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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
’Έτος Γ' Τεύχος 12 ’Ιανουάριος 1936

ΑΝΤΡΑΣ
ΔΙΗΓΗΜΑ £

Εΐναι μιά φυλλοθάλασσα πού ανατριχιάζει στό πέρασμα 
τής ανοιξιάτικης αύρας. Εΐναι ένα όμορφο, καλοδουλεμένο 
χτήμα, άπό σταφιδοκλήματα, μποστάνι στή μέση, καί γύρω- 
γύρω, στ’ις άκριες, κυδωνιές καί ρωδιές... Εΐν’ ένα σπιτάκι κε- 
ραμιδοσκέπαστο, σέ μιά γωνιά, πλάι στήν καγκελόπορτα τής 
μάντρας, μέ μαγκανοπήγαδο καί στέρνα... Κ’ εΐναι ένα ποτά
μι, μιά κατεβασιά, πού περνάει έρριζα στό χτήμα καί γλύφει 
τόν δχτο, τά καλούπια. "Ομως τόν περασμένο χειμώνα, πού 
τό ποτάμι φούσκωσε καί κατέβηκε μουγκρίζοντας, πήρε ένα 
κομμάτι άπό τή μάντρα, ώς τριάντα όργυιές, κ’ ή μεριά κείνη 
μένει άκόμα ξέφραγη.

Ό Βασίλης εΐπε στή γυναίκα του:
— Λέσιλλα, νά μήν τήν άπαρατήσουμε έτσι τή φραγή... Τό 

καλοκαίρι, σά γουρμάσή ή σταφίδα, θά μάς μπουρδάρουνε μέ
σα οί περάτες καί θά μάς ρημάξουνε τόν καρπό.

— Βάλε καί τούς τσομπαναρέους, τούς Νταλαμαναριώτες, 
(πρόστεσε ή Τελέσιλλα, δείχνοντας πέρα, στή γραμμή πού 
γυάλιζαν οϊ βέργες τοΰ σιδερόδρομου, πλάι στή δημοσιά), θά 
μπάζουν τή νύχτα τά ζωντανά τους, Βασίλη... θά δής...

— Νά βάλουμε άργάτες, νά βγάλουμε πλίθρες.
Καί τ’ άντρόγυνο περπατούσε μέσ’ άπό τά στρατόνια, ά- 

νσμεριάζοντας τίς Κληματόβεργες, ό άντρας άψηλός, τετρά
γωνος, μέ τό κεφάλι ξέσκουφο, μέ τήν τσάπα στόν ώμο, πη
γαίνοντας νά κόψή τό νερό πού έρχόταν άπό τή στέρνα, καί 
πλάγι του ή γυναίκα, νευροκάμωτη, σβέλτα, όλη έγνοια : Νά 
κοιτάη τό χτήμα καί τή φαμίλια. Τά παιδιά μικρούλια άκόμα, 
τρία κουτσούβελα — τό μικρότερο στις φασκιές. Κ’ έπειτα, εΐναι 
τά σκαψίματα, τά θειαφίΤιματα, τά ποτίσματα- κ’ έπειτα, οί 
κόττες, τά κουνέλια, τό άλογο, πού κοίτεται άνήμπορο στό 
παχνί, καί τό βοίδάκι τους, ό Κίτσος.



- Τί τδθελες τώρα κ’ έφτοΰνο, βλοημένε.
—Ποιό;
— Νά, γιά τό βοϊδάκι, λέω... γιά τόν Κίτσο... Τί τδθελες, λέω, 

Τοΰ κακοφάνηκε τοΰ Βασίλη.
— Λέαιλλα, νά μή μοΰ τήνε ξαναπής έφτούνη τήν κουβέντα... 

Τί τδθελα ! Γιά νιτερέσι τδθελα! Νά κάμω ζευγάρι... Τι μας 
βλάφτει δω πού τδχουμε; τί μας βαραίνει; χορταράκι τοΰ θεοΰ 
τρώει, τριφύλλι, βόσκει στή φραγή άπόξω... Τοΰ χρόνου, πρώ
τα ό θεός, παίρνω κι’ άλλο έ'να καί τελέβουμε.

— ’Έχουμε άλλες χρείες, Βασίλη, άλλες δουλειές, λέω. Καί 
τό χρέγητο τρέχει... Τί τδθελες καί ξοδιάστηκες, λέω; έπίμενε 
ή γυναίκα.

— Τό χινόπωρο θά πουλήσουμε τόν καρπό. Εΐναι καί τά πε
πόνια..,

— Κι ά δέ ρθοΰνε οί έμποροι άπό τήν Πάτρα; θυμάσαι, λέω, 
τήν άλλη χρονιά, πού μάς άπόμεινε ή σταφίδα στις κάσσες 
καί σκουλήκιασε;

Βρέ, τί έπαθες γυναίκα, σήμερα; !
Αναψε ό Βασίλης. Τήν άγαποϋσε, βέβαια, τή γυναίκα 

του, κείνη δά τήν Τελέσιλλα, τήν κοκκινομάλλα, ποΰ τά μαλ
λιά της ήτανε σάν τό γινωμένο τό λινάρι —μά δχι κ’έτσι! ’Όχι 
καί νάν τοΰ πηγαίνη κόντρα στή γνώμη... Τί θέλει νά μιλάη 
ή γυναίκα; Ό άντρας Έχει τό κουμάντο.
- Αμε τώρα νάν τό μάσης! τής είπε προσταχτικά, πότιστο 

καί βάλτο στό παχνί... Κι' άμε στό σπίτι, μαζέψου... Βραδιάζει.
Η γυναίκα έφυγε, υπάκουη.

Κι άλήθεια, ό 'Ήλιος είχε γείρει πίσω άπό τά βουνά, καί 
ή βραδινή γαλήνη κατέβαινε στόν απλόχωρο Άργίτικο κάμπο, 
δλον άμπέλια καί γεννήματα.

Στο φόντο, πού άσπριζε ή πλατειά δημοσιά, φιδοσερνά- 
μενη άνάμεσα στις πρασινάδες, διάβαινε πότε-πότε κανένα 
καρρο, ή κανένας καβαλλάρης πού πήγαινε ή έρχότανε άπό 
τή χώρα. Ο κρότος άπό τίς ρόδες ή άπό τά πέταλα τοΰ άλο
γου έκοφτε γιά λίγο τήν ήσυχία, κ’,ϋστερα ξανάπεφτε ή άπο- 
σπερινή βουβαμάρα.

Πέρα μεριά, κατά τή γκρεμισμένη μάντρα, φάνηκε ένας 
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δγκος μαυρειδερός, πού ζύγωνε άργά —ένα μπουλούκι απο άν
θρώπους καί ζωντανά. Ό Βασίλης, άκουμπώντας τά χέρια 
στό στυλιάρι τής τσάπας, έρριξε μιά γρήγορη ματιά στο καρα
βάνι πού περνούσε, καί μουρμούρισε.

— Οί τουρκόγυφτοι... Παστρικά τσανάκια.
Κ’ έπειτα, σκύβοντας, βάλθηκε νά κόψη τό νερό άπονα 

αύλάκι, τσαπίζοντας τό λασπωμένο χώμα, άνακατεμένο με 
άγριάδες καί τρουπαλάκια...

Μιά χλαλοή συντάραξε τόν άέρα, ένας τάραχος σμιγός 
άπό φωνές, τροκάνες καί γαυγίσματα σκύλων. Φωνές τραχείες 
καί βάρβαρες, πού άνακατεύονταν πότε-πότε μέ χλιμιντρισμα- 
τα άλογων. Καί τό γύφτικο μπουλούκι προσπέρσσε ξέμακρα, 
χάθηκε στό στρήψιμο τής δημοσίας, σηκώνοντας σύγνεφα τό 
μπουχό.

Σέ λίγο, στήν καμπίσια σιωπή, άκούστηκε μιά γυναικεία 
φωνή:

— Όέέέ, Κίτσο!.. Όέ ! Όέ ! Κίτσοοοο!...
Ό Βασίλης άνασηκώθηκε: «Τί έπαθε ή Αέσιλλα και φω

νάζει έτσι;» άναρωτήθηκε.
Μά ή φωνή τής γυναίκας του γινόταν όλοένα καί πιό κον

τινή, δυνάμωνε. Κι’ ό Βασίλης έκατάλαβε πώς ή φωνή της έ
παιρνε δλο καί πιό άνήσυχο τόνο, δλο καί πιό λαχταρισμέ- 
νη άκουγε τήν Τελέσιλλα...

’Έβαλε τήν τσάπα στόν ώμο καί προχώρησε στό στρατο- 
νι. Τήν άπάντησε κοντά στή μεγάλη άχλαδιά. Ή γυναίκα ή
τανε χλωμή καί χειρονομοΰσε.

— Βασίλη, τοΰ λέει, δέ φαίνεται τό βοϊδάκι μας. ’ Εψαξα όλοΰ- 
θε, δέν τό βρίσκω ! .. δέν έρχεται !...

— Δέν έρχεται; ρώτησε ό άντρας καί ψηλώνοντας πιότερο 
τό κορμί, έφερε γύρα τόν κάμπο μέ τή ματιά κ έμπηξε την 
κραυγή του βουερή:

— Όέέέέ, Κίτσο!... Όέ!.. Όέ!..
Μά δέν άκουσε, παρά τόν άχό τής ίδιας του φωνής, καί 

δέν είδε στό μάκρος παρά τή σκούρα φυλλοθάλασσα καί τους 
πρώτους βραδινούς ίσκιους.

_ Οί γύφτοι μάς τό κλέψανε! ούρλιασε ό Βασίλης. Οί κερα- 
τάδες!...

Καί δίχως άλλη λέξη, πέταξε χάμου τήν τσάπα κ εφυγε
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τρεχάτος κατά τό σπίτι. «Οΐ κερατάδες!» καί λαχάνιαζε.
Στό μπεσίκι κοιμότανε τό μωρό, μέ τό δαχτυλάκι στό στό

μα, παχουλό σά ροδάκινο. Τά δυό άλλα παιδιά παίζανε τό 
κότσι. Ό πατέρας, άνταριασμένος, ξεκρέμασε τήν καραμπίνα. 
άνασήκωσε τούς λύκους, έβαλε καψούλια. Τά μάτια του πε- 
τούσανε σπίθες.

—Τί θά κάνης, Βασίλη;.. Ποΰ θά πας λέω; μουρμούριζε ή 
γυναίκα. Ωχ, ή καψερή έγώ πού τό κακομελέτησα.

Μα ό Βασίλης, χωρίς νά τήν προσέχη, έρριξε τό ντουφέκι 
στόν ώμο καί βγήκε.

Πήγε στό σταΰλο. Άπόκοντα ή γυναίκα.
( ~ Αει> Ντορή! άει, καλέ μου!, σφύριξε ό Βασίλης κ’ έλυσε 

τ’ άλογο,
Ποΰ θά πας, Βασίλη, λέω; Έφτοΰνο δέ μποράει, κουτσαί

νει άκόμα τό μαύρο, έκλαψε ή γυναίκα, θά σ’ άφήκη μεσο
στρατίς... Κάτσε στό σπίτι σου, Βασίλη, λέω... "Ωχ, ή κακο
μοίρα γώ, ωχ, συφορά μου τής δόλιας !...

— Πάψε, γυναίκα! βουβάσου! χούγιαξε ό άντρας, καί άφή- 
νοντας στό σταΰλο τ άνήμπορο άλογο, βγήκε άρματωμένος.

Γρήγορα πήγε στό ύποστατικό τοΰ γείτονά του, τοΰ Ζορ- 
μπαλή. Χτύπησε τήν πόρτα.

— Μιχάλη, τουπέ, οί γύφτοι... περάσαν άπό δώθενες... (μπέρ
δευε τά λόγια του, τά στήθεια του άνεβοκατέβαιναν;) Μέ κλέ
ψανε, Μιχάλη, μοΰ πήρανε τό ζωντανό μου! Δόσμου τ’ άλογό 
σου νά τούς προφτάξω!..

Μά ό γείτονας βρήκε μιά πρόφαση γιά ν’ άρνηστή, καί ό 
Βασίλης έτρεξε σέ άλλο ύποστατικό, κι’ άπό κεΐ σέ άλλο, ώς 
πού τουδωσαν άλογο. Τουδωσε ή χήρα ή Καραμπελίνα, πού 
τόνε νοστιμευότανε κιόλας έναν καιρό, σάν ήταν άνύπαντρος, 
καί τώρα τόν είδε έτσι άνάμαλλο καί τόνε φοβήθηκε.

— Καλά, Βασίλη, πάρτο, τοΰ είπε.
— Φχαριστώ, Βαγγέλιά!

Καί πήδηξε σβέλτος στ’ άλογο, τό βίτσισε κ’ έφυγε άστρα- 
πή, μέ τήν καραμπίνα πού ά να πετάγονταν καί τοΰ βαροΰσε 
τή ράχη... Χόπ! χόπ! καί τρέχει ό Βασίλης στή δημοσιά, άφή- 
νοντας πίσω του τό χτήμα, τό χωριό.

Ορθια πάνω στό σαμάρι τής μάντρας ή Τελέσιλλα, στις 
ξερές άφάνες, κοίταζε τόν άντρα της νά φεύγη σάν καταρα-*  

μένος, νά χάνεται στό βραδινό σύθαμπο, καί τά μάτια της 
βούρκωσαν.

— 'Ο Χριστός μαζί σου, Βασίλη! μουρμούρισε.
Καί στάθηκε κεΐ πολλή ώρα, κοιτάζοντας τόν ’ίσκιο του πού 

μίκραινε, μίκραινε όλοένα στό φόντο τοΰ Αργίτικου κάμπου.

— ”Αχ, θεούλη μου, τί πήγαινε νά κάμή; άναρωτιότανε ή 
γυναίκα. Ποΰ θά τούς πρόφταινε τούς άποκορωμένους, τούς 
κατσίβελους;.. Καί θά τοΰ τό δίνανε τό ζωντανό του πίσω; 
γιά θά τόν έβάζανε στά α'ίματα τό νοικοκύρη της, καταπώς 
εΐναι κι’ άπό φυσικοΰ του άψής άνθρωπος; Ωχ, κακομοίρα 
γώ, ώχ ή μαύρη !...

Καί τά μάτια της δέν παύανε νά ψαχουλεύουν στό σκο
τάδι, πού άνάμεσά του δέν ξέκοφταν παρά, σάν όγκοι πη
γμένοι, τά δέντρα, οί καλύβες, οί ντραγασιές, καί πιό πέρα 
τό γεφύρι τοΰ ποταμοΰ μέ τίς σιδερόβεργες... Απανεμιά ήτα- 
νε στόν κάμπο, ήσυχία βαθειά, πού πλήθαινε τόν καϋμό τής 
Τελέσιλλας. ΚΓ όλοένα εϋρισκε πώς δικό της ήταν το φταίξιμο.

Σίγουρα δικό της ήτανε, Παναγίτσα μου. ‘Αμαρτίες θαχη 
ή δόλια. Γιατί νά κακομελετήση γιά τό βοιδάκι; γιατί νά πή 
τοΰ Βασίλη κείνα πού τουπέ; Νά πού δέν είχε άποσώσει τήν 
άντιλογιά, κΓ ό Κίτσος χάθηκε, άρατος γίνηκε!.. Καί νά τώ
ρα πού ό Βασίλης της έτρεχε άρματωμένος νά χτυπηθή μέ τούς 
κλέφτες, μέ τούς άτσίγγανους, πού έχουν ένα σωρό σιδηρικά 
καί σκυλιά κΓ άρκοΟδες καί-βόηθα, Παναγιά μου!- τί θά γί
νη τώρα;

Καί τό μυαλό τής Τελέσιλλας δούλευε, άλεθε όλοένα σα 
μυλολίθαρο, μέσα στή σιγαλιά καί στή νύχτα...

’Αποτραβήχτηκε γιά λίγο στό σπίτι, έβαλε στά παιδιά να 
φάνε καινά πλαγιάσουν. “Υστερα, ξαναβγήκε στήν έξώπορτα 
καί περίμενε.

Βοητό άκούστηκε άπό μακριά: γκούπ-γκούπ, γκούπ-γκουπ, 
καί σέ λίγο φάνηκαν δυό φώτα, πού προχωρούσαν, μεγάλω
ναν, σκίζοντας τό σκοτάδι... ‘Η Τελέσιλλα ήξερε: ήταν τό 
τραίνο γιά τ’ Άνάπλι, πού προσπέρασε σφυρίζοντας, γρήγο
ρα, μέ τό ρυθμικό χτύπο τής μηχανής του. Καί ό κάμπος ξα- 
νάπεσε στήν προτινή του νέκρα...
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Τί νά κάνη τώρα αύτή; Ποΰ νά πάη; ’Όχι, βέβαια, νάστέ
κεται έτσι, άβουλη, άνεργη, καί οί γύφτοι νά σκοτώνουν τόν άν
τρα της, νά τοΰ βάζουν τά έφτά καρφιά! Γρήγορα νά τρέξη, νά 
τοΰ δώση βοήθεια, μέ τά νύχια καί μέ τά δόντια νά τούς ριχτή!..

Κ έτσι, ξεσκούφωτη, δπως ήταν, άποφασισμένη, χύθηκε στά 
χωράφια, δχι άπό τή δημοσιά, μά άπό κάποιο μονοπάτι, γιά 
\ά προφτάση πιό γρήγορα. Τά τρόχαλα, οί άμαλαγιές, τής τρυ- 
πούσανε τά πόδια, τήνε βελόνιαζαν. Παραπατοΰσε, σκόνταφτε 
σέ χαντάκια καί στούμπους. Τό μυαλό της εΐχε πάρει πιά τόν 
κατήφορο τοΰ κακού, πήγαινε κι αύτό στά τυφλά. 'Η Τελέσιλ- 
λα ξέσκιζε τά κρέπια τοΰ σκοταδιοΰ μέ φωνές γεμάτες λαχτάρα:

— Βασίληηηη!... Βασίληηηη !.. Πουσαι, Βασίληηη ; "Ωχ, ή κα
κομοίρα γώ !...

Στό τέλος, δέ μπόρεσε νά βαστάξη πιά καί σωριάστηκε στή 
ρίζα μιας ελιάς. Ή ψυχή της εΐχε λυθεί καί ξέσπασε σέ τρα
βηχτό θρηνολόημα κάτω άπό τό γέρικο δέντρο, πού βούιζε τώ
ρα κι αύτό στό φύσημα τής αύρας.

Ωχ, Βασίλη, Βασίλη, στέναξε γιά μιά φορά άκόμα ή γυ
ναίκα.

Τό μεσονύχτιο φεγγάρι, πού πρόβαλε άπό τήν κορυφογραμ- 
μή, τήνε βρήκε κεΐ, άνήμπορη, σωριασμένη, δίχως άνάκαρα.

Σέ κάμποση ώρα, στό φόντο τής δημοσιάς, άκούστηκαν 
γοργές πατημασιές. Η Τελέσιλλα σηκώθηκε, άκούμπησε στόν 
κορμό τής έλιας καί περίμενε.

Περίμενε λίγο άκόμη, κι άξαφνα ή καρδιά της φλετούρισε 
σάν άπό καλό προμάντεμα.

— Βασίλη ! φώναξε ή γυναίκα.
Ναί, ήταν έκεΐνος. Ήταν ό άντρας της, πού έρχότανε κα- 

βάλλα στ άλογο, μέ τήν καραμπίνα του άνάρριχτη στόν ώμο. 
Ερχότανε νικητής, σέρνοντας πίσω του, δεμένο άπό τό σκοινί 

του, τό μοσκαράκι, τόν Κίτσο—δεμένο άπό τήν άκρια τής σέ
λας. Καί τό μοσκαράκι άκολουθοΰσε άλαφρό, πηδηχτό, λές φχα- 
ριστημένο κι αύτό πού γλύτωσε άπό τό λεπίδι τής γυφτουριάς. 

— Βασίλη !
Κι άπλωσε τά χέρια της μέ γέλιο καί κλάμα μαζί. Ό άν

τρας κράτησε τ’ άλογο, πήδηξε κάτω.

— Έσύ ’σαι, Λέσιλλα ;
’Έπεσε μέ άναφυλλητά στήν άγκαλιά του, τόν έπιασε από 

τή μέση.
Ό Κίτσος τήν έζύγωσε καί κείνος, τήνε ρουθούνιζε καί τής 

έγλυφε τά χέρια μέ τήν πλατειά του γλώσσα : χλάτς, χλάτς... 
— "Αχ, έσύ ! τοΰ εΐπε ή Τελέσιλλα χαϊδεύοντας τό πλατύ κού

τελό. του.
Καί τό φεγγαρίσιο φώς τούς έτύλιγε μέ τήν αχνάδα του. 

— ’Έλα τώρα, πάμε γρήγορα σπίτι γιατί μαι καί βαρεμένος, 
εΐπε ό Βασίλης άπότομα.

— Βαρεμένος; μουρμούρισε· ή γυναίκα μέ κομμένη φωνή και 
πάνιασε.

— Μουρριξαν μιά, καθώς τους τό πήρα κ’ έφευγα... Μά δέν 
εΐναι τίποτα. Ξέσκουρα, θαρρώ, δώ στό μπράτσο... Πάμε!

Ό άντρας σέρνοντας τ’ άλογο άπό τό χαλινάρι, ή γυναίκα 
τό μοσκαράκι άπό τό σκοινί, φτάσανε σπίτι. Ή λουσέρνα έκαι
γε άκόμα μέ τίς τρεις φλόγες της, καί οί ίσκιοι άπό τα γύρω 
πράματα χοροπηδούσαν στούς τοίχους, σά σέ γιορτή. Τά παι
διά κοιμόνταν, ό μικρότερος μέ τό δαχτυλάκι στό στόμα.

Ό άντρας έβγαλε τό ροΰχο του, άνασκουμπώθηκε καί κά- 
θησε σ’ ένα σκαμνί, μέ τά σκέλια άνοιχτά. Ή γυναίκα πήρε ενα 
σκουτέλι μέ νερό, ένα σφουγγάρι καί βάλθηκε νά τοΰ πλύνη τή 
λαβωματιά.

— Λεβέντη μου έσύ !
Καί τοΰ φίλησε τά δυνατά χέρια.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΦΝΗΣ
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ΤΗΣ ΕΙΡΩΝΕΙΑΣ ΤΟ ΠΝΕΜΑ

Στήν παγερή τών αστεριών άθανασία 
πον αρμένιζε μον ό νονς,—ορτσα και σία ! — 
εζαψνα ή νύχτα πήρεν όλη της τή σημασία, 
τής σιωπής σαν ακούστηκε ό λνγμός 
κι απ' τής γής αίμοστάλαχτο τα στήθεια άνέβη 
τ’ άνθος πον τ’ όνομά τον (Σπαραγμός* . 
Κόκκινα κι άντιλάμπανε τά ερέβη' 
καί μαύρο έκεΐ τής Ειρωνείας τό Πνέμα 
ήρθε καί έστάθη' κι ώς τό κοίταζα ένεός, 
άσκημογέλασε καί μονπε' Έγώ’, άν καί ψέμα, 
(μιά κι άλλο τιάρα καθώς βλέπεις δε χωρεΐ, 
τονλάχιστο άς γενονμε σοβαροί,) 
τον Σύμπαντον νά καμαρώσεις την αλήθεια 
γνμνή σον δείχνω, δίχως τά ψιμύθια 
μιας καρδιάς, πον τον ώραίον εΐναι σον δά ναός : 
Πέρα άπ’ τό σύνορο, μαθές, πον σμίγονν, 
σμίγονν Αγάπη καί θυσία, 
οί θύρες τής Παράδεισοι, άνοίγονν, 
πον αναγαλλιάζει θρονιασμένος σον ό θεός».

Είπε κι ιί Νύχτα πήρεν όλη της τή σημασία.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΜΗΡ1ΩΤΗΣ

Η ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΗ ΜΑΣΚΑ
(συνέχεια)

ΠΑΥΛΟΣ (προσποιείται μέ δυό, τρεις βηματισμούς, τίς κι
νήσεις καί τίς φανταστικές στάσεις ένός έξωτικοΰ μίμου) Τί λέ
τε! ’Έξοχο!

ΚΛΑΥΔΙΑ Γίνεστε γελοίος.
ΠΑΥΛΟΣ (συνέρχεται· βγάζει τή μάσκα) Τί θέλατε νά 

γίνω;
ΚΛΑΥΔΙΑ (μέ συστολή, σάν νά δικαιολογήται) Ό πήλινος 

φαΰνος ήταν άλλωστε πιό άνθρώπινος, πιό φυσικός...
ΠΑΥΛΟΣ (συγκαταβατικά, ύποχρεωμένος σέ υποχώρηση) 

Βέβαια... Τί θά κάνουμε τότε; Πρέπει νά περιοριστούμε στό 
μοΰσι.

ΚΛΑΥΔΙΑ Δέ ζήτησα περισσότερο.
ΠΑΥΛΟΣ (κοιτάζοντας σκεπτικός τή μάσκα) Κι δμως δέν 

εΐνε όλότελα φρικιαστική. Μοΰ χρησίμεψε κάποτε γιά νά μετα
μορφωθώ ιερέας. Νομίζω τοΰ Κονφούκιου ή κάποιου άλλου.... 
(άναθαρρεύοντας) Δέν εΐνε σπάνιο νά λησμονή ό λειτουργός ποιό 
θεόν ύπηρέτησε.

