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ΠΙΝΔΑΡΟΥ
Ο ΠΕΜΠΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ 

ΙΨΑΥΜΙΔΙ ΚΑΜΑΡΙΝΑΙΩ, ΑΠΗΝΗ·]
Ό πέμπτος αύτός Όλυμπιονίκης, καθώς καί ό προηγού

μενος ό τέταρτος, εΐναι αφιερωμένος στόν ϊδιο νικητή τόν 
Ψαύμη τόν Καμσριναΐο καί γιά τήν ’ίδια τή νίκη του μέ άπή- 
νη, δηλ, άμάξι πού έσερναν μουλάρια, άν καί τά παλαιό χει
ρόγραφα έχουν στόν δ' Όλυμπιονίκη τήν έπιγραφή : αρματι, 
όχι σωστά. Ή πατρίδα τοΰ νικητή, ή Καμάρινα τής Σικελίας, 
μόλις έπαιρνε πάλι έπάνω της ϋστερ’ άπό τρεις καταστροφές 
πού τή βρήκαν άπό τό καιρό πού πρωτοχτίστηκε (600 π. X.) 
κ’ έκαμε φαίνετ’ έντύπωση κ’ ϊσως καί τό φτόνο τών συμπα
τριωτών του νά κίνησε ή μεγαλοπρέπεια, ή βασιλική πραγμα- 
τικώς, πού έλαβε μέρος ό Ψαύμης στούς ’Ολυμπιακούς άγώ- 
νες αύτής τής έποχής (456;), ένώ οί πατριώτες του άγωνίζον- 
ταν νά βγάλουν άπ’ άμαχανίας εις φάος τή ξανανει- 
ωμένη τους πόλη.

Υψηλών νυνον αρετών, 
άνθος γλυκό στεφάνων άπ τήν 'Ολυμπία, 
με καρδιά· δέξον γαληνή, 
τον Ωκεανόν θυγατέρα, 
δώρο άπ’ τό φτερωτότροχο 
τον Ψανμη άράξι.

Πον ρεγαλΰνοντας, Καμάρινα, 
τή λαοτρόφα οον τήν πόλη, % 
τονς εξ διπλούς τών θεών βωμούς έτίυησε 
στις πιό μεγάλες τις γιορτές των 
μέ θυσίες βωδιών καί τονς άγώνες του 
τών πέντε ημερών. .
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με αρμα, με μούλες, με άτι μονοχάλινο 
και νικητής με δόξα 
σέ στόλισε άκριβή 
και τόν πατέρα τον * Ακρων α διαλάλησε 
μαζί με τή ξανανειωμένη τον πατρίδα.

ΚΓ άπ’ τον Οίνομάον καί τον Πέλοπα 
γνρνόντας τονς χαριτωμένους τόπονς 
ψάλλει, ώ ’Αθηνά προστάτισσα, 
καί τό δικό σον τό σεβάσμιο τ άλσος 
καί τό ποτάμι τον *Ωανη 
καί τήν εγχώρια λίμνη.

καί τά ιερά τά ρέματα 
π ον ό " Ιππαρης ποτίζει τό λαό σον 
καί γρήγορα πνκνώνει τό άψηλόροφο 
τών στερεών σπιτιών τό δάσος 
βγάζοντας απ' τήν απορία στό φώς 
τής χώ>ρας τό λαό.

Δία σωτήρα ψηλοσνγνεφε, 
πον κάθεσαι στόν Κρόνιο τό λόφο 
καί πον τιμάς τόν πλατνρέματο Αλφειό 
καί τό ιερό τής *Ιδας άντρο, 
σέ σένα ικέτης έρχομαι 
μέ τών ανλών τών λνδικών τόν ηχο,

νά σον ζητήσω νά στολίζης πάντ’ αύτή 
τήν πόλη μ*  ένδοξους θριάμβους' 
κι άμποτε καί σέ σένα, ’Ολνμπιόνικε, 
νά δίνη ώς τή στερνή τή μέρα 
γαλήνια γερατειά, τήν ϊδια βρίσκοντας 
πάντα χαρά στον Ποσειδιώνα τάτια

τριγνρισμένος, Ψαύμη, άπό γυιούς' 
μ άν κανείς θρέφει μιά σωστή ευτυχία 
έχοντας πλοντη οσα τον άρκονν 
καί σ' αύτά κι όνομα καλό προστέση, 
θεός νά γίνη άς μή γυρέψη

I. Ν. γρυπαρης;

ΑΝΟΡέ MALRAUX

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
(απόσπασμα)

‘Ο Andre Malraux γεννήθηκε στό Παρίσι τό 1895. ’Έγραψε : «Οί κα
ταχτητές» (1928), «‘Η βασιλική οδός» (1930), «’Ανθρώπινες συνθή
κη» (1933), κ. ά.
«Οί ’Ανθρώπινες συνθήκες» εΐναι τό καλύτερο έργο του. «Μέσα σ 
αύτό τό βιβλίο, λέει ό R. Brasillach, περνούμε άνάμεσα σέ μιάν όμί- 
χλη πού δέ φωτίζεται ποτέ, άνάμεσα σέ φωνές πολεμικές, διαμάχες 
μεταξύ έπαναστατών πού δέν πιστεύουν πειά στήν έπανάσταση, καί 
περνούμε άκόμα άνάμεσα στή φοβερή κινεζοσοβιετική σύγχυση πού 
μάς φέρνει εναν τρομαγμένο σεβασμό, δταν διαβάζουμε γι αύτή στις 
έφημερίδες. Αύτό τό βιβλίο δέ διαβάζεται. Καί άκριβώς έπειδή δέ 
διαβάζεται, επειδή εΐναι σκοτεινό, μάς βυθίζει σέ μιάν άτμόσφαιρα 
άληθινά άξιοσημείωτη. *Ο  φόνος χωρίς σκοπό, ή έπανάσταση χωρίς 
ελπίδα, οί σφαγές, οί μεγάλοι καί θολοί ποταμοί, ή νύχτα ή κινέζι
κη καί ή ομίχλη ή κινέζικη, καί ό άνηλεής κινέζικος ήλιος καί τά 
μαρτύρια, συνθέτουν μιά εσωτερική συμφωνία πού δέ μπορεί νά τά 
λησμονήση κανείς μιά πού βυθίστηκε σ’ αύτή».
Κανείς δέ μπορεί νά ψέξη αύτή τή σκοτεινότητα τού Malraux. Άλλ’ 
αύτή δέν εΐναι—εύτυχώς—ό μόνος καί ό τελικός σκοπός του. CO Ed. 
Jaloux παρατηρεί δτι τό ένδιαφέρον του συγγραφέα γυρίζει άλλου : 
«ό Malraux εΐναι ένα εΐδος moraliste, πού μάς προβάλλει εικόνες 
τού άνθρώπινου μεγαλείου. ‘Ο ήρωάς του εΐναι κάποιος πού ζητάει 
τήν περιπέτεια δχι γιά τήν περιπέτεια, άλλά γιά νά άνακαλύψη σ’ αύ
τή τήν άληθινή του φύση. Σέ κάθε στιγμή, στις έσχατες βιαιότητές 
τους, τά πρόσωπα ξαναγυρίζουν στόν έαυτό τους, ρωτούν μέ άγω- 
νία, ζητούν αύτό πού ’θά γεννηθή μέσα τους καί τήν άπάντηση πού 
θά δώσουν στό έρώτημα τών γεγονότων».
Τά δύο αύτά καλλιτεχνικά στοιχεία, ή άτμοσφαιρικότητα καί ό προσ
διορισμός τών προσώπων άπό μέσα τους εΐναι δ,τι έκτιμώ 
στόν Malraux καί δ,τι θά εύχόμουν γιά τό νεοελληνικό μυθιστό
ρημα. Π. ΣΠΑΝΔ.

Μισή μετά τά μεσάνυχτα

θά δοκίμαζε ό Τσέν νά σηκώσει τήν κουνουπιέρα; θά χτυ
πούσε τρυπώντας την; Ή άγωνία του εστιβε τό στομάχι*  ήξε
ρε καλά τή σταθερότητά του, μά τούτη τή στιγμή δέν ήταν σέ
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θέση νά τή σκέπτεται παρά ηλίθια, γοητευμένος άπ τήν άφθονη 
άσπρη μουσελίνα πού έπεφτε άπ τό ταβάνι πάνω σ’ ένα σώ
μα λιγώτερο όρατό άπό μιά σκιά, κι άπ δπου έβγαινε μονά
χα αύτό τό μισογυρμένο άπ τόν ύπνο μά όλοζώντανο πόδι — 
ή άνθρώπινη σάρκα. Φως έρχόταν μονάχα άπό τήν άντικρυνή 
οικοδομή· ένα μεγάλο παραλληλόγραμμο άπό ώχρό ήλεκτρικό 
φώς κομμένο άπό τις σιδερένιες πήχες τοΰ παραθυριού —μιά 
τέτοια πήχυ έρριχνε τή γραμμή της άκριβώς κάτω άπό τό 
πόδι σά νά ήθελε νά τονίση τόν όγκο καί τή ζωή. Τέσσε
ρα, πέντε κλάξον άκοΰσθηκαν ταυτόχρονα. Ανακαλύφθηκε; 
Νά πολεμήσει, νά πολεμήσει τούς έχθρούς πού άμύνονται, τούς 
ξυπνούς έχθρούς, τί άνακούφιση !

Τό κύμα τοΰ πάταγου κατάπαυσε· κάποιο μπέρδεμα άμα- 
ξιών—(έκεΐ κάτω στόν κόσμο τών άνθρώπων γινόταν άκόμα 
μπερδέματα άμαξιών). Βρέθηκε πάλι κατάντικρυ στό μεγάλο 
μαλακό λεκέ τής μουσελίνας καί τοΰ φωιεινού παραλληλό
γραμμου πού άκινητοΰσαν μέσα σ’ αύτή τή νύχτα δπου δέν 
ύπήρχε πιά χρόνος.

’Επαναλάμβανε μέσα του πώς ό άνθρωπος αύτός έπρεπε 
νά πεθάνει. ’Ηλίθια. Γιατί ήξερε πώς θά τόν σκότωνε. Είτε τόν 
έπιαναν είτε όχι, είτε τόν έκτελοΰσαν είτε όχι, λίγο τό σκέ- 
πτοταν. Δέν ύπήρχε τίποτε άλλο άπό αύτό τό πόδι, άπό αύ
τό τόν άνθρωπο πού έπρεπε νά τόν χτυπήσει χωρίς νά τοΰ 
δώσει τόν καιρό ν’ άμυνθεΐ—γιατί άν άμύνονταν θά φώναζε.

Μέ τά βλέφαρα κλειστά άνακάλυπτε στόν έαυτό του όχι 
τόν πολεμιστή πού φανταζόταν σά μέσα άπό μιά ζάλη, μά έναν 
θυσιαστή· καί οί θεοί πού τόν ώθοΰσαν δέν ήταν μονάχα κεί
νοι πού εΐχεν έκλέξει. Κάτω άπό τήν άπόφασή του τήν έπανα- 
στατική ορθώνονταν ένας κόσμος άπό βάθη πλάι στόν όποιο 
αύτή ή συντριμμένη άπό άγωνία νύχτα ήταν γεμάτη φώς. «Δο
λοφονία άλίμονο ! δέν εΐναι μονάχα τό σκότωμα..» Μέσα στις 
τσέπες του, τά χέρια του διατακτικά κρατούσαν, τό δεξί, ένα 
κλειστό ξυράφι, τό άριστερό, ένα μικρό μαχαίρι. Τά έχωνε δσο 
μπορούσε πιό βαθειά, σά νά μήν άρκοΰσε ή νύχτα γιά νά κρύ
ψει τις κινήσεις του. Τό ξυράφι ήταν πιό σίγουρο, μά ό Τσέν 
αισθάνονταν πώς ποτέ δέ θά μπορούσε νά τό χρησιμοποιήσει. 
Τό μαχαίρι τό συχαίνονταν λιγώτερο. ’Άφησε λοιπόν τό ξυ
ράφι πού τό κόκκαλο εισχωρούσε μέσα στά κλειστά του δά

χτυλα: μέσα στήν τσέπη του τό μαχαίρι ήταν γυμνό, δίχως 
θήκη. Τό πέρασε στό δέξί του χέρι, ένώ τό άριστερό ξανάπε- 
φτε πάνω στό όλομάλλινο σάλι του δπου έμνεισκε σάν κολλη
μένο. 'Ύψωσε έλαψρά τό δεξί του μπράτσο, ξαφνιασμένος άπό 
τή σιωπή πού έξακολουθοΰσε νά τόν τριγυρίζει, σά νά περί- 
μενε πώς ή χειρονομία του αύτή θά προκσλοΰσε κάποια πτώ
ση. Μά δχι· τίποτε δέ συνέβαινε- αύτός, ναι αύτός έπρεπε νά 
ένεργήσει.

Αύτό τό πόδι ζοΰσε σάν ένα κοιμισμένο ζώο. ΤΗταν τό τέ
λος άπό ένα σώμα ; «Τρελλάθηκα ;» ’Έπρεπε νά δει αύτό 
τό σώμα. Νά τό δει, νά δει αύτό τό κεφάλι· έπρεπε νά μπει 
γι αύτό μέσα στό φώς. Ποιά ήταν ή άντίσταση τής σάρκας ; 
Σ^ιασμωδικά ό Τσέν έχωσε τό μαχαίρι στό άριστερό του μπρά
τσο. Ό πόνος, (δέν ήταν σέ θέση νά σκεφθεΐ πώς ήταν τό δι
κό του μπράτσο) ή ιδέα του βέβαιου βασανιστήριου άν αύτός 
πού κοιμοΰνταν ξυπνοΰσε, τόν άνακούφιζαν γιά μιά στιγμή· 
τό βασανιστήριο άξιζε πιό πολύ άπ αύτή τήν ατμόσφαιρα τής 
τρέλλας. Πλησίασε. Ήταν πραγματικά ό άνθρωπος πού είχε 
δει, δυο ώρες πριν μέσα στό φώς. Τό πόδι πού σχεδόν άγγιζε 
τό πανταλόνι τοΰ Τσέν, έστρεψε ξαφνικά, δπως ένα κλειδί, καί 
ξαναρθε στή θέση του μέσα στήν ήρεμη νύχτα. ’Ίσως αύτός 
πού κοιμοΰνταν, νά αισθάνονταν αύτή τήν παρουσία, όχι δμως 
τόσο ώστε νά ξυπνήσει. Ό Τσέν άνατρίχιασε- ένα έντομο 
έτρεχε πάνω στήν έπιδερμίδα του. ’Όχι- ήταν τό αίμα πού αύ- 
λάκωνε τό μπράτσο του. Καί πάντα αύτή ή αίσθηση τής ναυ
τίας.

Μιά μονάχα κίνηση κι ό άνθρωπος θά πέθνησκε. Νά τόν 
σκοτώσει, δέν ήταν τίποτε· τό άδύνατον ήταν νά τόν έγγίσει. 
Κ’ έπρεπε νά χτυπήσει μέ άκρίβεια. Αύτός πού κοιμοΰνταν 
ξαπλωμένος άνάσκελα, δέ φοροΰσε παρά τό κοντό του σόβρα- 
κο μά κάτω άπό τήν πταχειά του έπιδερμίδα δέ φαίνονταν τά 
παγίδια του. Ό Τσέν έπρεπε νά έχει γιά στόχο τις μύτες τών 
βυζιών. "Ηξερε πόσο εΐναι δύσκολο νά χτυπήσει άπό πάνω 
πρός τά κάτω. ΚρατοΟσε λοιπόν τό μαχαίρι, μέ τό λεπίδι στόν 
άέρα, μά τό άριστερό βυζί ήταν τό πιό άπομακρυσμένο- έπρε
πε νά χτυπήσει κατευθεία τρυπώντας τήν κουνουπιέρα, μέ τό 
μπράτσο τεντωμένο, μέ μιά κίνηση καμπύλη έτσι σά νά έδινε 
μιά γροθιά. ’Άλλαξε τή θέση τοΰ μαχαιριού' μέ τό λεπίδι τώ
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ρα πρός τά κάτω. Νά έγγίσει αύτό τό άκίνητο σώμα ήταν τό
σο δύσκολο δσο καί νά χτυπήσει ένα πτώμα, ίσως γιά τούς 
ίδιους λόγους. Σάν καλεσμένος άπό τούτη τή σκέψη θαρρείς 
άκοΰσθηκε ένας ρόχθος. Ό Τσέν δέ μπορούσε ούτε νά ύποχω- 
ρήσει: οί γάμπες καί τά μπράτσα του ήταν μαλακά. Μά ό ρό
χθος γίνονταν κανονικός. Δέν ήταν ρόχθος, ό άνθρωπος ρο
χάλιζε. Ξανάγινε ζωντανό πλάσμα τρωτό : Τήν ίδια στιγμή 
ό Τσέν αίσθάνθηκε πώς τόν κοροϊδεύαν. Μέ μιάν έλαφρή κίνη
ση τό σώμα γλΰστρησε πρός τά δεξιά, θά ξηπνοΰσε τώρα 1 
Μ’ ένα χτύπημα ποΰ θά τρυποΰσε σανίδι ό Ισέν τόν σταμά
τησε μέσα σ’ ένα θόρυβο ξεσχισμένης μουσελίνας άνακατω- 
μένο μ’ έναν ύπόκωφο χτύπο. Εύαίσθητος ώς τήν άκρη τού λε
πιδιού αίσθάνθηκε τό σώμα νά ξαναπηδάει ίσαμε αύτόν καθώς 
τινάζονταν άπό τις μεταλλικές σούστες τού κρεββατιού. Τέν
τωσε όρμητικά τό μπράτσο του γιά νά τόν συγκροτήσει- οί 
γάμπες έφταναν μαζί ίσαμε τό στήθος, σά νά ήταν κολλημέ
νες- καί μονομιάς χαλάρωσαν. Χρειάσθηκε νά χτυπήσει πάλι, 
μά πώς νά άποσύρει τό μαχαίρι ; Τό σώμα ήταν πάντα γυρ- 
μένο, άσταθές, καί παρ’ δλη τή σύσπαση πού τό δονούσε, ό 
Τσέν εΐχε τήν έντύπωση πώς τό κρατούσε στό κρεββάτι, καρ
φωμένο μέ τό μικρό του έγχειρίδιο πάνω στό όποιο βάραινε 
δλη του ή μάζα. Τό κοίταζε καλά άπό τή μεγάλη τρύπα τής 
κουνουπιέρας- είχαν άνοίξει τά βλέφαρά του—νά εΐχε τάχα 
ξυπνήσει ; — τά μάτια ήταν άσπρα. Άπό τή λαβωματιά άρχι
σε ν’ άναβλύζει καί νά ρέει πάνω στό μαχαίρι τό αίμα, μαύ
ρο μέσα σ’ αύτό τό κίβδηλο φώς. Τό σώμα έτοιμο νά πέσει δε
ξιά ή άριστερά, ευρισκε άκόμα ζωή μέσα στό βάρος του. Ό 
Τσέν δέ μπορούσε νά άφήση τό μαχαίρι. Μέσον τού μαχαι
ριού, τού τεντωμένου μπράτσου του, τού ώμου του πού πονοΰ- 
σε, γινόταν μιά έπικοινωνία γεμάτη άγωνία άνάμεσα στό 
πτώμα καί σ’ αύτόν, ώς μέσα στά στήθεια του, ’ίσαμε τήν βα
σανισμένη καρδιά του, τό μόνο πράγμα ποΰ κινούνταν μέσα 
σ’ αύτή τή κάμαρα. ’’Ήταν άπόλυτα άκίνήτος- τό αΐμα πού 
έξακολουθούσε νά ρέει άπό τό άριστερό του μπράτσο τού φαί
νονταν πώς ήταν τού ξαπλωμένου άνθρώπου- χωρίς νά εΐχε 
συμβεΐ τίποτε τό έξωτερικό, εΐχε τή βεβαιότητα πώς ό άνθρω
πος αύτός ήταν πεθαμένος. Μόλις άναπνέοντας, έξακολουθού 
σε νά τόν συγκροτεί γυρμένο μέσα στό ταραγμένο καί άκίνη- 

το φώς στή μοναξιά τής κάμαρας. Τίποτε δέν έδειχνε τήν πά
λη ούτε τό ξέσχισμα τής κουνουπιέρας πού φαίνονταν χωρι
σμένη σέ δυό φύλλα- δέν ύπήρχε παρά ή σιωπή καί μιά μέθη 
καταθλιπτική δπου βυθίζονταν άποχωρισμένος άπό τόν κόσμο 
τών ζωντανών, σκαλωμένος άπό τό έγχειρίδιο του. Τά δάχτυ
λά του σφίγκονταν δλο καί πιό πολύ, μά οί μΰς τοΰ μπρά
τσου του χαλάρωναν, κ’ υστέρα όλόκληρο τό μπράτσο του άρ
χισε νά τρέμει σάν ένα σχοινί. Αύτό πού ένιωθε δέν ήταν φό
βος, ήταν τρόμος, φρικτός κ’ έπίσημος πού δέν εΐχε ξαναγνω- 
ρίσει άπό τήν παιδική του ήλικία. Ήταν άκόμα μονάχος μέ τό 
θάνατο, μονάχος σ’ ένα μέρος δίχως άνθρώπους, μαλακά συν- 
τριμμένος άπό τή φρίκη καί τήν αίσθηση τοΰ αίματος.

Κατώρθωσε ν’ άνοίξει τό χέρι. Τό σώμα έκλινε έλαφρά 
πρός τήν κοιλιά- ή λαβή τού μαχαιριού ξέφυγε καί πάνω στό 
σεντόνι άρχισε ν’ άπλώνει μιά μελανάδα σά μιά ύπαρξη ζων
τανή. Καί πλάι της μεγαλωμένη σάν κι αύτή, φάνηκε ή σκιά 
άπό δυό μυτερά άφτιά.

