανκάζει 
τούτον τον ϊδιο νά αΰτοπροσλάβει ήθικό μέγεθος καί άνθρωπο- 
λογικην ευρυτητα, εκφράζοντας ως συνείδηση ήθικής καί άν-

s ' £ · . ? ° ν ε%’ .’ Ακαί,ην·ε\Χά, 3, Εισαγωγή εις τήν Φιλοσοφίαν, 1935, σελ. 42.
2. Εδω λαβαινεται νποψη η ίξισω ση  : ώ ς Ατομική προσωπικότητα ό νεοανΟ η.- 

6μόχρονα.η Τ° υ κα#ολι* °*  *ν·&ρώπο« = ή  Ιδέα τοΟ ένός χαί χών πολλών έ γ »

» ό ' ,Ή ς τέτ010ς νοεΙται, °  ή^ιχος άνθρωπολογικός συνειδησιασμός, πού 
αποτελεί το κέντρο των λειτουργικών στοιχείων τοϋ άνθρώπου καί κα- 
•ίτοριζει την εσωτερική εύτακτική τους κανονικότητα. (Διότι τοϋτος δέν 
είναι ο πυρηνικός συνειδησιασμός καθόλου άλλά ένα οργανικό του μέ
λος, χαρακτηριζόμενο άπό οντότητα υστερογενή. Τό άλλο μέλος είναι i  
οντολογικη συνείδηση, που κατά ενα τρόπο ύποστασιακοποιεί τόν πυρη
νικό συνειδησιασμό στά κύρια στοιχεία του, καί πού ή ερευνά καί θέση 
της αναφερονται στήν καθαρή όντολογική περιοχή).

4. 'Ως συνειδησιασμός νοείται ή συνείδηση στό σημείο εκείνο τής 
ζωτικής ενεργειακής της λειτουργικότητας πού άγωνίζεται νά ε ’ισδύσεί 
στον αυτοσυνειδητο χώρο, καί πού τελεί σέ έξαρση , ένταση καί ά ν α ν »-  
γικη ροπη. *
λιτ ι/£ τ^ν ή ^ ική ειδικά συνείδηση (G ew issen) πού όρισε άρχικά 6 
Wolff, η σημερινη φιλοσοφική σκέψη χρησιμοποιεί τήν άκόλουθη ο ρ ο 
λογία : P ropriete  q u ’ a Γ  esprit hum ain  d e  porter des ju gem en ts  nor-

θρωπολογική πού είναι τό ούσιολογικό περιεχόμενό της στις 
θεμελιώδεις του ιδιότητες και αρχές.

' β )  Ή  κ ρ ιτη ρ ια κ η  έ ν ά ρ γ ε ια 1. Κατάσταση συνθέτων στοιχείων 
τής ήθικής άνθρωπολογικής συνείδησης3^ πού όντας μέσα σε 
αύτήν έχουν τήν ιδιότητα νά ασκούν ενα ειδικό οριοθετικο και 
ελεγκτικό λειτούργημα στό ήθικό καί άνθρωπολογικό τοπίο τής 
άνθρωπινότητας τοΰ ανθρώπου, με την επίτευξη πάγιας αρμογής 
τών λογικών καί ηθικών άνθρωπολογικών νοητικών συμπλεγ
μάτων καί μ έ τήν πρόκληση ερεθισμού τών ηθικών ανθρωπο-
λογινών συνειδησιακών κεραιών. , , ,

Ή  ήθική όδοιπόρευση τρϋ άνθρώπου στήν ζω ή , δηλ. σε μιαν ανω 
μαλη καί γυμνήν έκταση δπου δέν υπάρχουν χαραγμένοι δρομοι, (κα^ε 
άνθρω π ος ερχεται στήν ζωή  μέσα σέ άπόλυτη μοναξιά και κατ αρχήν 
ττιν άντικρύζει μέσα άπό άπόλυτο έρεβος’ τά προβλήματα ασκουν επάνω 
του δέος καί δ  ζόφ ος ασκεί φρίκη, διότι ό άνθρωπ ος τελικά ν α  εκλέξει 
μονά'/o c  τήν ποιότητά του), καί πού δέν υπάρχουν κατευθυντήριοι δεί
χτες καί σημεία προσανατολιστικά, (τά προβλήματα δεν έχουν γεννηθη 
άπό ποτές καί είναι ένεκα τούτου ά φ θ α ρτα , ενώ ο άνθρωπος εχει ^οεση 
μέ τό νόμο τοΰ φ θείρεσθα ι πού είναι ή γέννηση του και είναι ενεκα 
τούτου ό έκάστοτε νικημένος- τά προβλήματα άρα  ύπαρχουν υποχρεωτικά 
γιά τό νοΰ, ενώ ή λύση τους άμφισβητεΐται ώ ς  θεμέλιο, ^ είναι ανύπαρ
κτη' κάθε άνθρωπ ος κατά συνέπεια είναι άναγκασμενος _ εκ των ένοον 
νά δώ σει μιά προσωπική λύση στά προβλήματα, α ισθ α νε«Η  δηλ. την 
άνάγκη τοΰ αύτοπροσανατολισμοΰ καί τής αύτοδηγησίας), θ α  ηταν παν
τελές τραχεία χωρίς τήν ύπαρξη τών κριτηρίων, τόσο στήν περιοχή των 
κ αθαρώ ν  λογικών αρχών καί εννοιών, δσο καί στην περιοχή τω ν η ΐΗ - 
κών καί άνθρωπολογικών νόμων. Π έρα άπό τά  ̂ κριτήρια ή ζω η  οεν ε - 
ναι δυνατό νά υπάρξει ώ ς στοιχείο βιώσιμο, καί ο άνθρωπ ος δεν όυνα- 
ται νά υπάρξει ώ ς  στοιχείο βιώνον. Έ ν εκ α  τούτου καί λέμε πως τα κρι
τήρια είναι όντολογικά θεμέλια γιά τήν άνθρωπολογική υπόσταση του 
άνθρώπου, άλλά καί γιά τήν άλλη, τήν ήθική του υπόσταση. Ιελος, η

matifs spontanes et im m ediats sur la v a leu r  ̂ m orale  de certa ins 
a ctes  in d iv id u els  determ ines” . (A . L a lan de, V o e a b t i l a i r e  t e 
c h n i q u e  e t  c r i t i q u e  d e l a  P h i l o s o p h i c ,  εκδ. 5η 1947, a. 
169). Στή σχέση καί ενοποίησή της δμ ω ς μέ τήν άνθρωπολογική συνεί
δηση λαβαίνει τό νόημα τής ιδιότητας πού εχει τό άνθρωπινο πνεύμα 
νά άποα αίνειαι ελεγκτικά καί πέρ ’ άπό κάθε δέσμευση για το κατα 
πόσο αύτοκαταξιώθηκε μιά α δυνατότητα γιά δημιουργία, με αλλα λό
για γιά τό κατά πόσο μιά άξία  είναι όντως τώ ρα  δά  α ξία . Κ αι επακό
λουθα νοείται άκόμη ώ ς  μονότητα όμοειδών κριτηρίων, (που το νόημα 
τους στήν ήθική ανθρωπολογία  ορίζεται αλλοΰ), δηλ. μια μορφολογική 
τους απλοποίηση πού έκπροσωπεύει ταυτόχρονα καί τήν οντικη καθολι
κό τητά τους. ,

1. Λ αμβάνεται έδώ  φυσικά στό ήθικό και ανθρωπολογικο της χ«
ρακτηριστικό. _ , ,

2. Κ ριιήρια  κατά συνέπεια λέμε σύνθετα στοιχεία της ηνικης αν- 
6ρωπολογικής συνείδησης, πού τα  χαρακτηρίζει ή κρυστάλλωση γυρω 
άπό ενα ορισμένο ειδολογικό σημείο, καί ή αύξηση τής συνειδησιακής 
iouc ευεξίας εντός τών ορίων αύτοΰ τοΰ σημείου.
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ένάργεια των κριτηρίων ώ ς  χαρακτηριστικό τοΰ νεοανθρωπισμού τής 
ηθικής ανθρωπολογίας, καταδεικνύει τήν αγωνιστικότητα καί λειτουρ
γικότητα τους, καί εκφράζει τόν δυναμισμό πού εγκλείουν, τήν άδιάλ- 
λειπτη κίνηση, τό άδιάλλειπτο έναργές.

γ) 'Η  ευεξία πρός τό ήθικό δέον1. Ή  ιδιότητα που έχει ή 
άνθρωπινότητα τοϋ άνθρώπου νά διατίθεται δεκτικά απέναντι 
στό ήθικό αίτημα "τ ί  δέον γενέσθαι” , προσωπικού στοιχείου της, 
ως βάσης γιά τήν αύτοϋπέρβαση τής ήθικής της αυτοσυνείδησης.

δ) 'Η  ευεξία πρός τό άνθρωπολογικό άναγκαΐον3. ’ Ιδιότητα 
που εχει ή άνθρωπινότητα τοΰ άνθρώπου νά έναργεΐ ώς καθο
λικό συνειδησιακό κέντρο απέναντι στό αίτημα "τ ί  άναγκαΐον 
γενέσθαι” , ώς βάσης γιά τήν αύτοϋπέρβαση τής όντολογικής 
της αυτοσυνείδησης.

ε) Ή  ήθική και άνθρωπολογική Δυνατότητα. Α . Τό καθο
λικό όντικό περιεχόμενο τής άνθρωπινότητος τοϋ άνθροίπου, 
γενικευμένο στό νόημα τοϋ υποχρεωτικού γιά κάθε άνθρώπινο 
πνεύμα κατηγορήματος της δτι τό παν "δυνατόν γενέσθαι’ 5 άφ ’ 
έαυτής. Β. Ή  ανθρώπινη υπόσταση "δυνάμει” . Γ. Όντολογική 
περιοχή τής^καθολικής συνείδηστις τοϋ άνθρώπου. Δ. Σύνολο 
επί μέρους ηθικών καί άνθρωπολογικών δυνατοτήτων τον αν
θρώπου, πού εκφράζουν τήν άφ ’  έαυτοϋ πρός εαυτόν καί άφ ’ 
εαυτού πρός τά επέκεινα τούτου συνειδησιακή άνταπόκριση. Σέ 
ειδικήν άναλυτική είναι δυνατό αύτό τό σύνολο νά θεασθεϊ ώς 
άκόλουθα : (i) Δυνατότητα γιά έκφραση εϊτε αυτοέκφραση3. 
Κάθε έργο, ατελές ή τέλειο, κάθε πράξη, κακή ή καλή, κάθε 
εκδήλωση γενικά, μεμπτή ή άμεμπτη τής άνθρώπινης φύσης, 
είναι ένα καταξιωμένο τμήμα τής δυνατότητάς της γιά αύτο
έκφραση. ( ’Εκφράζω αύτό πού είμαι, θά είπεϊ αύτοπροβάλλομαι 
στόν πρακτικό χώρο). Διότι ή εκδήλωση γενικά τοϋ άνθρ<όπου 
είναι αύτοέκφραση τοϋ εσωτερικού του είδους, τής ύποστασια-

1. Η θικό δέον λέμε to  εσωτερικό νομοί) έτη μα τής άνθριοπινότητας 
τοΰ ανθρώπου, πού τήν αύταναγκάζει νά κάμει ενεργητική κατάφαση 
τήν εκάστοτε στιγμή στόν εαυτό της, νοούμενου αποκλειστικά ώ ς  σκέλους 
τής σχέσης ανθρώπου καί β ιώμ ατος. Ό  άνθρωπ ος πρέπει νά τεθεί απέ
ναντι στό βίωιια του ο>ς αν&ρωπος, δηλ. ώ ς  ενα εύνομούμενο σύνολο 
απέναντι σέ ενα άλλο σύνολο ευνομούμενο' (τό " ώ ς  άνθρω π ος”  κ α θ ο 
ρίζει στόν ούσιολογικό του τύπο τό ήθικό κατηγόρημα).

2. Ά νθ ρω π ολογ ικ ό  άναγκαΐον λέμε τήν ιδιότητα πού εχει ή α ν θ ρ ω 
πινότατα τοΰ άνθρώπου, ώ ς αυτόνομο κέντρο ζωής, νά καταφάσκει ένερ- 
γητικα την εκάστοτε χρονική στιγμή άφ* έαυτής πρός έαυτήν.

3. Τά^εΐδη τής δυνατότητας πού επονται (ii-v), δύνανται νά ληφ-
θοΰν καί ώ ς  κλάδοι τής αρχικής δυνατότητας γιά έκφραση είτε αύτοέκ
φραση, πού τήν διακρίνει ή καθαρή ήθική άνθρωπολογική καθολι- 
κότητα.

ΘΕΜ ΕΛΙΩΣΗ  Τ Η Σ  Η Θ ΙΚ Η Σ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ

κής άξίας του, τέλος τοΰ ήθικοϋ καί άνθρωπολογικοΰ του γί
γνεσθαι σέ κατάσταση δεδομένη, (ii) Δυνατότητα γιά άγώνισμα. 
’Έ χει καί σέ άλλο εδάφιο λεχθή δτι ό άνθρωπος, ώς υπαρκτικό 
σχήμα αύτό πρός εαυτό καί πρός τον επέκεινα τούτοι» κοσμο, καί 
ώς υποστασιακή ούσιαστικότητα αύτή πρός έαυτήν καί πρός 
τόν επέκεινα αύτής κόσμο, είναι άγιόνισμα. Ά λ λ ά  άφοΰ ή άνα- 
φορά τοΰ άνθρώπου γενικά πρός εαυτόν καί προς τόν εξωτερικό 
κόσμο είναι αύτοέκφραση του, (καί ή δυνατότητα γιά αυτοέκ
φραση είναι ΰψιστη άξία καί αγαθό του, είναι αυτός ο ίδιος 
"δυνάμει” ), καί έφ’ οσον υπάρχει ή εξίσωση αύτοέκφραση» καί 
άγωνίσματος, άρα ό ίδιος ώς άγώνισμα περιορισμένο είναι δυ
νατότητα γιά άγώνισμα άπεριόριστο, ή, ή δυνατότητα του γιά 
άγώνισμα είναι ή "δυνάμει”  υπόστασή του. (iii) Δυνατότητα 
γιά αυτοδιάθεση. "Οτι ό άνθρωπος δύναται νά αυτοεκφραζεται, 
δέν σημαίνει δτι καί αύτοεκφράζεται δσο δύναται (α). Η 
ήθική καί άνθρωπολογική άξία τοΰ άνθρώπου συναρτάται 
άμεσα μέ τήν προσωπική του αύτοδιαθεση (β). Ο άνθρω
πος αύταξιοδοτεΐται διά τής προσο^πικής του αυτοδιάθε
σης (γ). Ά π ό  τις πιό επάνω προτάσεις δύνανται νά συνα- 
χθοΰν τά άκόλουθα συμπεράσματα: Μέ τό νά θετει αφ
έαυτοϋ ορια στή δυνατότητά του γιά αύτοέκφραση ο άνθρω
πος (α), θά είπεϊ δτι δέν προβάλλει ώς εκδήλωση του γενικά 
τήν ούσιολογική του καθολικότητα, άρα έχει καί στοιχεία προ
σωπικά του ανεκδήλωτα. Μή εκδηλώνοντας δμως ο άνθρωπος 
τήν β  λ.χ. κατηγορία τών στοιχείων του σημαίνει δτι εμποδί
ζεται σέ αύτό του τό ενέργημα και (ό'χι δηλ. αποκλειστικά άπό 
αύτήν) άπό τήν ήδη εκδηλωμένη α κατηγορία τών στοιχείων 
του. Α ναφαίνεται κατά συνέπεια ώς ένΐ’πάρχουσα σέ αυτόν μια 
άλληλοαπο>θηση τών προσωπικών του στοιχείων. Ά λλά  άλλη- 
λοαπωθούνται τά αντίθετα. ’Ά ρ α  δ άνθρωπος εγκλείει στοιχεία 
άντίθετα 1. Έ ά ν  λοιπόν καταξίωνε τή δυνατότητά του γιά αύ
τοέκφραση καθόλου, θ ά  έξωτεοίκευε δλα του τά στοιχεία, οπότε 
δέν θ ά  ήταν τίποτα διότι θά  ήταν δλα, δηλ. ενα σύνολο αντι- 
φάσκον. Συνοπτικά λέμε πώς, ό άνθρωπος αύτοπεριοριζει την 
έκδήλωσΐ] τών στοιχείων πού τόν εκφράζουν, γιά τήν εναρμό
νισή του μέ μιά ορισμένη κατηγορία ήθικών τύπων. “ Αρα πως, 
ό άνθρωπος αύτοδιαθέτει (δΰναται νά αύτοδιαθέτει) τά στοι
χεία πού τόν εκφράζουν, άπέναντι στις κατηγορίες τών ήθικών

1. Αύτό είναι άλλωστε τό αυταπόδεικτο τής φράσης δτι τόν άνθρω π ο 
συνθέτουν ή ζωή  τής Συνείδησης καί ή ζω ή  τής Φύσης. (Βλ. σέ αύτό τό 
κείμενο, σελ. 63).
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τύπων καθόλου1. Ά λλά  άπό to είδος τής κατηγορίας τών ηθι
κών τύποον πού θά  εκλέξει γιά νά τοΰ διαθέσει τά στοιχεία του, 
θ ά  προβληθεί καί ή ήθική άνθρωπολογική του αξία (β )8. Κατά 
συνέπεια ή αξία τοϋ άνθρώπου είναι ή προβολή τοϋ έσωτερικοϋ 
του είδους. Καί παρακόλουθα: 'Η  δυνατότητα γιά αύτοέκ
φραση συνδέεται άρηκτα μέ τή δυνατότητα γιά αύτοδιάθεση 
τών έκφραζόμενων στοιχείο>ν' άπότοκο τής λειτουργικής κατά
φασης τών δυο τούτων δυνατοτήτων πρός άλληλες, άποτελεΐ ή

I πιό επάνω αξία τοϋ άνθρώπου.
Λ έγω  "δύ ναμ αι νά αύτοδιατεθώ ”  καί δχι "δύναμαι νά θ έλ ω ”  ή 

δύναμαι να εκλέξω , διότι επιζητώ νά υπογραμμίσω αύτό πού είμαι 
και που είναι οί εκφράσεις τοΰ έαυιοΰ μου πρώτο, και δεύτερο, νά κα
θ ο ρ ίσ ω  πλέον έντονα δτι "δύναμαι νά αύτοδιατεθώ  ώ ς έκφ ραση” , δηλ. 
νά αύτοδιαθέσω , δπως κρίνω έγώ πώς άνταποκρίνεται πιό αρμονικά 
αυτό τό  πράγμα πρός τό άνθρωπολογικά μου είδος, τις υποστασιακές 
μου εκφράσεις, πού τό καθολικό τους σχήμα είμαι αυτός εγ ώ . (Ά ρ α  
και η αυτοδιαθεση είναι αύτοέκφραση), Ό  άνθρωπ ος διαμοιρασμένος σέ 
πολλαπλές προβολές - εκφράσεις, (ή πρός τά επέκεινα εαυτοΰ διάριψη 
τοΰ προσωπικοΰ έγιό, νοούμενη ώ ς αύθύπαρκτο καί αυτόνομο σχήμα ε ξ »  
και ανεξαρτητα απο την αφετηρία του, — διότι κάθε έκφραση άφ* δταν 
απ οχω ρισθεϊ άπό τό έκφραζόμενο αΰτοπροσωποδοτεϊται, άποτελεΐ δηλ 
ίδια  ύπαρξη,—-έκπροσωπεύει τοΰτο υποστασιακά, — άφοϋ ή διάριψη κα
θόλου  είναι τό σύνολο τών εκφρασμένων στοιχείων,— άρα  είναι αύτό τό 
»διο^), δέν δύναται νά θέλει ή νά εκλέξει τήν έκφρασή του, δέν δύναται 
με άλλα λόγια νά εκλέξει αύτό πού τόν υποστασιακοποιει διότι τούτο 
ηοη τον υποστασιακοποιει, η, διότι ό έαυτός του άνεξάρτητα άπό τό τί 
αυτός θέλει, καί πριν άκοσμη αυτός α ισθανθεί τήν ανάγκη νά θέλει, (τό 

οτι θέλει υποτίθεται, για νά έκπροσωπευθεΐ ή βουλησιοκρατική άποψη 
τής φιλοσοφικής σκέψης), είναι δ,τι εΤναι. “Ο σον αφ ορά  τό πρόβλημα 
τοΰ εαν υπάρχει εξάρτηση ̂ τοΰ ήθικοΰ είδους τοΰ άνθρώπου , (δτι είναι 
λ.χ. ηθικά τελειωμένός η οχι), άπό τό άνθρωπολογικο του είδος, δίνε
ται  ̂ σέ αυτο σαφ ής ερμηνευτική λύση έφ ’ δσον καταστεί παραδεκτό δτι 
ο  άνθρωπ ος μεριμνά δια  τής ήθικής άνθρωπολογικής του συνείδησης νά

1. Τοΰτο επικυρώνεται καί άπό τό γεγονός δτι εκείνο πού ώ θη σε 
τον K a n t νά  ̂διατυπώσει τήν "  Ά ρ χ ή  τής αυτονομίας” , είναι τό εσωτε
ρικόν είδος τής αυτονομίας, συμπυκνωμένο στή νοηματοδότηση τοΰ αν
θ ρώ π ου  ω ς  αυτοδυναμου είτε αυτόβουλου δντος. Ό  ορισμ ός δηλ. δτι ό 
άνθρω π ος  ̂ ηθικά  υφισταται ώ ς  αύτόνομο όν, σημαίνει δτι δύναται νά 
διαθετει τα στοιχεία πον τον εκφράζουν" μέσα στά δρια  τοΰ ct η τοΰ β 
διαγράμματος ήθικής νομοτέλειας.

. ? τ ι . °  °  ^·Χ· άνθρωπ ος είναι ήθικά  τελειωμένός, άποδεικνύεται
μεσω  μιας εκδήλωσής του, μέσω ενός έκφρασμένου στοιχείου του πού θ ά  
άναφ ερθεϊ στόν κατηγορικό τύπο τής εντέλειας ήθικότητας. Τ ό ίδιο  καί 
για  τό αντίθετο. Πλέον γενικά, στό πνεύμα τοΰ άνθρώπου υπάρχουν α 
priori κατηγορίες ηθικών (αρνητικών ή θετικών) τύπων πού, λαβαίνον
τα ς τες ιος κριτήρια δυναμεθα άπό μία δεδομένη έκφραση νά άποφαν- 
θοΰμε γιά τό ηθικό καί άνθρωπολογικο είδος τοΰ έκφραζόμενου. Ά λ λ ά  
καί άπό εδώ  εκπορεύεται ό  συμπερασμός δτι ή διάθεση  τών στοιχείων 
του άπό τό έκφραζόμενο προέρχεται ά φ ’ εαυτόν.
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θέτει έξελεγκτικούς φραγμούς στή λειτουργία τής δυνατότητάς του γιά 
αύτοέκφραση, ένεκα τοΰ δτι εγκλείει και στοιχεία πού έχουν έμφιλοχω- 
ρήσει σέ αύτόν διά  τής υπαρκτικής του φύσης.

(ΐν). Δυνατότητα γιά ελευθέρωμα. Ε κ είνο  πού ούσιολογικα 
ενέχει δ άνθρωπος ώς ελεύθερο ο ν 1 δεν είναι η ελευθερία του, 
δηλ. ενα κεφάλαιο πού τοΰ παρέχεται a priori, άλλά  ̂ ελευ
θερία γιά ελευθέρωμα, μέ άλλα λόγια η ελευθερία να̂  αγωνι- 
σθεΐ, άρα νά ελευθερωθεί. (Διότι το αγώνισμα είναι το σχήμα 
τής ελευθερίας καί ή έλεΐ'θερία ή ουσία τοΰ αγωνίσματος καί 
άκόμη, διότι τό πνεϋμα τοΰ ενός είναι καί πνεϋμα τοϋ άλλου. 
Παρακόλουθα, τοΰτο τό πνεϋμα αυτοπροσωποδοτουμενο αποτε
λεί τό νόημα τοΰ άνθρώπου). 'Ό μως αύτή ή προ-ανθρο>πολο- 
γική ελευθερία τοϋ άνθρώπου, δέν κρυσταλλώνει παρά τήν 
υποχρεωτική προϋπόθεση γιά τή θεμελίωση τής ηθικής και 
άνθρωπολογικής ελευθερίας, ή οποία καί θ ά  επιτρεψει τήν 
καταξίωση τής δυνατότητάς του γιά άγώνισμα, (άφοϋ ελευθε- 
ρία=άγώνισμα). Ά λλά  ή τελευταία τούτη κατα;ιωτικη ελευ
θερία δέν άποτελεΐ παρά τήν ιδέα τοϋ ήθικοΰ καί ανθρωπο- 
λογικοΰ έλευθερώματος, δηλ. μιας έννοιας ενεργητικής. Αρα 
δέν άποτελεΐ παρά τήν ιδέα ενός τελέσματος που απέρευσε από 
κάποια γεννετική άρχή, άπό κάποια δυνατότητα, αφοϋ^ κάθε 
ενεργητική έ'ννοια μαρτυρεί γιά τήν άναμφισβητητην ύπαρξη 
μιας καθαρής νοητικής οντότητας καί ενός όντοποιητικοΰ ένερ- 
γοΰντος. Συμπεραίνεται κατά συνέπεια δτι ό άνθρωπος εγκλείει 
και τή δυνατότητα γιά ελευθέρωμα (δχι γιά ελευθερία), πού 
είναι επίσης ή λογική ακολουθία τοϋ δτι εγκλείει καί τή δυνα
τότητα γιά άγώνισμα. “Οταν δμως λέγω "δύναται ο άνθρωπος 
νά ελευθερωθεί” , γεννιέται ομόχρονα στό νοΰ μου τό ιδεόγραμ
μα μιας άλλης έννοιας πού προϋποτίθεται κατ’ ανάγκην, καί 
πού ενέχεται στήν πρόταση " ό  άνθρωπος είναι δεσμώτης .̂ 
Α ναφαίνεται άρα στό προκείμενο θέμα μιά συγκρουση τής δέ
σμευσης καί τής ελευθερίας τοϋ άνθρώπου, δηλ. μιά παλαίουσα 
σχέοη. Δέσμευση καί ελευθερία λοιπόν, τί δύνανται ανθρωπο- 
λογικά καί κατ° έσχατη κρίση νά κατέχουν άπό τόν άνθρω πο; 
Αποκλειστικήν άφετηρία(μέ νόημα υποχρεωτικό γιά κάθε άνθρώ- 
πινο νοΰ), είναι δτι, δ άνθρωπος τελεί ως τέτοιος κάτω ^από 
ποικίλες καί πολλαπλές δεσμεύσεις. Ά λλά  ή ύπαρξη αυτών 
τών δεσμεύσεων θά  πρέπει νά άναιρεΐ τό περιεχόμενο τής ελευ
θερίας τοΰ άνθρώπου. Νοοΰνται άκόμη οι πιό επάνω δεσμεύ
σεις ως καθολικές σχέσεις τοϋ άνθρώπου προς εαυτόν καί προς 
τόν επέκεινα τούτου κόσμο, καί είναι ενεκα τούτου συνεχείς

1. Itn. K ant, Ή  &ρηακεία, έλλ. μετ. Στ. Φερεντίνου, σελ. Β.
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και χρονικά ατελεύτητες σχέσεις. Θά έπρεπε νά είπεϊ κανείς οτι 
μέ παρόμοια δεδομένα διευρύνεται απλά τό χάσμα μεταξύ τοϋ 
άνθρώπου και τής ελευθερίας τούτου. Αυτό δέν είναι αλήθεια. 
Διότι ή άνθρα)πολογική ελευθερία τοϋ άνθρώπου κρυσταλλώ
νεται δια τών δεσμεύσεων του και μέσα στήν δική τους περιο
χή, αφού και όντας μόνον άνθρωπολογική ελευθερία παΰει ήδη 
νά είναι ελευθερία ως έννοια απόλυτη, δεσμευόμενη μέσα στήν 
άνθρωπινότητα τοϋ άνθρώπου. 'Έ νεκα τούτου καί είναι ελευ
θερία αποκλειστικά ώς ιδέα, ενώ ούσιολογικά είναι ελευθέρω- 
μα. Ά π ο  τά προηγούμενα συνάγεται οτι δ άνθριοπος ποτέ δέν 
θά πάψει νά είναι δέσμιος. Έ ά ν  ποτέ κατορθοίσει νά ελαττώ
σει̂  σέ ενα ελάχιστο ποσοστό τόν άριθμό τών δεσμευτικών του 
σχέσεων, τήν τελειιταΐα δέσμευσή του θά  άποτελέσει ή ίδια ή 
ανθρωπινότητά του. Ανθρο^πολογικά λοιπόν ποτέ δέν θά  ελευ
θερωθεί απόλυτα ό άνθρωπος. Ή  ελευθερία του έγκλείεται 
στόν άνθρωπο"'ογισμό του, καί αναγκαστικά θά  παραμείνει σέ 
αυτόν. Αλλά δ άνθρωπος δύναται νά ελευθερώνεται. 'Ένεκα 
τουτου και ως ουσιαστικό δ άνθρωπος είναι άγώνισμα δταν 
καί έφ5 οσον είναι έλευθέρωμά, (καί τό αντίθετο). ” Ηδη σέ αυτό 
τό̂  σημείο κρυσταλλώνεται μιά ύπατη κατηγορική προστακτική 
γιά τόν άνθρω π ο: Νά είσαι ενα διαρκές ελενθέρωμα γιά νά λες 
οτι είσαι ενας άδιάλειπτα άνθρωπος 1.

