
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

διευθυντής ΓΙΩΡΓ. ΔΕΛΙΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

I. Ν. ΓΡΥΠΑΡΗ . . Πινδάρου (Ό τρίτος Πυθιονίκης) 
ΑΡΓΗ ΚΟΡΑΚΑ . . Γυρισμός στό χωριό (διήγημα) 
ΤΑΚΗ ΒΑΡΒ1ΤΣΙΩΤΗ....................... ’Άνοιξη (ποίημα)
ΓΙΑΣΑΡ ΝΑΜΠΗ . . ’Ανταλλαγή (διήγημα. Μετάφρ.

Άβρ. Ν. Παπάζογλου)
ΣΤΕΦ. ΔΑΦΝΗ . . Ό λυρισμός τοΰ ”Ιψεν (μελέτη) 
Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ..................................... Μάσκα (ποίημα)
ΓΙΩΡΓ. ΔΕΛΙΟΥ . . . . Τό μυθιστόρημα (μελέτη) 
Η 4η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.............................................. ’Άρθρο
ΑΛΚ. ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ . . . Φανταστική ιστορία 

(διήγημα) 
ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ . . Μαρμαρονήσια (ποίημα) 
ΜΗΝΑ ΔΗΜΑΚΗ...............................Ελεγεία (ποίηαα)
ΑΝ. ΒΕΝΕΤΟΥ....................................Έξέλιξη (ποίημα)

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ: γ. δαμορη : ”Αγη Παλμού «Πνοές», Γιάννη 
Χονδρογιάννη «Φυγή» στό άπειρο», Κούλη Άλέπη «De 
profundis», "Ολμου Περάνβ-η «Τά πρώτα τραγούδια», 
Π. Βρισιμιτζάκη «Επιφαινόμενα», Π. Γνευτοΰ «Μυστι
κές λειτουργίες», Κ. Καλαντζή «Τό τραγούδι τοΰ Βου
νού», Π. Μαυρέα «Πύραυλος», Οικονόμου «Τοπεΐα», 
π. λαςκαρΓι Ο. Duhamel «Defense des lettres». 
Μ. η. Γ· Βσλέτα « Σολωμοΰ. Προφορικοί στοχασμοί». 
Κ. Μιχαηλίδη «Φώτης Δ. Φωτιάδης», Π. Κοράλη «Ειρή
νη», Μύρας Αλόη «Στό επαρχιακό Παρθεναγωγείο», Κλ. 
Μιμικού «Λάμπρος Πορφύρας».

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ : βαςου βασιλείου : "Η Μ. Κοτοπούλη στή 
Θεσσαλονίκη.

Χρονικά—Σχόλια —Νέα Βιβλία—Περιοδικά—Εφημερίδες

ΕΤΟΣ Ε' - ΑΡ. 7-8

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1937 ΤΙΜΗ ΔΡ. 8



ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ: Άετορράχης 31—Θεσσαλονίκη

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
"Ετος Ε' Τεΰχος 7-8 · ΙΟΥΛΙΟΣ - ΛΥΓΟΥΣΤΟΣ 1937

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έτησία Δρ. 60
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ » Δολ. 1*/,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ :
'Ολοσέλιδη Δρχ. 200
Μισή σελίδα > 120

Τέταρτο σελίδος » 70

(Τά χειρόγραφα δέν έπιστρέφονται)

ΠΙΝΔΑΡΟΥ
Ο ΤΡΙΤΟΣ ΠΥΘΙΟΝΙΚΗΣ

I ΙΕΡΩΝΙ ΣΥΡΑΚΟΣΙΩι 1

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.— Δέ χρειάζεται καί πολύ μεγάλη 
δυσκολία γιά νά παραδεχτή κανείς, πώς ό τρίτος αύτός Πυθιονίκης τοϋ 
Πινδάρου δέν έχει πραγματικώς κανένα έπινίκειο χαρακτήρα, δέν έγινε 
δηλ. γιά νά ύμνήση καμιά νίκη του Συρακουσίου τυράννου στούς Πυθι- 
κούς άγώνες, άφοϋ μόνο έτσι πάρεργα άναφέρεται στό ποίημα μιά πα
λαιό του νίκη στά Πύθια. Τό καθαυτό του θέμα κ’ ή άφορμή εΐναι μιά 
σοβαρή άρρώστεια τοϋ Ίέρωνα, πού γι’ αύτήν έσύνθεσε ό ποιητής τήν 
παραμυθητική του αύτή ώδή καί τήν έστειλε στό βασιλικό του φί
λο. Κατά τά άλλα, φυσικά, δέ διαφέρει ή κατασκευή της άπό τούς λοι
πούς έπινίκους τοϋ Πινδάρου : τό μεγαλύτερο καί σπουδαιότερο μέρος 
της τό γεμίζει ό μύθος τοΰ ’Ασκληπιού καθώς καί τής μητέρας του Κο
ρωνίδας, καί κατά δεύτερο λόγο κι’ άλλα μυθικά στοιχεία άπό τή ζωή 
τοΰ Κάδμου καί τοϋ Πηλέα. ’Εννοείται πώς όλοι αύτοί οί μύθοι, σύμφω
να μέ τούς γενικούς νόμους τής λυρικής τοϋ Πινδάρου, χρησιμεύουν γιά 
νά στηρίξη έπάνω των ήθικές του άρχές καί γνωμολογίες καί συμβουλές, 
πού πάντα κάποια σχέση θάχουνε μέ τόν ηρώα τοϋ ποιήματος, τόν Ίέρωνα.

Ή σειρά τών νοημάτων στό ποίημα καί ή έσωτερική του διάρθρωση, 
άπ’ δπου βγαίνει κ’ ή κεντρική του ιδέα, μπορεί νά συνοψιστή στό άκό- 
λουθο διάγραμμα : Ζοϋσε τόν παλιό καλό καιρό ό θαυματουργός για
τρός ’Ασκληπιός, πού ό πατέρας του ό Άπόλλωνας—άφοϋ σκληρά εκ
δικήθηκε τή μητέρα του, τήν άπιστη έρωμένη του Κορωνίδα—τόν παρά- 
δωσε βρέφος στόν Κένταυρο Χείρωνα, νά τόν άναθρέψη καί νά τοϋ μάθη 
τήν τέχνη του, τή γιατρική· καί πραγματικώς τόν έκαμε αύτός Ικανό νά 
γιατρεύη τήν πάσα νόσο καί μαλακία· μόνο φυσικά πάνω στό θάνατο 
δέν εΐχε καμιά δύναμη κι’ δταν, άπό φιλοκέρδεια, ζήτησε ν’ άποσπάση 
άπό τό Χάρο κάποια του λεία, τόν κεραύνωσε ό Ζεύς.—”Αν ζοϋσε άκό
μη ό Χείρωνας, θά κατόρθωνα δίχως άλλο νά τόν μάγευα μέ τά τρα
γούδια μου καί θά τοϋ ζητούσα νάβγαζε ξανά κανένα τέτοιο παρόμοιο



γιατρό και τότε θα μπορούσα, μαζί μέ μιά ε”ξοχη πανηγυρική μου ώδή, 
νά σου εψερνα καί τήν ύγεία. Τώρα, έκεϊνο πού μπορώ μόνο νά κάμω 
6 Va: V° πΡοσευΧ“μαι άπό μακρυά γιά σένα στούς σπιτικούς μου θεούς 
τή Μεγάλη Μητέρα καί τόν Πάνα, καί νά σοΰ θυμίσω πώς δέν ύπάρχει 
για τούς άνθρώπους καμιά τέλεια ευτυχία χωρίς πόνους καί βάσανα, 
όπως τόμαθαν κι αυτοί οί ευτυχέστεροι άπό τούς θνητούς, ό Κάδμος 
κι ο Πηλεας. Γι αύτό λοιπόν πρέπει νά δεχόμαστε τήν δποια μοίρα μάς 
ινεται άπό τους θεούς καί νά χαιρόμαστε δπως μπορούμε πιό καλύτε

ρα τή μετρημένη μας τήν ευτυχία καί μάλιστα δταν ένας, καθώς έσύ 
κατεχει τοσο μεγάλη βασιλική δύναμη, τόση δόξα γιά τίς νίκες του κ’ εχεί 
επομένως τό δικαίωμα νά έλπίζη, πώς θάποχτήση, σάν τό Νέστορα καί 
τό Σαρπηδονα, και τό άνώτατο αγαθό : τήν άθανασία τού όνόματός του 
που εξασφαλίζει στούς έκλεχτούς ή ποίηση.

θάθελα —άν πρέπη τέτοια εύχή κοινή 
νάβγαιν’ άπ’ τό δικό μου στόμα — 
νά ζοΰσε άκόμα ό Φιλυρίδης Χείρωνας 
τοΰ Ούράνιου Κρόνου ό δυνατός ό γόνος 
καί στοΰ Πηλίου νά βασίλευε 
τις σύδεντρες πλαγιές, 
άγρίμι τοΰ βουνοΰ 
μά άλήθεια φίλος τών άνθρώπων- 
που, τέτοιος, τόν παλιό καιρό, 
άνάθρεψε τόν ήμερο τόν πονοκαταλύτη 
τόν ήρωα τόν ’Ασκληπιό, 
τόν άξιο τής άνώδυνης ύγείας τεχνίτη, 
πού ήξερε νά λυτρώνη τά κορμιά 
άπό τήν πάσ’ άρρώστεια καί τούς πόνους.

Μά αύτόν, άτελο άκόμα, ή μάννα του 
ή κόρη τοΰ Φλεγύα τάξιου καβαλλάρη, 
δέν ήταν ώρα νά τόν φέρη στή ζωή 
μέ τή βοήθεια τής θεάς τής Ξεγεννήτρας, 
καί δαμασμένη άπό τά τόξα τά χρυσά 
τής ’Άρτεμης κατέβηκε στόν "Αδη 
μέ τή βουλή τοΰ 'Απόλλωνα- 
γιατ’ έτσι στά χαμένα δέν ξεσπα 
ό χόλος τών παιδιών τοΰ ’Ολύμπιου Δία, 
καί κείνη τό θεό έξευτέλισε 

στήν άπομώρια τοϋ μυαλού της, 
πού πήγε κι άλλους γόμους έστρεξε 
κρυφά ’πό τό γονιό της, 
ένώ είχε πριν ζευγαρωθή 
μέ τόν ’Απόλλωνα τό ξανθομάλλη.

Κ’ ένώ εΐχε μέσα της τό καθαρό 
τό σπέρμα τοΰ θεοΰ, δέν έπερίμενε 
ή ώρα νάρθή τοΰ νυφικοΰ τοΰ τραπεζιού, 
ούδέ τών πολύφωνων ύμεναίων ό άχός, 
σάν πού ή συνήθεια νά τόν γλυκοτραγουδοΰνε 
στοΰ γάμου τόν έσπερινό 
οί φίλες συνομήλικες παρθένες, 
μά πήγε νά πιαστή μέ τάπιαστα, 
καθώς πολλοί τό πάθαν κι άλλοι· 
κ’ εΐν’ ή πιό κούφια φύτρ’ άνθρώπινη 
έκεϊνοι, πού τά ντόπια τους καταφρονόντας 
στρέφουν τά μάτια τους σιά μακρινά, 
τόν άνεμο μ’ έλπίδες μάταιες κυνηγόντας.

Τέτοια μεγάλη βλάβην έπαθε 
καί τής καλλίπεπλης ό νους τής Κορωνίδας 
καί σ’ ένός ξένου πήγε κ’ έπεσε άγκαλιά 
φερμένου άπό τήν ’Αρκαδία- 
μά τό βιγλάτορα δέν ξέφυγε 
κι άπ’ τήν Πυθώνα τήν προβατοδόχα, 
πδτυχε ναναι, πήρεν είδηση 
ό βασιλέας τοΰ ναοΰ ό Λοξίας 
κι δχι πού άπ’ άλλον νά τού μαθητεύτηκε 
άξιώτερό του καταδότη, 
άλλ’ άπ’ τόν παντογνώστη του τό νοΰ 
πού ψέμα δέ τόν ’γγίζει, μά ούτε 
καί τόν γελά θεός ή θνητός 
ή σέ βουλές ή σ έργα.

Καί τότε σάν τούς έννοιωσε τούς έρωτες 
τού ξένου, τοΰ ’Ίσχυου τοΰ Έλατίδη,
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καί τήν παράνομή της προδοσιά, 
τήν άδερφή του ’Άρτεμη έστειλε 
πού άφρομανοΰσε άπ’ τήν όργή της, στήΛυκέρεια 
δπου ή παρθένα, στά γκρεμνό κοντά 
τής Βοιβηΐδας λίμνης, κατοικούσε·
και μοίρα τότε άλλοιώτικη, γυρνόντας στό κακό, 
τή δάμασε- μά καί πολλοί γειτόνοι 
τήν τύχη της μεράστηκαν 
καί χάθηκαν μαζί·
γιατί σάν πέση στό βουνό ή φωτιά 
άπό μιά σπίθα μοναχή 
δάσος ολάκερο άφανίζει.

Μά δταν στόν ξύλινο τόν- πύργο τής πυράς 
βάλανε άπάνω οί συγγενείς τήν κόρη 
καί λάβρα ή φλόγα τοΰ "Ηφαιστου 
τήν τύλιξε, εΐπε ό Άπόλλωνας τότε· 
«Πιά δέ θά τό βαστάξη μου ή καρδιά 
νάφήσω νά χαθή δίκιά μου γέννα 
μέ τέτοιο θάνατο φριχτότατο 
καί τής μητέρας του νά μεραστή τήν παιδεία». 
Εΐπε καί μέ τό πρώτο βήμα του 
έφτασε τό παιδί κι άπό τόν κόρφο 
τό άρπαξε τής νεκρής· μπρος του οί καιούμενες 
μέριασαν φλόγες· κ’ έτσι τδφερε 
καί τό παράδωσε τοΰ Μάγνητα Κενταύρου, 
γιά νά τό μάθη νά γιατρεύη τίς πολύπονες 
άρρώστειες τών άνθρώπων.

Λοιπόν, δσοι τοΰ έρχονταν φέρνοντας 
ή πληγές αύτογέννητες μαζί τους, 
ή κάπου λαβωμένοι μέ σκληρό χαλκό, 
ή μέ μακρόριχτη πέτρα, 
ή άφανισμένοι άπό τίς θέρμες τοΰ καλοκαιριού, 
ή άπό κρύωμα τοΰ χειμώνα 
τούς έβγαζε, άλλο άπ’ άλλο πάθος του 
λευθερωμένους,

γιατρεύοντας αύτόν μέ μαλακιές γητειές, 
ποτίζοντας μέ πρόσφορα πιοτά έναν άλλο, 
ή άλείφοντάς των φάρμακα 
λογής λογής τά μέλη
κι άλλους όρθούς τούς έστηνε μέ τό μαχαίρι.

Μ’ άπό τό κέρδος κ’ ή σοφία νικιέται κάποτε 
καί τράβηξε καί κείνον τό χρυσάφι, 
πού έψεξε μές στό χέρι του, 
νά σώση, μέ βαρύτατο μιστό, άπ’ τό θάνατο 
έναν πού ό Χάροντας εΐχε πιά άδράξη. 
Μά ρίχνοντας ό Δίας άπάνω τους 
τών έκοψε άπ’ τά στήθια τήν άνάσα 
άμέσως καί τών δυό κι ό κεραυνός 
τούς βρόντηξε τό θάνατο, δλος φλόγα. 
"Οσα ταιριάζουν στίς θνητές μας τίς ψυχές 
πρέπει μονάχ’ άπ’ τούς θεούς νάποζητοΰμε, 
νά βλέπομε δσα μπρος στά πόδια μας 
καί ποιά ’ναι ή μοίρα μας νά μή ξεχνοΰμε.

Μήν πας, ψυχή μου, νά μοΰ κυνηγάς 
άθάνατη ζωή, μά κοίτα νάποσώνης 
μέ κάθε τρόπο δ,τι περνά άπ’ τό χέρι σου. 
’Άχ, ό σοφός ό Χείρωνας 
νάταν νά ζοΰσε άκόμα στή σπηλιά του 
καί νά δίνονταν κάπως τά γλυκόφωνα 
τραγούδια μου νά μάγευαν τό νοΰ του, 
ϊσως καί τώρα τόν κατάφερνα 
νάβγαζε, γιά τούς διαλεχτούς, έναν γιατρό 
πού τίς βαρειές νά θεραπεύη άρρώστειες, 
γιατρό μέ τδνομα, είτε γυιό 
τοΰ ’Απόλλωνα, είτε τοΰ πατρός του, 
καί θέ νάρχόμουν τότε μέ καράβι σχίζοντας 
τοΰ Ίονίου τά κύματα στήν ΆρεθοΟσα 
γιά τόν Αίτναΐο τό φίλο μου.
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Πού βασιλιάς τίς Συρακούσες κυβερνά 
ήμερος στούς λαούς του, δίχως φθόνο 
γιά τούς καλούς καί θαυμαστός 
στούς ξένους σάν πατέρας. 
Σ' αύτόν, άν έφτανα διπλή 
φέρνοντας χάρη, τή χρυσή του ύγεία 
κ’ ένα ύμνο, λαμπροστόλισμα τών Πυθικών 
στεφάνων, πού δ Φερένικός του 
νικόντας κέρδισε στήν Κΰρρα έναν καιρό, 
ποιό ξέλαμπρο θέ νάφτανα, λέγω, γιά κείνον φώς 
κι άπ’ άστρο τούρανοΰ, 
άφοΰ περνούσα τό βαθύ τόν πόντο.

'Όμως έγώ θέ νά έπικαλεστώ 
τήν τρισεβάσμια τή θεά Μητέρα, 
πού δίπλα στών σπιτιών μου τήν έξώπορτα 
συχνά τή νύχτα κόρες έρχονται 
νά ψάλουνε μαζί καί μέ τόν Π^να. 
Μ’ άν έσύ ξέρης τή σωστή κορφή, 
Ίέρωνα, τών λόγων νά κατέχης, 
θυμήσου τί έμαθες άπ’ τούς παλιούς : 
«Πλάι σ’ένα καλό οί θεοί μοιράζουνε 
στόν άνθρωπο άπό δυό μαζί κακά». 
Αύτά λοιπόν οί άνόητοι δέ μπορούν 
δπως ταιριάζει νά ύποφέρουν, 
παρά νονάχα οί έκλεχτοί, 
πού πρός τά έξω τήν καλή 
νά στρέφουνε τήν δψη ξέρουν.

Κλήρος εύδαιμονίας σέ σένα δόθηκε 
καί βασιλιά άρχοντα λαών παρά.,καθ’ άλλον 
ή τρανώτατη Μοίρα σ’ έπιβλέπει, 
μά τέλεια άσάλευτη ζωή δέν έλαχε 
ούτε στόν Αίακίδη τόν Πηλέα 
ούτε στόν Κάδμο τόν ισόθεο· 
πού δμως αύτοί, λέγουν, πώς είχανε 
στόν κόσμο τήν ύπέρτατη εύτυχία, 

άφοΰ καί τίς χρυσοστεφάνωτες 
τίς Μούσες άκουσαν νά τραγουδοΰνε 
στό βουνό έπάνω καί στή Θήβα τήν έφτάπυλη, 
ό ένας σάν έπαιρνε γυναίκα του 
τήν παγκαλόμορφη 'Αρμονία 
κι ό άλλος τή θέτη, τοΰ σοφού 
Νηρέα τή ξακουσμένη θυγατέρα.

Κ’ έφαγαν στά τραπέζια καί τών δυό οί θεοί 
κ’ είδαν τάθάνατα παιδιά τοΰ Κρόνου 
στις χρυσές έδρες των νά κάθουνται 
καί γάμου δώρα πήραν άπ’ τά χέρια τους 
καί μέ τοΰ Δία τή χάρη 
μετά άπ’ τούς μόχτους των τούς πρωτυτερηνούς 
έστησαν όρθιες τίς καρδιές των πάλι.
Ξανά κατόπι άπό καιρό 
τόν ένα οί θυγατέρες του τόν στέρησαν 
μέ τίς σκληρές τίς συμφορές των 
μέρος άπό τήν εύτυχία του, 
οί τρείς—γιατί ό πατέρας πάλι ό Δίας 
ήρθε σ’ ερωτικό γλυκοσυνταίριασμα 
μέ τήν κρουσταλλοβραχιονάτη τή θυώνη.

Καί τοΰ άλλου πάλι ό γυιός, μοναχογυιός, 
πού τοΰ γέννησε ή άθάνατη στή Φθία ή θέτη, 
τή ζωή του χάνοντας στόν πόλεμο μέ σαϊτιά 
θρήνο μεγάλο σήκωσε στούς Δαναούς, 
δταν στήν πυρά καίγονταν άπάνω. 
Καί γι’ αύτό πρέπει ό άνθρωπος, 
πού ό νοΰς του ξέρει τής άλήθειας τό δρόμο, 
τήν εύτυχία νά χαίρεται 
πού οί μάκαρες θεοί τοΰ στείλουν 
οί άνεμοι οί ψηλοπετούμενοι 
κάθε φορά κι άλλοιώτικοι φυσούνε 
καί δέ βαστούνε τάγαθά πολύν καιρό 
πού έξω άπό κάθε μέτρο πλημμυροΰνε.
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Μικρός θέ νά είμαι στά μικρά 
μεγάλος στά μεγάλα, 
τήν τύχη πού μοΰ δίνεται κάθε φορά 
άπό καρδιάς θέ νά τιμώ καί θά δουλεύω 
μέ τό δικό μου τρόπο έγώ· 
κι άν πλούτη μουδινε ό θεός άρχοντικά, 
έλπίδαν έχω πώς θέ νάφθανε κατόπι 
ή δόξα μου πολύ ψηλά· 
ό Νέστορας κι ό Λύκιος Σαρπηδόνας, 
οΐ κοσμοξάκουστοι, μάς έγιναν γνωστοί 
άπ’ τά τραγουδισμένα λόγια 
πού τεχνίτες τούς ταίριασαν σοφοί- 
γιατ' εΐναι οί ξακουσμένοι οί στίχοι 
πού κάνουνε πολύχρονη τήν άρετή· 
μ’ αύτό δέν εΐναι καθενός νά τοΰ πετύχη.

1. Ν. ΓΡΥΠΑΡΗΣ

ΓΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
ΔΙΗΓΗΜΑ

— Κρίκι.... κρίκ !... Κρίκι.... κρίκ !...
’Έτριζαν οί ξύλινοι τροχοί τοΰ βωϊδάμαξου, καθώς προ

χωρούσε αργοκίνητο στό χωραφόδρομο, πού όδήγαε άπό τήν 
πολιτεία στό χωριό. Τό τρίξιμο αύτό, δσο σιριγγό κι άν ήταν, 
δμως μέσα στό άπόβραδο λές κι άπαλυνόταν καί γινότανε 
μαλακό, μουσικό, εύχάριστο καί νανουριστικό, θάλεγες πώς 
ήταν ή φωνή τοΰ ίδιου τοΰ άμαξιοΰ ή χαρούμενη, γιατί γυρ- 
νοΰσε τώρα στό χωριό, καί γιατί γυρνοΰσε ξελαφρωμένο άπό 
τό βαρύ φορτίο, πού εΐχε κουβαλήσει τό πρωί, ξανθό σιτάρι, 
άπό τό χωριό στήν πολιτεία.

Τό βράδυ δλο καί κατέβαινε σέρνοντας πίσω του τή 
νύχτα, κι αύτή καθώς κατέβαινε πρός τή γη άπό τά ούράνια, 
έσερνε πίσω της, δεμένα μέ άσημένιες κλωσιές, χιλιάδες δια
μάντια, πού άπόμειναν μετέωρα μέσα στό άπειρο, καθώς έκεί- 
νη άνάερη πάτησε μέ τό έλαφρό της πόδι στή γη.

"Ολη τή μέρα, μέρα 'Αλωνάρη, έμψυχα κι άψυχα εΐχαν 
τσουρουψλιστή μέσα στό άνήλεο λιοπύρι. Οί πέτρες εΐχαν φλο- 
γιστή, τό χώμα στό έλαφρότατο άγγιγμα γινότανε χόβολη ζε
στή καυτή, πού νά ψήσης μέσα της αύγό. Τά δέντρα, πού καμ· 
μιά πνοή δέν εΐχε τή λύπηση νά τά συνδράμη, κρέμαγαν τά 
φύλλα τους κι έμοιαζαν μέ στρατοκόπους, πού ό κάματος τούς 
καθήλωσε έτσι όρθούς, χωρίς νά τούς δίνη τή δυνατότητα ούτε 
νά πέσουν κάν χάμω. "Ολα πλανταγμένα, άνθρωποι καί ζά, 
εΐχαν ζήση μέ τό δραμα τής νύχτας, αύτής τής μάγισσας, πού 
θά κουνούσε έτσι δά τό ραβδί της, γιά ν’ άναζωογονήση τήν 
οικουμένη.

