
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕ} ΗΜΕΡΗ
I ΕΤΟΣ Α. Τεύχος 3. ΜΑΙΟΣ 1932 1

απο τον “ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΤΥΡΑΝΝΟ,,
ΠΑΡΟΔΟΣ

Στρ. α — Γλυκόλαλε χρησμέ τοΰ Δία 
τί τάχα μας μηνάς πετώντας 
άπ τούς ολόχρυσους Δελφούς . 
στή δοξασμένη Θήβα; 
’Απόλλωνα, τής Δήλου βασιλιά, 
φόβος μοϋ σφίγγει τήν καρδιά, 
καί τρέμω αν νέο ή αν παλιό θά δρίσης χρέος. 
Μίλα, θείε χρησμέ, χρυσής ’Ελπίδας τέκνο.

Αντ. α'—Τοΰ Δία κόρη, αθάνατη Άθηνά 
εσένα πρώτα επικαλούμαι, 
κ’ εσύ “Αρτεμη τήν πόλη μας πού σκέπεις 
καί δοξασμένη μές στήν αγορά 
τήν κυκλική σ' έχουν θρονιάσει, 
κ’ εσύ τοξότη Απόλλωνα 
κ’ οί τρεις μαζί τή χάρη σας νά δείχτε 
κι άπό τή συφορά νά μας λυτρώστε. 
Σάν κάποτε πού διώξατε τή φλόγα 
τοΰ κακού, πού απάνω μας φτερούγιζε 
έτσι καί πάλι νά μάς φυλάξετε. ·

Στρ. β —’Αλί μου, αμέτρητους καημούς τραυώ 
κι δ κόσμος δλος πάσχει καί τοΰ ανθρώπου 
δέν μπορεί δ νους νά βρή γιατρειά καμμιά. 
Στον πλούσιο τόπο μας σπαρτά πιά δέ φυτρώνουν,
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ούτε οί γυναίκες μας βαστούν στις γέννες. 
Κοπάδια άπό πολίτες 
σάν τά γοργόφτερα πουλιά, 
γοργότερα κι άπ τή φωτιά 
δρμοΰν στήν κατοικία 
τοϋ μαύρου κι άραχνου “^δη.

- ·Λντ. β—Αφανισμένη ή χώρα. ΙΙαιδιά μωρά 
μένουν στους δρόμους σωριαστά χωρίς ταφή 
καί δέν πονεΐ κανείς τό θάνατό τους. 
Μάννες μέ κάτασπρα μαλλιά 
γυναίκες πονεμένες, 
μπρος στους βωμούς πεσμένες, 
παρακαλοΰνε τούς Θεούς νά σώσουν 
τήν πόλη άπό τόν άδικο χαμό. 
Ήχοΰν δλοΰθε προσευχές 
καί σμίγουνε μέ τις κραυγές 
Θρήνοι καί στεναγμοί.
ΒόηΘα Άθηνά, χρυσή τοϋ Δία κόρη 
καί γΰρε σπλαχνικό τό πρόσωπό σου.

Στρ. γ'—Τόν ’ Αρη τόν άκράτητο πού δίχως 
τάρματά του χοίμηξε εδώ σκορπώντας 
φλόγα καί θάνατο παντού καί θρήνους, 
κάνε Άθηνά τόν τόπο μας ν’ άφήση, 
μές στις σπηλιές νά ποντιστή τής ’Αμφιτρίτης 
ή στάφρισμένα κύματα τοΰ Θρακικοϋ πελάου. 
Γιατί αν άπείραχτους ή νύχτα μάς άφήση 
πλακών’ ή μέρα νά μάς άφανίση. 
Πατέρα Δία, πού κρατάς τις άστραπές 
κεραύνωσε τό μισητό θεό.«

Αντ. γ — ’Απόλλωνα τής Λυκίας βασιλιά 
παρακαλώ τάνίκητά σου βέλη 
άπ τό χρυσό σου τόξο νά σκορπάς 
διώχνοντας τούς οχτρούς. Μέ τά δαυλιά της 
ή Άρτεμη ας τόν κάψη τ’ άναμμένα.
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πού δλονυχτίς μ’ αυτά μές στής Λυκίας 
γυρίζει τά βουνά. Βάκχε κ’ εσύ 
μέ τ’ άναμμένο πρόσωπο, πού στέμμα 
χρυσό φορείς, τοϋ τόπου μας καμάρι, 
πού κ’ οί Μαινάδες σ’ άκλουθοϋν, νά κάψης 
μέ φλογερό δαυλό τόν άτιμο θεό.

Μετάφρ. ΟΡΕΣΤΗ ΣΧΙΝΑ

ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 01 ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ

Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ ΘΕΟΣ
Σκλαβιά! Σκλαβιά κοινωνική καί σκλαβιά πνευματική! 

Σκλαβιά εξωτερική καί σκλαβιά εσωτερική. 'Ως θεσμός πολιτικο
κοινωνικός ή ως κατάσταση πνευματική. Στο ένα επίπεδο; άρ- 
χαΐοι δούλοι, μεσαιωνικοί δουλοπάροικοι, σημερινοί σκλάβοι τής 
δουλειάς, τής μηχανής, τής υλικής άνάγκης, καί ταυτόχρονα, δλοι 
τους δούλοι τής αμάθειας' στο άλλο ; πνευματικοί δούλοι τής πρό
ληψης, τής πλάνης, τής συνήθειας, τής παράδοσης, τοϋ πάθους, 
τού φανατισμού.

Μέσα στήν ιστορία τής άνθρωπότητας, άπό τά πιο παλιά χρό
νια ίσαμε σήμερα, τά δυο αυτά είδη τής σκλαβιάς στάθηκαν πάν
τα ή μεγαλύτερη αιτία τής δυστυχίας τών άνθρώπων, τό μεγα
λύτερο εμπόδιο στήν αρμονική εξέλιξη τής ζωής. Τό πρώτο είδος 
φέρνει άναγκαστικά μαζί του καί τό δεύτερο’ χώρια δμως άπό τή 
διπλή αυτή σκλαβιά, υπάρχει καί μιά τρίτη : ή σκλαβιά στο οι
κονομικό καί ηθικό συμφέρο, στο χρήμα καί στή φιλοδοξία, στήν 
αχορταγιά καί στήν έγωπάθεια. Μά εδώ δέν πρόκειται γιά τό 
τελευταίο αυτό.

’Άν ή πνευματική δουλεία μπορή νά έξήγηθή γιά οποίον 
είναι σκλάβος τής δουλειάς καί μένει βυθισμένος μέσα στά πυκνά 
σκοτάδια τής άμάθειας καί τής άμορφωσιάς, γιά τόν άνθρωπο 
δμως πού φιλοδοξεί νά λέγεται μορφωμένος, φωτισμένος, διανο
ούμενος, όδηγητής, ή πνευματική σκλαβιά εΐναι σωστή καταισχύνη.
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Πόσα παραδείγματα τέτοιας τυφλής δουλείας δέ διαπιστώνομε κά
θε μέρα μέσα στή γύρω μας πνευματική ζωή !

Γιά νά καθορίσομε καλά και νά αΐτιολογήσωμε σωστά τό 
παθολογικό αυτό πνευματικό φαινόμενο πρέπει ν’ άνατρέξωμε στις 
αρχικές πηγές του. Και τέτοιες είναι δυό: άπό τή μιά μεριά ή 
ίδια ή φύση πού δημιουργεί τις τέτοιες ή τέτοιες πνευματικές 
ιδιοσυγκρασίες’ άπό τήν άλλη, ή κοινωνία, ή άγωγή, τό περιβάλ
λον, πού επιδρά πάνω στον άνθρωπο, ώς οικογένεια, ώς σχολείο, 
ως έντυπο, έτσι η αλλιώς. Φύση λοιπόν καί κοινωνία, νά οί δυό 
δημιουργοί τής διανοητικής ιδιοτυπίας, τοϋ πνευματικού διαφο- 
ρισμοΰ τών άνθρώπων. 'Όταν ένας δέν έχη προικιστή άπό τή φύση 
μ’ ένα φυσιολογικά κανονικό ποσό αντιληπτικότητας καί εξυπνά
δας, δταν είναι φύσει άνίκανος νά συλλάβη, νά νοιώση καί νά 
έξηγήση τά κεντρικά προβλήματα τής ζωής, δταν είναι φύσει λει- 
Φός καί καθυστερημένος πνευματικά, πώς μπορείς νά είσαι βέ
βαιος, δτι ό πνευματικά αντικανονικός αυτός άνθρωπος δέ θά 
λοξοδρομήση καί δέ θά παραπλανηθή μέσα στο άφηρημένο χάος 
τών αντιλήψεων καί τών ιδεών ; 'Όταν ή λογική καί'διεισδυτική 
δύναμη ενός άνθρώπου είναι φυσιολογικά τόσο λίγη, ώστε νά μή 
μπορή ν’άγκαλιάση τό σύνολο καί τό βάθος τών προβλημάτων,νά 
μή μπορή νά φτάση στή φιλοσοφική ενόρασή τους,νά μή μπορή νά 
βρή τά πρώτα αίτια τών ιδεών, τών γεγονότων καί τών καταστά
σεων, τότε πώς δέν είναι φυσικό ο τέτοιος άνθρωπος νά καταν- 
τήση, αργά ή γρήγορα, πνευματικός δούλος; 'Όταν ή φύση μοι- 
ραζη τόσο άνισα τά δώρα της, καί προικίζη τόν ένα μέ πνευματική 
ανωτερότητα καί πλεονεχτικότητα, μέ κριτική ικανότητα βαθειά 
και έντονη, ενώ τόν άλλο τόν καταδικάζει σέ κατωτερότητα καί 
μειονεχτικότητα διανοητική καί σέ ανικανότητα κριτική, πώς θά 
μπόρεση ό δεύτερος αυτός νά προσανατολιστή σωστά καί σταθερά 
μέσα στά πολυποίκιλα καί άλληλομαχόμενα ιδεολογικά ρεύματα 
της πνευματικής ζωής ;

Καί έρχεται έπειτα τό κοινωνικό περιβάλλον νά δυναμώση ή 
νά άδυνατίση, νά συμπλήρωσή ή νά βλάψη, ν’ άποτελειώση ή νά 
καταστρέψη τό έργο τής φύσης. Γιά τόν ευνοημένο πνευματικά 
απο τη φύση, ή γόνιμη καί ευεργετική επίδραση τού περιβάλ
λοντος τού δυναμώνει τήν πλούσια φυσική του κληρονομιά' ενώ 

αντίθετα, ή στρεβλωτική καί άποχαυνωτική επίδραση τής κοινω
νίας θά τού άμβλύνη—λιγότερο ή περισσότερο ή θα τού μαράνη 
όλότελα τό φυσικό του δώρο. 'Όπως πάλι, για κείνον πού είχε 
τήν ατυχία νά μή γνωρίση τή στοργή καί τή γενναιοδωρία τής 
φύσης, τό ευνοϊκό κοινωνικό περιβάλλον θα τοΰ αναπληρώση κά
πως τή φυσική του υστέρηση' ενώ αντίθετα, η άποτυφλωτική επί
δραση τών γύρω του θα τοΰ κλειση ολοτελα τα ματια τής ψυχής 
καί θά τόν βυθίση γιά πάντα μέσα στο πνευματικό σκοτάδι, μέσα 
στήν πνευματική σκλαβιά.

Μά ας δεχτούμε τώρα—άνθρωπε εσύ, πού θέλεις νά λέγεσαι 
μορφωμένος, διανοούμενος, επιστήμονας, είτε εργάτης τού Λόγου 
είσαι, είτε τής Τέχνης, είτε τής ’Αλήθειας ερευνητής είσαι, είτε 
τοΰ Αισθήματος τραγουδιστής — ας δεχτούμε πώς ή φύση στά
θηκε γιά σένα μητέρα στοργική. Πρέπει νά τό δεχτούμε αυτό, 
σάν πιθανό, σάν πολύ πιθανό, μιά πού βρέθηκες σήμερα νά είσαι 
ένας άνθρωπος τού πνεύματος,ένας διανοητής, ή ένας καλλιτέχνης, 
αδιάφορο άν μέ περισσότερη ή λιγότερη αξία, αδιάφορο άν μέ πε
ρισσότερη ή λιγότερη φήμη. ’Έτσι ή αλλιώς, θεωρείσαι άπό ένα 
κοινό, μικρότερο ή μεγαλύτερο, σά μιά εστία φωτεινή που σκορ
πάς γύρω σου ένα κάποιο πνευματικό φώς,ωχρότερο ή έντονώτερο.

Μέσα στις μοναδικά κρίσιμες στιγμές πού περνά σήμερα η 
ανθρωπότητα, είναι τεράστια ή εύθύνη σου, άνθρωπέ μου. Αν 
έτυχε νά έχης επιχειρήσει καί νά έχης αποτελειώσει τήν αύτοέρευνα, 
τόν αυτοέλεγχο, τήν αυτοκριτική τού εσωτερικού σου κόσμου άν 
έτυχε νά έχης διαπιστώσει, ότι βρίσκεσαι σε αρμονία προς την επι 
ταγή τών τωρινών στιγμών, ότι στέκεσαι στό ύψος τών κοινωνικών 
αναγκών τής σημερινής μεταβατικής εποχής τής εποχής πού εγκυ 
μονεϊ καί προετοιμάζει τό ανώτερο κοινωνικό Αύριο —αΐ, τότε 
μπορείς νά είσαι υπερήφανος καί νά συνέχισης τό δρόμο σου.Ή 
δράση σου καί ή επίδρασή σου είναι πραγματικά διαφωτιστική, 
πραγματικά εξυπηρετική καί έξυψωτική τής ζωής. Μά άν δέν 
έτυχε ακόμη νά κάνης τόν εσωτερικό σου καθαρμό, τόν πνευμα
τικό σου συγχρονισμό, σκέψου τό υπέρτατο χρέος σου πρός τό 
Αύριο αύτό καί φανού άξιος τού τίτλου τού διανοουμένου. Σκύψε 
βαθιά μέσα σου καί κοίταξε, ήρεμα καί νηφάλια, χωρίς πάθος, 
χωρίς φανατισμό, χωρίς προκατάληψη : γεννήθηκες καί άνατρά- 
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φηκες μέσα σ’ ενα ώρισμένο οικογενειακό περιβάλλον και από
χτησες σιγά-σιγά ενα (ορισμένο ποσο αντιλήψεων και συνήθειων’ 
μορφώθηκες μέσα σ’ ενα ώρισμένο σχολικό περιβάλλον καί δέ
χτηκες ένα (ορισμένο ποσο γνωσεων καί ιδεών' έζησες μέσα σ'ένα 
ώρισμένο κοινωνικό περιβάλλον, καί απόχτησες τις αρχές του καί 
μιμήθηκες τούς τρόπους ενεργειας του καί προσαρμόστηκες στή 
δική του μανταλιτέ' μελέτησες νέος τά πνευματικά έργα ώρισμένων 
δημιουργών καί μέσα στό ανύποπτο πνεύμα σου οί γνώμες των 
καί οι πεποιθήσεις των και τα κηρύγματα των ζυμώθηκαν σιγά- 
σιγά μέ τή δική σου άγουρη σκέψη.

