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ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Εβδομαδιαία φιλολογική - καλλιτεχνική επι
στημονική εφημερίδα 

Διευθυντής: ΔΗΜ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΓΥΡΩ ΑΠ’ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ
κό έπίπεδο. Μπορεί νά καταγγέλλη 
δίχως φραστικές αύστηρότητες καί ό- 
ξύτητες, τήν άσυνέπεια, τή μικρότη
τα, τόν παραλογισμό. Καί τά σημειώ
ματα έτσι πρέπει νά κρίνονται, άπό 
τό περιεχόμενό τους, άπό τήν άλή- 
θεια πού κλείνουν κι’ δχι άπό τόν τό
νο και τό παιχνίδι τους.

ΜΑΤΙ ΑΓΡΥΠΝΟ
Φιλοδοξία μας εΐναι ν’ άποδείξου- 

με δτι ύπάρχει έδώ ένα μάτι άγρυ
πνο. 'Ένα μάτι πού ξέρει νά έκτιμά, 
λόγου χάριν, τή ρωμαλέα προσπάθεια 
τής «Νέας Εστίας» δχι δμως καί τό 
δειλό της πνεύμα. ’Όχι καί τό μισό ε
κείνο χαμόγελο πού άφήνει δταν σχο- 
λιάζη άπόψεις τών άλλων.

Τήν άνωτερότητα πού δικαιολογεί 
έναν κάποιον άέρα, δέν τήν παίρνει 
κανείς μονάχος του. Οί άλλοι τοϋ τήν 
προσφέρουν.
Η ΕΠΑΡΧΙΑ

Άκόμα σέρνουνται μερικά ύπολείμ- 
ματα συζητήσεων γιά τήν πρωτεύουσα 
καί τήν έπαρχία. θά λεχθή άλλη μιά 
φορά δτι στά γράμματα ύπάρχει μό
νον Ελλάδα. Οί άξιες άναφαίνουνται 
παντού δπου βρίσκονται. Δέν έχει μό
νον ή πρωτεύουσα τό προνόμιο νά τίς 
πολιτογραφή. Κι ένα σχετικό άρθρο 
τοΰ κ. Σκαρίμπα δημοσιεύουμε στό τεΰ-

Μένουμε ικανοποιημένοι άπό τήν 
ύποδοχή πού έγινε στό περιοδικό μας 
μέ τή νέα του έμφάνιση. Κι’ άπό τά 
σχόλια. Συγκινήθηκαν οΐ καλοπροαί
ρετοι, συγκινήθηκαν κ’ οί πικρόχο
λοι- δσο κι’ άν εΐναι οί τελευταίοι λι
γοστοί φανερώθηκαν κ’ έπαιξαν μέ 
τόν υπαινιγμό κι’ άφησαν νά φανή ή 
δυσφορία. Εΐναι μιά ήττα τής κακής 
πρόθεσης. Άλλ’ ή Θεσσαλονίκη άρχί- 
ζει νά πιστεύη καί ν’ άγαπά τό περιο
δικό της. Ή έπιτυχία είναι σημαντική 
καί μάς ένθαρρύνει.

ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Μερικά άπύ τά σημειώματα τοΰ 

περασμένου μηνάς, παρεξηγήθηκαν. 
Φαίνεται δτι μερικούς έξένισε ό τρό
πος. Κάτι τό άνήσυχο ύπήρχε στήν 
έκφραση. Ή κάποια ειρωνεία πάρθη- 
κε σά διάθεση μόνιμη κι’ άπόλυτη κι’ 
δχι σάν επιφύλαξη μικρή άπάνω σ’ 
όρισμένα γεγονότα κι’ ορισμένες λε
πτομέρειες κι’ δχι σάν άποτέλεσμα ά- 
νάγκης, γιά νά σώζεται άπό κάποτε 
άνώδυνα καί χαρούμενα ή άλήθεια.

"Ενα περιοδικό μπορεί νά κρίνη 
μιάν άσχήμια. Άλλά δέν εΐναι πάντα 
σοβαρό τό σκυθρωπό, τό συνοφρυω
μένο. Μπορεί νά έκφράση μιά γνώμη 
άπάνω στό καλλιτεχνικό καί στό ήθι-
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χος τοΰτο, δίχως νά τό παίρνουμε σάν 
εκδήλωση εκστρατείας άντιαθηναϊκής 
αλλά σά διαμαρτυρία έντονη γιά τίς 
άδικες επιθέσεις, πού δοκίμασεν ό 
συγγραφέας.

ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΓΝΟΙΑ
Γράφοντας ό κ. Μυριβήλης γιά 

τους λογοτέχνες τής έπαρχίας τονίζει:
—« Υπάρχει καί ζή στή Φλώρινα 

ένας συγγραφεΰς πρώτης σειράς. Δέ 
θορυβεί καί δέν κοκορεύεται. Είναι ό 
Μοδης ό παλαιός Μακεδονομάχος καί 
πολιτευτής».

Επτιμσΰμε τήν έργασία τοΰ κ. 
Μοδη, πολύτιμη σάν ύλικό μέ φανε
ρές άτέλειες φόρμας. Άλλ’ ό κ. Μυ- 
ριβηλης, θυμήθηκε τόν κ. Μόδη, γιά 
να μήν άναφέρη άλλον κανένα άπό 
οσους δουλεύουν στή Μακεδονία. Τόν 
ανακάλυψε, γιά ν’ άγνοήση τούς άλ-

ΣΟΥΡΡΕΑΛ1ΣΜΟΣ
Λέγαμε ίσαμε τώρα δτι ή ’Αθή

να μένει πιστή, στήν κλασσική της πα
ράδοση. Ομως άν κρίνουμε άπό τίς 
ποιητικές συλλογές τοΰ τελευταίου και
ρού τι θραύση πού έχει κάμει ό σουρ- 
ρεαλισμός! Η μόδα, ήρθε κάπως άργά 
στον τόπο μας, σ’ έποχή πού όλος ό 
άλλος κόσμος άρχίζει νά γράφη ά- 
πλα *aL ,ϊοητά κράματα. ’Άνθρωποι 
που δέν έχουν νά πούνε τίποτε, κά
νουν προσπάθεια έναγώνια γιά τήν 
έκφραση. Αν τά ’ίδια πράματα μέ τήν 
ίδια διάθεση καί τήν ’ίδια ένταση 
ταλεγαν μέ τρόπον άπλοόστερο, τί θά 
είχε μείνει;

ΤΟ ΒΙΚΕΛΕΙΟ 
„ Εζοιρετικά^ ένδιαφέρον είναι τό 
άρθρο τοΰ κ. ^.ενοπούλου γιά τό Βι- 
κέλειο τής ’Ακαδημίας. Μας φανερώ
νει τις μεταμορφώσεις του.

Ο κ. ^ενόπουλος, είχε βρή δυό 
εξαιρετικά μυθιστορήματα: Τούς«Πα- 
ραστρατημένους» τής κ. Λ. Νάκου καί 
την « Αργώ» τοΰ κ. θεοτοκα. Σκέφτη- 
κε, λοιπόν, δτι τό βικέλειο βραβείο 
της Ακαδημίας, πρέπει νά δοθεί στήν 
κ. ΙΝακου. Επειτα δμως συνεργάσθη-

κε μέ τόν κ. Μελά έξήτασαν οί δυό 
τους τά συγγράμματα, άνεκάλυψαν 
δτι οί «Παραστρατημένοι» έχουν πολ
λά σόκιν καί είπαν, δτι τό βραβείο 
πρέπει νά δοθή στόν κ. Θεοτοκα, πού 
μπορεί νά έλευθεριάζη άπό λίγο, άλ
λά δέν «άριστερίζει», δπως ή κ. Νά- 
κ°σ· Τότε ό κ. Ξενόπουλος είπε, σω
στά, ό κ. θεοτοκας πρέπει νά πάρη 
τό βραβείο καί ή Κα Νάκου νά πε- 
ριορισθή στόν έπαινο.

Υστερα άπό λίγο καιρό, έγινεν 
ή γενική συνέλευση τής ’Ακαδημίας. 
Διαβάστηκαν περικοπές όλόκληρες 
άπό τά έργα. ’Έφριξαν οί κ. κ. Ακα
δημαϊκοί. Καί ό κ. .χενόπουλος, μέσα 
στό σοφό εκείνο περιβάλλον, δχι μό
νο ντροπιάσθηκεν άλλά καί μετά- 
νοιωσε πού σκέψτηκε νά δοθή τό βρα
βείο σέ μιά τέτοια βορβορική φιλολο
γία. Καί ψήφισε, μαζί μέ τούς άλ
λους, νά μή δοθή τό βραβείο σέ κα
νένα.

Ο κ. ^.ενόπουλος έχει δυό νοοτρο
πίες : τή νοοτροπία τοΰ ελεύθερου 
συγγραφέα καί τή νοοτροπία τοΰ άκα- 
δημαίκοΰ. Ο ακαδημαϊκός πνίγει τό 
συγγραφέα.
Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Στήν ’Ακαδημία ύπάρχουν γεωλό
γοι, ορυκτολόγοι, εντομολόγοι, γεω
γράφοι, άστρονόμοι και ότι άλλο μπο
ρεί νά ψαντάσθή κανείς. 'Υπάρχουν 
καί δυό-τρεΐς λογοτέχνες. 'Όλοι αυ
τοί οί έπιστήμονες μαζεύονται κΓ ά- 
ποφασίζουν άν πρέπει νά δοθή ή δχι 
τό βραβείο, σ ένα έργο λογοτεχνικό;

Αλλά μέ ποιό δικαίωμα; Ή λογο
τεχνία είναι τόσο άπλη, τόσο φανε
ρή, δέν έχει κι’ αύτή τό μυστικό της, 
δέ θέλει μιά προηγούμενη μύηση, ή 
τουλάχιστο μιά προπαρασκευή, καί 
μπορεί νά τήν κρίνει έτσι εύκολα καί 
ν άποψασίζει γιά τήν άξια ή γιά τήν 
άπαξία ένός βιβλίου, ό έντομολόγος, 
ό μηχανικός, ή όποιος άλλος;

Καί οί τέτοιες άποφάσεις τής ’Α
καδημίας, ποιά σημασία μποροΰν νά 
έχουν;

Καί άπαντά ό κ. Μωραϊτίνης πολύ 
εύστόχως: , ,

— Τότε γιατί δέ βρίζεις καί τή νεα 
έφημερίδα πού έξεδόθη χθές τό πρωί 
νά ποΟμε καί γιατί δέν έπικρίνεις τήν 
όλη τους, τά στοιχεία της, τούς συνερ
γάτες της!...

"Ωστε, κατά τόν κ. Μωραίτινην 
ένα θεατρικό έργο έχει τήν ίδια λογο
τεχνική άξια πού έχει καί μιά όποια 
έφημερίδα. Κρίνει άπό τά δικά του 
ίσως. ΚΓ δμως δέν άπορεΐ γιατί του- 
γραψαν έπαινετικές κριτικές, ένώ τί
ποτε δέν έγραψαν γιά τή νέα έφημε
ρίδα πού έκδόθηκε...

ΓΙΑ ΡΕΚΛΑΜΑ

'Ένα κινηματογραφικό έργο : «Στι
γματισμένες γυναίκες». Μέτριο έργο. 
Καί στή ρεκλάμα οί φωτογραφίες τής 
Κοτοπούλη,τοΰ Ξενοπούλου, τοΰΒε- 
άκη καί τοΰ Συναδινοΰ. Καί υπεύθυ
νες δηλώσεις τους ότι τό έργο είναι 
ύπέροχο.

Τά ίδια ή άλλα φημισμένα πρό
σωπα δίνουν τή γνώμη τους γιά νά 
ρεκλαμαρισθοΰν διάφορα προϊόντα η 
έμπορεύματα.

Φροντίζουν νά κάμουν τό όνομα 
τους ελαφρύτερο.

Καί μιλάμε είδικώτερα γιά τους 
δυό πρώτους!
Ο ΛΙΒΕΛΛΟΣ

Τό περασμένο έτος δέν τό βρή
καν άξιόλογο οί κριτικοί. Τίποτε τό 
γενναίο. Τό διακόσμησαν μόνον ά- 
τέλειωτοι φιλολογικοί καυγάδες.

Δέν εϊμεθα σύμφωνοι μ’ έκείγους 
πού βρίσκουν ότι οί καυγάδες οί φι
λολογικοί δέ χρειάζουνται. Δείχνουν 
μιά ιδιοσυστασία. Μόνο πού θέλουν 
περισσότερο δούλεμα. Κ ειν. αλή
θεια ότι εδώ στήν Ελλάδα, πολυ-πολυ 
δέν έχουμε καλλιεργήσει τό λογο
τεχνικό είδος τοΰ λίβελλου. 'Όταν δ
μως οί καυγάδες είναι ώμοι, είναι 
χοντροί καί βάναυσοι περνάνε σα 
βοή λέξεως δίχως ν’ άφήνουν έντυ- 
πωση. ,

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
Ή ΧΕΝ τής Θεσσαλονίκης ζήτη- 

σεν άπό διαφόρους λογίους τών Α
θηνών, νά στείλουν βιβλία τους, γιά 
νά διαβάζουν τά φτωχά κορίτσια.

’Έχουμε τή γνώμη ότι δέ μπο
ρούν ν’ άποχτήσουν μ αύτό τόν τρό
πο βιβλιοθήκες τά διάφορα φιλανθρω
πικά σωματεία' δπως άγοράόουν τα 
έπιπλά τους έτσι πρέπει γ’ άγοράζουν 
καί τά βιβλία τους. Λίγοι είναι οι 
πλούσιοι λογοτέχνες πού θά μπορού
σαν νά στείλουν τά έργα τους δω
ρεάν. Γιά τούς άλλους, τούς πολλούς, 
τό βιβλίο είναι τό καπιτάλι τους. Άπ’ 
αύτό θά ζήσουν.
ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Φαίνεται νά θριαμβεύη στήν Α
θήνα ένα θεατρικό έργο τοΰ κ. Μω- 
ραϊτίνη. τό «Α-μπέ-σέ-ντέ». "Ολες οι 
έφημεοίδες καταχώρισαν επαινετικές 
κριτικές, μ’ ένα τρόπο πεθαμένο. "Ολοι 
οί κριτικοί μιλοΰσαν γιά εύφυΐα, γιά 
«χρυσόσκονη πνεύματος», γιά νοσταλ
γίες καί κομψότητες ποικίλες. "Ομως 
κι’ όλοι ήταν σά νά τουλεγαν γιατί 
καταπιάνεται μέ θεατρικά έργα, άφοΰ 
δέν έχει τή δυνατότητα νά τά βγάλη 
πέρα.

Βρέθηκε δμως κι ένας νεαρός 
κριτικός πού τουγραψε δυσάρεστα 
πράματα. Ό κ. Μωραϊτίνης τότε δη
μοσίευσε ένα χρονογράφημα, ακο
λουθώντας τήν πλατωνική διαλεκτική. 
Τά συμπεράσματά του είναι σπου
δαία.

Ό κ. Μωραϊτίνης άποδεικνόει, ότι 
δίνεται ένα έργο γιά νά ζήση ένας ο
λόκληρος θίασος. Ό θίασος είναι μια 
έπιχε ρηση μεγάλη μέ έξήντα πρόσω
πα, τό έλάχιστον. Δέν πρέπει λοιπον, 
νά γράφη μιά δυσμενής κριτική, διότι 
μπορεί νά καταστροφή ή επιχείρηση 
καί τά έξήντα άτομα θά μείνουν στο 
δρόμο.

Άλλά μαντεύει ότι ό συνομιλητής 
θά τοΰ πή:

— Γράφω γιατί τό θέατρο καί τό 
βιβλίο άπευθύνουται στό πολύ κοινο.
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Άλλ’ ό πόλεμος επιτρέπεται στά 
Γράμματα. Επιβάλλεται. Δείχνει ζω
τικότητα.

Σίγουρα τό έτος 1938 θά είναι 
πλούσιο, θά είναι γόνιμο. Στή Θεσ
σαλονίκη έχουμε ένα μυθιστόρημα 
τοϋ κ. Δέλιου. Κυκλοφορεί σέ λίγο 
μιά σειρά διηγημάτων τοΰ κ. Γιαννο- 
πούλου. Έτοιμάζουνται γιά έκδοση οί 
κ. κ. Κ. Πολίτης, θεοτοκας, Καραγά- 
τσης, Σκαρίμπας καί κάμποσοι άλλοι, 
θά έχουμε πολλά καί ώραϊα βιβλία.

Ό περασμένος χρόνος ήταν ένας 
χρόνος προπαρασκευής.

ΕΡΕΥΝΑ
Οί «Μακεδονικές Ημέρες» άνοι

ξαν μιά έρευνα γιά τις κατευθύνσεις, 
τής λογοτεχνίας, θά έκθέσουν τις ά- 
πόψεις τους οί ένδιαφερόμενοι. Κύριος 
σκοπός όλων αύτών τών έρευνών, 
δπου άναφέρονται καί όνόματα, 
είναι, υστέρα άπό τόσες άναμοχλεύ- 
σεις, νά δοθή ένα καταστάλαγμα. 
Σιγά-σιγά δημιουργεΐται συνείδηση 
τής άξίας τοϋ καθενός. Τοΰ καθενός 
τό έργο έξετάζεται καί φωτίζεται 
καλλίτερα. Γίνεται μιά κριτική έργα- 
σία πιό συνειδητή, πιό όμαδική. Καί 
τό άποτέλεσμα θά είναι νά πέσουν 
οί άμφίβολες άξιες, όλες έκεϊνες ποΰ 
στάθηκαν άπάνω στά φτερά τής δια
φήμισης, ή πού έρέθισαν τήν πρώτη 

έντύπωση, γιά νά μείνουν δσοι ι
κανοί.
ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Πήγε στό Παρίσι γιά τήν ’Έκθεση 
ή Κα Λιλίκα Πάκου... Ά, τό Παρίσι 
είναι ό όμφαλός τής γής, — εϊπεν ή 
Κυρία.

Άλλ’ έκανε καί τή σύγκριση.
— Έ! λοιπόν, ένοιωσα τή μεγαλύ

τερη χαρά στήν ψυχή μου, διαπιστώ
νοντας δτι έχουμε μερικούς διανοουμέ
νους πού είναι άξιοι δχι μονάχα νά 
συγκριθοΰν, μά καί νά ύψωθοΰν στό 
ίδιο άνάστημα μέ μερικούς ξένους 
γνωστούς καί μεγάλους συγγραφείς.

— θάχετε τήν καλωσύνη νά μου 
τούς όνομάσετε, άν δέν νομίζετε πώς 
ξεπερνώ τή δημοσιογραφική διακριτι
κότητα; έρωτα μέ σχολαστική εύγέ- 
νεια έκεϊνος πού παίρνει τή συνέν
τευξη.

Πρόθυμη ή Κα Νάκου άπαντα.
— Δέ μ’ έμποδίζει σέ τίποτε. Π. χ. 

στήν άξια ένός Γ. Βεντήρη, ένός Μάρ
κου Αυγέρη καί μερικών άλλων άκό
μα πού τά όνόματά τους μου ξεφεύ
γουν (...Άχ! πώς ξεφεύγουν αύτά τά 
όνόματα;)

'Η Κα Λιλίκα Νάκου, άπό μεγά
λους συγγραφείς, δέ φαίνετα νά κα
ταλαβαίνει καί μεγάλα πράματα...

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ

ΤΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙ

ψη». Ό Παπάζογλου ξεχώριζε άνά- 
μεσα σ’ δλους, τέλειος τζέντελμαν. 
Άλλ’ ή ζέστη ήταν αρειά κΓ όλό- 
δροσο τό νερό τής μεγάλης χαβού
ζας τοϋ κήπου. Άπλα φυσικά, έβγαλε 
τά ρούχα του μπροστά στόν κόσμο, 
τις γυναίκες, τά κορίτσια, κΓ όλόγυ- 
μνος βούτηξε στό νερό. Τό γυμνό 
κορμί του έφερε πανικό στά πλήθη 
καί σέ δυό λεπτά άδειασεν ό κήπος. 
Σκέφθηκε τότε ό Παπάζογλου δτι 
έτσι θάφευγαν οί άμαδρυάδες δταν 
έκαναν τήν εμφάνισή τους οί φαϋνοι.

Καί, στό βιβλιοπωλείο τού κ. Τσά· 
λη μαζεύονταν καί μιλούσαν οί λό
γιοι τής πόλης, ό κ. Νώτης, ό κ. Δού- 
μας καί άλλοι. Μιλούσαν γιά τό έλ- 
ληνικό ιδανικό, γιά τή Μεγάλη ’Ιδέα.

Τότε πήγε κΓ ό κ. Σαγιαξής στό 
Μοναστήρι μέ τό φωτοστέφανο τής 
ποιητικής δόξας του καί τήν έμβρί- 
θεια τής γερμανικής σοφίας.

Ό πατέρας τοϋ κ. Σαγιαξή έπερί- 
μενε τό γιό του μέ περιέργεια μεγά
λη γιά νά ίδή τί βγήκεν άπό δλη του 
τήν περιπλάνηση καί τή σπουδή. Πρα
κτικός καί δουλευτής καθώς ήταν, 
δυσφοροΰσε γιατί τόν έβλεπε δχι 
σά δίκιά του συνέχεια, άλλά σάν 
κάτι διάφορο καί ξερριζωμένο. Είχε 
άκούσει δτι είναι καί ποιητής. Δίχως 
νά καταλαβαίνη τί σημαίνει αυτό, 
μισούσε τή λέξη. ΚΓ άφοϋ μίλησαν 
κάμποση ώρα, είπε στούς φίλους του:

— Ξόδεψα χίλιες λίρες γιά νά 
τόν σπουδάσω. Είμαι έτοιμος νά ξο
δέψω άλλες τόσες γιά νά ξεμάθη αύτά 
πού έμαθεν,

Ώστόσο, ό κ. Σαγιαξής, βάλθηκε 
νάέκπολιτίση τήνπατρίδα του.Άνοιξε

"Οταν ό κ. Σαγιαξής γύρισεάπό τή 
Γερμανία πήγε στήν πατρίδα του, τό 
Μοναστήρι. Σπούδασε βαλκανιολογία, 
κΓ έγινε ποιητής. Άλλά τό Μοναστή
ρι τής έποχήςέκείνης ήταν ειδυλλιακό 
καί βάρβαρο. ’Έβγαζε νοικοκυρέους, 
έθνικούς έργάτες καί τύπους. Κάμπο
σοι νέοι είχαν βγει άντάρτες καί πο
λέμησαν στό Μορίχοβο, δπου κατά
λαβαν δτι άλλα τούς έλεγεν ό καθη
γητής πού τούς είχε συστήσει νά 
πάρουν τά δπλα. "Ομως δέν τό είπαν 
πουθενά καί σά γύρισαν πίσω μετά 
τό Σύνταγμα, έκαμαν τόν χαρούμενο 
ηρώα, κΓ άφησαν λίγο τά γένεια τους 
νά μεγαλώσουν. Έθριάμβευσε τότε 
κι’ ένας άλλος τύπος. Ήταν κουρέας. 
Καλλιεργοΰσεν δμως μιά φυσιογνω
μία αύστηρή καί σέ μιάν έποχή πού 
όλονών τά μουστάκια ήταν πεσμένα, 
σάν άπό κούραση καί άφροντισιά, 
αύτός τά κρατούσε περήφανα άλά 
Κάΐζερ. Είχε κι’ ένα περίφημο, πα
νάκριβο άλογο, ό μόνος πού είχε ά
λογο στό Μοναστήρι κι’ έπαιρνε κά
θε βράδυ τις βόλτες του στούς κεν
τρικούς δρόμους. Κανένα δέ λογάρια
ζε. ΚΓ δταν περνούσε, άνοιγαν τά 
παράθυρα καί τόν έβλεπριν τά κορί
τσια, μέ πρόσωπο γελαστό.

Ήταν κΓ ό κ. Παπάζογλου. ΚΓ 
αύτός μόλις είχε γυρίσει άπό τή Γερ
μανία, δπου έμαθε τή «βαθυστόχαστη 
γερμανική» στήν έντέλεια, καί μυή- 
θηκε στά μυστικά τοΰ άρχαίου πα
γανισμού γιά νά γίνη έχθρός τοΰ χρι
στιανικού πνεύματος άδιάλλακτος.

"Εν, άπόγευμα Κυριακής, δλοι οί 
καλοί νοικοκυρέοι ε’ίχανε μαζευθεϊ 
στό μεγάλο έξοχικό κέντρο, τήν «Τέρ

4 5



τό «Φιλολογικό Σαλόνι», δπου μα
ζεύονταν κα'ι κορίτσια. Κυριαρχούσα 
φυσιογνωμία ό ποιητής, άπήγγειλλε 
ποιήματα δικά του καί ξένα. Μιλού
σε γιά τό Μαρτζώκη τόν προστάτη 
του, μιλούσε γιά τόν Πορφύρα καί 
τούς δικούς του θριάμβους στό σαλό
νι τού Τιμ. Τιμ. Άμπελή. Μιλούσεν 
άκόμη γιά τή Γερμανία, γιά τήν άγά
πη τή γερμανική. ’Έτσι αύτού στό Βε
ρολίνο μιά ώραία δεσποινίς «συνδέε
ται» μ’ έναν άντρα. "Υστερα παν
τρεύεται μέ άλλον, κρατάει δμως τή 
φιλική σχέση μέ τόν πρώτο. Κι’ ό σύ
ζυγός της γίνεται φίλος του.

Καινά δαιμόνια έφερεν ό κ. Σα- 
γιαξής στή πατρίδα του. Άλλ’ ήταν 
τόσον άέρινος καί άβρός, πού κανέ
νας δέ θίγονταν. Περνούσεν άπάνω 
άπό τά πράματα, άνάλαφρος, θωπευ
τικός κι’ ήταν τά λόγια του μαλακά 
σά βελούδο. Τόν άκουγαν τά κορίτσια 
κΓ δέ σκανδαλίζονταν.

’Άλλως τε δέ φαίνεται νά είχαν 
καί μεγάλη ερωτική ιστορία τά κορί
τσια τού Μοναστηριού. Μόνο, πριν 
άπό δυό χρόνια,ένα τρομαχτικό γεγο- 
νόςάνασνάτωσε τήν πολιτεία.Κάποιος 
τούρκος άξιωματικός, εΐχεν άγαπή- 
σει μιά ώραία κοπέλλα έλληνίδα, άπό 
καλή φαμίλια καί τήν έκλεψε. Ανα
στατώθηκαν δεσποτάδες καί πρόκρι
τοι. Τήν άλλη μέρα άναγκάσθηκεν ό 
άξιωματικός νά τήν έπιστρέψη στούς 
γονείς της. Τής βρήκαν ένα καλό 
γαμπρό καί τήν πάντρεψαν.

Κι’ άλλη μιά μικρή ιστορία πού 
μαθεύτηκε: Στέκονταν μιά κοπέλλα 
στήν πόρτα τού σπιτιού της. Περνοΰ- 
σεν ό Παπάζογλου, στάθηκε καί τής 
μίλησε. Ήταν σοβαρός κι’ έλαμπεν 
άπό νιάτα. ’Άπλωσε μιά χτυπητή καί 
πολύχρωμη, μέ έννοιες μυστικές καί 
μέ ζεστό τόν ήχο τής φωνής του. Ή 
δεσποινίς τόν πήρε γιά πρόξενο, καί 
δέν εΐπε τίποτε τής μεγαλήτερης ά- 
δελφής, γιά νά ζηλέψη.

Λένε τώρα, δτι κι’ ό κ. Σαγιαξής 
είχε τότε ένα μεγάλο έρωτα. Μπορεί 
νά είχε στή ζωή του έρωτες πολλούς. 
Εκατοντάδες είναι οί δεσποινίδες 

πού θέλησαν νά πυρποληθοΰν στό 
φως τής αίγλης του. Αργότερα, δταν 
τά μαλλιά του έγιναν λευκά, δλο άν- 
ταύγειες καί παιγνίδια καί πνεύματα 
ερωτων φαίνεται νά ήλθαν οί επιτυ
χίες του· άφθονες, τέτοιες πού μόνον 
οΐ προνομιούχοι τίς έχουν δίχως νά 
καταβάλλουν προσπάθεια καμμιά. 
Άλλ’ ή μεγάλη του άγάπη, ή πλού
σια, ή μοναδική, τό ήφαίστειο τής 
ζωής του, έκείνη πού έκανε τή Μοΰ
σα του άνυπόμονη, νευρική καί βα
ρύθυμη, ήταν ή παλιά έκείνη άγάπη 
τού φιλολογικού σαλονιού.

Περίφημο έΐναι τό ποίημά του, δ
που λέει δτι κι’ ό κροκόδειλος χύνει 
δάκρυα προτού καταβροχθίσει τό θύ
μα του, ένώ αύτή άδιάφορη, άπαθής, 
άδάκρυτη τόν κατασπαράσσει.

Βεβαιώνουν μερικοί, δτι είχε κά
ποια ιδιοτροπία ό έρωτας τούτος. Κι’ 
ή ιδιοτροπία είναι αύτή : Ή ώραία 
κυρία, ιδέα δέν εΐχεν γιά τήν ίερή 
φλόγα ποΰ κατέκαιε τόν ποιητή κι’ 
έκανε τή Μούσα του άνήσυχη. Ή ά- 
θέατη μακρυνή, άπιστη, μάλλον όνει
ρο παρά γυναίκα ούτε φαντάσθηκε 
ποτέ, δτι τό πάθος πού έγέννησε, χα- 
ράσσεται στό χαρτί, γιά νά μείνη 
νεανικό καί φλογερό, γιά τήν αιωνιό
τητα. Πολύ άργά υστέρα άπό χρό
νους, έμαθε τίς λεπτομέρειες. Άλλ’ 
είχε πιά γεράσει. Καί εΐπε στόν ποιητή;

—· Τί κρίμα;
Ό κ. Σαγιαξής έσκυψε τό ώραΐο 

του λευκό κεφάλι, δπου έπαιχνίδιζεν 
ό έρωτας, δπως κάνουν δσοι δέχον
ται τ ΐ χτυπήματα τής μοίρας.

Τό «φιλολογικό σαλόνι» δέ βά
σταξε πολύ. Ό κ. Σαγιαξής άναγκά- 
σθηκε νά φύγη άπό τό Μοναστήρι. 
’Άλλες πολιτείες τόν τράβηξαν : Ή 
Θεσσαλονίκη, τό Βερολίνο, ή Αθήνα. 
Καί παντού είχε τή μυστηριώδη έκεί
νη έλξη, πού κατέθελγε τό ώραΐο φύ
λο. Άλλ’ ή πεοιπέτεια έκείνη, μέ τήν 
ώραία κυρία τήν άνύποπτη, είναι ή 
μόνη πού έστησεν ένα ποιητικό μνη
μείο άφθαστο.

ΠΕΤΡΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ

ΜΕΔΟΥΣΕΣ
(ΛΙΗΓΗΜΑ)

Τήν ήσυχη ζωή τού Λάμπρου Μαυ- 
ρίδη, είχαν ποικίλλει, ώς τά σαραντα- 
δυό του χρόνια, άσήμαντες ή ξέθωρες 
τό πολύ ιστορίες. Ό αισθηματικός του 
κόσμος άνάβλυζε έτσι άπό τρεις μο
νάχα κύριες πηγές. Ή πρώτη —δπως 
συμβαίνει πάντα—ήταν παλιά. ’Ώφει- 
λε ό άνθρωπος ν’ άνατρέχει γι’ αύτό, 
στις εκπλήξεις καί τίς φαντασίες τών 
δώδεκα του χρόνων, δταν ονειρευό
ταν ξύπνιος καί μέ πάθος ύπερβολικό· 
ύποδείονταν—σάν δέν τόν έβλεπε κά
νεις—τό ρόλο ένός ύπέροχου ήρωα. 
Ένός ήρωα μυθικού κι’ ακατάβλητου, 
πού γιά τήν κατάκτηση μιας ’Ισμήνης 
τής γειτονιάς, αναστάτωνε τήν πολι
τεία, θανάτωνε τέρατα καί θηρία κι 
άνακηρύσονταν τέλος άρχοντας τής 
χώρας. Σάν άρχοντας, έννοεΐται, γι
νότανε μακρόθυμος καί δίκαιος. ’Ήξε
ρε πώς νά συγχωρεΐ τούς αντιπάλους 
καί πώς νά άρκεΐται, γιά τήν έκδίκη- 
σή του, στήν έξευτελιστική τιμωρία 
τεσσάρων ή πέντε τό πολύ άιτ τούς 
πιό θανάσιμους έχθρούς του...

(Πλεξίδες δεμένες μέ ρόδινες κόρ- 
δέλλες, ριχτές στήν πλάτη- κόκκινο 
πλατύγυρο καπέλλο- ψηλά μποττίνια 
μ’ άναρίθμητες θηλειές- μάτια πού κοί
ταζαν φοβισμένα.. ."Ενας κήπος μέ 
τριανταφυλλιές κ ήλιοτρόπια, κάτι 
πράσινες γρίλλιες, ένα έρημο μπαλκό
νι, ή ύποψία μιας σκιάς πίσω άπ τίς 

’ κουρτίνες...)
Τήν άλλη τή λέγανε ’Ιουλία. Με

γαλύτερη του (ήταν αύτός έφηβος ά
κόμα) άγέρωχη κι άπρόσητη : μήτε 
φθόγγος, μήτε συλλαβή- τίποτα, μπρο

στά της. Τή λάτρευαν πολλοί. Κι δσοι 
ξέρανε, λέγανε πώς τό βράδυ μελαγ
χολούσε καί πώς περίμενε τόν πρίγκη- 
πα τής Χρυσωμένης Χώρας, πού θά 
’ρχότανε μέ κάτασπρο καράβι νά τήν 
πάρει....

Οί ξέθωρες ιστορίες άρχισαν κα
τόπιν, κ’ ήταν πιά άντρας, μ’ ώρι- 
σμένη πείρα, δταν συνάντησε τή 
δεσποινίδα "Ελλη. Εργαζόταν τότε 
στό γραφείο τού δικηγόρου Τ. Στις 
πρώτες δυό δέν είχε ποτέ τολμήσει νά 
ψιθυρίσει λέξη. Τούτη, κόρη τοΰ δι
κηγόρου, φυσικά, τήν άγάπησε πιό 
βαθιά, μέ πάθος πιό συνειδητό- κι δμως 
μπόρεσε σέ κατάλληλες στιγμές νά 
τής μιλήσει:

— Καλημέρα δεσποινίς...Καλησπέ
ρα δεσποινίς...

Ποτέ δέν έπλεξε έντούτοις τήν πα
ραμικρή φαντασία γύρω άπό τέτοιες 
λεπτομέρειες. Αισθανόταν τόν έαυτό 
του έκμηδενισμένο μπροστά της καί 
τούτη ή έντύπωση έπετείνΰνταν άπ 
τό άγροΐκο ϋφος τοΰ δικηγόρου, πού 
έστω κι άν άκουγε ή κόρη του, δέν δί
σταζε νά έξευτελίζει αύτόν κι άλλους 
δυό ύπαλλήλους τού γραφείου, μέ 
σκαιές κι άδικαιολόγητες παρατηρή
σεις.

— Δέ σοΰ ’πα Λάμπρε νά μοΰ φέ
ρεις τό φάκελλο.,.πού νά πάρειί.,.Κοι- 
μασε όλόρθιος...πού νά πάρει!...

Τό θυμόταν άκόμα τώρα, ’κείνο 
τό «πού νά πάρει!...» Άλλ ήταν άν
θρωπος στό βάθος έλαφρός καί τής 
περίστασης, ό δικηγόρος. ’Άσχημα 
μπλεγμένος σέ σκοτεινές δουλειές, ά- 
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ναγκάστηκε μιά μέρα νά φύγει άπό 
τήν πόλη. Ποιος ξέρει πώς, ποιος ξέ
ρει ποΰ. Αύτός κ’ ή κόρη του. Ξαφνι
κά όλότελα.

Βέβαια μήτε στιγμή μετάνοιωσε ό 
Μαυρίδης γιά τό πώς άφησε νά πά- 
’ρουν τέτοια τροπή τά πράγματα. Τοΰ 
μείνε άλλωστε πάντα ή οπτασία τής 
δεσποινίδας "Ελλης, ίδια δπως τήν 
φανταζόταν : έξαϋλωμένη, διάφανη σέ 
γαλάζια άχλύ, μέ μιά άνεπαίσθητη 
σκιά είρωνίας στις άκρες τών χει- 
λιών. Κι αύτή έπίσης τόν βοήθησε, 
στά μετέπειτα χρόνια, σάν έκφραση 
καί δριο τής άφθαστης τελειότητας. 
Τά μετέπειτα χρόνια!...Κάποιο καλο
καίρι, αίφνης, ταξίδεψε μ’ ένα φίλο 
του στά νησιά. Είχαν πάρει μαζί 
τους τήν Εύτέρπη —μιά Εύτέρπη — 
καί κατέβαιναν στά μικρά ξενοδοχεία 

| Σπέτσαι, Μύκονος, Άνδρος—άλλά- 
ζοντας γι’ άστεΐο τή θέση τοΰ συζύ
γου. Πότε αύτός, πότε ό άλλος: ό 
κύριος κ ή κυρία Μαυρίδη· ό κύριος 
κ ή κυρία Στάμου. ’Ωραία έποχή! ’Ω
ραία νιάτα!

Μήτε ή Εύτέρπη έντούτοις, μήτε ή 
Λόλα, μήτε—πιο ύστερα—ήΛίζα, μπό
ρεσαν ν άνυψωθοϋν ώς τόν άστρικό 
κόσμον δπου εΐχεν αύτός τοποθετήσει 
τήν ιδανική μορφή τής άλλης. Ή Ι
σμήνη καί ή ’Ιουλία χάνονταν στήν 
άχνα, σέ μιά περιοχή, πού μόλις ρόδι
ζε καί ξεφτίζονταν άγάλι-άγάλι σ’ 
άόρατες σχεδόν άχτίνες. Μιά περιοχή 
δπου δέν ύπήρχε σχήμα καί δέ γροι- 
κόνταν ήχος: λές ή άρχή του κόσμου 
κ ή άρχή τοΰ φέγγους. Άλλ ή “Ελλη 
ήταν κάτι πιό άνθρώπινο : καταύγεια 
τών ματιών· άνέγγιχτα πορφυρά χεί
λια· πειρασμός τών λέξεων. Δυνατό
τητα νά αισθανθείς πώς βαδίζεις μαζί 
της, κι άς πατάν τά πόδια σέ μαβιά 
σύννεφα...

Τί άπόγιναν κ οί τρεις δέν τό μάθε 
ποτέ. Επρεπε άλλωστε νά μένουν 
αιώνια δπως τις είχε γνωρίσει. Καί 
βέβαια τίποτα δέν μπορούσε νά ’χει 
συμβεΐ καί τίποτα δέν θά ’χε άλλάξει 
σ’ αύτές. Μερικές παραστάσεις μέ

νουν άνάλλοίωτες στις αισθήσεις μας· 
δέν άνήκουν στά μεταβλητά καί πρό
σκαιρα. Κινούνται σέ κάποιον άλλον 
κόσμο, δπου άντιφεγγίζονται οί φαν
τασίες τών άνθρώπων καί γίνονται 
όνειρα. Τά όνειρα...

