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ΑΝΕΜΟΤΡΑΤΕΣ
(ΔΙΗΓΗΜΑ)

Μέσα στό δυσμικόν ορίζοντα, στό βάθος του κόρφου, ξε
χώρισαν σιγά - σιγά δυό κόκκινα πανιά, πού ζωγραφίζονταν 
τριγωνικά στό φόντο τ’ ούρανοΰ. Τά δυό πλεούμενα είχανε 
βάλει πλώρη γιά τή χώρα μας, κι’ ολοένα ζύγωναν, σπρωγμένα 
άπό τή δυνατή πνοή τοΰ άνοιξιάτικου μπάτη .

Οί περιπατητές τής προκυμαίας, οί βαρκάρηδες, οί τελω
νοφύλακες, κι' άλλοι άνθρωποι τοΰ λιμανιού, μαζωμένοι στόν 
Καινούργιο Μώλο, κοίταζαν τά δυό πλεούμενα πού έρχονταν 
γιά πρώτη φορά καί άποροΰσαν γιά τά κόκκινα πανιά τους. 
’Άξαφνα, ένας γέρος ψαράς, ό Δημήτρης ό Μεντέος, ζαρώνον
τας τά φρύδια, εΐπε:

— Οί τράτες εΐναι I Οί άνεμότρατες 1
— Οί σπεράντζες !, πρόστεσε κάποιος άλλος .
Λοιπόν , αύτό ήταν. Έρχονταν οί Ιταλοί ψαράδες, ίσια, 

άπό τό Μπάρι, φτερωμένοι, μέ τά λατινικά τους Ιστία, πού τόσο 
τά τραγούδησε ό Ντανούντζιο στούς θαλασσινούς του ϋμνους 
καί στά «Διηγήματα τής Πεσκάρας». Έρχονταν νά πιάσουν 
δουλειά στόν τόπο μας, νά ψαρέψουν στ’ άνοιχτά, διάφανα 
νερά τοΰ Άργολικοΰ Κόρφου, νά μείνουν μερικούς μήνες, κ’ ύ
στερα νά βάλουν ξανά πλώρη γιά τήν πατρίδα τους, μέ τό κε
μέρι καλά φουσκωμένο άπό τό ντόπιο παρά. Καί ή πόλη μάς, 
πού εΐχε τά θεάματα σπάνια, κατέβηκε σύψυχη νά ίδή τούς 
καινούργιους μουσαφιρέους.

Οί δυό άνεμότρατες ζύγωναν, άλαφρές, χαριτωμένες, άε- 
ροσάλευτες, σά δυό μεγάλα πουλιά, κοκκινοφτέρουγα, παρα
μυθένια· κι’ δσο ζύγωναν, οί καμπύλες τους γίνονταν πιό ά- 
δρές, πιό καθαρόγραμμες, μέ τήν ψηλήν άντένα τής μεντζά- 
νας ούρανόφταστη, θάλεγες, κ’ ένα τρίχρωμο σημαιάκι, μυτε-



ρό, νά τρεμοπαίζη στήν κορφή, στό τσιμπούκι.
Καί σάν προσπέρασαν τό Βραχίονα, άφήνοντας άριστερά 

τό Μπούρτζι, κα'ι κόντευαν, ή μιά πλάϊ στήν άλλη, ϊσιαραν ά
πάνου στό κοντάρι τής πρύμνης, μαζί μέ τήν ’Ιταλική σημαία 
καί τήν Ελληνική, καί τότες άκούστηκε μιά όμαδική κραυγή 
άπό τις δυό άνεμότρατες:

— Σαβόϊααααα !... Εβίβα λά Γκρέτσια !...
Καί οί άνθρωποι τής προκυμαίας άνταπόδωσαν τή ζητω

κραυγή, δυό καί τρεις φορές. Ή προκυμαία, τό λιμάνι, πήραν 
καινούργια, άναπάντεχη ζωή. Οί ξένοι ψαράδες, οΐ « ναπολι
τάνοι». δέσανε τις τράτες τους, τή μιά κοντά στήν άλλη, μέ 
χοντρά παλαμάρια στούς χαλκάδες τοΰ μουράγιου καί πήδη
σαν έξω. ΤΗταν άντρες νέοι οΐ περισσότεροι, ψημένοι στήν άρ
μη, μαυροδέρματοι, στιβαροί, γιομάτοι ένέργεια, μέ γοργές κι
νήσεις· ήταν άπό τή ράτσα πού διαιωνίζεται στις παραλίες τοΰ 
Μπάρι ώς στό Κατάντζαρο, καί ξενητεύεται γιά νά κερδίση μέ 
σκληρόν άγώνα τό ψωμί της. Άπό τήν πρώτη στιγμή φάνηκε 
ποιος ήταν ό άρχηγός τους: 'Ένας σαραντάρης, τετράγωνος, 
μέ παχύ μουστάκι, βαθύ βλέμμα καί λίγα λόγια :

Είχαν φέρει καί μερικά παιδάκια μαζί τους, μιά χαρά νά 
τά βλέπη κανείς. Μόλις οί άντρες δέσανε τις τράτες, έκεΐνα 
γδύθηκαν, στάθηκαν στή γραμμή, στήν κουπαστή, καί σ’ ένα 
πρόσταγμα πέσαν δλα στή θάλασσα νά πάρουν τό μπάνιο τους! 
Κολυμπούσανε σά βατραχάκια, βουτούσαν κάτου, γίνονταν ά
φαντα στά μαυροπράσινα νερά τοΰ λιμανιού, καί σέ λίγο ξα
ναφαίνονταν γιά νά σκαρφαλώσουν στις άνεμότρατες γελα
στά, θορυβώδικα, μέ τά ήχηρά τους ναπολιτάνικα, πού άντη- 
χούσανε σάν κραξιές γλάρων. Μερικά μάλιστα άνέβαιναν ώς 
στήν άκρη τής άντένας, δέκα μέτρα ύψος, κ’ έπεφταν άπό κεϊ 
κατακέφαλα σέ άξιοθαύμαστες βουτιές. Οί άνθρωποι τής προ
κυμαίας τά κοίταζαν μέ συμπάθεια καί τά παρακινούσαν στά 
τολμηρά γυμνάσματά τους. Οί Ιταλοί καμάρωναν :

— Μπράβο, Λουΐντζι!
— Μπράβο, Τζιοβάνι!
— Μπράβο, Λούκα !... Πρέστο ! πρέστο !...
Μιά κυρία — ή γυναίκα τοΰ Λιμενάρχη — έβγαλε άπό τό 

τσαντάκι της ένα άσημένιο φράγκο καί τδδειξε στά Ίταλόπου- 
πουλά, κρατώντας το στήν άκρη τών δυό λεπτοκάμωτων δαχτύ- 

λων. Τά παιδιά γούρλωσαν τά μάτια κ’ ή συγκίνησή τους φα
νερώθηκε σέ δλη τή μουσική φθογγολογία τής Ναπολιτάνικης 
γλώσσας. Ή κυρία έρριξε τό νόμισμα στό νερό. Τά παιδιά βού- 
τηξαν, τό κυνήγησαν ώς στόν πάτο τής θάλασσας, τρία μπό
για βάθος, καί σέ λίγο άνέβηκε πάνω πρώτος ό νικητής. Οί 
Ιταλοί, πού παρακολουθούσαν τό άγώνισμα, άλάλαξαν :

— Εβίβα, Λούκα! Νταμπράβο, ραγκάτσο!...
Ό Λούκας ήταν έν’ άγοράκι ξανθούτσικο, ώς δώδεκα χρο

νώ, πολύ σβέλτο. Κρατώντας τό άσημένιο έπαθλο σφιχτά στή 
χουψτίτσα του, σκαρφάλωσε στήν τράτα, κ’ έτσι, δπως ήταν ό- 
λοτσίτσιδο, προχώρησε γελαστό στήν πρύμνη, δπου κοίτονταν 
ένας γέρος ξαπλωμένος, μέ τή ράχη άκουμπισμένη σέ σωρό άπό 
σκοινιά. Φορούσε κασκέτο, χρυσό χαλκά στδνα αυτί, καί τό 
πετσί τοΰ προσώπου του ήτανε σάν παμπάλαια περγαμηνή. Αύ
τός δέν έπρόσεχε σέ δ,τι γινότανε γύρω του, μόνο φουμάριζε 
τήν πίπα του, μέ τά μάτια γυρισμένα κατά τό πέλαγο, στ’ ά- 
νοιχτά... Ό μικρός Λούκας έτρεξε ώς έκεΐ, γονάτισε, φίλησε 
τό χέρι τοΰ γέρου, μουρμούρισε «μπάμπο !» καί τουβαλε στήν 
άπαλάμη τό άσημένιο φράγκο. Ό γέρος έβγαλε τήν πίπα άπό 
τό στόμα καί άσπάστηκε τό παιδί στό μέτωπο .

Καθώς έμαθα άργότερα, ό Λούκας ήταν άγγονάκι του .
* * *

Μιά μικρή εύτυχία ήταν, άλήθεια, γιά τόν τόπο μας ό έρ- 
χομός τών ξένων ψαράδων .

Άπό τήν άλλη μέρα, βάλθηκαν στή δουλειά. Φεύγανε, ά- 
νοίγονταν μακριά, πέρ’ άπό τήν Καραθώνα, κατά τό Άστρος. 
"Ολη τήν ήμέρα σάρωναν τόν άφρό τής θάλασσας μέ τά δί
χτυα τους, καί κατά τό δειλινό γύριζαν μέ τά κοφίνια γιομάτα 
άφρόψαρα : Μπαρμπουνολίθρινα, καί σαφρίδια καί σαρδέλλες 
καί φρύσες καί γόπες, κι’ δλα τά καλά τοΰ κόρφου μας, πού 
γυαλοκοπούσαν καί φωτόπαιζαν μέ δλα τά χρυσά καί τ’ ά- 
σημένια καί τά φανταχτερά χρώματα, μέσα σέ πανέρια καί χε- 
ροκόφινα.

Κ’ έτσι, κατά τό γέρμα τοΰ ήλιου, φαίνονταν πάλι νάρ- 
χωνται οΐ δυό άνεμότρατες, ζευγαρωτές, άνάλαφρες, χαριτω
μένες, μέ τά λατινικά τους ιστία, θριαμβικά στό φόντο τοΰ ό- 
ρίζοντα. Οί ντόπιοι τούς έπερίμεναν στήν προκυμαία, ν’ άγο- 
ράσουν άπό τή φρέσκια πραμάτεια τους, πού μοσκοβολοΰσε

307306



κΰμα. Καί κείνοι πάλι πουλούσανε πρόθυμα τά ψάρια τους (τά 
«πισάρια», δπως τάλεγαν), καί δσα τούς άπόμεναν, τά παρα
κατιανά, τάπαιρναν οϊ πιό νέοι άπό τό τσούρμο, νά τά που
λήσουν φτηνότερα στούς μαχαλάδες, διαλαλώντας στις ρού
γες, νά φάη ή φτωχολογιά :

— Πισάρι! πισάρι!... φρέσκο πισάρι!... κατσέέέέ!
Τό βράδυ, μαζεύονταν δλοι στό κατάστρωμα τής μιας ά- 

νεμότρατας καί δειπνούσαν άδερφικά, καθισμένοι σταυροπόδι, 
μ’ ένα φανάρι κρεμάμενο άπό τήν άντένα, νά τούς φωτίζη....
Τρώγανε τήν αιώνια ψαρόσουπά τους ή τις έλίτσες τους —τό 
φτωχικό δείπνο τους — φέρνοντας γύρο μιά κολοκύθα μέ κρα
σί. Δηλαδή κρασί δχι. Πίνανε μιά περίεργη μπεβάντα, άπό 
ξύδι πολύ νερωμένο. ’Αγοράζανε ξύδι άπό τό γέρο Λυσίκατο, 
ή άπό τό Ρουκουνιώτη, καί τό νερώνανε, πέντε νερό κ’ ένα 
ξύδι. Καί τό πίνανε οί κακόμοιροι οί φτωχοί άντίς κρασί!... Οι
κονομίες, γιά νά συνάξουν κάνα λεφτό, νά στείλουν στις φα
μίλιες τους, στήν πατρίδα, καί νά τούς μείνη καί γιά τό χει
μώνα. Μήπως σέ κάτι τέτοιες στερήσεις δέ μπαίνουν καί οί δι
κοί μας μετανάστες στήν ’Αμερική γιά ν’ άποχτήσουν περιου
σία ;

Σάν άποτρώγανε, οί πιό ήλικιωμένοι άπό τούς ψαράδες ά- 
νάβανε τήν πίπα τους, νά φουμάρουν ήσυχοι, σιωπηλοί, όνει- 
ρευόμενοι, ποιος ξέρει, τόν τόπο τους καί τά σπίτια τους. Τά 
παιδάκια κοιμόνταν κάτου, στ’ άμπάρι, μά οί πιό νέοι, τά παλ- 
ληκαρόπουλα, βγαίναν έξω — προπάντων στις φεγγαροβρα
διές — καί στήνανε μπάλο στό πλακόστρωτο τής προκυμαίας. 
‘Ένας έπαιζε φυσαρμόνικα, δεύτερος κιθάρα καί οί άλλοι χο
ρεύανε δυό - δυό πόλκες ή βάλς. ’Άλλοτε δμως καθόνταν δλοι 
κατάχαμα, στά σκαλοπάτια τής άποβάθρας, κοιτάζοντας κι’ 
αύτοί πέρα, κατά τό πέλαγο πού μαυρολογούσε- κι’ άρχιζαν 
τότες ένα σκοπό Ναπολιτάνικο, νοσταλγικό, ένώ κάποιος συ- 
νώδευε τό τραγούδι μέ τή γιοκαρίνα του τήν πήλινη, ή ό Μι- 
κέλε μέ τήν κιθάρα του:

’ Ανιίο Νάπολι, 
Φαντοιοΰλε ρπέλλε, 
Κόπε λε οεέλλε....

* * *
Άνάμεσα στούς ξένους ψαράδες ξεχώρισα καί σχετίστηκα 
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μέ δυό πρόσωπα. Ήταν εύχαριστημένοι νά κουβεντιάζουν μαζί 
μου, στή γλώσσα τους, καί νά μοΰ λένε τόν πόνο τους. Τούς 
πρωτογνώρισα μιά Κυριακή στήν Εκκλησία τών Καθολικών, υ- 
στερ’ άπό τή λειτουργία πού πήγα νά ίδώ τό σεβάσμιο δάσκα
λό μου, τόν δόν Γεώργιο Σαργολόγο —έκεΐνον πού βρίσκεται 
τώρα στόν Παράδεισο τών δικαίων ψυχών...

Γιατί οί Ναπολιτάνοι ήταν καλοί χριστιανοί, καί κάθε Κυ
ριακή έπαιρναν τόν άνήφορο καί πήγαιναν στή «Φραγκοκλη- 
σιά», άλλαγμένοι, μέ τά γιορτινά τους. Καί στέκανε μ’ εύλά- 
βεια, γονατίζοντας κάθε φορά πού ό δόν Σαργολόγος χτυπού
σε τό άσημένιο κουδουνάκι μπροστά στό 'Άγιο Βήμα, ψέλνον
τας δλοι μαζί, κωμικά παραλλαγμένα, τά Λατινικά τών ψαλ- 
μών :

”Αβε Μαρία, γκράεσια πλένα, ορα προ νόυπις....
Τότε, λοιπόν, φορούσαν τά γιορτινά τους καί στό κεφάλι 

ένα σκούφο ναυτικό, μέ κόκκινη φούντα στήν κορφή. Καί μετά 
τή λειτουργία, άνέβαιναν στό πλαγινό σπίτι τού παπά, στή με
γάλη σάλα, τή στολισμένη μέ παλαιικά κάδρα καί τή φωτο
γραφία τοΰ Βασιλιά τού "Οθωνα στό νεκρικό του κρεββάτι. Καί 
ό παπάς ό άσπρομάλλης, μέ τήν άχτένιστη μακριά γενειάδα, 
μέ τό έκφραστικό πρόσωπο, πού ήταν σάν παλιά Φλαντρέζικη 
έστάμπα, τούς τρατάριζε καφεδάκι καί λουκούμι Συριανό, τούς 
ρωτούσε τδνα καί τάλλο, καί στό τέλος τούς φιλοδωρούσε κα
νένα γαρύφαλλο, άπό κείνα πού άνθιζαν στις γλάστρες τής 
ταράτσας του, ή κανένα σταυρουδάκι άπό τσιμισήρι .

•Έκεΐ γνώρισα πολλούς άπό τούς ξενοφερμένους ψαράδες. 
Μά ένας γέρος κ’ ένας νέος μουκαναν ξεχωριστή έντύπωση. Ό 
γέρος ήταν έκεϊνος μέ τήν πίπα, πού πήγε τ’ άγγονάκι του καί 
τουδωσε τό άσημένιο φράγκο. Ήτανε σκυθρωπός, λιγόλογος 
καί παραπονιότανε πώς λίγα ήταν τά καρβέλια του. Καλά τδ- 
λεγε αύτός νά μήν τό κάνη αύτό τό ταξεΐδι, νά κάτση πιά νά 
ήσυχάση στό σπιτάκι του, μέ τούς δικούς του.

— Μά τί έχεις, ,Τζίο Μπατίστα; τόνε ρώτησα.
Καί ό Τζίο Μπατίστα άρχίνησε νά μου λέη πώς τού πο

νούν δλα του τά κόκκαλα, πώς ήταν ή νυχτερινή ύγρασία πού 
τόνε περούνιαζε, μιά θανατερή άρρώστεια, ή μαλάρια, κ’έλεγε 
πώς πέφτει τή νύχτα άπό τ’ άστρα καί τόνε σαπίζει.

— Τσέ λά μαλάρια, σινιόρ μίο, καπί; Κουέστα μαλεντέτα
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μαλάρια 1
Καί σφίγγοντας τά δόντια, ερριχνε μιά ματιά άπό τ’άνοι- 

χτό παράθυρο στό πέλαγος πού μαυρολογοΰσε πέρα, στή θο
λούρα. Καί ό Τζίο Μπατίστα δέν καταλάβαινε πώς ήταν τά 
γεράματα καί ή νοσταλγία πού τόν έτρωγαν .

— Εΐναι γιατί είμαστε άμαρτωλοί, σάγκεμου, τοΰ έξηγοΰ- 
σε ό άγαθός παπάς. Εΐναι γιατί χάσαμε τό δρόμο τοΰ θεοΰ 
καί πάμε στήν κακή μας μέρα. Εΐναι γιατί σοΰλειψε ή πίστη, 
Τζίο Μπατίστα !

Μά ό γέρος έσφιγγε τά δόντια καί δέ μιλούσε .
* * *

Τό άλλο πρόσωπο πού ξεχώρισα, ήταν ό Μικέλες, ό κιθα 
ριστής. Νέος άντρας, άντρακλας μάλιστα, ναπολιτάρανος στά 
τριάντα του. Ταβανόσκουπα. Μέ μυτάρα κατακόκκινη, μέ σα
γόνι σουβλερό, μέ χερούκλες, ποδάρες. Σήμερα, Κυριακή, ήτα- 
νε συγυρισμένος, παπουτσωμένος· ποΰ νά τόνε βλέπατε δμως 
τίς καθημερινές, τό άπόγιομα, πού διάβαινε τούς μαχαλάδες, 
μέ τό πανέρι στό κεφάλι, γυμνοπόδαρος, κροτώντας μέ τίς πα
τούσες του τίς πλάκες τών καλντιριμιών:

— Πισάριιιιι!... Φρέσκο πισάρι!... Ό πισαράς 1...
’Έστεκε μιά στιγμή στό τρισέκι, έμπηγε τή φωνάρα του, κ’ 

υστέρα έφευγε, άστραπή, σάν κυνηγημένος ....
Τόνε γνώρισα άπό κοντήτερα τό Μικέλε: Μιά μέρα τόνε 

φώναξε ή μητέρα μου νά ψωνίση ψάρια καί κείνος μέ εΐδε στό 
κεφαλόσκαλο, μέ γνώρισε καί άνοιξε διάπλατη τή στομάρα του 
σέ χαμόγελο: «Όέ, σινιόρ... τάλε !» (δέ θυμότανε τ’δνομά μου). 
’Ανέβηκε στό χαγιάτι, άφησε χάμου τό πανέρι καί κάθησε, 
σφογγίζοντας τόν ιδρώτα του. Καλοκαίρι πιά, κΓ ό Μικέλες 
κουρασμένος... Ή μητέρα μου τουψησε καφέ, έγώ τοΰπρόσφε- 
ρα τσιγάρα...

Γινήκαμε φίλοι. Ό Μικέλες ήταν πολυλογάς. Μάς έστρω
σε χαλί δλα του τά μυστικά. Πώς κρατιόταν άπό παλιά, δυ
νατή φαμίλια, Σαρδινέζικη, πώς ό παππούς του κ’ ένας άδερ- 
φός τοΰ πατέρα του κάνανε ληστάδες στά βουνά καί σκοτώ
θηκαν μέ μπαμπεσιά- πώς ένας άλλος θειος του, γιά νά ξε- 
πληρώση τίς άμαρτίες τής γενιάς, δέθηκε κομποσκοίνι καί γί- 
νηκε καλόγερος, καπουτσίνος, καί πώς αύτός (ό Μικέλες) ά- 
κολούθησε τήν ψαρική γιατί τοΰ άρεσε ή θάλασσα, τά ταξεί- 

δια. "Ολο καί ν’ άρμενίζή ήθελε...
— Μπράβο, Μικέλε I... Μά τότε έσύ δέν πρέπει νά παν- 

τρευτής.
— θά παντρευτώ !’, έδήλωσε σταθερά ό Μικέλε .
Καί μάς ξεμυστερεύτηκε πώς ήταν κρυφά άρρεβωνιασμέ- 

νος μέ μιά κοπέλλα τής πατρίδας του, μιά κοπέλλα ζούρλια ! 
Καί γιά νά τ’άποδείξη, μάς έδειχνε ένα δαχτυλιδάκι, ένα στρη- 
φτό άσημένιο φειδάκι καί μιά φωτογραφία πού τήν έβγαλε ά
πό τόν κόρφο του. ’Ήτανε μιά μεγαλομάτα, παχειά κοπέλλα, 
μέ φουσκωμένα μαλλιά, σά σαντέζα: «Φιορέλα μία! τεζόρο!..» 
Καί κόλλησε τίς χειλάρες του στή φωτογραφία .

