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ΠΕΛΑΓΙΑ

Ή Πελαγία στό μπαλκόνι τοΰ 
σπιτιού άγνάντευε τό πέλαγος πέρα, 
πού στεφανώνει τόν κάμπο τής Χώ
ρας· πλαίσια, σχήματα γεωμετρικά, 
λογής χρώματα ό κάμπος· στό βάθος 
άναπαύεται ή κωμόπολη Χώρα, πα
λαιό πρωτεύουσα τής Σάμου· σπίτια 
παλιά, κολλητά, λιθόστρωτα καλντε
ρίμια- τό δίπατο σπίτι μέ τό μπαλκό
νι, πύργος τετράγωνος, διασκευασμέ
νος· τό δεύτερο πάτωμα μιά αίθουσα 
μόνο· αισθάνεσαι τήν ευρυχωρία στίς 
διαστάσεις τοΰ πλάτους καί τοΰ υ- 
ψους· άπ’ τ’ άνοιχτά παράθυρα άνα- 
πνές τό μελτέμι πού έρχεται άπό τό 
πέλαγος περνώντας τόν κάμπο- ή 
Καραβόπετρα άντίκρυ μαύρη στήν ά- 
γνότητα τοΰ γαλάζιου- πινελιά άπό 
καμπυλότητες στή γραμμή τοΰ όρί- 
ζοντα πού χαράζει τή θάλασσα- όρα- 
ματίζεσαι σπαρμένα νησιά, τό άρχι- 
πέλαγος τής Δωδεκανήσου, ακρωτή
ρια τής Μικρασίας- τό πέλαγος άδερ- 
φώνει τίς δχθες, ένοποιεΐ δ,τι διαχω
ρίζει, άρτηρία κυκλοφορίας· ήρέμισμα 
ή άνοιχτή θέα, ταξίδι σέ άλλους ορί
ζοντες. *Η Πελαγία στό μπαλκόνι τα
ξίδευε δίχως ιστία πέρα στό πέλα
γος.

’Ανεξήγητη ή πεποίθηση πώς κάπο
τε πριν τήν είχε γνωρίσει- είχε τή 
βεβαιότητα πώς ξαναβλέπει γνώριμο 
πρόσωπο, μορφή οικεία, υστέρα άπό 
πολύχρονη άπουσία· είχανε κάποια 
συγγένεια έξ αίματος- ίσως τό άρχι- 

κό κύτταρο νά διαισθάνεται τήν ταύ- 
τότητά του μέσα στή ροή τών δια
σταυρώσεων τό αίμα, ροΰς ένιαΐος, 
διαφοροποιεί κι’ άδερφώνει. Ό Δ η - 
μήτρης ήτανε τύπος πανερωτικός· 
έρωτευόντανε τούς άνθρώπους, τά 
ζώα, τ’ άψυχα· είχε συχνά τήν αί
σθηση πώς εΐναι ένα κύτταρο μέσα 
στή ροή τής ζωής, μιά πέτρα μέσα 
στίς πέτρες- εΐχε τό ένστικτο τής ένό- 
τητας στή Ζωή. Καθώς κυττάζει τήν 
Πελαγία τά μάτια του σταματοΰν σέ 
παρατεταμένη ένατένιση- τό όπτικό 
του πεδίο περιορίζεται στόν κύκλο 
τοΰ προσώπου της- ό ούρανός, τό πέ
λαγος, πλαίσιο, τό φώς κορώνα τής 
κεφαλής. Ή συνομιλία σέρνεται άρ- 
γή σέ άσήμαντα ^πράγματα- κάτι 
άλλο άποσιωπιέται, υπεκφεύγει κάτω 
άπό τίς λέξεις πού έκστομίζονται- ή 
σιωπή τών διακοπών πάλλεται άπό 
έκφραση:

— Πόσο πιστά είκονίζει συχνά τό 
κύριο δνομα- θά τό έλεγα μουσική 
άπεικόνιση...

— ’Από ποΰ αύτό τό συμπέρασμα;
— Νά, δταν λέω Πελαγία, άκούω 

κάτι...
— ’Ακοΰς; λεκτική παραίσθηση 

ίσως.
— Δέν ξέρω.., άκούω κάτι, πώς νά 

τό πώ... γαλάζιο, γαλάζιο, πού Απλώ
νεται καί...

— Ό χωματισμός τοΰ τοπίου ίσως, 
τό πέλαγος, ό ούρανός.., τί άλλο;
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Διακοπή· άτενίζει τά μάτια της 
παρατεταμένα· ή σιωπή βουίζει άπό 
έκφραση άρρητη· ή εύρυχωρία τής αί
θουσας γιομίζει άπό τή μελιχρή άν- 
ταύγεια τής φθινοπωρινής Δύσεως- 
πλαισίωση άπό ρόδα στά πρόσωπα· 
μιά μυϊγα μέ φτερά έπίχρυσα γράφει 
κύκλους όκνή:

— Κύκνειον ασμα σέ πορφυρή ά- 
ποθέωση, παρατήρησε μέ στόμφο ή 
Πελαγία.

— ΜοΟ θύμισες ξαφνικά τό κύ
κνειον άρμα τής ’Αφροδίτης.

— Έγώ λατρεύω μαζί μέ τόν "Ιπ
πόλυτο τήν ίδια θεότητα!...

— Δόξα στούς θεούς δλους!... κ’ ή 
’Άρτεμις έρωτεύεται.

— Ναί, άλλά τόν Ένδυμίωνα!...
Κατά μήκος του δρόμου φυλλο- 

ροοΰσαν οί λεύκες· άσπρα συγνεφά- 
κια πλωτά στή λευκότητα τής άμφι- 
λύκης· ίσκιοι ριγούν στά έπίπεδα τής 
αίθουσας· τά καθίσματα, τό στρογγυ
λό τραπέζι, τά κόντρα στούς τοίχους, 
δγκοι καί πέρνουν διάσταση· αισθά
νεσαι τό βάρος τών τοιχωμάτων πού 
στέκονται. ’Αραιοί άντίλαλοι, περπα
τήματα στό λιθόστρωτο, μουκανητά 
βωδιών πού γυρίζουν στό σταΰλο- 
βουίζει ό κρουνός στή μεγάλη στέρ
να· στό πέλαγος τής στέρνας τρεχαν
τήρια τά κίτρινα φύλλα άπό τίς λεύ
κες· στήν Καραβόπετρα κοντά καράβι 
τρικάταρτο, στήν πλώρη άφρός, αύλά- 
κωμα στήν πρύμη- μακρινοί ψίθυροι, 
συγκεχυμένα μιλήματα- κάρρο κυλάει 
στό λιθόστρωτο καί τραντάζει τή σιω
πή- σκιές κατεβαίνουν καλύπτρες.

* 
♦ *

ΌΔημήτρης βγήκε τή νύχτα 
στούς δρόμους- μηχανικά τά πόδια 
τού άνοιγαν βήμα- άκούει τόν άρρυθ
μο κρότο άπτό δικό του περπάτημα- 
άνάριες σκιές περαστικών πλάϊ του- 
ένας μεθυσμένος τρικλίζει, συνομιλεί 
μέ τόν έαυτό του μέσα στή νύχτα: 
«Έγώ!... έμένα πού λές, δέ μέ 
βλέπει κανένας, κανένας! Τί πάει νά 
πή μέ κυττάζεις; δμορφο, χα! χα!' 
δμορφο στολίδι τά μάτια!, άλλά μέ 

βλέπεις; αύτό εϊναι... πώς;» Σβηστά 
φώτα, κλειστά σπίτια σκοτεινιασμέ
να- διαγράφονται μόλις τά όρθο- 
γώνια σχήματα άπτά σφαλισμένα 
παράθυρα- τριγμοί άπό παντζού
ρια. «Ναί, άλλά τόν Ένδυμίωνα», 
ξανάρχεται ή φωνή της στήν άκουή 
του, στά μάτια τό πρόσωπό της- στά
θηκε, άκροάζεται τή βοή τού κροωνοΰ 
μέσα στή στέρνα- ό ύγρός ήχος κυριαρ
χεί, φωνή παλλόμενη άπό τά στέρνα 
τής Νύχτας- αίσθάνθηκε τήν έπιθυμία 
νά τραγουδήση, νά βγάλη μιά φωνή 
δυνατή, ένα ουρλιασμα- θά σηκωθούν 
περίτρομοι δσοι κοιμούνται, «τί τρέ
χει!... τί τρέχει!...»- ή Πελαγία, τά 
μαλλιά της λυτά, στό μπαλκόνι: 
«τί εϊναι!...»- τοΰ ήρθε ένα γέλοιο 
παράφωνο, πού δέν μπόρεσε νά τό 
πνίξη- σκιάχτρα οί μισόγυμνες λεύκες- 
γύρω στή στέρνα άνατείνονται κατά 
τ’ άστρα- βόσκει τών άστρων τό μελισ
σολόι, φωσφόρισμα άπό άνθος σέ 
άνθος κι ό πύργος βαρύς, δγκος γι- 
γάντιος, οί τοίχοι του τείχη μές στή 
σκοτίδα- άγγισε μέ τήν παλάμη του 
τή σκληρή έπιφάνεια: άπό σιωπή κι 
άπό πέτρα χτισμένο τό κάστρο- σ’ έ
κεϊνο κεΐ τό μπαλκόνι στεκόντανε 
πριν ή Πελαγία- έκεΐ άκουμβούσε κλι
τή πρός τό πέλαγος- ’ίσως αύτό τό πα
ράθυρο νά φρουρή τά δνειρά της, ή 
πνοή τοΰ ϋπνου της κυμαίνεται έπά- 
νω του- ξάφνου κόλλησε τό αύτί του 
ν’ άκροαστή στήν τραχύτητα τοΰ τοί
χου- τό τραγούδι τού κρουνού γιόμιζε 
τήν άκοή του ύπόκωφο.

Ό Δημήτρης ξεκινά- ταχύνει τό 
βήμα άπό σοκάκι σέ στενορρύμι- βου
βοί τοίχοι, άμίλητες πόρτες τόν Αντι
μετωπίζουν σέ κάθε καμπή- στή μικρή 
πλατεία μέ τά Κονάκια άνοιχτό άκό
μα τό καφενείο- θαμώνες ό μεθυσμέ
νος διαβάτης πίνει παρέα μέ τόν έαυ
τό του στό τραπεζάκι- άντίκρυ στέκε
ται σκοτεινό τό Κονάκι- τί μένει άπό 
τή ζωή πού όργώνει τό χρόνο; μιά 
πλάκα χορταριασμένη, τό άιάγλυψο 
τού Δεξίλεω, ή Κολόνα άπό τό Ήρώ- 
ον άνάμεσα στούς άμπελώνες, μάρ- 

μαρα λευκοί ρυθμοί καί χαλασμένοι, 
τά Κονάκια κλειστά άνάμεσα στά 
σπίτια π’ άνοίγουν παράθυρα στόν 
ήλιο καί στό φεγγάρι, άντίκρύ σ’ ένα 
μεθυσμένο ξενύχτι, πού παίρνει τόν 
άμανέ του: «τά ντέρτια π’ έχω στήν 
καρδιά...», τά όστά τών κεκοιμημέ- 
νων. Τί μένει άπό τήν ταύτισή μας 
μ’ ένα πρόσωπο, άπό τόν ’Έρωτα πού 
φέρνει ώς τό θάνατο; ή ούλή άπό μιά 
φλεβοτόμηση πού άπέτυχε, μιά όπτα- 
σία πού έμφανίζεται στόν ύπνο καί 
καί στόν ξύπνο. Τό στοιχειό ξυπνά τά 
μεσάνυχτα- ό παραπλανημένος διαβά
της άκούει πού κροτούν άλυσσίδες 
μές στό Κονάκι- «σώπα, θά σ’άκούση 
τό στοιχειό!...» λέει ή μάννα στό μι
κρό της πού κλαίει κ’ έκεϊνο σωπαί
νει καί στηλώνει τά μάτια. Μέ μπα
μπεσιά κατάφεραν τό παλληκάρι νά 
παρουσιαστή χωρίς δπλα στό Κονάκι- 
ό Βοεβόδας τής Σάμου θά τόν έκανε 
άξιωματικό τής φρουράς του- μόλις 
μπήκε τόν κρέμασαν στήν άγχόνη 
πού εΐχαν έτοιμασμένη- Άχμέτ-Σελα- 
χώρ-Άγα, ό τελευταίος βοεβόδας τής 
Σάμου- ό μεθυσμένος Αποκοιμήθηκε 
στήν καρέκλα- τό κεφάλι στό έρεσί- 
νωτο, τό στόμα άνοιχτό, άνασαίνει 
μέ θόρυβο.

ΌΔημήτρης ξαφνικά, σάν άπό 
παρόρμηση, κινα μέ βήμα ταχύ- ποιός 
τόν κυνηγά τό κατόπι; κάθε τόσο 
στρέφει καί βλέπει πίσω του- ένας 
ίσκιος χωρίς σχήμα τού φαντάζει πώς 
βαδίζει στά ίχνη του- «Άχμέτ—Σελα- 
χώρ—’Αγά», τού ήρθε ξαφνικά στό 
στόμα, στά μάτια δραμα; δψη στεγνή 
μέ κυρτή μύτη, δυό μάτια μικρά πού 
σπιθίζουν... σώθηκε στό σπίτι κλεί
νοντας πίσω του τήν πόρτα. Στή σιγή 
τής κάμαρας ακούε τό γοργό ρυθμό 
τού σφυγμού του, τήν κομμένη άνά- 
σα- πετεινάρι λαλεΐ σέ βαθύ κατώι 
καί χτυπά τά φτερά του- πόσο έκκω- 
φαντικά χτυπούν τά δευτερόλεπτα- 
τόν έμποδίζουν νά ξεχωρίση τούς ψό
φους τής νύχτας- έχωσε τό ρολόι στό 
μπαούλο μέσα στά ρούχα. «Ναί, άλλά 
τόν Ένδυμίωνα!...» ξανάρχεται ή ομι

λία τής Πελαγίας- «τί ήθελε νά πή μ’ 
αύτό;...» συλλογίζεται- ή "Αρτεμις— 
Σελήνη λάτρευε μυστικά τόν Ένδυ
μίωνα- ώλίσθαινε τή νύχτα στό σπή
λαιο- μέ τό φέγγος τού προσώπου της 
έφώτιζε τόν ύπνο του- πατεϊ στά δά
χτυλα, έγγίζει τά χείλη στό μέτωπό 
του, φιλί δίχως ίχνος. «Τί είναι στή 
στέγη...» άλλεπάλληλο πάτημα σάν 
άπό πέλμα- μεγεθύνεται μέσα του κι ό 
έλάχιστος ψόφος, παίρνει διαστάσεις 
κι ό ψίθυρος- άκροάζεται: «φάντασμα; 
ή ψυχή τής Νύχτας; γάτος ξενύχτης 
στά κεραμίδια; γάτος άποκλείεται μέ 
τόσο βαρύ πέλμα...»- θέλει ν’ άνοιξη 
τό παράθυρο, νά διερευνήση τί περπα- 
τεΐ τόσο παράξενα έπάνω άπό τό κεφά
λι του τό μεσονύχτι- κατώρθωσε νά 
όρθοποδήση, πατεϊ στά νύχια πρός 
τό παράθυρο- δέν βρίσκει τήν τόλμη 
νά κινήση τά χέρια του, πλησίασε τό 
αύτί στό παράθυρο- ήχοι παράδοξοι 
αίωρούνται στό σκότος, ψίθυροι, κρό
τοι- βαρύτερο τό βάρος τής στέγης άπό 
τό πέλμα πού τήν πατεϊ- ό χώρος 
άσφυχτικός συνθλίβει τό στήθος μέ 
τούς τέσσαρες τοίχους- ξάφνω άπό 
παρόρμηση άντιδράσεως άνοιξε τό 
παράθυρο- κρότησε σάν έκκρηξη μέσα 
στή σιωπή- ή νύχτα είσώρμησε δρόσος 
μέσα στήν κάμαρη- άπό τή στέγη πή- 
δηξε κάτω βαρύς ένας γάτος χοντρός- 
άπότομη έκκένωση τού δέους- κυριαρ
χεί ή γαλήνη μές στήν ψυχή του- λυτά 
τά πόδια, τά χέρια, ή άναπνοή πού 
άσψυχτιούσαν- δμως μήπως χάση πάλι 
τήν Ισορρόπηση, άγωνίζεται νά τή 
στηρίξη: βάδιζε μέ βήμα βαρύ π’ άντη- 
χοΰσε, μετατόπιζε τά καθίσματα, έρρι- 
ξε κατά γής τάχα άπό άπροσεξία ένα 
μετάλλινο δίσκο, πού χοροπήδηζε καμ
πανίζοντας- έκταση τών χειρών, άνά- 
ταση γυμναστικής- σφυρίζει ευθυμο 
μέλος- δημιουργεί τύρβη παρουσίας 
στή μοναξιά του- ή έπιθυμία του άνα- 
καλεϊ μυστικά τήν Πελαγία- δραμα 
μπρος του δλο φώς, είδωλο λυτρώ- 
σεως.

Αισθάνεται τήν άνάγκη νά τρα
γουδήση ύμνο στό είδωλο, ποιο τρα-
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γούδι; κανένα τραγούδι δέν άντέχει 
στό βάρος άπτή διάθεσή του- τό πάθος 
του άπαιτοΰσε έκφραση δική του, 
έντείνεται νά γίνη μουσική καινούρ
για. μουμουρίζει, δοκιμάζει τήν κλί
μακα τής φωνής του· συνδυασμοί 
άπρόοπτοι, έφευρέσεις άπτό δαιμόνιο 
τού πάθους· μουσικός, ν’ άποκρυστάλ- 
λωνε τήν αύθόρμητη έμπνευσή του! 
άπογοητεύθηκε· οί ήχοι του έφήμεροι, 
τιποτένιοι· κραδασμός μιας στιγμής 
στό κενό κ’ υστέρα ή άφάνεια· αίσθα- 
νόταν τήν έπιταγή νά πή τό τραγούδι 
του sud specie aeternitatisl... μέ τήν 
πέννα στό χέρι έπιχειρεΐ νά τό άπο- 
τυπώση σέ λόγο· δέν ευρισκε λέξεις· 
ή πέννα χάραζε γραμμές στή σειρά 
διακεκομμένες· δμως έσπρωχνε τό 
χέρι του ή άνάπαλση ένός ρυθμοΰ· 
συγκροτείται μιά στιγμή, έσβυσε τίς 
γραμμές, γράφει:

— Πρό τής Έδέμ... —
ή συνέχεια τοΰ στίχου πάλι γραμ

μές· ήθελε νά έκφράση τήν πεποίθηση 
πώς τήν έγνώριζε πρό αιώνων νεφέ
λωμα εικόνων στά μάτια του· όμίχλη, 
σώματα, πρόσωπα περιδινούμενα μές 
στήν άχλύ κι αύτός ό ίδιος έκεΐ κ’ ή 
Π ε λ α γ ί α χεροπιασμένοι διασχίζουν 
τό νεφέλωμα κι άνεβαίνουν... άστραπή, 
φώς, διαύγεια πού καθρεφτίζει αίθριο 
ούράνό· υστέρα θάλασσα, πέλαγος· 
νήόος άναδύεται μές άπτά κύματα- 
δέντρα πού -περιπλέκονται, κορμιά π’ 
άνατείνονται, χέρια, κισσοί μέ τά κλή
ματα· άνθρωποί, ζώα, άδαμιαία περι- 
βολή λάμπει στό φώς· φτερωτά έπάνω 
σέ κέρατα, έλιγμοί έρπετών σέ κορ
μούς καί τραχήλους· αύτός κ’ έκείνη 
συνωστίζονται μέσα στήν πύκνωση.

— Στήν πρωτόπλαστη πλάση άν- 
ταμωμένοι...—

πλωτό τό νησί, ταξίδι δίχως όρί- 
ζοντες* υστέρα, ποντισμός· πάλη μέ 
τά κύματα άπό χέρια καί κλάδους· 
άπό τό σκότος τοΰ ποντισμοΰ άνε
βαίνουν οί δυό τους άντάμα στήν έ- 
πϊφάνεια- άγωνία ύγροΰ θανάτου· ΰ- 
σίερα, τό μπαλκόνι τοΰ σπιτιού· στήν 
άνίαύγεια τής δύσεως ή Π ε λ α γ I α 

κλιτή πρός τό πέλαγος: «ναί, άλλά 
τόν Ένδυμίωνα...»

Ό Δημήτρης έγυρε άσυναί- 
σθητα τήν κεφαλή του στό τραπέζι- 
δύση σταχτιά γιόμιζε τήν όρασή του 
πού βασίλευε· στό λήθαργο του βλέ
πει τόν έαυτό του μέ τή βίβλο στά 
χέρια· διαβάζει: «'Όταν ό θεός έδη- 
μιούργησε τόν Κόσμον εΐδεν ότι δέν 
εΐχε ποΰ νά άναπαυθή. Είπε τότε: 
Άπελθέτω ’Ανάγκη έπί τήν γήν τοΰ 
ποιμαίνειν τά όντα είς όδούς καμά
του. Γεννηθήτω "Ύπνος είς άνάπαυ- 
σιν ψυχής ζώσης, είς έντρύφησιν ώσεί 
θανάτου. Καί διεχώρισεν ό θεός άνα- 
μέσον τής Έδέμ καί τής Γής τήν χώ
ραν τοΰ ϋπνου. Καί εΐδεν ό θεός ότι 
καλόν καί άνεπαύθη Κύριος άπό κα
μάτου έργων αύτοΰ...».Βυθίζεται σ’ 
άλλους χώρους, σέ προέκταση μύθων, 
εΐναι τάχα ό Ένδυμίων, γυμνός, ό
μορφιά ήμιθέου· ύπτιος κατακλίνεται 
στό πέτρωμα τοΰ σπηλαίου- μαλακό 
πέτρωμα- στεφάνι άπό ναρκίσσους 
στήν κεφαλή· τάχα κοιμάται, δμως 
άκούει τόν έρχομό τής Άρτέμιδος· 
κροτεί στό σπήλαιο τό περπάτημά 
της κ’ εΐναι μέ πόδια γυμνά- δέν έρ
χεται άπό τό άνοιγμα, άπό τό βάθος 
τής σπηλιάς άνεβαίνει- ένιωσε τήν έ- 
παφή τής παρουσίας της, άκουσε τό 
σφυγμό, άνάπνεψε τή ψαύση τής 
πνοής της στό μέτωπό του· «ποιός μέ 
καλεΐ;...» λέει σάν άπ’ όνειρο καί 
τάχα ξυπνά- «Πελαγία!...»- τήν πλη
σιάζει κοντά του· πώς γιόμισε ζώα 
τό σπήλαιο!... έλαφοι καί λιοντάρια 
σιμώνουν, μά δέν εΐναι σπήλαιο- πέ
λαγος· έντρύφηση σέ ύγρή άγκάλη· 
«τήν σήν θάλπεο ψυχήν υδασιν άε- 
νάοις»· θαλάσσια κήτη μέ κεφάλι 
άπό τίγρεις καί κάπρους, παιδάκια μέ 
ψαρίσια ούρά· βύθισμα στήν ύγρή δια
φάνεια, περπάτημα στήν άμμο τοΰ 
βυθοΰ· παιδάκια—ψάρια διολισθαί
νουν στις κνήμες, άνέρχονται στούς 
κορμούς, προσπαίζουν μέ τά μαλλιά 
καί τά χέρια- τήν κρατεί στήν άγκα- 
λιά του- αισθάνεται τραχύ τό δέρμα 
της, λέπια, ούρά κήτους, τό πρόσωπο

Λάμια· στιβαρά χέρια τόν σπρώχνουν 
άπό τούς ώμους, ύγρό σκοτάδι τόν 
καταπίνει... τόν καταπίνει- αισθάνε
ται ότι πνίγεται- ξύπνησε- ίδρώς ρέει 
στό πρόσωπό του.