'Η πόρτα ήταν μακρυά, τό μπαλκόνι πιό κοντά- μά ή 
σκιά έρχονταν άπό τό μπαλκόνι. ”Αν κι’ ό Τσέν δέν πίστευε 
στά φαντάσματα, εΐχε παραλύσει- τόσο ήταν άνίκανος νά 
στραφεί πρός τά έκεΐ. ’Αναπήδησε: ένα μιαούρισμα. Ξαλα- 
φρωμένος λίγο τόλμησε νά κοιτάξει- ήταν μιά γάτα πού κατέ
βηκε άπό τήν άστραχιά κ’ έμπαινε άπό τό παράθυρο, πατών
τας στά σιωπηλά της πόδια, μέ τά μάτια καρφωμένα πάνω του. 
Μιά λύσσα συγκλόνιζε τόν Τσέν δσο προχωρούσε ή σκιά, μιά 
λύσσα δχι ένάντια στό ίδιο αύτό ζώο, δσο ένάντια σ’ αύτή 
τήν παρουσία. Μέσα στήν περιοχή δπου εΐχε ριχτεί, τίποτε τό 
ζωντανό δέν έπρεπε νά εισχωρήσει- δτιδήποτε μπορούσε νά 
τόν εΐχε δει νά κρατεί αύτό τό μαχαίρι, τού στέκονταν έμπό- 
διο γιά νά ξανανέβει άνάμεσα τούς άνθρώπους. ’Άνοιξε τό 
ξυράφι, έκανε ένα βήμα πρός τά μπρος- τό ζώο έφυγε άπό τό 
παράθυρο. Ό Τσέν τό κυνήγησε καί ξαφνικά βρέθηκε κατέναν
τι τ’ ούράνού καί τής Σαγκάης.

Συγκλονισμένη άπό τήν άγωνία της ή νύχτα έβραζε σάν 
ένας τεράστιος μαύρος καπνός γεμάτος άπό σπινθήρες- στό 
ρυθμό τής δλο καί λιγώτερο άσθματικής άναπνοής της, άκινή- 
τησε, κι άνάμεσα άπό τά ξεσχισμένα σύννεφα, τ’ άστέρια ξα- 
ναβρήκαν τήν αιώνια κίνησή τους, πού τόν πλημμύρισε μέ τό 
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δροσερόν άέρα του ύπαίθρου. Μιά σειρήνα άκούσθηκε, κ’ υστέ
ρα χάθηκε μέσα σ’ αύτή τή συναρπαστική γαλήνη. Κάτω 
τά φώτα τοΰ μεσονύχτιου — φωτεινά σημεία πού άντανα- 
κλοΰσαν μέσον τής κίτρινης όμίχλης, άπό τό σκυρόστρωμα— 
πού τό εΐχε βερνικώσει ή βροχή—έπαλλαν άπό τή ζωή τώνάν- 
θρώπών, τών άνθρώπων πού δέ σκοτώνουν. Κινούνταν έκατομ- 
μύρια ύπάρξεις, υπάρξεις πού δέ λογάριαζαν τή δική του· μά 
ποιά ήταν ή άθλια καταδίκη τους κοντά στό θάνατο πού άπο- 
σύρονταν άπό αύτόν, πού φαίνονταν νά κυλάει έξω άπό τό σώ
μα του μέ μακρές γραμμές, σάν τό αίμα τοΰ άλλουνοΰ ; "Ολη 
αύτή ή άκίνητη σκιά, ή γεμάτη λομπυρισμούς ήταν ή ζωή, σάν 
τό ποτάμι, σάν τήν άθέατη άπό μακρυά θάλασσα —τή θάλασ
σα. Εΐσπνέοντας τέλος ώς τά κατάβαθα τοΰ στήθους του τοΰ 
φάνηκε πώς ξανάμπαινε πάλι στή ζωή μέ μιά βαθύτατη εύ- 
γνωμοσύνη έτοιμος νά κλάψει- τόσο ήταν τώρα άνσστατωμέ- 
νος δπως πριν λίγο. «Πρέπει νά στρίβω..» ’Έμεινε, θεωρώντας 
τήν κίνηση τών αύτοκινήτων τών φορείων μέ τούς άνθρώπους 
μπροστά, πού έτρεχαν κάτω άπό τά πόδια του· μέσα στό φωτι
σμένο δρόμο, δπως βλέπει ένας γιατρεμένος άόμματος, δπως 
τρώει ένας πεινασμένος. ’Άπληστα, άκόρεστος άπό ζωή ήθελε 
νά έγγίσει αύτά τά σώματα. Μιά σειρήνα κυριάρχησε στόν όρί- 
ζοντα πέρ’ άπό τό ποτάμι· σχολούσαν οί έργάτες τής νύχτας 
στό οπλοστάσιο. ’Άς έρθουν αύτοί οί άνόητοι έργάτες νά κα
τασκευάσουν δπλα προωρισμένα νά σκοτώνουν έκείνους πού 
πολεμοΰν γι αύτούς! 'Η θανατηφόρα του χειρονομία άξιζε μιά 
μακρή έργασία τών όπλοστασίων τής Κίνας : ή έπανάσταση 
πού σέ λίγο θά ξέσπαζε καί ήθελε νά δώσει τή Σαγκάη στά 
έπαναστατημένα στρατεύματα, δέν εΐχε στή διάθεσή της δια
κόσια δπλα. ’Άν διάθετε μάουζερ (τριακόσια περίπου) πού αύ
τός ό μεσάζων, ό πεθαμένος, διαπραγματεύονταν κιόλας μέ τήν 
κυβέρνηση τήν πώληση, οί έπαναστάτες, πού πρώτη τους πρά
ξη θά έπρεπε νά είναι νά άφοπλίσουν τήν άστυνομία γιά νά 
έξοπλίσουν τούς στρατούς τους, θά διπλασίαζαν τις τΰχες τους. 
Μά έδώ καί δέκα λεπτά τώρα ό Τσέν δέν τό εΐχε σκεφτεϊ 
ούτε μιά φορά.

Καί δέν πήρε άκόμα τό χαρτί γιά τό όποιο εΐχε σκοτώσει 
αύτόν τόν άνθρωπο. Τά ρούχα ήταν κρεμασμένα στό κρεββά- 
τι, κάτω άπό τήν κουνουπιέρα. ’Έψαξε τίς τσέπες. 'Ένα μαν

τήλι, λίγα σιγαρέττα.. Ούτε πορτοφόλι. 'Η κάμαρα έμεινε ή 
ίδια, μέ τήν κουνουπιέρα, μέ τόν άσπρο τοίχο, μέ τό παραλ
ληλόγραμμο κομμένο φώς· δέν άλλάζει λοιπόν τίποτε ό δολο
φόνος... Πέρασε τό χέρι κάτω άπό τό μακρουλό μαξιλάρι χωρίς 
νά κοιτάξει. ’Ένιωσε τό χαρτοφυλάκιο, πολύ μικρό σάν ένα πορ
τοφόλι. Καί τήν ’ίδια στιγμή αίσθάνθηκε ντροπή γιά τό άλλοι- 
ωμένο πρόσωπό του καί κοίταξε: πάνω στό μαξιλάρι δέν ύιτήρ- 
χεν αίμα κι ό άνθρωπος δέν εΐχε καθόλου τό ύφος πεθαμέ
νου. Γιά μιά στιγμή εΐχε τήν τρομακτική έντύπωση πώς έπρε
πε νά τόν ξανασκοτώσει: μά ένιωθε μιάν άνακούφιση καθώς 
τό βλέμμα του συναντούσε τ’ άσπρα μάτια, τό αίμα στό σεν
τόνι. Γιά ν’ άνοίξει τό χαρτοφυλάκιο, οπισθοχώρησε ώς τό 
φώς· έρχονταν άπό ένα έστιατόριο γεμάτο άπό παίχτες. Βρή
κε τό έγγραφο, φύλαξε τό χαρτοφυλάκιο, διέσχισε τήν κάμα
ρα σχεδόν τρέχοντας, διπλοκλείδωσε τήν πόρτα, κ’ έχωσε τό 
κλειδί στήν τσέπη του. Στήν άκρη τοΰ διαδρόμου τοΰ ξενοδο
χείου — προσπαθούσε νά βραδύνει τό βήμα του — δέν ύπήρχε 
άσανσέρ. θά πίεζε τό κουμπί γιά νά σημάνει ; Κατέβηκε. Στό 
παρακάτω διαμέρισμα δπου ήταν τό ντάνσιγκ, τό μπάρ, ή αί
θουσα τών σφαιριστηρίων, καμμιά δεκαριά πρόσωπα, περίμε- 
ναν τήν καμπίνα τοΰ άσανσέρ πού έφτανε... Τούς άκολούθη- 
σε. «Εκείνη ή κοπέλλα μέ τά κόκκινα είναι τρομερά χαριτω
μένη» τοΰ είπε άγγλικά ό πλαγινός του, ένας άπό τή ΜπροΟμα 
ή άπό τό Σιάμ, λιγάκι μεθυσμένος. Αίσθάνθηκε τήν έπιθυμία 
νά τόν χαστουκίσει γιά νά τόν κάνει νά σιωπήσει καί ταυτό
χρονα νά σφύξει τό λαρύγγι του γιατί τόν ένιωθε ζωντανό. 
Αντί ν’ άπαντήσει είπε κάτι βιαστικά καί συγκεχυμένα, ό άλ
λος τόν χτύπησε στόν ώμο μ’ ένα ύφος συνεργοΰ. «θαρρείς 
πώς είμαι κ’ έγώ μεθυσμένος..» Μά ό συνομιλητής ξανάνοιξε 
τό στόμα του. «Δέν ξέρω ξένες γλώσσες» τοΰ άπάντησε ό 
Τσέν κινέζικα. Ό άλλος σιώπησε, κοίταξε μέ κάποιαν άμηχα- 
νία αύτόν τό νέο δίχως κολλάρο, μόνο μ’ ένα όλομάλλινο σά- 
λι γύρω στό λαιμό. Ό Τσέν στέκονταν μπροστά στόν έσωτε- 
ρικό καθρέφτη τοΰ άσανσέρ. Ή δολοφονία δέν άφηνε κανένα 
ίχνος πάνω στό πρόσωπό του... Οί γραμμές του τόν έδειχναν 
περισσότερο μογκόλο παρά κινέζο. Τά αιχμηρά μήλα, ή πολύ 
πλατειά μύτη μέ μιάν έλαφρή κόψη σάν τράγου, δέν εΐχαν άλ- 
λάξει, δέν έδειχναν παρά τήν έκφραση τής κούρασης: ώς τούς
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στιβαρούς του ώμους, τά χοντρά του χείλια γέρου άνθρώπου, 
πάνω στά όποια τίποτε τό ξένο δέ φαίνονταν νά βάραινε. Τό 
άσανσέρ σταμάτησε. Βγήκε μαζί μέ τήν όμάδα.

Μετάφρ. ΓΙΩΡΓ. ΔΕΛΙΟΣ

Ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ
Ή θάλασσα βονλύθηκε νά ταζιδέψη !. . 
γαλάζιες νότες, άφρωτά μαστάρια, 
καμπύλες καί τινάγματα 
σ' ακτές ανάερες πάν νά σπάσουν. ..

Κί ώς δέρνει ή βακχική βροχή 
τών αραγμένων καραβιών τή νέκρα, 
πώς λύνεται, 
πώς άνασταίνεται ή ψυχή τους ! ..

Κι’ αρχίζει μιά λαχτάρα 
φυγής κ' ένα μεθύσι 
νά τά λικνϊζη, 
νά τά συγκλόνιζα ! . . 
Κ’ είναι σά νά σνοπονν, 
σά νά σπαράζουν, 
κορμιά καθηλωμένα, 
τά καράβια . . .

Κι άπό τιί ζάλη τον χορού, τήν ηδονή 
τον ίλιγγον μεθυσμένος, 
ό δέσμιος στό μώλο, ό σταυρωμένος : 
— στους καρπούς οί κρίκοι, ιί άγκυρα 
στό στήθος μου μπηγμένη !—, 
τά ίστία ύψώνω τής φυγής 
τον ονείρου ποντοπόρος .. .

Καί φεύγω καί πάω
—μαζί μον κι ό μώλος ! .. . — 
Φλάμπουρο πορφυρό 
στήν πλώ'ρη μον άνεμίζει 
πάνω άπό κάβου,.·, 
πέρ’ άπ’ ορίζοντες, 
κ' έζω άπ τά όρια τό γαλάζιο σχίζει 
τό πορφυρό μον φλάμπουρο καί πλαταγίζει 
δίχως άοχιί καί δίχως τέλος. . .Χ Ζ Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ *

*) Βλέπε τά προηγούμενα δύο τεύχη 1, 2

III

Πέρα δμως άπό δλες τις τραγικότητες γιά τις όποιες μι
λήσαμε ώς τώρα, άκόμη βαθύτερα άπ’ αύτές, τή γνώση τή συ
νοδεύει μιά τραγωδία στή γέννησή της. Ή γνώση εΐναι τραγι
κή γιατί μας άποκαλύπτει τόν κόσμο, απλώνει τό νοΰ μας στό 
νόημα τών πραγμάτων, μας ύποτάζει σ’ αυτά καί όταν άκό
μη μας φαίνεται πώς τά ύποτάζει σέ μάς. Προσπαθεί, θαρρείς, 
νά έξαφανίση τό άτομό μας μέσα στήν κοινωνία τών όμοίων 
μας καί τών άλλων δντων. Μάς έκσφενδονίζει στό άπειρο τών 
δντων.

Κι’ άπ’ τήν άλλη μεριά μέ τή νόηση έγκύπτομε σέ άνεξε- 
ρεύνητα πριν γιά μάς βάθη τοΰ ίδιου τοΰ έαυτοΰ μας, τοΰ εΐ
ναι μας καί άνακαλόπτομε κι’ έδώ ένα άλλο άπειρο. Εΐναι 
άλήθεια, δτι άπό τις δυό αύτές άνακαλύψεις γεννήθηκε ό πο
λιτισμός, μά ό άνθρωπος, λέμε, άπομακρύνθηκεν έτσι άπό τήν 
παραδεισένισ εύδαιμονία τών πρώτων του καιρών, δπου ή 
φαντασία άνενόχλητη άπό τό λογικό, γοργόφτερη, τόν όδη- 
γοΰσε σέ πλούσια πάντα δείπνα. Ό άνθρωπος γεύτηκε τόν 
καρπό τής γνώσεως, δπως τόσο συμβολικά μάς ιστορεί ή Βί
βλος· ό καρπός αύτός δέν όδηγεϊ μόνο στό καλό, άλλά καί 
στό κακό- φορτώνει τήν ψυχή μέ φροντίδες άβάσταχτες πολ
λές φορές, τοΰ δείχνει, τήν ύπαρξη μέ δλες τις τραγικές άντι- 
θέσεις. Γεννάει τή χαρά, μά άκριβά πληρωμένη άπό τόν πόνο, 
τόν ψυχικό πόνο. Γιαύτό μόλις γεύτηκε τόν καρπόν αύτόν ό 
άνθρωπος, άπό τόν παράδεισο, βρέθηκε σέ μιά κοιλάδα τοΰ 
κλαυθμώνος. Κι’ εΐναι αύτή ή κοιλάδα ή ζωή του.

Άπό κεΐ καί πέρα τό δρόμο του θά τόν ποτίση ό ίδρώς
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Καί θά τόν βάψη τό αΐμά του. Καί γιά δλα αύτά ύπεύθυνη ή 
γνώση, πού τοΰ δείχνει τό δρόμο καί τόν όδηγεΐ στήν κατά- 
κτησή του. Ή πορεία γίνεται συνειδητά. Στή μυθική παράδο
ση δλων σχεδόν τών λαών βρίσκομε ένα παραδεισένιο «χρυ- 
σοΰν αιώνα», δπου οί άνθρωποι άφρόντιστα ζοΰσαν κι’ άμέρι- 
μνα. Πανευδαίμονες. Δέν ήξεραν τό κακό, γιατί δέν ήξεραν 
ούτε τό καλό. Γιατί δέν ήξεραν τίποτα.. 'Όλες αύτές οί παρα
δόσεις μιά καταδίκη τής γνώσεως εΐναι στό βάθος, μιά κατα
δίκη τοΰ πολιτισμού. Μετάνοιωσε ό άνθρωπος γιατί άφησε νά 
όδηγηθή μάκρυά άπό τήν ενστικτώδη ζωή. θέλει νά παραιτηθή 
άπό τό θρόνο πού τοΰ έστησεν ό στοχασμός του. Γιατί ό θρό
νος αύτός έχει μαζί μέ τις βασιλικές τιμές καί πόσα άγκάθια ! 
Δέν εΐναι μακρυά μας τό κήρυγμα τοΰ Rousseau. «Πίσω πρός 
τή ζωή τών δασών», κήρυξε μέ πίκρα καί πόνο. Άκόμη πιό 
κοντά μας εΐναι τό άνάλογο κήρυγμα τοΰ Tolstoi καί τοΰ Gan- 
αΐ. Άκόμη πιό τολμηρή εΐναι ή ινδική διδασκαλία τής Νιρβά
να. Πίσω ; όχι. Εκείνο πού κάνει τή δυστυχία τοΰ άνθρώπου 
εΐναι αύτή ή άτομικότητά του, ή προσωπικότητά του. Ό άν
θρωπος πονεΐ γιατί ξεχωρίζει, ή καλύτερα γιαυτί νοιώθει τόν 
έαυτό του χωρισμένο άπό τό σόμπαν. Λοιπόν πώς θά γλυτώ- 
ση άπό αύτόν τόν τύραννο πού τόν άποσπα άπό τήν άρμονία 
τοΰ σύμπαντος ; Δέ θά αύτοκτονήση μέ τό γνωστό μας τρόπο, 
θά κάμη μιά άλλη αύτοκτονία. θά σκοτώση τή συνείδησή του 
τήν άτομική. Μέσα του θά άφήση νά χυθή τό σύμπαν καί τό 
λογισμό του θά τόν άφήση νά διαχυθή στό σύμπαν. θά αύτο- 
εγκαταλειφθή. θά πάψη νά εΐναι ένα άτομο. Καί θάχη φτάση 
τότε τήν ύψηλότερη μακαριότητα. ’Άς προσέξωμε.

Αύτό έδώ εΐναι ένα τραγικό πρόβλημα πού συνοδεύει τήν 
άνθρωπότητα πάντα καί πιότερο ίσως στις ήμέρες μας. Τό δί
λημμα «μέ τήν Εύρώπη,—ή καλύτερα μέ τήν Αμερική,—ή μέ 
τό Gandi ;» προβάλλει συχνά, προβάλλει έπιτακτικά. Μά εΐ
ναι φανερό, πώς τόν πολιτισμό μας μόνο μέ ένα πολιτισμό 
άνώτερο, δηλαδή συνθετώτερο καί πνευματικώτερο, έπιτρέπε- 
ται νά τόν άντικαταστήσωμε, όχι νά τόν έγκαταλείψωμε. Δέ 
θά πάμε μαζί μέ τό Rousseau πίσω. Γιατί θά βοδ στ’ αύτιά 
μας ή έπιγραμματική κρίση τοΰ Βολταίρου. «"Οταν διάβαζα 
τό βιβλίο σου, τοΰ έγραψε, μοΰ ρχόνταν ή όρεξη νά περπατώ 
μέ τά τέσσερα».
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Ούτε τήν προσωπικότητά μας θά έγκαταλείψωμε. Μάς πε
ριμένουν άκόμη πολλά σκαλιά, άμέτρητα, γιά νά τήν ύψώσω- 
με καί νά ύψωθοΰμε μαζί της. Άντίς τή Νιρβάνα θά θυμηθοΰ- 
με τό σοφό τοΰ Πλάτωνα, πού μέ πλήρη συναίσθηση τής προ
σωπικότητάς του εΐναι μακάριος θεατής τοΰ κόσμου τών ιδεών. 
’Έχομε νά άνέβωμε ένα Γολγοθά. Γολγοθά, ναί. Έκεΐ έπά
νω δμως μάς περιμένει μαζί μέ τή σταύρωση, ή άποθέωση.

Ή έλληνική ποίηση μάς δίνει ένα άνάγλυφο παράδειγμα 
γιά τή βαθμιαία συναίσθηση τής τραγικότητας τής ζωής. Άπό 
τήν όμηρική έπική άφέλεια περνοΰμε στόν «κάματον καί τόν 
μόχθον» τών «’Έργα καί ήμέραι» τοΰ Ησιόδου κΓ άπό κεΐ στή 
θρηνώδη έλεγεία, τή μελική καί τή χορική ποίηση, γιά νά φτά- 
σωμε έπειτα στό κορύφωμα τοΰ πόνου, τήν τραγωδία.

'Όλα αύτά βγήκαν άπό τή βαθμιαία άνακάλυψη τοΰ τρα
γικού έσωτερικοΰ εΐναι τοΰ άνθρώπου.

