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ή καλύτερη αίθουσα προβολής Ζωγραφικής μέσα στήν καρδιά τής ’Αθή
νας. μέ πλήθος τακτικών έπισκεπτών, φωτισμό Ιδεώδη και ανέσεις 

★ Εκθετική περίοδος : ένας μήνας μέ τήν πιό φθηνή τιμή.
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(3 πολυσέλιδοι τόμοι) 
★

Κάκλοφορεϊ άπό tic εκδόσεις 
τοϋ Βιβλιοπωλείου τής «Εστίας» ό Α’ 

τόμος μέ τόν τίτλο 

«ΤΟ ΠΑΘΟΣ»
Αναμνήσεις δΟετοΰς πνευματικής 

καί κοινωνικής Ζωής.

Β. Θ. Βαφοπούλου :
«ΠΟΙΗΜΑΤΑ» 

★
"Ολη ή ποιητική παρουσία τοϋ 

έκλεκτοϋ ποιητοΰ, συγκεντρωμένη 

σέ πολυσέλιδο τόμο (600 σελ.) 

Εκδοση τοΰ Βιβλιοπωλείου τής « Εστίας».
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ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕ
ΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ, - ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

«Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ» 
Β Ε Ν I Ζ Ε ΛΟ Σ

θά τό βρήτε οτό κεντρικά 
βιβλιοπωλεία

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

ΧΕΙΜΩΝΑΣ
Ένα καινούργιο βιβλίο 

μέ διηγήματα τής ΗΡΩΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ - ΛΑΜΠΙΡΗ

Ο ΒΙΟΣ τών λαών, διέπεται, ώς γνωστόν, ύπό πκ· 
κίλων δυνάμεων. Ύπό οικονομικών αναγκών, Α

ναγκών τής ζωής και τοΰ κέρδους. Ύπό θρησκευτι
κών ιδεών, άπό τάς μέριμνας περί άνωτέρου και κα- 
θαρωτέρου πνευματικού βίου, δ’υνάμεως τοΰ θυμικοΰ 
καί τής ηθικής συνειδήσεως. Ύπό πολιτικών και κοι
νωνικών ιδεών, προβλημάτων και αναγκών έκπηγα- 
ζουσών άπό τά προβλήματα τής δυνάμεως καί τής ’Ε
λευθερίας. Ύπό τής μορφώσεως. Τέλος, ύπό καλλιτε
χνικών ιδεών. Αί τελευταΐαι αύται είκόναι καί ώς 
σεμνά σύμβολα μιάς εύγενεστέρας καί άνωτέρας ζω
ής τά δποϊα προβάλλονται ώς τό πνεύμα τοΰ Έθνους, 
δπως έκπηγάζουν κατά βάθος έκ τής ψυχής του. Εί
ναι ιδανικά διά τών όποιων άποκαλύπτονται κατά 
πάντα τά ιδανικά τής ζωής. Διά τοΰτο ή τεραστία 
έπίδρασις τών μεγάλων μυστών τής τέχνης έπί τοΰ 
βίου καί τοΰ χαρακτήρος τών λαών.
★ Μιά τοιαύτη δύναμις ύπήρξε καί ή πλειάς τών 
ττοιητών τών χρόνων τοΰ γερμανικοΰ ιδανισμού καί δ 
λως ιδιαζόντως δ Σίλλερ. Έδημιούργησαν ένα ι
δανικό κόσμο, ένα είδος πινακοθήκης άπό άνθρώπους 
άνωτέρους, εύγενεστέρους καί ίκανωτέρους. ’Ανθρώ
πους, οί όποιο: δέν είναι άποκυήματα τοΰ όνείρου α
πλώς, ούτε άνέφικτοι καί άπρόσιτοι ήμίθεοι καί ήρω- 
ες, άλλά δντα φέροντα σάρκα καί δστά, τέλεια δμως 
είς τό είδος τους, μεγάλα είς τό καλόν καί εις τό κα
κόν, ώραία, ήθικά, 'ύψηλόφρονα καί μεγαλειώδη. Διά 
τοΰτο ή ύπενέργεια τοΰ μεγάλου ποιητοΰ μεταξύ τοΰ 
λαοΰ του δύναται νά παραβληθή πρός τήν έπίδρασιν 
τοΰ Όμήρου έπί τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ. Διά τόν άνυ- 
πέρβλητον αύτόν ποιητήν, δστις ήτο συγχρόνως μιά άπό 
τάς λεπτοτέρας καί εύγενεστέρας ψυχάς, πρόκειται νά 
σάς δμιλήσω σήμερον. Δέν σκέπτομαι βέβαια νά άναλύ- 
σω τό έργο του ούτε νά περιγράφω τήν δράσι του. Αύ
τό τό έκανα άλλοτε άπό τό βήμα τοΰτο. Θά προσπα
θήσω απλώς σήμερον νά τόν παρουσιάσω μέσα είς τό 
πλαίσιον τοΰ γερμανικοΰ ιδανισμού, τής γερμανικής ι
δεοκρατίας τών άρχών τοΰ παρελθόντος αιώνος.
★ Ή ιδεοκρατία,είτε μεταφυσική είναι αύτη είτε είναι 
γνωσιολογική, φαίνεται δτι άποτελεϊ χαρακτηρηστικόν 
γνώρισμα τής ίνδογερμανικής φυλής. Ένθυμη- 

θώμεν τούς Έλεάτας, τούς ’Ορφικούς καί τόν Πλά
τωνα. τούς Νεοπλατωνικούς καί τόν Βραχμανισμόν, 
τούς μεγάλους φιλοσόφους καί τούς μυστικιστάς τής 
Δ. Εύρώπης. Τό είδος τής θρησκευτικότητας δπερ 
διακρίνει τούς λαούς τής άριας φυλής καί ή βαθεία 
άνάγκη τοΰ λυτρωμοΰ άπό τάς έναντιότητας τής ζωής 
καί άπό τόν έαυτόν των φαίνεται δτι άποτελοΰν τάς 
δύο κυρίας πηγάς άπό τάς όποιας άναβλύζει ή πνευ
ματική των, ή ίδεοκρατική των κοσμοθεωρία. Αισθά
νονταν βαθύτερον τήν άνάγκην πρός τό άπόλυτον 
καί τό ύπερβατικόν πρός τό καθαρόν καί τό ιδανι
κόν Είναι. Άλλ’ ή άνάγκη αύτη άκριβώς δδηγεϊ είς 
τό βίωμα τής άνεπαρκείας τών γήινων άγαθών, τών 
έπιγείων σκοπών καί τών ένδοκοσμικών άξιών. Τό δ- 
δυνηρόν συναίσθημα τό όποιον γεννά ή συναίσθησις 
τής άνεπαρκείας ταύτης, δημιουργεί τήν κατάστασιν 
τήν όποιαν καθώρισε δ Πλάτων δ?ά τής έννοιας τοΰ 
έρωτος, τήν δίψα πρός τήν έλευθερίαν, τήν νοσταλ 
για πρός τό φώς, τόν πόθον πρός τό άπεριόριστον, 
τήν άνάγκην πρός τήν ψυχικήν πληρότητα καί δλο- 
κλήρωσι. Επί τών πτερύγων τής νοσταλγίας ταύτης 
φερόμενοι όρμώμεν πρός τήν σύλληψιν τοΰ μεγάλου 
ίδανικοΰ. Άλλ’ ή ζωή |ΐάς παρέχει τήν πείρα, δτι 
έκεϊνο δπερ άναζητεΐ ή νοσταλγία μας, είναι άνέφι- 
κτον, είναι απρόσιτον και άκατόρθωτον. Άλλ’ ή συναί- 
σθησις δτι έχωμεν γεννηθή γιά κάτι καλύτερον, γιά 
νά μεταχειρισθώ τόν στίχον τοΰ Σίλλερ ή διαίσθη- 
σις δτι άνήκωμεν είς πνευματικόν κόσμον ώραιότε- 
ρον καί πέραν τοΰ αισθητού χωροΰντα, δημιουργεί 
μέσα μας τήν άντίδρασιν. Καί άναπληροΰμεν τήν ά- 
δυναμία μας έκείνη διά τής κοσμοθεωρίας. Μετασχη- 
ματίζομεν τήν πραγματικότητα μέσα είς τήν δποίαν 
ζώμεν. Τήν διαποτίζομεν διά τής πνοής τοΰ Αιωνίου. 
Τήν ύψώνομεν είς άνωτέραν βαθμίδα ύπάρξεως. Ή 
θρησκεία, ή Τέχνη, ή Φιλοσοφία γίνονται τοιουτο
τρόπως αί τρεις γλώσσαι διά τών δποίων ψάλλωμεν 
τόν άνεξίτηλον έκεΐνον πόθον πρός λυτρωμόν, ή μου
σική τριφωνία μέ τήν δποίαν έκφράζομεν τήν νοσταλ
γία μας καί μέ τήν βούλησιν τής όποιας έξωραίζομεν 
τήν αισθητή πραγματικότητα. Κατά τόν τρόπον τού
τον κατορθώνομεν νά διασώσωμεν τήν πνευματικήν



μας ύπόστασιν, νά διατηρήσωμεν τήν ήθικήν μας προ
σωπικότητα μέσα είς τήν άντινομία τής παρούσης 
ζωής, έμβάλλοντες νόημα καί περιεχόμενον είς τήν 
ΰπαρξιν. Διότι διά τής κοσμοθεωρίας αίρωμεν τήν 
μεταξύ Χρόνου καί Αιωνιότητας άντίθεσιν, άφανίζο- 
μεν τήν μεταξύ ύλης καί πνεύματος διάστασιν τρεπό- 
μεθα πρός τό ούσιώδες καί άπαλλασσώμεθα άπό τήν 
στενότητα ή όποια διακρίνει τόν κόσμον τούτον τών 
αισθήσεων.
★ Ό τρόπος ούτος κατά τόν όποιον βλέπομεν 
τήν ζωή κα'ι τόν κόσμο, Ονομάζεται ’Ιδανισμός καί ’Ι
δεοκρατία. Ή ’Ιδεοκρατία διακρίνεται είς γνωσιο- 
λογικήν καί είς μεταφυσικήν. ’Άν καί έχουν στενή 
σχέσιν ή μέν πρός τήν άλλη, θά περιορισθώ είς τόν 
χαρακτηρισμό τής μεταφυσικής μόνον ιδεοκρατίας, 
διά νά μεταβώ έπειτα είς τήν περιγραφήν τοΰ γερμ. 
ιδανισμού, είς τόν όποιον ανήκει καί αύτός τδν όποι
ον έζησε καί έδρασε δ Σίλλερ.
★ Ή ούσία τής μεταφυσικής ιδεοκρατίας συνίσταται 
είς τούτο, δτι αληθές είναι μόνον τό πνεύμα, είς 
τήν πίσΐιν δηλ. δτι τό δντως δν ή αληθινή ύφή καί 
ούσία τού παντός είναι κάτι τό πνευματικόν, ή ιδέα. 
★ Τό έν ήμΐν πολυτιμώτατον, δ εσωτερικός μας κό
σμος, τό σύνολον τών ιδανικών άξιών καί τών ιδανι
κών σκοπών, τούς όποιους έγκλείομεν μέσα είς τό στή
θος μας προβάλλεται καί είς τό σόμπαν. Ή ύλη, τό 
σωματικόν, ή δέν ύπάρχει καθόλου, δπως έδίδασκεν δ 
Πλάτων ή άποτελεΐ κατώτερον είδος ύπάρξεως, δπως 
έπίστευεν δ Meister καί δ Eckhardt ή δπως ήθελεν 
δ ’Εγελος. Είς τάς λεπτομέρειας δμως δέν συμφωνούν 
έντελώς πρός άλλήλους οί μεγάλοι έκπρόσωποι τού 
μεταφυσικού ιδανισμού. Διότι έκαστος έξ αύτών βλέπει 
άπό άλλη πλευράν τό πνευματικόν αύτό, τό όποιον θεω 
ρεϊ, ώς τήν άληθή ούσίαν τού παντός. Τοιουτοτρόπως δι
δάσκει δ Πλάτων ώς τό δντως δν τάς ιδέας. Ό ’Εγελος 
τδν Λόγον. Ό Σοπενάουερ τήν βούλησιν. “Ο 
Leibniz τάς μονάδας, πνευματικάς ουσίας περιλαμ- 
βανομένας έντός τής μονάδος τών μονάδων, τοΰ θεού. 
Ό Berkley τό σύνολον τών διά νοήσεως πεπροικι- 
σμένων πνευμάτων. Έν πάση περιπτώσει, δ μεταφυσι
κός ιδανισμός κυρίαν αύτοΰ πηγήν έχει τόν Πλάτωνα 
καί τόν πλατωνισμόν καθόλου. ’Εξελιχθείς διά τοΰ χρι
στιανισμού έπικρατεΐ καθ’ δλους τούς αιώνας καί κο- 
ρυφοΰται διά τών φιλοσόφων καί τών ποιητών τής Γερ
μανίας, οίτινες ήκμασαν περί τό τέλος τοΰ προπαρελ- 
θόντος καί τάς άρχάς τοΰ παρελθόντος αίώνος.

★ Ακριβώς αύτών έμφανίζει δύο κυρίους τύπους: τόν 
πλατωνικόν καί τδν γερμανικόν. Ό πλατωνικός προ- 
παρασκευάζεται διά τών πυθαγορείων τών Έλεατών καί 
τής άντιδράσεως τού Σωκράτους έναντίον τών Σοφι
στών καί συμπληροΰται μετασχηματιζόμενος υπό τών 
Νεοπλατωνικών. Παραλλήλως πρός τδν μεταφυσικόν 
τοΰτον ιδανισμόν βαίνει δ γνωσιολογικός. Καί οδτος 
τήν άρχήν αύτοΰ έχει άπό τδν Πλάτωνα δπως δρίζει 
ώς άντικείμενος τής γνώσεως, τήν ιδέαν, τήν έννοιαν. 
Καί ούτος συνεχίζεται διά τοΰ νεοπλατωνισμού, συγ- 
κεκερασμένος μέ μεταφυσικά στοιχεία άπ’ άρχής. 
Έπί άλλων βάσεων ανακαινιζόμενος έκπροσωπείται 
κατά τούς νεωτέρους χρόνους ύπδ τοΰ Berkley 
Ώς υπερβατικός γνωσιολογικός ίδαν.σμδς δημιουρ- 
γεΐται τό πρώτον άπό τδν μέγαν φιλόσοφον Κάντιον. 
Συνεχισθείς ύπδ τοΰ Fichte καθίσταται είς μεταφυ

σικόν ιδανισμόν διά τοΰ Schelling καί τού Έγέλου. 

★ Έκ τών δύο τούτων κατευθύνσεων ή μορφών τής 
ιδεοκρατίας τής γνωσιολογικής καί πολύ μάλλον τής 
μεταφυσικής έξεπήγασεν ώς ίδεαλιστική έκείνη κί- 
νησ.ς ή δποία είναι γνωστή ύπδ τό δνομα «γερμανι
κός ιδανισμός». Ή κεντρική ιδέα, ήτις διήκει δΓ δ- 
λης ταύτης τής μεγαλειώδους πνευματικής κινήσεως, 
συνίσταται είς τήν πεποίθησιν δτι δ κόσμος, δστις μας 
περιβάλλει δέν είναι πραγματικός κόσμος, άλλά 
ύφίσταται ιδεατός μόνον, δηλ. ύπάρχει μόνον έντός 
τής συνειδήσεώς μας, είναι άπλώς περιεχόμενον τής 
ψυχής μας. Άλλ’ έν τοιαύτη περιπτώσει γεννάται άφ’ 
έαυτοΰ τό έρώτημα: Πώς κατορθώνομεν νά άντιλαμ- 
βανόμεθα έκτός τής συνειδήσεώς μας πράγματα, τά δ- 
ποΐα άναντιρρήτως ύπάρχουν έξω ήμών; Ή άπάντη- 
σις είναι: τά πράγματα ύπάρχουν μόνον έντός τής 
συνειδήσεώς μας, δ κόσμος τδν όποιον βλέπομεν καί 
άκούομεν γύρω μας ύπάρχει μόνον έντός τής συνει- 
δήσεώς μας. Τοιουτοτρόπως άπαντά είς τό έρώτημα 
τούτο δ Άγγλος Berkley. Ό γερμανικός δμως 
ιδανισμός δέν έλκει τήν καταγωγήν άπό αύτόν, άλλά 
άπό τήν κριτικήν φιλοσοφίαν τού Κάντιου. Ύπδ τήν 
έπίδρασιν αύτοΰ έπεξεργάζονται οί έκπρόσωποι τοΰ 
γερμανικού ιδανισμού τάς παλαιοτέρας παρορμήσεις 
καί συγγενείς ιδέας αί δποΐαι περιέχονται είς τά έρ
γα τοΰ Klopstock τού Lessing τού Hamann καί τού 
Hardert. Φιλόσοφοι οίοι δ Κάντ, δ Ficte ό Schel- 
linge ό Schleirmacher ό Hegel καί ποιηταΐ ό
ποιοι δ Σίλλερ, δ Γκαίτε καί οί ρομαντικοί, είναι οί 
κυρίως δημιουργοί τής κοσμοθεωρίας αύτής, ή δποία 
έκυριάρχησε έπί ΙΟετηρίδας τού πνεύματος καί τής 
ψυχής τών άνθρώπων καί έκ τής δποίας έτράφη καί 
τρέφεται άκόμα ή έπιστήμη, ή τέχνη, ή θρησκεία 
ώς καί αί καά τούς χρόνους ήμών πολλαπλαΐ προ
σπάθεια! πρός άνασυγκρότησιν τής ιδεοκρατικής φι
λοσοφίας.
★ Εϊπομεν δτι ώς άρχηγέτης τοΰ γερμανικού ιδανι
σμού έχρημάτισεν δ Κάντιος. Άνάγκη λοιπόν νά κα- 
θωρίσωμεν συντόμως τάς κεντρικάς ιδέας, τού μεγά
λου φιλοσόφου τής Καινιξβέργης. Κατά τδν Κάντιον 
πάν δτι εισέρχεται είς τήν συνείδησίν μας προσλαμβά
νει μορφήν διά τών προσλαμβανουσών. αύτό μορφών 
τής συνειδήσεώς, οίαι είναι λ.χ. δ χώρος καί δ χρόνος 
ή αιτία, δ σκοπός. Εντεύθεν άκολουθεΐ, δτι δ κόσμος, 
τόν δποΐον έχομεν είς τήν συνείδησίν μας, δέν άντι- 
στοιχεΐ εις τδν έξωτερικόν κόσμον τών αισθήσεων. 
Τδν τελευταίον τοΰτον, τί δηλαδή είναι καί πώς εί
ναι, άδυνατοΰμεν νά γνωρίσωμεν. Διότι νά γνωρίσω- 
μεν δυνάμεθα μόνον δτι έρχεται μέχρι ήμών διά τής 
θύρας τών αισθητηρίων ώς καί δτι παράγεται έντός 
ήμών διά τής όργανώσεως καί τής ύφής τοΰ λογικού 
μας. Ταύτα δμως δέν είναι πλέον δ έξωτερικδς κό
σμος. Είμεθα μέν κάτοπτρα τοΰ κόσμου, άλλά κάτοπτρα 
ένεργά καί αύτοτελή.
★ Άντικατοπτρίζομεν τήν πραγματικότητα, άλλά ά- 
φοΰ πρώτον παράσχομεν είς αύτήν μορφήν έκ τής ί
διας ήμών φύσεως. Επειδή λοιπόν δέν είναι δυνατή 
ή γνώσις τοΰ δντως δντος, τής ούσίας καί τοΰ νοή
ματος τοΰ παντός διά τών αισθήσεων καί διά τής 
άπλής νοητικής ένεργείας, άνάγκην νά τάμωμεν νέαν 
δδόν. Πρώτ,α δηλαδή νά στραφώμεν πρός τδν έαυτόν 
μας, πρός τδν έσωτερικόν μας κόσμον, πρός τήν ήθι- 

κήν μας προσωπικότητα. Μόνον έξ αύτής καί δΓ αύ
τής είναι δυνατόν νά συλλάβωμεν τό βαθύτερον νόη
μα τού κόσμου. Ό έσωτερικός μας λοιπόν αύτός κόσμος 
κέκτηται ήθικδν σκοπόν, έπειδή διέπεται άπό τδν ή- 
θικόν νόμον. Εντεύθεν συνάγει δ Κάντιος δτι καί ή 
ούσία τού κόσμου, ή δποία κεΐται έπέκεινα τής 
γνωστικής ήμών δυνάμεως είναι φύσεως ηθικής, 
δτι ή αίωνία καί θεϊκή βάσις τοΰ βίου μας είναι κά
τι τό πνευματικόν. Ούτω άνατρέπει μέν δ Κάντιος 
τήν βεβαιότητα ή δποία διέκρινε τήν πρό αύτοΰ φι
λοσοφίαν δσον άφορά τήν γνώσιν τής ούσίας τών δν- 
των, τήν πεποίθησιν, δτι είμεθα είς θέσιν νά γνωρί
σωμεν τόν θεόν και τδν κόσμον διά τής νοήσεως- άλ
λά είς τήν θέσιν τής άνατραπείσης, ταύτης βεβαιότη
τας θεμελιώνει μέσα άλλην, τήν βεβαιότητα τούτέ- 
στιν ή δποία στηρίζεται έπί τής ήθικής προσωπικότη
τας τήν βεβαιότητα τής ήθικής βουλήσεως τού άν
θρώπου. Διά τούς πρό αύτοΰ, διά τδν Πλάτωνα, διά 
τδν Άριστοτέλην, διά τόν Αύγουστίνον, διά τδν Καρ- 
τέσιον, ή νόησις ήτο τό μοναδικόν καί άμέσως βέ
βαιον. Ό Κάντιος άρνεϊται τήν βεβαιότητα αύτήν τής 
νοήσεως τοΰ λογικού. Άντ’ αύτοΰ δέχεται ώς μόνον 
βέβαιον τήν κατηγορηματικήν προσταγήν τού καθή
κοντος, τήν συνείδησίν τοΰ δέοντος, τήν ηθικήν βού- 
λησιν. Τό καθήκον είναι έκεϊνο, δπερ μάς φανερώνει 
τά ύψιστα, τήν άξίαν και τήν άξιοπρέπειαν τού άνθρώ
που.
★ Τό άποτέλεσμα τών ιδεών τούτων τών φιλοσόφων, 
ύπήρξεν δ άπόλυτος σεβασμός πρός τό πνεύμα, έπει- 
δή αύτό έμφανίζεται διά τής φιλοσοφίας του ώς ή μο
ναδική δημιουργική άρχή. Μέ άλλες λέξεις ή ψυχή 
στρέφεται πρός τό πνευματικόν περιεχόμενον τής 
ζωής καί άπομακρύνεται άπό τήν ύλιστικήν κοσμο
θεωρίαν καί τήν ύλιστικήν βιοθεωρίαν. ”Εν μόνον 
βήμα έχρειάζετο διά νά φθάσουν είς τήν άρνησιν τής 
ύπάρξεως τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου έντελώς. Κατά τδν 
Κάντιον, έκ τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου, δεχόμεθα διά 
μέσου τών αισθήσεων νύξεις, άφορμάς. Τό περιεχόμε
νον αύτών τό διαμορφοΰμεν διά τών μορφών τού 
πνεύματός μας, αί δποΐαι είναι δεδομέναι είς ήμάς έκ 
τών προτέρων. Διατί δμως νά μήν δεχθώμεν δτι και 
τάς νύξεις αύτάς, δ,τι καϊ τάς άφορμάς αύτάς παρά
γει έξ έαυτοΰ τό πνεύμα μας; Τό πνεύμα δημιουργεί 
αύτό είς έαυτό τδν κόσμον τής συνειδήσεώς, τά 
περιεχόμενα τοΰ έσωτερικοΰ μας κόσμου. Τοιουτο
τρόπως, δπως ισχυρίζονται δύο άριστοι μαθηταί τού 
Κάντιου δ Maimon καί δ Been δέν είναι άνά
γκη νά δεχθώμεν άλλο τι έκτός άπό τήν δημιουργικήν 
αύτήν ένέργειαν τού πνεύματός μας.

★ Έν τούτοις, τοιοΰτος ισχυρισμός ήτο δύσκολον νά 
γίνη δεκτός. Διότι δ μέν τούς άποδεικνύει δτι τά πάν
τα, μορφαί καί περιεχόμενον τής συνειδήσεώς δημι
ουργούν έξ έαυτού τό πνεύμα. Άλλά ή καθ’ ήμέραν 
πείρα άποδεικνύει τήν άμείλικτον ύπαρξιν ένός κό
σμου τού όποιου ή πίστις καί ή δύναμις είναι μεγα- 
λυτέρα άπό τήν ίσχύν τοΰ πνεύματός μας. Είς τό ση- 
μεΐον τούτο παρεμβαίνει δ φιλόσοφος Fichte είς έκ 
τών άστέρων άπό τούς δποίους είναι συγκεκροτημέ- 
νος, δ περίλαμπρος άστερισμδς τού γερμανικού ίδαν- 
σμοΰ. Ό Fichte συνενώνει τάς δύο πλευράς τής 
διανοήσεως τού Κάντιου, τήν κριτικήν σαφήνειαν 
άφ’ ένός καί τήν ήθικήν σοβαρότητα άφ’ έτέρου. Τό 

πνεύμα εϊναι άληθές δημιουργεί τδν κόσμον, τό περιε
χόμενον τής συνειδήσεώς του. Άλλά προσθέτει δ Fic
hte τό πνεύμα είναι δράσις, είναι ένέργειαι καί δρά- 
σις ήθική. Διά τούτο δέον νά δημιουργή τό πνεύμα 
ένα κόσμον δ δποΐος νά χρησιμεύη ώς στάδιον ήθικής 
δράσεως. Διά τδν τρόπον τούτον λαμβάνει τό πνεύμα 
εύκαιρίαν νά δοκιμάζη μέ τήν βοήθειαν τών έμποδίων 
τά δποία δ τοιοΰτος κόσμος προβάλλει τήν ήθικήν 
του δράσιν καί τήν σταθερότητα τής πίστεώς του, είς 
τήν ιδέαν τοΰ αγαθού καί είς τόν ήθικδν νόμον. Είς 
τδν άγώνα έναντίον τών αύτοδημιουργήτων αύτών 
έμποδίων άποδεικνύεται ή δύναμις τοΰ πνεύματος καί 
πραγματοποιείται ή ήθική δράσις, ήτις άποτελεΐ τήν 
ούσίαν του.
★ Αί ίδέαι αύται τού Fichte δίδουν είς τδν γερμα
νικόν ιδανισμόν τήν ίδιάζουσαν είς αύτόν σφραγίδα. 
Ή σφραγίς αΰτη είναι ή πίστις δτι ή πραγμαιική καί 
άληθής ούσία τοΰ κόσμου είναι τό πνεύμα καί οί 
πνευματικοί σκοποί τά μεγάλα ιδανικά καί αί ύψηλαί 
άξία-ι αί δποΐαι κατευθύνουν άληθινά καί διέπουν τδν 
βίον τής ιστορίας καί τόν βίον τών καθ’ έκαστον άν
θρώπων. Καί έτι πλέον: ή πίστις, δτι τό πνεύμα καί 
ή ήθική ή τό άγαθόν θέτουσα καί κατά ήθικούς κα
νόνας δρώσα βούλησις είναι οί κατά βάθος άκατανί- 
κητοι κύριοι τοΰ κόσμου. Διά τούτο δ σεβασμός τής 
πνευματικής φύσεως τοΰ άνθρώπου καί ή προσπάθεια 
δπως διασώσωμεν τάς ιδίας ήμών πεπιοθήσεις καί τήν 
ήθικήν μας προσωπικότητα περιφρουρούντες πάν δτι 
δέν άνήκει είς τήν ούσίαν τής φύσεώς μας, πάν έξω
τερικόν καί τυχαΐον καί συμπτωματικόν. Ό σεβα
σμός καί ή πεποίθησις αύτη είναι χαρακτηριστι
κόν γνώρισμα δχι μόνον τοΰ Fichte δ δποΐος εγινεν 
ήθικός καί θρησκευτικός προφήτης τοΰ γερμανικ»ΰ 
λαού, άλλ’ δλοκλήρου τοΰ γερμανικού ιδανισμού, κα
θόλου.
Τάς γενναίας καί βαθυστοχάστους ταύτας ιδέας συνε
χίζει καί μετασχηματίζει συμπληρών αύτάς δ Schel
ling. Τό πνεύμα είναι καί δΓ αύτόν δράσις, δημιουρ
γική δύναμις. Τούτο συναισθάνεται διά τής γηθοσύ- 
νου άπολαύσεως τοΰ συναισθήματος τής δυνάμεώς του, 
δταν έπιτυγχάνη κάτι έξ έαυτοΰ, δταν δημιουργή κάτι 
τό νέον. Τούτο δμως συμβαίνει προπάντων δσάκις 
πρόκειται περί καλλιτεχνικής δημιουργίας. Τοιουτο
τρόπως άντικαθιστά δ Shelling τό ήθικόν στοι
χείου τοΰ Ficher διά τοΰ αισθητικού, τό δποΐον κυ
ριαρχεί κατά τήν χαράν έκείνην έπί τή δημιουργική 
δράσει. Συγχρόνως δμως στρέφει τήν προσοχήν του δ 
Schelling είς τήν έρευναν τής φύσεως. Άφοΰ τά 
πάντα γεννώνται έκ τού πνεύματος, είναι καί ή φύσις 
δημιούργημα τοΰ πνεύματος τούτου Πώς γεννάται 
λοιπόν ή φύσις διά τής δημιουργικής δυνάμεως τοΰ 
πνεύματος;

★ Ή έρευνα αΰτη διά τής δποίας έπιζητεΐ νά έξηγή- 
ση τήν γέννησιν τής φύσεως έκ τοΰ πνεύματος δδη- 
γεϊ τδν φιλόσοφον είς τήν άποδοχίν καθολικού πνεύ
ματος, τό δποΐον άποτελεΐ τήν βάσιν τοΰ παντός καί 
τό δποΐον είναι διά τήν φύσιν δτι τό πνεύμα καί ή 
ιδέα τοΰ καλλιτέχνου διά τό καλλιτέχνημα, διά τοΰ 
δποίου θέλει νά ένσωματώσει τήν ιδέαν του αύτήν. 
Καί τό καθολικόν τούτο πνεύμα είναι δράσις καί δή 
δράσις δχι ήθική άλλά αισθητική, καλλιτεχνική δρά- 
σις, παράγον άπειρίαν μορφών, δπως έκφράση έ- 
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αυτό. Κατά ταύτα, τδ κέντρον τίς νοήσεως rouSchel 
ling άποτελει ή τέχνη. Διά τής καλλιτεχνικής δη
μιουργίας ύψώνεται τδ άνθρώπινον πνεύμα μέχρι τής 
δημιουργούσης φύσεως. Τόσον ή τέχνη δσον κα'ι ή 
φύσις, παράγουν μορφάς αί δποΐαι εκφράζουν τελείως 
τδ περιεχόμενον τών δημιουργών των.
★ Μέσην τινά δδδν μεταξύ Fichte καί Schelling 
άκολουθεΐ δ Schleiermacher, περιφανής κα'ι ώς 
θεολόγος κα'ι ώς Φιλόσοφος, δ κλασικός μεταφραστής 
τών πλατωνικών διαλόγων. Μετά τοΰ Fichte άπο- 
δέχεται και αύτός δτι ή ήθική βούλησις κα'ι ή ηθική 
δράσις συνιστοΰν τήν φύσιν τοΰ πνεύματος, Έξ άλλου 
δμως, άναγνωρίζει μετά τοΰ Schelling δτι τδ δη
μιουργούν πνεύμα αποτελεί τδν πυρήνα καί τήν ουσί
αν δλοκλήρου τού σύμπαντος. Το πνεύμα τούτο δέν 
λαμβάνει συνείδησιν παντού μόνον έν τώ καθ’ έκαστον 
άνθρώπφ, άλλά άντιλαμβάνεται τήν φύσιν του ώς δη- 
μιουργοΰντος πνεύματος κα'ι εις τήν ιδιοτυπίαν τών άλ
λων άνθρώπων οί όποιοι δέν είμεθα ημείς οί ίδιοι. Καί 
άκόμα περισσότερον: δ άνθρωπος κέκτηται τήν ικανό
τητα νά άντιλαμβάνεται αύτδ μέσα εις τήν δράσιν 
κα'ι τήν καθόλου ένέργειαν δλοκλήρου τού σύμπαντος. 
Ή δύναμις τής έποπτείας, ή φαντασία· άποκαλύπτει 
εις τδν άνθρωπον τήν ούσίαν τοΰ σύμπαντος, ή δποία 
δρά άοράτως έν τοΐς δρατοΐς. Ή ίκανότης αύτη, δπως 
έρμηνεύομεν διά τής διαισθήσεως τήν δράσιν και τήν 
βούλησιν τού σύμπαντος, είναι ή προύπόθεσις τής θρη
σκείας, είναι αύτδ τούτο ή Θρησκεία.
★ Τήν τοιαύτην πηγήν τής γνώσεως τού όντως, δντος 
άνέπτυξεν καί διεσάφησε περαιτέρω δ Fries Ό α
ξιόλογος ούτος στοχαστής διακρίνει γνώ<Αν, πίστιν 
κα'ι διαίσθησιν. Γνώσις είναι παν δτι άποδεικνύεται 
διά θεωρητικών λόγων καί δύναται νά ύψωθή εις ά- 
ναμφισβήτητον βεβαιότητα. Πίστις είναι πότε βεβαιό- 
της, ήτις έκπηγάζει άπδ άναγκαστικώς δεδομένος προ
ϋποθέσεις τού λογικού ώς π.χ. ή πίστις έπί τήν τελι
κήν νίκην τού άγαθοΰ. Διαίσθησις τέλος είναι ή πα- 
ράστασις τής δυνάμεως, ήτις δεσπόζει τού κόσμου, δ’ · 
αίσθησις δμως έρειδομένη άπδ έσωτερικής άναγκαιό- 
τητος καί χωρούσα πείρα καί ύπεράνω πάσης έμπει- 
ρίας. Μέ τήν βοήθειαν αύτής θεωρεί δ άνθρωπος τήν 
φύσιν καί τούς σκοπούς τού πνεύματος αύγίζοντες 
διά μέσου τού δρατού κόσμου.
★ Τέλος δ Έγελος. Διά τδν βαθυνούστατον τούτον 
φιλόσοφον ή δράσις τοΰ πνεύματος ούτε ήθική είναι 
ούτε αισθητική, άλλά συνίσταται εις τήν νόησιν. Ού- 
σία αύτοΰ είναι ή νοητική ένέργεια, ή λογική κίνη- 
σις. ’Εντεύθεν συνάγει δτι δλόκληρος δ κόσμος είναι 
προϊούσα έξέλιξις, προοδευτική άνάπυξις τής νοήσε
ως. Ή έξέλιξις αύτη τού θείου Λόγου έν τφ κόσμφ 
συντελεί, δπως καθ’ δν τρόπον καί ή λογική έξέλιξις, 
ή νοητική κίνησις. Ή νόησις βλέπει πρδ αύτής δύο 
άντιθέτους πρδς άλλήλας άληθείας. “Επειτα προσπα
θεί νά συνενώση αύτάς ύπδ μίαν κοινήν καί γενικωτέ- 
ραν άλήθειαν. Κατ’ αύτόν τδν τρόπον κατανοεί τέλος 
αύτάς. Κατά παραπλήσιον τρόπον έμφανίζεται εις 
τήν ιστορίαν ένα φαινόμενον. Παρ’ αύτδ Αναφαίνεται 
δεύτερον, φαινόμενον, δπερ άντιφάσκει πρδς τδ πρώ
τον καί άντιτίθεται εις αύτό. Τέλος, ύπεράνω άμφοτέ- 
ρων ύψώνεται τρίτον τι φαινόμενον, τδ όποιον συνε
νώνει τά δύο πρώτα εις μίαν ένιαίαν σύνθεσιν. Ή σύν- 
θεσις δμως αύτη είναι νέον φαινόμενον, εις τδ όποιον 

