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ΕΝΖΙΟ VOLTURE

’Ελεγείο στην Ελλάδα

Αρκετά καλός, πού νά μας θυμί
ζει σχεδόν έναν Ιταλικό, είναι ό δρό
μος που φέρνει άπ τή Θεσσαλονίκη 
στό κέντρο τής Χαλκιδικής προτού 
νά χωρίσει πρός τις τρεις μικρές χερ
σονήσους. Εβδομήντα σχεδόν χιλιό
μετρα καί τό μάτι κυττάζει άριστερά 
καί δεξιά τήν άπελπισία των καλα
μιώνων καί τών έρεικιών, κάποιες 
φτωχές φυτείες βαμβακιού, κάποιες 
βαλανιδιές κατά μήκος τών γυμνών 
ύψωμάτων πού μας συνοδεύουν άπ 
τό άριστερό μέρος άκίνητες μέσα 
στόν ήλιο.

Μαγεία αύτής τής δίχως άνακού- 
φιση γής. Είναι μερικοί πού άγα- 
ποΰν τήν καλοχτενισμένη έξοχή μέ 
τίς μακρυές σειρές τών φυτών, μέ 
τά μικρά αύλάκια άσημένια άνάμε- 
σα στήν πρασινάδα, χαρά τών μα
τιών καί τής καρδιάς, άνάπαυση τής 
δράσης, ύπόσχεση πλούσιας συγκομι
δής. Μεγαλόπρεπος είναι ό κάμπος 
τής Λομβαρδίας δπου κάθε βώλος έ
χει μιά δική του αιτία ζωής, μά αύτή 
ή γή εϊναι ήλιόφωτη.

Τρέφει μέ τό χρώμα της. Ώ! κίτρι
νο τών ξερών χορταριών, κίτρινο 
φτωχό καί πλούσιο πού σέ κάνει νά 
σκέπτεσαι σέ μιά έκταση χρυσαφέ

νια! Κι' άνάμεσα σ’ αύτό ό βοσκός 
μέ τό άργό κοπάδι του, μέ τή μα- 
κρυά γκλίτσα του, τή μακρυά γενει
άδα του δπως στήν άρχαιότητα, ό
ταν ’ίσως ήταν ένας βασιλιάς καί 
τού άπόμεινεν άκόμα ή βασιλική του 
νωχέλεια. Νάτος, στήν πόζα πού 
παίρνει αίώνες, άκίνητος σά θεός ά
νάμεσα στό κοπάδι του. Τί συλλογιέ
ται; ’Ίσως θά είναι ένας φιλόσοφος 
ή ένας ποιητής ’ίσως τού περνάν στή 
σκέψη τά γλυκά καλέσματα τού Θεό
κριτου ή τά φαντάσματα τών Άγα- 
μεμνονιδών.

’Εδώ ό χρόνος σταμάτησε, δπως 
ό ούρανός αιώνια γαλάζιος, καί δέ 
μπορεί, μιά πού αύτή ή γή έμεινε 
ίδια μέ τό χωρικό πού όδηγεΐ τό ά
ροτρο δπως οί παλιοί πρόγονοι, νά 
μή πλανιέται άκόμα τό πνεύμα τών 
ήρωικών καιρών. ’Εκείνες οί κηλΐδες 
τής κόκκινης γής καί τών βράχων 
σέ κάνουν νά σκέπτεσαι, κάτω άπ 
αύτόν τόν ήλιο, τό αίμα.

Καί δεξιά άπ τό μέρος πού ή πλα
γιά κατεβαίνει πρός τή θάλασσα, 
φαίνονται σέ μεγάλα διαστήματα οί 
«τοΰμπες» πού πάνω τους μέ κα
πνούς καί φλόγες μέρα καί νύχτα έ
τρεχαν οί ένδιαφέρουσες ειδήσεις άπ
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χερσο-

τήν μιάν άκρη της χώρας στήν άλ
λη. ’Ίσως δταν ό Φίλιππος σκοτώθη
κε, ’ίσως δταν ό νέος ήμίθεος Μακε- 
δών ώδηγοΰσε τίς φάλαγγές του προς 
τίς όχθες τοΰ Ίνδοΰ.

Στόν Πολύγυρο ό δρόμος πεθαί
νει μά ή αγωνία νά δούμε μας κάνει 
νά σκαρφαλώσουμε στα γειτονικά ύ- 
ψώματα. ‘Η καρδιά χτυπά σά 
μαγική άνακάλυψη πού τήν 
νει. Μήπως άπό κεϊ ψηλά θά 
τήν άπέραντη θάλασσα;

Νάτην μέ τις τρεις μικρές 
νήσους πού βουτούν μέσα της σύμ
βολο τών τριών φυλών πού έγραψαν 
τ’ άλησμόνητα λόγια. Σύμβολο άκό- 
μη τών τριών διευθύνσεων προς τις 
όποιες ώρμησε ή άνυπόμονη έλληνι- 
κή ψυχή: Βα[3υλών, Μέμφις, Ρώμη.

’Αριστερά ορθώνεται μακρυά τολ
μηρό σά μιά κορυφή τών δολομιτών 
ό "Αθως. Έκεϊ ύψώνοντάι τά μονα
στήρια τών άνθρώπων πού άποχωρί- 
στηκαν άπ τόν κόσμο καί έδιωξαν 
άπ τήν περιοχή τους κάθε ζωντανό 
πλάσμα τοΰ άλλου φύλου. Μελαγχο
λία, μελαγχολία! Μήπως νίκησαν αύ- 
τοί τόν πυρετό τού αϊματος; Δέ θά 
ύπάρχουν πάνω σ’ αύτό τό όρος λου
λούδια γιά νά ταράξουν τά γαληνε
μένα πνεύματά τους ;

Θά ήθελα μιά μέρα νά πάω προ
σκυνητής άπό ένα μέρος στόάλλο, νά 
κοιμηθώ άνάμεσα στους μελαγχολι- 
κούς τοίχους των, νά φάω στά τρα
πέζια τους, χωρίς χαμόγελο. ’Ίσως θά 
γνωρίσω μιά ήρωική πλευρά τής άν- 
θρωπότητας ή ίσως μιά μεγαλύτερη 
φτώχεια.

Μά τώρα τό βλέμμα άπομακρύνε- 
ται άπ τή μακρυνή αιχμή πού κά
νουν αύτές οί τρεις γλώσσες δπως 
βουτάν στ’ άλμυρό νερό. Ό ούρανός 
καμπουριάζει πάνω άπ τό γαλάζιο. 
Γιατί νά πούμε δτι ή Μεσόγειος εί
ναι μιά θάλασσα μικρή γνώριμη; "Ο
λα εΐναι άκόμα μεγάλα μιά πού ξε
περνάν τούς όρίζοντες μας.