— Καί γιατί κρυφά άρρεβωνιασμένος, Μικέλε;
— Γιατί... γιατί δέ μέ θέλουν οί γονιοί της, άπάντησε στε

νοχωρημένος ό Μικέλε. Γιατί, καταλαβαίνεις, σινιόρ μίο, οί δι
κοί της εΐναι μερκάντηδες... τό κορίτσι παίρνει προίκα ...μπό
λικες λιρέττες... καί θέλουνε νά τήν παντρέψουν μέ κανέναν 
πλούσιο. Έγώ τί είμαι; ένας ψαράς, ένας φτωχός καί άγράμ- 
ματος ψαράς ...

Καί τά μάτια τοΰ αίσθηματικοΰ Ναπολιτάνου γέμισαν πα
ράπονο. θάλεγε κανείς πώς ήταν έτοιμα νά βουρκώσουν......
Δέν τόν ήθελαν οί δικοί της, μά τί θάκαναν ; 'Η Φιορέλα τοΰ 
εΐχε δηλώσει πώς δέ θάπαιρνε κανέναν άλλο, πώς τδχε καλ
λίτερα νά πέση στή θάλασσα, καί τοΰ τ’ ώρκίστηκε δταν έφευ
γε γιά τήν Ελλάδα, πώς θά τόν περιμένη μακάρι καί πενήνια 
χρόνια ... ’Αγάπη ήταν αύτή · παίζουμε ;

Καί ό Μικέλε σηκώθηκε, φορτώθηκε ξανά τό πανέρι του, 
«μπόνα νότε» κ’ έφυγε. Τό διαλάλημά του άκούστηκε στό βά
θος τοΰ δρόμου βουερό, σάν άπό μεγάλη κοχύλα :

— Πισάριιιιιι!... Φρέσκο πισάρι!... Ό πισαράς!...
* * *

'Ο Μικέλε έρχότανε συχνά στό σπίτι μας. Εΐχε γίνει τοΰ 
σπιτιοΰ. Μάς έφερνε καί άγοράζαμε ψάρια διαλεχτά καί με
ζέδες θαλασσινούς:· γαρίδες, καλαμαράκια, καραβίδες, κανένα 
μικρό σαλάχι ή χέλι... Στό έμπα του τό χαγιάτι μας γιόμιζε 
ιώδιο, μοσκοβολούσε κΰμα. Καί ή κουβέντα ζωήρευε.

— Μπόνα σέρα, σινιόρ..,, σινιόρ τάλε! (Ποτέ δέ μπόρεσε 
νά μάθή τ’ δνομά μου αύτός ό άνθρωπος). Μπόνα σέρα, σι- 
νιόρα !
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Χαιρετούσε τή μητέρα μου, διπλώνοντας στά δυό τή μέση 
καί στρογγυλοκάθιζε χάμου, στό κεφαλόσκαλο, μέ τό πανέρι 
τών ψαριών πλάγι του, ή στά γόνατά του, κατά τις ώρες. ’Έ
πινε τό καφεδάκι του, ή ένα ποτηράκι κονιάκ καί μάς έλεγε 
τά βάσανά του, τά αισθηματικά του βάσανα : Ή Φιορέλα! Τ’ 
όνομά της τρεμόκαιζε σιά χείλη του πέντε καί δέκα φορές στό 
λεπτό. Ήταν ή άγάπη του, ή λατρεία του, ό θησαυρός του ! 
Αύτή καί καμμιά άλλη 1

— Καλά, Μικέλε, τοΰ είπα κάποτε γιά νά τόν πειράξω, 
άφοΰ τήν άγαπάς τόσο, γιατί κοιτάς καί τις άλλες ;

— Εγώ;!, διαμαρτυρήθηκε ό Μικέλε κατακόκκινος σάν 
παιδί.

— Βέβαια... Γιατί, άμα κυαλάρεις καμμιά δίκιά μας νόστι
μη στις ρούγες, γουρλώνεις τά μάτια σου καί χαμογελάς ;

— ΓΊιεντεμένο! διαμαρτυρήθηκε πάλι ό πιστός ναπολιτά
νος. Αύτές τά γουρλώνουν! Αύτές γελάνε άμα μέ βλέπουν! Έ
γώ πάω στή δουλειά μου. «Πισάρι φρέσκο 1»

"Ομως γιά κάτι άλλο στενοχωριότανε πιό πολύ ό έρωτε- 
μένος ψαράς: Δέν ήξερε γράμματα καίάναγκαζότανε νά βάζη 
άλλονε νά γράφη τής Φιορέλσς. Μά, τώρα τελευταία, ούτε σ’ 
αύτόν εΐχε έμπιστοσύνη καί μέ τρόπο μέ παρεκάλεσε νά τοΰ 
γίνω έγώ γραμματικός. Καθήσαμε, λοιπόν, μιά Κυριακή καί 
σκαρώσαμε, σέ γλώσσα Τοσκάνικη, ένα γράμμα πού ήταν γιά 
γέλια μαζί καί γιά κλάματα. Καί ό Μικέλε τό πήρε καί πήγε 
χαρούμενος νά τό ταχυδρομήση ...

* * *
Τό Τζίο Μπατίστα δέν τόν έβλεπα πιά ούτε τις Κυριακές. 

’Έμαθα πώς ό γέρος ήταν κατάκοιτος καί δέν μποροΰσε νά 
βγή τόν άνήφορο στήν Έκκλησιά. Κοίτονταν πεσμένος στό άμ- 
πάρι τής άνεμότρατας, καί ή θέση του, κοντά στά καραβόσκοι
να τής πρύμνης έμενε άδειανή. Μά τό άγγονάκι του, ό Δού
κας, πάγαινε κ’ έρχότανε κάτου, νά τόνε φροντίζη... Κάποτε, 
σάν ήταν καλός καιρός, μπουνάτσα, τόνε σηκώνανε δυό άν
τρες καί τόν άνεβάζανε στήν κουβέρτα, νά ίδή τόν ούρανό, τή 
θάλασσα, νά πάρη άέρα. Ό γέρος, άκουμπισμένος στά σκοι
νιά, κοίταζε τό πέλαγος κι’ άναστέναζε :

— "Αχ, αύτή ή μαλάρια, αύτή ή καταραμέτη άρρώστεια 
πού πέφτει άπό τ’ άστρα, έλεγε, θά μέ φάη!... Μαλεντέτα μα- 

λάρια, στρέγγαΐ...
Μά οί άλλοι σήκωναν άδιάφοροι τούς ώμους καί προβ- 

περνοϋσαν. Καί ό Τζίο Μπατίστα κάρφωνε τά μάτια στό πέ
λαγος, μακριά, κ’ έμενε σιωπηλός, μέ τήν πίπα στά δόντια.

Εΐχε άπομείνει ένα σακκούλι κόκκαλα. Κι’ δλο χειροτέ
ρευε...

** *
Έκεΐ κατά τό χινόπωρο, πού τά πρώτα σύννεφα σκούραι- 

ναν τόν ούρανό καί τά χελιδόνια συνάζονταν τσούρμο νά κά
νουν φτερό γιά τήν ’Αραπιά, έρχεται μιά μέρα λυπημένος ό 
Μικέλε καί μοΰ λέει πώς ό γέρος πέθανε. Τήν περασμένη νύ
χτα πέθανε καί τό πρωί τόνε βρήκανε ξερό. Καί τό κρΐμας ή
τανε πού δέν πρόφτασε ούτε ό παπάς νά τοΰ μυρώση τά χε
ροπόδαρα καί νά τοΰ βάλη άποκάτου στή γλώσσα τήν δστια.

— Γι’ αύτό, λοιπόν, είσαι τόσο λυπημένος, Μικέλε, έ; Δί
κιο έχεις.

Μά ό Μικέλε μοΰ άπάντησε μέ ειλικρίνεια πώς δέν ήταν 
τόσο γι’ αύτό. ’Έ, γέρος ήτανε πιά ό Τζίο Μπατίστα, όγδον- 
τάρης, τδφαγε τό ψωμί του.

Γι’ άλλο πράμα ήτανε σήμερα πιότερο στενοχωρημένος ό 
Μικέλε: Ένάμιση μήνα είχε νά λάβη γράμμα άπό τή Φιορέλα 
του καί σήμερα τοΰ ήρθε γράμμα άπό τήν άδερφή του τήν 
’’Αννα, τοΰ λέει ένα σωρό κουταμάρες, καί γιά τήν άρρεβωνια- 
στικιά του ούτε λέξη. Αύτά δέν ήταν καλά σημάδια. Καί ό Μι
κέλε ζάρωσε τά φρύδια συλλογισμένος, άνήσυχος.

* * *
Έπήγα στήν κηδεία τοΰ Τζίο Μπατίστα. Γίνηκε άπό τήν 

προκυμαία ’ίσια στό νεκροταφείο. Στό Μώλο ήρθε ό παπάς, 
ένα παιδί μπροστά μέ τό Σταυρό καί τό φανάρι καί γύρω οί 
λίγοι καθολικοί τοΰ τόπου. Τό γέρο τόν εΐχαν βάλει σέ μιά φτω- 
χικιά κάσσα, κάτου σι’ άμπάρι. Ή ’Ιταλική σημαία κρεμότανε 
μεσίστια στό κατάρτι, καί στις δυό άνεμότρατες.

Ή κηδεία γίνηκε κατά τις έντεκα τό πρωί:
Μπουνάτσα. Τό’λιμάνι άστραφτεδλο άπό τόν ήλιο. Καί τό 

παραμικρό συννεφάκι είχε χαθεί.
Οί ναπολιτάνοι ήταν φανερά λυπημένοι, σιγομίλητοι. Εΐ

χαν φορέσει τά καλά τους καί τούς σκούφους μέ τις κόκκινες 
φούντες.
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Δυο παλληκάρια άνέβασαν έπάνω τό φέρετρο, και μέ βα
ρεία περπατησιά —έτριζε τό μαδέρι —τδβγαλαν έξω... Ή πο
μπή μπήκε σέ κίνηση. 'Ο παπάς άρχισε νά διαβάζη τό υιζε- 
ρέρε, ή κάτι τέτοιο... Πίσω άπό τό φέρετρο έρχότανε τό άγγο- 
νάκι τοΰ γέρου, ό Δούκας, κλαίγοντας άπαρηγόρητα, καί άκο- 
λουθοΰσαν δλοι οί ναπολιτάνοι, πού έκεΐνος ό θάνατος τούς 
κούστιζε πολύ.

Μαλεντέτα μαλάρια ! Καί τόν έπήγαιναν στό λιμάνι τής 
σιωπής...

* * *
'Ύστερ’ άπό λίγες μέρες, ένα δειλινό, έρχεται ξανά ό Μι- 

κέλε σπίτι μας. Κρατούσε τό αιώνιο πανέρι τών ψαρικών. Κά- 
θησε στό χαγιάτι, κατάχαμα, άκούμπησε τό πανέρι στά γόνα
τά του, κ’ ήταν κατάχλωμος, μέ τά μάτια κατεβασμένα. θά- 
λεγε κανείς πώς κοίταζε τά χταποδάκια καί τίς γαρίδες πού 
γυάλιζαν στό πανέρι, άνάμεσα σέ λίγα φύκια. ’Ήτανε σαστι
σμένος.

— Τί έχεις, Μικέλε ; Κόζα σουτσέντε !
— Νά ! διαβάστε, σινιόρ τάλε !. . διαβάστε !..

Καί μέ χειρονομία δραματικής απελπισίας έβγαλε άπό τόν 
κόρφο του ένα γράμμα μέ ’Ιταλικά γραμματόσημα καί μοΰ 
τδδωσε: «Διαβάστε τή δυστυχία μου!»

Τοΰ έγραφε ή άδερφή του ή ’Άννα άπό τό Μπάρι. Καθα
ρά καί ξάστερα τοΰλεγε, άδερφούλη μου, νά τό πάρης άπό- 
φαση. Ή Φιορέλα τά ξέχασε δλα, καί τά φιλιά καί τούς δρ- 
κους. Άρρεβωνιάστηκε μέ άλλονε, μ’ ένα μπενεστάντε άπό 
τήν Τσίβιτα Βέκια, καί θά γινότανε, μάλιστα, γρήγορα, έκεΐ 
κατά τά Χριστούγεννα ό γάμος τους. "Υστερα, θά πάνε στήν 
πατρίδα τοΰ γαμπροΰ... Μάτια πού δέ φαίνονται, Μικέλε 
μου..., τουγραφε. Κι’ ό καψερός ό Μικέλε πού δούλευε στήν 
ξενητειά καί πίστευε στήν αιωνιότητα τής άγάπης !.. Λοιπόν, 
τόν έπήρε τό παράπονο, περίσσεψε ό πόνος στήν καρδιά του 
καί τά μάτια του άρχίσανε νά τρέχουν.

— Πόβερο Μικέλε !.. ’Άπιστη Φιορέλα !...', έλεγε.
Καί τά δάκρυά του στάζανε κόμπο - κόμπο στά χταπο

δάκια καί στις γαρίδες.
* * *

Τό Μικέλε δέν τόν ξανάειδα. Δέν ήρθε νά μέ άποχαιρε- 

τήση.
"Υστερ’ άπό λίγες μέρες, οί άνεμότρατες φύγανε γιά τό 

Μπάρι. "Οταν κατέβηκα στήν προκυμαία, τίς εΐδα νά βγαί
νουν άπό τό λιμάνι, μέ όλοφούσκωτα τά κόκκινα πανιά, μέ 
τίς πλώρες όρθές νά οργώνουν τήν πολύψαρη θάλασσα πού 
τήν έτρύγησαν όχτώ μήνες.

Οί δυό άνεμότρατες, σημαιοστολισμένες, άποχαιρετοΰσαν 
τόν τόπον μας... Στό έβγα τοΰ λιμανιοΰ ρίξανε δυό ντουφε
κιές. ’Έπειτα δυό άλλες, πού ό άντίλαλος άπό τίς βραχοσπη- 
λιές τοΰ Παλαμηδιοΰ τίς ξανάστειλε τέσσερες καί πέντε φορές...

Καί σέ λίγη ώρα, τά δυό κόκκινα πανιά μίκρυναν - μίκρυ
ναν ολοένα, ώς πού χάθηκαν στό γκρίζο φόντο τ’ ούρανοΰ 
καί τής θάλασσας.

ΣΤΕΦ. ΔΑΦΝΗΣ
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ΜΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΓΜΑ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ TOY BAUDELAIRE

«....Στούς καλύτερους στίχους τοΰ Baudelaire γίνονται μιά 
σύνθεση σάρκας καί πνεύματος, ένα μίγμα άπό έπισημόιητα, 
θέρμη καί πικρία, άπό αιωνιότητα κ’ έσωτερικότητα, ένας σπα
νιότατος σύνδεσμος τής θέλησης μέ τήν άρμονία, πού διακρίνουν 
αύτούς καθαρά άπό τούς ρομαντικούς στίχους, δπως τούς δια
κρίνουν καθαρά άπό τούς παρνασσικούς στίχους....» (') Άπό 
τούτη τήν προσπάθεια νά δοθεί μιά συγκεκριμένη έρμηνεία 
στόν ποιητικό ρυθμό τοΰ Baudelaire, τί παραδεχόμαστε έμεϊς; 
Μονάχα τή διαφορά — πού ό Valery επιμένει νά τονίσει, γιατί 
ή άνάλυσή του δέν άπαντα άλλο παρόμοιο άκριβές σημείο — 
άνάμεσα στήν ποιότητα τών στίχων τοΰ Baudelaire κ’ έκείνη 
τών στίχων τών ρομαντικών καί τών παρνασσικών ποιητών.... 
une alliance rarissime de la volonte avec Γ harmonic... Σωστό · 
άλλά τό ’ίδιο θά μπορούσαμε νά ποΰμε καί γιά τόν Mallarme... 
Διαφεύγουν τήν προσοχή τοΰ Valery ή λεπτότερη ύφή καί τό 
βαθύτερο ιδανικό τής ποίησης τοΰ Baudelaire. El de hoc satis.

* * *

Mon enfant, ma sceur, 
Songe a la douceur 
D’ aller la - bas vivre ensemble.

(L’ Invitation au Voyage)
Δέν ξέρω γιατί, παρεκτός τή γοητεία τους, αύτοί οί στίχοι 

φέρνουνε στό νοΰ μου τίς εικόνες ένός περίφημου άλλου ποιή

ματος (2)· σκέπτομαι τήν "Maison du Berger τοΰ Vigny. Πρόκει- 
κειται κατά βάθος γιά τό ίδιο ιδανικό· ή άπραγματοποίητη ή
συχη συμβίωση μέ τή γυναίκα πού άγαπάμε, μέ τό ταίρι μας. 
Τίποτα τό μικροαστικό μήτε έδώ μήτε στήν Maison du Berger, 
γιατί οΐ δυό ποιητές στοχάζονται μέ άπόλυτη έλευθερία, μέ τήν 
εύθύτητα τών σοβαρών στιγμών τοΰ βίου, τ’ όνειρο πού όρα- 
ματίζονται. Άλλά στό Vigny κάποιο φόρτωμα βαραίνει τήν έμ
πνευση, άγγίζεις καί σ’ αύτόν τήν μεγαληγορία όλων τών γάλ- 
λων ρωμαντικών- άκόμα κ' ή froide Nature πού θά έπρεπε νά 
παρέχει τόν τόνο — άς ποΰμε — φιλοσοφικό τοΰ ποιήματος, δέ 
μάς συγκινεΐ στά μύχια τής ψυχής· καταλαβαίνουμε τήν άγα- 
νάχτηση τοΰ ποιητή, άλλά δέν τή συμμεριζόμαστε άπ’ άκρο 
εις άκρο, γιατί μάς φαίνεται πώς ό ίδιος μποροΰσε νά ξεκαθα
ρίσει πιότερο τά αίσθήματά του. Πόσο βαθύτερα μάς πιάνει τό 
λίκνισμα τής Invitation au Voyage- πόσο πιό νόημα συγχρόνως 
έδώ, παρά στήν Maison du Berger, άν κ’ οί νότες τοΰ Baude
laire έμπνέονεαι μονάχα άπό ήδονή, άπό έκείνη τήν ήδονή πού 
άποκλείει κάθε άλλη διάθεση! Στό κάτω · κάτω τής γραφής καί 
τά δυό ποιήματα είναι άπαισιόδοξα, πηγάζοντας άπό τήν άρ
νηση τής πραγματικότητας· άλλά στό Baudelaire τό άλλο όρα
μα — άλλο άπό τήν πραγματικότητα — εΐναι καθαρό, κ’ έτσι 
γίνεται καί γιά μάς αληθινό.

D’ aller la-bas vivre ensemble.

Πόση άφέλεια, άθωότητα, θά μπορόΰσα νά πώ, στό vivre 
ensemble. Μιά τέτοια άγνοια τής μοναξιάς, μιά τέτοια μακά
ρια άγνοια τής μοναξιάς, βγαίνει άπ’ αύτό κι άπό τούς κατο
πινούς στίχους, πού έμεϊς λησμονάμε δλη έκείνη τή φαινομε
νική άναζήιηση τής μοναξιάς, ποΰ άπαντά κανείς διαβάζοντας 
τό έργο τοΰ Baudelaire. Νοιώθουμε πώς έδώ πλησιάζει τήν ά- 
λήθεια δ του εΐναι προωρισμένος· ή εύτυχία τής έκφρασής του 
μάς πείθει ·

(ι) Paul Valery - Variete II (Situation de Baudelaire) σελ. 167 -168.
(2) Κατά περίεργη σύμπτωση έναν παραλληλισμό άνάμεσα στή Mai

son du Berger καί στήν Invitation au Voyage τόν είχε σκεψτεϊ κι’ ό φί
λος Δημ. Νικολαρεΐζης, καί τόν έκαμε σέ μια άνέκδοτη μελέτη του, πού (
μοΰ διάβασε δταν γνώρισε τή δική μου μελέτη' άλλά βέβαια οί σκο
πιές εΐναι διαφορετικές, κι άλλοιώς δέ μποροΰσε νά γίνει, έφ’ δσον εΐ
ναι δεμένες σέ δυό ούσιαστικά διαφορετικούς τρόπους ν’ άντικρύζεις τήν 
ποίηση .
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Aimer a loisir 
Aimer et mourir 
Au pays qui te ressemble!

Δέν πιστεύω νά βρίσκονται στά Fleurs du "Mai άλλοι στί
χοι δπου ό ποιητής νά δίνεται τόσο πολύ στό όνειρό του, νά 
έμπιστεύεται μέ πιό ξέχειλη καρδιά μέσα στά λόγια του σ’έναν 
τιμημένο τρυφερό έαυτό του! Καί χωρίς άλλο αύτοί οί στίχοι 
εΐναι άπ’ τούς ωραιότερους έρωτικούς στίχους πού γράφηκαν 
ποτέ, βέβαια οί ώραιότεροι πού έδωσε ή γαλλική ποίηση στόν 
περασμένο αιώνα.

* * *

’Έχει ειπωθεί πώς ό Baudelaire εΐναι ό πρώτος πού στρέ
φει τήν ποίηση πρός τόν άνθρωπο, πρός τόν έσωτερικόν άνθρω
πο· παρατήρηση άόριστη, άν δέ διευκρινιστεί ποιος εΐναι ό άν
θρωπος Baudelaire (λέμε άνθρωπο Baudelaire, μά φυσικά δέ χω
ρίζουμε τόν άνθρωπο άπό τόν ποιητή). Γιά μας — κι αύτός ί
σως εΐναι ό τελευταίος σκοπός τών άναλύσεών μας — ό άν
θρωπος Baudelaire εΐναι έκεΐνος πού ουσιαστική του μέριμνα 
γίνεται ό θνητός έαυτός του — θέλει τή γυναίκα γιατί μονάχα 
αύτή γεμίζει τόν έγκόσμιο βίο μας — ζήτα διαρκώς τή φυγή 
γιατί, δίχως νά τό έχει συνειδητοποιήσει, έμμονη τόν κυριαρ
χεί ή ιδέα τοΰ θανάτου, έφ’ δσον ό θνητός έαυτός του άποτε- 
λεΐ τή θεμελιώδη φροντίδα του. Ό μαύρος θάνατος κρύβεται 
πίσω άπ’ τούς πιό προσωπικούς, άπ’ τούς πιό πονεμένους στί
χους τών Fleurs du TXIal .