άντιτίθεται δεύτερον, ΐνα έξ άμφοτέρων γεννηθη νέα 
σύνθεσις καί ούτω καθεξής.
★ Ε’ις τδν γερμανικόν ιδανισμόν τούς κυριωτέρους έκ- 
προσώπους τού όποιου εϊδομεν παρελαύνοντας προ 
τών οφθαλμών μας, άνήκουν καί άλλοι καί δ Σοπε- 
νάουερ δ Νίτσε καί δ Hartmann Άλλ’ ούτοι 
άπέχουν πολύ τών χρόνων, κατά τούς δποίους 
έζησεν καί έδρασεν δ Σίλλερ. 'Ως πρδς τδν Σοπενχά- 
ουερ μόνον, κρίνω άναγκαίον νά σημειώσω δτι είς 
τήν ούσίαν τής πραγματικότητας έκδέχεται τήν βού- 
λησιν, τήν τυφλήν δρμήν, ή δποία ούδέν κοινόν έχει 
πρδς τήν ήθ.κήν βούλησιν τοΰ Κάντιου καί τού Fic- 
te. Άπδ τήν βούλησιν αύτήν τού Σοπενχάουερ έν 
μόνον βήμα δδηγει είς τδ Ασυνείδητον, δπερ ύπολαμ- 
βάνει δ Hartmann ώς τήν άρχήν καί τήν φύσιν τού 
παντός.
★ Καί τώρα καιρός είναι πλέον νά τοποθετήσωμεν 
τδν Σίλλερ είς τδ πλούσιον αύτδ πλαίσιον τού γερμα
νικού ιδανισμού είς τδν οποίον άνήκει ώς δ εύγενέ- 
στερος έκπρόσωπος καί Ερμηνευτής του. Δέν πρόκει
ται νά άρχίσω άπδ τήν βιογραφίαν του, Ούτε προτί
θεμαι νά άπαριθμήσω ή νά άναλώσω τά έργα του καί 
τδ περιεχόμενόν των. θά περιορισθώ νά σκιαγραφή
σω τήν κοσμοθεωρίαν του, νά ύποδηλώσω τάς περί 
τής φύσεως καί τής άποστολής τής Τέχνης άντιλή- 
ψεις του καί νά καθορίσω τήν έννοιαν τής θρησκείας, 
τήν όποιαν έπρέσβευεν. Ή έρμηνεια τού έργου του 
καί τού πνεύματός του είναι εύχερής άφ' δτου έχω- 
μεν είς τήν μνήμην μας τάς κεντρικάς ιδέας καί τάς 
κυρίας ροπάς τού γερμανικού ιδανισμού καθόλου, θά 
έγένοντο βαθύτερον άντιληπτα'ι άν είχομεν τδν καιρόν 
νά ύποδηλώσωμεν τούλάχιστον τάς πνευματικάς έ- 
κείνας κινήσεις έξ άντιθέσεως πρδς τάς όποιας έγεννή- 
Οη δ ιδανισμός τής ΓερμανίαςΙ καί τού Σίλλερ.
★ Καί έν πρώτοις ή κοσμοθεωρία του. Ταύτην δυνά- 
μεθα νά διαιρέσωμεν είς δύο στάδια. Κατά τδ πρώτον 
τελεί είσέτι δ Σίλλερ ύπδ τήν έπιδρασιν τού παλαιο- 
τέρου ιδανισμού, δ όποιος κατ’ άντιδιαστολήν πρδς 
τδν τού Κάντιου καλείται δογματικός. Αί περί τοΰ κό
σμου ίδέαι του άποτελοΰν κράμα άπδ τά φιλοσοφήμα
τα τού Σπινόζα καί τού Leibniz. Ό ιδανισμός του 
ούτος φέρεται ύπδ τής πεποιθήσεως, δτι έκ τοΰ αι
σθητού κόσμου καί έκ τής φύσεως τοΰ άνθρώπου γίνε
ται αισθητή ή θεία άρμονία τού σύμπαντος. Έν τού- 
τοις διαφαίνεται ή διαρχία μεταξύ ύλικής καί πνευ
ματικής φύσεως τοΰ άνθρώπου καί ή πεποίθησις περί 
τής ήγεμονίας δτι προσήκει είς τδ πνεύμα. Διαπνέε
ται ύπδ τής βεβαιότητος, δτι τδ πρδς ήθικήν τελείω- 
σιν, καί δράσιν ρέπον πνεύμα έχει υψηλήν τήν κα
ταγωγήν καί κατατείνει είς τήν πραγμάτωσιν ύψηλών 
ιδανικών σκοπών, Ή δευτέρα φάσις άρχεται μετά τάς 
έπιδράσεις τής φιλοσοφίας τού Κάντιου έπί τής ψυ
χής τού ποιητοΰ. Άλλά κυρίως είπεΐν δ φιλόσοφος 
παρέχει είς τδν ποιητήν τήν γλώσσαν, διά τής δποίας 
έκφράζει ούτος τά έσώτατα βάθη τής φύσεώς του. 
Καί κατά τήν περίοδον ταύτην έμμένει δ Σίλλερ είς 
τήν βασικήν του πεποιθησιν δτι ή πραγματικότης δια- 
κρίνεται είς δύο μέρη, άκριβέστερον είς δύο πλευράς. 
'Αλλ’ ύπδ τήν έπιδρασιν τού δημιουργού τής κριτ1- 
κής φιλοσοφίας αίρεται έν αύτή διαρχία μεταξύ τοΰ 
ένθάδε κα'ι τοΰ έπέκεινα. Τήν θέσιν της καταλαμβά
νει ή άντίθεσις μεταξύ κόσμου τών φαινομένων καί 

πραγματικού κόσμου, μεταξύ αισθητού καί πραγματι
κού κόσμου, μεταξύ τού αισθητικού κόσμου καί τοΰ 
κόσμου τοΰ πνεύματος τού φαινομενικού καί τοΰ νοη
τού κόσμου. Ούτω δ φιλόσοφος διήνοιξεν είς τδν ποιη
τήν ένα κόσμον άνωτέρας πραγματικότητας. Είναι δ 
κόσμος τού άγαθοΰ. τοΰ καλοΰ καί τοΰ άγιου. Ή πρα
γματικότης αύτοΰ ήτο διά τδν ιερόν Αύγουστΐνον ή ά- 
πόδειξις καί ή έγγύησις τοΰ έπέκεινα. Διά τδν Σίλ
λερ δημιουργός τοΰ άνωτέρου τούτου κόσμου τών ι
δεών καί τών αιωνίων άληθε ών είναι ή πίστις. Διότι 
ή πίστις άναδημιουργεί έκεΐνο τδ όποιον ύπάρχει καθ’ 
έαυτό πρδ καταβολής κόσμου. Παραιτουμένου τοΰ κα
τωτέρου καί ταπεινοτέρου κόσμου τής ύλης κα'ι τής 
αισθησιαρχίας, άφοσιούται είς τδν κόσμον τοΰ πνεύμα
τος, Περιορίζει τδν άνθρωπον, ΐνα τδν δδηγήση είς 
τήν κοινωνίαν πρδς τδν άνώτερον έκεΐνον κόσμον. Ό 
κόσμος ούτος είναι τδ μόνιμον καί σταθερόν, τδ αίώ- 
ν ον μέσα είς τήν φθοράν, μέσα είς τήν διαρκή ροήν 
τοΰ παροδικοΰ κόσμου τών αισθήσεων. Διά τοΰτο την 
άληθινήν πραγματικότητα εύρίσκομεν μόνον έντδς 
τοΰ πνευματικοΰ, τοΰ εύγενοΰς, τοΰ ύψηλοΰ, τοΰ ώ- 
ραίου καί τοΰ άγιου. Τοιουτοτρόπως δ Σίλλερ καθί
σταται δ ποιητής τοΰ νοητού κόσμου, τδν δποΐον άπε- 
κάλυψεν ή μεγαλοφυία τοΰ Κάντιου.

★ Τήν κλείδα πρδς κατανόησιν τής κοσμοθεωρίας του 
παρέχει είς ήμάς τδ ποίημά του «Τδ ’Ιδανικόν καί ή 
Ζωή». Πάς άνθρωπος δφείλει νά άγωνίζεται, δπως δ 
Ηρακλής. Επάνω είς τήν γήν ήσυχασμδν καί γαλή
νην χαρίζει μόνον ή ένατένησις πρδς τδ ιδανικόν. 
Άλλά. ή ένατένησις αύτη παρέχεται μόνον άπδ έκεΐ
νον, δστις παρητήθη τών ύλικών άπολαύσεων τής 
ζωής. Είναι άληθές δτι δ άγών είναι σκληρός καί άμ- 
φίβολον συνήθως τδ άποτέλεσμα. Άλλά κα'ι δ Ηρα
κλής δέν άνήλθεν είς τδν “Ολυμπον παρά διά τοΰ ά- 
γώνος καί τοΰ πόνου. Κίνητρον πρδς τδν άγώνα τού
τον είναι ή ήθική βούλησις, ή δποία δημιουργεί τδ α
γαθόν. Αύτή είναι τδ κέντρον τής άνθρωπίνης φύσεως 
καί τοΰ κόσμου. Διά τοΰτο δ άνθρωπος άντλέΐ τήν γνώ- 
σιν τής ούσίας τοΰ κόσμου, γνωρίζει τί κεΐται όπισθεν 
καί ύπεράνω τοΰ αισθητού κόσμου, έκ τοΰ ίδιου αύ
τοΰ σύμπαντος. τδ δποΐον Εγκλείει έντδς τοΰ στήθους 
του. Έντδς τοΰ στήθους του τούτου ζοΰν αί ίδέαι τοΰ 
άγαθοΰ καί τοΰ καλού, τοΰ άληθοΰς κα'ι τοΰ άγιου· 
Είς τδν έσωτερικδν τούτον κόσμον άνάγκη νά άντι- 
στοιχή ένας άνώτερος κόσμος, μία άνωτερα πραγματι
κότης, Ό κόσμος έντδς τοΰ δποίου ζώμεν δέν είναι ή 
άνωτέρα έκείνη πραγματικότης. Περί αύτής μαρτυ
ρεί μόνον ή έσωτερική φωνή άπδ τδ βάθος τής ψυχής 
μας. Άλλ’ δτι λέγω ή φωνή αύτή δέν είναι άπάτη. 
Πιστώνεται είς τδν ;άνώτερον έκεΐνον κόσμον τών ιδα
νικών γινόμεθα κοινωνοί τοΰ ύψίστου άγαθοΰ.

★ Οί ήρωες τοΰ μεγάλου ποιητοΰ είναι άνάλογοι πρδς 
τήν κοσμοθεωρίαν του ταύτην. Αγωνίζονται ύπέρ με
γάλων ιδανικών. Είναι όργανα τοΰ πνεύματος πρδς 
πραγμάτωσιν τοΰ τελικού σκοπού τής άνθρωπότητος. 
Ό σκοπός ούτος είναι σκοπός ήθικδς κα'ι συνίσταται 
είς τήν πραγμάτωσιν τής δικαιοσύνης καί τής άλη
θείας είς τά άτομα και είς τήν άνθρωπότητα. Καί έ- 
πειδή δ ήθικδς ούτος σκοπός είναι μέρος τής ήθικής 
τάξεως, ήτις διέπει τδ σύμπαν, δέν έχει σημασίαν τδ 
γεγονός, δτι οί ήρωες τοΰ Σίλλερ συντρίβονται. Αρ
κεί δτι διασώζονται διά τών καταιγίδων τής έπιγείου 

ζωής είς μεγάλην άξίαν τοΰ άνθρωπίνου πολιτισμού. 
Καί ού μόνον δ ποιητής άλλά καί δ ιστορικός Σίλλερ 
είναι δ προφήτης τής κοσμοθεωρίας ταύτης τοΰ γερ
μανικού ίδανισμοΰ. Είς τά ιστορικά του έργα προσπα
θεί νά λύση τδ πρόβλημα τής ήθικής έν τφ κόσμφ 
τάξεως καί νά συναντήση τδ ύψιστον πνεΰμα κατά τάς 
ώραιοτέρας ένεργείας αύτοΰ διά τής άνθρωπίνης έ- 
λευθερίας.
★ Έκ τοΰ ιδανισμού του τούτου ερμηνεύονται και αί 
περί τής τέχνης θεωριαι του. Τήν αισθητικήν του στη
ρίζει έπί τής άντιθέσεως ήτις στηρίζεται μεταξύ τοΰ 
άνωτέρου καϊ εύγενεστέρου άνθρώπου καί τοΰ άνθρώ
που τής καθημερινής έμπειρίας. Ή τέχνη είναι άπα- 
σχόλησις περί τά ιδανικά. Διά τής άπολαύσεως τοΰ ώ- 
ραίου μετέχομεν τής τελειώσεως έκείνης τήν δποίαν 
είς κανένα δέν παρέχει ή πραγματική ζωή. Εκλέγον
τας συνειδητά τήν άπόλαυσιν ταύτην καί παραιτούμε
νοι τών άπολαύσεων τάς δποίας δίδουν αί αισθήσεις 
είσερχόμεθα είς τήν σφαίραν μιάς ύψηλοτέρας καί εύ- 
γενεστέρας ζωής, ήτις μόνη κέκτηται αιωνιότητα. Ή 
τέχνη έπιτρέπει εις τδν άνθρωπον νά ρίπτει ένα. άπδ 
τής γής βλέμμα είς τδ μυστήριον τοΰ ούρανοΰ. Ουτω 
συμφωνεί δ Σίλλερ πρδς τήν περί τέχνης άντίληψιν 
τών μεγίστων χριστιανών καλλιτεχνών, τοΰ Δάντου 
καί τοΰ Ραφαήλ, τοΰ Μιχαλαγγέλου καί τοΰ Μίλ- 
τωνος καί τοΰΚ1ορ3ΐο1< Άλλ’ έάν αυτή είναι ή ά- 
ποστολή τής τέχνης τότε είναι θεία λατρεία ή τέχνη. 
Δέν είναι παράδοξον δτι δ ίδιος αισθάνεται τδν έαυ- 
τόν του. έφ’ δσον είναι δημιουργικός καλλιτέχνης ώς 
ιερέα δστις κηρύττει είς τδν λαόν καί έρμηνεύει τδ 
Θειον. Ή ζωή του δλόκληρος είναι σύμφωνος πρδς τήν 
μεγάλην ταύτης άποστολήν, τής δποίας είναι δ έκλεκ- 
τός.
★ Εύκολον είναι νά συμπεράνωμεν έκ τών είρημένών 
είς τί συνίσταται ή θρησκεία τοΰ Σίλλερ. Τδ έρώ- 
τημα δμως δέον νά διαιρεθή είς τά μέρη του, πρδς 
πληρεστέραν διασάφησήν. Ποια είναι ή θέσις τοΰ ποιη- 
τοΰ άπέναντι τής θετικής, τής παραδεδειγμένης θρη
σκείας; Καί ποια είναι ή σχέσις του πρδς τήν θρη
σκείαν έν τή έννοια, τής προσωπικής, τής άτομικής 
εύσεβείας καί θρησκευτικότητος; Ή άπάντησις είναι 
δυνατή, έφ’ δσον καθωρίσομεν πρώτον τδ πνεΰμα τής 
έποχής. Ό Κάντιος διέσωσε διά τής κριτικής τοΰ κα
θαρού λόγου, τδν τρόπον τής είς θυσίαν πίστεως 
δστις έπεκράτει μέχρι τής έποχής του. Συγχρόνως έ- 
πήνεγκε μείζονα άπομάκρυνσιν άπδ τήν ιστορικήν 
μορφήν τοΰ Χριστιανισμοΰ. Είς τήν πνευματικήν έκεί- 
νην έπανάστασιν μετέσχεν ένεργδς δ ποιητής. Εντεύ
θεν έξηγείται δτι ένφ διά τδν Herder ή Χριστιανική 
θρησκεία έσήμαινε ή άπαλλαγή άπδ τδ βάρος τής έ
πιγείου ύπάρξεως, εύρισκε τήν άπελευθέρωσιν ταύτην 
δ Σίλλερ είς τήν φιλοσοφίαν καί είς τήν τέχνην. 
Ή φιλοσοφία τοΰ Κάντιου ήτο δι’ αύτόν ή φιλοσοφία 
τής έλευθερίας, τής κυριάρχου καί είς έαυτήν σκο
πούς προβαλλούσης βουλήσεως. Μέ αύτήν συνδυάζει 
τήν πίστιν είς τήν έλευθεροΰσαν καί άπολυτροΰσαν 
δύναμιν τής τέχνης. Ψυχή τής τέχνης είναι δι’ αύ- 
τδν ή δρμή πρδς παράστασιν τοΰ ιδεώδους. Φιλοσο
φία καί τέχνη μαζί άποτελοΰν τήν θρησκείαν τοΰ Σίλ
λερ. Συνίσταται δέ αύτη είς τήν θετικήν καί πλήρη 
πίστεως σχέσιν πρδς τάς αιώνιας ιδέας τοΰ άγιου, τοΰ 
ώραίου καί τοΰ άγαθοΰ. Ή φιλοσοφία άποκαλύπτει 
τάς ιδέας ταύτας. Ή τέχνη ένσαρκώνει αύτάς διά τοΰ
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καλλιτεχνικού δημιουργήματος. Τδ τελευταΐον τοΰτο 
κηρύττει δια τοΰτο δποία τις είναι ή ήθική άποστολή 
τοΰ άνθρώπου. Όχι λοιπδν θετικαΐ έντολαί, άλλά δη
μιουργικά πλάσματα τής φαντασίας φωτίζουν τήν δ- 
δδν την όποιαν δφείλει νά διανύση δ άνθρωπος. Κα
τά ταΰτα τδ θειον ένσαρκώνεται διά τής καλλιτεχνι
κής δημιουργίας. Ό καλλιτέχνης εϊναι δ προφήτης 
καί δ ιεροφάντης τής Θεότητος. Ή μεγάλη τέχνη ά- 
ποτελεΐ τήν τελειοτάτην λατρείαν τοΰ θεοΰ. Ό Σίλ- 
λερ πιστεύει μετά τοΰ Γκαΐτε δτι, διά τών ιδανικών 
δημιουργημάτων τής ποιήσεώς του παρέχει είς τδν 
λαδν εκείνο, δπερ καλοΰμεν έν τή θρησκευτική γλώσ- 
ση μυστήρια καί άλλα αισθητά σύμβολα ένός άνωτέ- 
ρου κόσμου. Ούτω δημιουργεί τδ ίερατεΐον τοϋ δημι
ουργικού ίδανισμοΰ. Ό ιδανισμός τοΰτος διευρύνεται 
δπως δ τοΰ Γκαΐτε, διά τδν απεριόριστόν του σεβα
σμόν πρός τδ θειον, πρός τδν άνεξερεύνητον, μυστη
ριώδη, πνευματικόν καί ήθικδν λόγον τοΰ παντός. Τό 
θειον δέ τούτον, πιστεύει μαζί μέ δλους τούς έκπρο- 
σώπους τού γερμανικού ιδανισμού, δτι άποκαλύπτεται 
έν τή φύσει ώς νόμος, έν τφ άνθρώπφ, ώς αίτιον τής 
ήθικής έλευθερίας, έν τφ ήθικφ κόσμφ, ώς μοίρα. Ι
διαιτέρως δμως έν τή τέχνη. Έν αύτή δημιουργεί ή 
μεγαλοφυΐα κατά τούς έν αύτή νόμους καί άδιάφορος 
πρός τδν κόσμον τής πραγματικότητας, ένα· κόσμον 
τού δέοντος, κόσμον ιδανικόν. Ό ιδανικός αύτός κό
σμος δέν εϊναι παρά προαίσθησις μόνον μιάς άνωτέ- 
ρας θείας πραγματικότητας. Διά μιάς λέξεως: θρη
σκεία κα'ι πίστις είς τήν πραγματικότητα τοΰ ιδανι
κού, εϊναι διά τδν Σίλλερ έν κα'ι τδ αύτό.
★ Ή ιστορία τοΰ ποιητού γνωρίζει τήν ροπήν, τήν 
δποίαν εϊχεν ώς παις, νά ύποδύεται δηλ. τδν ιεροκή
ρυκα ένώπιον τής άδελφής του καί τών συνηλικιωτών 
του. Γνωρίζει έπίσης τδν πόθον του νά σπουδάση θεο
λογίαν, πόθον, τδν δποΐον έματαίωσεν ή αύθαίρετος 
μέριμνα τοΰ ήγεμόνος του. Όσα περί αύτοΰ εϊχον τήν 
τιμήν νά σάς έκθέσω δεικνύουν δτι είς τήν πραγματι
κότητα ούδέποτε άπηρνήθη τήν ροπήν έκείνην καί 
τδν πόθον του τούτον. Περί τοΰ μεγάλου ποιητοΰ ισχύ
ουν δτι άναφέρει τδ γνωστόν του ποίημα «Διανομή

τής Γής». Ό ποιητής έρχεται πολύ άργά, ή διανομή 
έχει πλέον συντελεσθή ύπό τοΰ Θεού. ’Αποζημιώνεται 
δμως διά τήν μή συμμετοχήν του είς τα έπίγεια ά- 
γαθά. Ό Θεδς έπιτρέπει είς αύτδν νά θεωρή, δπως 
Αύτός άφ’ ύψηλού τά δντα τοΰ κόσμου. Σύμφωνον 
πρδς ταΰτα εϊναι τδ φρόνημα, δπερ χαρακτηρίζει τδν 
Σίλλερ. Ύψούται ύπεράνω τών μικροτήτων τής άν- 
θρωπίνης φύσεως, ύπεράνω τής... καθημερινής ζωής. 
Ζή καί δρά μέσα είς τδ άπέραντον βασίλειον τών ι
δεών. Διά τδν λόγον αύτδν εύστόχως λέγει περί τοΰ φί
λου του δ Γκαΐτε, δτι μέσα του ζή ή ροπή τοΰ Χριστού, 
τδ πνεύμα οτύ Θεανθρώπου. Καί διά τοΰτο ή έξευγε- 
νίζουσα έπίδρασις, τήν δποίαν ήσκει καί τήν δποίαν 
άσκεΐ μέχρι σήμερον, έπάνω είς τήν ψυχήν δλων έ- 
κείνων, οί δποΐοι τδν συναναστρέφονται. Δέν εϊναι δι’ 
δλα αύτά παράδοξον δτι έδημιουργήθη αύτδ τοΰτο 
«Λατρεία τοΰ Σίλλερ».

★ Όχι απλώς ήρωωλαρεία, δπως πολλάκις, άλλά θρη
σκευτική άφοσίωσις, κα'ι θρησκευτικός σεβασμός πρός 
τδ κεφάλαιον τών μεγάλων ιδεωδών, τά δποία ένσαρ- 
κώνουν τά έργα του, δμολογία Πίστεως είς τδν πνευ
ματικόν κόσμον, τού όποιου έγινε κήρυξ, καί είς τήν 
πραγματικότητα τών ύψηλών ιδεών, τών δποίων ίερεύς 
ήθελε νά είναι. Ή πίστις του δύναται νά συνοψισθή 
ώς έξής: ή μόνη λύσις τού αινίγματος τής ύπάρξεως 
συνίσταται είς τήν προσήλωσίν μας, είς τό μόνον άλη- 
θινόν καί μόνο πολύτιμον περιεχόμενον τής ήθικής μας 
συνειδήσεως. Διότι:

«Δέν Ζή έΕω άπό μάε.
Ένώ τό Ζητά ό τρελλόα.
Υπάρχει μέσα σου, 
Έσύ τό γεννάς». 
Άθήναι, 1936.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ■
[+ ΜΑΡΤΙΟΣ 1961 —ΜΑΡΤΙΟΣ 1971]

Λ Ο Υ Β A Ρ I Σ

ΔΟΚΗΤΟΣ θάνατος έβύθισε 
πρό δεκαετίας εις λυγρόν πέν

θος τά Έλληνικά Γράμματα: Ό θά
νατος τοΰ Νικολάου Λούβαρι. ’Έ
φυγε βεβαίως πλήρης ήμερών, δπως 
λέγομεν κατά συνθήκην. ΤΗτο ύπερ- 
εβδο^ιηκοντούτης. ’Αλλ’ ήτο ύγιές 
κύτταρον, σωματικόν καί πνευματι
κόν, καί είχε δυνατότητας πολύ μα- 
κροτέρου βίου. Έξ άλλου είχε καί 
κατά τά ύστατα έτη τήν πνευματι
κήν διαύγειαν τής νεότητός του καί 
έκπλήσσουσαν εύφορίαν στοχασμού 
καί συγγραφικού αμητού. Τδ θειον 
δμως άνήρπασεν είς τήν ώραν αύ
τήν τής πλησμονής τδ έκλεκτόν του 
σκεύος, είς .τδ όποιον ή ζωή έπεφύ- 
λαξε τάς ύψίστας τών τιμών, άλλά 
κα'ι βαρύ καί πλήρες τδ ποτήριον 
τής πικρίας. Καί θά άπάλυνεν ίσως 
τήν πικρίαν μετά θάνατον, είς τήν 
ψυχήν τού μεταστάντος, ή κατά πάν
τα άξια τού άνδρός, δημοσία δαπά
νη, κηδεία, κατά τήν δποίαν ειπον 
τδν δίκαιον έπαινον δχι όλίγοι. 
Είδε τδ φώς δ Λούβαρις είς τήν Τή
νον, είς τήν νήσον τής Κυρίας τών 
’Αγγέλων. Έκεϊ τδ πρώτον έξετρά- 
φη ή έγγενής μυστική καί 'ρωμαντι- 
κή του διάθεσις, έκεϊ έπαιδεύθη τά 
πρώτα γράμματα έως δτου έδέχθη 
αύτδν ή Ριζάρειος Σχολή, τδ μεγα- 
λύτερον τών τότε σχολείων τής χώ
ρας, σχολεΐον πράγματι άνθρωπι- 
στικόν, έστία εύρείας καί γνήσιας 
ελληνοχριστιανικής καλλιέργειας. 
Είς τάς αίθούσας τής σχολής αύτής, 
είς τήν έξαίρετον βιβλιοθήκην' της, 
είς τδν ύποβλητικδν καί πολύδεν- 
δρον περίβολόν της, συνέδεσεν δ 
Λούβαρις είς έν δλον, κατά τό πρόσ
ταγμα τών Τριών 'Ιεραρχών, τήν 
έλληνικήν καί τήν χριστιανικήν 
παιδείαν. Καί ή σύγκρασις αύτή ύ- 
πήρξεν ή γραμμή πλεύσεως είς δλον 
τόν βίον του.
Άριστα συγκεκροτημένος έκ τής 

Γιζαρείου, εύθεμελίωτος είς τά έλ
ληνικά, τά λατινικά, τά εβραϊκά, 
τά μαθηματικά, είς τήν λοιπήν έγ- 
κύκλιον παιδείαν, βεβαίως δέ καί 
κράτιστος είς θεολογικήν μάθησιν, 
παρεχομένην έκτεταμένως είς τήν 
Σχολήν, — έγγράφεται είς τήν θεο- 
λογικήν Σχολήν τού Εθνικού Πα- 
νεπ στημίου. Πνεύμα καθολικώτερον 
δ Λούβαρις, ύπερβαΐνον τάς διατο- 
μάς τών πανεπιστημιακών σχολών, 
θά παρακολουθήση κατ’ ίσον λόγον 
τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν, θά άκού- 
ση έπίσης κα'ι τούς έπιφανεστέρους 
τών καθηγητών τής Νομικής Σχο
λής, δέν θά παραμελήση καί τάς 
φυσικάς έπιστήμας καί μάλιστα τήν 
μέχρι τέλους τοΰ βίου του προσφιλή 
του βιολογίαν. Κα'ι κατόπιν είς τήν 
Γερμανίαν — τήν άκμαίαν έπιστη- 
μονικώς τότε — θά γίνη μαθητής 
τών μεγάλων διδασκάλων, θεολό
γων, φιλοσόφων, φιλολόγων. Κα'ι ό
χι μόνον τούτο: θά παραστή έκεϊ 
μάρτυς καί θεωρός τού έντόνου άγώ- 
νος τών κοσμοθεωριών, τού έντονω- 
τέρου δσων διεξήχθησαν ποτέ, ιδίως 
δέ τής σφοδράς άντιδράσεως τοΰ ι
δανισμού. δ όποιος έκυριάρχει, ύπό 
διαφόρους αύστηροτέρας ή ήπιωτέ- 
ρας μορφάς, κατά τδ δεύτερον ήμι- 
συ τοΰ δεκάτου ένάτου αίώνος.
Έπιστρέφων είς τήν Ελλάδα θά έρ- 
γασθη ώς καθηγητής τών παιδαγω
γικών καί διευθυντής διδασκαλείου 
δημ ουργών είς προσωπικότητας 
τούς μέλλοντας διδασκάλους, θά έκ- 
λεγή βραδύτερον, άλλά νεώτατος, 
καθηγητής τής ερμηνείας τής Και
νής Διαθήκης είς τήν Θεολογικήν 
Σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου τών ’Α
θηνών καί θά χαράξη νέαν δδόν είς 
τήν έρμηνείαν διά τής έφαρμογής 
τής θρησκειολογικής μεθόδου, καί 
συγχρονισμένων έπίσης μεθόδων 
φιλολογικών, έχων άλλωστε, βαρεΐαν 
πανοπλίαν φιλολόγου. Άλλά καί ή,

Θνάσκειν μή λέγε 
τούς αγαθούς
[Ευριπίδης]

όχι δλιγώτερον συστηματική, φιλο
σοφική κα'ι ιστορική του παιδεία θά 
συντελούν είς τήν φωτεινοτέραν έρ
μηνείαν. Διό καί τά έρμηνευτικά 
μαθήματα τού Λούβαρι έτερπον δ- 
λως ιδιαιτέρως καί ήμάς τούς φοιτη- 
τάς τής Φιλοσοφικής Σχολής. Έπι- 
σημαίνομεν δέ τδ πράγμα, διότι ώς 
φοιτηταΐ τής Φιλοσοφικής Σχολής 
ηύτυχήσαμεν είς μεγάλους έρμηνευ- 
τάς, ήτο λοιπόν πολύ δυσχερές νά 
έλκυόμεθα.
Άλλά ’δ Λούβαρις δέν περιωρίσθη 
έδώ. Επέτυχε τήν ΐδρυσιν είς τήν 
Θεολογικήν Σχολήν θρησκειολογι- 
κών έδρών καί ήνοιξεν οΰτω τόν 
δρόμον είς τήν εύρυτέραν γνώσιν 
τής ιστορίας τών Θρησκειών, τής 
ψυχολογίας τής θρησκείας, τής φι
λοσοφίας τής θρησκείας. Παρά δέ 
τούς κινδύνους όσους γεννά ή θρη
σκειολογία, άτελώς ή ύπονομευτι- 
κώς διδασκομένη, δμως άνευ αύτής 
εϊναι άδύνατος * ή διαφώτισις τοΰ

(Τελευταία φωτογραφία τοΰ Λούβαρι)
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θρησκευτικού φαινομένου — τού 
θεμελίου τούτου τής ιστορίας τοΰ 
πολιτισμού. Τοιουτοτρόπως χάρις είς 
τάς έδρας αύτάς και τήν άκάματον 
και πολυμερή θρησκειολογικήν δι
δασκαλίαν τοΰ Αούβαρι συνεσχετί, 
ζοντο αί χριστιανικαί άλήθειαι πρδς 
τάς λοιπάς θρησκείας, έπεδιώκετο ή 
βαθύτερα γνώσις τής ούσίας τού 
χριστιανισμού ή Εξαρσις τής ύπερο- 
χής του, ή δημιουργία εύρυτέρου 
πνευματικού όρίζοντος είς τήν ψυ
χήν τών σπουδαστών, άλλά καί τοΰ 
εύρυτέρου κοινού- Διότι κα'ι εύρύτε- 
ρον κοινόν παρηκολούθει τά θρη- 
σκειολογικά μαθήματα τοΰ Λούβαρι, 
δ όποιος δέν περιωρίζετο είς ταΰτα, 
άλλά προσεπάθει καί δι’ Επιστη
μονικών πραγματειών καί δι’ Εκλαϊ
κευτικών δημοσιευμάτων νά κατα- 
στήση κοινήν συνείδησιν τήν άνά- 
γκην τών θρησκειολογικών σπου
δών. Καί, πλήν τοΰ καΟαρώς Επι
στημονικού σκοπού, Επεδίωκεν, ώς 
γνήσιος παιδαγωγός, νά ύψώση καί 
διά τών θρησκειολογικών σπουδών 
τήν ύλίζουσαν ή παραπαίουσαν νεο
λαίαν είς καθολικωτέραν θεώρησιν, 
τοΰ Πνεύματος.
Άλλά τδ Εργον τοΰ Λούβαρι ώς Επι
στήμονας καί παιδευτοΰ δέν Εξαν
τλείται είς δσα ώχρά Εξετέθησαν. 
Είναι, πολυσχιδές κα'ι εύρύ. Πέραν 
τής φωτεινής δράσεώς του ώς διευ- 
θυντοΰ διδασκαλείων, ώς καθηγη- 
τοΰ τών παιδαγωγικών είς τά διδα
σκαλεία και πανεπιστημιακού διδα
σκάλου τής θεολογικής Σχολής, δ
που εφερεν είς νέους δρόμους τήν ε
ρευνάν τής Καινής Διαθήκης και ί
δρυσε τήν θρησκειολογίαν — ύπάρ- 
χει δ Λούβαρις δ εύρύτερος διδά
σκαλος τής νεότητας και τής δλης 
έλληνικής κοινωνίας. Ουδέ πρέπει 
νά λησμονήσωμεν δτι είς τήν έπο
χήν κατά τήν δποίαν Επνεε σφοδρός 
ύλιστικδς άνεμος, δύο κυρίως προ
σωπικότητες κρατούν τδ βάρος τοΰ 
έθνικοΰ Εκπαιδευτικού άγώνος: Ό 
πρεσβύτερος Νικόλαος Έξαρχόπου- 
λος καί δ νεώτερος Νικόλαος Λού- 
βαρις.
Δημοσιεύει τήν μίαν μετά τήν άλ
λην πραγματείας δ Λούβαρις είς τήν 
Θεσσαλονίκην, είς τδ περιοδικόν του 
«Γρηγόριος Παλαμάς», πραγματείας 
καθαρώς έπιστημονικάς, άλλά καί 
εύρυτέρου χαρακτήρας, διαφωτιστι- 
κάς τοΰ Ελληνικού κοινοΰ Επί τών 
μεγάλων προβλημάτων τοΰ παρόν
τος καί δεικνύει πόσον μακράν τής 
έπιστήμης καί τοΰ «παρόντος» ήσαν 
οί Εχθροί τής παραδόσεως, δλος έν
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γένει δ ποικιλώνυμος έσμδς τής 
Άντιπαραδόσεως, τοΰ δποίού ή προ- 
έλευσις άνήγετο είς τδν φιλοσοφι
κόν, τδν ιστορικόν, τδν βιολογικόν 
ύλισμόν. Τδν αύτδν σκοπόν θά έπι- 
διώξη δ Λούβαρις και μέ τδ άλλο 
περιοδικόν ποΰ έξέδωσεν είς τήν 
Θεσσαλονίκην (μετά τοΰ Επιφανούς 
άρχαιολόγου αειμνήστου Ευστρατί
ου Πελεκίδου) , τήν «Αύγήν», δπου 
είχε συνεργάτιν κα'ι τήν έξαίρετον 
λόγιαν σύζυγόν του Ειρήνην. Τάς 
αύτάς κατευθύνσεις θά εχη καί τδ 
έν Άθήναις περιοδικόν τοΰ Λούβα- 
ρι, ή «Κοσμοθεωρία», τδ όποιον 
συνέτριψε κυριολεκτικώς τήν συνεκ- 
διδομένην τότε, παντοδαπών ύλιστι- 
κών κατευθύνσεων, «’Αναγέννηση». 
Άλλ’ Εν τφ μεταξύ καί κατόπιν είς 
τάς σελίδας καί άλλων περιοδικών 
κα'ι είς τάς στήλας Εφημερίδων τών 
Αθηνών καί τής Θεσσαλονίκης καί 
άλλων πόλεων καί είς συνεχή αυτο
τελή δημοσιεύματα διδάσκει δ Λού- 
βαρις τήν πράγματι σύγχρονον Επι
στήμην καί διεξάγει κρατερδν άγώ- 
να κατά τοΰ φιλοσοφικού ύλισμοΰ, 
τοΰ ιστορικού ύλισμοΰ (Μαρξι
σμού) , τοΰ βιολογικού ύλισμοΰ 
(Φροΰδισμοΰ), τοΰ (Καλβινισμού), 
καί πάσης ύλιζούσης παραφυάδος. 
Στερεωμένος δ Λούβαρις είς τήν πα- 
ράδοσιν καί κρατών σύγχρονα Επι
στημονικά δπλα, εύμέθοδος, πρά
γματι διδάσκαλος, καί συγγραφεύς 
στιλπνού ύφους, δίδει άποτελεσματι- 
κήν μάχην, κατευθύνει τούς Νέους 
είς τδ δρθόν, Επαναφέρει είς τήν 
γραμμήν τής πραγματικής έπιστή
μης καί τής ύγιούς πνευματικής 
πορείας τούς παραπλανηθέντας καί 
άνατρέπει τούς άνατροπεϊς τοΰ Ελλη
νικού οικοδομήματος, τής Ελληνο

·κ«Λ'-ϋ'-’Γ-'ί '*<·Γ* - -
Δ.-ϊ.4.I-·—'’-'·-

(Αύτόγραφος αυτοβιογραφία τοϋ Νικ. Λούβαρι).

