
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΤΟΣ Α. Τεύχος 7. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1932

[Hugo von Hofmannstha’ (1874—1930) Αύσρτιακός ποιητής καί δραμα
τικός συγγραφέας. Χαρακτηρίσθηκε ώς νεορομαντικός, άλλα δέν είναι: 
τό έξω ή τό περασμένο δέν τόν τραυάει μέ τή δύναμη τής νοσταλγίας. 
Δέ μεταβιβάζει τό έγώ του στά πράγματα, άλλα παραδίνει τόν εαυτό 
του σ’ αύτά. ΤΙ ψυχή του δέν είναι ό πομπός τής εσωτερικής τρικυμίας, 
άλλά ό δέκτης τών παλμών τού σύμπαντος καί τού μυστηρίου του. Ή 
τέχνη γι’ αυτόν δέν είναι στό ερωτηματικό, άλλά στό θαυμαστικό Μέ 
τή θεληματική έξαφάνιση τού έγώ του φτάνει νά αισθανθή νά μπαίνη 
μέσα του ένας κόσμος πιο μεγάλος άπ’ αυτόν. Καί άνεξήγητος; Δέν άνα- 
λαμβάνει νά τόν έξηγήση, γιατί τά πράματα στόν κόσμο δένονται μέ 
μιά λογική πιό γερή άπ τήν άνθρώπινη. Θέλει νά αισθανθή νά μπαί
νη μέσα του. σά μιά πνοή μυστηριώδικη, τό προαίσθημα τών πραγμάτων, 
κάτι πού είναι πιό πέρα καί προηγείται άπό τήν αίσθηση: τό θαύμα 
καί ή μαγεία. ‘Έτσι στήν ψυχή του είσώρμησε ή άρχαία 'Ελλάδα, ό Με
σαίωνας καί ό 18°? αιώνας. Γιά τή σύχρονη ζωή, βρίσκει δτι είναι γε
μάτη άπό νεκρά πράματα καί τή βλέπει «γεμάτην άπό άλλα πράματα 
πού τά ονομάζουν νεκρά μά πού είναι ζωντανά». Νά ζής, θά: πή νά ξα- 
ναζής τά πράματα. Αύτός είναι ό ρόλος τού ’Ηθοποιού καί τού ’Αν
θρώπου στό δράιια τής ζωής].

Π. ΣΠΑΝΔ.

II Ρ Ο II
’Ακόμα τήν ανάσα τους στά μάγουλά μου νοιώθω : 
Πώς νά ’ναι τούτο αληθινό, πώς φύγανε και πάνε 
φύγαν όλότελα καί παν οί τελευταίες μέρες;

Τούτο είναι κάτι πού κάνεις καλά-καλά δέν νοιώθει. 
Τούτο είναι τόσο θλιβερό, πού νά παραπονιέσαι : 
πώς δλα τόσο γρήγορα γλιστρούν καί πάνε-πάνε
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και πώς τό σημερνό μου έγώ
ξεπήδησε ανεμπόδιστα ώς έμένα—σά βουβό
σκυλί και ξένο—άπ τό μικρό παιδί πού κάποτε ήμουν—

και πώς άπό παλιούς καιρούς ή ζήση μου άναβρύζει 
κ’ πρόγονοί μου πού κοιμούνται μές στο σάβανό τους 
πώς μού είναι τόσο συγγενείς, δσο και τά μαλλιά μου.

πώς μού είναι τόσο συγγενείς, δσο και τά μαλλιά μου.
Μβτάφρ. ΑΒΡΑΑΜ Κ.

ΣΑΛ0Ν1ΚΗ ! ΣΑΛΟΝΙΚΗ !

(Ποίημα στο πείσμα τής Ποίησης)

. . . Σταμάτησε. Κοίταξε προς τή μεγάλη πόλη καί είπε στο συνοδοιπόρο του:

Έδώ είναι πειά ή Σαλονίκη. Ή πόλη δπου ή ζωή είναι 
κοχλασμός και άνακάτωμα’ ή άξεδιάλεχτη, ή άμορφη, ή απροσ
διόριστη, ή απίθανη. Ή πόλη-Χάος. Κ’ έγώ είμαι πολίτης αυ
τής τής πόλης. ’Έχω τό χάος μέσα μου. Καί δέ μού ξημέρωσε 
άκόμα ή πρώτη μέρα τής Δημιουργίας ! Σάν τό σκουλήκι μέσα 
στο σκότος κινούμαι γιά νά βρώ έναν δρόμο.

Έδώ είναι ή πόλη - έκπληξη. Ή πόλη τών έξαφνικών 
εκρήξεων τής σιωπής σέ πολυκέφαλες οχλαγωγίες. Ό κυλλί- 
βαντας τών επαναστάσεων. Ό άνεμος πού κοιμάται. Ό άνε
μος πάλι πού δέν ξαίρεις πότε θά ξυπνήση καί φοβάσαι καί 
κλεΐς τά παράθυρα.Ή άκαταστάλαχτη καί άνισορρόπιστη πόλη. 
Ή μικρή καί μεγάλη. Ή μεγαλόπρεπη καί γελοία.

Έδώ είναι ό μάταιος ουρανός μέ τις μάταιες λαμπρές δύ
σεις. Μάταιες. Γιατί ή θαυμαστική θεώρηση — πρωταρχική 
αχτίδα πολιτισμού — δέν άνέβλυσεν άκόμα στήν ψυχή τών αν
θρώπων. Κανένας δέν αφήνει τή γή του γιά νά κάνη μέ τέτοιο 
σκοπό ένα ταξίδι στον ουρανό. Μιά τέτοια ανιδιοτελής ενέργεια 

θά είναι μωρία. ’Ώ ! άν τουλάχιστο έγραφαν γιά τό ταξίδι 
αυτό οι εφημερίδες !

Έδώ είναι ή πόλη μέ τούς μάταιους απλόχωρους δρόμους, 
δπου αισθάνεσαι πλήξη. Ή πόλη δπου οι Ευρωπαίοι γίνονται 
χωριάτες καί οΐ χωριάτες φτύνουν άπάνου στις πλάκες τού 
χρυσού, πού στολίζει τούς τοίχους τού μεγάρου τους.

'Όπου οι άνθρωποι είναι τόσο καλοί, ώστε σέ απελπίζουν 
μέ τήν καλωσύνη τους, κι άλλοι είναι τόσο ξεφρενιασμένοι, 
σάν αλκοολικοί γιά τό κακό.

Έδώ ζή τού ’Ιούδα τό γένος πού μέρα νύχτα—σά σκλά
βος τής δουλειάς—δουλεύει γιά νά κερδίση τή χαρά ενός Σαβ
βάτου, μικρόχαρο καί μυωπικό ιδανικό.

Έδώ είναι ή πόλη οπού ένα γιγάντιο κτίριο σφίγγει ζη
λότυπα μέσα στή λευκή τοίχινη αγκαλιά του τή Σοφία, δπως 
ό Γαργανούα; μές στήν κοιλιά του τά φαγητά.

Έδώ ό Σάντσο Πάνθα γυρνάει μέ ταύτοκίνητο—δίνοντας 
μοντέρνο όνομα στύ γάιδαρο του—καί αναζητεί νοσταλγικά τό 
μεγάλο υδροκέφαλο αφέντη του, πού πάει νά δράση μονομά
χο) ντας μέ τή σκιά του κάτω άπ τά παράθυρα τού Εθνικού 
θεάτρου τής ’Αθήνας. Εκεί ’ναι ή δόξα—Δουλτσινέα,πού λέν 
πώς είναι μιά χωριάτισσα—έξω άπό κάθε μυθολογία.

Έδό) ή Τέχνη βρίσκεται στά Μουσεία, στο ’Ινστιτούτο καλ
λονής ή στή δραστήρια κλίνη τών συζύγων.

Έδό) ζή ένας πολύπαθος κόσμος. Μά ή μυριόστομη στο
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ναχή του πνίγεται άπ τούς χάλκινους ήχους τής φαμφάρας πού 
φτήνει τραγούδια μέ αδιάντροπη ευθυμία στήν πλατεία.

Έδά> τό πνεύμα κοιμάται νηστικό καί τόσο χαυνωμένο 
άπ τήν πολύκαιρη άσιτία, πού δέ μπορεί νά φυσήξη δυνατά 
καί νά συσπείρωση σέ κυκλώνες οργής τά δίκαιά του και νά 
τούς στείλη νά σπάσουν τίς πόρτες τών κουφών μεγάρων τής 
’Αθήνας.

Έδώ είναι ή πόλη ή μικρή καί μεγάλη. Ή μεγαλόπρεπη 
καί γελοία.

Π. ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ

ΤΟ ΦΤΕΡΟΚΑΡΑΒΟ

Στής φαντασίας τό φτεροκάραβο ταξιδευτάδες 
στάθώρητα υπερκόσμια, στά βάθη τών άβύσσων, 
χαρτένιους κόσμους χτίζουμε καί Θεούς καί Σατανάδες, 
μά δϊμέ! στά χέρια μας κ’ εκεί κροτούνε κρίκοι άλύσων!

Στά βάθη μας κ’ ή άβυσσο καί τούρανοΰ τά πλάτια! 
βόγγοι μέσα στά στήθηα μας καί σπαραγμοί στά φρένα! 
πότε καγχάζει ό Σατανάς μέ σπιθοβόλα μάτια 
καί πότε κλαίει ό ’Αρχάγγελος μέ τά φτερά σπασμένα!

Σ’ αιώνιο χαροπάλεμα τό είναι μας σπαράζει!... 
κι άν κάποτε άδιαφόρετα κ’ ήρωϊκά γελούμε 
γελοίοι παλιάτσοι παίζουμε μιά φάρσα, ενώ σταλάζει 
τό δάκρυ μέσα μας πικρό, καί λύτρωση ζητούμε.

Κ’ έτσι μέ τάυλο φτεροκάραβο ταξιδευτάδες 
στάθώρητα υπερκόσμια, στά βάθη τών άβύσσων 
χαρτένιους κόσμους χτίζουμε καί Θεούς καί Σατανάδες! 
Μά δ'ίμε! μαζί μας σέρνονται κ’ οί κρίκοι τών άλύσων!

Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Προσκύνησα τά σύμβολα και τούς θεούς. 
Προσκύνησα τά είδωλα καί τίς ιδέες.
Τόν άνθρωπο μυστήριο μές στούς νεκρούς 
προσκύνησα καί μές στις τέχνες τίς ωραίες.

"Ο, τι κανείς δέν προσκυνοΰσ’ ώς τώρα 
προσκύνησα : τήν ήδονή, τό φώς καί τό σκοτάδι, 
τήν πλάνη, τήν οδύνη καί τήν ψεύτραν ώρα 
προσκύνησα' καί δμως δίχως χάδι

έμεινε πάλι ή ψυχή μου, καί ξαίρω 
πώς μόνη μένει μέσα στή μαυρίλα 
τής νύχτας καί μιά ανατριχίλα

μέ συγκλονίζει, μέ ταράζει κ’ υποφέρω !
«Μά πές μου μοίρα ( ή ζωή μέ καταπίνει ! ) 
ποιό μυστικό σου μέσα μου σβήνει;

I. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΟΥΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΜΦΥΤΕΣ

Μέ στήριγμα τά πορίσματα τής προηγούμενης μελέτης 
μου Χ) προχωρώ νά πώ τί εννοείται μέ τούς ορούς «πράξεις 
βουλητικές—πράξεις έμφυτες».

Ή βούληση είναι λειτουργία, πού ιδιάζει σέ κάθε ζων
τανό οργανισμό ; Μπορεί νά τοποθετηθή σέ οποίο μέρος τής 
διάνοιάς μας; Μέ άλλες λέξεις είναι δυνατό—άφοΰ άφαιρέσουμε 
δλες τίς άλλες εκδηλώσεις τής ψυχής ενός οποίου άτόμου—νά 
μιλήσουμε γιά λειτουργία τής «βουλήσεως» τού άτόμου αυτού;

1) ,Ή ακέ-ψη διευθύνει τάς πράξεις μας“, Περιοδ. ‘ Ιατρική,, 
’Αθήνα,(Μάρτιος—’Απρίλιος 1927. — ‘ Περί κριτικής τών ανθρωπίνων 
πράξεων και περί αρνητικής ψυχολογίας,,. περιοδ. “Ιατρικα χρονικά,,, 
Άθήλ'α. ’Ιανουάριος 1929).
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Τό οικοδόμημα τής εξελικτικής ψυχολογίας, που θά επι
θυμούσα νά χτίσω μέ τή σειρά αυτή τών άρθρων, μέ φέρνει 
ν απαντήσω αρνητικά σ’ δλες τις διάφορες αυτές ερωτήσεις. 
Πραγματικά, εΐναι κοινά παραδεγμένο, πώς εκείνο πού δηλώ
νεται μέ τδνομα «βουλητικές πράξεις» προχωρώντας ολοένα 
ελαττώνεται άπό καταστάσεις ψυχικές κανονικά συνταγμένες 
—στά δντα πού δ ψυχικός του βίος εΐναι στοιχειώδης κα'ι πού 
οί βουλητικές πράξεις τους μεταβάλλονται—σέ απλές πράξεις 
έμφυτες, ή άπλούστερα, αντανακλαστικές.

’Έχω εκθέσει πώς τό υποκείμενο ενεργεί δταν ή σκέψη 
του απόκτησε τό βαθμό τής σαφήνειας καί τής αναγκαίας ακρί
βειας. Σ’ ενάντια περίπτωση υπάρχει αμφιβολία, επομένως α
πραξία. Γιά νά γίνη ή σκέψη ενεργητική , εΐναι άνάγκη νά 
συλληφθή, νά άφομοιωθή, άπό τό άτομο" καί μιά σκέψ'η δέν 
μπορεί ν’ άφομοιωθή, άν δέν εΐναι λογική συνέπεια άλλων, ο'1 
όποιες πρωτύτερα συλλήφθηκφν καί άφομοιώθηκαν.

’Αξίζει νά παρατηρήσουμε, πώς ή σκέψη πού ήταν συνέ
πεια, μόλις ή πράξη έξωτερικευθή, γίνεται καί αυτή μιά σκέψη 
προηγούμενη καί συνεπόμενα θά χρησιμεύση στό νά έπιτρέψη 
στό υποκείμενο τήν άφομοίωση άλλων σκέψεων πού θά ’ναι 
γι’ αύτό «νέες» κ.ο.κ. Αύτό τό άναγνωρίζει δ Gustave Le Bon 
λέγοντας: «ή ανατροφή εΐναι τέχνη, πού συντελεί στή μετά
βαση τοϋ συνειδητού στό άσυνείδητο». Παραδεχόμαστε λοιπόν 
μαζί του, πώς οί σαφείς ιδέες, πού εισδύουν γιά πρώτη φορά 
στήν διάνοιά μας εΐναι πρώτα πρώτα συνειδητές. Πριν νά κα
τακτήσουν το έδαφος τού «ψυχολογικού μας εγώ» έκαναν 
άναγκαία τήν προσπάθεια σκέψεως άπό μέρος τοΰ υποκειμένου, 
προσπάθεια πού συνηθισμένα τήν δρίζουν μέ τδνομα «συλλο
γισμός». Γιά νά άποχτήση δικαίωμα πολιτογραφήσεως στή διά
νοιά μας ή νέα ιδέα έπρεπε νά χρησιμοποιήση τούς τίτλους τής 
συγγένειας, οί όποιοι τήν ένωναν μέ τις προηγούμενες ιδέες, 
πού πρωτύτερα είχαν πιά έμφυτευθή εκεί. Σ’ ενάντια περί- 
πνωση αυτή διιυχνεται άλύπητα άπ τούς προηγούμενους κατό
χους. Αύτό τό πράμα τό εκφράζει έτσι δά εκεί νος, πού ή διά
νοιά του έγινε ένα θέατρο γιά παρόμοια πάλη: «τό πνεύμα μου

άρνεΐται νά κατανοήση τούτο» ή καλύτερα «δέν καταλαβαίνω 
τίποτα άπ’ αυτά» κ.λ.π.

Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν νά παραδεχτούμε στήν ψυ
χολογία τό άξίωμα, πού εΐναι ή βάση τής εξελικτικής θεωρίας: 
«ή φύση δέν κάνει άλματα». Καί είναι ευτύχημα, δτι έτσι συμ
βαίνει, γιατί άλλοιώτικα θά υπήρχε άναρχία τόσο στή φυσιο
λογική κατάσταση, δσο καί στήν ψυχική ζα>ή τοϋ ζωντανού 
άτόμου.

Τί εΐναι λοιπόν έπιτέλους ή βουλητική πράξη ; Οί ψυχο- 
λόγοι θ’ άπαντήσουν βέβαια πώς είναι «πράξη πού έκτελεΐται 
κατόπι άπό μιά βούληση». Ή εξήγηση εΐναι εύκολη δσο καί 
σφαλερή, γιατί είδαμε πώς ή βουλητική πράξη δέν μπορεί νά 
εΐναι αυθαίρετη. Τό γεγονός εΐναι γνωστότατο, ώστε νομίζω 
περιττό νά έπιμείνω. Εΐναι μάλιστα στή βάση τής σημερινής 
ψυχοθεραπείας. Εΐναι πραγματικά δυνατό νά γνωρίζουμε άπό 
πρωτύτερα μέ ποιόν τρόπο θά ένεργήση ένα υποκείμενο σέ 
ώρισμένες περιστάσεις τόσο άκριβώς, δσο μπορεί π.χ. ένας α
στρονόμος νά άναγγείλη μαθηματικά τήν ημέρα πού θά συμβή 
έκλειψη καθώς καί τή διάρκειά της. ’Αρκεί γι’ αύτό νά πάρη 
κανείς τή θέση τού εξεταζόμενου άτόμου καί νά γνωρίζη τό συ
νειρμό τών ιδεών του. Θεωρητικά ένα άτομο, πού δέν έχει 
ιδέες, δέν ενεργεί καθόλου. Μά επειδή στήν πράξη ένα τέτοιο 
άτομο δέν μπορεί νά βρεθή, ή βουλητική πράξη βρίσκεται 
άκόμα καί στήν κατώτερη βαθμίδα τής άνθρώπινης ψυχικής 
σκάλας, άκόμα καί στό βλάκα. Πραγματικά αυτός μή έχοντας 
άλλο ελατήριο ενεργεί τουλάχιστο άπό τήν ώθηση τοϋ ένστικτου 
τής αύτοσυντηρήσεως.

’Από τά προηγούμενα λοιπόν φαίνεται, πώς δέν τ'πάρχει 
καμμιά ουσιώδης διαφορά άνάμεσα στή βουλητική καί τήν έμ
φυτη πράξη. 'Η διαφορά, φαινομενική μονάχα, κρατειέται μο
νάχα στον αριθμό τών ιδεών, πού άφομοιώθηκαν πρωτύτερα. 
"Ενα ζωντανό άτομο, άν στερηθή άπό τις πρωταρχικές ή τις 
προηγούμενα άφωμοιωμένες ιδέες, δέν ενεργεί καθολου. Ενα 
ζώο ή ένας βλάκας ένεργοϋν μέ τρόπο απλό, γιατί οί ’ιδέες πού 
άφομοίισσαν πρωτύτερα εΐναι λίγες. "Ενα δν ψυχολογικά άρτιο, 
πού οί προηγούμενα άφωμοιωμένες ιδέες του εΐναι πολλές ενερ- 
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γεΐ μέ τρόπο βουλητικό. Μά , δπως βγαίνει άπ τά προηγού
μενα, ή διαφορά δέν είναι στήν ποιότητα, είναι άποκλειστικά 
στήν ποσότητα 'Η βουλητική λοιπόν καί ή έμφυτη πράξη 
έχουν τήν ϊδια φύση.

Ή διαφορά ανάμεσα στή βουλητική καί τήν έμφυτη 
πράξη είναι ποσοτική καί δχι ποιοτική. Εντούτοις τό έξης 
είναι ά'ξιο παρατηρήσεως. 'Η δύναμη τής άπορροφήσεως ή 
τής άφομοιώσεως στόν άνθρωπο είναι πολύ άνώτερη παρά σέ 
κάθε άλλον ζωντανό οργανισμό Καί αυτό έξαρτάται άπό τό 
πολύ γνωστό φαινόμενο τής κληρονομικότητας, ή μέ άλλες 
λέξεις, άπό περιστάσεις καθαρά εξωτερικές «αί φυσιολογικές. 
Τέτοιες είναι π. χ. ή μεγάλη άνάπτυξη τών πτυχών καί τοΰ 
ό'γκου τοΰ εγκεφάλου καί τά θαυμάσια μέσα γιά τή μεταβί
βαση τής σκέψης,πού καί είναι: ή έναρθρη καί ή γραπτή γλώσ
σα. Μ’ αυτό τό μέσο ό άνθρωπος άποκτά σ’ ένα διάστημα 
15-20 χρόνων καί σέ γενικές γραμμές δλη τή σειρά τών γνώ
σεων πού ή άνθρωπότητα άπόκτησε σέ διάστημα πολλών 
αιώνων.

Άπό τήν άποψη λοιπόν τής εξελικτικής ψυχολογίας ή 
«βούληση» δέν είναι άλλο παρά τό ένστικτο πού εξελίχτηκε 
άκολουθώντας τούς ίδιους νόμους τής καταγωγής,τής προσαρ
μογής κτλ. οί όποιοι κυβερνούν τά τρία βασίλεια τής φύσεοτς’ 
διότι αυτή είναι μία τόσον άπό άποψη φυσική δσο καί ψυ
χική καί δέν προβαίνει μέ άλματα.

Σημείωσις — Θά φανή άναμφίβολα παράδοξο νά πούμε, 
δτι «Βούληση» δέν υπάρχει, δτι οί διάφορες βουλήσεις δέν 
άποτελούν ειδικό ψυχικό κτήμα’ εν τούτοις αύτή είναι ή άλή- 
θεια. Γελειέται κανείς χωρίς άλλο έδώ εύκολα άπό τό φαινό
μενο. ’Έχουν μεταβάλει σέ ουσία, σέ ικανότητα μιάν απλή 
άφαίρεση, μιά σχέση μεταξύ τών φαινομένων διαφόρου φύσε- 
ως. Πραγματικά δέν μπορεί κανείς νά πή, δτι υπάρχουν βου
λήσεις δπως υπάρχουν αισθήματα, εικόνες, εντυπώσεις. Ή 
βούληση δέν είναι ούτε απλό ούτε σύνθετο φαινόμενο, σχημα
τισμένο άπό στοιχεία, άλλά διαφορετικό άπό τά στοιχεία αύτά. 
'Η βούληση δέν υπάρχει. Άς προσπαθήση κανείς νά άναπα- 
ραστήση μιά βούληση, δπως άναπαραστα μιάν εικόνα ή μιάν 

επιθυμία, δέ θά τό κατορθώση. Άς προσπαθήση νά παρατη- 
ρήση μιάν βούληση, άκόμα περισσότερο δέ θά τό κατορθώση. 
Δέν μπορεί κανείς νά παραστήση μέ τή μνήμη στή φαντασία 
ή νά βεβαιώση μέ τή συνείδηση του $λλα παρά εικόνες, επι
θυμίες, εντυπώσεις κτλ. μέ λίγα λόγια δλες τις καταστάσεις 
τής συνειδήσεως, τις όποιες έχουμε ώς τώρα υποδείξει. Πώς 
θά μπορούσαμε λοιπόν νά παραδεχθούμε τήν πραγματικότη
τα ενός ψυχικού γεγονότος, τό όποιο ούτε ή μνήμη, ούτε ή 
άμεση παρατήρηση, ούτε ή ίδια ή φαντασία δέν μποροΰν 
νά μάς δείξουν ; Ή πίστη σέ άνεξάρτητη , πραγματικί] ύπαρξη 
τής βουλήσεως είναι μιά άπό τις πολυάριθμες πλάνες, τις όποιες 
έγέννησεν ή μή άκριβής ερμηνεία τών δεδομένων τής συνειδή- 
σεως. Έάν εξετάσουμε τά ψυχικά φαινόμενα, τά όποια προη
γούνται άπό τή λεγάμενη βουλητική πράξη, δέ βρίσκουμε παρά 
τά δσα δηλώσαμε ώς τώρα στοιχεία διαφόρων φαινομένων (εικό
νες, ιδέες κτλ.), τά όποια στή σκέψη διαδέχοντα τό έ'να τό άλλο, 
εξαφανίζονται, ξαναγυρίζουν γιά κάποιον καιρό, τά όποια στή 
γρήγορη άπόφαση επιβάλλονται ξαφνικά σ’ εμάς, επιμένουν καί 
καθορίζουν τήν πράξη.

"Οτι λογής κι αν είναι ή πράξη, ή όποια πρόκειται νά έκ- 
τελεσθή δταν ύπάρχη συνείδηση καί σκέψη, είτε σκέψη μόνο δι
ανοητική είτε καί αισθήματα άνακατωμένα στήν πάλη, τό γεγο
νός κατά βάθος είναι τό ίδιο’ είναι ή υπεροχή μιάς εικόνας συ- 
νοδευόμενη μέ μιά τάση γιά πράξη, ή οποία άποτελεΐ τήν άπό
φαση. Ή εσωτερική εικόνα τείνει στήν πραγματοποίηση.

*Η βούληση λοιπόν είναι ή ύπερέχουσα παράσταση (σχεδόν 
άποκλειστική) μιάς πράξης,παράσταση πού συνοδεύεται άπό ισχυρή 
τάση γιά εκπλήρωση τής πράξης αύτής (Ρ a U 1 h a Π, Physiolo- 
gie de resprit).—(H. Spencer, Prine, of psychologic—R e- 
n o u v i e r — Trait6 de psychologic rationelle).

U. de Medon^a
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Ο ί ΝΕΟΙ

ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΙ
ΕΛΙΝ ΠΕΛΙΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΕΜΑ
Στό δρόμο'έκαναν σειρά μεγάλη 
καθώς περνούσανε πεζοί μέ κόπο. 
Ποιος τάχα θά μπόρεση νά τούς βάλη 
μέ νόμο στή ζωή τους σ’ έναν τόπο ;

Άτσιγγανοι λιμάντεροι περνούσαν 
σέ μιά σακατεμένη συνοδεία 
μέ διψασμένα χείλη τραγουδούσαν 
σέ βρώμικη κι αμέριμνη σειρά.

Τό δείλι πού’ρθαν, μοιάζανΔόν Κιχώτοι 
μέ τις σκιές τους τόσο πελιδνές 
γεμάτες τις μορφές μέ ιλαρότη 
καί τις ψυχές τους τόσο αλγεινές.

Μπροστά μ’ ένα κομμάτι γιά παντιέρα 
άπ τό σχισμένο φόρεμα ή παιδούλα 
περήφανη περνούσε, στήν εσπέρα 
πού τής κεντούσεν άγρια τήν καρδούλα

Πόθο άπό γέλοια κι άπό δάκρυα 
νόμιζες πώς είχαν στή καρδιά τους 
καθώς στής γης τάπόμερα καί μάκρηα 
γυρνώντας έσφυρούσαν τά δεινά τους.

’Αθήνα. ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΙΑΣΙΟΣ

ΟΙ ΝΕΟΙ
Η ΖΩΗ ΣΚΟΤΑΔΙ

Μέσα σιό διάβα τής ζωής τό άγκαθοσπαρμένο 
άδικα τή χαρά να’ρθή σέ μένανε προσμένω 
Σκοτάδι τρίσβαθο μέ ζώνει δπου κι άν πάω 
καί δίχως φώς χαράς ποτέ, τό δρόμο μου τραβάω.

Κανένα άστέρι δέν φωτάει τήν άχαρη ζωή μου 
καμμιά αχτίνα ευτυχίας δέν λάμπει στήν ψυχή μου 
Κι άν νοιώσω ξάφνω μιά χαρά, μικρή πυγολαμπίδα 
είναι, διαβάτρα. ψεύτικη, άπατηλή έλπίδα.

Αθήνα. ΟΛΓΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

'Ένα Κυριακάτικο πρωινό ό πάτερ ’Ιγνάτιος καβαλλίκεψε 
τό ζωηρό άλογό του, σταυροκοπήθηκε, βγήκεν άπ τις πλατείες 
πόρτες τού μοναστηριού καί τράβηξε κάτου πρός τόν κάμπο γιά 
νά έπισκεφτή τά λιβάδια καί τά χωράφια.

Πίσω άπ τά μαβιά βουνά τής άνατολής, μέσ’ άπό μιά θά
λασσα λάμψης καί μεγαλοπρέπειας, πρόβαλε τό παρθενικό πρό
σωπο τού γλυκού ’Απριλιάτικου ήλιου καί ό ξύπνιος πράσινος 
κάμπος πλατειά κ’ εύθυμα λουζόταν στις άχτΐδες του καί γιόρ
ταζε. Παντού μύριζε άνοιξη, πρασινάδα, σταχυωμένη βρίζα κι 
άνθισμένα δπωροφόρα δέντρα. Κάπου άποκρινόταν τό τρυγόνι, 
στις κορομηλιές κελαϊδούσεν ό μικροσκοπικός φλώρος. Στά συ- 
νορέματα τών χωραφιών άποκρινόταν φοβιτσιάρικο κοτσύφι, στις 
άγκαθιές ερωτιάρικα πάλευαν άταχτα σπουργιτάκια, σηκωνόν
τουσαν ψηλά στά σύγνεφα καί μέ θόρυβο χανόντουσαν πάνου άπ 
τά πράσινα χωράφια. 'Π καρδιά τής άνοιξης χτυπούσε δυνατά, 
βιαστικά κ’ ή καινούργια ζωή στή γής βιάζονταν νά χαρή τήν 
καινούργια μέρα. ’Από τά γύρω χωριά έφτανεν ό θρησκευτι
κός άχός καμπάνας, πού γλυκοτρεμούλιαζε στή δροσερή πρωινή 
άτμοσφαϊρα.

"Ολα αυτά ευχαριστούσαν τόν πάτερ ’Ιγνάτιο. Καθόταν πο
ζάτος στάλογό του .καί κείνο έτρεχε ένα ήρεμο ρεβάνι, φταρ
νίζονταν μέ τά ρουθούνια του ευχαριστημένα καί περήφανα 
κουνούσε τή χαίτη του. Άπό καιρό σέ καιρό ό καβαλλάρης του 
χάιδευε τήν πλούσια χαίτη του καί φιλικά τού μιλούσε.

—Ντορή, Ντορή, άχ ! εσύ Ντορή * Είσαι ευχαριστημένος 
παιδί μου ;

Ό Ντορής ένοιωθε, φυσούσε πιό δυνατά μέ τά ρουθού
νια κ’ έτριβε τήν άστραφτερή χαίτη του στό χέρι τού άφεντι- 
κού του.