Ή φαντασία περπατά δσο 
φτάνει τό βλέμμα. Βλέπει έκεΐ 

δέ 
μα-

κρυά ένα στόλο νησιών λευκών δλο 
βράχους ή πράσινων δλο φυτά καί 
προεκτείνονται αύτά πιό πέρα πρός 
τήν ’Ασία, τήν ’Αφρική, τήν ’Ιταλία 
διάφανα κ’ έλαφρά σά νύμφες πού 
κολυμπούν πραγματικά στις άμμου- 
διές τού ονείρου.

Καί τ’ όνειρο γεννήθηκε άπ αύτά. 
Κάτω άπ τό φωτεινό ούρανό στά 
στήθη πού άστράφτουν άπ τό γαλά
ζιο φώς γεννήθηκαν τά φαντάσματα 
τών ήρώων μέ τό δόρυ πού ρίχνει μα
κρυά τή σκιά, τών θαλασσοπόρων μέ 
τά μάτια τους βυθισμένα στ’ άπώτα- 
τα μάκρη, τών θεαινών πούάναδύον- 
ται άπ τά κύματα στάζοντας φωτει
νές σταλαγματιές.

Καί τά νερά τώρα ριγούν κάτω άπ 
τήν άθάνατη άνάμνηση, δπως τρε 
μουλιάζει ή καρδιά δταν τήν πλημ
μυρίζει ή άγάπη. Μεταξωτές κλωστές 
γράφουν καμπύλες άπό ένα νησί στό 
άλλο, άγγέλματα ώραίων έφευρέσε- 
ων, δνειρα τολμηρά, τραγούδια πού 
καμμιά έποχή δέν έμεινε κουφή γι’ 
αύτά. ’Έρημη εΐναι ή θάλασσα, δ- 
μως άόρατα πανιά τή διασχίζουν. Άπ 
τή μακρυνή Κρήτη έρχεται τό μαύρο 
καράβι τού θησέα, ξεκινάει άπ τήν 
τραχειά ’Ιθάκη τό μαύρο πλοίο τού 
Όδυσσέα.

’Έμειναν άκίνητοι μέσα στό χρό
νο οί ώραΐοι μύθοι. Μεγάλη ήταν ή 
γη δταν ό μεγάλος πατέρας ’Ωκεα
νός τήν έσφιγγε ατό άγκάλιασμά του, 
μεγάλη καί μυστηριώδης. Οί ήράκλει- 
ες στήλες σημείωναν δρια άξεπέρα- 
στα, στή μέση τού δρόμου γαύγιζε ή 
Σκύλα, κατέβαινε ό Δίας στά συμπό
σια τών μαύρων Αίθιόπων.

Καί πιό πέρα ή σκιά, νερά πού 
δέν τά πέρασε κανείς, ’ίσως χώρες 
πού δέν άγγιξε κανείς, έφιαλτικά δη
μιουργήματα ονείρων βασανιστικών.

ΤΩ Ελλάδα κέντρο τοΰ κόσμου 
μέ τούς Θεούς έδώ. στόν ’Όλυμπο μέ 
τίς θεές πού περπατούν πάνω στήν 
’Ίδη!.... Ή φαντασία πλημμύριζε κα
τοίκους, τούς βράχους καί τά δάση, 
τά νησιά καί τις άκτές, τόν ούρανό 

καί τή θάλασσα, ή ποίηση φυσούσε 
μέσα στίς χάλκινες σάλπιγγες.

Καί ή ψυχή μας έμεινε μαζί σου, 
δπως ή ψυχή τοΰ άνθρώπου μέ τήν 
πρώτη άγάπη του. Μικρή καί χωρίς 
μυστήρια κατάντησε αύτή ή γή μας 
καί δέ μάς προσφέρνει πειά μέρη δ- 
που νά όδηγήσουμε τό όνειρό μας.

Σκαρφαλώσαμε σέ βουνά ψηλότε
ρα άπ τόν "Ολυμπο καί δέ βρήκαμε 
έκεΐ θεούς, ξεπεράσαμε πολλές άλ
λες ήράκλειες στήλες καί ή θάλασσα 
δέν άπλώθηκε άπέραντη κάτω άπ τίς 
Ιερόσυλες πρώρες.

Καί κάθε μέρα μικρότερος γίνεται 
ό άπέραντος ούρανός! Καί δέ διώ
ξαμε τούς γίγαντες καί τά θηριά καί 
τίς νεράιδες, δέν ύπάρχει πειά ό Ώ- 

■ ρίων ούτε ή Κασσιόπη ούτε ή ’Άρκτος 
ούτε τό γάλα τής "Ηρας στούς μεγά
λους άστέρινους δρόμους. Μά τά ό- 
νόματά σου, ώ άθάνατη Ελλάδα εΐ
ναι ως αύτή τήν ώρα έκεΐ άπάνω! 
Γνωρίζουμε τή ζωή καί τό δρόμο αύ- 
τών τών άπέραντων πλοίων τοΰ κό
σμου, ξαίρρυμε άπό τί εΐναι καμωμέ
νοι. πόσο καιν καί πόσο βαραίνουν. 
Μά ή παιδική μας καρδιά τά βλέπει 
άκόμα μέ τά μάτια σου, λάμπες χρυ
σές κρεμασμένες στήν ούράνια όροφή.

"Ολα τά ξεσκεπάσαμε καί δλα τά 
σκοτώσαμε. Ή σκέψη περηφανεύεται 
γιά τίς μεγάλες κατακτήσεις καί δέν 

άκούει τό λυγμό πού γιά τήν κάθε 
μιά κατάκτηση βγαίνει άπ τήν ψυχή 
ή τόν άκούει καί δέν πονεΐ καί προ
χωρεί καθώς ό άγριος άνθρωπος 
μπροστά στήν όδύνη μιάς άθωότητας 
πού βιάζεται. ΓΓ αύτό δέ ξαίρουμε 
πειά νά δημιουργήσουμε. Ξαίρουμε 
άσύγκριτα καλύτερα νά χτίσουμε, νά 
καταστρέψουμε κ’ έχουμε χάσει τό 
νόημα τής ζωής. Καί κείνο τού θα
νάτου.

Μάς ξεφεύγει ή έπαφή μέ τή γή 
πού μάς παράγει. Χωρίς οίκτο τήν 
κοσκινίζουμε καί τής κλέβουμε δλα 
έκεΐνα πού κρύβει μόνο καί μόνο γιά 
τήν πείνα τών έντέρων μας. Μά δέ 
μάς τρομάζει πειά ή φωνή τοΰ Πάνα 
μέσα στά δάση, ούτε ό Πλούτων άπ 
τή νυχτερινή κατοικία του.