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ,

χριστιανικής δομής.
Άλλά καί είς τήν προφορικήν δι
δασκαλίαν άκάματος ύπήρξεν δ 
Λούβαρις. Δέν περιορίζεται είς τδ 
Πανεπιστήμιον, δπου, πλήν τής θεο
λογικής Σχολής, διδάσκει καί εις 
τούς φοιτητάς τής Νομικής Σχολής 
γενικώτερα μαθήματα φιλοσοφίας 
καί μάλ·στα κοινωνικής φιλοσοφί
ας. Άπδ τής Εδρας του είς τήν Πάν- 
τειον Σχολήν Πολιτικών ’Επιστη
μών διδάσκει φιλοσοφίαν καί — 
πρώτος αύτδς είς τήν Ελλάδα — 
Εισαγωγήν είς τάς πνευματικάς έ- 
πιστήμας. Αί πυκναί διαλέξεις του 
είναι «γεγονός» διά τάς τότε Αθή
νας: Οί νεώτεροι δέν ήμποροΰν νά 
τδ φαντασθοΰν! Καί συχναί είναι 
αί έξοδοί του είς επαρχιακάς πό
λεις, δπου συναντά τάς φάλαγγας 
τών παλαιών μαθητών του, δημοδι
δασκάλων, καθηγητών, άποφοίτων 
τής Παντείου, άνανεώνει τάς σχέ
σεις, δημιουργεί νέους θαυμαστάς 
καί προσφέρει πηγήν ύ δ α - 
τος άλλομένου, τήν όν
τως Επιστημονικήν γνώσιν· 1 
Άλλά καί πρδς τδν Στρατόν, τδν 
όποιον τόσον ήγάπησε, δέν Εμεινε 
ξένος δ Λούβαρις, Καί τάς στρατιω- 
τικάς του ύποχρεώσεις ύποδειγμα- 
τ.κώς έξετέλεσε καί στρατιωτικός 
διδάσκαλος ύπήρξεν. Πρδ τοΰ τελευ
ταίου πολέμου έδίδαξε φιλοσοφίαν 
είς τήν Σχολήν τών Εύελπίδων. Με
τά τδν πόλεμον έδίδαξεν είς τήν 
Σχολήν Γενικής Μορφώσεως τοΰ 
ΓΕΣ, είς τήν Σχολήν Έθνικής Ά- 
μύνης, είς τήν Σχολήν Πολέμου, Αε
ροπορίας, είς τήν Ναυτικήν Ακα
δημίαν καί είς διάφορα στρατιωτικά 
κέντρα. Ή λαμπρά αρχιτεκτονική 
τοΰ λόγου, ή σαφήνεια, ή δξύτης 

(ή συνέχεια παραπλεϋρως)
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ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ

J Ο ΑΝΕΚΔΟΤΟΛΟΓΙΚΟ ύλι- 
κδ γιά τδν Καβάφη Εχει πιά 

νομίζω συγκεντρωθεί στά τόσα βι
βλία πού Εχουν γραφτεί γιά τή ζωή 
του κα'ι τδ έργο του, κι’ Εχει Εξαν
τληθεί. Τδ μεγάλο κεφάλαιο πού 
μένει πάντα δρθάνοιχτο στδν κόσμο 
τοΰ πνεύματος, είναι τδ ποιητικό του 
έργο πού Εχει πρδ πολλοΰ καθιερω
θεί άπδ τήν παγκόσμια· κριτική σάν 
ενα άπδ τά σημαντικώτερα τοΰ αι
ώνα μας. Άν καί σέ τόσο διάφορη 
αίσθηση τών πραγμάτων καί τών Εν
νοιών, σέ περιεχόμενο καί μορφή ά
πδ τήν ποίηση τοΰ Έζρα Πάουντ, 
πού θεωρείται έπίσης μοναδικός, ή 
παρουσία τοΰ Καβάφη πρωτεύει, ώς 
πρδς τδ ύφος καί τήν άπαράμιλλη 
πλαστικότητα τοΰ στίχου, στήν συ- 
νοδοιπορία αύτών τών δύο Διόσκου
ρων τοΰ σύγχρονου λυρισμού.
★ Περιττή, πολύ σωστά, θά Ελεγε 
λοιπόν κανείς, ή Καβαφική άνεκδο- 
τολογία, και μάλιστα άφοΰ Ερχεται 
τόσο καθυστερημένη. 'Ωστόσο μιάς 
καί ή καλή τύχη καί ή συνθήκες 

τής διατυπώσεως ένδιαφερουσών 
πάντοτε Εννοιών, άπτομένων τών 
θεμελιωδών προβλημάτων τών τετα- 
ραγμένων καιρών μας, τδ άρχοντι- 
κδν τής δλης παρουσίας καί τδ έπί- 
χαρι καί κομψόν τής φράσεως, -- 
κατέθελγον τούς άκροατάς, οί δποΐοι 
άκόπως είσήγοντο είς τά δυσχερή 
ζητήματα τής άξιολογικής 
φιλοσοφίας, πρδς τήν δποίαν κυρίως 
έφέρετο δ Λούβαρις.
’Αλλά καί άπδ τής' έπάλξεως τοΰ 
Υπουργείου τής Παιδείας ύπερεμά- 
χησεν δ Λούβαρις. 'Ως ύπουργδς 
δίς, ώς γενικός γραμματεύς πολλά- 
κις, ώς μέλος κριτικών Επιτροπών, 
ύπήρξεν δ άοκνος φορεύς τής ύγι- 
οΰς Εκπαιδευτικής παραδόσεως, συγ
χρόνως δ πεφωτισμένος μεταρρυθμι
στής. Καί κατέδειξε τδ πράγμα δ 
χρόνος: Διότι, κατά τδν Πίνδαρον, 
«άνδρών δικαίων χρόνος σωτήρ ά- 
ριστος»!

Ε. Π. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΌΡΙΖΟΝΤΕΣ» 

τώφεραν νά Εχω γνωρίσει τδν με
γάλο Άλεξαντρινδ ποιητή άπδ κον
τά έπί σειρά έτών, και μάλιστα στήν 
έποχή άκόμα τής δημιουργικής του 
άκμής—κάθε πού τώφερνε ή περί
σταση νά βρίσκομαι στήν Αίγυπτο 
σέ θεατρική περιοδεία — μπορώ, ά
φοΰ τόσο τδ Επιθυμεί τδ περιοδικό 
«Ό ρ ί ζ ο ν τ ε ς», νά άναφερθώ στίς 
τότε Εντυπώσεις μου άπδ τήν πολύ
τιμη γνωριμία, πού μού χάρισε χώ
ρια άπ’ τή φιλία του, καί μιά, άπδ 
πρώτο χέρι, μύηση στήν καλλιτεχνι
κή του ευαισθησία, στήν άνθρωπι- 
στική του σκέψη καί στήν ίδιορυθ- 
μία τής γοητευτικής του προσωπι
κότητας.
Δέν στέκει φυσικά σέ μένα νά κα
ταπιαστώ, τώρα στά καλά καθούμενα, 
μέ τή σπουδή τοΰ Εργου του, άφοΰ ού
τε κριτικός είμαι καί ούτε φιλόλογος, 
ταιριάζει δμως νομίζω νά Εκφράσω 
τδ βαθύ θαυμασμό μου καί γιά τδν 
ποιητή καί τδν άνθρωπο, μέ Ενα αί
σθημα δχι μόνο τωρινό, μά ποΰ χρο
νολογείται πολύ πιδ πρίν άπδ τήν 
διεθνή του άναγνώριση, κι’ άπδ τήν 
μυθοποίησή του μέσ’ τδ χρόνο.
★ Ό Καβάφης, τήν έποχή πού τδν 
πρωτογνώρισα,—πάνε πιά 40 τόσα 
χρόνια, άπδ τότε— ήταν, παρ’ δλη 
τήν Επιρροή του στούς φιλολογικούς 
κύκλους τής τότε άκμάζουσας πνευ
ματικά έλληνικής κοινότητας τής ’Α
λεξάνδρειας, άμφισβητούμενη καλλι
τεχνική μονάδα, Ενα μεμονωμένο 
κάζο, μιά άσυμβίβαστη μύξη ποίη
σης καί πεζότητας. Τδν θεωρούσαν 
ενα ντιλετάντη τής παρακμής καί 
μάλιστα Ερασιτέχνη, άφοΰ ούτε κάν 
έξέδιδε τά ποιήματά του, μά τά τύ
πωνε σέ μονόφυλλα καί τά χάριζε 
σ’ δσους ήξερε ή μάντευε πώς θά τά 
τιμούσαν, έστω κι’ άν δέν ήσαν σέ 
θέση νά έμβαθύνουν σ’ αύτά.
Περισσότερο ή μεγάλη του μόρφωση, 
ή πολυμάθειά του, καί δ άρχοντικδς 
του τόνος σ’ δλες του τίς Εκδηλώ
σεις,—ή άπροσπέλαστη εύφυία του, 
δσο καί ή ραφινάτη δψη του—άλλά 
καί ή οικονομική του άνεξαρτησία, 

τδν Εκαναν σεβαστό σέ δλους καί ά- 
γαπητό, άκόμα καί σ’ αυτούς πού 
τούς σκανδάλιζε «τής τέχ
νης του ή περιοχή». 
★ Στήν φιλολογούσα Αθήνα πού 
πάλουνταν άκόμα τότε άπδ τήν ρωμα- 
λεότητα τών άγώνων τοΰ δημοτικι
σμού, καί τά πλεονάζοντα, τότε πιά, 
θούρια τοΰ «Νουμά» γιά τήν, δντως 
σωτηρία, ψυχαρική άναμόρφωση, δ 
Καβάφης λογιάζονταν «παρατράγου
δο». Άκόμα καί στήν ξεσκολισμένη 
κι’ εύρωπαίζουσα φιλολογική παρέα 
τής Δεξαμενής, οί στίχοι του άκού- 
γονταν σάν μισοκαθαρευουσιάνικος 
σχολαστικός άπόηχος, έκ τοΰ άποδή- 
μου γραικολεβαντινισμοΰ.
★ Τότε ώς καί δ Κρυστάλης άκόμα 
—άπ’ άφορμή τή γλώσσα—λογαρι
αζότανε Εθνικός ποιητής,, καί ά
ξιοι δλοι δσοι είχαν υιοθετήσει, άτεχ
να ή δχι άδιάφορο, τήν λεβεντιά καί 
τήν άνδροπρέπεια τής άνένδοτης δη
μοτικής. Τδ «γλωσσικό» καί δίκαια 
τότε, ήταν προκρούστης πού δέν χα
ριζόταν σέ κανένα, καί πιδ πολύ βέ
βαια στήν λεπτότητα τοΰ ύφους, στίς 
άρητόρευτες Εννοιες, καί στήν περί
τεχνη άλλά τόσο ύποβλητική, Εγ
κράτεια τοΰ άλεξανδρινοΰ ποιητικού 
λόγου.
Ό Καβάφης ήταν έξαίρεσις—ήταν 
αιρετικός—καί εικονοκλάστης, μπο
ρεί νά πει κανείς, γιά τά γλωσ- 
σολογικά «ταμπού» τής νεοελληνικής 
λογοτεχνικής παλιγγενεσίας. Ό ί
διος τδ ήξερε, δπως ήξερε, παρόλα 
ταΰτα, πώς ήταν δχι μόνο γνωστός 
στδ Πανελλήνιο, μά κΓ Επιβεβλημέ
νος στήν φιλολογική συνείδηση τοΰ 
τόπου, πού μπορεί νά μήν τδν κατα
ξίωνε έκεΐ πού ώφειλε, μά ποΰ δμως 
δέν άψηφούσε καθόλου τδ μεγάλο 
του ταλέντο.
Υπήρχε μιά περίεργη διάχυτη εύ- 
λάβεια γιά τδν μονήρη άριστοκράτη 
τών Άλεξαντρινών γραμμάτων.
Ποΰ καί πού μόνο, ξεπηδοΰσε στίς 
στήλες κανενδς μικροπεριοδικοΰ ή Ε
φημερίδας, κάποιο σατυρικό ποιημα- 
τάκι παρωδόντας τδ Εξωτερικό ύ-
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φος τής γραφής του: π.χ. :

«Νέος 28 έτών ήλθε μέ πλοϊον Τήνιον 
πίνιον, πιπίνιον, «Πάνθεον» καί «Πανελ

λήνιον»

Ή -Είχε διατελέσει μαθητής τοΰ Ά- 
μωνίου Σακκά 

άπ' όλα δέ τά φαγητά τού άρεσε... ό 
μουσακάς».

’Ανώδυνα πειράγματα καί ύπαινιγμοί 
μέ άναφορές στούς στίχους:

«...κΓ έκεΐ ατό λαϊκό, τό ταπεινό κρεθ- 
είχα τό σώμα τοϋ έρωτος θάτι
είχα τά χείλη, τά ήδονικά καί ρόδινα 

τής μέθης

Ή, δπως:
«...κΓ όχι τές φαντασίες μου, 
τές άναμνήσεις μου, τά ινδάλματα 

τής ηδονής».

ΟΙ «Βάρβαροι» δμως, τδ «Άπολει- 
πειν θεάς ’Αντώνιον» και «Ή πό
λις» καθώς κα'ι ή «’Ιθάκη» άπαγγέ- 
λονταν συχνά κα'ι πού, στις φιλολο
γικές συντροφιές τών κάπως πρωτο
ποριακών τότε λογίων μαζί μέ τούς 
«Μοιραίους» τοΰ Βάρναλη, μέ τά 
«Νηπενθή» τοΰ Καρυωτάκη ή τή 
«Σάτυρα» τοΰ Γρυπάρη.
Μέ μερικούς φιλολογούντας φίλους 
πήγαινα κι’ έγώ, νέος τότε ήθοποι- 
δς. σ’ αύτά τά πενιχρά συμπόσια 
στήν καρδιά ή στίς συνοικίες τής 
’Αθήνας στις ταβέρνες, πού φιλοξε
νούσαν τά άστεγα νεοελληνικά γράμ
ματα,-«κατεστημένο» τότε δέν ύπήρχε 
άκόμα στδν «μαλλιαρό» αύτδ τομέα 
τής διανόησης, ούτε Άκαδημίες, ού
τε στέγες Γραμμάτων, ούτε θέσεις 
Διευθυντών στά ανύπαρκτα άκόμα 
Κρατικά Θέατρα, ούτε πρόθυμοι έκ- 
δοτικοΐ οίκοι, άλλά ούτε καί χρήμα
τα, άναγκαστικά δέ, άλλά κι’ άπδ 
μποεμική διάθεση, τδ «πνεύμα» έ- 
πικοινωνοΰσε «ξεροσφύρι» άνάμεσα 
στούς θεράποντές του, στά γλιτσια
σμένα τραπέζια τής ύπόγας τής δ- 
δοΰ Χαβρίου ή, τά καλοκαίρια, στδ 
κηπάριο τής Ταβέρνας τοΰ Καλέρ- 
γη στήν όδδ Μεταξά, στά Έξάρχεια, 
ή άλλοΰ, άκόμα καί στά κοντινά προ- 
άστεια.
★ Ό Πορφύρας, δ Βάρναλης, δ Καρ- 
θαΐος, δ Χατζόπουλος (—Μποέμ), δ 
Βουτυράς, δ Σπαταλάς, δ Σπεράν- 
τζας, δ Κάρλ Ντήτριχ (Γερμανός 
Ελληνιστής) δ Σπΰρος Μελάς κάπο
τε, κι’ άπ’ τούς νεώτερους δ Καρυω- 
ωτάκης δ Πάνος Ταγκόπουλος, δ Γι
ώργος Σταυρόπουλος, δ Φώτος Γιο- 
φύλλης, δ Πώλ Νόρ, δ Μάριος Βαγι- 

«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

άνος, δ Δούμας, δ Νέστωρας Οίκονό- 
μου, δ Βασίλης Μεσολογγίτης, καί 
άλλοι διάσημοι καί άσημοι, μαζεύ
ονταν παρέες-παρέες γιά ενα κατο
στάρι, καμιά καλή κουβέντα, κανέ
να πείραγμα, ή σέ ώρες διάχυσης 
γιά καμιά άπαγγελία ποιήματος, τδ 
συχνότερο τοΰ παρόντος στήν συντρο- 
φ.ά ποιητών. Ό Κόντογλους, δ Μπα- 
στιάς, Βασίλης Ρώτας, έρχόταν κΓ 
αύτοί άλλά στή χάση καί στή φέξη. 
Ό Πορφύρας συνήθιζε ν’ άπαγγέλει 
τά δικά του ποιήματα δ ίδιος μέ μιά 
άχνη τρυφερή φωνή ποΰ μόλις άκού- 
γονταν, κι’ έπρεπε γιά νάχει έπιτυ
χία, νά είχε άδειάσει τδ μαγαζί άπ’ 
τούς πληβείους στίς πολύ αύγινές ώ
ρες. Γι’ αύτδ προτιμούσε νά μάς κα
ίει στδ Πασαλιμάνι στοΰ Κουλουρι- 
ώτη τήν ταβέρνα που έξουσίαζε έκεΐ 
σάν Πειραιώτης δ ίδιος, κα'ι πού μό
νο ή παρουσία του έπέβαλε σιωπή 
καί σεβασμό, άκόμα κα'ι στούς ψαρά
δες τοΰ δυναμίτη, τής Φρεατίδας. 
Σέ τέτοιες άπλές ώρες, καί εύκαιρί- 
ες έγκάρδιες, πρόκοβε δ καΰμός γιά 
ποιητική έκφραση, μά καί ή ένημέ- 
ρωση τών νεώτερων πού άκουαν τδν 
Μελά νά άντικρούει τδν Βάρναλη τό
σο γιά τδ βιβλίο τοΰ τελευταίου 
«Ό Σολωμός χωρίς μεταφυσική» ή 
τόν Καρυωτάκη νά έκθιάζει τήν ποί
ηση τοΰ Καβάφη.
★ Τά διαβάσματα, φυσικά, δέν έ
λειπαν γιατί σέ τέτοιες συντροφιές 
δέν ίσχυε μόνο δ ρεφενές στδ λογα
ριασμό, μά καί ή συμμετοχή στίς 
φιλολογικές συζητήσεις πού, κατά 
ένα άφελή τρόπο, πές πώς μοιάζαν 
μέ ύποκοριστικά σωκρατικά τσιμπού
σια.
'Ο Ντήτριχ, θυμάμαι, μιλοΰσε ένα 
βράδυ δλόκληρο, γιά γλωσσολογικά 
γιατί έτυχε νάναι στήν παρέα δ Μέ
νος Φιλήντας, κι’ δλοι τδν άκουγαν 
σάν νά έκανε καμιά δμιλία άπδ Πα
νεπιστημιακή έδρα.

★ Τά άναφέρω αύτά γιά νά φανεί 
ποια ήταν ή πνευματική, άς τήν 
ποΰμε, δλιγογράμματη μου άρματω- 
σιά, δταν πρωτοαντάμωσα τδν Καβά
φη στήν Άλεξάντρεια. Είχαμε φτά
σει μέ τδν θίασο Κοτοπούλη έκεΐ γιά 
ν’ άρχίσουμε παραστάσεις καί καθώς 
περιμέναμε κοντά μεσημέρι, στδ 
καφφενε‘0 τοΰ θεάτρου «’Αλάμπρα» 
νά μάς φωνάξουν γιά δοκιμή μπήκε 
δ Ποιητής μέ τδν Στέφανο Πάργα 
καί τδν μακαρίτη Γιάγκο Πιερίδη. 
Πλησίασαν στδ τραπέζι ποΰ καθό
μασταν καί μάς σύστησαν στόν «δά

σκαλο» δπως τδν είπαν. Σηκωθήκα
με δλοι αυτόματα δρθιοι, κι’ έγιναν 
οί χειραψίες. Ό Αιμίλιος Βεάκης 
μόνο έμεινε καθισμένος έπειδή ώς 
φαίνεται, δέν έτρεφε καμμιά έκτίμη- 
ση ούτε στδν ποιητή ούτε στόν έκ- 
πρόσωπο τοΰ τρίτο» γένους, δπως τδν 
έλεγε. Πέταξε ένα τραχύ καί βια
στικό «χαίρω πολύ» κι’ έγύρισε τήν 
πλάτη ρουφώντας τδν καφφέ του. 
Κάτι σάν δισταγμός, σάν ψύχρα δι- 
έτρεξε τήν δμήγυρη στιγμιαία. Ε
γώ στάθηκα μέ σέβας καί φανερή 
στά μάτια καί σ’ δλο μου τδ ύφος, 
καθώς φαίνεται, συγκίνηση, κι’ έξε- 
δήλωσα δειλά τή χαρά καί τήν τιμή 
πού μοΰ έκανε ή γνωριμία ένδς σπου
δαίου καί ξακουστού ποιητή. Ό Κα
βάφης μοΰ κρατούσε τδ χέρι και δέν 
μοΰ τδ άφηνε γιά πολλή ώρα άνα- 
λόγως, πράμα πού φυσικά έφερε έ
να ύπονοούμενο μειδίαμα στά χείλη 
τών παρισταμένων σ’ δλο τδ καφφε- 
νεΐο, πονηρών τοΰ θιάσου.

Ξαφνικά, άφίνοντάς μου τδ χέρι, 
διακόπτει τήν άμήχανη στιγμή κα'ι 
μέ ρωτά: «ΤΙ νομίζετε Κύριε Μινω- 
τή διά τδν Μαλακάση καί τδν Πα- 
λαμά;» Έψέλισα κάτι σάν π.χ. «.. 
τούς θεωρώ έξαιρετικούς ποιητές» ή 
κάτι τέτοιο, έπαναλαμβάνοντας δμως 
τά ίδια δνόματα άλλά τοΰ Παλαμά 
πρώτο, δπότε μέ σταματά μέ ύψωμέ- 
νη φωνή σέ άγγλική προφορά διορ- 
θώνοντάς με: «’Εγώ τδν Μαλακάση 
τδν προτάσσω, τδν προτάσσω...» κι’ 
ύστερα μ’ ένα άΐίεξιχνίαστσ ειρωνικό 
χαμόγελο προσθέτει: «Μέ λέγουν 
Μινωτή, (χωρίς τδ κύριε, σάν άπδ 
γενναιοδωρία οικειότητας), δτι άγα- 
πάτε τήν ποίηση! μήν χάσετε τήν 
εύκαιρία νά πάτε αύριο τδ άπόγευ- 
μα είς τήν συγκέντρωσιν τών Αλε
ξανδρινών μας φίλων, πού θά συζη
τήσουν διά τήν «Φοινικιά» τοΰ Παλα 
μά. Θέλουν έπί τέλους νά τήν κατα
λάβουν, νά έννοήσουν τδν συμβολι
σμόν της. Έπωφεληθήτε λοιπόν, έκ- 
τδς άν προτιμάτε, έγώ δέν θά ύπάγω, 
νά έλθετε είς τδ σπίτι μου. ’Επιθυμώ 
νά σάς περιποιηθώ καί νά σάς δώ 
καλλίτερα μέ τδ φώς τών κεριών 
μου·,.» < ’Απάντησα, κολακευμένος, 
πώς προτιμώ νά τδν έπισκεφθώ κΓ 
έτσι άρχισε ή φιλία. ’Αλλά βέβαια, 
ήμουν πολύ νέος τότε, καί ή πρόθυ
μη άποδοχή τής προσκλήσεως θεω
ρήθηκε σάν γκάφα άπό τούς συνα
δέλφους, ποΰ άρχισαν μετά νά μέ 
πειράζουν καί νά μοΰ έπισείουν τούς 
κινδύνους ένδς τέτοιου tete a tete...
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«Νά δούμε πώς θά τά βγάλεις πέ
ρα» μούλεγαν, κι’ ένα σωρό πειρα
κτικά, άλλοι, κα'ι πιό σκαμπρόζικα, 
κυρίως ή Μαρίκα, πού άρέσκονταν 
σέ τέτοιες αμήχανες καταστάσεις τών 
άλλων. Τό ίδιο βράδυ παίζαμε τόν 
«Μάκμπεθ» μέ τόν Βεάκη στόν δμώ- 
νυμο ρόλο, και τήν Μαρίκα στή Λαί 
δη. Έγώ έπαιζα ένα μικρός ρό
λο, τόν Στρατάρχη Ρός. Ό Καβά 
φης, φίλος τής Μαρίκας, ήρθε στήν 
παράσταση, κι’ ανέβηκε στό τέλος 
στά παρασκήνια, συνεχάρη δλους έκ- 
τός άπό τόν Βεάκη, δπως έμαθα κα
τόπιν, κι’ έζήτησε νά μέ δει, Ή Μα
ρίκα έστειλε νά μέ φωνάξουν κΓ έ- 
τρεξα στό καμαρίνι της μισοντυμένος, 
δπου δ Καβάφης πριν προλάβω νά 
πώ λέξη, άναφωνεΐ: «Είσουν λαμ
πρός Μινωτή, λαμπρός, δλοι οί νέοι 
λαμπροί! αύριο λοιπόν θά σάς άνα- 
μένω στό σπίτι μου. θά σάς φέρει 
—δ Γιάγκος (δ Πιερίδης δηλαδή) . 
«Χωρίς άλλο», τοΰ είπα άνακουφισμέ 
νος, άλλά πρόσθεσε εύθύς άμέσως «δ 
Γιάγκος δέ θά μείνει μαζί μας, έχει 
άσχολίες—θά εϊμεθα μόνοι.». Ή Μα
ρίκα προσπαθούσε νά κρύψει ένα χαι 
ρέκακο γέλοιο—γλεντούσε τήν κα
τάσταση. Έγώ δαγκώθηκα κα'ι σι
ωπηλά πήγα πίσω στό καμαρίνι μου, 
δπου άρχισε ή νίλα άπό Λογοθετίδη 
καί λοιπούς γιά τήν έπερχομένη μου 
δοκιμασία τής αύριο. Έγώ, μ’ δλο 
πού καταλάβαινα, περισσότερο άπό 
διαίσθηση, παρά άπό άλλο τί, πώς 
τό ένδιαφέρον του γιά μένα ήταν ά- 
πλώς φιλικό κα'ι προέρχονταν άπό 
τίς πληροφορίες ποΰ είχε πώς «άσ- 
χολοΰμαι μέ τά ποιητικά», άρχισα 
νά τό σκέφτομαι πολύ «λές, έλεγα 
μέ τό νοΰ μου, νάχουν δίκηο, χώρια 
τά πειράγματα, και νά βρεθώ σέ δύ
σκολη θέση;» πήρα τήν άπόφαση 
νά μήν πάω τελικά, βρίσκωντας μιά 
κάποια πρόφαση, δμως δταν ήρθε δ 
Πιερίδης νά μέ πάρει άπ’ τό Ξενο
δοχείο, δέν είχα άκόμα σκαρφιστεί 
τίποτα, κα'ι στό μόνο πού άρκέστηκα 
ήταν νά τόν παρακαλέσω θερμά νά 
μείνει κι’ αύτός στή βίζιτα. Ίσως 
νά κατάλαβε τήν άνησυχία μου ή νά 
κολακεύτηκε, μπορεί, πού τόν ζη 
τοΰσα τόσο έπίμονα νά μείνει, ώστε 
μέ βεβαίωσε πώς θά γύριζε τό συν- 
τομώτερο νά μάς βρει—άναπτέρωσε 
τό ήθικό μου! Φτάσαμε στήν πόρτα 
“οΰ σπιτιού, στήν δδό Lepsius πού 
βρίσκονταν σέ μιά λαϊκή, μάλλον 
κακόφημη συνοικία, κοσμοβριθή, πο
λύχρωμη, θορυβώδη, δζουσα, γεμά

τη μικροπωλητές, παιδιά, κα'ι πόρ
νες—ένα χαρακτηριστικό κομμάτι 
τής αισθησιακής ’Αλεξάνδρειας, δ
πως θαυμάσια τήν περιγράφει δ Γι
άννης Χατζίνης.
Κτυπήσαμε τό κουδούνι, βγήκε δ 
μπουάμπης (ιθαγενής ύπηρέτης) 
κα'ι μέ παρέλαβε. ’Ανέβηκα τά δλο- 
σκότεινα σκαλιά κι’ έφτασα σέ μιά 
μεγάλη ή μικρή δέν ξεχώριζε κα
νείς καλά, σάλα, φωτισμένη άμυδρά 
άπό καντιλέρια γεμάτη άναμένα κε
ριά-—Κάθησα σέ μιά μοναχική ξέ
χωρη πολυθρόνα, τήν πιό φωτισμένη, 
κα'ι περίμενα, δχι πολύ, δσο πού πρό- 
φτασα νά μυρικάσω, άθελά μου, τούς 
τέσσερις πρώτους στίχους άπό τό 
ποίημά του, «Τά κεριά»;

«Οί αγαπητές τοϋ μέλλοντος μας μέ 
ρες 

ώσάν κεράκια στέκονται έμπροστά μας 
σάν μιά σειρά κεράκια άναμένα 
χρυσά, ζεστά καί ζωηρά κεράκια.»

γιατί πρόβαλε δ Καβάφης άπό κά
ποια σκοτεινή γωνιά τοΰ βάθους, ά
ψογα ντυμένος, καί μόνο άντίς γρα- 
βάττα, είχε τυλιγμένο δλόγυρα στό 
λαιμό, ένα άστραφτερό μεταξωτό άσ
προ φουλάρι. Άθελα μούρθε στό νοΰ 
δ χαρακτηρισμός τοΰ Καζαντζάκη 
γιά τόν Καβάφη: «..Όλο φινέτσα, 
παρακμή καί κούραση—βαμένη στο
λισμένη γραία ή άμαρτωλή ψυχή 
του...». Μέ χαιρέτισε μέ μεγάλη εύ- 
γένεια, έκαμε μετά μιά εύκίνητη ά- 
πότομη στροφή άνοίγωντας διάπλατα 
τά χέρια, πρός τά πλάγια, λές κι’ 
έκανε νά πετάξει, καί πήγε καί κά- 
θησε μακρυά — μακρυά, άπέναντι 
μου άφίνωντας μιά ύπερβολική άπό- 
σταση άνάμεσά μας, λές καί είχε 
μαντέψει τήν άνησυχία μου, καί μ’ 
αύτή τήν τοπογραφική μανούβρα, 
προσπαθούσε νά μέ άπαλλάξει άπό 
κάποιο τυχόν άγχος καί νά μέ βά
λει σέ άνεση — Κατά ένα τρόπο 
«παρίστανε» καί μέ πολλή άνε
ση —, είχε τάλαντο ήθοποιοΰ 
ράτσας· Έπαιζε καί κυριολεκ
τικά σκηνοθετούσε τήν στάση του 
καί τήν συμπεριφορά του, ύποχρεώ- 
νοντας τόν άπέναντι του νά άντιδρά- 
σει δπως έκε"νος έπιζητοΰσε, δπως 
έκεΐνος δουλευόταν.
Πέρασε μιά ανυπόφορη στιγμή άνα- 
μέτρησης—κι’ άμέσως άρχισε νά 
μιλά γιά τήν παράσταση τού Μάκ
μπεθ : «λαμπρή παράστασις, λαμ- 
προτάτη καί ή Κοτοπούλη, καί δ- 
λοι..». Ρώτησα δειλά πώς τού φάνη

κε δ Βεάκης. Έπεσε σέ συλλογή οή 
θεν: «Βεάκης, Βεάκης, ποιός Βεά
κης;» μουρμούρισε σάν νάψαχνε νά 
θυμηθεί τί ήταν αύτό τό «Βεάκης». 
Καί άμέσως γοργά, σάν νά τό βρή
κε τ τό θυμήθηκε: «'Α'. ναί δ Βε
άκης, καί αύτός καλός, άλλά δλιγώ- 
τερον, δλιγότερον,..» καί συνέχισε: 
— «Μέ λέγουν Μινωτή δτι δ κύρι
ος Βεάκης γράφει ποιήματα, μέ λέ
γουν μάλιστα δτι γράφει καλλίτερα 
ποιήματα καί άπό τόν κύριο Μυράτ, 
καί άπό τόν κύριο Παπαγεωργίου.». 
Μ’ ένα σπάρο, πού λένε,... τρία τρι- 
γώνια! Ή σύγκριση μέ τούς δυό άλ
λους συναδέλφους του στιχοπλόκους, 
ήταν έξουθενωτική. "Επερνε τήν έκ- 
δίκησή του, έτσι, γιά τήν άψηφισιά 
πού τοΰ έδειξε δ Βεάκης, τό πρωϊνό 
πού έγιναν οί συστάσεις.

★ "Γστερα άρχισε νά μέ ρωτάει, φω 
ναχτά λόγω άποστάσεως, τι νόμιζα 
γιά τούς νεοέλληνες λογοτέχνες, ποι- 
ές είναι πάλι οί προτιμήσεις μου καί 
χίλια δυό άλλα «τΐ νομίζω» γιά κά
θε τί. 1 ' ' ' ' ' ί
Μ’ άφησε έκεΐ στή μακρινή καρέ
κλα γιά πολλή ώρα, τόση, πού δσο 
κρατούσε ή άβολη αύτή συζήτηση, 
έγώ άναγκαζόμουν αύτόματα νά με
τακινούμαι δλο καί πιό κοντά, γιά 
νά μήν φωνάζω καί ν’ άκούω καλλί
τερα, κΓ έτσι χωρίς νά τό καταλά
βω, βρέθηκα άπό μόνος μου πλάϊ 
του. Είχα ξεχάσει φόβους καί ύπο- 
ψίες, κΓ ένοιωθα πραγματική άνεση 
καθώς τραβήχτηκε καί πήρε, άπό έ
να μαύρο μικρό γραφείο, μιά δέσμη 
χαρτιά κΓ άρχισε νά τά ξεφυλλίζει 
—Γύρισε άξαφνα μέ τήν ίδια άπλω- 
τή κίνηση τών χεριών, κραδαίνων- 
τας τά χαρτιά, καί μ’ ένα μεφιστοφε
λικό γέλοιο σέ σουρντίνα, μού λέει: 
«Τώρα Μινωτή που είσαι ήρεμισμέ- 
νος, πλησίασε, μήν φοβάσαι, νά δι- 
οΰμε μαζί λιγοστά ποιήματά μου 
φτιαγμένα στήν ’Αγγλικήν. Μέ 
λέγουν δτι τά άγγλικά σας είναι λαμ 
πρά, λαμπρά..» «"Οχι, δχι» τοϋ είπα 
«όχι καί τόσο καλά», σαστισμένος 
καθώς αύτός τδνοιωσε, σίγουρα εύ- 
νος» καί τό «μή φοβάσαι», πού έδειχ 
ναν πώς ήταν ένήμερος τής άρχικής 
μου άνησυχίας, καί πού μοΰ έξηγοΰ- 
σαν στή στιγμή, τό λόγο πού κάθη- 
σε τόσο μακρυά μου γιά νά μέ βά
λει στή θέση μου. Ντράπηκα. Καί 
καθώς αύτός τδνοιωσε, σίγουρα ευ
χαριστημένος πού τιμωρήθηκα γιά 
τήν άγενέστατη καχυποψία μου πού 
άσφαλώς τόν είχε θίξει, γιά νά μέ 

ξαλαφρώσει άρχισε νά διαβάζει τά 
μεταφρασμένα στ’ ’Αγγλικά ποιήμα
τα, σταματώντας κάθε τόσο γιά νά 
βεβαιωθεί πώς καταλάβαινα. Σάν δι
άβασε κάνα-δυό γραπτά, τά παρά
τησε πάνω στό γραφείο, κι’ άρχισε 
νά μέ άνακρίνει, ποιά άπό τά ποιή
ματά του ξέρω, καί μέ παρακάλεσε 
νά τοΰ άπαγγείλω «σάν ή θ ο
ποί ό ς τοΰ στίχου καί 
τοΰ λόγου», ένα δποιο ήθε
λα, καί δέν πείραζε άν δέν τώξερα 
άπ’ έξω, μποροΰσε, λέει, νά τό βρώ 
καί νά τό διαβάσω στή μικρή σάν 
τετράδιο συλλογή του («Ποιήματα», 
1907—1915), πού μοΰ χάρισε, έ
κεΐ έπί τόπου, καί μάλιστα μέ άφ:έ- 

ρωση:
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Τήν έγραψε μέ σβελτέτσα καλλι
γραφικά,. κάνωντας δμως τήν παρά
δοξη παρατήρηση πώς θάπρεπε τό 
Μινωτής, νά τό γράφω μέ Ο κΓ δ- 
χι μέ Ω. Εξήγησα πώς τό επίθετό 
μου προέρχεται άπό τό κύριο όνο
μα Μίνως.
—«Σωστό, σωστό, μά τό Ο μικρόν έ
χει άλλη χάρι, έχει πολιτισμό» ψι
θύρισε μ’ ένα άόριστο μειδίασμα».
—«Τότε καί τό «τή ς» μέ γιώτα-, τό 
γιώτα είναι πιό κομψό» τού είπα
—"Οχι, δχι, μοΰ λέει, «ύπερβολή’ 
Κράτησε τό η άλλά άς άφήσουμε 
αύτά τά αισθητικά. ’Άς ύπάγωμε 
στήν άπαγγελία, άνυπομονώ νά σέ 
ακούσω».
Τόν εύχαρίστησα τότε κΓ άρχισα νά 
διαβάζω τό «’Απολείπειν Θεός ’Αν
τώνιον» πού τό μισοήξερα άπ’ έξω. 
Προσποιήθηκε πώς τοΰ άρεσε δ τρό
πος πού τό άπάγγειλα διαβάζωντας, 
γιατί μετά τά συγχαρητήρια, τό ά- 
πήγγειλε κΓ δ ίδιος αιφνιδιαστικά, 
μέ μιά φωνή άπόμακρη, άργή καί 
νοσταλγική τονίζωντας ξεχωριστά 
μόνο σάν έπωδό τόν στίχο: «ά π ο- 
χαιρέτα την, τήν ’Α
λεξάνδρεια πού χά
νεις».'
Κατάλαβα πώς τό ήθελε νά λέγεται 
παθητικά, μελαγχολικά, μακρόσυρ- 
τα, κΓ δχι «λογικευμένα», δπως εί
πε μετά.
—· «"Ενα ποίημα είναι αίσθημα πού 
τό προκαλοΰν οί έννοιες πού έκφρά- 
ζει» μοΰ λέει καί προσθέτει «ούδέν

(Πορτραϊτο τοϋ Καβάφη 
άπό τόν ’Αν. Λαζαρίδη).

