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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
’Έτος Γ' Τεύχος 6-7 ’Ιούλιος - Αύγουστος 1935

ΦΑΝΤΑΣΙΑ

Νάναι σά νά μάς σπρώχνει ένας αέρας μαζί 
πρός έναν δρόμο φειδωτό πον σβεί στά χάη 
και σένα τον καπέλλον σον βαμμένη φανταζι 
κάποια κορδέλλα τον, τρελλά νά χαιρετάει.

Και νάν’ σάν κάτι νά μον λές, κάτι ώραΐο κοντά 
γι άστρα τήζώνη πον πηδάν τών ννχτιων φόντων 
κι αντός δ άνεμος τρελλά, τρελλά νά μάς σκονντά 
ολο πρός τη γραμμή τών οριζόντων.

Κι ολο νά λές, νά λές, στά άάμβη τής ννκτός 
γιά ένα—μέ γιάλινά πανιά—πλοίο πον πάει 
ολο βαύειά, ολο βαθειά, οσο πον πέφτει εκτός: 
όζ άπ*  τόν κύκλο τών νερών—στά χάη.

Κι*  όλο νά πνέει, νά μάς ωθεί αντός ό αέρας μαζί 
πέρ’ άπό τόπονς κα) καιρονς έως οτον—φώς μον — 
καθώς τρελλά θά χαιρετάει κείν*  ή κορδέλλα ή φανταζί, 
βγούμε απ' τήν τρικνμία αν τον τον κόσμον...

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ
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ΕΝΔΟΜΥΧΟ ΟΡΑΜΑ
(Διήγημο)

Κάθηοε στην τρίτη σειρά τοΰ λεωφορείου κι άντίκρυζε τό 
ανώνυμο τοπεΐο, φαιό καί όλόγυμνο— τυπικό πλαίσιο στό τέρ
μα κάθε μεγάλης άρτηρίας. Μέ τή ρυμοτομία τής νέας πόλης, 
συναντούσε συχνά, άνάλογα μέ τήν άπόσταση, τήν άντίθεση 
στούς χρωματισμούς αύτών τών τοπείων. Σέ κάθε κατεύθυνση 
έβλεπε πότε ένα κομμάτι τοΰ Όλυμπου νά υψώνεται πάνω άπό 
τις οικοδομές, πότε τις πλαγιές του μέ τά χιόνινα κρόσια, καί 
πότε ένα τμήμα γαλάζιας κορυφής ή μιας καλλιεργημένης πλα
γιάς μ’ έντονη τή διαφορά στις έδαφικές άποχρώσεις. Οί λίγοι 
συνεπιβάτες πίσω του'κρατούσαν τή σιωπή. Δέν ακούε παρά τό 
γαργαριστόν ήχο ποΰ άφηναν τά λάστιχα πάνω στό λιθόστρω
το, καί παραδίνονταν σέ μιάν έκσταση, σά νά γοητεύονταν μέ 
τή μετάπτωση πού δημιουργούσαν μέσα του οί απροσδόκητα 
σμικρυνόμενες άνισοϋψεΐς οικοδομές, πού κατέληγαν σέ λίγο, 
σέ μιάν έξαφάνιση τής παραστατικότητας καί τής μορφής τους. 
Τό μήκος τοΰ δρόμου έδινεν έτσι τήν όψη μιας ξετυλιγμένης ται
νίας πού καλύπτονταν άπό τά άράχνινα πλέγματα τών συρμάτων. 
Ο,τι πιό πολύ τώρα ξεχώριζε μέσ’άπό αύτή τήν άμορφη καί φευ

γαλέα έκταση τοΰ δρόμου, ήταν ή διπλή τροχιοδρομική γραμ
μή, στιλπνή κ’ έλικοειδής σέ μερικά σημεία, τά πράσινα τράμ 
σέ άκανόνιστες άποστάσεις, ή άναρίθμητη πυκνή σειρά άπό τούς 
ήλεκτρικούς στήλους, κι ό μελανός όγκος τών πεύκον τοΰ Στρα
τηγείου πού άγωνιοΰσε νά ένωθεΐ σ’ ένα παράξενο σύμπλεγμα 
μέ τά κάτασπρα σύννεφα.

Προσπέρασε τό θόρυβο τοΰ δρόμου όντας σέ μιά κατάστα
ση άφαίρεσης. "Ο,τι άκουσε κι δ,τι είδε, νόμιζε τώρα πώς 
πραγματοποιούνταν σέ μιάν άτμόσφαιρα όνείρου. Μέσα στήν 
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ήρεμη άκόμα άτμόσφαιρα τοΰ μπάρ ζητοΰσε ν άπογυμνώ- 
σει τήν έσωτερική ζωή χου άπό ένα πλήθος εντυπώσεων 
γιά νά τήν αποκρυσταλλώσει γύρω άπό ένα παρόν, θαμ
πό κι άβέβαιο, σάν τό φώς τοΰ δειλινού πού μαντεύονταν αύτή 
τήν ώρα στά κατεβασμένα πτυχωτά store τοΰ κρύσταλλου. Σκέ
πτονταν πώς όσο άργοΰμε οτό διάστημα τής προσμονής ν άνα- 
καλύψουμε τήν όψη τής περιπέτειας πού σχεδιάσαμε, τόσο πιό 
πολύ αύξάνουν οί άξιώσεις μας άπέναντι στή γυναίκα πού περι
μένουμε. "Αν λ. χ. πριν παντρευτεί ή Α.. τύχαινε νά μήν έρ
χονταν σέ μιάν άπό τις ταχτικές τους συναντήσεις, δοκίμαζε 
μιά θλίψη πρόσκαιρη, πού ξεχνιούνταν μέ τήν πρώτη άπασχό- 
λησή του. Γιατί τόν παρηγορούσε ή ιδέα πώς γρήγορα μιά νέα 
συνάντηση θ’ αντικαθιστούσε, κ’ ϊσως μέ έναν τρόπο πιό ευτυ
χισμένο, τήν προηγούμενη. Ένώ τώρα, καί ή καθυστέρηση άκό
μα στέκονταν ικανή νά έξωθήσει τά πράγματα στό άνεπανόρ- 
θωτο. ’Έτσι στήν όψη αυτής τής μικρής περιπέτειας, άναγνώ- 
ριζε μιά σκληρότητα πού δέ μπορούσε νά τή φανταστεί, νά τήν 
προβλέψει πριν νά τήν έπιχειρήσει.

Καθώς άναλογίζονταν τήν πράξη του στις άτέλειωτες αύ
τές στιγμές πού κυλούσαν μέ μιάν άπελπιστικήν ισότητα, ήταν 
σά νά έθετε τόν έαυτό του σέ μιά μοίρα μειονεκτική. Κάτι πιό 
πολύ άκόμα. Εξίσωνε αύτή τή μοίρα μέ τήν ήττα στήν όποια 
τόν καταδίκαζε ,ή ίδια του ή πράξη. Δέν είχε τήν παραμικρή 
κάν ένδειξη άπό μέρους της, γιά νά έλπίζει πώς θά τήν έβλεπε 
νά φτάνει στήν ώρα καί στό μέρος πού τής ώριζε τώρα. Ούτε 
μιάν όποιαν άπάντηση στό προηγούμενο του γράμμα. Οΰτε λί
γες κάν γραμμές μ’ έναν έστω άποψασιστικά άρνητικό τόνο, 
περίπου δπως τις σχεδίαζε στό νοΰ του.

« Σ’ έναν τόπο μικρό, βρίσκω ττολύ φυσικό νά συναντιώμα- 
« στε συχνά. Μή μοΰ ζητάτε δμως νά έλθω στό μέρος πού 
« λέτε ή οπουδήποτε άλλοϋ. Μοϋ εΐναι άδύνατο. Ελπίζω νά 
« μή σάς κακοφανεϊ άν σάς πώ πώς σκέφτηκα πολύ άν έπρε- 
« πε ν’ άπαντήσω καί σ’ αύτό τό γράμμα σας. Αύτό δέ μπο- 
« ρεϊ νά γίνεται. Σάς παρακαλώ νά θελήσετε καί σείς νά πι- 
« στέψετε πώς δλα τελείωσαν μεταξύ μας....

« Λ..»
Αύτό τό φανταστικό γεγονός γίνονταν άφορμή νά δόκιμά-
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σει περίεργα αίσθήματα. Στό βάθος μιας τέτοιας χειρονομίας 
νόμιζε πώς διέβλεπε κάποιες άξεδιάλυτες συνέπειες πού προ- 
καλοΰν τήν ταραχή σ’ αυτές τις άσύλληπτες κι άστάθμητες 
ψυχικές καί διανοητικές καταστάσεις, σ’ αύτά τά μόρια τής ηθι
κής ζωής πού μέ τήν έσωτερική άρμονία χαρίζουν τή συζυγι
κή εύτυχία. Μά ήταν αίσθήματα έφήμερα πού διαλύονταν μέ 
άλλες παραστάσεις. Σ αύτή τήν τόσο στενή περιοχή τής κα
θημερινής ζωής, έβλεπε συχνά τή Λ... μέ τόν κύριό της, ’ίδιους 
πάντα στήν άξιόπρεπη στάση τους, σά ν’ άνανέωναν τήν εύ
τυχία τους σ ένα άνεξάντλητο παρόν. Ήταν μιά εικόνα πού 
τήν έφερνε μπροστά του ζωηρή κι άδιάφθορη άπό τό χρόνο. 
Κ έλεγε πώς δέ θά είχε τή δύναμη ν’ άντισταθεί σ’ αύτή τήν 
απλή δυάδα. Τήν παρακολ.υθ_ΰσε ώς πού χάνονταν μίσα στό 
πλήθος κ υστέρα ένιωθε μιάν άλλη δύναμη μέσα του, πού 
πολλαπλασίαζε τήν ίδια αύτή εικόνα στις διάφορες φάσεις 
Τή δύναμη τής φαντασίας πού τον παράσερνε σάν τώρα.

Τό άποτέλεσμα ήταν πώς, μέ τό νά θέλει νά θέσει σέ μιά 
λογική σειρά τά πράγματα, δπως άλλοτε και τώρα άκόμα προ
σπαθούσε νςι τά συνδυάσει, έφτανε σέ μιάν άδιέξοδο. Κι άντί- 
θετα- μέ τό νά παραδίνεται στήν όνειροπόληση, κυκλοφορών
τας σέ μιάν άπέραντη φανταστική περιοχή, άντιμιτώπιζε ένα 
μέλλον πού τό φώτιζαν κάποιες έλπίδες. Μόνο γιατί περνούσε 
λ. χ. άπό τό νοΰ του ή άπλή ύποψία, πώς στό διάστημα τής 
συμβίωσης, θά γνώριζαν καί στιγμές δυσαρέσκειας πού θά 
προκαλοΰσαν μιά ψυχρότητα στή συζυγική ζωή τους, ένιωθε 
τόν έαυτό του τοποθετημένο σέ μιά διαφορετική άτμόσφαιρα. 
Πίστευε πώς δέ θ’ άργοΰσε νά παρουσιαστεί ή εύκαιρία νά τής 
έξηγήσει πόσο ξένη τοΰ ήταν ή πρόθεση νά σταθεί έμπόδιο 
στήν εύτυχία τους. ’Ένιωθε δμως, τώρα περισσότερο άπό κά
θε άλλη φορά, τήν άνάγκη νά τή συναντάει γιά νά τής μετα
δίνει έναν κόσμο πού δέ μπορούμε νά κλείσουμε ούτε σέ μιά 
μονάχα συνάντηση ούτε σέ μερικές σελίδες.

Άπό τήν πόρτα πού άνοιξε, κοίταξε ένα κομμάτι τοΰ Ό- 
λύμπου. Τά πιό πολύτιμα χρώματα άπλώνονταν πάνω στις 
άποσυντεθειμένες γραμμές του. Δυό πλοία μέ τούς μαύρους 
μαιάνδρους σάν ζωγραφιστά μέσα στόν ήρεμο κόλπο, έ
φερναν στή μνήμη του αύτή τή μέθη τής φυγής, αύτή τή βαθύ- 
τερη-άνάγκη πού μας κυριεύει κάποτε νά έγκαταλείψουμε τά 

πάντα, νά τρέξουμε πίσω άπό τήν άσύλληπτη χίμαιρα τής ευ
τυχίας μέ τήν περιπέτεια καί τήν άλλαγή. Εκείνη τήν ώρα δέ 
θά ήθελε καθόλου νά περάσει τό κατώφλι τού μπάρ γιά νά ξα- 
ναβρεθεϊ στό θόρυβο τού δρόμου.

Είχε παραδοθεϊ σ’ ένα ένδόμυχο δραμα καί δέ μπορούσε 
νά έξοικειωθεΐ μέ τίποτε άλλο έκτος άπό τό ψυχικό τοπεϊο, 
δπου κυριαρχούσε ή παρουσία τής Λ.. Δέν εΐχεν άντιληφθεΐ 
κάν ώς έκείνη τή στιγμή δσους είχαν πάρει θέση πλάι στόν 
πάγκο. "Ενας κρότος τόν έκανε νά στρέψει γιά νά τούς δει τυ
λιγμένους μές στούς καπνούς, στηριγμένους στούς άγκώνες 
τους, άμορφους σχεδόν όγκους πάνω στά σκαμνια με τά ψηλά 
πόδια. "Ενα δυό φώτα είχαν άνάψει στις γωνιές. Μικρά κι 
άσθενικά μέσα σέ γιαπωνέζικα φανάρια, δέν άφηναν καμμιάν 
έλπίδα νά ένισχυθεϊ ή έντασή τους. ‘Η άτμόσφαιρα θά διατη
ρούσε κι άργότερα τήν ’ίδια φωτιστική νωχέλεια. Καί στις μο
ναχικές πολυθρόνες μέ τή συντροφιά ένός λήσμονημένου ούΐ- 
σκι, ένός τζίν ή κάτι τέτοιου, βυθίζονταν τάχα στήν άνάγνω- 
ση έφημερίδας, ή πλανιώνταν σέ ονειροπολήσεις άνεξιχνίαστες, 
τύποι στιλπνοί καί σκεπτικοί, σα νά τούς κατακτούσε μιά δρα
ματική πτυχή τής ζωής τους.

"Αρχισε νά σημειώνεται μιά κίνηση. 'Η άτμόσφαιρα έχασε 
τό χρώμα τής ήρεμίας. Μά άπό δσους έφταναν ώς τόν πάγ
κο, έλάχιστοι καταστάλαζαν στό έσωτερικό τού μπάρ.

Πέρασε στήν άλλη αίθουσα. Στό βάθος ό μαιτρ ντ’ ότέλ, 
μ’ ένα ϋφος ήγεμονικό κοίταζε έναν-ένα τούς ύποτελεΐς του, 
τή σειρά τών γκαρσονιών πού περίμεναν τό νεύμα του γιά νά 
έξορμήσουν. Ό ’ίδιος άργότερα δικαίωνε μέ τούς λεπτούς του 
τρόπους, δλες τις εύτυχισμένες προφητείες πού στεφάνωναν τό 
λίκνο τού., θά είχε νά κάνει μέ διασημότητες... Καί ποιά άρ- 
τίστα δέν έχει δικαιώματα στόν τίτλο τής διασημότητας ;

Τίς κοίταζε μιά-μιά; πού κινούνταν, πού μετατοπίζονταν 
καί φλέρταραν ή χόρευαν, κ έκανε τή σκέψη πώς θά έπρεπε 
ή κάθε μιά νά είχε στό τέλος μιάν ώραία άνάμνηση άπό κάθε 
πόλη. Κάποιος άπ δλους θά έτυχε νά τής είχε έπαναλάβει τό 
στίχο τής τζάζ.

1 dread the dawn
When i awak. and find you gone.
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Η αίθουσα γέμιζε. Πάνω άπό τόν ανάλαφρο βόμβο κυρι
αρχούσε ό κρότος τών σερβίτσιών. Μέ μιά διάθεση ήδονισμοΰ 
σήκωναν τό ποτήρι, ένώ κοιτάζονταν κ’ οΐ δυό στά μάτια, καί 
δρόσιζαν μέ μιά γουλιά τά χείλη. Ή συνομιλία σ ιήν άρχή προ
χωρούσε πολύ δύσκολα. Εκείνη έλεγε πώς ήταν γοητευμένη 
άπό τήν πρώτη έμφάνιση της στήν ϊδια αύτή σάλα

— Πότε ήλθατε; τή ρώτησε.
— Εΐναι τρεις μέρες.
— Καί θά μείνετε;
— ’Ίσως ένα μήνα, ’ίσως μιά βδομάδα.

Τής πρόσφερε τσιγάρο χωρίς διόλου νά ένδιαφερθεΐ γιά τό 
μυστήριο πού ήθελε νά κρύψει μέ τήν αινιγματική άπάντη- 
σή της. Γύρισε καί τόν είδε μ’ ένα μαραμένο χαμόγελο στά 
χείλη, σά ν’ άποροΰσε μέ τήν ποιότητα τοΰ άνθρώπου. Τήν ώ
ρα πού χόρευαν τοΰ έδωσε τήν εύκαιρία νά νιώσει δλη τήν 
ευλυγισία τοΰ κορμιοΰ της, μά ταυτόχρονα κι δλη τήν τέχνη 
τΓ]ζ· Γύρω από έναν άγνωστο βωμό φτερούγιζαν άκόμα οί ά· 
νέκφραστες έπιθυμίες τους. Γυρμένη κατάντικρύ του μέ όλόφω- 
το από ευχαρίστηση τό πρόσωπό, τόν κοίταζε σάν ν’ αποκτου- 
σε κάθε στιγμή καί πιό άκριβή συνείδηση τής άλήθειας πώς θε
ωρούμε πάντα σάν εχθρική κάθε ύπαρξη δσο δέν κατορθώνου
με νά νιώσουμε τά θέλγητρά της. ’Εκείνος σέ κάθε στροφή 
πρόσεχε τίς φτιασιδωμένες βλεφαρίδες, τά λεπτά γεμάτα έρω- 
τισμό χείλη της, καί χωρίς νά μιλούν μάντευαν τούς μυστικούς 
συλλογισμούς τους σά ν’ άφομοίωναν τίς αισθήσεις τους.

— Θά μείνετε μαζί μου άπόψε.
Υστερ άπό τό «νούμερό» της ή διασημότητα αύτή εΐχε 

φορέσει τίς παντούφλες της... Ήταν άπλώς ή Φρέντα- καί μι
λούσε γιά τό παρελθόν της. Ολόκληρη ζωή. Άπό ποΰ πήγα
σε, γιατί άρχισεν έτσι, μήτε ρώτησε μήτε τό έμαθε. Οί διάφο
ρες ονομασίες άπό σταθμούς, άπό λιμάνια, άπό πόλεις πού 
άνάφερνε μ’ ένα θαυμασμό ή μ’ ένα παρενθετικό άναστεναγ- 
μό (Πόρτσμουθ, Διέππη, Χάβρη, Ντάντσιγκ, Στοκχόλμη κ’ υ
στέρα, Άτλάντα, Κάνσσς σίτυ, Τέξας, Γκάλβεστον, Μεξικό, 
Μοντεβίντιο, Μπουένος Άΐρες, Παρίσι) τόν μετάφερναν σέ γεω
γραφικά πλάτη και προσπαθούσε μέσ’ άπό τή διήγησή της νά 
ζήσει τήν άτμόσφαιρα τής ζωής της. Δέν τόν ένδιέφερε παρά 
ό άνθρωπος πού χάνονταν σά μονάδα μέσα στόν κόσμο.
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Σέρβιρε σ’ ένα κινέζικο έστιατόριο πού τό κοσμούσαν οι 
στάμπες μέ τά γνωστά κάθετα καβαλλιστικά γράμματα. Πο
τέ δέν ξέρει κανείς τί λέγουν. Κάποιες άφφίσες τοΰ κινηματο
γράφου πολλαπλασιάζονταν μέσα στούς γύρω σκονισμένους 
καθρέφτες. 'Η, πελατεία δέν πολυπρόσεχε τά ίχνη άπό τό λί
πος πού άφηνε στό χρωματιστό μουσαμά του τραπέζιου τό 
βιαστικό κυκλικό πέρασμα τοΰ πανιού. "Ολα έδειχναν έκεΐ τή 
φτώχεια τών μεταναστών πού βρίσκονταν σ’ ένα έδαφος άξε
νο, σχεδόν έχθρικό. Ήταν ένας κόσμος πού φυτοζωούσε κι δ
μως έκρυβε μιά μυστική δύναμη. Πίστευε σέ μιά καλύτερη αύ
ριο. "Οπως κι αύτή. Περνούσε κοντά τους σάν σκιά. Ή παρου
σία της δέν προκσλοϋσε κάν τήν περιέργεια. Κινδύνευε ν’ άφο- 
μοιωθεΐ μ’ αύτό τό φασματικό κόσμο άπό τόν όποιο δέ διατη
ρούσε τώρα παρά τήν έκφραση τής σύγχυσης καί τής άγωνίας. 
Κ’ ένα πρωί έφυγε μέ μιά μικρή βαλίτσα κ ένα μπογαλάκι. 
Στάθμευσε σέ διάφορα λιμάνια μέ τήν γκρίζα βορεινή άτμό- 
σφαιρα. Άπό τό παράθυρο τής μικρής κάμαρης πού κρατού
σε, άντίκρυζε τό δάσος τών ιστών τών πλευρισμένων καρα
βιών σέ παραλίες πού συχνά έκτείνονται σ ένα μήκος άπό χι
λιόμετρα ολόκληρα. Καί τό βράδυ στό μικρό μπάρ μέ τή μόνι
μη νότα τού άκορντεόν, μαζεύονταν οί ναύτες πού μιλούσαν 
γιά δλες τίς θάλασσες τού κόσμου.