Ώ Ελλάδα καταντήσαμε ξένοι 
καί στόν ίδιο έαυτό μας!

Καί σύ δμως μείνε μέσα στό πέ
πλο τής όμορφιάς σου! Οί άνθρωποι 
πού ποτέ δέ θά μπορέσουν νά σκο
τώσουν όλωσδιόλου τήν καρδιά τους, 
πάντα σέ σένα θά γυρίζουν. Ώς δ- 
του θά λάμπει στίς άκτές σου τό έ
πος τού Όμήρου καί ή νειότη τού 
Αλεξάνδρου.

μετάφρ. ΣΤ. ΞΕΦΛΟΥΔΑ
Περιοδικό “Augustea,,
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01 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ TOY ΜΑΛΤΕ AAOYPINII ΜΠΡΙΓΚΕ
(Συνέχεια άπ τό προηγούμενο)

ΔΩΔΕΚΑ χρονών ή τό πολύ δεκα
τριών πρέπει νάμουν τότε. Ό πατέ
ρας μου μέ πήρε μαζύ του στό Ουρ- 
νεκλοστερ. Δέν ξέρω τί τόν παρακί
νησε, νά πάει νά βρει τόν πεθερό του. 
Οί δυό άντρες δέν είχαν Ιδωθεί χρό
νια, άπό τήν έποχή του θανάτου τής 
μητέρας μου, κι ό πατέρας μου ό ί
διος δέν έκανε ποτέ στόν παληό πύρ
γο, όπου άργότερα μόνο άποτραβήχ- 
τηκε ό κόμης Μπράε. Ποτέ ύστερα 
δέν ξανάδα τό παράξενο σπίτι, πού, 
δταν πέθανε ό παπούς μου έπεσε σέ 
ξένα χέρια. "Ετσι καθώς τό ξαναβρί
σκω μέσα στήν παιδικά έπεξεργασμέ- 
νη άνάμνησί μου, δέν είναι οικοδόμη
μα· είναι όλότελα μοιρασμένο μέσα 
μου· έδώ ένας χώρος, έκεϊ ένας χώ
ρος κ’έδώ ένα κομμάτι διάδρομος, πού 
δέν ένώνει τούς δύο τούτους χώρους, 
παρά είναι φυλαγμένο χωριστά, σάν 
άπόσπασμα. Κατά τούτον τόν τρόπο 
είναι σκορπισμένα δλα μέσα μου,— 
οί κάμαρες, οί σκάλες, πού εΐχαν μιά 
τέτοιαν άκρίβεια στήν κλίσι τους, κι 
άλλες στενές, στριφτές σκάλες, πού 
στό σκοτάδι τους κυκλοφορούσε κα
νείς δπως τό αίμα στις φλέβες· τά δω
μάτια τών πυργίσκων, τά ψηλοκρε
μαστά μπαλκόνια, οί άπροσδόκητοι έ- 
ξώστες, δπου ξετρύπωνε κανείς άπό 
μιά μικρή πόρτα:—δλα αύτά ύπάρ- 
χουν άκόμα μέσα μου καί δέν θά πά- 
ψουν ποτέ νά ύπάρχουν. Είναι σά νά 
γκρεμίστηκε έντός μου άπό άτέλειω- 
το ύψος ή εικόνα αύτού τού σπιτιού 
καί νά κομματιάστηκε μές στόν πυθ
μένα μου.

Μονάχα έκείνη ή αίθουσα, έτσι 

μου φαίνεται, είναι άκέραιη μές στήν 
καρδιά μου, δπου συνηθίζαμε νά μα
ζευόμαστε γιά τό γεύμα κάθε βράδυ 
στις έφτά ή ώρα. Ποτέ δέν είδα ήμέ- 
ρα αύτόν τό χώρο, δέν θυμούμαι κάν, 
άν είχε παράθυρα καί πού βλέπανε- 
κάθε φορά, πού έμπαινε μέσα ή οικο
γένεια, καίγανε τά κεριά στά βαρυά 
κηροπήγια, καί ξεχνούσε κανείς σέ 
λίγα λεπτά τήν ήμέρα καί δλα, δσα 
εΐχε ίδεΐ έξω. Αύτός ό ψηλός, δπως ύ- 
ποθέτω, θολωτός χώρος ήταν δυνατό
τερος άπ δλα· μέ τό ύψος του, πού 
σκοτείνιαζε, μέ τις ποτέ όλότελα φω
τισμένες γωνίες του, σου άπομυζούσε 
δλες τις εικόνες, δίχως νά σου άφήνει 
ένα ώρισμένο άντάλλαγμα. Καθόταν 
κανείς αύτού σάν λυωμένος, χωρίς 
καμμιά θέλησι, χωρίς συνείδησι, χω
ρίς έπιθυμία, χωρίς άντίστασι. ’Έμοια
ζε κανείς μέ μιάν άδεια θέσι. θυμού
μαι, πώς αύτή ή έξοντωτική κατάστα- 
σι μου προξενούσε στήν άρχή σχεδόν 
άναγούλα, ένα είδος ναυτίας, πού 
μπόρεσα νά ύπερνικήσω άπλώνοντας 
μόνο τήν κνήμη μου, ως που άγγιξα 
μέ τό πόδι μου τό γόνατο τού πατέ
ρα μου, πού καθόταν άπέναντί μου. 
Μονάχα άργότερα μου ήρθε στό νού, 
πώς σά νάχε καταλάβει αύτή τήν πε
ρίεργη συμπεριφορά, ή τουλάχιστο 
τήν άνέχτηκε, άν και ύπήρχε μεταξύ 
μας μιά ψυχρή σχεδόν σχέσι, άπ τήν 
όποία δέν μπορούσε νά εξηγηθεί ένα 
τέτοιο φέρσιμο. 'Ωστόσο έκεΐνο τό έ- 
λαφρό άγγιγμα ήταν αύτό πού μού έ
δινε τή δύναμι νά βαστάξω τά πολύ- 
ωρα]γεύματα. Κ’ ύστερα άπό λίγες έ- 
βδομάδες σπασμωδικής υπομονής, μέ 

τή σχεδόν άπεριόριστη προσαρμογή 
τού παιδιού, είχα τόσο συνηθίσει στό 
δυσάρεστο έκείνων τών συγκεντρώ
σεων, ώστε δέν μοΰ κόστιζε πιά καμ- 
μιά προσπάθεια, νά κάθουμαι στό 
τραπέζι δυό ώρες· τώρα μάλιστα περ
νούσαν γρήγορα σχετικά, έπειδή ή
μουν άπασχολημένος νά παρατηρώ 
τούς παρόντες.

