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Στό «Front Latin» άρ. 16 Δεκεμβρίου δη
μοσιεύεται άρθρο τοϋκ. Π. ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ 
γιά τή νεοελληνική λογοτεχνία κα'ι τίς τά
σεις της.

Η ΕΛΕΝΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ 
ι.

Η ΒΡΟΧΗ

Ό ήχος τής βροχής γιομίζει τήν κάμαρη· τό μισόφωτο τοΰ 
καντηλιού άγωνίζεται μέ τό σκότος· ύπτιος στό κρεββάτι· άγω- 
νίζομαι μεταξύ ληθάργου καί ξύπνου· φέγγος, σιμά στήν ορο
φή, τό τζαμένιο εικονοστάσι· ή είκόνα τής Παναγίας τής Σπη- 
λιανής. Τήν τοποθετούσαν στό τέμπλο τής έκκλησίας· τήν έβ
ρισκαν στή σπηλιά τού βουνού κοντά στό έρειπωμένο κάστρο- 
δωδεκαετής ή Μαρία όδηγεΐται στό ναό. Δωδεκαετής ήσουνα· 
διαβάζουμε στό ϊδιο βιβλίο· άνασαίνω τό άρωμα τής πνοής 
σου· «πώς κάνει ή Ευκτική τοΰ είμί;». Κοντά στό στόμιο τής 
σπηλιάς τό μοναστήρι τής Σπηλιανής· συνεχίζεται τό σπήλαιο 
πρός τή Μυκάλη κάτω άπό τή θάλασσα τού Ντάρ - Μπουγάζ. 
Ό καθρέφτης στόν τοίχο κυρτά κρεμασμένος· πλαίσιο έπιχρυ- 
σωμένο- διακόσμητη άνάγλυφοι μίσχοι καί φύλλα· λιγνεμένο 
τό πρόσωπο· τό έπίμηκες πηγούνι καταλήγει σέ λακίσκο. Ό 
"Εκτωρ, τό λαγωνικό τού θείου Νικόλα· μουσούδι μακρύ, 
ρύγχος όξύ· λοξά τά φρύδια, άποκλίνουν πρός τή μύτη· 
βαθουλωμένα τά μάτια κάτω άπό τά βλέφαρα- νά σοΰ 
φιλούσα τά βλέφαρα! χαράχτηκε γύρω στό λαιμό μου ή έπαφή 
τοΰ έναγκαλισμοΰ οου· «τό παρακάνεις, δέν είσαι πιά μωρό !..» 
είστε αύστηρός ό ξάδερφος Κώστας· χτυπάει τό κουδούνι- τά 
παιδιά παρατάσσονται στό προαύλιο γιά τήν είσοδο. Τών Εί- 
σοδίων τής Θεοτόκου ή λειτουργία στό ύπόγειο παρεκκλήσι 
τής σπηλιάς- ό παπας άγιάζει μέ τό άγιασμα τών σταλαγμών 
τοΰ θόλου· ό παποΰς, δταν έλεγε τά «ειρηνικά», βούιζε ό κου- 
πές τής 'Αγίας ’Άννας- στό «δεηθώμεν» ϋψωνε κορυφή τό «θώ»· 
πτώση άπότομη μέ τό «μεν». Βοή- ή νεροσυρμή τοΰ δρόμου· ή 
βροχή πού δέρνει τή στέγη. Ό κ. Άρίσταρχος μούδωσε δυό 
γερές μέ τή βέργα στή φούχτα- «ό αιωνίως άπρόσεκτος !...». Ή



ψυχή μου δλη τά μάτια μου στηλωμένα στό πρόσωπό σου· τίς 
βλεφαρίδες σου μετρώ μία-μία· «κλείσε τά μάτια σου μιά στιγ
μή..». Στή στρωμνή ή μητέρα μου κοιμάται, άνασαίνει μέ θό
ρυβο. Βροντή· σείσμα τοΰ εδάφους· τρίζουν τά τζάμια- κουνιέ
ται τό διάζωμα μέ πιάτα στό ράφι-στούς τέσσερες τοίχους. Βώ- 
δια τέσσερα, τά τέσσερα βάθρα τής γης· μουγκρίζουν, σείνουν τ’ 
αύτάκια· αισθάνομαι νά σοΰ πώ πολλά· τά μελετώ μέσα μου- 
τ άραδιάζω ένα πρός ένα. ’Αστραπή 1 άπτό φεγγίτη τοΰ τοί
χου παλμός άλλεπάλληλος άπό κίτρινη φλόγα· γιατί τά χάνω 
έτσι μπροστά σου; ψέλλισμα δίχως ειρμό. Τοΰ χεριοΰ μου αυ
τόματη κίνηση· άπ τό θρανίο έπεσε, μπήχτηκε στό δάπεδο ή 
πέννα· όλισθαίνει τό χέρι μου κατά μήκος τοΰ ποδιοΰ σου· τή 
θαλπωρή σου άπορροφοΰν οί πόροι τοΰ σώματός μου. Καβα- 
λάρρισσα σέ κάτασπρο άλογο· δάκρυ χαράς άδιόρατο- «έλα... 
έλα..», μέ καλούν τά μαλλιά πού άνεμίζουν ή έπιθυμία βα
ραίνει τά πόδια- βήμα σημειωτό ό καλπασμός τής ψυχής· πέ
τρες· άπότομη βουνοΰ άνωφέρεια· σκοντάφτω· στήν κορυφή 
καλπασμός τό έφιππο όραμα- άναφυλλητό έπάνω στά χώμα
τα· ποιο χέρι μοΰ σιάζει τά μαλλιά ! φιλώ τήν άκρη 
άπό τή φούστα. Πλήθος· διασχίζω τή συρροή τό κατόπι σου- 
μέ σκουντούν άγκώνες· μάτια όργής, πρόσωπα μαύρα μέ φο
βερίζουν· φράσσεται τό πέρασμα· τά χέρια μου χτύπη
σαν τά σίδερα τοΰ κρεββατιοΰ. Στοΰ τοίχου τή λευκό
τητα τά τετράγωνα κόντρα· στρογγυλά μικρά παρτραϊτα- 
ό θείος μου Γιάννης· λεπτό, κοριτσίστικο πρόσωπο- μέ 
τό ένα του χέρι μέ άνέβαζε στό ύψος τής οροφής : 
«έμπρός ! μή φοβάσαι! κόψε ένα ρόϊδι !.»· φανάρια, έξαπτέρυ- 
γα, εικόνες· τά παιδάκια ντυμένα χρυσά άμφια- άνάμεσα ό 
θειος μου Γιάννης χαρούμενος· «έχετε γειά., ώρα καλή..». 
Πολύς κόσμος κατεβαίνουν στήν πιάτσα- στά μπαλκόνια κο
ρίτσια- χειραψίες· άνεμίζουν μαντήλια λευκά: «ώρα καλή!...» 
«πάω νά μέ θάψουν!..». Ή γιαγιά μου δταν τό άκουσε: «Γιάν
νη μου... Γιάννη!..».Τό Μεγάλο Γιοφύρι «τών στεναγμών»-χει
ραψία θερμή : «τί έχουν τά μάτια σου καί λάμπουν ;» «τήν Κυ
ριακή σέ περιμένω, τ’άκοΰς;» άπτή βροχή φουσκωμένος ό Χη· 
σϊός- θολή ή κατεβασιά κάτω άπτή διπλή άψΐδα. Πότε κιόλας 
έφτασα στήν κορφή της Στεφάνας! Ό Φύλαξ ’Άγγελος σκύ
βει στόν ώμο μου- ψιθύρισμα στό αύτί μου άδιάκοπο : «τήν 
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Κυριακή σέ περιμένω· άΚοΰς;» βήματα στό πλάι μου· έμφάνι- 
ση έμπροστά μου- ή περιβολή καί τό σχήμα σου- τό πρόσωπο· 
οί λακίσκοι τοΰ χαμόγελου- «τήν Κυριακή σέ περιμένω- άκοΰς;» 
μέ τό δικό μου στόμα ή άμοιβαία συνομιλία.
«Πώς ;... δέν ήμουν έγώ !...»
«μέ έλκει τό παράθυρο... ή προσδοκία ...»
«κάποιος άλλος... σίγουρα άλλος, περπατεΐ μέ τά πόδια 
μου καί περνά...»
«πίσω άπτήν κουρτίνα προσδοκώ τήν έμφάνισή σου άπτήν 
καμπή...»
«δέν ήμουν... φορούσα τό μαγικό σκουφί...»
«άκουσες τήν κραυγή δταν γλύστρησες;»
«τοΰ τό χάρισε μιά Στρίγγλα... τήν κραυγή σου;»
«ναί... ϊσως...»
«δταν τό φορούσε γινόταν άόρατος...»
«τό λαρύγγι δέν πρόφτασε νά τήν πνίξη...»
«περνώ, σέ άντικρύζω άόρατος...»
«ή προσδοκία !.. αύτή ή προσδοκία ! τήν Κυριακή;»
«νά διασχίσω τό χρόνο... νά ύπερπηδήσω τίς ώρες...»
«σέ περιμένω... άκοΰς;»
«τίς μέρες: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη...» 
«βυθομετρώ τό βάθος άπό τά μάτια σου...» 
«τά βαθιά μεσάνυχτα βγαίνω περίπατο...» 
«πίσω άπό τίς γρίλιες άκροάζομαι τό περπάτημα...» 
«ό καθηγητής Ούέλς έφεΰρε μηχανή πού τρέχει μές. στό 
χρόνο...»
«άραμπάς, κάρρο, τό σέρνουν βουβάλια...»
«ταχεία άμαξοστοιχία I σταθμός πρώτος: «ή Κυριακή τής 
άναμονής...»
«όδυνηρός αύτός ό τριγμός τοΰ κάρρου μέρα-νύχτα...» 
«μιά στιγμή: μέσα στήν έριδα τών ματιών σου σμι...» 
«στόν ΰπνο μου ζώ τήν έσώτατη βίωση...»
«σμικρεμένο τό είδωλό μου· καθρεφτίζομαι...»
«μέ κρατείς δλη στά χέρια- μέ πάς μέσα...»
«ό ταξιάρχης Μιχαήλ πατεΐ τό ύπτιο πτώμα...»
«μέσα σέ φώς...»
«στό δεξί ή ρομφαία· στό άριστερό άπτά μαλλιά σμι...» 
«δμως τό τέρμα...»
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«σμικρεμένο τό όμοίωμα, αναλογίες νηπίου, ή απεικόνιση 
τής ψυχής 1 »
«τό τέρμα!...»
«στάσου I άπεικόνιση τής ψυχής μου μέσα στήν έριδα I...» 
«τό τέρμα; σέ καλώ· ξυπνώ μέ τό όνομά σου στό στόμα!..».

Η γλώσσα γιά τήν εσώτατη βιώση δέ μιλιέται- ξέρεις ανά
γνωση; διάβαζε τά μάτια μου· συλλάβιζε τή σιωπή μου.

Conscius omnis abest, nutu signisque loquuntur... 1 
μεταφράζω τό loquntur συνομιλούν «άκυρολεξία!» παρατηρεί 
ό κ. καθηγητής, «συνενοοΰνται»· άπαντώ μέ τό κείμενο: «tem
pore crevit amor..., ex aequo captis ardebant mentibus ambo, 2 προη
γείται· έπακολουθεΐ: quoque magis tegitur tectus magis aestuat 
ignis·3 τής συνομιλίας ό ψίθυρος σμίγει μέ τή βοή τών πεύκων· 
πεΰκα, πεΰκα, πεΟκα- τό γαλάζιο κυκλώνει τό πράσινο. Γαλά
ζιος ποταμός, ο έπταστάδιος πορθμός διαχωρίζει τίς όχτες· 
δταν εΐναι γαλήνη, τό βράδυ, έρχεται, άπό τή Μυκάλη άπέ- 
ναντι άντίλαλος άπό τά κουδουνίσματα τών κοπαδιών. Οΐ όρ- 
δές τοΰ Ελέζογλου πέτρες πετοΰν καί χώματα νά μωλώσουν 
τή θάλασσα· «τοσαύτη ήτο ή όργή τών Τούρκων, ώστε υπό 
του πάθους τυφλούμενοι έσκέφθησαν νά ένώσουν τήν Σάμον 
μετά τής Ηπειρωτικής άκτής. Ό Κάβο φονιάς γλώσσα κοκκι
νωπή εισχωρεί στό γαλάζιο ; «μέ τό τουφέκι δέ θά κάμουμε 
τίποτα, έμπρός μέ τά σπαθιά...»· ή γή έκοκκίνησε άπό τό αΐμα. 
«Τά κιραμίδια ξιχείλ’σαν κι’ στάζ’, θά κουλ’πήσουμ’ άπόψι μ’ 
αύτή τή βρουχή !»· τό κολύμπι τό χαίρομαι πολύ μονάχα στή 
λίμνη Γλυφάδα*  στη θάλασσα διστάζω νά βγώ στ’ άνοιχτά' 
πλέκω, κάνω σπαθιά, τρομαγμένος γιά πίσω στήν άμμο, σχή
μα άόριστο, σάλεμα μαΰρο στό βυθό, μέσα στά φύκια· «Κύ
ριοι, δώσατε προσοχήν είς τό κήρυγμα δπου έχω- τάς πρωι
νός ώρας τής σήμερον έθεάθη Καρχαρίας ήγουν σκυλόψαρον..»- 
τσαλαβουτώ στά ρηχά μέ τούς πρωτάρηδες καί τά παιδάκια · 
πρωτόμαθα κολύμπι στά βοθάνια τοΰ ΧησίοΟ- λαχταρώ μιά 
βουτιά άπτό κατάρτι τοΰ καραβιοΰ στό άπύθμενο βάθος- ή θά

Κάθε μάρτυρας λείπει, μέ γνεψίματα καί σημεία συνομιλούν.
2) Μέ τόν καιρό μεγάλωσε ή άγάπη... όμοια, μέ πιασμένες ψυχές, 

φλεγότανε κ οί δυό. Ύ Λ
3) Οσο πιότερο σκεπάζεται, τόσο πιότερο πυρώνει ή φωτιά.

(’Οβίδιος)

λασσα άπαιτοΰσε βάθος πιότερο άπό τό ύψος του ουρανοΰ- ο 
θυμός τοΰ Κυρίου χαλίνωσε τή θάλασσα μέ τρεις τρίχες άπό 
ούρά άλογου· μάταιο τό μούγκρισμα,... μάταιος ό άγώνας ν 
άφηνιάση, νά πνίξη τήν οικουμένη. ’Απτό κορμί της πιό όμορ
φα εΐναι τά μπράτσα της· ή αίσθηση τοΰ έναγκαλισμοΰ όλό- 
γυρα στό λαιμό μου- ράγισμα στή γαλάζια διαφάνεια- διά- 
νοιγμα γιά τό στήθος· ·ό λαιμός στηρίζει όρθιο τό κεφά
λι· μελετώ τή γυμνότη σου αίωρούμενη μέσα στή θάλασ
σα- ό Φύλαξ ’Άγγελος μέ συνοδεύει ολόγυμνος, δίχως φτερά. 
Τοΰ νερόμυλου ή φτερωτή τριζοβολάει’ γυρίζει όλημερίς, τρα
γούδι άπλό, δλο πάθος. Νά τραγουδήσω θέλω- ή φωνή μου ύ- 
ψώνεται καί μέ γιομίζει- στήν έρημία τής ρεματιάς ξανάρχεται 
ή φωνή μου πίσω- αύθόρμητη σύνθεση- φθόγγοι δίχως λόγια- 
διαγράφει άψίδα στό μικρό θόλο άπό τό παρεκκλήσι τής Εύαγ- 
γελιστρίας· «άνοίξω τό στόμα μου καί πληρωθήσεται πνεύμα
τος»1 αύτοσχέδιος ψάλτης- βοηθώ τό γέροντα έφημέριο, άδερ- 
φό τοΰ παποΰ- «Πλήρης ό ούρανός καί ή γή τής δόξης Σου...», 
Ό στενός χώρος τής ’Εκκλησίας πεπληρωμένος- συνωστισμός 
άνθρώπων μέ τούς Αγίους- «Στώμεν καλώς, στώμεν μετά ψό
γου...»· ή λεπτή φωνή τοΰ γέροντα ιερέα- μέ φοβίζει ό ταξιάρ
χης Μιχαήλ μέ τή ρομφαία στήν ώραία Πύλη μπροστά- «έτα
ξε τά Χερουβείμ καί τήν φλογίνην ρομφαίαν φυλάσσειν...»- ό 
πατέρας του τόν προώριζε γιά τό ιερατικό στάδιο. «ΠΑ Βου. 
ΓΑ. Δ1...»- τό είς φθόγγος είς άνισοΰσαν- ή τέσσα- 
ρας- έψαλλε τό «Κύριε κέκραξα» παρασημαντικά καί είς μέ
λος· σέ κράζω, σέ καλώ σέ δλους τούς φθόγγους- έτοιμη ή καρδιά 
μου, έτοιμη- άσομαι καί ψαλλώ- « Ω θείας, ώ φίλης, ώ 
γλυκυτάτης σου φωνή ς...»- μέ τόν ήχο βλέπω αψίδες και 
τρούλους μές στό διάστημα- κατανοώ τήν ποιότητα, τό χρώμα, 
δταν μιλάς- μοΰ διαφεύγουν τά λόγια- ή άντήχηση άπό τό γέ- 
λοιο σου αίωρεΐται μέσα στήν κάμαρη- νάξερα βιολί I νά κι- 
νοΰσα τήν όμιλία μέ τό δοξάρι. Τί νδναι αύτές οΐ φωνές 1 συ
γκεχυμένη άντήχηση μέσα στό βούίσμα τής βροχής παράωρο 
βραχνό πετεινάρι- γδοΰπος- άπό βαθιά βγαίνει, κυμαίνεται, τό 
γκάρισμα τοΰ γαϊδάρου. Οί ριπές τοΰ άνεμόβροχου σφυρίζουν, 
χτυποΰν τά παντζούρια. Γύρω δεσπόζουν τρεις λόφοι, τρεις 
άνεμόμυλοι μέ άσπρα πανιά- παλεύεις μέ τόν άνεμο, πιάνεται 
άπτά κλαδιά κιάνεβαίνεις. 'Ο φλόκος ταλαντεύεται, άσπρη 
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παντιέρα, μπροστά στό μπαστούνι· άσπρα κολπώματα· άσπρο 
τό αύλάκωμα μές στό γαλάζιο : «πάμε γιά τήν Καραβόπετρα!..»· 
άπό τόν Ασπρο — Κάβο προβάλλει φρεγάτα τρικάταρτη «σώ
σε μας, θεε μου, από τα χέρια τών Αλγερίνων!...». ’Αντίκρυ 
στήν Κολόννα, άνοιχτά, καταμεσΐς τοΰ πελάγου, τρόπιδα πε
τρωμένη μαυρίζει.

Άπό τά ούράνια σύγνεφα 
άφόβως κατεβαίνουν 
κραυγάζοντες οί γλάροι...

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΜΟΝ ΕΣΩΣΕ C? ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ α. ω. κ. δ. 
στήν πύλη τοΰ ναοΰ τής Μεταμορφώσεως επιγραφή· έρει- 
πωμένο τό φρούριο τοΰ Λυκούργου Λογοθέτη. Πώς άνεβά- 
ζαν, τόν ένα έπάνω στόν άλλο, τούς σπόνδυλους άπό μάρμα
ρο μέ τις ραβδώσεις ! στά πόδια τής Κολόνας σπασμένα μάρ
μαρα, μετόπες, κιονόκρανα ραγισμένα· μέ τά ερείπια χτίζουν 
τούς τοίχους, τά χωρίσματα τών άμπελιών. Τρυγούσαμε στόν 
κάμπο τής χώρας, μοσχάτα σταφύλια. Ή θάλασσα, ή Στε
ριά· σύνορο άσταθές ή τεθλασμένη γραμμή άπ’ άφρό.