* * *
Στις 14 τοΰ Σεπτέμβρη ήτανε πού 

είχανε πάη στό πανηγύρι- τό Μονα
στήρι τοΰ Τιμίου Σταυροΰ τετράγωνο 
φρούριο. ΣτοΟ φεγγαριοΰ τή σιγή τά 
κυπαρίσσια τοΰ κοιμητηρίου μοναχοί 
ρασοφόροι- όρθοστασία· άνάταση τών 
κορυφών πρός τή Σελήνη: «ό άπτόμε- 
νος τών όρέων...»· συνωστισμός τοΰ 
πλήθους στό προαύλιο πρός τήν είσο
δο τής έκκλησίας- ή λευκότητα τής 
Σελήνης σκορπιστή στό κάτοπτρο τής 
στέρνας- αύτερωτεύεται ή Εκάτη μές 
στό νερό- άκινητοΰν τά χρυσόψαρα, 
όνειρεύονται τή γαλήνη τής νύχτας· 
ό Δημήτρης έβλεπε τόν ούρανό, τό 
φεγγάρι, τά άραιά σύγνεφα πού άρ- 
μένιζαν στή στέρνα· περιεργάζεται τό 
πρόσωπό του δπως σχηματίζεται στόν 
πυθμένα- ό Νάρκισσος έρωτεύθηκε τό 
είδωλο τοΰ προσώπου του στή διά
φανη πηγή· άμφέβαλλε γιάτό πρόσω
πό του, ζητοΰσε βεβαίωση· νάπιανε 
τόν ίσκιο του στήν άφή. ΤοΟ φαίνε
ται άλλο έγώ πού άναδύεται άπό τό 
βάθος- δέν έχει δικό του πρόσωπο, 
στή θέση του ύπήρχε ή Πελαγία- 
στήνάκοή τουήχώ άπό νεκρώσιμο σή- 
μασμο : «τό άπολωλός έγώ είμί, άνα- 
κάλεσέ με...»- στήν δράσή του ό φί
λος του, πού αύτοκτόνησε άπό έρω
τα, σταυρωμένος- μά δέν εΐναι ό φί
λος, εΐναι τό παλληκάρι πού σκότωσε 
ό βοεβόδας, κρεμασμένο στήν άγχό- 
νη· έπιθυμεΐ νά έπέστρεφε στόν έαυ
τό του, νάδραχνε μέ τά χέρια του τό 
προσωπείο του μέσα στή στέρνα. 
'Ένα χέρι άκούμπησε στόν ώμο του· 
ή άπαλότη του, γνώριμη όμιλία : «ναί, 
άλλά τόν Ένδυμίωνα», «Πελαγία!...»· 
μά πώς γιόμισε ή στέρνα φώς, πώς 
πήρε αίγλη ό ούρανός καί τό φεγγά
ρι καί τά σύγνεφα πού διαβαίνουν μές 
στό νερό! δέν εΐναι κόσμου καθρέ- 
φτισμα- παραμΰθι, γιομάτο φώς· τό 

μυθικό πρόσωπο γελά καί γοητεύει- 
τό χέρι μαρμαρώνει μέ τό ραβδί τά 
βασιλόπουλα- τό φεγγάρι πήρε πτίλ- 
λωμα, ράμφος, φτεροΰγες κι άρμενίζει 
στόν ούρανό, σ’ ένα ούρανό- στόν 
πυθμένα ψαλμοί καί τροπάρια, άκινη- 
σία τών πεύκων, αίνος τών κυπαρισ
σιών- δέν άκοΰς τά χρυσόψαρα; δέν 
εΐναι χρυσόψαρα· άλογα, σέλλα χρυ
σή, καβαλλάρηδες γιά τ’ άθάνατο, 
νερό, τό χρυσό μήλο τών Εσπερίδων 
δέν βλέπεις...

— Τί κάνεις έδώ μονάχος; ούτε 
είδηση πού ήρθα κοντά σου!

— ’Ίσα ίσα πού σ’ έβλεπα μέσα 
στή στέρνα· έσύ ίσως δέ μέ πρόσεξες.

— Νομίζεις; συνηθίζω νά κυττώ 
κατά πρόσωπο, δχι τούς ίσκιους μές 
στόν καθρέφτη.

Ό Δημήτρης κρατεί τό χέρι 
πού άφέθηκε στό δικό του- κρατημέ
νοι περιέρχονται άσκοπα άπό είσοδο 
σέ έξοδο, άπό αύλή σέ προαύλιο- 
περιεργάζονται τά κελλιά, τίς σκήτες 
τής μετανοίας· στούς διαδρόμους σκιές 
μέ τήν έπικήδεια περιβολή τοΰ άγγε- 
λικοΰ σχήματος, πενθοΰντες άγγελοι, 
Σιληνοί σταυρωμένοι- φλέγεται ή φω
τοχυσία τής τελετής κ’ ή ψυχή του 
άπό τήν παρουσία της· ή ύπαρξή της 
διοχετεύεται μέσα του εύφροσύνη, 
λουλούδισμα άπό έξαίσιαν άνοι
ξη- χορός γύρω άπό τούς κορμούς 
τών δέντρων, αίνος άγαλλιάσεως άπό 
τά μονάζοντα κυπαρίσσια! «άσομαι 
τώ Κυρίω...» πλήρης ή γή άπό τή χα
ρά τής Σελήνης, άπό τό άσήμι τοΰ 
άσματός της στά νέφη, στόν τροΰλο, 
στά φύλλα, στήν έπιφάνεια τοΰ πελά- 
γους· οί προσκυνηταί μετεώρισμα ύ- 
περάνω τοΰ έδάφους, φτερούγισμα οί 
πενθοΰντες "Αγγελοι, οί Σιληνοί οί 
πεπεδημένοι· ψίθυροι, ψαλμοί, ή άνα- 
πνοή τής Νύχτας, ή φωτοχυσία, τό 
πέλαγος, ή Πελαγία κοντά μέ τό 
Φεγγάρι.

(έχει συνέχεια)
Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ
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Σέ τίποτε δέ μοιάζουμε, πριγκηπική καρδιά, 
μήτε στον τρόπο τής ζωής, μήτε στά πεπρωμένα- 
Οί φύλακες μας άγγελοι κοιτάζουν ξαφνιασμένα 
ένας τον άλλο, δπως περνούν, χτυπώντας τά φτερά.

’’Ενδοξον αρχιμουσικό, σ’ έχουν καλέσει ίσένα 
σέ κύκλον άναχτορικό, μιά συμποσίου βραδυά.
Κι’ ώ πόσα μάτια άπάνω σου, χιλιάδες πιο λαμπρά, 
άπ’ δ,τι έχει τά μάτια μου το δάκρυ κάνει εμένα.

Τι &ές κι’ άπ’ τδ φωτόλουστο παράθυρο σκυμένος 
κοιτάς εμέ που τραγουδώ, γερτός σέ κυπαρίσι, 
τραγουδιστής, μεσ’ τή νυχτιά, πλανόδιος κουρασμένος;

Τό χρίσμα στό κεφάλι σου τοΰ ραψωδού έχεις πάρει 
και στό χλωμό μέτωπο έγά) λίγης δροσούλας χάρη.
Ποιός άλλος άπ’ τό άάνατο τέτοια άβυσο δά κλείσει; 

άπό τά Πορτογαλλικά σονέττα.

Μετάφραση Σ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Ο ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΩΝ
(’Από μιά διάλεξη πού εγινε στή σειρά τών διαλέξεων 
τής Μακεδονικής Εκπαιδευτικής Εταιρείας)

Ό μυστικισμός δέν εΐναι γέννημα 
τής φαντασίας τών Βυζαντινών. Εΐναι 
παλιός δσο ό άνθρωπος κι’ άπτΐς 

| γνωστότερες μορφές του εΐναι ή πλα- 
τωνική διδασκαλία γιά τή «Θεωρία» 
και τήν «άνάμνηση», ή διδασκαλία 
τών Στωϊκών, Νεοπυθαγορείων καί 
Νεοπλατωνικών. Ή ‘Αγία Γραφή μάς 

■ μιλεΐ χίλιες φορές γιά τήν έκσταση 
τών προφητών καί τών άποστόλων 
καί πολύ χτυπητά παραδείγματα εΐναι 

tfc τ°ΰ Ήσαΐα τό δραμα τοΰ Κυρίου Σα- 
βαώθ, τοΰ ’Ιεζεκιήλ ή κοιλάς τών νε
κρών, τοΰ Πέτρου τό δραμα τής σιν- 

® δόνης μέ τά ακάθαρτα ζώα καί τοΰ 
Παύλου ή πρόσκληση στό δρόμο τής 
Δαμασκοΰ καί ή αίσθηση τής άρπα- 

ί* Υήζ στόν ούρανό. Ό άγιος ’Ιωάννης 
τής Κλίμακος πολύ σωστά γράφει: 
«Είμή γάρ έν Παραδείσω, ώς έν ήσυ- 

Γ χία ήρπάγη, ούκ άν άρρητα ρήματα 
άκοΰσαι ήδύνατο». Τό «ήσυχία» στό 
χωρίο αύτό θά έξηγήσω άναλυτικά 
σέ λίγο. ’Επιτρέπεται άραγε νά προσ- 

U θέσω πώς σέ παρόμοια έκσταση, σέ 
μυστικιστική ήσυχία άξιώθηκοό Μωϋ- 
σής νά ίδή τό δραμα τής φλεγομένης 

Η βάτου; Τό παράδειγμα αύτό εΐναι 
σημαντικό γιατί προσεγγίζει σ’ δ,τι 
έβλεπαν οί Ήσυχασταί μέ τόν άγιο 

I Γρηγόριο τόν Παλαμά.
”Ας προχωρήσουμε : «θεέ τοΰ ’Α

βραάμ, θεέ τοΰ ’Ισαάκ, θεέ τοΰ Ία- 
R- κώβ, δχι τών φιλοσόφων καί τών σο

φιστών, θεέ τής καρδίας μου», γρά
φει ό Pascal, κι’ άλλοΰ ό ίδιος: «Ή

καρδιά έχει τή λογική της, πού ό 
νοΰς δέν τήν νιώθει καθόλου. Ή 
καρδιά νιώθει τό θεό». Ό Αύγουστΐ- 
νος υστέρα άπό τήν έκσταση τής ”Ο- 
στιας πού χάρηκε μέ τή μητέρα του, 
έγραψε μοναδική σελίδα γιά τήν ά- 
πόλαυση τοΰ θείου, πού τήν ζή, δπως 
λέει, «έκεΐνος πού θά κάμη νά σωπά- 
ση μέσα του ή ταραχή τής σάρκας, 
πού θά έκλεινε τά μάτια στό θέαμα 
τής γής, τών νερών, τοΰ άέρα, τοΰ 
άπειρου- πού θά έκανε νά σωπάση ή 
ίδια του ή ψυχή, χωρίς ή ψυχή του 
νά τοΰ έπιτρέψη νά σταματήση σ’ αύ- 
τήν ή νά τήν στοχαστή, πού θά λυ
τρωνόταν άπτά όνειροπολήματά του 
καί τά θυμήματα τής φαντασίας, πού 
θά ξεχνοΰσε κάθε γλώσσα, κάθε λό
γο, κάθε τό μεταβλητό- έκεΐνος στόν 
όποιο ό ίδιος ό θεός καί μόνος ό 
θεός θά μιλοΰσε, δχι πλέον μέ τά 
έργα του, άλλά κατ’ εύθεΐαν μέ τόν 
έαυτό του, έτσι ώστε ν’ άκούση τό 
θείο λόγο έκφρασμένον άπό τόν ίδιο 
έκεΐνο πού άγαποΰσε στά δημιουργή
ματα, καί ό όποιος θά μιλοΰσε χωρίς 
νά χρησιμοποιήση τό δργανο καμιάς 
δημιουργίας, έντελώς μέ τρόπο πνευ
ματικό, καθώς ή καθαρά πνευματική 
έπαφή πού γίνεται σέ μιά στιγμή με
ταξύ τής μετεωρισμένης σκέψης μας 
καί τής αιώνιας Σοφίας πού άναλ- 
λοίωτη ύπάρχει έπάνω σέ δλα...» Μό
νο κείνος πού θά αίσθανθή αύτά δλα 
μπορεί νά πλησιάση τό θεό.

Ό μυστικισμός εΐναι συνυφασμέ-
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νος μέ τόν άσκητισμό. Μόνο στήν ά- 
πόλυτη μόνωση ό μυστικιστής μπορεί 
νά προκόψη. Εΐναι άσκητής δπως ό 
Γρηγόριος ό Παλαμας στήν Κωνσταν
τινούπολη, πριν άκόμα άποτραβηχτεϊ 
στό μοναστήρι. Κ’ έκεΐ άκόμα φεύγει, 
κλείνεται στό κελλί του ή άποσύρεται 
σ’ ερημική σκύτη, γιατί δέν μπορεί νά 
ζήση ούτε μέ τόν εύσεβή δσο καί ά- 
φελή πού τάχθηκε σέ μιά στιγμή θρη
σκευτικού παροξυσμού καί έγινε κα- 
λόγηρος, ούτε μέ τό λεπτό καί ρω- 
μαντικό πού έφυγε άπό τόν κόσμο 
γιά νά μή τόν έμποδίζουν τά μηχα
νικά έργα τού άνθρώπου ν’ άπολαμ- 
βάνη παρθένα τή φύση καί ν’ άκούη 
τά δημιουργήματα νά τοΰ μιλούν γιά 
τό δημιουργό τους, ούτε μέ τόν όκνη- 
ρό καί δειλό πού ξέφυγε τόν άγώνα, 
ούτε μέ τόν άπαισιόδοξο, ή τό βασι- 
ληά Σολομώντα, ή τόν έπιστήμονα 
Φσλμερά ΐερ πού ποθούσε ένα έρη- 
μητήριο στόν ”Α^ω γιά νά γλυτώση 
άπό τίς άθλιότητες τής Δύσεως. "Αν 
δλους αύτούς τούς χαρακτηρίζη ή άρ
νηση τής ζωής καί ή «λιποταξία» ό 
μυστικός προχωρεί πολύ παρά πέρα, 
ή άσκηση γι’ αύτόν δέν εΐναι σκοπός 
άλλά μέσο γιά τό σκοπό του, σκοπό 
τολμηρό πού φαίνεται άπίστευτος: νά 
ζήση τό θεό, νά μή τόν άντιλαμβάνε- 
ται πιά «ώς έν έσόπτρω καί αΐνίγ- 
ματι» άλλά νά πραγματοποιήση έκεΐ
νο τοΰ Παύλου: «Ζώ δέ ούκέτι έγώ, 
ζή δέ έν έμοί Χριστός». Ό πραγματι
κός χριστιανικός μυστικισμός εΐναι 
Χριστοκεντρικός, δέν έχει σχέση μέ τή 
«θεία μανία» τών άρχαίων μυστηρια- 
κών θρησκειών, ούτε μέ τόν Πανθεϊ
σμό καί τή θεοσοφία. Ό μυστικός πι
στός άρχίζει άπό τήν άπλή χριστιανι 
κή, την ένάρετη ζωή, τή θυσία τού 
συμφέροντος καί τού εύχαρίστου έμ- 
πρός στήν έντολή, τήν ύποταγή στό 
θέλημα τού θεού καί προχωρεί στήν 
άπάρνηση τού κόσμου καί τήν άπο- 
ταξία. Υστερα έχοντας ύπ’ δψει του 
δτι τό εΐναι του όντολογικά άξίζει 
«πλεΐον τού ενδύματος», δτι ή υπαρ- 
ξίς του εΐναι μία κλήσις» δπως λέει ό

120

Bergson, δέν άφήνεται στό «έν ήμΐν 
κέντρον ψυχής» τού Πλωτίνου, στό 
«θείο σπινθήρα» τού Sckhart ώστε νά 
πλησιάση τό θεό μόνο μέ τά θεία 
στοιχεία τής ψυχής, καλλιεργώντας 
αύτά έντατικώτατα δέχεται «δώρημα 
τέλειου, άνωθεν καταβαΐνον» καί μέ 
τήν προσευχή «έτέρα δυνάμει οδηγεί
ται, ένθα ού γιγνώσκει».

Ό χριστιανικός μυστικισμός στήν 
’Ανατολή άρχίζει άπό τόν Μ. ’Αντώ
νιο καί τούς άλλους άναχωρητάς 
καί άναχωρήτριες καί πέρνει τό γα
λήνιο όνομα «Ησυχία». ’Αργότερα 
μυστικοί εΐναι ό Μ. Βασίλειος, ό θεο
λόγος Γρηγόριος, ό Ιωάννης Χρυσό
στομος, ό Γρηγόριος Νύσσης, ό άγνω
στος, συγγραφεύς τών συγγραμμάτων 
■πού έχουν τό όνομα τού ’Αρεοπαγίτη 
Διονυσίου, ό Μάξιμος ό ’Ομολογητής, 
ό Αιγύπτιος Μακάριος, ό ’Ιωάννης 
τής κλίμακας κ. ά. ’Ιδιαίτερα έργά- 
στηκε γιά τήν κατανόηση καί τή διά
δοση τής 'Ησυχίας ό Σιναΐτης Γρηγό
ριος. 'Ο ήσυχαστής κλεισμένος στό 
κελλί του σιωπών καί προσευχόμενος 
μετά δακρύων παραδίδει τήν ψυχήν 
καί τό σώμα του στό θεό. Πρέπει νά 
περάση άπό τά άκόλουθα στάδια: 
Προσευχή — καρδιακή θέρμη — ένέρ- 
γεια ξένη καί άγια—καρδίας δάκρυα 
—λογισμών ειρήνη—κάθαρση νού— 
θεωρία τών άνω μυστηρίων—άνέκ- 
φραστη έλλαμψη — φωτισμός καρδίας 
έντελής τελειότης. Σ’ δλα αύτά τά 
στάδια σιωπώντας πάντοτε σκέπτεται 
άδιάκοπα τό θεό καί νοερά προσεύ
χεται: «Κύριε ’Ιησού Χριστέ, έλέησόν 
με· Υίέ θεού βοήθησόν με»· ή άλλά- 
ζει τή σειρά τών ϊόιων λέξεων. Συγ
κεντρώνει τό νού του στό θεό: «άπό 
πρωίας καθεζόμενος έν σπιθαμιαία 
καθέδρα άγχων τόν νοΰν έκ τού ήγε- 
μονικού έν τή καρδία καί κρατών αύ
τόν έν αύτή, κύπτιον έμπόνως καί τά 
στέρνα, τούς ώμους τε καί τόν τράχη
λον σφοδρώς περιαλγών καί έπιμό- 
νως νοερώς κράζων τό Κύριε, ’Ιησού 
Χριστέ, έλέησόν με...», καί άλλοι άλλα 
σχετικά προσθέτουν. Ό ’Ιωάννης τής 

βη τήν 'Ησυχία- ένας άπτούς συλλο
γισμούς του εΐναι:

δτι όράται εΐναι κτιστόν τό θαβώ
ριον φώς ώφθη σωματικοΐς όφθαλμοΐς· 
ούδαμώς άρα τυγχάνει άκτιστον.

Λησμονούσε όμως τήν ούσία τής 
Μεταμορφώσεως, τό θαύμα. Η λογι
κή του έδώ δέν έχει πέραση. Τό θα
βώριον φώς περιγράψεται στά Εύαγ- 
γέλια ώς θαύμα καί τό θαύμα εΐναι 
«ύπέρ λόγον» καί όχι «παρά λόγον». 
Εΐναι ύπερφυσικό καί κρίνεται πι
στευτό ή όχι, καί όχι λογικό ή παρά
λογο. Είναι έπομένως παράλογο τό 
δήθεν λογικό τοΰ Βαρλαάμ, τό τάχα 
κτιστό φώς καί έντελώς όρθόδοξη ή 
διδασκαλία καί ή πράξη τών Ησυχα
στών. Ή ήττα τού Βαρλαάμ εΐναι ο
λοκληρωτική, γιατί σάν έπεσε ό συλ
λογισμός του, δέν εμεναν παρά οι 
είρωνικοί χαρακτηρισμοί του γιά τούς 
Ήσυχαστάς, πού τούς ώνόμαζε όμ- 
φαλοψύχους, χωρίς νά τολμά νά άμ- 
φισβητήση πραγματικά δτι βλέπουν 
τό θείο έκεΐνο φώς, γιατί τούτο θά 
ήταν αύτοκαταδίκη του άπό τόν εί- 
πόντα: «ότι οί καθαροί τή καρδία 
τόν θεόν δψονται» καί «ό ποιών τήν 
άλήθειαν έρχεται πρός τό φώς». Αύτά 
λέγει τό «άψευδές στόμα», δπως όνο- 
μάζει τόν Κύριο ό "Αγιος ’Ιγνάτιος 
τής ’Αντιόχειας.

Ό μυστικιστής, άληθινός Χριστια
νός, αισθάνεται τήν ύπαρξή του κλή
ση, τή ζωή του άποστολή καί άντι- 
κρύζει τό θάνατό του μέ χαρά, δεν 
άποκλείει τή δράση στή ζωή. «Ή 
δράση εΐναι άνάγκη», λέγει ό Bergson 
«καί ό στοχασμός πολυτέλεια».« Αλλά 
γιά νά νιώσουμε, συνεχίζει, τή βαθύ
τερη έννοια τής ζωής, πρέπει νά προσ
παθήσουμε νά βλέπουμε γιά νά βλέ
πουμε καί δχι γιά νά δράσουμε. Τότε 
τό άπόλυτο άποκαλύπτετει πολύ κον
τά μας». Αύτό εΐναι «τό ένός έστί 
χρεία· Μαρία δέ τήν άγαθήν μερίδα 
έξελέξατο», καί οί στίχοι τού 35ου 
ψαλμού πού κλείνουν τή δοξολογία 
σάν ήσυχαστική κλίμακα: «δίδαξόν 
με τού ποιεΐν τό θέλημά σου, δτι σύ

Κλίμακας τονίζει πόσο διαφέρει ό τρό
πος αύτός τής προσευχής άπό τούς 
άλλους. Οί άλλοι τρόποι είναι κατάλ
ληλοι γιά δλους έμάς, εΐναι προφορι
κή προσευχή, μέ συγκεκριμένα αιτή
ματα.

Ή προσευχή τής Ησυχίας είναι 
νοερή προσευχή, άπραξία, χωρ^ίς κανέ
να πραγματικό αίτημα. Ή 'Ησυχία 
άρμόζει στούς τελείους «έν τή θεω
ρία». Στή μύηση τών αισθήσεων καί 
τήν άπόλυτη προσευκτική διάθεση 
τού ήσυχαστού έρχεται ή χάρις τού 
θεού βοηθός, τοΰ προξενεί «άρπαγήν 
τοΰ νού» καί τόν όδηγεΐ σ’ έκσταση 
πού φθάνει στήν άνώτατη έδώ κάτου 
τελειότητα: νά ίδή ό ήσυχαστής τό 
θεό «έν άρραβώνος μέρει» ύπόσχεση 
καί δείγμα «τής άνάρχου καί άκτι
στου χάριτος τής ύπερουσίου θεότη- 
τος». Μέ τή «θεωρία» λοιπόν, τό 
«κατά νοΰν ένεργεΐν ήτοι θεωρεΐν», 
φθάνει στήν ένωση τής ψυχής του 
υπέρ νοΰν μέ τό θεό, πού εΐναι δυνα
τή, άφοΰ ό άνθρωπος πλάσθηκε καθ’ 
όμοίωση τοΰ θεού, θεοΰται ό άνθρω
πος βλέποντας τόν θεό, φθάνοντας 
νά ίδή δ.τι ό Πέτρος ό Ιάκωβος καί 
ό Ιωάννης εΐδαν στή Μεταμόρφωση 
τοΰ Σωτήρος, δηλαδή «δείξσς τοΐς 
μαθηταΐς σου τήν δόξαν σου καθώς 
ήδύναντο» σάν άνθρωποι μέ τά σωμα
τικά των μάτια. Ό ήσυχαστής λοιπόν 
προσδοκά νά ίδή τό άκτιστο φώς πού 
στό θαβώρ άξιώθηκαν νά ίδούν οί 
μαθηταί τού Χριστού.

Ό Καλαβρός Βαρλαάμ έπετέθη 
κατά τών Ησυχαστών καί γιά τόν 
τρόπο τής άσκήσεως, άλλά κυρίως 
γιατί όνόμαζαν τό θαβώριον φώς 
άκτιστο, ένώ έκεΐνος το θεωρεί κτί- 
σμα, δημιούργημα τού θεού καί όχι 
θεία ούσία ή ένέργεία. ’Επηρεασμένος 
άπό τήν ’Αριστοτελική φιλοσοφία κα
θώς τήν είχαν άναπτύξει οί μεγάλοι 
Σχολαστικοί στή Δόση, βρέθηκε άνε- 
δαφικός στήν ’Ανατολή μέ τήν πλα
τωνική της έπίδραση καί ή πονηρή 
του διάθεση νά ύποτάξη τό Βυζάντιο 
στόν Πάπα τόν έμπόδισε νά καταλά-
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εΐ ό θεός μου· δτι παρά σο'ι πηγή 
ζωής· έν τώ ψωτί σου όψόμεθα φώς».