Dis - moi, ton coeur, parfois s’ envole-t-il, Agathe , 
Loin du noir ocean de 1’ immonde cite...

(Moesta et errabunda)
To immonde είναι άνάμνηση έκείνου τοΰ χριστιανισμού πού 

τόν άνέθρεψε καί πού πάντα τό συνοδεύει· έδώ μάλιστα θυμί
ζει Παλαιά Διαθήκη- άλλά τό noir ocean είναι κάτι έντελώς 
δικό του- μιά κραυγή άπό τά σπλάχνα του. Καί συνεχίζει.

...Vers un autre ocean ou la splendeur eclate 
Bleu, clair, profond, ainsi que la virginite...

'Ωραίοι στίχοι πού πάλλουνε άπό ειλικρίνεια κι άπό παι
δική συγκίνηση. Έγκαταλείπεται τό μαΰρο γιά τό βαθύ γαλά- 
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ζιο· βρισκόμαστε άκόμα στή γη, μπροστά στόν άπέραντο ού- 
ρανό πού χαρίζει τό χρώμα του στούς πόθους μας, στήν ίδια 
τήν παρθενιά μας.

* * *

Άλλά, άς έξετάσουμε κι άλλα ποιήματα, τό La Chevelure 
λ. χ.· δέ γνωρίζω άλλους γαλλικούς στίχους δπου ό έκθειασμός 
τής γήινης φύσης (καί σχετικά μέ τήν άποψη πού μας ένδια- 
φέρει, τοΰ άνθρώπου σά γήϊνη φύση) νά εΐναι τόσο άπόλυτος, 
τόσο ξένοιαστος· τό ποίημα τελειώνει μέ τήν περιγραφή τών 
βαποριών, πού ·

Ouvrent leurs vastes bras pour embrasser la gloire
D’ un ciel pur ou fremit Γ eternelle chaleur.

Είναι ίσως, μέσα στά Fleurs du Mai, τό ποίημα δπου δεί
χνεται περισσότερο κέφι· ό ποιητής πάει ν’ άγκαλιάσει μέ δλες 
τίς αισθήσεις του τό γήινο, τό θνητόν άνθρωπο· καί στόν έν- 
θουσιασμό του λησμονεί τό θάνατο, βλέπει μπροστά του μο
νάχα τή gloire

D’ un ciel pur oil fremit Γ eternelle chaleur

Καί ποιά αύτή ή eternelle chaleur; Τί άλλο άπό τήν άνθρώ- 
πινη άναπνοή, πού κατοικεί τόν κόσμο στούς αιώνες; Εΐναι 
αύτοί άπό τούς σπάνιους αισιόδοξους στίχους τοΰ Baudelaire· 
στούς κατοπινούς χρόνους μονάχα ό Rimbaud θά σηκώσει μιά 
φωνή έξ ίσου γερή, άλλά βέβαια μιά φωνή πού δημιουργεί 
μπροστά της μιά προοπτική εύρύτερη .

* * *

Σ’ ένα γράμμα του ό Lautreamont έξέφρασε κάποτε αύτήν 
τήν πρόθεση· «...Ξεχωρίζω τά ώραιότερα ποιήματα τοΰ Lamar
tine, τοΰ Victor Hugo, τοΰ Alfred de Musset, τοΰ Byron καί τοΰ 
Baudelaire, καί τά διορθώνω στό νόημα (dans le sens) τής έλπί- 
δας...»

Τί έννοοΰσε ό Lautreamont μέ τή λέξη έλπίδα, ό καθένας 
καταλαβαίνει κι άν άκόμα δέν έχει διαβάσει τά Chants de Mal- 
doror, φτάνει νά γνωρίζει κάτι άπό τούς ποιητές πού άναφέ- 
ρονταΐ. Μήτε ό Rimbaud εΐδε τόσο καθαρά τήν άμαρτία τών
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ποιητών τοΰ περασμένου αιώνα- δέν ένοιωσε τό mal du siecle στή 
ρίζα του. Λέμε αύτά γιατί νομίζουμε, πώς πρέπει νά τονιστεί 
ή ούσιώδης άπαισιοδοξία τοΰ Baudelaire, έστω κι άν συνάμα 
συμφωνούμε μέ τήν κρίση τοΰ Rimbaud- Baudelaire, le premier 
voyant.

* *

'Όπως δέν κατορθώνει νά σπάσει τά δεσμά δπου βρίσκε
ται δεμένη ή ποίηση τής έποχής του, κ’ ή δημιουργία του χύνε
ται σέ στίχους πού ιδανικό ομορφιάς έχουν τό ιδανικό τών στί
χων τοΰ Ρακίνα (la forme de ses poemes est mesquine, δπως έ
γραψε ό Rimbaud), έτσι καί σάν άνθρωπος, σάν πολίτης ό Bau
delaire δέν ξεχωρίζει ούσιαστικά άπό τους συγχρόνους του- ή 
άδυναμία του νά έπαναστατήσει ριζικά μέσα στήν περιοχή τής 
μορφής τής ποιητικής του ταυτίζεται μέ τήν άδυναμία του νά 
ζήσει διαφορετικά, νά έχει άλλα ιδανικά άπό έκεΐνα τών γάλ- 
λων τοΰ καιροΰ του. Άλλά ή ειλικρίνεια τής έμπνευσης βιάζει 
συχνά τό ίδιο τό στίχο- λέει περισσότερα άπ’ δσα ένας τέτοιος 
στίοχς εϊταν συνειθισμένος νά πει- καί κάποτε κάνει θαύματα 
ύποτάσσοντας έντελώς τό στίχο δίνοντας δλο τόν έαυτό της. 
'Η έπανάσταση γίνεται χωρίς νά τή θελήσει συνειδητά ό Bau
delaire. Αύτός εϊταν άπλώς πλέριος άνθρωπος καί ειλικρινής, 
άλλά ή είλικρίνειά του θά γίνει μέ τόν καιρό κήρυγμα έπανά. 
στάσης γιά τούς κατοπινούς- μιας έπανάστασης πού ίσαμε μάς 
στέλνει τούς καπνούς τής δόξας της.

* 
* ♦

Στό πιό ένδιαφέρον βέβαια, ϊσως καί τό καλύτερο άπ’ τά Ta - 
bleaux Parisiens, στό Paysage, άγναντεύεις τήν έπιθυμία τοΰ ποιη
τή πού έπανέρχεται συχνά μέσα στό βιβλίο του, νά ξαναδεΐ 
τόν κόσμο άπ’ τήν άρχή, νά νοιώσει μέ αγνότητα τά στοιχεία 
τοΰ σύμπαντος, νά χαρεϊ τόν ούρανό μέ άπόλυτη άφοσίωση, 
δπως θά συνέβαινε ο’ έναν πρωτόγονον άνθρωπο -

Je veux, pour composer chastement mes eglogues, 
Coucher aupres du ciel, comme les astrologues...

...Car je serais plonge dans cette volupte 
D’ evoquer le printemps avec ma volonte...»

Οί στίχοι αύτοί δέν εΐναι άπ’ τούς καλούς τοΰ Baudelaire. 
Εΐναι, δπως βλέπει ό καθένας, άρκετά prosaiques- δμως τό δλο 
ποίημα άρέσει γιά τήν τολμηρή ψυχή πού φανερώνει, τολμηρή 
σχετικά μέ τήν έποχή δπου ζεΐ. Κ’ ή διάθεση, αύτός ό έγω- 
κεντρισμός, τόσο γλυκός, τόσο συγγενικός στόν,καθαρόν άγέρα, 
στήν καθαρήν δράση τοΰ άνθρώπου πού μόλις έξύπνησε κυτ- 
τάζει τόν κόσμον μέ άναπαμένη συνείδηση, τέτοια<διάθεση1μάς 
εΐναι άκόμα σήμερα συμπαθής. Κ’ έτσι δέν μάς πειράζει ό εύ
κολος ρυθμός, ή απαρίθμηση τόσων πραγμάτων, πού βέβαια 
δέν εΐναι δλα ποιητικά- ό πόθος τοΰ ποιητή εΐναι ό πόθος πού 
ό δημιουργός, τότε, έπρεπε κατά στιγμές νά νοιώσει, καί τοΰτο 
άρκεϊ. Τό δημιουργό, τό βλέπετε ·

...Car je serais plonge dans cette volupte 
D’ evoquer le printemps avec ma volonte...

* * ♦

Τόσο ζωηρά άγκάλιασε μιά μορφή πολιτείας ό Baudelaire, 
πού ή εικόνα της ένδιαφέρει άκόμα σήμερα, κι δχι μονάχα σάν 
εύσεβής πόθος ένός μεγάλου ποιητή. Εΐναι μιά ούτοπία ή έπι
θυμία του- κάτι πού τότε (τότε τ’ όνειρο ήταν πράγμα σοβα
ρό) μποροΰσε νά προσφέρει τήν έλπίδα τής πραγματοποίησής 
του, καί σήμερα φαίνεται έντελώς άνέφικτο- άλλά δέν έπεσε ή 
αύταπάτη χωρίς νά στάξει μέσα μας δλο της τό μέλι, χωρίς νά 
χύσει στις άγαθές μας διαθέσεις δλη της τή γοητεία, δλο τό 
πολιτισμένο άρωμά της- έγινε ή ’ίδια αύταπάτηΑπαραίτητο μορ
φωτικό μας στοιχεϊο-

La, tout n’ est qu’ ordre et beaute 
Luxe, calme et volupte.

,i (L’ Invitation au Voyage)
Ή πόλη πού δέν κρατάει τίποτα άπό τήν ύπαιθρο, ή πόλη 

πού δέ συντηρεί στά σύνορά της τίποτα άπό τήν άγρια φύση, 
μήτε τό ξεκούρασμα τοΰ φροντισμένου κήπου, ή πόλη στήν ά
κρα τής θάλασσας χωρίς πάρκα, βρύσες, πουλιά, έθελξε τό 
Baudelaire άκόμα περισσότερο άπό τ’ όραμα πού διαγράφουν οί 
στίχοι τής Invitation au Voyage. ’Έχω ύπ’ δψη μου μιά πρόζα 
του, δπου άφηγεΐται τό ιδανικό του μέ μιά τέτοια διαύγεια πού 
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δέ μπορεί νά μή σέ συγκινήσει: «...Πές μου, ψυχή μου, φτωχή 
κρύα ψυχή, τί λές έσύ γιά τήν πρόθεσή μου νά κατοικήσουμε 
τή Λισσαβώνα;· Έκεΐ θδναι ζέστη, καί θάπερνες πάλι άπάνω 
σου δπως μιά σαύρα. Αύτή ή πόλη βρίσκεται στήν όχθη τοΰ νε
ρού- λένε πώς εΐναι χτισμένη μέ μάρμαρα, καί πώς ό λαός της 
τρέφει ένα τέτοιο μίσος πρός τή βλάστηση, πού ξερριζώνει δλα 
τά δέντρα. Νά, ένα τοπεΐο σύμφωνα μέ τή διάθεσή σου- ένα 
τοπεΐο καμωμένο μέ φώς καί όρυκτό, καί τά ύγρά γιά τήν άν- 
τανάκλαση 1...» (Petits Poemes en Prose — Any where out 
world). Σήμερα μιά τέτοια πόλη δέν μας είναι έπιθυμητή, καί 
δέ στρέφονται πρός αύτήν αί προσπάθειες τών άνθρώπων, πού 
ψάχνουν και ζητούν ν’ άνακαλύψουν τό περιβάλλον πού μας 
άρμόζει- δμως δλοι νοιώθουμε σά νά ζήσαμε σέ μιά τέτοια πό
λη, ή σά νά άξιζε νά εϊταν τιμή μας νά είχαμε ζήσει έκεΐ. Καί 
χωρίς άλλο ώραιότερη καί πιό άληθινή μας δείχνεται άπό έ
κείνη άλλων ποιητών, πλησιέστερη σέ μας λ. χ. άπό τή ville 
tentaculaire τού Verhaeren!

* * *

Ή μοναξιά στό Baudelaire ταυτίζεται μ’ έκεϊνο πού έννοεΐ 
«άγνό» «chaste» (κι δχι «pur»), μέ τή φυγή άπό τούς άνθρώπους. 
Δέν εΐναι δμως ή μοναξιά τού Nietzche, ή μοναξιά πού μάς 
κάνει καθαρούς. 'Υπάρχει στή λέξη «chastete» δπως τήν μετα
χειρίζεται ό Baudelaire ή γοητεία μιας μοναξιάς πού δέν εΐναι 
άπόλυτη, πού όλότελα δέν άρνεΐται δ,τι μάς προσφέρει τό πλή
θος, άλλ’ άπλώς εΐναι τό πιό έπιθυμητό ξεκούρασμα ύστερα 
άπό τήν έξαντλητική έπαφή- θά λέγαμε σχεδόν, πώς ή chastete 
διαπιστώνει έκείνη τήν αισθησιακή άνάγκη τής μοναξιάς πού 
κάπου κάπου τό σώμα μας νοιώθει.

Ή άγάπη πρός δ,τι ζωντανό πού βρίσκεις στό Baudelaire- 
αύτός εΐναι, σάν αίσθημα, ό χριστιανισμός του- κι άν ή άγά
πη του έχασε κάθε θέρμη, δμως δέ σηκώνεται ένάντια σ αύτή, 
τού λείπει τό θάρρος καί ή ψυχική έλευθερία ένός Nietzche, 
καί δέν άτενίζει τήν άγάπη σάν άμαρτία κατά τις στιγμές έ
νός άνθρώπινου πνευματικού άγώνα- κ’ έτσι μπορεί δλα νά τ 
άρνηθεΐ, άλλά δέν άγαναχτεΐ ποτέ του ένάντια στό ίδιο τό αϊ- 

σθημα τής άγάπης .

* ♦ ♦

Τά λόγια τών μεγάλων ποιητών τού παρελθόντος δέν έ
χουν άλλη σημασία γιά μάς άπό έκείνη τής συμβολής τους στό 
νά νιώσουμε πληρέστερα τήν άλήθεια. Καί τέτοια συμβολή εΐ
ναι άναγκαία, γιατί ή σημερινή άλήθεια δέν εΐναι προσωρινή- 
εΐναι άλήθεια δλων τών καιρών .

Ετσι μάς ένδιαφέρει τό έργο τοΰ Baudelaire- δπως κάθε 
έργο προωρισμένο νά ζήσει άνταποκρίνεται, πέραν άπό μιά 
ψυχολογική πραγματικότητα, σέ μιά άλήθεια .

Άγάπη καί ήδονή- τείνοντας καί πρός τή μιά καί πρός τήν 
άλλη ό Baudelaire άποκαλύπτει τήν άνθρώπινη ούσία του, άνε- 
ξάρτητα άπό κάθε βαθύτερη σύμπτωση δράματος- έτσι ή έμ
πνευσή του λαβαίνει μιά μορφή καθαρά λυρική. Δράμα δέν ύ- 
φίσταται, άλλά διασώζεται λυρικά — δηλαδή μ’ έκείνη τήν έν
ταση ειλικρίνειας πού στήν περιοχή τής τέχνης τοΰ λόγου μο- 
νάχα ό λυρισμός έπιτρέπει — ό πόνος τού συνολικού θνητού 
άνθρώπου, άκριβώς γιατί άγάπη καί ήδονή εΐναι δλος ό όρί- 
ζοντας τού θνητού άνθρώπου .

Ο πόνος τό γεννάει ό χριστιανισμός του- χριστιανισμός 
δπου δέν πιστεύει πιά, άλλά πού τόν τυραννάει γιατί δέ μπό
ρεσε ν’ άποχτήσει μιάν άλλη αύθυπόστατη άλήθεια .

Ενιαίος άνθρωπος, πάει πρός τούς συνανθρώπους, του γυ
ρεύοντας δλο τό εΐναι τους- έφαρμόζοντας στά αίσθήματά του- 
χωρίς νά τό θελήσει συνειδητά, έκεϊνο πού ό Rimbaud άποφα- 
σιστικά θά θέσει σάν Ιδανικό τού ποιητή καί τού άνθρώπου. 
«...posseder la verite dans une ame et un corps. (Une Saison en 
Enter: Adieu) - «....νά κατέχεις τήν άλήθεια μέσα σέ μιά ψυχή 
καί σ’ ένα σώμα».

1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ
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ΣΤΗ ΒΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥΔΕΡΗΣ ΕΡΜΙΑΣ

Ξάφνου, απολειτουργά, οί λαχτάρες μου 
ζεχυθήκαν, ντυμένες 
ατά πράσινα, στά κρόκινα, 
στά χρυσαφιά, στά κόκκινα, 
στά γκρίζα, στά ούρανιά, 
κι' άλλες στά μαύρα κι άλλες άσπροφόρες, 
γυναίκες, χηρευάμενες, παιδούλες, κόρες, 
ζεχυθήκαν με μιά, 
καί πήραν με τρελλή καρδιά, 
τ' άνάπλαγα, νά Σε γυρεύουν.

*Ισκιος αχνός, πού άνύφαινε 
τό λίγο φώς μέ τόν άγέρα, 
κι' άπ' τά χιμαιρικά Σου τά μαλλιά, 
κοπάδι καί σηκώθηκαν λογής πουλιά, 
σκορπώντας στήν εσπέρα 
δπου έσβυσες μέ μιας.

3)8)1935 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ

Στην πολιτεία Σέ γύρεψαν, 
πόρτα την πόρτα μπήκαν, 
μπήκαν καί βγήκαν, 
καί δέ Σέ βρήκαν’ 
καί στο βουνό, πού Σ' έκραζαν, 
οί αντίλαλοι μονάχ’ άποκριθήκαν, 
μά τ’ όνομά Σου ζαναλέοντας, 
κραχτά καί σάμπως κλαίοντας, 
άναγελοΰσαν σάμπως, 
μεσ’ ατού μεσημεριού τό θάμπος, 
τού ανθρώπου τόν καρδιοσωμό.

Καί στό δρυμό, πού φέρανε τόν άναστατωμό, 
κι ολο καί πιό μανιάζοντας, 
τά ελάφια ζεμονιάζοντας, 
δειλούς λαγούς, ζαρκάδια 
καί τά περδίκια φτέρωσαν, 
μά στάλα δέν τούς μέρωσαν 
τά δάκρυα τους τ’ ακράτητα, 
τί πατημένα, απάτητα, 
ολ’ άπό Σέ ήταν άδεια, 
τού διάβα Σου σημάδια, 
δέ βρήκαν πουθενά:

"Ολη τή μέρα έτσι σπαράζανε' 
μά μέ τό δείλι ώς φτάζανε, 
— είδαν καί νά ! — 
στή βρύση τής άμμουδερής έρμιάς, 
καθόσουν πέρα,

ΑΥΡΙΟ....

Αύριο νά πεις καί πειά νά μή φανείς. 
Καί μόνος στούς άόμματους νά προχωρήσεις 
τού μέλλοντος τούς δρόμους, σέ κάθε βήμα μόνος, 
σέ κάθε μιά καμπή καί πειά κανείς κοντά σου 
πού νά χαμογελάει.....

’Ακούμπαγε στό στήθος μου 
επάνω τό κεφάλι σου μέ τών μαλλιών τό κύμα 
σάν ένα σύννεφο ελαφρό πού τής καρδιάς μου 
έοκέπαζε τό φώς. Κι’ δλο τό κλάμα 
πού άπό τίς ρίζες τίς βαθειές 
τού είναι σου άνέβαινε 
στή θλίψη τών βλεφάρων 
τό χέρι μού "βρεχε, βαρύ, θερμό 
καί κάθε δάκρυ έμοιαζε σά μιά σφραγίδα 
πού δλα τά τελειώνει. Καί μές στόν πόνο σου 
ζεχώριζα τόν πόνο 
όλων τών εποχών τής γής’ 
δλων τών γυναικών πού τό κεφάλι άκούμπαγαν 
στό στήθος καθενός πού φεύγει 
χωρίς πειά νά γυρίσει. Καί τών ψυχών 
είδα τό πέρασμα άκατάπαυστο 
σάν τού νερού τό κύλημα 
σέ θάλασσες μεγάλες, καί τούς ερημικούς τούς δρόμους 
γιά ιόν άιέλειωτο τού άνθρώ’που πυρετό φτειαγμένους, 
γιά τίς εφήμερες τίς πλάνες του.

(Μετάφρ. Στ. Ξεφλούδα) Enzio Volture
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JEAN GIRAUDOUX

BELLA...
Τό φθινόπωρο δέν τέλειωνε. Φαινόταν αποφασισμένο γιά 

μιά φορά νά προφτάσει ζωντανό τό έπίσημο τέρμα του, τούτη 
τήν εικοστή Δεκεμβρίου, σαβανωμένο άπό συνήθεια κάτω άπ’ 
τόν χειμώνα. 'Ό,τι πιό φθαρτό ύπάρχει μέσα στό χρόνο ζοΰσε 
άκόμα. Στά δέντρα, τά φύλλα έφταναν στά πιό μεγάλα γηρα
τειά πού εΐχαν φτάσει ποτέ φύλλα. Ήταν ή έκατονταετηρίδα 
άπό τά λίγα χόρτα άπό τις άράχνες, άπό τις μυΐγες..

Ό Φοντράνζ, πού ήρθε γιά μερικές μέρες στό Παρίσι, κα
θόντανε στις ταράτσες τών καφενείων, γιατί τά μουσεία δέν 
τόν ένδιέφεραν πιά... ’’Ήταν τόσο ξένος στήν κίνηση τοΰ Πα
ρισιού, στό διάβα άκόμα τής ζωής ώστε τοΰ πρόσφερναν, δπως 
σ’ ένα ξένο άπό ράτσα, κάρτες διάφανες κι’ όδηγούς.

