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ΦΕΒΡΟΥΡΙΟΣ 1938 ΤΕΥΧΟΣ 2

Ο Νάρκισσος
Διαφανή rd χείλη μου κάτοπτρα 
σέ κροσσους συμβολής Ιναποθέτω, 
τοΰ προσώπου μου είδωλα πολλαπλά 
Στ' άλογό μου καλάμι καβάλλα 
τήν κυανόφτερη κυνηγώ πεταλούδα, 
στής πηγής τή διαύγεια, σέ άλλεπάλληλα βύθη, 
ό "Υλας μέ κράζει μέ κρυστάλλινο γελοίο. 
Βοή ποταμού άφρός καί δίνη, 
ώρες τά ψάρια κυτώ στό βοθάνι, 
στήν πέτρα βλασταίνω γυμνός 
μέ υδρόχαρα καλάμια μέ κισσούς.
’Ασημένια λουτρά τής Σελήνης, 
ή κεφαλή μου επλήοθη ψεκάδων νυκτός" 
ήλιου σπατάλη σέ μάτια καί φύλλα, 
ρόχθος τοΰ ρόχθου ροχθεΐ ή φωνή μου' 
δ θροΰς στά πλατάνια τοΰ πουλιοΰ 
καί τοΰ ρείθρου τό μίλημα τό μίλημά μου' 
ό κορμός τοΰ δέντρου ή πέτρα, στήθος, 
άπ τήν καρδιά τό μούγκρισμα τοΰ ταύρου. 
Νάμουν πουλί καί νάμονν χελιδόνι, 
σάλιαγκα, σέρνου καταγής, κελάϊδει 
μεσουρανίς, κορυδαλλέ, καϋμέ μου. 
Διαυλάκωση τρόπιδων, άστρων παλμός, 
κατόπτρων διάθλαση πολλαπλή.

Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ
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Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ

5 Οί «Μακεδονικές ’ "Ημέρες» συνεχίζουν /

XT χής ^ργοτεχνίας στά τελευ ιαια είκοσι χρό·

’- 1) Ποιά στάση πήρε ή πεζογραφία τής-
g? Τελευταίας είκοσαετίας άπέναντι στήν έλ- ·'. 
* ληνική ζωή; '·’·· · - ;
Κ&' 2) ’Απασχολήθηκε ή μετετπολεμική λο-. 
|>γοτεχνία μας μέ τήν έρευνα τοΰ έσωτερι·, 
j-ζκοϋ άνθρώπου, δημιούργηοεν έργα ύποκει-' . 
ί μενικά μέ ξεχωριστά χαρακτηριστικά, ξε- 

πέρασε αύτό πού ύπήρχε πλαταίνοντας ■ 
" τά όριά της, καί θ’ άφήσει έργα πού θά '

θ' «Μακεδονικές ''Ήμφες» συνεχίζουν ? 3) Ποιους θεωρείτε ώς τούς καλύτερους ι
>·. τήν; έρευνα γιά τίς τάσ«ς τής νεοελληνι- . πεζογράφους τής τελευταίας εικοσαετίας | 
ϊ,^χής ^ργοτεχνίας,στά τελευ ιαια είκοσι χρό- 'πού έκφράζουν πιό χαρακτηριστικά ξεχω

ριστές λογοτεχνικές τάσεις;
4) Ποιές είναι οί τάσεις τής· τιοιήσεώς 

μας τής τελευταίας είκοσαετίας;
5)’Ποιούς θεωρείτε ώς τούς καλύτε

ρους ποιητάς τής τελευταίας είκοσαετίας; ι
Ελπίζουμε δτι ή κριτική συζήτηση πά-, I 

νω σέ παρόμοια θέματα μπορεί νά οημι- 
ουργήση μιά πιό ξάστερη συνείδηση τών ' 
άξιών, πού θά όδηγήοη σέ μιά τοποθέτηση 
σαφέστερη άπό τή σημερινή τοΰ έργου τΟν 
συγγραφέων.

Οκ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΤΖΗΣ

. ’Ας μοΟ επιτρέψουν οί «Μακεδο- 
νικές ’Ημέρες», ή άπώντησή μου στά 
έρωτήματά τους, νά μήν είναι Ισοζυ
γισμένη, ούτε ρητή καί άπροσχημά-

,χτίστη δσο θά τήν ήθελα. Τά ζητήμα- 
Cirra πού θίγονται είναι άπό τά φλέ- 
Ε?γοντα. Μιά δέσμη άπό άλυτες άπο- 
' ρίες θά κλόνιζε τήν άποφασιστικό- 
t τητα και τοΰ πιό καταρτισμένου. Ό- 

μολογώ πώς, δχι μόνο ή λογοτεχνική 
^ παραγωγή τής πρώτης μεταπολεμι- 
ί’Κής δεκαετίας, — άν χρονολογήσουμε 
.κι’ έμεΐς δπως ή Ευρώπη άπό τό 
j/1918 τήν έναρξη τής ειρήνης, — σέ 
: πολλά μοΰ διαφεύγει, μά καί τά τε- 
£λευταϊα δέκα χρόνια τής λογοτεχνι

κής ζωής τοΰ τόπου, πού όπωσδήποτε 
■ τά παρακολούθησα μέ τήν ένημερό- 
; τητα τοΰ συγχρόνου, δέν άφηκαν 

άκόμα στό νοΰ μου εικόνα 
στήν έντέλεια άποτυπωμένη. Μερικά

50 . ί. ; '■ ■ ■'·■■■·■- ■ - ’■ 

έργα τής νέας πεζογραφίας μας τά 
ξέρω μόνο άπό φήμη καί άλλα πού 
τά διάβασα δέν έλαβα τόν καιρό νά 
τά έκτιμήσω. Έξ άλλου ή σειρά προ
τεραιότητας, τυχαία πιό πολύ παρά 
λογική καί προμελετημένη, πού έβα
λα στις λοχοτεχνικές έπιδόσεις μου, 
μ’ έφερε ώς σήμερα συχνότερα σ’ έ- 
παφή μέ τήν ποίηση. Μά καί άντικει- 
μενικά άν έξετάσουμε τά πράγματα: j 
έφθασε μήπως ό καιρός τών άπολο- 
γισμών;

1. Άν μέ τίς λέξεις «έλληνική ζωή» 
πρέπει νά έννοήσουμε τή ζωή τοπο- ! 
θετημένη μέ σχετική άκρίβεια μέσα 
στά ειδικά πλαίσια τής σημερινής έλ- 
ληνικής κοινωνίας, ή άπάντηση στό 
έρώτημά σας δέν μπορεί παρά 
νά πιστοποιεί μιά γενική κατεύθυνση, | 
Φημισμένοι εύρωπαϊοι έδειξαν πώς ή 
άποστολή τοϋ μυθιστορήματος εϊταν
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ίστήν κοιλάδα τών δακρύων, δπου ή 
1>ζωή παύει πιά νά είναι ή μονήρης 
ΐίόντότητα πού άποτύπωσαν ποιητές 
ΕκαΙ φιλόσοφοι, καί γίνεται τό πολύ- 
Ιπλαγκτο πλάσμα πού προσπαθεί ν’ 
ίάνοίξει δρόμο μέσ’ άπό τόν κύκλο 
[ τής .οΙκογένειας στόν εύρύτερο κύκλο 
Γ τής κοινωνίας. Σύμφωνα μέ τήν άντί- 
ί ληψη τούτη τό πρόπλασμα τής μοί- 
I ρας τό σχηματίζουν οί κληρονομικές 
' προδιαθέσεις συνδυασμένες μέ τά έ- 
ι πίκτητα στοιχεία τής άνατροφής. Οί 
■ περιπέτειες τοΟ βίου, — έρωτες, θά- 
> νατοι, προσκόμματα, εύκαιρίες, — δη- 
ί μιουργοΟν τις άπρόβλεπτες πιθανότη
τες τής έξέλιξης. Χωρίς νά έχουν, ύ- 
^ποθέτω, · προηγούμενους καί άρρη- 
ι κτους δεσμούς-μέ τίς γνωστές σχο- 
β^λές πού κινήθηκαν πρός αύτή τήν κα
τεύθυνση, οί περισσότεροι άπό τούς 
νέους πεζογράφους αίσθάνθηκαν τήν 
άνάγκη νά κάμουν άντικειμενικά καί 
συγχρονισμένα τά όράματά της, συν
δέοντας τήν άτομική ψυχολογία μέ τό 

! οίκογενειακό κύτταρο, καί σπουδά- 
’ζοντας τούς δρους τής ζωής πού χα- 
>ρακτηρίζουν Ιδιαίτερες τάξεις. Άνα
ξ φέρω ένδεικτικά τόν Γιώργο θεοτο- 

κά πού έβαλε σάν είσαγωγή στήν 
«’Αργώ» τήν Ιστορία τών Νοχαρά-

I δων, τόν Θανάση Πετσάλη, συγρα- 
!' φέα τής τριλογίας «Γερές καί άδύνα- 
Γ μες γενιές», καί τόν Άγγελο Τερ- 
> ζάκη, οίκεϊο του μικροαστικού περι- 
I βάλλοντος, πού έγραψε τήν «Παρα- 
ϊ.’κμή τών Σκληρών».
ί r 2. θά ήθελα νά μάθω ποιος τρό- 
k-πος ύπάρχει νά δημιουργηθεΐ μυθι- 
Ιρστόρημα χωρίς καί τήν έλάχιστη, καί 
? τήν άβαθέστερη έστω σύλληψη τού 
ί/έσωτερικού άνθρώπου. Στή θεσσαλο- 
; νίκη έπιχωριάζει μιά Ιδιόμορφη τάση. 
’ Τό θέμα μέ άπασχολεΐ σέ άρθρο πού 

δημοσιεύεται σέ άθηνα ίκό περιοδικό 
καί πού, βέβαια, δέν θίγει δσα θά έ
πρεπε νά θίξει. Άλλο δέν έχω νά 
προσθέσω.

3. Δέν είναι κατάλληλη ή θέση 
ούτε ή στιγμή γιά συγκριτικές βαθ
μολογίες.

ί ί'-' '

. 4. Ή διάδοση ένός έργου ή, δπως 
λέμε άλλοιώς, ή άπήχηση, σχήν ποίη
ση δσο καί στήν πεζογραφία, σημειώ
νει τήν άπαρχή τής έπιρροής του πού 
άλλοτε άμεσα, σάν φυσική καρποφο
ρία, καί άλλοτε σάν άναβίωση μετά 
άπό νεκρές περιόδους, έρχεται νά πα
ρατείνει τήν ύπαρξή του. Κοινές ψυ
χολογικές διαθέσεις, βγαλμένες άπό 
τό βάθος μιάς έποχής, μπορεί νά προ- 
καλέσουν στή λογοτεχνία τάση χω
ρίς τά διάφορα έργα πού τή φανερώ
νουν νά έχουν κοινές λογοτεχνικές 
άφετηρίες ή νά συγκοινωνούν μέ τίς 
ίδιες πηγές.

Ό Καρυωτάκης άφηκε βαθύ αύ- 
λάκι στήν έλληνική ποίηση δημιουρ
γώντας ένα χαρακτηριστικό φαινό-, 
μενο έπιρροής. Τή λειτουργία τού ποιη
τικού λόγου ό Καρυωτάκης τή στή
ριξε σέ πολύ στενή έσωτερική βάση.’ 
Κέρδισε πολλούς θαυαστές μέ τό μι
κρό του άνάστημα, μέ τό άνυπόκριτο, 
άγέλαστο, πικραμμένο του πρόσωπο 
πού είχε σκληρυνθεϊ στήν έκφραση 
τής πιό άνθρώπινης όδύνης. Δέν εΐταν 
ρεαλιστής,—ό ρεαλισμός θέλει δύνα
μη, νεύρα, παράφορο άγκάλιασμα 
τών πραγμάτων. 'Ωστόσο πλέέι στήν 
πεζότητα. Ή πραγματικότητα μέ τόν 
συμπαγή δγκο της τόν σκλάβωνε, τόν 
κύκλωνε, τόν άκινητοΰσε. Τήν έβλεπε 
ψυχρά, μέ τό άσυγκίνητο μάτι τοΰ 
νευρασθενικού. Έτρεφε άσύστατες χί
μαιρες καί διαθέσεις φυγής πού εΐταν 
κατά βάθος παιδαριώδεις. Καί δταν ; 
δέν παίζει μέ άνοιχτά. χαρτιά καί 
δταν δέν μάς άφήνει νά δούμε τί έ
κταση, παίρνουν μέσα του οί μικρές 
έγνοιες, οί συγκεκριμένες άπογοητεύ- 
σες, οί άηδίες γιά τά πρόσωπα καί τά 
πράγματα πού τόν περιστοιχίζουν,μαν
τεύουμε σέ ποιούς βάλτους βρίσκεται 
καθισμένη ή ζωή του.

Κι’ άλλοι άπόκληροι άφηκαν στί
χους γεμάτους άπό κραυγές πόνου. 
Μά ή । φαντασία λειτουργούσε μέσα 
τους λυτρωτικά. Κάποια εύφλεκτη ύλη 
άναβε πυρκαϊές πού γίνονταν άμέ- 
σως όράμσταΓΗ άπλούστερα: πίστευ- 
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•If αν στό πνεύμα πού εΐναι άξία αιώνια
?; κσ1 τ,ΙΙ λιγοστεύουν οί ένδειες, 
ί! ούτε τή λερώνουν οΐ έξαθλιωμένες
Η. ίρΓ βιωτικές συνθήκες,— δταν εΐναι πρα- 
Jj ί λ ,; γματική. Γύρω στά είκοσιπέντε του ό 
j · Τζών Κήτς μέ ψαλιδισμένα τά 6νει- 

• J Ρα· άρρωστος, άδοξος καί φτωχός, έ- 
γράψε τήν «’Ωδή στό άηδόνι», άπα-

1· u) ’;, ράμιλλη γιά τό λυρικό δψος. Τί ση- 
U Ρασ1α δτι τ<-* πο^ΠΡσ τελειώνει μέ 

“ ’u τήν έκφραση τής πιό ώμής άπελπι-

Γ ΤοΟ Καρυωτάκη καί οί φωτεινό-
«Ικτεροι στίχοι έχουν κάτι τό κούφιο.

‘i Χάσκουν πρός τά άσύλληπτα καθώς
·’ Fftiv μιλούν εϊτε γιά τά παραμυθένια παι- 

‘,Χλ διάτικα χρόνια πού ούτε τό πραγμα-
3 ,Γ· τικό άρωμά τους δέ σώζεται στή

■ >'·■ μνήμη, εϊτε γιά τούς ωραίους, άνέ-
Ε· φικτους ποιητικούς θανάτους. Πιό ά-
ίί ίχζ'Λ προκάλυπτα, ϊσως γιατί εΐναι άντι- 
? . '.ϊ}.-: κειμενικά, τά λίγα πεζά του, θαυμά- 

I ■; σια γιά τήν άκριβολογία καί τήν έ-
πιμονή στή λεπτομέρεια, έκφράζουν 

; τό πέσιμο αύτό πού μάς μαντρίζει
λ.· θανάσιμα μέσα στούς τέσσερις τοί-

*' Χ°υς τού πραγματικοί). "Ενας δημό- 
J ***4· σιος ύπάλληλος, πού τόν στέγνωσε 

< . τό γραφείο καί πού δμως άφήνει ά
κόμα στό πνεΟμα του ν’ άνεμίζει σά 

/ . λοφίο ή έλπίδα μιάς άναγεννημένης 
iS?·'. ζωής, συνήθιζε, διηγείται ό Καρυω- 

' τάκης, νά τραβάει μετά τήν καταχώ
ριση τών έγγράφων στό σχετικό βι- 

, ΐ βλίο «μιά γραμμή πού έβγαινε άπότήν
, ; τελευταία στήλη καί προχωροθσε πρός 

' τό περιθώριο, έτσι σάν άπό- 
η .- ~ <· πείρα φυγής», θυμάται κανείς 
;■ ·%*?.*’τό Φλωμπέρ πού δίνει τόν τίτλο σέ

έ^ άλλο κεφάλαιο τοθ ίδιου πεζογραφή- 
.! ματος: «Δεσποινίς Bovary»· Εϊταν 
Ί buJ, μοιραίο νά συναντηθεί ό τραγικώτε- 

. ρος πληρεξούσιος τής έλληνικής ά- 
ϊ παισιοδοξίας μέ τό Γάλλο ένσαρκω-
·. τή τοΰ πικρόχολου ρεαλισμοί) στήν

τέχνη τής άπάνθρωπης πινελιάς πού 
■ βάζει τήν άπόχρωση τής κωμικότη- 

τας στά κινήματα τοθ ναυαγισμένου 
άνθρώπου δταν άποφασίζει κι’ αύτός 
νά τανύσει τά φτερά ... Αύτοσαρκα-

δ2 ‘ϊ·"" ‘··

σμός στό τρίτο πρόσωπο I
Πνιγηρές έλληνικές καταστάσεις} 

βοήθησαν τήν έπιρροή τοθ Καρυω-. 
τάκη. Πρόσθετος λόγος: ή ποιότητα 
τοθ ύφους του πού εϊταν έλκυστικό' 
μέ τήν άπατηλή εύκολία του καί φαι-Ι 
νόταν σάν έπιβράβευση τής άγύμνα- 
στης φωνής. Δέ φοβήθηκε τή δημο
σιογραφική λέξη καί κατόρθωσε νά 
θέλξει μέ τόν έλαφρό στόμφο τοθ κου
ρασμένου ρομαντισμοθ. *Η ποίηση τοθ 
Καρυωτάκη σώζει ένα στοιχείο: τό 
τραγούδι.«Κάνε τόν πόνο σουάρπα...» ;

Σέ κανονικούς στίχους έγραψαν 
καί οί διάδοχοι τοθ Καρυωτάκη, δσοι 
στά μοτίβα τής άπαισιοδοξίας του βρή
καν έκφρασμένες άτομικές καταστά
σεις συγγενικές. Τιμημένος μ’ ένα δι
θυραμβικό τετράστιχο τοθ Παλαμά 
ξεχώρισε ό Γιάννης Ρίτσος. Μιά δόση 
θεατρισμοθ νοθεύει τούς τραγικούς 
τόνους του στις παλιότερες συλλογές 
του καί ή μεταρσιωμένη λυρική φύση 
του ξοδεύεται κάποτε σέ στίχους πού 
θέλουν νά κατακτήσουν τά μεγάλα
θέματα καί δέν άποφεύγουν τά πολλά 
ούσιαστικά πού άρχίζουν μέ κεφα- ί 
λαΐα γράμματα, θά μπορούσε νά 
σταθεί κανείς μέ συγκίνηση μπρός στό 
έλπιδοφόρο ξανάνιωμα τού έλληνικού 
δεκαπεντασύλλαβου πού τόν είχε πα- 
ραπετάξει ή έλεγειογραφία άν μαζί 
μέ τή νεανική αύτοπεποίθηση δέν μαρ
τυρούσε καί μιάν έπιστροφή σέ ρομαν
τικές ήχηρότητες. Μά ή πολύτιμη ού
σία τού νέου ποιητή, πού άξίζει νά 
έμπνεύσει συμπάθεια, εΐναι ή θέρμη 
του, ένα αίσθημα άμεταποίητο, περιο
ρισμένο στόν κύκλο του, άληθινό. Σέ 1 
κάποιες στροφές του τό φυσιολατρικό ' 
λεξιλόγιο παίρνει καινούργιο κύρος 
καί στό «Τραγούδι τής άδελφής μου» 
μιά οικογενειακή συμφορά γίνεται λε- [ 
πτή ποίηση σχετικά προχωρημένης I 
μορφής. Ό Γιάννης Ρίτσος έξορκίζει 
τήν άδηλη τύχη του μέ τή φλόγα τού 
ταλέντου του πού χρυσίζει τή ζωή. I 
Καί σέ τούτο άφήνει πίσω τόν Καρυω- I 
τάκη.

Πιστεύω πώς μέ τήν έξέλιξη, τά I



ί δυό τρία τελευταία χρόνια, ή ποίηση ' τά <Νυχτοπούλια» καί τό«Villa Aepho- 
τών νέων πού τούς έθρεψαν ντόπιες 

ί’ τροφές κέρδισε τήν άνεξαρτησία της 
f άντίκρυ στήν έπιρροή τοΟ Καρυωτά- 
ί, κη. Σέ άλλη περιοχή, άνέγγιχτη άπό 
Κτό ρεθμα τοΟ Καρυωτ πκισμοΟ, κινή- 
^θηκσν άπό τήν άρχή τής δεύτερης 
ί μεταπολεμικής δεκαετίας έκεΐνοι πού 

πέράσαν άπό εύρωπαϊκά σταυροδρό- 
κμια καί θέλησαν τίς καλλιτεχνικές 
Ι^άπορίες τους νά τίς λύσουν βοηθημέ- 
p*voi άπό ξένα παραδείγματα μέ κυ- 
£ ριώτερο, άν δχι μοναδικό ϊσως κέν- 
ί>τρο έλληνικής έπαφής τόν Καβάφη. 
ί’Όλοι μαζί, καλλιεργητές τοϋ έλεύθε- 
£,ρου στίχου, έμφανίζουν ξεχωριστή 
:ί:τάση μέ τήν έννοια πού έδωσα πριν 
ΐΒισκρίνοντας τήν τάση άπό τήν κίνη- 
>ση όποιασδήποτε συγκεκοιμένης έπιρ- 
έροής.
ί Αληθινός κόμβος γιά τό πλήθος 
ϊτών νημάτων πού συγκεντρώνονται 
? στό έργο του συμπλεγμένα μέ τέχνη 
|προσωπική εΐναι ό Γιώργος Σεφέρης, 
^ποιητής ύπερώριμος, βαθύς καί κλει- 
■ζστός. Ό Ν. Καλαμάρης (Ράντος) μέ 
£ Ενταση πού πάει νά γίνει κάτι δυνατό 
£ καί κομματιάζεται έδωσε άπό τούς 

πρώτους τόν τόνο τής πρωτοπορεια- 
κής άδιαλλαξίας καί σέ ποιήματαδπως

dela» Ικανοποίησε μερικές άπαιτήσεις 
τοϋ νεωτεριστικοί) λυρισμού. Ό Γ. 
Σαραντάρης άποτύπωσε τήν έσωτε- 
ρική ούσία του σέ ποιήματα λακωνικά 
δπου ή αύθεντικότητα καλύπτει τήν 
κάθε λέξη.

Μέ τή συμμετοχή τους στούς ποιη
τικούς πειραματισμούςτών τελευταίων 
δέκα χρόνων πήραν θέση παράπλευ
ρα στούς νεότερους καί ό Τέλλος "Α
γρας καί ό Α. Δρίβας καί οί δυό βγαλ- 
μένοι άπό προηγούμενες φάσεις τής 
έλληνικής στιχουργίας. Ό Τέλλος "Α
γρας κάτι προσθέτει στήν ποίηση τής 
γενιάς του καί κάτι τής άφαιρεϊ φέρ
νοντας συχνά τήν έκφραση πολύ κον
τά στόν Ελάχιστα άπό τήν έλληνι,κή 
ποίηση έρευνημένο κύκλο τοΟ βαθύ
τερου ψυχισμοθ. Ό Ά. Δρίβας έφθασε 
σέ συγχρονισμένη άντίληψη ποιητικής 
συνδυάζοντας μιά ζωγραφική δράση 
μέ τή συμβολική δσο γίνεται έκφραση 
τού άσυνειδήτου.

Σήμερα μερικών νέων οί ποιητικοί 
δρόμοι συγκλίνουν πρός τό τέλμα τοΟ 
ύπερρεαλισμοθ ίσως γιά νά τό ξεπε- 
ράσουν.

5. ’Ισχύει δ,τι εΐπα γιά τούς πεζο- 
γράφους. .

Ο κ. Γ. Μ. ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
■·’
Κ; 1. Ποια στάση πήρε ή πεζογραφία μας 
*'· τής τελευταίας εικοσαετίας άπέναντι στήν έλ- 
ζ Κηνιχή ζωή;

λ Είναι άλήθεια, πώς ή πεζογραφία 
L τής τελευταίας είκοσαετίας έχει άπο- 
^κτήσει, σέ μεγάλη κλίμακα, ένα ίδιαί- 
Χτερο—προσωπικό, θάλεγα—τόνο. Ή 
£ στάση της άπέναντι στήν έλληνική 

ζωή, μποροΟμε νά πούμε πώς χαρα- 
ί κτηρίζεται πάνω—κάτω, άπό τούτη 
? τήν πρόθεση: "Οταν δέν έπιμένει, μέ 

μιά, δίχως δικαίωση, δπως νομίζω, 
ι έμμονή στήν έκφραση τών καθιερω- 

μένων παραδόσεων—μιάν έμμονή δ- 
. μως, πούναι γεμάτη νοσταλγία, καί, 
>· κάποτε, καί ποίηση—,ζητάει νά πλη- 
J σιάσει, ν’ άναλύσει ή νά έξηγήσει τή 

μαζική ζωή τών πόλεων, σέ ικαθολι- 
κώτερες συνθέσεις. "Οπως εΐναι γνω-; 
στό, στις διάφορες μεγαλουπόλεις τοϋ 
τόπου μας, τήν τελευταία είκοσαε- 
τία, ή ζωή πήρε έναν άλλον χαρακτή
ρα. Ή αύξηση—καί μάλιστα δχι φυ
σική, άλλά άπότομη—τοΟ πληθυσμού 
άπό τή μιά μεριά, ήμέρα μέ τήν ήμέ-, 
ρα, στενότερη έπαφή μέ τούς εύρω- 
παίκούς λαούς άπό τήν άλλη, συντε- 
λέσανε σ’ αύτό. Ή νεοελληνική πεζο
γραφία—στούς πιό έκλεκτούς έκπρο- 
σώπους της τουλάχιστο — πήρε άνά- 
λογη στάση σ’ αύτό τό φαινόμενο, 
πού, δέν εΐναι παράτολμο νά ποΟμε, 
πώς άποτελεϊ τή βάση τής προόδου



:V

ποθέσεις. Κι’ αύτοί είναι, χωρίς Kapj| 
μιά σειρά προτίμησης, οί Βενέζης. 
Κόντογλου, Καστανάκης, Δασκαλάκη 
“Ελλη καί Βάσος, θεοτοκάς, Ξεφλού- 
δας, Κοσμάς Πολίτης, Δέλιος, Τερ· 

, ζάκης, Άρκάδιο, Νάκου, Άκρίτας;
Πετσάλης, καί μερικοί άλλοι άκόμα, 
πού εϊτε μοΟ διαφεύγουν τούτη τι" 
στιγμή, εϊτε τό έργο τους είναι ά 
πλαστό άκόμα, σημειώνοντας κατά 
πτώση, άντίς άνοδο. ' .