— Δέν ξέρω γιατί σάς τά λέω δλ’ αύτά;
— Μέ ρωτάτε τάχα γιά νά σάς πώ πώς μ’ εύχαριστεΐτε;

θυμήθηκε υστέρα τίς γυναίκες πού, σάν κι αύτή, ζητού
σαν ένα άσυλο. Άρκοΰνταν σέ λίγα ποσοστά, καί μοιράζονταν 
τίς χαρές καί τίς λύπες τού κέντρου. 'Η ζωή τού άνθρώπου ελά
χιστα ύπολογίζεται έκεΐ. Τόσο πού, άπό μιάν άσήμαντη άφορ- 
μή, νά ύπάρχει, κάθε φορά, κ’ ένα άνθρώπινο θύμα. 'Η μουσι
κή τότε σιωπούσε γιά κόμποσες βραδυές, ό χορός έπαυε. 'Η 
πελατεία πού κάθονταν, στους ξύλινους πάγκους, χαμήλωνε τόν 
τόνο τής φωνήζ, ή έμνεισκε ώρες σάν απολιθωμένη κοιτάζον
τας τό άπειρο. Δέν μπορούσε νά ξεχάσει τίς φοβερές φυσιο
γνωμίες μερικών τύπων. Εμπνέουν τόν τρόμο μέ τή σιωπή τους, 
μέ τό βλέμμα τους πού στράφτει κάτω άπό τή γυρτή τραγιά
σκα. Τούς βλέπει άκόμα μ’ ένα τσιγάρο στήν άκρη τών χει- 
λιών, μέ τά χέρια στις τσέπες τών φαρδειών πανταλονιών, νά 
έλίσσονται φιλύποπτοι άνάμεσα στά τραπέζια, κ υστέρα νά
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κάθωνται στή γωνιά μέ τό πρόσωπο χωμένο στίς δυό παλάμες, 
ή νά μαζεύονται, τρεις-τέσσερες, καί νά χαρτοπαίζουν ή νά 
συνομωτοΰν.

"Οταν κυκλοφορούσε τό άπόγευμα στους συνοικία τούς δρό
μους καί κοίταζε τίς ψηλές οικοδομές καί τους τρούλους πού 
λόγχιζαν τόν ουρανό, θυμοΰνταν τήν πατρίδα της. Δέν τή χά- 
ρηκε παρά πολύ μικρή. Κ’ αισθάνονταν άπροοδόκητα ρίγη πού 
τή νοσταλγούσε κι ονειρεύονταν τά μακρυνά τοπεΐα της. Νόμι
ζε κάποτε πώς άποκάλυπτε τά μυστικά της, καθώς μέ τή φαν
τασία της εϋρισκε κάποιες ομοιότητες στή σειρά τών ύψικάμι- 
νων, στίς τεράστιες γέφυρες πού άνοιγαν γιά ν’ άφήσουν έλεύ- 
θ£ρη τή δίοδο τών καραβιών. Άπό μακρυά μονάχα μπορούσε 
νά παρακολουθεί τό σιωπηλό άνθρώπινο κύμα πού μυρμήκιζε 
στίς μεγάλες άρτηρίες. Εΐχε πάντα τήν αίσθηση πώς εΐναι δλες 
οί φυλές συγκεντρωμένες έκεΐ, σέ μιά μάζα πού κινείται καί 
πλημμυρίζει τούς δρόμους. Μιά μάζα πειναλέα, θορυβώδης, γε
μάτη φροντίδες. Φωνάζει σά νά θέλει νά κερδίσει σέ μιά μέρα 
τή ζωή μιας έβδομάδας. ’Άνθρωποι δμως που σ’ έναν ξένο δέ 
θυμίζουν ούτε ένα όνομα ούτε ένα δεσμό, οϋτε ένα προηγούμε
νο εύχάριστο ή δυσάρεστο, τίποτε πού νά σ’ έπιτρέπει νά τοπο
θετήσεις τήν ποιότητά τους...

Στό τελευταίο τους χορό ό κόσμος άποσύρονταν. *Η  ώρα 
καί τό πιοτό τής έδωσε τή διάθεση νά χαμογελάει στούς αγ
γέλους. Μαζί μέ τούς λίγους φανατικούς «τελευταίους» χαί
ρονταν τίς έλεύθερες χειρονομίες, τά διάφορα συμπλέγματα 
πού έπιτρέπει τό κέφι κ’ ή κατάργηση τής έθυμοτυπίας καί τής 
αύστηρής συμπεριφοράς. ’Ίσως νά ήταν κ’ ή ίδια ή Φρέντα πού 
έδινε τό σύνθημα, καθώς στροβιλίζονταν σ’ ένα βάλς, ν’ άνοί- 
ξουν κ οί άλλες σάν φτερά τά μπράτσα τους. Οί άντρες μέ τά 
δυό χέρια τίς κρατούσαν άττό τή μέση καί γύριζαν σά νά πε- 
τούσαν. Ενας νεαρός πού μόλις κρατιούνταν στά πόδια, προ
σπαθούσε νά στηρίξει τό μονόκλ, καί δέν πρόφτανε παρά νά 
χειροκροτεί τελευταίος, δταν πιά ξανάρχιζε ό χορός. Μιά «προ
σωπικότητα» έκαιγε ένα χαρτονόμισμα γιά ν’ άνάψει τό πού
ρο τής άρτίστας. Κι ό ψηλός κι αύοτηρός Εγγλέζος μέ άκλό- 
νητη τήν πειθαρχία στίς κατευθύνσεις τού ρυθμού, άπόφευγεν 

έπιδέξια τις συγκρούσεις κ” έλίσσονταν άνάμεσα στά ζεύγη πού 
τόν άποθέωναν στό τέλος;

Εΐχαν άπομονωθεΐ πάλι στό ιδιαίτερο. Ή Φρέντα έστρεφε 
παντού τό βλέμμα της σά νά ζητοΰσεν έπίμονα νά έξαφανίσει 
άπό τό νοΰ της κάθε έντύπωση καί κάθε σκέψη. Κ’ έκεΐνος κοί
ταζε τή σύντροφο τής βραδυας του σά νά ήθελε νά διατηρήσει 
τά χαρακτηριστικά της άπό φόβο μήπως δέν τήν άναγνώριζεν 
αύριο. ’Άν ήθελαν, σέ κάθε άνάλογη στιγμή, νά μαντεύσουν 
τήν περιφρόνηση πού, άπό μόνη της, έχει γιά τή γυναίκα ή σκέ
ψη : «άλλη μιά άκόμα..» θά ζητούσαν, ποιος ξέρει, ποιο μέτρο 
γιά νά διατιμήοουν τήν άξια τής προσφοράς τους.

Άπό κείνη τή στιγμή δέν είχε γιά κείνον καμμιάν άξια αύτό 
τό πλάσμα. Τήν ώρα τής σιωπής, μέσ από τή γόνιμη έκσταση, 
άναζητούσε, αύτός τούλάχιστο, τή μορφή τοΰ τραγικού ανθρώ
που. Δέν έπαυσε ούτε στιγμή νά πιστεύει πώς δλη αύτή ή σκη
νοθεσία εΐχε τά χαρακτηριστικά μιάς έφήμερης ζωής, πώς δέν 
εΐχε τή δύναμη νά ύπολογ^ζει σέ μιάν δποια διάρκεια. Στό 
τέλος άναλογίζονταν τό ψέμα πού κρύβουν κι αύτοί άκόμα οί 
στίχοι τής τζάζ, δσο κι άν τους τραγουδούσε καί τούς επανα
λάμβανε

I dread the dawn
When i awak and find you gone

θά έμνεισκε σάν ένα δραμα πού πρόκειται νά έξαψανιστεΐ άπό 
άλλες συγκινήσεις. Στήν αύγή, μόλις ένιωσε τόν έαυτό του μό
νο, ή παρουσία τής Λ...κυριαρχούσε πάλι μέσα του, μέ τήν ίδια 
επιβολή πού αισθάνονταν τήν ώρα πού τήν περίμενε.

ΓΙΩΡΓ. ΔΕΛΙΟΣ
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ΜΟΝΩΣΗ

Λ/’ άφησες μόνο
σζήν έοημιά ζών σιωπηλών ιιον ώοών, 
π' άργοδιαβαίνονν, μέ βαριά
ζά σάνταλα παιώνζας 
μές σζήν ψνχή μον!..

ΛΓ άφησες μόνο. .
μά ποιος μπορεί νά θραύση
ζονς μαγικούς τριγύρω μον καθρέφζες 
πού μέσα ζονς πλανιέται,
παραδεισένιον όραμα, ή μορφή σον ;

* Μ' άφησες μόνο...
μά μες σζά βάθη ζής ννχζός μον δρθρίζονν 
ζών γελοίων σον οί άνζαύγειες
κ είσαι πανζον. σά μελωδία, 
σάν ενα μύρο διαχνμένο . . .
κ είσαι ζον πόνον μον ό λνγμός, 
ζον πόθοι) μον ή ανάσα,
ρνθμός ζον αιμάζον μον, και ζής ψνχής μον 
ό μνσζικός παλμός. . .

Λ/ άφησες μόνο . ..
κ' έχεις ζά μάζια μον γιομίσει, 
ζην άκοιί μον εσύ μονάχα ορίζεις’ 
μά μέσ άπό ζά δάχζνλά μον άχνογλισζράς 
άφανσζη νόζα, άινάερη φλόγα...
καί σφίγγει ζον κενόν ζό παγερό 
κορμί ή λαχζάρα μον νά ζό ζεσιάνη 
μες σέ μιάν έξαλλη άγκαλιά !..

/V’ άφησες μόνο
σε μέθη πνιγερή άπό ίχνη ρόδων. 
ζον γι>ρισμον ζ' άσπρα κολπώματα 
πόιε θά σχίσονν, εκεί πέρα, πότε, 
ζον ορίζοντα ζην άόνσώπηζη γραμμή ; 
στον μώλον ζό γρανίτη, 
μ' άφενχζονς κοίκονς, θά κρεμάσω 
όλα ζά σκάφη πού σαλπάρουν, θά καρφώσω 
ζ' άμείλιχζα φτερά ζ' ’Λνέμον !...

Oscar Wilde

SANTA DECCA

Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ

* Εχονν πεθάνει κ' οί θεοί * καί τώρα σιήν Παλλάδα, 
ζή γκριζομάζα, ζής έληάς όέ φέρνονμε στεφάνια !
Ο //λονζος, γνιός ζής Διίμηζρας, πειά δέσμες όέν κραζάει, 

ζό μεσημέρι άκονγονζαι νά ζραγονδονν ποιμένες 
αμέριμνοι ζώρα, γιαζί ό Πάν εχει πεθάνει, 
κι ολα ζά λάγνα έζέλειωσαν έρωζικά μεθύσια' 
ό νέος Ελας δέ ζηζά ζίς βρύσες καθώς πρώιζα' 
ό δΐέγας Πάν έπέθανε κι' ό γνιός πειά ζής Παρθένον 
εγινε ζώ>ρα Βασιλιάς. Κι' όμως μπορεί καί νάναι 
κάποιος θεός σζή νήσο ανζή, κρνμμένος σι άσφοδήλι, 
καί ζό πικρό ζής' θύμησης αναμασάει φρονζο.
Δχ, '"Ερωτα! άν αληθινόν ήταν ανιό πού λέω, 

εμείς νά διασκεδάσονμε θάπρεπε ζίιν οργή ζον' 
άλλά, γιά δές, σολεύονζαι ζά φύλλα : ίσως προβάλη !

Κέρκυρα (Μετάφρ.) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΕΥΚΗΣ
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ΔΕΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΕΝΗ ΠΑΡΟΔΟ

Άπό τήν ώρα πού ή θλιβερή είδηση εΐχε διαδοθή στή στε
νή πάροδο, πού βρισκόταν πλάϊ στά δικαστήρια, μέ τά μικρά, 
πολύ μικρά γραφεία, δλα τά κορίτσια είχαν άναστατωθή. 
Δέ μπορούσαν νά σονεχίσουν τή δουΚειά τους. ’Άφηναν μέ μιά 
πρόχειρη δικαιολογία τίς γραφομηχανές, τά άντίγραφα, τά 
συμβόλαια στή μέση, κι έτρεχαν στό διπλανό γραφείο, στό 
άντικρυνό, παντού νά έβρισκαν ή μιά τήν άλλη, κα'ι μιλού
σαν, μιλούσαν γιά τό άπίστευτο αύτό νέο, πού εΐχε σκάση σάν 
μπόμπα μέσα σ’ αύτό τό στενοσόκακο...

Οί δικηγόροι πού μπαινόβγαιναν, οί δικαστικοί κλητήρες, 
οί πελάτες πού είχαν συνειθίση τήν καθημερινή δμοια όψη, τής 
στενής αύτής παρόδου, δέν ήξεραν ποΰ ν’ άποδώσουν τήν πε
ρίεργη έτοΰτη κίνηση τών κοριτσιών, τά τρεχάματα καί τά κρυ- 
φομιλήματα τους....

Ώρισμένως ή ζωή δέν ήταν έτσι έκεΐ μέσα τίς άλλες μέ
ρες. Εΐχε κίνηση βέβαια, καί μεγάλη, άφοΰ βρισκόντουσαν αύ- 
τοΰ δεκαπέντε περίπου μικρά γραφεία, ϊσα-ϊσα πού χωρούσαν 
ένα τραπεζάκι, μιά γραφομηχανή καί δυό-τρεΐς καρέκλες, πού 
τά περισσότερα δέν είχαν άλλο σκοπό άπό τοΰ νά βγάζουν άνιί- 
γραφα, άντίγραφα συμβολαίων, άποφάσεων, συμφωνητικών, 
τέσσερα-πέντε ήταν μερικών δικηγόρων πού δέν είχαν πολλές 
δουλειές, άλλά πού έτρεχαν στά δικαστήρια στό πλάι, καί κυ
νηγούσαν πελάτες, δυό ήταν γραφεία δικαστικών κλητήρων, 
τά άλλα δυό γραφεία παραγγελιοδόχων καί μεσιτών, πού πο
λεμούσαν νά ζήσουν άπό τό νοίκιασμα ή τήν πούληση κανε- 
νός σπιτιού...

Ή κίνηση αύτή δμως, δέν εΐχε καμμιά σχέση μέ τήν άνα- 
στάτωση τής ήμέρας έκείνης. Άπό τά τζάμια έβλεπε κανείς 
τά κορίτσια πού δουλεύαν μπροστά στή γραφομηχανή, προσε-
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χτικά καί γρήγορα ή σκυμμένα, έγραφαν κι άλλοι ύπαγόρευαν, 
ή ήταν καθισμένα στήν καρέκλα καί κοιτούσαν πρόσχαρα ή σκε
φτικά έξω, χαιρετούσαν τούς γνωστούς τους μέ κάποιο χαμό
γελο ή τούς μιλούσαν μ’ ένδιαφέρο...

— Καλημέρα κύριε Κώστα.. Πώς εΐοθε; Ή κυρία σας εΐναι 
καλά;.. Ένώ τώρα ήταν διαφορετικά τά πράματα. Τά κορίτσια 
ξεπερνοΰσαν τά δέκα (... ή Ρίτα, ή Καίτη, ή Βασούλα, ή Πόπη, 
ή Ροδίτσα....) είχαν άλαγμένη δψη. ’Άλλα μιλούσαν σιγανά, 
έξω άπό τήν πόρτα κάποιου γραφείου, κ’ είχαν μιά σοβαρή 
έκφραση στό πρόσωπό τους, άλλα ήταν σκεφτικά, μελαγχολικά 
μπροστά στό γραφείο τους, τά άλλα δούλευαν άφηρημένα στή 
γραφομηχανή...

Οί προϊστάμενοί τους έδειχναν ξεχωριστή στεναχώρια. 
’Άλλοι φώναζαν στά κορίτσια τους νά ξαναμποϋν μέσα, νά τε
λειώσουν τό συμφωνητικό, ή τό άποδειχτικό πού τδχαν άφήσει 
στή μέση, καί μερικοί είχαν κατακκοκινήσει άπ τό θυμό τους 
γιατί είχαν βρει, ένα σωρό λάθη, παραλείψεις στά άντίγραφα .

— Δέν εΐνε δουλειά αύτή... Χάσατε τό μυαλό σας σήμερα... 
"Ενας φώναζε έτσι, άλλοι φώναζαν διαφορετικά. Τά προσωπά- 
κια τών κοριτσιών σκυθρώπαζαν περισσότερο, καί ή φωνή τους 
έβγαινε δειλή...

Τόλεγαν καί δέ τό πίστευαν... Ή Λιζίτσα, τό μελαγχολικό 
έκεΐνο κορίτσι μέ τά καστανά μάτια, πού δούλευε στό γρα
φείο τού Άρμένη, τού παραγγελιοδόχου πού βρισκόταν στό 
βάθος τής παρόδου, εΐχε ξεψυχίσει τήν αύγή στό Δημοτικό Νο
σοκομείο. Εΐχε πάρει άπό τό βράδυ, κρυφά άπό τήν χαροκαμ- 
μένη μάννα της δηλητήριο, κι εΐχε κουβαληθή έκεΐ δταν πιά 
σπαρταρούσε άπό τούς πόνους...

Ή είδηση, εΐχε φτάση ξαφνικά στή στενή πάροδο. Τδμα- 
θε πρώτη ή Βασούλα πού εΐχεπεράση άπ τό σπίτι της—έμεναν 
στήν ίδια γειτονιά—γ ά νά τήν πάρει νάρθουνε μαζί στό γρα
φείο τους, δπως γινότανε πάντα. "Υστερα ό προϊστάμενός της, 
έκεΐνος δ παραγγελιοδόχος, ό Άρμένης μέ τό βλογιοκομμένο 
μαυριδερό πρόσωπο, κι έπειτα τ’ άλλα τά κορίτσια πού είχαν 
πάει άνίδεα στή δουλειά τους...

Μερικά έτρεξαν στό Νοσοκομείο. Είδαν τή Λιζίτσα ξα
πλωμένη πάνω σ’ ένα τραπέζι κατάχλωμη, μέ τά χείλη πρισμέ- 
να, γεμάτα άφρούς άκόμη, καί τό πρόσωπο συσπασμένο άπό 
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μιά φοβερή έκφραση οδύνης, είδαν τή μάννα της πού έκλαιγε 
καί χτυπιόταν, τόν άδερφό της, τό Νικολό πού δούλευε τορ
ναδόρος σέ κάποιο έργοστάσιο, καί γύρισαν κι εΐπαν στ’ άλλα 
πού είχαν ταραχτεί, άπό τό ξαφνικό νέο, άπό δλες ετούτες τίς λε
πτομέρειες....

Δέν τό περίμεναν αύτό τό πράμα. ’Όχι, τό πίστευαν, πώς 
θά γινόταν.. Τδχε πή ή Ροδίτσα, τό ξανθομαλλό έκεΐνο κορίτσι 
τοΰ τρίτου στήν άριστερή πλευρά γραφείου άντιγράφων, τήν 
προηγούμενη βραδυά πού ή Λιζίτσα δέ βρισκότανε μαζύ τους, 
καί πού τραβούσαν δλες μαζύ—δπως γινότανε κάθε βράδυ σάν 
τελείωνε ή δουλειά τους—γιά τά σπίτια τους... ’’’Ηταν περισσό
τερο σκεφτική άπό τίς άλλες μέρες. Δέν εΐχε καμμιά δρεξη, κα
νένα κέφι, καί ποΰ καί ποΰ άναστέναζε βαθειά σάν κάτι νά 
βάραινε τήν ψυχή της... Τ’ άλλα τά κορίτσια πού ήξεραν δτι 
ύπέφερε, δτι δέ μπορούσε νά συνέλθη άπ τή στιγμή—δέν είχαν 
περάσει τρεις μέρες—πού ό Γαλάνης, έκεΐνος ό ξανθός νέος 
πού δούλευε στό κατάστημα ύφασμάτων τοΰ Γιακουμάτου, τήν 
εΐχε έγκαταλείψει κι εΐχε άρραβωνιαστεΐ κάποιαν άλλη άνεψιά 
τοΰ προϊσταμένου του μ’ ένα σπιτάκι καί μερικά μετρητά, τής 
μιλούσαν, τής έλεγαν ένα σωρό λόγια καί προσπαθούσαν νά 
τήν κάνουν νά στρέψει άλλου τή σκέψη της...

Εκείνη δμως τίς κοιτούσε μ’ ένα σβυσμένο βλέμμα, έλεγε 
δυό-τρεΐς λέξεις, χαμογελούσε μέ πολύ κόπο, κι υστέρα πάλι 
άναστέναζε, άναστέναζε βαθειά, πολύ βαθειά, καί κοιτούσε 
κάπου άφηρημένα...

— Δέν πρέπει, Λιζίτσα, νά πικρένεσαι καινά χολοσκδς... Εί
σαι νέα ώμορφη, καί θά βρεθούν άλλοι καλλίτεροι του, νά σέ 
άγαπήσουν...

Ή Λιζίτσα δταν άκουγε αύτά, έκανε μιά στενάχωρη κίνη
ση, προσπαθούσε ν’ άλλάξη δψη, καί έπέμενε δτι «άλλες έ
γνοιες τή βασάνιζαν, κάτι σχετικό μέ τό σπίτι της, κι’ δχι ή 
άπονη στάση τού Γαλάνηπού φάνηκε άνάξιος στά μάτια της». 
Ώς τόσο τόξεραν δλα τά κορίτσια τής στενής παρόδου, τόξε- 
ραν, κι’ άς πολεμούσε έκείνη νά τούς τό κρύψη...

Ή Λιζίτσα δούλευε έφτά χρόνια μπροστά στή γραφομη
χανή. Εΐχε πεθάνη ό πατέρας της, τό σπίτι δέ τά έβγαζε πέρα, 
παράτησε τότε τίς σπουδές της, κι άπό τό σκολειό βρέθηκε στό 
γραφείο...

Στήν άρχή, ή μεταβολή αύτή, τήν εύχαρίστησε. Νόμιζε 
πώς εΐχε κερδίσει κάποιά άνεξαρτησία στή ζωή της, πώς δέν 
ήταν πιά ένα περιττό πλάσμα τού σπιτιού. ’Έννοιωθε ιδιαίτερη 
χαρά πού πρόσφερνε τή βοήθειά της στή μητέρα της, καί 
στό μικρότερο της άδερφό—τότε αύτός έμάθαινε τήν τέχνη 
σ’ ένα μηχανουργείο, κι’ έπαιρνε λιγοστά λεφτά — καί κουβα
λούσε στούς δικούς της μέ καμάρι τό μιστό της...