Κάποτε, καθώς έμφανιζόταν τόσο αιφνίδια, πού τόν νόμιζε 
νά βγαίνει άπ’ τόν έγκέφαλό του, μιά παρέα άπό κορίτσια ντυμέ
να πού φορούσαν χάρτινα καπέλλα, τόν περικύκλωνε· ήταν 
τής 'Αγίας Αικατερίνης.’Έκαναν έπίθεση ένάντια σ’ αύτόν τόν 
άκίνδυνο άνθρωπο μ’ δλα τά πιό σκληρά δπλα τους καί μέ τά 
άσπρα δόντια τους, μέ τά νεανικά τους μάτια. Ήταν δμως 
πολύ εύθυμες, πολύ θορυβώδεις. Δέν τις άρεζε. Τοΰ έκαναν 
τήν έντύπωση μικρών δντων σχεδόν άρσενικών. "Οταν βρει κα
νείς τό φΰλον τής γής, τό φθινόπωρο, ένδιαφέρεται στ άλή- 
θεια λίγο γιά κείνο τών έργατριών τοΰ Πατοΰ. Τό βράδυ πή
γαινε στόν κινηματογράφο. Δέν εΐχε δει μέχρι τούτη τήν ήμέ- 
ρα παρά φιλμ πολεμικά, βομβαρδισμούς, πτώματα. Εκπλήσ
σονταν πού έβλεπε τήν ειρήνη άποκαταστημένη σιό βασίλειο 
τών αναλαμπών. Οί άναλαμπές άπό τά εύρωστα άγόρια άγ- 
κάλιαζαν κορίτσια. Ή άναλαμπή τοΰ Ώκεανοΰ έπαιρνε δέκα 
όμορφες λουόμενες τοΰ Σάν - Φραντσίσκο καί τής γύμνωνε. ’Α
ναλαμπές άπό γορίλλας γλύτωναν κοριτσάκια. Αύτή ή παγκό
σμια στοργή γιά τίς γυναίκες τόν άποχαύνωνε. Κάποια μέρα, 

βγαίνοντας άπό μιά τέτοια σάλα, βρέθηκε μπροστά στό μπάρ 
δπου εΐχε γνωρίσει τήν Ίντιάνα. Έσπρωξε τήν πόρτα.

Ό πόλεμος, πού τά πάντα έρειπώνει, εΐχε σκεπάσει τό 
μπάρ μέ άκαζοΰ καί μέ μπρούντζο. Άπό τόν πόλεμο, πού κα
ταστρέφει κάθε πολιτισμό, τό μπάρ έβγαινε μέ κατευθυντήριο 
ρυθμό καί έπιχρυσωμένο πομπηϊανά. Ήταν ό ίδιος διευθυντής 
τοΰ μπάρ. 'Ο πόλεμος, πού τά εΐχε δλα κατασφάξει δέν τοΰ 
πήρε ούτε μιά τρίχα. Ό Φοντράνζ έμπαινε στήν αιωνιότητα. Μέ 
βήμα συνηθισμένο κατευθύνθηκε πρός τή θέση τήν καταλειμμέ- 
νη άπό τότε μιά φορά, καί κάθισε. Γιατί έτρεμε δταν άνοι
γε ή πόρτα; Γιατί αύτή ή ζωηρή καρδιά σέ μιάν ένέργεια 
τόσο χυδαία δπως ή κατασκευή μιάς λεμονάδας; ΠερνοΟσαν 
άνθρωποι μέ σημαίες. Πληροφορήθηκε. Ήταν ό ένταφιασμός 
τοΰ Ζωρές. Αύτόν πού δολοφόνησαν τήν τελευταία φορά πού 
εΐχε δει τήν Ίντιάνα, τόν έθαφταν σήμερα. Δέν εΐχε ούτε έκ- 
πλαγεϊ ούτε δυσαρεστηθεϊ πού συνδέθηκε μ’ αύτό τό κορίτσι 
μέ τήν θέληση τής τύχης. "Οταν ό Ζωρές θ’ άναστήνονταν, ή 
δταν κομμουνιστές θά σκόρπιζαν στόν άνεμο τή στάχτη τοΰ 
Ζωρές, θάταν έκεΐ μέσα σ’ αύτό τό μπάρ σπρωχμένος πρός 
τήν Ίντιάνα άπό κάποιο τρίτο πένθος. Τοΰ έρχονταν σχεδόν ό 
πόθος νά δει τήν ’ίδια τήν Ίντιάνα, ν’ άγγίξει τό δριο αύτής 
τής τροχιάς τών δέκα έτών, ν’ άγγίξει τήν Ίντιάνα...

Μιά γυναίκα ήρθε καί κάθισε κοντά του, τόν έρέθισε χα
ριτωμένα, τόν χτύπησε μέ δλες αύτές τίς μετάλλινες άσπϊδες 
πού εΐναι τά εύαίσθητα σημεία τών άντρών στά μπάρ, τή σι- 
γαροθήκη του, τό τσακμάκι του, τό ρολόι του. Ήταν πιό λε
πτή άπό τήν Ίντιάνα. Πάνω στό δαχτυλίδι, διάβασε άπται
στα τό οικόσημο τών Φοντράνζ, χαμογέλασε, άλλά χωρίς νά 
έπιμείνει στό Ferreum ubique, συλλάβισε μέ τούς καθιερωμέ
νους δρους τίς έπιγραφές καί τά σκαλίσματα τοΰ δαχτυλιδιοΰ. 
Ό διευθυντής τοΰ μπάρ, άνήσυχος γιά μιά στιγμή, ήταν διστα- 
χτικός νά έπέμβει σέ μιά συζήτηση γιά οικόσημα. Άλλά κά
τοχος γιά ένα βράδυ αύτής τής ένόρασης πού άποκαλύπτει 
στούς μεγαλοφυείς συγγραφείς έκεΐνο πού οί μέτριοι όνομά- 
ζουν τό αιώνιο θήλυ, ό εύγενής άγρότης δέν προσελκύθηκε 
άπ’ αύτήν. Τούτη ή γυναίκα γίνονταν άντρας κάτω άπ’ τά 
μάτια του... Ήταν ώς τόσο έπιδέξια. Κατεύθυνε τόν Φοντράνζ 
πάνω στά πιό κατάλληλα θέματα γιά νά τόν γοητεύσουν, τό 
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κυνήγι, τ’ αλόγα. 'Υποκρίνονταν αύτή τή βραδυά, τό νυχτερινό 
της σύνδεσμο, γλυκά καί σταθερά, δπως μιά γυναίκα παίζει 
τήν καρριέρα της, σάν νά έπρόκειτο γιά άληθινό γάμο. 'Υπό
σχονταν γι’ αύτή τή νύχτα κάθε τί πού κάνει τις ένώσεις μα
κροχρόνιες κι’ εύτυχισμένες, ένα καλό χαρακτήρα, καταδεχτι- 
κότητα- ήξερε νά ράβει, δέν θίγονταν ποτές. Ποτέ άρραβωνια- 
στικιά πού νομίζει τόν άρραβωνιαστικό της άποφασισμένο νά 
τά χαλάσει, δέν έδειξε περισσότερο τάκτ, περισσότερη άμεπτη 
άξιοπρέπεια: δέν ήταν βαμμένη, δέν είχε κοντά μαλλιά. Πει
σμωμένος, ό Φοντράνζ άπαντοΰσε δίχως εύχαρί.στηση. Δέν τής 
ζήτησε ούτε τ’όνομά της. Μποροΰσε νά ονομάζονταν Αύγου
στος ή Γιώργος, άν αύτό τής άρεζε. Εΐχε μάλιστα τό θάρρος 
νά τήν ρωτήσει γιά μιά ξανθειά γυναίκα, μέ μεγάλα γαλανά 
μάτια, μέ μιάν επιδερμίδα πολύ λευκή, πού ονομάζονταν Ίν- 
τιάνα. Εΐχε έκπλαγεϊ κι’ ό ίδιος πού γιά νά ζωγραφίσει τήν 
Ίντιάνα εύρισκε τόσες λεπτομέρειες· θά μποροΰσε νά πει δτι 
εΐχε διπλά βλέφαρα, τό άνοιγμα άπ’ τά ρουθούνια άδιόρατο, 
τό αύτί ρόδινο, τό ένα μονάχα άπό τ’ αύτιά τρυπημένο. Ή γυ
ναίκα γνώριζε τήν Ίντιάνα. Ή Ίντιάνα δέν έρχονταν πιά στό 
μπάρ, άπό τότε πού ό διευθυντής τοΰ μπάρ τής εΐχε δώσει δυό 
χαστούκια καί τήν έκανε νά χάσει μισή λίτρα αΐμα άπ’ αύτά 
τά άδιόρατα ρουθούνια της. "Εγραψε τήν διεύθυνση αύτοΰ τοΰ 
καινούργιου μπάρ. Δέν πρόσθεσε τή δική της. ’Έπειτα έφυγε 
άμέσως, άλλά μέ άξιοπρέπεια, άρνοάμενη νά τής πληρώσει τήν 
κονσομασιόν της, στέλνοντάς του άπό τήν πόρτα ένα έλαφρό 
χαμόγελο διακριτικό καί θλιβερό, ώσάν αύτή ή άναχώρηση νά 
ήταν ή διακοπή είκοσι χρόνων κοινής συμβίωσης. Μόλις έξα- 
φανίστηκε σηκώθηκε κΓ αύτός καί ζήτησε τό μπάρ τής Ίντιά- 
νας.

Ήταν πολύ γειτονικό.'Η Ίντιάνα έπίδέκα χρόνια δέν πήγε 
στήν έξοχή, δέν γύρισε μ’ αύτοκίνητο, δέν πλησίασε μάλιστα 
στήν περιοχή πού βρίσκονται τά θέατρα. Τά μπάρ πού τήν 
προφύλαξαν διαδοχικά άπ’ τίς οβίδες, άπ’ τίς βόμβες, άπ’ τήν 
άστυνομία, είχαν διαφορετικά νούμερα, μά βρίσκονταν στόν 
’ίδιο δρόμο. Εΐχε άνταλλάξει τό 27 μέ τό 15 έπειτα μέ τό 9, 
άλλαξε σπίτια, σ’ ένα παιχνίδι πού θά διαρκοΰσε δσο ή ζωή 
της. Ή άποπεράτωση τής λεωφόρου Haussmann άπέκλεισε πε
ρισσότερο τήν περιοχή της, άλλά δέν τής έρχονταν ή ιδέα νά 

διασχίσει αύτή τήν καινούργια ζώνη. Πρέπει κανένας νά ύπο - 
τάσσεται στήν έποχή πού ζουμε. Γι’ αύτήν οί σκοτούρες πού 
εΐχε μέ τούς διάφορους διευθυντές τών μπάρ, τά γκέρλς ή τά 
όργανα τής τάξεως ήταν πολλαπλάσιες, σάν σέ νησί, γι’ αύ
τήν στό Παρίσι βρίσκονταν μονάχα τρεις διευθυντές μπάρ, έξη 
όργανα τής τάξεως. Φαντάζεστε άν τήν άνεγνώριζαν! Ό Φον- 
τράζ ήταν στό μπάρ έδώ καί μερικά λεπτά δταν μπήκε ή Ίν- 
τιάνα. Ήταν μονάχη. Ή Ίντιάνα ήταν άλλωστε πάντα μονά
χη. Δέν έθεάθηκε ποτέ νά δίνει τό χέρι της σ’ έναν άντρα, νά 
περπατεΐ μ’ έναν άντρα... Μποροΰσε κανείς νά έξασκεΐ αύτό 
τό έπάγγελμα χωρίς νά προδίδεται. Κατά τήν άντίληψή της 
κακή φήμη ήταν ή φιλία, οί παρέες. Δέν εΐχε άλλάξει· τό ’ίδιο 
γαλακτώδες χρώμα χωρίς πούδρα, τά ’ίδια κόκκινα χείλη χω, 
ρίς ρούζ, τά ίδια γαλανά μάτια μέ ίριδες τόσο φαρδειές πού 
έμοιαζαν σά νά τίς εΐχε καταπιεί καταρράχτης, τά μαΰρα της 
φρύδια, τά ξανθά της μαλλιά τραβηγμένα πρός τά πίσω, προ- 
σφέρνοντας μέ άδιαφορία τό δίχως ζωή πρόσωπό της σάν ένα 
πίνακα πείρας, πάνω στόν ότιοϊο τά χρώματα διαφοροποιούν
ταν ύπερβολικά. ’Ανάμεσα σ’ αύτό τό ρόζ, σ’ αύτό τό γαλά
ζιο, σ’ αύτό τό άσπρο, ύπήρχαν διαφορές αιώνων, κλίματος, 
ύλης...

Τό μπάρ ήταν σχεδόν άδειο. Μηχανικά σάν σέ υπνωση- 
διευθύνθηκε πρός τόν Φοντράνζ, κάθισε κοντά του καί ξανάρ
χισε. 'Ο Φοντράνζ κύτταξε αύτό τό ώραΐο μέτωπο τό δίχως 
σκέψη, αύτά τά όμορφα μάτια τά δίχως βλέμμα, αύτό τό βαρύ 
καί σφιχτοδεμένο σώμα μέ καρπούς τών χεριών κι’ άστράγα- 
λους λεπτούς, πού ή οκνηρία, περισσότερο άπ’ τή μόδα, πε
ριέβαλλε μ’ ένδύματα εύκολα, σχεδόν παιδικά. Ποιο κακό, 
ποιά άνθρώπινη άδυναμία, γι’ άγάπη τής Μιτέλλας, έρχονταν 
αύτή τή φορά νά καταχτήσει τούτη τή γυναίκα; Δέν τόν εΐχε 
άναγνωρίσει. Δέν άνεγνώριζε τ’ άντικείμενα πού ό Φοντράνζ 
έβγαλε για νά ξυπνήσει τή μνήμη της, τή σιγαροθήκη πού 
τ’ άφρισμένο άλογο, τό κουτί άπ’ τά σπίρτα πού τό ούρλια- 
σμα τών άγριοχοίρων, τά έκαναν νά ξεχωρίζουν. Μά δέν άνε
γνώριζε ποτέ τίποτα· μόλις τήν όπερα. Μίλησε! ’Έμαθε τί συ
νέβηκε σ’ αύτά τά δέκα χρόνια. Ή έκδίκηση τής Μπέλλας πάνω 
στούς άντρες εΐχε έξακολουθήσει. Αύτή τούς έκλαιβε τήν κο
καΐνη, τήν ήρωΐνη. 'Ένα φαινόμενο, πολύ πλούσιος θέλησε νά 
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τήν παντρευτεί. Πόσο τόν έκδικήθηκε! Τά κανόνισε έτσι ώστε 
νά πιαστεί, θέλησε νά τήν συγχωρέσει, τής έφερε τρία δαχτυ- 
λίδια νά διαλέξει- αύτή διάλεξε τό άκριβώτερο καί τοΰ τό 
έστειλε μέσα σ’ ένα δοχείο μουστάρδας, μέ τό ρουμπίνι πριο
νισμένο στά δυό. Μιλούσε δίχως έμφαση, κατά μέτωπο, καθι
σμένη δπως ένας ύποβολέας, δπως ό υποβολέας ένός προσώ
που μανιακού πού ό Φοντράνζ έβλεπε κατά διαστήματα στό 
πραγματικό του άνάστημα...

Τό μπάρ έκλεισε, βγήκαν. Τήν συνώδεψε χωρίς αύτή νά 
πει οϋτε μιά λέξη προσφοράς ή άρνησης, ώσάν έπί δέκα χρό
νια νάταν αύτός πού έρχονταν νά περιμένει κάθε βράδυ τά 
μεσάνυχτα. Κατοικούσε στό ϊδιο σπίτι, στό ϊδιο δωμάτιο. 'Ο 
Φοντράνζ θυμότανε καθένα άπ’ αύτά τά ξαφνισμένα κεφάλια 
πού έβγαιναν έδώ καί δέκα χρόνια άπό τίς πόρτες κάθε δια
μερίσματος γιά νά πληροφορηθόΰν γιά τόν πόλεμο, θυμήθηκε 
μέ θλίψη αύτά τά σταματήματα σέ κάθε πάτωμα, αύτά τά 
παιδιά κάθε πατώματος πού έπρεπε ν’ άσφαλίσει. Τοΰτα ήταν 
κυρίως πού καθησύχασαν κι’ αύτόν τόν ϊδιο. Μέσα στό δωμά
τιο ποτέ δέν ύπήρχε καρέκλα. ’Έπρεπε νά βυθίζεται μέσα σ’αύ. 
τήν τήν τρομερή καί γλυκειά νύχτα πάντα δπως ένας κολυμ- 

• βητής άπ’ ένα άκροτήριο. 'Όταν ξαπλώθηκε, μέ τή λάμπα 
σβυστή, αύτή περπάτησε γιά πολλή ώρα γυμνή, τακτοποίησε 
γυμνή τόν σπιρτολόγο της. ’’Ήταν τό φάρμακό της γιά ν’ άπο- 
φεύγει τίς πυρκαϊές, πού φοβότανε. "Ενα ζώο μέ κηλΐδες πά
γου καί φωτιάς γλύστρησε κοντά στόν Φοντράνζ.

Κατά τά μεσάνυχτα, ξύπνησε. Ό Φοντράνζ έκλαιγε μέ λυ
γμούς. Ό ’Ιάκωβος καί ή Μπέλλα, ένωμένοι σέ μιάν άγάπη τέ
λεια, ήταν σκυμμένοι άπάνω του. —Είμαι ή κόρη σου, έλεγε ό 
’Ιάκωβος. — Είμαι ό γυιός σου, έλεγε ή Μπέλλα... κι’ άγκα- 
λιάζονταν.... Ή Ίντιάνα δέν εΐχε άκούσει ποτές έναν άντρα 
νά κλαίει. "Ομως ήξερε άρκετά άπό άλλες δοκιμασίες νά προ
σπαθεί νά μαντέψει αύτόν τόν θόρυβο. Τέντωσε τ’ αύτί.... 
Δέν ήταν φτέρνισμα. Δέν φτερνίζεται κανείς έκατό φορές συ
νεχώς... Δέν ήταν δπως έδώ καί τρεις βδομάδες, ή στηθάγχη. 
Στή στηθάγχη χτυπιέται κανένας, φωνάζει βοήθεια... ’Έπειτα 
πάλι ήταν πολύ γέρος γιά νά εΐχε δηλητηριασθεϊ άπό άσψυ- 
ξιογόνα... ’Ίσως άπλούστατα μιά έξαψη. Καί πάλι δμως δχι, 
γιατί ή έξαψη βαστάει ένα δευτερόλεπτο, κι’ αύτό δέν φαινό

Ταν πράγματι νάχε τελειώσει!... Δέν άμφέβαλλε. Αύτός ό άν
θρωπος κοντά της έκλαιγε. Μονάχα στήν Ίντιάνα τύχαιναν 
τέτοιες περιπέτειες! Γιά πρώτη φορά ή άρρώστεια ένός άνθρώ
που τής άπέσπασε μιά λέξη.

— Μπά! σέ καλό σου, μπαμπά, ρώτησε, μ’ αύτή τή βέβηλη 
γλώσσα πού ήταν ή μόνη της τρυφερότητα· κλαΐς;

Συγκρατήθηκε, άσχημα...
— Τί, δέν περνάει, μπάρμπα μου; θέλεις άσπιρίνη;
Μιά στιγμή πέρασε... "Ενας λυγμός ξανάρθε...
— Έ! άδερφάκι, σίγουρα ό έρωτας δέν εΐναι άστεϊος! είπε.

Μεταφραστής: ΤΑΚΗΣ ΒΑΡΒ1ΤΣ1ΩΤΗΣ

ΑΥΓΗ
Γλυκό πρωί. Μιά φάμπρικα μακρόσυρεα σφυρίξει.
Την ησνχη άχνα εη ΰολη ξηλόφεονα ξεσκίζει.
Σέ λίγο παίρνουν εό άκοπά κι’ οί άλλες κι’ άρχινάνε.
— Τά μάεια, πον βασίλεψαν σεόν ύπνο, άχ, πώς ξυπνάνε...

ΔΕΙΛΙΝΟ
Οί καμινάδες φεννοννε καί εό σεερνό καπνό εονς. 
Σκόλασμα. Κι' όλες ξεκινούν γιά ε’ άξιο οπιεικό εονς. 
Ό ήλιος έγειρε απαλά σεό χρυσαφένιο αχνό εου.
Κ’ ένα μικρό ·εο σκάει κρυφά γιά νάβρη εόν καλό εου...

ΠΑΝΟΣ ΣΠΑΛΑΣ
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ΘΥΜΑΜΑΙ ΔΩΡΟΘΕΑ....

θυμάμαι, Δωροθέα, πώς συνάντησα αύτή τή γυναίκα ένα 
πρωί σ’ ένα μικρό πάρκο πού τό περνούσαν βιαστικοί οί άνθρω
ποι τοΰ λαού μέ τή λαχτάρα νά μείνουν έκεΐ δλη τή μέρα πα- 
ραδομένοι στήν εύτυχία τοΰ ήλιου, δλοι αύτοί πού δουλεύουν 
σκληρά γιά νά κερδίσουν τό ψωμί τους. Ήταν μιά φυσιογνωμία 
μέ λεπτά χαρακτηριστικά, πού δέ μποροΰσε νά κρύψει τήν άγω- 
νία της, μέ μιά σκιά θλίψης στά μάτια. Τά χέρια της στρηφο- 
γύριζαν νευρικά, δπως ξεπρόβαλλαν δειλά άνάμεσα στήν πρωινή 
γαλήνη. Μιά μορφή πού μοΰ φαινόταν βυθισμένη στό μυστήριό 
της. 'Η πράσινη χλόη ήταν άκόμα ύγρή άπτή δροσιά τής νύ
χτας. "Οπως τήν κοίταζα ή φαντασία μου δημιουργούσε, χωρίς 
νά θέλω, τήν ιστορία της, μιά ιστορία αύθαίρετη πού δίχως άλλο 
δέν ήταν άληθινή. Φανταζόμουνα δτι ήταν μιά γυναίκα πού 
έμεινε δλη τή νύχτα άγρυπνη κοιτάζοντας τόν πόνο της πού 
σταμάτησε άκίνητος μέσα της καί τήν έξαφάνισε στό άπειρό 
του. Ό πόνος πού πολλαπλασιάζεται τρομακτικά στό σκοτάδι 
καί τή σιωπή μιας κάμαρας θά τήν κυνήγησε χωρίς οίκτο καί 
θά τήν έρριξε σ’ αύτό τό ήμερο φώς τοΰ περιθωρίου τής μέρας, 
δπου δλες οί σκιές διαλύονται κ’ οί μορφές καί τά πράγματα 
γίνουνται καθαρά δπως εΐναι στήν πραγματικότητα. Μοΰ φαι
νόταν άκόμα ή γυναίκα αύτή πώς άναπήδησε άπτό μυστήριο 
τής νύχτας κ’ ήταν ένα πλάσμα παράξενο πού δέ μιλοΰσε, δέ 
μέ καταλάβαινε, δέ μέ κοίταζε στά μάτια, δέντολμοΰσε νά μ’άγ- 
γίξει, δέν εΐχε τήν παραμικρή περιέργεια.