— Κρίκι... κρίκ!... Κρίκι.... κρίκ!...
Τά βώδια, δυό βώδια άσπρα μέ σταχτοκίτρινες βουλές, 

πού έδειχναν πιό πολύ γιά λεκέδες, έσερναν τό άμάξι μέ τό
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άργό μά στέρεο περπάτημά τους καί μέ τά πλατειά τους ρου
θούνια άνάσαιναν βαθειά τόν άέρα, πού ολοένα καί πιότερο 
δρόσιζε. Ό δρόμος τους ήταν γνωστός, θά μπορούσαν καί μέ 
κλεισμένα μάτια νά τόν πάνε.

Τώρα μιά άνάλαφρη πνοή άνάδευε τά φύλλα τών δέντρων, 
σά νά έψαχναν άνάμεσά τους χέρια άέρινα, νά μαζέψουν τόν 
ώριμασμένο καρπό, καί τό καθένα θροοΰσε άνάλογα μέ τό 
εΐδος καί τή φυλλωσιά του. Τώρα ή πλάση ζωντάνευε στό γε
νικό καταιονισμό τής δρασιδς, πού τής έπεφτε άπό τά ϋψη, 
σάν άϋλη κι άόρατη βροχούλα, σά θεία εύλογία.

Κρίκι.... κρίκ!... Κρίκι.... κρίκ!... Καλησπέρα...καλησπέρα... 
σ δλο τόν κόσμο τοΰ καλοΰ θεού καλησπέρα I... Βαρειά ήταν 
ή μέρα αι'> Ετσι δμως, κυρά βυσσινιά θά γίνουν τά βύσσινά 
σου σάν τά χείλη τής χωριατοπούλας, κι έσένα, κυρά ροδα
κινιά, τά ροδάκινά σου σάν τά μάγουλά της, κι έσένα, κυρά 
κυδωνιά τά κυδώνια σου σάν τόν κόρφο της.

— Κρίκι.... κρίκ!... Κρίκι.... κρίκ!...καλησπέρα, καλησπέρα, 
κύρ άγροφύλακα, πού τριγυρνάς σάν ’ίσκιος καί σά φάντασμα 
σέ άμπέλια, φίλε παλιέ, μέ τήν ντουφέκα σου καί τή σφυρίχτρα, 
μέ τίς μουστάκες σόυ καί τή συρτή, μακρόσυρτη σά μουεζίνη 
φωνή, πού εΐναι τρόμος καί φόβος τών κλέφτηδων... τό τσαρ
δάκι σου, πού μοιάζει μέ πελαργοφωλιά, μή θαρρείς πώς δέν 
τό βλέπω, γιατί εΐναι τάχα νύχτα κι εΐναι σκοτάδι.... ώς καί 
τή φωτιά τοΰ τσιγάρου σου βλέπω έγώ σά σπίθα, πού άνάβει 
καί σβύνει σά κωλοφωτιά, έτσι δπως τό άνεβάζεις στό στό
μα σου καί τό κατεβάζεις πάλι....

Κρίκι.... κρίκ... κρίκ!... νά μέ συμπαθας, ρεμματιά, πού 
σταμάτησα στό νεράκι σου τό κελαρυστό. ’Έτσι γειά σου, δρό- 
σισέ μου τά καρκαντίλια, πού νάχεις τήν εύχή τοΰ Θεοΰ!.... 
Ωχ μάννα μου, φλύαρη πού είσαι!... πάλι μέ τήν κόρη τοΰ μυ

λωνά τά έχεις ! Μά δέν είπαμε κι έτσι ! έπειδή δηλαδής σέ 
μπάζουν μέσα στό σπιτικό τους, γιά νά τούς δώσης ένα χέρι 
στό γύρισμα τής μυλόπετρας, έσύ θέλεις νά τούς γλωσσοφας ! 
Κορίτσι πράμα εΐναι, άδύνατο πλάσμα, τί κακό κάνει, πού 
στέκει καί τή φιλάνε τά παληκάρια!... Δέν ξέρεις τό τραγού
δι, πού λέει, πώς τό φιλί δέν εΐναι κακό !

Κρίκι.... κρίκ!... Κρίκι.... κρίκ!... καλησπέρα, καλησπέρα, 
γυφτουριά, πού κοιμάσαι ξέγνοιαστη στό κοσισμένο χορτάρι· 

χαιρετίσματα στούς μύλους καί τά μπρίκια σου, στά σφυριά 
καί τ’άμώνιασου καί στή μαντική σου... Τή μοίρα μου; Άϊντέ- 
στε στό καλό... τή μοίρα μου έγώ τήν ξέρω: χωριό — πολιτεία, 
πολιτεία — χωριό, χωριό—χωράφι, χωράφι — χωριό. Έσεϊς νά 
έχετε τό νού σας στή δική σας τή μοίρα καί στήν ντουφέκα 
τοΰ άγροφύλακα, βρέ μακροχέρηδες....

— Κρίκι... κρίκ! Κρίκι.... κρίκ! καλησπέρα, καλησπέρα, ”Αη 
Γιώργη μου θαματουργέ, πάντα γλυκά νά καίη τό καντύλι στό 
έκκλησάκι σου καί στό εικόνισμά σου μπροστά, καί πάντα νά 
έχουμε τή βοήθειά σου!... Τό άφεντικό; Πολυώρα, πού δέν 
τ’ άκούω... θά κοιμάται. Στήν άρχή, κρατώντας τή βουκέντρα, 
καθόταν καί σιγοτραγούδαγε... άχ τί γλυκά, τί όμορφα τρα
γούδαγε!... "Υστερα ξάπλωσε καί κοιτούσε τ’ άστέρια, λές καί 
τά μετρούσε,... κάπου κάπου άναστέναζε... αϊ παληκάρι πρά
μα μπορεί νά μήν άναστενάζη καί λιγάκι, καί τότες τό μερά
κι, ό έρωτας σέ ποιανού στήθια θά πάη, μηγαρίς στά δικά 
μου τά ξυλένια!... Αϊ υστερις, σάν κατάφερε νά διαβάση στά 
διαμάντια τ’ ούρανοΰ τ’ όνομα τής άγαπητικιάς του, θ’ άπο- 
κοιμήθηκε καί τώρα, ποιος ξέρει, μπορεί καί νά όνειρεύεται τό 
πανηγύρι σου. Ξέρει κανείς τί κάνεις τοΰ λόγου σου τήν ήμέ- 
ρα τής γιορτής σου στά μουλωχτά, έτσι δπως αθώρητος άνα- 
κατεύεσαι μέ τούς γιορταστάδες!... Ποιό καλοκαίρι ήταν; Μά 
θαρρώ τό φετεινό- ξέρω πάλι! μπορεί νά ήταν καί τό περσι
νό... Μιά φορά τό θάμα εΐναι δικό σου, μιά καί τό πανηγύρι, 
πού γίνεται στή γιορτή σου εΐναι τό καλύτερο. Πόσες χρονιές 
δέν τό χάρηκα, πού έρχόμουνα στολισμένο καί πλουμισμένο, 
καί πόσες έχω νά τό χαρώ άκόμα ! Τί νά σοΰ πώ, χρυσέ μου, 
δπως είσαι άνοιξιάτικος, ή χάρη σου κάνει ν άνθίζουν τά 
τριαντάφυλλα, ν’ άνθίζουν κι οί καρδιές....

— Κρίκι... κρίκ!... Κρίκι... κρίκ!...
Μαλακό, μουσικό, εύχάριστο, νανουριστικό άκουγότανε 

μέσα στήν άστροκέντητη νύχτα τό τρίξιμο τοΰ βωϊδάμαξου, 
πού μέ τό άργό μά' στέρεο περπάτημα τών βωδιών ολοένα καί 
σίμωνε στό χωριό, τό χωριό τό τριγυρισμένο άπό τίς θημωνιές, 
πού περίμεναν τή σειρά τους νά πέσουν στό άλώνι, τό χωριό 
τό παραδομένο στόν ύπνο τόν ξεκουραστή.

— Κρίκι... κρίκ!... κρίκι... κρίκ! άμ τώξερα έγώ, πού σ’ έκεΐ
νο τό παραθύρι θά φαινότανε καί θά χανότανε στή στιγμή ένα 
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λαμπάκι... Κατεργάρα, κατεργάρα... μάς πήρες είδηση, πού 
έρχόμαστε καί μδς τό μηνάς μέ τήν τρεμουλιαστή φλογίτσα, 
ποΰ τόσο μοιάζει μέ τή φλογίτσα τής καρδούλας σου... έτσι 
τρεμουλιαστή εΐναι κι’ έκείνη... "Αϊντε άιντε... πέσε νά ξανα- 
κοιμηθής... γιατί τό πουρνό έχετε καί σεις αλώνισμα καί μήν 
ξεχνάς πώς τά ροδομάγουλά σου μδς εΐναι πιό άκριβά άπό 
δλο τό χρυσάφι, πού θά μάση ό γονιός σου.

— Κρίκι... κρίκ!... Κρίκι... κρίκ! Ά ώρέ μούργο, μήν άλυ- 
χτάς... δέ μάς γνώρισες!... έμεΐς είμαστε μωρέ! Κάνε τόπο νά 
περάσω, μή σου πατήσω κανένα πόδι καί ξεσηκώσης τό χωριό 
μέ τά ούρλιάσματα.

Κρίκι... κρίκ... κρίκ!... νάμαστε μέσα στήν αύλή... καλη
σπέρα, άφεντικό, καλησπέρα, κυρά μάννα, καλησπέρα, κορί
τσια... μέ τό καλό φτασμένοι... μέ τό καλό φτασμένοι.

1937 ΑΡΓΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ

ΑΝΟΙΞΗ

Γαλάζια χαμόγελα τών ουρανών' 
μάτια πον καθρεφτίζουνε την άσρικήν αγνότητα.
Αρώματα πορφυρά πον ή πολύχρωμη άνθηση αποπνέει. 

Χρώματα' τό κόκκινο, τό πράσινο, τό λευκό και τό γαλάζιο 
πον χάνονταν τό δείλι μέθα ο' ένα <ώχρό πορτοκαλί. 
Φοβισμένα προβάλλουν τών λονλονδιών τά κεφάλια 
πού μέχρι χτες της ομίχλης τό τούλι τά σκέπαζε' 
ό ήλιος νά τά φυλάξει έτρεξε πολύ βιαστικός 
με τών ξανθιών τον μαλλιώιν τό μετάζι.
Νύχτες τον στοχασμού και τών ονείρων 
τυλιγμένες στον ασημένιο μανδύα της Σελήνης. 
Μες στά βελούδα τών ίσκιων αναπαύονται οί έννοιες. 
Στον κήπο τής Ζωής άρχινάει νά ξανανθίζει ή ’Αγάπη. 
Ατέρμονα τραγούδια άπό τ' άδυτα τών ψυχών άναβλύζονν' 
αγγελικές μελωδίες πού συνοδεύουν τόν αποχαιρετισμό τής 

[μελαγχολίας, 
τό άστρο τής ’Αφροδίτης πού ανατέλλει περίλαμπρο.

ΤΑΚΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

χυγχρονοι τουρκοι πεζοΓΡΑΦΟί

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
ΤΟΥ ΓΙΑΣΑΡ Ν Α Μ Π Η ’)

Δυό μήνες τώρα, έπικρατοΰσε μιά άσυνήθιστη κίνηση στό 
ψηλό τούτο σπίτι, πού έβλεπεν άνοιχτά στό Αιγαίο, θά μετα
νάστευαν.

Σάν δλους τούς άλλους γείτονές τους, κι έκεΐνοι θά έγκα- 
τέλειπαν γιά πάντα, γιά νά μήν τά ξαναδούν ποτέ, τά χώμα
τα αύτά, δπου γεννήθηκαν, μεγάλωσαν κι’ άγάπησαν, προ
σπαθώντας νά ξαναφκιάξουν τή ζωή τους πάνω σ’ άλλα χώ
ματα, πού δέ γνώριζαν, πού δέν φαντάζονταν καν τήν ύπαρ
ξή τους.

Τί νακαμναν; ΤΗταν γραφτό τους. Ή τύχη ή καλλίτερα, 
κάποια άχόρταγα ξένα πάθη, έγιναν αιτία νά πιασθοΰν δυό 
έθνη, δεμένα μεταξύ τους μέ τούς πιό σφιχτούς άδελφικούς δε
σμούς καί ή νωπή άκόμα θύμηση άπό τό αΐμα πού χύθηκεν 
άφθονο, άνάγκαζεν άνθρώπους πού ζούσαν, άπό αιώνες, καί 
στούς δυό τόπους, ήσυχοι κι’ άνέμελοι, νά βροΰν καινούργια 
πατρίδα καί νά χωρισθούν γιά πάντα άπό τά πατρικά τους 
τούτα μέρη.

Ό Νιαζής, ό έμπορας, ένώ καθισμένος στό μπαλκόνι τού 
σπιτιού του, ρουφούσε ήσυχα τό ναργκιλέ του, παρακολουθού
σε τά πλήθη πού ξεχύνονταν στήν παραλία άπ’ ένα καράβι

*) Είναι περιττό, στοχάζουμαι, νά μιλήσω γιά τό έργο τοΰ Γιασάρ 
Ναμπή. Προχθές άκόμα, στή «Νέα Εστία», (τεΰχος 252, 15-6-1937, σελ. 927) 
έγραφα πλατειά γιά τή ζωή καί τό πολύμορφο έργο του. Εΐναι ό πιό 
άντιπροσωπευτικός τύπος τοΰ διανοούμενου τής σύγχρονης Τουρκίας καί 
μαζύ, ό συγγραφέας πού διαβάζεται περισσότερο.

Τό διήγημα πού μεταφράζω είναι άνέκδοτο. Γράφτηκεν επίτηδες 
γιά ένα όποιοδήποτε ελληνικό περιοδικό καί χαίρουμαι ιδιαίτερα πού τό 
παρουσιάζω άπό τις στήλες τών άγαπητών «Μακεδονικών Ημερών».

Σημ. τοΰ Μετ.
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ττουχεν έρθει άπ’ τήν ’Ανατολή, φορτωμένο ρωμηούς πρόσφυ
γες, σκέφτονταν πώς πολύ σύντομα κι’ ό ίδιος θά βρίσκονταν 
στήν ϊδια θέση κα'ι σχολίαζε μόνος του, μέ θλίψη, τό άπροσδό- 
κητο καί θλιβερό αύτό γεγονός.

Ποτέ δέν εΐχε φαντασθεϊ πώς μπορούσε μιά μέρα νά χω- 
ρισθεΐ άπό τόν τόπον αύτόν, δπου εΐχε κανονίσει έτσι τή ζωή 
του, σάν νά έπρόκειτο νά πεθάνει αύτοΰ πέρα. ’Αναλλογίζον- 
ταν τή μέρα πού διάβασε στίς έφημερίδες, τυπωμένους μέ μεγά
λα στοιχεία, τούς ορούς τής άνταλλαγής τών πληθυσμών, πού 
προέβλεπεν ή συνθήκη τής Λωζάννης. Ποιά ήταν ή πρώτη έντύ
πωσή του μόλις άντίκρισε τήν ζωτική γι’ αύτούς δλους είδηση; 
θυμάται καλά τώρα: Πρώτα-πρώτα, έκπληξη. ’Έπειτα κάποια 
θλίψη, δχι, μιά άνείπωτη μελαγχολία, πού μαύριζε δλο του τό 
εΐναι, κάτι σάν αύτό πού νοιώθει ό έξερευνητής, ξεκινώντας 
άπό γνωστά του λιμάνια, γι’ άγνωστους τόπους καί τέλος κά
ποιαν άνησυχία, κάποια κρυφήν, ένδόμυχη ταραχή γιά τήν 
καινούργια κι’ άνέλπιστη περιπέτεια πού τούς περίμενε. Μή
πως άλλωστε, εΐναι διαφορετικά καί τά αισθήματα πού νοιώ
θει αύτός πού άναχωρεΐ γιά τόν πόλεμο καί ϊσως-ϊσως καί 
γιά τό θάνατο; Ή μελαγχολία τοΰ χωρισμού καί ή άγωνία τού 
άγνωστου !

Ό πόλεμος !... Φρικτό πράγμα, άλήθεια 1 'Ένα άπάνθρωπο 
μέσο, πού βρήκαν οί ’ίδιοι οί άνθρωποι, γιά τήν καταστροφή 
τής δικής τους εύτυχίας. Καί νά! ’Αφού τό χώμα χόρτασε τ’ άν- 
θρώπινο αίμα, ή φωτειά ή άπαίσια, κόπασε. Κι’ δμως οί συνέ- 
πειές της, άκόμα καί τώρα, ξακολουθούν, σάν ένα είδος 
άγριας θύελλας, πού ξερριζώνει χιλιάδες άνθρώπους, άπό τά 
μέρη τους σάν ναναι δένδρα, καί τά ρίχνει δπου λάχει.

Καινούργια κλίματα, νέα περιβάλλοντα, καινούργια ζωή 
σέ άλλα χώματα. "Ομως, γιατί νά τ’ άρνηθεΐ κανείς. "Ολα 
αύτά, κρύβουν μέσα τους καί κάτι άπό τήν ήδονή τής περιπέ
τειας. Μά πάλε, τί σημασία μπορεί νάχειήήδονή αύτή μπρος 
στίς εϊδών-είδών ταλαιπωρίες, δυσκολίες, άρρώστειες, κατα
στροφές, μιάς μετανάστευσης, μιάς προσφυγιάς !

’Αγκάλιασε μέ τή ματιά του, μιάν άκόμη φορά, ό Νιαζής, 
τό θέαμα αύτό, άπό τό μπαλκόνι του, πού δέ θά χαίρονταν 
πολύ άκόμα, σηκώθηκε καί βγήκεν έξω. ’Έπρεπε νά τελειώ - 
σει τήν έκκαθάριση τοΰ έμπορικού του. Στό δρόμο, κατεβαί

νοντας πρός τήν προκυμαία, συναπαντήθηκε μ’ ένα κοπάδι 
πρόσφυγες π’ άνέβαιναν. Ξεχώρισε στά πρόσωπα δλων τή φρί
κη καί τήν άπελπισιά. Έΐδε τά μικρά παιδιά, στίς άγκαλιέξ 
τών γυναικών, νά ρίχνουν γύρω τους βλέμματα έκπληκτα κί*  
άνήξαιρα καί τά λαχτάρησε. Αύτά τούλάχιστον, δέ θάνοιώθαν 
τό φαρμάκι τής ξενητειάς, δέ θά τά τυραννόύσεν δλα αύτά τά 
παιδιά, ή νοσταλγία τής πατρίδας, θά μεγάλωναν ξαίρων- 
τας αύτά έδώ τά χώματα, γιά δικό τους τόπο. "Ομως οί μέγάλοιϊ

Μπορούσαν αύτοί νά λησμονήσουν> Μπορούσε ό χρόνος 
ό καταλύτης νά σβύσει άπό τή θύμησή τους, τούς τόπους αύ- 
τούς, πού κάθε σπιθαμή τους, κάθε δρόμος τους, κάθε γωνιά 
τους, ήτανε μέσα τους δεμένοι μέ χίλιες - δυό άνάμνησες; Συ
νηθίζει σ’ δλα ό άνθρωπος, βέβαια. Δέ χωρά άμφιβολία πώς 
κι’ αύτοί δλοι, θά μάθαιναν στή νέα τους ζωή καί θ’ άγαπού- 
σαν ϊσως τήν καινούργια τους πατρίδα. Μά πάλι θάταν δυ
νατόν νά σβυσθεϊ άπό τή θύμησή τους, τ’ δραμα τών δρόμων 
δπου πρωτοπερπάτησαν μέ γυμνά πόδια, τών πλατειών δπου 
πρωτόπαιξαν κυνηγητό καί τών κήπων πού στάθηκαν λίκνο 
στίς πρώτες τους άγάπες ; θάταν ποτέ δυνατό τέτοιο πράγμα;

Κι’ ό Νιαζής, ένώ προχωρούσε σάν νάπλεε μέσα στούς θλι
βερούς καί μελαγχολικούς αύτούς συλλογισμούς του, πρόσεξε 
κάποιον ξένον πού στέκονταν μπροστά του. Ήταν ένας άπό 
τούς νεοφερμένους πρόσφυγες, ώς σαράντα χρόνων άνδρας, 
γλυκοπρόσωπος, ένας δικός, πού ξεχωρίστηκεν άπ’ τό κοπάδι 
τών δυστυχισμένων, πού άνηφόριζαν. ’Ίσως κι’ έκεΐνρς ναχε 
βρει συμπαθητικό καί κοντινό του, τόν Νιαζή, καί νάθελε ν’ 
άλλάξει δυό λόγια μαζύ του.

Μόλις διάκρινε, ό ταλαίπωρος, άνάμεσα στά καπέλλα, ένα 
φέσι, χάρηκε μέ τή σκέψη πώς θά μιλούσε μ’ έναν πού γνώ
ριζε τή γλώσσα του, καί τόν πλησίασε. Τού ρωτούσε κάτι πράγ
ματα. "Ομως ή γλώσσα αύτή, ή γλώσσα πού μιλιόταν στόν 
τόπον δπου θά πήγαινε σέ λίγο ό Νιαζής, τού ήταν ξένη τού 
ίδιου. Δέν ήξαιρε τουρκικά έκεΐνος. Κι’ δταν θέλησε νά φα
νερώσει τήν άγνοιά του τούτην, στόν άντικρυνό του — πού 
φανερό πώς μόλις τώρα εΐχεν άλλάξει τό φέσι πού φορούσε 
μέ τό καινούργιο του αύτό καπέλλο — έκεΐνος έμεινε έκπλη
κτος, κυττούσε μ’ άνοιγμένα, τόσα δά, μάτια, τόν ντόπιο 
τούρκο καί δέν τόν καταλάβαινε, γιατί κι’ αύτός δέν ήξαιρεν 
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έλ> ηνικά.
Ό Νιαζής ένοιωσε κάποια ντροπή τότε. Χαμογέλασε δεί

χνοντας τ’ άπρα του δόντια στόν ξένο ποΰ τουταν τόσο κον
τινός καί χάϋδεψε τόν ώμο του. Κι’ ό άλλος πάλι, μέ τήν ’ίδια 
χειρονομίαν άπάντησε. ’Έτσι, κι’ οΐ δυό είχαν νοιώσει τόσο κα
λά, ό ένας τόν άλλον, μέ τή βουβή αύτή συνομιλία, πού δίχως 
νά τό καταλάβουν έπεσαν ό ένας στήν άγκαληάν τοΰ άλλου. 
’Αγκαλιάστηκαν σά ναταν φίλοι παιδικοί.

Τί παράξενη, άλήθεια, ιδιοτροπία τής τύχης, σκέφθηκεν ό 
Νιαζής. 'Όταν σέ λίγες μέρες, θά βρίσκεται στόν καινούργιο 
του τόπο, θά νοιώθει τόν έαυτό του, πιό ξένο άπό τούτον έδώ 
τόν άγνωστο, μ’ δλους έκείνους τούς καινούργιους συμπατριώτες 
του π’ ούτε τή γλώσσα τους δέν ήξαιρε, κι’ ό άλλος πάλιν, 
στή νέα του πατρίδα, θά βρίσκεται στή θέση ένός περιηγητή 
πού δέν μπορεί νά συνεννοηθεϊ, στόν τόπο πού έτυχε νά είναι.

Τώρα, αύτός έδώ, έκεΐνος έκεΐ, θά μοχθήσουν χρόνια όλό- 
κληρα, γιά νά μάθουν ξαναρχής τή δική τους γλώσσα καί μι
λώντας την μέ ξενική κάπως προφορά, θ’ άφήνουν κάποια ψυ
χρήν έντύπωση στούς συντοπίτες τους... Καί μ’ δλα ταΰτα καί 
για τούτην άκόμα τήν κατάσταση, πόσα χρόνια θάπρεπε νά 
περάσουν, πόσα χρόνια...

Ή άνταλλαγή, σκέφθηκεν, θά δημιουργήσει χωριά όλόκλη- 
ρα στήν ’Ανατολή, άπ’ άνθρώπους πού δέν ξαίρουν ούτε μιά 
λέξη τούρκικη κι’ έδώ πάλι, σ’ έλληνικά χωριά, "Ελληνες θά 
μιλούν τουρκικά !

Καί κατάλαβε τότε, ό Νιαζής, πόσο σφιχτά δεμένα ήσαν 
τό ένα μέ τ’άλλο, τά δύο αύτά έθνη. Ή Τουρκία μέ τήν Ελ
λάδα. Δένονταν οί δυό αύτές χώρες μ’ άγραφους νόμους, σφι
χτά. Γιατί νά θελήσουν νά τίς χωρίσουν! Γιατί νά χωρίζουν 
άνθρώπους πού τίποτε δέν τούς χώριζε ! Τίποτε. ’Απολύτως 
τίποτε !