Περιεργάζεται τό κορμί του ξαπλωμένος στό άκροθαλάσ- 
σι: «δέ ντρέπεσαι, βρέ, νά πιάνης τ’ άχαμνά σου; », μέ τά πα
λιόπαιδα τής γειτονιάς στό Ραμπαηδόνη· στό άπάνεμο, πίσω 
άπτό φράχτη, καπνίζουν' λένε αισχρόλογα- δείχνουνε τά κρυ
φά τους· «άειντε, μπρέ, κουτέ, πού θαρρείς πώς έσχισαν τήν 
κοιλιά τής μάννας σου γιά νά βγής !...». Ού Δ’μήτρης ου Μπα- 
κράς σκαλίζει μ ένα ξύλο τό χώμα- άνοίγει τρύπα ελλειψοει
δή. «Τόσου, τόσου... τ’ς Άγγιλ’κής τ’ θεουφάν’ !...»· μέ τά χον
τρά του χείλια χαχανίζει ξεκαρδισμένος. Βρόντοι άπό γκαζο- 
τενεκέδες «ουα.. ουα..»· τήν προγκάρουν άλάνηδες· άπό τήν 
πόρτα της ώς μέσα στήν πιάτσα «διασυρμός μοιχαλίδας ! ..» 
φθέγγεται ό κ. Άρίσταρχος· τή βρήκε έπ’ αύτοφόρω μέ τόν 
Κοτζαμπάσογλου άπτό Κουσάντασι ή πεθερά της· πήδηξε 
άπτό παράθυρο μέ τή βράκα στά χέρια «Τήν Κυριακή στις 
5 μ. μ. άκριβώς άπρέ-μιντί’ στή σάλα τοΰ Γκουμαλάτσου μαν
τολίνα, κιθάρες· χορεύουν βάλς, μαζούρκα... «ϊσως νά παρα- 
ταθή άπρέ-σουπέ...»· «τόσου, τόσου σας λέου...» χαχανί
ζει· ρέουν, έκτοξεύονται σάλια άπτά παχειά χείλια. Τοϋ 
βάφει τό πρόσωπο ή ντροπή κι ό πόθος τής άμαρτίας. ’Ά
νοιξα τσέπη μυστική στή φόδρα τοΰ γιλέκου· έφάπτεται στήν

καρδιά ή μικρή φωτογραφία φυλαγμένη τήν κρύπτη. ”Εχώ 
διαρκή τήν αίσθηση τής έπαφής σου. Στά κρυφά τήν κυτ- 
τάζω· μυστικά προσεύχομαι στό εικόνισμα· τά βλέφαρα 
σαλεύουν άποκάλυψη τών ματιών τό έρύθημα άπό τά χείλη 
στις γωνίες άπό τό στόμα εκατέρωθεν δυο λακισκοι διοχέτευ
ση τοΰ σφυγμοϋ στις φλέβες κάτω άπό τήν έπιδερμίδα· ν ά- 
σπαστώ τά βλέφαρα· θερμή ή αίσθηση άπό τό χνούδι, άπτή 
λειότητα τής έπιδερμίδος- ό Φύλαξ Αγγελος ένσαρκος έφά
πτεται τοΰ προσώπου μου. Παρθενικό τό πρόσωπο τοΰ Γα
βριήλ στήν εικόνα τοΰ ΕύαγγελισμοΟ: «Χαΐρε κεχαριτωμένη..» 
άνασασμός μου ή έπιθυμία σου... Σιγοσβήνει μέ απεγνωσμέ
νο ψίθυρο τό καντήλι μέσα στό σκότος- ψίθυροι άλλόκοτοΓ 
σύρσιμο φούστας στό δάπεδο- τριγμός στό είκοναστάσι 
αισθάνομαι, βυθίζομαι μέσα σέ βάραθρο- ν άποτινάξω τό 
λήθαργο· ν’ άναπνέψω τόν άνεμο- «Σά σβήσ τού καντήλ πέ- 
φτ’ μιά πιτριά μές στού σπίτ’- θαρρείς πιτρουβόλ σαν άπ τά 
είκουνίσματα· σ’ κώνουμι- κάνου τόν σταυρό μ , κί τ άνά- 
βου...». Σηκώθηκε άπότομα άπτό κρεββάτι- φορεΐ βιαστικά τό 
σακκάκι, τό μέσα έξω- «αύτά τά κορδόνια άπτά παπούτσια!..»- 
ψηλαφεί τούς τοίχους· άναζητεΐ τό περίγραμμα τής έξόδου- 
μέ ραντίζουν τά ρείθρα ποΰ πατώ δίχως διάκριση- εισχωρώ 
στό χείμαρρο τοΰ δρόμου έως τά γόνατα- η ροή άπό τά νέφη 
λοΰσμα τοΰ προσώπου- έπιπλεΐον πλΰνον με... λευκό άστρα- 
πής σπάθισμα, άπτόν Καρβούνη ώς τή Μυκάλη χαρακώνει τή 
νύχτα- φλέγομαι ολοκαύτωμα μέ τούς τοίχους, τις στέγες, δί
χως νά καίομαι- ό δρθρος πρωτοχαράζει στή διπλή κορυφή της 
Μυκάλης- ποιος ήλιος θά καταυγάση τήν ενδόμυχη σκοτεινιά 
μου! «όρθρίζει.., όρθρίζει!». Στό Μεγάλο Βόθανοκολυμπούσα- 
ό καταρράχτης άφρός άπό κεφαλής έως τά πόδια- οί καταρ- 
ράκται τοΰ ούρανοΰ ήνεώχθησαν... Ό Φύλαξ ’Άγγελος σφίγ
γεται έπάνω μου- φώς, εύφροσύνη, τό πρόσωπό του.
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ΪΙ.
ΑΝΟΙΞΗ

Καταρράχτες καί ρείθρα· παφλασμός, κελαρύσματα- ή 
Μάννα τοΰ ποταμοί) στούς πρόποδες τοΰ Καρβοόνη· άκμαΐα 
χέρια, δάχτυλα άνθοφόρα- διείσδυση στό άδυτο τής πρώτης 
πηγής· άπό τό μαστό τής γής άθάνατο νάμα- εύλογία τοΰ ού- 
ρανοΰ άνωθεν, τής άβύσσου κάτωθεν, εύλογία τών μαστών καί 
τής μήτρας, Τό νήπιο δέν έχόρτασε τό βυζί· πέθανε ή μάννα 
του· θηλάζει τό δάχτυλό του· άπτό πιπίλισμα έγινε δλο δά
χτυλο μέσα στό στόμα. ’Ανοίγω τό στόμα μου σέ κρουνούς 
καί νερομάννες. «Ποΰθε γιά τό άθάνατο νερό;» «’Ώχου, παι
δάκι μου! ή στράτα γράφει: πας καί δέν γυρνάς! βλέπεις έκεΐ 
τά δυό βουνά, π’ άνοίγουν καί κλείουν; άνάμεσα στάζει μιά 
πέτρα» «τύλιξε τά μάτια σου μέ τό μαντήλι νά μή ζαλίζεσαι», 
είπε τό άλογο· ή περίπτυξη τοΰ κισσοΰ σέ δέντρα, πικροδά
φνες, πλατάνια- δέντρο ριζώνω μές στά δέντρα· ξεβλάστησαν 
τά χέρια μου· κάλυκες, πέταλα στά νύχια- σφύζει στις άρτη- 
ρίες μου ό χυμός τής γής «ή έξουσία τής Ρώμης σ’ δκοιον 
άσπαστή τή μητέρα πρώτος», χρησμός τής Πυθίας- σκοντάφτει 
καταγής, φιλεϊ τό χώμα, τήν κοινή μητέρα, ό Βρούτος.

— Έχε, γειά, μαννούλα μας, καί πα μας φαν’ οί λύκοι· 
— έσάς οί λύκοι τρώγουν σας, μά γώ τρώγω τούς λύκους. 
«Ελάτε, κόσμε, μέ δύο δραχμές βλέπετε, τό θερίο τής 

’Ανατολής»· μέ τό κολύμπι πέρασε τό Ντάρ·Μπουγάζ· είσώρ- 
μησε στό μαντρί τοΰ Κατσούλη, έπάνω στά Ρόγκια' στή μάν
τρα είδε τό φώς ή Μαρούσα- δέν ξέρει γλώσσα· «δι, δι! έεεε! 
φρρρστ, χά χά χά»· κουβεντιάζει όλημερίς μέ τά ζά καί τά 
δέντρα- δταν άντικρύση άνθρωπο τόν πετροβολάει καί σκού
ζει. Νά χορέψω ολόγυμνος μέ τά ζά καί τά δέντρα.

Άδύ τι τό ψιθύρισμα καί ά πίτυς αίπόλε, τήνα
ά ποτί παγαΐσι μαλίσδεται... 1

■) θρόισμα μελωδεί γλυκό, βοσκέ, καί ή πεόκη πού εΐναι στις 
πηγές κοντά.. (Θεόκριτος).

Τά χαράματα, τό λυκαυγές, γιομίζει ή πλαγιά κουδουνί
σματα· μέσα στόν ύπνο τής αύγής ήχολογάν τά ορθρινά σή
μαντρα άπτή Μονή τής Βροντιανής· «τόν άδάμ, τόν άδάμ, τόν 
άμήν άμήν άδάμ»· στή διαφάνεια τής αύγής διολισθαίνουν τά 
ράσα’ «όρθρίσωμεν δρθρου βαθέος...»· τό δειλινό φτάνουν 
άπτό χωριό στά Ρόγκια οί καμπάνες τοΰ έσπερινοϋ· άναγνω- 
ρίζω άπό μακρυά πού σημαίνει ή 'Αγία Ματρώνα- τά μάτια 
βλέπουν τό μπρούτζινο στόμα, έπάνω από τίς στέγες· μέ μόνο 
τήν κίνηση τών χεριών άπό τά πλάγια απογειώνομαι· μετεώ- 
ρισμα στό κενό- έπάνω άπό τίς στέγες· ύπεράνω τών τρούλων 
ή έπιθυμία τοΰ ϋψους άνεβάζει τό πέταγμα τοΰ ’Ικάρου· πε
ρίλυπος μένω πού ξύπνησα· στό βράχο τής ’Ικαρίας περιμα
ζεύει ό Δαίδαλος τά ύπολείμματα. Βαδίζω, τό άφράτο χώμα 
δέχεται τό πέλμα μου- αισθάνομαι τό κΰμα τοΰ άνέμου· ή 
σαύρα πρόβαλε άπτή σχίσμη τής έλιάς· τά δύο πρόσθια πόδια 
πού καταλήγουν σέ άνοιχτή παλάμη· ή χελώνα πρόβαλε άπτό 
όστρακο τό κεφάλι- ή εισπνοή διογκώνει τό λαιμό· ήλίθια μά
τια, μυρμήγκια, λαός, διασχίζουν τή λεωφόρο τών Ιτεών μέση 
ζωστή, στήθος θωρακωτό· διασταυρώνονται· nutu signisque 
loquuntur «τραγουδούσες; χοροπήδα λοιπόν τώρα»· ή δαμάλα 
μούζει έπίπληξη στό μοσχάρι- «προσοχή, μάτια μου, θά πέσης 
έπάνω στόν κορμό έτσι πού τρέχεις στά τέσσερα»· «Ν’κόλα... 
έεε.,.Ν’κόλα..!» «’Ώ.,.ώ...» «Μπας κί φάν’κι κατά δώ τοΰ μ’λάρι;» 
«’Όοοχ’... δοοχ’... ψάξι μές στού ρ’μάν’». Τό δάσος έναλλαγή 
άλλεπάλληλη άπό ήσκιους καί φώς- άντίλαλος καί σιωπή- δέν 
είχα προσέξει πού ό σφυγμός κάνει τόση δόνηση- δέν είχα 
άκροαστή τό ρυθμό τοΰ παλμοΰ- ή μόνωση πληθωρισμός ζωής· 
πλησμονή άπό παρουσία- ζώα μικρά μετά μεγάλων πλήθος 
πετεινά πτερωτά" όλοΰθε ή παρουσία σου δραμα- άκουσμα, 
μίλημα στό λαβύρινθο τής άκοής· κυνηγητό άνάμεσα στήν ορ
θοστασία τών κορμών άναζήτηση μέσα στή λόχμη. Τή ρεματιά 
παίρνεις- σέ άκολουθώ πού άσθμαίνω' μέ ραντίζουν τά νερά 
πού πατώ δίχως διάκριση· εισχωρώ ώς τή μέση στά βοθάνια· 
«βρεκεκεέξ κοάξ κοάξ»· ή δική μου κραυγή ένδόμιχα μέ ξε- 
κουφαίνει- «κάμφθητι πρός τούς στεναγμούς, πρός τήν φωνήν 
τοΰ βοώντος...». Κάμπτονται οί κλώνοι στό πέρασμα, μέ περι
πλέκουν άδύνατη ή διαφυγή· μέ καθηλώνει τό άδιέξοδο κύκλω, 
άπό βράχους καί βάτα· τό άδιέξοδο! έμπροστά κάθετος ό γκρε- 
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μδς· τομή κρυσταλλοπαγους*  στήν άντίστοιχη κόψη αίωρεΐσαι 
κατά μήκος άπό τό χείλος· στρέφεις τά νώτα, φεύγεις· σέ άνα- 
καλεΐ ή έπιθομία μου· σέ παρουσιάζει ξανά άπέναντι· χάσμα 
μέγα μεταξύ ήμών καί ύμών. Σφίγγα, πέτρινο αίνιγμα άναμέ- 
σον τής έρήμου· νά άναμερίσω τά βάτα, μή σέ ματώσουν- στά 
χέρια μου νά σέ μετακομίσω άντίπερα· τό μεσονύχτι άντηχεΐ 
ή ρωγμή, πετριές άπό νεράιδες- μέ τό πρώτο λάλημα έξατμί- 
ζονται- έξαφάνιση τής παρουσίας σου· ό έναγκαλισμός μου 
κυρτώνεται στό κενό- άσπάζομαι τόν άσπασμό άπό τό φώς. 
Στά πόδια μου μώλωπες άπό τρόχαλα· ή πέτρα πληροί τή φού 
χτα μου· αίσθηση κορεσμού άπό στερεότητα· χορτασμός τής 
αφής άπό πύκνωση, άπό πήξη —άγκύλωση κύματος' κύματα, 
διογκώσεις, άπό ήμίρρευστη φωτιά- ψηλαφώ τό περίγραμμα- 
κατανοώ τήν ύφή- έκτυπα τά άστρικά άποτυπώματα- κύρτωση 
άπό άκρώρειες- κλίση κλιτύων- άφρισμα ύδάτων άπό τίς ρωγ
μές.

Ante mare et terras et caelum... 1
Έν άρχή έποίησεν ό Κύριος τόν ούρανόν καί τήν γήν στό 

ένδότερο τής πέτρας, στή μήτρα τής γής ό ούράνιος σπόρος. 
"Εν άνδρών—έν θεών γένος... — ·μέ τόν πηλό τά χέρια πλάθουν 
τό ομοίωμα τών θεών άνηφορίζω μέσ’ άπτό χώμα- οίκοδο- 
μοΰμαι έπάνω στήν πέτρινη σκαλωσιά τών οστών έμβλέψατε 
εις τόν βράχον έξ ου έλατομήθητε- μαρμαρωμένη γυμνότητα· 
ή Πεντάμορφη· σκέλεθρα δέντρων τό δάσος· ό Δράκος άσπρα 
μαλλιά-τά τσίνουρα ώς τά πόδια· άκρα τοΰ τάφου σιωπή· κόκ
κινος καλπασμός- άναλαμπή άπό χρυσάφι ή πορπύρα, ή πα
νοπλία- τό τετραπλό πέλπα τών οπλών άποτυπώνεται στόν 
πάγο- στά έγκατα άπό τό μαρμάρινο άγαλμα ή ψυχή κρυφα- 
νασαίνει- κατάστηθα τοΰ Δράκου τό κοντάρι· σφάδαζε ό Τυ- 
φών στό πλήγμα τοΰ ’Απόλλωνος. «Λυαίου καθεϊλες τήν έπαρ- 
σιν»· ή άνάπαλση τοΰ στέρνου άνακινεΐ τό κάρπισμα τόΰ στή
θους τήν άγκαλιά τοΰ ίππότη- θερμό τό ρείθρο τοΰ αϊματος 
διακλαδίζεται στις άρτηρίες· πληθαίνει ή βοή άπό τό ξύπνημα- 
άπό τά κρύσταλλα, κρεμάμενα νερά- διακλάδωση ρείθρων- τό 
μούγκρισμα άπό τά ζώα· τό-πλατάγισμα άπό τίς φτεροΰγες·

■) Προτήτερα άπό θάλασσα, καί γή καί ούράνια.. (Όβίδιος). 

άπό τήν άγκύλωση τών άρθρώσεων βλέφαρα φύτρων «βαρειά 
πού κοιμόμουνα !»· άνατί-ναγμα τής κόμης· φρίσσουν τά χείλη 
άπό τόν πόθο- αύλός καί τύμπανο- οΐ Σάτυροι πού όρχιοΰται. 
Έστησ’ ό έρωτας χορό μέ τόν ξανθόν ’Απρίλη· ό Πρίαπος 
φουχτιάζει τήν ένταση τοΰ φαλοΰ- καί έσονται οί δύο εις σάρ
κα μίίαν- χιλιάδες μήτρες καί φαλοί ξεχειλίζουν ένταση στη
μόνων ήπέρων ώρίμανση- ό άνεμος παντρεύει τά λουλούδια 
πού ποθόΰν τό έντομο σηκώνει, μετακομίζει τό βάρος τοΰ ου
ράνιου πόθου' ή έπιθυμία τοΰ φωτός κινεί φύλλα καί πέταλλα· 
άνάταση πρός τόν ήλιο· ταξιανθία — κάνιστρον ό Ήλίανθος·μετα- 
τοπίζει τό πρόσωπο πρός τήν κίνηση τοΰ ήλιουτό σπέρμα τ’ οόρα- 
νοΰ έκκολάπτεται στήν πράσινη βλάστηση· καλάμια όλόϊσα πρός 
τό φώς- οΐ βελωνωτοί θύσανοι τών πεύκων κεντρίζουν τό φώς· 
ένταση φύτρων- βολβών έρπυσμα, άναρρίχηση ύπεράνω τής Γής· 
χαράς φλόγα, κορύφωση τό άνθος τής πικροδάφνης· σέ πράσι
νες φυλλοταξίες κίτρινα τά σπαρταλούλουδα· πορφυρά κόπελα 
παπαρούνες· πήδακες μαΰροι οί στήμονες· λίκνισμα λευκής 
άγνότητας ή μαργαρίτα· άνθη καί ψυχή· στεφάνη πετάλων στό 
φώς· ό άνεμος σηκώνει τίς πεταλούδες- βύθισμα τοΰ πέλματος 
στήν πολύφυλλη ενσάρκωση τοΰ σπόρου- σμάραγδος ή ψυχή 
τοΰ σκαραβαίου- άναρριχάται στόν μίσχο- έπικάθεται στήν κί
τρινη κόμη τοΰ χαμομηλιού- έμφάνιση σέ άκαμπτη πανοπλία 
ιππότου- ό 'Ιππότης τής Ελεεινής Μορφής- τό κράνος σκουρια
σμένη λεκάνη κουρείου- τό άλογάκι τής Παναΐτσας άνάμεσα 
περνά άπό τίς άνεμώνες- άπομίμηση τοΰ δούρειου ίππου- ό 
Άχαγνόων φέρει τόν ύψηλό άναβάτη του κατά τών Γιγάντων 
ποιός ύφαίνει τό χρυσάφι, πού ντύνει τή μέλισσα; «δ,τι πιά
νεις, κόρη μου, μέλι νά γίνεται». Τρέφομαι μέ τό υπόλειμμα 
άπό τό μέλι- τό στάλαγμα τοΰ στόματός σου στά χείλη μου· 
σούρουπο, σιγή- μέ πρόσμενες στό κατώφλι.
«’Εσύ ’σαι; μιά στιγμή...»
«είχα τήν προαίσθηση... βάδιζα κι άκουα στό αυτί μου...» 
«έλα...πιό σιμά...είμαι...»
«άκουα τά χείλη μου, πού ψέλλιζαν...»
«μόνη- τά χείλη;...διψώ...»
«ή δίψα μου ήτανε τό παραλήρημα...»
«τ’ όνειρό μου πάντα: νερό πλούσιο...» 
«ψιθύριζαν άπό τήν πύρη τή φωνή σου...»
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«νερό γάργαρο...σχηματίζει πηγή...»
«άρθρωνα: «μιά στιγμή...έλα...» 
«μισοανοιγμένο στόμα- ύπερ...» 
«δν τρόπον έπιποθεΐ ή έλαψος...» 
«άνω τού κροονοΟ τόξα, τά μάτια σου...» 
«έπΐ τάς πηγάς...»
Κρότος άόριστος- έσπευσμένη προσέγγιση- μιά στιγμή τό 

άκρο χείλος ψαύει- λαχτάρισμα θείο στά σπλάχνα.
Ver erat aeternum... 2

2) "Ητανε "Ανοιξη αιώνια...' (’Οβίδιος).

Ό κ. καθηγητής έμβαθύνει μέ έμπνευση- «ό μύθος πολύ 
προσφιλής τής ποιήσεως- ποιον τό εσώτερον νόημα; ύπάρχει 
πάντοτε έπιθυμία διαφυγής άπό τό παρόν, τόν αιώνα τοΰ λίθου- 
ή φαντασία έπιζητεΐ καταφυγήν, έρεισμα τής ψυχής- άνακα- 
λύπτει τό παρελθόν, τό «αιώνιον έαρ», τό δημιουργεί έκ νέου 
ώς όνειρώδη αιώνα τοΰ χρυσοΰ. «’Ώ γλυκύ μου έαρ...» ξεχώ
ριζε ή καμπύλη τής φωνής σου μέσα στις άλλες. *Ο  χορός τοΰ 
έπιτάφιου θρήνου- διακόσμηση άνθη- κάλυκες άπό ύακίνθους 
περασμένοι σέ νήματα- καμπυλωτά περιδέραια στις τέσσερες 
διαστάσεις τοΰ ’Επιτάφιου- ξεχωρίζει τό πρόσωπο στό φέγγος 
άπό τήν λαμπάδα- άνάμεσα στό χορό τοΰ έπιτάφιου θρήνου- 
«γλυκύ μου έαρ...», μέ άτενίζεις- «ποΰ έδυ σου τό κάλλος;...» 
Ό ήλιος δύει- είσδύει στήν όπή, στά δυσμικά πέρατα, πούένώ- 
νεται 0‘Ούρανός μέ τή Γή· άνατέλλει άπτήν άντίστοιχη όπή· 
στήν τροχιά του ό ήλιος- ήμέρα καί νύχτα- χαμηλώνει καί άνε- 
βαίνει:^ λιοπύρι - βροχή, αιθρία - καί ζόφος- καί διεχώρισεν ό 
θεόςζάναμέσον τοΰ σκότους καί άναμέσον τοΰ φωτός·

καί κεΐι στό γύρισμα τοΰ ήλιου πού πάει νά βασιλέψη 
άκοΰν τό νιό πού βόγγιζε καί βαριαναστενάζει.