Τής εΐπα: Δέ φανταζόμουνα ποτέ, δτι θά ευρισκα κ ένα 
μονάχα άνθρωπο σ’ αύτό τό ήσυχο πάρκο νά κοιτάζει σιωπηλά, 
δ,τι άνοίγει τά μάτια γύρω του σά νά νοιώθει δική του αύτή τήν 
κίνηση, σά νά έφτασε άπτό άπειρο τής άγωνίας μιας νύχτας 
σέ μιά κοιλάδα γαλήνης, δπου δλα εΐναι άτάραχα, μακρυά 

άπ τόν κόσμο σά σέ μιά έρημο, δπου μπορείς νά κοιτάζεις μο
νάχα τόν ούρανό καί τή στείρα γή, νά νοιώθεις τίς γυμνές έκτά- 
σεις κάτω άπ τά βήματά σου καί ή ψυχή σου νά μή δέχεται 
κανένα χάδι. Δέ μπορείς νά σώσεις τήν ψυχή σου σέ μιάν έρη
μο, δπου δλα εΐναι μέσα στήν άκινησία τοΰ θανάτου.

Ή νέα γυναίκα ήθελε νά φύγει καθώς τής μιλούσα, ώσάν 
ή φωνή μου νά τήν πάγωνε, ένώ αύτή λαχταρούσε μονάχα τή 
σιωπή, τή μεγάλη άγνή σιωπή πού δέν τή διακόπτει τίποτα1 
ούτε τό πέταγμα ένός μικρού πουλιού, τό πέρασμα μιας κατά- 
μαυρης γάτας πού γλυσερά στήν καταπράσινη χλόη σά μιά 
σκιά. Μά δέν κινήθηκε άπ τή θέση της. Γύρισε μονάχα τό κε
φάλι της καί μέ κοίταξε μέ τήν ίδια άπάθεια, τήν ϊδια άδια- 
φορία. Εΐδε κοντά της πάλι τόν άνδρα, πού τόσες φορές τήν 
πλησίασε, πάντα ό ’ίδιος, μέ τόν ίδιο πειρασμό στά χείλη, τήν 
ϊδια λάμψη στά μάτια καί κατάλαβε πώς ή ζωή της δέ μπο
ροΰσε παρά νά έπαναλαμβάνεται, νά εΐναι ϊδια, δλα νά εΐναι 
ϊδια καί δέν τής έμενε παρά ή μοναξιά τοΰ έαυτοΰ της. Ή 
μέρα μας άλήθεια τελειώνει μέ τήν έπιστροφή στόν έαυτό μας 
δπως κ’ ή νύχτα μας. Είμαστε τά άσωτα παιδιά πού δραπε
τεύουμε κάθε στιγμή γιά νά γυρίσουμε άσφαλέστερα στόν 
έαυτό μας. Υπάρχει αύτή ή έπιστροφή τοΰ άσώτου σέ κάθε άν
θρωπο. Πάντα, δταν βλέπουμε κάποιον νά φεύγει, καταλαβαί
νουμε δτι έτσι θά γυρίσει δίχως άλλο καί μόλις φτάσει θά ’ναι 
έτοιμος νά ξαναφύγει. "Ολα εΐναι ϊδια, άφοΰ δλα τελειώνουν 
στή μοναξιά. 'Η μοναξιά τοΰ έαυτοΰ μας, τά άδεια χέρια, ή 
σάρκα πού λαχταρά, τά μάταια όνειρα, ένα πήδημα άπ τό φως 
στό σκοτάδι κι’ άντίθετα, ένα κυνήγημα χωρίς διακοπή κάθε 
μορφής, κάθε εικόνας πού δημιουργεί ή φαντασία μας ή μάς 
δίνουν οί αισθήσεις μας καταντάν δλες μας οί μέρες. ’Αγαπάμε 
καί σκοτώνουμε, ποθρΰμε καί μισούμε γιατί εϊμαστε άνθρωποι, 
ένας άνθρωπος διαφορετικός κάθε φορά πού ’ίσως καί μεϊς δέν 
τόν γνωρίζουμε. ’Έτσι ή έπιστροφή τοΰ άσώτου εΐναι κι’ δλα 
ή φυγή καί δέν ύπάρχουν δρια πού νά χωρίζουν καθαρά αύτές 
τίς δυό πράξεις.

Μιά λουρίδα ήλιου γλύστρησε άπ τά πράσινα κλαδιά τών 
μεγάλων δέντρων, έπεσε καί φώτισε όλόκληρο τό πρόσωπό της, 
μάκρυνε στή χλόη δπου είχαν άνθίσει μερικά κάτασπρα λου
λούδια, ζωηρά άπ τήν πρωινή δροσιά, χάιδεψε τά λεπτά της
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χέρια μέ τά νευρικά δάκτυλα πού μέ κάποιες άκατάστατες κι
νήσεις έκψράζαν δλη τήν έσωτερική ταραχή, τά ώχρά χείλη 
άπ τήν άσωτεία τής νύχτας, τά μάτια ποΰ βρίσκαν πάλι τή 
λάμψη τους. Σηκώθηκε καί προχώρησε. Προχώρησα μαζί της, 
σά νά μέ παράσερνε τό αίνιγμα πού νόμιζα δτι έκρυβε. Δέν κα
ταλάβαινα δτι μονάχα στή μοναξιά ή νέα αύτή γυναίκα θά 
βρισκόταν σέ άρμονϊα μέ τόν έαυτό της. Μέ σκλάβωνε τό μυ
στήριο τής άγνωστης αύτής μορφής ποΰ μπορούσα νά τή συν
αντήσω σ’ ένα μυθιστόρημα άπό κείνα πού τόσο μέ συγκινοϋ- 
σαν καί πού δέ μπόρεσα νά γράψω. "Ενα μυθιστόρημα πού σέ 
φέρνει πέρα άπ’ αύτό πού είσαι σέ κείνο πού θά ήθελες νά εί
σαι, πού σέ βυθίζει σέ μιάν άτμόσψαιρα όνείρου καί σοΰ άπο- 
καλύπτει τή μαγεία τής ζωής. 'Όλα εΐναι σκεπασμένα μέ μιά 
έλαφρυά σκιά, έχουν τήν άβεβαιότητα ένός μουσικού κόσμου, 
τήν έκφραση έξαϋλωμένων μορφών, μιά ροή άδιάκοπη τών έσω- 
τερικών γεγονότων, άποπνέουν κάποιο άρωμα φευγαλέο καί 
ζούν κάτω άπό ένα μυστήριο άτέλειωτο. Ο,τι μπορούμε νά ζή· 
σουμε οί ίδιοι μάς εΐναι άδιάφορο σ’ ένα μυθιστόρημα. Εκείνο 
πού εΐναι πέρα άπ τή ζωή τοΰ καθενός, άπ αύτή τή μικρή ζωή 
μεταφερμένο στήν άλλη πού έχει μέσα της τήν αιωνιότητα καί 
πού θά θέλαμε νά ζήσουμε καί τή νειρευόμαστε κάθε στιγμή 
μέ τά μάτια άνοιχτά, νά τί μάς γοητεύει. Κι δμως τά περισσό
τερα μυθιστορήματα μάς δίνουν καθαρά, σάν οδηγημένα μο
νάχα άπ τή λογική, αύτό πού θέλουν νά πουν, καταλαβαίνουμε 
άμέσως πώς θά τελειώσει ή ιστορία, βλέπουμε άνθρώπους όλο- 
κληρωμένους, δέν ύπάρχει χώρος νά μαντέψεις τίποτα, νά προ
σθέσεις κάτι άλλο, νά σχηματισθούν κύκλοι ατέλειωτοι μέσα 
σου, τούς λείπει τό μυστήριο, δ,τι δέν καθορίζεται, αύτή ή προ
έκταση πέρα άπ τό πραγματικό πού πολλαπλασιάζεται μέσα 
μας άπειρα, έκείνη ή άσύλληπτη μαγεία πού πλημμυρίζει δλη 
μας τήν ύπαρξη, τό σιωπηλό πένθος δταν κάποιο φύλλο κίτρινο 
πέφτει άργά καί σιωπηλά άνάμεσα στό ώχρό φώς πάνω στήν 
πράσινη άκόμα χλόη καί ή καρδιά σφίγγεται άπό άγωνία, 
νοιώθει μιά θλίψη άτέλειωτη νά τή συντρίβει. 'Υπάρχει μιά άκα- 
θόριστη άτμόσψαιρα σέ κάποια βιβλία, πράγματα πού μοναχά 
μαντεύονται, όμίχλες πού διαλύονται αργά, κάποια λόγια πού 
μόλις άκούγονται, πού δέν τελειώνουν, μισοκομμένα, αόριστα 
σά νά τά λέγει κανείς στόν έαυτό του. Μά κάποια άλλα βι

βλία σέ παρασέρνουν σ’ έναν ’ίλιγγο ένέργειας, σέ μεθούν γιά 
δράση. 'Υπάρχουν πολλά βιβλία, δπως καί πολλοί άνθρωποι 
κι’ δλα κλείνουν μέσα τους τό δικό τους κόσμο, τή δική τους 
ψυχή, τή μουσική τους.

Στή γωνιά ένός δρόμου ένα κορίτσι πού πουλούσε λου
λούδια σταμάτησε μπροστά στή νέα γυναίκα. Ό ήλιος πλημ
μύριζε δλο τό δρόμο, τά πρόσωπα, τά μάτια, έκανε πιό λευκό 
τό χρώμα τών λουλουδιών. Τό άρωμά τους άγγισε ζωηρά δλες 
τις αισθήσεις της πού ήταν κουρασμένες άπ τό νυχτερινό τους 
παραλήρημα κ ένοιωσε πάλι καινούργιες λαχτάρες, πόθους 
παράφορους. Ρίγησε ξαφνικά σά νά περνούσε στή γυμνή σάρκα 
τό γλυκό χάδι τών χειλιών, τών χεριών, πού φτάνει ώς τό 
βάθος της ψυχής καί τή γεμίζει άγωνία. Ή μυρωδιά τών 
άσπρων λουλουδιών ξυπνούσε άκόμα μέσα της τόσες άναμνή- 
σεις, μέρες ξεχασμένες κάτω άπ τόν ήλιο στήν έξοχή, λίμνες 
μέ τις λευκές πολιτείες στις όχθες τους, θάλασσες πού τις άν- 
τίκρυσε μιάν αύγή σιωπηλές καί άκίνητες, δλα τά μάτια πού 
καθρεφτίστηκαν στά δικά της. Μέσα της γινότανε μιά παρά
ξενη έπιστροφή πρός αύτούς τούς μακρυνούς έαυτούς της πού 
έξακολουθοΰσαν νά ζοΰν τή δική τους ζωή στό βάθος τής 
ύπαρξής της. Γιά νά ζήσουμε, Δωροθέα, έχουμε άπόλυτη άνάγ
κη τού όνείρου, χρειάζεται νά φύγουμε συχνά άπ’ αύτό πού 
είμαστε πρός τό άλλο, νά μεταφερθοΰμε σ’ αύτή τήν άλλη 
φανταστική ζωή πού θά ήταν μιά φορά δική μας καί δέν εΐναι 
πειά. Αρκεί τό άρωμα κάποιων λουλουδιών ν’ άναστήσει ξα
φνικά μιά ζωή πού βρισκόταν σάν ξεχασμένη μέσα μας καί νά 
μάς ξεγελάσει γιά λίγο φέρνοντάς μας τόσο μακρυά άπ τήν 
πραγματικότητα. Στή σιωπή μιας κάμαρας, Δωροθέα, άναδι- 
πλωμένοι στόν έαυτό μας ζούμε χωρίς φωνή σά βουβά πρό
σωπα, σά σκιές πού βλέπουμε μοναχά κάποιες κινήσεις τους 
στή λευκή έπιφάνεια ένός τοίχου, τό δικό μας έσωτερικό δράμα 
γεμάτο μυστήριο καί γιά μάς τούς ίδιους πού κλαϊμε χωρίς νά 
ξαίρουμε γιατί καί χαιρόμαστε πάλι χωρίς κανένα λόγο. Αύτό 
πού ύπάρχει μέσα μας θέλει νά ζήσει τή δική του ζωή. Κάποτε 
μιά μισοσβησμένη φωνή, ένα τίποτα παρασέρνει τή φαντασία 
μας σέ δρόμους πού δέν τούς ξαίρουμε, σέ ταξεί^ία πού δέν τά 
είχαμε ποτέ σκεφθεΐ, σέ τόπους πού δέν τούς είχαν άγγίσει 
τά όνειρά μας κι’ άνοίγει μπροστά μας δλες τις περιοχές τού 
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μαγικού και τοϋ όνείρου. Σ’ αύτά ξεγελάμε τόν έαυτό μας πού 
τοΰ χρειάζεται πολλές φορές τό μή πραγματικό, δ,τι ύπάρχει 
σ’ αύτές τις ύποθετικές έκτάσεις βυθισμένο στό σκιόφωτο, στήν 
Αβεβαιότητα. ’Έχουμε άνάγκη άπ τή σιωπή καί τή μοναξιά γιά 
νά μιλήσουμε μέ τόν έαυτό μας, γιά νά τόν άντικρύσουμε ολό
κληρο χωρίς νά ύπάρχει γύρω μας τίποτα άλλο άπ τις σκιές 
τών πραγμάτων καί τή σβησμένη φωνή τής πολιτείας.

Τό άρωμα τών λευκών λουλουδιών θά τήν άπομόνωνε σέ 
κάποιες άγνωστες περιοχές κι’ δ,τι τήν τριγύριζε θά ήταν σά 
νά μήν ύπήρχε, τόσο τό χάος πού εΐχε σταθεί γύρώ στήν ψυχή 
της ήταν άτέλειωτο. ’Έκλεισε τά μάτια γιά ν’ άκούσει τις άνα- 
μνήσεις πού βημάτιζαν χωρίς διακοπή μέσα της καί τήν πλημ
μύρισε κάποια μακρυνή εύτυχία, μιά θλίψη πού έμεινε μοναχά 
ό ήσκιος της.

Τής είπα : Δέ μπορεί νά μας τρομάζει ή αμαρτία. Τά χέ
ρια μας χρειάζεται νά χαροΰν δ,τι λαχτάρησαν, δ,τι κράτησε 
τά μάτια μας άνοιχτά πολλές νύχτες. Δέ μάς έπιτρέπεται νά 
κοιτάζουμε τόν έαυτό μας μέ τόν ϊδιο πόθο του Ναρκίσσου 
έρωτευμένοι μέ τήν Ανικανοποίητη ψυχή μας. Οΰτε τά δάκρυά 
μας νά βρέχουν ώς τις πρωινές ώρες τήν εύτυχισμένη νύχτα 
καί τά χέρια νά άγωνιουν ολομόναχα γιατί δ,τι κρατήσαν μιά 
στιγμή δέν ήταν παρά ένα τίποτα.

Μέ κοίταξε πάλι Αδιάφορα, άνοιξε τό βήμα της καί χά
θηκε στή γωνιά ένός δρόμου, δπως πάντα χανόντανε δλα αύτά 
τά πλάσματα πού μέ παράσερναν στό μυστήριό τους καί νό
μιζα δτι Ανακάλυψα στήν έπαφή τους έκεϊνο πού άναζητοΰσα 
παντού.

Ή Δωροθέα βυθιζόταν στή σιωπή, τό πρόσωπό της γινό
ταν λυπημένο ωσάν δλα αύτά νά καταστρέφαν τή μαγική ατμό
σφαιρα πού μάς τριγύριζε. Καί σηκωνόμαστε βιαστικά νά ξα- 
ναγυρίσουμε στό μικρό εξοχικό σπίτι.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ
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ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΠΟΙΗΣΗ
Γ. θ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ.— Τό τελευταίο ποίημα τοΰ κ. Γ. Βαφοπού- 

λου, «Τό ρόδο», πού διαβάσαμε στό προηγούμενο τεύχος τών «Μακεδο
νικών Ημερών» μοΰ δίνει αφορμή γιά μιά γενικότερη επισκόπηση τοΰ 
ποιητικού του έργου.

«Τό ρόδο» εΐναι τό τρίτο στή σειρά ποίημα, πού δημοσιεύει ό ποιη
τής άπομακρυνόμενος, άπό μιάν ώρισμένη πλευρά, άπό τό είδος τής ποιή- 
σεως, πού μας εΐχε κάνει νά γνωρίσουμε μέσ’ άπό τόν τόμο του «Τά 
ρόδα της Μυρτάλης» (1931).

Ό Γ. Βαφόπουλος εΐναι ό πρώτος Σαλονικιός ποιητής. Είναι ό πρώ
τος, πού στήν πόλη μας μέσ’ άπό έναν κύκλο καλά πληροφορημένων φί
λων τής τέχνης ξεβγήκε δημιουργός καί πραγματοποίησε μιά ποίηση, πού 
θά μπορούσε νά εχη άξιώσεις μιας ευρύτερης έπιδοκιμασίας. Σέ ήλι- 
κία δεκαεφτά χρόνων άκόμα εΐχε λάβει συνείδηση τής καλλιτεχνικής κι- 
νήσεως: ήταν άντιπρόσωποςτοΰ περιοδικού «Μούσα» καί σύγχρονα έκδο
της τοϋ πρώτου λογοτεχνικού περιοδικού τής πόλης μας, πού Εφερε τόν 
τίτλο «Μακεδονικά Γράμματα». ’Αργότερα γνωρίσθηκε μέ τή «Νέα Ε
στία», δπου ό Ξενόπουλος Εκτιμώντας τήν προσπάθειά του, τού Εδωκε 
θέση. Τά «Ρόδα τής Μυρτάλης» ύπήρξαν ό πρώτος ποιητικός τόμος τού 
κ. Βαφοπούλου. Έκεΐ μπορεί κανείς νά παρακολουθήση τή διασταύρωση 
διαφόρων Επιδράσεων, άπό τόν Καρυωτάκην ώς τόν Καβάφη καί τόν 
Beaudelaire τήν άκαταστάλαχτη άκόμα προσωπική διάθεση, πού περνάει 
άπό τόν ήδονισμό πρός τήν άφελή άγάπη, άπό τό ειδύλλιο πρός τόν 
μπωντελερικό σατανισμό, — ό όποιος κυριαρχεί στόν τόμο: τή λατρεία τής 
μοιραίας όμορφιάς (βλ, «Μοιραία γυναίκα», «Τιμωρία», «Δευτέρα παρου
σία») — καί τή φαγκρίζουσα σαρκαστική άπαισιοδοξία' μπορεί νά άντι- 
κρύση τόν ποιητή καλοφτειασμένων μικρών τραγουδιών (lieder), κομψών 
στιχουργημάτων γιά albums' τόν συνθέτη άπό Ερωτικές βαριατσόνες- σέ 
κάθε περίπτωση, τόν όμαλό καί κανονικό καί προσδοκώμενο στιχουργό· 
άλλά καί τόν ποιητή, πού προσπαθεί νά ξανοιχθή σέ συνθέσεις καθολι- 
κώτερης έποπτείας· γενικά, τόν ποιητή τόν άνισο άκόμα, πού δμως μπρο
στά μας πάει νά ίσοζυγίση τις δυνάμεις του καί νά τραβήξη πρός τά 
ψηλά....

’Έπειτα, άκολούθησαν τά χρόνια τής άγωνίας. Ή Άνθοΰλα, ή ποιή- 
τρια καί γυναίκα του, Επεσε κι άρρώστησε καί δέν ήταν γιά νά γειάνη.
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Κύλησαν έτσι τέσσερα βαριά χρόνια. Ή Άνθούλα πέθανε. Ό Βαφόπου- 
λος στό μεταξύ μάς δίνει ένα έμμετρο δράμα, τήν «Έσθήρ», καρπό πα- 
λαιότερων προσπαθειών. ‘Η «Έσθήρ» ήταν μιά καλή στιχουργική σύν
θεση, μά ώστόσο έδειχνε, δτι τό δράμα δέν εΐναι ό καταλληλότερος δρό
μος γιά τή σταδιοδρομία του ποιητή .

Μετά τό θάνατο τής Άνθούλας ό ποιητής επιστρέφει στή λυρική 
έκφραση. Άλλά έπιστρέφει άνανεωμένος. Τά τρία ποιήματα, πού δημο- 
σίεψε στις «Μακεδονικές ‘Ημέρες: τό «Πλέγμα», τό «Πέρασμα» καί τό τε
λευταίο, τό «Ρόδο» δείχνουν μιά νέα άντίληψη τής τέχνης. ‘Ο Βαφόπου- 
λος γίνεται ποιητής συμβολικός (δχι «συμβολιστής») τής μεταβατικής ε
ποχής πρός τά συμβολισμό : ένώ προσπαθεί νά σκορπίση τό αίσθημά του 
σέ άχνα ποιητική καί σέ μουσικό κραδασμό, άπό τό άλλο μέρος έπιμέ- 
νει νά κατέχεται άπό τή λστρεύσιμη μορφή, τήν οποίαν δμως τώρα έχει 
μεταβάλει σέ σύμβολο.

‘Ο κ. Βαφόπουλος, μολονότι ξάνοιξε μπροστά του τούς νέους δρό
μους τής ποιήσεως, μόλο τόν έλεύθερο στίχο του καί τήν άτμοσφαιρι- 
κότητα πού έπιτηδεύεται, παραμένει φίλος τών παλαιών μορφών. ’Ανε
ξάρτητα δμως άπό τή διαπίστωση αύτή, ή άξία τής ποιητικής του δη
μιουργίας δέ θά κριθή άπό τήν άλλαγή κατευθύνσεως ή τήν έμμονή στούς 
παλαιούς ποιητικούς τύπους, άλλ’ άπό τή δύναμη τής μετουσιώσεως τών 
ποιητικών δντων καί μορφών σέ ποιητικό Εΐναι καί άπό τήν Ικα
νότητα τής μεταβολής τής ποιητικής έκφράσεως σ’ ένα δυνατό θέλγητρο 
καί σέ μιά πρωτοαίσθητη γοητεία. ‘Ο κ. Βαφόπουλος εΐναι καλεσμένος 
ν’ άνέβη πιό ψηλά στήν ποιητική κλίμακα .

Π. ΣΠΑΝΔ.