'Ύστερα δμως τά πράματα άλλαζαν. Τά χρόνια περνού
σαν. Ή Λιζίτσα—έτσι τήν έλεγαν χαϊδευτικά — βαριέστησε. 
Δέν άρκούσε ή δουλειά της, ποΰταν άρκετά κουραστική, έπρε
πε καί νά ύποκρίνεται, ν’ άκούει δήθε μ’ ένδιαφέρον τά λόγια 
τού ένός καί τοΰ άλλου, νά χαμογελάει στούς πελάτες, νά ύ- 
πομονεύει στά πειράγματά τους, νά άφήνει νά τής πιάνουν τό 
χέρι, νά τής χαϊδεύουν μέ τρόπο τά μαλλ.ά, καί νά τής κλεί
νουν τό μάτι, νά τής ζητούνε νά πάει στά ραντεβοΰ της, ν’ ά
κούει τίς βρισιές τού προϊστάμενου της, πότε γιατί έγινε ένα 
λάθος σέ κάποιο έγγραφο, πότε γιατί δέν εΐχε δουλειές, καί 
πότε γιατί εΐχε τά νεύρα του καί ξεσποΰσε, σ’ αύτήν, σ’ αύ· 
τήν πού έτρεχε «άλλοΰ τό μιαλό της,» πού εΐχε τό «νοΰ της 
στά ραντεβοΰ» καί στά «γλυκόλογα» κι’ εΐχε συχαθή πιά αύ
τές τίς ιστορίες, καί λαχταροΰσε νά βρή τήν λευτεριά της, πο- 
θοΰσε νά δημιουργήση μιά δίκιά της ζωή...

’Ονειρευόταν λοιπόν κάποιον πού θά αισθανότανε τόν καϋ- 
μό της, πού θά θλιβόταν γιά τά βάσανά της, πού θά τήν άγα- 
ποΰσε καί θά τήν έπαιρνε κοντά του νά ζήση μιάν άλλη ζωή... 
’Έτσι δταν παρουσιάστηκε ό Γαλάνης, ή Λιζίτσα ήταν έτοιμη 
νά τόν δεχτή. ’Όχι γιατί δέν είχαν παρουσιασθή άλλοι, άλλά 
γιατί τής φαινόταν πώς έκεΐνος πού τήν εΐχε δή μιά μέρα στό 
κατάστημα τοΰ Γιακουμάτου, τήν ώρα πού ψώνιζε ένα φόρε
μα, ήταν άλλοιώτικος, δέν ήταν δπως οΐ άλλοι πού τής έλε
γαν διάφορα λόγια γιά νά τήν παραπλανήσουν καί νά περά
σουν μαζύ τίς λίγες έφήμερες έρωτικές στιγμές...

Άπό τότε ή Λιζίτσα ήταν χαρούμενη. Κουβέντιαζε γιά 
τό Γαλάνη στά άλλα κορίτσια τής στενής παρόδου, τό βράδυ 
πού σκολνοΰσαν καί πήγαιναν δλα μαζύ στά σπίτια τους, κι ή 
φωνούλα της έβγαινε ευχαριστημένη...

— Θά μέ πάρει σέ δυό μήνες, καί θά φύγει άπ τό γραφείο, 
θά πιάσουμε δυό καμαρούλες, ένα καλό σπιτάκι σέ μιά καλή 
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γειτονιά καί θά ζοΰμε ώμορφα καί χαρούμενα,
Τ’ άλλα τά κορίτσια πότε γελούσαν, καί πότε τήν άγκά- 

λιαζαν άνοιχτόκαρδα, καί τής μιλούσαν δλο ένδιαφέρον γιά τά 
σχέδιά της...

— Νά τό πής ξαφνικά τοΰ Άρμένη, νά δοΰμε τήν δψη πού θά 
πάρουνε τά μούτρα του...

’Άλλοτε πάλι σώπαιναν ράθυμα, καί συλλογισμένα, θ’ 
ήθελαν κι έκεΐνα ν’ άφηναν τις γραφομηχανές, τό στενό γρα
φείο μέ τις άτέλειωτες ώρες καί τήν άνυπόφορη πλήξη του. Νά 
παύαν νά έβλεπαν τά ίδια πρόσωπα, ν’ άκουγαν τις ’ίδιες ύπο- 
θέσεις, νά φιάχναν τά ’ίδια άντίγραφα, καί νάφευγαν άπό κεΐ 
μέσα, νά ξανάσαιναν...

Ποθούσαν κι έκεΐνες νάβρισκαν έναν άνθρωπο, έναν νό
στιμο νέο, μέ πλούσια καρδιά ποΰ νά τις άγαποΰσε, καί ποΰ νά 
τις έπαιρνε κοντά του, καί νά τις χάριζε τήν άληθινή ζωή...

Δέν τό περίμεναν λοιπόν αυτό τό κακό. ’Όχι, τό περίμε- 
ναν.. Τούς τδχε πή ή Ροδ'ιτσα, τήν προηγούμενη βραδυά πού ή 
Λιζίτσα δέν είχε πάει μαζύ τους, άλλ’ είχε φύγει μέ κάποια 
πρόφαση πρωτήτερα άπ τό γραφείο της, καί τούς είχε χαιρε
τήσει βιαστικά, καί μέ μιά παράξενη έκφραση στά μάτια...

— Φοβάμαι πολύ. Ή Λιζίτσα τδχει πάρει κατάκαρδα...
Σάμπως νά μή τδχαν πρωτακούση, σάμπως νά τδχαν σκε- 

φτή δλες μαζύ, κι ή καθεμιά ξεχωριστά, σά νάχαν πάρει ή κάθε 
μιά τή θέση τής Λιζίτσαςκαί νά τό θεωρούσαν φυσικό, δέν έδει
ξαν καμμιά ξεχωριστή ταραχή, δταν άκούσαν τά λόγια αύτά 
καί συνέχισαν τό δρόμο τους βυθισμένες στή σκέψη τους...

Μά δταν έμαθαν τό ξαφνικό νέο, δταν άκουσαν πώς ή Λι
ζίτσα είχε πραγματοποιήση τήν άπόφαση της, τάχασαν, κόπη
καν τά γόνατά τους, θόλωσε τό βλέμμα τους καί μιά χλωμάδα 
άπλώθηκε στό πρόσωπό τους...

— "Ωστε λοιπόν...
Ή Λιζίτσα είχε ξεψυχίσει στό Νοσοκομείο. Τό γραφείο της 

ήταν άδειανό. Ό προϊστάμενός της νευριασμένος γιατί ή δου
λειά τουχε μείνη στή μέση, έτρεχε άπάνω - κάτω στή στενή 
πάροδο κι άπ τά χείλη του, δέν έπαιρνες μιλιά...Ό Γαλάνης σέ 
λίγο θά παντρευόταν. Ή στενή πάροδο θά ξανάπαιρνε τή συνη
θισμένη της δψη. Τά ’ίδια πρόσωπα θά μπαινόβγαιναν στά γρα
φεία. Οί πελάτες βιαστικοί, θά ζητούσαν τ’ άντίγραφα. Οί γρα

φομηχανές θά δούλευαν άράδα. Ό ρυθμικός κρότος της θ’ 
άντηχοΰσε άπό τή μιά μεριά ώς τήν άλλη. "Ενας θά παζάρευε 
δυνατά τήν πούληση ένός σπιτιού, κάποιος άλλος θά προσπα
θούσε νά κατανικήσει τούς δισταγμούς ένός άναποφάσιστου πε
λάτη του (... Μά τή ζωή τοΰ παιδιού μου, κύριε., δέν έχετε δί
κηο. Τό καλλυντικό πού σάς δίνω θά κάνη ξόδεψη στήν έπαρ- 
χία σας....) καί μερικοί θά ύπογόρευαν...

.... Άνατολικώς μέν συνορεύεται
ύπό τής μάνδρας Καλυψοΰς, δυτικώς 
δέ ύπό τής οικίας τοΰ Δημ. Ρουλάνη. 
Πρώτη προσφορά όρίζεται τό ποσόν 
τών τριάκοντα χιλιάδων (άριθμητικώς 
30.000) δραχμών, καί...

"Ενα κατάμαυρο σύννεφο νόμιζε κανείς πώς είχε περάσει 
κι είχε κατακαθήσει πάνω στή στενή πάροδο μέ τά μικρά, πο
λύ μικρά της, τά γραφεία. Τά κορίτσια βουβά, άμίλητα, δέν 
είχαν καμμιάν δρεξη γιά δουλειά. Οί γραφομηχανές δούλευαν 
άργά, κι άταχτα. Κάποιος δικηγοράκος σκυλλόβριζε τό κορίτσι 
τοΰ άντικρυνοΰ γραφείου. Είχε γεμίσει λάθη μιάν άγωγή του. 
Οί άλλες (ή Ροδίτσα, ή Καιτούλα, ή Βασούλα, ή Πόπη...) έμει
ναν συλλογισμένες...

.... θά μέ πάρει σέ δυό μήνες, καί θά φύγω άπ τό γρα
φείο. θά τό πούμε ξαφνικά στόν Άρμένη, καί θά ίδοΰμε τήν 
δψη πού θά πάρουνε τά μούτρα του....

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΒΑΝΤΑΣ
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ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΥΠΟΘΗΚΑΙ

(’Απόσπασμα άπό τήν εισαγωγή 
τοΰ βίου τοΰ ’Άγιδος).

μέ τήν "Ηρα γελάστηκε καί 
γεννήθηκαν οί Κένταυροι.

Ό Ίξίων άντίς νά κοιμηθή 
κοιμήθηκε μέ τή Νεφέλη, κι’ έτσι

Δέν έχουν άδικο, ούτε σκέπτονται άσχημα, μερικοί πού 
νομίζουν πώς ό μύθος αύτός έγινε γιά τούς φιλόδοξους. Γιατί 
κι αύτοί πέρνοντας στήν άγκαλιά τους τή δόξα, οάν κάποιο 
είδωλο τής άρετής, δέν κάνουν τίποτα ειλικρινές καί άναγνω- 
ρισμένο γιά τίμιο, μόνο πολλά νόθα καί άνακατωμένα πράμ- 
ματα. Σπρώχνονται πότε σέ τούτη καί πότε σέ κείνη τήν κα
τεύθυνση καί γίνονται δούλοι τού φθόνου καί τών παθών. Οί 
ποιμένες τοΰ Σοφοκλέους λένε γιά τά ποίμνιά τους:

« Αφέντες τί κΓ άν είμαστε; σκλάβοι τού κοπαδιού μας> 
καί στή βουβή του θέληση, άνάγκη νά ύπακοΰμε "».

Αύτό άκριβώς παθαίνουν, όσοι πολιτεύονται σύμφωνα μέ 
τίς έπιθυμίες καί τούς πόθους τών όχλων. Γίνονται δούλοι τους 
καί τούς άκολουθούν, γιά νά όνομασθούν άρχοντες καί όδη- 
γοί τού λαού.

Κι δπως ό τιμονιέρης, άν καί βλέπη πρίν άπό τόν καπετά
νιο δ,τι πέφτει στό δρόμο τοΰ καραβιού, δμως γιά τόν καπε
τάνιο τό βλέπει καί δ,τι τοΰ προστάξει έκεϊνος κάνει, έτσι κι 
αύτοί πού πολιτεύονται καί κυνηγούν τή δόξα, εΐναι ύπηρέτες 
τού πλήθους, κι έχυ'υν μόνο τό όνομα τού άρχοντος.

"Οποιος εΐναι ξε τελειωμένος στήν άρετή δέν έχει καθό
λου άνάγκη τή δόξα. Τυ'θ φτάνει δση χρειάζεται γιά νά άπο- 
χτήση τήν έμπιστοσύνη, πο ύ θά το° διευκολύνη τή δράση. Ένό- 
σο δμως είναι κανείς νέος κά> φιλόδοξος μπορούμε νά τού
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έπιτρέψωμε νά καυχηθή γιά όμορφες πράξεις και νά ύψωθή 
μέ κάποια δόξα. Γιατί σ’ αύτή τήν ήλικία φυτρώνουν μέσα στήν 
ψυχή οί άρετές καί πετοΰν βλαστούς, καί δπως λέει ό θεό- 
φραστος, ό έπαινος τών άλλων κάνει πιό σταθερό καί βέβαιο 
έκεΐνο πού κατορθώνουν. Ό ένθουσιασμός πάλι καί ή συνεί
δηση τής δυνάμεώς των άπρώχνει τίς άρετές νά δειχτούν πιό 
μεγάλες στό μέλλον. Ή ύπερβολή δμως, έπικίνδυνη σέ δλα, 
εΐναι καταστρεπτική στίς πολιτικές φιλοδοξίες. Γιατί έκείνους 
πού πέρνουν στά χέρια τους μεγάλη έξουσία τούς ρίχνει σέ 
χεροπιαστή μανία καί παραφροσύνη, άμα δέ δέχονται πώς 
δ,τι εΐναι καλό εΐναι καί ένδοξο, μόνο πιστεύουν πώς δ,τι εΐναι 
ένδοξο εΐναι καί καλό. Πρέπει νά λέμε στό λαό έκεΐνο πού 
εΐπεν ό Φωκίων στόν ’Αντίπατρο, ή κάτι παρόμοιο. "Οταν ό 
’Αντίπατρος τοΰ ζήτησε κάτι πού δέν ήταν καλό, αύτός τοδπε 
«δέν μπορείς νάχης τό Φωκίωνα καί φίλο καί κόλακα». ’Έτσ1 
καί μεΐς πρέπει νά λέμε στό λαό: «δέν μπορείτε τόν ίδιον 
άνθρωπο νά τόν έχετε καί άρχοντα καί ύπηρέτη σας». Γιατί 
άλλιώς συμβαίνει δ,τι καί μέ τό φίδι, πού, δπως τό λέει τό πα
ραμύθι, ή ούρά του έκαμεν έτιανάσταση κατά τής κεφαλής καί 
ζητούσε νά όδηγά καί αύτή μέ τή σειρά καί όχι νά άκλουθά 
πάντα. "Οταν δμως πήρε τήν ήγεμονία, καί τόν έαυτό της τόν 
περιποιήθηκεν άσχημα, άφού τραβούσε χωρίς μυαλό, καί τήν 
κεφαλή, άναγκασμένην παρά φύσιν νά άκλουθά τυφλά καί 
κουφά μέλτ], τήν κατατσάκισεν.

Αύτό βλέπουμε νά τό παθαίνουν πολλοί άπό ’κείνους, 
πού μόνο σκοπό τής πολιτικής τους έχουν νά εύχαριστούν τά 
πλήθη. Γιατί, μιά πού έδεσαν τόν έαυτό τους μέ όχλους πού 
τραβούν δπως τύχη, δέν μπορούν ύστερα, ούτε νά τούς διορθώ
σουν, ούτε νά άναχαιτίσουν τήν άταξία....

Μετάφρ. Β. ΤΑΤΑΚΗ
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ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ

Στό ανατολικό άπόμερο τοΰ κήπου μου άνθοΰνε τριαντα
φυλλιές. 'Όλη τήν ήμέρα χαίρουνται τόν ήλιο κι δταν βραδυά- 
ση ζαρώνουν μέσα στή νύχτα. Άπό τήν κόχη τους δέ βλέπουν 
παρά τόν κισσό, τόν καταπράσινο κισσό άντικρύ τους, μά δέ 
άπεικάζουν τίποτα άπό τήν περιέργειά του, πού σκαρφαλώνει 
στό ϋψος τοΰ περιβόλου καί θωράει πίσω στό στενοορύμι τή 
λιψή καί άργοδιαβαίνουσα ζωή αύτής τής ώρας. Τά τριαντά
φυλλα εΐναι εύτυχισμένα στή μόνωσή τους, γιατί ποτέ δέ φαν- 
τάσθηκαν, πώς υπάρχει στόν κόσμο κάτι σάν τίς τρικυμίες τής 
θάλασσας τις γεμάτες πάθος, κάτι σάν τά βουνά μέ τήν πέ
τρινη άναλγησία—κάτι σάν τή βαρειά κατάρα, τό μυαλό τοΰ 
άνθρώπου. Καί ποτέ δέ θά γνωρίσουν τίποτ’ άλλο άπό τήν ά- 
γωνία τοΰ σκότους κι άπό τήν έλπίδα, τήν άνάγκη, τή μέθη 
τοΰ φωτός. Κάποιο πρωί μεθυσμένα άπό ήλιο θά πεθάνουν, δ
μως θά εΐναι εύτυχισμένα γιά δσα λίγα γνώρισαν, εύδαίμονα 
μέσα στήν άγνοιά τους τήν κλεισμένη μέσα στόν ύψηλό περί, 
βολο τοΰ κήπου.

Κ’ έγώ άναπνέω καί ζώ τόν κλειστόν ορίζοντα αύτής τής 
μεγάλης πολιτείας. Μακαρίζω τά άφελή ρόδα, πού κρυφοζοΰν 
γύρω μου, είμαι δμως ’ίσως πιό πολύ ό κισσός πού έρπύζει καί 
σκαρφαλώνει καί θέλει νά δή. Νά καταλάβω δέ μπορώ, πόσο 
είμαι δεμένος μέ τή γή μου, στήν άπόμερη κρυφή αύτή γωνιά 
τοΰ κόσμου. Καί φουντώνει μέσα μου ή περηφάνεια, δτι γνω
ρίζω τί εΐναι πέρα άπό τόν περίβολό μου...

Μά σήμερα δέν άκούω άπό μέσα μου πάρα τήν άνάγκη 
άπό φως. Τόσο εΐναι άπλή, εΐναι έλάχιστη ή ζωή μου τίς στι
γμές αύτές. Πόσες φορές ζοΰμε μ’ αύτό τό ελάχιστο τοΰ έαυ- 
τοΰ μας...

Π άντοτε δίψασα νά βγω άπό τόν έαυτό μου καί νά πρα
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γματοποιήσω δσες μοΰ εΐναι μπορετό μορφές ύπάρξεως, νά 
γίνω κάτι άλλο, πάντα κάτι άλλο. 'Υπάρχει ένας τύπος άν
θρώπου πού έχει δλες τίς δυνατότητες νά πολλαπλασ ιάση τό 
ύποκείμενό του σέ χίλιες μορφές, νά ζήση μέσα στις μορφές 
τών δημιουργημάτων του, νά έξαντλήση έκεΐ τά πάθη καί τίς 
χαρές του, έκεϊνα τά πάθη καί τίς χαρές πού στήν άτομική 
ζωή του εΐναι άδύνατο νά δοκιμάση—ό βουλητικός άνθρωπος 
έν τείνει τήν άτομική του ύπαρξη, ό λογοτεχνικός τήν πολ
λαπλασιάζει. Σήμερα ώστόσο θέλω νά μείνω μέσα στόν έαυ
τό μου—πόσο ελάχιστο μέρος τών πιθανοτήτων μας είμαστε 
ήμεϊς οί ’ίδιοι!—καί νά ζήσω τήν άπλή καί έλάχιστη ζωή πού 
αίσθάνουμαι μέσα μου, «τόση δση άνασαίνει σ’ ένα ρόδο» νά 
ζήσω τήν άνάγκη τοΰ φωτός...

ΔΕΙΛΙΝΟ

Μόνος είμαι άπόψε σ’ αύτό τό τραπέζι τοΰ πσραλιακοΰ 
καφενείου. Κάτω άπό τά πόδια μου άρχίζει ή θάλασσα —χάνε
ται βαθιά έκεΐ στόν άβέβαιο ορίζοντα. Γύρω μου βλέπω τούς 
άνθρώπους σάν έγχρωμες σκιές πού άκινητοΰν ή σαλεύουν. 
Τά λόγια τους εΐν’ ένα σούσουρρο άδιάφορο στήν άκοή μου. 
Διακρίνω πώς ρωτοΰν τά βλέμματα τών άνδρών καί άπαντοΰν 
οί γυναίκες μέ τή στάση τοΰ σώματος. Τά λόγια τους φεύγουν 
ίσως άπό τό στόμα τυχαία, δμως άνάμεσα στό βλέμμα τους 
καί στά λυγίσματα τοΰ κορμιοΰ ύπάρχει μιά άναμφισβήτητα 
άποτελεσματική συνεννόηση. Sic saemper hominibus... Γυρίζω 
τίς πλάτες. Αύτές δλες οί έντυπώσεις μοΰ εΐναι σάν μιας άλ
λης ώρας γεννήματα, θωρώ καί γελώ μέ ξένα χείλη...

'Ο έσπερος λάμπει μονάχος μέσα στή γαλάζια ειλικρίνεια 
τούρανοΰ. Ό ήλιος πήγε νά φωτίση άλλους τόπους. Φαίνεται 
μονάχα ή κίτρινη παρμφή τής βασιλικής του πορφύρας, πού ο
λοένα άποσύρεται στά χάη. Ή άνάκληση εΐναι άδύνατη. 'Η

■ δύση εΐναι μιά μοιραία ώρα. Τό ξαίρω καί γι’ αύτό δυναμώνει 
μέσα μου ή νοσταλγία τοΰ φωτός...

"Ο,τι αίσθάνουμαι μέσα μου εΐναι ή άγωνία τών πραγμά
των πού σπαρταροΰν μέσα στήν ύποψία τοΰ σκότους. Δέ μπο
ρώ νά σκεφθώ καί νά όνομάσω τίποτα, δμως καταλαβαίνω, 
δτι αύτό πού γίνεται μπροστά μου εΐναι θλιβερό. Τά πράγμα-
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τα Αποχωρίζονται τήν άτομικότητά τους. Τά σχήματα τρέμουν 
καί φεύγουν μέσα σέ μιά θαμπή λαχτάρα. 'Η ώρα εΐναι Αμ
φίβολη. 'Ένα είδος τρόμου σιγανεβαίνει άπ τίς μορφές. Τίπο
τα δέν εΐναι πιστευτό, τίποτα δέν εΐναι χεροπιαστό αύτή τήν 
άρχαϊκή ώρα πού γεννιέται ό μύθος...

Ή νύχτα πέφτει. Τό σκότος καταπίνει τίς μορφές πού 
σπεύδουν, προτού χαθούν, σ’ ένα έναγώνιο χαΐρε πού άκούω 
μέσα μου. Μά ίσως δλα αύτά πού βλέπω δέν εΐναι παρά ή 
θλίψη τού έτοιμοθάνατου, πού σβύνει αύτή τήν ώρα σέ κάποιο 
κρεββάτι. ’Ίσως εΐναι ή άνταύγεια άπό τά τελευταία οράμα
τα πού περνούν μπροστά άπό κείνα τά πελώρια άνοιχτά μά
τια πού άρνιούνται νά κλείσουν. Γλυκειά ήταν ή καταραμένη 
του ζωή.