«ΠοΟ^έδυ σου τό κάλλος;...». Τό άντιμήσιο έπιστρωμένο 
στό στρώμα τοΰ Επιταφίου- ή ’Αποκαθήλωση πνιγμένη σέ πέ
ταλα μαδημένα άπό ρόδα καί κρίνους- «έρραναν τόν τάφον 
Μυροφόροι μύροις...»- μέ τ’ άνθη, μέ τή βλάστηση άνασταίνε- 
ται ό πεθαμένος θεός ’Άδωνις- ή πρώτη ’Ανάσταση, τόν άρ
θρο, στό προαύλιο τής έκκλησίας, πού ψάλλουν τ’ άστρα : 
«δεΰτε, λάβετε φώς...»- άπό τή λαμπάδα σου άναψα τή δική 

μου, ποΰμεινε σβηστή- έπάνω άπό τή διασταύρωση τών δυό 
λαμπάδων ή διασταύρωση τών ματιών- άπό τά μάτια σου πήρα 
τό φώς τό άνέσπερο- γιομάτα τά μάτια μου άπό φώς οίκεϊο- 
«άλλήλους περιπτυξώμεθα... Πάσχα Κυρίου, Πάσχα...»- ή πε
ρίπτυξή μου κυρτώνεται στό κενό- άσπάζομαι τόν άσπασμό 
άπό τό φώς- ψεκασμό άπό ροδάσταμα ραίνουν τά κανίσκια- 
ψεκάδες άπό φώς τά άστρα. Τελετή άγρυπνίας στό ύπαιθρο· 
μπροστά στό έξωκκλήσι τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, στά Ρόγκια- 
κορμοί άνθρώπων τό έκκλησίασμα, κορμοί δέντρων, ράμνοι 
άπό πλατάνια καί δρθς· ή κεφαλή μου έπλήσθη δρόσου καί οί 
βόστρυχοί μου ψεκάδων νυκτός- «τότιριρέμ, τιριρέμ, ρι- 
ρέμ, ρέμ...»· άπό τό βάθος τής ρεματιάς, άνάμεσα άπό κισσούς 
καί βάτα, άνεβαίνουν, προσέρχονται τά Παγανά, κατηχούμε
νοι· έκπληχτα μάτια προσατενίζουν άπτούς κορμούς πίσω- 
δειλά, δυσδιάκριτα πρόσωπα πίσω άπό φράχτες- άπό τή διά
μεση άπόσταση δλο μακραίνει θολή, δυσδιάκριτη όπτασία. Το
πίο γυμνό, ένα δέντρο στό βάθος, ή εικόνα τοΰ Τροπαιοφόρου- 
ύψωμένο τό δεξί χέρι μέ τό κοντάρι- γυρμένο στό δεξήν ώμο 
τό κεφάλι- κλίσις περιπαθής- άντίθεση ή στιβαρότητα τοΰ χε- 
ριοΰ- τό άλογο σέ μετέωρο καλπασμό, στιγμή ύπερπήδησης, 
στέκει· τό πάθος τοΰ άγιογράφου στούς παράτολμους συν
δυασμούς τής άπεικόνισης· τό τέρας· κεφάλι πράσινο, στόμα 
άνοιχτό κροκοδείλου- κόκκινη ή γλώσσα, φωτιά- τά πόδια γαμ- 
ψώνυχα άρπαχτικοΰ- μεμβράνη νηκτικοΰ άνάμεσα στά δάχτυ
λα- ή ράχη καμπύλη αιλουροειδούς- φίδι λεπιδωτό ή ούρά πού 
σφαδάζει- δυό στάλες άπό τά μάτια της ξύπνησαν τόν άγνω
στο καβαλλάρη- άποκοιμήθηκε στά γόνατά της άποσταμένος. 
'Αγιογράφος νά είκόνιζα τόν Άη Γιώργη άναβάτη στόν Πή
γασο νά σώζη τήν ’Ανδρομέδα- ή άγωνία τής ’Ανδρομέδας νά 
έντείνεται- σπάζει τούς κρίκους πού τήν κρατοΰν προοδεμένη 
στό βράχο- τό τέρας, πέτρινο αίνιγμα, Σφίγγα, άνάμεσα ού- 
ρανοΰ καί άμμου- μέ τό πλήγμα τοΰ δόρατος άνοίγει ό λίθος, 
παφλασμός άπό τή Μάννα τοΰ ποταμοΰ- διέρρηξε πέτραν καί 
έρρύησαν υδατα. «Εΐναι άνεμόμυλοι, άφέντη, άνεμόμυλοι!...» 
φωνάζει, άναβάτης στό γαϊδουράκι του, ό Σάντζο-Πάνθας.

ΔΗΜΗΤΡ1ΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
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Μ ΙΣΟΥΠΝΙ

Σά φνσάη, Μητέρα, σά φ>νσάη ζ’ αγέρι 
τού καλοκαιριού, 

κι' έρχεσαι και στέκεις πάντα ρές στον ίσκιο 
ζον παραθυριού, 

στάζει ή ελπίδα—κόμπος λάδι—στην καντήλα 
τον διαλογισμού, 

και την νπαρζή μον ζώνει ή ανατριχίλα 
τού δραματιομού.

Είσαι σν, Μητέρα ; ... Σ’ έφερε ή γαλήνη 
τού μεσημεριού ; ...

Ποιά τά βλέφαρά σον θλίψη έχει βαρύνει, 
ποιού καϊψού πικρού;

Εϊρ’ ευτυχισμένη, και γελώ σά μέρα 
ρόδινη ’Απρίλιον.

Γέλασέ μον, γνέψε μον... Είσαι σν ή Μητέρα 
τού καλού καιρού;

Κι' αν σέ φέρνη ό πόθος μέ τ' άγέρι πρίμο 
τού καλοκαιριού, 

αχ!.. γιατί διαλνέσαι σάν αχνός στό άσημο— 
φώς τού φεγγαριού ;

ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΤΕΦ. ΔΑΦΝΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ »
«Σάν πληρωμή εΐν’ ό πόνος μας καί σά βρετήκι 
Τής άρμονίας μας σφράγισεν ή χρυσή βούλλα, 
’Ενώ μάς ’γγίζει ό Χάρος, μάς θεριεύει ή Νίκη, 
Τρέμομε, χαΐρε, τοΰ ρυθμού Ιερή τρεμούλα 1

Τό χάσμα τής πληγής γίνεται συντριβάνι.»
Κ. ΠΑΛΑΜΑ (Φοινικιά)

Εξαιρετική σημασία έχει, νομίζω, στις ήμερες μας ό κατα- 
τοπισμός στό νόημα καί τις σχέσεις τών έννοιών Συντήρηση-Δη- 
μιουργία. Μας μιλοΰν διαρκώς γιά τήν κρίση ποΰ δέρνει τήν 
άνθρωπότητα σήμερα. Καί πιστοί στό πνεύμα τής έποχής τό 
περιγραφικά έξωτερικό, δείχνουν καί άναλύουν μόνο τις διά
φορες όψεις καί τά φαινόμενά της τά έξωτερικά. Πιστεύουν 
έτσι ότι έξαντλοΰν τό θέμα; Φοβούνται νά προχωρήσουν στήν 
άναζήτηση τής αιτίας, τής ούσίσς τών φαινομένων, έπέκεινα 
τών υλικών όρων καί μορφών γιά νά μήν τούς πουν μεταφυ
σικούς; Μπορεί καί τά δυό. 'Ο ιστορικός δμως τοΰ μέλλοντος 
μόνο κατάπληξη θά δοκιμάση μπροστά στό πείσμα τών σημε
ρινών έρευνητών νά μή θέλουν νά καταλάβουν, δτι ή άνθρω- 
πολογία καί ή έρμηνεία τοΰ πολιτισμού, ποΰ μας προσφέρουν 
στηρίζεται συχνά σέ μιά χονδροειδή μεταφυσική. "Οτι δογμα
τίζουν άφόρητα, ένώ πιστεύουν δτι κάνουν καθαρή επιστήμη, 
αιχμάλωτοι τής γνώσεως, πού στενεύει μέ τή βεβαιότητά της 
τόν πνευματικόν ορίζοντα καί άρνητές τοΰ φιλοσοφικού στο
χασμού, πού λυτρώνει μέ τό βαθύτερο «έτασμό» τών δντων.

Βαρύτατο προβάλλει γιαυτό σήμερα τό χρέος τής Φιλοσο
φίας. Μόνο αύτή μπορεί όρθά νά χειραγωγήση τόν παραστρα- 
τημένον άνθρωπο στήν άνακάλυψη τής βαθύτερης αιτίας, τής 
ούσίας τών κρίσεων πού τόν δέρνουν. ’Έχει κιόλας ειπωθεί 
πολλές φορές, δτι ή κρίσις εΐναι κυρίως ήθική καί πνευμα
τική. Πηγή της ή ήθική καί πνευματική άναρχία. Περιμένομε
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δμως άκόμη, καί ποιος ξέρει γιά πόσον καιρό, τή φιλοσοφική 
έκείνη σύνθεση, πού μέ ανάγλυφη μορφή καί μέ συστηματική 
πορεία θά μας οδηγούσε στά άδυτα τοΰ λυτρωμοΰ. ’Ηθική καί 
πνευματική άναρχία. Περίεργο! Ό άνθρωπος τής έποχής μας 
ξέρει νά τιθασσεύη τά φυσικά φαινόμενα μέ τό νά άνακα- 
λύπτη τούς νόμους, πού τά διέπουν καί νά ύποτάσσεται σ’ αυ
τούς. Ξέρει νά τά έκμεταλλεύεται καί νά τά βάζει σέ πει
θαρχία. Στραμμένος δμως έπίμονα πρός τά έξω ξέχασε τόν 
έαυτό του. Καί δταν στρέφεται σ’ αύτόν, έπειδή έρχεται άπ’ 
έξω τόν βλέπει κι’ αύτόν μονάχα ή κυρίως σά φυσικό δν, καί 
τόν μετράει μέ τούς χοντροκομμένους φυσικούς νόμους. Τόν 
βλέπει σάν άνόργανο δν, σά φυτό, ή σά ζώο, άκόμη καί δταν 
άντικρύζη τήν πνευματική του ουσία, γιατί έτσι εΐναι μαθη
μένος νά έρευνα. ’Απαράλλακτα δπως σέ άλλους καιρούς,έπει δή 
ό στοχαστής ξεκινοΰσεν άπό τόν έαυτό του καί μόνο, μετρούσε 
μέ τά δικά του άχνάρια καί τόν κόσμο τού «ούκ έγώ» καί χά
ριζε καί σέ κείνον δ,τι εδρισκε μέσα του. ’Αντίθετος στόν άν- 
θρωποκεντρισμό ή έγωκεντρισμό στέκεται σήμερα ό «οΰκεγω- 
κεντρισμός», παρ’ δλο τόν άγώνα τής ψυχολογίας νά λυτρωθή 
άπό τά δεσμά τών φυσικών καί βιολογικών έπιστημών, καί νά 
άποκτήση τήν ιδιοτυπία της, παρ’ δλες τίς άξιολογικές μελέτες 
τού πολιτισμού καί γενικά τών δημιουργημάτων τοΰ πνεύμα
τος. Τά θέματα αύτά τά βλέπεις εύκολα νά γίνωνται «ούκ έγώ» 
στά χέρια τών έρευνητών. Γιατί εΐναι μονάχα θέματα πρός 
μελέτην, στέκονται μονάχα σά σκοποί καί δέν ύψώνονται σέ 
πηγές ζωής, σέ άφετηρίες γιά νέους πνευματικούς δρόμους. ’Έτσι 
τή ζωή μας τή δεσπόζει καί τή διέπει σήμερα τό ούκ έγώ, ό 
κόσμος τών άντικειμένων, έτσι λείπει άπό τήν έποχή μας ένας 
βαθύτερος πνευματικός σκοπός, μιά δικαίωση τών διαβημάτων 
μας, γιατί τή ζωή μας τή βλέπομε μόνο στις λογής φαινομε
νολογικές έκδηλώσεις της, σάν «ούκ έγώ», έξωτερικά καί δχι 
έσωτερικά. ΚΓ δπως ή φύση τού έγωκεντρικοΰ άνθρώπου άτί- 
θασση καί άναρχική ήταν γιατί τά άχνάρια πού ό άνθρωπος 
έπρόβαλλεν έπάνω της άπό τόν έαυτό του δέ μπορούσαν νά 
τή δεσμεύσουν, έτσι καί ό κόσμος τοΰ πνεύματος τού ούκεγω- 
κεντρικοΰ άνθρώπου εΐναι άναρχικός· γιατί τά άχνάρια πού 
τοΰ’φέρνει άπέξω δέν τού ταιριάζουν. ΓΓ αύτό ό άνθρωπος 
σήμερα ένώ σέβεται καί άναγνωρίζει τούς φυσικούς νόμους δέ 

βλέπει τά χάσματα καί τήν άναρχία τού έαυτοΰ του ώς πνευ
ματικού δντος. Κολλημένος στήν τυπική λογική δέν προχωρεί 
ώς τήν ούσιαστική λογική τού πνευματικού του είναι. Γιά δλα 
αύτά μιά έρευνα άπάνω στις έννοιες Συντήρηση-Δημιουργία,μαζί 
μέ τά στοιχεία τής πνευματικής άναρχίας τού καιρού μας, πού 
θά έδειχνε, θά προετοίμαζεν ίσως, τήν ίδια ώρα, όρθώτερη άντι- 
μετώπιση τοΰ βασικού προβλήματος, πού κρύβουν οί έννοιες 
αύτές.

II.
Συντήρηση-Δημιουργία. Εΐναι άραγε ζεύγος άντιθετικό; 

Άπό ώρισμένη άποψη καί ’ίσαμε ένα σημείο, ναί. Άν δμως 
ή πρώτη αύτή τυπική λογική διάκριση μάς κάμη νά χωρίσωμε 
άπόλυτα τίς δύο αύτές έννοιες, άντί νά σταθή γεφύρι γιά νά 
περάσωμε άπό τή μιά στήν άλλη, καί νά βρούμε κάτω άπό τήν 
κάθε μιά καί τίς δυό, τότε, θύματα τής σχολαστικής τυπικής 
λογικής, μάταια θά άναζητοΰμε τήν άλήθεια. Μιά τέτοια τυ
πική λογική διάκριση πού, δπως δλες οί δμοιές της, έπιβάλ- 
λεται συχνά σάν όντολογική διάκριση, άντί έρευνητών καί στο
χαστών θά μάς μεταβάλη σέ κομματάρχες τής άλήθειας. Αναγ
καστικά ή ριζική καί άπόλυτη διάκριση θά μάς φέρη σέ έκλογή καί 
τότε, κρατώντας στά χέρια μας τό ένα, δποιο μέρος, τού ζεύ
γους, θά νομίζομε πώς έχομε τήν άλήθεια, ένώ θά κρατούμε 
άπλώς ένα τυπικό λογικό σχήμα. Τό εΐναι θά έχη γλυστρήσει \ 
άπό τά δάκτυλά μας χωρίς νά τό πάρωμε είδηση καί χώρίς νά 
άφήση κανένα ίχνος.

Ρόλος τοΰ στοχαστού, καί μάλιστα στήν έποχή μας, πού 
σκέπτεται μέ άντιθετικά σχήματα καί στό στοχασμό της δίνει 
κατ’ έξοχήν σχολαστικό χαρακτήρα, νά ζητήση κυρίως αύτό 
τό είναι. Νά περάση άπό τήν τυπική στήν ούσιαστική λογική. 
Τό δρόμο μάς τόν έδειξαν οί άρχαΐοι. "Οταν ό ‘Ηράκλειτος 
έλεγε πώς τό θερμό εΐναι συνέχεια τοΰ ψυχρού σ’ αύτό τό 
δρόμο ήθελε νά μάς όδηγήση. Νά τραβήξωμε άπό τίς πρώτες 
διαπιστώσεις πού κάνομε, τά «πρώτα πρός ήμάς» πού, δπως 
εΐπε τόσο σοφά ό Αριστοτέλης εΐναι τά «έσχατα πρός τήν 
φύσιν», νά τραβήξωμε πρός τά πρώτα «πρός τήν φύσιν». Μόνο 
μιά τέτοια πορεία θά μάς όδηγήση στή λύση τών άντιθέσεων 
καί άντινομιών, θά μάς έπιτρέψη νά συλλάβωμε τό εΐναι στή 
συνθετική του πληρότητα, θά μάς δείξη πόσο ή τυπική λογική
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εΐναι μονάχα ένα πρώτο δργανο γιά νά σχηματοποιήσωμε τις 
πρώτες διαπιστώσεις μας, κυρίως, πρακτικό δργανο σκέψεως, 
καί δτι πρέπει νά τήν ύπερβοϋμε, νά λυτρωθούμε άπ’ αύτήν 
γιά νά μπορέσωμε νά μπούμε σέ ένα βαθύτερο άντίκρυσμα τών 
δντων. "Ο,τι ή τυπική λογική χωρίζει, πρέπει στοχαστικά νά 
δούμε μήπως, ή διαλεκτική σέ μιά άνώτερη σύνθεση τό ένώνει, 
τό συμφιλιώνει, θαυμαστό παράδειγμα γιά κάθε τέτοια προσπά
θεια στέκεται ό Σοφιστής τού Πλάτωνος, έργο τής μεγάλης ώρι- 
μότητος τού πλατωνικού στοχασμού στό όποιον άντιμετωπίζεται 
άνάλογο πρόβλημα, στή γενικώτατη μορφή του.

III.
'Ύστερα άπό τ’ις μεθοδολογικές αύτές παρατηρήσεις μάς 

περιμένει ή άνάλυση τών δύο εννοιών.
Α'.) Συντήρηση.— 'Ό,τι όνομάζομε άνθρώπινη ένεργητικό 

τητα, θά μπορούσε σέ μιά έσχατη άνάλυση, νά δείχτη, δτι 
άποτελεΐται άπό ένα πλέγμα στοιχείων, πού άπεργάζονται εϊτε 
τή διατήρηση, εϊτε τή μεταβολή. Κι’ εΐναι φανερό πώς ή συν
τήρηση άγκαλιάζει τά στοιχεία, πού άπεργάζονται τή διατή
ρηση, ένώ ή δημιουργία τά στοιχεία πού φέρνουν τή μεταβολή. 
Γιατί τί άλλο όνομάζομε συντήρηση παρά τήν προσπάθεια νά 
συγκρατήσωμε έκεϊνο πού θέλει νά φύγη ; Καί τί άλλο δημιουρ
γία, παρά τήν προσπάθεια νά άντικαταστήσωμε έκεϊνο πού 
έχομε μέ κάτι νέο, ή νά τού δώσωμε νέα μορφή; Κι’ εΐναι αύτά 
τά δυό κινήματα γενικά, πού κάνουν τή ζωή καί στή βιολογική 
καί στήν πνευματική της μορφή νά εΐναι σέ κάθε στιγμή ή ϊδια 
μέ τόν έαυτό της καί πάλι νά μήν είναι. Νά εΐναι ή ϊδια μέ 
τόν έαυτό της γιατί μέσα στό σήμερα μποροΰμε νά άναγνω- 
ρίζομε τό χτές, ή καλύτερα γιατί τό σήμερα τό άναγνωρίζομε 
έπειδή μέσα του έχει τό χτές. Καί πάλι νά μήν εΐναι ή ϊδια μέ 
τόν έαυτό της, γιατί τό σήμερα έχει καί κάτι, λίγο ή πολύ, δια
φορετικό άπό τό χτές. "Ο,τι νέο έρχεται, βρίσκει κάτι στό όποιο 
ν’άκουμπήση, έρχεται νά προστεθή σέ κάτι. Τά φύλλα έκφύον- 
ται άπό τό βλαστό, τούτος άπό τόν κορμό καί αύτός πάλι άπό 
τή ρίζα. Τό κάθε τι βρίσκει ένα status quo ante στό όποιον έρ
χεται νά προστεθή. Άκόμη καλύτερα, τό νέο βγαίνει άπό ένα 
status quo ante. Χωρίς αύτό άδύνατη καί άκατανόητη ή ύπαρξή 
του. Αύτό τό βλέπομε καθαρά στά φαινόμενα τού όργανικοϋ 
κόσμου, σ’ αύτό πού όνομάζομε έξέλιξή του καί πού δέν είναι 

τίποτε άλλο παρά μιά μεταβολή σέ κεϊνο πού ύπήρχε. Νέα 
μορφή σέ δ,τι ύπήρχε χτές καί πού γίνεται διότι ύπήρχε τό χτές. 
Παραστατικώτατα διατύπωναν τή σκέψη αύτή οί Στωίκοί λέ
γοντας, πώς τό δένδρο ολόκληρο βρίσκεται μέσα στό σπέρμα 
του. Τό ’ίδιο νόημα θά δώσωμεν αραγε καί σ’ αύτό πού όνο
μάζομε παράδοση στήν πνευματική ενεργητικότητα καί τή δρά
ση γενικά τού άνθρώπου; Έδόψχρειάζεται πολλή προσοχή. ’Άν 
καί αύτή ή ζωή τού άνθρώπου προσδιοριζόταν δπως ή όργα- 
νική του ζωή άπό άντιδράσεις καί έπιδράσεις τού έξωτερικοΰ 
καί έσωτερικοϋ περιβάλλοντος του, μηχανικές, χημικές, φυσιο
λογικές, τότε φυσικά ϊδιο νόημα θά δίναμε καί στήν παράδοση 
αύτή. Υπάρχει δμως μιά βασική διαφορά. Κάτι συμβαίνει στήν 
πλευρά αύτή πού δέ μπορούμε νά τό άγνοήσωμε. Τίποτε δέ 
μάς πείθει πώς, άκόμη καί τά άνώτερα ζώα, δπως ό σκύλος 
καί ό ϊππος, έχουν σϊστηση τής μεταβολής των, δτι δέχονται 
τό σήμερα σάν κάτι διαφορετικό άπό τό χτές. Ό άνθρωπος δχι 
μόνο έχει βαθύτατη αίσθηση αύτής τής μεταβολής, άλλά πι
στεύει, κι’άς μήν εΐναι πάντα, δτι εΐναι ό κύριος ένσυνείδητος συν
τελεστής καί δημιουργός της. "Οτι βέβαια καί ή συνειδητή ζωή 
τού άνθρώπου προσδιορίζεται ώς ένα σημείο, πού δέ θά μπο
ρέσωμε ϊσως ποτέ νά τό διαγράψωμε μέ άκρίβεια, μεγάλο δμως 
πάντα, άπό άντιδράσεις καί έπιδράσεις τοϋ έξωτερικοΰ καί 
έσωτερικοϋ περιβάλλοντος του, εΐνε σωστό. "Οτι δμως ό προσ
διορισμός αύτός δέ γίνεται μέ δποιο τρόπο καί στόν οργανικό 
κόσμο καί δτι ύπάρχει μιά συνείδηση πού δέχεται, ή άποκρούει, 
εΐναι καί αύτό βαθύτατα ορθόν. Άλλά τότε τί κοινό έχουν οί 
δυό αύτές παραδόσεις, τής όργανικής καί τής ένσυνείδητης 
ζωής ; ’Έχουν τούτο τό ούσιώδες. Καί στις δυό τό νέο έρχεται 
νά προστεθή σέ ένα status quo ante. "Ομως σέ μιά τελευταία 
άνάλυση τής όργανικής ζωής, άν ήταν δυνατή, πιστεύομε, ή μάλ
λον έπιτρέπεται νά πιστεύωμε, έχοντας ύπ’ δψει μας τή φύση 
της, δτι θά βρίσκαμε ϊσως, πώς τό νέο πού προστίθεται κάθε 
φορά, εΐναι ένας άναγκαΐος «τόκος» τών άντιδράσεων καί 
έπιδράσεων τοϋ έξωτερικοΰ καί εσωτερικού περιβάλλοντος. 
Άλλά καμμιά άνάλυση δέν μπορεί νά μάς δείξη, δτι μέσα 
στή μεσαιωνική παράδοση κρυβότανε άναγκαστικά ό Γοτ
θικός π. χ. ρυθμός. Στάθηκε μονάχα γιαυτόν ένα status quo 
ante. Ό «τόκος» έδώ δέν προσδιορίζεται άναγκαστικά καί μόνο
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άπό τις λογής επιδράσεις καί άντιδράσεις τοΰ εξωτερικού καί 
έσωτερικοΰ περιβάλλοντος, άλλά καί άπό μιά συνείδηση πού 
δέχεται ή άποκρούει κατά ένα τρόπο ιδιότυπα ελεύθερο. Παύτό 
ένώ έκ τών ύστέρων μπορούμε νά άποτολμοΰμε μιά έρμηνεία 
τοΰ ιστορικού γίγνεσθαι, καμμιά προδιαγραφή τοΰ μέλλοντος 
δέν μπορεί νά έχει έπιστημονική θεμελίωση. 'Όλες οί άπόπει- 
ρες πού έγιναν, δσο κι’ άν προσπαθούν νά παρουσιαστούν μέ 
τό κόρος τής έπιστήμης, δέν είναι παρά λογής προφητείες. Ό 
άνθρωπος εΐναι δημιουργός τοΰ μέλλοντος του, ένας δημιουρ
γός ιδιότυπα έλεύθερος. Τό μέλλον του τό δημιουργεί μέ τούς 
σκοπούς τά Ιδανικά καί τά σχέδια γιά άτομική καί όμαδική 
δράση, δχι μέ ένα αιτιοκρατικό προκαθορισμό, μέ μιά έπιστη
μονική προδιαγραφή.