"Ομως, ό χρόνος ό καταλύτης, δλα τά γιατρεύει, κΓ ό ήλιος 
τής πραγματικότητας, κΓ άν έδυσε γιά μιά στιγμή, δταν θαρ- 
θεΐ ή ώρα του, θά ξανανατέλει πιό λαμπερός, μονολόγησε 
καί σκύφτωντας μπροστά, τό βαρύ άπ’τίς σκέψεις αύιές κεφά
λι του, συνέχισε τό δρόμο του.

(’Ανέκδοτο) Μετάφραση άπό τά τουρκικά
ΑΒΡ. Ν. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Ο ΛΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΨΕΝ
Β'.

Μετά τή Γαλλική φιλολογία, ίσως καμμιά άλλη δέν εΐναι 
περισσότερο γνωστή στήν Ελλάδα άπό τή Σκανδιναυίκή. Οί 
παραστάσεις τών έργων τοΰ ”Ιψεν καί τοΰ Στρίντμπεργ πα- 
λαιότερα — καί μερικών τελευταία άκόμη στό Βασιλικό θέα
τρο— αί σχετικές μελέτες τοΰ άλησμόνητου Γιάννη Καμπύση 
στό περιοδικό «Διόνυσος» (στόν ϊδιο όφείλουμε τίς μεταφρά
σεις τής «Μις Τζούλιας», τοΰ «Πάσχα», τοΰ «'Όταν ξυπνή
σουμε νεκροί») καί άκόμη ένα πλήθος διηγήματα τοΰ Μπιέρ- 
σων, τοΰ Ίωνα Λή, τής Σέλμας Λάγκερλεφ, τά μυθιστορή
ματα τοΰ Κνούτ Χάμσουν καί άλλα, εύσυνείδητα μεταφρασμένα 
άπό τό Δημ. Χατζόπουλο, τόν κ. Βασ. Δασκαλάκη, τό μακα
ρίτη Ίω. Χρυσάφη καί άλλους, δλα αύτά έφεραν σέ έπικοι- 
νωνία τό Ελληνικό κοινό μέ τήν εύρωστη λογοτεχνία τής βο
ρεινής αύτής χώρας.

Οί 'Έλληνες άναγνώστες ξέρουν τά Σκανδιναυϊκά Γράμ
ματα στις σημερινές εύτυχισμένες μέρες τους, στήν άνθησή 
τους. 'Υπήρξαν δμως καί μέρες φτωχές γιά τήν πνευματική 
Νορβηγία. Ή έθνική φιλολογία τών Νορβηγών έδούλευε στή 
Δανιμαρκέζικη έπίδραση, πού ήταν άναγκαστική συνέπεια τής 
πολιτικής τής έξάρτησης άπό τή Δανία. ’Ακόμα καί αύτή ή 
γλώσσα τών Νορβηγών, ή καθαρεύουσά τους, εΐχε βάση δχι 
μόνο τό λεξιλόγιο, άλλά καί τό συνθετικό πνεΰμα τής γλώσ
σας τοΰ κυρίαρχου κράτους. Ή έθνική γλώσσα τών Νορβηγών 
ύπήρχε, βέβαια, ζωντανή στό στόμα τοΰ λαοΰ, άλλά περιφρο- 
νημένη άπό τούς λογιώτατους τής έποχής — άπαράλλαχτα 
δπως στήν Ελλάδα — καί «άναξία νά γίνη τό δργανον τής 
έκφράσεως τών πόθων καί τών τάσεων τοΰ ’Έθνους».

Άλλά στά 1811 ιδρύεται στή Χριστιανία τό πρώτο Πανε
πιστήμιο καί στά 1814 έπέρχεται ό χωρισμός τών δυό λαών: 
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τοΰ Σουηδικού καί τοΰ Νορβηγικοΰ. 'Η Νορβηγία άποκτά τήν 
πολιτική της άνεξσρτησία καί νέα έποχή άνοίγεται γιά τήν 
έθνική της ζωή. Στήν παλαίστρα φανερώνονται ό ένας μετά 
τόν άλλον οί άγωνιστές τής πνευματικής άνάπλασης τής Νορ
βηγίας. Μετά τό Χάνσεν, ό Βέργελανδ, καί μετά τοΰτον ό 
Μπιόρσων καί ό ’Ίψεν. Κάτω άπό τή γλωσσοπλαστική τους δύ
ναμη, οί τρεις διάλεκτοι τής Νορβηγίας συγχωνεύονται, ζυμώ
νονται, παίρνουν καινούρια γλωσσικά στοιχεία καί διαμορφώ
νονται σέ μιά γλώσσα. Μιά γενναία πνοή κατεβαίνει τότε άπό 
τά μεγάλα δάση τών Σκανδιναυϊκών ’Άλπεων, πού οί προαιώ
νιες σημίδες σαλεύουν τίς κορφές τους, καί γιά νά τήν άπαν- 
τήση, μιά άλλη πνοή, δχι λιγώτερο δυνατή, φυσάει μέσα άπό 
τά θρυλικά φιόρντ, έκεΐ δπου ή ’Έλλιντα Βάντζελ, ή «Κυρά 
τής θάλασσας», ονειρεύεται τό γυρισμό τοΰ μυστηριώδους άρ- 
ραβωνιαστικοΰ της. Ή ώς στά χτές περιφρονημένη γλώσσα 
τοΰ λαοΰ στέλνει τά ήγεμονικά της δώρα στούς διαλεχτούς 
τής βορεινής φυλής. Τά δημοτικά τραγούδια, πού ύμνοΰν τούς 
θεούς καί τούς ήρωες, τίς νεράιδες τών πηγών καί τούς βί- 
κιγγ — τούς θαλασσινούς τρίτωνες τής Νορβηγίας — δίνουν τό 
ύλικό τους γιά τή δημιουργία άθανάτων έργων.

Ό Ερρίκος ’Ίψεν ‘γράφει τότε τήν «Τέρζε Βίτζεν», τήν 
«Πίστη», τόν «’Αδερφό πού κινδυνεύει», τόν «’Άλμπατρος», τήν 
«Άίδερή», καί τά μεγάλα έπικολυρικά του ποιήματα, πού στις 
στροφές τους κλείνουν δλη τή Νορβηγία καί δλη τήν άγάπη 
τοΰ Ποιητή στή γενέθλια γή.

Ό λόγος του καίει. Οί δρόμοι του δέν έχουν άκρη. ’Ανοι
χτός δσο τό διάστημα εύρύνεται ό κύκλος τής ένέργειάς του. 
Καί στό κέντρο τοΰ κύκλου αύτοΰ, πάντα ό λαός του ό άγα- 
πητός, μέ τήν πολυσύνθετη καί βαθυστόχαστη ψυχή του, πού 
πιστεύει καί θαυματουργεί.

Ό Γ Βιζυηνός, πού άγαποΰσε τήν Ιψενική ποίηση, έχει 
ντύσει μέ τή φόρμα τοΰ Έλληνικοΰ δημοτικού τραγουδιού ένα 
άπό τά ποιήματα τής σειράς αύτής, τήν «Άίδερή»;

Στή Νορβηγία ή άίδερή, ή πάπια τής θαλάσσης
στή γαλανήν άκρογιαλιά ψηλά πάει νά ψωλιάση.

Μαδάει άπό τά στήθη της τό πουπουλόχνουδό της 
καί κάμνει μιά ζεστή μ’ αύτό, μιά μαλακή φωλίτσα.

Μάρχονται μ’ άσπλαγχνη καρδιά στόν δχτον οί ψαράδες 
καί τής κουρσεύουν τή φωλιά, ώς στό στερνό τό χνούδι.

Αύτό δέ σβεϊ μές στό πουλί τόν πόθο τής άγάπης :
Ξαναμαδάει τά στήθεια του. Κι’ αυτοί ξαναπροβάλλουν 

καί πέρνουν δ,τι έφτειασε. Μά, άκούραστο καί κείνο, 
οέ βράχου τρύπα τή φωλιά ξαναρχινάει νά φτειάνη.

Τρίτη φορά κουρσεύουν την καί δέν άφίνουν χνούδι!
Τότε κι’ αύτό τήν άνοιξη, μέ στήθεια ματωμένα 

άνοίγει νύχτα τά φτερά καί πάει μακρυά στό Νότο, 
έκεΐ πού περισσότερο χαμογελούν τά ούράνια.

Κάποτε, σέ περασμένα χρόνια, πού γινότανε κουβέντα γιά 
τά λυρικά τοΰ ’Ίψεν, ό κ. Κωστής Παλαμάς μοΰ έλεγε :

— Μήπως εΐναι άνάγκη νά κοιτάξη κανείς τούς στίχους 
τοΰ ’Ίψεν γιά νά βρή τήν ποίηση στήν πιό έντονη έκδήλωσή 
της; Μήπως καί τά δράματά του δέν έχουν άκριβώς δ,τι χρειά
ζεται σέ κάθε μεγάλο θεατρικό έργο: τήν ποιητική πνοή, δη
λαδή δ,τι λείπει άπό τά περισσότερα σύγχρονα έργα. Ποιή
ματα εΐναι τά δράματα τοΰ ’Ίψεν καί ώς ποιητικά έργα τά 
συνέλαβε ή δημιουργική του φαντασία. Π. χ. τόν «Μπράντ», 
πρώτα τόν έγραψε σέ μορφή έπικοϋ ποιήματος καί άργότερα 
τόν μετεποίησε σέ δράμα.

Ό ποιητής τής «Τρισεύγενης» δέ μπορεί νά φανταστή 
ουιε στό θέατρο άληθινό έργο τέχνης χωρίς άφθονα τά ποιη
τικά στοιχεία. ’Έργα γυμνά άπό λυρική όρμή εΐναι αύτά πού 
γράφονται σήμερα. Γι’ αύτό έχουν τόση σχέση μέ τήν Τέχνη, 
δση τά λαϊκά περιοδικά μέ τή φιλολογία. Δηλαδή εΐναι προω- 
ρισμένα γιά μιά πολύ έφήμερη ζωή.

Δίχως άλλο, ό Ποιητής έχει δίκηο. Τίποτα δέ ζή χωρίς τό 
τραγοΰδι! Αύτό κατέχει τό μυστήριο τής άθανασίας, καί μόνο 
μέ αύτό έκδηλώνεται σέ δλο του τό πλάτος ό άνθρώπινος πό
νος. Τό ξέρει, βέβαια, αύτό ό Ερρίκος ’Ίψεν, δταν θυμάται 
τούς πρώτους του στίχους καί γράφει τό «Κάστρο στόν ’Αέρα» :

«Μοΰ φαίνεται πώς ήταν χτές τό βράδυ — πού είδα τό τραγούδι 
μου τό πρώτο, σέ μιφν έφημερίδα τυπωμένο. — 'Ώρα πολλή μές στή σο
φίτα μου έμεινα καπνίζοντας, — σέ όνείρατα γλυκά ήμουν βυθισμένος· 
κι’ άπό τόν έαυτό μου πιά εύχαριστημένος.

«ΚΓ άμέσως ένα Κάστρο ή φαντασία μου έχτισεν, άγνάντια στό 
Βορριά.— Κ’ εΐχε τό Κάστρο έκεΐνο πύργους δυό : ένα μεγάλο και τόν 
άλλον πιό μικρό.— Στόν πρώτο πύργο ήρθε καί θρονιάστηκε ένας ποιη
τής άθάνατος,— καί στό μικρότερο μιά δμορφη κοπέλλα κατοικούσε.

«Τό άρχιτεκτονικό μου σχέδιο, εύγενικό καί άρμονικό μοΰ έφάνη
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στήν άρχή.— Μά, άλλοίμονο, σέ κάμποσον καιρό, πολύ φτωχό τό βρήκα. 
Γιατί στόν πρωτομάστορα, πού γίνηκε σοφός, ό μέγας πύργος ήτανε 
στενός γιά τή σοφία του, — κι’ δσο γιά τή μικρούλα, λόγος πιά νά γείνη 
δέ μποροΰσε».

Κι δταν θυμάται τή βασανισμένη του νιότη, ό Ερρίκος 
’Ίψεν, πάλι στή λύρα καταφεύγει, καί πάλι μέ τό τραγούδι μι
λάει: «'Η Δύναμη τής ’Ανάμνησης» εΐναι ένα άπό τά περιερ- 
γότερα ποιήματά του:

«Ξέρετε πώς ό Άρκουδοδαμαστής, σ’ αύτά τά ζώα, δίνει ένα μά
θημα, νά τό θυμώνται σ’ δλη τή ζωή τους;— Σέ πυροστιάν έπάνω βάζει 
τήν άρκούδα του, κι άπό κάτου έχει άνάψει τή φωτιά.—Στό μεταξύ, μ’ ένα 
όργανέτο, στό ζώο του λέει τό τραγούδι: «Γλέντα, καλέ μου, τή 
ζωή 1...».

«Τό θεριό, άπό τόν πόνο πιασμένο, δέν μπορεί νά σταθή κι άθελα 
άρχινά νά χορεύη... ’Αργότερα, άμα άκούη τήν ίδια άρμονία, τό δαιμό
νιο τοΰ χοροΰ, θαρρείς, ξαφνικά πώς τό πιάνει...

‘"Ετσι κ’ έγώ, σέ μιά τέτοια καυτή λαμαρίνα, κάποτε βάλθηκα.— 
Κ’ έπαιζε, κ’ έπαιζε τ’ όργανο, κ’ ή φωτιά ήταν έντονη. — Φλογιζόταν ή 
σάρκα μου, καί ή θύμηση αύτή ποτέ πιά τήν ψυχή μου δέν άφησε.

«Κάθε φορά, πού ξανάρχονται τοΰ καιροΰ έκεινοΰ οί άναμνήσεις, 
στήν καυτή λαμαρίνα μοΰ φαίνεται άκόμα πώς είμαι,— νοιώθω κάτω 
άπό τά νύχια μου σά νά μπήγωνται χίλιες βελόνες, — κι άθελά μου άρ- 
χινώ νά χορεύω στούς π ό δ α ς τών στίχων μου».

Ό θωμάς Κάρλσϋλ, στό γνωστό σύγγραμμά του, θέλει 
τόν Ποιητή ηρώα μαζί και προφήτη. Ό Σκώτος φιλόσοφος δέ 
διστάζει νά παραδεχτή θεϊκή ύπόσταση στις μεγάλες φυσιο
γνωμίες τοΰ παγκόσμιου Έλικώνα. Λοιπόν, μιά άπό τις αιώ
νιες αύτές μορφές, εΐναι καί ό Ερρίκος ’Ίψεν. Καί, σάν προ
φήτης, δέν παραλείπει νά μιλήση καί «έν παραβολαΐς». Γρά
φει, π. χ. τίς «Μεταμορφώσεις» :

«Ήταν σ’ έναν κήπο μιά μηλιά άνθισμένη,— κ’ ήτανε στόν κήπο 
αύτό μιά μέλισσα—πού άγάπησε έν’ άπό τ’ άσπρα τ’ άνθια τής μηλιάς.

«’Αγαπηθήκανε τρελλά τά δυό κι άρρεβωνιάστηκαν».
«Στερνά, τό καλοκαίρι, φεύγει ή μέλλισα,— κι δταν στόν κήπο έγύ- 

ρισεν άργότερα,—τ’ άνθι εΐχε γίνει πιά καρπός ξυνός.
«Ή μέλισσα άπελπίστηκε, λυπήθηκε ό καρπός,— μά τί μποροΰσε 

πιά νά γείνη;
«Στοΰ τοίχου τά χαλάσματα καί κάτω άπ τή μηλιά,— έν’ άσπρο 

ποντικάκι κατοικούσε.
«Στέναζε πάντα έρωτικά : «’Άχ, φρούτο έσύ χαριτωμένο,—δικό μου 

άν ήσουνα, ή τρύπα μου θά γίνονταν παράδεισος I».
«Τότε έφυγεν ή μέλισσα ή πιστή γεμάτη λύπη,—κι δταν έγύρισε 

ξανά, τό φρούτο ήταν γούριμο...

«Ή μέλισσα άπελπίστηκε, λυπήθηκε τό φρούτο,— μά τί μπορουσέ 
πιά νά γείνη;

«Έκεΐ κοντά, σέ κάποιο γείσο, μιά φωλίτσα ήταν χτισμένη— καί 
μέσα στή φωλίτσα αύτήν έστέναζε άπ άγάπη ένας σπουργίτης : «Άχ 
φροΰτο έσύ χαριτωμένο,—δικό μου άν ήσουνα, ή τρύπα μου θά γίνον
ταν παράδεισος»!

«Τό ποντικάκι έκλαψε, λυπήθηκε ό σπουργίτης.
«Μιά μέρα πιά τό φροΰτο σάπισε καί τό ποντίκι πέθανε—μές στή 

φωλιά του σιώπασε ό σπουργίτης,—κι δταν στή στέγη άνέβηκαν ν’ άλ- 
λάξουν τά καλάμια, τόν βρήκανε νεκρό...

«Σάν ήρθε πάλι ή μέλισσα, άνθια καί φρούτα ήτανε χαμένα.—Τότε 
καί κείνη έκρύφτη στήν κυψέλη της, καί πέθανε «έν ειρήνη», δλο δου
λεύοντας.

«’Αλλοίμονο, δλες αύτές οί λύπες δέ θά γίνονταν,—άν τόν καιρό 
πού τ’ άνθος γίνηκε καρπός, ή μέλισσα ήταν ένα ποντικάκι. — Καί θά τε- 
λειώναν δλα στό καλλίτερο, άν τό ποντίκι έγίνονταν σπουργίτης—δταν 
τό φροΰτο έγούρμασε».

‘Ένα άπό τά λυρικώτερα ποιήματα τοΰ ’Ίψεν, γιομάτο 
άπό τό αίσθημα τής άποδημίας, τής φυγής, εΐναι καί τό παρα
κάτω, μέ τόν τίτλο «’Έ καψα τά καράβια μου»:

Τόν κρύο Βορριάν άφήνοντας, έβαλε πλώρη έκεΐνος 
κατά τοΰ Νότου τά νερά

καί σέ ούρανούς πιό γελαστούς έπήγε. άναζητώντας 
τό φώς καί τή χαρά.

Δέν καθρεφτίζει ή θάλασσα τών χιονισμένων τόπων του 
τούς φάρους τούς ψηλούς.

Λουλούδια τώρα ξωτικά τή λησμονιά τοΰ δίνουνε 
σ’ έρημικούς γιαλούς. •

’Έβαλε στά καράβια του φωτιά. Φειδογλιστρώντας 
άνέβηκε ό καπνός άριά,

κ’ ϋστερα μιά πνοή άλαφρή τόν πήρε, νά τόν φέρη 
στά μέρη τοΰ Βορριά.

Καί τώρα, κάθε άπόβραδον, άπ τοΰ φωτός τή χώρα
—ταξειδευτής αίώνια—

φεύγει ένας ίσκιος βιαστικά, νά πάη σέ μιά καλύβα 
κατάλευκη άπ τά χιόνια.

Ή προσπάθειά μου ήταν νά δώσω μιά γενική ιδέα τής 
Ιψενικής ποίησης. Μετέφρασα τά λυρικώτερα ποιήματα τοΰ 
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μεγάλου Νορβηγού, άλλά τό πλάτος τής Τέχνης του δείχνεται 
μόνο στά επικά του άριστουργήμαια άκέραιο, όλοκληρωμένο. 
Σ’ αύτά διαβλέπουμε τήν άλήθεια τοΰ σοφού ρητοΰ, πού έβα
λε σκοπό τής τέχνης του, του πνευματικού του βίου :

«Ζωή : πόλεμος μέ τούς άνθρωπάκηδες, μές στήν καρδιά, μές στό 
[μυαλό μας!

«Ποίηση : μέ τό μέτωπο ύψωμένο, έπιστροφή στόν έαυτό μας»!

Τόν κανόνα αύτόν, τόν κράτησε ώς στό τέλος τής ζωής 
του ό Ερρίκος ’Ίψεν, μέσα στό μεγάλο πύργο τής Τέχνης του.

ΣΤΕΦ. ΔΑΦΝΗΣ

ΜΑΣΚΑ

Γιά μάς μόνο άς ανθίζει ζό βαρν μνσζικό μας' 
μάζι ζένο.άς μην εΐναι ποζέ νά ζό ίόή, 
Άς κραζούμε μιά όόζα μας ζέζοιο έναν πόνο, 
ενα ζέζοιο μαρζνριο σκληρό καί βραόν.

Άς παζήσονμε άπάνω σζή φλέγόμενη σάρκα' 
ζης όροσιάς άς σζερέψοζμε κάθε πηγή.
Άν κι’ άπ’ ολα ζά μέρη οΐ όρίζονζες κλεΐσαν, 
άς κραζήσονμε ανζό γιά σζερνή όιαφνγή.

Άς μή φέγγει ονόέ ή φλόγα ζις καρόιές μας πον καίει, 
άς πηγαίνουμε εμπρός μέ ζά χείλη κλεισζά
’Άς φορούμε ζή μάσκα μπρος σζ’ άνίόεα ζά πλήθη 
μέ ζά μάζια μας σζ’ όνειρο πάνζα άνοιχζά.

” Εζσι άνήλεα γιά πάνζα σζή ζωιι χωρισμένοι, 
κι' εζσι μόνος καθένας μας ζώρα νά ζή.
Σζην καρόιά μας ν.ραζώνζας γιά σζερνή μας έλπίόα 
ζοϋ θανάζον ζην ωρα νά πάμε μαζί..,.

θεσ)νίκη 9-6-37 Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ*)

*) ”1δε τό 1ο μέρος στό τεύχος άρ. 5-6.