1 ις περισσότερες απο τις ιδεες και τις αντιλήψεις αυτές τις 
ακόυσες τις μελέτησες καί τις δέχτηκες όταν ακόμα ή κρίση σου δέν 
ήταν αρκετά ώριμη καί μεστωμένη,δταν τό πνεύμα σου ήταν γυμνό, 
παρθένο, αδοκίμαστο, άπειρο, ακαλλιέργητο. Πήρες ό,τι πήρες, όχι 
γιατί ήσουν ικανός νά τό κρίνης μόνος σου καί νά τό βρής σωστό 
και αληθινό, αλλα γιατί οι άλλοι σοΰ είπαν καί σέ έπεισαν πώς εί
ναι σωστό καί αληθινό. Δέχτηκες, ό,τι δέχτηκες, δουλεύοντας στό 
κύρος και στήν αυθεντία τών άλλων. "Αν τά πνευματικά σου αυτά 
αποχτήματα μπορούν να εναρμονιστούν προς τις ανάγκες καί τις 
απαιτήσεις τής σημερινής κοινωνικής καί πνευματικής ζωής, τότε 
μπορείς νά τα κρατήσης ώς φώτα οδηγητικά τού δρόμου τής ζωής 
σου καί μπορείς νά τρέφης μέσα σου ευγνωμοσύνη σ’ όλους έκεί- 
νους όσοι στάθηκαν για σένα αληθινοί χειραγωγοί καί φωτοδό
τες. Μα αν τ αποχτήματα σου αυτα είναι παλιωμένα, γερασμένα 
και «χρηστά για τό σήμερα, αν είναι ανίκανα να σου δώσουν 
κατευθυντήριες γραμμές μέσα στά σημερινά κοινωνικά, πολιτικά 
καί πνευματικά προβλήματα, αν δέν είναι πιά αλήθειες επιστημο
νικές, αλλα κατάντησαν απλά δόγματα, τότε αδίσταχτα καί άνίλεα 
ελαφρώσου απο το περιττό αυτό βάρος. Μονάχα περιττό ; ’Ολέ
θριο, αντικοινωνικό, άντιζωϊκό ! Γιατί σ’εμποδίζουν νά διακρί- 
νης την πραγματική αλήθεια, να βρής το δρόμο πού οδηγεί προς 
το υψηλότερο, το καλύτερο, το ομορφότερο, τό άνθρωπινώτερο, τό 
δικαιότερο. Από τό παρελθόν, άπό τήν παράδοση—τήν δποια- 
δήποτε παράδοση : εθνική, κοινωνική, πολιτική, ήθική, θρησκευ
τική —κράτησε μονάχα καί αποκλειστικά ό,τι δέ στέκεται εμπόδιο 
στήν πρόοδο, στήν εξέλιξη, στον ανώτατο ηθικό νόμο. Καί ηθικός 

νόμος γιά τήν ανθρωπότητα — δ μόνος ανώτατος, δ μόνος από
λυτος, δ μόνος ουσιαστικός καί πραγματικός—είναι ή ανάγκη τής 
υλικής καί πνευματικής ευτυχίας καί χαράς όλων ανεξαιρέτως τών 
μελών τής κάθε ανθρώπινης κοινωνίας. Γιά ένα πνεύμα ανεξάρ
τητο καί αδούλωτο, γιά μιά ανθρωπιστικά παλλόμενη ψυχή πού 
μέσα στις φτερούγες τής συμπόνιας καί τής αγάπης της λαχταρά 
ν’ άγκαλιάση δλόκληρη τήν ανθρωπότητα, είρηνεμένη, αδελφω
μένη καί δσο είναι ανθρώπινα δυνατό ευτυχισμένη,—ποιος άλλος 
μπορεί νά είναι δ ηθικός νόμος παρά ή διπλή τούτη αρχή, ή 
αύταπόδειχτη, ή ασάλευτη, ή αναμφισβήτητη, ή απόλυτη '· άπό 
τή μιά μεριά: δ κάθε άνθρωπος έχει καθήκον νά προσφέρη στό 
σύνολο τήν κοινωνικά χρήσιμη εργασία του, χειρωναχτική ή πνευ
ματική ή συνδυασμένες καί τις δυό, ανάλογα μέ τις φυσικές του 
Ικανότητες καί μέ τις κοινωνικές ανάγκες' καί άπό τήν άλλη : ο 
κάθε εργαζόμενος άνθρωπος εχει ισο δικαίωμα στα υλικά, πνευ
ματικά καί καλλιτεχνικά άγαθά τής ζωής.

Νά λοιπόν, άνθρωπε τού πνεύματος, τό κριτήριο μέ τό δποΐο 
θά κρίνης, θά έλέγξης, θ’ άναλύσης καί θά συγκρίνης τόν εσω
τερικό καί τόν εξωτερικό σου κόσμο, τον ίδεολογικο κοσμο που 
βρίσκεται μέσα σου καί τή γύρω σου κοινωνική πραγματικότητα. 
Είναι δ ηθικός αυτός νομος. Ερεύνησε βαθια μέσα σου και 
άρκεΐ νά είσαι απλός καί τίμιος — θά τον ανακάλυψης Μέ τό 
νόμο αυτό, ώς όπλο καί έφοδιο πνευματικό, καθάρισε καί ανα
νέωσε τό έσωτερικό σου, συγχρονίσου, εξανθρωπίσου, λυτρώσου 
άπό τήν πλάνη, τή συνήθεια, τήν πρόληψη, τήν προκατάληψη. 
’Αλύπητα καί ηρωικά πέταξε καί συντριψε ο,τι δε βρής μέσα σου 
σύμφωνο μέ τόν ιερό αυτό νόμο. Το πνεύμα σου,καθαρισμένο πιά 
άπό κάθε σκουριά τού παρελθόντος καί της ρουτίνας, θά σού δείξη 
τότε τήν δλόφωτη άλήθεια, τήν υπέρλαμπρη ομορφιά, τό μαγικό 
μεγαλείο, τή θεϊκή καλωσύνη, τήν υπέρτατη δικαιοσύνη τού νόμου 
αυτού, πού πηγάζει άμεσα άπό τις πιο βαθειες ανάγκες τής Ζωής.

'Άνθρωπε τού πνεύματος, πού προορισμό έχεις νά φωτίζης 
προς τήν άλήθεια, τήν ομορφιά, τί| δικαιοσύνη, ο λυτρωτής θεός 
— λυτρωτής τοΰ πνεύματός σου καί λυτρωτής τών συνανθρώπων 
σου— βρίσκεται μέσα σου. Είναι ή φωνή τοΰ λογικού σου, τής 
συνείδησής σου, τοΰ άνθρωπισμού σου. Με μιά αμείλιχτη προσ-
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πάθεια πνίξε μέσα σου τήν πολύβοη ταραχή τών πλανών, τών 
μικροτήτων, τών αδυναμιών. Άφησε τή φωνή τοΰ θεού σου ν’ 
ακουστή—μέσα στά κατάβαθα τοΰ είναι σου—ελεύθερη και κυ
ριαρχική. ’Ελευθέρωσε τό θεό σου άπό τά δεσμά πού τον πνί
γουν, υποτάξου στή φωνή του, άκολούθησέ την, γίνε αληθινά 
άνθρωπος, κλείσε μέσα σου τό συνάνθρωπό σου—και βοήθησε και 
έργάσου καί συ, μέ πίστη, μέ θέρμη και μέ αφοσίωση , γιά νά 
επικρατήση κάποτε πάνω στή γή μας μιά ζωή μέ περισσότερη χαρά 
καί μέ λιγότερο πόνο, μέ περισσότερη αγάπη καί αλληλεγγύη καί 
μέ λιγότερο εγωισμό.

Θ. ΒΛΙΖΙΩΤΗΣ

[ Παρακάτω δημοσιεύουμε ποιήματα τών κ. κ. Γ. Κ ο τ ζ ι ο ύ λ α, 
X. ’Αλεξίου καί Ά π . Μ α γ γ α νά ρ η. Ή παράθεση είναι σκόπιμη. 
Μπορεί σ’άλλα ποιήματά τους οι τρεις ποιητές νά μήν έχουν καμμιάν έσω- 
τερική συγγένεια. Μά σ’ αυτά πού παραθέτουμε υπάρχει κάτι, πού τά πλη
σιάζει μοιραία : δτι καί τά τρία άναδίνουν τήν αίσθηση τής πραγμα
τικής ζωής.

Εξηγούμαι. Άν δ έξπρεσσιονισμύς δίνη τήν ά φ η ρ η μ έ ν η έν
νοια τών πραγμάτων*  αν έξ άλλου δ ρεαλισμός δίνη τήν κ α λ λ ι τ ε χ ν ι- 
κή έποπτεία τής πραγματικότητας, πετυχαίνεται αυτό τύ πράμα μέ 
μέσο το σημαντικό εκείνο αισθητικόν δρο, πού τόν ονομάζουμε «πλαισίω
ση» δηλ. τή συνείδηση — πού είναι διαρκώς παρούσα—τής διαφοράς τής 
πλασματικής άπό τήν πραγματική ζωή. Ή αισθητική έκφραση ενός κα- 
ναριού πού τραγουδάει π.χ. παρέχει δλη τή βεβαιότητα, δτι δέν πρόκειται 
αλήθεια ποτέ ν’ ακούσουμε τήν πραγματική φωνή του. "Ομως έδώ, 
μέσ’άπ τά ποιήματα αυτά τά παρακάτω, άναδίνε τα ι μιά αίσθηση τής 
πραγματικότητας, τού πόνου, τού πραγματικού πόνου. Νομίζεις 
γιά μιά στιγμή, δτι μεσ’ άπ τό ποίημα ορθώνεται δ άνθρωπος, πού πονεϊ 
—καί τονίζει Θλιβερά, πολύ κοντά σταύτιά σου, τήν άνατριχιαστική έλε- 
γεία τής ζωής του καί πάλι—στο τέλος τής στροφής—βουτάει καί χάνεται.

Έδώ πρόκειται γιά μιά νέα τέχνη πού δέν προσέχτηκε καθόλου ώς 
τώρα. Αυτή πού θά τήν ονομάσω άμεση ή αίσθησια κ ή τέχνη.

Άλλο ζήτημα, ώς ποιο σημείο κατορθώθηκε νά βρή τήν έκφραση 
της ή τέχνη αύνή στά προκείμενα ποιήματα ]. Π. ΣΠΑΝΔ.

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ

’Ώ, μή μοΰ λές πώς τάχα δείλιασα 
μές στής ζωής μου τόν αγώνα’ 
κι άν ενικήθηκα, δέ λύγισα 
μπροστά στή μοίρα μου τό γόνα.

Σταλιά, σταλιά μές στάγριο πάλεμα 
χύθη τό αίμα μου στο χώμα 
καί στις στεγνές νοιώθω τις σάρκες μου 
τά νύχια της μπηγμέν’ ακόμα.

Αρματωσιά μου : ελπίδες κι όνειρα 
πού ήταν πουλιά κ’ είχαν σκορπίσει 
—τάγριο γεράκι σάν έχύμηξε— 
κι ανέλπιδο μ’ έχουν αφήσει.

Πετάξανε κι αντάμα πήρανε 
κάποια λαχτάρα, κάποιον πόθο 
γιά τή ζωή μου πού μοΰ άπόμείνε.... 
καί τήν καρδιά μου ά'δεια τή νοιώθω.

Καί καρτερώ μέ πόνο ανείπωτο 
νά ξαναρθοΰνε, Θεέ μου ! πάλι' 
μά σκόρπια αυτά πετοΰν καί χάνουνται 
—ξερόφυλλα σ’ ανεμοζάλη.

Λιτόχωρο ΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

ΠΑΡΑΘΕΡ1ΣΜΟΣ

Νά ’χης ανάγκη τάχ’ άπό άέρα, 
νά μή σοΰ κάνη τούτος δ κοινός, 
τό χέρι στο θερμόμετρο ολημέρα 
κι άκόμα νά σ’ άνέχετ’ δ ουρανός’
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ηαπλα στο χώμα καί νά παρασταίνης 
το μελλοθάνατο ή τον ποιητή, 
βέβαιος, πώς δσο κι άν τήν άνασαίνης 
τοΰ πεύκου η μυρουδιά είναι περιττή.

“Αμα—σημείο αργίας—ανατέλλει 
ό ήλιος ό λαμπρός τής Κυριακής, 
νά ξεκινάς πεζός γιά τήν Πεντέλη 
όπου V ό πειρασμός ό πιό γλυκύς.

Τή νύχτα μέσ’ άπό ’να σπιτομάντρι 
ν’ άκοΰς νταούλια, πίπιζες ν’ άκοϋς 
και νά ξεχνάς αν είσαι στό Χαλάντρι 
ή σέ τόπους παραδεισιακούς.

’Αθήνα Γ. ΚΟΤΖΙΟΥΛΑΣ

«Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ»

Η ΛΥΣΙΣ

Μια μαύρη αυλαία έπεσε μπρος μου 
και μοΰ ’κρύψε τό φώς τοΰ κόσμου’ 
κι δ,τι κι ά'ν γίνη εκεί άπό πίσω 
δέ θά μπορώ πιά ν’ άντικρύσω.

Δέ θά μπορώ πιά μήτε νά ’βρω 
ποιο φαίνεται άσπρο καί ποιό μαϋρο, 
ποιά λύπη παραστρατημένη 
τά βήματά μου περιμένει.

Δέ θά μπορώ μήτε γιά λίγο 
άπό τήν πλάνη μου νά φύγω, 
θά ’μαι σά μιά βαρκούλα μόνη 
στή θάλασσα δίχως τιμόνι.

Καί θά μοΰ δένουνται οί ελπίδες 
μέ σιδερένιες αλυσίδες,

ώσπου γοργά θά καταλήξη 
νά μέ τυλίξη ή μαύρη πλήξη.

Μά τότε, ώ τότε πιά δέ θά ’χω 
νά λέω πώς μ’ άφηκαν μονάχο, 
ή Λύσις είναι μία καί ξέρει 
νά πάη ολόισια τό χέρι.

«Αθήνα ΑΠ. Ν. ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ

-------- 4--------

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Rue Menken

CRACKED BUSINESS
MAN BLUES

Τσακίζεται — χτυπιέται σά σβούρα — ένας πυρετός κίτρινος 
καί κόκκινος πλημμυρίζει τό μυαλό του χάνει σαράντα χρόνια— 
χάνει τή συνέχεια τών ιδεών του — χαμένος σαν παιδί κουνάει 
τήν καρέκλα του—δαγκάνει τό μπράτσο του—χτυπάει απάνω στο 
γραφείο του—φτήνει στά μούτρα της δακτυλογράφου σχίζει 
τό καπέλλο του — δίνει μιά κλωτσιά στήν πόρτα, στραβομου
τσουνιάζει στον άσανσέρ — πηδάει τα σκαλοπάτια τα δόντια 
του ζητούν δουλειά — πεινάει πολύ — τρέχει στό δρόμο τόν 
κυνηγάει ένα πράσινο μάτι —- ξαναπαίρνει δρόμο — πηγαίνει στό 
σταθμό — πηγαίνει στό ταμείο — θέλει νά πάη στό Ομάχα — 
δέν μπορεί νά πάη στό Όμάχα—γιατί δχι στό Μποστόν, Πίτσ- 
μπουργκ, Σιγκαπούρη—παίρνει εισιτήριο γιά τό Dallas. Γυναί
κες, γυναίκες, γυναίκες—βλέπει πολλές γυναίκες—έπιθυμάει ένα 
χαρέμι—θά ’θελε νά μαστιγώση τις γυναίκες—θά ’θελε νά σχίση 
τά φορέματά τους—τό μυαλό του επιθυμάει γυναίκες τα ποδιά 
του επιθυμούν γυναίκες—μια μεγάλη κόκκινη φωτιά όπου θα
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σπινθηροβολούσαν πολλές γυναίκες—έπιθυμάει τις γυναίκες τοΰ 
σταθμού—θά ’θελε νά χτυπήση τά πισινά τους — κροταλίζει σάν 
πυροτέχνημα—κροταλίζει σάν μαστίγιο — τό μυαλό του ανάβει— 
γλήγορα σάν αστραπή βλέπει μικρές κοιλίτσες, μεγάλες κοιλιές, 
κοιλιές γυναικών άσπρες σάν τό γάλα—’Ανεβαίνει στο τραίνο — 
τό τραίνο πάει γρήγορα—νομίζει πώς είναι μιά μηχανή μέ κοι
λία σιδερένια—νομίζει πώς είναι ένας τροχός πού γυρνάει σά 
σβούρα—σβούρα, σβούρα, σβούρα—νομίζει πώς εΐναι ή σβούρα 
—νομίζει πώς εΐναι δ σπάγγος—νομίζει πώς εΐναι ένα δέμα — 
ένα δέμα μακρουλό κα'ι σκληρό—σκεπάζει τά πόδια του—νομί
ζει πώς είναι ένα περικόχλιο—νομίζει πώς εΐναι ένας φαλλός— 
ενα μπαστούνι χοντρό πού δύσκολα λυγάει—χτυπάει τά μπαγκά- 
κια χτυπάει, χτυπάει, χτυπάει—χτυπάει τό παράθυρο — ζητάει 
τη μορφή του και σημαδεύει κατά τήν κουρτίνα. Τό τραίνο έχει 
αναγκη από λάδι άλλοιώς δέ θά φτάση — βγάζει τό μπουκάλι 
του πηγαίνει πίσω—μά τό τραίνο λέει Όμάχα—Όμάχα-χα-χα 
—νομίζει πώς είναι ένα τίναγμα—ένα διπλό τίναγμα—τινάζεται 
ο ίδιος —αυτό τόν ευχαριστεί — εύχεται νά υπάρχει ένας τόπος 
δπου δλα νά κουνιούνται—τούτος δ τόπος δέν μπορεί νά εΐναι 
το ’Ομάχα —είναι ίσως τό Dallas — νομίζει πώς εΐναι δ ίδιος 
μια γυναίκα,—μιά γυναίκα χοντρή κα'ι μαλακιά—ψάχνει τόν κόρ
φο του—τίποτα δέ βρίσκει—δαγκάνει νά μπράτσα του—τσιρίζει 
σά μιά σειρήνα—νομίζει, πώς εΐναι καννίβαλος—καί βγάζει τά 
φορέματά του βγάζει τό ποκάμισο και τά παπούτσια — βγάζει 
το παντελόνι του — νομίζει πώς είναι ή ακτίνα — ακτίνα σ’ ένα 
τροχαντήρι—σκαρφαλώνει στή στέγη—τρέχει πρός τή μηχανή__
δέν μπορεί νά τή σταματήση — περνάει μπροστά άπό γάμπες καί 
«προτομές-—περνάει σά βέλος άπ άκρη σ’ άκρη τά βαγόνια— 
γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα το μαλαμα ζωηρό καί γρήγορο— 
δ δρόμος, βαρύς και δύσκολος—ένα σώμα άφέθηκε νά πέση—κ’ 
έπειτα, λίγο κόκκινο.

Μετάφραση Δ. ΤΡ.