Η νέα πού ξαφνικά έρχόταν στερ
νή τώρα, μέ τά μεγάλα γαλανά μά
τια της νά προσθέσει καινούργιο χρώ
μα στό διάφανο τούτον κόσμον, τού 
ήταν όλότελα άγνωστη. Τήν είχε συ
ναντήσει τό τελευταίο καλοκαίρι, τα
ξιδεύοντας άπ τή Θεσσαλονίκη στον 
Πειραιά μέ τόν «Φωκίωνα». Ταξίδευε 
κι αύτή μόνη καί δέν δυσκολεύτηκαν ν’ 
άνταλλάξουν δυό τρεις φράσεις κα
θώς, άπ τήν ψηλή γέφυρα τής πρώ
της θέσης, κοιτάζανε νά φεύγουν καί 
νά ένώνονται τά φώτα τής πόλης πού 
άφηναν, σέ μιά φωσφορική, πέρα άπ 
τόν παφλασμό τής θάλασσας, λωρίδα.

— θά ’χουμε θαυμάσιοταξίδι.
— Πιστεύετε.
— ’Ασφαλώς;
’Απ’ τήν πρώτη στιγμή τοΰ ’κάνε έ- 

ντύπωση ό ήχος τής φωνής της. Ήταν 
σάν νά δονίζονταν άναπάντεχα κάτι 
δικές του χορδές καί ν’ άντιλαλούσαν 
μέσα του μιά γνωστή ήχώ. Λίγο ξαφ
νιάστηκε, λίγο φοβήθηκε. ’Έκρυψε ώς 
τόσο καί τό παραμικρότερο ’ίχνος άπ 
τή συγκίνησή του.

Στήν αίθουσα κάτω, δταν δλοι 
συγκεντρώθηκαν, προσπάθησε νά ύ- 
ποδειθεΐ τό ρόλο τού πιό κοινού έαυ- 
τοϋ του. Ηξερε νά τροφοδοτεί μιά 
φαιδρή, έπιπόλαιη συζήτηση κ ήταν 
άνθρωπος πληροφορημένος: «Παίρ
νουμε εννιά ώς δέκα μίλλια....Ταξίδε
ψα κι άλλοτε μ’ αύτό τό καράβι. .'Ο 
κύριος μέ τό σταχτί σκούφο πηγαίνει 
στή Συρία...» Κάποια στιγμή μόρφασε 
άστεΐα, γιά νά μιμηθεΐ τή φυσιογνω
μία τού καπετάνιου. ’Ύστερα μετά- 
νοιωσε κι έπανέλαβε τόν ίδιο μορ
φασμό έπίμονα, τάχα πώς τού ήτανε ■ 
«τίκ»...

Αργησε νά κατέβει στήν καμπίνα 
του καί κάπνισε μόνος ώρα άρκετή, πό
τε περπατώντας πάνω κάτω στή γέφυ-

ρα, πότε ξατΐλωμένος σέ chaise-lon
gue, πότε άκουμπώντας στά κάγκελ- 
λα. Τόν συνέ ταιρνε τό θέαμα τού ού- 
ρανοΰ, (γιομάτος άστρα άπ τή μιά 
μεριά καί τήν άλλη- δίχως άρχή καί 
δίχως τέλος)· τό άπαλό χάϊδεμα τού 
σκοτεινού άέρα. Άκουγε μ’ ένδιαφέ- 
ρον τήν καμπάνα, «ντάγγ/ντάγγ...» 
Δέ συλλογίζονταν τίποτα. Μήτε κάν 
ήξερε πώς έκείνη ύπήρχε. Τού άρ- 
κοΰσε ή βεβαιότητα γιά τά τόσα άλλα 
πού αισθάνονταν ύπαρκτά γύρω του... 
Κοιμήθηκε δίχως άνησυχία. Τό πρωί 
σηκώθηκε κανονικά· πάλι ήσυχος, 
μέ τήν αίσθηση πώς όλα τά πράγ
ματα ύπήρχαν : ή κουκέτα, ό στρογ
γυλός φεγγίτης, τά βαθιά μπλά- 
βά νερά, πού φαίνονταν κείθε άπ 
αύτόν, κ οί μέδουσες έξω: μεγάλα κι- 
τρινοκόκκινα σφουγγάρια, κορεσμένα 
μέσ τόν κινούμενο άπτό όγκο τών νε
ρών...’Απάνω έκείνη έπαιρνε, τέτοια 
ώρα, τό πρω ινό της. Κάθισε στό ίδιο 

Γ · τραπέζι μέ άφελέστατη οικειότητα.
Συσταθήκαν.

— Λάμπρος Μαυρίδης, συμβολαιο
γράφος.

— Νίκη Μ.
— Χαίρω πολύ. Κόρη τού Μ.;
— ’Όχι άνεψιά του.
— ”Α, χαίρω πολύ.,.Πώς περάσατε; 
«θά κατέβαινε στό Βόλο». «Αύτός;

’Όχι. Πήγαινε στήν ’Αθήνα. Λίγο νά 
ξεκουραστεί, λίγο νά τό...ρίξει έξω 
(μειδίαμα). Είμαστε πότε, πότε σάν 
παιδιά...Περίεργο πώς στή Θεσσαλο
νίκη δέν τήν είχε συναντήσει. Γνώρι
ζε τό θείο της...Ναί. Εΐνε τόσο μεγά
λη ή Θεσσαλονίκη σήμερα. ’Ανακα
τεύτηκε τόσος κόσμος. Μοιάζει εύρω- 
παϊκή κολιτεία. ’Αφήστε τήν πάνω 
πόλη, τά τείχη, τά βυζαντινά μνη
μεία...(ποιος ένδιαφέρεται καί τά ξέ
ρει, άλήθεια;) ’Έπειτα ό πληθυσμός, 
οί ίσραηΜτες, οί δικοί μας τής Θρά
κης καί τής Μικρός ’Ασίας, οί ύπάλ- 
ληλοι πού ’ρχονται άπ τήν άλλη Ελ
λάδα...’Εμείς οί παλιοί είμεθα οί λι- 
γώτεροι- γίναμε ένα μέ τή μάζα. Δέν 
δίνουμε έξάλλου τόν τόνο τής ζωής...

Ό τάδε χτίζει σπίτια· ό άλλος που
λάει δυναμικότητα- ό Σ. φορτώνει κα
πνά γιά τήν ’Αμερική..Καί νά σας πώ..»

Δέν τής έλεγε τίποτα καινούργιο. 
Ζοϋσε μέ τις συνήθειες του. Είχε δυό 
τρεις φίλους, γεροντοπαλλήκαρα δ
πως ό ίδιος. Τό καφενείο...Τά γνωστά.

— Ό κινηματογράφος;
— ”Α! ναί! Μάλιστα. Ό κινηματο- 

γράφος...«Τόν ενοχλούσε ό ήχητικός».
— Τί λέτε;
Γέλασε μέ τ’ άσιεΐα καμώματά 

του καθώς προσπαθούσε ό άνθρωπος 
νά μιμηθεΐ τό γκρατζούνισμα, τό κα- 
βούρδισμα τοΰ μεγαφώνου : «γρρρρ 
γρρρρ γρρρρ··.»

Αύτή δίδασκε στό ’Ωδείο. Ήταν 
καθηγήτρια πιάνου. Μαθήτρια τού 
Κώφμαν.

— ’Ά! Βέβαια! θαυμάσια! Ή μου
σική!...

Ή μουσική! Ή άνθ σμένη μυγδα
λιά’ τό βάλς τού Δουνάβεως· ή Σερε
νάτα Σούμπερτ μέ τήν ’Έγκερθ- τά 
ραδιόφωνα· ό Μπετόβεν. Ταρα τα τά, 
τα ρατα τά,.,Στήν ’Αθήνα σκέφθηκε νά 
ένδιαφερφεΐ. 'Ένας γνωστός του είχε 
κόρη πού σπούδαζε άρπα. Τόν έπι- 
σκέφτηκε τρεις, τέσσαρες φορές. Τέ
τοιον καιρό συναυλίες δέ γίνονταν. 
Σύχνασε στά πολύ αριστοκρατικά 
κέντρα, σέ cabarets, σέ μερικές όπε- 
ρέττες. Δέν είχε, άλήθεια, ποτέ προ
σέξει πόση βαθειά συγκίνηση άναβλύ- 
ζει άπ’ τούς αρμονικούς συνδυασμούς 
τών ήχων. Ήταν θαρρείς ή άποκά- 
λυψη ένός άλλου κόσμου, πού ξεθω
ριάζει πότε, πότε καί ξεπροβάλλει ά
ναπάντεχα άπό μεγάλες άνοικτές πύ
λες, γιομάτος ήλιο, ωσάν ζητώντας νά 
κρατήσει άκίνητη μιά κρυστάλλινη 
στιγμή...Πολλά πράγματα άγνοοϋσε. 
Βρισκόταν ώς τώρα κλεισμένος σ’ ένα 
περιβάλλον στενό, σκυθρωπό, παλιω
μένο. Κι δμως δλα πλημμύριζαν άπό 
ζωή: ό ήλιος, ό ούρανός, οΐ μεγά
λοι δρόμοι, τά λευκά σπίτια, οί κή
ποι, τό άπλό γέλιο τών άνθρώπων 
μπρος στά χρώματα καί τήν ομορφιά 
τών πραγμάτων. Μιά διάθεση άλητεί- 
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ας τόν κυριεψε. θά ’φεύγε άπ τήν ’Α
θήνα νωρίτερα, θά τοΟ’μενε έτσι και
ρός γιά ένα ταξίδι στή Χαλκίδα, ή στή 
Λάρισσα, ή στό Βόλο.,.Νά δει τή θεσ- 
σα?.ία, νά όδοιπορήσει λίγο στά έλ
ληνικά χώματα, πού δέ γνώρισε τόσον 
καιρό..’Αποφάσισε τήν τελευταία στιγ
μή νά πάει στή Θάσο. ’Έπρεπε φυσι
κά γι αύτό, νά γυρίσει στή Θεσσαλο
νίκη. Στή Θεσσαλονίκη στάθηκε..

Πληροφορήθηκε πώς έκείνη εΐχε έ- 
πιστρέψει. Μιά μέρα τή συνάντησε 
στό δρόμο καί δέ χαιρετηθήκανε. Δέν 
τόν γνώρισε. Φρόντισε νά μάθει· δέν 
ήταν δύσκολο. Σκεφτόταν: «Εΐναι νέα 
άλλά έχει κάποια πείρα τής ζωής, θά 
βρει έναν άνθρωπο καί θά ζήσουν ή
συχα, δίχως νά ένδιαφέρονται γιά τόν 
κόσμο». Δέν ύπήρχε άκόμα κανένας. 
Ό ’ίδιος, βέβαια, δέν ήταν άπ εκείνους 
πού έγκατέλειψαν δλα οριστικά. Μήτε 
ή ήλικία του ήταν ύπερβολική, μήτε 
άνάξια λόγου ή κοινωνική του θέση. 
Μπορούσε νά συναντηθεί μέ τό θείο 
της. Τ’ άμέλησε. Δέν άφησε έντούτοις 
καμμιά συναυλία: ή μουσική τόν συνέ- 
παιρνε. ’Έμενε άκίνητος στή θέση του 
κι δταν άκόμα ήξερε πώς έκείνη βρι
σκότανε στήν αίθουσα...Μιά νύχτα έ
γραψε δυό στίχους, δυό άπλούς κακο
φτιαγμένους στίχους. Τήν άλλη μέρα 
παιδεύτηκε νά βρει σέ ποιόν ήχο ταί
ριαζαν. Αισθανόταν τώρα πώς μιά πα
ράδοξη αισιοδοξία τόν κυρίευε..('Ένας 
άνθρωπος φαίρνεται, δίχως νά ξέ,.ει, 
δώθε-κεΐθε καί νομίζει πώς στιγμές 
στιγμές έγγίζει τήν «εύδαιμονία τής 
ύπαρξης». Εΐνε σάν μιά ύποψία· κάτι 
άόρατο πού ή ματιά του άκολουθεϊ 
άπορώντας. θυμάται τίς κορεσμένες, 
άπ τόν δγκο τών νερών, μέδουσες, 
πού πλέουν στ’ άνοιχτά άνεβοκατε- 
βαίνοντας γαλήνιες. Γιομίζουν σάν 
σφουγγάρια τήν ύδάτινη υπόστασή 
τους.Προσπαθεί κι αύτός \ ά δώσει σχή
μα στήν αίσθηση μιας άιτόλυτης χα- 
ράςτου.Φαντάζεται αίφνης μιά συνο
μιλία. Μέ τίς πρώτες λέξεις συνεν
νοούνται. Λέει: «Εσείς...» Κι έκείνη ά- 
παντάει: «Ναι- έτσι εΐνε». Περπατάνε 

μαζί δίχως σκοπό. Βρίσκονται σ’ έρη
μο μέρος, μίλια καί μίλια μακρυά άπ 
τόν κόσμο. Εΐνε μάλιστα, σάν νά’χουν 
άφήσει τούς άλλους χρόνια καί χρό
νια άμέτρητα. Έκείνη κουράζεται. 
Καποια στιγμή λιγίζει τό κορμί της 
πάνω του...)

Αποφάσισε λοιπόν νά τής μιλήσει 
άληθινά. Όλες οί φαντασίες κρύβουν 
στό βάθος μιά πραγματικότητα; σέ 
λίγες μέρες μιλούσανε στόν ένικό, κι 
εκείνη έπαιζε στό πιάνο γι αύτόν. Τού 
εξηγούσε τί ήταν δμορφο στή μουσι
κή καί γιατί έπρεπε νά ’ταν. Τήν έ
νοιωθε (δλα ήταν νοητά) καί τή λά
τρευε...’Έτσι—άνεπαισθήτως—φτάσα
νε κάποτε, στό γάμο.

Ταξιδεύοντας τότε τής είπε πάλι 
γιά τή ζωή του.Εϊχε μιά διάθεση νά 
έντείνει τό κωμικό σ’ ώρισμένες παρα
στάσεις. Δέν άπέφευγε τις συγκρίσεις: 
ή Ισμήνη, ή ’Ιουλία, ή 'Έλλη...Αύτή 
τού ώμολόγησε πώς δέν εΐχε κανένα 
μυστικό. Βέβαια, δέν υπήρχαν μυστι
κά, δέν ύπήρχε παρά ή άπόλυτη αϊ- · 
σθηση τής ζωής πού ζούσανε. "Οταν 
γύρισαν ήταν βέβαιος γι αύτό, γιομά
τος άπό τούτη τήν πεποίθηση. Πιότε
ρο άκόμα: γιομάτος άπ τό σημερινό 
έαυτό του. Πήγε στό γραφείο καί ξα
νάρχισε σάν πρώτα τή δουλειά. Συνή
θισε τή νέα του ζωή κι άπέκτησε τίς 
ίδιες παλιέςτου έξεις. Κ ή κυρία Μαυ- 
ρίόη, έπαιζε τώρα στό πιάνο γιά τόν 
έαυτόν της. Δέ δίδασκε πιά. ’Έπαιζε 
απλά κι όμορφα μέ μιά διάθεση, πού 
καί πού, μελαγχολίας...

’Έτσι ήρθαν ήμέρες πού μονάχα 
θυμούνταν. Αύτός κι αύτή: φίλοι 
δίχως φαντασίες· δίχως νά προσ
δοκούνε τίποτα: κορεσμένοι κ ικα
νοποιημένοι άπ τή ζωή. Κι δταν 
περπατούσαν σιγά-σιγά στόν παρα
λιακό δρόμο (ή θάλασσα έχει δρια 
κ εΐνε ή γαλήνη στήν ξηρά) άπορού- 
σαν γιά τις ψόφιες μέδουσες πού έρ
χονται άπ τ’ άνοιχτά ώς τό λιμάνι 
καί ψαύουν, κίτρινες, μαυριδερές, γλοι
ώδεις, τά μουράγια....

ΑΛΚ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ

Οϊ «Μακεδονικές Ήμέρες» άρχίζουν άπό 
σήμερα έρευνα γιά τίς τάσεις τής νεοελλη
νικής λογοτεχνίας στά τελευταία είκοσι 
χρόνια. Στό έρχόμενο τεύχος θά, συνεχί- 
σουμε μέ τίς άπαντήτεις τών πιό άντιπρο- 
σωπευτικών μας κριτικών καί λογοτεχνών 
πάνου στά ακόλουθα ερωτήματα:

1) Ποια στάση πήρε ή πεζογραφία τής 
τελευταίας εικοσαετίας απέναντι στήν ελ
ληνική ζωή.

2) ’Απασχολήθηκε ή μεταπολεμική λο
γοτεχνία μας μέ τήν έρευνα τοΰ εσωτερι
κού άνθρώπου, δημιούργησεν έργα ύποκει- 
μενικά μέ ξεχωριστά χαρακτηριστικά; ξε- 
πέρασε αύτό που ύπήρχε πλαταίνοντας 
τά δριά της, καί θ’ αφήσει έργα πού θά

Ο κ. ΓΙΩΡΓΟΣ

θά έπρεπε, νομίζω, νά μιλούμε 
μάλλον γιά τήν έργασία τής τελευ
ταίας δεκαετίας καί δχι εικοσαετίας, 
γιατί πραγματικά κοντά στά 1930άρ
χισε νά σημειώνεται μιά γενική στρο
φή τής έλληνικής λογοτεχνίας πρός 
κάτι καινούργιο. ’Αλλά βρισκόμαστε 
άκόμα στήν άρχή τής περιόδου κ’ εΐ
ναι δύσκολο νά κρίνουμε θετικά τίς 
τάσεις της καί τά άποκτήματά της. 
’Απαντώ όπωσδήποτε στά έρωτήμα- 
τά σας έντοπίζοντας τή συζήτηση στή 
γενεά τοΰ 1930:

1. ’Απέναντι στήν έλληνική ζωή ή 
στάση πής νέας πεζογραφίας εΐναι 
συνήθως κριτική καί μάλιστα μέ άρ- 
κετή αύστηρότητα, ένώ ή στάση τής 
παλαιότερης πεζογραφίας εΐταν τίς 
περισσότερες φορές περιγραφική ά-

ζήσουν;
3) Ποιους θεωρείτε ώς τούς καλύτερους 

πεζογράφους τής τελευταίας εικοσαετίας 
πού έκφράζουν πιό χαρακτηριστικά ξεχω
ριστές λογοτεχνικές τάσεις;

4) Ποιές εΐναι οί τάσεις τής ποιήσεώς 
μας τής τελευταίας εικοσαετίας;

5) Ποιους θεωρείτε ώς τούς καλύτερους 
ποιητάς τής τελεμταίας εικοσαετίας;

Ελπίζουμε δτι ή κριτική συζήτηση πάνου 
σέ παρόμοια θέματα μπορεί νά δημιουρ- 
γήση μιά πιό ξάστερη συνείδηση τών ά- 
ξιών, πού θά ώδηγήση σέ μιά τοποθέτηση 
σαφέστερη άπό τή σημερινή τοΰ έργου 
τών συγγραφέων.

ΘΕΟΤΟΚΑΣ

πλώς, χωρίς κριτικές διαθέσεις πολύ 
έντονες. ’Εξάλλου ή παλαιότερη πε
ζογραφία κατά κανόνα περιοριζότα
νε νά βλέπη ορισμένες πλευρές τής 
έλληνικής ζωής πού τίς θεωρούσε ώς 
τίς πιό «αγνές», τίς πιό «άληθινές». 
Ή νέα πεζογραφία ξεπέρασε αύτή 
τήν άντίληψη καί φιλοδοξεί νά άγκα- 
λάσει όλόκληρη τήν κοινωνία άπό ό
λες τίς μεριές. Δέν ξέρω άν τό κατά- 
φερε άκόμα.

2. Νομίζω δτι μιά άπό τίς κυριώ- 
τερες προθέσεις τής νέας πεζογρα
φίας μας εΐναι άκριβώς ή έξερεύνηση 
τοΰ έσωτερικού άνθρώπου.

Άπό τήν άποψη αύτή, δπως κΓ ά
πό τήν κοινωνική άποψη, νομίζω δτι 
δτι ή νέα πεζογραφία μας πλάταινε 
αίσθητά τά όριά της. ’Άν θά άφήσει 
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έργα πού θά ζήσουν καί ποια περίπου 
μπορεί νά είναι αύτά τά έργα, ένας 
θεός τό ξέρει. Προαισθάνομαι όμως 
δτι ή έπόμενη γενεά (οί νέοι πού θά 
εκδηλωθούν γύρω στά 1960) μας έπι- 
φυλάσσει πολύ μεγάλες έκπλήξεις 
στήν έκκαθάριση καί κατάταξη πού 
θά κάνει τών σημερινών προσπα
θειών. Αύτό τό προαίσθημα είναι πού 
μέ κάνει νά παρακολουθώ μέ πολύ 
σκεπτικισμό τις σημερινές κριτικές συ
ζητήσεις καί τούς σχετικούς διαπλη- 
κτισμούς. 'Όταν βλέπω τούς συνα
δέλφους μας νά μαλώνουν γιά τό 
ποιος είναι σπουδαίος καί ποιος δέν 
είναι, έχω όρεξη νά τούς πώ: ’Άδικα 
κοπιάζετε καί χάνετε τόν καιρό σας. 
Οι νέοι τοΰ μέλλοντος θά κρίνουν μέ 
κριτήρια πολύ διαφορετικά άπό τών 
σημερινών λογιών, μέ τά τελειότερα 
κριτήρια πού θά έπιβάλει στή συνεί
δησή τους ή γοργή έξέλιξη τοΰ τόπου, 
τής μόρφωσης και τών έπιστημών.

3. Δέν τολμώ νά ξεχωρίσω καλύ- 
τερους καί χειρότερους υστέρα άπό 
όσα είπα παραπάνω. Είναι καμμιά 
δεκαριά νέοι πεζογράφοι πού έκτιμώ 
ξεχωριστά καί πού έχουν άλλωστε 
λίγο-πολύ έπιβληθεΐ. Δέ θά ήθελα ό
μως καί δέ θά μποροΰσα νά κάνω 
διακρίσεις άνάμεσα σ’ αύτούς, τόσο 
μάλλον πού βρίσκουνται οί περισσό
τεροι στήν αρχή τοΰ σταδίου τους καί

Ο Κ. ΚΟΣΜΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

θ’ άπαντούσα εύχαρίστως στά έ- 
ρωτήματά σας άν είχα καταγίνει στά 
ζητήματα πού θέτετε. Δυστυχώς δέν 
έχω διαβάσει άρκετούς συγγραφείς 
ώστε νά μπορώ νά έκφράσω γνώμη. 
Επειτα, εΐμαι πολύ λίγο φιλόλογος, 

άλλο αύτό καί άλλο νά γράφω έτσι 
στή χάση καί στή φέξη γιά νά σκο
τώνω τόν καιρό. 'Όταν τυχαίνω σέ 
συζητήσεις πάνω σέ τέτοια θέματα, 
κοκκινίζω άπό ντροπή γιά -τήν άμά- 
θειά μου. Άκόμα δέν ξέρω καλά-καλά 

δέν έχουν άκόμα φανερώσει δλες τις 
δυνατότητές τους. Είναι πολύ εύκο
λο σήμερα νά γελαστούμε έντελώς. 
Δέν έννοώ βέβαια δτι δέν πρέπει νά 
γίνεται κριτική.

θέλω μονάχα νά τονίσω δτι ή έλ- 
ληνική κριτική θά έπρεπε νά άρχίσει 
νά γίνεται πιό προσεχτική καί νά λά
βει ύπ όψη της δτι οί άποφάσεις της 
«ύπόκεινται εις άναθεώρησιν». Τό 
Πρωτοδικείο πρέπει νά συλλογιστεί 
δτι θά ύπάρξει μιά μέρα καί Έφετεΐρ.

4 καί 5. Γιά τή νέα ποίηση δπως 
είπα καί άλλου, πιστεύω δτι ξέφυγε 
οριστικά άπό τήν καθιερωμένη νεοελ
ληνική ποιητική καί δτι ξεκίνησε στό 
άγνωστο, γυρεύοντας μιά νέα κοίτη. 
Σέ τούτο συντελεσανε κυρίως δύο πα
ράγοντες., Ό πρώτος είναι ό Καβά- 
φης, πού έσπασε τήν παράδοση. Ό 
δεύτερος είναι οί γενικές ποιητικές 
ζυμώσεις τής εποχής μας, πού έλαβαν 
ένα σχεδόν παγκόσμιο χαρακτήρα καί 
έπηρεάζουν φυσικά καί ιήν Ελλάδα. 
Εδω οι δυσκολίες πού θά συναντή

σει ή κριτική είναι άκόμα μεγαλύτε
ρες παρά στήν πεζογραφία, γιατί τά 
ζητήματα είναι πιό θολά καί τά έργα 
πιό άκαταστάλαχτα.'Υπάρχουν όμως 
ήδη μερικές άξιόλογες έκδηλώσεις πού. 
επιτρέπουν νά προαισθανθούμε κάπως 
τήν κατεύθυνση (Σεφέρης, Έλύτης, 
Καλαμάρης, Δρίβας, ’Αντωνίου κ. ά.).

τί είναι ρεαλισμός, ύπερρεαλισμός, 
λυρισμός κλπ. κλπ. 'Όταν άκούω τούς 
άλλους νά μιλούν γι’ αύτά μού φαί
νεται πώς παρακολουθώ κάποιο ά
γνωστο σ’έμένα παιχνίδι,άς πούμε, καί 
προσπαθώ νά καταλάβω τούς κανό
νες άπό τις διάφορες φάσεις τού παι
χνιδιού. ’Έτσι καταντά νά μην είμαι 
βέβαιος γιά τίποτα καί συχνά τήν 
παθαίνω παίρνοντας τό ένα γιά τό 
άλλο. Γι’αύτό προτιμώ νά μή μιλώ 
καί περιορίζομαι νά θαυμάζω πόσα 

ξέρουν οί άλλοι, θά μού πήτε δέν νιώ
θω άν γράφω ρωμαντικά ή ρεαλιστι
κά ή,ή.ή...;Μάλλονδχι, είμαι ένα εΐδΟς 
bourgeois gentilhomme ό όπ'οΐοςέμα- 
θε λίγο άργά πώς δλη του τή ζωή μι
λούσε τόν πεζό λόγο.

’Έτυχε νά θαυμάσω έδώ κι’ έκεΐ 
Ιή κάτι άπ’ δσα διάβασα, ίσως πάλι έ

τυχε πολλά νά μέ στενοχωρέσουν 
(πώς άλλοιώς νά τό έκφράσω;) άλλά 
νά μέ ρωτήσετε δέν ξέρω νά σας πώ 
τό λόγο. Ώστόσο, βρίσκω πώς γενι
κά οί δικοί μας έχουν σοβαροφάνεια 

ί' καί μεγάλη έλλειψη χιούμορ. Κάποιος
είχε πει πώς είμαστε ό μελαγχολικώ- 
τερος λαός τού κόσμου — μετά τούς έ- 
βραίους—καί νομίζω πώς έχει δίκηο.

Άπό τά πεζογραφήματα, ένα πού 
μού άρεσε πολύ ήταν «Τού βουνόΰ 

ϊ καί τού λόγγου», άν δέν γελιέμαι τού 
Καρκαβίτσα ('). Εΐναι άστεΐο ίσως, μά 
έτσι είναι.

Στούς ποιητές μας λείπει τό ποιη
τικό παραλήρημα—ή κάνω λάθος; Φι
λοσοφία σέ στίχους, άποφθέγματα σέ 

Ο κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ

’Έλαβα τήν πρόσκλησή σας,, καί 
πρόθυμα άπαντώ στή δική σας έρευ
να, άν καί δέν νομίζω χρήσιμο νά 
χωρίζεται τόσο ριζικά ή πεζογραφία 
άπό τήν ποίηση. Είναι όλότελα φα
νερό σήμερα πώς ένας τέτοιος χωρι
σμός, άν δέν εΐναι μονάχα συμβατι
κός, πάντως δέν άνταποκρίνεται σέ 
καμμιά άνάγκη τής ψυχής μας· κ’ έ- 
κείνη ή συγχώνευση τών δύο μορφών 
τής τέχνης τού λόγου, πού κάποτε 
βέβαια θά συντελεστεΐ, πρέπει κιόλας 
νά δείχνεται σάν κυρίαρχη διάθεση 
δταν άντικρύζουμε τή λογοτεχνία μ.ας. 
Άλλά ή ερευνά σας πηγάζει άπό τήν 
άγαθή πρόθεση νά ριχτεί ένα ψώς 
πάνω στά γράμματα τών ήμερών μας,

1) Σημ· Μ. Η. Πρόκειται περί τοΰ Στ. 
Γ ρανίτσα.

στίχους, ιστορία σέ στίχους, περιαυ- 
τολογία σέ στίχους...Τελευταία όμως 
διάβασα κάτι πού μ’ έθελξε μουσικά: 
Τις «Κλεψύδρες» τού Έλύτη καί τις 
«’Ινδίες» τού Αντωνίου, θά υπάρχουν 
κι’ ένα σωρό άλλοι πού θά έγραψαν 
ένα σωρό πράγματα, δυστυχώς δέν 
τούς διάβασα. Καί μέσα σέ δσα διά
βασα θά ύπάρχουν βέβαια άριστουρ- 
γήμα. Πιθανόν νά μήν τά θυμούμαι 
—κι’ αύτό εΐναι κακό σημάδι, νά μή 
θυμάσαι ένα άριστούργημα—πιθανόν 
νά μήν κατάλαβα τήν άξια τους σάν 
βάρβαρος πού είμαι. Χρειάζεται κάτι 
πολύ χτυπητό: ένας σεισμός, μιά πυρ- 
καΐά, ένας κατακλυσμός, θά μού πήτε, 
ύπάρχουν δύσεις καί άνατολές, βου
νοκορφές καί άλλα τέτοια καθώς κι’ 
αισθήματα κρυφά καί λεπτές συγκι
νήσεις. Άλλά τά πολυείδαμε, τά πο- 
λοείδαμε κΓ εύκολοσυγκινηθήκαμε 
πολλές φορές. Μιά καινούργια κόλα
ση κι’ ένας παράδεισος καινούργιος, 
αύτά λείπουν.

γιά ν’ άντλήσουν πίστη οί γράφοντες· 
έκτιμώ τήν πρόθεσή σας, καί σάς ά
παντώ.

1) Μιά στάση παθητική. Δέχτηκε 
τήν ελληνική ζωή δπως εΐναι έπιφα- 
νειακά, κ’ έπεθύμησε νά τήν περιγρά
φει, άλλά σάν κάτι πού δέ θίγει τήν 
ύπόσταση τού ίδιου τού πεζογράφου, 
κάτι πού ύφίσταται μακρυά άπό τό 
μυθιστοριογράφο, σάν αύτός νά μήν 
ήταν ‘Έλληνας μά ξένος...Όί πεζο- 
γράφοι μας κομμάτιασαν τήν ελληνι
κή ζωή, σά νά μή μπορούσαν διαψο- 
τικά νά τήν πλησιάσουν αύτός περιέ
γραψε τούς μεγαλοαστούς, έκεϊνος 
τούς μικροαστούς, ό άλλος τούς χω
ρικούς ή τούς ψαράδες...Κι δταν δέν 
έμεινε τούτο, κ’ ένας ’ίδιος συγγρα
φέας καταπιάστηκε πότε μέ τή μιά 
πότε μέ τήν άλλη τάξη άτόμων, σχε
δόν ποτέ δέν ένιωσε τή ζωντανή έπι-12
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κοινωνία πού δένει μαζί τους έλλη- 
νες άξιους τοΰ όνόματος τούτου σέ 
δποια τάξη κι άς άνήκουν, άλλά μάλ
λον συνέλαβε τούς ήρωές του νά φθί
νουν στό μικρό κύκλο στενών άτομι- 
κών συμφερόντων, αισθημάτων πού 
δέν πάνε πιό έκεΐ άπό τίς στέγες ένός 
χωριού ή τής πρωτεύουσας, μέ κρυμ
μένη ή έκδηλη φιλοδοξία ένα Παρίσι, 
άς πούμε...Κανείς, μήτε καν σάν πρό
θεση (άν έξαιρέσω τόν ’Άμποτ) δέν 
άγκαλιάζει τό έλληνικό σύνολο. Καί, 
θέλω νά τονίσω καί τοΰτο, υστέρα 
άπό τόν Παπαδιαμάντη δέ φανερώθη
κε μήτε ένας σοβαρός θρησκευτικός 
πεζογράφος.

2) Τί έννοεΐτε λέγοντας «έσωτερι- 
κός άνθρωπος»; Ό Ξεφλούδας έχει 
μερικές ωραίες σελίδες πάνω σ’ έκεί- 
νη τή μορφή τοΰ ήδονιστή, πού άπο- 
κλείεται νά γίνει ένας αύτάρκης έσω- 
τερικός άνθρωπος. Ό Σταυράκιος 
Κοσμάς (Ν. Πεντζίκης) μαζί μ’ ένα 
παραπανήσιο ρωμαντισμό (πού δι
καιολογείται μονάχα ώς έπιθυμία 
ειλικρίνειας καί ώς τέχνη πού δέν 
έφτασε άκόμα στήν ώριμότητα), άρ- 
χίνησε τή σκιαγραφία ένός έσωτερι- 
κού άνθρώπου, πού δταν θά έχωμε 
δλη τήν είκόνα του, θά μπορεί νά δι
δάσκει δχι μόνο έμάς, άλλά καί 
τούς ξένους. Πρόκειται γιά τόν άν
θρωπο πού εΐναι καί δέν είναι εξόρι
στος μέσα στήν υλη πού τόν περι
τριγυρίζει, ζωώδικα ζεϊ, δέν μπορεί νά 
ζήσει παρά ζωώδικα, άλλά μολαταύ
τα ύποφρέρει τή μοναξιά. Ό «Άν- 
τρέας Δημακούδης» δέ δίνει μονά
χα τούτο, γιατί τότε θά μιλούσε γιά 
αισθητικό άριστούργημα- δμως ό συγ
γραφέας του έδειξε άπό τό πρώτο 
του βιβλίο μιά γνησιότητα καί μιά 
πρωτοβουλία τέτοιες, πού άπό τώρα 
μιά όξυδερκής κριτική τού έργου του 
μπορεί ν’ άνακαλύψει συνέπειες άκό
μα καί γιά τήν πορεία δληςτής λογο
τεχνίας μας.

3) Δέ βλέπω λογοτεχνικές τάσεις, 
άλλά βιβλία καί συγγραφείς. Νομίζω 
πώς τό «Γή καί Νερό» τοΰ’Άμποτ εΐ- 
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ναι θετικό κέρδος γιά τά έλληνικά 
γράμματα καί γενικά γιά τήν έλληνι- 
κή πνευματική ζωή. Δέ μ’ ένδιαφέ- 
ρει άν ό ’Άμποτ δέ σταθεροποίησε 
τή γλώσσα του· μ’ ένδιαφέρει ό όρί- 
ζοντάς του- τό βιβλίο του άξίζει νά 
διαβαστεί άπ’ δλους τούς έλληνες, 
άκόμα κι άπό κείνους πού δέ διαβά
ζουν ποτέ τους μυθιστόρημα. Μου φαί
νεται πώς δέν μπορώ νά ύποστηρίξω 
τό ίδιο γιά άλλο σύγχρονο έλληνικό 
μυθιστόρημα. ’Εκτιμώ τό Σφακιανά- 
κη πού, μέσα στις «Νύχτες χωρίς δη
μιουργία» έχει διηγήματα, δπου, όμο- 
λογώ κάπως άπίθανα, φτάνει σ’ ένα 
δικό του υφος,έναϋφος γερό πούμοιά- 
ζει γόνιμο. ‘Ο Δέλιος στό τελευταίο 
βιβλίο του έχει, άπό άποψη αίσθητική 
κάμποσες πετυχημένες σελίδες, άλλά 
δέ μπορώ ν’ άνεχτώ σέ τέτοιο βαθμό 
ή γυναίκα νά κυριαρχεί πάνω στά 
νέΰρα μας... Ό Ξεφλούδας κι ό Δέ
λιος θαυμάζουν τή Βούλφ· φαίνεται 
πώς δέν άντελήφτηκαν άκόμα πώς δ· 
λοι οί "Αγγλοι συγγραφείς άπό τή 
Βούλφ καί τό Δ. Ε. Λώρενς ’ίσαμε τό 
γέρο Σώου εΐναι, ίσως χωρίςέξαίρεση, 
δ ι α λ υ τ ι κ ο ί.. 'Όσο γιά τό Ν.Πεν- 
τζίκη, άναμένω μιά συνολική του έρ- 
γασία- πρός τό παρόν πιστοποιώ πώς 
άπομακρύνεται άπό τήν πεζογραφία 
καί τό μυθιστόρημα, ©άθελα νά ξα
ναδιαβάσω τό Βουτυρά άπό τούς πα 
λαιότερους, τό Βενέζη καί τό Χαλ- 
δαΐο άπό τούς άλλους, γιατί κάτι ά- 
ξίζει νά πει κανείς γι’ αύτούς. Λυ
πούμαι πώς δέ μπορώ νά κρίνω τό 
έργο τού Σκαρίμπα, γιατί διάβασα 
πολύ λίγες σελίδες του.

4 καί 5) Ή θρησκευτική ποίηση 
τού Παπατζώνη, άλλά εΐναι μιά ε ί - 
δ υ λ λ ι α κ ή θρησκευτική ποίηση. 
Τό δράμα λείπει· ό λυρισμός έπίσης- 
μένει μιά ήρεμη άφήγηση, άλλά καί 
σέ σ τιχουργημένη άφήγηση, δ,τι κα
λύτερο είχε νά δώσει ό Παπατζώνης 
τό έδωκε στήν άρχή τής ποιητικής 
του σταδιοδρομίας. Μ’ ένδιαφέρει 
περισσότερο ή θρησκευτική ποίηση 
τής Μελισσάνθης. "Αν αύτή ή γυναί

αύτό δίνουν. Ό Σεφέρης εΐναι ίσως 
ό πιό ένημερωμένος άπό τούς νέους 
ποιητές μας, καί συνθέτει συχνά πρά
ματα άρτια, πράματα δπου λέει δ,τι 
θέλει νά πει, άλλά πρόκειται γιά ά- 
ναζηιήσεις πού βρίσκονται έξω τόσο 
άπό τόν κύκλο τού λυρισμού δσο άπό 
κείνο τού δικαιολογημένου έπους. Δέν 
έκτ μώ τήν ποίηση τού Καρυωτάκη, 
πού αισθητικά καί ήθικά, δχι μόνο δέν 
ώφέλησε, άλλά βέβαια έβλαψε τόν τό
πο. ’Ηθικά, ή άπαισιοδοξία του εΐναι 
πολύ φτηνή, άπαισιοδοξία μικροαστι
κή μιας έποχής πού χρειάζεται νά εύ- 
χόμαστε πώς πέρασε γιά πάντα. "Αν 
τή συγκρίνεις μέ τήν άπαισιοδοξία 
τοΰ Καβάφη, θά δεις άμέσως πόσο 
χλομιάζει. "Ας μήν άποσιωπηθεΐ τό 
γε ονός πού ό Καρυωτάκης δέν έγρα- 
ψ ·. μήτε ένα ώραΐο στίχο, ένώ ή Πο- 
λυδϋύρη, πού ήταν γυναίκα, έγραψε 
τέτοιους μερικούς.