'Ο πάτερ ’Ιγνάτιος είχε καιρό νά βγή άπ τό μοναστήρι καί 
τώρα ό οργασμός τής άνοιξης τόν τραβούσε, τόν μάγευε, τόν 
μεθούσε ό πνιγμένος στήν πρασινάδα κάμπος. Χαιρόταν σά μι-
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κρό παιδί πού ξαίρει νά μιλάη μέσα του, σιγομιλοΰσε μαζί μέ 
τήν άνοιξη , μέ το σμήνος τών μελισσιών πού βομβοΰσαν, μέ 
τις πολύχρωμες πεταλουδίτσες, πού ανάλαφρα πετοΰσαν πάνου 
άπ τήν πρασινάδα. Χαίρονταν μ’ δλη τήν πλούσια χαρά τής 
καλογερίστικης καρδιάς του, πού περιμένει σοδειές, λέει προσ
ευχές, αγαπάει τό καλό κρασί καί πού στό τέλος νοιώθει τόν 
έαυτό της έλεύτερο έξω άπ τούς τοίχους τοΰ μοναστηριού κι α
διάκοπα κοίταζε γύρω του, σάν κανένας σπουργίτης πού ’χει 
φύγει άπ τό κλουβί, κοίταζε σ’ δλες τις μεριές, σ’ δλα τά μάκρη 
τής πράσινης εκείνης εικόνας, τά μακρυνά βουνά, τά τόσα κα
θάρια κ’έτσι άνάλαφρα διαγραμμένα στά βάθη τοΰ αίθριου άνοι- 
ξιάτικου ουρανού, κοίταζε, άνάσαινε, ονειροπολούσε, σιγοτραγού- 
δαγε εύθυμα τραγουδάκια λές καί ξανάνοιωνε, λές καί ξαναγί
νονταν παιδί, γιατί αυτός κ’ έτσι δέν ήτανε γέρος.

—Ντορή, έ ! Ντορή , είσαι ευχαριστημένος" καί χτυπούσε 
τό σβέρκο τού άλογου του.

'Ο Ντορής ώρθωνε τό λαιμό ταυ καί δυνάμωνε τό ρεβάνι 
του κι ό πάτερ ’Ιγνάτιος χοροπηδούσεν ελαφρά πάνου στή σέλ
λα καί φώναξε:

—Χόπ, χόπ, άϊντε χόπ !
Μιά στιγμή τάλογο κουράστηκε καί τράβηξε σιγά. Ό πάτερ 

’Ιγνάτιος δέν τό κέντησε, γιατί ό ήλιος είχε ψηλώσει καί πάνου 
στον κάμπο ε’χεν άπλωθή ή ζέστη.’Έβγαλε τό ράσο καί τό’βα- 
λε άπό κάτου πάνου στή σέλλα, ύστερα έβγαλεν άπ τό δισσάκι 
τό παγούρι μέ ρακί καί ήπιε Τότε τοΰ κατέβηκε νά τραγουδή
σει λιγάκι καί σιγανά τό πήρε σέ μισοεκκλησιαστικό ήχο κάποιο 
εύθυμα μοτίβο ένού χωριάτικου τραγουδιού :

'Όλο τό χωριό φώναξε 
άπ τήν άσπρη Νόνα χήρα 
τή χήρα, τή ζωντοχήρα, 
έ ! ρέ ! σύ έρμο κουτοχώρι...

Ό πάτερ ’Ιγνάτιος περνούσε δλο άνάμεσα άπό πλούσια στα- 
χυωμένα χωράφια, έτοιμα αύριο νά μεστώσουν. Ή φωνή του 
ήταν χοντρή, μ’ αυτός τραγουδούσε ήσυχα, γλυκά, πιό πολύ γιά 
τόν έαυτό του κ’ έμοιαζε μεγάλο μαύρα βόμβυκα, ποΰ’χει πετά- 
ξει ύστερ’ άπ τή βροχή κάτου άπ τά φύλλα τών δέντρων.

Ό κάμπος ήταν έρημος. Στούς δρόμους πού σταυρώνονταν 
σ’ αυτόν δέν κουνιόταν ούτε ψυχή.'Η μοναξιά ευχαριστούσε τόν 
πάτερ ’Ιγνάτιο, γιατί μπορούσε λεύτερα νά νοσταλγή καί νά 
τραγουδάη δλα εκείνα πού ποθεί.

Είχε ξαλαφρώσει είχε τσούξει πιότερο άπ τό παγούρι του 
πού’ταν στό δισάκκι, είχε έρθει σέ κέφι. Κι δταν δ άνθρωπος 
έχη κέφι τότε κείνου ή δλος ό κόσμος τού χρειάζεται ή δέν τοΰ 
χρειάζεται τίποτε. Ό πάτερ ’Ιγνάτιος τραγουδούσε, μιλούσε κάτι 
στον έαυτό του, στό Ντορή, στά χωράφια, έστελνε ευχαριστίες στό 
Θεό μ’ ένα πουλάκι, πού χάνονταν στον ούρανό, συχνά πυκνά 
ρουφούσε άπ τό παγούρι καί μέσα του χαμοχελοΰσε σέ μιάν ό
μορφη ονειροπόληση, πού τήν πήρε ύστερα σάν τραγούδι:

Νά ήτανε . . . άχ !
ν’ άντάμωνα ... άχ!

Ό πάτερ ’Ιγνάτιος σταμάτησε πολύ ώρα πάνου στό τρα
γούδι αύτό, ομοιόμορφα κι δλο στον ίδιο τόνο.

Νά ήτανε . . . άχ !
ν’ άντάμωνα . . . άχ!

Μά σά σήκωσε ξανά τό παγούρι ή σκέψη του λευτερώδη- 
κεν άπ τό άγκάθι αύτό. Κέντησε τάλογο μέ τά σπιρούνια καί 
μουρμούρισε πιό ψηλά στον ίδιο τόνο :

Μιά γυναικούλα . . .
Μιά γυναικούλα . . .
Νά ήτανε άχ !

Κι άναστενάζοντας φώναξε ενθουσιασμένος στ’ άλογό του :
’Έ ! Ντορή ! Ντορή, αγάπησες καμμιά φορά ;. . . Ντορή, 

Ντορή . . .
Ό Ντορής φύσηξε μέ τά ρουθούνια του σά νά μή κατά

λαβε κι άρχισε νά τρέχη ρεβάνι. Ό πάτερ ’Ιγνάτιος άρχισε νά 
χοροπηδάει πάνου στή σέλλα καί φώναξε:

—Χόπ, χόπ, άιντε χόπ—καί πάλι τραγούδησε :
—Νά ήτανε . . . άχ ! μιά γυναικούλα . . .
Ν’ άντάμωνα . . . άχ ! . . .

*0 ήλιος έκαιγε στήν άτμόσφαιρα, ένοιωθε κανείς ένα ελα
φρό κάμα , τά τζιτζίκια τραγουδούσαν δυνατά γύρω. Τά χωρά
φια άνάλαφρα κυμάτιζαν.
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Ξάφνου γιά μιά στιγμή δ πάτερ ’Ιγνάτιος σταμάτησε τδ 
ά'λογό του, άνασηκώθηκε στά ζεγγιά του κι άρχισε προσεχτικά 
νά καρφώνη τή ματιά του σ’ ένα μακρυνδ σημάδι πέρα στο 
χωράφι. Πάνου στο ξερό μελαψό πρόσωπό του, πού τώρα είχε 
κοκκινίσει, πέρασεν δ ήσκιος μιάς αναπάντεχης ευτυχίας. ’Έπια- 
σε τα κατσαρά του γένεια,άνασηκώθηκε πιο πολύ πάνου στή σέλ
λα καί πιο προσεχτικά στύλωσε τή ματιά του. Μακρυά κάπου, 
κοντά σ’ ένα σύννεφο χωραφιού,ανάμεσα στά πράσινα χωράφια 
άσπριζε κάτι σά χήνα και σάλευε.

—Γυναίκα είναι ! . . . σκέφθηκε μέσα του δ πάτερ ’Ιγνά
τιος. Αυτό εκεί είναι τό τσεμπέρι της. Θάναι σίγουρα καθισμένη

Κέντησε τάλογό· του, στάθηκε και ξανακοίταξε.
—Νά’ναι γυναίκα; Γυναίκα είναι . . . Νά’ναι μονάχη; . .. 

Μονάχη είναι. Αΐ! δ διάβολος νά τήν πάρη! Ποιά νά’ναι ;
Ό πάτερ ’Ιγνάτιος ξανακέντησε τάλογό του καί χωρίς νά 

κατεβάση τά μάτια του άπ τάσπρο κείνο τσεμπέρι, πού καί σά
λευε στά πράσινα κύματα τής σταρένιας θάλασσας κι δλο στο 
ίδιο μέρος έμνησκε.

Ό φτωχός καλόγερος άρχισε πάλι νά μουρμουρίζει :
—Νά’ναι γυναίκα ;. . . Γυναίκα είναι . . . Νά’ναι μονάχη; 

Μονάχη είναι . . . Αΐ ! στο διάβολο, ποιά νά’ναι;
Χτύπησε πάλι τάλογό του πιο βιαστικά, χωρίς νά κατεβά

ση τά μάτια του άπ τάσπρο τσεμπέρι πού ήσυχα κυμάτιζε στο 
χωράφι. Κοίταξε . . . κοίταξε . . . ώσπου θόλωσαν τά μάτια 
του. ’Έτριψε τά μάτια μέ τό ρασομάνικο καί ξανακοίταξε.

—Νά’ναι γυναίκα; Γυναίκα είναι. Νά είναι μονάχη ; . . . 
Μονάχη είναι . . . Άχ ! στο διάβολο νά πάη. ποιά νά’ναι ;

Γύρω του σ’ δλη τήν έκταση τοΰ κάμπου δέ σάλευε ψυχή’ 
αυτό έκανε τόν πάτερ ’Ιγνάτιο ν’ άπορεΐ.

—Γυναίκα . . . καί μονάχη καταμεσής στον κάμπο ! . . . 
Γιά φρύγανα νά’χη βγή τόσο μακρυά ; ’Όχι . . . ’Έχει άποκοι- 
μηθή στά χωράφια σάν άγια ! . . . Ποιος ξαίρει. ’Ίσως νά μή 
είναι τόσο παστρική ή δουλειά της.

Ό πάτερ ’Ιγνάτιος χαμογέλασε
—Ποιος ξαίρει, μπορεί καί νά μισοκοιμάται, συλλογίστη

κε. Τις ξαίρω έγώ τίς γυναίκες ! θά μ’ είδε σίγουρα καί είπε : 
«Στάσου νά κρυφτώ νά τόν ξεγελάσω». Μήν κρύβεσαι, μήν πο
νηρεύεσαι έγώ καί χωρίς αυτό θά’ρθω,φώναξε δ πάτερ ’Ιγνάτιος.

—Γυναίκες είστε καί γυναίκες θά μείνετε . . . Πονηρεύεστε, 
πονηρεύεστε καί πάλι πιάνεστε στά δίχτυα.

Άπ τό μυαλό του πέρασαν δλες οί γνωστές γυναίκες τοϋ 
χωριού, πού φαινόταν μακρυά στον κάμπο καί βασανίζονταν νά 
μαντέψη ποιά ήταν έκείνη.

—Στάσου Ντορή ! Στάσου νά σκεφτή δ παπούλης σου !
Τάλογο σταμάτησε καί πάλι δ καλόγερος κάρφωσε τή μα

τιά του στάσπρο του σημάδι. Τοΰ φάνηκε πώς τό άσπρο κείνο 
τσεμπέρι κάποια στιγμή άρχισε νά τοΰ γνέφη καί νά τοΰ φωνάζη

—Στάσου, στάσου μή βιάζεσαι,θά’ρθω—είπεν ό καλόγερος 
καί πολλή ώρα κοίταξε.

—Νά τήν πάρη δ διάβολος, ποιά νά’ναι κείνη καί κοροϊ
δεύει έτσι μαζί μου ; χαμογέλασε, κέντησε τάλογο καί τράβηξε 
θαρρετά προς τά πέρα.

—Μπρος, Ντορή !
Ό Ντορής ώρμησε. Ό πάτερ ’Ιγνάτιος χοροπήδησε πάνω 

του καί στή ματιά του σάλεψε ή γυναίκα, πού μιά πρόβελνε, 
μιά κρυβόταν στά πράσινα κύματα τής βρίζας.

Σάν έφτασε κοντά στο ψηλό σύνορο, πίσω πού σέ κάμποσα 
βήματα ήτανε ή γυναίκα, τό τσεμπέρι χάθηκε άπ τά μάτια του, 
γιατί καί τά σύνορα ήταν -ψηλά κ’ ή βρίζα ψηλή καί τό μονο
πάτι χαμηλό. ;

‘Ο πάτερ Ιγνάτιος σταμάτησε τάλογό του, άνασηκώθηκε 
στά ζεγγιά, κοίταξε δώθε κείθε, μά τοΰ κάκου . . . ούτε γυναί
κα φαινότανε, ούτε τό τσεμπέρι της . . . Ξηρόβηξε καί φώνα
ξε δυνατά ;

—Καλή μέρα . . . καλή μέρα . . .
Ή σταχυωμένη βρίζα θρόϊσε άδύναμα κι άνάλαφρα ξεχύ

θηκαν τά κυματάκια πάνω της. Άπ τό χωράφι δέ φάνηκε καί 
δέν άποκρίθηκε κανείς. Άνασηκώθηκε στά ζεγγιά καί φιόναξε 
πιό δυνατά :

—Καλή μέρα . . . καλή μέρα . . .
Μά πάλι κανείς δέν τοΰ άποκρίθηκε. Ό πάτερ ’Ιγνάτιος 
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νόμισε πώς στον κάμπο απλώθηκε θρησκευτική σιγή. Κέντησε 
τάλογό του, ανέβηκε στο χωράφι καί κοίταξε. Λίγα βήματα 
μπροστά του, πάνου σ’ ένα κοντό παλούκι, ήσυχα άσπριζε στύν 
ήλιο τό καύκαλο ένοϋ άλογίσιου κεφαλιού. Μέ απάθεια κοίταζε 
τόν πάτερ ’Ιγνάτιο μέ τά μεγάλα του αδειανά μάτια και χαιρέ
κακα τοΰ χαμογελούσε μέ τά αραιά μεγάλα δόντια του . . .
Φλώρινα. Μετάφρ. ΕΥΑΓΓ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ

Ο I ΝΕΟΙ

ΠΡΟΣΜΟΝΗ

’Αγάπη, δέν ακούονται τά βήματα σου 
σά ρυθμικό τραγούδι στή σκάλα ν’ αντηχήσουν. . . 
Στό σούρουπο πιά δέν θ’ άστράψη ή ματιά σου, 
τά χείλη σου τό μύρο στά ρόδα δέ θ’ άφήσουν.

Κι αύτή ή βραδιά σάν τόσες ά’λλες θά κυλήση . . . 
Κι άλλες θά ’ρθοΰνε πάλι' μά δ κύκλος ίδιος μένει. 
"Ο,τι ζητά ή Χίμαιρα δέ θά τό σβήση 
τής Λογικής τό χέρι, πού στή χαρά είναι ξένη.

Στή μάταιη προσμονή, ’Αγάπη, μόνο οΐ δείχτες 
τοΰ ρολογιού στής πλήξης τόν κύκλο θά γυρίζουν' 
γιά τις αύγούλες πού περάσαν και τις νύχτες 
και γι’ άλλες πού θά ’ρθοΰνε αργές, νά ιστορίζουν...

Βαψοχώρι Καστοριάς. ΣΤΕΦ. ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

Διήγημα

“ΚΕΦΑΛΙΑ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ,,

’Όταν στάθηκε μπρος στήν βιτρίνα τοΰ μεγάλου βιβλιο
πωλείου, εκείνο πού χτύπησεν άπό μιάς αρχής στό μάτι του, 
ήτανε τό χρώμα τοΰ εξωφύλλου, κ’ έπειτα δ τίτλος τοΰ βιβλίου 
«Κεφάλια στή σειρά».