IV. Ποιές είναι οί τάσεις τής ποιήσεώ; 
μας τής τελευταίας είχοσατίας;

*Η χαρακτηριστικότερη τάση τής 
ποίησής μας, στά τελευταία εϊκοσ^ 
χρόνια, είναι νά ξεφύγει βασικά άπό 
τήν παράδοση, πού έχει διοχετευτεί 
ώς τις μέρες μας μέ τήν Παλαμικήνί 
έπιρροή. Ή φυγή, πού είναι ένα μο- 
τίβο κυρίαρχο στήν ποίηση τών νεω- 
τέρων ποιητών μας, είναι στοιχείο 
ένδεικτικό αύτής . τής τάσης. Πηγή 
κάθε καινούργιας άναζήτησης τής 
ποίησης τών ήμερών μας, νομίζω πώς", 
στέκεται άκόμα ό μεγάλος Καβάφης. 
Ή ποίηση τού Καρυωτάκη, σέ πολλά 
της σημεία, συγγενεύει μέ τούς πι
κρόχολους άφορισμούς τοΟ ’Αλεξαν
δρινού ποιητή. Ή έπιρροή πού άσκη- 
σεν ό Καρυωτάκης στούς νεωτέρους 
του, άλλά καί σ’ άρκετούς συγκαιρι- 

. νούς του, είναι άκόμα έκδηλη στις 
σημερινές ποιητικές δημιουργίες. Γε
νικά ή ποίηση τών ήμερών μας—στήν 
ούσία, στή διάθεση καί στή μορφή 
της—βρίσκεται σέ μιά μεταβατική πε
ρίοδο άδιάκοπων άναζητήσεων. Οί 
μεγάλες κραυγές δέ λείπουν, μά, 
συχνότερα, χάνονται μέσα στό—δη
μιουργικό καμμιά φορά—πανδαιμόνιο 
άλλων χαμηλότερων φωνών.

V. Ποιους θεωρείτε ώς τούς καλύτερους 
ποιητές τής τελευταίας εικοσαετίας;

θεωρώ ύποχρέωσή μου νά σημειώ
σω, πώς, γενικά, δέν παρατηρεϊται 
σήμερα, στούς νέους πρό πάντων, τό 
φαινόμενο τών παθητικών καί δημιουρ
γικών ποιητικών έρώτων, πού φλόγι
ζαν τίς παλιότερες γενιές, άκόμα καί

.. μας. Ή έλληνική ζωή δέν έκφράζεται 
πιά μέ τίς σκηνές τής ύπαίθρου, ή μέ 

Λ'Φ-.τήν ψυχολογία τών άπλών άνθρώπων 
τού χωριού καί τού κάμπου, άλλά, 

ίί ^^περισσότερο καί κυριώτερά, μέ τόν 
- ,ε άνήσυχο παλμό τών πόλεων.

II. Απασχολήθηκε ή μεταπολεμική λογο- 
ώ^^τεχνία μας μέ τήν έρευνα τού ίσωτερικου 

άνθρώπου; Δημιούργησε έργα υποκειμενικά, 
,-6»ί_μέ ξεχωριστά χαρακτηριστικά; Ξεπέρασε αύτά 
i'g’X* πού υπήρξε, πλαταίνοντας τά δριά της, καί 

άφήσει έργα πού θά ζήσουν;
“Ενα άλλο χαρακτηριστικό, βασικό 

'.',ίχί-'καί αύτό, τής μεταπολεμικής λογο- 
^Λ τεχνίας μας, είναι τό δτι ζήτησε ν’ ά· 
ίώ- ναλύσει βαθύτερα καί μέ μιά πλατύ- 

ΪΤ&^τερη προοπτική τόν έσωτερικό κόσμο 
τού άνθρώπου, σέ συνάρτηση, φυσι- 

1 κά, μέ τις ταξικές ή κοινωνικές του 
’ σχέσεις. ’Ανάλογα έργα, ξεχωριστά 
ΐ'γ^καί μέ Ιδιαίτερο χαρακτήρα, δπως 

ήταν έπόμενο, δημιουργήθηκαν άρκε- 
τά. ’Αναφέρω στήν τύχη, καί χωρίς 

ν-^άξιολογική κατάταξη, τά γνωστά βι- 
ίΛ;- βλία τού «έσωτερικού μονολόγου», τά 

έργα τής πολεμικής λογοτεχνίας, ή 
;£■/ τά έργα μέ ξεκαθαρισμένη κοινωνική 

θέση. Αισθανόμαστε, μέσα στά πιό 
■ j' χαρακτηριστικά βιβλία τών μεταπο- 

< λεμικών ?χθγοτεχνών, δτι τά δρια τής 
:. ,ϊ:νεώτερης πεζογραφίας μας πλάτυναν 

σημαντικά. Ηέοι όρίζοντες άνοίχτη- 
καν, πού τό πλάτος τους είναι άπε- 
ριόριστο άκόμα, άφού δέν συνελήφθη- 

. ό- καν μέχρι σήμερα σέ καθολικές συν- 
"£ θέσεις. 'Ωστόσο, πολλά άπό τά σύγ- 
■ί? ΧΡονα ίργσ θά ζήσουν — κι’ άς μήν 

■ έχει φανεί, ϊσως, άκόμα άνάμεσά μας 
Λ%ό μεγάλος έκφραστής τής έποχής μας. 
λΓ-ϊ"· III. Ποιούς θεωρείτε ώς· τούς καλύτερους 

,πεζογράφους τής τελευταίας εικοσαετία;, πού 
1 'έκφράζουν πιά χαρακτηριστικά ξεχωριστές λο· 
-’2-,γοτεχνικές τάσεις;
, Γί'' Γιά ν’ άναφέρω δλες τίς προτιμή- 

. σεις μου, θάπρεπε νά κάνω έναν άρ- 
’-· κετά μεγάλο κατάλογο. Μά θά προσ- 

, ' παθήσω νά σημειώσω — μέ μερικές 
άναπόφευκτες καί σημαντικές, ίσως, 
παραλείψεις — τούς πεζογράφους πού 

?ή· μέ τό μέχρι σήμερα έργο τους, νομί- 
. ζω πώς πληρούν τίς παραπάνω πρού-



τά δικά μας είκοσι χρόνια. Ώστόσο, 
έγώ θυμοΰμαι, πώς Εζησα, σέ διάφο- 

■< ρες περιόδους, μέ τούς στίχους, δχι 
ΐί μόνο παλιότερων, άλλά κσζ πολλών 
ίηνεώτερων ποιητών. 'Αγάπησα τόν Κα- 

* μελέτη γι’ αύτόν (έφημ. «Άναγέννη- 
r σις», Πειραιώς, Δεκέμβριος 1933 —Αϋ· 
άγουστος 1934). ’Από τούς ποιητές αύ- 
ε τής τής είκοσαετίας, ό “Αγρας, μέ τά 
Ε.'τελευταΐα του πρό πάντων ποιήματα, 
ρίμοΰ Εδωσε πολύ λεπτές, σχεδόν έγκε- 
^-φαλικές, συγκινήσεις, Ό Παπανικο- 
L λάου, μέ τίς σπαραχτικές κραυγές του, 
Γ είναι, άναμφισβήτητα, Ενας άπό τούς 
^καλλίτερους καί χαρακτηριστικώτε- 
Κρους ποιητές τής γενιάς του. Άκόμα, 

άγαπώ τόν Ποτπατσώνη, τό Στσσι- 
,νόπουλο, τό Σεφέρη, τόν Άνθία, τόν 
Κανελλή, σ’ όρισμένα του ποιήματα, 
τό Βαφόπουλο, μέ τήν εύγενική του 
μελαγχολία:
Γ,α«; δταν έκινήοαμε δέ βρέθηκε κανείς 
οτήν άφροούνη μας τή φρόνησή του ν’ άν- 

|τιτάξετ, 
Ναι ! ό σκοπός ήταν ψηλός κ’ ή πρόθεση 

(εύχενής...
Πολλοί άλλοι νεότεροι ποιητές μί

λησαν στήν ψυχή μου.Ή κ. ΡίταΜπού· 
μη, μέ τούς «Σφυγμούς» της, ό ’Αντω
νίου, ό Ρίτσος, σέ μερικά του ποιή
ματα, ό Έλύτης, ό άξέχαστος Μίνως 
Ζώτος, ό Οικονόμου, καί άλλοι άκόμα 
νεότεροι, πού γιά νά τούς άναφέρω 
δλους, θάπρεπε πολύ νά -έπεκταθώ. .

Ο κ. ΗΛΙμΣ ζιωγας

& ’ Μέ προθυμία άπαντώ στά έρωτή- 
,.·:ματα τών άγαπητών «Μακεδονικών 

ημερών» πιστεύοντας δτι άπό τήν 
I? Ερευνα αύτή θά προκόψουν ώφέλιμα 

συμπεράσματα:
I* 1. Νομίζω δτι μόλις τά τελευταία 
£ χρόνια ή πεζογραφία τοΟ τόπου άρχί- 
ί ζει ν’ άνησυχεϊ πραγματικά καί νά 
ίγένδιαψέρεται ζωηρά κατά συνέπειαν, 
Ϊ4;γιά τήν Ελληνική ζωή. 'Έως χθές 
Μχλίγο πριν άπό τό 30), ή πεζογραφία 
ίτηροΟσε, άσυνείδητα μιά παθη- 

τική στάση. Περιορίζονταν σέ μιάν 
Επιδερμική μάλλον περιγραφή τής γύ- 

F, ρω πραγματικότητας. Τό Εσωτερικό 
βΐ,δράμα τοΰ άνθρώπου καί Ιδιαιτέρως 
si. τό δράμα τών άνθρώπων τής φυλής 
£ ,"μας, δέν άπασχόλησε, συστηματικά 
Β-τουλάχιστον, τούς Εκπροσώπους τοΟ 
Κ;*πεζοϋ λόγου τής περασμένης γενεάς.

Υπάρχουν βέβαια Εξαιρέσεις, ό θεο- 
S τόκης, ό Χατζόπουλος, κ’ ϊσως Ενα— 
ρ’δυό άλλοι, μολονότι ούτε αύτών άκό- 
5 μα οί ήρωες δέν κινοΟνται καί δέν 
Bi δίνονται καθολικά. Πάντως πρόκειται 
Κ γιά μιά προσπάθεια πού σκόποΰσε νά 
fe ξεφΰγει ή τότε πεζογραφία άπό τόν 

στενό ήθογραψικό της χαρακτήρα, 
ίί .,Άλλά γιατί αύτό τό φαινόμενο; “Εχω 

τή γνώμη δ π τοΰτο δέν ήταν άπλώς 
Ενα φυσικό, Ενα δχι τυχαίο γεγονός, 
Επειδή τάχα ή πεζογραφία μας τότε 
μόλις ξεκινοϋσε, διανύοντας τύ στά
διο τής νηπιότητας. Άπλούστατσ, Ε- 
λειψε ό πεζογράφος πού θά γίνονταν 
ή συνείδηση τής έποχής του, τής γε
νεάς του, καί άν θέλετε, τής φυλής 
του όλόκληρης —άνεξαρτήτως χρόνου. 
Σήμερα, καί κυρίως μετά τό 30, Εμφα
νίσθηκαν μερικοί συγγραφείς τών 
όποίων οί προθέσεις τουλάχιστον, δεί
χνουν δτι ζητοΰν ν’ άγκαλιάσουν τήν 
Ελληνική ζωή, νά σκάψουν τήν έσω- 
τερικότητά μας καί νά μάςΕκφράσουν 
άπό μέσα. "Ηδη δόθηκαν έργα αύτών ; 
τών τάσεων—γι αύτό καί πιστεύω 
δτι ή πεζογραφία μας σπεύδει γοργά 
πρός τήν περίοδο τής ανθίσεως.

2. Ή μεταπολεμική λογοτεχνία, 
νομίζω, δτι μονάχα μέ τήν Ερευνα τοϋ 
ΕσωτερικοΟ άνθρώπου άπασχολήθηκε . 
καί άπασχολεϊτσι—φυσικά. Σ’ αύτό 
ίσως συνετέλεσαν καί οί ειδικές Εκτα
κτες συνθήκες τής περιόδου αύτής. 
Ώστόσο οί Εκπρόσωποι τής μεταπο
λεμικής λογοτεχνίας, εϊτε γιατί Εζη- 
σαν τά δραματικά γεγονότα τοΟ μετα- 
πολέμου μέ δλε| τις τεράστιες σέ ση-



μασία συνέπειες πού Αναποδογύρισαν 
τό ρυθμό τοΟ κόσμου, είτε γιά άλλους 

* λόγους, ένδιαφέρθηκαν μονάχα καί 
• Αποκλειστικά μέ τόν Ανεξιχνίαστο 

ψυχικό κόσμον τοΟ Ανθρώπου. "Ετσι 
_ δημιουργήθηκαν ύποκειμενικά έργα, 

= "‘‘ΐ" μέ ξεχωριστά χαρακτηριστικά, κ’ έτσι
■J; ' ,πάλι καί κατά συνέπειαν, τά όρια τής 

πεζογραφίας πλάταιναν. Πλάταιναν 
£«·■·'· μάλιστα (θαρρώ), σχεδόν έκπληκτικά, < 
bg γιατί τό διάστημα μέσα στό όποιο 

έμφανίσθηκαν αύτά τά έργα, εΐναι
! „ άναλόγως, μικρό. Αύτό σημαίνει, κατά 
ζ/ τη γνώμη μου, δτι οί έκπρόσωποι τής 
k £.?; μεταπολεμικής λογοτεχνίας έχουν κάτι 

σημαντικό νά ποΟν καί νά πράξουν· 
> άν έπομένως δέν έδωσαν έργα πού θά 

μείνουν, πάντως έδωσαν έργα πού 
rθά ζήσουν πάρα πολύ. Ό Μυριβήλης 
f ' καί ό Ξεφλούδας (δυό πεζογράφοι" 

τόσον Ανόμοιοι Αλήθεια), έγραψαν . 
ήδη πολλές σελίδες πού θά διαβάζων- 
τάι γιά καιρό. y ■ ' ”.·

3· θάπαντήσω καί στό έρώτημα 
ι..ς,αύτό, καθώς καί στά άλλα, πιστεύον- 

τας, δτι όψείλουμε νά έκψράζουμε τίς 
προτιμήσεις μας—έτσι, ίσως, θά έξα- 

Φ h^- φανιστεΐ ή κάποια σύγχισις πού δη- 
Η 4^' μιουμγήθηκε γύρω μας, μέ τό νά μήν 

> τολμούμε νά πούμε ποιός μάς γοη-
: τεύει καί ποιός μας κουράζει. (Γιατί

, ύπάρχουν μερικοί, δέν θά πώ: δυστυ- 
χώς, έπειδή εΐναι μοιραίο, πού κου-

‘Η ράζουν καί μάλιστα άφόρητα. Τό πε- 
·.*£". ρίεργο δέ εΐναι, δτι βρίσκονται άν-.

■ ΐ θρωποι πού... θαυμάζουν τούς φοβε- 
Η . ί,^. ρούς αύτούς νεοέλληνας πού δέν ξέ- 

•Η Η ρουν δχι νά γράφουν, άλλά πού δέν 
UH - έμαθαν ούτε νά σταθούν, ούτε νά μι- 

λήσουν, ούτε νά ντυθούν (ναί, νά ντυ- 
; / θούνΐ) ούτε νά καθήσουν, γιατί δέν

J ii:-r έχουν ίχνος γούστου—καί δμως έπι- 
μένουν νάσελγούν είς βάρος τής λευ- 

ι Η··'- κής έπιψάνειας τού χαρτιού πού ή 
; παρθενιά του διόλου δέν τούς τρομά- 

ζει). θεωρώ λοιπόν ώς τούς καλλίτε- 
Π Um ρους πεζογράφους τής τελευταίας εί-

;γ κοσαετίας, τούς έξής : Τόν Κόντογλου, 
‘! τόν Καστανάκη, τόν Μυριβήλη, τόν 

Ξεφλούδα, τόν Πετσάιλη, τόν Καρα-

11
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γάτση, τόν Ναπολέοντα Παπαγεωρ- I 
γίου (πού τόν θεωρώ ώς έναν άπό | 
τούς πιό ύποβλητικούς, πιό δυνατούς I 
καί πιό όλοκληρωμένους διηγηματο- 
γράφους), τόν Τερζάκη, τό Δέλιο (τού 
όποίου τό τελευταίο «μυθιστόρημα» 
«Στά ίχνη τού άγνώστου θεού» στά
θηκε γιά πολλούς μιά σωστή άποκά- J 
λυψη) τό Σκαρίμπα, τό Σώτο Χον- ’ 
τρόπουλο, τόν Κοσμά Πολίτη, τό Σφα- - 
κιανάκη καί ίσως ένα-δυό άλλους ■ 
(πάντως δ χ ι πάρα-πολύ γνωστούς), ’ 
πού τά όνόματά των μού διαφεύγουν. 
Σ’ αύτά νομίζω δτι έπιβάλλεται νά 
προστεθούν καί κάποια άλλα πού τό 
έργο των άν δέν εΐναι καθαρή δη
μιουργία (μολονότι γιά μένα ή κρι
τική εΐναι δημιουργία σωστή), άπο- 
τελεί δμως έτσι ή άλλοιώς, μιά σπου
δαιότατη συμβολή στή νεοελληνική 
μεταπολεμική λογοτεχνία. Δηλαλή: 
τόν Τίμο Μαλάνο τού όποίου τήν έρ- 
γασία (μοναδική) γιά ϊόν Καβάφη, 
ύπερεκτιμώ, τόν Αίμ. Χουρμούζιο τού 
όποίου ή άδιάκοπη κριτική προσπά
θεια γιά τήν ένημερότητα καί τή στο- ; 
χαστικότητα πού τή διακρίνει δέν 
μπορεί, νά παροραθεΐ ούτε στιγμή, ' 
τόν Κλ. Παράσχο (άν καί δέν ξέρω 
σέ ποιά γενεά άκριβώς άνήκει) πού 
ό «”1ων Δραγούμης» του εΐναι Απα
ράμιλλο έργο στό είδος του μέσα 
σ’όλόκληρη τή νεωτέρα φιλολογίαμας, 
τό Γιάννη Μπεράτη πού έδωσε τή 
γνωστή έξαίσια ψυχαναλυτική βιο- . 
γραφία τού Μπωντλαίρ, τό θεοτοκά 
πού έγραψε τό «’Ελεύθερο πνεύμα», 
τό Σπανδωνίδη, τόν Πρεβελάκη, τόν 
Καπετανάκη, τό Χατζίνη, και τέλος , 
τό ζωγράφο Χατζηκυριάκο πού τά 
αίσθήτικά - κριτικά του σημειώματα 
προδίδουν ένα άνήσυχο καί έξαιρε- 
τικά καλλιεργημένο πνεύμα (βλέπε 
περιοδικά: 3ο Μάτι, Σήμερα, Ν. Κρά-* 
τος, Φύλλα Τέχνης κ. ά.)

4. Γιά τίς τάσεις τής ποιήσεως δέν 
έχω λόγους νά είμαι ένθουσιασμένος. 
Νομίζω δτι έξακολουθεΐ ή σχετική 
προσπάθεια νδναι σφραγισμένη μέ 
μιάν άξεδυάλυτη σύγχιση. Ίσως νά

st
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δικαιολογεΐται κάπως αύτό τό γεγο
νός (άν εΐναι έτσι δπως νομίζω), έφ’ 
δσον ή ποίηση εΐναι ή τελειότερη 
μορφή τής Τέχνης—άρα περισσότερο 
φευγαλέα καί γι’ αύτό πιό πολύ δυ- 
σάλωτη. Έν τοσούτω παρατηρεΐται 
τό έξης περίεργο: τά περισσότερα βι
βλία πού γράφονται εΐναι βιβλία στί
χων! Παρ’ δλ' αύτά δμως μπορεί κα
νείς νά ξεχωρήσει μερικά όνόματα 
μέσα σ’ αύτό τόν ποιητικό λαβύρινθο. 
Εΐναι τά όνόματα πού έδωσαν μερι
κούς άρτιους στίχους—άπό κάθε ά
ποψη άρτιους. Άν εΐναι λίγοι οί στί
χοι αύτοί (μερικοί, καθώς σημείωσα) 
μπροστά στήν άπίθανη, ποσοτικώς, 
παραγωγή, αύτό όφείλεται φαντάζο
μαι στό μπέρδεμα πού έφεραν μοι
ραία τά διάφορα καινά ποιητικά δαι
μόνια. (Μπέρδεμα πού τό γέννησε καί 

τό εύνόησε ή έλλειψις μιάς πραγμα
τικής μορφώσεως, καί ιδίως ή έλλει- 
ψις άνεπτυγμένου αισθητηρίου).

5. θεωρώ πάντώς ώς καλλίτερους, 
έκτός άπό τόν Καρυωτάκη καί τήν 
Πολυδούρη πού έγραψαν ύπέροχες 
στροφές, τούς έξης, άνκαι άνήκουν σέ 
έντελώς διάφορες σχολές: Τόν Καί- 
σαρα Εμμανουήλ, τό Νίκο Καβαδία, 
τόν Άλέπη, τό Λάσκο, τό Δρίβα, τό 
Σκαρίμπα, τή Λιλή Ίακωβίδου καί τόν 
Βρεττάκο. Πάνω άπ’ δλους δμως, το
ποθετώ τόν Καίσαρα Εμμανουήλ 
πού πιστεύω δτι εΐναι ό πιό όλοκλη- 
ρωμένος, ό πιό λεπτός (άκρως λεπτός) 
ό πιό άνθρώπινος άλλά καί ό πιό τρα
γικός νεοέλλην ποιητής—ποιητής άλη- 
θινά, σόλη τήν πλατειά σημασία τής 
λέξεωςί

Ο Κ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

1. 'Η πρόσκλησή σας, έχει και σο
βαρότητα κ’ εύγένεια.

'Όμως όφείλω νά σας πώ, δτι δέν 
παρακολούθησα τόσο ένημερωμένα τή 
νέα πεζογραφία μας, γιά νά γνωμο- 
δοτήσω. Μέ γενικές γραμμές κι’ δσο 
μπορώ νά ξέρω, φαντάζομαι πώς τά 
γνωστότερα όνόματα πού κυκλοφο
ρούν άνάμεσά μας, εΐναι άρκετά· κι’ 
άντιπροσωπεύουν πολύ άξιόλογους 
λογοτέχνες. Ή πεζογραφία μας δμως 
γενικά, δέν έρριξε άστραπές καί δρά
ματα στή ζωή μας. Ήρθε μετρημένη, 
φιλότεχνος, έγκυκλοπαιδική, μά δέ 
ζωήρεψε κανένα πάθος μας, δέν σύν- 
θεσε συγκλονιστικά καμμιά καθολι
κή έποποιΐα τών τραγικών ήμερών. 
Πάντοτε ξεχώριζα, συγγραφείς μέ κα- 
ταγωγικότητα άνθρώπινη, μέ κάποιο 
ιδιαίτερο πάθος και συγραφεΐς πού 
άσχολοΰνται μέ λόγια, μέ γραφικότη
τες. Οί πλεΐστοι τών πεζογράφων, 
μάς ξεγέλασαν μέ φαντασμαγορίες, 
μέ χτυπητές διηγήσεις, μέ πλούτο αι
σθητικό. Έσωτερικώτερα δέν κλάψα- 
με, γιά κανένα ψυχικό μας πένθος, 

δέν συντριφτήκαμε, δέν είδαμε καμ- 
μιά πληγή μας νά ρέη αίμα πού τό 
συλλέγουν έξαίσια καί στοργικά 
Χέρια.

’Έτσι γενικά αύτά. Άλλοιώς είδι- 
κώτερα γιά πεζογράφους μας, πολλές 
φορές έδειξα τήν άγάπη μου. 'Όμως, 
δταν τίθεται έτσι καθολικά τό έρώ- 
τημα καί παίρνει τήν εύρεΐα σημασία 
τού κριτηρίου γενεών καί λογοτεχνι
κών έποχών, άδυνατώ νά μιλήσω μέ 
άλλη γλώσσα. Συνεπώς, δέν πιστεύω 
πώς ή σημερινή πεζογραφία μας θά 
μείνη. ’Ίσως, ή άλλη, πού τήν έτοιμά- 
ζει ή σημερινή.

