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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ*
Γιά νά δικαιωθεί ή έγκατάλειψη καί 

ή θυσία τήι, οίκουμενικότητας, πού, κα
θώς είδαμε, τήν υπαγορεύει κατά κάποιο 
μέτρο ή πολιτική τής ζωής έξ αιτίας τής 
άδυναμίας τοΰ άνθρώπου, πρέπει έκεΐνο 
γιά τό όποιο γίνεται ή θυσία νά είναι, γιά 
τόν άνθρωπο πού έκανε τή θυσία, τό άπό- 
λυτο. Ή  πολιτική ζεΐ μέσα στή σχετικότητα 
τών μέσων, άλλά φωτίζεται άπό τήν άπο- 
λυτότητα τοΰ σκοποΰ της.

Καί πρέπει νά είναι οί σκοποί που δέ θυ
σιάζονται, άπόλυτα άξιοι γιά τόν άνθρωπο 
πού τούς κρατεί, άφοΰ έκφράζουν τήν άνώ- 
τατη δυνατή του πραγματοποίηση. Δέν πι
στεύω καμιά τοποθέτηση νά έχει άξία 
χωρίς τήν άναγνώριση κάποιου άπόλυτου, 
χωρίς τήν πίστη. Δέν άποχτά ή ύπαρξή μας 
σημασία,ή πράξη μας βάθος καί δύναμη, χω
ρίς αύτή τήν πίστη. Δέν άρκεΐ νά ξέρεις 
τί μπορείς καί τί πρέπει νά ' έπιδιώξεις, 
χρειάζεται αύτό πού θά έπιδιωχθεΐ νά ά- 
πολυτοποιηθεΐ μέσα στό ύποκείμενο. Δέν 
άρκεΐ ή γνώση τής πολιτικής κατεύθυνσης, 
χρειάζεται καί ή άπόλυτη βούληση, ή πίστη 
γιά τό έπιδιωκτέο. Μονάχα υστέρα άπό 
αύτήν τήν πίστη ή ζωή άρχίζει νά γίνεται 
άλήθεια. ** *

Άλλά  ή ζωή πρός δ,τι πιστεύει κινείται 
μέ έρωτα. Δέν ξέρω καμιά πράξη καί κα
μιά στάση ζωής άξια, πού νά μή στηρίζε
ται στόν έρωτα. “ Ανθρωποι, λαοί όλόκλη- 
ροι κάποτε, κινοΰνται άπό τό μίσος.Ό σκο
πός τους δμως τότε, δσο κι* άν φαίνεται 
δυνατή καί τρανή ή πράξη δπου ένσαρκώ- 
νεται, ποτέ δέ μπορεί νά γίνει άπόλυτο 
άντικείμενο πίστης· είναι τελικά ή άρνηση 
καί ή καταστροφή. Χειρότερη άκόμα περί-

(* )  Συνέχεια  άπό τό προηγούμενο καί τέλος.

Τά Π ροπύλαια

πτώση είναι ή άνέραστη μηχανική κίνηση. 
Αύτή γεμίζει τό μεγαλύτερο μέρος τής 
ζωής· είναι τό νεκρό της στοιχείο. Καί κα
νένας άνθρωπος δέν είναι άμοιρος άπό 
αύτή τή νέκρα καί τήν άνυπαρξία. Άλλά 
γι* αύτήν οΰτε ώφελεΐ, οϋτε άξίζει κανείς 
νά μιλήσει.

Κάποιαν άλλη παρεξήγηση σ’ αύτό τό 
στάδιο τής σκέψης μου θάπρεπε ν’ άντι- 
μετωπίσω. Ό  έρωτας δ άληθινός είναι 
πάντα έρωτας τοΰ συγκεκριμένου. Καί άν, 
μιλώντας πλατωνικά, θά θέλαμε ό έρωτας 
νά είναι έρωτας τής ιδέας, πάλι θά λέγα
με πώς έρωτα γιά τήν ίδέα έχει μονάχα 
έκεϊνος πού τήν ίδέα τή ζεΐ σάν κάτι συγ
κεκριμένο. “ Ενας έρωτας πού πάει πρός τό 
γενικό, τό άπροσδιόριστο, τό άπειρο, μοιά
ζει λίγο μέ τήν άγάπη πού έχει γιά τό 
θεό ή μάζα τών θρήσκων, καί πού δέν εί
ναι παρά ένα άόριστο, άβέβαιο καί γι’ αύ
τό άδύνατο συναίσθημα, πού άλλάζει κα
τά τίς περιστάσεις περιεχόμενο καί σκορ
πάει μέ τόν πρώτο άντίθετο άγέρα. "Ενας 
έρωτας πού δέν έχει γίνει έρωτας τοΰ συγ
κεκριμένου, είναι άκόμα μιά έτοιμασία έρω- 
τική, μιά δυνατότητα' τίποτ' άλλο.

Γι’ αύτό καί πλέριος έρωτας δέ μπορεί 
νά συνυπάρξει μέ τήν περιέργεια πού άπο- 
ζητάει άκόμα τό άντικείμενο της. Ή  πε
ριέργεια πού γυρεύει μονάχα τά μέσα γιά 
τό κιόλας γνωστό της άντικείμενο, είναι 
άρετή άχώριστη άπό κάθε δημιουργική 
ζωή" είναι μάλιστα ό γοητευτικός συνοδός 
στήν έρωτική πορεία.'Η άλλη δμως περιέρ
γεια, πού ψάχνει άκόμα τό πρώτο της έ
ρεισμα, καί πού συχνά καί θαυμαστικά τήν 
όνομάζομε στόν καιρό μας άνησνχία , αύτή 
φανερώνει μόνο τό ξύπνημα στή νωθρό- 
τητα της Ολης, μιά πρώτη δοκιμή γιά τό
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ξεκίνημα, μιά δυνατότητα πού έ'χει άπλώς 
την άξία της έλπίδας. Καί πρέπει νάχει 
θετικά υπερβληθεί, γιά νά φθάσομε στόν 
καθαυτό έρωτα, στή γνήσια δημιουργική 
ενέργεια. 1

Οσοι δέ στρέφονται έρωτικά πρός Μνα 
συγκεκριμένο, δσοι δέν πιστεύουν πώς μιά 
τέτοια  ̂στροφή είναι δυνατή, αύτοί δέν έ- 
νοχλοΰνται άπό τήν άοριστία καί τήν ά- 
στάθεια τής άνήσυχης καί άκατεύθυντης πε
ριέργειας. Είναι άδιαφόρετα γι’ αύτούς ά
ξια κάθε κίνηση, κάθε ζήτηση, κάθε δίψα. 
Και γίνονται ύμνητές τής απλής άνησυ- 
χιας, οπως_γίνονται ύμνητές τής μηχανής, 
ύμνητές τοΰ άπλοΰ μέσου, γιατί δέν ξέρουν 
κανένα σκοπό. Οτι ο Μρωτας, πού συμπα- 
ρακολουθεϊ τίς άνησυχίες αύτές, είναι ισ
χνός καί άστατος, γιατί άκριβώς δέν είναι 
συγκεκριμένος, αύτό δέ μπορούν νά τό 
καταλάβουν. Καί δχι μόνο αύτό, άλλά θά- 
λεγα πώς βάζουν ψηλότερα τίς άνησυχίες, 
τίς άδιάκοπες Αναζητήσεις τοΰ καινούρ
γιου, άπό τή συνειδητή καί μόνιμη στροφή 
πρός δ,τι διαγνωσθεΐ ώς άξιο.Ή ρητή καί 
σταθερή στάση φαίνεται δογματισμός καί 
άκαδημαϊσμός. Καί θαροΰν πώς ή άληθι- 
νή πνευματικότητα εξαντλείται σέ έρωτη- 
ματικά, άμφιβολίες, άρνήσεις καί άναζητή- 
σεις, πού κατά βάθος δέν είναι παρά σοφι
στικοί άκκισμοί καί σκεπτικιστικές δεξιο- 
τεχνίες. Κάθε πρόχειρο προϊόν τής άνησυ- 
χίας Αξίζει τό σεβασμό μας, μόνο καί μό
νο γιατί είναι καινούργιο, γιατί « κάτι θέ
λει _νά πει», γιατί «δείχνει Μνα άνήσυχο 
πνεΰμα «.’Αλλοίμονο στούς άνθρώπους τοΰ 
πνεύματος πού συμβιβάζονται ικανοποιη
μένοι, δταν ̂ βρίσκουν κάπου τίς προϋποθέ
σεις μόνο των προϋποθέσεων ! Έρωτα πρέ
πει να ζητάμε έμεΐς, έρωτα πού στηρίζε
ται σέ μιά πίστη καί κορυφώνεται στό συγ
κεκριμένο^ άντικείμενο. Δέ ζητάμε βέβαια 
το άρτιο έργο, άλλά τήν ύποκειμενική στά
ση πού είναι σέ θέση νά τό δημιουργήσει. 
Η ξιπασιά μπρός τήν δποια προσπάθεια, 

μπρός στό δποιο καινούργιο, προδίνει έ- 
ρωτική Ανικανότητα. Καί μέ τόν κίνδυνο 
νά κατηγορηθώ ώς δάσκαλος, σ’ δλους αύ
τούς τούς νεομανεΐς καί άνησυχομανεΐς 
καλλιτεχνες, ποιητές καί φιλοσόφους, μοϋρ- 
χεται νά φωνάξω : « Διαβάστε, κύριοι, τούς 
κλασικούς σας. Πιαστήτε άπό κάτι στε
ρεό. Μελετήστε πώς φανερώθηκαν τά και
νούργια, τά καινούργια δμως πού έμειναν 
αιώνια μέσα στήν Ιστορία τοΰ πνεύματος.
Ετσι μόνο ή ύδαρή συνείδησή σας θά 

στερεοποιηθεί και θά βαθύνει ή προοπτική 
σας ! » Μέ πόνο ψυχής βλέπω νέους νά περ
νούν τα νιάτα τους μελετώντας κάθε μέρα 
και μια νέα προσπάθεια, μιά καινούργια 
πνευματική ή λογοτεχνική κίνηση, πού τήν 
έπαυριο Ιχει κιόλας γίνει άέρας ή εχει 
γκρεμιστεί άπό τούς ίδιους στόν Καιάδα. 
Και περνοΰν τά χρόνια μέ αύτό τό άγονο 
κορφολογημα· καί μαθαίνουν οί τέτοιοι νέοι

άπ’ έξω τούς ντανταϊστές, τούς φουτουρι- 
στες, τούς κουαιιστές, τούς φροϋδιστές, 
τους σουρρεαλιστές, χωρίς πουθενά νά ρι
ζώσουν, σά χινοπωριάτικα φύλλα πού τά 
κλωθογυρίζει ό άνεμος χωρίς νόημα. Μέ τήν 
ενημερω μενη του ; ά μά »βια, δχι μόνο δέ γίνονται 

. “ Πμκ^υργοί τοΰ άληθινά καινούργιου, 
αλλα, μέ τόν κα_ιρό, χάνουν κάθε δεκτικό
τητα γιά νά ρθοΰνε σέ έπαφή μέ τήν ού- 
σια τοΰ πνεύματος. Μιλοΰν γιά τεχνικά 
precedes, δχι γιά ούσία· κρίνουν μόνο ιστο
ρικά, όχι άπόλυτα, καί μάλιστα μή έχον
τας γνωρίσει παρά μιάν ίστορία είκοσι, 
τριαντα χρόνων. Στήν πρώτη ματιά φαίνον
ται συμπαθητικοί άπό τήν άδυναμία τους' 
οι καλύτεροι ρπ αύτούς γιατί διατηροΰν τή 
γοητεία πού εχει_ή εύκινησία καί ό αδιάκο
πος ποικιλμός τής άπιστίας καί τής άμφι- 
βολιας- καί πάλι οί περισσότεροι άπ’αύτούς 
γιατί κερδίζουν, καθώς παρουσιάζονται σάν 
αντίδραση, σάν άρνηση'ή άρνηση είναι πάν
τα πιό̂  προσιτή καί εύχάριστη στό μεγάλο 
κοι νό. ’Ελάχιστοι πίσω άπό αύτό τό ροδαλό 
τσόφλι μπορεί νά διακρίνουν τό σκουλήκι 
του καρποΰ. Καί δμως άπό δλους αύτούς 
τούς ήμερόβιους τοΰ πνεύματος λείπει ή 
πιό ώραία δύναμη τής άνθρώπινης ψυχής, 
ή δύναμη τοΰ έρωτα πού δημιουργεί γιά 
πάντα.

Καί_ άς μή παρηγοριοΰνται οί Ανήσυχοι 
καί οι έπαινέτες τής άνησυχίας, πώς τάχα 
κρατάν άπό τή γενιά τοΰ Φάουστ. Τοΰ Φά
ουστ τό νόημα είναι άλλο. Καί πρώτα - 
πρώτα, ό Φάουστ είναι ωραίος άπό τήν τά
ξη τής πολυμορφίας του. Καί υστέρα, ό 
Φάουστ ξεκινάει άπό τήν πίστη πώς ύπάρ- 
χει καί πώς θά βρει τό άπόλυτο. Ό  δρό
μος του, μ’̂  δλα τά δώθε - κείθε του, είναι 
έρωτας πρός  ̂μιάν ούσία, πού τήν άναζη- 
τάει πίσω άπόμύριες μορφές. Ποτέ δέν τόν 
Απολείπει ή πίστη στήν ΰπαρξη τής μιάς 
αυτής ούσίας, έξόν άπό τήν ώρα πού έτοι· 
ίί?*·1 τ°  δηλητήριο τής αύτοκτονίας του. 
Ο Φάουστ άρχίζει μέ τόν πόθο νά ζήσει τή 
στιγμή «_πού δέ μπορεί νά βασιλέψει μέσ’ 
στούς αιώνες », καί τελειώνει δταν τή ζή- 
σει αύτή τή στιγμή. *0 Φάουστ φθάνει στό 
απόλυτο πού πάντα γύρεψε. Ή  ζωή του 
δεν είναι σκόρπια καί τυχαία διαδοχή 
από περιπέτειες, άλλά είναι ή ένιαία έτοι- 
μασία γιά Μνα τέρμα άπό πρίν συμφωνημέ- 
νο μέ τό Μεφιστοφελή' γιατί πάντα πί
στευε στήν ύπαρξή του, στήν εύρεσή του, 
στό άπόλυτο τής άξίας του. Ά ν  τέτοια 
είναι μερικών άνήσυχων ή πορεία καί ό 
ρυθμός, ας μοΰ συχωρέσουν τίς κατηγορίες 
μου.

*

Kati μ αυτή τήν έξήγηση δέν ύπάρχει φό
βος να_ μέ πάρουν γιά θιασώτη τών ήσυχων, 
που παν ίσα - ίσα τό μονοπατάκι τους καί 
καμαρώνουν γιά τήν ίσιάδα του καί οϋτε 
ζερβά ουτε δεξιά τίποτα δέ βλέπουν καί
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δέν άγαποΰνε. Δέν ύπάρχει φόβος να μέ 
πάρουν γιά θιασώτη τών πιστών, που δέν 
τολμάν ποτέ ν’ Απιστήσουν στόν έαυτο 
τους. Δέ συμπαθώ μ* αυτό τό υπόστρωμα 
τής πνευματικής ζωής. θέλω τόν άνθρωπο 
δχι άπό άδυναμία καί άπό άπνοια πιστό 
καί ήσυχο, τόν θέλω πιστό και σταθερό 
άπό τή δύναμη τοΰ έρωτά του.

Μήτε καί σ’ Μνα πλούσιο, καθολικό 
μά εύθύγραμμο άνηφόρισμα πρό τό Αν
τικείμενο, δέν περικλείνω τό ιδανικό 
μου. "Έχω μπροστά μου τόν Αριστοτελικό 
κόσμο καί τή συστηματική τελολογική ά- 
νάβαση τών δντων πρός τή νόηση τής νοη- 
■σης πρός τό θεό. Μήτε αύτή δέν άπο- 
κλείω, άλλά καί δέν περικλείνομαι σ’ αυ
τήν. Καί τοΰ Ντάντε τήν πόρευση μεσα 
άπό τούς κύκλους τών κόσμων του τήν Εν
στερνίζομαι, άντιδιαστέλλοντας την με ό
σα κατακρίνω στούς άνήσυχους περιη_γητές 
ιδεών καί προβλημάτων τοΰ καιρού μου. 
Καί τόν παλαμικό Γύφτο άκόμα τόν άσπα- 
ζομαι και τόν Μαρσέλ του Προυοτ και κα* 
θε ιχνευτή τοΰ άπόλυτου, άρκεί ή όποια 
του περιπλάνηση νά μήν κανονίζεται άπό 
τούς άνέμους πού φυσοΰν άπό τό Παρίσι ή 
τή Μόσχα ή τό Βερολίνο, ούτε καί άπό 
τις ιδιοτροπίες τής ψυχοσύνθεσης του, άλ
λά νά υποδαυλίζεται άπό μιάν άσβυστη 
φωτιά, νά κινείται κατά κάποιον έσωτερι- 
κό ρυθμό, πού κάθε τόνος του ν’ άναφέρε- 
ται σέ μιάν ένιαία άρχή' άρκεί μέ άλλα λό
για ή περιπλάνησή του νά μήν είναι κομα- 
τιασμα καί άφανισμός τής προσωπικότη
τας. καθώς είναι άρνηση μιάς πρώτης α
ποφασιστικής θέσης στή ζωή του, ^ λ ά  νά 
είναι άπεναντίας φανέρωμα καί ξεδίπλωμα 
δλου τοΰ πλούσιου της περιεχομένου.’Αλ
λά βέβαια μιά τέτοια έκδοχή προϋποθετει 
μιά συνείδηση πού ξεκινάει αύτόνομα άπο 
τό σταθερό, τό άρχιμήδειο της οημείο. Τό
τε μονάχα ή κίνηση και ή περιπλάνηση 
παίρνει τό βαθύ έρωτικό της νόημα καί 
ξεχωρίζει άπό τίς κινήσεις τών συρμών, 
κρατώντας τή συνοχή καί τή μοναδική 
της υφή, οοο και δτχου και αν πολυκλαδι- 
ζεται.

θάπρεπε καί Μνα άλλο είδος άνθρωπων 
ν’ άποκλείσομε άπό τούς γνήσιους βρα
στές. Είναι έκείνοι πού φαίνεται πώς φτά
νουν μ’ Μνα τους μόνο πήδημα στό απόλυ
τό τέρμα, δρασκελίζοντας κάθε ενδιάμεσο 
άναβαθμό. Φαίνεται' γιατί σέ κάθε πνευμα
τική έπικοινωνία έπεμβαίνουν, έπισείοντας 
τό άπόλυτο αύτό τέρμα,έκεΐνο πού φυσιολο
γικά θά επρεπε νά είναι ή τελευταία φάση 
μιάς ολόκληρης έξέλιξης, καί μέ αύτό στό 
χέρι, καθώς νομίζουν, άρνιοΰνται κάθε άλ
λη έκφραση ζωής πού είναι ταπεινότερη

άπό τό άπόλυτο τέρμα τους. Τοσο παρα
δίνονται σ’ αύτό, πού δέ μποροΰν νά βγουν 
άπό τόν κλοιό του καί νά δοΰν καί άλλα 
προβλήματα, πού δμως κατά τήν ούσία τους 
δέν Μπρεπε νά χωριστοΰν άπ’ αύτό. Οι τε· ' 
τοιοι άνθρωποι είναι μονοκόματοι, μονο- 
τονοι, δχι άπό έλλειψη πνευματικότητας, 
σάν τούς θεράποντες τής είδικότητας στήν 
έπιστήμη, άλλά άπό κάποια άλλη πιό πο
λύπλοκη αίτία. Πρώτα-πρώτα είναι φτωχό 
τό ύλικό άπάνω στό όποιο δουλευει το 
πνεΰμα τους. "Υστερα, μοΰ φαίνεται δείγ
μα νωθρότητας, πρίν καλά- καλά παλε- 
ψεις μέ τίς άπειρες δυσκολίες πού πα
ρουσιάζει τό κάθε πρόβλημα, πρίν τό κα
ταλάβεις στήν ούσία του, νά φεύγεις, ζητών
τας Μνα άσφαλές καταφύγιο σ’ Μνα και τό 
ίδιο πάντα νόημα, αύτό πού γιά σένα ση
μαίνει Μνα άπόλυτο τέρμα.’Α λ λ ά  το χειρό
τερό, μοΰ φαίνεται πώς δ σ ο ι  τόσο εύκολα 
Μφτασαν κιόλας στό τέρμα, είναιμόνο κατ 
έπίφασιν φτασμένοι έκεΐ. Νομίζουν πως 
άγγιξαν τό τέρμα, ένώ στά χέρι_α τους 
κρατάν Μνα κενό σύνθημα, μιά λέξη, Μναν 
Μξυπνο καί άναπαυτικό λόγο. Πόσες ω
ραίες λέξεις καί σημαντικές άδικοσκοτω- 
θηκαν ετσι στόν τόπο μας άπό τέτοιους 
άνθρώπους '. Τούς παρουσιάζεις Μνα όλο- 
κληρο φιλοσοφικό σύστημα, πού θελ.ει πο- 
λύν κόπο νά φτάσεις στό δικό του το̂  από
λυτο τέρμα' καί σοΰ _άπαντοΰν : « Έμας 
αύτό τό σύστημα δέ μάς ένδιαφέρει, γιατί 
δέ θέτει τό μόνο γιά μάς φιλοσοφικό πρό
βλημα, πού είναι αύτό ή έκεινο. » Δε θε- 
λουν νά καταλάβουν πρώτα, πώς καθε^ρα- 
σικό πρόβλημα τοΟ πνεύματος άποχτα το 
άληθινό του βάθος μονάχα δταν τοποθε
τηθεί μέσα σ’ ενα σύμπλεγμα άπο αλλ.α 
θέματα, καί πώς Μτσι άπομονωμένο και 
συνοδευμένο άπό τήν άρνηση τόσων αναγ
καίων δρων, ρηχαίνει καί κατανταει κενο
λογία. Δέ θέλουν νά καταλάβουν πως τα 
ψηλότερα θέματα μόνο σάν έσχατες συν
θέσεις μιάς όλόκληρης διαλεκτικής πορείας 
μπορεί νά νοηθοΰν και μόνο ετσι μπορεί 
ν’ άγγιχθοΰν χωρίς τό άγγιγμά τους να εί
ναι άνόσιο.Δέ μποροΰν νά καταλαβουν πως 
άν άπό τήν άρχή άσχολούμαστε μέ το θειο 
καί μέ τήν πίστη πού τό θείο μας_δινει,χω
ρίς'νάχομε ποτέ ζήσει τό Γολγοθά που πρέ
πει ν’ άνέβει ή ψυχή γιά νά φτάσε  ̂ το θειο, 
δέν έχομε ποτέ άγγίξει τήν ουσία του, 
πώς παίζομε μέ τά μεγαλείτερα συνθήμα
τα τής ζωής, καί ρηχαίνομε, μικραίνομε, 
και κάνομε απλοϊκό και εύκολο μέ τον 
πνευματικό πρωτογονισμό μας τό πιο ψηλο 
καί πιό δυσπρόσιτο δριο τής Ανθρώπινης

^Στούς πολύ νέους τέτοια τολμήματα βο- 
ηθοΰν τά πρώτα τους βήματα. Τούς δίνουν 
τήν Ενθουσιαστική δύναμη γιά τον άγωνα 
τούς δείχνουν διαισθητικά τά μακρυνα τέρ
ματα. Άλλά δσοι σταματήσουν έκει ικανο
ποιημένοι, δσοι πλανευτούν νά πιστέψουν
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πώς αύτό τό γλήγορα κερδισμένο και απλό 
τους σύνθημα είναι ή λύση τού παντός, ή 
φιλοσοφική πανάκεια ή ή φιλοσοφική λίθος 
όσοι, στρογγυλοκαθισμένοι έκεΐ, άρχίσουν 
να^αψηφάν δλες τίς άλλες στιγμές τής 
ζωης, αύτοί είναι καταδικασμένοι νά ζή- 
σουν άτροφικοί, δπως τά έπίνεια πού 
δεν έχουν ένδοχώρα, καί έτσι καί τό σύν
θημα τους, άφοΰ ειπωθεί κάμποσες φορές 
ο? άχρηστευθεϊ Κα[ θά μαραθεί, γιατί δέ 
θα βρει ποτέ τό βάθος πού χρειάζεται γιά 
να ριζώσει. Καί δμως μερικά τέτοια συν
θήματα είναι έλπιδοφόρες άπαρχές ένός 
καλοΰ δρόμου.
, Ή  μονοκόματη τούτη προσήλωση σέ μι
αν ιδεα, ένώ θά νόμιζε κανείς πώς προδί- 
νει έρωτα γι’ αύτήν, κατά βάθος σημαίνει 
μια στάση άκριβώς άντιερωτική. Οί έρα- 
σχες,οι ετσι άκίνητα άφοσιωμένοι,δέν εϊναι 
οί έραστές τής καλής ποιότητας. Μονάχα 
οποίος κάθε μέρα γκρεμίζει τό ναό γιά 
να τον ξαναχτίσει, δποιος κάθε μέρα άνα- 
συζητει, καί πάλι καταφάσκοντάς τον τόν 
ανανεώνει τόν έ'ρωτα του, μονάχα αύτός 
ζει ερωτικά. Αυτός ό άγώνας μέ δλα του 
τα άνεβοκατεβάσματα, αύτή ή κίνηση, κά
νουν τήν όμορφιά καί τό μεγαλείο τοΰ 
έρωτα. Και μονάχα δποιος κάθε φορά διε- 
ξερχεται ολη τήν πορεία πρός τό τέρμα 
φθάνει άλήθεια στό τέρμα καί είναι έρα- 
στής ζωντανός καί άξιος.

Έ τσ ι άρμόζει ν’ άγαπδμε δσα βάζομε 
για τέρματα τής ζωής μας. Μονάχα Μνας 
έρωτας πού έτσι ξεδιπλώνεται πηγάζει 
γνήσια άπό τήν άρχική μας τοποθέτηση. 
Και μονο ο έρωτας πού σ’ αύτήν στηρίζε
ται, εχει μέσα του ζωή καί άξία.

Ή  ψυχή, στό χρόνο, σά χρόνος καί ή ίδια, 
εχει τις ώρες της, τίς μέρες καί τίς νύχ- 
τε<’ χή χαρά καί τόν πόνο. Καί ό έρω
τας, από τή χαρά ζωπυρωμένος, νοτισμέ- 
νος απο τόν πόνο, φυτρώνει έκεΐ καί αύξά- 
νει μεσα_ σέ άδιάκοπες εναλλαγές φωτός. 
Χωρίς αυτές τίς έναλλαγές, χωρίς τό μό 
χθο πού περικλείνουν, χωρίς τήν ένέργεια 
που  ̂προκαλοϋν, ό έρωτας άποκοιμιέται 
και υστέρα άτροφεϊ καί έξευτελίζεται.
^Μας̂  είπαν πώς ό μεγάλος γονιμοποιός 

είναι ο πονος, Καί άπαντήσαμε έμεΐς, πώς 
ισότιμα δημιουργικό είναι τό σπέρμα τής 
χαράς. Καί δσοι βέβαια έξάρανε τόν πόνο, 
ξερουν πώς δέ μπορεί νά τόν αίσταν- 
Βουμε παρά μόνο σάν έναλλαγή, καί πώς 
γι αυτο πάντα, καθώς δίδαξε ό Σωκράτης 
τρίβοντας τά μουδιασμένα μέλη του τό τε
λευταίο του πρωινό, συνοδεύεται άπό τό 
πέρασμα, καί^ άς είναι γλήγορο, τής 
ηδονής και τής χαράς. θέλουν μόνο νά 
τονίσουν πώς σ’ αύτές τίς έναλλαγές, γιά 
ν?  υπάρξει τό κλίμα τής άληθινής έρωτι- 
κης δημιουργίας, πρέπει τό κέντρο βάρους

να^πέσει πρός τή μεριά τής νύχτας καί 
του πόνου. Δέ μπορώ νά παραδεχτώ μιά 
τέτοια μονόπλευρη έξαρση τοΰ πόνου. Τήν 
αποδίνω στή ρωμαντική γοητεία τοϋ πό
νου, στήν αύταρέσκεια πού ξυπνάει τό συ
ναίσθημα δτι έμεΐς ματώνομε γιά νά δημι- 
ουργησομε τό έργο πού σέ άλλους θά δώσει 
την ευτυχία καί τή λύτρωση.θάλεγα κι’ έγώ 
πως πιό συχνά είναι ό πόνος πηγή δημιουρ
γίας, γιατί στόν κόσμο πιό συχνά πονάς 
παρά χαίρεσαι, άλλά καί γιατί είναι πιό 
εύκολος ό πόνος άπό τή χαρά. Μά δλ’ αύτά 
οεν καταργούν τήν άρχή, πώς τίς ίδιες δυ
νατότητες δημιουργίας έχουν καί οί ψυχές 
και οι καιροί καί οί έρωτες δπου υπερτε
ρούν οί χαρούμενες ώρες. Γι’ αύτό, δπως 
οεν πρεπει νά φοβόμαστε τόν πόνο, έτσι 
δεν πρέπει νά φοβόμαστε καί τή χαρά. Νά 
φοβομαστε μόνο τίς ώρες έκεϊνες τίς νε 
κρες, δπου. δέν έχομε οϋτε τή δύναμη νά 
πονεσομε, ούτε τή_δύναμη νά χαροΰμε.

Οτι τό μέτρο τής χαρας καί τοΰ πόνου 
και της ισορρόπησης τών δυό δέν έξαρτά- 
ται μονο άπό τά περιστατικά πού είναι έ
ξω άπό τή δύναμή μας, άλλά καί άπο τήν 
πΡν τ * Ρ Χ Ική τοποθέτηση τής δικής μας συ
νείδησης, άπό τόν τρόπο πού έμεΐς άντι- 
κρύζομε τόν κόσμο, αύτό δέν πρέπει νά 
λησμονιέται. Ή  χαρά μας καί ό πόνος μας 
γεννιούνται άπό τή συζυγία τής έλευθερίας 
μας με τή μοίρα, 

θά ήταν άφελές νά προτρέψομε κάποι
ον πρός τή χαρά ή πρός τόν πόνο. ’Ά ς  
φτάσει στό μίγμα έκεϊνο, όπουθε θά βλα- 
στησει πιό δημιουργικός ό έρωτας. Καί τέ
τοιο είναι τό μίγμα πού ταιριάζει καλλί
τερα στήν πρωταρχική του τοποθέτηση.Άπ’ 
αυτήν πρεπει νά ύπαγορευθεϊ, δσο βέβαια 
α_π αυτήν έξαρτδται. Καί πρέπει τοΰτο τό 
μίγμα, οσο μπορεί περισσότερο, άπ’ αύτήν 
να έξαρταται.Τή χαρά καί τόν πόνο άκόμα 
πρεπει οχι νά τά δεχόμαστε δπως μάς έπι- 
ραλλονται, άλλα έμεΐς, δσο μπορεί κυριαρ- 
χικωτερα, νά τά διαλέγομε καί νά τά δη
μιουργούμε γιά τόν έαυτό μας. Άλλωστε 
η μονη άληθινή χαρά είναι ή χαρά τής δη
μιουργίας. 1

*  *

Ή  έρωτική ένέργεια τής συνείδησης ή- 
στηριγμένη στό πρωταρχικό άρχιμήδέιο 
σημείο, μπορεί να είναι θεωρία, μπορεί νά 
είναι καί πράξη. "Ενας χωρισμός πού καί 
έγω ό ίδιος παντα τόν κάνω, άν καί ξέρω 
πως σημαίνει κάτι έντελώς διαφορετικό 
από αυτό πού λογικά οί λέξεις πράξη καί 
θεωρία σημαίνουν. Ή  θεωρία καί ή πράξη 
είναι άδιαπτωτη συνέχεια μιας ίδιας έ- 
νεργειας. Ή  θεωρία θέτει καί δημιουρ
γεί δπως καί ή πράξη. Καί ή πράξη εί
ναι σύλληψη καί κατοχή δπως ή θεωρία, 
π ιοια η^θεωρια είναι πράξη, πράξη έσω- 

τερική τής συνείδησης. Κάθε στιγμή τής 
πράξης συμπαρακολουθεΐται άπό μιά στιγ
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μή θεωρίας Καί δμως άπό μιά πλευρά 
μπορεί νά ίσχύσει πάντα τούτη ήδιάκρι- 
ση. “Οπου τελικός σκοπός τής ένέργειας 
είναι μιά πράξη, μιά μεταβολή πού έπιβαλ- 
λει ή συνείδηση στόν έξωτερικο κοσμο, 
τότε καί δλη ή σύμμικτη ένέργεια μπο 
ρεϊ νά ειπωθεί πράξη. Ανάλογα θά πούμε 
καί γιά τή θεωρία. Ό  σκοπός θά είναι το 
κριτήριο.

Χω ρίς αύτή τήν έπεξηγηση, δε θ α μ π ό  
ρουσα καθαρά νά θέσω τό ^δίλημμα της 
θεωρίας καί τής πράξης, τοϋ θεωρητικού 
καί τοϋ πρακτικού βίου.

Νά πώ τή χάρη τής μιας και της άλλης 
ζωής, θά ήταν κοινός τόπος. Άπο τον αρ
χαίο κόσμο, πού γι* αυτόν < έν άρχη^ήν ό 
Λόγος » καί πού τέλος του πάλι είναι ο Λό
γος πού ό ίδιος ό θεός του είναι θεωρία, 
θεωρία τής θεωρίας, νόηση τής νόησης, 
μάς καλοϋν οί ώραιότεροι ύμνοι προς την 
εύγένια τοΰ θεωρητικού βίου. Σέ δίσε
χτους καιρούς, σ’ έναν άταίριαστο μέσα 
κόσμο, δταν ό άνθρωπος είναι άδύναμος μέ 
τή δική του ένέργεια ν’ άλλάξει τήν κοίτη 
τοΰ μοιραίου, τόν καλεΐ πρός τη γαληνη της 
θεωρίας ή άνάγκη τής άπόστασης άπό την 
έξευτελιστική τύρβη τής άγορας, για να 
διασώσει έκεΐ τόν άνθρωπισμρ του τον κα
λεΐ ή άνάγκη τής στωϊκής αύτάρκειας και 
τής συγκέντρωσης στόν _έαυτό του, τήν ώ
ρα πού τίποτε δέ μπορεί νά περιμένει απο 
τόν έξω κόσμο' καί ή σωφροσύνη άκόμα τον 
καλεΐ νά συμμορφωθεί στό «λάθε βιώσας», 
στήν άποστροφή άπό τήν πράξη πού συσχε
τίζει τή ζωή του μέ τά έξω, άνοίγοντας 
τίς πύλες της πρός δυνατώτερους έχθρους.
« Σ τή ν  άρχή ήταν ή πράξη »' έτσι άπανταει 
ή νεώτερη φαουστική ψυχή. αύτή που_ ζει ά
νάμεσα στήν καντική πρωταρχία του πρα
κτικού λόγου καί στό ν ιτσείκό  Ζαρατουσ- 
τρα, ή ψυχή πού τήν πρώτη της πηγή τήν 
έχει σ’ έκεΐνον  πού είπε, π ώ ς δέν ήρθε για  
νά θεωρήσει καί νά κρ ίνει τόν κόσμο, ά λ 
λά γ ιά  νά τόν σώσει μέ τήν κοσμοπ λα 
στική πράξη τής θυσίας του.

ΟΟτε χωρίς κάποια πράξη, ουτε χωρίς 
κάποια θεωρία θά μποροΰσε νά ζήσει κα
νείς. Τό αρχιμήδειο σημείο τ ή ς  τοποθέτη
σης τοΰ καθενός πρέπει νά έκφράζεται στο 
μέτρο πού θά ισορροπήσει πράξη καί θεω
ρία. γιατί μονάχα τότε ή  ζωή του θά όμο- 
λογεΐ μέ τόν έαυτό της, έσωτερικα όμοου- 
σια καί ειλικρινής. Τό πρόβλημα, άπό τα 
πιό έπικίδυνα τής ζωής, παρουσιάζεται ά
κόμα πιό αύχμηρό σ’ έναν τόπο δπου τίπο
τε δέν έχει μιάν άποκρυσταλλωμενη μορ
φή καί δπου χρειάζεσαι παντοΰ, ένώ που
θενά δέν μπορεί νά ύπάρξεις όλόκληρος. 
Τό νά διατηρήσεις σέ τέτοιες ̂ συνθήκες τήν 
ένότητά καί τό ρυθμό τής ύπαρξής σου, 
είναι έργο βαθειδς πολιτικής πρόνοιας. 
Καί σέ σώζει μόνο ή άδιάκοπη συνειδητή 
σου άναγωγή στό πρωταρχικό άρχιμήδέιο 
-σημείο.

Μέ τό δίλημμα τής πράξης καί της θεω
ρίας στενά δεμένο είναι καί τό δίλημμα 
τής μοναξιάς καί τής κοινωνίας, θεωρούμε 
μονάχοι μας· σπάνια είναι ήυψιστη ευδαι
μονία μιας συντροφικής θεωρίας’ καί κοινω
νικά πάντα πράττομε,δένοντας τόν_εαυτό
μας μέ άλλους άνθρώπους. Καί δμως η 
θεωρία, πού πηγή της έχει τή μοναξιά, στήν 
ψηλότερή της βαθμίδα είναι γέννημα της 
σπίθας πού άνάβει ή σύγκρουση άντιθετων 
θέσεων. Καί γι’ αύτό είναι στήν ούσια της 
διαλεκτική, καί στήν έξωτερική της μορφή 
διάλογος καί κοινωνία πνεύματος. Η πρά
ξη άντίθετα, πού σκοπός της_ είναι ή κοι
νωνία, δέ μπορεί νά έξαρθεΐ σέ μιαν α
νώτερη βαθμίδα, άν δέν περιτριγυριστεί 
άπό μοναξιά καί δέ σταθεί σέ μιάν άποστα- 
ση άπό κάθε τί πού γύρω της συμβαίνει. 
Μαρασμός ή μοναξιά μονόιχη της σκορ- 
πισμα μονάχη της ή κοινωνία Δημιουργι
κή ή μοναξιά πού μάς έτοιμάζει για τήν 
κοινωνία. Δημιουργική ή κοινωνία όταν 
έγκαιρα τή σταματάει ό άνθρωπος για νά 
ξαναγυρίσει στή μοναξιά του.

Δυό είναι οί κοινωνίες Άπό τή μια γυ
ρίζομε μέ τήν πιό πλούσια συγκομιδή, μέ 
τή συνείδηση δτι ποτέ πιά δέ μπορεί να 
κατεβοΰμε άπό τό ϋψος Λπό τήν^άλλη 
φεύγομε μέ τή γεύση τοΰ θανάτου, τής χα
μένης ώρας, τής χαμένης ζωής, μέ το συν
αίσθημα τό καταθλιπτικό ένός άδειου, πιό 
μόνοι παρά ποτέ. Δύο είναι καί οι μοναξι
ές. Ή  μιά, καθώς λέει ό ποιητής, « μαννα 
τών άντρειωμένων γιά τή σκέψη και τήν 
πράξη », ή μοναξιά πού ήχεΐ μέσα μας σα 
νίκη καί άπλώνεται έντός μας σάν ουρά
νιος άναπαμός· ή άλλη, «ή άφέντρα των 
παραπεταμένων πού τούς έχει ρημάξει μια 
ίδέα προδότρα», αύτή καταλήγει στήν Α
πόγνωση, στό σβύσιμο τής ζωής, στο συν
αίσθημα μιάς ήττας πού τήν προκαλεσε έ
νας κραταιότερος κόσμος.

"Οποιος σέ κάθε στιγμή, σέ κοιθε βημα 
·*ου δέ στρέφεται όλόκληρος πρός τούτο 
τό κρίσιμο δίλημμα, δποιος, άν δεν ευτυ
χήσει νά συναντήσει τή γόνιμη άνθρωπινη 
άνταπόκριση, τουλάχιστον δέ διαφυλαξει 
άπόρθητο τό χώρο τής δημιουργικής μονα
ξιάς του. αύτός δέ μπορεί να πραγματο
ποιηθεί πλέρια στή ζωή του. Δέ μπορώ ό
μως νά δώσω καί καμιάν άλλη_ όοηγια 
γιά τή διατήρηση τοΰ χώρου αύτοΰ και του 
μέτρου πού θά τόν ισορροπήσει πλαι στή 
σφαίρα τής άνθρώπινης έπικοινωνιας, παρα 
,ή συνειδητοποίηση τής άπόλυτα προσωπι
κής άρχής, πού άπάνω και άπό τήν ήσική, 
τή θεωρητική καί άπό κάθε άλλη λειτουρ
γία, μοιράζει άνάμεσα σέ δλες αυτές τή 
ζωή, κρατώντας την ένιαία καί πιστή στήν
πηγή της. *

*  *

Συχνά μέσα στό δίλημμα τ ή ς  μοναξιάς 
και τής κοινωνίας έμπλέκεται και το ηθικό
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πρόβλημα. Πρέπει νάσαι κοινωνικός, θυσι
άζοντας τή δημιουργική μοναξιά σου, γιά 
να υπηρετήσεις τούς συνανθρώπους σου 
Ετσι ορίζει κάποτε ό ήθικός λόγος. Καί 

ομως πρέπει νάσαι μοναχικός, θυσιάζοντας 
τους συνανθρώπους σου, γιά νά μπορέσεις 
στη μοναξιά σου νά πλάσεις τό άξιο εργο  
του πνεύματος ή καί γιά νά πλησιάσεις 
στη μυστική έπικοινωνία μέ τό θεό. Οί ι
δρυτές^ τοΰ μοναχικού βίου δέν είναι ηθι
κοί, είναι θρήσκοι. Δέ θυσιάζονται γιά 
τους άλλους^ δπως ό Χριστός, άλλά θυσιά
ζουν το σώμα τους καί τά σώματα τών 
άλλων για τή σωτηρία τής ψυχής των 
Τέτοιοι έγωίστές μοναχοί, λίγο ή πολύ, 
άναγκαζονται ισως νά είναι δλοι οί δη
μιουργοί μεγάλων έργων. Ά ρα γε νάναι 
γνησια_ αύτή ή αντινομία τής ήθικής μέ 
το πνεύμα, τόσο γνήσια, ώστε νά άναγκά- 
σει το Χριστό νά πει « μακάριοι οί πτωχοί 
τω πνευματι >, άρχίζοντας μ’ αύτό τό λόγο 
τους μακαρισμούς τής ήθικής ζωής; "Αν 
ηθικός νομος είναι ό νόμος τής άνεπιφύ- 
λακτης προσφοράς καί θυσίας, αν ήθικό 
καθήκον καί χριστιανική άγάπη συμπίπτουν 
ϊ?τε ή άντινομία αύτή είναι γνήσια καί 
δεν εχει λύση. "Αν δμως ό ήθικός νόμος 
είναι λόγος, καί ό λόγος, άνεξάρτητα άπό 
καθε ειδικωτερη άποψη, σ’ £να μόνο άπο- 
ρλεπει,στην έπικράτηση τοΰ άξιώτερου,τότε 
η αντινομία αύτή δέν είναι γνήσια.Ό λόγος 
μπορεί κάθε φορά να όρίσει άντικειμενικά 
το μέτρο τής θυσίας, δπου πρέπει νά 
υποταχθούν ή ήθική ζωή ή ή πνευματική 
ζωη του άνθρώπου. Αύτός 6 λόγος δμως 
δεν είναι οϋτε ό θεωρητικός, οΰτε ό πρα
κτικός, ουτε ό αισθητικός λόγος' είναι Μ
νας ψηλότερος άναβαθμός, άφοΰ Ιργο του 
είναι ακριβώς νά κρίνει άνάμεσα σέ ήθικά 
πνευματικά, ή αισθητικά γεγονότα' είναι 
ο λόγος στήν άδιαφοροποίητη πρωταρχική 
του ένότητα. Άλλά τοΰ λόγου τούτου φο
ρέας είναι η άδιαφοροποίητη πρωταρχική 
ένοτητα τής συνείδησης, ή συνείδηση στήν 
πρωταρχική της θέση. Μέσα σ’ αύτήν θά 
γίνει κάθε φορά ό λόγος συγκεκριμένος 
και μέσα σ’ αύτήν θά ένσαρκωθεϊ.

Ό  πιστός στήν κλασική έλληνική λύση, 
αν τη λυση αυτή τή ζεϊ μέσα του σάν έ
σχατη άλήθεια, θά επρεπε έδώ νά σταμα
τήσει. Υπάρχει δμως καί Κνα βήμα άκόμη 
πιο περα. Γιατί ό λόγος νά μείνει έσχατος 
κριτής; Γιατί νά μήν ποΰμε πώς τήν τελευ
ταία λεξη πρέπει νά τήν έχει κάποια άργή 
που υπερβαίνει καί τό λόγο ; Καί γιατί νά 
μην ποΰμε πώς τό άπόλυτο δέ μπορεί νά 
είναι μόνο ό λόγος, άλλά καί κατά τό δια
λεκτικό νόμο τοΰ πνεύματος, ή τελική 
σύνθεση τοΰ λόγου μέ μιάν ύπέρτατη άλο- 
γη αρχη; Γιατί νά μήν ποΰμε, πώς τελικός 
κριτής της ζωής μας, είναι ή σύνθεση τοΰ 
ελληνικού λόγου καί τής χριστιανικής άγά- 
π]Τ$’ KOtt πώς αύτή ή σύνθεση είναι άπό 
αιώνες καί γιά αιώνες άκόμα ή ψηλότερη

άποστολή τής ζωής τοΰ άνθρώπου, ή Ι'σχα- 
τη κορύφωση τοΰ πολιτισμοΰ ;

Δέ χωράν βέβαια έδώ ρητές λύσεις τέ
τοιων μάλιστα διλημμάτων. Ήθελα μόνο 
να υποδείξω τά προβλήματα πού γεννιών- 
^αι ο ? 1 Ρεύματα πού διασταυρώνονται 
ακριβώς στό άρχιμήδειο σημείο, στόν 
ώείζωο τούτο πυρήνα τής έσώτατης ζωής.
1 ις λύσεις τίς^δίνει μόνο αύτός, πού εί
ναι καί τό πρώτο κίνητρο καί μαζί τό έ
σχατο άποφασιστικό κριτήριο. Έμεΐς τά 
πλαίσια μονάχα τών δυνατών προβλημά
των σκιαγραφούμε, τούς τύπους πού θά ε- 
χει νά πληρώσει κατά τόν προσωπικό της 
τροπο ή ζωή τοΰ καθενός, άναβλύζοντας 
άπο τήν πρώτη της πηγή, άπό τό άρχιμή- 
οειο σημείο τής ύπόστασής της.

Τό ίδιο πρόβλημα τής ισορρόπησης λό 
γου καί άλογου στοιχείου διακλαδίζεται 
άπο τη μιά μεριά στό πλαίσιο τής θεωρί
ας, άπο τήν άλλη στό πλαίσιο τής πράξης, 
προσλαμβάνοντας στήν καθεμιά εναν ιδιαί
τερο τύπο.

,^άν άνθρωπος τοΰ καιροΰ μου, χωρίς νά 
το θελω,χωρίς νά τό έπιδιώκω, χωρίς νά μέ 
κατέχει ό φόβος μή τυχόν καί καθυστερώ 
στηνένημερότητά μου, πηγαινοέρχομαι συ
χνά άπό τή χαρά πού μοΰ γεννάει ή καθα- 
ρα λογική συνειρμική σκέψη, στή γοητεία 

άλογης, τής διαισθητικά προσδιορισμέ
νης θεας, μέ τά λογής - λογής περιεχό
μενα της. ^.έρω τά πλεονεκτήματα έκεί- 
νων πού δέν πηγαινοέρχονται ετσι καί 
ξερω τους κίνδυνους τούς δικούς μου. Καί 
ομως δέν τούς ζηλεύω. "Οχι γιατί είναι 
ρεβαιο πως δποιος έτσι λειτουργεί διπλά, 
είναι άξιώτερος άπό κάποιον πού πλέρια 
δουλεύει στό gva ή στό άλλο πεδίο. Μιά 
τέτοια κρίση θά επρεπε νά στηριχθεϊ μονά
χα στήν άξία τής άπόδοσης' καί αύ ιή είναι 
άγνωστο άπό πρίν ποΰ θά άποβεϊ καλύτερη 
Δέν τους ζηλεύω, γιατί ξέρω τό εδρος τής 
κατανόησης πού χρωστώ στή δισυπόστατη 
αυτή ψυχική λειτουργία, καί γιατί άπό αύτήν 
άποφεύγω τίς παρανοήσεις πού μοιραία ά- 
νακυπτουν καί τίς μονόπλευρες κρίσεις 
που άνταλλάζονται άνάμεσα στούς δουλευ- 
τες τοΰ _λόγου καί στούς πιστούς τών άλο
γων ή τών μεταλογικών στοιχείων. Χωρίς 

διφυΐα τής πνευματικότητάς μου, 
οε θα μπορούσα νά είμαι, δσο βίβαια τό 
είμαι κ εγώ, δίκαιος καί άντικειμενικός 
Την ολοφάνερη, άν καί συνήθως άνομο- 
λογητη, περιφρόνηση πού αισθάνονται 
οί ειδικοί έπιστήμονες, δλοι αύτοί οί χρή
σιμοι άνθρωποι τής διάνοιας, γιά νά μιλή
σομε πλατωνικά, πρός δσους άσχολοΰνται 
με της τέχνης τά πάντοτε άβέβαια καί ά
χρηστα εργα, καί άκόμα περισσότερο μέ 
τον έρωτα ή μέ τή μυστική έπικοινωνία, 
έγω δέν τη γνώρισα ποτέ μου. Ά λλά  καί
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τήν ολοφάνερη καί πάλι συνήθως άνομο- 
λόγητη περιφρόνηση πού αισθάνονται προ 
παντός οί νέοι ποιητές καί καλλιτεχνες 
γιά τούς πεζούς καί άναλυτικούς στη σκέ
ψη, νιά τούς άτροφικούς στήν__ αισθητική 
τους λειτουργία δουλευτάδες της θετικής 
έπιστήμης, καί αύτήν δέν τή δοκίμασα πο
τέ μου. Μέ γλύτωσαν άπό τό άδικο και οι 
περιστάσεις τ ή ς  ζωής, πού μοΰδωσαν άπο 
νωρίς εύκαιρία νά έκτιμήσω και_ τις δυο 
αύτές δψεις τής θεωρητικής ζωης, αλλα 
και ή πρώιμη έπικοινωνία μου με τον 
Γκαΐτε. Σήμερα μέ στηρίζει σ’ αυτο 
τό δριο τής δικαιοσύνης ή βαθμιαία 
προσπέλαση τής άρχικής μου _τοποθετη- 
σης στήν ούσία τοΰ ελληνικού πνεύμα
τος, πού δέ μεροληπτεί οΰτε πρός τή θε
τική σκέψη, οϋτε καί πρός τή μεταλο
γική βίωση, Ιδιαίτερα τόν αισθητισμό. Πρε- 
πει νά τονισθεΐ δτι δέν είναι γνήσια ελ
ληνικός ό άποκλειστικός αισθητισμός, που 
τελευταία μάς τόν ξαναπαρουσιάζουν σαν 
τό μόνο δρόμο γιά τήν εϋρεση της έλληνι
κής ούσίας. Καί αύτά τά λέω, χωρίς ν αμ
φισβητώ τή γονιμότητα πού μπορεί να εχει 
μιά τέτοια αισθητική έλληνική παιδεία, αν 
εύστοχα κατευθυνθεΐ μέσα στήν ακαταστα
σία τοΰ καιροΰ μας.

Γενικώτερα δέν άμφισβητω πως μπορεί 
καί ό μονόπλευρα έπιστήμονας καί ό μο_- 
νόπλευρα καλλιτέχνης—γιά νά περιορισθω 
σ’ αύτήν τήν πιό κοινή περίπτωση—να είναι
εξαίρετοι δημιουργοί στό είδος τους. Ο
σοι δμως δέ μποροΰν τουλάχιστον να 
κατανοήσουν καί τά δυό στοιχεία τής ζω
ής, θά ύστεροΰν σέ κάτι πού, παίρνοντας 
τή λέξη σέ μιάν είδικώτερη σημασία, δέν 
μπορεί νά όνομασθεί παρά πνεύμα. Και το 
πνεΰμα, σ' αύτή τή σημασία, δέν είναι 
οΰτε διάνοια, οΰτε αισθητικότητα, ουτε 
κάτι μόνο έλλογο ή μόνο άλογο, άλλά κά
τι πού είναι πρίν άπό δλους αύτούς τους 
ειδικούς τρόπους ζωής, καί π ο ύ  δλους αυ
τούς τούς τρόπους τούς έποπτεύει, άπο το 
υψηλότατο σημείο τής συνείδησης, άπό τό 
άρχιμήδειο σημείο τής άρχικής τοποθετη-

^Συχνά, παλεύοντας μέ αύτό τό πρόβλημα, 
σκέφτηκά μή τυχόν καί ή διατήρηση τής 
πνευματικής διφυΐας δέν είναι κατ αρχήν 
αντίθετη μέ τούς ψυχικούς δρους που α
παιτεί ή δημιουργικότητα του άνθρώπου. 
Γ  ιά τόν έαυτό μου έφθασα στό συμπέρα
σμα πώς μιά τέτοια άποκοπή θά ήταν πα
ρά φύσιν' καί πώς γι’ αύτό άσφαλώς δέ θα 
μέ ώψελοΰσε σέ τίποτε. Ίσως νά γεννη- 
θηκα σ’ £να Ιδαφος γλυστερό καί έπικίν- 
δυνο. Σέ άλλο δμως δέ μπορώ πνευματι
κά νά ζήσω. Καί πρέπει νά ξέρει κοιν^ις 
νά παίρνει άπάνω του τέτοια βάρη, όταν 
μιά φορά τοΰ είναι άμετάκλητα δοσμένα 
άπό τή φύση του. Ά λ λ ο ι, πού τους ελαχε 
μιά εύτυχέστερη τοποθέτηση μέσα στό άπει
ρο τών δυνατοτήτων, ας βαδίσουν άλλιως.

Σέ τοΰτον τόν έπικίνδυνο δρόμο είχα 
δοκιμάσει άλλοτε καί μιά άλλη έπιπλοκη_, 
πού τή μνημονεύω γιά £νά χρησίμεψες και 
σέ νεώτερους, δταν θά τή δοκιμάσουν υστέ
ρα άπό μένα. Στέκοντας σ’ αύτη την ορι- 
αία καί συνθετική θέση, γρήγορα διαπί
στωσα τήν άντίδραση που προκαλουσα 
καί άπό τό ενα καί άπό τό_ άλλο_ μέρος. 
Νέος έτυχε ν’ άσχοληθώ πρώτα με τή λο
γοτεχνία. "Οταν άργότερα εδειξα τη διά
θεση νά άσχοληθώ μέ θετικώτερες και δια- 
νοητικώτερες έργασίες, ένιωσα γυρω μου 
τή διάχυτη δυσπιστία πρός τον άνθρωπο, 
πού άφοΰ χασομέρησε τόσο με; πραγμα- 
τα,άν δχι λαφριά, πάντως ασυμβίβαστα με 
τή σοβαρότητα τής θετικής σκέψης, θέλει 
τώρα νά καταπιαστεί καί μ’ αυτήν ή και 
μόνο μ’ αύτήν. Μετά χρόνια άκουσα την 
άλλη καμπάνα. Ό  άνθρωπος που περασε 
τόσες ώρες δουλεύοντας τή θετική σκέψη, 
φ α ν ε ρ ώ ν ε ι  μιάφύση πεζή, στεγνή, δασκαλί
στικη, καί άποκλείεται να κρύβει μεσα_του 
γνήσια ποιητική ούσία. Ή  προβολή τής ί
διας τής μονομέρειας έκεινων που ετσι 
κρίνουν τήν ψυχή τοΰ άλλου,( είναι ή α- 
θωότερη αιτία αύτών τών κρίσεων.

Τό συμπέρασμα δμως είναι πως μια τέ
τοια σύνθετη τοποθέτηση μέ όδηγησε και 
όδηγείσυνήθως καί άλλους στη μοναξια. 
Καί στήν άρχή τουλάχιστον η μοναξια εί- 
ναι μιά δυσκολία, μάλιστα σε ,οπο^
ή έλλειψη κοινοΰ κάνει τή μοναξια του 
πνευματικοΰ άνθρώπου άκόμα πιό μεγάλη. 
Άργότερα ή μοναξιά μάς γίνεται Ελευθε
ρία καί πηγαίνει συντροφικά με τήν έλευ- 
θερία μας αύξάνοντας.

Ή  άντίθεση τών διάφορων μορφών τοΰ 
θεωρητικοΰ βίου δέ φαίνεται λιγώτερο έν
τονη άνάμεσα σέ δυό πνευματικες λει
τουργίες πού έχουν έν τούτοις τόσες βα- 
θειές κοινές ρίζες' τή φιλοσοφία και τη 
λογοτεχνία. Τίς χαρακτηρίζει και αυτές 
παντοΰ, άλλά στόν τόπο μας κατα εναν 
τρόπο όξύτερο καί πλανερώτερο, μια α
μοιβαία άκατανοησία.Ή περιφρόνηση ή ά- 
μοιβαία άκολουθεΐ.

Κάθε άνθρωπος μέ ξεκαθαρισμένη συ- 
νείδήση θάπρεπε νά ξέρει ν’ άρνείται_ το 
πνευματικό αύτό δίλημμα, θά προτιμήσει 
ίσως ή τή λογοτεχνία ή τή φιλοσοφία, 
άλλά καί τίς δυό θά τίς τιμήσει και θα τις 
τοποθετήσει κατά κάποιον τρόπο θετικό στη 
σφαίρα τοΰ πνεύματός του. Μάλιστα σε 
μιά έποχή δπου τό στοχαστικό στοιχείο 
είναι δσο πρέπει, ή περισσότερο άπό οσο 
πρέπει, κυρίαρχο καί μέσα στήν τέχνη α
κόμα, άπό τό φώς κάποιας φιλοσοφικής 
καλλιέργειας δέ μπορεί νά ξεψύγει οϋτε 
ό λογοτέχνης· Και γιά νά διώξει ακόμα τη 
φιλοσοφία άπό τά δικά του πεδία, θά πρε- 
πει πρώτα κάπως να τή γνωρίσει.
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Ο ταν μιλούμε Εδω γιά φιλοσοφία Εν
νοούμε βέβαια τήν ούσιαστική φιλοσοφία, 
°Χ ΐ  τη μεθοδολογία  τών έπιστημών, οϋτε 
τή λογικής όργα νολογία , θέματα πού ύπά- 
Υ ° νται_στήν καθαρή θετική σκέψη. Ά λ λ ά  
γι αυτής τήν άντίθεση μέ τήν τέχνη μ ιλή 
σαμε κιόλας. 1

Ή  άντίθεση δμως τής τέχνης, τής λ ο γ ο 
τεχνίας μαλιστα, μέ τήν ούσιαστική φιλοσο
φία, δεν είναι ίδια. Χ ίλ ια  δυό νήματα συν
δέουν αυτές τίς δυό λειτουργίες τοΰ πνεύ- 
ματος. _ Η  μιά μπορεί νά τονώσει τήν ά λ 
λη. Και οι δύο μπορεί νά συνυπάρξουν. 
Μ ερικές  κορυφές ταυτίζονται έντελώ ς στόν 
Πλάτω να, στόν Ντάντε, στόν Γκα ϊτε , στόν 
Πιτσε. Η άντίθεση πού παρουσιάζεται, μ ά 
λιστα σ έμας, μεταξύ φιλοσοφίας καί ποίη
σής, δε μπορεί νά άποδοθεϊ στήν ούσία 
των πραγμάτω ν, άλλά  στήν Ελαττωματικό- 
τητα των άνθρώπων (').

’Α κόμ η  όξύτερη είναι ή άντίθεση μέσα 
στην ιδια τήν περιοχή τής τέχνης, δταν οί 
φιλοσοφικά παιδευμένοι διατυπώνουν άπό 
τη οικη τους σκοπιά όρισμένες άντιλήψεις 
τους για^ τήν τέχνη Συνήθω ς οί π ερισσό
τεροι απ αυτούς έχουν μιά πλανερή άντί- 
ληψη για τήν ποίηση- και ή άντίληψή τους 
αυτή ερχεται σέ ριζική άντίθεση μέ δσα 
για την ποίηση σκέπτονται οί π ερισσότε
ροι απο τούς ίδιους τούς ποιητές 
, Α,^ιζε ' ν “  σκιαγραφήσομε αύτή τήν 
αντιΰεση, πού σήμερα θά τή συναντήσει 
κ α °ε  νεος διανοούμενος καί θά πρέπει νά 
πάρει καποια θέση άπέναντι της.
, Α λλά  θάπρεπε γ ι ’ αύτό νά τήν κάνω 
απτή μ ενα παράδειγμα συγκεκρ ιμένο , μέ 
το παραδειγμα τών Ε λ λ ή ν ω ν , πού άφοΰ 
πήραν στή Γερμα νία  μιάν ορισμένη καί 
μάλιστα περιορ σμένη φιλοσοφική μόρφω
ση, μελετουν κριτικά έδώ στήν Ε λ λ ά δ α  
τη λογοτεχνία . "Ο σ ο ι έ'χουν σέ μάς αύτή 
τη μονοπλευρη φιλοσοφική γερμα νική  μ ό ρ 
φωση, και οταν άκόμα  δέν τ’ όμολογοΰν, 
παρατήρησα πώς ζητάν νοήυατα καί ιδέες 
ακόμα  ειδικώ τερα κάποτε ήθικές ιδέες άπό 
την τέχνη. Ή  ποίηση γ ι ’ αύτούς, δταν δέν 
είνα ι αηλό τραγούδι,σάν τό γερμανικό  L ied, 
μεγοτλο κάποτε στήν άπλότητα τής ζωής 
του. ή και σάν τό δικό μας δημοτικό  τραγοΰ- 
οι, πρεπει νάναι διαποτισμένη άπό φ ιλο 
σοφικά νοήματα δχι βέβαια άπό σκέψεις, 
άλλα  άπο νοήματα. Έ τ σ ι  ή ποίηση τοΰ 
L r ie th e  είναι έ ν χ  ΰψιστο ιδανικό γ ι*  αύτούς 

Ξεκ ινώ ντα ς μ ’ αύτό τό κριτήριο δταν 
αντικρυσουν τό έργο  τοΰ καθαρού λ ο γ ο 
τέχνη, είναι φυσικό νά μή βρίσκουν ουχνά 
τίποτε πού νά τούς ικανοπ οιεί Έ κ ε ΐν ο  πού 
απανω άπ’ δλα  κάνει τήν ποίηση κάτι

Ι11*:0031)” 0 · τουλάχιστον έκείνη πού 
εχει ξεπερασει τή θετικιστικη σκέψη, έπιφοιτα άπό

* Ρλ  5 ’ ναλλικό πάλι πνεύμα είναι έκείνο 
ϊαοάλ'ληλΧί 0Η ί?  τωρα φωτίζει τούς λογοτέχνες μας, 
παράλληλα βέβαια μέ τήν αυτόχθονη παράδοση πού 
διατηρείται κυρίαρχη στά καλλίτερα στοιχεία.