ΚΛΑΥΔΙΑ Μήτε σέ κάθε θεό νά ’χη δποιον τοΰ λάχη ιε
ρέα... Δόστε μου (παίρνει τήν προσωπίδα, τήν περιεργάζεται λί
γο καί τήν άφήνει κατόπιν πάνω στό τραπεζάκι μέ τά ποτά) 
Καί τώρα....καί τώρα πού είπαμε τόσα, γρήγορα στούς πίνακες. 
Μάς προσπερνάει ή ώρα κι είμαστε σάν άπολιθωμένοι..

ΠΑΥΛΟΣ ’Όχι.
ΚΛΑΥΔΙΑ Είπατε;
ΠΑΥΛΟΣ Τίποτε. Αισθάνομαι κι έγώ μέ τρομακτική διαύγεια 

πώς δλα άκινητοΰν συνάμα δμως πώς δέν ύπάρχει στόν κόσμο 
άλλο παρά ή στιγμή τούτη πού βρισκόμεθα έδώ : έγώ κι έσεϊς· 
έσεϊς κι έγώ: άκίνητη κι αύτή.

ΚΛΑΥΔΙΑ Λόγια: ποιητικότατα ίσως, μά δίχως στάλα λο
γικής. 443



ΠΑΥΛΟΣ Δέ χρειάζεται καμμιά λογική σ’ δ,τι λέμε. Προ
σέξατε ποτέ τά παιδιά; Παίζουν μέ τόν πιό σκληρό, τόν πιό 
άνιαρό ρεαλισμό, παιγνίδια όλότελα λογικά. Ώς, τόσο προφέ
ρουν λέξεις άκατανόητες, μήτε καν σύνθηματικές, πού καμμιάν 
άλλη έννοια δέν έχουν παρά τή μαγική τους αύθυπαρξία, κα
θιερωμένη άπό έποχές χαμένες στά βάθη τών αιώνων. Γιά ποι
κιλία άσφαλώς....γι άπλήν ποικιλία.

ΚΛΑΥΔΙΑ "Ομως, νομίζω, δέν είμαστε παιδιά.
ΠΑΥΛΟΣ Βρισκόμεθα στήν άρχή μιάς νέας ζωής. Κατά

πληκτοι καί θαμπωμένοι ίσως, άλλά....
ΚΛΑΥΔΙΑ Δέ θά πίστευα ποτέ πώς τόσον παράδοξος μετα

μορφώνεστε στό έρημητήριο σας, μήτε πώς θά ’χατε τήν άπαί- 
τηση νά σάς μιμούνται οί έπισκέπτες σας. Κι έπειτα, τί παιδιά; 
Τί παίζουμε;

ΠΑΥΛΟΣ Τό παιγνίδι τών μεγάλων φυσικά. Μέ χάρη κι 
άξιοπρέπεια ύποκλινόμεθα ό ένας στόν άλλο : (ύποκλίνεται) 'Ο
ρίστε, κυρία.... όρίστε κύριε....

ΚΛΑΥΔΙΑ (γελώντας) Λίγο άκόμη θά πιστέψετε πώς γίνα
με κούκλες.

ΠΑΥΛΟΣ Αύτό λέω. Κούκλες. Καί μέσα στά ψεύτικα κα- 
λούπια έχουμε κρυφτεί έμεΐς οί ’ίδιοι: οί άληθινοί έμεΐς. (Κινεί
ται σάν νευρόσπαστο).

ΚΛΑΥΔΙΑ Δέ σάς θαυμάζω. Κι έπειτα τόση έμφαση! τόσος 
θεατρινισμός.... Δανείζεστε μάλιστα φράσεις πού κάπου διαβά
σατε.

ΠΑΥΛΟΣ Διαμαρτύρομαι. Αύτό δχι!
ΚΛΑΥΔΙΑ Μά δέ σάς θίγω. ’Αποστηθίσατε δίχως νά τό θέ

λετε : συμβαίνει συχνά. "Ολοι νομίζουμε πώς γίνονται δικά μας 
έκεϊνα πού παίρνουμε άπ άλλους. Μέ τ-ό νά τά παίρνουμε μόνο.

ΠΑΥΛΟΣ Τότε δέ θά μιλώ, (τήν κοιτάει). Μέ καταλαβαί
νετε καλύτερα τώρα;

ΚΛΑΥΔΙΑ Τώρα μονάχα; Άπ ώραν πολύ. Λέτε... (διστάζει)
ΠΑΥΛΟΣ Ναι, πέστε.... Τά πιό παράδοξα, τά πιό άπίθανα 

πράγματα. ’Ίσως, ποιος ξέρει; σάς δίνω τήν έντύπωση μιάς α
ράχνης πού πλέκει όμορφα άσημωμένα δύχτια...

ΚΛΑΥΔΙΑ (ειρωνικά) Εσείς!;..
ΠΑΥΛΟΣ Έγώ....
ΚΛΑΥΔΙΑ Μπορεί, θά ’ναι χρήσιμα στά μάτια σας; νά βλέ

πετε άνάμεσά άπό δαϋτα δ,τι κι δπως θέλετε....
ΠΑΥΛΟΣ ’Όχι, δέ λέω γιά τέτοια δύχτια. (πλησιάζει)
ΚΛΑΥΔΙΑ Προσέξτε ποΰ βαδίζετε. (Παραμερίζει λίγο καί 

προχωρεί πρός τή θύρα τής πινακοθήκης). Εΐνε άνώφελο νά φλυ
αρούμε τόσο. Κι έπικίνδυνο.

ΠΑΥΛΟΣ Κανείς δέ μάς άκούει.
ΚΛΑΥΔΙΑ Πιστεύετε; (κοιτάζει ολόγυρα σάν ζητώντας νά 

βεβαιωθή. ’Έπειτα ξαφνικά) Μπά;! Μάς άφουγκράζονται οί 
κούκλες (προχωρεί) ’Ανοίξετε.

ΠΑΥΛΟΣ (προσπερνώντας) Κατάλαβα: θέλετε μιά νέα άπό- 
σταση, κάτι νά μάς χωρίση πάλι. "Ενα τοπεϊο, μιά «nature morte» 
Νά περάσουμε σέ ξένες χώρες, δπου, κι άν συναντηθούμε, θά 
’μαστέ άποσταμένοι...

ΚΛΑΥΔΙΑ ’Άν δέν άνοίξετε θά φύγω:
ΠΑΥΛΟΣ Όχι.
ΚΛΑΥΔΙΑ (ξαφνιασμένη) Φεύγω, (πλησιάζει άκόμη πρός 

τήν κλειστή πόρτα. Μικρή σιωπή. ’Έπειτα ήσυχα) Είστε παιδί.
ΠΑΥΛΟΣ (άγγίζοντάς την) Πραγματικά.
ΚΛΑΥΔΙΑ (άπότομα) ’Όχι άγριότητες. Κματήστε τά προ

σχήματα. θά μέ ύποχρεώσετε άλλη φορά νά σάς στείλω τήν 
ύπηρέτριά μου.

ΠΑΥΛΟΣ Κλαυδία!
ΚΛΑΥΔΙΑ Δέ θά σάς παρεξηγήση. Μήτε θά χρειασθήτε 

προετοιμασίες μέ δύχτια καί άράχνες.
ΠΑΥΛΟΣ (πειραγμένος) ώστε δέ βρίσκετε τίποτε τ’ άλη- 

θηνό, τίποτε τό αύθόρμητο....
ΚΛΑΥΔΙΑ Εξόν φυσικά άπ τή βεβαιότητα πώς στό τέ

λος θά ριχθώ στήν άγγαλιά σας. Ερωμένη σας κι έγώ δπως 
κάθε άλλη γυναίκα πού δέχεται νά θαυμάση τήν κλειστή πι
νακοθήκη σας. }

ΠΑΥΛΟΣ ’Έτσι λοιπόν: μέ περνάτε γιά κοινό κατακτη- 
τή!.... Κι έσεΐς, ή Κλαυδία, πέσατε στήν παγίδα ένός τέτοιου 
άνθρώπου! Ένός όποιουδήποτε πού δέ θά ’χε άλλην άπασχό- 
ληση παρά νά περιμένη στό μοναχικό διαμέρισμά του μιά γυ
ναίκα, όμορφη ή όχι, νέαν ή μή γιά νά τή.,.νά τή—άφεΐστε τήν 
ώμή έκφραση—νά τήν ξεγυμνώση μέ τά χέρια του άφού πρώτα 
θά τήν εΐχε ξεγυμνώσει μέ τά μάτια τής δασκαλεμένης φαν
τασίας του. (Μέ φανερή προσποίηση) Δέν εΐνε δυνατό νά πιστέ
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ψατε πώς σας κάλεσα έδώ μέ τήν πρόθεση του Μανέ και του 
Πικασσό, καί πώς είχα τήν πεποίθηση δτι θά θαυμάζατε τούς 
πίνακες αναστενάζοντας στό ήμίφως μιάς μυστικής, μιάς 
μυστικής....

ΚΛΑΥΔΙΑ Ναί: μιάς μυστικής.... Γιατί νά μήν τό πιστέ
ψω ; θέλετε λοιπόν νά σάς βεβαιώσω πώς ξεύρω δτι μέ ποθήσα
τε ; Μάλιστα, έτσι εΐνε. Πώς ήθελα ίσως νά μέ ποθήτε καί 
σείς δπως οί άλλοι; Μάλιστα: άκριβώς αύτό συμβαίνει. Πώς 
δέν μ’ ένδιαφέρει τό νέο καλλιτεχνικό άπόκτημά σας; Δέν μ’ 
ένδιαψέρει. Πώς ξεύρω δτι ίσως δέν έχετε τούς τέσσερες ή πέν
τε πίνακες τοΰ Γαλάνη ή άν τούς έχετε θά ’ναι κρεμασμένοι 
άνάποδα στήν πιναχοθήτη σας; Τό ξεύρω. Άλλά γιατί νά πάψε- 
τε νά εΐστε ό ίδιος έκεΐνος άνθρωπος πού ώς τώρα δέ μοΰ είπε 
τίποτε; Πρέπει νά μείνετε πάντα ό εύγενικός φίλος, ό έκκεντρι. 
κός τύπος πού έλκύει,.,.Μήν εΐστε άπότομος, βιαστικός.... Δέ θά 
σάς συγχωρέσω ποτέ ένα κοινό, άφελέστατο παιγνίδι.

ΠΑΥΛΟΣ ’Ακουστέ Κλαυδία. Προσπαθώ νά στρέφομαι έκεΐ 
δπου μέ όδηγατε. Λέγω δ,τι μοΰ ψιθυρίζετε έσεΐς κι εΐνε τό παιγνί
δι μου άφελέστα.το μονάχα δταν τό θέλετε. Τώρα βέβαια νοιώθω 
πώς σάς έλκύει, ένας σιωπηλός έραστής, ένα θλιμμένο πρόσωπο, μέ 
μούσι ή δίχως μοΰσι πού θ’ άκολουθοΰσε — στή σκιά—τή σκιά σας. 
Κάτι πού θά ’ταν πάντα τόσο κοντά, τόσον έτοιμο, πρόχειρο σέ 
στιγμές πού θά τό καλούσατε, σέ στιγμές φυσικά πού θά τίς 
όνειρευόσαστε μονάχα, καί θά ’χε τάχα τό προνόμιο καΐτ’ άψύ 
χάρισμα τοΰ άγνώστου. Καί τό περίεργο αύτό ύποκείμενο θά 
’παίρνε δλες τίς μορφές καί τά σχήματα πού κάθε φορά θά βρί
σκατε στά όνειροπολήματά σας, ώστε στό βάθος δέ θά ύπήρχε 
παρά δπως σείς ή ίδια θά τό πλάθατε, θέλετε τόν ιδανικόν έρα- 
στή, πλάσμα δίχως συγκεκριμένη υπόσταση. Κι έπειδή έπιβάλλετε 
νά ’μαι έγώ....

ΚΛΑΥΔΙΑ Γιατί έσεΐς; Καί γιατί θέλω τόν ιδανικό έραστή;
ΠΑΥΛΟΣ (έμφατικά) Μά δέν ύπάρχει σ’ αύτά τά πράγμα

τα γιατί. Γιατί ζοΰμε μέ φαντασίες, γιατί γυρνάμε σάν ήλιο- 
τρόπια πρός τά ποΰ θά καούμε, γιατί τό κάθε πράγμα πλάστη
κε δπως πλάστηκε, γιατί πεθαίνουμε άπό νοσταλγία, γιατί κλαΐ- 
με γιά μιά δύση, γιατί καρφώσαμε δπου θέλαμε τ’άστέρια, γιατί 
εΐστε σείς ή Κλαυδία, γιατί ό φαΰνος τοΰ μικροΰ κοριτσιού γι
νόταν στά όνειρα πρίγκηπας ή πυρακτωμένος διάβολος. Γιατί, 

γιατί... Μά, δίχως δλ’ αύτά, θά στείρευε κάθε άπαντοχή μας, 
δέ θά ’χαμέ πιά κανένα καταφύγιο, καί θά χάναμε έντελώς τή 
συναίσθηση πώς ζοΰμε. Σκεφθήτε τραγωδία : θ’ αύτοκτονούσαμε 
στό τέλος, δίχως γιατί.

ΚΛΑΥΔΙΑ Ή θεωρία μ’ άρέσει.... Γιά νά καταλήξετε δμως 
σέ τέτοια συμπεράσματα....γιά σταθείτε (άπομακρύνεται κάπως 
καί τόν θωρεΐ μέ περιέργεια. ’Έπειτα μέ τήν ίδια έμφαση) Ναί: 
είμαι βέβαιη! θά ’χετε βρή ώς τώρα μέ πολύ εύκολία δσα ζητή
σατε. Οί καρποί πού όρέγεστε θά ’ταν πάντα σέ χαμηλά κλα
διά καί θά προσφέρονταν μόνα τους στό διάβα σας. Δέ θά χα- 
ρήκατε ποτέ τήν άρνηση καί τή σκληρή προσπάθεια, θά θέλατε 
τή χαρά καί τ’ άγαθά τοΰ κόσμου κι αύτά θά τρεχαν πίλαλα 
στήν πρόσκλησή σας. θά όραματίζοσταν χίμαιρες πολύ συγκα
ταβατικές πού ’ίσως—κρίμα ! — θά ’μοιαζαν λίγο έμένα. θά δίνα
τε σχήματα στά σύννεφα, κλείνοντας άμέσως τά μάτια γιά νά 
μή δήτε τή φυγή τους καθώς έκεΐνα θά χάνονταν κυνηγημένα. 
Καί τέλος θά καρφώνατε τ’ άστέρια σας δπου συνηθίσατε νά τά 
βλέπετε σάν νά ήσαν πίνακες τής πινακοθήκης σας. Ζήσατε πάν
τοτε γοητευμένος καί σύμφωνος μέ τόν έαυτό σας. Μά δέ σκεφ- 
τήκατε άλήθεια άλλη ηδονή;

ΠΑΥΛΟΣ Τήν ήδονή τής ζωής, άπόλυτα.
ΚΛΑΥΔΙΑ ’Αφήστε τή μεταφυσική. "Ωστε έχετε τήν έντύπω- 

ση πώς ήρθα στό σπίτι σας νά συναντήσω τό γελοίο ιδανικό 
έραστή πού μοΰ χαρίζετε ;

ΠΑΥΛΟΣ Τό είπατε ή ίδια.
ΚΛΑΥΔΙΑ ’Όχι. Φτιάχνετε περίεργες Ιστορίες στό κεφάλι 

σας. Δέ φανταστήκατε πώς περιμένω έδώ άπό στιγμή σέ στιγμή 
(κοιτάει τό μικρό βραχιόλι της) νά τώρα, σέ λίγο....

ΠΑΥΛΟΣ (ξαφνιασμένος) Περιμένετε; Ποιόν;
ΚΛΑΥΔΙΑ Τόν Άντρέα....
ΠΑΥΛΟΣ (έκπληκτος) Είπατε....
ΚΛΑΥΔΙΑ Μά φυσικά, τόν άντρα μου. Μήτε σ’ αύτό βρίσκε

τε ένα γιατί;
ΠΑΥΛΟΣ ’Όχι: δέν καταλαβαίνω. Εΐνε έξωψρενικό.
ΚΛΑΥΔΙΑ Μπά ! Τά ούρλιαχτά τοΰ φαύνου !
ΠΑΥΛΟΣ Τά ούρλιαχτά, ναί. Δέν τόν παιδέψατε φαντάζο» 

μαι ποτέ έως αύτό τό σημείο.
ΚΛΑΥΔΙΑ Αίματώσατε πουθενά;
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ΠΑΥΛΟΣ ’Απίστευτο! 'Ένα τέτοιο rendez vous έδώ!
ΚΛΑΥΔΙΑ Τίλέτε! Σείς ό Παΰλος ! ένας χρυσός άνθρωπος, 

ένας έξαίσιος φίλος, ό καλλίτερος χαρακτήρας....
ΠΑΥΛΟΣ Πέστε, πέστε άκόμη : ένα μπιχλιμπίδι κοσμικό, 

ένα τιποτένιο πράγμα, ό θυρωρός τοΰ έαυτοΰ του...
ΚΛΑΥΔΙΑ (γελάει) Ό ιερέας τοΰ Κονφούκιου....
ΠΑΥΛΟΣ (ψάχνει τό πρόσωπό του) Φοράω άκόμη τή μάσκα ;
ΚΛΑΥΔΙΑ Δέ φοράτε καμμιά μάσκα. Τί άνάγκη; Είστε 

πάντα έκεΐνος ποΰ θελήσατε νά είστε.
(Σιωπή)
ΠΑΥΛΟΣ (ειρωνικά) Λοιπόν θά περιμένουμε τόν Άντρέα 

(πλησιάζει σ’ ένα κάθισμα).
ΚΛΑΥΔΙΑ θαυμάσια- τώρα μιλάτε λογικά.
ΠΑΥΛΟΣ θά ποΰμε δίχως ύπονοούμενα, γιά τά νέα τής 

ήμέρας.
ΚΛΑΥΔΙΑ Άφοΰ άλλο θέμα δέν ύπάρχει (κάθεται).
ΠΑΥΛΟΣ ’Ή άν νομίζετε γιά τούς κλεισμένους πίνακες.
ΚΛΑΥΔΙΑ Τούς έχετε άλήθεια ;
ΠΑΥΛΟΣ Μά βέβαια, μερικούς.
ΚΛΑΥΔΙΑ Γιά φαντασθήτε ! Πίστεψα —κρίμα—πώς τόσην 

ώρα μέ γελάγατε.
ΠΑΥΛΟΣ Σάς δικαιώνω. ’Επιτυχία άπόλυτη θά ’ταν νά 

λείπανε όλότελα.... (διστάζει).
ΚΛΑΥΔΙΑ Τά προσχήματα....
ΠΑΥΛΟΣ "Οπως θέλετε. Πρέπει έν τούτοις νά φροντίζου

με νά μήν πιαστούμε άπροετοίμαστοι — ή έκφραση εΐνε δική 
σας — , 'Υπάρχουν στόν κόσμο τόσοι άφελεϊς. Δέν ξεύρεις τί 
συμβαίνει.

ΚΛΑΥΔΙΑ Φυσικά, εΐνε κ’ οί σύζυγοι: περίεργοι πάντα. Τοΰ 
Άντρέα, αίφνης, άρέσει πολύ ή ζωγραφική....

ΠΑΥΛΟΣ Δέ μιλώ γιά τόν Άντρέα-εΐνε κι άλλες περιπτώ
σεις,

ΚΛΑΥΔΙΑ Κατάλαβα: περιπτώσεις πού άνοίγονται στις 
Κλαυδίες οί κλεισμένες ΘΟρες.

ΠΑΥΛΟΣ Μάλιστα... Ακριβώς αύτό.... Περνάν στίς λεπτο
μέρειες.... Είδατε έκεΐνο τό γοβάκι; (δείχει πρός τ’ άνοιχτό 
συρτάρι τής κονσόλας)

ΚΛΑΥΔΙΑ 'Ένα ένθύμιο...

ΠΑΥΛΟΣ 'Υπέροχο.
ΚΛΑΥΔΙΑ Πιστεύω. 1
ΠΑΥΛΟΣ (πλησιάζει καί σκύβει ώς τό πρόσωπό της παίρ

νοντας δλες τίς προφυλάξεις άνθρώπου πού δέ θέλει ν άκου- 
στή άπ άλλους. Ψιθυρίζει).

ΚΛΑΥΔΙΑ Αλήθεια!!; θεέ μου! (γελάει).
ΠΑΥΛΟΣ Τέσσερες συλλογές μέ ιστορικές φωτογραφίες. 

Αναγκάστηκα νά άποστηθίσω όλόκληρες σελίδες τής Εγκυ
κλοπαίδειας....

ΚΛΑΥΔΙΑ Μ’ άρέσετε (δείχνοντας στό κινητό τραπεζάκι 
τήν έγκατελειμμένη μάσκα) Γιά βάλτε την πάλι, νά τρομάξω.

ΠΑΥΛΟΣ (κάνει δπως έκείνη λέει) 'Ορίστε.
ΚΛΑΥΔΙΑ Εΐνε έξαίσιο.
ΠΑΥΛΟΣ θέλετε νά πέσω καταγής;
ΚΛΑΥΔΙΑ ’Όχι. Πώς νά φανταστώ ένα ιερέα πού θά σέρ

νεται μέ τά τέσσερα....
ΠΑΥΛΟΣ Ιερέα πάντα ! Δόστε μου τουλάχιστον τή χά

ρη τοΰ φαύνου σας (βγάζει τή μάσκκα).
ΚΛΑΥΔΙΑ Εΐνε έπικίνδυνο μέ σάς...
ΠΑΥΛΟΣ Καί στή φαντασία σας άκόμη;
ΚΛΑΥΔΙΑ Ζητάτε πολλά, θά ’πρεπε νά τήν περιορίσω.
ΠΑΥΛΟΣ Δέν έχω τέτοια άπαίτηση. Στήν περίπτωση τής 

φαντασίας άλλωστε δέν παίζουν ρόλο σημαντικό τά πρόσωπα. 
’Εσείς έχετε τή μάσκα... (προσφέρει).

ΚΛΑΥΔΙΑ Εύχαριστώ....
ΠΑΥΛΟΣ Πέστε πώς εΐνε ή έννοια τοΰ ίδανικοΰ σας. Δέ μέ

νει τώρα παρά νά διαλέξετε... Αύτό συμβαίνει πάντοτε. Τά 
μάτια τής ψυχής—σάς άρέσσουν οί λυρικές έκφράσεις—ψάχ
νουν δχι γιά τό μοναδικό, τό τέλειο, άλλά γιά τά κατάλληλα 
έκεΐνα πρόσωπα πού θά μποροΰσαν άξιόπρεπα νά φορέσουν 
μιά όποιαδήποτε μάσκα. Προσέξετε στόν πληθυντικό τών προ
σώπων....

ΚΛΑΥΔΙΑ Προσέχω : χαρακτηρίζει μιά άξιόλογη άστάθεια.
ΠΑΥΛΟΣ Ά-πατάσθε. Τό ιδανικό εΐνε κάτι άσύγκριτο, αιώ

νιο, πέστε το δπως θέλετε, πού δέν άλλάζει ποτέ: στόν κάθε άν
θρωπο ένα κι άπόλυτο, ή ούσία του, ό λόγος τής ύπαρξης του. 
Μέ αύτό βέβαια γεννιέται κι έχοντάς το ώσάν φωτοστέφα
νο στήν κεφαλή του, μ’ αύτό τέλος περίπατε! στά Ήλύσια πε
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δία....Στή γήινη δμως ύπόσταση του ψάχνει ποΰ και σέ ποιόν 
ταιριάζει περισσότερο, άπορώντας δταν δέ βρίσκει....

ΚΛΑΥΔΙΑ Κι δταν βρή;
ΠΑΥΛΟΣ Δέχεται — φυσικά—νά έπισκεφτή μιά πινακοθήκη 

μέ έργα τοΰ Πικασσό καί τοΰ Γαλάνη.....
ΚΛΑΥΔΙΑ (σηκώνεται. Βηματίζει νευρικά, κάπως) ’Όχι. 

Νοιώθει πάντα — στό τέλος—πώς γελάστηκε. "Αν έσείς τώρα 
δίνετε μιά παράλογη έξήγηση στήν επίσκεψη μου, παίζετε 
άπλούστατα τήν τυφλόμυιγα στόν έαυτό σας. Δέ θέλετε νά δεί
τε δώθε άπ τά κλειστά σας βλέφαρα γι’ αύτό μέ πήρατε 
γιά τήν όμορφη τοΰ παραμυθιού σας...

ΠΑΥΛΟΣ (πλησιάζει σιγά-σιγά πρός τήν κονσόλα τοΰ βά
θους) "Ενα έξαίσιο παραμύθι...