Ή λατρεία έχει μέσα της μυστικι- 
σμό. ’Ιδιαίτερη σημασία γιά τήν όρ- 
θοδοξία έχει δ,τι λέγει ό Berdiaeff : 
«Ή ορθοδοξία εΐναι περισσότερο ά- 
σκητική άπό τό Δυτικό Χριστιανισμό, 
εΐναι θρησκεία στήν ούσία της μονα
στική»· καί προσθέτει: «ό Δυτικός 
Χριστιανισμός δέν γνωρίζει τή μεγά
λη χαρά τής νύχτας τοΰ Πάσχα. Φα
νερή εΐναι ή διαφορά τής λειτουργίας 
καί τοΰ τυπικοΰ. Στήν όρθοδοξία ή 
εικόνα τοΰ άναστάντος Χριστού έκ- 
φράζεται μέ περισσότερη δύναμη... 
Στόν καθολικισμό τονίζεται ή εικόνα 
τοΰ Εσταυρωμένου Ίησοΰ. Ή δύνα
μη, ή έξουσία, τό μεγαλείο καί ή δό
ξα τής Εκκλησίας μας κρύβουν τήν 
εικόνα τοΰ έρχομένου Ίησοΰ, τοΰ ά
ναστάντος καί δοξασθέντος. Ή όρ- 
θόδοξη ’Εκκλησία εΐναι πιό ταπεινή· 
δέν άποβλέπει στήν κυριαρχία ούτε 
στό δοξασμό στόν κόσμον αύτό. Κι’ 
άπό τή μυστική της πλευρά δέν εΐναι 
μόνο ή Θρησκεία τής Σταυρώσεως, 
άλλά καί τής Άναστάσεως. Στήν όρ- 
θόδοξη λειτουργία έχει κανείς τό 
προαίσθημα τής γενικής άναστάσεως. 
Ζώντας κανείς τό βαθύτερο νόημα 
τής ’Ορθοδοξίας εΐναι στραμμένος 
πρός τό φώς Εκείνου πού θά έλθη». 
Οί πολύ σωστές παρατηρήσεις τοΰ 
Ρώσου σοφοΰ μάς βοηθούν νά κατα
λάβουμε γιατί ή άσκηση μέ τό γαλή
νιο δνομα «Ησυχία» άνέκαθεν ύπάρ- 
χει στήν ’Ανατολή στό πλαίσιο τής έ- 
πίσημης ’Εκκλησίας καί γιατί πολεμή- 
θηκε άπό τή Δυτική Εκκλησία τόσο 
στήν ’Ανατολή, ώς καθολικώτερο 
φαινόμενο στό "Αγιον ’Όρος, δσο καί 
στή Δύση, δταν πρόβαλαν ήσυχασταί 
στήν Ισπανία ό άββάς Mollinos κι’ 
άργότερα μεταξύ άλλων ό περιφημό
τατος Fenelon πού πολεμήθηκε άγρια 
άπό τόν Bossuet καί τόν Πάπα Ίννο- 
κέντιο IB'. Κατά τόν ίδιο τρόπο έξη- 
γοΰμε τό δτι δέν βρίσκουμε στήν ’Α
νατολή τών ’Ιταλών μυστικιστών, τοΰ 
"Αγίου Φραγκίσκου τής Άσσίζης καί 

τών λοιπών, σάν άντίδραση στήν έπί- 
σημη Εκκλησία μέ τή λογική της. Τό 
δραμα τοΰ 'Αγίου Φραγκίσκου, ό ’Ε
σταυρωμένος έπάνω σέ άγγελικές 
πτέρυγες, καί τά στίγματα τών χει- 
ρών του δικαιώνουν άπόλυτα τόν 
Berdiaeff. ’Αντίθετα οί "Ησυχασταί πε
ριμένουν μέ πίστη καί καρτερία τό 
γλυκό καί άνέκφραστο θαβώριο φώς.

Στή Δύση δλα εΐναι όργάνωση, 
ύποταγή, σκληρότητα, πράξη. Στήν 
’Ανατολή ταπείνωση,έξαγνισμός, άνα- 
μονή, θεωρία, Νηστευταί, στηλϊται καί 
ήσυχασταί έζησαν στήν ’Ανατολή, 
δμως μονάχα στή Δύση παρουσιάστη
καν θύματα τοΰ μυστικισμοΰ τά πλή
θη τών μαστιγουμένων πού διέτρεχαν 
τήν ’Ιταλία αύτοτιμωρούμενοι καί βρή
καν υστέρα μιμητή τόν 'Ερρίκο Γ! τής 
Γερμανίας μαστιγούμενο προτού φορέ
σει τό στέμμα σ’ έπίσημες στιγμές. 
Μαζί μ’ αύτούς άλλοι άπό θρησκολη- 
ψία έγιναν έπικίνδυνοι στή δημόσια 
άσφάλεια καί τήν ήθική. ”Ας σκεφθοΰ- 
με άκόμα τήν ‘Ιερά ’Εξέταση άπό 
μυστικιστική άποψη («έρχεται ώρα δτε 
πας ό άποκτείνων ύμάς δόξη λατρείαν 
προσφέρειν τώ θεώ») καί άς προσέ
ξουμε τήν άντιπαράθεσή της πρός τόν 
στάρετςΖωσιμά στούς άδελφούς Καρα- 
μάζωφ τοΰ Δοστογιέφσκη.Τουλάχιστο 
οί "Ησυχασταί, έντελώς άκίνδυνοι, 
κάποτε παρήγοροι καί βοηθοί τής 
Κοινωνίας ζητοΰσαν μέ τήν οδυνηρή 
προσευχή τους «νά φθάσουν—κατά 
τόν "Αγιορείτη Συμεών—νά βλέπουν 
δλον τόν έαυτόν των φωτεινόν, καί 
ήταν οί ίδιοι καντήλες ψυχών άναμ- 
μένες καί διατηρημένες μέ άγωνία, 
μέσα σέ κελλιά καί σπηλιές».

"Ο μυστικισμός εΐναι προνόμιο τών 
συναισθηματικών καί ποιητικών φύ
σεων. Γιά τούς άλλους τούς έχοντας 
άπόλυτο έμπιστοσύνη στή δύναμη τοϋ 
νοΰ, ό μυστικισμός εΐναι μιά κίνηση 
σ’ δλες τίς έποχές γιά νά θυμίζη άπό 
τή θρησκευτική άποψη πώς στό ’Από
λυτο, στό Θεό, ύπάρχει κάτι πάνω καί 
πέρα άπό τή λογική, κι αύτό τό κάτι 
άπό τήν ούσία τοΰ θεοΰ μόνο μέ ψελ-

λίσματα βαθειάς εύλαβείας μπορεί 
όπωσδήποτε νά γίνη προσιτό στον 
άνθρωπο, δταν ή άκτίς τοΰ θείου φωτός 
είσδύση στήν άπό κάθε αίηθητό Απε
λευθερωμένη Ανθρώπινη ψυχή. Αλλα 
ποιος εΐναι έκεΐνος πού έχει άπολυτη 
έμπιστοσύνη στό νοΰ του, και ποιος 
δέν κάνει συχνά κάτι ένώ ή λογική 

Διάθεση
Dans un grand nonchaloir charge de souvenir! 

STEPHANE MALLARME

Με όνειρα χλωμά μέθυσε η ψυχή μας 
τχΐν εναγώνια πυρόξανθη Ωρα.

Τά σύννεφα έκλαψαν μεταξωτές ψιχάλες 
γιά τ'ις γαλάζιες ’επιθυμίες που δσβυσαν, 
γιά τ άνθη τής χαράς μας πού μαράθηκαν.

’Εναλλαγή τοϋ φωτός με τό σκότος.

’’Αρωμα θλίψεως άναδίνεται στό πεταγμά των εφήμερων.
Οί στοχασμοί μας περιπλέκονται με το δίχτυ της βροχής. 
Φθόγγοι μουσικοί τέρπουν τήν άκοη μας.
Τό θρόϊσμ’ άπό τά χρυσά λουλούδια 
δταν πέφτουνε πληγωμένα τό σούρουπο _ „ 
—ελπίδες πού φυλλορροούν άπ’ το δέντρο της ύπαρξης 
μ’ ενα θρήνο μελωδικό.

Ήρθε και φίλησε τά χείλη μας, ή Σιωπή 
κι ανθίσανε στόν κήπο τής μνημης 
οί πένθιμες βιολέττες τών άναμνησεων...

’Όμως εμείς φοβηθήκαμε νά οραματιστούμε 
τό σκοτεινό κύμα τοΰ παρελθόντος. , 
Άρνηθήκαμε τήν επίγνωση τής οδύνης. , _ „ ,
Λαχταρήσαμε τήν άγνή κρυστάλλινη παρουσία των αστρω .

ΤΑΚΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

του μένει Απλός θεατής τής πράξης 
του; Δέν Αρκεί ή διάνοια. Ο Αγιος 
Γρηγόριος ό Παλαμάς μάς δείχνει το 
δρόμο: εΐναι ή τήρηση τής έντολης. 
«’Αγαπήσεις Κύριον τόν θεόν σου έξ 
δλης τής καρδίας σου έξ δλης τής 
ψυχής σου καί έξ δλης τής Ισχύος σου 
καί έξ δλης τής διανοίας σου».

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ
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ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

'Ανοιχτά πάντα κι άγρυπνα τά μάτια τής 
[ψυχής μου 

(Δ. Σολωμός)

Ό Κ. Καιροφύλλας (ΣολωμοΟ, 
’Ανέκδοτα έργα, 1927 σ. 278) μέ δί- 
δαξεν, δτι ό στίχος αύτός δέ βρίσκε
ται στά χειρόγραφα τοΰ Δ. ΣολωμοΟ. 
Εΐναι ίσως κατασκευή τοΰ Πολυλα. 
’Ή εΐναι μέν σολωμικός, άλλ’ άγρα
φος, ποϋ τόν συγκρότησε άπό μνήμης 
ό Πολυλάς καί τόν τοποθέτησε στό 
κείμενο τοΰ «Πορφυρά» καθώς έπίσης 
καί στό β' σχεδίασμα τών «Ελευθέ
ρων Πολιορκημένων».

"Ας ύποθέσουμε, δτι ό στίχος εΐναι 
τοΰ Πολυλα. Πώς πρέπει νά διατε
θούμε; Πιστεύω, πώς άν δεχθοΰμε μιά 
τέτοια ύπόθεση, άπότομα θά έπέλθη 
μιά ύποτίμηση τοΰ στίχου. Καί ’ίσως 
άρχίσουμε νά τόν βρίσκουμε καί λι
γάκι άνούσιο, μιά πού μάς άναγκά- 
ζει νά ψαντασθουμε τό «τερατώδες» 
σύνθεμα: ψυχή μέ μάτια. ’Ίσως άκό
μη θά βροόμε τό στίχο έλαττωματικό 
έξαιτίας άπ’ αύτή τήν άσάφεια τοΰ 
νοήματος, πού δίνει μιά ψευδοεπίφα- 
ση σπουδαίου. ’Ίσως άκόμη νά τόν 
θεωρήσουμε κάπως banal, τετριμμέ- 
νον. Γιατί τότε δέ θά μάς φτάνη ό 
Βηλαράς, ή ό Κορνάρος γιά νά ποΰμε, 
πώς ό Πολυλάς τούς έκλεψε, άλλά 
θά θυμηθούμε καλόβουλα, δτι ή φρά
ση πού τόν συγκρατεΐ εΐναι παλιά 
δσον ό κόσμος, άφοΰ πλανάται—τό 
πνεύμα της τούλάχιστο — στήν Πα
λαιό διαθήκη, άφοΰ, άκόμη, καί ό 
Πλάτων στό Σοφιστή μιλάει γιά «ό· 
φθαλμούς τής ψυχής» καί οί άρχαϊοι 
"Ελληνες, παραπλήσια μέ τήν Ιδέα, 
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δτι ή ψυχή βλέπει έβρισκαν νά πουν 
άνάλογα: «νους όρα» (καί μάλιστα 
καί ή «φωνή όρά» [Σοφ. Οίδ. Κολ. 
138]!) καί οί Λατίνοι έδιναν μάτια στό 
νοΰ: oculi mentis (Κικέρων)...

"Αν δμως ύποθέσουμε, πώς δ Σο
λωμός,εΐναι ό γνήσιος πατέρας τοΰ 
στίχου, τότε τά πράγματα άλλάζουν! 
θά συνοψρυωθοΰμε λιγάκι, θά γίνου
με σοβαροί σάν ψάρια στημένα όρ
θια, θά φορέσουμε στή σκέψη μας έ- 
πίσημη στολή, θά καταπιοΰμε τίς άν- 
τιρρήσεις μας, θά λάβουμε στάση 
προσευχομένου καί θάρχίσουμε νά 
σκεφτώμαστε πρώτα πρώτα — δπως 
γιά δλα τά εύγενικά πλάσματα — 
γιά τήν καταγωγή τοΰ στίχου: «Πό- 
θεν κατάγεται»; ’Αλλά εΐναι κοινό 
μυστικό, δτι πάντων τών άνθρώπων 
προπάτορες εΐναι οί γυμνοί καί ξυπό
λυτοι καί τετραχηλισμένοι Άδάμ καί 
Ευα. ’Έτσι άκριβώς άναλύοντας γε
νεαλογικά, γενετικά τό στίχο θά φτά
σουμε σέ άνάλογο άποθαρρυντικό 
συμπέρασμα, δτι ό προκείμενος στί
χος κοινότατη έχει τήν καταγωγή 
τών συστατικών μερών του εϊτε ό πα
τέρας του εΐναι ό Βηλαράς, εϊτε ό 
Κορνάρος, εϊτε δλο μαζί τό άνθρώπι- 
νο γένος.

Τέτοιες περιπλανήσεις γιά τήν ά- 
ναζήτηση τής καταγωγής μπορεί στό 
τέλος νά εΐναι άγονες καί μάταιες, 
δταν ζυγίζουνται καθ’ έαυτές καί δχι 
σάν στοιχεία χρήσιμα γιά μιάν εύρύ- 
τερη σκέψη. Τί θά μοΰ ώφελοΰσε νά 
διαπιστώσω π. χ. δτι ό στίχος αύτός 
ανοιχτά πάντα κι άγρυπνα τά μάτια τής ψυ-

[χής μου 

έχει κατευθείαν ξεσηκωθή άπό τό 
Spinoza, ό όποιος όμιλεϊ γιά τά oculi 
mentis, ή άπό τόν Hegel, ό, όποιος ό
μιλεϊ γιά «πνευματική δράση», άν 
δέν πρόκειται νά τόν σχετίσουμε έ- 
σωτερικά, τοποθετώντας τον έτσι, 
ώστε νά ίδοΰμε, άν ύπάρχη άνάμεσα 
στή σκέψη τοΰ ΣολωμοΟ, τοΰ Hegel 
καί τοΰ Spinoza μιά πραγματική νοη
ματική (καί δχι άπλώς λεκτική) συγ
γένεια, δπου θά πιστοποιηθή μέσ’ άπό 
τή συνάντηση ή μή συνάντηση τής 
σκοπιμότητας τοΰ στίχου μέσα στό 
γενικό νόημα τοΰ τόπου, δπου τοπο
θετείται άπό τό Σολωμό, μέ τό γενι
κό νόημα τοΰ τόπου, δπου τοποθετεί
ται ή άνάλογη φράση άπό τόν Hegel 
ή τόν Σπινόζα; Τί ώφελεΐ αύτή ή έτσι 
έξωτερική, «γραμματολογική» έξέτα- 
ση, πού στό τέλος δέν άποδείχνει τί
ποτε, τί ώφελεΐ καί άν άκόμα θεωρη- 
θή βέβαιο ή τελείως άνυπόστατο, δτι 
ό Σολωμός άντέγραψε ή δέν άντέ- 
γραψε τή φράση άπό άλλον έν δλω ή 
έν μέρει; Μήπως έχουν ποτέ σημασία 
οί φράσεις, πού μεταχειρίζεται κανείς 
συγκροτημένες ύποσυνείδητα ή συνει
δητά άπό κομμάτια άλλων σκέψεων, 
ή έχει σημασία μόνον ή έννοια, πού 
δίνουμε σ’ αύτές ; Και πότε εΐναι κα
νείς περισσότερο δανειακός, δταν 
συμμαζεύη άπό παντοΰ φράσεις (π. χ. 
λευκές κραυγές κ. τ. τ.) ή δταν εΐναι 
τόσο έξυπνος, ώστε τίποτε μέν άπ’ 
αύτά νά μήν κάνη, νά μιμήται δμως 
όλόκληρη τήν πνευματική ή καλλιτε
χνική θέση ένός ξένου έργου; Τί ση
μαίνει, άν ό Σολωμός άντέγραψεν 
έστω άπό άλλοΰ τή φράση, δταν αύτή 
θά άτονοΰσε στά χέρια του καί θά 
καταντοΰσε άπλή διακοσμητική έκ
φραση ; Καί δταν άπέκτησε μέσα στό 
ποιητικό σύνολο τοΰ Σολωμικού έρ
γου ένα ξεχωριστό καί διαφορετικό 
άπό κείνο πού έχει στόν Έρωτόκριτο 
ή τό Βηλαρά νόημα, αύτό δέ δείχνει 
τήν αύτοτέλεια τής σκέψης τοΰ Σο
λωμοΟ, πού δέ δεσμεύθηκε άπό κείνη 
τοΰ Έρωτόκριτου ή τοΰ Βηλαρά καί 
δέν τόν άπαλλάσσει άπό κάθε ψόγον 

μιμήσεως έστω καί άν ό Σολωμός έκ- 
φράζεται μέ τίς ίδιες άπολύτως δπως 
καί κείνοι λέξεις;

Λοιπόν έκεΐνο πού μετράει καί 
πρέπει νά μετράη εΐναι τό βάρος καί 
τό ποιόν τής φράσης μέσα στά χέρια 
τοΰ ΣολωμοΟ καί δχι ή καταγωγή 
της, πού έπί τέλους άς θεωρηθή άπλό 
ζήτημα μεταβιβάσεως ύλης.

Άν πάλι άπό τήν χρήση τής φρά- 
σεως αύτής άπό τό Σολωμό πρόκει
ται νά έξαχθοΰν γενικά συμπερά
σματα γιά τίς έπιδράσεις, πού δοκί
μασε τό σολωμικό έργο, καί αύτή ή 
θέση δέ θά μ’ εϋρη σύμφωνο.

Γιά νά προσδιορίσω ΐό νόημα toO 
προκείμενου στίχου, θ’ άρχίσω λιγάκι 
άπό μακρυά. θά δώσω πρώτα άμέσως 
παρακάτω τό κείμενο τοΰ ποιήματος 
«Ό πόρφυρας» δπου άνήκει ό στίχος 
—δχι στή μορφή τοΰ χειρογράφου, πού 
μάς δίνει ό Καιροφύλλας, άλλά δπως 
τό άποκατάστησε ό Πολυλάς πού μετέ
πλασε τήν τάξη τών στίχων τοΰ χει
ρογράφου καί πρόσθεσε άπό μνήμη 
άλλους, θά σημειώσω μέ χαρακτηρι
στικά γράμματα, τούς στίχους πού 
πρόσθεσεν ό Πολυλάς στό άρχικό κεί
μενο. Καί άκόμη θά κάμω μιά—περι- 
ωρισμένη—άνασύνθεση τοΰ κειμένου 
καί τών παραλλαγών στά σημεία πού 
νομίζω πώς εΐναι αύτή άπαραίτητη.

Ο ΠΟΡΦΥΡΑΣ
1

Ή κόλαση πάντ’ άγρυπνεΐ στά στήθια σου 
[τριγύρου, 

άλλά δέν έχει δύναμη πάρεξ μακρυά καί 
[πέρα, 

μακρυά ’πό τήν Παράδεισο, κ’ έσϋ σ’ έσέ 
[’χεις μέρος.

Μέσα στά ’στήδηα σου τ’ άκοϋς, Καλέ νά 
[λαχταρίζει;

Κοιτρς τού ρόδου τή λαμπρή πρώτη χαρά 
[τοϋ ήλιου;

Ναί, πρώτη' άλλ' όμως δεύτερη άπό τό πρό- 
[σωπό σου!

3
Χιλιάδες άστρα στό λουτρό μ’ έμέ νά 

[στείλ’ ή νύχταΙ
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4
Γελφς κ* έσυ στά λούλουδα, χάσμα τοΰ βρά- 

[χου μαύρο.

Κοντά 'ναι τό χρυσόφτερο και κατά δώ γυρ- 
[μένο, 

π άφησε ξάφνου τδ κλαδί γιά τού γιαλού 
[τήν πέτρα 

κ’ έκεΐ τηρά τής θάλασσας καί τοϋρανοϋ τά 
[κάλλη, 

κ' έκεΐ τραυφ τόν ήχο του μ* όλα τά μάγια 
[πδχει.

Γλυκά ’δεσε τή θάλασσα και τήν έρμιά τοΰ 
Ϊίράχου 

__ ____ _ _ _ _ _ πει νά 
[προβάλη.

Πουλί, πουλάκι πού σκορπφς τδ θαύμα τής 
[φωνής σου, 

εύτυχισμός ά δέν είναι τδ θαύμα τής φω- 
[νής σου, 

καλδ στή γή δέν άνθισε, στόν ουρανό κα- 
[νένα.

Δέν τδλπιζα νά ’ναι ή ζωή μέγα καλό καί 
[πρώτο! 

Άλλ’ &χ! άλλ’ άχ! νά μπόρουνα σάν άστρα- 
[πή νά τρέξω, 

βγαλμέν’ άστρϊ νά μήν εΐναι καϊ νά ’μαι 
[γυρισμένος 

με’ τής μητρός μου γύρισμα, μέ φούχτα 
[γή τής γής μου.

6
φιλώ τά χέρια μ' και γλυκά τδ στήθος μ" 

[άγκαλιάζω.
Ανοιχτά πάντα κι άγρυπνα τά μάτια τής 

("ψυχής μου.
Ποιά πηγή τάχα σέ γεννφ χαριτωμένη 

[βρύση.· 
7

Φύση, χαμόγελ’ άστραψες κ’ έγίνηκες δι- 
[κή του, 

έλπίδα, τόδεσες τδ νοΰ μ* όλα τά μάγια 
[πδχεις.

Νιος κόσμος όμορφος παντού χαράς και κα- 
[λωσύνης ’) 

Γύρου κοιτφ νά τδν ίδή...................................
Κοντά ’ναι κεϊ στό νιόν όμπρός ό τίγρις 

[τοΰ πελάγου 
κι άλιά μακρυά ’ναι τό σπαθί, μακρυά ’ναι 

[τό τουφέκι!
Άλλ’ δπως εσχισ’ εύκολα βυθό τρανό καί 

, [βϊήκε
κι ώρμησε........................................................
κατά τδν κάτασπρο λαιμό, πού λάμπει σάν 

[τόν κύκνο, 
κατά τδ στήθος τδ πλατύ και τό ξανθό

1) Στό χειρόγραφο
Νιός κόσμος δόξας καί χαρας άνΘΙζει στήν ψυχή του·

χ [κεφάλι
και κατά τη μεγαλόψυχη γλυκειά πνοή τής

[νιότης, 
έτσι κι ό νιός 2)..............................................

2) ένν : ξέφυγε

τής φύσης άπό τς όμορφες καί δυνατές άγ-
[κάλες 

όπου τόν γλυκοφίλησε καί τοΰ γλυκομι- 
[λοΰσε. 

Κ’ εύθύς ξυπνφ σ’ έλεύθερο κορμί π’ ά- 
[στράφτει 

τήν τέχνη τοΰ κολυμπιστή καί τήν όρμή 
[τής μάχης.

8
Πριν πάψ’ ή μεγαλόψυχη πνοή, χαρά γε- 

[μάτη, 
άστραψε φώς καί γνώρισε ό νιός τόν έαυ- 

[τό του

Οί κόσμοι γύρου άνοιγαν κορώνες νά τοΰ 
[ρίξουν!

Άπομεινάρι θαυμαστό έρμιάς και μεγαλείου, 
όμορφε ξένε καί καλέ καί στδν άνθό τής

, [νιότης,
άμε και δεξου στό γιαλό τοΰ δυνατού τήν

[κλάψα!

"Ενα ποίημα άκρωτηριασμένο. 
Ποιός εΐναι ώστόσο ό ποιητικός κό
σμος, πού άνασταίνει έμπρός μας ή 
πού μάς κάνει νά τόν χαροϋμε;

Τίθεται ή δαντική Ιδέα, δτι γύρω 
στό στήθος τοΰ ναύτη, πού πάει νά 
χαθή άδικα, άγρυπνεΐ ή Κόλαση σάν 
ένα δν τερατώδες, πού ζητάει νά 
φθείρη τά άξια πράματα: μά τό τέ
ρας δέν κάνει παρά νά γυρνάη άδύ- 
νάμο μπροστά καί γύρω στό στήθος 
τοΰ ναύτη, πού εΐναι φωλιά αίσθημά- 
των παραδεισένιων.

Σκύβοντας έτσι στή μορφή τοΟ 
ναύτη τή βρίσκουμε παραδεισένια καί 
άγνή’ άλλά και τό πρόσωπό του φέγ
γει μπροστά μας άκόμη πιό λαμπερό 
καί άκόμη πιό χαρούμενο άπό τή χα
ρά τοΰ ρόδου δταν πρωτοαντικρύζει 
τόν ήλιο. "Ετσι γιά μας ό ναύτης άν- 
τίφεγγίζει δλος σάν τήν άγνή χαρά 
κ’ έχει τήν ήθική δύναμη τοΰ παρα
δείσου, πού διώχνει τό κακό. ’Ανήκει 
λοιπόν στόν άγγελικό κόσμο, τόν ή- 
θικό, τόν ώραΐο καί τόν άγνό. "Ετσι 
τόν έπλασεν ή άγάπη τοΰ Σολωμοΰ, 
άλλά καί ή αισθητική του πού: τό ώ- 

ραΐο καί τό άγνό, τό ήθικά δμορφο 
ζητάει νά τό βρή στή γή.