διάφορο άπό κάθε στόχαση, κάθε συλλογή, 
καΰε άλλη ένέργεια  τοΰ πνεύματος, αύτό 
είναι ή έκφραση, δχι μέ τό νόημα μονάχα, 
ουτε^ κυρία με τό νόημα, άλλά  μέ τήν πλα
στικότητα τής έκφραστικής μορφής, μέ έ- 
κεινο, που γιά  νά τό άντιδιαστείλω  άπό 
το νοούμενο ή τό έλ λ ο γο  νόημα τοΰ ποιη
τικού λογου, θά τ’ όνόμαζα νόημα α ισθη
τικό, αύτό τό νόημα πού δηλώ νεται μέ τόν 
ΠΧ0, _με τό ρυθμό, μέ τό χρώ μα, μέ τήν τά
ξη των εικόνω ν, μέ τήν ταξη τών έλλογω ν 
νοημάτων, μέ τό πάθος, δσο καί μέ τά έ λ 
λογα  νοήματα τά ίδια ' αύτό δέν τό ζητοΰν 
από τήν ποίηση. Δ έ  ζητοΰν άπό τήν ποίη
ση αυτο πού κυρίως δίνει καί πρέπει νά 
οινει ή ποίηση. Κα ί έτσι καταλήγουν στήν 
άρνηση τής ποίησης, δταν δέν τυχα ίνει νά 
? ^ π π̂ τ ε ι τά φιλοσοφικά τους αιτήματα. 
Α λλα  κα | δταν τυχαίνει νά δέχοντα ι καί 

να Επαινούν, γιατί άνταποκρίνεται σ ’ αύτά, 
το ποίημα πού μπορεί νά είναι ταυτόχρονα 
αληθινός καί μεγάλο , καί πάλι τό έπαινοΰν 
απο μιάν δψη πού δέν είναι ή ούσιαστική 
του δψη· τό βλ_έπουν άτυχα καί λοξά . “ Ο 
που δε ιζποροΰν νά είσδύσουν μέ τά δικά 
τους τά πνευματικά  μέσα, δέν έχουν μά 
τια παρά γιά  έντελώ ς Εξω τερικά  γνω ρί
σματα, καί Α ναγκαστικά  κα τα λήγουν σέ 
μια κριτική άρνηση τοΰ ποιητικού έργου(').

< *·ίϊυ^ Ταία στών _Υαλλικό κλασικισμό βλέπουν τό 
J ’  T ! '  τόν ψιμυθιωμένο ρητορισμό- δέ συγκινοΰν-
Ι λ  ,Λη ™  nV έϊ τέλ·ει?  τιΊ ς μορφής του, άπό τήν άνά. γλυφή ποιητική καθαρότητα, πού άκριβώς αύτή ή 
έντέλεια του του_ δίνει- δέ νιώθουν τό βαθύτατο αί- 
σθητικο νόημα αυτής τής τέχνης, γιατί γι’ αύτού: 
ΰέν υπάρχουν παρά νοήματα φιλοσοφικά πού αύτή 
ή^τέχνη δέν τους προσφέρει. Γύρισαν άπό τή Γέρμα, 
νια, οι περισσότεροι πού ίτυχε νά σπουδάσουν έκεΐ 
ϋ ΐ Λ  α ξαιρετικά στεϊ ή αίσθητική καλλιέργεια. Στό
πίίΓ w  Ρ?*μ° ί Γ ΐσμθ’ έΚΛ 6ς αύτέ(: τ ίζ άκατανοη. σ ες που όφείλονται στήν αισθητική τους άπα^ευ-

7 ιά . τπν όποια. πρέπει άμέσως νά τό πούμε, 
φταιν λιγώτεροι οι γερμανοΙ άπό τά μάτια μέ τά 
όποια τους είδανε,— δέν μπορεί νά καταλάβουν τή 
θρησκευτική στροφή πρός τό θείο καί πρός τή φύ- 

a V .ένθεη, άλλά καί τόσο πλαστικά καί ρεαλι-
α ύ τ ^  θρι^ρχ500 '̂ - &μα πσΡ αμεΡΐσθοϋν τά δύοαυτά θεμελιακα_ στοιχεία, τότε βέβαια τά νοήματα 
και του γαλλικού ρωμαντισμοϋ γίνονται κοινοί τόποι 
κα ι ετσι ό τύπος του γαλλικού ποιήματος, οταν συν- 

ί, μ Τό γερμανικό τραγούδι, φανερώνεται ρη- 
τορικός καί διανοητικός. "Ο τα ν πάλι συγκριθεϊ μέ 
ρη ΦόιλοοοΨικό ποίημα, φαίνεται σ’ αύτούς τούς ίδιους

αώτ?  μαί;1 « “ νουν άκατανόητη τή νεώτερη 
γαλλική ποίηση, πού αυιή τή στιγμή άντικρύζω 
στις άναγνωρισμενες της μονάχα μορφές. "Ο σο ό ά· 
πλος κανόνα ς: δτι ή λέξη, καθώς λέει καί ό γάλ.
Λος ποιητής, είναι «ένα  ζωντανό δν » καί ενει fvrr 
on Χ νόΙ αα· Uldl αισθητική ποοέκταση διάφο
ρη άπό ο,τι έχει στή λογική σφαίρα, δσο αύτός ό 
κανόνας μένει άκατανόητος, ή ούσιαστική συνεν- 

μέ„ κάθε "? ίη σ η  είναι άδύνατη. Πολύ περισ- 
?όν ? ο1τ' σΠ αύτόν τόν κανόνα
τόν τράβηξε ώς το έσχατο δυνατά δριο. Γιατί βέ
βαια και αυτός ό κανόνας πέρα άπό ορισμένα δρια 
καταντάει ψευδός. Ά λ λ ά  καί ή ούσία τή^ ϊδ ια ς  αώ- 
της ποίησης τους είναι ξένη. Σ τή  σειρά τών « κατα
ραμένων ποιητών > δέ βρίσκουν τό στοιχείο τής λύ· 
S 51',  κηα1 της Κάθαρσης, πού γ ι ’ αύτούς δέν είναι 

Γ ' Κή, λύτρωση καί κάθαρση, άλλά πάντα 
τα , Φ ι ή *- θ λ α σ τ ι κ ή .  "Υστερα, μαθημένοι άπό 
τήν ποίηση των ίδεων, δέν ξέρουν νά συγκινηθοϋν
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Π α ρ ’ δλα  αύτά, αύτοί οί άνθρωποι έ- 
νουν  δεκτικότητα  γιά  Μνα μ εγά λο  ποιητι
κό είδος. Βλέπ ουν βέβαια τήν ποίηση απο 
τή σκοπιά τής στόχασης’ δταν όμως τη 
δοΰν άπό κεΐ, παρεισφρύει κα ι έπιβαλλε- 
ται στή συνείδησή τους άόρατη και η ά
νάγκη  νά δοΰν, σ χετικά  τουλά χιστον ,_ και 
ά λλες  καθαυτό άρετές τοΰ ποιητικού λ ο 
γου. Ξ έρ ουν  νά χα ίροντα ι τή_ γνήσια  ποιη
τική έκφραση τοΰ στοχασμού, την άρχιτε- 
κτονική  δψη τής ποίησης, κα ί ξέρουν προ
πάντων νά χα ίροντα ι ενα βαθια ανθρώπι
νο στοιχείο, τήν πνευματική προσωπικότη
τα πού Εκφράζεται ποιητικά. Ά λ λ ά  βέβαια 
μένει πάντα θ λ ι β ε ρ ή  ή παραμόρφωση που 
ύφίσταται στά μάτια τους, δχι μονο η ε λ 
ληνική λογοτεχνία , άλλά  καί γ ενικά  ή λ ο 
γοτεχνία  πού δέν άνταποκρίνεται στις δι
κές  τους άντιλήψεις, άντιλήψεις πού είναι 
ατό σύνολό τους αντιποιητικές.

** *
Ά λ λ ά  ή άντίθεση έλλογου καί άλογου 

στοιχείου  μέσα στό θεω ρητικό βίο δέν πα
ρουσιάζεται μονάχα  σάν άντίθεση φ ιλοσο
φίας καί τέχνης, οϋτε μόνο, μέσα στό πλαί
σιο τής τέχνης, σάν άντίθεση φ ιλοσοφημέ
νου κα ί καθαρού ποιητικού λόγου, άλλα 
καί ειδικώ τερα άκόμα  μέσα στό πλοιισιο 
τοΰ καθαροΰ ποιητικοΰ λόγου, σάν αγώνας 
γιά τήν έπικράτηση έλλογω ν ή άλογω ν 
ποιητικών στοιχείων.

Καί αύτή τήν τελευταία  άντίθεση, γ ια  να 
τήν κάνω  άπτή. θά πάρω πάλι άπό τή δι
κή μας ζωή γιά  παράδειγμα τήν πρωτοπο- 
ρειακή κίνηση στή νεώτατη λογοτεχνία  
μας καί τήν άντίθεσή της μέ τους λ ο γ ο τ έ 
χνες τής παλαιότερης γενιάς, που άκομα  
ζοΰν καί γόνιμα  έργάζονται άνάμεσόι μας. 
*Η άντίθεση αύτή κορυφώ νεται σέ μιάν άν
τίθεση έλλογω ν καί ά λογω ν στοιχείω ν μ έ 
σα στόν ποιητικό λό γο .

Ή  πρόθεση τής πρω τοπορειακής κίνησης 
είναι νά μεταθέσει τήν ποίηση σέ μιά πε
ριοχή, δπου ό ειρμός γίνετα ι χα λα ρός κ ά 
ποτε άμφίβολος, καί σέ άκραΐες Εκδηλώ 
σεις άνύπαρκτος, δπου τό _αίσθητικο_ νόη
μα κα ι τό έλ λ ο γο  νόημα  τής ποιητικης έκ 
φρασης δχι μόνο διαφέρουν, διατηρώντας 
κάποια έπαφή. δπως συνέβαινε πάντα στήν 
ποίηση ώς τώρα, άλλά  τείνουν πιά να χω 
ρισθοΰν έτσι θεμελιακά , ώστε το ελλο γο  
νόημα νά γ ίνει έντελώ ς άνύπαρχτο. Απο 
αύτή τήν αίτία παρεισδύει στήν ποίηση ενα 
σ τοιχείο  νοηματικής άσάφειας, που Επι
βάλλει σέ κάθε άναγνώ στη ένα προσωπικο 
έργο  συμπλήρωσης κατά τή δική του δ ιά 
θεση, καί έτσι ύπ οβάλλει μέ τίς λ ίγες  νύ 
ξεις πού δίνει ό περιωρισμενος λόγος, μιαν

άπό τήν ποίηση πού δέ θέλει_νά  άναχθει στο άντι- 
κειμενικό, άπό τήν ποίηση τοΰ τραγικού και άπελπι- 
σμένου πάθους καί άπό τήν ποίηση ^ η ς  καθαρής 
συγκεκριμένης ΰλης. "Ο λη  ή ποίηση αυτή τους φαί
νεται ποίηση παραφθορδς καί κατάπτωσης.

Εντελώ ς υπ οκειμενική  κα ί γ ι ’ αύτό καί συ
χνά  Επικίνδυνα άπατηλή αίσθητικη Εντύ
πωση. , .  , ,

Μ έ αύτή τήν τάση νά καταλυθει ή αντι
κειμενικότητα  τοΰ νοήματος είναι φυσικά 
συνδεμένη καί ή στροφή πρός την αντι- 
λογική , μάλιστα τήν Εκκεντρ ική  έκφραση. 
Χρειάζεται μιά κα ινούργια  τεχνική, θάλεγα 
μιά κα ινούργια  γραμματική , μια νεα ποιη
τική γλώ σσα, γιά νά δοθεί ακριβώ ς α δρό
τερη ή Εντύπωση τοΰ άλογου. Σ τή ν  Εφεύ
ρεση αύτή τών κα ινούργιω ν Εκφραστικώ ν 
μέσων, π ούκα τα λήγει νά γίνεται ένα είδος 
γλω σσικής ταχυδακτυλουργίας,Επ ιδίδονται
μέ πάθος οί όπαδοί αύτής της λο γο τεχν ι
κής κίνησης. Έ δ ώ  πιά δέν ύπάρχει ή̂  ποίη
ση γιά  τήν ποίηση, άλλά  ή τεχνική  της 
ποιητικής έκφρασης γιά  τήν τεχνική  της 
ποιητικής έκφρασης. < ,

Έ χ ο ν τ α ς  αύτές τίς τάσεις, οι όπαΰοι της 
πρω τοπορειακής κίνησης δέ μπορεί παρα 
νά θεωρούν τούς παλαιότερους, τους έλ λ ο 
γους ποιητικούς τρόπους, σάν ενα παρα
στράτημα άπό τό δρόμο τής καθαρής 
ποίησης. Ά π ό  τούς παλιούς, μοναχα οι 
«καταραμένοι ποιητές» τής γα λλικής  λο γο 
τεχνίας άνταποκρίνονται στό πνεύμα τους. 
Αύτούς θεωροΰν καί πρωτοπόρους των. 
Τούς άλλους ποιητές τής δικής μας και-της 
ξένης λογοτεχνία ς , καί άν τους θεωρουν 
άξιους έργάτες τοΰ λό γου  γ ι α  τ η ν  
έ π ο χ ή  τ ο υ ς ,  δέν τούς αίσθανονται ζων
τανούς μέσα στό παρόν μας.

Μ ιά  τέτοια δμως βαρειά  κρίση στηρίζε
ται σέ μιάν ορισμένη  θεωρία γιά  την τέχνη 
καί γενικώ τερα  γιά τήν ίστορία . Ε ίνα ι φα
νερό πώς οί θιασώτες τής πρωτοπορειακής 
κίνησης πιστεύουν πώς ποίηση δεν είναι ή 
δημιουργία  τής αιώνιας παρουσίας αιω
νίων θεμάτων. Δ έ  μπορεί νά ύπάρξει αιω- 
νιότητα τοΰ cbpociou. Κάθε έιιοχή 
αισθητικές της άνάγκες, τις κα λ λ ιτεχ 
νικές της άνταποκρίσεις, ριζικά διαφορε
τικές άπό τών άλλω ν έποχών. Ο,τι έκανε 
μιά έποχή, δέν έχει α ισθητική άξια για
μιάν άλλη. ,

Ρώ τησα κάποτε έναν θεω ρητικό απ ολο
γητή  αύτής τής κίνησης, τόν πιό συνειδητό 
ίσως άπ’ δλους, πώς, σύμφωνα με αυτη 
τήν άντίληψη, μπορεί νά διασωθούν τα μ ε 
γά λα  έργα  τών π ερασμένω ν έποχων, αφού 
κάθε έποχή έχει νέες αισθητικές άρχες, νε- 
ες μορφές, καί μόνο αύτές τής ταιριαζουν. 
>Ή τό μ εγά λο  έργο  τών περασμένων με- 
νει όλοζώ ντανο καί ισάξιο, καί γιά την α ι
σθητική συγκίνηση στέκει σέ ίση μοίρα  με 
τό νεώ τατο έργο , καί τότε αισθητικα ή_ε- 
πιδίωξη αύτή καθ’ Εαυτή νΕων μορφών 
καί νέων σχολώ ν δέν έχει καμίαν α 
ξία ' ή μάς συγκινοΰν αισθητικά, βαθύτερα. 
γνησιώ τερα τά σ ύγχρονα  έργο;, και τότε 
ώς αισθητικά άγαθά τά μεγα λα  εργα  
τών περασμένων χάνουν τήν άξια τους. 
Έ λ α β α  τήν άπάντηση, δτι βέβαια αμε-
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σην αισθητική συγκίνηση τοΰ δίνει μόνο 
το εργο πού άνταποκρίνεται στή στιγμή 
της ζωής πού αυτός ζεΐ. Τα μεγάλα έργα 
των περασμένων τόν συγκινοΟν ιστορικά 
μόνο καί όχι αισθητικά. Παραθέτω αύτή 
τη χαρακτηριστική άπάντηση, γιατί τολ
μά νά_φθάσει ως τήν έσχατη λογική συνέ
πεια της αφετηρίας της.

Γιά τή θεωρία λοιπόν αυτη, εχει ή σύγχρο- 
νη ζωή έναν όρισμένο αισθητικό τύπο, πού 
πρέπει νά βρεΐ στήν ποίηση τήν έκδήλωση 
της. Είναι 'ένας τύπος παρακμής ψυχών καί 
συγχυσης ιδεών, πού θά μποροΰσε νά πα
ραλληλιστεί μέ τήν Αλεξανδρινή έποχή. 'Η 
ποιητική έκφραση αύ_τής τής μορφής ζωής 
είναι τό μόνο έργο τής γνήσιας’σύγχρονης 
ποίησης. Κάθε τί άλλο θά ήταν έξω άπό τή 
ζωη θά ήταν κούφιος λόγος ξένος άπό 
την άλήθεια.
_Γιά τή ριζική διάλυση καί καταστροφή 

της ατομικότητας, γιά τήν κατάλυση τής 
σκέψης, γιά τήν έκφραση τοΰ κενού πού 
γεννάει_ ή έλλειψη πίστης ή κάποιας 
στοιθερης ιδέας, γιά τήν ήθική καί κοινω
νική κατάρρευση, γιά τή συντριβή τής ψυ- 
Χης. Υΐ« χήν τελειωτική άηδία τών πάντων, 
για όλα αύτά είναι τώρα καιρός νά βρε
θούν κάθε φορά καινούργιοι έκφραστικοί 
τροποι, διαφορετικοί άπό τούς παλιούς, κα
ταπληκτικοί σέ έκκεντρικότητα’ αύτή εί
ναι ή στάση, ή άρχουσα στάση, ό νέος 
τροπος τοΰ ποιητικοΰ λόγου, κυρίως του 
γαλλικού, άλλά κατά ενα μέτρο καί του 
αγγλοσαξωνικου, ό τρόπος πού στόν τόπο 
μας τελευταία αναγορεύεται άπό μερικούς 
σαν δ μόνος κατά τόν όποιο έχει κανείς 
δικαίωμα σήμερα νά σκέπτεται καί νά 
δουλευει τήν ποίηση. -Αξιος είναι όποιος 
βρει μια καινούργια έκφραστική μορφήπού 
να ανταποκρίνεται σ’ αύτό τόν ψυχικό 
κοσμο.  ̂Καί κατά τήν ίδια αύτή γνώ
μη.. αυτός είναι ό μόνος ψυχικός κόσμος 
που υπάρχει σήμερα γιά τόν άνθρωπο τοΰ 
πνεύματος. Ά ξ ιος  είναι καί όποιος δου- 
λεψει με τις άνάλογες έκφραστικές μορφές 
τής τελευταίας ώρας, τίς έγκαινιασμέ- 
νες καί απο άλλους ξένους. "Οποιος 

, υ„ ψει με τις μορφές αύτές τής τελευ
ταίας ωρας, αύτός δέν είναι γνήσια ποιη- 
τικος· αναμασάει τά παλιά, είναι καθυστε
ρημένος, σχολαστικός. Τά ρωτήματα, ποιά 
είναι ταχα ή ποιητική ούσία ένός ποιήμα
τος που θέλομε νά νοιώσομε, καί άν ή έκ
φραστική μορφή του, όποιου τύπου καί ό
ποιου καιρού μορφή, εχει πλαστική έντέ- 
λεια και έσωτερική συνοχή μέ τήν ούσία 
αυτα τα_ρωτήματα, άνομολόγητα βέβαια 
καταντούν δευτερώτερα γιά τήν κρίση τών 
οπαδών αυτής τής θεωρίας, ίσως καί άνύ- παρχτα.

Σκιαγραφώντας αύτή τήν πρωτοπορεια- 
κη κίνηση, σχηματοποιώ, τυποποιώ σκόπι
μα, για να τονίσω τίς άρχουσες γραμμές, 
και παραβλέπω τις άποχρώσεις, τίς έξαι-

ρεσεις, τίς δυνατές έπαφές τών αντίθετων 
και τούς δυνατούς προσωπικούς συνδυα- 
σμούς;Μονάχα όμως έτσι μπορούσα νά πα
ρουσιάσω τήν άναποκρυστάλλωτη άκόμα 
αυτη κίνηση, πού καθώς είναι ή πιό συνει- 
οητη άντίθεση στή λογοτεχνική μας παρά
δοση, στούς ποιητές τής έλλογης ποιητικής 
έκφρασης,γίνεται καί γιά κάθε νέο "Ελληνα 
πρόβλημα πνευματικό· πού πρέπει νά άν- 
τιμετωπίσει.

*

Γιά νά πάρει μιά θέση απέναντι σ’ αύτή 
τήν πρωτοπορειακή κίνηση, μένοντας πι
στός στή φύση του, είναι άνάγκη ό νέος 
να ξεκινήσει άπό τήν άρχή, ότι, δσο καί άν 
οε μπορεί κανείς ν’ άρνηθεΐ τήν ύπερεθνι- 
κήυ ύπόσταση τών πνευματικών ρευμάτων, 
ή ουσία τής πνευματικής του ζωής είναι 
αναπόσπαστη άπό τή γή καί άπό τήν ίστο- 

του λαοϋ όπου ανήκει. Τήν άρχήν αύ
τή ετσι θεωρητικά διατυπωμένη στή γε- 
νικότητά της δέν τήν άμφισβητεΐ ίσως 
κάνεις. Άλλά  γιά νά γίνει ή άρχή αύτή 
συγκεκριμένη άλήθεια μέσα σέ μιά συνεί
δηση, χρειάζονται καί άλλα στοιχεία. Πρέ
πει νά δρισθεϊ ποιά είναι αύτή ή γή ποιό 
είναι τό πνευματικό νόημά της, πού κυριαρ
χικά προσδιορίζει τή γνήσια τέχνη καί τήν 
ουσιαστική σκέψη, καί άκόμα ποιά είναι 
αυτή ή ιστορία, ως ένότητά ένιαΐα συλλη- 
πτή άπό τό πνεΰμα. Είδικώτερα γιά τήν 
Ελλάδα, πρέπει νά γίνει συνειδητή ή έσώ- 
τατη συνοχή όλων τών ιστορικών περιόδων 
της και τό κοινό πολιτιστικό τους νόημα.

Μέ αύτό τό γνώρισμα, άφοβα, καί όχι 
άρνητικά, θά δεχθεί ή γνήσια ζωή έπηρεα- 
σμους και θά τούς άφομοιώσει. Καί άν εί- 
ίί?1·^^·ή®εια βαθιά ριζωμένη, καί άν είναι 
άλήθεια δημιουργική ή ζωή αύτή. μόνο νά 
πλουτίσει καί νά βαθύνει μπορεί άπό μιά 
τέτοια έπικοινωνία. Αλλά άφοΰ πάρει ό,τι 
εχει να πάρει, θά μείνει έδω, στή γή καί 
στην ιστορία όπου γεννήθηκε. Γιατί, κα- 
τα τό _νόμο τόν άμείλικτο τής έκδίπλω- 
σης τοΰ πνεύματος μέσα στό χρόνο, μό
νο μέσα σ’ αύτή τήν άτμόσφαιρα. μόνο 
μεσα σ αύτή τή συνέχεια μπορεί νά γο· 
νιμοποιηθεΐ. Γι’ αύτό, πριν άπό κάθε άξι- 
ον έπηρεασμό, έρχεται ή νόηση τής έλλη
νικής γης καί τής έλληνικής ιστορίας. Άπό 
αυτη τή νόηση θά άντλήσει τά πρώτα καί 
τα άποφασιστικά στοιχεία, θά άρχισει ά
πο τόν άρχαΐο κόσμο καί δέ θά σταμα
τήσει σ αύτόν. θά δεχθεί καί τό χριστιανι
σμό σάν Μνα στοιχείο έξελληνισμένο καί 
εγκλιματισμένο, πού πρέπει νά συνδυασθεΐ 
και μέ τόν άρχαΐο κόσμο καί μέ τή νεώτε
ρη εποχή, θά διδαχθεί άπό τή λαϊκή ψυχή, 
χωρίς νά ύποταχθεϊ σ’ αύτήν σά σέ κάτι 
άλασητο και άπόλυτο. θέματα μόνο θά πά
ρει άπό̂  τή λαϊκή ψυχή ή προσωπικότητα,πού 
μόνη αυτη δημιουργεί τά εργα τοΰ πνεύμα
τος. Μια τέτοια στροφή πρός τό πνεΰμα τής
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γης καί τής Ιστορίας, δέν είναι παρά έπι- 
στροφή πρός τήν έσώτερη ούσία της συν
είδησης, συνειδητοποίηση του πρωταρχι
κοί} της σημείου. "Ολα βέβαια δέ θά τα 
δώσει αύτή ή έπιστροφή’ θά δώσει ομως ενα 
σταθερό γνώμονα, γιά τήν εύρεση καΰε 
φορά τοΰ γνήσιου καί τοϋ γόνιμου. Χρειά
ζεται δμως πάντα έπιπρόσθετα και μια 
καθαρά προσωπική μορφή, μέσα στήν cmola 
θά γίνει συγκεκριμένη ή παραδοση και Ηα 
τελειωθεΐ τό πνευματικό εργο, μια μορφή 
πού βέβαια στόν κόσμο τής παραδοσης 
αύτής θά έκφράσει τήν πρωταρχική τοπο_- 
θέτηση τήν άτομιΚή τής συνείδησης του 
δημιουργοΟ, πού καί _αύτός είναι_ φυσικά 
πνευματικό γέννημα τής ίδιας αυτής παρα
δοσης, καί μέσα σ’ αύτήν κινείται οσο και 
άν είναι πρωτότυπος καί άνακαινιστής.

Καί ό πνευματικός άνθρωπος που θά κρί
νει τό δημιουργό, άν καί πάντα πλαισιωμέ
νο μέσα στόν ιστορικό του χρόνο, θά τον 
κρίνει μονάχα αισθητικά καί όχι ιστορικά, 
θά κρίνει, εξω άπό τό χρόνο, τήν αισθη
τική του ούσία, πού .ταυτίζεται μέ την αι
σθητική έκφραση τής ούσίας.

"Ετσι θά κρίνει κάθε ποιητή της πρωτο- 
πορειακής κίνησης τής λογοτεχνίας μας ο 
πνευματικός άνθρωπος. Καί φοραμαι πως η 
κρίση του θάναι τίς περισσότερες φορές 
άρνητική’ καί μάλιστα δχι πάντα για αι
τίες ειδικές καί προσωπικές, άλλα και για 
τίς γενικές τάσεις τής κίνησης αύτης, που 
προσπαθήσαμε πιστά νά έκθέσομε, και 
πού όδηγοΰν σέ σύγκρουση μέ_τήν ιδια τη 
φύση τοΰ αισθητικού καί τοΰ ποιητικού. 
"Οσο καί άν ή ποίηση χωρίζεται άπό την 
έλλογη, τή συνειρμική έκφραση, αυτός ο 
χωρισμός δέ μπορεί νά ύπερβεΐ^ 
σμένο δριο χωρίς νά καταστραφει ή ιδια ή 
ποίηση. Αύτό τό δριο ή νέα κίνηση η το 
χαράζει πολύ μακρύτερα άπό δ,τι_πρεπει, 
δίνοντας στό ά λ ο γ ο  μεγαλύτερο χώρο άπό 
δ,τι μπορεί αισθητικά νά καταλάβει, η το 
άρνεΐται έντελώς, , „

Μιά τέτοια άρνηση τοΰ λόγου και του όρ- 
θοΰ του μέτρου στήν π ο ί η σ η ,  είναι^άντιθετη 
μέ τή βαθύτερη άρχή τοΰ έλληνικοΰ πνεύμα
τος καί τής έλληνικής ωραιότητας άλλα 
είναι άντίθετη καί μέ κάθε δυνατή αντίλη
ψη τοΰ ώραίου. Μιά τέτοια άρνηση, άπόλυ- 
τη ή σχετική, όδηγεΐ στήν έκζήτηση, στην 
έκκεντρικότητα, σέ όλες^αυτές τίς άπελ- 
πισμένες προσπάθειες τοΰ λόγου νά πει 
τό άλογο, ένώ τό άλογο, στήν πιο βαθεια 
του ούσία, ύποβάλλεται άπό τόν έλλογο 
ποιητικό λόγο καί άνετα καί καθαρά. Αύτο 
κάνει άλλωστε άπό αιώνες τώρα ή ποίηση 
μέ τά μέσα τής έλλογης έκφρασης.

*0 Πλάτων τούς όπαδούς τής πρωτοπο- 
ρειακής μας κίνησης θά τούς όνόμαζε«κομ· 
ψούς», δπως όνόμαζε τούς σοφιστές, που 
στή σφαίρα τής φιλοσοφίας^ άρνήθηκαν 
τήν ύπαρξη τοΰ αντικειμενικού λόγου καί 
στάθηκαν στό άλογο στοιχείο τής αίσθη

σης. Ή  πρωτοπορειακή ποίηση είναι ποίη- 
ση σοφιστική.

* '  *

Παρ’ δλα ρμως δσα είπαμε, ή π’ρωτοπο- 
ρειακή κίνηση ίσως νά φαίνεται ακόμα 
πώς έχει μέ τό μέρος της τή ζωντάνιά και 
τή δημιουργικότητα πού έκφραζεται με 
τήν πρωτοτυπία. Αύτήν τήν  ̂πρωτοτυπία 
παρατήρησα πώς τονίζουν ιδιαίτερα οι 
θαυμαστές της. Νομίζω δμως^πως _ μεσα 
στούς κύκλους τής κίνησης αυτής, ή έννοια 
τής πρωτοτυπίας έχει έπικινδυνα παρεξη- 
γηθεΐ, καί είναι άνάγκη νά φανερωσω αυ
τή τήν παρεξήγηση. _

Κανένα πρωταρχικό σημείο δέ συμπίπτει. 
Καμιά προσωπικότητα δέ μοιάζει με την 
άλλη. Μόνο όσοι δέν έχουν αναχθει σε 
προσωπικότητες, μοιάζουν άναμεταξυ τους. 
Καμιά γνήσια έκφραση τής προσωπικό
τητας δέ μπορεί νά μοιάζει με την έκφρα
ση μιάς άλλης προσωπικότητας. Η γνη: 
σια έκφραση είναι πάντα καινούργια και 
πρωτότυπη’ καινούργια άπό τήν_παντα^ δι
αφορετική θέση τοΰ πρωταρχικού σημείου, 
καί όχι βέβαια άπό τά διάφορα καλουπια 
δπου θά έπιχειρήσει έκ των υστέρων 
νά προσαρμοσθεΐ. "Οποιος θελει στήν τέχ
νη νά βρεΐ τό καινούργιο, δέ θά παει προς 
τά έξω, άλλά θά γυρίσει πρός τα μεσα; θα 
κοιτάξει νά συγκροτήσει καθαρα και ακέ
ρια τήν προσωπικότητα του, φθάνοντας ως 
τό άρχικό της σημείο, καί τό καινούργιο 
θά ρθεϊ μόνο του. Τό καινούργιο καθε φο
ρά είναι ό έαυτός μας. Τίποτε άλλο^ Αν 
σ’ ένα έργο έκφράσομε πλέρια τον έαυτο 
μας, τότε, ανεξάρτητα άπό τό αν μετα
χειριζόμαστε νέα καλούπια, νέα τεχνικά 
precedes, νέες άρθρώσεις εικόνων, νεες 
ιδέες, νέους τύπους, είμαστε καινούργιοι, 
γνήσια καινούργιοι. Καί μπορεί να εκ- 
φράσομε τόν έαυτό μας μέ μέσα με
ταχειρισμένα καί νά είμαστε πολυ πιο 
καινούργιοι άπό άλλους πού έχουν αρμα
τωθεί υέ δλα τά μέσα τής τελευταίας ώ
ρας’ πολύ πιό καινούργιοι, γιατί είμαστε 
πιό κοντά στόν έαυτό μας. 'Υπάρχει πολυ 
πιό μεγάλη διαφορά μεταξύ τοΰ Τιτσιανου 
καί τοΰ Βερονέζε, τοΰ ντά Β_ίντσι και του 
Λουΐνι, τοΰ Κορνέϊγ καί τοΰ Ρασιν, του 
Ούγκώ καί τοΰ Βιγνύ, πολύ πιό μεγάλη 
διαφορά μεταξύ άληθινών δημιουργών που 
ανήκουν στήν ίδια σχολή κ α ί  δουλεύουν αι- 
σθητικά τά ιδια νοήματα μέ τά ιδια μεσα, 
παρά μεταξύ δύο όπαδων πρωτοπορειακων 
σχολών, πού ή μιά άναποδογυρίζει άρδην 
δλη τήν τεχνική καί τήν ιδεολογία τής άλ
λης. Μιά σκιά, μιά γραμμή περισσότερο, 
κάνει τό συνεχιστή μιάς δουλεμένης και
καθιερωμένης τεχνοτροπίας πιό πρωτότυ
πό άπό δλες αύτές τίς έκ θεμελίων ανα
τροπές. Γιατί αύτή ή πρόσθετη σκια ή ή, 
γραμμή άποκαλύπτουν μιά νέα πνευματική 
προσωπικότητα, άνάγουν δλο τό έργο σ ενα
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διάφορο πρωταρχικό σημείο, καί στηρίζουν 
σε βάθος τήν πρωτοτυπία του. Φοβάμαι πώς 
ολες αύτές οί άνατρεπτικές διαθέσεις κρό- 
ρουντις περισσότερες φορές μιάν έσωτερική 
αδυναμία πρωτοτυπίας. Προδίνουν τή διάθε
ση νά βρεθεί άπ’έξω έκεϊνο πού δέν άναβλύ- 
ζει φυσικά άπό μέσα. Είναι φτιαχτές καί 
εξεζητημένες. Δέν έχουν τίς περισσότερες 
φορές καμιά σχέση μέ τή γη, μέ τήν ιστορία 
και με το πνεΰμα τοΰ κόσμου δπου φυτρώ
νουν.Είναι κατά βάθος κινήσεις άπελπισίας, 
σε μιά^Ιποχή δπου ή έπιθυμία τής δημιουρ
γίας είναι μεγαλύτερη άπό τή δύναμη τής 
δημιουργίας. Είναι κινήσεις έκείνων πού 
άσφυκτιοΰν κάτω άπό τό βάρος μιας κατα- 
θλιπτικής παράδοσης. Ά λ λ ’ ά ρα γε  αύτές 
οι συνθήκες υπάρχουν στήν 'Ελλάδα · Καί 
άν δέν υπάρχουν, — καθώς τό πιστεύω,— 
αυτοί πού, σά μεμονωμένα άτομα,μετα
ξύ μας τίς ζοΰν, δέ θάπρεπε νά θεωρηθεί 
πως ανήκουν σέ άλλες ξένες παραδόσεις ; 
Και αν έτσι θεωρηθούν, δέν έχομε δικαίω
μα νά ύποπτευθοΰμε, πώς έκεΐ τοποθετημέ
νοι, θά αποδώσουν πολύ λιγώτερα παρά 
οσα θά άποδίνανε μένοντας μέσα στόν τό
σο πλούσιο σέ άκατάκτητες περιοχές κό
σμο τής παράδοσής μας ;

Ή απόσταση πού φαίνεται νά χωρίζει 
τήν πρωτοπορειακή μας λογοτεχνική κί
νηση άπό τίς έ_λληνικές πηγές, είναι καί 
αυτο ενα σημείο πού δέ μπορεί, μιλών
τας γι’ αύτήν, ν’ άφήσω άθικτο. Στούς πα- 
λαιοτερους λογοτέχνες μας είναι έξαιρε- 
τικά έντονη, καί κάποτε ύπερβολικά άπο- 
κλειστική, ή προσπάθεια νά έκφράσουν αι
σθητικά την έλληνική ψυχή, τή γή της καί 
τήν ιστορία της. Παράλληλα, τό γλωσσικό 
όργανο δουλεύεται άπ’ αύτούς, πλουτίζε
ται. λεπτύνεται μέ φροντίδα, μέ στοργή. Οί 
ρυθμοί τους, οί έκψραστικοί τους τρόποι 
πλάστηκαν άπό τή μεγαλύτερη δυνατή έκ- 
μετάλλευση τοΰ λαογραφικοΟ μας θησαυ-
ροΰ,Άντίθετα ,στήςπ ρω τοπ ορειακήςκίνησης
τα εργα μόλις διακρίνεται ή σφραγίδα τής 
ελληνικότητας. Τό δούλεμα του γλωσσι
κού όργάνου, άντί νά συνεχίζεται, οπισθο
δρομεί. Ή  άγάπη καί ή γνώση τής γλώσ
σας αμβλύνεται, καί χωρίς αντίρρηση άνα· 
κατευεταιή κα_θαρεύουσα μέ τή δημοτική, 
ετσι πού ή γλώσσα τών πρωτοπόρων ποι
ητών, μέ αύτό τό τυχαίο καί άχαρο μίγμα 
κατάντησε_νά είναι λιγώτερο έλληνική ά
πο τή γλώσσα τών παλαιότερων. θαρώ 
καί πώς οί έκφραστικές μορφές τους έ
χουν μιά πολύ άμφίβολη σχέση μέ τό πνεύ
μα καί τή -ζωή μας.

Μέ , ° Κ  αύτά π°ύ  είπα γιά τήν πρωτοπο- 
ρειακή κίνηση, δε θέλω διόλου ν’ άρνηθώ 
πώς τέτοιες προσπάθειες, δταν στέκονται 
μεσα σέ όρισμένα δρια, έχουν τήν άξία 
τους για τή λογοτεχνία μας, δέ θέλω 
οιολου να υποστηρίξω πώς μέσα στά

πλαίσιά τους αποκλείεται νά γεννηθούν 
γνήσια ποιητικά έ'ργα. Άλλά  βέβαια αύτά 
τα εργα θά πρέπει τότε νά είναι μιά ά
νακάλυψη _ νέων δψεων τής έλληνικής 
ζωης, και δχι μιά άπομάκρυνση άπ’ αύτήν 
θα πρεπει νά στηρίζονται σ* ένα άρτια 
°  α ι ΐενο Υλωσσικό δργανο, μακριά άπό 

καθε δημοσιογραφικό άνακάτεμα καθαρεύ
ουσας καί δημοτικής. Αύτά τά έργα τότε 
θα πηγάσουν, κρατημένα μέσα στά δρια 
παν/τα του αισθητικά νόμιμου, έντελώς έ- 
λευθερα άπό ξένες έξελίξεις. θά βγουν 
μεσα άπό τίς ίδιες τίς πηγές τής έλληνι- 
κης ζωής, προσδιορισμένα κάθε φορά άπό 
τήν πρωταρχική τοποθέτηση συνειδήσεων 
που ζοΰν τή μόνη δυνατή γνήσια ζωή, τή 
ζωή πού έχει ρίζες στή γή καί στό πνεΰμα 
το χθόνιο.

Ο πιό γνήσιος, ό πιό γερός ποιητής άπό 
αυτους τούς πρωτοπόρους, έχει άκριβώς 
φθασει στό σημείο αύτό. Έ χ ε ι  διϋλίσει μέ- 
σα άπό μιά αποκρυσταλλωμένη προσωπι* 
κοτητα τήν καθαρή έκφραση τοΰ έλληνικοΰ 
τοπίου. Η γλωσσική του έκφραση είναι 
φανέρωμα τής ίδιας του προσωπικότητας 
μα ταυτόχρονα μορφή καθαρά έλληνική.’ 
Και ε̂ ιναι άλήθεια άμαρτία νά θαυμά- 
ζεται^ως εισαγωγεύς καινούργιων έκφρα- 
στικών μέσων, τής καινούργιας ποίησης 
που πρόκειται^ δήθεν νά άντικαταστήσει 
την παλιά, άντί νά θαυιαάζεται γιά δ,τι 
ουσιαστικά άξιο έχει. θαυμάζεται γιά έκεΐ 
να πού οί άλλοι μπορεί νά μιμηθουν άπ’ 
αυτόν, καίπού άν έλειπαν, δέ θά έχανε τί
ποτα ή ποίησή του. Άλλά άκριβώς τούτη ή 
παρανόηση φανερώνει τό πνεΰμα πού δε- 
σπρζει_ στήν πρωτοπορειακή μας κίνηση, 
και μδς βοηθεϊ νά πάρομε μιά σωστή 
πνευματική θέση άπέναντι της.

Η άντινομία έλλογου καί άλογου στοι
χείου έπαναλαμβάνεται σκληρότερη στή 
σφαίρα τής πράξης. Έδώ πιά είναι πλά
νες αιώνων πού τή βαραίνουν, μέ τή μά
ταιη προσπάθεια νά τήν κρύψουν. Ό  λό
γος τής πράξης είναι ό ήθικός λόγος, πού 
σαν πρακτική άρχή γενικώτατη διέπει τό 
άτομο καί τήν κοινωνία. Ό  ήθικός λόγος 
είναι νόμος, καί σά νόμος ορίζει δρια καί 
φραγμούς στίς σχέσεις καί στίς πράξεις. 
Καί τά δρια αύτά είναι έτσι χαραγμένα, 
ώστε νά μήν καταλύεται ή προσωπικότη
τα, νά μένει χωριστή, αύτάρκης· καί άν 
κάποτε καταλύεται, αύτό νά γίνεται μόνο 
γιά τήν άίιώτερη ύπόσταση τής προσωπικό
τητας του άλλου. Έ τσ ι σέ κάθε στιγμή 
της προσωπικότητας, ή στάση είναι έξαρ- 
τημένη άπό μίαν άξιολογική κρίση, άπό 
κατι έλλογο. Κατά μιάν δψη της τουλάχι
στον, ή ήθική φιλοσοφία δέ θά ξεφύγει γι’ 
αύτό ποτέ άπό τήν άρχαία έλληνική, τή 
σωκρατική άρχή, δτι ή άρετή είναι έπι- 
στημη.

Οταν υστέρα ό χριστιανισμός γιά βασι
κή άρχή τής ζωής ύψωσε τήν άγάπη, δέ

Πρίν άπό τό ξεκίνημα 101

μπόρεσε νά άπαλλαγεί άπό τήν έλληνική 
άντίληψη, καί τήν άγάπη τήν είδε σαν ηθι
κή άρετή. σάν κάτι πού έπιτάσσεται απο τήν 
ήθική κρίση, άπό τόν πρακτικό λόγο. ΙΙοε- 
πει ν’ άγαπας τόν πλησίον σου. Τό πρέπει 
αύτό είναι ελληνικός λόγος, είναι ιουδαϊ
κός νόμος, είναι άρετή' άλλά πως συμβι
βάζεται μέ τήν άγάπη ; Πρέπει νά τηρείς 
τόν ήθικό νόμο άπέναντι τοΰ πλησίον σου' 
αύτό είναι ζήτημα λόγου καί ό λόγος ε- 
πιβάλλεται* άλλά έπιβάλλεται ή άγαπη ; 
Ποιά είναι ή ποιότητα τής άγάπης που ε- 
πιβάλλεται άπό τήν ήθική κρίση, άπό τον 
πρακτικό νόμο ; Κάθε έπιβολή, κάθε ήθική, 
κ ά θ ε  λογική έπιταγή καταστρέφει τήν ά
γάπη. 'Η άγάπη δέ μπορεί νά πηγάζει 
άπό τόν ήθικό λόγο, άλλά άπό το πρω
ταρχικό σημείο τής συνείδησης, πού υπάρ
χει πρίν άπό τις ειδικωτερες λειτουρ 
γίες της' « πρεσβεία καί δυνάμει » tείναι 
ισότιμη μέ τόν ήθικό νόμο, καί γι’ αύτό α
κριβώς μεταξύ τους ύπάρχει ούσιαστική 
καί άνυπερνίκητη άντινομία. Είναι και ή 
άγάπη μιά πρωταρχική μορφή ζωής, δπως 
ή θεωρητική, ή αισθητική καί ή κοινωνική' 
καί κσμιά άπό αύτές, δταν στεκόμαστε 
στό ύπέρτατο σημείο τής συνείδησης, δεν 
ύπερέχει άπέναντι της.

Ό  ήθικός λόγος είναι κρίση αντικειμε
νική καί άμετάκλητη. "Ο,τι έγινε, ήθικά πο
τέ δέ σβύνει, δέν ξεγίνεται; γιατί κατα το 
λόγο, μιά τέτοια άρση τοΰ γενόμενου εί
ναι άσύλληπτη. Ή  θρησκεία τής αγαπης 
μόνο μέ τήν πίστη φθάνει στήν άρση του 
κακοΰ. Ή  μετάνοια καί ή_ έξομολόγηση, 
στήν πίστη στηριγμένες, όδηγοΰν τον α
μαρτωλό πρός τή συγγνώμη.Ό ήθικός ''όμος 
δέ μπορεί νά γνωρίζει τή_συγγνωμη. Μονα- 
χα ή άλογη πίστη μπορεί νά τήν έλπισει 
καί ή άλογη άγάπη του θεοΰ νά τή δώσει. 
Τήν έκλυτη γυναίκα, τή φορτωμένη άμαρ- 
τίες τήν ΰψώνει στήν πρώτη βαθμίδα του 
άνθρώπινουό Χριστός, γιατί γνώρισε στή 
ζωή μιά στιγμή άγάπης. «Άφίεντοα σοι αι 
άμαρτίαι, δτι πολύ ήγάπησας. » Είναι τα 
πιό παρηγόρα, τά πιό έρωτικά λόγια, που 
χάϊδεψαν ποτέ τήν άθλιότητα τών άνθρω-
πων. ,Γιά νά συμπληρώσομε ομως τήν αντινο
μία ήθικής καί άγάπης, θάπρεπε_ νά τονί
σομε καί τή διαφορά τους κατά τό περιεχό
μενο.Ό ήθικός λόγος, σάν κρίση, ξεχωρίζει 
τό άξιο άπό τό άνάξιο, καί μόνο τό άξιο 
καταφάσκει. Ή  άγάπη δέν είναι κρίση, για
τί δέν είναι λόγος' γι’ αύτήν άξια καί ά- 
νάξια δέν ύπάρχουν. Δέν ύπάρχουν λόγοι 
γιά τούς όποιους κάνεις άγαπάει. Ενας 
άνθρωπος άγαπάει τόν άλλον, γιατί τέ
τοια είναι ή πρωταρχική τοποθέτηση της 
συνείδησής του. Άπό αύτή τήν πρώτη πρά
ξη, τήν πράξη πού δέ μπορεί νά άναχθεΐ και 
νά θεμελιωθεί σέ άλλο τίποτε, πηγάζει ή 
άγάπη. Δέν είναι βέβαια τυχαία, άφοΰ στη
ρίζεται σ’ αύτό τό πρώτο σημείο τής πνευ

μ α τ ι κ ή ς  ζωής, άλλά δέ στηρίζεται σέ έλ
λογα συλληπτές αιτίες. ,

Ά ν  δλη τήν πρακτική ζωή την καταλαμ- 
βανε ό ήθικάς λόγος, τότε ή άγαπη δε θα 
μπορούσε παρά νά σημαίνει τήν ύποκειμε- 
νική διάθεση νά τηρούμε αύτό τό νόμο, και 
ή άντινομία δέ θά ύπήρχε. "Αν δμως την 
πράξη τήν ορίζουν δυό ισότιμες και ασύν
δετες καί άσυμβίβαστες μεταξύ τους άρχες, 
ή άρχή τής ήθικής καί ή άρχή τής αγαπης. 
τότε δχι μόνο ύπάρχει ή άντινομία, αλλα 
καί έπφάλλεται κάθε ώρα στή συνείδηση, 
άνυψωμένη στό πρωταρχικό της σημείο, 
στήν έσχάτη της ενότητα, τήν προλογικη 
καί τήν προηθική, κάθε φορά νά παίρνει 
τή στάση, πού άπό τήν ίδια .τή φυση της 
καί τή θέση τής ζωής της υπαγορεύεται.

Είναι άδύνατο νά πει κανείς ποιο Ηα 
ναι αύτό τό σημείο κατά τή συγκεκριμένη 
του ούσία. Μπορεί δμως νά πει, πώς παλι 
άνάμεσα στίς δυό αύτές άρχές θά πρεπει 
κάποιος λόγος νά κρίνει, οχι ό ήθικός λογος, 
οΰτε μονάχα ό λόγος — αν μπορούμε έ
τσι νά έκφρασθοΰμε — τής αγαπης. αλΚα  
ό λόγος στήν πρώτη 'του άδιαίρετη υπό
σταση. Καί δ λόγος τούτος θά προκρίνει 
δ,τι οδηγεί στήν ολοκλήρωση και στήν α
νύψωση τής συγκεκριμένης προσωπικότη
τας. Καί αύτό μπορεί νά συντελεσθει άλ
λοτε μέ τήν κατάπνιξη τής άγάπης απο 
τήν ίδέα του καθήκοντος, άλλοτε απο το 
παραμέρισμα του καθήκοντος χάρη στήν 
υψιστη λειτουργία τής άγάπης.

"Αν ή ήθική είναι έργο έπιστήμης, κα
θώς έλεγαν οί άρχαΐοι, καί παρουσιάζεται 
σάν ή πρακτική άντιστοιχία του θεωρητικού 
λόγου, ή άγάπη είναι αίσθηση, και τήν αι
σθανόμαστε σάν τήν πρακτική άντιστοιχία 
του αισθητικού λόγου. f Ενα αίσθημα έσω- 
τερικήςή έξωτερικής ώραιότητας είναι &■ 
χώριστο άπό τήν άγάπη. Είτε αγαπούμε, 
κατά τό παράδειγμα τοΰ Χρίστου,, καθε άν
θρωπο, σάν ένθεο πλάσμα, είτε άγαπουμε 
τήν ώραιότητα τής ένάρετης ψυχης_, ειτε 
άγαποΰμε τή ματιά πού φανερώνει της ψυ
χής τήν ώραιότητα, είτε τέλος άγαπουμε 
τό λαμπαδωτό κορμί γιά τήν ίδια του την 
ώραιότητα, ποτέ τό αισθητικό στοιχείο 0ε 
λείπει. Φανερώτερο δπου πρόκειται για τήν 
ώραιότητα τής υλικής γραμμής. ύπαρχ_ει 
δμως καί στήν πιό μυστική έξαρση της
άγάπης. , .

θά τολμούσα μάλιστα και κατι τολμη
ρότερο νά πώ' ή άγάπη δέν είναι μόνο μια 
πλήρωση, δέν είναι μιά εύδαιμονια, στη 
φιλοσοφική έννοια αυτής τής λέξης, αλλα 
είναι καί μιά ύπέρτατη ήδονή._ Η άγαπη 
όλοκληρώνεται σ’ ένα σημείο οπου σωμα 
καί ψυχή, ήδονή καί εύδαιμονια, το εγω 
τό ίδιο, στήν πλήρωση κάθε του ροπής, σω
ματικής καί πνευματικής, γίνονται μια ενι
αία καί άδιαφοροποίητη ούσία.
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Πλάι στή βαθύτατη αύτή άντινομία τών 
σκοπών τοΰ κόσμου τής πράξης,ύπάρχει καί 
άλλη πού είναι συνυφασμένη μέ τήν ανέλιξη 
γενικά κάθε πράξης. Δέν ύπάρχουν μονάχα 
έλλογες καί άλογες άρχές πού διέπουν τήν 
πράξη,, ύπαρχου ν έλλογα καί άλογα μέσα, 
μέ τά όποια πραγματοποιούμε κάθε πρά
ξη, μέσα πού κάθε στοιχείο τους μας εί
ναι συνειδητό καί λογικά εξηγήσιμο, καί 
μέσα ^πού λειτουργοΰν ΰποσυνείδητα καί 
δέν είμαστε σέ θέση νά έξηγήσομε τή 
λειτουργία τους. Ενεργούμε ή μέ τή λογι
κή ή μέ τή διαίσθηση.

Δέν αποκλείεται αύτή ή διαίσθηση νά εί
ναι έν μέρει,αν παρο^ολουθήσομε τή γένε- 
σή της, μιά άπό τόν καιρό, τήν πείρα ή τή 
συνήθεια συμπυκνωμένη λογική λειτουργία 
πού, καθώς συντελεΐται μέ εξαιρετική ταχύ
τητα μέσα στή συνείδηση, δέ μπορεί πιά νά 
είναι συνειδητή. Κατά κανόνα δμως απο
μένει κ_αί ένα ύπόλοιπο, πού δέ μπορεί νά 
άναχθεϊ σέ λογικά στοιχεία.

Στήν καθαρή διανόηση παίρνει ή διαί
σθηση μιάν έλάχιστη θέση. Μόλις δμως προ- 
χωρήσομε στήν έποπτεία, στήν άμεση άντί- 
ληψη τών σχημάτων καί τών κινήσεων ή 
διαίσθηση γίνεται δυνατώτερη. “ Ενας με
λετητής τής τυπικής λογικής δέ δουλεύει 
μέ τή διαίσθηση’ άλλά συχνά λέμε δτι οί 
μαθηματικοί βρίσκουν πρώτα μέ τή διαί
σθηση τή σωστή λύση, γιά νά βροΰν υστέρα 
μέ τή λογική τή μαθηματική θεμελίωση τής 
λύσης. Λέμε έπίσης συχνά πώς οί νομικοί 
λυνουν πρώτα μέ τή διαίσθηση τό νομικό 
ζητημα, και υστέρα προσπαθούν μέ τίς νο
μικές τους κατασκευές νά τήν έξηγήσουν 
καί νά τή_ θεμελιώσουν. Γιατί βέβαια ή δι
αίσθηση δίνει λύσεις, άλλά δέ μπορεί πο
τέ νά τίς έξηγήσετ έκεΐ πάντα δουλεύει ή 
λογική σκέψη.

*  *

Πολύ βαθύτερα πάει ή διαίσθηση δταν 
άντικρύζει ιστορικά καί κοινωνικά προβλή
ματα. Προσωπικά έγώ, δσο μελετώ τήν 
ιστορία μιας έποχής, τόσο πιό διαισθητι
κά είσδύω στήν ούσία της. Μέ τήν ασθενι
κή μνήμη ξεχνώ τις χρονολογίες καί τίς 
σειρές τών γεγονότων. Καί δμως μένει έν- 
τός_μου κάτι σάν τήν άτμόσφαιρα τής έ
ποχής, καί μπορώ μέ άρκετές πιθανότητες 
νά μή λαθέψω, στηριγμένος μονάχα στή 
διαίσθηση, νά καταλογίσω σέ μιάν ορισμέ
νη έποχή ένα εργο τέχνης, μιά θρησκευτική 
έκοηλωση, κάποτε καί έναν άνθρώπινο τύ
πο. Γιατί μέ τή διαίσθηση βαθμιαία μπαί
νω στήν ψυχολογία τών έποχών καί στή 
διάχυτη ιδεολογική τους σύνθεση, καί αύτό 
το λέω, γιατί τήν ιδεολογία τους τήν κά
νω βίωση δική μου καί δέν τήν άντι- 
κρύζω πιά σάν κάτι ξένο. "Οταν σβύσουν

καί σβύνουν γλήγορα — γεγονότα καί 
χρονολογίες, αύτή ή βίωση μοΰ μένει ώς ή

καθαυτό ιστορική μου γνώση. Γι'αύτό καί 
τι)ν ϊ®τοΡΐκή μου γνώση μου τή δίνουν κυ
ρίως έργα πού ξυπνούν τή διαίσθησή μου, 
συγγράμματα δπου άφθονοΰν τά έποπτει- 
ακά στοιχεία.

Μπροστά σ’ ένα ιστορικό έργο δέ θησαυ
ρίζω στοιχεία γιά νά τά ταχτοποιήσω υ
στέρα μέ τήν ιστορική μου κρίση καί γιά 
νά τά συνθέσω κατά τρόπο πού φανερώνον
ται θαυμαστές κρυφές σχέσεις γεγονότων 
καί πραγμάτων, άλλά, ίσως σάν άμύητος 
στήν ιστορική έπιστήμη, άφίνω τήν ιστο
ρία νά μέ καλλιεργήσει εμένα, νά μέ κάνει 
άνθρωπο τής έποχής ποΰ κάθε φορά ιστο
ρεί. Ακούω, βλέπω, άγγίζω, παθιάζομαι 
μέ τούς νεκρούς αύτούς πού ή ιστορία ά- 
νασταίνει. Οί ιστορικές κρίσεις έρχονται 
άργότερα, δσο είναι νά ρθοϋνε. Άλλά  τό 
σπουδαιότερο γιά μένα είναι αύτή ή βαθ
μιαία προσαρμογή μου στήν έποχή πού 
μελέτησα. “Οτι πλουτίζομαι κατά πολλούς 
βίους, τούς  ̂βίους πού έζησα μέ τή διαί
σθηση στις ιστορημένες έποχές, αύτό είναι 
τό κύριο πού άντλώ άπό τήν ιστορία.

Αν δμως στή θεωρία παίζει τέτοιο ρό
λο ή διαίσθηση, άσφαλώς στήν πράξη ή έ- 
νέργειά της θά είναι άμεσώτερη. Κάποτε 
κατηγορήθηκε ένας μεγάλος πολιτικός, δτι 
τά πολιτικά του σχέδια ήταν γεννήματα 
τής φαντασίας του. Καί δ πολιτικός αύτός 
άπάντησε, πώς μέσα στις άρετές πού κά
νουν τόν πολιτικό, ή πρώτη ίσως είναι ή 
φαντασία. Και έννοοΰσαν βέβαια καί αύ
τός καί οί κατήγοροί του λέγοντας φαν
τασία, τή δύναμη νά φθάνεις μέ τή διαίσθη
ση σε λύσεις, πού ή λογική μπορεί κάπως 
νά τίς πιθανολογεί, μάλιστα νά τίς ετοιμά
ζει, δέν τίς δικαιολογεί δμως ποτέ τελείως 
πριν πραγματοποιηθούν. Ό  πολιτικός ή
ξερε πώς μέσα στήν άπειρία τών άντίθε- 
των δεδομένων τής πολύπλοκης ιστορικής 
πραγματικότητας, μέ μόνη τήν πεζή λογική 
δέν τά βγάζεις πέρα. Ό  νοΰς μόνος του 
θά ορίσει μέ ασφάλεια τό τέρμα τό τελικό, 
άλλά μέσα στή σφαίρα τών συγκεκριμένων 
μέσων πού οδηγούν στό τέρμα αύτό, κάθε 
σχετικός λόγος μπορεί νά βρίσκει καί τό 
σχετικό άντίλογο. Γι’ αύτό καί οί πολύ λογι
κοί έκιελεστές στήν πολιτική είναι καί οί 
πολύ άναποφάσιστοι.Ή συγκεκριμένη πρά
ξη πού θά υπηρετήσει καί τόν έσχατο ιστο
ρικό σκοπό, δπως βέβαια μόνο άπό τό λό
γο όρίζεται, θά βρεθεί δχι μόνο μέ Αναλυ
τικούς συλλογισμούς, άλλά μέ ένα άμεσώ- 
τερο αντίκρυσμα καί συνοπτικώτερο καί 
καθολικώτερο, πού, καί άν πρέπει νά ύπο- 
στηρίζεται λογικά, δέν παύει νά είναι χα'ι 
διαισθητικό άντίκρυσμα.
„ Γιά τή δικαιολόγηση τής άπόφασής του 
υστέρα  ̂ έμφανίζει ό πολιτικός μερικές 
στοιχειώδεις άπλές σκέψεις, πού φαίνεται
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πώς έρχονται σέ άντίθεση μέ τήν πολύπλο
κη πραγματικότητα. Οί στοιχειώδεις αύτές 
σκέψεις έχουν ώς κύριο προσόν δτι είναι 
προσιτές στό μεγάλο πλήθος. Αύστηρά ε
ξετασμένες, μπορεί ν’ άντικρούοντ_αι άπό 
τήν προβολή άντίθετων λογικών έν- 
δεχόμενων, πού δύσκολα φανερώνεται_ή 
άστοχία της, πριν φθάσομε στό στάδιο τής 
πραγματοποίησης.

Καί δμως αύτές οί άπλές, οί λογικά^συ
ζητήσιμες σκέψεις. έρχεται στι·γμή πού επα
ληθεύονται μέσα στό χάος τών λογικά ά- 
πρόβλεπτων γεγονότων. Αναποδογυρίζον
ται τών τεχνικών καί ειδικών, τών στρατι
ωτικών, τών οικονομολόγων, των λογο- 
κρατούμενων οί σοφοί υπολογισμοί, καί νι̂  
κάει κατ’ έπίφασιν ή άφελής λογική, κατ 
ούσίαν νικάει τούς στενούς ύπολογισμους 
πού χάνονται στά καθέκαστον μέσα ό νους 
πού άτενίζει άκλόνητα τόν τελικό σκοπό, 
ένα σκοπό δμως πού στή συνολική του ακτι
νοβολία δέ συλλαμβάνεται μόνο μέ τή σκ_έ- 
ψη. άλλά καί μέ τή διαισθητική δύναμη τής 
συνείδησης' νικάει ό πολιτικός πού ύστερεΐ 
σέ στενή λογικότητα, καί πλεονεκτεί σέ ού- 
σιαστικό λόγο καί σέ δύναμη νά συλλάβη 
καί έλλογα καί διαισθητικά τήν ούσία του.

"Ετσι παρουσιάζεται ή άντινομία αύτή. 
μιά άντινομία άφεύγατη, γιατί ύπάρχει 
στήν ίδια τή φύση τής Ιστορικής πράξης. 
Καί αύτό. δχι μόνο γιατί είναι τόσο πολ- 
λά τά διδόμενα πού θάπρεπε ό πολιτικός 
ν&χει ύπ’ δψη του, γιά νά έπιβάλει^ μιά κα
θαρά λογική εύρεση τοΰ πρακτέου, πού 
δέ θά τοΰ έφτανε γι’ αύτό οΰτε ένας άπει
ρος χρόνος, άλλά καί γιά κάποιο άλλο 
βαθύτερο λόγο. “ Ενας τελικός σκοπός_μιας 
άληθινά ιστορικής πράξης 5έ μπορεί πα
ρά νάναι ίδέα. Καί τά μέσα τής̂  πραγμα
τοποίησης τής ιδέας αύτής, άποτελουν 
τά στάδια τής ιστορικής πράξης. Αλ
λά καθώς ό σκοπός είναι ιδεατός και 
άπόλυτος, τά μέσα καί τά στάδια πού ό· 
δηγοΰν στήν έπίτευξή του είναι άπειρα. 
Κάθε μέσο είναι μέσο_ένός άπώτερου μέ
σου, καί έτσι προχωρούμε στό άπειρο δπου 
κεΐται ή ίδέα. "Ολη δμως αύτή ή άλυσί- 
δα τών μέσων στηρίζεται ^ττ1ν ιδέα, και 
γιά νά στηριχτεί σ’ αύτήν θάπρεπε νά γε- 
φυρώσομε μέ συγκεκριμένες ένέργειες τήν 
άπειρη άπόσταση πού τή χωρίζει άπό τήν 
πράξη. Αύτό θάπρεπε, άν έπιδιώκαμε α
ποκλειστικά μέ τή συλλογιστική σκέψη τήν 
εύρεση τοΰ πρακτέου. Άλλά άκριβώς αυτο 
είναι άδύνατο, γιατί βρισκόμαστε^ μπρός 
στό άπειρο Βέβαια, ώς ένα σημείο, ένα 
σημείο δσο τό δυνατόν μακρυνότερο, θά 
προωθήσομε λογικά τή σκέψη μας" θά ρθεΐ 
δμως ή στιγμή δπου τήν περαιτέρω θεμε
λίωση καί σύνδεση μέ τήν ίδέα, άν θέλομε 
κάποτε νά πράξομε, θά τήν έπιτελέσομε 
χωρίς τή συλλογιστική σκέψη, θά πηδη- 
σομε τό άπειρο διάστημα, θά άποφασί- 
σομε, χωρίς μία τελειωτική θεμελίωση

κατά λόγον· θά πράξομε μέ μόνον _ όδηγο 
τήν προσωπικότητά μας, μέ δλες τίς ένω- 
μένες της δυνάμεις, δχι μόνο τίς λογικές, 
θά διαισθανθούμε καί θά τολμήσομε.

Ά ν  στήν πολιτική παίρνει τόσο μεγάλη 
θέση ή διαίσθηση, αύτό συμβαίνει γιατί ή 
πολιτική είναι πάντα καί έργο όμαδικης η 
άτομικής ψυχολογίας. Ό  ρήτορας, ό παιδα* 
γωγός, ό άνθρωπος πού θέλει νά έπικρινω- 
νήσει μέ τήν ψυχή τοΰ άλλου άνθρώπου, 
μπορεί βέβαια πολλά νά μάθει άπό τίς 
στατιστικές καί τά τέστ καί τίς νοομετρη- 
σεις, άπό έγχειρίδια καί μαθήματα ρη
τορικής, άπό δλα τά έργα τά στηριγμέ
να σέ κανόνες λογικά καταταγμένους 
καί διατυπωμένους. Ά λλά  βέβαια δλα αυ
τά πού θά μάθει έτσι είναι πριν άπό_ τή ρη
τορική, τήν παιδαγωγική, τήν  ̂ άληθινή 
γνώση τής άνθρώπινης ψυχής. Αύτοί δλοι 
οί κανόνες ύπάρχουν κυρίως γιά _νά δια- 
ψεύδονται. Κάθε στιγμή, κάθε σφαίρα, κά
θε άνθρωπος έχει τή ρητορική του, τήν παι
δαγωγική του, τήν προσωπική μορφή επι
κοινωνίας του μέ τούς συνανθρώπους. Γε 
νικοί κανόνες δέ χωρούν. Πρός δλα αύτά 
κινείται ό άνθρωπος γόνιμα, μονάχα οταν 
κινείται μέ δλο του τό άδιαιρετο είναι, 
συνθετικά, άλλά κυρίως διαισθητικά.