“Ολα εΐναι πιθανά καί τίποτα δέν εΐναι βέβαιο. Ερωτή
ματα τρέμουν γύρω μου. Συνοφρύωση καί άπειλή. Κλήση σέ ά- 
πολογία. Περιμένω ίσως ν’ άκούσω τή φωνή, Έκείνη τή 
φωνή, πού ή Εΰα, γυμνή ένοχη άνθρωπότητα, ακούσε τότε. 
«Τής φωνής σου ήκουσα, Κύριε, καί έφοβήθην». 'Η δειλία πα
γώνει τά μέλη μου. Μπορεί νά είμαι ένοχος γιά κάτι πού δέν 
έσκέφθηκα ποτέ. ’Ίσως είμαι ένοχος γιά κάτι πού γίνηκε πριν 
άπό μένα, ποιος ξαίρει πόσες χιλιάδες αιώνων πριν άπό μένα. 
‘Η θάλασσα δέν ξαίρει γιατί βογγάει, τό φύλλο δέν ξαίρει 
γιατί τρέμει, έγώ δέν ξαίρω γιατί είμαι ένοχος. Φαίνεται πώς 
κάθε φορά, πού παύει ή αίσθηση τών μορφών νά έρεθίζη τή 
συνείδησή μας, δταν εΐναι άμεση ή έπαφή τής ύπάρξεώς μας 
μέ τόν κόσμο παρουσιασμένο στή σκοτεινή του ένότητα, δταν 
ζούμε στό έλάχιστο τού έαυτού μας, δταν οί μορφές έχουν πε- 
θάνει μποστά στά μάτια μας κ’ έχουν γίνει σκότος καί Ανυ
παρξία, άνσβλύζει τότε άπό τά βάθη τοΰ εΐναι μας τό πρω
ταρχικό αίσθημα τής Ανθρώπινης ψυχής, ή ένοχή. "Έχει συμ- 
βή μέ τό σβήσιμο τών μορφών ή Απομόνωσή μας καί άν ή Ανά
μνηση παύει ν’ άνανεώνη τήν έσωτερική ζωή μας ή ιδέα τής 
ένοχής καλύπτει τά πάντα, τρόμοι έμψυχώνουν τό παγωμένο 
σκότος.

Μέσα στό σκότος άργοκινούμαι, ένοχο φύλλο καταραμένο.

ΝΥΧΤΑ
Τήν ώρα τούτη τό σκοτάδι εΐναι πηχτό καί βαρύ μέσα στήν 

κάμαρη. "Ομως στή μαύρη αύτή παγερή σιωπή ή νύχτα δου
λεύει, δουλεύει. Κινείται Αποφασιστικά καί τοιμάζει κάτι. Ή 
νύχτα δέν εΐναι τό βασίλειο τοΰ τίποτε. Τώρα παίρνει Αποφά
σεις τό καταχθόνιο έργαστήριο τής ψυχής μας. Καί καθώς θά 
ξημερώνη ο'ι Αποφάσεις τοΰ σκότους θά κουρνιάσουν στό νύχ- 
τιο Απόμερο τοΰ εΐναι μας καί θά μεταμορφωθούν σέ φάσματα 
τής ήμέρας λαμπρά, Απατηλά, μιας νύχτας πού παραμένει μέσα 
μας αιώνια.

'Η ρίζα τής ζωής μας βρίσκεται σ’ αύτή τή νύχτα. Γιά νά 
τό γνωρίσω αύτό, τά μάτια μοΰ εΐναι περιττά : μοΰ δίνουν τήν 
εικόνα τοΰ έξω, ένώ ή εικόνα τού έαυτού μου μόνο μέσα στό 
σκότος μου Αποκαλύπτεται. Ή δράση δέν έξηγεϊ τίποτε : κατα- 
πλήσσεται άπό τό μυστήριο τών χρωμάτων καί τών μορφών 
καί στήν Αδυναμία της νά τό έξηγήση, πλάθει τό θεό. “Ομως 
ή άκοή, πού δέν έχει Ανάγκη άπό φώς, έξηγεϊ τό Αναμφι
σβήτητο πού ονομάζεται «έαυτός» μου: άκούω μέσα στό 
σκότος τού ύποσυνειδήτου μου τίς Αποφάσεις πού κανονίζουν 
τήν ύπαρξή μου, δπως τό φυτό άκούει τούς χυμούς πού Ανα
νεώνουν τή φυτική του δραστηριότητα. Γιά νά κατανοήση κα
νείς τήν Αλήθεια τής ύπάρξεώς του πρέπει νά γεμίση μέ νόη
μα τό σκότος. Τό φώς διαλύέι αύτή τήν Αλήθεια, δημιουργών
τας τό φαινόμενο. “Ο,τι εΐναι δμως δέ φαίνεται. Καί ό 
άνθρωπος μέσα στή νύχτα εΐναι, ό άνθρωπος μέσα στή μέ
ρα φαίνεται. Ή ζωή τής μέρας εΐναι ένα φωτισμένο όνειρο. 
Μά τό όνειρο τής ζωής μάταια θά ζητάει τήν έξήγησή του- 
αύτή βρίσκεται θαμμένη σέ νύχτια σκότη.

Νοσταλγώ λίγο φώς μέσα στή μαύρη αύτή καταχτονιά.

Δέν ξαίρω πώς έγινε. Μέσα στό πενιχρό δασκαλικό δω
μάτιό μου ένα καντήλι καίει ψηλά στή γωνιά. Κάποια ώρα 
πού ξύπνησα τό’ βλέπω πού σιγοτρέμει τό φτωχό φώς, άνά
μεσα στ’ Αντικείμενα. Εΐναι τόσο μικρό καί δμως εΐναι μιά παρη
γοριά, μιά δυνατή παρηγοριά άπό κάποια θλίψη χωρίς όρατή 
αιτία. Μιά πεταλούδα, μιά μικρή νυχτοπεταλουδίτσα τό τρι
γυρίζει καί κάνει Απελπισμένους κύκλους κ’ έλιγμούς. ’Έφθα-
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σε χωρίς άλλο γεμάτη ελπίδες άπό τά σκοτεινά βάθη τής νύχ
τας. Έγκατέλειψε τά άφωνα καί παγερά σκότη τοΰ ύπαίθρου 
ζητώντας κάποιο καταφύγιο άπό τούς τρόμους πού τήν έκα
μαν νά ζαρώνη κάπου καί δταν άπό μακρυά ακούσε τήν επί
κληση του φτωχού φωτός τής καντήλας, πού εΐναι γεμάτο έλ- 
πίδες, έσπευσε έδώ, χωρίς νά ξαίρη τί άκριβώς έλπίζει. ’Έρ
χεται, φεύγει καί ξανάρχεται, γυρίζει καί κατρακυλάει γύρω 
στό φώς. Σ’ ένα τολμηρό πλησίασμά της έχει τσουρουφλίσει 
τή μικρή άδΰνατη φτεροΰγα, δμως δέν έχει γιά τοΰτο λιγώτε- 
ρη έλπίδα κ’ επιμονή. Ξαναρρίχνεται- στή μικρή φλόγα μέ μιά 
δύναμη άντλημένη άπό τό βασίλειο τής ύπέρτατης ’Ανάγκης 
πού τή διευθύνει, καί τέλος τή βλέπω πέφτει καμένη, άναίσθη- 
τη. ’Αξιολύπητη καί θαυμαστή νυχτοπεταλουδίτσα 1 Δέν υπάρ
χει !.. ’Έτσι, πήρε τέλος αύτό τό άνεξήγητο δράμα, αύτή ή 
θανάσιμη λαχτάρα γιά τό φώς, τής μικρής πεταλούδας...

Γιατί τόση σπουδή γιά νά ζήση τό φώς αύτή ή μικρή φτε
ρωτή έλπίδα; μυστήριο. Φοβούμαι, δτι κ’ έγώ σιτεύδω νά ζήσω 
τό φώς. Τούλάχιστο θέλοντας δέ θά κλείσω τά μάτια, δσο 
αύτή ή γλυκειά λάμψη τής καντήλας θά μέ παρηγορή. Σέ τί 
δυστύχησα γιά νά ζητώ παρηγοριά, δέν ξαίρω. ’Ίσως τό σκο
τάδι εΐναι ή δυστυχία μου. Επιθυμώ νά ’ρθη ή χαραυγή, νά 
σχισθή τό καταπέτασμα τοΰ σκότους πού κλεΐ τό άνοιχτό πα
ράθυρό μου καί νά ίδώ, θέλω νά ΐδώ τήν ώρα πού λάμπουν 
τά τραγούδια τών πουλιών καί τά ψηλά βουνά χαϊδεύουν τό 
φώς πού ήρθε κι δλας.

Τί έλπίζω; μυστήριο. "Ομως αύτή ή άγωνία γιά τό φώς 
έπαναλαμβάνεται μέσα μου κάθε μέρα 1 Δέν καταλαβαίνω τί
ποτα. Δέν καταλαβαίνω γιατί. Τό μόνο πού βλέπω, εΐναι δτι εΐμ’ 
ένας καρπός πού ώριμάζω κάθε μέρα κάτω άπό τήν έπαφή 
τοΰ ήλιου ώσπου θά πέσω.... 'Ωστόσο κάθε νύχτα λαχταράω 
τό φώς τοΰ ήλιου, φτωχή άσήμαντη πεταλούδα....

ΠΡΩΙ

Ξημέρωσε. ‘Ανοίγω τά μάτια καί ροψώ τό φώς, άνοίγω 
τά ρουθούνια κι άκούω τή δυνατή δροσιά. Στά χέρια μου αίσθά- 
νουμαι ένθαρρυντική τή συγκομιδή τής γαλήνης, τής ισορρο
πίας καί τής βεβαιότητας. Ή πρωινή σιωπή τής θάλασσας
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πού άντικρύζω εΐναι γεμάτη εύγένεια. *Η  φωνή εΐναι βαρβα

ρότητα τίς ώρες αύτές....
θυμάμαι έναν πωλητή μπαλονιών γιά τά παιδάκια, στό 

χώρο τής έκθέσεως. Περπατούσε ρυθμικά καί γαλήνια κρα
τώντας στό χέρι τίς μικρές του ποικιλόχρωμες σφαίρες καί τά 
παιδάκια τόν τριγύριζαν λαχταρεμένα κι άγόραζαν τίς άέρι- 
νες μετέωρες έπιθυμίες τους. Τί χαρά !.... Γιατί τώρα θυμάμαι 
αύτή τή σκηνή; Δέν ξαίρω, άλλά ή άνάμνηση έκείνη μου δί
νει τή δύναμη νά αισθανθώ καλύτερα τήν παιδικότητα αύτής 

τής ώρας....
'Ωστόσο έχω μίαν άνεξήγητη όρεξη γιά κάτι πού δέ βρί

σκεται μπροστά μου καί πού τό περιμένω νά ’ρθη. Καί δταν 
ξάφνου κάποιος μου ψιθυρίζει στ’ αύτί, πώς αύτό πού λαχτα
ρώ βρίσκεται μπροστά μου μέσα στις μορφές αύτές πού άκι- 
νητοΰν ή σαλεύουν λαμπερές κι όλοκάθσρες, βάρκες, σπίτια, 
άνθρωποι, βουνά καί θάλασσα, έν’ άπλωμα τών χεριών άπό 
πάνω, άπ’ τόν έξώστη πού κάθουμαι άρκεϊ, καί τ’ άγκαλιάζω 
δλα καί τά έχω.... Καί δμως πάλι! Νοιώθω νά ύπάρχη κάτ1 
άλλο πάνω άπ’ δλα αύτά, κάτι άπιαστο, κάτι πού δέν τό 
έπιασα άκόμα, κάτι γλυκό, φωτεινό, ύποσχετικό.... "Ισως αύτό 
εΐναι ένα «ναί», ένα άπλό καί άσήμαντο «ναί» πού ζητώ νά τ’ 
άκούσω, άπό πού; γιατί;

’Έπειτα πάνω άπ’ δλα άναπηδάει μέσα μου σάν πίδακας 
ή όρεξη νά ζήσω. Νά ζήσω γιά νά κάνω κάτι, δ,τι δήποτε, ση
μαντικό ή άσήμαντη, άδιάφορο- μά ϊσως τό άντίθετο: θέλω νά 
κάνω κάτι γιά νά ζήσω.... Δέν ξαίρω, δέν καταλαβαίνω. Αύτό 
πού καταλαβαίνω εΐναι μιά όρεξη πού τρικυμίζει, ένα κέφι 
ποΰ πηδάει. Εμπρός γιά τό έργο τής ήμέρας....

Μ ΕΣΗ Μ ΕΡ1
Εΐναι ή ώρα τής άναπαύσεως. 'Η εύθεΐα γραμμή τοΰ σώ

ματός μας πλαγιάζει. 'Ο μεσημεριάτικος ήλιος εΐναι καυτε
ρός καί ρίχνει κάτω τό άνθρώπινο κορμί πού μοχθεί, τοΰ θυ
μίζει δτι δέ μπορεί νά εΐναι πάντα όρθιο, τό ξαναφέρνει στήν 

ΐ όριζόντια άκινησία τοΰ λίκνου, στήν άρχαϊκή ώρα τής ζωής του.
Εΐναι μοιραία γιά τή ζωή μας ή ώρα τοΰ μεσημεριοΰ. Σέ 

ώρισμένες χώρες τής γής μας άρχίζει τόσο νωρίς καί παρα-
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τεϊνεται τόσο, πού άπό τήν άνάπαοοη γεννιέται ή τεμπελιά 
καί άπό τήν τεμπελιά ή άκινησία καί ή μακαριότητα. Ό 'Ισπα
νός, ό Νοτιοϊταλός, ό Τούρκος, ό ’Ινδός εΐναι γεννήματα τοΰ 
,παρατεταμένου μεσημεριού. Πιστεύω, δτι καμμιά πολιτική 
μεταρρύθμιση δέ μπορεί νά σπάση τή δύναμη, πού άσκεΐ ό 
ήλιος τοΰ μεσημεριού άπάνω στούς λαούς. «Gel, kefim, gel», 
«dolce far niente», «ώχ άδερφέ, δέ βαρειέσαι» εΐναι πλαδαρές 
φωνές μοιραίες, άπό τή δύναμη πού έχει ναρκωθή, άπό τίς 
έλπίδες πού έχουν άανητήσει, άπό τή θέληση πού έχει νυστά
ξει, άπό τά νερά πού λιμνάζουν.

Εύτυχεΐς οί λαοί, πού τό πρωί κλέβει ώρες άπό τή νύχτα 
καί τό δείλι κάνει τή νύχτα ν’ άργοπορήση. Εύτυχεΐς οί χώ
ρες δπου εΐναι μακρυές καί μεγάλες οί άμφίβολες ώρες. "Ο,τι 
άξιοσημείωτο στόν κόσμο, τό δίνουν αύτές οί κινούμενες ώρες, 
δπου ύπάρχει διαρκής μεταβολή, διαδοχή, άλλαγή χρωμάτων 
τής φύσης, πού αποβαίνει άλλαγή χρωμάτων τής ψυχής μας.

Δέν πιστεύω παρά ύπό έναν δρο στό μΰθο τής μεσημεριά
τικης ισορροπίας καί τής όριζοντίας άκυμάτιστης γραμμής τής 
άρχαίας τέχνης. Ή άρχαία τέχνη ξεκίνησε πάντα άπό κάποιο 
πρωί, άπό κάτι πού έναλλάσσεται καί μεταβάλλεται καί κυ
μαίνεται γιά νά καταλήξη μόνο, στό μεσημέρι: στήν οριζόν
τια ισορροπία. 'Η νεώτερη, ή ρομαντική, ξεκίνησε πάντα άπό 
ένα δειλινό, πού χάνεται καί σβήνει στόν έαυτό του. Καμμιά 
τέχνη δέ μπορεί ν’ άρχίζη άπό τό μεσημέρι, άπό τήν οριζόν
τια θέση καί τήν ήρεμία τοΰ λίκνου.

Τί δυστυχία, δτι ή χερσόνησο τής Ελλάδας μας άκινητεΐ 
τόσες ώρες μέσα στόν μεσημεριάτικο ήλιο....

ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ
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ΤΟΤΕ, ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

Στό μεγάλο πόλεμο, παιδιά μου, ήμουνα κοριτσάκι, νά 
σάν τήν Άννούλα δώδεκα —δεκατριώ χρονώ. Τί ξέρετε σείς 
άπό πόλεμο; Σας άκούω πού τά διαβάζετε. Δέν τά λέν καλά 
τά βιβλία. ’Έγινε μεγάλη μάχη καί νικήσανε οί "Ελληνες. «’Έ
γινε μεγάλη μάχη, οί "Ελληνες πολεμήσανε ήρωϊκά, μά νικη
θήκανε». ’Άλλο πράμα εΐν’ ό πόλεμος, παιδιά μου. ’Άλλο πρά
μα, πού νά μήν τδχει ή μοίρα σας νά τό δήτε.

Λοιπόν, σάν καί σένα ήμουν Άννούλα, τότε. Ή Γιαγιά 
μου, γρηά. Τό φώς της λιγοστό. Μόλις έβλεπε καί δέν άκουγε 
καλά-καλά. "Ομως τή σεβόμασταν πολύ. Καί γώ κι’ ή άδελφή 
μου ή Σοφία. 'Η θειά σας. ’’Ήταν τότε έννέα-δέκα χρονώ, νά 
σάν έσένα, Γιωργάκη. Τή θαυμάζαμε τή γιαγιά. Πριν τόν πό
λεμο, πού πηγαίναμε σχολειό, σάν διαβάζαμε τά μαθήματά 
μας, διόρθωνε τά λάθη, χωρίς νά βλέπει στό βιβλίο. ’Ήξερε 
γράμματα καλά ή προγιάγια σας, μή θαρρείτε πώς ήταν κα
μιά χωριάτισσα γυναίκα. Κάθε βράδυ, πριν κοιμηθούμε, μάς 
έλεγε καί μιάν ιστορία. "Υστερα μάς συμβούλευε. Σάν ήρθε 
ό πόλεμος, ήταν πιά πολύ γρηά, ή καϋμένη; Εκείνη γρηά, έ- 
μεΐς παιδιά. Κλεισμένοι μές τό σπίτι, πώς μπορούσαμε νά ξέ
ρουμε τί γίνεται έξω;

— Στόν πόλεμο πρέπει νά σωπαίνεις, έλεγε ή Γιαγιά κΓ έ
βαζε τό δάχτυλο στό στόμα. Νά κάθεσαι στήν κώχη σου καί 
ν’ άπαντέχεις. ι

Κάναμε κατά τή συμβουλή της. Τά μάτια της είχαν δει 
καλά τή ζωή. Ένώ έμεΐς μόλις άνοίγαμε τά δικά μας στόν 
κόσμο. Είχαμε μάθει νά τήν άκοΰμε σ’ δλα καί στό παραμι
κρό. ’’Ήταν τό πάν γιά μάς. Αύτή γνωρίσαμε γιά πατέρα, αύ- 
τήν γιά μάννα. Τή σεβόμαστε καί τήν άγαπούσαμε.

Λοιπόν είμαστε κλεισμένοι μέσα, είχαν έρθει οί Βούλγα-
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ροι στις Σέρρες, Τούς φοβόμαστε πολύ.
— Μεγάλο κακό θά γίνει, μάς φώναξε μιά γειτόνισσα, απ' 

αντίκρυ.
Άμπαρώσαμε τήν ξώπορτα καλά. Κλείναμε τά παράθυρα 

νωρίς, πριν βραδυάσει.
- Πόλεμός, παιδιά μου, πόλεμος. Έλεγε ή Γιαγιά καί χα

μήλωνε τό φώς τής λάμπας. Υπομονή, ώς πού νά περάσει τό 
κακό. Υπομονή. Μέσα έμεΐς, μέσα. Δέν ξέρεις τί μπορεί νά

Οι μερες περνούσαν. Καλή προμήθεια είχαμε στό κελάρι 
μας κι ας ειμασταν φτωχοί. "Ωρες-ώρες μέ κυρίευε μιά περί- 
εργη ανησυχία. Δέν μπορούσα νά κάτσω στή θέση μου. Ή 

ιαγια επλεκε ήσυχα δπως πάντα καί καμάρωνε πού μπορού
σε να πλεκει άκόμα, μ’ δλα της τά γερατιά. Μήπως έκανε κα
νένα λάθος; Ήταν ή μόνη της άνησυχία. Ή Σοφία έπαιζε 
ολοένα.

θυμάμαι, έν’ άποσήμερο, ήρθε μιά γυναίκα σπίτι μας, μιά 
γειτόνισσα, με τό μαυρομάντηλο καλά τυλιγμένο γύρω στό κε
φάλι. Τρομάξαμε στό χτύπο τής πόρτας. Μας τάπε άκρες μέ
σες, γρήγορα-γρήγορα. Τί κλειστήκαμε, δηλαδή, μέσα ; Αύτό 
δεν ήταν σωστό. Πόλεμος I Πρέπει νά μαθαίνεις τί γίνεται. Νά 
βγαίνεις εξω, να μαθαίνεις. Οί άρχόντοι δλοι φύγανε. Προ- 
φτασανε. Μείναμε μεΐς, ή φτωχολογιά. Λοιπόν θά έπρεπε νά 
βλεπωμαστε. Νά δίνει χέρι ό ένας στόν άλλο. Τί μανταλωθή
καμε; Τα πράματα ήταν δύσκολα, νά. Είχαμε μείνει τά γυ
ναικόπαιδα μονάχα. Τούς άντρες τούς πήραν δλους. Μόνο γέ
ροι και παιδιά σ’ όλόκληρη τήν πόλη, τις -Σέρρες. Γι’ αύτό λοι
πόν ο Δεσπότης μας συμβουλεύει νά σηκωθούμε δλοι μαζί, νά 
φύγουμε. Ηταν τό καλλίτερο, λέει, θά πηγαίναμε κατά τόν 
Ζτρυμονα, γιά νά φτάσουμε στή Σαλονίκη. Στό δρόμο θά βρί
σκαμε τούς Εγγλέζους. Δέν είχαμε φόβο. Τί δηλαδή; Νά κα
θόμαστε μέ τούς Βουλγάρους; Γίνεται; Μέ τόν εχθρό σου · 
Καλλίτερα.να φύγουμε. Στό πόδι μάς τάπε δλ’ αύτά ή γειτό’- 
νισσα. Σάν έφυγε, ένοιωσα μιά τέτοια κούραση, πού δέν μπο
ρούσα να σταθώ. Έπεσα πάνω στό μιντέρι. ’Άρχισα νά κλαίω. 
Η αδερφουλα μου έτρεξε κοντά μου καί μέ κοίταξε ξαφνι- 
σμενη. s ψ
- Τ’ είναι, παιδί μου, τ’ εΐναι; Εΐπε ήσυχα ή Γιαγιά, θά πα
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με στούς Εγγλέζους, θά μας προστατέψουν. Εΐναι γιά νά κλαις;
Μέ παρηγόρησε. , ,

Τήν άλλη μέρα, τήν αύγή, ξεκινήσαμε. Η Γιαγιά φόρεσε 
τό καλό της τό φουστάνι. Κλείδωσε καλά τό σπίτι κι εβαλε το 
κλειδί στήν τσέπη τού μεσοφοριού της. Είχε μαζυ της κι ένα 
έλαφρό μαντήλι, νά τό ρίξει στήν πλάτη της, σάν θαπιανε το 
βραδάκι. Πήρε καί τό ξυπνητήρι μας, γιά νά ξέρουμε, οπού πά
με, τήν ώρα. ’Εμένα μοϋδωσε νά κρατώ ένα πιάτο ιμαμ μπαιλ- 
ντί, πουχε περισσέψει άπ τό χτεσινοβραδυνό δείπνο. ’ Ηταν κα
μωμένο άπ τις τελευταίες μελιτζάνες τού περιβολιού μας.
- Πρόσεχε μήν τις χύσεις, γιά νάχουμε τό μεσημέρι λίγο φα

γητό. Ό άνθρωπος δλα πρέπει νά τά συλλογίζεται άπο πριν. 