[ ERNST TOLLER Γεννήθηκε στά 1893.Είναι ένα άπό τά πιο άνη- 
συχα πνεύματα τής Γερμανικής φιλολογίας Ή τέχνη γιά τόν Toller εΐναι 
ή έκφραση τής ίδιας τής ζωής του. Νεαρός άκόμα πήρε μέρος στό σοσια
λιστικό έπαναστατικό κίνημα τοΰ Μονάχου καί άπό μέσα άπό τή φυλακή 
έγραψε μιαν άπό τις ομορφότερες ποιητικές του συλλογές. Τό πλησίασμα 
του πρός τή ζωή τοϋ έχει δώσει τήν ικανότητα νά παρουσιάζη στά έργα 
του δλη τήν εσωτερική τραγική ένταση πού εμφανίστηκε στήν τελευταία 
φάση τής Ευρωπαϊκής Ζωής, έπειτα άπό τήν ορμητική είσδολη τής τεχνι
κής μηχανικοποίησης, δλη τήν απογύμνωση τής ανθρώπινης ψυχής, κάτω 
άπό τήν τυραννία τής μηχανής. Αυτή τήν τραγική άποψη θέλησε νά έκ- 
φράση σ’ ένα άπό τά πρώιμα δράματά του, δραματοποιώντας τήν εξέγερση 
πού έσήκωσεν άνάμεσα στους εργάτες υφαντές ή εφεύρεση τής υφαντικής 
μηχανής στά πρώτα χρόνια τοΰ’Αγγλικού Καπιταλισμού. Σ’ ένα άλλο του 
δράμα ό «"Ανθρωπος τής Μάζας» εκφράστηκε πάλι ή μοίρα ολόκληρης 
ομάδας, ολόκληρης τάξης μέ μορφές πού μοιάζουν σάν τυπικές αντιπρο
σωπευτικές έμφανίσεις.Γενικά μαζί μέ τον Georg Kaisei καί Kai . tern 
heir.i λογαριάζεται ένας άπό τούς αντιπροσωπευτικότερους τυπους του 
δραματικού έξπρεσσιονισμοΰ. , # „ ,

Ό Toller δέν εΐνε μονάχα δραματική φύση, μά εχει κ ενα πολύ 
λεπτό ειδυλλιακό ποιητικό ένστικτο, πού ξεχωρίζεται άπό μια παθητική 
μελαγχολική διάθεση. Στό ποιητικό του έργο πλησιάζει περισσότερό στη 
γραμμή τοΰ καινούριου υπερρεαλισμού, δπου φαίνεται πώς τραβά η συγ 
χρονη Γερμανική ποίηση, ξεπερνώντας οριστικά τόν έξπρεσσιονισμο.

Τό ποίημα πού μεταφράζουμε εΐνε άπό τά « Τραγούδια τών κατα
δίκων..) ' Κ,ΓΕΟΡΓΟΥΛΗΪ

ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ

*0 Κατάδικος μιλεΐ:

Σέ σκέφτομαι Θάνατε:
Γύρω μου συντρίμμια τδ κελλί μου γκρεμίζεται 
Άφτις παραστάδες ξεζέγνονται 
συντριμμένα τά σιδεροκάγκε?Λα, 
κου?ιθυριάζονται κάτω 
άφ τάσάλευτο φως.
’Ώ, νά μπορούσα νά ’φεύγα/ 
Νά παραδοθώ σέ σένα, θάνατε, 
μαΰρο έρμο άφάνισμα σημαίνει....
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"Οποιος σου παραδίνεται 
έσένα διαλέγει φίλο, 
μά εγώ θέλω τή Ζωή! ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΡΝΕΣΤΟΥ ΚΟΛΙΚΗ

Ό Θάνατος μιλεΐ:

”Ω, έσύ, αν τή Ζωή αποθυμάς, γιατί κιτρινίζεις 
όντας μες στήν ψυχή σου ή μελφδία μου άντηχή; 
σάν τό ποτήρι πιής τοΰ λυτρωμοΰ άναπνιά θά ’βρη 

[ σου ή ψυχή, 
τ’ αστέρια ψηλά μέ τά χέρια θ’ άγγίζης.
Μήν είναι τό δέντρο νεκρό στοΰ χινόπωρου τάπό- 

[ μακρο βράδυ ; 
νεκρός ό άνθος όντας σβηόντας νέα ζωή προβοδίζη ; 
νεκρό τό λιθάρι τό μαύρο, πού όλόφλογη σπίθα 

[ λαμπίζη ;
νεκρή ή Γης, πού άγκαλιάζει αιώνων μνημούρια σάν 

[ χάδι;
”Α ! σ’ έχουν γελάσει! Έγώ είμαι ή Ζωή πού λα- 

[ χταρίζει.
Ψέμα πώς τάχα στο βασίλειο τοΰ κόσμου ό θάνατος 

[ δέν μπαίνει.
Είμαι τό Νόημα τών Μορφών πού τό τέλειο υφαίνει 
κοντά στο Ενα στέκω, πού στή Σιγή άναβλύζει.

ΝΤΙΛΟΤΣΑ
(ΝΟΥΒΕΛΑA)

24 τού Μάρνη.
Σήμερα σηκώθηκα πολύ πρωΐ. Άνοιξα αμέσως τά παράθυρα γιά 

νά μπή ό ήλιος τού Μάρτη στο δωμάτιο. Στο δροσερό αγέρι θροούσε τό 
ξύπνημα τής άνοιξης. Ή τριανταφυλλιά πού έχω κάτω άπ τό παραθύρι 
είναι δροσερή καί τά μπουμπούκια της άρχισαν νά κοκκινίζουν.

“Οταν μπήκεν ή Ντιλότσα μέ τόν καφέ, παραξενεύτηκε πού μέ είδε 
ντυμένο. Ήταν μπροστά μου καί σάν κάποιος ίσκιος ανοιξιάτικος είχε 
πέσει στο απαλό της πρόσωπο. Γιά πρώτη φορά πρόσεξα πώς έχει μα- 
κρυές πλεξούδες , μαλλιά λαμπερά σάν τό μετάξι. Ή άνοιξη μού είχε 
ξανανιώσει τό αίμα. Ή καρδιά μου ήταν γιομάτη πόθους καί λαχτάρες.

Δέ μπόρεσα νά κρατηθώ’ τής έπιασα τό μπράτσο καί τής τό ’σφιξα 
απαλά. Κείνη χαμήλωσε τά μάτια. Κανένα χαρακτηριστικό τού προσώ
που της δέ σάλεψε, ούτε έκανε νά τραβηχτή.

Τής είπα, χαρούμενα, γιά νά ίδώ καί λίγη χαρά στο πρόσωπό της, 
πού είναι πάντα παραπονεμένο :

— Κείνος ό Μαλσιόρης, Ντιλότσα, δέ θά μπορέση νά ξανάρθη. 
Μίλησα στήν ’Αστυνομία καί μού είπαν, πώς άν τόν ίδούν άκόμα μιά 
φορά, 0ά τόν πιάσουν.

Τά λόγια μου δέν τής κάνανε καμμιάν εντύπωση. “Εμεινε μέ κα- 
τεβασμένα τά μάτια. Τότε έγώ τής άφησα τό μπράτσο καί τής είπα 
πικραμένα,

— Γιατί είσαι στεναχωρεμένη ; Μήπως σού λείπει τίποτα σ’ αύτό 
τό σπίτι;

Προσπάθησε νά χαμογελάση χαρούμενα, μά τό χαμόγελό της ήταν 
γιομάτο θλίψη. Φαινόταν πώς ήθελε νά μού κάνει τό χατίρι. Μά τήν 
απάντηση μού τήν έδωσε μέ μιά φωνή, πού σ’ αυτήν άντηχούσε ή πιο 
ζωντανή ευγνωμοσύνη.

— Στο σπίτι τού θεού καί στο δικό σας, κύριε, δέ μού λείπει τίποτα.

25 τού Μάρτη.
Μετά τό δείπνο καθόμασταν γύρω στο μαγκάλι (τή νύχτα κάνει 

πάντα ψύχρα) έγώ, ή μητέρα κ’ ή Ντιλότσα. ‘Ήμουνα εύδιάθετος καί 
γιά νά τήν πειράξω τής είπα :
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, Ντιλότσα, θέλω νά σοΰ βρώ έναν γαμπρό νά σέ παντρέψω ...
Γύρισε τα μάτια της σέ μένα. 'Ένας βαθύς πόνος, ένας κρυφός 

καημός ήταν χυμένος πάνω τους. Μοΰ φάνηκε, πώς ήταν έτοιμη νά ξε- 
σμένη'φωνή^^· "ΥσΓερ’άπ0 μΐά σ"ΥΙι1'1 Μ*  άποκρίθηκε μέ μισοσβη- 

. . ~ Σ“ς ευΧαθιστω· κύ0ΐ8, ό Θεός νά σάς δίνη ζωή, μά δέν είναι
ο γάμος για μένα . . .

- Γιατί μωρή Ντιλότσα ; Είσαι νέα, όμορφη' τώρα έμαθες κι όλες 
τις δουλείες, γιατί δέ θέλεις τά παντρευτής πές μου ;

Κούνησε τό κεφάλι της κοιτάζοντας τή φωτιά μέ απλανή ιιάτια, 
σα να είχαν πετάξει μακρυά οί σκέψεις της, σέ μάκρη πέρα άπ τά σύ- 
νορα τής ζωής.

Δέν είναι γιά μένα ό γάμος, έπανάλαβε θλιμμένα.
~ Και τι κάνϊΚ αφού δέ θέλεις νά παντρευτής;
-’Άν δέ μέ βαρεθήτε σεις,θά μείνω στό σπίτι σας ώσπου νά γεράσω. 

Τότε γιατί δέ γίνεσαι καλόγρια;
Τα ματια της ζωήρεψαν'μέ κοίταξε σά νά’θελε νά έρευνήση τά δικά 

μου, αν το’χα πή στά σοβαρά ή σι’ αστεία' ύστερα μοΰ είπε:
— Αν ήξερα πώς μέ παίρνουν θά πήγαινα στή στιγμή. 
Άπόρεσα.

Μ δλα τά σωστά σου τό λές αυτό ;
«μένηΔφωνήΰ άπ°κρίθηκβ μέ μιά’' Ρέφτηκε κ’ ύστερα μοΰ είπε μέ σβη-

— Μπορεί νά γίνη τίποτα, κύριε, γι’ αυτή τή δουλειά;
Η πιο θερμή παράκληση αντηχούσε στά λόγια αυτά.

, Δεν ήξερα τι ν’ άποκριθώ. ’Ήξερα μονάχα νά τής πώ, πώς αύτές 
ήταν τρελλες σκέψεις, καί πώς γιά νά θέλη νά πάη κανείς σέ μοναστήρι 
αφήνοντας τον κόσμο, πρέπει νά ’ναι τρελλός, καί μέσα μου αισθανό
μουνα μιαν άνεξήγητη πικρία, μιά παράξενη άγανάχτηση κι άγριότη 
θα θελα να τη δείρω, νά τής ρίξω κατάμουτρα τήν άχαριστία, πού τήν 
είχα σώσει άπό κάθε κακό.. . . καί τώρα σκέφτονταν νά μάς άφήση.

Γιατί ή καρδιά της νά ’ναι τόσο γερασμένη καί νά μή νοιώθη κα
νένα^ ενδιαφερο γιά τή ζωή, ούτε τή μεγάλη φροντίδα κι άγάπη πού 
τής εχω δείξει ;

3 τοΰ ’Απρίλη.

Κοιμούμαι ελαφρά, γι’ αυτό ξύπνησα αμέσως μόλις ακόυσα ν’άνοί- 
ςη τή νύχτα ή θυρα τοΰ δωματίου μου. Μισοκοιμισμένος, μή νοιώθον
τας τι κάνω,*  κοίταξα γύρω μου άνοίγοντας ένστιχτώδικα τά μάτια μου 
γύρισα άπ τάλλο μέρος καί προτού ξαπλωθώ καλά ξανακοιμήθηκα.

Ενα χέρι που μοΰ σκουντούσε μέ δύναμη τή ράχη μέ ξύπνησε πάλι. 
Σηκώθηκα ξαφνιασμένος κ’ έτεινα τό χέρι στό τραπεζάκι νά βρω τά 
σπίρτα. Κάποιος μέ φώναξε μέ μιά άγωνιώδικη φωνή:

— Κύριε, Κύριε Λέκο !
Σηκώθηκα στό κρεββάτι. Ήταν ή Ντιλότσα.
Στό σκοτάδι έβλεπα τή μαύρη της πουκαμίσα. ΕΙχεν έρθει μισό- 

γυμνη στό δωμάτιο μου.
— Τί είναι ρώτησα τρομαγμένα.
Ρίχτηκε κοντά μου φωνάζοντας:
— ’Εκείνοι...έκεϊνοι... έρχονται θέλουν νά ’μπουν άπ τό παραθύρι...
Κατάλαβα άμέσως τί τρέχει. Πήδησα άπ τό κρεββάτι ρωτώντας 

την άνώφελα, γιά νά κερδίσω καιρό νά σκεφτώ τί μπορούσα να κάνω, 
μόλο πού ήξαιρα τήν άπάντηση πριν έκείνη άνοιξη ϊο στόμα.

— Ποιος; ,
— Κείνος, ό Μαλσιόρης .... είναι πολλοί... θά είναι πολλοί. ... 

στό παραθύρι στό τσαρδάκι... άχ! ή καταραμένη έγώ τί σκοτούρες σου 
έφερα, κύριε!

Τήν τράβηξα σέ μιάν άκρη. Χωρίς ν’ανάψω φώς, ζητησα στο συρ
τάρι τού κομοδίνου τό ναγκάντ, τό πήρα στά χέρια κι άνοιξα σιγά τη 
Λύρα τοΰ δωματίου. Ή Ντιλότσα είχε ριχτή άπάνω μου και δεν εννο
ούσε μέ κανέναν τρόπο νά τραβηχτή. Άπ τό δωμάτιό μου έβγαινε αμέ
σως στό τσαρδάκι κ έτσι είδα στό σκοτάδι πίσω άπ τά τζαμια του πα
ραθυριού κάποιον, πού προσπαθούσε νά τό άνοιξη απόξω.

— Νά τος! μοΰ ψιθύρισε στ’ αύτί ή Ντιλότσα. Σφίγγοντας την με 
τάριστερό χέρι σήκωσα τάλλο καί πυροβόλησα. Τό σπίτι αντήχησε απ 
τόν πυροβολισμό' τά τζάμια τοΰ παραθυριού πέφτοντας καταγη σπασανε 
μέ κρότο. ,

Ό άνθρωπος θά ’χε σίγουρα γκρεμιστή, γιατί δε φαινόταν κάνεις 
πιά πίσω άπ τό παραθύρι. "Εκανα νά προχωρήσω. Ή Ντιλότσα νομί
ζοντας, πώς πάω ν’ άνοίξω τό παραθύρι, μ’ έμπόδισε και μ ολη τη δυ- 
ναμή της μ*  εσφιςε στην αγκαλια της.

— Μή! Μ ή ’. Μπορεί νά παραμονεύουν άπό κάτω.
•Ακόυσα τήν πόρτα τής αυλής ν’ άνοίγη. Οί νυχτερινοί έπισκεπτες 

έφευγαν. Θέλησα ν’ άπαλλαχτώ*  άπ τό φοβισμένο άγκαλιασμα της Ντι- 
λότσας καί νά πλησιάσω νά ίδώ, δμως ’κείνη, νοιώθοντας τή σκέψη μου 
καί μή νομίζοντας τόν έαυτό της άρκετά γςρή να με κράτηση, ωρμησε 
στό παραθύρι. "Ανοιξε τά παραθυρόφυλλα καί πρόβαλε εξω.

Τότε, έγώ έτρεξα κατόπι της γιά νά φωνάξω βοήθεια.
Ή φωνή τής μητέρας μου αντήχησε άπελπισμένα στο δωμάτιο της, 
— Λέκο ! Λέκο ! , „
Ή Ντιλότσα έτρεξε νά τήν καθησυχάση, ενόσω έγω εμενα στο πα

ραθύρι' κ’ έμεινα έκεϊ ώσπου γνώρισα τή φωνή τού γείτονά μας, που 
έμπαινε στήν αύλή μαζί μέ τούς χωροφύλακες' τήν έξώπορτα τής αυλή; 

τήν είχαν βρή άνοιχτή.
Τήν άλλη μέρα, κάτου. άπ τό παραθύρι, στήν αυλή, είδαμε στα

λαματιές αίματος καταγής.

104 105



1 τοϋ ’Απρίλη.

Ή Ντιλότσα είναι βυθισμένη σέ μιά βαθειά σιωπή, άπ τήν οποία 
δέν έπιχείρησα ούτε μιά φορά νά τή βγάλω. Μονάχα τά μάτια της μι
λάνε δείχνοντάς μου άπειρην εύγνωμοσύνη.”Αν τή ρωτούσα, ϊσως νά μοϋ 
μιλούσε καί νά μού έδειχνε τί συνέβαινε. Τί; Ούτ’έγώ ξαίρω καλά, μά 
λέω, πώς ή έπίσκεψη κείνης τής νύχτας θά ’ναι ό έπίλογος ένός δρά
ματος, πού είχε γιά σκηνές στήν πρώτην πράξη, τάπόκρημνα βουνά τού 
Δουκαγκίνι.