Αληθινή γνώση αύτών τών λειτουργιών 
τής συνείδησης άποκτδται μέ τήν καλ_; 
λιέργεια τών διαισθητικών δυνάμεων του 
ρήτορα,τοΰ παιδαγωγού καί τοΰ ψυχολόγου. 
Ή  καλλιέργεια αύτή, πού βαθαίνει τις 
άλογες λειτουργίες τής ψυχής, δέ μπο
ρεί νά είναι παρά ή ζωή, ή πράξη ή 
ίδια. Άλλά  κοντά σ* αύτήν, σά μέσο δια
φωτισμού τής ίδιας της ζωής, έρχεται και 
ή φιλοσοφία. Αύτό είναι τό διδακτό μέρος 
τής ρητορείας, τής παιδαγωγίας καί τής 
ψυχολογίας- τό μέρος τό_ φιλοσοφικο. 
"Ως έκεΐ φτάνει τό στοιχείο τού λογου. 
Ή  άληθινή ρητορική καί ή ώφέλιμη δέ 
βρίσκεται στά διάφορα έγχειρίδια τής 
ρητορικής, πού διατυπώνουν ένα σωΡθ 
άμφίβολους κανόνες γιά τό λέγειν.^ Η 
άληθινή παιδαγωγική δέ μαθαίνεται από 
τά έγχειρίδια τής παιδαγωγικής, δσα 
είναι γεμάτα άπό λογικούς κανόνες και 
άπό γενικές όδηγίες. Ή  άληθινή ψυχολο
γία δέν έχει καμιά σχέση μέ τήν Επιστη
μονική, τή φυσιολογική ψυχολογία, που 
βέβαια πολλά γιά τή φυσιολογική μας υ
πόσταση καί σπουδαία μάς διδάσκει, αλλα 
πού τίποτα δέ μάς λέει γιά τή ζ“ ή *ής 
ψυχής. Στή φιλοσοφία, καί μόνο στή φιλο
σοφία, ή ρητορεία, ή παιδαγωγική καί ή ψυ
χολογία γίνονται ούσία- μόνο άπό τή φι
λοσοφία θά καλλιεργηθεί τό_ δργανο έκει- 
νο τού πνεύματος, μέ τό όποιο κυβερνουμε 
τό λόγο καί άσκοΰμε τήν παιδευτική καί τήν 
ψυχολογική μας λειτουργία. Ή  φιλοσοφία



104 Π ρίν άττό τό ξεκίνημα

είναι τό μόνο ελλογο στοιχείο πού, υπο
στηρίζοντας καί παραστέκοντας τή διαί
σθηση, μδς όδηγεΐ στή νόηση τής άνθρώπι
νης ψυχής. Τό τελικό ζύγισμα τοΰ Μλλο- 
γου τούτου στοιχείου μέσα στήν άτομική 
ζωή τοΰ καθενός, είναι πάλι εργο τής 
πρωταρχικής πηγής τής συνείδησής μας.

* * *

Ή  διαίσθηση στήν ιστορική πράξη έ'χει 
τά πρωτεία. Ή  διαίσθηση σάν Προμηθέας 
δημιουργεί τήν πράξη' καί τό λογικό μο
νάχα σάν ’Επιμηθέας έρχεται υστέρα νά 
τήν ένισχύσει καί νά τή δικαιολογήσει. 
Ά λ λ ’ αύτό βέβαια είναι μιά όριαία κατά
σταση, έκεΐ δπου τό λογικό στοιχείο φανε
ρώνεται άσθενέστερο.

Γ ιά νά είμαστε γενικά δίκαιοι άνάμεσα 
σ’ αύτά τά δυό στοιχεία, πρέπει νά μήν ξε
χνούμε, πρώτα πώς ύπάρχουν ποιότητες 
διαίσθησης πολλές, καί υστέρα πώς καθέ
νας πρέπει νάχει μετρημένη τή διαισθητική 
του δύναμη για νά συγκερνάει κάθε φορά 
στήν πράξη λογικό καί άλογο στοιχείο. 
Σέ άλλους ύπερτερεί τό Μνα, σέ άλλους τό 
άλλο στοιχείο' άλλά κανένα άπό τά δυό 
δέν πρέπει νά λείπει. Είναι μόνο Μνα ζή
τημα ζυγίσματος Στήν πρακτική ζωή εί
δαμε ποιά είναι ή θέση τής διαίσθησης. Ή  
ιδέα δμως πώς δλα τά κάνει ή διαίσθη
ση, καί στήν τέχνη, καί στή γνώση τών άν
θρώπων, καί στή διάκριση τών άξιών, εί
ναι ύπερβολή. “Οσο καί άν υποτιμήσομε 
τό λογικό, αύτό θά μείνει δ τιμητής καί ό 
κριτής τής άλογης ένέργειας' καί τούτη 
μόνη ή άποστολή του φτάνει γιά νά τό 
κάνει άπαραίτητο στοιχείο κάθε άνθρώπι
νης πράξης.

Τό πρόβλημα άλογων καί λογικών στοι
χείων στήν πρακτική ζωή παρουσιάζεται 
άκριβώς γιατί χρειάζεται κάθε φορά ή σύν
θεση αύτών τών δύο δυνάμεων κατά Μνα 
ζύγισμα άπόλυτα προσωπικό καί πού άπό 
καμιά άλλη άρχή δέν προσδιορίζεται, 
άφοΰ θά συντελεσθεΐ στό άρχιμήδειο ση
μείο, πρίν άπό κάθε διαφορισμό. Τή σύνθε
ση αύτή μόνο μιά προσωπική βίωση μπορεί 
νά μάς γνωρίσει. Καταλήγει στούς πιό ά- 
προσδόκητους συνδυασμούς, κάποτε τόσο 
άρτιους, πού νά είναι φανερό πώς άκρι
βώς στό άρχιμήδειο σημείο τής ψυχής συν- 
θέτεται, πέρα άπό αύτά τά δύο άντιθετικά 
στοιχεία, Μνα πνευματικό στοιχείο, τό βα
θύτερο τής ζωής μας, Μλλογο καί άλογο 
μαζί, Μνα στοιχείο γιά τό όποιο ή Φιλο
σοφία δέ βρήκε άκόμα κανένα ξεχωρι
στόν δρο γιά νά τό όνομάσει, άφοΰ καί έδώ 
μεταχειρίζεται τόν δρο λόγος, ύπάγοντας 
σ’ αύτόν καί τίς άλογες πνευματικές δυνά
μεις. Παραδείγματα σάν τοΰ Πασκάλ καί 
τοΰ Κίρκεγκαρντ, δπου μεγάλες λογικές 
δυνάμεις είναι τόσο σφιχτοδεμένες μέ τήν 
άλογη ζωή, μάς καλοΰν πρός μιά κοινή

πηγή πνεύματος, δπου κάθε διάκριση είδους 
πνευματικής ζωής θά πρέπει νά καταργηθεΐ.

Κάποιος φίλος μου, καθώς τοΰ διάβαζα 
πολλά κομάτια άπό τοΰτο τό δοκίμιο, μοΰ 
είπε πώς γράφω ενα είδος τυπολογίας τής 
υποκειμενικής ζωής. Ά ν  πάρω τό χαρα
κτηρισμό αύτό στή μετριοφρονέστερή του 
σημασία, καί άν έξαιρέσω τίς στιγμές δ
που άναγκάστηκα νά άναφέρω παραδείγ
ματα καί νά μπώ σέ συζητήσεις ούσίας, 
νομίζω πώς μπορώ νά τόν υιοθετήσω. Τό 
δοκίμιο αύτό θά Μπαυε νάταν άπλή τυπο
λογία καί θά γινόταν ούσιαστικά, άν προ
χωρώντας σέ έντελώς συγκεκριμένα θέμα
τα, μιλούσα δχι πιά άφηρημένα, χρησιμο
ποιώντας γενικούς τύπους στάσεων τής ψυ
χής, άλλά προσωπικά, κάνοντας μιαν Εξο
μολόγηση δλων τών βιώσεων πού δοκίμα
σα, στήν προσπάθεια μου νά παίρνω θέ
ση σέκάθε σταυροδρόμι.Τότε θάγραφα μιάν 
αύτοβιογραφία, άπό μιάν όρισμένη βέβαια 
σκοπιά, καί ξέρω πώς Μνα τέτοιο κείμενο 
θάχε πολύ περισσότερη ζωή, χρώμα, κίνηση 
καί χάρη. Άλλά  ό σκοπός μου αύτή τή φο
ρά δέν ήταν τέτοιος. Ήθελα, διδαγμένος 
άπό τή δική μου πρώτα,άλλά καί άπό άλλες 
ζωές, νά μιλήσω άπρόσωπα, ψυχρά, βαριά, 
ίσως καί σχολαστικά. Καί ξέρω τί λείπει 
άπό Μνα τέτοιο κείμενο' ξέρω δμως καί 
τί εχει καί τί θά είναι σωστό νά ζητοΰν 
άπ’ αύτό δσοι τό διαβάσουν. Ήθελα νά 
συνειδητοποιήσω τό πρωταρχικό σημείο, δ
που, πρίν άπό κάθε άλλη στάση καί θεω
ρητική καί πρακτική,τοποθετείται ό άνθρω
πος,σάν ένιαία ούσία,σάν αύτόνομη μεταφυ
σική άρχή.“Ηθελα νά δείξω πώς αύτό τό ση
μείο, πέρα άπό κάθε άλλη συγκεκριμένη 
στάση τοΰ άνθρώπου, λειτουργεί σά συν
θετική άρχή τής ζωής του, πώς αύτό είναι 
τό σημείο δπου γίνεται ό άνθρωπος προ
σωπικότητα. Ήθελα, κατεβαίνοντας σέ 
ειδικώτερα θέματα, νά δείξω πώς τελι
κά δλα τά προβλήματα τής ζωής θά 
άναχθοΰν σ’ αύτό τό σημείο καί άπό 
αύτό θά λυθοΰν, στήν άπόλυτα άτομική; 
τους φανέρωση' πώς μόνο οί λύσεις πού 
Εκπορεύονται άπό αύτό σημείο είναι 
λύσεις πού άνήκουν στόν άνθρωπο καί 
Εκφράζουν τήν ούσιαστική του ύπόστα- 
ση. "Ηθελα νά δείξω πώς άπό αύτό 
τό σημείο καί χάρη σ’ αύτό τό σημείο μέ 
καθολικότητα καί δικαιοσύνη μπορεί ν’ άν- 
τικρύζομε καί τά λογικά άλυτα προβλή
ματα δίνοντας υπεύθυνες λύσεις, σύμφω
νες μέ τό βαθύτερο έαυτό μας.

Μιά τέτοια διαφώτιση Μχει παιδαγωγική 
σημασία, καί είναι τό χρήσιμο,τό άναγκαίο 
τυπικό, μέσα στό όποιο υστέρα, άνετώτερα 
καί άσφαλέστερα, θά βρει τή στάση πού 
τοϋ πρέπει ό κάθε νέος, μόνος του, πρίν ξε
κινήσει γιά τή ζωή.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΤΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Ψ ΥΧΟ ΛΟ ΓΙΚΟ  ΣΧΕΔ ΙΑ ΣΜ Α

Υ π ά ρχουν δυό δράματα μόνω σης ™ π ικ «  
και συγγενή: νάσαι απομονωμένος έμπρος 
I V ’ τ*ν  Εποχή σου, νάσαι άπομονωμενος

όονανισμό τής συνολικής έξέλιϊ,ης
ενα μόριο δικό της πού Εκσφενδονίστηκε 
άπ’ τόν άφρό τοΰ κύματος της, που προ απ τον αψμυ 5d a u0 του, πολύ πισω η
Βίαια1 μπρός, καί πού άγωνίζεται, στήν ήρωι- 
vri ολοκλήρω ση σέ κόσμο της τραγικής 
του «θέσης*, νά π ραγματοποιήσει ‘ άναγκα» 
Υ ιά νά δικαιω θεί τη μετατόπιση (υπο ό

διαφορετικό καί τρα γικω τερο . Ν α  ^πάρ
v f i  κανείς άσχετα  άπο τήν «Εποχή». πα 
«υπάρχει» άντικρύζοντας Μναν κοσμον ά λ 
λο κι ή «Εποχή» νά πέρνα γυρω_του τρα- 
ΥΟυ&ώντας η τραυλίζοντας στή της

s ^ 3 t o s s s r - “  p ^ r r rΣτά δυό πρώτα, τό Α π ο μ ο ν ω μ έ ν ο  ο ν  με

’ ΐ ^ ^ Χ ^ α ν ν ^ Π α , α δ . α μ ί . ν , , ς  
πέρασε μέ τόν κόσμο  τών όραματω ν, της 
μέθης καί τής άγω νίας του, μέ τις δ Ρσ ^“ · 
κές κυμάνσεις  του μεταξύ τής καταστρο
φής καί τής λύτρωσης, σφαίρα 
νη» πού, μόνη  μάρτυς της δ ια μ ά χ η ς ,τω  
διασπάσεων καί τής άγωνίας της. ^λοκλη, 
ρωσης της, άκολουθουσε μια τροχιά  που 
περνούσε μές άπ’ τήν άνθρωποτητα της έπο- 
·*τ\ς χ η ς  χωρίς ποτέ νά τή συναντα, Χ ω Ρ 1̂  
ποτέ αύτή ή άνθρωπότης να σύλλαβε ι το 
ρυθμό της, γ ιατί ο ί πόλοι της ήταν άνεπί
σ τ ρ ε π τ ό :  βυθισμένοι κάπου έκει πίσω άπ

Τά Π αοηύλαια

« "Υ π α γε , avian- Ό  πόνος »ά είναι ή ζωή οου.»
( « Φαρμαχολύτρα » )

τον τοανύ κ ι9 άποθαρυντικό τοίχο  πού υψω* 
νε ή δίχως άπόκριση στά βλέμματα  μορφή 
του.

Ό  ιδιόρρυθμος μπάρμπα Αλεξαντρος, 
ό «άνθρωπος τών καπηλειώ ν κα ι των τρ 
Υλώ ν ( ' )·■· & περιφερόμενος άνα τας Α  
θηναϊκάς όδούς μέ τό τετριμμένον και ξε 
οΛηιασαένον έπ ανω φ οριον. . .  με τ αφοονα 
,,αύοα άκτένιστα μαλλιά , μέ τόν πλατυγυ- 
ρον, λερω μένον ήμίψηλον, μ έ τ ά π υ κ ν ά ά κ α -  
τάστατα κα ι ά κα λλίτεχνα  γενεια , μέ την εί
n c o v a  φ ίλοινον φ υ σ ι ο γ ν ω μ ί α ν  του . . .  ο
οκορπών όλόκληρον τό βάρος ^  θυλακίου 
του διά μίαν έσπέραν (*), δ ζων μεταςο 
ένός ποτηριού οίνου κα ι ένος 5
ζύθου μέ τά σ ιγαρέτα  του ε ί ς  τό π λάι ό 
ήκιστα αύτός φαινόμενος ποιητης, ό έλάχι 
στα δεικνυόμενος συγγραφευς, η μορφή <*»
^ή τ ο Γ ο χ Τ ο τ ι κ ο ϋ , τ ο ΰ  ίαοχάλ,ον, ^ ο μ η α ν -
τη χοϋ Σε ιληνο ύ *  πού άφησε άναυδο τό Σ  γ  
νοό  κ ι’ Μκανε συχνά τό συνομιλητη του να 
ύπογω ρεΐ μπρός στή βρώμα που απεπνεε, 
στάθηκε μές στίς συνειδήσεις των σ υ γχρ ό 
νων ?ου  χω ρισένος άπ’ τόν άλλον τον * » ,-  
τή τής ^γαληνιώοης λήμνης τής ^
Λ  νερά της τό α ϊβρ ιον  χυανοΰν  (») άπο Μνα Χα- 
σ μ α  τρομακτικό  πού διάνοιξαν άπεραντο
τραβώντας ή κάθε μία προς το μέρος της, 
I  sfnk-kn άνάππ τών θαυμαστώ ν του, που 
Α γω νίστηκε νά πνίξει μέσα στή μνήμτ, της 
μιά π ραγματικότητα  που φοβόταν δτι θα
λίπ ω νε τόν ποιητή μέ τή λάσπη της, και ή
«πραγματιστική» κριτική , πού άγνόησε τόν 
Α ν ^ Χ ν ία σ τ ο  ψυχικό του άξονα, περιπλεον- 
?ά ς ξτ2ν άπρόσιτην Άθω νιά δα , κα ί παρα
δέρνοντας μές στό π έλαγος των λεπτολο

->κ -η Μαοτ 1893.’ Ανατύπωση στή 

ν Ι3Τέ.Ρ·Ολώνυρα στή Λίμνη».
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γων κριτικών άξιωμάτων της παγκόσμιας 
άγοράς άπό φόβο, φαίνεται, μή .. . μερο
ληπτήσει.

Άφησα παραπάνω τίς συνειδήσεις τής 
♦ έποχής» νά άποδώσουν τήν εικόνα του 
δπως τήν είχαν άποτελέσει μέσα τους τά 
άσημένιοι ίσως καί κομψά, άλλά καμωμέ
να γιά νά βλέπουν τούς τύπους τών παρι
σινών βουλεβάρτων ματογυάλια πού κρα
τούσε μπρός στά μάτια της.

’Ανάφερα τήν περικοπή τοΰ Μποέμ γιατί 
μου φάνηκε άπ’ τίς πιό άντιπροσωπευτι- 
κές. Μές στό χάσμα που άντανακλά δλο 
αυτο τό κομάτι, καί ποΰ χώριζε μέσα στή 
συνείδηση τής έποχής αυτή τή μορφή του 
δυσώδους καί σχολαστικού Σειληνοΰ άπ’ 
τή μέθη πού άπάντεχα άνάβλυζε άπ* τά 
ποιηματά του, ρίχνει ό Μποέμ τις άσφαλεΐς 
γέφυρες των τυποποιημένων προσωπικοτή
των, τίς δοκιμασμένες άπ’ τήν παγκόσμιαν 
αυθεντία. Ό  «πνευματώδης Λουκιανός, ή 
χάρις τοΰ θεοκριτου, ό άναλυτικός ψυχο
λόγος Τουργένιεφ, ό παρατηρητικός Δίκενς 
ο μελαγχολικός Κοππέ» (*) έρχονται νά 
συμπλέξουν τά μεγάλα τους σύμβολα γιά 
νά συνδέσουν, μέ τό άπίθανο άμάλγαμά 
τους, τό έκτεταμένο αυτάρεσκα σά μηχανο
ποίητη νταντέλα, δυό δχθες πού χαριεντί
ζονται ν άπομακρύνουν διαρκώς περισ
σότερο οί κριτικοί, γιά νάναι πιό άλλόκο- 
τη, ένδιαφέρουσα κι’ έρεθιστική ή χαλκομα
νία αυτη τοΰ « poete m audit» πού καταδί
κασαν νά περνάει λυπηρή καί περίβλεπτη 
στις σελίδες τους.

Ομως, μέσα στό πανσπερμικό μνημείο, 
μές στόν άλλόκοτον άνδριάντα χωρίς μορ
φή πού τοΰ ύψωσε ή άνεκδοτολογία, υπέ
ροχα καί βουβά ύποβλητικό άπ’ τά βασιλι
κά ράκη koc’i τήν ταπεινή λάσπη πού συγ
κόλλησε, κι’ δπου ύποφαίνεται μόλις ή ψυ- 
Χ Μ  του πραγματικότητα, μέσα στό « πε
ρίβλημα »_(*) πού έγκατέλειπε στόν « κό- 
σμΡ  * έκεΐνος πού έφευγε σέ κάθε πράξη 
του δράματος τής ζωής του βαθύτερα 
προς τόν « κόσμο του», βαδίζοντας άδυ- 
σώπητα πρός τήν « άνάγκη », πρέπει κά
ποτε νά ρίξουμε τό άνασυνθετικό φώς τής 
γλώσσας τής ένδόμυχης πού προβάλ- 

° ? 0 gPY ° του- τό φώς έκεϊνο πού 
οα̂  διαλύσει _δλα τά φαντάσματα, δλο τό 
επίστρωμα τών δίχως άνταπόκριση ξένων 
χρωμάτων, καί θ’ άνασυνθέσει τήν ψυχική 
όντότητα,τόν άξονα πού γύρω του, άπ’ 
αύτόν παίρνοντας νόημα, χωρίς ν’ άνα- 
τρομάζουν πιά γιά τή δυσαρμονία τους, θά 
ενωθούν καί θ’ άνακτήσουν τήν άνθρώπινα 
δραματική πραγματικότητά τους μέσα σέ 
μια μορφή οί σκορπισμένοι άντίλαλοι

1. Μποέμ (ϊν θ ’ άνωτ.)
2. «Μιά ψυχή».

^totS. κλειστής στά βλέμματα, τραγικής κι' 
ήρωϊκής προσωπικότητας, πού προβάλλε
ται σέ μιά ζωή καί σ’ ένα έργο.

Πρέπει μές στά δράματα τών ποιημά
των του, κάτω άπ’ τόν έπιφανειακό τύπο 
των έκδηλώσεων τής ζωής του κι’ άπ’ τήν 
προϊστορία τοΰ σχηματισμοΰ τής παιδικής 
ψυχής του ώς τήν όλοκλήρωσή του, νά πα
ρακολουθήσουμε τήν άγωνιώδη πορεία τοΰ 
οντος διά μέσου τών περιπετειών τής πεί
ρας του πρός τήν άδυσώπητη άνάγκη πού 
* έξηργάσθη » τό έργο.

Είν ένα δράμα λαβυρινθώδες στήν εισ
ροή τών συντελεστών του, φρικτά εύ&ύ 
στήν άναγκαία, δίχως παρέκκλιση, κατεύ
θυνσή του, διαμορφωμένο άπ’ τήν οικονο
μία του άνθρώπινου βίου σέ τρεις πρά
ξεις, πού παραδίνουν ή μιά στήν άλλη τό 
δραματικό τους μοτίβο, γιά νά τοΰ δώσουν, 
ξανατραγουδώντας το, καινούργιο πάλι, 
πολλαπλασιασμένο σ’ ένταση, καθαρώτε- 
ρο σ’ όμοιότητα μέ τόν έαυτό του, τήν έκ
φρασή του τήν τελειωμένη' είναι σάν τρεις 
όμοιόρρυθμοι στίχοι ένός γρίφου, πού έν- 
τείνεται ώς τή λύση του στήν τελευταία 
λέξη- είν’ ένα τριπλό κΰμα άλλεπάλληλο, 
που συσπειρώνεται, ζυγίζεται, άκούγον- 
τας τό πλησίασμα τής άναπότρεπτης στιγ- 
μής, δταν ή « ώρα » θά τό συγκρούσει σ’ 
άποφασιστικό_ άναμέτρημα μέ τό γεώδες, 
φαιό έρκος τής φθοροποιού ανάγκης, πού 
ελκει μέ ρυθμό πού έκούσια έπιταχύνεται 
πρός αυτό, γιά νά έκσφενδονίσει, δια- 
σπώντας το, τό βάρος τής πλησμονής του 
ψηλά μές στό έλεύθερο στερέωμα καί πέ
ρα άπ’ τό βουβαμένο τείχος, νά δονήσει, 
νά πλημμυρίσει τό φωτεινόν όρίζοντα τοΰ 
γυμνοΰ όνείρου, νά τόν κατακλύσει μέ τούς 
μεθυσμένους σφυγμούς τοΰ άγκαλιάσμα- 
τος του, καί νά ζήσει τήν τρελλή του δίνη, 
νά τήν έξαντλήσει σκορπώντας θραύσματα 
τραγουδιού άνείπωτου, νησιά έκπληκτα 
γιά τή φωτεινήν, αιώνια στατικότητά τους, 
παιδιά τοΰ πόθου καί τής πλησμονής, πού 
κα] καθηλωμένα άκόμα μπροστά μας. δι· 
νοϋνται άνεπαίσθητα στή ζάλη τής θύμησης 
τής πρώτης δίνης τοΰ τραγουδιοΰ πού 
τά έσπειρε.

Τά τραγούδια - νησιά άς μας ποΰν τήν 
κοσμογονία τους προτού τ’ άντικρύσουμε 
τά ίδια σάν καρπούς πού χωρίστηκαν άπ’ 
τό δέντρο.

"Ας παρακολουθήσουμε μέσα τους τή 
μιά μετά τήν άλλη τις τρεις πράξεις, τά 
τρία βήματα τ’ άγωνιώδη τοΰ δντος δπως 
ήρθε, άνοίχτηκε στή βίαιη πρόσκρουση μέ 
τον «κόσμο» πού__ πολλαπλά, κάθε φορά 
μ’ άλλη μορφή της ίδιας του επιταγής, τόν 
διεσπαζε, καί άγωνιωδώς συσπειρώθηκε 
πάλι, συντρίβοντας μέσα του τή διαμάχη, 
προσπαθώντας νά διαλύσει τήν άρμυρή. 
χωμάτινη ούσία πού τόν κατέκλυζε μέσ’ 
σέ καινούργια άρμονία τής σφαίρας τοΰ 
μεμονωμενου έαυτοΟ του, ώς τή στιγμή

«
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πού ή πλησμονή τής «άγριας χαράς» (‘), 
τής μέθης τοΰ άπογνωσμένου άγωνα, τόν 
άνάρπασε σύγκορμο, μετέωρο, καί τόν βύ
θισε γιά πάντα στήν «φρικτήν ζέστην» της 
απομόνωσης, μές στά συμπαγή, χιονώδη 
τείχη (’) τοΰ όνείρου — πού διαστέλλονταν 
τόσο άπίστευτα γιά νά δεχτοΰν καί νά κα- 
λύψουν τό έξαλλο άνάβρυσμα τής μέθης του 
— τά τείχη πού τόν κράτησαν ώς τό τέλος.

’Ατενίζοντας πρός κάθε πράξης τή μορ
φή μόνο καί τό χαρακτήρα, χωρίς νάπρο-

Τήν άνάμνηση τοΰ πρώτου βαθυοΰ χα
ράγματος, πού τύπωσε μέσα του τό άν- 
θρώπινο περιβάλλον, της πρώτης όραμα- 
τικής διαμάχης καί τής πρώτης φυγής που 
ή μακρυσμένη ήχώ της νά σώθηκε ισα μέ 
μάς μές τό έργο του·, όφείλουμε σ̂τό παι
δικό έπύλλιο «Τά δαιμόνια στό ρέμα». _

Σ ’ άλλα τραγούδια του, έδώ και κει, 
μορφές καί συναισθήματα γιά πάντα χα
μένα, σηκωμένα τυχαία άπ’ τ’ δνειρο μες 
στή δίνη τής άναπόλησης τής βαθειάς, τα
λαντεύτηκαν μιάν άσύλληπτη στιγμή «έπι- 
τιολής» τής άλμυράς λίμνης, καί πάλι κα- 
ταπιώθηκαν άνεπίστρεπτα, άνώφελα κα
λεσμένα, άφήνοντας στήν έπιφάνεια τό 
κενό τής άγυρισιάς τους.

Τό διήγημα «Τά δαιμόνια στο ρεμα» εί
ναι, μ’ δλη τή δροσερή πνοή πού τό δια
τρέχει,—άκριβώς γι’ αυτήν,— καί πού προ
έρχεται άπ’ τήν τρυφερή παιδικότητα του, 
τό θλιβερώτερο δράμα του. Ποτέ ή άγωνια 
τής μοναξιάς τού δντος στήν «άκμήν» του, 
•πού πρόβαλε ό Παπαδιαμάντης στό Γιαν- 
νιό του. άγωνία τής «συνείδησης» του άν
θρώπου, δέ μπορεί νά δώσει τό μέτρο της 
πρωτόγονης άγωνίας, τής ένστικτώδους 
καί τυφλής τοΰ τρυφερού δντος τοΰ άπο- 
μονωμένου μέσα στήν όδυνηρή δεκτικότητα 
τών αίσθήσεών του, πού, κύκλος άλυτος, τό 
περισφίγγει, παραλυμένο, μόνο μέ τή 
βουβή, άπάνθρωπη έκπληξή του μές στήν 
άλογη άγωνία τής ζωής-

Μ’ αισθήσεις άνοιχτές _ ήδονικά_ στην 
πρώτη έπαφή τοΰ τρυφεροΰ ούρανοϋ, τών 
χρωμάτων τών άνείπωτων και τών πνοών 
πού θύμιζαν τήν άρμη καί τούς άνθούς, μ’ 
αισθήσεις παιδιοΰ τής χαράς γεννημένου 
γιά νά νιώσει μές άπ’ τούς «άκραίμονας» 
τοΰ θείου δώρου, τοΰ θείου δέντρου πού 
ήταν τό κορμί του, τήν άνείπωτη γεύση 
του παραδείσου, ύψώνει έντός του σιγά, 
μέ τήν περηφάνεια πού καμμιά άλλη στόν 
κόσμο δέν είναι γνήσια μπροστά η̂ζ> τά 
διψασμένα γιά τή χαρά τής πρωινής δρο
σιάς νεΰρα του, τά καμωμένα άπό μεθυ
σμένα κύτταρα πού έρχονται νά τόν φιλή-

1. «Φαρμακολύτρα».
2. «“ Ερωτας ατά χιόνια».

φταίνουμε νά διακρίνουμε τή λεπτομέρεια 
τής περιπέτειας, θά δοΰμε φευγαλέα τήν 
άντιμετώπιση τής πρώτης σύγκρουσης του 
κόσμου πρός τόν «παράδεισο» του παι
διού, τής πρώτης έπαφής τοΰ έρωτα μέ τήν 
άνενδεή «αύτάρεσκον νάρκην» τοΰ έφήβου, 
καί τής πρώτης έπιταγής τής ζωής, προς 
τό παιδί, τόν έφηβο καί τά χαμένα όνειρα 
τους, πού μ’ αύτά έζησε, έφτασε στήν άκ· 
μή τής ήλικίας κι’ άφησε τή ζωή ό ξένος 
μέσα της διαβάτης.

σουν δπως τό κΰμα τά κράσπεδα τής ά- 
κτής τοΰ ποθημένου νησιοΰ «μέ ύγρά σια
λώδη μεθυσμένα φιλήματα, μέ άγριους πό
θους καί μέ έξάλλους όρμάς». Ή ταν ό μυ
θικός κόσμος του πρώτου όνείρου, μια πα
ραδείσια μητρική άγκαλιά, τό κράτος δ
που «δρόσος καί άναψυχή καί χάρμα έβα- 
σίλευεν πάντοτε», καί πού θυμίζει άπίστευ
τα τόν ήρωα τοΰ έφηβικοΰ όνείρου τής 
Γαλλίας, τόν Alain Fournier.

«Ήγοντο έκεΐ χοροί καί πανηγύρεις,.. . 
έθύοντο άρνία καί έρίφια καί σπονδαί_έγέ· 
νοντο πυροξάνθου άνθοσμίου. Έτελοΰντο 
άγώνες άμίλλης, δισκοβολιαι καί άλμα
τα. "Επληττε τάς πραείας ήχούς ό φθόγ
γος τοΰ αύλοΰ καί τής λύρας, συνοδευων 
τό έρρυθμον βήμα τών παρθένων πρός κυ- 
κλιον χορόν, καί ξανθαί, έρυθρόπεπλοι βο- 
σκοποΰλαι έπήδων, έπέτων, έκελάδουν.»

Αύτό τό θραΰσμα γαλανής έλπίδας δεν 
είναι γεροντικό θεοκριτικό ειδύλλιο, δέηση, 
τύψη γιά μιά χάρη πού δέ γνώρισε ποτέ 
ό άνθρωπος,γιά νά άκολουθήσει μηχανικά 
τό ρεΰμα πρός τή σκονισμένη πύλη του 
άστεως, άναπολημένο στήν άπέραντη άνια 
τών άσπρων, όμοιων άνατολίτικων πλα* 
τειών, άλλά κρητική τοιχογραφία, ή πρώτη, 
ή μόλις άναδυμένη άπ’ τό άστείρευτο Αι
γαίο χαρά τής ζωής, πού γελοΰσε σάν πρωι
νός φλοίσβος στήν παντοδυναμία τής άν- 
ταύγειας της, γυμνή, πρωτογεννημένη Εΰα 
χωρίς «συνείδησην, καί δπου προβάλλον
ταν — είναι άπειρα τέτοια κομάτια — ή έμ
μονη άνάμνηση του παραδείσου που πρω- 
τοατένισε σέ μιά ϋπαρξήτου βυθισμένη καί 
κινούμενη άμυδρά κάπου μεταξύ τής μνή
μης καί τοΰ όνείρου.

θά θέλησε μέσα σ’ αύτήν τρελλα να ορ- 
μήσει, νά ξέχαστεΐ, νά χαθεί : ένα με τίς άλ
λες υπάρξεις, πού ή καρδιά του κι ή δική 
τους μαζί είχε άρχίσει νά χτυπάει, παίρ
νοντας άνεπαίσθητα, ήρεμη κι’ άφοβη, το 
δικαίωμά της στή ζωή.

Τίποτα πιό σπαραχτικό άπ’ τις στιγμές 
δπου, μέσα στήν ύπερευαίσθητη παιδική ψυ
χή του ποΟπαιρνε συνείδηση, συντελέστηκε 
ό δυαδισμός τοΰ « κόσμου », που ό παλιός, 
έκεϊνος δπου τ’ δνειρο συγχέονταν μέ τήν 
αίσθηση, έμειν’ έξαφνα « θύμιση » άπροσι-
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τη στό παρελθόν, καί μές στή ζωή διαφο
ροποιήθηκαν οΐ μορφές του ρέοντος, του 
* γιγνομένου καί φθειρομένου μέσα εις τό 
σκοτος τής Αγνωσίας > καί τοϋ στατικού, 
Καθαρού ονείρου.

’ Ερημο τόν_ πρωτοαντικρύζουμε μές στό 
βαθύ ρέμα του Χαιρημονα : Ό  πρωτόπλα
στος παράδεισος είχε ζαρώσει, μαζευτεί 
γύρω του, φυλακή « μέ Αγρίους Ακανθώ
δεις θάμνους, μέ βράχους όλισθηρούς, αιχ
μηρούς », Από δπου τίποτα πιά δέν έβλε
πε μόνο τόν πόνο τόν ζωωδώς σκοτεινό 
είχε γυμνές τίς αισθήσεις γιά νά αίσταν- 
θει, και τήν έκπληξη πού τοΰ άφησ’ ό χα
μός, ό όριστικός -  τδξερε -  τοϋ παρα
δείσου, καί δπου « ήπλοΰτο » πρός τό 
μέλλον, « έν μέση ήμέρα, τής Αγνωσίας 
το σκοτος» !

Τ ’ Αγωνιώδη συναισθήματα τής Εγκατά
λειψης— τοΰ φθόνου καί τής περιφρόνησης 
^αζΐ πού τόν χώριζαν άπ’τούς συντρόφους 
του τούς_διαμαχομένους μέ τά όνειρά του, 
πήραν σώμα κι’ έγιναν γιά πάντα μές στό 
Ρ^μα το « μακρύ, το ατέλειωτο, όπου ήτον 
αλληγορία δληί τής ζωής του, βράχοι ύ· 
ψηλοί . . . « όπου ούκ έμβαίη βροτός άνήρ, 
ου καταβαίη», πού τουκλειναν γιά πάντα' 
τον παράδεισο ποΰχε γκρεμιστεί, πού ζοϋσε 
μεσα του ή Ανθρωπότητα, κι’ δπου ό ’Αλέ
ξανδρος δέ θά γύριζε, λυπηρός θεατής 
παρα κλειστός στόν έαυτό του καί στις 
αναμνήσεις τής πρωτοειδομένης μέθης καί 
έντεταμένος στόν πόθο νά τήν ξαναδημι- 
ουργήσει μέ τά χέρια του, ήρως Απομονω
μένος μές στόν έαυτό του.

Μέ κόπο σαλεύοντας, μές τήν Αγωνία 
τοϋ ρεύματος, μόλις κατορθώνει ν’ Αναρρι- 
χηθει καί νά τήν ξαναντικρύσει.’Αλλά τώρα 
mot  ̂ είκ° να της, ή θάλασσα πού τήν Αν
τανακλά, είναι « Απρόσιτος, άσχετος μα
κράν ήπλωμένη, χωρίς αίγιαλόν ή άκτήν ή 
χωρίς όχθην »· είναι δραμα πού δέ φιλοΰν 
οι αισθήσεις του μέ «ύγρά, σιαλώδη φιλή
ματα », μά πού άπληστα, άπογνωσμένα, 
βλέπει μόνο καί παρακολουθεί μέ τόν « άρ
ρητο » πόνο τοΰ πράγματος πού κάπο
τε ήταν δικό του.

Μές στό ρέμα κοιμάται καί βλέπει Μνα 
ονειρο, μιά όπτασία υπερκόσμιας άνδρικής 
μορφής. « 'Ετσι χάνουν τόν δρόμον τους, 
του λέει, δσοι δέν ξέρουν πόθεν έρχονται 
και ποΰ πηγαίνουν ».

Δεν ήξερε που πήγαινε ό μικρός ’Αλέ
ξανδρος, αλλά ενιωθε μέ χή διαυγή πε- 
^οίθηση^του ονείρου πώς πήγαινε κάπου 
άλλου, οχι έκεΐ πού πορεύονταν οί «άλ- 
λοι» τά «τέκνα τών πορθμέων καί ναυτι
κών», έκεΐνοι πού μεγάλωναν γιά νά πά
ρουν τή θέση αύτών πού έφθειρε δ χάρος 
ό θαλάσσιος^ καί πού θά δέχονταν κάπο
τε καί τούς ίδιους, Αδυσώπητο, τό πέλαγος 
το πανδέγμον.

«Δέν έννόησα, λέει, πώς έξύπνησα, οΰτε ι
δέαν εΐχον άν είχ’ άποκοιμηθή. Εύρέθην 
έχων Ανοικτούς τούς οφθαλμούς. Βαθύ άρ
ρητον άρωμα, ωσάν άπ’ δλα τά θυμάρια, 
τας μυρσίνας καί τ’ άγρια άνθη τοϋ βου" 
νου μαζευμένα είς ενα σωρόν άνήρχετο 
εις τούς μυκτήρας μου.»

_Ετσι τελειώνει τό πρώτο αύτό μικρό 
όραμα, πού μέ τόση καταπληκτική ομοιό
τητα έπαναλήφθηκε στήν κατοπινή ζωή 
του, στή_ φυγή μές στή μέθη καί μές στ’ ό
νειρο τής βαθειας νάρκης πού άπονεκρώ- 
νει τις αισθήσεις ποΰρχονται σ’ όδυνηρή 
επαφή μέ τήν έξω ζωή. Τελειώνει μές τή 
μεθη της μοναξιάς του, μές τό δικό του 
κλειστό «εν», στή μέθη τοΰ χτυποκαρδιού 
του προμηνύματος τής άγριας χαράς του 
που δέν πηγαίνει έκεί πού πορεύονται οί 
«άλλοι», στόν αιώνια άνανεούμενο τυφλό 
δρόμο τοΰ άγώνα καί τής φθοράς.

Αλλ αύτό τό «βαθύ, άρρητον» άρωμα ή
ταν άκόμα μέθη πολύ βαρειά γιά τό νέο 
του μέτωπο. Άπό μηχανής θεές, συμφιλιω
τικές όπως πάντα στή διαμάχη τοΰ Αταί
ριαστου κι* εύαίσθητου πλάσματος μέ τή 
ζωΓ|, έγκαίρως μπαίνουν στή σκηνή οί γυ
ναίκες πού είχε χάσει, γιά νά τόν προστα
τέψουν μές στις «ποδιές τους» καί τίς «δί- 
πνες,τους τίς πολλές» Απ’ τήν καταστρο
φή τής πρώιμης πικρής ήδονής τοΰ «Αρρή
του» Αρώματος.

Έ κε ΐ στις πτυχές αύτές, στις ποδιές τής 
μάννας του και των άδελψων του πού άνά- 
διναν άρωμα σπιτιοΰ, γωνιάς, πάστρας καί 
ηρεμίας, άνατράφηκε. Καί άκόμα στις πτυ
χές τίς κυματιστές τοΰ σκιαθίτικου βουνοΰ 
που άνάδιναν μοναξιά κι έλευθερία, καί 
στις πτυχές τοϋ φωτός καί τοΰ σκοταδιοΰ 
μεσ’ στά έρημοκκλήσια, δπου διάβαζε θεία 
τραγούδια καί ζωγράφιζε ήρεμες άνιες 
μορφές.
_ Κι’ δλες αύτές_ οί πτυχές τόν χώριζαν 
άπ’ τό βλέμμα τής Ανθρωπότητας πού τδ
ξερε μαΰρο καί κακοπροαίρετο γι’ αύτόν 
Απ’ τίς γριές πού μύριζαν φθορά καί φαί
νονταν ( πάντα νά βόσκουν κακές προφη
τείες πίσω άπ’ τό χαροκαμένο κούτελο καί 
το σωμένο στόμα τους, τό πάνοπλο καί 
παντα έτοιμο έν τούτοις· κι’ άπ’ τούς «ά- 
γυιόπαιδας» τόν χώριζαν πού, χωρίς νά 
αισθάνονται αύτοί καμιά άγωνία, άφίνον- 
ταν στήν άγρια προσταγή τοϋ αίματός 
τους πούσφυζε κι’ έκαναν τή γή γύρω στά 
«μνημούρια» ν’ άντηχεΐ άπ’ τό έξαλλο δια
λαλημοί τής τυφλής πλησμονής τους, τή γή 
την πανδέγμονα πού πατοΰσαν «άλκή πε- 
πειθότες», «ύπερηνορέοντες βροτοί», αύτοί 
οι παιδικοί Αχιλλεΐς, δ Παλούκας κι’ ό Τσι- 
λοτατος καί οί άλλοι.

"Ω  ! θάθελε κι’ αύτός, σώμα ζωντανό, 
αισθήσεις, πάθος^ πρόωρα ξυπνημένα, νά 
νιώσει τή μέθη τής ύπερίσχυσης μές στό
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κΰμα τό θερμό τής άνθρωπότητας, να νιώ
σ ε ι  τόν έαυτό του, τό Απροσπέλαστο «εν» 
τό τραγικά « μεμονωμένο» (*), τό ύπερήφα- 
νο καί γεμάτο νοσταλγίσ, να χάνεται, νά 
χάνεται μές στό κΰμα πού χορεύει και 
κ υ λ ά — τί άλλο κάνει ή ζωή κΰμα μές στο 
κΰμα πού σκεπάζει τ’ άλλα κύματα και 
ύψώνεται, εφήμερος Άχιλλεύς, έξαλλο μέσ’ 
■στή μέθη τής όρμής του. Άλλά και «οίος 
ήτο» άκόμα, σκοτεινός, άδικημένος, διψού
σε παλι νάναι δ μαστιγοφόρος ό Αίας, 
ό ήρως, πού διάβαζε τά κατορθώματα του, 
τό κΰμα πού όγκώνεται στή ^έθη της έκ- 
δίκησης γιά τά δπλα πού δέν Μπέσαν στη 
μοίρα  του- Ά λλά  δέν ήταν τίποτε άπ’ αυ
τά Οΰτε Αίας τραγικά ταπεινωμένος Απ’ 
τό Αστόχημα τής μεθυσμένης όρμής του 
δέν ήταν. ’Ήταν δ Αόρατος, ό άμαχος 
στρατιώτης πού Απ’ τίς οχην'ε; άγνάντευε 
τή μάχη, ό κατοπινός Φήμιος.

"Ολα αύτά Μτσι άχόρταγα « τάβλεπε », 
έτσι τά διάβαζε, ετσι άπελπισμένα τά 
« δνειρεύονταν »,παρακολουθώνταςμές στο 
σπίτι τής γαλήνης, άδιάφορος καί μακρύ· 
νός γυναικεία εργα καί κοριτσίστικα ά- 
θύρματα. "Οσο ή έπαφή του μέ τόνκόσμο 
γινόταν πιό δύσκολη και οι πόροι που \ο\  
Μνωναν πρός αύτόν Ανεπαίσθητα, Ασυνείδη
τα Απονεκρώνονταν,γιά νά τόν Απαλλάξουν 
Απ’ τήν άσκοπη όδύνη, τόσο τό βλέμμα του
έντείνονταν,συγκεντρώνοντας μέσα του τόν
πόθο γιά τό άγκάλιασμα τής ζωής. Τό Απρο
σπέλαστο « εν » δέ χάθηκε, δέν ξεχαστηκε 
μές στό κΰμα. Τό βλέμμα, « τό βλέμμα » μο
νο βγήκε άπ’ τή « μονάδα », γιά να εισδυ- 
σει άχόρταγο, άνικανοποίητο, οιστρηλατο, 
καί νά χαθεί άπό κΰμα σέ κΰμα, _ζώνον- 
τας μέ πόθο το άτερμον πλάτος των γυ
μνών οριζόντων. ,  ,

Ή ταν ή μοίρα του, τδξερε, μα ήτρν κι 
αύτή μέθη πολύ πρόωρη γιά_ τό μέτωπο 
του. Ή ταν τό δραμα τής ζωής πολυ « γυ
μνό καί ξετραχηλισμένο»,πολύ βαρύ άπ τήν 
όσμή τοϋ χώματος, τοΰ ιδρώτα και της σα- 
πράκωσης, κι’ αύτός ήταν πολύ αδύναμος, 
πολύ μικρός, γιά νά τολμήσει ν’ ακούσει, 
νά μαντέψει καί νά ψελλίσει τήν άσυλλη- 
πτη γλώσσα τοΰ μυστηρίου που όρθωνε 
μπροστά του.

"Οπως μπροστά στά βλέμματα των αν
θρώπων ζήτησε τήν προστατευτική σκια του 
σπιτιοϋ, Μτσι μπρος στό δραμα τό «γυμνό 
καί ξετραχηλισμένο » τής ζωής ζητάει 
τίς μορφές της τίς δυνατές καί παρήγο- 
ρες, έκείνες πού κρατοϋσαν τή « λυση » 
τοΰ προβλήματος.

Ζητάει τήν προστασία τής φύσης, των 
έρημοκκλησιών καί τοΰ παρελθόντος. Ή 
ταν τά πρώτα πράματα πού άγαπησε βα- 
θειά.

Μές στό έρημοκκλήσι τό άδειο άπ’ τό 
πλήθος, μακρυά Απ’ τούς « άλλους », έκεί 
δπου μόνοι, λευκές άπόκοσμες εμφανίσεις, 
κατέβαιναν νά λειτουργηθούν σιωπηλοί οι 
« λιναρόξανθοι μέ τάς μακράς ράβδους 
βοσκοί», οί άνθρωποι μέ τ* άδεια βλέμματα 
πού συναγροικιοΰνταν μέ τίς πέτρες και 
τόν ούρανό καί δέ θύμιζαν τήν Ανθρωπό
τητα τήν άλλη πουφερνε στό νοΰ τόσες ο
δυνηρές Αναμνήσεις, προσηλώνονταν στη 
συντέλεση τοϋ * Μργου » του πατέρα του 
τοΰ παππά, πού κι’ αύτό δέ θύμιζε σε τίπο
τα στό παιδί τ’ άλλα έργα τών « βροτων » 
πού παράβγαιναν κάθε μέρα στ’ άλωνι τό 
γαλάζιο μέ τή φθορά τήν πιο δυνατή 
άπ* αύτούς, πού μόνο άπ’ την αιώνια 
διαιώνισή τους φαίνονταν στό τιαιδι να 
μήν είναι ίσως πιό δυνατή, στο εργο 
πού τοΰ παρουσιάζονταν σάν άπίστευτο, 
ύπερκόσμιο ειρηνικό πλέξιμο ένός μαγι
κού ίστοΰ — σάν τόν απλοϊκό, σοβαρο και 
γαλήνιον έκείνο πουπλεκε ή μάννα του 
καί πού ήταν θείο, άφατο τραγούδι συγ
κινήσεων, όραμάτων, μέθης άγνωστης κι 
όνείρου, πού ό πατέρας του τό δφαινε ορ· 
θιος καί σοβαρός μπροστά του μ’ άπειρη 
προσήλωση κι’ έπισημότητα, καί η καθε κί
νηση τοΰ χεριοΰ πού κρατούσε τα σεια 
σύμβολα ή τοΰ γενιοΰ πού άπ’ τό σκοτει
νό κΰμα του κυλοΰσαν τά θεία τραγούδια, 
ήταν σά νά ύπογράμμιζε καί  ̂νά τόνιζε μέ 
βαθύ δραματικό αίσθημα αύτή τή μύχια 
του σκέψη : «’Ιδού τί είναι Μργον, ιδου τι 
είναι Μργον, υίέ μου Αλέξανδρε !»

-Οχι νά παραβγαίνεις τυφλός, ακούρα
στος, μέ τή φθορά,μά νά δημιουργείς μονος, 
θεατής καί ποιητής δ ίδιος τοΰ κόσμου και 
τής ύπέρτατης χαράς σου, μιά συμφωνία 
μέθης κ ι ’ όνείρου πού νά σέ κάνει να χανε- 
σαι στό γαλάζιο τό Ατέρμον^

Αύτό συντελούσε ό Παππά Άδαμαντιος 
Οικονόμος γιά τό παιδί πού άκουγε θαμ
πωμένο τή φωνή τής μοίρας του.

Κι’ δταν ήταν μόνος έκεΐ μέσα, χαρα δια
φορετική, τό βλέμμα του υψώνονταν^ προς 
τίς μορφές τών «μαρτύρων, όσιων και ομο 
λογητών» (*) πού «ίσταντο έπι ιών τοίχων 
ήρεμοΰντες, απαθείς, όποιοι έν^τω Παρα- 
δείσω, εύθύ κατά πρόσωπον βλέποντες ως 
βλέπ'ουσι καθαρώςτήν Αγίαν Τριάδα», και 
τούς ζητοϋσε νά τοΰ γνέψουν συγκαταβα
τικά, έκεΐνοι πού «ήξεραν», καί νά τον πα
ρουν, όδηγητές πού άνάδιναν σιωπή και 
θαϋμα,θεατή έξαλλο στή σκηνή δπου το 
δράμα είχε «άφατο» μεγαλείο,δπου ο άγω· 
τας ήταν υπέρτατος γιά τή λύτρωση κι ό 
πόνος άφάνταστος κι’ όμοιος με τή μεθη  ̂

Ζεΐ σέ μιά γωνιά τοΰ κόσμου τους του 
δονούμενου άπό ήρωϊκό παλμό καί είναι 
οικείος μέ τούς σ ι ω π η λ ο ύ ς  jo u  προστάτες 
καί μέ τήν ύπόθεσή τους : «Ό Αγιος Μερ-

Τ. «Βασιλική δρυς».
1. «Στό Χριστό στό Κάστρο».
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κουριος», λέει, «μέ τήν βαρείαν περικεφα
λαίαν του, μέ τόν θώρακα, τάς περικνημί
δας καί τήν άσπίδα, φαίνεται όλίγον τι έγ- 
καρσίως βλέπων καί κινούμενος καί δρών 
είς τά δεξιά τοΰ ναού, έκεΐ δπου διατρύπα 
μέ το δόρυ του τόν έπί θρόνου καθήμενον 
ωχρόν παραβάτην. Πελιδνός ό παράφρων 
τύραννος, μέ τό βλέμμα σβΰνον, μέ τό 
στήθος αίμάσσον, μάτην προσπαθεί ν’ ά- 
ποσπάση άπό τό στέρνον του τόν όξύν σί
δηρον κ* έξεμεϊ μετά τής τελευταίας βλα
σφημίας καί τήν μιαράν ψυχήν του. Γείτων 
τής τρομακτικής ταύτης σκηνής παρίστα- 
ται γλυκεία καί συμπαθεστάτη είκών, ό 
Αγιος Κήρυκος, τριετίζον παιδίον κρατού

μενον έκ τής χειρός ύπό τής μητρός του, 
της Αγίας Ίουλίττης. Διά δώρων καί θυ
σιών έζήτει ό διώκτης ’Αλέξανδρος νά έλ- 
κυση τό παιδιον και διά του παιδιού τήν 
μητέρα. Ά λ λ ’ ό παΐς καλών τήν μητέρα 
καί ΰποψελλίζων του Χρίστου τό δνομα, έ· 
πτυσε τόν τύραννον κατά πρόσωπον κ’ έ- 
κεϊνος έξαγριωθείς έκρήμνισε τό παιδίον 
άπό τής μαρμαρίνης κλίμακος, δπου συνέ- 
τριψε τό τρυφερόν καί διά στεφάνους πλα- 
σθέν κρανίον.»

Ίδιαϊζητάει άπ’ δλο τό παλιό Κάστρο, τό 
βράχο τόν έρημο καί ύψηλό, τόν προσφιλή 
στίς άναμνήσεις του, πού άγναντεύει τό 
«θεσπέσιον πέλαγος τό καί φρίσσον καί 
άβυσσαλέον καί γλαυκόν», καί πού άκού- 
ραστα, σάν τό κΰμα τό « προσπίπτον καί 
φιλούν τούς πόδας του » τόν, τραγούδησε 
καί ποτέ δέν άπόκαμε νά τόν ύμνεΐ, — 
νά του αποδώσει άπ'τά χαλάσματά του’τό 
χαμένο κόσμο πού, μύθος άόριστος κι’ ύ- 
πέροχος, έρχόταν στ’ αύτιά του καί πού 
δέν άνήκε πιά στούς «άλλους», μά έστεκε 
κτήμα δικό του, μόνο δικό του. Ευρισκε έκεΐ 
μιά πραγματικότητα, πού χωρίς νάναι πα
ραμυθένια, ήταν παραδομένη στήν ειρήνη 
τοΰ παρελθόντος, στήν άνακουφιστική στα- 
τικότητα τοΰ όνείρου καί στήν άναπόληση. 
Μιά διακοπή του άφόρητου «γίγνεσθαι» 
που διαβαίνει κι’ άλαλάζει τραγικά άδειο, 
καί πού χωρίς νά ύποπτεύεται τόν άπρό- 
σεχτο μικρό όραματοδόχο πού ισορροπεί 
στήν περιφέρεια του στοίβου, τόν τυφλώ- 
νει_ μέ τή σκόνη, τόν ιδρώτα καί τήν «όσμή 
του χώματος» πού άναδίνει ό κόπος του. 
Μιά άρμονία είναι, σχεδόν συντελεσμένη, 
πού στέκει έκεΐ γιά νά τή φέρεις πίσω καί 
πού σου ομολογεί σέ διαυγή όνειρική > λώσ- 
σα τό νόημά της.

"Ολη αύτή ή άνθρωπότητα πού ζωγράφι
σε άπληστα στά « Μαϋρα Κούτσουρα », οί 
προεστοί «μέ τάς πλατείας χειρίδας καί τά 
στιλπνά έπανωβράκια πού καπνίζουν στό 
κιόσκι τό πρωί τό μακράν τσιμπούκι τους, 
πίνουν τό σερμπέτι καί συζητούν ώς μεγάλα 
κεφάλια «περί παίδων» άγωγής» χωρίς νά 
διασαφηνίζουν κανέν ύποκείμενον ποτέ», οί

άλλοι, οί φ^λοι τοΰ ίπποτικοΟ ναύτη, τοΰ 
ερωμένου τής γαλαζοαίματης Γκλεζίτσας, 
που «κωμάζουν» τά μεσάνυχτα γύρω στό 
κανόνι τής Άναγκιάς, πού αύλακώνουν μιά 
θάλασσα πού γι’ αύτούς δέν είναι άλμυρός 
πανδέγμων τάφος, άλλά «πίων άγρός», 
αυτή ή καλορίζικη κυρά, πού ένώ κάθεται 
τό βράδυ πάνω στήν ταράτσα τοΰ τείχους 
« διά νά μαζέψη δροσιάν άπό τό βουνό ν είς 
τούς κόλπους της καί άπό τούς γιαλούς », 
μαθαίνει τό καλό μαντάτο τής έπιστρο- 
φής τοΰ άρραβωνιαστικοΰ,«χώνει τήν ρόκαν 
της ύπό τήν τραχηλιάν της, ποδαρώνει καί 
τρεχει πεταμένη ώς κουρούνα» νά φέρει τήν 
είδηση στή νέα πού δέκα χρόνια περιμένει, 
ή άλλη ή γριά μεσίτρα πού ζητάει άπ’ 
την ώραία γειτόνισσα, γιά ν’ άνοίξει τό πα
ράθυρό της στόν έπιδρομέα, τόσο παθη
τικά — νύχτα μεσάνυχτα — «μέ κομμένην 
φωνήν ένα κόμπο ρακί» νά βάλη στό 
στόμα της «διά νά πιαστή ή ψυχή της» έ- 
πειδή τής είχε «λυθή ό άφαλός της» άπό 
ενα «σφάχτην», δριμύν πόνον πού τήν έ- 
πιασ' έξαφνα σ’ δλα τά σωθικά της άπό 
το « χουλιαράκι της καί κάτω », αύτός ό 
Λογιώτατος ό « σπουδάσας στά Άμπελά- 
κια καί στά Γιάννενα », ό καλός ελληνιστής 
πού «καί πονήματά τινα κατέλιπεν έμμε
τρα καί πεζά, έξ ών εν μόνον φυλλάδιον 
έτυπώθη έν Βενετία ζώντος τοΰ συγγρα- 
Φέως», δλη αύτή ή ποιητικώτατα, ή πρω
τόπλαστα  ̂υποβλητική ζωγραφιά έκείνου 
του καιροΰ — «μεσοΰντος τοΰ ΙΗ'» — πού 
μέ τόση έντέλεια τόν έβλεπε, πού τόσο 
νοσταλγικά τόν έφερνε μπροστά του, ήταν 
κι* αύτή σάν παλιό ήρεμο εικόνισμα. ά· 
πλοϊκό, ήρωϊκό καί δραματικό, πού τοΰ έ- 
γνεφε άρκετά δμοια μέ τούς μύθους τών 
άγιων εικόνων. ’Ήταν δ,τι γιά τούς κατο
πινούς Φλαμανδούς ένας θαυμάσιος Brueg
hel, δπου χαίρονται νά βλέπουν σκυφτοί 
στ_ άνείπωτα διαυγή, ήρεμα νερά τοΰ ό 
νειρου τή μέθη^τής «ποιημένης», τής συν
τελεσμένης ζωής. πού συγκεντρώνεται κι’ 
έμβαθύνει στήν ύπαρξή της, σά νά σκέπτε
ται το μυστήριό της καί ν’ άγροικά τήν 
άμετάφραστη γλώσσα του.

Λυτρωμένη ή άγωνία μές στό δραμα. Κι’ 
ο πόνος έκεΐ δέν έ'σκιαζε μέ τήν ώμή γεύση 
του. Κάθεται φρόνιμα κι* αύτός στή θέση 
του μές στήν εικόνα, κι* άνασαίνει κανείς 
κρυφά νά τόν βλέπει έτσι εϊρηνευμένο άπ* 
τή γλυκειά πατινα τών ώρών πού τόν 
σκέπασαν, πού τόν καθήλωσαν στό θάνα
το δχι τής φθοράς, μά τοΰ όνείρου.

Ιδια ζητάει κι’ άπ’ τή βασιλική δρΰ, τήν 
«πρώτη έρωμένη του», τή « μεμονωμένη» 
σαν κι’ αύτόν μακρυά άπ* τόν άλλον κό
σμο και πού σάν κι’ αύτόν ποθοΰσε μέ τά 
κλαριά της καί μέ τούς μύριους της άκραί- 
μονας — « κόμη πλούσια κόρης άναδεδημέ-
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νη πρός τ’ άνω » — τό γαλάζιο τό « άτέρ- 
μον », τό έλεύθερο άπό φράχτες κι’ άπ’ 
άνθρώπινα σοκάκια, τ’ ούρανοΰ, τό δεχόμε
νο κάθε ρόχθο τής γήινης άγωνίας καί 
φθοράς καί μένοντας έλεύθερο, συγκεν
τρωμένο στή γηθοσύνη τής γαλανής του 
πληρότητας, νά τόν πάρει κι* αύτόν και 
νά τόν ύψώσει έκεΐ, ένα μέ τά̂  βλαστα- 
ρια της, άδύναμο όνειροπόλο. αύτοεξόρι- 
στο άπ’ τό γήινο κήπο τής άγωνίας και 
τής φθοράς (τόν μετά τήν άμαρτία παρά
δεισο).

’Εκείνη ήξερε τή γλωσσά του  ̂ μυστη
ρίου. ’Ήταν λυτρωμένη στή μόνωσή της, ά- 
μαζόνα αύτάρκης, άνασσα του δρυμου. Η 
τιτανική, σκοτεινή ρίζα της ήξερε ν’ ά- 
πομυζά τούς όξεΐς, φαρμακερούς άπ’ τη μυ
ρωδιά τής σαπράκωσης, τούς έπικίνδυ- 
νους χυμούς τής γής, και μέσα στο θαυ
ματουργό κορμί της μέ τή βαθειά μυ
στηριώδη ζωή,πού « διεπλάσσετο » στη 
φαντασία του «ε’ιςόσφύν, κοιλίαν καί στέρ- 
νον μέ δύο κόλπους γλαφυρούς προέχον- 
τας», νά τούς μετουσιώνει σέ «δρόσον γλυ
κασμού», ύψώνοντάς τους μές στούς κλά
δους της τούς κραταιούς καί τήν κόμη της 
τήν έλεύθερη πρός τό γαλόιζιο.

Καί τδκαν’ έτσι, μόνο γιά νά χαίρεται 
τή δύναμή της, άμαζόνα ειδωλολάτρισσα 
πού άγροικοΰσε, πού έκπληρουσε έκούσια 
μέ άρρητη μέθη τήν προσταγή τής « άνάγ- 
κης » πού τήν είχε δέσει έκεΐ γιά να κα* 
ταστραφεΐ άλύτρωτη στό λαΐτμα τής φθο
ράς, ή νά διχα ιω & εΐ και νά ζησει μες στήν 
υπέρτατη δοάση, την υπέρτατη κατάφαση 
τοΰ « μεμονωμένου ήρωος », πού σ’ δλη τήν 
άγωνία τής γής άπλώνει τις ρίζες < του 
γιά νά πιει τό χυμό της καί νά τόν ύψω- 
σει δυνατά : θείο τραγοΰδι κι’ έλεύθερο, 
πού ισορροπεί καί λικνίζεται κλεισμένο 
στούς άκραίμονας, χαϊδεμένο άπ’ τίς πνοές, 
ήσυχο γιά τή συγγένεια του μέ τό γαλά
ζιο τό βαθύ καί « άτέρμον ».

Ώ ,  ή δρυς ή ειδωλολάτρισσα, πού άκου- 
γε τή γλώσσα τοΰ μυστήριου γιά τόν έαυ
τό της, άς « έπένευε » κι’_αύτή σάν τίς πα
ναγίες τών έρημοκκλησιων : Ας κατέβαι
ναν οί κλώνες της συγκαταβατικά πρός 
« τήν γην έφ’ ής έκειτο », καί ή βαθειά κό
μη της άς έλύετο πρός αύτόν. Οί άκραίμο-

Μά ήταν «δεκατετραετές παιδίον» _ό 
ερωμένος τών σιωπηλών όραμάτων,^ τής 
Παναγίας πού έγνεφε ήσυχαστικά, καί τής 
άλλης, τής θείας δρυός, πού τού άρνιόταν 
τό μυστικό της. καί ήταν « μήν Φεβρουά
ριος », άρχή μιάς παράδοξης άνοιξης, δταν 
ένα « δραμα » νέο, φέρνοντας ένα συναί
σθημα διαφορετικό,τρομερώτερο καί γλυκύ
τερο άπ’ τ’ άλλα συναισθήματα πού τοϋδιν’ 
ό άστείρευτος σέ θαύματα κόσμος, πλημμύ-

νες άς μή κρατούσαν γιά τόν έαυτό^τους 
τή « λύση », τό μετουσιωμένο χυμό τής πι
κρής ρίζας μ’ άς άνοιγαν, άς στάλαζαν, 
άς άφηναν νά ρέει γι’ αύτόν τό « μάννα 
ζωής », τήν « δρόσον γλυκαάμοΰ », « τό μέ
λι τό έκ πέτρας ».