'Η έπιστήμη ποτέ δέ θά προδιαγράψη τό μέλλον, μπορεί 
μονάχα νά σταθή συντελεστής δημιουργίας του, δταν τά κη- 
ρύγματά της μεταβληθοΰν μέσα σέ συνειδήσεις σέ κίνητρα δρά- 
σεως, σέ σκοπούς καί ιδανικά καί σχέδια, όπότε προκαθορί
ζουν κατά ένα τρόπο έλεύθερο, δχι άναγκαστικό, τή δράση 
άτόμων καί κοινωνιών. ’Έτσι οί Γερμανοί θεωρητικοί τοΰ πο
λέμου, πού πιστεύουν, δτι άπέδειξαν, πώς ό πόλεμος εΐναι μιά 
βασική βιολογική άνάγκη καί ή εύγενέστηρη καί ύψηλότερη έκ- 
δήλωση τής ψυχικότητος μιάς φυλής, γίνονται συντελεστές τής 
δημιουργίας τοΰ Γερμανικοΰ μέλλρντος άπό τή στιγμή, πού οί 
ιδέες τους μεταβάλλονται σέ κίνητρα καί ιδανικά τοΰ λαοΰ των. 
Κατά τόν ’ίδιο τρόπο μπορεί νά ένεργήση μέ τήν άκτινοβολία 
του καί κάθε άλλο πνευματικό κίνημα καί πράξη. ’Έτσι ό προ
καθορισμός τοΰ μέλλοντος, εΐναι προκαθορισμός έλεύθερος- 
Γιατί κάθε άνθρωπος κανονίζει τή δράση του άπάνω σέ δ,τι 
νομίζει όρθό καί δίκαιο. Μπορεί βέβαια οί ιδέες του αύτές νά 
εΐναι σέ μεγάλο σημείο δημιουργήματα, δχι έλεύθερης ένεργη- 
τικότητος τοΰ πνεύματός του, άλλά βιολογικών έξωτερικών καί 
άλλων κοινωνικών έπιδράσεων. "Ομως, δσο άνεβαίνομε στήν 
πνευματική ιεραρχία τών άνθρώπων, βρίσκομε έργα βγαλμένα 
άπό άπόλυτη σχεδόν έλεύθερη ένεργητικότητα τοΰ πνεύματος. 
’Απαντήσεις σέ έρωτήματα πόύ θέτει ό νοΰς στή συνείδηση τή 
θεωρητική, είτε τήν πρακτική. Κι’ εΐναι αύτά τά έργα καί αύτές 
οί άπαντήσεις, πού δημιουργούν κυρίως τό μέλλον ώς κίνητρα, 
μέσα στή συνείδηση τών λαών σέ δποια έλεύθερη δράση των.

(έχει συνέχεια) Β. ΤΑΤΑΚΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΛΥΒΙΟΣ

’Ανάμεσα στούς χίλιους όμήρους Άχαούς πού μεταφέρθη
καν στή Ρώμη τό 167 ώς ύποπτοι γιά τή φιλομακεδονική πολι
τική τους τήν έπαύριο τής μάχης τής Πύδνας ήταν—ειρωνεία 
τής τύχης—ένας 'Έλληνας άπ’ τή Μεγαλούπολη πού έγινε υ
στέρα ό μεγαλύτερος ιστορικός τής Ρώμης στήν άρχαιότητα. ’Ί
σως νά μή μπορούσε νά γίνει τέτοιος χωρίς τό σκληρό μάθημα 
τής έξορίας. Τά δεκαεπτά χρόνια τής παραμονής του στή Ρώ
μη τοΰ έδωκαν καιρό νά παρακολουθήσει άπό κοντά τή ρωμα
ϊκή διοίκηση καί τή λειτουργία τών δημοκρατικών θεσμών. ’Α
νακάλυψε τότε τίς βαθειές αιτίες τής έπιτυχίας τής Ρώμης πού 
τοΰ φαινόταν άναγκαία καί μοιραία, καί θέλησε νά τή φανε
ρώσει στούς συμπολίτες του.

Ό Πολύβιος δέν ήταν πολύ μεγαλύτερος άπό σαράντα χρο- 
νών, δταν ή τύχη τόν έφερε στή Ρώμη γιά νά τοΰ άναθέσει τό 
έργο τοΰ μεσάζοντα μεταξύ τοΰ Έλληνισμοΰ καί αύτής. Ή 
Ελλάδα άπ’ τήν όποια προερχότανε, ήταν ή ομοσπονδιακή Ελ
λάδα τών έλληνιστικών χρόνων, πού τήν έξουσίαζε ή άντίθε- 
ση μεταξύ τής Αίτωλικής καί ’Αχαϊκής συμπολιτείας. Καινούρ
γιοι λαοί άνέβηκαν στή ροή τής ιστορίας. Οί ήγεμονίες τών ’Α
θηνών καί τής Σπάρτης εΐναι άναμνήσεις σχολικές. 'Η ’Αθήνα 
ζεϊ στή σκιά τοΰ μεγαλείου της. 'Η Σπάρτη εΐναι θέατρο πε
ριέργων κοινωνικών πειραματισμών καί εΐναι τώρα ή ’Αχαϊκή 
Συμπολιτεία πού έπιδιώκει τήν κυριαρχία τής Πελοποννήσου. 
Καί όλόκληρη ή Ελλάδα εΐναι ζώνη έπιρροής πού τή διαμφι- 
σβητοΰν μεταξύ τους τά έλληνιστικά βασίλεια, πού 'ίδρυσε ό 
Μέγας ’Αλέξανδρος, ή Αίγυπτος τών Πτολεμαίων, ή Συρία τών 
Σελευκιδών, ή Μακεδονία τών Άντιγονιδών. Συνηθέστερα ύ- 
περισχύει ή γειτονική Μακεδονία. 'Η άσταθής ισορροπία τοΰ 
κόσμου τών έλληνιστικών χρόνων ταράχθηκε ένα διάστημα άπ 
τήν άπειλητική σκιά τής Ρώμης. Μετά τήν έπιτυχία τοΰ δεύτε
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ρου Καρχηδονικου πολέμου ή Ρώμη κανονίζει τούς παλιούς λο
γαριασμούς της μέ τή Μακεδονία (197), ταπεινώνει τόν Άντί- 
οχο τό μέγα (190), σέρνει αιχμάλωτο στήν Ιταλία τόν τελευ
ταίο βασιλέα τής Μακεδονίας (168).

Σ’ αύτά τά χρόνια τά γεμάτα γεγονότα παρέρχεται ή νει- 
ότη καί η πρώτη ωριμότητα τοΰ Πολύβιου. Αύτός μολαταύτα 
δέ στάθηκε ένας άπλός θεατής τών γεγονότων. Ή οικογενει
ακή του παράδοση καί ό χαρακτήρας του τόν έκαναν πολιτι
κό. Ο πατέρας του Λυκόρτας φίλος τοΰ Φιλοποίμενος υπήρξε 
πολλές φορές άρχοντας τής ’Αχαϊκής συμπολιτείας. Στό πα
τρικό σπίτι στή Μεγαλούπολη ό νεαρός ’Αρκάς έπρεπε ν’ άνα- 
πνέει τήν πολιτική άτμόσφαιρα τής συμπολιτείας, νά θαυμάζει 
τούς μαχητάς, νά ξεχωρίζει τά ιδανικά. Αύτή ή άγωγή δια
μόρφωσε τό χαρακτήρα του, ώρισε τή μοίρα του. Τό 183, ήταν 
νεώτερος άπό είκοσι χρόνων, (γεννήθηκε φαίνεται κατά τό 205 
π. X. περίπου) εΐχε τήν τιμή νά προΐσταται στή μεταφορά άπό 
τή Μεσσήνη στή Μεγαλούπολη τής ύδρίας πού περιείχε τή 
σποδό τοΰ Φιλοποίμενος. Καί τό 180, άν καί δέν εΐχε άκόμα 
τήν νόμιμη ήλικία, τόν ύπέδειξαν νά λάβει μέρος μαζί μέ τόν 
πατέρα του σέ μιά πρεσβεία πού θά έπισκεπτόταν στήν ’Αλε
ξάνδρεια τόν Πτολεμαίο τόν Επιφανή. Τήν άκόλουθη δεκαε
τία άναμίχθηκε πιό πολύ ένεργά στήν πολιτική καί τίς στρα
τιωτικές ύποθέσεις τής Συμπολιτείας. Τό 169—68 τόν βρίσκου
με 'ίππαρχο (δεύτερος βαθμός άρχοντας τής Συνομοσπονδίας) 
ένώ στρατηγός ήταν ό ’Άρκων. ~Ηιαν μιά κρίσιμη στιγμή γιά 
τή Συμπολιτεία πού έπρεπε νά πολιτεύεται μέ δεξιότητα άπέ- 
ναντι στή Ρώμη καί τή Μακεδονία πού βρίσκονταν πάλι σέ πό
λεμο. Οί πατριώτες Άχαοί, πού κοίταζαν πρό παντός νά δια
τηρήσουν τήν άνεξσρτησία τοΰ ομοσπονδιακού Κράτους των, 
θά χαιρετούσαν ίσως θεληματικά μιά νίκη παρά νά δεχτοΰν 
ώς άντιστάθμισμα τή ρωμαϊκή έπιρροή. Προτίμησαν μάλιστα 
νά μήν ύποχρεωθοΰν στά άσθενέστερα κράτη περιμένοντας τά 
γεγονότα, πολιτικά πολλές φορές. "Υστερα άπό τίς πρώτες ρω
μαϊκές έπιτυχίες βρήκαν σκόπιμο νά έπέμβουν. Ό ίδιος ό Πο
λύβιος πήγε τό 169 στή Θεσσαλία γιά νά προσφέρει στό ρω
μαίο ύπατο Μάρκο Φίλιππο πού πολεμούσε κατά τοΰ Περσέ- 
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ώς τή συνδρομή τής Συμπολιτείας. ‘Η προσφορά εύγενικά δέν 
έγινε δεκτή γιά νά μή δώσουν στούς Άχαόύς τά έξοδα τοΰ 
έκστρατευτικοΰ σώματος."Οταν υστέρα, μετά τήν Πύδνα, μιά έ- 
πιτροπή άπό δέκα συγκλητικούς ήρθε νά ρυθμίσει τά πράγμα
τα τής Ελλάδας παρουσιάστηκε καί γιά τή Συμπολιτεία ή 
στιγμή νά λογαριαστεί μέ τή Ρώμη. Τά φιλορωμαϊκά στοιχεία 
τής Άχαΐας γιά νά κυβερνήσουν άνενόχλητα μέ τήν ύποστή- 
ριξη τής Ρώμης κατηγόρησαν τούς πολιτικούς των άντιπάλους 
καί τό άποτέλεσμα ήταν ώστε χίλιοι όνομαστοί Άχαοί νά κλη
θούν στή Ρώμη γιά ν’ άπόλογηθοΰν έπειδή εύνόησαν τή Μα
κεδονία. Φυσικά ή δίκη δέν έγινε ποτέ. Ή ρωμαϊκή σύγκλη
τος, άν καί πολλές φορές έπερωτήθηκε, έκρινε άσκοπη τήν έ- 
παναφορά τών έξορίστων. Ή σύγκλητος άπό συμφώνου μέ τόν 
Κάτωνα Τσενσόριο άπεφάσισε δτι εΐναι άδιάφορο άν οί γέροι 
άχαιοί θά μεταφερθοΰν στόν τάφο μέ νεκροφόρες έλληνικές ή 
ρωμαϊκές.

Μονάχα τριακόσιοι άπό τούς έξορίστους άχαιούς έπέζη- 
σαν κατά τήν άπελευθέρωση καί μπόρεσαν νά ξαναδοΰν τήν 
πατρίδα τους (Παυσανίας, vib 10· 7'12) ύστερα άπό μιά άτέ- 
λειωτη παραμονή στις πόλεις τής Έτρουρίας. Πιό τυχερός άπό 
τούς άλλους ό Πολύβιος ξαναγυρνοΰσε στήν πατρίδα του ώς 
φίλος τών Ρωμαίων μέ τήν αίγλη τής προστασίας πού έρχό’ 
τανε άπό φιλίες ισχυρές. Μιά έξαιρετική τύχη τόν άρπαξε άπ 
τήν κοινή μοίρα. Μέ τή μεσολάβηση τοΰ Φαβίου καί τοΰ Σκη- 
πίωνος τοΰ Αίμιλιανοΰ πού ήταν οί νεαροί γυιοΐ τοΰ Αίμιλίου 
Παύλου νικητή τής Πύδνας μπόρεσε νά παραμείνει στή Ρώμη 
(166). Μιά φιλία στηριγμένη στή συμπάθεια καί στήν κατανό
ηση τόν ένωσε μέ τόν μικρότερο άπ τούς δυό άδελφους,πού τόν 
κάλεσαν στόν οίκο τών Κορνηλίων γιά νά συνεχίσει, ώς θετός 
κληρονόμος, τή δόξα τοΰ μεγάλου Σκηπίωνος. Καί επεφύλαξε 
στόν "Ελληνα Πολύβιο ή παράξενη τύχη νά εΐναι παιδαγωγός 
τοΰ Άφρικανοΰ τοΰ μικροτέρου τοΰ καταστροφέα τής Καρχη- 
δόνος καί τής Νουμαντσίας. 'Η προνομιούχος αύτή θέση στή 
Ρωμαϊκή κοινωνία έπέτρεψε στόν "Ελληνα έξόριστο νά παρακο
λουθήσει σάν άπό ένα ιδεώδες παρατηρητήριο τόν έσωτερικό μη
χανισμό τοΰ Ρωμαϊκού Κράτους, νά έλθει σέ έπαφή μέ τή ζων

375



τανή παράδοση τής συγκλητικής εύγένειας, πού εΐχε δημιουρ
γήσει τήν Αύτοκρατορία.

Ό Πολύβιος δέν ήταν άπό καταγωγή φίλος τών Ρωμαίων. 
Καλός πατριώτης ’Αχαιός εΐχε άγωνιστεϊ γιά τήν έλευθερία 
καί τήν άνεξαρτησία τής Πελοποννήσου. 'Η βίαια έπαφή του 
μέ τήν ρωμαϊκή πραγματικότητα θάπρεπε νά δημιουργήσει μιά 
κρίση στήν ψυχή του. Μά αύτός ήταν μιά διάνοια φωτεινή 
καί έρευνητική, άνοιχτή σ’ δλα τά διδάγματα τής πραγματι
κότητας, διατεθειμένος νά θυσιάσει στήν ψυχρή λογική τά πιό 
άγαπητά ιδεώδη. Ό φιλόσοφος πού ύπήρχε μέσα του κυριάρ
χησε πάνω στόν πολιτικό άνδρα καί τόν πατριώτη. Τό φαι
νόμενο τής Μεσογειακής ένότητας, πού πραγματοποίησε ή 
Ρώμη σέ πενήντα περίπου χρόνια, τόν έμάγεψε. θλιβερό δταν 
πρόκειται γιά έναν 'Έλληνα μά τό πρόβλημα ήταν ένδιαφέ- 
ρον καί άξιζε νά μελετηθεί- ’Ίσως τοΰ φάνηκε δτι ή αιτιο
λογία τοΰ θλιβερού συμβάντος έμετρίαζε τόν πόνο του. Ή άνά- 
λυση τών αιτίων τόν έπειθε γιά τό άναπόφευκτο τής Ρωμαϊ
κής κυριαρχίας. Ό στωΐκός ώφειλε νά παραδοθεϊ στήν ειμαρ
μένη. 'Η οργάνωση τοΰ Κράτους καί οί πολιτικές άρετές τών 
ρωμαίων ήταν ή τελευταία αιτία τής αύτοκρατορίας, ό λόγος 
τής άνωτερότητας της έπί τής Καρχηδόνος καί τίς μοναρ
χίες τής Ελληνιστικής άνατολής. Μέ άπόλυτη καθαρότητα 
σχηματιζόταν μπροστά στά μάτια του τό μοιραίο τής ιστορι
κής δίκης πού τόν εΐχε όδηγήσει στήν αύτοκρατορία. Ή έξο- 
ρία άφήρεσε άπ τή συμπολιτεία ένα μέτριο πολιτικό γιά νά 
δώσει τόν πρώτο μεγάλο ιστορικό στή Ρώμη.

Τό 149 τόν κάλεσαν νά παρευρεθεΐ στό Λιλίβιο γιά νά 
λάβει μέρος στόν τρίτο Κσρχηδονικό πόλεμο. Τό 146 στό πλευ
ρό τοΰ Σκηπιώνα τοΰ Αίμιλιανοΰ παρευρισκόνταν στήν κατα
στροφή τής Καρχηδόνος. ’Από κεΐ ξαναγύρισε στήν Ελλάδα 
γιά νά παραστεΐ έγκαίρως στό τραγικό τέλος τής έλληνικής 
έλευθερίας καί νά έπισκεφτεΐ τά έρείπια τής Κορίνθου πού κά
πνιζαν άκόμα. Εργάστηκε δσο μπορούσε γιά νά κάνει ύπο- 
φερτή τή θέση τών νικημένων Άπ τή συγκλητική έπιτροπή πού 

μαζί μέ τόν ύπατο Μόμμιο φρόντιζε γιά τήν άναδιοργάνωση 
τής Ελλάδος, ό Πολύβιος έπιψορτίσθηκε νά έπισκεφτεΐ τίς 
διάφορες έλληνικές πόλεις τής Πελοποννήσου γιά νά έπεξηγήσει 
στούς συγχωριανούς του κάθε δυσκολία στήν έφαρμογή τών 
νέων διατάξεων. Είρήνευσε τίς ψυχές, μάζεψε τιμές, άγάλμα- 
τα καί έπιγραφές σέ στίχους.'Η άγάπη τής πατρίδας τόν έπει
σε δτι καί στή σημερινή άπελπιστική κατάσταση τών πραγμά
των συνηθίζοντας τούς νικημένους στή ύποταγή θά μπορούσε 
νά συντελέσει στή σωτηρία δσων άκόμα άπ τίς παλιές έλευ- 
θερίες συμβιβάζονταν μέ τή ρωμαϊκή ειρήνη.

Άπ τήν πολιτική όκνηρία ώφειλε νά γυρίσει στήν παγκό
σμια ιστορία. Τήν κατανόησε μετά τήν Πΰδνα, σάν έκθεση τής 
προόδου τής μεσογειακής ένότητος άπό τό 220—168. Στή Ρώ
μη πειά μεταξύ τοΰ 160 καί τοΰ 150 έπρεπε νά εΐχε γράψει 
τουλάχιστο τά δεκαπέντε πρώτα βιβλία τήν «προκατασκευή» 
καί τήν ίστόρία τοΰ δεύτερου Καρχηδονικοΰ πολέμου. Έτέλει- 
ωσε καί δημοσίεψε τό έργο του σέ 29 ή 30 βιβλία σύμφωνα μέ τό 
άρχικό σχέδιο. Τό 134—133 έλαβε μέρος μαζί μέ τόν Σκηπίω- 
να Αίμιλιανό στήν πολιορκία τής Νουμιδίας καί εΐχε τήν εύ-· 
καιρία νά γράψει ένα βιβλίο, μιά μονογραφία γιά τόν Νομιδι- 
κό πόλεμο. (Κικερ. ad am V, 12, 2). Εΐδε τό 133 τόν Τιβέριο 
Γράκχο δήμαρχο. Τόν πρόψτασε τό 129 ή πληροφορία τοΰ μυ
στηριώδους θανάτου τοΰ Αίμιλιανοΰ. Ό Αρκάς έζησε άκόμα 
πολύ ώς μετά τό 125 καί άρρώστησε ύστερα άπό ένα πέσιμο 
άπό άλογο σέ ήλικία 82 έτών, άκμαΐος καί γεμάτος φυσικές 
καί πνευματικές δυνάμεις.

Βέβαια δέν ξέφυγαν άπ τόν πολιτικό φιλόσοφο, κατά τήν 
άπομάκρυνση του άπό τήν Μεγαλούπολη, τά πρώτα σημεία 
τής έσωτερικής κρίσεως πού είχαν ματοκυλίσει τόν τελευταίο 
αιώνα τής Δημοκρατίας καί έφεραν τήν αύτοκρατορία. 'Η πίστη 
του πρός τήν «aeternitas imperii» κλονίστηκε. Καί κάποια σημεί
ωση άμφιβολίας παρετέθη στή συγγραφή τών πρώτων βιβλίων 
τής καινούργιας έκδοσης πού έτοίμαζε. Γιατί έν τώ μεταξύ εί
χε συλλάβει τό σχέδιο νά κρατήσει ώς τό 146 τή διήγηση τής 
παγκοσμίου ιστορίας. Μετά τήν καταστροφή τής Καρχηδόνος 
καί τής Κορίνθου εΐδε καθαρά δτι ή ιστορική πρόοδος τής με- 
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άόγειακής ένότητος δέ σταματούσε στή μάχη τής Πύδνας άλ
λα συμπληρωνότανε κατά τό μοιραίο έτος ποΰ εΐδε τή δύση 
τής έλληνικής έλευθερίας καί τήν επιβολή τοΰ novus-ordo ro- 
mano.

'Όταν ό θάνατος έκλεισε τή φιλόπονη μέρα τοΰ Άρκάδος 
οί κληρονόμοι του δημοσίεψαν τά σαράντα βιβλία τοΰ δλου 
έργου.