"Αλλη είκόνα: παριστάνεται μέσ’ 
άπό τό τραγοΰδι τοΰ χρυσόφτερου 
πουλιοΰ ή φύση γεμάτη γοητεία, μα
γευτική. Εΐναι εύτυχία, εΐναι μιά εύ- 
δαιμονία νά τήν άντικρύζη κανείς.

Ό ναύτης μαγεμένος άπό τήν ό- 
μορφίά τής φύσης κατεβαίνει σάν τό 
πουλί κι αύτός στοΰ γιαλοΰ τήν πέ
τρα. θέλει νά κολυμπήση νά γίνη ένα 
μέ τήν όμορφιά, νά τήν αίσθανθή σάν 
κάτι πού θά τόν ψηλαφάη άπαλά, 
γλυκά σάν χάδι—ύδάτινο χάδι—άπά
νω του. Κολυμπάει. Πόσον όμορφα 
εΐναι δλα, δλα χαμογελούν! Κι αύτό 
τό μαΰρο χάσμα τοΰ βράχου φαίνεται 
νά γελά! Εύδαιμονία! Ή αίσθηση 
τής ζωής εΐναι άμεση καί σπαρταρι
στή. Ή ζωή εΐναι τήν ώρα αύτή τό 
πρώτο καί μεγαλύτερο καί άπροσδό- 
κητο καλό:
Δέν τό ’λπιζα νά ’ναι ή ζωή μέγα καλό και 

[πρώτο!
άναφωνεΐ ό ναύτης, σά νά λέη: 
άνοιχτά πάντα κι άγρυπνα τά μάτια τής ψυ- 

[χής μου 
θέλω νά ’χω! νά μήν έκλεινα ποτέτά 
μάτια μπροστά σέ τούτη τήν ε ύ δ α ί- 
μονη βίωση τής ομορφιάς καί 
νά ’χω πρόθυμα καί στητά δλα τά 
κύτταρα σ’ αύτή τήν αίσθηση τής χα
ράς τοΰ ζήν!

"Οσα λέγουνται παρακάτω, στούς 
στίχους τοΰ άποσπάσματος 7, φαί- 
νουνται άτεχνα, καθώς περιέχουν ασυ
νήθιστες στό Σολωμό .ρητορικές άπο- 
στροφές, πού δέν προσθέτουν τίποτε. 
Διότι κ’ έκεΐνο άκόμη, πού έχει κάποια 
σημασία στό στίχο
νιός κόσμος όμορφος παντού χαράς καί κα- 

[λωσύνης 
δηλ. ό προσδιορισμός «καλωσύνης» 
γιά βαθύτερο περιεχόμενο τής όμορ- 
φιάς, αύτό τέθηκε πρωτύτερα μέσα 
στούς στίχους
Πουλί, πουλάκι, πού σκορπάς τό θαύμα τής 

[φωνής σου, 
εύτυχισμός ά δέν είναι τό θαύμα τής φω- 

[νής σου

καλό στή γή δέν άνθισε, στόν ουρανό κα- 
[νένα !)

(δπου «καλό» σημαίνει εύτυχία, ήθική 
χαρά, άγνότητα)

"Ενα τέτοιο α ί σ θ η τ ι κ ό άγνάν- 
τεμα εΐναι καί ή θ ι κ ό δχι βέβαια γιά 
τό ναύτη, άλλά γιά τό Σολωμό (άφοΰ 
ή φύση εΐναι καλή μετά τόν Rous
seau. Ό ήθικός προσδιορισμός τής φύ
σης γενόμενος άπό τό ναύτη θά ήταν 
ψεύτικος καί στολισματικός, δταν έκφέ- 
ρεται σέ μιά στιγμή έντονης αισθητι
κής ένώσεως μέ τό πράγμα, μέ τή 
φύση πού εΐναι μιά καθαρή όμορφιά 
χωρίς άλλους προσδιορισμούς. Καί 
άληθινά, άν προσέξουμε κάπως τό 
στίχο τοΰ σολωμικού χειρογράφου 
νιός κόσμος δόξας και χαράς άνθίζει στήν

[ψυχή του 
κοντά στόν ϊδιο στίχο, δπως τόν μετα
μόρφωσε ό Πολυλάς
νιός κόσμος όμορφος παντού χαράς καλω- 

[σύνης
θά γίνη φανερό δτι ό Σολωμός δέν 
έπρόσθεσε στοιχείο ήθικό στό στοχα
σμό τοΰ ναύτη, δπως τό ’κάνε άνεπί- 
καιρα ό Πολυλάς έφαρμόζοντας άψυ- 
χολόγητα τή σολωμική θεωρία γιά τό 
'Ωραίο καί τό ’Ηθικό κ’ έκεΐ άκόμα 
πού αύτή δέ μπορεί νά βρή καμμιά 
δικαίωση.

Πολύ περισσότερο μάς φαίνεται, 
άπίθανο, δτι ό ναύτης (καί σέ κάθε 
περίπτωση: ένας ναύτης) μέσα σέ μιά 
καθαρή βίωση τής όμορφιάς τοΰ κό
σμου καί τής Ζωής θά προχωρούσε 
στήν καθαρή πνευματική περιοχή, σέ 
καθαρές όντολογικές άναζητήσεις, νά 
ζητήση νά βρή τήν πηγή πού άνέ- 
βρυσε καί λαμπάδιασε τό χαριτωμέ
νο θαΰμα τής φύσης:
ποιά πηγή τάχα σέ γεννφ χαριτωμένη βρύση;

Ό θεός δέ βρέθηκε άπό τόν άν
θρωπο τοποθετημένο σέ στάση αισθη
τική, άλλ’ άπό τόν έμφοβο άνθρωπο, 
τόν μικρόν μπροστά στό μεγάλο, 

«δτι έποίησε μεγαλεία ό δυνατός».

1) Τό πουλί είναι έδώ φορέας τής όμορφιάς 
τοΟ κόσμου (τής φύσης)
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‘Ερώτημα όντολογικό, άνησυχία 
μεταφυσική μέσα στό αίσθητικό ά- 
γνάντεμα, πού είναι καθαρή ά γ ά- 
π η, δέ χωράει. Ό στίχος άρα 
ποια πηγή τάχα σέ γεννρ χαριτωμένη βρύση; 
φαίνεται μάλλον ένσφηνωμένος στό 
κείμενο άπό τόν Πολυλα.

Καί τώρα είναι ή στιγμή νά θέ
σουμε μπροστά μας τό νόημα τοϋ 
άλλου άπομονωμένου στίχου: 
ανοιχτά πάντα κι άγρυπνα τά μάτια τής ψυ- 

[χής μου
Νά ‘χη τάχα περιεχόμενο φιλοσο

φικό, αίσθητικό ή ήθικό; Καί ποιά 
εΐναι αύτά τά μάτια τής ψυχής, πού 
πρέπει νά εΐναι άνοιχτά καί άγρυπνα 
καί μπροστά σέ τί;

Ή άπόκριση δέν εΐναι άμεσα δυνα
τή, άν δέν τοποθετηθή πρωτύτερα ό 
στίχος μέσα στό γενικώτερο πνεύμα 
τού ποιήματος.

"Επειτ’ άπό τό φανέρωμα τής φύ
σης, τής όμορφης καί καλής, τής πα- 
ραδεισένιας, πού μόριό της άναδεί- 
χτηκε ό ναύτης, άκολουθεΐ τό φανέ
ρωμα άλλης μορφής, τής κλασσικής, 
τής τερατώδικης, τού θαλασσινού θε
ριού. Άκολουθεΐ τό έπεισόδιο. Τό τέ
ρας τό κακό όρμα στόν άγγελικό, τόν 
όμορφο καί τόν άγνό ναύτη. Τό τέ
ρας είναι ή φυσική, κτηνώδικη δύνα
μη καί βία, πού πιάνει τόν άνθρωπο 
καί πάει νά τόν πνίξη δπου τόν βρή, 
δπου τόν λάχη· καί στή μέση τού πε- 
λάγου άκόμα. Εΐναι ή άλύγιστη καί 
άκατάμάχητη καί όρμητική φυσική 
άνάγκη, ή Αναγκαιότητα.

"Οταν ένας ναύτης κολυμπάει, δο- 
μένσς στή θέα τής όμορφιας, ό ίδιος 
όμορφος, άγνός, άγγελικός, παραδει- 
σένιός, ύπάρχει πάντα ένα τέρας, μιά 
κολασική μορφή, πού παραμονεύει κά
τω άπό τά κύματα τής θάλασσας, 
έκεΐ δπου σφύζουν άμέριμνοι οί παλ
μοί τής ζωής. Εΐναι ή άναγκαιότητα 
τής φύσεως, ή φυσική άναγκαιότητα 
τής καταστροφής.

Αύτό θέλει νά πή τό ποίημα. "Ομως 
βρίσκω, πώς τό φανέρωμα τής Άναγ- 
καιότητας γίνεται μέ τρόπον άτελή: ή 

Άναγκαιότητα έμφανίζεται σάν κάτι 
έξωτερικό καί άκόμη σάν κάτι, πού 
δέν εΐναι δπως ή Μοίρα έξω άπό 
κάθε σύγκριση σέ δύναμη, σάν κάτι 
πού δέν ξεπερνάει άπόλυτα τή δύνα
μη τού ναύτη σά νόμος φυσικός. Ή 
φθορά, πού έρχεται στό ναύτη άπ’ 
έξω, δέν ύψώνεται ώς τήν Άναγκαιό
τητα, άλλά δακτυλοδεικτεΐ άπλώς τήν 
τύχη.

Καί ή άπό τό Σολωμό αίσθηση τοΰ 
άτελούς παρουσιάσματος, ή καλύτερα 
τό γεγονός, δτι δέν στάθηκε στό Σο
λωμό μπορετό νά στήση ριζικώτερα, 
έσωτερικώτερα καί βαθύτερα τό πα- 
ρουσίασμα τοΰ καταστρεπτικού τέρα
τος, πιστεύω πώς εΐναι ένας άπό τούς 
λόγους, πού τό ποίημα έμεινε άτε- 
λείωτο..

Άλλ’ άς προχωρήσουμε, λησμονών
τας πρός στιγμή τίς παρατηρήσεις 
μας. 'Η όρμητική έμφάνιση τοΰ τέρα
τος δίνει άφορμή νά ξυπνήση τό άτο
μο μεσ’ άπό τή φύση πού τό είχε 
αίχμαλωτίσει, άφομοιώσει. Ή άφύπνι- 
ση τού άτόμου εΐναι σύγχρονα ένα 
ξύπνημα τής ήθικής προσωπικότητας. 
Ό ναύτης δέ δειλιάζει· φουντώνει 
μέσα του ή όργή καί σκέπτεται νά 
πολεμήση, νά χτυπήση: Εΐναι ό άνθρω
πος, πού άντιστέκεται στήν άναγκαιό
τητα τής συμφοράς, πού δέν ύποκύ- 
πτει άν δέν παλαίση, άν δέ δείξη, δτι 
έχει μέσα του κάτι ισχυρότερο άπό 
τή φύση, πού ζητάει νά τόν έξουθε- 
νώση: τή δύναμη νά πραγματοποιήση 
ή τούλάχιττο νά σκεφθή τήν άντίστα- 
ση: αύτό πού ζυγίζει τήν ήθική του 
άξία καί όνομάζεται έλευθερία.

Άλλά τώρα, πώς μπορεί νά φαν- 
ταστή κανείς τό ναύτη πραγματο
ποιούντο τήν άντίσταση, στήν πραγ
ματική καί όχι πειά στήν ποιητική έ- 
πιφάνεια τής ζωής; Πώς μπορεί νά 
φαντασθή κανείς χωρίς νά γελάση, 
τό ηρώα νά σκέπτεται σ ο β α- 
ρά ν’ άντισταθή ένάντια σ’ ένα σκυ
λόψαρο;

Κ’ έδώ άκόμη θέλω νά προσθέσω, 
δτι ό Σολωμός άφησε τό ποίημα άτε- 

τής φύσεως, στόν άφιλοκερδή έκεϊνον 
θαυμασμό πρός τό ώραΐο, πού μαγεύει 
καί αίχμαλωτίζει τό θαυμασμό, πού 
μας φέρνει σέ κατάσταση γοητείας, 
ήμισυνειδησίας, ονειρική καί αισθα
νόμαστε, δτι έχουμε συναρπασθή, δτι 
έχουμε δοθή καί δμως πάλι, πώς είμα
στε ήμεΐς αύτοί πού έχουμε αύτή τή 
συναίσθηση σέ μιά κατάσταση πού ό 
Παπαδιαμάντης άποδίδοντας τόν διε
θνή δρο contemplation θά τήν ώνό- 
μαζε: άγνάντεμα, μυθική σύγχυσή μας 
μέ τό άντικείμενο· στιγμή, πού έχουμε 
χάσει τόν έαυτό μας καί διότι άκρι
βώς τόν έχουμε χάσει γι’ αύτό τόνε 
βρίσκουμε πλουσιώτερο, περισσότερο 
εύρύ, διάχυτο, σκόρπιο μέσα στήν 
όμορψιά πού θεάται...

θά σήμαινε λοιπόν ό στίχος τήν 
κατάσταση τής καθαρής αισθητικής 
διαχύσεως μπροστά στή γοητευτική 
όμορψιά τής φύσεως. Αύτή ή έκδοχή 
φαίνεται σ’ έμένα ή πειό πιθανή, γιατί 
έναρμονίζεται μέ τή θέση τοΰ ναύτη 
μέσα στή φύση, πού τόν έχει έτσι μα
γικά πλησιάσει.

Ό στίχος δέ μπορεί νά έχη ήθικό 
περιεχόμενο, δπως θέλει ό κ. Τωμα- 
δάκης (βλ. περιοδ. «Κρητικές Σελίδες»· 
τ. 8-10, 1936) «Ανοιχτή ή συνείδησή 
μας ή ήθική γιά νά μήν ξεπέση... ή 
ύποδουλωθή στό ένστικτο. ’Άγρυπνα 
τά μάτια τής ψυχής, φύλακές της, α
νιχνευτές της, άνιχνευτές τοΰ κακού, 
πού πρέπει νά νικηθή κι άν πλησιά- 
ση. Ποιητική έπιθυμία... άνεβασμένη 
στή... θεία έξαρση τής παγκόσμιας ή- 
θικής συνειδήσεως».

Άλλά ούτε πνευματικό περιεχό
μενο μπορεί νά έχη ό στίχος, δπως 
θέλει ό κ. Άποστολάκης. («Ή ποίηση 
στή ζωή μας» σελ. 112-3) «Πνευμα
τική άγαλλίαση καί πνευματική μονα
ξιά εΐναι τό νόημα τού β' στίχου: 
«άνοιχτά πάντα...», σάν ένας σταθμός 
στήν ποιητική προτού φθάση στόν 
γ' στίχο: «ποιά πηγή τάχα...», δπου 
άστράφτει ή χαρά [=ή πνευματική ά
γαλλίαση] καθαρώτερη μέ τήν άντι- 
κειμενική μορφή της καί «ή [πνευμα-

λείωτο άπό τήν αίσθηση τοΰ κωμικοΰ 
άδιεξόδου. ‘Η προκείμενη καί ή προη
γούμενα άναψερμένη άτέλεια δεί
χνουν, δτι λείπει άπό τό ποίημα ή έ- 
σωτερική έκείνη Ισορροπία τών στοι
χείων, τό συνταίριασμα σύλληψης καί 
μορφής, πού μπορεί νά πηγάζη μόνον 
άπό τό σύγχρονο φούντωμα μέσα στή 
συνείδηση τής ιδέας καί τής έκφρασής 
της. ’Εδώ φαίνεται, πώς ή έκφραση, 
τό περιστατικό, τό περίβλημα τής 
ιδέας ύπήρχε άπό πριν έτοιμο στό 
έπεισόδιο τοΰ χαμοΰ τοΰ ναύτη, δμως 
ό Σολωμός δέν κατώρθωσε νά τοΰ 
δώση νόημα βαθύτερο, διότι δέν ήταν 
έπιδεκτικό άπό μεγαλύτερη έκβάθυν- 
ση καί ή άποτυχημένη προσπάθεια 
τοΰ ποιητή στέκεται μπροστά μας 
στά συντρίμματα τοΰ ποιήματος του. 
Γενικά, δπως έχει τώρα τό ποίημα 
σταλάζει ήρεμα τή θλίψη γιά τό χαμό 
τοΰ 'Ωραίου καί τοΰ Αγνού, ένώ ή 
τοιχογραφία, πού θά μάς έλκυε ώς 
τό κέντρο τού ποιήματος: νά Ιδούμε 
μέ άγωνιώδη μάτια τήν τραγική νίκη 
τοΰ άγγελικού κόσμου έχει μείνει γιά 
πάντα άτελείωτη.

’Έπειτ’ άπό τήν άνάδειξη τής πι
θανής σημασίας τοΰ ποιήματος, ξα
ναρχόμαστε στό έρώτημα: ποιό εΐναι 
τό νόημα τού στίχου
ανοιχτά πάντα κι άγρυπνα τά μάτια τής ψυ- 

[χής μου
τοποθετημένο μέσα στήν δλη πνευ
ματική άτμόσφαιρα τοΰ ποιήματος.

Έν πρώτοις φαίνεται, δτι ό στί
χος αύτός δέν έκφράζει κάτι τό κύριο 
μέσα στό ποίημα, άφοΰ ώς κύριο 
νόημα βρέθηκε ή ήθική ομορφιά, ή 
ήθική άξία τοΰ άνθρώπου, πού πάει 
νά μεταβάλη σέ έλευθερία τήν άναγ
καιότητα τής συμφοράς—σιλλερική 
άντίληψη τής ζωής. Στό στίχο ύποδει 
κνύεται μιά κατάσταση έντάσεως, στήν 
όποια καλείται νά βρίσκεται πάντοτε 
ό άνθρωπος ή μιά κατάσταση έκστά- 
σεως θεωρησιακής. Κάτι τρίτο άπο- 
κλείεται.

Ό ναύτης, ό άνθρωπος, βρίσκεται 
δοσμένος στήν αισθητική ένατένιση
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τική] μοναξιά γίνεται άφοσίωση, ή τέ
λεια Ενωση μέ τόν κόσμο καί τή ζωή». 
’Έχει λοιπόν κατά τόν κ. Άποστο- 
λάκη δ στίχος

άνοιχτά πάντα χι άγρυπνα τά μάτια τής ψυ- 
[χής μου 

πνευματικό περιεχόμενο καί μάλιστα 
τέτοιο,πού νά σχετίζεται άμεσα 
μέ τόν έπόμενο στίχο

ποιά πηγή τάχα σέ γεννά, χαριτωμένη βρύση 
ό όποιος νά άποτελή έπέκτασή του. 
Άλλά πώς; μέσα σέ παρόμοιες 
στιγμές;

Ό νέος ναύτης, πού μέ τόν Εξοχο 
λυρικό στίχο
δέν τό 'λπιζα νά "ναι ή ζωή μέγα χαλά καί 

[πρώτο 
πρωτοανακαλύπτει τή ζωή, γιά τόν 
όποιον ή ζωή εΐναι Ενα ξαφνικό κέρ
δος μπροστά στά έκθαμβα μάτια του, 
αύτός πού εΐναι γεμάτος θάμβος καί 
έκσταση αισθητική καί άγάπη, πού τά 
μεταβάλλει αύτή τή στιγμή σέ αύτο- 
αγάπη καί αύτοθάμβος, αύτός πού 
μέσα σ’ αύτή τή ζωή πού άγαπά τόν 
έαυτό της βυθίζεται, δπως βυθίζεται 
ό μακάριος άνθρωπος στή βίωση τής 
ίδιας του ζωής, αύτός, εΐναι δυνα
τόν, εΐναι ψυχολογικά άληθινό 
τήν ϊδια στιγμή νά σπουδάζη τόν 
έαυτό του, νά Εχη πνευματικές άνη- 
συχίες καί νά ζητάη νά γίνη πνευμα
τικά πιό πλούσιος, ν’ άνέβη πιό ψηλά 
στήν κλίμακα τής διαλεκτικής καί άν 
ύποθέσουμε άκόμη, πώς Ενας ’Άγγλος 
ναύτης ήταν Επιδεκτικός γιά τέτοια 
άνεβάσματα; Δέν εΐναι φανερό, δτι ή 
γνωστική θεώρηση, ή «μελέτη», ή 
«συλλοή», άλλη περιοχή τής ζωής, με
ταφέρθηκε έδώ έπειγόντως καί φορ
τώθηκε στήν πλάτη τοΰ άπλοΐκοΰ 
"Αγγλου ναύτη σέ στιγμή μάλιστα ό- 

λότελα άνεπίκαιρη;
ΑΙσθανόμαστε μιά κρύα άνατρι- 

χίλα, δτι στήν αίσθητική άγνότητα 
τής άπλοϊκής ψυχής τοΰ ναύτη περ
πάτησε ή σαρανταποδαροΰσα τής όν
τολογικής άνησυχίας. Ή κριτική, ό Ε
λεγχος, ή Ερώτηση, ή «συλλοή» εΐναι 
άκριβώς μιά νέα κατάσταση, εΐναι ά
κριβώς μιά Εξοδος άπό αύτή τήν ά
μεση αισθητική πείρα, άπό τό άγνάν- 
τεμα, άπό τό αίσθητικό παρόν πού 
εΐναι πλημμυρισμένο άπό άγάπη. Ό 
πνευματικός Ελεγχος πάνω στή βίωση 
μιας αισθητικής στιγμής 
ποιά πηγή τάχα σέ γε-wg χαριτωμένη βρύση; 
είναι Ενα καθαρό γεγονός Εξόδου άπό 
τή συνειδητή αύταπάτη (δπως ώνο- 
μάσθηκε ή αίσθητική στιγμή) πρός τήν 
καθαρή συνείδηση, εΐνα άρα άρνηση 
τής πρώτης, κάτι διάφορο άπό τήν 
πρώτη. “Οταν δεχθοΰμε δτι τά δυό 
διάφορα αύτά πράγματα εΐνα συνα
κόλουθα, ταυτόχρονα, δσα προσφέ
ρουν ό β' καί ό γ' στίχος, αύτό Ισο
δύναμε! μέ Ενδειξη άντιφάσεως. Ή 
άντίψαση αίρεται, δταν άρουμε τή 
συσχέτιση β' καί γ' στίχου.

Άλλά που στηρίζεται ή Ερμηνεία 
πού άναγνωρίζει πνευματικό περιεχό
μενο στό στίχο 
άνοιχτά πάντα χι άγρυπνα τά μάτια τής ψυ- 

[χής μου 
καί άκόμα περισσότερο προχωρών
τας δένει μέ τό ίδιο άκριβώς πνευμα
τικό περιεχόμενο τόν β' μέ τόν γ' 
στίχο δπως μάλιστα τό Εξηγεί ό κ. 
Άποστολάκης; Άπό ποΰ βγαίνει τό 
νόημα, δτι στούς στίχους αύτούς άπό 
τό Ενα μέρος ή πνευματική χαρά ύψώ- 
νεται στήν άφηρημένη Εννοια «ή 
χαρά» (πράγμα, πού δηλώνεται μέ τή 
φράση τοΰ κ. Άπ. «άστράφτει ή χαρά 

καθαρότερη μέ τήν άντικειμενική μορ
φή της») καί άπό τό άλλο μέρος ή 
μοναξιά γίνεται ’Αφοσίωση δηλ. τέλεια 
Ενωση τοΰ μοναχικοΰ άτόμου μέ τόν 
κόσμο καί μέ τή ζωή; δτι δηλ. ύπάρ- 
χει Εδώ μιά μεταφυσική κλιμάκωση, 
δπου μεταβαίνουμε άπό τό περιστα
τικό (πνευματική χαρά—ή Χαρά) πρός 
τό άφηρημένο καί άπό τό άτομικό 
πρός τό ύπερβατικό (μοναξιά—Αφο
σίωση);

Εΐναι φανερό, πώς δέν ύπάρχει 
τίποτε άπ’ αύτά, πώς οί δύο στίχοι

εΐναι τελείως άνεξάρτητοι ό Ενας άπό 

τόν άλλο!
Αύτήν τήν περιπέτεια εΐχε μέσα 

μου ό στίχος
άνοιχτά πάντα χι άγρυπνα τά μάτια τής ψυ-

[χής μου
δπου δυό μάτια μαρμαίρουν μέσ’ άπό 
τό ήμίφως, κυριευμένα ναί αίχμάλω- 
τα ναί, έκθαμβα, μάτια ναύτη, ποιη
τικά, δχι δμως μάτια φιλοσόφου, 
προσηλωμένα, κατακτητικά, παγερά, 
άκίνητα, δασκαλικά.

ΠΕΤΡΟΣ Σ. ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ
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Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ

ΟΙ «Μακεδονικές 'Ημέρες» συνεχίζουν τήν ερευνά γιά τις τάσεις τής 
νεοελληνικής λογοτεχνίας στά τελευταία είκοσι χρόνια.

1) Ποιά στάση πήρε ή πεζογραφία τής τελευταίας είκοσαετίας άπέ- 
ναντι στήν έλληνική ζωή.