Άκοΰς;
’Άκουγα. Ή άδερφούλα μου φόρεσε τά καλά της κι ήταν 

δλο χαρά.
Κάτι παράξενο μου ήρθε, έτσι σάν μιά κρυάδα σ ολο μου 

τό κορμί, σάν είδα καί τούς άλλους πού κατηφόριζαν. Τα πρό
σωπα θλιμμένα. Ό καθένας φορτωμένος μ’ ένα μπογο.

Κοίταξα τή Γιαγιά. Τό χαμόγελο, τό ’ίδιο το χαμόγελό είχε 
στό στόμα της, δπως πάντα.
- Γιαγιά, είπα μέ κομμένη φωνή καί τήν τράβηξα απ το φου

στάνι. , , „
- Τ’ εΐναι; Τ’ εΐναι παιδί μου; Μέ ρώτησε γλυκά, δπως παν- 

τα. Περπάτα, περπάτα, μή στέκεσαι μές’ τά ποδιά μου... ~
Γίναμ’ ένα μέ τό πλήθος καί βαδίζαμε δλοι μαζυ. θυμαμαι 

κάποιος—ποιος; — φώναξε.
- Πού πας έσύ μέ τ’ άγγόνια σου κυρά Λένη; Στο πανηγυρ 

πας καί δέν πήρες μήτ’ ένα ρούχο; · ,
— Πιό κάτω θάχουμε νά κάνουμε μέ τή Γαλλία, με την . γ- 

γλία, μέ μεγάλα κράτη, πολιτισμένα, θάχουμε νά κάνουμε με 
την Εύρώπη. Εΐπε ηρεμία ή Γιαγιά μου.

’Ακόυσα κάτι γέλια κι είδα πώς δλοι, γύρω, κούνησαν το 
κεφάλι. Περπατήσαμε ώρα πολλή. Τέλος καθήσαμε νά ξεκου
ραστούμε. Άνάμεσά μας ήταν ό δεσπότης κι αύτό έδινε μεγά
λο κουράγιο. Δυό γέροι τοΰ κάνανε πλάτες. Άκουμπησ*  σαν 
σέ πολυθρόνα. Φάγαμε κι άρχίσαμε πάλι νά βαδίζουμε. στε- 
ρα, δέν ξέρω πώς, πού νά θυμάμαι, ήμουν παιδί άκομα, επα- 
ψαν οί μικροκουβέντες, μιά ταραχή σηκώθηκε, δλοι φώναζαν, 
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αλάλαζαν γύρω μου. Σάστισα. Τί γινόταν; Βρέθηκα μακρυά άπ 
τούς δικούς μου. Ήταν κάτι φοβερό. Βρέθηκα μπροστά σέ κά
ποιο άλογο, μ’ άφρισμένο τό στόμα. 'Ένα γυμνό γιαταγάνι 
έλαμψε στά μάτια μου. Άραπάδες πάνω στ’ άλογα, μέ γυμνά 
σηκωμένα τά σπαθιά κατάμαυροι, μέ κείνες τις άσπρες πετσέ
τες γύρω στό κεφάλι, δέ μάς άφηναν νά προχωρήσουμε. Φορού
σαν κοντά βρακάκια κι ήταν τά πόδια τους γυμνά. Χυμοΰσαν 
μέ τά ζώα τους μές’ τόν κόσμο, μας κυνηγούσαν. Τρέχαμε δώ
θε κείθε σάν τά παλαβά τά πρόβατα. Σ’ δλην αύτή τήν ταρα
χή, δέν ξέρω γιατί, θυμήθηκα κάποιο γειτονόπουλο, άπό μένα 
κάτι μεγαλείτερο. Ήταν άρρωστο. Τό είδα στήν πορεία. Κα- 
τακίτρινο, μόλις έσερνε τά βήματά του. Τί θά γινόταν τώρα; 
Τώρα, σ’ αυτήν τήν ταραχή; Ή άδερφούλα μου; Ή Γιαγιά μου, 
πουλεγε τόν άνθρωπο τό δίκαιο ό θεός, παιδιά μου, δέν τόν ά- 
φήνει νά χαθεί; ”Αα! Δέν έλεγε σωστά λόγια ή Γιαγιά μου. Δέν 
ήταν δπως τή νόμιζα. Αύτά γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα ήρ
θαν στό νού μου. Τά σκέφθηκα μέ μιας. 'Ύστερα μαύρισε, πέ
τρωσε τό μυαλό μου. ’Έτρεχα καί ’γώ δπου μέ πήγαιναν τά 
βήματα μου, φώναζα σάν δαιμονισμένη. Τάχαμε χάσει όλότε
λα. Οί καβαλαρέοι στεκόταν, δέ μας κυνηγούσαν πιά καί μεϊς 
δέν τρέχαμε, δμως φωνάζαμε, γύρευε ό καθένας τόν δικό του, 
άπό σαστιμάρα φωνάζαμε, άπό τρόμο, θά μπορούσα νά πώ,’ 
έτσι πέρασε όλόκληρη ή νύχτα, μές’ τήν άντάρα καί τόν άλα- 
λαγμό. 'Όμως θυμάμαι τόν έαυτό μου πεσμένο χάμω καί γύ
ρω μου τόν κόσμο, γυναίκες, γέροι, παιδιά, νά κλαΐνε, νά θρη
νούνε. Άκουγότανε τ’ άλόγατα πού χλιμιντρούσαν. 'Ύστερ’ άρ
χισε τό κανονίδι. Τά κανόνια ήταν πέρ’ άπ τό Στρυμόνα. Ρί
χνανε οί άποικοι, οί άραπάδες αύτοί, παιδιά μου, αύτοί πού σάς 
εΐπά. Τούς είχαν σύμμαχους οί Εγγλέζοι. Ρίχνανε στούς Βουλ
γάρους πού έρχόταν. Εμείς στή μέση. Παλαβώσαμε. Άραπά
δες άπό δώ, Βούλγαροι άπό κεΐ. Πέσαμε κάτω, μπρούμυτα. ’Έ
πειτα ήσυχία. ’Έπαψε τό κανονίδι.

Τήν άλλη μέρα, διαταγή νά γυρίσουμε πίσω. bOi Βούλγα
ροι χαρήκανε σάν είδανε πώς δέν τά καταφέραμε νά φύγου
με. Νέκρα σ όλόκληρη τήν πόλη. Εργοστάσια, μαγαζιά, δλα 
κλειστά. Αδειανά τά κελάρια τού κόσμου. Ούτε κόμπος λάδι, 
ούτε σπυρί στάρι, Κανένας άντρας. Πείνα τρομερή άρχισε νά 
μας δέρνει. Σάν νάχαμε τσαγανούς στό στομάχι μας, καβού-
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ρια. ’Έπειτα, έπιασε νά καίει τό μέσα μας. 'Ένα πρωί, άκου- 
σαμε τό νταουλάκι.

— Ντάμ, ντάμ 1 Ντάμ, ντάμ, νταρανταντάμ !...
Τ’ ήταν;
Ό κράχτης έλεγε.

— "Οποιος δέ θέλει νά πεθάνει νηστικός, νά πάει νά πιάσει 
άγγαρεία. Άλλοιώς, μήτε φαγί εχει, μήτε ψωμί.

Σταματούσε τό νταουλάκι στήν κάθε συνοικία κι’ ό κρά
χτης έλεγε τά ίδια λόγια.

Ρωτάτε άν πήγε ό κόσμος; ’Έτρεξε μέ λαχτάρα ! Ο ζων
τανός θέλει νά ρίξει μέσα του φαγί, παιδιά μου, φαγί. Πήγα
νε κΓ οί νέες γυναίκες καί τά κοριτσόπουλα. σέ λίγο, σάν ξε
θαρρεύτηκαν. Νά πούμε τήν άλήθεια, οί Βούλγαροι δεν κακο
μεταχειρίστηκαν καμιά γυναίκα. Καμιά. Τό σωστό, σωστό. Μάς 
λέγανε τεμπέληδες, έμάς τούς 'Έλληνες. Καμιά προσβολή δμως 
δέ μάς κάνανε. Άμ’ παλληκάρια ήταν κι αύτά, παιδιά μου, μα
νάδες άφησαν στήν πατρίδα τους, άδερφές. ’ Αλλος τήν αρρα
βωνιαστικιά του άφησε, άλλος τή γυναίκα του, τά παιδιά του. 
"Ενα κιλό καλαμποκίσιο άλεύρι δίνανε σ’ δποιον δούλευε. Ζέ
στη, κάψα, Αύγουστος μήνας, νά δουλεύεις όλημερις, νά σπας 
πέτρα στόν 'Άη Γιώργη. γιά λίγο άλεύρι.

Έγώ άρρώστησα. Τύφος. Φάρμακο τίποτα. Μ’ έκαψε ό πυ
ρετός. Νόμιζα κι εϊχα μυρμήκια, πώς μ’ έτρωγαν τά μυρμήκια. 
Σούρωσα. Μιά δίψα τρομερή. Φώναζα.

— Νεράκι... Νεράκι...
Τί κόπος γιά νά τόν πώ αύτόν τό λόγο ! Κούφταλο είχε 

γίνει ή Γιαγιά. Ποιος νά μοΰ τδφερνε τό νερό; Είχαμε πηγάδι 
στό σπίτι, δμως ήτανε βαθύ καί βαρύς ό κάδος. Γύριζε ή άδερ
φούλα μου στή γειτονιά, γιά λίγο νερό. Ό Βούλγαρος,, λέει, 
εΐν’ έχθρός μας. Μωρέ, παιδιά μου, ό καθένας στον πόλεμο 
γίνεται έχθρός τού άλλουνού. Ποιος θά σοΰ φέρει νερό καί ποιος 
θά νοιαστεί γιά σένα; Νά, δέν άκοΰτε; ’Έφυγαν οί άρχόντοι, ο^ 
παραλήδες κι άφησαν έμάς, τή φτωχολογιά, μές’ τή φωτιά. Τι 
δηλαδή πού ήταν Ρωμηοί; Τί δφελος; Εχθρικά μάς φερθήκανε. 
Στόν πόλεμο, ό καθένας νοιάζεται νά σώσει τό πετσί του. Η 
έσύ, ή αύτός. ’Έτσι μπαίνει τό ζήτημα. Ή μισή Σέρρα εΐχε τύ
φο Κόσμος καί κόσμος πέθαινε. Τάβρισκα τά μαλλιά μου κάθε 
μέρα στό προσκεφάλι μου. Σάν σηκώθηκα, ήμουνα κουτρούλα.
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Φαλακρή, θαρρείτε πώς γίνηκα καλά; Ή πείνα μέ σήκωσε. 
Πήγα στήν αγγαρεία. ’Ήθελα νά φάγω. Τό καλαμποκίσιο άλεύ- 
ρι είχε λιγοστέψει. Μας δίνανε μισό κιλό. "Υστερα μας δίνανε 
μόνο τσάι. Φάγαμε ρίζες, άγριόχορτα. θηρία μας είχε κάνει ό 
πόλεμος παιδιά μου. Τί ξέρετε σείς άπό πόλεμο; Δέν τά γρά
ψουν σωστά τά βιβλία. Λένε μόνο γι’ αύτούς ποΰ φύγανε, γι’ 
αύτούς ποΰ πήγανε νά πολεμήσουν. Αύτοί πού μένουνε, παιδιά 
μου, τραβάνε τέτοια πράματα, πού νά μήν τδχει ή μοίρα σας 
νά τά δήτε, παιδιά μου.

ΙΡΣΙΜ

ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΥ
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Δουλεύουν άπό' χρόνια γιά ν’ άνοιχτεΐ ό δρόμος. Κατά 
ώρισμένα, άταχτα, χρονικά διαστήματα, άνεβαίνουν οί έργάτες 
άπάνω στά παλιά σπίτια καί γκρεμίζουν. Πρώτα γυμνώνουν, 
τόν ξύλινο σκελετό τής στέγης, άπό τά κεραμίδια. ’Έπειτα οί 
ψηλοί τοίχοι χαμηλώνουν, ξεφτίζουν άκατάστατα, σάν χαρτί 
πού τό τρώει ποντικός. Χάνουν τό στολισμό τους, μένουν άπί- 
θανα άσυμπλήρωτοι. Καλούν τόν έργάτη μέ τόν κασμά νά κά
νει έπικίνδυνη ισορρόπηση πάνω στό κολόβωμα τους. Τό στε- 
ρεώτερο σώμα τους, πού έπιμένει στό ύψος, τό ρίχνουν κατα
γής μέ θηλιά άπό σκοινί πού τήν τραβάν.

Ξεσκεπάζεται τό μέσα σπίτι μέ τά χωρίσματα. Διακρίνεις 
στούς τοίχους τό σκάψιμο πού άφησαν τά ξηλωμένα πατώμα
τα. Προσέχεις τό διαφορετικό βάψιμο στήν κάθε κάμαρη : Πρά
σινο σκοτεινό (λαδομπογιά) ή καληκάμαρη, πού δέν συνηθίζε
ται μέ πολύ φώς. Κόκκινο άνοιχτό ή καθημερινή κάμαρη. Ού- 
ρανί (νερομπογιά) ή κρεββατοκάμαρη Ή κουζίνα μέ σοβά άπό 
δχρα.

Καί τό γκρέμισμα πηγαίνετ σιγά. Περισυλλέγουν τό ύλικό : 
Παλιά ξυλεία μέ έπίχρισμα άσβέστη, μπογιά καί μούχλα. Τού
βλα καί πέτρες μαζεμένα σέ σωρούς, θολά άπό τό σουβά πού 
τρίβεται σέ σκόνη, κι’ άνακατώνεται στόν άέρα, καί κατακά
θεται άπάνω σέ πράγματα καί σ’ άνθρώπους: Στό τσαλακω
μένο άσπρο πουκάμισο, στό διπλωμένο μαντήλι γύρω άπό τόν 
ίδρωμένο λαιμό, στό ψημένο πρόσωπο τοΰ έργάτη, στό σκούρο 
σακάκι τοΰ έπιστάτη, πού έπιβλέπει μέ τό μπαστούνι κρεμασμέ
νο στό χέρι.

’Ολόκληρη ή άξια τής οικοδομής άντιστέκεται στό γκρέμι
σμα, πού παρατείνεται καιρό.

Κάθε μέρα ή οικοδομή παρουσιάζει διαφορετική δψη. ‘Όπως
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στό πρόσωπο τοΰ Αρρώστου, ποΰ φθίνει κι’ αλλάζει τόπο στό 
μαξιλάρι, κάθε φορά άνακαλύπτεις χαρακτηριστικά πού δέν τά 
είχες προσέξει, όμοια καί στό σπίτι πού γκρεμίζει, βλέπεις μιά 
λεπτομέρεια, δείχνεις ; «Νά ! αύτό τό κομμάτι τό γυαλιστερό 
τούμπο, πού προφυλάγει τό ηλεκτρικό σύρμα, δέν τό είχα δει 
ίσαμε σήμερα.» Βλέπεις τά παράθυρα· πώς άλλάζουνχωρίς 
παντζούργια, χωρίς παραθυρόφυλλα, χωρίς τζάμια, δίχως ξύλι- 
λινο πλαίσιο, μέ ξεφτισμένο τόν τοίχο τριγύρω—άνοιγμένα πα
ρά τόν κανόνα, πελώρια, σά μάτια άπό παράφρονα, πού δέν 
κρύβουν τή σκοτεινή γύμνια τής ψυχής. Βλΐπεις τίς πόρτες· πώς 
άπομένουνάνοιγμένες δπου έμπόδιζαν τό πέρασμα στίς κά
μαρες, σφαλιχτές έρμητικά δταν πίσω τους, πού έχει γκρεμίσει, 
δέ φυλάγουν τίποτα.

Κάθε μέρα άκοΰς τή Βουβή παρακάλεση τους : νά μείνουν, 
νά περισωθοΰν άπό τήν έξαφάνιση. Παρουσιάζονται άλλαγμέ- 
να, λές, δτι δοκιμάζουν πρόσωπα, νά βρουν τό στερεώτερο, άς 
είναι ευτελές, Αρκεί νά σωθούν νά μείνουν.

Σέ μιά διασταύρωση ένα σπίτι, πού είχαν ρίξει δλο τό ά- 
πάνω πάτωμα, κρατούσε άκόμα τή ζωή στό ισόγειο μαγαζί. "Ο
ταν ξήλωσαν τό πάτωμα τέντωσαν ένα καραβόπανο γιά στέγη 
καί προφύλαξη. Φοβούνταν τό σπίτι νά έκτοπισθή άπό τήν γω
νιά του, καταλάβαινε τήν καταστροφή, πού θ’ άκολουθοΰσε καί 
θ’άνέτρεπε τήν κατάσταση του. Χρειάστηκε κρυφά έν’ άπομεσή- 
μερο νά βάλουν περισσότερους έργάτες, νά γκρεμίσουν μέ τή 
βία τό ύπόλοιπο σπίτι.

Κι’ ϋστερ’ άπό τό γκρέμισμα πώς άλλάζει ό τόπος. Πόσα 
πράγματα κρυφά άπό πίσω, βγαίνουν στ’ άνοιχτά καί τά γνωρί
ζει ό κόσμος. Ωρισμένα σπιτάκια άπό μεσαίους νοικοκύρηδες, 
βασταγμένα οικονομικά, ωφελούνται. Τήν πρώτη στιγμή εΐναι 
δειλά νά σταθούν μπροστά-μπροστά στό μεγάλο φαρδύ δρόμο» 
Δέν έχουν τήν έπιβλητικότητα πού άρμόζει. "Ομως σκέφτονται 
πολύ, πονηρεύονται τά μικρά σπιτάκια, θά βρουν τρόπο νά με
γαλώσουν. Τό πρώτο βήμα εΐναι νά νοικιαστούν μαγαζιά. Βοη- 
θεϊ τό ώφελος τής τοποθεσίας.

Απομένουν καί τά ύπόλοιπα τού άρχοντικού σπιτιού’ πόσο 
συχνά παραλλάζουν ξαδιάντροπα, χωρίς σεμνότητα προσβάλ
λουν τίς καλές συνήθειες. Βάσανο ώς πού νά ισοπεδωθούν δσα 
άφίνει τό σχέδιο τής ρυμοτομίας, δλα τά πίσω—κουζίνες, πλυ- 
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σταργιά, άπόπατοι, αύλές χαλασμένες.
Ό δρόμος φάρδυνε,, δπως ήταν άνάγκη μέ τήν ένταση τής 

συγκοινωνίας πρός τούς συνοικισμούς, μέ τά λεωφορεία, με το 
πλήθος, τόν κόσμο.

'Η Κυρά-Λένη, πού κάθεται σ’ ένα φτωχικό άπό τήν άντίκρη 
μεργιά τού δρόμου, δέν άναγνωρίζει πιά τή γειτονιά της. Δέν 
ένδιαφέρθηκε ποτέ γιά τ’ άποπίσω σπιτάκια, νά μάθη τί κόσμος 
ήταν. "Οπως κάθονταν ώρες στό γωνιακό παραθύρι, σκύβοντας 
στό πλέξιμο, ό νοΰς της πήγαινε πάντα στό μεγάλο τό αρχον
τικό άπέναντι. θεέ μου, πώς χάθηκε εκείνος ό κόσμος μέ τίς 
πλούσιες γιορτές πού φώτιζαν δλα τά παράθυρα; Τά κορίτσια, 
πού βγαΐναν μέ τόσα λοΰσα, έκαναν φτερά, κι’ έπεσαν άσχημα. 
’Αλήθεια άμα χαλάσει ένα σπίτι δύσκολα ξαναπιάνεται. Αμα 
πέθανε ό γιατρός, άς έμενε, μέχρι τή στιγμή πού τό γκρέμισαν 
τό σπίτι, ή πινακίδα μέ τ’ όνομά του στήν πόρτα, έλειψε ό ίσ
κιος του. ’Άς μήν ήθελε έκείνη νά πιστέψει στή συμφορά. Ας έ- 
πέμενεσ’ δτι εΐχε συνηθίσει νά πιστεύει. Ρημάχτηκε τό Αρχοντι
κό. Τώρα τό μικρό, μυστικό έκκλησάκι, πού εΐχε ό άρχοντας 
γιά τήν οικογένεια του μονάχα, άνάμεσα στίς πρασινάδες τής αύ- 
λής, βγήκε μπροστά στό δημόσιο καί μπαίνει μέσα ό τυχώντας. 
Πίσω στό ιερό ράγισε ό τοίχος, ό όμορφος ό τρούλος εΐναι έ
τοιμος νά πέση. Ό άρχοντας λογάργιαζε νά στεφανώσει έκει 
μέσα, στό ναό τής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος, τό μοναχο
παίδι του. Τό άρχοντόπουλο — εΐναι άντρας τώρα, δμως στά 
μυαλά δέν παραλλάζει άπό παιδί, τό ίδιο εΐναι άθώο—καθεται 
στό φτωχικό μια πού τήν είχαν δούλα καί τό σπλαχνίστηκε. 
Δέν κάνει γιά δουλειά, δλη τήν ημέρα ζωγραφίζει Αμίλητο,, κι 
δταν βραδυάζει βγαίνει στήν όξώπορτα καί στέκεται. Περιμένει 
νά περάσει ή Μηλίτσα καί τής δείχνει δ,τι έκαμε. Ή Μηλίτσα 
εΐναι ένα μικρό κοριτσάκι πού σά δει τίς ζωγραφιές τού λέει μέ 
θαυμασμό:

«Ζωγραφίζεις πολύ όμορφα Γρηγόρη, μάλιστα δταν βάζεις 
τά χρώματα».