2

’Έγινε παραδεχτό, πώς ή άπόσπαση, ή άπομόνωση καί ή 
μεγέθυνση άποτελοΰν τις θετικές ένδείξεις στήν πρακτική νά 
ποΰμε έφαρμογή τής τέχνης τής προσωποίησης τών πλασμά
των τής φαντασίας μας. ”Ας δούμε δμως μήπως κι αύτή άκόμα· 
ή ταχτική δέν έχει κάτι τό ύποπτο καί τό κίβδηλο. Τί ένανε 
ένας Όνορέ ντέ Μπαλζάκ, πού ώς σήμερα θεωρείται άξεπέρα- 
στος στό γαλλικό μυθιστόρημα, παρ’ δλη τή διαύγεια τής γραμ
μής πού έχουν τά' δημιουργημένα, τά «ολοκληρωμένα» πρόσω
πα, τών έργων του, παρ’ δλη τήν ψυχολογικήν ένότητα, καί τή 
σχεδόν γεωμετρικά διαγραμμένη μορφή τους. Μάς έδωσε ένα 
Ραστινιάκ, ένα μπάρμα Γκοριό, ένα μπάρμα Γραντέ ή ένα Βωτρέν 
γιά νά έκφράσει άντίστοιχα μιάν άρετή ή ένα έλάττωμα : τήν 
αύτοθυσία καί τήν πατρική στοργή, τή φιλαργυρία ή τήν άναρ- 
χία. Πόσον αύτοματισμόν δμως δείχνουν δλ’ αύτά τά πρόσω
πα καί πόση μονομέρεια έχουν άπέναντι στό χάρμα καί στήν 
ποικιλία τής ζωής I Τί έκαναν οί έλάχιστοι, γιατί τόσοι εΐναι, 
οί λιγοστοί λογοτέχνες, σμιλεύοντας άνάλογα πρόσωπα, έστω 
κι δταν αύτά έχουν μιά δύναμη πού ξεπερνάει τήν άντίσταση τής 
ζωής ή δταν ίδεοποιοΰνται δπως στό γερμανικό μυθιστόρημα, 
γιά νά φτάσουν τόν τέλειο «άνθρωπο». Τόσο στή μιά δσο καί 
στήν άλλη περίπτωση έπιχείρησαν νά κάνουν μιάν άπόλυτη 
έπιλογή μονάδων ή άτόμων πού άποκόπτονται άπό τίς ρίζες 
τους καί άποσποΰνται άπό τήν ομάδα, μόνο καί μόνο γιά 
τήν εύκολία μιας όρισμένης έπιδίωξης· «δπως μέσ’ άπό τό άτο
μο ό λογοτέχνης άποσπάει, άπομονώνει καί άκινητεϊ ένα ορι
σμένο πάθος, έτσι πάλι μέσα άπό τήν ομάδα άποσπάει κι άπο- 
μονώνει τό άτομο». Καί είπαν πώς λογοτέχνες σάν τόν Μπαλ
ζάκ καί σάν τό Φλωμπέρ, σάν τούς λίγους άλλους πού χάρι-
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σαν στήν Ανθρωπότητα Ανάλογα πρόσωπα, περιέγραψαν καί 
ζωγράφισαν τήν κοινωνία τής έποχής τους. Αύτό εΐναι σωστό 
κατά τούτο, πώς μέ μιά θαυμαστή δύναμη παρουσίασαν Ανά
γλυφες μορφές, πού τρόπον τινά όλοκλήρωναν τό πνεύμα καί 
τό χαρακτήρα μιας κοινωνικής τάξης. Μά πάντα οί μορφές 
αύτές στέκονται σάν έκψράσεις αύτόματες κι Ανεξάρτητες, δέ 
βρίσκονται, θέλω να πώ, σέ μιάν οργανική σύνθεση καί συ
νάρτηση μέ τή ζωή, παρά μέ τό δεσμό τής πλοκής τού μυ
θιστορήματος, δέν κατορθώνουν ν’ Απαλλαγούν άπό τά λεπτά 
νήματα πού σύρει ό Αφανής συγγραφέας γιά νά τά κινήσει καί 
νά τά κάνει νά δράσουν σύμφωνα μέ τήν θέλησή του. "Ομως 
ποιός θ’ Αμφισβητήσει πώς ή ζωή σάν σύνολο εΐναι κάτι άλλο, 
πιό Ανώτερο, πιό τεράστιο, καί πιό άντίθετο; Καί πώς τότε νά 
μή σκεφτοϋμε πώς ό λογοτέχνης πού έθρεψε τήν Αξίωση νά έπι- 
βάλει μιάν Αρμονία σ’ δλη αύτή τήν Ασύγκριτη συμφωνία τής 
ζωής, δέ στάθηκε μέ δέος μπροστά σ’ αύτό τό ζωντανόν ιστό, 
σ’ αύτό τό άξεδιάλυτο πλέγμα μέ τ’ Αναρίθμητα νήματα τής 
Ανθρώπινης μοίρας, ή δέν πίστεψε κι ό ίδιος πώς στό βάθος 
ή άπόπειρά του χρεωκόπησε;

’Άς παραδεχτούμε λοιπόν, δχι άπλώς γιά νά δικαιολο
γηθούμε, μά γιατί έκτιμοϋμε δσο πρέπει τίς άνθρώπινες δυνά
μεις, πώς δέ θά έπρεπε νά έξακοντίζουμε τή φιλοδοξία μακρύ- 
τερα άπό ορισμένες δυνατότητές μας. ’Αντίθετα μάλιστα, μέ 
τή βαθύτερη συναίσθηση πώς ή τέχνη έχει ένα διαιτητικό χα
ρακτήρα, θά έπρεπε νά περιορίσουμε τίς Αξιώσεις καί τίς προ
θέσεις μας, ώς τό σημείο πού παύει ό Ανταγωνισμός μέ τή 
ζωή. ’Έτσι, θά πούμε πώς δέ θά έπρεπε νά μάς παραξενεύει 
τό γεγονός πώς δέν εΐναι ορατό μέσ’ άπό τίς γραμμές τού 
έργου ένα λογοτεχνικό πρόσωπο, σάν αύτοτελής κ’ εύδιάκριτη 
σιλουέττα, μέ τό χρώμα τών μαλλιών του, μέ τή μιά ή τήν 
άλλη έμφάνισή του, μέ τό ΐδιάζον βάδισμά του, κάποτε μέ τό 
ιδιαίτερο τίκ καί τίς μικρές μανίες, άπό κείνες τίς μικρές 
μανίες, πού, άν θελήσουμε λιγάκι νά προσέξουμε θά τίς 
Αναγνωρίσουμε δλοι στόν έαυτό μας. *Όλ ’ αύτά, εΐναι πρόσ
θετα στολίδια, εΐναι χρώματα, πού ξεθωριάζουν. ’Ίσως ϊσως 
ένας λογοτέχνης μέ άκριβέστερη συναίσθηση τής άξίας 
μιας τέτοιας προσπάθειας, ν’ άπέφευγε όλότελα νά μας δώ
σει τό μέσο καί τήν εύκαιρία νά κοιτάξουμε τόν ήρωα 

μέσ’ άπ’ τίς γραμμές τού έργου του. "Ομως μέ τό να φω
τίζει άπό μέσα τό χαρακτήρα τού λογοτεχνικού προσώπου, 
μας τό έπιβάλλει στήν έκτίμησή μας. Τέτοια πρόσωπα 
τότε νά συναναστρεφόμαστε, νά συμπαθούμε, τ’ Αναφέρουμε 
στίς συνομιλίες μας, νιώθουμε τήν Αξία τους, τή δύναμη τής 
προσωπικότητάς τους, τή διάρκεια τής ζωής τους. Εΐναι αύτή ή 
όντότητα τοΰ χαρακτήρα τους πού τά θέτει σέ μιά προνομι
ούχο θέση Απέναντι σέ άλλα μιας δεύτερης ή μιάς τρίτης σει
ράς, καί πού τά προικίζει μέ τήν ξεχωριστή τύχη τής έπιβίω- 
σης. Μεταξύ τών προσώπων αύτών καί τοΰ Αναγνώστου δημι- 
ουργεΐται έτσι ένας μυστικός δεσμός, πού μάς έπιτρέπει νά 
προσέξουμε μιά συμφωνία ένα συμπλησιασμό μέ τόν έαυτό 
μας, πλέκεται ένα μυστήριο, έκεϊνο τό μυστήριο, τό άγνωστο 
καί στόν ’ίδιο τό λογοτέχνη σά δημιουργό. Καθώς ό Αναγνώ
στης Ανακαλύπτει στά πρόσωπα αύτά δικές του Ανησυχίες καί 
δικές του λαχτάρες, τά μεγεθύνει περισσότερο στή φαντασία 
του, τά βλέπει μέσα σέ μιάν αίγλη, καί τά μεταβάλλει σέ μι
κρά σύμβολα. ’Έτσι Αποκτούν μιά θέση οί ήρωες τών διηγημά
των καί τών μυθιστορημάτων. Δέν έχει λοιπόν καμμιάν Απο
λύτως σημασία άν δέν έφτασαν τά πρόσωπα αύτά στό σημείο 
νά λάβουν μιάν όλοκλήρωση, ή άν δέ μπόρεσαν ν’ Αποκτήσουν 
μιά γενικώτερη καί σταθερώτερη ύπόσταση. Γιά τό λογοτέχνη 
Αρκεί μονάχα δτι τά πρόσωπα αύτά στάθηκαν γιά μιά στιγμή 
σάν άφορμή γιά νά ταράξουν τήν ήρεμη συνείδησή μας, νά 
ξυπνήσουν τίς λαχτάρες μας, νά μας κάνουν νά ζήσουμε μαζί 
τους τά δνειρα καί τά ιδανικά μας.

Πλατύτερα άκόμα ό λογοτέχνης δημιουργώντας τά πρό
σωπα αύτά τής μιας ή τής άλλης σειράς — μερικά μάλιστα τής 
δεύτερης σειράς, μέ λιγώτερο σπουδαίο ρόλο, μέ μικρότερη 
δράση συμβαίνει νά έχουν περισσότερη πληρότητα, περισσό
τερη άλήθεια καί ζωή — δημιουργώντας λέμε τά πρόσωπα 
αύτά, ζητάει νά έξερευνήσει καί νά παρουσιάσει στά μάτια 
μας τό μέρος έκεΐγο τού Ανθρώπινου ένστικτου, τό λιγώτερο 
καθαρό καί φανερό, τό λιγώτερο ϊσως εύγενικό, πού δλοι μας 
τό Αγνοούμε, κι’ δλοι μας Αποφεύγουμε νά τό έκφράσουμε, 
γιατί κ’ έμάς τούς ίδιους μας τρομάζει καί μάς Αηδιάζει. Μέσ’ 
άπ’ αύτή τήν άβυσσο τής Ανθρώπινης ψυχής Αντλούμε συχνά 
τήν έμπνευση, καί Αποσπούμε έξατομικευμένα πρόσωπα πού
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ένσαρκώνουμε σέ μυθιστορηματικούς τύπους.

Άλλ’ έστω: 'Ομολογήσαμε πώς έκεΐνο πού τρομάζει πε
ρισσότερο τό λογοτέχνη εΐναι ή έκταση τών προθέσεών του. 
’Έγινε έπίσης παραδεχτό πώς δέν τοΰ εΐναι δυνατό νά παρου
σιάσει τελειωμένες μορφές, άφοΰ πάντα θά τίς τροφοδοτεί μέ 
δικές του ιδέες, κι’ άφοΰ ή κάθε τους ένέργεια θά διέπεται τις 
περισσότερες φορές άπό μιά λογική, ένώ εΐναι γνωστό πώς τό 
υποσυνείδητο εΐναι τό ουσιώδες μέρος τοΰ έαυτοΰ μας πού 
περισσότερο κατευθύνει τίς πράξεις μας.

Τίθεται δμως πάλι τό έρώτημα: ώς ποΰ μπορεί νά φτάσει 
αύτή ή ικανότητα τοΰ λογοτέχνη νά δημιουργεί πάντα καί νέα 
πρόσωπα, κι’ άκόμα : Δίνοντάς τα πνοή καί ύπόσταση δική 
τους, έστω καί ώς τό σύντομο χρονικό διάστημα πού κρατάει 
ή φήμη τοΰ έργου, άποκλείεται τάχα στό δημιουργό τους ό 
δρόμος τής έπιστροφής στά ίδια πάλι πρόσωπα ; θέλω νά πι
στεύω αύτή τή στιγμή πώς δσοι άγάπησαν καί παρακολούθη
σαν τή λογοτεχνία στήν ποικίλη της δημιουργία, δσοι δοκίμα
σαν κ’ έπιζήτησαν πάντα τήν εύχάριστη συντροφιά τοΰ μυθι
στορήματος, θά έδωσαν κιόλας τήν άπάντηση μέσα τους. Πό
σες φορές δέν έγινε σέ δλους μας άντιληπτή ή συμπάθεια, ή 
στοργή θά έλεγα, τοΰ λογοτέχνη σέ ορισμένα μονάχα πνευ
ματικά του τέκνα, θέλει νά τά νιώθει γύρω του, έχει τήν άδυ- 
ναμία νά τά περιποιείται, αισθάνεται τήν εύχαρίστηση νά βλέ
πει άντριωμένο τόν ψυχοδιανοητικό όργανισμό τους, θά χρη
σιμοποιήσουμε έδώ μιάν έκφραση καθιερωμένη άπό τήν δύστρο
πη κριτική, πού σέ κάθε παρόμοια περίπτωση λέει : πώς ό λο
γοτέχνης αύτός έπαναλαμβάνει τόν έαυτό του. ’Έχει τήν άν
τίληψη μιά μερίδα τής κριτικής, πώς γιά τό λογοτέχνη ή άνα- 
νέωση εΐναι άτέρμονη καί άπαραίτητη σέ κάθε έργο του. ’Αν
τίληψη πού φυσικά δέν έπιτρέπεται νά δικαιώσουμε σ’ δλη τή 
γραμμή της. Γιατί άν εΐχε κανείς τήν κάποιαν ύπομονή νά 
μελετήσει προσεκτικώτερα τά πρόσωπα πού κινοΰνται στά έργα 
τών πιό μεγάλων, τών πιό διάσημων λογοτεχνών, τοΰ Παπα- 
διαμάντη καί τοΰ Ντίκενς, τοΰ Μπαλζάκ καί τοΰ Μωπασάν, 
τοΰ Τολστόϊ καί τοΰ Ντοστογιέφσκι, δέ θ’άργοΰσε νά σημειώ
σει στή στατιστική του μιάν έπιστροφή τοΰ λογοτέχνη στόν 

άρχικό του δρόμο, θά πείθονταν ό προσεκτικότερος μελετη
τής πώς όρισμένες άρχικές συλλήψεις άποτελοΰν στά κατο
πινά έργα προεκτάσεις μ’ έλαφρές μεταλλαγές. Πρέπει άλή- 
θεια πολύ νά έχει ζήσει κανείς αύτή τή μυστική καί ύποσυ- 
νείδητη άνάπτυξη πού άποκτοΰν στή σκέψη καί τή φαντασία 
τοΰ λογοτέχνη ορισμένης μορφής προσωποποιήσεις, γιά νά δι
καιολογήσει πόσο βαθμιαία συμπληρώνεται ή άρτίωσή τους. 
Σέ πόσα βιβλία τοΰ Ντοστογιέφσκι δέ συναντοΰμε τόν τύπο 
τοΰ «’Ηλίθιου». Σέ πόσα πρότωπατοΰ Παπσδιαμάντη δέν άνα
γνωρίζουμε τή χριστιανική εύλάβεια σά μιά βαθύτερη καί χα- 
ρακτηριστικώτερη έσωτερική ένοτική γραμμή. "Ωστε ή εύκολη 
κατά τά άλλα κατηγορία τής κριτικής ένάντια στούς λογοτέ
χνες πού έπαναλαμβάνουν τόν έαυτό τους στά διάφορα έργα 
τους, ή έπιμονή σέ μιάν ύποχρεωτική καί άτέρμονη άνανέωση, 
έχει κι’αύτή τήν άδύνατη πλευρά καί τό βασικό της μειονέκτη
μα. ΤοΟτο: δτι έξωθεΐ τό λογοτέχνη σέ άναπόφευχτες συμβά
σεις μέ τή ζωή πού προδίδουν άνειλικρίνεια προθέσεων, καί 
φυσικά μιά καταφανή πλαστότητα. Στή σειρά τής δημιουργίας 
τοΰ λογοτέχνη, ένα πράγμα κυρίως έχουμε νά διαβλέπουμε: 
«τή δύναμη πού έχει ό συγγραφέας νά δημιουργεί ύπάρξεις 
μέ διαφορετική μοίρα άπό τό ένα μυθιστόρημα στό άλλο, ύπάρ- 
ξεις άνώτερες κι άπό δσες συναντοΰμε στή ζωή, ικανές μονά
χα νά συνεχίσουν τή ζωή τους, κάτω άπό καινούργιες συνθή
κες». ’Όχι· ένας συνεπής πρός τόν έαυτό του λογοτέχνης μπο
ρεί νά κάνει τήν ταπεινή όμολογία, πώς δέν τόν άπασχολεΐ 
τόσο ή ιδέα τής άνανέωσης, δσο κυρίως τόν συνέχει ή αίσθη
ση, πώς μέ δλη του τή δημιουργική έργασία συνεχίζει καί συμ
πληρώνει τό πρώτο του βιβλίο. ’Αρχίζοντας ένα δεύτερο, ένα 
τρίτο, ένα άλλο άκόμα βιβλίο του, ούτε γιά μιά στιγμή δέ 
μπορεί ν’ άπομακρυνθεΐ άπό τή σκέψη πώς πάει, πάντα μέ 
μιάν ύπομονή σκληρή καί άλύγιστη, νά πραγματοποιήσει τό 
άγνωστο άκόμα άριστοόργημά του, ή νά ολοκληρώσει κάποτε 
τίς μεγάλες προθέσεις του — πράγμα άλίμονο, πού δέν πρό
κειται ποτέ νά κατορθώσει. Δέ μένει λοιπόν νά ποΰμε, υστερ’ 
άπό τίς παρατηρήσεις αύτές, παρά τοΰτο, πώς εϊτε ό λογο
τέχνης πρόκειται νά ύπακούσει στις λιγώτερες έπιταγές τής 
συμβατικής οικονομίας γιά νά δώσει πνοή καί ύπόσταση στά 
πρόσωπα τοΰ μυθιστορήματος, εϊτε προτίθεται νά τά έμφανί- 
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σει σάν άπλές σκιές, μά πού νά βρίσκονται σέ μιάν όργανι- 
κώτερη σύνθεση μέ τή ζωή, πάντα δμως μέσα στό πλέγμα τών 
προϋποθέσεων πού άναφέραμε σχετικά μέ τήν δποια άρτίωση 
μπορούν νά λάβουν τά πρόσωπα αύτά, γεγονός παραμένει 
πάντα ένα κι άμετάβλητο: πώς πίσω άπό δλες αύτές τίς προ
θέσεις διεξάγεται ένας άγώνας προσωπικός μέ τίς άϋλες μορ
φές πού πάει νά ένσαρκώσει καί νά κατακτήσει ό λογοτέχνης: 
παίζεται ένα έσωτερικό καί μυστικό δράμα, άγνωστο στόν 
άναγνώστη. Αύτό τό ίδιο μυστικό δράμα πού έκανε τόν Φλω- 
μπέρ νά πει πολύ χαρακτηριστικά τό γνωστό: «ή Mme Bovary 
είμαι έγώ ό ίδιος». ”Αν τώρα εΐναι άλήθεια έκεϊνο πού είπαν 
γιά τό συγγραφέα τής Education sentimentale, πώς έπρεπε νά 
κάνει μιά πεζοποριακή διαδρομή 20 χιλιομέτρων γιά νά διατυ
πώσει σέ 20 μόνο γραμμές τίς παρατηρήσεις— καί εΐναι γνω
στό πώς μέ τήν τόσο άρτια συγκρότηση τοΰ έργου του άπο- 
κτάει μιάν έκφραση κι άπεικονίζετάι ένας ξεχωριστός κόσμος 
τής έποχής του—δέν εΐναι δύσκολο γιά τόν καθένα μας νά έκτι- 
μήσει τήν άγωνία πού νιώθει ή πλειάδα τής άλλης κατηγορίας 
τών λογοτεχνών, πού δέν κατορθώνουν, κάποτε μέ ένα πλού
σιο σέ ποσότητα έργο, νά φτάσουν σέ παρόμοιες κατακτήσεις. 
Εΐναι μιά άγωνία γιά τήν κατάκτηση πού αύξάνει καί έντεί- 
νεται άκόμα περισσότερο άπό τό γεγονός, πώς ένας πληροφο- 
ρημένος λογοτέχνης, πού έχει μιά βαθύτερη συναίσθηση κ α ί 
τής άποστολής κ α ΐ τών άξιώσεων μιάς άνώτερης τέχνης, ξέ
ρει άπό πριν τ ί ζητάει καί τ ί εΐναι σέ θέση νά προσφέρει. 
Τό κάθε κενό, ή κάθε ρωγμή πού άφήνει τό έργο του, ή κάθε 
προσπάθεια πού άγγίζει τά δρια μιάς έπιτυχίας, είτε αύτή 
σχετίζεται μέ τήν ομαλή άφήγηση, είτε μέ τό άψογο ϋφος, είτε 
μέ τό σαρκασμό καί τήν ειρωνεία, είτε μέ τήν άρτια σύνθεση 
τών έξωτερικών κ’ έσωτερικών στοιχείων, ε’ίτε άκόμα μέ τή 
μουσικότητα, κ’ έκείνη τή μαγεία πού δημιουργούμε μέ τήν 
άκτινοβολία τών ίριδώσεων μιάς συνολικά άντικρυσμένης πραγ
ματικότητας, ή κάθε λέμε τέτοια έπιτυχία καί κατάκτηση προ
δίδει περισσότερο τό βασάνισμα τής ψυχής καί τήν έξώθηση ώς 
τά άκρα, τής άνισης σ’ δλους μας ικανότητας νά έκμεταλλευ- 
θοΰμε τήν άπέραντη κι άνεξάντλητη έκταση τής τέχνης. Τόσο, 
πού χωρίς νά θέλουμε, νά φτάνουμε σέ δόγματα καί σέ κανό
νες, νά μάς έπιτρέπεται νά ποΰμε, πώς δσο περισσότερο τή
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νιώθουμε, δσο σαφέστερη άντίληψη έχουμε άπ αύτή τήν έκταση 
τής τέχνης, τόσο πιό πολύ νάλυγίζουμε κάτω άπό τόν δγκο της, 
τόσονά δυσκολευόμαστε νά ύπαχθοΰμε στό δικό της καθεστώς.

Είπαν πώς «δ,τι εξυπηρετεί τό έργο, συχνά σκοτώνει τό 
συγγραφέα». Κ’ εΐναι πολύ σωστό. 'Ένας Σολωμός δούλευε 
στή ζωή του τούς «Ελεύθερους πολιορκημένους» ώς πού ή 
λαχτάρα γιά τό τέλειο, όδήγησε τόν ποιητή στό τέρμα τής 
ζωής πρό τοΰ προφτάσει νά δώσει τήν όλοκληρωτική μορφή 
στό έργο του. 'Ό,τι συνέβη καί μ’ένα Φλωμπέρ ή μ’ένα Προύστ. 
'Ο πρώτος, αύστηρός, άπαιτητικός, οπλισμένος μέ μιάν έξαι- 
ρετική ικανότητα καί γνώση τών πραγμάτων, έδωσε τή Mme 
Bovary καί τήν Education sentimentale, κ’ έπειτα ένιωσε τό δέος 
μπροστά στό άπέραντο θέαμα τής τέχνης, θά έλεγε κανείς 
πώς δέν εΐχε πιά τή δύναμη νά προχωρήσει σ’ ένα άλλο, σ’ ένα 
τρίτο, άπό φόβο μήπως δέν κατόρθωνε, ούτε σ’ ένα έλάχιστο 
ποσοστό, νά φτάσει τήν άρτιότητα τής προηγούμενης έργασίας 
του. Εΐταν σά νά δέχτηκε νά καταδικαστεί άπό τό ίδιο του 
τό έργο. Ό Μαρσέλ Προύστ, σάν καλλιτέχνης άσύγκριτα άνώ- 
τερος καί μεγαλόπνοος, σάν πνεΰμα άναμψισβήτητα οικουμε
νικό, θέλησε μέ μιάν όλότελα διαφορετική τεχνοτροπία, καί σέ 
μιάν άλλη, τήν όλότελα άντίθετη κατεύθυνση, ν’ άγκαλιάσει 
τό σύμπαν, νά μήν άφήσει τίποτε άθικτο, νά έμβαθύνει ώς τά 
μύχια τής ψυχής του καί νά έκφράσει καί ν’ άναλύσει τήν κάθε 
συγκίνησή του, νά φωτίσει τό κάθε μόριο τοΰ έσωτερικοΰ του 
κόσμου. ’Ασθματικός καί άρρωστος καθώς εΐταν, όρθώνονταν 
μπροστά στή μοίρα του κι άγωνιοΰσε νά φτάσει στήν άκτή 
τών άνεξάντλητων ονειροπολήσεων, ποθοΰσε νά κατακτήσει 
τήν άτέλειωτη άναζήτηση τοΰ χαμένου καιρού, καί τήν άνεξε- 
ρεύνητη περιοχή τοΰ καιρού πού προσπάθησε νά ξαναύρει. Ζω- 
γράφισεν έτσι «τήν έποχή του, τό κοινωνικό του περιβάλλον, 
τίς ώρες τοΰ έτους, τό ύπαιθρο, τούς δρόμους, κάθε τι πού 
γνώρισε, πού άγάπησε, πού άνέπνευσε, κάθε τι πού τόν έκανε 
νά ύποφέρει». Περιέγραψε τό μοίρασμα τής ζωής του μεταξύ 
ένός ζεστοΰ καί τοΰ κρεββατιοΰ του, δλη κείνη τήν άπομόνωσή 
του άπό τόν κόσμο, αιχμάλωτος καθώς ήταν μέσα στήν κά
μαρά του, άπό τήν οποία σχεδόν δέν έβγαινε ποτέ.

Άς μάς έπιτραπεϊ νά ύπογραμμίσουμε τή δραματική 
αύτή μοίρα τών δημιουργών, μέ μιάν άλλη περίπτωση, ’ίσως 
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δχι παρόμοια μέ τις δυό προηγούμενες, μά πού τή χρησιμο
ποιούμε σάν έρμηνευτικό μέσο γιά τήν ’ίδια πάλι μοίρα τοΰ 
άρρωστημένου δημιουργού. Εννοούμε τήν περίπτωση Ντοστο- 
γιέφσκι. Τριάντα χρόνια έξόριστος άπό τήν πατρίδα του πλα
νιόνταν σάν έσχατος τών άνθρώπων στούς δρόμους εύρωπαϊ- 
κών πόλεων, ξένος παντάξενος μεταξύ άγνωστων. Ή έπιλη- 
ψία πού τόν βασάνιζε στή ζωή του εΐναι διοχετευμένη σά μιά 
προέκταση τοΰ έαυτοΰ του σέ πολλά άπό τά πρόσωπα τών 
έργων του. Εΐναι ένα σημάδι αύτή ή άρρώστεια πού χαράζεται 
βαθειά στήν ύπόστασή τους καί τά ξεχωρίζει άνάμεσα σέ άλ
λα μέ τό μυστηριακό τους χαρακτήρα. ’Έλαβε άφορμή άπό 
τήν ιδιαίτερη ζωή του γιά νά ξανοιχτεί σέ περιοχές καί κα
τευθύνσεις δπου κανένας άκόμα δέ μπόρεσε νά πλανηθεί.