Δύο είναι οί θεμελιώδεις θέσεις τού προβλήματος τής ελευ
θερίας, πού άπορέουν άπό τήν πιό επάνω διασκεπτική σειρά : 
α) Οτι δ άνθρωπος γεννιέται απαρχής ελεύθερος, θά είπεϊ δτι 
γεννιέται μέ τή δυνατότητα γιά νά είναι ελεύθερος' (ήθική 
θέση τού προβλήματος), β) Ό  άνθρωπος πρέπει νά ζητήσει τήν 
ελευθερία του μεσα στή δέσμευσή του, αφού ελευθερία κ αθ ’ 
εαυτή δέ νοείται' (άνθρωπολογική θέση τοϋ προβλήματος).

(ν )· Δυνατότητα γιά αύτοϋπέρβαση. Σύγχρονος φιλόσοφος σέ 
διάλεςη του όρισε οτι δ άνθρωπος, αντίθετα άπονα ζώο πού 
είναι, ο,τι είναι καί που δέ γίνεται, δέν είναι άλλά γίνεται. Τό 
ορθό δμως είναι νά είπονμε δτι δ άνθρωπος είναι καί γίνεται*. 
Γουτη η πρόταση " δ  άνθρωπος είναι καί γίνεται” , σέ ένδότε-

1. Ό  ορισμός πού προκύπτει "'ελευθερώνομαι, αρα  υπάρχω”  είναι 
όμόριζος μέ τόν ορισμό "χ ω ρ ώ  πέραν ενός όρίου, άρα  υπάρχω”  πού δ ια 
τύπωσε ό E iv in d  B e rg g ra v , δπως καί μέ τό cog ito  τοΰ D escartes.

έπιμείνομε στό πιό επάνω σημείο, Οά πεισθοΰμε δτι δ  ορι
σμός ο άνθρωπ ος δέν είναι άλλά γίνεται”  κατά εναν τρόπο δέν κάνει 
αντίθεση στόν ορισμό ο άνθρω π ος είναι καί γίνεται” * (βλ. πιό κάτω 
στο κείμενο τήν αναλυτική τοΰ δεύτερου). Διότι ό ορισμός "ό  άνθρωπ ος 
δέν είναι αλλα γίνεται” , σημαίνει δτι δέν είναι δνά λ λά  γίνεται δν. Γιά 
\ά γίνεται δμο)ς δν, άρα  ήταν άπό πάντα δυνάμει δν. Ά λ λ ά  δυνάμει δν
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ρην άναλυτική εκφράζει δλο έκεϊνο τό παλαιόν μεγαλείο που 
Ιγκλείει δ άνθρωπος, ως άδιάλειπτα καταξιωνόμενη ήθικά και 
άνθρωπολογικά μονάδα. Τό “ είναι”  δμιλεΐ γιά τήν πρωτείκη 
δυνατότητα τοϋ άνθρώπου νά γίνει άνθρωπος. (Διότι κατ’ αυτό 
άξίζει δ άνθρωπος ερχόμενος στή ζωή, δτι δηλ. δΰναται νά γί
νει άνθρωπος). Τό "γίνεται”  γιά τή δυνατότητα νά εκφράσει 
αύτό πού είναι ώς άνθρωπολογική δυνατότητα, ^ηλ. να αύτο- 
εκφρασθεΐ. Τό "είναι”  σημαίνει "δύναται νά είναι” . Τό " γ ί 
νεται”  σημαίνει δτι ήδη "κ ατά  τι είναι” . Τό "είναι εκφράςει 
τή δυνατότητα καθόλου, τό "γίνεται”  εκφράζει τήν καταςιω- 
τικήν ένάργεια καθόλου. Τό "είναι”  υπάρχει ώς "ά ξία  δυνά
μει” , τό "γίνεται”  ώς "δ ρ ώ σ α  άξία” , "άξιοποιοΰμενη αξία 
τέλος "ά ξία  πραγματική” . Τό νόημα τοΰ "είναι”  είναι ουσια
στικό νόημα, ενώ τοΰ "γίνεται”  είναι νόημα ενεργητικό. Ά λλά  
καθώς αναφαίνεται ήδη εκείνο πού προσδίδει οντολογικήν άξία 
στόν άνθρωπο είναι ή τάση του νά περάσει άπό τό ουσιαστικό 
στό ενεργητικό νόημά του. “ Αρα τό πέρασμα, η διαβαση1 άπο 
τό ουσιαστικό στό δντως ουσιαστικό (δηλ. Ινεργητικό), είναι η 
λειτουργική έκφραση τής άνθρωπινότητας τοΰ άνθρώπου πρός 
έαυτήν. Τ ό  πέρασμα δμως άπό τή δυνατότητα (ουσιαστικό) στό 
καταξιωμένο της σχήμα (οντοίς ουσιαστικό είτε ενεργητικό) ση
μαίνει άνέβασμα, άρα υπέρβαση τής δυνατότητας ως τέτοιας. 
Ά λ λ ά  ή δυνατότητα είναι αυτός τούτος’ ή υπέρβαση κατά 
συνέπεια τοΰ εαυτού του νοείται ως αύτοϋπέρβαση. Παρακό- 
λουθα λέμε δτι, καί ή αύτοϋπέρβαση, ή ροπή δηλ. πρός διασκε- 
λιση τών ορίων1', είναι άνθρωπολογικό του στοιχείο καί εσω
τερικό του ενέργημα. Τοΰτο άποτελεΐ θεμέλιο γιά τήν παρα
δοχή τής ένύπαρξης σέ αυτόν τής δυνατότητας γιά αύτοϋπερ- 
βαση. Καί παράλληλα : “ Ο,τι είναι βατό άπό τή συνείδηση, άρα 
συνειδητό. "Ο,τι βαίνεται άπό τή συνείδηση, άρα συνειδητοποιού
μενο. Πλέον θεωρητικά κατά συνέπεια, αύτοϋπέρβαση είναι η 
ύποσκέληση τοΰ συνειδητού άπό τό συνειδητοποιητικό.

(στ). 'Η  ηθική και άνθρωπολογική ελευθερία*. Τό κατηγο-

είναι καί τό "ε ίναι”  τοΰ δεύτερου όρισμοΰ. Ά ρ α  κάθε διαφ ορά  θεατ 
ρεΐται έλλείπουσα.

1. Νοητόν είναι δτι ό δρος  “ διάβαση ”  λαβαίνεται κατ αλλο νόημα 
άπό έκεϊνο πού τοΰ βρίσκει κανείς στόν B e rg g ra v  καί H offd in g . Σ η 
μαίνει δηλ. τή συνείδηση, τό συνειδητό. _

2. E iv in d  B erg g ra v , Ή  ψυχική πηγή τής ϋρηοκείας, έλλ. μετ. Ν. I. 
Λ ούβαρι, 1946, σελ. 39 κ. I . <

3. Κ ατάδηλόν είναι δτι ή ελευθερία νοείται ω ς η περιοχή που 
ανήκει στήν ενεργειακήν ακτίνα τοΰ έλευθερώματος, πού είναι άρα  ή 
ιδέα καί τό ουσιαστικό τοΰ έλευθερώματος.
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ρημα δτι τό παν "δυνατόν γενέσθαι”  άπό τόν άνθρωπο, εγ
κλείει απόλυτο νόημα και καθολικήν αξία, δπως εχει λεχθΐ) 
και πιό επάνω (ε ,Α ). Μολοντούτο είναι ατελές άπό άποψη πρα
κτική, διότι διαφορετικά σύμφωνα μέ τοΰτο θ α  έπρεπε δ άν
θρωπος νά-ειχε δημιουργήση τό παν, άρα καί ενα δεύτερο λ.χ. 
σΰμπαν, δπότε θα  είμαστε υποχρεωμένοι νά παραδεχθούμε τό 
άνθρώπινο πνεϋμα ώς άπόλυτο, πράγμα πού είναι άτοπο. Π ροσ
θέτομε κατά συνέπεια κοντά σέ αύτό τό κατηγόρημα καί ενα 
άλλο: Τό παν "δυνατόν γενέσθαι”  μέσα στά δρια πού θέτει ή 
ήθική καί άνθρωπολογική ελευθερία. Τά δυο αύτά κατηγορή
ματα είναι ισοσθενή καί ομόλογα πρός τόν άνθρωπο. Δίπλα 
στή δυνατότητα υψώνεται ή ελευθερία γιά τήν καταξίωσή της. 
Ή  δυνατότητα είναι ή πηγή γιά τή δράση, ή καταξιωτικήν 
ελευθερία είναι ή έκταση πού θά απλωθεί ή άσκηση τής δρά
σης. 'Η  δυνατότητα είναι συμπύκνωση, ή ελευθερία δρισμός 
τής συμπύκνωσης. Ή  δυνατότητα είναι αξία "έ ν  ουσία” , ή 
ελευθερία άξία "έν  σχήματι” . ’ Η θικά και άνθρωπολογικά, ή 
δυνατότητα και ή ελευθερία συγκλίνουν στήν έννοια τής άνθρω- 
πινότητας τοΰ άνθρώπου. Έ νεκα τούτου καί εάν θ ά  θέλαμε 
νά άποκριθοΰμε στό ερώτημα "τ ί  τό έσχατον άγαθόν” , θ ά  ορί
ζαμε ως τέτοιο τό κορύφωμα πού συνθέτουν ή δυνατότητα τοΰ 
άνθρώπου γιά δημιουργία, καί ή ελευθερία γιά τήν καταξίωση 
αυτής τής δυνατότητας. Ά λ λ ά  ή δυνατότητα καί ή ελευθερία 
άποτελοΰν τά δύο σκέλη τής άνθρωπινότητας τοΰ άνθροίπου, 
καί κατά συνέπεια τήν προσωποδοτοΰν. “Αρα, ΰψιστο αγαθό 
τοΰ άνθρώπου είναι ή άνθρωπινότητά του.

2°. Οί άξιες που τόν ώθονν. ’Ή δη  έχει καταστή έκδηλο δτι 
ή ήθική άνθρωπολογία καί παρακόλουθα δ νεοανθρωπισμός, ώς 
δεσπόζουσα ιδέα της, μορφώνουν τήν προβολή τής άνθρωπινό- 
τητας τοΰ άνθρώπου στό πνευματικό τοπίο1, καί σέ απώτερη 
θεώρηση καλλιεργούν φιλοσοφικά μιά οντολογία τοΰ άνθρώ 
που * καθόλου. Διέπονται κατά συνέπεια άπό μιά κίνηση άγω- 
νιστική, πού είναι τό ϊδιο ενα στοιχείο αυτούσιο τοΰ άνθρα>- 
που. Ά λ λ ά  ή κίνηση αύτή, ώς άποτέλεσμα ώθησης, προϋπο-

1. Θ ά πρέπει κατά συνέπεια νά αναζηνηθεΐ ή ειδολογική σύνθεση 
καί δ ιάρθ ρω ση  τοΰ άνθρώπου διά  μέσου τής ήθικής άνθρωπολογίας 
τήν σύνθεση καί δ ιάρθ ρω ση .

2· "Οτι ή φιλοσοφική άνθ·ρωπολογία είναι ή όντολογία τοΰ άν
θρώπου , δέν άποτελεΐ καινούργια ίδέα. (Βλ. καί P au l H aeb erlin , A  n- 
t h r o p  o  l o g i e  P h i l o s o p h i q u e ,  γαλλ. μετ. P. T h e v e n a z , 1943, 
σ*όν πρόλογο τοΰ συγγραφέα γιά τή γαλλική έκδοση).Μ ολοντοΰτο άποτελεΐ 
Ιδέα'ελλειποβαρή, πού δέν εχει δηλ. ένολοκληρωθή ή λογική αρμογή της. 
Δ ιότι μιάν όντολογία τοΰ άνθρώπου πρέπει νά εξετάζει τόν ά ν θ ρω π ·
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θέτει τήν ύπαρξη ώθητικών κινήτρων. ’ Ηθικά καί άνθρωπο- 
λογικά, ώς κίνητρα νοούνται τά ήθικής φύσης αιτήματα καί οί 
άνθρωπολογικής φύσης αναγκαιότητες πού προβάλλονται χαρα
κτηριστικά στήν άνθρωπινότητά τοϋ άνθρώπου. Διερευνητικά, 
τά άντικρύζομε στις άκόλουθες καθολικές μορφές:

α) Ή  αντανάγκη καταξίωσης τής ηθικής άνθρωπολογικής 
δυνατότητας. ‘ Η  πρόταση "δύναμαι νά πράξο)”  λαμβανόμενη ώς 
έννοια αυθύπαρκτη, δέν παρουσιάζει κανένα στοιχείο πού νά 
πείθει γιά τή δυνατότητά μου δ'ντως, παρεκτός άποτελεΐ μιάν 
υποκειμενική, προσωπική μου διαβεβαίωση. “ Ενεκα τούτου καί 
δέν ενέχει καθολική άνθρωπολογική ισχύ. Καθένας λ. χ. δύ- 
ναται νά είπεΐ "δύναμαι νά πράξω” , άλλά σέ αύτό τό καταστα
τικό δριο πού, λέγοντάς το δέν έχει άκόμη "πράξει” , καί πού 
θά  πρέπει νά στηριχθοΰμε γι αύτό στό δτι μάς τό λέει, άναγκα- 
στικά ή ουσία θεωρείται έλλείπουσα άπό το πιό επάνω λεκτικό 
σχήμα. ‘ Η  πρόταση "δύναμαι νά πράξω”  δέν πείθει δτι καί 
" θ ά  πράξίο” . Ρίχνει δλο τό βάρος της στόν άφηρημένο προσ
διορισμό τής δυνατότητας. Μιά δυνατότητα δμως πού ενδέχεται 
νά καταξιωθεί, νά γίνει πράξη, άλλά καί νά μήν καταξιωθεί, 
δυνάμεθα νά είποΰμε δτι είναι καί δέν είναι δυνατότητα, δτι 
υπάρχει καί δέν υπάρχει. Στήν προκείμενη περίπτωση κατά 
συνέπεια δέν δύναται νά είμαστε βέβαιοι γιά τήν ύπαρξή της, 
καί άρα γιά τήν ισχύ τής πρότασης "δύναμαι νά πράξω” . Λ ο
γικήν ακολουθία αυτών έδώ άποτελεΐ ή άρση τών ενδιαφερόν
των τής φιλοσοφικής σκέψης άπό τήν ήθική άνθρωπολογική 
δυνατότητα. Διότι δέν παρουσιάζεται κανένα άλλο έρεισμα ώς 
θεμέλιο τής διασκεπτικής οικοδομής, έκτος άπό τόν επιστημο
νικά άνεύθυνο λόγο ενός προσώπου. ’Ή δη , σέ αύτό τό μεταίχ
μιο τής αμφιβολίας άπαιτεΐται νά έπέμβει δ ορθός λόγος. Σέ 
αυτές τις σελίδες έ'χει λεχθή : "Κ α τ ’ αύτό αξίζει δ άνθρωπος 
ερχόμενος στή ζωή, δτι δύναται νά γίνει άνθρωπος” . Έ άν δο
θεί μιά άπώτερη πληρότητα στήν λογική αρχιτεκτονική αυτής 
τής πρότασης, θά  μορφωθεί ώς ακόλουθα : "Κ α τ ’ αύτό αξίζει δ

καθόλου, αυτόν πρός εαυτόν, καί αυτόν πρός τά επέκεινα τούτου, πρός 
τό βίωμά  του. Πρέπει νά εξετάζει άρα  τό άνθρωπολογικο πρόβλημα σέ 
δλη τήν οργανικήν έκτασή του καί σχέση του μέ τό πρόβλημα τοΰ β ιώ 
ματος, τό πρόβλημα τής ζωής. Αΰτόδηλον είναι δτι τά πιό επάνω δέν 
άποτελοΰν τό άντικείμενο μιας φιλοσοφικής άνθρωπολογίας δπως τήν 
θέλει ό  H aeberlin - άποτελοΰν δμ ω ς τό άντικείμενο τής ήθικής ά ν θ ρ ω 
πολογίας ώ ς  φιλοσοφικής επιστήμης. Τοΰτο είναι καί τό θεμελιακό ση 
μείο άπό τό όπόϊο άφορμούμενοι λέμε δτι ή ήθική άνθρωπολογίσ άπο- 
τελεϊ προηγμένο κλάδο τής φ ιλοσοφίας στήν περιοχή τής άνθρω π ολο
γικής διερεύνησης γενικά άπό τή φιλοσοφική σκέψη.
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άνθρωπος ερχόμενος στή ζωή, οτι δύναται νΰ γίνει άνθρωπος' 
καί δέν δΰναται να γίνει τίποτα τό διαφορετικό, παρά αναγκαία 
καί υποχρεωτικά άνθρο)πος” . "Α ρα ή δυνατότητα δεν έγκλεί- 
εται σέ ενα στατικό σχήμα, άλλά αντίθετα εγκλείει στοιχεία 
ενεργητικά πού τήν αύταναγκάζουν άμετακλητα νά αύτοϋπερ- 
τερεΐται, δηλ. νά καταξιώνεται. Ή  πρόταση "δύναμαι νά πρά
ξω ”  κατά συνέπεια δέν μετεωρίζεται, άλλά ακολουθείται άπό 
τό κατηγόρημα : "και δέν υπάρχει άλλη διέξοδος παρά νά πρά- 
ξω  αυτό πού δύναμαι” . Έ ά ν  υποτεθεί δτι υπήρχε αύτή ή δεύ
τερη διέξοδος, δηλ. νά μήν καταξιωνόταν ό άνθρωπος ώς δυ
νατότητα άναγκαστικά, τότε θ ά  πρέπει καί νά γίνει αναίρεση 
τοΰ άνθρωπολογισμοΰ τούτου. Λέμε λοιπόν οτι ή έ'ννοια τής 
δυνατότητας δντοποιεΐται αποκλειστικά έφ ’ οσον νοηθεί ώς 
παρακόλουθό της ή έννοια τής ανάγκης γιά τήν καταξίωσή της. 
Ή θικ ά  καί άνθρωπολογικά άρα ή δυνατότητα δέν δύναται νά 
εγκλείει κανένα στοιχείο αξιολογικό, ανεξάρτητη άπό τόν υπο
χρεωτικό νόμο τής αύτοϋπέρβασης. Ά λ λ ά  ούτε καί δύναται νά 
υπάρξει. Καί σέ γενική σύνοψη : α) Ή  ηθική άνθρωπολογική 
δυνατότητα ακολουθείται άπό τήν άνάγκη τής οργανικής κατα
ξίωσής της. β) Δυνατότητα χωρίς άνάγκη καταξίωσης θεωρεί
ται ανύπαρκτη πρώτο, (ώς δυνατότητα άνθρώπου), καί δεύτε
ρο, δέ νοείται ώς ένέχουσα ηθική καί άνθρωπολογική άξία. 
γ) Ό  άνθρωπος (στό προ-ανθρωπολογικό στάδιό του) δύναται 
νά γίνει καί γίνεται υποχρεωτικά άνθρωπος.

β) 'Η  αύτανάγκη άνθρωπολογικής είτε εσωτερικής αν το κατά
φασης, (τής άνθρωπινότητας τοΰ άνθρώπου πρός έαυτήν). Λ ο
γικήν άκολουθία τής άρχής τοΰ αύταναγκασμοΰ γιά τήν κατα
ξίωση τής δυνατότητας πού άναφέρθηκε άμέσως πιό επάνω, 
άποτελοΰν δύο ακόμα ίσοσθενεΐς άρχές. Ώ ς  θεμέλιο τής πρώ
της λαβαίνεται ή διασκεπτική διαδοχή: "Οτι [ή πρόταση "δ ύ 
ναμαι νά πράξω”  άκολουθεΐται άπό τήν πρόταση "καί δέν δύ
ναμαι παρά νά πράξω αύτό πού δύναμαι” , σημαίνει δτι ή άνάγ
κη μου νά περάσω αύτός έγώ άπό τή δυνατότητα στήν πράξη, 
νά γίνω δηλ. δντως έγώ, δέν είναι ενα έπιφλοιωτικό γεγονός 
άλλά ή άνάγκη γιά έναν έσωτερικό διάλογο τής άνθρωπινότη- 
τάς μου πρός έαυτήν. "Ομως ποιο είναι τό νόημα πού δύναται 
νά έ'χει ενας τέτοιος διάλογος ; Γενικά θά λέγαμε : 'Η  αύτα- 
ναγκαστικά καταφατική άνταπόκριση στά άνθρωπολογικά στοι
χεία της καί καλλιέργεια τών προηγμένων μορφών της. Ά λλά  
πέρα άπό τό συνοπτικό σχήμα, αύταναγκάζομαι νά κάμω αύτο- 
κατάφαση στήν άνθρωπινότητα μου, (ή, ή άνθρωπινότητα μου 
αύταναγκάζεται νά κάμει αύτοκατάφαση πρός έαυτήν), θ ά  είπεϊ

δτι αισθάνομαι άκατανίκητη μιά εσωτερική ροπή πού μέ ώθεΐ 
πρός τήν καταξίωση των πολλαπλών στοιχείων πού συνθέτουν 
τό άνθρωπολογικό μου είδος. Ή  άνθρωπολογική μου τελείωση 
θ ά  είναι κατά συνέπεια τό άποτέλεσμα αύτής τής κατ’ αύτα- 
νάγκην αύτοκατάφαση:. Ά λ λ ά  ώς άποτέλεσμα, ή άνθρωπολο
γική τελείωση δέν ύφίσταται ποτέ' είναι ένα δριο άτερμάτιστο 
καί άπροσέγγιστο. Ή  ανταπόκριση άρα τοΰ άνθρώπου πρός 
εαυτόν άποσκοπεΐ στήν υπέρβαση τοΰ έκάστοτε προσεγγισμένου, 
άντιμετοίπίζει δηλ. άτελεύτητα τό μετακινούμενο ορόσημο τοΰ 
άπροσέγγιστου. “Ενεκα καί τούτου ώς άνθρωπινότητα ό άν- 
θροιπος προσωποδοτεΐ τό δριο τοΰ σχετικού.1 Έ ά ν  έφθανε νά 
ήταν τό άπόλυτο, τότε δέ θά  ύφίστατο ώς άνθρωπινότητα, θά 
ήταν κάτι άλλο τότε, θά  ήταν θειότητα, πράγμα πού άντιφά- 
σκει πρός εαυτό, διότι πάει πέρα άπό εκείνο πού δντως είναι 
ώς τέτοιος δ άνθρωπος. Ή  θειότητα χαρακτηρίζει τό Θεό, είναι 
δηλ. ή άπολυτότητα τοΰ άπόλυτου, (ενώ άνθρωπος αύτό ακρι
βώς θ ά  είπεϊ: άέναη μετάβαση άπό τό μή άπόλυτο στό αντί
θετό του, άρα, μή άπόλυτο), μιά γενικότητα κατά συνέπεια πού 
θ ά  ήταν άτοπο νά νοηθεί ώς όμόσημη μέ τό μερικό. Ό  άν
θρωπος λοιπόν, ένεκα τής ειδικής ειδολογικής σύνθεσής του 
αύταναγκάζεται νά άνταποκρίνεται καταφατικά πρός εαυτόν, 
καί μέ άλλα λόγια, νά δουλεύεται δ ϊδιος ώς πνευματικός καρ
πός άπό έσωτερικό αύτανάγκασμα, νά τελειώνεται είτε ελευ
θερώνεται ένεκα τούτου, καί έπειδή δέν θά  είχε τή δυνατότητα 
νά πράξει, όντας άνθρωπος, κατ’  άλλον τρόπο.