Συλλογίζεται ή Γρηά ώς πού ζαλισμένη, άφαιρεΐται στήν 
κίνηση τού δρόμου.

ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
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ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΚΛ. ΔΙΠΛΑ ■ ΜΑΛΑΜΟΥ 'Γυναικείες ψυχές» (διηγήματα) ’Αθήνα, 1935.

'Ένας προηγούμενος τόμος διηγημάτων τής συγγράφισσας μέ τόν 
τίτλο «Γιά λίγη άγάπη» εΐχε τήν καλή τύχη νά βραβευθή άπό τήν ’Ακα
δημία. Καί ό τωρινός, φροντισμένος δπως εΐναι καί νοικοκυρεμένος θά 
μπορούσε πολύ καλά νά βραβευθή έπίσης. Διότι ή ’Ακαδημία δέ γ’ου- 
στάρει τήν άκαταστασία καί τό Απειθάρχητο. Κλασσικίζει. Καί έργα πού 
ξεχειλίζουν άπό παντού καί δέ μπορούν νά ύποταχθούν, έργα πού λεί
πει ή «φρονιμάδα», καί ή ταχτοποίηση, έργα πού πλέουν σέ μιάν «όνει- 
ρική άσυναρτησία», δπως εΐναι τά δυνατά πεζογραφήματα τού Κ. Πο
λίτη καί τού Γ. Σκαρίμπα, έργα άντικλασσικά, παραμερίζονται, γιά νά 
βραβευθή ή νοικοκυρωσύνη.

Ό τόμος «Γυναικείες ψυχές» άποτελεϊται άπό δεκαπέντε διηγήμα
τα. 'Η τεχνική τους εΐναι σχεδόν ομοιόμορφη: άρχίζουν έκ medias resKa1 
«έπαναστρέφουν» είς τό παρελθόν γιά νά έξακολουθήσουν έπειτα τή δια- 
κοπεΐσα άφήγηση. "Ολα έχουν δέση καί λύση. Σέ δλα ύπάρχει ό άδι
κόν. καί ό άδικούμενος. 'Υπάρχουν τά άφηγηματικά μέρη καί ό τυπικός 
διάλογος, πού εΐναι στατική έκφραση καταστάσεων καί δέν εΐναι δημιουρ
γικός. Οί φυσικές περιγραφές λείπουν. Τό «Ανέκδοτο» κατέχει πολύ μέ 
ρος καί ή έκφραση ψυχικών καταστάσεων εΐναι άτελής.

Σπουδαίο ελάττωμα τού βιβλίου εΐναι ή ομοιομορφία τού έσωτε- 
ρικοΰ κόσμου τών προσώπων. Τό μεγάλο χαρακτηριστικό τών άληθινών 
διηγηματογράφων (καί μυθυστοριογράφων) πού εΐναι νά άνασταίνη μπρο
στά μας τά πρόσωπα περιγεγραμμένα καί έξατομικευμένα (μέ χίλια δυό 
τεχνικά μέσα—δπως συμβαίνει στόν Παπαδιαμάντη). · τό προσόν αύτό 
λείπει.

Γενικότερα, τό μεγάλο ελάττωμα τής πεζογραφίας μας εΐναι έκτος 
άπό τήν άδυναμία συνθέσεως, ή άδυναμία έξατομικεύσεως τών προσώ
πων σέ σημείο πού νά δημιουργηθούν οί λεγόμενοι λογοτεχνικοί 
τύποι. (Τόν δρο «τύπος» δέν τόν παίρνω μέ τό φυσιολογικό ή τό ήθικό 
του περιεχόμενο). Ή μεγάλη λογοτεχνία έχει πάιτα τέτοιους τύπους λ ο- 
λοτεχνικούς. Παρουσιάζονται μπροστά μας πανανθρώπινοι μέ τήν 
άλήθεια τοΰ ψυχολογικού τους περιεχομένου καί σύγχρονα άτομικευμέ- 
νοι, ξεχωριστοί καί άσύγχυτοι.

Άπ’ δλα τά πρόσωπα τών διηγημάτων πού έξετάζουμε, μόνον ή 

Μαρία τοΰ διηγήματος «Κρυφός καημός» άποκτα μιά ξεχωριστή άτομΐ- 
κότητα, γιατί έχει νά πή κάτι άπό τόν έαυτό της.

Γενικότερα ή άπεικόνιση τής ζωής στά διηγήματα τής Κας Δ. Μ. 
εΐναι μάλλον συμβατική. Άν ήθελα νά μιλήσω στή γλώσσα τών γυναι
κών θά έλεγα, δτι δέ βλέπω σ’ αύτά τίποτε τό «άσυνήθιστο». "Οχι μό
νο βρισκόμαστε διαρκώς σέ κάτι πού περιμέναμε, σέ κάτι συμβατικό καί 
συνηθισμένο, άλλά καί γενικότερα τά διηγήματα αύτά στερούνται άπό 
πρωτοτυπία. Μπορούν νά μπερδευθούν μέσα σέ μιά μεγαλύτερη κατηγο
ρία καί παρουσιάζουν πολλές άναλογίες μέ κείνα π. χ. τών Δ. Κοκκί’ 
νου, Μ. Νικολαΐδη, Δ. Ίωαννοπούλου. ’Έχουν τήν ίδια λογοτεχνική θέ
ση καί τήν ίδια άτμόσφαιρα τής ήρεμης ύποχωρητικότητας καί τών μοι
ραίων λύσεων. Εΐναι διηγήματα δπου κρατεί τό αίσθημα τής άμπότιδας.

'Η συγγράφισσα θέλει νά έπιτηδευθή τό άπλό ύφος, δμως αύτό 
οδηγεί εύκολα στήν banalite, δταν ή άπλή έκφραση δέ ζεσταίνεται άπό 
ζωή. Τό κακό εΐναι άκόμα δτι καταβάλλεται προσπάθεια νά ζωντανευ- 
θή αύτή ή άπλότητα μέ διάφορα φραστικά κλισέ κατά κόρον επα
ναλαμβανόμενα.

'Η λέξη ζέστη, ζε σ τ α σιά. Αποτελεί τό καλλιτεχνικό leitmotiv 
τοΰ έργου (δπως τό επιφώνημα «ώ» στόν Παλαμά, τό ρήμα «άκινητώ» 
στόν Ξεφλούδα, ή προσφώνηση «Καλέ» στόν Ξενόπουλο, τό ούσιαστικό 
«παλάμη» στόν Τερζάκη, τό έπίθετο «τίμιος» στό θεοτοκά κ. λ. Οί λέ
ξεις αύτές εΐναι κάτι σάν τά φροϋδικά lapsus καί προδίδουν τή έσώτερη 
καί βαθύτερη διάθεση τοΰ γράφοντος, δταν δέν εΐναι δπως μπορεί πολ. 
λές φορές νά συμβαίνη, άκατανόητες χωρίς τήν έπέμβαση τοΰ ψυχα
ναλυτή).

Άπ’ δλα τά διηγήματα ξεχωρίζει ό «Κρυφός καημός» δπου άντι- 
κρύζουμε μιά γυναικεία ψυχή μέ άλήθεια καί άπλότητα εκφρασμένη, πού 
μάς ένδιαφέρει καί μάς συγκινεϊ. Μέ τό διήγημα αύτό ή Κα Δ. Μ. πλη
σίασε πολύ στήν άληθινή λογοτεχνία

Π. ΣΠΑΝΔ.

ΑΝΤ. ΓΙΑΛΟΥΡΗ «Γεόιργιος Βιζυηνός» (κριτικό σημείωμα) Πειραιάς, 1934.
Στή σύντομη αύτή μελέτη του ό κ. Γιαλούρης μάς μπάζει στό περί, 

βάλλον πού έζησε ό Βιζυηνός καί μάς παρουσιάζει άναλυτικά τό έργο 
του. Ό κ. Γιαλούρης, στηριζόμενος σέ προηγούμενες έργασίες καί προσ
θέτοντας τή δική του άγάπη καί κριτική παρατήρηση μάς δίνει έναν Βι. 
ζυηνόν άληθινό, χωρίς υπερβολικούς θαυμασμούς, άλλά καί χωρίς στε
νόκαρδες άρνήσεις. Π. ΣΠΑΝΔ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΥ «Φίλτρα’Επωδών», "Εκδοση «Κύκλου», ’Αθήνα, 
1935.

"Οταν οί «Παραλλαγές» τού Μελαχρινού βγήκαν στήν Πόλη—πριν 
άπό πολλά χρόνια—είχαν τό ύφος μιάς πρόκλησης. Πρόκλησης καλλι*  
τεχνικής, άλλά προπάντων γλωσσικής, Τήν έποχή εκείνη πού τό γλωσ-
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βϊκό ζήτημα βρισκότανε στήν όξύτερη φάση του, τό ξέσπασμα ένός βι
βλίου καθαρά έπαναστατικού στή μορφή καί στήν ούσία είχε σκανδαλί
σει τούς λογιωτατιστικους κύκλους τής Πόλης καί προκαλέσει αρκετές 
ειρωνείες καί άρκετές διατριβές εις βάρος του συγγραφέα του.

Αλλά τό έργο, μ’ όλες τίς γλωσσικές ύπερβολές, μ’ όλες τίς εξε
ζητημένες του λέξεις, τίς ψαρεμένες πολλές φορές άπό σπάνια γλωσ
σάρια, εΐχε μέσα του κάτι τό πραγματικά πρωτότυπο. Σ’ έκείνους πού 
τό άντίκρυσαν έξω άπό κάθε έμπάθεια σχολής καί φανατισμό συστήμα
τος, τό έργο αύτό άποκάλυπτε ένα γνήσιο ποιητικό ταλέντο, μιά αύθεν- 
τική καλλιτεχνική προσωπικότητα. Μουσική στίχου, εύγένεια έμπνευσης, 
μιά κρυφή καί εσωτερική αρμονία πού λιγώτερο τήν καταλάβαινε κα
νείς παρά πού τήν αισθανότανε — καί τήν αισθανότανε βαθιά ! — ένας 
πλούσιος συμβολισμός καί ένα παράξενο καί θελκτικότατο μείγμα άπολ- 
λώνειου λυρισμού καί βυζαντινής μυστικοπάθειας: νά τί έπρόσφερναν 
οί στίχοι του νεαρού τότε ποιητή στόν μαγεμένο άναγνώστη. Υπήρχαν 
μέσα—εΐναι άλήθεια — λουλούδια, τραγούδια, άγάπες, κύκνοι, δειλινά, 
όνειρα, ψυχές, κ.λ.π. όλα δηλαδή τά κλασσικά σύνεργα τών ποιητών όλων 
τών αίώνατν, άλλά βαλμένα μέ τόση πρωτοτυπία, χρησιμοποιημένα μέ 
τόσο άνώτερο καί πηγαίο γούστο !

Κανείς δέν είχε γράψει έως τότε ύποβλητικώτερους στίχους θερ
μής βυζαντινής έμπνευσης άπό τό περίφημο «Πάλι βρέχει».

Πάλι βρέχει
Στά παράμερα τριόδια
Οί ψαλμοί θρηνούν πού έδιάβαζες τόν ορθρο...
Στου κελιού τ’ άραχνα τζάμια 
κλαίνε μυστικές άγιογραφίες 
πού ήλιοι μέ τό αΐμά τους ζωγράφιζαν 
στίς άπόκοσμές σου ψαλμωδίες...

Καί διάφοροι σκόρπιοι στίχοι γεμάτοι δαντελλένια μουσικότητα 
πού άνοιγαν ορίζοντες στό όνειρο καί στόν ρεμβασμό :

- Γιά νά χινοπωριάσω τά δεντρά 
σκορπίζω τήν ψυχή μου γιά όνειρά των...

— Στό θρό τού άπόσπερνου ονείρου 
ρόδου έλεγεία έθρύλει...

— Σέ άνθοψυχών συμπόσιο νοσταλγικός έσύρθη...
— Κ’ ή ασπράδα ή σπαραχτική τών μαντιλιών τοΰ χαιρε...
— Τοΰ άθώρητου καί άνέγγιχτου δέρνει με πάλι ό πόνος 

Πλανήθηκα ήσκιων τρυγητής σέ όπάλινο απαλό δείλι...
Τέτοιοι στίχοι γραμμένοι στήν Πόλη άπό έναν νεαρό ποιητή δέν 

μπορούσαν παρά νά προκαλέσουν τόν ενθουσιώδη θαυμασμό τού άπρο- 
κατάληπτου άναγνώστη, θαυμασμό πού τόν μεγάλωνε άκόμη περισσό
τερο ή συναυλία τών ειρωνειών καί τών όνειδισμών τών εμπαθών καί 
άνίδεων. ’Αλλά δημιουργούσαν καί στόν ποιητή τους μιάν ύποχρέωση 
’Ή νά ξεπεράση τους νεανικούς του στίχους μεστώνοντας τήν τέχνη του; 

άφίνοντας τό ταλέντο του νά πάρη τή φυσική του εξέλιξη, νά δώση τούς 
πλέριους καρπούς τής δυναμικότητάς του (μέ τήν προϋπόθεση ότι ύπήρ- 
χε ή δυναμικότητα αύτή) ή, όΊτως ό εκπληκτικός έκεΐνος Ρεμπώ, νά πα- 
ρατήση νέτα σκέτα τήν ποίηση. Εΐναι πάντα ώραίο πράμα βλέποντας 
έναν κύριο άφωσιωμένο στίς πραχτικές του δουλιές καί στίς κερδοφό- 
ρες έπιχειρήσεις του νά μαθαίνετε, ότι ό κύριος αύτός έγραψε κάποτε 
«Τό μεθυσμένο Καράβι» ή τό «Πάλι βρέχει» καί ότι τώρα δέν γράφει 
πιά...όχι βέβαια άπό άδυναμία, άλλά άπό περιφρόνηση στή Μούσα, αύτός 
ό πολυαγαπημένος τών Μουσών!...

Ό Μελαχρινός ξανατύπωσε πριν άπό δεκαπέντε περίπου χρόνια 
τίς «Παραλλαγές» του μέ έλαφρά ρετουσαρίσματα καί τώρα τίς ξανα- 
τυπώνει γιά τρίτη φορά μαζί μέ μερικά άλλα ποιήματα καί μέ νέα ρε
τουσαρίσματα πολύ ούσιαστικσ αύτή τή φορά, σ έναν τόμο καλλιτεχνι- 
κώτατα εμφανισμένο μέ τόν γενικό τίτλο «Φίλτρα Επωδών».

Δέν ξέρω πώς φαντάζουν οί στίχοι αύτοί σέ κείνον πού τούς πρω- 
τοδιαβάζει στά 1935, άλλά ομολογώ ότι σ’ εμένα πού τούς διάβασα μ 
ενθουσιασμό στήν έποχή τους καί τούς ξαναβλέπω ξανατυπωμένους μέ 
τόσες άλλαγές όχι καί πολύ εύστοχες κατά τή γνώμη μου, μου κάμουν 
τήν εντύπωση, μ’ όλη τήν τέλεια εμφάνισή τους μιάς επανάληψης. Τήν 
έντύπωση αύτή δέν φτάνει, δυστυχώς, νά διαλύση ή προσθήκη τών δύο 
διεξοδικών ποιημάτων (δέν ξέρω άν εΐναι άνέκδοτα ή άν άναδημοσιεύων- 
ται κι’ αύτά) τού «'Ήσκιου τής Έριφίλης» καί τού «Τραγουδιού τού 
Άντριωμένου». θά εΐχε τό δικαίωμα νά φαντασθή κανείς τήν έξέλιξη 
τού ποιητή τών «Παραλλαγών»—πού κατέχει στήν εντέλεια τήν τεχνική 
τού στίχου καί τά μυστικά τής άρμονίας—διαφορετικώτερη, ούσιαστικώ- 
τερη, πιό πνευματική καί πιό ψυχική μαζί... Πέρασαν τόσα χρόνια άπό 
τότε, καί τί χρόνια !

Τήν αισθητική συγκίνηση πού δέν βρήκα τώρα φυλλομετρώντας 
τά «Φίλτρα ’Επωδών», τήν είχα νοιώσει ώστόσο πριν άπό όχτώ χρόνια 
άκούοντας άπό τό θίασο Κοτοπούλη τούς θείους στίχους της « Εκά
βης», τού Εύριπίδη μεταφρασμένους άπό τόν ίδιο Μελαχρινό. Τά χορι
κά τής τραγωδίας αύτής εΐναι καθαρά άριστουργήματα. Σ αυτά εΐχε 
ξαναβρεΐ ό ποιητής τών «Παραλλαγών» τή μαγική του τέχνη, τά πλού
σια ποιητικά του χαρίσματα γιά νά έρμηνεύση μέ καταπληκτική μαε
στρία, πού θά παραμείνη ύποδειγματική καί άφθαστη, τή Μούσα τού 
άρχαίου συναδέλφου του. f ΔΑΜΟΡΗΣ

Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ, «Επτά Κεφάλαια γιά τήν ποίηση», σ. 61, έκδοση Καστα
λίας, Ά'θ’ήνα 1935.

*Ένα άπόσπασμα τού Έπικτήτου βαλμένο πριν άπό τό πρώτο 
κεφάλαιο, μάς λέγει άρκετά, εύθύς άπό τήν άρχή, γιά τό τέρμα τής με
λέτης : «Τί οδν ; — λέγει ό Επίκτητος — έπεί οί πολλοί άποτετύφλωσθε 
ούκ έδει τινά εΐναι τόν ταύτην έκπληρούντα τήν χώραν, καί υπέρ πάν
των άδοντα τόν ύμνον τόν είς τόν θεόν»; Χρόνια τώρα ό κ. Δημορας
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Κρόσπαθεΐ μέ πίστη ζηλευτή νά χειραγώγηση τή διανόηση τοΰ τόπου 
μας σέ ξεχασμένα, χαμένα μονοπάτια. ‘Η πίστη' πρέπει νά πάρη τή θέ
ση της πάλι στήν κοσμοθεωρία μας. Νά θυμηθούμε πάλι πώς είμαστε 
μεταφυσικά όντα. Ή έπιστημονική ερμηνεία εΐναι μιά, μπορεί στενή, ά
ποψη του σύμπαντος. Πέρα άπ αύτήν, άπάνω άπ αύτήν, δίπλα άπ αύ- 
τήν άπλώνονται άλλες άπόψεις. Γιατί «τυφλώττοντες» θά τίς άγνοούμε; 
Ελεύθερη ή έπιστήμη στό έργο της. Άλλά έλεύθερη, τό ίδιο πρέπει νά 
’ναι καί ή ψυχή, νά συλλάβη μέ δλες τίς ίκανότητές της τό μυστήριο 
πού όλοϋθε τήν κυκλώνει. Τέτοια βλέπω στό βάθος τήν προσπάθεια του 
κ. Δημαρά καί γι’ αύτό τή χαίρομαι. Μιά προσπάθεια γιά τή λύτρωση 
τής ψυχής άπό τό βράχο τής μονοκόμματης καί στενόκαρδης έπιστημο- 
νικής ερμηνείας, δπου χρόνια τώρα τήν έχουνε καρφωμένη. Προσπάθεια 
νά όδηγηθή τό πνεύμα σέ σύνθεση πάνω άπό τίς χτυπητές άντιθέσεις 
θρησκείας καί επιστήμης π. χ., πού δέν εΐναι πραγματικά άντιθέσεις παρά 
δταν βλέπομε τά πράγματα στό πρώτο πλάνο. 'Υψωμένοι στήν άνώτερη 
έκείνη σύνθεση θά δούμε τίς άντιθέσεις νά σβύνουν.

Ό άναγνώστης τής μελέτης γιά τήν ποίηση, πρέπει, νομίζω, νάχη 
αύτά ύπ’ δψη του, γιά νά μήν ξαφνιαστή. Γιατί τό βιβλίο τού κ. Δημα
ρά δέν εΐναι μιά έπιστημονική εργασία μέ τή συνηθισμένη σημασία τού 
δρου. Ένώ χρησιμοποιεί τήν άναλυτική μέθοδο, σέ κάθε βήμα εΐναι μιά 
σύνθεση, σύνθεση φιλοσοφική, πού προσπαθεί νά συλλάβη τήν ποιητική 
ούσία τού άνθρώπου καί άκόμη πλατύτερα νά φτάση σέ μιά θεμελιακή 
άνθρωπογνωσία.

Ή μελέτη τοΰ κ. Δημαρά, άναφέρεται αποκλειστικά στή λυρική 
ποίηση, γιατί δπως όρθά πιστεύει, στήν έποχή μας ή ποίηση περιορίστη- 
κεν άποκλειστικά στή λυρική της μορφή, ένώ τά άλλα είδη τής κλασι
κής διαιρέσεως τής ποιήσεως έχουν άποκτήσει τήν αύτοτέλειά τους. 
Πάει νά πή τώρα δτι ποίηση καί λυρική ποίηση ταυτίζονται άπόλυτα; 
Ό κ. Δημαράς τό πιστεύει, έγώ δχι. Δέν ξεχνώ δτι ό δρος «λυρική» δί
νει ένα προσδιορισμό στήν ποίηση, δέν τήν έξαντλεϊ, δέν καλύπτει τήν 
έννοια της, άκόμη καί δταν ό λυρισμός κυριαρχεί στό ποίημα. Μέ δπλο 
τήν ψυχαναλυτική μέθοδο προσπαθεί άπό τό έργο τού ποιητή νά ξανα. 
βρή τήν έμπνευσή του, νά συλλάβη τό πρώτο νόημα τού ποιητικού έρ
γου. ’Έτσι πιστεύει, άν πατήση ή πλησιάση τίς μυστικές κορφές, νά συλ
λάβη μαζί μέ τό νόημα τού ποιητικού έργου καί τή συμβολή του στό 
δρόμο τής άνθρώπινης γενικά ζωής.