Τό όνομα τοΰ συγγραφέα τοΰ ήταν δλότελα άγνωστο, πρά
γμα άλλως τε φυσικό, γιατί δ ’Ανδρόνικος Τ. άπό τότε ποΰ’χε 
πάψει τις δοσοληψίες του μέ τό σχολειό—και θά’τανε τώρα καμ- 
μιά δωδεκαριά χρόνια—είχεν άφήσει παράμερα βιβλία καί βι
βλιοθήκες, περιορίζοντας τής πηγές μιάς κάποιας ενημερότητας 
γιά τήν διανοητική κίνηση , στις εφημερίδες ή στά περιοδικά 
πού μέ τήν περικαλή εμφάνιση και τό ελκυστικό τους περιεχό
μενο, διασκεδάζανε κάπως τήν άνυπομονησία του στά κουρεία, 
στά λεωφορεία κι δπου τέλος πάντων ένας σημερινός άνθρωπος 
είναι άναγκασμένος νά περιμένη, πετώντας έτσι σάν άχρηστες 
άρκετές ώρες άπ τήν καθημερινή ζωή του.

Είχε βγή κείνο τό άπόγιομα, ένα άνοιξιάτικο, δλοφώτεινο 
χαρούμενο άπόγευμα, δίχως ώρισμένο σκοπό.

Αύτό πρέπει νά τονιστή. Είναι συνηθισμένο πρόσχημα, σέ 
λογής διηγήματα νά πέρνη τό κύριο πρόσωπο τούς δρόμους, 
δίχως λόγο κι αφορμή. ’Αλλά έδώ είναι δλοφάνερο πώς δέ θά 
σταματούσε ποτέ δ ’Ανδρόνικος Τ. μπρος σέ μιά βιτρίνα βιβλι
οπωλείου, άν είχε καί τήν παραμικρή έστω άπασχόληση. Βρι
σκότανε μέ άδεια, μακρυά άπ τά χίλια δυο βάσανα τής εργα
σίας του. Πώς σταμάτησε δέν έχει σημασία. ’Άθελα έπεσε τό 
βλέμμα του στον απαλό ρόδινο χρωματισμό τοΰ βιβλίουπού’φερ- 
νε τόν παράξενο κείνο τίτλο, καί δίχως νά προφθάση κάν νά κα- 
λοσκεφθή, ένοιωσε μέσα του σάν μιάν ελπίδα πώς τό βιβλίο 
αύτό ήτανε πολύ ενδιαφέρον τάχα μυθιστόρημα. 'Η ελπίδα του 
φαίνεται άδικαιολόγητη, μιά πού δέν άγόραξε ποτέ του βιβλία, 
αλλά τό’χε ή άπογευματινή ώρα, τό’χε ή σύμπτωση νά τοΰ άρέση 
υπερβολικά δ χρωματισμός τοΰ ξώφυλλου, ένοιωσε τέτοια βα- 
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θειά συμπάθεια γιά τόν τόμο εκείνο, που σιγά σιγά σχημάτισε 
μέσα του τήν πεποίθηση πώς έπρεπε νά τόν άγοράση. Φυσικά 
προτοΰ νά μπή στό βιβλιοπωλεία, ασυνήθιστος σέ τέτοιου είδους 
αγορές, καϊ γιά νά μή φανή—ρωτώντας—πώς δέν ήξαιρε τι 
ήθελε, αποστήθισε καλά τόν τίτλο. Σάν τάγόρασε λοιπόν τό’βα- 
λε κάτω άπό τή μασχάλη, κ’ εξακολούθησε τό δρόμο του.

'Ως τούτο τό σημείο ή ιστορία δέν έχει τίποτε τό παράξενο 
λές γράφηκε, στά καλά καθούμενα γιά ψιλοκουβέντα. Μ’ άπ’έδώ 
καί πέρα τά πράματα παίρνουνε δρόμο περίεργο. 'Έξη λεπτά ά
κριβώς μετά τήν αγορά τοΰ βιβλίου, τή στιγμή που ό ’Ανδρό
νικος Τ. περνούσε κάποιο σταυροδρόμι καί μπροστά στά μά
τια τοΰ αστυνόμου μέ τά γαντοφορεμένα καί σέ άλλόκοτες καί 
άτελείωτες κινήσεις απασχολημένα χέρια, έπεφτε κατά μεσής τον 
δρόμου καί στό δυστυχισμένο κορμί του, ποΰ σκόρπισε σπαρα
γμούς πόνου, σκόνταψαν οί δυό βαρειές μπροστινές ρόδες κά
ποιου αυτοκινήτου.

’Έχει έξακριβωθή, δτι τή στιγμήν εκείνη, τό αυτοκίνητο 
προχωρούσε μέ ελαττωμένη ταχύτητα καί σύμφωνα μέ δλους 
τούς τροχονομικούς κανονισμούς, μά τό μοιραίο, δπως είπαν καί 
οί εφημερίδες, ήταν άναπόφευκτο.

Πέρασαν άπό τότε μέρες. Μετά τήν εγχείρηση καί τήν α
γωνία, ξεγλυστρώντας άπ τά νύχια τοΰ χάρου, ξανάβρισκε σιγά 
σιγά ό ’Ανδρόνικος Τ. τόν εαυτό ιιτ 5<·ϊ το ιιιι ιτθήμαιά του 
Μά μαζί μ’ αύτό κάτι καινούργιο κι άπρόοπτο πού ούτε κάν 
νά φαντασθή θά μπορούσε άλλοτε.

Διαβάζοντας—ξαπλωμένος στό κρεββάτι—τά καθέκαστα τοΰ 
δυστυχήματος του, δπως τά περιέγραψαν οί εφημερίδες, ανακά
λυψε πώς τό πρόσωπο γιά τό όποιο μιλούσαν, τού ήτανε ά
γνωστο, καί συνάμα ελκυστικό. Γνώριζε έτσι έναν καινούργιο 
’Ανδρόνικο, ένα φιλόσοφο, τί φιλόσοφο ; ένα σοφό, πού άσχο- 
λοΰνταν μέ τίς θρησκείες τοΰ κόσμου, μελετώντας τά σχετικά μέ 
αυτές συγγράμματα, καί τόσο άπορροφημένο μ’ αύτά τά ζητή
ματα, ώστε νά ξεχνιέται στούς δρόμους καί νά τσακίζεται άπ τ’ 
αυτοκίνητα. Αιτία σ’ δλα αύτά ήτανε τό βιβλίο πού κρατούσε 
άκόμα σφιχτά στό χέρι του δταν τόν τραβήξανε ματωμένο κι 
αναίσθητο κάτω άπ τίς ρόδες. Γιατί ό τόμος μέ τό ρόδινο ξώ- 

φύλλο ήταν πραγματικά περισπούδαστη μελέτη δπου άνακατευόν- 
τουσαν γνώμες καί κρίσεις γιά τό Ζοροάστρο, τό Βούδα, τον 
Πυθαγόρα, τό Χριστό, μ’ ένα σωρό μεταφυσικές θεωρίες, υ- 
σκολονόητες βέβαια στον καθένα.

Δέν ήτανε λοιπόν δύσκολο νά συμπεράνουν οί reporters 
πώς τό θύμα ταύτοκινήτου πού κρατούσε ένα τέτοιο βιβλίο, 
είχε σπάνια μόρφωση, καί άπό τόσο ένα βεβαιωμένο περιστατικό, 
νά τό παρουσιάσουν συμπαθητικό καί άξιαγάπητο.

Τούτη ή νέα σου μορφή, φυσικά, τοΰ άρεσε. Ένοιωθε τώρα, 
μδλο πού ’τανε φασκιωμένος καί άκίνητος στό νοσοκομείο, σάν 
νά είχε άναστηθή ή ξυπνήσει άπό βαθύ λήθαργο, που βαστουσε 
όχι μέρες, άλλά χρόνια πολλά. Σκέφθηκε πολύ καί πίστεψε σιγά 
σιγά στό νέο ’Ανδρόνικο, γοητευμένος άπ τήν άπιθανη ως τοσο 

σοφία του. λ ,
'Ήθελε δέν ήθελε συγκεντρώνοντας σαύτό τό σημείο τις σκέ

ψεις, άνακάλυπτε μέσα του άλήθειες πού ύποφώσκανε, άποκτών- 
τας συνάμα τό συναίσθημα πώς ό καθένας μας δέν είναι αυτός 
πού είναι άλλ’δπως φαίνεται στούς άλλους, καί οτι η ύπαρξη η 
ίδια είναι ζήτημα έντύπωσηςτών άλλων καί έξαρταται απ αυτους. 
’Αποφάσισε νά σταματήση στή σκέψη τούτη, δν καί δέν τοΰ πα
ρουσιαζότανε συγκεκριμένη άπόλυτα.

'Ώς τόσο τά πράγματα δέν περιορίστηκαν στις πρώτες πλη
ροφορίες πού είχαν οί εφημερίδες. Κάποια μέρα ήλθε ένας δη
μοσιογράφος στό νοσοκομείο νά τόν έπισκεφθή. Ή συνομιλία 

τους περιστράφηκε σ αυτα :
— Πώς είσθε τώρα ;
— Καλύτερα.
— Πονεϊτε πολύ ;
— ’Όχι, πολύ .
  Πώς συνέβηκε τό δυστήχημα ;
— ’Αδύνατο νά καθορίσω. Δέν βρίσκω εξηγήσεις.
— ’Από ποΰ κατάγεσθε ;
— Άπ τή Λαμία (Βόλο, Λάρισσα δ,τι θέλετε)
— Μένετε εδώ απο καιρό ;
— Χρόνια.......................
— Καί ή οικογένεια σας ;
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— Στήν πατρίδα.
— Πώς βρίσκετε τό σύγγραμμα «Κεφάλια στή σειρά»;
— Δέν τό διάβασα ακόμη.
— Βέβαια, βέβαια, μόλις τό είχατε αγοράσει. ’Έχω τή 

γνώμη πώς είναι σπουδαίο βιβλίο.
— Πιθανότατα.
— Πρόκειται νά γράψετε τίποτε σχετικά ;
— Δέν ξαίρω.....................
Τήν άλλη μέαα ή συνέντευξη βρισκότανε ολάκερη σέ μίαν 

εφημερίδα. Παραλλαγμένη στό σχήμα βέβαια, βασιζότανε κυρίως 
στόν στωικισμό και τήν βαθύτητα τών παρατηρήσεων τοΰ πλη
γωμένου μελετητή, καί τέλειωνε μέ μιά αδιακρισία, δικαιολογη
μένη από τό επαγγελματικό καθήκον ταϋ δημοσιογράφου, δ ο
ποίος ήτανε σε θέση νά γνωρίζη θετικά πώς δ ’Ανδρόνικος Τ. 
από καιρό, ετοίμαζε ένα βαθυστόχαστο σύγγραμα πού έπρόκειτο 
νά ύποβάλη καί τήν’Ακαδημία.

Οταν βγήκε απο το νοσοκομείο, είχε ριζωθή μέσα του μιά 
ωρισμένη θέληση καί είναι κοινό μυστικό πώς γιά νά πετύχη 
κάνεις κάτι, φθάνει να το θέλη. 'Η πρώτη πνευματική, άς πούμε' 
έτσι, επίσκεψη του προορίστηκε στήν ’Εθνική Βιβλιοθήκη. Μπήκε 
στό Αναγνωστήριο καί τό πρώτο βιβλίο πού άνοιξε ήταν ένας 
μεγάλος τομος τοΰ γαλλικού εγκυκλοπαιδικού λεξικού πού βρίσκε
ται στα ράφια εκεί μέσα. Πολλά γαλλικά δέν ένοιωθε, οί σχετι
κές γνώσεις του περιορίζονταν στήν αλληλογραφία τοΰ γραφείου, 
καί απ αυτήν πάλι, έκτος άπ τό στερεότυπ > nous ovons 1’hon- 
neur, τής αρχής καί τό «veuillez agr0er Messieurs κ.τ.λ. τού 
τέλους, τά υπόλοιπα μόνον μάντευε. Επόμενο ήταν νά μή κατα- 
λάβη πολλά πράγματα άπ τις λίγες σειρές πού διάβασε. Τήν ίδια 
τύχη είχε καί στις άλλες προσπάθειές του, άσχετο άν τά κείμενα 
πού εξέτασε ησαν γραμμένα στήν καθαρή 'Ελληνική μας γλώσσα.

Η αποτυχία συμπεριέλαβε καί τήν άνάγνωση τού βιβλίου 
που είχε γίνει αίτια σ ολα ταπίθανα αύτά πράγματα.

„ σιΥά, όμως οί τέτοιες απασχολήσεις, στερεώνοντας άπ 
το ενα μέρος τήν φήμη πού είχε αποκτήσει, έγιναν αντιληπτές 
στούς προϊσταμένους τοΰ γραφείου του.

'Υπάρχουν πράγματα πού μεταξύ τους δέν συμβιβάζονται.

’Ανάμεσα άπ’ αύτά τό νά περιπλέκη κανείς τά καθημερινά κα- 
θήκοντά του, μ’ άλλα υποθετικά. Κάτι παρόμοιο έτόνισε καί ένας 
άπό τούς διευθυντάς στόν ’Ανδρόνικο. ’Όχι βέβαια μέ τέτοια 
λόγια άλλ’ αυτήν τήν έννοια έκρυβε τούτη η παρατήρησή του. 
«Δέν Οά ήτο δυνατόν, κύριε μου, νά προσέχετε περισσότερο;» 
’Όχι, δέν ήταν πειά δυνατόν. Ό κόσμος μέσα του εΐχεν άλλάξει. 
’Ήτανε σειρές χρονολογίες, σειρές ονόματα καί γεγονότα όπου 
κάθε έξήγηση έσκόνταφτε σέ μιά νέα άπορία. ’Ένοιωθε πώς ή 
άρχή ήταν στή φιλοσοφία. ’Αλλά τούτη πάλι, άπό ποϋ άρχιζε ; 
Πλάτων;Άριστοτέλης; Νίτσε; Σοπεγχάουερ; Κάντ; Σπένσερ; (αυ
τές τις μεταφράσεις τις εύρισκε εύκολα). Διάβασε τρεις φορές τό 
Discours de la methode, έπεσε στόν ΙΙασκάλ καί άρχισε τόν 
Κάντ, όπου καί άναγκάστησε νά σταματήση τρομαγμένος άπ τή 
μαγική καί άκατανόητη δύναμη τών μαθηματικών. “Ολ’ αύτα 
τάναγνώσματα, μασημένα, μεσοτελειωμένα, είχαν χαλάσει ορι
στικά τήν ησυχία τοϋ άνθρώπου. Στό γραφείο του, στό δωμάτιό 
του, πάλευε νύχτα-μέρα. Ήταν άδύνατο νά εύρη μιά ωρισμένη 
κατεύθυνση : δλοι είχαν δίκιο. Τό κάθε σύγγραμα δέν μπορούσε 
παρά νά’ταν αλάθευτο, αυθεντικό στόν κόσμο τής σκέψης. Κ’ 
έτσι οί προσπάθειες έμεναν προσπάθειες. Ή εξέλιξη δλων αυτών 
άπαίτησε χρόνον άρκετό, οκτώ δέκα μήνες, έως δτου κάποιο βρά
δυ τοΰ’καναν νά νοιώση στό γραφείο, πώς άν δέν άλλαζε τα
κτική, θά τόν έστελναν—ήθελε δεν ήθελε σε κάποια επαρχιακή 
πόλη.

Τό βράδυ εκείνο κατσουφιασμένος, στενοχωρημένος έτρεξε 
στό σπίτι τής Μπέμπας.