Όνειρο άσύλληπτο, πόθος άπογνωσμε_- 
νος πού ύποχωρεΐ στή νάρκη τοΰ βαθειου 
ύπνου, τοΰ βαθειοΰ όνείρου, γιά νά τον
πραγματοποιήσει καί πάλι.

Μάταια. Ή  δρΰς έκτελοΰσε τήν ηρωικη 
λειτουργία της μέ τήν ίδιαν άγρια χαρά, 
μέ τήν ίδια ναρκισσική έρμητικότητα, που 
ένιωθε μές τόν ίδιον έαυτό του. _Δέν ήταν 
Παναγία πού στάλαζε μάννα ζωής. Τό μυ
στικό της έκφράζονταν σ’ άνερμήνευτη 
γλώσσα. Αύτός έπρεπε νά τό βρεΐ_ στόν 
έαυτό τον, έπρεπε νά γίνει ό ϊ'διος δρυς που 
ύψώνει μέ μέθη τούς πικρούς χυμούς της 
γής μέσα στούς άκραίμονας πρός τόν ου
ρανό, γιά νά τούς χαϊδέψουν οί πνοές και 
νά ήρεμήσουν γαλήνιοι, γιά τή συγγένεια 
τους μέ τό γαλάζιο τό άτέρμον.

Μικρό παιδί, ό Αλέξανδρος Παπαδια- 
μάντης έχει φύγει οριστικά άπο μέσα απ 
τήν άνθρωπότητα, «κινούμενος καί δρών» 
στόν κόσμο πού « έποίησε » μέσα του, μέ τις 
άγαπητές του ζωγραφικές μορφές, μέ τούς 
ήρωες τής είδωλοχριστιανικης Ελλαοας 
καί τήν « άφατον » έποποιΐα τους, μέ 
τούς γιαλούς καί τά πέλαγα, τό Αιγαίο 
άπέραντα άνοιχτό, ζωντανό, «φρίσσον» βι
βλίο μπροστά του, πού τόν ένωσε μέ τήν 
Ίωλκό, μέ τήν Τροία, τήν Κωνσταντινού- 
πολι καί τό Ά γ ιο ν  Όρος, βιβλίο που ή> 
πρωτόπλαστη γλώσσα του, βγαλμένη άπ 
τά γλαυκά βάθη του, γεννημένη μέσ’ στην 
ίδια μοναδική άστραπή πού πέταξε άπ’ τόν 
άφρό τήν ,έποποιΐα του, ήταν κι’ αύτή 
γιά πάντα δική του.

Ά νο ιγε  τά πανιά πρός τή ζωη του έτοι
μος. *Η ζωή μέ τ’ άστείρευτα δράματά της 
μπορούσε τώρα νά περνάει άτέλειωτα μέσα 
του' μέσα σ’ αιολική λύρα θά περνούσε. 
Αύτή θ! άνατρόμαζε καί θά μεταβάλλον
ταν : δνειρο. Αύτός θά τήν κοίταζε άπό δω 
και μπρός, Φήμιος άπρόσιτος, άμετάβλητος.

Β'
ρίσε τίς αισθήσεις του. "Οραμα ξανθό, λε
πτό σάν εικόνα Παναγίας, άπομονωμένο 
μές στήν άλλην άνθρωπότητα σάν τό θαυ- 
μάσιο δέντρο του' τό θείο δραμα της Πο- 
λύμνιας. Ώ  ’. «Πώς διεγράφετο αρμονικά 
ή μορφή της, μέ τόν χνοωδη,_πάλλευκον 
χρώτα καί τά έρυθρά μήλα τών παρειών, 
μέ τόν μελίχρυσον λαιμόν καί μέ τό έλα- 
φρώς κολπούμενον στήθος της! "Η ξανθό- 
πλόκαμος κόμη, άτημέλητος όλίγον, ώς νά
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έβιάσθη νά καλλωπισθή διά νά έξέλθη καί 
άπολαύση τήν θαλασσίαν αΰραν καί' τόν 
τερπνόν τής άμμουδιάς περίπατον,άερίζετο 
άπό τήν πνοήν τοϋ Βορρά, καί τό δμμα 
της μέ τά μακρά ματόκλαδα ώς πτεροφό
ρος όϊστός σ’ έσαιτευε γλυκά εις τήν καρ- 
δίαν. ’Ενθυμείσαι! όποιον αίσθημα έδοκί- 
μασες τότε καί δεκατετραετής μόλις έοω- 
τεύθης ήδη ; »

Μέ πόσο μεγαλύτερη μύχια άγωνία 
είχε παρακαλέσει, μέ πόσο πιό ίξαίΐη πα
ραφορά είχε όνειρευτεί τό θειότερο αύτό 
άπ’ δλα τ’ άλλα δραμα νά τοΰ γνέψει, νά 
σκύψει πρός αύτόν τήν ξανθή του κόμη πού 
κι αύτή τή χάΐδευαν οί πνοές καί πού 
προβάλλονταν στόν τρυφερό άπογευματι 
νό ούρανό ήσυχη κι’ αύτή γιά τήν όμοιότητά 
της μέ τό γαλάζιο τό άτέρμον ! Κι1 δμως 
ήταν μοιραίο νά δοκιμάσει τήν πίκρα 
ένός νέου, άπάντεχα ειρωνικού δράματος.

Τό θεοκριτικό ειδύλλιο πού τιτλοφορεί
ται «'Ολόγυρα στή Λίμνη», τό τρυφερό 
δραματάκι τοϋ_πρώτου κι’ αιώνιου Ανοιξιά
τικου έρωτικοΰ άπογεύματος, ήταν — νο
μίζω πώς τδξερε — τό Αδυσώπητο δράμα 
τής ζωής του, ό άξονας τοΰ άγώνα καί τής 
λύτρωσής του.

Είχε πάρει συνείδηση τοΰ έαυτοΰ του 
μέσα σέ μιά πραγματικότητα πού τόν έ 
κανε νά ύποχω ρεί π ληγω μένος πρός τό 
βαθυ του « έν », ε ίχ ε  φύγει πρός τ’ Απόκο
σμα σαν κι αύτόν, μά λυτρω μένα δράματα, 
κα ι„ εΐ,Χε π°θ ή σ ε ι άπογνω σμένα νά μο ιρα 
στεί τήν ύπέρτατη μέθη τοΰ μυστικοϋ τους- 
μα κείνα , «Απρόσιτα ,δέν έσκυβαν πρός αύ
τόν», πού στ’ δνειρο  μόνο  δοκίμαζε τήν 
απατηλή μέθη τής ομ ιλίας τους. Μά περί- 
μενε πάντα.

Καί τώρα τ’ δνειρο πουβλεπε καί πού 
περίμενε, έσκυβε.”Οχι γιά νά τόν φωνάξει 
κοντά του, άλλά γιά νά γκρεμιστεί τρα
γικά στό έπίπεδο τής πραγματικότητας. 
Τι τό παράξενο άν έμενε «κεχηνώς» άκού- 
γοντας τήν Πολύμνια νά τοΰ μιλάει; Φωνή 
«μελωδική» μά γήίνη ήταν. πού άπευθύ- 
νονταν στή γήινη ύπαρξή του, — τήν ύ
παρξη πού γιά πάντα είχε άποκοιμίσει, — 
γιά να τής ζητήσει τό δώρο της, ενα μι
κρό, τρυφερό, γήινο δώρο πού νά ένώνει 
δυό διαβατικές υπάρξεις, άδελφές μές στήν 
ιδια γή  ̂στή ζωντανή πνοή του πρώτου 
ερωτικού άνοιξιάτικου άπογεύματος.

έρειςποΰ είναι ίτσια, μπορείς νά μοΰ 
βρεις τίποτα ίτσια; » είπε ή Πολύμνια.

’Εκείνος έμεινε κοιτάζοντας τ’ δραμα τό 
γεμάτο μυστήριο. Τή γλώσσα του τήν ά· 
μεταφραστή τή μάντεψε, καί χρόνια έπειτα 
την υπέβαλε μές στή δική του δμως στή 
φωνή τήν άνθρώπινη άποκρίθηκε ό φίλος 
του ό Χριστοδουλής : «Έτρεξεν έί,αφρόπους 
με τό εν μποδονάρι άνασηκωμένον άκόμη 
έως τό γόνυ. μέ τό άλλο καταβιβασμένον 
εις τόν Αστράγαλον, ξυπόλυτος, μέ τά πό

δια παπουδιασμένα, μαΰρα, ψημένα άπό τήν 
άλμην τοϋ κύματος. Έτρεξες καί σύ κατό
πιν δχνός, άσθμαίνων, Αλλ’ έως νά φθάσης 
εις τήν όχθην τής λίμνης πατών έπί τοΰ 
ολισθηρού βάλτου, γλυστρών άνάμεσα εις 
ταις άλμυρίθραις καί εις ταΐς βουλαίς, ό 
Χριστοδουλής^ είχε κόψει ήδη όλόκληρον 
οεσμιδα έκ τών πρωίμων, εύωδών καί με
θυστικών άνθέων, τά όποια έζήτει ή Πο
λύμνια. »
. , ν, τόΥ ξυπνούσε ή γήινη φωνή αύτόν 
απ τά βάθη τοΰ όνείρου. ’’Ήταν ενα μ’ αύ
τήν, πνεΰμα τών στοιχείων, ταυτισμένος 
μέ τό παχύ νερό τής λίμνης τό γεμάτο 
φύτρα, τό σκοτεινό χώμα καί τή χλιαρή 
πνοή πού περνοΰσε μές στις καλαμιές. 
Κι εμεινε πάντα γιά τόν κατοπινό ’Αλέ
ξανδρο ή προβλημένη σέ σάρκα μορφή 
του πόνου_τής γιά πάντα χαμένης άνθρώ 
πινης χαράς πού, συρμή άπ’ τό άρμυρό, ξε- 
φυλλισμένο, άσπρο άνθος τοΰ κύματος, 
γεννημένη άπ’ τήν άχόρταγη γιά δνειρο 
καρένα του, τόν προέπεμπε όλοένα στή φυ
γή του

« Εν τούτοις έπρόφθασες καί σύ καί τής· 
έφερες μικράν, δση ήδύνατο νά συντριβή 
μεταξύ άντίχειρος καί λιχανοΰ δεσμίδα. 
’Αλλά τό εύχαριστώ τό πρός σέ ήτο, ώς 
είκός, χλιαρώτερον Από τό εύχαριστώ τό 
πρός τόν φίλον σου. Καί ούχ’ ήττον έμενες 
εύχαριστημένος, όλιγαρκής καί κυριευμένος  
υπό αυτάρεσκου νάρκης, όμω νύαου με  τό τρυφερόν 
εκείνο άν&ος, τό όποιον έζήτει μεν άπό σε, ελαββ 
δε από τόν φίλον σου ή Π ολ ύ μ ν ια .»

Ετσι έγινε ή προαιώνια μοιρασιά. Δόθη
καν τά του Καίσαρος τώ Καίσαρι, καί στόν 
Αλέξανδρο έμεινε τ’ δνειρο, ή έκ κληρονο
μιάς μοίρα του διά παντός. Τό πήρε κυ
ριευμένος «ύπό αύταρέσκου νάρκης», κι’ 
αυτό τοΰ μέλλονταν νά πάρει πάντα μέ τήν 
ίδια «ναρκισσική» πικρή μέθη μές στή ζωή, 
τή μέθη αύτοΰ πού ποτέ δέν άποσπάει τή 
γυναίκα άπ’ τά χέρια τοϋ θεοΰ "Ερωτα γιά 
νά τήν κάνει δική του, μά πού ζητάει 
τόν έρωτα « μεμονωμένο, τραγικό θεό » 
άπ’ τήν Απρόσιτη γυναίκα, γιά νά τοΰ σιγο 
τραγουδήσει κι’ έκείνος, άντίλαλος κρυ
φός, τήν ίδια άγωνία πού άνάδινε ή ζωή, 
καί μέ τήν άπόγνωσή της νά προκαλεσει 
τόν τρομερό σεισμό τής λύτρωσής του.

Τόνέρωτα, έννοώντας τον σάν πικρή μέ
θη ;Καί τ’ δραμα τό άπρόσιτο πού προσπα
θούσε νά καταλάβει, αύτά ζητούσε άπ’ τίς 
γυναίκες, δχι τή γήινη ύπαρξή τους πού 
τόν πλησίαζε μέν_ ίσως αύτόν, ανήκε δμως 
στόν Χριστόδουλή. Τή συγκίνηση τής πνοής 
τους καί τή σκόνη τοΰ δράματός τους ζη
τούσε, πουμενε γιά πάντα στά χέρια του. 
δταν τόν άφηναν γιά νά φύγουν, δπως ή 
Πολύμνια, άπ’ τόν κόσμο του, γιά νά πραγ
ματοποιήσουν τόν προορισμό τής γήινης 
ύπαρξής τους καί νά πορευτούν έπει
τα στή φθορά, ή δταν τοΰμεναν, φριχτά
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Ολοκληρωμένα δνειρα μές στό θάνατο, πού 
δταν άγγιζε τήν όμορφιά τους, δέν ήταν 
« φθοροποιός », μά ποιητής πού_ σταμα
τούσε τά φευγαλέα δνειρα, ποιήματα έσ· 
•αεί, λυτρώνοντάς τα άπ’ τό περίβλημα 
τής πραγματικότητας καί τής γήινης άνάγ- 
κης τους.

Έ τσ ι οί γαλαζοαιματες Οφηλιες, οι ο
πτασίες οί χλωμές κι’ άπλοΐκές, γεννήθη
καν, θάλεγες, μόνο καί μόνο γιά νά πραγ
ματοποιήσουν μέ τό θάνατό τους τή με
τουσίωση τής γήινης πραγματικότητας σέ 
άπολυτρωτικό δραμα, πού προβάλλεται με 
δίψα πάλι καί πάλι μέσα στ’ δνειρο τών μύ
θων του. , ,  _

Τί άλλο είναι ή άθανασια της παιδικής 
της άγνότητας πού χαρίζει μέ τό θάνατο 
στή μικρή Μπούκη (ι), — τή στιγμή ποΰμπαι- 
νε στήν ήλικία πού θά τήν έκανε ν’ άνη- 
κει στούς άλλους, νά_ δοκιμάσει τή χαρα 
καί τήν πίκρα τής γήινης ζωήςΛ — άπ’ τήν 
άπογνω σμένη προβολή σέ μυθο του ε̂  
σωτερικοϋ πόθου τής μετουσίωσης του 
γίγνβσ&αι καί τής φ&οράς πού άκουγε 
νά σφύζει μέσα του υπόκωφα καί ά- 
νήσυχα, σάν τό σκοτεινό βρυχηθμό τοΰ ρεύ
ματος μέσα στή νύχτα (*), σέ αίθριο, στα
τικό, γαλήνιο καί « άτέρμον » είναι ;

Αύτό πραγματοποιούν γι’ αύτόν οι ψυ
χές Πολύμνιες. Τά θεία τραγούδια που 
τούς σιγοτραγουδάει είναι άνυποψιαστες 
παρακλήσεις, δμοιες σάν αύτές πουκανε 
στις εικόνες τών άγίοον koci στή βασιλική
δρΰ. _  ,

Μά δταν ήταν Πολύμνιες που οεν πε-

θαιναν, τότε έπρεπε νά τίς χόισει έκείνος, 
έπρεπε ό Χριστοδουλής νά τρέξει έλαφρό- 
πους, μυστηριωδώς καλεσμένος άπό μιάν ά- 
νεξιχνίστη άνάγκη, γιά ν’ άφήσει στόν Α 
λέξανδρο τ’ δνειρο τό χωρίς γήϊνον περί
βλημα, τ’ δραμα : σύμβολο μετουσιωμένης 
ζωής, καί τόν έρωτα τόν ταυτόσημο μέ 
μέθη κι’ άγωνία : έκ_ρηκτική δύναμη γιά τή 
μετουσίωση τής ζωής.

Ε Ιν ’ άλήθεια πώς ό ’Αλέξανδρος, έκείνος 
πού έκοψε καί προσέφερε ύπερήφανος τά 
λιγοστά ίτσια, ύπερασπίζονταν τήν «Πολυ- 
μνιά του», είτε Λιαλιώ(·), είτε ΆρχοντώΟ. 
είτε όπωσδήποτε λέγονταν, άπ τά χέρια 
του έκάστοτε Χριστοδουλή.^Ομως απίστευ
τα μοιάζει ή υπεράσπιση αύτή μέ τήν άγω
νία τοΰ άνθρώπου πού άγωνίζεται άπο
γνωσμένα νά κινηθεί, δεμένος στήν τραγική 
Ακινησία τοΰ άνειρικοΰ βΰθους. Μόνο τ 
δνειρο τής θέλησής του, τραγική σκιά δρά 
σης, δπως στή νέκυια τής ’Οδύσσειας οι 
« άδύναμες σκιές τών νεκρών», βγαίνει άπ’ 
τήν άπόκοσμη Οπαρξή του γιά νά χτυπήσει 
μέ τή σκιά του σπαθιοΰ της τόν ήσυχο κι 
άκλόνητο δημιουργό τής γήινης εύτυχίας 
του, τόν άνυποψίαστο ή άδιάφορο για τήν 
παρουσία του Αντίπαλο. _ τ

Ή  κωμικοτραγική σκιαμαχία δέν είναι 
τίποτ’ άλλο παρά μιά περιπέτεια φτιαγμέ
νη γιά νά παρατείνει, νά έπιτείνει κι έπι- 
κυρώσει τό πικρό, τό άγρια άγκαλιασμένο 
καί κλεισμένο στόν έαυτό του ναρκισσικο 
συναίσθημα μέθης κι’ άγωνίας, έκείνο πού 
όνόμαζε έρωτα.

Έ τσ ι δ ’Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 
Αντιμετώπισε, παιδί, τόν κόσμο, τό θέατρο 
τής δράσης, παίρνοντας μέσα στό δικό_του 
κρυφό «κοίλον» τή θέση τοΰ άφανοΰς_θεα- 
τή ή ένός φανταστικού κορυψοάου του χο- 
ροΰ καί περιμένοντας μ’ άγωνία νά γίνει 
•ποιητής ό ίδιος τοΰ δράματος.

Έ τσ ι άντιμετώπισε έπειτα, έφηβος, τον έ
ρωτα, δπως προβλήθηκε στή σχέση του μέ 
τή φύση καί τό θρησκευτικό μυστήριο και 
πήρε μόνιμη, τελειωτική μορφή στή σχέση 
του μέ τή γυναίκα, σά μιά έναγωνια 
προσπάθεια έπιστροφής άπ’ τόν κόσμο τόν 
«κατεστραμμένο», τό έπικίνδυνο χάος που 
οί γυναίκες «μυρίζουν χώμα» (s), στόν κό  ̂
σμο—ιδωμένο ή όνειρεμένο τάχα ; — του 
πρώτου παραδείσου πού τοϋδινε τό ξανθό 
τους δραμα.

Ή ταν άπό τότε τό «έν» τό _έρμητικο που 
μέ τόν κυκλώπειο όφθαλμό των αίσθησεών

1. *Τά τραγούδια τοΰ θεοΰ».
2. «Φαρμακολύτρα».
3. «Νοσταλγός».
4. «Έ ρ ω ς  — "Ηρως·.
5. «Καλόγερος».

του δέχονταν τή μέθη καί τήν άγωνια των 
πραγμάτων τοΰ κόσμου, άπρόσιτος στήν 
άπομόνωσή του μές στό νησί δπου, έρημος 
Πολύφημος, έβοσκε καί τρυγούσε τό κοπά
δι τών δραμάτων του γιά νά πιει μόνος του 
τό μεθυστικό ρευστό τοΰ όνείρου τους.

Νομίζω πώς στό φώς ποΰριξαν άπάνω του 
τά λίγα αύτά διηγήματα πού_μιλάνε γιά 
τό παιδί καί τόν έφηβο, μπορούμε άρκετά 
καθαρά ωστόσο νά διακρίνουμε τά χαρα
κτηριστικά τοΰ νέου έπαρχιώτη τήν ώρα 
πού ήρθε ν’ άντιμετωπίσει—δχι νά άναμε- 
μετρηθεΐ μαζί της, γιατί τή διέσχισε σάν 
κόμπος ύδραργύρου μιά ξένη ουσία 
χήν καρδιά τής τότε πνευματικής ^Ελλάδας, 
πού μέ τήν ήχηρή υπερηφάνεια τών κραδα
σμών ρολογιού πού προπέμπει τίς χαμένες 
ώρες, άεροτρομώδη σπονδή πρός τό γα
λάζιο δαχτυλίδι τών τσιγάρων καί τ’ ου
ρανού, έδινε τήν πνευματική της τροφή 
στήν 'Ελλάδα. ,

Ζοΰσε μέσα του άκόμα τό ίδιο παιδί, ο
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ίδιος έφηβος- κι’ ήταν άπό τότε ό κατοπι
νός Αλέξανδρος δχι όλοκληρωμένος άκό
μα, μά συντελεσμένος, σχηματισμένος, ποΰ 
σ’ δσους τόν έβλεπαν, έκανε τήν έντύπω- 
ση πώς ζοΰσε κάτω άπ’ τόν Υμηττό καί τήν 
■Ακρόπολη χωρίς ν’ άγγίζει τίποτ’ άλλο 
άπ δ,τι περιείχε σέ άναμνήσεις, προλήψεις, 
ιδέες, τό χωριάτικο, ταπεινό μπογαλάκι 
ποϋψερε μαζί του άπ’ τό σκοτεινό κι’ ά- 
νίδεο κόσμο τοΰ Αιγαίου του, δπου ή δια
λεκτική δέν άνθοΰσε « μέσα είς τόν ξανθόν 
ρητινίτην» καί ό «λόγος» δέν άναπηδοΰ- 
σε λεπτός καί όξύς μές στούς άχρηστους 
δαιδαλους πούζωγράφιζε τυχαία ό καφές 
στά κενά δοχεία πού κοσμοΰσαν τά τρα
πέζια τών καφενείων.

, Ομως ό ’Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 
ειχε φέρει ένα φορτίο άπίστευτα πιό βαρύ, 
πιό γεμάτο^ καί πιό άνυποψίαστο" είχε φέ
ρει τήν άπό σκληρό μάρμαρο έρμητική λή
κυθο πού κρατούσε στό βάθος της τό χα
μένο δραμα τοΰ πρώτου παραδείσου, καί 
δπου στάλαζαν άτέλειωτα καί περίμε- 

μέθη και ή άγωνία τών όραμάτων, 
οι δυό ουσίες τοΰ κόσμου του, πού ποτέ δέ 
χωρίζονταν καί ποτέ δέν έσμιγαν, δίδυμες 
μέσα στό « γίγνεσθαι » τής ψυχής του τό 
χαώδες, τό έντεταμένο στήν υπέρτατη 
προσπάθειά του νά τίς ένώσει μέσα στό 
< είναι ».

Ηταν αυτό τό άδιαφορο, τό « μή κοινώς 
παραδεδεγμένης ώφελείας»(’) περιεχόμενό 
του, δπως λέει ό ίδιος. Ή ταν ιό πρόβλημα, 
η άγωνία, τό δράμα τό «εν» τοΰ έαυτοΰ του, 
ποϋφερνε πρός τήν «άγορά» τοΰ άστεως.

Τό σκληρυμένο, σκονισμένο, γαιώδες πε
ρίβλημα, πώς γνώριζε δλα μέσα του νά τά 
κρατάει, νά τα κρύβει όλότελα, σχεδόν γιά 
τό κάθε βλέμμα! Μορφή μέ έκφραση καί 
οοάση συμβατική' ένα πρόσωπο άγνώστου 
— πάντα άγνώστου — ξενητεμένου : άσχετο 
σκήνωμα πού έχει άφήσει πίσω του φεύγον
τας γιά τό άνεπίστρεπτο ταξίδι, καί πού 
κρατάει σάν τυπικό άρχαΐο έπιτύμβιο λι
θάρι τόν πόνο των χαμένων πραγμάτων 
χαραγμένον άπάνω του.

’Αλλά πρός τί νά σταματήσει μπροστά 
του ό διαβάτης, άφοΰ εϊν’ άδύνατο νά κατα
λάβει άν κλείνει τή μέθη καί τ’ δνειρο 
ενός ηρωα ή τή στάχτη ένός άνώφελου 
βιου ; :

Κ ι’ άν τόν άναγνώριζε, — δσο κι’ άν 
προσπαθοΰσε, — τί θά μποροΰσε γιά τόν 
ήρωά του ό φτωχός 'Ιθακήσιος, πού τόσο 
πέρα άπ’ τόν όρίζοντα πού άγκάλιαζε αύ- 
τος, μετριόταν μέ μιά μέθη πού μόνος σ’ 
αυτή ν’ άνθέξει μποροΰσε ; Σάν τή δρΰ τή 
βασιλική δεμένος ό Προμηθέας άπάνω στή 
βουβή τιτανόσχιστη σκυθική «πέτρα» μέ 
τούς θεούς του καί τόν έαυτό του. Κι’ έκεΐ- 
νες άκόμα οί υπάρξεις πού μπορούσαν νά

πετάξουν ώς αύτόν καί νά τόν τριγυρίσουν 
μέ τό βουερό, φλύαρο σμήνος τους, πρόθυ
μες ν’̂ άπαλύνουν τά δράμα μιάς καρδιάς 
δπου ήξεραν πώς δέ μποροΰσαν νά είσδύ- 
σουν, γιατί άνήκαν σ’ ένα θεό πού τούς 
είχε διδάξει τήν εύδαιμονια τών στρογ
γυλών, κλειστών όριζόντων, τί ώφελοΰσαν 
τόν άπόκοτο γιό τής θέμιδας πού άπ’ 
άλλον κόσμο έρχόταν άνάμεσό τους;

Γιατί κλαυτός πού έρχόταν πρός τήν «ά 
γορά» τοΰ νέου άστεως ήταν ένας παράκαι
ρος, άκάλεστος δπως δλοι οί ήρωες. δαί
μων πού έφερνε μέσα του τή γνήσια έλλη
νική, μεσογειακή, είδωλοχριστιανική πραγ
ματικότητα, ήταν ό μικρός άοπλος ήρως ό 
καθηλωμένος στήν άνάγκη τής λύρας του, 
ό αιώνιος Φήμιος, ό άπόκοσμος καί πανό- 
πτης, ό άπόλεμος κι’ ήρωϊκός, ό άγευστος 
του κόπου, τοΰ άγώνα, τοΰ κινδύνου, τοΰ 
έρωτα καί τοΰ πανηγυριοΰ τής ζωής, καί 
πού μόνος κρατοΰσε τά άθάνατα όράματά 
τους μέσα στά έρείπια τοΰ περιβλήματος, 
τοΰ γεώδους, φθαρμένου άγγείου τής μέ- 

„Kot'L όνείρου άπ’ δπου περίμεναν 
τήν ώρα νά βγοΰν.

Ή ταν μιά πέτρα πού φύλαγε στά βάθη 
της, πού σκέπαζε μέ τ’ άνθη της ή θάλασσα, 
Υ|ά̂  νά τήν έκσφεδονίσει μ’ ένα κΰμα της 
σ’ έναν ξένο πρός αυτήν κόσμο, στό νόθο 
Ά στυ  έκείνης τής έποχής.

Τή θέση του τήν ήξερε. Ήξερε πώς άν 
κι’ ή ποιοτική υπεροχή του κι’ ή άνάγ- 
κη νά ζήσει τόν έφερνε στήν ’Αθήνα πού 
προσπαθοΰσε νά σχηματισθεΐ άπό τά ετε
ρόκλιτα στοιχεία της, θάμενε πάντα άπο- 
μονωμένος μέ τόν κόσμο πού αισθανόταν 
γνήσια έλληνικό, πού ζοΰσε έπί τριάντα αι
ώνες τίς παραλλαγές τοΰ ίδιου άνεξάν- 
τλητου έπους πού οί μελωδίες του « βομ- 
βοΰσαν »(*) στ’ αύτιά του καί πού θ’ άντι- 
κρύσουμε δταν δοΰμε τό έργο του.

"Επρεπε ώστόσο νά πάρει μιά θέση μέσα 
στή σκηνή αύτοΰ τοΰ τσίρκου, δπου οί 
«εύέλπιδες» νέοι πού έρχονταν σάν κι’ αύ
τόν άπ’ τήν έπαρχία τους, άνίδεοι. άνακα
λύπτοντας πώς είναι φριχτά άδειοι μπρο
στά στούς προκατόχους τους, λαχάνιαζαν 
νά γεμίσουν, δίχως νά πάρουν άνάσα, τ’ 
άδύναμα σωθικά τους μέ τήν άνακατωμένη 
μέθη των τιτάνων τοΰ Βορρά, πού τούς 
τρυποΰσε τά μελίγγια καί τούς άφηνε ζα
λισμένους γιά τά υπόλοιπα χρόνια τους,— 
μέ τό αδταρκες ϋφος, ώστόσο, άνθρώπων 
πουχουν ένα κομμάτι χρυσό μές στήν κοι
λιά καί περιμένουν ύπομονετικά κάθε 
βράδυ ώς τίς τρείς στοΰ Ζαχαράτου νά ρθεϊ 
μ’ άνοιχτό στόμα ό θαυμασμός τοΰ κοινού 
νά τούς τό ζητήσει.

Ή  θέση πού πήρε ήταν συμβατική, ύπο-
1 . «Χαλασοχώρηδες». 1. «Φαρμακολύτρα».
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χρεωτική, νόθη. Δέν είχε γεννηθεί πολεμι
στής, γιά νά προσπαθήσει σ’ άπογνωσμένο 
άγώνα νά έπιβάλει τόν κόσμο του στούς άλ
λους. Είπα πώς ήταν ό αιώνιος άμαχος 
λυράρης, ό δεμένος στήν άνάγκη τής λύρας
του. , „ .

Ή  λύρα δέν είχε ήχησεΓ ό όινθρωπος 
δμως στεκόταν κιόλας στήν άκρη της 
σκηνής, σέ στάση άπόλεμη, μέ τά μέλη ά- 
κίνητα καί τά δάχτυλα έτοιμα νά άγγιξουν 
τή λύρα. Έβλεπε άπό κεί τή ζωη, άδιά- 
φορος γιά τήν άμιλλα τών μνηστήρων τής 
σοφίας, γιά τίς διαμάχες τους γύρω στο 
τραπέζι τής σχολής καί τόν άγώνα τους 
γιά τό έπαθλο τής ύπομονής. Δέν « μετεί
χε », δέν ήταν γεννημένος « μνηστηρ^», και 
δέν ύπήρξε ποτέ του οϋτε τής ξανθής Πο
λύμνιας οϋτε τής ’Αθηνάς τοΰ Πανεπιστη
μίου' μόνο τής λύρας του ύπήρξε μνηστηρ. 
Καί θά περίμενε άκόμα πολύ, κοιτάζοντας 
τούς άνθρώπους στά μάταια έργα τους 
( πού ή ματαιότητά τους δέν είχε καμία 
σχέση μέ τήν άλλη τοΰ άγώνα και του 
χάρου πού τραγούδησε ). άν ή βιωτική α
νάγκη δέν τοΰβαζε στό χέρι τήν «κιθαριν».

Έ τσ ι άρχισε νά παίζει τά νοθα του έ
πη. Πάνω στήν άγαπητή σκηνή τής Με
σογείου ποϋχε φέρει μέσα του και που 
πλημμυροΰσε τήν καρδιά του,_ έπαιξε ένα 
ρυθμό μιξοβάρβαρο στό γοΰστο _ των ι
στορικών μυθιστορημάτων, δπου εισεδυαν 
πνιγμένα θραύσματα τών μεθυσμένων ορα
μάτων του. Ήτανε οί περιπετειώδεις 
συνθέσεις του μακρυά - μακρυά τελάρα δ
που πρόσωπα κι’ αισθήματα γεννιούνταν, 
περνούσαν, συμπλέκονταν πάνω ο ενα  
ποικιλμένο φόντο, χωρίς έσωτερική άνάγ
κη, χωρίς άνταπόκριση στό δικό του κο- 
σμο, δουλεμένα μ έ τ ή ν  αύτάρεσκη μαε
στρία τής μεγαλοφυΐας, δταν παίζει λυπη
ρά τό καθημερινό παιχνίδι τοΰ ψωμιού της.

Ή ταν γι’ αύτόν ξένα κι’ άδιάφορα. Κά
ποτε μόνο ύπομειδιοΰσε σέ κανέναν ύπέ- 
ροχα άληθινό τόνο πού άνάβλυζε . . .  θά 
τόν πρόσεχαν τάχα ;

’Εξακολούθησε νά κατασκευάζει καί νά 
δημοσιεύει έπί πέντε χρόνια τά έργα που 
του υπαγόρευε ή βιοτική άνάγκη. Εβλεπε 
τίς δυνάμεις του νά σκορπίζονται χωρίς 
νά τοΰ δίνουν τή χαρά τής δημιουρ 
γίας, φθείροντάς τον άσυναίσθητα, τρο
μακτικά σιγά, γιγαντώνοντας μέσα του 
τήν άγωνία τοΰ άθόρυβου βήματος του 
διάβα τών άνθρώπινων έργων, καί κάνον- 
τάς τον νά ύποχωρεΐ. άνοιγοντας ολοένα 
μεγαλύτερο τό χάσμα μέσα του μεταξύ 
τοΰ κόσμου, δπου συμβατικά έκδηλώνονταν, 
καί τοΰ έαυτοΰ του, πρός τό βαθύτερο ο
λοένα έαυτό του, πρός τή βαθύτατη θύμηση 
τής μέθης τοΰ όνείρου.Ήταν μιά τελευταία, 
δριστική φυγή στόν κόσμο πού μόνος ύπο- 
τάσσονταν στή θέληση τοΰ άπόλεμου δπλου 
του, πού οί χορδές του δέν ήξεραν νά έν-

τείνονται, νευρές τόξου,μεταβάλλοντας 
τήν προσταγή τοΰ χεριοΰ σέ θέληση βέ
λους πού φεύγει, μά ήξεραν νά δέχονται 
τίς μορψές πού άνέβαζε πρός^αυτές ή α- 
νάμνηση καί ν’ άναδίνουν στ’ αύτί του έναν 
ήχο ύπέροχο πού προσπαθούσε νά συλ-
λάβει. ,

Έφευγε, φυγή όριστικη, δλοενα βαθύτε
ρα πρός τό παιδί πού είχε όραματοποιή- 
σει τή ζωή καί πρός τόν έφηβο πού ειχε 
μεθύσει άπ’ τήν πικρή μέθη τοΰ έρωτα. Και 
ή περασμένη έκείνη ϋπαρξη μέ τ’ όραμα 
καί τή μέθη της γίνονταν όλοένα περισ
σότερο τό κέντρο δπου συγκεντρώνονταν, 
δπου περιφράσσονταν, καί άντιδροΰσε προς 
τόν κόσμο δπου κατά συνθήκην « έδρα » 
τό «περίβλημα» τής όντότητάς του, τό κέν
τρο πού γίνονταν άπέραντο μέσα του, εκ
τεινόμενο,— ένώνοντάς τες —γ μές στή ζωή 
καί μές στή μνήμη τή βαθειά πού πρός αυ
τήν βύθιζαν κι’ οί μορφές του παροντος 
γιά νά πάρουν άπ’ τήν άνταπόκριση τους 
πρός έκείνην τό νόημά τους, τό στατικό.

Βύθιζε πρός τήν πρώτη έκείνη μόνωση, 
άπεραντώνοντας μέ τραγικός ήδονισμο το 
τρομερό χάσμα πού τόν χώριζε άπ τον 
κόσμο, προβάλλοντας σταθερά μέσα στο 
παρόν του πρός τό μέλλον τήν εύθεία του 
έφηβικοΰ του δρόμου τής διάσπασης που 
άπέκλινε μέ άδυσώπηση άκρίβεια φυσικού 
νόμου άπ’ τή γήινη χαρά.

’Εκείνη τήν είχε άφήσει για παντα κι 
έφευγε άτενίζοντας ικετευτικά πρός τη μέ
θη τοΰ όνείρου, φερόμενος δμως άδυσωπη- 
τα άπ’ τή μέθη τής καταστροφής.

"Ολα τά φαινόμενα πού περιέβαλαν τήν 
άρχή καί συνεχίστηκαν μετά τή σταθερο
ποίηση τής δημιουργικής έκδήλωσής ^ου> 
είναι άπηχήσεις τής έσωτερικής του δια
μάχης, ένσωματώσεις τής άνάγκης της φυ
γής του, ψευδαισθησιακές όλοκληρωσεις 
τής άνάγκης τοΰ κόσμου του νά συντελε- 
στεί μές στή σφαίρα τοΰ όνείρου πού πρός 
αύτό άτένιζε. , , .

’Αγωνίζονταν νά θάψει, να πνίξει κασέ 
δικαίωμα τής γήινης χαράς μές στή νικο
τίνη, φλομώνοντας τό θαλάμι, «τήν τρώ
γλην» δπου είχε καθηλώσει τόν έαυτό του, 
ή μές στό ρευστό τής λήθης στή φυγή πρός 
τό «καπηλειό». Κι’ έπαιρνε σιωπηλή συν
θηκολόγηση — μέσα στ’ δνειρο καί τή μέ
θη τους έτοιμη τήν ήδονή τής πραγματο
ποίησης τοΰ «δέοντός του», πού ή τραγική 
παρώδησή του γίνονταν ήχώ μές στή συ
νείδησή του τοΰ κυλίσματος τοΰ μοιραίου 
τής φθοράς πού έτρεμε νά ♦ ύποστεϊ » και 
γι’ αύτό «άπεργάζονταν» ό ίδιος μέ άθό- 
ρυβο, πείσμονα φανατισμό. < _

* Οχι —  οπως νομίοτηκε —  προηανχος ατιο ε λ. λει
ψή μέοων νλιχών, άλλά κατευθυνονχας και τή 
δύναμη αύτών τών μέσων, τήν έποχή πού 
κέρδιζε άρκετά, σ τ ή ν  άπεργασία τής_ κα
ταστροφής του, είχε γίνει — ποιητής αύτός
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έαυτοΰ — « οικία καταρρέουσα » (■), ρημαγ
μένη μέσα εις τόν «βαράν χειμώνα» πού 
έτρεφε γύρω του άσώπαστα,γιά νά σκεπά
σει μέ τό πάθος τού βρυχηθμού του τό έκ- 
νευριστικό, άσύλληπτο καί συνεχές σφύ
ριγμα τής πραγματικότητας τών περιτελ- 
λομένων ένιαυτών τής στείρας περιπλά
νησης.

Ενα « περίβλημα » έκοΰσια παραδομένο 
στήν άποσύνθεση ήταν,— σωθικά λυωμένα 
απ’ τή διαρκή κατανάλωση τοΰ δηλητή
ριου, — πού ό βρώμικος άνασασμός του βο- 
ουσε μέ πνιγμένους θριαμβικούς ρόχθους τή 
φθορά, τό πατσαβούριασμα τών μορφών πού 
τόν συνέδεαν μέ τήν άλλην Ανθρωπότητα.

«Οικία^ καταρρέουσα» πού διαλύονταν 
άτι τήν ίδια της θέληση καί προσπαθούσε 
νά συγκεντρωθεί σ’ άσύλληπτο λυχνάρι, πού 
ή γλώσσα τής φωτιάς του χάνονταν μ’ ά
γωνία δταν τό γεώδες φάντασμα πού έ
βαινε πρός τή φθορά του έντείνονταν νά 
κρατηθεί άπ’ τό άναρρίπισμα τοΰ φωτός 
έκείνου, δταν τό διέλυε ή τρικυμία.

τρεμάμενη ύπόσχεση αύτής τής 
ελπίδας ζητούσε τή « μαγική » πραγματο
π ο ίη σ ή ς —τήν αύτόματη προβολή τού πό
θου της άλλης, τής δημιουργικής, τής 
« πραγματικής » και αύτενεργοΰ, — μές 
στήν καθιερωμένη άπ’ τή βαθειά άνάμνηση 
του πατρικού έργου « δημιουργική λειτουρ
γία » τού έξαλλου ύφάσματος τοΰ θείου 
ιστού τής άκολουθίας πού ποιούνταν νύχτες 
καί νύχτες μές στό καταφύγιο τής έρημιάς 
του 'Αγίου Έλισσαίου, χωρίς ποτέ ό διψα- 
σμένος δημιουργός του ν’ άποστάσει «ποι
ώντας » τον, χωρίς ποτέ νά « κορεσθεϊ », οί- 
στρήλατος όλοένα περισσότερο, δσο ξεμά
κραινε στή φυγή τού όνείρου άπ’ τήν προ
σταγή τοΰ * δέοντος » του.

Πίσω άπ’ αύτά τά φαινόμενα πού δοκί
μαζαν μές στήν όνειρική ολοκλήρωση νά 
πνίξουν απαλά τό δραμα τής πραγματι
κότητας, συντελουνταν ό διαρκώς δραματι
κότερος διχασμός τοΰ δντος.

Ή  καθαρά ρρωτική εκδήλωση τού Πα- 
παδιαμάντη τής τρίτης αύτής πράξης τοΰ 
οραματος είναι ό διαυγέστερος καί πραγ- 
ματικώτερος καθρέφτης του.

'Η άποκλίνουσα άπ’ τή γήινη χαρά τού 
ναρκισσικοΰ πικρού ερωτισμού τοΰ έφηβου, 
διασχίζοντας άκαμπτα τό έμπα τής άκμής,’ 
ολοένα δραματικώτερη, βύθιζε σέ μιάν άγ- 
καλιασμένη « μέ άγρίαν χαράν » άπόγνω- 
ση, πού άνανέωνε μέ τόν τυραννικό αύτο- 
ματισμό τής άνάγκης της τό έρωτικό δράμα 
που βρίσκει τήν έκφραση τού υπέρτατου 
όργασμοΰ τής άγωνίας του στή « Φαριαα- 
κολύτρα ».

Είναι τό δράμα αύτό — άπ’ τό άλλο, τό 
βαθύτερο, πού προβάλλει — μιά άληθινή

1. «*Έρωτας στά χιόνια».

Φαρμακολύτρα, άλλιώτικα, αντίθετα άπ* 
δ,τι τό θέλει ό τίτλος.

Ό  άνθρωπος πού μετάφραζε σ’ άγωνία 
τόν ερωτα_— άγωνία έπάλληλη μέ τήν άλ
λη τής ζωής — γιά νά ζητήσει συγχρόνως 
καταφύγιο σάς πτυχές τοΰ πρώτου όνεί
ρου του μέ τή φοβισμένη εύκινησία τοΰ έ
φηβου, έκείνος πού τόσο ύπέροχα προβάλ
λεται στά « Ρόδινα άκρογιάλια» μέ τήν ά- 
νείπωτη ψυγή του άπάνω στό κατακλυσμέ- 
νο άπ’_τά νερά σκαφίδι του μέσα στό ύγρό 
στοιχείο, δπου « μόνος μέ τούς λογισμούς 
του είς τήν διάκρισιν τοΰ κύματος,είς τό έλε
ος του άνέμου καί τής τρικυμίας», ζητάει 
την «χωρίς εύθύνην άπαλλαγήν μέσα είς 
τόν βυθόν καί τόν λήθαργον», κοιτάζοντας 
τό «άσχετο» παιχνίδι τών άστρων, καί πού 
υπεικει στήν άπογνωσμένη του άνάγκη νά 
όρμήσει, νά βυθιστεί, νά χαθεί, νά ναρκωθεί 
μές στήν παγωμένη θάλασσα πού θά τόν 
Αγκάλιαζε μέ τή «φ^ικτή ζέστη της» γιά 
να «έρθουν είς τάς αισθήσεις του καί νά τόν 
μεθυσουν αι ευωδίαι όλων τών ρόδων τής 
άκρογιαλιάς» καί «νά μεταβληθή δλη ή 
συνείδησις κι’ ή Οπαρξίς του είς'. . . Από- 
λαυσιν άπειρου εύωδίας» καί ν’ άκούσει μέ 
τίς αισθήσεις τίς άπίστευτα διαυγείς, Απί
στευτα μάκρυνες, τού άνθρώπου πού έπι- 
στρέφει Απ’τό χάος τής άνυπαρξίας, σά γιά 
πρώτη^φορά, τούς σφυγμούς τής ίδιας του 
καρδιάς καί τούς άφοπλισμένους άντίλα- 
λους τών παθών του καί τών γήινων «ξε- 
τραχηλισμένων» δραμάτων του, έρχεται 
καί πάλι, άλλά στήν «άκμή» τής «ώρας» 
του αύτή_ τή φορά, νά ζητήσει «έν τή νάρ
κη καί τή ρέμβη τής νυκτός» άνακούφιση 
και λησμονιά άπ’ τήν 'Αγία ’Αναστασία τή 
Φαρμακολύτρα.

Ιδια έρχεται, δμως ό ίδιος δέν μπορεί 
νά είναι πιά. _Τό χάσμα πού άνοιξε μετα
ξύ τοΰ έαυτοΰ του καί τής γήινης χαράς 
« διά νά γευθή κατά κόρον τής ζωής τήν 
τρύγα καί τήν πικρίαν », τώρα πού « ήρχι- 
σε ήδη νά φθίνη », τ’ άγναντεύει όλοένα 
καί περισσότερο: τραγική πραγματικότη
τα πού ορθώνει τό έπιτακτικό της δέον 
μπροστά του, σάν τόν «ύπόκωφο δοϋπο » 
τοΰ χειμάρρου πού τό κύλισμά του δεσπό
ζει στή βαρειά σιγή τής νύχτας.

Άκούει μέσα του πώς πρέπει, — καί γιά 
πρώτη φορά άπαντά μέ κατάφαση, μέ ά
γρια κατάφαση στό δέον του,—άνοίγοντας, 
ξυπνητές ως τό τέλος δπως ποτέ πριν, τίς 
« αίμάσσουσες» αισθήσεις του, νά φτά
σει, καβαλλάρης δεμένος στό άτι του άπ’ 
τά βυθισμένα μέσα του νεϋρα, νά άγγίξει 
ως τό τρομερό χείλος τού όρίζοντα τής 
καταστροφής, φιλώντας μέ καφτερή έπί
γνωση τής πραγματικότητάς του τόν πόνο 
«δπου ούκ έμβαίη βροτός άνήρ, ού κατα- 
βαίη».

Καί στό δράμα αύτοΰ τοΰ διηγήματος έ- 
παναλαβαίνεται τό θέμα τοΰ ύπνου, δμως 
δέν είναι πιά έκείνος των «Δαιμονιών στό
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ρέμα» καί τών «Ρόδινων άκρογιαλιών». Τό 
χάδι τής παραίσθησης κλείστηκε γιά νά 
τόν άφήσει ν’ άτενίσει, έκούσια «άνίατο», 
τόν «πόνο πού θά ήταν ή ζωή του» (’)· 

Κανένα δραμα δέ ζητάει στό καταφύγιο 
τής παραίσθησης πιά. «"ΟΑα τά όνειρα» του 
Οπνου « τά εΐχεν  άφαιρέσει ή έγρήγορσ ις»: 
■’Ήταν τό θαύμα πού συντέλεσε ό ίδιος 
«μέ άγρίαν χαράν» μπρός στή βουβαμένη, 
άδύναμη πιά γι’ αύτόν, εικόνα τής Φαρμα
κολύτρας : Τό φίλημα τοΰ Μσχατου πόνου: 
τό άδραγμά του, τό άγκάλιασμά του κι’ ή 
συντριβή του μές στήν πληρότητα τοΰ 
κλειοΰ τής σφαίρας πού έντείνονταν μέ νι
κηφόρους σφυγμούς όλοένα έγγύτερα πρός 
τήν άδιάσπαστη όλοκληρωσή της σέ κόσμο.

«Είς τάς ώρας τής μοναξίας τής νυκτός 
έκείνης τών άσυναρτήτων προσευχών καί 
τών άκουσίων βλασφημιών, έπλεον ώς έν 
όνείρω είς άλλον κόσμον. ’Ήκουον ήχους, 
ψιθύρους καί φωνάς. Μ ο ΰ  έφαίνετο δτι αί άνα- 
μνήοεις καί αί εικόνες αί ποίιορκοϋααι τόν νουν 
μον έλάμβανον μορφ ήν  καί α ώ μ ι, εβάμβονν περί 
τά ώτα μου ώς σμήνος απειράριθμον πτερωτών 
ψ υχώ ν »

Ή  δραματική πορεία, ή τρομερή εύθεία 
πού έντείνονταν διά μέσου τών πειραμά
των τής ζωής πρός τόν έαυτό του, είχε άγ- 
γίξει τό τέρμα της. _

Ή  « Φαρμακολύτρα » μάς μετάδωσε στήν 
άγρια χαρά της τήν εύχωλή τής νίκης 
τοΰ ποιητή, τοΰ άνθρώπου πού στή μόνω
ση τής νεκρικής ληκύθου του δέχτηκε, _άν- 
τιμετώπισε καί σύντριψε τό τέρας τοΰ δ
ράματος τοϋ κόσμου τοΰ βουβοϋ καί μυ
στηριώδους καί τής δμοιας καρδιάς του -τή 
σφίγγα πού τοϋ έπέβαλε τή λύση του ά- 
γωνιώδους γρίφου της. Μά ή προσπάθεια 
τής αιώνιας καθήλωσης τών άγκαλιασμέ- 
νων άπ’ τίς άπογυμνωμένες αισθήσεις ορα
μάτων, τών πιωμένων ως τό τέρμα παθών 
μές στήν έρμητική σφαίρα τοϋ δικοΰ του 
τοϋ «ποιημένου κόσμου», προβάλλεται στό 
συγκινητικό δραματάκι τοΰ Γιαννιοΰ δπου 
κατοπτρίζονται οί διαδοχικές «καταστά
σεις» πού διά μέσου τους ή δραματική 
ζωή του έφτασε στή δραματική «ποίησή» 
της- ** * ✓

Χειμών βαρύς, οικία καταρρέουσα, καρ- 
δία ρημαγμένη ήταν ό μπάρμπα - Γιαν- 
νιός, ό «μπάρμπα - Άλέξαντρος »· Και jxo* 
θοΰσε λίγη ζέστη, δση πέφτει στή μοίρα 
κάθε ζωντανοΰ δντος.

Μάταιος κι’ άπόκοτος ποντοπορος, είχε 
δει τά περήφανα καράβια του νά βυθίζουν 
στό άρμυρό κΰμα, τιμωρημένα λές γιά τήν 
τρέλλα τους νά διασχίζουν οίστρήλατα άπ 
τήν άνείπωτη έλξη τους τά στείρα τέρμα
τα τών όριζόντων, πού τά όράματα τους

1. «Φαρμακολύτρα».

πλάταιναν, άπεράντωναν όλοένα τό μυστή
ριό τους,— κύκλος πού εύρύνεταιάδυσώ- 
πητα μπρός στήν πλώρη πού ποθεί νά τον 
άγγίξει καί νά τόν σταματήσει. _

Καί τώρα πού ή τυφλή δίψα τής κρρε- 
νας τους τάχε παραπλανήσει, σκορπίσει^ 
φΰτρα άκριβά ένός λεπτόγειου έλληνικου 
βράχου — παλμούς τής ζωής του — στό 
στεΐρον όρίζοντα, τό κυμα τόν ειχε απο- 
δώσει γιά πάντα αύτόν γυμνό, Αγνώριστο, 
έρημο Όδυσσέα στήν ’Ιθάκη πού ποτε δε 
θά τόν άναγνώριζε πιά, μόνο μέ τή μεθη 
τών όριζόντων τήν τόσο μάταιη μπροστά 
στή ζέστη τής άνθρώπινης άγάπης, του έ
ρωτα μιάς γυναίκας.

"Ομως ό «έρως» γι’ αύτόν είναι άγρια 
τιμωρία. Μές στή μέθη τοΰ πόνου τοϋ έρω
τα γιά τή γειτόνισσα «ξεχνάει» τα καρα- 
βια (■) καί ζητάει τή μέθη τοΰ όνείρου μές 
τή μέθη τοΰ κρασιοΰ γιά νά «ξεχασει» την 
άλλη. Καί ζητάει στή νάρκη, τόν υπνο, το 
θάνατο τόν όνειρικό, μές στό πέλαγος τό α
λαφρό καί ήμερο τοϋ χιονιοΰ' δχι πιά το π_έ- 
λαγος τό πικρό, τό άπέραντο μνήμα της 
φθοράς δπου άνεπίστρεπτα δλα βύθιζαν και 
πού άναδίνει τόν πόνο τους σέ κάθε του κύ
μα, άλλά τό πέλαγος τό άσπρο, πού δλα τα 
κρατεί, τά ισιώνει, τά έξαγνίζει μέσα του, 
μνήμα κι’ αύτό—δχι βόθρος που έκδιδει τον 
άνθρωπο στό χάος, άλλά κλειστός, όνειρο- 
παγής ναός τοΰ «κόσμου του». Τί πιο κλει
στοί, τί πιό δμοιοι στόν άληθινό του πόθο 
ήταν οί άσπροι τοίχοι πού ύψωνε γύρω του 
τώρα δ ποιητής άπ’ τούς άλλους, τών έρη- 
μοκκλησιών, πού άρκεσαν στό μικρόν Α- 
λέκο δταν ζητοΰσε άπογνωσμένα μια θεση 
έξω άπ’ τό βλέμμα τοΰ κόσμου για τον 
έαυτό του!

Αντιπροσωπεύουν τήν ύπέρτατη πραγμα
τοποίηση τοϋ όνείρου τοΰ δίχως έλπιδα 
προσπελασμένου, τή στιγμή του ανείπω
του ήσυχασμοΰ τοΰ έκπορευμενου άπ τήν 
άγωνία τής συντέλεσης τοΰ δράματος, τήν 
Απίστευτη στιγμή πού δλες οί αισθήσεις 
συγκεντρώνονταν στήν ύπέρτατη « μνήμη », 
πού δλο τ’ δραμα τής ζωής έπέστρεφε με
σα του μέ τήν έπισημότητα τής ύστατης 
φοράς Αγνώριστα μετουσιωμένο, άνειπω- 
τα, Αγνώριστα ίδιο, γιά νά τό άγκαλια- 
σει στή « μοναδικήν » ^νωση* οχι περίβλημα 
πιά γυμνό καί ξετραχηλισμένο, μά δικο 
του, ποίημά του δπως ποτέ πριν-

Μές στό χιόνι θάφτηκε αυτός και το 
« μακρύ, στενό σοκκάκι » του καί ή άγω
νία του καί ή άθλιότητά του. « Απεβαλε 
τό γήϊνον περίβλημά του » (’) γιά νά κρατή
σει πίσω άπ’ τ’ Ασπρισμένα μάτια 7 ° , ’ 
ναρκωμένος, άποτραβηγμένος μές στο έ- 
ρημοκκλήσι τοϋ χιονιοΰ πού στοίβαζε άπα-

1. Πρβλ. : «νά ξεχάση tf|v θάλασσαν καί τά κύ
ματά της» («Έ ρ ω τα ς  στά χιόνια»).

2. *Τά  μαϋρα κούτσουρα».
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νω του, τό υπέρτατο δραμα,τό υπέρτατο 
ποίημα.

Αυτή υπήρξε ή « λύση » τοϋ δράματός 
του.

Ό  νόμιμος κάτοχος τής Πολυλογοϋς ά- 
νοιγόκλεισε μιά στιγμή σπασμωδικά καί 
βαρυεστισμένα τό παράθυρο πρός τή σκη
νή πού δραματουργοϋνταν, δταν ό άνθρω
πος ποΰ πορεύονταν πρός τόν έαυτό του 
άγγιξε τό ρόπτρο τής πόρτας του καί τά
ραξε τήν ευτυχία τοΰ είρηνικοΰ σκοταδιοΰ

τής βραδυάς του.
* τόν είδβν ουτε αν ιός, οϋιε χά

νεις άλλος » άπ1 δσους τόν έβλεπαν νά 
κατεβαίνει τό σοκκάκι του μόνος * μέ 
τήν λερήν πατατοΰκαν του» καί τό σβυ- 
σμένο του τραγούδι αύτόν τόν « μπάρμπα - 
Άλέξαντρο.»

Είχε βυθίσει γιά τό νόστο του πρός μιάν ’Ι
θάκη πού μέσα του είχε άναβρύσει, πού 
μόνη τόν άναγνώριζε καί τόν δέχονταν.

Τέτοια ήταν ή « λύση» του. Δέν τή ζοΰ- 
σ ε  : την τραγονδοϋαε μέσα τον.

Μά πίσω άπ’ τ’ άσπρα μάτια πού μόνα 
ζοΰσαν κι’ άτένιζαν πρός τ’ δραμα τό 
μέσα^ ένώ ό νόμιμος κάτοχος τής Πολυ- 
λογοΰς, ικανοποιημένος πού δέν είχε τί
ποτα δεϊ,ζοΰσε ειρηνικά καί ξεχασμένα 
τή βραδυά τήν τόσο, τόσο γλυκειά, τήν δ- 
μοια μέ τίς άλλες, μέ δλες τίς άλλες, πού 
τόν όδηγοϋσε ήρεμα — γιατί ποτέ δέν έ
βλεπε τίποτα — πρός τή μοίρα πού ειρη
νικά άτένιζε μές στό χειρομύλισμα τής κυ- 
ράς του, μές στό γαϊδουράκι του καί μές 
στά παιδιά του,— πίσω άπ’ τ’ άσπρα μάτια 
τοΰ νεκροΰ μές στή ζωή ποιητή, πού δλό- 
κληρα χρόνια, δεμένος μές στό άκίνητο 
σώμα του, εζησε ώστόσο, τραγικά λυτρω
μένος, «κρατερ’ άλγε’ έχων», Σίσυφος 
πού ή πέτρα του δέν κυλοΰσε πάλι 
καί πάλι κάτω στό ρέμα, μά πού τή βα- 
στοΰσε μ άγωνία — μαρτύριο καί σωτη
ρία του — χωρίς ποτέ νά τήν άπιθώσει 
στήν κορφή, χωρίς ποτέ ν’ άποστάσει ύψώ- 
νοντάς την, μέ τόν τρόμο πώς δλο τή χά
νει καί τήν «άφατη μέθη» τών στιγμών πού 
έντείνονταν άγγίζοντας τό χείλος τής θεί- 
ας χαράς, — πίσω άπ’ τά μάτια πού ζοΰσαν 
άφάνταστα έντονα άρχονταν τ’ δραμα τοΰ 
κόσμου  τουμέ τό μαλακό βήμα τής αίσθη 
σης πού εισδύει στή συνείδηση τοΰ άποδο- 
μένου άπ’ τό θάνατο σιγά σιγά στή ζωή.

Έρχονταν, άλαφρό σάν τό χιόνι πού τό 
σκέπαζε, άρθρώνοντας έν’ άνείπωτο στήν 
αιολική λύρα τραγούδι, πνοή σέ νέες κα
λαμιές, σέ άμμους γυμνούς, σέ πέλαγα χα
μόγελου άτέρμονος καί σέ νησιά ξανθοΰ 
φωτός, ύπέρτατους πόθους τοϋ γαλάζιου.

’ Ερχονταν δλα δσα ό ναυτίλος μέ τόν ά- 
σίγαστο πόθο, « ποΰχε γίνει άγυρισιά του » 
στό γλυκό νησί πού μόνο τόν καπνό τών 
ξένων του εστιών άντίκρυζε, είχε δει μέ 
τό άπύθμενο βλέμμα του πού γι’ αύτό δέν 
ύπήρχε νόστος.

* *
'Ερχονταν τά όράματα τοΰ ταξιδιοΰ 

μές στόν « μεγάλον κόσμο » τών άνθρώπων 
μέ τίς μορφές τους τίς κινούμενες στό μυ
στήριό τους. “ Ερχονταν ήρεμα κρατώντας 
τή λύση τους στήν άφθαστη γλώσσα πού ή

ξερε νά μαντεύει τό άσπρισμένο βλέμμα 
του.

’ Ερχονταν οί μορφές τών άνθρώπων, 
φέρνοντάς του τόν πόνο τής ύπαρξής τους, 
καί συνωθοΰνταν γύρω στή λύρα του δπως 
οί σκιές γύρω στό σπαθί τοΰ Όδυσσέα, 
γιά νά περάσουν μέσα άπ’ τίς χορδές της 
καί νά πιοϋν τό αίμα πού τούς έδινε φωνή 
γιά νά ποΰν τήν ίστορία τους.

“ Ερχονταν τέ παρελθόν μέ τήν άρμυρή, 
άνείπωτη άτμοσφαΐρα του, ό Φραγκούλης 
Φραγκούλας μόνος στό κατώφλι τής έκ- 
κλησιάς του άγνάντευε πέρα στόν όρίζον- 
τα ποΰμοιαζε νά ξεμακραίνει άτέλειωτα 
άπ* τό έρημητήριό του, τίς ώρες τής ζω
ής πού δέ θά έπέστρεφαν καί τά « γενόμε· 
να » πού δέ θ’ « άπεγίγνοντο » πιά.

Ό  Καπετάν Γιωργάκης δ Μ. άνέβαινε 
μεγαλόπρεπος καβαλλάρης, άσθμαίνοντας, 
άρρωστος καίύπέροχος, νά συναντήσει τόν 
άγγελό του.

Διαπόντιος δ νεκρός ταξιδιώτης έρχον
ταν πρός τ’ άκρογιάλι, άποδομένος άπ’ 
τά κύματα, κι’ ό Άμερικάνος μέ τήν « τύχη» 
πού σκόρπισε, κι’ ό Γιαννιός μέ τό σοκκάκι 
του, κι’ ή Χαδούλα μέ τό άδυτο τής ψυχής 
της κι’ _δ Γιάννης ό Ταπόης πού δέν 
άγροικοϋσε τή γλώσσα τών άνθρώπων, κι’ 
ή Πολυλογοΰ μέ τή μικροπολιτική της, κι’ 
δλοι οί άλλοι μέ τά δράματα καί τίς μι- 
κροϋποθέσεις τους, μέ τά δνειρα καί τούς 
μικροϋπολογισμούς τους, δλοι αύτοί πού 
πέρασαν κοντά στόν ξένο ναυβάτη καί πού 
δρθωναν τή σκιά τους μές στή μνήμη του 
δπως τά δέντρα τή νύχτα έντεταμένα 
στό μυστήριο τής σιωπής τους, σφίγγον
ταν γύρω στή λύρα του μ’ άγωνία. Καί σ’ 
δλους τό αίμα τό φυλαγμένο άπ’ τή λύρα 
τοΰ σκυμένου πρός αύτές ήρωα έδωσε τή 
γαλήνη τής έκφρασης.

"Ερχονταν, περνοΰσαν καί άναδίνονταν 
μές στό παλλόμενο τραγούδι του τά πέ- 
λργα μέ τούς θυμούς καί τό γέλιο τους, 
οί μεσογειακοί βράχοι, οί ράχες μέ τή 
δροσιά τών δρυμών τους, οί νύχτες, οί φουρ
τούνες, οί γαλήνες καί τ’ άκρογιάλια τους, 
° ΐ  κάμποι καί τά μεσημέρια, ή φύση δλη 
πού ήξερε, έρωμένη άπέραντη, μέ τά πάθη,
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τίς άγνωστες στούς άλλους διαθέσεις της, 
τούς θυμούς καί τίς καλοσύνες της πρός 
αύτόν, μικρό χαμένο στήν άπεραντοσύνη 
τών κόλπων της λυράρη.