PAUL ELUARD «Ποιήματα». Εισαγωγή και απόδοση Όδ. Έλύτη. 
ΆΦήνα, 1936: ΟΔ. ΕΛΥΤΗ «Προσανατολισμοί (ποιήματα). Άφηνα 1936 :

‘Ένας άκόμα ύπερρεαλιστής, ό κ. Έλύτης. Έπειτ’ άπό τήν ύπερρεα- 
λιστική «'Υψικάμινο» πού μάς έδωκε ό κ. Εμπειρικός, ό κ. Έλύτης μάς 
δίνει σέ μετάφραση μερικά άπό τά ποιήματα τοϋ Γάλλου ύπερρεαλιστή 
Paul Eluard καί μιά συλλογή ποιημάτων τής προτιμημένης του τεχνοτρο
πίας .. .

Ό κ. Έλύτης σέ ολιγοσέλιδο προλογικό σημείωμα του μάς κατατο
πίζει 'ιστορικά στήν προέλευση του ύπερρεαλισ,μου, μάς βοηθεΐ νά τόν δι
καιώσουμε Ιστορικά καί ξανοίγει μπροστά μας τήν καλλιτεχνική του ιδι
αίτερη σημασία. Κατατοπισμένος στό ζήτημά του μάς φέρνει — μέ μιά 
σύντομη έξιστόρηση — μπροστά στά μεταπολεμικά χρόνια, δπου ξεπήδη- 
σαν χίλιοι - δυό - ισμοί, πρό πάντων στή Γαλλία, άπό μιά όξεΐα έπαναστα- 
τική άντίδραση πρός τόν άκαδημαϊσμό καί τήν άνάγκη άνανεώσεως τοϋ 
νοήματος τής τέχνης. ’Έπειτα παρουσιάζει τόν Ρ. Eluard. 'Ο τελευταίος 
εΐν’ ένας ποιητής άντιρρητορικός, άποσπασματικός, διώκτης τοϋ στρογ
γυλά λογικοϋ καί κυνηγός τοΰ μαγικού καί ύπερλογικοϋ. Μοντέρνος. 'Ο 
ίδιος, σάν ποιητής ύπερρεαλιστής είδικά δέ θέτει — ή σχεδόν—ένα θέμα 
συγκεκριμένο, άλλ’ άφήνει νά περάσουν μπροστά μας σκόρπια καί άσύν- 

δετά ψεκάσματα αισθημάτων καί σκέψεων πού δέν έχουν άναμεταξύ τους- 
άλλη ένότητα παρά τής διαθέσεως (καί αύτή προβληματική).

Κοντά σ’ αύτό τό γενικό ύπερρεαλιστικό χαρακτηριστικό, ξεχωρί
ζουμε προσωπικά τόν Ρ. Eluard άπό τή συμπύκνωση καί τήν άποφυγή 
τής περιγραφής, άπό τή συνειρμική παράταξη εικόνων (α
κριβέστερα: μεταφορών), οί όποιες άντικαθιστοΰν τόν λογικά συγκροτη
μένο λόγο .

Στό σημείο αύτό τής έκθέσεως τοΰ κ. Έλύτη θά ήθελα νά σταμα
τήσω .

’Άν έπρόκειτο νά πώ τή γνώμη μου, θά έλεγα, πώς έγώ τούλάχιστο 
έχω πολλές καί μεγάλες ύποψίες, δτι ένα ύπερρεαλιστικό ποίημα, πού 
επιζητεί νά καθρεφτίση τόν άσύνδετο καί συνειρμικό δρόμο τής 
συνειδήσεως, εΐναι ώς ένα σημείο άποτέλεσμα έπεμβάσεως συνει
δητής τοΰ ποιητή — επέμβαση, πού ομολογεί ό Ed. Dujardin γιά τόν ε
σωτερικό μονόλογο — πώς πιστεύω άρα, δτι άπόλυτα ειλικρινής έκφραση 
τοΰ ύποσυνειδήτου δέν μπορεί νά ύπάρξη στήν τέχνη καί πρέπει νά ζη- 
τηθή μονάχα στήν κλινική φροϋδική έξέταση. Καί 2ο δέ νομίζω, δτι ή 
ύπερρεαλιστική ποίηση μπορεί νά σταθή άλλοιώς, παρά σάν δοκιμή γιά 
άναζητήσεις καινούργιες, πού δέν εΐναι άκόμη καλλιτεχνικές μέ τό ύπερ- 
ρεαλισμό, άλλά πάνε νά γίνουν περ’ άπ’ αύτόν.

Ό ύπερρεαλισμός εΐναι θεμιτός ώς προσπάθεια καί ώς δρόμος, διότι 
ενισχύει τή σωστή άντίληψη, πού έπικρατεί σήμερα γιά τό παρα - λογικό 
στοιχείο στή ζωή μας, δτι δηλ. στήν εσωτερική ζωή μας δέν οδηγούμα
στε άποκλειστικά άπό σαφείς λογικούς δείκτες, άλλά καί άπό κάτι τό 
λογικά άκαθόριστο, τό άνωποταμικό, τό άστάθμητο, τό μυστικό καί ό- 
νειρικό—ό κόσμος εΐναι ώς ένα προχωρημένο σημείο μιά έμπλοκή εσω
τερικών όνείρων μας καί έξωτερικών όπτασιών — τό δυάχυτο μέσα μας, 
τό άκατάτακτο· είναι θεμιτός, διότι θέλει νά μεταφέρη δλα αύτά τά ζω
τικά στοιχεία στήν ποίηση. Άλλά δέν εΐναι θεμιτός, δταν μόνο άπ’ αύτά 
τά στοιχεία θέλει νά κάνη ποίηση .

Πιστεύω άκόμη, δτι άν ή έννοια, ή πρώτη έννοια τής ύπάρξεώς μας 
εΐναι ή μουσική, άνή πρωταρχική άνθρώπινη θέση εΐναι ή ένωσή μας 
μέ τή φύση, — ή κοσμική διάλυσή μας, — δέ μπορεί νά λησμονηθή, δτι 
ό άνθρωπος προχώρησε πιό πέρα καί ξεχώρησε άπό τή φύση μέ τήν άν
τίληψη τής μορφής, τοΰ όγκου, τοΰ σχήματος, τοΰ ποσού, τοΰ ρυθμού, 
τού αίτιατού, τού χώρου, τού χρόνου, μέ δλα γενικά τά στοιχεία μέ τά 
οποία ή λογική μάς ξερριζώνει άπό τήν κοσμική ύπαρξή μας καί 
μάς μεταβάλλει σέ άτομα, σέ μονάδες, δτι δηλ. δέν εΐναι μόνο ή μ ου- 
σ ι κ ή θέση μας στόν κόσμο, πού πρέπει νά λογαριάζεται — δπως κά
νουν οί ύπερρεαλίστές —άλλά δτι μετράει πρώτιστα ή λογική μας 
θέση καί δτι ή ύπόστασή μας καί ή θέση μας άπέναντι στά πράγματα 
εΐναι διπλή: μουσική μαζί καί λογική. Ό ύπερρεαλισμός εΐναι μονο
μερής καί άπαράδεκτος άρα, δταν 1) στηρίζεται στή μουσική άντίληψη 
τής άνθρώπινης προσωπικότητας καί 2) δταν ζητάει νά μουσικοποιήση τό 
λόγο. ·
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*Ο ύπερρεαλισμός εύτυχώς δέν εΐναι παρά μιά δοκιμή καί ώς τέ
τοια πρέπει νά έκτιμηθή. Τά ύπερρεαλιστικά ποιήματα εΐναι προσχέδια 
γιά τή μελλοντική ποίηση. Ή σημασία τους εΐναι καθαρά ιστορική καί 
σχεδόν καθόλου «αισθητική». Άπάνω της τά καλλιτεχνικά μας κριτήρια 
δέν έχουν καμμιά έφαρμογή. 'Ωστόσο θέλω νά συγχαρώ τόν κ. Έλότη 
καί μαζί του μερικούς άλλους νέους, διότι προσπαθούν ν’ άνοίξουν λο
γαριασμό μέ τόν άκαδημαϊσμό, τόν όποιο έχει καταστήσει στά τελευ
ταία χρόνια τόσο άφόρητο ή λεγομένη ύψηλή κριτική. Συμπαθώ είλικρι- 
νά τίς δοκιμές τους, πού άν δέν άποτελοΰν ούσιαστικώς καλλιτεχνικές 
προσφορές, δείχνουν ένα πνεύμα πρωτοβουλίας καί άνησυχίας, πού άπο
τελοΰν ύποσχέσεις εις χρυσόν .

Ή θέση μου στήν προσπάθεια αύτή τής άνανεώσεως τής καλλιτε
χνικής άντιλήψεως στόν τόπο μας εΐναι σαφής. Άντιακαδημαϊκός, προσ- 
σπάθησα μέ κάθε τρόπο καί σέ κάθε εύκαιρία νά καταστήσω φανερή τήν 
άνάγκη νά προχωρήσουμε, κυρίως στήν πεζογραφία, πέρα άπό τίς σχη
ματοποιημένες πειά καί άπολιθωμένες άπόψεις. "Οση μοι φωνή, μίλησα 
γιά τήν άνάγκη τοΰ πλουτισμού τής λογοτεχνίας μας μέ τά στοιχεία έ- 
κεϊνα, πού, δταν, πρόκειται γιά τούς άνθρώπ ο υς σ’ ένα έργο, θά 
πλουτίσουν τήν ψυχολογική τους άλήθεια κατά τό βάθος καί κατά τό 
πλάτος, δταν πάλι πρόκειται γιά τήν αισθητική καί τήν τεχνική θέση τοΰ 
έργου θά τό παρουσιάσουν συγχρονισμένο, θέλησα νά τονίσω τή σημα
σία τοΰ άτομικά καί ψυχολογικά όλοκληρωμένου άνθρώπου, τήν άξια 
τοΰ όνείρου στή ζωή, τήν άξια ένός πληρεστέρου ρεαλισμού, τοΰ ψυχο
λογικού, τήν άξια τοΰ μουσικοΰ καί όνειρικοΰ στή σύνθεση- τή σημασία 
τοΰ νά έκφράζει ένα έργο κάτι πιό πέραν άπό ήθικούς παραδειγματι
σμούς, τήν άνάγκη τής μεταβάσεως άπό τήν άποδεικτική στή δεικτική 
λογοτεχνία- τήν καλλιτεχνική άξια πού παίρνει ένα έργο δταν μάς μπά- 
ζη σέ μιάν άτμόσφαιρα νέου κόσμου ή μάς μεταδίνη τή διάθεση 
τοΰ συγγραφέως· τήν άξια τής συμβολιστικής καί γι’ αύτό λυρικής με- 
ταξιώσεως τών πραγματολογικών στοιχείων ένός έργου, ώστε αύτά 
νά μή σημαίνουν καθ’ έαυτά, άλλά σάν φορείς ένός μαγικού άντικατο- 
πτρισμοΰ τών αισθημάτων. Ζήτησα τό συγχρονισμό τής πεζογραφίας μας, 
καί συμπάθησα, μέ κάποια ύπερβολή ίσως κάποτε, κάθε προσπάθεια πού 
έτεινε νά κάνη πράγμα έκεϊνο, πού είχα μέσα μου ώς έφεση. Ωστόσο 
ποτέ δέν άπέρριψα σάν άχρηστα τά στοιχεία εκείνα, πού άναδεικνύουν 
ένα έργο άκαδημαϊκής μορφής. Αύτό δέν τό θεώρησα επιτρεπόμενο καί 
μόνο ζήτησα νά μή στενέψουμε τόν κύκλο τών καλλιτεχνικών άξιών ένός 
έργου Αποκλειστικά στις άκαδημαϊκά καθιερωμένες. Σκέφθηκα τήν 
άνανέωση καί τόν πλουτισμό τών Ακαδημαϊκών άντιλήψεων καί δχι τήν 
κατάργησή τους. Καί τώρα πού βρίσκω πώς ό κ. Έλύτης άσπαζόμενος 
τόν ύπερρεαλισμό έγκρίνει καί πραγματοποιεί τήν όλοσχερή κατάργηση 
τών καθιερωμένων καλλιτεχνικών άξιών, θέλω νά έπαναλάβω, πώς πι
στεύω στήν κίνηση καί τήν έκτιμώ, άλλ’ δχι καί τήν άνατροπή .

Π. ΣΠΑΝΔ.

Τ’. ΣΚΑΡΙΜΠΑ «Ούλαλοόμ» (ποιήματα) Χαλκίδα 1936 :
Ό ποιητικόςτόμος, τόν · όποιο έξέδωκε ό πεζογράφος κ. Σκαρίμπας 

περιλαμβάνει ποιήματα, πού κατά τό πλεϊστο εΐχε δημοσιεύσει έδώ κ’ έ
κεΐ κατά καιρούς .

Μέ τό πρώτο βλέμμα πρέπει νά σταθοΰμε διατακτικά, άν ή ιδιόρ
ρυθμη προσωπικότητα τοΰ πεζογράφου θά μποροΰσε ν’ άλλάξη ποιόν 
καί νά παρουσιασθή διαφορετικά στά ποιήματα. ’Αλήθεια, δταν τελειώ
σουμε τήν άνάγνωση τής συλλογής, μένει ισχυρή ή άρχική μας ύποψία, 
δτι ό ποιητής Σκαρίμπας δεσμεύεται έξ ολοκλήρου άπό τόν πεζογράφο 
καί δτι ό πεζογράφος προεκτείνεται στά ποιήματα εις πείσμα τών στί
χων .

Αύτό σημαίνει, δτι κατ’ ούσίαν στό «Ούλαλούμ» πρόκειται γιά μιά 
στιχουργημένη σκαριμπική πεζογραφία, δπου τά πράγματα μάς έμφανί- 
ζονται μέσ’ άπό τό πρίσμα τοΰ λοξοΰ καί τοΰ άλλοκότου πίσω 
άπό τά όποια κρύβεται μιά θλιμμένη ψυχή. Ό πεζογράφος Σκαρίμπας 
ξαίρει νά μάς μεταδώση δλην αύτή τήν κρυμμένη θλίψη μέσ’ άπό τήν 
άποθεραπευτική τρέλλα τοΰ γελοίου καί άσυναρτήτου καί μέσ’ άπό τή 
σαρκαστική στάση τοΰ βαθύτατα κατανοοΰντος τήν άθλιότητα τοΰ έαυ
τοΰ του καί τών άλλων άνθρώπων. Ό ποιητής Σκαρίμπας — προέκταση 
τοΰ πεζογράφου — εΐναι τοποθετημένος στήν ίδια γωνιά καί βλέπει άπό 
τήν ίδια σκοπιά τά πράγματα : λοξά ή άνάποδα, θλιβερά πρός τά άνω, 
κωμικά πρός τά κάτω, ποτέ ισορροπημένα καί λογικά. Μέσ’ άπό τά 
ποιήματά του βαδίζει ό θλιβερός θειος τραγοάνθρωπος, πού πάει νά φύ- 
γη μακρυά, άλήτης δραπέτης τοΰ έαυτοΰ του, μακρυά άπό τά σύνορα 
τοΰ κόσμου καί γίνεται βαθύτατο σύμβολο τής άνθρώπινης ζωής, πού 
εΐναι μιά τάση φυγής πρός τό άρτιώτερο καί τό άνώτερο, πρός τό με
ταφυσικό καί όνειρεμένο χώρο, δπου ίστιοπλοεϊ κανείς μέ τά άνύπαρ- 
κτα γυάλινα πανιά...

Δέ συγχαίρω τόν ποιητή Σκαρίμπα γιά τήν έκτακτη ποικιλία τών 
μοτίβων του — πού δέν εΐναι περισσότερα άπό δύο ή τρία — γιά τή ρευ
στότητα καί τή μαλακότητα τοΰ στίχου, είμαι δμως διατεθειμένος νά 
συγχαρώ άκόμα μιά φορά τόν πεζογράφο πού στιχουργεϊ, τόν πεζογρά
φο πού άν εΐχε τόσο βαρύ πνευματικό όπλισμό δσην έχει πρωτοτυπία καί 
καλλιτεχνική άντίληψη, καί άν εδρε τόσην δύναμιν δσην έχει κάποτε πα
ράξενη χάρη, θά ήταν ό καλύτερος άπό τούς τρεις καλυτέρους συγχρό
νους νέους πεζογράφόυς μας.

; Π. ΣΠΑΝΔ.

ΤΑΚΗ Μ. ΤΣΙΑΚΟΥ «Σβυσμένοι αντίλαλοι». "Εκδ. Θ. Γκογκώνη 1936. 
’Αθήνα. Γ. Μ. ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ «Πρός τό φώς..». "Εκδοση Σπ. Λιώκη1936. 
’Αθήνα. ΛΗΜΗ ΓΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΗ «Τό νησί μου». Φλάμμα 1936:

Δυό ποιητές οϊ πρώτοι πού δέ βρήκαν τό δρόμο τους μήτε ξέρουν 
τί Θέλουν ή μποροΰν νά ποΰνε. Ό τρίτος, ό Δημήτρης Οίκονομίδης, κατά 
πολύ άνώτερός τους, πιό τεχνήτης, πιό ισορροπημένος. Άπ’ τή συλλογή 
τοΰ Οίκονομίδη κάτι βρίσκει ήχώ μέσα μας, κάτι μένει. Μάς δίνει τή Θά
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λασσα στούς στίχους του μέ μιά μαγική πολλές φορές χάρη. 'Ο ΐ&ιος 
σχεδιάζει πετυχημένες άκουαρέλλες κι’ έχει στιγμές αρμονίας καί λε
πτής μουσικότητας*  συνάμα πολύ ρεμβασμό κι*  άρκετή μελαγχολία.

Ό Τάκης Τσιάκος ϊσως νά’χη τό προτέρημα κάποιας επίγνωσης τής ση
μερινής ικανότητάςς του. Δείχνει στούς στίχους του,πού έχουν μιά Αξιόλογη 
φρεσκάδα, πώς κάποτε ϊσως θά βαλθή νά μάς δώση συνθετικές εικόνες 
μέ Αξίωση. Πρός τό παρόν παρουσιάζει άπλά σχεδιάσματα καί καλές 
προθέσεις. Καλλίτεροι οί στίχοι του μέ συμβολικό περιεχόμενο, πού δεί
χνουν ένα πολυπατημένο ϊσως μονοπάτι, άλλά μονοπάτι τέλος πάντων, 
πού κάπου καταλήγει .

Ό κ. Γ. Μ. Μυλωνογιάννης προσπαθεί νά Αποδείξει πώς θά ’θελε 
νά είναι, άλλά άσφαλώς δέν εΐναι, ποιητής. Τόν συγχαίρω γι’ αύτό έγ- 
κάρδια .

Α. Γ.

ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ «Γράμματα σέ μιά γυναίκα». ’Αθήνα 1936. 
Μέσα στις πρόζες αύτές τών όλίγων σελίδων πού ό φίλος κ. Γιώργος 
Σαραντάρης δημοσιεύει «μέ τήν ελπίδα πώς ό χρόνος κΓ οί άναγνώστες 
του θά φανερώσουν τό πλάτος τής μή άπλώς έρωτικής τους σημασίας» 
κυριαρχεί ένας στοχαστικός νους αύστηρός καί ταυτόχρονα Αναλυτι- 
κός, μιά διάθεση φιλοσοφική καί λυρική· στή γενικώτερη τους μορφή οί 
πρόζες αύτές δείχνουν πιό έντονα τό συναίσθημα τής Αξίας τής Ατομι- 
κότητας. Στό βάθος μαντεύουμε ένα χαμό μιας γυναίκας πού συντρο
φεύει τό συγγραφέα στις σκέψεις του. Μά ή γυναίκα αύτή σάν ύπόστα- 
ση άνθρώπινη δέ μάς εΐναι ορατή παρά άπό κάποιες στιγμιαίες εκδη
λώσεις καί εκφάνσεις της, άπό κάποιες άγνωστες κΓ άσύλληπτες περι
πέτειες, πού γίνονται άφορμή γιά νά δοθεί μιά καλλιλογική επένδυση σέ 
μιά σειρά άπό στοχασμούς γύρω άπό πλατειά θέματα, δπως εΐναι ό θά
νατος καί ή άγάπη, γιά ν’ άποκτήσουν έτσι ύπόσταση κάποιες άστά- 
θμητες ψυχικές καταστάσεις καί κάποιες λυρικές διαθέσεις του ϊδιου του 
συγγραφέα. Παραθέτουμε έδώ μιά σελίδα του: «7Ω αύτή ή κουβέντα 
άνάμεσά μας, σέ τέτοια οίκειότητα ψυχής πού ό καθένας νομίζει πώς 
μιλά μέ τόν έαυτό του, δέν άποτελεί άσέβεια πρός τά σώματά μας, πού 
ύποχρεώνονται ν’ απουσιάζουν; Μέ άκοϋς, κι’ άπό τό σώμα σου μονάχα 
τά μαλλιά ζουν τά μάτια σου άσπάζονται τίς ιδέες, γίνονται ήσυχα, 
κοίτη πού δέ μολύνεται άπό σπέρμα· άλλά τά μαλλιά σου θυμούνται τά 
παρηγόρα χάδια, φέρνουν άκόμα ροή αισθήσεων, άνέμου Ανατριχιάσμα- 
τα. Καί ξέρω οτι μπορώ νά τά φιλήσω, κΓ άν τά φιλήσω ξαναρχινάω 
ολάκερη τή ζωή μου, άποκτάω ξανά τήν Αθωότητα τής περιπέτειας. Τόσο 
εΐναι άγνή πού μοιάζει διαφανής. ‘Όταν ό πόθος κατεβαίνει στά χείλη 
μου τά μάτια σου στίλβουν σέ μιά παρατεταμένη άνάμάρτητη υπεροψία, 
σέ μιάν αϊγλη καμωμένη μέ δάκρυα καί χαρές παιδιών· τό ένστιχτο πού 
δέν κρύβεται πιά άνθίζει στό μειδίαμα τού προσώπου, πνίγει τά γέλοια 
καί χαιρετάει τό άπειρο...»