κα καταφέρει νά έκφράσει άρτια (ά- 
διάφορο άν σέ στίχους ή σέ άλλη 
μορφή λόγου) τήν άνησυχία της, ά 
παλλάσσοντάς την άπό τά περιττά 
αισθήματα καί τήν περιττή διακόσμη- 
ση, ό κόσμος της θά φανερωθεί ση- 
μαντικώτερος άπό κείνο τών περισ
σότερων ποιητών μας- πρός τό παρόν 
δμως ή Μελισσάνθη, ένώ γράφει στί
χους, άγνοεΐ τί σημαίνει λυρισμός σέ 
σύγχρονη έννοια.Ποιητές δπως ό Βαφόπουλος ό Έ- 
λύτης ό Αντωνίου ό Εμπε ρΐκος ό 
Ρίτσος κι ό Βρεττάκος, πού δείχνουν 
έδώ κ’ έκεΐ έναν παλμό καί μιά έμ
πνευση, άμελούν ή τήν αίσθητική τους 
κατάρτιση ή τήν καλλιέργε α ένός αι
σθήματος πού νά εΐναι πλατύτερα 
άνθρώπινο. Λυρικούς ποιητές, γνή
σιους λυρικούς ποιητές, θεωρώ τό Φι
λύρα καί τό Δρίβα. Δέ σημαίνε αν ή

Ε πνοή τους εΐναι λίγη- αύτό έχουν,
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Μακεδονική παραλλαγή 
τού «Νεκρού ’Αδελφού»

Άπό Συλλογή Δημοτικών τραγουδιών Χαλκιδικής, δημοσιεύουμε τήν άκό- 
λουθη πολύ ένδιαφέρουσα μακεδονική παραλλαγή τοΰ ποιήματος του 
«Νεκρού Αδελφού» :

Καλότυχη, καλόϊμοιρη της 9Αρετής ή μάννα 
άπώχει τους ίννιά νυγιούς, τή μνιά τή θυγατέρα. 
IΙρουξινητάδες εργουντι άπού του Μαυλιδόνι, 
ρουτούοαν κι’ ξαναρουτούν, πού ναυρουν τέτοια κόρη, 
τέτοια ψηλή, τέτοια λιγνή, τέτοια μαυρουμματούσα, 
νάχη του μάτι λιόμαυρο, τά φρύδ’ άπού γαϊτάνι, 
του δόλιου του ματόφυλλου Σιργιώτικου μπιρσίμι, 
άπωχει σπίτι’ ’νουγιαστά κι’ αύλιές μαρμαρουμένις. 
Ικεΐ ’νι τέτοια λιγιρή ίκεϊ νι τέτοια κόρη, 

τέτοια ψηλή, τέτοια λιγνή, τέτοια μαυρουμματούσα. 
Κι ουλνοι-ουλνοι τήν έταζαν τήν ’Αρετή στά ξιένα, 
μά σάν τήν τάζ’ κι ου Κουσταντήζ κάνας κι δέν τήν τάζει 
— Κώστά μ, κι’ άν άρρουστήσουμ, του ποιός θά μάς κυττάξη ; 
— Μάννα μ, κι’ άν άρρουστήσουμι, ίγώ θά σάς κχττάξου. 
Μά κάν ου χρόνους τώφιρι, μά κάν του ριζικό τους 
κι έπιναν κι’ άρρώστησαν κι τά ίννιά τ’ αδέρφια, 
κι Ι'πιασατ κι πέθαναν κι τά ίννιά τ’ αδέρφια.
Κι’ ουλνοί κι’ ονλνοι τους θύμνιαζι κι’ οϋλνοι κιρίτς άνάφτει, 
τούν Κώστα δέν τούν άναφτι κι’ ουδέ τούν έθυμνιάζει. 
Μέρα νύγτα τουν άνιτάζ κι’ τούνη βλαστημάει 
κι ου Θϊός άνηβαρέθηκι κ’ ή γης άνητρουμάζει.
Γίνκι του χώμα άλουγου κι τά σανίδια σέλα, 
κι’ ου Κώστας καβαλλίκιφσι, στήν ’Αρετή πααίνει. 
Σχού δρόμου, δπου πήγινι, στου δρόμου που διαβαίνει 
παρακαλούσι κι έλιγι, παρακαλεϊ κι λέγει: 
— Κύριε μ9 νά βρώ τήν ’Αρετή σι διό χουροϊ μπλιγμένη. 
'Ετσι πού παρακάλιο ι, έτσι πάησι κι βρήκι.
— Άϊντι-άϊντι, μαρ’ ’Αρετή, νά πάμε κι’ ώζ τή μάννα. 
— ’Αν ϊνι, Κώστα μ, γιά καλό νά ’έρθω έτσι άπού μι, 
κι’ άν ϊνι, Κώστα μ, γιά κακό, νά πάου νά ξαλλάξου. 
— ’'Άϊνττάϊνιι, μαρ’ ’Αρετή, καλά σι μετ’ αύτάνα. 
Κι κίνησαν κι πάηναν, κίνησαν κι παγαίνουν.
Στή στράτα άπού πάηναν, στή στράτα πού διαβαίνουν, 
πουλάκ’ άπολουήθηκι, πού πράσινου κλαδάκι, 

μά δέν λαλούσι σάν πουλί, σάν άγριαηδόνι πού τ αν, 
μόνον λαλούσι κι’ ελιγιν ανθρώπινη λαλίτσα: 
— Τί ϊν τού θάμμα πονδα γώ τούτου τού καλουκαϊρι, 
νά πιρπατούν οι ζουντανοί μι τούς άπουθαμένους! 
— Άκούς-ακούς, βρέ Κώστα μου, τι λιέγουν τά πουλάκια; 
— ’Άϊντι-άϊντι, μαρ’ ’Αρετή, πουλιά ϊνι κι’ ας λιέγουν. 
— Κώστα μ, γιατί ’σι κίτρινους κι μαυραραγνιασαένους; 
— Άπού τούν δρόμουν τούν πουλύν κι’ άπού τήν κουρνιαχτυύρα. 
Μά πάν σημά,-μά πάν κουντά στής εκκλησίας τήν πόρτα.

”Αϊντι-άϊντι, μάρ’ ’Αρετή, στού σπίτι μας νά πάης, 
γώ τού μαχαϊρ λησμόνησα κι’θέλου νά τού πάρου. 
Βρίσκει τις πόρτις σφαληστές, τσ’αύλιές χουρταριασμζνις. 
Τήν πόρτα έκρουτάλιζι, τήν πόρτα κρουταλίζει* 
— Τί θέλεις, Κάρι μ, κι’ ερχισι, τί θέλεις κι’ άραδίζεις; 
Ίννιά πιδάκια πούχα ’γό) κι’ τά ίννιά τά πήρις 
κι’ μνιά ’ρετή πολλιώμουρφη, πουλύ μακρά στά ξένα. 
—*Ανοιξι·άνοιξι, μάννα μου, κι’ ίγώ μ’ ή ’Αρετή σου. 
— Φεύγα-φεύγα μαυρόχαρε, φεύγα μή μι πειράζεις. 
— Μάννα μ, Ζ/ώ μ’ ή ’Αρετή /J, έγώ μ’ ή θυγατέρα σ. 
— Μαρή κι ποιός οί εφιρι πουλύ μακρά πτά ξένα; 
— Μάννα ιι ου Κώστας μ’ εφιρι στον μαύρου > αβαλλάρης. 
—: Μαρή ού Κώστας πέθανι τόρα δώδικα χρόνια. 
Κι σώσαν κι’ αγκαλιάστηκαν μάννα κι θυγατέρα.
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Η ΖΩΗ ΠΑΙΖΕΙ ΤΟΥ ΚΡΥΦΤΟΥΛΙ

"Ολα εΐχαν συμβεί σ’ ένα χρονικό διά
στημα^ απροσδιόριστο, -εχώριζε άκόμα τόν 
ήχο τής σάλπιγκας, πού εκείνη τήν ώρα 
άντλοϋσε τή δύναμή του άπό τήν ήρεμία 
τοϋ γλυκού δειλινού, καί κυριαρχούσε στήν 
έκταση τού κάμπου. Στή γαλήνη του ανα
παύονταν όλες οί στιγμές τού άπειρου σά 
νά προέκτειναν στή_μνήμη του τήν έπιβίω- 
ση τής όψης τους, -ανάβλεπε λ. χ. τήν ο
μάδα τών πουλιών μέ τό κυματιστό τους 
πέταγμα πού άλλαζε πυκνότητα καί σχή
μα καί χρώμα σ’ έκείνη τήν άμφίβολη άν- 
ταύγεια τής δύσης, πάνω άπό τά γεω
μετρικά σχήματα τών άγρών. Άντίκρυζε 
τήν άδιάκοπη, κίνηση τής ούράς τοΰ ζώου, 
πλάι στόν άποσταμένο ζευγωλάτη στό 
τέρμα τής ήμέρας, κ’ ή ομοιομορφία τής 
εικόνας τού φαίνονταν πώς έρχονταν άπό 
τά βάθη~ τού χρόνου σάν τυπική έκ
φραση τής ζωής τού υπαίθρου τήν ώρα 
τού ξαποσταμου καί τής άνακούφισης. Κα
τά τήν άνηφοριά τού δρόμου, δπου ξεχώ
ριζαν τά πρώτα οικοδομικά συγκροτήματα, 
ή πόλη λυτρώνονταν άπό τό βόμβο κ’ ή 
νύχτα θά άπλωνε σέ λίγο τά φτερά της. 
Κ’^ύστερα ένα κενό δημιουργουνταν στό 
νου του. θαρρούσε πώς έσπαζε μέσα του 
ό ρυθμός πού είχαν ώς τότε οί όψεις τής 
ζωής. ’ Η καλύτερα, ή προσπάθειά του νά 
δει τά πράγματα πέρ’ άπό τήν καθιερω
μένη τοποθέτησή τους κ’ έξω άπό κάθε 
σύστημα, συναντούσε μιάν άντίσταση άνώ- 
τερη άπό τή θέλησή του. Κι’ άντλοϋσε ά- 
πθ„τθ χά°ζ τις εικόνες, καί τις τοποθε
τούσε άρρυθμα, σέ τρόπο πού ν’ άκούει 
τις καινούργιες στροφές τής ζωής, νά νιώ
θει τήν ποίησή της μέσ’ άπό τά σύντριμμα· 
τα καί τ’ άποσπάσματά της. Τό ’ίδιο σάν 
ή θέλησή του νά παραχωρούσε οριστικά 
τή θέση της στή φαντασία πού μάς παρα
σέρνει στή μαγική άτμόσφαιρά της. Μέ 
θαυμασμό άνάμικτο μέ κάποια ειρωνεία, 
έφερνε στό νού του κείνη τή περίεργη κι’ 
άπίθανη σύνθεση μέ τά πολλαπλασιασμέ- 
να πρόσωπα κι’ άντικείμενα, μέσα στά 
κρύσταλλα πού κοσμούσαν τις πλευρές 
του κάθε στήλου τής αίθουσας τού καφε
νείου. Ανάμεσα άπό τή ρόδινη διαφάνεια 
παρακολουθούσε τήν κίνηση τού άσυμπλή- 

ρωτου κι’ άνοκλήρωτου: τή μισή πλευρά 
του βιολοντσέλου, τήν άκρη τού φλάουτου 
καί τά λευκά δάκτυλα τού μουσικού πού 
έψαχναν σά νά γαργάλιζαν τή σεβάσμια 
φαλάκρα τού κυρίου, τό χέρι τού βιολι
στή πού μέ τήν παθητική του δοξαριά, ά
φηνε τήν άπατηλή έντύπωση πώς πήγαινε 
ν’ άποκόψει άναίμακτα όλα κείνα τά κομ
ψά κεφάλια στή σειρά τών τραπέζιών. ’Άν 
μολατοιυτα μπορούσε ν’ άπαλλαγεΐ άπό 
αύτή τή μαγική δύναμη τής φαντασίας, ή, 
άν έπειτα άπό κάποιον ξαφνικό κρότο ξυ
πνούσε κείνη τή στιγμή, θά έβλεπε τά 
πράγματα όλότελα διαφορετικά. Τό μελα
νοδοχείο μέ τή δέσμη τών χαρτιών στήν 
άκρη τού γραφείου, τό μικρό άγαλμα στή 
στάση πού τού έδωσε ή έμπνευση τού καλ
λιτέχνη, τή γυρτή στό βαζάκι φωτογραφία 
πάνω στή βιβλιοθήκη, τά χρωματιστά πε
ριοδικά καί βιβλία μέ τόν κοπτήρα ή τό ά- 
παραίτητο μολυβάκι άνάμεσα στις σελί
δες, άφημένα καί ταποθετημένα δλα στή 
μόνιμη καί στατική τους μορφή, σκληρά 
σά νά στέναζαν κάτω άπό τήν τυραννία 
τής ύλης, θά τά ξεχώριζε κείνη τήν ώρα 
στό άμφιβολο φώς τών άστρων πού χρό- 
νϊα, κο!1 ΧΡόνια ολόκληρα ταξίδευε γιά 
ν’ άγγίξει τήν έπιφάνειά τους.

Δίχως καμιάν άμφιβολία, άρέσκονταν, μέ 
τήν άπόσπασή του, νά θαυμάζει τήν ό- 
μορφιά τών πραγμάτων, έτσι σά νά ένιω
θε τόν εαυτό του όλότελα άπολυτρωμένο 
άπό τό βάρος τους· άρέσκονταν αύτός πού 
έδινε μιάν άξια ιδιαίτερη στήν έπαφή καί 
την, έπικοινωνία μέ τούς άνθρώπους. ‘Όμως 
σ’ έκείνη τήν άνέκφραστη μοναξιά του δέ 
ζητούσε παρά κάτι τό άνέγγιχτο κι’ άψη- 
λάφιστο άνάμεσα στήν κίνηση τών σκιών 
καί τά συντρίμματα τής φράσης του.Τόϊδιο 
σάν τή φτωχή καί παραπλανημένη πετα
λούδα πού πετάει γύρω άπό τά κρόσια 
τού άμπαζούρ, πάνω άπό τό κάθισμα μέ 
το διπλωμένο στήν τσάκιση ριχτό πρός τά 
κάτω πανταλόνι κι’ ώς πέρα στις πτυχω
τές κουρτίνες. Κάποτε-κάποτε μιά φωνή 
που άντηχούσε στή σιωπή τής κάμαρας, 
κ έδιωχνε όλες αύτές τις σκιές, τού έλε
γε σταθερά καί σ’ έναν τόνο ξεκαθαρισμέ
νο : Ολες αύτές οί όψεις τών πραγμάτων 

τα, δέν είχε καμιά σχέση μ’ έκεΐνο πού 
πραγματικά σκέπτονταν κΐ οί δυό. Νά 
προσδιορίσει τώρα μέσα σέ πόσην ώρα 
μπόρεσαν, πεζή βέβαια,'νά κάνουν όλη κεί
νη τή μακρυνή διαδρομή, τού εΐταν όλότελα 
άδύνατο. ’Ακολουθούσαν πάντα τόν ομαλό 
δρόμο πλάι στήν έκταση τού κάμπου μέ 
τούς έδαφικούς κυματισμούς. Κάποια^ στιγ
μή τούς θώπευαν ήχοι μουσικής τού ρα
διόφωνου. Τό αύτοκίνητο τούς προσπέρα- 
σε γρήγορα. Καί ή μουσική του, κ’ οί άνώ- 
νυμοι καί άπρόσωποι έπιβάτες του, καί τό 
μικροσκοπικό, σχεδόν στατικό του σχήμα 
στό βάθος τοΰ δρόμου, εΐχαν τήν υφή τού 
ζέφυρου πού ρυτίδωνε τή γαλήνεια έπι- 
φάνεια τής θάλασσας μέ τις διαδοχικές 
της άποχρώσεις. ’Ενώ άντίθετα, θά μπο
ρούσαν ν’ άπαριθμήσουν καί νά ταξινομή
σουν δλα δσα είδαν τά μάτια τους, κι’ δσα 
έμειναν στή μνήμη τους, νωπά καί σταθε
ρά μέ τόν οπλισμό τής ύλικότητάς τους, 
πριν άκόμα γίνουν σύμβολα μικρά καί ικα
νά νά κινηθούν καί νά ζήσουν στήν έσωτε- 
ρική περιοχή, σάν αισθήματα καί σάν έπι- 
θυμίες. Άπό δλα πιό ζωηρά αισθάνονταν 
τήν κούραση, πού πρός τό τέρμα^τής ήμέ
ρας, τούς άνάγκαζε νά προχωρούν σιωπη
λοί καί σκυμμένοι σά νά τούς οδηγούσε 
ένα μονάχα αίσθημα γύρω άπό ένα φτω
χό καί λιτό τραπέζι μέ τήν άχνα τής χύ
τρας καί τις φέτες τού ψωμιού. Τήν ώρα 
πού σκοτείνιαζε οί ορίζοντες έξαψανίζον- 
ταν. Τά σκόρπια φώτα σχέδιαζαν, κάπως 
άόριστα, τά δρια τής πόλης στήν άπέραντη 
έκτασή της. θαρρούσαν πώς τούς απορ
ροφούσε τό παρελθόν, καί πώς άκολουθού- 
σαν κ’ οί δυό τό δρόμο τής παιδικής τους 
ηλικίας. Μαζί της τάχα δέν έπαιζε τότε 
πού εΐταν δώδεκα χρόνων; Μαζί δρασκέλι
ζαν τούς θάμνους καί τά πέτρινα χωρίσμα
τα τών κήπων στήν κατηφοριά τού λόφου. 
Πλάι της πάντα στέκονταν καί τής έσφιγ
γε τό χέρι, δταν δλοι σχημάτιζαν τό μεγά
λο κύκλο στήν αύλή τοΰ σχολίου γιάνά 
παίξουν τήν τυφλόμυιγα. ‘Όταν πάλι τύ- 
χαινε νά μή τή συναντήσει, εύρισκε τρόπο 
ν’ άπομακρυνθεΐ άπό τήν άτμόσφαιρα τής 
συντροφιάς μέ τούς άτέλειωτους θυμούς 
καί τις μικροσυμπλοκές στις στιγμές τής 
άπόλυτης άφοσίωσής τους στό όποιο είδος 
τού παιχνιδιού τους. ’Εμπόδιο στέκονταν 
πάντα κείνος ό ψηλός, σχεδόν ώς τό άνά- 
στημά του, φράχτης μέ τά πυκνά κι’ άγκα- 
θερά κλαδιά.

Πλησιάζοντάς τον άντίκρυζε τό σωρό 
τής κοπριάς πού κάποτε άχνιζε καί πάντα 
όσμιζε κείνη τή πλευρά τής έπαυλης. ‘Ο
μολογούσε πώς δέν είχε ποτέ τό, θάρρος 
νά τήν καλέσει μέ τό όνομά της. ’Έπρεπε 
νά κάνει δλο κείνο τό κύκλο, κ’ εύχονταν 
πάντα νά μή συναντήσει, ούτε τή γιαγιά 
της στήν άκρη τής σκάλας πού τόν βλεμ- 
μάτιζε πάνω άπό τά γυαλιά της, ούτε τόν

πού άποτυπώνονται στή μνήμη μας, ~ δέν 
εΐναι παρά τά φευγαλέα δείγματα τού πό
θου καί τής αίσθησης. Ζητούν τή χαρά 
καί τήν Ικανοποίηση έξω άπό τόν έαυτό 
μας. ’Ίσως-’ίσως σ’ έκεΐνες τις στιγμές τής 
άνύποπτης έκστασης, δέν κάνουμε άλλο 
άπό τού νά ύψώνουμε άθελα τό έξωτερικό 
τους οικοδόμημα δπου «μονάχα βρίσκουν ά
συλο. Κ’ ή άκρίβειά τους,,κ’ ή ομορφιά 
τους, κ’ ή ισότητά τους, κ’ ή άλήθειά τους, 
κ’ ή ήρεμία τους, κ’ ή σταθερότητά τους, 
καί τό θέλγητρό τους; Άπλούστατα κοι
μούνται στό βάθος τοΰ κρυστάλλινου με
λανοδοχείου καί περιμένουν τό πνεύμα νά 
βουτήξει καί νά ταράξει τό μαύρο κύκλο 
τής στεφάνης του γιά ν’ άντλήσει τήν πλα
στικότητα καί ν’ άποδώσει τήν πιστότητά 
τους. ’Έτσι, δίχως κανένα προσχεδίασμα, 
παρά μονάχα μέ τήν έγκατάλειψη στήν η
δονή τού φανταστικού πού πλάθει τό μύ
θο, σάν τήν άγνωστη μοίρα τής κάθε ήμέ
ρας. Κανένας αίφνης δέ μπορεί νά έχει 
πάντα τις ’ίδιες ιδέες γιά τήν άγάπη λιγώ- 
τερο άκόμα δέ μπορεί νά διατηρήσει στήν 
ίδια πάντα άκμή τή συναισθηματική δυνα
τότητα νά πιστεύει σ’ αύτή, νά γοητεύεται 
άπό αύτή, νά συνοδεύεται άπό τή σκιά της 
στά χειμερικά παλάτια. Κ’ έπειτα δλ’ αυτά 
περνούν τόσο άπλά καί τόσο ομαλά, τόσο 
γρήγορα, δσο άνύποπτα κυλούν οί ώρες οί 
έποχές, τά χρόνια.‘Ώς κι’ αύτά τά ’ίχνη 
πού τό διάβα τους χαράζει στήν άνάμνη- 
σή μας είναι τόσο λεπτά, τόσο άσθενικά 
καί τόσο άνεπαίσθητα πού καταντούμε νά 
συγχέουμε συγχνά τις μυστικές καμπές 
τους. Σταματούμε σάν σέ άπροσπέλαστες 
περιοχές τού δάσους, περιπλανιώμαστε 
στά στενά καί δύσβατα μονοπάτια, σά νά 
συναντούμε τήν άντίσταση άπό άλλες άνα- 
μνήσεις, άπό άλλες συγκινήσεις, πιο πρό
σφατες καί πιο ζωηρές.

‘Ό,τι πιό πολύ τού είχε κάνει εντύπω
ση, κείνο τό φωτεινό άπόγευμα, εΐταν ή 
παράξενα κηλιδωμένη όψη τής πλακόστρω
της αύλής γύρω άπό τό πηγάδι μέ τήν ά- 
νέμη. Τά άραιά φύλλα τής κληματαριάς 
άποτύπωναν τόν ήσκιο τους στήν έπιφάνειά 
της, καί θύμιζαν κάπως τό δέρμα τής λεο
πάρδαλης. ’Έτυχε μάλιστα, δλοι νά ά- 
πουσιάζουν άπό τό σπίτι τής θάλειας. Καί 
μέ τήν ιδέα τής μοναξιάς οί πόθοι ξυπνού
σαν. Φυσικά, άκαθόριστοι στήν άρχή, δί
χως κατεύθυνση στόν έσωτερικό τους χώ
ρο, δμως πιό συγκροτημένοι ύστερα, πιό 
ζωηροί, σά σκοποί συγκεκριμένοι, άποκτου- 
σαν ύπόσταση κ’ έμψύχωναν τις προθέ
σεις του. Δέχτηκε, εύτυχώς δίχως άντίρ- 
ρηση καμιά, νά τήν παρακολουθήσει στις 
τελευταίες λεπτομέρειες τού ντυσίματος. 
‘Ό,τι λέγονταν μεταξύ τους στό χρονικό 
αύτό διάστημα, καί σ’ ένα τόνο μέ τις πιό 
άπροσδόκητες μεταπτώσεις, γύρω άπό τά 
πιό σοβαρά καί τά πιό άσήμαντα πράγμα
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πατέρα της πού μαστόρευε σοβαρός και 
συγκεντρωμένος. Τόν κυρίευε μιά συστολή 
καί^ μιά δειλία πού πήγαζε άπό τήν ιδέα 
τού απαγορευμένου στενότερου φιλικού 
δεσμού του μέ τή θάλεια. Τί μάταιες καί 
άκαθόριστες στιγμές...Μέ τήν άπόσταση 
τού χρόνου, προσπαθούσε νά ξεχωρίσει, 
σά μέσα άπό γυαλί χρωματιστό, τήν πρα
γματικότητα άπό τή μέθη τής ευτυχίας, κΤ 
δ,τι είταν άληθινό άπό δ,τι είταν ποθη
τό. Οι διαθέσεις κ’ οί ψυχικές μας κα
ταστάσεις άλλάζουν τόσο γρήγορα.... 
Στό καθολικό τους άντίκρυσμα μοιάζουν 
μέ τά σύννεφα πού ποτέ δέν κατορθώνου
με νά τά δούμε στό ίδιο σχήμα τους πάνω 
άπό τίςχ στέγες. Άπό τις ναρκωμένες, τις 
σχεδόν λ’ησμονημένες κείνες στιγμές, κα
θώς έπιχειρούμε άτεχνα νά υψώσουμε τό 
οικοδόμημά τους, δέν έμεινε παρά τό ά
ρωμά τους, πού καθώς περνούμε πλάι- 
τους, νιώθουμε ύστερα άπό είκοσι χρόνια, 
νά μάς θωπεύει, νά γαλβανίζει τό νου μας, 
νά δονεί κάπως τή ζωή πού περάσαμε στήν 
ιδιαίτερη πατρίδα ^τας, μέ τούς παλιούς 
της δρόμους, μέ τά βενετσιάνικα φανά
ρια, κάτω άπό καφάσια καί κλειστά παρά
θυρα, καί μέ τό άσυνήθιστο πιά ντύσιμο 
τών άνθρώπων. θαρρεί κανείς πώς συνα- 
δέλφωνε δλους ένας δεσμός σεβασμού 
πού θερμαίνονταν άπό τήν ιδέα τής άρε- 
τής. Ή στάση τους, ή σοβαρότητά τους, 
καθοδηγούσε τις πράξεις τους, σά νά κυ
ριαρχούσε πάνω τους τό πνεύμα μιας επί
δρασης πνευματικής καί ήθικής άνώτερης 
ποιότητας.

Πάνω κεΐ κατά τό κάστρο, πίσω άπό τό 
Μοναστήρι (ή ιστορία του, έλεγε στον κύ
κλο τών επισκεπτών ό σοφός ήγούμενος 
αρχίζει άπό τήν ιστορία τήςθεσσαλονίκης). 
ένα άπόβραδο, καθισμένη στήν όξώπορτα 
τής λαϊκής συνοικίας, ή μάννα μέ τό σιτα
ρένιο χρώμα τής επιδερμίδας, ξεκούμπωσε 
τή μπλούζα της καί πέταξε όξω τό μαστό 
της. Γό κλάμα κ’ οί φωνές τού τρυφερού 
βλαστού της ύποχωρουσαν καί σταματού
σαν αυτόματα, καθώς ζητούσε νά σβύσει τή 
δίψα του, ώς πού δέν έμεινε παρά ό παλ
μός κάποιου άσυγκράτητου λυγμού πού 
δονούσε πότε — πότε τήν άσθενική του μνή
μη, σάν άπό ένα άσίγαστο παράπονο. ΟΙ 
γνώριμοί της κ’ οί έργάτες μέ τό κασελά
κι καί τό φορτωμένο ζεμπίλι, έστρεφαν καί 
τή χαιρετούσαν μ’ έναν τρόπο πού συμ
πύκνωνε τήν ομοιομορφία τής γενικής συμ
περιφοράς. Κ’ έκείνη διατηρώντας στά χεί
λη τό χαμόγελο, σάν άνταπόκριση άγνή 
μιάς βαθύτερης εύχαρίστησης, χαμήλωνε 
τά μάτια της καί πίεζε άνάμεσα στό δεί
χτη καί τόν άντίχειρα τόν κόρφο της. Δέν 
άναγνώριζε έτσι στόν έαυτό της άλλο δι
καίωμα άπό τήν άφοσίωοη στή μόνη χαρά 
καί στή μόνη εύτυχία της: στο παιδί της. 
Ποιά τάχα άντίρρηση θά μπορούσεζνά φέ
ρει, άν βρίσκονταν κι’ αύτή στή θέση κεί

νης τής μητέρας πού συγυρισμένη καί πε
ριφανή, κρατώντας στοργικά τό γυιό της 
άπό τό χέρι, άφησε πίσω της τόσους καί 
τόσους δρόμους, ήσυχους καί άνώμαλους 
ώς πού νά βρεθεί κατάντικρυ στή μεγάλη 
πλατεία μέ τούς όγκους τών οικοδομών 
καί τά γραμμωτά παρδαλά τζάμια στή 
θέση τών παράθυρων. 'Ο ήλιος τά έκανε 
νά στράφτουν. ‘Ο Κόσμος σκορπιούνταν 
στούς δρόμους καί στήν παραλία. Τά πλευ
ρισμένα στήν άκτή καράβια μέ τούς γυ
μνούς ιστούς τους, έφερναν όλες τις μοσ
κοβολιές τών νησιών τού Αιγαίου, μά κι’ ό
λες τις πίκρες τών μακρυνών ταξιδιών. 
‘Όμως ό γυιόκας της, δέ ζήλεψε παρά έ
κείνη τή σφαίρα πού κοκκίνιζε καί γυάλι
ζε μονάχη, σχεδόν στό χάος, ψηλά στήν 
κορυφή τής οικοδομής. Κείνη τή γυάλινη 
σφαίρα πού δέν τήν χάρηκε, πού δέν τήν 
πρόσεξε, πού δέν τή λιμπίστηκε παρά ή 
παιδική φαντασία κείνης τής στιγμής. Σή
κωσε δειλά τό -χεράκι του, σά νά έδινε 
μιάν ένταση υπέρμετρη στήν ομορφιά της, 
άφησε άόριστα νά εκδηλωθεί ή επιθυμία 
του, πώς ήθελε νά έχει κείνη τήν κόκκινη, 
τήν ολοστρόγγυλη γυάλινη σφαίρα πού 
άγγιζε τό ούρανό καί άντιστέκονταν σ’ ό
λες τις μπάρες, θύμωσε, φώναξε, έκλαψε, 
έσκουξε, ξαπλώθηκε χτύπησε πόδια καί 
χέρια. Τή σφαίρα! «Τόν ούρανό μέ τ’ ά
στρα δέ λές! Νά δά ή ώρα!» «Τί άξίωσις!» 
ψιθύρισε ό κύριος πού προχώρησε μέ τό 
άόριστο μειδίαμα στά χείλη. «Τί άνάγωγο 
πλάσμα!» ικανοποιήθηκε νά μονολογήσει ή 
κοπέλα.

Μολαταύτα σ’ αύτή τήν άπροσδιόριστη 
διαδρομή τού χρόνου, ήξερε πώς όλες αύ
τές οί σκιές πού πρόβαλλαν δειλά τήν ό
ψη τους, καί παιχνίδιζαν στό φώς τής θύμη
σής του, θά έξαφανίζονταν πάλι, σάν άπό 
μιά πρόθεση πεισματική νά κρύψουν τό μυ
στικό τους. ’Αποτελούν τά μέσα πού δια
κοσμούν μονάχα τις ψυχικές μας διαθέσεις, 
δίχως νά κατορθώνουν νά δώσουν μιάν ορ
γάνωση στήν εσωτερική ζωή μας. Σέ κά
ποιες ώρες μόνο ενεργούν μέ τή δύναμη 
ένός ξεχωριστού ρυθμού, περίπου σάν τά 
πετραδάκια ή σάν τις χοντρές ψυχάλες 
πού πέφτουν πάνω στή λεία έπιφάνεια τής 
πισσίνας, καί προκαλουν τις ρυτίδες, καί 
δημιουργούν εκείνους τούς κύκλους πού 
μεγαλώνουν καί πλαταίνουν, κΤ άγγίζουν 
τούς άλλους, τούς παράπλευρους, ώς πού 
άφομοιώνονται καί χάνονται. Αύτοί οί ’ί
διοι κύκλοι τής θύμησης μέ τόν ξεχωριστό 
ρυθμό τους, αύξαναν καί πλάταιναν μέσα 
του, πυκνωμένοι άπό τόν ελάχιστο ερεθι
σμό. Στά κλειστά παραθυρόφυλλα έπανα- 
λαμβάνονταν ένας ψίθυρος πού δυνάμωνε. 
Στήν ήρεμία τής αύγής άκούστηκαν οί 
πρώτες εξακολουθητικές σταλαγματιές πά
νω στις πλάκες τού πεζοδρομίου. Ή βρο
χή τόν ξύπνησε.

Γ1ΩΡΓ. ΔΕΛ1ΟΣ

EDMOND ZALOUX

Ο ΑΝΤΡΕ ΖΙΝΤ

ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ

Τό πρόβλημα τού μυθιστορήματος είναι 
άπό κείνα πού βασάνισαν περισσότερο τόν 
Άντρέ Ζίντ, άπό τά πρώτα του άκόμα 
έργα, θέλω νά πώ ότι δέν τού έδωσε τήν 
εύκολη λύση τών περισσότερων συγγρα
φέων πού θέλοντας ν’ άφιερωθούν στήν 
τέχνη αύτή, ζητούν άμέσως νά τήν πρα
γματοποιήσουν όπως τήν όνειρεύονται. Ό 
Ζίντ κυνήγησε τήν ιδέα τού καθ’ έαυτό 
μυθιστορήματος. Είχε άπό φυσικό του, 
όπως πολλοί Γάλλοι, μιάν έμφυτη σά νά 
λέμε κλίση γιά τό άναλυτικό μυθιστόρημα 
καί σ’ αύτό βρήκε, πριν άπό τούς «Κιβδη
λοποιούς», τις μεγαλείτερες επιτυχίες του. 
Μέ τά «Τετράδια τού Άνδρέα Βάλτερ», 
τή «Στενή Πύλη» καί τόν «Άνηθικολόγο» 
πρόσφερε άρκετά στό άναλυτικό μυθιστό
ρημα ώστε πρέπει ν’ άναγνωρίσουμε ότι 
άπόκτησε σ’ αύτό μιά μαστοριά πού τόν 
κάμει ισάξιο μέ τούς μεγαλείτερους. Μά 
έπαναλαμβάνουμε ότι άν εύρισκε στό είδος 
αύτό μιά ολωσδιόλου αύθόρμητη μορφή 
έκφράσεως, δέν μπορούσε όμως ν’ άρκε- 
σθή σ’ αύτή, τόσο πού άπόφυγε νά όνο- 
μάση τά βιβλία του «μυθιστορήματα», άλ- 
λά τά ώνόμασε «άφηγήματα». Κατ’ αύτόν, 
οί «Κιβδηλοποιοί» είναι τό πρώτο του καί 
ϊσιαμε τώρα, τό μόνο του μυθιστόρημα, 
πράγμα πού έκαμε πολλούς κριτικούς νά 
γελάσουν, επειδή δέν κατάλαβαν τήν σκέ
ψη του.

‘Η θεωρία τού μυθιστορήματος βρέ
θηκε στόν Άντρέ Ζίντ στή συμβολή—σά 
νά λέμε—δύο πνευματικών ρευμάτων πολύ 
διαφορετικών. Μπορούμε ν’ άναγνωρίσου
με σήμερα ότι ό Άντρέ Ζίντ δέν είναι άπό 
φυσικό του μυθιστοριογράφος, καί νομίζω 
ότι άν ήταν τέτοιος, τό πρόβλημα αύτό δέ 
θά τόν άπασχολουσε τόσο. Δέν μπορεί νά 
φαντασθή κανείς ότι ένας Ντίκενς, ένας 
Ντοστοϊέφσκη ή ένας Μπαλζάκ θ’ άφιέρω- 
ναν τόσα χρόνια γιά νά μελετήσουν όλες 
τις λεπτομέρειες μιάς τεχνικής καί όλα τά 
υπόβαθρα ένός λογοτεχνικού είδους. Ό 

Άντρέ Ζίντ είναι, επάνω άπ’ όλα, ένας 
ήθικολόγος καί ένας λυρικός, Αφενός λοι
πόν έκρινε άναγκαΐο νά παρεμβάλη μέσα 
στό μυθιστορηματικό του έργο τόν έαυτό 
του, τήν ιδιαίτερη συγκίνηση του άπέναντι 
στή ζωή, καθώς έπίσης καί τό σύνολο τής 
φιλοσοφίας του καί τών ιδεών του. Αλλά 
τό χαρακτηριστικό ένός μυθιστοριογράφου 
είναι νά μήν έχη άλλη φιλοσοφία καί άλ
λες ιδέες άπό εκείνες τών προσώπων τού 
έργου του, καί ό ’ίδιος νά παραμερίζη 
μπροστά σ’ αύτές. Λοιπόν, τό δυσκολώ- 
τερο πράγμα γιά έναν άνθρωπο σάν τόν 
Ζίντ είναι νά παραμερίση, έστω καί κατά 
τό ήμισυ, μπροστά σέ πλάσματα γεννη
μένα άπό τή φαντασία του. ’Έπειτα, ήξερε 
πολύ καλά, άπό τό παράδειγμα τών με
γάλων, τών άληθινών μυθιστοριογράφων, 
ποιοι είναι οί κανόνες οί άληθινοί, οί άπό- 
λύτοι κανόνες ένός είδους πού έδωκε 
άναμφισβήτητα άριστουργήματα. Καί θά 
ήθελε πολύ φυσικά δημιουργήσει, σύμφωνα 
μέ τό παράδειγμα εκείνων, έναν κόσμο μι
σό—λυρικό, μισό—ρεαλιστικό πού μέσα σ’ 
αύτόν ή κοσμοθεωρία του θά μπορούσε νά 
πάρη πλαστικά προσωπεία. Νομίζω ότι πά
λεψε έπίσης ενάντια στήν κοινά παρα
δεγμένη άντίληψη τού μυθιστορήματος πού 
σχηματίσθηκε άκριβώς άπό τή μελέτη 
τών δασκάλων πού έθαύμαζε. Δέν πρέπει 
νά ξεχνούμε έπίσης ότι ό Άντρέ Ζίντ εί
ναι διαμαρτυρόμενος στή θρησκεία, καί 
ότι έχει άπό ένστικτο μιάν εικονοκλαστική 
φρίκη μπροστά σέ μερικά καλλιτεχνικά στο
λίσματα ή σέ κατασκευάσματα τής φαντα
σίας πού τά θεωρεί άπλά τεχνάσματα. 
‘Η άνάπτυξη τού μύθου σύμφωνα μέ τούς 
νόμους τής λογικής άλλά καί τής φιλολο
γίας, τοΰ έφάνη σάν μιά άπό τις χειρότε
ρες παγίδες τής τέχνης τού μυθιστορήμα
τος. Είναι βέβαιο, άπό τή δική του άποψη 
ότι ένας συγγραφέας πού έβαλε μερικά 
πρόσωπα μέσα σέ μιά δραματική δράση, 
θ’ άναγκασθή νά τ’ άφήση νά τραβήξουν 
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τό δρόμό τους όλομόναχα καί κατά τρό
πο όλοένα καί πιό μηχανικό, φτάνοντας 
στό σημείο νά καταργήση τή δική του προ
σωπικότητα, όχι μόνο τή λυρική του προ
σωπικότητα, άλλ’ άκόμα καί τό ρόλο του 
ώς δημιουργού πού διορθώνει κάθε τόσο 
τά γεγονότα. ‘Η γενική κριτική πού ό Ζίντ, 
δίχως νά τήν διατυπώση έπακριβώς, έκψρά- 
ζει έδώ, άφορά δχι μόνο τό μυθιστόρημα, 
άλλά έπίσης καί τήν κλασική μας τραγω
δία πού χρησίμεψε γιά πρότυπο στό γαλ
λικό μυθιστόρημα.