γ) Ή  αύτανάγκη τής ήθικής εϊτε εξωτερικής αύτοκατάφαση ς 
(τής άνθρωπινότητας τοΰ άνθρώπου πρός τή νοητότητα τής 
Γενικής Έ ποπτείας)2. Τής δεύτερης άρχής θεμέλιο άποτελεΐ δ 
συλλογισμός δτι ή κατ’ αύτανάγκην αύτοκαταξίωση τοΰ άνθρώ-

1. 1. Ν. θεοδωρακύπουλου, Σύστημα Φιλοσοφικής Ή θικής, σελ. 73-74 : 
“  Ό  άνθρωπ ος λαβαίνει πραγματική συνείδηση γιά τα όρια  τοϋ α ν θ ρ ω 
πισμού του, δταν καταλάβη καλά, δτι άπό τή φύση του είναι ώρισμένο 
νά μένει έλλογα πάντοτε δ ώ θ ε  άπό τό άπόλυτο” .

2· Λέγοντας δτι ό άνθρω π ος αύτοκαταφάσκει στή νοητότητα τής Γ ε
νικής Έ ποπτείας, νοείται σαφέστατα δτι καταφάσκει πρός εαυτόν, δηλ. 
πρός τό είδος του’ (ή κατάφαση πρός εαυτόν δντως είναι άνθρωπολογική 
είτε έσωτερική αύτοκατάφαση, ή κατάφαση πρός τό είδος είναι ήθική 
είτε εξωτερική)' καί, κατά συνέπεια, δτι τό είδος τούτου είναι τό αύτό 
είδος μέ έκεϊνο τής νοητότητας τής Γενικής Έ ποπτείας. Ό  πιό έπάνω 
συλλογισμός ξεκινά άπό καθαρήν όντολογική πηγή, καί ενεκα τούτου 
δέν θ ά  έξετασθεϊ στήν πρό-συνθετική του κατάσταση. 'Ο πωσδήποτε θ ε 
μελιώνεται στή διττήν άρχή πώς έσχατο είδος τής νοητότητας τής Γενι
κής Έ ποπτείας είναι ή Συνείδηση, καί πώς έσχατο είδος τής άνθρωιτι- 
νότητας τοΰ άνθρώπου είναι πάλι ή Συνείδηση.
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που ως δυνατότητας, έφ ’  δσον έπέτρεψε νά προκύψει ή αύτα- 
νάγκη τής πρός εαυτόν καταφατικής ανταπόκρισης, υποχρεω
τικά επιτρέπει επίσης νά προκύψει καί μιά άλλη αΰτανάγκη, 
τή ςκαταφατι κή ς ανταπόκρισης πρός τά επέκεινα τοΰτου, πρός 
το |:>ιωμα του . Κ ατ’ αύτό τόν τρόπο, ενώ στήν περίπτωση 
της προηγούμενης αύτανάγκης έπρόκειτο γιά τήν κατάφαση τοΰ 
ανθρώπου προς το Ά γώ νισμ α  - Π ρόσωπο πού ό Y5ioc συνθέτει, 
στής παρούσας αύτανάγκης τήν περίπτωση πρόκειται γιά τήν 
καταφαση τοΰ άνθρώπου πρός τό Ά γώ νισμα  - Είδος πού τόν 
συνθέτει. Πρίν, ή εμπνοια πού διέρεε τόν άνθρωπο ήταν αν
θρώπινη εμπνοια, 2 ενώ το5ρα είναι εμπνοια άνθρωπολογική. 
Γ,νεκα τουτου καί πριν ή άναφορικότητα τών ενεργειακών του 

δυνάμεων έστρέφετο πρός τό άτομο, ενώ τώρα στρέφεται πρός 
την ανθρωπότητα. Ατομο καί άνθρωπότητα νοοΰνται ηθικά ως 
εννοιες ταυτόσημες καί άνθρωπολογικά ώς ίσοσθενεΐς έννοιες. 
Πλέον γενικευμένα είναι έννοιες αμφοτεροβαρείς, μέθεξη τών 
όποιων αποτελεί ^ ά ν θ ρ ω π ο ς . Ά ρ α  ό άνθρωπος μέσα στά δρια 
του εκαστοτε "νΰ ν”  είναι τό άτομο καί τό δλο, εκφράζει δηλ. 
το ενα εγω καί τά πολλά εγώ. "Οση κατά συνέπεια είναι ή 
ένταση τής αύτανάγκης του νά άνταποκριθεϊ καταφατικά στό 
ενα εγω, είναι καί ή ένταση τής αύτανάγκης του νά άνταπο- 
κριθεϊ καταφατικά στά πολλά εγώ ». Ά π ό  τά πιό επάνω συμ- 
περαίνεται δτι ή εξωτερικότητα καί εσωτερικότητα, ώς χαρα
κτηριστικά τής αυτοκατάφασης τοΰ άνθρώπου, ενέχουν αυστηρά 
τυπικήν ισχύ, 4 καί περιορίζονται στό διασαφητικό ρόλο γύρω 
απ τις ηθικές καί άνθρωπολογικές έννοιες πού τόν συνθέτουν.

1. Α ύιός είναι καί ό λόγος πού παρουσιάζεται μέ ενα έντονο ήθικ« 
χαρακτηριστικό. Τ ο  γεγονός δηλ. δτι ή άναφορικότητα τής πιό επάνω 
αυταναγκης στρέφεται πρός τόν εξω-ανθρωπολογικό κόσμο τοΰ ά ν θ ρ ώ 
που, εξω  απο τα συγκεκριμένα του δρια  ώ ς  προσωπικότητας ατομικής, 
που δεν δυνανται να είναι κατά καμιά κρίση καί τά δρια  μιας άλλης 
προσωπικότητας.

' Τ ° ΰτ0, στ1 ραίνει ° 11 άνεφέρετο στήν άνθρωπινότητά του πρός έαυ- 
τήν, λαμβανόμενη ω ς ήθικά αυθύπαρκτη καί αυτοδύναμη αξία .
» α ? ' Π αρεκβατικά υπογραμμίζεται τό γεγονός δτι στήν αΰτανάγκη ™ς 
ηθικης αυτοκαταφασης έχουν βυθισμένες τις ρίζες τους τά απώτερα αί
τια που ω θούν τον άνθρωπ ο νά ζεΐ μέσα σέ ενα συλλογικό σχήμα, νά 
παρουσιαζει δηλ. το ομαδικό είτε κοινωνικό φαινόμενο. ’Αποτελεί κατά 
συνεπεια σφαλμα η λεγάμενη "ροπή πρός επικοινωνία”  τοΰ ενός α ν θ ρ ώ 
που προς τον άλλον να θεω ρείτα ι ώ ς αίτιο πρωτογενές, άφοΰ δέν είναι 
πα_ρα, μεοικοτητα τής πλέον εύρείας ροπής πρός καταφατικήν άνταπόκρισ· 
του ανθρώπου στό β ίω μ ά  του.

4. Και τοΰτο, έφ ’ δσον νοηθεί ώ ς  γενομένη ή αφαίρεση κάθε ειδο
λογικά διάφορης αγωνιστικής μορφής άπό τό β ίω μ α  καί νοηθεί ώ ς  %ί· 
τοιο ίο  στενά άνθρωπολογικο ολο.
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Ή  ταύτιση μονάδας καί δλου πού άπορέει άπό τήν τελευταία αν-  
τανάγκη (γ) τοΰ άνθρώπου, πέρα άπό τήν θεωρητική της διερευνηση ω ς  
έννοιας φιλοσοφικής πού προηγήθηκε, έχει άρκετα απασχολήσει επίσης 
τόν I. Ν. Θ εοδωρακόπουλό "Ο μ ω ς ή προκείμενη ταύτιση δεν αποτελεί 
άπ όροια  αποκλειστικής θέαση ς τοΰ άνθρώπ ου  κάτω απο το πρίσμα μιας 
φ ιλοσοφικής ήθικής, άλλά μιας φιλοσοφικής ηθικης ανθρωπολογίας. 
Κ αί έπειδη 'ή  ανθρωπ ολογία  ώ ς  όντολογία τοΰ ανθρώπ ου  συγγενεύει με 
τήν κ αθαρή  όντολογία, άρα  ή ταύτιση αύτή εχει οντολογικη ριζα. Αυτο 
τό τελευταίο δέν είναι παραδεκτά άπό τόν I. Ν. θ .  Ο ανθρωπολογισμος 
τοΰ I Ν. 0  αρχίζει καί κινείται μές από τόν υποστασιακ ι και στον’ υπο
στασιακό χώρο τοΰ άνθρώπου. ’Α ντίθετα στήν ήθικη ανθρωπολογία  
νοείται ώ ς ένα σταθμιστικ  > ορόσημο, όπου φ θανομ ε επειτα απο πολυώ
δυνη καί πολύμοχθη πορεία στήν άλλη, τήν οντολογικη, γνωσιολογικη 
καί αξιολογική περιοχή. Διότι ό άνθρω π ος είναι μια κορύφωση, και η 
Φιλοσοφική θέασή  του πού φέρνει στόν ανθρωπολογισμο είναι επίσης 
κατεύθυνση καί βηματισμός πρός τήν κορύφωση; ομ ω ς πριν απο την 
διάνυση τής κατευθυντήριας γραμμής δεν είναι τέτοια Α λλα επειδή η 
Φιλοσοφική θέαση  τοΰ άνθριόπου είναι κίνηση και ζωντάνιά, και θ α  
έκανε άντίφαση στό περιεχόμενό της έάν παρέμενε σε μια κατάσταση 
στατική, λέμε δτι οδηγεί, αύτοδηγεϊται προς τον ανθρωπ ολογισμο, δηλ. 
πρός τήν ιδανική καταξίωση τής δυνατότητας της που είναι και η ιδα 
νική της τελείωση. Κ ατ’ αύτό τόν τρόπο φ θανομε και στον συμπερασμό 
δτι ό άνθρωπολογισμός δέ νοείται π αρά  ώ ς υπάτη έκφραση και θέαση  
τής κορύφωσης πού είναι ο άνθρωπ ος. ,

Στήν προηγούμενη παράγραφ ο λέμε έκφραση και θέαση και οχι 
" ιδέα  ή πνεϋμα”  γιά νά καταδειχθεΐ καί στό προκειμενο σημείο η ενερ
γειακή δύναμη πού διαρέει τόν άνθρωπολογισμ  >. Οντας ο ανθρωπ ολο- 
γ 1σμός έκφραση, ύφίσιαται ώ ς οντότητα έφ ’ οσον υφισταται και ω ς έκ
φραση. Ό ν τ α ς  πάλι θέαση , δηλ. άντίχρυσμα, διατελει σε οντικη κατα- 
σταση δσο διαρκεΐ καί τό άντίκρυσμα. Αυτός εδω  ο συλλογισμός υποδη
λώνει τήν αγωνιστικότητα πού διακρίνει τόν ανθρωπολογισμο. 11 ι<5εα 
ή τό "πνεΰιια”  αντίθετα είναι έννοιες φτιαγμένες απο το νου που υφι- 
στανται, διαρκοΰν ώ ς οντότητες άνεξάρτητα άπό τό εαν ευρισκονται εν 
έξάρσει μέσα στήν άνθρωπινότητά τοΰ ά ν θ ρ ω π οι^  Ενεκα τουτου και 
είναι (δύνανται νά είναι) εννοιες στατ;κες. Η ιδεα ομιλει κρυσταλλω
μένα για κάτι, άρα  αύτό τό κάτι παραμένει σε κρυσταλλωμένη μορφή 
ώ ς ιδέα. Ή  έκφοαση όμιλεϊ ένεργητικά γιά κατι, και αυτο το κατι είναι 
ώ ς  τέτοιο έφ ’ δσον ή έκφραση διαρκεΐ. Κατά συνεπεια η έκφραση του 
άνθρώπου ώ ς  άνθρωπολογισμοϋ υπερέχει άπο τον ανθρωπολογισμο ω ς
Ιδέα τοΰ άνθρίόπου. „  „ r

3°. 01 αξίες πρός τις όποιες αποβλεπει. U ανθρ οπος είναι
τό "δύνασθαι”  καί ή καταξίωση του. Ή  κινητική δηλ. φορά 
τής άνθρωπινότητας τοΰ άνθρώπου τείνει άπο το δυνασσαι  ̂
στό καταξιωμένο της σχήμα. Έ χ ει δμως ήδη λεχθη οτι πριν ο 
άνθρωπος κάμει έργο πρέπει δ ίδιος νά υπάρξει ως εργο του 
εαυτοΰ του. Ά ο α  ή καταξίωση τοΰ "δύνασθαι , δυο 
διέρχεται: Π ρώτο, είναι ή δυνητική καταξ.ωση του δυνα- 
σθαι” , δηλ. ή δυνατότητα τοΰ άνθρώπου προσλαβαινει δυνη-

1. “ Α νθ ρω π ισμ ός31, όριζε.. δ Ι.Ν.Θ- "ε ίν α ι νά βλέπτ,ς _ μέσα σέ χά^ε οπο,
μέσα σέ κάθε άνθ0ώπινο πρόσωπο, όλη την ά νβρω π οτη ια  . op . c it ., σελ. 217.
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τικήν οντότητα. Δεύτερο είναι ή πρακτική καταξίωση τοϋ "δύ - 
νασθαι”  ως δυνητικά καταξιωμένης έκτασης. Σ τό  πρώτο στά
διο, ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος πρός εαυτόν, δηλ. ωριμά
ζει, τελειωνεται. Σ το  δεύτερο, ό άνθρωπος καταξιώνεται ως ωρι- 
μασμενος άνθρωπος προς τόν επέκεινα τούτου κόσαο, δηλ πάει 
περα απο εκεινοπού τό πνευματικό κληροδότημα τοΰ εχει όρί
ση. —το πρώτο άρα στάδιο ή τελοΰμενη δημιουργία τοϋ άνθρώ
που είναι ηθικη καί άνθρωπολογική, στό δεύτερο είναι πνευ
ματική είτε πρακτική. Τήν ήθική ανθρωπολογία κατά συνέπεια 
και την ιδεα ταυτης, τόν νεοανθρωπισμό της, δέν δΰναται νά 
ενοιαφερει η περα «πο τήν έσωτερική ενηλικίωση δημιουογία 
π™ θα  πραγματώσει ό άνθρωπος. Διότι «ΰτή τήν ενδιαφέρει 
το εργο που θα γίνει ο άνθρωπος καί δχι τό ε'ργο πού θά κά
μει. υ ι αςιες κατα συνέπεια, πρός τις όποιες δύναται νά άπο- 
ρλεπει, συνοψίζονται στήν έννοια τής καθαρής ήθικής-άνθοω- 
πολογικης δημιουργίας. Ή τ ο ι :  α) Στήν έννοια ττ)ς συνειδησια
κής τοποθέτησης του άνθρώπου στήν άνθρωπινότητά του β) 
2,την έννοια τής αυτοσυνείδησης τοΰ καθολικοϋ ήθικοϋ-άνθρω- 
πολογικι υ συνειδησιολογικοΰ συστήματος τοΰ άνθρώπου. γ) 

τήν έννοια τής ενανθρωπισεως τοΰ άνθοώπου.

V . Δ ύ ν α μ η  κ ρ ι τ ι κ ή

κ α ι  π ρ α κ τ ι κ ή  δ υ ν α τ ό τ η τ α

Τ ° ΒΙΩΜΑ τοϋ άνθρώπου είναι ενας κύκλος, ενα σύνολο ήθι- 
 ̂ κων γεγονοτων. Ό  άνθρωπος νοείται ως προϋπόθεση τοϋ 

βιώματος, είναι ύπατο ήθικό γεγονός. Έ νεκ α  τοΰτου άποτελεΐ 
και το κέντρο τής άναφορικότητας τών άλλων ήθικών γεγονό
των. Ο άνθρωπος, άκόμη, άνταποκρίνεται πρός αυτά τά ήθικά 
γεγονοτα. Δηλ. άνταποκρίνεται πρός τό βίωμα τούτου. Καί 
αυτή η ανταπόκριση τοΰ άνθρώπου πρός τό βίωμά του, αποτε
λεί επίσης ενα ηθικό ενέργημα, μιά ήθική πράξη. Ά λ λ ά  τό εί
δος αυτής τής πράξης έξαρτάται ολοκληρωτικά άπό τόν άνθρωπο 
Αρα ο άνθρωπος είναι ήθικά αυτεξούσιος πρώτο, καί δεύτερο, 

υπευθυνος για τήν ήθική πράξη πού θά προκρίνει ή αυτεξου- 
σιοτητα του.
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Ή  ήθική ποάξη είναι ελεύθερη έκφραση. Είναι λοι
πόν άποτέλεσμα ελεύθερου ήθικά λειτουργήματος. “Οπως κατα 
συνέπεια εχει τή δυνατότητα ό άνθρωπος νά εκλεξει το αρνη
τικό είδος της, έτσι εχει τή δυνατότητα νά εκλε,ει και το θε
τικό της είδος. "Ομως ήδη ελέχθηκε ότι ή ηθική πραξη^γενικά 
είναι έκφραση, δηλ. αύτοέκφραση. ’Ά ρ α  καί η αρνητικη και η 
θετική ηθικά πράξη είναι εκφράσεις τοΰ ανθρώπου, που θα  ει- 
πεΐ στοιχεία του. Καί πλέον ευρύτερη το καθολικο είδος ̂ της 
ήθικής πράξης (πού είναι καί ή μόνη τελούμενη πράξη) είναι 
στοιχείο τής άνθρωπινότητας τοΰ άνθρώπου. Εκείνο λοιπον 
πού κάμνει ό άνθρωπος άνταποκρινόμενος στο βίωμα του, είναι 
ή εκλογή τοΰ είδους τής δυνατότητάς του πού θ ά  έπιτρεψει να 
καταξιωθεί, δηλ. ν’ αυτοεκφρασθεΐ. Καί Ιφ ’ οσον τούτο το αυ- 
τοεκφραζόμενο είναι ελεύθερη έκφραση, άρα η εκλογή που κα- 
μνει ό άνθρωπος είναι ελεύθερο ενέργημα. _

Έ ά ν  ό άνθρωπος δέν ενεργούσε άφ ’ έαυτοϋ, δηλ. ελεύθερα, 
τό άποτέλεσμα τοϋ ενεργήματος του, ή ηθική πράξη, ^δέν θά 
ειχε καμιάν άξία. Ενέχει λοιπόν άξία, άξιοδοτεΐται η ηθικη 
πράϊη νοούμενη αποκλειστικά ως ελεύθερη έκφραση. U άν
θρω π ος κατά συνέπεια δέν αύταναγκάζεται άπλά^νά αυτοεκ- 
φράζεται, άλλά καί νά αύτοεκφράζεται ελεύθερα. Ά ρ α  ,ορ ια κ ο  
νόημα μέσα στήν έκταση τής άνθρωπινότητας του ανθρώπου 
ενέχει ή εκλογή τής έκφρασής του ως ενέργημα ελεύθερο. _ 

“Οτι ό άνθρωπος πράττει κ αθ ’ εαυτόν,  ̂ ελεύθερα, τοΰτο 
σημαίνει πώς είναι όχι μόνο γεννετικη αρχή αλλα καί^αιτία της 
ήθικής του πράξης. Έ φ ’  οσον τελείται η ήθική πράξη θ α  ει- 
πεϊ ότι μορφώνεται, δηλ. λαβαίνει δική^της μορφή, δικο της 
πρόσωπο. ’Ά ρ α  κάθε επί μέρους πράξη άποτελεΐ ως τέτοια ενα 
χωριστό πρόσωπο. Τοΰτο άλλωστε νοείται καί άπο το συλλογι
σμό ότι κάθε έκφραση τοΰ άνθρώπου είναι ένα νέο πρόσωπο, 
καί ότι ή ήθική πράξη άποτελεΐ ανθρώπινη έκφραση. Ά π ό  τον 
άνθρωπο εξαρτώνται τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου τουτου, 
δηλ τά χαοακτηοιστικά τής ήίΗκής του πράξης. “Ενεκα τουτου 
καί δέν δύναται ό άνθρωπος νά παραβλέψει τήν εύθυνη που 
τόν βαραίνει γιά τό είδος τής προσωποδοτήσεως που  ̂παρεχει 
στό πρακτικό του νεόπλασμα, διότι ή ευθύνη του ενέχει ολο- 
κληοωτικό σχήμα. Καί κατ’  αύτό εχει άξία τό νέο τούτο πρό
σωπό, ότι είναι έργο ελεύθερης ήθικά συνείδησης, οτι είναι
έκφραση έλεύί>ερη. /

Ε λέχθηκε πιό επάνω ότι ό άνθρωπος εκλεγεί το στοιχείο 
του πού θ ά  εκφρασθεΐ, εκλέγει ειδολογικά τη δυνατότητά του 
πού θά περάσει στήν καταξίωσή της, καί εκλέγει ελεύθερα. Η
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εκλογή αυτη οος λειτούργημα μεμονωμένο προϋποθέτει τήν 
ύπαρξη οργανικής κριτικότητας, μιας δύναμης δηλ. πού θ ά  
αξιολογήσει, α̂ α συγκρίνει, θά κρίνει καί μετά θά εκλέξει. ’Α 
ναφαίνεται λοιπόν αυτή ή κριτικότητα τοϋ άνθρώπου ως ένέ- 
χουσα θεμελιακό σημασιολογικό περιεχόμενο γιά τήν ήθική του 
πράξη καθόλου. Ενεκα τούτου και αποτελεί ιδιαίτερο φιλοσο
φικό πρόβλημα, ^πού κατά καιρούς εχει άναχθΐ) σέ πρωταρχή 
στόν κύκλο τοϋ φιλοσοφεΐν” . Κ ατ' αύτό τόν τρόπο, άναφέρ- 
θηκε ως βούληση , ως εκλογή”  κλπ., δίχως να κατορθωθεί 
η προσέγγιση τής έπιζητοΰμενης έννοιας μέ τούτους τούς δρους. 
Κατάδηλον είναι από τά μέχρις εδώ, δτι ή εκλογή θεμελιώνε
ται στήν κριτικότητα. Διότι "θ έλ ω  νά πράξω”  θά είπεΐ "σ υ γ 
κρίνω τά̂  άνθρωπολογικά μου στοιχεία, κρίνω και αποφασίζω 
σε ποιο από αύτά θά  επιτρέψω νά καταξιωθεί” . Ά ρ α  αυτό 
που ίσαμε σήμερα ελέχθηκε ως "βούληση τοΰ άνθρώπου”  θ ά  
τό είποΰμε " κριτική δύναμη τοΰ άνθρώπου” .

Έ φ ° δσον ή ήθική πράξη είναι ελεύθερη έκφραση, κατά 
συνέπεια καί ή λειτουργία τής κριτικής δύναμης τοϋ άνθροοπου 
που φέρνει στήν ήθική πράξη είναι ενέργημα ελεύθερο. Π α
ράλληλα, έφ δσον μόνον ώς ελεύθερη έκφραση ενέχει αξία ή 
ηθική πράςη, κατά συνεπεια καί τό λειτούργημα τοΰ οποίου 
αποτελεσμα εΐναι,υποχρεωτικά πρέπει νά άποτελεΐ λειτούργημα 
ελεύθερο. Δεν απαιτείται δηλ. μόνο ή ύπαρξη κριτικής δύνα
μης στόν άνθρωπο γιά τήν θεμελίωση τής ήθικής του πράξης, 
αλλα καί η υπαρςη δυνατότητας γιά τήν λειτουργικότητα αύ- 
τής τής κριτικής δύναμης. Τούτη ή δυνατότητα νοείται ως ελευ
θερία ενεργήματος. Καί επειδή ή ελευθερία ώς ενεργητικό 
νόημα δεν ύφισιαται, στό προκείμενο θέμα άναφέρεται ώς 
ελευθερία για ελευθέρωμα. Αύτόδηλον είναι πώς ή ήθική πράξη 
νοείται ώς πράξη ενέχουσα αξία ήθική. Ά λ λ ά  τό δτι ενέχει 
αξία, τοΰτο σημαίνει ότι ενεχει έκ τών προτέρων τή δυνατότητα 
γιά νά γίνει αξία. Αρα ώς ελευθερία γιά ελευθέρωμα νοείται 
η πρακτική δυνατότητα τοΰ άνθρώπου.

Εγκειται η ανελευθερία τοΰ άνθρώπου στό δτι δεσμεύεται 
τοΰτος μέσα στο ^απόλυτο τής άνθρωπολογικής δυνατότητάς 
του. Εφ δσον ο άνθρωπος παύει βαθμηδόν νά κανοναρχεΐται 
απο το απόλυτο τής πιο επάνω δυνατότητας, κερδίζει καί τό 
ελευθερωμα του, πού νοείται ώς άνθρωπολογικο ελευθέρωμα. 
Α ρα ή σχετικότητα τής δυνατότητας τοΰ άνθρώπου, όοίζει τήν 

άρνηση^ τής ανελευθερίας τοΰ άνθρώπου. Ά λ λ ά  ό άνθρωπος 
οδεύει ελεύθερα πρός αύτή τήν αποδέσμευσή του, πού θά  είπεΐ 
οτι ελευθερώνεται ελεύθερα. ’Ή δη  εχει λεχθή δτι τοΰτο, (τήν
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έλευθερία δηλ. νά ελευθερώνεται) δντοποιεΐ η ήθική είτε πρα
κτική δυνατότητα. Λέμε κατά συνέπεια δτι δ άνθρωπος ελευ
θερώνεται άνθρωπολογικά μέ δυνητική δύναμη τήν ηθική του 
ελευθερία. Δηλ. ή άνθρωπολογική δυνατότητα τοΰ ανθρώπου 
καταξιώνεται διά τής ήθικής του δυνατότητας. Ή θική ελευθε
ρία καί άνθρωπολογική ελευθερία συγκλίνουν στό σημείο τής 
ενεργειακής τους κατάφασης πρός έαυτές. Καί τοΰτο διότι ή 
διεύρυνση τής δεύτερης τελείται μέσω τοΰ επιτρεπτού πού ορί
ζει ή πρώτη. , , , ,

Τό πρόσωπο τής ελευθερίας γενικά, είναι κίνηση και αγώ 
νας. Προϋποθέτει κατά συνέπεια ενέργεια, ώθηση γιά κίνηση, 
δύ να μ η 'γιά αγώνα. Αύτή τήν ενέργεια υποστασιακοποιει ή 
συνείδηση. Παρακόλουθα, τόν άνθρωπο προσωποδοτεΐ η̂  ελευ
θερία. Τοΰτο σημαίνει δτι τόν προσωποδοτεΐ ή συνείδηση. Ε λ ευ 
θερία καί συνείδηση είναι έννοιες συνάλληλες, καί σε απώτερη 
θέαση, δμόσημες. Ή  συνειδησιακή έκταση είναι ή έκταση τής 
ελευθερίας. Ά ρ α ,  ή συνείδηση είναι δ ορισμός τής ελευθερίας.
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ΓΑ Λ Α Τ Ε ΙΑ Σ  ΣΑ Ρ Α Ν Τ Η

ΤΟ  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι τό άρχισε τήν ώρα ακριβώς που ό γιατρός 
πριόνιζε μέ προσοχή καί περίσκεψη τό κόκκαλο τοΰ δε- 
ςιοΰ ποδιοΰ. Κι ήρθε τόσο ξαφνικός τοΰτος 6 χαρου- 
μένος σκοπός άπό τό στόμα τοΰ κοιμισμένου αρρώστου 

πού γιά μιά στιγμή, γιά μιά ελάχιστη στιγμή δλοι σάστισαν. 
Κοιτάχτηκαν παραξενεμένοι μήν καταλαβαίνοντας τοΰτο τό θ ά 
μα πού σκέπασε τόν κρΰο μεταλλικό ήχο τών λαβίδων καί τό 
ανατριχιαστικό πριόνισμα. Ή τ α ν  ενα κΰμα χαράς, ενας ζεστός 
ηχος πού τά λόγια του μιλοΰσαν γιά χορό καί γι’  άγάπη' μά 
δέν κράτησε πολύ. Κόπηκε απότομα στή μέση άπό τό βογγητό, 
από ενα σουρτό, βραχνό αχ... Κ ι’ οί λαβίδες ακούστηκαν οπως 
πάντα, το χερι τοΰ γιατροΰ κινήθηκε στόν κανονικό ρυθμό κι’ 
ολα τα ματια μεΐναν στηλωμενα στήν κατακόκκινη κάθετη 
τομή πάνω άπό τό γόνατο.