ΚΛΑΥΔΙΑ Μέ τή διαφορά πώς δπου κι άν σκοντάψετε πι
στεύετε πώς άδράξατε τόν....’ίσκιο.

ΠΑΥΛΟΣ Στό βάθος δλοι κινούμεθα σάν τυφλόμυιγες. 
Πολεμάμε κάπου νά φτάσουμε άκολουθώντας δλους τούς δρό
μους, δλες τις κατευθύνσεις. Όραματιζόμεθα χρώματα, φώτα, 
πλαγιές άνθισμένες, διάφανες θαυμάσιες τοποθεσίες. Μά δέν 
μπορεί: ύπάρχει κάπου ό μαγεμένος τόπος, δπου ύψώνεται ό 
κρυσταλλένιος πύργος. Καί περιμένει μέσα στόν κρυσταλλέ
νιο πύργο, σέ ρόδινο, μετάξινο μυρωμένο κρεββάτι ή όμορφη 
πού είπατε τοΰ παραμυθιοΰ. Περιμένει έννοεϊται πάντα 
καί μονάχα έμας. θαυμάσια. Τώρα ψαντασθήτε πώς χαλνάνε 
ξαφνικά τά δύχτια κι άνοίγονται τά βλέφαρα νά συλλέξουν 
δσες άσκήμιες τούς εΐνε βολετό. 'Η καταστροφή εΐνε άνώφε- 
λη. Γιατί αίφνης θά συναντήσουν στούς δρόμους τής πολιτείας 
ή σέ τοΰτο έστω τό χώρο, τήν ίδια ’κείνη όμορφη τοΰ κρυσταλ
λένιου πύργου πλάι σ’ένα καθώς πρέπει σύζυγο. Εΐνε ν’ 
άπελπίζεται κανείς όχι μέ τή σκέψη μόνον πώς δέν πρόφτασε, 
άλλά γιά τό πώς έκείνη δέχτηκε στό πλευρό της καί δεχεται άκό
μη, έναν άνθρωπο πού πιστεύει στις έρασιτεχνικές πινακοθήκες...

ΚΛΑΥΔΙΑ Νομίζω πώς οί όμορφες τοΰ δικοΰ σας παρα- 
μυθιοΰ—ξύπνιες φυσικά, άπό καιρό—βαδίζουν δλες στό βρα
χίονα κάποιου καθώς πρέπει κυρίου. Τό ’χετε ίσως συνήθεια 
νά φτάνετε πολύ άργά. Προτιμάτε άπ τούς δρόμους πού άνοί 
γονται γύρω σας—περίεργο πώς τούς διακρίνετε—κείνους πού 
διάβηκαν άλλοι....

ΠΑΥΛΟΣ Δέν ξέρω γιά μένα· έκεϊνες δμως περπατώντας 
συντροφιά έστω μέ κοινούς τύπους, εΐνε όλότελα άπίθανο νά 
ονειρεύονται άκόμα;.... ή νά θυμοΰνται όπτασίες κάποιας μα- 
κρυνής έποχήτ, μέ τήν προσδοκία νά συναντήσουν ξαφνικά έναν 
άνθρωπο μέ μοΰσι....

ΚΛΑΥΔΙΑ Σκιάζεστε σεις δταν χαλνάν τά δίχτυα σας, 
καί ρωτάτε έμένα; ’Ίσως νά όνειρεύονται άκόμη. (Μέ ξαφνικήν 
άπόφαση) Λοιπόν ναί: ονειρεύονται μερικές ακόμη. Κι έτσι 
δπως είπατε, θά γίνη....

ΠΑΥΛΟΣ (σχεδόν μέ λαχτάρα) ’Αλήθεια;
ΚΛΑΥΔΙΑ θά τήν φορέση αύτός (άνυψώνει έπιδεικτικά τή 

γιαπωνέζικη μάσκα)
ΠΑΥΛΟΣ (ξαφνιασμένος) Αύτός !
ΚΛΑΥΔΙΑ Άφοΰ τά πρόσωπα δέν παίζουν ρόλο, άς μή δί

νουμε αφορμή στόν κόσμο νά σχολιάζη.
ΠΑΥΛΟΣ Ό κόσμος....τί νόημα έχει;
ΚΛΑΥΔΙΑ Σημαντικό, δταν πρό πάντων πρόκειται γιά 

ιδανικά...Μοΰ χαρίζετε τή μάσκα;
ΠΑΥΛΟΣ "Οπως θέλετε.
ΚΛΑΥΔΙΑ Εΐνε άπαραίτητη. Πρέπει νά ’δώ πώς τή φοράει.
ΠΑΥΛΟΣ Μά τή φοράει, ποιος ;
ΚΛΑΥΔΙΑ θεέ μου....Ό Άντρέας....
ΠΑΥΛΟΣ ”Α ναί.... Ό Άντρέας.... θαυμάσια.... Ό Άν

τρέας.... (έχει πάρει στό μεταξύ, καί δίχως νά τό προσέχη, 
παίζει στό χέρι του τό λιλά γοβάκι).

ΚΛΑΥΔΙΑ Μήν τό χαλνάτε.
ΠΑΥΛΟΣ (πειραγμένος) Αύτό;... ’Όχι, δέν τό χαλνώ. 

(’Έχει τό ϋφος άνθρώπου πού σκέπτεται βαθειά. Τήν κοιτάει 
σάν μόλις νά ’ρχεται ό ’ίδιος άπ άλλον κόσμο) Νομίζω Κλαυ- 
δία πώς έχετε δίκηο. Δέν πρέπει νά συγχίζη κανείς τά....ιδα
νικά του... Μήτε νά περιμένη σάν άψυχο άντρείκελο νά κρε
μάσουν πάνω του οί άλλοι τά δικά τους.... (Μικρή σιωπή. ’Ε
πειτα άπότομα) ’Ά 1 ξέρετε;....Μιά Ιδέα.

ΚΛΑΥΔΙΑ ’Ιδέα; Πέστε.
ΠΑΥΛΟΣ Νά : κάτι παράδοξο....θά’θελα κι έγώ νά ’δώ... 

μάλιστα, νά δώ... πώς... χμ .... πώς.... (δείχνει τό γοβάκι μέ 
κίνηση πού έκφράζει άδίστακτα τό τί ζητάει).

2S

451

450



ΚΛΑΥΔΙΑ Πώς τό φορώ;... (άνεπαίσθητος δισταγμός) 'Ο
ρίστε.... (άκουμπάει τό κομψότατο πόδι της σ’ένα μικρό χαμη
λό σκαμνί πού βρίσκεται τυχαία έκεΐ κοντά. Ό Παύλος πλη
σιάζει. Κλίνει τό γόνυ. Γιά νά τής άλλάξη τό ύπόδημα, έκεί- 
νη παρ’ δτι κρατάει άκόμη σάν τρόπαιο τήν ξωτική μάσκα, 
κάπως τόν βοηθάει. Σκηνή βουβή πού παρατείνεται. Τέλος ό :

ΠΑΥΛΟΣ (καθώς μ’έμπειρα δάχτυλα άπαλώτατα σιάζει 
τή μεταξένια κάλτσα) Τί λέτε ;...' 'Ο Άντρέας...;....Πιστεύω, 
μάλλον πρόκειται ν’ άργήση....

Α ύ λ α ί α

ΑΛΚ. ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΜΟ

"Ακόυσα τδ τραγούδι πού ό χρόνος τραγουδά 
Μέοα στις φλέβες μου, 
Και τδ χωνεύουν ή βοή τής θάλασσας 
δ άνεμος τής γής'
Μά δέν έπλάγιασα στο ακρογιάλι 
Λιγωμένος άπό την ηδονή, 
Δέν εσβυσα τον έαυτό μου 
Άπδ την άμμο, 
Δέν άπέδωσα μέ την άναπνοή 
Ίή συνείδηση καί τήν κακία.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ

ΓΛΥΚΕΙΑ Η ΖΩΗ

’Ω Κύριέ μου, άς ήτανε ν αργήσει 
μιά ώρα ή μιά στιγμή τδ κάλεσμά Σου.
Λίγον καιρό νά ζήσω εχω ποθήσει

—συχώρα με !,—στή γή, παρά κοντά Σου.

Μέ τών άνθών τδ μύρο μπερδεμένη, 
φευγάτη άπδ τδ σάπιο τδ κορμί μου, 
ψηλά στδν άγιο θρόνο Σου άνεβαινει, 
ανάξια προσφορά, τώρα ή ψυχή μου.

Είμαι μικρδς κ’ είναι νωρίς άκόμα' 
κι άν πέθαινα μεγάλο θάταν κρίμα...

453
452



θαρρείς και κρύβ" ή χλόη τό νότιο χώμα, 
τόπος κενός να μη βρεθεί για μνήμα.

Τά ρόδα κ’ οί θλιμμένοι μενεξέδες 
κι' ό κρίνος ό περήφανος στό διόσμο, 
γυρνούν εά δειλινά, μές στους μπαξέδες, 
και σιγολέν : γλνκειά ιι ζωή στόν κόσμο.

3 Ω Κοριέ μου, άς ήτανε νάργήσει 
μιαν-ώρα ή μιά στιγμή τό μ άλεσμά Σου. 
Γιά νά Σέ όμνώ νά ζήσω έχω ποθήσει 
τραγουδιστής, παρ’ άγγελος κοντά Σον.

ΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

ΠΑΡΑΚΜΗ

Λ/οιρολατρεία, σταμάτημα τής θέλησης, άν θέλεις πές, 
εΐναι νά μένεις άπραγος καί νά βραδυπορεΐς.
Ωσάν επακολούθημα θά σούρθονν οί ντροπές 

κι' ώς "Αμλετ γιά τή ζήση σον καεόπι θ’ άπορεΐς.

Κι' απέναντι σον ό Ιψενικός ό Μπόρκμαν, πον γυρνάει 
μετά άπό χρόνια ξενητειά σειι μάννα τον πατρίδα, 
θά κυριαρχεί μέσ στή ζωιί σά νά τήν κυβερνάει 
’Ενώ σ' έσέ θά ξεψυχά κ' ή πιό στερνή σον έλπίδα.

Ε. ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ

- Ο ΤΡΙΤΟΣ
ΔΙΗΓΗΜΑ

Τό προπερασμένο καλοκαίρι είχα πιάσει φ'.λο ένα παιδί 
ψηλό, χαριτωμένο, μέ στενή μέση καί μακρυές σβέλτες κνήμες. 
Τόν ώνόμαζαν Γρηγόρη. Φέρνονταν πάντα μαζύ μου εύγενικά 
καί διαχυτικά Μοΰ ξωμολογιόνταν τ’ ασήμαντα μυστικά του 
μέ μιάν έμπιστοσΰνη τόσο εύκολη, ώστε, άντίς νά μέ σκλαβώ
σει, μοΰ γεννούσε άδιαψορία. Φυσικά δέν έδειχνα τίποτα. ’Απε
ναντίας προσποιούμουν πώς συμμετείχα στις χαρές καί στις 
λύπες του δπως οί καλοί τρόποι μου καί ή κοικωνική μου 
έμπειρία μ’ έδίδαξαν νά κάνω. ’Αλλά κατά βάθος έλεγα: «κρί
μα στό παιδί!. .. »

Άγαποϋσε μιά κόρη μαυροφόρα πού τόν βασάνιζε πολύ 
κατά ένα χυδαίο τρόπο, καί τήν έπιαναν κάτι ξαφνικές εκρή
ξεις πού δέν περιγράφονται, έκεΐ λ.χ. πού τόν φιλούσε τρελλά 
τόν μπάτσιζε, ή έκεΐ πού τόν μπάτσιζε τόν φιλούσε. Κι’ ό κα
λός μου σύντροφος έβρισκε γοητευτικά αύτά τά βίτσια, τά 
διακοσμούσε μάλιστα μέ τή φαντασία του κατά τόν πιό αύ- 
θαίρετο τρόπο, καί στις στιγμές άκόμα πού καταντούσαν γιά 
τόν έγωϊσμό του μαρτύριο.

’Έπειτα, δταν ήταν νηφάλιος πράγμα σπάνιο, μοΰ διηγόταν 
τά φτωχά όνειρά του. ’Αεροπόρος ήθελε νά γίνη, δχι γιατί τόν 
τραβούσε ή ποίηση τών αιθέρων, οϋτε γιά τήν ψευδαίσθηση 
πώς θά μεταβάλονταν σέ πουλί, μά γιατί τόν τρέλλαινε ή στο
λή, ή μπλέ στολή μέ τ’ άστραψτερά κουμπιά, γιά τοΰτο μό
νον. Μοΰ άράδ.αζε δλα τοΰτα μ’ ένθουσιασμό παιδιάστικο, μέ 
γραφική κοκετταρία άνάμιχτη άπό τή νευρικότητα πού συνο
δεύει τούς άνεκπλήρωτους πόθους μας. Κ’ έγώ πού ύπέφερα 
άπό άνικανοποίηση, καί δέν εΐμουν σταματημένος σέ μιάν 
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εύτυχισμένη αφέλεια, μά έψαχνα δλο καί νέα προβλήματα γιά 
νά παιδέψω τό πνεύμα μου, μή μνείσκοντας ποτέ έπαναπαυ- 
μένος στίς λύσεις πού έδινα, έμακάριζα τό μεγάλο παιδί, τό 
Γρηγόρη, πού ζητούσε άπό τή ζωή τόσο λίγα, τόν έμακάριζα 
μά καί τόν έκύτταζα μ’ ένα ύφος ύπεροχής σά νάμουν περή
φανος γιά τίς πολλαπλές μου άνησυχίες.

"Ομως ποιές ήταν τάχα οΐ «πολλαπλές μου άνησυχίες»;.. 
Πλεϊστες δσες φορές έπέμεινα νά τίς συλλάβω, μά άδιάκοπα 
γλυστροΰσαν, μοΰ ξέφευγαν. Μ*  ένδιέφεραν δλα—κάθε στιγ
μή λάβαινε γιά μένα τό ειδικό ένδιαφέρον της, δίχως καμμιά 
νά κερδίζει τήν άφοσίωσή μου. Κ’ ένώ βρισκόμουν έτοιμος νά 
δεχτώ πάσες τίς συγκινήσεις πού δέν τίς ήξερα, έπαιρνα ϋφος 
«ζεμανφουτίστα», φοβόμουν νά πλησιάσω δ,τι μπορούσε νά 
άγγίξη τήν εύαισθησία μου, περνούσα μέ λίγα λόγια τήν πιό 
κρίσιμη καμπή τής έφηβικής ήλικίας. Τά φερσίματά μου κι’ ό 
έαυτός μου στέκονταν διαρκώς άντιμέτωποι. σέ μία χτυπη
τήν άντίφαση. Κι’ ό κίνδυνος μήπως προδοθώ στά μάτια τού 
κόσμου καί φανερωθώ γελοίος, μέ γιόμιζε τρόμο.

Συχνά πυκνά ό Γρηγόρης μοΰ μιλούσε γιά τήν Σιβύλλα, 
τήν άδελφή του πού σπούδαζε ζωγράφος στό πολυτεχνείο. Μέ 
μιά θέρμη γοητευτική μου μιλούσε, μοΰ έλεγε πώς δέν μπορεί 
νά τήν γνωρίσει κανείς χωρίς νά σταθεί μέ θαυμασμό μπρο
στά της, τόσο ήταν όμορφη καί έντυπωσιακή. «Προπαντός ό
μορφη» δπως τού άρεσε νά λέει. Εκείνα τά χρόνια πού έδιναν 
κΤ έπαιρναν τά «καλλιστεία» ιήν πεθάναν σιά παρακάλια νά 
έκθέσει ύποψηφιότητα Μίς, τήν διαβεβαίωναν άπό πριν οί κύ
ριοι τής επιτροπής γιά τήν σίγουρη έπιτυχία, μά τού λόγου της 
ν’ άκούση δέν ήθελε. ’Απαράλλαχτα άρνήθηκε νά ποζάρη 
στόν ξακουστό γλύπτη Μ. Τ. γιά νά χαράξει τό προφίλ της 
στά μεταλλικά είκοσόφραγκα—άπό μιά άκατανόητη ιδιοτρο
πία—κι’ ό γλύπτης άναγκάστηκε νά καταφύγει στό τέλος, στήν 
Τριήρη καί στόν Ποσειδώνα. Ό Γρηγόρης άγαναχτοΰσε μ’ 
αύτή τήν τακτική τής άδελφής του, δέν τής συγχωρούσε δτι 
έχασε πολύτιμες εύκαιρίες γιά νά άκολαύσει τιμές ζηλευτές, 
δμως μεγαλοποιούσε έξεπίτηδες τήν άγανάχτησή του, σάν γιά 
ν’ άφήσει νά φανεί πώς ύπήρχε τεράστια άπόσταση μεταξύ αύ- 

τουνού τοΰ ίδιου—ένός τύπου πού έξαφανίζεται στή ρουτίνα 
κ’ έκείνης, μιας ύπαρξης προνομιούχας καί ξεχωριστής πού 
περιφρονοΰσε τά έγκόσμια κ’ έμνεισκε άδιάφθορη μέσ’ τήν 
θαμπή άτμόσφαιρα τών λιβανωτών, πάντα έπιθυμητή καί πάν
τα άπλησίαστη άπ’ δλα όλόγυρά της.

"Οσο γιά μένα άφουγκραζόμουν τά λόγια τού φίλου μου 
κουνώντας έλαφρά τό κεφάλι, καί νοιώθωντας εύχάριστη 
διάθεση. Τούτο, όμολογώ, ήταν ψυχολογικά παράδοξο. 'Η Σι
βύλλα δέν μοΰ κεντούσε μήτε κάν τήν περιέργεια. ’Έβρισκα 
πλήθος κωμικά στοιχεία στήν ιστορία μέ τίς Μίς καί τά μεταλ
λικά είκοσόφραγκα. Μά σιγά-σιγά έπαψαν νά μέ σκοτίζουν 
τά γεγονότα, πίστευα άποκλειστικά στήν όμιλία τού συντρό
φου μου τήν τρεμάμενη καί τήν συγκινητική καί χαιρόμουν μέ 
τή χαρά του—δέ ζητούσα πιότερα. ’Άρχισα μέ τόν καιρό 
ν’ άμφιβάλλω άν ή Σιβύλλα ήταν πλάσμα ζωντανό, ύποψια- 
ζόμουν πώς ζούσε μοναδικά στήν φαντασία του, τήν έβλεπα 
μάλιστα καί μέσ’ τήν δική μου νά προβάλλει ξαφνικά μέ κά- 
πο.αν άληθοφάνεια, ώστε νά διακρίνω—σχήμα, χρώμα, —τήν 
είδή της, κι’ αιφνίδια νά διαλύεται σάν όνειρο καί ν’ άφήνει 
μόνο ένα θρόισμα, ένα πρωτοφανέρωτο θρόισμα στά τρίσβαθά 
μου.

"Ωσπου τίς πρώτες μέρες τοΰ καλοκαιριού φάνηκε σπίτι 
μου ό φίλος μου λαχανισμένος καί μοΰ είπε ότι ή Σιβύλλα 
γύρισε άπ τήν ’Αθήνα. Τό βράδυ θά μου τή σύσταινε στόν 
κήπο τοΰ Πύργου.

’Έφτασα στό μέρος δπου εϊχαμε όρίσει άρκετά πιό νω
ρίς άπ’ τήν συμφωνημένη ώρα. ’Ήμουν ταραγμένος καί δυσπι- 
στοΰσα άν ό άπρόοπτος αύτός έρχομός μ’ εύχαριστοΰσε, ή 
άν προτιμούσα νά μή γνώριζα καθόλου τήν άδελφή τού Γρη
γόρη, άπό φόβο μήν άπογοητευτώ.... Δέν έβρισκα στοιχεία 
κωμικά στήν ιστορία μέ τίς Μίς καί τά μεταλλικά είκοσόφρα
γκα;... Δέν έπρεπε νά προσδοκώ τίποτα τό καλύτερο. Τό λο
γικό πού συμβουλευόμουν όχι δίχως έχθρα, τούτο τούλάχι- 
στο βεβαίωνε. Καί γελούσα μέ τά παιγνίδια τής φαντασίας 
μου, καί σκεπτόμουν σοβαρά πώς έφτασε πειά ό καιρός νά 
γίνω πρακτικώτερος άνθρωπος.
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Επάνω σέ μιά τέτοια στιγμή, φάνηκαν τά δυό άδέλφια 
στήν ήλεκτροφωτισμένη πόρτα τοΰ κέντρου. 'Ο Γρηγόρης πα- 
νευδαίμονας, έλαμπε. Στό μπράτσο του μέ μιά κίνηση άπαλή 
καί ήγεμονική στηρίζονταν έκείνη. θά τούς θυμάμαι πάντα στήν 
πόρτα, καθώς έμπαιναν. Τά φώτα πλημμύριζαν τά πρόσωπά 
τους. Κ’ ήταν τά πρόσωπά τους χλωμά καί ώραϊα.

Τήν κύτταζα μ’ άδιακρισία. Πιπίλιζα άδέξια τίς καθιε
ρωμένες τυπικότητες. Δέν φαίνονταν νά μοΰ δίνει πολλή 
σημασία. ’Έμοιαζε μάλλον άφαιρεμένη. Ωστόσο μοΰ άπλωσε 
τό χέρι της μόλις μέ παρουσίασε ό Γρηγόρης, καί τό σφίξιμό 
της μ’άφησε έκπληχτο. ΤΗταν ένα σφίξιμο άδρό, σχεδόν άντρί- 
κιο. Καί τότε παρατήρησα πώς σ’ δλο της τό «εΐναι» σφριγού
σε ή νειότη, καί ή ύγεία.

Μέ τήν άκρη τοΰ ματιοΰ άχόρταγα τήν περιεργαζόμουν. 
Ό φίλος μου φλυαρούσε, κΓ δλο ρώταγε γιά τό ένα γιά τό 
άλλο. ’Εκείνη κάπου-κάπου γυρνοΰσε πρός τό μέρος του, χα
μογελούσε καί τοΰ άπαντοΰσε έπιγραμματικά: «Γίαί άγόρι μου... 
"Οχι άγόρι μου.., Βέβαια... ’Ίσως!..» Καί δταν χαμογελούσε 
άνείπωτη ήταν ή άρμονία μεταξύ τής μύτης της καί τών μισα- 
νοιγμένων χειλιών της. ’Ανείπωτη ή γλυκύτητα ήταν.

— Φαντάζομαι πώς θα σάς φαίνεται ή Θεσσαλονίκη υστέρα 
άπ τήν πρωτεύουσα, εΐπα γιά νά πώ κάτι.

Μοΰ άποκρίθηκε τονίζοντας άργάάργά τίς λέξεις, σά νά 
μοΰ έδινε ένα μάθημα.

— Πάντα άγαπά κανείς τόν τόπο του.
Καί άναμφίβολα, ό διάλογος τοΰτος ύπήρξε έντελώς έπει- 

σοδιακός. Μά ένιωσα τόν έαυτό μου συντριμμένο, μοΰ φαί
νονταν πώς είχαμε κάνει μιάς ύψίστης σπουδαιότητας κουβέντα 
καί νικήθηκα κατά κράτος. Ό τόνος τής φωνής της ήταν πού 
μέ ύπέβαλε σ’ αύτήν τήν άπάτη, καί άπό τότε δποτε άντηχοΰ- 
σε στ’ αύτιά μου μέ ζάλιζε καί μ’ έκανε νά μπερδεύω τά λό
για μου, ντροπιασμένος γιά τή δική μου σκληρή φωνή.

Κ’ ή φωνή τοΰ Γρηγόρη πού μοΰ γνώρισε τή Σίβυλλα προ- 
τοΰ άκόμη τήν άντικρύσω μέ σάρκα καί όστά, μόλις έπαλλε πιά 
έντός μου σάν άνάμνηση μακρυνή.

Κλεισμένος τήν άλλη μέρα στήν κάμαρά μου άποζητοΰσα 

ν’ άναπλάσω μέχρι καί τήν πιό έλάχιστη λεπτομέρεια τά χα
ρακτηριστικά, τό κορμί, τίς κινήσεις της. Δέ δυσκολευόμουν 
σχεδόν. Μικρός μαθητής, ξεφυλλίζοντας πάνου στά σχολικά 
μου θρανία κάποιο κακοτυπωμένο έγχειρίδιο Κρητικό - Μηκυναϊ- 
κοΰ Πολιτισμού, εΐχα σταματήσει μαγεμένος μπρος στήν λι
θογραφία μιάς άρχόντισσας Μινωϊκής. ‘Η παράστασή της μέ 
κυνηγούσε παντοΰ άπό τότε. Καί νά: άνέλπιστα κΓ άπροσδόκη- 
ταήπαληά εικόνα πήρε πνοή, άναστήθηιε ζωντάνεψε μπροστά 
μου.