Αύτή ή άνάπτυξη τής δράσεως τών προ
σώπων, άνάπτυξη σά νά λέμε άπόλυτη καί 
άλλωστε θεληματική, αύτό τέλος πού ένό- 
μιζαν οί 'Έλληνες είμαρμένη, ένεργεϊ έπά- 
νω στά πρόσωπα τής τραγωδίας μέ τρό
πο πού νά τ’ άπαλλάσσει τελείως άπό τίς 
προσποιήσεις, τίς φυγές, τίς παλινωδίες, 
τίς ύπεκψυγές πού άποτελοϋν γιά τόν Ζίντ 
—νομίζω—καί γιά τούς ειλικρινείς παρα
τηρητές τής ζωής, ένα σύνολο ψυχολογι
κών άληθειών άπαραιτήτων. Συνδυασμός 
τής λαχτάρας τής μεγαλείτερης άλή- 
θειας μέ τήν λαχτάρα τής τελειότερης τέ
χνης, αύτή εΐναι κατά τόν Άντρέ Ζίντ ή 
λύση τοϋ προβλήματος. Αύτή τή λύση 
θέλησε νά δώση στούς «Κιβδηλοποιούς» 
δημιουργώντας τό «άγνό μυθιστόρημα», δ
πως τό ώνόμασε. Στό «Ημερολόγιο τών 
Κιβδηλοποιών» μιλεΐ γιά τήν «Διπλή Πα
ρεξήγηση» σάν γιά τό έργο πού πλησιάζει 
πιό τέλεια στό άγνό μύθιστόρημα. Νομίζω 
δτι θά μπορούσε νά άναφέρη έπίσης τόν 
«Δημήτρη Ρουντίν» του Τουργκένιεφ ή τόν 
«Πέτρο καί Γιάννη» τοϋ Μωπασσάν. Δέν 
βλέπω στά έργα αύτά κανένα στοιχείο πού 
νά μήν άνήκη στό άγνό μυθιστόρημα· άντί- 
θετα άν πιάσω τούς «Κιβδηλοποιούς» βλέ
πω σ’ αύτούς ένα στοιχείο πού ζημιώνει 
τήν άπόλυτη έννοια τοϋ βιβλίου αύτοϋ, καί 
αύτό θά μπορούσαμε νά τό όνομάσουμε 
τό άντικατοπτρικό στοιχείο τοΰ βιβλίου.

Νομίζω δτι έδώ πρέπει νά άναφέρουμε 
τήν έπίδραση τοΰ Ροβέρτου Μπράουνιγκ 
γιά τόν όποιο ό Ζίντ μίλησε πολλές φορές, 
καθώς καί τοΰ Γεωργίου Μέρεντιθ. ‘Όταν 
συνέλαβε μιά φορά ένα θέμα πού ήταν κα
τάλληλο γιά νά περιλάβη πολλές σκέψεις 
καί παρατηρήσεις του, ό Ζίντ σκέφθηκεδτι 
θά ήταν πολύ ένδιαφέρον νά γράψη, μαζί 
μέ τό βιβλίο, τήν Ιστορία τοϋ συγγραφέα 
κατά τήν περίοδο τής κυήσεως, καί δτι έ- 
πιτέλους ένα άπό τά θέματα τοϋ μυθιστο
ρήματος, θά ήταν ή άπόκρυφη πάλη πού 
διεξάγεται άνάμεσα σ’ ένα μυθιστόρημα 
καί στόν συγγραφέα του, πού ό ένας κερ
δίζει δ,τι χάνει τό άλλο καί άντίστροφα. 
'Η ιδέα αύτή τοϋ συγγραφέα πού παλεύει 
σά νά λέμε μέ τήν Ιδέα τοϋ έργου του, 
εΐναι πολύ αισθητή μέσα στούς «Κιβδηλο
ποιούς». Αύτή έδημιούργησε τό πρόσωπο 

τοϋ Έδουάρδου. Ό Έδουάρδος πραγμα
τοποιεί τό πρώτο κάτοπτρο δπου άντικα- 
τοπτρίζεται ή κεντρική Ιδέα τών «Κιβδηλο
ποιών». Τό δεύτερο κάτοπτρο εΐναι τό «'Η
μερολόγιο τών Κιβδηλοποιών» δπου ό Άν- 
τρέ Ζίντ διηγείται τήν ίδια Ιστορία σά νά 
λέμε στόν τρίτο βαθμό. Αύτό εΐναι ένα 
δεύτερο κάτοπτρο μέσα στό οποίο άντι- 
κατοπτρίζεται σύγκαιρα τό δράμα και ό 
πρώτος καθρέφτης. Σ’ αύτό τό παιχνίδι 
τών άντικατοπτρισμών φαίνεται, κατά τή 
γνώμη μου, δχι ή έπίδραση τοΰ Μπράου- 
νιγκ καί τοΰ Μέρεντιθ—πού θάταν μεγά
λος λόγος—, άλλά ή άνθιση ενός σπόρου 
πού τοποθετήθηκε μέσα στό πνεύμα τοΰ 
Ζίντ άπό τό διάβασμα τοϋ Μέρεντιθ καί 
προπάντων τοϋ Μπράουνιγκ, ό όποιος πολ
λές φορές έχρησιμοποίησε τήν μαργιόλα 
αύτήν τέχνη τής άλλαγής τών φωτισμών 
δείχνοντας ένα κεντρικό γεγονός δπως τό 
βλέπουμε μέσα στή ζωή δηλαδή δχι ολο
κληρωτικά άλλά κατά τμήματα καί τμή
ματα τμημάτων καί διαμέσου τοΰ βλέμμα
τος εκείνων πού τό βλέπουν δπως έμείς.

Σημειώστε δτι έδώ, στούς «Κιβδηλο
ποιούς» στούς όποιους επιστρέφω γιατί 
άντιπροσωπεύουν τό κύριο έργο τοϋ μυθι- 
στοριογράφου Ζίντ, βρίσκουμε σύγκαιρα 
τό ίδιο λυρικό, ήθικολογικό καί θρησκευτι
κό στοιχείο πού χαρακτηρίζει τό πνεϋμα 
τών «Τετραδίων τοΰ Άνδρέα Βάλτερ», τής 
«Στενής Πύλης» καί τής «Ποιμενικής Συμ
φωνίας», άλλ’ έπίσης καί τό ιδιαίτερο έ- 
κείνο όραμα πού έπραγματοποίησε στις 
σάτυρες του. Σ’ αύτές βρίσκαμε κιόλας 
μερικά άπό τά συστατικά στοιχεία τών 
«Κιβδηλοποιών».

Στόν «Κακοδεμένο ’ Προμηθέα» (ένα βι 
βλίο πού δέν προσέχθηκε δσο έπρεπε άπό 
τούς κριτικούς) εΐναι άξιοσημείωτο δτι βρί
σκεται κιόλας πραγματοποιημένη ή πρώτη 
ίδέα πού ξαναφαίνεται στις «Caves du Va
tican» καί πού άποτελεϊ έπίσης μίαν άπό 
τίς τεχνικές λεπτομέρειες τής συνθέσεως 
τών «Κιβδηλοποιών», δηλαδή τήν άσκοπη 
πράξη. ’Έγινε πολύς λόγος γιά τήν άσκο
πη πράξη, καί έκαμαν κατάχρηση άπό αύ
τήν οί περισσότεροι άπό τούς νέους συγ
γραφείς, κα< γι’ αύτό καταντά κανείς νά 
μή ξέρη άπό ποΰ πηγάζει. Πηγάζει άπο- 
κλειστικά άπό τό «Κακοδεμένο Προμηθέα» 
καί άνάμεσα άπό τό έργο αύτό, πηγάζει 
άπό τήν αύτοκτονία τοΰ Κυρίλλοφ στούς 
«Δαιμονισμένους». Ό Κυρίλλοφ πρώτος έ- 
φαντάσθηκε τήν άσκοπη πράξη, καί προ
τού τής δώση τήν άληθινή μορφή της, ό 
Ζίντ τήν έσατύρισε ό ίδιος στόν «Κακοδε
μένο Προμηθέα». Ό μηχανισμός της έδώ 
έχει μιά ίδιάζόυσα μορφή : ένας κύριος 
περπατεΐ, σταματά έναν διαβάτη, τοΰ ζη
τά τήν διεύθυνση κάποιου, ενός οποιοσδή
ποτε, τόν όποιον αύτός ό κάποιος δέν γνω

ρίζει. Γράφει τήν διεύθυνση σ’ ένα φάκελ- 
λο, ό φάκελλος αύτός περιέχει ένα πεντα- 
κοσάρικο πού θά τό στείλη δίχως λόγο 
στόν άνώνυμον αύτόν. Τήν ίδια στιγμή 
τραβά ένα χαστούκι στό μάγουλο έκείνου 
πού τοϋ έδωσε τόσο πρόθυμα τήν πληρο
φορία καί φεύγει. Διπλή άσκοπη πράξη: 
δέν έχει κανένα λόγο νά στείλη σέ κάποιον 
ένα πεν ;ακοσάρικο, ούτε νά χαστουκίση 
τόν πρόθυμο διαβάτη. ΟΙ πράξεις αύτές 
εΐναι ολωσδιόλου ξεκάρφωτες, δίχως καμ- 
μιά ρίζα· δέν εΐναι δίχως συνέπειες καί ή 
πιό παράξενη άπό τίς συνέπειες αύτές εΐναι 
δτι σχηματίζεται μιά σχέση αιτίας καί ά- 
ποτελέσματος άνάμεσα στόν άνθρωπο πού 
τρώγει τό χοστούκι καί τόν κύριο πού δέ
χεται τό πεντακοσάρικο. Δίχως τό πεντα- 
κοσάρικο τοΰ πρώτου, ό δεύτερος δέν θά- 
τρωγε τό χαστούκι, καί άντιστρόψως.

Τήν άσκοπη πράξη τήν ξαναβρίσκουμε 
στή «Caves du Vatican» δπου ό Αευκά- 
διος σκοτώνει έναν έπιβάτη στό τραίνο, 
δίχως λόγο καί χωρίς νά τόν γνωρίζη, μό
νο καί μόνο γιά νά κάμη μιά κίνηση πού 
νά μήν έχη κανένα δεσμό μέ τίποτε. Κ’ έδώ 
άκόμα καί πέρα ώς πέρα στις «Κάβες τοϋ 
Βατικανού», κυκλοφορεί μία ειρωνεία σχε
δόν άσύλληπτη. Ό Ζίντ ούδέποτε έπίσης 
ώνόμασε τίς «Κάβες τοΰ Βατικανού» μυθι- 
στόρηαα, άλλά σάτυρα, δπως τόν «Κακοδε
μένο Προμηθέα». Τό γελοιογραφικό στοι
χείο έπικρατεϊ· τά πρόσωπα άγγίζουν τά 
δρια τής φάρσας, οί γραμμές τοΰ έργου 
εΐναι έξογκωμένες· ύπάρχει κάτι στις σκη
νές καί στις περιγραφές πού θυμίζει τήν 
πελώρια γελοιογραφική διάθεση τοϋ Ντω- 
μιέ. Μέ τή διαφορά δτι ό Ντωμιέ έκαμε γε
λοιογραφίες άπάνω σέ συνηθισμένα πρό
σωπα, σέ πρόσωπα γνωστά πού συναν
τούσε κανείς στό δρόμο, στά θέατρα, σέ 
δλα τά καταστήματα τοϋ Παρισιού, δπως 
καί συήν κυβέρνηση μέσα, ένώ οί γελοιο
γραφίες τοϋ Ζίντ άντιπροσωπεύουν πρό
σωπα φανταστικά, πάρα πολύ ίδιάζοντα, 
πού άνήκουν σ’ αύτή τήν οικογένεια τοΰ 
Ζίντ πού μετέχουν στά μίση του,, στις 
περιφρονήσεις του, στις προτιμήσεις του. 
Δέν θυμίζουν στόν μέσον άναγνώστη τίπο
τε άπό τίς γνωριμίες, άπό τά γούστα, άπό 
τίς προτιμήσεις τοϋ μέσου αύτοϋ άναγνώ
στη, ένώ ό Ντωμιέ έπρόσφερε στά μάτια 
τοϋ διαβάτη μορφές φανταχτερές καί γνώ
ριμες.

Εκείνο πού χωρίζει τόν Ζίντ ώς μυθι- 
'στοριογράφο άπό τούς μεγάλους μυθιστο- 
ριογράφους πού τούς εΐχε πάντα στό νοϋ 
του καί πού τούς πήρε γιά πρότυπα, εΐναι 
δτι ποτέ δέν σκοτίσθηκε νά βγή έξω άπό 
τόν έσωτερικό του κόσμο πού μάς ζωγρά
φισε πάντα καί πού γιά τήν ώρα, δέν μοΰ 
φαίνεται νά έχη άκόμα κανένα γενικό χα
ρακτήρα. Αέγω γιά τήν ώρα, γιατί εΐναι 

άδύνατο νά έκφέρη κανείς τήν παραμικρό- 
τερη κρίση γιά τό μέλλον καί γιά τόν τρό
πο πού τό μέλλον θ’ άντιμετωπίση τό·έρ
γο τοΰ'Άντρέ Ζίντ. Έλέχθη γιά τόν Σταν- 
τάλ δτι κΓ αύτός παρουσίαζε τόν ίδιο έξαι- 
ρετικό χαρακτήρα, άλλά αύτό τό συνεπέ- 
ραναν άπό τίς δυσκολίες τής λογοτεχνι
κής σταδιοδρομίας τοϋΣταντάλ καί δχι άπό 
τά πρόσωπά του, γιατί άν τά προσέξη κα
νείς, θά βρή σ’ αύτά, είτε γαλλικά εΐναι 
είτε ιταλικά, ένα άπό τά κύρια χαρακτηρι
στικά τής γαλλικής ζωής.

ΟΙ ήρωες τοΰ Σταντάλ εΐναι δλοι φιλό
δοξοι, πού έλπίζουν νά έπιτύχουν στήν κο
σμική ζωή, είτε κοσμικοί τύποι μπλαζέδες 
πού θέλγονται άπό τό θάρρος καί άπό τόν 
ήρωϊσμό. Αύτοί εΐναι χαρακτήρες, ό πρώ
τος μάλιστα, πού εΐναι διαδεδομένος εύ- 
ρύτατα σέ δλη τή Γαλλία καί τήν ’Ιταλία, 
καί μάλιστα δέ τήν έποχή πού ζουσε ό 
Σταντάλ. Τό παράδειγμα τοΰ Ναπολέον- 
τος καί τών στρατηγών του, οί εύκαιρίες 
τών έπαναστάσεων καί τών καθεστωτικών 
άλλαγών, άνοιγαν στις φιλοδοξίες τοΰ κα- 
θενός άπέραντο στάδιο γιά νά δράσουν. 
Έδώ δέν ύπάρχει τίποτε τό έξαιρετικό. 
Ένώ δέν συμβαίνει τό ίδιο μέ τόν Ζίντ, ό 
όποιος δίνει στά πρόσωπά του μιά ψυχο
λογία άπόλυτα ειδική πού άποτελεϊται άπό 
αίσθήματα πολύ σπάνια καί πολύ ίδιά
ζοντα.

Μάς εΐναι λοιπόν άδύνατον νά γνωρί
ζουμε άν ό Ζίντ δημιουργεί, δπως έκαμε ό 
Ρουσσώ, μίαν κλίμακα νέων άξιών καί αι
σθημάτων, πού θάχουν ύστερα άπό αύτόν 
μιάν άπέραντη άπήχηση καί πού θά τόν κά
μουν άπόστολο καί προφήτη ένός νέου τβό- 
που νά νοιώθη κανείς τή ζωή, μιάς τάξεως 
συγκινήσεων πού ήταν έως τώρα δοσμένες 
σέ πολύ λίγους διανοουμένους,— ή άν θά 
παραμείνη ένας μεμονωμένος συγγραφέας, 
έξαιρετικός γιά τόν έαυτό του, άλλά δίχως 
ζωντανούς άπογόνους.

Καμμιά λοιπόν άπό τίς κρίσεις πού έκ- 
φέρουμε σήμερα γιά τόν Ζίντ δέν έχει χα
ρακτήρα οριστικό, γιατί ύπάρχει στή μέση 
ένα αίνιγμα πού ό χρόνος μόνος έχει τά 
μέσα νά τό ξεδιαλύνη.

ΟΙ «Caves du Vatican», δσο καί άν ή- 
σαν «σάτυρα» ήσαν δμως κιόλας ένα μυ
θιστόρημα μέ τήν έννοια πού τό άντιλαμ- 
βάνεται ό Ζίντ* πριν άπ’ δλα ένα σύνολο 
πράξεων καί προσώπων πού άνεπτύσσον- 
το μαζί, πού είχαν έπίδραση τά μέν έπά- 
νω στά δέ καί πού βρίσκονταν σέ άντίθε
ση δχι τόσο άπό τά γεγονότα δσο άπό τίς 
διαφορετικές άντιλήψεις πού έχουν γιά τόν 
κόσμο καί γιά τή ζωή. ‘Όπως στούς «Κι
βδηλοποιούς» ύπάρχουν καί στις «Caves 
du Vatican» δύο κόσμοι: ό κόσμος τών 
προσαρμοσμένων άνθρώπων, τών νοικο- 
κυρέων, τών άνθρώπων τής ρουτίνας ή έ-
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κείνων πού ζούν μέσα στό συμβατικό, καί 
τών άλλων, τών τυχοδιωκτών, έκείνων πού 
δέν άναπαύονται, πού ζητούν περισσότε
ρη λευτεριά, περισσότερη περιέργεια, περισ
σότερες ήδονές και πού άποτελοϋν τά 
πρόσωπα τά προσφιλή στόν Ζίντ.

Τό βιβλίο αύτό δπου ό Ζίντ θέλησε νά 
κάμη μιά άπόπειρα άγνοϋ μυθιστορήματος, 
δέν άνταποκρίνεται καθόλου στήν γαλλική 
άντίληψη του μυθιστορήματος. Μάς θυμί
ζει μάλλον ένα άπό τά μεγάλα έκεϊνα γερ
μανικά βιβλία στά όποια ό συγγραφέας έ- 
δοκίμασε νά βάλη τήν πείρα του, βιβλία 
τύπου «Βίλχελμ Μάϊ&τερ» ή «Τιτάνος» τοϋ 
Ζάν-Πώλ, ή άκόμη μεταγενεστέρων βιβλίων 
μέσα στά όποια οί γερμανοί μυθιστοριο- 
γράφοι τοϋ 1860 θέλησαν νά κλείσουν τήν 
έποχή τους. Στό «Ημερολόγιο τών Κιβδη
λοποιών» ό Ζίντ λέγει ό ’ίδιος δτι θά ήθε
λε νά χρησιμοποιήση τόν Κήπο τοϋ Λου
ξεμβούργου σάν τόπο έπίσης φασμαγορικό 
δσο οί Άρδέννες ή οί Βερώνες τών κωμω
διών τοΰ Σαίξπηρ. Άλλου μάς περιγράφει 
μέ έναν λιτό λυρισμό τήν πάλη ένός ηρώα 
μέ έναν άγγελο. Ξέρουμε δτι ό άγγελος 
αύτός δέν εΐναι ολωσδιόλου πραγματικός, 
μά ό Ζίντ μάς τό παρουσιάζει σά νάταν 
παρών. Μιά μεγάλη φροντίδα του στούς 
«Κιβδηλοποιούς» εΐναι ν’ άπαλλαγή Ολωσ
διόλου άπό τήν γαλλική ρεαλιστική άντίλη
ψη καί νά ζητήση τήν άπόλυτη άλήθεια, 
δχι μέσα στήν λεπτολόγα παρατήρηση τών 
μικρών συμβάντων τής καθημερινής ζωής, 
άλλά μέσα σέ ένα ιδανικό κατασκεύασμα, 
σύμφωνα μέ τό σχέδιό του καί σύμφωνα 
μέ κάποιαν παγκόσμιαν άλήθεια. Μέ τήν 
άπαλλαγή του αύτήν άπό δ,τι ύπήρξε τό 
μυθιστορικό Ιδεώδες τριών αιώνων, ό Ζίντ 
έδωσε ένα παράδειγμα πού δέν τό άκολου- 
θοΰν άκόμα άλλά πού μπορεί μιά μέρα νά 
άκουσθή πολύ. Αύτό εΐναι τό μέρος τοΰ 
έργου του πού μοΰ φαίνεται δτι προσέ
χθηκε λιγώτερο άλλά εΐναι άπό τά πιό ση
μαντικά. Προσθέτω δτι δέν έχει καμμιά 
σχέση μέ τήν τάση στό φανταστικό καί στό 
φασμαγορικό πού παρατηρεϊται σέ πολλά 
σύγχρονα μυθιστορήματα. Ό Ζίντ δέν έ- 
πιχειρεΐ μιά συστηματική καί αύθόρμητη 
παραμόρφωση τών μορφών τής ζωής, άλλά 
κάμη τήΛ προβολή μιάς κοινωνίας τόσο 
σφιχτοδεμένης, τόσο ολοκληρωμένης, τόσο 
δημιουργημένης, ώστε μπορεί κανείς πολύ 
εύκολα νά περάση άπό τό άφηρημένο στό 
συγκεκριμένο, άπό τό άδύνατο στό καθη
μερινό, δίχως τίποτα νά φανή δτι άλλάζει 
άπό τήν γενική σύλληψη.

Φαίνεται δτι στό γαλλικό μυθιστόρημα, 
δύο πράγματα έχουν τελειώσει πιά : άφε- 
νός, ό ρεαλισμός γιά τόν ρεαλισμό; δπως 
φαίνεται στούς γάλλους συγγραφείς άπό 
τήν έποχή τής δευτέρας αύτοκρατορίας, 
άφετέρου ή αγνή ψυχολογία δπως ύπάρχει 
στό άναλυτικό μυθυστόρημα, άπό τήν 

«Πριγκίπησσα τής Κλέβ» έως τήν «Στενή 
Πύλη». Ό ρεαλισμός φαίνεται νά πέθανε 
άπό τις θεληματικές ύπερβολές του καί πε
ριορισμούς του, καί ή ψυχολογία πού μπο
ρούσε, άντίθετα, νά δώση στή λογοτεχνία 
ένα τεράστιο μέλλον, σταμάτησε αύτή τή 
στιγμή άπότομα μέ τήν εμφάνιση τοϋ 
Προύστ. Ό,τι καί νά πή κανείς τώρα στήν 
περιοχή αύτή δέν θά εΐναι παρά άναμάσ- 
σημα τοϋ Προύστ. Ό Προύστ έδωσε στό 
άναλυτικό μυθιστόρημα τόση μεγαλοφυΐα 
καί τόσα μέσα έρεύνης ώστε κάθε νέος 
συγγραφέας πού θά έμπνευσθή άπό αύτόν 
θά δώση τήν έντύπωση δτι έκεϊνο πού εΐχε 
νά πή, τδπε κιόλας ό Προύστ. Ζητείται λοι
πόν μιά καινούρια μορφή τής όποιας οί 
«Κιβδηλοποιοί» εΐναι ίσως τό πρώτο παρά
δειγμα, παράδειγμα δυσκολομίμητο γιατί 
χρειάζονται δχι μόνο τά άφηγητικά 
χαρίσματα τοϋ Ζίντ, άλλά καί ή έξαιρετι- 
κή αύτή εύφυΐα, ή τόσο πλατειά, ή τόσο 
εύστροφη πού μπόρεσε νά έξετάση τόσα 
προβλήματα καί νά άπλωθή σέ τόσες διευ
θύνσεις, Τό μυθιστόρημα άντιμετωπιζόμενο 
έτσι ξαναγίνεται δ,τι ήταν στήν άρχή, ένα 
σύνολο, μιά έκφραση ολοκληρωμένη. Ά- 
φαιρώντας άπό αύτό τό περιγραφικό καί 
ψυχολογικό στοιχείο, ό Ζίντ τό ξαναφέρ
νει στήν πηγή του, δηλαδή στό ήρωϊκό μυ
θιστόρημα, στό επικό ποίημα. ’Άλλωστε 
δλα τά μεγάλα μυθιστορήματα εΐναι έπι- 
κά ποιήματα *καί άπό αύτό άναγνωρίζει 
κανείς δτι εΐναι μεγάλα μυθιστορήματα. 
Στούς «Κιβδηλοποιούς» ή ποίηση εΐναι ά- 
σύλληπτη, μά βρίσκεται παντού. Δέν εΐναι 
ειδικά τοποθετημένη σέ μιά γωνία ούρα- 
νοϋ, σέ μιά γωνία σπιτιού, σέ μιά σκηνή, 
άλλ’ άποτελεϊ ένα στοιχείο διάχυτο μέσα 
στό όποιο κολυμπούν τά πρόσωπα. Εΐναι 
μιά ποίηση ελεύθερη, δέν παρουσιάζεται 
στό προσκήνιο άλλά βρίσκεται στό βάθος 
τών ψυχών.

Δέ λέμε δτι οί «Κιβδηλοποιοί» εΐναι 
τέλειο έργο, άλλά τί θά πή τέλειο έργο; 
Άλλ’ εΐναι κάτι περισσότερο, εΐναι ένα 
βιβλίο δπου ό συγγραφέας άπαντά σέ τό
σες ερωτήσεις, θέτει άλλες τόσες ό ίδιος, 
έξετάξει τόσα άγωνιώδη προβλήματα ώστε 
ένδιαφέρεται τό πνεύμα στόν ύψιστο βαθ
μό. Δέν περιέχει καμμιά φιλοσοφία, θέλει 
νά παραμείνη άγνό μυθιστόρημα καί δμως 
μέσα σ’ αύτό τό άγνό μυθιστόρημα θά ζη
τήση κανείς δχι μιά φιλοσοφία άλλά μοτί- 
βα φιλοσοφίας, στοιχεία άνησυχίας καί ε
ρωτηματικών. Εΐναι ή μοίρα τών μεγά
λων συγγραφέων νά δημιουργούν καλού- 
πια άτελή γιά νά έκφράζωνται, γιατί τά 
τέλεια καλούπια πού εΐναι δοσμένα πιά 
σπρώχνουν μοιραία τό πνεύμα σέ κάποια 
συμβατικότητα, σέ κάποιαν εύκολία δογμα
τισμού.

Τά μεγαλείτερα προβλήματα δέν εκ
φράζονται παρά μέ τρόπο έρωτηματικό. 

κόμη τήν άληθινή του θέση-, ’Άλλοι ,τό βρί
σκουν άνάξιο τού συγγραφέα πού έγραψε 
τόν «Άνηθικολόγο» καί τις «Caves du 
Vatican», άλλοι τό έπαινούν γιά λόγους 
πού άφίνουν νά καταλάβη κανείς δτι δέν 
άντιλήφ-θηκαν τήν άληθινή του άξια, ούτε 
τό μεγαλείο του.

’Άν ύπάρχη ένας κρυφός δεσμός άνά- 
μέσα στά διάφορα μυθιστορήματος τοΰ 
Ζίντ καί προπάντων ανάμεσα στά διάφορα 
πρόσωπά του, αύτός πρέπει νά ζητηθή μέ
σα σέ μιά κάποια φιλοσοφία τής δράσεως 
πού τοΰ άνήκει ιδιαιτέρως. Μέ τον Ζίντ 
δέν φαίνεται νά ύπάρχη ειμαρμένη. Τά 
πρόσωπα καθορίζονται πάντα άπό τόν 
εαυτό τους καί ή ιστορία τού βιβλίου, εΐναι 
ή ιστορία τού θεληματικού αύτού αύτοκα- 
θορισμού. Τά πρόσωπα τών «Κιβδηλο
ποιών» είναι δλοι άνθρωποι οί όποϊοι, δί
χως μεγάλες λαχτάρες καί βάζοντας τις 
πράξεις των στούς δύο δίσκους μιάς ζυ
γαριάς, διαλέγουν πάντα, δχι τό χειρότε
ρο ή τό διεφθαρμένο, δπως έλέχθηκε μέ 
έπιμονή γιά τά γούστα τού Ζίντ, άλλά 
τή διεύθυνση δπου τούς παρασύρει ή άνη- 
συχία τους ή ή περιέργειά τους. Ανησυ
χία καί περιέργεια εΐναι περίπου τά κύρια 
έλατήρια πού διακρίνει κανείς άνάμεσα 
άπό δλα τά μυθιστορήματα τού Ζίντ. Μά 
αύτοί .οί δύο πειρασμοί παίρνουν μορφές 
τόσο διαφορετικές πού δέν έχουν θέση γιά 
νά τις άπαριθμίσω έδώ. 'Όσο πολυάριθμα 
καί άν εΐναι τά φαινομενικά μοτίβα, συνο
ψίζονται εντούτοις σ’ αύτές τις δύο τάσεις. 
’Ίσως, γιά νάναι ένα μυθιστόρημα όλό
τελα άγνό, μέ τόν τρόπο πού τό άντι- 
λαμβάνεται αύτό ό Ζίντ, ίσως νά μήν 
πρέπει ή ΕΙμαρμένη νά διαφαίνεται σ αύτό 
μέ τρόπο πάρα πολύ κτυπητό. Ό μυθιστο- 
ριογράφος πρέπει νά κρατή τον ρόλο του 
πού εΐναι προφανής, τόν ρόλο του σάν δη
μιουργού. Γιά νά εΐναι κυρίαρχος ό ρόλος 
αύτός, πρέπει τά πρόσωπα νά μή παρασύ- 
ρωνται άπό κινήσεις μοιραίες, ακαταμά
χητες. ’Άν ύπάρχη ένα σημείο έπαφής τού 
Ζίντ μέ τήν κλασική ψυχολογία, τό σημείο 
αύτό βρίσκεται άκριβώς έδώ. “Ετσι εξηγεί
ται αύτό τό ύφος τής ανώτερης άνεσης πού 
διατηρούν οί «Κιβδηλοποιοί» καί πού έτά- 
ραξε πολλά πνεύματα συνηθισμένα νά, ύ- 
φίστανται πιό δυνατές επιρροές^. ’Έτσι εξη
γείται έπίσης αύτό τό ύφος τού ύπέρτατου 
νεωτερισμού πού άναπνέει κανείς μέσα, στό 
βιβλίο αύτό. Γιά μάς άπομένει τό πιό έξαι- 
ρετικό άπό έκεϊνα πού έγραψε ό Ζίντ καί 
πού περιέχει περισσότερο μέλλον, είτε άπό 
τήν άποψη τής κατοπινής του έξέλιξης, είτε 
άπύ τήν άποψη τής έπενέργειάς του έπάνω 
στή λογοτεχνία.

EDMOND JALOUX
(Μετάφρ. Γ. ΔΑΜΟΡΗ)

Τό νά συμπεραίνη κανείς εΐναι σά νά 
σκοτώνη κιόλας.

Γνωρίζουμε έπίσης άπό τό ημερο
λόγιο αύτό δτι ή περιπέτεια που άποτελεϊ 
τη λύση τών «Κιβδηλοποιών» εΐναι αύθεν- 
τική, Πολλοί άναγνώστες φαντάσθηκαν ό
τι ή αύτοκτονία τού Βόρη είναι μίμηση 
άπό τόν Ντοσνογιέφσκη καί ιδιαίτερα άιτό 
τούς «Δαιμονισμένους». Είναι καταπλη
κτικό τό διάβασμα τού άληθινου αύτού 
συμβάντος πού έπέτρεψε στόν Ζίντ νά διη- 
γηθή τήν Ιστορία αυτή. Άλλά καί αύτό 
τό έκ τού φυσικού συμβάν μοιάζει νά εί
ναι περίληψη ένός κεφαλαίου του Ντοστο- 
γιέφσκη, πράγμα πού σημαίνει (άς τό πού
με παρεμπιπτόντως) δτι δταν πολλοί Γάλ
λοι κριτικοί δηλώνουν δτι ό Ντοστογιέφ- 
σκη εΐναι ειδικά Ρώσσος καί άκατάληπτος 
γιά τήν γαλλική ψυχή, άποδεικνύουν συ
στηματικήν άγνοια τής άνθρώπινης ψυχο
λογίας θέλοντας άποκλειστικά νά κλει- 
σθούν μέσα στά δρια μιας ήθικής συμβα
τικότητας. Μαθαίνουμε από τούς «Κιβδη
λοποιούς» δτι ό κ. Ροζέ Μαρτέν ντύ Γκάρ 
συμβούλευε τόν Ζίντ νά μή σταματηση 
έκεΐ τό μυθιστόρημά του άλλά νά, τού 
δώση μιά συνέχεια δπως ό ίδιος έκαμε 
στούς «Τιμπώ». Άλλ άν ή ζωή εΐναι περί
που άπροσδιόριστη, ή τύχη όμως δέν εί
ναι. Δέν μπορεί κανείς νά παρατείνη ά- 
προσδιόριστα τήν παρουσία^ του τάδε η 
τάδε προσώπου καί ό Ζίντ είχε δίκαιο πού 
σταμάτησε στόν θάνατο του Βόρη. Τί,μας 
ένδιαφέρει άν τά άλλα πρόσωπα δέν έ
χουν όλότελα έξαντληθεϊ; Αύτό πού ράς 
έδωσαν άπό τόν εαυτό τους μάς~ άρκει* 
πέρα άπό αύτό, θά έπαναληΦθούν ή θά 
τροποποιηθούν μέ τρόπο πάρα^πολύ εξω
τερικό. Οί βασικές γραμμές τού χαρακτή
ρα των μάς έγιναν γνωστές. Η πρόθεση 
τοΰ Ζίντ ήταν νά μή τά διατύπωση όλό
τελα, καί ν’ άφήση τά πρόσωπα αύτά μέ
σα σ’ ένα μεσόφωτο πού τά προεκτείνει 
καί πού δίνει στόν αναγνώστη ύποβολές 
δσο καί σκέψεις.

ΟΙ «Κιβδηλοποιοί» εΐναι ένα θαυμάσιο 
παράδειγμα μυθιστορήματος δίχως ορατή 
ποίηση, πού χρησιμοποιεί, σέ πρώτη δψη, 
ένα άπλό άφηγηματικό στοιχείο, μά πού 
άπό τή διαβάθμιση τού ένδιαφέροντος, ά
πό τό βάδισμα τών προσώπων, άπό τό ά- 
περιόριστο μερικών πράξεων, δίνει μιά 
δυνατή έντύπωση μυστηρίου καί άτέλειω- 
του. 'Όλα νά τά λέγη, καί όμως ν’ άφίνη 
νά καταλαβαίνη ό άναγνώστης δτι δλα δέν 
ειπώθηκαν, αύτός φαίνεται νά ήταν ό σκο
πός τού Ζίντ καί αύτή εΐναι, πραγματικά 
ή έντύπωση πού άναδίνεται άπό τούς «Κι
βδηλοποιούς».

Εΐναι άλλωστε κι’ αύτός ένας λογος 
πού τό βιβλίο αύτό ξέφυγε άπό τήν προσο
χή πολλών άναγνωστών καί δέ βρήκε ά
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ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Τό Βογατσικό ή Μπογατσκό, δπως 
τό λένε οί ντόπιοι, εΐναι χαριτωμένη 
κωμόπολη τής Δυτικής Μακεδονίας 
μέ 400 σπίτια καί 2.000 πληθυσμό. 
Σέ ύψος 800 μέτρα εΐναι κτισμένο 
πάνω σέ καμμιά εικοσαριά λοφίσκους, 
πού τό κάνουν πολύ γραφικό. Τό το
πίο έχει σχήμα τεράστιο άλογινοΰ 
πετάλου, ή περιφέρειά του άποτελεϊ- 
ται άπό άλλεπάλληλες σειρές βουνών 
καί λόφων μέ πολύ έμμορφες γραμ
μές καί πού τόάνοιγμά του πρόςΝότον 
κόβεται άπ’ τήν πλατύτατη άσημένια 
κορδέλλα τοΰ ’Αλιάκμονα και άφίνει 
τήνματιά νά ξεκουράζεται σέ μιάύπέ- 
ροχη άποψη, πού φθάνει ίσαμε τά 
βουνά, πού κρύβουν πίσω τους τήν 
’Αλβανία καί τήν ’Ήπειρο.

Οί κάτοικοι τοΰ Βογατσικοΰ εΐνε 
συντηρητικοί, ύπερβολικά συντηρητι
κοί μάλιστα. Τηροΰν πιστά τίς πα
τροπαράδοτες συνήθειες καί παρα
δόσεις. Ή οίκογένεια εΐναι καθαυτό 
πατριαρχική μέ τά παληά ήθη καί 
έθιμα.

'Ένας καλός έρευνητής θά μπορού
σε νά βρή στό Βογατσικό άφθονο 
λαογραφικό ύλικό. Πρέπει δμως νά 
εΐναι ώπλισμένος μέ ύπομονή καί νά 
έχη καιρό στή διάθεσή του. Πρό πάν
των καιρό. Γιατί ή οικογενειακές 
γνωριμίες δέν εΐναι καί τόσο εύκολες 
στό Βογατσικό, άπ’ τίς γυναίκες δέ 
κυρίως θά μποροΰσε κανείς νά μαζέ- 
ψη τά στοιχεία πού θά πλούτιζαν τή 
μακεδονική λαογραφία. Καί ή δου
λειά αύτή πρέπει νά γίνη σύντομα.

Ή νεώτερη γενηά άρχισε ν’ άπο- 
μαθαίνη τά παληά, άλλ’ άπομένουν 

μερικές ήλικιωμένες γυναίκες άνάμε- 
σα στά 70 καί τά 90 χρόνια. Αύτές 
θά μποροΰσαν, άν έπεφταν σέ καλά 
χέρια, νά ξαναζωντανέψουν μιά πε
ρασμένη έποχή καί νά παραδώσουν 
στό μελετητή τών μακεδονικών πρα
γμάτων ένα ύλικό πολύτιμο, πού κα
θημερινώς χάνεται καί σέ λιγάκι θά 
έχη σβύση γιά πάντα στή μνήμη τών 
νεώτερων γενηών.

Μιά χαρακτηριστική έκδήλωση τοΰ 
κοινωνικού βίου τών Βογατσιωτών 
εΐναι ό γάμος. Σήμερα άπλοποιεΐται 
καί αύτός όλοένα περισσότερο. Πριν 
άπό λίγα χρόνια τώρα έπαιρνε τής 
διαστάσεις άληθινοΰ πανηγυριού. 
Κρατούσε όλόκληρη βδομάδα καί οί 
καλεσμένοι έτρωγαν, έπιναν καί γλεν
τούσαν μιά στό σπίτι τοΰ γαμπροΰ, 
καί μιά στό σπίτι τής νύφης, δπου 
ούτε τά φαγιά, ούτε τά ρακιά καί τά 
κρασιά λογαριαζότανε. Είχε τότε τής 
εύτυχίες του τό χωριό καί δλα ήτανε 
άφθονα παντοΰ. Τώρα δμως τά άμ- 
πέλια τά κατάστρεψε ή φυλλόξέρα 
καί ή γή έκεΐ πάνω δέν εΐναι τόσο 
εύφορη ώστε νά ξεπληρώνωνται οί 
κόποι τοΰ γεωργού άπό άλλα πλού
σια εισοδήματα. Γι’ αύτό σιγά—σιγά 
καί τά πατροπαράδοτα ήθη κΓ έθιμα 
τής τελετής τοΰ γάμου ξεχνιούνται 
καί μαζί μ’ αύτά χάνεται καί ή μονα
δική εύκαιρία τών γυναικών καί τών 
κοριτσιών νά χορέψουν μπροστά στόν 
κόσμο στήν πλατεία τοΰ χωριοΰ έλ- 
ληνικούς χορούς. ’Επωφελούμενος 
άπό μία έπίσκεψή μου στό Βογα
τσικό κατώρθωσα νά περισυλλέ- 
ξω, δχι καί πολύ εύκολα, λίγα πρά-

σματα ένα κρατάει ή ζυμώτρα και 
ένα άλλο βάζουν στό σεντούκι τής 
νύφης γιά γοΰρι. Κατά, τό ζύμωμα 
συγκεντρωμένοι γύρω άπ’ τό κορίτσι, 
οί συγγενείς, οί φίλοι καί ή φιληνα- 
δες τοΰ γαμπροΰ ή τής νύφης τρα
γουδούν αύτά τά τρία τραγούδια.

Α'.
Ψιλουλιχνοΰν τ’ άλεύρι 
κ’ άψράτο τό προζύμι 
κοράσιο τό ζυμώνει 
μ'ι μάνα μί πατέρα’ 
μί μάνα, μί πατέρα 
μ” άδέρφια κι’ άξαδέρφια. 