έν τή αΐσθήσει δ μή πρότερον έν τψ 
νφ» καί άμέσως άπνευστί, «ή καί τό 
αντίθετο: «ούδέν έν τφ νφ, δ μή πρό· 
τεριαν έν τή αΐσθήσει», καί τά δυό, 
καί τά δύο, έπαναλαμβάνει, είνα: θε
μιτά καί ισότιμα, καί πρέπει είς τήν 
ποίησιν νά διασταυρώνονται έπιμε- 
λώς». "Γστερα άποτόμως μέ ρωτά: 
—«Πότε θά έκδηλωθεΐς Μινωτή;» 
Δέν κατάλαβα, φυσικά άμέσως καί 
τόν κύταζα σάν χαζός—«Πότε θά 
έκδηλωθεΐς» ξαναρωτά, «είναι καιρός 
νά έκδηλωθεΐς ώς ποιητής Μινωτή». 
Χαμογέλασα γιά τόν άστεϊσμό, άλλά 
έπέμενε: «Είναι είς τήν φύσ:ν σου 
νά είσαι ποιητής» μοΰ λέει. Τό πή
ρα βέβαια σάν φιλοφρόνηση, δπως 
καί ήταν ύποθέτω, δμως ποτέ δέν 
τόν συνάντησα μετά γιά χρόνια χω
ρίς νά μέ ύποδεχθεΐ μ’ αύτή τήν μό
νιμη φράση, «πότε θά έκ
δηλωθεΐς Μ ι ν ω τ ή;»— 
★ Έφυγα άπ’ αύτή τήν πρώτη μας 
συνάντηση μαγεμένος άπό τήν 
γοητεία τοΰ πνεύματός του, άπό 
τούς προσεκτικούς εύγενικούς του 
τρόπους, καί βαθειά κολακευμένος, 
δπως ήταν φυσικό, άπό τήν σημα
σία ποΰ μούδωσε χωρίς κανενός εί
δους ιδιοτέλεια ή υστεροβουλία δπως

• άποδείχτηκε. Κείνη τήν έποχή ήταν 
πού ενώθηκα άπό άγάπη μέ τήν Κα
τίνα Παξινοΰ, πού έγινε άργότεοα 
γυναίκα μου καί σύντροφος τής ζωής 
μου καί τής τέχνης μου.
Δέν ήταν άκόμα ήθοποιός. Είχαν 
περάσει κάπου δέκα μέρες άπό τόν 

χωρισμό μας στην ’Αθήνα καί μοΰ 
τηλεγράφησε άξαφνα πώς έρχεται 
στήν ’Αλεξάνδρεια νά μέ βρει. Τό 
είπα στόν Καβάφη, δπως τό είπα καί 
σ’ άλλους λίγους στενούς φίλους. Ό 
Καβάφης μέ ρώτησε τδνομά της, πό
τε φτάνει καί μέ ποιό πλοίο, Τοΰ τά 
είπα, άναφέροντάς του, τό «’Αρκα
δία», (ένα άπό τά Ελληνικά πλοία 
πού έκαναν τή γραμμή άπό τόν Πει
ραιά) .
Τήν παράλλη μέρα ποΰ πήγα στό 
λιμάνι νά τήν παραλάβω, καθώς πε
ρίμενα στήν είσοδο τοΰ Τελωνείου, 
τήν βλέπω ξαφνικά νά κατεβαίνει 
τή σκάλα τοΰ βαποριού, χέρι μέ χέ
ρι, μέ τόν Καβάφη, πού είχε πάρει 
άδεια ν’ άνέβει στό πλοίο μέ λουλού
δια, γιά νά τήν ύποδεχτεΐ. "Ηταν καί 
συγκινητικό καί παράδοξο, γιατί, ά- 
νεξάρτητα άπό τήν σεξουαλική του 
ίδιορυθμία, δ Καβάφης δέν άγαποΰ- 
σε τίς γυναίκες γενικά, δέν τίς συ
ναναστρέφονταν παρά σπανίως καί 
κατ’ άνάγκη, καί ποτέ δέν τίς άνέ- 
φερε στις συζητήσεις του.
Μέ τήν Κατίνα δμως έγιναν φίλοι, 
κΓ δσο καιρό έμεινε μαζί μου στήν 
Άλεξάντρεια τήν έβλεπε τακτικά 
καί τήν καλοΰσε, δταν έμεΐς είχαμε 
παράσταση, καί πήγαιναν οί δυό 
τους σέ κανένα ρεστωράν ή ζαχαρο- 

, πλαστεΐο. Μάς έδειχνε πάντα θερμή 
φιλία καί μάς τιμούσε μέ τήν έκτί- 
μησή του. "Ενας τέλειος κύριος, έ
νας πολύ αισθηματικός άνθρωπος 
στό βάθος, γεμάτος εύγένεια καί εύ- 
φυΐα μοναδική στόν κόσμο. "Ενας 
φίλος χαριτωμένος!

★ Τά χρόνια πέρασαν γρήγορα, δ
πως περνούν, καί μιά κακή μέρα, δ 
Καβάφης μεταφέρθηκε άπό τήν Αί
γυπτο άρρωστος βαρειά στήν Αθήνα 
καί μπήκε στό θεραπευτήριο τοΰ ’Έ 
ρυθρού Σταυρού.
Δέν είχε άπομακρυνθεΐ ποτέ ώς τό
τε, άπ’ τήν άγαπημένη του ’Αλεξάν
δρεια, κι’ αύτό τό έφερε πιό βαρειά, 
κΓ άπό τήν πάθηση τής ύγε&ος τού. 
★ Στόν «Ερυθρό Σταυρό» νοσηλευ- 
όνταν τότε κατά σύμπτωση καί ή 
Παξινοΰ άπό βαρύ τύφο, κι’ έγώ βρι
σκόμουν 'έκεΐ μέρα-νύχτα. Ζήτησα 
άμέσως, μόλις έμαθα· πώς ήταν έκεΐ, 
νά τόν δώ, μά μοΰ είπαν πώς δέν 
θέλει νά δει κανέναν. Ό Άλέκος 
Σεγκόπουλος πού τόν συνόδευε στό 
ταξείδι καί τόν φρόντιζε έδώ, μοΰ 
έξήγησε πώς τοΰ είχαν κάνει τραχι- 
εκτομή, καί τοΰ βάλαν μιά άναπνευ- 
στική βαλβίδα στό λαιμό, γιά νά τόν
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ΑΥΤΗ εΐναι ή Διαθήκη μου

’Εκτελεστήν αύτής διορίΖω τόν 
’Αλέξανδρον Δ. Σεγκόπουλον.
Κληροδοτώ είς τήν άνεψιάν 
μου Χαρΐκλειαν Βαλιέρη 200 

λίρας.
Κληροδοτώ είς τήν άνεψιάν μου 
Ελένην Καβάφη 700 λίρας. 
Κληροδοτώ είς τόν ’Αλέξ. Δ. 
Σεγκόπουλον όλην τήν έπίλοι- 
πον περιουσίαν μου. ’Επίσης τά 
έπιπλα τής οικίας μου, τά δια
μαντικά, τά βιβλία καί ό,τιδηπο- 

τε άλλο μέ άνήκει.

Έν 'Αλεξάνδρειά τή 8η ’Ιου
λίου 1923.

Ελευθερώσουν άπό τήν πίεση τοΰ κα
κοήθους όγκου, πού είχε σχηρ,ατι- 
σθεϊ στόν λάρυγγα, και πόις άπό 
κοκκεταρία δέν ήθελε νά τόν δουν. 
Δέν μποροΰσε άλλωστε νά μιλήσει 
πιά καθόλου. Ό θεός νά φυλάει. 'Ω
στόσο σάν τοΰ είπαν πώς ή Κατίνα 
ήταν στόν ίδιο όροφο τοΰ Νοσοκομεί
ου, στό πάρακάτω άκριβώς δωμάτιο 
άρρωστη, τ’ άποφάσισε κι’ ήρθε νά 
τήν έπισκεφθεΐ. Μέ νοήματα ή σέ 
φύλλα ένός μπλόκ πού κρατούσε δι
αρκώς, Εγραφε ότι ήθελε νά πει, κι’ 
έμείς τοΰ άπαντούσαμε προφορικά, 
ή άν τόν κούραζε, κι’ έμείς γραπτά. 
Κάθε μέρα τόν βλέπαμε.
ΙΙολλές φορές ανεβοκατέβαζε γιά 
ώρες μέ ρυθμικά βήματα πάνω-κάτω 
στό διάδρομο τοΰ θαλάμου, κι’ έκα
νε πώς δέν έβλεπε κανένα. Σκυ
φτός, Ερειπωμένος, άπελπις, άγανα- 
κτισμένος γιά τήν άναπηρία του, 
πειραγμένος θανάσιμα γιά τό άντι- 
αισθητικό αύτό τέλος πού τόν είχε 
κυκλώσει καί τόν ταπείνωνε.

Ζωγραφικό σχέδια τοϋ οικογενειακού τάφου τοΰ Καβάφη, καμωμένο 
άπό τόν ’Αλεξανδρινό Ζωγράφο Απόστολο Κυρίτση.

Ό θάνατος δέν είχε σεβαστεί τήν 
άριστοκρατική του λεπτότητα, τήν 
ώραιοπάθειά του, κι’ ούτε τήν άξια 
ζωή του, ούτε τήν ώραΐα του τέχνη: 
τήν ποίηση. Ή ’Αθανασία δμως τόν 
πήρε μαζί της πρόθυμα καί μέ «τ ά 
Εξαίσια όργανα τοΰ 
μυστικού θιάσου» τόν 
συνοδεύει παντοτεινά στό χώρο τής 
'Ιστορίας.
★ Τέτοιες οι μνήμες γιά τόν .Καβά
φη, καί πάμπολες άλλες, ποΰ χάθη
καν στό βάθος τοΰ καιροΰ. Τώρα πού 
πέρασαν κι’ άλλα χρόνια, κι’ ήρθε ή 
λυπημένη ώρα τής θύμησης, τώρα 
λέω είναι ή στιγμή ν’ άποσώσω τό 
ποίημά του, πού άρχισα νά μουρμου

ρίζω στή σάλα τής ’Αλεξάντρειας 
μέ τά κεριά!:

Οί περασμένες μέρες πίσω μένουν 
μιά θλιβερή σειρά κεριά σβησμένα. 
Τά πιό κοντά 6γάΖουν καπνόν άκόμα 
κατάμαυρα κεριά κυρτά, λυωμένα... 
Δέν θέλω νά τά βλέπω! Μέ λυπεί ή 

μορφή των 
καί μέ λυπεί τό πρώτο φώς των 
νά θυμούμαι — ’Εμπρός κοιτάΖω 
τ’ άναμένα μου κεριά. Δέν 
θέλω νά γυρίσω, νά μή διώ καί φρίξω·. 
τί γρήγορα πού ή σκοτεινή γραμμή 

μακραίνει 
τί γρήγορο πού τά σβηστά κεριά πλη

θαίνουν...

(ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 

ΜΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΚΑΒΑΦΗ ΠΟΥ ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ
[Γράμμα διαμαρτυρίας τοϋ κληρονόμου, πρός 
τόν πρεσβευτή στήν Αίγυπτο δΓ έπέμβασιν]

•p! ξοχώτατε,

Ό ύποφαινόμενος, Αλέξανδρος 
Σεγκόπουλος, λαμβάνω τήν τιμήν νά 
ύποβάλω τήν παρούσαν πρός τήν Ύμε- 
τέρα Εξοχότητα, μέ τήν παράκλησιν 
όπως, ύπό τήν ιδιότητά Σας ώς άντι 
προσώπου τής πατρίδος μας έν τή χώ
ρα ταύτη, έπεμβήτε είς τήν (κάτωθι 
έκτεθειμένην ύπόθεσιν, ή όποία δυστυ
χώς τείνει νά λάβη λυπηρόν συνέχειαν. 

★ Πρό έτους καί πλέον, ό διευθύνων 
τό Γραωειον τού Τύπου τής Βασιλικής 
μας Πρεσβείας κ. Στ. Σταυρινός μοί 
προέτεινεν, έν τω ένταϋθα Γενικω Προ- 
ξενείω καί παρουσία τού Γεν. Προξέ
νου κ. Χαρ. Ζαμαρία, όπως παραχωρή
σω τήν άδειαν νά έκδοθή είς τόμον 
τό έργον τοΰ κατά τό 1933 άποβίώ- 
σαντος ποιητοΰ Κ. Π. Καβάφη κατό 
γαλλικήν μετάφρασιν τής κ. Μαρί - 
Ζάν Κολόμπ.
★ Τήν ώς άνω πρότασιν μοί έκαμεν ό 
κ. Σταυρινός, γνωρίΖων ότι τυγχάνω 
νόμιμος κληρονόμος τοΰ ποιητοΰ, συμ- 
φώνως πρός τάς ρητάς διατάξεις ι
διοχείρου διαθήκης του, άνοιχθείσης 
καί κατατεθείσης έν τω ένταϋθα Έλλ. 
Προξενείω, όλίγας έβδομάδας μετά τόν 
θάνατόν του.
★ Ήρνήθην νά παραχωρήσω πρός τόν 
κ. Σταυρινόν παρομοίαν έγκρισιν, δε
δομένου ότι άπό τοΰ 1943 είχον άνα- 
θέσει είς τόν φίλον μου καί έκ τών 
πλέον άγαπητών φίλων τού ποιητοΰ κ. 
Γ Α. Παπουτσόκη τήν μετάφρασιν είς 
τήν Γαλλικήν ολοκλήρου τοϋ έργου 
του, ύπογραφέντος μάλιστα καί σχετι
κού συμβολαίου. Πάντως, κατά τήν 
συνάντησιν έκείνην κάσί έν τή Επιθυμία 
μου νά δείξω καλήν θέλησιν, ύπεσχέ- 
θην νά προτείνω πρός τόν μεταφρα
στήν μου, ό όποιος τότε δέν είχεν ά
κόμη άποπερατώσει τήν έργασίαν του, 
νά συνεργαοθή μετά τής Κας Κο
λόμπ. Ό κ. Παπουτσάκης, πρός τόν 
όποιον πράγματι έκαμα τήν σχετικήν 
πρότασιν, έπεφυλάχθη νά μοί άπαντή- 
ση, έν άναμονή τής άπαντήσεως τής 
Κας Κολόμπ ή τοϋ κ. Στσυρινοΰ, ά
παντήσεως ή όποία δέν μοί έδόθη 
ποτέ.
★ Όποία ύπήρξεν ή έκπληξίς μου ό

ταν, είς τό φύλλον 8ης Μαΐου έ.έ., 
τής Αλεξανδρινής έφημερίδος «Ταχυ
δρόμος» καί είς τήν πρώτην σελίδα, 
άνέγνωοα άνυπόγραφον άρθρον μέ 
τήν πληροφορίαν ότι πρόκειται λίαν 
προσεχώς νά έκδοθή ή προαναφερθεί- 
σα έργασία τής Κας Κολόμπ, συνο- 
δευομένη μάλιστα καί ύπό πλήρους τοΰ 
Ελληνικού κειμένου. Τό δημοσίευμα 

τούτο, ον δέν έγράφη, πάντως ένε- 
πνεύσθη άπό τόν κ. Σταυρινόν, καθώς 
άπεδείχθη έκ τών ύστέρων, μέ τήν 
προφανή πρόθεσιν νά εύρεθώ πρό τε
τελεσμένου γεγονότος.

★ Ήτο φυσικόν όπως, δΓ έπιστο- 
λής μου πρός τήν αύτήν έφημερίδα, 
δημοσιευθείσης είς τό φύλλον 13ης 
Ιουνίου καί τής όποιας έπισυνάπτω 
τή παρούση άπόκομμα (άρ. 1), δηλώ
σω ότι ούδόλως ήμην διατεθειμένος 
νά έγκρίνω τήν ώς άνω έκδοσιν.

★ Είς άπάντησιν ταύτης, ό κ. Σταυ- 
ρινός έδημοσίευσεν είς τόν «Ταχυ
δρόμον» 15ης ’Ιουνίου (άποκ. άρ. 2) 
έπιστολήν έν τή όποία, άφοο έχαρακτή- 
ριοε τόν κ. Παπουτσάκην — τάν όποι
ον δέν γνωρίΖει καθόλου προσωπικώς 
— ώς μή ένδεδειγμένον διά τήν με
ταφραστικήν έργασίαν τήν όποιαν άνέ- 
λαβε, μετεχειρίσθη δΓ έμέ ήκιστα ά- 
βράς φράσεις, μεταξύ άλλων... συστή- 
σας μοι «νά παύσω νά παρεμβάλω έ- 
μπόδια είς τήν διάδοσιν τοΰ έργου 
τοΰ Καβάφη... τήν στιγμήν καθ’ ήν έ
χω νά ώ φ ε λ η θ ώ έκ τοΰ έργου 
τοΰ εύεργέτου μου».
★ Είς τήν έπιστολήν ταύτην, τόν ύ- 
βριστικόν χαρακτήρα τής όποιας είμαι 
βέβαιος ότι ή Ύμετέρα Έξοχότης αν
τιλαμβάνεται, έσπευοα νά άπαντήσω 
διά συστημένης έπιστολής πρός τόν κ. 
Σταυρινόν έφιστών τήν προσοχήν του 
έπί τοΰ γεγονότος ότι έπιφυλάττομαι 
νσ διεκδικήσω όλα τά δικαιώματα τά 
προβλεπόμενα ύπό τοΰ περί πνευματι
κής ιδιοκτησίας νόμου καί ειδοποιών 
αύτόν ότι θά λάβω τά ένδικα μέτρα 
έν περιπτώσει παρανόμου κυκλοφορίας 
ολοκλήρου ή μέρους τοΰ καβαφικού 
έργου, τόσον άπέναντι τοΰ έκδοτου, 
όσον καί άπέναντι τής μεταφράστριας 
του.

★ Ό κ. Σταυρινός, είς τήν έπιστολήν 
μου ταύτην, ή όποία έδημοσιεύθη καί 
είς τόν «Ταχυδρόμον» 16)6 (άποκ. 
όρ. 3), άπήντησε καί πάλιν δΓ έπιστο
λής του είς τήν ίδιαν έφημερίδα 20)6 
(άπ. άρ. 4), γνωστοποιών μοι ότι θά 
έκδοθή καί 3η καί 4η μετάφρασις καί 
ότι δέν θά έπρεπε νά έχω άντιρρήσεις 
διά τοΰτο, έφ' όσον δέν θά είχον νά 
χάσω τίποτε άπό τά «ποσοστά» 
μου.

★ Θεωρώ περιττόν όπως άναφέρω 
πρός τήν Ύμετέραν Εξοχότητα τήν 
πολεμικήν ή όποία έξαπελύθη έν τώ 
μεταξύ διά τοΰ Τύπου, μέ γνώμας, άρ
θρα χρονογραφήματα, σατιρικά ποιήμα
τα κ.τ.λ., πολεμικήν είς τήν όποιαν 
δέν έμεινε δυστυχώς άμέτοχος καί ό 
Γαλλόφωνος Τύπος. Λέγω «δυστυχώς», 
καθότι παρουοιάσθη είς τά όμματα τών 
ξένων ό Διευθυντής τοΰ Τύπου τής 
Έλληνικής Πρεσβείας ώς Επιχειρών 
νά πείση τούς πάντας ότι ό διεθνώς 
παραδεδεγμένος περί πνευματικής ι
διοκτησίας νόμος ώφειλε νά κατα- 
σιρατηγηθή, μόνον καί μόνον έπειδή 
αί μεταφραστικοί ικανότητες τής Κας 
Κολόμπ (έντελώς, άγνωστος είς έμέ) 
είναι, κατά τήν γνώμην τοΰ κ. Σταυ- 
ρινοΰ άμεμπτοι. Έπίσης, πρός τό νό
μιμον δικαίωμα τής πνευματικής ιδιο
κτησίας, άντεπαρεβλήθη τό «ήθικόν» 
δικαίωμα τού κληρονόμου, ώς αν ό έν 
λόγω διεθνής νόμος ήτο άνήθικος, ή 
ώς αν θά ήτο ήθικώτερον νά άθετή- 
σω γραπτήν ύπόσχεσίν μου άπέναντι 
τοΰ μεταφραστοΰ μου.

★ Περιορίζομαι, άπό τά δημοσιεύματα 
τοΰ Γαλλ. Τύπου νά έσωκλείσω τή πα- 
ρούση άρθρον τής έφημερίδος«£,π Re 
forme»(0n0K. άρ. 5). Οφείλω όμως 
νά μήν παρασιωπήσω έπιστολήν τοϋ κ. 
Στσυρινοΰ, δημοσιευθεϊσαν είς τό 
«Le Journal d’Egypte»T0t 29ης Έ 
οιινίου (άποκ. άρ. 6) καί είς τήν έφη
μερίδα <<La Reforme». Αποφεύ
γω νά χαρακτηρίσω τόν τόνον καί τήν 
Φρασεολογίαν τής έπιστολής ταύτης, 
μέ τάς βαρύτατα προσβλητικός δΓ έ
μέ έκφράσεις, κατά τάς όποιας «δέν 
είμαι είς θέσιν νά κρίνω άν μία έργα
σία είναι άξια ή όχι νά δημοσιευθή καί
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όπου παρουσιάζομαι δημοσία διά Τρί
την φοράν ώς μή φροντίΖων παρά 
διά τά «π ο σ ο σ τ ά» τά όποια 
θά μοϊ απέφερε κάθε έκδοσις.
★ Δίδω ιδιαιτέραν σημασίαν είς τήν 
είρημμένην έπιστολήν καί διά τούς έ- 
Εής λόγους: 1) Εϊναι άνακριβές ότι 
ό κ Χαρ. Ζαμαρίας, κατά τήν περυσι- 
νήν συνάντησιν είς τό Γεν. ΠροΕενεϊ- 
ον έπέμεινεν, ώς διατείνεται ό κ. 
Σταυρινός, δπως παραχωρήσω τήν αί- 
τηθεϊσαν έγκρισιν. Ό κ. Γεν. ΠρόΕε- 
νος, καθώς ή Ύμετέρα ΈΕοχότης δυ
νατοί νά έΕακριβώση, ουδόλως έπενέ- 
6η, έπιμένων ή μή. Τήν ίδιαν άλλως 
τε λεπτήν στάσιν έκράτησε καί όταν 
μοί προέτεινεν έκ μέρους τοΰ κ. Θ. 
Γρίβα τήν έγκρισιν έκδόσεως άνθολο- 
γίας, περί τής όποιας κάμνω μνείαν 
κατωτέρω. 2) Ό κ. Σταυρινός, έν τή 
ώς άνω ' δημοσιευθείση έπιστολή του, 
άναφέρει καί τό δνομα τοϋ Πρεσβευ- 
τοΰ τής 'Ελλάδος τοϋθ’ δπερ καϊ άπο- 
τελεϊ μίαν άπό τάς αιτίας ύποβολής 
πρός "Υμάς τής παρούσης.

★ 'Επιθυμώ νά διαβεβαιώσω τήν Ύμε- 
τέραν ΈΕοχότητα ότι ουδέποτε άπέ- 
βλεψα είς οϋδέν χρηματικόν όφελος 
άπό τό έργον τοΰ μεγάλου ΆλεΕανδρι- 
νοΰ ποιητοΰ ό όποιος μέ έτίμησε διά 
τής διαθήκης του καϊ τοΰ όποιου ή 
μνήμη μοϊ είναι ύπέρ πάν άλλο σεβα
στή. 'Όσον άφορά τάς σοφιστικός κα
τηγορίας ότι παρεμβάλλω έμπόδια είς 
τήν διάδοσιν τοΰ έργου τοϋ Καβάφη, 
άς μοϊ έπιτραπή έν πρώτοις νά υπεν
θυμίσω τήν μνημειώδη έκδοσιν ή όποια 
έγινε φροντίδι μου είς ’Αθήνας κατά 

। τό καϊ διά τήν όποιαν συνειρ- 
γάσθη ολόκληρος όμιλος λογιών καϊ 
καλλιτεχνών. Διά τήν έπιτυχϊαν τής 
έκδόσεώς μου έκείνης, ή όποια έση- 
μείωσε σταθμόν εϊς τά έλληνικά έκ- 
δοτικά χρονικό, μαρτυρούσι τά δύο 
πρώτα βραβεία τά όποϊα έλαβεν εϊς 
έκθέσεις βιβλίου'.

★ Τής έκδόσεως έκείνης έΕαντληθεί- 
σης, έλαβον πρό μηνός πρότασιν έκ 
μέρους τοΰ οίκου «Ίκαρος» τών ’Αθη
νών, δΓ έκτύπωσιν πολυτελούς έκδό
σεως τοΰ έργου Καβάφη, με έΕασφά- 
λισιν δΓ έμέ καθαρού κέρδους Λιρ. 
Αίν. 500. (πεντακοσίων) περίπου. Τήν 
προσφοράν ταύτην δέν άπεδέχθην 
πρός τό παρόν, έπιφυλαττόμενος νά 
μεταβώ προσεχώς είς 'Αθήνας καϊ 
φροντίσω αύτοπροσώπως δΓ έκδοσιν 
άνάλογον τής πρώτης, μή άποβλέπων 
είς ύλικά κέρδη.

★ Σχετικώς μέ τάς μεταφράσεις, δια
καής μου πόθος είναι νά διαδοθή τό 
έργον τοΰ Καβάφη είς όσον τό δυνα

τόν περισσοτέρας γλώσσας. Άλλά ό 
πόθος μου ούτος δέν συνεπάγεται βε
βαίως καί παραχώρησιν άπολύτου άσυ- 
δοσίας είς οίανδήποτε θά έσκέπτετο 
νά παρουσιάση, κατά βούλησιν τό έρ 
γον τούτο είς τούς Εένους. "Εχω τήν 
γνώμην ότι ή ίδιότης μου ώς κληρονό
μου τού ποιητοΰ δέν προϋποθέτει μόνον 
δικαιώματα άλλά καί καθήκοντα.

★ Πρός ένημέρωσιν τής Ύμετέρας 
ΈΕοχότητος, οφείλω νά αναφέρω δτ;

ή άγγλική μετάφρασις ολοκλήρου τοϋ 
έργου τοϋ Καβάφη, όφειλομένη είς 
Τόν καθηγητήν τού Exeter Oxford 
College κ· Ιωάννην Μαυρογορδάτον, 
θά έκδοθή ύπό τού μεγάλου οίκου Ho
garth Press έν Λονδίνω, μετά τοΰ 
όποιου έχω ύπογράψει ουμβόλαιον ά
πό πέρυσι. Ή έν λόγω έκδοσις, οΰσσ 
ύπό τά πιεστήρια, θά κυκλοφορήση έν
τός τών προσεχών μηνών. Είναι δέ 
εύνόητον ότι, όνευ τής μεσολαβήσεως 
τοΰ έπταετοΰς πολέμου, ή άγγλική αΰ
τη έκδοσις θά ήτο ή δευτέρα, άν όχι 
ή τρίτη, δεδομένου ότι ή έργασία τοΰ 
καθηγ. κ. Μαυρογορδάτου έχει περατω- 
θεϊ άπό έτών.

★ Όσον άφορα τόν κ. Παπουτσάκην, 
ό όποιος μετέφρασεν είς τήν γαλλι
κήν ολόκληρον τό ποιητικόν έργον τοΰ 
Καβάφη, δέν είναι μόνον ή φιλία μου 
ή όποια μέ έκαμε νά τοΰ αναθέσω τό 
βαρύ τούτο έργον. Ό κ. Παπουτοά- 
κης ύπήρΕεν άπό τούς πλέον στενούς 
φίλους τοΰ ποιητοΰ καί κατά τό διά
στημα τής πολυετούς φιλίας του κα
ι ώρθωοε νά άποκομίση πλήθος πληρο
φοριών, ιστορικής, αισθητικής καί 
φραστικής φύσεως, αί όποίαι τοΰ έπέ- 
-.ρεψαν νά έμβαθύνη όσον έλάχιστοι 
είς τά μυστικά τής καβαφικής δημι
ουργίας. Τόν παράγοντα τοΰτον θεω
ρώ ώς πολυτιμώτατον, αν όχι άπαραί- 
τητον διά τόν μεταφραστήν, πάντως 
νομίΖω ότι ύπό έποψιν άρμοδιότητος, 
ή θέσις τοϋ κ. Παπουτσάκη είναι πλε
ονεκτική άπό έκείνην οίουδήποτε άλ
λου. "Ας προσθέσω άκόμη ότι έπιθυ- 
μία τοΰ ίδιου τοΰ ποιητοΰ ήτο νά με- 
ταφρασθή τό έργον του Γαλλιστί άπό 
τόν κ. Παπουτσάκην. Τά πρώτα μετα
φραστικά δοκίμια τούτου έγιναν άλ
λως τε καϊ έδημοσιεύθησαν Ζώντος 
τοΰ ποιητοΰ.

★ 'Εκτός τής ρηθείσης πλήρους έρ- 
γασίας τοΰ κ. Παπουτσάκη, ή όποια 
θά έκδοθή πρό τοΰ τέλους τοΰ τρέ
χοντος έτους καί διά τήν όποιαν είρ- 
γάσθη ούτος έπί τέσσαρα έτη, ύπάρχει 
καί άλλη έργασία, όφειλομένη είς τόν 
κ. Θεόδ. Γρίβαν, α' Γραμματέα τής 
έν Βέρνη Ελληνικής Πρεσβείας. Πρό

κειται διά μίαν άνθολογίαν έκ 40 πε
ρίπου ποιημάτων τοΰ Καβάφη, προλο- 
γιΖομένην ύπό τοΰ 'Ακαδημαϊκού κ. 
Edmond Jaloux ό θποία θ0 κυκλο- 
φορήση συντομώτατα έν Ελβετία είς 
300 ήριθμημένα άντίτυπα. Τήν άδειαν 
έκδόσεως τής γαλλικής αύτής άνθο- 
λογίας, η όποια εύρίσκεται ύπό τά πι
εστήρια, παρεχώρησα εύχαρίστως είς 
τόν κ. Θ. Γρίβαν, κατόπιν αίτήσεως 
έκ μέρους αύτοΰ, ύποβληθείσης μέ δ- 
λον τό άπαιτούμενον τάκτ καί άφοΰ 
μοί ύπεβλήθησαν προηγουμένως δλα 
τά χειρόγραφα τών μεταφράσεών του. 
Περιττόν νά προσθέσω ότι, διά τήν έκ- 
δοσιν ταύτην, ούτε κάν έγινε λόγος 
περί ποσοστών, οΰτε άλλων όρων οι
κονομικής φύσεως, άντιθέτως άπό 
δ,τι δημοσία μέ έμέμφθη ό κ. Σταυρι- 
νός έπανειλημμένως.
★ 'Επίσης τελευταίως παρεχώρησα 
είς Ιταλόν λόγιον, θαυμαστήν τοΰ 
Καβάφη, τήν άδειαν νά μεταφράση 
καί έκδοση άνθολογίαν ιταλικήν έκ 40 
ποιημάτων, χωρίς καϊ έπϊ τοΰ προκει- 
μένου νά συΖητήσω καθόλου όρους 
ποσοστών καϊ τά τοιαΰτα.

θ ΘΕΝ, άς μοί έπιτραπή, άφοϋ έΕ- 
έθεσα τά ώς ανω γεγονότα, νά 

έπιστήσω τήν προσοχήν τής Ύμετέρας 
ΈΕοχότητος έπϊ τοΰ γεγονότος ότι 

ούδόλως είμαι διατεθειμένος νά ύπο 
κύψω είς τήν ήθικήν πίεσιν τήν όποι
αν ό κ. Σταυρινός νομίΖει ότι θά έΕ- 
σσκήση έπ' έμού, οΰτε θά παραιτηθώ 
ούδενός δικαιώματος μου έπϊ τής 
πνευματικής ιδιοκτησίας, τής κατοχυ- 
ρουμένης ύπό τής σχετικής νομοθε
σίας.
★ "Ηδη έπληροφορήθην ότι ή μετα
φραστική έργασία, πέριΕ τής όποιας 
ό κ. Σταυρινός έδημιούργησε τόσον 
θόρυβον έτέθη ύπό τά πιεστήρια, μά
λιστα συνοδευομένη ύπό τοΰ έλληνικοΰ 
κειμένου καί προλόγου τής μεταφρά
στριας. Ώς έκ τούτου, παρακαλώ καϊ 
πάλιν θερμώς τήν Ύμετέραν ΈΕοχό- 
τητα, όπως εύαρεστουμένη έπέμβη έ
στω καί κατά τήν δωδεκάτην ώραν, 
προτού λάβω τά ένδεικνυόμενα ένδικα 
μέτρα, τά όποϊα ώς γνωστόν συνεπά
γονται τήν κατάσχεσιν τής έκδόσεως, 
έστω καί πρό τής άποπερατώσεως 
τής έκτυπώσεως. 'Επιθυμώ πρωτί- 
στως δπως μή έκτεθώμεν είς τό διε
θνές κοινόν διά δικαστικού άγώνος, 
πρός χάριν τοΰ 'Ελληνικού ονόματος 
καί ιδίως πρός χάριν τοΰ γοήτρου άν
θρώπου κατέχοντας άνωτέραν θέσιν 
παρά τή έν Αίγύπτω 'Εθνική μας Άν- 
τιπροσωπείςι.

Alex. SINGOPOULOS

Ο Δ I Α Π

Με ΜΙΑ λυχνία σβυσμένη

Στό σκελετωμένο σου χέρι

Έντειχισμένη σέ μιά σήραγγα
"Ολο και ττιότερο σκοτεινή

Κάτω άττό τη φτερούγα μιάς άγριας θύελλας 
Πού ολοένα δυναμώνει

Μέ τά όστά πασπαλισμένα μ’ άσβεστη.

Α ύτό τό δάκρυ
Αυτό τό δάκρυ

"Αρωμα τής παιδικής ήλικίας μου
Είναι τό άληθινό μου όνομα

Αύτό τό πένθος
Χρώμα τοΰ φθινόπωρου
Εΐναι τά μάτια μου

Αυτή ή νύχτα
Δίχτυ άπό καπνούς
Εΐναι ό ύπνος μου

Αύτός ό καθρέφτης
Χώρισμα άπατηλό
Εΐναι τό σπίτι μου.

Α Ο Υ Σ
Στην είσοδο τής χώρας τών νεκρών

Μέ τά όστά ξάφνου άνθισμένα 
Στή χαραυγή μιάς άγνωστης μέρας

Καϊ μέ τό σώμα σου πού ξαναβρεθηκε 
"Ετοιμο πιά νά διασχίσει τό θάνατο

Σημαδεμένο μ’ ενα καινούργιο 
Ουράνιο τόξο.

Δέν έχω τίποτα δικό σου
ΔεΝ ΕΧΩ τίποτα πιά δικό σου

Παρά δύο ψεύτικα λουλούδια 
Πού μόνος μου τάχω φτιάξει 
Λίγες βαλσαμωμένες πεταλούδες 

Μιά μπούκλα άπό ξανθά μαλλιά 

"Ενα φεγγάρι χάρτινο 

"Ενα κουτί πού κρύβει 
Κάποια θλιμένη μουσική 

' Κι’ αύτό τό δρομάκι r
Πού έξαφανίζεται μέσα στό παρελθόν 

Καϊ πού τό στεφανώνουν 

Τόσα ρόδινα σύννεφα 

Καϊ τόσοι χαρταετοί.

’Ανταποκρίσεις
Ενα σύννεφο

Έκεΐ πού σβύνει τό πουλί

Μιά στάλα αίμα
Έκεΐ πού σκύβει ή τριανταφυλλιά

"Ενα μικρό ναυάγιο
Έκεΐ πού απλώνει τΐις ,'βιολέττες της ή όμίχλη

"Ενα λυχνάρι
Έκεΐ πού πνίγεται ή άστραπή

"Ενα πράσινο έλατο
Έκεΐ πού κυλάει ή χιονοστιβάδα

Μιά πένθιμη προσωπίδα
Έκεΐ δπου ή φωνή κινδυνεύει

"Ενας σταυρός
Έκεΐ πού πέφτει τό δάκρυ σου.

ΤΑΚΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
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Η TAN, ΘΤΜΑΤΑΙ, ένα άπό 
τά καταφύγιά του στις ώρες ε

κείνες τής θλίψεως καί τής μονα
ξιάς τό Νέο Φάληρο.
"Οπτός σιγά - σιγά ή αγαπημένη, 
ή νοσταλγημένη αύτή ακτή τής νι- 
ότης του έχανε τήν παλιά της αί
γλη κάι τή ζωντάνια καί παραδί- 
δσνταν στω'ι'κά στήν παρακμή καί 
στήν ερημιά, ταίριαζε στήν αίσθη- 
ματική μόνωση του τής εποχής έ*  
ίίεδνής. "Εφερνε στήν πικραμένη 
ψυχή του μιά ριγηλή αναπόλησή 
τών περασμένων, πού κι’ αν ήταν 
αναπόληση πονεμένη καί μελαγχο
λική, ήταν συγχρόνως κάτι σάν 
στοργική συμπαράσταση, σιίν πα
ρηγοριά; Σάν χαμηλό, τρεμάμενο 
φώς που αναβοσβήνει στήν άκρη 
τοΰ ιιώλου ένός λιμανιού σέ ώρα 
καταιγίδας καί τρικυμίας στήν α
νοιχτή θάλασσα.
Τό ολόλευκο μεγάλο ξενοδοχείο 
τοϋ Σταθμού μέ τήν ταντελένια 
πρόσοψη καί μέ τις πλατείες χαμη- 
λέ» βεράντες; πού είδε στά παλαιό- 
τερα χρόνια δόξες καί ίψέξ ό 
ίδιος θυμάται τό θάμβος, πού τόν 
έτύλιξε, δταν άπό μακριά, διέκρι- 
νε τόν Κωνσταντίνον τόν Α', διά
δοχον άκόμη τού θρόνου, νά δεί
πνα έκεϊ μέ δλη τήν αύλική επιση
μότητα — τό ολόλευκο λοιπόν ξενο
δοχείο έρεβε τώρα σιγά - σιγά, πά
λιωνε, ^εφϊΐζέ. Κα'ι ή μεγιίλη ισό
γεια άιθουσά του ήταν π(ά ένα έ
ρημο, φθαρμένο ζαχαροπλαστείο, 
πού σέ λίγες άπό τίς γωνιές της 
μόνον κάποια ζευγαράκια κατάφευ- 
γαν, γιά νά χαροΰν μσναχειιένα 
τόν τρυφερό τους έρωτα ή, στις 
ήμέρες τής λιακάδας, λίγοι γέρο - 
συνταξιούχοι γιά νά πιούν τόν α
πογευματινό τους καφέ., άγναντεύ- 
οντας τήν ήσυχη θάλασσα.
Τό υπαίθριο Θέατρο, πού κοσμικό 
καί κατάφωτο, φιλοξενούσε γιά 
πολλά χρόνια κάθε καλοκαίρι τήν 
"Ελσα ’Ένκελ — ακόμη θυμάται 
τά μεγάλα αμυγδαλωτά μάτια της 
καί τή ζεστή φωνή της — καί συ
χνά τούς περαστικούς θαυμάσιους 
θιάσους τής Βιεννέζικης δπερέτ- 
τας, ήταν τώρα ένας φτωχός συνοι
κιακός καλοκαιρινός κινηματογρά
φος, καί.τό φθινόπωρο έχασκαν θλι
βερά τά άνοιχτά παράθυρα τών κα- 
μαρινιών του καί ή μεγάλη ξεφ/τι- 
σμένη σκηνή του.
Καί ή πλατεία, πού γιά λίγο και
ρό ξαναζωντάνεψε τήν παλιά της 
δόξα δ Άττίκ μέ τά ρωμαντικά 
τραγουδάκια του — «Φαληράκι!..

Η ΕΞΕΔΡΑ

[’Ανάμνηση]

Φαληράκι!..*  — ήταν τώρα, ιδίως 
τό φθινόπωρο, όλότελα έρημη. Καί 
τό στρογγυλό ξύλινο κιόσκι μές 
στήν ακροθαλασσιά, πού άλλοτε τά 
κάλοκαι-ρινά βράδυα φιλοξενούσε τή 
Στρατιωτική μπάντα μέ τόν Καλο
μοίρη ή μέ τόν Σωζόπουλο, ήταν 
κι’ αύτό πιά σκεβρωμένο καί «χρη- 
σιμοποίητο.
’Αλλά επάνω' άπό δλα τήν συγκρα
τημένη θλίψη καί τό μαροσμό τής 
έγκαταλείψεως πότιζε στήν ψυχή 
ή μεγάλη ξύλινη εξέδρα. ’Έργο 
κι’ έκείνη τολμηρό τών πρώτων χρό
νων τού ’Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου, 
καλά στερειωμένη επάνω στόν μα
κρύ σιδερένιο σκελετό της, ανοί
γονταν δυνατή, ασφαλής, ασάλευτη 
πρός τήν άνοιχτή γαλάζια θάλασ
σα τοΰ Φαλήρου. Καί χάριζε στούς 
βραδυνούς περιπατητές τού καλο
καιριού τήν αίσθηση τής κυκλοφο
ρίας επάνω στις δροσερές βεράντες 
ένός βαποριού, πού ετοιμάζεται ν’ 
αρμενίσει γιά γαλήνιο ταξίδι. Στις 
σκάλες της, έρχονταν νά δεθούν, 
γιά νά πάρουν ή ν’ αποβιβάσουν 
τούς επισκέπτες τών πολεμικών, 
πού συνήθως ναυλσχοΰσαν στ’ α
νοιχτά τοΰ Φαλήρου οί βενζινάκα
τός τους καί γύρω τους τριγύριζαν 
οί ρωμαντικές βάρκες μέ τά κου
πιά, πού καλοΰσαν τούς περιπατη
τές γιά μιά θαλασσινή παράκτια 
περιήγηση. Τώρα, Ιδίως τά φθινο
πωρινά δειλινά, ή εξέδρα, ύγρή, 
νοτισμόν») άπό τήν (άλμύρα τής θά
λασσας μέ τό πλατύ της δάπεδο 
σκεβρωμένο, μέ σκουριασμένα τά 
σιδερικά της, μέ άβαφες τίς κου
παστές μύριζε μουχλιασμένη. Καί 
στις σκάλες της κάθονταν ανενό
χλητοι μόνο λίγοι φτωχοί ερασιτέ
χνες ψαράδες, πού μάταια περίμε- 
ναν ν’ άγκιστρώσουν κανένα ψάρι 
στό καλαμίδι τους.

ΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΝ λοιπόν μέ 
τήν ψυχικ»') κατάστασή τους τής 

έποχής έκείνης ή περιδιάβαση) τά 
δειλινά, μετά τήν άκαρπην ήμέρα μέ 

τίς έγνοιες της, τίς στενοχώριες 
της, τίς αποτυχίες της στήν έρημη 
ακρογιαλιά τοΰ αγαπημένου του 
Φαλήρου. Ή δόξα του, ή ακμή του, 
ή ζωντάνια του, πού τώρα χάνον
ταν όλότελα —· πόσο σύντομα περ
νούν καί αλλοιώνονται δχι μόνο τά 
στόματα καί τά πρόσωπα τών άν
θρώπων, άλλά συχνά καί τά κάπως 
μονιμώτερα έργα τους! — ήταν 
καταστάσεις συνδεμένες μέ τά δικά 
του τά παιδικά, τά έφηβικά χρόνια. 
Τότε, πού1 ή καρδιά πετάριζε σάν 
πουλί, πού τά όνειρα τραγουδούσαν 
μαγευτικά τό τραγούδι τής νιότ» ς. 
’Ά! οί ατέλειωτοι εκείνοι βραδυνοί 
περίπατοι, τό ακούραστο πήγαινε 
- έ'λα στή μεγάλη, πλατεία τών νεα
ρών μέ τά λευκά δροσερά κοστού
μια καί τά ψαθάκια, τών ωραίων 
κοριτσιών μέ τά μακρυά ταντελένια 
φορέματα καί τά ψεύτικα λουλού
δια στούς στηθοδέσμους! Καί ή 
Στρατιωτική μουσική νά παιανίζει 
λικνιστικά Βιεννέζικα βαλς στό ο
λόφωτο κιόσκι της κι’ άπό τήν α
νοιγμένη στό πέλαγος βάρκα μέ έ
να τμήμα της νά φτάνουν, μακρυ- 
νός απαλός απόηχος της, οί νότες, 
σάν τά λόγια ένός ερωτικού μουσι
κού διαλόγου.
Τώρα δλα αύτά ήταν πιά άνάμνη- 
ση μόνο καί Αναπόληση καί τό γε- 
ρασμένο παραθαλάσσιο προάστιο 
τής 'Αθήνας, φθαρμένο, κουρασμέ
νο, τέλεια άλλοιωμένο — άλλ’ όχι 
άκόμη μέ τά κτίσματά του, τά στο- 
λίσματά του παλιές αγαπημένες ή
μέρες — ήταν τόπος νοσταλγημέ- 
νος, σιωπηλός. εύγενικός, πού τόν 
βοηθούσε νά θυμάται, νά συγκινεϊ- 
ται, νά ξαναζεί έκείνη τήν άνεπα- 
νάληπτη ζωή τών περασμένων. Τώ
ρα κάθονταν στό έρημο ζαχαρο
πλαστείο, παράγγελνε στό γέρικο 
ράθυμο γκαρσόνι μιά πάστα άπό 
τήν ελάχιστη ποικιλία πού τό κα
τάστημα παρασκεύαζε γιά τήν α
ραιή πελατεία του, κι’ ύστερα πε
ριδιάβαζε μέ τίς ώρες στήν ακρο
θαλασσιά. έφτανε ώς τό απόμερο 
ξεφτισμένο περίπτερο τής ταραν
τέλας καί στό ρικνό παρτέρι, πού 
άλλοτε ήταν τό Λούνα - πάρκ μέ 
τά παιδικά παιχνίδια, καί τελικά 
τόσο έρημη, τόσο σκοτεινή, πού ό 
κάπως δειλός περιπατητιής θά αι
σθανόταν φόβο, άγναντεύοντας μά
λιστα τήν ύπουλη, τήν μουντή θά
λασσα. "Ομως έκεΐνος δέν φ.οβόν- 
ταν νά φτάνει ώς τήν έσχατη άκρη 
της, ν’ άκούει τόν απαλό ρόχθο τοϋ 
νερού, δπως χτυπούσε ύπόκωωα 

στις σιδερένιες βάσεις τής εξέδρας, 
νά αισθάνεται τήν άλμύρα τής θά
λασσας, τήν ύγρή περίπτυξή της. 
Σκέπτονταν πώς δέν θά ήταν πολύ 
δύσκολο ένα νυχτερινό πήδημα, έ
να σιωπηλό τέλος στό βυθό της...

ΑΙ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ πέρασαν...
Τώρα πιά κατεβαίνει στό Φά

ληρο πολύ σπάνια, περνάει άπ’ αύ
τό γιά νά καταλήξει στό Τουρκολί- 
μανο, δπου συντροφιές φίλων ή κα
λεσμένων του τόν περιμένουν γιά 
ενα γεύμα ή γιά ενα δείπνο στις 
κοσμικές του ψαράδικες ταβέρνες. 
"Άλλως τε τώρα πιά στό Νέο Φά
ληρο δέν υπάρχει τίποτα: Τό ξε
νοδοχείο, τό Θέατρο, τό ώραίο μέ

< ■
Τοπείο τοΰ Laurentian 

(Καναδάς).

Τδ λιμανάκι Rockport θτή Μασσα- 
χουσέτη.

!

Δύο πίνακες τού 'Έλληνα Ζωγράφου 

ΠΑΛ. ΣΟΥΛΙ ΚΙΑ τοϋ Καναδά εγ

κατεστημένου έκεί άπό χρόνια, άλλά 

γεννημένου στό Βόλο, μέ πολύ λαμπρή 

βαθμολογία άπό τούς ειδικούς, τόν Κα

ναδικό Τύπο καί τό κοινά.

γαρο τοΰ Σταθμού, τά κιόσκια, τά 
πάντα, τά κατεδάφισαν αλύπητα οί 
νέοι θεοί, τά γήπεδα τών αθλητών 
καί τοΰ ποδοσφαίρου καί οί «προσ
πελάσεις» τών αύτοκινήτων καί οί 
ανέκφραστες λεωφόροι.
Καί τήν έξέδρα, τήν αλησμό
νητη εξέδρα πριν άπό δλα τά 
άλλα τήν ξήλωσαν αδίστακτα οί 
Γερμανοί τόν καιρό τής Κατοχής 
γιά τό φόβο καμμιάς Συμμαχικής 
άποβάσεως! ’Έτσι τό αγαπημένο 
τοπίο, τό νοσταλγημένο εΐναι τώρα 
γι' αύτόν μιά έπίπεδη, άψυχη, Α
νέκφραστη έκταση. Καί τό παύμέ
νο τό γραφικό ξυλοδεμένο περίπτε
ρο τού Ναυτικού 'Ομίλου στήν ά
κρη ΐης — αλήθεια, πώς κατόρ

θωσε αύτό νά σωθεί; —> δέν μπο
ρεί, μόνο, νά θυμίζει τά περασμέ
να. Ή αναπόλησή τους εΐναι πια 
πολύ δύσκολη. "Οπως συμβαίνει μέ 
τούς νεαρούς, πού σιγά - σιγά δσο 
μέ τόν καιρόν απομακρύνεται άπό 
τήν δράσή μας ή υλική μορφή τους, 
τό πρόσωπό τους, καί έτσι σβήνουν 
τό ίδιο σιγά - σιγά κι' άπό τή μνή
μη μας, έτσι γίνεται καί μέ τούς 
τόπους, δταν χαθούν τά κτίσματά 
τους, ή φυσιογνωμία τους. Πεθαί
νουν κι’ αύτοί σιγά - σιγά καί οί 
καλές, άλλά καί οΐ κονεμένες ήμέ^ 
ρες μας πού έδέσαμε κάποτε μαζί 
τους χάνονται στή λησμονιά, βυθί
ζονται στό πέλαγος.

ΠΕΤΡΟΣ ΓΛΕΖΟΣ

18 ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ: 19
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Τ 0 ΚΟΡΙΤΣΙ μέ τδ βυσσινί φόρεμα, δάγκωσε 
μ’ άπελπισία τά δάκτυλα καθώς τό ' μουγ- 

κρητό τής μηχανής έπνιγε τήν κραυγή της. Ή βαλί
τσα βάραινε στδ χέρι της. Ό ύπάλληλος πίσω στδν 
πάγκο του είπε έκεΐνο τδ τυποποιημένο:
—Λυπούμαι δεσποινίς!
Καί πρόστεσε, σάν νάθελε νά τήν παρηγόρηση:
—Ή έπόμενη πτήση θά γίνη αύριο τ’ άπόγευμα.

Αύριο τ’ άπόγευμα! Αύτό μεγάλωνε τή συμφορά 
της. Αύριο τ’ άπόγευμα, κα'ι τώρα ήτανε βράδυ. 
Τοΰτο τδ βράδυ ένοιωσε πόσα οί μηχανές παίζουνε 
ένα τυραννικό ρόλο στή Ζωή. “Αν δέν χαλούσε τδ 
άμάξι θαρχότανε στήν ώρα της καί τώρα θά πετοΰ- 
σε στούς ούρανοΰς μέ τίς λαχτάρες, τά δνειρα καί τδ 
έντυπωσιακδ δίπλωμα πού κρατούσε μέσα στή τσάν
τα της.
Ό χρόνος ξεχάστηκε πάνω στδ κομψό της ρολόι, ή 
καρδιά της άδειασε. “Εμεινε έκεϊ μέ σφιγμένο τδ 
πρόσωπο νά κοιτάζη τδν ούρανό καθώς ή γή έσφιγ
γε τδ φλοιό της νά τήν κρατήση όρθια.
Δέν θυμάται πώς βρέθηκε σ’ έκεΐνο τδ παγκάκι’ δί
πλα ή βαλίτσα της περίμενε ύπομονητικά. θάτανε 
άνώφελο νά κλάψη, ώστόσο ήταν τδ μόνο πού μπο
ρούσε νά κάνη. Μέσα στή τσάντα της τδ μικρό πορ
τοφόλι της μαρτυρούσε τήν δρφάνια του καί τήν τρα
γική του άδυναμία. Έκλαιγε κα'ι τδ χειρότερο ήταν 
πώς ήξερε πώς δέν γινότανε τίποτα. “Επρεπε νά 
πετοΰσε τώρα γιά τήν πατρίδα της. έχασε δμως τ’ 
άεροπλάνο καί τώρα δέν είχε μήτε μιά πεντάρα-—μή
τε μιά τσίκλα δέν μπόραγε ν’ άγοράση.
Είχε πάρει τδ δίπλωμά της καί τής είπαν πώς ή 
ζωή τήν περίμενε έξω δλο ύποσχέσεις. Κανείς ώσ
τόσο δέν τής είπε γιά τίς μηχανές πού δέν μπορούν 
νά περιμένουν καί δέν σκοτίζονται γιά τά δνειρα καί 
τίς λαχτάρες τών άνθρώπων. Πλήρωσε ώς τήν τε
λευταία δεκάρα τδ νοίκι γιά τήν καμαρούλα πού εί
χε καί ξεκίνησε γιά τή ζωή. Μά νά πού τής πρόσ- 
φεραν γιά καλωσόρισμα ένα ποτήρι δάφνης!
Όταν πήρε στά χέρια τήν περγαμηνή μέ τδ δίπλω
μά της, άνατρίχιασε άπδ συγκίνησι’ κείνο τδ πράγμα 
ήταν δλοι οί άγώνες της, δλ’ αύτά τά χρόνια; Τώρα 
εύρισκε πόσο άνίσχυρο καί κρύο πράγμα ήσαν...
Δέν μπορούσε νά πάη πουθενά, δέν ήξερε άλλωστε 
καί ποΰ νά πάη — δέν θά μπορούσε νά φάη τίποτα, 
δέν ήξερε καί δέν μπορούσε νά κάνη τίποτα! Ή πό
λη πού έμενε δταν σπούδαζε ήταν πολύ μακρυά καί 
τδ μόνο πού είχε νά κάνη ήταν νά περιμένη. 'Ωστό
σο δ χρόνος τή βάραινε πολύ, τήν τρόμαζε, τή γέμ.- 
ζε άπόγνωση. Εΐκοσιτέσσερεις σχεδόν ώρες! θά έ
μενε λοιπόν στούς δρόμους είκοσιτέσσερεις δλάκερες 
ώρες σέρνοντας αύτή τή βαλίτσα μέ τά ύπάρχοντά 

20

της πού ώστόσο δέν μπορούσαν νά τής δώσουνε τί
ποτα;
Βάλθηκε νά κοιτάζη τίς φωτεινές έπιγραφές, μά δέν 
ξεχώριζε τίποτα, ούτε χρώματα, ούτε λέξεις. Οί 
σκέψεις πού τής πιπίλιζαν τδ μυαλό άφαιρούσαν κά
θε χρώμα καί σχήμα. Ίσως νάτανε φωτεινές διαφη
μίσεις γιά τσιγάρα, άναψυκτικά, αύτοκίνητα καί ένα 
σωρό παρόμοια, πού τίποτα δέν είχανε νά πούνε. Ό 
κόσμος περνούσε άδιάφορος καί ψυχρός — τά είχε 
ίσως μπουχτίσει.
Ή κίνηση στδ δρόμο ήταν άσταμάτητη. Αύτοκίνη
τα, τράμ, τρόλλεΰ, γυναίκες, παιδιά, γέροι καί νέθε 
πηγαινοερχόντουσαν άδιάκοπα μέσα σέ ένα μόνιμο 
ποικιλόχρωμο θόρυβο’ ήταν έκεϊνοι πού γελούσανε, 
πού μιλούσαν, πού θύμωναν ή πού περνούσανε βου
βοί, κουρασμένοι καί άδιάφοροι. ·
"Ολο αύτό τδ πλήθος τής μεγάλωνε τήν άπελπισία. 
Όλοι αύτοί πηγαίνανε κάπου, αύτή δμως δέν είχε 
τίποτ’ άλλο άπ’ αύτό τδ παγκάκι. Αύτή τούς έβλεπε, 
τούς παρατηρούσε ένφ έκεϊνοι δέν τής έρριχναν ούτε 
μιά ματιά, — όχι, ένα μικρό άγοράκι τής έρριξε μιά 
περίεργη ματιά καθώς τδ τραβούσε άπδ τδ χέρι ή 
μαμά του...
ΤΙ νά κάνει θεέ μου! Νά μείνη έκεϊ δλη τή νύχτα; 
Σέ λίγο θά τήν πρόσεχαν καί θάρχιζαν νά τήν πει
ράζουν. Ν’ άρχίση νά περπατάη, νά τριγυρίζη στούς 
δρόμους χαζεύοντας μέχρι νά ξημερώση; Καί ή βα
λίτσα; Πού θά τήν κουβαλούσε τή βαλίτσα;
"Εγειρε τδ κεφάλι μέσα στά χέρια, έκλεισε τά μά
τια, ψάχνοντας γιά τή λύση-, "Οταν ξανασήκωσε τδ 
βλέμμα άποκαμωμένη άπδ τή μάταιη άναζήτηση, εί
δε τή βαλίτσα της, ύπάκουη κι άνυπεράσπιστη νά 
φεύγη βιαστικά στά χέρια κάποιου άγνωστου. Στήν 
άρχή έμεινε άλαλη, ύστερα έμπηξε μιά φωνή, τινά
χτηκε πάνω.
— "Οχι, μή!... Τή βαλίτσα μου!...
"Ωρμησε άνάμεσα στδν κόσμο ’ πού πηγαινοερχόταν 
άδιάφορος σά μαριονέττες, φώναξε. Ό άγνωστος άρ
χισε νά τρέχη! Τή λήστευαν, τή ρήμαζαν, άλλά κα
νένας δέν θέλησε νά ξεφύγη άπδ τδ ψυχρό του κα
βούκι καί νά τήν βοηθήση. Ισως νάτανε κι αύτοί 
δλοι τους μιά άψυχη μηχανή, κουρδισμένη γιά νά 
κινήται δπως τδν ήλιο, χωρίς συναισθηματισμούς... 
Σέ κάποια στιγμή, τήν άρπαξε κάποιος.
— ΤΙ τρέχει κούκλα μου; τής είπε ειρωνικά.
’Εκείνη τού ξέφυγε άφίνοντάς τον μέ τά ήλίθια μα
κρυά του μαλλιά πού πασκίζαν μάταια νά κρύψουν 
τδ άνόητο μούτρο του. Νόμιζε πώς θά πέθαινε! Ή 
βαλίτσα δλο καί ξεμάκραινε χωρίς καμμιά διαμαρ
τυρία.
"Ηταν μάταιο νά φωνάζη! Ή φωνή άκούγεται μο
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νάχα άπδ κείνους πού ξέρουνε ν’ άκούνε. Ό κόσμος 
χανότανε γύρω της, ή γή, κουρασμένη νά σφίγγε
ται, τήν έγκαταλείπει. 'Ωστόσο, μπόρεσε νά δή τδν 
άλλο πού χύμηξε στή μέση, τδν είδε νά δίνη μιά γρο
θιά στδν πρώτο, είδε τήν βαλίτσα της νά πέφτη στδ 
δρόμο καί νόμισε πώς τήν άκουσε νά βογγάη! Ποιός 
νάτανε αύτός δ άλλος; Σίγουρα δχι μιά μηχκνή—έ
νας άνθρωπος πού μπόραγε ν’ άκούη καί νά βλέπη. 
—Δική σας είναι ή βαλίτσα; ’Ελάτε, μήν κλαϊτε, 
τδν πρόλαβα.
’Εκείνη έκανε μιά άκαθόριστη κίνηση μέ τδ κεφάλι, 
άπλωσε τδ χέρι νά πάρη τή βαλίτσα, ή γή κατάφε- 
ρε νά ,τήν κρατήση άλλη μιά φορά δρθιαν.
— Ερχόμουνα νά πάρω τ’ αύτοκίνητό μου, σάς είδα 
καί κατάλαβα άμέσως... > 
’Επιτέλους κατάφερε νά τού πή:
—Σάς εύχαριστώ!...
Εκείνος θά χαμογέλασε ίσως — δέν τδν είδε πάν
τως έτσι καθώς έκλαιγε.
— Ελάτε, θά σάς πάω έγώ δπου θέλετε.
Μέσα στ’ αύτοκίνητο κατάφερε νά βρή τδν έαυτό 
της. "Ερριξε μιά ματιά στδ σωτήρα της. Ήτανε 
νέος — κι αύτό ήταν μιά εύχάριστη έκπληξη. Με- 
λαχροινδς, μ' ένα λεπτό μουστάκι πού θά ήταν κα
λύτερα νά τδ ξύριζε. Κάτι τής θύμιζε τδ πρόσωπό 
του, καί ήτανε κάτι πού δέν τόβρισκε νά τής άρέση. 
Μά τδ σπουδαίο ήταν δτι μιλούσε τή γλώσσα της, 
μπορούσε νά τήν άκούση.
—Ποΰ νά σάς πάω;
“Α, θεέ μου. τώρα τδ κατάλαβε! Ποΰ νά τήν πάει; 
Σ’ ένα άλλο παγκάκι; Ή γλώσσα της δέθηκε κόμπο 
μά τά κατάφερε νά τού πή. ’Εκείνος χαμογέλασε 
πάλι.
—Τότε, άν θέλετε, θά σάς πάω σπίτι μου. θά γνω
ριστούμε καλύτερα καί θά κουβεντιάσουμε.
Μπορούσε νά προτιμούσε ένα άνυπεράσπιστο κι’ έπι- 
κίνδυνο παγκάκι;... Δέχτηκε.

'J' Ο ΣΠΙΤΙ του, ήταν ένα. διαμέρισμα σέ κάποια 
φτηνή πολυκατοικία’ ήταν φτωχό καί άκατάστα

το, μά ήταν πιο σίγουρο καί πιδ άσφαλισμένο άπδ ένα 
παγκάκι. Έκεϊ ή άπελπισία της δέν είχε τόπο τήν 
άφισε στούς δρόμους μέ τό άνώνυμο πλήθος καί τδ 
άγλυκο φώς. 'Η βαλίτσα μπήκε στή γωνιά καί κούρ
νιασε άσφαλισμένη. Εκείνη, έμεινε νά κοιτάζη τδν 
σύντροφό της, στά μάτια της κρεμόταν μιά βουβή έ- 
ρώτηση’ έκεΐνος χαμογέλασε.
■—Χμ’ ξέρω τί σκέφτεστε! Σίγουρα θά νομίσατε πώς 
είμαι ένας πλούσιος άστός,’άλλά δχι, είμαι ένας φτω
χός φοιτητής πούναι ύποχρεωμένος νά έργάζεται γιά 
νά τά βγάλη πέρα·. Τ’ αύτοκίνητο πού είδατε δέν 
είναι δικό μου, είναι τής ύπηρεσίας πού έργάζομαι... 
Εκείνη κούνησε τδ κεφάλι συγκαταβατικά, χαμογέ
λασε. Τώρα ένοιωθε νάναι πιδ κοντά του.
—Φοιτητής λοιπόν! άφησε τή σκέψη της νά τής 
ξεφύγη.
—Ναί, Μά σάς παρακαλώ, καθίστε καί δείξετε κα
τανόηση γιά τήν άκαταστασία, γιατί είπαμε, φοι
τητής.
Κάθισε. Ένοιωθε κάποιο άμηχανία, μά τά κατάφε
ρε νά μ'.λήση πρώτη.
—Δέ9 ξέρω πώς νά σάς εύχαριστήσω.

—Σάς παρακαλώ!
—Όχι, πρέπει. Συνήθως λένε «εύχαριστώ—τί θάκα- 
να άν δέν είσασταν έσεϊς», μά έγώ θέλω νά σάς πώ 
κάτι πιδ άληθινδ μά δέν ξέρω, δέν βρίσκω τις λέ
ξεις...
—Μήν σκέφτεστε! Σάς καταλαβαίνω. “Ισως μέ τά 
μάτια σας νά έχω πάρει κιόλας αύτό πού θέλετε νά 
μοΰ πήτε.
—“Εχετε τδν τρόπο νά βγάζετε τδν άλλο άπδ κάθε 
δυσκολία. ,
Γελάσανε. Τά πράγματα φαινόντουσαν δλο καί πιδ 
δμορφα. Ήταν ίσως ή απλότητα, ή διάθεση νά τρα
βήξουνε σιγά - σιγά τίς κουρτίνες.
-—Μά άς τ’ άφήσουμε αύτά κι άς δούμε πρώτα τι 
θά φάμε. Μή μού πήτε, θά πεινάτε κα'ι σείς δπως 
κι έγώ. Δέν έχω καταφέρει νά φάω τίποτα άπδ τδ 
πρωί!
“Ητανε κι οί δυό τους δυό νέοι, δυό φοιτητές, δυό 
άνθρωποι πού πεινούσανε! "Ενας - ένας δ κρίκος 
σχημάτιζε σιγά - σιγά τήν κοινή αλυσίδα. Τής ήρθε 
νά γελάση. Αύτό λοιπόν δέν τδ περίμενε!
Ό σωτήρας της μιλούσε μέ εύγένεια, άπλά καί μέ 
φωνή ζεστή, ειλικρινή. Καί πεινούσε δπως κΓ αύτή! 
’Αλήθεια, άρχισε νά μήν τή νοιάζει γιά τδ μουστάκι 
του, πού δέν τής άρεσε καί κόντευε νά ξεχάση έκεΐνο 
τδ κάτι πού τής έφερνε στδ νοΰ κάτι δυσάρεστο.
Ό νέος σηκώθηκε, έκανε νά πάη στή μικροσκοπική 
κουζίνα, γύρισε απότομα πίσω. Πάνω στδ μουστάκι 
του κρεμότανε ένα χαμόγελο δλο άφέλεια.
—"Εχω μιά ιδέα, καί άς μέ συγχωρέσετε! Δέν είμαι 
καθόλου καλός μάγερας καί δ,τι φτιάξω γίνεται τής 
κακιάς ώρας. Συνήθως τρώγω κονσέρβες καί τά τοι- 
αΰτα... Λοιπόν, έρχεστε νά ετοιμάσετε έσεϊς τδ φαί 
μας; θαρρώ πώς μοΰ περίσσεψαν τέσσαρα, πέντε αύ- 
γά, θά καθαρίσουμε λίγες πατάτες καί ίσως βρώ 
κανένα λουκάνικο.
—ΤΩ, μά βέβαια. Μ’ δλη μου τή καρδιά, είπε ή κο
πέλλα καί σηκώθηκε. ·
Μετά, πρόστεσε ξεθαρρεύοντας:
—“Ετσι θ’ άξίζω τδ πιάτο μου!
Βρεθήκανε λίγα· αύγά, καθαρίσανε πατάτες άλλά 
ένα μόνο λουκάνικο ύπήρχε. Τής είπε νά τδ πάρη 
αύτή, εκείνη δμως τδ μοίρασε στά δυό. Τδ ίδιο καί τδ 
κρεμμύδι καί τή ντομάτα.
Καί κουβέντιαζαν.

—’Απόψε θά φάω νά εύχαριστηθώ, σάν νάμαι στδ 
σπήτι!
—Μέ κολακεύετε!
— Οχι, σίγουρα! Σάς είπα έγώ μαγειρεύω τής κα
κιάς ώρας!
-—Περιμένετε, περιμένετε!..
—“Ε, δέ μπορεί! Είστε γυναίκα! Καί οί γυναίκες 
ποτέ δέν μπορεί νά μαγειρεύουνε δπως ένας άκατά
στατος φοιτητής!
— Αλήθεια.δέν σάς βοηθάει κανείς;
—Ποΰ νά βρεθή άνθρωπος νά σέ βοηθση στήν ξέ
νη αύτή γή! Έδώ ίσα ίσα πού μπορούνε νά βοηθή
σουνε τδν έαυτό τους. Είναι δλοι ξένοι! Δέν ξέρουνε 
ούτε τ δνομα τοΰ γαλατά τους!... Μένω τόσον καιρό 
σ’ αύτή τήν πολυκατοικία μά βάζω στοίχημα πώς κα
νείς δέν πήρε είδηση γιά τήν ύπαρξή μου καί πολύ 

«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ: 21



περισσότερο, δέν νοιάζονται γιά τδ πώς ζώ!
—Ναί, είναι φοβερό! Τδ ξέρω και γώ! Οί άνθρωποι 
έδώ δέν σέ ξέρουν καϊ ούτε σέ μαθαίνουν ποτέ! Και 
πολύ περισσότερο δέν σ’ έμπιστεύονται.
—’Αλήθεια, τ'ι σπουδάσατε;
—Γιατρός.
—Γιατρός!
—Ναί, άλλά καλύτερα νά σπούδαζα μηχανολόγος, 
θά μπορούσα νά ήμουνα τώρα στδ σπίτι μου. 
Γελάσανε- κα'ι γελάσανε άληθινά.
—Και σεις; Τ'ι παρακολουθήτε;
—Φιλολογία.
—Ώ, φιλολογία;
—Πολύ κοινό πράγμα δέν είναι;
—Ά, όχι, δέν έννοοΰσα αύτό. Μά ήταν κα'ι είναι ή 
άδυναμία μου ή φιλολογία και αύτδ ήταν νά σπού
δαζα και γώ. 'Ωστόσο έγινα γιατρός, αύτδ έλεγε ή 
ύποτροφία πού κέρδισα. ’Αλλά, νά σάς πώ, είμαι εύ- 
χαριστημένη. Στ’ αλήθεια τδ έπάγγελμα πού διάλε
ξα μ’ άρέσει. Είναι δημιουργικό, θά παλέψω γιά τή 
ζωή κα'ι σείς θά παλαίψετε γιά τδ πνεύμα. Αλήθεια, 
πότε τελειώνετε;
—’Αν δλα πάνε καλά, σ’ ένα χρόνο.
—Καλές έπιτυχίες λοιπόν. Σάς τδ εύχομαι μ δλη 
μου τήν καρδιά.
—Εύχαριστώ. Κα'ι σεις τδ ίδιο... Άλλά θαρρώ πώς 
τελειώσαμε. Λοιπόν δέν έχουμε παρά νά στρώσουμε 
τδ τραπέζι.
—Αφήστε το σέ μένα. Δεϊχτε μου μόνο πού έχετε τά 
πιάτα.
-—θαυμάσια! ’Εγώ θά βάλω αύτδ τδ ταλαίπωρο 
τρανζίστορ νά μάς συντροφεύει καθώς θά τρώμε.

ψ ΣΙΓΑΡΟ; Μετά τδ φαί είναι δ,τι πρέπει.
’Εκείνη γέλασε.

—Οί γιατροί λένε πώς κάνει κακό, άλλά άς τούς 
ξεχάσουμε.
—Έκτακτα! Ά, εύχαριστήθηκα τδ πιάτο μοου!
-—Κα'ι γώ.
—-Έγώ ίσως περισσότερο άπδ σένα.
—Μπά, καί γιατί;
—Έ, πώς νά στδ πώ έτσι, όπλα κα'ι σκέτα. Ίσως ή 
παρουσία σου νά μού έδωσε μιά νότα εύτυχίας. μιά 
νότα άλλαγής, τήν αίσθηση τού καινούργιου. Τόσο 
καιρδ μέσα σ’ αύτούς τούς άχαρους τοίχους έχω σι- 
χαθή τήν μοναξιά. Τώρα έχω έναν άνθρωπο νά μι
λήσω μαζί του, νά άκούσω τή φωνή του, τδ γέλιο 
του, νά καπνίσω μαζί του ένα τσιγάρο μετά τδ φαί. 
—Φοβάσαι τή μοναξιά;
—Δέν είναι φόβος, άλλά κάτι σάν μίσος. Ναί, μί
σος! θέλεις τόσα νά πής, θέλεις τόσα ν’ άκούσης, 
άλλά τέσσερεις τοίχοι μήτε άκούνε, μήτε μιλούνε- Κα'ι 
τδ φριχτότερο είναι πώς οί άνθρωποι έξω άπ’ αύτούς, 
είναι τδ ίδιο άψυχοι κα'ι ξένοι.
—Σέ καταλαβαίνω. Πέρασα καί γώ τδ δράμα τών 
τεσσάρων τοίχων.
—Ίσως μέ σάς τά κορίτσια νάναι διαφορετικά. ’Ε
σείς μπορείτε νά μιλήσετε στή θυρωρό, στή διπλανή 
σας ή μιά φίλη σας. Έγώ δέν έχω αύτή τήν εύκαιρία. 
—Δέν έχεις φίλους;
—Μά δέν τδπαμε; Σ’ αύτή τή χώρα, μέ τις μηχανές 

κα'ι τις πολυόροφες πολυκατοικίες δέν μπορεί νά γί
νη κάτι τέτοιο, είναι έπικίνδυνο και άβέβαια.
—Ίσως τότε...
Βιάστηκε. Δάγκωσε τά χείλη άμήχανα, έσβυσε τδ 
τσιγάρο της.
■—θαρρώ πώς δέν θάπρεπε νά πώ έγώ κάτι τέτοιο... 
Εκείνος χαμογέλασε (χαμογελούσε πάντα αύτδς δ 
άνθρωπος).
—Κατάλαβα τί θέλεις νά μοΰ πής κα'ι δέν σέ πα
ρεξηγώ καθόλου. ’Ηταν φυσικό νά τδ σκεφτής. Ό
χι δμως, ούτε κι αύτδ δέν μπορεί νά γίνη. Δέν θά- 
θελα ποτέ — είναι οί Ιδέες μου ·— νάχω ένα κορίτσι 
γιά νά μέ περιποιήται. Δέν θάθελα μέ κανένα τρόπο 
νά τής στερήσω τήν προσωπικότητά της.
—Μέ συγχωρείς! Δέν έπρεπε κάν νά...
—Μά δχι, γιατί! Είναι πολύ φυσικό. Ίσως άλλοι 
νά τδ κάνουν, έγό) δμως δχι, φταίει ϊσως ή φιλοσο
φία μου...
Εκείνη σώπασε ένα λεπτό. Μέσα της έβρισκε νά θαυ- 
μάζη τώρα αύτόν τδν νέο. Κάθε προηγούμενη έπιφύ 
λαξη ή άμφιβολία, πέρασε στήν άκρη. Τού τδπε:
—Σέ θαυμάζω... Είσαι δυνατός!
—Όχι, δέν είμαι καθόλου. Άν ήμουν θά μπορούσα 
νά ρίξω κάτω αύτούς τούς τοίχους καί θά γέμιζα τή 
κάμαρα αύτή άπδ φωνές... Ελπίζω νά βρώ τή δύ
ναμη αύτή στήν έπιστήμη πού σπουδάζω κα'ι νά τήν 
χρησιμοποιήσω στήν πατρίδα μου.
—Στήν πατρίδα σου;...
—Ναί, έκεϊ οί άνθρωποι τή χρειάζονται περισσότε
ρο... Είναι δ πόλεμος... Στήν πατρίδα μου άνθρω
ποι τής ίδιας γής, σκοτώνονται προσπαθώντας νά 
μοιράσουν τδν ήλιο, ένώ είναι τόσο άπλά νά έχουν 
κοινό τόν ήλιο καί νά τρώνε άπδ τήν ίδια γή πού 
γεννά γιά δλους...
Είδε μιά σκιά στά μάτια του κι ή ίδια ένοιωσε μιά 
τσιμπιά στήν καρδιά. Ό πόλεμος! Ένας κρίκος άκό
μα στήν άλυσίδα.
—θά χρειαστή νά παλέψης πολύ, είπε, άλλά είχε 
κάτι σάν μούδιασμα ή φωνή της.
—Τδ ξέρω! Ίσως άκόμα καί μέ τδν ίδιο τδν έαυ- 
τό μου. Ό πόλεμος είναι... είναι άπαράδεκτος στή 
λογική και στή ψυχή. Είναι έξευτελισμδς τού άν- 
θρωπίνου πνεύματος. Είναι τερατώδες, μέ καταλα
βαίνεις; νά σκοτώνης τδν διπλανό σου γιά νά τοΰ πά· 
ρης τή θέση του, νά γίνονται στάχτη δ,τι έφτιαξε 
ιστορία...
— Σέ καταλαβαίνω, σέ νοιώθω!... Ίσως περισσό
τερο άπ’ δ,τι νομίζεις.
— Πώς δηλαδή;
— Ξέρω τδν πόλεμο. Καί τδν μισώ!
— Ξέρεις τδν πόλεμο; Πώς;
— Μού τδν έδειξε δ πατέρας μου μιά νύχτα πού μάς 
τδν έφεραν κομματιασμένο.
— θές νά πής...