Σαράντα βιβλία, θά ήταν κατά μέσο δρο 116 σελίδες κά
θε βιβλίο, δηλαδή 4640 σελίδες τών έκδόσεων Teubner. ’Όχι λι- 
γώτεροι άπό δεκατρείς τόμοι άπό 350 σελίδες ό καθένας τών 
’ίδιων έκδόσεων. ’Έχουμε ολόκληρα τά πέντε πρώτα βιβλία του. 
Άπό τά άλλα έχουμε excerpts ώς 843 σελίδες κειμένου έκ- 
δόσεως Teubner πού άντιστοιχεΐ στό έν πέμπτο τοΰ έργο πού 
χάθηκε. Γιά τά βυζαντινά excerpt a τά πολυτιμότερα καί έκ- 
τενέστερα οφείλονται στό ένδιαφέρον τοΰ αύτοκράτορος Κων
σταντίνου τοΰ Η'. (Πορφυρογέννητου) 912—959 μ. X. Πρός τήν 
άμεση παράδοση τοΰ κειμένου προστίθεται ή ήχώ τής Πολυβι- 
ανής διήγησης άκολουθούμενη άπ τίς ιστορίες τοΰ Λίβιου (βι
βλία XXXI — XLV) καί τίς βιογραφίες τοΰ Πλουτάρχου (ι
δίως σ’ εκείνες τοΰ Φαβίόυ, Μαρκέλλου, Φλαμινίνου, Αιμίλι
ου Παύλου, Φοιλοποίμενος).

Γιατί τοΰ ήταν άρνητική ή ένεργός πολιτική ό Πολύβιος 
έστράφη στήν ιστορία, πού γεννήθηκε σ’ αύτή σά μιά πολι
τική ώθηση έξω άπό τήν φιλολογική παράδοση. Στά χέρια τών 
μαθητών του τοΰ ’Ισοκράτη Εφόρου καί Θεόπομπου ή έλλη
νική ιστοριογραφία εΐχε γίνει ένα oratorium opus μιά φιλο
λογική άσκηση πού άπαιτοΰσε άπ τό συγγραφέα ικανότητες 
ρητορικού ϋφους. Αύτή τέλειωσε έτσι γιά νά έκφυλιστεΐ σ’ έ
να εΐδος μυθιστορηματικής ιστορίας. Άπ τήν άλλη μεριά γεν
νήθηκε ό τύπος τοϋ ιστορικού τοΰ γραφείου, τοΰ ποντικού τής 
βιβλιοθήκης. Ό Τίμαιος τής Ταορμίνας έγραψε τήν ιστορία πε
νήντα έτών χωρίς νά βγει άπ τίς βιβλιοθήκες, οΰτε ντρέπονταν 
νά όμολογεϊ τήν πλήρη άγνοια τής στρατιωτικής τέχνης καί 
τής γεωγραφίας (Πολ. XII. 25 h.) Ακριβώς γι’ αύτό ό Τίμαιος 

εΐναι ό τύπος του ιστορικού πού περισσότερο έξώργιζε τόν Πο
λύβιο ποΰ ήρθε στήν ιστορία άπ τήν πολιτική καί τόν πόλεμο 
καί εΐχε γράψει στή νεότητά του έκτος άπό ένα έγκώμιο στό 
Φιλοποίμενα καί ένα βιβλίο τακτικής καί εΐχε έφεύρει ένα ει
δικό σύστημα οπτικού τηλεγράφου. Αύτός εΐχε βέβαια καί κά
ποια μέτρια φιλολογική μόρφωση, άλλά δέν άντλοΰσε τίς έμ- 
πνεύσεις του άπό τή φιλολογία. Έάν ό Πολύβιος εΐχε πρότυ
πα, δέν άνήκουν αύτά στή λογοτεχνική ιστοριογραφία μά έ
ξω άπ αύτή εις τούς πολιτικούς διανοούμενος καί προπαντός 
στόν τύπο τών άτομικών άναμνήσεων πού δόθηκαν χωρίς φι
λολογική άξίωση άπό πολιτικούς καί στρατηγούς δπως ήταν 
τά άπομνημονεύματα τοΰ Άράτου τής Σικυώνος. Ό τύπος τών 
ύπομνημάτων commentarii πού έχουν τήν άρχή τους στήν 
Ανάβαση τοΰ Ξενοφώντος βρήκε περίφημους μιμητές άιτ’ τόν 
Πτολεμαίο τό Λάγο καί τόν Ιερώνυμο τής Γκάρντια μέχρι τοΰ 
Καίσαρος καί τών στρατηγών του. Συγγραφείς πού άσχολή- 
θηκαν περισσότερο μέ πράγματα, παρά μέ λόγια, συνηθισμέ
νοι προτοΰ νά γράφουν νά δρουν καί νά δυσφοροΰν άπό τήν 
λογοκοπία. Τέτοια άκόμη έξ άλλου εΐναι ή μορφή τής ιστορί
ας πού άνταποκρίνεται πρός τά ιδανικά καί τις άντιλήψεις 
τοΰ Πολυβίου. Ή Ιστορία γι’ αύτόν εΐναι τό σχολείο τοΰ πο
λιτικού άντρα καί τοΰ στρατιώτη. Πρέπει νά εΐναι γι’ αύτό 
πριν άπ’ δλα μιά άληθινή έκθεση τών γεγονότων καί μιά αι
τιολογία τών αιτιών των. Αύτή τή μορφή τής ιστορίας τήν ο
νομάζει πραγματική μπορεί τά πει κανείς πολιτική. Eivat 
χρήσιμη γιά τά δοα λέγει κι’ δχι γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο 
έρχεται νά τά πει, γι’ αύτό μπορεί νά εΐναι μακρυά άπό κάθε 
φραστικό θέλγητρο καί νά μήν έχη άλλη άπασχόληση παρά έ
κείνη τής άκρίβειας στή διήγηση καί τής εισόδου στήν έρευνα 
τών αιτιών. Αύτή εΐναι λοιπόν ή μοναδική άπασχόληση τοΰ 
Πολύβιου συγγραφέα. Διηγιέται μέ έπιμέλεια πολλές φορές λε
πτομέρειες χωρίς νά ζωντανεύει καθόλου. Τό πάθος τοΰ θου- 
κυδίδου τοΰ εΐναι ξένο.

Μά γιά τή φροντίδα νά εΐναι άληθινός, γιά τό πνεΰμα τής 
παρατήρησης καί τήν προσπάθεια τής έκθεσης τεχνικά, ή πρόζα 
του έκείνη ή γυμνή καί άντιρητορική έπιτυγχάνει κάποτε άπο- 
τελέσματα άπρόβλεπτα άπ τήν τέχνη. 'Η γλώσσα του εΐναι, κα
τά τόν έπιτυχημένο όρισμό τοΰ Norden (Kunstprosa I, 153) ή
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γλώσσα τών Ελληνιστικών καγκελαριών πού ύψώθηκε στή σφαί
ρα τής λογοτεχνίας. Μιά παράξενη γραφειοκρατική διάλεκτος 
πού μορφώθηκε έπί τή βάσει τής κοινής ’Αττικής ώς έπίσημη 
γλώσσα τής διοικήσεως καί τής διπλωταματίας τών έλληνιστι- 
κών μοναρχιών. Μία γλώσσα άπό σημειωτάς πρακτικούς, γε
μάτη άπό φόρμουλες στερεότυπες, έπιτηδευμένες περιφράσεις, 
νεολογισμούς παράξενους πού θά έκαναν νά βουίζουν τ’ αύτιά 
τοΰ Ξενοφώντος. Κανένας θαυμασμός πού ή λάμψη τών άττικι- 
στών μαστίζει τόν συγγραφέα μας στόν όποιο ό Διονύσιος ό 
Άλικαρνασσεύς δέ φείδεται μομφών.

Τό έργον τοΰ Πολύβιου εΐναι μολαταύτα ή σπουδαιότερη 
πηγή τής Ελληνικής γλώσσας πού μιλούσαν άπό τήν έποχή τοΰ 
μεγάλου ’Αλεξάνδρου μέχρι τοΰ Αύγουστου καί εΐναι πρό παν
τός μνημείο άθάνατο τοΰ μεγαλείου τής Ρώμης.

Τελευταίο μεγάλο παιδί τής άνεξάρτητης Ελλάδας ό Πο
λύβιος άνήκει στήν έλληνιστική έποχή γιά τή μόρφωση του, στή 
ρωμαϊκή γιά τήν πείρα του. ’Ανήκε σ’ αύτόν κάμνοντας τόν με
σάζοντα μεταξύ δύο κόσμων νά φανερώσει τή Ρώμη στήν Ελ
λάδα καί τήν Ελλάδα στή Ρώμη. ’Ανήκε στήν έλληνιστική έπο
χή γιά τό έπιστημονικό του πνεύμα τήν περιέργεια τοΰ παγκό
σμιου, τήν έλλειψη ποιητικής διαθέσεως, μά ύπήρξε άκριβώς ή 
γενικότης τών συμφερόντων τοΰ έλληνισμοΰ πού τοΰ έπέτρεψε 
νά ξεπεράσει τό στενό άχαϊκό πατριωτισμό καί νά άνακαλύψει 
τά αίτια τοΰ μεγαλείου τής Ρώμης. ’Έγραψε γι’ αύτόν ό Mom- 
sen : «Τά βιβλία του εΐναι δπως ό ήλιος στό πεδίο τής Ρωμαϊ
κής ιστορίας· δπου αύτά άρχίζουν σηκώνεται τό πέπλο τής όμί- 
χλης πού σκεπάζει άκόμα τούς Σαννιτικούς πολέμους καί τόν 
πόλεμο τοΰ Πύρρου καί δταν αύτά τελειώνουν άρχίζει μιά και
νούργια σκιά έάν εΐναι δυνατό περισσότερο άκόμα όχληρή».

BRUNO LAVAGNIN1
Καθηγ. τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Παλέρμου

ΞΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Άναλογίζουμαι πάντα, μέ ξεχωριστήν εύχαρίστηση καί Ικα
νοποίηση, τ’ δτι άπό δέκα τώρα χρόνια, έργάζουμαι μέ πίστη 
καί άγάπη, δημοσιεύοντας άρθρα σχετικά καί μελέτες, καί 
προσπαθώντας έτσι νά γνωρίσω τή μουσική ζωή τών γειτονικών 
μας Βαλκανικών λαών, στούς όμόεθνοός μου. Σέ λίγες δέ μερες, 
κυκλοφορώ καί μιά πλατειά μελέτη μου γιά τή «Μουσική Κί
νηση στά Βαλκάνια». Καί χαίρουμαι ιδιαίτερα, πού οΐ γραμ
μές μου τοΰτες, ποΰναι κι’ οΐ πρώτες πού δημοσιεύουνται στόν 
Βαλκανικό τΰπο, έχουν τήν έξαιρετική τύχη νά πρωτοψανοΰν 
σ’ έλληνικό περιοδικό, κάμνωντας έτσι γνωστές τις σκέψεις καί 
τούς στοχασμούς μου, στούς φίλους γείτονες συναδέλφους μου. 
Γιατί, κείνο πού κύρια μέ παρακινεί στις ύπεύθυνες καί κου
ραστικές μαζύ, αύτές δημοσιεύσεις, εΐναι τ’ δτι τό άμοιβαΐο 
αύτό άλληλογνώρισμα, ύποβοηθεΐ γενικά στό σφίξιμο τών με
ταξύ μας δεσμών καί ώφελεΐ άπεριόριστα, τό ξετύλιγμα τής τέ
χνης. Τής τέχνης έκείνης πού πρώτ’ άπ’ δλα έξυψώνει τις ψυ
χές, καθαρίζοντάς τες άπό αισθήματα δουλόπρεπα καί άνε- 
λεύθερα. Άπό τό μίσος καί τή δίψα τής έκδίκησης.

Στοχάζουμαι πάντα μήπως δέ θαταν δίκαιο νά θυμώ- 
μαστε μέ σεβασμό καί νάχουμε γιά πρώτυπο στις σημερινές μου
σικές καί γενικά καλλιτεχνικές σχέσεις, άνάμεσα στά Βαλκα
νικά κράτη, τις σχέσεις πού όρισμένως θαταν πιότερο καί πι- 
στώτερα, άπό τά άλλα Βαλκανικά έθνη, άναπτυγμένες στις 
καλλιτεχνικές συναλλαγές τών περασμένων χρόνων, τής Ελ
λάδας καί τής Τουρκίας.

’Άς κρίνει ό κάθε ιστορικός δπως θέλει, τις άρχές καί τις 
συνέπειες τών περασμένων Ελληνοτουρκικών σχέσεων, στις 
κοινωνικές τους έκδηλώσεις. Άς συζητούν δσο κΓ άν θέλουν 
ρί κλασικοί ιστορικοί γιά τόν περίφημο «τουρκικό ζυγό». ‘Όλοι 
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έμεΐς, οί δουλευτές τής τέχνης, κάθε φορά πού θά τυχαίνει νά 
μιλάμε γιά τίς περασμένες, τίς τωρινές καί τίς κατοπινές μας 
καλλιτεχνικές σχέσεις, πρέπει νά ξελαφρώνουμε όλότελα τή 
σκέψη καί τή συνείδησή μας, άπ’ τά παληά τά βάρη τής πολι
τικής. Νά μιλάμε καθαρά κι’ έλεΰθερα, πάνω στις πραγματι
κότητες. Γιατί ή τέχνη, ή τέχνη ή άληθινή, κυνήγησε καί θά κυ
νηγά πάντα τόν άνθρωπισμό, τήν καλωσύνη, τή φιλία, τήν άνω- 
τερότητα. Σκοπός της στάθηκε καί στέκει πάντα νά έξυψώσει 
τόν άνθρωπο άπό τήν κατωτερότητα στήν άρετή καί νά τοΰ 
κάμει νά νοιώσει τό έθνικό έγώ του. Οί έφήμερες πολιτικές δια
μάχες δέν πρέπει νά έμποδίζουν τό ειρηνικό της κυλημα κΓ 
άνάπτυγμα. Κι’ άν φανεί κανενός ϊσως, πώς μέ τά λόγια μου 
τοΰτα, φλυαρώ πάνω σέ κοινά πολύ ζητήματα, δέ θάχει τόσο 
δίκαιο. Γιατί, δέν μπορεί κανείς ν’ άρνηθεΐ, πιστεύω, πώς κάτι 
τέτοιες ιδεολογικές άντιθέσεις, σταμάτησαν τίς πρωτινές καλ
λιτεχνικές συνεργασίες τών Βαλκανικών λαών... Δίπλα στά εύ- 
γενικά κΓ έλπιδοφόρα αισθήματα τών καλλιτεχνών, ή ταπεινή 
κι’ όπισθοδρομική νοοτροπία κάποιων «πολιτικάντζιδων» τοΰ 
καφενείου!... Πόση πικρή άντίθεση !...

Εΐναι εύκολο πολύ νά συγκεντρώσουμε στοιχεία άποδει- 
κτικά μιάς στενής κι’ άμοιβαίας συνεργασίας τών Ελλήνων καί 
Τούρκων, πάνω στίς διάφορες μουσικές έκδηλώσεις του. 'Ενα 
πλήθος πολιτισμένοι άνθρωποι τής έποχής έκείνης, στάθηκαν 
μάρτυρες άλάθητοι τών σχέσεων αύτών κΓ όχι λίγα έργα τών 
χρόνων έκείνων, μάς δίδουν πολλές διαφωτιστικές πληροφο
ρίες.

'Η ιστορία άναφέρει πώς οί Τούρκοι τής Πόλης, άπό τά 
χρόνια τοΰ πορθητή Σουλτάνου άκόμα, στίς γαμήλιες γιορτές 
τους, δίδαν συναυλίες άπό ορχήστρες άποτελούμενες άπό πρω
τόγονα άσιατικά όργανα. ’Έτσι πού πολύ σύντομα τά μουσικά 
κομμάτια πού έκτελοΰσαν νά γίνουν γνωστά καί ν’ άναφέρων- 
ται σήμερα στά κείμενα τά παληά, ώς «Σουίτες τοΰ Χουσεΐν 
Μπαίκαρά — Χουσεΐν Μπαίκαρά Φασιλλαρή». Σύγχρονος τοΰ 
φημισμένου Πορθητή Μωάμεθ (1451 — 1481) ό Χουσεΐν Μπαί
καρά (1469 — 1506), έζησε τήν πιό πλούσια καί γόνιμην έποχή 
τής κλασσικής τουρκικής μουσικής, κι’ οί σουίτες του, ποΰναι 

άπομιμήσεις τοτινών «κονσέρτων», ξαπλώθηκαν καταπλη
κτικά σ’ ολάκερη τήν Τουρκία κι’ άκόμα σ’ όλες τίς πόλεις τής 
Βαλκανικής, πέρα ώς τά παράλια τής ’Αρβανιτιάς.

Ό Έβλιγιά Τσελεμπή *,  τόν 17ον αίώνα, μιλώντας γιά κά
ποιες μουσικές έκτελέσεις σ’ ένα καφενείο, «πού χωρούσε 5000 
ψυχές», στήν άγορά τών Τωαννίνων, γράφει: «Στοΰ καφενείου 
αύτοΰ τίς τέσσερις γωνιές, διάφοροι τραγουδιστές, μουσικοί, 
«χανεντέδες» καί βιολιστές, έκτελοΰσαν ένα πλήθος κομμάτια 
τοΰ Χουσεΐν Μπαίκαρά» * 2. Στίς ύπαίθριες μάλιστα συναυλίες 
πού έδιδαν «πέντε φορές τήν ήμέρα καί δωρεάν» οί τοτινές στρα
τιωτικές όρχήστρες «Μεχτερχανέ», παίζονταν τήν ’ίδιαν ώρα, 
σέ κάθε πόλη καί χωριό τών Βαλκανίων, οί κυριώτερες τουρ
κικές σαΐτες. Καί τό έθιμο αύτό, τών λαϊκών, σάν νά λέμε, συ
ναυλιών, κράτησε χρόνια ολάκερα, Ό ίδιος πάλι μουσικόφιλος 
καί ταξειδιώτης Έβλιγιά Τσελεμπή, κάμνωντας λόγο γιά τήν 
Πρέβεζα 3, άναφέρει ότι «έχει κοντά στά τόσα άλλα καί μιάν 
έξέδρα γιά τόν «Μεχτερχανέ» κι’ έναν «ζουρνατζή» έκλεκτό κΓ 
άριστοτέχνη», δίχως νά μάς πληροφορεί δμως καί τ’ όνομά του.

’) Φημισμένος Τούρκος περιηγητής τοΰ 17ου αιώνα.
2) Evliya l^elebi «Seyahatname» τόμ. 8, σελ. 654.
3) Ibid. τόμ. 8, σελ. 638.

ΚΓ εΐναι αύτή ή τουρκική μουσική, πού γιά τήν έποχή της, 
ήταν έξαίρετη κΓ άπό καλλιτεχνικής άπόψεως, δπως τό βεβαιώ
νει κι’ ό γνωστός πρίγκηπας τής Μολδαυΐας, Δημήτριος Κα- 
ντεμίρ, καθόλου κατώτερη τής εύρωπαϊκής τών 15 — 17ου αιώ
νων, καί πού μέ τις μελωδίες της σκλάβωνε τίς ψυχές δλων 
τών φιλόμουσων, εΐναι λοιπόν ή μουσική αύτή πού άπασχό- 
λησε κι’ ένέπνευσε τόσους 'Έλληνες καλλιτέχνες τών περασμέ
νων αιώνων. Μήπως λίγοι 'Έλληνες άξιοπρόσεκτοι μουσικοί, 
σάν τόν περίφημο μοναχό Ζαχαρία τόν «χανεντέ», δέν ε’ιδι- 
κεύθηκαν καί δέν έλαβαν πρωτεύουσα θέση στήν ιστορία τής 
τουρκικής μουσικής ; Ό όφφικιάλιος πάλε τών Πατριαρχείων, 
Πέτρος ό Λαμπαδάριος, άπό τή Λακεδαίμονα τής Πελοποννήσου 
(1730—1777), περνούσε τίς μέρες του πότε στό Φανάρι καί πότε 
στ’ άνάκτορα καί τά σουλτανικά δώματα. Γιατί ήταν κάτοχος 
τής τουρκικής μουσικής, δσο λίγοι άπό τούς «δασκάλους» τής 
έποχής. Μάλιστα δίπλα του, έργάσθηκαν χρόνια, ό ’Ιταλός ίε- 
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ρέας Τοντερίνι, ποδχεν έρθει έπίτηδες στήν Πόλη, γιά νά μελε
τήσει τήν τουρκική μουσική καί τέχνη, καί ό νεαρός Α. Μου- 
ράτ, διερμηνέας στήν πρεσβεία τής Πρωσσίας στήν Πόλη, καί 
πλουτισμένοι κι’ οί δυό άπό τ’ άφθονα φώτα τοΰ Λαμπαδάριου, 
έγραψαν ό ένας στή γλώσσα του κι’ ό δεύτερος γερμανικά, έργα 
σχετικά. Ό μωραΐτης αύτός 'Έλληνας ιερέας, μέ τούς άπειρους 
μαθητές του, 'ίδρυσε μιάν ιδιαίτερη, όλόνεα μουσική «σχολή», 
προσαρμόζωντας στήν έκκλησιαστική μουσική τοΰ Φαναριού, 
τις θεωρητικές άρχές καί τις λεπτές τεχνικές ιδιοτροπίες τών 
έργων τοΰ Χουσεΐν Μπαϊκαρά. Κι’ άν βρέθηκαν πολλοί πού 
έξήγησαν κατά τόν δικό τους τρόπο, άλλοι ύπέρ κι’ άλλοι κατά, 
τίς προσπάθειες τοΰ Λαμπαδάριου γιά τήν Ελληνική έκκλη- 
σιαστική μουσική, οί άλήθειες βαδίζουν πάντα τόν κανονικό τους 
δρόμο καί οί άληθινές φιλίες στηρίζουνται πάνω σέ εΐλικρινά 
αισθήματα. Ή καλλιτεχνική καί θρησκόληπτη συνείδησή του δέ 
θά τόν συγχωρούσε ποτέ, άν άδιαφορώντας, στερούσε άπό τή 
θρησκευτική τέχνη τών όμόθρησκών του κάποιες άνωτερότητες 
κι’ ύπεροχές πού άσφαλώς θά βρήκε στήν τουρκική μουσική.

Κι’ άν κάποτε έζησαν κι’ έδρασαν στήν Πόλη καλλιτέχνες 
καί ιδιοφυίες σάν τούς Ίτρίδες, τούς Ντεντέ Έφέντηδες, τούς 
Ζεκιαΐ Ντεντέδες, κανένας Τούρκος, καμμιάς έποχής, δέν δια- 
νοήθηκε κι’ ούτε θά διανοηθεΐ ποτέ, νά θεωρήσει κατώτερο τόν 
Ζαχαρία άπό τόν Ίτρί. Απόδειξη τρανή πώς οί παληοί μας 
είχαν άμοιβαϊον ένδιαφέρο γιά τήν τέχνη καί τούς καλλιτέ
χνες καί φρόντιζαν πάντα νά παρακολουθούν, ό ένας τήν έξέ- 
λιξη τοΰ άλλου κι’ άν ήταν δυνατόν νά έπωφελοΰνται άπ αύ· 
τούς. Κάτι ϊσως πού θάπρεπε νά γίνει μάθημα γιά μάς τούς 
σημερινούς τούς νέους.