2. Τό άντίθετο γίνεται μέ τή νέα 
ποίησή μας, κι’ αύτό πολλοί λίγοι τό 
πιστεύουν. "Εχει άναχωρήσει άπό πο
λύ βαθύτερα στήθη καί πνέει μέ όρμή 
λυρικών χειμάρων. Ένώ ή πεζογρα
φία μας ξεκίνησε μέ βυθμικά καίάτονα 
μέσα, ή ποίησή μας άρχισε μέ σεισμό. 
Ό λυρισμός πιά στήν Ελλάδα, εΐναι 
πολύ διάφορης ποιότητας άπό τόν 
παλιό. Σήμερα οί κατευθύνσεις του 
άναζητοΰν τό μαγικό ρευστό τών έ-
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σωτερικών μυστικών μας, κι’ άντί νά 
πλανώνται στά παγερά σχέδια τών 
άντικειμένων, εΐσέδυσαν στά Ιερά ά
δυτα τής δραματικής άνθρώπινης 
ψυχής.

Μέγας άνεμος άγνότητας έπνευσε 
στή νέα μας ποίηση. Άν δέ βλέπομε 
άκόμα τά μεγάλα λυρικά έπη, άκοΰμε 
συχνά κραυγές άνθρώπων και μουσι
κούς φθόγγους. Πλουτίζεται τό νέ
κταρ τό εύφρόσυνο, πού σκορπούν οί 
λυρικές φάλαγγες ποιητών. Ό Κα- 
ρυωτάκης, μδλες τις κακές συνέπειες 
πού άσκησε στήν ποίησή μας, μάς έ
σκισε πολλές φορές, τις άδιατάρα- 
κτες στιγμές τής άγνοιας μας. Ή Πο- 
λυδούρη, ό Κανελλής έρριξαν νέα 
σπέρματα ποιητικής φωνής. Ό Λά
σκος κι’ δταν κάνει ποιητικές τρέλ- 
λες, άνοίγει τή θύρα τής ψυχής μας 
μέ βιαιότητα. Ή 'Ρίτα Μπούπη μέ 
τούς περίφημους υμνους πρός τήν λυ
ρική άγνότητα, τών σφυγμών τής σι
γής της. Ό Άλ. Μπάρας, ό άγγελι- 
κός Ρίτσος τού τραγουδιού τής άδελ- 
φής του, ό Βρεττακος μέ τις: άσυλ- 
λόγιστες άδελφούλες πού θά τις πάρει 
δ άνεμος άπό τούς κρίνους πού άνέ- 
βήκαν, ό Έλύτης, ό Σεφέρης, ό Καί-

θ’ άπαντήσω συλλογικά στις έ- 
ρωτήσεις σας, καί τούτο γιατί πι
στεύω πώς άνάγονται κατά βάθος 
στό ίδιο ζήτημα: ■'-■-· ,

Έδώ κι’ έφτά—όχτώ χρόνια είχε 
ριχτεί μέσα στή λογοτεχνική ζωή 
μας ένα σύνθημα: «’Άνθιση τής πε
ζογραφίας!» Μιά πλειάδα άπό νέους 
συγγραφείς είχε έμφανιστεϊ τότε, 
σχεδόν όμάδικά, κι’ είχε δείξει πώς, 
έμφορούμενη άπό μιά νεανικήν όρμη- 
τικότητα δχι καί πολύ συνηθισμένη 
στή νεοελληνική ζωή, άγωνιζόταν 
άπό παράλληλους δρόμους μά καί 
μ’ ένιαϊο παλμό, νά πλατύνει τούς 
πνευματικούς όρίζοντες τής λογο
τεχνίας μας. Γράφτηκαν έργα, συζη
τήθηκαν, βαθμολογήθηκαν, άμφισβη- 

σαρ ’Εμμανουήλ, ό Καββαδίας μέ τά 
όργανά των μιά φωνή άγνή καί βα
θύτερη πού ξύπνησε τελευταία καί 
στήν Ελλάδα. 'Όλοι τους άναζητοΰν 
άκόμα. Πλέουν μέ πελαργούς όνεί- 
ρων καί ταξειδεύουν μέ παράξενα 
πλοία μουσών. Αλλά κάπου-κάπουΓ 
άφίνουν φωνές βαθύτερες, πού τις ά-. 
κοΰνε οί άνθρωποι καί διαποροϋν. 
Άπό ποϋ τάχα νά ήρθε; ’Έτσι σά 
νάναι ή καθολική φωνή τής γεννι&ς 
μας, άπ’ τούς άντιπροσώπους της.

'Όλα αύτά δέν τά βλέπουμε δλοι 
μας. Καί άκοΰμε καθημερινά διαφω
νίες, πάλη, μάχες. Ζοϋμε άκόμα μέ 
φιλίες μας, τις έχθρότητες, τις φιλο
φρονήσεις τών γνωριμιών μας. 'Όταν 
τά προσφέρουμε κάποτε θυμίαμα δλα 
αύτά στό βωμό τοΰ άγνωστου θεοΰ, 
πού μάς βαραίνει μέ τήν άσκητική 
παρουσία του, ίσως τά λόγια πού 
σκορπίσαμε δλοι μέ άπληστία στό α
θώο χαρτί, νά πάρουν κάποια σημα
σία. Τότε, δταν θά πάψουμε νά λο
γαριάζουμε τις μπόρες, τά σπασμένα 
ιστία καί τά συντρίμματα καί θ’ ά- 
κοϋμε μόνο τό τραγούδι τών ναυτών 
άφοΰ πρέπει νά φύγουμε, άφοϋ 
κάπου τά πουλιά έχουν μεθύσει.

τήθηκαν, μά δλοι οί κριτές τους 
συμφωνούσαν πώς, άσχετα μέ τις 
κατά μέρος έπιτεύξεις, τό φαινόμενο 
ήταν άξιο νά χαιρετιστεί ενθουσια
στικά.

Άπό τότε περάσανε τά έφτά— 
όχτώ χρόνια πού προανάφερα—δχι 
περισσότερα. Δέν ξέρω άν βρίσκομαι 
τόσο πολύ έξω άπό τήν πραγματικό
τητα ώστε ν’ άγνοώ πώς στή σύγ
χρονη Ελλάδα ό ρυθμός τής πνευμα
τικής ζωής μας είναι τόσο πολύ τα
χύς—άσύχκριτα ταχύτερος παρά στις 
μεγάλες χώρες—ώστε μέσα σέ πεν
ταετίες ή οχταετίες, γενεές όλάκερες 
νάρχονται, ν’άναπτύσσωνται, νά κρί- 
νωνται καί νά περνούν, θά τό εύχό- 
μουν νά ύπάρχει μιά τέτοια δημιουρ-



γική εύφορία στή νεοελληνική φυλή, καί δέν μπορώ νά ξέρω άν θά τά δώ- 
όμολογώ δμως πώς, ώς τήν ώρα, δέν σει ή άν δέν θά τά δώσει. Πιστεύω 
τή βλέπω. δμως άπόλυτα πώς μέ τή γενναία

•Η γενεά γιά τήν δποία εΐχε ριχτεί της έξόρμηση, μέ τίς κατευθύνσεις 
τό σύνθημα τής «άνθισης», βρίσκεται πού έδωσε στή λογοτεχνία μας, μέ 
τόν τελευταίο τούτον καιρό μπροστά τό πλάταιμα τών δριζόντων καί τό 

• · σ’ ένα παράδοξο φαινόμενο: Ή πί- βάθος τής πνευματικής της ζωής, 
στωση χρόνου πού τής εΐχε φαίνεται δικαίωσε κιόλας άπόλυ- 
δοθεϊ, έξαντλήθηκε έν άγνοίςι της. τα τήν Ιστορική άποστο- 
“Ενα καινούργιο σύνθημά ρίχνεται λ ή της. Άποτέλεσε ένα σταθμό, 
σιήν άγορά άπό διαφόρους (δχι καί Σημείωσε μιά χρονολογία. Χάραξε 
τόσο καλόπιστους, τό φοβάμαι): «’.Α
πογοήτευση, άποτυχία, μηδέν, αύτο- 
επανάληψη, έξάντληση!». Ή γενεά 
πού εΐχε ίδεΐ νά τής άνοίγουν μιά 
σελίδα λευκή τής Ιστορίας, δέν πρόφ- 
τασε ν’ άπλώση άκόμα τό χέρι της 
γιά νά γράψει τήν έποχή της καί τό 
βιβλίο κλείστηκε! «Βιασύνη πάρα πο
νηρή!» λέει ό ”Αμλετ. Οί πεζογρά- 
φοι τής «γενεάς 1930», δέ συμπλήρω
σαν άκόμα ό καθένας τους ϊσως— 
ϊσως τά 35 χρόνιά τής ζωής τους καί 
βρίσκονται ξεγραμμένοι σχεδόν όρι- 
στικά. Καλά νά τά πάθουν δμως! 
Γιατί τίποτα δέ γερνάει τόσο τόν άν
θρωπο, τουλάχιστον στήν ‘Ελλάδα, 
δσο ή δουλειά. ‘Υπήρχε ένας τρόπος 
νά μείνουν ίσοβίως νέοι: Νά μήν κά
νουν ποτέ τίποτα. Δέν έπωφελήθη- 
καν καθόλου άπό μερικά άνάλογα 
παραδείγματα τού παρελθόντος...

Δέν πιστεύω στήν «άποτυχία» δ
πως καί δέν πίστεψα στό άπόλυτο 
τής «άνθισης». ‘Η γενεά τού 1930— 
δέν έξαιρώ καί τούς ποιητάς της—δέν 
έδωσε ώς τήν ώρα άριστουργήματα

δρόμους. Κι’ οί νέοι τοΟ άμεσου μέλ
λοντος, δταν θά δώσουν τ’ άρτιά 
τους έργα, θά κάνουν τήν συγκομι
δή έκείνων τών καρπών πού τή δί
καια άπολαβή τους φαίνεται ν’ άρ- 
νιόνται σήμερα κάποιοι στούς πρω
τεργάτες της. r

Τίποτ’ άλλο. Συχωρέστε με πού ή 
άπάντησή μου παίρνει λιγάκι καί τό 
χαρακτήρα άπολογίας. Δέν πίστευα 
πώς θά μάς άνάγκαζαν νά κάνουμε 
τόν Ισολογισμό μας τόσο γρήγορα. 
Μά άφοΰ τόν θέλουν, άς τόν έχουν! 
’Ελπίζω, δταν θάρθει τό πλήρωμα του 
χρόνου πού έμεϊς άξιώσαμε άρχικά 
άπό τόν έαυτό μας, τή ένεργητικό 
νά εΐναι κατά πολύ μεγαλύτερο. Τώ
ρα, έκεΐνο πού μπορούμε νά ύποστη- 
ρίξουμε, εΐναι πώς, μέ τό νά μή προ
σφέρουμε τήν άτομική έξυπηρέτηση 
στόν έαυτό μας πού δίνουνε στούς 
συγγραφείς τ’ άριστουργήματα, δέν 
άστοχήσαμε καί στήν άποστολή μας 
πού χτές ήτανε μιά έξόρμηση, σήμε
ρα μιά πραγματικότητα κι’ αύριο θά 
εΐναι ίσως—ϊσως μιά Εποχή.,..
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Ο ΡΟΛΟΣ TOY ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ 
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

ν- Λένε πώς ένας συγγραφέας πού 
άφιερώνει ένα μεγάλο μέρος τής ζωής 
του στή σκέψη καί στήν τελειοποίηση 

» τής τέχνης του δέν εΐναι πολύ συμ- 
παθητικός, καί άν μένει ξένος στά 
προβλήματα τής έποχής, θεωρείται 
καί έγωίστής. ’Αμφιβάλλουν γιά τήν 
άποτελεσματικότητα τής τέχνης του 
μέσα σ’ έναν κόσμο ταραγμένο καί 
γιά τήν έπίδραση πού μπορεί νά έχη 
έπάνω σέ άνθρώπους πού άναζητοϋν 
δουλειά, σέ γυναίκες καί σέ παιδιά 
πεινασμένα, καθώς καί στή μεγάλη 
μάζα τής άνθρωπότητας πού άγωνί- 
ζεται άναζητώντας τήν άσφάλεια καί 
τήν ειρήνη. Οί συγγραφείς πού ένδια- 
φέρονται γιά τήν τέχνη καί μόνο γι’ 
αύτήν θεωρούνται κάποτε σάν άνθρω
ποι πού «πήραν διαζύγιο μέ τή ζωή», 
καί μάλιστα πού έπιθυμοϋν νά «δρα
πετεύσουν» άπό αύτήν.

Λένε έπίσης δτι ό συγγραφέας πού 
θεωρεί τούς άνδρες καί τίς γυναίκες 
σάν άτομα καί δχι σάν μονάδες μέσα 
στή μάζα*—έθνος, φυλή ή οικονομική 
τάξη—δέν κάνει τίποτε γιά ν’ αύξήση 
τήν εύτυχία ή νά λιγοστέψη τήν δυ
στυχία τής άνθρωπότητας καί δτι ή 
δράση του μοιάζει μέ τήν ένέργεια 
ένός ναρκωτικοϋ. Αύτό είναι ψέμμα, 
καί θά τό άποδείξουμε έφαρμόζοντας 
στόν μέσο άναγνώστη τήν άρχή τής 
δημιουργικής φαντασίας, θά διακρί
νουμε έπίσης μιά σχέση μεταξύ ζωής, 
καί τέχνης, στό σύγχρονο κόσμο, σχέ
ση πού δέν τήν άναγνωρίζουν εύκο
λα έκεΐνοι πού φαντάζονται δτι εΐναι 
«μοντέρνοι».

B
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Πρέπει νά κάμουμε διάκριση μετα
ξύ εύτυχίας καί εύχαρίστησης. Ή εύ- 
χαρίστηση έξαρτάται άπό τήν άμεση 
Ικανοποίηση τής έπιθυμίας. Ή εύτυ- 
χία εΐναι ένα αίσθημα πού νοιώθει 
κάποτε ό άνθρωπος, δταν έχει τήν 
έντύπωση δτι ή ζωή του έχει άξία, 
δτι βαδίζει σέ μεγάλα πεπρωμένα καί, 
έπάνω άπ’ δλα, δτι οδεύει γιά τήν 
πλέρια καί όλοκληρωτική της άνά- 
πτυξη.

Ή δυστυχία βρίσκεται μέσα στή 
σύγχυση, στή διαίρεση τοθ μυαλοθ, 
στή συναίσθηση δτι γελάσθηκε κανείς, 
δτι ξεστρατεύθηκε, δτι ζή στήν τύχη, 
δίχως νά ύποτάσσεται σέ καμμιά μορ
φή. Μιά δυστυχισμένη ζωή μοιάζει μέ 
ένα κακοφτιαγμένο βιβλίο, σκορπιέ- 
ται έδώ κ’ έκεΐ, δίχως νά περιέχη 
μέσα της καμμίαν ύπόσχεση μορφής. 
Καί άν τόσο δυσκολευόμαστε νά ζοΟ- 
με, εΐναι προπαντός γιατί δυσκολευό
μαστε ν’ άναγνωρίσουμε τήν πραγμα
τική μορφή τής ζωής μας καί μάλιστα 
γιατί δέν ξέρουμε κάν άν έχη ή ζωή 
μας μιά μορφή.

Τό χαρακτηριστικό τής σημερινής 
έποχής, έκεΐνο πού μάς ξεχωρίζει πιό 
καθαρά άπό τούς προγόνους μας καί 
πού δίνει στό «μοντέρνο» μιά Ιδιά- 
ζουσα σημασία, εΐναι αύτή ή διαί
ρεση τοϋ μυαλοθ, αύτή ή άνικανο- 
ποίητη έπιθυμία μορφής καί λογικής ’ 
μέσα στή ζωή πού προξενεί τήν δυ
στυχία τών άνθρώπων. Βρισκόμαστε 
σέ μιάν έποχή σκεπτικισμοϋ καί πολ
λοί άνθρωποι πού έβγαλαν άπό μέσα 
τους τήν πίστη τών προγόνων τους,
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άνσζητοΰν μιά νέα πίστη πού ν άν- 
τικσταστήση τήν παλιά. Βρισκόμαστε 
σέ μιάν έποχή έπιστημονική, κατά 
τήν όποία οί γνώσεις τοΟ άνθρώπου 
ξεπέρασαν τήν σοφία του καί κατά 
τήν όποία ό άνθρωπος βασανίζεται 
άπό τήν καταστρεπτική δύναμη τών 
Ιδίων του έφευρέσεων, πού δέν μπο
ρεί πιά νά τήν συγκρατήση. Βρισκό
μαστε σέ μιάν έποχή άγριων παραδο- 
ξοτήτων κατά τήν όποία τό σύστημα 
τής κατανομής εΐναι τόσο άτελές ώστε 
σέ ένα μέρος τοΰ κόσμου καταστρέ
φουν τά τρόφιμα πού τά ζητούν άλ
λου, μέ άγωνία, άνδρες καί γυναίκες. 
Βρισκόμαστε προπαντός σέ μιάν έπο
χή πού προβάλλει κανείς στόν έαυτό 
του έρωτήματα. Ή νεολαία δέν
βρίσκει καμιά διέξοδο στούς ένθου- 
σιασμούς της καί ζαναλέει όλοένα: 
«Γιατί; Τι σημασία έχει ή ζωή μου; 
Ποιά εΐναι ή μορφή της;» Καί γιά νά 
μεταχειρισθούμε τή φράση τοΰ Ούέλς: 
«Ποιά εΐναι ή είκόνα τοΰ μέλλοντος;» 
“Οταν τά έρωτήματα αύτά δέν βρί
σκουν άπαντήσεις, ή άθλιότητα, ή 
άγανάκτηση ή ή μάταιη δυσαρέσκεια 
δέν άργοΰν νά έμφανισθοΰν. Αύτή 
εΐναι ή ούσία τής δυστυχίας τής έπο- 
χής μας.

Άκόμη ένα «γιατί;» Άν δέν δια
κρίνουμε τήν είκόνα τοΰ μέλλοντος 
καί είμαστε άνίκανοι νά ξεχωρίσου
με μιά μορφή πού συμπληρώνει τόν 
έαυτό της άνάμεσα στή σύγχυση τής 
σύγχρονης ζωής, ή έλλειψη αύτή δέν 
όφείλεται άρα γε σέ μιά χρεωκοπία 
τής φαντασίας μας; Αισθανόμαστε 
μέσα μας τήν ύπαρξη μιας μορφής 
ζωής πού περιμένει νά συμπληρωθή— 
καί άν δέν είχαμε αύτή τή συναίσθη-

ση δέν θάχαμε πολλούς λόγους νά 
ζούμε καί κανένα λόγο γιά νά πα
λεύουμε γιά νά ζούμε καλά. ’Ιδού ή 
σημασία τής λογοτεχνίας γιά τόν 
μέσον άναγνώστη, τής ζωγραφικής 
γιά τόν θεατή, τής μουσικής γιά τόν 
άκροατή, καί τής τέχνης γιά τήν άν- 
θρωπότητα. Διαποτίζουν τό άτομο μέ 
τήν Ιδέα τής φόρμας. "Οχι μόνο δέν 
τό ναρκώνουν, άλλ’ άπεναντίας τό 
σπηρουνιάζουν καί τό ύποχρεώνουν 
νά φαντάζεται αύτά τά πράγματα 
πού δίχως τό δραμά των δέν μπορεί 
νά γνωρίση τόν έαυτό του ούτε νά 
νοιώση εύτυχία καί γαλήνη. Μ’ αύτή 
τήν έννοια μπορεί δίκαια νά ζητήση 
κανείς άπό τήν τέχνη νά «παρουσιά- 
ζη έναν καθρέφτη στήν φύση».

Ή σπουδαιότερη άξία της δέν 
εΐναι στήν παράσταση τών γεγονό
των, ούτε στήν κρίση άπάνω σ’ αύτά. 
Εΐναι στή δύναμη πού έχει νά ύψώνη 
άπέναντι στόν άνθρωπο, εΐναι καθρέ
φτης πού μέσα του μπορεί νά βλέπη 
δ,τι ήταν, δ,τι γίτεται καί μέ τήν ένέρ- 
γεια τής δημιουργικής φαντασίας, νά 
θεωρή τόν έαυτό του δτι άποτελεΐ 
μέρος μέσα στή φύση καί ίσως καί νά 
νοιώθη έναν θεό μέσα του. Μέ τή 
βοήθεια τής φόρμας, ό μεγάλος τεχ
νίτης μεταδίδει τήν Ιδέα τής φόρμας 
στήν άνθρωπότητα. Ό καλλιτέχνης 
δέν βρίσκεται στόν κόσμον αύτό γιά 
τήν δόξα καί γιά τήν δύναμη. Βρίσκε
ται έδώ κάτω γιά νά άκούη δσο καί 
γιά νά μιλή, ώστε ή άνθρωπότητα νά 
κατορθώση—δχι άπό αύτόν, άλλ’ άνά
μεσα άπό αύτόν—ν’ άναδημιουργήται 
άκατάπαυστα.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΟΡΓΚΑΝ 
(Μεταφρ. Γ. Δαμόρη)
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Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΛΑ

Ό καλός γιαγιάς τής Κασιμίρης εΐνε ό 
πιό δυνατός στήν Ινδία. 'Ορίζει άπό τά 
Ίμαλάϊα ώς τήν νότιαν άκρη τής Λαχό- 
ρης. Εΐνε καί ό πιό εύτυχισμένος. "Εχει 
μιά γυναίκα πού δποιος τήν βλέπει θυμά
ται τά ώχρά ρόδα τοΰ 'Ραμισεράμ καί 
τούς φιλδισένιους λυχνοστάτες τής Τσαγ- 
γόρης. Έχει κι’ έναν άνεψιό πού εΐνε ή 
μόνη γενηά του άπό τό αίμα του τό ίδιο. 
Ό καλός ραγιάς τής Κασιμίρης έχει κι 
ένα δακτυλίδι πού τό άδετο όπάλι του 
κρύβει φαρμάκι κόμπρα.

Πεσμένος σέ διβάνι πλούσιο ό Νάλας, 
ό καλός βάγιάς τής Κασιμίρης διαβάζει 
τίς έπιγραφές πού ό Ιδιος έβαλε καί λά
ξεψαν στό πολύτιμο ξύλο τών τοίχων:

‘Αγάπη. ’Αγάπη. ’Αγάπη. χ
Καί παρακάτω:

«Αγάπη τών όμοιων μου άδελφών μου 
καί άγάπη τών άδελφών μου τών ζώων, 
άγάπη δσων βλέπουν τά μάτια μου καί 
δσων άγκαλιάζει ό νους μου, είσαι ή 
χαρά τής ζωής μου, είσαι η ίδια μου ή 
ζωή.» ;

Καί σέ άλλο μέρος:
«"Οπως μάς τήν έδωκαν οί θεοί, ή ζωή 

μας έπρεπε νά εΐνε μόνο σεμνή χαρά. ΟΙ 
στιγμές τής λύπης εΐνε κλεμμένα κομμά
τια ζωής. "Εσιτειρα στήν ψυχή σου τήν 
ύποψία; Λυπήθηκες γιατί έμαθες πώς σέ 
φθονούσα: Σ' άποπήρα, σ’ έβρισα, σέ ψύ
χραινα; Μ’ ένα λόγο σοΰκανα λύπη άδελ
φέ μου; Φονηάς τής χαράς σου, άξίζει νά 
τιμωρηθώ σάν τής ζωής σου φονηάς.» ,

Καί σ’ άλλο μέρος:
«Άφοϋ δπως λένε οί Βέδες είμαστε 

κομμάτ.α τής πνοής τοΰ θεοΰ, πώς μπο
ρούμε νά τιμήσουμε τό μεγάλο Παν καλ
λίτερα παρά μέ τήν ένωση τών κομματιών 
του; Καί ξέρεις έσύ, άδελφέ μου, ένωση 
ψυχών χωρίς άγάπη;»

Καί άλλοΰ;
«Τό είπα καί τό έφώναξα πώς έπιασα 

τήν εύτυχία μου άπό τήν άγάπη. “Ομως 
δέν άγαπώ μόνο γιά νάμαι εύτυχής. Ή 
άγάπη δέν εΐνε τό σύστημά μου. Αύτό 
θάταν ένας μικρός έγωίσμός. Δέν εΐνε 
κάν άνάγκη τής ψυχής μου τυφλή. Σ’ ά
γαπώ πρώτα γιά σένα άδελφέ μου καί 

θέλω πρώτα τήν δική σου εύτυχία. Γι’ 
αύτό σοΰ εύχομαι νά μ’ άγαπήσης. "Οχι 
τόσο γιά μένα. Γιά σένα. Γιατί εΐνε δ καλ 
λίτερος τρόπος νά είσαι εύτυχής.»