Ή Σιβύλλα !... ’Όχι δέ μοΰ ήταν άγνωστη ή μορφή της, 
τών ματιών της τ’ άτένισμα, ή καμπύλη έκείνη τοΰ στόματος, 
ή φωτεινή έκφραση μέ τό πλούσιο φόντο, τ’ άνάερο βάσταγμα 
τοΰ κεφαλιού τοΰ ίσκιοστεφανωμένου. Δέ μοΰ ήταν άγνωστη 
ή δψη της μέ τήν όλόφεγγη χλωμάδα. Τήν ήξερα τή ρευστή 
της κορμοστασιά—τό πανωκόρμι της έγερνε πίσω όντας βάδιζε, 
άνάγλυφοι ήσαν οί ώμοι της, άπ’ δπου γλυστροΰσαν σ’ όλόχυτο 
γάρμπος τά μπράτσα.

Μά καθώς τήν κύτταζα ζωγραφισμένη στό χαρτί δέν 
μποροΰσα νά τής μιλήσω, έτσι καί τώρα πού μιά έξαιρετική 
εύνοια μ’ έβοήθησε νά τήν χαρώ άναβιωμένη, δέν τολμοΰσα νά 
συνεννοηθώ μαζύ της μέ λέξεις, αισθανόμουν τήν αίγλη της 
τόσο δυνατή ώστε μ’ έκυρίευε γιά τ’ άτομό μου ταπείνωση. 
Μοΰ φάνηκε άτελείωτη ή μέρα περιμένοντας τό βράδυ νά τήν 
ξαναδώ στό Πατινάζ, δπως συμφωνήσαμε.

Τέλος ή ώρα ήρθε. Στό ρίγκ τά λαστιχένια παιδιά μέ τά 
φτερωμένα πέδιλα πετοϋσαν άκολουθόντας τούς ρυθμούς ένός 
βάλς, ένώ στήν πίστα, τά ζευγάρια χορεύανε μέ σβυσμένα τά 
λαμπιόνια. Καί δέν έφεγγε παρά ή σελήνη. 'Η Σιβύλλα καθισμέ
νη πλάι μου, άφηνε τό βλέμμα της νά χάνεται κάπου. Τό βλέμ
μα της δέν χωρούσε ν’ άκουμπίση σ’ ένα μαθηματικό σημείο. 
Έρέμβαζε αίσθαντική καί χλωμή—πιό χλωμή κι’ άπ’ τή σελή
νη.

Ό Γρηγόρης έσκυψε καί μέ ρώτησε:
—Σ’ άρέσει ή άδελφή μου;...
— Πολύ.
— Καί σύ τής άρέσεις. Μοΰ έκανε λόγο γιά σένα. Καλό παι

δί, είπε μά γιατί δέ γίνεται περισσότερο άπλό;...
ΚΓ ό Γρηγόρης γέλασε. Γέλασα κ’έγώ, καί παραπονέθηκα 
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δτι μέ στενεύει ύπερβολικά τό κολλάρο μου. ’Άνοιξα μιά συζή' 
τηση γιά τίς εικαστικές τέχνες κι’ άνακάτεψα 'πλήθος ξένους 
δρους μή παραλείποντας νά προσθέσω δτι τό κράτος έγκλημα- 
τεΐ έγκαταλείποντας τυφλό τό καλλιτεχνικό αισθητήριο τοΰ κο
σμάκη, καί μή δίνοντάς του τή στοιχειώδη μόρφωση γιά νά 
έρμηνεύσει ένα έργο τοΰ καιρού μας.

Καί τά δίετύπωσα δλα αύτά κατασκευάζοντας τίς πιό πε
ρίτεχνες φράσεις. Δέν ξέρω άν μέ παρακολουθούσε κανείς.

Δέν παρακολουθούσα οΰτε έγώ τόν έαυτό μου. Μέσα μου 
έπανελάμβανα τό ϊδιο διαρκώς : «Γιατί λοιπόν δέν γίνομαι πε
ρισσότερο άπλός» ;... Κ’ ήμουν άπελπισμένος.

’Έτσι πέρασε τό μισό καλοκαίρι. Συναντούσα ταχτικά κά
θε βράδυ τά δύο άδέρψια. Γνώριζα πιά πώς άγαπούσα τήν Σι- 
βύλλα, άλλά ή στάση μου τίποτα τό συγκεκριμένο δέν πρόδινε, 
κι’ άπό μέρος της ήταν εύγενική συνάμα καί έπιφυλακτική—σά 
νά μήν άλλαξε τό παραμικρό άπό τήν πρώτη μέρα. Έν τώ με
ταξύ έκοψα τίς θεωρίες καί έπιδείκνυα πνεύμα—πράγμα χειρό
τερο, ή μιλούσα μέ ύπονοούμενα, δίνοντας τήν έντύπωση φτη
νού αισθηματισμού. Δέν τολμούσα νά ξεχωρίσω άν ή Μινωϊκή 
μου άρχόντισσα διασκέδαζε μαζύ μου ή περιορίζονταν στό νά 
μέ περιφρονεΐ. Δέν τή μεμφόμουν. Τή δικαιολογούσα στό κάθε 
τί. Καί στήν περηφάνεια της άκόμα, καί στήν ιστορία τών Μις 
καί τών μεταλλικών κερμάτων. ’Αδύνατον ή Σιβύλλα νά γίνει τό 
εΐδωλον ένός άδιανόητου πλήθους, σκεπτόμουν. ’Αδύνατο ή φυ
σιογνωμία της νά πλαστογραφηθεΐ σέ μεταλλικά κέρματα καί νά 
κυκλοφορήσει κατά έκατομμύρια άνάμεσα σέ λογιών—λογιών 
χέρια. "Ολα μου φαίνονταν φυσικά, εύλογα—κ’ ή ταραχή μου 
κ’ ή άδεξιότητά μου. Κ’ ή άδιόρατη ειρωνεία της.

Χάσμα, τεράστιο χάσμα μάς χώριζε. Άναρωτιώμουν: Πώς 
δέν έβαζα στή γλώσσα μου χαλινό;... Πώς έπέμενα νά τραβώ 
τήν προσοχή της σ’ ήλίθιες περιαυτολογίες κι’ άνούσιες έπιδεί- 
ξεις γνώσεων, άφοΰ άδυνατούσα νά έκφράσω δ,τι γνήσιο, δ,τι 
μεγάλο καί δυνατό ύπήρχε μέσα μου; Καί δέν ήταν τούτο άνευλά- 
βεια άπέναντί της καί παγίδα;... Μέ τίς παλάμες άκίνητες στούς 
κροτάφους μονολογούσα σπαραχτικά μεσ’ τήν άγωνία μου.

—« Δοκιμάστηκα, Σιβύλλα, γιά σένα σκληρά, καί τό αίσθημα
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τής αύτοσυντήρησης κραυγάζει έπιταχτικό μέσ’ τά σπλάγχνα 
μου, νά σωθώ, νά σωθώ καί νά φύγω. Νά πάω μακρυά άπό σέ
να πού είσαι ή όμορφιά, καί νά θρέψω τίς πρακτικές μου δυνα
τότητες, έστω κΓ άν γίνω κοινός άνθρωπος, άφοΰ δέν μπορώ νά 
σέ φτάσω, άψού ζαλίζομαι στ’ άντίκρυσμά σου καί λέω λόγια 
ξένα, καί φαίνομαι τιποτένιος στά μάτια σου».

"Ωστε τό πήρα άπόφαση νά λιποταχτήσω. Μά ήθελα νά ξε
σπάσω—ήταν κΓ αύτό τής άδυναμίας μου μιά φάση. Κάθησα 
κ’ έγραψα ένα γράμμα. Πιό τρελλό παρά δίκαιο. ’Όχι, λάθος. 
Πιό δίκαιο παρά τρελλό. Στήν άντρέσα της τώστειλα χωρίς 
ύπογραφή. Τό γραφικό μου χαρακτήρα φρόντισα μέ καπατσω- 
σύνη ν’ άλλάξω. Μαιτρ στήν πρόστυχη πράξη πού σοφίστηκα, 
καί πού ό πόνος μου τήν εΐχε έξαγιάσει. Μοναδικός στήν άπε- 
γνωσμένη μου λύση. Νά μπορούσα νά βγώ άπ’ τ’ άδιέξοδο, νά 
βρώ μιά πρόχειρη λύτρωση—νά βάλω βάλσαμο στήν πληγή, τέ
λος στήν δοκιμασία!...

«Δεσποινίς. (Τό γράμμα έγραψε.) Άπό τότε πού καταλα
βαίνω τόν έαυτό μου, σας άγαπώ. Άπό τότε, στά θρανία. Κι 
έσεΐς ούτε μέ ύποψιάζεστε κάν . Ούτε θά μέ ύποψιασθήτε κάν 
ποτέ σας. Μοιραίο, διότι άτελής τυγχάνει ό άνθρωπος. Αίγα έν- 
νοεΐ. Σάν χαλκομανία βλέπει τόν πλησίον του. Ψυχρά τόν 
άκούει. Τί γίνεται μέσα του—πώς νά είσδύσει!... Γιά τούτο ύπο- 
φέρουμε δλοι μας—τόν κρυφό καημό μας κλείνουμε στά στήθη 
—κ’ εύτυχία κΓ άναπαμό δέν έλπίζουμε.

Φέτος τό καλοκαίρι, άκατάπαυστα πλάϊ σας μ’ είχατε. 
« Εϊμουν ό Τρίτος.» Ό τρίτος, πού νά τόν μαντεύσετε—χαμέ
νος κόπος—μήν προσπαθήτε. Ό Τρίτος, πού έβλεπε πόσο ξεχω
ριστή εϊσαστε άνάμεσα στούς άλλους τούς δυό, τό Γρηγόρη τόν 
άδελφό σας ένα «άγόρι» άγαθούτσικο καί τό φίλο του, τύπο 
γλυκανάλατο, τύπο έκζητημένο, πού δίχως άλλο μόνο άηδία 
μπορεί νά σας προξενεί.

Άλλά έγώ ό Τρίτος εΐμαι καλός. Είμαι άγνός καί ειλικρι
νής. Άγάπη γεμάτος. ΤΩ δέ μέ ξέρετε, δέ θά μέ γνωρίσετε. 
Σας τδπα. Δέ θά φανερωνόμουν καθόλου, νά ταράξω τή γα
λήνη σας, τή μοναξιά σας. Μά ήθελα νά σάς γράψω γιά πρώ
τη καί τελευταία φορά πώς ύπάρχει πάντα κάποιος άντάξιός 
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σας—κάποια σκιά σας ασύλληπτη, σέ σας άφιερωμένη.»
Καί πήγα ταξίδι. Πέρασα τό μισό καλοκαίρι στήν ’Αθήνα. 

Γύρισα πίσω τό φθινόπωρο.

Ήταν μελαγχολικό τό δειλινό δταν γύρισα. ’Απ’ τόν ούρα- 
νό έπεφτε ψιλή βροχή, σάν άπό κανένα θεόρατο ποτιστήρι. Οί 
διαβάτες στούς δρόμους περνούσαν βιαστικοί, μέσ’ τις έγνοιεξ 
τους, ή πελαγωμένοι στή φριχτή τους άνία. Ποΰ ή κίνηση στήν 
πρωτεύουσα, οί ταμπέλες οί φωτεινές τών πλούσιων μαγαζιών, 
τ’ αύτοκίνητα ποΰ προχωρούν μέ τούς άνθρώπους δίπλα —δί
πλα !... Κι’ δμως μοΰ άρεσε πιότερο έδώ.

’Ήμουν λιγάκι ήσυχασμένος—έξωτερικά τουλάχιστον. Άλ. 
λοιώς, τό πάθος μου τό μεγάλωσε ό χρόνος καί τδκανε πιό ώ
ριμο καϊ πιό σοβαρό.

Εΐχα «ξεπεράσει τίς παληές μου σπασμωδικότητες. 'Υπέ
φερα μιά ήρεμη οδύνη. Έπάσχιζα νά συγκεντρωθώ στή λύπη 
μου κα' νά καλλιεργηθώ σ’ αύτήν.

Έκεΐ πού πήγαινα λοιπόν, ξαφνικά άντάμωσα σέ μιά στά
ση τοΰ τράμ τή Σιβύλλα. ’Έκανα νά στρίψω, δμως ήταν άρ- 
γά. Χαμογελούσε μπροστά μου καί μοΰ άπλωνε τό χέρι, δπως 
στόν κήπο τοΰ Πύργου, τήν πρώτη φορά.

—Πότε ήρθατε; Γιατί δέν ήρθατε νά μας δήτε;...
Κι’ ήταν τό σφίξιμο τοΰ χεριοΰ της άδρό, σχεδόν άντρίκιο. 

Σ’ δλο τό «εΐναι» της σφριγοΰσε ή νειότη καί ή ύγεία.
—Ούτε ένα γράμμα δέ μάς γράψατε!...

Δέν έκρινα άπαραίτητο ν’άπαντήσω έδώ—φώς φανερό πώς 
τά μάντεψε δλα.

Μίλησε κ’ έκείνη μιά φορά μέ ύπονοούμενα κ’ έφάνηκε ά- 
δέξια κ’ έκείνη, δπως φαινόμουν άλλοτε έγώ. Συνεννοούμαστε 
περίφημο, περιττό νά τής άποκριθώ, μόνο θά ήθελα κάτι νά τής 
πώ γιά τό Γρηγόρη, νά τοΰ ζητήση συγγνώμην έκ μέρους μου, 
έπειδή τόν έχαρακτήρισα «άγόρι άγαθούτσικο» κι’ άμποτες νά 
γίνη άεροπόρος.

’Έμνεισκα πάντα άδιάψορος δταν μοΰ διηγόνταν γιά τήν 
μαυροφόρα κόρη μά ή όμιλία του μέ συγκινοΰσε δταν μοΰ ύ- 
μνοΰσε τήν άδελφή του—αύτή εΐναι ή άλήθεια.

—Περάστε αύριο άπ τό σπίτι, θάχουμε νά ποΰμε πολλά.

■

—’Όχι, έτρεξα νά προλάβω. ’Αλλοίμονο, εΐχε φύγει. Αύριο 
θάβρεχε, τό μαρτυροΰσαν τά μαΰρα σύννεφα τί κατακλυσμό 
αύριο θά κάνη.

Δέν θά πήγαινα. Μόλις θά έμπαινα στό δωμάτιό της άφοΰ 
μουδειχνε μερικά σχέδια τοΰ πολυτεχνείου δπως συνήθως, θά 
μοΰ πετοΰσε κάτου τή μάσκα: «Εσείς, κύριε, είστε ό τρίτος». 
Κ’ έλόγου μου δέν θά τό παρεδεχόμουν έπ’ ούδενί λόγω γιατί 
θά μέ καταλάβαινε μιά γελοία άξιοπρέπεια.

Μέ βήμα άργό συνέχισα τό δρόμο μου μέσ’ τή βροχερή 
νύχτα. Καταλάβαινα.

Τό άναπόχτητο μοΰ φαίνονταν σάν πεπρωμένο τελειωτικό 
τής πρώτης μου άγάπης. θά έπαιρνα γενναίες άποφάσεις. θά 
έβρισκα καινούργια ένδιαφέροντα καί θά φρόντιζα γιά τό συ
στηματικό καταμερισμό τους. Ή κρίσιμη καμπή τής έφηβικής 
ήλικίας περάστηκε, θά διάβαζα βιβλία πού γράφουν γιά τήν 
κοινωνική άθλιότητα. θά χρησιμοποιούσα τό ταλέντο μου στήν 
ποίηση, θ’ άκολουθοΰσα σχολαστικά τίς Πανεπιστημιακές μου 
σπουδές, θ’ αύτοκαταδικαζόμουν σ’ αύστηρή πειθαρχία καί μέσ’ 
τίς άσχολίες μου θά πάσχιζα νά ξεχάσω.

’Έτσι μέ τόν καιρό θ’ άμφέβαλα πάλι άν ή Σιβύλλα ύπήρ- 
ξε ποτέ πλάσμα ζωντανό, θά ύποψιαζόμουνα πάλι πώς έζησε 
μοναδικά στή φαντασία μου—σχήμα, χρώμα, είδή—θά τήν ξα
νάβλεπα σιγά-σιγά σάν δνειρο νά διαλύεται, ένα δνειρο πού πέ
ρασε κΓ άφησε κάποιο θρόισμα, κάποιο πρωτοφανέρωτο θρόι
σμα στά τρίσβαθά μου. ο

ΒΑΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΛΙΛΙΚΑΣ ΝΑΚΟΥ «Οΐ παραστρατημένοι» (μυθιστόρημα). * Αφηνα, 1935·

Εΐναι ή φυσική και ψυχική Ιστορία μιάς παραστρατημένης ελληνικής 
οικογένειας πού ζή στήν ’Αθήνα κ’ έπειτα μετατοπίζεται, χάνοντας τούς 
φυσικούς της προστάτες, στή Γενεύη. Έκεϊ εύρύνεται ό κύκλος τών δρών- 
των προσώπων μέ τήν προσθήκη άλλων, τών ενοίκων μιάς πανσιόνας. 
Ό λόγος τής μετατοπίσεως τής οικογένειας δέν βρίσκεται τόσο στήν 
έσωτερική άνάγκη τοϋ έργου, δσο στήν σκέψη τής συγγραφέως, δτι μό
νο μιά διεθνής πόλις θά μπορούσε νά δώση μέσ’ άπό άνθρώπους διαφό
ρων εθνών, μιά πλατύτερη ίδέα γιά ένα γενικώτερο παραστράτητα τών 
άνθρώπων. Άλλ’ αύτό, ύποψιάζουμαι δτι εΐναι μιά ύστερώτερη σκέψη 
ένώ πρωταρχικά διακρίνεται ή άνάγκη τής συγγραφέως νά δημιουργή- 
τίς προϋποθέσεις πού άπαιτοϋνται γιά ένα γενικώτερο, εύρωπαΐκό ενδια
φέρον γιά τό βιβλίο.

Τό φυσικό καί κοινωνικό περιβάλλον δπου τοποθετούνται τά πρό
σωπα δέν εΐναι εύρύ· τίποτε ή σχεδόν άπό τήν ’Αθήνα καί τήν Ελλά
δα, τίποτε ή σχεδόν άπό τή Γενεύη καί τήν Εύρώπη. Τά φυσικά καί κοι
νωνικά χαρακτηριστικά τών τόπων προσφέρουνται μέ φειδωλία. Γιά τήν 
Ελλάδα δέ θά γνωρίση ό ξένος άναγνώστης παρά πώς εΐναι μιά χώρα 
βαλκανική, καθυστερημένη· άπό τήν Ελβετία, τά άνθρώπινα κατακάθια 
τής Εύρώπης καί, σάν μέσ’ άπό μιά μυθολογία, κάτι γιά τούς άνθρώ
πους πού τοίμαζαν τούς καινούργιους κόσμους τής ’Ιταλίας καί τής 
Ρωσίας, καί γιά μερικούς νέους Ρώσους πού έχουν τήν ίδέα, δτι ή έλευ
θερία δέν εΐναι θεωρία, άλλά πράξη. ‘Η Γενεύη, δέν εΐναι παρά μιά πό
λις, δπου βρέχει, καί κάνει μιάν άφόρητη ύγρασία. Έκεϊνα, πού άνοίγουν- 
ται μπροστά μας πλατύτερα, εΐναι ένα Άθηναίικο σπίτι καί μιά πανσιό- 
να στή Γενεύη. Κλειστοί χώροι.

Στό Άθηναίικο σπίτι περνάει τά παιδικά καί τά πρώτα νεανικά 
της χρόνια ή ’Αλεξάνδρα, αύτή πού μάς γράφει τήν Ιστορία της. Ή 
’Αλεξάνδρα εΐναι τό μόνο καθαρό καί άκηλίδωτο πλάσμα μέσα σ’ έναν 
κόσμο παραστρατημένων πού ζή κοντά της καί γύρω της. Οί γονείς της, 
ό θείος της, ό άδελφός της καί άλλα δευτερεύοντα πρόσωπα είναι δλοι 
άμαρτωλοί : ό πατέρας της, λιποτάκτης τοϋ άνδρικοΰ καθήκοντος, εΐναι 
μακρυά· μέσα στό σπίτι της κατοικεί σάν κύριος ό έρωμένος τής μητέ
ρα της, ό θείος της· ό άδελφός της, εΐν’ ένας νόθος καί αύτό ή Άλε- 

ξάνδρα τό γνωρίζει.
"Επειτα, στήν πανσιόνα τής Γενεύης έπίσης μόνη ή Αλεξάνδρα 

παραμένει τό άγνό πρόσωπο μέσα σ’ ένα πλήθος παραστρατημένων Ελ
λήνων, Ρώσων, Αρμενίων, Πολωνών.

Μπορεί ή Ιστορία τών δύο αύτών σπιτιών νά εΐναι άληθινή, μπο
ρεί νά εΐναι πλασματική, αύτό δέν ένδιαφέρει. Εκείνο πού ενδιαφέρει 
εΐναι νά πλησιάσουμε καί νά εννοήσουμε τούς άνθρώπους:

Άντικρύζουμε φύσεις διεφθαρμένες, γιά τίς όποιες δέν υπάρχει 
καμμιά ελπίδα νά γίνουν καλύτεροι. Δέν είναι αύτοί παραστρατημένοι, άγ
γελοι πού έχασαν τό δρόμο τοΰ Παραδείσου, τή δυνατότητα νά ξαναγί- 
νοον άγγελοι. Τέτοιοι: ό Γρηγορέας, ό Κιμωνίδης, ό Κύριλλος, ό Πολωνός.

Εΐναι άλλοι, αύτοί οί καθαυτό παραστρατημένοι, πού σώ- 
ζουνται άπό τήν καταφρόνια μας μέ τίς αιφνίδιες επιστροφές τους στήν 
άγαθή φύση: ή Άνταμιάν, ό Νίκος, ή ’Έμμα, ή Μιμή, ό Σωτήρης.

’Έξω άπό τούς δυό αύτούς κύκλους στέκεται ή ’Αλεξάνδρα. Αύτή 
εΐναι μιά φύση πολύ εύπαθής, πολύ άφελής καί πολύ αγνή. Παθαίνεται 
άπ’ δ,τι άντικρύζει γύρω της καί σέ μιά στιγμή τής ζωής της πληγώνε
ται, γίνεται θύμα τής διαφθοράς πού τήν τριγυρίζει. Τότε γιά πρώτη φο
ρά άνοίγουν τά μάτια της, ή άτομική πείρα τής τής ζωής τής δίδει τήν 
άντίληψη τής κακίας τών άνθρώπων. Αύτή εΐχε τήν άφέλεια ώς τώρα 
νά ζή γιά τούς άλλους καί δταν δλοι έξέλιπαν, δταν άπό τήν οίκογέ- 
νειά της δέν έμεινε κανείς καί μόνον δταν ό Κώστας, ή άγάπη της, τής εΐχε 
μείνει κι δταν κ’ έκεινοο άποδείχθηκε πρόστυχος, ή ζωή δέν έχει γι αύτή 
πιά κανένα νόημα. Δέν έχει σέ τί νά δοθή. Διότι ή φύση της, τό 
ούσιαστικά σύμβολο πού ένσαρκώνει, εΐναι δτι ζήγιά τούς άλλους.

*Η ’Αλεξάνδρα ούσιαστικά εΐναι τό μόνο κοινωνικό πρόσωπο 
στό έργο. ‘Η ζωή της δέν έννοεϊναι χωρίς τή ζωή τών άλλων, ένώ δλοι 
οί γύρω της, είναι θλιβερές άνθρώπινες μονάδες, έγωϊσταί, άντικοινωνι. 
κοί άνθρωποι. ’Έτσι λοιπόν ύπάρχει μιά έντελώς κρυμμένη φιλοσοφία 
στό μυθιστόρημα αύτό : κατά πλειονότητα ό κόσμος ό σημερινός σποτε- 
λεϊται άπό μονωμένους έγωΐστάς.

‘Ένα βαθύτερο έξέτασμα μάς άποκαλύπτει, δτι ώς τό τέλος σχε
δόν ή συμμετοχή τής ’Αλεξάνδρας στή ζωή τών άλλων εΐναι κυρίως 
άντανακλαστική, συναισθηματική. Άπό τό σημείο δμως, πού ή Εμμα τής 
εγκαταλείπει στά χέρια της τό παιδί τοϋ άδελφοϋ της, ή Αλεξάνδρα ά- 
ποφασίζει νά έργασθή γιά τή διάπλαση μιάς καλύτερης καί άγνότερης 
γενεάς ! Έδώ συμβαίνει μιά αιφνίδια μεταμόρφωση πού έκπλήσσει: ή 
συμμετοχή της στή ζωή ϊών άλλων θ’ άπορρέη δχι πειά άπό τό συναί
σθημα, άλλ’ άπό τή βούληση καί θά έχη ώς πυξίδα δχι τήν άσυνείδη 
συμπάθειαν, άλλά τή συνειδητή σκέψη. Τήν εΐχε προπαρασκευάσει γι 
αύτό ό σύντροφός της. Άλλά γιατί ή μεταστροφή αύτή δέ γίνεται εύθύς 
μετά τήν άπογοήτευσή της άπό τή στάση τοϋ Κώστα, οπότε θά εΐχε 
δλη τή δικαιολογία καί τήν άπόλυτη συνέπεια, άλλά γίνεται δταν ή 
’Έμμα τής έγκαταλείπει στά χέρια της χωρίς κάν αύτή νά θέλη, τό νό
θο νεογέννητο τοϋ άδελφοϋ της; ‘Η μεταμόρφωση, πού άν σημειωνόταν 
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στή θέση της θά ήταν μιά λύ 7η άξια νά χειροκροτηθή, τώρα φαίνεται σάν 
συγκολλημένη, ψυχολογικά άπίθανη, φαίνεται σάν μιά κορώνα ή μιά ρου- 
κέττα.