’Επιληπτικός λοιπόν ό Ντοστογιέφσκι δπως .κι ό Φλωμπέρ 
άσθματικός καί άρρωστος ό Proust, θά διερωτηθεϊ εύλογα κα
νείς: ‘Η μοίρα τάχα τών μεγάλων δημιουργών εΐναι νά στε
ρούνται άπό τίς πλατύτερες χαρές τής ζωής; ’Αλίμονο ! ένα 
γνώρισμα κοινό σέ όλους, μεγαλείτερο στούς μέν, μικρότερο 
στούς δέ εΐναι πώς τό έργο πού δημιουργεί ό λογοτέχνης, 
έπιβάλλει θυσίες μεγάλες, τού δίνει έμπνεύσεις πού δέν τόν 
άφήνουν νά σταθεί στά έπίπεδα τής κοινής καί μετρημένης 
ζωής. Ποιά εϊταν ή μοίρα τοΰ Τολστόϊ;— γιά νά περιοριστούμε 
στόν έκπρόσωπο τής σειράς, τών φυσιολογικά ρωμαλέων καί 
ισορροπημένων μυθιστοριογράφων. "Ολοι ξέρουμε πώς τόν και
ρό πού παντρεύθηκε, εϊταν ένας άνθρωπος δπως δλοι οΐ άλλοι. 
Μά δσο προχωρούσε στις λογοτεχνικές του κατακτήσεις, δσο 
ένιωθε ν’ άποκτάει όστά καί σάρκα τό δόγμα του, δσο έβλε
πε νά προσέχεται άπό έναν όλόκληρο κόσμο ή κάθε του ένέρ- 
γεια, ή κάθε του πράξη, τόσο ή οικογενειακή του ζωή τού γί
νονταν μιά σωστή κόλαση. Γιά τή γυναίκα πού τήν άγάπησε 
παράφορα, μέ ένα άληθινά τρελλό πάθος, έγραφε υστέρα στό 
ήμερολόγιό του. «Έκεΐ πού βρίσκεσαι μολύνεις τόν άέρα». Κι 
έπειτα μέ τό ίδιο κείνο ογκώδες ήμερολόγιο κρυμμένο στόν 
κόρφο του, δραπετεύει άπό τήν οίκογένειά του, κι άποδίδεται 
στήν τρελλή περιπέτεια, τρέχοντας στούς άξενους σταθμούς 
ολομόναχος, ώς τή στιγμή πού άνακαλύφτηκε γιά νά ευρει 
γρήγορα τό θάνατο στό σιδηροδρομικό σταθμό τού Αστάποβο.

Κινημένοι άπό τήν πρόθεση νά δώσουμε, σέ γενικώτερες 
πάντα γραμμές, τόν πίνακα τού ψυχικού δράματος πού δοκιμάζει 
ό λογοτέχνης, τόσο στή γενικώτερη δημιουργία τού έργου του, 
δσο καί στή μερικώτερη σύλληψη κ’ έμψύχωση τών λογοτεχνι
κών προσώπων, έπιχειρήσαμε νά τοποθετήσουμε μιά σειρά 
γεγονότων καί στοχασμών πού βέβαια δέν όλοκληρώνουν καί 
τήν προσπάθεια. "Ομως καθώς περισσότερο μάς συγκινεΐ ή 
έξπρεσιονιστική τέχνη, θαρρούμε πώς δέν μάς έπιτρέπεται νά 
έγκαταλείψουμε τόν πίνακα, δπως προσπαθήσαμε νά τόν 
παρουσιάσουμε. Αισθανόμαστε τήν άνάγκην νά προσθέσουμε 
καί λίγα έστω άκόμα χρώματα, πού θά έδειχναν μιά κατεύ
θυνση καί μιά γραμμή· εκείνη τήν κατεύθυνση καί τή γραμ
μή, πού έκψράζει καί τήν προσωπική μας καλλιτεχνική προ
τίμηση καί τό καλλιτεχνικό μας «πιστεύω». Προσωπικά λοιπόν 
πιστεύουμε πώς ό λογοτέχνης δημιουργώντας ιά λογοτεχνικά 
πρόσωπα, δέν εΐναι δυνατό νά μεταβάλει τόν έαυτό του σέ 
λυτρωτή ψυχών. Σάν τελευταία έστω μονάδα, προτιμούμε νά 
σταθούμε στή σειρά μιάς κατηγορίας λογοτεχνών, δπως τούς 
βλέπουμε σέ μεγάλο βαθμό λυτρωμένους άπό τίς επιδιώξεις 
τής πλασματικής άναπαράστασης τής ζωής. Προτιμούμε νά ζω
γραφίσουμε έναν πίνακα πού νά περιέχει έκείνη τή ρευστότη
τα, έκείνη τήν ορατότητα τών άνέκφραστων συναισθημάτων 
πού γίνονται δμως άντιληπτά, δπως στις νουβέλλες καί στά 
διηγήματα τής Katherine Mansfield καί τής Virginia Woolf μά 
σ’ έναν τόνο πιό σταθερό, σέ μιάν άτμόσψαιρα πιό ξεκαθαρι
σμένη καί πιό αισιόδοξη, καί βέβαια κινημένοι άπό τήν άρχή 
πώς ή δημιουργία αύτή, πρέπει νά έχει μιάν έκφραση έθνική, 
δμως ένα περιεχόμενο κοινό γιά κάθε χώρα. Πιστεύουμε προ
σωπικά, πώς δέ μπορούμε νά ξαναδημιουργήσουμε τή ζωή, 
παρά πάντα μέ κάποιο μύθο, μ’ έκεϊνον άκριβώς τό μύθο πού 
δημιουργεί ό λογοτέχνης έκφράζοντας στό έργο του τό ψυχι
κό του δράμα, έτσι.· καθώς άφήνει νά έννοηθεΐ ένα μυστήριο, 
πού ύπάρχει στήν καρδιά του. Μέ μέσο τόν έαυτό του προ
σπαθεί νά μαντεύσει καί νά έκφράσει τό μυστικό τών άλλων 
άνθρώπων. ’Έτσι πιστεύουμε πώς θά κατορθώσει νά φτάσει 
σέ μιά κατάκτηση άξιών, μέ μιάν οίκουμενικώτερη έκταση.

Μολαταύτα, μέ δση ειλικρίνεια κι άν έπιχειρεΐται δλη αύτή 
ή προσπάθεια ν’ άγκαλιαστεΐ τό σύμπαν καί νά μετουσιωθεΐ
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σέ μιά καλλιτεχνική μορφή, δέν εΐναι δυνατό νά ύποστηριχθεΐ 
σοβαρά, πώς καί οί πιό μεγάλοι, καί οί κορυφαίοι έκπρόσωποι 
τής τέχνης τοΰ λόγου, κατόρθωσαν νά φτάσουν σέ μιά τόσο 
άπόλυτη κατάκτηση τής τέχνης, ώστε τό έργο τους, καί πιό 
ειδικά τό μυθιστόρημα νά μήν άφήνει τήν έντύπωση πώς φέρ
νει μέσα του τά στοιχεία μιάς πλαστής ζωής, διαφορετικής 
άπό τήν πραγματικότητα.

Μά θά ήθελα νά κάνω μίαν άκόμα έρώτηση: Τί μέ
νει λοιπόν ϋστερ' άπό τόν κίνδυνο πού σέ κάθε στιγμή 
εΐναι έκτεθειμένη ή προσωπικότητα τοΰ λογοτέχνη; Τόν 
βλέπουμε νά έξακοντίζει τή φαντασία του ώς τόν παράδεισο 
κι ώς τήν κόλαση. Μεταβάλλεται πότε σέ δαίμονα καί πότε 
σέ άγγελο. Επιβάλλει στόν έαυτό του τίς πιό άντιφατικές 
προσωποποιήσεις· παίζει τό ρόλο άνθρώπων μέ τήν πιό διάφο
ρη ύφή καί ποιότητα. Δέν εΐναι σέ κανένα άπό τά πρόσωπα 
αύτά, κι δμως εΐναι μέσα σ’ δλα. Τί μένει άπ’ δλη αύτή 
τή δύναμη πού τόν άποσυνθέτει καί τόν διαμελίζει, πού τόν 
έξαφανίζει καθώς είδαμε, άφοΰ ό λογοτέχνης δέν παύει νά 
έργάζεται ώς τήν τελευταία του πνοή, άφοΰ δέν παύει νά έπε- 
ξεργάζεται τά πλάσματα τής φαντασίας του κι δταν άκόμα 
δέν παράγει, κι δταν άναπολεΐ, κι δταν ήσυχάζει, κι άναπαύε- 
ται. Σ’ δλα αύτά τά στάδια παίζεται τό μυστικό καί άθόρυβο 
έσωτερικό δράμα τοΰ λογοτέχνη πού άναζητάει τήν ένότητα 
τοΰ έαυτοΰ του. Προσπαθώντας νά θέσει σέ μιά τάξη τίς πολ
λαπλές άντιφάσεις, θέλοντας νά τίς άποκρυσταλλώσει σέ μιά 
μόνιμη καί άναλλοίωτη μορφή τοΰ άνθρώπου, ό λογοτέχνης 
δέ βρίσκει τή λύτρωσή του παρά μέσα σ’ αύτή τήν ίδια τήν έ
νότητα. Μιάν ένότητα άλίμονο πού δέ θά κατορθώσει νά ολο
κληρώσει καί νά κατακτήσει παρά μονάχα ψηλά στούς ούρα- 
νούς, δταν κι ό’ίδιος συγχωνευθεΐ μέ τό θεό.

Γ1ΩΡΓ. ΔΕΛΙΟΣ
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Η 4Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

’Αρκεί ν’ άναλογιστεΐ κανείς τό χάος καί τή σύγχυση τών 
συνθημάτων καί τών κατευθύνσεων, ποΰ έπικρατοΰσε πριν άπό ένα 
χρόνο στό δημόσιο βίο τής χώρας μας, τήν πολυπραγμωσύνη στις 
επιδιώξεις καί τήν άναρχική διασταύρωση τών άπειρων αρμοδιοτή
των, γιά νά διαγνώσει τά κίνητρα, καί νά έκτιμήσει τούς λόγους 
πού ώθησαν τήν Α. Μ. τό Βασιλέα στό νά συγκεντρώσει δλη τήν 
έξουσία στά χέρια τοΰ ’Εθνικού Κυβερνήτη, μέ τή σωφροσύνη καί 
τήν πείρα, μέ τή θεληματικότητα καί τήν έμπιστοσύνη ποΰ έμπνέει 
ό κ. ’Ιωάν. Μεταξάς. Ή πράξη αύτή πού έλαβε δίκαια τήν έννοια 
τής βαθύτερης μεταβολής στή γενικώτερη έκδήλωση τοΰ "Εθνους, 
βρήκε άπό τήν πρώτη στιγμή μιάν άπήχηση σέ κάθε έλληνική ψυχή. 
Γιατί έγινε κατανοητή ή άνάγκη μιάς πειθαρχίας τοΰ Έθνους στά 
συνθήματα καί τίς επιταγές τοΰ Νέου Κράτους, προκειμένου νά 
πραγματοποιηθεί ένα πρόγραμμα πού άποβλέπει στήν άνάπτυξη τοΰ 
κάθε κλάδου τής Εθνικής μας ζωής. Ό καθορισμός τοΰ κατωτάτου 
όρίου ήμερομισθίων, οί συλλογικές συμβάσεις, ή ύποχρεωτική διαι
τησία, οί κοινωνικές άσφαλίσεις, ή αύξηση τών καλλιεργησίμων 
γαιών, καί ό διπλασιασμός σχεδόν τής παραγωγής, ή ξεχωριστή 
μέριμνα γιά τήν άμυνα τής χώρας καί ή βελτίωση τών δρων τής 
ύγιεινής, ή πρόοδος καί ή τάξη πού διακρίνει τά ζητήματα τής 
συγκοινωνίας μας, τό πνεΰμα τής περισυλλογής πού κυριαρχεί στά 
οικονομικά μας πράγματα, καί ιδιαίτερα άκόμα, ή διευθέτηση καί ή 
ρύθμιση τών έκπαιδευτικών ζητημάτων, καθώς καί ή προστασία καί 
ή ένίσχυση πού δόθηκε στήν πνευματική έκδήλωση τής χώρας, είναι 
μερικά άπό τά έκδηλα άποτελέσματα πού άπέδωσε μέσα σ’ ένα 
χρόνο ή έσωτερική γαλήνη κάτω άπό τή δημιουργική πνοή καί τή 
θεληματικότητα τοΰ Έθνικοΰ Κυβερνήτη. Έτσι ή 4η Αΰγούστου 
στάθηκε ή ιστορική άφετηρία θετικών καί γονίμων εξορμήσεων, 
καί ταυτόχρονα άναφτέρωσε τό αίσθημα τής αύτοπεποίθησης ένός 
λαοΰ πού μέ τόν κ. Ίωάν. Μεταξά, τόν Έθνικό Κυβερνήτη του καί 
οικοδόμο τοΰ νεώτερου έλληνικοΰ πολιτισμοΰ, νά δικαιοΰται, 
υπερήφανα νά προσβλέπει μέ κάθε αισιοδοξία στό μέλλον του. Ό 
έορτασμός τής 4ης Αύγούστου έλαβε χαρακτήρα παλλαϊκό καί μεγα
λοπρεπέστατο, σ’ ολόκληρη τή χώρα καί Ιδιαίτερα στή Μακεδονική 
πρωτεύουσα μέ τήν αύθόρμητη συμμετοχή κάθε κοινωνικής τάξεως, 
καί γιά νά διατρανωθεί ή πίστη στις άξιες πού θεμελιώνουν τό 
Νέο Κράτος, καί γιά νά έκδηλωθεΐ πιό έντονα ή χαρά καί ό ένθου- 
σιασμός πρός τό πρόσωπο τοΰ φωτεινού ΆρχηγοΟ τής Κυβερνή- 
σεως, πού μόχθησε γιά τή στερέωση τοΰ αισθήματος τής άσφαλείας 
καί πόθησε τήν έπίλυση καί τήν προαγωγή τών κεφαλαιωδών ζη
τημάτων τής Μακεδονίας, πού είναι καί ζητήματα όλόκληρης τής 
Ελλάδας.
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ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. X I I ι I Γ- I Α

(Συνέχεια άπ τό προηγούμενο)
Οί νύχτες μας πλάθανε φανταστικές σκηνογραφίες δπου 

τά πράγματα, τά σχήματα, οΐ άνθρωποι παραμορφώνονταν. 
'Όλα δίχως λογικήν έννοια: έξωτικά καί παράδοξα. Ή έφιαλ- 
τική άλλοίωση ξεσκέπαζε συνάμα δ,τι σαθρό καί μοχθηρό βρι
σκότανε στή φύση τους. ’Ήμουν ό ίδιος, άναπαράσταση τοΰ 
έαυτοΰ μου. Μιά άναπαράσταση δίχως συγκεκριμένο άκόμα 
σχήμα, (έτσι πίστευα), πού προβάλλονταν σέ λογιών γωνιές : 
άπόμερα καφενεία, cabarets, ύποπτα κέντρα. ’Ίσως ή παραμόρ
φωση ν’ άρχιζε στήν πανσιόν τοΰ Παστονέζι. Κάτι κοινό μέ 
συνέδενε έκεΐ μέ τό φίλο τής Suzanne, τό χοντρό άνθρωπο τοΰ 
σκακιοΰ, τόν κύριο Rotondi ή κάποιον, άλλον ύπάλληλο, μέ κόκ
κινο μουστάκι, πού πεφτε συχαμερά στά χοντρά του χείλια, 
άδιάκοπα άπασχολημένα νά ρουφοΰν καί νά μηρυκάζουν τήν 
τροφή... Μάς εΐχε ύποσχεθεΐ ό Παστονέζι πώς αύτόν τουλάχι
στον θά τόν έξοικονομοϋσε άλλου.

— θά γίνη... θά γίνη .. Μόνο πού ’ναι φτωχός.
Φτωχός. Φτωχοί. "Ενας μοναδικός ρυθμός πρόσταζε τίς 

κινήσεις καί μιά έννοια τίς λέξεις μας;
— Πώς είπατε; Ή τύχη;.. Δέν πιστεύω. Ή clotteria» ϊσως... 

"Ενα «terno (')»··· Δύο «terno».
— Ό κύριος ’Αντώνιο ξέρετε... ό πλούσιος Στεπνόφσκι...
— Σάς χρωστάει τίποτα;
— ...Ναι... Κάτι...
Χθές, προχθές ό ύπάλληλος μέ τά κόκκινα μουστάκια έγρα

ψε—λένε—ένα άνώνυμο γράμμα στήν άστυνομία. Κατηγορεί 
τόν κύριο ’Αντώνιο γιά σωματέμπορο. Βρήκε μάλιστα πώς δέν (*) 

(*) Λαχνός έβδομαδ.αίου λαϊκού λαχείου στήν Ιταλία.
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όνομάζεται ’Αντώνιος. ’Έχει μιάν ώρισμένη δράση μ’ άλλο όνο
μα. Ό Παστονέζι — λέει — εΐναι βοηθός του... "Ολοι μας ξέ
ρουμε πώς ό άνθρωπος μέ τό κόκκινο μουστάκι γράφει ποιή
ματα. ’Έχει μιά κλίση γιά τή λογοτεχνία...

... Στό μεταξύ έσύ φαντάζεσαι πώς ό ήλιος εΐναι ένα πο
λύ πετυχημένο πορτοκαλί χρώμα σέ πίνακα μέ πανύψηλα δέν
τρα. Προσθέτεις γιά ποικιλία ένα γελαστό άπλωμα κάμπου, 
έναν όρίζοντα γαλάζιο, κάποιο παιγνίδισμα άπό στρογγυλά 
εύγενικά σύννεφα λευκά, μιά σκιά χαμόγελου πάνω σέ ίχνο- 
γραψημένες μαργαρίτες πορφυρές. Ξέρεις, πώς χρόνια καί χρό
νια μπορείς νά ζεΐς μ’ αύτή τήν εικόνα στίς κόγχες τών μα
τιών, δίχως βέβαια νά νοιάζεσαι άν οί άράχνες πλέκουν αί
φνης τούς ιστούς των άπ τά κλαδιά τών ζωγραφισμένων δέν
τρων ώς τά μαλλιά τής κεφαλής σου....

Αύτά φαντάζεσαι. ’Αλλά τότε δέν εΐχες καιρό γιά κρίσεις. 
Μοναδική άπασχόληση στούς δρόμους τής πόλης, στά κέντρα 
καί στ’ άπόκεντρα, πώς νά καρφώσεις τίς στιγμές άκίνητες. 
Πλήξη άνείπωτη τό κλειστό συγυρισμένο δωμάτιο σου, τό έτοι
μο κρεββάτι, τ’ άθικτα βιβλία, οί σκόρπιες πάνω στό τραπέζι 

ίέφημερίδες πού έρχονται άπ τήν πατρίδα- (σημείωση στό περι
θώριο: «...γιατί δέ γράφεις; ’Έχουμε καιρό νά πάρουμε γράμ
μα σου....»). Πλήξη άνείπωτη τ’ αύριο πού θά ’ρθη.

"Ολα τά έργα τοΰ κινηματογράφου, δλες οί ποικιλίες τοΰ 
music-hall, δλες οί θεατρικές παραστάσεις έχουν παιχθεΐ μέσα 
σου χίλιες-μύριες φορές. Τίποτα πιά, πού νά φαντάζει καινούρ
γιο. Πλήξη άνείπωτη κι αύτό. Καινούργια θάταν μιά ιστορία 
δίκιά μας, άν μποροΰσε νά πλεχτεί καί νά σταματήσει στή σκέ
ψη μας, καθώς καθόμαστε στό καφενείο τών «Τριών άστρων» 
άπορώντας πώς δέν έχουμε λέξεις άξιες νά ποΰμε. Μιά ιστο
ρία δμως, πού νά μήν τή μάντευε κανείς : δμοια έκεϊνες τίς 

t εικόνες πού μέ γρήγορο πέρασμα χάνονται σ’ ένα ύπερβολικά 
έντονο γλαυκοασημωμένο φώς φεγγαριού. Εικόνες πού ξαφνιά
ζουν κι ώς τόσο ξέρεις πώς ήσαν ώς τώρα κρυμμένες στό νοΰ 
καί στίς αισθήσεις σου... Άλλά πάλι: ιστορίες, εικόνες καί πα
ραμύθια- πολυτέλειες γιά δσους έχουν όρεξη νά κυνηγάνε όνει
ρα... Σ’ αύτά δλα μόνον ό Ερρίκος ήξερε νά δόσει μιάν όρθή 
έρμηνεία.
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— Δέν ύπάρχει τίποτα πιό άνόητο άπ τό νά πιστεύεις πώς 
ζοΰμε έξω άπ τήν πραγματικότητα — μοΰ είπε τό βράδυ πού 
έπέστρεψε μόνος του οριστικά στήν πανσιόν του Παστονέζι. 
Έπέστρεψε φυσικά, δταν ό Στεπνόφσκι τοΰ ’γίνε πιότερο άπ 
δσο θά δεχότανε ένας λογικός άνθρωπος, φορτικός.

— Εΐναι άνόητο νά βασανίζεσαι γιά έκεϊνο πού θά ’θελες 
νά εΐναι δίχως μήτε στιγμή νά νοιώσεις τήν άξια τοΰ τί τώρα 
είναι... (Δέ μιλοΰσε βέβαια μέ τέτοιες λέξεις. Εΐχε πιό έντονη 
τή φράση καί καθόλου γενικευμένες τίς έννοιες. Γράφοντας 
τώρα, δέν ύπάρχει λόγος νά χάνομαι σέ λεπτομέρειες καί ψι- 
λολογήματα). Λοιπόν ό Στεπνόφσκι ήταν κάτι σάν πράκτορας 
μιάς ξένης οργάνωσης.

• — Λόγια : τοΰ ’φαγες τοΰ άνθρώπου τά λεφτά.
— ’Όχι: δέν τοΰ ’χε φάει τίποτα. Πήγαινε έκεϊνος νά τόν 

μπλέξει... '
Μπερδεμένα πράγματα: σωρό ύποψίες, ύποθέσεις, ιδεολο

γίες, έκβιασμοί, προδοσίες: φανταστική ιστορία κι αύτά.
— Κι έσύ λοιπόν άποφάσισες; θά φύγης;
— Ναι... θά φύγω.
ΖητοΟσε κάθε τόσο νά εΐναι βέβαιος γι’ αύτό: θά τοΰ άφη

να μερικά άπ τά πράγματα μου: βιβλία, δυό, τρία έπιπλα. 
’Αναγκαζόμουν έτσι άπό λεπτότητα νά τόν καθησυχάζω, ά
σχετο άν ό ίδιος προσπαθοΰσα νά πείσω τόν έαυτό μου πώς 
δέ θά ’φεύγα, πώς ήταν σάν αυτοκτονία η ύποθετική αύτή φυ
γή μου. Αύτοκτονία φυσικά, μιά πού θά τά ’φηνα δλα. Είχα 
πλησιάσει στή μεγάλη χρυσωμένη πύλη πού ’κλείνε τούς δρό
μους ένός έξαίσιου άγνωστου κόσμου. Έκρουα τή θύρα καί 
δέν άνοιγε. Μάτωναν τά χέρια μου καί δάκρυζαν τά μάτια 
μου, μά ήμουν δίχως φωνή καί δίχως θάρρος κ’ ή πύλη δέν 
άνοιγε. Δίχως θάρρος· αύτό ήταν δλο... Μού ’λεγε ό άκροβά- 
της, άνθρωπος πρακτικός, πού ’ξερε νά βοηθεΐ δσους ήσαν 
άξιοι τής έμπιστοσύνης του :

— Τή Flammette; Περίεργο, πώς δέν κατορθώσατε νά τής 
μιλήσετε άκόμη... Μιά γυναίκα πολύ εύκολη...

Σέ λίγες μέρες θά 'φεύγε γιά τό Τορίνο. ΜποροΟσα νά τή 
συναντήσω στό ξενοδοχείο της.

Γυναίκα εύκολη. ’Αλλά γιά μένα ύπήρχε σάν ξεχωριστή 
οντότητα. Μιά ύπέρωχη χορεύτρια. Μιά θαυμασία οπτασία.

Μιά όπτασία έστω κοινή γιά δσους τήν παρακολουθούσαμε 
κρυμμένοι στό σκοτάδι τής πλατείας τοΰ θεάτρου, ντροπια
σμένοι μπρος στό φανταχτερό φώς τής σκηνής, δπου έκείνη ξε
τύλιγε άρμονικά τό σώμα της, κι έδινε στή φυσιογνωμία της 
ρυθμικά τήν έκφραση τής μουσικής: μιας μουσικής φτιαγμένης 
άπό λεπτές άέρινες, άόρατες χορδές, πού σέρνανε τίς κινήσεις 
της. Άλλά ή Flammette τοΰ ξενοδοχείου ήταν άσφαλώς πρό
σωπο, πού δέ μοΰ έρχόταν βολετό νά πλησιάσω. Οχι πώς φο
βόμουν τή διάλυση τής μαγείας, τή στυγνή άπαγοήτεψη, τήν κα. 
ταστροφή τοΰ ονείρου κι δλα τά δσα εΐναι συνήθεια νά λέγον
ται άνεπανόρθωτα σάν δέ βρίσκει ή νομίζει πώς δέ βρίσκει κα
νείς τό πού ζητάει. Αστείο πράγμα. Αγαπάς δπως καί νά ναι 
κι δ,τι νά ’ναι, δταν άγαπάς μιά μονάχα μορφή. Η μιά μονά
χα μορφή έχει περιεχόμενο καί σημασία: δλα τ άλλα ξεπρο
βάλλουν δταν τό αίσθημα σου περιορίζεται σέ εικονικές καί 
συμβατικές φαντασιοπληξίες. Ή μιά μορφή τής Flammette, 
δπως τήν έβλεπα στό Τριανόν καί στις καρφωμένες φωτογρα
φίες στούς πίνακες τής εισόδου, εΐχε βρει τήν τέλεια κι οριστι
κή έκφραση στή σκέψη μου. Μιά φυσιογνωμία λαξευμένη άπό 
έμπειρη σμίλη σέ λευκότατο μάρμαρο: γαλάζια μαρμαρυγή 
στις κόγχες τών ματιών, καί χρυσή άχτινοβολία ολόγυρα στό 
πρόσωπο.