Νά μήν πλανηθούμε άπό τό άνομα τής μεθόδου πού χρησιμοποιεί. 
Ρητά μάς λέγει πώς τή μέθοδο τή χρησιμοποιεί έλεύθερη άπό κάθε «προ- 
καθωρισμένο ψυχαναλυτικό σύστημα». "Ο,τι συμβαίνει μέ ένα δπλο, πού 
άξια τού δίνουν τό μάτι καί τό χέρι τού σκοπευτή, τό ίδιο γίνεται καί 
μέ μιά έπιστημονική μέθοδο. Δέν εΐναι ή μόνη ύπεύθυνη γιά τά συμπε
ράσματα πού δικαιολογούν στό όνομά της.

Έδώ πρέπει νά σημειώσω πώς άν οί γνωστοί ψυχαναλυταί βρί
σκονται σέ μεγάλη πλάνη, δέν εΐναι γιατί, δπως λέγει ό κ. Δημαράς, τήν 
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ψυχανάλυση, μέθοδο δυναμική, τήν έκαμαν κάτι τό στατικό, υποτάζον- 
τάς την σ’ ένα σύστημα. Νομίζω πώς κάθε μέθοδος, άν τήν πάρουμε 
άπόλυτα, εΐναι δυναμική, ώς τή στιγμή πού θά τή χρησιμοποιήσωμ ε.

Ή πλάνη τών ψυχαναλυτών εΐναι δτι τό ψυχικό φαινόμενο δέν τθ 
είδαν σέ δλη του τήν πληρότητα. Τό είδαν μονάχα ή σχεδόν σά βιολο
γικό ή όργανικό φαινόμενο, πάντα ύποταγμένο κάπου, δέν τό είδαν στήν 
αύτοτέλειά του, δηλαδή μ’ άλλα λόγια ή πλάνη τους εΐναι ή μεταφυσική 
τους, όχι ή μέθοδός τους.

Τό πρώτο ερώτημα πού προβάλλει, μετά τή θέση τού σκοπού 
εΐναι, άν τό ποίημα εΐναι μιά όντότης ξεχωριστή. Ποιά εΐναι ή ούσια^ 
στική διαφορά πού διακρίνει τήν ποίηση άπό τόν πεζό λόγο; "Οσο κΓ 
άν μπορή νά άμφισβητήση κανείς τό πρώτο συμπέρασμά του, δτι τό 
ποίημα σήμερα έχασε δλες τίς έξωτερικές ιδιότητες, γιατί δσο ξαίρω 
δέν έγινεν άκόμη άπάνω σ’ αύτό τό ζήτημα έξαντλητική φιλολογική έρ- 
γασία, σωστό εΐναι τή διάκριση άνάμεσα σέ πρόζα καί ποίηση, νά τή 
ζητήσωμε βαθύτερα, δχι στά έξωτερικά σημάδια.

Άντίς αύτό δμως καί ένώ νομίζει δτι φτάνει σ’ αύτό, θαρώ πώς ό 
κ. Δημαράς φτάνει σέ κάτι γενικώτερο. Κάνει μίαν άνάλυση πού τόν 
φέρνει στις γενικώτατες τάσεις τής άνθρώπινης ψυχής. Ξεχωρίζει άπό 
τή μιά τή διανόηση, πού θεμελιακή προσπάθειά της εΐναι νά ’ναι άπρό- 
σωπη καί αντικειμενική, πού άναγκαστικά στρέφεται πάντα σέ ένα άντι- 
κείμενο καί προσπαθεί πάντα νά διαστέλλεται άπό τό ύποκείμενο, κΓ 
άς πηγάζει άπ’ αύτό. Κι άπό τήν άλλη, μιάν άλλη τάση, «πού πηγή της 
φανερή εΐναι τό ύποκείμενο, καί σκοπός της πάλι τό ίδιο τό ύποκείμενο, 
ή έκφρασή του».

Καί αύτά τά ονομάζει «ποίηση καθαρά λυρική, ιδέα τής λυρι
κής ποίησης» καί «πρόζα καθαρή».

Άπό τή στιγμή πού κάνει αύτή τή διάκριση νομίζω πώς δέ βρίσκε
ται πιά στό ζήτημά του, τό έχει πολύ ξεπεράσει. Γιατί έτσι στό νόημα 
πού δίνει στήν πρόζα θά θεωρήσωμε ώς πεζό λόγο, δπως τό λέει κιόλας, 
τήν άλγεβρική έξίσωση καί μάλιστα ιδανική του μορφή. Γιατί δχι δμως 
καί ένα έπιτελικό σχέδιο πολεμικών έπιχειρήσεων, ή καί όποιοδήποτε άλ
λο σχέδιο; Καί στό νόημα πού δίνει στήν ποίηση πώς δέ θά περιλάβωμε 
όποιαδήποτε πράξη τού άνθρώπου ώς υποκειμένου; Εΐναι φανερό πώς 
μέ τή διάκριση αύτή βρισκόμαστε σέ μιά γενικώτατη άνθρωπογνωσία, 
στήν οποία μπορούν νά ύπ,αχθούν δλα τά άνθρώπινα έργα. Άλλά έτσ1 
δέ δίνεται άπάντηση στό έρώτημα, πού εΐναι τό βασικώτερο τής μελέτης· 
’Έπειτα τό δύσκολο δέν εΐναι νομίζω νά άνακαλύψωμε, δτι τό ποίημα 
πηγάζει άπό τό ύποκείμενο καί στρέφεται γύρω σ’αύτό. Αύτό εΐναι πολύ 
γενικό. Μέσα στόν κόσμο τού ύποκειμένου πρέπει νά βρούμε ποιά ύπο- 
κειμενική έκφραση, ή έξομολόγηση εΐναι ή ποίηση. ΟΙ δυσκολίες ειδικά 
γιά τήν ποίηση εΐναι πιό μεγάλες, γιατί όργανό της έχει τό λόγο, τή 
γλώσσα, ένα όργανο λίγο ή πολύ έκλογικευμένο, πού δέ φαίνεται νάχη, 
ούτε νά μπορή πάντα νάχη τά γνωρίσματα πού τής δίνει ό κ. Δημα- 
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ρας. Μπορούμε νά κάνωμε λόγο γιά τήν ποίηση χωρίς νά άντικρύσωμε 
τό πρόβλημα του λόγου ώς εκφραστικού όργάνου, στήν ούσία του, δχι 
στή μορφή του; Τό νομίζω άπαραίτητο. Ίσως κάθε πραγματικό ποίημα 
νά ’ναι ϊσα, ϊσα ενα δράμα τοϋ άγώνα πού διεξάγει τό ύποκείμενο γιά 
να έκφραση μέ τ ά λ ό γ ι α τό ανέκφραστο, πού ζή βαθειά μέσα του, 
απόλυτα, ενιαίο, ταυτισμένο μέ τόν έαυτό του, πέρα άπό τό κομμάτια- 
σμα πού φέρνει ή διασπασμένη σέ χώρο καί χρόνο ύπαρξη. ‘Η γλώσ
σα είναι απ’ αύτή τήν άποψη άχάριστο, άλύγιστο, εργαλείο, κάτι ανά
μεσα στό μύθο καί τό λόγο, δπως εΐπεν ό σοφός Γερμανός έπιστημολό- 
ϊος Cassirer. Σέ πόσο καλύτερη θέση άπ αύτή τήν άποψη εΐναι ό μου
σικός, άκόμη κι ό ζωγράφος!

Μπορούμε ευκολότερα νά μιλούμε γιά καθαρή μουσική καί νά 
νοιώθωμε τά περιεχόμενό της, πολύ δύσκολα δμως μιλούμε γιά καθαρή 
ποίηση, η άκόμη δυσκολότερα μπορούμε νά συλλάβωμε τό νόημά της, 
πού, κι άν τό συλλάβωμε, εΐναι ίσως άδύνατο νά τό πραγματόσωμε. 
’Αφού θά εντοπίζαμε τήν ποίηση μέσα στή χώρα τοϋ ύποκειμένου 
επειτα θά άντιμετωπίζαμε τό ποίημα. Καί θά έπρεπε τότε νά άπαντή- 
σωμε σέ ένα άλλο έρότημα : γιατί κάθε έκφραση τοϋ όρισμένου αύτοΰ 
χώρου δέν εΐναι ποίημα ; καί πώς πρέπει νά ναι μιά έκφρασή του γιά νά 
τήν πούμε ποίημα; Ή άπάντηση στό έρότημα αύτό θά μας έδινε άκριβώς 
τόν ορισμό τοϋ ποιήματος καί αύτός μάς χρειάζεται, γιατί στήν πραγ- 
ματικότητα ποιήματα έχομε, ποίηση δχι. Μπορεί στό έρότημα αύτό νά 
μην απαντήσωμε ποτέ—δσο ξαίρω γιά κανένα έργο τέχνης δέν έχει δο- 
θη βέβαιο άντικειμενικό κριτήριο, μπορούμε τήν τεχνική του νά κρίνωμε 
τή συνολική του άξια δχι,-δμως αύτό εΐναι τό πρόβλημα πού μάς βα
σανίζει. Είναι πρόβλημα ούσίας, πού ξεφεύγει άπό τά περιγραφικά δίχ
τυα τής επιστήμης μας, καί μόνο στήν περιοχή τής διαλεκτικής θά πρέ
πει ίσως νά άναζητήσωμε τήν άπάντηση.

Στό Γ'. κεφάλαιο «τό θέμα τής ποιήσεως», ερευνώντας τό ποίημα 
και τά συστατικά του προσπαθεί νά συλλάβη τόν πυρήνα, τό άρχικό 
κύτταρο γύρω στό όποιο όργανόθηκε τό ποίημα ολόκληρο. Έδώ φαίνον
ται τά τρωτά τής ψυχαναλυτικής μεθόδου, ή μάλλον δχι αύτό, έδώ ό κ. 
Δημαρας χρησιμοποιεί τήν ψυχανάλυση δπως οί ψυχαναλυταί, ύποτα 
γμένη δηλαδή σέ προκαθωρισμένο σύστημα.

Εκείνο πού ζητά τό έχει βρή καί ή ψυχανάλυση τού χρησιμεύει 
μονο γιά όργανο πού θά τοΰ δόση τήν έπιστημονική διατύπωση. Αλ
λιώς πως του ξεφεύγει δτι τά μορφικά στοιχεία δέν εΐναι αύτό πού εΐναι 
διότι εκφράζουν τή νοσταλγία, τόν πόθο τής έπιστροφής, δπως λέγει, 
αλλά είναι αυτό πού εΐναι, γιατί αύτό άπαιτεϊ ή φύση τοΰ ρυθμοϋ κι 
σ αυτήν ύπακούουν; "Αλλη άπόδειξη χρειάζεται έπειτα γιά νά πεισθοΰ- 
με, δτι μ’ αύτά τά μέσα ό ποιητής έκφράζει τόν πόθο τής έπιστροφής 
και δτι αυτός ό πόθος υπάρχει. Έπειτα πώς δέχεται δτι «γνωρίζουμε 
η η απο τήν ψυχανάλυση δτι τό θέμα τής μητέρας ταυτίζεται μέ τό θέ
μα τής επιστροφής................καί πόσο ό σαρκικός πόθος έκφράζει τή μα- 

νΐα τής έπιστροφής μέσα στόν μητρικό κόλπο»; Αύτά μόνο ευλογες ΰπδ- 
θέσεις μπορεί νά ’ναι, δχι γνώσεις.

’Ορθή εΐναι βέβαια ή κατάληξη τοΰ κεφαλαίου αύτοΰ, δτι ύπάρχει 
ένα «δεδόμενο» στοιχείο έμπνεύσεως καί ένα έντονο βουλητικό στοιχείο 
«πού δεσπόζει μέσα στήν ψυχή τοΰ ποιητή καί πού χωρίς αύτό ή έμπνευ
ση δέ θά μπορούσε νά πάρει τή μορφή τοΰ ποιήματος». Ή νοσταλγία 
τής έπιστροφής δμως όνομάζεται στό τέλος τοΰ ίδιου κεφαλαίου, «έφε- 
ση πρός ενα χαμένο παράδεισο».

’Ακολουθεί στό Δ', κεφάλαιο, μέσα σέ λίγες άλλά πολύτιμες γιά 
τήν πυκνότητα καί τή μεστότητα τοΰ περιεχομένου των σελίδες, θαυμά
σια άνάλυση τοϋ ρόλου πού παίζει στήν ποίηση ή έμπνευση καί ή βού
ληση. Καί στό Ε'. κεφάλαιο, προσπαθώντας νά άναλύση τό «περιεχόμε
νο τής βουλήσεως» καταλήγε< ό κ. Δημαράς, χρησιμοποιώντας τήν ύπό- 
θεση καί τήν άναλογία, σ’ ένα συμπέρασμα πού περιμέναμε: «ή έμπνευ
ση, λέγει, ενιαία στή βάση της, εΐναι ή άσυνείδητη συμβολική άνάμνηση 
τών προϊστορικών χρόνων τής άνθρωπότητος, δταν ή αρχική άποκάλυ- 
ψη κυβερνούσε τή σκέψη της καί κατηύθυνε τή ζωή της». Η ποίηση δη
λαδή έκφράζει τόν πόθο νά ξαναβροΰμε τό χαμένο παράδεισο.

Ή σύνδεση αύτή τής ποίησης μέ τή θρησκεία, καί μάλιστα μέ ώρΓ 
σμένη θρησκεία, καθώς καί ή πίστη τοϋ συγγραφέα δτι λυρική ποίηση 
καί ποίηση ταυτίζονται, όδηγοΰν λογικά στά συμπεράσματα του ΣΤ · 
κεφαλαίου. Ή κλασσική ποίηση τών άρχαίων άποκλείεται^από τόν περί
βολο τής πραγματικής ποιήσεως. Γιατί οί άρχαιοι άγνοοϋσαν _τόν έσω 
τερικό κόσμο καί ή τέχνη τους φέρνει δυνατή τή σφραγίδα τοΰ όρθολο. 
γισμοΰ. _ ,

Αντίθετα νομίζω πώς τό γεγονός δτι γιά τόν άρχαιον Ελληνα ή 
ποίηση «λόγος έστί έχων μέτρον» καί τό δτι ό άρχαϊος αύτός , Ελλύν 
δημιούργησε μιά τόσο μεγάλη τέχνη μέ όρθολογική σφραγίδα έστω, θα 
έπρεπε νά κάμουν πιό διατακτικό τόν κ. Δημαρά στή διατύπωση τών 
«αποκλειστικών» σύτών άρχών του.

’Αλλά ό συγγραφεύς δέ μάς κρύβει δτι έκφράζει τήν πΙΟτη του 
καί μάλιστα τή θρησκευτική του πίστη. Καί μιά πίστη άπό τή φύση της 
εΐναι λίγο-πολύ «άποκλειστική». Σπουδαίο, πολύ σπουδαίο είναι, γιά 
δσους δέ δέχονται τή θρησκευτική αύτή έξήγηση τής ποιήσεως, δτι μα
ζί μ’ αύτήν ό κ. Δημαράς μας δίνει ύψηλούς, πλούσιους, γόνιμους στο
χασμούς γιά τήν ποίηση, καί ύψώνει τόν άναγνώστη σέ μιά φιλοσοφική 
ενατένιση τοϋ θέματος άπό τήν όποια πολλά έχει νά κερδιση.

Β. ΤΑΤΑΚΗΣ

Ν. θ. ΡαΚΤΙΒΑΝ Ή κοινωνική άνάγκη έλευδέρων άνβ-ρώπων. (βιβλιοπ 
Κάουφμαν) Άθ·ήναι (σ. 28).

Τό θέμα άπό τά πιό ένδιαφέροντα καί μάλιστα σήμερα. Εξετά
ζονται σύντομα μέ προσοχή καί νηφαλιότητα τά έξής κεφαλαία:

1) Τί εΐναι ή πνευματική ελευθερία : 5) Τί εΐναι ή πνευματική δου
λεία; 3) Ποιός εΐναι ό κόσμος δπου ζοΰμε, έν σχέσει πρός τ’ άνωτέρω;
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4) Ή σημερινή παιδεία καί 5) Ή πραγματική παιδεία. Ό κ. Ρακτιβάν έκ- 
παιδευτικός γεμάτος πίστη καί ενθουσιασμό γιά τήν άποστολή του, γιατί 
ώς άποστολή δέχεται τή δουλειά του, μάς έδειξε καί σέ δυό άλλες έργα- 
σίες του—έγκόλπιον άρχηγού όμάδος, έγκόλπιον δοκίμου έλπιδοφόρου — 
(είναι ιδρυτής τής όργανώσεως τών έλπιδοφόρων)—τί στάση παίρνει άπέ" 
ναντι στά βασικά πνευματικά προβλήματα τής ζωής, μέσα στά όποια άπό 
τά πρώτα καί ή πνευματική ελευθερία. Βρίσκεσαι μπροστά σ’ έναν άν
θρωπο πού προσπαθεί νά ’ναι άληθινός χριστιανός. Τό χριστιανισμό του 
τόν άντλεϊ άπό τήν άγνή πρώτη πηγή.

Έκεϊ, στήν άπέραντη, τή γεμάτη φώς καί πνεύμα χριστιανική άγά. 
πη γιά τόν άνθρωπο, γιά τόν άδελφό, καί τις άλλες άρετές τής εύαγγελι- 
χής διδασκαλίας, θεμελιώνει τό θέμα του. 'Ο χριστιανισμός σέβεται τήν 
άνθρώπινη ψυχή καί φυσικά καί τήν άτομΐι\ή προσωπικότητα. Ή άνακά. 
λυψη καί ή μελέτη τής προσωπικότητας, πού έγινε τελευταία άπό τήν 
ψυχολογία καί τό παιδαγωγικό (δανικό, πού κύριό του έργο βάζει νά βοη- 
θήση τήν άνάπτυξη τής παιδικής προσωπικότητας, εΐναι πολύ παληές ά- 
λήθειες γιά τό χριστιανισμό.

Ή πνευματική έλευθερία βέβαια προϋποθέτει έλεύθερη σκέψη καί 
ελεύθερη έκφραση.

Ή πρώτη είναι καρπός εσωτερικής πάλης. 'Όσο βαθαίνει κανείς τόν 
έαυτό του καί του γίνεται συνειδητή μιά πνευματική προσωπικότητα, πού 
σιγά σιγά μορφοποιεϊται μέσα του, τόσο άποκτά τήν άνεξαρτησία, τήν 
πνευματική άνεξαρτησία του, πρώτα άπέναντι. τοϋ έαυτοΰ του καί έπει. 
τα άπέναντι τοϋ έξωτερικοϋ κόσμου—,τόσο έγγίζει τή Σωκρατική εκείνη 
τελειότητα: νά πείθεσαι καί νά ύποχωρής, πνεύμα έσύ, μονάχα στό λόγο 
τόν καθαρά άντικειμενικά δοσμένο. 'Ένα τέτοιο άφθαστο παράδειγμα πνευ. 
ματικής άνεξαρτησίας μάς δίνει, νομίζω, ό Χριστός στό Γολγοθά. Τό 
πνεύμα του εΐναι τόσο ελευθερωμένο άπό τόν άτομικό έαυτό του, πού 
στά χείλη του άνθεΐ τό: «Πάτερ άψες αύτοϊς, ού γάρ οϊδασι τί ποιουσι»

Ή έλεύθερη έκφραση εΐναι ένα άγαθό πού θά μάς τό δώση ή κοι
νωνία. Καί τόσο άποτελεσματικώτερα καί καλύτερα θά τό δώση, δσο πε. 
ρισσότερα πνευματικά έλεύθερα άτομα περικλείει στά σπλάχνα της.

Τί γίνεται δμως σήμερα ; Μ’ δσα κι άν λένε καί παιδαγωγοί καί 
κοινωνία, πολύ λίγο σεβόμαστε τόν άνθρωπο. ’Όχι μόνο δέν τόν σεβό
μαστε μά κι έπιχειρουμε νά τόν έξαφανίσωμε αύτόν τόν άνθρωπο, στήν 
προσωπικότητά του, ήθική καί πνευματική. Εΐναι αύτό νομίζω τό άγωνιω- 
δέστερο πρόβλημα τής έποχής μας. Σήμερα τόν άνθρωπο τόν βλέπουμε 
σχεδόν μονάχα ώς μέσο, δχι ώς σκοπό. Μπροστά μας δέν έχομε άνθρώ- 
πους, άλλά ίδέες. Κι ούτε μπορούμε νά πούμε πώς ό πόλεμος γύρω στις 
Ιδέες καί γιά τις Ιδέες γίνεται μέ τρόπο πού νά δείχνη σεβασμό πρός 
τήν πνευματική άνεξαρτησία τοϋ άλλου. Μοναδικός μας σκοπός, θαρ
ρείς, εΐναι νά άποκτήσωμε έναν οπαδό. Ποΰ νά ζούσεν ό Σωκράτης νά- 
βλεπε τήν τρομακτική δύναμη πού έχει στήν έποχή μας ή σοφιστεία! 
Γιατί κάθε όργανωμένη προπαγάνδα, πού δέ σέβεται τόν άνθρωπο, μιά σο
φιστεία είναι. Σήμερα ξαίρομε πιότερη ψυχολογία καί τή χρησιμοποιοΰ- 

με γιά νά δημιουργήσωμε τή «δόξα», τήν «πειθώ άνευ τοΰ είδέναι», για" 
τί αύτή θά μάς δώση τόν όπαδο. Ή ρεκλάμα, τό μέγεθος καί τό χρώμα 
τών στοιχείων, ή κατάλληλη ήλικία, ή ώρισμένη ψυχολογική στιγμή, ή 
σειρά τών έπιχειρημάτων καί πόσα άλλα, τό μεγαλύτερο μέρος τής μορ
φής τής ζωής μας! Κι δλα αύτά γιατί; Γιατί δέν άποτεινόμαστε στό 
λόγο, δέ βλέπομε στόν άλλο μιά πνευματική μονάδα, άλλά ένα μέσο, έ
ναν ύποψήφιο οπαδό.

Κι δσο τό σκέπτεσαι έτσι, τόσο βλέπεις πώς τό θεμελιωδέστερο πρό
βλημα πού έχει νά λύση ή έποχή μας, αύτό πού θά κρίνη καί τήν τύχη 
τοΰ πολιτισμού μας, εΐναι νά βρή τόν τρόπο νά ύποβοηθήσυ τή διαμόρ
φωση πνευματικώς ελευθέρων άνθρώπων, νά έξασφαλίση άποτελεσματικά 
τήν πνευματική έλευθερία, νά τής δώση πάλι ούσιαστικά περιεχόμενο. 
Γύρω σέ τέτοιες σκέψεις στρέφεται καί τό βιβλιαράκι τοϋ κ. Ρακτιβάν, ά
πλό δπως εΐναι, γιατί δέν κάνει τόσο θεωρητική έρευνα, δσο άπλή έκθε
ση τοΰ θέματος. Μιά έκθεση δμως στοχαστική καί πειθαρχημένη.