2) ’Απασχολήθηκε ή μεταπολεμική λογοτεχνία μας μέ τήν ερευνά 
τοΰ εσωτερικού άνθρώπου, δημιούργησεν έργα ύποκειμενικά μέ ξεχωρι
στά χαρακτηριστικά, ξεπέραοε αύτό πού ύπήρχε πλαταίνοντας τά δριά 
της, καί θ’ άφήσει έργα πού θά ζήσουν;

3) Ποιούς θεωρείτε ώς τούς καλύτερους πεζογράφους τής τελευταίας 
είκοσαετίας πού έκφράζουν πιό χαρακτηριστικά ξεχωριστές λογοτεχνικές 
τάσεις;

4) Ποιές είναι οί τάσεις τής ποιήσεώς μας τής τελευταίας είκοσα
ετίας;

5) Ποιούς θεωρείτε ώς τούς καλύτερους ποιητάς τής τελευταίας 
είκοσαετίας;

’Ελπίζουμε δτι ή κριτική συζήτηση πάνω σέ παρόμοια θέματα μπο
ρεί νά δημιουργήση μιά πιό ξάστερη συνείδηση τών άξιών, πού θά όδη- 
γήση σέ μιά τοποθέτηση σαφέστερη άπό τή σημερινή τοΰ έργου τών 
συγγραφέων.

Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΤΡΑΤΣΙΚΑΣ

Μοΰ κάνετε τήν% τιμή νά ζητήσετε τήν 
ταπεινή μου γνώμη’γιά τή νεοελληνική λο
γοτεχνία στά τελευταία είκοσι χρόνια. Τά 
έρωτήματά σας άναφέρονται σέ ζητήματα 
φλέγοντα, σοβαρά, καί, νομίζω, πώς άπό 
τήν έρευνα αύτή κάτι καλό μπορεί νά 
προκύψη. Μοΰ φαίνεται δμως πώς άκόμα 
δέν έφτασε τό πλήρωμα τοΰ χρόνου, ώστε 
νά εΐναι δυνατό νά έκφρασθοΰμε κάπως 
άντικειμενικά γιά τά προβλήματα πού ένδια- 
φέρουν τή γενεά μας.

ΟΙ συγγραφείς τών μεταπολεμικών χρό
νων δέ βρήκανε τό δρόμο τους τελειωτικά, 
δέ δώσανε τόν καλύτερον έαυτόν τους κι’ 
άνάμεσα σ’ αύτούς—ποιητές καί πεζογρά
φους—δέν ξεχώρισε ή μεγάλη «μορφή» 
πού, μέ τήν καθολικήν ενόραση τοΰ κόσμου, 
τήν ποιότητα—κι’ δχι τόν δγκο τοΰ δημιουρ
γικού της έργου—νά σταθή ή μεγάλη άφε- 
τηρία γιά τήν άνθιση μιας καινούργιας 
πνευματικής έλληνικής ζωής. Στήν Ελλά
δα πνευματική ζωή, μέ μεγάλη παράδοση 
—παράδοση αιώνων—δέν ύπάρχει. Ή 
γλώσσα μας, παρ’ δλην της τή σημερινήν 
έξέλιξη, δέν άποκρυσταλλώθηκε, ή φιλο
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σοφία μας εΐναι κάπως ρηχή, οί τάσεις 
άκόμα άκαθόριστες, οί όρίζοντες—τοΰτο 
πρό πάντων—στενοί. 'Υπάρχουν μονάχα 
πνευματικοί έργάτες, εύσυνείδητοι, καλο
προαίρετοι, μέ ταλέντο καί χωρίς ταλέντο, 
μέ μόρφωση καί χωρίς μόρφωση, πού ένδια- 
φέρονται πραγματικά ή δείχνουν πώς έν- 
διαφέρονται γιά τά προβλήματα τών ση
μερινών καιρών καί προσπαθούν, άλλοι μέ 
τό στίχο, άλλοι μέ τό πεζογράφημα ή τό 
θέατρο κι’ άλλοι μέ τό δοκίμιο, νά ζωγρα
φίσουν σέ έργα τέχνης «βιώσιμα» τή γύρω 
πραγματικότητα. Προσπάθεια—ή έργασία, 
άν προτιμάτε,—πού προκαλεϊ τό σεβασμό, 
τή συμπάθεια, πού γεννά τήν άγάπη, τή 
στοργή...

Μά δταν κάποτε συγκρίνω—καί τοΰτο 
μοΰ συμβαίνει συχνά—τή μεταπολεμική 
έλληνική γενεά—άπό τό 1918 καί πέρα— 
μέ τή γενεά τή γαλλική ή τήν άγγλική, διε
ρωτώμαι άν μπορή νά γίνη μιά τέτοια— 
κάπως έπικίνδυνη κατά βάθος—σύγκρισις. 
ΟΙ ξένοι τής ίδιας γενεάς έδωσαν έργα 
«βιώσιμα»,—καί πολλά ξεπέρασαν τά σύνο
ρα τής πατρίδος πού τά γέννησε. ’Εδώ, 

μόλις ξεχωρίζουν μερικά όνόματα, μερικά 
έργα, πού τελειωτικά έκρινε ή θά κρίνη ό 
χρόνος.

I Πρέπει δμως νά εΐμεθα ειλικρινείς. Στήν 
κάπως θλιβερή τούτη κατάσταση—θλιβερή 
δταν πρόκειται γιά συγκρίσεις—συντείνουν 
σ’ έμάς οί βιολογικές συνθήκες, ή άδιαφο- 
ρία τών έκδοτών (δρα γε ύπάρχουν έκδο
τες; οί περισσότεροι, τά έννέα δέκατα τών 
συγγραφέων τυπώνουν τά έργα τους μέ 
δικά τους έξοδα)—γιά κάθε σοβαρά πνευ
ματική έργασία, ή χωρίς σύστημα καί χω
ρίς στοργή διδασκαλία στά νχολεΐα τής 
νεοελληνικής λογοτεχνίας, ή άρνηση τής 
«μέσης άστικής τάξεως καί τών άριστο- 
κρατικών (τών σνόμπ) κύκλων» νά έγκολ- 

, πωθοΰν, νά προστατέψουν κάθε έλληνική 
! πνευματική έκδήλωση, ή άσύγνωστη έχθρι- 

κή στάση τοΰ τύπου καί τής ’Ακαδημίας, 
| γύρω άπό τό έλληνικό βιβλίο καί γενικώ- 

τερα ή μηχανοποίηση τής καθημερινής μας 
ζωής πού δέν άφίνει στόν άνθρωπο τοΰ 
είκοστοΰ αίώνος λίγες ώρες γιά νά τίς άφιε- 
ρώση στό σιοχασμό, στή μελέτη, σιήν άνά- 
λυση τοΰ έαυτοΰ μου.

ξί. Ισχυρίζονται πολλοί δτι δλ’ αύτά κά
ποτε θ’ άλλάξουν καί δτι ή έποχή μας 
εΐναι μιά έποχή μεταβατική. ’Ίσως. Μά 
δλες οί έποχές, άκόμα καί οι μεταβατικές, 
έχουν τίς μεγάλες μορφές τίς έκφράζουν 
καί τίς όλοκληρώνουν. Ή 'Ελλάδα τών εί
κοσι τελευταίων χρόνων δέν έχει, κατά τή

| γνώμη μου, κ α μ μ ι ά. Στήν περιοχή τής 
σκέψεως καί τής μεγάλης δημιουγίας δέν 
ύπάρχει ή «άποκρυστάλλωσις». ΟΙ συγγρα
φείς τής γενεάς μας—οί πεζογράφοι—βρί
σκονται στό πεδίο τών άναζητήσεων. Πρέ- 

■ πει δμως νά εΐμεθα δίκαιοι. ’Αντίθετα άπό 
’ τούς πνευματικούς έργάτες τής περασμέ

νης γενεάς, οί σημερινοί εΐναι σιμώτερα
I στήν ’Αλήθεια καί στήν Τέχνη: μελετούν 

τόν άνθρωπο καί τό «αιώνιο γίγνεσθαι» 
στις πιό έκδηλες μορφές του. Προσπαθούν 
νά δώσουν μιά «καθολικώτερην» ένόραση 

ί τής ζωής—τής έννοιας μάλλον τής ζωής 
| καί τοΰ βάθους της—συνυφασμένης μέ πό

θους, έλπίδες, άπογοητεύσεις, συγκρούσεις, 
I προκαλούμενες μοιραία άπό τήν ·’ έξονυχι- 

στικήν άνάλυση τών προβλημάτων τοΰ και
ρού μας. "Αλλος μέ τή μορφή τοΰ μυθι- 
θιστορήματος, άλλος μέ τή μορφή τοΰ δο
κιμίου, άλλος πάλι μέ τό θεατρικό έργο, 
πότε άκολουθώντας τήν ψυχαναλυτική ή 

I τή ρεαλιστική μέθοδο, πότε τόν έσωτερικό 
μονόλογο, πότε άκόμα τήν άντικειμενικήν 
τεχνοτροπία,—προσπάθησαν ή κατώρθω- 

- σαν νά χαρίσουν στή νεώτερη έλληνική πε
ζογραφία, καί στό θέατρο, κάποια έργα, 
πού, άν δέν εΐναι δλα βιώσιμα, 
μάς δίνουν τίς έλπίδες ν’ άναμένωμε μέ 
πίστη άπό τούς συγγραφείς τους δτι θά 
προσφέρουν ένα έργο τέχνης ολοκληρω

μένο, πού θ’ άντικατοπτρίζη τή σημερινή 
ταραγμένην έποχή, άλλά καί τόν αιώνιον 
άνθρωπο μαζί καί δπου ό έαυτός τους θά 
προσφέρεται πλούσια ώς μιά εικόνα συλ- 
λήψεως καί δημιουργίας άνώτερης. Παρ’ 
δλες δμως τίς έπιφυλάξεις, πρέπει νά το
νίσω πώς ή ή γενεά μας άποτελεϊ κι’ δλας 
μιάν ιστορική έποχή, μιά χειροπιαστήν 
πραγματικότητα, έναν σταθμό, ιδίως γιά 
τήν πεζογραφία μας, πού δέν μπορεί κα
νείς ν’ άμφισβητήση...

Στά τελευταία αύτά είκοσι χρόνια, ή 
ποίησις παρουσιάζεται μ’ άλλην προοπτι
κή, ή έποχή μας γενικά, έδώ καί στήν Εύ- 
ρώπη καί παντοΰ—εΐναι μιά έποχή «και’ 
έξοχήν άντιποιητική». ΚΤ άν, στις άλλες 
χώρες, ύπάρχει ίσως ό Ποιητής, στήν Ελ
λάδα τών νέων πνευματικών τάσεων, άνα
ζητήσεων, προσπαθειών, ό "Ενας, ό έκπρό- 
σωπος τής θείας αύτής τέχνης, άπουσιάζει 
έντελώς. Οί παλαιότερες έλληνικές γενεές 
έχουν τόν ποιητή τους. Ή σημερινή τόν 
ποθεί, μά δέν τόν έχει. Καί ό Καρυωτά- 
κης λοιπόν; Ή γενεά μας τόν θέλει όδη- 
γητή της, κι’ αύτό εΐναι άναφαίρετο δι
καίωμά της. "Εχω τήν άφέλεια νά πιστεύω 
πώς έχουν ύπερτιμήσει τήν πραγματική του 
άξια. Ή έπίδρασίς του ύπήρξε άνεπανόρ- 
θωτα βλαβερή. ‘Όσο γιά τόν ίδιο, πού ή 
γενεά μας τόν άνακάλυψε μετά τόν τρα
γί ιό θάνάτό του, ύπήρξε ένας «νευροπα- 
θής», μέ άμφίβολη προσωπικότητα, παρά
δοξη ίσως, δχι δμως γνήσια, άνθρωπος νο
σηρός, πού δέ μπόρεσε νά βρή τόν έαυτό 
του γιά ν’ άπολυτρωθή πραγματικά, νά 
ίσορροπήση καί νά γίνη ό δημιουργός. Ή 
γενεά μας δέν έχει παρά νά σκύψη στό 
έργο τοΰ Χέλντερλιν—πού τόν άνεκάλυψαν 
κι’ αύτόν τόν εικοστόν αιώνα—τοΰ γερμα- 
νοΰ ρωμαντικοΰ, πού παρουσιάζει, στόν 
δρόμο τής ζωής του, κάποιες μακρυνές ά- 
ναλογίες μέ τόν Καρυωτάκη, γιά νά βρή 
τόν άληθινό, τό δημιουργό ποιητή.

"Ετσι ή ποίησις, παρ’ δλες τίς προσπά
θειες, τίς άναζητήσεις, τίς έξεζητημένες 
πρωτοτυπίες, στή μορφή καί στήν ούσία, 
τίς σχολές, τίς τάσεις, τά ταλέντα, τά μέ
τρια ή τά ύποφερτά ή τά πραγματικά, 
μοΰ φαίνεται στό σύνολό της κάπως 
«χρεωκοπημένη», πού δέ λυτρώθηκε άπό 
τίς έπιδράσεις, πού δέ βρήκε τόν άληθινό 
δρόμο, που δέν έδωσε τά μεγάλα έργα. 'Η 
'Ελλάδα τών σημερινών χρόνων άναμένει 
τόν Ποιητή της.

’Ονόματα προτιμώ νά μήν άναφέρω- 
Νομίζω πώς δέν ήλθε άκόμα ό καιρός γιά 
«συγκριτικές κατατάξεις». Ποιοι μ’ άρέ- 
σουν; Πεζογράφοι; Ποιητές; Τούς κρατώ 
μυστικούς στά βάβη τής ψυχής μου, χωρίς 
νά προδώσω κανένα, χωρίς ν’ άδικήσω ή 
νά λυπήσω φίλους άγαπητούς, γεμάτους 
άνθρώπινες άδυναμίες.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΒΑΝΤΑΣ

Δέν ξέρω γιατί τά έρωτήματα τών άγα- 
πητών «Μακεδονικών Ημερών» μέ έφεραν 
ώρισμένες σκέψεις. "Αν δηλαδή άπό δλη 
αύτή τήν έρευνα, στήν όποια μέ τόση κα
λοσύνη θελήσατε νά πάρω μέρος, πρόκει
ται νά προκόψουν συμπεράσματα Ικανά 
καί σαφή δυνάμενα νά θεμελιώσουν, δπως 
καί σείς ποθείτε, μιά πιό ξάστερη συνεί
δηση τών άξιών καί νά προσφέρουν τά 
στοιχεία έκεϊνα πάνω στά όποια θά μπο
ρούσε νά βασισθή άνώτερη άντίληψη περί 
τής θέσεως τής λογοτεχνίας μας καί τών 
κατά μέρος δημιουργικών έκδηλώσεων της 
στό διάστημα τής τελευταίας εικοσαετίας» 
έφ’ δσον αύτά δέν άπευθύνονται σέ πρό' 
σωπα ξένα πρός τή στενήν «οίκογενεια. 
κήν της» άτμόσφαιρα, άλλά σέ στρατευ 
ό μένους έργάτες της, σέ τεχνίτες πού δέν 
έχουν καταθέσει άκόμη τά «δπλα». θά 
μοΰ πείτε: Ύπάρχουν τέτοια πρόσωπα 
πρός τά όποια θά μπορούσε κανείς νά 
άπευθυνθή;... Πιθανόν ναί, πιθανόν καί 
δχι. Πάντως δεδομένου δτι, ό τόπος μας 
είναι μικρός καί τό πνευματικό μας κοινό, 
άκόμη μικρότερο, δέ μπορεί παρά νά εΐνε 
δύσκολος ή άνεύρεση πλήρως ένημερωμέ- 
νων καί άμερολήπτων «παρατηρητών». 
Μετροΰνται στά δάκτυλα δυστυχώς καί δέ 
φαντάζομαι νά σάς εΐναι άγνωστοι έκεϊνοι 
πού σέ τέτοιες περιπτώσεις λυτρώνουν 
τόν έαυτό τους άπ τόν άντικειμενισμό καί 
συναισθάνονται τό «ύπεύθυνον τοΰ όμι- 
λεϊν», πού δέ προφέρουν ούτε ένα «καί» 
παραπάνω άπό δτι πρέπει. Γιατί λοιπόν 
νά μή όμολογήσουμε τήν άδυναμία μας, 
νά μή πούμε, δτι τέτοιες έρευνες πού ξε
κινάνε βέβαια άπό άνώτερες καί εύγενικές 
προθέσεις, τις περισσότερες φορές δέ φτά
νουν στό σκοπό τους, παρά συντελούν στό 
νά έπαναλάβουμε—κι’ αύτό τό τραγικώτε- 
ρο—λόγω τής έλλειψης γεγάλου πνευμα
τικού κοινού, δ,τι ήδη πιστεύομε ή γνωρί
ζουμε μεταξύ μας;... Ξέρετε δτι δλη αύτή 
ή άνθηση τής πεζογραφίας μας στά τελευ
ταία είκοσι χρόνια, άνθηση πού τήν πανη
γυρίζουμε δλοι, γιατί άληθινά «ξεπέρασε 
αύτό πού ύπήρχε πλαταίνοντας τά δριά 

της» εΐναι ζήτημα άν έκφράζει καθολικά 
τήν πνευματική δυναμικότητα τού τόπου 
κι’ δ,τι έκπροσωπεΐ μονάχα κατά ένα ση
μαντικό μέρος, τή δυναμικότητα έκείνων 
πού μπόρεσαν νά δούν τά χειρόγραφά 
τους μεταμορφωμένα σέ βιβλία; Σίγουρα, 
θά μοΰ άντιτάξετε δτι ένα τέτοιο πράμα 
στούς άπολογισμούς δέ πολυλογαριάζε- 
ται. Ή ζωή καί στις πνευματικές της εκ
δηλώσεις δέν ύπολογίζει παρά αύτούς πού 
τήν καταχτούν καί τήν χαίρονται. Τούς 
άλλους έκείνους πού πέφτουν, πού γίνον
ται κάτω άπ’ τήν έπιφάνεια, τούς άφήνει 
άδιάφορη στό δρόμο της.

Μόλα ταΰτα, νομίζω πώς τίποτα δέν 
μάς έμποδίζει άπό τού νά θυμόμαστε τό 
τί πραγματικά άντιπροσωπεύει τό ένεργη- 
τικό τής είκοσαετίας καί τό πόσο πλουσιώ- 
τερο θά ήτανε τούτο άν οι δημιουργικές 
προϋποθέσεις ήσαν λιγώτερο τραχείς.

2) Ώς τόσο, άνεξάρτητα άπ’ τίς σκέ
ψεις αύτές, καμμιά άμφιβολία δέ γεννάται 
δτι ή μεταπολεμική λογοτεχνία μάς δημι
ούργησε έργα ξεχωριστά άνωτέρας πνοής. 
"Εργα πού άγκάλιασαν πλατύτερα κΓ ά
ν έλυσαν βαθύτερα τόν άνθρωπο καί τήν 
έλληνικη ζωή, καί πού τιμούν πραγματικά 
τόν τόπο. Άπ’ αύτά πιστεύω δτι θά ζή- 
σουν έκεϊνα πού εΐναι συνδεδεμένα μέ 
τήν έντολή μας, πού έκφράζουν καθολικώ- 
τερους παλμούς. Έκεϊνα πού κλείνουν 
μέσα τους, τήν ίδια τήν ζωή.

3) Νά άναφέρουμε δνομα; θά κινδυ
νεύαμε νά περιέλθουμε στή θέση κά
ποιου νέου κριτικού, πού εΐχε κάνει σ’ 
άρθρο του, κάτι παρόμοιο, κι’ δταν συ
ναντούσε κείνους πούχε παραλείψει, έξέ- 
φραζε τή λύπη του μέ τόν ειλικρινέστερο 
τόνο, γιατί δέν τούς εΐχε θυμηθή..:

Πρόσφατο παράδειγμα; ΟΙ συνεντεύ
ξεις στό τελευταίο σας ψύλλον. Δέν άνα- 
φέρθηκε ένα δνομα, άπ’ τά λαμπρότερα 
τής πεζογραφίας μας. Τής Τατιάνας Σταύ
ρου. Τής συγγραφέας πού έδωσε σελίδες 
πού άσφαλώς θά ζήσουν. Τά πε- 
ρίφημα καί βαθειά άνθρωπιστικά διηγήμα
τα τοΰ βιβλίου της «Εκείνοι πού έμειναν»· 

Δέν άναφέρθηκαν όνόματα σάν τής Κατί
νας Παπά, τοΰ Φλώρου καί τοΰ Χαλδαίου 
γιά τοΰ ’Αποστόλη Καρλά, γιά τόν όποιον 
μίλησαν μέ ένθουσιασμό, μορφή σάν τού 
Καζαντζάκη, τοΰ Βενέζη, τοΰ Μυριβίλη, 
τού Παναγιωτόπουλου καί τοΰ Σκαρίμπα. 
Ό ύποφαινόμενος, θλιβερός βιοπαλιστής 
δέν έχω νταραβέρια μέ κύκλους, δέ βλέ
πω πολλά πρόσωπα, κι’ εΐνε εύκολα νά 
ξεχάσω...

4) Ή ποίηση τής τελευταίας είκοσα
ετίας κατάκτησε πολύ περισσότερους βα
θμούς, έξέλιξης άπ’ δτι ή πεζογραφία. 
'Ολοκλήρωσε τίς πιό σημαντικές έπιδιώ- 
ξεις της καί έδωκε άφθονους καρπούς ρω
μαλέας ποιητικής πνοής. Δικές μας πηγές 
άπ’ τίς όποιες άντλεσε δυνάμεις στόν έξε" 

ί- λικτικό της δρόμο, στάθηκε χώρια άπ’ τήν
Παλαμική καί τήν Καβαφική, ό ποιητής 

Κ τών «Σκλάβων πολιορκιμένων» ή μορφή τοΰ 
ΕΓ όποιου έχει έξησφαλισμένη τήν επιβίωση, ό

Ούράνης ό Καριωτάκης άπολογητής μιάς 
γενιάς, πού είδε τσακισμένα τά φτερά 

Β της κι’ ό έξαίσιος σάν ποιητής καί σάν 
^ άνθρωπος Τέλλος "Αγρας. Ό Λάσκος, ό

. Καββαδίας ό Ρίτσος κι’ ό Βρεττάκος δέν 
μπαίνουν στό σκαλοπάτι τής είκοσαετίας 

. ίχνη νέων πορειών. "Οτι δμως μεγάλο 

καί πλούσιο έδημιούργησε μέ τόν άδιάκο- 
πο μόχθο τών οικοδόμων της, τώρα τε
λευταία πάει νά τό σκεπάση μέ τό πόδι 
του, ό συρρεαλισμός. Λένε πώς πρόκειται 
περί ξένου άνθους, πού μεταφυτεύθηκε 
πολύ καθυστερημένα στόν τόπο μας. Έγώ 
—ίσως νά κάνω λάθος—πιστεύω πώς δέν 
εΐναι παρά μία έκδήλωση τοΰ «φίφτιτουϊ- 
σμοϋ» δπως λέει κΓ ό άγαπητός Χαντζά- 
ρας, πού δέν έπαψε κατά καιρούς νά λε
ρώνει τήν περιοχή τής τέχνης. Δέν πιστεύ
ομε διόλου τά άντιποιητικά στήν ούσία 
τους κατασκευάσματα τών «φυτιτουϊστών» 
παρ’ δλο δτι διέθεσα τήν άπαιτουμένη 
καλή θέληση κΓ όμολογώ αύτή τήν άδυνα
μία μου χωρίς φόβο καί χωρίς πάθος. 
Κλείνουν μέσα τους τό θάνατο... Ένώ τά 
τραγούδια πού διαπνέονται άπ’ ό^,ηθινές 
ποιητικές διαθέσεις, δπως ό Λαπαθιώτης· 
τοΰ Τσουκαλά, τής Πολυδούρη δένουν αι
ώνια τήν ψυχή μου μέ τήν ώμορφιά καί τό 
πηγαίο τους φϊσθημα.

5) Νά άναφέρουμε όνόματα; Κινδυνεύ
ουμε άλλη μιά φορά νά «ξεχάσουμε» δ
πως ξεχάστηκαν όνόματα σάν τής Μελισ- 
σάνθη, τής Μαρίας Ράλλη, τοΰ Άνθία. 
τοΰ Παπά καί τοΰ Σπάλα.
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Ο ΜΗΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΑ
Ο κ. Κ. ΜΠΑΣΤ1ΑΣ

Οί «Μακεδονικές Ήμέρες» θέλουν 
νά έκφράσουν δημοσία τή συγκίνηση 
καί τή χαρά τους γιατί οί άγώνες τους 
άπό τά 1932 έως σήμερα, έστέφθησαν 
άπό μιάν έπίσημη κρατική άναγνώ- 
ριση. ’Αναγνώριση δχι μόνο τής σκο
πιμότητας τής δράσεώς τους, άλλά 
καί τών έως σήμερα έπιτευχθέντων 
πνευματικών τερμάτων.