Ό παπούς μου τούς άποκαλούσε 
ή οικογένεια, καί άκουγα καί τούς 
άλλους νά χρησιμοποιούν αύτόν τόν 
χαρακτηρισμό, πού ήταν όλότελα αύ- 
θαίρετος. Επειδή, άν και αύτοί οί 
τέσσαρις άνθρωποι είχαν μιά μακρυ- 
νή συγγενική σχέσι άναμεταξύ τους, 
δέν ταίριαζαν ώστόσο καθόλου μαζύ. 
Ό θειος, πού καθόταν στό πλάϊ μου, 
ήταν ένας γέρος άντρας, πού τό σκλη
ρό καί καμμένο του πρόσωπο έδειχ
νε κάτι μαύρους λεκέδες, τά έπακό- 
λουθα, δπως πληροφορήθηκα, μιας έ- 
κρήξεως άπό μιά γόμωσι πυρίτιδος· 
στριφνός καί γκρινιάρης καθώς ήταν 
εΐχε παραιτηθεί άπό ταγματάρχης καί 
τώρα έκανε άλχημιστικά πειράματα 
σ’ έναν άγνωστο σέ μένα χώρο τού 
πύργου, καί βρισκόταν έπίσης, καθώς 
άκουσα νά λένε οί ύπηρέτες, σέ έπι- 
κοινωνία μέ μιά φυλακή, άπ δπου τού 
στέλνανε μιά ή δυό φορές τό χρόνο 
πτώματα, πού κλειδωνόταν μαζύ τους 
μέρες καί νύχτες καί τά άνάτεμνε 
καί τά παρασκεύαζε κατά έναν μυ
στηριώδη τρόπο, ώστε άντέχαν στή 
σήψι. ’Αντίκρυ του ήταν ή θέσι τής 
δεσποινίδας Ματίλντας Μπράε. ’Η
ταν ένα πρόσωπο άκαθόριστης ήλι- 
κίας, μιά μακρυνή έξαδέλφη τής μη
τέρας μου, γιά τήν όποία δέν ήταν τί
ποτα άλλο γνωστό, παρά πώς διατη
ρούσε μιά πολύ τακτική άλληλογρα- 
φία μ’ έναν αύστριακό πνευματιστή, 
πού ώνόμαζε τόν έαυτό του βαρώνο 
Νόλντε, καί στόν όποιον ήταν άφω- 
σιωμένη όλότελα, έτσι πού δέν έπι- 
χειροϋσε τό παραμικρότερο, δίχως νά 
■πάρει πρωτύτερα τή συγκατάθεσί του 
ή καλύτερα κάτι σάν τήν εύλογία του. 
Ήταν έξαιρετικά παχυά έκείνη τήν 

έποχή, μέ μιά πλαδαρή, νωθρή σωμα- 
τικότητα, πού σάν νά ήταν χυμένη 
άπρόσεχτα μέσα στά χαλαρά, άνοιχ- 
τόχρωμα ρούχα της· οί κινήσεις της 
ήσαν κουρασμένες καί άκαθόριστες 
καί τά μάτια της έτρεχαν διαρκώς. 
Καί μολαταύτα ήταν κάτι μέσα της, 
πού μοΰ θύμιζε τή λεπτή καί λυγερή 
μου μητέρα. ’Έβρισκα, δσο τήν πα
ρατηρούσα, δλα τά λεπτά καί ήρεμα 
χαρακτηριστικά στό πρόσωπό της, 
πού άπό τό θάνατο τής μητέρας μου 
δέν μπορούσα πιά νά τά καλοθυμη- 
θώ" τώρα μόνο, άπ τόν καιρό πού έ
βλεπα καθημερινά τήΜατίλντα Μπράε 
ήξερα πάλι, ποιά ήταν ή δψι τής πε
θαμένης· ναί, ’ίσως τή γνώριζα γιά 
πρώτη φορά. Τώρα μόνο συνθέτονταν 
μέσα μου άπό χίλιες λεπτομέρειες μιά 
εικόνα τής νεκρής, έκείνη ή είκόνα, 
πού μέ συνοδεύει παντού. Άργότερα 
κατάλαβα, πώς στό πρόσωπο τής δε
σποινίδας Μπράε ύπήρχαν πραγματι
κά δλες οί λεπτομέρειες, πού προσδι- 
ώριζαν τά χαρακτηριστικά τής’μητέ
ρας μου,—ήσαν μονάχα, σά νάχε πα
ρεμβληθεί άνάμεσά τους ένα ξένο 
πρόσωπο, χωρισμένες, στρεβλωμένες 
κι άσύνδετες πιά άναμεταξύ τους.

Πλάϊ σ’ αύτή τήν κυρία καθόταν 
ό μικρός γυιός μιας έξαδέλφης, ένα 
άγόρι τής ίδιας περίπου ήλικίας μέ 
μένα, δμως μικρότερο καί άσθενικώ- 
τερο. Μέσα άπό μιά πτυχωμένη τρα
χηλιά ύψώνονταν ό ισχνός, χλωμός 
λαιμός καί χανόταν κάτω άπό ένα 
μακρύ πηγούνι. Τά χείλη του ήσαν 
λεπτά καί σφιχτοκλεισμένα, τά ρου
θούνια του έτρεμαν έλαφρά, καί άπό 
τά δμορψα σκούρα καστανά μάτια 
του μόνο τό ένα κινούνταν. Κύτταζε 
κάποτε ήρεμα καί θλιμμένα πρός τό 
μέρος μου, ένώ τό άλλο έμενε πάντα 
στηλωμένο στήν ϊδια γωνιά, σά νά- 
ταν πουλημένο καί νά μή λογαριά
ζονταν πιά.