Ύπήρχε βέβαια τότε κ’ ή Rosa Marta. Άλλά τό μειονέκτη
μα αύτής ήταν πώς τήν ένοιθα πιό ζωντανή, πιό άληθινή, πιό 
κοντά σέ μένα, πλάσμα περισσότερο ύπαρκτό. Η παρουσία 
της γινότανε στιγμές - στιγμές κάτι άπόλυτο, αισθητό παντοΰ . 
στόν άέρα πού άνέπνεα, στά σχήματα πού ορθώνονταν γύρω 
μου, στις σκιές, στό φώς, στή χαρά, στό γέλοιο καί στήν ομορ
φιά τών πραγμάτων καί τής φύσης, καθώς ύπήρχανε μέ τήν 
αρμονία καί τήν άγάπη έκείνη πού τά πλάθει καί τά κινεί 
δπως κινεί «....τόν ήλιο καί τ’ άλλα άστέρια...». Πέφτει κανείς 
άθελα σέ λυρισμούς καί. ρητορίες, πού όδηγοΰν σέ φιλολογικές 
επιδείξεις, δχι πώς δέν μπορεί νά πειθαρχήσει ένα αίσθημά 
του, άλλά δταν δέν εΐνε εύκολο νά ’βρει είλικρινά δυό - τρεις 
συλλαβές πού θά δόσουν τοΰτο τό αίσθημα ακέραιο. Τίς συλ
λαβές αύτές, τίς ευρεσκα μέ μεγάλην εύκολία δσες περίφη
μες νύχτες μόνος μου—όλότελα μονάχος μου — περιπατοΰσα 
σιγά-σιγά στό μακρύνό έρημο δρόμο της. "Ως έκεΐ φτάνεις, 
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δταν οι νύχτες εΐνε όμορφες καί ήσυχες ή δταν σέ κυριεύει ή 
έντύπωση πώς μπορείς νά πλησιάσεις ένα όνειρο, ένα απλό 
όνειρο, πού ώς τόσο φέρνεις μέσα σου. Είμαι τώρα βέβαιος 
πώς άν σέ μιά άπό τίς άσκοπες καί σιωπηλές αύτές περιπλα
νήσεις μου τύχαινε νά συναντήσω μιάν όποιαδήποτε, ποΰ μήτε 
ή Rosa Maria νά ’ταν, μήτε ή Flammette (ή Flammette τή νύχτα, 
σ’ έρημο δρόμο μέ φανταχτερή άμφίεση χορού!...), είμαι βέ
βαιος πώς ό κύκλος τών θαυμάσιων ονείρων μου θά ’βρίσκε 
τρόπο νά σπάσει γιά νά άφήσει έλεύθερα δλα τ’ άλλα αισθή
ματα, τά πολύ άνθρώπινα, πού κοιμόντουσαν άδικαιολόγητα 
γιά νά μήν ταράζουν τάχα τή μεγαλόπρεπη γαλήνη.

(—...’Εσύ... έσύ... Μόνη;
— Ναί... Σέ βλέπω ποΰ καί ποΰ νά περνάς τέτοιες ώρες άπ 

έδώ. Κάθομαι κοντά, έρχεσαι;
— Περίμενε δυό λεπτά. ’Έτσι νά μιλήσουμε...
— (Ειρωνικά) Βγήκα βλέπεις νά πάρω λίγον άέρα.
— Τί πειράζει; Δέν περνάει κανείς...
— ’Ά ναί: Εΐναι σπάνιο. Άλλά έσύ νά ζήτας; ’Έχεις καμ- 

μιά ;
— Έσένα...)

'Όταν βρίσκομαι σέ κύκλο άνθρώπων πού έπιβάλλουν τή 
δίκιά τους ύπόσταση καί τίς δικές τους άντιλήψεις κα'ι νοιώθω 
συνάμα πώς μάταια θά ’ναι κάθε προσπάθεια νά τούς βγάλω 
άπ τήν πλάνη τους, προσαρμόζομαι άγόγγυστα. Τό ίδιο συμ
βαίνει άλλωστε σ’ δλους. Τό «περιβάλλον» έτσι τό δημιουρ
γούμε οί πολλοί, θυσιάζοντας ό ένας γιά τόν άλλον τήν περί
φημη άτομικότητά μας. Καί σέρνουμε πιασμένοι χέρι μέ χέρι 
έναν εύγενικό χορό, πού ρυθμίζουν οί περιστάσεις...

Είσαι σ’ ένα γνωστό σπίτι. Ή οικοδέσποινα εΐναι μιά συμ- 
παθητικιά δέσποινα περασμένης έποχής. θυμάται πώς κορι
τσάκι άκόμα, δταν δίνανε στή Scala τό «Don Carlos».... Ναί: 
θυμάται ένα σωρό πράγματα. ’Έχει διαβάσει Stendhal καί λα
τρεύει τό Mazzini. Δέν ξέρεις ό ίδιος πώς καί γιατί είσαι δε
κτός έδώ. Πριν ένα μήνα ό Ερρίκος σέ παρουσίασε στό γυιό 
τής οικοδέσποινας. Ό γυιός πίνει στά νυχτερινά μπάρ τοΰ 
κέντρου μέ κάποιαν παράλογη γιά τήν ήλικία του έπιμονή. Μιά 
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νύχτα τόν συντρόφεψες ώς τό σπίτι του άφοΰ τόν περιμάζε
ψες σ’ άθλια κατάσταση.

Λοιπόν βρίσκεσαι κάποτε σ’ αύτό τό σπίτι, σέ μιάν άρχον- 
τική αίθουσα δπου θά δόση σέ «στενό κύκλο» ένα recital δε- 
ξιοτεχνίας ό πολύ νέος «maestro» Selvaggi. Συγκεντρωθήκαμε 
έδώ ό Ερρίκος, ό γυιός τής οικοδέσποινας, ψηλός, λιγνός, ώ- 
χρός, τρεις, τέσσερες κυρίες ήλικιωμένες (δέν τίς είδες που
θενά· υπάρχουν δμως πάντα ίδιες, μέ τήν άπορίά ή τό χαμό
γελο καρφωμένο στις πτυχές τοΰ ρυτιδωμένου προσώπου τους, 
καί τίς γνωρίζεις καί σέ γνωρίζουν άπό άμέτρητο χρόνο. Κ’ 
εΐναι ώσάν νά σέ περίμεναν πάντα καί σά νά εύχαριστιοΰν- 
ται αιώνια πώς-τέλος πάντων - έφτασες. Οί γριές κυρίες...) πέν
τε έξη άλλοι άγνωστοι άπόλυτα. Κι αίφνης δίχως νά ξέρεις 
πώς, ή Rosa Maria.

— Καί σείς έδώ;
—Ναί. Ό Selvaggi εΐναι άπ τό Pesaro.
— Ά ναί: άπ τό Pesaro.
—Σάς άρέσει ή μουσική;
— Φυσικά μ’ άρέσει.
Πρέπει νά συνδιάζεις μερικά περιστατικά γιά νά δόσεις 

κάποιαν άληθοφάνεια σ’ αύτά πού διηγείσαι. Μπορεί νά μήν 
άρχισε έτσι ή συνομιλία. Μπορεί θαυμάσια, νά μή, μίλησες 
καθόλου. Νά μήν είδες, έπίσης μήτε, στιγμή τή Rosa Maria 
στήν αίθουσα δπου έδινε τό recital του ό Selvaggi.

Κανείς δμως δέ σ’ έμποδίζει να έξακολουθήσεις τή φαν
ταστική σου ιστορία· άρκεΐ νά πλέκεις όμορφα τίς καταστά
σεις. Δέν ξέρω βέβαια άν ή Rosa Maria ήταν άπ τό Pesaro. 
Πολλά πράγματα άγνοώ άκόμα γι’ αύτήν.

?—Γιά τή μουσική είπατε; Εΐναι ϊσως ή αίσθηση μιάς άνεί- 
πωτης καλωσύνης, πού κρύβεται μέσα μας καί ξυπνάει στ’ άκου

σμα τών ρυθμισμένων ήχων... ”Η όχι: μπορεί νά ’ναι άπλά μιά 
διάθεση έγκατάλειψης, ένα άέρινο ταξίδι.

— Δέν θά πήτε τίποτα πιό σοβαρό;
— Άπ τήν τελευταία φορά πού σάς μίλησα, άλλάξατε πολύ. 
— Ναί;
— Τό σημερινό σας φόρεμα μοιάζει παρμένο άπ τήν άνοι

ξη τοΰ Botticelli.
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— Σας συνάντησα ένα βράδυ στό Corso, θά ’ταν έννιά, 
έννιάμιση ίσως.

— Τέτοια ώρα στό Corso;... Δέν θυμάμαι.
— Δέν εΐσαστε σείς;
— Δέν ήμουν έγώ.
(Μιά όμορφη εικόνα σέ κάποιο παλιό, ρομαντικό βιβλίο). 
’Έπειτα άπό λίγο.
— Μοΰ είπανε γιά σάς.
— Γιά μένα;
— Ναί. Μου είπανε: εΐναι καί μιά γυναίκα, μιά καστανή. 
— Δηλαδή;
— Μήτε στιγμή σκέφτηκα τότε νά τά συνδυάσω. Μονάχα 

τώρα έχω έτσι τήν έντύπωση...
— ’Αλήθεια; Μά έσεΐς φεύγετε.
— Βέβαια... Φεύγω.
(Σ’έναν κήπο μέ δέντρα πολύ ψηλά, φουντωμένα — πυκνοί 

όγκοι τή νύχτα—κρέμασαν δώθε - κείθε στά κλαδιά, μερικά κι
νέζικα χάρτινα χρωματιστά φανάρια. Κάτι κυρίες ψεύτικες σάν 
κούκλες μέ κρινολίνα γιομάτα δαντέλλες, χαμογελούνε ειρω
νικά καί φέρνουν μέ χάρη ώς τό στόμα τά μεγάλα χρυσωμένα 
ριπίδια τους. Οί εύγενικο'ι ιππότες πού τις συντροφεύουν, ύπο- 
κλίνονται μέ πολλήν τέχνη ώστε νά φαίνονται τά όμορφα γοβά- 
κια, τά τρικαντό στό χέρι, οί πολύπτυχοι λαιμοδέτες. Μιλάνε 
γιά ένα παιγνίδι τους πού χάλασε μόλις τώρα. Οί ψεύτικες 
κούκλες δείχνουν στό βάθος, στή σκιά, ένα περιστύλιο πού μό
λις διακρίνεται (πέντε, τό πολύ έξη κίονες) κ’ εΐναι σάν 
ν’ άποροΰνε γιά τά φωτισμένα χρώματα πού κρέμονται δώθε 
στά κλαδιά. Η Rosalia λέει: « θά σάς τιμωρήσω, θά σάς τι
μωρήσω γι αύτό ». Κι ό εύγενικός ιππότης: « θά μέ πιστέψετε 
δμως;» "Ενας ψίθυρος στούς θάμνους, πού γιομίζουν ξαφνικά 
άπό μεγάλες στιλπνές μαργαρίτες...).

Ή σιωπηλή συνομιλία δέν τελείωσε άκόμα.
— 'Όταν σάς βλέπω νομίζω πάντα πώς βρίσκεστε σ’ έναν 

κόσμο μακρυνό...
— Δέν μοΰ είπατε τίποτα ώς τώρα.
— Δέν τόλμησα. Σάς μιλώ δμως συχνά, συχνότατα, μό

νος μου.
— Ναί;! (πειράζεται). ’Αλλά μήτε καν γνωριζόμεθα.

— Είδατε ; Δέν γνωριζόμεθα καθόλου.
— "Επειτα...έσεΐς είστε ξένος: ένας περίεργος, φτωχός 

ξένος. Έγώ δέ σκέφτηκα ποτέ νά φύγω άπό τούτην τήν πόλη.
— Μά δέν σάς εΐπα αύτό! Γιατί νά φύγετε;
— ’Έτσι: σκεφτόμουν πώς θά φεύγαμε. — ’Έπειτα άπό λί

γο— Γιά φαντασθήτε δμως τή νοσταλγία μετά, τήν άπαγοή- 
τεψη...

— ’Έχετε δίκιο. Δέν εΐναι σωστό, θά φύγω μόνος μου.
Κινιέμαι στό κάθισμά μου πού τρίζει. Οί γρηές κυρίες, δλες 

μαζί, αύτόματα, στρέφουν άπορώντας τό κεφάλι πρός έμένα·
— Είδατε τί κάνω; Ενοχλούμε δλους. Δέ θά σάς μιλήσω πιά.
Κι αύτή;
— Έδώ όχι: μάς παρατηροΰν. Κοιτάξτε τό γυιό τής κυρίας» 

στό κλειδοκύμβαλο. Δέν άφαιρεΐται καθόλου. Παρακολουθεί 
τό παίξιμο τοΰ «maestro» μέ βαθειά εύλάβεια. Δέν έχει στό 
νοΰ του τέτοιες ιστορίες. Εΐναι όλότελα συνεπαρμένος άπ τή 
μουσική. Έσεΐς ξεχνιέστε καί πιάνετε κουβέντες μέ πρόσωπα 
άνύπαρκτα. Λοιπόν : μήτε θά σάς κοιτάξω πιά. Δέν έχω διά. 
θέση ν’ άρχίσουμε τά ’ίδια...

Ό ώχρός γυιός τής κυρίας περιποιείται πολύ τήν έμφάνισή 
του. Φορεΐ χρωματιστό πουκάμισο μέ άσπρο σκληρό κολάρο. 
Κάτω άπ τόν κόμπο τοΰ λαιμοδέτη του έχει μιά καρφίτσα μέ 
διαμαντάκια : εΐναι τοΰ συρμού. Στά δάχτυλά του, δάχτυλά 
κατάλευκα, πού θαρρείς έχουν μιά ξεχωριστή δίκιά τους ζωή 
καθώς κινούνται, φορεΐ δαχτυλίδια. θά μποροΰσε νά ’ναι ένας 
τύπος, πού ένδιαφέρει τίς γυναίκες. ’Ίσως νά ’ναι αύτός ό τύ
πος. Στά μάτια του μιά έκφραση θλιμμένη ή κουρασμένη : σάν 
νά ζητάει έξήγηση γιά τό βάρβαρο θόρυβο πού σέρνεται 
έξω, στούς δρόμους τής πόλης καί στάλλα σπίτια τών άνθρώ- 
πων. ’Ίσως θά πή μιά μέρα μέ λίγες λέξεις, μέ δυό στίχους 
έστω, τήν άπόλυτη άλήθεια, τήν έννοια δηλαδή τών 
πραγμάτων. Αύτός μονάχα θά τήν πή. Τό μαντεύεις άπ τό 
σβυσμένο μειδίαμά τού, άπ τήν προσήλωσή του, καθώς πλάι 
στό «maestro» γυρίζει τά φύλλα τοΰ βιβλίου μέ τίς σταλαγμα
τιές άπό ήχους, πού συσσωρεύει έκεΐνος στά πλήκτρα...

"Ετσι συμβαίνει νά υποπτεύεσαι άδικαιολόγητα καί νά μι
σείς στή σκέψη σου μερικούς άνυποψίαστους άθώους. Καί ξέ
ρεις έντούτοις πώς ό γυιός τής εύγενικής οίκοδέσποινας σκουν-
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τάφτει και πέφτει άναίσθητος στά νυχτερινά μπαρ τής Γαλλε- 
ρίας. Ξέρεις έπίσης πώς ή Rosa Maria δέ βρίσκεται έδώ καί πώς 
δλ αύτά εΐναι φανταστικά παιγνιδίσματα μέ μουσική—άστεΐο 
πράγμα —συνοδεία...

(’Έχει συνέχεια) ΑΛΚ. Γ1ΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
Η ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ή πιό μεγάλη άρτίστα πού γνώρισε τό Ελληνικό θέατρο, δπως 
κάθε χρόνο, ήλθε γιά λίγες παραστάσεις στή Θεσσαλονίκη. Καί εΐχε στό 
ρεπερτουάρ της δυό-τρία δράματα καί πάρα πολλές κωμωδίες, άπ’ έκεΐ- 
νες πού τό κοινό τίς παρακολουθεί μ’ εύχαρίστηση καί τίς ξέχνα άμέ
σως μόλις κλείση ή Αύλαία.

Γιά νά είμαστε ειλικρινείς, άπό τά έργα πού μας παρουσίασεν ή 
Κοτοπούλη, ξεχωρίσαμε μόνο τήν «Έλισσάβετ» τοΰ Ζοσέ. "Ολα τ’ άλλα 
ήσαν προϊόντα τής έλαφράς Γαλλικής Βιομηχανίας. Τ&βλεπα κι’ ό νους 
μου πήγαινε σ’ ένα άρθρο τοΰ μακαρίτη Φώτου Πολίτη, δημοσιευμένο -■
στήν «Πρωία», άπ’ άφορμή τοΰ πολύκροτου Τσεχοσλοβάκικου φίλμ 
« Εξτάζ». Εγραφε κεΐ, δτι ό κινηματογράφος εΐναι μόνον σανσουαλισμός, 
ένώ τό θέατρο έχει άνθρώπινη συγκίνηση καί περιέχει πλήθος αισθητι
κά στοιχεία. Άλλ’ αύτό τό θέατρο πού βλέπουμε στήν Ελλάδα, τί τάχα 
πνευματικές χαρές μάς χαρίζει; Προκαλεϊ εδκολες κι’ άβασάνιστες εντυ
πώσεις χωρίς έρμα, προβάλει σπανιώτατα άξιες ζωής καλλιτεχνικά μετου- 
σιωμένες. “Ολες οί διαπιστώσεις γύρω σ’ αύτό τό θέμα, έκφράζονται σέ 
μιά συνισταμένη: δτι άπό τά έργα λείπει τό περιεχόμενο στήν πιό 
πυκνή σημασία τοΰ δρου.

Αλλωστε ή παραγωγή τοΰ Γαλλικοΰ μπουλεβάρ δέν μπορεί νά 
μεταφυτευτή έξω άπ’ τό κλίμα της. 'Η «Έλισσάβετ» ήταν τό δυσκολώτερο 
έργο πού παρακολουθήσαμε, καί δμως οί ήθοποιοί έρμηνεύσαν τούς ρό
λους τους μέ σοβαρότητα καί μ άλήθεια. Ένώ, στίς φθηνές άπαιτήσεις 
τοΰ 3... 6... 9 δέν άνταπεξήλθαν, γιατί ήταν ένα Παριζιάνικο έπεισόδιο, μέ 
τύπους παρμένους άπό τήν καθημερινότητα τής μεγαλούπολης καί χον- 
τΡ“ Χρωματισμένους, χωρίς τό φόντο τής τέχνης.

Βλέπετε οί ήθοποιοί, έχουν τήν Έλληνική ιδιοσυγκρασία τους. 'Υπο
χρεώνονται νά μπουν στά μέτρα τοΰ Εύρωπαίου, ν’ άνακαλύψουν τό ώρι
σμένο ύφος του, μόνον δταν πρόκειται νά δημιουργήσουν τύπους πού 

εΐναι πρώτα άνθρωποι, οί όποιοι έχουν κάτι νά ποΰν στήψ παγκόσμια 
γλώσσα τοΰ θεάτρου, κι’ υστέρα Γάλλοι, Γερμανοί, Μαροκινοί ή Κινέζοι.

Ένισχυτικό αύτής τής άντίληψης, πού δέν εΐναι πρωτότυπη άλλωστε, 
άλλά πρέπει πάντα νά καλλιεργείται, ώσπου νά γίνη συνείδηση, ύπήρξε 
τό «καλλιτεχνικό γεγονός» τής πρεμιέρας στήν πόλη μας, τοΰ νέου έργου 
τοΰ κ. Συναδινοΰ «Εύτυχώς Έπτωχεύσαμε». Δέν μπόρεσε νά σταθή, άν 
καί μέ άφθονο couleur local, επειδή δέν πέρασε άπό τήν έπεξεργασία τοΰ 
τεχνίτη. ?Ηταν μιά βάναυση καί δίχως γούστο μεταφορά κάποιας Ελλη
νικής πραγματικότητας, άπό τό πρώτο τυχόν ’Αθηναϊκό σπίτι άπάνω στή 
σκηνή τής Μαρίκας. 'Ωστόσο, ό πρόεδρος τής 'Εταιρίας θεατρικών Συγ
γραφέων, έμφανίστηκε μ’ αξιώσεις μπροστά στό ριντώ καί ετόνισε τίς 
φιλοσοφικές βάσεις τής κωμωδίας. Τό άτύχημα εΐναι, δτι μείναν μόνο 
στίς προθέσεις του— άν πιστέψουμε, δτι ύπήρχε πράγματι ή ιδεολογική 
άφετηρία. Ή τρίτη πράξη έκλεισε καί ή δικαίωση δέν έπήλθε,

Ένώ στή δεύτερη προσπάθεια τοΰ Τερζάκη «Γαμήλιον Έμβατή- 
ριον», ό κόσμος, δέν δοκίμασε τήν εΰκολη συγκίνηση, ξύπνησαν μέσα του 
οί ώραΐες εύαισθησίες. Ό συγγραφέας τής «Μενεξεδένιας Πολιτείας», 
ϊσως νά έπεσε σέ πολλά σφάλματα. Στήν α πράξη οί τέσσερες άδελ- 
φές—οί τόσον άνόμοιες μεταξύ τους—παρουσιάζονται καί δίνουν οί ίδιες 
τόν χαρακτηρισμό τους, αύτοσυστήνονται σχεδόν. “Ετσι οί τύποι δέν 
βγαίνουν άπό τή δράση. Στή γ’ πράξη, ένας συμβολισμός κακής ποιότη
τας: ή μεγάλη άδελφή έμφανίζεται ξαφνικά μ’ ένα κλαδευτήρι καί φω
νάζει «Ξερίζωμα.-.ξερίζωμα»—δίνεται ή έξήγηση, δτι εΐχε ξεριζώση... τήν 
πρασινάδα τοΰ κήπου—υστέρα άπ’ τό μοιραίο ξέφτισμα τής φαμίλιας. 
’Ακόμη κΓ ό διάλογος, ό πολύ άρχιτεκτονικός, δέν εΐχε δράμα κάτου 
άπ· τίς λέξεις, υπόστρωμα. 'Όμως τό «Γαμήλιο Εμβατήριο» εΐχε 
αγνότητα. 'Υπήρξε μιά γενναία πραγματοποίηση. Γράφτηκε γιά νά κατα- 
κτήση τόν κόσμο, καί δχι γιά νά δουλέψη τίς άδυναμίες του.

Εΐναι ό σωστός δρόμος.
ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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ΝΕΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ

Μ ΑΡΜ ΑΡΟΝΗΣΙ Α

Νά λάμπη—ασήμι ο γιαλός' νάναι τά σπίτια άραδιαστά 
στό περιγιάλι.
Κί ή Μαργαρώ νά καρτερά πίσω άπ’ τά τζάμια τά κλειστά 
ξανθό κεφάλι.
διέσ άπό γλάστρες, δροσερά νά κόβουνε βασιλικόν 
σγουρού κλωνάρια
οί κοπελιές, καί νά πετούν άπ’ τά ψηλά τοΰ σπιτικού 
στά παληκάρια.
Νάναι γιορτή' καί στό γιαλό άπό ταξίδι μακρινό 
νάχουνε φτάξη
καράβια, σκούνες τού νησιού καί μπρος στό σπίτι καθενό(ς) 
νάχουν άράξη.
Ναναι γιορτή' και τά βιολιά με τά κλαρίνα άργά—σιγά 
καί τά σαντούρια
να παίζουνε. Κι ό Κωσταντής νά καμαρώνη την άγά 
πη τήν καινούρια.
Να παίζουν τα βιολιά γλυκά κι’ οί λιγερές πούν στό χορό 
χέρι μέ χέρι 
νάναι πιασμένες καί φλουριά ή κάθε νειά άπό καθαρό 
χρυσό νά φέρη.
Να λάμπη ώς πέρα ό γιαλός—χρυσός σάν όνειρο χαράς
—ό νούς άς γείρει.
Ω! τη δροσάτην ομορφιά πού «νά τήν πιής τή λαχταράς 

μέσ’ στό ποτήρι»!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ

ΕΛΕΓΕΙΑ

Άπό βροχή ανοιξιάτικη τά δέντρα θά ριγούν 
οί άρρωστες αμαρτωλές σάν θά πεθάνουν, 
στό χέρι θά τούς βάλουν λευκά ρόδα, 
τ’ άγονα ρόδα πού άρωμα ποτέ δέν έχουν.