"Επειτα... επειτα τόν πήγαν στό δωμάτιο 25. Κοιμότανε 
άκομη κι ουτε βογγοΰσε ούτε τραγούδαγε.

Η πόρτα^ τοΰ χειρουργείου έμεινε όλάνοιχτη κι’ ή βαρειά 
άνασα του χύθηκε στό διάδρομο... χνοοτο ανθρώπινο, μυρουδιά 
άπό φρέσκο αίμα, ιδρώτας, αιθέρας. Ή  Ρηνιώ ήρθε 'μ έ  τό 
γουβά καί τή  ̂λινάστα νά καθαρίσει. "Εσκυψε μάζεψε τις λερω
μένες γάζες, έβρεξε τή λινάτσα, άρχισε νά τρίβει. Λίγο καιρό
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είχε σέ τούτη τή δουλειά, λίγο καιρό είχε που κατεβηκκ απο 
τό χωριό... Δέν ήταν δύσκολη δουλειά. Σκύβεις, βρέχεις το̂  πανί 
καί τρίβεις τις πλάκες, δσο νά δεις τόν ίσκιο σου εκεί μεσα... 
*0 γιατρός είναι ευχαριστημένος, κι η αδερφή το ι,διο.

Στέκει τώρα άπό πάνω της καί την κοιτάει: ^
—  "Ε τσι μπράβο.. Κ αθαρά... Καί σά θά  τελειώσεις να πα- 

οεις κι αυτό κάτω. Αύτό είναι τό κομενο ποδι. Τό κοιτάει, το 
κοιτάει, κουνάει τό κεφάλι της μέ τρόμο.

—  "Οχι, κυρ’ -άδερφή... Μή μοΰ γυρευεις τέτοιο πραμμα. 
Είναι πεθαμένο... πώς νά τό γκίξω. _

'Η  αδερφή γελάει. Δέν είναι σκληρη μά εχει δει τοσα κο- 
μένα πόδια στή ζωή της καί τόσο αίμα καί τοσα μάτια πουχουν
βασιλέψει. , ,

— Κάμε δουλειά σου. Θά στείλω τό Σπΰρο νά το πάρει, 
λέει καί φεύγει μιλώντας πάντα.

Τ ά  χέρια τής Ρηνιώς τρίβουν... τρίβουν... Οί πλάκες γυα
λίζουν. Σέ λίγο τίποτα δέ θ ά  θυμίζει τήν ιστορία πού γίνηκε 
έδώ μέσα. Σέ λίγο, δταν θαρθεϊ ό γέρω-Σπΰρος νά πάρει κι̂  
αύτό πού είναι στημένο στή γωνιά καί πού ή Ρηνιώ δλο καί
τοΰ γυρίζει τή ράχη. _

Α κούει τό συρτό βήμα, τό βήμα τοΰ περιβολάρη... ϋπειτα 
έρχεται ό ’ίδιος κι’  ή γκρίνια του μαζί.  ̂  ̂ ^

—  Δέ ντρέπεσαι νά φοβάσαι έ’να κομενο ποδι... Μ εκαμες 
ν’ ανέβω δλες τις σκάλες.

Δέν τοΰ αποκρίνεται' καί τί νά π ε ι ; Αλήθεια, ντροπή είναι 
αυτός δ φόβος, μά δέν μπορεί νά τήν νικήσει. Τόν βλεπει τωρα 
πού τό τυλίγει σ’  ενα λεκιασμένο σεντόνι, τό τυλίγει ετσι σάν 
πού τυλίγουν οί μανάδες τά μωρά οταν είναι άρρωστα καί τα 
πηγαίνουν στό γιατρό.

— Ποΰ θ ά  τό π ά ς ; ρωτάει σιγά.
—- "Ε ... κάτω ! λέει αυτός καί προσπερνάει μοί'ρμουριζον- 

τας... Τί θά γινόσαστε έδώ μέσα δλοι σας αν δεν ήμουνα εγω;
Παίρνει τό γουβά της, τόν ακολουθεί. Μπρος αυτός πίσω 

εκείνη. Κατεβαίνουν τις σκάλες. ’ Αμίλητα. Κατεβαίνουν. Στόν 
κήπο μέ τό παρτέρι καί τά δμορφα λουλουδια, κοντοστεκει και 
ξαναμουρμουρίζει.

—  Τί θ ά  γινόσαστε μωρέ χωρίς εμένα...
Περνάει τις τριανταφυλλιές καί τούς πανσέδες, ^περνάει καί 

τις βιολέττες. Είναι στό πάνω μέρος ενα κομάτι γής ακαλλιέρ
γητο, τό χώμα του εχει ποτιστή άπό τήν πίκρα τοΰ ευκάλυπτου 
πού τό σκιάζει καί δέ δέχεται κανένα σπόρο ούτε γιά λουλούδι, 
ούτε μιά πρασινάδα. 'Ο  γέρω-Σπΰρος στεκει εδώ, αφήνει τό
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τυλιγμένο πόδι χάμω. Σκύβει, μετράει μέ τήν παλάμη του τή 
γή σάν κάτι νά ψάχνει.

—  Τί θ ά  κάμεις; ρωτάει ή Ρηνιώ πού δέν καταλαβαίνει.
Γυρίζει ξαφνιασμένος:
—  Έ δ ώ  είσαι άκόμη εσύ; Έ ,  θά  τό θάψ ω ' κοιτάω μόνον 

νά μήν πέσει πάνω σέ τίποτ’  άλλο.. Έ δ ώ  είναι τό χέρι τοϋ 
Βραχνιώτη, κάνει καί δείχνει λίγο πιό κει. Έ δ ώ  τά δάχτυλα 
εκείνου μέ τή νάρκη, κι έκεΐ τό πόδι.... Έ δ ώ  είναι ή δική του 
ή θέση ! ’Έ , άπολιθώθηκες, φοβιτσάρα; Τί μέ παραστέκεις... 
’Ά ντε  τράβα στή δουλειά σου.

Πάλι δέ μιλάει' καί τί νά π ε ι ; Α φ ή νει τό γουβά καί τή 
λινάτσα χάμο\ Φεύγει. ’Ά λλοτε ερχότανε, σάν άδειαζε, μέ τό 
πλεχτό της καί καθότανε στή ρίζα τοΰ εΰκάλυπτου. Τής άρεσε 
τούτη ή γιονιά πού δέν ειχε λουλούδια, πού δέν είχε άλλο άπό 
φραγμένη γή καί ξερά εύκαλυπτόφυλλα. Λογάριαζε νά φέρει 
μιά γλάστρα άπό βασιλικό καί νά τή στήσει έκεΐ δά. Τότε 
θαμοιαζε μέ τήν αυλή τοΰ σπιτιοϋ της. 'Ολόιδια. Μά τώρα 
πάει κι’ αυτό... Δέν μπορεί νάρχεται νά πλέκει καί νά ψάχνει 
ποΰ θά βάλει τό βασιλικό, γιατί... έκεΐ είναι τό χέρι τοΰ Βρα
χνιώτη, κι’  έκεΐ τά δάχτυλα αύτοΰ μέ τή νάρκη, κι’  έδώ τό 
πόδι....

'Ο  γέρω-Σπΰρος έκαμε τό σταυρό του, πήρε τήν άξίνα πβύ 
σκαλίζει τις τριανταφυλλιές καί τά ζουμπούλια κι’  ά'ρχισε νά 
σκάβει.

'Ο  αέρας σηκώθηκε τό δειλινό, τήν ώρα πού έγερνε ό ήλιος 
ρίχνοντας τή σκιά τοΰ εΰκάλυπτου στόν τοίχο τοΰ δωμάτιου 
25. “Οταν μισάνοιξε τά μάτια ειδε τούς ίσκιους πού χορεύανε, 
είδε τά φΰλλα πού χόρευαν μιά σιωπηλή κίνηση δίχως θ ρό ι
σμα, δίχως ζωή. ’Έκλεισε πάλι τά μάτια, σφιχτά σφιχτά, νά 
μή βλέπει τίποτα, νά μένει όσο μπορεί περσότερο σέ τοΰτο τό 
ξεκουραστικό βύθισμα στό "τίπ οτα” . Μά ή βελανιδιά ειχε ζων
τανέψει μπρός του. Όλοπράσινη πελώρια, μ’ ανοιχτή αγκαλιά 
νά σφίξει τόν κόσμο δλο. ’Έ τσι οπως ήταν πριν νά μαζευτούν 
οι εργάτες άπό κάτω ' τά σκοινιά, τά πριόνια, τ ’ αδιάφορα γέ
λια κι’ οί κουβέντες. Καθόταν λίγο πιό πέρα καί κοιτούσε. Σ τό  
σπίτι είχαν βάλει τό γραμμόφοονο. Τ ’ αδέρφια του χόρευαν' 
" ’Έ λα λοιπόν κι’ έσύ, ποΰ είσα ι;”  φωνάζαν άπό τήν ταράτσα' 
Μά δεν αποκρινόταν. ’Έ μενε σχεδόν κρυμμένος γιατί ήθελε νά 
δεΐ ω ; τό τέλος πώς κόβουν ενα δέντρο. Τότε πήρε καί φΰ- 
σηξε αέρας. Ξαφνικά. Έ ν α  τρελλό χάδι στή γή, ολο έρωτα κι’

όρμή. Τά φΰλλα τής βελανιδιάς πήγαν κι’  ήρθανε χαρούμενα. 
Τραγούδησαν, φιλήθηκαν χαρούμενα, γιορταστικά. Κ ι’ έπειτα... 
έπειτα ένα μακρύ, συρτό τρίξιμο. Κ ι’ δ άέρας έπεσε, καί τό 
δέντρο έπεσε καί δέ σάλευε πάλι ούτε ένα φΰλλο γύρω όλο- 
τρίγυρα.

'Ο  γιατρός τουδωσε τσιγάρο. Πήρε κι’ αυτός καί κάθησε 
κοντά. Νά μιλήσουνε. Οί δυό τους μονάχοι.

— Τό λαστιχένιο πόδι θά  σοΰ είναι ελαφρύ. Θά βολευτείς 
καλά, λέει, καί τόν κοιτάει στά μάτια κι’ έχει μιά σιγουριά ή 
φωνή του, σάν τό χέρι του τήν ώρα ποό κρατάει τό νυστέρι... 
Κάνουν καλή δουλειά οί τεχνικοί! ’Έχουν πολύ προοδέψει. 
Ά μ α  επουλωθεί τό τραύμα...

— "Α μα επουλωθεί τό τραύμα θά  βάλουμε σ’ ενέργεια τό 
έρζάτς ; Αύτό θές νά πεις γιατρέ ;

Ό  γιατρός κάνει πώς δέν προσέχει τήν πικρή είρωνία. Π ώς 
δέν σταματάει καν σ ’ αυτήν. Μά δέν αλλάζει τήν κουβέντα. 
Θά ήταν σά νάτρεμε τό χέρι του στό χειρουργείο.

— Σκέφτηκες διόλου τούς άνθρώπους πού άγωνίζουνται νά 
βροϋν ένα υποκατάστατο καί δέν τό βρίσκουνε; ρωτάει σιγά. 
Αυτούς πού ψάχνουνε γιά έρζάτς γιά τά όνειρά τους, γιά τήν 
πιότη τους. Σκέφτηκες έναν έρζάτς θεό ;

Κουνάει τό κεφάλι του. Σωπαίνει.
—- Δέ σέ φοβάμαι εσένα, συνεχίζει δ γιατρός όλο καί 

πιό βαθειά, όλο καί πιό βαθειά. Είναι ένα απόθεμα χαράς μέσα 
σου, ένα πλούσιο απόθεμα ζωής...

Σηκώνει τά φρύδια κοροϊδευτικά, γελάει.
— Καί πώς τό ανακάλυψες, γιατρέ, α ύ τό ;
—  Μ υστικό! κάνει γελώντας ό άλλος. Είναι ή δουλειά μου 

αύτή ν’  ανακαλύπτω.
—  Σ ά ; κοροΐδεψα λοιπόν κι’ εσάς τόσο καλά, σάν τούς δι

κούς μου, ψιθυρίζει μέ παράπονο. Σ ά  νά μή τό συγχωράει πού 
τόν πιστεύουνε, πού δέν δείχνουνε διόλου ν’ άμφιβάλοιιν γιά τήν 
αλήθεια τής ηρεμίας του. Γιά τήν απόφαση, γιά τό συγκρατη
μένο ύφος, γιά τά λόγια του "  Ζεΐ πολύ καλά κανείς καί μ’ ενα 
πόδι ” . Γιά όλη τούτη τήν περήφανη μάσκα.

—  Τήν ώρα τής έγχείρησης, κάνει δ γιατρός σοβαρά. Στήν 
πιό κρίσιμη στιγμή άρχισες νά τραγουδάς. ’Ά ν  μπορούσε νά 
είχες ακούσει τή φωνή σου θ ά  καταλάβαινες τί θέλα» νά πώ.

Σοϊπασε. Στόν τοίχο σάλεψαν οί ίσκιοι τοΰ εύκάλυπτου. Τά 
φύλλα τής βελανιδιάς θρόϊσαν μέσα του χαρούμενα, γιορτοστι-
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κά, φερμένα άπό έναν μακρυνό, χαμένο κόσμο. Θά μπορούμε νά 
πει δλη τήν ιστορία τοϋ δέντρου πού ειχε ζήσει σάν εΐτανε παι
δί. Τά θυμόταν δλα. Θά μποροϋσε νά πει γιά τό τραγούδι πού 
έπαψε τό γραμμόφωνο και γιά τις φωνές τών αδελφών : "  ”Ελα 
λοιπόν νά χορέψεις κι έσύ” . “ Οχι, δέν πήγε γιατί ήθελε νά 
δει πώς κόβουν ένα δέντρο.

Αχ, γιατρέ, άν είχες ακούσει τό συρτό και πονεμένο τρίξι
μο τοϋ κορμοϋ πού έπεφτε τήν ϊδια ώρα πού τά φύλλα τραγου
δοσαν. Μά δέ μίλησε.

ύ— “ Ισως νάχετε δίκιο, έκαμε αδιάφορα. 'Υπάρχουν τόσα ά 
γνωστα πράγματςι μέσα μας. Γιατί νά μην υπάρχει και ή χαρά;

'Ο  γιατρός βγήκε άπό τό διομάτιο 25 κουρασμένος. Σά νά 
ειχε μείνει ξάγρυπνος νύχτα ολόκληρη. Σ ά  νά είχε δουλέψει ώ 
ρες πολλές πάνω σ ’ ενα ανθρώπινο κορμί, δίχο^ς ελπίδα. Κοίτα
ξε τις κλεισμένες πόρτες γραμμή στό διάδρομο, μέ τό νούμερο 
ψηλά. Παντού ή ίδια ιστορία, οί ίδιοι κύκλοι: Τά ερζάτς, ή χα
ρά... "Σ ά ς  κοροΐδεψα κι’  εσάς;” , οί περηφάνειες, τά μάτια πού 
παρακαλούνε... Κ ι’  επειτα ή συνήθεια... Πάντα ή συνήθεια κι’  
ή υποταγή...

Στή σκάλα τόν σταμάτησε ή αδερφή.
— Γιατρέ, είπε σοβαρά, ή Ρηνιώ θέλει νά γυρίσει στό χωριό 

της. Κλαίει δλη ώρα. Φοβάται λέει, αύτά πού θάβει ό γέρω- 
Σπΰρος... Δέν μπορεί νά συνειθίσει τό αίμα.

Τήν κοιτάει γελαστός. "Ολη ή κούρασή του σαρώνεται μ’  
αύτά τά λόγια.

—  Νά φύγει, κάνει χωρίς νά σταματήσει. Δέν μποροΰμε νά 
τήν κρατήσουμε μέ τή βία. Θά βροΰμε καμιά άλλη καθαρίστοα.

Κατεβαίνει τή σκάλα άλαφρωμένος. Δόξα σοι δ Θεός, πού 
βρέθηκε κι5 ή Ρηνιώ πού δέν μπορεί νά συνηθίσει...
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Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

A N D R E  B A Y

Με τ. Ε Λ Ε Ν Η Σ  Δ Ο Ν Δ Ο Λ 1 Ν Ο Υ

Μ Ε Ρ ΙΚ Α  μεγάλη ονόματα κυριαρχούν στήν εξέλιξη τοΰ αγγλικού 
μυθιστορήματος στήν περίοδο 1920- 1940, πού οί Ά γ γ λ ο ι  τήν 
ονομάζουν "εν α  μσκρό σαββατοκύριακο” .

Ό  T h om a s H a rd y  (1840 -1928 ) πού ή απ αισιόδοξη  εΐρωνία καί 
ή θλίψη του πλαταίνουν καί βαθαίνουν τήν τραγικότητα τής ύπαρξης, 
μέσα άπό μιά λεπτόλογη ντελικάτη καί στερεά άρχιτεκτονημένη τέχνη.

Ό  H e n r y  Jam es (1843 -1916) τοΰ οποίου ή έκλέπτυνση είναι 
ενα μ άθη μ α  γιά δλη τήν άγγλοσαξωνική λογοτεχνία, πού δέν παύει νά 
τό ξαναφανερώνει.

Ό  D . Η . E aw ren ce , (πέθανε σαρανταπέντε χρονών, στά 1930) 
πού ήξερε νά χαρεϊ "τ ό  αγνό, τό ορμητικό καί ω ρα ίο  σήμερα” , άφησε 
στήν ’Αγγλία τό μήνυμα τής νόμιμης ένωσης τοΰ κορμιού μέ τό πνεΰμα 
πού τόσο τό είχε άνάγκη. Τ ό  θ ά ρ ρ ος του, ή τραγική ζωντάνια του, οί 
προφητικές του μεταφορές, ξεσηκώσανε έναν κόσμο πού τόν βάραινε 
ή υποκρισία καί ό κυνισμός. "  Ε ρ α σ τές  καί γυιοί”  (1915), ”  Ε ρωτευμένες 
γυναίκες”  (1920), "T h e  p lu m ed  S erp en t”  (1926), ακόμη καί τό "  Ό  
εραστής τής Λ αίδη ς C h a tte r le y ”  (1928), δέ χάσανε τίποτα άπό τή δύ
ναμη καί τή ζωντάνια  τους πού τήν ξαναβρίσκουνε πάντα μέ χαρά στό 
"E n g la n d , m y  E n g la n d ”  καί τις "M o rn in g s  in M e x ic o ” .

Τήν τρυφερή, τήν αισθηματική  K atherine M ansfield πού πέθανε 
τό 1923, διαδέχεται ή εξα ίσια  W irg in ia  W o o lf . Τ ό  λαμπερόμορφο 
φάντασμά της,— αΰτοκτόνησε στά 1941— πλανιέται πάντα αξεχώριστο 
μέσα στήν σύγχρονη αγγλική λογοτεχνία. Σ άν  δλους τούς μεγάλους νεω- 
τεριστές, είχε μιά ανώτερη συνείδηση τοΰ π αρελθόντος καί τής θ α υ μ α 
στής παράδοσης μέσα στήν δπ οία  τό έργο της έγγράφεται. Σάν τόν 
H ard y , τόν C on rad , τόν H u d son  είναι κι’  αύτή μιά μυθιστοριογρά^ος 
τής ψυχής καί τής καρδιάς' μέσα δμ ω ς άπό τις αστάθμητες, τις 
αναρίθμητες φευγαλέες καθημερινές εντυπώσεις ξέρει νά μπαίνει στό 
φωτεινό, στό μυστηριώδη αύλόγυρο τής ζωής. Έ τ σ ι  μας παρουσιάζεται 
άπό τό "J a c o b ’ s R o o m ”  (1922) ώ ς  τό περίφημο "B e tw e e n  th e A cts ” , 
πού φάνηκε υστέρα άπό τό θάνατό  της καί πού δέν είχε π ροφθάσει 
νά τό δ ιορθώ σει. Μ ιά χωριάτικη γιορτή τής δίνει άφορμή νά π α ρ α θ έ
σει δλην τήν άγγλική ιστορία  πού τήν τελειώνει προσφέροντάς μας τό 
δραμ α  ολόκληρης τής ζωής.

"Ενας άλλος γίγαντας τής σύγχρονης λογοτεχνίας είναι δ ’ Ιρλανδός 
Jam es J oy ce  πού πέθανε στή Ζυρίχη τό 1941, μόλις είχε τελειώσει

τό "F in n eg a n s  W a k e ”  πού είναι τό νυκτερινό αντίστοιχο τοΰ "  Ό δ υ σ σ έα ”  
καί πού πιθανό δέ θ ά  μπορέσει ποτέ νά μεταφρασθεΐ σέ άλλη γλώσσα. 
Δημοσιεύτηκε π ρόσφατα  ό "S tep hen  H e ro ”  απόσπασμα άπό τήν πρώτη 
έκδοση τοΰ "D e d o lu s ”  ή "P o rtra it  o f th e A rtist as a Y o u n g  M an’ ’ 
(1916). Π ολλοί ρωτήθηκαν αν ή εμφάνιση τοΰ "  Ό δ υ σ σ έα ”  στά 19 2, ση 
μείωνε τό τέλος ή τό ξανάνιωμα τής αγγλικής λογοτεχνίας, μιά κορυφή 
υστέρα άπό τήν οποία  δέν μπορούσε πιά παρά νά έλθει δ  ξεπεσμός. Ό  
J oy ce  έσπασε δλες τις συμβατικότητες καί άνοιξε άπειρους δρόμους. Ά ν  
καμμιά φ ορά  άφέθηκε στήν αυτοματική γραφή δέν τόκανε παρά /ιά  ν ’ 
α υ ξή σει τό υλικό του, νά τό μεταπλάσει καί νά τό κυριαρχήσει, γιατί 
είχε· δπως καί ή V irg in ia  W o o lf , πιό πολύ άκόμη καί άπ ’ αύτή, μιά 
στερεή  κλασική παιδεία. Καί ίσω ς δέν είναι κάτι ασήμαντο ή προτίμη
σή του γιά τόν “Ο μηρο καί π ώ ί ένας άπό τούς δυό τρεις συγγραφείς 
πού είχε καλά δ ιαβάσει ήταν ό F lau bert. Ό  "  Ό δ υ σ σ έα ς”  είναι ή πλα- 
τειά συμφωνία μιάς ημέρας, ή συμπύκνωση της πνευματικής καί περι
παθής πείρας ενός άνθρώπου , ενας μικρός κόσμος πού περικλείει τό 
σύμπαν. Τ ό  "F in n eg a n s  W a k e ”  καλύπτει δλη τήν έκταση τής ζω ή ς 
τού άνθρώπου καί τής Ιστορίας του, τήν π ρόοδο καί τήν παρακμή τών 
πολιτισμών. “Ισω ς νά ταιριάζει νά παρατηρήσει κανείς δτι ή σύνθεση 
αύτή τής παγκόσμιας ιστορίας γράφτηκε στό Π αρίσι.

"Ενας άλλος συγγραφέας τοΰ δποίου ή νέα άγγλική γενεά μάς απ ο
καλύπτει τή σπουδαιότητά του είναι ό Ε. Μ . F orster : "H o w a rd 's  E n d ”  
(1 9 1 0 ), ό "Δ ρόμ ος τών Ιν δ ιώ ν ”  (1924 ).

Ό  F orster διακρίνεται γιά την ακρίβεια τής τεχνικής του καί τή 
φωτεινή μεγαλοφροσύνη τών ίδεών του. Σ άν  τόν Jam es J oyce  είνα 
κι’ αύτός σκεπτικιστής. Σ τό  έργο του “ W h a t I b e lie v e ”  ( I f 39), μάς πα
ρουσιάζει μ’ έναν τρόπο αξιοθαύμ αστο αύτή "τήν αριστοκρατία  τών 
εύαίσθητων, τών συμπονετικών, τών γενναίων”  πού είναι τό άλάτι τής 
ζωή ς.

Σ τά  1932, τόν καιρό πού οί D . Η . L a w ren ce , F irb a n k , A rn old  
B ennett, K atherine M ansfie ld , M ary W e b b  κλπ. δέ ζοΰσαν πιά, 
καί δ John G a lsw orth y  πού είχε δώσει τό πιό μακρόπνοο μήνυμά του 
μέ τό " ’Αδελφοσύνη”  στά 1908, ήταν στά τελευταία του (1867-1933), ό 
A ld ou s  H u x le y  (γεν. τό 1893) είναι πιά διάσημος. Δημοσίευσε τήν 
" ’Α ντίστιξη”  τό 1928, τό “ Μικρό Μ εξικανό”  στά 1924, “ C rom e 
Y e llo w ”  στά 1921. Τό 1932 είναι ή χρονιά τοΰ "B ra v e  N ew  W o r ld ”  καί 
άκ ολου θοΰ ν : " Ή  είρήνη τών βυθών” , "T im e  m u st h ave a stop .”