— Ναί, έχουμε καί μεϊς στή δική μας πατρίδα πόλεμο 
καί σκοτωμό. Είναι μιά κατάρα φαίνεται πού δέρ
νει τίς πατρίδες μας. Καί κεί, άνθρωποι τής ίδιας 
γής σκοτώνονται πασκίζοντας νά μοιράσουν τή γή 
πού τούς γέννησε αιώνες τώρα άδελφωμένους. Τή 
φαρμακώνουνε μέ τδ αίμα τους καί τή σαπίζουν μέ 
τδ παράλογο μίσος τους. Καί γώ έχω νά παλαίψω μα

ζί τους σκληρά, νά τούς κάνω νά δούνε αύτδ πού δέν 
θέλουν νά δούν καί πού είναι τόσο άπλό. Ότι είναι 
τδ ίδιο πράγμα, έχουνε τδ ίδιο αίμα δπως αύτούς 
πού πολεμάνε, έχουν δυό χέρια, δυό πόδια, καρδιά, 
ψυχή καί έχουνε τίς ίδιες άνάγκες γιά τή λειτουρ
γία τής ζωής, δπως καί οί άλλοι, δπως δλος δ κό
σμος...
— Μού θυμίζεις τδν άδελφό μου. Αύτά πίστευε κι 
αύτός. Καί μπορώ νά σοΰ πώ πώς κανείς, άκόμα καί 
οί δικοί μας, δέν τδν καταλάβαιναν. Ίσως καί γώ 
τότες νά μήν τδν ένοιωθα. Φοβόμουνα νά τού τδ πώ, 
νά τοΰ πώ άκόμα πώς διαφωνούσα. Μά πώς, τδ συμ
φέρον τοΰ έθνους, τής φυλής μας πού πάει; θέλου
με τά δικαιώματά μας. Εκείνος έλεγε πώς αύτδ 
είναι πρόφαση. Οί άνθρωποι έχουν τδ σώμα τους 
πού σ’ δλους τούς άνθρώπους έχει τήν ίδια λειτουρ
γία καί χρειάζεται τά ίδια πράγματα" καί τή ψυχή 
πού χρειάζεται άγάπη καί πολύ φώς!...
... ΤΗταν πολύ μορφωμένος άνθρωπος δ άδελφός μου. 
ΤΗταν γιατρός ξέρεις^ σάν καί σένα καΑ διάβαζε 
πολύ... Ήταν πιό μεγάλος άπδ μένα, πολύ πιδ με
γάλος. Δέν τδν καταλάβαινε δμως... Τδ κατάλαβα 
δμως πολύ πικρά δταν τδν βρήκαμε σκοτωμένο!. . . 
Είπανε τότες μερικοί πώς τδν σκότωσαν οί άλλοι, 
μερικοί πάλι είπανε πώς τδν σκότωσαν οί δικοί μας. 
Έγώ τότε, μάντεψα πώς δλοι λέγανε τδ ίδιο πρά
γμα μέ διαφορετικό τρόπο. Ναί, τδ ίδιο πράγμα! 
Τότες άπόχτησα μιά άνεξίτηλη έμπειρία καί ή φωνή 
τού άδελφοΰ μου ενώθηκε μέ τήν ψυχή μου καί έ
γινε τδ πολύ φώς...
Τδ κορίτσι ένοιωσε ένα μούδιασμα στήν καρδιά, μιά 
πικρή γεύση άπλώθηκε πάνω στή γλώσσα της, ή 
κοινή μοίρα πού τούς είχε σημαδέψει.
—...Άπδ κείνη τήν ήμέρα, συνέχισε δ σύντροφός της, 
ένοιωσα νά μεγάλωσα, έτσι ξαφνικά άπό τή μιά 
στιγμή στήν άλλη.
—Εΐναι πού μάθαμε τδν πόλεμο.
—Είναι κι αύτδ μιά εύθύνη.
—Καί τότε, άρχίζει νά σέ βασανίζει μιά σκέψη πού 
ριζώνει μέσα στδ μυαλό: Γιατί!... Γιατί!
—Έγώ θαρρώ πώς τδ βρήκα!
—Νομίζω πώς καί γώ.

—Είναι πού δέν γνωρίζονται οί άνθρωποι, είναι ή ά
γνοια καί ή έλλειψη επαφής πού τούς κρατάει μα- 
κρυά, στδν κο.νδ δρόμο. Οί άνθρωποι κλείνονται μέ
σα στδ ερμητικά κλειστό καβούκι τους, τό καβούκι 
τοΰ έγωϊσμού καί δέν άφίνουνε καμμιά φωνή ού
τε τήν ίδια τή φωνή τους καμμιά φορά, νά φτάση 
ώς τήν καρδιά. Τραβούνε τίς κουρτίνες, καί κρύβου
νε τό φώς έξω. Άν άφίνανε τό φώς γιά ένα μονάχα 
λεπτό, θά βλέπανε πώς περπατάνε δίπλα, δίπλα γιά 
νά φτάσουν στό ίδιο τέρμα, θές νά σοΰ δώσω ένα 
παράδειγμα; ένα παράδειγμα- γιά μάς τούς δυό; Άν 
δταν σ’ έφερα στήν κάμαρά μου, σ’ έρριχνα στό 
κρεββάτι καί σέ βίαζα, δέν θά μιλούσαμε τώρα γιά 
τόν πόλεμο, δέν θ’ άνακάλυπτε δ ένας τδν άλλο, δέν 
θά γνωριζόμαστε καί δέν θά γινόμαστε φίλοι! 
Κι δμως! Πόσα κοινά βρήκαμε μεταξύ μας! Είμαστε 
δυό νέοι άνθρωποι, έχουμε κοινά προβλήματα, σπου
δάσαμε, έχουμε όνειρα, μάς σημάδεψε δ πόλεμος, μι
σούμε τδν πόλεμο καί γυρίζουμε πίσω στή γή μας 
γιά ν’ άγωνιστούμε, άπδ τή θέση πού πήραμε, γιά 
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τδν ίδιο σκοπό...
—Είσαι ένας θαυμάσιος άνθρωπος! Πολύ ειλικρινής 
καί νομίζω πώς άρχίζω νά χαίρουμαι πού έχασα τ’ 
άεροπλάν©,
— Μά καί γώ χαίρομαι γι’ αύτό. Σήμερα ή φτωχή 
μου άκατάστατη κάμαρα, πήρε μιά γιορτινή δψη για
τί τή γιόμισε μέ τήν παρουσία του ένας άνθρωπος, 
μιά λαμπρή κοπέλλα καί δέχτηκε ν’ άκούση τίς 
φλυαρίες ενός έκκολαπτόμενου διανοούμενου...
—Νομίζω πώς και οί δυό μας ωφεληθήκαμε άπ’ αύ
τή τή μέρα!
—Πάνω άπ’ δλα συναντηθήκαμε! Συναντηθήκαμε κά
που στόν κοινό δρόμο καί κοιτάξαμε δ ένας τδν άλλο. 
—Γίναμε φίλοι!
-—Είδαμε πόσο μοιάζει ή ιστορία μας.
-—Τραβήξαμε τίς κουρτίνες.
—Σπάσαμε τδ καβούκι.
—Γκρεμίσαμε τδν τοίχο καί βρήκαμε κοινό τδν ά- 
γώνα. Ά, άς πιούμε λοιπόν γιά τδν άγώνα μας!... 
Ά, θεέ μου, δέν έχωμέ ποτό!
—Ά, άς πιούμε ένα ποτήρι νερό!
—Έλα, άς χορέψουμε! Άκου... Τί όμορφος σκοπός 
βγαίνε: άπ’ αύτδ τδ κακορίζικο τό τρανζίστορ...
Βρεθήκανε νά χορεύουνε. Κι έτσι καθώς τήν κρα
τούσε καί τήν γύριζε στό ρυθμό, ένοιωθε νά τόν γνώ
ριζε άπό χρόνια, ένοιωθε νά άγαπάει αύτόν τόν άν
θρωπο μέ τό πλατύ χαμόγελο και τήν αληθινή φωνή. 
Είχε έρθει νά τή βοηθήση κι δμως τόν βοήθησε 
αύτή, τής άνοιξε τήν καρδιά του" κι έτσι σέ μιά 
στιγμή αίσθάνθηκε νά θέλη νά φτάση στδ βάθος τού
της τής καρδιάς, νάπαιρνε τή δύναμή της, τή δύνα
μη πού τής είχε λείψει στά πρώτα της βήματα γιά 
τδν μεγάλο άγώνα τής ζωής...

ΤΟ ΠΡΩΙ έκεϊνος έπρεπε νά φύγη. θά ’ρχόταν τό 
μεσημέρι. Ή νέα περιποιήθηκε τδ σπίτι, έβαλε σέ τά
ξη τά πράγματα, σκούπισε. Ή δουλειά αύτή τής 
έδινε εύχαρίστηση, πέρασε ή ώρα χωρίς νά τδ προ- 
σέξη. Λίγο πριν άπό τδ μεσημέρι χτύπι^ε ή πόρτα,— 
ήταν δ ταχυδρόμος.
Τδ γράμμα ήταν γιά κείνον. Κοίταξε τδ φάκελλο 
έτσι άφηρημένα" τήν ίδια στιγμή ένοιωσε τά δά
κτυλά της νά μουδιάζουν, κάτι σφίχτηκε μέσα της. 
Έφερε τδ χέρι στδ λαιμό, κάτι κόλλησε στδ λαρύγγι 
της. Κάθισε στήν άκρη τής καρέκλας, γύρεψε τσι
γάρο. Έτσι, άπδ τή μιά στιγμή στήν άλλη, βρέθηκε 
κατάμουτρα μέ τήν άλήθεια, μιά άλήθεια πού έκρυ 
βε τή δύναμη δλου τοΰ Κόσμου...

— Ναί, είχε δίκιο. Δέν θά γινόντουσαν πόλεμοι, δέν 
θά ύπήρχανε σκοτωμοί, άν οί άνθρωποι συναντιόν
τουσαν στδν κοινό δρόμο, άν άπλωναν τδ χέρι καί 
ζητούσαν τδ χέρι τού διπλανού τους. Όλα άρχίζουνε 
μέ μιά συνάντηση. Μιά συνάντηση! Μιά συνάντηση 
πρίν άπδ τδν έρχομδ τής έπιστολής. Πριν άπδ τήν 
προκατάληψη καί τή δυσπιστία. Χαμογέλασε. Πόσο 
άπλό πού ήταν λοιπόν τό ζήτημα! Καί πόσο άνόητοι 
είναι οί άνθρωποι πού δέν θέλουν νά πιστέψουν! 
Ένοιωθε ήρεμα. Ένοιωθε δυνατή! Τώρα πιά ή
ξερε πώς νά παλαίψη. Ήξερε ποΰ νά χτυπήση γιά 
νά ρίξη τόν τοίχο πού έφραζε τδ φώς. Σηκώθηκε, 
στάθηκε πάνω άπ’ τή βαλίτσα της· Γέλασε. Γι’ αύ
τό, μόλις τόν είδε τής είχεν έρθη στό νοΰ κάτι δυ
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σάρεστο. ΤΗταν γιατί τής θύμιζε τό σκοτωμό στήν 
πατρίδα της, τήν άλλη μεριά πού πολεμούσε τή 
δική της. Κα'ι θάτανε άκόμα δυό «έχθροί» άν τοΰτο 
τό γράμμα έρχότανε χθές. Νά κάτι πού δέν μπο
ρούσε νά χωρέση μέσα στή βαλίτσα της, νά κάτι πού 
δέν άναφερόταν πουθενά στό δίπλωμα πού άγωνίστηκε 
νά πάρη...
"Οταν τό μεσημέρι γύρισε, έκεΐνος χάρηκε γιά τή; 
περιποίηση τής κάμαρας. ’Εκείνη τούδωσε τό γράμ
μα.
■—Είναι ένα γράμμα άπ’ τήν πατρίδα 
μας, τούπε.
Έκεΐνος τήν κοίταξε ίσια στά μάτια’ ήταν ήρεμη ή 
ματιά του, καθάρια και ζεστή. Στά χείλη του κρεμά
στηκε ένα χαμόγελο.
—"Ολοι οί άνθρωποι έχουν μιά πατρίδα, φτάνει μο-

ΕΝ ΕΙΧΑ ΚΑΘΟΑΟΓ στό πρόγραμμα νά πάθω 
μιά «πτώση» τής ύποτιθέμενης καλής μου διά

θεσης, γι’ αύτό, δταν ένα άκόμα πρόβλημα μπήκε 
στόν κατάλογο πρός «λύσιν» σκέφθηκα άμέσως: «’Εμ
πρός μητέρα».
Κυτταχτήκαμε μέ άγάπη πού δέν είχαμε. "Η μάλλον 
πού δέν τήν άφίσαμε νά πάρη μιά έκφρασή. Βρεθή
καμε τυχαία στό δρόμο ύστερα άπό πολύ καιρό κα'ι 
παρ’ δλη τή διάθεση μας ν’ άγκαλιαστοΰμε, σφίξαμε 
τά χέρια άπλά και είπαμε δλες τις καινοτυπίες τοΰ 
ποδαριού. Μηχανικά τόν άκολουθούσα κι’ άκουγα τή 
φωνή του πού μούλεγε τ'ις ώραιότερες άνοησίες τοΰ 
κόσμου. Μπήκαμε σ’ ένα στενό δρόμο κα'ι σταματή
σαμε.
—«Φύγε», μοΰ είπε «Τά κορίτσια σάν κα'ι σένα δέν 
έχουν καμιά δουλειά έδώ». ,
Σίγουρα μέ κορόϊδευε γιά τίς ιδέες μου περί έρωτος. 
Σάν άνθρωπος τής Δύσης σημάδευε κατ’ εύθεΐαν στήν 
καρδιά κα'ι δέν έπαιρνε πστέ πλάγιο δρόμο γιά δτι 
δήποτε. Μ’ άρεσε τόσο πολύ πού άμφιβάλλω άν θά 
γλύτωνα ποτέ μου άπό τίς γραμμές τοΰ προσώπου του. 
Είχε έναν τρόπο δμως νά έκφράζεται πού μ’ άφι- 
φινε δίχως άνάσα. Έτσι τόν θυμόμουν, καί τώρα 
πού τόν ξαναβρήκα στό δρόμο μού φάνηκε πώς άλ
λαξε κάπως άπό μέσα ταυ. Μέ κύτταζε τρυφερά,σχε
δόν, δίχως τήν παληά άναίδεια πού μέ νεύριαζε κα'ι 
πού μέ συγκρατοΰσε νά τόν πλησιάσω ή νά τού άνοί- 
ξω κάποιο δρόμο μέσα μου.
—«Φύγε λοιπόν», μού είπε, «πάω στήν Έρση». 
Υποχώρησα τρομαγμένη. Φούντωσε τό πρόσωπό μου 
άπό θυμό. Τό συνήθιζε νά λέει έτσι ξεκάθαρα τά 
πάντα. ’Ιδέαν δέν είχε ποια ήταν ή ’Έρση. "Είκανα 
δυό βήματα πίσω. ’Εκείνος στεκόταν άκόμα μπροστά

ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΣΗ

Ναί, τώρα τό νοιώθω πέρα γιά πέρα! Φτάνει νά 
νάχα νά θελήσουν νά τό καταλάβουν, είπε, 
συναντηθούνε.
— ’Εμείς συναντηθήκαμε!
-—Καί δέν μας χωρίζει τίποτα!...
—Τ ί π ο τ α!
Δώσανε τά χέρια, τά σφίξανε δυνατά. Εκείνη ά- 
κούμπησε στό στήθος του, κι αύτός τή φίλησε στό 
μάγουλο. Ό δρόμος τώρα ξανοιγόταν έλεύθερος καί 
γινότανε πρόσκληση γιά ένα άγώνα κοινό. Ό τελευ
ταίος κρίκος συμπλήρωσε τήν άλυσίδα, μά ξεκινού
σε κι δλας γιά ν’ άγκαλιάση δλους τούς άνθρώπους..

(Αμμόχωστος, Κόπρος.
Μάρτιος 1970)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ

μου. Δάγκανε τά χείλη του και περίμενε νά φύγω. 
Διέκρινα τήν άνυπομονησία του ν’ άπαλλαγή άπό 
μένα καί συγχρόνως τήν άνάγκη νά μέ άρπάξη στά 
μπράτσα του. Κυτταχτήκαμε έτσι γιά λίγες στιγμές 
κι’ έγώ, μέσα στήν προσβεβλημένη μου άξιοπρέπεια, 
ξεχώριζα τή θέση, τήν παραπάνω θέση πού είχε αύ
τός ό άντρας στή ζωή μου. Τδξερα πώς ποτέ δέν θά 
γλύτωνα άπ’ τή μορφή του. "Εως τώρα τουλάχιστον 
μέ τυραννούσε σέ κάθε μου δνειρο, σέ κάθε γαλήνια 
ή θυελλώδη μου ώρα. Κανείς μας δμως δέν έκανε τό 
πρώτο βήμα σά νά μάς είχε δεμένους ένας όρκος ή μιά 
ύποχρέωση. Πολλές φορές αναρωτιόμουνα «γιατί» κα'ι 
οέν έβρισκα άπόκριση. θαρρείς καί ή έλξη πού νοι
ώθαμε ήταν τόσο δυνατή πού στό τέλος θά γινόταν' 
συντριβή. Κάτι πούχει σχέσι μέ τά ούράνια σώματα 
ή μέ τις μεταμορφώσεις τής γής καί τις σεισμικές 
δονήσεις. ’Εξακολουθούσα νά τόν κυττάζω σ’ έκείνη 
τή στάση, μπροστά στό παληό σπίτι πού μούδειχνε.
—« Εδώ κάθεται ή Έρση, είναι πόρνη, άν θές έλα 
μαζί μου. Έσύ δμως...»
Κατάλαβα τ'ι ήθελε νά πή κα'ι ώρμησα έξαγριωμένη 
καταπάνω του’ εύτυχώς δέν ήταν κανείς έξω στό δρό- 
μάκι, έκτός άπό μιά γυναίκα σ’ ένα μπαλκόνι πού 
δέν μάς πρόσεχε. Τσύκλεισα τό στόμα μέ τήν παλά
μη μου. ΤΗταν ή πρώτη φορά πού άγγιζε ένα δικό 
μου μέλος τά χείλη του. Πίεσε μέ τό χέρι του τήν 
παλάμη μου, πάνω στό στόμα του κι’ ένοιωσα τά χεί
λη του νά ρουφούν τό αίμα μου. Τά πόδια μου κομ
ματιάστηκαν κι’ άπ’ τό χάλι πού ένοιωθα μούρθαν 
δάκρυα. Δέν ήθελα νά παραδεχτώ τήν ήττα μου έ
τσι μπροστά σ’ αύτόν τόν νέο πού μόλις είχε μεταμορ 
φωθή σέ άνδρα, δχι γιά κανέναν άλλον λόγο, μά γι
ατί είχα κάνει τόσα κηρύγματα μπροστά του περί ί- 

δανικών, περί έρωτος, περί ρωμαντικών στιγμών, πε
ρί διαφόρων άλλων φιλολογ.κών έξάρσεων, πού ντρε
πόμουνα δλα τά χρόνια γιά τήν ψευτιά μου. Κι’ ήρθε 
μιά άπλή καί μόνο έπαφή γιά νά καταρίψη τήν τεχ
νική μου καί τά μεγάλα μου όνειρα... "Ετσι νά πού
με πού τόν φανταζόμουν νά σκύβη μπροστά μου νά 
]ΐέ χαϊδεύη άπαλά ή νά μ’ άφίνη νά δοκιμάζω τά 
χαραχτηριστικά του κάτω άπ’ τά περίεργα δάχτυλά 
μου, σά νάναι κάποιο ύφασμα πού πασπατεύουμε τήν 
ποιότητά του, καί νά μήν άντιδρά, δπως δέν άντιδρά 
κΓ ένα ύφασμα...
ΚΓ άν άκόμα είχε τό χέρι του στά χείλη του. 
Μούσφιγγε τόν καρπό καί δέν μπορούσα νά ξεφύγω.
Ανοιξε ένα παράθυρο, μιά ύπηρέτρια Τίναξε τό 

ξεσκονόπανο καί σφύριξε φάνω άπ’ τά κεφάλια μας 
άναδέστατα. Ό μανάβης βγήκε στήν πόρτα κΓ άπ’ 
τό άλλο στενό άκούγονταν δ ψαράς πού διαλαλούσε 
«σαρδέλλες κούκλες». Αύτό τό σαρδέλλες κούκλες 
χαλάρωσε τό σφίξιμο. Γλύστρησα στόν απέναντι τοί
χο ντροπιασμένη, θυμωμένη καί προπάντων γυναίκα. 
Τόν είδα πού τρέχοντος μπήκε στό παληό σπίτι. Έ
κανα τό γύρο τοΰ τετραγώνου γιά νά βρεθώ πάλι στό 
δρόμο μου. 'Ορκίστηκα νά μήν ξαναπεράσω πιά άπό 
κείνο τό στενό πού μπροστά στά μάτια άλλων άνθρώ
πων δοκιμάστηκα, μεγάλωσα καί...

Ε ΜΠΡΟΣ ΜΗΤΕΡΑ» είπα καί όρθωσα τούς ώ
μους μου δπως έκανε ή μητέρα μου δταν είχε 

κάπο ο πρόβλημα. Δέν παραδεχόταν παρά μιά ήττα. 
Τό θάνατο. Γιά δλα τ’ άλλα έλεγε «έμπρός» καί σχε- 
διάαζε τή λύσι τού προβλήματος. Είχα άραγε νά λύ
σω κάποιο πρόβλημα σήμερα; Κατ’ αρχήν δέν πί
στεψα πώς αύτή ή άγνωστή μου Έρση ήταν μιά πόρ
νη. Ούτε κάν μιά άντίζηλος, μάλλον θάπρεπε νάναι 
ή θεία του. Μιά νέα θεία πού τόν άγαποΰσε πολύ καί 
πού τής διηγόταν τό κάθε τι. ’Απέναντι άπ’τό παληό 
σπίτι ήταν ή στάση τού λεωφορείου. Στό έπάνω πά
τωμα είδα ένα παιδικό καρότσι, γλάστρες κα'ι μω- 
ρουδιακά. Νοικοκυραΐοι άνθρώποι μαζί μέ τήν ’Έρση... 
δέ μοΰ πήγαινε καλά, γι’ αύτό, άφού βεβαιώθηκα πώς 
κανείς δέν μέ γνώριζε έκεΐ γύρω, πλησίασα στήν 
πόρτα καί διάβασα τά ονόματα τών ένοικων. Πουθε
νά Έρση. Μόνο δταν έφευγα πρόσεξα στό ήμιϋπό- 
γειο μιά μπρούτζινη πλάκα πούγραφε «ΕΡΣΗ» και 
τίποτε άλλο. Πήγα στή στάση τοΰ λεωφορείου καί πε· 
ρίμενα. Ούτε ξέρω τί περίμενα. Κύτταζα τό ήμιύπΟ- 
γειο κι’ ένοιωθα πώς ξεγλυστροΰσε άπ’ τό χέρι μου 
ή μικρή χουφτίτσα τοΰ παιδιού πού ήταν γατζωμένυ 
έπάνω μου έως λίγες στιγμές πριν. Τό είδα νά τρέ- 
χη σ' έκείνη τήν πόρτα, νά στέκεται δισταχτικό, τό 
δάχτυλό του ν’ άνεβαίνη άργά άργά στό κουδούνι, νά 
μοΰ έχει γυρισμένες τίς πλάτες καί κανένα σημάδ, 
άναγνώρισης... Αύτόματα έγινε ή μεταμόρφωση καί 
στάθηκα μάρτυρας μόνο καί μόνο γιατί τήν ένοιωθα 
μέσα μου. Πρώτη φορά βλεπόμαστε λοιπόν, έμεΤς πού 
παρακολουθήσαμε τό μεγάλωμα τοΰ κορμιού μας. ΚΓ 
δμως δσον καιρό έλειπε έγώ είχα γνωριστεί μέ άν
τρες, είχα μάλιστα άρραβωνιαστή, χώρισα δΓ ασυμ
φωνίαν χαραχτήρων καί ξανάγινα πολύ φίλη μέ τόν 
έαυτό μου. "Αλλωστε καί οί άντιλήψεις γιά μερικά 
πράγματα άκρως άπαγορευμένα άκολουθοΰν τή μόδα. 
"Οπως οί φούστες τών γυναικών ή τά σακάκια τών 
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άνδρών. Έπρεπε νά κατασκευάσω ένα πρόσχημα γιά 
νά μάθω ή "Ερση κΓ έγώ τΐ σχέση μπορεί νάχαμε. 
Δέν άμφέβαλλα πό>ς είχαμε κάποια σχέση. "Οχι πώς 
έγώ έπιθυμούσα έκεΐνον καί δέν τόν χαιρόμουν ένώ 
ή Έρση πού δέν τόν έπιθυμούσε τόν χαιρόταν... "Ο
χι, δέν πρέπει νάναι αύτό. Κάτι άλλο έπρεπε νάνφ: 
πού μέ κάρφωνε σ’ έκείνη τή στάση τού λεωφορείου 
παρατηρόντας τόσο πρισεχτικά τήν πόρτα άπέναντι. 
Τό θέμα «καιρός» δέν μοΰ χρησίμευε σάν πρόλογος 
γιά δποιοδήποτε άρχή, ούτε έβρεχε, ούτε φυσούσε, για
τί άν έβρεχε θά μπορούσα νά σταθώ κάτω άπ’ τή μαρ
κίζα τής Έρσης καί νά σπρώξω μάλιστα τήν πόρτα. 
"Ετσι θά τούς εύρισκα στό ντιβάνι... έκείνη θάχε ρι
γμένη τήν κατακόκκινη ρόμπα της στό στρογγυλό χα
λάκι μπρός στά πόδια τοΰ ντιβανιού κΓ έκεΐνος θά, 
έφάρμοζε μεθοδικά —·τδχε αύτό τό έλάττωμα—δλα 
τά μαθήματα πού τούμαθε μιά πρώην χορεύτρια, περί 
έρωτος φυσικά. Καμιά ύποπτη κίνηση δέν είδα στήν 
πόρτα τής "Ερσης. Τό λεωφορείο ήρθε κι’ έφυγε τρεις 
φορές κι’ έγώ βρισκόμουν άκόμα στή στάση. Κάτι 
θεωρίες περί έγωισμοΰ τίς είχα ξεχάσει έκείνη τήν 
ώρα έπειδή παραπάνω έβαλα τό πείσμα νά τ'ις ξεχά- 
σω καί νά πάρω αύτό πού μέ τυραννούσε. Νά τό πάρω 
μέ τρόπο μαλακό, ύποταχτικό, γιά νά μήν έρθουμε 
πάλι σέ σύγκρουση προσωπικοτήτων, δπως τόσες άλ
λες φορές. Είχα κάνει άρκετές δοκιμές κΓ δλα τά πρό
σωπα πού άγγιζα ήταν πεθαμένα. Λοιπόν ή "Ερση 
μπορεί νάναι καί μιά δασκάλα τοΰ πιάνου. Καλλιτέ- 
χνις. Αύτός έχε: πάθος μέ τό πιάνο. "Οταν άκούει 
πιάνο δέν άγγίζει τίποτε άλλο έξω άπό τό μέτωπό 
του. Ούτε βλέπει τίποτα. Σέ μιά τέτοια στιγμή τοΰ 
είπε μιά σύντομη γνωριμία του — έμένα μ’ έλεγε 
γνωριμία διάρκειας κα'ι θύμωνα πολύ—διηγήσου μας 
Πύρρο τήν πρώτη σου γνωριμία μέ τή γυναίκα. Τό 
πιάνο έξακολουθοΰσε νά παίζη. Τ’ δνομά του δέν ή
ταν Πύρρος, άλλά ή σύντομη γνωριμία δλους τούς πε
ραστικούς άντρες, τούς έλεγε Πύρρους. Αύτό είχε πολ
λές σημασίες άν άρχιζες νά μετράς βασιλιάδες καί 
βουλώματα τής βάρκας. Αύτός λοιπδν κατέβασε τό 
χέρι άπ’ τό μέτωπο, κύτταξε έμένα σοβαρά, στεκόμουν 
πολύ κοντά στό πιάνο, κΓ άπάντησε άναιδέστατα:
—«Μπήκα σ’ ενα καμπαρέ, διάλεξα· μιά γηρασμένη κΓ 
άσχημη γυναίκα, τήν πήρα σπίτι μου καί τής είπα; 
—«Δέν ξέρω τίποτα. Μάθεμου τά δλα».
Κατέβασε τά φρύδια περισσότερο άπ’ δτι ήταν τό φυ
σικό του καί σά νά μήν υπήρχε κανείς στό δωμάτιο 
έξακολούθησε ν’ άκούη πιάνο. "Επαιζε γι’ αύτόν ά- 
σταμάτητα ένας πρώην καθηγητής τοΰ Ωδείου πού 
κάποτε τόν είχε μαθητή. Τούς ζήλεψα γι’ αύτή τους 
τήν άδιαφορία σέ μάς καί τήν έπικοινωνία τους. "Ο
ταν τελείωσε τό κομμάτι κΓ δ καθηγητής άφησε τά 
χέρια του νά πέσουν στά πλάγια πολύ θεατρικά, φώ
ναξε τήν υπηρέτρια νά μάς σερβίρη τόν καφέ. Οί δι
κοί του λείπανε κΓ είμαστε στό σπίτι έμεΐς κι’ έμεΐς. 
Τώρα πού τό συλλογιέμαι βρίσκω πώς μέ καλοΰσε 
σπίτι του κα'ι μέ τούς δικούς του καί δίχως τούς δι
κούς του. Ποτέ μόνοι. Φρόντιζε νάχει πάντα μιά άπό 
τίς «σύντομες» καί φρόντιζε νά λέη δτι μπορούσε νά 
μέ σοκάρη. "Οταν τέλειωσε η διήγηση γιά τήν πρώ
τη του έπαφή, τοΰ είπα:
—«Πάντα λοιπόν ήσουν άναίσθητος...».
—«θέλεις νά πής πώς τό αίσθημα δέν μέ άγγίζει».
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—«’Ακριβώς αύτ® θέλω να πώ».
Μιά δλοκαίνουργια μπάρα στήν έρειπωμένη αίθουσα 
χορού. Μπορούσαμε νά τήν πηδήσουμε, νά τινάξουμε 
τά πόδια μας με τήν έμφυτη κα'ι τί διδαγμένη χάρη 
μά φοβόμαστε. Ή αίθουσα έτρεμε έτοιμη νά σωριαστή 
κι’ έμείς τήν κυττούσαμε. Βγήκαμε στόν κήπο. 'Ένα 
μικρό έτρεχε στά μονοπάτια κι’ ή μητέρα του τό κυ
νηγούσε. "Ήταν ψηλή ξανθειά κι’ είχε τά μαλλιά μα- 
κρυά ριγμένα· στις πλάτες. Τό πρόσωπό της ήταν δλο 
μάτια. ’Έτρεχε καί πηδούσε πίσω άπό τό παιδί σά 
Γκαζέλα. Τήν θαυμάζαμε, ίσως νά τήν ζηλεύαμε λί
γο, θέλαμε νά τήν πείσουμε νά δοκιμάση τά έλαφριά 
πηδήματά της στή μπάρα, άλλά δέν ένδιαφερόταν πιά 
γιά τό χορό, τό δήλωσε καθαρά. Άλλωστε δέν χρεια
ζόταν ή δήλωσή της άφοΰ είχε φέρε: μαζί της *υό  
μωρό. Έμείς, πεντέξη μαθήτριες τής ρυθμικής, δηλώ
σαμε στήν δασκάλα πώς πιά δέν θά ξαναρχόμαστε. 
Τήν τελευταία φορά έσπασε τό μεσιανό σανίδι καί ή 
“Ερση...
Κι’ άλλο λεωφορείο πλησίαζε στή στάση. Έτρεξα 
λαφιασμένη, τό προσπέρασα καί πλησίασα τήν πόρτα 
τού ήμιΰπόγειου. Έκείνη ή παληά συμμαθήτρια πού 
πηδούσε σάν Γκαζέλα είχε παντρευτή στά δεκάξη της 
χρόνια μ’ έναν εικοσάχρονο νέο κι’ ή “Ερση είχε πή 
πώς ποτέ δέν θά παντρευόταν άν δέν εΰρισκε κάποιον 
νά τού μοιάζη. Ό Πύρρος, ήταν τό πανομοιότυπο 
του. Χτύπησα τήν πόρτα άποφασιστικά. Τώρα είχα 
βρή μιά δικαιολογία. ’Αστραπιαία έκανα τούς λογα
ριασμούς μου γιά τό πρώτο μέρος τοΰ προβλήματος 
πρός λύσιν. Ή “Ερση είχε συναντήσει τδν Πύρρο, 
βρήκε έπιτέλους τή μορφή πού θά τήν μεταμόρφωνε σέ 
Γκαζέλα καί τοΰκανε δλες τίς παραχωρήσεις γιά νά 
πετύχη τό σκοπό της. Ξαναχτύπησα τό κουδούνι νευ
ριασμένη. Άκουγα τόν ήχο πνιγμένον μέσα στό κλει
στό σπίτι, Τίποτε άλλο δέν άκουγα. Κανένα ίχνος 
ζωής. Ή περιέργεια μου καί ή ζήλεια μου μέ κρατού
σαν άκίνητη μπροστά στήν πόρτα. Σίγουρα θά νόμι
ζαν πώς κάποιος «πελάτης» τής “Ερσης ήταν άπέξω 
καί παρίσταναν τούς βουβούς. Ό καθένας θά τδκανε 
άν βρισκόταν στή θέση τους. Ό Πύρρος είπε έτσι χυ
δαία δτι ή “Ερση είναι μιά πόρνη. Δέν τό είπε καθό
λου περιφρονητικά. Βέβαια, έτσι θάπρεπε νάναι μιά 
κι’ έψαχνε γιά ένα ειδικό πρόσωπο. Δέν τήν ένοιαζε 
άν θάμενε μαζί της ή δχι. Φτάνει νάκανε ένα παιδί, 
θά πρέπει νάταν άπδ τότε πολύ ένήμερη γιά δλα τά 
μυστήρια τού έρωτα, τού γάμου κλπ. καί μάλιστα λί
γο ή μάλλον πολύ παράξενη.
Καθώς κύτταζα τήν έπιγραφή στό παληό σπίτι πρό
σεξα πώς τό κάθε κεφάλαιο γράμμα τού δνόματος εί
χε μιά τελείά πού τό ξεχώριζε άπό τό άλλο. Επομέ
νως δέν ήταν ένα αύτοτελές όνομα, άλλά άρχικά κά
ποιας έταιρίας ίσως ή ποιός ξέρει τί άλλο, 'Ωστόσο 
δέν ύποχώρησα. Ούτε προσπάθησα νά ξεδιαλύνω 
πόσα χρόνια πριν είχα διηγηθεΐ στόν Πύρρο τίς 
μικρολεπτομέρειες στή σχολή ρυθμικής. “Ακόυσα έπι
τέλους βήματα πού πλησίαζαν στήν πόρτα. «Μέ συγ- 
χωρείτε, έδώ κάθεται ή κυρία Εύρύκλεια ή ράπτια;» 
αυτό μοδρθε στό στόμα καθώς άνοιγε ή πόρτα. Στήν 
άρχή δέν διέκρινα τίποτα. Φοβήθηκα πώς πίσω άπό 
τήν πόρτα κρυβόταν κάποιος. “Ετσι θάπρεπε νάναι 
στό σπίτι πού κάθεται μιά πόρνη... Επιφύλαξη στήν 
άρχή γιά τυχόν δυσάρεστο συναπάντημα — άστυνο- 