Ή άναγνώριση αύτή, ή έκδηλω- 
θεϊσα μέ θετική ένίσχυση έκ μέρους 
τοΰ ύπουργείου Παιδείας και δοθεΐσα 
έπειτα άπό τή φωτισμένη πρωτοβου
λία τοΰ προϊσταμένου τής Διευθύν- 
σεως Γραμμάτων κ. Κ. Μπαστιά, άπο- 
τελεΐ μιάν έπιβράβευση τής έθνικής 
καί πνευματικής σταδιοδρομίας τών 
«Μακεδονικών Ημερών».

Τό σταθμικό αύτό γεγονός μας 
γεμίζει άπό περηφάνεια καί θάρρος 
γιά νά ξεπεράσουμε αύτό πού ώς 
τώρα έχει γίνει.

Οί «Μακεδονικές Ήμέρες» θέλουν 
νά έκφράσουν σήμερα τίς εύγνώμο- 
νες εύχαριστίες τους πρός τόν κ. Κ. 
Μπαστιά.

Οί «Μακεδονικές «Ήμέρες» γνωρί
ζουν, δτι ό κ. Κ. Μπαστιδς, έκπρό- 
σωπος μιάς θετικής πορείας άνόδου 
μέσα σέ γενικώτερα πλαίσια, έκαμε 
άλλά καί θά κάμη πολλά γιά τά Ελ
ληνικά Γράμματα, τά όποια ειδικά 
στή Μακεδονία έχουν άνάγκη δχι άπό 
μιά στενόκαρδη, άλλά άπό μιά πλα- 
τειά καί άνώτερη θεώρηση καί ένί
σχυση γιά τό καλό τής γενικής μας

Πατρίδας.
Ή Μακεδονία έχει άνάγκη άπό 

ένα μυαλό μέ εύρύ πλάνο καί άπό 
μιά καρδιά θερμή δπως ό κ. Κ. Μπα- 
στιάς, γιά νά πυκνώση πιό πολύ τήν 
τόσο άραιή άκόμα σήμερα πνευματι
κή της άτμόσφαιρα. Οι «Μακεδονικές 
Ήμέρες» προοιωνίζονται πολλά καλά 
γιά τή Μακεδονία έπειτ’ άπό τίς πρώ
τες εύνοϊκές πνοές. Τύχη άγαθη. 
’Υπάρχει σήμερα ό άνθρωπος, πού 
δέ σκέπτεται γιά τή Μακεδονία σάν 
έπαρχία, άλλά γιά τή Μακεδονία σάν 
Ελλάδα. Καί τόσο πολύτιμη Ελλάδα.

ΤΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
’Από πέντε χρόνια τώρα έκδίδεται 

τό περιοδικόν «’Εκπαιδευτικά Χρονι
κά». Δέν γνωρίζουμε άν σήμερα, πού 
έχει περάσει κάπως ή παιδαγωγική 
μόδα, τό περιοδικό αύτό παρακολου- 
θεϊται δσο πρέπει άπό τούς έκπαιδευ- 
τικούς. "Ομως άκριβώς έπειδή ή συγ
χρονισμένη, ποικίλη καί δχι ειδική καί 
περιωρισμένη δλη δίδουν στό περιο
δικό αύτό μιά ποικιλία πού ένδιαφέ- 
ρει γενικώτερα, εΐναι άξια μιάς πιό 
πλατειάς προσοχής. Στό τελευταίο 
π. χ. τεύχος σημειώνουμε έκτος άπό 
τήν παιδαγωγική συνεργασία τοΰ κ. 
Ν. Καραχρίστου, άρθρα ψυχολογικού 
καί φιλοσοφικού περιεχομένου κ. ά. 
’Επίσης ή λογοτεχνική υλη τοΰ πε
ριοδικού εΐναι ένδιαφέρουσα: αύτή τή 
φορά σημειώνουμε τό δράμα τοΰ Β. 
Bjornson «Μία πτώχευση» μεταφρα
σμένο άπό τόν κ. Δ. Λάμψα. Πολλές 
φορές άκόμη, καί οί βιβλιοκρισίες τοΰ 
περιοδικού αύτοΰ εΐναι πολύ ένδια- 
φέρουσες.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Εΐναι γνωστό, πώς ή πλουσιωτέρα 

λογοτεχνική βιβλιοθήκη τής κόλεώς 
μας εΐναι ή τής φιλοσοφικής σχολής 
τοΰ Πανεπιστημίου μας. Ώστόσο γιά 
κείνον πού θά δοκιμάση νά παρα- 
κολουθήση έξελικτικά, ιστορικά, έπι- 
στημονικά τή διαμόρφωση ή τήν ά
νοδο, άν θέλουμε, τής λογοτεχνίας 
μας έπιφυλάσσεται μιά άποκαρδιω- 
τική έκπληξη. Διότι ή βιβλιοθήκη τής 
Φιλοσοφικής σχολής τοθ Πανεπιστη
μίου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει στόν 
έπιστήμονα μελετητή τής νεοελληνι- 
νικής λογοτεχνίας άπροσδοκήτως με
γάλα κενά.

Δέν εϊμεθα άπό κείνους, πού άπό 
σκοτεινό πνεΟμα άντιπολιτεύσεως έν- 
νοοΰν νά κατακρίνουν, δπως έχουν 
κατακρίνει τελευταία σέ πολλά καί 
διάφορα τόν κ. Γ. Άποστολάκη. Άλλά 
ή άναγκαία συνάφειά μας πρός τά λο
γοτεχνικά πράγματα μάς φέρνει κά
ποτε καί μάς φέρνει καί σήμερα σέ 
διαπιστώσεις δχι εύχάριστες γιά τόν 
κ. καθηγητή τής Νεοελληνικής.

Καί ή τελευταία αύτή διαπίστωση 
δέν εΐναι βέβαια εύχάριστη νά άκούε- 
ται δημοσία. Ξαίρουμε, έξ άλλου δτι 
ό κ. Άποστολάκης προσποιείται τίς 
περισσότερες φορές τόν άπαθή, άλλά 
πρός τιμή του αύτή τή φορά θέλουμε 
νά πιστέψουμε, πώς θά θελήση νά 
προσέξη καί νά συμπληρώση τά κενά 
τής βιβλιοθήκης, πού άναφέραμε. Διότι 
στό κάτω τής γραφής ή βιβλιοθήκη 
αύτή δέν άνήκει ούτε προσωπικώς 
στόν κ. Άποστολάκη γιά. νά ύπάρ
χουν έκεΐ βιβλία μονάχα τής άρεσκεί- 
ας του, οϋτε κάν εΐναι κτήμα άπο- 
κ?.ειστικό τοθ Πανεπιστημίου, άλλά 
εΐναι κτήμα δλων τών Θεσσαλονι- 
κέων, οί όποιοι εισφέρουν τό γνωστό 
ποσοστό τοθ τελωνειακού φόρου γιά 
τή συντήρηση τοθ Πανεπιστημίου.

ΔΥΣΟΣΜΙΑ
Τελευταία έπληθύνθησαν τά κρού

σματα.Εΐναι νά σταυροκοπήται κανείς 
ποΰ πρόκειται νά μας όδηγήση αύτή

ή κατάσταση. Φιλολογικοί νεοσσοί— 
καθηγηταί καί μή—έναβρυνόμενοι στή 
προσωνυμία τοθ μαθητοΰ τοθ κ. Άπο
στολάκη, διέρχονται άπό κέντρα καί 
μαζί μέ τόν τΰφο τής άγνοιας τους 
περιφέρουν τήν περιφρόνησή τους καί 
τόν έμπαιγμό τους γιά τά σεβαστά ή 
άξια όνόματα διακεκριμένων προσω
πικοτήτων τής λογοτεχνίας μας, δπως 
τοθ Παλαμά, τοθ Παπαδιαμάντη, τοθ 
Γρυπάρη, τοθ θρύλου, τοθ Παράσχου, 
τοθ ’Άγρα κλ. Νομίζουμε δτι αύτός ό 
τρόπος όμιλίας δέν προκαλεΐ άπλώς 
δυσφορία, άλλά κάτι τό πολύ ύλικώ- 
τερο καί άποκρουστικώτερο: άληθινή 
δυσοσμία. Τί θά γίνη δταν ή Μακε
δονία πλημμυρίση άπό αύτή τή δυσώ
δη περιφρόνηση;

Οί «Μακεδονικές Ήμέρες» σημειώ
νουν άπλώς τό γεγονός. Ανήκει στούς 
"Ελληνας λογοτέχνες γενικά, νά σκε- 
φθοΰν, άν στή Μακεδονία παρασκευά
ζεται μιά έστία έσχάτης καταφρονή- 
σεως πρός τήν νεοελληνική λογο
τεχνία.

Παρατηρείται άκριβώς μιά τάση 
διαλύσεως τοΰ συνδέσμου, τόν όποιον 
οί «Μακεδονικές Ήμέρες» τόσο άγω- 
νίζονται νά κρατήσουν στενά μέ τήν 
Πρωτεύουσα καί τό δλο έθνος, μόλη 
τή φανερή ή άφανή συγκεντρωτική 
τάση τής πρωτεύουσας.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ: Στό δρόμο τοϋ 

ήλιου (πρόζες).=
"Ενα βιβλίο Εντυπώσεων, παρατηρήσεων 

καί άναμνήσεων κάποτε, άπό τή γύρω ζωή 
μας, καθώς καί άπό Εκείνην τοΰ Εσωτερικού 
μας κόσμου, εΐναι πάντοτε ένα βιβλίο 
μ’ Ενδιαφέρον—ιδίως δταν αύτό προήλθε 
άπό μιάν άνάγκη καί Εχει τό προσόν τοϋ 
νά εΐναι καλογραμμένο όπωσδήποτε.

Ή κ. Μαλανδρίνου, τής όποιας γιά πρώ
τη φορά συναντώ τδνομα, περιγράφει μ’ ένα 
άπλό καί άβίαστο τρόπο, δ,τι τής τράβηξε 
τήν προσοχή, δτι Τήν ύποχρέωσε νά στα- 
ματήση, νά σκεφθή κάποτε, καί συχνά νά 
συγκινηθή. Μέ βιαστικές πινελιές, δίχως 
φλυαρίες καί δίχως ρητορισμούς, άπέριττα 
Εντελώς, ρίχνει στό χαρτί τίς σκέψεις Εκεϊ- 
νες πού τής ύπέβαλαν άξιοπαρατήρητα 
Εσωτερικά καί Εξωτερικά γεγονότα. Μέ
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μιά διάθεση λυρική, πρό πάντων δμως μέ 
μιά διάθεση άνθρώπινη ή κ. Μαλανδρίνου 
στοχάζεται, φιλοσοφεί καί ειρωνεύεται.

Δέν φθάνει βέβαια έως τό βάθος τών 
«πραγμάτων» ή όξεΐα ματιά της—δχι σπά
νια δμως, βλέπει κανείς πόσο πρέπει νά 
τή βασάνισεν ή σκέψη γιά τά έγκόσμια. 
'Ένα άσήμαντο γεγονός, πού ώστόσο κά
ποτε μπορεί καί κλείνει έντός του τερά
στιο σέ σημασία ένδιαφέρον (γενικότερο 
εννοώ), τήν σταματά, τήν γοητεύει, καί 
τότε, τό γράψιμο της έχει μιά φρεσκάδα 
καί μιά τρυφερότητα πού μας συγκινοΰν. 
"Αλλοτε οι παρατηρήσεις της, άν καί βια
στικού χαρακτήρας, έτσι ώσάν φευγαλέες 
κ’ έλαφρές, εΐναι διαποτισμένες άπό έναν 
έλαφρό πεσιμισμό, άπό μιά πικρία πού 
γεννά ό βαθύς στοχασμός.

"Ας μοΰ έπιτραπή νά μεταφέρω έδώ με
ρικά χαρακτηριστικά δείγματα τοΰ ύψους 
της πρώτα (πού κυρίως αύτό ένδιαφέρει 

βιβλίο άπό πρόζες) καί πρό πάντων, 
τοΰ τρόπου μέ τόν όποιο βλέπει τή ζωή. 
’Ιδού :

« Ολοι έχουμε κάπου, άγνωστους παι
δικούς φίλους. Φτάνει ή μοίρα νά μάς κά
νει κάποτε νά (τούς) άνταμώσουμε».

«Δέν θ&ναι πιά έκείνη (ή μητεροΰλα) νά 
μάς συχωράη τίς άνοησίες μας, κ’ έπειτα 
νά μάς χαϊδεύει, θά μένουμε έδωνά, ήσυ
χες οί δυό μας (ή μικρή καί ή κούκλα της) 
νά λέμε τήν κουβεντοΰλα μας. Παρηγορή- 
σου τώρα κουκλίτσα μου, μέ τό δικό μου 
τό φιλί».

« Ητανε δμορφη (ή μικρή μαθήτρια πού 
πέθανε). ‘Ένα μουτράκι σά φίλντισι, μέ 
κατσαρά μαλλιά γύρω στό μετωπάκι της. 
Τά μάτια της κοιτάζανε βαθειά μέσ’ τήν 
ψυχή τοΰ άνθρώπου. Μά πιότερο άπ’ δλα, 
θυμούνται τά μικρά της δάχτυλα, δταν 
τ’ άκουμποΰσε πάνω στό πιάνο...»·

« Εχει τήν κακία τής στείρας γυναίκας. 
Άν καί τρεϊς φορές παντρεμένη, δέν γέν
νησε κι’ αύτή, μά ν’ άγαπήοη τά πλάσματα 
τοΰ θεού».

«Ψυχές πεθαμένων σέ σχήμα φύλλων» 
(ό ψίθυρος τών φύλλων).

«... γιατί δέν μπόρεσε (ή κοπέλλα πού 
γκρεμίστηκε άπ’ ένα βράχο) ν’ άγαπήσει 
μήτε ν’ άγαπηθει, καί τρόμαξε τή μοναξιά 
καί τήν έρημιά τής ψυχής».

Κ’ ένας διάλογος χαρακτηριστικός πού 
φανερώνει μιά λεπτή, φίνα σάτιρα.

«Μοΰ ρήμαξαν τά ζά έτοΰτοι οί ξένοι 
ποΰρθαν άπ’ τήν πολιτεία. Τδβρανε γλέντι 
καί δώσ’ του τά κεντρούσανε.

Σταμάτε ρέ, καί ξεθέωσες τό μουλάρι.
Μά αύτός, τό χαβά του. Τότες κ’ έγώ 

τοδπα :
θά σοΰ τό πλερώσω!
Τόν στρίμωξα σ’ ένα στενάρι, πάνω στις 

τσουκνίδες, γιά νά νοιώσει πώς πόναε τό 

ζώο, σάν τό κεντροΰσε αύτός άλύπητα».
θά μπορούσα βέβαια νά παραθέσω κι’ 

άλλες έκφράσεις—στοχασμούς, ή παρατη
ρήσεις άπλώς, άν ύπήρχε χώρος. ‘Υποθέ
τω δμως δτι ό άναγνώστης θά δει μέσα 
σ’ αύτά τά λίγα καί πρόχειρα δείγματα, τό 
ΰφος καί τή σκέψη τής συγγραφέως.

Ή κ. Μαλανδρίνου άν προσέξει (καί 
πρέπει, εΐναι αύτό καθήκον άπέναντι τοΰ 
ίδιου τοΰ έαυτοΰ της, πρώτα) τό στύλ ά
κόμα περισσότερο (τή σημασία τών ση
μείων στίξεως, τήν έκλογή τών έπιθέτων 
καί ιδίως τήν τοποθέτησή των) άν δηλαδή 
θελήσει νά έχει περισσότερες άξιώσεις άπό 
αύτό κι’άκόμα,άν γίνει καί πολύ έκλεκτική 
άπό άπόψεως θεμάτων ή πηγών έμπνεύ- 
σεως, άσφαλέστατα πώς θά προσφέρει ώ- 
ραιότατα πράγματα. ΟΙ λυρικές πρόζες, 
είδος φυσικά δυσκολώτατο, εΐναι νομίζω 
πιό κοντά στή γυναικεία ψυχολογία.

Ή κ. Μαλανδρίνου έχει δλη τή διάθεση, 
βαθύτατα άνθρώπινη, έχει λυρισμό (συγ
κρατημένο μάλιστα), έχει άκόμα παρατη- 
ρητηκότητα, καί πρό πάντων, φανερώνει 
δτι μπορεί καί ξέρει νά συγκινεϊται γιά τά 
άπλά καί άμορφα πράγματα πού εΐναι 
συχνά καί τά αιώνια...

Οί πρόζες της έτσι θά γίνουν πράγματι 
ύποδειγματικές.
ΑΘΗΝΑΣ ΤΑΡΣΟΥΛΗ: «Άσπρα νησιά» τα

ξιδιωτικές έντυπώσεις.—
Σ’ έναν τόμο κομψό καί εικονογραφη

μένο άπό τό ίδιο τό χέρι τής συγγραφέως, 
ή κ. Ταρσούλη, διηγείται μέ τό γλαφυρό 
ύφος της, τίς έντυπώσεις της άπό μερικά 
ελληνικά νησιά—τά «άσπρα νησιά» τοΰ 
Αιγαίου, καθώς τόσο χαρακτηριστικά τ’ ά- 
ποκαλεϊ, τήν Τήνο, τή Μύκονο, τήν Πάρο, 
τήν ’Αντίπαρο, τή Νάξο, τή Σαντορίνη καί 
τή Σκύρο.

_ Πρόκειται γιά ένα βιβλίο έκατόν εβδο
μήντα σελίδων, πού τό έγέννησε κυρίως ή 
άγάπη τής συγγραφέως πρός τό "Ασπρο 
πού συμβολίζουν τά νησιά αύτά τών Κυ
κλάδων καί τών Σποράδων. «"Ασπρα σπί
τια, άσπρες έκκλησιές, άσπρα καράβια, 
πουλιά καί σύννεφα, μαζύ μέ τά ξέφωτα 
πρόσωπα τών άνθρώπων, τραγουδούν δλα 
μαζύ ένα χαρούμενο ΰμνο στό φώς»—έτσι 
γράφει μεταξύ άλλων στόν έμπνευσμένο 
πρόλογο τοΰ βιβλίου της αύτοΰ ή κ. Ταρ
σούλη.

Εξω άπό τήν όμορφιά τής φύσεως μέ 
τήν όποια τόσον άφθονα προικίσθηκαν οί 
τόποι αύτοί, ή συγγραφεύς ώσάν μιά εύλα- 
βής προσκυνήτρια τής ’Ομορφιάς, σταματά 
καί μπροστά στόν άνθρωπο καί στά έργα 
του—μπροστά στά κατακάθαρα όλάσπρα 
σπιτάκια των μέ τήν άπέριττη καί γνήσια 
έλληνική άρχιτεκτονική των (συχνότατα 
πρόδρομο τής «μοντέρνας» κυβιστικής), 
μπροστά στις συνήθειες Καί στις παραδό-

σικά πράγματα: 1) Τήν έπικίνδυνη συμπε
ρασματική πορεία άπό τήν προσωπικότητα 
καί τήν κοινωνική ζωή τοΰ ποιητή πρός 
τήν ερμηνεία τοΰ έργου του 2) δτι, δσο 
καί άν σημαίνη μιά τέτοια έδηγητική κα
τεύθυνση, έκεϊ, πού καθαρά διατηρεί τήν 
άξια του εΐναι κυρίως ή μελέτη τοΰ έργου 
άπό τά έσωτερικά του στοιχεία, ή αύτοερ- 
μηνεία δηλ, τοΰ έργου.

Μόλη τήν έπίγνωση λοιπόν τοΰ όλισθη- 
ροΰ τοΰ έδάφους του ό κ. Μαλάνος άπο- 
φασίζει νά μάς_ δώση τήν προσωπικότητα 
τοΰ Καρυωτάκη καί τήν κοινωνική της το
ποθέτηση. Άλλ’ αύτό τό κάνει δχι διότι 
ελπίζει σέ μιά γεωμετρική άντιστοιχία ά
νάμεσα ζωής καί τέχνης, άλλά διότι πι
στεύει, δτι μέ τήν ερμηνεία, πού ζητάει νά 
κάνη, φωτίζει χωρίς άλλο κάποιες γωνιές 
τοΰ έργου, πού χωρίς αύτή θά φαίνονται 
σκοτεινές καί άκατανόητες.

Άπό τήν άποψη αύτή ή έργασία τοΰ κ. 
Μαλάνου είναι χρήσιμη καί τόσο πιό πολύ, 
δσο στό περισσότερο μέρος της φαίνεται 
νά μήν έπιδέχεται άμφισβήτηση. Έπί πλέον 
ή διαχείριση τοΰ θέματος προδίδει μια 
συνθετική διανοητική δύναμη καί ένα πνεύ
μα ήσκημένο νά άνιχνεύη καί νά άνευρί- 
σκη τό χαρακτηριστικό καί τό ούσιαστικό.

Ώστόσο δέν πρέπει νά διαφεύγη τήν 
προσοχή κανενός, δτι παρά τό γεγονός, 
δτι ό Καρυωτάκης ύπήρξε δημιούργημα 
τών ίδικών του δονήσεων καί τών έσωτε- 
ρικών συμπτώσεων,—στοιχεία, πού σπου
δάζει ό κ. Μαλάνος—παραμένει δύσκολο 
νά άμφισβητηθή δτι ό Καρυωτάκης ήντλη- 
σε ώς ποιητής πολύ μέρος άπό ένταση, 
άπό ψυχική δόνηση δχι άπό μέσα του, άλλ’ 
άπό ξένη χορδή. Καί δτι μέν έβοήθησε τήν 
έσωτερική του θεώρηση άκολουθώντας ξέ
να ϊχνη, αύτό οΰτε κατακριτέο εΐναι ούτε 
ώς ένα σημείο άνεπίτρεπτο· έκεΐνο δμως, 
πού έλαττώνει τή σημασία αύτής τής βοη- 
θείας εΐναι, δτι ό Καρυωτάκης—πού δέν 
έμιμήθηκε κάνέναν έξαιρετικό ποιητή—δέν 
κατώρθωσε κάν νά φτάση στό ποιητικό ά- 
νάκρουσμα τοΰ προτύπου του : ή μορφική 
κρυστάλλωση τών περισσοτέρων ποιημά
των του, δσο έπιτυχημένη καί άν εΐναι, 
δέν προχωρεί σέ βάθος καί ένταση περισ
σότερο άπό τό κοινό καί τό άναμενόμενο. 
Ό Καρυωτάκης ζήτησε μέσα του τήν ηθι
κή άγανάκτηση, τήν άπαισιοδοξία καί τό 
σαρκασμό του· εΐναι αύτά βιολογικές εκ
δηλώσεις πού δέ συνιστοΰν τόν ποιητή Ι
διαίτερα, άλλά τόν άνθρωπο άπλώς· δμως 
ό Καρυωτάκης δταν ζήτησε νά φτάση στό 
πνευματικό έκεΐνο μέτρο, έξ αιτίας τό ό
ποιο καί μόνο μία πραγματικότητα άνθρώ
πινη, διότι άποβαίνει καθαρά πνευματικό 
γεγονός κερδίζει τήν άναγνώριση των αιώ
νων, έμεινε στή μέση. "Ισως ό Καρυωτά
κης άν ζοΰσε, θά μπορούσε νά κάνη πολύ

σεις πού έδημιούργησεν ή γοητευτική λαϊκή 
φαντασία διά μέσου τών αιώνων.

"Ετσι, τό νέο βιβλίο τής κ. Ταρσούλη, 
γίνεται δχι μονάχα ώψέλιμο ώς συμβολή 
στήν προσπάθεια πού καταβάλλεται 
γιά νά γνωρίσουμε έπί τέλους τόν ίδιο 
τόν έαυτό μας (έρχόμενοι σέ άμεση επαφή 
μέ τόν τόπο μας), μά καί εύχάριστο, άκρως 
εύχάριστο ώς άφήγηση.

‘Η κ. Ταρσούλη, πού εΐναι μιά πολυ
σύνθετη καλλιτέχνις, μετέφερε στά ταξεί- 
δια της αύτά, δλες τίς άρετές μέ τίς όποιες 
εΐναι προικισμένη. Σέ κάθε σελίδα τοΰ 
βιβλίου της, συναντούμε τή ζωγράφο, τήν 
ποιήτρια καί τή μουσικό, πού είδε μέ ολά- 
νοιχτα τά μάτια της, καί πού άκουσε μελω
δίες μυστικές άκόμα καί έκεϊ δπου ένας 
άλλος θά περνοΰσεν άδιάφορος κι’ άνυπο- 
ψίαστος...

Τό λυρικό της ΰφος μέ τό όποιο διαπο
τίζεται ολόκληρο τό βιβλίο αύτό, διανθί
ζεται κάπου-κάπου άπό λαϊκά τραγούδια 
καί παραμύθια πού παρεμβάλλει ή συγ· 
Υραφεύς, πράγμα πού καθιστά τό έργο της, 
(μέ τόν τρόπο πού γίνεται αύτό), άκόμα 
πιό ένδιαφέρον καί πιό έπαγωγό. Μιά πνοή 
δροσιάς, μιά πνοή ύγείας καί όμορφιάς, 
Ιδού τί εΐναι έκεΐνο ποΰ χαρακτηρίζει τά 
«’Άσπρα Νησιά» τής κ. Ταρσούλη.