Φυσικό είναι νά υπήρχε καί ή Μπέμπα, μέ τα γαλανά μάτια 
μεγάλα γιομάτα, ρεμβασμό, τά ξανθά, σγουρά μαλλιά, και τις 
ρομαντικές άνόητες φράσεις: μιά φωτεινή δηλαδή πραγματικότη 
τα στό συννεφιασμένο κόσμο πού είχε σχηματισθη γύρω του.

Ή Μπέμπα είχε ένα κινέζικο σκυλί, μικροσκοπικό, μαλλιαρό 
καί κλαψάρικο. Δέν είναι δυνατό νά βεβαιώση κανείς ποιόν άπό 
τούς δύο άγαποΰσε περισσότερον η κοπέλλα : τόν Ανδρόνικο, ή 
τόν σκύλο. Εξακριβωμένο είναι πώς ό τελευταίος τούτος δέν 
συμπαθούσε υπερβολικά το φίλο τής κυρίας του, καί πώς ο Αν 
δρόνικος τοΰ άνταπόδινε τά ’ίδια. Άλλ’ αυτό δέν έχει σημασία.
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Σχετικά μέ τις νέες υψηλές άπασχολήσεις τοϋ Κυρίου, λές άπό 
ένστικτο, λές άπό κάποια ενδόμυχη πεποίθηση ή Μπέμπα καί τό 
σκυλί έμεναν σύμφωνοι: τις ελεεινολογούσαν.

Κείνο τό βράδυ τή στιγμή πού μπήκε στό σαλονάκι ό ’Αν
δρόνικος, τό σκυλί τής Μπέμπας ανήσυχο, τρομαγμένο, κουλου- 
ριαστηκε σε μια γωνάι. Καί τό περίεργο είναι πώς ή σκηνή πού 
ακολούθησε είχε ως αιτία αύτό τό ίδιο. Ή Μπέμπα έψαχνε νά 
τό βρή. Ο ’Ανδρόνικος φώναζε πώς θά τής μιλήση γιά σοβαρά 
πράματα. Νεύρα ή Μπέμπα' νεύρα ό ’Ανδρόνικος. Φωνές ή μιά. 
φωνές ο άλλος. Παρακλήσεις, αναστεναγμοί. με νοιώ&εις, 
ηοτί &έν μ έ'νσιωσες» «’Αχάριστε έγωιστή» «Γιά τό βρωμά- 
σκύλο κοιτάζεις τώρα;» «Βρωμόσκνλο, Θεέ uov, τό Νινί;1» 
«Σοβαρέψου μιά στιγμή, Ακούσε με» «Ανοησίες» <’Ανόητη 
καί κοντή εϊσ έσν», < Πρόστνχε», «Δέν νηοφέρεσαι στειά», 
«Τό ζαίρω, τό ξαίτω, τό ζαίρω, αύτό, αύτό ζήτας τόσον 
καιρό» Τέλος πάντων χαλασμός κόσμου. Καμμιά συνεννόηση, 
καμμία έξηγηση, ούτε μία φράση παρηγοριάς, τίποτε τό υψηλό 
σ’ δλα αυτά τά λόγια . .

Η σκέψης, βαρίδι πού κρατάει σκυμμένο τό κεφάλι, δέν 
τόν οδηγούσε πειά : Ιόν βασάνιζε μόνο. Παρουσιάζονταν μέσα 
του σά θηρίο άγριο. Αναλαμπές πού καί πού, τοΰ έδειχναν 
τόν παλιό, μακρυνό, ήσυχο δρόμο πού είχε έγκαταλείψει, αλλά 
έφθαναν πάντοτε κατεπάνω του οί θεόρατες ρόδες τού αυτοκι
νήτου που τόν είχαν πετάξει κάτω αυτόν καί τό βιβλίο μέ τις 
θρησκείες.

Οι θρησκείες ; τί άνάγκη vd υπάρχουν τόσες, καί γιατί 
νά λέγεται σοφος οποίος ανακατεύεται μ’ αυτές ; Αύτό είναι δλο.

Τη στιγμή πού τό σκέφθηκε—περπάταγε πάνω κάτω στό 
δωμάτιο του ένοιωσε πώς δέν είχε δικαιώσει τήν απρόοπτη 
φήμη του, πώς δέν είχε γράψει ακόμη. Τούτη είναι ή αιτία 
τοΰ πρώτου του άρθρου.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε δίστηλο στήν εφημερίδα τοΰ κά 
ποιου εκείνου δημοσιογράφου πού τόν είχε έπισκεφθή στό νο 
σοκομεΐο.

Τέτοια άρθρα δέν διαβάζονται.Ό τίτλος τους, είναι φρου
ρός : δέν μπορεί δ κάθε αμύητος νά τά πλησιάση. Συναμα 
τούς δίνει σοβαροφάνεια ή επισημότητα εξαιρετική. Ό πολύς 
κόσμος αποφεύγει τέτοιες συντροφιές. Οί λίγοι πού τις επιδιώ
κουν, νομίζουν πώς αντανακλάται σ αυτους κάτι από την εκ
λαμπρότητα τών δυσκολονόητων φράσεων, καί απο τους ολίγους 
δσοι πραγματικά ένδιαφέρονται, διαβάζοντας, άλλα έχουν στο 
νοΰ τους καί άλλα καταλαβαίνουν.

Μά κάτι τό αληθινό θά υπήρχε στό άρθρο τοΰ ’Ανδρόνι
κου, τουλάχιστον ή διαμαρτυρία γιά τήν χρονική καί τοπική δι
άκριση πού γίνεται συνήθως στον καθορισμό τών δογμάτων κτλ. 
πράγματα ανακατεμένα λίγο, αλλά κατα βάθος λογικά.

Στό άρθρο άπήντησαν μερικοί ειδικοί. Εγινε θόρυβος. 
Μέσα σέ μιά βδομάδα γράφηκαν πολλά καί διάφορα σχετικά ή 
άσχετα καί ή φήμη γοργότερη, ξαναζωντάνεψε. Στό μεταξύ, ά
γνωστο γιά ποιο λόγο, κανείς στό γραφείο δέ μίλησε για τήν 
απειλούμενη μετάθεση τοϋ Ανδρόνικου.

Ευτυχής σύμπτωση γιά νά γραφή, καί δεύτερο άρθρο, σάν 
απάντηση στις κριτικές, τρίστηλο, τούτη τή φορά, γιομάτο πα
ραπομπές καί αποσπάσματα άπό διάφορα έργα (τά αποσπάσμα
τα ήσαν σά νά λέμε τά τέσσερα πέμπτα τής μελέτης) διαλεγμένα 
ναι μέν στήν τύχη, άλλ’ όπως δήποτε επίκαιρα, άν όχι εντελώς 
σχετικά μέ τήν υπόθεση.

’Ίσως ό ’ίδιος συγγραφέας νά’βρισκε έννοια σ ο,τι έγγραφε, 
μιά έννοια προσωπική, αλλα βέβαιο είναι πως ούτε η Μπέμπα 
μήτε τό Νινί, δ σκύλος δηλαδή, έδιναν σημασία σ’ δλα αυτά.

Οί ειδικοί δμως έβρισκαν πραγματική διανοητική απόλαυση 
σέ τούτον τό φιλοσοφικό καυγά. Καί δ καυγάς πήρε διαστάσεις, 
παρέκλινε άπ τόν άρχικό δημιουργό του, ξετυλίχτηκε σάν δκτα- 
πόδι καί άρπαξε διάφορες αναγνωρισμένες αξίες χτυπώντας τήν 
μιά πάνω στήν άλλη.

Πολλά καί διάφορα γράφηκαν. ’Αρχίζανε οί σοφοί άπό 
τόν ’Όλυμπο καί βαδίζανε σιγά σιγά πρός τή Μόσχα, δπου φαί
νεται πόσο άλληλοσυνδέονται τέτοια θεωρητικά ζητήματα.

Τάξη, μονάχα στό κεφάλι τοΰ ’Ανδρονίκου δέν έπαιρναν, 
κ’ έτσι δέ γράφηκε άπ αυτόν τρίτο άρθρο. Δέν παραιιήθηκε 
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δμως καί άπό τή δικαιολογημένη δόξα του, άσχετο άν μία τέ
τοια δόξα δέ ουγκινεΐ ανθρώπους σάν τήν Μπέμπα.

Κάποτε έλαβε πρόσκληση άπ τόν Λόκτορα κύριον τάδε, 
γνωστό Βυζαντιολόγο, καθηγητή τοΰ Πανεπιστημίου, ’Ακαδη
μαϊκό καί μέλος πολλών ξένων Άκαδημιών, γιά νά τόν ρωτή- 
ση κάτι γύρω άπ τόν Καλβΐνο.

Ή τιμή ήταν μεγάλη' οποιοσδήποτε νέος συγγραφέας θά 
*χανε τό κεφάλι άπ τή χαρά άν τοΰ παρουσιαζόταν τέτοια ευκαι
ρία. 'Η συνέντευξη ήταν ώρισμένη γιά τό Σάββατο , καί δταν 
έλαβε τήν πρόσκληση, ήταν Τετάρτη.

Λένε πώς τό βράδυ τούτης τής Τετάρτης ήταν τό χειρότερο 
βράδυ σ’ δλη τή ζωή τοΰ Νινί. Τό δυστυχισμένο ζώο χωρίς νά 
νοιώση πώς, ζουλίστηκε στό πάτωμα κάτω άπ τό φοβερό πόδι 
τοΰ ’Ανδρόνικου. Λίγο έλειψε νά ξεψυχήση, άν εννοείται έχουν 
τά σκυλιά ψυχή, άλλά άπ τόν τρόμο έχασε πραγματικά τήν ψυ- 
χτ) της ή Μπέμπα. Διάφορα μικροπράγματα στό σαλονάκι γίνανε 
κομμάτια, καί δέν θά ητανε καθόλου παράξενο άν εΰρισκε πα
ρόμοια τύχη καί τό κεφάλι τοΰ ’Ανδρόνικου , άν καί δέν 
έπρόκειτο γιά μικρό πράγμα, γιατί είναι γνωστό πώ. είχε 
άποκτήσει κάποια σημασία στό διανοούμενο κόσμο, άπ τό 
ένα μέρος, καί άπ τό άλλο, σύμφωνα μέ τήν αντίληψη τής Μπέ- 
μπας, έμοιαζε κεφάλι μεγαλόσωμου ζώου.

Συνήθως έπειτα άπό κάτι τέτοιες σκηνές ό ’Ανδρόνικος γυ
ρίζοντας σπίτι του εΰρισκε έμπνευση. Άλλά τό βράδυ εκείνα ήταν 
άδύνατο νά συγκεντρωθή. Νά μιλήση αυτός μέ τόν ’Ακαδημαϊκό 
τάδε! Καί γιατί; Καί τί νά πή ; καί άπό ποΰ ν’ άρχίση ; Καί 
πώς νά τοιμασθή σέ τόσο λίγον καιρό ; ’Ερωτηματικά, ερωτη
ματικά τό ένα πάνω στάλλο, χάος άπερίγραπτο, άπερίγραπτη πάλη, 
αμηχανία καί φόβος, τί φόβος, τί φόβος ; πανικός, μόνο μέ τή 
σκέψη πώς εκείνη ή στιγμή δλο ένα πλησίαζε.

Πλησίαζε; πώς; πότε; γιατί; τί λόγο είχε σ’ δλα αυτά; 
Πώς είχε μπλέξει έτσι; καί τί ήταν τέλος πάντων τούτη ή φήμη 
πού τοΰ είχε κολλήσει δίχως νά τό θέλη;

Ναί, δίχως νά τό θέλη. Γύρεψε νά διασκεδάση μόνο. Τούς 
κοροΐδευε άπλούστατα. Τέτοια γύρευαν, τέτοια τούς έδωσε. Τόν 
έφτειαξαν σοφό; παρέστησε τό σοφό. Τώρα τί ζητούσαν ; Ποιος 
τήν είχε πάθει ; εδώ είναι τό ζήτημα.

Χτύπησε τό γραφείο του μέ μιά γροθιά καί πετάχθηκαν 
στόν άέρα τά άποκόμματα τών εφημερίδων ποΰ’χε μαζέψει εκεί 
άπάνου.

Ήταν νύχτα βαθειά. ’Απόλυτη ησυχία στό σπίτι, ήσυχία στό 
δρόμο. ’Άνοιξε τό παράθυρο' λίγα μέτρα έκεϊθε ήταν τό φανάρι' 
’Άσχημο, άσήμαντο, άρρωστειάρικο γωνιακό φανάρι' 'Ο ουρανός 
γιομάτος άστρα. Τά κοίταξε μέ φθόνο. Αυτά ήσαν οί κόσμοι, 
τό άπειρο, ή ουσία δλων, ό λόγος δλων, δλες οί θρησκείες μα
ζεμένες σ’ αυτά, δλη ή σοφία, δλες οί σκέψεις. Καί δ,τι γρά
φηκε καί δ,τι θά γραφή, αυτά.

Μακρυνοί φοβεροί εχθροί' Τράνταξε δυνατά τό παράθυρο 
σά νά ’θελε σκουντώντας έτσι νά γκρεμίση τά φωτεινά εκεί ψηλά 
σημάδια. Καί πέρασε στό μυαλό ταυ, σάν άστραπή τούτη ή έν
τύπωση.

Άλλά σκάφτοντας συνάμα προ τό δρόμο, είδε μιά σκιά 
κεί κάτω, κοντά στό φανάρι—σκιά γυναίκας, άνδρα δέν κατά
λαβε—πού κουνιώτανε δίχως θόρυβο, σιγά καί φοβισμένα.Καί 
περιώρισε μονομιάς σ’ αυτήν μόνο τή σκέψη του, έως δτου, αρ
κετή ώρα άφ’ δτου είχε εκείνη χαθή , τόν έπιασε βαρύς ύπνος 
καί άποτραβήχτηκε.

Τό πρωί, στό γραφείο, πήρε τήν απόφασή του. Μόλις τοΰ 
ήλθεν ή ιδέα, ζήτησε άδεια γιά οικογενειακούς λόγους καί τό 
ίδιο βράδυ έφυγε γιά τήν πατρίδα του.

"Ισως αύτό δέν έχει σημασία άν καί στενοχώρησε τή Μπέ
μπα. Δέν είναι εξακριβωμένο δμως ποιος τόν λησμόνησε γρη- 
γορώτερα : ή κοπέλλα, ή ό ακαδημαϊκός πού τοΰ’χε ορίσει συν
έντευξη. Λένε πώς δέν ξαναγύρισε πειά. Άλλά καί τούτο δέν 
έχει σημασία, μιά πού ναυάγησαν οί προσπάθειές του.

Μά σέ κάτι όνειρα, δταν ό ύπνος έρχεται ταραγμένος,ϊσως 
νά τοϋ φανερόνονταν μιά σειρά αλλόκοτα κεφάλια δίχως σάρκα 
μέ φωτιές αντί μάτια, κεφάλια άπό προφήτες παλαιών καιρών 
τρομάζοντάς τον δσες φορές τοΰ φώναζαν, δτι τό ένα ήταν τοΰ 
Πυθαγόρα, τάλλο τοΰ Μωυσή, τάλλο τοΰ Ήσαΐα καί τό χειρό
τερο άπ’ δλα τοΰ Καλβίνου. Μάλιστα τοΰ Καλβίνου.

Ή ιστορία αύτή μπορούσε νά γραφή καί άλλοιώς. Ζήτημα 
ιδιοσυγκρασίας. Είμαστε, άλήθεια, τόσοι Άνδρόνικοι . . .