μία, μεθυσμένος, γυναίκα άντίζηλος ή λεγομένη κυ
ρία καθώς πρέπει — κι’ ύστερα βιαστικό συμμάζεμα 
τής άνοιχτής ρόμπας, άνασήκωμα τοΰ στήθους καί 
περάστε.
’Αναποφάσιστη στάθηκα στήν μισάνοιχτη πόρτα. Μιά 
φωνή μέ καλούσε άπό τό βάθος μέ τδνομα «“Ερση». 
“Αναψε κάποιο φώς καί είδα ένα γραφείο μέ ριγμέ
να χαρτιά καί ντοσιέ άνω κάτω.
«“Ελα μέσα “Ερση». ’Αναγνώρισα τή φωνή του. Τόν 
διέκρινα πίσω άπό τό γραφείο. Ποτέ μου δέν τόν είχα 
ίδή νά κρατάη τό κεφάλι του τόσο ύπερήφανα. Σχε
δόν ένοιωσα περιφρόνηση γι’ αύτή του τή στάση, “Α
ναψε κι’ δεύτερο φώς. Μέ κυττοΰσε τώρα, καθώς προ
χωρούσα. κατάματα, μέ τό στόμα του σέ μιά αύστηρή 
προσμονή καί τά φρύδια κατεβασμένα έτσι πού τό 
βλέμμα του νά μήν έχει τίποτα τό φιλικό.
«Μετακομίζουμε ξέρε ς, τό σπίτι θά κατεδαφιστή. Ή 
[έταιρία μας άπόχτησε δικά της γραφεία καί μάλιστα 
ζητάμε ιδιαίτερη γραμματέα...».
Πρόσεξα πώς τά μαλλιά του είχαν αραιώσει καί τό 
μέτωπό του φαινόταν πιό μεγάλο. Περίεργο. Δέν κα
τάλαβα πώς πέρασε δ καιρός πού έλλειψε, ούτε καί 
πόσα χρόνια ήταν. ’Αλληλογραφούσαμε άραιά καί 
πού, τούλεγα δτι δέν θά τολμούσα νά τοΰ πώ μέ τό 
στόμα... καί... βέβαια, σ’ ένα γράμμα νομίζω τούχα 
πή πόσο τόν πεθυμούσα. Δέν μ’ απάντησε, μούγραψε 
άλλα τών άλλων. Δέν είχα άκόμα χωρίσει τόν άρρα- 
βωνιαστικό μου. Νομίζω πώς δέν τόξερε δτι είχα άρ- 
ραβωνιαστή. Άργότερα τού τδγραψε ή μητέρα του 
καί δέν έκανε κανένα σχόλιο. Κατάλαβα μόνο δτι ή
ξερε τό κάθε τι γιά μένα δταν σέ μιά συνάντησή μας, 
ύστερα άπό τόν χωρισμό μου — τώρα πιστεύω πώς 
ήρθε άπ’ τό εξωτερικό έπίτηδες γι’ αύτό — μοΰ είπε 
έπί λέξει:
—«Σ’ άφίνω στή δική σου έλεύθερη θέληση. Μέ κα- 
νέναν τρόπο δέν έπηρεάζω τις άποφάσεις σου. Άκόμα 
δέν ξεμπέρδεψες άπ’ τό μπλέξιμο τοΰ δνείρου μέ τήν 
πραγματικότητα». Πολύ τό άνέλυσα αύτό μέσα μου. 
Κι’ άκόμα πριν λίγο δταν μοΰ είπε «πάω στήν Έρ
ση, είναι μιά πόρνη...». Καί τώρα δά πού μέ φώναξε 
“Ερση.., Σίγουρα ήθελε νά μέ μπερδέψη, νά μέ κά
νη πάλι νά άπογοητευθώ... Τί ήθελε έπιτέλους;
—«Γιατί μέ φωνάζεις “Ερση;»
—«Άπό συνήθεια. “Ετσι λένε τή δουλειά μου...».
—-«Καί τό άλλο... γιατί;»
—«.., ’Ω... γιατί ήθελα νά ίδώ τήν παληά άγαπημένη 
έκφραση στό πρόσωπό σου. Κάθησε. ’Έχει μόνο μιά 
καρέκλα, μέ συγχωρείς».
—«Παρακαλώ».
Γιά λίγα λεπτά δέν μιλούσαμε. Εκείνος ταχτοποιού
σε τά χαρτιά μέσα στά ντοσιέ κι’ έγώ έπεξεργαζόμουν 
τό δωμάτ ο πού είχε μιά δψη τόσο άπογοητευτική. 
Ούτε κόκκινη ρόμπα κρεμόταν στά καρφιά τού τοίχου, 
ούτε στρογγυλό χαλάκι μπροστά στό σιδερένιο ντιβά- 
νι, ούτε μυρωδιά γιασεμιού καί άπολυμαντικοΰ φαρ
μάκου. Ή Απογοήτευσή μου μ’ έκανε ν’ άναπηδήσω 
άπ’ τήν μοναδική καρέκλα. “Ανοιξα μιά πόρτα πού 
μού φαινόταν ύποπτη... Τίποτα, γραφεία, γραφεία 
τδνα πάνω στ’ άλλο καί μιά ντουλάπα δλάνοιχτη πού 
κρεμόταν μόνο μ ά ρόμπα άσπρη σχεδιαστοΰ προφα
νώς — ή ίέταιρία Ε.Ρ.Σ.Η. ήταν οικοδομική — κι’ 
ούτε ένας καθρέφτης πουθενά γιά νά διαπιστώσω πώς 

κανένα άλλο πρόσωπο έκτδς άπ’ τό δικό μου δέν ήταν 
έκεϊ μέσα, ένα πρόσωπο πού άν τό παρατηρούσα προ
σεχτικά δίχως φραγμούς στήν κριτική καί μέ άπόλυ- 
τη ειλικρίνεια, δίχως νά σπλαχνιστώ παρελθόντα και 
νά βρώ δικαιολογίες θ’ Ανακάλυπτα πώς έκανα πιά τή 
γνωριμία μέ...
— «Ε.Ρ.Σ.Η.».
Είπε έκείνος. Γύρισα απότομα, ξαφνιασμένη μάλλον. 
Είχε τό δάχτυλό του σέ μιά τζαμένια έπιγραφή καί 
συλλάβιζε ένα ένα τά γράμματα. Χαμογελούσε. Σά 
νάκανε άνακεφαλαίωση κάποιου περιστατικού πού 
στό τέλος τό χαμόγελο έδινε τή λύση. Προσπάθησα νά 
καθήσω στήν μοναδική καρέκλα πολύ μαλακά. Τδχε- 
τε προσέξει πώς τήν παθαίνουμε σχεδόν πάντα δταν 
προσπαθούμε τόσο πολύ ν’ -άποφύγουμε έναν κίνδυνο. 
Είχα ύποπτευθή πώς ή καρέκλα ήταν έτοιμόρροπη, 
σάν τήν αίθουσα τής ρυθμικής καί... δέν πρόλαβα νά 
κρατηθώ άπό τό γραφείο. Βρέθηκα κουλουριασμένη

■ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ... ■
JJ ΠΟΡΤΑ έκλεισε πίσω του.

Μόλις έμεινε μόνος του στο 
δωμάτιο, τράβηξε στό παράθυρο με 
χτυποκάρδι. Τόν πλημύριζαν αισθή
ματα ενοχής.
’Ένοιωθε σάν νά έκαμε καμμιά με
γάλη αταξία. Παραμέρισε τήν 
κουρτίνα καί σηκώθηκε στίς μύτες 
τών παπουτσιών ταυ. Κύτταξε έξω. 
εντατικά. Καμμιά έξέλιξις! Τά πα
ραθυρόφυλλα τοϋ άντικρυνοΰ σπι
τιού εξακολουθούσαν νά εΐναι κατά- 
κλειστα.
’Έμεναν κλειστά δεκαπέντε μέρες 
τώρα. ’Απογοητεύτηκε. Ή ανάσα 
του άχνιζε τό τζάμι. Αναστέναξε 
καρτερικά. Μά έπιτέλους τί είχε γί
νει ό μεγάλος του φίλος; δέν ερχό
ταν πειά νά τόν πάρη νά βγούνε πε
ρίπατο καί δσο καί νά κύτταζε άπό 
τό παράθυρο, δέν τόν έβλεπε ποτέ 
νά μπαίνη ή νά βγαίνη στό σπίτι. 
Καί τό σπίτι ήταν κλειστό, μόνιμα 
κλειστό, τά παράθυρά του δέν ά
νοιγαν καθόλου πειά, ράν νά έλειπε 
έξω δλη τήν ημέρα ό φίλος του.
Τι νά σήμαιναν άράγε δλ’ αυτά; τί 
νά είχε συμβή; τό παιδί δέν μπορού
σε νά δώση καμμιά έξήγησι, τίπο
τα. Πολύ άμυδρά καί συγκεχυμένα 
ήξερε τί είναι ό θάνατος. Καί αγνο
ούσε απολύτως τί εΐναι ή καρδιακή 
προσβολή.
Αναστέναξε ξανά. Ό φίλος του 
δέν μπορούσε νά τού τό έχη κάνει· 
αύτός νά φύγη μακριά, νά τσν εγ
κατάλειψη τόσες μέρες χωρίς νά τού 
έχη πει τίποτα. Θάπρεπε νά ύπάρ- 

χη μιά έξήγησις γιά δλ’ αύτά. Συχ- 
νά έκλαιγε τίς νύχτες άπό απελπι
σία.
Ή βαρειά στενοχώρια πίεζε τή μι
κρή του καρδιά δυό εβδομάδες τώ
ρα. Πολύς καιρός! Κάθε φορά πού 
έμενε μόνος του στό δωμάτιο, γλύ- 
στροΰσε ένοχα στό παράθυρο καί 
κύτταζε τό άντικρννό σπίτι πασχί
ζοντας νά βρή μιάν έξήγησι.
Άπό τούς μεγάλους δέν έπρεπε τί
ποτα νά περιμένη, καμμιά διαφώτι
ση. ’Εκείνοι μόνον θύμωναν κάθε 
φορά πού τόν έπιαναν νά κνττάζη 
πάλι τό απέναντι σπίτι. Δέν ήξερε 
γιά ποιο λόγο, άλλά τό θέμα αύτό 
ήταν απαγορευμένο. Αέν έπρεπε νά 
ρωτάη. Τήν πρώτη φορά πού ρώτηΓ 
σε τί είχε γίνει δ φίλος του, τά λό
για του προκάλεσαν παράξενη τα- 
ραχή, έντονη δυσαρέσκεια. Οί ερω
τήσεις του έμειναν άναπάντητες.

"Ενα παράδοξο 
παιδικό Διήγημα

στό σκονισμένο πάτωμα. Πάντα θυμώνω δταν πέφτω 
καί μοΰρχονται δάκρυα στά μάτια, δχι άπό πόνο άλλά 
γιά τό πέσιμο αύτό καθεαυτό. Μούρχεται νά γρονθο- 
κοπήσω τό πεζοδρόμιο, τήν πόρτα, τό ντουλάπι καί 
τήν καρέκλα... δπου τήν παθαίνω συνήθως... Καί μέ 
πιάνουν κάτι Αταίριαστα γέλια δταν βλέπω κάποιον 
άλλον νά τήν παθαίνη..., ώστόσο, σέ τέτοια γελοία θέ
ση δέν πιστεύω νά βρέθηκε μιά γυναίκα μπροστά στόν 
άνθρωπο πού ίσια ίσια ήθελε νά καταχτήση. Φυσικά, 
έσπευσε νά μέ βοηθήση νά σηκωθώ πολύ ψύχραιμα, 
δίνοντάς μου τό χέρι, μέ κάθησε στό γραφείο καί μέ 
ύφος δέκα γιατρών μ’ έψαχνε μήπως χτύπησα πουθε
νά, δσο κι’ άν προσπαθούσα νά τόν διαβεβαιώσω δτι 
δέν χτύπησα πουθενά, μόνο πού πληγώθηκε ή... ύπερη- 
φάνειά μου... Νά πέσω έτσι... Κατέληξα κλαψουρίζον
τας. «Νά πέσω έτσι».
—Έτσι έπρεπε νά πέσης». Καί μέ φώναξε Γκαζέλα.

NINA ΚΟΚΚΑΛΙΔΟΥ—ΝΑΧΜΙΑ

©

Τόν συμβούλευαν μόνον νά κυττάζη 
τά παιχνίδια του καί νά μήν εΐναι 
περίεργος. Τόν κατσάδιασαν πές. 
“Ενοιωσε ντροπιασμένος καί δέν ξα- 
ναρώτησε πειά.
Σώπασε.
Φαίνεται δτι ώρισμένες παιδικές ά- 
πορίες εΐναι τρομερά ένοχες, καί 
κακές, άγνωστο γιά ποιο λόγο. Δυό . 
φορές τό είχε διαπιστώσει αύτό τόν 
τελευταίο καιρό. Τή μιά τώρα, σ’ 
αύτή τήν περίπτωση τήν άλλη τότε 

που στή διπλανή πολυκατοικία ήρ
θαν καινούργιοι θυρωροί. Ή θυρω- 
ρίνα είχε μωρό, καί .δλα τά παιδά
κια τής γειτονιάς ήθελαν νά τό δούν 
κι’ έλεγαν γι’ αύτό δτι «ήρθε άπό τό 
χωριό». 'Όλα τά μωρά έρχονται ά
πό τά χωριά, κι’ εΐν’ ολα. έτσι μι
κρούλικα ;
—«“Ημουνα κι’ έγώ μωρό;» ρώτη
σε τό μεσημέρι στό τραπέζι.
—«Μά φυσικά» τοΰ είπαν χαμογε
λώντας.
-—« Από ποΰ ήρθα;» ’Εννοούσε ά
πό ποιό χωριό.
'Τπήρχαν καλεσμένοι στό τραπίζι έ
κείνη τήν ήμερα. Έπεκράτησε μιά 
τεταμένη σιωπή μέσα στήν όποία 
κουφόβραζε .κάποια ύπουλη ίλαρό- 
τητα.
—«“Εχει γίνει πολύ κουτοπόνηρος 
τώρα τελευταία!» γνωμάτευσε ό πα
τέρας του στυγνά.
—«Τά καλά παιδιά δέν ρωτάνε. Δέν 
εΐναι περίεργα. Καί δέ μιλάνε δταν 
τρώνε!» τόν μάλλωσε ή μητέρα του, 
ένωχλημένη κάπως άπ’ τό δτι έκεϊ-
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νος δέν είχε δείξει άμεμπτη ανα
τροφή.
'Όμως δ μεγάλος του φίλος ήξερε 
νά σέβεται τήν ανθρώπινη αξιο
πρέπεια καί τδ μικρό αγόρι τδν εκ
τιμούσε γι’ αύτό. Ή φιλία τους ή
ταν άπ’ τις πειδ θερμές και στέρε
ες. χωρίς νά'χη σημασία πέος τούς 
χώριζαν εβδομήντα χρόνια. Ήταν 
μιά άπδ κείνες τις βαθειές και συν
τροφικές φιλίες πού μόνον άνάμεσα 
σέ ά'νδρες μπορούν ν’ αναπτυχθούν. 
Στά μάτια τοΰ άγοριοΰ δ γέρος ή
ταν μοναδικός, ϊσως γιά τήν άσυ 
νήθιστη έμφάνισί του, ίσιος καί μό
νον επειδή τόν σεβόταν καί τόν ά- 
γαποΰσε. Ήταν ένας γέρος ψη- 
λός καί καλοστεκούμενος, ντυμένος 
σύμφωνα μέ τήν παληά μόδα. Είχε 
τδ ρολόι του στδ τσεπάκι, καί στό 
γι^-κο Ιά'στραφτεί ή χοντρή, δλό- 
χρυση αλυσίδα. Κρατούσε μπαστού
νι — μέ άσημένια λαβή, — καί τδ 
άσπρο του μουστάκι καί μούσι, τόν 
έκαναν νά μοιάζη λίγο μέ τδν ποι
ητή Παλαμα.
Σχεδόν κάθε πρωί, τδ παιδί κι’ δ 
γέρος έκαναν μαζί τόν περίπατό 
τους. Ό γέρος εκπροσωπούσε στά 
μάτια τού παιδιού τήν πείρα καί 
τήν αυθεντία, τή σύνδεσι τοΰ μι
κρού του, καινούργιου έγώ μέ δλη 
τήν ανθρώπινη Ιστορία, τδ σεβα
στό παρελθόν. Τδ παιδί θύμιζε στδ 
γέρο τά έγγονάκια του. πού ήσαν 
μακρυά, πολύ μακρυά, στήν Αυ
στραλία, καί πού ήξερε δτι δέν έ- 
πρόκειτο νά τά δή ποτέ.
Ό γέρος ήταν ανυπόφορα ιδιότρο
πος. ή εριστική του διάθεσις έκα
νε δλους στή συνοικία ν τδν απο
φεύγουν, άλλ’ αυτό τό παιδί δέν τό 
ήξερε. 'Όταν τόν άκουγε νά παρα- 
πονήται μέσα στά τρόλλεϋ γιά τόν 
συνωστισμό, για τά κλειστά ή άνοι- 
χτά παράθυρα, γιά τήν απροθυμία 
τού είσπράκτορα, ένοιωθε γι’ αύ
τόν έναν βαθύ σεβασμό. Στά μά
τια του δ γέρος αντιπροσώπευε τήν 
αυθεντία. Κάποτε, σ’ ένα πάρκο, 
τρία κορίτσια βλέποντάς τους νά 
περνάνε, φώναξαν τό άγοράκι νά 
τδ χαϊδέψουν. «Τι θαύμα μικρού- 
λι!» ξεφώνιζαν εκστασιασμένες 
— Πώς σέ λένε;».
—«Στάσ,ου νά σοΰ δώσω κάτι»! είπε 
ή μιά, κι’ άρχισε νά ψαχουλεύη 
βιαστικά μέσα στήν τσάντα της. 
Έκεϊνος ένδιαφύρθηκε ζωηρά νά 
δή τί νά ήταν αύτό τό κάτι. "Οταν 
δμως δ φίλος του τόν φώναξε νά 
φύγουνε, ύπάκουσε άμέσως.
—«Μήν πηγαίνης στόν έναν καί 

στόν άλλον!» τόν συμβούλεψε γκρι
νιάρικα.
Πήγαιναν μαζί σ’ ένα σωρό όμορ
φα μέρη. Σέ ήσυχες ψησταριές, ή- 
λιόλουστα ζαχαροπλαστεία, μεγά
λους δρόμους, πάρκα, στόν Βασιλι
κό Κήπο.
Καθόντουσαν συχνά νά φάνε μεζέ
δες, καί κάθε φιορά δ γέρος έβαζε 
καί σ’ εκείνου τό ποτήρι ένα δά
χτυλο μπύρα, ούζο ή κρασί, εξηγών
τας του σοβαρά: «Τόσο μόνον κά
νει νά πιής». Τοϋ φερόταν u’ ένα 
τρόπο λογικό καί αξιοπρεπή, πού 
γοήτευε τδ παιδί, μ’ έναν τρόπο 
τόσο διαφορετικόν άπδ τόν αύταρ- 
χικό τρόπο τοϋ πατέρα του καί τδν 
υποτιμητικό γιά τήν νοημοσύνη καί 
τήν αξιοπρέπεια του τρόπο, μέ τόν 
όποιο τόν παραχαΐδευε ή μητέρα 
του!.
"Οταν περνούσαν άπό κανένα κα
τάστημα παιχνιδιών, σταματούσαν 
καί κύτταζαν τή βιτρίνα κρατημέ
νοι άπδ τδ χέρι. Ό. μικρός θάθελε 
νά προσπεράσουν, γιά νά δείξη στό 
μεγάλα του φίλο πώς είναι σοβα
ρός, άλλ’ έφ’ δσον δ γέρος τουκα- 
νε τήν τιμή νά ύπολογίση τήν έπι- 
θυμία του, δέν τουμενε παρά νά ύ- 
ποταχτή. Ό μεγάλος του φίλος τοΰ 
εξηγούσε τότε τδ καθετί, γιά τά με- 
κανό, τους άστραφτερούς πυραύ
λους, τά μικρά τρακτέρ καί τους 
γερανούς, καθώς καί γιά δλα δσα 
έδειχναν οί εικόνες στή γεωγραφική 
τόμπολα. Καί τό παιδί τδν άκουγε. 
μέ άμετρο σεβασμό κι’ ένοιωθε τήν 
καρδιά του νά ξεχενλίζη άπδ λα
τρεία γι’ αύτόν, τδν μεγάλο του 
καλό καί πάνσοφο φίλο. 'Τπάρχου- 
νε άνδρες τεσσάρων χρονώ γεμά
τοι τρυφερότητα καί περηφάνεια. 
εύγνώμονες, εϊλικρινά άφωσιωμένοι 
καί απεριόριστα φιλότιμοι.
—«Κύτταξε τούς καουμπόϋδες καί 
τούς ’Ινδιάνους, παληόφιλε. Είναι 
φτιαγμένοι άπό καουτσούκ», έλεγε 
δ γέρος. "Ετσι άποκαλοΰσαν ό έ
νας τόν άλλον, «παληόφιλε». Καί τό 
παιδί έλεγε τό «παλιόφιλε» μέ τδν ί
διο σεβασμό πού θά έλεγε «πανιερώ- 
τατε».
"Ομως, δλ’ αύτά είχαν σταματήσει 
ξαφνικά κατά τδν πειδ ανεξήγητου 
τρόπο. Ό μεγάλος του φίλος δέν 
έρχόταν πειά νά τδν πάρη. Κ ά- 
τ ι είχε συμβή, άλλά τί;
Τριγύριζε στίς κάμαρες παραδομέ- 
νος δλότελα στή μοναξιά πού πα
ραμονεύει τά μοναχοπαίδια. Τό μι
κρό του κεφάλι ήταν βαρύ άπδ έ
γνοιες. Δέν έπαιζε, δέν είχε διάθε

σι νά φάη. Καί σά νά μήν έφτα
ναν αύτά, οί γονείς του τώρα τε
λευταία μιλούσαν συχνά γιά κεί
νον. Μιλούσαν χαμηλόφωνα. άλλά 
έφταναν στ’ αύτιά του άρκετές 
σκόρπιες λέξεις καί φράσεις: «Τοϋ 
κόστισε πολύ», «...μαρασμός», «χρει
άζεται συντροφιά», «νηπιαγωγείο», 
«νά τδν βάλωμε καλύτερα στά γαλ
λικά ώστε νά μάθη καί κάτι». Τοΰ 
έρχόταν νά κλάψη. Δέν καταλάβαι
νε σέ τί είχε φταίξει!
Κάποιο πρωΐ. σταμάτησε στήν πόρ
τα τους μιά αγριωπή, μεσόκοπη γυ
ναίκα μ' ένα τσούρμο παιδάκια. 
—'«"Ελιά χρυσό μου, θά πας μαζί 
τους, καί ή καλή αύτή δασκάλα θά 
σάς πάη στό πάρκο. Καί θά μα- 
θαίνης γαλλικά» τοϋ είπε βιαστικά 
ή μητέρα του, φιλώντας τον πετα
χτά καί χώνοντάς του στά χέρια έ
να πακέτο μέ ψωμοτύρι καί σάκο· 
λάτες. Ή άγριογυναίκα τόν έπια- 
σε άμέσως άπό τό χέρι, μιλώντας 
του σέ μιά γλώσσα άκατάληπτη, 
πού δσο κι’ άν έκεϊνος έβαζε τά δυ
νατά του ήταν άδύνατσν νά κατα- 
λάβη, κι’ αύτό τόν γέμιζε άπελπι- 
σία, γιατί φοβόταν μήπως τόν τι
μωρήσουν.
Κάθισαν δλοι μαζί στή Φωκίωνος 
Νέγρη, σέ κάποιο ζαχαροπλαστείο, 
κι' ή μαντάμ παρήγγειλε για τόν έ
αυτό της ένα γιαούρτι, γιά νά μήν 
κρατάνε άδικα τό τραπεζάκι. Τά 
παιδιά άρχισαν νά λύνε κάποιο 
γαλλικό τραγούδι.
Δίψασε, καί ζήτησε νερό.
'Ένα άπό τά μεγαλύτερα κοριτσά
κια, μιά μικρή μ’ έξυπνα μαύρα 
μάτια, μετέφρασε άμέσως τήν έπι- 
θυμία του στή δασκάλα. Τού εξή
γησαν πώς έπρεπε νά φτάση ώς τή 
γωνία, προχωρώντας ίσια στό πε
ζοδρόμιο καί νά μπή άριστερά στδ 
ζαχαροπλαστείο καί νά ζητήση. Α
πό κείνη τήν ώρα γεννήθηκε: μέσα 
του τδ σχέδιο.
Δυό υέρες άργότερα, ένώ ή μαν
τάμ έτρωγε τό γιαούρτι της, προ
φασίστηκε πώς διψούσε. Τδν άφη
σαν νά πάηι στδ ζαχαροπλαστείο. 
"Οταν έφτασε στή γωνία, κύτταξε 
πίσω του κι’ ύστερα διέσχισε τό 
δρόμο τρέχοντας, καί πέρασε απέ
ναντι μέ δυνατό καρδιοχτύπι. Χώ
θηκε σ’ έναν κάθετο δρόμο, καί 
προχώρησε, ιόσπου έφτασε στήν ο
δό Κυψέλης. Άπδ δώ περνούσε τό 
τρόλλεϋ «Κυψέλη — Παγκράτι». 
Πόσες καί πόσες φυρές αύτός κι’ 
δ φίλος του δέν είχαν μπή στδ 
τρόλλεϋ!

ΪΊερίμενε στή στάση, γεμάτος φό
βο γιά τό τόλμημά του. Δέν είχε 
καμμιά ξεκαθαρισμένη ιδέα, δέν ή
ταν δηλαδή πεπεισμένος δτι έκεΐ 
πού θά σταματούσε τό τρόλλεϋ άρ- 
καΰσε νά κατεβή γιά νά βρή τδν 
φίλο του στδ πεζοδρόμιο νά τδν 
περιμένη. "Ομως έπρεπε κάτι νά 
κάνη, έπρεπε νά δώση μιά λύσι στήν 
έγνοια πού τδν κατέτρωγε. Αύτός 
κι’ δ φίλος του έμπαιναν συχνά στΐι 
τρόλλεϋ δταν ήθελαν κάπου νά πά
νε, κι’ άκόμα, εκτός άπό τόν κό
σμο τής γειτονιάς, δπου δ φίλος του 
δέν βρισκόταν τώρα, υπήρχε καί 
κείνος δ μισοάγνωστος καί μεγαλύ
τερος κόσμος, στόν δποΐον ώδηγοΰ- 
σε τδ τρόλλεϋ. Ποιός ξέρει... 'Ο
πωσδήποτε, αύτό ήταν τδ μόνο πού 
μπορούσε νά κάνη.
Τό τρόλλεϋ έφτασε συρίζοντας, κί
τρινο καί πελώριο, σταμάτησε κι’ 
άνοιξε τίς πόρτες του ξεφυσώντας. 
’Ανακατεύτηκε μαζί μέ τό μπου
λούκι καί χώθηκε μέσα, άνεβαί",Όν
τας μέ κόπο τά δυό πανύψηλα σκα
λιά. (Θεέ. μου. Γιατί δέν κάνουν 
στά τρόλλεϋ πολλά καί χαμηλά σκα
λάκια άντί γιά δύο τόσο ψηλά;). 
Είχε πολύ κόσμο. Ήταν τόσο στρί
μωγμά νος πού κόντευε νά πάθη ά- 
σφυξία.
Στήν 'Ομόνοια τόν άντελήφθησαν 
πώς ήταν μόνος του. Τό τρόλλεϋ 
σταμάτησε, άλλά δέν κατέβηκε δλος 
δ κόσμος. "Αλλοι κατέβαιναν, κι’ 
άλλοι δχι. Τί έπρεπε νά κάνη εκεί
νος; Στεκόταν διστάζοντας, σά χα
μένος.
Τότε πρόσεξαν πώς ήταν μόνος του. 
’Ενδιαφέρθηκαν μονομιάς δλοι, ι
δίες οί κυρίες. Ό μικρός ήταν μι
σογύνης, δπως άκριβώς δ μεγάλος 
του φίλος. Εύρισκε άνυπόφορη αύ
τή τή διαχυτική γυναίκα πού έσκυ
βε επάνω του μέ τά χέρια της στούς 
ώμους του καί τόν βομβάρδιζε μ? ε
ρωτήσεις. Θάθελε νά μήν άπαντοΰ- 
σε σέ καμμιάν άπ’ αύτές τίς Ερω
τήσεις, άλλά ήταν τόσο’ άπελπιστικά 
καλοανατεθραμμένος, πού απάντησε, 
σέ δλες. Άποκαλύφνηκε πώς τό εί
χε σκάσει.
Τόν έφεραν πίσω.
Οί δικοί του μιλούσαν καί ξαναμι
λούσαν συνέχεια γιά τά περιστατι
κά τής δραπετεύσεώς του μέ πολ- 
λήν έξαψι, ήρθαν άκόμη καί μερι 
κές γειτόνιοσες γιά νά μάθουν τ’ 
ανήκουστα. Στδ σπίτι του επικρα
τούσε μιά άτμόσφαιρα ύστερίας.
Δεχόταν τίς κατσάδες άπόλυτα φλε
γματικός. Μέσα του δμως ένοιωθε 

σά νά είχε κάμει άνδραγάθημα. Γιά 
τιμωρία τδν έκλεισαν στδ μπάνιο 
γιά δλη τήν υπόλοιπη μέρα. Τρά
βηξε τό ψηλό στρογγυλό σκαμνί κά
τω άπό τόν νιπτήρα καί κάθισε 
στωϊκά, μέ τά μάγουλά του μέσα 
στίς μικρές του πολάμες άτέλειωτες 
ώρες. Τί παράλογοι πού ήσαν αλή
θεια οί μεγάλοι, νά τιμωρούν ένα 
παιδί επειδή έμενε πιστό σέ μιά φι
λία! "Ενοιωθε περηφάνεια γι’ αυ
τούς.
Τό βράδυ στό τραπέζι δέν τοϋ έ
δωσαν φρούτο, γιά τιμωρία. Τό νά 
στερής τό φρούτο άπδ ένα παιδί 
γιά νά τδ τιμωρήσης γιά τήν άφο- 
σίωσί του, είναι σά νά θέλης νά τό 
διδάξης πώς εϊναι προτιμότερο νά 
γίνη λαίμαργος παρά γενναιόψυ
χος. Ή μητέρα του τδν έβαλε νά 
πλαγιάση καί άφοΰ τοΰ διώρθωσε 
τά σκεπάσματα έφυγε χωρίς τό φι- 
λάκι τής καληνύχτας, επειδή ήταν 
τιμωρημένος.
Άπόμεινε μόνος του στδ σκοτάδι. 
Στήν υπόθεση πού τόν άπασχολούσε 
δέν είχε σημειωθή ή παραμικρή 
πρόοδος . Ή προσπάθειά του ήταν 
μιά άποτυχία. Καμμιά άπδ τίς άπο- 
ρίες του σχετικά μέ τήν άπότομη 
έγκατάλειψί του άπδ τό φίλα του δέν 
είχε λυθή, κανένα άπδ τά ερωτημα
τικά του δέν είχε βρή άπάντησι. 
"Ομως’ ένοιωθε 'ικανοποιημένος.
’Εκείνος δέν ήξερε βέβαια τό λόγο, 
δέν ήξερε πώς ή ίκανοποίησίς του 
προερχόταν άπό τδ δτι είχε κάνει τό 
χρέος του. «Παληόφιλε» είπε πνι
χτά κι’ αναλύθηκε σέ δάκρυα.
"Εκλαψε λίγο. "Τστερα τδν έπιασε 
κάτι σάν ξέσπασμα τρελλής χαράς, 
κι’ άρχισε νά γυρνάη απότομα άπδ 
τδ ένα στδ άλλο πλευρό, παίζοντας. 
Γρήγορα σταμάτησε.
"'Ενοιωθε μιά βαθειά ίκανοποίησι, 
μιά πρωτόγνωρη περηφάνεια. 'Ό
ταν ήταν μαζί μέ τδ φίλο του, ένα 
σωρό συναισθήματα πλημμύριζαν 

τήν ψυχή του. Ή άφοσίωσίς του, ή 
γενναιοψυχία, τδ φιλότιμο, δ σεβα
σμός, ή υπερηφάνεια,
"Ολ’ αύτά τά ύψηλά πράγματα τοΰ 
έδιναν εύτυχία. Δέν ήσαν δμως πα
ρά ιδεώδη, τά όποια θαύμαζε, ύψηε 
λά ιδανικά, πού, λόγω τής ήλικίας 
του, έμεναν γι’ αύτόν απρόσιτα καί 
μακριά. Άλλά νά πού ξαφνικά τοΰ 
είχε δοθή ή ευκαιρία νά τά βάλη 
δλ’ αύτά σέ πράξι. Καί είχε επιτύ
χει. "Εμεινε πιστός στδ σύντροφό 
του, έδειξε αποφασιστικότητα καί 
τόλμη, δείχτηκε αξιοπρεπής καί 
καρτερικός στίς τιμωρίες, κράτησε 
τδ μυστικό του κρυμμένο βαθειά 
στήν ψυχή τσυ σύζοντάς το άπδ τή 
βεβήλωσι. Αύτά βέβαια δέν μπο
ρούσε νά τά ξεδιαλύνη τδ μικρό ά- 
Y»Qi-
Γιά πρώτη φορά στή ζωή του, είχε 
φερθή σάν άνδρας. "Ο,τι ώφειλε 
στή φιλία, τδ είχε κάμει. "Αν δ με
γάλος του φίλος τά ήξερε αύτά, θά 
έμενε σίγουρα κατευχαριστημένος 
άπδ αύτόν. Οΰτε αύτό μπορούσε νά 
τε σκεφτή καί νά τδ καταλάβη τό 
μικρό άγόρι.
Ένα πράγμα δμως μπορούσε νά τδ 
καταλάβη: "Οτι ή αγχώδης απελ
πισία πού τόν κατείχε δλον αύτό 
τόν τελευταίο καιρό, σχεδόν δέν υ
πήρχε πειά. 'Ότι τά βάρος άπ’ τή 
μικρή του καρδιά είχε φύγει. 'Ότι 
νά, ένοιωθε χαρούμενος.
Στήλωνε τά ματάκια του στδ σκο
τάδι. περιμένοντας τόν ύπνο.
—«Παληόφιλε», είπε τρυφερά καί 
σιγά, πάλι καί πάλι, «παληόφιλε». 
Λές κι’ αύτή ή λέξις έλυωνε τά 
κακά μάγια, γήτευε τά σκοτάδια κι 
έφερνε τό φίλο του κοντά του.
—«Παληόφιλε, παληόφιλε!».

’Αποκοιμήθηκε ξαλαφρωμένος.

ΑΙΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΖΑΒΕ ΡΔΙΝΟΥ
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ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
(ΜΑΡΤΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1971)

jyj Ε ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ παρακολουθεί 
κανείς τήν κίνηση πού δημιουρ

γούν οί έτήσιες έκδόσεις μερικών Τρα
πεζών, πού κατ' απομίμηση μεγάλων 
εύρωπαϊκών Ιδρυμάτων, εκδίδουν λαμ
πρά καί πολυτελή 'Ημερολόγια, αφιε
ρωμένα σ' ένα εθνικό θέμα, καλά δια
λεγμένο καί καλά άποδομένο: λαϊκές 
φορεσιές, π.χ. Μονές καί ζωή στυ "Α
γιον "Ορος, καράβια τοϋ Αγώνος καί 
πσληας έποχής, άγιογραφίες καί τοι
χογραφίες, ή ψηφιδωτά, άπόδοση τών 
τύπων τοϋ Καραγκιόζη, χαρακτικά ή 
ξυλογραφίες χαραχτηριστικών καλλιτε
χνών μας τής έποχής — κι' έφέτος, 
έΕ άφορμής τών 150 χρόνων τής Έ-. 
λευθερίας πού όλες σχεδόν οί έκδίδου- 
σες αύτά τά Ημερολόγια Τράπεζες, 
θάλθηκαν ποιά θ' άποδώσει καί ποια 
θ' αναβιώσει άκριβέστερα τινά έκ τών 
ένδιαφερόντων: ιστορικές σκηνές άπό 
τή ζωή τοΰ Άγώνος, μορφές, όπλα 
καί τόπους. "Ηδη, ή 'Εμπορική Τρά
πεζα παρουσίασε τό έφετεινό της Η
μερολόγιο μέ έργα τού Ντελακρουό, 
παρμένα άπό τόν Ελληνικό Αγώνα, ή 
Ίονική — Λαϊκή, έΕέδωσε μιά σειρά 
πινάκων τού προεπαναστατικού ζωγρά
φου καί Φιλικού, Γ. Πιτσιμάνου. μέ 
πίνακες καί σκίτσα — άκουαρέλλες 
άπό νησιά καί πόλεις τής 'Ελλάδος 
(1787 — 1825), όπως ή Χίος, Ιθάκη, 
Κεφαλλωνιά, Ζάκυνθος, Πάτρα, Σπάρ
τη Αθήνα, προεπαναστατικής πε 
ριόδου κλπ. Ή Εθνική Τράπεζα σ' έ
να λαμπρότατο — όπως κάθε χρόνο, —
Ημερολόγιό της, έδωσε σφραγίδες καί 

σφραγιδόλιθους διαφόρων τόπων καί 
έποχών άπό δαχτυλίδια καί άλλα εύ- 
ρισκόμενα σήμερα σέ Μουσεία καί 
συλλογές, κλπ.
"Ολα τούτα δικαιώνουν τήν άποψη πώς 
έφύαηΕε πνεύμα προόδου καί πολιτι
σμού καί στά Τραπεζικά μας Ιδρύμα
τα πού μέχρι πρό τίνος μόνο ένα Εερό 
χαρτόνι κυκλοφορούσαν γιά τήν προ
βολή καί τή διαφήμισή τους, μέ τά 
συνήθη ήμερομηνιακά φύλλα γιά τίς ά- 
νάγκες τών συνεργαζομένων μαζί τους 
ώς καί τ,ού μεγάλου κοινού.
Σήμερα, τόσον αύτές, όσον καί άλλες 
ισχυρές καί έπίσημες Βιομηχανίες τής 
χώρας (ή «Ίζόλα», π.χ., ή καπνοβιο
μηχανία Κεράνη, ή ΠιρέΛλι, κ.ά.). 