Μέσα σ’ αύτή τήν όμαλή ροή της φράσης, υπάρχει κι’ ό ποιητής 
πού ζητάει.τήν άρμονία τών λέξεων, πού έπιθυμεϊ νά κινηθεί σ’ ένα έ- 
πίπεδο ήθικό καί άδολο, μακρυά άπό κάποιες έπιφανειακές ένέργειες 
τού λογικού, τής φαντασίας, τής συναισθηματικότητας. Καί τής σελίδες 
αύτές τίς θεωρούμε άπό τίς ώραιότερες τού βιβλίου. Δέ μού φαίνεται 
λοιπόν πώς έπιτρέπεται νά έπιμείνει καί νά σχολιάσει κανείς τά όλίγα 
άδύνατα σημεία μέ τήν κάποια άσάφεια καί τήν κάποιαν ατέλεια στά 
έκφραστικά μέσα, προκειμένου ειδικά γιά τόν κ. Γ. Σαραντάρη πού με
γάλωσε καί σπούδασε στήν ’Ιταλία. Οί άρτιες σελίδες πού έδωσε στις 
σύντομες ποιητικές συλλογές του καί στήν πρόζα τώρα, μαρτυρούν τή 
σταθερή πρόοδο στις καλλιλογικές του κατακτήσεις.

- 1 Γ. Δ.

ΜΕΛΕΤΕΣ
PHILIPPE DE ZARA «Mustapha Kemal, Dictateur». Editions 

Ferdinand Sarlot. Paris 1936:
Ό κ. Philippe de Zara, μυθιστοριογράφος καί δοκιμογράφος, 

διευθύνει στό Παρίσι τό περιοδικό « Le Front Latin» πού μάχεται, 
άπό μιάν άνώτερη σκοπιά, γιά τήν άμυνα τού λατινικού πνεύματος, 
γιά τή δημιουργία μιάς δραστικής άλληλεγγύης μεταξύ τών λατινι
κών χωρών, καί γιά τήν άναγέννηση καί έπικράτηση τού μεσογεια
κού πολιτισμού. Καί τό περιεχόμενο τού όργάνου αύτου — Αφιερω- 
μένο κάποτε ολόκληρο στήν έρευνα προσώπων καί καταστάσεων λα
τινικών χωρών — φανερώνει τό βαθύτερο πόθο πού διαπνέει τή Διεύ
θυνση νά έργασθεί γιά ένα τέτοιο άνώτερο ιδανικό. Σάν ένα Ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό γνώρισμα τής ένότητας πού ύπάρχει στή γραμμή αύτή 
τών έπιδιώξεων, εΐναι καί τό πνεύμα τής άμεροληψίας καί τής δικαιοσύ
νης πού κυριαρχεί στό έργο του «'Ο Μουσταφά Κεμάλ, Δικτάτωρ». Εν
νοούμε κυρίως, ήμεϊς οί ‘Έλληνες τούλάχιστο, ώρισμένες σελίδες πού 
άναφέρονται στή δραματική μας ιστορία τών τελευταίων έτών, ύπσγο- 
ρευμένες, σάν άπό μιάν έσωτερική έπιταγή, άπό μιάν Αντικειμενικότητα 
πού δείχνει ειλικρίνεια καί σταθερότητα στις γενικώτερες αύτές έπιδιώ- 
ξεις. *Ο  κ. Ph. de Zara, παρουσιάζεται βαθύς γνώστης τής πολιτικής 
ιστορίας τού τουρκικού έθνους, κ’ ένας εύσυνείδητος καί προσεκτικός με
λετητής τών πραγμάτων, τών προσώπων καί τών καταστάσεων πού προέ- 
κυψαν κυρίως άπό τής 23 ’Ιουλίου 1908, ήμερομηνία κατά τήν όποια, μέ 
τήν κήρυξη τού τουρκ. Συντάγματος, ένα παλαιό καθεστώς, παραχωρού
σε τή θέση του σέ μιάν άληθινά ύπεράνθρωπη προσπάθεια: Τήν άναγέν
νηση τής Τουρκίας. Τό μακάριο έκείνο καθεστώς, πού εΐχε ύπαγορεύσει 
στό λόρδο Σαλίσμπερυ τή γνωστή προφητεία : «τό νά μεταρρυθμίσει κα
νείς τήν Τουρκία ίσοδυναμεϊ μέ τό νά τή σκοτώσει», έξετάζεται άπό 
πολύ κοντά, καί παραστατικά σ’ όλες τίς φάσεις του .

’Από τήν άποψη τής διοικήσεως τών έσωτερικών τους, πραγμάτων, 
ή έννοια τού Κράτους εΐχε καταλυθεί. Καί ή έλλειψη άκριβώς αύτής τής 
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βαθύτερης κατανοήσεως, τής κακής δηλ. διοικήσεως, Εκανε, κ’ ίσως κά
νει άκόμα, μερικούς παλιούς ύπηκόους τοΰ τουρκικού καθεστώτος, τούς 
«ιδιότυπους Εκείνους ύπηκόους», νά στρέφουν καλοκάγαθα τή μνήμη 
τους στις φορολογικές άνέσεις πού γνώρισαν, καί στόν ούσιαστικά παρα
γνωρισμένο φιλελευθερισμό πού εύνοοΰσε τήν τότε διαβίωσή τους μέ τήν 
άπόλυτη ελευθερία στά μέσα τής έκπαιδεύσεως, μέ τήν άπαλλαγή άπό 
τίς στρατιωτικές ύποχρεώσεις κλπ. Στις εξωτερικές τους σχέσεις οί Σουλ
τάνοι σάν εκπρόσωποι τής παλιάς κι’ άτέρμονης ’Οθωμανικής Αύτοκρα- 
τορίας, στέκονταν πάντα σάν «Μεγάλοι άσθενεΐς» πού τροφοδοτούταν 
τίς ορέξεις τών Μεγάλων Δυνάμεων γιά κάθε είδους προσχηματική κα- 
τάκτηση, ισοδύναμη μ’ ένα βαθμιαίο έδαφικό διαμελισμό. Τό «Κομιτάτο 
‘Ένωση καί Πρόοδο», δημιούργημα πολιτικοστρατιωτικών παραγόντων, 
εθετε φραγμό σ’ ένα παρελθόν. Τά χρώματα μιάς καινούργιας αύγής 
διαφαίνονταν στή ζωή τοΰ "Εθνους. ’Από τότε σημειώνεται ή παρουσία 
τοΰ Μουσταφά Κεμάλ. Ή έξαιρετική φυσιογνωμία τοΰ σημερινού Προέ
δρου τής τουρκικής δημοκρατίας ζωγραφισμένη μέ παραστατικότητα καί 
δύναμη, πλαισιώνεται άπό ένα πλήθος ιστορικών πληροφοριών καί γεγο
νότων, πού χάρη στις τεχνικές κατακτήσεις καί στή θαυμαστή διαύγεια 
τού ύφους τοΰ κ. Φιλίπ ντέ Ζαρά, βρήκαν μιάν εύτυχισμένη κατάταξη. 
Γεγονότα σάν τόν ίταλοτουρκικό πόλεμο πού ή άποστολή τοΰ Μαχμούτ 
Σεφκέτ πασά εΐχε γιά Επιτελάρχη τό Μουσταφά Κεμάλ' γεγονότα σάν 
τούς Βαλκανικούς πολέμους καί τούς Εσωτερικούς συγκλονισμούς πού 
γνώρισε ή Τουρκία μετά τήν ήτταν της· οί Εξωτερικοί κίνδυνοι πού τήν 
κύκλωναν, κι’ άκόμα ή τρομερή περιπέτεια στήν όποια είχαν άποδυθεϊ 
τά κυριώτερα Κράτη τής.Εύρώπης μέ τόν πόλεμο τοΰ 1914, γίνονται άν- 
τικείμενο μιάς έπισταμένης έρευνας. Ό κ. Φιλ. ντέ Ζαρά άσκώντας μιάν 
εύρύτερη έποπτεία, πάντα άπό τή σκοπιά τής έρευνάς του, σημειώνει μέ 
σωφροσύνη καί άμεροληψία τά σφάλματα πού εΐχε διαπράξει τόσο ή 
γαλλική πολιτική δσο καί ή Εύρωπαϊκή διπλωματία στά Εξωτερικά ζη
τήματα. Ή Ελλάδα δέ στάθηκε ξένη στήν περιπλοκή αύτή. ’Έτσι άπο- 
κτοϋν ένα ιδιαίτερο Ενδιαφέρον οί άρκετές σελίδες πού σχετίζονται μέ 
τή δική μας Εξωτερική πολιτική, μέ τά δικά μας σφάλματα, καθώς έκτυ
πα ξεχωρίζουν στήν προοπτική τοΰ χρόνου μέ τήν άπλή καί άπέριττη 
έξιστόρησή τους. Κατά τό διάστημα αύτό, μιά φυλή, ή ’Αρμενική, Εξον
τώνεται μέ τό πιό φρικιαστικό μέσο : τή σφαγή πού περιγράφεται μέ τά 
μελανώτερα χρώματα. Καί περίπου στό τέλος τοΰ πολέμου ή Εκστρα
τεία τών Δαρδανελλίων έγινε άφορμή ν’ άνδρωθεΐ καί νά Επιβληθεί πε
ρισσότερο ή φυσιογνωμία τοΰ Μουσταφά Κεμάλ πού ήταν άρχηγός τοΰ 
Επιτελείου. Ό ρόλος του πιό έντονα άρχίζει άπό κεΐ καί κορυφώνεται 
μέ τά κατοπινά γεγονότα. Ή Τουρκία τής Κωνσταντινουπόλεως μέ τούς 
Σουλτάνους καί τά κόμματά της, περνούσε τό κρισιμώτερο σημείο τής 
ζωής της. Διχόνοιες καί πολιτικοί άνταγωνισμοί, έφερναν στήν ’Αρχή 
πρόσωπα κατώτερα τής άποστολής τους. Οί ξένες δυνάμεις άσκοΰσαν 
μιά πίεση πού πήγαινε νά καταλύσει τήν έννοια τής αύτοτέλειας τοΰ 
Κράτους. Άποβιβασμοί στρατού στήν Κιλικία, στή Σμύρνη, στήν Άρ- 

μενϊα, καί πάνω άπ’ δλα οί πρώτες ειδήσεις μιάς στρατιωτικής στάσης 
πού σημειώνονταν στό Εσωτερικό τής Μικρασίας. ’Αρχηγός πάλι ό Μου
σταφά Κεμάλ. Εΐναι ιδιαίτερα άξιοσημείωτο πόσο καί ή τύχη εΐχε συμ
μαχήσει μέ τό θάρρος καί τή δραστηριότητα τοΰ άνθρώπου πού κινούν
ταν στήν πρώτη γραμμή. Ή άπώλεια τής άλληλογραφίας τοΰ Γκαλίπ 
μπέη, έμπιστου τοΰ Σουλτάνου, έδωσε άφθονα τά ήθικά δπλα γιά νά κα- 
ταπολεμηθή ή Κυβέρνηση τοΰ Νταμάντ Φερίντ. Ή άλλη τύχη, ή τελευ
ταία, ήλθε μέ τήν άπροσδόκητη κατάρρευση τοΰ μικρασιατικού μετώπου, 
σέ μιά στιγμή πού ή άντοχή καί ή καρτερία τοΰ στρατοΰ μας, κορύφωνε 
τήν Εξάντληση καί τήν άποκαρδίωση τοΰ άντιπάλου. Δέ θά ήθελα ν’ ά- 
φήσω έδώ στή σκιά τής σιωπής μερικά σκληρά λόγια πού ό συγγρα
φέας μεταχειρίζεται, περιγράφοντας τήν ύποχώρηση. Καμμιά συνειδητή 
πρόθεση, κανένα πνεΰμα τής όρθοδοξίας τοΰ Βυζαντίου δέν ύπαγόρευσε 
τά άντίποινα τής ύποχωρήσεως. ΤΗταν τά μοιραία Επακολουθήματα κάθε 
στρατιωτικής ύποχωρήσεως, άνάλογα μέ τά όποια άφθονα μάς παρά- 
δωσε ή ιστορία τών πολέμων μεταξύ τών πιό πολιτισμένων Κρατών. Κρα
τούμε μέ ιδιαίτερη χαρά τούς Επαίνους, πού σάν άμερόληπτος κριτής, 
ό συγγραφέας άποδίδει στά δυό άντιμαχόμενα τότε στρατεύματα, σταθ
μίζοντας τόν άκατάβλητο ήρωΐσμό σά μιά μεγάλη ηθική άξια πού προσ
παθούσαν νά Επιβάλλουν — μακρυά άπό συμφέροντα, άπό πετρελαιοφό
ρες περιοχές κι’ άπό ζώνες Επιρροών — μιά άξια πού φθάνει μιά σπάνια 
εύγένεια. Αύτοί οί Τοΰρκοι, αύτοί οί 'Έλληνες — συμπεραίνει ό κ. ντέ 
Ζαρά — εΐναι άξιοι τών λαμπροτέρων στρατιωτών».

"Ο,τι άκολουθεϊ έπειτα σχετίζεται μέ τήν άναδιοργάνωση τοΰ Κρά
τους — δχι πάντα δίχως Εσωτερικούς περισπασμούς — πού ή σωφροσύνη, 
ό μεθοδικός νοΰς καί ή θέληση Ενός λαοΰ, Εξύψωσαν τό κΰρος του στό 
Επίπεδο τοΰ σεβασμού καί τής ισοτιμίας μέ τά πολιτισμένα έθνη. Ό κ. 
Ph. de Ζ. μέ τό έργο του αύτό δίνει τήν πιό ζωντανή εικόνα τών άγώ- 
νων καί τής θεληματικότητας πού προηγούνται σάν γόνιμες προϋποθέ
σεις κάθε άνώτερης κατάκτησης. Καί στήν περίπτωση αύτή ή κατάκτηση 
αύτή δέν εΐναι άλλη άπό τήν Εθνική άκεραιότητα καί τήν Ελευθερία .

Γ. Δ.

Α. Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ «Νεοελληνική Τέχνη». ’Αθήνα :
“Ενα βιβλίο πού δέν άπευθύνεται μόνο στις άπειθάρχητες αισθητι

κές καί καλλιτεχνικές Εκτιμήσεις τών ειδικών καί «μεμυημένων», μά πού 
μέ τήν κάθε σελίδα του, τό κάθε κεφάλαιό του, μέ τήν δλη άρχιτεκτο- 
νική του, άποσπάει άμέριστο τό Ενδιαφέρον τοΰ άναγνώστη. Εΐναι φα
νερή «ή προσπάθεια τοΰ συγγραφέα νά δώσει καί στά αισθητικά φαινό
μενα τής χώρας μας μιάν αιτιοκρατική Ερμηνεία» καθώς ό ίδιος τό ση
μειώνει στόν πρόλογό του. Καί οί άξιολογικές του κατακτήσεις, πού συ
ναντούμε τόσο στό φιλοσοφικό του κριτήριο δσο καί στόν Επίλογο μέ 
τούς συμπληρωματικούς στοχασμούς, εΐναι προϊόντα μιάς ξεκαθαρισμέ
νης προοπτικής καί μιάς φυσικής σαφήνειας στή διατύπωσή τους. "Ετσι 
ό κ. Α. Προκοπίου προσφέρει κάθε ιστορικό καί λογικό στοιχείο στή με
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λέτη του αύτή, γιά νά γίνει πιστευτό πώς ή ελληνική τέχνη, γέννημα μιας 
εσωτερικής άνάγκης υστερ’ άπό τή ρήξη τών νησιών τόϋ Ίονίου μέ τό 
Βυζάντιο, άρχίζει μέ τήν άνθιση τών παραλιακών πόλεων τής Έπτανή- 
σου. Στή φάση αύτή δίνει τό όνομα του «Έφτανησιώτικου νατουραλι
σμού». Μέ τίς σελίδες πού αφιερώνει, γίνεται αισθητό στόν άναγνώστη 
τό Ιστορικό πλαίσιο, καί διαγράφεται μέ ζωηρά χρώματα ή έξελικτική 
γραμμή τής τέχνης μέ τή Μακεδονική καί τήν Κρητική άγιογραφία, 
καί άκόμα μέ τίς άνησυχίες καί τίς έπιδράσεις πού δέχθηκε ώς τά 
σημερινά μας χρόνια. Οί άδροί καί παραστατικοί χρωματισμοί πού δί
νονται στις διάφορες έκδοχές τής τέχνης καί στις πτυχές τής ιστορίας 
τής καλλιτεχνικής μας ζωής, καί γενικώτερα ή άγάπη καί ό πόθος τής 
μεταδοτικότητας πού διαπνέει τίς σελίδες της, τοποθετούν τή μελέτη αύτή 
στήν πρώτη γραμμή μιας σοβαρής καί μεθοδικά συγκροτημένης έργασίας 
πού έχει νά παρουσιάσει ή έλληνική βιβλιογραφία. ‘Ένα μεγάλο μέρος 
τού βιβλίου καί ειδικά τό Γ' κεφάλαιο μέ τόν τίτλο: «Τό ύποκείμενο» ά- 
φιερώνεται «στήν προσωπική ζωή τής ζωγραφικής πεντάδας Δοξαρά πα
τέρα καί γυιού, Πλακωτού, Κουτούζη καί Καντούνη». Ό κ. Α. Προκ. μέ 
μιά θαυμαστή άναγλυφικότητα διαγράφει τούς χαρακτήρες τους, τόσο 
στήν άνθρώπινη όσο καί στήν καλλιτεχνική τους ύπόσταση, άνατρέχον- 
τας σέ πηγές καί πληροφορίες άγνωστες. Μιά άκόμα κατάκτηση πού τι
μάει τό συγγραφέα εΐναι καί ή ομαλή γλώσσα καί τό πολιτισμένο ύφος 
τής μελέτης του .

Γ. Δ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΕΡΟΥ «'Η μεταφυσική καί ή ψυχική όλότης παρ*  
Άριστοτέλει*,  διατριβή έπί διδακτορία, έν ΆΌ’ήναις 1935 σ. 38:

Τό θέμα όχι μόνο πολύ ενδιαφέρον, άλλά καί έπίκαιρο. 'Η Εύρω- 
παϊκή σκέψη στά πρώτα ψηλοπετάγματά της κατά τήν άναγέννηση έ
στρεψε τό βλέμμα της κυρίως στό Δημόκριτο καί τόν Επίκουρο, μεθυ
σμένη άπό τή μηχανική ερμηνεία τού σύμπαντος. ’Άρχισε τότε καί στόν 
Πλάτωνα νά βλέπη τό μαθηματισμό του, καί δ,τι τήν ένίσχυε στήν πο
σοτική ερμηνεία, παραμελώντας τήν τελεολογία τής μεταφυσικής του. Καί 
στήν ήθική συχνά έφερναν στό νού τους οί Εύρωπαΐοι τούς Στωϊκούς, 
χωρίς νά προσέχουν πόσο ή στωϊκή ήθική, πόρισμα ήταν μιας μεταφυ
σικής έντελώς άντίθετης στήν μηχανική έρμηνεί'α τού σύμπαντος .

ΚΓ δσο προχωρούσαν στήν ερμηνεία τούτη, πού θέλει τόν κόσμο έ- 
σωτερικό καί έξωτερικό, σάν ένα άποτέλεσμα τής ένώσεως καί άλληλε- 
πιδράσεως άπλών καί μικροτάτων στοιχείων, καί Ικανοποιείται άπόλυτα 
άμα προσδιορίσει τή μαθηματική σχέση πού διέπει τίς ένώσεις καί άλ- 
ληλεπιδράσεις τών άπλών αύτών στοιχείων, τόσο άπομακρυνόνταν καί πε- 
ριφρονουσαν τόν Αριστοτέλη, τόν πιό άποφασιστικό άντίπαλο τής μηχα
νικής έρμηνείας, αύτόν πού σέ ένα βαθύτερο κύτταγμα τών όντων, οδη
γημένος άπό τό μεγάλο δάσκαλό του, εΐδε τό σύμπαν ποιοτικά, όχι πο
σοτικά, στήν ουσιαστική του ύπόσταση. 'Ο άριθμός εΐναι έκφραση έξω- 
τερικών σχέσεων, ένδειξη· κάτω καί πέρα άπ’ αύτήν πρέπει νά βρούμε 

τήν ουσιώδη αίτια πού τήν διέπει και τήν παράγει. Ό Αριστοτέλης εΐδε 
στό σύμπαν οργανικές ολότητες, όχι απλά στοιχεία, κΓ άκολούθησε τόν 
άντίθετο δρόμο. Άπό τό δλο νά κατέβη στό μέρος πού αύτό στήν ένέρ- 
γειά του προσδιορίζεται άπό τήν εσωτερική σύσταση τού δλου. ‘Η στάση 
τού Αριστοτέλη άπέναντι τού κόσμου, εσωτερικού καί έξωτερικου εΐναι 
κυρίως βιολογική, όργανικιστική, ή στάση τών όπαδών τής μηχανικής 
θεωρίας είναι ύλιστική. Μέ λίγες εξαιρέσεις ή εύρωπαϊκή σκέψη άπά
νω σέ τούτη τή θεμελιώδη άρχή άναπτύχθηκεν ’ίσαμε σήμερα. ΚΓ άν κά
ποτε σηκώθηκαν διαμαρτυρίες άπό τό μέρος φιλοσόφα'ν καί στοχα
στών, ή έπιστήμη δέν τούς έδωσε πολλή προσοχή. Ακλόνητη πίστεψε τήν 
άρχή της, μεταφυσική, μά πού τήν δέχτηκε σάν άδιαψιλονείκητη καί αύ- 
ταπόδεικτη έπιστημονική άλήθεια. Τόσο πού έφτασε στή μεγάλη ύπερ- 
βολή νά διακηρύσση, πώς μόνο δπου ή έρευνα μπορεί νά πάρη μάθημα- 
τική δικαίωση καί έκφραση, μόνο έκεΐ μπορούμε νά μιλούμε γιά έπιστήμη. 
Εύτυχώς ή ϊδια ή έπιστημονική έρευνα, μέ τήν άντικειμενικότητα πού τήν 
χαρακτηρίζει, άρχίζει νά μάς βοηθή νά άπαλλαγουμε άπό τήν πλάνη. ‘Η 
έρευνα τών ψυχικών φαινομένων πρώτη έδειξε πόσο ή άτομική θεωρία 
ήταν άνίκανη νά έξηγήση καί έξαντλήση τόν κόσμο τών φαινομένων αύ
τών. ’Έτσι άναγκαστήκαμε νά εξετάζουμε πάλι τά ψυχικά φαινόμενα σάν 
ολότητες, καί δχι σάν ενώσεις άπλών στοιχείων. Ανάλογη τάση άνα- 
πτύχθηκε καί σέ άλλες επιστήμες δπως ή ζωολογία καί βιολογία, καί 
δέν υπάρχει άμψιβολία πώς τό κίνημα αύτό, ϊσως δχι πολύ άργά, πρό
κειται νά χρωματίση τήν πνευματική προσπάθεια σέ δλους τούς κλά
δους της καί νά προκαλέση μιά, ϊσως βασική, άναθεώρηση καί άναθεμε- 
λίωση τών βάθρων τού φιλοσοφικού καί επιστημονικού μας στοχασμού. 
Κι ένα άπό τά άμεσώτερα άποτελέσματα θά εΐναι πιστεύω, νά όδηγήση 
τή διεσπασμένη σήμερα άπό τήν άθροισματική άντίληψη τών δντων σκέψη 
μας, σέ μιά βαθύτερη συναίσθηση τής οργανικής ένότητος πού τήν διέ- 
πει σέ δλα της τά έργα. Unite de la pensee, unite de la science. Ή συ
ναίσθηση αύτή καί μόνη θά τή βοηθήση νά λυτρωθή άπό τά έργα της, 
στά όποια τώρα δουλεύει σάν αιχμάλωτος. Εΐναι πολύ σπουδαίο, δτι τό 
κίνημα τούτο βγήκεν άπό μέσα άπό τήν έπιστημονική έρευνα, τήν οποία 
άφησεν άνικανοποίητη ή μηχανική ερμηνεία, καί δχι άπό μεταφυσικές άρ- 
χές ή προϋποθέσεις δπως συνέβαινε μέ τόν Αριστοτέλη .