Β'.
Τοΰ κυροΰ γαμπροΰ ή μάνα 
άνιβαίνει κατιβαίνει 
κι’ τούν ήλιου παραγγέλνει. 
Ψήσει ήλιάκιμ ψήσει 
τούτην τήν ήβδουμαδα 
χαρά θέλου νά κάμου 
στόν πρώτο τόν ύγιό μου.

Ή περιστεροΰδα ή νύφη μας _ 
κάθεται στόν Πύργο καί τραγουδει, 
τραγουδεϊ καί λέγει καί μόν λαλει. 
Κι’ ούτε νιόν φουβάται κι ουτ άγουρουν 
μόν τήν πήθηρά καί τόν πηθηρό 
καί τήν άντραδέλφη τήν Πηρινιω, 
πού θά τήν σηκώνη πολλά ταχύ. 
Σήκου κυρά νύφη δτ’ έφιξει 
πότε θά ζυμώσης έννιά ψωμιά 
καί νά καρτερήσης έννιά σινιά.

'Ύστερα άπό τό ζύμωμα άρχίζουν 
τά κεράσματα καί ό χορος. Σέρνει 
τόν χορό τό κορίτσι πού ζύμωσε, έτσι 
δπως εΐναι μέ τά ζυμάρια στα δά
κτυλά, μέ τήν ποδιά τήν άσπρη και 
μέ τό φακιόλι στό κεφάλι. Ο χορος 
χορεύεται μέ τά άκόλουθα τράγου 
δια:

Δ .
Περδικίτσαμ’, χάϊ ξεφτέρι 
ποιόν νά στείλου νά σή φερψ·· 
Στέλνου τόνα, στέλνου τ’ άλλου 
τού βοργό τού χελιδόνι 
να μί φέρη τήν πέρδικα 
τήν πέρδικα π’ άγαποΰσα 
κι’ χειμών κί καλοκαίρι.

Ε’.
Πουλάκι κλαίει στήν πόρτα μου 
κι’ άλλου πουλάκι τοΰ ρωτά _ 
_ Τ’ έχεις πουλάκι μου κι κλαις; 
κόμα βράδυ μένεις μοναχό 
κι’ αΰριο βράδυ μένουμε τα δυό 
στή ρίζα τοΰ βασιλικού.

νματα άπ’ τό λαογραφικό θησαυρό, 
πού κρύβεται άκόμα καί φυλάγεται 
στή μνήμη τών γεροντότερων. ^-ήμε
ρα σάς δίνω τά τραγούδια του γά
μου κατά τό δυνατό περισσότερό εξ
ακριβωμένα καί συμπληρωμένα.

Καθώς δέν έχω ειδικότητα, τα 
τραγούδια αύτά τά παραδίνω στή 
δημοσιότητα, χωρίς παρατηρήσεις και 
σχόλια, χωρίς συγκρίσεις και παραλ
ληλισμούς. Ή δουλειά αυτή εΐνε του 
έπιστήμονα λαογράφου, που μπορεί 
άπό ένα άμορφο ύλικό νά δημιουρ- 
γήση τό μαγικό παλάτι, δπου θα φυ- 
λάγωνται γιά πάντα οί θρυλλοι και 
ή παραδόσεις, τά ήθη και τσ εθιμα 
τοΰ Μακεδονικού λαοΰ.*

Ή προετοιμασίες τοΰ γάμου, τόσο 
στό σπίτι τοΰ γαμπροΰ, δσο καί στο 
σπίτι τής νύφης, άρχίζουν το βράδυ 
τής Παρασκευής. "Ενα συγγενικό 
κορίτσι, πού νά μή είναι όρφανο άπο 
μητέρα καί πατέρα, πιάνει τό προζύ
μι γιά τό ψωμί πού θά χρησιμοποιη
θώ’ στά τραπέζια τών καλεσμένων. 
Μέσα στό προζύμι ρίχνουν δύο-τρια 
μικρά νομίσματα, βασιλικό, λίγο κρα
σί καί τήν βέρα τοΰ γαμπροΰ ή τής 
νύφης- "Οταν γίνη τό προζύμι, τό το
ποθετούν μέσα σ' ένα κάνιστρο και 
ένα άψηλό παλληκάρι τό, σηκώνει 
άπάνω άπ’ τό κεφάλι του. Οί παρον- 
τες όρμοΰν τότε καί προσπαθούν να 
τσιμπήσουν λιγάκι άπ’ τήν ζύμη και 
λένε άστεϊζόμενοι στή νύφη: «έτσι 
νά οέ τσιμπάει κι’ ό γαμπρός» και 
στόν γαμπρό: «έτσι νά σέ , τσιμπάει 
ή νύφη». Έν τώ μεταξύ -το κορίτσι, 
πού ζύμωσε, άλευρωμένο δπως είναι 
χαϊδεύει τό γαμπρό ή τήν νύφη και 
άρχίζει γενικό άλεύρωμα δλων τών 
καλεσμένων μέ τήν εύχή νά ζήσουν 
τά νιόγαμπρο καί νά γεράσουν.

Τήν άλλη μέρα πού θά χωρισθη 
ή ζύμη σέ ψωμιά θά βρεθή τό δαχτυ- 
λίδι. Ή ζυμώτρα θά τό περάση στο 
δικό της τό δάχτυλο καί θά τό πα- 
ρουσιάση στό γαμπρό ή τήν νύφη για 
νά πάρη τό δώρο της. ’Απ’ τα νομί
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To Σάββατο μεσημέρι ξυρίζεται ό 
γαμπρός μ’ αύτά τά τραγούδια πού 
τραγουδούν γύρω του οί συγγενείς 
καί οί φίλοι του:

ΣΤ'.
Άργυρόμ’ ξουράφι 
σερν’ άγάλια, άγάλια. 
τρίχα μή ραΐσει 
γιατ’ αύτή ή τρίχα 
εΐν’ άγουρασμένη 
κι’ ξαγουρασμένη 
μί σαράντα άσπρα.

Ζ'.
Γαμπρέμ’ τί μάνα σ’ έκανε 
κι’ εΐσ’ άσπρους σάν τού γάλα; 
καί τό βυζί πού βύζανες 
ήταν μαργαριτάρι 
κι’ κούνια πού σέ κούναγε 
ήταν μαλαματένια.

Τήν ίδια ώρα μαζεύονται καί στό 
σπίτι τής νύφης ή φιληνάδες της καί 
τήν χτενίζουν τραγουδώντας τά ’ίδια 
τραγούδια, μέ τήν διαφορά, πού άλ- 
λάζουν μερικά άπ’ τά λόγια: άντί 
ξουράφι λένε χτένι, καί άντί γαμπρός 
λένε νύφη.

Αργά τό Σαββατόβραδο στό σπί
τι τής νύφης συγγενείς καί φίλοι λυ
πούνται πού θά φύγη ή νύφη καί 
τραγουδούν αύτό τό λυπητερό τρα
γούδι:

Η'.
Κόμα άπόψ’ άντάμα 
κι* αύριο ώς τού γιόμα 
κι’ άν μί μάλουσέτι 
τώρα χόρτασέτι 
φάτι τού ψωμί μου 
πιέτι τό κρασί μου 
κάτστι καί στούν τόπουμ.

Τήν Κυριακή τό πρωί πάει ή νύ
φη μέ τής φιληνάδες της ν’ άποχαι- 
ρετήση τήν βρύση τής γειτονιάς της. 
Η μουσική, πού τήν άποέελοΰν εγ
χώρια όργανα, παίζει αύτό τό τρα
γούδι:

θ'.
— ’Άιντε, συντρόφισσα, 
νά πάμε γιά νερό.
— Σύρτι σείς, δέν έρχουμι 
γιατί μ’ άρράβωνιάσαν 
τοΰ ταχιά τήν Κυριακή 
μαντίλ’ προυβόδισα 
φλουρί καρτέρησα.

Τήν Κυριακή, τήν ώρα πού στο
λίζουν τήν νύφη, ή φιληνάδες της τρα

γουδούν αύτό τό τραγούδι: 
Γ.

Στήν πόρτα ϊστηκα 
κι’ τλυγάδιαζα χρυσάφι μάλαμα. 
Κι’ άέρας φύσήξε 
κί μί πήρι τήν κλωστή 
κί τήν πάει ψηλά - ψηλά 
ψηλά στόν ούρανό.
Έβγάτε βάες καί βαγιοποΰλες μου 
νά δήτε φλούμπουρο πώς φλαμπουρίζεται 
τοϋ ταχιά τήν Κυριακή.

Ή νύφη άποχαιρετά τούς δικούς 
της μ’ αύτό τό τραγούδι:

ΙΑ'.
'Όλοι μ’ έδιουχναν κι’ δλοι μί λέγαν σύρε 
ώς κι’ μάνα μου, κι’ αύτή μοΰ λέγει φεύγα 

[σύρε στό καλό.
Φεύγω κλα'γοντας, φεύγω παραπονιόντας. 
Πέρνω τό στρατί, στρατί τό μονοπάτι. 
Βρίσκω ένα δενδρί, ένα δμμορφο δενδράκι. 
Στέκω, τό ρωτώ καί τό βαργιαξετάζω.
— Μόρφο μου δενδρί, ψηλό μου κυπαρίσσι 
πού νά βραδυαστώ καί ποΰ νά μείνω 

[βράδυ;’
—- Νά Κι’ό ίσκιος μου,πέσε γλυκά κοιμήσου. 
Νά κι’ ή ρίζα μου καί δέσε τάλογό σου. 
Καί ταχύ-ταχύ τό νοίκι νά πληρώσης.
Δυό σταμνιά νερό στήν ρίζα μου νά ρίξης.

Τό άπόγευμα τής Κυρ.ακής, μετά 
τήν στέψι, γίνεται μεγάλος χορός 
στήν πλατεία πού είναι κοντά στό 
σπίτι τοΰ γαμπρού. Τόν χορό τόν 
σέρνει πρώτος ό νοΰνος (κουμπάρος), 
ένώ ή μουσική παίζει αύτό τό τρα
γούδι:

IB' 
’Έβγαν τάγόρια στό χορό 
Κοράσια στά σεΐρια 
Νά δοΰνε κί νά μάθουνε 
Πώς πιάνεται ή άγάπη. 
’Από τά μάτια πιάνεται 
Στά χείλη κατεβαίνει 
Κι’ άπό τά χείλη στή καρδιά 
Ριζώνει καί δέ βγαίνει!

’Αργά τό βράδυ μετά τό γλέντι 
στό σπίτι τού γαμπρού, ένώ ξεπρο- 
βοδοΰν τόν νούνο, ή μουσική παίζει 
αύτό τό τραγούδι:

ΙΓ'.
’Άσπρο σταφύλι ροζακί 
καί κόκκινο κεράσι 
τάντρόγυνο πού γίνηκε 
νά ζήση, νά γεράση. 
Κι’ νοΰνος πού στεφάνωσε 
Χρόνια πολλά νά ζήση 
Νά δός ό θεός κι’ Παναγιά 
Τοΰ χρόνου νά βάφτιση.

1. ΜΠΗΤΟΣ

Παράθυρα πρός τήν Πέμπτη Εποχή
C’ est dans la donee· evasion nommee Avenir...

ANDRE BRETON
I
Ξέρεις την κόμη πού έγραψε τόν άνεμο; Τις ματιές πού παραλληλίσανε 
τόν χρόνο; Τή σιωπή πού έννοιωσε τόν εαυτό της;

M/J.ii είσαι σύ μιά νυχτερινή επινόηση πού άρέσκεται στις βροχερές εκ
μυστηρεύσεις- Πού άρέσκεται στό τριίστιο ξάνοιγμα τοΰ πόντου. Είσαι 
μιά περίπτωσις άκατόρθωτη πού όταν ναυαγήσει βασιλεύει. Mff φαντα- 
χτερη καταστροφή είσαι...

”Α! Θέλω ναρθοϋν τά στοιχεία πού ξέρουν ν’ άρπάζουν. Η μέση τών 
συλλογισμών μου θά εύφράνη την καμπύλη τους διάθεση. , Οταν ανέ
βουν μεγαλώνοντας τά δαχτνλίδια ό ξαφνικός ουρανός θά πάρη το χρώ
μα προτελευταίας μου αμαρτίας.

’Ενώ η τελευταία θά γοητεύεται άκόμη άπό τά μοναχικά τούτα λόγια·'

II
Ένα ποδοβολητό τελειώνει στην άκρη τής ακοής. Μιά σουρωμένη καται
γίδα χυμάει μέσα στό νεανικό στήθος πού σπαταλάει τήν ανεξήγητη φεγ
γοβολή του: ( , , , , Ζ
* Η επιθυμία έχει μιά πολύ ψιλή κορμοστασιά και στις παλαμες της 
καίει ή απουσία. ( Ζ ,
‘Η επιθυμία γεννάει τό δρόμο της όπου θέλει να περπατήσει. Φεύγει

.1
Κι’ ένας λαός άπό χέρια πρός έκείνη ανάβει θαυμασμού παρανάλωμα!

III
Τί όμορφη! ’Έχει πάρει τή μορφή τής σκέψης πού τήν αισθάνεται όταν 
αυτή αισθάνεται πώς τής είναι αφιερωμένη...

IV
Στ’ αμπέλια πού δέν έχουνε ηλικία κρύφτηκαν οί καλοκαιρινές μου 
εγκαταλείψεις. "Ενας κυματισμος ονείρου τραβήχτηκε ταφησε κεϊ δεν
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ρώτησε. Στά κουφά δίχτυα τους τό βόμβο στριφογύρισαν σμήνη μέλισ- 
σες. Ια στόματα μοιάσανε στά χρώματα φύγαν μεσ’ άπό τανθη· Τά νε
ρά πολύ πρωινά σταμάτησαν τη μιλιά τους νυχτερινή κι1 άθικτη.

Είναι γιά νά μην ξέρεις πιά τίποτε.

Κι’ όμως, πιστό άπό τάγνοημένο αυτό 
μα. Δεν εχει δάκρυα ούτε συνείδηση.

Δεν φεύγει δέν επιστρέφει.

βουναλάκι υπάρχει ενα συναίσθη-

2'QH οουβόροΠ

r
, Ει·α δίχτυ αόρατο ουγκρατεΐ τόν ήχο που άποκοίμησε πολλές αλήθειες. 
Ανάμεσα στα πορτοκάλια τον δειλινού της γλυστρά η Αμφιβολία- Φυ

σάει το αμέριμνο στόμα- 'Η γιορτή του κάνει νά λάμπουν οί επιθυμητές 
επιφάνειες. Μπορεί νά πιστέψει κάνεις ώς καί τόν εαυτό τον- Νά νοιώ- 
ση την παρουσία τής ηδονής ώς μεσ’ στις κόρες τών ματιών του. 

οί αγκαλιές τών κήπων. Στήν αφή τής απαλάμης σου θ άγαλλιασουν 
οί καρποί πού τώρα μετεωρίζονται άσκοποι. Στό διάφανο στήριγμα της 
κοομοστασιάς σου τά δέντρα θιϊ βρουν τή μακροχρόνια έκπλη ωση των 
φιθυρισμένων τους Απομονώσεων. Στήν πρώτη σου ςεγνασια θ αυ
ξήσουν τά χορτάρια σάν ελπίδες. 'Η παρουσία σου θα δροσισ τη δροσιά-

Τότε θ’ άνοιξης μέσα μου τά ριπίδια τών συναισθημάτων, δάκρυα συ
νειδήσεων, πολύτιμες πέτρες, επιστροφές κι’ απουσίες. Κι’ ενώ θα τρε_ 
χει ό ουρανός κάτω άπ’ τις γέφυρες τών πλεγμένων χεριών μας, ενω 
οί πιό πολύτιμοι κάλυκες θά ταιριάζουνε στά μάγουλα μας θα δώσουμε 
νό σχήμα τού έρωτα πού λείπει άπό τις δράσεις αυτές

Τότε θά δώσουμε

Στή λειτουργία τών δυσκολώτερων δνείρων μιά σίγουρη παλινόρθωση! 

7 Ο Δ ΥΣΣΕΑΣ ΕΛ ΥΤΗΣ

Ίων ματιών του τίου ρέουνε άπό τήν πλάνη του έρωτα- Και βρίσκουνε 
την παρθενικη τους ασέλγεια μέσα στή διάφανη δροσιά τής πιό νυχτε
ρινής χλόης μου.

VI

Ενα ζαρκάδι τρέχει τήν κορυφογραμμή. Κι’ εσύ δέν ξέρεις τίποτε 
γι αυτό είναι τόσο καθαρό τό διάστημα· Κι’ άν μάθης ποτέ ή βροχή 
που θα σέ κατακλύση λυπητερή θά είναι-

Φεύγα ζαρκάδι! Πόθε κοντά στή λύτρωσή σον φεύγα ζωή σάν κορυ
φογραμμή.

VII

Παραμύθια γαλονχήσανε τή βλάστηση τής ηλικίας αυτής πού ανεβάζει 
τις νεραντζιές και τις λεμονιές ώς τήν έκπληξη των ματιών μου. Τί θά 
ήταν η ευτυχία μέ τό ακατόρθωτο σώμα της άν είχε μπερδευτεί μέσ 
οτις ερωτοτροπίες τών χλιαρών αυτών εκμυστηρεύσεων; ,ΐυό χέρια πε
ριμένουνε. Στόν αγκώνα τους στηρίζεται ολόκληρη γή. Στήν αναμονή 
τους ολόκληρη ποίηση. Πίσω άπ τόν λόφο υπάρχει τό μονοπάτι πού 
χαραξε η φρέσκεια περπατηξιά τής διάφανης εκείνης κόρης. Είχε φύγει 
μεσ’άπό τό πρωί τών ματιών μου (καθώς τά βλέφαρα είχανε κάνει τό 
χατήρι τοΰ ήλιου τους) είχε κρυφτεί πίσω άπό τόν ίσκιο τής επιθυμίας 
μου—κι’ όταν μιά θέληση πήγε νά τήν κάνη δική της, αύτή χάθηκε 
φυσημένη άπό στοργικούς ανέμους πού ή προστασία τούς ήτανε φω
τεινή. Τό μονοπάτι αγάπησε τό λόφο κι’ αυτός πιά ξέρει καλά τό μυ- 
στικό.

Έλα λοιπόν άλαργενή εξαφάνιση! Τίποτε άλλο δέν ποθούν περισσότερο

Άγα π ώ

’Αγαπώ κι9 αρρωσταίνω τρυφερά σάν τό λεω 
στά τραγούδια πού γράφω με τη λαμπα τα βραδια, 
στη βουβή κάμαρά μου πού άγρυπνει στα σκοιάδια, 
μέ μιά αγάπη τρελλή πού μέ κάνει νά κλαίω.

Πόσο ανέλπιστα ώοαια τον αγάπησα Θεέ μου, 
σάν παιδί κουρασμένο στήν ποδιά μου έκοιμηθη 
ποοσκεφάλι δταν τούδωσα τα μικρά μου τα στήθη, 
κι9 είδα λάγνα τά βλέφαρα τά χρυσά του νά τρέμουν.

_ rQ, παιδί μου, ευτυχής γείρε δώ καί πιά κοίμου 
στή σιωπή του νανούρισα σά μανούλα σκυμμένηf 
καί τόν είδα νά κλαίει άπό χαρά καί νά δένει 
μέ δεσμούς άπό αίμα τήν παιδούλα ψυχή μου.

Τί ηδονή τήν ορμή ‘και την ρώμη του ακέρια 
στό άπολλώνειο κορμί νά πραΰνω τού άντρός μου, 
τί χαρά τά μικρά μου να τον σφίγγουνε χέρια 
σάν ονοάνιο δώρο πονπεσε αξαφνα μπρός μου.

Αγαπώ κι9 αρρωσταίνω τρυφερά σαν τό λέω 
οτά τραγούδια πού γράφω μέ τη λαμπα τά βράδια, 
στή βουβή κάμαρά μου πού άγρυπνει στα σκοτάδια, 
μέ αιά άγάπη τρελλή που μέ κάνει νά κλαίω...

PITA ΜΠΟΥΜ Η ΠΑΙΊΠΑ
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ “ΗΘΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ,,

Οί αγαπητές «Μακεδονικές Ήμερες . μού 
κάμανε τήν τιμή, νά μου ζητήσουν μιά συνέν
τευξη γιά τις τάσεις κ.λ.π. τής ελληνικής λο
γοτεχνίας κατά τήν τελευταία εικοσαετία μας. 
Τό θέμα γαργαλιστικό καί επίκαιρο, ομολογώ, 
δέν μέ άη ήνει ασυγκίνητο. ("Ισως άλλοι αξιό
τεροι μου στή γραμματολογική ανάπτυξή του, 
άπό τις σελίδες τών «Μακεδονικών ‘Ημερών», 
καθορίσουν αύτές τις τάσεις πολύ άπό μένα 
καλλίτερα, καί τις ταξινομήσουν ωραία.) Έ- 
γώ όμως αύτή τή στιγμή επιθυμώ νά μιλήσω 
γιά κάτι πολύ πιό απλό, μά όχι γιά τούτο λι- 
γώτερον έ'διαφέρον σέ όλους μας καί μικρό
τερης σημασίας καί άξίας. Καί είναι αύτό ένα 
ζήτημα — ζήτημα, άς τό πώ κι’ έγώ, «ηθικής 
τάξεως». Περιέχονται στό ζήτημα "αύτό ένας 
σωρός πράγματά μας, τόσο παρεξηγηθέντα 
καί «άγνωριστοποιηθέντα» άπό μέρος μαζ, 
ιυστε νά μην άκούνε πιά στ’ άληθινά τους ο
νόματα, ώστε νά μήν αναγνωρίζουν πιά τά 
φυσικά πρόσωπά τους. "Ενα άπ’ τά πράγματά 
μας αύτά, είναι τό ζήτημα τής Πνευματικής 
’Επαρχίας.

Ή Ιστορία τοΰ ζητήματος τούτοι» — άπο- 
τελώντας μικρό μέροζ (καί παράρτημα) τής με
γάλης ιστορίας τών γλωσσικών μας άγώνων— 
πήρε τώ;α τελευταία τήν ολική της μορφή 
καί φυσική τη: κατεύθυνση, σέ μιά χωρίς 
προηγούμενο, σύγκρουση μεταξύ έπαρχίας καί 
κέντρου. Καί μιά πρώτη μάχη μας δόθηκε. 
Είναι δύσκολο σήμερα — καί είναι πρόθυρο ϊ 
σως άκόμα — νά κάμει κανείς τόν υλικό άπο- 
λογισμό τών συνεπειών καί αποτελεσμάτων 
πού πρόκυψαν άπό τούτη τή μάχη. Αύτή ή ί
δια ή νίκη φάνηκε σά νά στεκόταν αμφίρρο
πη στό μεταξύ τών δύο άντιπά?ων.

"Ομως, άν καί τά υλικά άποτελέσματα τή5 
σύρραξης αύτής μένουν άκόμα, καί γιά τό πα
ρόν, δυσδιάκριτα, ό ήθικός άντίχτυπό; της 
πάνω στήν μιά άπ’ τις δυό παρατάξεις (στήν 
παράταξη τοΰ κέντρου), στάθηκε, γιά τούς κυ- 
ραότερους εκπροσώπους της, (0 καταστροφι

κός καί τραχύς. Καί τούς άπόβηκε περίπου 
θανάσιμος. Χτυπημένοι ανελέητα στό πιό εύαί- 
στητό τους σημείο—στήν νεολογιωτατική τους 
υπόσταση — έπεσαν καταγής καί δαγκώνουν 
τό έδαφος. Άποκαλυμμένοι στόν τομαρικό 
καί δυσνόητο ρόλο τους, πέταξαν κι’ αύτοί τά 
προσχήματα καί μιλούν κατευθείαν. Δέν συζη
τούν πιά περί... «πνευματικής άφυπνίσεως» — 
θέμα τόσο τους... φιλανθρωπικό καί άντάξιο’. — 
παρά τώρα (λέει) τήν γελοιογραφοΰνε 
αυτήν! Δηλαδή τήν πνευματικήν επαρχία! ’/■ - 
φροκοποΰν άπό πείσμα. Μή παραδεχθέντες νά 
είμαστε οί «ιθαγενείς» τής υπαίθρου, γινήκά
με τώρα γι’ αυτού: αντικείμενο διακωμώδη- 
σης — τάχατις—πρόσωπα κακοποιά καί άστεϊα! 
Οί άνθρωποι πού κίνησαν πρός εμάς, μέ εύαγ- 
γέλιο τό καταστατικό., τής «Εταιρείας πρός 
προστασίαν τών ζώων» δέν θά μάς συγχωρή
σουν ποτέ... τήν κατωτερότητα νά τούς υπο
δεχτούμε μέ ειρωνείες καί γέλια. «Εκβιασμό 
συνειδήσεων» καί * «ατιμία» τώπε τοΰτο, ό 
«συγγραφεύς» τή: «τελευταίας νύχτας τής Γής»! 
«Λόγοι ήθικής τάξεως» τώπε, έπίσης, ένας «φυ
γοκεντρικός (2 3) τής ’Αθήνα:. Τούςπήραμε στά 
σοβαρά (γράφει στή «Νέα Εστία» ό πρώτος)’ 
τούς γελοιογραφήσαμε ακόμα’ τί άλλο λοιπόν 
νά τούς κάμουμε; (3) «Avis aux amateurs» 
γράφει ό δεύτερος στό «Έλλην. Μέλλον»' Τί 
φανάζετε; «...όσες φορές ή λογοτεχνική επαρ
χία είχε κότσια, ήρθε καί κατάκτησε τήν 'Α
θήνα μέ τό σπαθί της»! Καί μάς φέρνει παρά
δειγμα τόν έαυτό του, πού όντας κι’ αύτός έ- 
παρχιώτης. κατάχτησε τήν ’Αθήνα «χωρίς φω
νασκίες καί περιοδικό έφόδου καί ναυμαχίες!

1) Λέγοντας εκπροσώπους της», εννοώ τούς πρω- 
τοστατήσαντας στήν κατά τής έπαρχίας Αντίδραση 
κακούς καί δυσνόητους λόγιους, και όχι τούς—πού εί
ναι ού πολλοί — τίμιους συναδέλφους, πού συζήτησαν, 
Ισως, μαζί μας μέ δλην τήν καλή πίστη και τήν πρό
θεση πνευμ. Ανθρώπων. Αύτοί δέν ζεχιορίστηκαν ποτέ 
άπό έμας. Αδιάφορο Αν πρωτευουσιάνοι ή έπαρχιώτες. 
Ή υπόθεσή μας είναι καί δική τους ύπόθεση.

2) έλξις τοΰ κέντρου (γράφει στό ‘Ελλην. Μέλ
λον > τής 5]12]37 είναι μιά μοιραία καί Ακαταγώνιστος 
κεντρόφυξ δύναμις»!

3) iΟ διαφορά είναι δτι μή δντας σοβαρόν, δέν μπο
ρέσαμε κι’ έμεϊς νά τόν πάρουμε αυτόν στά σοβαρά. 
Καί δτι μήτε νά τόν γελοιογραφήσουμε μπορέσαμε, 
Αφού δέν γελοιογράφοΰνται... οί γελοιογραφίες.

Τό κακό είνε ότι ύ τελευταίος αύτός, μεσ’ 
στή σύγχισ j του. μάς πέρνει γιά όμοιους του! 
Μας πετάει καταπρόσωπο τήν...κατηγορία ό,τι 
εμείς, δέν πήγαμε, νά καταχτήσουμε—δπως αύ
τός— :..μισθοδοτικά τήν ’Αθήνα, παρά προτι
μήσαμε άντίς νά τρεφόμαστε καί νά παχυνό- 
μαστε άπό τήν τέχνη, νά τρέφουμε άπό τήν υ
γεία μας καί τό υστέρημά μας, αύτήν. Διαφο
ρά...άντύ-ήφεων βλέπετε. 

τρομαλέος καρνάβαλος, μέ έσκόπευσε μέ τό ε
ξής έντιμο καί «άνωτεροτικιότατο» όπλο: Ό 
έκ Χαλκίδας παταγωδώς φιλολογών έκτε? ωνι- 
στής πού έκάλεοε «όλους τούς πιστούς εί; ιε
ρόν πόλεμον έναντίον τής πνευματικής καί 
πολιτικής (Σ. Σ. ή υπογράμμιση τής λέ
ξης είναι δικύ| μου) πρωτεύουσας τού Κρά
τους.»! "Εχει μήπως κανένας αντίρρηση γιά 
τό.,.άνδρικόν τού έπιχειρήματος; «’Απ’ τή χο
λέρα, άπ’ τήν πανούκλα—λέει κάπου τό «Θειο 
τραγί»—προφταίνει τό μπόλιασμα. Μά άπ’ τήν 
«άνωτερότητα» κάμποσων όμοιων μας(;) τί προ
φυλαχτικό ' νά σκεφτεϊς;»

II
Είπα απ’ άρχής, δτι στό ζήτημ* αύτό, πού 

τώπα κι’ έγώ «ζήτημα ήθική; τσξεω:», περιέ
χονται πολλά πράγματά μα:. /Όμως τό πιό 
πάνω έκτεθέν, δέν είναι τό άπ’αύτά σπουδαιό
τερο. "Ενα άλλο πράγμα πού δέν αφορά πιά 
μιά μορφή τής πνευματικής μας ζωής — δπως 
τό ζήτημ ι τής πν· έπαρχίας—παρά αφορά σύγ- 
ξυλη τήν πνευματική κοινωνία μας καί θαταν 
ζήτημα απλής ή θ ι κ ή ς σέ όλες τις έποχές 
καί τά πλάτη, είναι τά ήθη καί οί τρόποι μ έ 
τούς οποίους ένα μέρος τής πνευματικής κοι
νωνίας μας άν ικρύζει τό άλλο. Μερικά πρά
γματα—δπως ή τιμή ή άνθρώπινη, ή άξιοπρέ- 
πεια, ή συστολή, ή έκλογή τών μέσων, ό τί
μιος σκοπός—δέν έγιναν ποτέ άντικείμενα συμ
βάσεων ή· πράγματα συρμού, παρά ώς έκ τής 
ίδιας τους φύσης, ποραδόθηκαν άπό αιώνες σέ 
αιώνες καί άπό λαούς σέ λαούς, αναλλοίωτα, 
διατιμημένα, καί σχεδόν πεπρωμένα. Στό αίιό- 
νιο καί μέγα χρηματηστήριο τών ανθρωπίνων 
άξιών, τά νομίσματα αύτά δέν ξέπεσαν ποτέ, 
στήν τιμή τους. "Οπου καί δταν ένας άνθρω
πος, παρέβη τούς στοιχειώδικους αύτούς νό
μους, ό άνθρωπος αύτός, γίνηκε εύθύς άντικεί- 
μενο τής γενικής περιφρόνησης καί πέρασε 
στή σκιά κι? άφανίστηκε. Πουθενά σε καμμιά 
κοινο:>νία πολιτισμένων, ό άνθρωπος αύτός—ή 
οί άνθρωποι—έγιναν γιά τούτο (γιά τό... θάρ
ρος τους νά παραβαίνουν έναν νόμον τιμής) 
άντικείμενα φιλοφρονήσε ον, θαυμασμού καί 
τιμών!

Μολαταύτα, σέ μάς, τό φαινόμενο αύτό δέν 
στάθηκε σπάνιο. Χτές άκόμα δυό-τρεις λογο
τέχνες μας ακαδημαϊκοί καί μή κατηγορήθη- 
καν δημόσια δτι συνελήφθησαν έπ’ αύτοφόρω 
ώς θρασείς λογοκλόποι (μάλιστα μέ παράθε
ση πλάι πλάι συγκξυλων τών... άλληλοερωτευ- 
μένων καί... διδύμων κειμένων) καί κανείς 
άπ’ αύτούς δέν... κατήλθε στό επίπεδο να έξη- 
γηθεϊ, νά διαμαρτυρήθεϊ, νά Λοχληθεϊ τέλος 
πάντων. ’Ίσα-ίσα, μέ στωίκότητα σπάνια καί 
σ’ αύτούς... τούς γαϊδάρους, έξακολουθούν νά 
κυκλοφορούν μεταξύ μας, νά θίγουν τούς μι
σθούς των καί νά... ήθικολογοΰν έν άνάγκη!

"Ενας, εμένα, μή συγχωρόντας μου τήν... 
κατωτερότητα νά μήν συρράβω = δπως αύ
τός — ... παραλυρικές παπαρδέλες καί νά μήν

«Πώς βλέπετε τήν πνευματική μας ζωή;» 
έρωτήθηκε κάποτε. Καί ό άνθρωπος απάντησε 
πώς τήν.,.άηδιάζει! Λοιπόν;

Μολαταύτα ή πνευματική επαρχία, κατ’ 
αρχήν δέ ζήτησε τίποτα άπ’ τό κέντρο: Οί τυ
χόν αφορμές παραπόνων κ.λ.π. άνησυχίες τής 
πνευματικής έπαρχίας γιά τή «Θέση» τού κέν
τρου, δέν είναι τών πραγμάτων πού τακτο
ποιούνται μέ παρακλήσεις ή μέ υποδείξεις του 
τί είναι λογικό και δίκαιο (άφοΰ κατά τούς 
βιολογικούς νόμους, δίκαιο καί λογικό είναι 
ό,τι φέρνει μαζί της ή επικρατούσα ζωή καί 
όχι ό,τι αφανίζει ό αδύναμος θάνατος) παρά 
είναι ζητήματα δυναμικής σπουδαιότητας κι 
έρχονται κατευθεαίν άπό έκεϊ πού γεννήθηκαν: 
’Από τήν μακραίωνη προσπάθεια τής φυλής 
νά διατηρήσει τή γλώσσα της, πρώτο χαραχτη- 
ριστικό καί εχέγγυο τής εθνικής της ζωής.Ποτέ 
δέν διανοήθηκε, αύτή, νά τήν ύποκατιστήσει 
στήν πνευματική καθεδρία της καί μάλιστα 
άπό λόγους ταπεινά εγωιστικούς. Τό κέντρο 
τό αναγνώρισε πάντοτε ώς πνευματικό πρωτο
πόρο της, ώς φύσει καί θέσει εστία πνευματι
κή, καί πνευματική κεφαλή.

Μόνον ότι σ’ αύτούς πού—ίδιοι οιηθέντες 
αρμοδιότητες ξένες πρός έαυτούς καί τά πρά
γματα—κίνησαν νά ποδηγετήσουν έμας, έμεϊς 
τούς είπαμε ότι αύτοί είναι ακατάλληλοι. 
Καί τούς είπαμε άκόμα ότι είναι ή πνευματι
κή λίμη τοΰ κέντρου, τά τελευταία λείψανα 
τοΰ ήττημένου λογιωτατισμού. μεταμφιεσμένα 
τώρα σέ \εολογιωτατικούς «μπονβιβάνους»! 
«Συμβιβασίες» καί εύνουχιστές τού γλωσσικού 
μας αισθήματος ζήτησαν νά μάς.,.έκλεπτύνόυν 
τά γούστα. Καί κακομεταχειρίστηκαν τήν π χρ- 
θενική...όσφρησή μας! Κι δταν τούς τώπαμε, 
μάς ειπ /ν δτι μιλάν έξ ονόματος τού κέντρου. 
Κι’ δταν έμεϊς δέ\ τό παραδεχτήκαμε αύτό, 
παρά ίσα ίσα τούς ξεχωρίσαμε καί τούς δα- 
χτυλ?δειχτήσαμε στά μάτια τοΰ Πανελληνίου, 
τότε αύτοί - ενωμένοι μεσ’ στήν κοινή δυστυ
χία τους—μάς έβρισαν καί μάς συκοφάντησαν 
άναντρα. Μάς είπαν «μελανόνυχας» «Ήροστρά- 
τους» «θορυβοποιούς» καί < άρριβίστες»! «'Όλοι 
μαζί,—έγραφε γιά μάς ό γελοιωδέστερος άπ’ 
αύτούς, στό 253 τεύχος τής «Ν. Εστίας—νεαροί, 
νέοι καίμισύκοποι, πιασμένοι χέρι-χέρι στήνουν 
τόν πιό τρελλό χορό πού έγινε στά έλληνικά 
έντυπα»! Καί μάς κάμνει, έκεϊ, τή χάρη, ν’ ανα
βάλει, τήν γιά μάς...< διαφωτιστική εργασία» 
του! «Έν τφ μεταξύ τί κάμνουν οί λογοτέχνες 
τής έπαρχίας;» κραυγάζει στό «Έλ. Μέλλον» 
τής 3)12)37, ό ταπεινότερος καί έμπάθέστερος 
άπ' τούς νεολογιωτάτους αύτούς, δείχνοντάς 
μας μιά άρκούδα πού έκλεκτική σέ τροφή δέν 
έφαγε τόν «λόγιον- αύτόν. παρά προτίμησε 
νά τραφεί μέ.,.άκρίδες καί μέλι. Όρίστε—ε
ξακολουθεί—σπαρταριστά καί πρωτότυπα θέ
ματα. Δέν καθίζουν νά τά έκμεταλλευτοΰν άν 
έχουν κότσια» άντί νά συρράπτουν συρρεαλι- 
στικές άρλοΰμπες; ! Στό δέ < Έλλην. Μέλλον» 
τής 5)12)37 ό ίδιος αύτός πομπώδικος πλήν
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συγκινώ — όπως αυτός — τό απορφανισμένο α
ναγνωστικό κοινό τοΰ μακαρίτη Τυμφρηστόν, 
βγήκε ένα πρωί καί ντελάλησε ότι έγώ συνέβη 
νά έχω «ξεσηκώσει » τόν Χάμψουν! Καί μάλι
στα τόσο πολύ συνέβει νά τόν έχω ξεσηκώσει, 
ώστε αύτό νά καταντάει «Λόγος ήθικής τά- 
ξεως»! Ή κατηγορία ήταν δεινή καί τό γεγο
νός — άν αλήθευε — θάταν καλό νά συντρί
ψει όποιονδήποτε. Δέν μοΰ κατηγόρησε — άν 
είναι αύτό κατηγορία — επίδραση. Δέν μου 
καταλόγισε μίμηση, έστω. Μοΰ ξεσφενδόνισε 
καταπρόσωπο μου καί δημόσια, κατηγορία 
διαφέρουσα μόνον ώς πρός τήν εκλογή τών 
μέσων, άπο μιά θρασύτατη, λόγου χάρη ... διάρ
ρηξη ξένου χρηματοκιβωτίου ή αφαίρεση τοΰ 
πορτοφολιού ανύποπτου συνεπιβάτη ένός τράμ! 
Συνέβει δμως νά μην έχω... ξεσηκώσει κανέ- 
ναν. Καί συνέβη ακόμα, εγώ, νά μήν έχω 
πετάξει στά σκουπίδια πού έχει πετάξει αύτός 
τά δικά του, τά χρυσά νομίσματα τής τιμής, 
τής αξιοπρέπειας καί τού ήθους. Καί τότε 
προκάλεσα δημόσια τόν συκοφάντη μου, αύ
τόν νά προσκομίσει τίς αποδείξεις του — δηλ. 
τά όμοια καί απαραίτητα κείμενα. Άν τό ε- 
καμνε — έγραφα — έγώ, στιγματισμένος, έλεει- 
νός, άξιοδάκριτος, θά έσπευδα νά άποσυρθώ 
απ’ τά πράγματα, θά έσυρα τό παραπέτασμα 
τών τίμιων ανθρώπων καί θά πέρναγα όπισθεν. 
’ Αν δέν τό έκαμνε, τότε—ώ τότε—ό «κύριος» 
αύτός δέν μπορούσε νάχει μεταξύ μας μιά 
θέση. νΑν δέν τό πίστευε—έγραφα—άς ρώ· 
ταε όλους τοΰ; γραφτούς καί άγραφτους ή θ ι- 
κ ο ύ ς νόμους νά μάθαινε.