Θά πεθάνουν όταν θά ονειρεύονται μιά νύχτα 
τό θάνατο σάν ένα νέον ερωτευμένο,
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τόν ίππότη νά πούμε τού παραμυθιού
πού έρχεται καί προσφέρει ένα άνθος—τήν άγάπη.

” Αχ! τήν άγάπη—ένα άνθος πού θά γύρει 
καί θά μαδήσει άβρά τά πέταλά του 
σ’ ερωτικόν σπασμό θανάτου, 
τόν ύστατο σπασμό πού καρτερούνε.

Κι έτσι πιά πού έχουν κουραστεί άπό χρόνια, 
άπ’ τού κοινού έρωτα τόν πυρετό καί τής αρρώστιας, 
θά πεθάνουν μιά νύχτα τού ’Απριλίου 
στήν άγκάλη τού πιό εκλεκτού εραστή.

'Η άνοιξη μέ φθινόπωρο θά μοιάζει 
καί θά κοιμούνται τό πι ώραΐο άπ' τά όνειρά τους, 
—στό χέρι θά τούς βάλουν κάτι ρόδα 
τ' άγονα ρόδα πού άρωμα ποτέ δέν έχουν.

ΜΗΝΑΣ ΔΗΜΑΚΗΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ
Στή μνήμη τής Α. Μιτ.

’ Ηρθε μιά μέρα κ ήρθε σάν βροχή 
μέ δάκρυα σού χτύπησε τό τζάμι 
στεκόσουν πίσ’ άπ’ τήν κουρτίνα μοναχή, 
καί μονομιάς σού ξύπνηο’ ή ψυχή, 
πούχεν άπό τίς πίκρες άποκάμει.

Κι’ άνθισ’ άμέσως' κ' έδωκες τροφή 
χάρισμα σέ καλύβες καί παλάτια, 
σ’ όλους έστάθηκες σά μάννα κι άδερφή 
κι’ άνέβης στήν ψηλότερη κορφή, 
μέ τάύλα τής αγάπης σκαλοπάτια.

Μές στήν αιώνια τής ζωής μεταλλαγέι 
σένα ποθεί ή ψυχή μου ν άκολουθήση 
μά δέθηκα ώς αιχμάλωτος στή γή 
κι’ άκόμα δ σπόρος πού ’ριξες άργεϊ 
νά βγάλη εντός μου φύτρα καί ν’ άνθιση.

ΑΝ. ΒΕΝΕΤΟΣ
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ΠΟΙΗΣΗ

ΑΓΗ ΠΑΛΜΟΥ «Πνοές», ΓΙΑΝΝΗ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ «Φυγή στό "Απειρο», 
ΚΟΥΛΗ ΑΛΕΠΗ «De Profundis», ΟΛΜΟΥ ΠΕΡΑΝΘΗ «Τά πρώτα τρα
γούδια», Π. ΒΡΙΣΙΜΙΤΖΑΚΗ «Επιφαινόμενα», Π. ΓΝΕΥΤΟΥ «Μυστικές 
Λειτουργίες, Κ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ «Τό Τραγούδι τοΰ Βουνού», Π. ΜΑΥΡΕΑ 
«Πύραυλος», ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ «Τοπεΐα».

ΟΙ σημερινοί ποιητές βιάζονται φοβερά νά τυπώσουν τούς στίχους 
των. ΟΙ συλλογές βγαίνουν ή μιά μετά τήν άλλην μέ ταχύτητα άμερι- 
κανικου έργοστασίου. Μικρές φυλλαδούλες 80 — 40 σελίδων άραιοτυπω- 
μένων πού διαβάζονται πιό γρήγορα άπό μιά άπογευματινή έψημερίδα 
τής Θεσσαλονίκης. Καμιά δεκαριά άπ’ αύτές έχω μπροστά μου πού βγή
καν στήν ’Αθήνα τόν τελευταΐον καιρό. ’Ασφαλώς κερδοσκοπικοί λόγοι 
δέν παρακινούν τούς ποιητές στή γοργή αύτή παραγωγή. Τάχατες λογο
τεχνικοί ; ’Άν νομίζουν δτι θά έζημίωνε ή λογοτεχνία μέ τό νά μήν 
έβγαινε μία άπό τίς ποιητικές αύτές φυλλάδες! Δέν άπομένει παρά ή φι
λοδοξία — δχι πάντα άγνή καί εύγενική — γιά νά δικαιολογήση τήν έκδο- 
τική αύτή μανία τών ποιητών.

‘Ωστόσο, ή συντομία του περιεχομένου φτάνει γιά νά καταστήση 
τά ποιητικά αύτά τομίδια συμπαθητικά στόν άναγνώστη. Διαβάζονται 
τόσο εύκολα ! ’Απορροφούν τόσο λίγον καιρό, πού εΐναι τόσο πολύτι
μος σήμερα !

’Έχω λοιπόν τήν πεζότατη γνώμη δτι οί συγγραφείς τών «Πνοών» 
καί τής «Φυγής στό ’Άπειρο» θά μπορούσαν νά περίμεναν λιγάκι προ
τού βιασθουν νά έκδώσουν τά ποιήματά των. Γιατί όχι μόνο δέ λένε 
τίποτε, άλλά ούτε καί δείχνουν δτι θά πουν κάποτε κάτι. Εξαιρώ ίσως 
άπό τήν τελευταία αύτή πρόβλεψη τόν ποιητή τής πρώτης συλλογής 
πού φαίνεται πολύ νέος καί πού, άν δχι τίποτε άλλο, τουλάχιστον ή άφέ- 
λεια τών στίχων του καί τής έμπνευσής του, του δίδει κάποια πρωτοτυ
πία. Φαντασθήτε δτι άρχίζει τό βιβλίο του μέ μιά «Προσευχή» στήν Πα
ναγία γραμμένη σύμφωνα μέ τήν πιό όρθόδοξη, τήν πιό νοικοκυρίστικη 
παράδοση.

‘Η «Φυγή στό "Απειρο» εΐναι έκνευριστική, μέ τούς πλατυασμούς 
της, τίς χασμωδίες της, τίς άκυριολεξίες της, τούς βαρβαρισμούς της 
(«κάθε άνθος μου σέ θυμίζει!») καί προπαντός μέ τήν κενότητά της. 
Φυλλορροήματα, μαδήματα, άνθογυάλια, άναγελάστρες άνοιξες, τ Α- 
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πρίλητάβόδα — όέρωτας πού εύώδα, ένα φιλί, ένα 
δάκρυ, — λίγη φωτιά στήν άκρη,— άναμασήματα καί κοινο
τοπίες.

«Πεθαίνουν κόσμοι μέσα μου ώραϊοι 
καθώς οί δύσεις

Κόσμοι -καί κόσμοι π’ ούτ’ έγώ 
δέν ξέρω τ’ όνομά τους».

Καθαρή φλυαρία. Κάπου γράφει ό ποιητής :

«Αύτή ’ναι ή μοίρα μου. Ποιητής 
νάμαι Τρισάθλια μοΐρα.

Ντρέπομαι νά τό μολογώ...»

Καί δμως : ‘Η ντροπή του οφείλεται σέ άπλή παρεξήγηση. Μπορεί 
νά περιπατεΐ ό «ποιητής» μέ τό μέτωπο ύψωμένο !

Σέ άνώτερο επίπεδο στέκεται τό «Ντέ Προφούντις» του Κούλη 
Άλέπη. Στιχουργική άρκετά καλή, φόρμα γενικά ύποφερτή, δχι δμως καί 
ούσία. Μιά μελαγχολία δανεική (ό Μωρεάς τών «Στροφών» πόσους πήρε 
στό λαιμό του !) ένας πουριτανισμόο κακού γούστου («Είκοστός αιώνας») 
ή άδειος εντελώς («Μεγ. Παρασκευή») μιά φιλοσοφία τής δεκάρας («Ά- 
ποκαρδίωση») καί άλλα ελαττώματα ξεπροβάλλουν κάθε τόσο. Καλό 
τό «Libido» καί ή «Επιστροφή του Ασώτου», καθώς καί οί μεταφράσεις.

Συμπαθητικό βιβλιαράκι εΐναι «Τά πρώτα τραγούδια» του "Ολμου 
Περάνθη. ‘Υπάρχει βέβαια πολλή επίδραση Καρυωτάκη, άλλά άφωμοιω- 
μένη καί ειλικρινής. 'Ο ποιητής χειρίζεται μ’ εύκολία τό στίχο, καί γρά
φει άπλά καί σπαρταριστά, δίχως νά καταφεύγει σέ φραστικές έκζητήσεις 
καί στιχουργικές άκροβασίες. Άλλά συχνά ξεπέφτει στήν πεζότητα. ’Έχει 
ενα ειρωνικό καί προκλητικό άντίκρυσμα τής ζωής, τής ζωής τών εύτυχι- 
σμένων, πού τήν φέρνει σέ άντίθεση μέ τή δική του μικρή καί ταπεινή ζωή, 
γιά τήν όποιαν δμως φαίνεται ύπερήφανος. Κ’ εΐναι γεμάτος συμπόνια 
γιά τούς όμοιους του πού ύποφέρουν. Πολλά ποιήματα εΐναι γραμμένα 
σ’ αύτό τό μοτίβο. "Αλλα εΐναι άφιερωμένα στήν άδελφή του πού πέθανε. 
Η «Μιά ιστορία πού δέν έγινε άκόμα» έχει δλα τά προτερήματα τής τέ

χνης του ποιητή καί μερικά άπό τά έλαττώματά της.
'Ο γαλλικός πρόλογος τού κ. Roussel (πού δέν λέει, άλλωστε, 

σπουδαία πράγματα) δέν φτάνει γιά νά άνεβάση ούτε κατά ένα χιλιο
στό του βαθμού τήν αξία τών «Έπιφαινομένων» τοϋ Παν. Βρισιμιτζάκη. 
Κ’ έδώ βρισκόμαστε στήν μάκάρια χώρα τής κοινοτοπίας καί τής πολυ
λογίας. θέλετε κοσμογονική φιλοσοφία ; Ιδού :

’Ακμάζουν κ’ έξαλείφονται παλιές θρησκείες 
κ’ ή μιά τήν άλλη διαδέχεται έποχή 

ξεχνιούνται κι άναπτύσσονται νοοτροπίες
κάτω άπ’ τους νόμους καί τοϋ κόσμου τήν ’Αρχή.
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Τριγύρω μας μηδέν, άγνωστα περασμένα, 
παρόντα σκοτεινά, τό αύριο σκυθρωπό.

Είναι άδηλα του σύμπαντος τά πεπρωμένα 
καί στή ζωή άδικα ζητούμε ένα σκοπό.

Έξελιζόμαστε (sic) κι άδιάκοπα περνούμε 
σ’ αιώνια κι άέναη μεταλλαγή, 

δίχως κ’ έμεΐς νά ξέρωμε γιά που τραβούμε 
μές τήν άτέλειωτη τού χρόνου φυγή.

θέλετε ψυχογραφικό paysage; Ιδού :

Βρέχει. Κρουνούς πέφτει ή βροχή στό κρύο βράδυ 
καί σέ ποτάμια άφρίζει μανιασμένα, 
βαριοί λιγούν καί τρίζουν τών δέντρων οί κλάδοι. 
Στήν καταχνιά τά μπέκα τυλιγμένα, 
σά λαμπάδες τρεμοσβύνουνε στό σκοτάδι, 
Τά σπίτια άμίλητα, μουντά, κλεισμένα.
Πά στά νεκρά καί ρημωμένα παραθύρια 
χτυπά ή νεροποντή κι άγρια ψέλνει έμβατήρια.

"Υστερα άπό τό έξαίσιο «Πάλι βρέχει» τού Μελαχρινού, χρειάζε 
ται κουράγιο νά γράψη κανείς άπάνω στό ίδιο μοτίβο.

Άλλά τί λέτε καί γιά τήν εικόνα αύτήν :

Άπό μωρό δταν ήμουνε στά σπάργανά μου 
στό σταυρουδάκι έπάνω τό βαφτιστικό 
σάν προσευχή πικρά έχυνα τά δάκρυά μου, 
στού παιδικού μου λίκνου τά λευκά σεντόνια...

Γουστάρετε πολύ τά βρεφικά αύτά δάκρυα πού χύνονται πικρά 
σάν... προσευχή ;

ΟΙ «Μυστικές Λειτουργίες» τοΰ Παύλου ΓνευτοΟ, παρουσιάζονται 
μέ πολύ μεγαλείτερη σοβαρότητα καί μέ περισσότερες άξιώσεις.

Ό ποιητής εΐναι προπαντός έραστής τής ’Αλήθειας (μέ Α κεφα
λαίο). Μάς τό λέει :

Καί μόνο τά τραγούδια ζούν πού βγαίνουνε 
άπ’ τά στήθια

Πούχαν άδέρφί τους τό Φώς καί μάννα τους ή 
Αλήθεια

Καί δμως ύπήρξαν συνάδελφοί του πού περιφρόνησαν τήν άλήθεια 
καί έγραψαν έν τούτοις στίχους δχι εύκαταφρόνητους...

‘Η συλλογή άποτελεϊται άιτοκλειστικά άπό σονέττα μέ θέματα 
κατά τό πλεϊστον ίστορικοφιλοσοφικά. Μέσα στό αύστηρά καθωρισμένο 
πλαίσιο τής μορφής, ό ποιητής άγωνίζεται νά χώση τό ύλικό τού καθε- 
νός άπό τά θέματά του : δράση, εικόνες, διάλογο κ.λ.π. *Ο  δεκαπεντα
σύλλαβός του ύφίσταται τόν άντίκτυπο τής προσπάθειας αύτής καί γί
νεται πολλές φορές στριφνός, σκληροτράχηλος, δυσαρμονικός, πότε πλα- 

ΐϋυαζόμενος άπό χασμωδίες, πότε παραφορτωνόμενος μέ πρόσθετες συλ
λαβές, δπως π. χ.

Καί τό χρυσάφι τ’ άδολο στήν Άλτι, στήν 'Ολυμπία. 
Βγήκε άπ’ τό χέρι του τού Διός ή δψι ή ούρανία.

Πολύ συχνά, γιά τίς άνάγκες τής όμοιοκαταληξίας άφαιρεΐ τό τε
λικό ν άπό τούς ρηματικούς τύπους, δπως : νά σέ πιάσου, σ’ έδέσα, νά- 
τα (νάταν) κ.λ.π.

Τά ποιήματα έχου^ βέβαια περιεχόμενο καί μαρτυρούν άναγκαστι
κά προσπάθεια καί δούλεμα πού κάποτε βρίσκει τήν άμοιβή του στήν 
πραγματοποίηση — μά σπάνια (Στήν ταβέρνα: Πές τής Σελήνης 
νά ντυθή νά β γ ή νά μάς κεράση).

"Ισως νά λείπη άπό τό ταλέντο τού ποιητή, ή έμφυτη έκείνη γοη
τεία τής έκφράσεως πού δίνει τόσο θέλγητρο στά σονέττα τοΰ Μαβίλη 
ή τοΰ Γρυπάρη, ϊσως ή προσπάθειά του νά στάθηκε κατώτερη άπό τήν 
σπουδαιότητα τού άντικειμένου του, άλλ’ ϊσως καί ό ’ίδιος νά νόμιζε δτι 
δέν άξιζε τόν κόπο νά Ιδρώση περισσότερο γιά έναν τόμο έλληνικών 
σονέττων ό όποιος δέν θά τοΰ έφερνε τήν δόξα ούτε τά κέρδη τοΰ 
δασκάλου του Έρεντιά. Άλλά καί τόν Έρεντιά μ’ δλη τήν τελειότητα 
τής μορφής του, καί μ’ δλη τήν δόξα του, ποιός τόν διαβάζει σήμερα ;

Άπλώς άναφέρω τό «Τραγούδι τού Βουνού» τοΰ κ. Κώστα Κα- 
λανιζή, ένα ποίημα έμπνευσμένο άπό τό έλληνικά βουνό, στούς στίχους 
τοΰ όποιου κυκλοφορεί ό μυρωμένος καί γεμάτος ύγεία βουνήσιος άγέ- 
ρας καί τραγουδούν τά πουλιά καί τά κρυστάλλινα ρυάκια, γιά νά φθά- 
σω στόν «Πύραυλο» τοΰ Παν. Μαυρέα. ‘Ο τόμος μπαίνει μέσα στόν κύ
κλο τών προηγουμένων συλλογών τοΰ ποιητή, πού είχαν τήν ϊδια άρχαιο. 
πρεπή έμπνευση καί τήν ϊδια πλούσια στιχουργική. Έδώ είμαστε στήν 
περιοχή τής «po0sie pure». ‘Ο κ. Μαυρέας εΐναι λεπτός τεχνίτης τοΰ 
στίχου. "Εχει φόρμα τέλεια, όμοιοκαταληξία άψογη, λεκτικό πλοΰτο άνε- 
ξάντλητο καί μουσικότητα γοητευτική. Εΐναι δλο ύποβλητικότητα τό τρα
γούδι του. Μιά μουσική συμφωνία.

Νά ένα τετράστιχο, πού μέ τήν άσπράδα τών είκόνων θυμίζει τήν 
περίφημη «Symphonic en blanc majeur» τοϋ Θεοφίλου Γκωτιέ:

*Άνθη θά βρής λευκά μά καί τρυγόνια 
λευκά θά βρής κι άνθόκρινα καί βρύα 
πουχουν άσπρα τά φύλλα αιώνια, χιόνια 
στά φύλλα τους λευκά σάν άσπρα Ιστία...

Τέλος, τά «Τοπεϊα» τοΰ Οίκονόμου εΐναι μία συλλογή άπό 8 σελί
δες μέ Ισάριθμα ποιήματα, πού έχουν τίτλους : «Έσωκύτταγμα στή γνώ
ση τής άπόσπασης», «Συμφιλίωση μέ τήν νηφαλιότητα τών άντικειμένων», 
«Sarva - Dharma - S’unyata - Praves’a» κ,λ.π. Άπό τούς τίτλους μαντεύει 
κανείς τό περιεχόμενο : εΐναι ποιήματα συρρεαλιστικά, έξπρεσσιονιστικά, 
πρωτοπορειακά.

’Ιδού ή άρχή ένός ποιήματος :
Κύριε, στερούμαι Κυρίου : σκέττος, ψυχρός.
Σέ χέρσα χωράφια μασκών όργώνεται ό Τρόμος.
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Ιδού καί ή άρχή ένός άλλου :

Ποιος εΐν’ έκεΐνος πού πέρνα βαθμίδες ρυθμών και έπωάσεων 
άνάμεσ' άπ εύλύγιστες στροφές, ποιος εΐν’ αύτός;

Νά τώρα, πολύ σύντομα, είσήλθε στό χαώδικο Δωμάτιο 
νεαρός γέρος, βράχος άκίνητος καί νά 
τό χώμα τό άλλοτε κατάφυτο,

άνόρεχτο, στιγμιαία συλλογίζεται τίς πρώην συνταγές 
ζωής, έρεθισμών κ’ έρεθισμένων.

Εδώ τό σκοτάδι δέν εΐναι στίς εικόνες, στά σύμβολα, στήν έννοια 
όπως συμβαίνει μέ τούς συμβολιστάς, άλλά στήν φράση, στήν λογ.κή 
σύνδεση τών λέξεων, πού άποτελεϊ τό άλφα-βήτα κάθε γραφής.

Εΐναι ζήτημα μόδας βέβαια, γιατί ή μόδα παίζει, ώς γνωστόν, άρ- 
κετό ρολο στήν τέχνη. Άλλ’ εΐναι ίσως καί ζήτημα έσωτερικής άνάγκης, 
άνάγκης τοΰ τεχνίτη, καί άνάγκης τοΰ άναγνώστη.

Υστερα άπό τις γλυκανάλατες κοινοτοπίες μερικών άπό τίς συλ
λογές πού άναφέραμε, ή αύστηρή έκκεντρικότητα τών «Τοπείων», εΐναι 
ίσως μία άντίδραση ζωογόνα. Ποιός ξέρει;

Γ. ΔΑΜΟΡΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Γ. ΒΑΛΕΤΑ «Σολωμοΰ — Προφορικοί στοχασμοί», ’Αθήνα 1937.

Ή συλλογή τήν όποια κάνει ό κ. Βαλέτας εΐναι χρήσιμη μέσα στή 
γενική φιλολογία τής Ν. Ε. Λ; Ειδικά μας βοηθάει νά σχηματίσουμε μό
νοι μας μιά γνώμη — δσο αύτό μπορεί νά γίνη άπό τό μικρό πλήθος τών 
πληροφοριών — μόνοι μας γιά τήν πνευματική προσωπικότητα τού Σο- 
λωμου. Διότι δυστυχώς έως σήμερα ή άξιωματική κριτική δέν έκανε παρά 
νά συσκότιση τήν άλήθεια γιά τόν πνευματικό Σολωμό, τοποθετώντας 
στη θέση οχι δ,τι είναι τό σωστό, άλλά δ,τι εΐναι μάλλον τό εύκταΐο έκ 
μέρους τών ερμηνευτών του καί μάς παραδίδει κατ’ αύτόν τόν τρόπο ένα 
σχεδόν μυθολογικό πρόσωπο.

'Όσο Υΐά μας. όμολογοΰμε πώς θεωροΰμε δχι μόνον άχρηστες, άλλά 
και βλαβερές αύτές τίς παραμορφώσεις τής πραγματικότητας καί θά θέλα
με νά λατρεύσουμε πολύ περισσότερο έναν άνθρωπο - ποιητή, παρά ένα 
ιιπετές ξόανο τέλειο σέ δλα, bon a tout faire, ικανό γιά δλα.

Κ. Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ «Φώτης Δ. Φωτιάδης», (μελέτη). ’Αθήνα, 1937.

Η μελέτη αύτή γράφηκε μόλις μαθεύτηκε ό θάνατος τοΰ Φ Φω- 
τιαδη τόν Αύγουστο τοΰ 1936. Εΐν’ ένα έπιστημονικά κατωχυρωμένο άρ
θρο, αλλα και ένας θρήνος σιγανός καί σεμνός γιά τό χαμό ένός άνθρώ- 
που της ’Ιδέας. r

Ό κ. Μιχαηλίδης έξαίρε! τή δράση τοΰ Φωτιάδη σάν πρωτοπόρου 
στό γλωσσικό ζήτημα, καί τονίζει δτι αύτός εΐναι ό εισηγητής τής έκ- 
παιδευτικής μεταρρυθμίσεως.

’Αν σκεφθή κανείς, δτι άπό τήν έκπαιδευτική άναγέννηση σέ ξένες 
χώρες τά άποτελέσματα ύπήρξαν κολοσσιαίας σημασίας, δέν έχει παρά 
νά εύγνωμονή πραγματικά τόν άνδρα πού σκέφθηκε πρώτος, πως ή εκπαί
δευσή μας έχει άνάγκην άπό περισσότερη ζωντάνια καί άπό ουσιαστι
κότερο περιεχόμενο, δσο καί 'άν άκόμη ή χώρα μας δέ φαίνεται ώριμη 
νά άντιληφθή αύτά τά πράγματα μιά γιά πάντα, καί έπιμενει σε τυπους 
καί παιδευτικές ιδέες, πού έχουν χάση κάθε ζωντανό περιεχόμενο.

Καί μόνο ή σκέψη αύτή άξίζει νά σώση τόν Φωτιάδη άπό τή ληθη 
Ή μελέτη τοΰ κ. Μιχαηλίδη εΐναι κοντά στή συντομία της προσε

κτική καί άκριβόλογη, άλλά πρό πάντων αισθάνεται κανείς δτι έκει κάτι 
συγοκαίει άπό εύλαβητική άγάπη. Μακάρι νά μποροΰσαν δλοι έτσι ειλι- 
κρινά νά θαυμάζουν καί νά άγαποΰν I Αύτό τό σπάνιο ψυχικό προσόν 
χαρακτηρίζει τόν κ. Μιχαηλίδη.

ΚΛ. ΜΙΜΙΚΟΥ «Λάμπρος Πορφύρας» (μελέτη). Αΐγιον, 1936.
Εΐναι μιά συμπαθητική μελέτη. Ό συγγραφέας, νέος, προικισμένος 

μέ κάποιες Ικανότητες καλλιτεχνικής έμβαθύνσεως, μας δίνει έναν Πορ
φύρα άναμενόμενο. ’Αντεπεξέρχεται στό θέμα του μέ μιάν έκφραση τών 
σκέψεων άπλή, γιατί άπλή εΐναι καί ή ΰλη πάνω στήν όποια έργάζεται. 
Μέ τή σταθερότητά της ή έκφρασή του έξ άλλου δείχνει, πως ο μελε
τητής εΐναι βέβαιος γιά κείνο, πού προσωπικά τόν συγκίνησε, και γι 
κείνο πού προσωπικά τόν έκαμε νά παρατηρήση καί νά σκεφθη. Και τις 
περισσότερες φορές, άλήθεια, ή συγκίνηση καί ή σκέψη του είναι δικαιο
λογημένες.