Δέν είπα τίποτα τής μητέρας μου γιά τό έπεισόδιο τού Μαλσιόρη. 
Τήν αφήνω νά νομίζη πάντα, πώς είχαν μπή κλέφτες, γιατί άν τής πω 
τήν αλήθεια ούτε στιγμή δέ θά θέλη στο σπίτι τή Ντιλότσα. Παρα- 
κάλεσα τόν αστυνόμο πού ’ναι φίλος μου καί πού έμαθε τήν υπόθεση, 
νά τό κρατήσΐ] μυστικό. Καί σήμερα ήρθε μόνος του στο γραφείο μου 
καί μού ανακοίνωσε τό αποτέλεσμα τών ενεργειών του.

— Τό κορίτσι αυτό —μοΰ είπε— τό ’χαν άρραβωνιάσει οί γονιοί 
του άπ τήν κούνια μ’ ένα παιδί τού Βούξα Γκέλη, πού μού φαίνεται 
πώς θά ’ναι ό Μαλσιόρης έκεΐνος πού ξαίρεις’ όμως ή κόρη δταν μεγά
λωσε άγάπησε έναν άλλον, τό Μάρκο Λουλάσην καί κείνη τήν ημέρα,πού 
είχαν έρθει οί συμπεθέροι νά τήν πάρουν, έφυγε άπ τό σπίτι της μαζί 
του. Τήν κυνήγησαν καταπόδι τάδέρφια του καί τά ξαδέρφια του άπ 
τή μιά μεριά κ’ οί συμπεθέροι άπ τή άλλη καί τούς περικύκλωσαν. Ό 
Μάρκοσ έπιασε μέρος άνάμεσα σέ δυό μεγάλους βράχους στο έμπα τού 
δάσους κι άνοιξε τουφεκίδι ένάντια στούς διώχτες του άρκετήν ώρα."Υ
στερα χάθηκε στο λόγγο μαζί μέ τήν κόρη μ*  ένα μυστηριώδικο τρόπο. 
Τήν άλλη μέρα τόν βρήκαν νεκρό στή ρίζα μιάς όξυάς μέ τό τουφέκι 
στο πλευρό του.Τό κορίτσι είχεν έξαφανιστή. ΟΙ σκοτωμοί γιά τήν αιτία 
της συνεχίστηκαν κ*  εξακολουθούν ακόμα. Τάδέρφια τού Μάρκου Λου- 
λάση πήραν τό αϊμα τού άδερφοΰ του. 'Ώς τά τώρα τρία άτομα έχουν 
σκοτωθή άπ τά δυό μέρη.

— Καί πώς υποψιάστηκαν, πώς τό κορίτσι είναι στο σπίτι μου;
— Φαίνεται πώς ό άρραβωνιαστικός της έμαθε, πώς βγήκε ζων

τανή άπ τό δάσος. Θά έρεύνησε έκεϊ γύρω κ*  επειδή δέ βρήκε κανένα 
χνάρι της φαντάστηκε, π<% δέ βρίσκεται πουθενά άλλού παρά στή Σκό
δρα. Έδώ θά έβαλε κάποιον νά βρή τό καταφύγιό της.

— Μά μέ ποιο σκοπό θά ’θελαν νά μπούν σπίτι μου *
— Φυσικά γιά ν’ άρπάξουν τό κορίτσι. Κείνη είναι ή άρραβωνια- 

στικιά του κι ώσπου νά τήν κλέψη μόνος άπ τό σπίτι λογαριάζεται 
προσβλημένος.

— Πόσοι θά *ταν  εκείνη τή νύχτα ;
— Μιά παρέα σίγουρα’ Θά κάνετε καλά νά διώξτε τή Μαλσιόρα, 

γιατί δέν είναι άπίθανο νά σάς ένοχλήσουν πάλι. Εμείς τώρα στήνουμε 
φρουρές, μά αυτοί οί Μαλσιόροι είναι διαρλοι: δέ δυσκολεύουνται κα
θόλου νά βάλουν σέ κίνδυνο τό κεφάλι τους.

Μ’ αύτή τήν παραγγελία μ’ άφησε ό άστυνόμος.

8 τού ’Απρίλη.
’Αφού άποκοιμήθηκε ή μητέρα μου πήρα τή Ντιλότσα στο δωμά

τιό μου, υπάκουσε χωρίς νά μού έναντιωθή καθόλου.
— Κάθησε, τής είπα.
Στρώθηκε καταγής στο χαλί. Πήρα κ*  έγώ ένα κάθισμα καί πλη

σίασα κοντά της. Τήν κοίταζα πού περίμενε μέ παλλόμενη καρδιά τά λό
για μου.

"Αρχισα.
— Πώς γνωρίστηκες μέ τό Μάρκο Λουλάση;
Τδνομα τού άγαπημένου της, πού τής τό υπενθύμισα άναπάντεχα 

τή χτύπησε στήν καρδιά. ’Αντί νά μού άπαντήση, έκρυψε τό πρόσωπο 
στά χέρια της καί ξέσπασε σ’ ένα λυγμό.

— Μήν κλαϊς,—τήν παρηγόρησα μέ γλυκειά φωνή—καί μή φοβά
σαι’ σ’ έρωτώ γιά τό καλό σου καί δέν είμαι θυμωμένος μαζί σου’ όμως 
έσύ πρέπει νά μού πής τήν άλήθεια.

Σήκωσε τά δακρυσμένα μάτια καί μού είπε.
— Είχαμε τά σπίτια μας κοντά καί κάθε μέρα σάν εϊμασταν μικροί 

συναντιώμασταν στο βουνό, όπου βοσκούσαμε τά πρόβατα
"Οταν τήν είδα πώς ησύχασε, δέν ήξαιρα πώς άλλοιώτικα νά τή 

ρωτήσω.
— "Ε ’ κ*  ύστερα .... σάν μεγαλώσατε;
Χαμήλωσε τά μάτια καί συνέχισε:
— Πιαστήκαμε σύντροφοι αχώριστοι. Ή μέρα τού γάμου πλησί

αζε κ’ έγώ ήθελα νά μείνω κορίτσι σ’ δλη μου τή ζωή, γιά νά μή χω- 
ρισθώ άπ*  αυτόν’ δσο κι άν μοΰ επαινούσαν τό γαμπρό, πώς είναι άξιο 
παλληκάρι, άρχοντόπουλο μέ χτήματα καί βιός πάλι έγώ αγαπούσα τό 
Μάρκο πιότερο άπ τά μάτια μου.

— Κ*  έκεΐνος;
— ’Εκείνος μιά μέρα στο βουνό μού είπε : « Ντιλότσα, λυπάσαι 

πού πλησιάζει ό καιρός ν*  άποχωριστούμε ; » Τόν διέκοψα λέγοντας: 
*Είναι γιά ρώτημα !» τότε έκεΐνος άφού συλλογίστηκε πολύν καιρό μού 
είπε: «Τι θά μού έλεγες άν έπιανα καρτέρι καί σκότωνα τόν Βούξαν 
Γκέλη;».Τόν παρακάλεσα: «Μάρκο, μή χύνης ανθρώπινο αϊμα γιά μένα..» 
Δέν μού άνάφερε άλλη φορά γιά τ’ ζήτημα αυτό’ δσο πλησίαζε ή ώρι- 
σμένη μέρα τοϋ γάμου τόσο λιγώτερο μιλούσε. Πολλές φορές μού φαί
νονταν, πό)ς κρατούσε κάκια ένάντιά μου. Μά ... τί έφταιγα ’γώ ή κα
κομοίρα ; Καθόταν συλλογισμένος, άφαιρεμένος. Μιά βδομάδα πριν άπ 
τό γάμο μού είπε : «Αύριο δέ θά βγής στο βουνό’ θέλεις νά χιοριστούμε 
ή νά κάνης δπως θέλω έγώ ;» Τόν άγαπούσα μ’ δλη τήν καρδιά, γι’ αύτό 
τού άποκρίθηκα: «Ξαίρεις καλά,πώς πιο γλυκός μού είναι ό θάνατος παρά 
ή ζωή χωρίς έσένα !.. » Τότε μού είπε τή στερνή του άπόφαση : νά φύ
γουμε μαζί καί νά κατεβούμε στή Σκόδρα, δπου θά βρίσκαμε δουλειά. 
"Ετσι τή νύχτα τού γάμου έφυγα μαζί του .. .
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, Η Ντιλότσα διηγόταν μέ μονότονη φωνή σά μαθητής, πού λέει τό 
μάθημά του στο δάσκαλο. Έγώ τή ρωτούσα συνεχώς.

Καί... πώς σκοτώθηκε ό Μάρκος;
Σήκωσε τό σκυμμένο κεφάλι μέ μιά κίνηση πού άπόρεσα. Τά μάτια 

της γιομισαν άνεπάντεχα σπινθήρες. Τό πρόσωπό της ζωντάνεψε.
— Μας είχαν περικυκλώσει άπό τρεις μεριές. Μπροστά μας ξα

πλωνόταν ένα δάσος π’ άνέβαινε ώς στό βουνό’ ό Μάρκος στάθηκε κι 
άρχισε να πυροβολή. Μά μέ τήν πρώτη τόν πήρε τό βόλι κ’ έπεσε λαβω
μένος καταγής. Τότε πήρα έγώ τό μαουζέρι γιά νά μήν άφήσω τούς 
οιωχτες να πλησιάσουν’ έρριξα ώσπου τελείωσαν τά φυσέκια μου Πυ
ροβολώντας αίστα νόμου να τό αίμα τού Μάρκου νά μου ζεσταίνη τά γό
νατα. Τοΰ φώναξα δυό-τρεϊς φορές κι αφού δέ μοΰ απάντησε κατάλαβα, 
πως το χυμένο αίμα τόν είχε κουράσει κ’ εξαντλήσει. Πολεμώντας συλ
λογιζόμουνα, πως μπορούσαμε νά γλυτώσουμε άπ τήν επικίνδυνη εκείνη 
περικύκλωση, πού όσο πήγαινε καί γινόταν πιό σφιχτή. Τέλος βρήκα τόν 
τροπο.

_ Ή Ντιλότσα εΐχεν αρχίσει ν’ ανάβει’ είχε σηκωθή στά γόνατα 
Μ αναμμένο πρόσωπο, μέ μάτια ζωηρά, μιλούσε γρήγορα καίτρεμουλ- 
λιαρικα. Η ορμή εκείνη, πού έβλεπα γιά πρώτη φορά στά λόγια καί στις 
χειρονομίες της, τήν περιέβαλλε μέ μιά τραγική, άπαράμιλλη ομορφιά 
Δεν είχα μια~ Μαλσιορα μπροστά μου’ ή άγάπη ζωντανεμένη στήν καο- 
δια της την εκανε άλλοιώτικη, τήν έξίσωνε μέ τά κορίτσια οίουδήποτε 
αίματος και τοπου πού μιλούνε κ’ αίστάνουνται δλα, όταν τά συνεπαίρνη 
ή Ουναμη τοΰ πάθους. ν *

' “ Έκεΐ κθν/ά κυλοΰσε Χ8ψα«>ος. Πήρα στόν ώμο μου τό
Μάρκο και τον βύθισα στό νερό. Τό αίμα έτρεχεν άδιάκοπα άπ τήν πλη
γή του, μα δεν εμνησκε κανένα χνάρι στό ιερό. Μπήκα κ’ έγώ στό νεοό 
για να μηναφήσω χνάρια καί γιά νά βρώ στούς βράχους κανένα μέρος 
που να μπορούσα να κρυφτώ καί ν’άνασάνω λιγάκι. Ανέβηκα όσο πιο" 
γρήγορα μπορούσα τό χείμαρρο, πού διάσχιζε τό δάσος.Σέ κάποιο μέρος 
βρήκα μια σπηλιά, που σχημάτιζαν μές στό νερό οί γύρω βράχοι Τό 
νερό έμπαινε μέσα άφρίζοντας, μά στήν άκρη τής σπηλιάς ήταν ένα στε
γνό μέρος, που μπορούσε νά χωρέση δυό άνθρώπους. ’Απ’έξω ή σπηλιά 
φαινόταν γιομάτη νερό, έτσι πού, χωρίς νά μπή κανείς στό νερό καί πλη- 
σιαση στην είσοδο, δε μπορούσε νά φανταστή, πώς έκεϊ θά ύπήρχε μέ
ρος να κρυφτή κανείς. Εξαντλημένη μέ τό Μάρκο στήν άγκαλια^ μου 
ακόυσα τη φωνή τών διωχτών πού διάβαιναν έπάνω μου.

— Κι ό Μάρκος ;
Έσκυψε τό κεφάλι της κ’ έξακολούθησε.

■ πΓ Δέ 7°ρ°ΰσ-ε νά σ7έρθιΙ·”Ε°/·ία« ρούχα μου γιά νά τού δέσω 
την πληγη. Και του φώναξα . .. . μέ χαμηλή φωνή· δμως έκεϊνος 
ακουγε. Ανώφελα Ανατρίχιασα.’Όσο πολεμούσα,ό κίνδυνος,τό τρέξιμο μ*  
είχαν κάνει να μήν αίστανθώ τό κρύο’ όμως σά νύχτωσε άρχισα ν?τρΓ- 

μω Δέν είχε αρκετό χώρο στή σπηλιά γιά τούς δυό μας’ το μέρος ήταν 
βρεμένο. Γιά νά μήν άφήσω τό Μάρκο νά βρέχεται, ήμουνα υποχρεω
μένη νά κρατάω τά πόδια στό νερό’ ό Μάρκος κρύωσε ολοτελα στην 
άγκαλιά μου. χωρίς νά μπορέσω νά τού κάνω τίποτα. .

Σώπασε, έκρυψε τό πρόσωπό της κι άρχισε πάλι νά κλαιη. Ηταν 
ενα κλάμα ήσυχο, άπαρηγόρητο. Τή φανταζόμουνα στό σκοτάδι της 
σπηλιάς, κρυμμένη σά θεριό στό βάθος τών βράχων, βουβαμενη απ το 
άδιάκοπο πάφλασμα τοΰ νερού, μέ τόν άγαπημένο της που πεθαινε στα 
χέρια της, μισόγυμνη στήν αγωνία καί τήν ψύχρα τής νύχτας, μονή με 
τήν άπελπισιά της, κείνη τή νύχτα πού θά ’ταν ή πρώτη τού γάμου της. 
Ρωτιόμουνα πώς δέν τρελλάθηκε. Συλλογιζόμουνα και μερικά αλλα 
πού κείνη δυσκολευότανε νά τά δείξη’ τά φλογερά φιλήματα πάνω στο 
χλωμό καί κρύο πρόσωπο τού πεθαμένου, τ’ αγνώριστα φιλία που μ 
έκεϊνα έλπιζε νά τόν ζεστάνη νά τόν άναστήση καί νά τον κάνη ν άνοι
ξη τά μάτια του, τά ποθητά κείνα μάτια πού τή μαγεύανε. Ο άτυχος 
Μαλσιόρης. Φανταζόταν πώς κείνη ή φυγή θά τόν έφερνε στην ευτυχία 
κι όχι στήν κρύα άγκαλιά του. "Ομως στά βουνά τά δικά μας, η αγαπη 
κι ό θάνατος συγγενεύουν.

Ή κόρη χωρίς νά πάψει τά δάκρυά της συνεχίσει
— Τά ξημερώματα βγήκα έξω. Άκούμπησα τό Μάρκο στη। ρίζα 

μιάς όξυάς,βέβαιη όντας πώς θά τόν βρίσκανε κείνη τήν ήμερα,του έβαλα 
τό τουφέκι στό πλευρό του κι απομακρύνθηκα. Δυο μερες και δυο νύ
χτες τριγύριζα στά βουνά, νηστική, στό κρύο. Τήν τρίτη μέρα μια γυ
ναίκα, πού βρήκα στό δρόμο φορτωμένη μέ ξύλα, μού έδωσε ενα κομ
μάτι καλαμποκίσιο ψωμί. Μού έδειξε καί τό δρόμο για τη Σκόδρα, οπού 
έφτασα τή νύχτα. Περιπλανήθηκα στήν άγνωστη πόλη για να βρω μια 
θύρα άνοιχτή, μά άνώφελα. Τότε ξαπλώθηκα έξαντλημενη μπρος στην 
πόρτα σας έκεϊ πού μέ βρήκατε. .. ,

Σώπασε. Δέ μίλησα. Τί είχα νά τής πώ; Τώρα καταλάβαινα την 
καθημερινή θλίψη τών ματιών της καί τήν έλλειψη κάθε πόθου σ αυτα. 
Τή γαλήνη της τήν είχε καταστρέψει μιά τραγική αγαπη. Η καρδια 
της είχε ταφή στή γή μαζί μέ τό σκοτωμένο εραστή της. ΟΙ άνοιξες 
τής ζωής της δέ θά’χαν πιά μήτε αχτίδες, μήτε χρώματα, μήτε ευωδίες 
γι’ αύνήν.