ΑΛΚΓΙ ΑΝ

— 240 — — 241 —



ΠΡΟΣ ΦΙΛΟ Ν

Καλώς να’ρθής, φίλε καλέ, άπ τά ξένα 
μέ τοΰ κομψοΰ χωρίου μας τόν ’Απρίλη. 
’Άλλοι δέ ζοΰν, άπ τούς παλιούς μας, φίλοι 
νά σέ δεχτούν, αδέρφια, σάν κ’ εμένα. 
Κ’ έγώ είμαι μόνο γιά νά σέ θυμίσω 
τό πλήρωμα τοΰ χρόνου ποΰ’ρθε κρΰο. 
'Ως επιτύμβιες στήλες είμαστε κ’ οι δύο 
κάποιας ζωής ποΰ έγγραφη πίσω.
'Ωστόσο έσύ έκαμες στά ξένα «τύχη» 
καί σοΰ κοσμοΰν τή μοναξιάν άθώα παιδιά, 
μά έμέ μέ στράγγισαν οί εύρυθμοι στίχοι 
καί τοΰ λειψάνου τών χαρών ή μυρουδιά. 
Τί θές να’ρθής. φίλε καλέ, άπ τά ξένα, 
ήσκιε φρικτέ, άπό τάσπρα περασμένα !

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

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΛΑΤΔΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

’Ώ ! τά γλυκά γαλάζια μάτια σου
—δυό λίμνες μέ νερά ζωντανεμένα— 
κάτι νά ποΰν έχουν μά ντρέπονται 
καί χαμηλώνουνε θλιμμένα.

Γύρνα καί δές, κόρη, τή μέλισσα 
μέ πόση ορμή πάει νά τρυγήση 
τό νέκταρ μέσ3 άπό τά λούλουδα 
χωρίς κανείς νά τήν μποδίση.

"Ομοια τόλμα καί ξεστόμισε 
σέ μένα τάγιο μυστικό σου 
κι δ,τι σ3 άρέσει έλα καί τρύγησε 
κι άφάνισέ με ... . είμαι δικός σου.

Κοκκινοπλό ΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Μέ μάρμαρο Πεντελικό άπό έπάνω, 
κ3 ένα μικρό έπιτάφιο σκαλισμένο : 
« Κ’ έδώ τόν έραστή μου περιμένω’ 

- ποιος τό’λεγε κ3 έγώ πώς θά πεθάνω ; »
Τό σάρκινο στολίδι τής Κορίνθου 
τών σκουληκιών τροφή έχει γίνει 
καί κόκκαλα άπ τά δάχτυλα έχουν μείνει, 
πού κρέμονταν σάν μίσχοι άσπροι υάκινθοί’. 
Καί μήπως έχουν μείνει πιά κ3 έκεϊνα ;
Μιά νύχτα, ένα σκυλί θά ’χουν χορτάσει..............
Ουδέ σοΰ δείχνουν πιά τόν τάφο κρίνα !
Μά ενός άλήτη πδχει έκεϊ κουμάσι 
σοΰ μοιάζει ή σιλουέττα ή πλανεμένη, 
τήν κυνική σκιά τοΰ Διογένη . . .

Τρίκκαλα ΝΙΚΟΣ Δ. ΠΑΠΠΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΤΗΣΗ

Μ’ ατσαλωμένο τό κορμί 
περιχυτό μέ μιάν ορμή 
διάχυτη μέσ τήν ψυχή, 
στά στέρνα καί στούς λογισμούς’ 
παίρνω τό φλογερό στρατί 
τών κραυνών καί τών καπνών.............

Πολλά τά κούφια σκέλεθρα 
κ*  οί μαύροι βόγγοι κ*  οί λυγμοί 
τις στράτες πνίγουν κ’ οί καπνοί 
σκεπάζουν τήν ατμόσφαιρα !

Δέ μοΰ πληγώνουν τήν ψυχή 
(Σκεύρωσε πιά άπ τούς πόνους . . . ) 
Δέ μοΰ θολώνουν τή ματιά 
(Συνήθισαν τά μάτια . . . . ) 
Καί δέ μοΰ κόβουνε όρμή 
περιχυτή 
μές στήν ψυχή, οί μαύροι βόγγοι κ*  οί λυγμοί, 
Τρέχω γιά τήν “Κατάχτηση!,,.

ΠΑΝΟΣ ςπααας
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ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
Τό όραμα

Πριν άπό κάθε δράμα—στή γενικώταιη έννοια του—υπάρχει 
ή ανάγκη τοϋ ανθρώπου γιά άπελευθέρωοη, έκφραση καί από
λαυση.

Ή πρώτη φωλιάζει στήν ψυχή του θεατή τόσο δσο καί τοΰ 
ποιητή, ή δεύτερη μονάχα στήν ψυχή τοϋ ποιητή, ή τρίτη μονάχα 
στήν ψυχή τοΰ θεατή.

Το δράμα πραγματοποιήθηκε δταν κερδήθηκε ή αστική 
ελευθερία άπό τούς άρχαίους ’Αθηναίους. Πρωτύτερα ήταν μιά 
υπόθεση θεολογική.

Άν ή θεολογία εξακολουθούσε νά πιέζη τούς άρχαίους ’Α
θηναίους σέ τρόπο πού νά μή μπορούν νά σταθούν σάν Άτομα 
απέναντι στούς θείους νόμους ή τις εντολές—δπως συνέβαινε μέ 
τούς Εβραίους—δράμα δέ θά υπήρχε. Τούτο γεννήθηκε μόλις 
δ άνθρωπος τοποιθέτησε τόν εαυτό του απέναντι στο Θεό, συζή
τησε μέσα του τις σχέσεις του μέ τό θεό (Αισχύλος)—γιά νά βάλη 
αργότερα τόν εαυτό του αντιμέτωπο τής Μοίρας (Σοφοκλής) καί 
άκόμα αργότερα νά τεθή αντιμέτωπος τοΰ έαυτοΰ του (Ευριπί
δης). Αυτή είναι ή ανάγκη τοΰ ανθρώπου γιά απελευθέρωση 
άπ’ αυτή γεννήθηκε καί μέ τούς πρώτους ευνοϊκούς ορούς πρα
γματοποιήθηκε τό δράμα. Τόσο δ ποιητής, δσο και δ θεατής 
συναντώνται στο δρόμο αυτόν προς τήν ελευθερία, πού λέγεται 
δράμα.

’Άν ή τέχνη γενικά είναι ή μορφική έκφραση δλης τής εσω
τερικής ανησυχίας τοϋ ανθρώπου καί δν ή κάθε τέχνη ξεχωρίζε
ται άπό τήν ιδιαίτερη τεχνική της καί μόνο άπ’αύτή, τό δράμα 
είναι καί αυτό 2) έκφραση σέ μορφές, τής εσωτερικής μας άνη- 
συχίας πραγματοποιούμενη μέ μέσο μιά ιδιαίτερη τεχνική, πού 
άναλύεται 1) σέ τεχνική τόπου (θέατρο, σκηνή), 2) τεχνική λόγου 
πραγματοποιούμενη μέ τήν άνθρώπινη λαλιά 3) τεχνική κινή- 
σεως (χορός, σκηνοθεσία, ηθοποιία). ’Επειδή δέ ή έκφραση, ή 

εξωτερίκευση είναι ένα φαινόμενο τόσο ατομικό οσο καί κοινω
νικό, γι’ αυτό, γιά τήν πραγματοποίηση τής έκφρασης χρειάζε
ται καί δ κοινωνικός παράγοντας τοΰ θεατή. "Οσο γιά τήν τε
χνική τής κλειστότητας,τοΰ τερματισμού δηλ. τής δραματικής άνα- 
παραστάσεως, αυτή δέ φαίνεται νά είναι ουσιαστικά άπαραίτη- 
τη, άφοΰ υπάρχουν δράματα πού είναι όχι περισσότερο απο 
απλές αφορμές γιά νά άκολουθήση μέσα στήν ψυχή μας, μετά 
τό κατέβασμα τής αυλαίας ή σύγκρουση καί νά μή δοθή ίσως 
ποτέ ή «λύση». ’Αφού, άκόμα, υπάρχουν δράματα Ιδρυμένα στήν 
άντίληψη, δτι τό δραματιμό έργο είναι μονάχα ένα απόσπασμα 
ζωής, χωρίς δηλ. άνάγκη τερματισμού.

Θά έλειπε ίσως πολύ άκόμα γιά τήν πληρότητα τής έν
νοιας «δράμα», άν δέν κάναμε λόγο γιά νήν άπόλαυση. 'Η 
άπόλαυση αυτή φαίνεται μιά ενέργεια τού θεατή άνιδιοτελης: 
στο βάθος της εξυπηρετεί βιολογικά μέ τήν «κάθαρση», τό φρε- 
σκάρισμα άπό τις καθημερινές ενοχλήσεις, τήν ψυχαγωγία,—ε
ξυπηρετεί τήν άνθρώπινη άτομική ζωή. Στο ίδιο βάθος, ακό
μα, κεΐται ή Ικανοποίηση ενός σαδιστικοϋ ένστικτου (καί αύτο 
είναι έκλέπτυνση τού καννιβαλικοΰ), πολύ παραλλαγμένου, πολύ 
εξευγενισμένου τάχα στον ιστορικό άνθρωπο. Πάμε στο θέατρο 
γιά νά εύχαριστηθοΰιιε πιστοποιοιντας, δτι εμείς δέν είμαστε 
σάν τούς ανθρώπους του κακοί (δράμα) ή γελοίοι (κωμωδία). 
Πάμε νά άντλήσουμε αύτοϊκανοποίηση άπό τό άντίκρυσμα τής 
άνθρώπινης δυστυχίας ή διακωμωδήσεως.

Ή άπόλαυση μας στο θέατρο άπ’ αυτή τήν άποψη 'ικανο
ποιεί τά ένστικτά μας. Τώρα, άνάλογα μέ τήν εποχή καί τόν 
άτομικό πολιτισμό οί άνθρωποι ικανοποιούνται άπό «λεπτότε
ρα» ή «χοντρότερα » θεάματα' ζήτημα απλώς ποιότητας. Στο 
βάθος τής άπολαύσεως κεΐται ή ήϊονή. Ηδονή δμως μεταμορ
φωμένη, πνευματοποιημένη, στον ιστορικό άνθρωπο. Τό δράμα 
δέν είναι σκηνικό ζατρίκι, είναι ζήτημα ψυχής, είναι ηδονή.

Κατά τήν εσωτερική του μορφολογία τό δράμα μπορεί νά 
διαιρεθή σέ 1) συνθετικό ή άναλυτικό 2) δράμα τύπων ή δρά
μα ροής. Κατά τήν τελεολογική του άφετηρία μπορεί νά είναι : 
ιδεολογικό, ρεαλιστικό, ψυχαναλυτικό, έξπρεσσιονιστικό.— 244 —
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Τό ίδεαλιστικό έπιδικώκει τήν πλασματική πραγματοποίη
ση ιδεών κοινωνικών ή ατομικών μέ μέσο πρόσωπα τυπικά 
ή μή. Τό ρεαλιστικό ζητάει νά επιτυχή συνθετική απεικόνιση 
τής πραγματικότητας μέ μέσο πρόσωπα ελεύθερης ολοκληρωμέ
νης ενέργειας ή και τυπικά 3) τό ψυχαναλυτικό δράμα είναι μιά 
πλασματική άνιιηειμε ακή αναδημιουργία καταστάσεων συνει- 
δήσεως γενικά ή γνώσεως, ειδικότερα 4) τό έξπρεσσιόνιστικό 
δράμα είναι μιά προβολή ελεύθερη καί αδέσμευτη τής εσωτερι
κής ροής τής συνειδήσεως μέ υποκειμενικό χρωματισμό τής 
πραγματικότητας, διαφοροποιημένον καί αυτόν άπό τίς διαθέ
σεις τής στιγμής.

Εννοείται πώς αυτού τού είδους ή απόλυτη διάκριση δέ 
μπορεί νά είναι παρά μιά πράξη φιλοσοφική καί δτι στή δραμα
τική πραγματικότητα, στό δράμα υπάρχει πάντα μιά σύνάεση 
κάποιων άπ’ αύτά τά δραματικά είδη μέ ένα ώς επικρατέστερο.

Στό δράμα μου «Βυθός κ’ επιφάνεια» ό ’Αργυρής πρα
γματοποιεί τήν άπαίτηση τού ένστικτου της υπεροχής, άλλά 
σύγχρονα τό ένστικτο αύτό πνευματοποιεΐται σέ ιδέα. Τό ένστι
κτό του είναι τυφλό καί τό Ιδεώδες του κατανταίνει άνεδαφικό 
κι αύτός στή γλώσσα τών άνθρώπων χαρακτηρίζεται ένας φαν
τασιόπληκτος, ανόητος, γελοίος. Είναι ένας σχιζοφρενικός σχε
δόν. Πιστεύει στή μεγάλη άποστολή του, άλλά ζή καί πραγμα
τοποιεί έναν άλλον άνθρωπο παρά τόν εαυτό του, τόν όποιο 
ξαναβρίσκει μόλις στό τέλος τού δράματος.

Τό κέντρο τού δράματος, ό Κυριάκος. Είναι ό άνθρωπος, 
τόν όποιο πιέζει τό συναίσάη μα ό'τι εΐ*>αι  κατώτερος άπό 
άλλον. Καί δσο ό άλλος αύτός (χωρίς νά θέλη, έστω, συνειδη
τά) τείνει νά ρίξη στό βυθό τήν ύπαρξη τού Κυρ., τό Έγώ του, 
τόσο εκείνο τείνει μέ κάθε μέσο νά έμφανισθή στήν επιφάνεια. 
Δέ συζητούμε γιά ζητήματα ηθικής δταν πρόκειται γιά τή βα
θύτερη ζωή τού ένστικτου. Μέ κάθε μέσο ό Κυρ. παλεύει: εξευ
τελίζει τί) Μαγδαληνή, προσπαθεί νά διαφθείρη τήν αγνότητα 
τής Μυρτώς, γίνεται υποκριτής καί, γεμάτος μίσος καί χολή 
κατά τού ’Αργυρή, τού σκάβει άπό μέρος του τόν τάφο. Δέν έχουν 
άλλη δικαιολογία, άλλη συνοχή δλες αυτές οί πράξεις του παρά 
νά δώσουν τροφή στό φοβερό θηρίο, πού είναι γι’ αύτόν δτι : 

«τό Έγώ του πιέζεται προς τό βυθό καί είναι έτοιμο νά πνίγη 
καί νά έξαφανισθή».

Ή Μαγδαληνη πραγματοποιεί μιά ζωή μεταξύ τού ένστι
κτου (libido) καί τής ηθικής προστακτικής. Ή ΛΓυρτώ καί ό 
Βασιλάκη; είναι γιά τόν Κυρ. ένας άλλος τρόπος πιέσεως τού 
Έγώ του. Είναι τά νιάτα. Τό άντίκρυσμα τών νιάτων δίνει στον 
Κυρ. τό καυστικό αίσθημα τής άνυπαρξίας του (σεξουαλική πλευ
ρά), δπως καί ή διαγωγή τού ’Αργυρή καί τής Μαγδαληνής 
(τό δώρο) τού δίνει τό αίσθημα τής άνυπαρξια; του ώ; προσω
πικότητας (ήθική πτευρά). CH Μυρτιό συνδέεται εξ άλλου μέ τό 
Χάρη, πού άποτελεϊ τήν άρνησή της.Ό X. άγαπάει διανοητικά’ 
αύτή είναι ή εκπροσώπηση τού γνήσιου, τού φυσικού πρωτοέ- 
ρωτα.Ό X., άκόμα, είναι ό άνθρωπος, πού άδυνατεϊ νά έπικοι- 
νωνήση άπ’ εύθείας μέ τή ζωή : τή ζή μέ τήν άρνησή σου.’Άν 
μιά πνευματική ήδονή άναδίνεται μέσ’ άπ’ αύτό τό δράμα, 
τό δράμα υπάρχει.