Γ ιά  τόν F orster  δπως καί γιά τόν H u x le y  ή διανόηση είναι 
ή πρωταρχική αρετή καί άν ό H u x le y  πέρνει μιά εξέλιξη πρός κά
ποιο μυστικισμό, ό  F orster  μενει πάντα πιστός σ ’ αύτό τόν κόσμο. 
Ό  Ε. Μ. F orster έγραψε ένα άξιοπρόσεχτο δοκίμιο γιά τό μυ
θιστόρη μα  : "A sp ects  o f the n o v e l” . Ο ί τό;<οι δοκιμίων τοΰ
H u x le y  δέν έχουν πέραση πιά, άκόμη καί δ τόμος "E n d s  and M ean s”  
πού είναι ό πιό σημαντικός. Ό  διαχωρισμός ανάμεσα στό δοκιμιο
γράφ ο καί τό μυθιστοριογράφο δέν είναι όλότελα ξεκαθαρισμένος 
κι’  αύτό είναι ένα μειονέκτημα πού δέ μπορέσανε νά ξεπεράσουνε οί 
περισσότεροι άπό τούς νέους Ά γ γ λ ο υ ς  μυθιστοριογράφους. Αύτοΰ δί
χως άλλο πρέπει ν’ άποδώσομε τις αδυναμίες τους καί τό γεγονός πώς 
δώ σανε λιγώτερα άπό κείνα πού περιμέναμε άπ ’ αυτούς. Τ ά  πρόσωπα 
πού διαγράφει ό G raham  G reene (γεν. τό 1904), δπ ω ς καί έκεΐνα 
τοΰ A ld ou s  H u x le y  είναι τερατόμορφ α . Τό έργο αύτοΰ τοΰ νεοφώτι
στου κ α θ ολικ ού : "O r ie n t— E x p re ss ”  (1932), "  Ό  βράχος τοΰ B rig h ton ”
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(1938), "T h e  P ow er and G lo r y ”  (1940) "T h e  M in istry  o f F e a r” , τό 
τελευταίο σέ χρονολογία δέν είναι άπό έκεΐνα πού συγκινοΰν βαθειά , 
είναι εμπνευσμένο άπό τό αστυνομικό μυθιστόρημα γιά  νά καταλήγει 
σέ μιά χονδροκομμένη σάτυρα, μιά άποτύπωση τής Ιδέας τής κόλασης. 
Μ πορούμε νά ποϋμε τόσο γιά to  R e x  W arn er (γεν. στό 1905) δσο 
καί γιά τό " ’Α εροδρόμιο”  (1941), καί τό "Γ ια τ ί  σκοτώθηκα ;”  (1943), 
πώς μέσα άπό τήν αλληγορία καί τόν K a fk a  είναι πιό πολύ κον
τά μας.

Ό  E v ety n  W a n g h  πού γεννήθηκε τό 1903 δέν είναι λιγώτερο 
καθολικός άπό τόν G raham  G reen e, οΰτε καί λιγώτερο έξυπνος. 
Πνευματιόδης καί σατυρικός, μέ τό χιούμορ του εμπνέει πάντα τή συμ
π άθεια  : "V i le  b o d ie s ”  (1930), "Δ ια β ολ ιές”  (1932), "Μ ιά  φούχτα σκό
νη”  (1934), "B rid g eh ea d  rev is ited ”  (19J4), κ.λ.π. Ό  C h ristop her 
lsh e rw o o d  (γεν. τό 1904) δ  πιό υποσχετικός άπό δλους αύτόύς, είναι 
περισσότερο ό συγγραφέας τών “ Βερολινέζικων απόκρυφων”  οπου μάς 
δίνει είκονες υποβλητικές τής προναζιστικής Γερμανίας. R ob ert 
S p ea ig h t (γεν. τό 1904), ’ Ιρλανδός συγγραφέας καθολικός ξεχωρίζει 
στήν "Δύστροπη κ α ρ δ ιά " καί τόν "  Ά γ γ ελ ο  στήν καταχνιά” . Μπορούμε 
δμ ω ς έδώ  ν’ άναφέρομε τό R o b e r t  S peaight καί νά ξεχάσουμε τόσους 
άλλους νέους συγγραφείς μέ ταλέντο, σάν τό L e s le y  H ard ley  πού μάς 
έδω σε μαζί μέ τό "T h e  Shrim p and the A n em on e” , μιά ωραιότατη  
μελέτη γιά παιδιά, γιά τή σκληρότητα ανάμεσα στόν αδερφό καί τήν 
αδερφή , ή τόν N igel B alch in  ή τόν J oyce  L a re y  ;

Τελικά πρέπει νά υπολογίσομε τόν A rthu r K oestler πού γεννή
θηκε στήν Ο ύγγαρία τό 1905 σάν ένα άπό τούς λαμπρότερους Ά γ γ λ ου ς 
συγγραφείς πού φανήκανε άπό τόν πόλεμο καί πέρα : "  Ισπανική Δ ια 
θ ή κ η " (1939), "Τ ό  Μηδέν καί τό Ά π ε ιρ ο ”  (194ό), "Σ τα υ ροφ ορ ία  δίχως 
σταυρούς”  (1946), "T h ie v e s  in th e N ig h t”  (1946), γιατί αποκρίνεται 
μέ ταλέντο στις μεγαλείτερες άγωνίες τοϋ καιρού μας.

Στό μεταξύ πρέπει νά σημειώσαμε πώς τό αστυνομικό μυθιστόρημα 
τό "th r ille r”  ά αθον εϊ πάντα μέσα στήν αγγλική λογοτεχνία καί πώς 
μολαταύτα τούς C onan  D o y le , G . Κ· C hesterton , E d g a r  W a lla ce  δέ βρε
θήκανε άλλοι πιά άξιοι νά τούς διαδεχθούνε.

Ά ν  ώ ς  τώ ρα  επιφυλαχθήκαμε ν’ άναφέρομε τήν πλειάδα τών ’Αγ- 
γλίδων μύθιστοριογράφ ων αύτό έγινε άπό δική μας πρόθεση. Οί γυ
ναίκες στήν ’Αγγλία γνοιασθήκανε λιγώτερο άπό τούς ανδρες νά έπι- 
δείξουνε τήν εξυπνάδα τους, γιατί γενικά ξέρουν ν’  άποφευγουν τό ψεύ 
τικο, τό φτιαχτό καί τήν δεξιοτεχνία γιά χαρη τής ποίησης καί τής τέ
χνης πού είναι πραγματικά παρμένες άπό τή ζω ή . Ή  R osam on d  
L ehm ann  (γεννήθηκε τό 1903) έγραψε στήν άρχή τή θαυμάσια  "Σ κ όν η ”  
(1927) καί ακολου θή σανε: "Μ ιά  νότα μουσικής”  (1930), "Π ρόσκληση 
στό βάλς” ,(1932) " T h e  B allad and the S ou rce ”  (ΐ943)·Τό τελευταίο αύτό 
μυθιστόρημα άπόδείχνει πώς ή R osa m on d  L ehm ann  είναι κάτι περισσό
τερο άπό μιά θελκτική συγγραφέας. Τ ό έργο της αύτό είναι μαζί μέ τό 
"B e tw e e n  th e A cts ”  τής V irg in ia  W o o lf  τό πιό σημαντικό άπό τά μυ
θιστορή ματα  πού δημοσιευθ-ήκανε άπό τό 1939 καί ίσω ς δέν θ ά  ήταν ά 
δικο νά π αραχω ρήσομ* μιά θέση  καί στό δροσερό "Ν ησί τού Π ράσινου 
Δελφινιού”  τής αισθηματικής μυθιστοριογράφου E lisabeth  G ou d g e .

Ή  Ίρλ α νδέζα  M iss E lisa b eth  B ow en  πού γεννήθηκε στά 1899 
δέν μπόρεσε δπως είχε πει ό Stephen S p en d er  όλότελα "νά  μάς πα
ρηγορήσει γιά τό θάνατο τής V irg in ia  W o o l f ” . ΟΙ νουβέλλεςτης ομ ως 
στή* "Σ υ μ φ ω νία  μέ τό Δ ιάβολο” , επιβεβαιώσανε πώς είναι ένα ταλέντο,
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πού ήταν άλλως τε φανερό καί πριν άπό τόν πόλεμο στά έργα "E n co u n te r ”  
ή "Σπ ίτι στό Π αρίσι” . Ή  "Σ υ μ φ ω νία  μέ τό Δ ιάβολο”  είναι ίσω ς τό καλλί
τερο βιβλίο πού φάνηκε στήν ’Αγγλία τόν καιρό τού πολέμου. Ή  ολο
ζώντανη εύαισθησία τής E lisabeth  B ow en  διαλάμπει χωρίς καί νά χα
λάει τή λεπτόλογα συνειδητή τέχνη της. Ή  Miss Edith  S itw e ll είναι 
μ αζί μέ τούς δυό άδελφούς της sir O sbert S itw ell καί τόν S a ch ev e - 
re ll S itw ell ενα άπό τά στολίδια  τής σύγχρονης άγγλικής λογοτεχνίας. 
Ή  R eb ecca  W e st (γεν. τό 1892) συνεχίζει λαμπρά τό μυθιστοριογρα - 
φικό της στάδιο, και έκεϊνο τού πολιτικού συγγραφέα καί λογοτεχνικού 
κριτικού. Ή  M argaret K en n ed y , ή C lem en ce  D ane καί ή R ose  M acau- 
le y ,  είναι εφάμιλλες μέ δσες πιό πάνω άναφέραμε. “Ο σο μεγαλοινει ή 
I v j '  C om pton  B urnett έξελίσσεται σέ μιά μυθιστοριογράφο μέ πνεύμα 
οξύ καί θ ά  μπορούσαμε >’ά τήν κατατάξομε στή σειρά τής Jane A usten  : 
"M ore  w om en  than m en ”  (1933), * A h ou se  and  its h ead ”  (1935)," the 
P o n s o n b y ’ (1937), " A  fa m ily  and a fortune”  ( 19.‘ 9), "P a ren ts  and 
C h ild ren  (1941), "E ld e rs  and B etters ’  (1944).

Πριν άφίσομε τό αγγλικό μυθιστόρημα ας σημειώσομε πώς μερικοί 
συγγραφείς μέσα στούς οποίους ή R osam on d  L eh m an n  καί ό C h a r le s  
M organ  είχαν πιό μεγάλη έπιτυχία στή Γαλλία  π αρά  στόν τόπο τους. 
Ή  μεγάλη δμως άπήχηση πού βρίσκουνε σ ’ ένα ξέ ιο  τόπο δέν βλάπτει 
τή φήμη τους παρά τή ζωηρή  αντίδραση μιάς περιωρισμένης μερίδας 
κριτικών. Ό  C harles M orga n  μένει πάντα εκείνος πού πραγματικά 
ε ίν α ι: μιά φυσιογνωμία άξια  τού θαυμασμού καί τών δυό χωρών. "T h e  
v o y a g e ”  (1940), είναι κάτι πάρα πάνω άπό μιά εύλαβική π ροσφ ορά  στή 
Γ αλλία  καί μέ τό "T h e  J u d g e ’ s S tory  (1947) ξαναβρίσκομε τό συγγρα
φέα  τού "T h e  F ou n ta in ’ -.

Έ τ σ ι  καί ή έπιτυχία τοϋ S om erset M augham  πάντα σταθερή  δέ 
γνώρισε ποτέ τήν έκλειψή τη ς : "Σ τ ή ν  κόψη τού ξυραφ ιού ’ ’ (1944), 
"T h e  and n o w ”  (1946).

Τ ά  χρόνια πού περάσανε δέν πήρανε τίποτε άπό τή φήμη τοϋ Η. 
G . W e lls  πού πέθανε τό 1946, οΰτε καί άπό τή φημισμένη άξία  τού 
M aurice B arin g  πού πέθανε στόν τελευπαΐο πόλεμό. Α λ η θ ιν ά  στή λογο 
τεχνία ή υπόγεια δίοδος κάτω άπό τή Μάγχη είναι μιά πραγματικότητα 
πού επιτρέπει τήν κυκλοφορία τό ίδιο άνετα στήν έννοια τής π αράδο
σης δπιος και στήν έννοια τής πρωτοπορείας. Ό  C yril C on n e lly  καί ό 
S teph en  S p en d er καί ιδιαίτερα ό John L ehm ann  είναι ή καλλί· 
τερη μαρτυρία γι' αύτό. Μ ποροΰμε ίσως νά κατηγορήσο^ε τούς νέους 
Ά γ γ λ ο υ ς  μυθιστοριογράφους πώς χάνονται μέσα σέ ιδέες καί ύπερβο
λικές αναζητήσεις πού είναι αντίθετες στήν έμπνευση, μολαταύτα είμ α 
στε υποχρεωμένοι ν' άποδείξομε, π ώ ς ή ποίηση δέν έχασε ποτέ τά δι- 
καιιόματά της. Ό  T h om as Sterne E lio t  πού γεννήθηκε τό 1888 στις 
Η νω μ έν ες Πολιτείες καί είναι άγγλικής καταγωγής σήμερα έχει απο
κτήσει διεθνή φήμη. Ή  "Έ ρ η μ η  χώ ρα”  (1926) σημαίνει δχι τό  κύκνειό 
άσμ α  ενός πολιτισμού, άλλά τό ξεπέταμα μιάς καινούργιας ποίηση? μέσα 
στήν οποία φαίνεται πώς επικοινωνούν όσο ποτέ ώ ς  τά τώ ρα  ή συνεί
δηση τοΰ ποιητή μέ τήν παγκόσμια συνείδηση. Στό "F o u r  q u artets”  
(1944) βρίσκονται τέσσερα ποιήματα πού είναι στοχασμοί γιά τόν 
χρόνο καί τήν αιωνιότητα. Τό θέμ α  αύτό τού χρόνου δέ φαίνεται κα
θόλου  άφηρημένο άλλά πραγματικό σάν τή γέννηση καί τόν έρωτα  : τό 
βρίσκομε μέσα στήν ίδια  τήν καρδιά  τής ζωής. Ή  δόξα  τού Τ . S. Ε- 
lio t  δλο καί μεγαλώνει άπό τόν πόλεμο καί πέρα

Ή  M iss E dith  S itw ell (γεννήθηκε τό 1887), διάσημη άκόμα άπό
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τό 1920, ξεχωρίζει γιά τήν υψηλά αριστοκρατική καί μουσική τ η ς  ποί
ηση, που απο τον πόλεμο καί υστέρα, πλουτίσθηκε ανθρωπιστικά καί
f h . r *  μ  · π ω ! S^ C  ,(1942)’ " G reen  S on S ”  <1944>' "T h e  S o n g  o f th e G o ld  (l94o). O W a lte r  de la M are πού γεννήθηκε τό 1893, δέ
βγήκε απο τό  μαγικό κύ/.λο μέσα στόν όποϊο απλώνει τήν ποίησή 
του : B eh o ld  the d r e a m e r ' [1939] "C o lle c te d  P oem s”  (1942),

L o v e  C a th o lo g y  (1943). Έ τ σ ι  και οί E dm und B lunden , S ie 
g fr ied  b a ssoon , R o b e rt  G ra ves  καί ό M asefield έιιειναν πιστοί 
στον εαυτό τους. Ο E d w in  M urirt, ό μεταφραστής τοΰ K a fk a  πού τόν 
ειχε μαγεψει η φυγη τοΰ χρονου : "V a r ia tion s  on  a tim e th e m e ”  1934)
row  Πqa μεγπλ“  θέματα  τής ποιηοης : 'T h e  N a r
row  p lace  (194·4· Η  ομ άδα  των ποιητών που μέσα στά τριάντα χρό
νια ε νιώσε τΐ|ν αναγκη νά προσδεθεί στήν πολιτική : Ό  W . Η . A u 
den , D a y  L ew is , M ac N eice , S p en d er , L eh m an n  πού άπό τή στάση 
τους και μονη φαίνεται πώς περιορίσανε τό πεδίο τής ποίησης καί τήν 
αναπτυςη που μπορούσανε νά πάρουνε τά χαρίσματα τους. Στήν επιρροή 
αυτη του W . Η . A u d en , που ήταν έπί κεφαλής τής ομ άδας αύτής, ή 
φεγγοβολή αποκάλυψη τοΰ D y la n  T h o m a s  [γενν. τό 1914] δ ιαπ ιστώ 
νεται νικηφόρα. 'Ο  κόσμος του, τό σύμπαν του είναι ή ποίηση σέ σχέση 
με τη δημιουργία. Σ αν  τόν D aw id  G a scoy n e , ό  D y la n  T h om as είναι 
κι αυτο^ υπερρεαλιστής, βρίσκεται όμ ω ς τό ίδιο άνετα καί ιιέσα οτούς 
μεταφυσικούς ποιητές τοΰ Π ου  αιώνα, ή ποίησή του είναι μιά κοσμο- 
X°qo“  £f .G“  o t ' lv οπ? ι“  ή ποίηση είναι τό θαυμαστό κέντρο: "25  P oem s”  
(1936) 1 h e  Map o f  L o v e ’ (1939), "18 P o e m s”  (1942), "D e a th s  and
E n tran ces. „(1915)· O V ern on  W atk ins ή ό ? .  T. P. Prince είναι 
ανάμεσα σε αλλα, δυο καινούργιες υποσχέσεις τής αγγλικής ποίησης. Ή  
υπέροχη του Τ, S. l i l io t  διαπιστώνεται άπό τήν επιρροή πού άσκεϊ ή 
κριτική του, μεσα στον ευρωπαϊκό κλασικισμό: " Ό 'κ λ α σ ι κ ό ς  καί ό
πη” ” ° (1 9 4 4 °ς 1̂942 ’̂ Χαί °  ' ^ ιανο°ύμενος καί τό μέλλον τής Εύρώ-

Η  αγγλική κριτική, στό σύνολό της, είναι υπεράσπιση τής τέχνης 
.Λχ,ω ς . συμΡ)ιΡ(1σ.μ·°υς; Έ τ σ ι  στήν "Κ ληρονομιά  τοΰ Συμβολισμού”  καί τό 

Α πο το Βιργιλιο ω ς  το Μ ίλτωνα” τοΰ D r C. Ν. B ow ra , τοΰ "Ο  H a r d y  
μυθιστοριογραφος”  τοΰ λόρδου D a v id  C esil, τά δοκίμια τοΰ R a y m o n d  
M ortim  r (  ^ tu n n e l P a ck e t” ) του U .S .P r it c h e t t f ln  in v g o o d  b o o k s ” ) 
του C harles M organ R eflection s in a m irror” , τοΰ C y r il C on n o lly

, C on d em n ed  P lay grou n d ), τοΰ G e o r g e  O rw ell πού δημοσίεψε μιά 
πικάντικη σατυρα πολιτική μέ τό "Τ ά  ζώ α  τής Φ άρμας”  (1945)· Ή  

ι ginia. W o o l f  τής οπ οίας δημοσιέψανε υστέρα άπό τό θάνατό της 
ενα τομο κριτικά δοκίμια μέ τόν τίτλο"Τ Ιιβ D ea th  o !'a  m oth” , συμβού
λευε στους νέους ποιητές πού τούς τρόμαζε τό με-,αλεϊο τοΰ ποιητικού 
π ρελθοντος της Α γ γ λ ία ς : " " Ο σ ο  τό μ π ορ έσετε : γίνετε ενας Μ ίλτων! 
γίνετε ενας Σαικσπηρ !”

.  Η σύγχρονη άγγλική λογοτεχνία συναισθανόμενη τόν τεράστιο πλοΰτο 
της κληρονομιάς της, χρέος εχει νά προσπαθήσει νά φτάσει τούς παλη- 
ους μεγάλους δασκάλους φέρνοντας κάτι τό νέο. Β έβαια , δέν είναι εύκολο 
να μπει μεσα στο κΰμα μιας τέτοιας παράδοσης, μ ’ ενα τρόπο άξιο. Έ χουν 
πει πως οι^ καιροί σήμερα δέν είναι εύνοϊκοί στό συγγραφέα. Μ ολα 
ταύτα tfa ηταν άδικο να μιλήσοιιε γιά μιά παρακμή στήν άγγλική λο
γοτεχνία που δεν υστερησε στό έργο της. Ή  ύψηλή της συνείδηση μαρ- 
τυραει αντίθετα πως ο πολιτισμένος κόσμος μπορεί νά τής έχει πάντα 
εμπιστοσύνη. Λ

Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Ο

Η  ΙΣΤΟ ΡΙΑ

Π Α Ν Α ΓΙΩ ΤΗ  ΚΑΝΕΛΛΟΠ ΟΥΛΟΥ

eΙοτοοίο. τον ILvocoTicii/iov Πνεν/ζο,τος 

(Οί φίλοι τοΰ βιβλίου. Α θ ή ν α . 1947)

ΑΛΗ ΘΕΙΑ είναι δ τ ι  τά μεγάλα έργα νοηματοδοτοΰν τήν δοκιμασία τοΰ 
άνθρώπου . Κλείνουν μέσα σέ κάθε κύτταρό τους κ α τ ι  απο αυτο το με- 
νεθος τής θυσίας πού κορυφώνεται καί άγγιζε·, το tm o  Ιελ,εσμα, και 
π ο ύ  ε μ π ν έ ε ι  φ όβ ο  καί δέος. Έ ν εκ α  τούτου και δεν είναι τα μεγαλα 
έργα αύτή ταύτη ή θυσία  εκείνων πού τά πραγματοποίησαν, αλλα το 
πνεύμα αύτής τής θυσίας. Διότι ή θυσία  πρός εαυτην, αποτελεί τον 
καρπό τής δοκιμασίας τοΰ άνθρώπου που του ορίζεται να τον επωμισθει 
μέσα στή μοναξιά του καί νά τόν μετατρεψει σε μήτρα ζωης. Μα γιατί 
λέμε δτι ή θυσία  είναι ή μήτρα τ ώ ν  μεγάλων έργων. ^

Ά ρ α γ ε  φέρνει μέσα του μιά τέτοια και τοση θυσία  και ο 11. ϋ α - 
νελλόπουλος; Έ ά ν  ναί, τότε άναντίρητα θ ά  πρέπει να δώ σομ ε καταφα- 
σκουσα άπόκριση καί στό ερώτημα άν ή Ίοτορια του Ευρωπαϊκόν Π  νεύ
ματος είναι μεγάλο έργο. Τούτο δμ ω ς είναι μια βεβαιότητα που θ α  
άποτελέσει υποχρεωτικά τήν άπόροια  μάκρος διερευνητικής πορείας. 
Δ ιότι ό  προσδιορισμός τοΰ πιό επάνω κείμενου ω ς  πνεύματος συγκεκρι
μένου μιάς θυσίας προσωπικής, είναι ή άποκλειστικη δυνατή ενδει^η 
γιά τήν βεβαίωση προϋπάρξεως τής θυσίας τοΰ δημιουργου του. ^

Ό  Π . Κ . όραματίσθηκε εν’ άπό εκείνα τά εργα που απαιτούν αναλω- 
ση βίου καί συνειδητή π ίστη .Ά ναμφισβήτητα  αίσθάνθηκε τον εαυτό του 
άρκετά δυνατό γιά νά κάμει τοΰτο τό πελώριο βημα, και ισως αυτο να 
μήν τοΰ ήταν διόλου μιά ψευδής αίσθηση . Ο Π . Κ. μεστωθηκε μεσα 
στόν έρωτα  γιά τό κάθε αντικείμενο τής καθε ανθρώπινης αγαπης, και 
τοΰτον λαβαίνει ώ ς  βασικό άφετηριακό δριο. "Ο μ ω ς οταν παει να π ρο
τάξει δυό σελίδες σέ αύτό τό τολμηρό σ υ ν ν ρ α φ ι κ ο  εγχείρημα διστάζει ενα
λεφτό, δέ λέει τόν τελειωτικό λόγο, παθαινεται απο το ενδεχόμενό της 
ατέλειας. Καί αύτό είναι μιά νίκη τοΰ Π . Κ.. Διότι η διαίσθηση του, η 
μητρική διαίσθηση πού άγωνια καί άμφιβαλλει, υπηρςεν αλαθητη. Μ 
Ίοτοοία  τον Ενρ. Π ν. δέν είναι ένα παγιωμενο, ολοκληρωμένο εργο, αφου 
καί ή προσωπικότητά της δέν είναι μιά προσωπικότητα τελβιωμενη και 
πλήρης. Δέν ξέρω  τί έπικράτησε νά νομίζεται σήμερα, αλλα ενα εργο 
κλείνει πάντα στόν κόσμο του τήν προσωπικότητα εκείνου που το εγραψε. 
Ά ρ α .  άνάγκη είναι νά συναντάει ό αναγνώστης σ τ η ν  εκαστοτε στιγμή 
διάχυτη τήν ουσία αύτής τής προσωπικότητας μεσα στο εργο, και να γί
νεται κοινωνός της. Τοΰτο δέν γίνεται έδώ . Δΰναται δηλ. να διαπιστωθεί 
ώ ς εκδηλη ή άπουσία συχνότητας τοΰ Π . Κ. ώ ς δημιουργικού προσώπου 
στό π ι ό  επάνω εργο του. Στά  σημεία εκείνα στα οποία συνανταται, και 
πού είναι δυστυχώς σποραδικά, ενδημεί ενας γνήσιος ηδονιστικος πυρη-



νας, διότι έχουν κάτι άπό τήν λάμψη τής αστραπής κ α θ ώ ς καί άπό τό 
μεγαλείο τής μεγαλοφυίας. Είναι σάν κάποιες άνακουφιστικές οάσεις, 
καί μ’  αυτό θέλομε νά είποΰμε πώς είναι φωτεινοί χώροι που επιτρέ
πουν μιά πλέον υποστασιακής μεταλαβή τοϋ πνεύματος τού δημιουργού 
τους, καί διόλου οτι τό ολο  έργο είναι κατά βάση μιά έρημος. Σ έ  συ
νοπτική κατά συνέπεια έκφραση λέμε δτι θεω ρείτα ι ώ ς  έλλείπουσα ή 
συνοχή τής προσωπικότητας τοΰ Π . Κ. στό έργο του τούτο.

Φυσικό άλλωστε είναι ή ιστορική έκταση πού θέλησε νά θέσει ώ ς 
αντικείμενό του. νά απαιτεί μιά ισοδύναμη επίσης άπό μέρους του σέ 
συνέπεια ανταπόκριση. Ο Π- Κ. προσπαθεί νά υπερπηδήσει αύτή τή ση 
μαντική δυσκολία μέ μιά αναγνωριζόμενη ήθική προαίρεση καί ένταση 
των προσπ αθειώ ν του^ Ό μ ω ς  δέν τό κατορθώνει πάντοτε. Α ναγκάζεται 
νά χρησιμοποιεί μιά έκφραση πού επιδιώκει νά είναι περιληπτική καί 
ούσιώδης, άλλά πού δέν είναι παρά σταχυολογική, δηλ. ελλειπτική. “Ε 
νεκα τούτου καί μορφώνεται ή παρατήρηση ότι ό Π . Κ. δέν άνταπο- 
κρίθηκε μέ πλήρη συνέπεια στις άξιες καί τις προβληματώδεις παρου
σίες πού θέλησε νά άντιμετωπίσει στήν *Ιστορία τον Ε νρ. I I ν ., δέν έπέ- 
μεινε σέ καθεμ ιά  τους τόσο όσο τό μέγεθος τους απαιτούσε, διότι καί 
έάν τό έκαμε τοΰτο, τό έκαμε σέ μερικές μόνον άπό αύτές καί όχι πάντα 
τις πλέον κορυφαίες.