ΚΓ άφοΰ έδιάβασε αύτές καί άλλες έ
πιγραφές τών τοίχων, ό Νάλας ό καλός 
βάγιάς τής Κασιμίρης, έκάλεσε τό λαξευτή 
του τόν Μαθούρα καί τοΰ είπε:

«θέλω νά βάλω στόν τοίχο μιάν έπι- 
γραφή πού γυρίζει μέρες στό νοΰ μου. Τό 
νόημά της εΐνε τό άπολόγημα τής πιό 
πλέριας έμπιστοσύνης. Νά μή φοβούμαστε 
έκείνους πού μάς κρατούν στά χέρια μας 
τήν τιμή μας. Μαθούρα, ό άνθρωπος εΐνε 
στό φυσικό του καλόγνωμος. ‘Η έμπιστο- 
σύνη τόν άρματώνει ένάντια στήν άμαρ- 
τία. 'Εμείς πάλι, διώχνοντας τά βάσανα 
τής ύποψίας, ζοΰμε πιό εύχάριστη τή 
ζωή μας. Γ · s

— ’Ραγιά μου, ρώτησε τότε ξαφνισμέ- 
νος ό λαξευτής, μήν έμαθες αύτό πού δι
δάσκει ό Μίνγκ—Τσέ καί θέλεις νά 
βάλης τό άνάστοφο νόημα στήν έπιγρα- 
φή σου; . '<· '

— Τί λέει ό Μίνγκ—Τσέ; ·
— Ό Μίνγκ—Τσέ ό σοφός τών κίτρι

νων φυλών πού εΐνε πίσω άπό τά ψηλά 
βουνά πού σκιάζουν τό βαγιάτο σου, έκή- 
ρυττε πέρισυ στούς πιστούς τής δικής του 
σοφίας: 'Όποιος έμπιστεύεται άνόητα, δι
πλά άμαρτάνει. Ό "Ανθρωπος εΐνε στό 
φυσικό του άδύνατος. Γιά ζημιά μας καί 
ζημιά του ή έμπιστοσύνη μας τόν βοηθεϊ 
στήν άμαρτία. :/■'·

Τά λόγια τοΰ λαξευτή έβαλαν τό Νάλα 
σέ βαθειάν έννοια. "Ολη τή μέρα τοΰ τυ- 
ράννησαν τό νοΰ στοχασμοί πού δέν τόν 
είχαν άγγίξει άκόμα. ΚΓ δταν ήρθε τό 
βράδυ, ό Νάλας είπε καί τοΰ κάλεσαν τήν 
γυναίκα του καί τόν άνεψιό του κι’ δταν 
αύτοί ήλθαν ό Νάλας, ό άλαφρόγνωμος 
βάγιάς τής Κασιμίρης μπροστά στή γυ
ναίκα του, είπε στόν άνεψιό του:

— Σίγκρα, παιδί μου. γενηά μου μονα
δική, νοιώθω μιά βαρειά εύθΰνη νά μέ 
βαραίνει. Σίγκρα, ό άνθρωπος εΐνε στό 
φυσικό του άδύνατος κΓ έγώ πιστεμένος 
στήν άδολή σας ψυχή σάς ξέχασα στήν 
έπιβολή τής άπειρής σας νιότης. Σίγκρα,
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μή μου κάνεις ;ό κακό Αμαρτύρητα. Μό
νον σάν νιώσης τό πάθος νά σου ταράζη 
τήν ψυχή, έλα νά μέ δής καί μαζή θά 
βρούμε τή γιατριά σου. ΚΓ άν έρθης καί 
μού πής: «θέλω τά πλήθια τά μακρόμαλ- 
λα κατσίκια σου καί τά λαμπρά σου πε
τράδια», θά σου τά δώσω μέ τήν καρδιά 
μου. ΚΓ άν έρθης καί μου πήφ «Θέλω 
τήν πιό δμορψη γυναίκα τοΰ ρσγιάτου 
σου», θά σού πώ: «πάρε την φθάνει νά 
είνε μέ τό θέλημά της.» ΚΓ δ,τι άν έρθης 
νά μοΰ ζητήσης καί νά μού πής, άν είνε 
μπορετό νά γίνη θά γενή κΓ άν δέν είνε 
μαζή θά βρούμε τή γιατριά σου.

’'Υστερα γύρισε στή γυναίκα του καί 
είπε μπροστά στόν Ανεψιό του: «Δέν ξέρω 
τί θά μπορούσες νά ποθήσης καί τί νά ζη
τήσης έσύ, Βάτη μου καλή καί Αγνή καί 
άδολη. Μά θ’ άρθη ίσως μέρα πού θά 
σκεψθής πό)ς τά χρόνια μου κάνουν τρεις 
φορές τά δικά σου. Καί θ’ άρθη ίσως 
μέρα πού θά προσέξης πώς στό παλάτι 
βρίσκονται νεώτεροί μου καί θά σκεφθής 
πώς τά χέρια τους είνε πιό δυνατά καί 
τό κορμί τους πιό θερμό άπό τό δι
κό μου.Βάτη μου καλή καί Αγνή καίάδολη, 
μή μού κάνεις τό κακό αμαρτύρητα γιατί 
δέν είνε τίποτα τόσο άσχημο σάν τό ψέμα. 
Μόνο σάν νιώσης τό πάθος νά σού ταρά
ζη τή ψυχή, έλα νά μέ βρής καί μαζή θά 
βρούμε τή γιατριά σου».

Είπε καί τούς φίλησε στό μέτωπο καί 
τούς’άφησε νά φύγουν. Μά δπως έβγαι
ναν έκεϊνοι, οί ματιές τους Ανταμώθηκαν 
καί χωρίς νά είνε αύτή ή πρώτη φορά, 
τήν φορά τούτη στό πρόσωπό τους Ανέβη
κε τό χρώμα τής ντροπής καί ή Βάτη έν- 
νοιωσε σάν ένα κύμα ζέστης νά χύθηκε 
Από τό σώμα τού Σιγκρα 
έκύκλωσε καί 
δικό της.

- «Ραγιά μου, είπαν μιά μέρα στό Νάλα 
οί γυναίκες τού παλατιού, δέν βλέπεις πώς 
ίχ.Βάτη κλαίει καί χάνεται, πώς ό νούς 
της είναι μακρυά, πώς τήν. έχει άφίσει ή 
ψυχή της; “Ο,αν κάθεται στόν αργαλειό 
οί σαΐτες πέφτουν άπό τ’ άδύναμα χέρια 
της κΓ δταν σηκώνεται έμεΐς βάζομε σέ 
τάξη τά μπερδεμένα της ύφάδια. Δέν παίζει 
δέν χαίρεται δπως πρώτα. Δέν τρέχει μέ 
τά χέρια γεμάτα καρπούς να μάς τούς 
βίχνη μέ γέλοια δπως πριν. ΚΓ δταν τρα- 
γουδεΐ, τό τραγούδι της είνε κεντημένο μέ 
στεναγμούς καί μοιάζει σάν μοιρολόι». 
Σάν ακούσε αύτά έπόνεσεν ό Νάλας. θυ
μήθηκε πώς βυθισμένος στά δασκαλέματα 
τού νοΰ είχε μέρες καί νύχτες νά τήν δή. 
ΚΓ είπε καί τού τήν έστειλαν κΓ δταν τήν 
άντίκρυσε τήν πόνεσε πιότερο ή καρδιά 
του. θύμιζε κίτρινο λωτό πού ξεψυχά στό 
βυθό φαρμακεμένης λίμνης. Καί κείνη γιατί 
είδε τή συμπόνια του έπεσε στά γόνατα, 

καί νά τήν 
νά πέρασε στό σώμα τό

Αγκάλιασε μέ τά χέρια της τά δικά του 
καί του φώναζε: «Σώσε με, σώσε με... Μου 
τώπες πώς δ,τι νά μοΰ λάχη, έσύ θά μέ 
γλυτώσης».

—Τί έχεις;
—Δέν ξέρω. Είμαι σάν τό κερί πού τό 

λυώνει ή ίδια του ή φλόγα.
—Μήν έχεις βαθειάν άποθυμιά;
—Δέν ζέρω νάχω άποθυμιά.'Όμως λυώ- 

νω καί χάνομαι κι’ είμαι σάν νά μήν είμαι.
—ΚΓ ό ύπνος πού δίνει σώμα στά πά- 

θια μας καί ζωντανεύει τούς καϋμούς μας 
δέν σοΰδειξε τίποτα; Δέν ύπνιάστηκες τόν 
καϋμό σου;

λ Τό πρόσωπό της έγινε τότε, σάν τούς 
κίτρινους λωτούς δταν στά πέταλά των 
Ανάβει φωτιές ό ήλιος πού πεθαίνει.

~Ναί, ναί. Κάθε νύχτα ύπνιάζομαι πώς 
κοιμούμαι στήν Αγκαλιά του Σίγκρα. Ή 
πνοή του μου χαϊδεύει τό πρόσωπο σάν 
τό μυρωμένο άέρι τού Νοτου ιού φυσά τήν 
άνοιξη άπό τούς κήπους τών γιασεμιών κι’ 
δταν τό χέρι του ξεκουράζεται ατό στήθος 
μου, ή καρδιά μου Ανταριάζει μέσα μου 
καί ζουλιάρα θέλει νά πεταχτή καί νά δοθή 
κι’ αύτή στό χάδι τού χεριού του. Καί σάν 
νά νοιώθω πώς είναι όνειρο παρακαλώ νά 
μήν ξυπνήσω ποτέ. Καί σάν ξυπνήσω πλημ
μυρίζει με ό τρόμος τού θτνάτου. *Έτσι 
τήν κάθε νύχτα ζώ. ’Έτσι τήν κάθε αύγή 
πεθαίνω.

Ό Νάλας τήν έμάτιασε ώρα πολλή μέ 
πίκρα πολλή κι’ ύστερα βγήκε κι’ άντά- 
μωσε τόν Ανεψιό του.

— Σίγκρα, ή Βάτη σ’ αγαπά.
Ό Σίγκρας σάν τάκουσε δέν είπε τί

ποτα, μόνο τό πρόσωπό του τό φώτισε ή 
χαρά καί έκλεισαν παθητικά τά ώραία 
του μάτια.

Κι’ ό Νάλας στή χαρά γιά τό μαντάτο 
πού τούφερε κατάλαβε πώς τό ίδιο πάθος 
τόν τυραννούσε κΓ αύτόν καί πώς κι’ οί 
δυό στάθηκαν τίμιοι στό μεγάλο τους πά
θος. Καί γιατί δέν ιούς εύρισκε φταίξιμο 
τούς πόνεσε βαθυά, μά ή ψυχή του πλάν
ταξε γιά τή δική του τή μοίρα. Καϋμοί 
πού δέν τόν τάραξαν ποτέ, τόν 
σύγκορμα καί σκέπασε μέ τις 
τά δακρυσμένα του μάτια.

— Καί μένα; Μέ σκεφθήκατε 
τά χρόνια μου δέν είχαν γιά 
λαχτάρα δυνατή μά ή καρδιά

τίναξαν 
παλάμες

έμενα;.... 
τό Βάτη 
μου πολύ 

τήν έπονοΰσεν. ΤΗταν ό ήλιος μου* κι’ άν 
ή πίκρα του δέν μπορούσε νά ζωντανέψη 

.τους στείρους πόθους του κορμιού μου 
δμως στά μάτια μουήταν γλυκό τό ψώςτου. 

Καί σωριάστηκε σ’ ένα διβάνι καί τό 
σκληρό μελισσολόι τών στοχασμών του 
χιούμηξε κατάψυχα κι’ ήταν ό κάθε στο
χασμός κεντρί κι’ ήταν κάθε κεντρί καί 
πόνος.

t ΔΙΟΜΗΔΗΣ Ν. ΚΑΒΑΦΑΚΗΣ
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Ό κ. Γρηγόριος Ξενόπουλος θέ
λησε ν’ άπαντήση στό «προνουντσια- · 
μέντο» τών «Μακεδονικών Ήμερών». 
Και ποιό ήταν τό φοβερό τοΰτο προ- 
νουντσιαμέντο; Επανάσταση τάχα με
ρικών βεβήλων στασιαστών γιά τήν 
έκθρόνιση τών μεγαλειοτήτων τοΰ 
πνεύματος; Λάβαρο πού άνεμίσθηκε 
μπροστά άπό τά τείχη τής ’Αθήνας; 
“Οχι, βέβαια! Ήταν μιά μικρή σελί
δα περιοδικού γιομάτη δειλία καί συγ
κράτηση. Λίγες γραμμές δπου χτυ- 
πήθηκεν άτονα ή λεγάμενη «άθηναϊ- 
κή παράδοση», δηλαδή, δ,τι άπόμεινε 
σάν έπανάληψη κι’ άναμάσημα, δλη 
έκείνη ή εύκολη, ή άνετη φιλολογία 
τοΰ παπαγαλισμοΰ, πού γίνεται, δί
χως πρωτοτυπία, δίχως θυσία, δίχως 
προσφορά άτομική καί συνεχίζει τό 
ξεπερασμένο.

Καί εΐπεν ό κ. Ξενόπουλος δτι ή 
Θεσσαλονίκη «έπαναστατεϊ». Κι’ άντί 
νά έννοήση, άπόρεσε. Μέγα τό τόλ
μημα. «Ούτε ή Επτάνησος, παιδιά 
μου,—έγραψε—μ’ ένα Σωλομό, μ’ έναν 
Πολυλα, μ’ ένα Μάτεσι, μέ δυό Ζα- 
μπέλιους, δέν έτόλμησε σέ καμμιά έ- 
ποχή νά κηρύξη αύτοτέλεια, μολονότι 
θά είχε τό δικαίωμα, γιατί πνευμα
τικά ήταν άληθινά άνώτερη κι’ άπ’ 
τήν ’Αθήνα κι’ άπό κάθε άλλο κέντρο 
τοΰ έλληνισμοΟ».

... Δέν έκήρυξεν δμως ή Επτά
νησος «αύτοτέλεια», γιατί είχε πα
τριωτισμό ! Ένώ ή πνευματική Θεσ
σαλονίκη έκήρυξεν αύτοτέλεια.

Εΐναιάνάγκη νά γίνουμε σαφέστε
ροι, τονίζοντας δυό σημεία;

Ιον) 'Ότι ή ’Αθήνα σάν πρωτεύου
σα τοΰ Κράτους, καί σάν πολιτεία με
γάλη, πού έχει δλα τά μέσα καί ικα
νοποιεί εύκολώτερα τίς φιλοδοξίες, 
θά εΐναι πάντα τό μεγάλο πνευματι
κό κέντρο τής Ελλάδος.

καί 2ον) 'Ότι παράλληλα, χρειά
ζεται νά ένισχυθοΰν κι’ άλλα πνευ
ματικά κέντρα στήν άνάπτυξή τους, 
γιά νά φτάσουμε στήν έναρμόνιση 
τών προσπαθειών, πού χρειάζονται 
γιά τή δημιουργία τοϋ νέου έλληνι- 
κοΰ πολιτισμού.

Έάν τώρα ό κ. Ξενόπουλος είχε 
τήν άνωτερότητα έκείνη πού περιμέ
ναμε, θάβλεπε τίς έκδηλώσεις αύτές 
τής Θεσσαλονίκης καί θά χαίρονταν, 
θά παρακολουθοΰσε μέ συγκίνηση τίς 
διαφωνίες, τόν πόλεμο, τό πάθος, θά 
φρόντιζε νά ξεχωρίση τήν καλή πρό
θεση, θά έκτιμοΰσε τίς ιδιοτυπίες, 
τούς άγώνες γιά τήν καινούργια 
μορφή, τήν έναγώνια προσπάθεια γιά 
τήν άνανέωση, κι* άκόμα θά ήξερε 
νά βρή ένα τόνο συμπάθειας, γιά τίς 
υπερβολές καί τίς ένδεχόμενες πλά
νες. Καί τότε θά αισθάνονταν όλά- 
καιρη τήν Ελλάδα νά ζή καί νά μά
χεται γιά ένα Ιδανικό εύγενέστατο.

Άλλ’ αύτός έχει μονάχα τόν «’Α
θηναϊκό πατριωτισμό». Κ’ ή διαφορά 
μας εΐναι τούτη: Έμεϊς ξέρομε τήν 
Ελλάδα, τήν πλατειά καί ποικίλη. 
Αύτός ξέρει τήν ’Αθήνα. Καί σμικρύ
νει τήν Ελλάδα δσο γίνεται καί τή 
φτωχαίνει κ’ έννοεΐ νά τήν ύποτάξη 
στήν πρωτεύουσα.

Τό βεβαιώνει κι’ ό ’ίδιος:
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«Όταν λέγω «’Αθήνα», δέν έννοώ 
μόνον έκείνους, πού ζοϋν καί γρά
φουν σήμερα στήν Αθήνα. ’Εννοώ δ· 
λους έκείνους, πού άπ’ δποιο μέρος 
κι’ άν ήσαν στήν ’Αθήνα άπέβλεψαν 
ώς πνευματικό κέντρο καί σ’αύτήν 
πολιτογραφήθηκαν άμα έγιναν άξιοι. 
Άπό τόν γενάρχη τής νέας μας λο
γοτεχνίας, τό Σολωμό, ώς τόν Κα- 
βάφη κι’ άπ’ τόν Ψυχάρη, ώς τόν 
Παπαδιαμάντη».

"Όμως, ό Σολωμός, ό Ψυχάρης, ό 
Παπαδιαμάντης, ό Καβάφης. δέν 
εΐναι «’Αθηναίοι». Καί οί τέσσερες, 
έπολέμησαν τήν «’Αθηναϊκή παρά
δοση». Ούτε δέ άπέβλεψαν ειδικά 
στήν ’Αθήνα. Άπέβλεψαν στήν Ελ
λάδα. Άλλ’ ό κ. Ξενόπουλος έννοεΐ 
νά τούς «πολιτογραφήση» μέ κάθε θυ
σία. Δέν τούς θέλει "Ελληνας, τούς 
θέλει «’Αθηναίους». Κ’ έπιμένει!

— «Όλοι οί μεγάλοι Έπτανήσιοι 
εΐναι σήμερα ’Αθηναίοι, καί ξέρετε 
γιατί δέν έσκέφθηκαν ποτέ, ούτε στήν 
έποχή τοΰ Σολωμοΰ νά κάμουν κρά
τος έν κράτει; Γιατί είχαν πατριω
τισμό, άπέβλεπαν στήν ’Εθνική ένό- 
τητα κι’ άναγνώριζαν πνευματική 
πρωτεύουσα τήν ’Αθήνα, τήν πρω
τεύουσα τοΰ Έλληνισμοΰ κι’ δταν 
άκόμη βρισκόταν σέ πνευματικό έπί- 
πεδο χαμηλότερο άπ’ τό δικό τους».

Μέ τ’ άνωτέρω βεβαιώνει ό κ. Ξε- 

νόπουλος, δτι έμεΐς έδώ κάνουμε 
«Κράτος έν κράτει», δτι εϊμεθα λιγά
κι.., αύτονομισταί, δτι δέν έχουμε πα
τριωτισμό κανένα. Ελλάδα φαίνεται 
νδναι τό έργο τοΰ κ. Ξενοπούλου. 
Σημαία Ελληνική, οί σελίδες τών 
έπιφυλλίδων του. "Αμα δέ χαιρετίση 

Αχανείς τή σημαία τούτη καί δέ σταθή 
μπροστά της σέ προσοχή, άμα δέν 
τήν πάρη γιά σύμβολο έθνικό, κινδυ- 

. νεύει νά χαρακτηρισθή προδότης!
Ό κ. άκαδημαϊκός παθαίνει καθί

ζηση. Άλλ’ έμεΐς τόν έννοοϋμε 
ώστόσο. Ξέρουμε, δτι εΐναι ένας ή
ρωας τής πέννας ό κ. Ξενόπουλος. 
Έργάσθηκε κάμποσες δεκαετηρίδες 
γιά τά γράμματα. Προσέφερεν υπη
ρεσίες άνεχτίμητες. Τώρα γέρασεν. 
Ακούει καινούργια όνόματα, καινούρ
γιες φωνές, άγωνίζεται γιά τήν ύστε- 
ροφημία του. ’Οδυνηρή τοϋ φαίνεται 
ή κάθε άρνηση, Κ’ ένώ φαίνεται νά 
πολεμάη έπάνω στήν έπαλξη γιά 
σκοπούς γενικούς, κ’ ένώ άδικεΐ, χω
ρίς νά διστάζει νά καταφεύγει σέ 
μέσα άπαράδεκτα κατά βάθος, άγω- 
νίζεται γιά τόν ίδιο τόν έαυτό του 
καί παραπονιέται. Ή άδικη έπίθεση 
τοΰ κ. Ξενοπούλου εΐναι μιά μορφή 
παραπόνου.

Τοΰ έκφράζομεν δλη μας τή συμ
πάθεια.

ΠΕΤΡΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ
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Νοσταλγός
τενά δρομάκια, φτωχά, 

π αραμέλημένα, 
με τά σπιτάκια σας, 
μέ τά παιδάκια σας τ9 ανήσυχα 
και μέ τις σκεφτικές γριονλες, 
σας άγαπώ· 
9Λ δόρυβα, κρυφά, σάς άγαπώ 
γνώριμα, βιβλικά μου καλντερύμια 
που μέ τδ φως τοΰ φεγγαριού 
άμορφος έφηβος, αλήτης, 
σάς γύρισα και σάς τραγούδησα·. 
Τώρα 
έσπασαν πιά τά μαντολίνα 
και σκόρπισαν οι φίλοι. 
Τά ωραία μαλλιά, τά ωραία αίσδήματα, 
στους πέντε άνεμους σκόρπισαν και κείνα 
θάρδω όμως ένα βράδυ, νοσταλγός 
τής νειότης μου, νά ξανατραγουδήσω. 
Τά χρόνια έκεϊνα, ψεύτικα δά πάω νά ξαναζήσω 
θάβρω ξανά τδ φώς τοΰ φεγγαριοΰ, 
τους δρόμους, τά σπιτάκια, τά δεντράκια, 
όλα δά τά ξανά βρω πίσω, 
όλα γλυκά και ταπεινά και π αρα μέλη μένα. 
Μονάχα έμένανε τδν ίδιο 
δέ δά μπορέσω άναμεσό τους νά γνωρίσω···

ΜΠΑΜΠΗΣ ΝΙΝΤΑΣ

ν HTJ
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Πίσω άπ’ τήν Άγιά Παρασκευή 
τήν ’Αχειροποίητο είν’ άκόμα ή πα
λιά Σαλονίκη: κάτι στενά δρομάκια 
μέ καλτερίμμ σπίτια παλιά, χαμηλά. 
Έκεΐ δέν έχει φτάσει τής καινούρ
γιας πόλης ή άνησυχία καί ό ρυθμός. 
Είναι σά νά ζή τίς προπολεμικές ή- 
μέρες. θά μπορής νά βρής άκόμα άρ- 
κετοΰς Σαλονικειούς μέ παραδόσεις, 
παλιούς νοικοκυραίους. "Ομως τά παι
διά—τ’ άγγόνια καλλίτερα νά πούμε 
—ξεγλυστρούνε καί τούς φεύγουν σάν 
ψαράκια μεσ’ άπ’ τό δύχτι. ’Από τώ
ρα δείχνουν καθαρά πώς άλλοι δρό
μοι τούς τραβούνε. Καί στό σχολείο 
άκόμα, τό 91ον μικτόν εΐναι άλλοιώ- 
τικα. Οί μικροί παίζουν, φωνάζουν, 
άταχτοΰνε, συζητούν πολιτικά. "Εχουν 
άκόμα καί τό περιοδικό τους — τόν 
«’Ερυθρό Σταυρό» — τήν κοινότητά 
τους· έκλέγουν τόν η^όεδρό τους καί 
τό συμβούλιο· ένεργουν κι’ αύτά γι’ 
άργότερα, γιά νά μαθαίνουν πώς ν’ 
άνοίγουν τά φτερά τους, γιά νά φτά
σουν σ’ ένα τέρμα, καί οί πειό δυνα
τοί νά τό ξεπεράσουν...

Στήν έκτη άστική έκτος άπ’ τ’ 
άλλα παιδιά έχουν καί τόν Θανάση. 
Είναι ένα προσφυγόπαιδο άπό τό 
’Αϊβαλή. Ό πατέρας του ζή χωριστά 
άπ’ τό σπίτι μέ μιά δευτεροπαντρεμέ- 
νη κουμπάρα. ’Η μάννα νέα άκόμα 
καί συμαθητική, έσκυψε τό κεφάλι καί 
τά παράτησε δλα. Δέν τής έμεινε ψυ- 
Χή ούτε γιά νά δουλέψη. Δέν ένεργεΐ 
πειά, τά περιμένει δπως θάρθουν άπό· 

μοναχά τους μοιραία καί άναπόφευ 
κτα. Τό παιδί πού κάτι έχει κληρο
νομήσει άπ’ τόν άλκοολικό πατέρα 
του εΐναι σκληρό· τή βρίσκει τού χεο- 
γιού του· εΐναι σάν ένας μικρός 
άνισόρροπος τύραννος· τή βασανίζει. 
“Ετσι ή φτώχεια καί ό πόνος μεγαλώ
νουν καί γίνονται άβάσταχτα. Στήν 
τάξη δέν τόν άφήνουν σέ ήσυχία. Θα
νάση τούτο, θανάσψκεΐνο, τοΰ κά
νουν κάθε ζαβολιά γιά νά γελάσουν 
ώς καί καρφίτσα τού βάλανε στό βά
θρο κάποτε. Ό Θανάσης εΐναι φρόνι
μος σχετικά, δέν τόν συγκινεΐ τίπο
τα, δέν άγαπάει κανένα: έμενε άτά- 
ραχος καί άπαθής, καί άς τόν πειρά- 
ζαν καί τόν παλαβώναν έτσι ούτε καί 
άπό μαθήματα καταλάβαινε γρυ Τόν 
περνούσαν τίς τάξεις γιά τή δόλια τή 
μάννα του, γιά νά ξεσκολιάση μιά 
ώρα άρχίτερα, καί νά πιαστή σέ δου
λειά. Καθότανε έκεΐ στήν άκρη τού 
θρανείου σά μετέωρος καί έβλεπε ώρα 
σ’ ένα σημάδι δίχως νά παίζη τό μάτι 
του. "Ομως δταν χτυπούσε ή καμπά
να τής έκκλησίας γιά νεκρό, δλα τά 
παιδιά τής τάξης μέ μιάς σάν άπό 
πρόσταγμα, γυρίζαν τά κεφάλια καί 
στηλώναν τά μάτια τους έπάνω του. 
"Ηξεραν πώς έκεΐνος τότε μονάχα θά 
ξυπνούσε- πετάγονταν όλόρθος σά 
νάκουγε θαρρείς μιά μυστική φωνή 
στό βάθος τής ύπαρξής του, σά νά 
τήν ένιωθε ν’ άντηχεΐ στό καχεκτικό 
κορμάκι του. "Εκανε άταξίες, άνι- 
σορροπίες· τότε ό δάσκαλος τουστριβε



τό άφτί, καί τόν πέταζε δξω. Αύτό ή
θελε. Μιά καί δυό κατέβαινε βιαστικά 
τίς σκάλες καί έτρεχε στήν έκλησιά. 
Φορούσε τήν άσπρη φορεσιά μέ τούς 
μαβιούς σταυρούς πού βάνουν τά πα· 
παδάκια καί έπαιρνε τό ξαφτέρυγο. 
Δέν έλειπε άπό καμμιά κηδεία τής έ- 
νορίας, καί πάντα έτσι τά κατάφερνε. 
Ποιός θά μπορούσε νά φανταστή— 
έκτός άπ’ τούς συμμαθητές του πού 
τόν ξέραν—πώς ό Θανάσης πού ήταν 
τόσο κουτός,είχε βρή αύτόν τόν τρόπο 
γιά νά χορτσίνη κάποτε. Πήγαινε ά- 
παθής· δέν τόν ένδιέφερε, δέν ρωτού
σε ποιός πέθανε· φθάνει πού πέθανε 
ένας...