Π. ΣΠΑΝΔ.

ΓΡΑΜΜΑ Τ Α

Αγαπητοί μ,ον

Τό τόσο βαθυστόχαστο δσο καί δίκαιο σημείωμα τού φί
λου μου κ. Ά. Καραντώνη γιά τό δεύτερο βιβλίο τού επίσης 
φίλου μου Στέλιου Ξεφλούδα , πού δημοσιέψατε στό τεύχος 
5-6 τών «Μακεδονικών Ημερών» στάθηκε άφορμή νά σάς 
γράψω τίς λίγες αύιΤές γραμμές.

Συμμερίζομαι πλέρια τήν εμπιστοσύνη τού Καραντώνη 
στή μελλοντική εξέλιξη τού Ξεφλούδα (άν καί «εμπιστοσύνη» 
δέν είναι ή πρεπούμενη λέξη , γιατί προϋποθέτει « ελπίδες » 
κι ό Ξεφλούδας δέν παρέχει ελπίδες πιά’ έχει νά έπιδείξει ένα 
έργο ποιότητας εξαιρετικής πού ξεπερνά τά περιωρισμένα δρια 
τής ρωμέϊκης λογοτεχνίας). ’Ακόμα δπως τό’λεγα σ’ ένα ση
μείωμα, προωρισμένο γιά τόν τόσο άρρυθμα, έκδιδόμενο «Κύ
κλο», θεωρώ τήν «Έσωτερική Συμφωνία» σάν τό μόνο νεο
ελληνικό βιβλίο άξιο θαυμασμού τής τελευταίας δεκαετίας.

Ό Καραντώνης είναι, φαντάζομαι ό μόνος πού ταξινό
μησε σωστά τήν «Έσωτερική Συμφωνία» θεωρώντας την σάν
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αντιπροσωπευτική τού «εσωτερικού μονόλογου». Άλλα παρα
σύρθηκε συμπεριλαμβάνοντας, στό είδος αύτό, τό τόσο ύποπτο 
κι άρχη ντοχωριάτικο (ή νεοπλουτικό) έργο τού κ. Θεοτοκά.

Εκεί όμως πού διαφωνώ ριζικά μέ τόν φίλο Καραντώνη 
εί ναι στήν προσπάθεια του νά καθορίση τήν ιστορική έξέλιξη 
και τή σημερινή σημασία τοΰ «εσωτερικού μονόλογου».

Τό βασικό του λάθος μού φαίνεται δτι στάθηκε μιά πα
ρανόηση τού δρου «εσωτερικός μονόλογος», δπως φαίνεται 
καθαρχ άπ’δλο του τό σημείωμα καί ιδιαίτερα άπό τό παρά
δειγμα πού φέρνει γιά τό Ντοστογιέβσκι. ’Έτσι φαντάζεται, 
δτι κάθε έργο «αύτοψυχοβιογραφίας» (—«πού τό ψυχολογι
κό του βάθος είναι άπροσμέτρητο—») άνάγεται στο είδος τού 
«εσωτερικού μονόλογου». ’Επίσης λέει δτι «ό έσωτερικός μο
νόλογος, δηλαδή τό ρομάντζο δίχως πλυκή, δίχως περιπέτειες 
καί πρόσωπα, δίχως εξωτερικές κατευθύνσεις καί ίίέσεις, πάει 
νά διαδεχτή το κλασσικό μυθιστόρημα καί νά τό άντικαταστή- 
ση στήν ιεραρχία τής λογοτεχνίας».

Ακόμα δμως κι άν δέν θελήσουμε νά γενικέψουμε τόν 
δρο «αύτοψυχοβιογραφία» (Τί άπαίσιος άλήθεια δρος Δέ θά 
μπορούσαμε νά πούμε, ανάλυση τού Έγώ, π. χ. ή τίποτα πα
ρόμοιο ; γιατί ή τευτονόπρεπη αύτή μακαρονοειδής συναρμο- 
τόγηση λέξεων πού δέ συμβιβάζεται μέ τό πνεύμα , τό τόσο 
απλό καί Ιδιότυπο, τής γλώσσας μας ; ) άνάγονιας σ’ αυτόν 
τίς περισσότερες εκδήλωσες τής τέχνης, δέ μπορούμε νά τόν 
θεωρήσουμε σάν άπαραίτητο καί μοναδικό στοιχείο τού «έσω- 
τερικού μονόλογου».Κάθε έργο πού θά πήγαζε άπό μιάν έσω·*  
τερική χορδή, άπό τούς ψαλμούς τού Δαυίδ καί τά τραγούδια 
τής Σαπφούς ίσαμε τίς Liaisons Dangereuses τού Chaderlos 
de Laclos, τίς «Confessions» τού Rousseau καίτό «Rene» 
τού Chateaubriand θά’πρεπε νά συμπεριληφθή στον «εσωτε
ρικό μονόλογο» , πράγμα δμως πού κάδε άλλο παρά συμβαίνει.

Είναι γνωστό,δτιδταν ό James Joyce πρωτόβγαλε τό Ulys
ses, τόν εξοχότερο ανιόν αντιπρόσωπο τού καινούργιου αύιού 
είδους , ή κριτική υποδέχτηκε τό βιβλίο τούτο σάν τή μεγα
λύτερη επιτυχία τής λογοιεχνίας στό νά παρουσιάση τό διηνε
κές καί τό περιεχόμενο τής ατομικής συνείδησης. Τότε ό 

Joyce δήλωσεν, δτι πολύ είχεν έπιδράσει στή διαμόρφωση τού 
«εσωτερικού μονόλογου» δπως τόν είχεν εγκαινιάσει κάποιο 
βιβλιαράκι,«Les lauriers sont coupes»τού Edouard Dujardin. 
Ό Dujardin αύτός, δημιουργός πολυσύνθετος, ποιητής, ρο- 
μαντζογράφος, θεατρικός συγγραφέας καί σπουδαίος ιστορικός 
τών θρησκευμάτων, στάθηκεν ό άληθινός « εφευρέτης » τού 
«εσωτερικού μονολόγου» πού καθωρίστηκε σάν αύτούσιο φι
λολογικό είδος άπό τόν Val6ry Larbaud.

Άπό μιά κριτική τού Jean Cassou άποσπώ μερικές φρά
σεις πού διερμηνέβουν τό βαθύτερο νόημα τού « έσωτερικού 
μονόλογου» καλύτερα άπό κάθε προσπάθεια ορισμού. « ( Ό 
Dujardin) είναι πραγματικά δ πρώτος πού προσπάθησε ν’άπο- 
δόση, μέ φράσεις απλές, αγνές καί άμεσες, σύμφωνα μέ μιά 
φόρμα άρκετά συγγενική τού ζωγραφικού pointillisme, τίς 
συμβολές τού συνειδητού καί τού υποσυνείδητου, δλο τό χάος 
μιάς φαντασίας άφημένης στον εαυτό της καί πού δέν καθο
ρίζεται άπό καμμιά λογικτή ή ρητορική προϋπόθεση».

"Υστερα, δ δρισμός τού εσωτερικού μονόλογου άπό τόν 
Καραντώνη ώς «ρομάντζου δίχως πλοκή, δίχως περιπέτειες 
καί πρόσωπα, δίχως έξωτερικές κατευθύνσεις καί θέσεις» άν 
προσαρμόζεται δπωσδήποτε—κι αύτό άκόμα πολύ σχετικά— 
στό « Ulysses» καί στήν « Anna—Livia Plura belle » τού 
Joyce, στά έργα τού William Blake καί τού Walt Whitman, 
κι άκόμα στό Allen τού Valery Larbaud, είναι εντελώς ακα
τάλληλος καί άνεπαρκής γιά τόν Stendhal, τόν μεγαλύτερο 
ρομαντζογράφο τού περασμένου αιώνα, πού θεωρήθηκε σάν 
ένας άπό τούς πρώτους έκπρόσωπους τού «εσωτερικού μο
νόλογου».

Παραπέρα, ή χρονολογική σειρά, τήν οποία καθορίζει δ 
Καραντοίνης λέγοντας, δτι «δ έσωτερικός μονόλογος πάει νά 
διαδεχτή τό κλασσικό μυθιστόρημα », στήν πραγματικότητα 
δέν υπάρχει. ’Έτσι βλέπουμε τό έργο τού Stendhal νά παρου
σιάζεται χρονολογικά πριν άπό τό έργο τού Balzac τού Dic
kens, τού Zola, πού φαντάζομαι αύτούς θά θεωρή δ κ. Κα- 
ραντώνης σάν έκπρόσωπους του -κλασσικού» μυθιστορήματος 
(άλήθεια, ποιο είναι τό κριτήριο τού κλασσικισμού σ’ αύτά 
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τά ζητήματα ; Stendhal, Balzac, Dickens, Dostoievsky, Zola, 
Tolotoi; καί γιατί δχι Chaderlos de Laclos, Mme de Lafa
yette, Thackerey, Walter Scott ή Gogol ; Κι ό Θερβάντεθ;)

Σήμερα παράλληλα στό έργο τοΰ Joyce καιτοΰ Larbaud 
βλέπουμε νά ορθώνεται, ζωντανό καί ακμαίο, τό γεμάτο τόση 
ζωτικότητα έργο ενός Rudyard Kipling ή τό γεμάτο μυστικι- 
σμό έργο ενός David Herbert Lawrence, μέ τούς πάμπολ- 
λους μαθητές του, καί δέν υπάρχει καμμιά ένδειξη, δτι τό εί
δος τοΰ Joyce πρόκειται νά ύπερισχΰσει τοΰ είδους τοΰ Ki
pling. Ο κ. Κ αραιτώτης, οπ άλλη μεριά, πρέπει νά’χει εντε
λώς παραγνωρίσει τό έργο τοΰ Gide γιά ν’ άποτολμά αύτή 
τή θεωρία τη; διάδοχη; τοΰ «κλασσικού ρομάντζου». Οί «Κι
βδηλοποιοί»,!) πραγματικός αυτός σταθμός τοΰ μυθιστορήματος 
ή προσπάθεια η αρκετά ανάλογη στήν προσπάθεια τοΰ abbe 
Bremond γιά κάποια «άδολοποίηση» τοΰ ρομάντζου, άντι- 
κροΰουν τήν πιθανότητα τής απόλυτης επιβολής τοΰ «εσωτε
ρικού μονολογου», ρυθμίζοντας τις αμοιβαίες καί άμεσες σχέ- 
σες καί αλληλοεξάρτησες τοΰ ρομαντζογράφου μέ τό ρομάντζο 
τοΰ τεχνίτη μέ τό έργο τέχνης. Καί είναι γνωστό δτι τό «Jour 
nal des Faux Monnayeurs» θεωρείται τώρα σάν τό «άρτι 
εκδοθεν» εγχειρίδιο τοΰ ρομαντζογράφου . . .

Τόν εσωτερικό μονόλογο τόν συναντούμε άκόμα στήν 
πιό πρωτόγονη καί άδολη μορφή του στούς υπερρεαλιστές, γιά 
τους οποίους ολη η τέχνη ανάγεται σ’ένα «ξέρασμα», κατά τήν 
έκφραση τού Kajserling, λεξεων που άπηχοΰν τή φαινομε
νικά άρρυθμη ζωή τοΰ υποσυνείδητου.

Αυτά είχα νά πώ ως προς τό τυπικό μέρος τού σημειώ
ματος τοΰ φίλου κ. Καραντωνη. Γιά τά άλλα ας δεχτεί τά 
ειλικρινή μου συγχαρητήρια.

Ευχαριστώντας γιά τήν φιλοξενία, Μένω δικός Σας 
Αθήνα. Λ. ΠΗΝΙΑΤΟΓΛΟΥ

Παρορμητικοί.

, Συζητούν γιατί δέν έχουμε αξιόλογη δραματική παραγω
γή. Συζητούσαμε κ’ εμείς καί λέγαμε :

Τό θέατρο δέν είναι διακοσμητικό στοιχείο τής ζωής. Προϋ
ποθέτει μιά ανησυχία τον πνεύματος, πού εκδηλώνεται μέ 

ιδιαίτερη τεχνική σάν επιστήμη, φιλοσοφία, οικονομική, κοινω- 
νιολογία, τέχνη κλ. Καί ή γενική αυτή ανησυχία , προτού τήν 
άντικρύσουμε έτσι χωρισμένη σέ τομείς έκζητήσεως, είναι προ 
παντός ένα κοινό χαρακτηριστικό μιας γενικής τάσεως του 
πνεύματος, πού αισθάνεται, πού ανησυχεί καί ζητάει νά βρη 
λύσεις. Είναι μιά κοσμοθεωρία ανικανοποίητη, είναι προ παν
τός μιά φιλοσοφία τής ζωής έκδηλούμενη σέ μορφές ξεχωριστές 
έκζητήσεως ανάλογα μέ τήν τεχνική τήν ιδιαίτερη τής καθεμιάς 
μορφής.’Έτσι, στήν αρχαία Ελλάδα υπήρχε ένα βασικό πρόβλη
μα ζωής : τό πρόβλημα τοΰ προσανατολισμού τού ατόμου και 
τής στάσεώς του τής ίλεύ&ερης απέναντι στά θεία καί τά αν
θρώπινα, μέγα πρόβλημα τής χειραφετήσεως τού ανθρώπου από 
τό θεό, τή φύση καί τήν κοινωνία. "Ολες οί εκδηλώσεις της αρ
χαίας ζωής είναι τάσεις χ°ιραφετήσεως. Τό θέατρο έκει είναι 
μιά άπό τις πολλές μορφές τής ζωής αυτής καί γι’ αύτό υπάρ
χει : υπάρχει δηλ. ώς καθρέφτης τών τάσεων τής εποχής, πού 
ήσαν ελληνικές τάσεις. Δράμα ειλικρινές.

’Αργότερα : στή βυζαντινή εποχή άπό έναν κόσμο εντελώς 
άντίθετο άπ τόν άρχαίο, πού δέ ζητούνε τή χειραφέτηση, άλλά 
έτεινε στήν εξαφάνιση τού έγώ, κάτω άπό μιά πίστη συντριπτική 
τής κάθε αξιοπρέπειας τού ανθρώπου ώς άνθρώπου, κάτω άπό 
τή διαστροφή τής ανθρώπινης φύσης πού έτεινε σέ υποταγή 
(θρησκευτική, πολιτική, κοινωνική), κάτω άπό τήν πίστη τήν α
κλόνητη σέ Θεό, άρχοντες καί κοινωνικά καθεστώτα, γεννήθηκε 
τό δράμα τών μ.στηρίων (misteres), σάν καθρέφτης τής ψυχι
κής καταστάσεως της εποχής. Δράμα ειλικρινές.

Στή νεώτερη ευρωπαϊκή ζωή, δπου κυριάρχησε η έπιστημη 
καί ή φιλοσοφία, ή ρεαλιστική δηλ. εξέταση καί ή συστηματο- 
ποίηση καί σχηματοποίηση, το δράμα σάν ειλικρινής καί τώρα 
καθρέφτης τής εποχής, είν’ ένα δράμα τύπων καί χαρακτήρων 
(διαγωγής) : βρίσκει τήν εξήγησή του καί τήν δικαιολογία του 
μέσα στή γενική κοσμοθεωρία για τα πραγματα.