•Ήθελα νά κλάψω.
10 τοΰ ’Απρίλη. ,

Τής βρήκα μιά θέση σέ κάποιο μοναστήρι. Εκεί είναι ασφαλισμένη. 
Στό σπίτι μου δέ μπορώ νά τήν κρατήσω γιατί δέ μπορώ να εκθεσω 
σέ κίνδυνο τή μητέρα μου γιά ένα κορίτσι, πού δέ μού είναι ούτε θα 
μού είναι πιά τίποτα. Ή μητέρα μου τής ύποσχέθηκε, πως θα παη γρή
γορα νά τή δή. Κ’ έγώ τώρα πηγαίνω και τη βλέπω, μα πιο αρια. Πι 
σπάνια... γιατί έκείνη ή ματιά της πού γιά τίποτα δε δείχνει ενδια- 
φέρο. μοΰ σπαράζει τήν καρδιά, καί μέ γιομίζει με μια παρα,ενη 
ανησυχία. Μ.ταφοαστής: ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ
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ΟΙ ΝΕΟΙ

ΤΣΙΓΓΑΝΕΣ
Ηπια μικρή τό γάλα σας, τσιγγάνες καί κονιάρες 

κζ άπ τά σφιχτά τά στήθηα σας φορτώθηκα παλμούς. 
Οι πόθοι σας μ’ανάθρεψαν και τράνεψα στής χάρες 
μιας άστατης κι άμέρινης ζωής χωρίς καημούς.

Κι άπ τών μαστών τής ρόγες σας αυτές γιά γάλα πήρα 
μές στό τυφλό πιπίλισμα τοΰ πάθους τόν άνΟό....

Ν. ΤΖΙΟΥΡΟΣ

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ
Εχτες καθώς τυχαία δλως διάβαινα 

καταμεσήμερο — άπό τό σπίτι σου σιμά 
κ’ είδα τά δέντρα στήν αυλή ν’ άργολυγίζουνε 
στοΰ άνεμου τ’ άπαλόδροσα φιλιά, 

θυμήθηκα τα χρονιά πού μάς φύγανε 
— σάν άμμος άπ τά χέρια τάνοιχτά— 
τά χρόνια πού ποτέ νά μάς γυρίσουνε 
νά περιμένουμε δέν πρέπει πιά.

Ποσο μακρυα τά παιδικα τά χρόνια κείνα φύγανε ! 
κ εσυ, καλή, σαν ένας ήσκιος άδειανός....
Μά κι άν γυρνοΰσαν τάχα θά ζωντάνευε 
τής παιδιακίσιας ζήσης ό καιρός;

Καβάλλα _ _
Γ. Ξ. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΧΙΝΟΠΩΡΟ

I

Χινόπωρο ξαπλώνει τα φτερά του 
στά ξεραμένα κλώνια τής ψυχής 
κι άνθοΰνε τά λουλούδια τοΰ θανάτου 
στούς ξεροκήπους τούτους τής ζωής.

II
Σκέλεθρα τά κλαδιά τής μυγδαλιάς 
σμίγουνε μέ τοΰ δρομου τά ςουμπούλια 
κι ούτε πνοή άκούγεται μυρτιάς 
μήτ’ ένα μοσκοβόλημα στά γιουλια.

III
Γερμένα τ’ αγιοκλήματα φιλούνε 
χρυσάνθεμα, βιολέττες στή δροσιά 
καί φύλλα σιγαλά φυλλοροοΰνε, 
ψυχούλες νικημένες, στό νοτιά.

Φλώρινα ΘΑΛΗΣ PHTOPIAHS

ΚΑΘΡΕΦΤΙΣΜΑΤΑ
9.

Στήν Άρετσοϋ. Είμαστε ξαπλωμένοι στήν πρασινάδα, στήν άκρη της 
Απόκρημνης Ακτής. Διάόαζα τό νέο μου έργο στό φίλο μου. Μιά Αλμυρή 
δροσιά μάς γαργαλοΰσε τά μάγουλα, τά μάτια, τά ρουθούνια. Πέρα κει 
στή λαμπή θάλασσα τά καράβια Ακούραστα γλυστροΰν. Τελείωσα το διά
βασμα. Ό Μπούλ, ό σκύλος μου, κοιμάται' ποτέ δέν έδειξε το παραμικρό 
ενδιαφέρον γιά τή λογοτεχνία. Ρωτώ τό σύντροφό μου Ε κ ε ι ν ο ν.

Έγώ. Πώς σού φάνηκε τό έργο ;
Έηίΐνος. Τί, τελείωσε;
Έγώ. Δέν κατάλαβες;
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Εκείνος. Πρώτα πρώτα δέν μπόρεσα νά τό παρακολουθήσω 
σα συνεχεία.....  ν

Εγω. Οπως ούτε τόν εαυτό σου μπορείς νά παρακολού
θησης σα συνεχεία.

, . 'Εμ^· Σοϋ συνιστώ νά τό διόρθωσης. Ν’ άφήσης μονάχα 
τα ωραία έκεΐνα μέρη, δπου ή έκθεση ξεγελάει καί ήρεμα 
και γλυκά τραυάει—βάρκα μαγική—άπό τήν πραγματικότητα 
στην χωρά τής φαντασίας.... Ή μεγάλη αξία τής τέχνης είναι αυτή 
η στιγμή, που γίνεται ή μαγική «μεταφορά τής προσωπικότητας» 
με το ξεγέλασμα τής συνειδήσεώς μας. Τό βιβλίο δμως τό 
δικό σου δέν αξίζει καθόλου. Δέν έχει τέχνη. Δέν είναι τέχνη. 
Μόλις βυθιζόμουν στο ξεγέλασμα, μέ ξυπνούσε....

Εγω. Οχι φίλε. Τά έργα πού ζητάς, τής ομαλής γραμμής 
και τής συνέχεια, μοιάζουν μέ τή ζωή πού περνάει, πού γλυστράει 
χωρίς εμπόδια. Τήν άζωη. Ζωή πού δέν τήν αισθάνεται κά
νεις. Και αισθάνεται κανείς μόνον δσα δέν περιμένει. "Οσα πε
ριμένει, δσα είναι βέβαιος πώς θά ρθουν, πώς θ’ ακολουθήσουν, 
τα έχει κατά τινα τρόπο αΙσθανθή.Ή αίσθηση τών πραγμάτων, 
που έχουν βέβαιη συνέχεια, είναι ξεθυμασμένη.

Η ζωή δπως κ ένα έργο ζωής δέν έχει τίποτα τό προδιω- 
ρισμένο. Καμμιά συνέχεια καί τελείωση. Είναι μιά έμπλοκή, ένας 
συνδυασμός και μιά διάσπαση, ένα ασύνδετο, μιά ωραία αταξία. 
Η ζωή είναι ένα χωρίς τέρμα κυνηγητό γιά τήν άνεύρευση ρυ

θμού, ό οποίος διαρκώς αλλάζει καί γιά τήν παγίδευση μορφών, 
οί όποιες άνθίστανται νά συλληφθοΰν. "Οπου υπάρχει πραγμάτωση’ 
των επιδιώξεων αύτών, υπάρχει θάνατος. ’Άκου τί λέει ό Toller : 
τό νόημα τών Μορφών, λέει, είναι ό Θάνατος:

ατος. ψέμα πως ταχα στο βασίλειο τού κόσμου 
ό Θάνατος δέ μπαίνει.
Είμαι τό νόημα τών μορφών, 
πού τό τέλειο υφαίνει.

Κάτι τέτοιο είναι, ακόμα,τό έργο μου: δχι σά δρόμος στήν πεδιά
δα οπού τό τέρμα είναι ορατό άπό τά πρίν καί ή πορεία ομαλή. 
Έχει, ανήφορο κατήφορο, λοξέματα, χάσματα, χαντάκια, δάση 
πυκνότητας, νύχτες σκοτεινότητας, ανοιξιάτικες ημέρες, φώς λαμ
πρό, γοργότη πού φέρνει ίλιγγο.... Φαίνεται πώς έχει μέσα του 

κάτι άπ τή ζωή τοΰ θηρίου: σκιρτήματα, κοιτάγματα άπορητικά, 
άλματα, σταματήματα, λάμψεις, ξαφνικές άλλαγές κατευθύνσεως.

Έκεϊνος. Τό έργο σου είναι άνισο, πρωτεϊκό, θεοπάλαβο. 
Κάθε στιγμή άλλάζεις θέσεις. Είναι μεθυσμένο. Δέν έχει ούτε 
λογική συνάρτηση ούτε σταθερή προχώρηση. Κατ αυτόν τον τρόπο 
δ,τι γράφεις δέν μπορεί νά συνάντηση τήν ψυχική προσδοκία του 
άλλου, τό ενδιαφέρον του. Τό έργο σου είναι κλεισμένο μέσα στον 
ελεφάντινο πύργο τής άτομικότητάς σου. Γίνεσαι άκατανόητος.

Έγώ. Τό έργο μου, φίλε, είναι έργο δικό μου. Καί όταν 
είναι δικό μου κανένας δέν μπορεί νά δώση τό κλειδί της 
έξηγήσεώς του έκτος άπό μένα. Κανένας δέν πρόκειται νά έν- 
νοήση τό βιβλίο μου ούτε νά τό έξηγήση. 'Όπως κ’ εμένα 
τόν ίδιο.

’Εκείνος. «"Οπως κ’εμένα τόν ίδιο ! » Είσαι σχιζοθυμικός, 
φίλε μου. Ή σχιζοθυμία είναι ή άρρώστεια τού αιώνα μας, 
δπως άλλοτε ή «ανία». Στή λογοτεχνία ή νέα αυτή άρρώστεια 
ονομάζεται έξπρεσσιονισμός. Έπαθες κ’ εσύ. Χώρισες τόν εαυτό 

σου άπ τόν κόσμο.
•Εγώ. Δέν έχεις άδικο. Είμαι ψυχικά άπομονωμένος άπ τόν 

κόσμο.... Θά προχωρούσα ακόμα.... Είμαι τρελλός. Μα ολη η 
ζωή μας δέν είναι μιά συνειδητή τρέλλα, μιά folie lucide ; Μα 
εσύ πού ζητάς νά μάθης, νά μού δώσης τόν ορισμό μου: «είσαι...» 
ανύποπτε φίλε, δέν ξαίρεις πώς δέν μπορώ νά «είμαι» τίποτα ; 
Ή άλλαγή καί ή ασυνέπεια υπογραμμίζουν την ύπαρξη. Και 
ποτέ δέ θά μέ γνωρίσης, δσο κι αν τό ζηταη ή τρελλα σου.

’Εκείνος. Ή τρέλλα μου ;
Έγώ. Ναί, ναί. Είσαι κ’ εσύ σάν κ’ εμένα άπ την ανάποδη: 

τρελλός πού έχει τή μανία τοΰ «άποτελεσμένου». Θέλεις να με 
γνωρίσης. ’Αφού ούτε έγώ δ ’ίδιος δέν, είμαι βέβαιος, δτι γνω
ρίζω τόν εαυτό μου. Πώς νά τόν γνωρίσω ;

Εκείνος. Πώς! δέν είσαι λογ ικός άνθρωπος; δεν έχεις ενό
τητα συνειδήσεώς πού δίνει τήν αυτοσυνείδηση ;

•Εγώ. Χα χα χα! Πόσο λίγο μελέτησες τόν έαυτό σου! ’Άν 
τό ’κάνες δσο πρέπει δέ θά μιλούσες-έτσι. Παρακολούθησέ με :
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— Πολλές φορές μπορεί νά πάρη κάνεις κάποιον άλλο γιά 
τόν εαυτό του’ συμβαίνει νά υποδύεται γιά ένα μεγάλο ή μικρό χρο
νικό διάστημα τις ιδιότητες τοΰ Α. Πιστεύει δτι είναι ένας άλλος 
Α καί στο τέλος, δτι είναι δ Α. Μιά στιγμή μονάχα χρειάζεται 
γιά νά τό πιστέψη. Καί ή στιγμή εκείνη αποβαίνει αιωνία. Άπό 
τότε ζή τή ζωή τοΰ Α., ενώ ή δική του μένει άζωη. Κουβαλεϊ 
κάποιον άλλον μέσα του καί τόν ζή. Καί δίαν συνέρθη άπό τήν 
κατάσταση αυτή έπειτ’ άπό χρόνια ίσως, δέν μπορεί νά ξανάβρη 
πιά τόν εαυτό του τόν παλιό. Τόν χωρίζει πιά τόση άπόσταση. 
Ή προσωπικότητα διχάσθηκε. Ποιος είναι δ εαυτός του μέσα στο 
πολύχρονο ζήσιμο τής ζ<χ>ής τοΰ άλλου; Γνώριζε τότε ποιος είναι 
δ εαυτός του ;

Εκείνος. Μά δταν συνέρθη κανείς...
'Εγώ. Αυτό δέν πρόκειται νά γίνη τελειωτικά. Συνέρχεται 

κανείς άπό τή μιά κατάσταση γιά νά μεταπέση στήν άλλη...’Έτσι 
ποτέ δέ μάς είναι δυνατό νά ζήσουμε καί νά γνωρίσουμε τόν 
άληθινόν εαυτό μας.

Έκεϊνος. Μέ τή θεία δύναμη τής λογικής ό άνθρωπος γνώ
ρισε τό Θεό, μέ τή δύναμη τής λογικής μποροΰμε νά γνωρίσουμε 
τόν εαυτό μας.

Έγώ. Ή λογική είναι τό πιο προδοτικό εργαλείο στή χρήση 
τής ζωής μας. 'Ό,τι είναι λογικό μπορεί πολύ καλά νά μήν είναι 
άληθινό. Τό λογικό μας ενεργεί αυτοματικά δηλ. μέ κρίσεις συν
τελεσμένες καί δέν πλάθει εξαρχής κατά περίσταση. Γιά νά λει
τουργήσει άσφάλεια τό πνεύμα μας πρέπει νά χειραφετηθή 
άπό τή λογική (γελάς;) πού αναχωρεί μοιραία άπό έτοιμες κρί
σεις καί κοινωνικά προδικασμένα. "Οποιος χειραφετηθή έτσι, θά 
είναι δ αληθινός σοφός, πού μπορεί δ ίδιος νά ονομασθή τρελ- 
λός. Μονάχα μιά κατάσταση πέρα άπό τή λογική μπορεί νά μάς 
δώση εξηγήσεις γιά τά πράγματα καί τόν εαυτό μας.

Έκεϊνος. Ή θέση λοιπόν τοΰ ανθρώπου είναι τραγική. Πα
σχίζει νά έννοήση καί νά έξηγήση τόν εαυτό του καί τούς άλλους, 
τήν άλήθεια, καί δέν μπορεί. Κι. δ άνθρωπος σάν μιά προ
σπάθεια νά μάθη καί νά έξηγήση είναι ένα δράμα.

Έγώ. Και είναι τό πραγματικώτερο δράμα.

Εκείνος. Έχεις στο νοΰ σου τόν Pirandello.

*0 Μπούλ στο άκουσμα τοΰ ξενικού αυτού ονόματος απότομα ξύ

πνησε.
— Γούβ, φώναξε.Διαμαρτυρόταν. Τδ ξενικό όνομα τόν έξώργισε.
Ό Μπούλ είναι πολύ φιλέλλην.

Άρετσού. πετρος ς. ςπανδωνιδης

KATHERINE MANSFIELD

ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ
(Συνέχεια άπό τό Β' τεύχος)

— Λοιπόν. Ούώρρεν, πώς πάει τό θέατρο ; — ρώτησε ό Νόρμαν 
Νάϊτ αφήνοντας νά πέση τό μονόκλ γιά νά δώση στο μάτι τήν ίδια 

πρωτυτερινή του σιρογγυλότητα.Καί ή κ. Νόρμαν Νάϊτ πρόσδεσε «*Ω  κ. Ούώρρεν, τί χαριτωμένες 

κάλτσες».— Θά χαρώ τόσο πολύ άν τις αρέσετε—απάντησε καρφώνοντας τό 
βλέμμα στά πόδια του. Φαίνεται δμως πολύ ν’ άσπρισαν άπό τότε πού 

βγήκε ή σελήνη ...."Εστρεψε στήν Μπέρθα τό θλιμμένο,τό νεανικό καί μαραμένο πρό

σωπό του.
■ «Καί ξέρετε, έχει μιά σελήνη έξω......"Ενοιωθε τήν έπιθυμία νά φωνάξη *Ώ  είμαι βέβαιη, συχνά .... 