Τό ίδιο διαπιστώνουμε καί στό κεφάλαιο τής λαογραφίας, 
τής λαϊκής τέχνης. ’Άν ρίξουμε μιά ματιά στή συλλογή «Δη
μώδη έλληνικά άσματα» 1 τοΰ Γ. ΠαχτικοΟ, θά δοΰμε πώς πολ
λά τραγούδια τών ρωμηών τής Καππαδοκίας καί τοΰ Πόντου, 
δέν διαφέρουν καθόλου άπό τά τραγούδια δικών μας όρισμέ-

*) Τουρκόφωνοι Βούλγαροι.
2) Yasar Nabi : «Balkanlar ve Tfirkler» (Ankara 1936, σελ. 82—83)

*) Γεωργίου Παχτικοΰ : «260 Δημώδη έλληνικά ασμοαα, άπό τοΰ στό
ματος τοΰ Ελληνικού λαοΰ». Βιβλιοθήκη Μαρασλή. Εν Αθήναις, 1905, 
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νων χωριών τής ’Ανατολής καί ξεχωρίζουν όλότελα άπό τά 
λαϊκά τραγούδια τής Ελλάδος. Μή ζητάτε άδικα νά έξακρι- 
βώσετε άν τά τραγούδια αύτά τών Ελλήνων καί Τούρκων τής 
’Ανατολής, πέρασαν άπό τόν 'Έλληνα στόν ΤοΟρκο ή άπό τόν 
τοΰρκο στό ρωμηό. Γιατί οί ρίζες τής άνάπτυξηςτοΰέκεΐ κόσμου 
άνάγονται στίς προελληνικές άκόμα έποχές. Ό μουσουλμανι
κός καί χριστιανικός τής ’Ανατολής λαός, κράτησε στά διά
φορα χωριά, ώς τίς μέρες μας, τά τελευταία άπομεινάρια ένός 
προελληνικοΰ πολιτισμού. Στάθηκεν ένα είδος θεσμοφύλακας 
τής πνευματικής κληρονομιάς τών περασμένων τους.

Οί μακρόχεροι ταμπουράδες πού βλέπουμε στά χιττιτικά 
άνάγλυφα, στή Λυδία εΐναι γνωστοί μέ τ’ άνομα «μπαντούρα» 
καί στήν Τουρκία έζησαν ώς «ταμπουράδες». "Οσο γιά τό πα
ρελθόν τών χωρών πούχορεύουνται χειροπιαστά, χάνεται αύτό 
στήν προϊστορία. 'Ωστόσο, εΐναι φανερό πώς δλα αύτά, κά- 
μνουν τήν κατοπινή τους ζωή, τόσο σέ μάς δσο καί στούς 'Έλ
ληνες, παράλληλα καί συγγενικά. Ό δικός μας «Καβάλ» εΐναι 
ό έλληνικός «αυλός» κ. ά.

’Όσοι ρωμηοί κατάγονται άπό τή Σμύρνη, ξαίρουν καλά τόν 
«ζεϊμπέκικο» χορό. Ένα χορό καθαρά τουρκικό. Τόν χορεύουν 
άκόμη καί σήμερα στή Βεσσαραβία, οί Γγαγκαούζηδες 1 πού 
άπό αιώνες τώρα έχουν κόψει κάθε δεσμ® μέ τήν ’Ανατολή. Κι’ 
δπως έγραψε τελευταία ένας ΤοΟρκος συγγραφέας : «Εΐναι 
γνωστός άκόμα έκεΐ κΓ ό ζεϊμπέκικος πού, πέρνωντας κανείς 
ύπ’ δψιν δτι χορεύεται άπό τούς γεροντώτερους, καταλαβαίνει 
δτι παλαιότερα ήταν διαδεδομένος άνάμεσα στούς Γκαγκαού- 
ζηδες.Ό χορός αύτός πού έκτελεΐται μονάχα άπό άνδρες, στούς 
Γκαγκαούζηδες δείχνει μιά μικρή διαφορά. Ό σκοπός του εΐναι 
πιό γρήγορος καί πιό ζωηρός άπ’ αύτόν πού ξαίρουμε. Οί χο
ρευτές ένθουσιάζουν ό ένας τόν άλλον, μέ διάφορες φωνές κι’ 
έπιφωνήματα, άδειάζωντας πολλές φορές καί τά πιστόλια τους 
στόν άέρα...» 2 Ό χορός λοιπόν αύτός, ένα [διάστημα διαδό
θηκε καταπληκτικά, άπό τή Σμύρνη στά Έλληνικά νησιά καί 
μέρα μέ τή μέρα αύξήθηκαν καί τά έλληνικά τραγούδια πάνω 
στόν ρυθμό τοΰ ζεϊμπέκικου.
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”Ας θυμηθούμε καί τ’ άντίθετο : Ξαίρουμε δλοι τόν «συρτό» 
χορό τής Πελοπόννησου, τής Κρήτης καί τών γειτονικών έλλη- 
νικών χωριών. Ό χορός αύτός ένα διάστημα εΐχε διαδοθεί πλα
τεία άνάμεσα στούς Τούρκους τής Πόλης κι’ άν μάλιστα ανοί
ξετε τά τουρκικά λεξικά τοΰ περασμένου αιώνα θά βρήτε τή 
λέξη «sirto» μέ τήν έξήγηση δτι προέρχεται άπό τά έλληνικά. 
Καί γιά νά δείξω πόσον εΐχε πιασθεΐ ό έλληνικώτατος αύτός 
χορός στήν Τουρκιά, άναφέρω τό «Συρτό» ποΰ σύνθεσε ό φι- 
λόμουσος σουλτάνος Άβδουλαζίζ κι’ έναν άλλον πού μεταχει- 
ρίσθηκεν σέ μιά σουίτα του ό σημερινός Τοΰρκος συνθέτης Χα
σάν Φερίτ, τοΰ Κρατικοΰ ’Ωδείου τής Βιέννης. Καί μέ τήν εύ- 
καιρίαν αύτή, θάπρεπε ίσως νά προσέξουμε κάποιαν όμοιότητα 
άνάμεσα στή ρίζα τοΰ χοροΰ αύτοΰ «σύρω» 1 καί τήν τουρκική 
«sigir» πού συναντοΰμε ώς «sigirtmek» καί «siigiirtmek» στίς διά
φορες άσιατικές κι’ άνατολικές διαλέκτους, καί πού σημαίνουν 
τό ’ίδιο. Κατά τόν R,adlof — στό «Τουρκικό λεξικό» του — οί λέ
ξεις segirme, segirmek. sekirkelemek, sekirmek., sekirme. στίς δια
λέκτους τών Telent καί Karakirgig τής ’Ασίας, σημαίνουν χορεύω. 
’Ακόμα, στήν'Έρζερούμη, εΐναι διαδεδομένος άνάμεσα στό λαό 
κι’ ένας χορός, παρόμοιος μέ τόν «συρτό», γνωστός μέ τ’ όνο
μα «segirtme bari» (συρώμενος). Εΐναι τώρα τυχαία ή όμοιότητα 
αύτή ή κάποια κοινή έτυμολογική ρίζα, άναγώμενη στήν προ- 
ελληνικήν έποχή ; "Οσο κι’ άν εΐναι κάπως δύσκολο νά έξα- 
κριβωθεϊ ή λεπτομέρεια αύτή, ένα εΐναι βέβαιο : τ’ δτι πολλοί 
τοΰρκοι μουσικοί, δίχως κάν νά ύποπτεύουνταυτήν ύπαρξη τής 
συγγένειας αύτής τών δύο ριζών, έχουν άφομοιώσει τόσο στήν 
τέχνη τους τόν χορόν αύτόν, ώστε νά πιστεύουν δτι προέρχε
ται άπό τις δύο τουρκικές λέξεις siir-tos, πού σημαίνουν «τρα
γούδι» καί «ρυθμική κίνηση».

Κι’ εΐναι άρκετά, στοχάζουμαι, τά δύο - τρία αύτά παρα
δείγματα, νά μάς πείσουν πόσο συγγενική καί παράλληλη ήταν 
ή έξέλιξη στίς μουσικές σχέσεις τών δύο χωρών στό παρελθόν 
καί πόσο θάπρεπε νά παραδεχθούμε μοιραίο τό έπακολοΰθημα 
τής συγγένειας αύτής στίς σημερινές καλλιτεχνικές δοσοληψίες 
μας.

Εύχόμαστε κι’ έλπίζουμε νά δούμε τή συνέχιση τοΰ ίδιου 
άμοιβαίου ένδιαφέροντος στίς καλλιτεχνικές μας έκδηλώσεις. 
Ωστόσο, θάταν άδικο ν’ άποδώσουμε μονάχα στίς πολιτικές 
περιπέτειες τοΰ παρελθόντος, τήν άργοπορία μιάς άμοιβαίας 
γνωριμίας τών σημερινών μουσικών έργων, μέ τήν έκτέλεση τών 
λεπτών συνθέσεων, τόσο τοΰ σμυρναίου Καλομοίρη ή τοΰ άνα- 
τολίτη Πετρίδη, στήν ’Άγκυρα καί τήν Πόλη, δσο καί τοΰ σμυρ
ναίου πάλε Άχμέτ Adnan ή τοΰ πολίτη Δζεμάλ Ρεσίτ, στούς 
καλλιτεχνικούς καί μουσικούς κύκλους τής Αθήνας καί τής Θεσ
σαλονίκης. Γιατί στίς μέρες μας, πού εΐναι γνωστό πόσο κο
πιάζουν οικονομικά οί καλλιτέχνες κάθε χώρας ή διοργάνωση 
τέτοιων συναυλιών καί στίς δύο χώρες θάταν περισσότερο άπό 
ζήτημα καλής θελήσεως κΓ επιθυμίας, καί σοβαρό πρόβλημα 
οικονομικό καί τεχνικό.

Σήμερα περιωρισθήκαμε στήν καλλιτεχνική καί ήθική μο
νάχα πλευρά τοΰ ζητήματος. Σέ κατοπινά μας άρθρα, έλπί
ζουμε νά καταπιαστούμε καί μέ τήν έξέταση τής ύλικής πλευ
ράς του, πού κατά τή γνώμη μας έχει δύο άπόψεις, μιάς, μου- 
οικολογικής κΓ άλλης μιάς, καλλιτεχνικής.

Τελειώνοντας τό άρθρο μου τοΰτο, άς μοΰ έπιτραπεϊ νά 
έκφράσω έδώ τίς εύχαριστίες μου στόν πρωτοστάτη καί πρω
τοπόρο μπορώ νά πώ τής άμοιβαίας πνευματικής άλληλογνω- 
ριμίας τών δύο γειτονικών χωρών, μεταφραστή μου, που δέχθη
κε νά υιοθετήσει τήν πρώτη μου τούτη έμφάνιση στόν έλληνικά 
περιοδικό τΰπο.

ΜΑΧΜΟΥΤ ΡΑΓΗΠ ΚΙΟΣΕΜΙΧΑλ 
(Μετάφραση: ΑΒΡ. Ν. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ)

ΜΑΧΜΟΥΤ ΡΑΓΗΠ ΚΙΟΣΕΜΙΧΑΛ

'Όσοι άπό τούς άναγνώστες μας, παρακολουθούν τίς γαλλικές μου
σικές έκδόσεις, χωρίς άλλο θά ξαίρουν τ’ όνομα τοΰ Μαχμούτ Ραγήπ 
Κιοσεμιχάλ. Οί «έπιστολές του άπό τήν Πόλη» στό «Monde Musical» τοΰ 
Παρισιού, τοΰ έχουν εξασφαλίσει μιά ξεχωριστή θέση στήν διεθνή μου
σική καί οί βαθειές παρατηρήσεις καί τό λεπτό κριτικό του πνεΰμα, τόν 
έχουν άνεβάσει στά ψηλώτερα καλλιτεχνικά σκαλοπάτια τής πατρίδας 
του Τουρκίας. Δέν εΐναι ούτε συνθέτης, ούτε βιρτουόζος. «Αύτό πού ο
νομάζουν έμπνευση, δέ χτύπησε τήν πόρτα τοΰ δικού μου μυαλού», λέ
γει ό ίδιος σέ κάποιο γράμμα του. Τό βιολί του ικανοποιεί καί ξεκουρά-
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ζει μονάχα τόν ϊδιον, δταν οί μακρυές ώρες του γραφείου και τής έρευ- 
νητικής μελέτης, τόν τσακίζουν. Τό έργον του Κιοσεμιχάλ, εΐναι κριτικό 
καί ιστορικό. ‘Αφιέρωσε δλες του τίς ικανότητες στή μελέτη τής Ιστορί
ας τής μουσικής κι’ άπασχολήθηκε πολύ μέ τή μουσική λαογραφία. Τα
ξίδεψε πολύ, γύρισε τήν Ανατολή καί μάζεψε άφθονο ύλικό. Οί μελέτες 
καί τά άρθρα του διαδέχονται ή μιά τήν άλλην. Εΐναι άκούραστος κι’ 
άνεξάντλητος. Κι’ άν λάβει κανείς ύπ’ δψι, τ’ά νειάτα του, δέν μπορεί 
παρά νά ελπίζει πολλά γιά τό μέλλον.

Φίλος κι’ ένθερμος ύποστηρικτής τής ελληνοτουρκικής φιλίας, κατά- 
γινε ιδιαίτερα στή μελέτη τής μουσικής τών βαλκανικών λαών καί ξεχωρι
στά τής χώρας μας, γιατί πιστεύει δτι ή πνευματική άλληλογνωριμία μας, 
σφίγγει περισσότερο τούς μεταξύ μας δεσμούς. ‘Η σημερινή του μελέ
τη γιά τίς σχέσεις τής ελληνικής καί τουρκικής μουσικής, πουχε τήν καλω- 
σύνη νά μάς στείλει γιά τίς «Μακεδονικές Ημέρες» δείχνει πόσο βαθειά 
κατέχει τό θέμα του.

Γεννήθηκε στά 1900 στήν Πόλη. Κατάγεται άπό τή γνωστή γιά τίς ύ- 
πηρεσίες της στό τουρκικό έθνος καί τό μουσουλμανισμό, οικογένεια τών 
Κιοσέ-Μιχάλ Ζαντελέρ. ‘Ο γιατρός πατέρας του, κατά τήν συνήθεια τής 
εποχής έκείνης, του δίδαξε άπό πολύ νωρίς, τήν άνατολίτικη μουσική, άπ’ 
τήν όποια στά 16 του χρόνια πέρασε στήν εύρωπαϊκή, μελετώντας βιο
λί καί θεωρία. Μετά τήν άνακωχή, στά 1922, πήγε στό Βερολίνο δπου 
κοντά στούς Waltor Detlefz, Isay Bannas, Alexandre von Fielitz καί Ar’ 
thur Willner, μελέτησε βιολί κΓ άρμονία. Στά 1926, πέρασε στό Παρίσι, 
δπου δίπλα στό καλλιτεχνικό ζευγάρι Eugene Borrel, είδικεύθηκε στήν 
άρμονία, τήν άντίστιξη καί κατάγινε σέ ειδικές λαογραψικές μελέτες. Στά 
1927 εκλέχθηκε μέλος τής «Societe Fran£aise de Musicologie*.

Σάν έπέστρεψε στά 1928 στήν Πόλη, διορίσθηκε καθηγητής τής μου
σικής, στό Λύκειο Γαλατά-Σαράι καί στό ’Ανώτερο Παρθεναγωγείο τής 
Πόλης. Αργότερα άποτέλεσε μέλος τής άποστολής του 'Ωδείου Στα- 
μπούλ, στήν ’Ανατολή γιά συλλογή λαογραφικου ύλικου κι’ άπό τό 1932 
διορίσθηκε καθηγητής στήν «Άνωτέρα Μουσική Σχολή» τής ’Άγκυρας.

'Όπως είπα καί παραπάνω, εΐναι άπό τά ψωτεινώτερα κριτικά μυ
αλά τής Τουρκίας, κι’ άλήθεια, θεωρώ τιμή μου καί ξεχωριστήν Ικανο
ποίηση τ’ δτι έλαχε σέ μένα νά τόν παρουσιάσω γιά πρώτη φορά στό 
έλληνικό κοινό.

ΑΒΡ. Ν. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΒΊΒΛίλ

ΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Γ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ «Νύχτες χωρίς δημιουργία*  ’Αθήνα, 1936.
Ό κ. Σφακιανάκης έπειτ’ άπό τά «Διηγήματά» του μάς δίνει τόν 

πρόσφατο τόμο. Στή νέα αύτή σειρά διηγημάτων διακρίνεται ό άνθρω
πος, πού άγωνίζεται νά προσπεράση τόν έαυτό του καί ν’ άποβή ένας 
ώμολογημένος λογοτέχνης.

Στά διηγήματα τοϋ κ. Σφακιανάκη δέν ύπάρχει ενότητα καλλιτε
χνικής πηγής> Άριστο εΐναι νά έκφράζη ένας λογοτέχνης τήν ιδιοσυγ
κρασία του μέ μέσο τό έργο του δηλ. νά μάς άφήνη νά ίδοΰμε τόν 
άνθρωπο πού άντιδρά καί τόν τρόπο πού άντιδρά ό άνθρωπος στόν 
εξωτερικό κόσμο. ’Έτσι βλέπουμε πώς του ένός συγγραφέα τό έργο 
άφορμάται άπό τή φαντασία, τοϋ άλλου άπό τό συναίσθημα ή τό πάθος, 
του τρίτου άπό τή νόηση, τή λογική. Αύτό θά πή, δτι ό κάθε συγγρα
φέας σάν άνθρωπος ζωντανός καί δχι σάν άντίγραφο τυχαίο άλλων 
άνθρώπων άφήνει νά περάση άπό τό βιβλίο του τό σταθερό ίχνος τής 
άντιδράσεώς του στά πράγματα, πού δταν εΐναι βιολογική άντίδραση 
σημειώνει τήν ιδιοσυγκρασία. Πέραν αύτοΰ κάθε συγγραφέας όφείλει νά 
μάς δώση μέ μέσο τό βιβλίο του τήν προσωπική σφραγίδα τοϋ πνεύμα
τός του. ’Εξετάζοντας τώρα άπό τήν άφετηρία αύτή τά διηγήματα του 
κ. Σφακιανάκη δσον άφορά μέν τήν παρουσία τής πνευματικής άτομικό- 
τητος ομολογούμε δτι δέν λείπει αύτή έντελώς καί δτι δχι σπάνια βρί
σκουμε έναν ιδιαίτερο τρόπο πού συλλαμβάνει μέ τή νόηση καί μάς πα. 
ρουσιάζει τά πράγματα. Μά άς μή παρασιωπήσουμε δτι τό προσωπικό 
αύτό στοιχείο τής σκέψεώς του δέν έχει τήν ένότητα έκείνη πού θά άφή- 
ση νά περάση άπό μπροστά μας μιά βαθύτερη πνευματική θεώρηση 
τής ζωής καί τοϋ κόσμου. Άλλ’ ίσως δσα ζητώ άπό τήν άποψη αύτή 
εΐναι άποκλειστικό προνόμιο τών μεγάλων καί εδώ δέν πρόκειται παρά 
γιά μιά καλή άρχή. ‘Όμως εκείνο, πού εΐναι άπαραίτητο σέ μικρούς καί. 
μεγάλους εΐναι ή άποτύπωση τής ιδιοσυγκρασίας, δηλ. τής ένότητας 
τοϋ βιολογικού χαρακτήρα (τής μόνης υπαρκτής, άλλωστε). Λ. χ. ό Πα- 
παδιαμάντης εΐναι ένας τύπος σταθερά άνακλητικός, νοσταλγικός στό 
έργο του. Διά τοΰτο άπορρίπτουμε τά πρώτα έργα του, δπου μή κατορ
θώνοντας άκόμα νά βρή τόν έαυτό του εΐχεν άφεθή νά ύποταχθή στή 
λογική, σέ μιά άκαμπτη λογικοποίηση τής τεχνικής. Τά πρώτα έργα του 
εΐναι συμπερασματικά, άλλ’ έκεΐνα δπου οριστικά βρήκε τόν έαυτό του 
άφορμώνται άπό άλλη περιοχή τής ψυχής, τήν άνάμνηση.

Ό κ. Σφακιανάκης ?έν εύρήκε άκόμη τή μοναδική βιολογική πη-
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γή του: αλλα διηγήματά του άφορμώνται άπό τήν όνειροφαντ αο ΐ α> 
—fantaisie. («Ό τελευταίος άνθρωπος έπί τής γης»,«Fragilem»), άλλα είναι 
grotesques («Συνομιλία μ' ένα κεφάλι»), σ’ άλλα πρωτεύει ή φ α ν τ α 
σί α— imagination—(«Φυγόδικοι άπ’ δλα τά έθνη», «"Ενα καράβι άπό 
τό Ταιγάνι», «Μιτσίσλαβα ΡοΟξελ». Β) 'Υπάρχουν διηγήματα, δπου πρω. 
τεύει τό θυμικό («Οί στράτες μου», «Αύτός, πού φοβερίζει τό θεό», 
«Μιά βελούδινη φωνή», «Μιά κραυγή σέ τεντωμένο πανί», «Ποιός σκό
τωσε τήν ’Άννα», «Άπό τό σημειωματάριο τοΰ δεκανέα Φ.», «Tacita», 
«Στά ύπόγεια». Γ) ’Άλλα πηγάζουν άπό τό λογιστικό («Εμείς, τά ζωα»), 
Ή πολλαπλότητα αύτή δείχνει άστάθεια, δείχνει δτι ό κ. Σφακιανάκης 
δέν άνακάλυψε άκόμα τόν οριστικό δρόμο τοΰ έαυτοΰ του. Καί ή ένό- 
Τητα διαθέσεως—ό κ. Σφ. φαίνεται διαρκώς εξημμένος στά διηγήμα- 
τά του καί σ’ αύτό τό κλασσικίζον «’Εμείς, τά ζώα» άκόμη—δέν πρέ
πει νά μάς άπατα: εΐναι εντελώς φαινομενική έθελημένη καί τεθειμένη 
■a posteriori...