Ν ομίζομε ότι δέν θ ά  είναι κανείς εκείνος πού αντικειμενικά κρίνον- 
νας θ ά  αμφισβητήσει στήν ’Ιστορία τον Ε νρ . Π ν. τά σημεία της όπου 
πλεονεκτεί. Διότι τά σημεία αύτά είναι καί πυκνά άλλά καί ζωτικά. Τ ά 
συναντάει κάθε στιγμή κανείς στήν πορεία τής μελέτης του, καί έάν 
είναι εύαίσθητος τά αισθάνεται σά δέσμες φ ω τός πού τόν θωπεύει ή εκ
τυφλωτική λάμψη τους· έάν πάλι είναι ξένος κάπως στά βιβλία, δ ια ι 
σθάνεται ότι μπροστά σέ κάτι μεγάλο βρίσκεται, καί σκύβει.. Ό μ ω ς  
ποτέ δέν τά  άντιπαρέρχεται. Π α ρ ’ όλο ότι μας προσφέρουν μιά πολύ 
καλή εύκαιρία νά έκφράσομε τόν βαθύ  θαυμασμό πού τρέφομε στήν 
πνευματική ειδικότερα μορφή τοΰ Π . Κ., δέ θ ά  έπιμείνομε πάνω σέ αύτά 
τά  σημεία. Π ιστεύομε ότι χρέος ούσιαστικό τής κριτικής είναι νά σταθεί 
δίπλα στόν δημιουργό πού καί μάρτυρας είναι ομόχρονα, καί νά συμμε
ριστεί τήν οδύνη του μπρός στήν έκάστοτε άτελεσφόρητη πραγμάτωση 
τοΰ έντέλειου έργου. Ό  δημιουργός είναι ένας ηρωικός θεός άλλ’ αυτό 
δέ φτάνει. Πρέπει νά είναι καί ήρωικός άνθρωπος. Έ δ ώ  πιά υψώνεται 
ένα μεταίχμιο, μιά έκταση ελάχιστη όπου κονταροκτυπιοΰνται άντιφά- 
σκουσες καί άγνωστες δυνάμεις, καί ό δημιουργός όσο  δυνατός καί αν 
είναι, πάντα θ ά  είναι καί αδύνατος, άρα  πάντα θ ά  έχει άνάγκη άπό μιά 
ειλικρινή συμπαράσταση στά σημεία τών άδυναμιών του. Ν ά  γιατί ό κρι
τικός πρέπει νά ταυτίζεται μ ’ έκείνον, σάν είπεΐ νά στα θ εί αντίκρυ στό 
έργο του, καί νά γιατί τό χρέος, ή μοίρα τοΰ κριτικού είναι νά πονάει 
καί νά προσφέρει τούτη τήν δοκιμασία του γιά τήν έσχατη προσέγγιση 
τού ιδανικού τής τελειότητας στό ανθρώπινο έργο.

Ευχάριστο είναι δτι τό γράψιμο τής ‘ Ιστορίας τον Ε νρ . Π ν. έχει 
άναλάβει άνθρω π ος σά  τόν Π .Κ ., πού γνωρίζει νά μήν εφησυχάζει στις 
πραγματοποιημένες του επιδιώξεις και να μήν τοΰ διαφεύγει τό χρέος 
τής άγρύπνιας. “Η δη  όμ ω ς  γεννιέται τό ερώτημα, πώς μιά προσωπικό
τητα σά  τόν Π . Κ. δέν πραγματοποίησε μέσα στήν Ιστορ ία  του τά έλ- 
λείποντα κεφάλαια πού άναφέρθηκαν άρχικά. Διότι είναι κοινά π αρα
δεκτός οτι άποτελεΐ ένα πολυσύνθετο καί αρτιωμένο πνευματικό πρόσωπο, 
πού ώ ς  τέτοιο θ ά  είχε τή δυνατότητα ν’ άντιμετωπίσει οπωσδήποτε τε
λεσφ όρα  ένα παρόμοιο  εγχείρημα. Ή  άλήθεια  βρίσκεται στή βεβαιότητα
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δτι ό Π . Κ. είναι ερωτευμένος, καί μάλιστα αθεράπευτα, μέ μιά έπικίν- 
δυνα γοητευτική γυναίκα : τήν Π ολιτική. Κ α τ ’  αύτό τόν τρόπο έχει δη 
μιουργήσει βαθύτατες τομές στόν εαυτό του καί σέ απώτερη θεώ ρηση , 
άποτελεΐ μιά μεγάλη, μιά ηρωική μορφή πού τό μεγαλείο της αναφ αί
νεται "έν  τή συνθέσει”  της, άφοΰ είναι μιά μορφή διασπασμένη καί 
σπαταλημένη. Δυνατόν είναι ό Π . Κ. νά δίνεται, καί τόσο ολοκληρωτικά 
κάποτε, στήν υπηρεσία τού πνεύματος. Ό μ ω ς  ή καρδιά του είναι οριστικά 
δοσμένη άλλοΰ, στή γυναίκα πού πιό επάνω άναφέρθηκε. Ό  Π . Κ. είναι 
πολύ εύρύς, πολύ άνήσυχος νοΰς, καί φαίνεται ότι τόν μεθυζει η θ έα  
τών καινούργιων οριζόντων πού άναφαίνονται κάθε λίγο μπρός στήν 
άναζητητικήν όρασή  του, καί τόν ώ θεί γιά ταξίδια  άγνωστα καί ατελεύ
τητα. “Ο μ ω ς μιά π αρόμοια  διάριψη πρός τά επέκεινα τούτου δέν άπαιτεΐ 
μόνο τόλμη. ’Α παιτεί καί δυνατότητες. Θ ά είπεΐ κανείς ότι ό Π. Κ. δέν 
τις έχει ; Δέν δυνάμεθα νά τό είποΰμε. Θ ά είπεΐ τότες ότι εγκλείει μέσα 
του όπ ω ς όλοι μας τόν πυρήνα μιάς οργανικής παθητικότητας μπρός σέ 
δυνάμεις άξεπέραστες πού δέ θ ά  τού έπιτρέψουν κάποτε νά κάμει, αν 
δέν έχει ίσαμε τότε προλάβει, συγκομιδή τών καρπών του, όπως είναι ό 
θ άνατος, καί πώς άν είναι θ εός  είναι μαζί καί άνθρωπ ος ; Δέν ξέρομε, 
άλλά ίσω ς αύτό θ ά  είχαμε τή δυνατότητα νά τό όμολογήσομε. Ό  Π .Κ . 
θ ά  είναι σω στό  κάποτε νά άναλογισθεΐ ότι θ ά  πρέπει νά άρχίσει τό 
θέρισμα .

(Ν οητόν είναι ότι αύτή ή τελευταία π αράγραφ ος φ ω τίζει ολόπλευρα 
καί τό ζήτημα τών άτελειών πού παρουσιάζει ή ‘ Ιστορία τον Ενρ. Π ν. 
Έ τ σ ι  λέμε ότι τούτη δέ θ ά  ήταν δυνατό νά γίνει διαφορετική, άφοΰ γεν
νήθηκε άπόνα πνεϋμα πού χαρακτηρίζει ή δύναμη καί ή πολυσυνθετό- 
τητα, άλλά καί ή οργανική διάσπασή του σέ μερικότερες κατευθύνσεις).

Ή δ η  έχομε φ θάσει στό ζωτικό σημείο πού σημασιοδοτεΐ τήν προ
σωπικότητα τοΰ Π . Κ. : Σ τό  άπότολμο έγχείρημά του νά συνενώσει τόν 
πολιτικό με τόν πνευματικό άνθρωπ ο, καί μές άπό αύτή τή σύνθεση νά 
αύτοπροβληθεί. Ό  Π . Κ. στό προκείμενο σημείο έχει σταθή  ό  μονο
μάχος μιάς τρομακτικής πάλης. Ά λ λ ά  ή εσωτερική ϊσοροπία ώ ς  άποτέ- 
λεσμα τοΰ πιό επάνω εγχειρήματος του κατά βάση νοείται ώ ς  άνεπί- 
τευκτο γεγονός. Διότι άπό αύτή τήν σύνθεση ό πνευματικός άνθρωπ ος 
έχει ουσιαστικά κακοπάθει. Μέ αύτό θέλομε νά είποΰμε ότι έχει παραγ- 
κώνισθή, άδιάλειπτα παραγκωνίζεται, είτε άπό τόν ίδιο  τόν συνθετικό 
πιά ·Π. Κ., είτε άπό τή φύση τών πραγμάτων πού δημιούργησε αύτή ή 
σύνθεσή του. Ά λ λ ά  ήδη ελέχθηκε : Τ ό πρόβλημα πού άποτελεΐ ό Π .Κ . 
κατ’ ούσίαν διέπεται άπό τόν Έ ρ ω τ α  καί καθοδηγείται άπό αύτόν, όπως 
καί όλα  τά προβλήματα πού άποτέλεσαν κατά καιρούς οί μεγάλες φυ
σιογνωμίες.

Ή  παρουσία έργων σάν τήν °Ιστορία τον Ε νρ. Π ν. δέν είναι συχνή 
στόν παρόντα χρόνο, π αρ ’ ολο πού είναι τώ ρ α  περισσότερο παρά ποτέ 
άναγκαΐα καί επιβεβλημένη. Έ ν εκ α  τούτου καί άποτελεΐ σταθμ ό  στά 
ελληνικά ειδικότερα γράμματα, άφοϋ γιά πρώτη φορά  έτσι συνθετικά 
τολμήθηκε νά συλληφθεΐ όλο έκεΐνο τό μεγαλειώδες πνευματικό οικο
δόμημα πού φιλ,οξένησε ή Ευρωπαϊκή ήπειρος. Ή  Ε λ λ ά δ α , γιά πρώτη 
φ ορά  νομ ίζομε αντιλαμβάνεται π όσο όμ ορφ ος καί α ιματώδης ήταν αυ
τός ό βιολογικός της καρπός, ή Ευρώπη, καί ή μοίρα τό έφερε νά τό 
γνωρίζει σέ μιά ώ ρ α  πού αυτός ό  καρπός της έχει συντρι,φθή, καί πού 
ή Εύρώπη, ώ ς  οντότητα ή-δική καί πνευματική είναι άνύπαρκτη. 'Q  
Π . Κ . έκαμε μιά προσφορά καί ή άποδοχή της άπό μέρους τής Ε λ λ ά 
δα ς εγκλείει μιάν άφατη τραγικότητα. Είναι ό καιρός πού θ ά  πρέπει



νά ξεκινήσομε γιά τή νέα Ευρώπη, είναι μιά πολύ κρίσιμη ώ ρ α  άφοΰ 
Ευρώπη δέν υπάρχει, καί αλήθεια, χρειαζόταν αυτός ό  απολογισμός 
τών ναυαγισμένων αγώνων.

"Ο μ ω ς εγκλείει ή ‘Ιστορία τοϋ Ε νρ. Π ν. τό πνεϋμα μιας θυσίας π ρο
σωπικής, καί πλέον καθαρόλογα , φέρνει ό δημιουργός της μέσα του μιά 
θυσία  ισοδύναμη μέ τις θυσίες πού στέκονται οι μήτρες τών μεγάλων 
έ ρ γ ω ν ; Είναι ευεξήγητο νά έπανέλθομε στό αρχικό μας ερώτημα. Ή  
συνεπής δμ ω ς άνταπόκρισή μας σέ αύτό, εγκυμονεί άπειρα καί άγνω
στα ίσω ς παγιδεύματα. Δέν είναι φυσικό μας νά διστάζομε. Ή  °Ιστορία 
τον Ενρ. Π ν. λοιπόν, κλείνει πολλά στοιχεία άπό τή μεγαλοσύνη τών με
γάλων έ'ργων, είναι συχνά δύναμη καί πάντα άγάπη, πλησιάζει π ροβλή
ματα καί καταπιάνεται μέ τέτοια, δονεΐται άπό ένθεο π άθος καί άπό 
μεταρσιωτικήν εμπνοια, άλλά μεγάλο έργο δέν είναι. Είναι ενα μεγάλο 
έργο πού γίνεται. Διότι ή 'Ιστορία τοϋ Ε νρ . Π ν. δέν έ'χει τελειώσει, δέν 
εχει τελειωθή. Ό  Π. Κ. δέν είπε τόν οριστικό του λόγο, καί κατά συνέ
πεια δέ νοείται καί άντίκρυσμα τοϋ πιό έπά·\ω βιβλίου του, σά νά ήταν 
στήν οριστική του μορφή. Ό  πολυδιάστατος χαρακτήρας τοϋ Π .Κ . τόν εμ 
πόδισε νά εμποτίσει τό έργο του τοΰτο μέ τό πνεϋμα τής προσωπικής του 
θυσίας. Ά λ λ ά  δέν δυνάμεθα νά τοϋ άρνηθοΰμε καί αύτή τήν τελευταία. 
Μ όνο πού πιστεύομε ότι ή θυσία  τοϋ II. Κ. είναι κατά ένα μέρος δυ
νατότητα γιά έργο, όμ ω ς δχι καί ά ξία , δηλ. έργο, άφοΰ ή ούσιολογική 
αύτοέκφρασή της παραμένει άσυντέλεστη. 'Ομιλούμε γιά πνευματικά δη 
μιουργήματα καί δέ θ ά  θέλαμε ό Π . Κ. νά μας παρανοήσει. Π ροσδο- 
κάται κατά συνέπεια ή καταξίωση τής πιό επάνω δυνατότητάς του, διότι 
έκδηλον είναι πώς άποτελεΐ μιάν άπό τις πλέον πλούσιες καί πλέον 
ισχυρές δυνατότητες τής σύγχρονης νεοελληνικής σκέψης.

27. I.  Κ Α Μ Π Α Ν Α Σ

Η  Ώ.ΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Γ Α Λ Α Τ Ε ΙΑ Σ  Σ α ΡΑΝ ΤΗ

Πασχαλιές 
(Σκαζίκης. Α θ ή ν α .  1949)

Η ΕΝΤΟΝΗ Α Ν Α ΖΗ Τ Η ΣΗ  υποστασιακών στοιχείων γιά τήν α ρ 
τίωση  τοϋ πεζοΰ λόγου στόν έδώ  πνευματικό χώρο, κατάδηλον είναι δτι 
διέρχεται ήδη μιά άποφασιστική καμπή, νοούμενη ώ ς  μετάβαση άπό τό 
ά όρ ισ ιο  σχήμα της στήν συγκεκριμένη εύρεση. Στόν παρόντα χρόνο εΰ· 
ρίσκεται κατά συνέπεια στό στάδιο τής αύτοπροσωποδοτήσεώς του, έπι- 
διώκοντας νά μορφώσει τήν παρουσία του μέ τή σκέψη, τό συναίσθημα 
καί τις άλλες ανθρώπινες άξιες, καί πραγματώνοντας κατ’ αύτό τόν 
τρόπο, ένα γόνιμο διάλογο μαζί τους. Ό  φαντασμαγορικός κόσμος τοΰ 
Μ υριβήλη, ή ούσιαστική προβολή τοΰ Κόντογλου καί τοΰ Πρεβελάκη τό 
χυμώδες, θησαυριστικό νεοελληνικό τοπίο, πείθουν γιά τις πρώτες γερές 
ρίζες τοϋ πιό έπάνω διαλόγου. Ό μ ω ς  κ α θ ώ ς ό χρόνος παρέρχεται καί
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οί καινούργιοι βλαστοί πυκνώνουν τό καθολικό πνευματικό πρόσωπο 
στή σημερινή Ε λ λ ά δ α , βαθμηδόν μιά νέα μορφή κάνει έντονη τήν πα
ρουσία  της στόν πνευματικό της χ ώ ρ ο : Ή  γυναίκα. Π ραγματικά,πλέον 
ειδικά στήν πεζογραφία ή γυναίκα λαβαίνει σήμερα μιά διαρκώς στα 
θερότερη ηγετική θέση. Καί τήν κερδίζει αύτή τήν τελευταία οργανικά, 
πληθωρικά καί ούσιαστικά.

Μές άπό αύτή τήν γενικότήτα τής γυναίκας - πεζογράφου άναδύεται 
καί ξεχωρίζει τό πρόσωπο τής Γαλάτειας Σαράντη. Π ρόκειται γιά μιά 
άπό τις πλέον σοβαρές δυνατότητες πού βέβαια  καί ά βίαστα  περνάει 
στό καταξιωμένο της σχήμα. Ό  βηματισμός τής Γ . Σ .  είναι βηματισμός 
σίγουρος καί σοφός. Διαλέγει τό έδαφ ός της, θ ά  έλεγα δτι τό διαλέγει 
εξαντλητικά, καί αύτό τό π εριδιάβασμα  άνάμεσα στούς τύπους καί τά 
πλαστικά σχήματα τής προσδίδει μιάν έπώδυνη εύεξία. Ή  Γ . Σ . επι
διώκει νά κερδίσει μιά νέα δπτική διάσταση  στόν πεζό λόγο : Είναι ή 
μέσα άπό τά εγκόσμια διάχυτη προβολή τοϋ άνθρώπινου πόνου. Καί 
τοΰτο, προσπαθεί νά τό κάμει μέ έναν τρόπο δικό της δλότελα, μέ έναν 
προσωπικό τρόπο. Ή  Γ . Σ . προσβλέπει πρός τό κέντρο δλων τών π ρο
βλημάτων, καί ένεκα τούτου τά κείμενά της είναι πλούσια άπό γυμνή 
δοκ ιμασία  κείμενα. Ή δ η , οί Πασχαλιές θ ά  ήταν δυνατό νά δν ομ ασθ οΰ ν : 
'"Έ ν α  κομμάτι άπό τόν ανθρώπινο πόνο” . Γνήσιο, ολοκ άθαρο , άτόφιο. 
Είναι τόσο γνήσιο πού φέρνει νωπή άκόμη έπάνω του τήν άγωνία τοϋ 
πραγματικοΰ καί τήν ταραχή τοΰ μυθικοΰ τοπίου πόύ τό γεμίζει. Είναι 
τόσο ολοκάθαρο πού όμιλεΐ γιά δνειρα ήσυχα καί άπλά μέ μιάν έκφραση 
πού έντονα θυμίζει έκφραση άνώνυμου δημοτικού μυθοπλάστη. Είναι 
άτόφ ιο , διότι προσφέρεται αδιάσπαστο, ενιαίο, μέ δύναμη φυσική καί 
οργανική βαθύτητα. Ή  Γ . Σ . εγκλείει αναμφισβήτητα μιάν ώριμότητα 
πού μόνο έπειτα άπό βιώμ ατα  πολυώδυνα δύναται νά προκύψει. Έ ν α ς  
πού έχει δ ιαβάσει τά άλλα κείμενά της, Τό βιβλίο τής Μαρίας και τον 
Γιοχάνες καί Τά βιβλίο τής Χαράς, σταματώντας στις Πασχαλ.ι'ες έχει μιάν 
αίσθηση  δπως δταν σταματάει μπρός σέ έναν τόπο ζωντανό καί πλούσιο, 
δπου βρίσκονται σπόροι άπειροι γιά προεκτατικές περιπλανήσεις της 
συλλογής καί βλάστηση θραψ ερή τής έφηβικής φαντασίας.

Τ ό άγώνισμα πού είναι ή ζωή , άποτελεΐ τό θέμ α  πού διευρυνόμενο 
δέχεται μέσα του ολάκερη τήν προσοχή τής Γ . Σ .. Ό  άνθρωπ ος πρέπει 
νά δοθεί, πρέπει νά γεμίσει άπό τό άγώνισμα τής ζωή ς. Ά λ λ ω σ τ ε  δλες 
οί βαθειές δυνάμεις πού τόν ώ θοΰν καί τόν γιγαντώνουν, τόν αύταναγ- 
κάζουν νά γυρεύει μέσα σέ τοΰτο τήν έσωτερική του ένολοκλήρωση. 
Έ τ σ ι  έρχεται ή ένταση. Δίχως τήν ένταση ποΰ δηλώνει τοΰ άγωνίσμα- 
τος τήν παρουσία άνθρω π ος δέν νοείται καί οΰτε ή ζωή  νοείται. Δ ίχως 
τήν ένταση ό άνθρωπ ος κατέρχεται στήν ταύτιση μέ ένα άπλό φυόμενο. 
Τοΰτο σέ συνοπτικό σχήμα είναι τό θεω ριακό υπόστρωμα πού θεμε
λιώνει τις Πασχαλιές, ευρισκόμενο άδιάλειπτα σέ μέθεξην υποστασιακή 
μέ μιά γυμνωμένη εύαισθησία , κύριο χαρακτηριστικό τής Γ .Σ .

Ό τ ι  δύναται νά άνακύψει ούσιώδης αντίλογος στό πιό έπάνω β ι
βλίο, τοΰτο είναι άτοπο. Οί Πασχαλιές πρόσθεσαν άναμφισβήτητα ένα 
θεμελιακό στοιχείο στή μόρφωση τής Γ. Σ . ώ ς άτομικότητας. Είναι ή 
πλέον ώριμασμένη της δοκιμή, καί είναι ή Γ . Σ . τόσο νέα άκόμη. Τ όσο 
νέα καί τόσο δυνατή.

Π. I. Κ Α Μ Π Α Ν Α Σ
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ΤΟ ΧΡΟ Ν ΙΚΟ

Π ΕΤΡΟΥ ΧΑ ΡΗ

1Ελεύθεροι Πνευματικοί ’Ά νθρω ποι
Χρονικό μιας ταραγμένης έποχης

(Κ ολλάρος. ’Α θή να . 1947)

ΟΤΙ ΤΟ Π Ν ΕΥΜ ΑΤΙΚΟ πρόσωπο πού έρχεται νά άντιμετωπίσει 
τά θεμελιώδη προβλήματα τοϋ καιροϋ του υπέχει σέ μιάν εύθύνη ιστο
ρική, είναι φυσικά κάτι τό πολύ γνωστό, άλλοι καί τό πολύ ελάχιστα 
διαδομένο πλέον ειδικά στήν ελληνική έκταση. "Ίσως σέ αύτό νά οφεί
λεται και η συχνή ανάμειξη πολλών στελεχών τοϋ έδώ πνευματικού κ ό 
σμου γύρω άπό απρόσιτες κορυφώσεις προβληματολογικών καταστάσεων, 
και άκόμη περισσότερο, ή τραγική άποτυχία στήν όποια οδηγούνται πα
ρόμ οια  ενεργήματα. Τοΰτο αιτιολογείται άπό τό γεγονός δτι σπάνια 
ω θ ε ί προς τά προβλήματα τά πιό έπάνω στελέχη ενας πηγαίος υποστα
σιακός προβληματισμός, διότι αυτός προϋποθέτει ύπεδαφικό πλοϋτο πού 
γιά τήν ώ ρ α  τόν άντικατασταίνει ή απουσία τόυ. Ά π ό  αύτό τόν αρκετά 
γενικό καί διόλου αυθαίρετον κανόνα, φάνηκε πριν άπό καιρό δτι κα
τόρ θ ω σε νά διαφύγει ό Π έτρος Χ άρη ς, πρωτοστατώντας στήν μάχη τής 
πνευματικής ελευθερίας. Έ πρόκειτο φυσικά γιά μιάν έκπληξη πού τά
ραξε πάμπολα βαλτονέρια, καί δυνατόν είναι νά λεχθεί δτι είχε τήν δι
καίωσή της. Ό  Π . X . έσφιγμομέτρησε τό πνεϋμα τής εποχής καί κα
τανόησε^ τήν άγωνία πού τό διέρεε, καί ένεκα τούτου π ροσέδω σε μιά μ α 
χητική έξωτερικότητα ώ ς  σχήμα σέ ενα πρόβλημα κ α θ αρά  εσωτερικό. 
Διότι τό πρόβλημα τής πνευματικής ελευθερίας είναι ή πρώτη άξία  πού 
πρέπει να δουλευθεί μαζί της ένα πνευματικό πρόσωπο πού γίνεται. 
Κ ατα συνέπεια, παρουσιάζοντας κανείς μιά προϋπόθεση τής πνευματικό
τητας ένος προσώπου τέτοιου ώ ς έλλείπον κεφάλαιο, εύλογα γεννά μα- 
κρές διασκεπτικές περιδιαβάσεις. Έ πρόκειτο λοιπόν δχι μόνον γιά μιά 
έκπληξη πρός την κατεύθυνση πού άναφέρθηκε ήδη, άλλά καί γιά μιάν 
ευρυτερη, για μιά πολυδιάστατην έκπληξη. 'Ο πωσδήποτε ήταν μιά εποχή 
ταραχώδης, ρευστή, μεταβατική, καί ή φωνή τοΰ Π . X . άναγκαία.

Ενα άγώνισμα πνευματικό ενέχει πάντοτε σοβαρές δυσκολίες, καί 
δπως στην ^περίπτωση πού ό Π . X . διάλεξε, είναι τραχύτατο. Ά ν α λ α - 
βαινοντας ο  Π. ^Χ. το δικο του, επειτα άπό ένα τόσο χρονικό διάστημα 
καταδεικνύεται οτι δεν συνέλαβε τό μέγεθος του νοητικά καί π ώ ς πα- 
ρά βλεψ ετή ν  τραχύτητα του. Έ ν εκ α  τούτου καί, π αρακόλουθα, έδειξε 
φανερή αδυναμία να άνταποκριθεΐ στόν δγκο τών απαιτήσεων πού φυ
σιολογικά προεβληθηκε. Οτι ό Π . X . δέν οικειώθηκε οργανικά τό α γ ώ 
νισμα τοΰτο ω ς  θέμ α  άναφαίνεται άπό τό απλό γεγονός δτι περιέπεσε 
στον κοινο τόπο μιάς αντίφασης εσωτερικής. ’Ενώ δηλ. ήταν δοσμένος 
σέ ένα αγώνισμα γιά τήν ελευθερία τόΰ πνεύματος, έγγίζοντας τόν δογ 
ματισμό έφ θασε στό σημείο νά υποτάξει τήν ιδέα τής πνευματικής ελευ
θερίας ω ς ουσίας στό σχήμα τοΰ άγωνίσματός της. Κ ατ’ αύτόν τόν τρόπο 
ο  Π . X .j πρώτος εργάτης γιά τήν καλλιέργεια τοΰ πιό έπάνω προβλή
ματος,^ ηταν ομόχρονα καί πρώτος έργάτης γιά τήν κηβδίλωσή του. Ά λ λ ά  
εαν δύναται τοΰτο νά λογισθεΐ καί ώ ς άποτέλεσμα μιάς οργανικής άδυ-

ναμίας του, ένα άλλο γεγονός μαρτυρεί γιά τήν έσκεμμένη κηβδίλωση 
τοΰ πιό έπάνω προβλήματος. Τό γεγονός δηλ. δτι άπαρχής σημειώθηκε 
ή άπό μέρους τοΰ Π . X . παρεμβολή στήν άνεπηρέαστη σκέψη ενός μή 
άνεκτοΰ ποσοστοϋ υποκειμενικότητας. Ό  Π . X . υιοθέτησε τό ενέργημα 
μιάς μείωσης τής ήθικής ά ξίας μερικών προσώπων πού δέν είναι άγνω 
στη ή διακοπή τών σχέσεών του μαζί τους, ενέργημα πού μόνον στενά 
υποκειμενικά κίνητρα δύνανται νά έξυπακούουν, θέττοντας αύτά στό 
ίδιο  επίπεδο μέ τά άλλα "στρατευμένα”  πνευματικά πρόσωπα. Γοΰ^το 
έδημιούργησε μιά κατάστάοη λυπηρή, άπό τήν  ̂ άποψη δτι στάθηκε έν
δειξη άναρμοδιότητας τοΰ Π . X . νά άναλάβει ένα άγώνισμα π αρόμοιο.