Έρχονταν ή παλιά Μεσόγειος μ’ ολο 
τό παρελθόν της, ζωντανή, άκέρια μές στήν 
«μικράν νησίδα» του. "Ολα έρχονταν μαν
τεμένα. ποιημένα άπ’ τόν vatera, ποιητή 
καί μάντη, τραγούδια τής μέθης καί τοϋ ό- 
νείρου, καθηλωμένα στή γλώσσα τής ύπο- 
βολής.

Έλεύθερα άπ’ τά κιγκλιδώματα τής πλο 
κής,—πάνω άπ’ τούς άφελεΐς λογαριασμούς 
τών πιθήκων, πού σείοντας τούς διαβήτες 
καί τά υποδεκάμετρα πού έκλεψαν άπό ξέ
νους δασκάλους, νομίζουν δτι θά είσδύ- 
σουν στό μυστικό τοΰ άνθρώπου άν, τήν 
ώρα πού κοιμάται, μετρήσουν τούς σπον
δύλους του, — έλεύθερα άπό «σκοπούς»,— 
σ' άλλη ύπάκουαν τά ποιήματά του άνάγ
κη κι’ άλλος στάθηκε ό σκοπός τους : 

Ύπάκουαν σέ μιά οίκονομία πού μόνο 
τ’ όνειρο γνωρίζει. "Οταν καλούνταν άπ’ 
τόν αρμυρό βυθό τής λίμνης πού_τάθαβε 
μέσα της στό «φρΐσσον» ρεΰμα τοΰ ξυπνή
ματος πού τίς Ικανέ νά περνάν — σπηλιά
δες άπό σκοτάδι καί χαμόγελο — στήν έ- 
πιφάνεια, μορφές πού περίμεναν στή λη- 
σμονιά γιά ν’ άνεβοϋν πρός τή λύρα του, 
κινούνταν μαζί τους — καί στοχάζομαι 
πώς έκείνη τήν ώρα δλο τό άπειρο πλή
θος τους θ’ άνασκιρτοϋσε μιά άνείπωτη 
στιγμή, ξαναβυθώντας ευθύς άμέσως_στήν 
καθήλωση τής άναμονής του — κινοΰνταν 
κι’ άνέβαιναν στόν άφρό, στόν άρμυρό διε- 
σταλμένο καθρέφτη τοΰ βλέμματός του, 
μορφές άδελφές ποϋχαν μείνει ένωμέ- 
νες πολύν καιρό στή μεγάλη άναμο- 
νή έκεΐ κάτω, πού συμπλέκονταν, διέκο- 
πταν. άκολουθοΰσαν δειλά ή καί παραμέ
ριζαν δλότελα τίς άλλες γιά νά έρθουν 
καί νά «μιλήσουν», νά «ποιηθοϋν».

Έρχονταν στή γλώσσα τους, στή γλωσ
σά τής ύποβολής, στή γλώσσα πού δέν εί
χε χαράξει ό δάσκαλος, δ Μιστριώτης, οΰτε 
ό διδάσκαλος, δ Ψυχάρης, δχι στή « γλώσ
σα μας », δπως λέμε θωπεύοντας τή μητρι
κή λαλιά μέ οικειότητα, μά στή γλώσσα 
πού « δίδαξε » τά δράματά της καί « έποι- 
ησε » τήν έποποιΐα της μές στή Μεσόγειο 
ή 'Ελλάς τών τριάντα αιώνων^ ή Έλλά_ς 
τών άοιδών, τοΰ Αισχύλου, τοΰ Ρωμανοΰ, 
τοΰ Κορνάρου, τοΰ Παπαδιαμάντη, στή 
γλώσσα πού τ’ άλληλοσυγκρουόμενα, όρ- 
γιαστικά κύματα τής άπειρόχορδης παρα
φωνίας τών χρωμάτων της, τών άνείπωταύ- 
ποβλητικών, δμοια σκέπαζε κι’ έκρυβε τό 
τυπικό τελάρο τής «καθαρεύουσας» πού πή
ρε σάν πρόχειρο, στατικό φόντο δ ποιητής,

δπως τούς τενεκέδες καί τά παλιόπανα 
πού ηδρε μπροστά του ό Θεόφιλος Χατζή 
Μιχαήλ, σκέπασε τό άνθος καί τό κύμα τοΰ 
Αιγαίου μέ τίς είδωλοχριστιανικές μορφές 
του. Ό  αίών τών « διδασκάλων », πού έν 
τώ προσώπφ τοΰ συζύγου τής « μικροπο- 
λιτικιζούσης" » (*) καί « πολυλογοϋς » σο
φίας ( !  ) άνοιγόκλεισε πρός τά έργα του 
τό σκουριασμένο παράθυρο τής έστίας της, 
είδε τούς τενεκέδες καί τρόμαξε. Δέν 
πρόφτασε νά καλοΐδεΐ τήν εικόνα" ήταν ά· 
πορροφημένος άπ’ τό χειρομύλισμα τής κυ- 
ράς του κι’ άπ’ τό μηρύκασμα τοϋ «γαΐ- 
δουρακιοΰ» του, πού τό είχε δέσει μέ άρκε
τά μακρύ σχοινί γιά νά τρώει πότε τό δικό 
του καί πότε τό ξένο, τό εύρωπαΐκό άχε
ρο, καί παρακολουθούσε μ* άδημονία τά 
θορυβώδη «άτυχήματα» τής χώνεψής τους. 
Δέν είδε τό μικρό Θεόφιλο, τό μικρό Φή- 
μιο πού τοΰ πρότεινε μιά στιγμή τόν αιώ
νιο καθρέφτη τής πρωτόπλαστης, ξεχασμέ
νης, μεσογειακής ψυχής του, πού, ξένος μές 
στήν πολιτεία του, κατέβαινε τό παράμερο 
σοκκάκι του γιά ν’ άπομονωθεΐ άπ’ αυτήν 
μές στούς τοίχους πού τοΰ άνοιγε τό χιόνι.

Ή  γλώσσα πού τραγουδούσε τό_ τρα
γούδι του ξέφευγε άπ’ τό λεξιλόγιο τής φι
λολογικής συνείδησης τής έποχής, κι’ ό 
ποιητής ευρισκε πνιγμένες τίς αισθήσεις 
πού μάταια « έπείραζε » μέ τό τραχύ, 
διεισδυτικό, εύαίσθητο κι’ όργιαστικά αι
σθησιακό χρώμα του.

*Η εποχή μέτρησε μέ τόν κανόνα της καί 
τοποθέτησε τό έργο του στό περιθώριο τής 
σκάλας τών « άξιών» της καί άπέναντι 
στή βαθμίδα τών δχι « βαθυστόχαστων », 
δχι « μελετημένων », καί—γιά κάποια σκο
τεινή καί σάν άπό ειρωνεία προερχόμενη 
αίτία — « μυστηριωδώς θελκτικών άνα- 
γνωσμάτων ».

Αύτό πού δέν τοϋ συγχώρεσε προπαν
τός ποτέ, ήταν πώς ή συγκίνησή του_ δέ 
μποροΰσε ν’ άναχθεΐ στά χαλκευμένα άπό 
τούς ήρωες τοΰ Βορρά καλούπια,τά κρεμα
σμένα άπό πάνω άπ' τό κεφάλι της,— φθαρ
μένες φορεσιές τοΰ εύρωπαϊκοΰ παλαιο
πωλείου,—δπου προσπαθούσε ν’ άναρρι-
ΧΠθεΐ· , 1. ,Ό  Παπαδιαμάντης ήταν στά μάτια της 
ένας λυράρης χωρίς άνησυχίες, χωρίς «προ
βλήματα», χωρίς «ιδέες», χωρίς «άγωνίες», 
χωρίς «δράματα». Δέν ήταν «μυθιστοριο- 
γράφος» κάν: ποιητής ειδυλλίων ήταν,έκ- 
πληκτικών κι’ άδιάφορων γιά τήν απλοϊκό- 
τητά τους.

Δέν ήταν «δικός της», Δόν Κιχώτης^ με 
«συνείδηση» τών δπλων του, άλλά φλύαρος 
Βυζαντινός ρασοφόρος . . .

Φλύαρος σάν τά κύματα τής Μεσογείου 
καί τ’ άνθη τοϋ Σκαμάνδριου πεδίου ! . . . 
Ούδείς φθόνος: Έ χο υ ν  δεΐ τόσα περισσο

ί. «Έ ρ ω τα ς  στά χιόνια».
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τερα άπ’ τό συντριβάνι καί τούς πανσέδες 
τοΰ Κήπου των Μουσών! . . . Ποιός θά μπο
ροΰσε νά τά φιμώση ;

m 1 ά «Ευριπίδια» πού άντιπροσώπευαν γι’ 
αύτόν τήν άνεπανόρθωτη άπομάκρυνση άπ’ 
τή γνήσια έλληνική κοιτίδα, πού έρχον
ταν μέ τά προβλήματα καί τίς θεωρίες τους 
νά θορυβήσουν άπάνω στό λογεΐον τους 
πού δέν έφάπτονταν πάνω στήν αιώνια 
γαλανή όρχήστρα πού τδζωνε, δέν μπο
ρούσαν νά τά φιμώσουν.

Εκείνα  άσχολοΰνταν μέ τά προβλήματα 
του «κοινωνικού» συνόλου, μέ τή γλώσσα 
του, μέ τίς άνάγκες του τίς ύστερογενεΐς 
κα1 δράματα πού έκεϊνο δημιουρ
γούσε. Ό  Παπαδιαμάντης άρκοΰνταν στό 
δραμα όπου στό λογεΐον ένας στέκονταν 
υποκριτής : Ό  « άνθρωπος » : αύτός ό ίδιος

μέ τήν άνταπόκρισή του στούς ήρωές του. 
t Οχι τά άτομα Α καί Β μέ τίς διάφορες 
ύστερογενοΰς φύσεως συγκρούσεις τους, 
άλλά τό άνθρώπινο δν μέ τίς πρωτογε
νείς, αιώνιας άξίας διαμάχες του. Τό 
ζοΰσε ό ίδιος' καί τό έργο του δέν τό «έ- 
κήρυττε », άλλά τό «υπέβαλλε ». ΤΗταν τό 
δράμα πού έγραφε ή μητέρα Μεσόγειος. 
Εκείνου τήν ήχώ έπανάλαβε άκούραστα, 

τήν ήχώ πού άκούγεται πάντα «άγήρως», 
πάντα πιό νέα δσο έπαναλαβαίνεται. Ε ί 
ναι ή ήχώ ή σκοτεινή στό αιώνιό της μυ
στήριο καί πάμφωτη στήν έκφραση της 
ζωής της.

Ακουστέ την μές στό τραγοΰδι του, 
μές στή λέξη του, μές στήν ποιότητα τής 
φράσης του, μές στήν ούσία τής εικόνας 
του και μέσα στό δραμα τοΰ κόσμου του 
καί τοΰ άνθρώπου του !

’Απ’ τόν "Ομηρο σ’ αύτόν, γλώσσα καί 
ζωή, λέξη καί εικόνα, έκφραση καί ούσία, 
βγήκαν άπ’ τον ίδιο καρπό πού κράτησαν 
στά χέρια τους, πουφεραν στά χείλη τους, 
πού άνοίξανε τό κουκούτσι του γιά νά με
ταλάβουν τό δεμένο πικρό σπόρο του οί 
τραγουδιστές.

Δήτε τά έπίθετά του! (') Δέν είναι 
προϊόν «άποθησαυριστικής» μελέτης ή όμη- 
ρική τους καταγωγή, σύνταξη καί έννοια, 
άλλά «άνάγκη». Είναι λάμψεις ίδιες πού 
πήδησαν γιά τό βίαιο, ήδονικό σταμάτημα 
τοΰ δράματος,_ ύπακούοντας στό μηχανι
σμό τής καθαρής, τής άμεσης, αισθησιακής 
κατάληψης του κόσμου, τής τόσο άσχετης μέ 
τό έπιφυλακτικό, νοησιαρχικό καί σκοτεινό 
κάποτε προσπέλασμά του άπ’τή συνηθισμέ
νη διανόηση του βορρά, δπου ή λέξη έξαν- 
τλεϊται συνήθως καθορίζοντας τά είδη.

’Αναλυτική, άποσυνθετική έκείνη, μές άπ’ 
τις εικόνες (πού δέν είναι δράματα), φτά
νει στό σκοπό : στή διαφοροποίηση, τήν 
τοποθέτηση τών φαινομένων τους στ* όμι- 
χλώδες ψυχολογικό φόντο δπου χάνεται 
καμιά φορά δ λογισμός.

Αυτόματα ό Μεσογειακός άνασυνθέτει. 
Απ’ τήν έπαφή τών αΐσθήσεών του μέ τόν 
κόσμο γεννά τ’ δραμα πού τόν γεμίζει γη- 
θοσύνη. Δέν άποδελτιώνει τίς σχέσεις τών 
πραγμάτων αύτός, άλλά τά πίνει μέ τίς 
αισθήσεις του καί τά νιώθει στήν πληρό
τητα τους, χωρίς νά τόν τρομάζει ή πολυ
φωνία τής δψης τους.

Όχΐ_ τό γεγονός γιά τήν ΰπό&ιοη πού άπα- 
σχολεΐ τό νοΟ, μά γιά τή συγκίνησή του 
πού χτυπάει τίς αισθήσεις.

Ή  άνησυχία — στοΰ «Μπούφ* τό π’λί» — 
δτι ό άντρας τής Καπετάνισσας επαθε 
κακό, είναι μιά μοιραία λογική συνέ-

1. Βλέπε τά κείμενα πού άναφέρω πιό κάτω.

πεια τής άδικαιολόγητης άργοπορίας 
του : Σωπαίνουμε καί περιμένουμε άδιάφο- 
ροι μπροστά της. Μά τό δραμα : « ή μεγά
λη σκοΰνα δέν έπρόβαλεν . . . », μές στ’ ά- 
πύθμενο βάθος πού άνοίγει στό συναί
σθημα, είναι τόσο περισσότερο άπό μιά 
άπλή διαπίστωση! Είναι δλος ό στοχα
σμός τοΰ θεατή τοΰ άπορροφημένου άπ’ 
τό μυστήριο, δλη ή άδημονία, ή κύμανση 
τών συναισθημάτων τοΰ κόσμου καί τ’ ο
νειροπόλημα τοΰ ποιητή πού χάνονταν 
μές στή μοίρα αύτών τών φλόκων, τών εύ- 
νοημένων άπ’ τούς θεούς τών όριζόντων 
που περίμενε νά ξεπροβάλουν μπροστά του.

Άλλοΰ τό συναίσθημα πού άποτελεΐ τό 
βάθος τοΰ δράματος έκτείνεται αύτάρε- 
σκα σέ παρενθέσεις, πλεονασμούς, έπεξη- 
γήσεις πού θυμίζουν άφάνταστα τόν "Ο- 
μηρο^ στό μηχανισμό τής γένεσής τους. 
«Ό Αγάλλος», μάς λέει στά «Μαύρα 
κούτσουρα», «άπεβιβάσθη καί έπάτησε τόν 
πόδα είς τήν ξυλίνην άποβάθραν τής άνόρ- 
μου_ έσοχής του αίγιαλοΰ — τήν κατε- 
σκεύαζον [τήν άποβάθραν] ξυλίνην, έπειδή 
κατά χειμώνα τά κύματα του Βορρά τήν 
κατέστρεφον καί πάσαν άνοιξιν τήν άνα- 
καίνιζον πάλιν — άόριστον νέφος κατή
φειας (του έφάνη δτι) έπεπόλαζεν (έπλα- 
νάτο) είς δλην τήν παραθαλάσσιον (■) ».

«Άπεβιβάσθη καί έπάτησε τόν πόδα». 
Τί σκοπό θάχε ή διήγηση, δ ’Αγάλλος, ή 
«φαρφουρίνη» Γκλεζώ, άν άφαιροΰσες τήν 
άτμόσφαιρα πού γεννιέται έξακολουθη- 
τικά άπ’ τ’ δραμα σά ν’ άναπηδοΰσε άπό 
παλιάν εικόνα ; Κι’ ή παρένθεση, ή τόσο 
άκαιρη, τί άλλο είναι άπ’ τήν άνάγκη πού 
κατείχε δμοια τήν ψυχή του, δπως τοΰ 'Ο 
μήρου, νά έξαντλήσει ώς τό τέλος, μέ τήν

1 . 0 1  άγκύλες καί οϊ παρενθέσεις είναι στό κεί
μενο.
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πρωτόπλαστη παιδική δίψα το_υ, τήν ούσία 
έκείνη, πού γι’ αύτόν άποτελεΐ τήν οικειο- 
τερη συγκίνηση τής εικόνας ;

’Ακολουθήστε άκόμη τόν Άγαλλο : « Ε 
κεί καθώς έστρεφε τό βλέμμα μίαν [φοράν] 
έξω πρός τό πέλαγος καί μίαν προς τα 
άνω τοΰ Κάστρου, εν παράθυρον άπό μιαν 
οικίαν, άντικρύ στό κανόνι, ήνοίχθημε 
τριγμόν ώς έξ έσκωριασμενων στροφεων 
έκ τής ύγρασίας τοΰ Βορρά καί τής άνερ- 
χομένης διηνεκώς άλμης τών κυμάτων εις 
τήν θαλασσογείιονα έκείνην άκτήν δπου 
διηνεκώς διεξήγετο ή πάλη τών στοι
χείων.» , ,

Καμιά σημασία δέν έχουν δλ αυτα για 
τ ή ν  ιστορία πού διηγείται. "Ομως αυτά και 
μόνα τή δικαιώνουν στή συνείδησή του. Ή  
ούσία της δλη είναι μέσα τους : είναι ή υ
ποβολή τών «άψύχων» μέ τήν τρομακτική 
ζωντάνια τους.

Ά ν  στό μηχανισμό τής γένεσης τών ει
κόνων του μέσ’ άπ’ τό συναίσθημα είναι 
αισθητή μόνο σ’ οποίον προσέξει τή γενεα
λογία τους ή μεσογειακή ψυχή, μές̂  στήν 
παράσταση μπορεί οποιοσδήποτε ν’ άνα- 
γνωρίσει τήν τέλεια της έκφραση.

Στίς επικές του εικόνες κινείται, ζει ό- 
λόκληρη μέ τίς θεότητες, τούς «βροτούς», 
τή φύση καί τ’ άλογα κτήνη της.

θρησκευτικές εικόνες, ειδυλλιακές, άγρο- 
τικές καί ναυτικές, εικόνες τής άνθρώπι- 
νης αθλιότητας, τής θείας καί φ υοιχής  παν
τοδυναμίας, προβάλλουν μεσ’ στήν ιδια τοι
χογραφία μέ τήν πεποίθηση πώς τίποτα 
στόν κόσμο δέ γεννήθηκε νομιμωτερο άπ 
τ’ άδέλφωμά τους.

Άνοΐξτε έδώ καί κεΐ τήν «Άγαπη στο 
γκρεμό»' πουθενά δέ θά τά βρήτε πιό έλεύ- 
θερα ένωμένα. Νά ενα βουκολικό άπό· 
σπασμα: _ c

«Ό ταΰρος ήτο πυρρος, γενναίος ( ') ,υ ψ η ·  
τράχηλος, καί είχεν άληθές μεγαλεΐον είς τό 
στάοιμόν του. Ή  άγελάς ή πρώτη ήτο έφα- 
μιλλος μέ τόν έπιβήτορα κατά τό_ μεγάλαν- 
χον καί τήν α κμήν. Πελώρια ήτο ή λεκάνη 
καί οί λαγόνες, οί δέ μαστοί της, σφικτοί, 
έλικνίζοντο μέ χάριν είς τό βάδισμά της.

»Μία δάμαλις ώραία, πυρρά δτιως ο με- 
γας ταύρος, μόλις έψαυσε τήν θηλήν κ έ- 
πήδα χαριέντως περί τούς θάμνους κάτω 
τής στέρνας, δύο οέ μόσχοι τρυφεροί, jb 
είς λευκάζων, ό ϋστερος όρφνός τό χρώ
μα, έσκίρτων κ ’ έπαιζον περί τά όπίσθια 
σκέλη τής μητρός των. Τέλος ύπήρχεν_άρ- 
μονία καί κάλλος είς τό βουκόλιον τούτο, 
όποία σπανίως ύπάρχει είς οικογένειαν 
άνθρώπων έξ οϊκου εύγενοϋς.»

Πλάϊ στ’ άγροτικά, τά θρησκευτικά έργα

1. Οί ύπογραμμίσεις είναι δικές μοο. Προσέξτε 
αύτές τίς λέξεις.' αύτά τά έπίθετα. Λές πώς αναπή
δησαν άπό κρητομυκηναΐκή παράσταση.

έρχονται μέ τίς τελετές τής λατρείας — 
ίδια δπως στόν "Ομηρο ή τίς κρητικές ει
κόνες — νά δώσουν μ’ δλες τίς άλλες έκδη- 
λώσεις τοΰ άνθρώπου καί τής φύσης τή 
συγκίνηση τής ζωής.

«’Επάνω στόν βράχο της έρημου άκτης 
άπό παλαιούς, λησμονημένους χρόνους εύ- 
ρίσκετο κτισμένον τό έξωκκλήσι τής Πανα
γίας τής Κατευοδώτρας. "Ολον τόν χει
μώνα παππάς δέν ήρχετο νά λειτουργήσω. 
Ό  βορρηάς μαίνεται καί βρυχάται άνά τό 
πέλαγος τό άπλωμένον μαυρογάλανον καί 
βαθύ, τό κΰμα λυσσά καί άφρίζει έναντίον 
τοΰ βράχου. Κι’ ό βράχος ύψώνει τήν πλά
την του, γίγας άκλόνητος, στοιχειό ριζω- 
μένον βαθειά στήν γην καί τό έρημοκκλή- 
σι λευκόν καί γλαρόν ώς φωλεά θαλασσα- 
ετοΰ στεφανώνει τήν κορυφήν του.

»"Ολον τόν χρόνον παππάς δέν έφαίνετο 
καί καλόγηρος δέν ήρχετο νά δοξολογήση. 
Μόνον τήν ήμέραν τών Φώτων κατέβαινεν 
άπό τό υψος τοΰ βραχώδους βουνοΰ, άπό 
τό λευκό μοναστηράκι τοΰ Άγιου Χαρα- 
λάμπους, σεβάσμιος, μέ φτερουγίζοντα κά
τασπρα μαλλιά καί κυματίζοντα βαθειά 
γένεια, ένας γέρων ίερεύς «ώς νεοττός 
τής άνω καλιάς τών ’Αγγέλων», διά νά 
λειτουργήση τό παλαιόν, λησμονημένον έ- 
ρημοκκλήσι. Έκεΐ ήρχοντο τρεις ■ τέσσα- 
ρες βοσκοί, βουνίσιοι, άλειτούρ>ητοι, ηρ· 
χοντο μέ τής φαμίλιες των τής άνέβγαλτες 
καί άπραχτες, μέ τά βοσκόπουλά των τ’ 
άχτένιστα καί άνιφτα, πού δέν ήξευραν νά 
κάνουν τό σταυρό τους, γιά ν’ άγιασθοΰν 
καί νά λειτουργηθούν έκεΐ' καί είς τήν ά- 
πόλυσιν τής λειτουργίας ό γηραιός παπ
πάς μέ τούς πτερυγίζοντας βοστρύχους είς 
τό φύσημα τοΰ βορρά καί τήν βαθεΐαν, κυ- 
μαινομένην γενειάδα, κατέβαινε κάτω είς 
τόν μέγαν απλωτόν αίγιαλόν άνάμεσα είς 
τούς άγριους θαλασσοπλήκτους^ βράχους, 
διά νά φωτίση κι’ άγιάση τ’ άφώτιστα κύ
ματα.» (') , , ,

Σπάνια ή χαρά της αίσθησης, ή Εγκό
σμια άγάπη τοΰ δράματος είναι μεγαλύτερη, 
καί πλουσιώτερη ή δημιουργική συγκίνησή 
του παρά σ’ αύτό τό κομάτι.

Ά λλά  νά καί τό έκκλησάκι τής «Α γά 
πης στό γκρεμό» :

«Ό ναΐσκος τοΰ Αρχάγγελου προεραλΛ,ε 
λευκός, άφελής κάτω τής άποτόμου κορυ
φής τοΰ βουνοΰ, έπί πρόσωπον τής οφρύος 
τοΰ δρους, άνά τό κλιτός τό έλαιόφυτον 
ύψόθεν τής χαριτωμένης κοιλάδος. Τό ιε
ρόν βήμα μέ τήν μικρά ν χιβάδοι του προέ- 
κυπτεν ώς μέτωπον άγνόν  ̂καί θειον και 
ύπ’ αύτό τό ιερόν βήμα, είς τούς πόδας 
τής χιβάδας άνέβλυζεν ή πλούσια, δροσε
ρά βρύσις.» , _

’Ο οίκος τοΰ θεοΰ τοΰ είναι οικείος σαν 
εικόνα πού δ ίδιος ζωγράφισε καί σάν λεί
ψανο τής είδωλολατρικής θρησκείας άγκα-

(*) «Τ ’ άγνάντεμα».
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λιαζε_ται και σμίγει μέ τά ζωντανά κλωνά
ρια της ζωης, μέ τά πλοκάμια τής γης πού 
κράτησαν πάνω στό δροσισμένο άπ' τίς 
πηγές στέρνο της τούς τραχείς είδωλολα- 
τρικους σηκούς. Περνάει κι’ ή εικόνα του 
με τις άλλες δλες, μέ τά μακρυσμένα 
ναυάγιοι της μνήμης του, μέ τόν Νήφωνα 
και τ’ Αγιον Ορος.

Έ τσ ι μάς μιλάει καί στή «Γλυκοφι- 
λουσα», μεταξύ τής εικόνας τοΰ ταύρου 
του θεοδοση και μιας καταιγίδας, γιά τό 
παρεκκλήσι τό «κτισμένον έπάνω είς τόν 
ΡΡαχον, τό μαστίζομενον άπό θυέλλας καί 
Λαίλαπας, λικνιζομενον άπό τό άειτάοα- 
χον και πολύρροιβδον κΰμα, ναναριζόμε-

α,σ^ατ? ’ τά ό™ ϊα  ό άνεμος έψαλλε δι αυτο εις τους σκληρούς βρά 
χους και τά ήχώδη άντρα». Καί διακρίνεις 
Οτι τη φοβερή, μυστική καί γηθόσυνη λει
τουργία των στοιχείων, τήν παρακολου
θούσε μέ τόση ευλάβεια, μ* δση χριστια
νική προσήλωσή άκουγε τό « Πεποικιλ- μενη *.

«Οί τέσσαρες τοίχοι ΐσταντο άκόμη 
αρραγείς, πετροθεμελιωμένοι, σώζοντες 
μικρόν έπιχρισμα άπό παλαιού καιροΰ 
περι την μεσημβρινοδυτικήν γωνίαν, χορ
ταριασμένοι καί μαυροπράσινοι περί τήν 
βορειοανατολικήν ... 'Ολόγυρα εις τούς τοί- 
Χ ?υ<=> υψηλά άνω τών ΰπερθύρων καί ύπό 
τα γείσα της στέγης, ώραΐα μικρά πινά
κια παλαιών χρόνων ήσαν έγκολλημένα 
σχηματιζοντα μέναν σταυρόν έπί της χι- 
βαδος του ιερού βήματος πρός άνατολάς 
μετά υποποδίου είς σχήμα άνεστραμμένου 
Τ έκ πεντε άλλων πινακίων καί άλλους 
δυο σταυρους δεξιόθεν καί άριστερόθεν, 
υπερθεν των δύο παραθύρων τοΰ χοροΰ 
και τέταρτον σταυρόν άνω τής φλιάς τής 
εισοδου δυσμόθεν. Καί τά ώρα Ια, παλα?ά 
πιατακια ήσαν δλα χρωματιστά, γαλάζια 
καί υποπράσινα καί κιτρινωπά καί λευκά, 
μέ κλαδακια καί μέ άνθρωπάκια καί μέ 
πουλιά φιλοκάλως καί κομψώς διατεθει- 
μενα στιλβοντα είς τόν ήλιον, χάρμα τών 
οφ θαλμώ ν, κειμήλια, ύψηλά κείμενα, στερεά 
βαλμένα εις τας κόγχας των, άφελή άνα- 
θήματα, λείψανα παλαιών χρόνων περι- 
σωματα άρπαγών καί δηώσεων παν-
TOICOV . . . »

Πόσο μοιάζει ή χαρά του δταν τά τρα
γουδάει δλα αυτά, έκείνο τό «θαύμα ίδέ- 
σθαι» που φεύγει άπ' τό στήθος του, μέ τή 
λαχταρα τοϋ ποιητή δταν περιγράφει μέ 
τήν προσήλωσή τοΰ φανατικοΰ λάτρη τών 
Επίγειων τα κομψοτεχνήματα πού γεμίζουν 
θαυμασμό τήν παιδική ψυχή τών ήρώων ή 
τά ποικίλματα τής άσπίδας τοΰ Άχιλλέα. 

£ραστής μεθυων τοΰ κόσμου, είκονολά- 
ειδ5ΰλ°λάτρης, μδς κάνει νά κα

ταλάβουμε σέ τετοιες στιγμές — πού ίσως 
στό άπρόσεχτο βλέμμα νά περνάνε άπα-
?Λ.Τ,,Α 'ΐίΐ! Τ  πό? °  λίΥ ° ό Χριστιανισμός του άπεβαλε τή συγκίνηση τών αίσθή-

σεων, ποσο λίγο θυσίαζε τή «ζωή» πού τόν 
σπαραξε, μέ τήν άγωνία καί τήν ήδονή 
τ° ^ τ^ Γ υδιου της’ στίς Υπερβατικές άξίες.■ ά^γΡ<^πος που νιώθει τό «άρρητον τον 
φερον ϋελγητρον» τής εικόνας αύτής καί πού 
προσεύχεται μές σ’ αύτά τά έρείπια, δέν ά- 
ναρει τό κερί του στήν ύπερκόσμια δύνα
μη: Σαν τούς πρώτους έκείνους χριστια
νούς, γιά νά ύμνήσει τό βασίλειο τοΰ 
Οεου δε βρίσκει κι’ αύτός λόγια οίκειότερα 
στήν ψυχή του, δέ βρίσκει εικόνες συγκι
νητικότερες, άπ’ τ’ άφελή σύμβολα πού 
υμνουν τη ζωή.

, Ο στ“ υρός τής Βρετάνης κράτησε καί συ- 
νεχισε τήν άδυσώπητη βουβαμάρα τών εί- 
οωλων, των χτυπημένων άπ’ τό δέος τοΰ 
μονοτονου ρόχθου τοΰ ώκεανοΰ, καί τό «μι
κρόν, βραχοφυτευμένον παρεκκλήσιον» κρα
τούσε μές στά πολύχρωμα πιατάκια του 
τα παναρχαια έκεϊνα «πουλάκια», τίς περι- 
στερες τής Αφροδίτης, τίς περιστερές τής 
ζωης. Πέρα άπό κάθε έρείπιο. Στά ράμ
φη τους βαστάνε τόν κλάδο της πού νέα 
παντα ξαναγεννιέται. Σ ’ αύτήν άνήκει ή 
ψυχη του. 1

Κοιτάξτε μόνο πώς τό μάτι του, ή 
αίσθηση του δλη, παρακολουθεί τής φύ
σης τό̂  ξαναγέννημα. Είναι τόσο διαφορε
τικό αυτό τό μάτι άπό κείνα πού ξέρουν 
«τις φλογισμένες δύσεις» καί τ’ «άχνό σε- 
ληνοφωτο». Χαίρεται ώς τήν παραμικρότε- 
ρη τις έκδηλώσεις τοΰ τιτανικοΰ όονανι- 
σμου της :

« Είχε σιγήσει ό φοβερός τυφών καί εί
χε κοπάσει ή λαϊλαψ καί ή θάλασσα έ- 
ρραζεν άκόμη μέ ύπόκωφον βοήν δεχομέ- 
νη ταχωματόχροα καί θολά ρεύματα τών 
χείμαρρων καί ό άσπιλος πόντος είχε μι- 
ασθή άπό τής γής τάς ΰλας. Ό  ήλιος είχε 
φανη εις μίαν γωνίαν του ούρανοΰ, τά σύν
νεφα είχαν συμμαζευθή είς μίαν άλλην. Ό 
ταύρος του θεοδόση ό φιλέρημος μέ τό 
εν.κερατον (είχε χάσει — σπεύδει νά μάς 
πει — τό άλλο πρό έτών, δταν ήτο νέος ά- 
κομη, είς μάχην μέ άλλον ταΰρον) έξηκο- 
λουθει να βλέπη τάς καλικατζοΰνας αίτι- 
νες είχον κατέλθει πρό όλίγου, τίς οΐδε 
απο ποιαν άνήλιον σπηλιάν, άπό τά 
υψη των φοβερών άλιπλήκτων βρά 
χων καί Μκαμναν ώς νά έβουτοΰσαν τά 
ράμφη έπιπολής τοΰ κύματος καί Ετίνα 
ζαν τα πτερά διά νά στεγνώσουν καί πά
λιν εκαμνον ως διά νά βουτήξουν . Ό  
ταύρος άφήκε μακρόν μυκηθμόν, έσηκώθη 
και αυτός, έτίναξε τά μέλη, καί στραφείς 
ηρχισε να άνέρχηται τό ρεύμα, έπιστρέ 
φων εις την στάνην του θεοδόση, ώς εκα 
μνε καθημερινώς, δταν δέν είχεν έρνα- σιαν. Λ

»Αί αίγες τοΰ Στάθη τοΰ Μπόζα . . . »  
®λογα, χώμα, νερό, δψη τοΰ «γι 

γνεσθαι» άχρηστη σ’ δποιον δέ ζητάει τό 
νόημά του σχή μορφή, μές στή χαρά 
των άπειρων μορφών του. «Έπεα πτε

“Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
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οόεντα» πού άναδίνουν τό πνεΰμα δλης 
τής μεσογειακής «θέσεως» μεσα στή ζωή.

** *
Κλείνω τή μ ι κ ρ ή  αύτή σειρά τών εικό

νων μέ μιά σελίδα ποϋναι άπ’ τις πιο υπέ
ροχες πού γράφηκαν άπ’ δσους άτενισαν 
τόν άγώνα του ίδιου αύτοΰ «βροτου», του 
μαύρου μερμηγκιοΰ πού στο ιδιο γαλαζιο 
άλώνι ίδια άγαπάει, πονει, κοπιάζει, ανοί- 
γει τά πανιά πρός τή μοίρα του έπι
αιώνες κι* αιώνες. _ , .

«"Ολη ή μακρά και πλατεία αμμουδια ϊ\ 
άπλουμένη μεταξύ τής λίμνης και του λι- 
μένος δέν είχεν ούδέ Μνα κοκκον άμμου 
άμιγή άπό πριονίδια, ούδέ ενα χαλικα 
λεύθερον άπό τήν γειτονιάν πελεκουδιου. 
Πόσα δάση άγριοξύλων μετεμορφωθησαν 
ένταΰθα άπό άμνημονεύτων χρόνων εις 
σκάφας μέ κατάρτια ύψηλα, μέ μυριαδας 
όρνυιών σχοινίων καί πανίων, και ποσαι 
τοιαΰται σκάφαι θά έκοιμώντο τωρα τον 
ϋπνον είς τά βάθη τής Μεσογείου ή του 
Εύξείνου ! Δύο τοιοΰτοι σκελετοί έφαι- 
νοντο σήμερον κείμενοι έπί τήν πλευράν, 
άντικρύ τοΰ ναυπηγείου, μέ τας σκωληκο- 
βρώτους καί μαυρισμένας σανίδας των, 
μέ τά σκουριασμένα καρφια των και τα 
διέχοντα στραβόξυλα, γυμνά μαδερίων, 
δι’ ών διέρρεεν έλευθέρως η θάλασσα, έ' 
φαίνοντο θλιβερώς μειδιώντα μέ όδόντας 
άνευ χειλέων, ώς νά ώκτειρον βλεποντα 
έκ του σύνεγγυς τήν τόσην μανιώδη μέρι
μναν καί μεταλλευτικότητα των άνϋρώ- 
πων. Πόσαι χείρες άνθρώπων ^πυρετωδως 
έρνασθείσαι άλλοτε έδω δέν εκειντο ξη
ροί είς τά βάθη τής γής, ποσαι κεφαλα , 
τόσον Μχουσαι έγκεφαλον, δσος θα ηρκει, 
καθ’ ά ελεγε γηραιός ναυτικός, «δια να 
παλαμίση τις Μνα καραβι δλοΑκλΠρ°^ -  
εθρεψαν άδηφάγα κητη εις τόν_βυθόν του 
πόντου ! Καί δμως ό γέρων έκεΐνος θαλασ
σινός μέ τήν πικράν ειρωνείαν του είχε 
χάσει άρτίως τό πλοίον και τους δυο υι
ούς του άπό μίαν τρικυμίαν παρα τόν Μα· 
λέαν καί τώρα μέ τά γεράματα του και μέ 
τόν τρίτον του υΙόν έπαιδευετο να ναυπη- 
γήση άλλο πλοίον μεγαλύτερον, έρημος 
τών κυριωτέρων βοηθών του . Ούτως ή 
νάγκη τοΰ βίου καί ή συνήθεια δεσποζουσι 
ιών άνθρωπίνων πραγμάτων ! Δι’ έκεινον 
τό νέον τούτο πλοίον ισως να ητο, αν οχ

ίκανοποίησις, τ ο ύ λ ά χ ι σ τ ο ν  παρηγορία διά 
τό γήρας! Καί οΟτω θα έξηκολουθει να 
διάγη τάς τελευταίας ήμέρας του ό γ η 
ραιός θαλάσσιος λύκος, έωσοτου θα ηρ· 
χετο ίσως ήμέρα καθ’ ήν ή θαλασσα, το 
μέγιστον τοΰτο θηρίον, τό όποιον έπιμο 
νως π ρ ο ε κ ά λ ε ι ,  θά τόν άνέρριπτεν έξεγει- 
οομένη άπό τών κόλπων της Μως τό στε
ρέωμα, ώς λέγει ό Μπάϋρον, και θα τον 
Μπεμπεν όλολύζοντα εις τους θεούς του, 
άπορρίπτουσα αύτόν όπίσω εις τήν γην. 
«Έκεΐ άς κείται! There let him lay '.» 0)

« Κι’ έξηκολούθουν διαρκώς να ναυπηγω- 
σι πλοία . . . »  καί κάτω άπ’ το _ βλέμμα 
του πού παρακολουθούσε τή μοίρα τους 
ν’ άγωνίζονται καί νά χάνονται μές στο
ύγρό στοιχείο. ,

Βλέμμα χωρίς δάκρυα, χωρίς χάδια, χω
ρίς Επιπλήξεις, πού ποτε δεν ξεσπάει σέ 
τρυφερές έκδηλώσεις ά οίκτος του : Στεκει 
παράμερα, μόνος στή βαθεια έρμητικη 
συγκίνησή του, καί τούς βλέπει να ζουν, 
ν’ άγωνίζονται, νά πονούν και συχνά να 
καταστρέφονται μέ τά χέρια τους.

Είν ’ έκεΐνο τό βλέμμα που μέ τή δύναμη 
τοΰ τραγικοΰ έλληνικοΰ Διονυσουι επνιξε 
τούς γονείς τοΰ Πεντάρφανου στη 
τ η ς  βακχικής του γιορτής, ένω ο μεσο
γειακός χορός τών μεθυσμένων Τριτόνων 
καί τών Σειρήνων, πού ζαλισμενες «έπλεαν 
έλαφρά είς τό κΰμα, έτόνιζε_ φαιδρόν πα- 
ροίνιον άσμα διά τούς θεούς τό 
Ατό θρήνος καί πίκρα ειρωνεία δια τους 
θνητούς άνθρώπους καί τήν μοίραν των».

Γιατί νά κλάψει ή νά χαμογελασει αυτο 
τό Βλέμμα ; Τουφτανε νά γίνει άπεραντο, 
άπύθμενα, άπίστευτα γαλάζιο, για να δεχε· 
ται μέσα του, σάν τόν άτέρμονα ουριανό, 
κάθε ρόχθο τής γήινης άγωνίας, καθε 
σκίρτημα τής γήινης ζωής. _____

Κοιτάξτε μέσα του. Μερικες φωτογρα
φίες του μάς τό διατήρησαν. Καποια καρα
βιό, κάποιους ναυτίλους θα δήτε έκει  ̂ _
βυθίζουν στούς όρίζοντες, κάποια ηχω 
ναυαγίων πού δραματουργηθηκαν κάπου 
μακρυά κι' Μρχεται θολή ή αυγη να τα φω
τίσει, κάποιες Ελπίδες νοστου να ξεμα 
κραίνουν.

α λ . ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΤΟΥΛΟΣ

1 . €*Ολόγυρα στή λίμνη».
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Ο Π Ο Ι Η Τ Η Σ *
Ο καλλιτέχνης είναι βέβαια τό παιδί 

της έποχης του, Αλλοίμονο δμως γι’ αύτόν 
αν είναι καί ό μαθητής της ή καί τό χαϊδε 
μενο της παιδί. Μιά ευεργετική θεότητα 
πρεπει να τ’ αποκόβει τό μωρό καί νά τ’ 
απομακρυνει έγκαιρα άπ’ μάνας του 
το στήθος ττρειτει να τό στέλνει νά τραφεί 
απ το γάλα μιας καλύτερης έποχης καί 
να ωριμάσει κάτω άπό μακρυνούς ελληνι
κούς ουρανους. Σά γίνει άντρας, τότε ac 
ξαναγυρίσει, μέ ξένη πιά τή μορφή του
οοϊη,“ ΐωνα ·τθυ· ° ΧΙ δμως γιά νά τόν Χα’ ροποιησει με την παρουσία του, μά γιά

π ν ^ ν ^ τ ο ^ έ Χ λ η ν ,κ Γ  ' ώνει ^  ™  μέ τό

τόν K?n tSCK i 1|leJ r ^ X£ ά νκα λ ' ά-σει ^  Τ°  πνεύμα του e . * n^ κα* εΓΧε , συΥκινηθει β^θειά άπ* τήν Aft· κή ειδικά  φιλοσοφία του η * ι'
ua5  T0 r ? r Ŝ " et* ? i ' i  μόνο ^Υκολιά σε! τό πνεΟ- 

νάει) κι ό ένας μετά τόν άλλον οί κήρυκες Tfic ?

σηκε o Sch ille r, βλέποντας την στή Γ α λ λ Λ *  ·
στάση. Δίχως τήν αΙοθητΓκή1 ά γ ω γ ή -  u’V ! a  χ £

Λ ? ; .  £ , * „

To υλικό θα τό πάρει βέβαια άπ’ τή σύγ
χρονη ζωή, τη μορφή δμος θά τή δεχτεΓ 
άπο μια έποχη πιό εύγενικιά, θά τή δεχτεΓ
άμετάβλητΚηαέεΑ ° Χή’ *2* ΐήν άπόλ^ η  καί ?ο0 t o m  ν̂ότ.ητα του ούσιαστικοϋ έαυ-
ρα πού A R με°· άΗ’ τ6ν K ^ P i o  αίθέ- 
οω ή δ0αμΤ * η ΤΟυ  ̂φύσΓ1 απλώνει γύ- 
5“ ? ·  τ,ρεΧει ή ynyn τής όμορφες, άνέγ- Υ χτη_ απ τή σαπίλα τών γενεών καί τών 
ϊα Ρα7σ κάτω έκεΐ στά βάθη κυλιοΰν-
™ - L Χ°  α νερα· Τό ύλικό πού με- 
τό έξ ευ ν^ Γ  ό καλλιτέχνης, μπορεί, δπως το έξευγενιζει, ετσι και νά τό βρωμίσει A 
ιδιοτροπία της έποχής· ή άγνή δμως μορ 
φη δέν υπόκειται στις άλλαγές της Ό

τ0°  Α ' t  Χ · αίώνα εΤχε κάμψει κιόλας απο καιρό τά γόνατά του έια- 
προς στους ήγεμόνες του, ένώ οί άνδριάν- 
ά κό ,^ εΚ' ° ντ“ ν άκόμα όρθοί' οί ναοί ήταν ακόμα ιεροί γιά τά μάτια τών άνθοώ
κατανέΤα ° 1 θε°· εΐχαν γίνει άπό καιρό
ή ένΖ K A m .«< KOtl ·τα αΐσχη ένός Ν έ Ρω να 1 α ν° ς Κομμοδου τα ντρόπιαζε ό εύγενικόο
άνθοοπΑηζ οιί οδο^ςπ ού  τά έκάλυπτε. Ή  
Α τ ίν »  X ητ“  Βϊ α° /  Τήν Αξιοπρέπεια της, η τέχνη δμως την εσωσε καί τή διαφύλαξε
ίεΐ Μ̂ τΡες Υ£μ?ε ες, νόημα· ή άλήθεια έπι-
κόνισαα ( Γ α  ειδωλο’ καί μέ βάση τό άπει- κονισμα θ ανασυγκροτηθεί ή πρωταρχική
εικόνα. "Οπως κατάφερε'ή άξια τέχνηΧ νά
έπιζησει τη φυση τήν άξια, έτσι καί προη-

f lin irr ?ί.Ρ ς ήν α<οθΠτική έλευθερία, ή λογική « s i  
δπλα^ στό ^υφλό1 £νστ°κτο^α * αί ^ α τ , ^  ^

το0 ή ? ^ Η η τ τ τ-Ου) τ° % 1Γβ6“ ”  * μορφή τοΰ φίλου ·*
Μ ™
® α ρ μ °νή της θεωρίας το£3 διδασκάλου 'Ω ς  ψ ίλ ο ς ΐ '
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γεΐται στόν ένθουσιασμό, πλάθοντας κι’ ά- 
φυπνίζοντας. Πριν άκόμα στείλει ή άλή- 
θεια τό θριαμβευτικό της φώς στά βάθη 
τών καρδιών, άδράχνει ή ποιητική δύναμη 
τίς άχτίδες τής άλήθειας’ κι’ οί κορφές τής 
Ανθρωπότητας θά λάμψουν, δταν στούς 
κάμπους θάναι άκόμα νύχτα όγρή.

Πώς μπορεί δμως νά προφυλαχθεΐ ό καλ
λιτέχνης άπό τή διαφθορά τής έποχής του, 
πού άπ' δλες τίς πλευρές τόν περισφίγγει; 
θά προφυλαχθεΐ περιφρονώντας τή γνώμη 
της. Ά ς  κοιτάζει ψηλά, προσηλώνοντας 
τά μάτια του στήν άξιοπρέπεια του καί 
στό νόμο, κι’ άς μή ρίχνει τά μάτια του 
έκεΐ κάτω, κυνηγώντας τήν εύτυχία καί ύ· 
πηρετώντας τήν άνάγκη."Ομοια έλεύθερος 
κι’ άπ’ τήν κενόδοξη πολυασχολία, πού ζη
τάει ν’ Αφήσει τά ίχνη της στή στιγμή τή 
φευγαλέα, κι’ άπ’ τήν Ανυπόμονη φαντασι
οπληξία, πού ζητάει νά έφαρμόσει στά πε
νιχρά γεννήματα τής έποχής τό μέτρο τοΰ 
Απόλυτου, άς έμπιστευθεΐ στό νοΰ. πού έδώ 
εΐν’ άκριβώς στό στοιχείο του, τή σφαίρα 
ιής πραγματικότητας’ κι’ ετσι άς προσπα
θήσει, συνδέοντας δ,τι είναι δυνατό μ’ δ,τι 
είναι άναγκαίο, νά δημιουργήσει μέσ’ άπ’ 
τήν τέτοιαν Ινωση τό Ιδεώδες. Τό ιδεώδες 
τοΰτο άς τό έκφράσει εικαστικά κι" άληθι- 
νά, άς τό έκφράσει παίζοντας μέ τή φαν
τασία του καί σοβαρός στις πράξεις του, 
άς τό έκφράσει κι’ άς τό άποτυπώσει σ’ δ
λες τίς αισθητές καί τίς πνευματικές μορ
φές' κ’ ετσι άς τό ρίξει Μπειτα σιωπηλός 
μέσα στό χρόνο τόν άπειρο.

Ή  δημιουργική δμως γαλήνη καί ό τρα
νός ύπομονετικός νοΰς, πού χρειάζονται 
καί τά δυό γιά νά χαραχθεΐ τό Ιδεώδες 
τοΰτο πάνω στήν πέτρα τή βουβή ή γιά νά 
χυθεί μέσα στή λέξη τή νηφάλια καί νά 
•παραδοθεί στοΰ Χρόνου τά έμπιστα χέ
ρια, οί δυνάμεις αύτές δέν είναι δοσμένες 
■σ’ δλους. δσοι ένιωσαν τήν ψυχή τους νά 
φλέγεται άπ’ τό ιδεώδες. Ή  θεία πλαστική 
τάση — πιό άκάθεκτη άπ’ δ,τι Ιπρεπε νά- 
ναι γιά νά χρησιμοποιήσει τά ήρεμα αύτά 
μέσα — όρμάει πολλές φορές άμεσα έπά- 
νω στό παρόν καί στήν ένεργό ζωή κι’ έ- 
πιχειρεΐ νά μεταπλάσει τήν άμορφην δλη 
τής ήθικής πραγματικότητας. Τόν άνθρωπο 
πού αισθάνεται, τόν κυνηγάει ή δυστυχία 
τών συνανθρώπων του — κι’ άκόμα πιό πολύ 
■ό ήθικός τους έξευτελισμός — μέ ικεσίες 
έπείγουσες· ό ένθουσιασμός του άνάβει, 
κι’ ό πόθος, πού φλέγεται μέσ’ στις ψυ 
χές τίς δυνατές, τόν σπρώχνει άνυπόμονα 
στή δράση. Ρωτιέται δμως καμιά φορά, άν 
οί Αταξίες αύτές στήν ήθική £ωή προσβάλ
λουνε πραγματικά τό λογικό του ή μήπως 
θίγουνε περισσότερο τόν έγωϊσμό του. "Αν 
δέν τό ξέρει άκόμα, θά μπορέσει νά έξα- 
χριβώσει τήν Αλήθεια, πιστοποιώντας την

στό ζήλο πού τόν κατέχει, δταν ζητάει νά 
κάνει συγκεκριμένα καί νά έπιταχύνει τ’ 
άποτελέσματα πού φέρνει ή έπέμβασή του. 
Ή  άδολη ήθική τάση είναι προσανατολι
σμένη στό Αόριστο' γιά τήν τέτοια τάση 
δέν ύπάρχει χρόνος, καί τά μέλλοντα είναι 
γι’ αύτήν παρόντα, φτάνει νά πρόκειται μέ 
τήν έξέλιξη νά προκύψουν άναγκαστικά 
άπ’ τό παρόν. Γιά ενα Νοΰ, πού δέ γνωρί
ζει φραγμούς, ή κατεύθυνση είναι κιόλας 
ή πλήρωση' κι’ ό δρόμος εχει διανυθεΐ μέ 
τή στιγμή πού Ιγινε τό πρώτο βήμα έπά- 
νω του.

Δώσε λοιπόν, — Ιτσι θ’ άπαντήσω στό 
νεαρό φίλο τής άλήθειας καί τής όμορ- 
φιάς, πού θά θελήσει νά μάθει άπό μένα 
πώς πρέπει νά Ικανοποιήσει, παρ’ δλη τήν 
άντίσταση τής έποχής, τήν εύγενικιά τάση 
πού ύπάρχει μέσα του, — δός του λοιπόν 
τοΰ κόσμου, πού έπάνω του τάχθηκες νά 
δράσεις, τήν χα τιύΰυνοη  πρός τό Αγαθό' 
αύτό φτάνει γιά νά φέρει επειτα ό ήρεμος 
ρυθμός τοΰ χρόνου τήν έξέλιξη. Τήν κα
τεύθυνση πρός τό Αγαθό θά τήν Μχεις δώ
σει, άν άνυψώσεις, διδάσκοντας, τίς σκέ
ψεις τοΰ κόσμου στό Αναγκαίο καί στό 
Αιώνιο, άν μεταβάλεις, δρώντας ή πλάθον
τας, τό Αναγκαίο καί τό Αιώνιο σέ άντι- 
κείμενα τών ανθρώπινων ορμών, θά γκρε
μιστεί τό οικοδόμημα τής πλάνης καί τής 
αύθαιρεσίας, άναγκαστικά θά γκρεμιστεί, 
καί νά το μάλιστα, γκρεμίστηκε κιόλας τήν 
ίδια τή στιγμή πού θάσαι βέβαιος δτι άρχι
σε νά γέρνει' μά μέσα στόν άνθρωπο τόν 
έσωτερικό, κι’ δχι μόνο στόν έξωτερικό, 
πρέπει νά γείρει. Μέσα στή ντροπαλή σιγή 
τής ψυχής σου, έκεί προσπάθησε νά έκ- 
θρέψεις τήν άλήθεια πού θριαμβεύει, πα- 
ρουσίασέ την Οστερα μέσα στοΰ 'Ωραίου 
τή μορφή, γιά νά μή τήν προσκυνάει μονά
χα ή σκέψη, μά γιά νά τήν άγκαλιάσουν 
τή μορφή της μ’ άγάπη καί οΐ αίσθήσεις. 
Καί γιά νά μή σοΰ συμβεΐ νά παραλάβεις 
άπ’ τήν πραγματικότητα τό ύπόδειγμα πού 
έσύ άκριβώς πρέπει νά τής δώσεις, άπόφυ- 
γε τήν Αμφίβολη σέ άξία συντροφιά της, 
ώς τή στιγμή πού θάχεις έξασφαλισμένη 
μιάν ιδεώδη συνοδεία μέσ’ στήν καρδιά 
σου. Νά ζείς μέ τόν αίώνα σου, μήν είσαι 
δμως δημιούργημά του' δίνε στούς συγ
χρόνους σου, δίνε δμως δχι δ,τι έπαινοΰν, 
μά δ,τι τούς χρειάζεται. Χωρίς νάσαι έσύ 
συνένοχός τους, συμμερίσου μέ καρτερία 
εύγενικιά τίς τιμωρίες πού ύποφέρουν καί 
τράβα έσύ καί σκύψε ώς έλεύθερος κάτω 
άπ" τό ζυγό, πού αύτοί άσχημα τόν φέρουν 
κι’ άσχημα ζοΰν χωρίς αύτόν. Τό άκλόνη- 
το θάρρος πού θά δείχνεις περιφρονώντας 
τίς χαρές τους, θάναι γι’ αύτούς ή άπόδει- 
ξη δτι δέν ύποτάσσεσαι στά παθήματά 
τους άπό δειλία.

Μεταφρ. ΤΤ. Κ.



ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ζ *
Συμβουλή μέν δή καί έπιστολή είρήσθω καί ή παρά Διονύσιον έμή προτέρα 

άφιξις· η δέ δη υστέρα πορεία τε καί πλοϋς ώς εικότως τε άμα καί έμμελώς γέ- 
οοο 1 ° ^ '  V ^ελε  ̂ άχούειν έξεστι τό μετά τοΰτο >. ό μέν γάρ δή πρώτος * χρόνος τής έν 
338 Σικελία διατριβής μοι διεπεράνθη, καθάπερ είπον», πρίν συμβουλεύειν τοΐς οίκείοις 

και έταίροις τοις περί Δίωνα- τό μετ’ έκεϊνα δ' οΰν* έπεισα δπη δή ποτ’ έδυνάμην 
Διονύσιον άφειναί με, ειρήνης δέ γενομένης · -  ήν γάρ τότε πόλεμος - έν Σικελία -  
συνωμολογησαμεν άμφοτεροι. Διονύσιος μέν έφη μεταπέμψεσθαι Δίωνα καί έμέ 
παλιν καταστησαμενος τά περί τήν άρχήν άσφαλέστερον έαυτώ, Δίωνα δέ ήξίου 

b διανοεισθαι μή φυγήν αύτώ γεγονέναι τότε, μετάστασιν » δέ· έγώ δ’ ήξειν ώμολό· 
γησα έπι τουτοις.' τοΐς λόγοις. γενομένης δέ ειρήνης μετεπέμπετό με, Δίωνα δέ 
έπισχειν έτι ένιαυτόν έδείτο, έμέ δέ ήκειν έκ παντός τρόπου ήξίου. Δίων μέν οΰν 
έκελευε τε με πλειν καί έδείτο' καί γάρ δή λόγος έχώρει πολύς έκ Σικελίας, ώς 
Διονύσιος θαυμαστώς φιλοσοφίας έν έπιθυμία πάλιν είη γεγονώς τά νϋν δθεν ό 

c Διων σ^ντεταμενως έδειτο ήμών τή μεταπέμψει μή άπειθεΐν. έγώ δέ ήδη μέν που 
κατα την φιλοσοφίαν τοΐς νέοις πολλά τοιαϋτα γιγνόμενα, δμως δ’ ουν άσφαλέ
στερον μοι εδοξεν χαίρειν τότε γε πολλά καί Δίωνα καί Διονύσιον έαν, καί άπη- 
χθομην αμφοιν άποκρινάμενος δτι γέρων» τε εϊην καί κατά τάς ομολογίας» ούδέν 
γιγνοιτο των τα νυν πραττομένων. έοικεν δή τό μετά τοΰτο Άρχύτης >» τε παρά 
Διονύσιον [πριν] άφικέσθαι -  έγώ γάρ πρίν άπιέναι ξενίαν καί φιλίαν Άρχύτη 
ΚΠΙ τοις έν Τάραντι καί Διονυσίω ποιήσας άπέπλεον -  άλλοι τέ τινες έν Συρα- 
κουσαις^ήσαν Δίωνός τε άττα διακηκοότες καί τούτων τινές άλλοι, παρακουσμά
των τινων εμμεστοι των κατά φιλοσοφίαν οΐ δοκοΟσί μοι Διονυσίω πειράσθαι 
διαλέγεσθαι των περί τά τοιαΟτα, ώς Διονυσίου πάντα διακηκοότος δσα διενοού- 
μην έγω. ό δέ ουτε άλλως έστίν άφυής πρός τήν τοΰ μανθάνειν δύναμιν φίλό- 
τιμός τε θαυμαστώς' ήρεσκέν τε οδν ίσως αύτώ τά λεγόμενα ήσχύνετό τε φανε- 

e ρος γινόμενος ουδέν άκηκοώς δτ* έπεδήμουν έγώ, δθεν άμα μέν είς έπιθυμίαν 
τθυ διακουσαι έναργέστερον, άμα δ1 ή φιλοτιμία κατήπειγεν αύτόν δι’ α δέ
( * )  Συνέχεια  άπό τό προηγούμενο.

Δίοον^ ύπ0σχεση " ° ύ ^  " Ρ *  τούς

2· " Ρ “ ΤΟς-έπΛ  ΔιονυσΙου νεωτέρου· κατά τή συνηθισμένη άρίθμηση πρόκειται γ ,ά  τό δεύ 
τερο ταξίδι του Πλάτωνος στή Σ ικελ ία . Πρβλ. 330b ύποσημ. 1 .

3. 329a - 330c.

Γ  316e 0 1 7 ^ ^  πΡ° ΙσΤ° Ρί<Ι T° °  Tpitou έκτίθεται στά παρακάτω (338a - 340a) πρβλ. ’ Επ..