Κρίνοντας τά διηγήματα τοΰ κ. Σφ. μεμονωμένα, ώς καλλιτεχνικές 
εκτελέσεις, βρίσκουμε δτι τά περισσότερα ισορροπημένα, άπ’ αύτά— 
εκείνα δηλ. πού δέν εΐναι άνισα, πού έχουν φτάσει σέ μιάν έσωτερική 
ισορροπία (ή οποία δέν υπάρχει άνάγκη νά συμπίπτη μέ τή γνωστή 
«κλασσική», είναι: «Οί στράτες μου», «Μιά βελούδινη φωνή», «’Εμείς, 
τά ζώα καί ή κόρη τοΰ έπιστάτη», «Ποιός σκότωσε τήν "Αννα» καί τό 
«Tacita». Τά άλλα δίνουν κάτι λιγώτερο άπ’ δ,τι χρειάζεται σέ ποιό 
καί σέ έκταση».

Τά διηγήματα τοΰ κ. Σφ. δέν έχουν υπόθεση, «άνέκδοτο» μέ άρχή- 
μέσο καί τέλος (εκτός άπό τό «’Εμείς, τά ζωα...» ή κι’ άν έχουν δέν 
παίζει ή ύπόθεση πρωτεύοντα ρόλο. Γνωστό, δτι στήν προσυμβολιστική 
λογοτεχνία μεγάλη σημασία εΐχεν εκείνο, πού ονομάζουμε «ένδιαφέρον» 
πού προέρχεται άπό τήν άναμονή γιά τήν έξέλιξη τοΰ θέματος. Σήμερα 
τό «ένδιαφέρον» παραμερίσθηκε. Τό θέμα ήταν πριν σάν κάτι καλοδε- 
μένο καί τώρα έφυγε τό δέσιμο καί τά μέρη του σκόρπισαν. Μερικά 
πεζογραφήματα εΐναι τόσο σκόρπια, πού στούς άσυνήθιστους καταν. 
τά άδύνατο νά τά διαβάσουν, γίνονται illigibles.

'Η μετασυμβολιστική λογότεχνία εΐναι χωρίς ύπόθεση χωρίς μΰθο, 
στατική. Τό «θέμα» περιστρέφεται κυριολεκτικά σ’ ένα καί μό
νο σημείο τό πεζογράφημα εΐναι στατικό καί άπό αύτήν τήν άποψη 
λυρικό. Τό θέμα είναι σκόρπιο, διάχυτο, μουσικά μεταδιδόμενο, ΰπο. 
βλητικό μουσικά καί δχι «λογικά». Στά λογοτεχνήματα αύτά πού 
άποκρούεται ή λογική συγκρότηση, τά μοντέρνα, ό «λόγος» σκορπιέ- 
ται διάχυτος καί δχι αιτιοκρατικά έμφανισμένος, καί κυριαρχεί ή φαντα
σία καί τό συναίσθημα πού μπορεί νά εΐναι πάθος. Βρισκόμαστε έτσι 
μπροστά σέ έναν άνανεωμένο ρομαντισμό τών ήμερών μας, σ’ έναν 
νεορρομ αντισμό.

Τά διηγήματα τοΰ κ. Σφακιανάκη εΐναι νεορρομαντικά, δπως καί 
τών προηγητών του: Ξεφλούδα, Γιαννοπούλου (τοΰ Δέλιου έν μέρει) 
τοΰ Σκαρίμπα· ένφ τά πεζογραφήματα τοΰ κ. Μυριβήλη εΐναι κάποτε 

μόνο ά 6 ε λ α μοντέρνά.
"Εχει σήμασία γιά μένα, δτι δλοι αύτοί τούς όποιους άνάφερ'α: 

Σφακιανάκης, Σκαρίμπας, Ξεφλούδας, Γιαννόπουλος κ.λ. εΐναι...έπαρχιώ- 
τες. Κρατώ μιά σημείωση δτι δλοι αύτοί οί έπαρχιώτες εΐναι «μοντέρ
νοι», ένω στήν Αθήνα καλλιεργείται καί ύποστηρίζεται ή «κλασσική» 
μορφή τής πεζογραφίας.

Τελευταϊον έχω νά προσθέσω: ό κ. Σφακιανάκης πήρε καλό δρό
μο, άλλά ό καλύτερος άπ’ δλους τούς δρόμους εΐναι έκεΐνος άπό τόν 
όποιο πετυχαίνει νά φτάση κανείς σ’ ένα τέρμα. "Ας μήν πάρη τό μέσον 
γιά σκοπό... Τό νά γράφει κανείς «μοντέρνα» εΐναι μέσον καί σκο
πός εΐναι νά χράφη έξαιρετικά ή τούλάχιστο έτσι ώστε νά έπισύ- 
ρη μίαν άνεπιφύλακτη σχεδόν κατάφαση. ‘Ο κ. Σφ... ώς τώρα δέν γρά
φει παρά μόνον άρκετά «καλά». «-γιλμλΠ. ΣΠΑγΙΔ.

Π. ΣΑΜΑΡΑ «Στρόβιλος» (μυθ-ιστόρημα) Χαλκίδα, 1936.
Αρχίζοντας νά διαβάζω τό μυθιστόρημα τοΰ κ. Σαμαρά είχα τήν 

έντύπωση. δτι κυκλοφορώ μέσα σ’ ένα σκαριμπικό οικόπεδο. ‘Ο ίδιος 
παράδοξος ρυθμός στό λόγο, ή ίδια παραδοξότητα στή φράση. Καί ήλ- 
πιζα, ό ίδιος παράδοξος άνθρωπος θά ξεπηδήση σιγά σιγά. Καί αύτό τό 
τελευταίο, τό περίμενα ώς ένα προχωρημένο σημείο, ώστόσο δχι μόνο 
ό ίδιάζων ρυθμός καί ή ίδιάζουσα φράση μέ έγκατέλειπαν δσο προχω
ρούσα στήν άνάγνωση, άλλά καί ό άναζητούμενος άνθρωπος δέ βρέθη
κε... ‘Ο ήρωας, τοΰ όποιου ή μορφή σχηματίσθηκε σιγά σιγά μέσα μου 
δέν εΐχε τίποτε άπό τό έκτακτο ή τό λοξό πού χαρακτηρίζει τόν σκα- 
ριμπικό ήρωα. Βρέθηκε νά είναι ένας τύπος έντελώς normal. Πονεϊ, πά. 
σχει, αισθάνεται δπως οί συνηθισμένοι λογοτεχνικοί άνθρωποι.

Τό μυθιστόρημα τοΰ κ. Σαμαρά χάνει προχωρητικά τό ένδιαφέρον 
του. Καί οΰτε ή ιδέα τοΰ «στροβίλου» πού είναι διαρκώς ζωντανή στό 
έργο, τό σώζει. Π. ΣΠΑΝΔ.

ΠΟΙΗΣΗ
ΑΡΗ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ «Οί πολιτείες τών ωρών» ’Αθήνα, 1936.

«Οί ούρανοί διηγούνται δόξαν θεοΰ καί ποίησιν τών χειρών αύτοΰ 
Αναγγέλλει τό σ τ ε ρ·έ ω μ α» λέει ό ιθ ψαλμός τοΰ Δαυίδ. Καί τό μέ
ρος αύτό τό μεταφράζει ό κ. Χατζηδάκης:

Τά ούράνια λέν γιά τοΰ θεοΰ τή δόξα κΓ οί στεριές σ’δλους 
μας κουβεντιάζουν γιά τά έργα τών χεριών του.

Δέν είμαι ικανοποιημένος άπό αύτοΰ τοΰ είδους τή μετάφραση τών 
ψαλμών. ‘Ωστόσο ό τόμος περιέχει κυρίως πρωτότυπη ποιητική ΰλη τοΰ 
κ. X. καί αύτό κυρίως μάς ένδιαφέρει.

ΆφοΟ παρατηρήσαμε, δτι τό περιεχόμενο τών μεταφράσεων, που 
εΐναι θρησκευτικό δέν συνταιριάζεται μέ τήν ποιητική ϋλη πού προσφέ- 
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ρέι ό ίδιος ό κ. X. και τούτο δείχνει τήν ταλάντευση άκόμη του νέοϋ 
ποιητή, θά προσθέσουμε δτι καί κείνο άκόμη πού μάς προσφέρει ό ίδιος 
€Ϊναι άνόμοιο: εΐναι «μοντέρνο» ή καί συνηθισμένο, εΐναι σατιρικό ή 
λυρικό εΐναι κοσμοπολιτικό ή κρητικό, εΐναι ελληνικό ή εύρωπαϊκό, εΐναι 
σκόπιμα ή αθέλητα πεζολογικό, εΐναι στολισμένο μέ τόν παλιό ποιητικό 
τρόπο ή άστόλιστο. Τί άπ’ αύτά δλα πού κλείνονται στις σελίδες του 
ίδιου τόμου εΐναι άποκλειστικά καί γνήσια δικό του, του κ. X;

θά έπιθυμουσα πολύ νά εΐχα ξεκαθαρίσει αύτό τό πρόβλημα γιά 
νά μπορούσα νά προχωρήσω έπειτα στήν εξέταση τής καλλιτεχνικής 
άξίας τής προσφερομένης υλης^

Π, ΣΠΑΝΔ

Γ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ «Αυγή» Ά^ήνα.
Μέ μεγάλη εύχαρίστηση διάβασα τά πρώτα ποιήματα πού έκδίδει 

ο νέος ποιητής Γ. Σ, ’Έργο σεμνό καί άντρίκειο μέ ώμορφες είδωλο- 
λατρικές χαρές καί πνευματικές έξάρσεις, ή «Αύγή» έχει μέσα της μιά 
κλασσική πνοή, κάτι συγκρατημένο καί άφτιασίδωτο πού ελκύει.

-'«Κάμε ν’ άνθουν οί σκέψες μου δροσιάτικες καί άπλές» μάς λέει 
εύθύς άπ’ τούς πρώτους στίχους ό ποιητής, σέ μιάν έπίκληση στήν 
ψυχή του. Τέτοιες εύχές εΐναι πολύ σπάνιες στά πρώτα λογοτεχνικά 
έργα. Γιά νά ποθήση ό τεχνίτης του λόγου άπλότητα πρέπει νά περά- 
ση κάμποσα στάδια ποιητικής παραγωγής, σάν πυθογόρειος άσκητής, 
δουλεύοντας ήσυχα καί σιωπώντας.

’Έτσι έξηγώ τήν άρτιότητα πού παρουσιάζουν τά ποιήματα τού 
Σ. στήν έμπνευση καί στήν τεχνική—καθώς καί στό λεκτικό. 'Η άπολύ- 
τρωση άπό ώρισμένα περιττά βάρη, ένας πόθος μετουσίωσης πού άπο- 
τελεΐ τό γενικό leit—motiv τής «Αύγής». Βρίσκω τό άνάλογό του καί 
στήν ποιητική έκφραση. Τό κάθε τι εΐναι δουλεμένο καί συγχρόνως 
άπέριτίο.

Γι’ αύτό καί δανείζομαι δυό στίχους άπ’ τό «’Αμπέλι» γιά ν’ άπο- 
κρυσταλλώσω μέ λίγια λόγια τήν έντύπωση πού μου έκανε τό διάβα
σμα τής «Αύγής».

Μέ πόσον ήλιο μέρωσε τή δυσκολία τήν πρώτη.
Καί πότισε τό γίνωμα πόσης αύγής δροσιά !

Π. ΛΑΣΚΑΡ1

ΜΕΛΕΤΕΣ
ΚΛ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ «Ίων Δραγούμης*  Ά^ήνα, 1936.

Τί θαυμάσια άποκάλυψις τό νέο βιβλίο τοΰ κ. Κλ. Παράσχου! Μετά 
άπό τήν έξοχη ψυχαναλυτική—λυρική βιογραφία τού φίλτατου Μπεράτη 
γιά τόν Μπωντλέρ, νά τώρα πάλι, τόσο γρήγορα, γιά τήν Ελλάδα, ένα 
περίπου δμοιο βιβλίο γιά τόν ’Ίωνα Δραγούμη— τόν περισσότερο "Ελ
ληνα, άπ’ δλους τούς "Ελληνες. Πρέπει ό κ. Παράσχος, νά αίσθάνθηκε 
βαθύτατα τόν ήρωά του, γιά νά έπιτύχη αύτό πού κλείνεται μέσα στις
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νει καί συγχρόνως άποδεικνύει γιά μιάν άκόμη φορά, δτι μόνον έφ’ δσον 
ύφίσταται, ή μιά εσώτερη ψυχική συγγένεια, μεταξύ βιογραφουμένου καί 
βιογραφοϋντος, ή μιά ταύτισις ή σύμπτωσις άπόψεων γενικά γιά τή Ζωή, 
ή τέλος μιά μυστική καί άκαθόριστη «συμπάθεια» έκ μέρους τού δευτέ. 
ρου πρός τόν πρώτο, μπορεί ν’ άναμένη κανείς, πλούσιους, χυμώδεις 
καί άφθονους τούς καρπούς. Άλλά πάντοτε βέβαια, μέ τήν βασική 
προϋπόθεση, δτι καί ό βιογραφούμενος έχει κάτι έκτακτο νά παρουσιά- 
ση, καί ό βιογράφος διαθέτει δλα τά σχετικά εφόδια.

Στήν προκειμένη περίπτωση, ό ’Ίων Δραγούμης δέν εΐναι τίποτε άλ
λο, παρά ένα όλόκληρο συνειδητό τέταρτο αίώνος, μεστό καί ύπέρπλή- 
ρες άπό άγώνες δλων τών μορφών, δπου ή θέλησις καί ή άμφιβολία, ή 
σκέψις καί ή δράσις, τέλος ή πάλη γιά μιά διαρκή ενσάρκωση τών 
ιδεών πού θερμαίνουν άπό τό ένα μέρος, καί άπό τό άλλο ένας μιμνέρ- 
μειος σκεπτικισμός γιά τό σκοπό δχι κάθε πράξεως, μά γιά τήν ίδια 
μας τήν έμφάνιση έπάνω στή γή, κι’ ώς άτομα καί ώς οργανωμένες κοι
νωνίες, γεμίζουν δλ’ αύτά μέχρι στεφάνης τήν πολυσύνθετη καί πολυ
τάραχη ζωή του "Ελληνος εκείνου, πού ζήτησε νά ξυπνήση τή φυλή του 
άπό τήν ήλίθια άταραξία της.

Ό κ. Παράσχος, έξ άλλου, άπέδειξε κατά τόν λαμπρότερο τρόπο, 
δτι εΐναι άπό τούς όλίγιστους, καί μέχρι τής στιγμής ό μοναδικός, γιά 
νά φέρη στό πιό αίσιο πέρας έναν παρόμοιο άθλο. Γιά δσους συνέβη 
νά παρακολουθήσουν, ν’ άπασχοληθούν, νά συγκινηθούν κατόπι, καί νά 
άγαπήσουν τό ώραίο φωτεινότατο φαινόμενο, πού ήρθε, άστραψε, έλαμ- 
ψε καί πέρασε άπό τή σκηνή τής νεοελληνικής πραγματικότητας, καί 
πού λέγεται αύτό : ’Ίων Δραγούμης, ή έργασία του κ. Παράσχου δέν 
προσφέρει παρά μιά βαθύτατη ικανοποίηση. Τί νά ζητήση κανείς περισ
σότερο άπό τόν βιογράφο, δταν ό τελευταίος αύτός κατορθώνει καί 
όλοκληρώνει τόν ήρωά του, δταν άκόμη κατορθώνει καί τόν τοποθετεί 
στό μόνο βάθρο πού ταιριάζει στόν ’Ίωνα Δραγούμη—ένα βάθρο λιτό, 
στερεό, δλο άγέρωχη μεγαλοπρέπεια.

Πρέπει ν’ άνοιξη κανείς αύτή τή μελέτη—βιογραφία, γιά ν’ άντιλη- 
φθή τό μέγεθος τής εύσυνείδητης καί πάντοτε αύστηρά καλλιτεχνικής 
έργασίας του νέου αύτοϋ λογοτέχνη, πού ξαφνικά, μέ τό έργο του αύτό, 
έδωσε μιά κ’ έσπασε τά δεσμά, καί ξεπέρασε τόν έαυτό του! Γιατί ό 
κ. Παράσχος, κατώρθωσε τήν τρέχουσα έπιστημονική μέθοδο πού άρμό- 
ζει μόνον σέ σχολαστικά κςί ψυχρά θέματα, νά τήν μεταβάλη στό πιό 
ξεκούραστο καί στό πιό έπαγωγικό σύστημα. Κατ’ αύτό τόν τρόπο, ό 
’Ίων Δραγούμης άναλύεται άπ’ δλες τίς πλευρές—κι’ ώς άνθρωπος, καί 
ώς καλλιτέχνης, καί ώς διανοούμενος, καί ώς μαχητής.

Καί πάντοτε, σέ κάθε σημείο, ιδίως στήν έξονυχιστική έρευνα του 
«έγώ», έπιτυγχάνει νά δώση έκ τών έσω, άνάγλυφο κι’ ολοζώντανο τόν 
ήρωά του—άφοϋ~ πρώτα άποπειραται νά ύπεισέλθη, (καί ύπεισέρχεται), 
σάν άνατόμος προσεκτικός κι’ όπλισμένος μ’ δλα τά σχετικά έφόδια, 
στις πιό άπομακρυσμένες, στις πιό βαθειές, στις πιό μυστικές γωνιές
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της προσωπικότητας τοΰ Ίωνος Δραγούμη, Αποκαλύπτοντας έτσι, τό 
αιματηρό βάθος, πού εΐναι πάντα κοινό γνώρισμα όλων τών έξαιρετι- 
κών άνθρώπων.

Ό κ. Παράσχος, τόσο πολύ Ενοιωσε καί αίσθάνθηκε τόν ήρωά του, 
ώστε δλα τά άφθονα άποσπάσματα τοΰ ίδιου τοΰ ’Ίωνος Δραγούμη 
πού παραθέτει γιά νά δώση Εναργέστερη τήν εικόνα τοΰ βιογραφου- 
μένου, (πράγμα πού τό Επιτυγχάνει Εντελώς), άν συνέβαινε νά Εσβυναν 
τά εισαγωγικά των δπου μέσα υπάρχουν, σχεδόν κάνεις και ποτέ, δέν 
θά καταλάβαινε πότε μάς μιλεϊ κατ’ ευθείαν ό ’Ίων Δραγοΰμης, και 
πότε ό κ. Παράσχος! Εΐναι τάχα λίγο αύτό; Στήν περίπτωσή μας, είναι 
οχι λίγο άπλώς, οΰτε δύσκολο, άλλά περίπου άδύνατο, γιατί ό Ιων 
Δραγούμης ύπήρξε πρό παντός μιά φυσιογνωμία δλο Εκρήξεις κα'ι άστή- 
ρευτη δυναμικότητα.

Φανερό λοιπόν, δτι στά όποιαδήποτε ίχνη τοΰ Εργου του,_ θά έμφυ- 
λοχωρή μιά μοιροϊα Ελαστικότης, αύτή άκριβώς, πού άπό τής φιλολο
γικής πλευράς, σκορπά μιά παράξενη γοητεία, καθώς πιστοποιεί ό καθΕ- 
νας πού Ερχεται σ’ Επαφή (καί εΐναι φυσικά ικανός γιά μιά τόσο λεπτή 
πράξη), μέ τό συγγραφικό του κυρίως Εργο.

Βασισμένη σέ μιά «συμπάθεια» πρώτα, γιά τήν οποία μάς μιλεϊ 
άλλωστε στις προλογικές του σελίδες ό κ. Παράσχος, καί τήν όποια 
γέννησε τό ίδιο τό Εργο τοΰ ’Ίωνος Δραγούμη, καί ώς Πράξη αύτό, καί 
ώς Λόγος, καί κατόπιν στά σχετικά ίχνη πού έγκατέλειψε πίσω του, 
ιδού γιατί αύτή ή μελέτη-βιογραφία τοΰ κ. Παράσχου, έπλήρωσε τό με
γαλύτερο κενό πού ύπήρχε άπό δύο δεκαετηρίδες σχεδόν, στή ζωή τοΰ 
νεοελληνικού Πνεύματος, άφοΰ Ετσι ή άλλοιώς, ό ’Ίων Δραγούμης ύπήρ
ξε Ενας τύπος Εμπνευσμένου γκρεμιστή, άλλά συγχρόνως καί πρό παντός, 
Ενας τύπος Εμπνευσμένου οικοδόμου, πού ζήτησε πρώτα ν άφυπνίση, 
βίαια καί σκληρά, «τήν βαθέως ύπνώττουσαν» νεοελληνική Φυλή, καί 
κατόπι νά δομήση μέ τό μυστρί στά χέρια, τήν όποιαδήποτε προσπά- 
θειά του, νά τής δώση Ενα ύλικό χαρακτήρα, πού ίσως δέν Αφίστατο 
τόσο, ή καί καθόλου ποιος ξέρει, τής πραγματικότητας, δσο τουλάχι
στον ήθελαν καί θέλουν άκόμη νά πιστεύουν μερικοί. «Ζωντανός άνθρω
πος, γράφει κάπου ό Καζαντζάκης, εΐναι αύτός πού πολεμάει στόν το
μέα τής Εποχής του», κι’ ό Πων Δραγούμης, ύπήρξεν άσφαλέστατα Ενας 
ζωντανότατος άνθρωπος ! Άλλά πρόκειται νά συζητηθούν Εδώ οί. σχε- 
τικΕς του άντιλήψεις—άντιλήψεις άλλωστε, πού κι’ δταν άκόμη χαρα- 
κτηρισθοΰν άπαράδεκτες, δέν θά τις άρνηθή κανείς καί ποτέ, τή ζωο
γόνο Επίδραση πού είχαν Επάνω στούς Ενθρώπους πρός τούς όποιους 
άπευθύνθηκαν. Πώς μποροΰσε άλλωστε άλλοιώς νά γίνη, άφοΰ ό 1ων 
Δραγούμης ύπήρξεν ό μόνος "Ελλην πού άπασχολήθηκε, Ερεύνησε, τα
ράχθηκε καί Εζησε δλα τά φοβερά προβλήματα πού ορθώνονται Απει
λητικά στούς βαθύτατα σκεπτομένους Ανθρώπους;

Ό κ. Παράσχος, πού δέν άφήκε καμμιά πλευρά τής πολυσύνθετης 
καί πολυεδρικής φυσιογνωμίας τοΰ "Ιωνος Δραγούμη δίχως νά τή θίξη» 
νά τήν Ερευνήση, νά τήν κρίνη καί νά τήν κατατάξη, Εκεί δπου Επρεπε, 