Αλλά άς μήν πάμε μακρυά. "Ou ή γνώση εΐναι τραγική 
τό νοιώθομε έμεΐς οΐ ίδιοι, όλοι μας καί τό έκδηλώνομε παρα- 
στατικώτατα δταν λέμε τά μικρά παιδιά άγγελούδια. Ή νη- 
πιακή καί ή πρώτη παιδική ήλικία στήν άντίληψή μας εΐναι συν
δεμένη μέ τήν εύτυχία. Γιατί εΐναι εύτυχισμένο τό παιδί; Για
τί δέν έχει φροντίδες, δέ νοιώθει, δέν ξέρει. "Ολες του οί πρά
ξεις έχουν τή σφραγίδα τοΰ αύθόρμητου, τοΰ πηγαίου, τής 
άθωότητος. Τό παιδί εΐναι άθώο, δέν ξέρει. Τίς πράξεις του 
δέν τίς κατευθύνει ό στοχασμός, ό ύπολογισμός, άλλά τίς ύπα- 
γορεύει ή έμφυτη άνάγκη. Τό παιδί, έννοώ τό μικρό παιδί, δέ 
βάζει τό ίδιο σκοπούς στις πράξεις του, δέν ξέρει οΰτε τίς άμε
σες καί πολύ λιγώτερο τίς άπώτερες συνέπειες τών πράξεών 
του. Κάπου, δέ θυμοΰμαι πιά ποΰ, διάβασα τοΰτο τό συγκινη
τικό. Μιά φτωχή μάνα έτρεχε μέ σπουδή καί άγωνία νά φτά
ση γλήγορα στό σπίτι, δπου εΐχεν άφήσει μονάχο τό μικρό άγ- 
γελοΰδι της. Χίλια κακά έβαζε μέ τό νοΰ της. ΚΓ ήταν καί 
άρρωστη. Μά δλο έτρεχε. Φτάνοντας, μόλις πρόφτασε καί 
εΐδε τό παιδί της καλά καί έπεσε κάτω λιπόθυμη άπό τήν 
έξάντληση. Τό μικρό, γεμάτο χαρά, πού εΐδε τή μαμά του 
καί νομίζοντας πώς τοΰ έπαιζε, έπεσε άπάνω στό στήθος της 
καί μέ τά χεράκια του τής γαργαλοΰσε τής έσφιγγε τό λαιμό 
καί... τήν έπνιξε.

Μά ό μεγάλος Σιμωνίδης ό Κεϊος στήν περίφημη Δανάη
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του δείχνει μέ άσύγκριτο τρόπο τήν άντίθεση μεταξύ τής τρα
γικότητας πού δέρνει τήν ψυχή τοΰ ήλικιωμένου ανθρώπου, 
άπό τή γνώση καί τή συναίσθηση τών γύρω του καί τής μα
καριστής εύδαιμονίας, πού βασιλεύει στήν ψυχή τοΰ βρέφους 
άπό τήν άγνοια τών γύρω του. Ή Δανάη κυνηγημένη άπό 
θεϊκή όργή διασχίζει μέσα σέ μιά μικρή ξύλινη λάρνακα τόν 
άνεμόδαρτο Πόντο. Τά κύματα άπειλητικά όρθώνονται νά τήν 
καταπιούν. Αμέριμνος ξαπλωμένος στήν κόκκινη χλαμύδα, ό 
μικρός Περσεύς παίζει βυζαίνοντας.

Καί ό ρωμαντισμός, σέ δλα του τά φανερώματα, μιά έπα- 
νάσταση εΐναι κατά τοΰ λογικοΰ, πού τιθασσεύει. Ό ρομαν
τισμός θέλει νά ξεπεράση τό λογικό αύτό έγώ, νά τό έκμηδε- 
νίση, νά τό σβύση, γιατί αύτό «γνωρίζει», ξέρει, σκέπτεται, βά
ζει δρια λογικά, ένώ οί έπιθυμίες καί ή βούληση καί ή φαντα
σία εΐναι άπεριόριστα. Ποτέ, δσο στόν περασμένο αιώνα, δέ 
διχάστηκαν, δέ χωρίστηκαν τόσο πολύ ή βούληση καί ή νόη
ση. ΚΤ άπ’ τό χωρισμό αύτό φάνηκεν άκόμη έντονώτερα ή 
έσωτερική τραγωδία τοΰ άνθρώπου. ’Έτσι δμως γνώρισεν ό 
άνθρωπος άκόμη βαθύτερα τό εΐναι του καί λιγώτερο τολμά 
σήμερα νά όμολογήση δτι αύτό τό εΐναι του τό ξέρει καλά. 
Πάντα εΐναι έτοιμος γιά νέες άποκαλύψεις καί έκπλήξεις.

Άλλά άς έπανέλθωμε γιά λίγο άκόμη στις ήλικίες τοΰ άν
θρώπου. ’Έρχεται μιά στιγμή, πού ό άνθρωπος, λέμε, ξυπνά. 
Δηλαδή άναγνωρίζει τόν έαυτό του. Εΐναι ή έφηβική ήλικία. 
Ή πιό εύτυχισμένη άλλά μαζί καί ή πιό τραγική ήλικία του 
άνθρώπου. Αύτό πού ήταν ώς παιδί δέν εΐναι πιά ό έφη
βος. Σ’ αύτή τήν ήλικία διαμορφώνεται ή άτομικότητα, 
τότε άντιλαμβάνεται ό νέος, δτι ξεχωρίζει, άπό τούς άλλους 
καί ζή στήν άρχή δλη τή χαρά μά έπειτα δλη τήν τραγωδία 
τοΰ χωρισμοΰ αύτοΰ. Ισχυρές, άπερίγραπτες έπιθυμίες καί πό
θοι τόν ζώνουν, μέ δυνατή φαντασία ταξιδεύει, καί πλάι στό 
τιμόνι τοΰ καραβιού του, ό στοχασμός, άπλερο άκόμη πουλί, 
δέν μπορεί νά κυβερνήση τό πλοίο στό φουρτουνιασμένο πέ
λαγος. ’Έτσι ή ζωή τοΰ έφήβου συχνά εΐναι γεμάτη άπό συν
τρίμμια καί έσωτερικούς χαλασμούς. Καί νομίζει κανείς, πώς 
στήν ήλικία αύτή ό κυριώτερος ρόλος τοΰ στοχασμοΰ εΐναι, 
δχι νά άποτρέπη μά νά δείχνη στό νέο τά συντρίμμια καί τούς 
χαλασμούς, άφοΰ γίνουν, και νά τόν συνοδεύη στούς θρή

νους του.
IV

Τραγική λοιπόν ή γνώση γιά δλους τούς λόγους πού άνε- 
πτύξαμε. Μάλιστα. Δέ θά ήθελα δμως μέ τις σκέψεις μου αύ- 
τές νά έδινα τήν έντύπωσή, έστω καί γιά μιά στιγμή, δτι κα
ταδικάζω τή γνώση, έπειδή εΐναι τραγική. Καθόλου. Πιστεύω 
άπόλυτα πώς ό στοχασμός εΐναι τό πολυτιμώτερο μέσο μέ τό 
όποιον ό άνθρωπος θά ταξιδεύη πάντα πρός τήν ιδανική του 
τελειότητα, πρός τήν πραγμάτωση τής ύψηλής του φύσεως. 
’Άν θέλησα έδώ νά δείξω τά τραγικά στοιχεία τής γνώσεως 
τό έκαμα άπλώς γιά νά δώσω μιά άψορμή γιά έσωτερικά τα
ξίδια. Δέν εΐναι βέβαια μόνο ή γνοδση τραγική. Ό άνθρωπος 
στό σύνολό του εΐναι ένα δν τραγικόν. Γιατί τή ζωή του δέν 
τή ζεΐ άπλώς κοντά στή φύση καί άπό τή φύση. Ό άνθρωπος 
έχει τή φιλοδοξία νά διευθύνη τή ζωή του, νά τή δημιουργή. 
Καί ή δημιουργία συνοδεύεται μέ πόνους.

Πρέπει δμως πριν τελειώσωμε νά τονίσωμε, πώς έξόνάπό 
τή βασική τραγικότητα πού έχει ή γνώση, έκείνην πού εΐνε στή 
φύση της μέσα, τή φορτώνομε καί μέ άλλες πού βγαίνουν κυ
ρίως άπό τήν άντίληψη πού έχομε γιά τόν άνθρωπο γενικά 
καί γιά τό πνευματικό του έργο ειδικά, γιά τήν άλήθεια.

Στήν άνάπτυξη τοΰ θέματός μας προσπαθήσαμε νά δια- 
λύσωμε μερικές σχετικές πλάνες. ’Άς προσέξωμε άκόμη λίγες. 
Μας λέν δτι ή γνώση σκοτώνει τή φαντασία. Τό σκότωμα αύ
τό εΐναι φαινομενικό. Γιατί έξαρτδται δχι άπό τήν ούσία τής 
γνώσεως, άλλά άπό τόν τρόπο μέ τόν όποιο τή δεχόμαστε. 
’Άν άφήσωμε νά πλημμυρίση τήν ψυχή μας ή γνώση σάν ένας 
βαρύς, μονοκόμματος, άποκλειστικός, λογικός, ρεαλισμός, τότε 
βέβαια ή γνώση σκοτώνει τή φαντασία.

Μά δέ φταίει γιαυτό' ή γνώση, άλλά ή στενόκαρδη ψυχή 
πού τήν εΐδε τέτοια. Άλλά άς δεχτούμε, πώς ή γνώση θαμ
πώνει τήν μυθοπλαστική μας φαντασία. ’Άν είμαστε άξιοι θά 
’νεβοΰμε μαζί της πολύ ύψηλότερα. Άντίς τόν Πήγασο θά κα- 
βαλικέψωμε ένα άλογο δλο φτερά, τό βαθύ φιλοσοφικό στοχα
σμό. Νά μήν κολλήσης, άνθρωπέ μου, σά στρείδι άπάνω στό 
άντικείμενο πού γνωρίζεις, νά μή δής τή γνώση στή στιγμή, 
τήν ώρα, τή μέρα, τήν έποχή πού ζεΐς, άλλά στήν αιωνιότη
τα. ’Έτσι μέ τό στοχασμό δποια στιγμή σκέπτεσαι, τήν κάνεις 
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αιωνιότητα. Τά φτερά πού έχασες τά παίρνεις πίσω καί γιά 
ταξίδια άσύγκριτα πιό θεμελιωμένα, πιό συνειδητά, πιό μεγά
λα. Ό Πλάτων δέ δίστασε καθόλου νά κόμη τούτη τήν άνταλ- 
λαγή. Παρέδωσε στόν 'Ήφαιστο τούς λυρικούς του ένθουσια- 
σμούς καί άκολούθησε μέ δλη τήν ψυχή του τό Σωκράτη.

’Έπειτα γιατί νά βλέπης τάχα ένα τέρμα στό έργο τοΰ 
πνεύματος ; Γιατί πρέπει νά τό όμολογήσης, αύτό τό τέρμα, 
δσο κΓ άν τό ποθείς, στό βάθος σέ γεμίζει λύπη. Καί γιατί 
τάχα νά πρέπει ό λίθος νά στερεωθή έπειτα στήν κορφή ; Πρό
σεξε μή σέ γελούν άδικες σκέψεις.

Ό άνήφορος πού άνεβαίνει ό λίθος σέ κάθε έποχή δέν εΐ
ναι ό ίδιος, ούτε στήν ίδια κορφή φτάνει, ούτε γλυστρά καί 
κατρακυλά πίσω. Ό λίθος ούσιαστικά άνεβαίνει. Τά χέρια πού 
τόν σπρώχνουν κάθε φορά εΐναι θρεμμένα άπό τήν προσπά
θεια δλων τών γενεών πού πέρασαν. Άκόμα καί οί μέλλον
τες τραβούν μαζί-τους, γιατί γιά κείνους, δπως τούς φανταζό
μαστε, γίνεται κάθε φορά ή προσπάθεια. Τραβούν κι’ αύτοί 
μαζί μας. Μά άμέτρητες εΐναι οί κορφές. Τέρμα δέν έχει, μή 
γελιέσαι. Κάθε στιγμή άρχή καί τέρμα είναι. Πρέπει νά κα- 
ταλάβης δτι γύρω σου άπλώνεται καί μέσα σου κρύβεται τό 
άπειρο μέσα στό πεπερασμένο.. Τίς μεγάλες σου δυνάμεις δέν 
τις άνακάλυψες άκόμη καί ζητάς τέρμα ; Ή χαρά γιά τήν άνα- 
κάλυψη θά σέ δονήση βαθύτερα δταν στό δρόμο σου γι’αύτήν 
ίδρώσης καί θρηνήσης. θά κλάψης γιά νά γελάσης.

Β. ΤΑΤΑΚΗΣ

Ο ΘΡΗΝΟΣ

Κάπου μιά μέρα θά τό είπώ, μέ κάποια νέα πλατύτερη ψυχή: 
Ό θάνατος δέν εΐναι χωρισμός, δέν εΐναι πόνος.

Χρόνια καί χρόνια πίσω μουλαχε μιά μέρα νά μέ σκουντήσουνε 
στόν άσπασμό ένός δικοΰ νεκρού καί στήν ύπο- 
χρέωσην όπού είχα τάχα νά θρηνήσω.

θυμάμαι πώς ξεγλύστρησα άπό τή γυναίκα όπού μ’ όρμήνευε 
σ’ αύτό.

Καί δέν άσπάστηκα.
’Αργότερα, δταν θέλησα νά κρίνω εκείνη μου τήν πράξη,' 
’Έδωσα τήν έξήγησην δτι φοβούμουνα δτι μ’ ένοχλοΰσε τεχνικώς 

αύτή ή ιδέα.
’Ήμουνα τόσο νέος τότε άκόμα,
Πού κ’ ή προχειρότερη έρμηνεία ικανοποιούσε όλότελα τή 

στάση μου.
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Μά, μοΰ έτυχε κι’ άργότερα, κατά τό 1920,
Σάν είδα μέσ’ στό φέρετρο, στόν ’Άη Νικόλα, στά Πευκάκια, 

τόν πιό λαμπρά μ’ έμέ δεμένο φίλο,
Μοΰ έτυχε νά διαπιστώσω πιά
Γιά δεύτερη καί σίγουρη φορά,
Τό δτι δέν ήτανε ούτε ό φόβος ουτ’ ή άπέχθεια, πού μ’ έκανε 
Νά μήν μπορώ νά ξανοιχτώ σέ θρήνο.
Νά μή μοΰ λέει τίποτα τό ν’ άσπαστώ τόν κοιτάμενον 

έμπρός μου άδελφικό νεκρό, 
Καί νά θρηνήσω.
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Προχτές άκόμα παραστάθηκα σέ μιας ώραίας νεκρής τό ξόδι. 
Κι’ έξόν άπό τόν πρώτο πόνο τοΰ δικοΰ, πού κατέρρεε 

στοΰ νεκρικού τοΰ βάθρου τά σκαλιά.
Κι’ έξόν άπό άλλους, δικούς, άς πούμε, πόνους, όπού 

έπνίγονταν άπ’ τ’ άναψυλλητό μέσα στήν τελετή 
τής άπωλείας,

"Ενας άκόμα κόσμος - άπόμακρα γνωστός -
Τριγύρω άπό τό φέρετρο έθρηνούσε καί συνέρρεε ν’ άσπαστεΐ.

Κι’ δμως κι’ έκεΐ ξανάζησα, μέ άκέρια τήν πεποίθησή της
Τήν όλόψυχρή μου άδιαφορία μπροστά στό θάνατο.
Καί είδα καθάρια πώς ή ιδέα τής άδυναμίας άντίκρυ στό 

νεκρό μου,
Καί στήν άπώλειά του άντίκρυ,
’Όχι μόνο μ’ ένοχλοΰσε, μά μ’ έκανε ν’ άγαναχτώ.
Γιατ’ είχα ρίζα μέσα μου, πού ακλόνητη άναχαίτιζε τήν 

άστική μου δέσμευση,
Καί μ’ έκανε νά μή μπορώ νά κατανοήσω τή δικαίωση τής 

άποστολής πού θάχε μπ-ροστά στήν άνακούφιση 
τοΰ θάνατου

'Η λιποψυχία ή ό θρήνος.
«Πρέπει - σάμπως μουρμούριζαν στήν άκοή μου οΐ άλλοι άπόξω,-
Πρέπει τό θρήνο αύτόν νά τόνε ζήσεις, νά υποταχτείς μπροστά 

στήν πάγκοινη ένατένιση.
Είναι τραχύς κι’ άναπόφευκτος ό πόνος τού θανάτου.
Χρειάζεται κι’ αύτού νά έκδηλωθεΐς σύμφωνα μέ τό σύνολο - 

-καθώς κι’ άλλου τό κάνεις».

Μά έμένα δέ μου τώλεγεν ή σταθερή, όδηγήτρα μου φωνή.
Κι’ έτσι, ούτε στιγμιαία, ίσαμε τώρα, δέν έκδηλώθηκα τής 

ώρας τού χλωμού χειλιού καί τού δακρύου ό 
σύμφωνος ύπάκοος συνοδός.

Σταλιά - σταλιά τά χρόνια πού περάσανε άπ’ τή ράχη μου, 
δικαιώνοντας τήν πρώτη όρμέμφυτή μου διείσδυση, 

μού μάθανε δτι ό θρήνος δέν έχει καμμιά θέση 

μπρος στό θάνατο.Μού μάθανε πώς δ,τι φεύγει μέ τού χάρου τό φτερό, 
Αύτό άκριβώς είναι πού δέν τό χάνεις.
Αύτό πού λέγεται χαμός παντοτινός εΐν’ ό ’ίδιος ό άρρηκτος 

δεσμός
Τό ιδεώδες τοΰ δεσμού, 
Ή πλέρια σου άφθαρτη ένωση μέ τήν ψυχή 
Καί-μήν τρομάζεις - μέ τήν υλη αύτού πού έχάθη.

Σταλιά - σταλιά, τά χρόνια όπού περάσανε άπάνωθε άπ’ τή 

σύνθετή μου φύση,
Μού μάθανε δτι ό θάνατος δέν είναι χωρισμός,
Δέν άπαιτεΐ έπισφράγιση δακρύων, 
Δέν τού ταιριάζει ό θρήνος. ΝΙΚΟΣ ΠΡΟΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ
ΔΙΗΓΗΜΑ

Καλά-καλά δέ θυμάμαι πώς γίνηκε αύτό. Μιά πληγή 
στό μέτωπο μέ μαχαίρι-νά τί μόνο θυμάμαι. ’Εκείνος θέλησε 
νά σωθή άπ τό παράθυρο. Πολύ λυπήθηκα πού δέν τόν πέτυ- 
χα. "Ομως τί κάθομαι καί λέω πράμματα πού δλος ό κόσμος 
τά ξέρει;

— Τά έλατήρια τής πράξεώς σου ξομολογήσου μου !... Τά 
έλατήρια δυστυχισμένε, μ’ έτρωγε κάθε φορά ό δικηγόρος μου, 
ένας κοντός, μά τόσο καλός άνθρωπάκος.

Κ’ έγώ ξεσποΰσα σ’ άτέλειωτα χάχανα, γιατί γελοία μοΰ 
φαίνονταν ή λέξη «έλατήρια». Είχα τόσα νά πω, τόσα νά πω!... 
"Ωστε έλατήρια θά ήταν; ’Αδύνατο.

Δέν εΐναι έτσι άπλό, σάς λέω, δέν εΐναι έτσι μηχανικό. 
Γιατί στό τέλος τής γραφής τί πάει νά πή «έλατήρια»;
Τό καί τό; Πώς μπορεί κανείς νά ξεδιαλύνη τί νιώθει ό άν
θρωπος στις μεγάλες στιγμές στις κρίσιμες ώρες; Έγώ είμαι 
άγράμματος, είμαι βραδύς στό μυαλό, άφελής εΐμαι. ’Αλλά τό 
σκέφτηκα καί θά τό μαρτυρήσω, γιατί μιά πού μοΰ πέρασ’ άπ 
τό νοΰ, άμάρτησα, κ’ εΐναι κακό κ’ εΐναι μάταιο νά κρύψω 
τήν άμαρτία. "Οσο βαστοΰσε ή δίκη λοιπόν κ’ έβλεπα τόν κύ
ριο εισαγγελέα καί τούς ένορκους, θαρρούσα πώς παίζαν κά
ποιο παιγνίδι έξω φρενών, δτι είχαν δλοι μαζευτή έκεΐ πέρα 
γιά χωρατό, άν κι’άλλοτε έχτιμοΰσα καί σέβομαν τά δικαστή
ρια, ίσως μάλιστα καί νά τά πίστευα κΓ δλας.

Μά τώρα; τώρα; Έ, μά ήταν κωμικό, νά ξέρω πώς γιά 
μένα μιλάνε, γιά μένα σκοτίζονται καί τίποτα νά μή νιώθω, 
γρυ, προπάντων σάν άνάφερναν έκεΐνα τά «έλατήρια» —προ
πάντων τότε. Μόνο σάν άκουσα τήν άιτόφαση («έφτά έτη ειρ
κτή») ξαφνιάστηκα κ’ έμπηξα τίς φωνές καί βάραγα τό κεφά
λι μου κ’ έδειχνα τή γροθιά μου, κ’ έκραζα πρός τούς ένορ
κους «Γιατί, γιατί,» ώσπου οί χωροφύλακες μοΰ πέρασαν τίς 

χειροπέδες καί μούλωξα. ’Ή μάλλον δέ μούλωξα διόλου. 
Άφουγκραζόμουν γοερή τή φωνή μου νά βγαίνη άπό μέσα 
μου, νά φθάνη μέχρι τά χείλια μου καί νά χωνεύεται μέσα 
μου πάλι: «Δέν ύπάρχει γιατί. "Οχι, δέν ύπάρχει γιατί. Έσύ 
ό ίδιος δέν κοροΐδευες τήν όμήγυρη πού έψαχνε νά βρή τό 
αίνιγμά σου; Φάτηνα τώρα!..»