Κοντά στά λίγα άλλ’ ένδιαφέροντα 
βιβλία έντυπώσεων άπό ταξείδια πού έγρα
ψαν άλλοι νεοέλληνες, ό Καζαντζάκης, ό 
Ούράνης, ό I. Παναγιωτόπουλος, ό Κόντο- 
γλου κι’ δ Ζαλοκώστας, τώρα προστίθεται 
καί τό νέο αύτό έργο τής κ, Ταρσούλη πού 
πραγματοποιεί τόν άπώτερο σκοπό του 
εϊτε είδαμε, εϊτε δχι τά νησιά πού μάς 
περιγράφει ή έκλεκτή ποιήτρια, θέλουμε 
τώρα, λαχταρούμε νά τά γνωρίσουμε καλ
λίτερα, νά πατήσουμε τό χώμα των, νά 
πιούμε τά δροσερά νερά των, νά κουβεν
τιάσουμε μέτούς άπλούς φιλόξενους άνθρώ- 
πους πού διατηροΰν άνέπαφη τήν ελληνι
κότητά των, νάκούσουμε κοντά στό τζάκι 
τήν παραμυθοΰ, τέλος, μ’ άνοιχτό τό στή
θος μας στις ριπές τοΰ άνέμου, νά προσ
φέρουμε καί τό πρόσωπό μας στό χάδι 
αύτό, άτενίζοντας τά γαλάζια νερά πού 
περιβρέχουν καί καταφιλοΰν τά δαντελωτά 
άκρογιάλια των...Η Χ ΗΛ. Ζ1ΩΓΑΣ

Τ. ΜΑΛΑΝΟΥ: «"Ενας Ήγησιακός». ’Αλε
ξάνδρεια, 1938.
Ό κ. Τ. Μαλάνος εΐναι ένας άπό τούς 

πιό ξεχωριστούς διανοουμένους τήςέποχής 
μας. Εμφανίσθηκε μ’ ένα έργο του γιά τόν 
Καβάφη στά 1933 καί στό σημερινό του 
έργο μελετά τόν Καρυωτάκη.

Ή μελέτη του γιά τόν Καβάφη μάς ά- 
ποκάλυψε τόν άνθρωπο, δπως καί ή σημε
ρινή του γιά τόν Καρυωτάκη ζητάει τό 
ϊδιο. ‘Ο κ. Μαλάνος δέν άγνοεΐ δυό βα
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περισσότερα, άλλά... πώς μπορεί νά προ- 
χωρήση κανείς έτσι;

Ό Καρυωτάκης δέ μπορεί νά δικαιωθή 
μόνον καί άπό τή συμμετοχή του στή ζωή. 
Καί βιολογικά ή κρίση μας γι’ αύτόν δέ 
θά σταματήση άκόμη ούτε έκεΐ, δπου αύ- 
τός πρώτα πρώτα προσπάθησε νά μετα- 
βάλη τήν πραγματικότητα τής ζωής του 
σέ πραγμάτικότητα ποιήσεως, νά άποπνευ- 
ματώση τήν ύπαρξή του, άλλά κυρίως έκεΐ, 
δπου ό ίδιος άναζητεϊ μιά χρωματική έν
ταση καί . έναν όρίζοντα διανοητικόν πλα- 
τύτερον.

Τό πρόβλημα Καρυωτάκη στέκεται κυ
ρίως δχι στή διαπίστωση άνάγκης ίσορ- 
ροπήσεως άνάμεσα στό βιολογικό κύκλο 
ζωής δηλ. ά νθ ρ ώπ ι ν ο—πού έρευνα ό 
κ. Τ. Μαλάνος—καί στόν αίσθητικο-πνευ- 
τικό κύκλο ζωής, δηλ. στόν ποιητή (δχι ατό 
σχήμα: άνθρωπος - ποιητής), άλλά 
ϊδρυται στήν παρακολούθηση τοΰ έναγω- 
νίου κυνηγήματος ισορροπίας άνάμεσα στόν 
ποιητή, σ αύτόν πού εΐναι ήδη" ποιητής, 
καί στήν άκατασίγαστη άνάγκη του γιά 
μιά ϋψωση καί τελείωση αισθητική (στό 
σχήμα: ποιητής-ποίηση. Ή παρακο
λούθηση αύτής τής ψυχικής άνώσεως τοΰ 
ποιητή Αποτελεί γιά μένα τό βασικό αίτη
μα τής κριτικής τής ποιήσεως: ή Ιστορία 
τής ζωής ενός ποιητοϋ μεταπίπτει έτσι στήν 
ιστορία τής αισθητικής του άνώσεως· εΐναι 
καθαρά πνευματική-αίσθητική ιστορία.

I. ΓΡΥΠΑΡΗ «Αισχύλου Όρέστεια». ’Α
θήνα, 1938.
Κυκλοφόρησε σέ νέα έκδοση ή περιώ

νυμη μετάφραση τής περιώνυμης τριλογίας 
«Όρέστειας».

"Οποιος σκέπτεται δτι ύπάρχει πάντα 
μιά ανυπέρβλητη δυσκολία γιά τήν άπόδο- 
ση ένός ποιητικού έργου καί μάλιστα ενός 
αίσχυλείου ποιητικού έργου, αύτός θά έκ- 
τιμήση τήν άξια τής μεταφράσεως τοΰ κ. 
Γρυπάρη, ή όποία παρασύρει στή \έα μορ
φή τοΰ κειμένου δσο γίνεται πιό πολύ τό 
έντονο λυρικό χρώμα τοΰ πρωτοτύπου καί 
άναδημιουργεΐ καί άνανεώνει τήν άρχαιό- 
τροπη λυρικότητα, ώστε αύτή νά εΐναι πε
ρισσότερο καί άμεσώτερα προσιτή στή σύγ
χρονη λυρική αίσθηση.

Έάν ολόκληρη ή άρχαία λογοτεχνία 
είχε κατ’ άνάλογο τρόπο άποδοθή στή νέα 
μας, γλώσσα, θά μπορούσε νά είχε άρθή 
ώς ένα πολύ προχωρημένο σημείο ή δυ
σχέρεια τής άμεσης, άλλά καί γνήσιας Ε
πικοινωνίας μας μέ τά άρχαία κείμενα καί 
ή άρχαία λογοτεχνία θά ήταν γιά μάς μιά 
πιό γόνιμη πηγή πνευματικής καλλιέργειας 
καί άνωτερώσεως.

Ό κ. I. Γρυπάρης μέ τίς μεταφράσεις 
του άποβαίνει μιά δύναμη. Μιά δύναμη, 
πού έπαναφέρει στήν ένέργεια, δ,τι ή «φι
λολογία» μέ τή σχολαστικότητα τοΰ Αντι

κρίσματος τής άρχαίας λογοτεχνίας, κρα
τεί στό επίπεδο τοΰ σχολαστικοΰ. Μιά δύ
ναμη πού ζωντανεύει τόν άρχαϊο συγγρα
φέα καί δικαιολογεί μπροστά μας κατά 
τόν μάλλον έκθαμβωτικό τρόπο τό λόγο, 
γιά τόν όποιο άληθινά δικαιοΰται ό άρ- 
χαϊος συγγραφέας νά μένη ζωντανός, έ- 
νεργός, δύναμη εύεργετική, άξια πνευμα
τική άκατάλυτη.

Ειδικά ό σύγχρονος λογοτέχνης μέσ’ 
άπό τή μετάφραση τοΰ κ. I. Γρυπάρη έχει 
νά μελετήση καί νά άντιληφθή, δτι αύτό 
πού όνομάζουμε σήμερα λυρική άντίληψη 
τής λογοτεχνίας, άτμόσφαιρα καί μουσική, 
dichtung, βρίσκεται ήδη στόν Αισχύλο καί 
πρό πάντων στήν πρώτη άπό τίς τραγω
δίες τής «Όρέστειας», στόν «Άγαμέμνο- 
να». Κατ’ αύτόν τόν τρόπο θά πεισθή, δτι 
πόσο εΐναι στερεά τά λόγια τοΰ Gothe, πού 
έλεγε στόν Eckerinann: «μελετάτε τούς 
Ελληνας». Οί "Ελληνες είναι οί άρχαϊοι 

άληθινά οί πηγές τοΰ παντός.

ΚΝΟΥΤ ΧΑΜΨΟΥΝ «Ό Πάν». Μετάφραση
Β. Δασκαλάκη. 'Αθήνα 1938.
Στό μικρό σχετικό διάστημα πού Ανέ

πτυξε τίς έργασίες του τό «Γραφείο πνευ
ματικών υπηρεσιών», ό κ. Μελής Νικολαΐ- 
δης ώς διευθυντής του έδειξε μιά ζηλευτή 
δράση. Μέ τίς Εκδόσεις του, δπως ή πα- 
ροΰσα, ζητεί νά μάς παράσχη θετικές πνευ
ματικές ύπηρεσίες, νά εύρύνη τόν πνευμα
τικό μας όρίζοντα καί πρό παντός νά μας 
μυήση στά μεγάλα ύποδείγματα καί τά 
μεγάλα σύγχρονα ξένα καλλιτεχνικά πρό
τυπα. Ό κ. Νικολαΐδης έπιτυγχάνει σ’ αύτό 
πού ζητεί μέ τόν καλύτερο δυνατό τρόπο 
διότι ό καλύτερος δυνατός τρόπος εΐναι ή 
καλύτερη δυνατή άπόδοση στά έλληνικά 
τών άναφερομένων προτύπων, ώστε νά 
γεύεται κανείς ένα πολύ μέρος άπό τό χυ
μό τοΰ πρωτοτύπου. Καί αύτή τή γεύση 
τήν έντελώς νωιτή, δταν διαβάζουμε στά 
έλληνικά τόν «Πάνα» τοΰ Χάμσουν, μας 
τή δίνει ή μετάφράση τοΰ κ. Β. Δασκαλάκη.

Π. ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ

Ν. ΓΥΡΑ ιατρού «Πριν καί μετά τό γάμο»
”Ενα_ χρησιμώτατο βιβλίο κυκλοφόρησε 

τελευταία μέ τόν τίτλο «Πριν καί μετά τό 
γάμον» σέ δεύτερη έκδοση. Ό συγγρα
φέας του ιατρός κ. Ν. Γύρας, έξετάζει τό 
σεξουαλισμό τήν ύγεία τή μητρότητα καί 
πιό Αναλυτικά τήν εύτυχία στό γάμο, τή 
στείρωση, τήν έγκυμοσύνη, τίς γυναικολο- 
γικές παθήσεις καί τά συμπτώματά τους, 
τθν K“PKJV°. τή διατήρηση τής όμορψιάς 
καξ τής ύγείας τής γυναίκας, τό έμβολο 
του Καλμέρ σάν άσπίδα κατά τής φυμα- 
τιώσεως. ’Ανάλογης μορφής βιβλία δσα 
ξέρουμε, έχουν κυκλοφορήσει στόν τόπο 
μας, σέ παλαιότερα χρόνια, τοΰ ίατροΰ κ. 
Δοξιάδη καί πέρισυ τοΰ Δρ Στέκελ μετα

φρασμένο άπό τόν κ. Ματάλα. Τά διακρί
νει φυσικά δλα ό πόθος νά έκλαίκευθοΰν 
οί στοιχειώδεις τουλάχιστον γνώσεις γύρω 
άπό όρισμένα έπιστημονικά πού εΐναι ταύ- 
τόχρονα καί κοινωνικά ζητήματα ζωτικής 
σημασίας. Καί εΐναι δλα γραμμένα στήν 
ίδια μορφή—σέ μορφή Επιστολών—καί μά
λιστα—αύτό τό σημειώνουμε μέ ιδιαίτερη 
εύχαρίστηση—στή δημοτική· σέ μιά γλώσ
σα δημοτική εύληπτη, καί πρό πάντων 
πολύ καλά γραμμένη.

Δέ θέλουμε τή στιγμή αύτή νά έπιχει- 
ρήσουμε μιά Αξιολογική κατάταξη τών 
βιβλίων αύτών. Ξεχωρίζοντας τό έπιστημο- 
νικό άπό τό ψυχολογικό στοιχείο, μάς μέ
νει ή έντύπωση πώς ό κ. Ν. Γύρας σάν 
"Ελληνας, σάν άνθρωπος πού τόν διακρί
νει ή κοινωνική καί ή έπαγγελματική του 
πείρα, μπόρεσε μέ τόν παλμό τής θερμής 
έκφρασης νά διατυπώσει μέ δλη τή χάρη, 
δλο τό ένδιαφέρον καί πρό πάντων μέ τό 
πνεΰμα πού προσειδιάζει στήν φυλετική 
μας ιδιοσυστασία, σκέψεις καί παρατηρή
σεις, γνώσεις έπιστημονικές, άναλυτικές 
καί διαφωτιστικές καθοδηγήσεις, μέ μιάν 
άπλότητα μοναδική. Κάθε σΛίδα Εμπνέει 
τό αίσθημα τής αισιοδοξίας, διαφωτίζει 
καί μιάν άγνωστη πτυχή στά παραδομένα 
πρακτικά σχήματα. ’Αξίζει Αλήθεια νά 
προσέχουμε καί νά παρακολουθοΰμεν προσ
φορές άνάλογες μ’ αύτή τοΰ ίατροΰ κ. Ν. 
Γύρα. Ό κάθε άναγνωστης έχει ν’ Αποκο
μίσει μιάν ώφέλεια θετική. &

Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ
ROBIN LEON, καθηγητοϋ στή Σορβώνη. La 

Morale antique. (Ν. Φ. Ε. Άλκάν. Πα
ρίσι 1938. σχ. 16 σελ. 180 φρ. γαλ. 15). 
Ό εκδοτικός οίκος Άλκάν Εγκαινίασε 

έδώ καί δύο χρόνια, ύπό τήν διεύθυνση τοΰ 
κοσμήτορας τών φιλ. σχολών τής Σορβώ- 
νης κ. Delacroix, μιά Ενδιαφέρουσα συλ- 
χογή_τή Νέα Φιλοσοφική ’Εγκυκλοπαί
δεια—πούάριθμεϊ ώς τώρα δεκαοκτώ ευπρό
σιτα καί διαλεχτά βιβλιαράκια έκατόν 
έξήντα σελίδων περίπου τό καθένα.

Μετά τόν άπροσδόκητο θάνατο τοΰ κ. 
D. τήν διεύθυνση τής συλλογής άνέλαβε ό 
γνωστός καθηγητής τής φιλοσοφίας στήν 
Σορβώνη κ. Brehier.

Τά όνόματα τών συνεργατών, οί τίτλοι 
τών βιβλίων Εξασφάλισαν ήδη μεγάλη 
κυκλοφορία στή σειρά, πού στή σημερινή 
κρίση τοΰ βιβλίου προσφέρει πολύτιμες 
ύπηρεσίες, τόσο στούς συγγραφείς, δσο καί 
στό Αναγνωστικό κοινό, πού δέν έχει πειά 
τά μέσα νά άποκτά όγκώδη έπιστημονικά 
συγγράμματα.

Τό τελευταίο βιβλίο τής συλλογής είναι 
ή «Ήθική τών ’Αρχαίων» τοΰ κ. Robin 
καθηγητοϋ τής άρχ. φιλοσοφίας στή Σορ

βώνη. Κατ’ ούσίαν τό πυκνό αύτό καί 
ώραϊο βιβλιαράκι πραγματεύεται τήν ήθική 
τών άρχαίων έλλήνων χωρίς νά λαμβάνη 
ύπ’ δψει του τούς Ινδούς, Αιγυπτίους κτλ. 
Ό συγγραψεύς Αναγνωρίζει δτι μπορεί νά 
τοΰ προσάψουν κάποια έλλειψη στό σημείο 
αύτό, άλλά καθώς πολύ όρθά τονίζει στόν 
πρόλογό του, μιά τέτοια έργασία προϋπο
θέτει άμεση σχέση μέ τά κείμενα καί γνώση 
τών άνατολ. γλωσσών. Έξ άλλου ή ήθική 
τών άρχαίων έλλήνων καί μόνη της Αποτε
λεί θέμα εύρύτατο καί κατά τοΰτο Ενδια
φέρον, δτι ή φιλοσοφική έρευνα στήν Ελλά
δα κατώρθωσε νά χωρίση τά καθαρώς 
ήθικά στοιχεία άπό τά θρησκευτικά καί νά 
δώση στά ήθικά προβλήματα πού συστη
ματοποίησε σιγά σιγά, ξεχωριστή όντότητα.

Πώς τώρα παρουσίασε τό θέμα του ό 
κ. Robin; Μέ τρόπο ιδιαίτερα συνθετικό 
καί γόνιμο. Αντί νά περιοριστή στή χρονο
λογική σειρά καί νά μελετήση τά διάφορα 
προβλήματα στήν Ιστορική τους Εξέλιξη, 
άπέβλεψε πρό πάντων στό πνεΰμα τής 
ήθικής τών άρχαίων Έλλήνων. Ξεχώρισε 
δηλαδή ώρισμένες χαρακτηριστικές έννοιες 
1) τήν έννοια τοΰ άγαθοΰ 2) τή σχέση 
τής Αρετής καί τής εύδαιμονίας 3) τόν 
τρόπο πού οί φιλοσοφικές σχολές άντελή- 
φθησαν τά ψυχολογικά Ελατήρια τής ήθι
κής πράξεως καί ξεκινώντας άπ’ αύτοΰ 
συγκέντρωσε τίς κυριώτερες λύσεις πού 
έδωκε στά ζητήματα αύτά ή έλλ. σκέψη.

Καθώς είπα στήν άρχή, ή ϋλη παρου
σιάζεται σέ συμπυκνωμένη μορφή, καί ό 
Αναγνώστης πού άγνοεϊ τά κείμενα χάνει 
δπως είναι καί φυσικό, κάμποσο άπ τόν 
πλοΰτο τοΰ βιβλίου.

Στόν Επίλογό του ό κ. R. χωρίς νά 
μπαίνη σέ πολλές λεπτομέρειες, μας δήλω
σε μέ άρκετά παραδείγματα, δτι ή έλλ. 
φιλοσοφία παρά τήν διαφοράν τών σημε
ρινών Αντιλήψεων δημιούργησε τά κυριώ- 
τερα ήθικά πλαίσια μέσα στά όποια κινεί
ται ή σημερινή ήθική συνείδηση. Καί ό 
Μεσαίωνας καί ή ’Αναγέννηση Εκμεταλ
λεύτηκαν ώρισμένες άπόψεις. Ό Holbbes, 
ό Ρουσσώ, ό Κάντ, ό Στούαρτ Μίλλ, ό 
Revouvier Αναμφίβολα ώφελήθηκανέμμεσα 
καί άμεσα άπ’ τά άρχαία κείμενα. Κι’ άνα- 
φέρνοντας τά σύγχροναρεύματα τοΰ πραγ
ματισμού καί ούμανισμοΰ δέν πρέπει νά 
ξεχνοΰμε δτι ήρθε στιγμή πού όάγγλοςΣίλ- 
λερ διετύπωσε καθαρά τήν άνάγκη νά δια- 
λέξωμε άν θά άκολουθήσωμε τόν Πλάτωνα 
ή τόν Πρωταγόρα. Στόν κόσμο τής ιδέας, 
Εξακολουθεί τελειώνοντας ό κ. R. πραγμα
τικοί θάνατοι δέν ύπάρχουν. Ή σκηνή 
Αλλάζει, Αλλάζει καί τό περίβλημα μά ή 
ούσία τών προβλημάτων κατά βάθος μένει 
Αμετάβλητη. ρ ΛΑ^ΚΑρ[
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Η ΠΟΙΗΣΗ
«Ή Τριλογία τού φωτός» Ίωάν. Κλ. Ζερβού 

(λυρικό δράμα)
Ο κ. ’Ιωάν. Κλ. Ζερβός στήν «τριλογία 

τοΰ φωτός» συνδυάζοντας όλες του τις δυνά
μεις, τίς πνευματικές καί τίς συναισθηματικές 
ή τίς ρασιοναλιστικές καί τίς λυρικές ένορα- 
ματικές, μάς δίνει τό μέτρο τών ποιητικών καί 
φιλοσοφικών του εξάρσεων. Τό έργο χωρίζε
ται,σε τρία μέρη «στό φώς π_>ύ δροσίζει» 
«στόν Προμηθέα» καί «στό μυστήριο τοΰ 
πόνου» καί τό χαρακτηρίζει ό ίδιος ώς λυρικό 
δράμα. Ώς τόσο δέν εΐναι δράμα καί συνεπώς 
λυρικό δράμα, άλλά μιά ένατένιση τής ψυχής 
τοΰ ιδίου τοΰ ποιητοΰ υπό μορφή διαλογική 
στο άπειρο τής γνωσεως, δηλαδή στό άγνω
στο, πού κρύβει βαθύτερά του τό ανεξερεύ
νητο μυστήριο^ τού θεοΰ καί τοΰ άνθρώπου. 
Από τά^ δυό δμως αύτά περισότερο ένδιαφέ· 
ρεται για τον άνθρωπο καί τήν προέλευση του. 
Για τήν ιδέα τού Θεοΰ ένδιαφέρεται τόσο 
μόνο, δσο γιά νά εξάρτηση τόν άνθρωπο άπό 
τήν πνευματική τοΰ Θεοΰ υπόσταση, τήν όποια 
παραδέχεται, αντίθετα πρός τθύς ύλιστάς, ώς 
κάτι το δεδομένο- Με άλλους λόγους εντάσ
σει τόν άνθρωπο, τήν ύλη, μέσα στό θεό, στό 
πνεύμα, που πλημμυρίζει δ,τι ό άνθρωπος 
βλέπει καί άκόμη φαντάζεται. Γι’ αύτό καί τό 
δλο έργο εΐναι ένας ύμνος πρός τήν ιδέα, πού 
άντιμάχεται τήν ύλη, πρός τήν ιδέα, πού λάμ
πει καί φωτίζει καί πλαισιώνει τήν ομορφιά 
τής τελειότητας. * ’Αλλά τήν ιδέα, άν καί τήν 
έξαρτά άπό τήν έννοια τοΰ θεοΰ, δέν τήν θεω
ρεί ώς θεία συγκατάβαση, άλλά άντίθετα ώς 
άνθρώπινη κατάκτηση σ’ έναν άγώνα πρός τό 
σκοτάδι τό, πνευματικό. Ό συμβολικός τού 
ανθριδπου αγώνας άντικειμενοποιεϊται μέ τή 
συμβολική παράσταση τοΰ Προμηθέως, του 
πλάστου καί τοΰ προφήτου τής ιδέας. Άλλά δ 
υπεράνθρωπος Προμηθεύς δέν εΐναι ό δεσμώ
της τών ακατανίκητων άνθρωπίνων άτελειών 
στό σκληρό βράχο τοΰ μαρτυρίου του, όμοιος 
μέ τον Προμηθέα τοΰ Αισχύλου, ή τοΰ 'Ησιό
δου, άλλά μέ τόν έλεύθερο δεσμώτη τοΰ Αισχύ
λου,, τοΰ Σελλεϋ και τοΰ Γκαΐτε, τόν σπορέα 
τής ιδέας καί τόν πρωτοπλάστη τοΰ έλληνικοΰ 
πνεύματος καί τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμού. Εΐναι 
δ ελεύθερος Προμηθεύς, πού, άντικρύζοττας 
τήν άνθρωπότητα φωτεινότερη, νοιώθει τήν 
ελευθερία της σαν μιά δικαίωση τών άγώνων 
του, πού τα αποτελεσματά τους δέ σταμάτησαν 
στην ελληνική αρχαιότητα, άλλά έπεξετάθηκαν 
καί στην χριστιανική εποχή γιά τήν δποία 
προφητεύοντας τό «έξ Ανατολών φώς» λέει:

Κι ή μάνα γης μιά μυστική θά θρέψη 
φλέβα άλλη, μέ άλλο φώς, χαράς βλυσίδι, 
λύτρο ψυχής κι ανάσταση τού άνθρώπου.