Στήν έπάνω άκρη τού τραπεζιού 
στεκόταν ή πελώρια πολυθρόνα τού 
παπού μου, πού ένας ύπηρέτης, πού 
δέν εΐχε τίπατα άλλο νά κάνει, τού
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τήν ύποβάσταζε, κι’ δπου ό γέρος κα- 
τελάμβανε μόνο έναν μικρό χώρο. 
'Υπήρχαν άνθρωποι, πού ώνόμαζαν 
αύτόν τόν βαρύκοο και αύταρχικό 
γέρο έξοχώτατον και μέγαν αύλάρχη, 
άλλοι τού έδιναν τόν τίτλο τού στρα
τηγού. Καί κατείχε βέβαια δλους αύ- 
τούς τούς τίτλους, δμως είχε περά
σει τόσος καιρός άπό τότε πού είχε 
άποχτήσει τά άξιώματα, ώστε αύτές 
οί προσηγορίες^ ήσαν μόλις πιά νοη
τές. ’Εμένα μοΰ φαινόταν, πώς δέν ή
ταν δυνατό νά ταιριάσει μιά ώρισμέ- 
νη όνομασία στήν τόσο άδρή σέ ώρι- 
σμένες στιγμές κι ώστόσο πάντα ξα
νά διαλυμένη προσωπικότητά του. 
Δέν μπορούσα ν’ άποφασίσω, νά τόν 
όνομάσω παπού, άν και κάποτε ήταν 
καλός άπέναντί μου, μέ καλούσε μά
λιστα καί κοντά του, δοκιμάζοντας 
νά δώσει στ δνομά μου έναν άστεΐο 
τόνο. Κ έπειτα όλόκληρη ή οίκογέ- 
νεια έδειχνε άπέναντί στόν κόμη μιά 
συμπεριφορά άνάμικτη άπό σέβας καί 
φόβο, μόνο ό μικρός "Ερικ ζοΰσε οέ 
κάποιαν οικειότητα μέ τόν γηραιόν 
οικοδεσπότη: τό κινητό του μάτι άλ- 
λσσσε κάποτε μαζύ του γρήγορα 
βλέμματα συνεννοήσεως, στά όποια 
ό παπούς αποκρίνονταν έξ ϊσου γρή
γορα- έπίσης μπορούσε κανείς κάποτε 
νά τούς ίδεΐ τά μακρυά δειλινά νά 
ξεπροβάλλουν στό βάθος τού δια
δρόμου, και νά παρατηρήσει, πώς πή
γαιναν χεροπιασμένοι στό μάκροςτών 
σκοτεινών, παλαιών πορτραίτων, χω
ρίς νά μιλούν, συνεννοούμενοι προ
φανώς κατά έναν άλλον τρόπο.

Εγώ βρισκόμουν όλόκληρη σχε
δόν τήν ήμέρα στό πάρκο κ’ έξω στά 
δάση άπ τις όξυές ή στό λιβάδι- καί 
ύπήρχαν εύτυχώς σκύλοι στό Ουρνεκ- 
λοστερ, πού μέ συνώδευαν· καί πού 
καί πού βρισκόταν κανένα μετόχι γιά 
ύποστατικο, δπου μπορούσα- νά πάρω 
γάλα καί ψωμί καί φρούτα, καί νομί
ζω, πώς άπολάμβανα άρκετά άμέρι- 
μνος τήν έλευθερία μου, δίχως νά μέ 
φοβίζει ή σκέψι, τούλάχιστο τις άκό- 
λουθες έβδομάδες, γιά τις βραδυνές 

συγκεντρώσεις. Δέ μιλούσα σχεδόν 
μέ κανέναν, έπειδή ήταν ή χαρά μου 
νδμαι μονάχος· μόνο μέ τούς σκύλους 
είχα πότε πότε σύντομες συνομιλίες: 
μ’ αύτούς συνεννοούμουν θαυμάσια. 
’Άλλωστε ή σιωπηλότητα ήταν ένα 
είδος οικογενειακής ίδιότητος- τήν ή
ξερα άπ τόν πατέρα μου, καί δέν Απο
ρούσα, πού κατά τό δείπνο δέν έμι- 
λούσαν καθόλου.

Τις πρώτες ήμέρες μετά τήν άφι- 
ξί μας ήταν βέβαια ή Ματίλντα Μπράε 
έξαιρετικά όμιλητική. Ρωτούσε τόν 
πατέρα γιά παληούς γνωστούς σέ πό
λεις τού έξωτερικού, θυμόταν μακρυ- 
νές έντυπώσεις, συγκινούνταν άκόμα 
μέχρι δακρύων άναλογιζόμενη πεθα
μένες φιλενάδες κ’ έναν κάποιο νεα
ρόν άντρα, γιά τόν όποιον άφηνε νά 
υπονοηθεί, πώς τήν εΐχε άγαπήσει, 
δίχως αύτή νά μπορεί ν’ άνταποκρι- 
θεϊ στό θερμό καί άπελπίσμένο του 
αίσθημα. Ό πατέρας μου άκουγε μέ 
εύγένεια,'έκλινε πότε πότε έπιδοκιμα- 
στικά τό κεφάλι, καί άποκρίνονταν 
μόνο δταν ήταν άνάγκη. Ό κόμης 
στήν έπάνω άκρη τού τραπεζιού, χα
μογελούσε διαρκώς μέ κρεμασμένα 
χείλη, τό πρόσωπό του φαινόταν με
γαλύτερο άπό άλλοτε, ήταν σά νά 
φορούσε μιά μάσκα.’Έπαιρνε άλλωστε 
κι ό ίδιος κάποτε τό λόγο, όπότε ή 
φωνή του δένάφορούσε κανέναν,άλλά, 
άν καί ήταν πολύ σιγανή, μπορούσε 
ώστόσο ν’ άκουστεϊ σ’ όλόκληρη τήν 
αίθουσα- εΐχε κάτι άπό τή συμμετρι
κή καί άμέτοχη πορεία ένός ρολογιού- 
ή ήσυχία γύρω της φαινότανε νάχει 
μιάν ίδιαίτερην άδεια άπήχησι, τήν ’ί
δια γιά κάθε συλλαβή.

*0 κόμης Μπράε τό θεωρούσε σά 
μιάν ιδιαίτερη φιλοφροσύνη άπέναντί 
στόν πατέρα μου. νά μιλάει γιά τήν 
πεθαμένη του σύζυγο, τή μητέρα μου. 
Τήν ώνόμαζε κόμησα Σίβυλλα, καί δ- 
λες του οί φράσεις τελειώνανε, σά νά 
ρωτούσε γι’ αυτήν. Μού φαινότανε 
μάλιστα, δέν ξέρω γιατί, σά νά έπρό- 
κειτο γιά ένα όλότελα νέο κορίτσι στ’ 
άσπρα, πού κάθε στιγμή θά μποροΰ- 

πνίχτηκα κάνοντας μεγάλον θόρυβο. 
Καί μολονότι αύτή ή κατάστασι ήταν 
καί σέ μένα τόν ίδιον οχληρή, μολο
νότι προσπαθούσα νά μείνω σοβαρός 
μέ κάθε δυνατόν τρόπο, τό γέλιο δλο 
καί μοΰ ξανάρχονταν άλλεπάλληλο 
καί μέ κυρίευε όλότελα.