Καί μέ πήγανε στό Έφταπύργιο. Μέ ρίξανε σέ τούτο τό 
κελλί δεμένο, γιατί ήθελα νά δαγκάσω, λέει, τό φύλακα. 
"Υστερα, μοΰ βγάλαν τίς άλυσίδες. τό μάτι μου συνήθισε τό 
σκοτάδι. Στήν κόχη του τυπώθηκε κ’ ή πιό παραμικρή πέτρα 
τοΰ τοίχου, μέ τό σχήμα της, γιά πάντα. Φαγί μοΰ φέρνουν 
ταχτικά, δμως δέν τρώγω. Μοΰ λέν «θά συνηθίσης»· κ’ έγώ 
λυσσάζω. Άπό καμμιά φορά μοΰ περνά ή ύποψία: «’ίσως καί 
νά συνηθίσω, ίσως καί νά μήνπεθάνω». Καί βλέπω τίς άράχνες 
πού δσο παν καί άπλώνουν στή χαμηλή όρρφή. Καί κατεβαί
νουν.... κατεβαίνουν.

Δέν μέ φοβίζουν πιά τά ποντίκια.

Κάποτε κάθομαι κΓ άναρωτιέμαι: Πώς μπορεί νά χτυπά 
ή καρδιά, νά δουλεύη ό νοΰς έδώ μέσα; Καί λέω: θά πάψω νά 
σκέπτομαι, κ’ ίσως πάψη ή καρδιά νά χτυπάη. Μά ψέμματα 
λέω. Εΐμα. δειλός, κ’ ή ιδέα τοΰ θανάτου μέ κάνει νά τρέμω. 
Καί μόνον ό φόβος αύτός εΐναι τόσο μεγάλος, ώστε φτάνει γιά 
νά μέ ρίξη χάμου ξερό, δταν έχω τήν κρίση μου. "Οπως προ
χτές λ. χ. ’Έβλεπα τό κελλί μου καί μιά ζάλη ξαφνική κε κυρί- 
εψε. 'Η άνάσα μου κόπηκε, τό κορμί μου λύγισε — ήρθαν οί φύ
λακες, μοΰ πετάξάν έναν κουβά νερό καί συνήλθα. "Ομως ούρ
λιαζα ώς τό βράδυ άν κ’ έδώ δύσκολο έρχεται νά μαντέψης 
τό βράδυ. Σχεδόν άνακούφιση ένιωθα στήν έξαψή μου, τό 
πνεΰμα μου είχε φωτιστή άπερίγραπτα καί θεωρούσα τάχα 
γιαλένιους; τούς τοίχους μου, έτρεχε τό κελλί μου σ’ ένα πλατύ 
δρόμο, καί τ’ ώδηγοΰσα γώ πάντα άκίνητος, ορθός, σιωπηλός, 
δπως χρειάζονταν. "Ωσπου έπεσε ό πυρετός μου καί βρέθηκα 
νά βαστώ ένα κουτάλι στό χέρι.

Τότε τά κατάλαβα δλα. Μές στήν κρίση μου ξανάγινα τέ
τοιος πού ήμουν. 'Οδηγός τοΰ τράμ, δηλαδή. Καί τό κελ
λί μου μεταμορφώθηκε... σέ βαγόνι, οί τοίχοι του ήσαν διάφα-
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νοι—έβλεπα τά σπίτια, τά δένδρα, τούς άνθρώπους, τά λεω
φορεία, τά ποδήλατα, γύρω μου.

’Άχ, νά βάσταγε πιότερο ή τρελλή φαντασία μου, τί εύτυ- 
χισμένος πού θάμουν!.. Άλλά ό νους μου έτρεξε στή Μάρθα — 
πάντα τή συλλογιόμουν δταν τό βαγόνι κόντευε πρός τό τέρ
μα. Κ’ έξαφανίστηκαν τά σπίτια, τά δένδρα, έπρόβαλε έκείνη 
ώχρή, μ’ άπλωμένα τά μπράτσα, μισόγυμνη, μέ μιά βαθειά 
κόκκινη πληγή στό μέτωπο, πάνου άπ τ’ άριστερό μάτι.

Τότε έπεσα μπρούμυτα νά μήν τή βλέπω, μούσκεψα στό 
κλάμμα τ’ άχυρένιο μου στρώμα, πνίχτηκα στούς λυγμούς. 
"Ωσπου σηκώθηκα, πήρα τό κουτάλι άπό καταγής (τό κουτάλι 
αύτό πού τό πέρασα πρίν... γιά φρένο) καί δοκίμασα νά φάω 
τή σούπα μου.

Τέλος, μέ κατέλαβε μιά νοσταλγία! πού δέν είχε τίποτε 
τό όξύ, άλλά ήταν ήρεμη καί πονεμένη. "Ενα άποκάρωμα σύγ
καιρα μούδιαζε τά μέλη μου πού καταντούσε γλυκό καί λυ
τρωτικό.

’’Ετσι, θυμήθηκα δλα. Καί τήν εΐδα πάλι ζωντανή νά προ- 
βάλη.

Εΐχε μαύρα μάτια καί φρύδια σμιχτά. Ή φωνή της έμοια
ζε πάντα συγκινημένη, γιατί ένα συμπαθητικό τρέμουλο τήν 
έπαλλε. Τή λέγαν Μάρθα.

’Αργότερα κατάλαβα, δτι δέν τή συνάντησα ποτέ συγκι- 
νημένη μπροστά μου. 'Η φωνή της ξεγέλαγε. Τήν πήρα καί γώ 
γιά πολύ εύαίσθητο πλάσμα κ’ είπα μέσα μου: θδναι πλάσμα 
πολύ εύγενικό. Τήν παντρεύτηκα λοιπόν χωρίς νά διστάσω.

"Οταν δμως γίνηκα άντρας της κατάλαβα πώς ή πείρα 
μου άπό τή ζωή ήταν σχεδόν παιδική. Τό νάμαι «άντρας της» 
φανερώνονταν άνώτερο άπ τις δυνάμεις μου καί τούτη ή συ
νείδηση μέ ρεζίλευε άφάνταστα στόν ίδιο τόν έαυτό μου, μέ 
καταντούσε πιό άφελή, πρόβλεπα πώς άργά ή γρήγορα θά μέ 
χαντακώση. ’Αλίμονο, ήμουν άδύνατος ό φτωχός, ήμουν 
άνίδεος κι’ άβοήθητος ό φτωχός.

Καί γώ δέν ήξερα τί άκριβώς νά τήν κατηγορήσω, δέν είχα 
τήν εύκολία νά τής πω έξω άπ τά δόντια, μέσα σ’ ένα μεγά
λο ξέσπασπα θυμού, τί μου φταίει. Βασανίζομαν, φαρμακώ- 
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νομαν, κ? ήμουν φριχτά ντροπιασμένος. ’Ένιωθα μέ βεβαιό
τητα τήν ψυχρότητά τής κι δμως δέ μπορούσα άπό πουθενά 
νά πιαστώ γιά νά τήν καθορίσω. Φέρνονταν μαζί μου τυπικά. 
Φέρνονταν μαζί μου μετρημένα. Μά δέ μουδινε; ταραχτός τ’ ά- 
πολύτως άναγκαΐα, χωρίς νά βάζη ποτέ τήν καρδιά της στό 
δόσιμο. Ζοΰσε άποτραβηγμένη άπό σιμά μου μ’ ένα γινάτι 
σκοτεινό κι άνεξήγητο.

Μου ξέφευγε πάντα ή μυστική της ζωή, πού περνούσε μα- 
κρά άπό μένα, μέ τό νού καί τό αίσθημα.

Τήν παραμονή τής πρωτομαγιάς έπιασα τό κεφάλι της 
μές στις παλάμες μου.

— Μή! Είσαι ίδρωμένος, μ’ έσπρωξε έλαφρά καί άνόρεχτσ...
Κι άμέσως τάχα σά νά μετάνιωσε

—Τί λές!.. Άραγε θά μάς κάνη αύριο καλή μέρα;
—θά μάς κάνη, θά μάς κάνη, πρόλαβα άμέσως έτοιμος νά 

ξεχάσω τό κάθε τι. Καί θέλησα νά άρχίσω μιά φλύαρη καί 
τρυφερή κουβέντα, άλλά μέ πάγωσε τό βλέμμα της, πού γίνηκε 
ξαφνικά σοβαρό καί ρεμβό. Τήν γράπωσα τότε μέ μανία άπ’ 
τά μπράτσα καί τής πέταξα μιά βλαστήμια. Μ’ άντίκρυσε τα
ραγμένη κ’ έκπληκτη. Τήν άφησα άμέσως. ’Όχι, δέν είχα σκο
πό νά ρίξω στ’ άγαπημένο της πρόσωπο μιά βρισιά. ’Έπρεπε 
νά τής πιάσω τά χέρια, τά μακρυά καί λευκά χέρια, καί νά 
τή ρωτήσω: Πού κοιτάζεις; Πές μου, καλή μου, ποΰ κοιτά
ζεις;... Τό κοίταγμά σου φεύγει έξω άπ τήν άθλια κάμαρά 
μας, δπου γώ ό κουτός πίστεψα πώς θάβρισκα μαζί σου τήν 
εύτυχία».

Άλλά δέν εΐπα τίποτα. Βγήκα βροντώντας μέ όργή τήν 
πόρτα, κι άγρυπνος καί γιομάτος σπαραγμό ώδήγησα τό τράμ 
μές στή νύχτα. Σάν; τή μοίρα μου κι αύτό ήταν καταραμένο 
νά τραβάη πάντα στά ίδια άχνάρια, φωτίζοντας τις βραδυνές 
ώρες τό δρόμο μέ τό στρογγυλό γιαλένιο του μάτι. Καί μιά 
άδιανόητη ορμή μέ συνεπήρε, νά χαλάση τήν αιώνια του ρέ
γουλα, νά τό τινάξω πέρα άπ τις γραμμές, μ’ ένα κακούργο 
καί τυφλό βίτσιο. "Ομως άρχισε νά βρέχη, νά μπουμπουνίζη, 
καί συλλογιόμουν: ’Άφησε καλύτερα νά ρθή καί νά τό χτυπήση 
ό κεραυνός τό κολασμένο βαγόνι!... Κ’ ήξερα σύγκαιρα πώς ή 
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εύχή μου ήταν γεμάτη ψευτιά, πώς έγώ ήμουν πάλι δειλός 
άδυναμος όπως πάντα, καί πώς ό κεραυνός δέ θά ’ρχόν- 
ταν — ούτε θά έκτροχιαζόνταν τό τράμ.
Τ Τήν άλλη μέρα πήγαμε στό Καραμπουρνάκι. Σχόλη 18 
ώρες. Κι ούτε ιδέα άπό τή θύελλα τής έσπέρας. Είχε έναν 
ήλιο, ένα ούρανό, μιά θάλασσα, χαρά θεοΰ. Γαλήνεψε κάπως 
η ψυχή μου. Ή Μάρθα έμοιαζε σά νά λησμόνησε τό κακό φέρ
σιμο μου, κ’ ήταν όμορφη, ήταν φλύαρη, άσυνήθιστα γελαστή 
ήταν. Καθόμουν πλάι της καί χαίρομαν νά τή βλέπω, νά τήν 
ακούω, τήν καμάρωνα καί μόνο πού δέ χτύπαγα τά παλαμά
κια σαν έλεγε κάτι τό νόστιμο. ’Ένιωθα πώς μέ ζήλευε ή πα
ρέα, ου! σίγουρος ήμουν, άλλωστε τοΰτο δέ μέ πείραζε, τού- 
ναντίον μοϋδινε μιά τρελλή όρεξη νά φανώ ξιππασμένος· γύρ- 
ναγα μιά στόν ένα, μιά στόν άλλον, μέ τό πιό εύτυχισμένο 
ύφος τοΰ κόσμου.

-Ξέρετε ή Μάρθα μου.... ή Μάρθα μου έμένα... Λοιπόν πού 
λέτε ή Μάρθα μου...

Και τοΰτο τό «μου» πού πρόσθετα κοντά στ’ όνομά της 
μέ θανάτωνε σύγκαιρα. 'Όμως δέν έπαυα νά τό προσθέτω σά 
νάβρισκα ήδονή στήν ϊδια μου τήν οδύνη.

.... Αλλά πώς κρέμονταν άλήθεια άπ τά χείλη της, όλό- 
κληρη ή παρέα!.. Κι ό Γιαμούρογλου άκόμα, ό παλαίμαχος 
τροχιοδρομικός σά χαμένος τήν άκουγε. Σύρθηκε καί μέ δι
πλάρωσε, γιά μιά στιγμή μάλιστα άπίθωσε τό χέρι του στήν 
πλάτη μου κ’ έλόγου μου γίνηκα άμέσως περήφανος κ’ αί- 
σθάνθηκα μεγάλη τιμή. Ά έτσι έ; "Ως χθές ούτε καλημέρα δέ 
μουλεγες κύριε Γιαμούρογλου. Μά τώρα είδες τί γυναίκα μέ 
καταδέχτηκε έμένα, τόν άπλοϊκό, τόν δποιον-δποίον!..

, Καί γινήκαμε φίλοι μέ τόν Γιαμούρογλου. «Γκαρδιακοί» 
κι άχωριστοι. Πολύ τόν άγαποΰσα, ύπερβολικά τόν θαύμαζα, 
αν και ή Μαρθα μου δέν τόν χώνευε, δέν τόν άνέχονταν σπίτι 
«διώξ’ τον, μου φώναζε- τί τόν κουβαλάς έδώ νύχτα μέρα»...

Τότε πήγαινα καί τοΰ κλαίγομαν καί τοΰ ξομολογούμουν 
τά βάσανά μου.

— θά σου άνοίξω τήν καρδιά μου, άδέρφι μου. Τό μαύρο χαΐ- 
ρι μου καί ριζικό μου θά σου πώ....

Ετσι μασσημένα τοΰ τάλεγα, άκρες-μέσες, γιατί μ’ έπνι
γε ο καημός- τό ίδιο πάντα τροπάρι, τό περί γάμου, ότι άλλο
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τε θαρρούσα τό ζήτημα άπλό δηλαδή, καί δτι ή γυναίκα μου 
δέ μοΰ φέρνεται καλά... Είναι μέν μαζί μου εύγενικιά δμως 
δέν εΐναι συγκινημένη... Τήν μαντεύω πλάι μου ξένη κ έχθρι- 
κή... Καί πάλι τήν άκούω νά μιλάη μ’ έκεΐνο τό τρεμουλο... 
Καί νά γιά τοΰτο γελάστηκα στά περί γάμου.

Κάποιο βράδυ ήρθε ή στιγμή—ή φοβερή στιγμή—που μου 
φύλαγε ή μοίρα. Ήταν γλυκό βράδυ, άνοιξιάτικο, μ’ ένα άε- 
ράκι άπαλό πού σ’ έρέθιζε καί σοΰ κεντοΰσε εύχάριστα τα 
νεΰρα. Πήρα άπό τήν Εταιρεία άδεια καί τράβηξα πεζός για 
τό σπίτι. Σά χαζός στέκομαν μπροστά- σέ κάθε βιτρίνα, του 
μεγάλου δρόμου. Τί έκπληξη νά κάνω στή Μάρθα; Τί να τής 
πάρω; Κάτι πρέπει νά τής πάρω, συλλογιζόμουν.

Καί τής άγόρασα ένα βραχιόλι πού φάνταζε σά χρυσό- 
λίγο άκριβό ήταν, μά δέν πειράζει μιά πού θά χαίρονταν ή 
Μάρθα μου. Εΐχα μαλακή τήν καρδιά καί μιά διάθεση αισιοδο
ξίας μέ πλημμυροΟσε. Κάναν φτερά τά πόδια μου, καθώς άνε- 
βαινα τα σκαλοπάτια. ’Έβαλα τό κλειδί στήν κλειδαρότρυπα 
άθόρυβα, σάν κλέφτης- δ, πόσοεύτυχισμένος ήμουν στόν οίστρο 
μου—θ’ άνοιγα τήν πόρτα καί θάπεφτα στά γόνατά της. θα φι
λούσα τή φούστα της, θά πέρναγα στό μπράτσο της τό βρα
χιόλι. Τότε θάλυωνα τόν πάγο της- καί πιά δέ θά μέ κοίταζε 
μέ βλέμμα άφηρημένο καί ρεμβό- γιατί θά τύπωνα άπόψε με 
πάθος τήν εικόνα μου στή ματιά της.

Κι άνοιξα τήν πόρτα άπαλά, χωρίς τρίξιμο. Σκοτάδι. Ενα 
άργυρό γέλιο, τό γέλιο της, χάίδεψε τ’ αύτί μου. Άλλά και 
μιά βαρειά άνάσα, πνιγμένη, κάτι πουμοιαζε ύπόκωφο μουγκρη- 
τό ζώου μέ κάρφωσε στόν τοίχο, άκίνητο. Κάτι σά νά χαλασε 
έντός μου. Τά πόδια μου παραλύσαν, μ’ δλα ταΰτα τό μυα
λό μου διατηροΰσε δλη του τή διαύγεια. Ήταν έκεΐ, μ’ έναν 
άντρα στό δικό μου κρεββάτι. Τό χέρι μου απλωμένο βάσταγε 
άκόμα τό βραχιόλι, σά νάκλεισε τά δάχτυλά του γιά πάντα 
ένας σπασμός. _

Κι δμως ποτέ δέν ήμουν τόσο έξυπνος, σάς ορκίζομαι, 
δσο αύτή τή στιγμή. Έπάνου άπό τό κεφάλι μου, άκριβως, 
ήταν τό ήλεκρικό κουμπί-δέν εΐχα παρά νά κάνω κράκ για 
ν’ άνάψη. θά τήν άνιίκρυζα τότε γυμνή, θά χύνομαν άγριος
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σάν ταύρος. Οχι μάλλον θά τής έδινα τό βραχιόλι. «Όρίστε» 
θά τής έλεγα καί θά ξερόβηχα ίσως. Πώς; τό βραχιόλι; θά μέ 
κοιτούσε δίχως φόβο, έστω κι άν χύνομαν σάν ταύρος.

— Είσαι ένας σαλτιμπάγκος.... Ούτε νά θυμώσης δέν είσαι 
άξιος, θά σήμαινε κείνο τό βλέμμα.

Καί γέλασα. 'Ήσυχος ήμουν καί λογικός. Καί έσκυψα. 
Σύρθηκα μέ τά τέσσαρα ώς τήν κουζίνα καί πήρα τό μαχαίρι 
πού κόβαμε τό ψωμί, θά τήν μαχαίρωνα μέ άσφάλεια καί κα- 
λοσημαδιά δίχως νά πονέση. Γύρισα πίσω κι άναψα τό φώς. 
Μιά μικρή κραυγή. Τίποτ’ άλλο. Τήν θυμάμαι ώχρή, μ’ άπλω- 
μένα τά μπράτσα, μέ μιά βαθειά κόκκινη πληγή, πάνου άπ τ’ 
άριστερό μάτι.

Ο Γιαμούρογλου, ό παλαίμαχος τροχιοδρομικός, ό φίλος 
μου, έτρεξε νά σωθή απ τό παράθυρο. Πολύ λυπήθηκα πού 
δέν τόν πέτυχα.

Καί τώρα ναμαι κλεισμένος στό Έψταπύργιο, σ’ ένα κελ- 
λί, άφανισμένος, άρρωστος. Στήν καρδιά μου δέν έμεινε τόπος 
γιά λύπη. Τόπος γιά έλπίδα. Γιά νοσταλγία ή γιά μετάνοια. 
Ί ό κορμί μου σκεβρώνει, τά μάτια μου βυθίζονται στις κόχες 
τους, τραβώ πρός τόν τάφο. Κ’ ή λαχτάρα τής ζωής μέ κυ
ριεύει, μοΰ σαλεύει τά λογικά, τόσο δυνατή είναι.

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΠΕΖΟΓΡΑΦ1Α

ΘΕΜ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ «’Ανατολή», ’Αθήνα.
Χωρίς τό έξωτερικό στοιχείο νά χάνει τήν άξια καί τήν άτομικό- 

τητά του, δέ μπορεί νά γίνει χυμός, νά μετουσιωθεϊ μέ τήν άνάμνηση 
σέ βιωμένο παρελθόν, άν προηγουμένως δέ λυτρωθεί άπό τήν τυραννία 
τής ματιάς. Κι’ ό κ. θ. Κορ. δέ μετέφερε στις σελίδες τοΰ βιβλίου του 
τίς ταξειδιωτικές έντυπώσεις δπως τίς άποκόμισε καί άπεικόνισε ύστερα 
σέ σειρά άρθρων—πού δημοσιεύθηκαν σ’ εφημερίδα—μά εκτός άπό λί
γα σημεία, πού προδίδουν άκριβώς τήν προέλευση, άφησε τήν αίσθη
σή του ν’ άπαλλαγεϊ άπό τήν έπίδραση πού άσκοΰν τά πράγματα ώχρά 
καί άνώριμα, καθώς φαίνονται στήν πρωτινή τους όψη. Στό βάθος εΐναι 
αύτή μιά παρήγορη ένδειξη γιά καλλιτεχνική δημιουργία- παρήγορη γιά 
έναν άκόμα λόγο, πού ένας νέος λογοτέχνης, πλαταίνοντας τό έποπτικό 
πεδίο τής δημιουργικής του δράσης, άκολουθεί στό σημείο αυτό έπι- 
διώξεις στις όποιες ή πνευματική μας παραγωγή—άν σημειώσει κανείς 
ελάχιστες έξαιρέσεις-παρουσιάζει μιά τρομακτική καθυστέρηση άπέναν- 
τι στήν ξένη. Οί έλληνες λογοτέχνες—άλίμονοί —δέ διαθέτουν τά ύλικά 
μέσα νά ταξειδεύουν γιά νά επιστρέφουν έπειτα στόν τόπο τους μέ γε
μάτες _πνευματικά, συναισθηματικά ή ιδεολογικά, άδιάφορο—ή μέ
«άδειες βαλίτσες»....