5. Γιά  τόν τρόπο τής έρμηνείας τοΰ εΙρήνης γενομένης πρβλ. 333b : γενομένης δέ s ionvnc 
επεμπετο με καί Επ .Γ  31oe - 317a : ώ μολογήθη νών πλεΰσαι μέν ο ϊκαδε έμέ, έπειδή πόλεμος υμάς

κα τε ,χεν  είρηνης δ ’ αδ γενομένης έλθεϊν έμέ τε καί Δίωνα είς Συρακούσας ^  μ '  “  '
6 . Ο μονός παραδεδομένος πόλεμος τού Διονυσίου τοϋ νεωτέρου γι· αύτή τήν έπογΛ είνα, Α 

πόλεμός πρός τούς Λουκανούς τής Κάτω ’ Ιταλίας, καί αύτόν βλέπει έδώ δ E  d Τ  - „
des A ltertnm s V , 506. Οί έκ*ράσεις δμως έν Σ , κ λ ί π  Τ  M e y e r ,  Ceschichteλ α ομως εν ζ,ικελια: καί καταστησάιιενοο τά πρηί

» — “ °·” -  · «

8 . Οταν ξεκίνησε για  τό τρίτο του ταξίδι, δ Πλάτων ήταν 66 χρόνων.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ζ *
Ά ς  τελειώνω  έδώ τή συμβουλή μου καί τήν π αραγγελία  μου κα ι τα σχετικά  

μέ τήν πρώτη έπίσκεψή μου στό Δ ιονύσ ιο ' δτι ή κατοπινή μου μετάβαση και το 
κατοπινό μου ταξίδι ήταν δ ικα ιολογη μένο  καί σωστό, αυτό μπορεί, δποιος ένδια 
Φέρεται, νά τό μάθει τώρα ·. Λοιπόν, ή π ρώ τη’ περίοδος τής διαμονής μου στη Σικε- 

338 λία τελείω σε δπως είπα παραπάνω ·, πρίν άπό-τή συμβουλή μου πρός τους συγγε- 
νεΐς καί τούς φίλους του Δ ίω νος' υστέρα * άπ’ δσα διηγήθηκα έκει, έπεισα, οπως 
μπορούσα, τό Δ ιονύσιο . νά μ’ άφήσει νά φύγω, καί γιά τόν κα ιρό που θα γ ινόταν 
ειρήνη * -  γ ιατί είχαν τότε π όλεμο» στή Σ ικ ελ ία  -  συμφωνήσαμε άναμεταξυ μας 
τά έξης ■ Ό  Διονύσιος βεβαίω σε δτι θά μάς καλέσει πάλι, το Δ ιω να κι έμενα, 
άφοΰ τακτοποιήσει κατά τρόπο άσφαλέστερο γ ι ’ αύτόν τά πράγματα ^  κράτους 

b του, κα ί άπό τό Δ ίω να ζητούσε νά θεω ρεί δτι δέν είχε έξορισθη τότε, ά λλ  απλώς 
είχε άπομακρυνθή' έγώ πάλι ύπ οσχέθηκα δτι μ ’ αυτους τους ορούς θα Ρθω. Ο ταν 
λοιπόν έγινε ειρήνη, μέ κάλεσε, τό Δ ίω να δμως τόν π αρακαλουσε να ■ 
άκόμα  ένα χρόνο- άπό μένα πάντως άπαιτουσε να παω όπωσδήποτε. Ο  Διω ν 
λοιπόν μέ παρώτρυνε καί μέ παρακαλουσε να παω' γ ιατί έπίμονες φήμες ρ 
νονταν άπό τή Σ ικ ελ ία , δτι μ εγά λος  έρωτας γ ιά  τή φιλοσοφία είχε κυριευσει 
τώρα πάλι τό Δ ιονύσ ιο ' γ ι ' αύτό δ Δίω ν μέ παρακαλουσε θερμά  να μην άρνηθω 

c  τ ή ν  π ρόσκληση. Κ ι ’ έγώ ήξερα βέβαια δτι π ολλά τέτοια συμβαίνουν στους νέους 
μέ τή φιλοσοφία, άσφαλέστερο δμως μοΰ φάνηκε νά έγκαταλείψω , προς το παρόν 
τουλάχιστον, κα ί τό Δίω να καί τό Δ ιονύσ ιο ,κ ι’ έγ ινα  έτσι καί στούς δύο δυσάρεστος, 
δταν άπάντησα δτι καί ήλικιω μένος 8 είμαι, άλλά  καί τίποτε άπ’ δσα γ ίνοντα ι τωρα 
δέ γίνετα ι κατά τή συμφωνία μας ·. "Υσ τερ α  άπ’ αύτό, φαίνεται πως ήρθε να έπισκε- 
φθεΐ τό Διονύσιο ό Ά ρ χ ύ τ α ς  «· -  προτού φύγω, τόν Ά ρ χ ύ τ α  κα ί τους γνω στούς μου 

d  τοϋ Τά ρα ντος τούς είχα  κάνει ξένους καί φίλους μέ τό Δ ι ο ν ύ σ ι ο ,  κα ι υστέρα έφυγα 
έπίσης ήταν στίς Συρα κούσ ες  κα ί μερικοί άλλοι, που είχαν άκουσει ω ρισμενες 
φιλοσοφικές άναπτύξεις άπό τό Δίω να,καί ά λλοι πάλι, πού είχαν άκουσει κατι απο 
τούς τελευταίους καί είχαν τό κεφάλι τους γεμά το  άπό δήθεν φιλοσοφικά διδαγματα. 
Φαίνεται λοιπόν πώς δλοι αύτοί έπ ιχειροϋσαν νά συζητήσουν μαζι του γ ι αυτα τα 
π ράγματα, μέ τήν ίδέα πώς ό Δ ιονύσιος είχε άκουσει συστηματικό  « λ ε ς μ ο υ  τις 
σκέψεις. Του  Διονυσίου πάλι δέν του λείπει φυσΙΚή ικανότητα  γ ια  μάθηση, κι· 
έπειτα είναι καί φοβερά φ ιλόδοξος' φαίνεται λοιπόν πώς δσα λέγοντα ν τοτε, του 

e άρεσαν, καί συγχρόνω ς ντρεπόταν πού γινότα ν φανερό, δτι δεν είχε ακούσει τί
ποτα δσο ήμουν έγώ έκεΐ· έτσι, άπ* τή μιά  μεριά τοΰ γεννιόταν η έπιθυμία να 
παρακολουθήσει μιά σαφέστερη άνάπτυξη, κι* άπ’ τήν άλλη  τόν πίεζε ή φ ιλοδο
ξία του' δσο γιά  τούς λόγους πού έκαναν νά μήν έχει άκουσει αυτα τα πραγματα

9. *Η συμφωνία τους (βλ. 338a) ήταν νά καλέσει ό Διονύσιος καί τό Δίωνα, δχι μόνο τόν

Πλά7 θ ν “ 0  Ά ρ χύ τα ς  καταγόταν άπό τόν Τάραντα, ίζησε στό πρώτο ήμισυ τοϋ 4. αί. καί ύιΙή Ρ ^  Π υ’ 
θαγόρειος φιλόσοφος άπ’ τούς σημαντικώτερους, σπουδαίος μαθηματικός καί πολιτικός. Μαζι του 
γνωρίσθηκε καί συνδέθηκε φιλικά ό Πλάτων κατά τή διαμονή του στήν Κάτω Ιταλία (^ Ρ ^  άπό τΛν 
πρώτη του έπίσκεψή στή Σικελία ). Σ τ Ις  έπιστολές του τόν άναφέρει συχνά, δυο μάλιστα άπ αυτ ς, 
ή 9 . και ή 1 2 ., άπευθύνονται στόν Ιδ ιο  τόν Ά ρ χύ τα .
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ούκ fjKOUMv έν τπ πρόσθεν έπιδημία, διεξήλθομεν έν τοΐς άνω ■ ,ί,ηθεϊσιν νυνδή 
ογοις. έπειδή δ ουν οικαδε τ* έσώθην καί καλοΰντος τό δεύτερον άπηονήθην 

καθάπερ είπον νυνδη, δοκει μοι Διονύσιος παντάπασιν φιλοτιμηθήναι μή ποτέ 
τισιν δοξαιμι καταφρονων αύτοΰ τής φύσεώς τε καί έξεως άμα καί τής διαίτιίς 
μπειρος γεγονως, ουκετ’ έθέλειν δυσχεραίνων παρ’ αύτόν άφικνείσθαι. δίκαιος 

δη λέγειν είμί τάληθές και ύπομένειν, εί τις άρα τά γεγονότα άκούσας καταφρο- 
νησει της έμης φιλοσοφίας, τόν τύραννον δέ ήγήσεται νοΰν έχειν. έπεμψε μέν 
γάρ δη Διονύσιος τρίτον · έπ’ έμέ τριήρη φαστώνης ένεκα τής πορείας, έπεμψεν 
δε Αρχεδημον 8, ον ήγειτό με τών έν Σικελία περί πλείστου ποιεΐσθαι, τών Άρ· 

b χυτη συγγεγονότων ϊνα, καί άλλους γνωρίμους τών έν Σικελία- οδτοι δέ ήμιν 
ηγελλον παντες τόν αύτόν λόγον, ώς θαυμαστόν δσον Διονύσιος έπιδεδωκώς είη 
προς φιλοσοφίαν, επεμψεν δέ έπιστολήν πάνυ μακράν, είδώς ώς πρός Δίωνα διε 
κείμην και την αυ Διωνος προθυμίαν του έμέ πλείν καί είς Συρακούσας έλθεΐν

r S i T  ΥΓ Ρ r “* ταυτ“  ήν παΡεσκευασμένη τήν άρχήν έχουσα ή έπιστολή, τή·
δ£ π,Π * ( ? * o u a c r  «Διονύσιος Πλάτωνι»· τά νόμιμα έπί τούτοις είπών ούδέν τό 
μετα τούτο είπεν πρότερον ή ώς « Ά ν  είς Σικελίαν πεισθείς ύφ’ ήμών έλθης τά
ί Τ λ ηπΡ“ τ« \ μ·έν σ°**ΧΛ« ερ1 Δίωνα ύπάρξεΐ ταύτ"  ΥιΥνόμενα δπηπερ άν αύτός έθελης ^θελήσεις δέ οίδ’ οτι τά μέτρια, καί έγώ συγχωρήσομαι -  εί δέ μή, ού
δέν σοι των περί Διωνα έξει πραγμάτων οΰτε περί τάλλα ‘ οΰτε περί αύτόν * κατά 
νουν γιγνομενα. ταυθ’ οϋτως είπεν, τάλλα δέ μακρά άν είη καί άνευ καιρού λε- 
Υ μενα. έπιστολαι δέ άλλαι έφοίτων 5 παρά τε Άρχύτου καί τών έν Τάραντι τήν τε 
φιλοσοφίαν έγκωμιάζουσαι τήν Διονυσίου, καί δτι, άν μή άφίκωμαι νυν, τήν πρός 
Διονύσιον αυτοις γενομένην φιλίαν δι’ έμοΰ, ού σμικράν ουσαν πρός τά πολιτικά 
πανταπασιν διαβαλοιην. ταύτης δή τοιαύτης γενομένης έν τώ τότε χρόνω τής με- 
ταπεμψεως των μεν έκ Σικελίας τε καί Ιταλίας έλκόντων, τών δέ Άθήνηθεν άτε- 

e χνως με τα δεήσεως οίον έξωθούντων με, καί πάλιν ό λόγος ήκεν ό αύτός, τό μή δεϊν 
προδουναι Δίωνα· μηδέ τούς έν Τάραντι ξένους τε καί έταίρους », αύτώ δέ μοι 
υπην ως ουδέν θαυμαστόν νέον άνθρωπον παρακούοντα άξιων λόγου πραγμάτων 
ευμαθή, πρός έρωτα έλθειν του βέλτιστου βίου· δεϊν ούν αύτό 8 έξελέγξαι σαφώς 

ποτεΡως ποτέ άρα έχοι, καί τοΰτ’ αύτό μηδαμή προδουναι μηδ’ έμέ τόν αίτιον 
340 γενεσθαι τηλικουτου άληθώς όνείδους, είπερ δντως είη τω ταϋτα λελεγμένα. πο- 

ρευομαι δη τω λογισμω τούτω κατακαλυψάμενος -  πολλά δεδιώς μαντευόμενός τε

1. 330a-b καί 333b-c.

τ ο ί τ η Υΐ ά t p l t °  Ταξ(δι το°  Πλάτωνος έπί Διονυσίου τοϋ νεωτέρου. άλλά μόνο γ .ά  
τ«Π Π λ Λ  Π πρόσκλ1σΠ Διονυσίου τοϋ νεωτέρου άκολούθηαε τό δεύτερο ταξίδι

•ρ 3' I ?  ’Α ΡΧ *% «> ς  είναι πρόσωτο γνωστό μόνο άπό τή μνεία του στή 2 ., τήν 3 . καί τήν 7

σ τ Γ π°ε ρ , ο τδ°ου τ £ τ Τ ^  δ  ^  ^  « °  <333*>*
349d> Γ α ίθ«δθ ) Τ  > 5ΐ“ μον,1ς του στίΙ Σ ι " ελία «μείνε γιά  ϊνα  διάστηαα σιό σπίτι του (Έ π  7 
349d) καί δτι στίς έποχές της άπουσίας τοϋ Πλάτωνος άπό τή Σ .κ ε λ ία  χρησιμέυσε ώς σύνδεσιιος lie ' 
ταξυ αυτου καί του Διονυσίου (Έ π . 2 ., 310b, 312d, 313d. Έ π . 7 ., 339a). ‘

Λ „  u T S U “  e' v a i τά τοϋ Δίωνος (πρβλ. 345c), τά περί αύτόν Είναι τό ζήτηαα Tficάνακλήσεώς του άπό τήν έξορία. «.ητημα της
5. Πρβλ. 333c ΰποσημ. 2.
6 . Πρβλ. 328c ; κινδυνεύσει» δέ προδουναι πρώτον μέν τήν Δίωνος ξενίαν τε καί εταιρείαν

έν κινδυνοις όντως γεγονότος ού σμ ικροϊς . εταιρείαν
_ 7. Κατά τί ή ματαίωση τοΰ τρίτου ταξιδιού τοΰ Πλάτωνος στή Σ ικελ ία  θά ήταν προδοσία

Γ  ά τ ό Τ ω ν α  3Γ  ε Γ δ Γ ' Τ  ^  • ° 1’' " 0 * 8  "  λένεται λίγο π Γ κ ά Τ .
τάλλα ο , τ Γ  ‘ !  λ α  μΠ j  · ?λθης)' θΰ5έν σ° ι τών Περί Δ ίω νο έ'^ει αραγμάτω ν οϋτε περί
π ίύ Γ  Δ , Ζ  π ε ρ 1  “ °.t6 v  ΚαΤ“  vouv νιγνόμενα . Γιά  τούς έταίρους: 339H &ν μή άφίκωμαι νυν, τήν

*·■ *'·°· ·“ ·5” · ■">« “ *
8 . Τό ζήτημα πού έπρεπε νά έξετάοει δ Πλάτων είναι δν  ή δυνατότης νέον άνθρωπον παρα-
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στήν π ροηγούμενη διαμονή μου, τούς άνέπτυξα σέ δσα είπα λ ιγ ο  πιο πρι_ν . Οταν 
λοιπόν γύρισα στήν πατρίδα μου καί, δταν γιά  δεύτερη φορα μέ καλουσε ό Δ ιο 
νύσιος, άρνήθηκα νά δεχθώ τήν πρόσκλησή του, δπως είπα πρό άλιγου,φαίνεται πως 
τό φ ιλότιμο του τόν έκανε V  άνησυχήσει φοβερά,μήπως δημιουργηθει σε κα νένα ν η 
έντύπωση,δτι ό λό γος  πού μ ’ Μκανε νά μή θέλω πιά νά πάω κοντά  του,δείχνοντας του 
έτσι άντιπάθεια, ήταν ή περιφρόνηση πού αισθανόμουν γ ι ’αύτόν, άφότου γνώ ρισα τη 

339 φύση καί τό χαρακτήρα  του καί τόν τρόπο τής ζωής του. Λ ο ι π ό ν ,  πρέπει να πω την 
άλήθεια, κι* άν τυχόν κάποιος, δταν μάθει τά γεγονότα , περιφρόνησες τη φιλοσο 
φία μου καί πεί πώς ό τύραννος είναι έξυπνος, νά τό ύποστω. Γ ια  τρίτη λοιπον 
φορά έστειλε ό Δ ιονύσιος νά μέ καλέσει, μέ τριήρη μάλιστα, για  να μου κάνει 
άνετο τό ταξίδι' έστειλε κ ι’ έναν άπό τούς μαθητές τοΰ Ά ρ χ υ τ α , τον Αρχεδη- 
π ο 3 -  γ ι ’ αύτόν ε ίχε  τήν Ιδέα  δτι τόν έκτιμώ  περισσότερο άπ’ ολους τους γνω- 

b στούς μου τής Σ ικ ελ ία ς  -  , κι* άλλους γνω ρίμους άπό τή Σ ικ ε λ ία ' δλοι αυτοί 
μάς έφερναν τό ίδιο  ά γ γ ε λ μ α : δτι ό Διονύσιος είχε άναπτυξει θαυμαστό 
ζήλο γιά τή φιλοσοφία. Έ σ τ ε ιλ ε  κ ι’ ένα πολύ μ εγά λο  γραμμα , έχοντας υπ 
δψη του καί τίς δικές μου διαθέσεις άπέναντι του Δίω νος, και του Δίω νος 
τήν έπιθυμία ν ' άποφασίσω τό ταξίδι καί νάρθω στίς Συρα κούσ ες ' σύμφωνα 
μ.* δλα  αύτά τά δεδομένα  ήταν διαμορφω μένη ή άρχή τής έπιστολης, που ελ εγε  

c περίπου αύτά : «Ό  Διονύσιος πρός τόν Πλάτω να», έπειτα ε ίχε  τούς συνηθισμένους 
τύπους, καί ύστερα, χωρίς καμμιά  π ροεισαγω γή, έλ εγε  τα _έξη ς : * Α ν  μ 
αύτή τή φορά κι' έρθεις στή Σ ικ ελ ία , πρώτον : τό ζητημα του Δίω νος θα διευθετηθεί 
άκριβώς δπως θέλεις  έσύ -  καί είμα ι βέβαιος δτι θά θελήσεις λο γ ικά  πράγματα, 
κι’ έγώ  θά τά ' παραδεχθώ' άλλιώ ς κανένα  άπό τά ζητήματα που άφορουν το 
Δίωνα, ούτε τά ά λλα * οϋτε τά προσωπικά του *, δέ θα διευθετηθεί σύμφωνα μ 
τήν έπιθυμία σου.» ΙΛ ’ αύτό τόν τρόπο μοΰ είπε αύτά τά πραγματα ' τα αλλα, 
θά σάς άπασχολοΰσα πολύ άν σάς τά έλεγα  καί δέ θά είχα ν  και τη θεση τους έδω. 

d  Ά λ λ ά  καί άπό άλλους μοΰ έρχονταν κάθε τόσο γρά μμα τα  «. άπο τόν Αρχυτα  και 
τούς γνω στούς τού Τάραντος, πού έγκω μίαζαν τό φίλοσοφικο ζηλο του Διονυσίου 
καί συγχρόνω ς έλεγα ν, δτι άν δέν πάω αύτή τή φορά, θά καταστρεψω όλω σδιολου 
τή φιλία τους μέ τό Διονύσιο πού έγώ τούς τήν είχα  δημιουργήσει, φιλία που 
δέν ήταν άσήμαντη άπό πολιτική άποψη. "Ο τα ν  λοιπόν είδα τή μορφή που πηρε 
αύτή τή φορά ή πρόσκλησή μου -  άπ’ τή Σ ικ ελ ία  κα ί τήν Ιτ α λ ία  με τραβούσαν, 
άπ’ τήν ’Αθήνα θά έλ εγε  κανείς πώς μέ τίς π αρακλήσεις τους σα να μ ε ιω 
χναν -  μοΰ ήρθε καί πάλι ή ίδια σκέψη, δτι δηλαδή δέν έπιτρέπεται να προδωσω 

e τό Δ ίω να», ούτε τούς ξένους καί τούς συντρόφους του Ταραντος · κι εγω ο ίδιος 
άλλω στε είχα  κατά βάθος τήν ιδέα δτι δέν είναι καθόλου παράξενο για έναν 
άνθρωπο νέο, προικισμένο μέ διανοητικές ικανότητες, δταν άκουει εστω και πρό
χειρα , πράγματα σημαντικά , νά αισθανθεί τόν έρωτα τής πιο άξιας, ζωης- πρε· 
πει λοιπόν, είπα μέσα μου, νά έξακριβώ σω  κα λά  ποιά είναι έδω ή άλη- 
θεια, καί νά μήν τό παραμελήσω καθόλου αύτό τό ζήτημα», ούτε νά γίνω

340 έγώ ό αίτιος ένός τέτοιου πραγματικού α ίσχους — αν, φυσικά, ήταν άλήθεια
δσα είχα ν  είπωθή. Ά φ ο ΰ  λοιπόν μ ’ αύτή τή σκέψη έκλεισα  τά μάτια μου σε
κάθε ά λλη  άποψη, ξεκίνησα, άν καί, δπως’ήταν φυσικό, π ολλά φοβόμουνα και δεν
προοιωνιζόμουν πολύ κάλά άποτελέσματα ' κ ι’ άφοΰ ήρθα γ ιά  τρίτη φορα, άληθινα

κούοντα άξιων λόγου πραγμάτων, ευμαθή, πρός έρωτα έλθεΐν τοϋ ρελτίστου βίου (πού είναι ό 
έν φιλοσοφία βίος πρβλ. Φαΐδρ. 249d) είχε πραγματοποιηθώ στό Διονύσιο. Αν αυτο είχε συμβη 
πραγματικά,' δπως βεβαίωναν οί έπιστολογράφοι τοϋ Πλάτωνος 339d -  ειπερ όντως ειη τω ταυτ 
λελεγμένα  340a - ,  ό Πλάτων ώφειλε νά έπιχειρήσει τό ταξίδι καί νά σπευσει πρός τό Δ ιονύσιο, 
άν δέν ήθελε νά γ ίνε . αίτιος ένός πραγματικού όνείδους, έγκαταλείποντας άβοηθητη καί 
γητη μίαν φιλόσοφον φύσιν, πού είχε άνάγκη άπό τή βοήθεια καί τήν καθοδήγηση του. Ετσ ι, τουτω 
τώ λογισμω κατακαλυψάμενος. πορεύεται ό Πλάτων γ ιά  τρίτη φορα στίς Συρακούσες.
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ου πανυ καλώς, ώς έο ικεν  έλθών δ’ ουν τό  τ ρ ίτ ο ν  τώ  σ ω τ ή ρ ι · τοϋτό γε οδν

ρ Γ ί £ ν ° νΐως “ θην ° 1 πάλΐν εύτυ*ώς καί τούτων Υε μετά θεόν Διονυσίω χά-
b L o o c  αΓδοΐΡτ“ ν,° τΐ π° ^ “ ν βουληθέντων άπολέσαι με » διεκώλυσεν καί έδωκέντι 

έλεγγονδεΐν λ α Β ε ΐΓ ^  π? α^ άτων· έ™ δή δέ άφικόμην. φμην τούτου πρώτον
π υ ίΖ  ft π* ; λαβ.εΐν’π° τεΡ °Γ  δντως εΐΓ> Δίονύσιος έξημμένος ύπό φιλοσοφίας ώσπερ 
πυρος, ή μάτην ο πολύς ουτος έλθοι λόγος Άθήναζε. έστιν δή τις τρόπος τού 

λα μβά νει ούκ άγεννής άλλ' δντως τύραννοις πρέπων,
θΓ^ν Λσθ , ΤΟΐς Λ“ ν π αρακουσ^άτων μεστοϊς, δ δή κάγώ  Δ ιονύσιον εύθύς έλ" 
θων ησθομην και μαλα πεπονθότα. δεικνύναι δή δει τοΐς τοιούτοις δ τι έστι πάν τό 
πραγμα ο ΐον  τε^και δι* δσων πραγμάτω ν καί δσον πόνον έχει. ό γάρ άκούσας 
εαν μέν όντως η φιλόσοφος οίκείός  τε καί άξιος τοΰ π ράγματος θείος ών, όδόν’ 
ε ήγειτα ι θαυμαστήν άκηκοέναι συντατέον τε είναι νΰν καί ου βιω τόν» άλλως 

ποιουντι μετα  τούτο δη συντείνας αύτός τε καί τόν η γούμενον τήν όδόν, ούκ άνίη-

δΓίΡο 7  V  *  π δσ ΐν’ ή λάβη δύνα^ ιν ώστε αύτός αύτόν χωρίς τοΰ
δείξοντος δυνατός είναι ποδηγείν. ταύτη καί κατά ταΰτα διανοηθείς ό τοίοϋτος ζή

d πραττων μέν έν α .στισιν άν fj πράξεσιν ‘ , παρά πάντα δέ άεί φιλοσοφίας έχόμενος

Ζ  ί Γ Γ  Γ  Κ“ θ' ,ή μ έΡα ν ’ ^  * ν αύτ0ν ^ά λ ισ -  τε καί μνήμονα  κάί
δ ^ τ ε ϊ ^ ο ί  δ Τ δ ν  ,αύτΦ  ν 1Φ° ντα άπε^άζητα ι·  τήν δέ Ινα ν τ ία ν 'τ α Τ τ η  μισώ
σώαατα ' · °  Ζ ϊ  ^  φίλ0σ° ^  δό ^  δ ' έπ ,κεχρω σμενοι, καθάπερ οί τά

- των ήλιω ν επ ικεκαυμένοι, ίδόντες τε δσα μαθήματά έστιν καί ό πό·
νος ήλικος και δίαιτα ή κα θ ’ ήμέραν ώς πρέπουσα ή κοσμία  τώ πράγματι, χαλε- 

341 πον ήγησαμενοι καί άδύνατον αύτοΐς, οδτε δή έπιτηδεύειν · δυνατοί γ ίγνο ντα , Υ ν ιο ι  
δε αυτών πείθουσιν αύτούς ώς ίκανώ ς άκηκοότες  είσίν τό δλον , καί ο ύ δ ί’ν έτι
σ τ ά τ η  Ιο · νων πραγματ_ων·. ^ έ ν  δί1 « ΐ ρ α  · αυτη γ ίγν ετα 1 ή σαφής τε καί ασφαλέ
στατη προς τους τρυφωντας τε καί άδυνάτους διαπονεΐν, ώς μηδέποτε βαλείν έν 

ιτιά τον δεικνυντα α λ λ ' αύτόν αύτόν, μή δυνάμενον πάντα τά πρόσφορα έπιτη-

b ο Γ η Γ Τ’Φ/ ΡαΛ αΛ 1α ° υτ“  &ή Καί Δ ΐ ° νυσίφ ^ έ ρ ρ ή θ η  τ ά ό η θ έν τ α . πάντα μεν 
ουν οΟτ έγω διεξηλθον ουτε Δ ιό ν υ σ ο ς  έδείτο· π ολλά γάρ αύτός καί τά μέγιστα  εί-
δεναι τε και ικανως εχειν προσεποιεϊτο διά τάς ύπό τών άλλω ν παρακοάς ’ δστε- 
ρον δε και ακούω γεγραφ ένα ι αύτόν περί ών τότε ήκουσε, συνθέντα ώς αύτοΰ τέ
χνην  , ουδέν των αυτών ών άκούοι· οίδα δέ ούδέν τούτων, άλλους μέν τινας οίδα 
γεγραφ ότας περί τών αύτών τούτων, οίτινες δέ, ούδ ’ αύτοί αύτούς. τοσόνδε γε 
μην περι πάντων εχω φραζειν των γεγραφ ότω ν καί γραψ όντω ν,δσοι φασίν είδέναι

1. Πρβλ. 334d ύποσημ. 8 .
2. Πρβλ. 350a: προσιόντες δέ αοι άλλοι re
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,ρ α ν ,ο , ,ο ,ο ^ α ,ή
τίΓττηί^Γϊ ιιου Ycoolc να  Liou o u u p £ i χ ιτιοτε κσκο , ΚΙ UUTU ΛΗ ,
Ζ ΔT o v iL ·  ίνώ ,οΧΧο! θέλησαν ,4  i t ο,,ώοοο» ·, « “ ' «
6,™  κ α Ι Ιδ , . ί .κ Δ κ ο .»  V W  ο.μ,.ρ,φορΔ

b "Οταν λοιπόν έφθασα, νόμισα πώς τό πρώτο που επρεπε νά έξακριβωσω ήταν αν 
άληθινά ό Διονύσιος είχε άνάψει άπό τό φιλοσοφικό πάθος σαν άπο φωτιά η 
άδικα είχαν έρθει δλες αύτές οί φήμες στήν ’Αθήνα. Υπάρχει λοιπον £
πος νά έξακριβώνεις τήν άλήθεια σ’ αύτά τά ζητήματα, που δεν είναι καθολου 
ταπεινός, άλλά πραγματικά ταιριάζει γιά τυράννους, προπάντων γ_ια «είνους π 
gyouv τό κεφάλι τους γεμάτο άπό δήθεν φιλοσοφικά διδάγματα, πράγμα που οπ ς 

*· ,.6λ,ς ίρϋα, ίΐχ ι « I  « 6  Δ= . o i l* £ £
μάλιστα βαθμό. Σ ’ αύτούς λοιπόν τούς άνθρώπους πρεπΕΙ να δείχνεις τήν ουσία 

c κοά τό χαρακτήρα τοΰ έργου σ’ δλη του τήν έκταση, καί μεσ άπο πόσες■ δυ^κολι 
περνάει καί πόσους κόπους άπαιτεΐ' κι* άν έκεΐνος πού τάκουσε είναι ά λ ηθ ινο^  
λόσοφος κι* έχει έσωτερική συγγένεια μέ τό πραγμα και είναι άξιος ' Ύ κα { 
θ ε ί α  φ ύ σ η ,  αύτός πιστεύει πώς τοΰ άποκαλύφθηκε Μνας δρομος θαυμ ^
πώς τώρα πρέπει μέ δλη του τή δύναμη V  άγωνισθεΐ καί πώς άν καν£1 διάφορε- 
τικά, δέν είναι δυνατόν ν\ ζήσει*. ’Εντείνει τότε καί ό -Ις ^ , ς  του κ«,
συγχρόνως παροτρύνει καί τόν όδηγό του σ’ αυτη την πορεία, και δέν τον έγκα
ταλείπει παρά δταν ή πραγματοποιήσει τέλεια τό σκοπό του, ή ^ Ι Τ τ ο υ Μ’ αύ- 
νότητα, μόνος του, χωρίς όδηγό, νά μπορεί νά κατευθύνει τα βήματα του. Μ αυ 

d τόν τόν τρόπο καί σύμφωνα μ’ αύτές τίς ίδεες ζή ενας τέτοιος αν
λείται βέβαια μέ τά συνηθισμένα του πρακτικά εργα «, κοντά ομως σ δλα αυτα δέν 
έγκαταλείπει ποτέ τή φιλοσοφία καί άκολουθεΐ πάντα έκεϊνον τον τροπο ζωης, 
πού είναι δ πιό κατάλληλος γιά νά τοΰ άναπτύξει άντίληψη και μνήμη και ικα
νότητα γιά νηφάλια σκέψη, ένώ τόν άντίθετο δέν παυ£1 ποτε να ^ v  απεχθα 
νεται. Ό σοι δμως δέν είναι άληθινά φιλόσοφοι και -  σαν αυτούς που εχουν 
μαυρισμένο τό σώμα τους άπό τούς ήλιους -  δέν έχουν παρα ενα πασαλειμμα 
άπό άμφίβολες γ ν ώ σ ε ις ,  δταν ίδοΰν πόσα πράγματα πρεπει ν α  μάθουν και 
τί μεγάλο κόπο νά καταβάλουν, καί δτι μόνο μιά τακτική καθημερινή ζωη 

e ταιριάζει σ’ αύτό τό εργο, τό βρίσκουν δύσκολο καί Ακατόρθωτα Υι α“ τ° “ ς 
341 καί γίνονται άνίκανοι άκόμα καί γιά τήν άσκησή του ·, ένω μερικοί άλλο _ 

θουν τόν έαυτό τους δτι τά άκουσαν δλα δσο χρειάζεται και ο τ ι  δεν τους λείπε  ̂
τό παραμικρό. Αύτή είναι ή μόνη σαφής καί ή άσφαλέστερη μέθοδος δοκιμασι ς 
γιά Τούς άνθρώπους ,» ν  ί,ο λ α ό ο ε» . «αί γ.Δ δοοος ·1να, « κ α ν ,»  . «
βάλλουν τόν έαυτό τους σέ συνεχή καί ένταακό· κοπο· γιατί ετσι δε θα μπο 
ρέσουν ποτέ νά κατηγορήσουν (γιά τήν άποτυχία τους) αύτόν που τοος■ εδ^ νε 
δρόμο, παρά τόν ίδιο τόν έαυτό τους, πού ήταν άνικανος νά κάνει δλα οσα ήτα 
πρόσφορα γιά τό έργο. Μ’ αύτή τήν προοπτική ε ί π α  κ α ι  στο Διονύσιο δσα 

b είπα τότε· δλα βέβαια δέν τοΰ τά άνέπτυξα, οϋτε κι* έκεινος το ζητούσε για ι 
πολλά, καί μάλιστα τά σπουδαιότερα, εκανε πώς τά ξέρει καί τα κατεχει δσο χρεία- 
ζεται χάρη στίς πρόχειρες άναπτύξεις τών άλλων’ . Μαθαίνω μαλιστα πως άργο 
τερα έγραψε κιόλας γιά τό θέμα πού είχε άκούσει τότε ν’ άναπτυσσεται και πως 
παρουσίασε τό βιβλίο του σάν πρωτότυπο φιλοσοφικό έγχειρ^ο, ^ωσδιολου 
άσχετο μ’ έκεΐνα πού είχε άκούσει' τίποτα δμως άπ’ αυτα δέν έχω δ ε ι .  Μερικό 
άλλοι ξέρω πώς έχουν γράψει γι’ αύτό τό ίδιο θέμα, τί είδους άνθρωποι δμως εί- 
ναι —οΰτε οί ίδιοι δέν ξέρουν τόν έαυτό τους. “ Ενα δμως μπορώ να πω Υ - ^ ° υ ς  

c έκείνους πού έγραψαν ή πού θά γράψουν βεβαιώνοντας πως είναι γνωστές τω
*

πλέον τι οΐόμενος είναι λώγοος γεγραμμένοος τοΰ τόν ε166τα Οπομνήοαι περί ών άν S τά γε- 
γραμμένα.
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περι ών έγω σπουδάζω, είτ’ έμοΰ άκηκοότες είτ' άλλων εϊθ* ώς εύρόντες αύτοί· 
τουτους ουκ εστιν κατά γε τήν έμήν δόξαν περί τοΰ πράγματος έπαΐειν ούδέν ·. οϋ· 
κουν έμονγε περιαύτών έστιν σύγγραμμα · ούδέ μήποτε γένηται- φητάν γάρ ού- 
δαμως έστιν ως άλλα μαθήματα, άλλ’ * έκ πολλής συνουσίας γιγνομένης περί τό 
7Ρ“ 2'μα “ υτ°  K0!t του συζήν έξαίφνης », οΐον άπό πυρός πηδήσαντος έξαφθέν φώς 
έν τη ψυχη γενομενον αύτό έαυτό ήδη τρέφει, καίτοι τοσόνδε γε οίδα, δτι γρα· 
φεντα η λεχθέντα ύπ’ έμοΰ βέλτιστ’ άν λεχθείη· καί μήν δτι γεγραμμένα κακώς 
ουχ ηκιστ αν έμέ λυποι. at δε μοι έφαίνετο γραπτέα θ’ ίκανώς είναι πρός τούς 
πολλούς και βητά, τί τούτου κάλλιον έπέπρακτ* άν ήμΐν έν τώ βίω ή τοΐς τε άν- 
θρωποισι μέγα δφελος γράψαι καί τήν φύσιν « είς φώς πάσιν προαγαγεΐν ; άλλ’ 

e ουτε άνθρωποις ήγουμαι τήν έπιχείρησιν’ περί αύτών λεγομένην άγαθόν εί μή τι· 
σιν όλιγοις, όπόσοι δυνατοί άνευρεΐν αύτοί διά σμικράς ένδείξεως, τών τε δή άλ- 

μεν ^αταΦ Ρ °νήσεως ούκ όρθής έμπλήσειεν άν ούδαμή έμμελώς, τούς δέ 
42 υψηλης κα^χαυνης έλπιδος, ώς σέμν’ άττα μεμαθηκότας 8. ετι δέ μακρότερα περί 

αυτών έν νω μοι γεγονεν είπεΐν. τάχα γάρ άν περί ών λέγω σαφέστερονάν είη λε- 
χ εντων αυτών, εστι γάρ τις λόγος άληθής, έναντίος τώ τολμήσαντι γράφειν τών 
τοιουτων και ότιουν, πολλάκις μέν ύπ’ έμοΰ καί πρόσθεν φηθείς*, έοικεν δ’ ουν εί
ναι και νυν λεκτέος.

Έστιν τών δντων >° έκάστω, δι’ ών τήν έπιστήμην’* άνάγκη παραγίγνεσθαι
κ Ι Ρ>ΐα0-τετ,αΡτ° ν ■ Πυτή ~  πέμτιτον "  δ> αύτό 13 τιθέναι δει, δ δή γνωστόν τε καί 
b άληθως έστιν ον ·« -  εν μέν δνομα, δεύτερον δέ λόγος, τό δέ τρίτον είδω-

. ” 0 σ ° 1 έπ' χ ε 1Ρ ° 0, ν μέ Τώ Υ Ραπτό λόγο ν ’ άποδώσουν τήν βψιστη γνώση, τή γνώση τών ιδεών 
κ α ™ .  ή ^  τήνΛ ° Τ  Υ *αΤΐ ^  ΐή ν  ε1χαν’ θά ^ εραν δπως φαίνεται άπό τήν
Γ χ α  μ Ιθ Γ α τ α  (3 4 S  ^  ^  Xap™ - i K 0  της = ότι ρητόν ούδαμώς έστιν 2 ς

2· Ή  μνεία τοϋ έργου τοΰ Διονυσίου καί ή καταδίκη κάθε συγγράμματος πού έπινειοεΐ νά

-  λ ό ν η σ Γ τ Γ -  Τ1 τ “ - \ Τ Ρ1 Φυσεως “ KP“ V Κ “ 1 πρώτων· δ1νει οτόν Πλάτωνα γιά  μιά άξιο-
7 1 ;  ώς μέσου γ ιά  τήν άπόδοση τής ϋψ1οτης γνώσης καί τή μετάδοσή

της σέ άλλους άνθρώπους. Η άξιολόγηση αυτή (341c οΟκουν - 344d, στηρίζεται έπάνω στήν άνάλΰσ
λαδή c - Τη5 7 νωστΐΚ^ς λειΤουΡΥ 1σ<:. ** ’ ^ τ ή  τήν άποστολή, τή θεμελίωση δη.
λαδή της κριτικής του γραπτού λόγου, ίχ ε ι τό γνω σιολογικό τμήμα ή ή φιλοσοφική παρέκβαση

δμω κ α ί " : ;  θ Τ ^ , Υ ^  Παρ4μ° -  - ή ν  άρνητικΤτητα" τού" π ερ ιε 'χομένΓτης^  όχι’
δμως κα. στή θεμελίωση της, κριτική τοΟ γραπτού λόγου γίνεται καί στό Φαίδρο 274b - 27& 'Η

z s s s z z  “ ■ *"■ · *- '·  · "»  <* -  *»*> ■>»*»
των Λ ™  λ ί  ίΡΥα  Τ° °  ΓΙλ<4των0ς ; θά Ρ ^ ο ϋ σ ε  κανείς. Τήν άπάντηση τή δίνει δ ίδιος δ Πλά .

ν .  Οσα λέγονται σ αυτα, ουκ ήν τούτω ταΟτα σπουδαιότατα, δέν ήταν γι» αύτόν ή ϋφιστη 
γνώ ση, κειτα ι δέ που έν χωρά τή καλλίσττ, τών τούτου (344c)· τά εργα του, δπως όλα τά εργα 
ΟϋνκριθεΤα 'έτίς1'™  ° θ  * ^ 8ΡχΥ εΡ 'πτωσΠ· δέν είναι παρά μιά παιδ.ά, παγκάλη βέβαια, δταν
σπουδή τ ή ν Λ  Γ  Τ , T“V KOl™ V άνθΡώπων. Φ“ ύλη δμως μπροστά στήν άντίοτοιχη σπουδή, την προφορική διδασκαλία, τή διαλεκτική (ΦαΓδρος 276a - 277a)

άλλά4 π ό ^ άΓ ά θεσηί π° 1 έΚΦΡώζεΤ-.αΐ£, μ* ^  Τήν πρ0ταση δέ >1νεΤαι ™ Ρ [ω< « Ρ *  ^  ού ί,ητόν,
αύτά δ έ ν έ κ Γ ά Γ 1  Τ , λ  πΡέπΕΙ νά τή — Υάνομε, τό ού δ ιδ α κτό ν : τά πράγματα
v f i r t .  «τΑν α 1 Γ ’ ^  έ,,ομένως δέν φ ο ρ ο ύ ν  άμεσα νά μεταδοθούν ή γνώση τους γεν-
βληαα κι δτΤν ™ U * ξ.α? νΙΚ,ά’ επειτα ά π 6  μακρόχρονη προσωπική άπασχόληση μέ τό πρό
l i C . *  VeVt ' “ V £χεΐ άνώΥ κ η άπό έξωτερική βοήθεια καί ένίσχυση (δπως
θα ήταν_£να σχετικό φιλοσοφικό βιβλίο) γ ιά  νά διατηρηθεί: αύτό έαυτό ήδη τρέφει.

έοεεής τε κα ! 1  \  ^  γ4 ρ  &V M x p l έντα0θα ’' Ρ ^  τά έρω τ,κά  παιδαγω γηθή, θεώμενος
ο ΐό ν  τήν .  Ρ “ ς Τά -κσ λ “ ’ πρ0ς τέλθς ήδη ιών τών έρωτικών έξαίφνης κατόψεταί τι θαύμα" 
ΐ ο Γ ν  Φυσιν καλόν, τούτο έκεϊνο, ω Σώ κρατες, οΒ δή ϊνεκεν  καί οί έμπροσθεν πάντες πόνοι

γιά  αιάυε^δικΓμορφ ήΤ τηςστήτ Ι  Υ ' ά τήν Υ νώαΠ γενικά , λέγεται στό Συμπόσιογια μια ειοικη μορφή της, τή γνώση του καλού.
6 . Γ ιά  τή σημασία τού δρου φύσις (=ούσία , Ιδεατός κόσμος) πρβλ. Πολιτ. I.  597 b· ούκοΰν 

τριτταί τινεζ κλιναι αΟται γίννονται· u ia  upv λ fu ««  · Τ
θεόν έργάσασθαι. μ ή °  φυ° εΐ ° ϋσα’ ην ψαι^εν άν· έγώ μαι,

κάτι M e t  ττήΑ σ»*μασ1α π,°ύ f XEl έδώ ή λέξη έπ1χε1^ σι<: <°ειΡ *  ° ^ Ψ εων πού τείνουν ν» άποδείξουν

Επ ιστολή Ζ '

πραγμάτων πού άποτελοΰν γιά μένα τό άντικείμενο τής σοβαρωτερης μου μελε- 
της, είτε λέν πώς τά ξέρουν άπό μένα, είτε άπό άλλους, είτε πώς ταχα μονοί τους 
τά άνακάλυψαν: οί άνθρωποι αύτοί, κατά τή δική μου τουλάχιστον άντιληψη, είναι 
άδυνατο νά ξέρουν γι’ αύτά τό παραμικρό ·. Δικό μου * πάντως εργο, που να μιλει 
συστηματικά γι’ αύτά τά πράγματα, δέν ύπάρχει* καί οΰτε άσφοιλως θα υπαρξ ι 
ποτέ' γιατί ή γνώση τους δέν μπορεί νά διατυπωθεί μέ το λόγο, δπως άλλες γνω 
σεις, άλλά ‘, μέσα άπό μακρόχρονη κοινή άναζήτηση τής ούσίας του πραγματος και 
τήν αδιάκοπη άπασχόληση μέ τό πρόβλημα, ξαφνικά ». σαν το φως που άναβει απο 

d μιά σπίθα, γεννιέται στήν ψυχή, καί υστέρα τρέφεται μόνη της. Ενα πραγμα ομω . 
ξέρω, δτι άν άπό μένα γράφονταν ή λέγονταν, θά λέγονταν κατα τον καλυτερ 
δυνατό τρόπο' έπίσης δμως, δτι άν είχαν γραφή άσχημα, έγω θα ήμουν έκειν ς 
πού θά λυπόταν τό περισσότερο. Ά ν  δμως Μβρισκα οτι και πρέπει να γρ Φ 
κατά τρόπο ικανοποιητικό γιά τόν πολύ κόσμο, καί μπορούν να έκφρασθουν  ̂με 
τό λόγο τότε τί ώραιότερο εργο θά είχα νά πραγματοποιήσω στή ζωη μου απο 
τό νά τά γράψω, κάνοντας Μτσι στούς άνθρώπους Μνα μεγάλο καλό, και να άπο- 

e καλύψω σ’ δλους τήν άληθινή ούσία τών δντων ; Άλλά οϋτε ώφελιμη ηί° τ*υ(*  
πώς θά ήταν γιά τούς άνθρώπους ή άνακοίνωση τών σκέψεων που γίνονται έπάνω 
σ αύτό τό πρόβλημα, παρά μόνο γιά μερικούς λίγους, δ'σοι είναι ικανοί μόνοι 
τους, μέ μιά μικρή ύπόδειξη, ν’ άνακαλύψουν τήν άλήθεια ένω τους 
θά τούς γέμιζε, άλλους μέ μιάν άστοχη περιφρόνηση που δεν̂  ταιριαζει καθολ , 
κι' άλλους μέ μιά γεμάτη άξιώσεις καί μάταιη έλπίδα, πως ταχα έμαθαν καποια 

342 »ηλ4 πρίΥμ«,α·. Kai ,ώρα μοό |ρχ™ .  ή ν4 πώ ίκί,μα -.«Ι»«.=·»Ρ=.
γι’ αύτό τό ζήτημα' γιατί άν τά πω, θά φανεί ισως καθαρωτερα τι έννοω μ 
πού λέω. Υπάρχει δηλαδή Μνα σωστό έπιχείρημα, πού άντιτίθεται σε όποιον τολ. 
μάει νά διατυπώνει μέ τό γραπτό λόγο καί τό έλάχιστο άπ’ αύτα τα πραγματα 
έπιχείρημσ πού καί άλλοτε πολλές φορές τό είπα», και φαίνεται πως και τωρα
πρέπει νά τό πω. ν , . α

Σέ κάθε πράγμα άντιστοιχοΰν τρία μέσα άπαραίτητα για να προκυψει ή 
γνώση του' τό τέταρτο είναι ή ίδια ή γνώση' ώς πέμπτο «■ πρεπει να βάλομε τήν 

b ίδέα τοΰ πράγματος, πού μόνη αύτή έπιδέχεται γνώση και εχει άληθινη ύπαρξη .

ο Τώ νενονός οτι τά γεγρα μμένα  είναι άναπόφευκτο νά πέσουν σέ χέρια  βεβήλων -  καί 
βέβηλοι είναι αύτοί πού ή άνάγνωση ένός βιβλίου περί τών άκρων και πρώτων θά τ0^  Υ έ^ ε μ 
περιφρόνηση ή οίηση -  είναι ένα άπό τά κυριώτερα έπιχειρήματα έναντίον του γραπτού λόγου στό

Φαιδρό /275e^o(_ ^  ρρ[σκεται ^  κ(χνένα &χλο 1ργο τ ο 0  Πλάτωνος· τό π ολλάκΐς ί>ηθέν θά

λοιπόν σέ προφορικές άνακοινωσεις. . κ
10 Τό δν έδώ είναι έκεϊνο πού ό άφιλοσόφητος νοϋς θεωρεί ώς δν καί γιγνω σκομενον, δχι

δντως δν, δ γνωστόν τε κα ί άληθώς έστιν όν. .  .

” · : „ °  ή 

34 2 8  3S £ T S S  "  ό Τ ν = ο γ ι κ ό  σύστημα πού

άνατ ™ ε ΐ δ ΐ κ ή  ι  νθ0ς ^

πΕΡί Στήν ’ Πολιτεία Ζ . 533d καί 534a έπιστήμη είναι ή ϋψιστη γνώση, αύτό πού έκεΐ συνηθέστερα

Ρ^νως 0 Ψι σ .  γνώση είναι 

οί Ιδέες γενικά . Στήν Πολιτεία Τ, 507a - 509c τό άρρητον καί μέγιστον μάθημα είναι ειδικά  ή

άΥ“ ΐ 3 °  Στό αύτό θά πρέπει νά συμπληρώσομε : τό πράγμα. Ή  παράθεση στό ούσιαστικό τής άντω-
νυμίας αύτάς (αύτός ό κύκλος, αύτο τό καλόν) είναι ένας άπό τούς τρόπους που χρησιμοποιεί ό
Πλάτων γ ιά  νά δηλώσει τήν Ιδέα  τοΟ πράγματος.  ̂ -rVum

14. Πρβλ. Πολ. Ε ,  477a : δτι τό μέν παντελώς δν παντελώς γνωστόν, μή ον δε μηδαμτ, παντ3

άγνωστον.
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λ ο ν τ έ τ α ρ τ ο ν  δέ έπιστήμη. περί εν ουν λαβέ βουλόμενος μαθεΐν τό νΰν λεγό
μενον καί πάντων οΰτω πέρι νόησον. κύκλος έστίν τι λεγόμενον ω τοΰτ' αύτό 
έστιν ονομα ο νΰν έφθέγμεθα. λόγος δ’ αύτοΰ τό δεύτερον, έξ όνομάτων καί βη
μάτων συγκείμενος· τό γάρ έκ τών έσχάτω ν έπί τό μέσον ίσ ον άπέχον 

c πάντΐ13- λόγος άν είη έκείνου φπερ στρογγύλον καί περιφερές δνομα καί κύκλος, 
τρίτον δέ τό ζωγραφούμενόν τε καί έξαλειφόμενον καί τορνευόμενον καί άπολλύ- 
μενον ών αύτός ό κύκλος, δν πέρι πάντ’ έστίν ταΰτα·, ούδέν πάσχει, τούτων ώς 
έτερον δν. τέταρτον δέ έπιστήμη καί νοΰς * άληθής τε δόξα5 περί ταΰτ’ έστίν ώς 
δέ έν τοΰτο αυ παν6 θετέον, ούκ έν φωναΐς ούδ’ έν σωμάτων σχήμασιν άλλ’ έν 
ψυχαίς · ένόν, ω δήλον έτερόν τε δν αύτοΰ τοΰ κύκλου τής φύσεως8 τών τε έμ- 

d προσθεν λεχθέντων τριών9, τούτων δέ έγγύτατα μέν συγγενεία καί όμοιότητι τοΰ 
πέμπτου νοΰς πεπλησίακεν, τάλλα δέ πλέον άπέχει. ταύτόν 10 δή περί τε εύθέος 
άμα καί περιφερούς σχήματος καί χρόας, περί τε άγαθοΰ καί καλοΰ καί δικαίου, 
καί περί σώματος άπαντος σκευαστοΰ τε καί κατά ψύσιν γεγονότος, πυρός ϋδατός 
τε καί τών τοιούτων πάντων, καί ζφου σύμπαντος πέρι καί έν ψυχαίς ήθους, καί 

e περί ποιήματα καί παθήματα σύμπαντα- ού γάρ άν τούτων μή τις τά τέτταρα λάβη 
άμώς γέ^πως, οϋποτε τελέως έπιστήμης τοΰ πέμπτου μέτοχος Μσται. πρός γάρ τούτοις 
ταΰτα ούχ ήττον έπιχειρεΐ τό ποιόν τι περί έκαστον δηλοΰν ή τό δ ν "  έκάστου διά 

343 τό τών λόγων άσθενές la' ών Μνεκα νοΰν εχων ούδείς τολμήσει ποτέ είς αύτό 18 τιθέ- 
ναι τά νενοημένα ύπ’ αύτοΰ, καί ταΰτα είς άμετακίνητον, δ δή πάσχει τά γεγραμ- 
μένα τύπους, τοΰτο δέ πάλιν αυ τό νΰν λεγόμενον δει μαθεΐν. κύκλος Μκαστος 
τών έν ταϊς πράξεσι γραψομένων ή καί τορνευθέντων μεστός τοΰ έναντίου έστίν 
τω πεμπτω 14 — τοΰ γάρ εύθέος έφάπτεται πάντη ** — αύτός δέ, φαμέν, ό κύκλος οΰτε 
τι σμικρότερον οϋτε μεϊζον τής έναντίας Μχει έν αύτώ φύσεως. δνομά τε αύτών

_1 . Τό εϊδωλον δέν είναι μόνο ιό  αισθητό άντικείμενο. ’ Εκτείνεται και στοϋ συγκεκριμένου καί 
στου άφηρημένου τήν περιοχή (ττρβλ. 342d). θ ά  μπορούσαμε νά τό όρίσομε ώς τήν έγκόσμια πραγ. 
ματοποίηση της Ιδέας. ^ 1

2. Πρβλ. τούς όρισμούς τοϋ κύκλου στόν Παρμενίδη 137e καί στόν Τίμαιο 33b.
3. Τό ζωγραφούμενόν τε κα ί έξαλειφόμενον καί τορνευόμενον καί άπολλύμενον, τά διαψό- 

ρων μορφών είδωλα δηλαδή. Τ
4. Ό  νοΰς, πού άποτελεΐ μιά μορφή του τετάρτου, δέν πρέπει νά ταυιισθεϊ μέ τόν νοϋν καί 

τήν νόησιν της Πολιτείας J ,  S lid ,  πού ίοοδυναμοϋν μέ τό πέμπτον, καλύτερα τήν έπ,στήμην τοϋ 
πέμπτου,^ της 7. Επιστολής. Το τέταρτον, δπου άνήκει καί ό νοΰς, πρέπει νά σχετισθεΐ -  δχι νά 
ταυτισθει άπόλυτα -  μέ τήν διάνοιαν τής Πολιτείας. X να
, χ 5· 1Η Β Λ λ ? ? ής 8π“ «: λένετα, άλλοϋ, όρθή δόξα είναι ή οωστή γνώση πού τής λείπει δμως 
ή λογική θεμελίωση, ό αίτιας λογ,σμός. Γ ι ’ αύτό ώς πρός τό περιεχόμενο συμπίπτει μέ τή *  έπ._ 
στημη ή διαφορά της άπ αυτήν καί ή κατωτερότης της άπέναντί της Ιγ κε ιτα ι στήν έλλειψη μονι- 
μότητος, πού άκριβώς ή λογική θεμελίωση δίνει -  γ ι ’ αύτό ή άληθής δόξα είναι εύκολο ν ’ άντι- 
κατασταθει άπο μιά δόξα ψευδή — , άλλά καί στήν ϊλλειψη ένάργειας καί σαφήνειας (Μ εν 86a 
ώσπερ δνα ρ), καί γ ι ’ αύτό ή άληθής δόξα £χει άνάγκην άπό ξύπνημα μέ τή δ ιαλεκτική, γ ιά  νά 
γ ίνε , έπιστημη (Μ εν 85a : ά ληθεϊς δόξαι, «X έρωτήσει έπεγερθείσαι έπιστήμαι γ ίγ ν ο ν τ α ιΓ  

Δηλαδή τήν έπιστήμην, τόν νουν καί τήν άληθή δόξαν.
7. Ε ν  φωναις υπάρχουν το όνομα καί ό λόγος, έν σωμάτων σχήμασιν τό εϊδω λον-είδ ικά  δμως
ϊ I T  \0U ° υ η ° υ « ώ  ώς παράδειγμα· γιατί, δπως είπα καί πρίν, τά

μασιν συγκεκριμένα, άλλά καί άφηρημένα, δπότε δέν ύπάρχουν έν σωμάτων σχή-

8 . Δηλαδή τοΰ πέμπτου.
9. ΤοΟ όνόματος, τοΰ λόγου καί τοΰ είδώλου.

’ ° · ™ τ6ν " Ι ν “ 1 .8λ“  ε1πε πΡ°Π νουμένω ς γ ιά  τις τέοσερες γνωστικές βαθμίδες καί κυρίως, 
δπως φαίνεται άπό τήν έπεξηγητική πρόταση πού άκολουθε! (ού γά ρ  δν  τούτων...), γ ιά  τή γνώση
των τεσσάρων ώς άναγκαία  προϋπόθεση γ .ά  τή γνώση τοΰ πέμπτου. Τό τελευταίο αύτό δέ δηλώ-
νεται ρητά, ύποδηλώνεται δμως μέ τήν πρώτη πρόταση (342a εστι τών όντων έκάστω, δ ι’ ών τήν 
έπιστημην ά ν ά γ κ η  παροιγίγνεσθαι) καί μέ τήν όνομασία άκριβώς τοΰ πέμπτου.

1. Για  τή σημασία τοΟ ποιόν τι καί τή σχέση του πρός τό δν πρβλ. Μ εν. 71a : κινδυνεύω

-  έ ν Γ δ Γ τ ο σ ο η τ ο ν Γ 1 Τ κ Ρ "Λ ήν Y “ 0V ε ' Τε &,δ“ Μ 6 ν  ε ίθ ’ δΤ^  tp0Tt^  π αραγίγνεται είδέναι 
δέ τοοουτον 6 εω. ε ίτε  διδα κτόν ε ίτε μή διδακτόν είδένα ι, ώστ’ ούδ’ αύτό δ τι ποτ· έστίν
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τό πρώτο είναι ή λέξη, τό δεύτερο ό όρισμός, τό τρίτο τό είδωλο ·, το τέταρτο η 
γνώση."Αν θέλεις τώρα νά δεις τί έννοώ μ’ αύτά πού λέω, προσπάθησε να τα κα
ταλάβεις πάνω σ’ Μνα παράδειγμα κι’ επειτα σκέψου κατά τόν ίδιο τροπο για ολα 
τά πράγματα. Υπάρχει κάτι πού λέγεται κύκλος καί πού εχει άκριβώς το ονομα 
πού προφέραμε αύτή τή στιγμή. Τό δεύτερο είναι ό όρισμός του, πού άποτελειτα'- 
άπό όνόματα καί ρήματα' δηλαδή τό σ χ ή μ α  πού δλα  τά άκρα ια  σημεία  
του άπ έχουν έξ ίσου άπό τό κ έ ν τ ρ ο 2 είναι ό όρισμός έκείνου που τό ονομα 

c του είναι στρογγυλό ή περιφερικό σχήμα, ή κύκλος. Τό τρίτο είναι έκεΐνο πού ζω
γραφίζεται καί σβύνεται καί κατασκευάζεται μέ τόν τ ό ρ ν ο  κ α ι  καταστρέφεται 
ένώ ή ιδέα τοϋ κύκλου, στήν όποιαν άναφέρονται δλα αύτά3, τίποτε τέτοιο δέν 
παθαίνει, γιατί είναι κάτι διαφορετικό άπ’ αύτά. Τό τέταρτο είναι ή έπιστημονική 
γνώση καί ή νόηση καί ή σωστή άντίληψη αύτών τών πραγμάτων δλα αύτά · 
πάλι πρέπει νά τά θεωρήσομε ώς μιά ένιαία κατηγορία' γιατί δέ βρίσκονται ουτε 
σέ φθόγγους οΰτε σέ ύλικές μορφές7, άλλά μέσα στίς ψυχές, και άπ’ αυτο γινε^ 
ται φανερό, δτι τό τέταρτο είναι κάτι διαφορετικό καί άπό τή φύση τοΰ ιδεατού 
κύκλου8 καί άπό τά τρία προηγούμενα9. Ά π ’ δλ’ αύτά, περισσότερό πλησιάζει 

d  πρός τό πέμπτο, γιά τή συγγένεια καί τήν ομοιότητά της πρός αύτό, ή νόηση- 
τά άλλα άπέχουν περισσότερο.Τά ίδια “> ισχύουν καί γιά όποιοδήποτε εύθύγραμμο 
ή καμπυλόγραμμο σχήμα καί όποιοδήποτε χρώμα, γιά τό άγαθό καί τό ώραΐο και 
τό δίκαιο, γιά κάθε σώμα τεχνητό ή φυσικό, γιά τή φωτιά, το νερό και ολα τα 
παρόμοια, γιά κάθε ζωντανό όργανισμό καί κάθε ψυχική ιδιότητα, καί γιά δλες 

e τίς μορφές τοΰ ένεργεΐν καί τοΰ πάσχειν. Δηλαδή δλων αύτών είναι άδυνατο 
νά γνωρίσεις τέλεια τό πέμπτο, άν δέ γνωρίσεις προηγουμένως τά τέσσερα. 
Πάντως πρέπει νά προσθέσομε δτι αύτές οί τέσσερες γνωστικές βαθμίδες έπι- 
χειροΰν νά δείξουν δχι μόνο τήν ούσία τοΰ κάθε πράγματος, άλλά καί τίς ίδιότη- 

343 τές του 11 κι’ αύτό όφείλεται στήν άδυναμία τής γλώσσας12- γι αύτό κανένας λο
γικός άνθρωπος δέ θά τολμήσει ποτέ νά τοποθετήσει τά διανοήματά του μέσα σ’ 
αύτό τό περίβλημα 1S, δταν μάλιστα είναι μόνιμο, δπως συμβαίνει σέ δ τι έχει γρα
πτά διατυπωθή. Κι’ αύτό πάλι πού λέω τώρα πρέπει νά τό καταλάβομεκαλύτερα. 
Κάθε συγκεκριμένος κύκλος, άπό κείνους πού στήν πράξη γράφονται ή καί κατα. 
σκευάζονται μέ τόν τόρνο, έχει Μνα πλήθος ’ιδιότητες άντίθετες πρός τό πέμ. 
πτοι* _  άφοΰ παντοΰ έφάπτεται της εύθείας IS - ,  ένώ γιά τήν ιδέα τοΰ κύκλου 
λέμε πώς δέν Μχει οϋτε τό έλάχιστο στοιχείο άπό τήν άντίθετη πρός αύτήν 
φύση. Έπειτα, κανένα δνομα κατά τή γνώμη μου δέν είναι άπολύτως πάγιο γιά

τό παράπαν άρετή τυγχάνω  είδώς καί 71b : δ δέ μή οίδα τί έστιν, πώς άν όποίόν γ έ  τι είδείην .
12 Τό τών λόγω ν άσθενές άφορα μόνον δνα μέρος τών τετταρω ν, τό ονομα καί τόν λ ο γ ο ν  

τό εϊδωλον καί ή έπιστήμη δέ βρίσκονται στήν περιοχή τής γλώσσας. Πρβλ 342c : ούκ έν φωναις 
(δνομα καί λόγος), ούδ ’ έν σωμάτων σχήμασιν (εϊδωλον), άλλ’ έν ψυχαίς (έπιστήμη) ένον. Στα  έπε- 
ξ η γ η τ ι κ ά  παραδείγματα πού άκολουθοΰν καί στήν άνάπτυξη πού γίνετα ι παρακάτω, λαμβάνεται ύπ 
δψη καί τό εϊδωλον, παραλείπεται δμως πάλι ή έπιστήμη, μολονότι κ ι’ έκεΐ δπως κ ι’ έδω ώς υπο
κείμενο τής κρίσεως άναφέρονται πάντοτε τά τέτταρα. Βλ. 343a - b : κύκλος έκαστος (=είδω λον) -  
δνομα αύτών -  καί μήν περί λόγου. 343b - c : περί έκάστου τών τεττά ρω ν-εκα στον των τεττά-
ρων προτεϊνον τ0  ψυχη λόγω  τε (=δνομα, λόγος) κα ί κατ’ έργα  (= εϊδω λον) πρβλ. άμέσως παρά- 
κάτω · τό λεγόμενον κα ί δεικνύμενον. 344d : ούχ ή ψυχή τοϋ γράψαντος ή λεξαντος (=δνομα, λόγος) 
έλέγχετα ι, ά λλ ’ ή τών τεττάρων φύσις. 344b : όνόματα κα ί λόγοι, όψεις τε κα ί αισθήσεις.

13 Αύτό είναι τό τών λόγων άσθενές, ή γλώσσα μέ τήν άδυναμία της νά έκφράσει τό ον.
14. Τήν  άντίφαση τής αισθητής μαθηματικής μορφής πρός τήν άντίστοιχή της ϊννοια  ε ίχε  παρα

τηρήσει πρίν άπό τόν Πλάτωνα ό Πρωταγόρας. Βλ. D ie ls, Fragm ente der Vo rsokratiker I I» ,  230 κ.έ. : 
ούτε γά ρ αί α ίσθηταί γρα μμα ί τοιαϋται είσίν, οΐας λέγει ό γεωμέτρης· ούθέν γα ρ  ευθυ των α ι
σθητών Ούδέ σ τρ ο γγύ λο ν  άπτεται γά ρ τοΰ κανόνος ού κατά στιγμήν ό κύκλος, ά λλ ’ ώσπερ Πρω
ταγόρας ϊλ εγεν  έλέγχω ν τούς γεω μέτρας. _ . . .  . - .

15. Πρέπει νά προσθέσομε : κατά περισσότερα τόυ ένός σημεία. Διαφορετικα δέ θά υπηρχβ
άντίφαση.



136 Πλάτωνος

b ψαμεν ούδέν ουδενί βέβαιον είναι, κωλύειν δ’ ούδέν τά νΰν στρογγυλά καλούμενα 
εύθέα κεκλήσθαι τά τε ευθέα δή στρογγυλά, και ούδέν ήττον βεβαίως εξειν τοΐς 
μεταθεμένοις καί έναντίως καλοΰσιν καί μήν περί λόγου γε ό αύτός λόγος, εΐ- 
πεΡ όνομάτων και βημάτων σύγκειται, μηδέν ίκανώς βεβαίως είναι βέβαιον' 
μυριος δε λογος αυ περί έκάστου των τεττάρων ώς άσαφές, τό δέ μέγιστον. δτιερ 
ειπομεν όλίγον έμπροσθεν, δτι δυοΐν όντοιν, του τε δντος καί του ποιου τίνος, 

c τ°  ποιόν τι, τό δέ τί, ζητούσης είδΐναι τής ψυχής, τό μή ζητούμενον έκαστον 
τών τεττάρων προτεϊνον τή ψυχή λόγφ τε καί κατ’ έργα 8, αίσθήσεσιν εύέλεγκτον 
τό τε λεγόμενον καί δεικνύμενον * άεί παρεχόμενον έκαστον, άπορίας τε καί άσα- 
φείας έμπίμπλησι πάσης ώς έπος είπεϊν πάντ’ άνδρα. έν οΐσι μέν οδν μηδ’ είθι- 
σμένοι τό αληθές ζητεΐν έσμεν υπό πονηράς τροφής, έξαρκεί δέ τό προταθέν τών 
ειδώλων 8, ου καταγέλαστοι γιγνόμεθα ύπ’ άλλήλων, οί έρωτώμενοι ύπό τών έρω- 

d τώντων, δυναμένων δέ τά τέτταρα διαρρίπτειν τε καί έλέγχειν' έν οϊς δ’ άν τό 
πεμπτον αποκρινασθαι καί δηλοΰν άναγκαζωμεν, ό βουλόμενος τών δυναμένων 
άνατρέπειν κρατεί, και ποιεί τόν έξηγούμενον έν λόγοις ή γράμμασιν ή άπο· 
κρισεσιν τοΐς πολλοΐς των άκουόντων δοκειν μηδέν γιγνώσκειν ών άν έπιχειρή 
γράφειν η λέγειν4, άγνοούντων ένιοτε ώς ούχ ή ψυχή του γράψαντος ή λέξαντος 
έλέγχεται, άλλ’ ή τών τεττάρων φύσις έκάστου5, πεφυκυϊα φαύλως. ή δέ διά πάν

ε των αύτών διαγωγή, άνω καί κάτω μεταβαίνουσα έφ’ έκαστον, μόγις έπιστημην 
ένέτεκεν ευ πεφυκότος ευ πεφυκότΐ' κακώς δέ άν φυή, ώς ή τών πολλών έξις τής 

344 ψυχής είς τε τό μαθεΐν είς τε τά λεγόμενα ήθη πέφυκεν, τά δέ διέφθαρται, ούδ’ 
άν ό Λυγκεύς6 ίδεΐν ποιήσειεν τούς τοιούτους' ένί δέ λόγω, τόν μή συγγενή τοΰ 
πράγματος οΰτ' άν εύμάθεια ποιήσειέν 7 ποτε ουτε μνήμη — τήν άρχήν γάρ έν άλ- 
λοτρίαις εξεσιν ούκ έγγίγνεται — ώστε όπόσοι τών δικαίων τε καί τών άλλων 
δσα καλά μή προσφυείς εισιν καί συγγενείς, άλλοι δέ άλλων εύμαθεϊς άμα καί 
μνήμονες, ούδ’ δσοι συγγενείς, δυσμαθεΐς δέ καί άμνήμονες8, ούδένες τούτων μή- 

b ποτε μάθωσιν άλήθειαν άρετής είς τό δυνατόν ούδέ κακίας, άμα γάρ αύτά άνάγκη 
μανθάνειν καί τό ψεΰδος άμα καί άληθές τής δλης ούσίας, μετά τριβής πάσης καί 
χρόνου πολλοί}, δπερ έν άρχαΐς είπον' μόγις δέ τριβόμενα πρός άλληλα αύτών 
έκαστα όνόματα και λόγοι δψεις τε καί αισθήσεις, έν εύμενέσιν έλέγχοις έλεγ-

1. Ωστε ή έντυπωση πού 8χοον ο! άνθρωποι γ ιά  τή μονιμότητα τών λέξεων ώς συμβόλων 
ωρισμένων πραγμάτων, δέν μπορεί νά χρησιμεύσει ώς έπιχείρημα γ ιά  τήν ούσιαστική μονιμότητά 
τους, πού θά στηριζόταν στήν κατά φύσιν, κατά έσωτερική συγγένεια , σχέση τους πρός τά 
πράγματα.