'Ο πωσδήποτε ή μάχη δόθηκε, καί άν αύτή ή ίδια  έμεινε ενα πα
ρελθόν, δμ ω ς οί καρποί της υπήρξαν πλούσιοι. Διότι συνειδητοποίησε 
έστω  τό έμβρυο τής θεμελιακής προϋπόθεσης γιά τήν πνευματικότητα 
τοΰ κάθε προσώπου, καί έκαμε άναμφισβήτητα ν’ άφυπνισθοΰν πάμπολ- 
λες νέες καί άνήσυχες συνειδήσεις. "Η άγωνιστική παρουσία τοΰ Π. X . 
είχε φτάσει σέ μιάν ώ ρ α  κρίσιμη λοιπόν, καί είχε δώ σει μέσα στό δυ
νητικό σχετικιστικό σχήμα τό "υπ άρχω ”  της.

Τοΰτο είναι τό χρονικό τοϋ άγωνίσματός τής πνευματικής ελευθε
ρ ία ς  άπό τόν Π. X .,  άντικρυσμένο άπό τήν άπόσταση μιάς διετίας κι 
ενός ήρεμίσματος εσωτερικού. Ό  Π . X . είχε τήν καλή σκέψη νά συγ
κεντρώσει τά βασικά κείμενα αύτοΰ τό άγωνίσματός, καί άπό τούτη τή 
σκέψη του προέκυψαν οί Έλεν&εροι πνευματικοί αν&ρωποι. Μιά τέτοια 
έκδοση δμ ω ς άλλο σκοπό δέν έχει παρά νά ύπογραμμίσει τό περιεχό
μενο αύτών τών κειμένων, καί νά έπιτελέσει μιάν οριστικότερη σημασιο- 
δότησή τους. Συμπερασματικά λοιπόν λέμε δτι ό Π. X. δονήθηκε άπό- 
ναν προβληματισμό πού τοϋ έμεινε άνοικείωτος καί άπρόσέγγιστος. Ή  
άναστροφή δμ ω ς τοΰ Π . X . μαζί του, χωρίς άμφ ιβολία  πρόσθεσε σέ 
τοΰτον ώ ς  πρόσωπο πνευματικό σοβαρά  υποστασιακά^ στοιχεία. Ά λ λ α  
καί πρόσφερε μιάν άληθινή ύπηρεσία στό σημερινό ελληνικό πνεϋμα, 
(σέ  στενή αναφ ορά  πρός τήν "στρατευμένη”  ιδέα), ύπηρεσία πού δέν 
έμεινε δίχως καρπούς. Ό  Π . X . άγωνίσθηκε μέ πεποίθηση, έάν δχι μέ 
πίστη. Καί άν κρίνομε άπό τό πνεϋμα τής εποχής, είναι δυνατό νά π ρο
σθέσομε δτι άγω νίσθηκε μέ τόλμη.
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

ΙΩΑΝ Ν Η Σ Σ Υ Κ Ο Υ Τ Ρ Η Σ

” ... Γιατί μας εφνγες χωρίς κανέναν μας νά προειδοποίησές ;  
ίσω ς  να προλαβαιναν οί φίλοι Σ ον  καί νά Σ έ πείθανε νά 

μείντ\ς! Ί σ ω ς  νά Σ ε πείθανε καί οί έχΰροί Σ ου, αν τοξεραν ! ’ ’

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Ο ΙΩ Α Ν Ν Η Σ ΣΥ Κ Ο Υ Τ Ρ Η Σ  είναι άπό τις λίγες μοναδικέ? μοραές χής 
πνευματικής ̂  ζω ή ς χοΰ Νεοελληνισμοΰ, πού έχουν τή δύναμη νά υψώ
νουν πανω από τό ρέμα τοΰ χρόνου καί νά προσφέρουν σ 9 εκείνους πού 
θ^ ακολουθήσουν στο μέλλον βοή θεια  καί συμπαράσταση. Κ αί ακόμη νά 
αυτοπροβληθοΰν ω ς  κανόνες ζωής, ήθους καί ύψηλοΰ πνεύματος μέ ακτι
νοβολία  υπερκαιρική και μέ αυτόνομη έσωτερική ενότητα συνειδητού 
π ροκ αθορισμ ού .

t Ο  Ιωάννης Συκουτρής ώ ς  κλασσικός φιλόλογος ξεκίνησε μέ τό πόθο 
να ζωντανέψη στην εποχή μας τό Λ όγο καί τό πνεύμα τής κλασσικής 
διαθήκης^ καί να ζηση μέσα άπ3 αύτή σά  ζωντανός πνευματικός ά ν θ ρ ω 
πος τής εθνικής κοινότητας, απελευθερωμένος άπό τούς τύπους, τις λέ
ξεις καί τά νέκρα σχήματα. *Έτσι ό Συκουτρής μέσα στήν πνευματική 
ζω ή  τού Νοελληνισμοΰ ειχε ανακαλύψει καί είχε θέσει τή δική της απο
στολή* μιαν αποστολή κ α θ αρά  καί ά βία στα  Ελληνοκεντρική μά καί 
σύγκαιρα στέρεη βάση γιά τήν αξιολόγηση καί τήν κατάταξη τών πνευ* 
ματικών θ εμ ά τω ν  τού έθνους καί τών δημιουργικών ενεργημάτων τού 
υποκειμένου.
s Η  διακονία του πνεύματος είχεν άντιπαραταχτεΐ στήν γραμματική 

ειδωλολατρεία .
Τό εργο του ‘Ιωάννου Συκουτρή ώ ς  κλασσικού φιλολόγου "ή ταν ή 

ζωντανή απόκριση ενός άντρα σέ ζωντανή ερώτηση τής ζω ή ς του ...”

I I

πνευματικά οίκοδομητική στάση τής ψυχής3* πραγματοποιείται 
απο τήν ώ ρ α  που τό πρόσωπο ζεΐ, γνωρίζει τή στιγμή τοΰ διαλογισμού 
καί τοποθετεί μέσα του τις δυνάμεις καί τά στοιχεία τής ζω ή ς ολοκλη
ρώνοντας έτσι μέσα στό πλήρωμα καί τήν υπόσταση τοΰ ιστορικού χρό
νου τήν πνευματική του αρτιότητα "σ ά ν  ήθική καί πνευματική αναγ
καιότητα , σαν επιταγή καί σάν έκφραση τής ελευθερίας” 1. Γ ιά τ ή  στοι- 
χείωση τής πνευματικής αρτίωσης καί τήν αναγωγή σέ αληθινή π ροσω 
πικότητα η παιδεία  εχει τόν π ρώ το λόγο γιατί αύτή καί μόνον έχει τή 
δύναμη^καί τό τρόπο νά έξουδετερώση τό θυμό καί τήν επιθυμία τής 
■ψυΧήζ> γά̂  γυρίση τήν ψυχή άπό τή χρονική της τροχιά, πρός τήν α ιώ 
νια καί νά τήν άνυψώση ώ ς  τή θέαση  τής άφ θαρτη ς ουσίας τής ιδέας2.

5 7 1938 ̂  ^6®π°"10310^Α0'ϋ> Π ν ε ν μ α τ ιχ η  *Α ρ τ ίο )σ η , περιοδ. Π ροτιν?.α ια , τεΰχος

2. I. Ν . θεοδωρακοπούλου, Π λ άτοη ·ο ς Φ α ιδ ρ ό ς , Ε ίσογωγή, σελ. 143.

Γ ιά  νά φ θ ά ση  δμ ω ς ή ψυχή καί νά ύψωθή εω ς χην^ ποίηση χοΰ^μεχα- 
φυσικοϋ μύθου και νά ένωθή μέ χό αιώνιο καί χήν ιδέα χοΰχο θά^γίνη 
μόνον μέ τόν αληθινόν ερωχα, πού είναι “'θ εάνθρω π ος δαίμων Ιδρυ- 
χής καί νομοθέχης κάθε συλλογικής ζω ή ς καί πρωχαρχικος συντελεστής 
κάθε επιτεύγματος. Ό  δάσκαλος Συκουτρής είχε τή δύναμη καί τους 
τρόπους νά προσφερη στούς μαθητές του, στούς νέους ανθρώπους που 
τόν πλησίασαν, τις δυναχότηχες καί χά μέσα γιά νά άναχθοΰν οι ίδιοι, 
ελεύθεροι κι’ άπαραβίασχοι σ ’ αληθινές προσωπικότητες πνευματικών 
δημιουργών καί νά κατακτήσουν μέσα τους πέρα άπό τήν απρόσωπη 
αλή θεια  τή θέληση τής αλή θειας καί τήν έγκριση χής δημιουργικής της 
ουσίας. Σχή δημιουργία χής προσωπικής αλήθειας μέ χή ζωοποίηση  τοΰ 
κλασσικοΰ έργου αποβλέπει ό Συκουτρής δταν στό εναρκτήριο μάθημα 
τον στό Π ανεπιστημιακό άμφιθέαχρο θέτει χό υψηλό καθήκον τής άν- 
θρωπισχικής ερμηνείας χών κλασσικών ζηχώνχας σάν άπαραίχηχα εφ ό 
δια  γιά τό φιλόλογο "ανοικτά αισθητήρια  δ ι ’ δλα χά γεγονότα χοΰ πε
ριβάλλοντος, όξεΐαν παραχηρηχικόχηχα, πόλυμέρειαν μ ορφ ώ σεω ς, εύστρο- 
φ ίαν  χοΰ πνεύμαχος, ψυχήν πλουσίως καί βαθύτατα  καλλιεργημένη, α ρ 
μονικήν αγωγήν τοΰ συναισθήματος καί τής διανοήσεως, τής ζω η ς και 
τής γνώσεως, συνδυασμόν θεωρητικής σκέψεως καί πρακτικής παρατη- 
ρήσεως, λεπχήν α ίσθ η σ ιν π ρ ός διάκρισιν μεταξύ χοΰ νεκροΰ καί τοΰ ζων- 
τανοΰ, χοΰ νεκροΰντος καί χοΰ ζωοποιοΰνχος, ίδία δε καί προ πανχων 
γνώσιν βαθεΐαν  καί πολυμερή χών ά νθρώ π ω ν, ή όρθόχερον χοΰ α ν θ ρ ώ 
που, τής ανθρώπινης ψυχής μέ δλας της τάς δυνατότητας, τάς ύπεροχας 
καί τάς αδυναμίας” 1.

Ό  Σ . ίδρυσε μεταξύ διδασκάλου καί μαθηχοΰ τη γόνιμη ήθική 
σχέση, ευλογημένη σύμπτωση πνευματικής αναστροφής, πού σημαδεύει 
καί υπογραμμίζει μέ μοναδική τέχνη τό παιδευχικό έργο του, δίνονχας 
χου τό πληθερό χρώμα καί τή βαθύτατη ένταση, πού βρίσκεται διαχυ- 
πωμένη σχήν παλινφδία χοΰ Πλαχωνικοΰ Φ αίδρου καί συνοδεύεται άπό 
τή λάμψη τΟΰ έρω τος καί τό γνώριμο π άθος τής π ροσφοράς. Ο μ αθ η 
τής πού τόν έπλησίαζε γιά νά σπουδάση κλασσική φιλολογία και που 
τόν έθέρμαινε ό  έρω τας πρός τό διδάσκαλο— "οπ οίος θέλει να σπουδάση 
φ ιλοσοφ ία  καί επιστήμη, αύχός πρέπει ν’ άγαπήση καί ν’ άγαπηθή, ν 
άγαπήση χό δάσκαλο καί νά άγαπηθή άπ ’  αυτόν” , I. Ν. Θ εοδωρακο- 
πουλος— , τις άνώτερες πνευματικές άξίες καί τούς "κ αλούς λογους 
εΰρισκε στό Σ . δχι τό βάναυσο τέχνασμα ή χή "βιοποριστική  διδακτέα 
δλη”  άλλά χήν έρμηνεία χής ψυχής, χό ήθικό θ έμ α , χή διακονία χοΰ 
πνεύμαχος. Κ αί σχή συνέχεια χήν υποχρέωση νά γνωρίση ό μαθητής τή 
ζω ή  ώ ς τό βά θ ος της, διατηρώντας δμ ω ς τήν παρατήρηση ώ ς τό τέλος 
μακρυά άπό τις χυδαιότητες τής καθημερινότητας καί τής κοσμικής δ ί 
νης, εξασφαλίζοντας πάντοτε τήν ά φ ’ ΰψηλοϋ θεώ ρη ση ' σ ιό  σημείο αυτο 
ό  Σ . μεταφέρει στή διδασκαλία  του τόν εύρωπαϊκό λ ό γ ο  : “ Τής ζω ή ς  η 
άπόλαυσις μας είναι άπηγορευμένη, αΰστηρώς άπηγορευμένη— τό γνωρί- 
ζομεν πολύ καλά. Κ αί λέγων άπόλαυσιν τής ζω ή ς , δέν εννοώ μόνον τήν 
ευτυχίαν, άλλά καί τήν μέριμναν καί τό π άθος, μέ Jiiav λέξιν κάθε σο- 
βαρώτερον  δεσμόν μέ τήν ζωήν ... Ή  άποχή είναι δρος τοΰ συμβολαίου 
μ α ς  μέ τήν Μ οΰσαν έπ’ αύτής στηρίζεται ή δύναμίς μας, ή αξιοπρέπεια 
μ α ς ,  καί είναι ή ζω ή  δ ι ’  ημάς ό άπηγορευμένος παράδεισος, ο μεγάλος 
μας πειρασμός, είς τόν όποιον ενίοτε ύποκύπτομεν, ποτέ δμ ω ς πρός το 
καλόν μας...”

1. I. Συκουτρη, Φιλολογία καί Τ,οιή, δπω ς βρίσκεται στήν έκδοση I. Σύκου· 
τρή , Αοκίμια, 1939.



Ο λόγος τοΰ Σ . άπευθυνόνταν μέ διαλεκτική συμμετρία από τό 
εγώ τοΰ δίδασκαλου προς το εσύ του μαθητή, ξάνοιγε τήν ατομική ψυχή 
τοΰ νέου ανθρώπου , αναζητοΰσε τόν κλήρο της, τήν αγιασμένη άγωνία

τή δαιμονικοτητα τοΰ αγώ νος της* από τή δροσιά  τής νεανικής ου
σίας μοχθούσε νά κεντρίση τήν προβληματική τής νέας ψυχής ενώπιον 
τοΰ υψηλού χρέους, τήν πρωταρχική ορμή γιά τό δημιουργικό άγάπημα 
τής ιδέας μέ τήν ανομολόγητη είδή καί τής μορφής μέ τόν εΰχυμο λόγό. 
Α πο τό σημείο αυτο κι5 έπειτα, δηλαδή άπό τήν κορυφαία γιά τό χρο

νικό τής μαθητείας ώ ρ α , πού ό μαθητής ένιω θε μέσα του άπό τήν 
πληθερή χαρη τοΰ λογου και τό ασυγκράτητο πλοΰτος τής δημιουργίας 
να γινεται^ ικανός καί άξιος γιά νά βαστάξει τό βάρος τής μοίρας του, 
ακολουθοΰσε η πνευματική προβολή ενός ελεύθερου πνευματικού άν- 
θ ρω π ου  μέ στέρεο ή θ ος, μέ ολοκληρωμένη πνευματική στοιχείωση, καί 
Μ-ε χ4>εος γιά μιάν αποτελεσματική συμβολή στή θετική ανάπτυξη 
τών άλλων, τοΰ άλλου πού θ ά  τόν πλησιάση γιά νά καταξιώση  κι5 εκεί
νος τή ζω ή  του άπό τήν αξία  τοΰ πνεύματος.

"Έ τσι άπό τις πανεπιστημιακές παραδόσεις, τό Φιλολογικό Κύκλο τοΰ 
I. Σ . ,  τό πνευματικό αθλη μα τοΰ ’ Αρχείου Φιλοσοφίας καί Θεοιρίας τών 
Επιστημών καί τα φιλολογικά καί κοινωνιολογικά φροντιστήρια, πού 

έκαναν συή Πανεπιστημιακή Λέσχη μαζί μέ τόν I. Σ . ισότιμοι πνευμα
τικοί του αδελφοί και φωτισμένοι διδάσκαλοι τοΰ νεόελληνισμοΰ, ό Π . 
Κανελλοπουλος, ο  I. Ν '. Θ εοδωρακοπουλος καί ό Κ. Τ σάτσος, δημιουρ- 
γηθηκε μια πολυσημαντη σειρά από νέους άνθρώπους πού ή ζω ή  καί 
τό^εργο τους σφραγίζεται άπό τη θετική στροφή πρός τή λειτουργία 
τοΰ πνεύματος, τή διακονία στις υψηλές αξίες καί τή σύμπηξη μιάς 
αδιάβλητης, μόνιμης καί παθητικά σταθερής Ε λληνικής αποστολής καί 
θητείας. Α πό τή γόνιμη εκείνη κίνηση μένουν στό "Έ θνος ώ ς  πνευμα
τική κληροδοσία τα λιγοστά στέρεα δυναμάρια, μοναδική ελπίδα μέσα 
στό ανέλπιδο τής̂  σύγχρονης πνευματικής μας ζω ή ς, πού τή σημαδεύουν 
χαρακτηριστικά η ερημιά, ο κονιορτός τών λέξεων, οί ανομολόγητα άνυ* 
ποψίαστοι καί οί τραγικά ανεύθυνοι.

Ο I. Σ . μέ τα πρωτεία τοΰ λόγου καί τά πρεσβεία τοΰ πνεύματος 
κατεκτησε την αιοανια νεότητα* τήν ελληνική εφηβεία. . .  .

I I I

Ο I. Σ . πίστευε— με δλη τή γνώριμη άδιαλλαξία  τών άγώνο^ν καί 
της πίστης του— δτι υπάρχουν εποχές τής κοινωνικής ζωής, πού ή δια 
νόηση,^ τό πνεϋμα βρίσκεται εκτοπισμένο στό περιθοοριο τής ζω ή ς καί 
ίΛ  eT1̂ v, κατευ^υνει δχι ο διανοούμενος, άλλ3 ό δημοσιογράφος,

?3 ηγέτης του έθνους άλλ3 ό έπιτήδειος υπηρέτης τοΰ
οχλου και τοΰτο γιατί αυτός εχει τη δύναμη νά προσφέρη εκτός άπό 
τή πολιτική επιρροή καί τήν υλικήν επικράτηση. Τότε τή σχέση κάθε 
πνευματικής ένεργείας πρός τή ζωή  τή χαρακτηρίζει ή άπόλυτη άλλο- 
τρίωση. Ζ ωή  κάί σκέψη είναι παράλληλες γραμμές, πού δέν είναι γιά νά 
συναντηθούν ποτε.^ Κατά τ̂αζ εποχάς αύτάς ή ζωή  ρυθμίζεται δχι εκ 
των ανω , οχι κατά τας ιδέας— πρότυπα με&εξει αυτών. Κυριαρχείται έκ 
τών κ ατω , απο τάς σκοτεινας κάί πρωτογόνους δυνάμεις, πού έξαπέλυ- 
σεν ο μαζικός χα^ρακτηρ, ο υπερπληθωρισμός καί ή μηχavικότηc τοΰ 
π ολιησμ οΰ  ^μας, ή έκβιομηχανοποίησις τών πνευματικών μας άξιών, ή 

ελευθερία πού δέν είναι πλέον προσωπικόν άπόκτημα, άλλ* άκοπος

καί αυτόματος κληρονομιά....3’ 1 Τ ό  πνεύμα είναι αδύναμο νά άντιταξη 
κ α θ αρά  πνευματικά μέσα άπέναντι στις σκοτεινές καί άμορφες δυνάμεις 
τής ζω ή ς γιατί άκριβώ ς άπό τή διανόηση, τό πνεύμα αυτών των επο
χών, λείπει τό ήΰος και ή ρωμαλεότης πού είναι τά μόνα στοιχεία που 
θ ά  έδάμαζαν τήν άμορφ η ΰλη τής ζωή ς. Λείπει επίσης άπό τή διανόηση 
ό  φυσικός, ό βιολογικός της φορέας : ή αριστοκρατία — τ9°<Ρ°ς πνευματι
κών επιτευγμάτων’ άπουσιάζει άκόμη από όλοκληρο το θ έαμ α  αυτών 
τών εποχών ή ήοωϊκότητα καί ” χωρίς ήρωϊκότητα τίποτα δεν κατακτάται .

*Όλες αυτές τις τόσο τραγικές καί τόσο οδυνηρές διαπιστώσεις ο 
Σ . τις έσημείωνε γιά τήν εποχή τοΰ Νεοελληνικού χρονικόΰ, που εζησε 
κι3 ό ίδιος καί πού προσφέρθηκε χωρίς επιφύλαξη γιά ^την αποσυμφό
ρηση καί τό διαφ ω τισμό  της. ’Ά ρ α γ ε  ποιά σημασία να εχει το δοκίμιο 
αύτό μέσα στήν τραγική σύνθεση τής άνειρήνευτης πάλης τοϋ 2,· , Να 
ήταν ή προετοιμασία  γιά τόν Ά κ ροκ όρ ιν θ ο  ; Ή  μήπως το λυρικό σκίρ
τημα απέναντι στις συκοφαντίες, πού εξαπέλυαν γύρω jcou οι έπαγγε 
ματίες ; Ν ά  ήτανε πάλι μιά ά φ 3 ύ ψ η λ ο ΰ  παρατήρηση οπως ο ιοιος την 
είχε συστήσει στούς πρώτους άκαδημαϊκούς μαθητές του καθως^ερλεπε 
τούς μ ισθοφόρους νά βιάζωνται γιά νά τον σταυροοσουν ; Κι °Μ*α̂  'Π 
πίστη ήταν τέκνο τοϋ νοΰ του : "...Δέν πρόκειται καν περί απαισιοδοξίας 
ή αισιοδοξίας : ή διαπίστωσις τής άναγκαιότητος καί τής^ ωραιοτητος 
τοΰ θανάτου είναι ταυτοχρόνως ενα κήρυγμα πρός τήν αναγκαιότητα 
τής ζω ή ς καί τήν άθανασίαν τών ώ ραίω ν , καί δ Ζεύς δεν χανιι τιποτ 
από τήν μεγαλωσύνην καί τήν μακαριότητά του μέ τό νά ύποκειται εις 
τ3 άδήριτα  θ έσφ ατα  τής μοίρας...33

Μ Α Ν Ω Λ Η Σ  ΘΓ, Ρ Ο Υ Λ Ή Σ

Η ΛΥΡΙΚΗ ΤΡΟΧΙΑ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ

e* Ά ρ χ ά  τών άοίοτων ”

I

Ο Μ ΥΘΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟ Ν Υ ΣΟ Υ , σ ’ ενα νησί τοΰ Αιγαίου μιλά γιά τόν 
τυφλόν Ώ ρίω ν α .

Έ δ ώ  δέν μας ενδιαφέρει ή άρχή, ουτε κ’ ή συνέχεια. Εΐναι^ κατα- 
μεσΐς τής Μεσόγειου, σέ τοΰτα τά σκόρπια βράχια πού λέγονται Ελλα- 
δα , είναι κατάμονος ό Ώ ρίω ν , όρ θ ός μές στό στερέωμα καί μέ τα χέ
ρια  του διώχνει τά σκοτάδια. Π ώς θ ά  π ροχ ω ρή σει;

Ξάφνου μακρυνά κάτι σά  ν’ άκούγεται υπόκωφα. Είναι νύχτα. Ο 
"Ή φαιστος, μέσ’ άπό τά  μυθικά άργαστήρια τής Λήμνου, στέλνει τά βα 
ριά μηνύματα τής τέχνης του. Ό  ’Ω ρίων προχωρεί, παραπατεΐ, φτάνει. 
Μ έσ’  άπό τ’ άμόνια τοΰ Ή φ α ισ του  αρπ άζει εναν χαλκιά καί τόν στήνει 
■ψηλά στήν τραχηλιά του νά βιγλίζει καί νά τόν οδηγεί.

Ό  Ώ ρίω ν  άπ ’ αύτή τήν ώ ρα  αρχίζει τήν τιτανική πορεία του. 
Τ ρ α β α  γιά τήν ’Ανατολή. Σ κοπός του ό  "Η λιος. 'Η  Μεσόγειος γυρω  του

1. I. Συκουτρη, cΕ λ λ η ν ικ ή  Ά ρ χ α ιό τ η ς  κ α ι  ή Μ ε τ α π ο λ ε μ ικ ή  Π ν ε υ μ α τ ικ ή  Ζ ω ή .



πέρνα μέσα του, ζωντανεύει, γίνεται δραμα  καί ζή σύγκορμη, νησιά, 
στεριές και πέλαγα ζοΰν τήν Ιστορία τοΰ μεγάλου δαίμονα, πού κάνει 
μ ιά  μυθική εξόρμηση γιά ναϋρει τό φ ώ ς του. Έ ν α ς  χαλκιάς, ενας φ τω 
χός βουλευτής τής γής είναι απάνω  του καί τόν οδηγεί. Κ α θώ ς προ
χωρεί μέ πλατιά βήματα μιά έπική κοσμογονία σαλεύει μέσα του. Β ρί
σκεται τώ ρα  μπροστά  στις πύλες τής ’Ανατολής, δταν χύνεται μέσα του 
ό  Διόνυσος μέ τούς σειληνούς καί τούς σατύρους του καί βακχεύει τό 
πνεύμα του. Τότε είναι, πού, μεθυσμένος άπό τήν προγονική σοδειά τής 
αμπέλου, βυθίζει μονομιάς τήν δράσή  του, άπ ’  δπου θ ά  κερδίσει τή 
δεύτερη κι’ ουσιαστική γνώση τοΰ κόσμου, τή βυθίζει βα θ ιά  μέσα στήν 
άσβεστη φλόγα τοΰ "Ηλιου.

I I

Τέτοιος θέλησε νά σταθεί στά Ελληνικά Γ ράμμ ατα  ό  Ά γ γ ελ ο ς  Σι- 
κελιανος. Έ ν α ς  Ώ ρίω ν .