Ό πατέρας μου σά νάθελε νά 
σκεπάσει τό φέρσιμό μου, ρώτησε 
μέ τήν πλατυά χαμηλή του ,φωνή: 
«Είναι άρρωστη ή Ματίλντα;» Ό πα- 
πούς χαμογέλασε κατά τό φυσικό 
του κ’ ύστερα άποκρίθηκε μέ μιά 
φράσι, πού, άπασχολημένος μέ τόν 
έαυτό μου, δέν πρόσεξα, καί πού έλε
γε περίπου: ’Όχι, δέ θέλει μονάχα 
νά συναντήσει τή Χριστίνα. Είδα κ’ 
έγώ λοιπόν μόνο τό άποτέλεσμα αύ- 
τών τών λόγων, πώς ό γείτονάς μου, 
ό μελαψός ταγματάρχης, σηκώθηκε 
καί, μέ μιάν άκατάληπτα ψιθυριστή 
δικαιολογία καί μιάν ύπόκλισι πρός 
τόν κόμη, έγκατέλειψε τήν. αϊθουσσ. 
Μού κίνησε μόνο τήν προσοχή, πώς 
ξαναστράφηκε πάλι στήν πόρτα πίσω 
άπ τις πλάτες τού οικοδεσπότη κ 
έκανε στόν μικρόν Ερικ καί πρός 
μεγάλη μου έκπληξι έξαφνα καί 
σέ μένα νοήματα καί γνεψίματα, 
σάν νά μάς προέτρεπε νά τόν άκο- 
λουθήσουμε. Ξαφνίστηκα τόσο, ώστε 
τό γέλιο μου έπαψε νά μ’ ένοχλεΐ. 
Κατά τ’ άλλα δέν έδωσα στόν ταγ_- 
ματάρχη καμμιάν άλλη προσοχή- μού 
ήταν δυσάρεστος, καί παρατήρησα, 
πώς κι’ ό μικρός ’Έρικ δέν τόν έπρό- 
σεχε. . ,

Τό φαγητό μακροχρόνιζε δπως 
πάντα, καί είχαμε φτάσει άκριβώς 
στά έπιδόρπια, δταν τά βλέμματά μου 
τά συγκρότησε και τά συνεπήρε μιά 
κίνησι, πού γινόταν στό βάθος τής 
αίθουσας, στό μισοσκόταδο. ’Εκεί ά
νοιγε λίγο-λίγο μιά, δπως νόμιζα, 
πάντα κλειδωμένη πόρτα, πού μού 
είχαν πει, πώς ώδηγούσε στό με
σαίο πάτωμα, καί τώρα, ένώ έγώ έ- 
πρόσβλεπα μ’ ένα γιά μένα όλότελα 
νέο αίσθημα περιέργειας καί έκπλή- 
ξεως, πρόβαλε στό σκοτάδι τού ά- 

σε νά μπει στήν κάμαρή μας. Στόν ί
διο τόνο τόν άκουγα νά μιλάει καί 
γιά τή «μικρή μας "Αννα Σοφία». Καί 
δταν μιά μέρα ρώτησα γιά τή δεσποι
νίδα αύτή, πού φαινότανε ναναι ί-· 
διαίτερα άγαπητή στόν παπού, έμα
θα, δτι έννοοΰσε τή θυγατέρα τού 
Μεγάλου Καγγελλάριου Κονράδου

• Ρεβέντλωφ, σύζυγο έξ άριστεράς χει- 
ρός τού άλλοτε ποτέ Φρειδερίκου τού 
Τέταρτου, πού άναπαύονταν έδώ κ’ 
έκατόν πενήντα πάνω κάτω χρόνια 
στή Ροσκίλδη. Ό χρόνος δέν έπαιζε 
γι’ αύτόν κανέναν άπολύτως ρόλο, ό 
θάνατος ήταν ένα μικρό έπεισόδιο, 
πού τό άγνοουσε όλοτελα, πρόσωπα, 
πού τά εΐχε συμπεριλάβει μιά φορά 
στήν άνάμνησί του, ύπήρχαν, καί ό 
θάνατός τους δέν μπορούσε μηδέ τό 
παραμικρότερο τά τούς μεταβάλει. 
Πολλά χρόνια άργότερα, μετά τό θά
νατο τού γέρου κυρίου, διηγούνταν, 
πώς αισθανότανε καί τά μελλούμενα 
μέ τήν ίδια ιδιοτροπία ώς τωρινά. 
Μιά φορά λένε, πώς μίλησε σέ μιά κά
ποια νέα γυναίκα γιά τούςγυιους της, 
Ιδιαίτερα γιά τά ταξίδια ένός άπό 
τούτους τους γυιούς, ένώ η νέα κυ
ρία, στόν τρίτον άκριβώς μήνα τής 
πρώτης της έγκυμοσύνης, καθότανε 
σχεδόν άναίσθητη άπό τρόμον καί φό- 

’ βο πλάί στό γέρο, πού μιλούσε άκα- 
τάπαυστα.

'Όμως άρχισε έτσι, ώστε γέλασα. 
Ναί, γέλασα δυνατά καί δέν μπο
ρούσα νά ήσυχάσω. Δηλαδή μιά βρα- 
δυά έλειψε ή Ματίλντα Μπράε. Μο
λοντούτο σταμάτησε ό γέρος, σχεδόν 
όλότελα τυφλός ύπηρέτης, δταν έ
φτασε στή θέσι της, προσφέροντας 
τήν πιατέλα. Στάθηκε μιά στιγμή έ
τσι-, υστέρα προχώρησε ίκανοποιημέ- 