Τό μόνο πού σέ στενόχωρε? εΐναι κάποια άρκετά κτυπητή γλωσ
σική άτημελησία.

Β. ΤΑΤΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ. «Τό χαμόγελο τής γιαγιάς» (παραμυφόδραμα) 
’Αθήνα.
Σ’ ένα τόσο άπλό γεγονός, δσο εΐναι τό στιγμιαίο άνάβλυσμα λί

γης χαράς ή δ. ’Ιωάννα Μπουκουβάλα, μπόρεσε νά δώσει μιάν ύπόστα- 
ση ποιητική. «Τό χαμόγελο τής γιαγιάς*  πού βλέπουμε τυπωμένο στό Ζ'. 
τεύχος τής παιδικής βιβλιοθήκης τοΰ οίκου Ήλία Ν. Δικαίου, εΐναι γραμ
μένο μέ πείρα θεατρική καί γνώση τής ψυχολογίας τοΰ παιδιού. ’Από 
τήν πρώτη εικόνα ό θεατής έντοπίζεται καί ζεϊ τήν άτμόσφαιρα τού μύ
θου, χάρη στήν άφήγηση τής Γιαγιάς «Ό παππούς σας - λέει—παλλικάρι 
τότε ζηλευτό μούφερε δώρο ξακουστό τ’ άτίμητο πετράδι πού είχε τό 
φώς τού ήλιου κλεισμένο στις άχτϊδες του, πού εΐχε τό φεγγοβόλημα τής 
•στάλας τής βροχούλας άπάνου στού δεντριού τό φύλλο. Κ’ ήταν μαζί 
καί κόσμημα καί θησαυρός γιατί ήταν πετράδι μαγεμένο». Τό είχε φτιά
ξει κάποιος παππούλης τους «Πήγε—λέει —στή χώρα τής βροχής. Έκεϊ 
σταχτιές θαμπές, άργοκυλάνε αιώνια οί στάλες πού είναι τά κλάμματα 
τής πλάσης. Πήρε ό παππούλης σας μιά στάλα κ’ έφτιαξε τό πετράδι 
έπειτα πήγε στού ήλιου τήν άχτίδα. Έκεϊ χορεύουνε τρελλές οί άχτϊ
δες—εύλογημένη χώρα! Πήρε ό παππούλης μιάν άχτϊδα καί φώτισε μ’ 
αύτές τό μαγικό πετράδι..» ’Άν δέν έπρόκειτο γιά μιάν ύποβολή πού 
πρέπει οπωσδήποτε ν’ άσκηθή στήν τρυφζρή ψυχή τού παιδιού, θά λέ
γαμε πώς έχει μιάν επιτήδευση ή μουσικώτατη αύτή γλώσσα. ΚΓ δσο 
ή Γιαγιά βλέπει τό πετράδι «στά χείλη της χαμόγελο ποτέ δέ θά ξανάρ- 
θει» ’Έτσι μεταδίνει τή θλίψη καί στά έγγόνια της, θλίψη πού τή σχολιά
ζουν, τήν κρίνουν μέ τή μικρή λογική τους. €Ό,τι άκολουθεϊ ύστερα άπό 
τήν πρώτη εΙκόνα, άνήκει στή σφαίρα τής φαντασίας. ΟΙ δυό έγγονοι πη
γαίνουν στή χώρα τού ήλιου γιά νά συναντήσουν τήν Άχτϊδα «τό μάτ; τής284
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πλάσης», νά τή συμβουλευτούν. Η δ. I. Μττ. προσδίνει δλη τή φυσικότητα στό 
σύντομο καί έξυπνο διάλογο, κ’ οί σκηνές πού δημιουργεί διαδοχικά κρα. 
τουν άδιάπτωτο τό ενδιαφέρον καί τή γοητεία. Έκεΐνο πού άξίζει ιδιαί
τερα νά σημειωθή εΐναι ή ισομέρεια στήν κατανομή τών ρόλων. Γύρω 
άπό τό κεντρικό πρόσωπο, τή Γιαγιά, πού δέν εμφανίζεται παρά στήν 
άρχή καί στό τέλος, κινείται ένας μικρόκοσμος, πού εκδηλώνει τήν πε- 
ριέργειά του, τήν άφέλειά του, τή ζωηρότητά του, τή χαρά του, μέ τήν 
έλάχιστη έκμετάλλευση τών συμβατικών εύρημάτων.

Γ Δ.

ΣΧΟΛΙΑ

ΑΝΤΗ ΠΕΡΝΑΡΗ «Τά τραγούδια τής θάλασσας» (Ποιήματα).

Ό κ. Τ, ’Άγρας προλογίζοντας στή συλλογή αύτή ονομάζει τόν κ. 
Περνάρη «γνήσιο αντιπρόσωπο τής ποιητικής γενεάς του» τής Κυπρια
κής. Καί προσθέτει χαρακτηριστικά. «Δέν τό έχω γιά καθόλου μικρό 
πράγμα τό σταθερό τούτο στιχουργικό χέρι, πού άκοπα θαρρείς καί μέ 
τέλεια φυσικότητα, κρατεί τήν ποιητική τεχνική.... Οί στροφές πού άνοι- 
γοκλείνουν, πού άνοίγουν ώς τή μέση κ’ έπειτα άρχινούν νά κλείνουν, 
μοιάζουν άληθινά ώσάν ή πλατειά άνάσα τής ψυχής». Τά 
λόγια του κ. ’Άγρα εΐναι μιά μαρτυρία μπροστά στό δικαστήριο τής κοι
νής γνώμης. Μαρτυρία όρθια καί κατηγορηματική.

Μ. Η.

Η ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ ΚΑΙ Η ΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

r
Ό Κύριος Π. Μαργαρίτης μας έδωσβ τό σημείωμα πού μ’ ευχαρίστηση δημοσιεύουμε 

έδώ. Πρέπει δμως νά προσδέσουμε πώς τό περιοδικό μας, έχοντας ώρισμένες πια πάνω 
σ’ αύτό τό ζήτημα πεποιθήσεις, δέν μπορεί νά συμφωνήσει μέ τίς άπόψεις καί—φυσικά— 
μέ τή γλώσσα του έγκρίτου καί σεβαστού μας φίλου—.

Τό ζήτημα τής καθαρευούσης, τής γραφομένης καί τής όμιλουμένης 
γλώσσης απασχολεί ακόμη πολύ τήν φιλολογίαν μας, ή οποία έκαμε πολλάς 
υποχωρήσεις ή μάλλον προσχωρήσεις εις τήν τρίτην αυτήν φωνήν, διότι 
πολλαί λέξεις, ύφος, σύνταξις κ.λ.π. λαμβάνονται και γράφονται άπό τήν λε· 
γομένην δημοτικήν. Κυρίως ή γραφόμενη σήμερον εΐναι μεικτή. Λαμβάνει 
άπό τάς τρεις αύτάς παραλλαγάς άλλοτε λέξεις καί άλλοτε φράσεις ολοκλή
ρους καί επηρεάζεται εις τήν σύνταξιν άπό τάς συγχρόνους Εύρωπαϊκάς γλώσ
σας κυρίως τήν Γαλλικήν καί Γερμανικήν. ’Εάν έξετασθή άκριβώς εις έκα
στον έθνος, άλλη εΐναι ή γλώσσα τού λαού, —τά διάφορα ιδιώματα—άλλη η 
όμιλουμένη εις τάς πόλεις άπό τούς εγγραμμάτους, τους επιστήμονας, τους 
δημοσιογράφους καί άλλη ή γραφομένη παρ’ αυτών. ’Εσφαλμένη εΐναι ή 
άξίωσις νά γράφωμεν δπως όμιλεΐ ό άμόρφωτος καί άγράμματος λαός, έκτος 
έάν καί δταν θέλομεν ν’ άναπαραστήσωμεν σκηνάς λαϊκά ς εις τό διήγημα, 
εις τήν ποίησιν καί άκόμη εις τινας παραστάσεις ζωντανάς καί εκφραστι
κός, οικογενειακός κ.τ.λ. Ή μεικτή αύτή γλώσσα όσημέραι διαμορφούται καί 
υπερισχύει καί έγκαταλείπεται ή άκραιφνώς άρχαΐζουσα καθαρεύουσα.

’Ανάγκη δέ νά ομολογήσουν οι δημοτικισταί δτι τούς επιστημονικούς 
δρους καί τούς ειδικούς κατά κανόνα θά τούς ζητήσωμεν εις τήν καθαρεύ
ουσαν καί μάλιστα εις τήν Άρχαίαν άφού καί οί ξένοι ε’ις αυτήν προστρέ
χουν διά νά δημιουργήσουν νέους δρους. Καί εΐναι άληθώς άποτρόπαιον καί 
γελοΐον τούς έκ τής άρχαίας έλληνικής κακοτέχνως πολλάκις ύπ’ αυτών σχη- 
ματιζομένους νέους έπιστημονικούς ή τεχνικούς δρους νά τούς πέρνωμεν αυ
τούσιους, ένώ δυνάμεθα καί όφείλομεν νά προστρέξωμεν εις τήν πηγήν καί 
τούς έξελληνίσωμεν’ π. χ. εις τήν Μαιευτικήν καί ’Ανατομικήν οί Γάλλοι ένα 
τών υμένων τοΰ έμβρύου ώνόμασαν enboperioon ! δ δέ "Ελλην μεταφραστής 
τόν άρήκε αύτούσιον καί...άνούσιον, ένδοπεριωόν (!).

*Εν τούτοις εις τήν γραφομένην σήμερον περιορίζονται εις τό νά μετα
τρέπουν καί άποβάλλουν τάς καταλήξεις τών λέξεων, ένώ η δλη φρά- 
σις καί έκάστη λέξις άνήκουν είς τήν καθαρεύουσαν. Λαμβάνω ώς 
παράδειγμα τής Κας Ταρσούλη τό «Μαγικό καράβι» (Μακεδονικές Ημέρες — 
Μάρτιος έ. έ.). Γράφει' «Μέσα άπό θαμπές καί μάκρυνες ομίχλες ξεπροβάλ
λετε σύννεφα λευκά. Παίρνοντας μέ τίς άναλαμπές τού ήλιου, κάθε πνοή τού 
αιθέρα, κάθε ψίύυρο, καθ’ ευωδιά ξεκινάτε άπό κάποιες ουράνιες χώρες πρός
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άγνωστες διευθύνσεις, πρός γαλάζιες απέραντες εκτάσεις».
Τό μεταφράζω εις καθαρεύουσαν σύγχρονον.
«Άπό Ο·αμβ ά ς μακρυν ά ς όμίχλ α ς προβάλλετε σύννεφα λευκά, 

παίρνοντα εις τάς άναλαμπ ά ς του ήλιου, κάΌ·ε πνοήν τοΰ αιΰ’έρ ο ς, κάθε 
ψίθυρ ο ν καθ’ εύωδί α ν έ κκινάτε άπό τ ι ν α ς ουρανίας χιόρ α ς πρός 
άγνώστ ου ς διευθύνσεις πρός έ co δ εις άπεράντους έκτάσεις.

Ώς βλέπετε μόνον αι καταλήξεις εΐναι τής δημοτικής. "Ενας καθαρός 
δημοτικιστής θά έγραφε^

«Μεσ’ άπό τό θαμπό κι’ άπόμακρο μπούσι, βγαίνετε σύγνεφα άσπρα, 
παίρνοντας μέ τή λάμψη τοΰ ήλιου κάθε φύσημα τοΰ άγέρα, κάθε θρόισμα, 
κάθε μυρωδιά ξεκινάτε άπό κάποια ουράνια άλλοτινά μέρη σέ γαλάζες άτέ- 
λειωτες χώρες».

Δηλ. ή σημερινή λογογραφία, άλλάξει τάς καταλήξεις άποβάλλει τινάς 
άρχαΐζούσας λέξεις (ενώ ό λαός τουναντίον πολλάς τάς καθιερώνει) μένει 
δμως κατ’ ουσίαν καθαρεύουσα, μέ άλλα πόδια καί υποδήματα, σημερινά.

Πάσα γλώσσα εξελίσσεται διά τών αίιόνων. eH 'Ομηρική, και ή δη
μοτική μας έχουν τάς αύτάς ρίζας. Εις τήν γλώσσαν τών χωρικών καί τών 
ποιμένων θά εΰρετε 'Ομηρικάς λέξεις. ’Ορθότατα δέ ό καθηγητής κ. Συκου- 
τρής *)  διδάσκει εις τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών δτι ή καθαρεύουσα άπέ- 
κτησεν άναφαίρετα δικαιώματα.

*) Ή μετάρρασίς του καί ό πρόλογος είς τό «Συμπόσιον» τοΰ Πλάτω
νος εΐναι άξιομίμητα ώς ύφος καί γλώσσα

’Οφείλω δμως νά ομολογήσω δτι ή τροπή ή σημερινή πρός τήν άνά- 
μιξιν τής όμιλουμένης καί μάλιστα τής δημοτικής μέ τήν γραφομένην, είς 
τό χρονογράφημα, τήν ποίησιν, τήν καλλιτεχνικήν σύγχρονον περιγραφήν, 
τήν ζωήν έν γένει ζωντανεύει τόν λόγον καί εΐναι άπαραίτητος διά τό διή
γημα, τήν ιστορία, τήν ποίησιν, τήν λυρικήν καί δραματικήν, τό μυθιστό
ρημα καί ή έξέλιξις αύτή θά πλουτίση εις έκφρασιν καί φυσικότητα τήν φι
λολογίαν μας, αρκεί οί γράφοντες νά έκλέγουν τάς λέξεις ν’ άποφεύγουν 
τάς ξένας εκφράσεις καί ν’ απλοποιήσουν καί τήν ορθογραφίαν καί τάς ύπερ- 
βολάς είς έκζητημένους ιδιωτισμούς τής δημοτικής, πολλάκις ανυπάρκτους.

Π. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

ΓΥΡΩ ΑΠ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Πολύ σωστές οι παρατηρήσεις πού κάνουν « τά Νέα Γράμματα » γιά 
τή στάση τοΰ τύπου άπέναντι στή λογοτεχνική μας παραγωγή. Είναι πρα
γματικά φαινόμενο μονάχα τοΰ τόπου μας οί έφημερίδες νά αδιαφορούν έντε
λώς γιά τό λογοτεχνικό βιβλίο καί γενικά γιά κάθε πνευματική καί καλλι
τεχνική εκδήλωση. Μά νομίζουμε πώς ή άδιαφορία αύτή δέν ώφείλεται μονά
χα στήν αιτία πού άναφέραν τά «Ν. Γ.» Πώς νά ένδιαφερθεϊ ό τύπος γιά βι

βλία δταν σχεδόν δλες οί έφημερίδες έχουν νά καταναλώσουν τά δικά τους 
έντυπα πού μοιράζουν υπό τύπον δώρων στούς άναγνώστες τους ! Νά γνωρί
σουν ή νά διαφημίσουν τίς εκδόσεις τών λογοτεχνών τότε βλάπτουν τά δι
κά τους συμφέροντα. Έτσι φοβόμαστε πολύ δτι δέν ύπάρχει έλπίδα νά διορ
θωθεί ή κατάσταση, άν καί 3-4 μεγάλες έφημερίδες τής πρωτεύουσας θά 
μπορούσαν νά κάνουν δτι έκανε ή «Καθημερινή» άφοΰ δέν έχουν καμμιά 
σχέση μέ τά περίφημα «δώρα» κι’ άκόμα διαθέτουν δλα τά μέσα γιά νά 
δημιουργήσουν μιά σελίδα φιλολογική κάθε βδομάδα.

Τσως άκόμα οί βιβλιοπώλες μαζί μέ τούς λογοτέχνες θά έπρεπε νά 
έκδώσουν μιά βδομαδιάτικη έφημερίδα πού νά κυκλοφορεί σέ μεγάλο άριθμό 
καί ·νά στέλνεται καί δωρεάν έν άνάγκη σέ διάφορα πρόσωπα καί οργανι
σμούς, στόν τύπο τών ξένων αναλογών έφημερίδων καί πού νάχει σκοπό νά 
γνωρίσει, νά κρίνει καί νά διαφημίσει μέ συνεργάτες δλους τούς γνωστούς 
συγγραφείς καί διανοούμενου, τήν καλλιτεχνική καί πνευματική κίνηση τοΰ 
τόπου μας.

Μ. Η.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Ή πβάξη αύτή καθ’ έαυτή—νά γίνουν οί πρώτες ενέργειες γιά 
τήν άνέγερση δημοτικού θεάτρου, μέ τή μεγαλοπρέπεια μάλιστα πού έ- 
πιτρέπει τό προϊόν τών ετησίων έσόδων άπό τήν επιβολή του φόρου 
τών δημοσίων θεαμάτων—τιμάει καί τή Δημοτική μας ’Αρχή καί τό Δη
μοτικό Συμβούλιο. Μά δπως σημειώσαμε στό προηγούμενό μας τεύχος, 
δέν άρκεΐ μόνο ή άπόφαση αύτή, πού γιά νά λάβει πρακτική άξία, πρέ
πει νά έγκριθεϊ καί άπό τούς Υπουργούς τών Εσωτερικών τής Εθνικής 
Οικονομίας καί τών Οικονομικών. Πέρασαν τέσσερες μήνες άπό τότε 
πού έγιναν οί σχετικές ενέργειες τής Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας 
πρός τό Κέντρον. θά περάσουν άλλοι τόσοι καί τό Κέντρον θά σιωπάει 
δπως έως τώρα έφ’ δσον δέ βρίσκεται ό άνθρωπος, ή ομάδα, ή οργάνω
ση, τό Σωματείο πού θά «κυνηγήσει» τήν ύπόθεση. ΚΓ δμως τό ζήτη
μα τής άνέγερσης τού δημοτικού θεάτρου δέν άφορά μόνο τή Θεσσαλο
νίκη. ’Αφορά άμεσα καί ζωηρά μας τό Σωματείο τών ήθοποιών καί τήν 
"Ενωση τυν θεατρικών συγγραφέων, καί τούς μουσουργούς καί έναν 
κόσμο καλλιτεχνών καί άνθρώπων πού ζοϋν άπό τό θέατρο. 'Όλος 
αύτός ό κόσμος πρόκειται νά έργασθεί καί νά ώφεληθεί δταν άνοίξει 
μιά άκόμα «πιάτσα» πού μένει—δπως εΐναι γνωστό—νεκρή τώρα καθ’ 
δλη τή χειμερινή περίοδο μέ τήν έλλειψη θεάτρου. ΚΓ άφου ό τύπος μας 
—τό λέμε μέ πικρία —άφοϋ δλος ό κόσμος άδιαφόρησε καί δέ θέλησε 
νά έλθει συνεπίκουρος στό έργο τής Δημοτικής ’Αρχής, άπευθυνόμαστε 
πρός τά Όργανομένα Σωματεία του Κέντρου, πρός τούς άνθρώπους 
του θεάτρου καί τούς καλούμε νά ένδιαφερθουν, αύτοί τούλάχιστο, ένερ- 
γώς πρός τό ϊδιο συμφέρον τους, Εξουδετερώνοντας τίς παρασκηνιανια-
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κές ένέργειες πού δέν είναι 'απίθανο νά γίνονται άπό άλλη πλευρά γιά 
νά μή έγκριθεΐ ή απόφαση αύτή τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου.
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Τή στιγμή πού τυπώνεται τό τεύχος αύτό πληροφορούμεθα τό θά
νατο τού μουσουργού καί λογοτέχνη Αίμ. Ριάδη. Οί «Μακεδονικές Ήμε
ρες» θ’ άσχοληθοΰν ειδικά μέ τό έργο καί τήν προσωπικότητα τού έκλι- 
πόντος.

ΛΑΒΑΜΕ

«Νέοι Καιροί» Καθημερινή έφημερίς (Πειραιεύς), «Μακεδονική ’Ηχώ» 
άνεξ. έφημερίς. (Βέρροια). «Καστοριανή Ζωή» έβδομ. άνεξ. έφημερίς, (Κα
στόρια). «’Ηπειρωτικόν Μέλλον» άνεξ. πολ. έφημερίς, (Άθήναι). «θρακικά 
Νέα» δισεβδ. έφημερίς, (Άλεξανδρούπολις) «Ή Δράσις» καθημερινή έφη
μερίς, (Ηράκλειον).

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

«Νέα Γράμματα», «Ελληνικά Φύλλα», «Νεοελληνικά Γράμματα», 
«Κυπριακά Γράμματα», «Libre» τοΰ κ. Louis Roussel. Montpellier, «Τό 
Κάστρο» (περιοδική έκδοση στίχου καί Κριτικής άρ. 3).

ΒΙΒΛΙΑ

Κ. θ. ΔΗΜΑΡΑ «έπτά Κεφάλαια γιά τήν ποίηση» (δοκίμιο, ’Αθή
να) ΑΝΤΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ «Υψικάμινος» ’Αθήνα. ΚΛΕΑΡΕΤΗΣ 
ΔΙΠΛΑ—ΜΑΛΑΜΟΥ «Γυναικείες ψυχές» (Διηγήματα ’Αθήνα). ΓΙΑΝΝΗ 
Ρ1ΤΣΟΥ «Τρακτέρ» (ποιήματα ’Αθήνα) I. ΣΥΚΟΥΤΡΗ Ή Ελληνική Βι
βλιοθήκη Ακαδημίας ’Αθηνών (’Αθήνα).

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

Σέ λίγες μέρες τό νέο βιβλίφ τού κ. Βασ. Δεδούση «Ό Μαρίνης 
ό Μπούκας» καί άλλα διηγήματα.

ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Τό Σεπτέμβρη κυκλοφορεί νέο περιοδικό τέχνης καί κουλτούρας 
«Τό τρίτο μάτι» έκδιδόμενο στήν ’Αθήνα. Διευθυντής Στρατής Δούκας. 

’Επίσης σύντομα θά κυκλοψορήση ή «Παιδεία», «δργανο άναμορ- 
φωτικής παιδαγωγικής προσπάθειας» Διευθυντής Μ. Κουντουράς.
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