Ή «’Ανατολή» πάει νά πάρει τή μορφή ενός δράματος. Βιαζόμα
στε δμως νά προσθέσουμε πώς ίσως οί 90 σελίδες σέ μικρό σχήμα τοΰ 
βιβλίου του νά μήν κατώρθωσαν νά συλλάβουν όπωσδήποτε ολοκληρω
τικά τή μορφή αύτή· δχι τόσο γιατί ό κ. Κορ. δέν έχει τίς άπαιτούμενες 
ικανότητες γι’ αύτό, δσο κυρίως—καθώς θέλουμε νά πιστεύουμε γιατί 
θά έπρεπε ή «’Ανατολή» νά έμφανισθεΐ σάν προϊόν ύπομονής καί πιό 
μακρόπνοης έργασίας. Στις πρώτες σελίδες συναντούμε άληθινά πολύ
τιμους χρωματισμούς μέ τούς όποιους ζωγραφίζεται ή έρημος, ό μόχθος 
τοΰ καραβανιού πού διασχίζει τή φλογισμένη έκτασή της, κι’.άπό αύτό 
πάλι άποκομίζουμε στή μνήμη μας τήν παιχνιδιάρικη διάθεση μέ 
τήν όποια ό συγγραφέας περιορίζεται νά περιγράφει τίς ιδιοτροπίες τής 
καμήλας, άφήνοντας στόν άναγνώστη νά συμπληρώση τήν άγωνία καί 
τήν πάλη τό δράμα δηλ. τοΰ άνθρώπου πού παίζεται στήν άπέραντη έκ
τασή της «Τά 102 χιλιόμετρα (σελ. 13) θά τά καταφέρουμε νά τά περά-
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σουμε σέ δυό-τρεΐς μήνες μ' αύτό τό δρόμο πού κάνει ή καμήλα σου! Ό 
φίλος μιλά ύστερ’ άπό ώρα πολλή. Συνέρχεται. Αύτό θά πει; ό φίλος 
γκρεμίζει τόν κόσμο του ονείρου· τόν ψεύτικο, τής παραίσθησης τόν κό
σμο. Η πιό καλά, τά νεύρα τού σύγχρονου άνθρώπου ζητάνε κίνηση· 
θέλει ό σημερινός άνθρωπος νά ζήσει μ’ όλες τις αισθήσεις. Άρνιέται 
τό θεό πού κυβερνάει άπό μιά κούνια. Ζητάει σκοπό καί πάλη στή ζωή*.
Ετσι, μονάχα μέσα σέ λίγες σελίδες μέ τήν ιδέα σάν ερμηνευτικό στοι

χείο, παρά μέ τό χρωστήρα σάν τεχνικό μέσο έπιχειρεϊ νά δώσει μιάν 
ολοκλήρωση στον πίνακα. Μά πάντα τό μοραλιστικό αύτό περιεχόμενο 
δέν κατορθώνει ν άπαλλαγεϊ άπό τό διακοσμητικό του ρόλο, άπό τήν 
άποδεικτική του τάση, κ’ ϊσως-ϊσως άπό τή σπουδή νά έκφρασθεϊ. «Δέν 
εΐναι δουλειά μου (σελ. 23) νά ξετάσω έδώ τις αίτιες πού κάνουνε τόν 
άνθρωπο έγκληματία. ηέρω δμως σάν κι’ δλους σας πώς χιλιάδες εΐναι 
οί ξεστρατισμένοι άνθρωποι. Ό ένας εΐναι φονιάς, ό άλλος κλέφτης, 
εκείνος ληστής. Οτι κι’ άν έγινε δμως γιά τούτο ή γιά κείνο, δέν έπα- 
ψε νά ναι κι άνθρωπος», ’Η άκόμα, γιά νά μεταφέρουμε έδώ μερικές 
άπό τις συχνές άπηχήσεις πού συναντούμε στις σελίδες του «Πόσο κα
λός άλήθεια (σελ. 67) γίνεται ό άνθρωπος άμα θά χορέσει στό ξερό του 
πώς δέ μπορεί νά ζήσει δλο καί μονάχος κλεισμένος στό καβούκι του, 
κι άς εΐναι σοφός, κι’ άς πηγαίνει νά φωτογραφιστεί στά έρείπια τής 
Βαβυλώνας. Κι άς έχει άκόμα ένα σωρό μετοχές σέ μεγάλες πάγκες, 
κ έναν κόσμο ήμερομηνίες κι’ όνόματα στό φτωχικό, θλιβερό μυαλου- 
δάκι του’..» Είναι άναμψισβήτητο πώς ό κ. θ. Κορ. συνεχίζει τήν ιδεο
λογική του γραμμή μέ μιά γενναιότητα κ’ ένα θάρρος άξιοζήλευτο.
Οσοι παρακολούθησαν τις έργασίες του θά θυμούνται τή νεανική του 

λαχτάρα νά ξεσκεπάσει καί νά πλήξει τήν ύποκρισία μέ τά βιβλία του 
«' Αγιον όρος» Στή «Σπιναλόγκα» πάνω άπό τό ρεπορτάζ μέ τή λογο
τεχνική έπένδυνση, θέλησε νά στηρίξει τό συναίσθημα τού άνθρωπισμού. 
'Οπως στον «’Αλήτη» έτσι καί στήν «’Ανατολή» συναντούμε άπόπειρες 
γιά τή δικαίωση τού κοινωνικού άνθρώπου, μέ τούς άγώχες του, μέ τήν 
άντίστασή του στις συνθήκες καί τό περιβάλλον τής ζωής του, μέ τό 
«σκοπό καί τήν πάλη».

Οί άνθρωποί του—άν δέν εΐναι ένας μονάχα, ό ίδιος δηλ. ό συγ
γραφέας πίσω άπό αύτούς — διόλου συναισθηματικοί, · παρουσιά
ζονται ένοραματικοί, στήν ίδια τους πάντα έποπτική μονομέρεια. 'Υπό
σταση λογοτεχνική ούτε θέλησε ποτέ νά τούς δώσει. Άπό μιά γενικώ- 
τερη άποψη δέ μάς ξαφνιάζει αύτή ή έκμηδένιση τών λογοτεχνικών προ
σώπων. Τό ούσιώδες εΐναι νά έξετασθεί ώς ποιο σημείο υπάρχει τό 
άνθρώπινο ύπόστρωμα σ’ ένα έργο καί μέ ποιο τρόπο σκορπίζεται καί 
«κονιορτοποιείται»—καθώς παρατηρούσε ένας ξένος κριτικός—σέ βαθμό 
ώστε πού νά μήν έμψανίζεται τίποτε τό συμπυκνωμένο σέ μορφική ύπόστα- 
ση. ΚΓ αύτή τήν «κονιορτοποίηση» άκριβώς τού ίδιου τού αιώνιου άν
θρώπου, ή άπλώς τού άνθρώπου, δέ συναντούμε στις σελίδες του. 'Όλες 
οί μοραλιστικές άπηχήσεις πάνε νά χρωματίσουν τή μορφή του άνθρώ
που πού πέρασε, θαρρείς, πρώτα άπό μιάν ειδική σχολή, πού διδάχθηκε είδι" 
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κούς ήθικούς νόμους, τούς νόμους τής κοινωνιστικής ή δπως άλιώς θέλετε 
πέστε την, ιδεολογίας—ποτέ δμως—έξετάζουμε τόν άνθρωπο άπό τήν 
άποψη τής καθαρής τέχνης—ό συμβατικός όπλισμός του δέ θά παρασύ
ρει μαζύ του κΓ όλόκλερο τόν άνθρωπο. Γιατί άν τοΰ άφαιρέσεις τά 
πρόσθετα συμβατικά στοιχεία, ό τέτοιος άνθρωπος κινδυνεύει νά μήν 
έχει νά παρουσιάσει τίποτε άπό τόν άνεξάντλητο ψυχικό του κόσμο.

ΑΡΓΗ ΚΟΡΑΚΑ (Α. Άργη) «Διηγήματα», ΆΦήνα.
Ό κ. "Αργής Κόρακας, γνωστός μέ τό όνομα Α. Αργής, έχει λά

βει μιά θέση στήν πνευματική μας ζωή, μέ μιά σειρά άπό μυθοστορή- 
ματα, μέ συλλογές ποιημάτων καί κυρίως μέ τις ωραίες μεταφράσεις 
του άπό τή βουλγαρική λογοτεχνία. Τά «διηγήματα» αύτά εΐναι γραμ
μένα μέ συμπάθεια κ’ έχουν τό προτέρημα, δπως καί τά μυθιστορήματά 
του, νά διαβάζονται μ’ εύχαρίστηση. 'Η εύκολη αύτή μορφή τής δημιουρ
γικής του εργασίας μέ τή λιτή άφήγηση μαζί μέ δσες άλλες παρουσιά
ζουν μιάν άνάλογη συγγένεια, έπαιξαν έναν προπαρασκευαστικό ρόλο 
στήν καλλιέργεια τής άγάπης καί τού ένδιαφέροντος τού άναγνώστη 
γιά τό ήρεμο θέαμα τής έξωτερικής ζωής, δταν άπεικονίζεται σάν τέτοιο 
μέ τήν ήθογραψία μέ τήν ίστοριούλα, μέ τό σκίτσο μέ τό παραμύθι. Ο 
κ. "Αργής δέν άνανεώνει τις προθέσεις του' άπλώς τή συνεχίζει «Αισθά
νομαι-λέει στό πρώτο του διήγημα μέ τόν τίτλο «Σά μελωδία βυζαντι
νή»—τόσο τήν άνάγκη νά γράψω τή μικρή αύτή Ιστορία πού πέρασε σάν 
όπτασία άπό τή ζωή μου, πού δέ μπορώ νά κάνω άλλιώς». Τήν άφη- 
γείται στό πρώτο πρόσωπο, ένας δάσκαλος πού τό Υπουργείο τής Παι
δείας τόν «πέταξε» (ή λέξη άνήκει τό κείμενο) σέ μιά πολιτεία τής Μα
κεδονίας, δπου έπειτα άπό μιά συναυλία, γνωρίζεται μέ δυό κοπέλλες. 
Συνδέεται στενώτερα καί παραδίνεται σέ μιά πλατωνική άγάπη πού επι
χειρεί νά μάς τή μεταδώσει μέ άναμνήσεις καί ονειροπολήσεις. « Ολί
γος καιρός—λέει τελειώνοντας—έως τήν ήμερα πού έφυγα, πέρασε σά 
μελωδία βυζαντινή πού τής κρατούσε άπό τήν άρχή έως τό τέλος τό 
ίδιο ’ίσο. Σά μιά τέτοια μελωδία πέρασε κΓ ό καιρός πού τή γνώρισα 
κ’ έζησα κοντά της. Δέν ξαναγύρισα έκεΐ, δέν τήν ξαναεΐδα άπό τότε. 
Πόνεσα στό χωρισμό ,μας μά τί έχει νά κάνει. Μή δέν πονώ καί τώρα. 
Είμαι δμως τόσο εύτυχισμένος μέ τό νά γνωρίσει ή ψυχή μου τόν κό
σμο τής ’Αγάπης καί νά έζησε στό όνειρό της, πού γλυκαίνει ό πόνος 
καί θέλω νά πονώ.» ‘Όλ’ αύτά δέν κατορθώνουν νά μεταδώσουν καμ- 
μιά συγκίνηση. ΚΓ άπό άνάλογα σημεία στις άλλες σελίδες σημεία πού 
δέ βρίσκουμε σκόπιμο νά έπαναλάβουμε έδώ— σχηματίζουμε τήν έντύ- 
πωση δτι ό συγγραφέας δέν κατορθώνει στό βιωμένο γεγονός νά δώσει 
τήν αίσθηση τής θεώρησης μέ τήν ώρίμανση. Τά πράγματα, οί Ιστορίες, 
οί περιπέτειες, δέν χάνουν τήν άτομικότητα μέ τή μετουσίωσή τους πα
ρά έμφανίζονται στή φυσική τους ύπόσταση καί λαμβάνουν μιά τοπο
θέτηση, μιά σειρά, μιά άπλώς εύχάριστηόψη μέ τήν άφήγηση. Ακόμα καί 
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τό χαμόγελο κ’ ή αύτοειρωνεία, προσπαθούν νά έμφανισθούν μέ μιά 
κάποια χάρη καί άφέλεια, νά φτάσουν ώς τόν άκακο σαρκασμό, μά προ- 
δίνουν τήν έπιτήδευση καί τήν άνειλικρίνεια. φά ξεχώριζα άπό τά δέκα 
έξη αύτά «διηγήματα» όσα, ελάχιστα, χάνουν τήν επαφή τους μέ τήν 
παράσταση τών άντικειμένων γιά νά τοποθετηθούν στή σφαίρα του άφη- 
ρημένου. Ενα άπό τά καλύτερα τών κειμένων του τόμου αύτόϋ εΐναι 
τό παραμύθι «ή Πεντάμορφη» γραμμένο μέ λυρική διάθεση, μέ άπλότη- 
τα καί ειλικρίνεια.

Γ. Δ.

ΑΝ. ΙΝΝΙΝΟΥ «Βήματα πάνω στήν άσφαλτο» (Διηγήματα), ’Αλεξάνδρεια.
Ο νέος λογοτέχνης κ. Άντώνης Ίννίνος, στόν τόμο αύτό μέ τά 

οκτώ διηγήματα, παρουσιάζεται μέ τά εφόδια πού δίκαια του άναγνω- 
ρίζει στόν σύντομο πρόλογο ό συμπατριώτης καί πνευματικός του κη- 
δαιμόνας κ. Άγ. Άριστοκλής. Εΐναι φανερό πώς ό κ. Α. Ίν. έχει άνα- 
πτυγμένη τήν ικανότητα ν’ άφηγεϊται απλά καί εύχάριστα. Κατορθώνει 
μάλιστα ν’ άφήνει διάχυτη στά διηγήματά του μιάν εύγένεια καί μιά 
λεπτοίσθηση πού άποτελουν δείγματα ψυχικής καλλιέργειας. Καί τά χα
ρίσματα αύτά άναπτύσσονται καί εκδηλώνονται μέ μιάν εύτυχισμένη 
ισοζυγία τής άνετης άφήγησης μέ τό ούσιαστικώτερο περιεχόμενο του 
μύθου. Έξωτερικεύει καί μετουσιώνει ένα εσωτερικό του λυρισμό πού 
εΐναι ταυτόχρονα καθρέφτισμα τής λεπτής του ιδιοσυγκρασίας, κι’ ώς 
ένα σημείο, προϊόν προσωπικής άντίληψης του κόσμου. Τά θέματά του 
φυσικά, έχουν μιάν επιφάνεια, καί μέσα σ’ ένα περίγραμμα άπό εξωτε
ρικές, τό περισσότερο, παρατηρήσεις, άποκτουν μιά σύνθεση μέ τήν άνά- 
μνηση, μέ τή φαντασία καί τό όνειρο.

Κυριαρχεί στά περισσότερα τό έρωτικό αίσθημα πού ζωγραφίζε
ται μέ μιά διάθεση ρομαντικής έκστασης. Στό πρώτο του διήγημα «Βήμα
τα πάνω στήν άσφαλτο» που δίνει τόν τίτλο σ’ όλο τόν τόμο, συμπα
θούμε τόν τύπο τής Ρέας, μιας δακτυλογράφου που κάνει όνειρα γιά 
μιάν άγάπη, καί στό τέλος, νομίζοντας πώς βρήκε τόν άνθρωπό της, 
συναντάει έναν «άνισόρροπο ή ένα ιδιόρρυθμο έρωτευμέ'νο πού κυνηγού
σε τόσο παράξενα τό σωσία μιας χαμένης άγάπης». Χαριτωμένα εύρή- 
ματα έχει τό δεύτερο διήγημα «στό χάσιμο ενός κούκλου καί μιας γυ
ναίκας», γραμμένο μ’ ένά άέρα, μ’ ένα μπρίο, μέ μιά ζωντάνια καί άφέ- 
λεία νεανική. Ή προσωπικότητα τού κ. Α. Ίν. γίνεται περισσότερο 
αισθητή μέ τό ύφος του μέ τή γλώσσα του πού διατηρεί τήν ένότητά 
της. Εΐναι άληθινά άβίαστη, λίγο ίσως ρητορική, κ’ έχει μιά καθαρότη- 
Αξιοσημείωτο εΐναι τό σύμπτωμα νά συναντούμε τήν καλλιεργημένη 

μορφή τής δημοτικής σέ κέντρα όπου οί νέοι εΐναι άπολυτρωμένοι άπό 
τό πάθος τού άνεξάντλητου στόν τόπο μας γλωσσικού ζητήματος. 'Όσο 
προσπαθούμε μέ τήν άγονη συζήτηση ν’ άνακαλύψουμε τήν τέλεια μορ
φή του μέ τό ένα ή τό άλλο σύστημα, μέ τό προσωπικό γούστο τού 
ενός ή τού άλλου, μέ τή μιάν ή τήν άλλη προτίμηση, τόσο πιό άνό- 

μοια δείγματα συναντούμε στό ύφος τής καθαυτό δημιουργίας. Μ’ αύτό 
δέ θέλω βέβαια νά παρουσιάσω γιά ύποδειγματική τή γλώσσα στήν 
όποία εΐναι γραμμένα τά διηγήματα αύτά. ’Αναμφισβήτητα όμως έχουν 
τό προτέρημα τής καλλιέπειας. Πριν άπό δλα στή γλώσσα ύπάρχει τό 
αίσθημα.

Γ. Δ.

ΣΠΥΡΟΥ Γ. ΓΙ ANN ΑΤΟΥ «Ιστορίες δίχως τέρμα», ’Αθήνα.
Στό μικρόν αύτό τόμο μέ τις 50 σελίδες,. περιέχονται επτά σύν

τομες άκουαρέλες δπου ό συγγραφέας φροντίζει νά έξαφανίσει τήν 
προσωπικότητα—κι άς μιλάει κάποτε στό πρώτο πρόσωπο—πίσω άπό μιά 
ζωγραφική διάθεση. 'Η πρόθεση μου φαίνεται ειλικρινής· κι άν μάλιστα 
μ’ αύτή κάνει τήν εμφάνισή του στά γράμματα ό κ. Σ. Γιαννάτος εΐναι· 
άξιος μιας συμπάθειας καί μιας προσοχής. Οί σελίδες του έκφράζουν 
μιά συγκαλυμμένη άγανάκτηση, κ’ έναν πόνο, μιά τρυφερότητα καί μιά 
περιέργεια, ένα αίσθημα ή ένα ένδόμυχο χαμόγελο, πού προδίδει μιά 
καλόβουλη ειρωνεία. Μένει κανείς μέ τήν εντύπωση πώς ό συγγραφέας 
δέν έπιχειρεΐ τίποτε νά συλλάβει, νά ερευνήσει, νά προσέξει, παρά θέλει 
νά πλησιάσει, νά θίξει μέ κάποια άβρότητα, ή μέ άπαλότητα τά πράγμα
τα, νά περάσει σχεδόν άδιάφορος μπροστά τους. Ετσι τά θέματά του 
δέν άποτελούν τό προϊόν μιας άναλυτικής καί πνευματικώτερης έρευνας, 
μά εΐναι σά μιά παρέλαση άπό εξωτερικές οπτασίες, είκονισμένες μέ 
ώχρά καί δειλά χρώματα. Δέ θά ήταν τάχα σκοπιμώτερο νά δείξει ό 
συγγραφέας θετικά καί άπροκάλυπτα τήν προτίμησή του στήν περιγρα
φή, άφού στό σημείο αύτό παρουσιάζει τις περισσότερες ικανότητες, 
ολοκληρώνοντας τήν προσπάθειά του, παρά νά κινείται στήν άμφίβολη 
περιοχή τής τέχνης, πού βέβαια, .μέ τήν όποια σύνθεση πού εμφανίζει, 
δέν άντέχει σέ αύσιηρότερες άξιώσεις; Γιατί»διηγήματα, δπως χαρακτη
ρίζονται άπό τό συγγραφέα, δέν εΐναι, ούτε καί μπορούν νά διεκδική- 
σουν μιάν άξιολογική κατάταξη σ’ ένα είδος τού πεζού λόγου μέ τήν 
προσωπικότητα τής δικής τους ιδιομορφίας. Σχετικά μέ τή γλώσσα, διε- 
ρωτάται κανείς πώς ένώ ό κ. Γιαν. μπορεί νά έκφρασθεΐ μέ άνεση, μέ τή 
σύντομη φράση του—πού μολαταύτα έχει τήν άπαιτούμενη πυκνότητα, — 
κι άκόμα πώς ένώ δείχνει δείγματα καλλιέργειας καί ώριμότητας μέ τή 
στοχαστικότητα πού περιέχει ή φράση του, παρασύρεται σέ άβλεψίες, 
κάποτε άσυγχώρητες. Σημειώνουμε τις λέξεις : «πού ρίχτει» «ξετυλιέται» 
«σερπετό» «άστενήδες» «μεγάλη ζουμιά» (άντί ύποθέτω ζημιά) «τό λεχ- 
τρικό» «ύποφτεύεται», κι άφήνουμε τήν ιδιοτροπία νά γράφει μ ένα 
λάμδα τό «άλλα» τό «πολλή» καί τό «Μεσολόγγι» μέ «γ. κ.» Απλοποι
ούμε ή προάγουμε έτσι τή δημοτική ;
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Dr W. STEKEL (Διασκευή Γ. Δ. Ματάλα) «ΈπιστολαΙ σέ μιά μητέρα» 
’Αθήνα.