Οί παραστρατημένοι εΐναι ενα άπό τά πιό μακρά καί τά πιό πο
λυπρόσωπα Ελληνικά μυθιστορήματα. Τό ύφος εΐναι παραμελημένο καί 
σέ πολλά μέρη οί φραστικοί τρόποι εΐναι καθαρά δυσάρεστοι. "Ας μήν 
άπατηθή κανείς, δτι πρόκειται γιά μιά θλημένη άπλότητα ή γιά μιά 
έσκεμμένη έλλειψη ύφους. Τό τελευταίο αύτό, δηλ. νά κάνη ύφος χωρίς 
ύφος τό έχει έπιτύχει ό Stendhal*  έδώ δέν πρόκειναι παρά γιά άδυνα
μία. Τά όλίγα μέρη πού εΐναι πιό ζωηρά καί μάς δίνουν τά λεγάμενα 
«έκφραση» καί «εσωτερικός μονόλογος» δέ σώζουν τό σύνολο. Άλλά τό 
πιό άποτυχημένο καλλιτεχνικά μέρος του έργου είναι ό διάλογος. Τό 
κείμενο δέν παρέχει ούτε μιά σελίδα άξιομνημόνευτη ούτε ένα πρόσω
πο πού θά έπανέλθη ζωηρά στή μνήμη μας. Τό έργο δίνει μάλλον μιάν 
άτμόσφαιρα καταθλιπτική, πού καλύπτει τή ζωή μοιραίων άνθρώπων. 
Εΐναι ή μόνη έπιτυχία του ύφους, τό όποιο σέ πολλά μέρη χαρακτηρί
ζεται άπό έξαντλητική περιττολογία, άπό έλλειψη μεστότητας καί άραιό- 
τητα.

Οί άνθρωποι εΐναι άντιηρωικοί: δέν πράττουν άπό έλεύθερη βού
ληση, άπό έναν συνειδητά τεθειμένο σκοπό. Εΐναι άνδρείκελλα τής ’ίδιας 
των τής φύσης. Εΐναι φυσικοί άνθρωποι, να τ ο υ ρ α λ ι σ τ ι κ ο ί. Τό 
ψυχικό τους περιεχόμενο εΐναι πολύ άπλό καί μάλλον εΐναι πραγματο 
ποιήσεις τής ίδιας τους τής ιδιοσυγκρασίας. Πολλοί άπ’ αύτούς μάς γί- 
νουνται συμπαθείς, διότι άπό τήν ήθική τους δυσμορφία τούς σώζει μιά 
ξαφνική πράξη καλωσύνης, ή έγκατάλειψη του εγωισμού καί ή συμπα
θητική ματιά στούς συνανθρώπους τους. 'Η ’Αλεξάνδρα εΐναι ή διαρκής 
μας συμπάθεια, μόνον άς έλειπαν έκεΐνα τά τόσο συχνά της δάκρυα.

Άλλά άρκεΐ. ’Άς άλλάξουμε ύφος. «ΟΙ Παραστρατημένοι» παρου
σιάζουν σημάδια πολύ ενθαρρυντικά, σημάδια νέων καιρών. Έάν θέσου
με έκτος συγκρίσεως τήν «Εκάτη» του Κ. Πολίτη, έργο πού πρώτο στήν 
Ελλάδα άδιαψόρησε γιά τίς άπαιτήσεις του κλασσικού μυθιστορήματος 

κ’ έδωκε πολύν χώρο στή φαντασία καί τήν έμπνευση, τό μυθιστόρημα 
τής Λ. Πάκου, διατηρώντας κάποια κλασσική βαρύτητα πού δέν εΐναι 
άκαμψία, συερημένο άπό φαντασία καί έμπνευση, στηριγμένο στήν πείρα 
τής ζωής καί στό συναισθηματικό ένατένισμά της, μάς μυεί σέ άλλου είδους 
ικανοποιημένες άπαιτήσεις τού μοντέρνου μυθιστορήματος.

Έν πρώτοις, παρουσιάζει μιά ήθική άδιαφορία, δηΛ. άφήνει τούς 
άνθρώπους νά ζήσουν ελεύθεροι τήν ήθική προσωπικότητά τους καί ά- 
φήνει τόν άναγνώστη ελεύθερο νά διατεθή δπως θέλει άπέναντί τους χω
ρίς νά ζητάη νά τόν παρασύρη παραπειστικά σέ μιά καταδίκη ή σ’ έναν 
έπαινο. Μόνο στό τέλος άποκαλύπτεται, δτι ή ήθική άντικειμενικότητα 
τής συγγραφέως εΐναι άπόρροια μιάς ορθής καλλιτεχνικής άντιλήψεως, 
διότι άφοΰ παρέστησε τούς άνθρώπους της δπως εΐναι, τότε μόνο 
γυρνάει, τούς βλέπει καί τούς σκεπάζει μέ μιά ένδόμυχη εύχή, νά γίνουν 
καλύτεροι.

Δεύτερο, δέ φορτώνει τά πρόσωπά της μέ ιδέες κινητικές, άλλά 
τάφήνει έλεύθερα νά έκφράσουν σκέψεις άνάλογες μέ τήν κάθε στι
γμή τής ζωής τους χωρίς αύτές νά εΐναι συναρτημένες καί άλληλυπεύθυ- 
νες : έτσι ή Αλεξάνδρα, λέει κάπου τό πολύ ώραΐο καί πολύ άνθρώπινο 
τούτο : «δέν ήμουν πολύ θρήσκα έκείνη τήν έποχή».

Τρίτο, τά πρόσωπά της πραγματοποιούν άπόλυτα καί καθαρά μό
νο τό φυσιολογικό τους είναι. ‘Ο ρεαλισμός τους εΐναι καθαρά φυ
σιολογικός. Δέν τίθενται γιά νά μάς άνεβάσουν σέ ήθικά άνώτερα 
στρώματα, άλλά τίθενται καθαρώς καλλιτεχνικά : γιά νά μάς έ ν δια
φέρουν καί νά μάς συγκινήσουν άνθρώπινα, μ’ αύτή τήν ίδια τήν 
ούσία τής ύπάρξεώς τους. Δέ ζητούν παρά νά δείξουν τόν έαυτό 
τους. Καί είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί ό εκλεκτός κριτικός κ. Α. θρύ
λος διαπιστώνοντας τό δεδομένο αύτό, δέν τό άποδοκίμασε δπως άλλο
τε ζητώντας τά βαθύτερα νοήματα, τίς άνατάσεις καί τίς συμβολικό- 
τητες. ’Εγώ, δση μοι δύναμις, άγωνίστηκα μεσ’ άπό ένα τόμο διηγημά
των καί μεσ’ άπό κάποιους στοχασμούς μου πάνω στήν «Πεζογραφία 
τών νέων» νά άναδείξω τήν άξια τής δεικτικής αύτής λογοτεχνίας, τής 
καθαρής νά πούμε πεζογραφίας, πού δέν εΐναι βεβαρυμένη μέ ήθικά 
καί ιδεολογικά παράσιτα. ‘Η ιδέα μου αύτή γιά τήν καθαρή δεικτική 
λογοτεχνία ξεπήδησε μποστά μου άπό μιάν άμεση έπαφή μου μέ τή με
γάλη τέχνη τών Shakespeare, Dostojevski καί Stendhal καί τών σ^αν- 
διναυών καί τών άγγλων νεωτέρων συγγραφέων καί στερεώθηκε μέ τήν 
άνάγνωση τού έργου τού Ιταλού Borgese «11 senso della letteratura 
Italiana*,  δπου ό συγγραφέας ζητάει τό συγχρονισμό τής Ιταλικής λο- 
λοτεχνίας, ή όποια δέν έκαμε οτά νεώτερα χρόνια τίποτε σχεδόν γεν
ναίο, διότι κρατιέται άκόμα στις παλιές ίδεαλιστικές άντιλήψεις. Οταν 
διατύπωσα τέτοιες ιδέες στό βιβλίο μου, τήν «Πεζογραφία τών Νέων» 
τότε κάποιος, άξιαγάπητος κατά^τά άλλα, Αθηναίος άνθρωπος, μού 
εΐπε τέτοια λόγια περίπου : «Ξιππασμένε έπαρχιώτη, αύτά πού γράφεις 
εΐναι λόγια τής Γαλλικής πιάτσας καί τού τελευταίου Γαλλικού ταχυ
δρομείου». Καί ό νόστιμος αύτός πρωτευουσιάνος δέν έκαμε άκόμα ούτε 
ένα ρούπι πέρ’ άπό τήν ήθογραφία 1

Τέταρτο, σέ πολλά πρόσωπα ή ψυχική ζωή τους δέν βαίνει κατ 
εύθεΐα γραμμή, ώστε νά τά έχουμε γνωρίσει μιά γιά πάντα άπό τήν 
άρχή, άλλά σ’ ένα ώρισμένο μέρους τού έργου παρουσιάζει μιά ξα
φνική μεταβολή. Αύτό σημαίνει δτι δέν εΐναι, άλλά γ ί ν ο υ ν τ α ι μπρο
στά μας. Αύτά τά πρόσςοπα δέ μπορεί νά εΐναι σύμβολα ούτε τ ύ- 
π ο ι. Εύτυχώς ! Αύτά τά πρόσωπα δέ βγαίνουν άπό έναν λογικό πυρή
να—ιδέα, άλλά εΐναι καθαρές, ζωντανές ψυχολογικές όντότητες. 'Η ά- 
λήθεια τής ύπάρξεώς τους έξασψαλίζεται άπό τή ζωντανότητα, δηλ. τή 
μεταβλητότητα τής ζωής τους καί δχι άπό τό συμβολισμό τους 
ούτε τή μονιμότητα τών χαρακτηριστικών τής ιδιοσυγκρασίας τους.

Τό βιβλίο τής δας Λ. Πάκου εΐναι προϊόν άτομικής ζωικής πείρας 
καί καλλιτεχνικής ένημερώσεως. Οί άνθρωποί του, ζωντανοί, κινούνται 
κάτω άπό μιάν άτμόσφαιρα μονότονης καταθλίψεως. Αύτός ό συνδυα
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σμός τής παλλόμενης πραγματικότητας μέ τό διάχυτο καί ατμοσφαιρι
κό, άποτελεΐ μιάν έπιτυχία. *Η  άτμοσφαιρικότητα εΐναι κάτι πού κρατεί 
πάντα σ’ έγρήγορση τό συναίσθημα, τυλίγοντας τά πράγματα μέσα σ’ 
έναν πέπλο, ό όποιος δέν εΐναι έργο των χειρών τής λογικής, άλλά 
τής διαθέσεως. Κατ’ αύτόν τόν τρόπο τά πρόσωπα καί τά πράγμα
τα χάνουν τή φωτογραφικότητά τους καί μπαίνουν σ’ έναν άλλον χώρο. 
'Η μετάθεση αύτή, πού εΐναι ό πρώτος δρος τής τέχνης, διευκολύνεται 
καί μέ τό κρύψιμο, τό πολύ βαθύ κρύψιμο του σχεδίου οικοδομής του έρ
γου, ώστε νά φαίνεται, δτι τά γεγονότα έρχουνται τό ένα μετά τό άλλο 
κατά τή φυσική τους ροή καί δχι έπειτα άπό μίαν έσκεμμένη τοποθέτηση.

Παρ’ δλα αύτά τά προσόντα του έργου, θά ηύχετο κανείς, μιά 
περισσότερο λεπτή εύαισθησία (ή οποία μάς προσφέρεται μόνον ά
φθονη) καί μιά πνευματικώτερη διαχείριση του θέματος.

Π. ΣΠΑΝΔ.

Α. ΚΩΤΣΑΚΗ «Καταχτητές» (άλληγοριχό διήγημα). ’Αθήνα, 1934

«Μά κ’ έγώ τήν ϊδια έγνοια έχω, ψυχή μου. ’Έπαψα νά ύπάρχω, 
έχάθηκα, βρίσκομαι στό κέντρο άκαθορίστων οριζόντων καί μονάχα ένας 
βαθύτατος στοχασμός ζή, φτεροσκοπεΐ έντός μου».

Τά λόγι’ αύτά χαρακτηρίζουν σαφώς τή στάση του ηρώα, στό 
πρώτο μέρος τοΰ πεζογραφήματος. Τό πρώτο αύτό μέρος εΐν’ ένα έξο
χο διήγημα. ‘Ένας άνθρωπος δίδεται στήν άναπόληση τών περασμένων. 
Φτερουγίζει ή σκέψη του γύρω στά περασμένα ώραΐα πράματα. ’Αφή
νεται σέ μιά περιπλάνηση στό παρελθόν μέ κέντρον τή φυσιογνωμία του 
κοριτσιού, τής Διάνας. 'Η διήγηση εΐναι γεμάτη άπό θάμβος καί όνει- 
ροπλάνεμα, άπό γεγονότα πού διυλίζουνται μέσα σέ λεπτότητες καί 
εύαισθη~ίες. Ή ζωή έδώ γίνεται «μυθική», χάνει τό ύποστατό της, τόν 
όγκο της καί ή μορφή τής κοπέλλας μοιάζει μ’ ένα λουλούδι άπίθανο, 
άνέγγιχτο, πού τό άναταράζει έλαφρά καί άλλεπάλληλα τό κύμα τών 
άναμνήσεων του ηρώα. Δέ μάς έχει συνηθίσει ή νεοελληνική λογοτεχνία 
σέ τέτοιες σελίδες. ’Αφήνουμε πίσω τούς παχεϊς λυρισμούς καί τήν 
πηχτή αισθηματολογία. ‘Ό,τι αισθανόμαστε έδώ εΐναι έκεΐνο, πού άναδί- 
νεται, εΐναι ένα άρωμα ή μιά άνταύγεια πού μένει άπό τά πράγματα 
Βρισκόμαστε διαρκώς άνάμεσα στήν πραγματικότητα καί στ’ όνειρο. Τά 
γεγονότα καί τά πρόσωπα γίνουνται πάντα κάτι άλλο άπ’ αύτό πού 
εΐναι 'Ένα «θάμβος» ένας παλμός αισθήματος, κάποια άτμόσφαιρα μύ
θου τά ξεσηκώνουν καί τά μεταφέρουν άλλου. 'Ο άφηγητής τά άτενίζει 
έτσι, δπως σέ μιάν έρημο τό διψασμένο μάτι του ταξιδιώτη βλέπει στόν 
ορίζοντα ψηλά τό όραμα μιάς πόλης, πλούσιας καί ώραίας, μέ άφθονα 
νερά, ένώ ή ϊδια ή πόλη έχει μείνει κάτω.

Καί ούτε μιά στιγμή δέν ύπάρχει πού κινδυνεύουμε νά μπλεχτού
με σέ ρομαντικά πλανέματα. ‘Ο άφηγητής καί ήρωάς εΐναι άπό γερή 
γενιά, κ’ έκεΐ πού θά περίμενες μιά ύπερβολή, τή βλέπεις σκοτωμένη μέ 

τήν ειρωνεία. Ή ποιητική κατάσταση έτσι δέ σκορπιέται σέ κάτι, πού 
εΐναι ρομαντικά άνώφελο, άλλά παίρνει μιά γήινη χροιά, γίνεται ένα 
γήινο ποίημα, καί ό άκαθόριστος καί άπέραντος ορίζοντας, μέσα στόν 
όποιο φτεροκοπάει ή άνάμνηση τοΰ ηρώα δέν εΐναι τό άχανές κενό, 
άλλά γεμίζει άπό τή στίλβη καί τή μαρμαρυγή καί τό θάμβος τής 
άνακαλουμένης μορφής. Ιδού σελίδες μαγικής λογοτεχνίας 
στί νεοελληνική πεζογραφία έπειτ’ άπό κείνες τοΰ Παπαδιαμάντη («Τά 
ρόδιν’ άκρογιάλια», «'Ο ρεμβασμός τοΰ δεκαπενταυγούστου» κ.λ.) καί τοΰ 
Κ. Πολίτη (:< Εκάτη»).

Ή Διάνα! Μά πόσο διαρκοΰν οί ώραΐες στιγμές τής ζωής;
Mais elle etait du monde
ou les plus belles choses out le pire destin 
et rose, elle a vecu ce que vivent les rosesr 
Γespace d’un matin.

*H Διάνα έφυγε καί πάει! Γιά τήν ’Αθήνα, γιά τήν Αίγυπτο. Καί ή 
Αίγυπτος μυθοποιείται: «Γιά τό Κάιρο, πόχει άνθρώπους μαύρους καί 
ήλιον πού ψήνει τό ψωμί καί κάνει τό γιαλό άλάτι». Αύτή ή μεταφορά 
τής ζωής στό μΰθο εΐναι τό ιδιαίτερό χαρακτηριστικό τοΰ έργου.

Ή Διάνα γίνεται τώρα ένα σύμβολο καί ώς τό τέλος τοΰ έργου 
παραμένει τέτοιο. 'Ένα. σύμβολο, μιά αλληγορία πάντα μέ παγώνει’ εΐναι 
δυνατόν νά ύπάρχη ζωη μέσα σέ μιάν άλληγορική έξίσωση: Διάνα= ή 
ανώτερη ζωή; Μεγάλος κίνδυνος άπό παγετώνες. Μεγάλη ή άντίσταση 
καί λαμπρή ή νίκη.'Ο κ. Κωτσάκης κατορθώνει νά δώση ζωή στό σύμβο
λο. Πώς ; Πώς εΐχε γεμίσει πριν τόν άδειον ούρανό τής ζωής του; μέ 
τό θάμβος έκείνης τής μορφής; Πώς τώρα θά γίνη τούτο; μέ τή λα- 
χ τ ά ρ α καί μέ τή σάτιρα πού βουίζει.

'Η Διάνα πρός στιγμή πλάθεται μπροστά μας σάν ένα είδος Βεα
τρίκης, πού μέ μιάν ισχυρή έλξη τραυάει τήν ψυχή του ήρωα πρός τό ύψηλό 
καί τό άνώτερο. «’Αναζητώ έναν δρόμο, πού δέν τόν γράφουνε οι χάρτες: θά 
εΐναι δσο πάει καί πιό άνηφορικός, θά μέ άνεβάση ψηλά. Μέ τή δυνατή μα
τιά μου θά ερευνήσω τούς άνοικτούς ούρανούς καί τούς όλόφεγγους. 
Θά τήν ίδώ κ’ έκείνη θά’ρθη πρός άντάμωσή μου» Πάει γιά τήν κατά- 
κτηση τού τελείου. Καί ιδού μόλις έκείνη έφυγε, τό κενό, τό μεγάλο κε
νό, δπου ή ψυχή του παθαίνει ’ίλιγγο καί τό μυαλό του κάνει τουμπες. 
’Έπειτα ή μεγάλη άπόφαση γιά τή μεγάλη άνοδο. Μελοδραματι
κή δμως άπόφαση, παράδοξα μπογιατισμένη. Γιατί; Γιατί αύτός ό κωμι
κός τόνος, πού φτάνει στό άλλόκατο, αύτή ή αύτοειρωνεία;

Διότι ό ήρωάς δέν εισέρχεται γιά πρώτη ψαρά μέ άφέλεια στό 
φανταστικό άνώτερο κόσμο. ’Έχει ήδη πείρα τού κόσμου καί έπιστ ρ έ- 
φ ε ι σ’ αύτόν μέ τήν άνάμνηση. Γι’ αύτό, άντί άφελής ή λαχτάρα 
του γίνεται πικρή καί κωμική. Ξαίρει άπό πριν. Καί σά νά μάς λέη: «Πήγαι
να τότε νά βρώ κάτι πού δέν ύπάρχει. Είχα κάνει λάθος· έκείνη ή μαρ
μαρυγή τού άστρου, δέν ήταν παρά πατήματα χήνας σ’ έναν βούρκο. Γε- 
λάσθηκα». Άλλά εΐναι πολύ γερός ώστε νά μήν τραυάη τά μαλλιά του· 
Αύτοθεραπεύεται μέ τήν ειρωνεία.
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Ο ήρωας παίρνει τώρα τό γήινο δρόμο γιά νά συναντήση τήν άλ
λη Διάνα : νά, έκεΐνο τό feu-follet πού λαμπυρίζει πέρα στόν ορίζοντα 
τοϋ κοινωνικού βούρκου. Μάς διηγείται τό πέρασμά του. Τά ποδήματά 
του είναι βαρειά άπό λάσπη. Τί σαπίλα, τί άποφορά. Ό δρόμος του μέσ’ 
άπό τήν κοινωνία δέ γίνεται μέ τά κλαπατσαρίσματα κανενός ύδρωπικοϋ 
άπό Ιδέες Πηγάσου, άλλά μεσ’ άπό εικόνες χρωματισμένες δυνατά μέ 
σαρκασμό καί σάτιρα. Φαντασία γέρου άνθρώπου. 'Η δύναμη του Α. Κω- 
τσάκη εΐναι ή φαντασία, μιά φαντασία γερή, πλημμυρισμένη άλλοτε 
άπό θάμβος, τώρα άπό ειρωνεία καί σαρκασμό καί σάτιρα.

*Ο ήρωας κερδίζει τό δρόμο του : γίνεται πλούσιος. Τότε έξαν- 
τλεΐται σέ αύτοθαυμασμό, πού μοιάζει μέ φτύσιμο ή μαστίγωμα. Κατα
κτά τή ζωή, ή Διάνα πλησιάζει, ή Διάνα γίνεται δική του. Γίνεται έπιβή- 
τορας τής Ζωής, ά! Αύτός λοιπόν εΐναι ό Κατακτητής ; Μάλιστα. Διότι 
κατακτημένος άπό τή ζωή τήν κατέκτησε, τήν ύποδούλωσε στό γέλοιο 
του, τήν ειρωνεία, τό σαρκασμό, τή σάτιρα.

Κ έντός του. κλεΐ πάντα τή Διάνα τήν άλλη, έκείνη τών παλιών 
νεανικών ήμερών. Αύτή άπό μέσα του τόν όδηγεΐ νά φραγκελλώση αιμα
τηρά τά ψεύτικα είδωλα τής Γης μας. Πόση όργή ύπάρχει μέσα στήν 
άγνή ματιά τής ιδανικής Διάνας! ‘Όσην ό Χριστός εΐχε γιά τούς άν
θρώπους, δταν ύψωσε τό φραγκέλλιο, γιατί αύτός πήγαινε νά στήση τόν 
Οίκον του θεού κι αύτοί τόν είχαν μεταβάλει είς Οΐκον έμπορίου.

Τό βιβλίο του κ. Κωτσάκη εΐναι γεμάτο άπό τήν όργή αύτή του 
Δικαίου καί τήν πικρία τοϋ ‘Αγνού πού έχει άπατηθή στήν πίστη του. 
Ο συγγραφέας ένίκησε πολλαπλή νίκη. Ad augusta per angusta. ‘Ύψωσε 

τήν ϋλη του σέ μιά πνευματικότητα, πού δέν εΐναι πουθενά άραχνώδης 
καί σκοτεινή. Παρέκαμψε τό σκόπελο τοΰ συμβόλου, ζωντανεύοντάς το 
μέ εικόνες δυνατές. ’Έκανε άπό τή ζωή άλλοτε ένα θάμβος ποιητικό, 
άλλοτε ένα μΰθο παλλόμενο άπό έσωτερικότητα, άπό μιά πνευματική 
διάθεση πικρή άπό ειρωνεία καί άπό σάτιρα. Ξεσήκωσε τή φαντασία του 
ώς τό άντικείμενό της. Μάς έδωκε σχεδόν πάντοτε σελίδες μιάς λογο
τεχνίας μαγικής.

Π. ΣΠΑΝΔ.

Θ. ΠΕΤΣΑΛΗ «Παράλληλα καί παράταιρα», (διηγήματα), ’Αθήνα, 1936.