Είδε τό φ ώ ς  στή δυτική λεκάνη τής Μεσόγειου κ’ ε£ησε δυνατά τή 
διπλή μοίρα τής φυλής του. Ό  άγιος Διονύσιος, μακρυνός πατριάρχης 
τής γενιάς ^του, καθαγίασε τήν αρχοντική του έμπνευση κι’ ό  Π έτρος 
Σικελιανός, ένας αρματω λος προγονός του, ποΰπεσε στό γιουρούσι τοΰ 
Μεσολογγίου καβαλλικεύων εχθρικόν κανόνιον” , κάλπαζε μέσα του τήν 
εκρηχτική λεβεντιά του.

Η  σολωμική παραδοση , δυναμωμένη μέ τά  καινούργια λυρικά ρεύ- 
τατα τής Ευρώπης, κυμάτιζε γύρω τή μελωδία της, σαλεύαν άπέναντι 
σε μιά έπικη παρέλαση, σάν γερακοπούλια, τά  κλέφτικα τραγούδια τής 
μεγαλόπετρης ’Ηπείρου.

Κληρονομιά πατρογονική χιλιόχρονη, πού ερχεται άπό τις ρίζες τοΰ 
βυζαντινού καί τοΰ αρχαίου κόσμου, ξεκινά άπό τις μεγάλες πηγές το«  
ορφικού καί τοΰ διονυσιακού μύθου, κουβαλά μέσα του, σάν σέ δεξα 
μενή τους θησαυρους της, άπ ’  δπου θ ά  ποτιστεί τό περιβόλι τοΰ και
νούργιου Έ λληνισμοΰ.

Ο Αγγελος Σικελιανός άπό τήν ώ ρα  αύτή προβάλλει τ ’ άνάστημά
του.

Ή  φύση, σάν άγρυπνη μητέρα αποκαλύπτεται ολόγυρά του κι’ 
άπάνω  του καί τόν μυσταγωγεί στά π ρώτα  εφηβικά του βήματα. Είναι 
ενα βαθύ  όραμα  που περνά οργιαστικά καί χορεύει μπρός στή γυμνή 
ψυχη του. Εκανε τήν προότη λυρική γνωριμία μαζύ της, δταν τήν ώ ρα  
που πρωτοβλεπε τό φ ώ ς, ή μάνα του τόν σήκωσε ψηλά κι’ έφερε τά μά 
τια του κατάντικρυ στην αστραπή τοΰ Ίόνιου. Έ τ σ ι  ή ορφική προφη
τεία βρίσκει άνταπόκριση στήν ευαισθησία του καί τόν θαμπώνει. Π αΐς 
εΐμί Γ α ία ς καί Ούρανοΰ άστερόευτος.

Η  φυση είναι γι’ αυτόν ενας πληθωρικός οργασμός, χείμαρος ζ ω ν  
τανής πείρας, γύμνασμα ατέλειωτης σωματικής καί πνευματικής εύρο> 
στίας. Σ  ωρες μυστικές καί μεγάλες άκουσε μές στή νύχτα τά  μοιρολό- 
για της, κοιμηθηκε με τούς θρύλους τών βουνών και τών ποταμών ό 
αλαφροησκιωτος, πόνεσε τή μοίρα τών ζευγάδων, μίλησε μέ τήν πρωτό
γονη ψυχή ενός ολόκληρου κι’  ανέβασε ώ ς εμάς τις σκοτεινές καταβο- 
λαδες τοΰ ομαδικοΰ ύπαρξειακοΰ υποσυνείδητου.

- Ή  φύση, άνόργανη κι’ ενόργανη παρουσία, τόν συγκλονίζει τώ ρα  
σ ’ δλη τή μυθική της ανάταση. Δέν τοϋ άποκαλύπτεται παθητικά, άλλ ’ 
ο ίδιος τήν άνακαλύπτει κάθε στιγμή ενεργητικά γύρω  του. Μ έσα σ ’

αύτή κινείται καί γιγαντώνεται, σφυρηλατεί το αίσθημ α  του, ^αθλευει 
μέρα νύχτα τό σώμ α  καί τό πνεϋμα του, καταξιώνει^ μιά κατ ^έςοχην 
πρωτότυπη καί ζωντανή βιοθεωρία . Περνά μικρός τόν ιερόν ασφοδε- 
λώνα, κάτω  στά νερά τοΰ Ίόνιου  παίζει μέ τά  μεγαλα κύματα καί^τρα- 
γουδεί τις ραψωδίες του, πορεύεται μ έ τά δαμαλια στό  ̂ δάσος^ με τις 
χιλιόχρονες βελανιδιές, άποσύρεται τά δειλινά στοχαστικος κι ανάμεσα 
άπό βασιλικά θάμνα  καλησπερίζει τις φωτεινές γυναίκες, προσπερνά τη 
γλαΰκα μέ τ ’ άσάλευτα μάτια καί χαιρετά τούς γλάρους '/ιιί τά γερακια 
πού ετοιμάζονται μ ’  ανοιχτά φτερά για τό μέγα στερεωμα. Ενας κατα
κλυσμός οίστρου τόν συνταράζει. Γίνεται ο ραψ ωδός της αιώνιας εφη
βείας.

Καί νά' σάν ό περίστερος που γρούζει 
στόν ήλιο, με τό στή&ος, φουσκωτό, 
ή ευτνχιά ή ά&άνατη ώς με λούζει, 
χαρά - ή χαρά πον μήτε τή ζητώ.

Κα&ώς χιμάνε μέσα μου τά μύρα 
κ ι’  άναρροεΐ βαΰιά μου ό γλυκασμός, 
άπό τά ΰάματα πον νιώ&ω γυρα 
μου γιομίζει ολλος άξαφνα ό λαιμός!

Τέλος ξεσπά στήν Πλάση ή πε&νμιά μον 
Νά με ήσχιάσει ενος κόσμος δεν βολεΐ 
°Ηλιος φωτάει δεξά μον, ήλιος ζερβά μον 
άπό παντον με ζώνει ανατολή !

Στή φύση ό Ά γ γ ελ ο ς  Σικελιανός χαρίστηκε μέ μιά μυστικοπαθεια 
πραγματικής θρησκείας. Μ έσα στ ’ αφανή στρώ μματα  ενός λαοΰ, στις 
ρίζες τοΰ δημοτικού πολιτισμού αναζήτησε τά  στοιχεία μιας πρωτόγονης 
μυθολογίας. Ό  διάσπαρτος γύρω του κόσμος j όλες τις άντιθέσεις του 
πηγαίνει νά γίνει γι’  αύτόν μιά συνθετική ενότητα, πού κυβερνά τά 
πάντα γύρω της, ή ψυχή τοΰ κόσμου, ή πρώτη γεννητική του^ δύναμη. 
"Εγινε ή μήτηρ Θεού. eH  μήτηρ Θεοΰ τοΰ Σικελιανοΰ είναι η μητέρα 
φύση, υψωμένη σέ λατρευτική αρχή. Ό  Σολωμικός ποταμός τοΰ χάρισε 
έδώ  τήν πρώτη σύλληψη, τήν τρυφερή διάθεση πού οδηγεί στήν έξιδανί- 
κευση καί κάτι άπό τήν τεχνική του. Ά λ λ ’ ό λυρικός καλπασμός κι’ δ 
εΐκονοπλαστικός οργασμός τοΰ Σικελιανοΰ, κ α θ ώ ς μας οδηγεί στά πρώτα 
σκιρτήματα τής παιδικής εύαισθησίας, κι’ υστέρα μάς^ πλησιάζει μυ
στικά στήν ψυχή δλου τοΰ κοσμικοΰ μυστήριου, έδώ  γι’ άλλη μιά φ ορα  
θριαμβεύει. _ .

Σ ά  νά κουράστηκε κατόπι έδεσε τή φαντασία  του και σα  να πεζο
δρόμησε άρκετά γιά ν’ ανακαλύψει, σέ κάποιες στοχαστικές του στιγμές, 
τή συνείδηση τής Γ ή ς του, τής Φυλής του τής Γυναίκας, τής Πίστης κ.αί 
τής Π ροσωπικής δημιουργίας. Γ ιά  τήν δλη του βέβαια  κοσμολογική μύη
ση έτούτη ή έφ οδος μές τά μεταλλορυχεία του δημοτικού ήφαιστου είναι 
ενα είδος ετοιμασίας, άλλά καί ή ακριβότερη σέ συγκίνηση λυρική προ
σφ ορά  τοΰ Σικελιανοΰ.

Κατόπι τόν βλέπουμε ν’ άνεβαίνει τά σκαλοπάτια τής Ισ το ρ ία ς  και ν’ 
άναζητά τά  παλιότερα μυθολογικά ρεύματα. Γ ράφ ει τό Πάσχα τών 'Ελ
λήνων. Τήν ώ ρ α  αύτή πού οργιάζει ό νοΰς καί πού χύνεται σάν ύμνος
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νικητήριος τό πιστεύω του, ό πεσμένος στά σκοτάδια Μ ύθος τοϋ ’ Ιη
σού φ ω νάζει ώ ς  τό πουλί ποΰχει γλυστρήσει άπ ’  τή φωλιά . Τότε ξεχειλί
ζει στήν καρδιά  του τό Έ λ ε ο ς , αδερφ ός τοΰ Ά θ λ ο υ . Τό ΐίάσχα τών °Ελ
λήνων είναι ενας ΰμνος στόν Έ νιαϊον  Έ ρ ω τ α . Κ α θ ώ ς άρχίζει μέ 
τούς Κ α θα ρμ ού ς καί τό Τραγούδι τής Ε λένη ς καί τών Α ργον αυ τώ ν , ό 
μΰθος τοΰ Ίη σοΰ  προβάλλει τέλος μέσ’ άπό τά βαθύτερα σπλάχνα τοΰ 
θρησκευτικού υποσυνείδητου καί μέσ’ άπό τις απόκρυφες πηγές του, μΰ
θ ο ς  καθολικ ός, κ α θ ώ ς  υπήρξε, πού οί ρίζες του βυθίζονται στήν Ιστο
ρία  ολόκληρης τής Α ν θ ρ ω π ότη τα ς , μέσ’ άπ ’  δλες τις τραγικής περιπέ
τειες τοΰ π ροαιώ νιου  πόνου της καί σ ’ ολη τήν βαθύτέρην ελπίδα της 
κι’  άπαντοχή. Ό  Σικελιανός κρατά κ’ έδώ  μιά υπόκρουση λυρικοΰ καλ
πασμού.

’ Α νοίγονται κατόπι διάπλατες μπρός στή φαντασία  του οί πύλες τής 
αρχαίας μυθολογίας καί φ ιλοσοφίας. Μετά τή φύση είναι ετούτος ό  τε
λευταίος, ό δεύτερος μεγάλος άθλος τοΰ Σικελιανοΰ.

Α ρ χ ίζ ε ι  μέ τήν έςόρμηση τών Δελφών. Ή  ίδια  λυρική δραστηριό
τητα καί πολυπραγματοσύνη διακρίνει κ’  έδώ  τήν Τέχνη του π αρ ’  όλη τή 
δυσκινησία καί τή σκοτεινότητα τών όγκων καί τών μορφών.

Π ίσ ω  άπό τό Φ ειδία καί τόν Π λάτωνα άνασαίνει ή σοφ ία  τών μα- 
κρυνών προγόνων, πανάρχαια κ ’ ερειπωμένη. Μιτρός στό κατώφλι τής 
Μ εσογείου, σάν μυθικοί κοΰροι στέκονται κουρασμένοι οί προκλασσικοί 
αιώνες, παμπάλαια  κήτη άπό τά χρόνια τής πρώτης κοσμογονίας, στέ
κονται διπλωμένοι σάν τήν Κ αρυάτιδα τοΰ Ρουτέν. Ό  Ό μ η ρ ο ς  έσυρε 
τά βαριά  του βήματα  στήν Α Ιολία  κ ’ έδώ  οραματίστηκε τή θεογονία 
του ό ’Η σίοδος . Οί Δελφοί, ή Δ ω δώνη , τά μαντεία, τά ορφικά καί διο
νυσιακά κ ’  έλευσίνεια μυστήρια, τά νησιά καί τά πέλαγα είναι ταμεία 
άνεξάντλητου μυθολογικού πλούτου' ολόκληρος ό άρχαϊος πολιτισμός 
κοιμάται βα θ ιά  σάν Ά δ ω ν ι ς  μέσα στή μεσογειακή αγκαλιά τής Ά σ ία ς .

Π ίσ ω  φράζουν τούς δρόμους κάτι πελώρια αναστήματα ό  ’Εμπεδο
κλής, ό Ξενοφάνης, ό  Ά ναξιμένης, ό Η ράκλειτος.

Ό  Ά γ γ ε λ ο ς  Σικελιανός βυθίστηκε μέσα σ ’  αύτόν τόν κυκεώνα κ’  
έδω σε τήν εντύπωση ενός άλαφροήσκιωτου παιδιού, πού, κ α θ ώ ς βοσκοΰσε 
τά μυθικά του οράμ ατα  μ’ εφηβική έπαρση, νυχτώθηκε σέ χιλιόχρονα 
ρουμάνια μέ άπάνω κάτι πανήψυλα έλατα. Κ άτω  στό βάθος, σάν υπο
ψία μιας δυνατής παρουσίας, άντιχτυπιώνται άλλοπρόσαλλα τά βήματά 
του, ό  άνεμος φέρνει συχνά τήν κραυγή του κ’ είναι πολύ ψηλά γιά τ ’ 
άνάστημά του ή δόξα  τοΰ ούρανοΰ.

Ό  Α ισχύλος, σάν βρέθηκε στή θέση  του, έκανε νά λάμψει ή νύχτα 
μέ τή θ εία  αστραπ ή  τής τραγω δίας του.

Ό  Ά γ γ ε λ ο ς  Σικελιανός παραπατεΐ πάντα κι’  αγωνίζεται. Ό  Α π ό λ 
λων περνά δίπλα του καί γίνεται Φ αέθων, σέ σπηλιές απρόσιτες κοιμά
ται ό Ένδυμίοιν καί περιμένει τή Σελήνη, ή Δήμητρα μοιρολογεί τήν 
Π ερσεφόνη της, ψηλά ό Έ λευθερομένος "Ικαρος καίγεται άπό τις φ λό
γες τοΰ ήλιου, κινα καί χάνεται μές στήν άθ αν ασία , φορτωμένη τήν άρ- 
χάία αίγλη καί κληρονομιά μας ή ’ Α ργώ , ώσπου φαίνεται ψηλά μέσα 
στά σκότη, πρόγονος μακρυνός ιής τραγω δίας ό Διόνυσος.

Ό  Σικελιανός είναι σά  νά χτυπιέται τώ ρα  μέ τιτάνες γίγαντες. Τ ρ α 
βά  πέρα άπό τις πρώτες πηγές τής αρχαίας θρησκείας, πέρα άπό τήν 
π ρωτόγονη λατρεία τού Ό ρ φ έ α  καί τοΰ Βάκχου, είναι σά νά ξεπερνά τή 
συμβολική τριαδική σκάλα πού συναπαρτάζει τό στάχυ, ή κληματαριά 
κ’  ή τριανταφυλλιά τοΰ Α π όλ λω να . Στήν τέχνη του χάρισε έτσι τήν 
σφ ρα γίδα  τοΰ ηρωικού καί τοΰ μυθικού. Κάτι σαλεύει συνταραχτικά

μέσα του, ό Διΰύραμβος τον Ρόδον, τά ’Ορφικά τραγούδια του, ή Σ ί 
βυλλα, ό  Δαίδαλος στήν Κρήτη, ό 'Ασκληπιός.

Ά λ λ ά  δέν άρκεί. Μέ τήν πυξίδα πάντα τού πανθεϊστικοΰ ένισμοΰ 
του καί μέ μιάν άκοίμητη συγκριτική ένατένιση καί τής ελληνικής καί 
τής παγκόσμιας ιστορίας, ό Ά γ γ ε λ ο ς  Σικελιανός προχωρεί πάντα πρός 
τήν ενιαία εκείνη έποπτική διάσταση , μές στήν οποίαν οί αιώνες συνο
ψίζονται σέ μιά μονάχα αποκαλυπτική πνευματική στιγμή, άπ ’  δπου πη
γαίνει νά συνταυτιστεί μέ τήν ψυχή "τοΰ αδούλευτου έλληνικοΰ ομ αδι
κού υποσυνείδητου άγαθοΰ”  κι’ δπου τέλος κορυφώνεται ή κοσμική του 
επίκληση γιά κάποια νέα καθολική πνευματική καί ιστορική άδερφοσύνη :

Νά ή τρανή, ή προαιώνια,
μυστικά βαμμένη 'Ενότητα βα&ιά σον '.

Λ ύ τ ρ ω σ ε  τη  '.

Δέν είναι στα&μός στον Λόγον τήν πορεία ό Μύ&ος,
νά σταϋ·εΐ σ ’  ένα σκαλί ’Ομορφιάς καί ν ’  Ίνασάνει !

ώ τσακισμένη άπό τό βάρος τώ ν τσαμπιών
ά&άνατη κληματαριά !

Ά ρχα νδρ ικ ή  μον ξανασάρκωση α τόν Ισκιο !
’Αρχανδρική μον ξανασάρκωση στόν ήλιο!
°Ελληνική μον ξανασάρκωση στήν ΙΙλάση !

Θά σε φτάσω ! Θά σέ φτάσω !

I I I

Ό  μεγάλος μας Π ίνδαρος ειπε κάπου :
"  “Ε ν άνδρών, εν ϋεώ ν γένος εκ μιάς δέ πνέομεν ματρός άμφότεροι” . 

Ό  Ά γ γ ελ ο ς  Σικελιανός είναι άπό τις μορφές εκείνες πού θυμίζουν τά 
λόγια τοΰ Π ίνδαρου. Σ άν  τ’  ανήσυχα πνεύματα τής Ευρώπης, ή ρθε στή 
χώρα του μέ άπ οθέματα  έκρηχτικής ίδιοφυΐας. Κ άτω  άπό τόν άττικόν 
ουρανόν είναι μισόν αιώ\α  τώ ρα  κι’ άκούρΐιστα δοκιμάζει τά φτερά του 
γιά καινούργια πετάγματα.

Ό  Σ ολω μ ός τοΰ χάρισε κάτι άπό τήν άρχοντιά καί τήν ενιαία σ ο 
φ ία  του, μά πλησίασε πιό πολύ τή ρωμιοσύνη, κ α θ ώ ς έφερε στό φ ώ ς 
βράχια ακρογωνιαία παλαμικά κι’ ομηρικά, πού τά κουβάλησε μέσ’ άπό 
τά έγκατα τοΰ δημοτικού λόγου καί τής δημοτικής μυθολογίας. Σ τά  
λυρικά του παιδιά  έδω σε κάτι άπό τήν έμπνοή τής ολύμπιας παρου
σίας του.

Ή  Μ εσόγειος τόν προβόδησε κ’ εκείνον κ α θ ώ ς  έπαιρνε τό χάραμμα 
τό μονοπάτι τού Ή λ ιο υ  κι’  ό Γ κ άρδια  Λ όρκα ψηλά άπ ’ τήν ’Ισπανία 
τόΰ κράτησε συντροφιά στά π ρώτα  λυρικά του βήματα. Ό  Τ ζώ ν  Κήτς 
κατόπι τόν κέρδισε πιό πολύ μέ τούς μυστικούς όραματισμούς τοΰ κλασσι- 
κιστικοΰ ρωμαντισμοΰ του. Είχε πίσω  του πνεύματα άδερφικά  καί μεγάλα,
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ι ό  Σαίξπηρ, τόν Πούσχιν, τόν Σίλλερ καί τό Μπάϋρον, είχε δίπλα του 
τό Βαλερύ καί τόν "Ελιοτ, μά αυτός κράτησε άναμεσά του μιά δωρική 
εύρωστία, κατ’ εξοχήν ελληνική.

Ό  "Αγγελος Σικελιανός έτσι διέγραψε τήν ενιαία τροχιά τοϋ λυρικοϋ 
βίου του. Ή  φύση τοΰ δώρησε ενα όραμα , πού πάντα θ ά  προξενεί κατά
πληξη, μά μένει σήμερα κάτι ποΰ προσδοκαται νά πραγματω θεί άπό 
τήν ίδιοφυΐα τοϋ Σικελιανοΰ : Μιά δμοια  ουσιαστική γνωριμία μέ τήν 
ψυχή καί τή μοίρα τοϋ άνθρώπ ου . Νά σκύψει ευλαβικά καί νά γυμνάσει 
τή συγκινημένη σοφ ία  του μέσα στόν άγώνα, τά πάθη καί τήν ομαδική 
καταδυνάστευση τοΰ άνθρώπου μέσ5 άπό τά πανάρχαια χρόνια τοΰ π ο 
λιτισμού, νά σκύψει στό δράμα του ν’ ακούσει τά καινούργια βήματα  
της ιστορίας, μέ μιά λέξη νά πονέσει τήν άνθρωπότητα. Νά τήν πονέσει 
οχι ρωμαντικά σάν Ιερέας καί σάν άρχοντας, άλλά σάν ύποταχτικός 
πού ζή κ ’  εκείνος βα θ ιά  τήν παγκόσμια τραγωδία .

Μ ιά τέτοια πείρα θ ά  τόν γύμνωνε άπό τά ρητορικά σχήματα, πού 
δημιουργεί πάντα ή εξωτερική εμπειρία, κι’ άπό τήν εγκυκλοπαιδική 
γ ν ώ σ η π ο ύ  οδήγησε ή βιβλιακή εμπειρία έναν Π αλαμά , θ ά  τόν απάλ
λασσε άπό ενός άλλου είδους λογοκρατία, πού ενάντιά της διαλαλεϊ πώς 
μάχεται μέ τή σημαία τοϋ λυρισμού, θ ά  τοϋ χάριζε τέλος περισσότερη 
σοφ ία , περισυλλογή κ’  έκρηχτική αΰθορμησία καί θ ά  τόν έφερνε πιό 
κοντά στήν άληθινή πνευματική άντραγαθία .

Ό  Νίτσε είπε τήν παρομοίωση κι’ αυτός τήν έκανε πράξη , εχει δη- 
καδή τό χάρισμά τοΰ μεγάλου δημιουργού νά σαλεύει μπροστά στά έκ- 
ρληκτα μάτια μας θαμπ ω τικά  τήν άνάερη φάλαγγα τών εικόνων, άλλά 
κάιι σά νά τόν εμποδίζει τις σκόρπιες εκείνες άστραπές του νά τις πα- 
λατείνει σέ μιά ακατάσχετη λυρική πυρά, πού θ ά  ξημερώνει τή νύχτα, 
πάτι δηλαδή σά νά τοΰ στερεί τήν άδολη κι’ ολοκληρωμένη σύνθεση. 
Έ χ ει  πλάτος καί προέχταση κατακόρυφη, δέν εχει β ά θ ος κ ι ’ άρτια  
υψηλή τελείωση. Π έρασε κατόπι ψηλά του ή φ ιλοσοφ ία , σάν  ένα βαρύ 
νεφέλωμα. Ό  Έ γ ελος, ό  Κάντ, ό Νίτσε, ό  Μ πέρξον, ό Κίρκεργκαρ, ό 
Χάϊντεγγερ είναι βέβαια  φιλοσοφικοί χείμαρροι, πού μέσα τους γυμνά
στηκε τό πνεΰμα τοΰ Σικελιανοΰ κι’ άπ ’ δπου σάν σκοτεινοί σολωμικοί 
στοχασμοί βγήκαν ό Π ρρλογος τοΰ Λυρικοΰ βίου κ’  ή Έ λευσίνεια Δ ια 
θήκη τόυ, άλλ ’ ό άναθρεφτός τοΰ Π ίνδαρου καί τοΰ Σολωμοΰ , δέν θ έ 
λησε νά καταλάβει γρήγορα πώς ή φυσική του κινδύνευε νά γίνει στεγνή 
μεταφυσική. Ό  Γκαϊτε θ ά  μπορούσε νά τοΰ διδάξει πολλά μέ τή με
ταφυσική αφαίρεση τοΰ δεύτερου Φάουστ. Τό συνταίριασμα άλλωστε τής 
διονυσιακής κι’  άπολλώνειας λατρείας σέ μιά ενότητα κι’  ή καθιέρωσή  
της σάν κεντρικός μΰθος τοΰ Ε λληνισμού, αν είναι σάν σκοπός μιά 
πλάνη, σά  μέσον δμ ως είναι μιά πηγή πού δυναμώνει. Ό  Σικελιανός 
τήν πέρασε, καί άναζητεϊ σήμερα τις πύλες ενός ούσιαστικοΰ οικουμενι
κού ανθρωπισμού.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Δ Α Λ Λ  Α Σ

Οί
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δά άποτελέσουν τήν τελευταία λέξη τής τυπο
γραφικής τεχνικής, καί τήν πρώτη σοβαρή 
συμβολή στήν προσπάδεια νά δοδεΤ στό ελλη
νικό βιβλίο Εύρωπαϊκός χαρακτήρας. Προσφέ- 
ροντας μια συγχρονισμένη έπιδεώρηση πνευ
ματικής καλλιεργείας, πιστεύουν δτι προσφέ
ρουν τήν πλέον συγκεκριμένη ένδειξη γιά τήν 
καλλιτεχνική αυστηρότητα πού δά διατηρή
σουν.

Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ είνα ι υιά ολόκληρη επι
στήμη, πού λίγοι κατέχουν τά  μυστικά της. Μέ 
τις έκδόσεις "Ν Ε Ο Σ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ ”  δά κα- 
ταδειχδεΤ πόσο είνα ι άγνωστη στήν ελληνική 
έκταση αύτή ή έπιστήμη.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ γ ιάένα  βιβλίοεΤναι τό 
άρμονικό σύνολο, ή αύστηρά αίσδητική μορφή, 
καί ή προσωπικότητα πού πρέπει νά έχει τοΰτο 
ώς έκδοση. Αύτό άποτελεΐ σταδερό κανόνα, 
καί οποίος συγγραφέας παράβλεψε ι'σαμε σή
μερα τήν σημασία του, άσψαλώς δέν δά μπο
ρ ε ί πλέον νά τήν άγνοήσει.

Η Φ ΙΛΟ ΣΟ Φ ΙΑ , οί τέχνες, τά  γράμματα, άσφυκτι- 
οϋν μέσα στήν άντιληπτική στενότητα πού υίο- 
δέτησαν μέχρι τώρα οί έλληνικές έκδόσεις 
σχετικά μέ τά δέματα τής σύγχρονης τυπογρα
φικής καλλιτεχνίας, καί ήδη άπαιτοϋν μιά πρω- 
τοπορειακή παρουσία μορφής. Ά ναντίρητον 
είνα ι δτι δά τή βρουν στις
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Διευθύνσεις σύμφωνα μέ τό ά ρθρο  β § 1 τοΰ A. Ν. 1032/1938 
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