Ο κ. Ζερβός στην «Τριλογία» του ένα πράγ
μα προσπαθεί νά έπιτύχη: νά ύψώση τήν Ιδέα 
—φώς άπάνω άπό τήν ύλη—σκοτάδι. Νά ύψώ
ση έναν τιτανικό υπεράνθρωπο, νικητή καί 

πλάστη τής έλληνικής ώραιότητος. Καί άρχί- 
ζει άπό τόν μυθικό Προμηθέα καί καταλήγει 
στόν Χριστιανικό Προμηθέα, πού καί οί δυό 
τους δέν διαφέρουν παρά κατά τόν άγώνα τους. 
Τοΰ πρώτου ό άγων εΐναι αγών κατά τών άτε- 
λειών τής ζωής, ένώ τοΰ δευτέρου κατά τών 
άτελειών τού έσωτερικοΰ άνθρώπου. Άλλά ή 
προσπάθειά του αύτή δέν εΐναι τόσο εύκολη, 
τίς δέ δυσκολίες δέν τίς άντικρύζουμε τόσο 
στή μορφή τοΰ έργου, δσο στό περιεχόμενό 
του. Τά διάφορα πρόσωπα πού συμμετέχουν, 
δέν εΐναι άποκρυσταλλωμένες ιδέες, πού εξυπη
ρετούν τό σκοπό τοΰ ποιητοΰ, άλλά πρόσωπα 
απλά, πού έξυπερετοΰν τήν πλοκή τοΰ διαλό
γου. Ούτε καί ό υπεράνθρωπος φαίνεται νικη
τής, πού μπορεί νά σταθή σάν πρότυπο, μάλι
στα κάπου δειλιασμένος στήν όργή τοΰ κόσμου 
άποτραβιέται νικημένος. ΓΓ αύτό καί ό τιτα
νικός Προμηθεύς εΐναι πολύ βαρύς στούς ώμους 
τοΰ ποιητοΰ, ή δέ ύπαρξή του άποτελεϊ άνα- 
χρονισμό, γιατί δέν προέρχεται άπό τό πνεύμα 
ένός Αισχύλου, ένός Σέλλεϋ ή ένός Γκαΐτε. Ό 
συγγραφεύς άνέλαβε μεγάλον άθλο, άν καί 
πολλές ιδέες του, υψηλές καί φιλοσοφημένες, 
δικαιολογούν τή φιλοδοξία του. Γενικά δμως 
«Ή Τριλογία τοΰ Φωτός» εΐναι έργο, πού 
δείχνει τήν ψυχική καί πνευματική ρώμη τοΰ 
ποιητοΰ καί πρέπει νά διαβασθή, παρά τήν 
έπιτηδευμένη σκοτεινότητα τοΰ περιεχομένου 
του, έφ’ δσον μάλιστα ό άγών γιά τήν κατά
κτηση μιάς πνευματικής ώραιότητος έξακολου- 
θεϊ καί σήμερα νά επιβάλλεται στόν άνθρωπο 
άπό τήν ίδια τή μοίρα του.

«Σποράδες», «Κλεψύδρες τού ’Αγνώστου» 
Όδ. Έλύτη.
Ό κ· Έ λύτης μέ τίς «Σποράδες» του καί 

τίς «Κλεψύδρες τοΰ Αγνώστου» μάς δείχνει 
σταθερά μαζί μέ τήν πλειάδα τών συντρόφων 
του τό νέο δρόμο πρός τόν συρρεαλισμό. Ή 
συρρεαλιστική ποίηση τοΰ κ. Έλύτη έγκαι- 
νιάζει άσφαλώς κάτι τό ιέο, τόσο νέο, δσο 
και πρωτότυπο. *Η νέα αύτή τεχνοτροπία εΐναι 
η ποίηση τοΰ υποσυνειδήτου, πού άποκλείει 
εξωτερικά μέν δλα τά χαρακτηριστικά τοΰ ποιη
τικού λόγου, εσωτερικά δέ δχι μόνο τό συναί
σθημα, άλλά καί τή λογική. Μέχρι τώρα παρ’ 
δλη τήν θέρμη τών οπαδών του, ό συρρεαλι- 
σμός δέ δημιούργησε κατάσταση, καθεστώς, 
μέ συγκεκριμένες καί καθωρισμένες καλλιτεχ
νικές άξιες, γιά νά φανούν οί κατευθύνσεις του. 
Ό χαρακτηρισμός, πού τοΰ άποδίδουν πολλοί, 
δτι δηλαδή ό συρρεαλισμός άποτελεϊ μίαν άγω- 
νιώδη άναζήτηση άπό άντίδραση πρός τό προ
πολεμικό παρελθόν δέν δικαιολογείται. Άσφα
λώς ό συρρεαλισμός έχει κάτι τό βαθύτερο, πού 
θά φανή σάν ολοκληρωθούν οί σκοποί του. Ό 
κ. * Ελύτης καί οί λοιποί συρρεαλι σταί καλοΰν 
τήν τέχνη νά τούς κρίνη μέ νέα μέτρα καί νέα 
σταθμά, γιατί ή ποίησή τους δέν έχει σχέση 
μέ τήν παλαιότερη. Άλλά σέ παρόμοιες περι
πτώσεις πάντοτε υπήρξαν οί έπικριταί καί οί 
άπολογηταί, άν καί τέτοια ζητήματα δέν ύπό- 

κεινται στόν ορθολογισμό. Πολλές φορές κάτι 
νέο δέν εΐναι άπλώς νέο, άλλά ό προάγγελος 
μιάς νέας εποχής, πού πολλές φορές κατακρί- 
θηκε, πράγμα πού συμβαίνει καί μέ τόν συρ- 
ρεαλισμό. "Οσο γιά τό περιεχόμενο, τής ποιή- 
σεως τοΰ κ. Έλύτη μποροΰμε να είποΰμε πώς 
εΐναι αύτούσιο συρρεαλιστικό, δπως τουλάχι
στο ό συρρεαλισμός ώς τεχνοτροπία καθορί
ζεται, άν καί δέν πρόκειται περί προτερημά
των καί έλαττωμάτων, γιατί εΐναι δύσκολο νά 
διακριθοΰν, έφ’ δσον μαλιστα λείπουν ακόμη 
συγκεκριμένες καί άναμφισβήτητες καλλιτεχνι
κές άξιες. *Αν δμως δ συρρεαλισμός άποτε- 
λέση λογοτεχνικό καθεστώς, ό κ. Έλύτης ανά
μεσα στήν πλειάδα τών συντρόφων του θά 
διεκδικήση άσφαλώς τήν τιμή τού πρωτοπό
ρου τοΰ συρρεαλισμοΰ.
«Χίμαιρες» X. Ζιτσαίας (ποιήματα)

Ή κ. Ζιτσαία μέ τή συλλογή της * «Χίμαι
ρες» μάς έδωσε, συμπληρώνοντας τό έργο της, 
ολόκληρο τον έαυτό της. Στή συλλογή αύτή ή 
ποιήτρια φαίνεται πώς στρέφει το βλέμμα της 
συχνότερα πρός τά περασμένα γιά ν’ άντικρό
ση τό παρελθόν, τό πραγματικό παρελθόν, τό 
άντίθετο πρός τό μέλλον, πού τό βλέπει σάν 
χίμαιρες, χωρίς ποτέ νά τίς φθάση, άν και 
τήν τραβούν πάντα σιμά τους. Εΐναι ή αγωνία 
τής άναζητήσεως, τό δράμα τής ψυχής, ή μοίρα 
ή άνθρώπινη, πού συχνά μπροστά στό μελλον
τικό άγνωστο άναγκάζουν τήν ποιήτρια νά κλεί
ση τά μάτια της σ’ ένα άπολογισμό τών πραγ
ματοποιημένων άναζητήσεων.

Καί τό άποτέλεσμα : δλα όνειρα, πού τήν 
κάνουν νά λυπάται, γιατί δέν πραγματοποιή
θηκαν, άλλά γιατί τήν άπομάκρυναν άπό τον 
πρώτο σταθμό τής ζωής της καί τώρα δέν 
μπορεί νά ξαναγυρίση, δσο κι άν τό νοσταλγεί. 
Τό παρόν γιά τήν ποιήτρια εΐναι στιγμές, που 
περνούν διαδοχικά άπό τήν χαρά στή _ λύπη 
καί άπό τή λύπη στή χαρά καί σκορποΰν μιά 
βαθύτερη συγκίνηση. Το βλέμμα της δμως 
συχνότερα τό τραβά ό άκαθόρ ιστός πόνος, δ 
τόσο άνθρώπινος. Καί σ’ αύτό άκριβώς βρί
σκεται ή άξια τής τέχνης τής κ. Ζιτσαίας, γιατί 
δέν προδιαγράφει τά δρια τής ζωής, άλλά α
φήνει τήν ίδια τή ζωή μέσα στό μυστικό φως 
τών μυστικών άναζητήσεων καί έΛιδιώξεων, ά- 
καθόριστη, δπου πέρνει ένα χρώμα άνάλογο 
μέ τό εσωτερικό έγώ κάθε παρατηρητοΰ. Σπου
δαίο προτέρημα γιά ένα λογοτέχνη νά πι
στεύουμε πώς τά έργα του γράφηκαν γιά μάς. 
Στήν κ. Ζιτσαία ή ζωή φαίνεται γλυκοπένθιμη, 
άπό τήν πιό μεγάλη θλίψη ώς τόν^ πιό λεπτόν 
έρωτα, καί δταν συμμετέχη καί δταν , άπλώς 
τή βλέπη ώς φαινόμενο. Τό αίσθημα αύτό τοΰ 
γλυκού πόνου δέν εΐναι άπλή έπιτηδευμένη εκ
δήλωση, άλλά πραγματικό αίσθημα καί τόσο 
φυσικό, πού έξυψώνει, γιατί τό νοιώθει καθέ
νας μας έντός του καί τό βλέπει γύρω τόυ.
«Βασίλης Μιχαηλίδης» Γιάννη Λεύκη (μονο

γραφία).
Ή μονογραφία τοΰ Γιάννη Λεύκη γιά τόν 

Κύπριο ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη δέν είναι, 
δπως συνήθως, μιά άπλή βιογραφία, αλλά μια 
σωστή άποκάλυψη, άνθρώπου, πού λησμονή
θηκε, ή άνθρώπου, πού έζησε μέχρι τώρα εν
τελώς άγνωστος. Ή Κύπρος μέ τόν ελληνικό 
της παλμό δέν έπαψε ποτέ νά προσφέρη σιή 
μητέρα Ελλάδα τή λατρεία της. Τήν παρα
κολουθεί στις θυσίες της, στούς άγώνες ,της 
καί σ’ δλες τίς κοινωνικές, θρησκευτικές, οικο
γενειακές, ίσιορικές καί λογοτεχνικές εκδηλώ
σεις της. Δέν έλειψαν ποτέ άπό τήν Κύπρο, 
στις μάχες, στή βουλή, στήν εκκλησία καί στήν 
λογοτεχνία οί πραγματικοί ήριοες. "Ενας τέ
τοιος ήρως, πού αγάπησε μ’ δλη την ψυχή 
του τήν Κύπρο καί συνεπώς και τήν Ελλάδα, 
εΐναι καί ό ποιητής Βασίλης Μιχαηλίδης,δπως 
παρουσιάζεται στή σχετική μονογραφία τοΰ 
Γιάννη Λεύκη. Καί δ ποιητής γίνεται τόσο 
περισσότερο ήρως, δσο περισσότερο εζησε μέχρι 
τό θάνατό του άγνωστος. Καί δμως μέσα στή 
λήθη αύτή, δπου καί ή ίδια ή Κόπρος τόν 
εΐχε ξεχάσει, έζησε γράφοντας ποιήματα καί 
τραγουδώντας μέ τά χείλη τοΰ πόνου μιά ζωή, 
πού τόσο μυστικά, περήφανα καί καρτερικά ή 
καρδιά του έκρυβε. Αύτόν τόν άνθρωπο μέ 
τήν τόση ψυχική δύναμη καί αύτόν τόν ποιη
τή μέ τήν λεπτότερη λύρα ό Γιάννης Λεύκης 
μέ εύλαβικό χέρι μάς άποκαλύπτει. Ή πρόθε
σή του γιά νά μάς θυμήση έναν λησμονημε- 
νον δέν εΐναι μόνο άξιοθαύμασιη, άλλά καί α
ξιέπαινη, γιατί τοποθετεί έναν ποιητή στή θέ
ση, πού τοΰ άξίζει στά νεοελληνικά καί καλ
λίτερα στά Κυπριακά γράμματα. Καί τό μέν 
πρώτο τό πέτυχε μέ άρκετή λεπτότητα, άνά- 
λογη πρός τή μνήμη τοΰ ανθρώπου,τό δε 
δεύτερο μέ έπιμέλεια, άντάξια πρός τό έργο 
τοΰ ποιητοΰ. Ό κ. Λεύκης γιά νά έπιτύχη το 
δεύτερο μέ ικανότητα άναδίφου δέν άφησε τί
ποτε, πού θά μπορούσε νά συντελέση στήν επι
τυχία τοΰ σκοπού του.

'Όλα: πρακτικά συιεδριάσεων τοΰ δημαρ
χιακού Συμβουλίου Λεμησσοΰ, έφημερίδες Κυ
πριακές, άφηγήσεις έπιζώντων—γνωστών τοΰ 
ποιητοΰ, αύτό τό έργο του, δλα συγκεντρώθη
καν, τακτοποιήθηκαν, μελετήθηκαν καί χρησι
μοποιήθηκαν γιά τήν άξιοθαύμαστη αύτή έργα- 
σία. Ό κ. Λευκής είναι άξιέπαινος. Εργασίες 
σάν κι αύτή προσφέρουν πολλά στήν νεοελ
ληνική λογοτεχνία, καί μάλιστα δταν εΐναι 
γραμμένες μέ τή μέθοδο καί τήν εύσυνειδη- 
σία, πού διακρίνει τόν συγγραφέα.
«Τελευταία ποιήματα» Λέο Φερρέρο (μετά

φραση Γιάννη Σφακιανάκη)
Εΐναι γνωστό πώς στή λογοτεχνία μιά με

τάφραση εΐναι μιά άναδημιουργία, δηλαδή 
κάτι παραπάνω άπό μιά απλή δημιουργία, 
γιατί δ μεταφραστής δέ δεσμεύεται μόνο άπό 
τό μρρφοποιημένο πλέον ύλικό, άλλά άπό αύτή 
τήν τέχνη. Εΐναι δηλαδή υποχρεωμένος νά κι- 
νηθή στά στενά δρια τοΰ περιεχομένου, ενώ τό 
έργο πρέπει νά διατηρήση τή ζωή καί τόν 
παλμό τοΰ πρωτοτύπου. "Ετσι μόνο ο μετα-
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ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ-
φραστής αναδημιουργεί, κατορθώνει μιά δεύ
τερη δημιουργία, τό δέ πρωτότυπο διατηρεί 
καί τήν πρωταρχική του αξία. Καί τά δύο αύτά 
ό κ. Σφακιανάκης τά πέτυχε τόσο καλά, πού 
μπορεί κανείς νά θαυμάση τήν εργασία του, 
ώς μεταφραστοΰ, καί τό έργο τοΰ Λέο Φερρέ- 
ρο. ‘Οσοδήποτε κι άν εΐναι τά μεταφρασμένα 
«Τελευταία Ποιήματα» τοΰ Φερρέρο λίγα, 
δμως μάς αφήνουν νά παρακολουθήσουμε τή 
φιλοσοφική του σκέψη, τό λεπτό του αίσθημα, 
τήν τάση του πρός τόν λιμπεραλισμό καί τήν 
φροντίδα του σέ μιά πνευματική μετουσίωση, 
τήν οποία καί πέτυχε, άν καί ό ποιητικός του 
μετεωρισμός ήταν τόσο λιγόχρονος, πέθανε 
τριάντα έτών. Ό κ. Σφακιανάκης κατώρθωσε 
νά τά διατηρήση δλα μέ τήν πρωταρχική τους 
πνοή, χωρίς νά προσθέση ή ν’ άφαιρέση τίπο
τε. Τέτοιες εργασίες αξίζουν κάθε έπαινο, γιατί 
εΐναι ευεργετικές, δσο καί σπάνιες.

«Πικρά Χαμόγελα» Βάσου Καλόκαρδη (ποιή
ματα).
Τά ποιήματα τής συλλογής τοΰ κ. Βάσου 

Καλοκάρδη «Πικρά Χαμόγελα» τά διακρίνει 
μιά κάποια ποιητική διάθεση, πού τείνει ν’ ά- 
ποκρυσταλλωθή, χωρίς δμως αύτό καί νά κα- 
τορθωθή τελειωτικά. Ή λεπτή αύτή διάθεση 
διαφαίνεται ανάμεσα άπό τήν ποικιλία τών 
θεμάτων του, πού εΐναι στιγμές παρμένες άπό 
τή ζωή, μέ περιωρισμένη δμως τήν καλλιτε
χνική συγκίνηση. Εΐναι οι συνηθισμένες κατα
στάσεις, ψυχικές καί διανοητικές, πού ό ποιη
τής τίς ζή παθητικά, χωρίς νά τίς ξαναζή, καί 
τίς έντοπίζει μόνο σέ μιά άντικειμενικότητα, 
χωρίς κανένα παλμό. Ή άντικειμενικότης δμως 
αύτη μετειορίζεται ξεριζωμένη άπό τό φυσικό 
της έδαφος. Φαίνεται τότε πώς προσπαθή νά 
κατακτήση τήν τέχνη, χωρίς νά άντλή δυνά
μεις άπό τόν εσωτερικό κόσμο τών συναισθη
μάτων. 'Η προσπάθεια αύτή δικαιολογείται 
μόνο σέ δυνάμεις, πού ξεπέρασαν τά δρια τής 
προπαρασκευής καί έφθασαν στόν κόσμο τών 
Ιδεών, πού άντιπροσωπεύουν στό εσωτερικό 
έγώ τοΰ δημιουργοΰ άποκρυσταλλωμένες αισθη
ματικές άξιες, πού ΐσοδυναμοΰν μέ τή δημιουρ
γική αυτοπεποίθηση ή οποία στόν κ. Καλοκάρδη 
δέ φαίνεται α ά έχη ολοκληρωτικά δημιουργηθή. 
Ό ποιητής δέν προσπάθησε νά αύτοσυγκεν- 
τρωθή, γιά νά ξεκαθαρίση τό καλλιτεχνικό στοι
χείο τής τέχνης άπό τό ποιητικό περιεχόμενο 
τής ζωής. Έκεϊνο πού μάς συγκινεϊ, όσοδήπο- 
τε κι άν εΐναι περιεχόμενο τής ζωής δέν είναι 
πάντοτε καί περιεχόμενο τής τέχνης. Ό συναι
σθηματικός κόσμος τοΰ ποιητοΰ δσο κι άν 
μοιάζει μέ έκεϊνον τού άνθρώπου, διαφέρει 
πάντα όχι μόνο κατά τό εΐδος τοΰ παλμοΰ, 
άλλά καί κατά τό χρώμα τής συγκινήσεως. Ό 
κ. Καλοκάρδης, στήν άρχή άκόμη γιά τήν κα- 

τάκτηση τής τέχνης, πρέπει νά αύτοσυγκεν- 
τρωθή, νά μεταπλάση τή ζωή σέ καλλιτεχνι
κές μορφές καί δημιουργός τότε ένός ανάλο
γου περιβάλλοντος, άς χρησιμοποιήση τά έφό- 
διά του, τά όποια τοΰ προοιωνίζουν μιά θαυ
μαστή έξέλιξη.

«’Ελντοράντο» Γ. Τσουκαλά (ποιήματα)
Ό κ. Τσουκαλάς φαίνεται δτι πιστεύει 

πώς δ ποιητής δταν γράφη, ποτέ δέν πρέπει 
νά λησμονά, πώς κάθε τόσο πρέπει καί νά γί
νεται ποιητικότερος, καί πώς ή άέναη πάλη 
μέ τόν έαυτό του καί πρός τόν γύρω του κό
σμο είναι ένας αγώνας γιά τήν κατάκτηση τής 
τέχνης. Ό κ. Τσουκαλάς ποτέ δέ λησμόνησε 
τό πρώτο, δπως δέν έγκατέλειψε καί τό δεύ
τερο. Εΐναι οι πόλοι γύρω άπό τούς οποίους ά- 
ναπτύσσει καί τελειοποεϊ τήν τέχνη του. Στόν 
άγώνα του αύτόν οί νίκες του εΐναι φανερές 
καί ή συλλογή του «’Ελντοράντο» μοΰ φαίνε
ται σάν τήν καλλίτερη δικαίωση γιά τήν κα
τάκτηση τής τέχνης καί άκόμη τοΰ ίδιου τοΰ 
εαυτού του. Καί ή κατάκτηση αύτή δέν έγινε 
άργά, άλλωστε ποτέ δέν εΐνε άργά νά κάμη 
κανείς κάτι, άλλά έγινε μέ μεγάλες θυσίες, θυ
σίες πού στοίχισαν ένα παρελθόν μέ τόσα τοΰ 
ποιητοΰ όνειρα. Καί δμως ό κ. Τσουκαλάς τό 
παρελθόν αύτό τό λησμόνησε καί δπως γράφη 
στή δεύτερη σελίδα του βιβλίου του δέν τό ά- 
ναγνωρίζει πιά. Κάθε άλλος θά δίσταζε. Ό κ. 
Τσουκαλάς γιά τή νίκη τό άπεφάσισε καί τό 
κατώρθωσε. 'Άπλωσε τήν φαντασία του σ’ δ,τι 
βλέπει γύρω του κιί άφησε τήν καρδιά του νά 
τ’ άγκαλιάση δλασέ μιά πανθεϊστική ενατένιση.

Ή φύση εΐνε ό κόσμος του, ό έσωτερικός 
καί δ έξωτερικός. Δέν έχει καμμιά προτίμηση 
ούτε στόν πρώτο ούτε καί στόν δεύτερο. Τόν 
ενδιαφέρει ό άνθρωπος δπως καί ή φύση καί 
μάλιστα βλέπει τόν ένα άνάμεσα άπό τό πρίσμα 
τοΰ άλλου. Βλέπει μέ τόν ίδιο παλμό τόν άν
θρωπο, πού ζωντανεύει τή φύση, καί τή φύση 
πού έμψυχώνει τόν άνθρωπο, γιατί ξέρει, πώς 
τό ένα ερμηνεύεται μέ τό άλλο καί στή ζωή 
καί στή τέχνη. Τό κυριώτερο αίσθημα τοΰ 
ποιητοΰ εΐναι ή άγάπη, πού φθάνη τόν πεσσι- 
μισμό, τόν ρομαντικό πεσσιμισμό, δταν άντικρύ- 
ζει τήν ανθρώπινη άδυναμία, πού νοσταλγικά 
άναζητά, δ,τι δέν κατώρθωσε νά φθάση ποτέ. 
Άλλά καί δταν λυπάται καί δταν χαίρεται ό 
κ. Τσουκαλάς, εΐναι λεπτός, τόσο στό περιεχό
μενο, δσο καί στή μορφή. Έκεϊνο δμως πού 
του λείπει άκόμη εΐναι ό λυρικός παλμός. Άν 
αύτό τό κατωρθάιση καί άν δέν χρησιμο
ποίηση στιχουργικά παιγνιδίσματα, δμοια μέ 
έκεϊνα τοΰ ποιήματος τής όγδοης σελίδος, θά 
δλοκληρώση τό έργο του σέ βαθμό άνάλογα 
μέ τή μεγάλη του προσπάθεια.

Π. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

I. Ν. ΓΡΥΠΑΡΗΣ
Οί «Τραγωδίες τού Αισχύλου» 

ή Όρέστεια 
(Άγαμέμνονας · Χοηφόρες - Εύμενιδες) 
' ΔΡΑΧ. 40

ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ’
Γ. ΘΕΜΕΛΗ 

«’Επίγραμμα καί 
Μακεδόνες Επιγραμματοποιοί» 
[Εισαγωγή γιά τδ 'Επίγραμμα-Ol Μακεδόνες 
'Επιγραμματοποιοί καί τδ έργο τους κ 
κτά ’Επιγράμματα τους: Κείμενο, έμμετρη με- 

τάφραση].

«Πρακτική ’Εγκυκλοπαίδεια» 
Που θά εΐναι ένας τόμος άπό 500 περίπου με
γάλες δίστηλες σελίδες και θά τιματοα δρχ. 
200 θά άποσταλη δέ έλευθέρα ταχ. τελών εις 
X Ζροεμβάζο.,α 6ρχ. πενήντα <50, προς την 

Διεύθυνσιν τής «’Εγκυκλοπαίδειας»
(όδός Πειραιώς 16-’Αθήνας)

ΠΕΤΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ

Η ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩι 1841

Κεφάλαια Μετοχ. και Άποθεματικά Δρχ. 1.205.000 000 
Καταθέσεις τή 31 Δεκεμβρίου 1936 » 10.103.000.000

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ
ΥΠΟΚ]ΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος 

έκτελεΐ πάσης φΰσεως τραπεζικός εργασίας εις τό εσωτερικόν 

και εξωτερικόν υπό έξαιρετικώς συμφέροντος ορούς· 

Δέχεται καταθέσεις

(εις πρώτην ζήτησιν, επί προθεσμία καί ταμιευτηρίου) 

εις δραχμάς καί ξένα νομίσματα μέ λίαν ευνοϊκά επιτόκια.

HELLENIC BANK TRUST COMPANY
NEW-YORK. 51 MAIDEN LANE

‘Ιδρυθεΐσα υπό τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, 

συμφώνως μέ τούς νόμους τής Πολιτείας τής Νέας 

' Υόρκης, πρός έξυπηρέτησιν τών έν ’ Αμερική Ελλήνων 

Κεφάλαια όλοσχερώς καταβεβλημένα 1.350.000

Τυπώνεται στά Τυπογραφεία “ΝΕΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ,,