Έγνώριζα ώς τώρα έναν Πετσάλη ο I κ ο δ ό μ ο, τό συγγραφέα 
τοΰ μυθιστορήματος «Γερές καί άδύναμες γενεές». Μέ τό κυκλικό αύτό 
μυθιστόρημα ό κ. Π. φιλοδόξησε πρώτος στήν Ελλάδα νά μάς δώση τό 
τρίπτυχο τής Ιστορίας μιάς οίκογένειας, δπου οί δεσμοί τοΰ αίματος καί 
καί ή κληρονομικότητα κανονίζουν σά μιά μοίρα έσωτερική τή ζωή τών 
προσώπών,—καί σύχρονα νά ξετυλίξη μπροστά μας κινηματογραφικά, 
έξωτερικά είκόνες άπό τή μεγαλοαστική ζωή τής χώρας μας. ’Αλλά έκτός 
άπό τό δτι κανείς δέ μάς πείθει γιά τόν τόσο άναπόφευγο ρόλο τής κλη 
ρονομικότητας στή ζωή μας—ό άνθρωπος εΐναι πάντα ένα άθροισμα δια

φόρων παραγόντων άλλά καί κάτι άλλο άπροσδιόριστο πού θά ξεπερ- 
νάη πάντα τό άθροισμα τών παραγόντων—ό τρόπος τοΰ συγγραφέα ό 
ύπερβολικά οίκοδομικός, ό ύπερβολικά σχηματικός, άφαίρεσε μεγάλο μέ
ρος άπό τήν έλευθερία καί τή «διαθεσιμότητα» τής ζωής τών προσώ
πων καί άφαίρεσε άπό τά γεγονότα τό ξαφνικό, τό χασματικό καί τό 
άκατάστατο, τήν ώραία έκείνη άκαταστασία πού έγγυάται γιά τήν άλή- 
θεια τής ζωής. ‘Ωστόσο ή προσπάθεια τοΰ κ. Πετσάλη ν’ άνοιξη νέο δρό
μο στό νεοελληνικό μυθιστόρημα άκολουθώντας τά ίχνη τοΰ Zola («Les 
Rougon-Macquart»), τοΰ Romain Ralland («Jean Christophe»), τοϋ Jules 
Romains («Les homines de bonne volonte»), τοΰ Galsworthy («Forsyte 
Saga»), τοΰ Thomas Mann («Buddenbrooks»), κρατεί δλη τήν Ιστορική 
της άξια.

Μέ τά δώδεκα διηγήματα τοϋ προσφάτου τόμου «Παράλληλα καί 
Παράταιρα», γνώρισα έναν άλλο Πετσάλη. Δέ μ’ ένδιαφέρει καθόλου ή 
χρονολογία τών διηγημάτων, σημασία γιά μένα έχει τό ποιόν καί τό περι
εχόμενό τους. Μέ τό μυθιστόρημά του ό κ. Π. ήρθε σέ μιά εύρύτερη έπα- 
φή μέ τό σημερινό νεοελληνικό κόσμο, μέ μέσο τή σκέψη. Στά διηγή
ματα ή έπαφή αύτή στενεύει, χάνεται άπό τή μέση ή αναδημιουργούσα 
σκέψη καί φωτίζεται δυνατά μιά μονάχα πτυχή τής ζωής, ό Ερωτας. 
Άλλ’ άς μήν ύποθέση κανείς, δτι ό συγγραφέας μάς δίδει τήν ίδιοχρω- 
μία τοΰ νεοελληνικού έρωτα τοΰ μικροαστικού ή τοΰ μεγαλοαστικού ή 
τού λαϊκού. Κανένας φυλετικός ή κοινωνικός ύπαινιγμός δέν τόν συνο
δεύει. Εΐναι άπλώς ό έρωτας. Ή έκφραση αύτοΰ τοΰ αισθήματος στόν 
Πετσάλη παρουσιάζεται εϊτε σάν άπόρροια προσωπικής ζωικής πείρας, 
εϊτε προκύπτει άπό τήν ιστορική παρατήρηση καί τή γνώση. Αν λάβου
με ύπ’ δψη τά τέσσερα καλύτερα διηγήματα τού τόμου, τό πρώτο «Ζωές 
παράλληλες καί παράταιρες» εΐν’ ένα πικρό άπόσταγμα ζωής—τουλάχι
στο έτσι τό διαισθάνουμαι—, μέ τή «Μάταιη προσπάθεια» μιάς δίνεται 
ό άνάτολίτικος λυρικός έρωτας τής σάρκας, στήν «Όλονυκτία σέ βυζαν
τινό ρυθμό», ό πέπλος τής θρησκευτικής πίστεως σκεπάζει όλότελα τό 
αίσθημα πού ώστόσο κοχλάζει στά βάθη τής ψυχής καί στό διήγημα 
«Ροδώπις ή έταίρα», συνταιριάζεται σύμφωνα μέ τό ρυθμό τής άρχαίας 
ελληνικής ζωής, ό έρωτας μέ τό πνεΰμα.

Πολλά μέρη τών διηγημάτων αύτών εΐναι πολύ έπιτυχημένα καί 
λεπτά, άλλά γενικά δέν τούς λείπει κάποια σκληρία, καί κάπου κάπου κάτι 
τό παράταιρο, διότι ή λείανση δέν προχωρεί πάντοτ3 ώς έκεΐ πού έπρε
πε. Γενικά πάλι, τά μοτίβα πού άναπτύσσει στά τέσσερα αύτά διηγή
ματα εΐναι έπιδεκτικά άπό μιά πλουσιώτερη λεπτομέρεια σέ σκέψη καί 
παρατήρηση πού θά τά ’κάνε πιό άνήσυχα, πιό έγκεφαλικά, περισσότε
ρο πυκνά καί συνεπώς περισσότερο ζωντανά.
Γ Π. ΣΠΑΝΔ.

ΑΓΓ. ΔΟΞΑ «‘Απόψε στις 8'/2> ’Αθήνα, 1936.

Μιά σειρά άπό δεκαεφτά μικρά διηγήματα ερωτικής ζωής. Μικρές 
έρωτικές Ιστορίες, συχναζόμενες άπό συμπαθητικά πορνίδια καί παρα
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λυμένους άνωφελεϊς άνθρώπους. Ιστορίες γραμμένες μέ μιάν άρεσκου- 
σα ενότητα ελαφρού τόνου. Κάποτε μιά διαβολική intrigue,' όπου πλέ. 
κονται, θυμίζει άπό μακρυά Boccacio. 'Υπάρχει κάπου κάπου μιά φιλο
σοφική διάθεση, μά κι αυτή είναι τόσο έλαφρυά καί εύκολη, σχεδόν σάν 
ένα αργόσχολο ξεφλούδισμα πορτοκαλιού. Καί μιά πρόθεση γιά ερωτι
κή ψυχολογία, τόσο άξιαγάπητη πρόθεση, τόσο άνάλαφρα δομένη. "Ολες 
αυτές οι άξιώσεις γιά φιλοσοφία καί ψυχολογία μάς άναγκάζουν νά χα
μογελάσουμε κάπως χωρίς κακία. ΕΤναι κάτι σάν σοβαροί χαριεν
τισμοί.

Οπως εΐναι συνθεμένο τό βιβλίο αύτό άρέσκει. Εΐναι εύχάριστο. 
Καί δέν είναι λίγο αύτό. Πόσοι στήν Ελλάδα σκέφθηκαν, δτι εΐναι μιά 
άνάγκη καί αύτή ή λογοτεχνία του ελαφρού τόνου. "Ενα βιβλίο εύχά- 
ρίστο χωρίς νά εΐναι κατώτερο εΐναι σπάνιο στή χώρα μας. 
θ άναφέρω μερικούς μόνο συγγραφείς μας πού πέτυχαν στό εΐδος αύ
τό : Ίωαννόπουλος, Δόξας, Δ. Κόκκινος, Μυριβήλης.

Π.· ΣΠΑΝΔ.

Κ. ΜΠΑΣΤΙΑ. «Τ’ αλιευτικά», ’Αθήνα, 1936.

Τό βιβλίο αύτό. εΐναι «μιά φωνή, πού έρχεται άπό τή μεριά τής 
θάλασσας». Πραγματεύεται γιά τή ζωή καί τίς παράξενες συνήθειες τών 
ψαριών τής Μεσόγειας καί τού Αιγαίου καί γιά τά σύνεργα, πού κρα
τούν αί θαλασσινοί μας καί γιά κείνα άκόμα πού θά έπρεπε νά έχουν 
τού χεριού τους. Επίσης μαθαίνουμε γιά τούς άνθρώπους, πού χαροπα
λεύουν στή δούλεψη τής άσπρης θάλασσας, τού Αιγαίου- γιά τό μαρά
ζι καί τίς στεναχώριες τών ψαράδων μας. Καί ό συγγραφέας ζητάει νά 
ξυπνήση μέσα μας τή συμπόνια καί τή ντροπή, γιατί ολος αύτός ό κό
σμος τών ταπεινών είναι στόν τόπο μας άφημένος στήν τύχη του καί 
άκόμα νά έρεθίση τήν άγάπη μας καί νά μάς φέρη πιό κοντά στό μα
γεμένο ύγρό στοιχείο. Η ζωή τών ψαράδων μάς δίνεται μέσ’ άπό τέσ
σερα ήθογραφικά αφηγήματα, πού κλείνουνται μέ ένα κομμάτι ελεύθε
ρης πρόζας.

Ό κ. Μπαστιάς εΐναι ένας γνήσιος Έλλαδιστής. Άπ τήν άγάπη 
του γιά τό ελληνικό κάτι, θέλει ν’ άφήση δυό λόγια άπλά, θερμά καί 
γκαρδιακά. Αλλά δέν πρέπει νά ζητούμε περισσότερα άπ’ δ,τι μάς 
δίνει.

Ο κ. Μπαστιάς εκφράζεται μ’ ένα ύφος χαρακτηριστικά απλό καί 
άνεπιτήδευτο. Τό γράψιμό του εΐναι σαφές, γλαφυρό καί λείο.

Π. ΣΠΑΝΔ.

Π. ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ : «Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική τραγωδία».

Ό κ. Σπανδωνίδης κυκλοφόρησε τελευταία ένα καινούργιο βιβλίο 
μέ τόν τίτλο «Εισαγωγή στήν αρχαία Ελληνική τραγωδία». Χωρίς καμ·
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μιά άμφιβολία τό βιβλίο αύτό πήγασε άπό μιά μακρυά προεργασία καί 
μελέτη τού θέματος καί μαζί άπό μιάν άγάπη. Αύτή έξ άλλου εΐναι ή κα
ταγωγή κάθε έργασίας τού κ. Σπ. πού άναμφισβήτητα χάρη στήν εξαι
ρετική του μόρφωση καί τήν κριτική του Ικανότητα εΐναι ισήμερα ένας 
άπ τούς καλύτερους κριτικούς μας.

‘Η «Εισαγωγή στήν άρχαία ελληνική τραγωδία», δέν εΐναι, δπως 
θά μπορούσε νά νομιστεΐ, ένα άπλό έγχειρίδιο πού προορίζεται μονάχα 
γιά τούς ειδικούς καί δέ γράφηκε άπό έναν ξηρό έπιστήμονα πού θέλει 
νά προσφέρει ορισμούς καί ταξινομήσεις, άλλά άπό έναν λογοτέχνη καί 
κριτικό πού νειρεύθηκε νά δημιουργήσει ένα έργο δσο μπορούσε πιό κα
λύτερα.

Στό βιβλίο αύτό ή άρχαία ελληνική τραγωδία, τό τελειότερο συν
θετικό δημιούργημα τής άρχαίας τέχνης, έρευνάται έξελικτικά καί στατι
κά. Εξελικτικά, έξετάζεται ή πηγή καί ή διαμόρφωσή της, στατικά, τί 
εΐναι τραγωδία (τεχνική), ποιά ή έννοια τού τραγικού (φιλοσοφία τής τέ
χνης). Καλλιτεχνικά προσδιορίζεται ή άξια τών έργων τών τριών τραγι
κών. Μέ τά τρία αύτά μέρη, επιστημονικό, καλλιτεχνία, φιλοσοφία τής 
τέχνης κλείει πλήρως ό κύκλος τού θέματος.

Έκεϊνο πού κυριαρχεί στό έργο αύτό καί στίς προγενέστερες έρ
γασίας τού κ. Σπανδ. στή «Διδασκαλία τών Νέων Ελληνικών» καί στήν 
«Πεζογραφία τών νέων», εΐναι τό πνεύμα τής άναλύσεως. Ο κ. Σπανδ. 
ζητάει, άφού αισθανθεί νά έννοήσει τό καλό, νά άναλύσει τήν αισθητι
κή του έντύπωση. Τά καλλιτεχνήματα δέν εΐναι πτώματα γιά έρευνες 
άνατομικές. Εΐναι κόσμοι μαγικοί πού ζοΰν καί πρέπει νά τούς νοιώσεις 
πρώτα δικούς σου, νά τούς άγαπήσεις κ’ ύστερα νά ζητήσεις νά τούς 
εξηγήσεις, νά τούς κρίνεις. Χρειάζεται ν’ άγαπήσης τό άντικείμενο τής 
έρευνάς σου κι δχι νά σταματήσεις μπροστά του ψυχρός καί άπαθής σά 
νά είσαι υποχρεωμένος νά τό ερευνήσεις. Πρέπει νά παρασυρθεϊς 
κοντά του άπό μιά έλξη μυστική πού σέ τραβά, νά ενωθείς μαζί του καί 
τότε νά μιλήσεις γΓ αύτό, τότε νά τολμήσεις νά τό άναλύσεις. Κι αύτό 
κάνει ό κ. Σπανδ. πού εΐναι πραγματικά δημιουργός κριτικός, δσο κι άν 
θέλει νά όνομάζει τόν έαυτό του ερασιτέχνη πού τό κάνει, γιατί ή λέξη 
ερασιτέχνης κλείνει γι’ αύτόν δλη τή θερμότητα τής άγάπης πρός τό 
άντικείμενο του.

Ό κ. Σπανδ. άκόμα, εΐναι ένα πρωτοπόρος ερμηνευτής τών νέων 
τάσεων στή λογοτεχνία μας. Άντιρρασιοναλιστής καί άντίμοραλιστής, 
άντίθετα πρός τούς περισσότερους άθηναίους κριτικούς πού κατά παρά
δοση κλασσικίζουν, ζητάει μιά τέχνη καθαρή, ψυχική, αύτεξούσια, ζητάει 
αύτό πού ονομάζει «ψυχικό ρεαλισμό». Εΐναι άπ τούς λίγους ευρωπαϊ
κά μορφωμένους κριτικούς στόν τόπο μας, άπό κείνους πού γνώρισαν κ 
έκαναν δικό τους τό εύρωπαϊκό πνεύμα, πράγμα πού μού φαίνεται άπα- 
ραίτητο γιά νά κατανοηθούν καί νά έξηγηθούν οί καινούργιες τεχνοτρο
πίες, τά νέα παγκόσμια λογοτεχνικά ρεύματα πού άρχισαν νά κυκλοφο
ρούν καί στή δική μας πνευματική παραγωγή, θαυμάζει τή «μαγική», τή 
«μουσική», τήν «άτμοσφαψική» λογοτεχνία, τή μυθοποίηση τής ζωής πού
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πρέπει δμως νά έχουν ώς ύπόστρωμα πάντα μιά πραγματικότητα. Εκτιμά 
τή λογοτεχνία πού κανονίζεται δχι άπ τό λογικό, άλλά άπό τά μή λογικά 
στοιχεία. Γενικά ο κ. Σπανδωνίδης εΐναι ό δημιουργός κριτικός, ό κριτι
κός πού χρειάζεται ή έποχή μας, ό κριτικός πού όπως έγραφα μιλώντας 
γιά τήν «Πεζογραφία» του πρώτος κοίταξε συνολικά, πλατιά καί βαθιά 
τό έργο τών νέων, μέ τήν άγάπη καί τήν προσοχή πού χρειαζότανε.

Μιλώντας έτσι γενικά γιά ένα δημιουργό, νομίζω, δτι εξηγώ τί μπο
ρεί νά περιμένει ό άναγνώστης άπ’ τήν «Εισαγωγή στήν άρχαία Έλλη
νική τραγωδία».

ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ

Ν. ΤΩΜΑΔΑΚΗ «Ή βιογραφία του κι ό ποιητής». (Διάλεξη) Χανιά, 1Γ35.

Ό κ. Τωμαδάκης μάς παρουσιάζει μέ τή διάλεξή του αύτή ένα θέ
μα, πού άπασχόλησε άρκετά τόν περασμένο αιώνα, θέλει δηλ. νά ύπο- 
στηρίξη τήν ίστορικοφιλολογική κριτική άποψη, κατά τήν όποια ό ποιητής 
εύρίσκεται σέ άμεση εξάρτηση άπό τό περιβάλλον του καί κατά τήν οποία 
γιά νά νιώσουμε ένα έργο πρέπει νά μελετήσουμε τούς εποχικούς καί ά- 
τομικούς δρους τής ζωής του συγγραφέα.

Εκτός άπό τό δτι ό κ. Τωμαδάκης μάς πληροφορεί γιά πολύ γνω
στά πράγματα, τά όποια άνακαλύπτει σήμερα, πεπεισμένος καθώς εΐναι 
γιά δ,τι συλλάβη ό νους του, δέν ύποψιάζεται καθόλου μήπως ή κριτική μέ
θοδος, τήν οποία μέ νεανική χαρά άσπάσθηκε καί έρμηνεύει, επιδέχεται 
πολλές καί σοβαρές άντιρρήσεις καί άκόμη, δτι, άν ή μέθοδος αύτή στό 
σύνολό της γίνη άποδεκτή, συμβαίνει νά εΐναι μονομερής, δέν 
καλύπτει δηλ. δλο τό πλάτος έρεύνης, πού άπαιτεΐτοι γιά τήν κριτική ά- 
νάδειξη ένός έργου.

Η χώρα μας πάσχει σοβαρά άπό ίστορικοφιλολογία. ‘Ό,τι έγινε 
ώς σήμερα άπό μέρος τών Ελλήνων φιλολόγων άπάνω στά άρχαϊα έρ
γα εΐναι ϊσα-ϊσα ή έργασία αύτοϋ του είδους, τήν όποιαν συνεχίζουν 
αισίως τά δύο' πανεπιστήμιά μας εν έτει σωτηρίω 1935 καί ή όποια άφή- 
νει κυριολεκτικά άθικτη έκείνη τήν πλευρά τοϋ έργου, πού άκριβώς τό 
καθιστά μιά αιώνια καί άκατάλυτη άξια. Καί αύτή ή πλευρά του εΐναι 
ή αισθητική. Δέ ζητούν δηλ. οί φιλόλογοί μας παρά νά εξηγήσουν καί 
νά κατανοήσουν τό έργο, νά συναναστραφοΰν γνωστικά μ’ αύτό 
Αλλ άν ύποθέσουμε, δτι οί άρχαΐοι συγγραφείς ήξαιραν, δτι έπρεπε νά 

γράψουν μόνο γι’ αύτόν τό σκοπό, άσφαλώς δέ θά έγραφαν ποτέ. Διότι 
τό έργο τους εΐναι προ παντός μιά αισθητική άξία, ή δέ ίστοριοφι- 
λογογία τό έρμηνεύει μόνο χωρίς νά φτάνη νά τό έκτιμήση ολοκλη
ρωτικά. 'Η μονομερής αύτή μέθοδος ψέγεται εύτυχώς σήμερα, καί μέ 
μεγάλη άνακούφιση είδα μιά σειρά άπό φωτεινές γνώμες τόν τελευταίο 
καιρό σ ένα άπό τά άθηναίκά περιοδικά, δπου άποδίδεται {στούς φιλο
λόγους μας μομφή γιά τά φτωχά άποτελέσματα τής εργασίας τους.

Άλλά ίσως ένας πανεπιστημιακός φ.λόλογος δέν εΐναι εύκολο καί

άν ήθελε άκόμσ, νά είναι άλλο παρά ένας purus philologus. Τό πραγμά 
δμως καταντάει άποκαρδιωτικό, δταν ή ίδια άντίληφη ισχύει καί γιά 
τούς πνευματικούς άνθρώπους, πού άσχολουνταΐ μέ τή νεώτερη λ ο. 
γοτεχνία. ’Άν ό κ. Τωμ. εΐχε καί τήν παραμικρή υποψία, δτι ή άντί- 
ληψη του δέν καλύπτει ολόκληρη τήν άπαίτηση τής κριτικής, θά φρόντι
ζε νά προχωρήση πιό πέρα άπό τό σημείο πού στέκεται καί τότε θά βλε- 
πε, δτι ή ίστορικοφιλολογική έρμηνεία ένός έργου άποτελεϊ μίαν άξιό- 
λογη βέβαια καί άπαραίτητη προεργασία, άλλά πάντοτε μιά προεργα
σία μόνο γιά κείνο τό στάδιο τής έκτιμήσεως, πού ονομάζεται αισθητι
κή εκτίμηση. { ,

Δέν πιστεύουμε τόσο εύκολα σήμερα, δτι 1) ή φυσική ιστορία τής 
προσωπικότητας τοϋ ποιητή εΐναι άπόλυτα άποφασιστική γιά τό έργο 
του ούτε, δτι 2) ένα έργο μπορεί νά μετρηθή σάν άξία άντιστρόφως ά- 
νάλογα μέ τόν άριθμό τών φιλολογικών σφαλμάτων, πεύ θά διακρίνου
με σ’ αύτό. ’Άν ήταν έτσι, θά έπρεπε 1) νά μάς φέρη σέ άδυναμία έκτι
μήσεως του ή ολοκληρωτική έλλειψη βιογραφικών πληροφοριών γιά τόν 
συγγραφέα του καί 2) σέ δυσφορία ή έξακρίβωση πλήθους σφαλμάτων 
σέ συγγραφείς, πού αισθητικά τοποθετούνται στήν πρώτη σειρά.

Καί εΐναι άδύνατο σ’ έμάς αύτή τή στιγμή νά κάνουμε άλλο κάτι, 
παρά νά παρακαλέσουμε τόν κ. Τωμαδάκη νά ένδιαφερθή καί γιά τήν 
άποψή μας καί ίσως τότε θά εΐναι λιγώτερο πεπεισμένος^ γι’ αύτό πού 
κάνει, άλλά περισσότερο πλούσιος άπό πράγματα, τά όποια τώρα ούτε 
καν τά ύποψιάζεται. Είναι άκόμα άρκετά νέος, ώστε νά εΐναι κρίμα νά 
πιστεύη, δτι δέν έχει νά προσθέση τίποτε καί δτι έτελειώθη εν παντί.

Π. ΣΠΑΝΔ.

Κ. Μ1ΧΑΗΛΙΔΗ Ό «Βερναρδάκης καί τό γλωσσικό» (Α' μελέτη-Β άπό- 
σωμα). ’Αθήνα, 1935.

'Η έργασία αύτή, πού πρωτοδημοσιεύθηκε στά «Νέα Γράμματα» μάς 
δίδεται τώρα άνατυπωμένη σέ δυό μικρά καί κομψά τεύχη.

‘Η πρόθεση τοϋ συγγραφέα εΐναι κυρίως νά δείξη, δτι ό Δ. Βερναρ- 
δάκης κακώς έκλαμβάνεται σάν πρόδρομος τοϋ δημοτικισμού. Οτι ό Βερ- 
ναρνάκης ούτε άπό πίστη ούτε άπό σαφή συνείδηση ύπήρξε δημοτικιστής, 
άλλ’ άπό μίσος πρός τόν άντίπαλό του, τόν Κόντο.

Γίνεται φανερό, δ.τι ό κ. Μιχαηλίδης ζητάει νά διορθώση μιά σελί
δα τής ιστορίας τοϋ γλωσσικού μας ζητήματος καί νά άποκαταστήση στό 
ορθό μιά πλανημένη γνώμη. Καί πραγματοποιεί τήν πρόθεσή του προ
βάλλοντας άφθονα ντοκουμέντα γιά τή λεπτομέρεια καί στηρίζοντας τή 
«θέση» του σ’ ένα γενικώτερο παρουσίασμα τοΰ Βερναρδάκη σάν χαρα
κτήρα καί σάν πνευματικού άνθρώπου. Μέσ’ άπ’ αύτό τό γενικό πλαίσιο 
είμαστε υποχρεωμένοι ν’ άναγνωρισουμε τήν όρθότητα τής γνώμης τοΰ 
κ. Μιχαηλίδη σάν μιά λογική συνέπεια ύποχρεωτική γιά τό πνεύμα.

Π. ΣΠΑΝΔ.
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Γ. ΡΟΥΜΑΝΠ «Γοιχαννάν», ν Αθήνα, 1935.

Τό βιβλίο αύτό εΐναι άλληγορία καί πεζολογία. Μεγαληγορία σκορ- 
πιζόμενη στό κενόν. Λόγια, λόγια! Πώς θά γίνουν δράμα αύτά τά π ο λ- 
λ ά καί τά μεγάλα λόγια; Πώς θά γίνη δράμα αύτό τό περιστατι
κό, δπου οί ιδέες πυροβολούν, κάνουν ενέσεις, λιποθυμούν, φυλακίζον
ται καί άκόμα, γαυγίζουν;

Υπάρχει πρόθεση γιά ένα συμβολικό ονειρόδραμα. Έπιστρατεύουν- 
ται: ό Faust τού Gothe, τό «Γαλάζιο πουλί» τοΰ Maeterling, ή «Σαλώ
μη» τοΰ \\ ilde, Ομηρος, οί «Ψαλμοί» τής Παλαιός Διαθήκης, ό «Δω- 
δεκάλογος τού Γύφτου» τού Παλαμά. Άνοιγοκλείουν μαγικά βουνά, με- 
τακαλοΰνται πνεύματα, στοιχειά καί όλίγος ορφισμός καί ολίγη κοινω
νική φιλοσοφία. Καί γίνεται «ένα πράμα» μέ 250 σελίδες.

Π. ΣΠΑΝΔ.

ΠΕΓΡΟΥ ΑΞΙΩΤΗ «Ό γιος τοΰ πόνου», Θεσσαλονίκη, 1935.