2. Πρβλ. 342e ύποσημ. 12.
3. Τό εϊδωλον δέν έχει έδώ τή σημασία τής τρίτης γνωστικής βαθμίδας πού είδαμε παρα 

πάνω· αντιτιθεται προς τό άληθές (έν οΐσι μέν οΒν μηδ ’ είθισμένοι τό άληθές ζητεϊν έσμεν) πού 
ισοδύναμε! μέ τό δν 342ε, και σημαίνει τήν εικόνα τής άλήθειας, πού μπορεί λιγότερο ή περισσό 
τερο νά πλησιάζει πρός αύτήν, πού δμως πάντως δέν είναι παρά μίμησις άληθείας. Τό  εϊδωλον 
μ̂  αυτή τή σημασία άντιστοιχεΐ πρός τό ποιόν τι καί περιλαμβάνει καί τά τέσσερα : δνομα, λόγον 
εϊδωλον καί έπιστήμην.

4. Στήν  πρώτη περίπτωση (343c) ού γιγνόμεθα  καταγέλαστοι, για τί δέν ύπάρχει κατά γένος 
άντίθεση μεταξύ έκείνου πού μάς ζητείται καί έκείνου πού προσφέρομε ώς τό ζητούμενο : καί τά
δυο είναι ποιον τι. Δέ συμβαίνει τό ίδιο καί στή δεύτερη περίπτωση : έκεΐ μας ζητείται τό δν,
καί παρέχομε τό ποιόν τι, γ ια τί ή γλώσσα δέν μπορεί παρά τό ποιόν τι νά έκφράσει (πρβλ. 342e 
δια το τών λόγω ν άσθενές)- γ ι ’ αύτό ό έξηγούμενος (ένν. τό πέμπτον) έν λόγοις ή γράμμασιν
ή άποκρίσεσιν τοις πολλοΐς τών άκουόντων δοκεΐ μηδέν γιγνώ σκειν ών αν έπιχειρή γράφειν
S) λέγειν.

5. Ή  φαυλότης τής φύσεως των τεττάρων εγκειτα ι στό δτι παρέχουν τά ποιόν τι καί δχι τό ον.
6 . 'Ο  Λυγκεύς είναι ϊνας άπ’ τούς ’Αργοναύτες, περίφημος γ ιά  τήν όξύτητα τής όράσεως

του. Το όνομά του συμβολίζει έδώ τόν άνθρωπο πού τό πνεύμα του ϋχει τή δύναμη νά βλέπει 
τόσο μακρια καί πρό παντός τόσο βαθειά δσο τού Λυγκέω ς τά μάτια, πού σύμφωνα μέ μιά παράδοση 
έβλεπαν καί τά Οπό γην.

7. Έ ν ν .  ίδεΐν.
8 . Γ ιά  τίς ιδιότητες πού πρέπει νά £χει ό φιλόσοφος πρβλ. Πολ. Τ , 487a : ϊάτιν οδν 8 πο μέμψα
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b κανένα πράγμα' τίποτα δέν εμποδίζει αύτό πού σήμερα λέγεται στρογγυλό νά 
;■ λεγόταν άλλοτε ίσιο καί τό ίσιο πάλι στρογγυλό, καί ή νέα ονομασία δέ θά εί

ναι καθόλου λιγώτερο πάγια στή συνείδηση έκείνων πού έκαναν τήν άντιμετάθεση 
καί όνομάζουν τά πράγματα άντίθετα άπό πρίν ·. Καί γιά τόν ορισμό δμως, έφό- 
σον άποτελεΐται άπό όνόματα καί ρήματα, ή ίδια κρίση ισχύει, δτι δηλαδή κα
νένα στοιχείο του δέν είναι άρκετά μόνιμα σταθερό' καί χίλιοι δυό άλλοι λόγοι 
ύπάρχουν άκόμα, γιά τούς όποίους καθένα άπό τά τέσσερα παρέχει γνώση άσαφή, 
ό κυριώτερος δμως είναι έκεΐνος πού είπαμε πρό όλίγου : δτι ένώ ύπάρχουν δυο 
ξεχωριστά πράγματα, ή ούσία τών δντων καί οί ίδιότητές τους, καί ή ψυχή ζητεί 

c νά γνωρίσει δχι τίς ιδιότητες, άλλά τήν ούσία, έπειδή καθένα άπό τά τέσσερα 
προσφέρει στήν ψυχή μέ γλωσσική διατύπωση καί μέ αισθητή ϋπαρξη - έκεΐνο πού 
αύτή δέ ζητεί — καί είναι εΰκολο νά ελέγξεις μέ τίς αισθήσεις, καί τή γλωσσική 
διατύπωση καί τήν αισθητή ύπαρξη’ πού παρέχει καθένα άπ αύτά , γεμίζει τόν 
άνθρωπο, θάλεγε κανείς, μέ κάθε είδους άπορία καί άσάφεια. Σέ δσα λοιπόν ζητή
ματα, άπό κακή πνευματική άγωγή, δέν είμαστε συνηθισμένοι ουτε κάν νά ζητούμε 
τήν άλήθεια, παρά μάς ικανοποιεί πλήρως τό πρώτο είδωλο 3 πού θά μάς έπιδειχθε^ 
έκεΐ δέν γελοιοποιούμαστε ό Μνας άπό τόν άλλον, έκεΐνος πού τον ρωτούν άπό κεΐ- 

d νον πού ρωτάει, κι’ άν άκόμα ό τελευταίος είναι ικανός νά άνατρέπει καί νά έλεγχει 
τή γνώση πού μάς δίνουν τά τέσσερα' δπου δμως αναγκάζομε τό συνομιλητή μας 
νά μάς απαντήσει δείχνοντάς μας τό πέμπτο, έκεΐ βγαίνει νικητής, άρκεί νά θέλει, 
οποιοσδήποτε άπ’ αύτούς πού ξέρουν ν’ άνατρέπουν συλλογισμούς, καί κάνει έκει- 
νον, πού μέ προφορική ή γραπτή έκθεση, ή άπαντώντας σέ έρωτήσεις, ζητεί νά 
περιγράψει τό πέμπτο, νά φαίνεται στούς περισσότερους άκροατές πώς τίποτα δέν 
ξέρει άπ’δσα έπιχειρεΐ νά γράψει ή νά πει 4' καί ό λόγος είναι δτι δέν καταλαβαίνουν 
κάποτε, πώς έκεΐνο πού έλέγχεται δέν είναι ή ψυχή αύτοΰ πού έγραψε ή μίλησε, άλλά 
ή ούσία τής καθεμιάς άπό τίς τέσσερες γνωστικές βαθμίδες, πού είναι άπό τή φύση 

e της έλαττωματική 5· Μόνο τό πέρασμα μέσα άπ' δλες αύτές τίς γνωστικές βαθ 
μίδες, πού μέ επανειλημμένες άνόδους καί καθόδους όδηγεί πρός τήν καθε
μιά, μπορεί κάποτε νά γεννήσει μέσα στό φυσικά άξιο πνεΰμα τή γνώση 
τοΰ φυσικά άξιου δντος' άν δμως είναι κανείς άπό τή φύση του άνάξιος, δπως 
είναι ή ψυχική υφή τών περισσότερων άνθρώπων, καί στό διανοητικό καί στό 
ήθικό, δπως λέγεται, πεδίο — στό τελευταίο πολλές φορές καί άπό διαφθο- 

344 ρά —, τέτοιους άνθρώπους ούτε ό Λυγκεύς6 δέ θά μποροΰσε νά τούς κάνει νά 
δοΰν. Μ’ ενα λόγο, δποιος δέν εχει έσωτερική συγγένεια μέ τό πράγμα, αύτόν 
οϋτε άντίληψη οϋτε μνήμη δέ θά τον κανουν ποτέ νά το γνωρίσει, γιατί η γνώση 
αύτή δέ γεννιέται ποτέ μέσα σέ φύσεις ξένες πρός αύτήν. Ωστε δσοι δέν έχουν καμ- 

ΐ μιά έσωτερική συνάφεια καί συγγένεια πρός τή δικαιοσύνη καί τίς άλλες άξιες,
παρά ή άντίληψη καί ή μνήμη τους εκτείνονται σέ άλλα πεδία, έπισης δμως καί 
δσοι έχουν συγγένεια, άλλά τούς λείπει άντίληψη καί μνήμη8, κανένας άπ αύτούς 
δέ θά γνωρίσει ποτέ, στόν άνώτερο βαθμό πού είναι δοσμένο στόν άνθρωπο νά 

<■ b γνωρίσει, τήν άληθινή ούσία τής άρετής καί τής κακίας' γιατί δέν μπορείς παρά 
συγχρόνως νά τά γνωρίσεις, καθώς συγχρόνως είναι άνάγκη νά γνωρίσεις καί 
του συνόλου τών δντων τήν άλήθεια καί τό ψέμα, μέ πολύπλευρη ερευνά καί δα
πάνη πολλοΰ χρόνου, δπως είπα στήν άρχή. Καί μόνον δταν έντατικά έπιδοθεΐ κα
νείς στήν έξέταση καί τή σύγκριση δλων αύτών τών γνωστικών μορφών άναμεταξύ 
τους, όνομάτων, όρισμών, οπτικών καί γενικά αισθητικών παραστάσεων, καί δταν ό 
έλεγχος τής άλήθειας τους γίνεται μέ διάθεση εύμενή καί χωρίς προσωπική έμπά-

τοιοϋτον έπιτήδευμα, δ μή ποτ’ άν τις οΐός τε γένοιτο ίκανώς έπιτηδεϋσαι, εί μή φύσει εϊη μνη
μών, εύμαθής, μεγαλοπρεπής, εΰχαρις, φίλος τε καί συγγενής άληθείας, δ ικαιοσύνης, σωφρο- 
σύνης ;

Τά Π ροπύλαια
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χόμενα καί άνευ φθόνων 1 έρωτήσεσιν καί άποκρίσεσιν χρωμένων, έξέλαμψε φρό- 
νησις περί έκαστον καί νους, συντείνων * δ τι μάλιστ’ είς δύναμιν άνθρωπίνην. διό 

c δή πάς άνήρ σπουδαίος τών όντων σπουδαίων πέρι πολλοΰ δει μή γράψας ποτέ 
έν άνθρώποις είς φθόνον καί άπορίαν καταβαλεΐ. ένί δή έκ τούτων δεί γιγνώ· 
σκειν λόγφ, δταν ίδη τίς του συγγράμματα γεγραμμένα είτε έν νόμοις νομοθέ- 
του είτε έν άλλοις τισίν άττ’ ουν, ώς ούκ ήν τούτω ταΰτα σπουδαιότατα, είπερ 
εστ αύτός σπουδαίος*, κείται δέ που έν χώρα τη καλλίστη τών τούτου" εί δέ δν- 

d τως αύτφ ταΰτ’ έσπουδασμένα έν γράμμασιν έτέθη, έξ άρα δή τοι έπειτα, θεοί 
μέν οΟ, βροτοί δέ φρένας ώ λεσαν α ύ τ ο ί4.

Τούτω δή τώ μύθω τε και πλάνω s ό συνεπισπόμενος ευ είσεται, είτ’ ουν Διο
νύσιος εγραψέν τι τών περι φύσεως άκρων καί πρώτων είτε τις έλάττων είτεμεί- 
ζων, ώς ούδέν άκηκοώς ούδέ μεμαθηκώς ήν ύγιές ών εγραψεν κατά τόν έμόν λό
γον όμοίως γάρ άν αυτα έσέβετο έμοί, καί ούκ άν αύτά έτόλμησεν είς άναρμο- 

e στίαν καί άπρέπειαν6 έκβάλλειν. οϋτε γάρ υπομνημάτων7 χάριν εγραψεν — ούδέν 
γάρ δεινόν μή τις αύτό έπιλάθηται, έάν άπαξ τη ψυχή περιλάβη' πάντων γάρ έν 
βραχυτάτοις κείται φιλοτιμίας δέ αίσχράς, είπερ, ένεκα, είθ’ ώς αύτοΰ τιθέμε- 

345 νος είθ ώς παιδείας δή μέτοχος ών, ής ούκ άξιος ήν άγαπών δόξαν τήν τής με- 
τοχήζ γενομένης. εί μέν ουν έκ τής μιας συνουσίας Διονυσίφ τοΰτο γέγονεν, τάχ’ 
άν είη, γέγονεν δ’ ουν δπως, ίττω Ζεύς, φησιν ό Θηβαίος' διεξήλθον μέν γάρ ώς 
είπόν s τε έγώ καί άπαξ μόνον, ϋστερον δέ ού πώποτε ετι. έννοείν δή δεί τό μετά 
τοΰτο, δτω μέλει τό περι αυτά γεγονός εύρεϊν δπη ποτέ γέγονεν, τίνι ποτ’ αίτία 
τό δεύτερον καί τό τρίτον πλεονάκις τε ού διεξήμεν' πότερον Διονύσιος άκούσας 

b μόνον άπαξ, ούτως είδέναι τε οιεται καί ίκανώς οίδεν, είτε αύτός εύρών ή καί 
μαθών έμπροσθεν παρ’ έτέρων, ή φαΰλα είναι τά λεχθέντα, ή — τό τρίτον — ού καθ’ 
αύτόν, μείζονα δέ, καί δντως ούκ άν δυνατός είναι φρονήσεώς τε καί άρετής ζην 
έπιμελούμενος 9. εί μέν γάρ φαΰλα, πολλοΐς μάρτυσι μαχείται τά έναντία λέγου- 
σιν, οΐ περί τών τοιούτων πάμπολυ Διονυσίου κυριώτεροι άν είεν κριταί' εί δέ ηύ- 
ρηκέναι ή μεμαθηκέναι, άξια δ’ ουν είναι πρός παιδείαν ψυχής έλευθέρας, πώςάν, 

c μη θαυμαστός ων άνθρωπος, τον ήγεμόνα τούτων καί κύριον ούτως εύχερώς ήτίμα- 
σέν ποτ’ άν ; πώς δ’ ήτίμασεν, έγώ φράζοιμ’ άν.

(Τό τέλος στό έρχόμενο)

1. Πρβλ. Συμπ. 210d : πολλούς καί καλούς λόγους καί μεγαλοπρεπείς τίκτπ και διανοήματα 
έν φιλοσοφία ά φ θ ό ν ω.

2. Ή  μετάφραση ίγ ιν ε  κατά τή διόρθωση τής E v a  Sachs : συντείνοντι. Πρβλ. w ilam o w itz  
Platon I I ,  295, σημ. 2.

3. Πρβλ. Φαϊδρ. 277d-e.
4. -'Ομήρου *1λ. Η 360, Μ 234.
5. ’Εννοεί τήν παρέκβαση 341c-344d.
6 . Πρβλ. Φαϊδρ. 275d-e : δταν δέ άπαξ γραφή, κυλινδεϊτα ι μέν πανταχοΰ πας λόγος όμο(<«ς παρά 

τοΐς έπαϊουσιν, ώς δ ’ αϋτως παρ' οϊς ούδέν προσήκει, καϊ ούκ έπίσταται λέγειν  οϊς δεϊ γε  κα ί μή.
7. *Η είδότων ύπόμνησις είναι ή μόνη χρησιμότης πού άναγνωρίζει στό γραπτό λόγο ό Πλά 

των στό Φαϊδρο 278a.
8 . Πρβλ. 341a-b : οΰτω δή καί Διονυσίω τότ ’ έρρήθη τά ρηθέντα. πάντα μέν οδν out’ έγώ διε 

ξήλθον ούτε Διονύσιος έδεΐτο.
9. Αύτή τήν τρίτη δυνατότητα’ καταφάσκΕΐ ό Πλάτων, δπως φαίνεται άπ’ δ τι λέει παρακάτω.
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θεια1 ποΰ χρησιμοποιεί ώς δργανό της έρωτήσεις καί άπαντήσεις, μόνο τότε 
είναι κάποτε δυνατόν νά γεννηθεί σά μιά λάμψη ή άληθινή γνώση τοΰ κάθε 
πράγματος καί ή νόηση τής ούσίας του γιά κείνον πού έντείνει τίς δυνάμεις του 2 

c στόν άνθρωπίνως μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Γι’ αύτό κανένας άξιος άνθρωπος δέ 
θά γράψει ποτέ καί δέ θά παρουσιάσει στούς άνθρώπους τίς σκέψεις του πάνω 
σ’ δ τι είναι άληθινά άξιο, γεννώντας τους έτσι φθόνο καί άπορία. Μ ’ ενα λόγο, 
έχοντας κανείς ύπ’ δψη του δσα είπαμε, πρέπει, δταν ίδεΐ γραμμένα βιβλία, ή 
ένός νομοθέτη μέ θέμα τούς νόμους ή καί ότιδήποτε άλλο μέ άλλο θέμα, νά ξέ
ρει δτι δσα λέει έκεΐ, δέν ήταν γι’ αύτόν τά άξιώτερα, άν είναι ό ίδιος άξιος *t 
παρά φυλάγονται στό ώραιότερο μέρος τοΰ έαυτοΰ του' άν δμως αύτά πού έγραψε, 

d τά έγραψε θεωρώντας τα πραγματικά σπουδαία, τότε, δχι βέβαια οί θεοί, άλλά 
οί άνθρωποι τ ό ν  έ κ α ν α ν  νά  χ ά σ ε ι  τά λ ο γ ι κ ά  του*.

"Οποιος παρακολούθησε αύτή τήν ίστορία κι’ αύτή τήν περιπλάνηση δ, θά κα
ταλάβει καλά, δτι δποιος έγραψε κάτι γιά τίς ΰψιστες καί πρώτες άρχές τοϋ κό
σμου, είτε είναι αύτός ό Διονύσιος, είτε ένας κατώτερος ή άνώτερός του, κατά 
τή γνώμη μου τίποτα σωστό δέν άκουσε καί δέν έμαθε γιά κείνα πού έγραψε' 
άλλιώς θά τά σεβόταν τό ίδιο μ’ έμένα καί δέ θά τολμούσε νά τά παρουσιά
σει έκθέτοντάς τα στό άνάρμοστο καί άπρεπο άντίκρυσμα τών άνθρώπων *■ 

e γιατί οΰτε γιά νά βοηθεΐ τή μνήμη του 7 τάγραψε — δέν ύπάρχει κανένας φό. 
βος νά τό ξεχάσεις δταν μιά φορά τό κλείσεις μέσ’ στήν ψυχή σου: 
τίποτε δέν είναι συντομώτερο άπ’ αύτό — άν τδκανε, τδκανε άπό μιά έπαί- 
σχυντη φιλοδοξία, είτε γιά νά τά παρουσιάσει ώς δικά του, είτε γιά νά φανεΐ 
πώς έχει μόρφωση, πού ήταν άνάξιός της, άφοΰ έπιθυμοΰσε τή φήμη πού 

345 δίνει ή άπόκτησή της. Τώρα, άν ή μοναδική άκρόαση έφθασε γιά νά πραγματο
ποιηθεί αύτό στό Διονύσιο, — πολύ πιθανόν, πώς δμως πραγματοποιήθηκε, αύτό 
ό Δ ίας τό ξέρει, που λέει κι’ ό Θηβαίος' γιατί έγώ τοϋ τά άνέπτυξα 
μέ τόν τρόπο πού είπα8, καί μόνο μιά φορά, ποτέ πιά άλλοτε. Τώρα, δποιος 
ένδιαφέρεται νά καταλάβει πώς έγινε δ τι έγινε, πρέπει νά βρει τό λόγο πού 
μ’ έκανε νά μήν έπαναλάβω τήν άνάπτυξή μου καί δεύτερη καί τρίτη καί πε
ρισσότερες φορές. Ποιά είναι δηλαδή ή άλήθεια: πιστεύει ό Διονύσιος δτι άπό 

b τή μιά φορά πού τά άκουσε τά ξέρει, καί πραγματικά τά ξέρει δσο χρειάζεται, 
είτε γιατί μόνος του τά κατάλαβε, είτε γιατί τά είχε μάθει προηγουμένως άπό 
άλλους, ή νομίζει δτι αύτά πού άκουσε δέν άξίζουν, ή — τρίτη υπόθεση δτι δέν 
είναι άνάλογα μέ τίς δυνάμεις του, παρά είναι βαρύτερα άπ’ δ τι αυτός μπορεί 
νά βαστάσει, καί δτι πραγματικά είναι άνίκανος νά ζήσει σύμφωνα μέ τίς υπα
γορεύσεις τής άληθινής γνώσης καί τής άρετής9. Γιατί άν τά πεϊ άνάξια, θάρθει 
σέ σύγκρουση μέ πολλούς μάρτυρες πού λένε τά ά.ντίθετα καί που θά ήταν σ 
αύτά τά πράγματα κριτές άπείρως άρμοδιώτεροι άπό τό Διονύσιο' άν πάλι πει 
πώς τά άνακάλυψε μόνος του ή πώς τά διδάχθηκε άπό άλλους, και δτι πάντως 

c άξίζουν νά χρησιμεύσουν γιά τήν παίδευση μιας έλεύθερης ψυχής, τότε πώς θά 
μποροΰσε — έκτός πιά άν είναι πολύ παράξενος άνθρωπος — νά προσβάλει 
μέ τόσην έπιπολαιότητα τόν άνθρωπο πού είναι σ’ αύτά ό όδηγός καί ό αύθεντι- 
κός γνώστης ; Τώρα πώς τόν πρόσβαλε, έγώ θά σάς τό πώ.

(Τό  τέλος στό έρχόμενο)
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Περικλής Γιαννόπουλος

’Αναλαμβάνοντας νά μιλήσει κανείς άπό τίς 
στήλες αύτές γιά τόν Περικλή Γιαννόπουλο, δέν 
επιτελεΐ άπλώς τό συμβατικό έργο μιάς κριτι
κής γιά ένα όποιοδήποτε ενδιαφέρον καί επί
καιρο θέμα. Συνεπής μέ τόν κύριο σκοπό πού 
έχει ταχθεί έδώ, τήν επιστροφή στήν 'Ελλάδα, 
— έπιστροφή δχι στήν οποίαν "Ελλάδα ώς ι
στορική έκφανση, άλλά στήν Ελλάδα ώς Ίδέα — 
εκπληρώνει τό βασικό καί πριύτιστο καθήκον 
νά μελετήσει μορφές πού ή έμφάνισή τους είναι 
άρρηκτα συνδεμένη μέ τήν Ιστορική μοίρα τής 
Ίδέας αύτής, καί νά προσπαθήσιι, έρμηνεύον- 
τάς τες κατά τόν εφικτά ορθότερο τρόπο, νά 
πάρει απέναντι τους τήν πρέπουσα θέση.

"Ηδη ή ειδική τούτη τοποθέτηση δημιουργεί 
μεγάλες ύποχρειΰσεις, πού δέν μπορεί βέβαια νά 
τίς εκπληρώσει ένα σύντομο σημείωμα, — εί
ναι άλλωστε αύτό έργο συστηματικής μελέτης 
πού διεξοδικά θ’ ασχολούνταν μέ τόν Περικλή 
Γ  ιαννόπουλο.

Γι’ αύτό, μέσα στά στενά τοϋτα πλαίσια δέ θά 
εκταθώ σέ λεπτομερειακή εξέταση τοΰ έργου 
του' άλλά θά προσπαθήσω, κυρίως, νά πλησιά
σω τόν άνθρωπο στήν περιοχήν έκείνη, δπου τό 
πιό προσωπικό, τό ούσιαστικώτερο στοιχείο του 
αναδύεται άκέριο άπό τόν πυρήνα ϊής ύπαρξής 
του, γιά νά διακλαδωθεϊ κατόπι σ’ δλες τίς εκ
δηλώσεις του, εξασφαλίζοντας τους, ανεξάρτητα 
άπό τήν επιτυχία καί τήν άλήθεια τών περι
πτώσεων, τήν ενότητα, πού αύτή καί μόνη αναι
ρεί τό τυχαίο κάθε έργου καί τό διασώζει άπό 
τή διασπορά.

*Λ Μ

Στή ζωή κάθε πνευματικού άνθρώπου, πού 
άσίγαστος πόθος του είναι ή άέναη τάση πρός 
τό Τέλειο, θά σημάνει μοιραία καί αναπόφευκτα 
ή έλληνική στιγμή. Είτε στήν περιοχή τοΰ πνεύ
ματος στίς συγκεκριμένες ιστορικές της εκφάν
σεις, είτε σά φύση, ή αιώνια Ελλάδα στάθηκε 
καί στέκει πάντα Ιδανικό πού κεντρίζει τό Ιστο
ρικό πνεΰμίι νά κατακτήσει μέ νέους αγώνες τήν 
ούσία της καί νά τήν άναδημιουργήσει σέ νέες 
μορφές. "Οπου μέσα στήν Ιστορία συντελείται ή 
γνωριμία μέ τήν 'Ελλάδα, μάς ξαφνιάζει πάντο
τε τό ιδιότυπο εκείνο πάθος, πού, παρ’ δλη τήν 
ποικιλία τών περιπτώσεων, είναι παντού τό ίδιο 
στήν όλκή καί στό χρώμα του καί σφραγίζει 
ανεξάλειπτα δλη τήν κατοπινή πορεία τής πνευ
ματικής ζωής.

"Ομοια καί στόν Περικλή Γιαννόπουλο, ή γνω
ριμία του αύτή έμελλε νά τοΰ σταθεί Μοίρα. 
"Ελληνας αύτός, καί πρώτος μέσα στούς "Ελλη
νες, άγάπησε τήν 'Ελλάδα μέ τό πιό γνήσιο έλ
ληνικό πάθος, καί ό "Ερωτάς του, δπως κάθε 
άληθινός "Ερωτας, τόν ποδηγέτησε νά άνακα- 
λύψει μέσα άπό τά φαινόμενα τήν πρώτη άρχή 
τής ελληνικότητας, τό «κινοΰν άκίνητον> στήν 
άνάπτυξη τής έλληνικής Ίδέας, τήν έλληνική 
φύση.

Τήν έλληνική φύση, βέβαια, τήν είχανε δει κι’ 
άλλοι πρίν άπό τό Γιαννόπουλο, καί άλλοι θά 
τήν είχανε παράφορα άγαπήσει' μά άπό τή σχέ
ση τους μαζί της έλειψε άκριβώς αύτό πού θά 
τήν ξεχώριζε άπό τή γνωστή καί τυχαία, άλλω
στε, σχέση τοϋ άνθρώπου μέ τή γή τής πατρί
δας του, πού, δσο καί άν είναι γνήσια, παραμένει 
υποκειμενική υπόθεση χωρίς άντικειμενική ση
μασία. ’Αντίθετα, ό Περικλής Γιαννόπουλος κύ
κλωσε καί πολιόρκησε τό «έρώμενον», ώσπου 
ή μοναδική έρωτική του διαίσθηση μπόρεσε νά 
προσπελάσει τόν πυρήνα του καί νά τοΰ άπο- 
σπάσει τό μυστικό του νόημα (*). Καί ή έλληνική 
φύση τοΰ εμφανίστηκε πιά μέ τή δύναμη ένός 
μεταφυσικοΰ συμβόλου.

Γιατί δέν είναι μιά όποιαδήποτε φύση, κάτι 
δηλαδή τυχαίο καί κατά συμβεβηκύς, άλλά μιά 
ελλογη, μιά εννομη φύση, θάλεγα καλύτερα: 
ό τρόπος, πού μέσα στή φύση, μοναδικά 
καί άνεπανάληπτα, εκφράζεται, ένσωματιόνεται 
ό Λόγος. Δέν είναι φύση που υπακούει άπλώς 
σέ φυσικούς νόμους, άλλά φύση πλασμένη 
χατά Λόγον, δπως ένα καλλιτέχνημα (2), καί πού

( ΐ )  «Αύτή είναι ή έλληνική Φύσις. Koci διότι ε ί
ναι τοιαύτη, δέν φαίνεται εις τούς κοινούς όφθαλ- 
μούς καί δέν δίδεται είς τάς κοινάς ψυχάς καί δέν 
γίνεται Αντιληπτική είς τάς χαμηλάς διανοίας καί 
δέν παραδίδει τάς χάριτας καί _τά μυστήριά της, 
■παρά είς έκείνους, οί όποιοι έρώνται αύτήν μέ πά
θος, άφοσιοΰνται είς τήν λατρείαν της ψυχή τε καί 
σώματι. Κα ί δέν είναι μόνον ό υψιστος διδάσκαλος 
τής τέχνης . . . παντός καλλιτέχνου, είναι άκόμη 
βαθύτερον καί σπουδαιότατον, ό Οψιστος έξευγενι- 
οτής αύτοΰ τοΰ άνθρωπίνου όργανισμοϋ τοΰ άνθρώ
που». («Νέα Γράμματα», Δ ' (1938), άρ. 1 - 3, σελ.75).

( 2) « . . .  καί δλα τά πάντα διαγράφονται είς τό 
άσπιλον φάος μέ τήν ύστάτην διαύγειαν . . . παρου- 
σιάζοντα δλα μαζί, ίνα  κόσμον έκτός πάσης πραγ- 
ματικότητος, ένα κόσμον όλόκληρον ιδανικόν, ποιη
τικόν, πλασμένον όλόκληρον άπό άριστοτέχνας ποιη 
τάς καί ζωγράφους καί γλύπτας, κόσμον ίδανικώ- 
τατον, τόν όνειρωδέστερον τών κόσμων καί δμως 
π ρ α γ μ α τ ι κ ό ν »  ( Ιν θ ’ άνωτ. σελ. 70). — « Έ δ ώ ,
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«πιτάσσει στόν άνθρωπο πού τή «θεάται» τούς 
πλαστικούς νόμους τοΰ πνεύματος. Ή  φύση γί
νεται έτσι σάν ή ποώτη άρτια ενσωμάτωση τής 
Ίδέας.

Τό πρώτο λοιπόν βήμα πρός τήν 'Ελλάδα θά 
πρέπει νά είναι ή γνωριμιά μέ τή γή της. Τί 
συνακολουθεί τή γνωριμίαν αύτή, τό διαισθάν- 
θηκε άσφαλτα ό Γιαννόπουλος, καί έδώ ίσως 
νά βρίσκεται καί τό καίριο σημείο τής προσω
πικής του τραγωδίας, γιστί ό ίδιος δέν μπόρεσε 
ποτέ νά προχωρήσει στό δρόμο πού ή διαίσθη
σή του χάραζε.

Είναι φανερή ή γνώση πού στό πρωτοξύπνημα 
τής συνείδησής του προσπορίζεται ό "Ελληνας, 
καί ή έπιταγή πού άναπότρεπτη προβάλλεται 
άπ’ αύτήν άκριβώς τή γνώση. Άντικρύζοντας 
στή φύση τόν τελειωμένο πλαστικό κόσμο μέ 
τόν άλάθητο νόμο του, ταυτόχρονα γνωρίζει τής 
δικής του τής ύπαρξης τό χαώδες καί τό άκο
σμο. Άπό δώ καί μπρός, ή προσπάθεια δλη: τής 
ζωής δέν μπορεί παρά νά είναι μιά τιτανική νο
μοθετική βού?.ηση, βούληση μορφής καί εύκο- 
σμίας : Νά γίνεις καί σύ κόσμος μέ τή ζωή καί 
τό έργο σου μέσα στόν πιό τέλειο τών κόσμων, 
νά συλλάβεις καί νά έκφράσεις τό νόμο του — 
σ’ έναν ’Απόλλωνα ή σ’ έναν "Εφηβο τοΰ Κριτίου.

"Ετσι ολοφάνερο γίνεται πώς ή γνωριμιά μας 
μέ τή φύση δέ μπορεί βέβαια νά σταματήσει 
καί νά έξαντληθεϊ στήν άμεση αισθητική θέα. 
Ή  εμβάθυνση θά συντελεστεί ύστερα καί πέ
ρα άπό αύτήν, σάν πνευματική σύλληψη, πού 
στήν αντικειμενική έκφραση, στό έργο μας, θά 
ξανανθίσει τόν πλαστικό νόμο τής φύσης.

Πόσο αύτό δέν είναι ούτοπική ρωμαντική δι
άθεση, οΰτε ρηχός αισθητισμός, μιά μεγάλη νε
οελληνική έπίτευξη εμπράγματα μάς τό άπο- 
δείχνει: Ό  «Άλαφροΐσκιωτος» τοΰ Σικελιανοΰ. 
Ό  άνθρωπος έκεΐ, ό "Ελληνας άνθρωπος, άνα- 
καλύπτει τόν έαυτό του μέοα καί από τή μορφή 
τής φύσης, καί ή φύση πάλι νατακτάται καθώς 
ενσωματώνεται, καθώς ένανθρωπίζεται στήν 
πλαστικήν άναδημιουργία. "Ανθρωπος καί φύση 
βρίσκονται σέ άέναη άλληλε ιίδραση. Ό  άνθρω
πος τής αποσπά τό μυστικό της νόμο, πλάθεται 
καί τήν πλάθει.

Μέσα στή νεοελληνική ποίηση ό «’Αλαφροι- 
σκιωτος» είναι ή στιγμή πού τό μυστικό νόημα 
τής φύσης συνθέτεται μέ τή συνείδηση τοΰ άτό- 
μου, γιά νά άναδυθεΐ άπό τό χάος στήν πρώτη του 
έκφανση δ 'Ελληνικός άνθρωπος.

*
*  *

Ό  Περικλής Γιαννόπουλος δμως, στήν πορεία

έννοώ, καί εϊδικώς καί γενικώ ς, τήν φύσιν τής ό
ποιας αί άκταί καί τά^ πεδία καί τά δρη είναι έ- 
πεξειργασμένα άπό Θειον άριστοτέχνην . . . »  (σελ. 
72). — « Ε ίτε  Υμηττός , είτε Ά ρδηττός, είτε Αίγά- 
λεως . . . δλα ώραΐα στολισμένα λέγουν άπλώς σάν 
άγάλματα( σάν έπιτύμβιοι μορφαί : είμεθα ώραΐα» 
(ένθ’ άνωτ. σελ. 1 2 2 ). — · . . . μετουσιώνεται και αυ
τός ό θεατής είς ’ Ιδέαν, ’Αέρα, Χ^ώμα, νομίζει δτι 
είναι μία τεχνητή άνΰπαρκτος όπόστασις, είκών 
άνθρώπου, είς εικόνα φύσεως ζωγραφημένην ύπό 
.καλλιτέχνου πλανήτου ά?λου» ( Ιν θ . άνωτ. σελ. 199).

του πρός τήν Ελλάδα, δέν έμελλε νά βαδίσει τό 
δρόμο τής δημιρυργικής τελείωσης. Σέ μιάν έπο
χή πού έμοιαζε νάχει λησμονηθεί, δχι μόνο ποιά 
ήταν ή άποστολή τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος, άλλά 
καί οτι υπήρχε κάν μιά τέτοια άποστολή. ό Γιαν- 
νόπουλος είχε καταλάβει πώς άνάγκη έπιτακτική 
απαιτούσε τήν αφύπνιση τής έλληνικής συνείδη
σης. "Ετσι, ή έπιταγή πού προβάλλονταν σέ κεί
νον πού άκέρια θά συναισθανόταν τήν εύθύνη 
του άπέναντι στήν ιστορική στιγμή, ήταν αύτό- 
βουλα νά ταχθεί στήν έξυπηρέτηση τής άνάγκης 
αύτής, θυσιάζοντας τήν εκπλήρωση τών προσω
πικών αιτημάτων πού στό μεμονωμένο του άτομο 
θά εξασφάλιζε τήν έφικτή πνευματική ολοκλή
ρωση (*)·

Θά μποροΰσε ίσως ν’ άντιταχθεϊ πώς ό Γιαν- 
νόπουλος δέ διέθετε κάν τις δυνάμεις γιά τή 
δημιουργία καλλιτεχνικού έργου. Μιά τέτοια 
κρίση βέβαια δέν εύσταθεΐ, γιατί είναι τουλά
χιστον αύθαίρετο νά κρίνει κανείς χωρίς δεδο
μένα — άλλά, καί αν άκόμη εύσταθοΰσε, αύτό 
κατά τίποτα δέ θά μποροΰσε νά μειώσει τό ήθι
κό νόημα τής στάσης του. Γιατί δ ίδιος πίστευε 
στίς καλλιτεχνικές δυνατότητές του, καί δμως δέν 
έδίστασε νά παραμερίσει κάθε εφήμερη προσω
πική έπιδίωξη, κάθε πόθο άτομικής πληρότητας, 
δταν ένιωσε σάν έντολή, μέ μιάν άμεση επέμ
βαση, νά < έξυπνήσχι », νά * έλευθερώση », νά 
« άναστήση τών πολλώ ν τήν ψυχήν » (J), καί 
νά τούς κάνει, έμφυσώντας τους τή δική του πί
στη, νά βαδίσουνε πρός τό δραμά του (8).

Ή  τραγικότητα πού συνακολουθεί αύτή του 
άκριβώς τή στάση είναι φανερή. Γιατί ό ίδιος, 
τό ήξερε καλά, δέ θάβλεπε ποτέ τοΰ δράματός 
του τήν ιστορική πραγματοποίηση, καί, άκό-

(>) «‘Υπάρχει Ενα καθήκον είς τόν τόπον αύτόν. 
Κα ί τό καθήκον αύτό είναι νά μελετήσωμεν ήμεΐς 
αύτοί τόν έαυτόν μας, τό παρελθόν μας, διά νά 
γνωρίζωμεν τί είμεθα καί τί δυνάμεθα νά κάμωμεν 
καί πρός ποιας όδούς νά βαδίσωμεν . . .  Τό καθή
κον αύτό έπέβαλα πρώτον είς έμαυτόν. Κα ί παρά 
τήν φύσιν καί παρά τήν κλίσιν καί έναντίον τής 
ψυχικής διαθέσεως, έδέσμευσα τάς καλλιτεχνικάς 
μου δυνάμεις καί όρμάς πρός έκδήλω σιν, διά νά 
έκτελέσω πρώτον αύτό» (8νθ’ άνωτ. σ. 41).

(2) Έ νθ *  άνωτ. σελ. 1 Καί άλλου : « Διότι δέν έχω
καμμίαν φιλοδοξίαν νά άρχίσω καί νά τελειώσω τι, 
οΟτε νά φανώ έγώ σοφός. Κα ί δέν θέλω νά έκφρά- 
σω ώραΐα τί βλέπω έγ ώ 'κα ί νά κομψευθώ, άλλά νά 
ύποδείξω τόν τρόπον τών ζητήσεων, σκέψεων καί 
συγκρίσεω ν, διά τοΰ όποιου οί άλλοι δύνανται νά 
ϊδουν καλήτερα καί περισσότερα έμοΰ» (ένθ ’ άνωτ. 
σ. 116-7).

( 3 ) «Διότι καίομαι άπό ένα πόθον άνίατον, χυσίμα
τος άπλέτου φωτός άπό τό ίδικόν μας είς τήν πο
ρείαν τών αύριανών 'Ελλήνω ν. Διότι έγω πιστεύω 
άκραδάντως δτι θά γεννηθή μοιραίως νέος κόσμος 
έλληνικός, μολονότι έπίσης άκραδάντως πιστεύω, δτι 
δέν θά ίδώ οϋτε τό ’’Αλφα, πράγμα πού μοΰ είναι 
άδιάφορον, κόσμος διά τόν όποιον είμεθα πλασμένοι 
καί τόν όποιον έγώ βλέπω καθαρά σάν πράγμα.
Κα ί έπειδή δέν είναι ή δουλειά μου, ό σκοπός μου, 
ή κρίσις αύτή καθ’ έαυτήν, είς τάς ζητήσεις αύτάς, 
πού περνώ μόνον άπό τά σήμερον διά νά παω εις 
τό αΰριον, τό έλληνικόν αϋριον, πού μ* ένδιαφέρει 
περισσότερον άπό δ,τι βλέπω, άπό τήν ζωήν μου
αύτήν, άπό κάθε κολοκυθένιον ’ Εγώ , έχω ένώπιόν
μου μόνον τά πράγματα καί βλέπω μόνον τήν ιδέαν,
τήν όποιαν έκφράζω χωρίς κολακείαν, χωρίς κανέ
να συγυρισμόν» ( Ιν θ ’ άνωτ. σ. 4).
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μη, γιατί τό εργο του, βιαστικό καί ανολοκλή
ρωτο, δέ μποροΰσε παρά νά βρίσκεται σέ διαρ 
κή αντίφαση μέ τό αίτημα τοΰ Καλού, τοϋ Λ ι
τού καί τοΰ "Αρτιου, πού αύτός μέ τέτοιο πά
θος στήν 'Ελλάδα τό αγάπησε — καί τό κήρυξε.

Στό σημείο αύτά θά πρέπει νά σταθούμε, νο
μίζω, έπειδή̂  άκριβώς στό βιαστικό καί ανολο
κλήρωτο τού έργου του οφείλονται πολλά κενά, 
πολλές ουσιαστικές ελλείψεις, πού δέ θάπρεπε νά 
παραβλεφθοΰν. Γιατί, άν ή ανακάλυψη τής φύ
σης, που στάθηκε τό καιριαϊτερο σημείο τής 
έλληνικής του σύλληψης, έχει βέβαια ανυπολό
γιστη σημασία γιά ενα νέο άντίκρυσμα τού ελ
ληνικού προβλήματος, όμως, γιά νά θεμελιωθεί 
νεοελληνικός πολιτισμός, χρειάζεται καί τής ι
στορίας δημιουργική μελέτη καί κατανόηση. 
Ό  Περικλής Γιαννόπουλος τό είχε δει βέ
βαια αυτό καί  ̂ είχε καταλάβει πώς ή κακο
δαιμονία μας όλη πήγαζε άπό τήν άγνοια 
τής ιστορίας μας, καί ίσως πιό πολύ ά- 
κομη,  ̂από τήν παθητική καί ανεύθυνη πα
ραδοχής άλλότριων πορισμάτων (*), — άλλά, 
παρ’ όλ’ αύτά, ό ίδιος δέν κατόρθωσε νά ξεπε-

(>) «Δ ια  να δμιλήση κανείς λογικά  δι* ϊνα  ζήτη· 
λληνικόν . . . άνάγκη νά άνατρέξη είς τό πα’ 

ρελΘον,_ να συμβουλευθ?) τήν ' Ι σ τ ο ρ ί α ν .  Κ α ! έλ
ληνική ιστορία δέν ύπάρχει. Δ ι’ αύτό βασιλεύει τοι- 
αοτη σύγχησις καί σύγκρουσις Ιδεών εϊς δλα άνε- 
ζαιρετως τά ίδικά μας πράγματα.· « 'Α νθ ρ ω π ο ι μέ 
πνεύμα  ̂έντελώς έλεύθερον δουλικών αισθημάτων 
πρό του Ευρωπαίου δέν έπαρουσιάσθησαν είς τήν 
μελετην τής 'Ιστορίας. "Άνθρωποι μέ πύρινον πάθος 
έ ρ ω τ ο ς  ριχθέντες είς τήν μελέτην τής "Ιστορίας 
δέν έφάνησαν μέχρι τοΟδε.» (ϊνθ . άνωτ. σ. 23). «Ή- 
ί ί|ιΛ  01 Ελληνες άγνοοϋμεν τήν Ε λ λ ά δ α  καί τόν 

Ελληνα  περισσότερον κάθε Κίνας, κάθε Κινέζου.Φαν- 
ταζομεθα τόν έαυτόν μας καί τόν τόπον μας άπό τά 
γράμματα πού μας στέλλουν οί Εύρωπαιοι » ( §νθ* 
άνωτ. σ. 26). 1

ράσει τό στάδιο ιών απλών υποδείξεων, τών «νύ
ξεων», όπως τόσο χαρακτηριστικά έλεγε. Λύσεις 
συγκεκριμένες δέν έδωσε γιά κανένα έλληνικό 
ζητημα — λύσεις που νά εύσταθοΰν. Καί άκόμη, 
καθώς, όσο δυνάμωνε γύρω του ή αντίδραση καί 
ή άκατανοησία, μέ περισσότερο πάθος καί άπο- 
κλειστικότητα προσηλώνονταν στό έλληνικό του 
όραμα, έφτασε̂  ν' άρνηθεΐ καί τόν πανανθρώπινο 
πολιτισμο μ ενα φανατισμό πού δέν μπορούσε 
παρά νά̂  ξενίσει καί ν’ αποξενώσει βέβαια εκεί
νους που τήν Ελλαδα δίκαια δέν τη φαντάζον
ται πραγματοποιούμενη εΕω άπό τήν Ευρώπη.

"Ομως αύτά ουτε τόσο άπλά ζητήματα είναι 
οσο ίσως φαίνονται, οΰτε καί μποροΰν νά μάς 
επηρεάσουν στήν όρθή κρίση μας γιά τό Γιαν- 
νόπουλο. Γιατί ή ερμηνεία μιάς προσωπικότη
τας προσδιορίζεται κυρίως άπό τήν περιο χή 
όπου πρέπει νά τήν τοποθετήσεις. Καί ό Γιαν
νόπουλος δέν είναι οΰτε καλλιτέχνης δημιουργός, 
οΰτε θεωρητικός τής τέχνης ή τοΰ πολιτισμοΰ. 
Ό  Γιαννόπουλος ήταν καί θέλησε νά είναι πρό
δρομος καί έγερτής ψυχών, ό πρώτος ποΰ απο
φασιστικά θά γύριζε στις πηγές τής Ελλάδα:, 
σπαζοντας̂  τον κλοιό τής οποίας ξενική: επίδρα
σης, γιά ν' άποχτήσει άμεσην έπαφή μέ τό χώμα 
του καί ν ανασυνδέσει τήν έλληνική παράδοση.

Άλλ’ ό σκοπός είναι νά μπορεί κανείς καί νά 
θέλει, μέσα άπό τίς παροδικές έκδηλο')σεις, τίς 
συνδεμένες μέ τήν έποχή καί τίς αδυναμίες τηςί 
νά ξεχωρίσει τό αιώνιο εκείνο στοιχείο πού 
συνέχει μιά προσωπικότητα. 
c Και στό Γιαννόπουλο τό στοιχείο αύτό είναι 
ο γνήσιος έρωτας τής 'Ελλάδας, πού πέρα άπό 
τον εκαστοτε φορέα του ζεΐ καί ενεργεί καί κα
λέ^ συγγενικές φύσεις νά εξακολουθήσουν τόν 
αγώνα, γιά νά τόν ενσαρκώσουν σέ νέες δημιουρ
γίες ελληνικές.

Η ΡΩ ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Γ. Σαραντάρη : «Ή παρουσία τοϋ άνθρώ
που» ( ’Αθήνα 1938, έκδ. «Κύκλου», σελ. 36).
Συνεχίζοντας τήν περισυνή του «Συμβολή σέ 

μιά φιλοσοφία τής ύπαρξης», μάς παρουσιάζει ε
φέτος ό κ. Σαραντάρης μιά δεύτερη μελέτη τής 
ίδιας κατεύθυνσης, μέ τόν τίτλο «Ή  παρουσία 
τού άνθρώπου». Ή  τέτοια προσπάθεια πρός 
φιλοσοφία ενέχει άραγε κάποια ευρύτερη σημα
σία, πέρα άπό τήν προσωπική έκφραση άπλώς 
τής ψυχικής στάσης τοΰ κ. Σαραντάρη ; Νομί
ζω ότι μπορώ ν’ άπαντήσω αδίστακτα, τονί
ζοντας τήν ευρύτατη άκριβώς σημασία τής 
πνευματικής αύτής εμφάνισης. "Οσο γιά τό άλη 
θινό νόημα τής χαρακτηριστικά ατομικής αύτής 
προσπάθειας, κάθε προληπτική διατύπωση οίασ- 
δήποτε κρίσης θά ήταν άσκοπη καί άστοχη. Ή  
όλότητα άλλωστε τών συγκεκριμένων παρατηρή- 
σειον γιά τίς προθέσεις καί τίς πραγματοποιή
σεις τοΰ κ. Σαραντάρη θά έπιδιιόξει νά έκφρά- 
σει, μέ όλη τή δυνατή αντικειμενικότητα καί α
κρίβεια, τό ήθος, τήν ιδιοτυπία καί τά επιτεύγ
ματα τής φιλοσοφικής αύτής έργασίας.

Μπορούμε νά πούμε, ήδη στό εξώφυλλο τής 
μελί της, υπάρχει ό λόγος πού έπι βάλλει νά ξε
χωρίσομε τήν προσπάθεια τοΰ κ. Σαραντάρη. 
Δέν έννοώ τόν τίτλο τής μελιέτης, πού βέβαια 
καί αύτός καθαρά δείχνει τό ήθος τής άναζήτη- 
σης. Κάτι άλλο είναι, πού άληθινά παίρνει, ύπό 
τίς σημερινές συνθήκες, έξαιρετική σημασία. 
Άναφέροντας ό κ. Σαραντάρης τά προηγούμενα 
έργα του, συνειδητά παραλείπει ν’ άναφέρει τις 
άκόμη καί πρόσφατες ποιητικές του προσπά
θειες, άν καί σ’ αύτές έως καί πέρισυ είχε δώ
σει ολόκληρο τόν έαυτό του.

Γ  ιά νά έρμηνευθεί άκριβέστερα ή μεταστρο
φή αύτή τοϋ κ. Σαραντάρη, ή προσπάθειά του ή 
συνειδητή νά κατακτήσει μιάν ούσιαστική σφαί
ρα ζωής, καί γιά νά έκτιμηθεί άληθινά, τόσο 
κατά τήν υποκειμενική της άξία ώς προσωπικό 
κατόρθωμα, όσο καί κατά τήν άντικειμενική ση
μασία της, τουλάχιστον γιά τήν έποχή μας, ώς 
πνευματικό παράδειγμα, είναι άναμφίβολα σκό
πιμο. καί ίσως καί άναγκαίο, νά έποπτεύσομε, 
πρόχειρα έστω, τήν κατάσταση καί τίς υποκι
νήσεις τοϋ σημερινού πνευματικοΰ περιβάλλον
τος, πού, άδιατάραχτο σχεδόν καθώς υπάρχει, θά 
μπορούσε νά ίσχύσει καί γιά τόν προσανατολι
σμό τής πνευματικής τοποθέτησης τού κ. Σαραν
τάρη, καί βέβαια όχι μόνο τοΰ κ. Σαραντάρη.

* *
Τό σημερινό λοιπόν πνευματικό περιβάλλον,

όπως εκφράζεται προπάντων μέ τις έκδηλώσεις 
τών νέων τής γενεάς τοΰ κ. Σαραντάρη, άκριβώς 
κατ’έξοχήν πρός ούσιαστική πνευματικότητα είναι 
ανίκανο νά δώσει οίαδήποτε άφορμή. Γ  ιά ζωή τοΰ 
πνεύματος καί γιά πνευματικό πολιτισμό γίνε
ται βέβαια πολύς λόγος, θόρυβος όμως προ
πάντων καί όχι λόγος ουσιαστικός. Άλλοτε, ό
πως φαίνεται, δέν υπήρχε τουλάχιστον παρά μιά 
περιορισμένη, δειλή καί σεμνή κίνηση γύρω άπό 
τά θεωρούμενα πνευματικά θέματα. Σήμερα υ
πάρχει καί οργανωμένη, πολυοργανωμένη μάλι
στα ή πνευματική δραστηριότητα. Τό παρήγορο. 
καί συγκινητικό κάποτε, είναι βέβαια ή όλοένα 
καί μεγαλύτερη προθυμία γιά πνευματική κα
τάρτιση καί άνάπτυξη. Τί όμως είναι αυτό πού 
προσφέρεται σέ μιά τόσο έντονη καί τόσο ωραία 
ζήτηση ;

Πάντοτε σχεδόν καί αποκλειστικά λογοτεχνία 
καί λογοτεχνικές συζητήσεις. Γιά τήν ποιότη
τα καί τής τέτοιας προσφοράς δέν άξίζει ίσως 
νά γίνει ιδιαίτερος λόγος" έπιτέλους, κατά τίς 
δυνάμεις πού υπάρχουν, Ικανοποιείται ή εκτε
ταμένη αύτή ζήτηση, καί φυσικά είτε καί μέ ού
σιαστικά δημιουργική κάποοε έργασία, είτε μέ 
προχειρότερη συνηθέστερα καί προβληματική 
στήν όποια της άξία, είτε άκόμη καί μέ μετα
φράσεις, κάποτε άρκετά φροντισμένες, συχνότε
ρα όμως κακογραμμένες καί ανυπόφορες.

Βέβαια καί τό ζήτηιια τής κατώτερης αύτής 
ποιότητας έχει καί αύτό τή σπουδαιότητα καί 
τή σημασία του. Τήν άποστολή καί τή συμβολή 
πού έχει ή λογοτεχνία στή διαμόρφωση τοΰ 
πνευματικού πολιτισμού, άρνητικά τήν πραγμα
τοποιεί ή κατιότερη, ή κακή ποιότητα, πού μοι
ραίο είναι νά τή φέρνει ή άκατάσχετη πολυγρα
φία τών οίωνδήποτε. Ή  εύθύνη βέβαια είναι 
στά περιοδικά, πού μέ τόση προθυμία προσφέ
ρουν γιά τή λογοτεχνική παιδεία τού "Εθνους 
παρόμοια κακογραφήματα.

Τό ζήτημα όμως τό κατ’ έξοχήν σημαντικό 
είναι ό τόνος καί τό ήθος τής λογοτεχνικής πο
λυγραφίας καί προχειρογραφίας. Οί άνθρωποι 
αύτοί, πού έκπροσωΛοϋν κάπως υπεύθυνα τίς 
δυνάμεις τής λογοτεχνίας, κατ’ έξοχήν μάλιστα 
οί καταρτισμένοι καί οΐ έπίλεκτοι, έχουν φθάσει 
νά μορφώσουν ένα είδος «ιδεολογίας» λογοτεχνι- 
σμοΰ καί αισθητισμού. Καί τοϋτο είναι τό κατ’ 
έξοχήν έπικίνδυνο. Νομίζουν δηλαδή καί κηρύτ
τουν, ότι τά έργα τους καί οί συζητήσεις γιά τά 
έργα τους είναι τό άπαντον τοΰ πολιτισμοΰ τοΰ 
"Εθνους, ή καί άκόμη, ότι αύτά άποφασίζουν τήν 
άληθινη του ιστορική ύπαρξη. "Έτσι έφθασαν 
νά προβάλουν σάν ΰψιστα εijνικά ζητήματα τό
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«συγχρονισμό* π. χ. τής ποιητικής παραγωγής— 
δημιουργία, αν έλεγα, θά ήμουν εξω άπό τή σκέ
ψη τους—είτε τήν πιστότητα τής έκθεσης ή 
καί τήν ευστοχία τής μίμησης τών ξένων πνευ
ματικών συρμών. Καί έμπλέκουν καί άλλα πα
ρόμοιας ολκής ζητήματα, καί φροντίζουν προ
πάντων νά κατασκευάζουν μεγάλους άνδρες τούς 
άπλώς διηγηματογράφους — πιθανόν μάλιστα 
καί χωρίς ίχνος δημιουργικότητας— καί άκόμη 
προθυμότερα τούς λεγομένους «κριτικούς» — συ
χνά καί μέτρια καταρτισμένους προχειρογράφους.

Αύτή είναι ή έντατικοίτερη έκφραση τοϋ πνευ 
ματικοϋ μας περιβάλλοντος, τοΰ βέβαια κατά τήν 
ονομασία άπλώς τής συνήθειας πνευματικοΰ. 
Δυστυχώς έως σήμερα δέν υπάρχει αντίλογος 
στήν προβολή κοί στήν επίδειξη τής στενής αύ
τής, έμπρακτης μάλιστα καί πολυθόρυβης, ερ
μηνείας τής ζιυής τοϋ πνεύματος' καί έτσι, δχι 
μόνο αναγκαία άπουσιάζει άπό τή συνείδηση 
τής πνευματικής μας κοινωνίας τό πνεΰμα στήν 
ολότητα καί στήν άλήθεια του, άλλά καί αύτή 
ή λογοτεχνία, καί γενικά ή Τέχνη, πού καθ’ έαυ- 
τήν είναι βέβαια άξιος, αν καί ένας άπλώς τρό- 
πος τής ζωής τού πνεύματος, χάνει στήν τέτοια 
της εμφάνιση τήν άληθινή της πνευματικότητα 
καί τήν πραγματική της άξια, καθώς άποσπά 
ται άπό τόν πυρήνα τοϋ πνεύματος καί προβάλ
λεται μέ τήν άξίωση αυτόνομης καί αύτοδ'ικαίω 
της ύπαρξης, καί μάλιστα στήν πιό εξωτερική 
δυνατή της διανόηση* σάν απλή περίπου εκ
φραστική τεχνική.

Στό πέλαγος λοιπόν τοΰ πολυθόρυβου αύτοΰ 
λογοτεχνισμοΰ, ή συνειδητή ηθική στάση τοϋ κ. 
Σαραντάρη, πού άρνείται τήν προσήλωσή του 
και στή δικη του ακόμη λογοτεχνική έργασία, 
παίρνει δικαιωματικά μιά ιδιαίτερη σημασία 
καί σπουδαιότητα.

Ας κυττάξομε λοιπόν άπό τόν τίτλο της ήδη 
τή μελέτη τοΰ κ. Σαραντάρη. Τί σημαίνει άραγε 
η έκφραση αύτή, ή τόσο γεμάτη άπό πίστη, πού 
ύπάρχει σάν προμετωπίδα τής φιλοσοφίας του ; 
Ποιό είναι τό νόημα τής «παρουσίας τοΰ αν
θρώπου», πού ετσι προβάλλεται, δέν μπορεί 
κανείς νά ξεχωρίσει, σάν άξίωση, σά διαπίστω
ση τής φιλοσοφίας τοΰ κ. Σαραντάρη ; Ό  ίδιος 
λέει γιά τό νόημα τοΰ άνθρώπου τά λιτά αύτά 
λόγια : «Δέ μπορώ νά δά>σω τήν έννοια τοΰ
ανθρώπου, γιατί ό άνθρωπος δέν είναι γιά τό 
άτομο πραγματικότητα, άλλά ιδανικό κ ί πίστη 
πλέρια. Είμαι άτομο, καί μονάχα μέ τήν έξέταση 
τοϋ ατόμου καί τό σταμάτημά του σιά σύνορα 
τοϋ άπολύεου, καί μέ τήν πίστη, μπορώ νά φτά
σω στόν άνθρωπο. Ό  φιλόσοφος οφείλει νά 
πεισθεί πώς είναι άδύνατο νά δοθεί ή έννοια 
τοϋ ανθρώπου, άλλά συνάμα νά πιστέψει στόν 
άνθρωπο» (σελ. 9). “Ωστε τήν έννοια τοΰ άνθρώ- 
που ουτε υπόσχεται καν νά τή δίάσει 6 κ. Σαραν* 
τάρης. Καί αληθινά, ώς τό τέλος τής μελέτης του 
δέ φτάνει νά μάς δώσει μιά τέτοια έν\ οια."Ισως δ
μως καί καμμιά έννοια δέ μάς δίνει ό κ. Σαραντά 
ρης* πολυ σπάνια μόνο κάποιες εξηγήσεις τών δ- 
ρων,πού ειδικά χρησιμοποιεί,φτάνουν νά γίνονται

άρτιοηίρισμοί, καί έτσι νά μάς δίνουν καί αλη
θινές εννοιεςΉ έλλειψη δμως γενικά τής έννοιας 
είναι κάτι δχι τό τυχαίο στή γενική στάση τοΰ 
κ Σαραντάρη, καί βέβαια άποφασιστικό γιά δλη 
τήν αξία τής σκέψης του.'Ο ίδιος άλλωστε προσ
παθεί καί να εμφανίσει κάποια δικαίωση τής απο
φυγής αύτής τής «έννοιολογίας», άποφυγής πού 
τή διακηρύττει σά συνειδητή του έπιδίωξη, 
καί μάλιστα προσπαθεί καί νά στηρίξει σ’ αύτή 
τή συνειδητή άποφυγή,ή τουλάχιστον καί σ’ αύ
τή. τήν ιδιοτυπία καί άνωτερίτητα τής φιλοσο
φίας του (σελ. 4, 5 καί σέ πολλά άλλα σημεία). 
"Οσο βέβαια γιά τ’ άποτελέσματα μιάς τέτοιας 
προσπάθειας, καμμιά άμφιβολία δέ θά μποροΰ
σε νά ύπάρξει. Ή  προσπάθεια αύτή, νά έκτοπι- 
σθεί άπό τόν ίδιο τό χώρο της ή γνώση, είναι 
άπό τή φύση της μάταιη σέ κάθε περίπτωση καί 
αναγκαία πάντοτε άμεσα αύτοαναιρείται. "Ολη ή 
υποτιμητική πολεμική καί φιλοσοφική άρνηση 
τής γνώσης, πού ό κ. Σαραντάρης κατ’ έξοχήν τήν 
άσκεί, είναι κατά τήν ούσία της άνίκανη νά ευ
δοκιμήσει. ”Av έρχεται ν’ άρνηθεϊ τή γνιΰση 
αντικειμενικά, σύγχρονα ύποκειμενικά άκράδαν- 
τα τήν στηρίζει, μέ τήν ίδια μάλιστα τή δύνα
μη τής πεποίθησης πού ή ίδια έχει στό κΰρος 
της. Ή  τέτοια πολεμική κατά τής γνώσης είναι 
γνώση άκριβώς καί αύτή, καί έτσι σύγχρονα καί 
άρνείται καί θέτει τόν ίδιο τόν εαυτό της. Συ
νηθισμένη είναι στήν ίστορία τής φιλοσοφίας 
τοΰ είδους αύτοϋ ή τάση γιά τήν ύποτίμηση καί 
τόν άφανισμό τής γνώσης, άλλά καί άδήριτα έ- 
παληθεύεται στήν κάθε τέτοια προσπάθεια ή 
αύτοβεβαίωση τοϋ άπαρ^σάλευτου τής γνώσης. 
Καμμιά υπέρβαση τής γνώσης μέ τήν ίδια τή 
γνοίση δέ θά γίνει ποτέ δυνατή. Καί ή φιλοσο
φία, καί ή έσωτερικώτερη καί ή έγγύτερη στό 
άπόλυτο, είναι κατά τή φύση της γνίόση πάντο
τε καί αύτή, άξιώτερο άπλώς είδος καί άνι&τε- 
ρος βαθμός γνώσης. Ό,τι τουλάχιστον έχει φτά
σει νά έκφρασθεί. καί φυσικά κάθε φιλοσοφία 
πού ξέρομε, καί ή φιλοσοφία τής μελέτης τοΰ κ. 
Σαραντάρη, έχει φτάσει κατά ένα τρόπο νά έκ- 
φρασθεί, — μέ δική της ίσως κάθε φορά γλώσ
σα. άλλά πάντως μέ κάποια μορφή έκφρασης 
και σ’ έιιάς προσιτή, — δ,τι λοιπόν εκφράζεται 
κάθε φορά, μέ τό λόγο προπάντων, είναι πάν
τοτε καί οπωσδήποτε γνώση, γνοιση μάλιστα καί 
στούς άλλους διά μέσου τής έκφρασης προσιτή.