Δέν είναι πολλά χρόνια-στό 1927 άν δέν κάνω λάθος—πού ό 
Πρόεδρός τοΰ Π. I. Π. καί πρώην 'Υπουργός κ. Α. Δοξιάδης, εΐχε έκδό- 
σει ενα όγκώδη καί φροντισμένο τόμο άπό επιστολές σέ μητέρα. Ήταν 
ο μόνος, θαρρώ, πού μιλούσε στήν έλληνίδα μητέρα, δχι σάν έκπρόσω- 
πος μιας ώρισμένης σχολής, μά σάν άνθρωπος μέ άληθινή στοργή 
γιά τή, διαπαιδαγώγησή της, γιά τις προφυλάξεις της, γιά ένα πλήθος 

πο ουσιώδη καί ένδιαφέροντα πράγματα, άγνωστα στόν τόπο μας. 
° κ. Γ. Δ. Ματάλας, ψυχίατρος καί ψυχαναλυτής, μαθητής τοΰ 

Κ " · S}ekel> έρχεται νά συμπληρώσει μ’έναν τρόπο χρήσιμο καί διαφω- 
τιστικό ένα κεφάλαιο άπό τά σπουδαιότερα γιά τή διδασκαλία τής μη
τέρας, διασκευάζοντας τις έπιστολές αύτές τοΰ βιεννέζου καθηγητοϋ του 
και «διδασκάλου τής ψυχαναλυτικής έπιστήμης» Καί ή έργασία του αύτή 
όπως εμφανίζεται, μαρτυρεί καί γνώση του περιβάλλοντος καί τής ζωής 
τής έλληνίδας. καί προσεκτική επιλογή τών στοιχείων πού πρέπει νά γί
νουν κτήμα κάθε μητέρας. Γιατί σέ μορφή συμβουλής, δέν παρέχονται 
πληροφορίες μονάχα γιά τήν ψυχική δίαιτα τοΰ παιδιού, γιά τήν άνάτροφή 
του, γιά τήν προφύλαξή του, γιά τήν άποψη τής ύγιεινής καί τής άρτιας 
ανάπτυξής του, μά παράλληλα καί γιά τήν ίδια τή μητέρα. Καί δια 
βάζοντας τις έπιστολές αύτές, σέ πολλά σημεία ό άναγνώστης δοκιμά
ζει μιαν όδυνηρή έκπληξη, καθώς διαπιστώνει πόσο παρεξηγημένη είναι 
στον τόπο μας ή θέση τής μητέρας, καί σέ ποιά άντίθεση βρίσκονται 
τά συστήματα-κάποια μάλιστα και σέ έντελώς πρωτόγονη κατάσταση— 

. που άκολουθοΰμε ήμεϊς άπό μιά κακή βέβαια παράδοση καί άπό έλειψη 
πιό συνειδητής διδασκαλίας, μέ όσα συνιστά ή έπιστήμη, καί ειδικότερα 
με οσα τόσο άπλά τόσο διαφωτιστικά καί τόσο στοχαστικά προσαρμο
σμένα προς τις συνθήκες τής ζωής καί τή νοοτροπία μας, διατυπώνονται 
στις «επιστολές σέ μιά μητέρα». 'Η βαθύτερη έννοια καί ή χαρακτηρι
στική τάση πού έχουν οί έπιστολές αύτές περιέχεται στό σημείο νά κα- 
τανοηθεϊ ό τεράστιος ρόλος πού παίζει ό ψυχικός παράγων γιά τή δια
παιδαγώγηση τοΰ παιδιού. Κι ό κ. Γ. Ματάλας μέ τή διασκευή του αύτή 
εθεσε στήν υπηρεσία τής μητέρας τό πιό πολύτιμο καί τό πιό εύχάριστο 
μέσο για νά μπορέσει νά τό άγαπήσει καί νά τό νιώσει κ’ ή ’ίδια, θά 
είχαμε μόνο, μιάν άξίωση άπό τόν κ. Γ. Ματάλα. Νά διασκέβαζε τις 
επιστολές αύτές σέ γλώσσα δημοτική καί φροντισμένη. Καί θέλουμε νά 
πιστεύουμε πώς εΐχε τις ικανότητες νά επιτύχει τήν ενότητα τοΰ ΰφους

Γ. Δ.

Η. BARBUSSE «Τό φονικό τραίνο, καί άλλα», ’Αθήνα 1936.
Ο κ. Χρ. Μαρκέτης φιλοτέχνησε τή μετάφραση ενός τόμου διη

γημάτων τοΰ Η. Barbusse μέ τόν παραπάνω τίτλο. Χωρίς καμμιά άμφι- 
βολία ή άνάγνωση τών διηγημάτων αύτών προσθέτει κάτι στόν άναγνώ- 
στη καίχρύτό τό προστιθέμενο κάτι είναι, πού άποτελεΐ τήν άξια τών
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μεγάλων συγγραφέων. Οί μεγάλοι συγγραφείς τροποποιούν τήν προσω
πικότητά μας μέ τό νά τήν μεταφέρουν πιό ψηλά καί πιό πέρα άπό κεί 
πού είναι καί νά μάς καθιστοΰν ικανούς νά βλέπουμε τά πράγματα πιό 
εϊσδυτικά καί νά μποροΰμε νά διακρίνουμε άλήθειες, ομορφιές ή άσχή- 
μιες έκεΐ δπου τό άτομό μας τό όλίγο άσκημένο μποροΰσε νά περάση 
βαδίζοντας τόν ισοπεδωμένο καί άνεμπόδιστο καί άδιάφορο δρόμο τής 
συνήθειας.

/

ΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΛΟΥ —ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ-—«Έργα»

Ή προσωπική γνωριμία κ’ ή έπαφή μέ τήν ίδια τήν ποιήτρια είναι 
στήν περίπτωση αύτή τό άριστο έφόδιο, ό καλύτερος ύπομνηματισμός 
γιά τήν βαθύτερη κατανόηση τοΰ έργου της. Ή Άνθούλα ήτανε ένα κα
ταπληκτικό φαινόμενο ζωικής δυνάμεως, δαιμονικής άντοχής, πού άντλου- 
σε τροφή, πού μεθοΰσε άπό τήν ίδια της τή φθορά. Κάθε μέρα, άπό τό 
άπόγευμα άρχιζε τό όδυνηρό μαρτύριο ενός βαθμιαίου, έξαντλητικου θα
νάτου, πού κρατοΰσε όλόκληρη τή νύχτα. Ή Άνθούλα σ’ δλην αύτή τήν 
περίοδο τής άγωνίας, δέν λιγοΰσε, δέν παράδινε τά δπλα, μίλαγε, θορυ- 
βοΰσε, άπαιτοΰσε χίλιες δυό περιποιήσεις, γεμάτη μιά παραξενιά πυρε- 
τώδη. Μά.. πρωΐ-πρωί ήτανε άλλο πράγμα' πετιόταν εύκίνητη, εύθυμη, 
γεμάτη άπό έναν πληθωρισμό ύγείας, πού νόμιζες πώς τώρα θά ξεχυθή 
σέ τραγούδι, σέ χορό, σέ μέθη ζωής. 'Όποιος τήν έβλεπε αύτές τις 
ώρες τής άναστάσεως, ποτέ δέ θά μποροΰσε νά φανταστή πώς ο χα
ρούμενος αύτός αύλός ήτανε ραγισμένος, σπασμένος. Κ’ ήταν πάλι σπα
ραχτικό γιά δποιον τό ήξερε, πώς ή παλλόμενη αύτή ΰπαρξη ,άπό ψυχι
κό σφρίγος ήτανε δέσμια τοΰ θανάτου. Ή Άνθούλα ήτανε μιά,γερή ρά
τσα, μιά ψυχή τιτανική, πού αύτούσια προεκτείνεται μέσα στό έργο της. 
θά μποροΰσε κανείς νά τό χωρίση στήν περίοδο πρό τής άρρώστειας 
καί στήν μετά. Στήν πρώτη άνήκει ή σειρά «Νύχτες Άγρύπνιας». "Ενας 
ερωτισμός άνικανοποίητος, σημάδι ζωϊκοΰ πλούτου, χαρακτηρίζει τή σει 
ρά αύτή. Τό άποκορύφωμά του υπάρχει μέσα στό ποίημα «Μπροστά 
στόν καθρέφτη». Ή ποιήτρια ή ίδια τρομάζει στό άντίκρυσμα τοΰ ίδιου 
της έαυτοΰ, τόν βλέπει σάν ένα δαίμονα άχόρταγο :

— Σέ κοιτάζω μέ φρίκη, γιατί δαίμονα μοιάζεις, 
Άπ’ τά πράσινα μάτια σπίθες πράσινες βγάζεις· 
Καί τά χείλη σου φρίσσουν στών φιλιών τή μανία, 
Τά φιλιά σου ζητούνε στό γυαλί μέ λαγνεία ί !..

Μ’ δλα ταΰτα πουθενά δέν κυριαρχεί ό πυρετός τής σάρκας· πλη
ροί τήν άτμόσφαιρα στά ποιήματα αύτά ή ψυχή, μιά ψυχή πού φλέγεται 
στόν ίδιο της τόν έαυτό. Στό «Μπροστά στόν καθρέφτη» μιά αύτοπρο- 
σωπογραφία της, μάς δίνει τό πιό βαθύ της είναι. Τό ίδιο πάθος ζωής 
λάμπει καί μέσα στό έργο τής δεύτερης περιόδου τοΰ πόνου. Παίρνει 
δμως τώρα άλλες μορφές : Στή ζωή είναι ή άλύγιστη δύναμη πού ποτέ,
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ΙΤποίΖΤζ0·α· Τ0 ΧάΡ° Κσί π0Τε T0V ε'φτυνε -Ρ-ωπο.

μοιραίο Π ΚΡαυ^' ύΨ“Ρένη Τροθιά ενάντια στό

—Θά 
θά 
καί 
στή

νομίζω πώς όλα τελείωναν καί πάλι 
πετιέμαι οργισμένη στή μοίρα μου ενάντια 
ϋά νοιώθω πώς έχω δυνάμεις ακόμα,.... 
θανάσιμη τούτη καί πεισμονή πάλη !...

(Νυχτες τοΰ χειμώνα)
ETvat άλλοτε τό φώς τής ελπίδας, πού καί στις π(ό έσχατες στιγμές δέν 
παύει να φέγγη θαρραλέα. αιιγμεςοεν

Είναι ακόμα τό δοξαστικό τροπάρι στήν ομορφιά τής ζωής πού 
βγαίνει μέσα άπό τόν τάφο; 1 s |ς* υ

— Ως τόσο μιά γλυκύτατη αρμονία 
φτάνει ώς μές στά τρίσβαθα τής γης*  
ατεζ,ειωτο τραγούδι τής ζωής 
τοΰ καταλύτη θάνατου ειρωνεία!..

(Εντάφιο)
Κι ακόμα τό ύπέροχο καί χαρακτηριστικό : 

Δεμένη έχω ακόμα τήν ψυχή 
στό σώμα πού διαλύεται καί σβήνει!. .

μονάνα έσέσ «ηΓή τ,ίΙν πο':ηαη ύπίρχει ή ζωή ταυτισμένη μ’ αύτήν καί όχι 
ϊεται Άπ· 1 ?Ρ Γ άχ0μα καί °τό' τΡό™ έκφρά 
φαινόιιεν ή Ρ° ή ’Ανθούλα κυριολεκτικά περίεργο
λώσειο τδ π°ΐητΐΚ°υ δπως άκριβώς ήτανε καί στίο εκδη
λώσεις της πραγματικής ζωής. 'Όπως γελούσε, φλυαρούσε, πείσμωνε 
rCvoe πηηημΐα Τ είλΐΚΡίνεια· X“P^ θ^τε τό παραμικρό
ίχνος προσποίησης η επιφυλάξεως, έτσι καί στιχουργούσε. ή καλύτερα 
ό'ποίησή 7nP°TS°Cr 'Η ,Ανθθύλσ δέν νά κίνη ποίησΡη
τά βάθη της -Γ- τΡσΥ0ύδΐ ΐης π°ώ ών«βΡθζε ώλόϊσα κ’ έτοιμο άπό 
τα βπού θ2 τή PXEl Ρία σπχ°υΡΥική Ρ^στρία, μιά τεχνική αρτιότη- 
·δβ ν ην επο"Ρνε κάνεις για διανοητικό έπίτευγμα. Καί δμως 
ζητήματα σ ’’ 'Η &'V δέν Ρθελε νά ^ΡΊ
ζητήματα στιχουργικης, τεχνικής τέλος πάντων. Κοροΐδευε, μάλ,στα μ’ 
έναν τροπο γεμάτο άφελή κατάκριση έτυχε νά τήν άκοόσω έγώ ό ίδιος 
-τό μέτρο, τις μετρημένες συλλαβές κ. τ. λ. ’Έλεγε, πειράζοντας μάλι-

κ·,Β“’ό’“λ»· »"■ μ. ,έ„,'Λρλ'.
ί L η ω1 π01Ίτσι- ΡετΡ°ΰν μέ τά δάχτυλα τούς τόνους καί τις 

Χ’Γϊ ’re ίΙχί « <**»»  Μ*  « ΟΟ 
ρυθμου, ένα είδος ένστικτο, πού δχι μό,ο δέν έσφαλλε ποτέ, άλλά ύψω- 
νοταν σε μια ποικιλία ρυθμών καί σέ μιά τελειότητα στίχου. Τό τραγού-

TnQnE:? ίΧε1- τή σφραγιδσ το° έντεχνου, καί εΐναι άληθινή ποίηση.
έδω™ ΛΚσΐ ντ0πΐ°1 Καί ’ΑθμναΓ°ι Ρ^ηααν γιά τήν ποιήτρια καί τής 
έδωσαν μια θέση μέσα στή Νεοελληνική ποίηση, καί ιδιαίτερα μέσα στή

γυναικεία Προσθέτω καί τονίζω τήν ξεχωριστή θέση της μέσα στά Μα
κεδονικά Γράμματα. Εΐναι άπό τις πρώτες σημαντικές εκδηλώσεις μιας 
λογοτεχνικής ζυμώσεως κατά πάντα σοβαρής, πού άρχισε να διαμορφώ
νεται Χερί άπό μιά περίοδο άναζητήσεων, τά τελευταία μόλις χρονιά 

στή θεσσα η» τής Άνθούλας εΐναι μιά πολύ επιμελημένη έκδοση· 

δείγμα τής φροντίδας τοΰ κ. Γ. Βαφοπούλου νά εμφάνιση δσο μπορούσε 
καλύτερο τό πιό πολύτιμο, τό πιό άφθαρτο μνημείο τ°ϋ·

ΧΑΡΗ ΑΛΕΞΙΟΥ «’Αναλαμπές*  ποιήματα, Θεσσαλονίκη.
"Υστερα άπό τήν άπεγνωσμένη άλλά ύπέροχη άντίσταση πρός τό 

' μοιραίο πού περνάει μέσα στούς στίχους τής Άνθ. Βαφοπουλου-Στα 
θοπούλου, ιδού μιά άλλη άποψη, μιά άντίθετη θέση: μιά ψυχή που ξε- 
πνέει βγάζοντας ήχους σβηστούς, ψελλίζοντας μόλις. Τέτοια έντυπω η 
δίνοΰνβοΙζστίχοιηΐοϋ κ. Χάρη ’Αλεξίου· μοιάζουν πραγματικα ψίθυροι 
δεΦυγισμένου· πουθενά μιά φωνή, μιά νότα δυναμεως ζωικής. Κι ο ερω- 
ταΨςΤούπερνάει, στό πρώτο ιδίως μέρος (έρωτικά), δέν είναι παρά θύ
μησες πού σβήνουν μέσα σέ μιά σιγαλή μελαγχολία, μέσα στον ήσκιο 
τού θανάτου, πού πλανιέται παντού καταπληκτικά, έπιβαλλοντας μια 

τριγική άκινησία.
τ’ άλικα χείλη σου μοΰ πρόσφερες 
υγρά, ζητώντας τό φιλί μου ... 
μά στά δικά μου χείλη κρύβονταν 
ό θάνατος, καλή μου

■Έτσι σ’όλα σχεδόν τά ποιήματα, διακρίνεις φανερά ή πολύ κοντά 
πίσω άπ τό παραπέτασμα τών πραγμάτων τό θανάτο, νά εκχυνη τή| στυ
γνή του θλίψη. Κι’ άν κάπου κάποιο φώς κλεφτατα αναπηδηση, ξανατ 
πίζεται στό σκοτάδι τής ίδιας άξημέρωτης νύχτας. Πέρνω στην τύχη μ - 
ρικές χαρακτηριστικές κατακλείδες ποιημάτων.

— * Αχ—μαύρα κρέπια θάνατου 
κρέμονται οι αράχνες στό ταβάνι 
— Και τώρα μου, ό θάνατος παρηγοριά στερνή 
μοΰ υπόσχεται δμως κι’ αυτός φοβούμαι μήν αργήσω 
—Νά·' καρτερώ τόν άγιο θάνατο 
νά μέ λυτρώσει άπό τόν πόνο
— Καί σάν τό φλώρο νά ξεψύχαγα 
μέ τό τραγούδι μου στό στόμα.—

•ο ποιητής μιλάει λιτά καί άμεσα, χωρίς, προσπάθεια νά δημιουρ- 
νήση έναν κόσμο. Δέν ύπήρχε άνάχκη. Ή άτμόσψαιρα αναπήδα αυτου- 
X άπό τήν πηγή τής έμπνεύσεως, ή άτμόσψαιρα αύτή ή τόσο αδυσώπη
τη X δΐν άφήνει καμιά ελπίδα, πού δέν έπιδέχεται καμιά ένταση πα^ 
λης: ό άνθρωπος πού λιγάει καί σβήνει χωρίς σφαδασμ^κάτω^από 

τό πέλμα του μοιραίου.
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ΜΕΛΕΤΕΣ

ΑΝΑΣΤ. ΦΡΑΓΚΟΥ «Ό δωδεκανήσιος ποιητής Μιχ. Πετρίδης» (’Ομιλία) 
’Αλεξάνδρεια, 1936.
Ή ομιλία τοΰ κ. Α. Φράγκου γιά τό έργο τοΰ δωδεκανήσιου λο

γοτέχνη Μιχ. Πετρίδη εΐναι—δπως μας τό λέει ό ’ίδιος—ή πρώτη άπό 
μιά σειρά όμιλιών, πού προτίθεται νά κάνη μέ τόν καιρό γι’ άλλους 
άκόμη δωδεκανησίους λογοτέχνες, τόν Π. Γνευτό, τόν Γ. Ζερβό, τόν Ίω. 
Μοσχανά, τόν Β. Χανιώτη. Ή ομιλία τοΰ κ. Φράγκου εΐναι κατατοπι
στική καί πλατειά. Χρήσιμη γιά νά γνωρίσουμε σέ δλη τή συνέχεια τής 
ώς τά σήμερα σταδιοδρομίας του τό έργο τοΰ φιλότιμου έργάτη τών 
Γραμμάτων κ. Πετρίδη. Μας ένημερώνει επίσης γιά τήν άπήχηση, πού 
είχε τό κάθε φορά έκδιδόμενο βιβλίο τοΰ κ. Πετρίδη : οί τέσσερες ποιη
τικές συλλογές, οί τρεις μελέτες, ένας τόμος διηγημάτων, ένα μυθιστό
ρημα.

Ή γενικότερη πρόθεση, ποΰ διέπει τήν ομιλία τοΰ κ. Φράγκου 
εΐναι νά παρουσιάση τήν πονεμένη Δωδεκάνησο σάν ένα κομμάτι τής 
ελληνικής γής, ποΰ καμμιά συνθήκη καί καμμιά βία δέ μπορούν νά κά
νουν τους παλμούς, τίς σκέψεις, τά όνειρα, τά αίσθήματά της νά γυρί
ζουν γύρω στήν 'Ελλάδα. Ό κ. Φράγκος μιλώντας γιά τους λογοτέχνες 
τής Δωδεκανήσου κάνει μιάν άγνή έθνική πράξη.

Μ. Η.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΕΡΛΙΔΟΥ
Ήρθαν κατά καιρούς στήν ττόλη μας, άπ τήν ’Αθήνα κι 

άπ άλλου, καλοί καί δυστυχώς διόλου καλοί ζωγράφοι γνω
στοί δμως άπό πριν δχι γιά τό έργο τους, πού πολλές φο
ρές παίζει σέ καλλιτεχνικά ζητήματα ρόλο δευτερεύοντα, άλλά 
άπ τ’ όνομα: τό κύριο δηλαδή στοιχείο κάθε έπιτυχίας. Επι
τυχίας προσέλευσης κοινού καί—πράγμα αύτονόητο —άνά- 
λογου θαυμασμού. 'Ένα τέτοιο άποτέλεσμα έχει φυσικά 
σπουδαία σημασία γιατί έκτος άπ τό θόρυβο πού προκαλούν 
οί έφημερίδες καί τά κοσμικά κέντρα, δημιουργιέται έξαι- 
τίας τού ίδιου αύτοΰ θορύβου; συγκίνηση στήν πιό συμπα
θητική (άφ’ δτου ύπάρχει πολιτισμένος κόσμος) κατηγορία 
άνθρώπων: στούς—δπως λένε γαλλικά—amateurs. "Αν βέβαια 
θελήση κανείς νά έξετάση βαθιά, μέ δόση πονηριάς ή μ’ άπλή 
πρόθεση κακεντρέχειας τούς θαυμάσιους αύτούς άνθρώπους 
(πού άναμεταξύ μας εΐναι ωσάν ή καύσιμος δλη πού έξα- 
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σφαλίζει τήν ώραία φλόγα τής καλλιτεχνικής δημιουργίας) δέ 
θά δυσκολευόταν ν’ ά’νακαλύψη πώς άρκετοί κρεμούν μ’ άπο- 
λυτη έμπιστοσύνη τήν κρίση τους, γιά τήν άπόκτηση ένός έρ
γου, περισσότερο στ’ όνομα, στό θόρυβο καί στό τί λένε οί 
άλλοι—οί ειδικοί καί οί κατά τίς περιστάσεις καί μέ τή βοή
θεια λεξικών σχεδόν ειδικοί—παρά σέ μιά ύποκειμενική 
έκτίμηση· άλλά κιαύτό κατά βάθος δέν μειώνει τούς 
εύγενεΐς αύτούς προστάτες τής τέχνης γιατί μιά συνεχής 
έξάσκηση, άκριβωπληρωμένη μάλιστα, φυσικό εΐνε νά κατα- 
λήξη κάποτε σέ μιά ικανοποιητική, γιά τούς 'ίδιους, καλλιτε
χνική μόρφωση. Ειδικά γιά τήν πόλη μας δέν εΐνε σκόπιμο 
νά έξετασθή έάν πλεονάζουν οί τύποι τής τελευταίας κατη
γορίας· έκεΐνο δμως πού δέν μπορεί νά άγνοηθή εΐνε πώς τό 
μεγάλο κοινό τής Θεσσαλονίκης στό πεδίο τής καλλιτεχνικής 
καί πνευματικής ζωής βρίσκεται άκόμη σέ κατάσταση —άς πού
με έτσι— προϊστορική.