Κατ’ άπ’ τό μαλαμοκαπνισμένο 
ξαφτέρυγο, στόν άδύνατο χειμωνιά
τικο ήλιο, ήταν τό ξανθό άτονο κεφά
λι του τόσο δά μικρό, δίχως δροσιά. 
'Όμως τά ξέθωρα ματάκια του πού 
δέν είχαν καμμιά έκφραση καί σχεδόν 
ούτε βλέμμα, ήταν κάποτε συμπαθη
τικά. Αύτή τή φορά θαρρείς πώς εί
χανε κάποιο παράπονο. Μιά κοπε
λούδα ήταν σήμερα ή πεθαμένη, μιά 
δεκαπεντάχρονη κέρινη κουκλίτσα 
πλαγιασμένη άνάσκελα στό λουλου
δένιο της κουτί. Ή έκφορά έγινε άργή 
και θλιβερή δπως πάντα. "Οπως πάντα 
περάσανε άπ’ τόν ϊδιο πλατύ δρόμρ, 
καί γυρίσανε ξεφορεμένοι πάλι άπ’ 
τόν ϊδιο.

Τό τραπέζι άπάνου περίμενε στρω
μένο- μιά βαθειά σουπιέρα μέ πιλάφι, 
μπόλικο ψωμί, καί δυό γαράφες κόκ
κινο κρασί—οί άνθρωποι ήταν φτω
χοί δέν είχαν τό καιρό τους—.Βάλαν 
καί τόν Θανάση νά καθήση στό τρα
πέζι- τήν ήξερε ήταν σχεδόν συνομή
λικοι—κάποτε παίζανε μαζύ—καί τώ
ρα πειότερο ταίριαζε νά καθήσουν 

ζάχαρι, καί τού βάλαν πλάι μιά στίβα 
χάσικο ψωμί. Κάναν ύστερα δλοι άμί- 
λητοι τό σταυρό τους, καί σκύψαν στό 
φαγί. Μονάχα ή μάννα τής κόρης 
άκούγονταν π’ άναστέναζε μέσα βα- 
θειά άπ’ τή μικρή καμαρούλα. Τό 
φαγί κατέβαινε μέ δυσκολία· άκου- 
γες τό θόρυβο άπ’ τά περώνια. Γεμί- 
σαν καί γιά δεύτερη φορά τά ποτή- 
ρια.Κάποια στιγμήένας νεαρός άστεΐος 
έκαμε τό χωρατό του. «—ό Θανάσης 
δέν άγγιζε τό φαγί- «περίεργο!» γέ
λασε. "Ολαι σηκώσσν τό κεφάλι καί 
κυττάζαν τό παιδί. Ό χωρατατζής 
’ξακολούθησε κάπως ευθυμα, άδειά- 
ζοντας τό τρίτο ποτήρι.

«—Κάτι άνόρεχτος μάς ήρθες σή
μερα ’μορφόπαιδο, γιά άρρωστος θδ- 
σαι, γιά άπ’ άγάπη βαρεμένος.» 'Όλοι 
γελάσαν μέ τό χωρατό, καί ή κοπε
λούδα πού καθόταν πλάι ρόδισε. Ό 
πόνος θέλει κάποια διέξοδο. Ό χωρα
τατζής έσπρωξε τό πιάτο πειό κοντά 
στό μικρό, καί έμπηξε στό ρύζι τό 
περώνι. 'Ύστερα σήκωσε τό ποτήρι. 
Οί άλλοι είχαν άρχίσει νά πίνουν 
καί χαμογελούσαν. 'Όλοι γύριζαν καί 
βλέπαν τό παιδί. Ρόδισαν τά κίτρινα 
άφτάκια του. Μιά μεσόκοπη γυναίκα 
τό τράβηξε κοντά της, τό χάίδεψε, 
καί τοΰ γέμισε τίς τσέπες μέ φέτες 
ψωμί. Ή άτμόσφαιρα γιά λίγο έγινε 
πειό άλαφριά. Ό γκρίζος καπνός άπ’ 
τά τσιγάρα π’ άνάψαν θάμπωνε καί 
τύλιγε μέ μιά λεπτή πάχνη τά πρό
σωπά τους, πού έβειχναν τώρα ξεθαρ- 
ρεμμένα, χορτάτα, καί ήρεμα...

Μιά δουλεύτρα μακρινή συγγένισ
σα—ψηλή καί σκευρωμένη—, πού 
πήγε νά παρουσιασθή μόνο γιά κείνη 
τήν ημέρα, βρήκε άγγιχτες τίς φέτες 
τού ψωμιού πάνου στή φαγωμένη ξή-
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ · · 
ΑΛΚ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: «Ή Ηρωική

Περιπέτεια» —Διηγήματα.
“Οταν μοΰ έγινε ή πρόταση άπό τίς 

«Μακεδονικές Ήμερες» νά γράψω τό ά- 
παραίτητο «κριτικό σημείωμα» γιά τό νέο 
βιβλίο τοΰ κ. Γιαννοπούλου, όμολογώ δτι 
δίστασα πολύ ν’ άναλάβω αύτη τή φρον
τίδα, δχι τόσο γιατί θεωρώ τόν έαυτό μου 
άναρμόδιο σέ ζητήματα κριτικής τής πε
ζογραφίας, δσο γιατί μέ κατεΐχεν ό φό
βος, μήπως δέν μπορέσω νά κρατηθώ σ’ 
ένα σχετικό ύψος άντικειμενικότητος. ΚΓ 
άληθινά, μέ τί μέτρο κρίσεως θά μπδ- 
ροϋσε κανείς νά κάμη τήν άξιολογική κα
τάταξη ένός έργου, δταν κατέχεται άπό 
τό αίσθημα τής άγάπης καί τής άνεπιφύ- 
λαχτης έπιδοκιμασίας τοΰ συγγραφέα, ό 
όποιος συμβαίνει νά είναι καί στενός, 
στενώτατος φίλος; ΠροτοΟ γνωρίσω τόν 
κ. Γιαννόπουλο σάν συγγραφέα, τόν γνώ
ρισα σάν έναν έξαίρετο άνθρωπο καί κα· 
λώτατο φίλο. ’Αργότερα, στό αίσθημα 
της φιλίας ήρθε νά προστεθή καί τό αί
σθημα τοΰ θαυμασμοΰ, καί τής έκπλήξεως 
μαζί, πού μοΰ γέννησαν τά πρώτα του 
διηγήματα, δταν παρουσιάσθηκαν συγκεν
τρωμένα σέ τόμο, μέ τόν τίτλο «Κεφάλια 
στή σειρά». Τό πρώτο αύτό βιβλίο τοΰ κ. 
Γιαννοπούλου ήταν μιά άπτή καί άναμ- 
φιοβήτητη άπόδειξη, δτι τό ελληνικό διή
γημα δέν εΐχεν άκόμα έξαντλήση δλες τίς 
εξελικτικές του δυνατότητες, καί δτι μπο
ρούσε κατάλληλα νά στραφή στήν έρευ
να αγνοημένων ώς τότε ψυχικών πεδίων. 
Καί τό δεύτερό του βιβλίο, «Ή 'Ηρωική 
Περιπέτεια», έρχεται σάν έπιβεβαίωση τών 
ύποσχέσεων πού είχε δώση τό πρώτο, καί 
σάν όμαλή έκείνου συνέχεια, πού δείχνει 
τήν ύπαρξη μιάς γνώσης άπόλυτα άφωμοι- 
ωμένης καί έκφρασμένης σύμφωνα μέ δια
μορφωμένες οριστικά αισθητικές πεποιθή
σεις. «Ή "Ηρωική Περιπέτεια» είναι ένα, 
βιβλίο ωριμότητας. Μιά σειρά διηγημάτων, 
πού άποτελεϊ τήν έκφραση καλλιεργημένου 
ψυχικοΰ κόσμου, μέ τόνο καθαρά πρόσω- 

πικό. 'Η Ισομετρία στή σύλληψη καί τήν 
κατάστρωση καί τών έννέα διηγημάτων, 
πού δλα μαζί, μέ μιάν όμαλό έπαλλη- 
λότητα, έκφράζουν διάφορες φάσεις 
τής αύτής ψυχικής περιπέτειαο, άπο- 
τελεί τήν άσφαλέστερη άπόδειξη, δτι 
ό συγγραφέας έχει ξεπεράση πιά τήν 
περίοδο τών άναζητήσεων καί τών πειρα
ματισμών, καί δτι έπιχειρεΐ τήν οικοδόμη
ση τοΰ έργου του σέ έδαφος κατακτημένο 
καί γνώριμο. Καί άπό μιά τόσο άσφαλή 
βάση ξεκινώντας ό κ. Γιαννόπουλος, βέ
βαιος κι’ ό ίδιος γιά τήν έπιτυχία τοΰ άπο- 
τελέσματος πού έπιδιώκει. ώθεί, πολλές 
φορές, τίς Ικανότητές του οέ παιχνιδί- 
σματα πού ξαφνιάζουν καί πού μπορεί νά 
δώσουν στόν άνυποψίαστο άναγνώστη τήν 
έντύπωση τής έκζητήσεως καί τοΰ κυνηγή
ματος τής πρωτοτυπίας. ‘Αλλά ό άναγνώ- 
στης, πού έχει έξοικειωθή μέ τό ϋφος καί 
τόν συνειρμικό τρόπο τής σκέψεώς του, θά 
δοκίμαζε έκπληξη άν τόν έβλεπε νά έκφρά- 
ζεται διαφορετικά. Έχει τόση συνέπεια 
τό έκφραστικό ύφος τοΰ κ. Γιαννοπούλου 
πρός τόν τρόπο μέ τόν όποιον άντικρύζει 
τά πράγματα καί έπιχειρεΐ τήν ένδοψυχική 
διαφοροποίηση τών χαρακτήρων, ώστε, 
έκεΐνο πού θ’ άποτελοΰσε γιά άλλους μέσον 
έπιτεύξεως πρωτοτυπίας, ν’ άποτελή γιά 
τόν κ. Γιαννόπουλο μιά ομαλή καί άβίαοτη 
έκδήλωση,ένα άνετο καί φυσικό περπάτημα 
σέ γνώριμη περιοχή, γεμάτη οικειότητα.

Τό πρώτο διήγημα τής συλλογής, «“Ενας 
μηχανικός άνθρωπος», χωρίς νά είναι τό 
χαρακτηριστικώτερο τής τεχνοτροπίας τοΰ 
κ. Γιαννοπούλου, άποτελεϊ μιά ομολογία 
πίστεως πρός δ,τι βαθύτερο καί θειον έχει 
ό άνθρωπος: πρός τήν άνθρώπινη ψυχή 
καί τό άνθρώπινο πνεΰμα, πού παρ’ δλες, 
καί τίς πλέον θαυμαστές καί τίς πλέον 
άπίθανες κατακτήσεις τοΰ μηχανικοΰ πο- 
λιτισμοΰ, θά είναι οί άνώτεροι ρυθμισταί 
τής ζωής του καί ή αίώνια πηγή τής χα
ράς καί τής εύδαιμονίας του. Ό ρομπότ, 
τό θαυμάσιο καί έκπληκτικό μηχανικό κα
τασκεύασμα τοΰ Μαυρίκιου—ένός οποιοσ
δήποτε Μαυρίκιου—, άποτελεϊ τήν έκφραση 
τής δυνατότητας τοΰ άνθρωπίνου πνεύμα-
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τος νά ύποτάξη άπόλυτα στήν έξουσία του 
τήν σταθμητή όλη, νά τήν πλάση κατ’ εί- 
κόνα καί όμοίωσίν του καί τέλος, προβάλ
λοντας άπάνω της δλη τήν άκατάλυτη θεία 
του φλόγα, νά τής Βηλώση, μέ τή σειρά 
του τώρα, τή δική του υποταγή. Αύτή 
είναι ή μεγάλη νίκη τοΰ μηχανικού πολιτι
σμού. 'Όμως νίκη πρόσκαιρη. Γιατί ή Λυ- 
σιμάχη—ζωντανώτατο σύμβολο τής ψυχής 
τοΰ άνθρώπου, τής άστάθμητης θείας ού- 
σίας—, έρχεται πάινω στήν κρίσιμη στιγμή 
νά δώση τό χέρι στόν ύποταγμένο στήν 
ίδια του τή δύναμη άνθρωπο—τό Μαυρί
κιο—καί νά τόν όδηγήση σ’ άλλες, άπό
λυτα πνευματικές περιοχές, δπου ή άνθρώ- 
πινη ψυχή βρίσκει τή λύτρωση καί τή γα
λήνη. Μά τό άνθρώπινο πνεΰμα—έκφρα- 
σμένο συμβολικά στό πρόσωπο τοΰ Μαυ
ρίκιου—, δύναμη καταλυτική, δργανο δη
μιουργίας καί καταστροφής, άνικανοποίητο 
μέσα στήν εύδαιμονία του. δοκιμάζει ξανά 
τήν όρμή του: Ξεχνώντας τή Λυσιμάχη, 
βάζει δλα του τά δυνατά νά έξομοιώση 
τό μηχανικό του κατασκεύασμα πρός τόν 
ίδιο του εαυτό, νά τοΰ έμφυσήση τήν ίδια 
του τήν ψυχή. Στήν τελευταία του δμως 
αύτή δοκιμασία γίνεται ή φοβερή άποκά- 
λυψη: Ή άνθρώπινη ψυχή είναι φλόγα 
αίώνια καί άκατάλυτη, δώρο θείο, ποϋ δέν 
μπορεί νά χαρισθή ή νά δανβισθή άπό τόν 
άνθρωπο σ’ ένα δικό του κατασκεύασμα. 
Ή ψυχή τοΰ άνθρώπου, καθώς τοΰ χα· 
ρίσθηκε, μονάχα σ’ ’Εκείνον ποϋ τοΰ τή 
χάρισε μπορεί νά έπιστραφή. Καί ό μηχα
νικός άνθρωπος—ή έκφραση τών έπιδιώ- 
ξεων τοΰ Μαυρίκιου καί γενικά τών κοσμι
κών κατακτήσεων τοΰ άνθρώπου—, καθώς 
λένε τά χρονικά τής έποχής, αύτοκτόνησε. 
Ή αύτοκτονία τοΰ μηχανικοΰ άνθρώπου 
εΐναι ή όμολογία τής άδυναμίας τοΰ ζων- 
τανοΰ άνθρώπου νά ξεπεράση τή φύση 
του. Είναι ή άρχή τής παρακμής τοΰ μη
χανικού πολιτισμοΰ. Ή Ιστορία τής άνθρω- 
πότητος θά συμβολίζεται πάντα άπό μιά 
άδιάκοπη παλινδρομική διαδρομή τοΰΜαυ- 
ρικίου μεταξύ ρομπότ καί Λυσιμάχης. Καί 
ή Λυσιυάχη, ή ξανθή καί γλυκύτατη Λυσι
μάχη—δπως τή θέλει δ συγγραφέας, δπως 
τή θέλουμε δλοι μας—, θάχη δλα τά δι
καιώματα γιά τήν τελική κατάκτηση τοΰ 
Μαυρίκιου—δλη ή άνθρωπότης εΐναι ένας 
τραγικός Μαυρίκιος—, γιατί αρτή καί μό
νη εΐναι ή άπόλυτη έκφραση τοΰ έαυτοΰ 
του, τό πραγματικό του όμοίωμα, πού μά
ταια άγωνίσθηκε νά τό έκφράση «μ’ ένα 
σύμπλεγμα άπό μοχλούς, ρόδες, βίδες, 
έλάσματα, πλήκτρα, σωλήνες καί σωρόν 
άλλον κινητήρες καί τροχοπέδες».

Μέ τό διήγημα αύτό ό κ. Γιαννόπου- 
λος, καθώς καί μέ τά άλλα τής συλλογής, 
χωρίς νά ξεφεύγη άπό τήν καθιερωμένη 
μορφή τοΰ διηγήματος, σχεδιάζοντας μιά 
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υπόθεση μέσα στό σχηματικό περίγραμμα 
ένός μύθου, πού μπορεί αύτή καί μόνη νά 
ίκανοποιήση έναν άναγνώστη χωρίς άπαι- 
τήσεις, κατορθώνει νά δώση καί μιά προ
βολή τοΰ μύθου καθαρά συμβολική. Κάτω 
άπό κάθε πρόσωπο τοΰ διηγήματος, καί 
γενικά δλων τών διηγημάτων του, πίσω 
άπό κάθε σύμπλεγμα κινήσεων, άντιφά- 
σεων, συμπτώσεων, προβάλλει κι’ άπό ένα 
άντίστοιχο σύμβολο, πού δλα μαζί δί
νουν τή βαθύτερη καί ούσιαστικώτερη ύπό- 
σταση στό μύθο καί άποτελοΰν τήν πλη
ρέστερη δικαίωσή του.

«ΟΙ σεβαστοί μας συγγενείς», τό δεύ
τερο κατά σειρά διήγημα, κλασσικό στή 
μορφή καί στή σύλληψη, γραμμένο δμως 
ατό ίδιο προσωπικό ΰφος τοΰ κ. Γιαννο- 
πούλου, είναι κΓ αύτό μιά βαθύτερη συμ
βολική έκφραση τοΰ έλεύθερου άνθρώπου, 
πού ζητεί νά πλάση τήν ψυχή του σύμφω
να μέ τίς έσώτερές του παρορμήσεις καί 
δχι σύμφωνα μέ μιά τάξη, πού τήν έπέ- 
βαλε μιά μακρυά καί όμοιόμορφη προγο
νική παράδοση, πειθαρχημένη σ’ ένα σιω
πηρά παραδεδεγμένο νόμο. Πιστός καί 
αύστηρός θεματοφύλακας αύτής τής παρά
δοσης, πού τής ύποτάχθηκαν πειθαρχημένα 
τρεις ή καί τέσσαρες όλόκληρες γενιές, 
είναι ή θεία ’Αμαλία μέ τό λεύκωμα τών 
φωτογραφιών τών πεθαμένων καί ζωντα
νών, τών «άνιόντων καί κατιόντων» μέχρι 
τετάρτου βαθμού συγγενών τριών ή τεσσά
ρων ή καί πέντε γενεών. Ή θεία ’Αμαλία 
εΐναι ή έπιβίωση τής Ιστορίας ένός μεγά
λου οικογενειακού δένδρου, τό ζωντανό 
άρχεΐο τών προσωπικοτήτων τής οίκογε- 
νείας, τακτοποιημένο μέ φροντίδα καί τάξη. 
Περήφανη γιά τό ρόλο της καί τήν άποστο- 
λή της, δοκιμάζει τήν πρώτη άπογοήτευση, 
δταν βλέπει δτι δ τελευταίος έπίγονος, 
άνθρωπος ζωντανός καί έλεύθερος, έπανα- 
στατεΐ καί σπάζει τήν όμοιόμορφη συνέχεια 
τής παράδοσης. Δέχεται δμως τή δοκιμα
σία της μέ άρχοντικήν άξιοπρέπεια καί 
έπιμένει, μολαταύτα, στό ρόλο της, ζη
τώντας νά ταξιθετήση στό φωτογραφικό 
πάνθεο τής οικογένειας καί τή φωτογραφία 
τοΰ καταπληκτικού αύτοΰ καί άποστάτου 
έπιγονου. . ..

«Ή φανταστική Ιστορία» εΐναι τό μεγα
λύτερο διήγημα τοΰ βιβλίου, πού μπορεί 
κανείς νά τό θεωρήση περισσότερο σάν 
σχέδιο ένός μυθιστορήματος—έχει δλα τά 
έμβρυακά στοιχεία ενός άρτιου μυθιστο
ρήματος—, παρά σάν ένα άπλό διήγημά. 
Στή γνώμη μου τούτη μέ ένισχύει ή κατα
φανής πρόθεση τοΰ συγγραφέα νά δοκι- 
μάση τίς Ικανότητές του στή σύλληψη καί 
κατάστρωση ένός μύθου, μιάς «φανταστι
κής Ιστορίας», πού προσπαθεί νά τής δώση 
τήν προπλασματική έκταση ένός μυθιστο-
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Οί στενόχωρες σελίδες ένός περιοδι
κού δέν μοβ παρέχουν τήν έλευθερία ν’ 
άπλωθώ σέ μιά πληρέστερη άνάλυση τών 
διηγημάτων τοΰ βιβλίου, καθώς τό Επιθυ
μούσα. θά περιορισθώ μονάχα σέ μιάν 
άπλή άπαρίθμηση τών άλλων έξη διηγη
μάτων.

’Ακολουθούν «Ό Γεώργιος Π. άπ’ τό 
Γιοχάνεσμπουργκ», τό «Νυχτερινό», «Οί 
μέδουσες», «Τά μαθηματικά τής δεσποινί
δας ’Αγλαΐας» καί «ΟΙ πελαργοί», πού 
Εκφράζουν δλα μαζί, έκτός άπό τό προτε
λευταίο, μέ τρόπο ξεχωριστό τό καθένα,μιά 
συμβολική προσπάθεια τοΰ άνθρώπου γιά 
τήν άναβίωση τού παρελθόντος καί τή δι
καίωση τής βιώσεώς του. Τέλος έρχεται 
«Ή ήρωϊκή_ περιπέτεια», τό διήγημα άπό 
τό όποιο πήρε τόν τίτλο όλόκληρο _τό βι
βλίο. Τό διήγημα τούτο θά μπορούσε νά 
πάρη μιάν άνάλογη θέση στή σειρά τών 
έργων τής πολεμικής φιλολογίας, γιατί 
άποτελεΐ τήν Εκθεση τών στιγμών τής Επι
στροφής άπό τή μεγάλη περιπέτεια τοΰ 
πολέμου στόν άρχικό τόπο τής άναχωρή- 
σεως. Ή πολεμική αύτή περιπέτεια, άσή- 
μαντη στήν πραγματικότητα, άφοΰ βιώθηκε 
όχι μέσα στήν πυρακτωμένη άπό τό λυω- 
μένο σίδερο άτμόσφαιρα τοΰ πολέμου, 
άλλά στό περιθώριο τών πολεμικών Επιχει
ρήσεων. διατηρεί Εν τούτοις στή φοτντα- 
σία τοΰ Επιστρέφοντος «ήρωος» τήν λαμ
πρότητα μιας ήρωϊκής τάχα περιπέτειας, 
γιατί τέτοια τήν είχε φαντασθή, δταν ξε
κινούσε άπό τόν τόπο του γιά ' τήν πραγ
μάτωσή της.

Πολλά είναι τά έργα πού είχαν ώς θέ
μα τις περιπέτειες τοΰ πολέμου καί τις 
γεμάτες λαχτάρα καί πικρό Ενδεχόμενον, 
πολλές φορές, στιγμές τής Επιστροφής. Τά 
περισσότερα τά διακρίνει ένας ώμός καί 
άφόρητος κάποτε ρεαλισμός, πού δίνει τήν 
άπτήν αίσθηση τοΰ πολέμου, στήν πιό φρι
καλέα του έκδήλωση. Ό κ. Γιαννρπουλος 
δμως κοά τούτο τό διήγημα τό τοποθετεί 
σέ μιάν άτμόσφαιρα άπιθανότητος, πάνω 
άπό τήν άπτή πραγματικότητα, καί δίνει 
μ’ αύτό περισσότερο τήν αίσθηση μιάς έ
ξι δανικευμένης καί φανταστικής εικόνας 
τοΰ πολέμου, παρά τήν αίσθηση τοΰ ίδιου 
τού πολέμου. Καί τούτο, γιατί ό συγγρα
φέας, φύσει άντιρρεαλιστής, κυνηγώντας 
τήν ψυχή τών πραγμάτων καί παραμερί
ζοντας τήν Επιφανειακή τους δψη, μένει 
συνεπής, μή μπορώντας άλλωστε νά κάμη 
καί διαφορετικά, στό δικό του προσωπικό 

ν' άντικρύζη τά φαινόμενα τής ζωής.
. θ ξεχωριστός αύτός τρόπος της θεω- 

ρήσεως, τών πραγμάτων, είναι φανερός 
μέσα σ' δλα τά διηγήματα τοΰ βιβλίου. 
Πρόσωπα, χαρακτήρες, καταστάσεις, Ανυ
ψώνονται, λές, πάνω άπό τό Επιφαινόμενο, 
και προβάλλουν τήν Ενδότερη μυστική

τουςτους Οπόσταση, τή βαθύτερη ούσία 
γιά νά πλέξουν τήν ψυχική τους περιπέ
τεια. Κι’ ό συγγραφέας καραδοκεί νά συλ- 
λάβη τά πρόσωπά του έτσι ξεγυμνωμένα 
άπό'τό περίβλημά τους, γιά νά τά άποτυ- 
πώση στήν είλικρινή τους έκδήλωση, άδια- 
φορώντας άν ή άληθινή τους αύτή μορφή 
άποτελεΐ τήν κωμική πλευρά τής άλλης 
ύπόστασής των, πού κατά σύμβαση τή 
λέμε πραγματική.