Οί παρατηρήσεις δμως, πού τήν άνάγκη τους 
δημιουργεί ή πρώτη αύτή δψη, κατά τή σχέση 
της πρός τή γνώση,της μελέτης τοϋ κ. Σαραντάρη, 
δέν εξαντλούνται μέ τό ζήτημα τοΰτο μόνο, τοϋ 
άνεκτόπιστου τής γνώσης άπό τήν ίδια της τήν 
περιοχή καί μέ τήν ίδια της τή δύναμη. Στή 
μελέτη δηλαδή αύτή. τήν προγραμματικά άντι- 
γνωστική, υπάρχει, δπως είπαιιε, άναγκαία ή 
γνώση. 'Η  γνώση δμως τοΰ κ. Σαραντάρη στή 
συγκεκριμένη της αύτή εμφάνιση, δπως πολύ συ
χνά άλλωστε καί άλλων πολλών, παρουσιάζει 
κάποια ιδιοτυπία, έλλείψεων προπάντων. Στά πε
ρισσότερα σημεία της τής λείπει, καθώς είπαμε, 
τό στοιχείο τής έννοιας. Ο ί  ομότεχνοι τοϋ κ. Σα
ραντάρη σέ μιά τέτοια έλλειψη, τή θεωρούν βέ
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β α ια . δπως καί αύτός άλλωστε, καύχημά τους καί 
προσόν τής άνάπτυξής τους, είτε κατά τό υφος 
άπλώς, είτε καί κατά τήν όλική τους πνευματι
κότητα. Ή  άλήθεια δμως είναι πολύ άπλούστε- 
ρη πάντοτε* ή γνώση δηλαδή ολων αυτών δέν 
εχει άκόμη φθάσει στήν έννοια, δέν είναι δηλα
δή άρτια γνώση. 'Υστερεί σέ κάποιο βαθμό κα
θαρότητας* τής λείπει τό στοιχείο τής λογικής 
ακρίβειας’ Καί αύτά, βέβαια, δέ σημαίνουν πα
ρά τό άναρτίωτο άκριβώς . τής τέτοιας γνώσης.

Ή  άποψη δμως τοΰ κ. Σαρανταρη έχει καί 
δίκιο ώς ένα σημείο. Είναι ή άξίωση νά μήν 
εξαντλείται ή φιλοσοφία μας μονάχα ώς θε- 
οιρία τής γνιόσης. Ένώ δμως ήθελε να πολε
μήσει μιά τέτοια στενότητα τής φιλοσοφίας, 
πού περιορίζεται μονάχα στή θεωρία τής γνώ 
αης, έφθασε νά κηρύξει καί έντελώς άχρηστη 
τή θεωρία τής γνώσης, καί, άκόμη χειρότερα, νά 
ζητήσει νά ύποτιμήσει καί νά εξοντώσει καί 
τήν ίδια τή γνιόση.

"Οσο δμως γιά τήν πραγματική έλλειψη τή: 
έννοιας στίς σκέψεις τοΰ κ. Σαραντάρη, μπο- 
ροϋμε άδίστακτα νά ποϋμε δτι δεν οφείλεται 
τόσο στή μεθοδική του κατά τής έννοιας προ
κατάληψη, δσο προπάντων σέ κάποια έλλειψη 
πού άνέκαθεν χαρακτήριζε τήν υφή τής σκέ
ψης του' ή δύναμη τής λογικής ακρίβειας συ
χνά δέν ύπάρχει στή νοητική του ένέργεια.

Μέ δλα αύτά δμως, οί σκέψεις, πού σκόρπια 
πάντα εκφράζει γιά τό νόημα τοϋ «ανθρώπου», 
έχουν κάποια συνάρτηση έσωτερική καί μπο
ροΰν νά συγκροτηθοΰν σέ μιά καθαρώτερη 
διατύπωση. Εμείς μάλιστα, πού έπιτέλους δέν 
έχομε συνηθίσει νά άρκούμαστε σέ μιά δίχως 
έννοιες γνώση, θά προσπαθήσομε καί τώρα νά 
συγκροτήσομε σέ έννοια δλα αύτά, πού σκόρ̂  
πια μάς λέει ό κ. Σαραντάρης, γιά τό κεντρικό 
τουλάχιστον νόημα τής φιλοσοφίας του. "Ισως 
δμως πρέπει νά σπεύσωμε νά παρατηρήσωμε, 
ότι τήν ένοιοπλαστική αύτή διάθεση δέ θά 
τήν εφαρμόζαμε γιά δποιο πνευματικό νόημα. 
Τά πλατωνικά ήδη «ρητόν ούδαμώς» καί «επέ
κεινα τής ούσίας», άκόμη ή ιδέα κατ’ έξοχήν, 
άλλά καί περισσότερα στή νεώτερη αυτοσυ
νείδηση τοΰ πνεύματος, δλα μαρτυρούν γιά τήν 
περιορισμένη δυνατότητα τής έννοιολογικής δια
τύπωσης τών στοιχείων τοΰ πνεύματος καί τής 
ΐωής τοϋ κόσμου.

Τό νόημα τοΰ «άνθρώπου», δπως άναζητεί- 
ται στή μελέτη, πιθανόν νά είναι άπρόσιτο σέ 
ολοκληρωτική έννοιολογική διατύπωση' είναι δ
μως αναμφίβολο καί δτι δέν εξαντλεί δ κ. Σαραν
τάρης τή δυνατότητα γιά σύνθεση πρός έννοια 
τών σκέψεων, πού σκόρπια καί τις σκέπτεται 
ίσως καί τίς έκφράζει. "Ετσι, τήν πρώτη υπο
δήλωση γιά τή σημασία τοΰ «άνθρώπου» μάς 
τή δίνει, έμμεσα καί βιαστικά, στόν πρόλογό του 
μέ τήν ευκαιρία μιάς άρνητικής κριτικής γιά 
τόν ΙΘ ' αιώνα. ’Ονομάζει έκεΐ «τόν άνθρωπο 
πού σήμερα καί πάντοτε δημιουργεί τόν πραγ
ματικό πολιτισμό» (σελ. 3). Ό  «άνθραιπος», λοι
πόν, είναι ό δημιουργός πολιτισμού. "Ετσι δια

φωτίζεται κατά ένα τρόπο καί τό δεύτερο ση
μαντικό χωρίο γιά τό ίδιο θέμσ, δπου μαθαί
νομε δτι «ή ίστορία είναι ή ίστορία ένός άτό
μου, πού δέ ζεΐ πιά μέ τ’ άλλα άτομα, καί πάει 
νά γίνει άνθρωπος» (σελ. 5). "Οταν σκέφτεται 
κανείς πώς ή ίστορία είναι ή ζωή πού δημιουρ
γεί πολιτισμό, τό χωρίο τοΰτο έχει̂  συνέπεια μέ 
τό ποοηγούμενο καί είναι αλλη  ̂έκφραση̂  τοΰ 
ίδιου νοήματος. Προσθέτει μόνο ένα νέο νόημα, 
τό νόημα τοΰ άτόμου, πού είναι ή άφετηρία πρός 
τόν άνθρωπο. Καί γιά πρώτη μάλιστα εξήγηση 
τής σημασίας τοϋ νέου αύτοΰ νοήματος, μπορεί 
νά χοησιμεύσουν οσα αναφερονται στήν ίδια α
κριβώς σελίδα : «Ό άνθρωπος συμμετέχει τής 
γής σάν ηδονιστής, σάν άτομο. Πείρα τής̂  ζωής 
είναι ό έρωτας κι’ ό θάνατοςδηλαδή^ ή ηδονή. 
Δέν είμαστε γή παρά μέ τήν ηδονη.» Η άντίλη
ψη αύτή, πού άργοτερα 0 αναπτυχθεί πλατυτέ
ρα, φαίνεται νά διαφωτίζει τή σημασία τοΰ α
τόμου καί τοΰ άνθρώπου. Ερχεται όμιος μιά 
σκέψη της επόμενης σελίδας, και ολοκληρωτικά 
σ χ ε δ ό ν  καταστρέφει τήν έννοια τής Ιστορίας, 
ώστε νά κινδυνεύει νά κλονίσει καί̂  δλες 
τίς ώ: τό σημείο τοΰτο έξηγήσεις* «δ φι
λόσοφος άσχολεΐται μονάχα μέ τήν άνάγχη 
τής σχέσης άτομο - άνθρωπος, γιατί κρίνει 
πώς η τύχη δέ μπορεί __νά έπηρεάσει τήν πο
ρεία έκείνης τής σχέσης δταν ή πίστη καλύπτει 
τό άτομο» (σελ. 6). "Ενας τέτοιος ’ισχυρισμός εί
ναι άναίρεση τής ούσίας τής ιστορίας, γιατί στοι
χείο ούσ'αστικό τής ιστορίας είναι γιά πάντα καί 
τό στοιχείο τής τύχης. Ή  πορεία αύτή, πού εί
ναι κατά τόν ορισμό τοΰ κ. Σαραντάρη (σελ. δ) 
ή ίστορία, καμμιά άθραυστη άναγκαιότητα δέ 
θά μποροΰσε νά άνεχθεϊ. Μιά παρόμοια έκδο- 
χή είναι ή χειρότερη μεταφυσική τής ιστορίας, α
νιστόρητη καί άντιϊστορική διανόηση τής «ί 
στορικής» πορείας τοϋ άτόμου πρός τόν άν
θρωπο' είναι θεμελιακή παρανόηση τής α
πλής δυνατότητας , πρός τήν παρουσία τοϋ 
πολιτισμού, πού έμφανίζεται δίκαια σάν ή 
ούσία τής ιστορίας' διανόηση λοιπόν, πού ται
ριάζει σ’ εναν κ ό σ μ ο  θρησκευτικής άκινησίας 
καί δχι ιστορικής δημιουργίας καί κίνησης. 
Αύτή δμως άκριβώς είναι ή θέση καί ή στάση 
τοϋ κ. Σαραντάρη. Αργότερα θά τήν ξαναμελε- 
τήσομε ίσως. γιά νά ερμηνεύσομε καί τή σημα
σία της κατά τή σχέση της πρός τό ήθος, πού 
διέπει τήν-εθνική μας πνευματική ίστορία.

”Ας ξαναδοΰμε τώρα τή σχέση άτομο - άν
θρωπος, δπως τήν άναπτύσσει προχωρώντας δ 
κ.~ Σαραντάρης. Στήν ολοκληρωτική της άνάπτυ
ξη προβάλλει αύτή ή σχέση, δταν πρώτα τοπο
θετηθεί στο σύστημα τοΰ κόσμου τοΰ κ. Σαραν
τάρη. Τρεις είναι οί διαστάσεις του καί οί άνα- 
βαθμοί του. Κάτω ή φύση. στό μέσο τό άτομο καί 
κορύφωση ό άνθρωπος. Τό άτομο είναι ή προ
ϊστορία τοΰ άνθρώπου, δπως ή φύση ή προϊ
στορία τοϋ άτόμου (σελ. 14). Ή  «ιστορική» 
μετάβαση άπό τό κατώτερο στό ανώτερο άνάμε
σα στά τρία αύτά έπίπεδα ΰταρξης είναι τό κύ
ριο πρόβλημα τής μελέτης̂

Γιά τή μετάβαση στό άτομο διαφωτιστικές
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είναι οί σκέψεις : «Λέν είμαστε άτομα . . . παρά 
υστέρα άπό χήν πεϊρα τής ηδονής, παρά υστέρα 
δηλαδή άπό χήν πείρα τοΰ έρωτα καί τοΰ θανά
του. Άλλά τί είμαστε πρώτα άπό χήν ηδονή ; 
Πρωία άπό χήν ηδονή είμασχε φύση . . .  ή 
φύση επιθυμεί ένστικχωδώς χήν καχάσχαση χοΰ 
άχόμου. Καί δρόμος πρός χό άχομο ή ηδονή» 
(σελ. 11). Λοιπόν έχσι γίνεται ή άνάβαση τής φύ
σης σέ άτομο. Πρίν δμως άπό τήν άνώτερη άνά
βαση, άπό χό άχομο πιά σχόν άνθρωπο, χρειά- 
ζεχαι ίσως νά σχαθοΰμε μιά σχιγμή σέ κείνα χά 
πρόσωπα πού άποκλείουν γιά ιόν έαυτό -τους έ
να τέτοιο άνέβασμα.Ό κ. Σαρανχάρης σπεύδει νά 
έκφράσει τίς έπόμενις σκέψεις, πού άν έλειπε ή 
ανάμιξη καί τής γνιόσης άνάμεσα τους — ή πο
λεμική τοΰ κ.Σαραντάρη καχά τής γνώσης ευκαι
ρία ζητάει, κι’ ας είναι έντελώς άταίριαστη — θά 
ήταν δίχως καμμιά άντιγνωμία παραδεκτές: «Ή  
θέση τής γνιόσης, δταν πάνω σ’ αύτή στηρίζε- 
χαι τό οικοδόμημα μιάς κοσμοθεωρίας καί μιάς 
βιοθεωρίας καί ή φιλοδοξία τής άνεξαρχησίας 
χοΰ εγώ, είναι ή θέση χοΰ άχόμου, πού έπιμένει 
σχήν ηδονή, είναι δηλαδή ή θέση χοΰ ήδονισχή. 
Ό  ηδονιστής δέ θέλει νά προχωρήσει πέρα άπό 
χή δική χου ζωή .. . δέν χρέφει αύθόρμηχη συμ
πάθεια πρός χίποτε εξω άπ’ χήν ύπαρξή χου, 
γιατί δέν πιστεύει πιό πέρα άπ’ τόν κύκλο τής 
ζωής του. Ό  ήδονιστής είναι τό άτομο πού πε
θαίνει άτομο . . . είναι ή φύση έκείνη πού έκ- 
τέλεσε τόν προορισμό της άφοΰ γίνηκε άτομο» 
(σελ. 11).

Ά ς  δοΰμε τώρα τήν άνάβαση πιό πέρα άπ’ τό 
άχομο.'Η πρώχη άπόπειρα χοΰ κ. Σαραντάρη νά 
εξηγήσει αύχή τήν άνάβαση δείχνει πιότερο τήν 
ποιητική του διάθεση παρά στάση φιλοσοφική : 
«"Οταν τό άτομο γίνεται άνθρωπος, ή ομιλία 
βρίσκεται άρρηκτα συνυφασμένη μέ τήν παρου
σία τοϋ άνθρώπου. Ή  ομιλία πού δέν παθαί
νει άφαίρεση είναι ή χιόρα τοΰ άνθρώπου . . . 
Σκέψου τήν ομιλία πυκνή σάν τόν ούρανό, γιά 
νά μή σοΰ διαφύγει δποια μέλλουσα άποκά- 
λυψή της !» (σελ. 8). "Ετσι, δταν θέλει φιλοσο
φικά νά έκφράσει τή σκέψη του, στό χωρίο τής 
σελ. 9, πού πρώτο άναφέραμε, άρνεΐται ό κ. Σα
ραντάρης καί τή δυνατότητα νά δώσει έννοια 
τοΰ άνθρώπου καί άξιώνει άπό τό φιλόσ φο 
νά παραδεχτεί άνέκκλητα αύιή τήν άδυναμία 
τής σκέψης καί μονάχα νά πιστέψει στόν άν
θρωπο, πού άλλωστε «δέν είναι γιά τό άτομο 
πραγματικότητα, άλλά ιδανικό καί πίστη πλέρια».

Τήν πίστη βέβαια τήν τονίζει έξαιρετικά ό 
κ. Σαραντάρης καί θέλει νά ιή σκέπτεται μέ 
κάποια ιδιοτυπία, στίς άναπτύξεις προπάν
των τής πρώτης χου μελέχης. "Ολη δμως αύχή 
ή προσπάθεια δέ φέρνει τίποτε χό άναχρεπτικό 
καί άποφασιστικό γιά τή συνηθισμένη στή φιλο
σοφία έρμηνεία τής πίστης.

Τό πρόβλημα τής αύτοϋπέρβασης τοΰ ατό
μου πρός τόν άνθρωπο ούσιαστικώτερα άνχι- 
μετωπίςεται σχό κεφάλαιο I I  χής μελέχης. 
« Ρωχάμε, πώς μπορεί χό άχομο νά νοιώ
σει τ’ άλλα άχομα, νά χαυτιστεϊ μαζί μέ τοΰτα.

Είναι τό ίδιο σά νά ρωτάμε, πώς μπορεί τό 
άχομο νά πισχέψει ένεργηχικά σχόν άνθρω
πο» (σελ. 15). «Ό Χρισχιανισμός διδάσκει ώς 
μέσο για χοϋχο χό σκοπό χήν άγάπη» (σελ. 15). 
Άλλά «ή άγάπη δέν μπορεί νά γίνει βίωση σχό 
τωρινό άτομο, γιαχί χοΰχο δέν άγνοεί ποχέ χου 
χή δική χου άχομική ζωή, χό δικό χου άχομικό 
θάναχο» (σελ. 17). Τό συμπέρασμα λοιπόν είναι 
πρώχα · πρώχα, ότι χοϋχο χό περιεχόμενο ενέχει 
τό «ιδανικό καί πίσχη πλέρια», πού είναι γιά 
χόν κ. Σαρανχάρη ό άνθρωπος : πρέπει χό άτομο 
νά ξεπεράσει χή σχενόχηχα χής προσήλωσής του 
στήν άτομική του μοϊρα, νά ταυτίσει τήν ύπαρ
ξή του μέ τήν ύπαρξη τών άλλων άτόμων" καί έ
τσι, στήν ύπερατομική του αύτή στάση, φτάνον
τας μ’ αύτή «στά σύνορα τοϋ απολύτου», θ’ α
νεβεί πιά στό επίπεδο τής πίστη; καί έτσι καί 
σέ αν&ρωπο. Αύχή περίπου είναι ή κατασκευή 
τής έννοιας τοΰ άνθρώπου. Βέβαια, ό κ. Σαραν
τάρη; δέ στέκεται καί στόν είδικώτερο τοΰτο 
καθορισμό. Στά χωρία πού παραθέσαμε, ξε
κινάει κιόλας στήν άναζήτηση τοΰ τρόπου καί 
τών μέσων γιά τήν πραγματοποίηση τοΰ άρκετά 
πιά καθορισμένου ίδανικοΰ του. Είμαστε έντε
λώς σύμφωνοι σιήν τέτοια πορεία τοϋ ένδιαφέ- 
ροντός του. Τά ιδανικά δέν είναι γιά νά τά εν
νοούμε άπλώς, άλλά καί τά έννοΰμε άκόμη, γιά 
νά τά επιδιώκομε καί νά τά πραγματοποιούμε. 
Μιά δμως πού άναγκαία καί τά έννοοΰμε, καί 
μάλιστα πρώτα πάνχοτε τά εννοούμε, αξίζει καί 
τώρα, ή καί έπιβάλλεται ίσως, νά σταθούμε μιά 
στιγμή καί νά μελετήσομε χή σημασία χοΰ χρό 
που πού ύ κ. Σαρανχάρης εννοεί χό περιεχόμενο 
χοΰ ιδανικού χου. Τό ιδανικό χοΰχο άλλωστε 
προβάλλεχαι μέ άξίωση οικουμενικής έπιδίω- 
ξης καί πανανθρώπινης πραγματοποίησης.“Οπως 
λοιπόν τό είδαμε στήν έσωτερική του άνάπτυ
ξη, κατέχει άρα γε ιήν άναγκαία άντίστοιχη 
ευρύτητα ;

Τόν «άνθρωπο» τής μελέτη: του τόν είχε 
άναγγείλει ό κ. Σαρανχάρης ώς τό δημιουρ
γό, τό μόνο αληθινό δημιουργό τοΰ πολιτισμοΰ. 
Καί σέ μιά τέτοια διανόηση τοΰ άνθρώπου το
νίζεται βέβαια κιιί ή αντικειμενική δψη τής ύ
παρξής του, δηλαδή ή δημιουργία του ώς άπο- 
τέλεσμα, ώς «έργο», ή θετική συμβολή του στό 
άντικειμενικό πνεΰμα. Αντίστροφα δμως πρός 
μιά τέτοια άναγνελία, ή τωρινή νόηση τού 
ίδανικοΰ περιορίζεται σχό νά τονίζει, αδιάλλα
κτα μάλιστα, τήν υποκειμενική μονάχα, τήν ε
σωτερική διαμόρφωση τής ύπαρξης τού άνθρώ
που, καί μάλιστα καί αύιή μέ κάποια χαρακτη
ριστική στενότητα, σάν πίστη μόνο καί τίποτε 
άλλο, είτε καί σάν ήθική σιροφή πρός χά άλλα 
αχομα, σχηριγμένη άλλωσχε καί αύχή σχήν πίσχη, 
άν καί ίσως καί δημιουργική καί χής πίσχης.

Οί μονομέρειες μιάς χέχοιας νόησης χοΰ ιδα
νικού χοΰ άνθρώπου μποροΰν νά διαπιστωθούν 
πρός πολλές κατευθύνσεις Ή  γενική κρίση βέβαια 
γιά χήν ύπεραχομική άνάπχυξη χοΰ άχόμου ώς 
προϋπόθεση γιά δποια χου άξια ύπαρξη καί γιά χή 
δυνατόχηια ν’ ανέβει σχό ιδανικό χοΰ άιθρώπου 
μπορεί καί πρέπει νά θεωρηθεί αντικειμενικά
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όρθή καί έγκυρη.Άλλά χήν ύπερτχομικόχηχα χής 
ζωής χου μπορεί νά χήν καχακχήσει χό άχομο είχε 
μέ χό άνχικειμενικό πνευμαχικό χου δημιούργημα, 
αν ιύχυχήσει νά φθάσει σέ άληθινό δημιούργημα, 
είχε μέ χήν ήθική σχροφή χου πρός χά άλλα ά
χομα καί χήν χαύχιση τής μοίρας χου μέ τήν 
μοίρα τής ζωής τους. Δέ συζητώ χώρα, ποιός 
άπό τούς δύο τρόπους είναι ό άξιώτερος είτε 
καί ό άρτιώτερος, οΰτε άν δέ μπορεί καί δέν 
πρέπει ό δεύτερος χουλάχισχον σέ καμμιά περί
σταση νά μή λείπει. “Ο,τι τώρα πρέπει νά το- 
νισθεΐ καί νά εξηγηθεί, είναι δτι κανείς δέ θά 
μπορούσε ν’ άρνηθεΐ τόν πρώτο καί νά χόν σβύ- 
σει, χωρίς σύγχρονα νά σβύσει καί μιά, χήν ω- 
ραιόχερη ίσως καί πλουσιώχερη έως σήμερα δψη 
χοΰ πνευματικοΰ πολιχισμοΰ. Τούχο άναγκαία ε- 
πέρχεχαι' καί τόν πολιτισμό μοιραία σβύνει, ό
ποιος πάει νά σβύσει τούς δημιουργούς πού, γιρ 
νά γίνουν δημιουργοί, άναγκαία ίσως κλείστηκαν 
έντελώς στήν ετοιμασία τοΰ έργου τους καί ετσι 
αγνόησαν καί λησμόνησαν «τά άλλα άτομα», είτε 
καί άκόμη, προσηλωμένοι στή δημιουργική πλή
ρωση τής ζωής τους, δέ βρήκαν οΰτε τόν καιρό 
κάν νά σκεφθούν καί νά πισχέψουν σχόν «άν
θρωπο» Ή  καχάφαση δμως χοΰ πολιτισμού εί
ναι κατάφαση ολόκληρου του πολιτισμοΰ, και 
ετσι καί κατάφαση καί αύτοΰ τοΰ είδους τών 
δημιουργών χου Ό  κ. Σαραντάρης βέβαια προσ
παθεί κάπου νά δικαιώσει τήν αδιάλλακτη αύ- 
τή καί άντιφατική πρός τήν πρώτη θέση του 
άρνηση. Τί λέει δμως ; «Τ’ άτομα τούτα είναι 
βέβαιο πώς δέ θά πιστέψουν στόν άνθρωπο, καί, 
άν μόνα τους δέν τ’ ομολογήσουν, θά τό άπο- 
δείξει τό έργο τους, πού θά σταθεί στήν Ιστορία 
σάν ένα άνάξιο καί φθαρτό άτομο. Άπό τήν 
άποψη τής ιστορίας τυχαίνουν τέτοια άτομα και 
τέτοια έργα άχρηστα» (σελ 33, 34) Προσπάθεια 
νά έμφανισθεί τό άληθινό έργο πολιτισμού μό
νο ώς γέννημα πίστης, δπως τήν εννοεί ό κ. Σα
ραντάρης' δογματισμός δμως, πού τόν διαψεύδει 
ολόκληρη ή ιστορία. Ή  άληθινώτερη έξήγηση 
γιά τήν άδιάλλακτη αύιή καί άνχιφατική άρνη
ση είναι μιά άλλη σκέψη, σέ διαφορετική συνάρ
τηση διατυπωμένη" «οποίος παραδέχεται τήν ά- 
λήθεια τοϋ Χριστοϋ δέν μπορεί νά παραδεχτεί 
άλλην άλήθεια» (σελ. 35). Αληθινά, χριστιανι
κός τρόπος άνύψωσης τοΰ άτόμου σέ υπερατομι
κή στάση, σέ «άνθρωπο», σέ προσωπικότητα, 
είναι άναμφίβολα άπό τούς δυό πού αναφέραμε 
κατ’ έξοχήν ό δεύτερος, ή ταύιιση μέ «χά άλλα 
άχομα», ή ήθική έ»·ωση μέ αύχά. Καί ή άδιάλ- 
λακχη προχίμηση χοΰ κ. Σαρανχάρη δέν είναι κα
θόλου χυχαία. Χριστιανική χείνει νά γίνει καί 
δλη ή ύπόλοιπη άνάπχυξη χών προϋποθέσεων 
γιά χήν πραγματοποίηση χοΰ ιδανικού χοΰ «άν
θρώπου».

Άλλά, πρίν έξεχάσομε τίς προϋποθέσεις αύτές 
καί τούς τρόπους τής πραγματοποίησης, πρέ
πει, έστω καί δίχως αιτιολόγηση, νά τονίσομε, 
δτι ό κ. Σαρανχάρης μέ αύχή χου χή σχάση άγ- 
νοεΐ πάλι είχε άποκρούει >άποιον άλλο χρό- 
πο ισάξιας χουλάχισχον ήθικής σχροφής πρός 
χά άλλα άχομα, μάλισχα χόν γνήσια ήθικό χρόπο,

πού, γιά ν’ άφήσομε χίς νεώχερες έκφράσεις χου, 
είναι πρ πάντων ό κλασικός έλληνικός τρόπος' 
καί ό τρόπος τ̂ύτός δέν είναι, δπως θά νομίζει 
ίσως ό κ. Σαραντάρης, τρόπος άπλώς πολιτικός, 
εξωτερικός δηλαδή καί έτσι άσήμαντος, δπως 
πιό έσφαλμένα άκόμη ερμηνεύει καί παρερμη
νεύει τό νόημα τής πολιτικής άξίας.

Πάντως, έτσι πού σκέπτεται ό κ. Σαραντάρης, 
στά χωρία ήδη πού άναφέραμε, μόνο ένα μέσο 
βρίσκει γιά τήν ταύτιση μέ τά άλλα άτομα' τήν 
άγάπη τοΰ Χριστοΰ (σελ. 15 κ. έπ.) Εύθύς δμως 
διαπιστώνει τήν προβληματικόιητα τής σημερι
νής της πραγματοποίησης. Άνχιπαραθέχει όρθά 
χήν έποχή μας σιήν πριόχη χρισχιανική έποχή 
(σελ. 95) καί θέχει χό έρώχημα, πώς «έμεΐς, πού 
έχουμε σχίς φλέβες μας χό δηληχήριο χοΰ ήδονι- 
σμΟΰ χών πρόσφατων αιώνων χής εύρωπαϊκής 
ιστορίας» (σελ. 18), «θά φθάσουμε ν ’ εμείς στό 
άποχέλεσμα τής πρώτης χριστιανικής έποχής. . . 
χωρίς άν δχι τό έφόδιο τής άγάπης, πάντως χω
ρίς τήν άγάπη σά βίωση ;» (σελ. 37). Μέ δλη δμως 
τή συνείδηση τής όξύχαχης αύχής Γιροβλημαιικό- 
χηχας, δ κ. Σαρανχάρης διαχηρεί χήν αισιοδοξία 
χου καί τήν πίστη του, σύντομα μάλιστα τής 
δίνει καθαρή κάί συγκεκριμένη κατεύθυνση. 
«Άπό χήν άπισχία χου χωρινοΰ άτόμου . . . οφεί
λουμε νά οδηγήσουμε χή διάνοια καί χό αίσθη
μα τοΰ τωρινού άτόμου, κάτω άπό τήν πυκνή 
καί αύστηρή λογική τής πίστη: στόν άνθρωπο... 
οφείλουμε, λέω, μέ τέτοιο τρόπο νά οδηγήσουμε 
τό τωρίλό άτομο σχήν χαύχιση άχομο - άνθρω
πος, στήν πίστη στό Θεό - Άνθρωπο» (σελ. 19). 
Εύθύ: έπειτα δμως διαπιστώνει καί πάλι γιά 
δλα τά άτομα τής έποχής μας τήν ανυπαρξία 
καί τήν άδυναμία τής άμεσης άνακατάκτησης 
τής άγάπης (σελ. 20).

Έτσι, άναγκάζεται νά θέσει καί πάλι τό πιό 
άμεσο έρώτημα, πού τό άναθέτει στήν άναζή
τηση τοΰ φιλοσόφου, ποιός είναι στήν έποχή 
μας ό δρόμος πού μπορεί νά φέρει τό άτομο 
πρός τήν πίστη στό Θεό Άνθρωπο (σελ. 20). Οί 
άναζητήσεις τοΰ κ. Σαραντάρη πρός αύχή χήν 
καχεύθυνση, δσο κι’ άν χίς κινεί χόσο φανερή σέ 
κάθε χου φράση ή άληθινά καχαπληκχική δύνα
μη χής πίσχης χου, είναι ιιοιραίο νά μή φθά- 
σουν σέ κάποιο θεχικό έπίχευγμα. Ό  ίδιο: βέ
βαια νομίζει, δχι βρήκε χό ζηχούμενο, καθώς ά- 
νακαλύπχει μιά σχιγμή «τήν πραγματικότητα 
έκείνη . . . πού είναι ή ίδια γιά όλα τά άτομα 
καί άναγκάζει ν’ άποδεχτοΰν πώς ύφίσταται 
ένα σημείο τοΰ χρόνου, δπου δέ διακρίνεται πια 
τό άτομο άπό τό άλλο σύμπαν. Ή  πραγματικό
τητα τούτη είναι ό θάναιος . . . δπου άκόμα κι’ 
ό άπιστος φτάνει» (σελ. 20). Καί συμπεραίνει : 
«Μονάχα άπό τό στοχασμό τοΰ θανάτου μπορεί 
ό άπισιος ν’ άνχλήσει χήν άπαραίχητη δύναμη, 
χόσο γιά νά φχάσει σχήν πίσχη, δσο γιά νά κά
μει δποιο έργο διάρκειας, γιά νά δημιουργήσει 
δηλαδή πολιχισμό» (σελ 21).

Τό χελευχαϊο αύχό συμπέρασμα, οΰτε πρωτό
φαντο βέβαια είναι καί στή σύγχρονη άκόμη 
ερμηνευτική άντιμετίόπιση τού πολιτισμού, ουτε 
όμως—καί αύτό κυρίως τίόρα μάς ενδιαφέρει —
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καταλύει είτε αμβλύνει καν χήν προβληματικό
τητα τής ύπαρξης τών προϋποθέσεων, ποΰ θά 
έφερναν στήν πραγματοποίηση τοΰ έπιζηχούμε- 
νου ιδανικοί. Μέ τό πάθος τής πίστης συνεχί
ζει απαυτα ό κ. Σαραντάρης τή θεωρηχική 
πολιορκία τοΰ νοήματος τοϋ θανάτου καί τή: 
σημασίας του γιά τήν ένωση μέ τά άλλα άτομα 
καί έτσι γιά τήν ανάβαση στό ιδανικό του. 'Α 
πλώνει τή σκέψη του καί σέ άλλα προβλήματα, 
πού̂ κάπως συνδέονται μέ τό θάνατο, άλλά καί 
σέ άλλες έποχές καί σέ πολλές χώρες, θερμαίνε
ται πάντα άπό τήν ίδέα τής πίστης στό Θεό - 
"Ανθρωπο^ αγκαλιάζει τούς μεγάλους συγγρα
φείς τοΰ πόνου καί τής αγάπης καί τούς μεγά
λους ποιητές, πού μέ τήν ποίησή τους έφθασαν 
στά δρια τής ανυπαρξίας, δανείζεται καί άπό 
τόν Πλάταινα μιά έκφραση, άλλά μιά έκφραση 
άπλώς, καί βυθίζεται τελικά στήν ενατένιση, 
τοΰτο προπάντων, τής χριστιανικής ρωσικής 
ψυχής. 'Όλες δμως οί άναπτύξεις αύτές τοΰ κ. 
Σαραντάρη, πού είναι σκόρπιες άπό τή σελ. 21 
<ος τό χ̂ λος τής μελέτης, δέ στέκονται πάντοτε 
στό ίδιο ούσιαστικό επίπεδο, φεύγουν πολύ συχ
νά άπό τήν αύστηρή σφαίρα τή: φιλοσοφίας. 
Ψυχολογικές παρατηρήσεις γιά άτομα καί γιά 
λαούς, ερμηνείες τής ιστορικής τους μοίρας, ψυ
χολογικά στηριγμένες, άκόμη πνευματική καθη- 
κοντολογία πρός τούς μεγάλους ποιητές. "Ολα 
αύτά τά συνέχει βέβαια καί τά όρίζει τό ίδιο 
πάντοτε ύψηλό ήθος μιάς καθαρής πνευματικό
τητας, τό θετικό άποτέλεσμα δμως τών συγκε
κριμένων τουτ επιδιώξεων παραμένει ώ: τό τέλος 
ανύπαρκτο. 'Υπάρχει μάλιστα, χαρακτηριστική 
τής θαυμαστής ειλικρίνειας πού διέπει ολόκλη
ρη τή μελέτη, καί ή ρητή ομολογία τοΰ άνεπί- 
χευκχου τής κύριας καί άποφασισιικής έπιδίω- 
Εης. Κάπου, κρίνοντας μέ τή συνηθισμένη του 
αλόγιστη αδιαλλαξία τή φιλοσοφία τής Εύρώ- 
πης, κρίνει άπεριφραστα καί τή δική του τή 
φιλοσοφία : «Ή  φιλοσοφία τής Εύρώπης είναι 
φτωχή καί ανεπαρκής γιά τήν τωρινή νεότητα, 
άκριβώς γιατί σά φιλοσοφία δέ νίκησε τό φόβο 
τοΰ θανάτου. Δέ λέω πώς έγώ νίκησα τό φόβο 
τοΰ θανάτου, δπως δέ λέω, πώς είμαι βέβαιος 
πώς γνήσια φιλοσοφώ* (σελ. 82). Καί τήν ίδια 
τήν αβεβαιότητα γιά τή γνησιότητα τής φιλο
σοφίας του δέ δισεάζει καί στήν επόμενη σελα- 
δα νά τή διακηρύξει κι* άλλη μιά φορά. Τό χω
ρίο ομως τοΰτο δείχνει, δχι μόνο δτι δέν έτελεσφό- 
ρησε ή αναζήτηση τής απαραίτητη: προϋπόθεσης 
γιά τό ιδανικό τοΰ κ.Σαραντάρη, άλλά δείχνει καί 
τον κλονισμό πού ή υπερβολική αύτή εξάρτηση 
τής φιλοσοφίας άπό τό θάνατο φέρνει αναγκαία 
στό κΰρος κάθε φιλοσοφίας καί κάθε πνευματι
κής ένέργειας.Έτσι, ποτέ δέ φτάνει ό κ. Σαραν
τάρης νά ξε'περάσει τό θάνατο μέ τή φιλοσοφία 
του είτε μέ δποια του πίστη καί βίωση, άλλά μέ
νει δεμένος πάντοτε στό θάνατο, καί μόνο πού στό 
τέλος προσθέτει έπί πλέον καί τό θάνατο τή: φι
λοσοφίας. Ίσως ήταν μοιροίο έκεί νά τόν φέρει 
τό αρνητικό του ξεκίνημα. Ή  άρνηση τής γνο')- 
οης,ή περιφρόνηση τοΰ λόγου, μοιραία τόν οδή
γησαν στό θάνατο τής φιλοσοφίας, χωρίς κάν

χήν επιτυχία χής προσωπικής χου άθανασίας. 
Η πίστη, άληθινά, δταν υπάρχει, είναι στή 

φυση της, φαίνεται, νά κλείνει πάνχοχε χό χώ
ρο στή φιλοσοφία καί νά χήν παραμερίζει σάν 
ένχελώς περιχχή.Ό κ. Σαρανχάρης δμως κινήθη
κε σ’ αύχά χά δυό άσυμβίβαστα μεχαξύ χου: επί
πεδα. Θέλησε νά φιλοσοφήσει μέτήν πίστη καί 
νά πιστέψει φιλοσοφικά.Μιά τέτοια δμως άντινο- 
μία καμμιά προσωπική δύναμη δέ θά μπορούσε 
νά τήν ξεπεράσει, μέ ένα τέτοιο χρόπο μάλισχα, 
δπως αύτός χοΰ κ. Σαρανχάρη, Δέν είναι δμως 
μιά άστοχία άπλή ή εμπλοκή σύτή τοΰ κ. Σα
ραντάρη σέ σφαίρες άσυνδύαστες καί άναρμό- 
νισχες. Θέλησε συνειδητά νά δημιουργήσει φιλο
σοφία μεταχριστιανική, πού μάλιστα ν’ άνταπο- 
κρίνεται εντελώς στήν σύγχρονη στιγμή τής ίσχο
ρίας χής άνθριόπινης ψυχής. Συνειδητά άρνήθη- 

χόν έλληνικό χρόπο χής φιλοσοφίας, αγνόησε 
χό Έλληνικό πνεύμα, καί προσπάθησε στό αό
ριστο πανανθρώπινο έπίπεδο τής μεταχριστια- 
νικής ψυχής νά οίκοδομήση τό ιδανικό χοΰ 
«άνθριόπου» καί ιή φιλοσοφία χής πίσχης πρός 
χόν «άνθριοπο» είτε χό Θεάνθρωπο.

Είναι χαρακτηρισχικά φανερή ή χέτοια χου πρό
θεση καχά τήν άντιμετώπιση άκριβώς είχε μάλλον 
τήν ψυχική πολιορκία γύρω άπό χή σημασία χοΰ 
θανάχου.’Από χή φιλοσοφική γιά χό θάναχο φιλο
λογία χίποχε δέν έρανίσθ-ηκε ό κ. Σαρανχά
ρης. Ό  ελληνικός, ό γνήσια φιλοσοφικός χρόπος 
χής μελέτης τοϋ &ανάτ·ιν, δπως υπάρχει έσιω σχά 
πλατιονικά κείμενα, στήν «’Απολογία», στό «Φαί
δωνα», τοΰ έμεινε εντελώς ξένος. Οί σκέψεις, πού 
και στόν Κικέρωνα διασώζονται γιά χή σύνδεση 
χής φιλοσοφίας πρός χό θάναχο, χοΰ Montai
gne άκόμη χό δοκίμιο γιά χή φιλοσοφία ώ: ά
γωγή πρός χό θάνατο, δλα αύτά ήταν άδύνατο 
νά έμπνεύσουν τόν κ. Σαρανχάρη Δέν ξέρω χά 
χωρία χοΰ Εκκλησιαστή, ουτε άν αύχά έμμεσα έ
στω χόν έσχήριξαν. Ή  πίσχη χου στήν άναχολή 
τής σύγχρονης μεχαχρισιιανικής φιλοσοφίας άπό 
χή χρισχιανική ρωσική ψυχή χόν κράτησε αιχ
μάλωτο στό χαώδες χοΰ ιδιότυπα άναχολικοΰ 
χης μυστικισμοΰ. "Οταν δμως έφθασε έκεί ό κ. 
Σαραντάρης, είχε διανύσει πριν ένα διάστημα μέ 
πορεία άπταιστης λογικής συνέπειας. "Ετσι εμ
φανέστερη γίνεται ή έσχατη καταστροφική άσυ- 
νέπεια. Ή  φιλοσοφία τοΰ κ. Σαραντάρη έθεσε 
ώς ιδανικό τόν άνθρωπο" ώς προϋπόθεση γιά 
τήν επίτευξή χου βρήκε χήν ένωση μέ χά άλλα 
άτομα, καί ειδικά χήν άγάπη χοΰ Χρισχοΰ' γιά 
χή δυναχοποίηση χής σήμερα άδύναχης χρισχια- 
νικής αγάπης, σά βίωσης μάλιστα,δπως τήν άπαι- 
χεΐ, σκέφθηκε τήν ψυχική ένωση χοΰ άχόμου μέ 
χό θάναιό χου καί χήν υπέρβαση έχσι κάθε φόβου 
καί δισχαγμοϋ' γιά νά έπιχύχει ιή θεχική αύχή 
σχροφή.πρός χό θάναχο, χάθηκε σιό χέλος, ψάχ- 
νονχας μέσα σχό χάος χής χρισχιανικής διάθε
σης χής ρωσικής ψυχής.

"Ως χό σημείο χοΰχο είδαμε χήν άναζήχηση 
καί τήν εφαρμογή τοϋ ιδανικού τοΰ «άνθρώπου», 
στή σφαίρα προπάντων ή μάλλον άποκλειστικά 
μιάς συνείδησης άτομικής. Ό  κ. Σαραντάρης δ-

μως συχνά καί πιό πέρα δοκιμάζει τήν άξία τοΰ 
ι δ α ν ι κ ο ύ  του, ζητώντας νά τό εφαρμόσει, είτε σάν 
κριτήριο είτε σάν επαγγελία, καί στήν εύρύτερη 
σφαίρα τής κοινωνίας καί τής πολιτείας' έισι 
μάλισχα καί προσπαθεί, σχηριγμένος στή δύνα
μη χής βιοθεωρίας του, ν’ αντιμετωπίσει καί νά 
προδιαγράψει χή μοίρα καί χό μέλλον χής ίσχο- 
ρίας χής άνθρωπόχηχας.

Τό γεγονός βέβαια, δτι καί στή σφαίρα ήδη 
χής άχομικής συνείδησης έμεινε άχελ.εσφόρητη ή 
προσπάθεια τοΰ κ. Σαραντάρη, νά δημιουργηθούν 
έπιτεύξιμες προϋποθέσεις γιά τήν πραγματοποίη
ση τοϋ ΐδανικοΰ του, τό γεγονός τοΰιο καί μονο 
άναμφίβολα προκρίνει καί τή δυνατότητα έτιχυ- 
χίας τών προσπαθειών αύτών γιά εύρύτερη εφαρ
μογή τής ίδιας ιστορικά άθεμελίωτης καί άδύνα
τη: βιοθεωρία:. ’Ενδιαφέρον ομως είναι νά άν- 
τιμεχωπίσομε, άν δχι χίς ίδιες χίς θέσεις χοΰ κ. 
Σαρανχάρη,πάνχως δμως χά έξαιρεχικής σημασίας 
προβλήμαχα, πού δλες σχεδόν αύτές μάς υπεν
θυμίζουν, καθώς προβάλλονχαι μάλισχα χωρίς 
καμμιά έπιφυλακχικότηχα, μέ μιά χαρακχηρισχι- 
κή παραχολμία καί εύπισχία. ’Αξίζει νά μελε- 
χηθεί μιά χέχοια άνχιμεχώπιση ιών μεγάλων 
προβλημάχων χής ίσχορίας, γιαχί άρνηχικά δεί
χνει καχά ποιό χρόπο, μέ άτεγκτη άναγκαιότη- 
χα, πρέπει κανείς ν’ άνχιμεχωπίζει χά προβλή
μαχα αύτοΰ χοΰ είδους, ωστε ή άνχιμεχώπισή 
τους νά μή τόν φέρνει σέ παρόμοιες άνχιϊσιορι- 
κές ονειροπολήσεις, σέ άπαράδεκχα επιπόλαιους 
ίσχορικούς όραμαχισμούς.

«Κείνο πού δλοι οί λαοί χής γης ενδόμυχα 
ζητούν, είναι μιά καί μόνη θρησκεία' ή μιά καί 
μόνη θρησκεία είναι χό χέρμα τών πολιχικών 
προσπαθειών δλ.ων χών λαών, δλων χών άχόμων 
χής γής» (σελ. 24). Ή  άπλοποιηχική αύχή διαπίσ- 
χωση είναι χό απόσταγμα χής πολιχικής φιλοσο
φίας χοΰ κ. Σαρανχάρη. Ή  άγνοια χής πολιτείας 
καί χής ίσχορίας, ή αδυναμία νά εννοηθεί η ου
σία χής πολιχείας, είναι αύιοπρόβληχη. Ό  κ. Σα
ρανχάρης φαίνεχαι νά φανχάζεχαι δλα χά άτομα 
καί δλους χούς λαούς χής γής καχ’ εικόνα καί 
όμοίωσίν του. Καθώς αύχός βρίσκεται στήν άνα
ζήχηση χοΰ ιδανικού χου, καχασκευάζει μιά 
φανχασχική παρόμοια εικόνα και χών επι
διώξεων ιών άλλων. Νά έλεγε χουλάχισχον, δχι 
σχό βάθος χέχοια είναι ή χάση δλης χής ίσχο
ρίας, δχι ή «πονηριά χής ίσχορίας», διά μέσου 
χών παμποίκιλων πολιχικών καί άλλων περιπε
τειών, έκεί τελικά οδηγεί' νά έλεγε δηλαδή, δτι 
ή συντέλεια τής ιστορίας έχει τούτο τό νόημα. 
Τότε θά μπορούσαμε νά συζηχήσομε χίς άπό- 
ψεις χου. Αύιό δμως, πού λέει, είναι ένχελώς δια- 
φορεχικό, καί είναι προπάνχων ένχελώς εσφαλ
μένο, άκόμη καί γιά συζήχηση άπαράδεκχο. Ξε
χνάει δ κ. Σαρανχάρης δτι οί άνθρωποι χής ίσχο- 
ρικής πραγμαχικόχηχας, άκόμη τουλάχιστον, δεν 
συμπίπτουν μέ τό ιδανικό του,άλλά είναι «αχομα», 
κατά χήν ορολογία χου,άχομα μάλισχα πού «εξάν
τλησαν χόν προορισμό χους μένοντας άτομα». Πα
ραβλέπει έτσι, δτι σάν άτομα κινούνται στό «η
δονιστικό» έπίπεδο τών υλικών άνταγωνισμών 
καί ποικίλων ψυχικών ματαιοτήτων' δχι χήν ί-

σχορία χήν κυβερνούν άκόμη — καί χοΰτο̂  εί
ναι ή βαθύτερη έννοια χών σημερινών, χών όξύ- 
χερων τουλάχιστον πρός χό παρόν, πολιχικών 
προσπαθειών — άνταγωνισμοί, πού σέ έσχατη 
άνάλυση στηρίζονται σέ υπολογισμούς οικονομι
κής προπάντων επικράτησης. "Οιαν δλα χοΰια 
χά παραβλέπει, δέν έχει φυσικά κανένα δισταγ- 
μό νά προφηχεύει : « ... Θά υφίσταται μονάχα 
δ χωρισμός άνάμεσα σέ άχομα (καί λαούς) που 
πιστεύουν καί σέ άλλα πού δέν πισχεύουν» (σελ. 
9). Καί στό χέλος τής μελέτης : « . . .  Ή  Ρωσία, 
θά γίνει ξανά χώρα χριστιανική - ορθόδοξη,άλλά 
προικισμένη μέ μιά δύναμη καί μιά επιβολή πάνω 
σχόν πολατισμένο κόσμο, πού άναμφισβήτητα της 
έλ,ειπαν στό παρελθόν». Πρέπει νά είμαστε καί 
εξαιρετικά ικανοποιημένοι μέ τήν τελευταία πα
ρατήρηση,γιαχί δείχνει πώς ό κ. Σαραντάρης υπο
ψιάζεται κάπως τή δύναμη καί τό άνέκκληιο τής 
χεχνικής προόδου καί χής συσχημαχικής οργάνω
σης. Γενικά δμως, δλες οί παραχηρήσεις χου, οί 
διαπιστώσεις γιά χήν πολιχική πραγμαχικόχηχα 
καί χήν έξέλιξη χ ή ς  άνθρωπότητας. δείχνουν άορι- 
στία, άνχιφατικότητα καί ασυγχώρητη έπιπο- 
λαιόιητα. Είναι μοιραίο, στό χώρο τής πολιτικής, 
στάσεις δπως τοΰ κ. Σαρανχάρη νά όδηγοΰν σέ λυ
πηρά παράξενα συμπεράσματα. Θά έπρεπε χοΰ
χο γενικώχερα νά χονισθεϊ: "Ολοι οί ρωμανχι- 
κοί, οί μυσχικοί, οί «πισχοί», πρέπει μιά γιά 
πάντα νά χό πάρουν άπόφαση' στή σφαίρα χής 
πολιχείας ή μεχαφυσική χους διάθεση είναι χου- 
λάχισχον άχρηστη. Γιά τήν πολιτεία κύριος νό
μος είναι πάντοτε ή δικαιοσύνη, ό λόγος δηλα
δή στή σφαίρα τής πράξης. Καί τοΰτο άκριβώς, 
ή δικαιοσύνη, είναι τό κριτήριο γιά τήν άναγνώ- 
ριση τής άληθινής πολιτείας. Κάτι πού τό ονο
μάζουν, καί ίσως καί τό σκέπτονται γιά πολι
τεία, άλλά πού στις πραγματικές του ένέργειες 
έμπνέεχαι άπό διαθέσεις άλογες, κάχι καχά συ
νέπεια πού δέν πραγμαχοποιεί χήν ίδέα χής δι
καιοσύνης, δ,χιδήποχε άλλο μπορεί βέβαια νά 
είναι, εταιρεία μυστική, ουτοπία, συμμορία' πάν
τως δμως πολιτεία δέν είναι. Τούτο πρέπει σέ 
δλες του τίς συνέπειες νά έννοηθει.

Ή  πολιχική δμως καί φιλοσοφικοϊσχορική 
παρέκβαση δέ μπορεί καί δέν πρέπει νά στηρί
ξει χήν κρίση γιά χήν προσπάθεια χοΰ κ. Σα
ρανχάρη. Ή  έργασία του, παρά τήν άπαυχη άν- 
χιαχομική φρασεολογία είχε καί διάθεση, κινεί- 
χαι άδιάπχωτα στή σφαίρα τής άτομικής συ
νείδησης. "Έτσι ή άνχιατομική καί άντιηδονι- 
σχική βιοθεωρία χου θά έπρεπε τό πολ.ύ νά θε
ωρηθεί σά θεωρία άχομικής ηθικής διάπλα
σης. Μέ αύχή χήν προοπχική, σέ αύιό χό έπίπε
δο υπάρχει ή φιλοσοφική σημασία χής έργα
σίας χου.

Τώρα, άς συνοψίσομε χίς γενικές ένχυπωσεις 
καί διαπιστώσεις πού προκαλεί στό σύνολο της 
ή μελέτη. Ή  άντικειμενική πρώτα άποψη, ή ά
ποψη γιά τήν κατεύθυνση τής φιλοσοφικής ά- 
ναζήτησης. ‘Ως κατεύθυνση λοιπόν, ή φιλοσο
φική αναζήτηση τοΰ κ. Σαραντάρη μπορούμε 
άδίστοκτα νά κρίνομε δτι είναι άντικειμενικά
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αποτυχημένη καί εσφαλμένη. "Οπως είπαμε καί 
πριν, ο κ.̂  Σαραντάρης δέν παρασύρθηκε ασυνεί
δητα σέ επίπεδο εσφαλμένο’ ετσι δμως καί ά
μεσα πρέπει νά κακισθεί καί νά κατονομαστεί 
σά μοιραία άστοχη ή άντιελληνική και άντιφι- 
λοσοφική κατεύθυνση τής φιλοσοφικής του προσ
πάθειας. Πρίν εστω καί αδέξια δοκιμάσει, πρίν 
δοκιμάσει κανείς μας ίσως άκόμη, συστηματικά 
τουλάχιστον,τήν καί σύγχρονη δύναμη τής πνευμα
τικής παράδοσης, τής κατά σύμπτωση καί εθνικής 
μας, πού αύτή δσο καμμιά άλλη έχει ολοκλη
ρώσει καί ίσως καί εξαντλήσει τή φιλοσοφική 
αντιμετώπιση τής ζωής και τοΰ κόσμου, πρίν 
τίποτε άπό όλα αύτά νά έχει έπιχειρηθεί, εσπευ- 
σε ο κ.^Σαραντάρης νά σβύσει άπό τή συνείδη
ση του καί νά ζητήσει καί ή συνείδηση τοΰ 
έθνους νά σβύσει τή μεγάλη έλληνική φιλοφι- 
κή παράδοση.Μιά τέτοια ασύγγνωστη χειρονομία 
εξηγεί καί δικαιολογεί καί τό σβύσιμο έπειτα 
ολοκλήρου τού νεώτερου εύρωπαϊκοΰ πολιτισμού 
Τα πράγματα δμως, ή ίδια δηλαδή ή τελική 
αγονία τής φιλοσοφίας του, δπως ήταν μοιραίο, 
τον εκδικήθηκαν.

Ό  κ. Σαραντάρης θέλησε βέβαια νά χρησι
μοποιήσει γιά στήριγμα τήν άλλη μεγάλη ψυχι
κή παράδοση, που είναι καί αύτή άλλωστε καί 
εθνική μας παράδοση. Τό σφάλμα του δμως εί
ναι δτι, ένώ φιλοσοφία θέλησε νά οϊκοδοιιήσει 
αρνηθηκε άκριβώς τό κατ’ έξοχήν φιλοσοφικό 
στοιχείο τής πνευματικής μας παράδοσης. Ή  σύγ
χρονη,η δικη μας φιλοσοφία πρέπει άναμφισβήτη- 
τα νά συνδυάσει, νά συναιρέσει στόν οργανισμό της 
καί τό ̂ στοιχείο τής χριστιανικής 'βιοθεωρίας. 
Τούτο ομως μόνο μέ τήν άρνηση άκριβώς δέ θά 
μποροΰσε νά πραγματοποιηθεί, τήν άρνηση εκεί
νου τοΰ στοιχείου, πού είναι κατά ένα τρόπο καί 
προϋπόθεση τοΰ χριστιανικού, τήν άρνηση δη
λαδή τοΟ έλληνικοΰ στοιχείου. Ή  σύνθεση τών 
δύο στοιχείων, καί πάντοτε μέ τή συνειδητή 
προϋποθεση τοιΤ κατά τήν ούσία του καί κατά τή 
νομιμότητα τής ιστορίας φιλοσοφικά πρώτου, μέ 
την προϋπόθεση δηλαδή τοΰ ελληνικόν στοιχείου, 
ειναι̂  η αποστολή και το πρόβλημα τής σύγχρο
νης έλληνικής φιλοσοφίας. Ή  εύκολη, άλλά καί 
βαρβαρη άρνηση τοΰ πρώτου μάλιστα στοιχείου

τής αναγκαίας αυτής σύνθεσης δέν άποτελεί 
παρα άρνηση και αντίδραση πρός τήν σύγχρονη 
εθνική μας φιλοσοφία.

Οί αυστηρές αυτές κρίσεις δέν πρέπει νά θε
ωρηθεί δτι θίγουν τό πρόιωπο τοϋ κ. Σαραν
τάρη.̂  Αντίστροφα, η τιμή πού τοϋ ταιριάζει 
για τήν πνευματική του πράξη μέσα σέ'περι- 
βαλλον πνευματικής μετριοπραξίας, ήδη άπό 
την πρώτη επαφή μέ τή μελέτη του έχει δίκαια 
τονισθεϊ. Σέ μιά έποχή πού θάξιζε καί νά μυ
θολογήσομε πρόσωπα, γιά νά διαθέτομε επι
τελούς κάποια ζωντανά πρότυπα άληθινής 
πνευματικότητας, ή εμφάνιση τοϋ κ. Σαραντά
ρη είναι παρήγορη καί πολύτιμη. Ή  προσπά- 

Ι(Ιυ και, Η·όνη νά φιλοσοφήσει πρωτότυπα 
αξίζει οσο̂  δέ βαρύνουν δλες οί ελλείψεις του. 
Υπαρχει^ομως στη μελετη του δχι μόνο προσ

πάθεια, άλλά καί πραγματοποίηση προσωπικών 
του πνευματικών θέσεαΐν. Είναι άδιάφορο, άν κά
ποιοι άναζητησουν θραύσματα είτε καί άναγνω- 
ρίσουν αναμνήσεις άπό σύγχρονη προπάντων, δχι 
ελληνική βέβαια, φιλοσοφική προσπάθεια, μέ 
χριστιανική, καί μάλιστα ορθόδοξη ειδικά κα
τεύθυνση. Θά είναι δμως επιπόλαιο έντελώς, άν 
διαπιστωθούν εξαρτήσεις άποφασιστικές. Ή  ση
μερινή πνευματική στάση τοΰ κ. Σαραντάρη ορ
γανικά συνδέεται μέ τόν παλαιότερο έαυτό του’ 
κι δσο βέβαια κι* άν άναπτύσσεται κι’ άν στη- ■ 
ρίζεται με τις οποίες του μελέτες, παραμένει 
πάντοτε πνευματική στάση άληθινά δική του 
και γνήσια προσωπική. Στή δεύτερη αύτή μά
λιστα μελέτη του παρατηρείται μιά σημαντική 
προοδος σέ σύγκριση, μέ τήν πρώτη άπό κάθε 
αξιόλογη άποψη. Καί βέβαια, άκόμη, ώς άποτέ- 
λεσμα, καί ώς κατεύθυνση άλλωστε, δ,τι μάς I- 
δωκε ό κ. Σαραντάρης, δέν είναι κάτι τό έντε- 
λώς θετικό καί το άρτια συντελεσμένο. Μας ε· 
δωκε ομως τό καί καθ’ έαυτό άξιο παράδειγ
μα καί μας εδωκε καί τή θετική πιθανότη
τα, οτι βελτιώνοντας τις ατομικές του δυνά
μεις καί αναπτύσσοντας τίς μελέτες του καί 
τή σκέψη του, θα μάς δώσει κάτι πού καί νά 
ταιριάζει έντελώς στήν πνευματική του φύση 
αλλά καί̂  αντικειμενικά νά είναι πιό εύστογο 
και πιό άξιο.

Κ. I. ΔΕΣΤΤΟΤΟΤΤΟΥΛΟΣ
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Τα «Προπύλαια», σέ ειδική τακτική στήλη, θά άναγγέλλουν βιβλιογραφικώς τά βι
βλία καί τά περιοδικά πού τούς στέλνονται.
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ΕΚ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε :

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΠΕΡΙ  Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η Σ
Μ ετάφραση Σ ΙΜ Ο Υ  Μ Ε Ν Α Ρ Δ Ο Υ  

Εισ α γω γή , κείμενο  κα ι ερμηνεία  
ΙΩ Δ Ν Ν Ο Υ  Σ Υ Κ Ο Υ Τ Ρ Η

Μετά χή μοναδική γιά τή χώρυι μας έπιστημονική και εκδοτική επιτυχία τής με
γάλης κριτικής καί ερμηνευτικής έκδοσης τοΰ «Συμποσίου» τοΰ Πλάτωνος άπό τόν 
αλησμόνητο ’Ιωάννη Συκουτρή, ή ’Ακαδημία Αθηνών έκυκλοφόρησε ώς δεύϊερο 
τόμο τής «Ελληνικής Βιβλιοθήκης» της τό περίφημο έργο τοΰ Αριστοτέλους «Περί 
Ποιητικής». Τήν έκδοση αυτή ετοίμαζε άπό καιροΰ ό άείμνηστος Σιμός Μενάρδος, 
οί πολλές δμως ασχολίες του στή Γραμματεία τής ’Ακαδημίας, καί ή άσθένεια πού 
τόν βασάνιζε τά τελευταία χρόνια τής ζωής του, δέν τόν άφησαν \ά περατώσει τό 
έργο του. Τή μετάφραση μόνο πρόφθασε νά τελειώσει ό Σϊμος Μενάρδος — καί 
είναι γνωστή, άπό τόν «Στέφανο» καί άπό άλλα του έργα, ή άνεση καί ή καλαισθη
σία τών μεταφράσεων τοΰ ξεχωριστοΰ φιλολόγου μέ τήν έξόχως καλλιτεχνική ιδιοσυγ
κρασία, άλλά καί τήν άρτια έπιστημονική κατάρτιση. Μετά τό θάνατό του, ή ’Ακα" 
δημία ’Αθηνών άνέθεσε τήν έπεξεργασία καί τήν δλη συμπλήρωση τών καταλοίπων 
τοΰ Μενάρδου στόν ’Ιωάννη Συκουτρή. Αύτός, μέ τή δοκιμασμένη φιλολογικήν Ιδιοφυία 
του, άνέλαβε νά έκδώσει τό κείμενο σύμφωνα μέ τά τελευταία πορίσματα τής έπιστήμης, 
αναθεώρησε καί έσυγχρόνισε τή μετάφραση, καί έγραψε τελείως έξ άρχής τό ερμηνευ
τικό υπόμνημά καί τήν εισαγωγή. Είναι προφανής ή σημασία τής έκδοσης αύτής — άς 
σημειωθεί δτι τό «Περί Ποιητικής» γιά πρώτη φορά έκδίδεται ελληνικά, — πού 
άποτελεΐ άσφαλώς φιλολογικό γεγονός γιά τόν τόπο μας. Καθώς είναι γνωστό, τό 
«Περί Ποιητικής», ένα άπό τά σπουδαιότερα κείμενα τής κλασικής φιλολογίας, σύγ
γραμμα θεμελιώδες γιά τήν καθ’ δλου κριτική, διαδόθηκε περισσότερο ίσως άπό κάθε 
άλλο έργο τοΰ ’Αριστοτέλους καί άφησε παντοΰ ίχνη άνεξάλειπτα. Στή Δύση έκυριάρ- 
χησε [άπό τόν̂  Δάντη ώς τόν Κορνήλιο καί τόν Ρακίνα, ώς τόν Μίλτωνα, τόν 
Λέσσιγκ καί τόν Γκαΐτε, καί θεωρήθηκε σ’ δλες τίς χώρες τής Ευρώπης ώς ό κώδικας 
τής Ποίησης. *0 Λέσσιγκ έτόνιζε δτι ή Ποιητική τοΰ ’Αριστοτέλους είναι τόσον αλά
θητη, δσο καί ή Γεωμετρία τοΰ Εύκλείδου, — καί ή λογοτεχνική κριτική τών εύρω' 
πα'ίκών λαών,] εξακολουθεί νά εργάζεται καί σήμερα άκόμη μέ τά άριστοτελικά δι. 
δάγματα. ’Άν μάλιστα λάβουμε ύπ’ δψη δτι στή διεξοδική εισαγωγή τοϋ Ίωάννου 
Συκουτρή, τή γραμμένη μέ τό γλαφυρό καί ολοζώντανο ύφος του, εκτίθενται άδιάσπα- 
στα καί συστηματικά οί θεμελ,ειώδεις αισθητικές καί τεχνικές άρχές τής Ποιητικής 
τοΰ Αριστοτέλους, συσχετιζόμενες μάλιστα — καί αύτό ίσως είναι τό σπουδαιότε
ρο —- πρός τίς σημερινές αισθητικές έννοιες καί κατηγορίες, ή έκδοση αύτή τοΰ 
«Περί Ποιητικής» παίρνει άληθινά ξεχωριστή ^σημασία γιά τήν σύγχρονη έλληνική 
διανόηση.

Σελίδες 148 * +  286. Δρχ. 100.—