συχνά ! ...»Ή άλήθεια είναι πώς ό Ούώρρεν ήταν ένας άνθρωπος πού σ’ έγοή- 
τευε, μά και ή Φαίϊς τό ίδιο έτσι πώς ήταν στρογγυλοκαθισμένη κατάν- 
τικρυ στή φωτιά, καθώς κι ό Μάγκ άκόμα, πού κάπνιζ*  ένα σιγαρέττο 
καί ρωτούσε, χτυπώντας το νά πέση ή στάχτη. -Γιατί άργεϊ τόσο πολύ 

ό κύριος σας;».
— Νά τος.Μπίγκ ! ... Ή πόρτα τής εΙσόδου άνοιξε καί ξανάκλεισε, κι ό Χάρ- 

2υ φώναξε «Καλησπέρα σ’ όλους σας. Πέντε λεπτά μονάχα, κ*  έρχο
μαι». Καί τόν ακόυσαν ν’ άνεβαίνη στά τέσσαρα τά σκαλοπάτια. Ή 
Μπέρθα δέν μπόρεσε νά συγκρατήση ένα μειδίαμα*  ήξερε πόσο τού άρεσε

115
114



νά μεγαλοποιή τά πράματα. Γιατί, τό κάτω-κάτω, τί θέση είχαν αυτά 
τα πεντε λεπτά ακόμα ; "Ομως νά, ανάγκαζε τόν έαυτό του νά πιστέψει 
πως είχαν τήν πιό μεγάλη σημασία. Κ’ υστέρα έπαιρν’ ένα ύφος επίσημο 
κ έμπαινε στή σάλα απόλυτα ήρεμος καί ψύχραιμος. Είχε ένα τόσο γού
στο για τή ζωή ό Χάρρυ! “Ω πόση εκτίμηση έτρεφε γι’ αυτόν. Ό ζήλος 
που είχε γιά τόν αγώνα τής ζωής, ζητώντας μέ τό θάρρος καί τή δύνα
μη του τη «λυδία, λίθο» στό κάθε τί πού ώρθώνονταν ενάντιά του.'Ωστόσο 
ένοιωθε ακόμα πώς μπορούσε γιά μιά στιγμή νά πέραση λιγάκι γιά γε- 
Λοιος στα μαηα εκείνων, πού δέν τόν γνώριζαν καλά

Γιατί ήταν στιγμές πού θαρρείς καί ξεκινούσε γιά τόν πόλεμο,εκεί 
που δεν υπήρχε πόλεμος. ’Αναγκασμένη νά μιλάη καί νά γελά., ώσπού 
να κατεβη ο Χάρρυ, ακριβώς έτσι πού τόνε φαντάζονταν, ή Μπέρθα 
καλα-καλα δεν είχε άντιληφθή πώς απούσιαζε ή Μις Φούλτον

-Δέν ξέρω,μήν τυχόν ή ΜίςΦοΰλτον λησμόνησε πώς έπρεπε νά έρθη. 
, Ασφαλώς κάτι τέτοιο θά συμβαίνη, είπε ό Χάρρυ. "Εχει τη- 

λεφωνο; Ν *
-’Λ! νά την! ’Ακούω νά έρχετ’ένα ταξί. Ή Μπέρθα χαμογέλασε 

σαν οίκοδεσποινα,που χαίρεται βλέποντας πόσο οί τρόποι της είναι πάντα 
πρωτότυποι και μυστηριώδεις. Γι’αύτό καί πρόσθεσε «Αυτή παιδί μου 
ζη μες στα ταξί ! ».

— Θα παχύνη αν έξακολουθήση - είπε ψυχρά ό Χάρρυ. Ύστερα 
πίεσε το κουδουνακι για νά ρωτήση γιά τό γεΰμα.-Πάρα πολύ άσχηιιο 
αυτό για τις ξανθές κυρίες. λ F

— Χ«ρρυ! Μά τί λές; — έκαμε χαμογελώντας ή Μπέρθα.
Μεσολάβησε μιά στιγμή αναμονής καθώς χαρούμενα συνομιλούσαν 

Ολοι μαζί. Κ υστέρα η ΜίςΦοΰλτον ντυμένη στ’ασημένια μέ τά μαλ- 
λια σκεπασμένα μ’ ενα ασημένιο γρίπο, μπήκε θριαμβευτικά, χαμογε
λαστή και με γυρμένο κάπως τό κεφάλι πρός τό πλάι.

— "Αργησα μήπως ;
— "Οχι, καθόλου — είτε ή Μπέρθα. ’Ελάτε !
Πήρε άπό τό μπράτσο τή Μις Φούλτον καί πήγαν στήν τραπεζα

ρία. Τι ταχα να είχε αυτό το άγγιγμα του δροσερού μπράτσου γιά νά 
ζωντανεψη για να φουντώση έτσι αυτή τή φλόγα τής εύδαιμονίας πού 
ενοιωθε πάλι η Μπέρθα; Ή Μις Φούλτον δέν τήν κοίταξε· άλλωστε 
σπάνιά κοίταζε τους άλλους κατά πρόσωπο. Τά βαριά της βλέφαρα 
αναπαύονταν στα ματια της, κ’ ένα παράξενο χαμόγελο πού μόλις τό 
μάντευες, φτερουγιζε θαρρείς πάνω στά χείλη της. Λές κ’ οί ήχοι τήν 
εκανττν να ζη περισοτερο παρά ή θέα. 'Ωστόσο ή Μπέρθα άιιέσως άντι- 
ληφθηκε. πως είχεν ανταλλάξει μέ τόν κύριό της τό πιό φιλικό μά καί 
αργό βλέμμα, σα να ’λεγαν κ’ οί δυό τους «Κ’ έσύ έδώ;» καί μάλιστα 
η αν βέβαιη, πως η Πηρλ Φούλτον είχε μπή μέσα στή σκέψη της καθώ- 
την εβλεπε ν ανακατώνη τήν ωραία κόκκινη σούπα μέσα στό γκρίζο

Καί οί άλλοι ; Ή Φαιϊς καί δ Μάγκ, ό “Εντυ κι ό Χάρρυ ; Τά 
κουτάλια τους σηκώνονταν καί κατέβαιναν , οί πετσέτες αγγίζανε το 
στόμα τους, τρίβανε τις ψίχες τοϋ ψωμιού, παίζανε μέ τά περούνια τους, 
αλλάζανε μηχανικά τις θέσεις τών ποτηριών και κουβεντιάζανε.

- Τήν απάντησα στήν έκθεση τής “Αλφα. Τί τρανταγμένος άν
θρωπος 1 Δέν τής έφθανε πού έκοψε τά μαλλιά, μά φαινότανε σα να 
είχε κόψει ένα κομμάτι άπ τή γάμπα της καί μέ τήν ίδια ευκαιρία, κ 
ένα κομμάτι άπ τήν καημένη τή μύτη της. . ,

— Δέν νομίζετε πώς έχει πολλές σχέσεις μέ τό Μιχαελ Ωτ ;
— Αυτόν πού έχει γράψει «δ έρωτας μέ τά ψεύτικα δόντια; ».
— Θέλει νά μέ κάνη θέατρο. Σέ μιά πράξη καί μ’ ένα πρόσωπό, 

όλο-δλο. Φαντασθήτε μιά αυτοκτονία. Παρουσιάζει τά ΰπερ και τα 
κατά. Καί τή στιγμή πού διστάζει άκόμα άν πρέπη ή δεν πρεπη να σκο- 
τωθή, αυλαία. Δέν εΐνε νά σάς πώ και τόσο άσχημη ιδέα, ε τι λετε ,

— Τί τίτλο θά τοϋ δώση είπατε ; «Πεπτικές στεναχώριες».
— Μοΰ φαίνεται πώ; κάπου διάβασα τό ίδιο πράμα , ναι, ναι, 

θαρρώ σ’ ένα γαλλικό περιοδικό, έντελώς άγνωστο στήν Αγγλία.
"Οχι, οί άλλοι δέν τό παραδέχονταν. Υπάρχουν ερωτες και ερωτες, 

κι αυτή προτιμάει νά τούς νοιώθη ’κεΐ, στό τραπέζι νά τούς τροφοδοτή 
καί νά τούς ποτίζη μέ τό πιό γλυκό κρασί. Σωστά, ήθελε πολύ να τους 
πή πόσο εΐνε ευχάριστοι. Τί διακοσμητικό γκρούπ σχημάτιζαν και ποσο 
όλοι τους άξίζουν καί τής θυμίζουν ένα έργο τοϋ Τσεχωφ !

Ό Χάρρυ άπολάμβανε τό γεύμα του. “Οχι πως ήτανε στο χαρακτή
ρα του νά ποζάρη καθώς μιλούσε έτσι γιά τήν τροφή, δμως να, το θεω
ρούσε σάν κάτι εξαιρετικό πάντα νά δείχνη μιά υπερβολική προτίμηση 
γιά τό άσπρο κρέας τοΰ αστακού, ή γιά τόν πράσινο τονο του παγωτού 
μέ τά φυστίκια πράσινα καί ψυχρά σάν τά βλέφαρα αίγυπτιας χορεύτριας.

Κι δταν γυρίζοντας τής είπε «Μπέρθα, τό ’χεις θαυμασια χτυπη
μένο! εκείνη λίγο ελειψε νά δακρύση άπό παιδική χάρο.

Μά γιατί απόψε νά αισθάνονταν μιά τόση τρυφερότητα για ολους 
πού τήν τριγυρνοΰσαν; Τό κάθε τί είχε μιά καλοσύνη, το κάθε τι ήταν 
σωστό. Κι δ,τι συνέβαινε φαινότανε σά νά ξαναγέμιζε το ςεχειλισμενο απο 
ευδαιμονία ποτήρι της. Καί πάντα στό βάθος τής σκέψης της εμνησκε 
τό παράστημα τής αχλαδιάς. Θά φαινόντανε σάν ασημένια αυτήν την 
ώρα, φωτισμένη άπ τή σελήνη τού καημένου Εντυ, ασημένια σαν τη 
Μις Φούλτον, πού καθισμένη εκεί, στριφογύριζε ενα μανταρίνι στα λ - 
πτά της δάχτυλα, τόσο ώχρα, πού θαρρείς κι άνάδιναν μια λάμψη. _

■Εκείνο πού δέν κατώρθωνε νά καταλάβη ή Μπερθα-και που της 
φαινόντανε σά θαύμα-ήτανε δ τρόπος πού τόσο γρήγορα μα και τοσο 
σωστά είχε μαντέψει τήν ψυχική κατάσταση τη, ι ι, ον/.τον. . α 
τόσο δάάμφέβαλε πώς σωστά είχε μαντέψει. Μολαταύτα, που βασιςονταν; 
Ίσως σ’ όλιγώτερο άπό τό τίποτε. , >

I - Θαρρώ πώς αύτό πολύ σπάνια συμβαίνει μοναχα στις γυναίκες 
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καί ποτέ στούς άντρες—σκέφθηκε ή Μπέρθα. Άς είναι, τήν ώρα πού θά 
•ψήνω τόν καφέ στή σάλα, ίσως τό άνακαλύψω.

Δηλαδή μ αυτό καλα-καλα κ η ίδια δέν ήξερε τί εννοούσε. Κάνον
τας αύτή τή σκέψη έβλεπε μονάχα πώς μονολογούσε. Θά ’πρεπε νά τοΰ 
μιλήση, νά του έξηγηθή γιατί τοΰ άρεσεν έτσι νά γελάη.

Εν απο τα δυό, ή πρέπει να γελώ ή πρέπει νά κλαίω !
Μά όταν άντιλήφθηκε αύτή τή μικρή παράξενη μανία τής Φαίϊς 

νά χώνη κάτι πάντα στον κόρφο της — σάν κ’ εκεί ακόμα νά φύλαγ’ ένα 
λιγοστό απόθεμα άπό λεφτόκαρα —ή Μπέρθα έχωσε άπό θυμό τά νύχια 
στήν παλάμη της — γιά νά πνίξη ένα πλατύ γέλοιο.

Είχαν τελειώσει πειά : « Ελάτε νά δήτε τόν καινούργιο μου καφέ- 
μυλο !» είπε ή Μπέρθα.

Κάθε δεκαπέντε έχουμε κ’ έναν κανούργιο καφέμυλο, πρόσθεσε 
ό Χάρρυ. Ή Φαίϊς πήρε τώρα μέ τή σειρά της άπό τό μπράτσο τή Μπέρ
θα, Ή Μις Φοΰλτον έγυρε τό κεφάλι της καί τις άκολούθησε.

Ή φωτιά στό σαλόνι είχε χαμηλώσει, οί κόκκινες φλόγες ταλαντεύ
ονταν. Μιά «Φωτιά τής σαλαμάντρας» δπως τήν έλεγε ή Φαίϊς.

— Μήν ανάβης φως. Έτσι είναι έκτακτα.
Πάλι ή κυρία Νόρμαν Νάίτ στρογγυλοκάθησε κατάντικρυ στή φω

τιά. Πάντα κρύωνε .... —Φυσικά χωρίς τό κόκκινο φανελλένιο μπουστάκι 
ττ[<’ σκέφθηκε ή Μπέρθα. Κι δ,τι περίμενε άπό τή Μις Φοΰλτον τό 
« άνακάλυψε» εκείνη τή στιγμή.
φωνή καί κήπο ; ρώτησε μέ τή χαμηλή σάν άποκοιμισμένη της

Ήταν τόσο ευγενικό άπό μέρους της πού ή Μπέρθα δέν μπόρεσε 
νά μήν ύπακούση. Διέσχισε τή σάλα, χώρισε τις κουρτίνες κι άνοιξε τις 
πόρτες.

— 'Ορίστε — είπε μέ κάποιον άναστεναγμό.

Μετάφραση ΓΕΩΡ. ΔΕΛΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Ήλ/α Βενέζη. «Τό νούμερο 31328».

Δέν είναι ίσως εύκολο άπό τώρα νά πούμε άν μέσα στήν άφθονη ξένη 
πολεμική λογοτεχνία, υπάρχει κιόλας τό έργο πού κλείνει τά στοιχεία καί 
το πνεύμα της ιστορικής έποχής, γιά νά πάρη τή θέση του άνάμεσα στά 
κλασικα αριστουργήματα, ή άν τό άριστούργημα αυτό θά δοθή άπό κεί
νον που θα ’ρθη πολύ άργά, δμως πάντα βαθύτατα συγκλονισμένον άπ 

τήν ίδια συγκίνηση πού ένοιωσαν δλοι δσοι ήρθαν σέ μιάν άμεση έπαφή 
μέ τήν πιο φριχτή τραγωδία πού γνώρισεν ό άνθρωπος. Βέβαιο είναι 
πώς ή τέτοια δημιουργία γνώρισε πιά μιά κούραση, καί ή σκέψη ξανα 
βρίσκοντας τήν ισορροπία της, στράφηκε πάλι, μπορούμε νά πούμε, πιο 
θετικά στήν έρευνα τών βαθύτατα άνθρώπινων άξιών, δίνοντας έτσι ένα 
δασικό σκοπό σέ κάθε πνευματική δημιουργία, διαμορφώνοντας ένα Ιδα
νικό άνώτερο άπό κάθε έκδήλωση μέ περιορισμένη τοπική σπουδαιότητα 
καί μορφή, ένα ιδανικό πού έδώ καί πολλά χρόνια έλειπεν άπό τόν κάθε 
πνευματικόν ορίζοντα.

Τό βιβλίο αυτό τού κ. Ήλ. Βενέζη δικαιούται νά πάρη μιά ξεχωρι
στή θέση μέσα στήν πολεμική μας λογοτεχνία, γιατί είναι τό πρώτο άξιο- 
πρόσεχτο έργο πού γράφεται γιά τή ζωή τού αίχμαλώτου. Δέν λέω του 
Έλληνα αίχμαλώτου, γιατί υπάρχει φανερή ή προσπάθεια τού συγγραφέα 
νά μείνη μακρυά άπό μιάν άπόπειρα, οί γραμ ιές του νά προκαλέσουν 
σκέψεις ή συναισθήματα φυλετικά, άνάλογα μέ τή βαρβαρότητα, τήν κτη- 
νωδία,τή σκληρότητα, τόν έμπαιγμό, τις στερήσεις, καί τά βασανιστήρια 
πού οί σελίδες του άφήνουν νά έννοηθούν. Ό συγγραφέας, ό ίδιος ό αι
χμάλωτος μέ τό νούμερο 31328, άπό τήν πρώτη ώς τήν τελευταία σελί
δα, βρίσκεται σέ άμεσην έπαφή μέ τή ζωή αύτή, κι άν βρίσκω κάτι νά τόν 
κατηγορήσω είναι γιατί στάθηκε ψυχρά καί περιγραφικά άντικειμενικός, 
χωρίς νά δώση κανένα διανοητικό υπόστρωμα σ’ δ,τι είδε καί σ’ ο,τι 
περίγραψε.