Μολαταύτα, αύτός, δέν τό έκαμε! Έξ εναν
τίας, άπό τίς στήλες Αθηναϊκών έφημερίδων 
εξακολούθησε τό... έντιμο έργο, τής κατασυ
κοφάντησης καί τοΰ διασυρμοΰ μιας ύπόλη- 
ψης !

Τότε τοΰ άπηύθηνα δεύτερα επιστολή (δη- 
μοσιευθεϊσα στήν φιλ. Λ Καθημερινή» όπως καί 
ή πρώτη) στήν όποια κατάληγα έτσι: Ό
άνθρωπος πού έγκαλέστηκε γιά παράβαση 
σ τ ο ι χ ε ι ώ δ ι κ ω ν ή θ ι κ ώ ν νόμων 
κ α ί κ α ν ό ν (ο ν τιμής, μετέρχεται., ύ- 
παινιγματολογία γυναίου! 'Η έκβακχευμένη 
καί πολλά άστεα ίδοΰσα αρετή του, έχει πά- 
θει... τήν ανοσία τής πείρας... Ίδε ό άνθρω
πος! »

Άλλά καί πάλι ό... έντιμος αύτός κύριος 

δέν... κατήλθε στό ίδιο μέ μένα έπίπεδο!! Μέ 
άφησε... νά τσαμπουνάω μοναχός μου! Τίπρός 
αύτόν άν έγώ γιομίζω τό στόμα μου μέ τίς 
μεγάλες λέξεις τής τιμήο, τής ήθικής καί τών 
νόμων; Τί πρός αύτόν άν έγώ αποτάθηκα καί 
πρός τό σύνολο τής έλληνικής κοινωνίας, έν 
όνόματι τής αλληλεγγύης τών τιμίων άνθριό- 
πων; Αύτός τό συμφέρον του κύτταξε: Νά συ
κοφαντήσει ό άνθρωπος.

Τώρα, θά νόμιζε κανείς ότι ό άνθρωπος 
αύτός κάταστράφηκε. "Ότι ό ταπεινός συκο
φάντην, τιμωρήθηκε ιστορικά καί αντάξια. 
Όιι τό δίχως άλλο έπαψαν νά τόν καλημε
ρίζουν οι φίλοι του, δτι στό χαιρετισμό του, 
θά τοΰ γυρίζουν τίς πλάτες οι άλλοι. "Οτι τά 
τίμια σπίτια θά τούκλεισαν κατάμουτρά του 
τίς πόρτες τους, καί οι έφημερίδες, μέσον τών 
οποίων ιόργίασε, θά τούδιναν τά παπούτσια 
στό χέρι. ’Έτσι κανείς μας θά νόμιζε. Γιατί 
έτσι θά γινόταν σέ όλες τίς κοινωχίες τού κό
σμου.

Καί δμως... καί δμως... (καθιος λέει κι ένα 
ερωτικό τραγουδάκι). Ο κ· Μυριβήλης... μα
σάει καί χωνεύει θαυμάσια! Οι έφημερίδες 
που γράφει, δέν τούδειξαν διόλου τήν πόρτα, 
καί ό ίδιος δέν έπαψε διόλου νά θίγει τ’ αρ
γύρια... Χωρίς νάχει ανοίξει διόλου τό... τριώ
διο, «χύτός κυκλοφορεί μεταξύ μας ώς πρώτα. 
Σπίτια αριστοκρατικά τών Αθηνών τόν κα- 
τάταξαν κΓ δλας στό... διακοσμιτικό προσω
πικό τους. Κυρίες καί «κύριοι» τόν κοπλιμεν- 
τάρουν τόν... μάγο! *Ω τί... σέξ-άπήλ πού έ
χει ό έρίφης! Ού μήν... άλλά καί άλλων τιμών 
αξιώνεται. ‘Ο σεβαστός μου κ. Ξενόπουλος 
(αύτός δυστυχών) δέν τοΰ ζήτησε διόλου νά ξε
καθαρίσει τή θέση του. Ίσα-ίσα, τοΰ έκαμε 
καί μιά χαιρετούρα ώραίαν! Δυό μήνες μετά 
απ’ το... έπεισόδιο, (στά «’Αθηναϊκά Νέα» 
τόν πρόκρινε... καί γιά ’Ακαδημαϊκό, άπ’ τούς 
νέους!

'Ένας έπαρχ'ωτικός σύλλογος «Γραμμάτων 
—λέει—καί Τεχνών» ανάγγειλε δτι θά εγκαι
νιάσει τήν δράση του μέ διάλεξη τοΰ κ. Μυ· 
ριβήλη. επί τούτου άπ’ τήν ’Αθήνα κληθέν- 
τος! Περί ποιανού θά τούς μιλήση τάχας έ- 
κεϊ; Περί ανθρώπινης τιμής; περί άξιοπρέ- 
πειας; περί συστολής; περί εκλογής μέσων; ή 
περί τίμιων σκοπών; Μή χειρότερα.

Χαλκίδα: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ

Ο ΜΗΝΑΣ

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟΣΤΟΑΑΚΗ - «Ό Κρυστάλλης 
καίτό δημοτικό τραγούδι», Θεσσαλονίκη 1937.

Τό καινούργιο βιβλίο του κ. Άποστο- 
λάκη «ό Κρυστάλλης καί τό δημοτικό τρα
γούδι», δέν ξεφεύγει άπό τή γραμμή πού 
ό συγγραφέας του χάραζεν ‘ίσαμε τώρα, 
ΚΓ έδώ φυσάει ό ίδιος άνεμος τής άρνη
σης. Μόνο πού ή άρνηση δέν είναι ψυχρή* 
θερμαίνει τή φράση ό θαυμασμός γιά τήν 
όμορφιά τού δημοτικού τραγουδιού. Και 
πώς ν’ άνθέξη ό Κρυστάλλης μπροστά στό 
τραγούδι αύτό πού εΐναι χρόνων πολλών 
καί πολλών άνθρώπων;

Γενικά ό κ. Άποστολάκης δέν έχει πα
ρουσιάσει επιστημονική έργασία όλοκληρω- 
μένη γιατί δέν έργάσθηκε θεωρητικά άπά
νω στήν ύλη του καί 5έ μάς έδωκε τό 
χαρακτήρα τού δημοτικού τραγουδιού. «Μέ 
βασανίζει άκόμα ή τεχνική τού δημοτικού 
τραγουδιού» λέει ό ίδιος. Κριτική έργασία 
πλέρια δέ μάς παρουσίασε, γιατί έργάζε- 
ται έμπειρικά κΓ ούτε φρόντισε νά κάμη 
ξέχωρη έξέταση τού έργου καί νά επιχεί
ρηση τήν άξιολογική τοποθέτηση τών ποιη
τών. Είναι δμως πρώτ’ άπ’ όλα ένας πο- 
λεμίστας θερμός κΓ άδιάλλακτος καί μι
λάει έλεύθερα καί θαρραλέα, έξω άπό κά
θε πλαίσιο σχετικότητας, έχοντας γιά κρι
τήριο αισθητικό τά μεγάλα πρότυπα καί 
ήθικό τήν ήρωολατρική θεωρία του.

Ό κ. Άποστολάκης εΐναι χρήσιμος μα- 
ζύ κΓ έπικίνδυνος. Γιά κείγους πού χαί
ρονται τό δυναμισμό καί τήν όξυδέρκειά 
του, ώφέλιμος. Γιά όποιον ήμπορεί νά πα- 
ραμερίζη τίς ύπερβολές, τίς άκρότητες καί 
τίς άδιαλλαξίες του.

Ξεκίνησε μέ τή φιλοδοξία νά γίνη πνευ
ματικός οδηγός σέ μιάν έποχή πού εϊχεν 
άνάγκην άπό κατεύθυνση κΓ άπό σαφήνεια· 
θέλησε ν’ άναγκάση τούς ‘Έλληνας νά 
σκέφτουνται· Άλλά πνευματικός οδηγός 
δέν έγινε. Χτύπησε τά είδωλα, άγνόησεν 
δμως καί συκοφάντησενάλλες άξίες,πού μέ- 
ναν, ώς τόσο, άσάλευτες. *Εκαμεν άδι
κες έπιθέσεις μέ τόν φανατισμό τού αιρε

τικού. Δέ μπόρεσε νά δειχτή πνεύμα άνοι- 
χτό κΓ άνεπηρέαστο, άρνήθηκε τόν Παπα- 
δισμάντη, άρνήθηκε τόν Καβάφη καί κατέ
ληξε σέ μιά έργασία καθαρά «φροντιστη
ριακή», πολύτιμη άπό μιά πλευρό πού δέ 
μπορεί δμως νά έχη έπίδραση γενικώτερη. 
Ό κ. Άποστολάκης μελέτησε τό δημοτικό 
τραγούδι όσον άλλος κανείς καί κατορθώ
νει νά διακρίνη τό γνήσιοάπό τό ψεύτικο μέ 
άκρίβειά χημική καί βρίσκει τόνους λυρι
κούς γιά νά ύμνή τήν όμορφιά καί τή ρώ
μη του.

* * *
Στό νέο του βιβλίο ό κ. Άποστολάκης 

παραθέτει ποιήματα τού Κρυστάλλη καί 
δημοτικά τραγούδια πού τά πήρεν ό Κρυ
στάλλης γιά μοτίβα. Ή άλήθεια εΐναι δτι 
έξω άπό μιά ή δυό περιπτώσεις, δέν κα
τορθώνει νά μάς πείση όλότελα. Μ’ όλη 
τήν άδυσώπητη προσπάθεια τού κριτικού, 
άντιστέκονται τά ποιήματα τού Κρυστάλ
λη. Κρατάνε τόν άέρα τους, τήν άνεση, 
τήν τρυφερότητα, τή δροσιά, κάτι πού θυ
μίζει τό δημοτικό καί μ’ ένα λόγο ύπάρ- 
χουν. ‘Ο κριτικός δέν τά έξαφανίζει.

‘Ο Κρυστάλλης ποιητής μεγάλος δέν 
εΐναι. Έχει τόν καημό του, έχει τή βαθειά 
τή νοσταλγία μέσα στά βάσανα τής φτώ
χειας, τής άρρώστειας καί τής ξενιτιάς, 
άφίνει έναν ήχο πού συγκινεϊ τήν καρδιά 
Μέ τό δημοτικό τραγούδι δέ μπορεί νά 
συγκριθή ούτε αύτός κΓ ούτε άλλος κα
νένας, άλλ’ «άμουσος» δέν εΐναι ούτε καί 
«στιχοπλόκος», δπως τόν θέλει ό κ. Ά. 
Εΐναι ποιητής άναμφισβήτητος πού έχει 
τοποθετηθεί οριστικά, κοντεύει νά λησμο- 
νηθή κάπως. Καί ή προσπάθεια τού κ. Ά- 
ποστολάκη νά τόν φέρει στήν έπικαιρότητα, 
νά τόν έξετάση μέ τό μικροσκόπιο καί νά 
τόν έξαφανίση έν όνόματι τού δημοτικού 
τραγουδιού, προσπάθεια σοβαρή, ώστόσο, 
πού γίνεται μέ σκοπό νά μάθουν νά σκέ
πτονται οΐ μαθητές του καί νά μή γίνονται 
θύματα τών λέξεων καί τών ήχων, καταν
τά νά φαίνεται παράδοξη καί σχεδόν δια- 
σκεδαστική. Λείπει τό μέτρο.

Άλλ’ ύπάρχει τό πάθος. Ό κ. Άπο-
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στολάκης δέν πάει γιά τήν έντύπωσή. Πι
στεύει. ’Αγωνίζεται γιά τήν άλήθεια καί 
γιά τήν πνευματική λευτεριά. Κατηγορεί 
σέ μιά του σημείωση τό Δημοτικισμό πού 
έπεσε καί αύτός στό βάλτο καί ξεύτισε. 
Στήν άρχή του βιβλίου του παρατηρεί δτι 
«φροντίδα τοϋ άνθρώπου παντού καί πάν
τοτε πρέπει νά είναι δχι τό κυνηγητό τής 
τύχης, άλλ’ ή βαρειά άσκηση στήν άνάγκη».

Καί δικαιολογόντας-τή μελέτη του γρά
φει ■ . /

«’Άν ήθελα νά εξετάσω (δλα τά τρα
γούδια) θά έπρεπε ν’ άπλωθώ σέ κριτική 
όλου του ποιητικοϋ έργου τοϋ Κρυστάλλη, 
πράμα πού δέν είχα διόλου στό νοϋ μου· 
σκοπός μου ήτανε καθώς είπα καί στήν 
άρχή νά όρίσω τή σχέση δημοτικού τρα
γουδιού καί Κρυστάλλη κι’ αύτό γιά χάρη 
τοΰ πρώτου. Ή σύγχυση βέβαια, τό ξέρω 
πάλι δέ θά λείψη. Τό νόημα τής μελέτης 
πάλι θά παρεξηγηθή, δμως, τά λόγια μας 
καί τά έργα μας, γυρίζουν στό βάθος, πά
λιν στόν ’ίδιον τόν έαυτό μας, κι’ αύτός 
μονάχα νοιώθει τό καλό τους ή τό κακό 
τους, Τί πρός έμέ, λοιπόν, ή σύγχυση τών 
άλλων,μιά πού μέ τή μελέτη μου αύτή ξα
στέρωσε κάπως τό έσωτερικό μου;».

'Ο κ. Άποστολάκης μέ τήν τελευταία 
τούτη περικοπή, φανερώνει τήν άγωνία του 
καί φωνάζει τήν άδυναμία του. Δέν εΐναι 
βέβαιος γιά τό άποτέλεσμα. Βρίσκει άπό 
πριν δτι τό βιβλίο του θά φέρη σύγχυση. 
Καί παρηγοριέται μέ τήν άμψίβολη πεποί
θηση, δτι άδιαφορεϊ γιά τή γνώμη τών άλ
λων, άφοΰ ξαστέρωσε «κάπως» τό έσωτε
ρικό του. ‘Ύποπτος ό ισχυρισμός άπό μέ
ρους ένός κριτικού πολεμίστα πού άγωνί- 
ζεται, δχι πιά νά πείση τόν πεπεισμένον 
έαυτό του άλλά νά έπιβάλη τή γνώμη του 
στούς άλλους.

Ό άναγνώστης βρίσκει στό βιβλίο τού 
κ. Άποστολάκη, άλήθειες καί ύπερβολές 
καί παραφορές, κάτι τό βαρύ καί άντιπα- 
θητικό, πού έχει αύτή ή πρόθεση τής κα
ταδίκης καί μιά άδίσταχτη εγωιστική στά
ση άπέναντι σέ πρόσωπα καί σέ πράματα. 
ΚΓ ό (άναγνώστης πού έκτιμά :όν συγγρα
φέα, δέν άγανακτεΐ : Λυπάται.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΤΡ1ΔΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΕΤΟΚΑ : «Εύριπιδης Πεντοζά
λης και άλλες ιστορίες»—-Έκδοση «Πυρσού» 
’Αθήνα.

Μερικοί άπό τούς πιό σημαντικούς πε- 
ζογράφους μας τής μεταπολεμικής γενεάς 
διακρίνονται γιά μιά κοινήν άπαίτηση πού 
τή δημιούργησαν μόνοι τους, τήν έπλασαν 
άπό τήν Εθνική καί ύποκειμενική άνάγκη, 
μιάν άπαίτηση δύσκολη πού ή Ικανοποίη
σή της θά δικαίωνε όριστικά τό έργο τους 

καί θά χάριζε στόν έαυτό τους τή χαρά 
έκείνη τής λύτρωσης πού ζητούν οί πνευ
ματικοί άνθρωποι: τήν άπόδωση, σέ μιά 
καλλιτεχνική πραγματοποίηση, τής φυλής. 
Ή θερμή αύτή θέληση δέν παρουσιάζει 
τίποτα τό κοινό μέ δσες προσπάθειες άλ
λοτε έφεραν έκδηλο τόν πληροφοριακό 
χαρακτήρα· δέν έπιδιώκει κανείς νά πλέξη 
μιάν ύπόθεση μέ σκοπό ν’ άναδείξη τίς έ- 
ξωτερικές άσχολίες τοΰ λαού, νά σταμα- 
τήση σ’ ένα νομό γιά νά έπαναλάβη τή 
γεωργραφία του σέ φιλολογικό τόνο, ν’ ά- 
φηγηθή ιστορίες μέ γλυκό καί γιομάτο 
έλαφρότητα ύφος πού άντί νά χαρακτηρί
ζει τίς όψεις καί τά πράγματα τής ζωής 
μας τά ψευτίζει καί φθάνει σέ άντικαλλι- 
τεχνικώτερο άποτέλεσμα άκόμα κΓ άπ’ αύ
τόν τόν φωτογραφικό φακό. ‘Ο θεοτοκάς 
εΐναι νομίζω ό πιό συνειδητός καί συστη
ματικός συγγραφέας τής σειράς τούτης— 
Τερζάκης, Καστανάκης, Πετσάλης.— πού 
έστρεψε τήν πάσα της έμπειρία στήν ού- 
σιαστική άπόδωση τών τόπων καί τών άν
θρώπων πού όλοκληρώνουνε τήν Ελλάδα 
μέ τίς νέες συγκινήσεις πού δέχτηκε άπ’ 
τήν έποχή γιά νά τίς άφομοιώση μέσ’ τό 
στοιχείο της, μέ τίς δσες άλλοιώσεις της, 
μέ τήν διαφοροποίησή της, πάντοτε σχετι
κή, άπό τήν ξένη κουλτούρα, μέ τίς άντι- 
στάσεις της, μέ τίς άδυναμίες, τά πάθη 
της—τόν παλμό της καί τήν κραυγή της. 
Μετά τίς «ΤΩρες Αργίας» τό μυθιστόρη
μα ή «’Αργώ»· καί σήμερα ό «Εύρεπίδης 
Πεντοζάλης». Ή ίδια πρόθεση, ή ίδια άγω
νία.

Ό κ. θεοτοκάς μπροστά στό ‘Ελληνι
κό πρόβλημα πάει νά πάρει μιά εικόνα του 
συνιστώσα, μιά άποψή του συνθετική καί 
δταν άκόμα γράφει διήγημα, κΓ έκεί πού 
δείχνει μοναδικές περιπτώσεις, δπως ό 
Πενταζέλης, άφού τίς έμψανίζει κι’ αύτές 
σάν έκδηλώσεις κάποιας γενικότητας δσο 
γίνεται ορατής, μέσα στή λειτουργία τού 
μύθου:

Λοιπόν τότες ήρθε ή βάρκα. Ξεκίνησε άπό 
τό λιμάνι τοϋ Ληξουρίου χωρίς νά τή δοϋμε, 
έστρεψε μ ινι-μάνι τό λιμενοβραχίονα κι’ έβα
λε πλώρη γιά τά ανοιχτά. Εΐνανε μιά βάρκα 
ασήμαντη, μικρούλα, φτωχική, μ’ ένα πανί πο
λύχρωμο όχι βέβαια άπό καλλιτεχνική διάθε
ση, άλλά άπό τά μπαλώματα. Ή μόνη της 
αξία εϊτανε πώς πήγαινε ολομόναχη κουνιστή 
καί λυγιστή, σάν κοκόνα φιλάρεσκη, ζεβζέκα 
καί καμωματού, μέσα στή μεγάλη ερημιά τής 
Μεσογείου. Κι’ έγώ δέν ξέρω πώς μάς ήρθε 
στά καλά καθούμενα ή λόξα καί τής διύσαμε 
μιά σημασία συμβολική.

Στήν άρχή ο Εύριπιδης μουρμούρισε μέ 
τήν ίδια βαρεμάρα πού μιλούσε πριν γιά τίς 
γυναίκες:

— Πάλι τά ίδια! Ξανά τά ίδια άπό τήν 
άρχή·

πιό μικρές λεπτομέρειες της. "Ομως δέν 
γίνεται βίωση. Δέν νικά τό σχέδιο παρά 
πού καί πού.Ή ’ίδια διάσπαση καί στά διηγήματα 
τής παιδικής ήλικίας. Γενική παρατήρηση, 
δτι σ’ αύτά κυριαρχεί ό παρατατικός όχι 
σάν τύπος, άλλά σάν καιάσιαση· γεγονό
τα τραγικά στήν ούσία τους, δέν μάς δί
νονται μέ άμεση αϊσθηοη σά. ζωή, παρά 
μέ διάθεση ήσυχασμένη σά μνήμη. Καί δ
μως θά βρούμε στό ύλικό τής Ιστορίας τής 
συμμορίας άνεχτίμητη άξια, θά ήταν τό 
δίχως άλλο ένα άπ’τ’ άριστουργήματα τής 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας άν ό συγγρα
φέας του ένωνε όργανικά τόν μελετητή μέ 
τόν άφηγητή μέσα του, άν έγγιζε τίς χορ
δές μας, καί μάς γεννούσε μιά δόνηση. Ό 
«Κήπος μέ τά κυπαρίσσια» άποτελεϊ νομί. 
ζω ώραιότερο διήγημα γιατί δίνει μέ θερ
μότητα τήν πρώτη στάση τής παιδικής ψυ
χής άπέναντι στήν άγάπη καί στό θάνατο· 
ύπάρχει ένας τόνος μυστηκισμού καί μυ
στηρίου έδώ πού τόν νιώθουμε ν’ άντηχή 
στήν εύαισθησία μας.

Διαβάζοντας κανείς καί τά έντεκα διη
γήματα τής συλλογής διαπιστώνει δτι ό 
συγγραφέας έχει τό μεγάλο προσόν νά δί
νη μέ άπλότητά τά πιό δύσκολα θέματα. 
‘Όλοι οί τύποι μέσ’ στις σελίδες του έχουν 
τόν φόντο τους τό ψυχολογικό πού τό 
βλέπουμε μέ άκρίβεια καί μέ ένέργεια. Τί
ποτα τό θολό στή διαγραφή τών χαρακτή
ρων πού νά προδίνη άδυναμία. Τίποτα τό 
περιττό. 'Η αίσθηση τού μέτρου κυριαρχεί* 
ό θεοτοκάς εΐναι ένα κέρδος σπουδαίο 
γιά τό ψυχολογικό διήγημα. Μονάχα ό Γε
ράσιμος Κρωνυμάτος δέν δικαιολογείται 
δσο θά χρειάζονταν στό «Σιμόνη τήν έλε
γαν». ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ
Ε. Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ - «Περί έπιστήμης», 
Άθήναι, 1937 σ. 392.

'Η δλη έργαοία μπορεί νά διαιρεθή σέ 
τρία μέρη. Στό πρώτο (σ. 1—225) καθορί
ζονται οί βασικές έννοιες κάθε συτηματι- 
κής Γνωσιολογίας. Κι αύτό γίνεται «γιά νά 
άποσαφηνιστούν, δπως λέγει ό ίδιος ό 
συγγραφεύς, οί προϋποθέσεις καί νά έξα- 
σφαλιστούν οι άπαιτούμενες έγγυήσεις γιά 
τήν όρθή κατανόηση καί τήν σωστή εκτί
μηση τής ’Επιστήμης (τής όργανωμένης 
δηλ. γνώσης πού έχει συνείδηση τών με
θόδων της) ώς έργον καί ώς προσπάθεια». 
Στό δεύτερο μέρος (σ. 226—318) έξετάζον- 
ται «πλατύτερα τά έλατήρια καί τά 
τέλη τής έπιστημονικής άναζήτησης». Στό 
τρίτο μ6ρος δείχνέται «ή θέση πού κατέχει 
ή ’Επιστήμη μέσα στή ζωή τού πνεύμα
τος» (σ. 226).

Κατόπι μελαγχόλησε καί απάγγειλε αργά 
ενα γνωστό λαϊκό στίχο:—Έδώ καράβια χάνουνται κΓ εσύ βαρκού

λα μου πού πας;Αύτή ωστόσο πήγαινε νά κάνει τά δικά της 
καί δέν ήθελε πιά νά ακούσει τίποτα. Τραβού
σε πρός τά άνοιχτά αμέριμνη καί φαιδρή. 
Πήγαινε νά σεργιανίσει καί νά κοροϊδέψει καί 
νά παίξει καί νά κάνει τό κέφι της. Εϊτανε 
σά νά πούμε, ή βάρκα τής Ελλάδος πού ξε
κινούσε, άλλη μιά φορά, γιά τό αιώνιο ταξί
δι της, κ’ έμοιαζε δέ πολύ ευχαριστημένη μέ 
τήν Ιδιότητά της αύτή. Θαρρείς και γελούσε 
κιόλας άπό μέσα της γιά δλα τά τρανά καί τά 
άστεϊα πράματα πού έμελλαν νά συμβοϋν καί 
χαιρότανε ώς τά τρίσβαθα τής συμβολικής ψυ
χής της μεγάλο γαλάζιο άπειρο πού τήν 
πρσσκαλοϋσε καί τήν καλωσόριζε».

θά μπορούσε κανείς νά πή χωρίς νά 
προκαλέση πολλές άντιρρήσεις δτι εΐναι 
φθηνό τό εύρημα τής βάρκας· δμως τό 
μεταφέρω δώ γιά νά φανερώσω πόσο ό 
θεοτοκάς δέν μπορεί νά έκφράση τή γενι
κότητα (πού εΐναι τό Ελληνικό πνεύμα) 
άπ’ εύθείας άπό τήν είδική περίπτω
ση πού τόν άπασχολεϊ (πού εΐναι ό Εύρι- 
πίδης Πεντοζάλης, ένας «πατριώτης μέ 
τόν τρόπο του»). Υπάρχει πάντα ή άπό- 
σταση άνάμεσα στόν συγγραφέα καί στόν 
ήρωά του, άπόσταση δχι θεληματική πι
στεύω, πού προέρχεται άπό τό γεγονός δτι 
ό μελετητής άλλάζει τή θέση του διαδο
χικά μέ τόν διηγηματογράφο, τόν καθοδη
γεί σέ μιά ξεχωριστή προσωπικότητα κΓ 
έτσι τό κομμάτι πού βγαίνει άπό τή δια
κεκριμένη αύτή συνεργασία κερδίζει συχνά 
σέ σκέψη καί χάνει άπό τήν άλλη μεριά 
σέ συγκίνηση. *Άν ό κ. θεοτοκάς δέν ήταν 
ένας συγγραφέας προικισμένος μέ πολλά 
προσόντα θά φαίνονταν πολύ πιό χτυπητή 
αύτή ή άλήθεια. ‘Όμως ή άψογη μορφή, 
τέλεια σέ μουσικότητα καί φθασμένη σέ 
ήχο ένιαϊο, σκεπάζει τή συνείδηση τού δι
χασμού. Δίνει ποιητική άτμόσφαιρα, ή ίδια 
ή φράση, μέ τή στρογγυλότητά της στόν 
σχηματισμό καί μέ τό γλωσσικό ύλικό της, 
διαλεγμένο μέ διαύγεια καί εύγένεια σπά
νια. Ή φράση αύτή ύποβάλει* χρειάζεται 
μακρά καλλιέργεια γιά νά φθάση κανείς 
στήν άπλότητά της τήν τόσο αρμονική. Δέν 
έχει ίσως ρυθμό, άλλά δίνει τήν αίσθηση 
μουσικής διάχυτης σέ μιά νότα. Ό ήχος 
μαλακός καί άφηρημένος στερείται τήν 
ποικιλία τής κλίμακος.Τούτη ή διάσταση τού θεοτοκά—κριτι
κού καί τού θεοτοκά—διηγηματογράφου 
πού, άνέφερα πάρα πάνω γίνεται αιτία 
νά μή μάς συνεπαίρνη δσο άξίζει ό τύπος 
τοΰ Πεντοζάλη, πού λογικά ώστόσο 
καταλαβαίνουμε δτι εΐναι πιθανός δσο καί 
πρωτότυπος. 'Η σύλληψη τής ιστορίας 
εΐναι σοφή, μέ σίγουρο ένστικτο μέχρι τίς
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'Όπως φαίνεται άμέσως τό κέντρο τοΰ 
βάρους τής όλης εργασίας πέφτει στή Γνω- 
σιολογία καί φτάνει κανείς νά άπορή γιατί 
τής δόθηκεν ό τίτλος «περί έπιστήμης», 
άφοΰ στό δεύτερο μέρος ή μελέτη περιορί
ζεται σέ γενικά έπιστημολογικά σημεία τέ
τοια, πού άμεσα άπορρέουν άπό τή θέση 
καί τή «λύση τής προβλημάτων τής Γνω
σιολογίας καί τό τρίτος άναφέρεται γενικά 
στό γνωστικό γεγονός. Σέ τέτοιο περιεχό
μενο τοΰ βιβλίου θά ταίριαζε νά δίναμε 
στόν δρο Επιστήμη τό νόημα, πού τοΰ έ
δωσαν οί άρχαΐοι ’Έλληνες καί δχι τό ση
μερινό. Καί ό ίδιος ό συγγραφεύς έπικυ- 
ρώνει τή γνώμη μας αύτή έμμεσα, άφοΰ 
λέγει στόν πρόλογό του, δτι τό βιβλίο του 
«μπορεί νά μελετήσει (καθένας πού έπιθυ- 
μεΐ νά μυηθεΐ στά μεγάλα προβλήματα τής 
φιλοσοφίας...) καί σάν εισαγωγή στή φιλο
σοφία».

”Ας έρθουμε στό περιεχόμενο. Τό «περί 
έπιστήμης» άνήκει σέ μιά σειρά άπό πέντε 
βιβλία. ’Έρχεται υστέρα άπό τήν «τριλο
γία τοΰ πνεύματος» τό «περί Τέχνης» καί 
τό «περί ’Ηθικής». Τό πέμπτο μέ τίτλο «τό 
νόημα τής Ιστορίας», πού έτοιμάζεται, θά 
κλείση τή σειρά, όλοκληρώνοντας έτσι τή 
συνθετική προσπάθεια τοΰ Παπανούτσου, 
στόν άγώνα του νά μετρηθή μέ τά. βασικά 
προβλήματα τοΰ Πνεύματος. Προσπάθεια 
μεγάλης πνοής καί τόλμης. ’Έκδηλη ήταν 
τά τελευταία είκοσι χρόνια στόν τόπο μας 
μιά κάποια προτίμηση καί στροφή ψρός τό 
φιλοσοφικό στοχασμό. Τό φιλοσοφικό βι
βλίο δικό μας ή ξένο, κι άς μήν ήταν πάντα 
τό καλύτερο, διαβάζονταν. Πρωτότυπα φι
λοσοφικά έργα ή μελέτες είδαν τό φώς, 
πολύ περισσότερα άπό άλλοτε, καί σάν 
στεφάνωμα στήν δλη κίνηση έρχεται ή σει
ρά τών βιβλίων τοΰ Παπανούτσου.

Βασικές άρχές τοΰ φιλοσοφικοΰ του στο
χασμού, άφετηρίας καί τέρμα στή σύνθεσή 
του είναι: I. Τέχνη, ’Ηθική καί Επιστήμη 
άποτελοΰν «έκδηλώσεις διάφορες μιας ού- 
σίας, διευθύνσεις χωριστές τής ίδιας όρ- 
μής : τής πνευματικότητος τοΰ ’Ανθρώπου.» 
Στή θέση τής Έπιστήμης θά προτιμούσαμε 
έναν δρο πού νά μήν περικλείη μονάχα τό 
είδέναι άλλά καί τό διανοεϊσθαι. Γιατί έτσι 
μονάχα θά άπαρτιζόταν πλήρως ή σφαίρα 
τής πνευματικότητος τοΰ ’Ανθρώπου.

II. «Ή κριτική σύνθεση βρίσκεται πάν
τα πάνω άπό τί δογματικές άκρότητες τών 
συστημάτων καί τίς σχηματικές άντιθέ- 
σεις τών σχολών», καί: «Ή φιλοσοφική 
σκέψη ποτέ δέν εΐναι άρκετά κριτική. Πρέ
πει πάντα νά προσπαθεί νά γίνει άκόμη 
κριτ<κώτερη.»

Ή πρώτη άρχή τοΰ δίνει τό βαθμό καί 
τό συνδετικό κρίκο γιά δλα του τά βιβλία. 
Άλλά καί τό φιλοσοφικό τους χρώμα.— 
‘Όλα, δπως είδαμε, εΐναι έκδηλώσεις χω

ριστές τής ίδιας όρμής: τής πνευματικό
τητας τοΰ άνθρώπου. Μέσα στά έργα τοΰ 
Παπανούτσου ό άνθρωπος παρουσιάζεται 
σάν ένα δν πού τείνει διαρκώς νά έκπνευ- 
ματισθεΐ. ‘Υπάρχει δμως ή έκπνευμάτωση 
τοΰ ίδιου τοΰ πνεύματος, στόν «άγώνα 
του νά νικήση τόν ίδιο τόν έαυτό του καί 
ή έκπνευμάτωση τής έξελικτικής φιλοσο
φίας, ή έκπνευμάτωση τής Ολης, τοΰ όργα- 
νικοΰ.— Ό Παπανοΰτσος κινείται μέσα 
στήν πρώτη, δχι όμως έντελώς άνετα. Νο
μίζει κανείς πώς δέν έχει τελείως άπαλλα- 
γή άπό τόν «πραγματισμό» τοΰ ποζιτιβι- 
σμοΰ. Γι αύτό ό φιλοσοφικός του στοχα
σμός δέν είναι πάντοτε λόγος τοΰ πνεύ
ματος πρός τό πνεΰμα. Είναι συχνά λό
γος πρός τά πράγματα. Επιστημονικός 
δηλαδή. Ή φιλοσοφία δμως άρχίζει έκεΐ 
πού τελειώνει ή έπιστήμη. Στέκεται πέρα 
καί πάνω άπ’ αύτήν. Καί μάλιστα ή φιλο
σοφία ή κριτική πού θέλει νά εΐναι μιά 
καθαρή πνευματικότητα (spiriaulite pure). 
Τό σημείο τοΰτο εΐναι πολύ ούσιώδες. Γύ
ρω του σώζεται τό δράμα τοΰ πνεύματος 
άπό τήν έποχή τοΰ Kant κυρίως καί δώ. 
Δυό δρόμοι άνοίχτηκαν. Ό ένας φωτισμέ
νος μέ τήν πνευματικότητα τής κριτικής 
τοΰ Kant άγωνίζεται νά σταθή δλο καί πιό 
κριτικά, καθαρά κριτικά, άπέναντι τοΰ ίδιου 
τοΰ πνεύματος καί τών έργων του. Νά έκ- 
πνευματώση όλότελα τό πνευματικό έργο 
τοΰ άνθρώπου. Χωρίς δισταγμούς. Ό άλ
λος έρριξε τά δόγματα άπό τήν άπάνω 
σφαίρα, τή μεταφυσική, άλλά τούς άνοιξε 
διάπλατα τίς πόρτες άπό τήν κάτω σφαί
ρα, τή σφαίρα τής ύλης. Κι έγέμισεν ή φι
λοσοφία τοΰ περασμένου α(ώνος άπό 
«πραγματισμόν»,—άν μποροΰσεν άκόμη νά 
όνομάζεται φιλοσοφία—άπό ψυχολογία καί 
καί φυσιολογία και βιολογία καί φυσική. 
Αμαρτωλή κληρονομιά πού πρέπει νά ά- 
ποτινάξωμε άν θέλωμε νά φτάσωμε στήν 
καθαρή, τήν πραγματική φιλοσοφία. Πρέ
πει νά όμολογήσωμε πώς ό άγώνας τοΰ 
Παπανούτσου νά άποτινάξη τήν άμαρτω- 
λή κληρονομιά εΐναι άξιοθαύμαστος, άλλά 
δπως καί ό ίδιος λέγει «στήν άκαταμάχη
τη γοητεία τοΰ Δογματισμοΰ δύσκολο εΐναι 
νά μπορέσει κανείς ν’ άντισταθεΐ ώς τό τέ
λος». Μά τοΰτος άκριβώς εΐναι ό άγώνας.

Ή δεύτερη άρχή τοΰ δίνει τή μέθοδο, 
τή στάση, στή σφαίρα τοΰ στοχασμού. Βρί
σκεται, δπως είπαμε, μέσα στόν τομέα τής 
κριτικής φιλοσοφίας. Στό δρόμο πού 
έγκαινίασεν ό Kant. Άλλά ή στάση του 
εΐναι κριτική καί μέσα στήν κριτική φιλο
σοφία. Κ’ είναι αύτό τό άξιολογώτερο γνώ
ρισμα τής μελέτης του. Δέν στρέφεται κρι
τικά μόνο άπέναντι τών μή κριτικών σχο
λών άλλά μέ ίση συστηματική άνεξαρτη- 
σία άπέναντι τών διαφόρων έκδοχών τής 
κριτικής φιλοσοφίας, οίστρηλατημένος άπό
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φικό σημείωμα. Τελειώντας ξανατονίζομε 
δτι χαρήκαμε δισβάζοντάς τον, τήν τιμιό
τητα τοΰ στοχασμού του, τήν κριτικότητα 
τής στάσης του, τό σεβασμό πού δείχνει 
στόν πνευματικό μόχθο τών άλλων. Κάπου 
κάπου σταματούσαμε μέ άπορία δταν βλέ
παμε νά συζητά ώρισμένες θεωρίες δχι άπ' 
εύθείας άπό τίς πηγές τους.

Β. ΤΑΤΑΚΗΣ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ. ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΥ ■ 12 Δεκεμ
βρίου 1937, «Αίθουσα Διονυσίων».

Μ’ δλα πού δ,τι έγραψα καί δ,τι θά 
γράψω στήν φιλόξενη αύτή μουσική στή
λη τών «Μακεδονικών ‘Ημερών» δέν άν- 
τλεί τήν δύναμή του άπό τήν περιοχή τής 
μουσικής μόνο, παρά εΐναι μέρος ή καλύ
τερα περιέχεται σέ μιάν ολοκληρωτική πά
λη γιά τήν ζωή μας, αισθάνομαι, πώς μετά 
τό δεύτερο ίσως σημείωμα θά ήμουν άναγ- 
κασμένος νά σταματήσω, άν δεν είχα τήν 
τύχη νά παίξη στήν πόλη μας ό κ. Σ. Φα- 
ραντάτος.

Μέ τήν έκφρασή μου «όλοκληρωτική 
πάλη γιά τήν ζωή μας» δέν θέλω διόλου 
νά μειώσω τήν δύναμη τής περιοχής τής 
μουσικής. Ζώ τήν μουσική τήν πιό ύψηλή 
δοκιμασία τοΰ άνδρισμοΰ τής ψυχής μου. 
στήν περιοχή της έχω κλείσει τήν γενναία 
χαρά καί τήν λύπη τής ζωής μου, τόν πό
θο μου τέλος «τών άδυνάτων», πού μέ χα
ρίζει τό φώς στή ζωή. Πιστεύω πώς στήν 
έκφραση τοΰ άνθρώπου ή μουσική κατέχει 
τήν ύψηλότερη κορυφή κι’ άπ’ έκεΐ φροντί
ζει νά φωτίση τά βαθύτερα τής άνθρώπι- 
νης ψυχής, πιστεύω—γιά νά μεταχειρισθώ 
τήνέκφραση τοΰ Beethoven—πώς «γιά τόν 
άνδρα ή μουσική εΐναι φωτιά, πού ξεπετιέ- 
ται μέσ’ άπό τό πνεΰμα».

Καί άκριβώς, έπειδή τήν μουσική εΐναι 
άδύνατο νά τήν παραδεχθώ ειδίκευση καί 
έπειδή άκόμη έχω τήν πεποίθηση, δτι ή 
προϋπόθεσή της, τό πνεΰμα δηλαδή, χωρίς 
έντατική ζωή τοΰ συνόλου δέν εΐναι δυνα
τόν νά γεννηθή έπάνω στή γή, γι’ αύτό τήν 
περιοχή τής μουσικής μας τήν θεωρώ μέ 
πολύ όλιγώτερη δύναμη, μέ άφάνταστα ό- 
λιγώτερη δύναμη, άπό τή δύναμη πού κλεί
νει ή περιοχή τής ολοκληρωτικής μας πά
λης γιά τήν ζωή μας.