Λέγουν, δτι ό Μολιέρος ό βασιλεύς τού γέλωτος ήτο φύσις μελαγ- 
χσλική καί δύσθυμος. Η περίπτωσις Μολιέρου μόνον δύναται νά έξη- 
γήση έκεϊνο, πού δύσκολα θά ήμπορούσε νά φαντασθή κανείς, δτι ό εύ- 
χάριστος καί εύτράπελος, ό εύθυμος καί διαχυτικός κ. Άξιώτης θά συ
νέθεσε δράμα· μάλλον διά κωμωδίαν θά ήτο κατάλληλος, θά έλεγέ τις. 
Καί δμως, αύτό τό βιβλίον, που έξέδωκε τελευταίως ό κ. Άξιώτης — 
δράμα εις πράξεις τρεις καί είκόνα μίαν—εϊναι δράμα. Δέν θά ήδύνατο 
περί αύτου νά άπατηθή ή Κα Κοτοπούλη, ή όποια γνωρίζει άναμφισβη- 
τήτως νά διακρίνη πότε ένα έργον εΐναι δράμα. Πρώτη τό άνεβίβασεν 
έπί σκηνής ή μεγάλη τραγωδός.

Βεβαίως «ό γιός τού πόνου» εις τινα μέρη έχει κωμικήν χροιάν 
καί ιλαράν, δμως ό Σαικσπήρος πρώτος τοιαύτην τινά άνάμειξιν καθιέ
ρωσε. ΔΓ δ άποφαινόμεθα, δτι τό δράμα τούτο δέν εΐναι άρχαϊον.

Π. ΣΠΑΝΔ.

ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗΣ <Ή φλεγομένη βάτος», ποιήματα.

Στή νέα αύτή ποιητική συλλογή τής γνωστής ποιήτριας, ύπάρχει 
μιά σκέψη μεστωμένη, μιά έποπτεία, πού πηγάζει άπό ένα κριτικό βλέμ
μα όξύ έπάνω στή ζωή. 'Η θέα αύτής τής ζωής μέ τίς άντινομίες της 
καί τίς μεταλλαγές, άφήνει μιά δονητικη άντανάκλαση στήν ψυχή τής 
ποιήτριας, πού συνοδεύει τή φωνή της μέ άνάλογους τόνους ποικίλους, 
άπό τήν άνταρτική διάθεση πού ύψώνει σφιγμένη τή γροθιά ενάντια 
στόν ούρανό ώς τήν συντριπτική μετάνοια καί τή δέηση Υπάρχει κάτι 
τό δραματικό στήν παθητική αύτή μετάπτωση, πού μέ τόση δύναμη έξω- 
τερικεύεται. Τό βάθος τής σκέψης κ’ ή δύναμη τής φωνής έχουν κάτι 

τό άντρίκειο. Μορφικά, αρκετά ποιήματα καί πολλοί στίχοι παίρνουν μιά 
ξεχωριστή τελειότητα :

— μέ άνεμισμένη στήν οργή τής άνταρσίας τήν κόμη.
— τού δούλου άνασηκώνονται ok τετράγωνοι ώμοι.
— Βαρύ λυγίζει τής καρδιάς μου τό κλωνάρι,
— Χύνεται τό τραγούδι μου σ’ δλη τή χτίση....
— καθώς καπνού, ή ψυχή μου, όρθια στήλη...

Ή Μελισσάνθη ξαίρει καί μπορεί νά δημιουργή τήν ποιητική μορ
φή. "Ομως, γι αύτό, θά εΐχε κανείς άξιώσεις άπό μιά τέτοια ένδειξη.

Σέ πολλά σημεία τό πλούσιο βάρος τής ούσίας βουλιάζει, νά πή 
κανείς, καί μένουν στήν επιφάνεια λέξεις, χωρίς πλαστικότητα, λέξεις, 
σύμβολα εννοιών, που ύποτυπώνουν τό περιεχόμενο γιά κατανόηση, χω
ρίς τήν αισθητική εκείνη ύποβολή πού δημιουργεί ή πλαστική μετουσίω
ση, παίρνω στήν τύχη μερικούς τέτοιους στίχους:

— Μάτοια ζητώ τού γρίφου τή λύση 
στού Σύμπαντος τό ιερογλυφικό...

_ Μές στις συγκρούσεις τού παγκόσμιου σάλου....
— μές ςτά έλεύθερα τής οκέψεως δάση !
— μές στήν ψυχή μου όρμοΰν μέ μιας τύψεις καί τρόμοι.

Φαίνεται πώς οί τέτοιες άχρωμες διατυπώσεις οφείλονται στήν 
άνάγκη συμπυκνώσεως, πού επιβάλλει ή καθωρισμένη στιχουργική μορ
φή, τό σονέττο. Γιά ποιό λόγο ή προτίμηση σ ένα τέτοιο άκαμπτο καί 
παλιωμένο πιά είδος j Σέ μιά τέτοια πολύτροπη σέ μεταπτώσεις έμπνευ
ση χρειαζόταν, κατά τή γνώμη μου, άπλωμα, άνεση. Αισθάνεται κα
νείς παντού αύτά τά άπό πριν έπιβλημένα δεσμά.

Τ. Μ ΑΛΑΝΟΥ «Περί Καβάφη» (συμπληρωματικά σχόλια', ’Αθήνα, 1935.

Συνηθίζουν νά γράφουν, δτι τούτο ή έκεΐνο εΐναι ένα άξιόλογο βι
βλίο καί πρέπει νά διαβαστή. Στή φράση αύτή ύπάρχει τίς περισσότερες 
φορές άπλή φιλοφροσύνη ή φιλική εξυπηρέτηση. Σπανιώτερα ή φράση 
άνταποκρίνεται σέ μιάν ειλικρινή εκτίμηση καί σήμερα άκριβώς έγώ θά 
ήθελα νά τήν έπαναλάβω, διότι άληθινά έκτιμώ τήν εργασία τοΰ κ. Τ. 
Μαλάνου, τόσο τήν προηγούμενη τού 1933 μέ τόν τίτλο « Ο ποιητής Κ. 
Π. Καβάφης» δσο καί ή:ήν τωρινή. Εΐναι μιά έργασία άπηκριβωμένη, στο
χαστική καί έμφορημένη άπό τήν άνάγκη τής άλήθειας, Καί άκόμη εΐναι 
χρήσιμη, διότι καί ή ίδια κατατοπίζει, προσανατολίζει όρθά, άλλά καί 
διαφυλάσσει έκεΐνον, πού θέλει νά μελετήση σοβαρά τό ζήτημα τής Κα
βαφικής τέχνης, άπό τίς προχειρότητες καί τούς ανεδαφικούς στοχασμούς.

’Άν έπρόκειτο νά μιλήσω γενικά, ή χρησιμότητα τών τέτοιων οδη
γητικών βιβλίων εΐναι γιά μένα τίς περισσότερες φορές άμφ βολή, διότι 
πιστεύω, δτι ό αισθητικά στοχαζόμενος άνθρωπος πολύ ολίγα έχει νά 
διδαχθή γιά τήν καλλιτεχνική άξια ένός έργου άπό τόν τοπικό, χρονικό 
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και βιογρπφιχό προσδιορισμό του έργου του· πιστεύω, δτι σέ τίπδτε δέ 
θά μας χρησίμευαν σήμερα προκειμένου νά έκτιμήσουμε τήν άξια τοϋ 
Ομήρου ή τοΰ Αισχύλου ή γνώση τών λεπτομερειών τής ιδιοσυγκρασίας 

τους καί οί ψυχικές αφορμές τοϋ έργου τους. ’Αλλά θά ήταν εντελώς 
σφαλερό νά πιστεύσω, δτι τίποτε άπ’ αύτά δέ μοϋ χρειάζεται προκειμέ
νου νά έκτιμήσω καλλιτεχνικά τό έργο ένός Καβάφη, ένός Rimbaud ή 
ένός Beaudelaire. Διότι στούς συγγραφείς αύτοΰ τοΰ είδους, τους έν- 
τιλώς καί ολοκληρωτικά άτομικούς έξαιτίας τήν άνώμαλη ιδιοσυγκρα
σία τους, στούς συγγραφείς, δπου όλόκληρο τό άτομο μεταφέρεται φα
νερά ή κρυμμένα στό έργο τους, στούς συγγραφείς ιδιαίτερα δπως ό 
Καβάφης δπου ή εντελώς κλειστή ύποκειμενικότητα θά ήταν σφάλμα νά 
πάρη ένά νόημα καθολικό καί πανανθρώπινο, δπου τό έργο ερμηνεύει τή 
ζωή ενός ανθρώπου καί όχι τοΰ ανθρώπου, δπου δέν ύπάρχει τί
ποτε τό γενικεύσιμο, χρειάζεται άπόλυτα καί σώζει άπό τήν αύθαίρετη 
διερμήνευση μιά εντελώς ακριβής γνώση τών άτομικών ιδιαιτεροτήτων 
τοΰ συγγραφέα.

Τήν άνάγκη αύτή τής καθοδηγήσεως αίσθάνθηκα κ’ έγώ ό ίδιος, 
δταν πρό ολίγου θέλησα, έχοντας ύπ’ δψη μου όλόκληρο πιά τό έργο 
τοϋ Καβάφη νά καταπιασθώ μέ τήν καλλιτεχνική του εκτίμηση. Κάτι 
μοϋ έλεγε, δτι πίσω άπό κάθε λέξη, άπό κάθε φράση άπό κάθε εικόνα, 
παραλογή ή έπίγραμμα κρύβεται ό ιδιαίτερος πάντα άνθρωπος, δ δ ε ό 
άνθρωπος καί δτι γιά νά ερμηνεύσω καί νά κατανοήσω τό έργο του 
θά ήταν άνεπαρκές νά άντιπαραθέσω τόν εσωτερικό σκοπό μέ τό καλ. 
λιτεχνικό του τέρμα, άν δέν προηγείτο ή άποσαφήνιση αύτοΰ τοΰ σκο- 
ποΰ του, πού πετυχαίνεται μόνο μέ τή μελέτη καί τή γνώση τών ιδιαιτε
ροτήτων τής ιδιοσυγκρασίας καί τής ζωής τοΰ ποιητή. Καί τότε κατά
λαβα πόσο άνεδαφική θά ήταν κάθε εκτίμηση τών ποιημάτων τοΰ Καβά- 
ΦΠ Χωρίζ οδηγίες πού διευκρινίζουν τή ζωή καί τήν ιδιοσυγκρασία 
του. Αλλά δταν λέω έκτίμηση, ή λέξη άς παρθή μέ τή μέση έννοια, πού 
έχουν κάποτε οί λέξεις. Καί, ποιά άκριβώς εΐναι αύτή ή μέση έννοια 
αύτό θά τό ποϋμε άλλοτε.

Π. ΣΠΑΝΔ.

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ κ. ΣΤΕΡΗ

Γιά νά δημιουργήσει κανείς ένα έργο πραγματικό, μοΰ φαί
νεται πώς πρέπει πρώτα άπ’ δλα νά εΐναι καλλιτέχνης, 
νά εΐναι ό ποιητής, ποΰ ξαναπλάθει τόν κόσμο, δπως τόν 
βλέπει μέσα στ’ άτέλειωτα όράματά του,

ΚΓ ό κ. Στέρης στό έργο του δέν εΐναι παρά ένας άληθι- 
νός καλλιτέχνης πού μας άποκαλύπτει έναν κόσμο ποΰ εΐνε 
πνεΰμα καί φώς. Νομίζει κανείς πώς μιά μουσική στηριγμένη 
στή γεωμετρία υψώνεται μέσα άπ’ αύτούς τούς πίνακες καί 

παρασέρνει τή σκέψη μας πρός κάποιο σόμπαν φωτεινό καί 
χαρούμενο, δπου δέν ύπάρχει ούτε μιά σκοτεινή καί πένθιμη 
στιγμή. Κοιτάξετε τίς παράξενες μορφές του πού νειρεύονται 
καί λαχταρούν στήν άκρη μιας καταγάλανης θάλασσας, πού 
όραματίζουνται, στοχάζουνται, καί φεύγουν μέ τό πνεΰμα καί 
τή φαντασία σέ τόπους μακρυνούς, μαγικούς καί χαρούμενους, 
αύτές τίς γυναίκες καί τούς έφήβους πού τούς βαραίνει ή άν- 
θρώπινή τους μοίρα καί καταντούν γιά μάς αινιγματικοί γιατί 
κλείνουν μέσα τους τό όνειρο τοΰ δημιουργού τους. Εΐνε σά 
σύμβολα τής τραγωδίας τοΰ πνευματικοΰ άνθρώπου, τοΰ καλ
λιτέχνη τοΰ ίδιου πού τίς δημιούργησε. Κοιτάξετε αυτές τίς 
άκτές τών έλληνικών νησιών, αύτούς τούς πνευματοποιημέ- 
νους όγκους μέ τίς γαλάζιες θάλασσες καί τά λευκά σπίτια, 
όλόκληρη μιά μουσική συμφωνία τής χαράς πού μάς παρασέρ
νει στό άπειρό της. Ή φύση παίρνει μίαν άλλη έκφραση, δη- 
μιουργεΐται ξανά άγνή δλο λάμψη καί ήρεμα χρώματα. Ολα 
αύτά δπως τά κοιτάζετε σάς κρατοΰν κάποιες στιγμές τόσο 
κοντά τους, σάς μιλοΰν μιά γλώσσα παράξενη πού σάς πλημ
μυρίζει γαλήνη, πού σάς δείχνει δλα τά πράγματα χωρίς ά
γωνία, χωρίς μυστικισμό, σέ μιά έξωτερική ισορροπία καί ή- 
ρεμία σάν γεωμετρικά πού τά δημιούργησε ένα άνήσυχο πάν
τα πνεΰμα, τραγικό κάποτε, τά χάϊδεψε άπαλά κάποια λα
χτάρα τής ψυχής καί τά φώτισε χαρούμενα μιά δυνατή πνοή 
άγάπης. Καί μέσα τους άνακαλύπτετε τόν άληθινό δημιουργό, 
νοιώθετε τήν άθέατη άγωνία του γιά τό έργο πού νειρεύτηκε 
κι ϊσως δέ μπορέσει νά τό ολοκληρώσει. Φεύγετε καί σείς μα
ζί του στούς φωτεινούς δρόμους πού τραβά. 'Ο κ. Στέρης σκέ- 
φθηκε πριν νά ζωγραφίσει μά σκέφθηκε μ’ δλη του τήν ύπαρ
ξη, μ’ δλη του τήν ψυχή κ’ έπλασε ένα κόσμο ωραίο, φωτει
νό καί χαρούμενο, πού δέν μπορεί παρά νά τόν άγαπήσουμε.

ί · ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΑ
— Τό Σάββατο 11 ’Ιανουάριου, στήν εσπερινή παράσταση τής κωμωδίας 

ηθών «ό μπαμπάς εκπαιδεύεται», εμφανίσθηκε άπο τής σκηνής τοΰ «Παλ- 
λας» ό συγγραφέας της κ Σπΰρος Μελάς τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. Ή Θεσ
σαλονίκη έπεφύλαξε μιά πρωτοφανή σέ κοσμοσυρροή υποδοχή στόν ευτυχι
σμένο συγγραφέα. Καί ό κ. Μελάς πού δ στερείται καί τοΰ χαρίσματος τοΰ
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προφορικού λόγου, μίλησε σέ λυρικό τόνο γιά τή γραφικότητα καί τίς ομορ
φιές τής νύμφης τού Θερμαϊκού, γιά τά τάξει δια του, γιά τούς σκληρούς 
αγώνες του, χρόνια τώρα, μέ τό χρονογράφημα, μέ τό άρθρο, μέ τήν αντα
πόκριση, μέ τίς μοχογραφίες του, μέ τό θέατρο, γιά τήν περίσωση κάποιων 
ηθικών αξιών που χάνονται. Τό περισσότερο μέρος τής ομιλίας του ό κ. Σ· * 
Μελάς τό κατανάλωσε στήν κριτική ερμηνεία τού έργου του μέ βάση τό βα
θύτερο συμβολισμό πού κρύβει «ό μπαμπάς εκπαιδεύεται».

Τήν Κυριακή 12 Ιανουάριου, ή «Νέα Λέσχη’ ώργάνωσε δεξίωση πρός 
τιμή τού Ακαδημαϊκού κ. Σπύρου Μελά. Τόν συγγραφέα εκ μέρους τού Κερ
δώου Ερμή προσεφώνησε ό έγκριτος γεωπόνος κ. Άλέξ. Λέτσας.

Στήν οιθουσα διαλέξεων τού Εμπορικού ’Επιμελητηρίου ό Σύλλο
γος τών Αποφοίτων τού Προτύπου Παρθεναγωγείου Άγλ. Σχινά ώργάνωσε 
απο τις 21 μέχρι 27 Δεκεμβρίου τήν έκθεση τού Μακεδονικού βιβλίου. Μο
λονότι βέβαια ή αίθουσα αύτή δέν ήταν ή πιό προσιτή σ’ ένα ευρύτερο κοι
νό πού θά επρεπε να ενδιαφερθεΐ, είναι ωστόσο ευχάριστο πολύ τό γεγο- 
χ ός ότι για πρώτη φορά χάρις στην πρωτοβουλία τών 'Αποφοίτων τοΰ Προτ. 
Παρθεναγωγείου, εμφανίζεται συγκεντρωμένη ή μακεδονική πνευματική ερ
γασία, άπό τίς παλαιότερες εφημερίδες της ώς τά ημερολόγια, καί άπό τά 
περιοδικά ώς τά βιβλία, τά επιστημονικά, τά λογοτεχνικά κλ.π. πού άποτε- 
λούν μιά θετική συμβολή από τίς πιό σημαντικές στά ελληνικά γράμματα. 
Μπορεί νά εΐναι βέβαιος ο Σύλλογος τών ’Αποφοίτων τού Προτύπου, δπως 
τόνισε στόν εμπνευσμένο λόγο της ή ίδρύτρια τού Παρθεναγωγείου κ. Άγλ. 
Σχινά, πώς αληθινά βρήκε τό δρόμο του μέ τό θερμό ενδιαφέρον του πα
ράλληλα μέ τίς άλλες επιδιωςεις του νά κινηθεί καί νά έργασθεϊ μέσα στό 
πλαίσιο τής πνευματικής ζωής τού τόπου.

— Η εταιρία «Νταντε Άλιγκέρη» έδωσε δύο ενδιαφέρουσες διαλέξεις. 
Η πρώτη μέ ομιλητή τόν κ. Αορένζο Ντί Πόππα, εΐχε ώς θέμα τούς συγ

χρόνους Ιταλούς επικούς ποιητάς, ή δεύτερη, μέ ομιλητή τόν κ. Α. Τζαντζα- 
ρέττα, τόν ποιητή Καρντούτσι.

= 1 ην Τρίτη 14 ’Ιανουάριου μίλησε στήν αίθουσα τού Έπορικού ’Επι
μελητηρίου ο καθηγ. τού Πανεπιστημίου κ. Στίλπων Κυριακίδης, γιά τή ση
μασία τής λαογραφίας. Η διάλεξη αύτή, εΐναι ή πρώτη μιάς σειράς πού ώρ
γάνωσε ή Μακεδονική ’Εκπαιδευτική ‘Εταιρία θεσ)νίκης.

= Ο Σύλλογος τών αποφοίτων τού ’Αμερικανικού Κολλεγίου «Άνατό- 
λια» διωργάνωσε σειράν διαλέξεων, πού εγκαινίασε στις 22 12-35 στήν αί
θουσα τού ’Εμπορικού ’Επιμελητηρίου ό Δρ Χουάϊτ, πρόεδρος τής ’Εφο
ρίας. Στις 5 ‘Ιανουάριου ό Διευθυντής τής Βιβλιοθήκης τού Πανεπιστημίου 
κ. Φορμόζης μίλησε γιά τό «Βέρθερο» τού Γκαΐτε- Καί στις 19 ’Ιανουάριου 
ο κ. 1 . Ζωγραφακης μέ θέμα «Πώς ο ελληνικός λαός τραγουδάει τόν έρωτα».

ΣΧΟΛΙΑ
Στό υπ αριθ. 30 φύλλο τής «’Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως» τής 

Κύπρου, δημοσιεύεται γιά πρώτη φορά στή δημοτική γλώσσα νόμος πού 
σκοπεύει νά πάρη καλύτερη φροντίδα γιά νά προλαβαίνεται τό έγκλημα.

‘Η Κύπρος καί στό Μεσαίωνα γνώρισε νομοθεσία στήν απλή τήν ιδιω
ματική της γλώσσα, τίς περίφημες Άσσίζες τών Λουζινιάν, καί τώρα πάλι 
πρώτη καινοτομεΐ.

Ή τιμή, άνήκει στό φίλο κ. Ίντιάνο, τακτικό συνεργάτη τών Κυπρια
κών Γραμμάτων καί ανώτερο υπάλληλο τής Κυπρ. Κυβερνήσεως. Τό εγχεί 
ρήμα δύσκολο καί τό έκανε πιό δύσκολο το γεγονος, δτι επρεπε δχι νά συν- 
ταχΟή νόμος «π’ εύθείας στή δημοτική, άλλά να μεταφραστή από τό Αγ
γλικό πρωτότυπο. Οί εχθροί τής δημοτικής θό μπορούσαν εύκολα νά υπο
στηρίξουν δτι ό νόμος δπως εΐναι διατυπωμένος, δέν έχει τήν άκριβολογη- 
μένη καί στερεή έκφραση πού θά τού εδινε μιά καλή καθαρεύουσα. Και δέ 
θάχαν άπολύτως άδικο. Θά σπεύσουν δμως ύστερα άπ’ αύτό νά καταδικά 
σουν τή δημοτική, μέ τό οκνηρό επιχείρημα, δτι ή γλώσσα αύτή είναι κα
τάλληλη μόνο γιά τήν ποίηση. Αντίθετα εμείς χαιρετίζομε τό νόμο αυτόν 
σά μιά νέα κατάκτηση πρός τήν ολοκλήρωσή τού δημοτικισμού.

= Στό 12ο τεύχος τών «Νέων Γραμμάτων» δημοσιεύθηκε ένα σημείωμα 
τού κ. Α. Καραντώνη γιά τό μυθιστόρημα τών νέων, πού θά έπρεπε να 
σχολιαστεί.

‘Υπάρχουν πολύ σωστές παρατηρήσεις σ’ αύτό καί τά συμπεράσματά 
του μάς βρίσκουν άπόλυτα σύμφωνους. Γιατί πιστεύουμε πως για νά δη 
μιουργήσει κανείς ένα έργο πραγματικό, πρεπει πρώτα απ δλα νά είναι καλ
λιτέχνης, νά εΐ\αι ό ποιητής πού ξαναπλάθει τόν κόσμο. ‘Ο λογοτέχνης, δ
πως έγραφε ο κ. Σπανδωνίδης, εΐναι ένας μάγος, εΐναι ό μάγος κι αύτή ή 
μαγεία, λείπει αισθητά στό μεγαλύτερο μέρος τής νέας πεζογραφίας μας.

== Ό κ. Ντόλης Νίκβας σ’ ένα άρθρο πού δημοσίευσε στό γαλλικό πε
ριοδικό «Le Mois» γιά τίς ξένες επιδράσεις στή Νεοελληνική λογοτεχνία, 
μεταξύ άλλων γράφει, δτι ή επίδραση τού Gide πού κυριαρχούσε πριν στά 
νεοελληνικά γράμματα, τώρα γίνεται λιγιοτερο αποκλειστική, (εδώ μπορεί 
νά άπαντήσει ό κ. Σπύρος Μελάς), κι άρχίζει ή κυριαρχία τού Aldous Hax- 
ley. Απορούμε μονάχα, γιατί οί "Ελληνες πού άναλαμβάνουν νά πληροφο
ρήσουν τούς ξένους γιά τήν πνευματική μας κίνηση, άφήνούνται μονάχα στή 
φαντασία τους, ώστε αύτά πού γράφουν νά εΐναι ολωσδιόλου αύθαίρετα.

= Σημειώνουμε μ’ ευχαρίστηση καί ικανοποίηση πως ό κ. Μελής Νικο- 
λαΐδης, άνθρωπος τώχ’ γραμμάτων, λεπτός κι άξιος διηγηματογραφος, ίδρυ
σε στήν ’Αθήνα ένα «Γραφείο Πνευματικών ‘Υπηρεσιών», 
(Μαυρομιχάλη 2), πού θά φροντίζει γιά τήν έξυπηρέτηση τών άναγκών ό
σων ασχολούνται γενικά μέ τήν πνευματική ζωή τού τόπου. Ειδικά γιά 
βιβλιογραφικά δελτία, καταρτισμό βιβλιοθήκης, έκδοση βιβλίων καί κυκλο
φορία αύτών.