Μέσα στήν πολεμική πάντα άτμόσφαιρα τοποθετημένο τό θέμα του, 
μέ τήν ίδια άκριδόλογη άντικειμενικότητα, έδινε μοΰ φαίνεται ολη την 
ευκολία στον κ. Βενέζη νά σκορπίση ένα παλμό καθαρά εσωτερικό και 
υποκειμενικό, δπως ό Ρεμάρκ κι δπως ό Μυριβήλης άν μονάχα άπό τον 
τελευταίο έλειπε τό άφθονο ήθογραφικό στοιχείο—ή τό άντίθετο μιάν άν- 
τικειμενικότητα μ’ δλη πάλι τήν υφή τής εθνικότητας, δπως έκανε ό Λούν- 
τοιχ Ρέν στον «Πόλεμο». Αύτή τή συνειδητή καί συναισθηματική αντικει
μενικότητα περιμένει ό άναγνώστης άπό πολλές σελίδες του βιβλίου του. 
Ό κ. Βενέζης μεταχειρίζεται μιάν έκφραση έντελώς πρωτότυπη — κι αύτο 
είναι στό ενεργητικό του. Αισθάνεται πολύ τό άντικείμενο, την εικόνα, ξε- 
ρει νά τήν άνακαλύπτη, τήν άποδίδει δμως μέ έναν τρόπο άποσπασματικο 
μέ λίγες χαρακτηριστικές πινελιές, καί καταντάει νά κάνη ένα σκίτσο παρα 
μιάν είκόνα. Γ

Άντρέα Καραντώνη «Ό ποιητής Σεφέρης».
Στό βιβλίο αυτό ό κ. Καραντώνης μιλάει γιά τήν αισθητική αξία 

τής «Στροφής» τοΰ Σεφέρη καί άπ’ αύτή τήν αφορμή γενικεύει τό θέμα 
του σέ έρευνα τής θέσεως καί τής άξίας τής λεγάμενης «καθαρής» ποίησης.
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Οτι ο κ. Καραντώνης γράφει κριτική προτού γράψη ένα λογοτε
χνικά έργο, τούτο δέν είναι απλή σύμπτωση*  έχει τήν έννοια μιας έκδή- 
λωσης γενικωτερης, μιας τάσεως τών νέων νά θέσουν μπροστά τους καί νά 
δοκιμάσουν τήν αντοχή όλων τών καθιερωμένων άξιών. γιά νά δεχτούν 
άπ αυτές δ,τι έχει περισσότερη ζωντάνια. Άπό τό σημείο όμως αύτό ώς 
το νά παρη κάνεις μιάν ένεργητική στάση καί όχι μόνο νά έγκρίνη, μά καί 
νά άναλάβη νά υποστήριξή δ,τι νόμισε γερό καί γόνιμο καί ζωντανό, υ
πάρχει απόσταση. Ο κ. Καραντώνης μετά τό κοσκίνισμα τών άξιών μέσα 
του δέν άρκέσθηκε σέ μιά επιλογή, μά καί στάθηκε σταθερά κοντά σέ 
κάτι πού τό χαρακτήρισε μέσα του ώς αξία καί Θέλησε νά τό εμφάνιση 
έντονα καί νά τό υποστήριξή.

„ Είναι δέ εκείνο πού ζητάει νά στηρίξη ό κ. Καραντώνης δχι κυρίως 
το έργο τού κ. Σεφέρη, άλλά τό έργο τού καθενός πού γράφει «καθαρή*  
ποίηση. Απ αυτό έξηγεϊται, δτι επαινεί στροφές καί στίχους πού—νά πάρ’ 
ή £ύχή. — δέν μπορεί νά τούς έπαινέση κανείς χωρίς νά βιάση τόν έαυ
τό του.

’Εδώ τώρα ξανοίγεται ένα πρόβλημα: μπορεί καί πρέπει μέ «έρμη 
μάλιστα καί κάπως μέ φανατισμό νά υποστηρίζεται, πώς ή καθαρή ποίη
ση είναι μιά ποίηση πιό προχωρημένης μορφής, «τό καθαρό άπό- 
°τ.“Υ/* α Χ5Ις στιΖ°υθγικής πείρας μιας ολόκληρης παράδοσης» δπως 
θελει ο κ. Καραντώνης; πώς ή καθαρή ποίηση μόνο διότι είναι «καθα
ρή» ξεχωρίζει από τάλλα είδη τής ποιήσεως καί υπερέχει; 'Υπάρχει άρα 
γε ποίηση «πιό προχωρημένης μορφής» ; Καί άν ύπάρχη, ή προχωρη
μένη μορφή γιατί νά ’ναι τάχα αύτοδικαίως ή καλύτερη ; ’Αντίθετα άπ’ 
ολα αυτα φαίνεται πώς: Ιο καμμιά τεχνοτροπία δέν είναι ανώτερη άπ 
την άλλη παρά μονάχα δταν πραγματοποιή έργα ανώτερα, 2» καμμιά τέ
χνη δεν υπάρχει «καθ’ έαυτήν», «καθαρή», καί μονάχα στήν εμπλοκή της 
με τις ιδιότητες άλλων τεχνών καί στήν ισορροπία τών ιδιοτήτων αυτών 
κειται το νόημα τής ίέχνης, 3° φαίνεται πώς ή λεγάμενη «καθαρή» ποίη
ση είναι μύθος, άφοΰ ή πεμπτουσία της συμπίπτει όλότελα μέ τήν ιδιό
τητα άλλης τέχνης «τή μουσικότητα (δχι ήχη τικότητα), 4ο ιηά «κα
θαρή» τέχνη είναι προϊόν φιλοσοφικής άφαιρέσεως μάλλον καί δχι πη
γαία εκδήλωση. Καί προκειμένου γιά λυρική ποίηση, ή «καθαρή» λυρική 
ποίηση υπογραμιζει ήδη τήν κατάπτωσή της, δσο κι αν ό Valery τήν άνα- 
χαιτίζη δυνατά....

Στρέφοντας την προσοχή μου στό συγγραφέα Καραντώνη διακρίνω 
ολοφάνερα πως αγαπάει τό θέμα του. Τούτο είναι μέγα καλό καί πρώτο 
Προσπαθεί να δώση στό θέμα του τήν πιό θερμήν έκφραση καί τό πετυ
χαίνει. Γνωρίζει, ακόμα, νά καταδύεται στό ζήτημά του καί ν’ άλιεύη 
σπάνιες λες μαργαριταρένιες διατυπώσεις. Ή έκφρασή του είναι στρογ
γυλή, ολοκληρωμένη, πλαστική. Ή πορεία τού λόγου άβίαστη καί άνετη

-υμπαΟω πολύ τούς νέους άνΟρώπους, πού νωρίς νωρίς ζήτησαν νά 

πάρουν ένεργητική στάση στά προδλήματα τοΰ πνεύματος καί τής τέχνης. 
Άρχισαν νωρίς τόν αγώνα πρός τά πράγματα καί τις Ιδέες. Τον αγώνα 
τών Ιδεών, πού είναι αυτό τό νόημα τής άνθρώπινης ζωής.

Π. ΣΠΛΝΛ.

Χρηστόν Λεβάντα. «Ό ίσιος δρόμος» (διηγήματα).
Είναι ένα σημαντικό γεγονός πώς τόν τελευταίο καιρό έκδίδονται 

στήν Ελλάδα βιβλία άπό νέους, δλο άπό νέους. Οί παλιοί λες και σταμά
τησαν νά γράφουν, ϊσως γιατί αισθάνονται, πώ« δέν έχουν τί να πουν πια 
πρός τή γενεά, πού δέν τούς πιστεύει. "Οχι πώς δέν πιστεύει στήν 
έκφραστική μαεστρία τους, μά δέν μπορεί νά τούς παρακολουθήση ίσως 
στή νοοτροπία τους, πού δέ βρίσκει ανταπόκριση στά έρωτήματα και τις 
ανησυχίες της. Παρατηρήστε, ότι τά περισσότερα βιδλία τών νέων, απ 
αυτά πού βγήκαν τελευταία—χωρίς νά είναι άψογα στή^ μορφή—πρόκα- 
λοΰν ένα αίσθημα έ κ π λ ή ξ ε ω ς, πού βγαίνει άπό τό ότι δέ συναντούν 
τήν ψυχικήν προσδοκία τών παλιών. Ή προσδοκία είναι μιά προέκταση 
τών σκέψεων καί τοΰ συναισθήματος μας στό μέλλον καί όταν ξαφνικα 
διακόπτονται αυτά δοκιμάζουμε τήν έκπληξη. Πρόκειται έδω, για μια δια
κοπή συνέχειας. 01 νέοι μας δέ συνεχίζουν τούς παλιούς,~ έκτος εκείνοι 
πού στρέφονται ακόμα γύρω στή γερή μορφή τοΰ Παλαμά. Είναι αναμ- 
φισόήτητο, ότι πλάθεται κάτι παράλληλο καί πέρα άπ τούς παλιούς.

Στον τελευταίο καιρό είχαμε δύο καινούργιες έκδηλώσεις λογοτε
χνικά παρουσιασμένες άπ τούς νέους : Τό λογοτεχνικό έμπρεσσιονισμο 
καί τόν κοινωνιστικό ρεαλισμό, πού είναι μιά σπουδαίας σημασίας ανα
καίνιση τοΰ παλιού, τοΰ «επιφανειακού» ρεαλισμού.

Ό κ. Χρ. Λεβάντας διεγείρει μέ τά διηγήματά του γεμάτα άπό αν
τιθέσεις καί μεταπτώσεις—καί γΓ αύτό δραματικά—τήν αίσθηση, τόν άνα- 
τριχιασμό, τόν φρικίον έκεϊνο, πού φέρνει στό σκεπτόμενον άνθρωπο τό 
κοινωνικό άντίκρυσμα τής ζωής. Τά διηγήματά του^ έχουν πολλήν άλη. 
θεία, έναν ρεαλισμό παλλόμένον άπό παλμό ζωής, ζωντανό.

Σέ πολλά μέρη έν τούτοις θά μποροΰσε δ παλμός αυτός νά είναι 
πιό ισχυρός, τό χρώμα τών πραγμάτων πιό έντονο.

’Απάνω στά νέα μοτίβα περιμένουμε άπ τούς νέους το μεγάλο 
έργο : έκεϊνο πού θ’ άγκαλιάση τά πράγματα ακόμα πιο πλατιά, πού θά 
ίδή συνθετότερα, έκεϊνο πού μέ τήν πολυεδρική του οψη θα δωση α
φορμή σέ μεγαλύτερη κίνηση τοϋ μυαλού καί σέ βαθύτερη αναταραχή 
τών συναισθημάτων.

Σπεύδω νά τελειώσω καί νά πω, πώς ό κ. Λεβάντας έβγαλε ένα 
ώ φ έ λ ι μ ο βιβλίο. Καί άπό τήν έποχή μας καί πέρα θά ζηταη κα- 
νείς μόνον ωφέλιμα βιβλία νά βγαίνουν.

Π. ΣΠΑΝΔ·
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Χρ. Πύρπασον. «Φιλικά καί Φιλημένα» (ποιήματα).

Ή συλλογή τών ποιημάτων αυτών προλογίζεται άπ τόν κ. Φ. Γιο- 
φύλλη. 'Υποθέτει κανείς πώς ό κ. Γιαφύλλης θέλει νά «όδηγήση» τόν 
αναγνώστη νά μην παραπλανηθή. Οί πρόλογοι κάνουν τό μεγαλύτερο 
κακό πολλές φορές. Μεγαλοποιούν τά πράγματα πού «παρουσιάζουν» καί 
άν τύχη νά βρεθούμε μπροστά σέ έργο φτωχό, ή αίσθηση τής αποτυχίας 
μεγεθύνεται. Εν τουτοις έδό) δέν συμβαίνει έξ ολοκλήρου αυτό τό πρά
γμα. Ή γύμνια τών πραγμάτων όπως τίθενται, ή ή χρήση μοτίβων 
που δεν είναι καθόλου συνηθισμένα καί θεωρούνται αντιποιητικά, σο
κάρει βέβαια σέ βαθμό πού σέ κάνει νά γελάς,μά σύχρονα παρατηρείται 
σέ μερικά ποιήματα μιά αμεσότητα διατυπώσεως, ένας τρόπος τέτοιος 
πού φαίνεται ό ποιητής νά σ υ ν ο μ ι λ ή μέ ένα ώρισμένο πρόσωπο 
καταργουμένου τού περιθωρίου, πού χωρίζει τήν τέχνη άπ τήν πραγμα
τικότητα. Χωρίς άλλο αυτός είναι ένας ξεχωριστός τρόπος. Καί δέ θά 
είναι καθόλου ποιητικός ώς δτου ένας άλλος ποιητής δυνατός κατορ- 
θώση νά μάς πείση γιά τό έναντίο.

Π. ΣΠΑΝΔ.

Γιάννη Γεννήματα. «Παλιάνθρωπος—Α' Αιμίλιος».

Στο βιβλίο αυτό κάτω άπό μιά φαινομενική άσυναρτησία· πού ε
ξοργίζει, κινείται μιά σκέψη καί μιά πρόθεση ευγενική. Εκπληκτική 
είναι η ανισότητα καί ή άκαταστασία τών νοημάτων, μά δέ χρειάζεται 
παρά λίγη καλή θέληση γιά νά όμολογήσης, ότι κάτω άπ τήν κυματώδη 
ταραχή καί άσυνέπεια κρύβεται μιά όμορφη σύλληψη.

Έδω τίθεται σέ δοκιμασία και βγαίνει αγνό καί νικηφόρο τό αίσθημα 
τής φιλίας. Ό δάσκαλος μέ τό μαθητή είναι φίλοι. Μέ τή φιλία τους ή 
διδασκαλία μεταβάλλεται σέ μυσταγωγία, σέ μετάδοση άχράντων μυ
στηρίων. Ή ψυχή τού ενός άνήκει στον άλλον, είναι συμπλήρωμα τού 
άλλου καί όταν ένα φίλημα τούς ένώση, τόνε τό άνατρίχιασμα τής σαρ- 
κος είναι απλό ανατρίχιασμα πεταλούδας όταν άκουμπάη στή γύρη τού 
λουλουδιού.

Μιά πνοή άνώτερης ζωής περνάει άπ τό κακογραμμένο αυτό έργο.

Π. ΣΠΑΝΔ.

Γ. Θεοτοκά, Εμπρός στο κοινωνικό πρόβλημα.

Ότι ό κ. Θεοτοκάς γράφει όμορφα τό είπαν πολλοί άπό τήν 
πρώτη εμφάνιση του καί κάθε νέο έργο του τό έπικυριόνει. Κυριαρχία 
τοΰ γλωσσικού οργάνου πού χρησιμοποιεί, φράση χτυπητή καί μεστή, δι
αύγεια,—ώς σέ σημείο πού σού εμπνέει άνησυχίες,—είναι οί πιύ άχώ- 
ριστοι σύντροφοί του. ”Αν όμως τά καλοβαλμένα καί καλοειπωμένα 
προϊόντα τής πέννας του τά κοιτάξη κανείς ανεξάρτητα άπό τή μορφή, 

σάν περιεχόμενο θά ’χε ίσως πολλές έπιφυλάξεις.Θά περιοριστώ κυρίως 
έδώ σέ μερικές έπιφυλάξεις, πού μού γέννησε τό τελευταίο δοκίμιό του 
«Εμπρός στο κοινωνικό πρόβλημα».

"Αν είναι δυνατό σέ 11ι]2 σχεδόν, ανάρια τυπωμένες καί μέ μεγά
λα περιθώρια σελίδες, νά δώση κανείς έστω καί μιά σκιαγραφική άπάν- 
τηση στο πρόβλημα πού παρουσιάζει αυτό πού συνηθίσαμε να ονομά
ζομε μεταπολεμική : γενιά, πνεύμα, κλπ. Κι όμως αυτό επιχειρεί ο κ. 
Θεοτοκάς, μέ τό δυνατό του οπλο τη δι αυγεία! Αλλα σ αυτό ακρι
βώς τό μέρος περισσότερο παρά άλλού φαίνεται καθαρα ποσο είναι 
αιχμάλωτος τού όπλου του. Ή σκέψη του, όσο κι αν προσπαθή να φαί
νεται ανήσυχη—ανήσυχη κυρίως είναι η ανησυχία του—δουλεύει απανω 
σέ φόρμουλες, σέ εντυπωσιακές φράσεις, σέ άπλουστεύσεις πού σέ τρο
μάζουν, σέ γενικεύσεις τολμηρές, πού δέ βλέπεις το στήριγμά τους. Η 
ζωή μας, μέ όλο της τό περιεχόμενο, σχηματοποιείται, μεταβάλλε
ται εύκολα—εύκολα σέ ώρισμένα ζεύγη άπόλυτων άντιθέσεων, πού όλα 
τά χωρίζουν καί τίποτα δεν τα ενώνει και ο αναγνώστης καλείται να 
κάνη τήν έκλογή του. "Αν όλα αυτά δίνονταν σάν άτομικές άνησυχίες, 
μέ τήν πρόθεση νά διαγράψουν εναν αντιπροσωπευτικό τύπο τής επο
χής μας, νά τόν δώσουν δραματικά, θά’χαν, έτσι πού είναι καλλογραμ- 
μένα, πολύ πιότερο ενδιαφέρον. 'Ο αναγνώστης θα βρίσκε στις γραμ
μές του κάποιες δικές του ανάλογες νότες, κάποιες άλλες διαφωνίες θά 
τού άνοιγαν μπορεί δρόμους αδοκίμαστους: θα πλουτίζονταν έτσι. Μα 
τώρα δίνονται σάν αντικειμενικό άντίκρυσμα τής εποχής μας, σάν κή
ρυγμα, σάν δίδαγμα. Κ’ έγώ θαρρώ πώς ένα απο τα πιο χτυπητά γνω
ρίσματα τής έποχής μας—όχι τά καλα της είναι το πλήθος τών κη
ρυγμάτων. Παντού γύρω μας έτοιμες λύσεις ριζικές καί τελειωτικές τών 
κοινωνικών κυρίως άνησυχιών μας. Δέν αρνούμαι βέβαια έδώ στον κα
θένα νά λέη τή μνώμη του, κάθε άλλο. Ζητώ η διατύπωση της να μή 
δεσμεύη τήν ελευθερία τού πνεύματος τών άλλων. Σ’ ένα πολιτισμό δ
πως ό δικός μας, πού καυχιέται πώς είναι πνευματικός όταν μάλιστα 
άποτεινώμαστε στούς νέους, γιατί, αντί να τούς δινωμε ετοιμες απαν
τήσεις γιά τή ζωή, νά μήν τούς δείχνωμε άντίθετα τό πολύμορφο, τό 
πολύπλοκο της, τήν Ιερή ευθύνη πού έχουν απέναντι της, τό χρέος τους 
νά τής δώσουν ένα δσο γίνεται πιο βαθύ, πιο δικό τους περιεχόμενο ; 
«'Υπάρχει μπροστά σου, λέει στούς νέους δ κ. Θεοτοκάς, ένα πρόβλημα 
π'ού δεσπόζει ή επισκιάζει όλα τά άλλα: τό πρόβλημα τού πολιτισμούμας. 
’Υπάρχει καί μιά άμεση λύση αυτού τού προβλήματος: ή κομμουνιστική 
Επανάσταση.’Οφείλεις νά καθορίσεις μιά καί καλή, παστρικά,καί τίμια, 
χωρίς φόβο καί χωρίς πάθος, άν είσαι μαζί μέ τήν Επανάσταση ή έναν 
τίον της καί γιά ποιο λόγο. 'Η ουδετερότητά σου, σέ μιά τέτοιμ ώρα, 
θά κριθεί, άπό κάθε δίκαιο άνθρωπο, σά λιποψυχία, σά λιποταξία, σάν 
άρνηση τού χρέους». Γιατί αυτή ή σπουδή; Νομίζεις πώς πρόκειται γιά 
μιά μονομαχία πού ό καθένας, άπό τήν ανησυχία πού τόν δέρνει, βιά-
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serai να παρη τέλος ή ύπόθεση καί κυρίως νά ξεκάμη τόν αντίπαλόν 
του. Προτιμώ πολύ περισσότερο τά σοφά λόγια τοΰ Φάουστ : - έκεΐνος 
μοναχα αξίζει τήν ελευθερία καί τή ζωή πού είναι υποχρεωμένος κάθε 
μέρα να τις καταχτά ξανά. "Ετσι περνούν τά χρόνια τοΰ μόχθου των 
τριγυρισμένοι άπό κινδύνους, μικροί, άντρες καί γέροι............ » Ή ζωή
είναι μιά ισορροπία πού πρέπει νά τήν άποχτοϋμε κάθε στιγμή ξανά 
και μέ κόπο.