Δέ θά Επεκταθώ περισσότερο, άπό φόβο 
μήπως κάμω κατάχρηση τής εύγενικής πα
ραχώρησης τών«Μακεδονικών Ημερών». Τό 
σημείωμά μου τούτο, χωρίς νά έχη τήν 
άξίωση κριτικής,—τό δήλωσα στήν άρχή 
πόσο άναρμόδιο θεωρώ τόν έαυτό μου σέ 
ζητήματα κριτικής—, θέλω νά έρμηνευθή 
σάν μιά έκφραση άγάπης καί πίστης στή 
λογοτεχνική έργασία ένός καλού μου φίλου.

Γ. θ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΤΕΤΗ
ΒΑΖΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: «Ό Ενάμισης Νικο- 
λός», διηγήματα.— y »

Ό κ. Ήλιόπουλος τού όποιου τό όνομα 
πρώτη φορά ακούω, άν και άποδεικνύεται άπό 
τόν πίνακα πού παραθέτει στό τελευταίο του 
αύτό βιβλίο, ότι έχει τερέστιο έργο, είς όγκον 
(διηγήματα, μελέτη, μυθιστόρημα, θέατρο κτλ.) 
έμπνέεται άπό τήν κοινωνική ζωή τής αθηναϊ
κής συνοικίας, δηλαδή τής κάτω τάξεως. Κάμει 
ένα ηθογραφικό ρεαλισμό, καί γιά νά είμαι 
συγκεκριμένος, ό ρεαλισμός του αύτός είναι της 
πιό άτυχης άντιλήψεως. Οί καϋμοί τών φτω
χών ανθρώπων, πάντοτε έπιφανειακοί καί γι’ 
αύτό άσυνείδητοι, οί έρωτες των, τά άβαθα 
ντέρτια τους, μέ μιά λέξη ή ρηχή ζωή των, 
απασχολεί τόν κ. Ήλιόπουλο ό όποιος δέν κα
ταλαβαίνω γιά ποιο λόγο, Επονομάζεται; Lux!

Δέν θέλω, κάθε άλλο, νά ΐσχυρισθώ ότι 
δέν υπάρχει ενδιαφέρον γιά ένα λογοτέχνη, 
μέσα στόν κοινωνικό αύτό κύκλο. ’Αντίθετα, 
πιστεύω ότι υπάρχει άφθονώτατο, κ’ ίσως μά
λιστα περισσότερο άπό παντού άλλου, μολο
νότι οί νεοέλληνες γενικά, ανεξαρτήτως κοινω
νικών τάξεων, δέν βλέπω νάχουμε τό δραμα
τικό βάθος τών άνθρώπων άλλων χωρών. Τί
ποτα δέν κάνουμε μέ πάθος. Ούτε ερωτευόμα
στε. ούτε πιστεύουμε σέ κάτι, οΰιε ιέλος αγω
νιζόμαστε μέ τήν τρελλή ένταση πού χρειάζε
ται σ’ αύτές τις περιπτώσεις, δπου πρέπει ν’ 
αδιαφορούμε άν θά κουρελιασθεΐ ή όχι ή περί
φημη πρ «σωπικότητά μας.

Έν πάση περιπτώσει, αύτό είναι ξεχωριστό 
ζήτημα. Έξ άλλου, κι’ άν υποτεθεί ότι έχουμε 
ένα κάποιο βάθος άξιο λόγου, ό κ. Ήλιόπου- 
λος δέν όσφράνθηκε τήν ύπαρξή του—άν και, 
ό,τι Ενδιαφέρει, δέν είναι τόσο τό θέμα, ό μύ
θος, όσον ό τρόπος τής επεξεργασίας του. Από 
την άποψη αύτή, πού είναι, νομίζω, καί ή 
πλέον ούσιαστική, ό συγγραφέας τοΰ «Ένάμιση



Νικολοϋ», τίποτα δυστυχώς τό ευοίωνο δέν 
παρουσιάζει.

Διηγείται κατά τόν πιό πεζό τρόπο, δπως 
οί άνθρωποι πού δέν δίνουν καμμιά σηιιασία 
δταν μιλούν, καί γι’ αύτό ποτέ δέν άκούγον- 
ται ευχάριστα.

Δέν έχει λοιπόν ύφος ό κ. Ήλιόπουλος, 
γράφει δπως ένας αρχάριος καί γι’ αύτό ή 
προσπάθεια του άπό καμμιά πλευρά δέν εΰ- 
σταθεΐ. Είναι πολύ φυσικό βέβαια αύτό, δέν 
είναι δυνατόν όλοι νά ξέρουν νά γράφουν (νά 
διηγηθοϋν έδώ), έχουμε ένα σωρό στυλίστες 
•ήμερα, μερικούς μάλιστα πρώτης τάξεως 
(έννοώ τους έκπροσώπους τής νέας γενεάς), 
μά απορώ ωστόσο γιά δυό λόγους μέ τήν περί
πτωση τοΰ κ. Ήλίόπουλο: α), πώς, υστέρα 
άπό τόσην εργασία, ν’ άδυνατεϊ νά φτιάξει μιά 
φράση αίσθητικώς άρτια, καί 6), πώς ένώ 
κατέγινε μέ τό έργο τοϋ Όσκαρ Οϋάϊλντ (μετέ
φρασε τό κομψότατο έργο του 'ή βεντάλια τής 
λαίδης Οϋϊντερμήρ» πού είδαμε στό ’Εθνικό 
θέατρο), δέν έπηρεάστηκε κάπως, δέν είδε 
τέλος, δτι στήν Τέχνη τοΰ γράφειν τό μόνο 
πού έχει σημασία καί άξια είναι τό γράφειν 
όμορφα; _ ..... „

Δέν ξέρω άν ό κ. Ήλιόπουλος έχει ή δχι 
τίς δυνατότητες νά δώσει άργότερα άπλώς υπο
λογίσιμο έστω, τώρα δμως δέν διαβάζεται! 
Μετά κόπου διέτρεξα τίς σελίδες τοϋ βιβλίου 
του, ένώ θάπρεπε ν’ άκολουθήσω μιά συμβουλή 
τοϋ Οϋάϊλντ, γνωστή του φαντάζομαι—νά δια
βάσω λίγες σελίδες μόνο άπό τόν «Ένάμιση 
Νικολό» γιά ν’ άντιληφθώ περί τίνος πρόκει
ται, δπως άκριβώς κάνουμε δταν θέλουμε νά 
καταλάβουμε τήν ποιότητα ενός κρασιού, οπότε 
δέν εΐναι άνάγκη νά πιούμε ολόκληρο τό βα
ρέλι, άλλά ένα κύπελλο μονάχα».

- ΗΛ1ΑΣ ΖΙΩΓΑΣ
·.., ■ - ;■ f. ,. * γ; : ά I- J-C -
Δ. ΜΙΣΥΡΛΗ: «Συμβολή τής Μακεδονίας

είς τόν υπέρ τής ελευθερίας τών 'Ελλή
νων ιερόν αγώνα τοϋ 1821» — Θεσσαλο
νίκη, 1938.
Ό Γεν. ’Επιθεωρητής τών Σχολείων Μ. 

Έκπαιδεύσεως τής Ε" περιφέρειας κ. Δ. 
Μισυρλής έξέδωκε σέ κομψό τόμο τή διά
λεξή του, πού έκαμε στό ’Εμπορικό ’Επι
μελητήριο τής πόλης μας στις 29 Μαΐου 
τοΰ 1937, μέ τόν παραπάνω τίτλο.

Ύπακούοντας σέ μιά εσωτερική φωνή 
γιά μιά πιό ώλοκληρωμένη δικοαοσύνη,μάς 
παρουσιάζει μορφές έθνικών άγώνων τών 
Μακεδονομάχων ώς συμβολή τής Μακε
δονίας στό μεγάλον Απελευθερωτικόν Α
γώνα τοΰ 21. Περιγράφει τά τής έπανα
στάσεως τής Χαλκιδικής καί τοΰ Αγίου 
’Όρους, τής Ναούσης και τοΰ Όλύμπου. 
Φέρνει στήν έπιφάνεια τά ήρωικά μακεδο
νικά όνόματα τών ’Εμμανουήλ Παπά, 
Ζαφειράκή, Καρατάσου, Γάτσου, Δια
μαντή κ. α.

Ό ίδιος

καταστροφή τής Ναούσης και τής Κασ
σάνδρας, γενικότερα έξεταζόμενες, ύπήρ- 
ξαν μεμονωμένα τραγικά γεγονότα, δπως 
τής Χίου, τών Κυδωνιών κ.λ.π. Άλλά έδώ 
πρέπει νά σημειωθή, δτι δέ διαφεύγει τό 
μελετητή, πώς τό μεμονωμένο τοΰ γεγο
νότος δέ σμικρύνει τή σημασία του. Διότι 
ό ήρωϊσμός σάν έκφραση ψυχής μετρεΐται 
κατά τό ποιόν καί τήν ένταση καί δχι κατά 
τήν έκταση· καί άντίστροφα, γεγονότα με- 
γάλως άποτελεσματικά ήμπορεϊ κατά ποιόν 
κρινόμενα νά φανοΰν κάποτε κατώτερα.

Ανεξάρτητα δμως άπό τήν έσωτερική 
αύτάρκεια καί τήν ψυχική όλοκληρωτική 
προσφορά, πού μεγαλώνει τήν άξια τών 
μακεδονομάχων ήρώων, στήν περίπτωση, 
πού έξετάζουμε, πρέπει νά τονισθή καί τό 
γεγονός τής γενικότερης σημασίας τής 
έπαναστάσεως τών Μακεδόνων, πού μέ τό 
φόβο νέων έξεγέρσεων πού ένέπνευσε στους 
Τούρκους, πέτυχε τό σπουδαίο τοΰτο, νά 
καθηλώόη στή Μακεδονία γιά δλο τό διά
στημα τοΰ Έλληνικοΰ άγώνος ένα μεγάλο 
τμήμα τοΰ τουρκικού στρατοΰ καί διευκό
λυνε έτσι άνυπολόγιστα τή δράση τών 
Ελλήνων στή νότια 'Ελλάδα.

Άλλά &ς σπεύσουμε νά ποΰμε: ή μελέτη 
τοΰ κ. Μισυρλή δέν εΐναι μιά άπλή χρονο
γραφία· έχει ένα βαθύτερο νόημα. Είναι 
μιά λαμπρή άφετηρία, μιά έμπρακτη ύπό- 
δειξη πρός τούς διανοουμένους, καθώς ξε
περνάει τά ώραϊα σχήματα καί όδηγεϊ σέ 
μιά ζωή ΰψωμένη μέ τήν έθνική άγωνιζόμε- 
νη πράξη.Καί άκριβώς αύτό εΐναι τό κρυφό 
θέλγητρο τής μελέτης τοΰ κ. Μισυρλή, δτι 
προδίδει τήν ψυχή του παραδομένη σ’έναν 
θερμό καί ζωτικό όραματισμό, σέ μιά ζωή 
εύγενέστερη, δπου ή δικαίωση τής εύγέ- 
νειας πηγάζει άπό τή θυσία σάν υπέρτατη 
ένέργεια ύψηλής ζωής.Εΐναι σάν νά βρίσκε
ται ό Ιδιος μέσα σ’ ένα ξυπνόνειρο; δπου 
άγναντεύει δχι τόν άνθρωπο, πού μαζο- 
χικά σκαλίζει τήν πληγή του—είτε άγάπη 
είναι αύτή είτε πάθη—άλλά τόν άνθρωπο 
τόν ήρωικό, πού ζητάει τό ύψηλότερο ση
μείο, άπό τό όποιο νά πέση,—έδώ ή πτώση 
μετράει τό ύψος. ν.; .J·-.. ' -.· ■' ■<

Ή ζωή έτσι κερδίζει άπό αισιοδοξία- 
Παύει νά είναι όδύνη ή μιά λαχτάρα τοϋ 
άσπάλακα καί γίνεται χαρούμενη πορεία, 
έπικίνδυνη ώραία λαχτάρα γιά τό άνώτερο 
καί τό εύγενέστερο. :

ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ «Τί εΐναι λαογραφία».— 
Θεσσαλονίκη 1937. ■ 7 ■ .
Δέν πρόκειται νά ύμνήσουμε- τήν ερ

γασία τοΰ κ. Κυριακίδη, διότι στήν περί
πτωση αύτή ό ύμνος θά φανή κάτι έντε- . 
λώς περιττό. Εΐναι τόσο γνωστός ό κ. Κυ- 
ριακίδης γιά τήν καθαρότητα τών θέσεών 
του, γιά τήν διαύγεια τής έκθέσεως τοΰ 

του, γιά τήν σοβαρότητα τής δια-
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χειρίσεως τής Ολης του.

Ό κ. Κ. εΐναι Ενας τύπος καθαρού'έ- 
■ πιστήμονος, μεθοδικού, στερεού. Δέ διά- 
κινδυνεύει ποτέ σέ θεωρίες, ζητεί τό στε
ρεό Εδαφος. Διακρίνει κανείς μέό’άπό τή 
χαρακτηριστική άπλότητα τής έκφράσεώς 
του τόν άνθρωπο, πού άγαπά καί περι
ποιείται πολύ καί δέ θέλει ούτε στιγμή νά 
άφήση Εκτεθειμένο τό θέμα του. Διότι ή 
λαογραφική του άσχολία εΐναι αύτός ό 
ίδιος, πού φροντίζει μέ δλη τήν άστική Εν
νοια τής άξιοπρέπειας γιά τίς γνώμες πού 
έκθέτει, γιά τόν τρόπο πού τίς Εκθέτει. 
Ποτέ δέν έδοκίμασε κάτι διότι είναι συνή
θεια τών καιρών νά τό δοκιμάση καί δέν 
έπίστευσε σέ κάτι διότι μιά άλλη προσω
πικότητα τό πίστευσε. Μπόρεσε νά ξεχω- 
ρίση καθαρά τόν έαυτό του άπό τόν πνευ
ματικό όδηγό του, τόν Ν. Πολίτη καί άκό- 
μή καί δταν έφτασε νά άντικρύση τήν ψυ
χολογική λαογραφία τοΰ Spamer δέν άφη
σε τήν κρίση του νά δεχθή παρά δσο μέ
ρος αύτή ή ίδια Εφτασε νά δικαίωση καί 
νά στηρίξη. Καί άν άκόμη δέν εΐναι Ολο
κληρωτικά πειστική ήέπιχειρηματολογίατου 
στό τελευταίο αύτό σημείο,τό πράγμα δέν 
έχει άπόλυτη σημασία,διότι οίέπιστημονικές 
θέσεις καί άπόψεις είναι πολλές φορές τέ
τοιες, ώστε νά εΐναι δπωσδήποτε σεβα
στές δξω άπό κάθε διαλεκτική, πού πάει 
νά τίς δικαιώση ή νά τίς άπορρϊψη.

’Εκείνο, τό όποιο προξενεί Ιδιαίτερη εύ- 
χαρίστηση στό βιβλίο τού κ. Κυριακίδη 
εΐχρτ, δτι διακρίνεται καθαρά μιά εύρυνση 
όρίζοντος καί πρό πάντων στό σημείο πού 
ένώνει τή λαογραφία μέ τή ζωή. Αύτή ή 
λειτουργική άντίληψη δίνει στήν Ε
πιστήμη ζωντανότητα, άνεση, Ελευθερία, 
άντίθετα μέ κείνη τήν ψόφια έπιστημονο- 
μεθοδική άντίληψη, τήν όποία εΐναι και
ρός νά ξεπεράσουμε, άν θέλουμε νά στε- 
κώμαστε σάν άνθρωποι ώλοκληρωμένόι καί 
δχι σάν μηχανές μοιραία τεθειμένες κά
τω άπό Εναν Επιστημονικό σκοπό.

’Από τόν κ. Κυριακίδη άναμένει τελικά 
ό Ελληνικός κόσμος τό άποφαόιστικό Εργο 
του. Τήν τοποθέτηση δλων τών λαογραφι- 
κών Εκδηλώσεων στήν ύπηρεσία τής λαο- 
γ ν ω σ ί α ς, τήν άνάδειξη τής γνήσιας 
ψυχοφυσικής ιδιαιτερότητας τοΰ λαού μας. 
Αύτό είναι τό άναμενόμενο βιβλίο, καί 
αύτό τό βιβλίο σήμερα μόνον ό κ. Κυρ. 
θά μπορέση νά τό γράψη. Περ’ άπ’ αύτά 
εύχόμαστε άπλώς νά διαβάσουμε μιά άλλη 
Εργασία, πού θά ύψωση μ’αύτή ό κ.Κυρια- 
κίδης τήν ψυχογραφική αυτή λαογραφία ώς· 
τή φιλοσοφία καί θά μάς δώση μιά νέα γέ· 
νική ψυχολογία τώνλαώ ν,προσ
θέτοντας κάτι σέ κείνο, πού ό Wundt 
άρχισε τόσο σοβαρά.. .·,

Μ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ «Εισαγωγή στή Νεο· 
,ζ ελληνική λογοτεχνία».—Θεσσαλονίκη, 1937. 

■'■·,· "Ενα βιβλίο μέ Επιστημονική κατάταξη 
τών στοιχείων. ’Αρχίζει άπό μιά αισθητι
κή έποπτεία τών Καλών Τεχνών καί προ
χωρεί στήν Εξέταση τοΰ περιεχομένου τής 
Λογοτεχνίας γιά νά μελετήση έπειτα τά 
μέρη τής λογοτεχνίας, τήν ποίηση, τήν πε
ζογραφία. Ή Εκθεση τών πραγμάτων γί
νεται μέ Εναν τρόπον άρκετά άπλουστευτι- 
κόν, ό όποιος διευκολύνει τήν κατανόηση 
καί γιά κείνους άκόμα πού τώρα πρόκει
ται νά μυηθοϋν στά μυστικά Ενός παρο
μοίου θέματος. Άλλά τό βιβλίο άπευθύ- 
νεται κυρίως στόν Έλληνα φιλόλογο, πού 
τοΰ λείπουν οί δυνατότητες νά καταλήξη 
μέ άτομική πνευματική Εργασία στά τέρ
ματα, πού φτάνει ό συγγραφέας μας. 
Είναι λοιπόν ένα βιβλίο βοηθητικό γιά τό 
φιλόλογο καθώς είσάγει στή γενικότητα 
τής Λογοτεχνίας, άν δέν εισάγει στή νεο- 
ελλενική λογοτεχνία, δπως υπόσχεται. 
Ώστόσο, άνεξάρτητα άπό τήν άναμφισβή- 
τητη χρησιμότητά του, Εχουμε νά παρατη
ρήσουμε, δτι ό συγγραφέας φαίνεται νά 
πιστεύη,’πώς κατέκτησε όριστικά μερικά 
πράγματα, τά όποία ούτε όριστικά συλ- 
λαμβάνουνται μέ Εναν όρισμό ούτε πρέπει 
νά συλλαμβάνουνται ούτε μπορούν νά έ
χουν κάποια όριστικότητα. Διότι ένας ό- 
ρισμός εΐναι πάντοτε Ενας περιορισμός καί 
Ενέχει μιάν όριστικότητα άπαράδεχτη 
στις έννοιες τίς δυναμικές, δπως εΐναι οί 
λογοτεχνικές. Αύτό δέ σημαίνει, δτι ένας 
όρισμός εΐναι κατά κανόνα άχρηστος, 
άλλά δτι στά λογοτεχνικά πράγματα δέ 
μπορεί νά Εχη τήν όριστικότητα Ενός λο
γικού όρισμοΰ.

Στό βιβλίο τοΰτο ή προσωπική προσφο
ρά τοΰ συγγραφέα δέ διακρίνεται καθαρά 
καί αύτό μπορεί νά χαρακτηριοθή ώς Ελάτ
τωμα τοΰ Εργου. Μπορεί νά λογαριασθή 
δμως ώς άρκετή προσωπική προσφορά ή 
άγάπη τοΰ συγγραφέα πρός τό θέμα του. 
ή όποία τόν ώδήγησε, ώστε νά φθάση σέ 
μιά σύνθεση στοιχείων, άγάπη πού άντι- 
καθιστά στήν περίπτωση αύτή τήν προ
σωπική συλλοή καί πείρα ώς Ενα βαθμό 
προχωρημένο.
·>-. Γ. ΠΕΤΡΟΣ Σ. ΣΠΑΝΔΩΝ1ΔΗΣ

ΚΛΕΩΝΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ : «Δέκα Ελληνες λυ
ρικοί» — ’Αθήνα.
Ό κ. Κλέων Παράσχος, είναι μιά φυ

σιογνωμία ξεχωριστή στά νεοελληνικά 
γράμματα. Εκτός άπό τήν καθαρά δη
μιουργική του Εργασία σέ ποιήματα καί 
μεταφράσεις, καί τή μοναδική στόν τόπο 
μας μελέτη του γιά τόν Ίωνα Δραγούμη, 
καλλιέργησε δσο έλάχιστοι άλλοι τήν κρι
τική τής ποίησης, μέ τόση εύσυνειδησία, 
καί μεθοδικότητα, μέ τόση Ενημέρωση στις

73

I



διακυμάνσεις καί τίς κατευθύνσεις της, μά 
πρό παντός μ' Ενα διαμορφωμένο προσω
πικό του κριτήριο. “Ενας προσεχτικότερος 
άναγνώστης θά Εκανε τή διάγνωση τής 
βαθύτερης αύτής Εσωτερικής γραμμής καί 
στόν τόμο αύτό πού κυκλοφόρησε τελευ
ταία μέ τόν τίτλο «Δέκα Ελληνες λυρικοί» 
δπου περιλαμβάνονται μελέτες γιά τόν 
Κάλβο, τόν Καρασούτσα, τόν Καβάφη, 
τόν Μαλακάση, τόν Πορφύρα, τό Βλαστό, 
τό Σικελιανό, τόν Ούράνη, τό Φιλύρα καί 
τόν Καρυωτάκη. “Εχουμε τή γνώμη πώς 
σ' Ενα λειτούργημα τόσο δύσκολο μά καί 
τόσο άνώτερο, τόσο αύστηρό καί ’άντικει- 
μενικό στις Εκτιμήσεις του καθώς εΐναι ή 
κριτική—σ’ δσους συστηματικά τήν άσκοΰν 
μέ τόν τρόπο αύτό—ή διαχάραξη καί ή ύ
παρξη αύτού τοΰ διαμορφωμένου κριτη
ρίου άποτελεϊ μιάν Ενδειξη άσφαλή τής 
περιωπής στήν όποία ύψώνει καί τοποθε
τεί ό ίδιος ό κριτικός τό λειτούργημα 
αύτό,άρκεί τό καλλιτεχνικό αύτό «πιστεύω» 
τοΰ κριτικού νά μήν άποτελεϊ καί τό άπο- 
κλειστικό καί άπόλυτο μέτρο στό άντίκρυ- 
σμα κάθε άξίας.

Ό κ. Παράσχος πιστεύει στήν άξια τής 
μουσικής τοϋ στίχου. Όμως ή άρ’χή αύτή, 
πού τονίζεται κ' Επαναλαμβάνεται άπό 
συνέπεια καί είλικρίνεια, δέν Εμποδίζει 
στόν κριτικό νά Εξετάσει καί ν’ άναλύσει 
τό Εργο μέ άγάπη, μέ άντικειμενικότητα, 
μ’ Εναν πολιτισμό πού τόν τιμάει. Καθώς 
οί δέκα αύτές μικρές βιογραψικές καί κρι
τικές μελέτες στέκονται όπωσδήποτε μα- 
κρυά άπό τήν' έπικαιρότητα—δημοσιεύθη- 
καν κάθε μιά χωριστά κατά καιρούς άπό 
τό 1919 σέ περιοδικά, κ’ οί περισσότερες 
στή «Νέα Εστία»—άποκτοΰν μιάν Ιδιαί
τερη άξια μέ τήν προοπτική τους. Κι' άκό- 
μα γιατί, καθώς τίς βλέπουμε σήμερα συγ
κεντρωμένες, είναι σέ θέση νά προσφέρουν 
μόνες τους τόν τρόπο γιά τίς άπαραίτητες 
συγκρίσεις καί τήν Εκτίμηση τής ώριμοτη- 
τας πού τούς Εδωσε ό χρόνος.