— Κυκλοφόρησε τό Ιο φύλλο τών «Νέων Γραμμάτων», τού 2ου έτους, 
μέ συνεργασία τού Καβάφη, Σικελιανού, Τερζακη, Δημαρά, Θεοτοκά, Καραν
τώνη κ. ά. Στόν απολογισμό πού παραθέτει ή διεύθυνση μάς πληροφορεί 
δτι καί στό δεύτερο έτος τό περιοδικό θά φιλοξενήσει στις σελίδες του, σέ 
μεγαλύτερη αφθονία, πολύμορφη συνεργασία καί θά εντείνει τίς προσπά
θειες του ώστε νά γίνει τό άντίπροσιοπευτικώτερο περιοδικό τ»;ς τωρινής 
περιόδου τής λογοτεχνικής ζωής.
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— Μέ τό φύλλο τής 1ης ’Ιανουάριου 1936, ή «Νέα Εστία» μπήκε στό 
10 έτος τής έκδοσής της. "Οπως μάς πληροφορεί ό διευθυντής της κ. Π. 
Χάρης, ή «Νέα Εστία», καί στήν καινούργια περίοδό της, συνεχίζοντας τό 
πρόγραμμά της καί συμπληριδνοντάς το, εγκαινιάζει τόν νέον αγώνα της μέ 
τήν πεποίθηση δτι έτσι προσφέρει στήν ελληνική λογοτεχνία, κάποια υπηρεσία 
και γενικότερα, υψώνει τό πνευματικό μας έπίπεδο πού βρίσκεται άκόμα πολύ 
χαμηλά.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΑΝΤ. ΓΙΑΛΟΥΡΗ «Χαΐρε πόλις του Παμβασιλέως», (βυζαντινό μυ- 

θιστόρ.) ’Αθήνα 1935. Κ. Μ. ΘΕΟΤΟΚΗ «Κορφιάτικες ιστορίες», έκδ. εται
ρίας πρός ένίσχυσιν επτανησιακών μελετών, Κέρκυρα. Poemes en Vers 
libres Th GRIVA έκδοση «Κασταλίας», ’Αθήνα 1935. Quarante et un 
Quatrains Th GRIVA (μέ πρόλογο του Andre Therive), έκδοση «Καστα
λίας». ΦΡ. ΚΟΡΟΝΕΑΑΟΥ «Προπλάσματα» ποιήματα, ’Αθήνα 1935. «Τό 
έμπόριον του θανάτου», έκδ. τής Χριστιανικής δράσεως, ’Αθήνα 1935. 
I. ΣΥΚΟΥΤΡΗ «Κριτικαί εκδόσεις νεοελληνικώχ· λογοτεχνημάτων» (ανα
τύπωση άπό τή «Νέα Εστία»). I. ΣΥΚΟΥΤΡΗ «Οί Ίχνευταί του Σο- 
φοκλέους», (ανατύπωση άπό τά «Κυπρικά Γράμματα»). ΑΘΗΝΑΣ ΤΑΡ- 
ΣΟΥΑΗ «Μαργαρίτα Άλβάνα Μητιάτη», ’Αθήνα 1935. Γ. 1. ΡΟΥΜΑΝΗ 
«Γιοχαννάν» (δράμα), ’Αθήνα 1935. A. ΙΝΝΙΝΟΥ «Βήματα πάνω στήν 
άσφαλτο» (διηγήματα), ’Αλεξάνδρεια 1935. Γ. ΒΑΑΕΤΑ «Τά νέα Λεσβια
κά γράμματα», (ΑΖ. ό Σταυράκης άναγνώστης καί ή σχολή του) μελέτη, 
’Αθήνα 1935. ΘΑΝΑΣΗ ΠΕΤΣΑΛΗ «Παράλληλα καί παράταιρα» (διη
γήματα), ’Αθήνα 1935. ΜΕΑΙΣΣΑΝΘΗ (Κούγια—Σκανδαλάκη) «Ή φλε- 
γομένη βάτος» (ποιήματα), ’Αθήνα 1935. ΣΠΥΡΟΥ Γ. Γ1ΑΝΝΑΤΟΥ «'Ι
στορίες χωρίς συμπέρασμα», (έκδοση Βαλκανικής λογοτεχνίας). ’Αθήνα 
1935. Φιλολογικόν Ήμερολόγιον «Α’ίγλη», Πύργου ’Ηλείας, (έκδοση Καπο- 
γιάννη).

Κυκλοφορεί σέ λίγο ή ποιητική συλλογή τοΰ κ. Χάρη ’Αλεξίου μέ 
τόν τίτλο «’Αναλαμπές».

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
«Νέα Εστία» (πρωτοχρονιάς), «Νέα Γράμματα» (Δεκέμβριος 1935, 

Ιανουάριος 1936), «Κυπριακά Γράμματα» (Νοέμβριος Δεκέμβριος). «Νεο
ελληνικά γράμματα». «'Άγιος Ίάσων καί Σωσίπατρος» (Δεκέμβριος), «'Ο 
φίλος τών ζώων» (Νοέμβριος-Δεκέμβριος), «Γενική Ελληνική βιβλιογρα
φία» (τοΰ βιβλιοπωλείου Σ. Ν. Βαγιαννά\η, ’Οκτώβριος καί Νοέμβριος). 
«Μοκεδονόπουλο» (Δεκέμβριος).

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
«Νέα Ημέρα» (Τεργέστης). «Νέοι Καιροί» (Πειραιεύς), «Νέα Ημέρα» 

(Πύργου ’Ηλείας), «’Ηπειρωτικόν Μέλλον» (Άθήναι), «Επτάνησος» (Κέρ
κυρα), «Καστοριανή Ζωή» (Κοστορία), «Νέος Δρόμος» (τών Κοινοτήτων 
Βύρωνος, Καισαριανής, Ύμητου), «Μακεδονική ’Ηχώ» (Βέρροια).
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝ ΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ Γ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΔΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ 31

1935



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΓΡΑΣ ΤΕΛΛΟΣ: Ήρθες γλυκό παιδί (ποίημα) σελ,
ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΗΣ: Βουνίσιο (ποίημα) »

Γλυκεία ή ζωή (ποίημα) »
ΑΡΚΑΔΙΟ : Μοίρα (πεζογράφημα) »
ΒΑΦΟΠΟΥΑΟΥ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΑΑ : Έκ βαθέων

309
193
453
145

(ποίημα) * »
ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ θ. Γ.: Τό πλέγμα (ποίημα) »

Αλεξίου Μαν. : «Τοπεϊα δίχως ούρανό» κριτικό σημείωμα » 
Τό πέρασμα (ποίημα) »

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣ. : θράσου Κασταιάκη «ΟΙ μέγάλοι άστοί», 
(κριτικό σημείωμα) »
Ό Τρίτος (διήγημα) »

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Κ.: Ή χριστιανική άνθρωπολογία τοΰ Nico- 
• laus Berdjajew (μελέτη) »

ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚ. : Έγώ καί ή αίθερία μορφή (πεζογρ.) » 
Έκλεκτική άθανασία (ποίημα) »
Ή ήρωϊκή περιπέτεια (διήγημα) »
Ή γιαπωνέζικη μάσκα (μονόπρακτο) σελ. 415 καί»

ΔΑΜΟΡΗΣ Γ.: Αποστόλου Μελαχροινοΰ «Φίλτρα, ’Επωδών» 
(κριτικό σημείωμα) »

ΔΑΦΝΗΣ ΣΤΕΦ. ’Άττρας (διήγημα) »
ΔΕΛΙΟΣ ΠΩΡΓ.; Ρέα (πεζογράφημα) »

’Ενδόμυχο δραμα (διήγημα) »
Λογοτεχνικά πρόσωπα (μελέτη) »
’Αθήνας Ταρσούλη: Κάστρα καί Πολιτείες τοΰ Μωριά 

(κριτικό σημείωμα) »
Πέτρου Φωτεινού : Σημειώματα (κριτ. σημείωμα) » 
Ίρσίμ : Τά χριστούγεννα τοΰ άλήτη » »
Γιάννη Μπεράτη : Αύτοτιμωρούμενος » »
Θράκη θρύλου : Λόρια Λάντη » »
Άχιλ. Καλεύρα : Ή Ελλάς καί αί Ίδέαι » »
Θανάση Πετσάλη : Ό άπόγονος » »
θ. Κορνάρου : Ό άλήτης » »
Χρ. Χρηστίδη : Κίνδυνοι καί έλπίδες τοΰ Έλληνισμοΰ » 
’Ιωάννας Μπουκουβάλα : Τό χαμόγελο τής γιαγιάς » 
Άντρέα ’Εμπειρικού : ‘Υψικάμινος »
’Ολυμπίας Δρακοπούλου : Γραμμές άπ’ τήν άβυσσο »
Γιάννη Σιδέρη : Ό Λάσκαρης καί τά έργα του »
θ. Νικολούδη: Φυγή »
Μαρίνα Μηλολιδάκη : «Περμανάντ» »

ΔΗΜΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ : Μελαγχολία (ποίημα) »
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ: Σχεδιάσματα »
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Δ.; Ό ζωγράφος Δ. Βιτσώρης (μελέτη) »

97
193
90

340

379
455

169
36

182
214
443

277
435

1
242
313

41
42
43
89
92

140
186
188
189
285
329
331
331
429
432
323
308

98
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ΖΕΥΓΩΛΗ ΔΙΑΛΕΧΤΗ : Πρώτη αγάπη (ποίημα) »
ΖΗΤΣΑΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ : Κάποιο τέλος (ποίημα) »
ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Ή φυσιολατρεία στό έργο τοΰ Πα-

παδιαμάντη (μελέτη) »
Δεσμώτες (ποίημα) »
Μόνωση (ποίημα) »
Ψυχή (ποίημα) »
Μαρίας Π. Ράλλη : Εξομολογήσεις (Κριτικό σημείωμα) » 
Γ. Κ. Ζωγραφάκη : Οί τρεις λόγοι τής άγάπης » »
Γιάννη Λεύκη : Στεναγμοί καί πόθοι » »
Γ. Σαραντάρη : ’Αστέρια » »
Μελισσάνθης : Ή φλεγομένη βάτος »

ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ : Σκίτσο τής Ρώμης (πεζογράφημα) » 
ΙΡΣΙΜ : Τότε στόν πόλεμο (διήγημα) »
ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ Μ.: Μιά νέα μορφή τής τέχνης (μελέτη) » 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ : Σκυφτός πρός τή γή (πεζογράφημα) » 
ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΣ : ’Άνοιξη (πεζογράφημα) »

Τό άγκάλιασμα (πεζογράφημα) »
Τό άνοιγμα ένός δρόμου (πεζογράφημα) »

ΛΑΣΚΑΡ1 ΠΟΛΥΜΝΙΑ : Συνεργάτες (διήγημα) »
Διονυσία (διήγημα) »
Mario Meunier : Hymnes philosophiques
Pierre de Labriole : La reaction paienne (κριτικό σημ.) » 

APRAMTAV vnu^-rz^t- ------- t------------— v-r...... .. '-■it'·/ "ΛΕΒΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ : Δέκα κορίτσια σέ μιά στενή πάροδο 
(διήγημα) »

ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΤΑΚΗΣ: θέατρο καί κινηματογράφος (μελέτη)»
Τό έθνικοσοσιαλιστικό θέατρο στή Γερμανία (μελέτη) »

ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡ1ΟΣ : Οί Βιτοποϋλες (διήγημα) »
ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ ΣΓ. : Σημειώσεις άπ τήν Αίγυπτο (πεζογράφ.) »

Σχόλια (μελέτη) »
Άπ τή Νεάπολη στή Ρώμη (πεζογράφημα) >'
Απάντηση σέ κάποιες συστάσεις (μελέτη) »
Σταυρακίου Κοσμά: Άντρέας Δημακούδης(Κριτικό σημ.) » 
Π. Σπανδωνίδη : Εισαγωγή στήν άρχ. Έλλ. τραγωδία » 
Ή έκθεση τοΰ κ. Στέρη »

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ : Αυτοκτονία δωδεκαετούς νέου (ποίημα) »
Αναχωρήσεις πλοίων (ποίημα) »

ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΛΕΩΝ : Ή ζωή τοϋ ’Ίωνος Δραγούμη (μελέτη) » 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΦΩΤΗΣ : Νύχτα (ποίημα) »
ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ : Λεπτομέρε α (πεζογράφημα) »
ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ : Παρενθέσεις (μελέτη) »

Άπό τήν άμμο (ποίημα) »
ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓ. : Τής ειρωνείας τό πνέμα (ποίημα) » 
ΣΚΑΡ1ΜΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ : Φαντασία (ποίημα) »
ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓ. ; Παρακμή (ποίημα) » 
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322
234

23
76

250
343
40
92

138
431
476
147
267
199
371 ■
106
157
273
177 
374 .

92

.252
109
317
387

32
159
310
423
187
472
478
156
342
406
323 ’
312
368
454
442
241
454

ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ : Ή σκηνοθετική σκέψη τοΰ Φώ- 
του Πολίτη στόν Οίδίποδα τύραννο τοΰ Σοφοκλέους 

(μελέτη) »
Οί ώδές τοΰ Κάλβου (μελέτη) »
Απόψεις γιά τή Λογοτεχνία μας ([μελέτη) »
Μακρυά άπ τούς άνθρώπους (διήγημα) »
Ηλιοτρόπιο (πεζογράφημα) »
Ή λατρεία τοΰ Διονύσου (μελέτη) »
Γ. Μουζενίδη : Απαγγελία καί τέχνη (κριτικό σημείωμα) » 
Α. Άργη : Στή ζωή στήν όγάπη »
Μ. Καραγάτοη : Τό Συναξάρι τών άμαρτωλών »
Α. Άκριτα : Νέος μέ καλάς συστάσεις »
Κλεαρέτη Δίπλα Μαλάμου : Γυναικείες ψυχές »
Αντωνίου Γιαλούρη : Γεώργιος Βιζυηνός »
Γιάννη Σκαρίμπα : Μαριάμπας »
Ειρήνης Σπανδωνίδη : Κρητικά τραγούδια »
Β. Δεδούση : Ό Μαρίνης ό Μπούκας »
Μ. Τριανταφυλλίδη : Άπ τή γλωσσική μας ιστορία » 
Ίωά’.νου Συκουτρή : Ή έλληνική βιβλιοθήκη τής Ακα
δημίας ’Αθηνών »
Γαλάτειας Καζαντζάκη : ’Άντρες »
θάλειας Καλληγιάννη : Έλβίρα >
Κ. Χαλδαίου : Αποστολής Καρλάς »
"Ελλης Λαμπρίδη : Πώλ Βαλερύ Εύπαλϊνος »
Λιλίκας Νάκου : Οί παραστρατημένοι »
Α. Κωτσάκη : Οί κατακτητές »
θ. Πετσάλη : Παράλληλα καί παράταιρα »
Άγγ· Δόξα: Απόψε στίς 8 1/2 »
Κ. Μπατσιά : Τ’ άλιευτικά »
Ν. Τωμαδάκη : Ή βιογραφία του κι ό ποιητής »
Κ. Μιχαηλίδη : Ό Βερναρδάκης καί τό γλωσσικό »
Γ. Ρουμάνη : Γιοχαννάν »
Π. Άξιώτη : Ό γιός τοΰ πόνου »
Τ. Μαλάνου : Περί Καβάφη »

ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ; Τό μαγικό καράβι (πεζογράφημα) »
Γυναίκα (διήγημα) »

ΤΑΤΑΚΗΣ ΒΑΣ. : Οί κυβικοί καί ή διατριβή (μελέτη I) »
Οί κυνικοί καί ή διατριβή (μελέτη II) »
Πλουτάρχου Ύποθήκαι (μετάφραση) »
Μάταιοι Στοχασμοί άπό πολύ γνωστές φωνές—(διάλογος) » 
Κ. Δ. Γεωργούλη : Άριστοτέλους πρώτη φιλοσοφία (κρι
τικό σημείωμα) »
I. Π. Μελά : Credo (κριτ. σημ.) »
Κ. θ. Δημαρά : Επτά κεφάλαια γιά τήν ποίηση » »
Ν. θ. Ρακτιβάν : Ή κοινωνική άνάγκη έλευθέρων 
άνθρώπων » »

13
48

149
225
260
362

44
88

133
136
276
277
324
326
327
328

328 
376 
379
426
428
464
468
470
471
472
474
475
476
476
477

62
154

9
64 

258 
305

138
237
279

283

487



ΨΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ : Lionello Fiumi (σημείωμα) »
PIETRO ΒΟΤΤΙΝΙ : Σημειώματα γιά τήν Ιταλική Λογοτεχνία

Τό θέατρο (μελέτη) »
Σημειώματα γιά τήν Ιταλική Λογοτεχνία Τό Θέατρο 
(μελέτη) »
Σημειώματα γιά τήν ιταλική Λογοτεχνία ‘Η ποίηση (μελέτη) »
Σημειώματα γιά τήν ιταλική λογοτεχνία Συμπεράσματα 
βιβλιογραφία »

ΕΡΝΕΣΤΟ ΚΟΛΙΚΗ : Τό νέο τραγούδι (διήγημα I μετάφρ.
Εύαγ. Τζάτζου) »
Τό νέο τραγούδι (διήγημα II μετάφρ.) Εύαγγ. Τζάτζου) »

LIONELLO HUMI : Τό χρυσόψαρο (ποίημα) »
HERMAN HESSE : Μετά τήν λήψι μιάς νεκρικής είδήσεως 

(ποίημα) μετάφρ. Δήμ. Στ. Δήμου »
CATHERINE MANSFIELD : Γράμματα (μετάφρ. Γ. Δέλιου) » 
MARCEL PROUST : Ό χρόνος που ξαναβρέθηκε (απόσπασμα 

άπό μυθιστόρημα) μετάφρ. Γ. Δέλιου »
RAINER MARIA RILKE · Το τραγούδι τής αγάπης καί τοϋ 

θανάτου του σημαιοφόρου Χριστοφόρου Ρίλκε (ποίημα) 
μετάφρ. Δημ. Στ. Δήμου »

ALBERTO SAVINIO : Λορέντζος Μαβίλης, Μελέτη (I) με
τάφραση Άλκ. Γιαν. »
Λορέντζος Μαβίλης, μελέτη (II), μετάφρ. Άλκ. Γιαν. »

ALESSANDRO ZAZZARETTA : ’Έξαψη (ποίημα) »
STEPHAN ZWEIG: Ό τραγικός βίος του Marcel Proust, (με

λέτη), μετάφρ. Δημ. Στ. Δήμου »
OSCAR WILDE": μεταφράσεις Στεφάνου Λεύκη.

‘Ο τάφος του Shelley y »
Impression de Voyage (ποίημα) »
Santa Decca (ποίημα) »
Στό χρυσό θάλαμο, ό τάφος τοϋ Keats, Impression du 
matin (ποιήματα) »

346

27

85
175

235

123 -
164
347

234
70

356

291

77
115
83

348

8
114
251

313
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Μ. Σαλτιέλ σελ. 190, Πέτρου Μαργαρίτη σελ. 287, Γρ. — ενόπου- 
λος σελ. 382, Carlo Brighenti σελ. 383.

ΣΧΟΛΙΑ: Σελ. 45— 47, 94— 96, 142—183, 248, 332— 335, 384, 333 —334, 480.
ΧΡΟΝΙΚΑ: Σελ. 96, 143-144, 191—192, 335-337, 433,479.
ΔΙΑΦΟΡΑ

Ν. Τωμαδάκη: Εκδόσεις καί χειρόγραφα Δ. Σολωμου Σελ. 142
Άνθούλα Σταθοπούλου—Βαφοπούλου, «Νεκρολογία» » 183
"Αντη Περνάρη, «Τά τραγούδια τής θάλασσας» » 286
Γύρω άπ τόν Τόπο καί τή λογοτεχνία » 288
Τό Δημοτικό θέατρο » 289

Β. Τ A Τ A Κ Η

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΑΣΜΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Ένα άπό τά πιό παρήγορα σημεία τής πνευματικής ζωής τοϋ τόπου 
μας στά τελευταία δέκα πέντε χρόνια είναι τό ένδιαφέρο, πού δλο καί πιό με
γάλο γίνεται, γιά τή φιλοσοφική σκέψη. Πάει νά έλπίση κανείς πως στήν 
Ελλάδα, τή μητέρα-γή τής φιλοσοφίας, ό νους θά άποτινάξη τή νάρκη πού 
τόσους αιώνες τόν καλύπτει καί ξανανιωμένος Ό'ό. ριχτή μέ σφρίγος στή φι
λοσοφική παλαίστρα.

Ευλογημένη ώρα. Μά πριν χυθή σέ συστηματικές θεμελιώσεις, στοχα
στικά πρέπει ό νους νά στρέψη τό δμμα του στόν έαυτό του. Πριν άπλώση 
τά φτερά γιά ταξίδια, μπορεί μακρινά, νά ξεκαθαρίση τό έδαφος. Νά ξαίρη 
τί φέρνει μαζί του, νάναρωτηθή άκόμη μιά φορά ποιος είναι, νά βασανίση τή 
σκέψη του γύρω στά αιώνια προβλήματα τοϋ πνεύματος, τής αλήθειας, τής 
συνείδησης. Στήν έποχή μας, πού δσο κΓ άν λέγεται άνήσυχη, δέν είναι πνευ
ματικά άνήσυχη, γιατί οί άνησυχίες πού τή δέρνουν δέν είναι καθαρά πνευ
ματικές, άλλά κυρίως κοινωνικές, επιβάλλεται άκόμη περισσότερο ή εσωτερική 
διερεύνηση. Ή έποχή μας μέ τίς κοινωνικές της άνησυχίες πιέζει τό άτομο, 
όχι μόνο ώς κοινωνική μονάδα, άλλά καί ως πνεΰμα, ως σκέψη, ως συνεί
δηση. Δυναμωμένο άπό τήν πίεση τούτη πρέπει νά όρθωθή τό άτομο, πολυ- 
όμμαίος πνευματικός Άργος, νά ώθήση τόν άνθρωπο σέ πνευματικώτερους 
δρόμους.

Μέ τέτοιες έλπίδες, άπανω σε τετοιες προϋποθέσεις, απάνω σε τέτοια 
προβλήματα άνθρωπογνωσίας βαδίζει ο φιλοσοφικός διάλογος που τολμούμε 
νά προσφέρωμε στό αναγνωστικό κοινό τοϋ τόπου μας.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ

ΠΕΤΡΟΥ Σ. ΣΠΑΝΔΩΝ1ΔΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ

Πωλείται είς ολα τά Βιβλιοπωλεία 
τής Οεοσαλονίκιις και τών Αϊτινών
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Κ. ΧΑΛΔΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΡΛΑΣ
(μ υ θι στ ό ρ η μ α)

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΓΝΩΜΕΣ

ΝΙΚ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ : ‘Ο «’Αποστολής Καρλάς» μου έκαμε έξαι- 
ρετικήν εντύπωση. Βιβλίο παλόμενο καί συγκρατημένο, βαθιά ανθρώπινο, 
γεμάτο λυγμό κ’ έβγένεια. Σπάνια διάβασα τώρα τελεφταΐα έλληνικό βι
βλίο τόσο στερεά ίσοροπημένο σ’ ένα ταλαντεβόμενο υψηλό έπίπεδο.

ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ : «....τό θέμα του, θαύμασα πώς ύπάρχει άν
θρωπος νά δουλέψει έπάνω σ’ αύτό τό έξαντλημένο έδαφος.... Γιά τούτο 
καί ή άξια του βιβλίου εΐναι δεκαπλασία. ’Όχι μόνο τό τράβηξε δλο είς 
βάθος, άλλά τούδωσε ό συγγραφεύς καί έντελώς έλληνική μορφή. ‘Η 
πάλη τών άνθρώπων έκεϊ μέσα, εΐναι καί πλατύτατα άνθρώπινη, άλλά 
καί έλληνική. Ή ολοζώντανη Σουαζίνα, ό θαυμάσιος Καρλάς, ό φίλος, 
οί τριγυρινοί, δλοι πού βασανίζονται καί βασανίζουν εΐναι γνωστοί μας, 
πολύ γνωστοί μας, σά νά τούς γνωρίζαμε άπό χρόνια...».

Π. ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ : «...Τό έργο του κ. Χαλδαίου έχει άπό ένα μέ
ρος μόνο μιάν ιδιαίτερη θέση στά νεοελληνικά γράμματα. Εΐναι τό πρώ
το βιβλίο πού τίθεται καθαρά καί συνειδητά μπροστά μας τό μονωμένο 
καί άπαραλλήλιστο, τό άσυνταίριαστο καί τό έρμητικά άτομο. Τό κακό 
δμως εΐναι, δτι αύτή τή θέση δέν άφήνει ό συγγραφεύς νά τήν άντιλη- 
φθούμε εμείς μόνοι μας...».

Γ1ΑΝΝ. ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ : Ό «’Αποστολής Καρλάς» εΐναι άπ’ τά καλ
λίτερα νεοελληνικά βιβλία πού έως τώρα έχω διαβάσει. ‘Η δραματική 
πνοή, ό άνεμος του άνθρώπινου πάθους πού όλόκληρο τό διαπνέει, το
ποθετεί τόν «’Αποστόλη Καρλά» στή πρώτη σειρά τής νεοελληνικής 
τέχνης».



ΙΔΡΥΤΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
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ΓΡΑΦΕΙΑ: Άετορράχης 31—Θεσσαλονίκη
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