Πώς έτυχε τώρα ν’ άνθίσουν έδώ καί νά έκδηλωθούν μά
λιστα τούς τελευταίους χρόνους μερικά ταλέντα—άσχετο άν 
μετριούνται στά δάχτυλα τοΰ ένός ή τών δυό χεριών—εΐνε 
θαύμα άξιο νά συγκινήση κι έκείνους άκόμη τούς άφελεΐς 
πού καταπιάνονται ν’ άποδείξουν μ’ έφήμερες κι άγαθές 
διατριβές πώς άνεδείχθησαν κ’ έθριάμβεψαν στήν πόλη μας 
άπό τό 1902 —άκριβώς—άξιολογώτατοι δσον κι άγνωστοι δια
νοούμενοι... Μεταξύ τών ελάχιστων προνομιούχων δημιουργών 
τής καλλιτεχνικής καί πνευματικής αύτής άνθισης συγκαταλέ
γεται τώρα κ ή ζωγράφος Γεωργία Τερλίδου. ’Άγνωστη ώς σή
μερα χαρίζει μέ τό θαυμάσιο ταλέντο της στήν πόλη κάτι πού δέ 
θά τολμούσαμε νά περιμένουμε τόσο ξαφνικά: τό πλούσιο σέ 
φώς, χρώμα, άρμονία καί θέληση τοπίο. Τό τοπίο μέ τήν πνοή 
έκείνηπούέρμηνεύει τά πράγματα όχι μέ φωτογραφική σχολαστι
κότητα καί έπιφανείακή άληθοφάνεια άλλά προσθέτοντας—δί
χως νά τά μεταμορφώνη καί νά τά μεταβάλλει σέ συμβατι
κές άφηρημένες γραμμές—τόν τόνο μιας προσωπικής αίσθησης 
άπόλυτα έκλεπτυσμένης.

Οί 33 πίνακες πού έξέθεσε στήν Εμπορική Λέσχη ή Γεωρ
γία Τερλίδου, μαρτυρούν όλοι γιά τήν ώριμη άντίληψη καί τή 
βαθειά μέχρι ίδανικοποίησης —καί έπιμένω, όχι μεταμορφώσεως 
—γνώση τών πραγμάτων. Πρέπει νά έξηγηθώ. Δέν πρόκειται γιά
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σχεδιάσματα, γιά μάταιες έπιδείξεις δεξιοτεχνίας· μήτε άκόμη 
γιά δοκιμαστικές συνθέσεις χρωμάτων πού ίσως—σύμφωνα 
μέ τή σουρρεαλιστική συνήθεια — ριγμένες δπως - δπως θά ’ταν 
δυνατό νά δώσουν δίχως τήν παραμικρή συμμετοχή τής θέλη
σης τοΰ ζωγράφου, κάτι.

Ή Δδα Τερλίδου αντίκρυ στήν τελευταία τούτη περίπτω
ση κρατιέται στέρεα κι’ άκλόνητα: έχει μιά κατάρτηση θετική 
πού τήν προφυλάττει άπό κάθε παραστράτημα ή ολίσθημα. 
Εΐναι όλότελα προνομιούχος έτσι καί γι αύτό άνώτερη άπό πολ
λούς ’Αθηναίους πού φιλοξενήσαμε κι άπ άλλους ήμετέρους 
«άρτι έκ Παρισίων άφιχθέντας». Ό φίλος Άρκάδιο 
παραπονιέται κάπου στήν «Κρίση» του γιά κείνους πού δικαιο-

άρ. 15 άρ. 27
λογοΰνται, δταν όμιλοΰν λογικά καί μετρημένα, πώς τάχα μ’ 
αύτά δέ ζητούν νά ήθικολογήσουν ώσάν ·ή ήθική νά ναι 
ύπόθεση demodee κι άνοστη. Λοιπόν, ή ζωγράφος Γεωργία 
Τερλίδου δέν κρύβει καθόλου, —δπως πσθαίνονται νά άποδεί- 
ξουν γιά τόν έαυτό τους δσοι βρήκαν πώς οί εικαστικές τέχνες 
δέν έχουν καμμιά σχέση μέ τό σχέδιο, demode κι αύτό, δέν κρύ
βει καθόλου πώς γνωρίζει τοΰτο τό φανταστικό κι άπλό πρά
γμα: τό σχήμα καί τή γραμμική θετική παράσταση τών πραγ-
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μάτων. θά παρατηρηθή μέ μεγάλη εύκολία κι άνάλογη ειρω
νεία πώς δλ’ αύτά δέν έχουν καμμιά σχέση μέ τις σύγχρονες 
έπιδιώξεις τής ζωγραφικής πού έλευθερώθηκε άπ τή σκλαβιά 
τής ψυχρής φωτογραφικής καί έπιφανειακής άποψης γιά νά 
βρή μέ κάθε της άνεση τό νοητό, τό ένδότερο, τήν ιδεολογική 
άξία, τήν κίνηση καί τή θέση σέ χώρο, ύψος, βάθος, άπόστα- 
ση καί χρόνο, δχι μόνον τών λογικών καί φυσικών άντικειμέ- 
νων άλλά καί κείνων πού έρχονται μετά τά λογικά καί μετά 
τά φυσικά. 'Η καθαρά διανοητική αύτή άποψη πού περιφρονεΐ 
τά έξωτερικά φαινόμενα καί δέ δέχεται άπό δαΰτα παρά με
ρικές πνιγμένες ή τσακισμένες γραμμές γιά νά τις χρήσιμο 
ποιήση ώς πλαίσιο—άπαραίτητο άλλωστε καί στήν πιό άφηρη. 
μένη σύλληψη — (καί πού καθώς άποδεικνύεται ώς τώρα 
άποτελεΐ στό βάθος τό μοναδικό σχεδόν άποτέλεσμα τής 
μακροχρόνιας κι άγονης έρευνας τών άνήσυχων όπαδών 
τοΰ άδολου διανοητικού στοιχείου) έχει δυστυχώς βοηθήσει με
ρικούς νά θολώσουν τά νερά καί νά..... παίξουν χωρίς.....αιδώ
περίσκεψη καί λύπη εις βάρος τής άφελείας καί τής άθω- 
ότητας πολλών. Γι αύτόν τό λόγο ϊσως ή άπόδειξη πώς ό καλ
λιτέχνης ξεύρει τουλάχιστον ποΰ βαδίζει, πώς έχει μπή στή 
θετική, νατουραλιστική έστω έννοια τών πραγμάτων κΓ άπ’ 
έκεΐ προχωρεί μέ ειλικρίνεια καί μ’ έπίγνωση τής άξίας τοΰ 
μερικοΰ, γιά τήν ίδανικοποίηση τοΰ συνόλου, γι’ αύτό άκρι- 
βώς τό λόγο προκαλεϊ ή τέτοια άπόδειξη μιά εύχάριστη αίσθη
ση..... ήσυχίας, βοηθώντας συνάμα τόν τρίτο πού βλέπει ν’
άσχοληθή μέ τις άφηρημένες έννοιες δίχως τρομακτικές άμφι- 
βολίες.

Δέν ύποστηρίζω φυσικά πώς επιβάλλεται ν’ άρχίζει ό κά
θε ζωγράφος άπ τό άλφα: νά σχεδιάζη αίφνης μιά φωτογρα
φική ψυχρή nature-morte γιά νά έχει κατόπιν τό δικαίωμα νά 
παραστήση μέ συμβατικές γραμμές τή «φυγή τής ’Αφροδί
της» ή ένα «Τοπίο στήν Ταγγανίκα». Κ’ ή φυγή τής ’Αφροδίτης 
καί τό τοπίο τής Ταγγανίκας μποροΰν άποκλειστικά καί δίχως 
τήν άδειά μας νά τόν άπασχολήσουν δταν θά ’ναι ό άνθρω
πος σέ θέση νά μάς πείση πώς άποκλείεται κάθε σύγχιση 
μπρος στούς δυό πίνακες: γιατί είναι δυστυχώς γνωστό πώς 
οί συμβατικές γραμμές πολλών φημισμένων καί μή ζωγράφων 
(δπως καί ποιητών.... άλλωστε) έχουν τόση έρμητική δύναμη
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ώστε ό ίδιος πού τίς έμπνεύσθηκε καί τίς μεταχειρίστηκε ν' 
αμφιβαλλη κάποτε αν ή φυγή - αίφνης - της ’Αφροδίτης μπήκε 
στον πίνακα μέ τήν Ταγγανίκα ή αν ή τελευταία βρήκε θέση 
στον πίνακα τής ’Αφροδίτης,

_ Η Γεωργία Τερλίδου δείχνει μέ τό έργο της πώς άκολου- 
θει την πιο όρθή τάση: δέν ζητάει ποτέ άπό μιά άφη- 
ρημενη τάχα έννοια, ποΰ βρήκε άθελά της έκφραση στόν 
πίνακα, να προσγειωθή, ψάχνοντας παράμερα γιά τό τί 
ήθελε να παραστήση. Έχει συναίσθηση τής όντότητας τών 
άντικειμενων ποΰ γίνονται έτσι μέ τή δίκιά της θέληση καί μέ 
το δικό της πνεύμα στοιχεία ικανά νά έξυψωθοϋν σέ καθολι
κές η καθαρά διανοητικές άξιες. Στό τοπίο νομίζω τήν βοηθάει 
εξαιρετικά ή δυνατή, ή πλούσια αίσθηση τοΰ χρώματος: ή φύ
ση, τα δέντρα οί φυλλωσιές, οί βάτοι, οί κάμποι, οί πλαγιές 
τής χαρίζουν άσωτα όλους τούς τόνους του φωτός- καί ξεύρει 
Αριστοτεχνικά νά τούς άναπαριστάνη στό δημιουργικό έργο της. 
Εχει μια ολοτελα ξεχωριστή ικανότητα νά έκμεταλλεύεται 

ολην αυτή τή χαρά του φωτός. Τή βοηθάει συνάμα κ’ ή άπα- 
Ρ*μ^λλη  δεξιοτεχνία. Έτσι οί πίνακες 15 (Δρομάκι) 18 (Τοπίο) 
16 (Χωρίο) 21 (Καστανιές) εΐναι οί πιό χαρακτηριστικοί, σ’ 
αυτό το είδος, πού έχει νά μας έπιδείξη ή σημερινή έλληνική 
ζωγραφική τέχνη. 1

Στήν προσωπογραφία έπίσης, κινείται μέ ξεχωριστήν άνε
ση. Μια εξεταση, ώς τίς λεπτομέρειες, όλων τών έργων τής νέας 
αυτής εκθεσης, θά έφερνε μαζί μέ άλλα ένθουσιαστικά καί τό 
συμπέρασμα πώς ή Τερλίδου θυσιάζει άκόμη πολύ άπ τίς 
δυνατότητες της στις άπαιτήσεις ένός κοινού μή συνηθισμένου 
να αισθάνεται τίς δημιουργίες τής ζωγραφικής τέχνης πα- 
ρα ως επεισόδια, άνέκδοτα ή άξιοπερίεργα κι εύχάριστα παι- 
γνιδισματα για τή διακόσμηση καί τόν πλουτισμό τών τοίχων 
ένος άνετου και περιποιημένου σπιτιού. Στις σ υ ν θ έ σ ε ι ς κυ 
ριως εΐνε φανερή αύτή ή εύγενικιά προσφορά στις προτιμήσεις 
του κοσμου. Αλλά δταν ή ζωγράφος παραμερίζει αύτήν τήν 

ναγκη ξερει να μας δώση τή «Συγκίνηση τής Άρραβωνια- 
μένης» (27) και το «Πορτρσϊτο παιδιού» (28) δπου ή αύτοπε- 

ποιθηση, ή θέληση κ’ ή δύναμη τής έκτέλεσης βρίσκουν τέτοιους 
τονους έκφρασης καί έκμετσλλεύονται μέ τόσο θάρρος καί λε
πτότητα τό χρώμα, ώστε ή Γ. Τερλίδου καί δίχως τή συμβο

λή τών εξαίσιων τοπίων πού-έπαναλαμβάνω-δείχνουν το 
δρόμο δπου ή ’ίδια έχει ’κατακτήσει μιά ξεχωριστή δίκια της 
θέση—μας πείθει όριστικά πώς στή σημερινή μας Θεσσα
λονίκη έχουμε καί στήν ζωγραφική τόν άνθρωπο που μπόρε
σε νά έξυψωθή ώς στούς έρημους τόπους τής καθαρα δημιουρ- 
VlKHC TEYVTIC. Λ

'Ένα βραχύ σημείωμα δέν εξαντλεί φυσικά τό θέμα μιας 
έκθεσης 33 έργων, πού χώρια—χώρια τό καθένα έχουν σχε
δόν δλα τήν Ιδιαίτερη σημασία καί όντότητά τους. , 

θάθελα μόνον νά έλκύσω τήν προσοχή τών όσων ενδια
φέρονται, στ’ άπλό αύιό περιστατικό: 'Η Γεωργία Τερλίδου 
θεσσαλονικιά-προσθέτει σήμερα ένα νέο και θετικά άξιο 
δνομα στή σύγχρονη έλληνική ^Ρ^ήΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Φίλε κ. Ί. Παναγιωτόπουλε,
'Όπως ένας κοΰκκος άνοιξη δέν κάνει, έτσι καί μιά κριτι- 

τική ούτε τόν κατακλυσμό μπορεί νά φέρη ούτε εύφορια των 
καρπών τής γής. Γιά νά σταθή ένα βιβλίο ή νά άγνοηθή χρει
άζονται καί άλλοι άκόμα παράγοντες, δπως ή πνευματική διά
θεση τής έποχής καί ή δεκτική άνάγκη καί ικανότητα του κοι
νού 'Η βιβλιοκρισία παίζει στήν τύχη ένος βιβλίου έναν ωρι- 
σμένο ρόλο, ό όποιος δέν εΐναι δμως άποφασιστικός. Γι αυτό 
ούτε πρέπει νά ένθουσιάζεται κανείς άπόλυτα άπο μιαν έξυ- 
μνητική βιβλιοκρισία ούτε νά τό παίρνη κατάκαρδα απο μια 
δυσμενή γνώμη. Γι’ αύτό πρέπει ν’ άφήση κανείς τήν κριτική 
ήσυχη νρ κάνη τή δουλειά της, άφοϋ δέν εΐναι αύτή μονή που 
θ’ άποφασίση τελικά.

'Ως τόσο άν ό συγγραφέας θέλη νά συνομιλήση με τον 
κριτικό του, έχει δλα τά δικαιώματα νά ζητήση νά τόν άπα- 
σχολήση, δταν βέβαια δέν τό κάνει άπό άπλή διάθεση γκρί
νιας ή φλυαρίας, άλλ’ άπό ούσιαστική άνάγκη έπανορθωσεως 
μερικών τυχόν άβλεψ.ών τής κριτικής, ή όποια θα εχη την 
άφορμήν έτσι νά συναισθανθή, δα ή κρίση της μετεχει μοιραία 
τής άνθρώπινης άτέλεισς. Τό άποτέλεσμα τής συνομιλίας αυτής
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δταν γίνεται μέ καλή πίστη, δέν θά εΐναι άλλο, παρά μιά απο
κατάσταση ισορροπίας καί συνεννοήσεως μεταξύ δύο πνευμα
τικών άνθρώπων, θ’ άφορά δηλαδή περισσότερο τό σύνδεσμο 
τών προσώπων παρά τό κρινόμενο έργο.

Παρατηρώ, δτι ένώ ώς ένα μέρος στή βιβλιοκρισία σας γιά 
τήν «Εισαγωγή» μου προχωρείτε καλά, περιγραφικά καί μέ 
χαρακτηρισμούς καί δέν μπαίνετε στή συζήτηση τής ούσίας 
τών δεδομένων της, διότι δέν εΐναι φρόνιμο βέβαια νά συζητή 
κανείς σπουδαίως πάνω σ’ ένα θέμα πού δέν τοΰ δόθηκε εύκαι- 
ρία νά τό μελετήση καί νά τό κατακτήση, κάπου κάπου, παρα
βαίνετε τή σωστή βάση τής βιβλιοκρισίας σας καί θέλετε νά 
συζητήσετε άπάνω στήν ούσία, άλλά τότε ή συζήτησή σας ά- 
ποβαίνει τό λιγώτερο άκαρπη. Λ. χ. μιλάτε 1)γιά τραγι
κούς τύπους τής άρχαίαςκωμωδίας. 2) γιά τήν κωμωδία 
ώς άλλη μορφή τής τραγωδίας. 3) γιά τή θέση πού θά έπρεπε 
νά δοθή στόν ’Αριστοφάνη μέσα στις σελίδες μιάς Εισαγωγής 
στήν άρχαία 'Ελληνική τραγωδία. Σημειώνετε μάλιστα, δτι γι’ 
αύτά θά έπρεπε νά μιλήσω στήν «Εισαγωγή» μου καί θεωρείτε 
παράλειψη, δτι δέν έμίλησα. Χρειαζόταν ώς τόσο μέ περισσό
τερη περίσκεψη πρώτα νά μελετήσετε τό θέμα ποΰ είσάγετε 
κ’ έπειτα, άν ήταν κάν άνάγκη, νά κάμετε τόν όδηγό. 'Οδη
γίες βέβαια μπορεί νά δώση ό κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος 
καί πολύ περισσότερο δταν αύτός συμβαίνει νά εΐναι 'Ρωμιός· 
άλλά σήμερα συμβαίνει νά προτιμούν οί άνθρωποι έργα. Ώς 
τόσο, δέ θά έπιμείνω, καλές εΐναι κ’ οί οδηγίες άρκεϊ νά εΐναι 
σωστές. ”Αν δμως έσεϊς ό ίδιος σήμερα ξανακοιτάξετε αύτό 
πού έχετε γράψει καί πού έχετε ύποδείξει, είμαι βέβαιος δτι 
θά προτιμούσατε νά μήν εΐχε γραφή, διότι εΐναι άστόχημα, φί
λε μου. ’Όχι, δέν εΐναι ή κωμωδία άλλη μορφή τοΰ τραγικού, 
άλλά ή πόλωση τοΰ τραγικοΰ καί τοΰ κωμικοΰ συμβαίνει μόνο 
μέσα στό δραματικό. Καί άν ίσως δέ σάς εΐναι εύκολο νά 
στηρίξετε σέ νέα θέση έκεΐνο, πού άσφαλώς θ’ άναγνωρίσετε 
ώς σφαλερά τεθειμένο, έπιτρέψατέ μου νά σάς συστήσω δυό 
βασικά βιβλία γιά τήν έννοια τοΰ κωμικοΰ, τό « Esquisse <Γ une 
psychologic fondee sur I’ experience» τοΰ Δανοΰ φιλοσόφου 
Hoeffding καί τό «Le rire» τοΰ H. Bergson. Χρήσιμο εΐναι έπίσης 
καί τό έργο τοΰ Beaudelaire «Curiosites esthetiques», δπου ύπάρ- 
χει ένα άξιοσημείωτο κεφάλαιο γιά τις άποχρώσεις τοΰ κω-
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μικου.
Κ’ έπειδή αύτό μόνο εΐναι τό σημείο τής δλης βιβλιοκρι

σίας σας στό όποιο μπαίνετε νά συζητήσετε γιά τήν ούσία, 
θέλω νά πιστεύσω, δτι γιά τό περιεχόμενο τοΰ βιβλίου θά μεί
νουμε σύμφωνοι, δταν περάσετε Hoeffding καί Bergson τούλά- 
χιστο.

Καί θά εύχόμουν νά είχαν σταματήσει έδώ τά πράγμα
τα, άν άλλες μερικές καταφανείς άνακρίβειες δέ σάς ξέφευ- 
γαν στό άλλο μέρος τής βιβλιοκρισίας σας δπου παρατηρείτε, 
περιγράφετε καί χαρακτηρίζετε. "Οσο κι άν ό τρόπος αύτός 
τής βιβλιοκρισίας εΐναι εύκολος καί σχεδόν στοιχειώδης, διότι 
βρίσκεται κανείς έτσι στό προστάδιο μόνο τής κριτικής, δέ θά 
έπιθυμοΰσα ν’ άψήσω σ’ έναν πού ένδεχομένως θά διάβαζε 
τή βιβλιοκρισία σας, τήν έντύπωση, δτι κσί στήν πιό εύκολη 
βιβλιοκρισία, τήν περιγραφική, δπως ή δική σας, δέν μποροΰν 
νά χωρέσουν σφάλματα άνεπίτρειττα, πού δέ θίγουν βέβαια 
τήν ούσία τοΰ κρινομένου βιβλίου, εΐναι δμως ώς τόσο πάντο
τε σφάλμαια.