"Ορισμένες, καθώς τοΰ Καρυωτάκη καί 
τοΰ Καβάφη, πού γράφηκαν άπό άφορμη 
Εξωτερικών γεγονότων, χωρίς νά στερούν
ται άπό τό γενικώτερο Ενδιαφέρον όσον 
άφορφ τή φυσιογνωμία καί τό Εργο τοΰ 
ποιητού, κάνουν φανερή τήν άνάγκη γιά 
μιά σωστή τοποθέτηση καί άποκατάστσση 
τών σημείων πού έδωσαν άφορμή σέ γε
νικότερες συζητήσεις. ΟΙ ύπόλοιπες μελέ
τες, πού άποσποΰν καί ζωηρότερη τήν 
προσοχή τοΰ άνοτ/νώστου, έχουν ώς κίνη
τρο την προσωπική Εκτίμηση τοΰ κριτικού 
πρός τόν άνθρωπο, τό δημιουργό κοά τό 
Εργο του, τήν άνθρωπο πού πλησίασε κοά 
γνώρισε, γιά νά διαγνώσει Ετσι τίς βαθύ
τερες πνευματικές καί καλλιτεχνικές του 
πτυχές, γιά ν’ άπεικονίσει μέ ζωηρότητα 
τή φυσιογνωμία του.τήν ιδιοσυγκρασία του. 
'Απ’ δσους βρίσκοντοα μακρυά άπό τά 

πρόσωπα, πού μελετοΰνταα καί παρουσιά
ζονται στόν τόμο αύτό, δέν ξέρω άν Επι
τρέπεται νά χρησιμοποιηθούν οί λέξεις, 
«πληρότητα» καί «όλοκλήρωση», μά Εχοντας 
κανείς ύπ’ δψει του τόν πίνακα πού δίνει ό 
κ. Παράσχος, Ιδιαίτερα γιά τόν Π. Βλαστό, 
γιά τό Α. Σικελιανό καί κυρίως γιά τόν 
Κ. Ούράνη, δέ θά δίσταζε νά όμολογήσει 
πώς ή προσφορά τοΰ κριτικοΰ είναι από 
τίς άρτιώτερες καί τις διαφωτιστικώτερες.

Δέ θά έπεκταθοΰμε σέ μιά λεπτομερέ
στερη άνάλυση—ίσως δέν Εχουμε καί τήν 
άρμοδιότητα γι’ αύτό. Σημειώνουμε μ’ εύ· 
χαρίστηση τό θερμό τόνο τής άγάπης πού 
διακρίνει τήν κάθε μελέτη, κ’ Εκείνη τήν 
Ιδιαίτερη Ικανότητα τοΰ κ. Παράσχου ν’ 
άναμιγνύει στήν κριτική του μέθοδο, μέ 
μιάν εύχέρεια, μέ μιάν άνεση φυσική καί 
καθόλα όμαλή, τήν πνευματικότητα μέ τήν 
ποιητική διάθεση, τήν κριτική άκρίβεια μέ 
τήν ψυχολογική διάγνωση. Στή νεοελλη
νική γραμματολογία τό βιβλίο αύτό τοΰ κ.. 
Παράσχου, εΐναι άπό τά πιό χρήσιμα καί 
ώφέλημα.

Γ. Δ.

Η ΠΟΙΗΣΗ
«Μυστικός Δεϊπνος» «’Επαρχιακά», Μό

σχας ’Αλεξίου Φ. Πασχαλινού.
Στήν ποιητική συλλογή τής κ. Μ. "Αλε

ξίου «Μυστικότ Δεϊπνος· πολύ λίγα είναι τά 
σημεία, όπου μπορεί κανείς νά σταματήση. 
Καί τά σημεία αύτά βρίσκονται στό τελευταίο 
μέρος τής συλλογής «Στό Μυστικό Δείπνο» 
καί σέ μερικά άλλα ποιήματα καί Ιδίως Εκεί 
δπου καταβάλλει κάποια προσπάθεια νά φίλο- 
σοφήση. Τά υπόλοιπα (ΐέρη διαβάζονται μέ 
αγωνία, πού δημιουργεί στον άναγνώστη τήν 
άνάγκη τοΰ γρήγορου λυτρωμοΰ. Στά μέρη 
αύτά ουμφύρεται τό λυρικό στοιχείο μέ κάποια 
φιλοσοφική σκέψη, άλλά μέ ένα άτεχνο και 
ακατάλληλο τρόπο, πού τό ένα, όπου κυριαρ
χεί, άποπνίγει τό άλλο ώς τό σημείο νά μήν 
ξέρη κανείς, άν Εκείνο πού διαβάζει τό άπο- 
λαμβάνη μέ τό συναίσθημα ή μέ τό νοΰ. Καί 
ό συνδυασμός αυτός, ό τόσο πρωτότυπος, πού 
σκοτώνει τό συναίσθημα καί υποδουλώνει τή 
σκέψη, ωθεί τήν ποίηση καί μάλιστα τή λυ
ρική έξω άπό τήν περιοχή τής τέχνης. Μόνο 
κάποια δημιουργική προσπάθεια συναντάμε στό 
τελευταίο μέρος τής συλλογής. ’Εδώ μδς στα
ματά μιά κάποια τολμηρή φιλοσοφική διάθε
ση, όχι γιά νά συλλάβουμε, άλλά γιά νά μαν
τεύσουμε κάποια βαθύτερη σκέψη, χωρίς δυ· 
στυχώς κανένα μέσο. Ή φόρμα είναι άκατά
στατη καί τό χειρότερο όχι από κάποια έπι- 
τήδευση, άλλά άπό τεχνική άδεξώτητα' οί ει
κόνες πένθιμα σύνολα, χωρίς συνοχή, σπασμέ
νες έδώ κι έκεΐ, πού δέν όλοκληρώνουν τό 
σκοπό τους καί οί λέγεις άντιρρυθμικές, πλα
σμένες άπό στιχουργικη ανάγκη.

Ή ποίηση τοΰ κ. Πασχαλινού στή συλλογή
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ταν «Επαρχιακά» είναι, μπορούμε νά είποϋ- 
με χρονογραφική Ό ρομαντισμός τον πνίγε
ται σέ λέξεις, πού δέ δημιουργούν καλλιτεχ
νικά σύνολα, άλλά μας παρουσιάζουν λεπτομέ
ρειες. Ένας μουσικός βερμπαλισμός, πού έχει 
θέση μόνο στις αισθηματικές εξομολογήσεις. 
Καμιά ενατένιση οΰτε ένοραματική οΰτε συν
αισθηματική. Ό ποιητής νομίζει πώς δ,τι είναι 
γύρω του πρέπει καί νά γίνη ποίημα. Καί 
προσπαθεί ιά πείση καί τούς άλλους νά νοιώ
θουν, ό,τι έκεϊνος πρώτος δέν ένοιωσε. Δέν 
κατέβαλε προσπάθεια νά τό ζήση. Καμιά ώραιο- 
ποίηση. Τοϋ διαφεύγει ή διαφορά’ πού υπάρ
χει άνάμεσα στόν κόσμο, πού φαίνεται, καί 
στόν κόσμο, πού ή φαντασία πρέπει νά δη- 
μιουργήση. Συγχέει τό φανταστικό μέ τό πραγ
ματικό καί όπου προσπαθεί νά δη μιουργήση 
χρησιμοποιεί λέξεις χωρίς ποίηση, φαντασία 
χωρίς ΰψος καί αίσθημα χωρίς προέκταση. 
’Εκείνο πού χρησιμοποιεί μέ τέχνη είναι ή 
τεχνική, έφόδιο πού τοϋ επιτρέπει νά δείχνε
ται αρμονικός στήν έκφραση καί λεπτός οτό 
αίσθημα.' χωρίς καί μέ τά δυό αύτά νά ζων- 
τανεύη καί τήν ποιητικότερη Ιδέα. ‘Απλώς 
περιγράφει.

ΠΕΡ. ΣΤΑΣίΝΟΠΟΥΛΟΣ
BRUNO LAVAGNINI: Aglaia (nuova 

aritologia della lirica greca da Callino 
a Baechilide) G. B. Paravia e C. Torino

Ό k. Lavagnini γνωστός έλληνιστής 
καί φίλος τών νέων μας γραμμάτων κυ
κλοφόρησε τελευταία μιά νέα Ανθολογία 
τών άρχαίων μας λυρικών πού τόν τιμά 
σάν φιλόλογο. Γιά κάθε ποιητή ύπάρχει 
ή σχετική είσαγωγή, τό άρχαίο κείμενο 
καί τά σχόλια. Ή έργασία τοΰ φιλολόγου, 
λέγει ό Ιδιος δ συγγραφέας, εΐναι νά κάνει 
εύνόητη τήν ποίηση, νά κρυφτεί καί νά χα
θεί πίσω άπ τόν ποιητή, νά τόν έρμηνεύ- 
σει. Νά εΐναι δηλαδή πρώτα άπ’ δλα ο εύ- 
συνείδητος έπιστήμονας, χωρίς βέβαια νά 
μένει ένας ξηρός έπιστήμονας άφοΰ τά 
άριστουργήματα είναι προικισμένα μέ μιά 
ζωή πολυδύναμη καί χωρίς φθορά. ’Εκπέμ
πουν άδιάκοπα όμορφιά χωρίς νά παθαί
νουν έλάττωση.

Τό σύντομο αύτό σημείωμα εύχεται νά 
γίνει άφορμή νά προσεχθεί καί νά μελετη
θεί τό άξιόλογο αύτό βιβλίο καί άπό τούς 
δικούς μας φιλολόγους πού τούς ένδιαφέ- 
ρει Ιδιαίτερα,

,, . Μ. Η.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ
20 ’Ιανουάριου — 25 Φεβρουάριου

= Στά «Νεοελληνικά Γράμμα- 
τ α» τό περιοδικό πού έγινε τό άπαραίτητο 
άπόκτημα κάθε φίλου τών γραμμάτων καί 
τής τέχνης, δημοσιεύθηκαν δυό άρθρα τοΰ 
καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ.

X. Β. Ράουθ. Στά άρθρα αύτά πού γρά
φηκαν ειδικά γιά τά «Ν. Γ.» έξετάζεται ή 
έξέλιξη τοΰ ρομαντισμού τοΰ 20οϋ αίώνα 
στήν ’Αγγλία. Μιλώντας ειδικότερα γιά 
τό μυθιστόρημα ό κ. Ράουθ σημειώνει «πώς 
οί μορφωμένοι άνθρωποι κατάλαβαν πώς 
τό πιό ένδιαφέρον πράγμα τοΰ κόσμου δέν 
είναι τά γεγονότα πού λαβαίνουν χώρα 
έξω άπό κάθε άνθρωπο, άλλά ό τρόπος 
μέ τόν όποιο κάθε άτομο άπορροφά κ’ έρ- 
μηνεύει τίς έντυπώσεις αύτές, μ' άλλα λό
για, οι άτομικές άντιδράσεις τοΰ καθενός, 
άντίκρυ στήν πείρα πού τοΰ παρέχει ή 
ζωή». Καί σάν κατακλείδα ή άξιοσημείω- 
τη πρόβλεψη «Άν δμως ό άνθρωπος προο
δεύει καί μαθαίνει δλο καί περισσότερα 
πράγματα γιά τόν ίδιο τόν έαυτό του, τό 
ύποκειμενικό καί ψυχολογικό ρομάττζο θά 
κρατήσει πάντα τήν πρώτη θέση. ’Αρκεί 
μονάχα δσοι καταπιάνονται μ’ αύτό ν’ ά- 
ποκτήσουν μιά κατάλληλη τεχνική.

= Στό Ιδιο τό περιοδικό δημοσιεύθη- 
καν οΐ συνεντεύξεις τών κ. κ. Στέλ. Ξε· 
φλούδα, Δημ. Φωτιάδη, Δημ. Νικολαρείζη, 
Βάσου Δασκαλάκη. Σ’ ένα τεύχος άφιε- 
ρωμένο στόν Παΰλο Νιρβάνα δημοσιεύον
ται οι γνώμες 37 λογοτεχνών.

= Στή φιλολογική σελίδα τής «Έ λ ε υ- 
θ ε ρ ί ας» τής Λαρίσσης πού εΐναι μιά 
άπό τίς άξιολογώτερες τών έπαρχιακών 
έφημερίδων, σημειώνουμε τό ποίημα τοΰ κ. 
Κώστα Καλαντζή (θεσσαλοΰ) μέ τόν τί
τλο «Θεσσαλονίκη». Μεταφράσεις τοΰ κ. 
Τάκη Σινοπούλου άπό ποιήματα τοΰ Άνρύ 
ντέ Μοντερλάν- διάλεξη πού δόθηκε άπό τό 
ραδιοφωνικό σταθμό Μπάρι γιά τόν ποιη
τή Σωτήρη Σκίπη τή ζωή καί τό έργο του' 
κριτικά σημειώματα τοΰ κ. Βάσου Στρω- 
τοΰ γιά τίς ποιητικές συλλογές τών κ. κ. 
Φώτη Πασχαλινού «’Επαρχιακά», Γιάννη 
Λ. Παπαγιάννη «Νοσταλγικά σχέδια» καί 
Νίκου Βόκοβιτς «μουσικοί προάγγελοι» 
πρόζες τοΰ κ. Τάκη Δόξα. Στήν Ιδια έφη- 
μερίδα άφιερώθηκε ειδική σελίδα στόν 
ποιητή Σωτήρη Σκίπη μέ τήν εύκαιρία μιας 
διάλεξής του πού έδωσε στή Λάρισσα. 
"Αρθρα τοΰ κ. Κλ. Παράσχου, Βάσου 
Στρωτού, Μηνά Δημάκη.

= Στήν Πειραΐκή έφημερίδα «Νέοι 
Καιροί» ταχτική συνεργασία τοΰ κ. Χρή
στου Λεβάντα γύρω άπό τά κοινωνικά 
καί καλλιτεχνικά ζητήματα. Έπίσης χρο
νογραφήματα τοΰ κ. Ν. Γεωργάκαλου, με- 
λέτες τών κ. κ. Ν. Λούβαρη καθηγητή τοΰ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών, Καστριώτη. Μέ 
τήν εύκαιρία τοΰ φιλολογικού μνημόσυνου 
πού ώργάνωσε ό φοιτητικός όμιλος μέ 
συνεργασία τών «Νεοελλ. Γραμμάτων» γιά 
τόν Παΰλο Νιρβάνα, δημοσιεύθηκε όλό- 
κληρη σχετική όμιλία του κ.Τέλλου Άγρα. 
Στήν Ιδια έφημερίδα δημοσιεύεται κριτική 
τοΰ κ. Χρ. Λεβάντα γιά τό μυθιστόρημα

75



τοΰ κ. Γ. Δέλιου «Στό ίχνη τοΰ άγνωστου 
θεοΰ» πού «εΐναι τό πιό άρτιο τό πιό όλο- 
κληρωμένο,άλλά καί τό πιό ειλικρινές έργο 
τής τελευταίας πεζογραφικής συγκομιδής».

=Στή «Φωνή τ ο ΰ A I γ ί ο υ» διηγή
ματα τοΰ κ. Κλ. Μιμικού.

=Διευθυνόμενη άπό τόν κ. Φ. Άνατο- 
λέα στή Μυτιλήνη έκδόθηκε άνακαινισμένη 
ή «Έ φημερίςτών Λ ε σ β ε ί ω ν». Στις 
φιλολογικές της σελίδες, άνάμεσα στις 
έκλεκτές συνεργασίες σημειώνουμεένα Ιστο
ρικό άφήγημα τοΰ κ. Φώτη Κόντογλου μέ 
τόν τίτλο <Ή Ιστορία τοΰ Μάρκου Ζαχι- 
μόσκυ πού λευτέρωσε 220 χριστιανούς στό 
λιμάνι τής Μυτιλήνης»· τήν επιφυλλίδα 
τοΰ κ. Γ. Βαλέτα γιά τήν Αιολική βιβλιο
θήκη, καθώς καί τοϋ ζωγράφου Ν. Νικο- 
λαίδη, τοΰ Π. Ψάλτη, Ν. Εμμανουήλ διη
γήματα τοΰ Άργύρη Έφταλιώτη, δημο
τικά τραγούδια.

=Στήν «Ήχώτύν Π ι ε ρ ί ω ν» τής 
Κατερίνης, δημοσιεύονται κριτικά σημειώ
ματα τοΰ Π. 'Αθηναίου γιά τή νουβέλλα 
τής δ. Λούλας Κοτσίτσου «Απολωλότα» 
καί γιά τά ποιήματα τής Νίτσας Κουνδή 
«τά πρώτα μου τραγούδια»

= Στή «Δ ρ α σι ν» τοΰ Ηρακλείου 
ταχτική έβδομαδιαία φιλολογική σελίδα 
μέ τήν έπιμέλειαν τοΰ κ. Μ. Άποστολίδη 
πού παρακολουθεί άπό τή στήλη του μέ 
ειδικά σημειώματα τήν πνευματική δημι
ουργία. Ποιήματα τοΰ κ. Π. Στυλίτη καί 
Μ. Δερεκτζάκη.

= Στήν «Ά να τ ο λ ή » τοΰ ‘Αγίου 
Νικολάου Κρήτης δεκαπενθήμερη φιλολο
γική σελίδα. Δημοσιεύσεις: διηγήματα τοΰ 
κ. Γιάννη ’Ορεινού, ποιήματα τής κ. Σο
φίας Μαυρουδή Παπαδάκη, κριτική τοΰ 
Π. Αθηναίου γιά τό «Ελντοράντο» τοΰ Γ. 
Τσουκαλά, χρονικά γύρω άπό τά πνευμα
τικά καί καλλιτεχνικά ζητήματα τής Κρή
τη?.

s= Στήν «Πρόοδο» (Αλμυρού) ταχτι
κή συνεργασία τοΰ κ. Στάθη Καραγιώργη, 
Δ. Κουτόδημου, Τ. Κρόκιου.

— Στό Περιοδικό «Ά χ α ϊ κ ά» πού 
έκδίδεται κάθε τρίμηνο στήν Πάτρα, καί 
πού συγκεντρώνει έκλεκτές συνεργασίες, 
δημοσιεύεται μιά νέα έργασία τοΰ κ. Γ. 
Βαλέτα «Φιλολογικά τοΰ Καρκαβίτσα» τό 
πρώτο μέρος περιλαμβάνει βιβλιογραφικά 
καί κριτικά άνέκδοτα.

— Στό Περιοδικό «Δ ρ ή ρ ο ς» τής Νε- 
απόλεως Κρήτης, πού τό δ.ευθύνει ό κ. 
Μανώλης Πετυκάκης, καταβάλλεται μιά 
προσπάθεια έπαινετή νά συγκεντρωθεί τό 
ανέκδοτο λαογραφικό υλικό τής μεγαλονή- 
σου. Στις σελίδες συναντοΰμε ταχτική 
συνεργασία τής X. Σοφίας Μαυροειδή Πα
παδάκη, Άντώνη Λογαριαστάκη, Μ. Πετυ- 
κάκη, Μ. Στιβακτάκη. Στό ίδιο τεύχος ήκ. 
Σ. Μ. Παπαδάκη δημοσιεύει κριτική γιά 
τό έργο τού κ. Γ. Δέλιου, πού «δέν εΐναι 

συνηθισμένο. Πηγάζει βέβαια άπό τή λε
πτή σχολή πού καλλιεργεί τόσο πετυχη
μένα η Θεσσαλονίκη, μά έχει μεγάλη προ
σωπική σφραγίδα, διότι στήν άπαλή 
έκφραστική μουσικότητα τοΰ Ξεφλούδα 
προσθέτει τή βαθύτερη ψυχανάλυση καί 
τήν πιό καθωρισμένη σύνθεση».

= Στήν «Πνευματική Ζωή» τοΰ κ. Μελή 
Νικολαΐδη, συνεχίζεται ή δημοσίευση τών 
άνεκδότων γραμμάτων τοΰ Άντρέα Καρ- 
καβίτσα, πού δπως σημειώσαμε, εΐναι 
ταχτοποιημένα καί σχολιασμένα άπό τόν 
κ. 1. Μ. Παναγιωτόπουλο. Στό Ιδιο περιο
δικό δημοσιεύεται μετάφραση τής κ. Ρού- 
λας Παπαδημητρίου άπό τή μελέτη τοΟΈ- 
μερσον «’Ομορφιά». Κριτικά σημειώματα 
τοΰ κ. Γ. Χατζίνη, Σοφ. Μαυρ. Παπαδάκη 
Ήλία Ζιώγα καί Κ. θεσσαλοϋ.

—Στή φιλολογική σελίδα τής «Μακεδο
νίας» συνεχίζονται οί συνεντεύξεις μέ τούς 
κ. κ. Άλκ. Γιαννόπουλον καί Νίκον Πεν- 
τζίκην. "Αρθρα τών κ, κ. Ν. Μπουχώρη 
γιά τόν κ.Γιάννη Άποστολάκη, καί συνερ
γασίες τών Ν. Πεντζίκη, Θανάση Φωτιάοη 
Π. Άξιώτη. Ίρσίμ. Φιλολογικοί διαξιφι
σμοί, εύτυχώς άναίμακτοι, άπροσδόκητα 
τερματισθέντες μεταξύ τών κ. κ. Ε. Σουλ- 
τάνη καί Π. Φορμόζη, έξ άφορμής τοΰ βι
βλίου «Ό Λορέντζος Μαβίλης ό ποιητής 
καί πατριώτης». Στήν Ιδια σελίδα τής 21 
Φεβρ. άπάντηση σέ συνέχεια τοΰ κ. Βασί
λη Κυπαρίση· στό κριτικό σημείωμα τοΰ 
συνεργάτου μας κ. Παύλου Πετρϊδη γιά 
τό βιβλίο τοΰ κ. Γιάννη 'Αποστολάκη «Ό 
Κρυστάλλης καί τό δημοτικό τραγούδι». Ό 
νέος συγγραφεύς φρονεί δτι «οί καλόκαρ
δοι λόγιοι άναταράχτηκαν μέ τό τελευταίο 
βιβλίο τοΰ Άποστολάκη. Βέβαια—συνε
χίζει—ταραχή ψεύτικη. "Ομως τά τέλματά 
τους άφησαν νά φανούν ώς άπάνω στήν 
έπιφάνειά κάποια κύματα άνήσυχα. Καί 
άπό τό πιό πηχτό τέλμα πού τό σκεπάζει 
ό τίτλος «Μακεδονικές Ημέρες» πρόβαλεν 
ή κεφαλή τοΰ γεροντότερου». Κατά σύμ
πτωση στό τεύχος τών «Νεοελληνικών 
Γραμμάτων τής Ιδιας έβδομάδας καί στή 
στήλη τής άλληλογραφίας διαβάζουμε τά 
άκόλουθα γιά τόν ίδιο νέο συγγραφέα. 
«Άπό τίς έργασίες σας βγάζουμε τό συμ
πέρασμα πώς καλλίτερα θάτανε ν’ άσχο- 
ληθείτε ιδιαίτερα έπίμονα καί άποκλειστικά 
μέ τό διήγημα. Στήν ποίηση δείχνετε πολ
λές καί σοβαρές άδυναμίες, ένώ στό πεζό 
πού μάς στείλατε, μέ λίγη περισσότερη 
προσοχή θά γινότοτνε κάτι καλό». Καί θυ
μούμαστε τήλαϊκή παροιμία πού λέει«κατά 
τό μαστρογιάννη καί τά κοπέλια του...» 
"Αρθρα γιά τήν πνευματική Θεσσαλονίκη.

Στή φιλολογική σελίδα τής «Καθημε
ρινής» τής 31 'Ιανουάριου, ό αισθημα
τικός καά ποιητής κ. Νίκος Ποτππάς δημο
σίευσε άρθρο μέ τόν τίτλο «Ή πνευματική



Θεσσαλονίκη». Παραθέτουμε Ελάχιστα μό
νο άποσπάσματα. «‘Ένα άπό τά πιό ζων
τανά κ' ευοίωνα φαινόμενα τής εύρύνσεως 
τής πνευματικής μας ζωής εΐναι ή Θεσσα
λονίκη». «Μέσ’ άπ’ αύτή τή Θεσσαλονίκη 
ήρθαν δχι μόνο οί άξιοι λογοτέχνες της, 
πού κΓ δταν ήταν μικροί κΓ άσήμαντοι, έ
φτασαν ώς τή λοιπή Ελλάδα, μέ ιδιοτυ
πία καί μέ όρμή, άλλά ήρθαν καί τά κα
θολικά κείνα γνωρίσματα πού συνιστοΰν 
τό λεγόμενο πνευματικό πολιτισμό. Κι’ ά
κόμη μακρύτερα ήρθαν οι καθολικώτεροι 
αισθητικοί δεσμοί πού δίνουν τά κοινά 
καλλιτεχνικά λογοτεχνήματα, πού συν
δέουν τή μορφή καί τήν τεχνοτροπία τών 
έργων, πού δημιουργούν τίς σχολές καί τά 
λογοτεχνικά πνεύματα». .

«Τό κυριώτερο γνώρισμα, τό πιό βαθύ 
καί καλλιτεχνικό γνώρισμα τής Θεσσαλο
νίκης εΐναι ή αισθητική δμοιογένεια τής 
πεζογραφίας της. Μιά άπουσία όρμής, μιά 
μορφή ηρεμίας στήν όποια τό άντικείμενο 
δ^ν θορυβεί, καί ή άτμόσφαιρα ή καλλι
τεχνική θριαμβεύει. 'Ένα είδος εξευγενι
σμένου έσωτερικοΰ μονολόγου Ερχεται σά 
μιά θεσσαλονικιά σχολή πεζογραφίας, 
πού διαφέρει τόσο στόν άντιρρεαλισμό της 
πρό παντός, μέ τόν κάκιστο έκεΐνο, πού 
χαρακτηρίζει τούς πιό παληούς άπό τούς 
νέους πρωτευουσιάνους. Έπίσης θά άξιζε 
νά σημειώση κανείς πώς ή Θεσσαλονίκη 
παρουσιάζει έκ διαμέτρου άν καί θέτει 
άναλογίες μέ τό άλλο άπό τά δυό μεγα
λύτερα έπαρχιακά πνευματικά κέντρα, τήν 
Κρήτη, στήν όποία θριαμβεύει ή ποίησις». 
«Έτσι λοιπόν κείνο πού Ενδιαφέρει γενι- 
κώτερα τήν πνευματική μας ζωή, είναι ή 
Σχολή τής Θεσσαλονίκης· τ’ άλλα είδη 
τοΰ λόγου, ή διανόησή της, ή πνευματική 
της κίνηση. Ερχονται σάν πρόσθετα όνει- 
ροπολήματα σάν δεύτεροι βοηθοί. Κείνο 
πού σταματάει τόν παρατηρητή, κι’ άξίζει 
βαθύτερης μελέτης, εΐναι ή πεζογραφία 
τής θεσ)νίκης πού Ερχεται σέ βαθύτερο 
γνώρισμά της, έντονώτερο καί πιό χρωμα
τισμένο ίσως γιά τίς ήμέρες μας, κι’ άπό 
κείνο τής 'Επτανησιακής κι’ ’Αθηναϊκής 
Σχολής. Γαλατικά Επηρεασμένη ή Σχολή 
τής Θεσσαλονίκης, αισθητικά στέφεται κυ
ρίως ένάντια πρός τό Ρωσσικό συμβολι
σμό καί τό λοιπό κατόρθωμα τοϋ ώμου 
άντικειμένου. Ή πεζογραφία της Εχει ά- 
τμόσφαιρα, ζή έσωτερικώτερα, κάμει ύπο- 
χωρήσεις πρός τήν ποίηση κ’ Ερχεται άπό 
τή βαθειά μοναξιά τοΰ μονολόγου».