Μέ λίγα λόγια τούς μουσικούς μας στό 
σύνολο τούς θεωρώ μή μορφωμένους Είναι 
ζήτημα άν οί περισσότεροι έτυχε ποτέ ν’ 
άκούσουν, ποιές εΐναι οί άπαιτήσεις τοΰ 
μουσικού όδηγοΰ τής Εύρώπης, τοΰ Schu
mann, γιά τήν μόρφωση τοΰ μουσικού, θ’ 
άναφέρω πρόχειρα μερικές: «Ή μουσική 
εΐναι τό ξεχείλισμα καλοΰ χαρακτήρα—γι’ 
αύτό ό μουσικός εΐναι ένας καλός άνθρω
πος». Τήν μουσική, «τήν έξευγενισμένη αύ-

τή σκέψη δτι ό φιλοσοφικός στοχασμός 
ποτέ δέν εΐναι άρκετά κριτικός. Στηριγμέ
νος στά έπιτεύγματα τής έπιστήμης άπό 
τή μιά καί τών νεωτέρων φιλοσοφικών θέ
σεων προσπαθεί νά φτάση σέ λύσεις τών 
προβλημάτων πού τόν άπασχολοΰν άκόμη 
κριτικώτερες. Λύσεις πού νά άπορρέουν 
άπό μόνο τόν κριτικό έλεγχο, καθαρά πνευ
ματικές δηλαδή. Πιότερο άπό τά έπιτεύγ
ματα στά όποια φτάνει, πού άν δέν είναι 
πάντα έντελώς πρωτότυπα, εΐναι πάντα 
καλά βασανισμένα καί γεμάτα στοχασμό, 
πιότερο άξίζει αύτή του ή στάση, μέ τήν 
όποια συμφωνώ άπόλυτα, καί πού εΐναι 
νομίζω, ή μόνη πού ταιριάζει στόν άνθρω
πο ώς πνευματικό δν. Αύτήν προσπάθησα 
νά ύποστηρίξω καί έγώ στό φιλοσοφικό 
μου διάλογο «στή χώρα τών στοχασμών». 
Μ’ αύτήν, καί μόνο μ’ αύτήν, θά μπορέση 
ό άνθρωπος νά είσδύση βαθύτερα στούς 
κόσμους τοΰ εΐναι καί τοΰ μή είναι. Γιατί 
αύτή τόν κρατά έλεύθερο πνευματικά καί 
τοΰ έπιτρέπει νά άναθεωρή συνεχώς τόν 
έαυτό του. Γι αύτό έδώ πιότερη άξια έχει 
ή πορεία παρά τό τέρμα. Έδώ ό φιλοσο
φικός δτοχασμός άνακαλύπτει τόν έαυτό 
του, τήν πραγματική του φύση. Άπ’ αύτές 
τίς σκέψεις διέπεται ή πορεία τοΰ Παπα
νούτσου, καί έλπίζει, δπως λέγει, νά άπο- 
δειχθεϊ μέ τή μελέτη του, «δτι δταν ή φι
λοσοφική σκέψει διερευνήσει τά γνωσιοθεω- 
ρητικά καί έπιστημολογικά προβλήματα 
μέ αύστηρά κριτική μέθοδο, θά κατορθώ
σει νά υψωθεί κάθεια πάνω άπό τίς σχη
ματικές άντιθέσείς πού τής έχει κληροδο
τήσει ή παράδοση;» ’Ορθότατο αύτό. Δέν 
εΐναι δμως κάτι πού τώρα πρόκειται νά ά- 
ποδειχθή γιά πρώτη φορά. ’Ένδοξη σειρά 
Γάλλων στοχαστών άπό τό Lachelier ώς 
τόν Brunschvicg μέ έμβλημά της τήν έ- 
λεύθερη ένεργητικότητα τοΰ πνεύματος (1* 
artivite libre de 1’esprit) δούλεψε γόνιμα 
άπάνω σ’ αύτό τό φιλοσοφικό έπίπεδο. 
Πέρα άπό τά καθιερωμένα σχηματικά άντι- 
θέματα. Στόν τόπο μας δμως πρώτη δσο 
ξέρω, συστηματική μελέτη στήν κατεύθυν
ση τούτη εΐναι ή έργασία τοΰ Παπανούτσου. 
Πολλαπλώς πολύτιμη γιά τοΰτο καί σάν 
εισαγωγή στή φιλοσοφία. Ή καλύτερη μά
λιστα θά έλεγα εισαγωγή. Τό μεγαλύτερο 
μέρος τής έργασίας εΐναι άφιερωμένο, καί 
στά δέκα κεφάλαια πού τήν άπαρτίζουν, 
στήν ιστορική καί κριτική έκθεση τών προ
βλημάτων. Ή τέτοια έκθεση καί συζήτηση 
προετοιμάζει, καθαρίζοντας τό έδαφος, γιά 
τήν θέση τοΰ Παπανούτσου. Δέν εΐναι τό
πος έδώ νά άναπτύξωμε τήν έκθεση, τή 
συζήτηση, τίς λύσεις καί τίς ένδεχόμενες 
κρίσεις μας άπάνω στά πορίσματα τά δι
κά του. Αρκετό δτι δώσαμε τήν κατεύ
θυνση τοΰ στοχασμού του. Ή συζήτηση 
πρέπει νά γίνη μέ έργα, δχι μέ βιβλιογρα
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τη γλώσσα της ψυχής», τήν καταλαβαί
νουν μόνον έκεϊνοι, πού καταλαβαίνουν 
τήν ποίηση καί μ’ αυτήν έχουν δημιουργή
σει ένα ψυχικό βάθος. Δέν πρέπει μόνο 
μουσικά νά μορφωθή ό μουσικός παρά καί 
μέ τις έπιστήμες άκόμη καί μέ τις άλλες 
τέχνες. Μ’ δλην αύτή τήν μόρφωση πρέπει 
νά έπιτύχη νά ύψώση τό πνεΰμα στήν ψυ
χή του· τήν προϋπόθεσην αύτή τής μουσι
κής. « Η μελέτη τής ιστορίας τής μουσι
κής, » έπίσης «δταν συνοδεύεται μέ έκτελέ- 
σεις έργων μουσικών διαφόρων έποχών 
γλυτώνει γρήγορα τόν μουσικό άπό τό σκο
τάδι, τήν σύγχιση κι άπό τήν ματαιοφρο
σύνη.»

Μά πριν άπ’ δλα καί μαζύ μ’ δλα αύ
τά ό Schumann έχει τονίσει βαρυά τήν ά
νάγκη τοΰ έθνικοΰ στοιχείου στήν μουσική. 
Κάθε χώρα καί κάθε έθνος έχει τόν χαρα- 
κτήρα του, πιστεύει, καί μ’ αύτήν εύρίσκε- 
ται σέ άμεση σχέση ή μουσική του. Ό συν- 
θέτης πρέπει νά έχη βαθειά τις βίζες του 
στό χώμα, δπου γεννήθηκε, πρέπει νά έχη 
μιά πατρίδα· άπ’ έκεΐ καί κάτω πρέπει ν’ 
αύξηση καί νά μεγαλώση.

Καί στήν περιοχή τής μουσικής μας, οί 
μουσικοί μας πολλές φορές ίσως ώς άτο
μα έφθασαν νά έπιτύχουν τόν «καλόν άν
θρωπο», έπέτυχαν νά ένδυναμωθοΰν μέ τήν 
ποίηση, ίσως χάρηκαν τό πνεύμα στήν ψυ
χή των, μέ τήν μελέτη τής ιστορίας τής 
μουσικής ξεδιάλυναν τό σκοτάδι καί τήν 
ματαιοφροσύνη τής ψυχής των, μά χωρίς 
άλλο ποτέ,—μ’ δλες τις διάφορες φωνές 
κοιτά καιρούς—ποτέ των δέν έφθασαν νά 
χαροΰν χώμα, χώμα έλληνικό κάτω άπό τά 
πόδια των.Φθάνει ν’άνοίξη κανείς τήν έκδο
ση τώνέλληνικών τραγουδιών τοΰ Γ.Λαμπε- 
λέτ, φθάνει νά διαβάση τις επιστολές τών 
μουσικών μας, πού δημοσιεύει στις πρώτες 
σελίδες τών «32 ειδών έλληνικών χορών», 
στό έξάμβλωμα αύτό τής λαϊκής μας μου
σικής, ό θ. Παπασπυρόπουλος καί νωρίς 
άλλο θά μέ δικαιώση.

Μά άνστόν νεοέλληνα συνθέτηάντικρύζει 
ό μελετητής καί χαίρεται τήν λαχτάρα ή 
τόν πόθο γιά χώμα έλληνικό—μ’ δλα πού 
τελικά άρχίζει ν’ άμφιβάλλη καί γιά τήν 
λαχτάρα, δταν τίποτε δέν εύρίσκη στά έρ
γα των, πού νά γεννήθηκε άπό τήν κατο
χή καί τήν κυριαρχία τοΰ καθαροΰ ελλη
νικού —στόν νεοέλληνα έκτελεστή σφίγγεται 
ή ψυχή του, δταν μόνο μιά φρικτήν έπί- 
δειξη άπό φανταχτερά στολίδια διεθνών 
έπιτυχιών άντικρύζη, έπιτυχιών πού τίς 
περισσότερες φορές στήν ουσία δέν πραγ
ματοποιήθηκαν ποτέ.

‘Ο κ. Φαραντάτος σέ καμμιά του έμφά- 
νιση δέν μεταχειρίστηκε τέτοια άνάξια γιά 
ανδρα στολίδια, σέ κάθε έμφάνισή του ά
φησε τήν ύπόστασή του καί τήν τέχνη του 
πριν άπ δλα νά μιλήσουν... καί γιά νά εί

μαι πιό κατηγορηματικός, τόν κ. Φαραντά- 
το τόν θεωρώ τόν μόνο έκτελεστή μας, πού 
καί για τόν ίδιο του έαυτό φρόντισε, δταν 
ήταν καιρός καί τήν κάθε εκτέλεσή του 
τώρα τήν φροντίζει δσο κανείς άλλος, μέ 
μιά λέξη τόν θεωρώ τόν πλέον επιστήμο
να έκτελεστή μας, πού μέ τήν έπιστημονι- 
κή του προσπάθεια έφθασε νά καλλιεργή- 
ση καί νά ύψώση δσον ήταν δυνατό τήν 
φυσική του δύναμη, ένω μεταχειρίσθηκε 
μαζύ δσες άπό τό περιβάλλον του δυνά
μεις άξιώθηκε ν’ άφομοιώση. Καί γι’ αύτό 
θά μ έπιτρέψη ό. άγαπητός άναγνώστης νά 
έπεκτείνω τό σημερινό μου σημείωμα γιά 
τήν συναυλία τοΰ κ. Φαραντάτου σέ σύν
τομη μελέτη τοΰ τρόπου του. Δέν γίνεται 
αύτό βέβαια γιά τόν κ. Φαραντάτο·—έκεϊ
νος μέ τήν τόση του πράξη άπέχει πολύ νά 
εχή κάτι νά ώφεληθή άπό μένα, πού τόσο 
άπέχω άπό τήν πράξη—ούτε—θά μέ τό 
συγχώρηση _ό άγαπητός άναγνώστης-ού
τε καί γιά κείνον, θά γίνη, δπως είπα στήν 
*^ΡΧή> πριν άπ δλα γιά μένα. Θά έπιτύ- 
χω ’ίσως μέ τόν τρόπον αύτόν νά ύψώσω 
μιά μικρή κορυφή, πού θά μ’ έπιτρέψη γιά 
όλίγον καιρό νά δημιουργήσω άπό έπάνω 
πρός τά κάτω σημείο έπαφής καί νά γλυ
τώσω άπό τό νά κυλισθώ γρήγορα πρός τά 
κάτω καί νά σβύσω στήν στήλη τών «Μα
κεδονικών ήμερών», μιά πού θά μέ λείπη 
ή άτμοσφαίρα.

Ακόμη θά έπιτύχω ίσως νά πείσω τούς 
καλούς άναγνώστας, δτι οΰτε ύστερισμός, 
ούτε ιδιοτροπία, οΰτε κακία, οΰτε γιατί μέ 
κυρίευσε ή τρέλλα νά θέλω νά παίξω τό 
πρόσωπο τοΰ διαμαντιού, οΰτε άκόμη τοΰ 
διαμαντιού τής παροιμίας, πού έργο του 
έκανε νά χαράζη σ’ δλη του τήν ζωή γυα
λιά, οΰτε... οΰτε... τίποτε άπ’ δλα αύτά 
δέν μέ κάνει νά γράφω στήν φιλόξενη αύ
τή στήλη, παρά μόνο ένα άμυδρό αίσθημα 
πώς ή καλή μου Μοίρα μέ χάρισε δυό πό
δια δσο μ’ άξιζαν γερά καί πώς ύποχρέω- 
ση έγώ έχω νά πατήσω σ’ έδαφος πού νά 
τά δοκιμάσω... νά περιπατήσω, νά τρέξω 
’ίσως, νά χορέψω, νά πηδήξω.

"Ο,τι θά έκαμε έντύπωση στόν μουσι
κόν άκροατή εύθύς άπό τήν άρχή, θά ή
ταν χωρίς άλλο τό πρόγραμμα τής συναυ
λίας τοΰ κ. Σ. Φαραντάτου. ’Αναγράφον
ταν σ’ αύτό τά όνόματα καί τά έργα δύο 
μεγάλων άνθρώπων, δύο ήρώων τής άν- 
θρωπίνης ζωής, τοΰ Beethoven καί τοϋ 
Schumann καί δύο μεγάλων μουσικών, δη
μιουργών καί εκτελεστών, τοΰ Liszt και 
τού D. Scarlatti. Τό ίδιο δμως πρόγραμμά 
θά γεννούσε στήν ψυχή τοΰ μουσικού—ά- 
κροατοΰ, πού έχει τήν καλή συνήθεια νά 
ρίχνη μιά ματιά στά έργα πριν πηγαίνη 
στήν συναυλία, άρχικά τόν άμηχανίά και 
τέλος τήν δυσαρέσκεια. ’Αμηχανία, γιατί 
άνέγραφε άπλά, πώς ό κ. Φαραντάτος θά

φθασα νά πεισθώ πώς κι ό φιλόλογος δπως 
κι ό ποιητής στερεώνει τήν ύπόστασή του 
στήν λέξη, ήέ τήν διαφορά μόνο πώς ό φι
λόλογος άποδίδει, μέ τήν λέξη έκψράζει 
ιδέαν δ,τι ό ποιητής ύψωσε μέ τήν λέξη 
μορφή. ■>) Κατά τόν ’ίδιο τρόπο ό μουσικός- 
έκτελεστής δημιουργεί τήν ύπόστασή του, 
ύπάρχει μέ τόν ήχο δπως καί ό δημιουρ- 
γός-μουσικός, μόνο πού ο δημιουργός ύ- 
ψώνει, χαρίζει ήχητικές μορφές, ένω ό έ
κτελεστής τρέφει άδιάκοπα τίς μορφές που 
ήχου μέ τό άπαραίτητο άνθρώπινο αίμα, 
πού τό δέχονται οί ήχητικές μορφές μέ 
τήν έσωτερική των εκείνη άνάγκη νά μορ
φώνουν μά καί νά μεταμορφώνωνται, ά- 
ναπτύσοντας δλες των τίς πτυχές.

Αισθάνομαι πώς δέν θά είμαι καί πολύ 
σαφής τήν στιγμήν αύτή γιά τόν άναγνώ- 
στη, πού δέν έχει ασκήσει λίγο τόν έαυτό 
τουμέ τήν παρατήρηση καί τήν σκέψη, δέν 
εΐναι δμως καί σωστό νά έκταθώ έδώ 
περισσότερο σέ γενικά ζητήματα. Τό ,εΐδι- 
κό βέβαια προτιμώ νά άσκώ στήν ζωή, μά 
έδώ είμαι καί ύποχρεωμένος μόνο τό ειδι
κό ν’ άναπτύσω. Γιά νά εύκολύνω δμως 
κάπως έκεϊνον πού θά δυσκολευθή, θ ά- 
ναφέρω μιά διάβάθμιση.

'Όπως γιά νά ύπάρξη καί νά_ ζήση μιά 
«τραγωδία» στήν ζωή μας, . τρεις βαθμοί, 
έντάσεϊς καί δυνάμεις τής άνθρώπινης ψυ
χής πρέπει ν’ άγωνισθοΰν,. ό ποιητής, ο 
ήθοποιός καί ό φιλόλογος, έτσι γιά νά 
ύπάρξη καί νά ζήση μιά μουσική σύνθεση 
στήν ίδια άναλογία εΐναι άνάγκη ν’ άγω- 
νισθοΰν ό δημιουργός-μουσικός, ό έκτελε- 
στής-μουσικός καί ό μουσικός-επιστήμων ή 
μουσικολόγος. Ό έκτελεστής μουσικρς, 
πού τώρα μάς ενδιαφέρει, εΐναι γιά τήν 
μουσική δ,τι ό ήθοποιός γιά τήν τραγωδία. 
Καί έπειδή καταλήξαμε πριν πώς, μ’ δλα 

πού τά μουσικά έργα πού έκτελεϊ τόν ορί
ζουν καί τόν καθορίζουν, βασίζει δμως 
έκεϊνος τήν ύπόστασή του σέ δ,τι ό έαυτός 
του προσφέρει, θά προχωρήσω άρχικά νά 
μελετήσω τόν τρόπο τοΰ κ, Σ. Φαραντάτου 
έξω άπό τά έργα, πού έπαιξε.

Πρώτο μας μουσικό κριτήριο—δπως 
πραγματικά εΐναι καί δπως τό θέσαμε στό 
προηγούμενό μου σημείωμα—θά μεταχει- 
ρισθώ τήν ήχητικήν ύπόστασή· κι’ έπειδή 
ή ήΧήτική ύπόστασή τοΰ κ. Φαραντάτου 
όριζεται άπό τό δργανο πού παίζει, τό 
πιάνο, θ’ άπασχολήσω τόν άναγνώστη μέ 
ένα σύντομο καθορισμό του.

Πριν μερικά χρόνια ό μουσικολόγος 
δέν ήταν σέ θέση νά παρακολουθήση’καί 
νά όρίση τήν έξέλιξη τοΰ πιάνου καί μόνο 
τελευταία προσπάθειες πιό θετικές καί

έκτελέση πέντε σονάτες τοΰ Scarlatti, χω
ρίς νά καθορίζη μαζύ, ποιές θά ήταν αύτές 
οΐ πέντε σονάτες· καί δυσαρέσκεια στό τέ
λος, γιατί θ’ άφινε νά διακρίνεται μιά α
δικαιολόγητη άδιαφορία γιά τό άκροατή- 
οιο.Στό Davidsbundlcr τοΰ Schumann δέν 
άναφέρονταν οΰτε οί τίτλοι, οΰτε τά χαρα
κτηριστικά, οΰτε οι ύποδείξεις κι οι ση
μειώσεις τού Schumann, οΰτε αύτός ό α
ριθμός τών 18 χαρακτηριστικών συνθέσεων, 
πού τό άποτελοΰν. Έκεϊνος πού θά έτυχε 
νά ίδή πρόγραμμα τοϋ Alf. Cortot γιά τίς 
24 Preludes τοΰ Chopin, θά έχη χαρή χω
ρίς άλλο μέ τήν βαθειάν ύποχρέωση του 
έκτελεστοΰ νά βοηθήση τόν άκροατή. Φρόν
τισα, μά δέν έπέτυχα νά προμηθευθώ τό 
πρόγραμμα τής συναυλίας τοΰ κ. Φαραν
τάτου στάς ’Αθήνας,—έπαιξε κι έκεΐ τα 
ϊδια έργα—γιά νά καθορίσω ποιός φταίει 
γιά τήν άδιαφορίαν αύτή- ό ’ίδιος ό κ. 
Φαραντάτος ή άλλος έδώ, πού έτύπωσε 
τό πρόγραμμα.

Καί πρόγραμμα δμως κι’ αδιαφορία... 
τά ξεχνά δλα κανείς, δταν εύρεθή στήν 
αίθουσα κι έμφανισθή ό έκτελεστής γιά 
νά έκτελέση έργα άθάνατα, δπως αύτά 
πού έπαιξε ό κ. Φαραντάτος.

Ό έκτελεστής—μουσικός δέν ύπάρχει 
βέβαια κι οΰτε εΐναι δυνατόν νά έννοηθη 
έξω άπό τά έργα πού έκτελεϊ, δέν ύπάρ- 
χει δηλαδή χωρίς τόν συνθέτη, τόν δη
μιουργό—μουσικό. "Οπως γιά τόν φιλό
λογο εϊμεθα άναγκασμένοι νά προϋποθέ
σουμε στήν ζωή τήν ύπαρξη τοΰ ποιητοΰ, 
κατά τόν ίδιο τρόπο ό μουσικός—έκτελε
στής καταντά κάτι πολύ άκαθόριστο, άνύ- 
παρκτο τέλος, χωρίς τήν προϋπόθεση τοΰ 
δημιουργού—μουσικού.

Ή άπλή κι έστι μέ τό πρώτο άκουσμα 
φυσική αύτή θέση καί κατανόηση δέν φαί
νεται νά έγινε γρήγορα άντιληπτή άπό τό 
σύνολο τών μουσικών στήν Ευρώπη. Στά 
1835 άγριον πόλεμο σήκωσε ό Schumann, 
γιά νά δώση σ’ δλους νά καταλάβουν, δτι 
μουσικός-έκτελεστής χωρίς τόν δημιουργό- 
μουσικό δέν ύπάρχει, ούτε εΐναι δυνατόν 
νά ύπάρχη. Τό περίεργο δμως, πώς ό ίδιος 
ό Schumann, μ’ δλα πού τόσους δημιουρ- 
γούς-μουσικούς έκλεινε στήν ψυχή του και 
τόσο προσεπάθησε, δέν έφθασε ποτέ νά γί
νη έκτελεστής, μ’ έφερε τελικά νά σκεφθώ 
μέ περισσότερη δύναμη γιά τήν ύπόστασή 
τοΰ έκτελεστοΰ.Μιά πού όέκτελεστής είναι 
άνθρωπος, άτομο, πρόσεξα, βέβαια θά δέ
χεται χωρίς άλλο τό φώς άπό κάποιαν 
άλλη άνώτερη άπ’ έκεϊνον δύναμη, δύναμη 
ίσως πού κινείται έπάνω στή γή· μά άκρι- 
βώς πάλι έπειδή εΐναι άνθρωπος, άτομο, 
θά πρέπη νά στερεώνη τήν ύπόστασή του 
έπάνω στή γή μέ κάτι Αποκλειστικά δικό 
του. Ή ύπόστασή τοΰ φιλολόγου μ έβοή- 
θησε πολύ τώρα γιά νά προχωρήσω. Ε-

1) Τήν θέση αύτή βεβαιώνει μέ τροπον πραγμα
τικά ύψηλόν ό μεγάλος γερμανός φιλόλογος Gundolf 

καί ό ΙΒικός μας Άποστολάκης.
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μέ μεγαλείτερη προσοχή μάς έχάρισαν 
τήν άναγνώριση σ’ δ,τι άλλοτε πολύ άσά- 
φεια κυριαρχούσε. Κατόρθωσε δηλαδή τέ
λος ό_ μουσικολόγος νά κσθορίση σχεδόν 
ποιές ήταν οί κατά καιρούς ηχητικές άν- 
άγκες τής μουσικής ψυχής καί μέ τί μέσα 
προσπάθησε καί έπέτυχε ό μουσικός άν
θρωπος νά τίς πραγματοποιήση στό πιάνο 
καί νά τίς ίκανοποιήση.

Τό πιάνο καί οί πρόγοτοί του άνήκουν 
στήν μεγάλη οικογένεια τών έγχορδων ορ
γάνων, μέ κύριο μηχανικό διακριτικό τά 
πλήκτρα, ή καλύτερα τήν κλαβιατούρα. 
Μέ τά έγχορδα όργανα γενικά, μέ τήν 
χορδή δηλαδή, ό μουσικός—άνθρωπος ή- 
θέλησε καί προσπάθησε νά πραγματοποιή
ση τήν πιό λεπτή καί εύγενική ήχητικήν ά
νάγκη τής ψυχής του, ένω άπό τήν πρώτη 
σχεδόν στιγμή έκλεισε στήν χορδή τόν πό- 
θο του νά έπιτύχη τήν πιό ύψηλή γεμάτη 
εύρα καί μϋς ήχητικήν ένταση τής ψυχής 

του .
Τό άρχαϊο ελληνικό «Μονόχορδον» καί 

ό «Έλικών» άποτελουν τό πρώτο βήμά μας 
στήν περιοχή του σημερινού πιάνου* σ’ αύ
τά δμως δέν ύπάρχει άκόμη ή κλαβιατού- 
P? παΡά μθνο τό «πλήκτρον». Ή άνάγκη 
τής κλαβιατούρας γίνεται αισθητή άπό τήν 
έποχή του Guido d’ Arrezzo, στά 1000 δη
λαδή περίπου μ.Χ., καί πραγματοποιείται 
μετά 400 σχεδόν χρόνια στό πρώτο πιάνο, 
πού μάς είναι γνωστό μέ τό όνομα Klavi- 
chord.ZT0 πρώτο αύτό πιάνο ό Εύρωπαϊος 
μουσικός έπέτυχε νά πραγματοποιήση μόνο 
τήν λεπτή κι εύγενικήν ήχητική άνάγκη 
τής ψυχής του—γιά ένταση δέν είναι δυ
νατόν άκόμη νά γίνη λόγος—μαζί δμως 
διευκόλυνε κι’ έπραγματοποίησε καί τήν 
έκτέλεση τών συγχορδιών, τής άρμονικής 
δηλαδή πολυφωνίας, του νέου αύτου κυ
ρίου χαρακτηριστικού τής εύρωπαϊκής μου
σικής.

Άπό τώρα πιά τό πιάνο γίνεται τό κύ
ριο όργανό τής ευρωπαϊκής μουσικής καί 
σ’ αύτό πριν άπ’ δλα ό Ευρωπαίος μουσι
κός κλείνει τήν λαχτάρα τής ψυχής του 
γιά ήχητικήν ένταση.

Γιά τόν μουσικόν-άναγνώστη θά μετα- 
χειρισθώ, όρο τής μουσικής όρολογίας, μιά 
πού θά ήθελα νά καθορίσω μέ μεγαλείτε
ρη σαφήνεια τό ήχητικό πεδίο του Klavi- 
chord. Μέ τά εύθύγραμμα πλήκτρα τής 
πρώτης αύτής κλαβιατούρας ό έκτελεστής 
έπέτυχε νά φθάση στό ήχητικό πεδίο του 
staccato, θά ήταν δέ πολύ τολμηρό νά 
θελήσουμε νά ίσχυρισθούμε, δτι έπροχώ- 
ρησε καί πρός τό πεδίο τού legato, πεδίο, 
δπου πρώτη σημασία άποκτα ή ήχητική έν
ταση.

Οί άπόγονοι τού Klavichord είναι ε
κείνοι, πού ήρχισαν νά πραγματοποιούν 
τό legato στό πιάνο, δηλαδή τήν ήχητικήν 

ένταση, κι’ άπό τό Clavicembalo έως τό 
piano-forte (τό δυνατό πιάνο), τό Ham- 
merklavier γύρω στά 1750 ό Εύρωπαϊος 
μουσικός κατώρθωσε ν’ άκούση πιά δ,τι 
τόσο έλαχτάρησε στήν άρχή. Πρό παντός 
τό Hammerklavier άποτελεϊ σπουδαίο 
σταθμό καί ολοκλήρωση μπορώ νά πώ 
του πιάνου. Τήν όλοκλήρωση αύτή πριν 
πραγματοποιηθή τήν έζησαν λαχτάρα καί 
άνάγκη μουσικές ψυχές δπως του D. Scar
latti καί του W. A. Mozart. Καί ό Scarlatti 
ίσως δέν έπρόφθασε νά τήν χαρή, μάς 
είναι δμως γνωστή ή χαρά τοϋ Mozart.

θά έξηγήσω σύντομα ποιό είναι τό 
σπουδαίο βήμα πρός τήν όλοκλήρωση τού 
πιάνου, που έπιτυγχάνει τό Hammerkla- 
vier/Όσο ό μουσικός oT0Clavicembalo χαί
ρονταν σιγά-σιγά τήν ήχητικήν ένταση, τόσο 
καί βαθύτερα τόν ένοχλούσε ή παρεμβολή 
τής μηχανικής κλαβιατούρας μέ τά εύθύ
γραμμα πλήκτρα, μεταξύ τών δακτύλων 
του καί τών χορδών. Έπετύγχανε βέβαια 
τήν ένταση μέ τήν κλαβιατούρα τού Clavi
cembalo, άλλά αισθάνονταν, δτι τήν νευ
ρική ένταση τών χεριών του δέν κατώρ- 
θωνε νά τήν μεταδώση στήν χορδή. Τήν 
νευρικήν αύτήν ένταση έπέτυχε τό Ham
merklavier άψού άντικατέστησε τά εύθύ
γραμμα πλήκτρα μέ τά σψυριά-πλήκτρα 
(ΗβιτιιηβΓ=σφύρα). Τό legato τώρα, άψού 
εϊχε έλαττωθή στό έλάχιστο ή άπόσταση 
χεριού καί χορδής, έφθασε τήν ολοκλήρω
σή του, τό rubato, καί μ’ αύτό έφθασε 
στήν ολοκλήρωσή του καί τό ’ίδιο τό πιάνο.

Ποιά είναι ή ήχητική θέση του κ. Φα- 
ραντάτου μπροστά στό έτσι όλοκληρωμέ- 
νο πιάνο θά φροντίσω νά καθορίσω εύθύς 
αμέσως ΐ). Ό κ. Φαραντάτος μέ τήν βοή-' 
θεΐ(^ πού τοθ παρείχε ή κατασκευή τού χε
ριού του καί μέ πολλήν έπιμονήν έπέτυχε 
νά έλαττώση στό έλάχιστο τήν άπόσταση 
κλαβιατούρας καί δακτύλων του 2). Κατά 
τόν ’ίδιο τρόπο έφρόντισε νά έλαττώση καί 
τήν άπόσταση τοϋ χεριού του καί τήςκλα- 
βιατούρας (όκτάβες, συγχορδίες) καί στήν 
τελευταία του αύτή προσπάθεια έφάνηκε 
μιά ψυχική του άδυναμία. ’Ότι δέν ύπελό- 
γισε δσο έπρεπε τό ύψος, τήν άπόσταση

1) ΠρΙν, γιά τόν άναγνώστη πού δέν έχει άσκη- 
θή, είμαι άναγκασμένος νά ύποσημειώσω, δτι τόν κ. 
Φαραντάτο τόν κρίνω σάν κοινό μουσικόν-άνθρωπο 
καί έκτελεστή καί δχι σάν έξαιρετική φύση, σάν προ
σωπικότητα δπως λέγουν. Γι’ αύτό άκολουθώ κι αύ
τόν τόν δρόμο, δρόμο στήν ούσία άκατάλληλο γιά 
νά καθορισθή ή ήχητική ύπόσταάη, δταν ό έκτελε
στής είναι έξαιρετική φύση, δπως ένας Schnabel, ένας 
Petri, ένας W. Gies eking μαθητής του μεγάλου Leitner. 
ένας Rubinstein, Cortot καί άλλοι.

2) Στήν ούσία είναι αύτοδίδακτος. Άπό τόν πρώ
το του καλόν διδάσκαλο στό ’φδεΐο ’Αθηνών κ. Μ. 
Βελούδιο, περισσότερα θά είχε νά ώφεληθη σέ άγα- 
θότητα καί άπλότητα ψυχής. Στό Βερολίνο έπήγε 
άνδρας πειά καί δσο ξεύρω, δέν έκανε ούτε μέ τόν 
Petri συστηματικά μαθήματα.

χεριού καί κλαβιατούρας. Στά< δάκτυλα 
εϊχε νά έλαττώση άπόσταση έξ εκατοστών 
τοΰ μέτρου, ένω τό ύψος πού έπρεπε νά 
περίκλειση στήν έλάττωση μεταξύ χεριού 
καί κλαβιατούρας είναι ένα ολόκληρο μέ
τρο. Καί γιά νά έκψρασθώ πιό παραστατι
κά : Τό χέρι στήν έλάττωση πρέπει νά έ- 
νέχη τήν βαρύτητα καθόδου άπό τόν ου
ρανό τής ψυχής* καί ούρανός τής ψυχής 
ύπάρχει στόν κ. Φαραντάτο, άλλά στις ό
κτάβες φαίνεται περιορισμένος καί κάπως 
χαμηλός. ’Έτσι ό κ. Φαραντάτος έπέτυχε 
βέβαια πολύ καλά νά κινήται στήν έντατι- 
κή περιοχή τοϋ legato, τήν ήχητική δμως 
όλοκλήρωση μέ τό rubato, μέ τήν κατευ
θείαν μετάδοση τής έντατικής νευρικής 
μυϊκής ορμής τοϋ χεριού έπάνω στήν χορ
δή, φαίνεται ούτε νά έπόθησε.

Καί δπως μ’ ένα πόδι ή μ’ ένα χέρι 
άτελέστερα σ:ήν χρήση ή άτελέστερα γυ
μνασμένα δέν μπορεί νά έννοηθή ό σωμα
τικός άνθρωπος, έτσι ό μή όλοκληρωμένος 
ψυχικά άνθρωπος μ’ .δλη τήν τελειότητα 
σ’ ώρισμένες: Ψυχικές άρετές εΐναι άναγ
κασμένος καί σ’ αύτές νά ύστερή σέ έντέ- 
λεια. Τό τόσο τέλειο legato τού κ. Φαραν- 
τάτου δέν ρθάνει νά τό χαρή σέ έντέλεια 
ό άκροατή^,, άκριβώς γιατί λείπει ή ολο
κλήρωσή του, τό rubato, ολοκλήρωση, πού 
μπορούσε νά ύπάρχη εϊτε στήν πράξη, είτε 
στήν διάθεση, εϊτε καί μέ τόν πόθο μόνο. 
Μά δπως είπα παραπάνω μιά τέτοια ολο
κλήρωση φαίνεται ούτε νά επόθησεν ο κ. 
Φαραντάτος.

Κατά τόν ’ίδιο τρόπο ό κ. Φαραντάτος 
μέ μεγάλη έπιμονή κατέκτησε τήν ψυχή τής 
μουσικής, τόν ρυθμό κΓ έφθασε πραγματι
κό σέ ρυθμική τελειότητα, σέ χρονομετρι
κή ρυθμική τελειότητα. Τήν έντέλεια δμως 
τοΰ rubato, τήν άπόλυτο δηλαδή ένωση 
σώματος καί ψυχής, ήχου καί ρυθμού δέν 
έπέτυχε.

Ή μουσική μνήμη έπίσης του κ. Φαραν- 
τάτου έγγίζει τά ύψηλότερα δρια. Δέν θά 
μπορούσα ’ίσως νά βεβαιώσω άν εΐναι σέ 
θέση νά κάθεται στό γραφείο του καί νά 
γράφη άπ’ έξω δλη τήν σύνθεση πού έκτε- 
λεϊ. κάπου δμως έκεϊ κοντά φθάνει.

Γιά τήν άρμονική του τέλος άντίληψη 
καί ικανότητα θά προτιμήσω νά μή γράψω, 
μιά πού δέν κατώρθωσα νά φθάσω σέ ορι
στικό συμπέρασμα καί νά βεβαιωθώ γιά 
δ,τι άντελήφθην.

Καί τώρα θά προχωρήσω γιά νά καθο
ρίσω σύντομα, δσο μού εΐναι δυνατόν, τόν

βαθμό έπιτυχίας πού έφθασεν ό κ. Φαραν
τάτος στήν έκτέλεση τοΰ προγράμματος 
του. ’Όλα τά έργα πού έπαιξε κινούνται 
—τό καθένα μέ τόν τρόπο του—σέ ύπερέν
ταση μουσική καί γι’ αύτό σ’ δλο τό διά
στημα τής συναυλίας ό μουσικός—άκροα- 
τής δέν θά μπορούσε χωρίς άλλο ν’ άπαλ- 
λαγή άπό τήν ψυχικήν άπορία: «μά άπό 
ένα τόσο πελώριο πιάνο, άπό έναν τέτοιον 
τετράγωνον άνδρα καί άπό τόσο περίφη
μα δάκτυλα καί χέρια μόνον αύτό εΐναι 
δυνατόν ν’ άποδοθή;»

Άπό τόν κ. Φαραντάτο λείπει δυστυ
χώς τό κύριο καί πρωταρχικό συστατικό 
τού ύψους, ή «αύθιγενής σύστασις» τού ύ
ψους, «τό σφοδρόν καί έ νθ ουσία- 
στικόνπάθο ς», πηγή, πού μέ κα
νένα τρόπο, μέ καμμιά τέχνη, μέ καμμιά 
προσπάθεια δέν εΐναι δυνατόν νά δημιουρ- 
γηθή στήν ψυχή τού άνθρώπου, παρά μόνο 
μέ ψυχική βίωση, βουτηγμένη μέσα στό 
’ίδιο τό αΐμα τού άνθρώπου καί τού συν
ανθρώπου του. Ό άναγνώστης, πού θά έ- 
τυχε ν’ άπασχολήση όλίγο τόν εαυτό του 
μέ τήν άνάγκη τού ύψους, θ’ άντελήφθη 
φαντάζομαι, δτι μέσα στά εισαγωγικά με
ταχειρίζομαι φράσεις τού μεγάλου άγνω
στου σέ μάς άρχαίου συγγραφέως τού 
«περί ύψους» συγγράμματος. Μέ τόν τρό
πον αύτόν ζητώ ν’ άπαλλαγώ άπό τήν 
παρεξήγηση, νά νομισθή τό «πάθος», πού 
άναφέρω έδώ, ή «αισθηματολογία», κακό 
σημάδι άπραξίας, πού τόσο τελευταία έχει 
κυριέψει τήν πνευματική μας καί ψυχική 
μας ζωή.