Τό συμπέρασμά μας, δπως καί τού κ. Γιερού, εΐναι, δτι ό Αριστο
τέλης γίνεται πάλι πολύ έπίκαιρος. Σήμερα, πού ζοΰμε τό επιστημονικό 
πρόβλημα, μπορούμε μέ νέο τρόπο καί φώς νά ζήσωμε τή σκέψη του. 
Μπορεί καί πάλι νά μάς σταθή πολύτιμος οδηγός. Γι αύτό εΐπα τήν ερ
γασία τοΰ κ. Γιερού επίκαιρη. Δέν ξαίρω δμως γιατί, ενώ δπως φαίνεται 
κατέχει καλά τό θέμα του, άντί νά δώση μιά λεπτομερειακά συνθετική 
άνάπτυξη, προτίμησε νά παραθέση αύτούσια πολλά σχετικά χωρία τού 
Αριστοτέλης, σέ σημείο πού ή έργασία του νά παίρνη πιότερη σημασία 
άπό τήν συγκέντρωση καί παράθεση τών κειμένων παρά άπό τήν έπιστη
μονική άπό τόν ίδιον άνάπτυξη τού τόσο ένδιαφέροντος θέματος .

Καί ή βιβλιογραφία, άπό έργασία πού άναφέρεται στήν Ιστορία τής 
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φιλοσοφίας, yiaxi νά λεΐπη; Φυσικά ό κ. Γιερός δέν είναι ό πρώτος πού 
άσχολςΐται μέ τό τμήμα αύτό τής άριστοτελικής φιλοσοφίας .

Μένει πρός έπαινόν του πάντα, ή μεθοδική διάρθρωση καί παρακο
λούθηση τοΰ θέματος καί ή συσχέτισή του πρός τις άνάλογες έργασίες 
τών όπαδών τής μορφολογικής ψυχολογίας. Γιατί δμως «ή μεταφυσική 
καί ή ψυχική όλότης παρ’ Άριστοτέλει»; Δέ θάταν καλύτερα, «τό πρόβλημα 
τοϋ δλου στή μεταφυσική καί στήν ψυχολογία τοϋ ’Αριστοτέλη»; Νομίζω.

Β. ΤΑΤΑΚΗΣ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΨΥΧΕΣ. 
Λεμεσός (Κύπρος) 1935, σ. 60.

Προλογίζει ή διευθύντρια τοΰ σχολείου κ. Ελένη θρ. Αύτονόμου. 
Είχα τήν εύτυχία νά τή γνωρίσω άπό κοντά καί νά συνεργαστώ μαζί της 
τρία χρόνια. Φωτεινή σκέψη, βαθειά άγάπη πρός τό παιδί, ενθουσιασμός 
γιά τό έργο της, σπάνια άντίληψη τοΰ όρθοΰ, κατανόηση τοΰ παιδιοΰ, 
δλα τά προσόντα τοΰ πραγματικού παιδαγωγοΰ. Διωργάνωσε στήν Κύ
προ πρώτη αύτή, πριν άπό τό Ελληνικό Κράτος, τό νέο τύιίο σχολείου, 
τό ’Ανώτερο Παρθεναγωγείο. "Ενας φωτισμένος πρωτοπόρος στήν έκπαί- 
δευση μέ πολύτιμη πείρα, πού δέν ξαίρω γιατί, δέν άποφασίζει νά τήν 
άνακοινώση εύρύτερα στόν εκπαιδευτικό κόσμο. Είναι άνάγκη νά προ
σθέσω δτι ύπήρξε άπό τούς πρωτοπόρους καί τοΰ σχολικοΰ δημοτικι
σμού;

'Όπως φαίνεται άπό τόν πρόλογο, τό βιβλίο βγήκε άπό τή σκέψη 
νά καλλιεργηθή ή έξής τάση : «τό παιδί νά γράψη γιά τό παιδί». Νά μπή 
«πλάι στά παιδικά θέατρα, στις παιδικές χορωδίες κι ορχήστρες, στις 
παιδικές έκθέσεις ζωγραφικής, ή παιδική λογοτεχνία. Μιά λογοτεχνία «πού 
σάν άγνό νεράκι κρούσταλλο θά βγαίνη άπ’ τής παιδικής ψυχής τά τρί
σβαθα καί θά μιλάη καί θά τραγουδάη, μέ τό δικό της τρόπο τήν παι
δική ζωή, τις τρέλλες της κάί τις λαχτάρες, τις έγνοιες καί τις άγάπες 
καί τούς φόβους, τις χαρές καί τις λύπες της, ένα κόσμο δικό της, τό 
πώς νοιώθει καί πώς σκέφτεται». Πολύτιμη, «γιατί μάς άνοίγει διάπλα- 
τες τις πόρτες τής παιδικής ψυχής, ρίχνει φώς σ’δλες τίε μυστικές γω
νιές της, μάς άποκαλύπτει τήν άξια της, τις κρυφές της δυνάμεις». Εΐναι 
άνάγκη νά τονίσωμε πόσος σεβασμός πρός τήν προσωπικότητα τοΰ παι
διού κρύβεται κάτω άπό τις σκέψεις αύτές; Σήμερα πιά δέν άποτελοΰν 
βέβαια νέο κήρυγμα, ούτε στήν Ελλάδα, οί άρχές αύτές. ’Αναγνωρίζε
ται κάθε μέρα καί πιότερο δτι πραγματική άγωγή εΐναι ή αύτοαγωγή. 
Τό παιδί νά ϋψωθή σέ παιδαγωγό τοΰ έαυτοΰ του, νά ίκανοποιήση μέ 
τις δυνάμεις του κάτω άπό μιά σοφή καθοδήγηση, τις ψυχικές καί πνευ
ματικές του άνάγκες, νά έκδηλώση τόν έσωτερικό του κόσμο, νά δημι- 
ουργήση τόν κόσμο του. V ecole active, τό δημιουργικό σχολειό, δλο 
καί πιότερο πειθόμαστε δτι εΐναι ό πιό σωστός τύπος σχολειού. Σήμερα 
ναί. Μά ή κ. Αύτονόμου έζησε καί μπορώ νά πώ δημιούργησε άπό χρό
νια τώρα τις ιδέες αύτές. Εΐναι, δσο τής έπέτρεπε τό περιβάλλον τής 
Κύπρου, ένας άπό τούς πρωτοπόρους τοΰ σχολειού αύτοΰ καί τό σπου

δαιότερο, προσπάθησε μέ τό δικό της τρόπο νά τό έφαρμόση. Γι’ αύτό 
έχουν σημαντική άξια οί μαθητικές σελίδες πού περιέχουν οί «Παιδικές 
ψυχές». Μάς δείχνουν ώς ποιό σημείο έπέτυχε στήν έφαρμογή τών άρ- 
χών της. Κομμάτια σύντομα, αύθόρμητα τά περισσότερα, έλεύθερη έκ
φραση τοΰ παιδικού κόσμου. Δέ λείπει βέβαια κάποια χτυπητή κάποτε 
έπίδραση τοΰ δασκάλου. Στις σ. 13, 14, 16, 19-20, 37-38 φαίνεται καθα
ρά. Κι άν δέν εΐναι έπίδραση τοΰ δασκάλου, εΐναι έπίδραση τοΰ βιβλίου 
πού δίνει ένα «μεγαλίστικο» άέρα σέ άρκετά σημεία. Καί ξαίρομε πόσο 
λίγο συνήθισαν οί ‘Έλληνες λογοτέχνες’νά γράφουν γιά παιδιά. Τώρα 
τελευταία κάτι γίνεται. ’Ακόμα δμως τά νεοελληνικά άναγνώσματα καί 
μάλιστα τών μικρών τάξεων τοΰ Γυμνασίου εΐναι στό μεγαλύτερο μέρος 
άκατάλληλα γιά παιδιά. Έτσι οί μικροί μας γίνονται συχνότατα μικρο- 
μεγάλοι. Άλλά ή έπίδραση αύτή δέ μάς έμποδίξει νά δοΰμε τά εύεργε- 
τικά άποτελέσματα τών παιδαγωγικών άρχών τής κ. Αύτονόμου. Έλεύ
θερη έκφραση, σέ πολλά καβαρά παιδική, ειλικρίνεια καί φυσικότητα δια
πνέουν τις παιδικές σελίδες. Καί τό σπουδαιότερο, μιά πνευματική ύγεία. 
Λίγα κλάμματα, καθόλου παθιάρικος ρωμαντισμός, πολλή καί γερή αι
σιοδοξία. Άν σκεφθή κανείς πόσο κυριαρχεί ό κλαψιάρικος τόνος στή 
λογοτεχνία μας καί στήν ψυχικότητα τοΰ λαοΰ μας, θά άντιληφθή πόσο 
πολύτιμο έργο εΐναι νά όδηγή τό σχολειό τά παιδιά στήν άνακάλυψη τής 
χαράς, τής πολιτισμένης καί ισορροπημένης αισιοδοξίας.

Β. ΤΑΤΑΚΗΣ

Κ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ «Τό πρόβλημα τοΰ πολιτισμού» μελέτη :
Ό κ. Παπαπαναγιώτου μέ τήν μελέτη του αύτή θέλησε νά μάς πα

ρουσιάσει τήν άτέλειωτη έξέλιξη τοΰ άνθρωπίνου πολιτισμού σ’ δλα τά 
έπίπεδα τής έκδηλώσεώς του. 'Η έργασία του άπαλλαγμένη άπ’ τή ρη- 
χότητα καί τόν ξηρό άφηγηματικό τόνο, πού χαρακτηρίζει πολλά παρό
μοια έργα, εΐναι μιά πλατύτατη σύνθεση τοΰ θέματος πού πραγματεύε
ται .

Μέ θαυμαστή έμβρίθεια ό κ. Π. άναλύει τάς προόδους πού έπετέλεσε 
ό πολιτισμός στό ύλικό καί διανοητικό έπίπεδο άπ’ τήν πρωτόγονη έποχή 
ώς τά σήμερα, καί περιγράφει μέ σκοτεινά χρώματα τόν ξεπεσμό καί 
τήν άρρώστεια τοΰ ήθικοΰ πολιτισμού. Βαρειά μελαγχολικός ό συγγρα
φέας διεισδύει στούς ήθικούς κρυψώνες τής μεταπολεμικής κοινωνίας καί 
άποκαλύπτει σέ φρίσσουσες ρεαλιστικές εικόνες τή γενική κατάρρευση 
καί χρεωκοπία τών ήθικών άξιών, πού συγκρατοΰσαν άρρηκτα δεμένους 
τούς λαούς, στιγματίζει μέ ειλικρίνεια καί ειρωνεία τά ήθικά χάλια τών 
σύγχρονων κοινωνιών καί, παρ’ δλο πού προβάλλει στά μάτια του στυ
γνό καί τρομερό τό άπροχώρητο, δέ χάνεται, μά μέ άνεξάντλητο τό θάρ
ρος του δείχνει, σέ μιά δαιμωνιώδη ίδεαλιστική έξαρση, ολόισο καί πλατύ 
τό δρόμο τής άπολύτρωσης καί τοΰ έξαγνισμοΰ.

Πόσο άλήθεια περίφημος εΐναι έκεϊνος ό μακρόπνοος έπικός μονό
λογος τών πουλιών στά πλήθη, όπού σέ γλώσσα άνθρώπινη περιλούζουν 
μέ τήν άγανάχτηση καί τόν οΐχτο τους σ’ ένα χειμαρρώδικο «κατηγορώ»
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τήν άχαλινωσία τών Ανθρωπίνων παθών, τό ξεχαρβάλωμα τών ήθικών 
άρχών κι Αξιωμάτων, κ’ έκφράζουν τήν εύτυχία τους γιατί πλάστηκαν 
πουλιά καί ζοϋν σέ πολιτισμό άγνό κι ώραϊο. Ό κ. Π. εΐναι βαθύς με
λετητής καί γνώστης τής άνθρώπινης ψυχής. Στις 300 σελίδες του βιβλίου 
του προχωρούν σ’ ενα δημιουργικό σύνολο ενωμένα ό στοχασμός καί τό 
αΐστημα, ή υλη κ’ ή ιδέα .

Τό «Πρόβλημα του πολιτισμοί}» εΐναι δίχως άλλο £να πολύ ένδια
φέρον βιβλίο .

Γ. Κ.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στή φετεινή Διεθνή Έκθεση τής πόλης μας μεταξύ πολλών άλλων 
ποικιλιών καί ωφελίμων θεαμάτων είχαμε καί «μιά καταπληκτική πραγματικά 
επίδειξη ζωγραφικής καί γλυπτικής.

Γιά τήν έπίδειξη αύτή ευρύνονται, μαζύ μέ τή Διεύθυνση τής ’Έκθε
σης μερικοί κύριοι τού Συνδέσμου 'Ελλήνων Καλλιτεχνών, άλλοι τής Ένω- 
σεως ’Ελευθέρων Καλλιτεχνών κι έλάχιστοι τέλος έκτος σωματείου, πού μοι
ραίο εΐναι ν’ άποτελέσουν κι αύτοί κάποτε χωριστό σύνδεσμο γιατί — δπως 
ό κόσμος ξέρει — γιά τήν πρόοδο κι ανάπτυξη τής τέχνης καί μάλιστα τής 
ζωγραφικής, τό πρώτο κι απαραίτητο εΐναι ή 'ίδρυση συνδέσμου, σωματείου, 
ένώσεως κι ομοσπονδίας. Μολαταύτα τό περίεργο, σ’ δλην αύτή τήν υπό
θεση, δέν πηγάζει άπ τό είδος καί τήν ποιότητα τών έργων, πού άραδιάσδ-η- 
καν στήν ’Έκθεση. ’Ίσως νά βρίσκονταν ανάμεσα στά τοπία, τά προτραΐτα, 
τις συνθέσεις, τις natures mortes καί τά λοιπά παρόμοια μερικοί πίνακες 
πού ξεπερνώντας τά δρια τής απλής προσπάθειας καί τής συμβατικής ταχυ
δακτυλουργίας, βγαϊναν έστω δειλά, ν’ άγναντέψουν τούς μακρυνούς ορίζον
τες τής αληθινής τέχνης (έκείνης τής τέχνης δηλαδή πού δημιουργεΐται άπ τά 
άτομα καί φέρνει τήν προσωπική σφρσγΐδα τών δημιουργών τους) κ εΐναι 
έξ άλλου έντελώς άσχετο άν οι τιμές πού άναγράφησαν στόν κατάλογο, αν
τίκρυ στό κάΦε έργο, μετρούσαν μονάχα τό ύψος ή τό βάύ·ος — άνάλογα 
τής αύτοπεποίΟησης τών έκ^ετών (τούτο άφορά μόνον τούς ϊδιΟυς καί μένει 
οικογενειακή έντελώς υπόθεσή τους, τόσον οικογενειακή μάλιστα πού θά κα
ταντούσε δημόσιο σκάνδαλο άν μπορούσαν νά μιλήσουν πάνω στό ίδιο θέμα 
μερικοί έμπορευόμενοι τά προϊόντα τής νεοελληνικής ζωγραφικής τέχνης, 
παροθέτοντας άριθμούς καί άποδείξεις τών όσων αύτά προσφέρουν γιά τήν 
άγορά τους).

Τό παράδοξο λοιπόν στό προκείμενο είναι πώς ή Διεύθυνση τής Έκ- 
θέσεως, πού πολύ καλά γνωρίζει πώς ή πόλη μας άρχισε σιγά σιγά ν’ άπο- 
κτάει συνείδηση τών ορίων τού γελοίου καί τού σοβαρού σέ ζητήματα καλ
λιτεχνικά, άνέλαβε ύποχρειόσεις καί δικαιώματα έκεΐ δπου κανείς δέν τήν 
έταξε. Α. Γ.

ΣΧΟΛΙΑ
* ** Δέ μπορούμε παρά νά σημειώσουμε μέ ξεχωριστή χαρά τήν έξέ- 

λιξη τού περιοδικού «Νέα Πνοή» πού έγινε πραγματικά ένα άπό τά καλύτερα 
όργανα τών νέων. Εκείνο πού τό χαρακτηρίζει είναι ή έκλεκτικότητα τής 
ύλης, πράγμα πού δείχνει δτι οΐ έκδοτες του έχουν πλήρη έπίγνωση τών ύπο- 
χρεόίσεών τους. Δέν έχουμε παρά νά συστήσουμε τό άξιόλογο αύτό περιοδικό 
σ’ δλους πού ένδιαφέρονται γιά τις πνευματικές προσπάθειες τών νέων.

♦  0  Έλληνορουμάνος λόγιος κ. Άντώνης Μυστακίδης συνεχίζει τις 
ωραίες μεταφράσεις του, έργων τής νέας μας λογοτεχνίας, τις όποιες δημο
σιεύει σέ περιοδικά καί έφημερίδες τού Βουκουρεστίου. Στό φιλολογικό «Se- 
culul» έδημοσίευσε δύο άπό τά δυνατώτερα διηγήματα τού συνεργάτου μας 
κ. Στεφάνου Δάφνη. «Τά σκυλιά τού Ρούντα» καί τό «Πήγε νά βρή τό γυιό 
της».

** *

* ** Έπέστρεψαν άπ τήν περιοδεία τους — Αύστρία, Τσεχοσλοβακία, 
Γιουγκοσλαβία — ό Λώρης καί ή Ίδα Μαργαρίτη. Οί έξοχοι καλλιτέχνες πού 
μαζί μέ τό Μητρόπουλο έφεραν έξω άπ τά δρια τής πατρίδας μας καί επέ
βαλαν οριστικά καί δετικά τ’ δνομα καί τή φήμη τους. Συναυλίες έδωσαν 
στό Ζάγκρεμπ, στή Λουμπλιάνα, Μπρατισλάβα, Μπρνό, Βιέννη, Βουδαπέστη 
καί Βελιγράδι. Τόν ’Ιούνιο, ό Λιόρης Μαργαρίτης είχε κληθή ώς κριτής 
(Juror) στό Διεθνή Μουσικό διαγωνισμό τής Βιέννης. Εΐναι γνωστό έξ άλ
λου κ’ εΐναι πρόσφατος ό διορισμός του ώς μέλους τής ‘Ελλανοδίκου ’Επιτρο
πής γιά τόν διαγωνισμό πιάνου έργων τού Chopin πού θά δοθεί στή Βαρ
σοβία τόν Φεβρουάριο τοΰ 1937. Έκεΐ ό Λιόρης καί ή Ίδα  Μαργαρίτη θά 
δώσουν έπίσης συναυλίες δύο πιάνων μέ έργα ελληνικά τού ίδιου Λώρη Μαρ
γαρίτη καί άλλων.

*

ΧΡΟΝΙ ΚΑ
Τό δεκαπενθήμερο λογοτεχνικό περιοδικό «’Ηπειρωτικά φύλλα» πού 

έκδίδεται στά Γιάννενα συγκεντρώνει στις στήλες του γνωστούς καί νέους 
συνεργάτες, μέ τήν καθοδηγητική πνοή τοΰ λαμπρού λογοτέχνη κ· X. Χρη- 
στοβασίλη. Στήν εύγενική αύτή έξόρμηση εύχόμαστε κάθε προκοπή.

= ’Αξιέπαινες έμφανίσεις φιλολογικών σελίδων, πού μαρτυρούν καί 
ευγενικές προσπάθειες μά καί πόθο ειλικρινή νά ύποστηριχτεϊ κάθε ωραία 
έκδήλωση τοΰ τόπου, συναντούμε στήν «*Ε  φημερίδα τών Λεσβίων» 
τής Μυτιλήνης πού διευθύνει ό καλλιτέχνης καί λογοτέχνης κ. Φ. Άνατο- 
λεας. Στό φύλλο τής 4 ’Οκτωβρίου δημοσιεύονται άνέκδοτα ποιήματα τού 
Δ. Σολωμοΰ, καθώς καί μεταφράσεις τοΰ κ. Ν. Καμαριώτη άπό τις «γήινες 
τροφές» τού Α. Ζίντ. Έπίσης στή «Δράση» ’Ηρακλείου δημοσιεύονται διη
γήματα τής δ. Μαρίνας Μηλολιδάκι καί κριτικά σημειώματα τών κ. κ. Μ. 
Δημάκη καί Μ. Άποστολίδη. Στήν «Έργασία» τού Βόλου άφιερόίνεται ιδι
αίτερη σελίδα γιά τά γράμματα καί τις τέχνες. Στό φύλλο τής 11 ’Οκτω
βρίου δημοσιεύεται γράμμα τού κ. Α. Βεάκη καί ποίημα τού κ. Γ. Σκαρίμπα. 
Στούς «Νέους Καιρούς» (5 Όκτ.) Πειραιώς ό κ. Κ. Χαλδαΐος - Σούκας, 
δημοσιεύει κριτικό σημείωμα γιά τή συλλογή «Ούλαλούμ» τού κ. Σκαρίμπα.
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