κυκλοφορούν καί έΕαπλώνουν τή φήμη 
τους μέ Ημερολόγια καί άλλες πανηγυ
ρικές έκδόσεις πόλύ πολιτισμένες πού 
τίς τιμούν καί τίς άνεβάζουν πολύ ψη
λά. Κι' άς σκεφθούμε τήν έκδοση τής 
Εμπορικής Τραπέζης πρό ολίγων έτών, 

μέ τίς θαυμάσιες εικόνες μεγάλων μας 
ζωγράφων, πού ήταν ένα σπάνιο έρ
γο τέχνης καί προβολής τής Καλλιτε
χνίας μας, τήν έφετεινή όμοια έκδοση 
τής Εθνικής Τραπέζης γιά τήν Ελλη
νική Λαογραφία, μέ τίς έΕαίρετες συν
εργασίες τής κ. Πόπης Ζώρα, τού Κί- 
τσου Μακρή καί άλλων, πού είναι μιά 
πρόοδος άνευ συγκρίσεως καί άνευ 
προηγουμένου. Στήν Εθνική Τράπεζα 
πρέπει έπίσης νά κατάλογιστεϊ καί ή 
δημιουργία καί καλή λειτουργία τού Ι
δρύματος πού τελευταία θέσπισε γιά 
τήν ύποστήριΕη τών Γραμμάτων καί 
τών Τεχνών καί τό όποιον βλέπωμε μέ 
χαρά νά ένισχύει συγγραφείς καί καλ- 
λιτέχνας άΕίους, άλλά παραγκωνισμέ
νους άπό σεμνότητα. Έδώ πρέπει νά 
συγχαρεί κανείς καί νά σφίξει τό χέρι 
τής 'Επιτροπής του, πού προγραμματί
ζει άγορές έργων άληθινών τεχνιτών καί 
δημιουργών, άΕίας.
★ ΓΙΑ ΤΑ Ημερολόγια, ένας λόγος 
πού έΕυπηρετοϋν μέ τόν τρόπο τής πα- 
ρουσιάσεώς των τήν Τέχνη, εΐναι πώς 
μέ τά θέματα πού ώς τώρα έδωσαν 
καί τούς καλλιτέχνες πού πρόβαλαν 
δέν έδωσαν τό δικαίωμα, άκόμα στούς 
άφηρημένους καί τούς μοντέρνους νά 
προβληθούν καί νά έπιβληθοΰν καί 
μέσω αύτοΰ τοΰ τρόπου. "Ας μεί
νουν αύτές οί έκδόσεις άκόμα μακρυά 
άπό τήν καινούργια Τέχνη, ώσπου νά 
κριθεϊ ή άξια της άπό τό Χρόνο, ώστε 
όταν δοθεί, νά δοθεί, έκείνη πού πρέ
πει καί έκείνη πού θά άντέΕει μέσα στό 
πέρασμα του καί θά κριθεί ικανή. ΓιαΓ 
τί τό έργο ένός άληθινού ποιητού συγ
γραφέα, ή καλλιτέχνη δέν τό έπι- 
βάλλει ούτε ή έποχή, ούτε ό θόρυ
βος, ούτε ή Μόδα, άλλά ό Χρόνος καί 
ή Λογική, — πού θά περάσουν άπό τό 
διυλιστήριο καί τό πιεστήριό της.

ΑΠΟΝΟΜΗ τών Κυπριακών Κρα
τικών Βραβείων μάς κάμνει νά 

σκεφθούμε πώς, χωρίς ό τόπος τούτος 
νά έχει μεγάλους λογοτέχνας καί συγ

γραφείς πού στό κάτω τής γραφής νά 
ζοΰν μόνον άπό τήν πέννα τους, ξέρει 
νά έπιβραβεύει θετικότερα τή γονιμότη
τά τους καί νά τήν τιμά. Καί είδαμε 
τήν άπονομή τού βραβείου συνο
λικής προσφοράς (πού 
έδόθη στόν πιό φτασμένο λογοτέχνη 
τής έποχής καί τόν πιό άΕιόλογο, — 
τόν Άντη Περνάρη) πού τό συνιστούν 
250 λίρες, γιά κάποια οικονομική άνα- 
κούφιση τού συγγραφέα, τώρα στά γε
ράματά του. Δέν θά ήμποροΰσε νά θε- 
σπισθεί ένα τέτοιο βραβείο — έπαθλο, 
— έδώ, φυσικά κάθε χρόνο, κι' όχι μό
νο σ' έναν — , ύπό τύπον τιμητικών συν- 
τάΕεων ώστε νά ένισχύωνται έτησί- 
ως, δέκα, οί πιό φτασμένοι, οί πιό ά- 
ληθινοί συνταξιούχοι καί οί πιό άπαραΐ- 
τητοι γιά οικονομική ένίσχυση, άφοΰ 
συντάξεις δέν πρόκειται ποτέ νά δο
θούν; Καί τούτο καθίσταται πασιφα
νές, άφοΰ καμμιά οργάνωση τοΰ εί
δους δέν προσέφερε ούτε τόν μικρότε- 
ρον λίθον είς τό άπό τετραετίας — ή, 
πολλών έτών... — άναρχούμενο οικο
δόμημα, τό όποιον μόνον γνώμες καί 
ιδέες άκούει καί τίποτα άλλο; Οί ύ- 
πεύθυνοι τών Γραμμάτων καί τής Τέ
χνης δέν είσηγοΰνται άρμοδίως τά έ- 
κατομμύρια πού διακήρυξε ότι διαθέ
τει ό κ. πρωθυπουργός γιά τό Πνεύμα, 
ν' αρχίσει νά δίδονται πρός τόν σκο
πόν αύτόν, πού τήν ώρα τούτην είναι 
ό πλέον έπίκαιρος καί μοναδικός;

g ΣΗΜΕΙΩΣΑΜΕ μιά καλή πράξη, 
πολιτισμένη καί πολύ διαφέρου- 

σαν άπό τίς γνωστές — τής διπλωμα
τικής γλώσσας, πού χρησιμοποιούσαν 
ώς τώρα οί διπλωματικές καί προξενι
κές Ύπηρεσίες μας στό έξωτερικό: ό 
πρεσβευτής στό Λονδίνο κ. Σιρόκος 
παρέθεσε γεύμα, στούς Έλληνες φοι
τητές πού σπουδάζουν στήν ’Αγγλία... 
Άναπνέωμε — κΓ εύχόμαστε νά εί
ναι άπαρχή άλλαγής, καίριας άλλαγής,

ΟΛΥ είναι τής μόδας τόν τελευ
ταίο καιρό οί δεξιώσεις, τά γεύ

ματα, οί συνεστιάσεις οργανώσεων καί 
ιδρυμάτων καί προσωπικοτήτων πρός ά
πορους, εργαζομένους, άποκλήρους καί 
..πτωχούς συγγενείς, οί όποιοι τά δέ- 
χωνται, τά τιμούν καί τά ξεκαθαρίζουν 
ώς περιεχόμενα ένδιαφέροντα. Ή ίστο- 

ρία άναφέρει ώς πρώτον έκ τούτων, τόν 
Μυστικόν Δείπνον, συνεστίασιν τού 
Χριστού πρός τούς μαθητάς του. "Εκ- 
τότε έγιναν άσφαλώς πολλά πού δέν 
άναφέρει, ή πού δέν κράτησε στάς 
Δέλτους της ή Ιστορία — όπως τήν 
προχτεσινή δεξίωση πού οργάνωσε τό 
Υπουργείο Προεδρίας γιά νά περιποιη- 
θεί τούς άνθρώπους τής Τέχνης καί 
τοΰ Πνεύματος, νά τούς γνωρίσει καί 
νά τούς φέρει σ' έπαφή μεταξύ τους... 
Τοΰ είδους αύτές τίς δεξιώσεις καί 
συνεστιάσεις άρχισαν, συνεχίζοντάς 
τες άνθρωπιστικά, έκλεκτοί ίεράρχαι 
όπως οί οεβασμιώτατοι Φιλίππων καί 
Νεαπόλεως (Καβάλας), Ακαρνανίας κ. 
Θεόκλητος καί άλλοι θρησκευτικό' 
τοπ(.;οί ηγέτες καί τίς έξακολούθησαν 
Δήμαρχοι (Πειραιώς) καί διευθυνταί ι
δρυμάτων, τραπεζών, κλπ. Οί Μητρο
πολίτες άρχισαν μέ τούς όδοκαθαρι- 
στάς καί σέ συνέχεια οί άλλοι μέ τό 
πλήρωμα τών ιδρυμάτων, έπιχειρήσε- 
ων, έργοστασίων κλπ. πού διοικούν καί 
διευθύνουν. Τό Υπουργείο Προεδρίας 
έν τή έπιθυμία του νά κάμει μιάν έγ- 
κάρδια σύναξη άνθρώπων τοΰ Πνεύ
ματος καί Καλλιτεχνών έστειλε προ
σκλήσεις σέ περισσοτέρους κοσμικούς 
καί έρασιτέχνες, παρά σ' έπαγγελμα- 
τίες. Καί μέ τή φανερή άπουσία πλεί- 
στων όσων άξιων τών Γραμμάτων καί 
τών Εικαστικών Τεχνών, πού δέν παρ- 
ευρέθηκαν, γιά νά μειώσουν τή βαρύ
τητα τού γεγονότος, ήταν ολοφάνε
ρη ή φτώχεια- καί ή έλλειψη τών κο
ρυφαίων καί τών έκλεκτών. Δέν τά 
γράφωμε γιά νά θίξωμε άλλά γιά νά 
ζωγραφίσωμε τήν κατάσταση: ’Απ' τή 
μιά μεριά τό μποϋκοτάζ τών άντιφρο- 
νούντων πού έλλειψαν άθρόως, άπ' τήν 
άλλη ή παρουσία τών ταχτικών τής... 
προσκολλήσεως, ιδού ή συνήθης εικό
να τής καταστάσεως σ' αύτή τή συγ
κέντρωση...

Μ Ε ΨΥΛΛΟΥ πήδημα, οί καλές καί 
μεγάλες έφημερίδες τής πρωτεύ

ουσας, αύτές πού μέ τά λαμπρά καί 
ώραία περιεχόμενά τους... μορφώνουν 
καί έκπολιτίζουν τό έμψυχο υλικό τής 
χώρας κι' είναι καύχημα τοΰ τόπου 
μας καί τοΰ Τύπου, άνασύρουν άπό 
τό ύψος τής θέσεώς τους, άπό τά ΛεΕι 
κά ώφελίμων γνώσεων άπό τούς θρό
νους των κλπ. τό βαρύ πυροβολικό 
τής Σοφίας, τών Γνώσεων, τοΰ μεγά
λου Πολιτισμού κλπ., — μερικούς ήθο 
ποιούς, οί όποιοι δέχονται, κι σ 
παντούν οέ κάθε είδους συνεντεύξεις 
σέ ότι δήποτε έρώτημο, κλπ. μέ τήν 
ίδιαν έπιπολαιότητα πού έμφανίζων- 
ται στίς ωραίες τους φωτογραφίες καί 
στούς ρόλους πού παίζουν, είς συνάγω 

νισμόν τών ειδικών, τών άρμοδίων καί 
τών ύπευθύνων τών θεμάτων πού ομι
λούν. Καί θαυμάζει κανείς τίς νέες 
τους φωτογραφίες μέ τίς έξαντρίκ 
στάσεις καί προβολές — μέ τέτοιες 
μόνον ένας λόγιος τής Επαρχίας πο- 
λυζητούμενος στίς πόλεις καί τίς κω- 
μωπόλεις της γιά έμφανίσεις καί 
ομιλίες ήμπορεΐ νά συναγωνιστεί καί 
ν' άντιπαραταχθεί — καθώς καί τήν 
εύχέρεια τών εύκολων άπαντήσεών 
τους, πού νομίζει κανείς πώς καί τό
τε... κάνουν Θέατρο!
Πώς νά μήν έκτιμήσει κανείς τό Θέα
τρο καί τόν Τύπο, ύστερα άπ' αύτά 
τά ώραία καί έκπολιτιστικά έργα του, 
πού τόσο πιστά μάς κάνει νά βαθμολο
γούμε καί τά δύο καί νά γνωρίζωμε 
τή στάθμη τών πνευματικών τους προ
σώπων, όπως μάς δίνωνται κάθε τόσο 
μέ τέτοιες γραφικότητες;;

Μ ΕΓΑΛΗΝ — τεσσάρων σελίδων 
καί μέ ώραία περιεχόμενα — κα- 

μπάνιαν έκαμε γιά νά προβάλλει τίς 
Εικαστικές Τέχνες καί τίς άνάγκες 
τους, άπογευμοτινή έφημερίς!.. άμερό- 
ληπτον είς όλα, άφοΰ τόσο καλά έ- 
πλούτισε τίς στήλες της μέ έργα καί 
κείμενα μονόπλευρα καί... κατεστημέ
να. Καί στό τέλος ώμίλησε καί διευθυν
τής «πνευματικού κέντρου» διαφημι
στής καί ζωγράφος πού τροφοδοτεί 
τόν Τύπο μέ πλούσιο ύλικό δημοσιεύ
σεων τοϋ γραφείου του καί ώς έκ τού
του οί έφημερίδες, τού δημοσιεύουν τά 
πάντα άνεξελέγκτως καί δέν τοΰ άρ- 
νούνται τίποτα. Καί τί είπε; "Οτι μπο
ρούσε νά γνωρίζει άπό τή σκοπιά τής 
δουλειάς του καί τών αυφερόντων τού 
«πνευματικού» του Κέντρου καί τών 
πελατών του...

θ Α ΕΚΦΡΑΣΩΜΕ καί στό φύλλο 
τοΰτο, τήν άπογοήτευσή μας γιά 

τήν Κριτική τήν όποιαν όπως 
μας τήν παρουσίασαν οί ύπεύθυνοι 
τής λειτουργίας της, έκλεκτοί έκπρό- 
σωποί της, στό τέταρτό μας φύλλο, υ
πάρχει άληθινά κΓ είναι ή πιό τίμια τοΰ 
είδους της καί στόν τόπο μας. Φυσικά, 
δηλώνωμε ότι Κριτική στήν Ελλάδα, 
ύπάρχει καί άλλοίμονο, αν δέν ύπήρ- 
χε, άφοΰ θέλωμε νά είμαστε τόπος, έ- 
λεύθερος καί πολιτισμένος. Κρι
τική ύπάρχει, δέν ύ
πάρχουν όμως λει
τουργοί της στό ύψος 
των! Καί ιδού, μιά άκόμη άπόδει- 
ξις; Χιλιάδες εΐναι τά βιβλία πού 
βγαίνουν στόν τόπο μας, μεταξύ τών 
όποιων πολλές έκατοντάδες, τά λογο
τεχνικά καί έκ τούτων πολλές δεκά
δες Νέων, ποιητών πεζογράφων 

κε(ϊ άλλων διανοητών (= κι' έμεΐς 
πού τά περισσότερα τούτων, τά διαφη- 
μίζωμε, τό γνωρίζωμε καί άγωνιζόμα 
στε μαχητικά καί πρός όλες τίς κα
τευθύνσεις γιά τήν προβολή καί έπι- 
βολή των), πού ζητούν τήν δικαίωσή 
των, έρχόμενοι σέ γνωριμία πρός τό 
είδος τούτο τής δημοσιότητας πού λέ
γεται Κριτική καί Κριτικοί. Σέ όλους 
τούς ύπευθύνους του λειτουργήματος 
τούτου: αναγνωρισμένους καί μή, έρα- 
σιτέχνες καί έπαγγελματίες, μικρούς 
ή μεγάλους, έπαρχιώτες ή πρωτευου
σιάνους, τά στέλνωμε συστηματικά 
ή συστήνωμε τήν αποστολή τους ύ-
ποδεικνύ όντας 
θύνσεις. Καί

ονόματα καί 
ή άποκάλυψις, 

γορα, συντονισμένη 
έρχεται παταγώδης: 
(ή, οί καθημερινές, 
ρισμένες τακτικές, 
τοΰ Τύπου μας, οί
Βιβλιοκρισία . (πλατύ δίστηλο καί τε
τράστηλο πολλές φορές, άπό πάνω ώς 

διευ- 
γρή- 

έπιδεικτικά κλπ., 
οί κυριακάτικες 

δηλ. οί προσδιο- 
μόνιμες) στήλες 
αφιερωμένες στή

κάτω τής άπέραντης σελίδας) φρεσκο- 
τυπωμένες καί καλοτυπωμένες, άνοί- 
γονται γιά νά προβάλλουν μακαρονο- 
ειδείς κρίσεις καί μελετήματα, άπορρέ- 
οντα άπό διαβάσματα βιβλίων, όχι 
σύγχρονης Λογοτεχνίας, πού έ
χει άνάγκη ν, καί πρέ
πει νά φανεί καί νά 
κριθεί, άλλά τού παρελθόντος, σάν 
άπό τυμβωρυχία: πλατύστηλες κρίσεις , 
γιά τόν Κοραή, π.χ. τόν Ψυχάρη, άρ- 
χαίους κλασσικούς, Ιστορίες τοϋ Γέ
νους καί τού Πολιτισμού, πού εΐναι 
είδη έμπορίου καί τίθενται έκ νέον 
καί σ' άνατυπώσεις στή δημο
σιότητα γιά έμπορική κυκλοφορία καϊ 
προβολή. "Η γραψίματα γιά βιβλία — 
έπανεκδόσεις βιβλίων πού δέν πε
ριμένουν τή γνώμη τών κριτικών μας 
αύτών, πού ζητούν ν' άποδείξουν εύ- 
ρυμάθεια καί σοφία μέ άνακίνηση θεμά
των, ιδεών, ονομάτων, κ. ά. Σάμπως 
νά έχουν άνάγκη νά μάθουν τίς κρί
σεις τών άσχολουμένων μέ τά βιβλία 
καί τίς έκθέσεις τών έργων τους ό.,.Σά 
θας, ό Παπαρρηγόπουλος, ό Κόκκινος, 
ό Καρολίδης (πού τόσο τούς κακοποι
ούν οί σύγχρονοι έκδοτες καί οί Κρι
τικοί γιά νά έπιδείξουν γνώσεις κ.ά.), 
— ό Καραγάτσης> ό Παπαντωνίου, ό 
Κρυστόλλης κλπ. καί τέλος, μερικοί 
σημερινοί, όπως ό Π. Κανελλόπουλος, 
Κ. Τσάτσος, κ.ά. — πού μέ τήν μόνω
σή τους, τούς δόθηκε ή εύκαιρία νά 

γράψουν εξαίρετα βιβλία, πολύτιμα γιά 

τόν τόπο καί τήν έποχή, πού δέν έτ 

χουν άνάγκηίόμως τών κριτικών )παρα- 

τηρήσεων ή γνωμών τής Κριτικής μας! 
Μά θάπρεπε οί Κριτικοί αύτοί πού κα-
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τάντησαν λήμματα σ’ έγκυκλοπαιδείες 
καί άλλα, νά ντρέπωνται. Καί θά τό έ- 
καμναν ασφαλώς, άν είχαν επίγνωση 
πώς τόσο τούς τιμούν οί Νέοι μας καί 
ήμεΐς μέ τήν αποστολήν τών βιβλίων 
τους, γιά κρίση!

Μ Ε ΧΑΡΑ διαπιστώσαμε ότι, τά 
150 χρόνια τής ’Ελευθε

ρίας μας, άπέδωσαν κάπως, ά- 
γλαούς καρπούς, θές ό πολύς ένθου- 
σιασμός καί τό πλούσιο πρόγραμμα πού 
έΕαγγέλλεται πανταχόθεν διά τούτον 
τόν έορτασμόν, θές ή άληθινή συμμε
τοχή καί συγκίνηση τοϋ Λαού ένιός 
καί έκτος τής χώρας, ώδήγησαν σέ 
πλουσιώτερες καί ιδιότυπες έκδηλώ- 
σεις γιά τούτα τά γεγονότα. 'Ήδη α
ναγγέλθηκε άπό πλειστα όσα, ιδιωτικά 
ιδρύματα καί Οργανισμούς, Δήμους, 
Νομαρχίες, ΤράπεΖες κ.ά. ή προκή 
ρυΕις διαγωνισμών μέ χρηματι
κά βραβεία, έκθέσεις μαθητών γιά 
συγγραφή ιστορικών έργων έκ τών θε
μάτων τού άπελευθερωτικοΰ άγώνος, 
κ.ά., πού θά άνοίΕουν καί θ’ άνατάμουν 
νέας οδούς καί νέας λεωφόρους στήν 
νεκρή πνευματικότητα τοΰ τόπου καί 
ιδίως τήν Επαρχιακή. Εύγε σέ όλους, 
πού ύπήρΕαν άφορμή καί κίνητρο.

★ ΕΠ' ΕΥΚΑΙΡΙΑ θά θέλαμε νά συ- 
στήσωμε οτούς άρμόδιους τήν ύπόθεση 
τής έφετεινής Πανελληνίου 
Έκθέσεως πού μέ τήν Επι
τροπή πού ψιθυρι'Ζεται πώς θά δώ
σουν καί τίς έσκεμένες άπουσίες τών 
έπιρρεπών στά μποϋκοτάζ Kqi τών προσ
χωρήσεων καί ύποχωρήσεων πού θά 
δημιουργηθοΰν, δέν θά παρουσιασθή 
πραγματική Πανελλήνιος παρά μωσαϊ- 
κόν προσώπων καί πραγμάτων. Αί Παν
ελλήνιοι πρέπει νά είναι άνώτερες καί 
προσώπων καί μικροσυμφερόντων.

Η «ΣΤΟΑ» — ένα καλλιτεχνικό 
καί πνευματικό κέντρο, πού ορ

γανώθηκε στόν Πειραιά, γιά τή στέγα
ση Νέων πού άσχολούνται μέ τά 
Γράμματα καί τίς Τέχνες, διοργάνωσε 
πριν άπό λίγο καιρό μιάν ένδιαφέρουσα 
καί ιδιότυπη έκθεση: Πειραιώτες Ζω
γράφοι — γνωστοί καί άγνωστοι — έ- 
πιβεβλημένοι καί όχι (οί Χαρά Βιέν- 
να; Παν. Τρέκας, Μιχ. Νικολινάκος, 
Δημ. Σταματάκης, Γ. Κασαβέλης, Γ. 
Μιχελακάκης, Σπ. Κόκκινος, Διον. 
Κουρής, Δημ. Σουρμελής, Μιχ. Λεω- 
νής, Μ. Σοφιανός, Ν. ΚατσιρτΖόγλου, 
κ.ά.), εικονογράφησαν καί έΕέθεσαν 
ομαδικά γιά ένα διάστημα ήμερών, 
στήν πιό μεγάλη αίθουσα τού καταστή
ματος, ποιήματα, Πειραιωτών στιχουρ-

θ ΠΑΥΛΟΣ Γ ιοβανόπουλος είναι ένας νέος καλλι 
τέχνης, Μακεδών τήν καταγωγή, πού μετά τίς κλασικές του σπου

δές, είδικεύθηκε στό Πανεπιστήμιο τής Ν. Ύόρκης, καί μέ κολή καλλι 
έργεια τοΰ ταλέντου του έΕέθεσε σέ σημαντικές γκαλερί κΓ έλαβε μέν 
ρος σέ σοβαρές ομαδικές έκθέσεις (Μουσεία Βαλτιμόρης καί Φιλαδέλ
φειας, γκαλερί Larcada τής Ούάσιγκτων καί τελευταία στή 
γκαλερί Corcoran T9C Νέας Ύόρκης). Από τήν εικονογράφηση έ
νός ένδιαφέροντος βιβλίου Αμερικανού συγγραφέα βλέπωμε τόν Ελλη- 
vq Ζωγράφο νά παρουσιάΖει τόν νεαρό νέγρο Edgar ήρωα τού έργου 
πολύ έπιτυχημένα. Στή φωτογραφία, ό Π. Γιοβανόπουλος στό άτελιέ

του, άνάμεσα στά σύνεργα τής Τέχνης του κλπ.

γών πού τούς άρεσαν (τών: Γρ. Θεσ- 
χάρη, Κ. Θεοφάνη, Εύαγ. Καμπέρου, 
Β. Λαμπρολέσβιου, Στ. Γεράνη, Λου
κά ΜουΖάκη, Κ. Γαρίδη, Κ. Λουκόκη, 
Ν. Βελιώτη, Θ. Βλάση, Στ. Θανόπου- 
λου καί Γερ. Τσάκαλου). Ή ίδέα δέν 
ήταν βασικά άσχημη, κΓ έχει μιάν έν
διαφέρουσα πρωτοτυπία. Μόνο πού 
πήγε χαμένη ή έκθεση αύτή μέσα στό 
άσφυκτικά πνιγηρό ύπόγειο περιβάλλον, 
πού τό έκαμνε περισσότερο άποκρου- 
στικό ό καπνός πού δέν είχε καμμιά 
διέΕοδο καί ό τόπος. Οί μετέχοντες 
καί τών δύο παρατάξεων καί κατηγο
ριών, θά ήμπορούσαν νά μιλήσουν 
στόν πρωτοπόρο Δήμαρχο τους, κΓ ή 
"Εκθεση τούτη νά στεγασθεΐ κάπου καλ- 
λύτερα. Ιδού θέμα καί γιά τίς γκαλερί 
τής Αθήνας: οί Ζωγράφοι στήν ύπη- 
ρεσία τής Τέχνης — πρωτότυπη καί 
άληθινά ιδιότυπη Έκθεση.

★ ΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΙΝ τών θέσεων 
είς τά κρατικά μας θέατρα, έγιναν τό 
τελευταίο τρίμηνο οί έΕής άλλαγές 
στίς θεατρικές μας σκηνές : Γενι
κός Διευθυντής των, ό κ. Βασ. Πα- 
Εινός. Γενικός Διευθυντής τού Εθνι
κού Θεάτρου ’Αθηνών, ό κ. Βασίλης 
Φράγκος (γενικός γραμματεύς τοΰ 
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος 
καί τελευταίως διευθυντής τής Δραμα
τικής Σχολής τοΰ Έθν. Θεάτρου Α
θηνών) , όνομασθέντος έπιθεωρητοΰ 
καί συντονιστοΰ τοΰ μέχρι τούδε προ
σωρινού διευθυντοϋ του κ. Τάσου Α- 
θανασιόδη. Τήν διεύθυνσιν τής ΔραμαΓ 
τικής Σχολής διατηρεί έπίσης ό κ. 
Φράγκος. Τή διεύθυνση τής Λυρικής 
Σκηνής, άνέλαβεν ό κ. Δημ. Χαμου- 
δόπουλος καί παραμένει διευθυντής 
τού Κρ. Θ. Β. Ελλάδος ό κ. Γ. Κι- 
τσόπουλος, κλπ.

ΛΗΘΕΙΑ — πώς νά νεκρολογή 
σει κανείς τό τόσο μέγα πλήθος 

τών νεκρών, πού άφηρπάγησαν άπο 
τή Ζωή, τόσον έΕαφνα τό τελευταίο 
τοΰτο έΕάμηνο; Από ποιόν ν' αρχί
σει καί μέ ποιόν νά τελειώσει, πού ή- 
σαν τόσο άγαπητοί καί διαλεχτοί, εϊ
χον τόσους στενούς δεσμούς μαΖί μας, 
κΓ οί περισσότεροι είχαν δημιουργή
σει τόσο άΕιόλογο έργο;...
Μάς έθλιψε βασικά καί έν πρώτοις ό 
θάνατος τοΰ Γιώργου Θω
μά ΐ δ η, τού καλοΰ συγγραφέα καί 
λογοτέχνη πού ύπήρΕε καί μέλος τής 
έκδοτικής όμάδος τοΰ περιοδικού τού
του, πού τόσον άδόκητα τόν έχασε 
(30 Αύγούστου), — ή άποδημία τοΰ 
Παναγή Λεκατσά, τοΰ 
σοφού έπιστήμονα τής άρχαίας Λογο 
τεχνίας, δπως τήν άπέδιδε στούς άν- 
θρώπους τής έποχής, ύστερα ή άπώ- 
λεια τοΰ ποιητή Πάνου Σπά
λα μέ τό πολυσύνθετο έργο, άνά- 
μικτο στήν ποίηση, τήν πεΖογραφία 
καί τή δημοσιογραφία (4 Νοεμβρίου), 
τοΰ Γιάγκου Πιερίδη, 
γνωστού ’ΑλεΕσνδρινοΰ συγγραφέα 
καί λογοτέχνου, πού τόν είχαμε τόσο 
πολύ συνηθίσει στίς συντροφιές μας 
καί στίς κάθε είδους συγκεντρώσεις 
μας (άπέθανε τόν Νοέμβριο) τής 
Τίλλας Μ π α λ ή, τής πονε- 
μένης αύτής κα'ι άληθινής ποιήτριας 
πού τελευταία τής είχαμε δημοσιεύσει 
καί ποιήματα, τοΰ Φώτη Μπά
σο υ κ έ σ, φιλολόγου καί λογοτέ
χνου, πού άποστρατεύθηκε άπό τήν 
ύπηρεσία (έκπαιδευτικός, γυμνασιάρ
χης), κΓ έγινε ν’ άνασκουμπωθεϊ καί 
νά παρουσιάσει σέ τόσο μιΚρό διά
στημα τόσο μεγάλο έργο, πού είχε 
κρυμμένο, ή άπώλεια τοΰ ’Ομή
ρου Μπεκέ (1 Φεβρουάριου), 
ένός άπό τούς πιό άντιπροσωπευτι- 
κούς ποιητές καί λογοτέχνες τής δια- 
οποράς, πού ή έγκατάστασή του στήν 
'Ελλάδα ύπήρΕε πλουτισμός τής Λογο 
τεχνίας μας καί τέλος, τοΰ ”Α γ γ. 
Τανάγρα (2 Φεβρουάριου), 
πού παρά τίς τόσες άλλες άπασχολή- 
σβις του, ύπήρΕε καί λογοτέχνης στήν 
έποχή του, μέ έργα πού άπετέλουν, 
μιά κάποια βάσι τοϋ τότε οικοδομή
ματος τής Λογοτεχνίας μας.

Π ΡΟΣΘΕΤΩΜΕ, στούς περαστι
κούς τής πρωτευούσης τών τε

λευταίων μηνών, καί τούς παρακάτω 
λογοτέχνες >καϊ καλλιτέχνες, πού ή 
κίνησίς των στήν Αθήνα άποτελεϊ μέ-

Π ΡΕΠΕΙ νά καθορίσωμε έδώ άτι, όσα δημοσιεύτηκαν ώς τώρα καί 
θά δημοσιευθοΰν στό μέλλον στίς στήλες μας άπό άνέκδοτες 

συνεργασίες τών παλαιών καί έκλιπόντων (π.χ. ή διαμαρτυ- 
ρ ι α τής 'Ελένης Πσπαδάκη, καί οί γνώμες γι' αύτήν τών κορυφαίων 
τής έποχής, τού περασμένου τεύχους), τά σημερινά (μελέτημα τοΰ 
Νικ. Λούβαρη, διαμαρτυρία τοΰ Άλ. Σεγκόπουλου κλπ.) προέρχωνται 
άπό τό πλούσιο καί άνέίχδοτο άρχεϊο, τοΰ Μάριου Β α ϊ ό
νου, τό όποιον προσφέρετσι νά δημοσιευθή σ’ έπικαιρότητες έδώ. 
γιά άτι κενό τής Νεοελληνικής Γραμματολογίας πρός γνωριμίαν προ
σώπων καί πραγμάτων. Πρόκειται περί άνεκδότων, άγνώστων καί ση

μασίας κειμένων πού έρχονται γιά πρώτη φορά στή δημοσιότητα.

ρος τής πνευματικής Ζωής τοΰ τό
που μας:
— Προερχόμενοι άπό τήν Κύπρο έδω 
σαν ολιγοήμερο παρών στούς φιλο
λογικούς κύκλους, ή νέα λογοτέχνις 
κ. Νίκη Λ α δ ά κ η — Φι
λίππου, ό ποιητής Ξάνθος 
Λυσιώτης καίό "Ανθος 
Λυκαύγης, (δημοσιογράφος καί 
λογοτέχνης, στέλεχος τοϋ Κυπριακού 
Ραδιοφώνου καί τής Τηλεοράσεως).
— Είδαμε καί πάλι τόν τελευταίο και
ρό σ’ ένα δυό ταΕείδια του τόν Άλε- 
Εανδρινό διανοούμενο, δίκηγόρο καί 
σύμβουλο τών Πατριαρχείων ΆλεΕαν- 
δρείας κ. Βάσο Καναβάτη, 
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★ Τό περιοδικό έχει έΕασφαλίσει γιά ολόκληρο τό χρόνο συνεργασίες 
παλαιών καί Νέων καί δέχεται μόνον νεωτέρων, γιά έγκριση, στήν μό
νιμη διεύθυνσή του, οδός Βουκουρεστίου 25, Άθήναι, (ΟΙ πεΖογράφςι 
νά στέλνουν άπό 2 — 3 διηγήματα καθένας καί οί ποιητές 5 — 10 

ποιήματά τους).
★ Οί «ΌρίΖοντες» προσέφεραν άφειδώς τά τεύχη τοϋ α’ έτους τους 
σέ δλο σχεδόν τόν πνευματικό κόσμο —λογοτέχνας, καλλιτέχνας, φι
λοτέχνους καί άλλους φίλους των, γιά τά νέα τους δμως φύλλα, ό
σοι έπιθςμοΰν νά τούς παρακολουθήσουν, συστήνομε νά έγγραφοΰν 

συνδρομητές..
★ Τό περιοδικό δέν άνταλλάσσεται — συστήνει δμως στούς διαφό 
ρους έκδοτος νά τοΰ στέλλουν τά έντυπά τους γιά νά τά είδησεογρα- 
φεί καί νά παρουσιάΖει τίς ένδιαφέρουσες ειδήσεις καί συνεργασίες 

τους.
★ Ή κριτική λείπει άπό τίς στήλες μας καί άντί αύτης, γιά τά έν- 
διαφέροντα τών βιβλίων, τών Εκθέσεων, τοΰ Θεάτρου καί γενικά τής 

πνευματικής μας Ζωής θά δημιουργούμε ειδικά σχόλια.

πού έτοιμάΖει νά δώση στή δημοσιότη
τα νέα βιβλία του, ποιημάτων καί Ι
στορικής δεοντολογίας.
★ ’ Εγκατεστάθησαν στήν πρωτεύου
σα, δπου παλαιότερα είχαν τμηματι
κά Ζήσει, — ό Κρητικός δημοσιογρά
φος, ποιητής καί θεατρικός συγγρα- 
φεύς Άρης ΧατΖηδάκης 
καί ό Βολιώτης λογοτέχνης Λ ε υ- 
τέρης Ρουτόπσυ λος 
πού τόν τελευταίο τούτον, τόν είχαμε 
γνωρίσει καί ώς βιβλιοκριτικό στίς έ
φημερίδες τοΰ τόπου του, αθηναϊκών 
έκδόσεων, άλλά καί ώς έκδότην λαμ
πρών περιοδικών μέ λογοτεχνική άΕίαν 

(«Παρουσίες» Κλπ.).

★ ΤΟ ΕΚΤΟ τούτο φύλλο τών «Ό ρ ι ζ ό ν τ ω ν», τυπωμένο ατά Τυπογραφεία τού Ν. Παπανικολάου (Άκομινώ- 
του 29,—τηλ. 528.449), σέ 2. 5 0 0 αντίτυπα καλύπτει τ,ήν έκδοση τοδ Β' φύλλου τοδ Β' χρόνου (1971). Ύπευβυ- 
νότης κειμένων, σχολίων καί δημοσιεύσεων : Μ&ριοςΒαϊώνος Βουκουρεστίου 25, — τηλ. 615.196. ★
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