■ νος καί άξιοπρεπής σάν νά ήσαν δλα 
έν τάξει. Είχα παρατηρήσει αύτή τή 
σκηνή, καί, τή στιγμή πού τήν έβλε
πα, δέν μού φάνηκε καθόλου κωμι
κή. "Ομως υστέρα άπό λίγο, δταν εΐ- 

| χα βάλει άκριβώς μιά μπουκιά στό 
στόμα μου, μοΰ άνέβηκε τό γέλοιο μέ 
τέτοια γρηγοράδα στό κεφάλι, ώστε
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νοίγματος της πόρτας μιά λυγερή, ά- 
νοιχτά ντυμένη κυρία καί προχώρησε 
άπάνω μας. Δέν ξέρω άν έκανα κά
ποια κίνησι η άν έβγαλα μιά φωνή, 
ό θόρυβος μιδς καρέκλας πού έπεσε 
μέ άνάγκασε ν’ άποσπάσω τά βλέ- 
ματά μου άπ τήν άλλόκοτη μορφή, 
και είδα τόν πατέρα μου πού είχε ά- 
ναπηδήσει καί βάδιζε τώρα χλωμός 
σάν πεθαμένος στό πρόσωπο καί μέ 
κρεμασμένα τά σφιγμένα χέρια προς 
τήν κυρία. 'Όμως αύτή, άδιάφορη ό- 
λότελα γιά τούτη τή σκηνή, προχώ
ρησε άπάνω μας, βήμα πρός βήμα 
καί δέν άπεΐχε πιά πολύ άπ τή θέσι 
τού κόμη, δταν αύτός σηκώθηκε μέ 
μιδς, έπιασε τόν πατέρα μου άπ τό 
μπράτσο, τόν έτράβηξε πίσω στό τρα
πέζι καί τόν έβάσταξε γερά, ένώ ή 
ξένη κυρία, σιγά καί άδιάφορα, πέ
ρασε μπρος άπ τόν χώρο, πού είχε 
μείνει τώρα έλεύθερος, βήμα πρός 
βήμα, μέσα άπό άπερίγραπτη ήσυχία, 
δπου άντηχοΰσε κάπου ό τρεμάμενος 
κρότος ένός ποτηριού, καί χάθηκε μέ
σα σέ μιά πόρτα τού άντικρυνοΰ τοί
χου τής αίθουσας. Τή στιγμή αύτή 
παρατήρησα, πώς ό μικρός Έρικ ήταν 
έκεΐνος, πού έκλεισε πίσω άπ τή ξένη 
αυτή τήν πόρτα μέ μιά βαθυάν ύπό- 
κλισι.

’Ήμουν ό μόνος, πού είχε μείνει 
καθισμένος στό τραπέζι: είχα τόσο 
βαρύνει στό κάθισμά μου, μοΰ φαινό
ταν, πώς δέν θά μπορούσα ποτέ πιά 
νά ξανασηκωθώ μόνος. Μιά στιγμή 
έβλεπα, δίχως νά βλέπω. "Υστερα 
μου ήρθε στό νού ό πατέρας μου, καί 
παρατήρησα, πώς ό γέρος τόν κρα
τούσε άκόμα πάντα σφιχτά άπ τό 
μπράτσο. Τό πρόσωπο τού πατέρα 
μου ήταν τώρα ώργισμένο, γεμάτο 
αίμα, δμως ό παπούς, πού τά δάχτυ
λά του έσφιγγαν τό μπράτσο τού 
πατέρα μου σάν άσπρα γαντζόνυχα, 
χαμογελούσε τό δμοιο μέ μάσκα χα
μόγελό του. "Ακόυσα υστέρα, πού 
είπε κάτι, συλλαβή πρός συλλαβή, 
δίχως νά μπορέσω νά καταλάβω τήν 
έννοια των λόγων του. Ωστόσο πέ

σανε βαθιά μέσα στήν άκοή μου, 
άφού πριν άπό δυό περίπου χρόνια 
τούς βρήκα μιά μέρα μέσα στήν άνά- 
μνησί μου κι άπό τότε τούς ξέρω. 
Είπε: «Είσαι όξύθυμος, αύλικέ, καί 
άγενής. Γιατί δέν άφήνεις τούς άν- 
θρώπους στις άσχολίες τους;» «Ποιά 
είναι αύτή;» έπενέβη ό πατέρας μου 
φωνάζοντας. «Κάποια πού έχει βέ
βαια τό δικαίωμα, νά βρίσκεται έδώ. 
Οχι ξένη. Ή Χριστίνα Μπράε».— 

Κ· έγινε πάλι ξανά έκείνη ή άλλόκο- 
τα άραιή ήσυχία καί ξανάρχισε πάλι 
τό ποτήρι νά τρέμει. Όμως υστέρα 
άπαλλάχτηκε μ’ ένα κίνημα ό πατέ
ρας μου κι ώρμησεν έξω άπ τήν αί
θουσα.

Τόν άκουγα όλόκληρη τή νύχτα 
νά πηγαινοέρχεται στήν κάμαρή του· 
έπειδή κ’ έγώ δέν μπορούσα νά κοι
μηθώ. ‘Όμως έξαφνα πρός τό πρωΐ 
ξύπνησα άπό κάτι σάν ύπνο καί εί
δα μέ φρίκη, πού μέ παρέλυε ώς τά 
βάθη τής καρδιάς μου, κάτι λευκό, 
πού καθόταν στό κρεββάτι μου. Ή ά- 
πελπισία μου μουδωσε τέλος τή δύ- 
ναμι νά χώσω τό κεφάλι κάτω άπ τό 
σκέπασμα, κ’ έκεΐ άρχισα νά κλαίω 
άπό φόβο κ’ έγκατάλειψι. ’Έξαφνα 
αίσθάνθηκα μιά δροσιά καί μιά λάμ- 
ψι πάνω άπ τά κλαμμένα μου μάτια· 
τάκλεισα γιά νά μήν είμαι άναγκα- 
σμένος νά ίδώ πάνω άπ τά δάκρυά 
μου. Όμως ή φωνή, πού μου μιλούσε 
άπό πολύ κοντά, έφτανε θερμή καί 
γλυκιά στό πρόσωπό μου, καί τήν 
άναγνώρισα: ήταν ή φωνή τής δε
σποινίδας Ματίλντας. Καθησύχασα 
άμέσως, ώστόσα άφηνα κι δταν πιά 
είχα όλότελα ήσυχάσει, νά μέ παρη- 
γορεϊ άκόμα· αισθανόμουν βέβαια, 
πώς αύτή ή καλωσύνη ήταν πολύ 
μαλθακή, δμως τήν άπολάμβανα ώσ- 
τόσο καί είχα τή γνώμη, πώς μού ά
ξιζε κάπως, «θεία», εϊπα τέλος καί 
προσπάθησα νά συγκεντρώσω πάνω 
στό άναλυμένο της πρόσωπο τά χα
ρακτηριστικά τής μητέρας μου: «θεία, 
ποιά ήταν ή κυρία;»

«”Αχ,» άποκρίθηκε ή δεσποινίδα 

θρηνώδη κραυγή κ’ έξαφανίστηκε.
Τήν ίδια στιγμή στράφηκαν άκού- 

σια τά βλέμματά μου πρός τήν ώρι- 
σμένη θύρα, καί πραγματικά: Ή Χρι
στίνα Μπράε μπήκε μέσα. Ό γείτο- 
νάς μου, ό ταγματάρχης, έκανε μιάν 
άπότομη, γρήγορη κίνησι, πού μετα
δόθηκε στό σώμα μου, δμως δέν είχε 
πιά ώς φαίνεται τή δύναμι ν’ άναση- 
κωθεΐ. Τό μελαψό του, γέρικο, λεκια
σμένο πρόσωπο, στρέφονταν άπό τόν 
έναν στον άλλον, τό στόμα του έστε
κε άνοιχτό, καί ή γλώσσα συστρέφον
ταν πίσω άπ τά καταστραμμένα δόν
τια· υστέρα μέ μιας χάθηκε αύτό τό 
πρόσωπο, καί τό γκρίζο κεφάλι του 
άκουμπούσε πάνω στό τραπέζι καί 
τά μπράτσα του κοίτονταν κομματια
σμένα άπό πάνω κι άπό κάτω, καί 
κάπου ξεπρόβαλλε ένα μαραμένο, λε
κιασμένο χέρι κ’ έτρεμε.