Ό κ. Μιμικός άρχίζει καλά.
Μ. Η.

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΥΡΑΣ ΑΛΟΗ «Στό επαρχιακό Παρθεναγωγείο». Αθήνα 1937.
Μυθιστόρημα ύπό τύπον ήμερολογίου. Ούτε τούτο εΐναι κάτι τό 

πρωτότυπο, άλλά οϋτε καί τό θέμα, πάνω στό όποϊο έχουμε ήδη σκύψει 
άλλοτε μέσ’ άπό τίς ώραϊες μυήσεις τής Κας "Ελλης Δασκαλάκη. Ωστοσο 
ούτε ή τεχνική ούτε τό θέμα θά είχαν άνάγκη άπό πρωτοτυπία, αν αυτή 
μπορούσε νά δοθή στό ουσιαστικώτερο τοΰ πεζογραφήματος, στήν ι ια 
τή λογοτεχνική θέση καί άνέλιξη τών πραγμάτων. Μά τό μυθιστόρημα 
τής Μ. ’Αλόη, ούτε έτσι δέν μάς κάνει νά προσέξουμε και να ενδιαφερ- 
θοΰμε. Καί τοΰτο διότι τά πράγματα, δπως τίθενται έκεΐ μέσα, τίθενται 
τόσο άπλά, μά τόσο άπλά, πού καταντάει άνώφελο- νά τά παρακολού
θηση κανείς. "Ομως ή λογοτεχνία, δέν εΐναι άπλή έκθεση περιστατικών 
τής ζωής, μά έχει σκοπό νά φέρει μπροστά μας τά μυστικά της ζωής 
καί τά μυστικά τοΰ Ιδιου τοΰ στήθους μας. Λολοτεχνια χωρίς τέτοια μυ. 
στικά, εΐναι περιττή.
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Π. ΚΟΡΑΛΗ «Ειρήνη» (δράμα). ’Αθήνα, 1936.

Η «Ειρήνη» είναι ένα δράμα συμβολικό, στό όποιο ή ιδέα κάθε 
στιγμή κραυγάζει μέσ’ άπό τό σύμβολο καί διαψεύδει τή ζωντάνια του. 
Κατ αυτόν τόν τρόπο τά πρόσωπα άποβαίνουν είδος εγγαστρίμυθων 
πραγμα το όποιο δέ μπορεί, υποθέτουμε, νά μάς προξενήση κανενός είδους 
συγκίνηση. Επειτα νομίζουμε, δτι κακή ύπηρεσία προσφέρουμε στήν «Ει
ρήνη», δταν προπαγανδίζουμε μέ τήν τέχνη γι’αύτή, μέ τρόπο πού δέ μάς 
την κάνει καθολου συμπαθηΤΙκή. Καί έξ άλλου, ή Ειρήνη... Ώς ποιό 
σημείο ; Δεν είναι ως ένα μεγάλο μέρος ό άνταγωνισμός έγγύηση ζωής; 

εν είμαστε υπέρ τής Ειρήνης τοϋ σύμπαντος κόσμου· γιατί δέ μπορούμε 
και να φανταστούμε κάτι τέτοιο, θά χρειαζόταν νά είχαμε άφήσει έντελώς 
άχαλινωτη τή φαντασία μας. Μ Η

DUHAMEL G. «Defense des lettres». Mercure de France 1937.

Η εντύπωση πού μοΰ κάνει ό Δ. κυμαίνεται άνάμεσα σέ δυό συ
ναισθήματα. Τά βιβλία του πολλές φορές μ’ ενθουσιάζουν. Δέν τά διά
βασα δλα, άλλά νομίζω δτι τό «Civilisation» π. χ. είναι ένα άπ’ τά 
καλλίτερα έργα που γράφηκαν γιά τόν πόλεμο. Βρίσκω έκεΐ μέσα σκέ
ψη, ποίηση, φιλοσοφία άνθρώπινη συμπόνια, έξαρση. Έξ άλλου τό 
«Scenes de la vie future», δπου μάς περιγράφει τήν ’Αμερική, τή νοο
τροπία της, τά ήθη καί τά έθιμά της, μοΰ φάνηκε εξαιρετικά έπιπόλα10. 
Νομίζει κάνεις διαβάζοντάς το πώς δχι μόνο ώρισμένες κατευθύνσεις τής 
σκέψης του τόν έμποδίζουν νά καταλάβη ώρΐσμένα πράματα, μά πώς καί 
ή ίδια ή σκέψη του άρνεΐται νά ξεπεράση τόν έαυτό της. Κατακάθισε.

Τελευταία μοϋτυχε νά διαβάσω τά «Χρονικά τής Ποσκέ» καί ξα- 
ναβρήκα τόν Δ. πού μέ συγκινεΐ, τόν ποιητή μέ τήν πικρόγλυκεια φιλο
σοφία του. Ήταν φυσικό λοιπόν νά προμηθευτώ καί τήν «'Υπεράσπιση 
των Γραμμάτων» (ή Βιολογία τής τέχνης μου) μόλις πρωτοβγήκε Τό 
θέμα είναι τοσο έπίκαιρο, καί γιά τούς διανοούμενους τόσο σοβαρό ! 
Ομολογώ πώς δέν Ικανοποιήθηκα άν καί πολλά κεφάλαια είναι καλά 

και γραμμένα άπό άνθρωπο πού τήν τέχνη του καί τήν ξέρει καί τήν 
άγαπά. Γράφει τόσο σωστά πράματα γιά τούς κινδύνους πού τήν τρι. 
γυρίζουν. Και πόσο τόν τρομάζει ή σιγανή εγκατάλειψη τοΰ βιβλίου στή 
σημερινή μας κοινωνία, πού βιαστική καί φασαριμένη ζητά τήν γνώση 
δχι απ την μελέτη καί τήν συγκέντρωση τοΰ νοΰ, παρά άπ’ τίς φευγα
λέες έντυπώσεις τοΰ ραδιόφωνου καί του κινηματογράφου.

Γιατί λοιπόν νά μή μέ ικανοποιεί αύτό τό «καλό» βιβλίο· Νομίζω 
πως τοΰ λείπει κάποια βαθύτερη πνοή, ένας λυρισμός πού δταν υπάρχει 

έν άφήνει τή σκέψη νά χαλαρωθή καί τό ΰφος νά πάρη δημοσιογρα
φικό χαρακτήρα. Διαβλέπω δηλαδή σέ κάμποσα άν καί' σχετικά λίγα 
σημεία τής «Βιολογίας τής τέχνης μου» μερικά έλαττώματα πού ό Du
hamel θεωρεί επικίνδυνα γιά τό μέλλον τών γραμμάτων. Βρίσκω έπίσης 
πως παρα τήν καλή θέληση καί τήν έπιστημονική του μόρφωση, στά έργα 
σοβαρώτερης μορφής δέν έχει τό βάθος καί τήν έμπνευση πού έχει ώς

μυθιστοριογράφός. _ „
’Αλλά γιατί ν’ άφήσω τόν άναγνώστη νά επηρεαστη άπ το συμ

πέρασμά μου πού εΐναι κάπως άρνητικό άφοϋ ή «'Υπεράσπιση τών 
Γραμμάτων» περιέχει τόσες σκέψεις άληθινές καί άμορφες -πραγματικό 
διδάγματα, θετικές συμβουλές; Σ’ ένα κεφάλαιο πού επιγράφεται «Δά
σκαλοι καί Χρησμοί» περιγράφει μέ ζωηρότητα τά κακά τής «άνοικειο- 
πραγίας».

« Μέ τρόμαζε καί πάντα θά μέ τρομάζη ή άναρμοδιοτητα. Καμμια 
» φορά τήν διαισθανόμουνα 'άπό μακρυά. Βρισκόμουνα σέ μιά διαρκή 
» «προσοχή», έπιφύλαξη μάλιστα............................  ■ · ■ · - · · ·

» Φαντάζεται κανείς τή στενοχώρεια μου άμα κατάλαβα πως «αρ 
» χιζαν νά μοΰ ζητοΰνε κάθε μέρα, ϊσως καί κάθε λεπτό νά δώσω εκει- 
» νο πού δέν είχα, άμα κατάλαβα πώς θά μ’ άνάγκαζαν νά γράψω γιά 
» ένα σωρό πράματα πού δέν ήξερα - πού δέν μποροΰσα νά ξέρω. Μα 
» γρήγορα τή στενοχώρεια διαδέχθηκε μιά άπόφαση ακλόνητη ....

» Δίνω αύτό πού έχω. Λέω αύτό πού ξέρω. Είμαι συγγραφευς, 
» γνώρισα πολλούς άνθρώπους, ταξίδεψα πολύ. Έξ άλλου είμαι για- 
» τρός καί άντλησα άπ τήν ιατρική μου άνθρώπινα .διδάγματα πολλά 
» . . . . Μπορώ σέ πολλά ερωτήματα ν’ άπαντήσω. Μά πιό πολλά 
» εΐναι τά έρωτήματα πού ένας τίμιος άνθρωπος όφείλει ν’ άφήνη χω- 
» ρίς άπάντηση................................................................... ... . . . .

» Οί άνθρωποι ζητοΰνε προφήτες. . . . Οί προφήτες είναι χρήσιμοι 
» σέ ώρισμένες στιγμές. . . . Μά γιά μένα πραγματικός Δάσκαλος είναι 
» έκεΐνος πού μάς ξαποστέλνει ν’ άντιμετωπίσωμε τήν συνείδηση μας, 
» τό μόνο κριτή σέ στιγμές δισταγμοΰ καί άπορίας ».

Τέτοια ώραΐα άποσπάσματα θά μποροΰσα νά σταχυολογήσω και 
άπό άλλα κεφάλαια. Καί δμως έξακολουθώ νά βρίσκω ορθή τήν πρώτη 
μου έντύπωση. Καί ώς έμπνευση καί ώς μορφή ή «Υπεράσπιση τών Γραμ
μάτων» δέν έχει τά άνάλογα χαρίσματα πού άπαντά κανείς στό μυθιστό
ρημα τοΰ Duhamel. ρ ΑΑΣ^Αρ1

ΧΡΟΝΙΚΑ

= Τόν περασμένο μήνα δοκιμάσαμε τήν εύχαρίστηση νά δεχτοΟμε 
στή συντροφιά τοΰ περιοδικού, τούς λογοτέχνες κ. κ. 1. Μ. Παναγιωτό- 
πουλον, Κλ. Παράσχου, Κ. Καραγάτσην καί Τϊμον Μαλάνον.

= "Ενας στενώτατός χώρος, περιφραγμένης μάντρας, πού φιλοξένησε 
κατά καιρούς καί περιστάσεις πλανόδια τσίρκολα, κοσμικά μπάρ, κινη
ματογράφους, γνώρισε φέτος τίς τιμές, γιά λόγους έντυπώσεων φυσικά, 
νά λάβει τό δνομα «θέατρον Κοτοπούλη». Πράγματι, ή κοσμική Θεσσα
λονίκη τήν πρώτη τούλάχιστο βραδιά, δέν παράλειψε νά παρακολουθή
σει τήν «Έλισσάβετ». Ακολούθησε μιά σειρά έργων-δσα σήκωνε ή πιά
τσα καί ό χώρος. Παίχτηκε άκόμα-τελευταία ϊσως στόν κοσμο-και ή
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«Σκιά» τοΰ Νικοντέμι.
= Άπό τόν ίδιο θίασο άνεβάστηκε γιά πρώτη φορά τό νέο έργο 

τοΰ κ. Συναδινοΰ, μέ τόν τίτλο «Εύτυχώς έπτωχεύσαμεν». Προλόγισε ό 
ίδιος ό συγγραφέας, πού έδωσε υστέρα λαβή σέ σχόλια άπό τούς κρι- 
τικογράφους καί χρονογράφους,

= Η «Σημαία» τής Καβάλλας άνήγγειλε καί έγκαινίασε φιλολογι
κή σελίδα, Η προσπάθεια εΐναι άξιέπσινη. 'Η φροντισμένη έμφάνισή της 
δείχνει πώς υπάρχει δλος ό πόθος νά συνεχισθεϊ καί νά παρουσιάσει δ,τι 
αξιόλογο έχει στήν πνευματική της ζωή ή πόλη. Καί άξίζει ή προσπά
θεια νά περιοριστεί σ’ αύτήν καί σ’ δ,τι προσφέρουν οί άλλες πόλεις τής 
Α. Μακεδονίας καί τής Θράκης. ’Έτσι κ’ έμεΐς καί δσοι άλλοι τήν πα
ρακολουθούν, θά είχαμε τό μέσον νά ένημερωθοΰμε άπό τήν κίνησή της.

= Ή «Μακεδονία», άπό τόν περασμένο μήνα, άφιερώνει τήν έκδο
ση τής κάθε Δευτέρας στή φιλολογία. Οί κ. κ. Γ. Ζωγραφάκης, ’Άριστος 
Χασηρτζόγλου καί Γιάννης Ταχογιάννης, άνέλαβαν τήν έπιμέλεια τής 
σελίδας πού παρακολουθεί τήν πνευματική μας ζωή. Στή σελίδα δημο- 
σιεύθηκαν συνεντεύξεις τών κ. κ. Γ. θέμελη, Άβράμ Παπάζογλου, Γ. 
Δέλιου, Στρατή Δούκα, Άλκ. Γιαννοπούλου, Γ. Ζωγραφάκη, Γ. Σαγιαξή 
Μ. Νίντα καί Β. Δεδούση πού άπαντοΰν στό ερώτημα «Σολωμός-Παλαμάς».

= Η έφημερίδα «Νέα Αλήθεια», θά δημοσιεύσει προσεχώς ένα ιδιό
τυπο μυθιστόρημα, πού γράφεται κιόλας άπό δέκα γνωστούς Μακεδό- 
νες λογοτέχνες. ’Αναμένεται μέ κάθε βέβαια ένδιαφέρον τό μυθιστόρημα 
αύτό, γιατί δπως εΐναι γνωστό, οί λογοτέχνες τής θεσ)νίκης—τούλάχιστο 
δσοι άνέλαβαν νά προσφέρουν τό μέρος τής συγγραφής πού τούς άνα- 
λογεϊ — παρουσιάζουν μιάν άνομοιότητα στήν τεχνοτροπία, πού δπως ση 
μειώθηκε, δίνει καί τήν έκφραση τής προσωπικότητας τής λογοτεχνικής 
της δημιουργίας.

— ’Από τούς δυό θιάσους τοΰ Μουσικοΰ θεάτρου, άνεβάστηκε ή 
επιθεώρηση στόν «'Έσπερο» γραμμένη άπό τούς κ. κ. Γιάννη Ταχογιάν- 
νη, Τάκη Οίκονομίδη καί Α. Κοσματόπουλου. Ό κ. Ταχογιάννης, γιά 
πρώτη φορά μπαίνει στήν όμάδα που έχει κιόλας δημιουργήσει μιά παρά
δοση καί μιά καρριέρα. Τό «Συντριβάνι» σημείωσε σειρά παραστάσεων.

= Στό «Μέγα ’Αλέξανδρο», τό έτερον σκέλος τής όμάδος αύτής, 
ό κ. Βασίλης Βεκιάρης, προτίμησε φέτος νά έμφανιστεί μέ όπερέττα. Τό 
«Μανεκέν» εΐνε τό δεύτερο λιμπρέτο του όπερέττας, πού άνεβάζει ό θία
σος Δράμαλη-Οίκονόμου. Συναγωνιστήν φέτος, δπως καί κάθε άλλη φο
ρά, συνάντησε τόν κ. Γιάννη Μπέρτσο, πού άμέσως μετά τό «Μανε
κέν» άνέβασε τά «Χερουβείμ-Σεραφείμ».

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη, θά γίνει σέ λίγο πραγματικότητα. Ή 
αίθουσα τοΰ Μεγάρου τής ΧΑΝ, έχει διαρρυθμισθεΐ, χάρη στά σχέδια 
τοΰ άρχιτέκτονα κ. Κ. Ζαρούκα. Ό ποιητής καί γνωστός Βαλκανολό- 
γος κ. Γ. Σαγιαξής, θά καταρρίψει δλους τούς θρύλους κι δλες τίς φθο
νερές διαδόσεις, πού έπί τρία χρόνια τώρα φτερουγίζουν γύρω άπό τήν 
επίζηλη θέση τοΰ Διευθυντή τοΰ νέου αύτοΰ εξαρτήματος τοΰ Δήμου, 
καί θ’ άναλάβει μέ κάθε επισημότητα, δπως άρμόζει, τά καθήκοντά του.
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= Μέ ιδιαίτερη χαρά σημειώνουμε πώς ό φίλος καί έκλεκτός συ
νεργάτης μας κ. Άβράμ Παπάζογλου, δέχτηκε τό διορισμό του στή θέ
ση τής νεοελληνικής λογοτεχνίας στό Πανεπιστήμιο τής 'Άγκυρας. Λυ
πούμαστε πού στερούμαστε άπό γύρω μας καί τή συντροφιά τοΰ φίλου 
μά καί τήν πολύτιμη συμβολή τοΰ νέου άνθρώπου στήν πνευματική ζωή 
μας. Παρηγορούμεθα μέ τή σκέψη πώς στή νέα του θέση θά έχει δλο 
τόν καιρό νά άφοσιωθεϊ στήν έργασία του—πού τήν έκανε κιόλας σκο
πό τής ζωής του-παράλληλα πρός τή δημιουργική του δουλειά νά συν- 
τελέσει, μέ τίς μεταφράσεις του, στήν πνευματική προσέγγιση καί τήν 
άλληλογνωριμία τών δύο φίλων Κρατών.

Ν I ΚΟΣ ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ

"Ενα όνομα πού δέ βρήκε τόν καιρό νά πάρη τή θέση του μέσα 
στήν καλλιτεχνική πραγματικότητα τοΰ τόπου μας. Κι ό Νίκος Καλαρ- 
ρύτης εΐχε δλες τίς ικανότητες κι δλα τά έφόδια νά τό πετύχει. Τελείω
σε τίς σπουδές του στή Θεσσαλονίκη, άπ δπου καί κατάγονταν, έγγρά- 
φηκε στό Πολυτεχνείο Αθηνών, δπου γρήγορα τό τάλαντό του άπόσπα- 
σε τήν προσοχή τών καθηγητών του. "Ως τήν ήμέρα πού άποφοίτησε 
άρίστευε. Κι δταν πιά τό μέλλον άνοίγονταν μπροστά του μέ τά πιό 
ώραϊα καί τά πιό έλπιδοφόρα χρώματα, ή Μοίρα έκοψε τά φτερά τής 
άνάδειξης καί τής προόδου του. Κλείστηκε στό Σανατόριο Άσβεστοχωρίου 
δπου μέσα σ’ ένα σύντομο διάστημα—μόλις δυό χρόνια—μπόρεσε ν άψή- 
σει μιά καλλιτεχνική κληρονομιά άπό πίνακες, πού συγκεντρώνουν ένα 
ξεχωριστό ένδιαφέρον μέ τήν πρωτοτυπία στήν άπόδοση καί τόν τόνο 
τής έκφρασής τους. Ό Νίκος Καλαρρύτης πέθανε νεώτατος τόν περα
σμένο μήνα, μέ τό παράπονο—πού εΐναι καί παράπονο πικρό κάθε άξίας 
πρόωρα χαμένης-πώς δέ μπόρεσε νά μεταβάλει σέ πραγματικότητα δ,τι 
σχεδίασε στή σύντομη καλλιτεχνική του ζωή, κι δ,τι είχε τίς Ικανότητες 
νά πραγματοποιήσει.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ «Τό τραγούδι τής άδελφής» (ποιήματα) Αθήνα. 

ΙΣΑΚ 1. ΚΑΜΠΕΛΗ «Ό πολιτισμός τών Εβραίων» (μελέτη) Θεσσαλο
νίκη. ΓΛΑΥΚΟΥ ΑΛΙΘΕΡΣΗ «Ό Πύργος τής Βαβέλ» (τραγωδία) Λευ- 
κοσία Κύπρου. ΑΓΗ ΠΑΛΜΟΥ «Πνοές» (ποιήματα) Αθήνα. -ΑΝΘΟΥ 
ΛΥΣΙΩΤΗ «’Εφήμερα» (ποιήματα) Κύπρος.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
«Νεοελληνικά Γράμματα» (έβδομαδιαία έκδοση). «Κυπριακά Γράμ

ματα» (άρ. 9-10 Ιούνιος, Ιούλιος) Λευκοσία. «Πάφος» (Ιούλιος) Κύπρος.
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«Μήνες» (Αύγουστος) Θεσσαλονίκη. «Νέα Πνοή» (Αύγουστος) Θεσσαλονίκη 
«Μακεδονικές Σελίδες» (2-3) Θεσσαλονίκη. «1/ hellenisme contemporain» 
(No. 7 ’Ιούλιος) ’Αθήνα. «Έλληνίς» (Ιούλιος) ’Αθήνα. «Πνευματική ζωή» 
(Αύγουστος) ’Αθήνα. «Τό Κάστρο» (τοΰ κ. Λευτέρη’Αλεξίου) Ηράκλειο. 
«Κυνουριακή Επιθεώρηση» ’Αθήνα. «Τό Νησί» (άρ. 2) (’Ιούλιος) Χίος. 
«Δρήρος» (άρ. 2) Νεάπολη Κρήτης. «Παιδαγωγική» (16-17) ’Αθήνα. «'Ελ
ληνική Έπιθεώρησις (’Ιούλιος) ’Αθήνα. «Le Front Latin» (Juin-Juillet) 
Paris. «Βαλκανική λογοτεχνία» (άρ. 5) ’Αθήνα. «Νεοελληνικά σημειώμα
τα» (άρ. 5) Χαλκίδα. 'Ελληνική βιβλιογραφία (Νοέμβ. Δεκέμβριος 1936) 
«Νέα Φύλλα» (άρ. 4) ’Αθήνα.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
«Νέοι Καιροί» Πειραιεύς. «Τηλέγραφος» Πάτραι. «Νέος Κόσμος» 

(Σΰρος). «’Αγών» (Τριφυλία). «Ή Φωνή» (’Αγρίνιου). «Ή Δρασις» ('Ηρά
κλειο). «Πανευβοικόν Βήμα» (Χαλκίδα). «Θεσσαλία» (Λάρισσα). «Έφημε- 
ρίς τών Λεσβίων» (Μυτιλήνη). «Σημαία» (Καβάλλα). «’Έρευνα» (Αϊγιον).

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

ΓΙΩΡΓ. ΔΕΛΙΟΣ

“ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΥ,,
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

iiEmmi εκβειις βμνικιις
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ

5-26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1937

ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ
ΕΠΙΣΚΕΦΒΗΤΕ THH

Διαφημίζει άποτελεσματικώς 
τά Έλλην ικά προϊόντα

’Εξυπηρετεί τήν καλήν τοπο- 
θέτησίν των είς τό Εσω
τερικόν καί Εξωτερικόν

•

’Εμφανίζει τήν ξένην βιομηχα
νίαν και παραγωγήν είς τάς 
καλυτέρας ποιότητας καί τιμάς

Θά βράβευση μέ 700 χρηματι
κά έπαθλα και 1500 τιμητικά 
μετάλλια τόν μόχ&ον τών 
Ελλήνων παραγωγών

•
ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟ
ΧΑ 1 ΞΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 
ΙΧΙΩΤΙΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΑΙ ΑΠΟ 24 ΧΩΡΑΣ
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ

ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩι 1811

Κεφάλαια Μετοχ. και Άποθεματικά Δρχ. 1.205.000.000
Καταθέσεις τή 31 Δεκεμβρίου 1936 > 10.103.000.000

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

ΥΠΟΚ/ΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΥΠΟΚ/ΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤφ 

Κάϊρον, ’Αλεξάνδρεια, Ζαγαξίκ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΛΙ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος 
έχτελεΐ πάσης φυσεως τραπεζιχάς εργασίας εις τό εσωτερικόν 

καί εξωτερικόν υπό έξαιρετικώς συμφέροντος δρους.
Δέχεται καταθέσεις 

(εϊς πρώτην ζήτησιν, έπί προθεσμία καί ταμιευτηρίου) 
είς δραχμάς καί ξένα νομίσματα μέ λίαν ευνοϊκά επιτόκια.

HELLENIC BANK TRUST COMPANY
NEW-YORK, 51 MAIDEN LANE

‘Ιδρυθεΐσα υπό τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
συμφώνως μέ τούς νόμους τής Πολιτείας τής Νέας 
Ύόρκης, πρόςέξυπηρέτησιν τών έν ’Αμερική Ελλήνων 

Κεφάλαια δλοσχερώς καταβεβλημένα $ 1.350.000

Τύπ. Νικολαΐδου - Τσιμισκή 9, Θεσ)νίκη