Τό «δίκην σκηπτού» πάθος μέ αΐμα 
κοινού άνθρώπου, δπως εΐναι ό κ. 
Φαραντάτος, δέν εΐναι δυνατόν νά δη- 
μιουργηθή καί νσ συντηρηθη καί τήν ψυχι
κήν άνάγκη γιά «ύψος» στόν κ. Φαραντά
το θά τήν έβοηθουσε πολύ τό αΐμα τοϋ 
συνανθρώπου του. Άλλά συνάνθρωπος 
γιά τόν μουσικό έκτελεστή τού πιάνου στήν 
πατρίδα μας δέν ύπάρχει άκόμη. Μέ μιά 
ραψωδία τοΰ Καλομοίρη, μ’ &να βιβλικό 
χορό τού Ριάδη καί μέ τούς Κυθηραϊκούς 
χορούς τοΰ Μητροπούλου, πού τίποτε τό 
ελληνικό δέν έχουν μέσα των, συνάνθρω
πος γιά τόν έκτελεστή τού πιάνου είναι 
άδύνατο νά ύπάρξη. Γιά τόν έκτελεστή 
δπως καί γιά δλους μας, συνάνθρωπος υ
πάρχει μόνον ό άνδρεϊος άγωνιστής τής 
έλευθερίας μας καί δσοι έχάρησαν καί έ
ζησαν τόν άγώνά του. ΚΓ άπό δ,τι ά- 
κουσα νά παίζη ό κ. Φαραντάτος, μπο
ρώ νά βεβαιώσω πώς βοήθεια άπό δ,τι 
έκανε καί εΐπεν ό άγωνιστής ποτέ δέν 
έζήτησε, ποτέ του δέν έτραγούδησε ή 
δέν άπήγγειλεν ένα του τραγούδι, ποτέ 
του δέν έμελέτησε Σολωμό η καί^ Ά- 
ποστολάκη. Κρίμα, πραγματικά κρίμα... 
γιατί άν είχε λσχταρήση τήν έλληνική του

1) Ίσως θά £χη άντιληφθη ό μουσικός-άναγνώ- 
στης δτι τόν δρον rubato, πού οί παλαιότεροι μουσι- 
κολόγοι μεταχειρίζονται μόνον γιά νά δηλώσουν ρυθ
μικήν ύπερένταση, τόν παραθέτω έδώ μέ πολύ με- 
γαλείτερο περιεχόμενο. ‘Ορίζει καί τήν ήχητική καί 
τήν ρυθμική μαζί ένταση, τήν στιγμή πού πνεύμα καί 
ψυχή τής μουσικής ύπάρχουν μέ ένα παλμόν
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ολοκλήρωση ό κ. Φαραντάτος, θά είχαμε 
σήμερα έναν άπό τούς πιό μεγάλους έκτε- 
λεστάς τοΰ Κόσμου. ’Έτσι μή όλοκληρω- 
μένος ψυχικά πώς ήταν δυνατόν ν’ άντα- 
ποκριθή καί στήν ολοκλήρωση- άκόμη τοΰ 
Dom. Scarlatti, πού έζησε τήν μεγάλη ψυ
χική κληρονομιά τοΰ μεγάλου του πατέρα, 
τοΰ Alessandro Scarlatti, πού έλαχτάρησε 
κι’, έπέτυχε ώς έκτελεστής καί ώς δημιουρ
γός νά χαρίση στόν Κόσμο τόν γκαλάν- 
τικο ήχο τής ψυχής του, πού στιγμές, στιγ
μές οί σονάτες του—«γυμνάσματα» τίς 
έλεγεν ό ίδιος—δίνουν τήν έντύπωση, δτι 
προετοιμάζουν τόν δρόμο γιά τήν έκτη 
συμφωνία τοΰ Beethoven;

'Όταν ό κ. Φαραντάτος έπαιζε τήν σο
νάτα ορ. 101 τοΰ Beethoven, τό άριστούρ- 
γηιια αύτό τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος, σάν 
νά άκουα διαρκώς τήν φωνή τοΰ ίδιου 
τοΰ Beethoven δλο καί πιό έντονα: «Φα- 
ραντάτε, γιά Hammerklavier εΐναι γραμ
μένη ή σονάτα μου, μόνο γιά Hammerkla
vier».— «Sonate fur das Hammerklavier» 
Αναγκάσθηκε ό Beethoven νά σημειώση 
μπροστά, μπροστά στήν σονάτα του ορ. 
106, πού έγραψε εύθύς μετά άπ’ αύτήν, 
πού έπαιξεν ό κ. Φαραντάτος καί μέ τήν 
σύντομη σημείωσή του θέλησε νά θυμίση 
στούς έκτελεστάς, πώς γιά τά τελευταία 
του πιανιστικά έργα πριν άπ’ δλα ένταση, 
ένταση όρμητική χρειάζεται.

Γ.εμάτη νεύρα ένταση ύπάρχει βέβαια 
καί, σ’ δλα τά έργα του Schumann, μά ξε
χωριστά ύπάρχει καί στις 18 χαρακτηρι
στικές τόυ συνθέσεις, πού άποτελοΰν τό 
Davids buridler. Καί στόν πιό άπαλό ήχο 
τοΰ Schunann ένέχεται ή νευρική έντατική 
άγωνία τής ψυχής του, άγωνία, πού τόν 
έφερε τέλος στήν τρέλλα καί στήν αύτο- 
κτονία καί ό έκτελεστής, μόνον άφοΰ άντι- 
ληφθή τήν άγωνία αύΐή, φθάνει νά έκτε- 
λέση τά έργα τοΰ Schumann. Μ’ δλα πού 
ξεύρω καί φαντάζομαι πώς ό κ. Φαραντά
τος διαβάζει καί παρακολουθεί δλους τούς 
μεγάλους έρμηνευτάς, θά ήθελα νά μήν 
είχε μελετήση δ,τι καλοί έρμηνευταί έχουν 
γράψει γιά τόν Schumann γενικά καί ειδι
κά γιά τό έργο του Davidsbiindler, θά ή
θελα νά μήν είχε μελετήση τόν Dahms, 
τόν Jansen, τόν Jaspers, τόν Hohenemser, 
τόν Liszt καί τόσους άλλους γιά νά εΐναι 
λιγώτέρη ή εύθύνη του, πού άντικατέστη- 
σε μέ άτονία στήν έκτέλεσή του, τήν τόσο 
νευρικήν ήχητική ένταση τοΰ έργου.

Τό ίδιο δέν έπέτυχε ν’ άποδώση τήν έν
ταση τοΰ αύτοσχεδιασμοϋ (improvisation), 
τήν μόνη σχεδόν άρετή τής Φαντασίας τοΰ 
Liszt, γραμμένης έπάνω σέ θέματα τρα- 
γουδιών τοΰ Schubert.

θά έπρεπε ίσως έδώ ν’ άναπτύξω τί 
είδους ήχητική ένταση εΐναι ό αύτοσχε- 
διασμός καί πόσον πλοΰτο ψυχικόν προϋ
ποθέτει....άλλά θά σταματήσω, γιατί αι

σθάνομαι τήν άνάγκη νά σβύσω μιά φωνή 
άπελπισίας, πού κινείται στήν ψυχή μου. 
«”Αν ένας κοινός μά τόσο γερός καί δυ
νατός "Ελλην, άν ένας "Ελλην μέ τόσην έ- 
πιμονή, μέ τόσην φροντίδα, μέ τόσην ειλι
κρίνεια κι’ έπιστήμη, ένας "Ελλην ούσια- 
στικά «αύτοκίνητος» δέν κατώρθωσε ν’ ά
ποδώση τήν ένταση τών έργων πού έπαι
ξε, δέν πρέπει πιά άπελπισία νά καταλά- 
βη ήμάς τούς "Ελληνας, δέν πρέπει ν’ ά- 
πελπισθοΰμε, δτι θά ήταν δυνατόν νά χά
ρη μιά μέρα ή ψυχή μας τήν ένταση τής 
ζωής;»—«’Όχι, χίλιες φορές δχι», άπαντα 
μέ τόν βαθύτερο τόνο άπό τό κέντρον τής 
ψυχής μου μιά άλλη φωνή, ή φωνή μου. 
«'Όλες αύτές οί άρετές τοΰ κ. Φαραντά- 
του εΐναι άρετές ψυχής καί σώματος, πού 
εΐναι άδύνατο νά όλοκληρωθοΰν, άν πριν ή 
ψυχή μας καί ώς σύνολο καί ώς άτομο 
δέν βιζώση μέσα στό αίμα μας. "Οταν θ’ 
άποφασίση νά περάση τόν άγώνα αύτόν ή 
ψυχή μας καί θά τόν περάση χωρίς νά λυ- 
γίση, τότε ό "Ελλην Φαραντάτος, πού θά 
έμψανισθή, πρώτη του άρετή θά ζή τήν έν
ταση, τήν χαρά αύτή πού χαρίζει ή όλο- 
κλήρωση τής ψυχής μέσα στό αίμα της.

"Ισως τότε νά μήν εΐναι άκόμη σέ θέ
ση ν’ άποδώση τήν ένταση τοΰ ήρωος 
Beethoven, τήν γεμάτη νεΰρα ένταση τοΰ 
μεγάλου Schumann, τόν αύτοσχεδιασμό 
τοΰ Liszt, μά ώρισμένως θά κινήται στήν 
περιοχή τοΰ Scarlatti καί χρόνο μέ τόν 
χρόνο γενεά μέ γενεά δλο καί θ’ άνεβαίνη. 
’Απελπισία νά μάς καταλάβη μόνον άν 
δέν άποφασίση άκόμη ή ψυχή μας ν’ ά- 
γωνισθή γιά μιάν ολοκλήρωση μέσα στό 
αΐμά της».

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΖΩΗΣ Μ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ τή 
συμμετοχή Μ1ΧΑΛΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ. Αί
θουσα «Ήλύσια» 5 Δεκεμβρίου 1937.

Στή συναυλία τής δος Ζωής Μ. Βλαχο- 
πούλου δέν κατώρθωσα δυστυχώς νά πλη
σιάσω τήν άντίληψη, πού κυριαρχούσε γε
νικά στό πρόγραμμά της, στήν έκτέλεσή 
καί στόν δλο τρόπο. Τό τραγούδι εΐναι 
γιά μένα τό πνεύμα απώτερο καί ψυχικώ- 
τερο δημιούργημα τοΰ άνθρώπου κι’ άπ’ 
δλα σχεδόν στή συναυλία τής δος Βλαχο- 
πούλου έλειπε τό πνεΰμα. Τό λίγο πνεΰμα 
πού είχαν μερικά τραγούδια τοΰ προγράμ
ματος καί πού θά φαίνονταν άν ζοΰσαν 
μέσα στήν περιοχή τους, στήν σκηνική κί
νηση τής ’Όπερας, τό έχασαν έπάνω στό 
δάπεδο σκηνής συναυλίας.

Τά άλλα τραγούδια τά γεννούσε ή ά
νάγκη.· «τήν πόρτα άνοιξέ μου εύθύς», 
γιατί δλα έξω εΐναι σβυσμένα... Εύτυχώς 
δέν έχω τήν ίδιαν άντίληψη.

Κοντά στό τέλος τής συναυλίας έπέ- 
σαμε στό πεδίο τής όπερέττας (Σακελλα- 
ρίδης), όπότε ήλθαν πιά σ’ έπαφή κοινό 

καί έκτελεσταί. Χειροκροτήματα... ό έκτε
λεστής ένθουσιάζεται καί κατρακυλά άκό
μη πιό κάτω μ’ ένα τραγούδι έκτός προ
γράμματος. Σ’ αύτό ό τραγουδιστής κτυ- 
πά δυό πόρτες μαζύ, μιά ξανθή καί μιά 
μελαχροινή καί θέλει καί οί δυό ν’ άνοί- 
ξουν... Καλήν έπιτυχία τοΰ εύχόμεθα.... καί 
φεύγουμε >).

Π. ΦΟΡΜΟΖΗΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ

20 Δεκεμβρίυυ - 20 Ιανουάριου

Μέ τήν εύκαιρία τών γιορτών οί έφη- 
μερίδες τής ’Αθήνας'καί τής Θεσσαλο
νίκης έκυκλοφόρησαν πανηγυρικές καί 
πολυσέλιδες δπως τό έπιβάλει ένα παγκό
σμιο δημοσιογραφικό έθιμο. "Ομως ή κα
θαρά παραγωγική Ολη τους ύστέρησε 
φέτος καί λίγοι ήσαν έκεϊνοι πού άσχο- 
λήθηκαν μέ τό φιλολογικό άπολογισμό 
τής χρονιάς πού πέρασε. Σ’ ένα πολύ 
ένδιαψέρον άρθρο πού έγραψεν ό κ. Κ. θ. 
Δημαράς στό «’Ελεύθερο Βήμα» όνομάζει 
τό 1937 έτος άναμονής καί διαπιστώνει τή 
«θέληση τοΰ έλληνισμοΰ ν’ άντλήση μέσα 
άπό τή δική του ζωή, μέσα άπό τήν δική 
του Ιστορία, τά στοιχεία τοΰ πολιτισμού 
του». Ό κ. Μυλωνογιάννης σέ τρία συνεχή 
άρθρα του στά «Νεοελληνικά Γράμματα» 
άναφέρει δλα σχεδόν τά βιβλία πού κυκλο
φόρησαν μέσα σ’ αύτή τή χρονιά μέ πολύ 
έπιγραμματικούς χαρακτηρισμούς.

= ’Αναφέρουμε τήν προσεχτική βιβλιο
γραφία τοΰ κ. Γ. Κ. Ζωγραφάκη στή «Μακε
δονία» γιά τήν πνευματική κίνηση τοΰ 1937 
στή Θεσσαλονίκη. Στό πρωτοχρονιάτικο 
«Φώς» τής Θεσσαλονίκης διηγήματα τοΰ 
κ. Π. Φωτεινού καί Νίκου Φαρδή.

= Στά «Νεοελληνικά Γράμματα» συνε- 

1) ΤΙ άπαίτηση μπορεί νά είχε κανείς άπό μιά 
μικρή έλληνΐδα τραγουδίστρα, δταν καί σ’ αύτό τό 
Βασιλικό ‘ζίδεΐο τής πόλεώς μας, τό μόνο κρατικό 
μας ’φδεΐο καθηγήτρια γιά τό τραγούδι χρόνια τώρα 
παραμένει ξένη, ή Κα Καπάσσο, πού τιμή της έπι- 
δεικτικά περιφέρει τήν άγνοια τής έλληνικής γλώσ- 
σης. Ντροπή άλήθεια. Εΐναι καιρός, τό μόνο κρατικό 
μας ‘Ωδείο νά γίνη πραγματικά ·,έθνικό ’Q8eio, νά 
φέρη έλληνΐδα καθηγήτρια του έλληνικου τραγου
διού καί νά στήριξή έπάνω της τήν έθνική του ύπό- 
σταση. Εΐναι καιρός νά εύχαριστήση πιά καί νά πα- 
ρακαλέση δλους τούς ξένους νά πηγαίνουν νά δοκι- 
μασθοϋν στήν πολύ μεγαλείτερη πατρίδα των και 
ν’ άφήσουν γιά τούς νέους έλληνας μουσικούς τόν 
μικρό δικό τους τόπο δοκιμασίας, τόν τόπο δοκιμα
σίας που ό θεός κι’ οί άγώνες τών πατέρων των τούς 
έχάρισαν καί κανείς ξένος δέν έχει τό δικαίωμα νά 
τόν σφετερισθή. Είναι καιρός τό Ωδείο, τήν ώρα 
πού άκριβά-πληρώνει άχρηστους ξένους, νά παύση 
χρόνια τώρα νά συζητή τόν διορισμό νέων Ελλήνων, 
όπως ή Δις θ. Γεωργίου, ό κ. Δ. Γεωργίου, ή Δ)1ς 
Νεδέλκου καί άλλοι. Καί νά σκέπτεται κανείς πώς ό 
χώρος, πού δίκαια ζητούν στήν πατρίδα των οί νέοι 
καλλιτέχναι εΐναι τόσο μικρός καί ή άμοιβή των ά
κόμη πιό μικρή... χίλιες καί κάτι μόνο δραχμές τόν 
μήνα.

χίζοντσι τά πορτραΐτα τών συγγραφέων 
τής μεταπολεμικής γενεάς. Στό ίδιο εβδο
μαδιαίο περιοδικό, πού εύρύνει τόν κύκλο 
τών συνεργατών του, δημοσιεύονται μετα
φράσεις μέ πολύ ένδιαφέροντα εισαγωγι
κά σημειώματα τού κ. Κλ. Παράσχου γιά 
κορυφαίους συγχρόνους ξένους λογοτέχνες. 
’Επίσης άρθρα τοΰ κ. Μιχ. Πολίτη γιά τήν 
τέχνη καί μεταφράσεις τοΰ ίδιου άπό μελέ
τες καί άρθρα κριτικών γύρω άπό τήν άγ- 
γλική καί άμερικανική λογοτεχνία.

= Στή «Νέα Πνοή» ή κ. ΡοΟλα Παπα- 
δημητρίου Βαρέλα δημοσιεύει άρθρο γιά 
τό ποιητή κ. Γιώργο Βαφόπουλο, σάν άν
θρωπο καί σάν ποιητή. Στό τεύχος αύτό 
δημοσιεύεται μακρά κριτική τοΰ κ. Γ. Βα- 
φοπούλου γιά τό μυθιστόρημα «Στά ίχνη 
τοΰ άγνώστου Θεοΰ». «Ή ψυχογραφική 
προσπάθεια τοΰ κ. Δέλιου καθώς καί ή πε
ριγραφική του έπιμονή φτάνουν σέ σημείο 
έξαντλητικής ψηλαφίσεως τών λεπτομε
ρειών».

— Ή «Νέα Εστία» συμπλήρωσε τά έν
τεκα χρόνια τής έκδοσής της. Βελτιώνει 
θετικά τό περιεχόμενό της, εύρύνει τόν κύ
κλο τών σύνεργα ιών της καί εΐναι τό πιό 
όλοκληρωμένο λογοτεχνικό περιοδικό τής 
χώρας μας, πού κρατάει πάντα ένα μέσο 
δρόμο άποφεύγοντας τίς ιδιοτροπίες καί 
τίς τολμηρότητες. Στό ίδιο περιοδικό ήρ- 
χισε ή δημοσίευση τοΰ νέου μυθιστορήμα- 
ματος τοΰ κ. Μ. Καραγάτση μέ τόν τίτλο 
«Γιούγκερμαν» πού εΐναι τό τρίτο μέρος 
τής τριλογίας του. Ό κ. Καρανάτσης ά- 
σχολεϊται είδικώτερα στά τρία του μυθι
στορήματα (Συνταγματάρχης Λιάπκιν, Χί
μαιρα, Γιούγκερμαν) μέ τήν έξέταση τών 
ψυχικών άντιδράσεων καί άλλοιώσεων πού 
ύφίσταται ένας ξένος έγκλιματιζόμενος 
στήν Ελλάδα. Ό κ. Καραγάτσης μεταχει
ρίζεται τό θέμα του ψυχολογικά μέ πολλή 
μαεστρία. ’Επίσης στό ίδιο περιοδικό δημο
σιεύεται σέ μετάφραση άπ’ τόν κ. θ. Πε- 
τσά, μυθιστόρημα τοΰ Γκαλσγουόρθυ.

= Τά «Νέα Γράμματα»—περιοδικό πού 
εκτιμά μιάν «έλίτ» τών διανοουμένων—πε
ριέχουν μόνον τέσσερα ή πέντε θέματα καί 
άποψεύγει τήν πληρόιητα καί τήν ποικιλία. 
Ό κ. Καραντώνης δημοσιεύει τό δεύτερο 
μέρος τής μελέτης του γιά τόν κ. Γ. θεο- 
τοκά. Ό κ. Καραντώνης προφανώς θά ά- 
σχοληθή καί μέ άλλους συγχρόνους λογο
τέχνες. Στό ίδιο περιοδικό δημοσιεύεται τό 
προτελευταίο μέρος τής «Sroica» τοΰ κ. 
Κοσμά Πολίτη. Στό ίδιο τεΰχος δημο
σιεύεται κριτική τοΰ κ. Π. Σπανδωνίδη 
γιά τό βιβλίο τοΰ κ. Γ. Δέλιου. «Στά 
ίχνη του άγνώστου θεοΰ» πού μ’ δλες τίς 
άτέλειές του εΐναι ένα έργο άνωτέρας ύ- 
Φής, έκλεκτοΰ ποιοΰ καί κάποτε μάλιστα 
άπροσδόκητα δριμο· μιά έκλεπτυσμένη σκέ-
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ψη τό διανθίζει.
= ~Στήν «Πνευματική Ζωή» τό περιοδι

κό του κ. Μελή Νικολα'ιδη πού εγκαινίασε 
τήν καινούργια του περίοδο μέ τή διμη
νιαία έκδοσή του, ό κ. I. Παναγιωτόπου- 
λος προλογίζει μιά σειρά άπό ανέκδοτα 
γράμματα του Καρκαβίτσα. *Η σειρά αύτή 
που θά συνεχιστεί σ’ επόμενα φύλλα ή 
δεύτερη, υστέρα άπό τά γράμματα τοΰ 
Καμπύσηδημοσιεύεται μέ τήν επιμέ
λεια καί τήν φροντίδα του κ. I. Παναγιω- 
τοπούλου.

= θ Σύλλογος τής ’Εθνικής ’Αναγεν
νήσεως έκανε τήν 9 Ιανουάριου τήν πρώτη 
εκδήλωση τής δράσης του μέ μιά διάλεξη 
π°ύ δόθηκε στήν αίθουσα τοϋ’Επαγγελματι- 
κοϋ Επιμελητηρίου.Ό πρόεδρός του κ. Βασ- 
δραβέλης παρουσίασε στό άκροατήριο τόν 
ομιλητή κ. Π. Φορμόζη, διευθυντή τής βι
βλιοθήκης του Πανεπιστημίου. Θέμα: «ό 
Αορέντζος Μαβίλης, ποιητής καί πατριώ
της. Ό κ. Φορμόζης άνέπτυξε τήν ίδέα 
οτι ποιητής δέν είναι εκείνος πού έχει τήν 
ικανότητα νά συνθέτει άρτιους στίχους, 
άλλα ό άνθρωπος πού στά βαθύτερα ψυ- 
χικάτου δέντρα πάλλει ή ίδέα νά κάνη 
τήν ’ίδιά τή ζωή του ποίημα μέ δ,τι γεν
ναιότερο καί ψηλότερο έχει νά προσφέρη 
σάν άτομο.

— Στις 15 ’Ιανουάριου στήν άϊθουσα 
του Εμπορικού Επιμελητηρίου ό κ. Μπά- 
μπης Νίντας ποιητής καί λογοτέχνης έδω
σε τή διάλεξή του μέ θέμα : «ή ποίησή μας» 
πού δημοσιεύθηκε κατόπι ολόκληρη στή 
φιλολογική «Μακεδονία» τής 24 ’Ιανουά
ριου. Ό ομιλητής περιορίστηκε στήν άνά- 
λυση ορισμένων ποιημάτων μακεδόνων 
ποιητών. ‘Η άπαγγελία έγινε άπό τις δ)δες 
Βαβυλοπούλου καί Κοεμτζοπούλου.

~ 'Ο κ. Κ. Παλαιολόγου άρχισε στή φι
λολογική σελίδα τής «Μακεδονίας» μιά σει
ρά άπό συνεντεύξεις μέ ποιητάς καί λογο
τέχνες τής Θεσσαλονίκης. *'Ως τώρα μίλη
σαν οί κ. κ. Γιώργος Βαφόπουλος καί Γιώρ
γος Δέλιος.

ΔΥΟ ΑΡΘΡΑ Γ|Α ΤΙΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙ
ΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ»— Άπό μελέτη του κ. Κλ. 
Παράσχου γιά τήν πνευματική ζωή στήν 
έπαρχία στό 4ο τεύχος του «Νέου Κράτους» 
άναδημοσιεύουμε τά παρακάτω σχόλια 
γιά τις «Μακεδονικές ‘Ημέρες»:

«Στο περιοδικό αύτό όπου δημοσιεύονται 
κάθε τόσο, έκτος από την πρωτότυπη εργασία 

‘ Μεταφράσεις πολύ πετυχημένες αληθινά 
αςιολάγων ξένων συγχρόνων λογοτεχνών, δίπλα 
στους Θεσσαλονικιώτες ή τούς Μακεδόνες λο
γοτέχνες, συνεργάζονται καί πολλοί εκλεκτοί 
λογοτέχνες ’Αθηναίοι καί ποιηταί, όλων τών 
γενεών. Ό κ. Γρυπάρης, ό κ. Δάφνης καί ή κ. 
Δάφνη, ό^ κ. Μ. Τσιριμώκος, ό Νίκος Καζαν- 
τζάκης. ή κ. Μαυροειδή - Παπαδάκη, όΤέλλος
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’Άγρας, ό κ. Προεστόπουλος, ό Όδυσσεύς Έ- 
λύτης και άλλοι. Καί ή συνεργασία αύτή, στό 
ποίημα, στο διήγημα, στή μελέτη, στήν κρι
τική, δέν βλάπτει καθόλου τήν ενότητα του πε
ριοδικού, πράγμα πού δείχνει ότι ή έπαρχία 
στήν πνευματική δημιουργία δέν βρίσκεται συ
νοδικά κρινόμενη, σέ καθόλου κατώτερη μοίρα 
από τήν πρωτεύουσα. Διηγήματα δπως μερι
κά του κ. Άλκ. Γιαννοπούλου ή του Γ. Δό
λιου, .διαβάζουμε μόνο στά πολύ καλά άθη- 
ναίκα περιοδικά. Και το ίδιο θά μπορούσε 
κανείς νά πή καί γιά τά ποιήματα, καί γιά 
τά κάθε λογής πεζά τού κ. Ξεφλούδα, τοΰ κ. 
Σπανδωνίδη, του κ. Τατάκη κλπ. γιά μελέτες 
και σημειώματα δπου ή λεπτή διατύπωσές, τό 
βάθος καί τό άνοιγμα τής σκέψεως, ή όξύτης 
τής ευαισθησίας, ο πλούτος τών γνώσεων, ή 
απασχόλησις και η στάσις αντίκρυ σέ (ορισμέ
να προβλήματα, * δείχνουν πνεύματα αληθινά 
καλλιεργημένα, ακόμα περισσότερο, πνεύματα 
μέ ιδιοτυπία, πού ακολουθούν στό ξεδίπλω
μά τους τό δικό τους νόμο, πού κινούνται 
σύμφωνα μέ τό δικό τους ρυθμό. Θά δημιουρ
γούσαν ένα αληθινό κενόν στήν πνευματική 
ζωή τής Μακεδονίας μά καί όλης τής Ελλά
δος οί «Μακεδονικές Ήμερες» άν έπαυαν νά 
εκδιδ ονται. „ Ας ευχηθούμε, λοιπόν, νά είναι 
ο βίος τους δσο γίνεται πιό μακρύς».

— Ο κ. Μυλωνογιάννης δημοσίευσε στήν 
«Εργασία» ενα άρθρο γιά τις «Φιλολογι
κές έρευνες»,, έξ αφορμής τής πλατείας έ
ρευνας πού άνοιξε το περιοδικό μάς γιά τή 
νεοελληνική λογοτεχνία στά 20 τελευταία 
χρόνια καί πού άρχίζΕί σ’ αύτό τό τεύχος. 
Ο νέος κριτικός εξαιρεί τά έρωτήματά 

μας καί δίνει μιά γενικώτερη απάντηση 
πάνου στά ζητήματα πού κινούν.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕ
ΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΣ— Στούς «Μήνες» τό 
γνωστό περιοδικό τής Θεσσαλονίκης πού 
διευθύνει ό κ.^Σνώκ μιά πολύ ενδιαφέρου
σα κριτική τοΰ καθηγητου τού Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών κ. Πετροπούλου γιά τόν 
«Γάίο καί τάς εισηγήσεις αυτού» τοΰ κα
θηγητου τοΰ Πανεπιστημίου μας κ. Περ. 
Βυζουκίδου «Δέν είναι έκπληκτικόν δτι ό 
διαπρεπής συνάδελφος τό έργον τούτο έ- 
ξέλεξε δπως έκδώση καί σχολιάση Διότι 
έκ τών πραγματευθέντων θέματα τοΰ δι
καίου^ ρωμαίων κλασσικών νομοδιδασκά
λων ό Γάίος δέν είναι εις τών μεγίστων. 
Είναι ό Ελλην ό περιβεβλημένος άναγ- 
κάίως τήν ρωμαϊκήν πολιτείαν ϊνα δύνα- 
ται έγτός τού ρωμαϊκού Κράτους νά διδά- 
σκη τό δίκαιον κτλ.,». , · . . .

— Έπίσης ό καθηγητής τής έδρας ’ τής 
Λαογραφίας κ. Στ. Κύριακίδης «τί είναι 
λαογραφία» καί είς τί δύναται νά ώφελή- 
ση ή ^σπουδή τις, μέ τήν όποια θ’ άσχο- 
ληθούμε στό επόμενο τεύχος, καί ό καθη
γητής τής έδρας τής’ Νεοελληνικής' Φιλο
λογίας κ. Άποστολάκης τόν «Κρυστάλλη 

καί :ό Δημοτικό τραγούδι».
= Στό τρίτο τεύχος τού νέου περιοδι

κού «Νεοελληνική Λογοτεχνία» πού τό εκ
δίδει μιά ομάδα νέων λογοτεχνών, δημο
σιεύεται γράμμα τοΰ δρ. Α. Σταίμνέτς. 
‘Ο γνωστόςέλληνιστής εκφράζεται μέ λόγιά 
τιμητικά γιά τήν τακτική ^ού, έθεσε τό 
νέο περιοδικό νά περιωριστή στήν άποκλει- 
στικά ελληνική πνευματική εργασία καί νά 
σταθεί μακρυά άπό σχολές.

ΧΡΟΝΙΚΑ
"Ενα ένδιαφέοον άρ^ρο γιά τή νεοελληνική 
λογοτεχνία.

Στό γνωστό περιοδικό «Europe» τής 
Δεκεμβρίου ό κ. Γ. Θεοτοκάς δημοσίεψε ένα 
ενδιαφέρον άρθρο γιά τή νεοελληνική λογο
τεχνία απ’ το όποιο παραθέτουμε, ένα από
σπασμα πού αφορά τήν πεζογραφία καί τήν 
κριτική κατά τήν μεταπολεμική κυρίως περίο
δο. Τό κυριώιερο γεγονό", γράφει, τής λογο
τεχνικής ζωής τής Ελλάδας μετά τόν πόλεμό 
είναι δίχως άλλο ή απροσδόκητη και 
έκπληκτική άνθηση τής πεζογραφίας και ειοι- 
κώτερα τού μυθιστορήματος πού οφείλεται σε 
μιάν ομάδα νέων συγγραφέων πού συνολικά 
τούς ονομάζουν ή γενεά τού 1930 γιατί εμφα
νίστηκαν γύρω σ’ αύιή τη χρονολογία. Είναι 
ολοφάνερα ένα γεγονός πι·υ συνδέεται^με 6α- 
θειές κοινωνικές μεταβολές και μέ μιά ώρίμαν- 
ση τής έλληνικής ζωής.

Ή Ελλάδα είχε δίχως άλλο καί πριν τούς 
μυθιστοριογράφους της. Στό 19ο αιώνα ΐυτηρ- 
ξε ένας Παπαδιαμάντης. Στις αρχές αυτού τού 
αιώνα ό Κ· Θεοτόκης, ό Γρ. Ξενόπουλος. 
Μολαταύτα ώς αύτά τά τελευταία χρόνια στη 
λογοτεχνία μας επικρατούσε ή ποίηση. Οι ποιη- 
ταί αντιπροσώπευαν τις λογοτεχνικές, εποχες, 
ίδρυαν σχολές, χάραζαν τις πνευματικές καί η
θικές τάσεις τοΰ έθνους. Αυτοί άλλωστε είχαν 
τή μεγαλύτερη αξία. Λ , ,

Ή νέα γενεά πραγματοποίησε μιά επανά
σταση άπ’ αύτή τή μεριά ώστε στο έςής η 
πεζογραφία δίνει τόν τόνο στη λογοτεχνική 
ζωή. Τό μυθιστόρημα άλλωστε είναι σήμερα 
πολύ πιό άφθονο καί ποικίλο από τήν ποίηση. 
Μ’ αύτό κυρίως έκφράζουνται γενικά οι εμπνεύ
σεις τής σημερινής νεότητος, η κοινωνική καί 
συναισθηματική τη, πείρα οί διανοητικές καί 
ιδεολογικές της αναζητήσεις.

Αύτή ή άνθηση τού μυθιστορήματος ακολου
θούμενη άπό μιά παράλληλη ακμή τοΰ λογο
τεχνικού δοκιμίου καί τής κριτικής παρατη- 

I τηρείται παντού.
Οί σοβαροί άνθρωποι υποστηρίζουν συχνά 

ότι περνάμε μιά περίοδο δοκιμών πού δεν 
μπορεί κανείς νά προίδη με βεβαιότητα τις 
οριστικές της επιτεύξεις. Είναι πιθανόν αυτό 
άφού άλλωστε είναι δύσκο? ο νά κρίνει κανείς 
τα δημιουργήματα τού πνεύματος γιά τά οποία 
άπαιτεϊται κάποια προοπτική χρόνου γιά τή

τοποθέτησή της. ’Άς περιορισθουμε πρός τό 
παρόν σέ μιά βιαστική άπογραφή τών συγγρα
φέων αυτής τής γενεά; πού παρουσιάζουν εν- 
διαφέρο.

Άς αναφέρουμε στήν άρχή τό Στρατή Μυ- 
ριβήλη καί τόν ’ Ηλία 13 -νέζη τους μοθιστο- 
ριογράφους τού πολέμου τή Αιλικα Νακου 
καί τόν Μ. Κ^ραγάτση ρωμαλέους ρεαλιστάς 
μέ ορμή ποιητική' τό Θ ινάση Πετσαλη 
κατ’ έξοχή μυθιστοριογράφο τής ’Αθηναϊκής 
άριστοκρατίας* τόν ’Άγγελο Τερζάκη μυθιστο- 
ριογράφο τής παρακμής τής μικροασ. ικής τα- 
ξεως* τόν Κοσμά Πολίτη μυθιστοριογράφο 
λυρικό, ερωτικό καί φαντασιακο το Στέλιο 
Ξεφλούδα πού τά έργα του μόλις μυθιστορημα
τικά είναι γνήσιοι εσωτερικοί μονόλογοι' τό 
ζεύγος Δασκαλάκη, τό Λουκή Ακρίτα συγ
γράφεις άνθρωπιστες και ποπυλ στες. Ας ^ανα
φέρουμε άκόμα μεταξύ των μυθιστοριογραφων 
καί διηγηματογραφαιν τών τελευταίοιν χρόνων 
τόν ’Ιούλιο Άμποτ (αγγλικής καταγωγής), την 
ΕΙοήνη ’Αθηναία, τό Γιάννη Μπερατη, το 
Θρσσο Καστανάκη, τό Φώτη_ Κόντογλου, το 
Μανώλη Σκουλούδη, τόν Παύλο Φλώρο, το 
Γιάννη Σκαρίμπα, *τήν Τατιάνα Σταύρου τον 
Αλκιβιάδη Γιαννόπουλο.

Μεταξύ τών δοκιμογράφων που καταπια- 
νουνται σχεδόν άποκλειστικα με, λογοτεχνικά 
καί αισθητικά ζητήματα ας αναφέρουμε τόν Δ. 
Καπετανάκη, Α. Καραντωνη, Κ. Δημαρά, Τ. 
Μαλάνο, Δ. Νικολαρείζη, Κλ. Παράσχου, Π. 
Πρεβελάκη, Πέτρο Σπανδωνίδη.^ Άς αναφέ
ρουμε άκόμα τούς εξής συγγραφείς που τα δο
κίμιά τους χωρίς νά στερούνται λογοτεχνικής 
άξίας έχουν σημασία πιό γενική φιλοσοφική η 
κοινωνική; τόν Ντίμη Άποστολοπουλο, Πανα
γιώτη Κανελόπουλο Γιάννη Οίκονομίδη. ’Ανά
μεσα στούς νέους καθηγητές τού Πανεπιστη
μίου πρέπει νά άναφέρουμε τόν I. Συκουτρή 
καί Κωνστ. Τσάτσό πού μάς έδωσαν εργασίες 
ενδιαφέρουσες γιά τό έργο τού Παλαμά ...

Τέτοια άρθρα πού δημοσιεύονται σέ ςων- 
τανά ευρωπαϊκά περιοδικά καί απο, ανθρώπους 
πού ξαίρουν τή νέα μας λογοτεχνία εξυπηρε
τούν δίχιυς άλλο τά γράμματά μας και μάς 
γνωρίζουν μέ τούς ξένους διανοουμένους. Μα
κάρι νά μπορούσαμε νά τά διαβάζουμε συχνό
τερα.

«THE LINK» (Ό Δεσμός)— Στό Σάου- 
θαμπτον τής Αγγλίας πρόκειται νά κυκλοφο
ρήσει σέ λίγο τό λογοτεχνικό περιοδικό μέ τον 
τίτλο < The Link» πού θά τό διευθύνει ο γνω
στός ελληνιστής κ. Nicholas Bachtus. Μέ ευ
χαρίστησή μας σημειώνουμε εδώ τήν διευθυν- 
σή του (34 Hilldown Rood. Ilighfield) ,κ’ εί
μαστε βέβαιοι πώς τά νεοελληνικά γράμματα 
θά εύρουν στό όργανο αυτό ενα, ακομ ι θερμό 
συνήγορο τής προόδου καί τής αξίας των.

«LE FRONT LATIN »— Τό δργρνο αυτό 
διευθύνεται σιό Παρίσι (Rue Servan-Coni 7) 
άπό τόν κ. Philippe de Zara, δημοσιολογο,
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δοκιμιογράφο καί μυθιστοριογράφο. Σκοπός 
του εΐναι ή άνανέωσις καί ή κυριαρχία τοΰ 
μεσογειακού πολιτισμού, ή υπεράσπιση τοΰ λα
τινικού πνεύματος καί ή δημιουργία μεταξύ 
τών λατινικών χωρών μιας αλληλεγγύης σταθε
ρός καί αποτελεσματικής. Μας δόθηκε ευκαι
ρία νά διαπιστώσουμε πώς τεύχη ολόκληρα 
άπό αφορμή ώρισμένων γεγονότων αφιερώθη

καν γιά νά εξεταστεί ή πρόοδος πού έχει συν· 
τελεστεϊ σέ ώρισμένα πνευματικά κυρίως επί
πεδα καί νά γίνη φανερή ή άξια- Μέ ευχαρί
στησή της—δπως μπορούμε νά ξέρουμε —ή 
Διεύθυνσις τοΰ «Front Latin» θά δέχονταν 
τίς γνώμες τών αρμοδίων προσώπων τής χώ
ρας μας.

ΕΚΥΚΛ ΟΦΟΡΗΣΑΝ

ΚΛΕΩΝΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ

“Δέκα Έλληνες Λυρικοί,,
Κάλβος, Καρατούτσας, Καβάφης, Μαλακάσης, 
Πορφύρας, Βλαστός, Σικελιανός, Ούράνης, Φιλύ

ρας Καριωτάκης.

(Κριτικές μελέτες)

Σ. ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑΣ & Γ. ΑΣΤΕΡΙΟΥ
(είκονογράφησις Π. ΡΕΓΚΟΥ)

“Παραμυδένιος Κόσμος,,
12 μύθοι συνδεμένοι μέ ύλικό τής Νεοελληνικής Μυθολογίας, 
γιά παιδιά.

"Εκδοση Δ. ’Αλεξίου Δραχ. 30

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

ΑΛΚ ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΗ ΗΡΩΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
ΕΝΝΕΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1938
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩι 1841

Κεφάλαια Μετοχ. καί Άποθεματικά Δρχ. 1.205.000.000
Καταθέσεις τή 31 Δεκεμβρίου 1936 » 10.103.000.000

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΥΠΟΚ1ΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

'Η ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος 

έκτελεΐ πάσης φΰσεως τραπεζικός εργασίας είς τό εσωτερικόν 

καί εξωτερικόν υπό έξαιρετικώς συμφέροντος όρους· 

Δέχεται καταθέσεις

(ε’ς πρώτην ζήτησιν, επί προθεσμία καί ταμιευτηρίου) 

είς δραχμάς καί ξένα νομίσματα μέ λίαν ευνοϊκά επιτόκια.

HELLENIC BANK TRUST COMPANY

NEW - YORK. 51 MAIDEN LANE

Ίδρυθεϊσα ΰπό τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, 

συμφώνως μέ τούς νόμους τής Πολιτείας τής Νέας 

* Υόρκης, πρός έξυπηρέτησιν τών έν ’ Αμερική Ελλήνων 

Κεφάλαια όλοσχερώς καταβεβλημένα 1.350.000

Τυπώνεται στά Τυπογραφεία “ΝΕΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ,,