Σ ενα δεύτερο κεφάλαιο, «τό πνεύμα καί ό Κομμουνισμός», ό συγ
γραφέας προσπαθεί νά δείξη τό μεγάλο κίνδυνο πού άπειλεϊ τόν πολι
τισμό μας, τον Κομμουνισμό. Έδώ μοΰ φαίνεται πώς ακολουθεί τόν κα
λύτερο δρόμο, μ’ όλο πού καί σέ τούτο τό σημείο προτιμά τις έσχατες 
λογικές συνεπειες τών αρχών τοΰ Μαρξισμού.

"Οταν έρχωνται στήν πράξη οΐ Ιδέες βέβαια κάνουν πάντα υπο
χωρήσεις, πολλές φορές τόσο μεγάλες πού γίνονται αγνώριστες· — μά 
αυτό δεν σημαίνει. Είναι δίκαιο οι μαρξιστικές αρχές νά κριθοΰν σά 
θεωρία καί όχι σάν ταχτική δράσης. ’Άν έτσι άντικρύσωμε τήν κοσμο
θεωρία τού μαρξισμού βλέπομε πολύ καθαρά πόσο απελπιστικά στενέβει 
τόν πνευματικό ορίζοντα τοΰ άνθρώπου. Αύτό δείχνει καί ό κ. Θεοτοκάς.

"Αν καί η εργασία του δέν έχει σκοπό νά λεπτολογήση, θαρρώ πώς 
για να δωση ακριβώς πιό ανάγλυφη τήν εικόνα τοΰ κομμουνισμού καί 
γιά νά δικαίωση περισσότερο τό έργο του, ώς δοκίμιο, πώς θά’πρεπε νά 
δειξη καλά ώς ποιό σημείο ό κομμουνισμός είναι μιά μορφή αρκετά 
στενού σχολαστικισμού. Σ’αύτό μάς βοηθάει πολύ ή ερμηνεία πού δίνει 
στήν ιστορία. Ποτέ ίσως στήν ιστορία τής ανθρώπινης σκέψης θεωρία 
για τή λύση τών κοινωνικών προβλημάτων δέν ήταν τόσο ασφυκτικά, 
τοσο αφόρητα δεμένη μέ τό παρελθόν.

Γιατί ό Κομμουνισμός, άς μιλάη όλο γιά ανατροπές καί άρνηση 
τού παρελθόντος, άς περιφρονή τήν παράδοση, άς λέη πώς μόνο τό πα
ρόν καί τό μέλλον τόν ένδιαφέρουν, είναι δουλικώτατα δεμένος στό πα
ρελθόν, μέ τόν τρόπο του βέβαια.

Αναχωρεί αποφασιστικά άπό τήν άρχή τής νομοτέλειας τών κοι
νωνικών φαινομένων, της δίνει ένα περιεχόμενο καί μιά έρμηνεία, πού 
μάταια περιμένουν τήν επιστημονική τους .δικαίωση, μετράει άπάνω σ’ 
αυτά τό παρελθόν κ’ έπειτα συνάγει τό παρόν καί τό μέλλον. Αναγ
καστικά, σάν ένα μαθηματικό πόρισμα. Πολλοί υποστηρίζουν πώς σκο
πός τής διδασκαλίας τής Ιστορίας στά σχολεία, είναι νά μάς βοηθήση 
μέ τή μελέτη τού παρελθόντος νά νιώσωμε καλύτερα τό παρόν.Ποτέ δέν 
έγινε πιό στενή εφαρμογή τής γνώμης αυτής, άπ’αύτήν πού τής έδωσαν 
οι κομμουνιστές. Η μελέτη τού παρελθόντος, μόνο άμα γίνεται γιά τό 
παρελθόν βοηθεί καί στήν κατανόηση τοΰ παρόντος, γιατί μόνο τότε μάς 
δίνει πολύτιμα στοιχεία γιά τήν κατανόηση τής άνθρώπινης φύσης, πού 
αυτή μάς χρειάζεται γιά τό παρόν. Στά χέρια τών κομμουνιστών—παλαι- 
ότερα τό ίδιο έκαναν καί οί σωβινιστές καί γενικά όλοι οί σχολαστικά 

δογματικοί — τό παρελθόν έχασε τήν αυθυπαρξία του, υποδουλώθηκε 
άστοργα στις ανάγκες τού παρόντος. Τού ζήτησαν πράγματα πού δέν 
μπορεί νά δώση : άμεσες λύσεις γιά τά τωρινά. Ένώ ή θεώρηση τής 
ιστορίας πρέπει μέ τό πολύμορφό της, νά χαρίζη στό στοχαστή τήν,ύπέρ- 
τατη πνευματική απελευθέρωση,κατάντησε στις μέρες μας μέ τήν άστοχη 
έκμετάλλευση πού τής γίνεται δυστυχώς άπό πολλές μεριές, νά γεννφ- 
σοβαρούς δισταγμούς, άν πρέπει νά περιλαμβάνεται στά σχολικά προ
γράμματα.

Σ’ ένα τρίτο μέρος τού βιβλίου του «θέσεις» ό κ. Θεοτοκάς επι
διώκει νά άποσαφηνίση τις θετικές άρχές άπάνω στις οποίες πρέπει νά 
στηριχθή ό αγώνας γιά νά σωθή ό πολιτισμός. Έδώ είναι πολύ μετρη
μένος. έχει έπίγνωση τών κινδύνων τής προφητικής τέχνης καί ^προτιμά 
νά σταθή σέ γενικώτατες γραμμές. Πρέπει νά παρατηρήσω δμως ότι 
πολύ τόν άπασχολεϊ τό οικονομικό πρόβλημα. Δηλαδή πάρα πάνω άπό 
δσο πρέπει. "Οτι τό οικονομικό πρόβλημα είναι σοβαρό καί κάθε γενιά 
πρέπει νά τοΰ δίνη τή λύση πού θά τήν έξυπηρετή καλύτερα, γιαύτό 
δέν μπορεί,δέν πρέπει νά ύπάρχη άμφισβήτηση.'Όλοι οί άνθρωποι πρέ
πει νά ζούν άνθρωπινά. "Οτι δμως ή λύση τού οικονομικού προβλήμα
τος θά φέρη τή λύση καί τού γενικού, τού κοινωνικού, δπως πιστεύουν 
οί κομμουνιστές, ή δτι αύτό είναι τό κατ’ έξοχήν πρόβλημα, ή ένα ξε
χωριστό, μέσα στά άλλα, πρόβλημα, αύτό είναι δ,τι έγώ θά ονόμαζα ηθι
κή κρίση καί κίνδυνο τού πολιτισμού μας. Άπό αυτόν είναι ανάγκη, 
ανάγκη έπιτακτική νά λυτρωθούμε.

Β. ΤΑΤΑΚΗΣ

«Εφήμερα» : Γ. Κοτζιουλα.
*0 κ. Γ. Κοτζιούλας είναι μιά σκέψη δημιουργικά κριτική. "Ο,τι 

πλησιάζει τό κατακτά ολόκληροί Εισχωρεί στό βάθος του καί άποκαλύ- 
πτει αύτό πού κρύβει μέσα του. Δέν άρκεϊται νά κοιτάζη τά πράματα 
δπως ένας απλούς θεατής. Πάντα άναζητά εκεί\ο πού υπάρχει πέρα ά π*  
αύτά. Σπάνια συναντάμε τέτοιες φύσεις, πού έχουν τήν εξαιρετική ικα
νότητα νά γνωρίζουν τή μυστική ζωή τού κάθε τι πού είναι έξω άπ 
αύτέ;, ώσάν νά ήτανε κάτι τοΰ δικού τους έσωτερικού κόσμου καί νά 
έπικοινωνούν μαζί του κατά έναν τρόπο ιδιαίτερο. 'Ο κ. Κοτζιούλας έχει 
αυτήν τήν ικανότητα πάρα πολύ άνεπτυγμένη. Είναι ένα πνεύμα σπάνιο. 
Διεισδύει στό άγνωστο, προχωρεί πέρα άπό τό υπαρκτό καί άποκαλύ- 
πτει εκείνο πού ούτε τό είχαμε υποθέσει. Είναι ένας δημιουργός.

Τελευταία κυκλοφόρησε μιά μικρή συλλογή ποιημάτων με τον τί
τλον «’Εφήμερα». Μά τά «έφήμερα» αύτά ποιήματα κλείνουν μέσα τους 
μιάν ολωσδιόλου ιδιαίτερη άτμόσφαιρα, έχουν κάτι τό χαρακτηριστικά 
δικό τους, είναι άληθινά ποιήματα. Μπορείς σέ κάθε στίχο νά συναν- 
τήσης τόν ποιητή μέσα σ’ δλη τή σεμνότητα του, πού άφήνει τόσο λεπτά124
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νά άναδίνεται τό έξαίσιο άρωμα μιας ψυχής πού ξέρει καρτερικά νά 
ύποφέρη αυτό πού τή βασανίζει. Κάθε συναισθηματισμός νομίζεις με- 
τουσιώνεται σέ μιά υπέρτατη σοφία καί φρόνηση κάτω άπ τό μαγικό 
φως τοΰ στοχασμού. Καί ή συγκράτηση αυτή, ό ειρωνικός τόνος κάποτε, 
δίνουν, μοΰ φαίνεται, μιά τραγική νότα, σ’ όλη αυτή τήν ποίηση. Μά 
τό έσωτερικό δράμα μόλις μαντεύεται. Τόσο κυριαρχεί τό μέτρο καί ή 
αρμονία. "Ολα μάς έχουν άποκαλυφθή, ό πόνος, ή απογοήτευση, ή ιδέα 
τοΰ θανάτου, ή χαρά, ό έρωτας, μέσ ι σ:ήν πιό έξευγενισμένη μορφή 
τους, ωσάν νά έχουν διυλισθή καί γυμνωθή άπ’ δ,τι ήταν περιττό, κοινό, 
ή ψεύτικο. Λαξεύθηκαν τόσο, ώστε πήραν τήν πιό τέλεια έκφραση.*Υπάρ 
χουν στίχοι πού άσφαλτός φθάνουν σέ κλασσική άρτιότητα. Πουθενά ό 
λυρισμός δέν έχει έκεϊνο τό πρωτόγονο, τό ορμητικό, τό μεγαλόστομο. 
"Όλα μετουσιώνουνται κάτω άπ τήν εύεργετική παρουσία τής σκέψης 
τοΰ ποιητή, πού ξέρει καλά ποιος είναι ό προορισμός τοΰ πνευματικού 
άνθρώπου.

Έκεϊνο άκόμα πού μάς σταματά είναι ό βαθιά άνθρώπινος τό
νος, πού κυριαρχεί σ’ δλα τά ποιήματα. Παντού υπάρχει ό άνθρωπος, 
άλλά ό άνθρωπος πού νίκησε τόν εαυτό του καί υψώθηκε πάνω άπ’ 

- αυτόν.
Ό κ. Κοτζιούλας είναι ποιητής. Κουραστήκαμε πιά νά διαβάζουμε 

στίχους καί μόνο στίχους. Θέλουμε έναν ποιητή. “Όταν τόν βρίσκουμε, ή 
ψυχή μας γιομίζει αγαλλίαση.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Γ. Άγγ. Αθήνα—Τό διήγημά σας δέν έχει τήν τελειωμέ νη έκεί- 
νη έκφραση, πού χρειάζεται στό περιεχόμενό του, πού θά έπρεπε κι αύ
τό νά ’ναι άπαλλαγμένο άπ τό ρομαντικό του φόρτο. Δοκιμάστε κάτι 
άλλο όχι τόσο πολύ προσωπικό. Ρ. Bag. Ενταύθα—Τό πεζογράφημά 
σας αρκετά λεπταίσθητο. Θά δημοσιευθή. Δ. Γαλ. ’Αθήνα—Θά δημο
σιεύσουμε στό προσεχές τό ένα. Θ. Ρητ. Φλώριναν -Πίταν άργά γιά νά 
προστεθή ή αφιέρωση. Τ. Γκοσ. Λέχοβο—Κάποιο θά δημοσιευθή στό 

προσεχές.

*** Διαλέξεις τών εκπαιδευτικών. — Μιά ανακοίνωση τοΰ κ. Ί. 
Σιούλα σχετικά μέ τήν ιστορία σάν επιστήμη καί σάν μάθημα έδωκε 
άφορμή γιά μιά αρκετά ζωηρή κίνηση. Σέ αλλεπάλληλες συγκεντρώ
σεις τους—τις όποιες τίμησαν καί καθηγηται τοΰ Πανεπιστημίου μας, 
οι έκπαιδευτικοί άπλωσαν τό θέμα, πού παρουσίασε ό κ. Σιούλας, γιά 
μιά λεπτότερη έρευνα τών έπιμάχων σημείων του χωρίς εννοείται νά 
ύπάρχη ελπίδα ή έρευνα αύτή νά καταλήξη κάπου. Δέ φταϊμ’ εμείς 
πού τό λέμε αύτό, μά τό άνθρώπινσ μυαλό, πού χαρακτηρίζεται γιά 
τήν περίεργη Ιδιότητά του νά δίνη πάντα τέτοιες λύσεις, πού θά δη

μιουργούν νέα προβλήματα. ,
Στις 3 ’Απριλίου, στήν αίθουσα τοΰ Λ. Πύργου δόθηκε μ’ έ- 

πιτυχία ή φιλολογική πρωινή τής κ. Τζούλιας Άμπελά Τερέντσιο. 
Εισαγωγική ομιλία γιά τά εκατόχρονα τής Έλλ. ποιήσεως έκαμε ό κ. 

Α. Μισιρλόγλου.
Στις 16 Άριλίου, στήν ϊδια αίθουσα, δόθηκε άπό σκηνής μ’ 

επιτυχία τό δύσκολο έργο τοΰ Ibsen «Οι βρικόλακες*  μέ σκηνοθέτη καί 
δίδαξανία τόν κ. Κ. Κροντηρά, καθηγητή στό «’Ελληνικό ’Ωδείο».

*** Στήν εκθεση τον βιβλίου, πού διοργανώθηκε τελευταία στήν 
’Αθήνα, κοντά στά άλλα ό Εκδοτικός Οίκος «Πυρσός» εξέθεσε καί τά 

έργα τοΰ κ. Στ. Ξεφλούδα.
*** Ξαναεκδίδεται τό Μάη τό γνωστό λογοτεχνικό περιοδικό « ‘Ο 

Λόγος υπό τή διεύθυνση τοΰ ποιητή κ. Μιχ. Πετρίδη.
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