= Γιά τήν πνευματική μας ζωή μέ τόν 
τίτλο «ή Θεσσαλονίκη... Επαναστατεί!» δη- 
μοσιεύθήκε Επίσης_κ’ Ενα άρθρο τοΰ ’Ακα
δημαϊκού κ. Γρ. χ,ενόπουλου στις 30 ’Ια
νουάριου στήν Εφημερίδα «Ά θ η ν α ϊ κ ά 
Ν έ α».Ή «Θεσσαλονίκη λΕει δ συγγραφέας 
τής Στέλλας Βιολάντη,—ή πνευματική, ή 
διανοουμένη Επαναστατεί. Δέν άναγνωρί- 

ζει πιά πνευματική πρωτεύουσα τήν ‘Αθήνα· 
Σηκώνει μπαϊράκι δικό της καί κηρύττει 
λογοτεχνικό σχίσμα,άνεξαρτησία καί αυτο
τέλεια». ΚΓ δ κ. Ξεν, παρατηρεί «πώς ούτε 
οί παραδόσεις ούτε οί πνευματικές πρω
τεύουσες κατσργοΰνται άπό τή μιά ήμίρα 
στήν άλλη. Αρχίζουμε άπό 'τήν άρχή και 
προχωρούμε μονάχοι μας, εΐν’ ένας λόγος. 
Τά πράγματα λένε άλλα. Τό κάτω-κάτω 
ή ’Αθήνα δέν εΐναι μόνο σήμερα «πνευμα
τική πρωτεύουσα» τοΰ Ελληνισμού· ήταν 
άπό τήν άρχή τοΰ Βασιλείου καί θά είναι 
δσο θά ύπάρχη Ελλάς». «Εκεί πέρα γίνε
ται μιά πνευματική Εργασία πού τήν καμα
ρώνουμε. Βεβαιότατα πού οί λογοτέχνες 
αύτοί δέν Ενέχονται στό προνουτσιαμέντο 
τών «Μακεδονικών Ημερών». Καί χωρίς 
νά τό άποκρύψουν τώρα τυπικά, τό Εχουν 
άποκηρύξη έκ τών προτέρων μέ τή δράση 
τους, μέ τήν Εργασία τους. Δέν είναι δυ
νατό νά μή σέβουνται τήν παράδοση και 
νά μήν άναγνωρίζουν ώς πνευματική πρω
τεύουσα τήν Αθήνα, λίγο άκόμα καί στήν 
’Αθήνα θ’ άνήκουν κΓ αύτοί.»

— ’Απάντηση στό άρθρο αύτό δημο- 
σιεύθηκε στήν ίδια Εφημερίδα τής 8 Φε
βρουάριου άπό τόν κ. Π. Σπανδωνίδη. 
«Καί ποιός περισσότερο μίλησε γιά τήν 
άναγκαία πνευματική Ενότητα τών Ελλή
νων; ΟΙ «Μακεδονικές Ήμέρες» τοΰ 1932 
περισσότερο κ’ ή «Νέα Έοτία» τοΰ 1932 
όλιγώτερο ή δχι; Ποιός ήταν πού ζητούσε 
τότε νά χωριστεί ή Ελλάδα σέ λογοτε
χνικά κοτέτσια καί σέ κάθε Επαρχιακό κο
τέτσι τά όρνίθια νά σκαλίζουν τά δικά 
τους χώματα; Ποιός είχε κηρύξει τό ρε- 
ζιοναλισμό; Ποιός άντιστάθηκε στό ρεζιο- 
ναλισμό Εν όνόματι αύτής τής άναγκαίας 
πνευματικής Ενότητος τήν όποια σείς σή
μερα διακωδωνίζετε;» «Καί πώς εΐναι Ελ
λειψη σεβασμοΰ πρός τήν παράδοση Ενας 
δικαιωμένος διαφορετικός λογοτεχνικός 
δρόμος; Δέ σάς φαίνεται δτι σ:ά τελευ
ταία πενήντα χρόνια, κάτω άπό τήν Επί
δραση τοΰ Νϊτσε, τοΰ Νιοστογιέφσκυ, τοΰ 
Φρόϋντ, τοΰ συμβολισμού καί πρό πάν
των τοΰ Μπερξόν έγινε κάποια σπουδαία 
μεταβολή στή λογοτεχνία καί δτι αύτή τή 
μεταβολή δέν τήν παρακολούθησε προπο
λεμικά ή ’Αθήνα; Καί άκόμη δτι εΐναι με
ταβολή δχι άπλής τεχνικής άλλά βαθύτε
ρης, στηριζόμενες στήν άνανέωση τής λο
γοτεχνικής σκέψέως κάτω άπό τό φώς 
τής νέας φιλοσοφίας καί τής νέας σπου
δής τήζ άνθρώπινης ψυχής καί τής νέας 
άντιληψεως γιά τόν άνθρωπο; Εσείς ό 
ίδιος τάχα δέν κρατηθήκατε στή «δραμα
τική θέση» τοΰ μυθιστορήματος πού είναι 
μιά θέση τών μέσων τοϋ περασμένου αιώ
να;» «Έκεΐνο πού Επιθυμεί ή πνευματική 
Μακεδονία είναι πιστεύω, ή Επέκταση τών 
Αθηνών; νά φθάση ή ’Αθήνα ώς τή Σα- 
λονίκη καί ώς τήν Πάτρα καί τό Ηράκλειο
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τή Μυτιλήνη κΓ άκόμη νά φτάση ώς τό 
τΑευταϊο χωριό τών συνόρων ώς μιά 
αίγλη πνευματική ένεργός, actuelle. Νά 
φθάση δημιουργικά μέ τήν άγάπη κΓ δχι 
μέ τήν παγερή ύποψία ύποκατάστασης...» 
«Ωστόσο έσεϊς ό ίδιος προδίδεται μιά άδυ- 
ναμία νά πλησιάσετε τή Θεσσαλονίκη. 
Διότι λέτε «λίγο άκόμα καί στήν ’Αθήνα 
θ’ άνήκουν κι’ αύτοί» (οί λογοτέχνες τής 
θεσ)νίκης). Μά αύτό είναι μιά νέα ■ μυθο
λογία. Λίγο άκόμα; Καί θ’ άνήκουν στήν 
’Αθήνα; Μά ή άξια ύπάρχει, δταν ύπάρ- 
χει άνεξάρτητα άπό γεωγραφικά πλάτη 
καί μήκη. ‘Υπάρχει δπου ύπάρχει. Καί δλα 
είναι μαζί στά Ελληνικά Γράμματα. Καί 
τό έλληνικό δημιουργικό πνεϋμα είναι ά- 
διάσπαστο. Κάτω άπό τούς δρους αύτούς 
μονάχα ύπάρχει νομίζω, ή εύκταία μελ
λοντική μετάσταση, δλες οί έκδηλώσεις, 
όλα τά έργα, δλα τά πρόσωπα ν’ άνήκουν 
σέ μιά καί αδιαίρετη ’Ελλάδα. Πιστεύω 
περισσότερο άπό τόν κηρυσσόμενο Άθη- 
ναϊσμό σ’ αύτή τή μιά καί άδιαίτερη 
Ελλάδα.

= Στήν ίδια πάλι έφημερίδα άπάντηση 
τοΰ κωμωδιογράφου κ. Πέτρου Άξιώτη 
πού σπεύδει ν’ άποκαλύψη τήν άνοοτάλυψη 
του πώς τό περιοδικό αύτό άπεφάσισε έπί- 
τηδες νά θορυβήση καί μ’ αύτό νά έλκύση 
τήν προσοχή τοΰ διανοουμένου κόσμου 
τών ’Αθηνών. «Φαίνεται δμως έκ τών υστέ
ρων δτι οί έκδόται τοΰ περιοδικού έπέτυ- 
χαν τό σκοπό τους...»

=Στήν «’Εργασία» τής 13 Φεβρουάριου, 
ό κ. Γ. Μ. Μυλωνογιάννης σέ άρθρο του 
μέ τόν τίτλο «Ή πνευματική Θεσσαλο
νίκη» άπαντά στό άρθρο τοΰ κ. Γρ. Ξεν. 
μέ τό συνταρακτικό τίτλο «Ή Θεσσαλο
νίκη έπαναστατεϊ».«Ή Θεσσαλονίκη—γρά
φει—ή δεύτερη πρωτεύουσα τοΰ τόπου 
μας, μέ τή γεμάτη σφρίγος ζωή της, δέν 
περίμενε φυσικά τήν άφύπνιση αύτή τής 
έλληνική; έπαρχίας γιά νά δείξη τήν άπό 
κάθε πλευρά ένθαρρυντική της άνθηση. 
“Οπως είναι γνωστό άπό χρόνια, μέ πυ
ρήνα τό περιοδικό «Μακεδονικές Ημέρες» 
πού συγκεντρώνει στις φροντισμένες σελί
δες του τήν έπίσημη, άς πούμε, φιλολο
γική κίνηση τής Θεσσαλονίκης, καί μ’ άλλα 
περιοδικά, τις «Μορφές» τή «Νέα Πνοή» 
τις «Μακεδονικές Σελίδες» «τή Μακεδονυά^ 
Νεολαία» τή φιλολογική σελίδα τής«Μακε- 
δονίας» κτλ. ή Θεσσαλονίκη έδειχνε πώς 
διέθετε δλα έκεϊνα τά στοιχεία πού τήν 
έκαμναν συνοδοιπόρο τής ‘Αθήνας στήν 
πνευματική πρόοδο. Κάθε τόσο μάς έρχον
ται βιβλία άξιόλογα Μακεδόνων λογοτε
χνών πού χωρίς άμφιβολία έχουνε πιά κα
τακτήσει τήν κοινή έκτίμηση. Ή Θεσσαλο

νίκη μέ μιά λέξη γίνεται σιγά-σιγά ένα 
κέντρο πνευματικό. Ποιός μπορούσε νά τό 
άρνηθή αύτό καϊ ποιός είλικρινής πνευμα
τικός άνθρωπος τοΰ τόπου μας δέ θάβλεπε 
μέ πραγματική χαρά μιά τέτοια άνθηση 
πού έκτός άπό τά καθημερινά δεδομένα, 
έδινε καί δίνει τις καλλίτερες ύποσχέσεις 
κΓ έλπίδες γιά τό μέλλον; ΚΓ δμως ό άκα- 
δημαϊκός κ. Γρ. Ξενόπουλος κΓ άπό κοντά 
του κΓ ό κ. Στρ. Μυριβήλης πού τόν τε· 
λευταϊον καιρό δέν άφήνει εύκαιρία νά μή 
δείξη τήν άντιπνευματικότητά του καί τήν 
άντιπάθειά του σέ κάθε προοδευτική καί 
δημιουργό κίνηση, βρήκαν πώς ή Θεσσα
λονίκη δέν κάνει καθόλου καλά νά βαδί
ζει μέ μεγάλα καί σίγουρα βήματα πρός 
τήν πρόοδο.

Πολύ φοβούμαι πώς γιά νά φτάσουνε 
σ’ ένα τέτοιο συμπέρασμα πέρασαν άπό 
σκέψεις δχι καί τόσο καθαρές. Καί πολύ 
φοβούμαι άκόμα πώς δέν έξετάζουν κα
θόλου τή σημαντική συμβολή τής Θεσσα
λονίκης στή γενική πνευματική πρόοδο τοίΤ~ 
τόπου μας, άλλά σκέπτονται μέ τούς μι- 
κροϋπολογισμούς τών φιλολογικών άντα- 
γωνισμών πού ήτανε στό παρελθόν τό δ- 
πλο τών άδυνάτων καί τών μέτριων, καί 
πού συντείνανε άσφαλώς στό νά κρατιέ
ται ι*> λογοτεχνία μας σ’ ένα πολύ χαμηλό 
έπίπεδο».«Μά τό πράγμα αύτό δέν μπορεί 
βέβαια νά έξακολουθήσει γιά πολύν καιρό 
άκόμα. Τό παράδειγμα τής Θεσσαλονίκης 
καί τό γεμάτο σεβασμό μάθημα ήθους πού 
ένας πνευματικός της έκπρόσωπος—ό κρι
τικός κ. Πέτρος Σπανδωνίδης—έδωσε στόν . 
κ. Ξενόπουλο, άς γίνει ή προειδοποίηση 
δχι μόνον σ' έκεΐνον άλλά καί σ’ δσους 
νομίζουν πώς μέ τούς άγοραίους καυγά
δες καί διαπληκτισμούς μπορούνε νά έπι- 
βάλουν τή μετριότητά τους».

Στις 24 Φεβρουάριου άπό τό Σύλλογο τών 
Ήπειρωτών δόθηκε μιά γιορτή γιά τή συμ
πλήρωση 25)ετίας άπο τής άπελευθερώσεως 
τής ’Ηπείρου. ’Ομίλησε πρώτα ό καθηγητής 
τοΰ Πανεπιστημίου κ. Βιζουκίδης γιά τή δρά
ση τών Ήπειρωτών γενικά, έπειτα ή ποιή- 
τρία κ. Ζητσαία άνέλυσε σέ γενικέ; γραμμές 
τό ^έργο τοΰ Κρυστάλη. *Η ομιλία τής κ. 
Ζιισαίας ήταν ένας ύμνος γιά τό έργο τον 
Κρυοτάλη. Στό τέλος ομίλησε ό ιατρός καί 
λογοιέχνης κ. Ντούλας γιά τή ζωή καί τό έργο 
τοΰ Κρυστάλη. Ό κ. Ντούλας στό ποίημα τοΰ 
Κρυοιάλη ή «Λαμπρή» βρήκε τήν εύκαιρία 
νά ψίξει τό βιβλίο τοΰ κ. Άποσιολάκη· Ό 
ομιλητής στό σημείο αύτό καταχειροκροτή
θηκε



Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ
Χρειάζεται νά βρεθοϋν στόν τόπο 

μας οΐ κριτικοί έκεΐνοι πού θά φρον
τίσουν νά κοιτάζουν δλη τή νεοελλη
νική παραγωγή μέ συμπάθεια, ή, τού- 
λάχιστον, μέ άντικειμενικότητα, καί 
ν’ άνακαλύψουν τί ύπάρχει καλό κι’ 
άξιόλογο παντοΟ. "Οχι μόνο στόν 
Παλαμά, τόν Γρυπάρη, τόν Καβάφη, 
τόν Πορφύρα, τόν Καριωτάκη, άλλ’ 
άκόμα καί σέ μερικούς άλλους, τόν 
Ζαλοκώστα,τόν Παπαρρηγόπουλο,τόν 
Παράσχο, τό ΣοΟτσο. Τό ίδιο καί γιά 
τούς πεζογράφους, τόν Παπαδια- 
μάντη, τό Μωραϊτίδη, τό Βικέλα, τό 
Ροΐδη, τόν Κονδυλάκη καί τούς νεω- 
τέρους. Ό λογοτέχνης κρίνεται Ιδιαί
τερα, άπό τίς καλές του σελίδες, δσο 
λίγες κι’ άν είναι. ‘Υπάρχουν ποιη
τές πού έχουν άναγνωρισθεΐ μονάχα 
μ’ένα τους ποίημα. ‘Υπάρχουν μυθιστο- 
ριογράφοι, πού έχουν γράψει δεκάδες 
έργων κι έπεβλήθηκαν μονάχαμ’ ένα.

’Αλλού, δπου λογαριάζεται ή πνευ
ματική κληρονομιά, σάν έθνικό κεφά
λαιο, γίνεται προσπάθεια συνεχής 
νά μελετάται τό έργο τών συγγρα
φέων καί τών ποιητών μ’ δλη τήν 
προσοχή πού χρειάζεται. ‘Υπάρχουν 
οί έταιρίες τών «φίλων». "Ενας άνέκ- 
δοτος στίχος τοΰ Βίκτωρ Ούγγώ, μιά 
έπιστολή toO Βολταίρου, ένα άπλό, 
τιποτένιο σημείωμα τοϋ Ζολά, ή τοϋ 
Φράνς, θεωροϋνται σάν κειμήλια Ιερά 
καί καταπληκτικά εύρήματα. ‘Αλλά 
καί τό μικρό άνέκδοτο κάποιου άσή- 
μαντου ποιητή, πού άφησε μονάχα 
μερικούς στίχους, γραμμένους στό

κρεβάτι τοϋ νοσοκομείου, μαζεύεται 
καί φυλάγεται μέ προσοχή.

‘Υπάρχει σεβασμός γιά τά μικρά 
καί τά μεγάλα κι’ δλα μαζί τά μικρά 
καί τά μεγάλα κάνουν τό ώραϊο καί 
τό ποικίλο σύνολο.

♦ 
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Έδώ, ό κ. Γιάννης Άποστολάκης, 
έχει κρατήσει μιά στάση όλότελα δια
φορετική. Βρήκε τό Σολωμό. Εΐχεν 
άνάγκη άπό ένα άποκοΟμπι. Στηρί- 
χθηκε στό Σολωμό καί χτύπησεν δ- 
λους τούς άλλους. Εΐναι ζήτημα άν 
βγήκεν άπό τό στόμα του, έ(στω καί 
μιά άπλή φράση άνοχής, γιά δποιον 
δήποτε. Τίποτε δέν θέλησε ν’ άφήση 
δρθιο ό εικονοκλάστης. 'Όλα τά εί
δωλα εΐναι ψεύτικα. "Εξω άπό τό Σο
λωμό, τίποτα δέν έβγαλε τό "Εθνος 
πού νάνσι άξιόλογο. ‘Ολάκερος αιώ
νας πέρασε άγονος καί άδειος!

"Οταν μιλάει γιά τόν Σολωμό, λι
γώνεται. Φροντίζει νά τόν δικαιολο
γεί σέ κάθε του άτέλεια, σέ κάθε του 
άδεξιότητα. Παίρνει άκόμα καί τούς 
πρώτους του στίχους καί τούς έμφα- 
νίζει μέ συγκίνηση καί τούς χαϊδεύει. 
"Ετσι έχει δλη τήν έλευθερία νά χτυ- 
πήση τούς άλλους, θάλεγε κανείς δτι 
σκόπιμα έξυμνεΐ έτσι τό Σολωμό, μέ 
ύπερβολές άδικαιολόγητες κάποτε, 
γιά νάχη πληρέστερο τό δικαίωμα τής 
άρνησης. Παίρνει έτσι τό ξεκίνημά 
του άνετα, γιά τή μεγάλη έκστρατεία.

Οί άλλοι, δέ μποροΟν νά βρουν 
καμμιά χάρι στά μάτια του. Δέν ύ- 
πάρχει γιά τόν κ. ’Αποστολάκη νεοελ
ληνική λογοτεχνία, μήτε σύγχρονη,
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μήτε παλαιότερη. Φροντίζει νά βρί
σκει πάντα, σκόπιμα καί κακόπιστα, 
τούς χειρότερους στίχους, τά πιό 

.σκάρτα ποιήματα, γιά νά άσκήση τή 
διαπομπευτική του διάθεση. Καί δέν 
έννοεΐ νά καταλάβη, διότι δέν εΐναι 
κριτικός, δέν έχει τήν ιδιοσυστασία 
τού κριτικού καί τήν άντικειμενικό- 
τητα πού χρειάζεται.

Τό πρώτο του έργο, ή «Ποίηση 
στή Ζωή μας», ένα έργο άμορφο, ά- 
τακτοποίητο, πού συχνά ξεπέφτει σέ 
χυδαία, άποκαρδιωτική κι’ άβαθη λι- 
βελλογραφία, άξίζει νά διαβασθή δχι 
σάν έργο κριτικής, άλλά σά μιά δια
μαρτυρία έντονη, ένα τολμηρό καί 
ρωμαλέο μανιφέστο, πού τό έμπνέει δ 
πόθος γιά τό καλλίτερο, γιά τό πλα
τύτερο, γιά τό ούσιαστικώτερο. Αξί
ζει γιά τίς ώραΐες του έκφράσεις, 
δμως δέ μπορεί κανείς νά τό πάρη 
«τοΐς μετρητοΐς», έκτιμώντας τά συ-, 
μπεράσματα καί τήν δλη του καθο- 
δηγητική προσπάθεια. L ; " ·

Γι’ αύτό, ύποστηρίξαμε σ’ένα προ
ηγούμενο άρθρο, δτι δ κ. Άποστολά
κης, εΐναι μαχητής, άλλ’ όχι κριτικός. 
"Ενας μαχητής, πού εΐναι πρώτ’ άπ’ 
δλα, κήρυκας ώρισμένων ήθικών ά- 
ξιών. Κήρυκας τής τόλμης, τής ύπε- 
ρηφάνειας του, τής άρρενωπότητας. 
Χτυπάει κάθε τί πού τού φαίνεται άρ- 
ρωστημένο, καί ξεκινά πάντα άπό τή 
γνωστή ήρωολατρική θεωρία του. Καί 
κάνει έντύπωση, ή γενναία τούτη έμ- 
φάνιση. ·

Τέτοιος πού μάς παρουσιάζεται δ 
κ. Άποστολάκης, κήρυκας ήθικών ά- 
ξιών, μαχητής καί λιβελλογράφος, 
μέ τούς ένθουσιασμούς του καί τίς 
κακοπιστίες του μέ τίς ένδιαφέρουσες 
παρατηρήσεις του καί τήν έπίμονη άρ
νησή του ιτού καταντά μονομανία, 
έχει τή θέση του στά έλληνικά γράμ
ματα. Δέ θάπρεπεν δμως νά έχη τή 
θέσή ίου στό Πανεπιστήμιο. Καμμιά 
άνάγκη νά ύπάρχει μιά έδρα, δπου 

νά μαίνεται ή άρνηση καί νά σφυρί
ζει ή ειρωνεία.

Τό "Εθνος έχει τίς άξιες του, τίς 
κρατάει καί τίς σέβεται. Κι’ αύτή ή 
μόδα τής διαπόμπευσης πού είσήγα- 
γεν ό κ. Άποστολάκης, εΐναι κατα
λυτική καί δέν μάς όδηγεϊ πουθενά.

Καί ιδού τά άποτελέσματα: Πα* 
ρουσιάσθηκεν ένας μαθητής τοΰ «ο 
Άποστολάκη, μέ άρθρο μακροσκελέ- 
στατο πού δημοσιεύθηκε σέ πρωινή 
εφημερίδα, θά μάς είναι πρόσωπο 
άνύπαρκτο ό μαθητής τούτος. Δέν 
ένδιαφέρει τό όνομα, ήμπορεΐ καί νά 
μήν άνήκει σέ ώρισμένο πρόσωπο. “Ι
σως νά εΐναι κανένας φουσκωμένος 
καί φαιδρός νεανίσκος, πού προσπα
θεί νά θορυβήση κάπως. "Εγραψε 
λοιπόν, ότι ό κ. Άποστολάκης, εΐναι 
«μεγάλος» καί ότι εΐναι «ήλιος». "Ι
σαμε δώ καλά. Άλλά πρόσθεσεν ότι 
οί άλλοι όλοι, εΐναι «μωροί» βυθισμέ
νοι μακάρια στό τέλμα τους.

Ή Ιστορία θ’ άποδείξη άν ό κ. Ά
ποστολάκης, έψιθύρισε στ’ αύτί τού 
μαθητή του αύτά τά γραφόμενα. Ή 
άλήθεια εΐναι ότι τόν άφήκε νά έκ- 
τροχιασθή. Τόν άφήκε νά μάς δώση 
μερικά δείγματα άκοσμίας.

Νομίζουμε δτι θά έπρεπε νά βάλη 
μιά τάξη στά πράγματα. Καί νά συ- 
στήση σ’ αύτούς πού τόν άκούνε νά 
μήν άφήνουν έτσι άποχάλινωμένο τό 
φανατισμό τους. Διότι δ μαθητής συ
νεχίζει τό δάσκαλό του στό έλάττω- 
μα, εΐναι ό ύπερθετικός τής άπαξιας; 
του. Καί δέν τόν έξυπηρετεί διόλου. 
Ή γραμμήπού χωρίζει τόσοβαρό ά'τό 
τό κωμικό, διασκελίζεται πολύ εύκο
λα, καί άν ό διασκελισμός αυτός γί
νεται μονάχα άπό τό μαθητή, δέν 
βλάπτει. Γίνεται δμως μέ τήν παρό
τρυνση καί τά ένθαρροντικά χαμόγε
λα τού δασκάλου. ν

ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
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