αφιερώνει θαυμαστές σελίδες (καθώς θά Επραττε εκείνος πού δμοια θά 
διέθετε τήν ικανότητα ν’ άσχοληθή μ’ Εναν άνθρωπο τοΰ ίδιου Απίθανου 
Αναστήματος δπως ό ’Ίων Δραγούμης) γιά τήν δυναμική προσωπικότη
τα τοΰ "Ελληνος πού είχε τήν ώραία τόλμη νά έξαρθή πάνω άπό τις 
Αγελαίες καί άναρθρες κραυγές δλων Εκείνων πού άπό μιά μοιραία σύμ
πτωση βρέθηκαν μέσα στά ’ίδια σινικά τείχη τής Εποχής Εκείνης, δίχως 
καμμιά διάθεση δυσφορίας καί καμμιά τάση ύπερπηδήσεως οπωσδήπο
τε αύτών γιά ν’ Αιαπνεύσουν Ελεύθερα, ζητώντας μόνος αύτός πλατύ
τερους ύριζοντας. Άλλ’ δπως κιόλας σημειώθηκε παραπάνω., δέν υπάρ
χει λόγος νά μιλήση κανείς Εδώ διεξοδικώτερα, γιά τό φιλοσοφικό 
«πιστεύω» τοΰ ’Ίωνος Δραγούμη. Αύτό Εγινε ήδη, καί μάλιστα δσο 
μπορούσε καλλίτερα άπό τόν κ. Παράσχο, πού βρίσκει νά Επηρεάσθη- 
κεν ό ήρωάς του άπό τό βλοσυρό δημιουργό τού «ύπερανθρώπου» καί 
τά έγωτιοτικά σχετικά κηρύγματα τοΰ Μπαρές καί τοΰ Σταντάλ —δπως 
αύτά Εκφράζονται στά γνωστά Εργα τών λογοτεχνών αύτών, πού δλες 
τις δέσμες τοΰ Εκτυφλωτικού φωτός πού διέθεταν, τις Εστρεψαν συγ- 
κεντρώνοντάς τες πρός τά μέσα, γιά νά ένδοσκοπήσουν, νά φωτίσουν 
καί νά καλλιεργήσουν τόν Εξαίσιο κήπο τών λουλουδιών πού Εκλειναν 
Εντός των. Δέν χωρεϊ καμμ,ά άμφιβολία. ότι Ετσι εΐναι—δπως γράφει 
ό κ. Παράσχος. Γι Εναν άνθρωπο καθώς ό ’Ίων /δραγούμης, πού πί
στευε δτι δέν ύπάρχει καν Εγώ, δτι είμαστε μιά προέκτασις δλων Εκεί
νων πού Εφυγαν, κι’ δτι αύτό πού Εκφράζεται μέ τό Εγώ, δέν είναι παρά 
ή συνισταμένη Εξω άπό μάς εύρισκομένων στοιχείων κ.τ.λ., ήταν φυσι
κό, συγγραφείς όμοιας ψυχοσυνθέσεως νά τοΰ έλκύσουν τήν προσοχή. 
Μόνον ή άποψις τοΰ κ. Παράσχου κατά τήν όποια ό ’Ίων Δραγούμης 
Εχει ομοιότητες μέ τόν Ίουλιανό Σορέλ, ξενίζει κάπως. Γιατί, (δσο γιά 
μένα τούλάχιστον), ό ήρωας τοΰ Σταντάλ Εκτός άιτό Εναν ύπέρμετρο 
άλλά κατώτερης ύφής Εγωισμό, δέν Εχει τίποτε άλλο, ύψηλότερο καί 
βαθύτερο καί πλατύτερο νά Επίδειξη, καθώς ό "1ων Δραγούμης, πού 
ύπήρξε Ενας πλούσιος, Ενας άφθονος, Ενας τύπος θαρραλέος δίχως λι
ποψυχίες καί μονομερείς καί στενούς σκοπούς καί Επιδιώξεις, μέ μιά 
λέξη ύπήρξεν Ενας έγωτιστής, ένφ.ό Ίουλιανός Σορέλ, ήταν Ενα πείσμα, 
τάρικο παιδί, άρρωστο, λίγο τέλος, Ντοστογιεφσκικός τύπος, μέ μιά 
λέξη πάλι, Ενας Εγωιστής.

Αλλά τί σημασία μπορεί νά Εχουν δλα αύτά, μπροστά στόν άθλο 
πού πρσγματοποιησεν ό κ. Παράσχος, τοποθετώντας τόν ήρωά του μέσα 
στό βαρύ καί πλούσ.ο κάδρο πού ταιριάζει σ’ Εναν ’Ίωνα Δραγούμη. 
Ενα βιβλίο καλογραμμένο, Επαγωγικό, προσεγμΕνο λεπτότατα, καί πάν

τα μέσα στά δικά του δρια εύρισκόμενο, εΐναι ή καλλίτερη, ή βαθύτερη 
καί ή ωραιότερη πράξη του κόσμου.

Ο κ. Παράσχος, Εχει σήμερα στό Ενεργητικό του, μιά τέτοια πράξη.
ΗΛΙΑΣ ΖΙΩΓΑΣ
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Ϊ. ΓίΑΤίΑΣΤΑΥΡΟΫ «Μακεδονική πολιτική κατά τόν Έν' αιώνα» (ΐεΰχος Α.') 
Θεσσαλονίκη. 1936.

’Άοκνος δουλευτής τής επιστήμης ό κ. Παπασταύρου έξέδωκε τε 
λευταϊα μιά δεύτερη εργασία του, μέ τόν παραπάνω τίτλο. Τήν έργασία 
αύτή χαρακτηρίζει μεγάλη προσοχή καί εύλάβεια πρός δλους τούς κα·. 
©ιερωμένους έπιστημονικούς τύπους έκδόσεως, φροντισμένη παρουσίαση 
τής ύλης, έκθεση πραγμάτων σαφής μόλη τήν κάποια Σκληρία του 
λεκτικού.

‘Η μελέτη του κ. Παπασταύρου δέν εΐναι μόνο άπό τήν άποψη τής 
επιστημονικής μεθοδικής άψογη. Εΐναι καί χρήσιμη. Διότι διαφωτίζει 
ώρισμένα σκοτεινά έως σήμερα σημεία τής Μακεδονικής ιστορίας καί 
σάν τέτοιο εΐναι βιβλίο χρήσιμο όχι μόνο γιά έναν επιστήμονα, άλλά 
καί γιά καθένα πού άγαπά τήν Μακεδονία καί θέλει νά γνωρίση τήν 
ιδιαίτερη Ιστορία της,

Μέ πολύ ένδιαφέρον άναμένουμε τήν ύπεσχημένη συνέχεια τής έρ. 
γασίας του κ» I. Παπασταύρου.

Π. ΣΠΑΝΔ,

ΣΠ. ΛΙΜΠΕΡΑΤΟΥ «*Η  ψυχολογία τοΰ Οΰγου Φωσκόλου» Έκδ. ’Έρευνας 1936

r) Πέρυσι ό ίδιος έξέδωκε μιά μελέτη του γιά τό Σολωμό.
2) καί άκόμη ή φροϋδική ή τής άτομικής ψυχολογίας γιά άλλους

’Έπειτα άπό τόν Ιατρό Κουρέτα, πού μέ τό βιβλίο του «Αί ψυχώσεις 
εις τήν λογοτεχνίαν» άνέλαβε ν’ άναλύση άπό φροϋδική άποψη τούς 
ήρωες ώρισμένων άρχαίων τραγωδιών, μιάν επιστημονική έργασία άνα- 
λόγου είδους μάς προσφέρει ό ιατροδικαστής κ. Λιμπεράτος μέ τό πρό
σφατο βιβλίο του γιά τό Φώσκολο. 1

Μέ τή μελέτη του αύτή ό κ. Λ. ζητεί νά μάς κατατόπιση στούς 
ψυχοφυσιολογικούς δρους τής καλλιτεχνικής έκδηλώσεως του ποιητού. 
Ό κ. Α. μελετά τήν ιδιοσυγκρασία τού Φωσκόλου σάν μιά προκαθορί- 
ζουσα καλλιτεχνική πηγή.

Εκτιμούμε δσο πρέπει τήν άρτιότητα τών επιστημονικών μέσων, πού 
διαθέτει ό συγγραφέας, άλλ’ άς μάς έπιτραπή νά πούμε έλεύθερα, δτι 
ή άποψή του ή ψυχοπαθολογική 2 δέ δίνει γιά μάς—δπως τό είπαμε 
καί άλλοτε—παρά μιά προκαλλιτεχνική φάση, δηλ. μάς παρουσιάζει 
μόνο τούς δρους πού δημιουργούν τόν καλλιτέχνη σάν άνθρωπο κο^ 
δχι τόν άνθρωπο σάν καλλιτέχνη. ‘Η ψυχοφυσιολογία προκαθορίζει τή 
ροπή τού άνθρωπίνου πνεύματος· δταν δμως ό άνθρωπος έκδηλωθή 
σάν καλλιτέχνης, δταν άπό τήν ιδιοσυγκρασία μεταβουμε στό καλλι
τεχνικό φάσμα, στό αισθητικό δραμα τού άνθρώπου, -τότε άφήνοντας 
τά ίδιοσυγκρασιακά αίτια ένδιαφερόμαστε γιά τά αισθητικά 
άποτελέσματα.

Ή έργασία τού κ. Α. μάς δίνει τήν προϊστορία τού Φωσκόλου. Δέ 

μάς εξηγεί τόν ποιητή άναγκαίως, άλλά συ μπτωματικώς: τέ 
τοιος ήταν ό Φώσκολος ώς άνθρωπος, άλλά καί τέτοιος ήταν 
ό ποιητής Φώσκολος, ό όποιος δέν ήταν ποιητής διότι ήταν τέτοιος, άλ
λά όντας τέτοιος, βρέθηκε νά εΐναι ποιητής.

Ό ποιητής Φώσκολος διαφεύγει άπό τά χέρια τού κ. Λιμπεράτου· 
Ώστόσο ή μελέτη αύτή προσεκτική καί καλά πληροφορημένη έχει μιάν 
ιδιαίτερη κλειστή χρησιμότητα.

Π. ΣΠΑΝΔ.

ΑΠ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ «ΟΙ Πηλιορεϊται έν Αιγύπτιο» (Τόμ. Α') ’Αλεξάν
δρεια, 1936

‘Υπηρετώντας άλλοτε στό έδώ ’Ιταλικό γυμνάσιο εΐχα τήν εύκαιρία 
νά παρακολουθήσω μέσα άπό δχι ολίγα ιταλικά βιβλία τή διαρκή μέ
ριμνα καί τό ζεστό ένδιαφέρον πού δείχνουν οί ’Ιταλοί γιά τούς μακρυ- 
νούς άδελφούς των, τούς έγκατεστημένους στίς αποικίες ή στό έξωτερι 
κό. Είδα πόσο προσπαθούν νά τούς έχουν πάντα μπροστά τους, νά μήν 
τούς λησμονούν· πόσο άκόμη, άγωνίζονται νά συγκρατήσουν ζωηρή τήν 
άγάπη τών μακρυνών άδελφών τους γιά τό πατρικό έδαφος, γιά τή 
μητέρα γή.

Σ’ έμάς τούς 'Έλληνας αύτου τοΰ είδους ό σύνδεσμος εΐναι κάπως 
χαλαρός καί αύτός εΐναι ένας άπό τούς λόγους πού άνθοΰσες εστίες 
ελληνικές τού έξωτερικού έχουν σβήσει ή πάνε νά σβήσουν. Καί δμως 
χρειάζεται ή μνήμη τής φυλής, χρειάζεται ή φυλή νά θυμάται. Καί εΐναι 
μιά άληθινή εθνική ώφέλεια ένα βιβλίο πού χρησιμεύει γιά νά μάς θυ
μίζει τί έκαμαν τί κάνουν πώς περνούν καί τί κατορθώνουν οί άδελφοί 
μας πού εΐναι μακρυνοί, πού εΐναι άγνωστοι άκόμα. Οί καλές τους πρά
ξεις, οί έπιτυχίες τους γίνονται δικές μας επιτυχίες. Καί τό ένδιαφέρο 
μας γι’ αύτούς δέν άφήνει νά χαλαρώση ό έθνικός δεσμός, ό τόσο 
χρήσιμος γιά τή συντήρηση τών έθνών.

Βιβλία σάν τού κ. Κωνστ. προσφέρουν μιά ύπηρεσία στή στενή πα
τρίδα άλλά καί—δπως θέλω νά πιστεύω—στήν Ελλάδα. Εΐναι μιά 
όφθαλμοφανερή κατάφαση εθνικής άγάπης.

Π. ΣΠΑΝΔ.

ΧΡΟΝΙΚΑ
—‘Ο κ. Π. Σπανδωνίδης δημοσιεύει στό γαλλικό περιοδικό « Front 

Latin*  του Παρισιού μιάένδιαφέρουσαμελέτη γιά τή νεοελληνική λογοτεχνία. 
Ο κ. Σπανδ. δημοσίεψε έπίσης στό τεύχος του Σεπτ.—Όκτ. τού περιο
δικού «Dante» πού τό διευθύνει ό ξεχωριστός ’Ιταλός λογοτέχνης και 
φίλος τών γραμμάτων μας κ. Lionello Fiuini ένα έκτενές άρθρο πού 
δίνει μιά άκριβή εικόνα τής σύγχρονης πνευματικής μας κινήσεως.

—Ό κ. Bruno Lavagnini καθηγ. τού Πανεπιστημίου τού Παλέρμου 
καί γνωστός νεοελληνιστής δημοσίεψε στή «Rivista di Filologia e d’ 
Istruzione classica» μιά ένδιαφέρουσα κριτική γιά τήν «‘Ιστορία τής νέας 
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έλληνικής λογοτεχνίας» τοΰ κ. Άρ. Κσμπάνη καί γιά άλλες έπίσης φιλολο
γικές έργασίες.

—Ό κ. Στ. ^.εφλούδας δημοσιεύει στό ’Ιταλικό περιοδικό «Olimpo» ένα 
σύντομο άρθρο γιά τόν ποιητή Κ. Καβάφη.

—Ό κ. Βαφόπουλος, διασαφηνίζοντας ενα σημείο τοΰ άρθρου τοΰ 
κ. Σπανδωνίδη, πού δημοσιεύθηκε γι’ αύτόν στό προηγούμενο τεΰχος 
τών «Μακεδονικών Ημερών», μάς παρεκάλεσε νά έξηγήσουμε δτι δέν 
ήταν αύτός ό έκδοτης τοΰ πρώτου λογοτεχνικού περιοδικού τής Θεσ
σαλονίκης. Τά «Μακεδονικά Γράμματα» τά έξέδιδε άπό τό 1912—1924 
ό άλησμόνητος Ροδόλφος Χατζηαθανασίου, μέ τήν οικονομική ένίσχυση 
μιάς συντροφιάς έκλεκτών διανοουμένων άνθρώπων.

Τό 1924 μονάχα, δταν ό Χατζηαθανασίου άποχώρησε άπό τή διεύ- 
θυνση τοΰ περιοδικού, ή συντροφιά άνέθεσε τή διεύθυνση τών «Μακε
δονικών Γραμμάτων» στά δύο νεώτερα μέλη της, τόν κ. Βαφόπουλο καί 
τόν κ. Κ. Κόκκινο. «

—Στίς άρχές τοΰ ’Οκτωβρίου κυκλοφόρησε τό νέο μηνιαίο λογοτε
χνικό καί βιβλιογραφικό περιοδικό «Πνευματική ζωήί». Διευθύνεται 
άπό τόν γνωστό λογοτέχνη καί διευθυντή τοΰ Γραφείου πνευμα
τικών ύπηρεσιών κ. Μ. Νικολαίδη. Γιά σκοπό τής έκδόσεως τοΰ 
περιοδικοΰ ό έκδοτης του τάσσει τή δημιουργία ένός άνωτέρου πνευ
ματικού κοινοΰ μέ τήν ένημέρωση καί τήν καθοδήγηση, μέ τήν καλλιέρ
γεια τοΰ γούστου καί τοΰ ένδιαφέροντος γιά έργα πραγματικώς έκλε- 
κτά. Οί «Μακεδονικές Ημέρες» εύχονται στό φίλο περιοδικό τήν καλύ
τερη έπιτυχία.

—Κυκλοφόρησαν τά «Νεοελληνικά Γράμματα» ήπιό ζωντανή καί συγ
χρονισμένη εβδομαδιαία έπιθεώρηση γραμμάτων καί Τέχνης. Τά «Νεο
ελληνικά Γράμματα» στήν καινούργια τους προσπάθεια φιλοδοξούν νά συγ
κεντρώσουν δλα τά νέα έκεΐνα δημιουργικά στοιχεία πού τή στιγμή αυ
τή δουλεύουν γιά μία άνθηση τοΰ λόγου καί τής τέχνης στή χώρα μας. 
Τούς εύχόμαστε κάθε έπιτυχία καί τά συνιστοΰμε θερμά στούς άναγνώ· 
στες μας.

— Συνιστοΰμε άκόμα στούς άναγνώστες μας τό περιοδικό «Νέα Πνοή» 
πού ολοένα καί έξελίσσεται καί πού έχει γίνει τό άρτιώτερο περιοδικό 
νέων.

— Στήν αίθουσα τοΰ «Πάλλας» δόθηκε τό φιλολογικό πρωί πού ώρ- 
γάνωσε ό Σύλλογος τών άποφοίτων τοΰ Προτύπου Παρθεναγωγείου 
Νούκα - Σχινά—’Έγινε έπίδειξη Μακεδονικών χορών. ’Απαγγέλθηκαν ποι
ήματα τής Άνθούλας Σταθοπούλι υ Βαφοπούλου, τοΰ κ. Γ. Βαφοπού- 
λου, τής κ. Χρ. Ζητσαία, τοΰ κ. Λ. Πωγονίτη, τοΰ Αίμ. Ριάδη. Έπίσης 
συνθέσεις τοΰ Ριάδη καί Μαργαρίτη. Γιά πρώτη φορά άνεβάσθηκε τό μο
νόπρακτο τής κ. Ρούλας Παπαδημητρίου «ή στοργή».

■ -Στίς 26 Δεκεμβρίου στήν α’ίθουσα τών «Διονυσίων» δόθηκε άπό 
τή κ. I. Μπουκουβάλα -’Αναγνώστη ή διάλεξη γιά τό Λίτστ. Ή έκτέλεση 
έργων του στό πιάνο έγινε άπό τή δα ’Ιόλη Μπουκουβάλα.

—Άπό τό θιάσο «Καλλιτεχνική συνεργασία» παίχτηκε στό θέατρο 

τοΰ Λ. Πύργου ή «Καινούργια ζωή» τοΰ κ. Δ. Μπόγρη. Στήν «πρώτη» μί
λησε ό ίδιος συγγραφέας γιά τό θέατρο.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΚΑΕΩΝΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ «“Ιων Δραγούμης» (’Έκδοση «Πυρσός») 

ΣΤΕΛΙΟΥ ΞΕΦΛΟΥΔΑ «Στό φώς τοΰ λευκού άγγέλου» ("Εκδοση Κα
σταλίας») Γ. ΒΑΛΕΤΑ «Ό Σολωμός καί οί Φαναριώτες» ΣΟΛΩΜΟΥ 
«Προφορικοί στοχασμοί» (πρώτο μάζωμα Γ. ΒΑΛΕΤΑ «Φιλολογικά στόν 
Κρυστάλλη» Μυτιλήνη ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ1ΔΟΥ. «Οί Πη- 
λιορεϊται έν Αίγύπτω» Τόμος Α. ’Αλεξάνδρεια. ΠΑΝΟΥ ΣΑΜΑΡΑ 
«Στρόβιλος» (πεζογράφημα) Χαλκίδα. ΠΑΝΟΥ ΚΟΡΑΛΗ «Ειρήνη» (συμ
βολικό δράμα) ’Αθήνα. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ «Μακεδονική Πο
λιτική» κατά τόν δον π. X. αιώνα ’Αλέξανδρος A . MARIE LOUISE AS- 
SERIN «La Grece vivante dans les auteurs vivants» (conference) GRE- 
CIA (Buenos Aires) (Camera di Comercio Helenica) MICHEL RENZUL- 
LI «Lord Byron» (version Franpaise adaptee de 1’anglais et presentee 
par M. Philippe de Zara. ΜΕΛ1ΣΣΑΝΘΗ «‘Ο Γυρισμός τοΰ άπώτου» (ποι
ήματα). Φόρη Τέλη «Πρώτοι στίχοι» Κοζάνη.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
«Νεοελληνικά γράμματα» (1, 2, 3,4, 5)’Αθήνα «Κυπριακά γράμματα» 

(’Οκτώβριος - Νοέμβριος, Δεκέμβριος) «Πάφος» (άριθ. 2) Κύπρος) Εκπαι
δευτικά Χρονικά (έτος Δ. 6. Νοέμβριος) «Πνευματική ζωή» (άριθ. 2 άρ. 3 
Δεκέμβριος) «Ψυχή» (άριθ. 4 ’Οκτώβριος) «Τραπεζιτική» (άρ. 27 Νοέμβρι
ος) «Συζήτησις» (άριθ. 8 Νοέμβριος) «'Άγιος ’Ιωάννης καί Σωσίπετρος» 
(άριθ. 21) Γεν. Έλλ. Βιβλιογραφία (άριθ. 4) «Ό φίλος τών ζώων» (άριθ. 
24 'Οκτώβριος) «Εκκλησιαστική Αλήθεια» (άριθ. 2 Νοεμβ.) Ελληνική Έ
πιθεώρηση» (άριθ. 349) «Obra» (Revista mensval ilustrade B. Aires)«Pan» 
(Sintesis di tode idea mundial B. Aires) «Dante» (No 11—12 Nov. Dec.) 
32 Avenue di Γ opera Paris 2) «Le Front Latin (No 15 Dec. No 16 Rue 
Servandoni 7 Paris 6e) L’ Hellenisme contemporain (2 Decembre). «Νέα 
Πνοή» (6-7).

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
«Νέοι Καιροί» (Περαιεύς) «Αγών» (Κυπαρισσία) «Τηλέγραφος» (Πα- 

τρών) «Επτάνησος» (Κέρκυρα) «’Ηπειρωτικόν μέλλον) Αθήνα «Αγών» 
(Τριφυλλίας) «Κραυγή» (’Ιωάννινα) Κρητικά νέα (Ηράκλειο) «θρακικά 
Νέα» Άλεξανδρούπολις).
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ

ΚΛ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ 

Ίων δραγουμης,, 
ΕΚΔΟΣΗ “ΠΥΡΣΟΥ,, ΑΘΗΝΑΙ

ΣΤΕΛΙΟΥ ΞΕΦΛΟΥΔΑ

■‘ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ,,
ΕΚΔΟΣΗ “ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ,, ΑΘΗΝΑΙ