Εννοώ τήν παρατ.ήσηση—στατιστική παρατήρηση—δτι λί
γη εΐναι ή προσωπική προσφορά μου στήν « Εισαγωγή». Γιά 
τήν έπανόρθωση αύτής τής άστοχίας θά σάς έβαζα πρώτα άν- 
τιμέτωπο πρός τά δυό ύποδειγμα τικά γιά σάς βιβλία, τήν «Εισα
γωγή» τοΰ κ. X. θεοδωρίδη καί τήν «Εισαγωγή» τοΰ κ. θ. Βο- 
ρέα. ’Έχετε άληθινά έρευνήσει προτοΰ άποφανθήτε γιά τό 
ύποδειγμα ιικό τών βιβλίων αύτών, τό ποσοστό τής προσωπι
κής προσφοράς τών συγγραφέων των; Λοιπόν, άν δέ τό έχετε 
κάνει, θά σάς μιλήσω μέ καθαρή καί άκουστή φωνή καί θά 
σάς πώ: ’Από τις 500 σελίδες τής «Εισαγωγής» τοΰ κ. θεοδω
ρίδη ψιόνον 43 εΐναι προσωπική του προσφορά, στήν «Εισαγω
γή» δέ τοΰ κ. Βορέα τό ποσοστό τής προσωπικής προσφοράς, 
εΐναι — δπως θά έλεγεν ένας χημικός —«ίχνη μή μετρητά».

Καί σάς παρακαλώ ή νά πεισθήτε σ’ αύτά πού λέω ή νά 
μέ διαψεύσετε. Τά βιβλία τών κ. κ. Βορέα καί θεοδωρίδη εΐναι 
καθαρές στοιχειολογίες, χωρίς νά εΐναι γιά τοΰτο λιγώτερο 
χρήσιμα. Προσέξτε τώρα στά κεφάλαια τής «Εισαγωγής» μου, 
πού άφοροΰν τό περιεχόμενο τοΰ διθυράμβου καί τήν έννοια 
τοΰ τραγικοΰ, προσέξτε στή διαλεκτική τους διαχείριση. Κοι
τάξτε προσεκτικώτερα τις άνσλύσεις τών δραμάτων - έργα- 
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σια τριών ετών—δτι διέπονται, δπως και δλο τό βιβλίο άπό 
τήν άντίληψη έκείνη, τήν καλή ή κακή, δμως προσωπική πού 
τεσσαρα χρόνια τώρα, προσπαθώ νά παρουσιάσω μέ άρθρα 
μου, με μελέτες, μέ βιβλία. Καί τότε σάν τίμιος άνθρωπος θά 
ομολογήσετε βέβαια, δτι ή προσωπική μου προσφορά στήν 
«Εισαγωγή» μου δέν εΐναι λίγη ούτε καν «λιγοστή» κατά τόν 
καλοπροαίρετο ύποκορισμό σας.

Επειτα,, άπ δλο σας τό άρθρο βγαίνει ή έντόπωση, δτι 
κάτι κινδυνεύει διαρκώς νά βυθισθη κ’ έσεΐς τό σώζετε, τό 
κρατείτε διαρκώς στήν έπιφάνεια. ’Έτσι πάει νά ύποθέση κα
νείς, δτι ή πραγματική έντύπωσή σας εΐναι άποθαρρυντική, 
άλλά έτσι άπό εύγένεια, άπό συναδελφικό αίσθημα, άπό συγ
κατάβαση μέ σώζετε τέλος πάντων άπό τόν κατακλυσμό. Έγώ 
δμως θα σας ήθελα πιό γενναίο, περισσότερο άπερίφραστο. 
Αν δέν είχατε όρεξη νά πήτε κάτι καλό γιά τό βιβλίο 

μου σας ήθελα περισσότερο εύθύν, εύθύν ώς βόνασον πού πέ
φτει άπάνω στό θύμα, νά δπως τότε κάνατε μέ τό «θείο τρα
γί» τού Σκαρίμπα. Γραφική, σας βεβαιώνω, θά ήταν μία σφο
δρή καί άκατάσχετη έπίθεση καί άπό τήν άλλη μεριά ή άπό 
μέρος τοΰ άναγνώστη αίσθηση γιά τό άδικό του κόπου σας 
καί τό μάταιο τής γενναιότητας. ’Αλλά τί ένδιαφέρον μπορεί 
νά έχη μιά τακτική διφορούμενη; Αύτά τά άπάνω, κάτω, οί 
έλιγμοί, τά άπό σπόντα σας βεβαιώ διαθέτουν κακώς τό σημε 
ρινό άναγνώστη, διότι σήμερα προτιμούν τήν ταύρεια άλήθεια, 
τή γενναιότητα, τό εύγενικό θάρρος τής γνώμης.

Καί προτιμότερο νά πήτε «Δέ μ’ άρέσει αύτό τό βιβλίο, 
δέν ξαίρω γιατί, διότι έπεσε στά χέρια μου (κατά τή 
χαρακτηριστική σας φράση) καί μπορώ νά τό κάνω δ,τι θέλω, 
διότι δέ θέλω νά μ’ άρέση, διότι έπί τέλους μέ πιέζει τό βι
βλίο αύτό πού εΐναι καλό», προτιμότερη ή καλοήθης ομολογία 
δλων αύτών, παρά αύτό τό αίσθημα, δτι κάτι πάει νά χαθή 
κ έσεΐς τό σώζετε. ' Ολο τό άρθρο σας εΐναι διαποτισμένο, 
εΐναι έστιγμένο άπ αύτή τή διάθεση..... ’Αλίμονο! τίποτε μέσα
σ αύτό τό βιβλίο δέ σας έκαμε νά χαρήτε, νά άναπνεύσετε 
έλεύθερα, νά γίνετε γενναιότερος, δέν έπλάτυνε τήν καρδιά 
σας, δέν παρέσυρε τό νοΰ σας σέ ώραΐες στιγμές σέ άνιδιο- 
τελή μετεωρισμό σκέψεων; Δέν ύπάρχει αρα γε στό βιβλίο 
αύτό τέτοια δυνατότης ή στήν καρδιά σας τέτοια πιθανότης;

Αύτή τήν έντύπωσή έκανε τό σημείωμά σας σέ πολλούς 
πού μπορούν καί διαβάζουν άνάμεσ’ άπό τίς γραμμές. ’Άλλοι, 
άκόμη, είπαν, δτι διακρίνουν μιά διάθεση νά λιγοστέψετε, νά 
άφήσετε λιγνό καί σάν άσαρκο δ,τι ήταν γεμάτο, δ,τι άποτε- 
λοΰσε τά νεύρα καί τό αΐμα του. Καί, τό βιβλίο στό τέλος δέν 
πέθανε μέν' στό χέρι σας, άλλά έγινε τόσο άσθενικό, τόσο 
άδύνατο.... Καί αύτή ή λίγη ζωή καί σημασία πού τού έμεινε, 
έμεινε πάλι κατά συγκατάβαση, έτσι άπό χατίρι, γιά νά μή 
χάσω δά καί έντελώς τό θάρρος μου....

Άλλά έγώ πού θέλω νά εΐναι ένας φανερά άπροσποιη- 
τος άνθρωπος πρέπει νά σάς πώ τελευταία, δτι ή βιβλιοκρισία 
σας άφησε τό βιβλίο μου έντελώς άθικτο. Διότι ή μέν διάθεσή 
σας εΐναι έντελώς άτομικός σας λογαριασμός, ή δέ κρίση σας 
ήταν...... άλλά ρωτήστε άλλους νά σάς ποΰν τί ήταν.

Αύτά σας τά γράφω χωρίς κακία (διότι έπί τέλους πρέπει 
νά σάς είμαι εύγνώμων, διότι κάνατε γιά τό βιβλίο μου 
δ,τ ι μπορέσατε), άλλά σάν καθηγητής πρός καθηγητή, σάν 
πνευματικός άνθρωπος πρός πνευματικό άνθρωπο, μέ άληθινή 
λύπη, διότι έπερίμενα έναν άλλον Παναγιωτόπουλο καί δέν 
τόν βρήκα. ’Ελπίζω, δτι θά πιστεύσετε στήν ειλικρινή λύπη 
ιιου, μέ τήν οποία ύπογράφομαι

ΠΕΤΡΟΣ Σ. ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ
Ή τάξη Γραμμάτων καί τεχνών τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών στις 25 

Μαρτίου άπένειμε στόν κ. Άγγ. Σημηριώτη βραβείο γιά τή λυρική συλλο
γή του «’Ονείρων ήσκιοι». Άπένειμε έπαινο στή λυρική συλλογή «Οί σφυγ
μοί τής ψυχής μου» τής Μαργ. Μπούμη καί στή συλλογή «Ρόδα καί φλόγες» 
τής Έλισσάβετ Ψαρά καί β' έπαινο στή μελέτη τής κυρίας Καλλιρρόης 
Έλεοπούλου «Οί Έπίνικοι τοΰ Πινδάρου, Εισαγωγή».

Ή ’Ακαδημία βραβεύει λοιπόν κατά σατανική προτίμηση γυναίκες. 
Τί θά έσήμαινε αύτό; Ντροπή στους άνδρες ή ντροπή στην ’Ακαδημία;

“Οπως κι άν είναι σάς παρουσιάζουμε μιά ωραία ανθοδέσμη βραβευο- 
μένων ώς τώρα θηλυκών : ή κυρία Θάλεια, ή κυρία Μαρίκα, ή δίς Μαργα
ρίτα, ή Έλισσάβετ, ή κυρία Καλλιρρόη .· Καί έχει ό Θεός.

Μάς έρωτοΰν; γιατί κανένας άπό τούς 250 φοιτητάς τής φιλολογίας 
στό Πανεπιστημιακό μας δέν έδωκε ώς τώρα συνεργασία στις «Μακεδονικές 
Ήμερες». Καί απαντούμε: άπλούστατα, διότι τά ένδιαφέροντά τους είναι 
καθαρά φιλολογικά καί τό λογοτεχνικό ένδιαφέρον τους ’ισοΰται 
μέ τό μηδέν. Είναι βέβαια αύτή μιά πολύ λυπηρή διαπίστωση, άλλά δέν
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εΐναι γιά τούτο λιγιότερο αληθινή. 'Ημείς θά εύχόμεθα γιά τό καλό 
τοΰ τόπου μας περισσότερο θερμουργή καί δημιουργική ενδιαφερόν
των τή διδασκαλία τής Λογοτεχνίας μας στό Πανεπιστήμιο. Καί στό ’Αθη
ναϊκό Πανεπιστήμιο βέβαια συμβαίνουν τά ίδια καί χειρότερα, άλλά....

Αλλ ας μήν υπερβοΰμε σήμερα τά όρια απλής άπαντήσεως σ’ ένα 
δίκαιο ερώτημα. Στό προσεχές τεύχος τοΰ περιοδικού θά μιλήσουμε πλατύ
τερα.
*** Στό «Δελτίο Λ Μ. Ε.» (τεύχος Φεβρουάριου, 1936) ή Κα Ό. Κακριδή 
σέ σύντομο άρθρο της καταπιάνεται μέ «Τό πρόβλημα τού άνθρώπου στό 
Σοφοκλή». Σκοπός τού άρθρου, καθώς δηλώνει ή ίδια στό τέλος, εΐναι νά 
δείξη ότι «το έργο τού Σοφοκλή μάς προβάλλει πολλά προβλήματα πού ίσως 
μόλις τώρα παίρνουν σωστό δρόμο γιά τή λύση τους». Συγχαίρουμε τήν κυ
ρία Καθηγητρια γιά τήν ενημερότητα της, άλλά καί τής συγχωρούμε ολόψυ
χα τήν άγνοια τής φιλολογικής κινήσεως στον τόπο μας πού προδίδει άλλη 
μιά φράση της, πέος «στή μέση παιδεία μας δέν ήρθε άκόμα ό αντίκτυπος 
τών εργασιών τών νέων ερευνητών τού Σοφοκλή». Σέ τέτοιες περιστάσεις 
πρέπει νά εΐναι κανείς μακρόθυμος. Sancta ignorantia !

ΧΡΟΝΙΚΑ
^Κυκλοφόρησε τό 1ο τεύχος του ’Ιταλικού περιοδικού Olimpo (Ri- 

vista mensile di cultura Italiana. Societa Nationale «Dante Aligheri» 
\ iale Regina Olga 26, Salonicco) μέ συνεργασία τών πιό γνωστών ’Ιτα
λών ποιητών καί πεζογράφων. Σκοπός τοΰ νέου περιοδικού εΐναι νά γνω
ρίσει στόν τόπο μας τή νεώτερη ’Ιταλική πνευματική παραγωγή καί στήν 
’Ιταλία τή δική μας. Δέ μπορούμε παρά νά εύχηθοϋμε κάθε έπιτυχία 
καί νά συστήσουμε τό αξιόλογα αύτό περιοδικό σ’ όλους τούς διανο
ουμένους μας.

=Στίς 16 ’Απριλίου στήν αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου ό 
βαλκανιολόγος καί ποιητής κ. Γ. Σαγιαξής μίλησε περί τών θρύλων καί 
παραδόσεων του Μεγάλου ’Αλεξάνδρου.

=Άπό τόν κύκλο τών τεσσάρων διαλέξεων του «Μπενέ - Μπερίθ» 
στις 18 ’Απριλίου στήν ίδια αίθουσα ό Διευθυντής τής εφημερί
δας «Independant» καί πρώην βουλευτής κ. Μπεσαντζή μίλησεν περί 
τής συμβολής τών ’Ισραηλιτών στόν πολιτισμό».

—Στις 21 ’Απριλίου στό Πανεπιστήμιο μίλησε γιά τό πνεύμα τής 
’Αρχαίας καί Νέας Ελλάδας στήν Πολωνική λογοτεχνία ό Καθηγητής 
του Πανεπιστημίου τής Κρακοβίας καί Πρόξενος τής Ελλάδας κ. Καζι- 
μίρ Μπούλα.

=Στίς 24 ’Απριλίου στό Πανεπιστήμιο ό καθηγητής τής ιστορίας 
τής τέχνης του Πανεπιστημίου Στρασβούργου, Διευθυντής του ’Αρχαιο
λογικού ’Ινστιτούτου Κωνσταντινουπόλεως κ. ’Αμπέρ Γκαμπριέλ, μίλησε 
γιά τά ερείπια τής Παλμύρας.

=Στίς 25 ’Απριλίου στήν αίθουσα τοΰ Έμπορικοΰ Επιμελητηρίου 
δόθηκε ή τέταρτη διάλεξη τοΰ Μορεωτικοΰ Ίσραηλιτικοΰ Συλλόγου 
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»Μπενέ-Μπερίθ» μέ ομιλητή τόγ κ. Άχ. Καλεύρα «Οί Ίσραηλΐται καί ή 
οικονομική εύημερία τών λαών».

. =Στό Πανεπιστήμιο στις 25 ’Απριλίου ό καθηγητής τοΰ Ποινικού 
δικαίου κ. Χαράλ. Τζωρτζόπουλος μίλησε γιά τήν έγκληματολογία ώς 
βάσιν τής πολιτικής κατά τοΰ εγκλήματος.

—Στις 26 ’Απριλίου στήν Αίθουσα τοΰ «Πάλλας» ό Πρύτανις κ. 
Τρύφων Καραντάσης μίλησε γιά τήν προστασία τοΰ άμάχου πληθυ
σμού.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΠΑΝΑΠΩΤΟΥ: «Τό πρόβλημα τοΰ πολιτισμού» 

(μελέτη)’Αθήνα. ΡΟΥΑΑΣ ΒΑΡΕΛΑΑ-ΠΑΠ ΑΔΗΜΗΤΡ1ΟΥ: «Τό αγγλι
κό θέατρο» (μελέτη) Θεσσαλονίκη. ΔΗΜΗΤΡΗ Ο1ΚΟΝΟΜ1ΔΗ: «Τό νη
σί μου» (ποιήματα) ’Αθήνα. ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΓΝΗ: «Λαδανιές κι’ έρείκια» 
(ποιήματα) ’Αλεξάνδρεια. ΑΛΚΗ ΚΑΣΤΡ1ΤΗ: «Αδρές καί θύελλες» (ποι
ήματα) (Πρόλογος Κ. Παλαμά Χρ. Χρηστοβασίλη) ’Αθήνα. ΓΙΑΝΝΗ ΧΑ- 
ΤΖ1ΝΗ: «Στοχασμοί καί σημειώματα» (δοκίμιο) ’Αθήνα. ΜΑΝΟΥ ΚΡΑ- 
ΛΗ: «Ταξίδι στή γυμνή χρονιά» (ποιήματα) Κύπρος. Κ. ΘΕΟΤΟΚΗ: «Κορ
φιάτικες Ιστορίες» Κέρκυρα, 1935 (’Έκδ. Εταιρείας πρός ένίσχυσιν ‘Επτα
νησιακών μελετών). X. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ : «‘Η θέση τής φιλοσοφίας στήν 
εποχή μας», ’Αθήνα 1936.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
«Νέα Γράμματα» (’Απρίλιος άρ. 4). «Παιδεία» (Απρίλιος άρ. 4). 

«Κυπριακά Γράμματα» (Μάρτιος άρ. 6). «Οί Νέοι» (άρ. 1) Θεσσαλονίκη 
«Μακεδονόπουλο» (άρ. 11) Θεσσαλονίκη. «Εύφορίων» (Μάρτιος άρ. 3) 
’Αθήνα. «Κρητικές Σελίδες» (Μάρτιος άρ. 2) ‘Ηράκλειο. «Τό χρονικόν τοΰ 
βιβλίου» (’Απρίλιος άρ. 5 έκδοση Γκοβόστη). «Ό φίλος τών ζώων» (Απρί
λιος άρ. 2), ’Αθήνα. «Γενική έλληνική βιβλιογραφία» (’Ιανουάριος, Φε
βρουάριος) (έκδοση Ε. Βαγιαννάκη). «Βιβλιογραφικόν δελτίον» (Μάρτιος 
’Απρίλιος) (τοΰ Γραφείου Πνευματικών ‘Υπηρεσιών). «‘Άγιος Ίάσων καί 
Σωσίπατρος» (άρ. 6, 7 Μάρτιος, άρ. 8 ’Απρίλιος). «Τραπιζιτική» (Μάρ. 
τιος). «’Αργώ» (άρ. 3 Απρίλιος). «‘Ο λόγος» (άρ. 2 ’Απρίλιος). «Le’hel- 
lenisme contemporain» (No 5 Mars No 6 Avril). «Le tresor du siecle», 
Paris. «Olimpo» (Ri vista mensile), Salonicco. «Dante» (Revue de culture 
latine. Direct. L. Fiumi) Paris, Avenue de 1’ Opera, 32. «Σαρωνική 
πνοή». «Σχολική εφημερίδα» (άρ. 30-33) (Άθήναι).

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

«Καστοριανη ζώή» (Καστοριά). «Πρόοδος» (Αλμυρός). «Νέα έποχή» 
(Αγρίνιου). «Μακεδονική ήχώ» (Βέρροια). «Δωδεκανησιακή» (Αθήνα).
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ΠΕΤΡΟΥ Σ. ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ

ΕΙίΑΓΟΓΗ ΪΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΓίΙΛΙΑ
ΜΕΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ

Γ. Δ. ΚΑΨΑΑΗΣ. Έχει τήν ικανότητα ό συγγραφέας μελε
τώντας τά συγγράμματα σοφών συγγραφέαν ν’ άφομοιώνη τις γνώ
σεις των, χωρίς δμος νά τόν ύποδουλιόνη ή αυθεντία των ή νά τόν 
παρασύρη τό κΰρος των. Πιστεύω, πώς τό βιβλίο είναι πολύ ωφέλι
μο γιά τούς συναδέλφους φιλολόγους.

Κ. Μ. ΜΙΧΑΗΑΙΔΗΣ. Εΐναι τό πιό μεστό κα'ι τό πιό ώριμο 
δημιούργημα τοΰ νοΰ του.

ΣΤ. ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ. 'Η «Εισαγωγή στήν αρχαία έλληνική τρα
γωδία*  δέν είναι ένα απλό εγχειρίδιο, πού προορίζεται μονάχα γιά 
τούς ειδικούς καί δέ γράφηκε μονάχα άπό έναν ξερό επιστήμονα, πού 
θέλει νά προσφέρη ορισμούς καί ταξινομήσεις, άλλ’ άπό έναν λογοτέ
χνη καί κριτικό.

ΚΛ. ΠΑΡΑΣΧΟΣ. Ό κ. Σπανδωνίδη; μιλεϊ μέ σαφήνεια καί 
περιεκτικότητα.

Κ. ΠΡΟΥΣΕΣ. Μέσα στή νεοελληνική οίσθητική λίγα είναι τά 
κομμάτια, πού θα μπορούσαν νά σταθούν δίπλα στις σελίδες αυτές.

Β. ΤΑΤΑΚΗΣ. Ό λογοτέχνης βρίσκεται στό επιστημονικό του 
αύτό έ'ργο μέ δλα του τά χαρίσματα. Ή σκέψη του δέ δεσμ ύεται 
εύκολα. ’Αγκαλιάζει τό δύσκολο θέμα του μέ έναν τρόπο, πού τού 
επιτρέπει νά προβάλη πολύ συχνά πολύτιμες δικές του απόψεις.

Π. ΦΩΤΕΙΝΟΣ. Ή «ΕΙσαγωγή στήν άρ αία τραγωδία» εΐναι 
κατόρθωμα κρίσεω; καί μελέτης. Διακρίιει κανείς παρατηρήσεις, πού 
ε’νσι άριστουργηματικές, ευρήματα πού δείχνουν πόσο πλούσια είνι,ι 
ή προσωπική προσφορά τού συγγραφέα.
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