Στή σύγχρονή μας εποχή ( 20άς αιώνας, ) πού επικράτησαν 
άντιρρεαλιστικές, άντιεπιστημονικέςτάσεις, πού εκδηλώθηκε δυ
σπιστία στά κατορθώματα τού λογικού (επιστήμη) καί τή σχη
ματοποιημένη έρευνα ( φιλοσοφία ) καί στις αξίες ( ηθική ) καί
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στους θεσμούς (κοινωνία) δημιουργήθηκε μιά νέα φάση αντιλή
ψεων ζωής, πού ονομάσθηκε έξπρεσσιονισμός. Ό θεατρικός 
εξπρεσσιονισμος έτσι δεν εΐναι παρά ένας άπό τούς νέους τρό
πους τής εξετάσεως τών πραγμάτων, τής νέας κοσμοθεωρίας, 
ευρωπαϊκή ζωή, αλλά μέρος τής ζωής αυτής έκδηλούμενο μέ ιδι- 
Δέν είναι ενα νεόπλασμα στήναίτερτ] τεχνική.

Ενώ στήν Ελλάδα ; ποιος είναι ό νεότερος καί ποιος εΐναι 
ό σύγχρονος τρόπος γενικής άντιλήψεως τών πραγμάτων, ό έλλη- 
νικός τρόπος τόν όποιο νά καθρεφτίζη τό έλληνικό δράμα ; 
Ελληνική κοσμοθεωρία είναι ή ανυπαρξία κοσμοθεωρίας, διότι 

υπάρχει αδυναμία συνθέσεως, δότι υπάρχει αδιαφορία γιά κα
θολικά άντικρύσματα. Ρεύματα εσωτερικά, πηγαία, δέν ώθοϋν 
τή ζωή μας καί τό πνεύμα μας. Καί άν φαίνεται, δτι υπάρχει 
κάτι, είναι δάνειο. Γό φέρνουμε άπ τήν Ευρώπη. Είμαστε λαός 
αδύνατος, παρορμητικός. Ποιο δράμα, ποιο θέατρο μπορεί νά 
προέλθη καί νά εΐναι είλικρινά έλληνικό άπό μιά τέτοια κα
τάσταση πραγμάτων ;

Τό έ&νικό θέατρο δέν εΐναι, εις πείσμα τού τίτλου του 
καθόλου εθνικό. Θέατρο τών Εθνών, μπορεί. Τό έλληνικό δράμα 
προβληματοποιεϊ (δταν τό κάνη κι αύτό) ξένες καταστάσεις.Διότι 
δεν είναι ελληνική π. χ. ή προβληματοποίηση τού ζητήματος 
τής οικογένειας. Κάποια ηθογραφικά κατασκευάσματα νεω- 
τέρων καί συγχρόνων δραματικών ταλέντων (!) εΐναι ντροπή νά 
λέγωνται δράματα. Γό μόνο άξιόλογο έλληνικό δράμα εΐναι τού 
κ. Γρ. ίΐενοπούλου. Δέ θέλει νά άπηχή τόν άντίλαλο καμμιάς 
μεγαλοσήμάντης καί άγωνιώδικης πνευματικής άνησυχίας.Εΐναι 
ειλικρινές. Καί ή ειλικρίνεια του έγκειται — εν άντιθέσει μέ 
αλλα δραματικα έργα σε τούτο ακριβώς : δτι δέν υπάρχει σ’ 
αύτό η προσποίηση τών μεγάλων λύσεων άπάνω σέ έλληνικά 
προβλήματα.

Εφόσον δέν υπάρχει ή προαπαιτούμενη Ιδιόχρωμη καί αύ- 
τοζωντανη έλληνική ανησυχία καί κοσμοθεωρία, ένα άντίκρυ- 
σμα (μέ μέσο τό δράμα) τέτοιων επιπέδων θά ήχή κίβδηλα. Τό 
μόνο έλληνικό πρόβλημα εΐναι ή έλλειψη προβλημάτων.

Η αξία τών δραμάτων τού κ. Ξενοπούλου έγκειται στό δτι 
χωρίς νά εΐναι στενά ρεαλιστικά (φωτογαφικά), είναι επιδεκτικά 

μιάς γόνιμης γιά τό πνεύμα γενικενσεως καί εύρύνσεως τού 
πνευματικού τους περιεχομένου. Κατα τή μορφή τους τά δρα- 
ματα αύτά είναι έλληνικά, διότι είναι λιτά όπως η ζωη μας, 
μέ απλές συγκινήσεις, χωρίς τίποτε το εκ προθέσεως σκοτεινό, 
Εΐναι άκόμα «Ξενοπούλεια», διότι σ αυτα επικρατεί μια ήρεμη 
διάχυση ψυχής, ένα λυρικό δραματικό φρικίον, μια ημεροτη- 

τα, μιά απαλή συγκίνηση.
Π. ΣΠΑΝΔ.

Θέατρο κινήσεως καί. θέατρο λόγον.

"Οτι τό θεατρικό έργο πρέπει νά είναι μιά σύνθεση καί μιά ισορ
ροπία δυνάμεων.τούτο είναι έξω άπό κάθε συζήτηση. Οτι δμως ή Ισορ
ροπία αυτή είναι μονάχα ένα έπιθυμητό αποτέλεσμα καί δχι πάντοτε 
έφικτό, δείχνεται άπό τήν επικράτηση ενός άπό τά συνθετικά στοι
χεία, (έτσι χαλνάει τήν ισορροπία ή οποία ζητείται θεωρητικά) σέ δλη 
τή σειρά τών μεγάλων θεατρικών έργων, δσα γράφηκαν ως άναγκαϊες 
έξωτερικεύσεις τού ψυχικού κόσμου τού δραματουργού καί δχι ως έργα 
έκ τών προτέρων προθέσεως καί μελέτης. Ετσι π. χ. στους άρχαίους 
κλασσικούς επικρατεί τό πλαστικό στοιχείο*  στό νεώτερο δράμα , η 
δράση*  στό ρομαντικό θέατρο, ό λόγος*  στό σύγχρονο γερμανικό θέατρο 
ή ποιητικότητα*  στό θέατρο τού Pirandello, ή άνάλυση*  ( στό νεοελλη
νικό θέατρο ή επιφανειακή απεικόνιση). Σέ δλα τά έργα εμπνεύσεως 
λείπει ή έπιθυμητή ισορροπία.

Στή σύγχρονη έποχή, κάτω άπ τήν επίδραση τού κινηματογράφου 
τό θέατρο δράσεως έκφυλίσθηκε σέ θέατρο κινήσεως καί έ- 
ξωτερικής παραστάσεως. Στό γλίστρημα αύτό δόθηκε μεγάλη προσοχή 
καί νά, δτι τελευταία στή Γαλλία άνεβάσθηκαν άπό άντίδραση δράμα
τα, δπου τό κινηματογραφικό στοιχείο (κίνηση-έξωτερική παράσταση) 
μπήκε σέ δεύτερη θέση καί δόθηκε αξία στό κείμενο, στό λόγο. Ο 
Brasilach γράφει στή Revue Fran^aise (Candide, 18 Αύγου
στου 1932) : τά νέα έργα «ζητούν τήν άρετή τους καί τή δύναμή τους 
στό κείμενο έν πρώτοις . . . Ό διάκοσμος χρησιμεύει νά δώση ά
ξια στό κείμενο. ..Ή σκηνοθεσία πού βασίλευε στό θέ
ατρο πριν άπό τόν πόλεμο, παίρνει, τέλος μιά θέση δευτερεύο υ 
σα : έχει βέβαια τό ρόλο της καί είναι αυτός σπουδαίος, μά πώς μπό
ρεσαν νά ξεχάσουν, δτι ή σκηνοθεσία ώφειλε πρώτα πρώτα νά στηρίξη
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ενα κείμενο; . . ,»Ό Brasilach δμιλεϊ γιά τήν ανανέωση τοΰ 
θέατρου μέ τό ύφος .

Αν είναι λοιπόν αληθινό, δτι μεταβαίνουμε σ’ ένα θέατρο ύφους 
λογου (ποιητικού ή πεζού—πρβλ. τό σύγχρονο νεορρομαντικό έξπρεσ- 
σιονιστικο θέατρο τών Γέρμα νών),σέ μιά ά ν α τ ί μ η σ η τής αξίας 
του λογου στό δράμα και ϊσως σέ κάποια υπερτίμησή του 
μαλιστα καί άν είναι αλήθεια, ότι μόνο στά μ έ τ ρ ι α έργα υπάρχει 
ισοδυναμία συνθετικών στοιχείων, ποιά είναι εκείνη ή αυθεντία πού 
θά έ π ι β ά λ η στά πράγματα δικούς της όρους άξιολο- 
γήσεως ;

Π. ΣΠΑΝΔ.

Λουκιανού Νεκρικοί διάλογοι (’Αρχαίο κείμενο, μετάφραση και σημει

ώσεις Άχιλλ. Τζαρτζάνου) "Εκδ. Ίω. Κολλάρου, ’Αθήνα, 1932.

"Αν είναι σωστό—καί είναι—πώς ή μεγάλη λογοτεχνία είναι μιά 
πλέρια Ιστορία , οί διάλογοι τοΰ Λουκιανού—καί έδώ μάς ενδια
φέρουν οί «Νεκρικοί·—είναι μιά άναπαράσταση—μέ δρώντα πρόσωπα 
(καί όχι μέ λόγο μονάχα δπως κάνει ή Ιστορία) μιάς εποχής άπό 
τις πιό χαρακτηριστικές τής Ιστορίας μας. Ο αντιπροσωπευτικός συγ
γραφέας τής έλληνιστικής decadence, ό Λουκιανός, κάνει νά περνούν 
άπό μπρος μας οί μορφές τών θεών καί οί ε’ικόνες τών καθεστώτων 
καί τών αντιλήψεων τής ’Αλεξανδρινής περιόδου σάν άδεια είδωλα 
πού τούς λείπει ή έσωτερική ζωή. Μπροστά στά άδεια αύτά είδωλα 
παίρνει μοιραία μιά στάση άνάμεικτη μέ οίκτο καί ειρωνεία καί έτσι τα 
γελοιοποιεί,τά σατιρίζει.Ό Λουκιανός δέν είναι όμως μιά ψυχρή φιλο
σοφική άρνηση, μά μιά τέτοια γεμάτη αίσθημα καί χυμό ζωής. Ο 
Λουκιανός είναι πάντα νέος συγγραφέας, καί περισσότερο άπό κάθε 
άλλη φορά, στήν εποχή μας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Σοφοκλεους Ήλεκτρα ("Εμμετρη μετάφραση Ν.Ποριώτη) "Εκδ. Ίωάν. 
Κολλάρου, ’Αθήνα, 1932.

Αέγουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην εποχή του «διαφωτισμού ·. 
Αναμφισβήτητο είναι πως έκτος από αλλα στό διαφωτισμό συντελούν 

καί οί λεγοτεχνικές μεταφράσεις τών αρχαίων Αριστουργημάτων. Ή 
άριστη μετάφραση τής Ήλέκτρας τοΰ Σοφοκλέους άπ τόν Ν. 
Παριώτη πρέπει νά έκτιμηθή καί άπ’ αύτή τήν πλευρά.

Στήν Ήλέκτρα βρίσκει ό αναγνώστης τή δραματική απεικόνιση τοΰ 
πρωτογόνου πάθους της εκδικήσεως, (vend?tta) πού προπορεύεται 
ανήσυχο αναζητώντας τήν ευκαιρία νά έκδηλωθή σέ δράση (άφοΰ εξαν
τλήθηκε σέ θρήνους) καί αφήνει πίσω του κάθε αντίληψη ηθικής ώρι- 
σμένης άπ τά ανθρώπινα καθεστώτα. Αύτή φαίνεται ή Ήλέκτρα : 
αλύγιστη στην αποφασιστικοτητά της. Αλλα ό Σοφοκλής ταλαντεύεται: 
ενώ τήν αφήνει νά φθάση ώς τή διαστροφή (:παϊσον ει σθένεις,διπλήν 
στ. 1415) ), άπό άλλο μέρος τήν οδηγεί καί ώς τή σαφή άντίληψη τής 
(ψυχόρμητης) παραφοράς της καί ως τήν αναγνώριση κάποιου ήθικοΰ κα
θεστώτος. (στ. 615-20)

'Ομήρου 'Οδύσσεια ("Εμμετρη μετάφραση Άργ. Έφταλιώτη) Εκδ. Ιω. 
Κολλάρου, ’Αθήνα, 1932.

Κι αύτές άκόμα οί γιγάντιες ποιητικές συλλήψεις-.’Ιώβ,Προμηθεύς, 
Δον Κιχώτης. δέ φτάνουν, δπως κι άν είναι, τήν προοπτική τοΰ ήρωα 

’Οδύσσειας. Ή μορφή τοΰ Όδυσσέα μέ τό εσωτερικό βάθος της 
έγγίζει αύτή τήν πηγή τοΰ άνθρώπινου γένους καί αγκαλιάζει σιό πλα 
τος της όλους τούς άγώνες, τήν πάλη τοΰ ανθρώπου γιά νά νικηση τήν 
έξωτερική καί τήν εσωτερική του φύση καί νά φτάση στήν ποθητή εύ- 
τυχία,πού δέ θά’ναι κι αύτή σέ τελευταία άνάλυση παρά ένας καπνός, 
καπνός φευγαλέος, άπό τό τζάκι τοΰ σπιτιοΰ ’. Ή ’Οδύσσεια είναι τό 
βιβλίο τοΰ άνθρώπινου γένους. Καί είναι ένα ελληνικό βιβλίο. Ποτέ 
δέν είναι άργά γιά νά τό διαβάση κανείς.

Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ. Παραπονετικά χαμόγελα (ποιήματα), ’Αθήνα. 1932.

“ΙΕΡΑ ΔΗΛΟΣ,, μηνιαίο μορφωτικό περιοδικό. Σύρος.

“ΤΟΥΡΙΣΤ,, μηνιαία επιθεώρηση. Δερβένι Κορινθίας.
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Π. Σ Π Α Ν Δ Ω Ν I Δ Η

ΒΥΘΟΣ Κ’ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΔΡΑΜΑ

'Ένα έργο πρωτότυπο καί σημαντικό σέ βν&ό κ επιφάνεια, σέ 
πολύπλευρη και βαθύτερη σύλληψη ζωής . . Διαβάζοντας το έχεις 
τήν αίσθηση πώς σέ ψαύει ή ζεστή ανάσα μιάς ζωής πού πάλλεται.

''ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ

Τό δράμα τοΰ κ. Π. Σπανδωνίδη είναι γραμμένο, μέ καλλιτεχνική 
.διάθεση. "Ενα έργο καλογραμμένο καί ειλικρινές.

«ΤΟ ΦΩΣ» Π. ΦΩΤΕΙΝΟΣ

Είναι ασφαλώς άνιότερο, ποιητικότερο, πιό δικαιολογημένο άπό 
πολλά θεατρικά έργα τοΰ τελευιαίου καιροΰ, πού προκάλεσαν ή προκα- 
λοϋν θόρυβο.

«Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» Ι· ΖΕΡΒΟΣ

Στή σύγχρονη δραματική τέχνη τοΰ λόγου μας τό δράμα τοΰ κ. 
Σπ. στέκει ώς ένα άρτιώτατο έργο ύφ’ δλας τάς επόψεις.

«ΕΒΔΟΜΑΣ» NT. ΝΙΚΒΑΣ

L’instinct de domination, comme dit Freud, 
le «sentiment d’inferiorit£» comme disait 
Adler, voila ce que M. Spandonides analyse . . . Justesse 
d’observations : le peuple n’aime que Γ homme qui flatte 
ses bas instincts et laisse ingratement tomber celui qui, sin- 
cerement, avait travaille pour lui. Justesse de sentiments : 
les conflits provoques par l’instinct de domination sont 
psychologiquement reels.

«LE PRDGRtS» U. DE MEDONQA