Καί τότε προσπέρασε ή Χριστίνα 
Μπράε, βήμα πρός βήμα, σιγά σά 
μιάν άρρωστη, μέσα άπό άπερίγρα
πτη ήσυχία, δπου άντηχοΰσε μονά
χα ένας θρηνώδης τόνος δπως ένός 
γέρικου σκύλου. "Ομως τότε ξεπρό
βαλε άριστερά άπ τό μεγάλον κύκνο, 
πού ήταν γεμάτος μέ νάρκισσους, ή 
μεγάλη μάσκα τού γέρου μέ τό γκρί
ζο της χαμόγελο. "Υψωσε τό κρασο
πότηρό του πρός τόν πατέρα μου. 
Καί είδα τότε, πώς ό πατέρας μου, 
άκριβώς δταν ή Χριστίνα Μπράε περ
νούσε πίσω άπ τό κάθισμά του, ά- 
δραξε τό ποτήρι του καί τό σήκωσε 
σάν κάτι πολύ βαρύ μιά πιθαμή 
πάνω άπ τό τραπέζι.

Καί τήν ίδια νύχτα κιόλας τα
ξιδέψαμε.

(’Ακολουθεί)
Μεταφραστής: ΔΗΜ. ΣΤ. ΔΗΜΟΥ

2ΗΜ.—Στό προηγούμενο τεΰχος, σελ, 235, 
στήλη πρώτη, στίχος 4 νά διορ
θωθεί όλόκληρη ή φράσι ώς έξης : 
«κάποιο κρυμμένο χώθηκε πίσω άπ 
τά παραπετάσματα ή πετάχτηκε 
κιόλας πίσω άπ τό χρυσό διχτυω- 
τό κ. λ. π.»

9

Μπράε μ’ έναν άναστεναγμό, πού μού 
φάνηκε κωμικός, «μιά δυστυχισμένη, 
παιδί μου, μιά δυστυχισμένή».

Τό πρωΐ αύτής τής μέρας παρα
τήρησα σέ μιά κάμαρη μερικούς ύπη- 
ρέτες, πού ήταν άπασχολημένοι μέ 
τό δέσιμο τών άποσκευών. Σκέφτηκα, 
πώς θά ταξιδεύαμε, τό εΰρισκα όλό
τελα φυσικό, νά ταξιδέψουμε τώρα. 
"Ισως αύτό νδταν καί ή πρόθεσι τού 
πατέρα μου. Δέν έμαθα ποτέ τί τόν 
παρακίνησε υστέρα άπό κείνη τή 
βραδυά νά μείνει άκόμα στό Ουρνε- 
κλοστερ. 'Ωστόσο δέν ταξιδέψαμε. 
Μείναμε άκόμα όκτώ ή έννέα έβδο- 
μάδες σέ τούτο τό σπίτι, ύπομέναμε 
τό βάρος τών παραδοξοτήτων του, 
καί είδαμε τρεις άκόμα φορές τή Χρι
στίνα Μπράε.

Δέν ήξερα τότε τίποτε άπ τήν ι
στορία της. Δέν ήξερα πώς εΤχε πε- 
θάνει πριν άπό πολύν, πολύν καιρό 
στή δεύτερή της γέννα, δταν γέννησε 
ένα άγόρι, πού μεγάλωνε πρός ένα 
άνησυχαστικό καί φριχτό πεπρωμένο, 
—δέν ήξερα πώς ήταν μιά πεθαμένη. 
"Ομως ό πατέρας μου τώξερε. θέλη
σε ν’ άναγκάσει τόν έαυτό του, αύ
τός πού ήταν παράφορος καί πού ά- 
πέβλεπε στή συνέπεια και τή σαφή
νεια, νά ύποστεΐ τούτη τήν περιπέ
τεια μέ άταραξία καί χωρίς νά ρωτή
σει; ’Έβλεπα, χωρίς νά τό νοιώθω, 
πώς άγωνίζονταν μέ τόν έαυτό του, 
τό δοκίμασα, χωρίς νά τό καταλάβω, 
πώς έπιτέλος ένίκησε τόν έαυτό 
του. ;

Ήταν δταν είδαμε γιά τελευταία 
φορά τή Χριστίνα Μπράε. Αύτή τή 
φορά είχε έμψανιστεΐ στό τραπέζι 
καί ή δεσποινίδα Ματίλντα- δμως ή
ταν διαφορετική άπό άλλοτε. Οπως 
καί τις πρώτες ήμέρες μετά τόν έρχο- 
μό μας, μιλούσε άδιάκοπα δίχως ώ- 
ρισμένη συνοχή καί μέ διαρκή σύγχυ- 
σι, καί συνάμα ύπήρχε μιά σωματική 
άνησυχία μέσα της, πού τήν άνάγκα- 
ζε νά διορθώνει διαρκώς κάτι στά 
μαλλιά ή στό φόρεμα, — ώσπου άνα- 
πήδησε άπροσδόκητα μέ μιά μεγάλη,
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ΕΥΑΓΓ· ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ

‘Η «*Ω|δή  είς τήν Έλευδερίαν»
Τού Γεωργίου Λασσάνη (*)

Ό Μακεδόνας Γ. Λασσάνης, άνθρω
πος πού έζησε πληθωρικά και δυναμικά 
τή ζωή του πολύ λίγο θέλησε νά τραγου
δήσει καί νά τήν ήρωποιήσει.

Ζώντας δ ίδιος τή δημιουργική έπο· 
χή του τήν έγραψε πιότερο μέ τούς αγώ
νες του, τήν έψαλε πιότερο μέ τή δράση 
του, τήν τραγούδησε πιότερο μέ τά υπέ
ροχα εκείνα λόγια τών «Προκηρύξεων», 
πού μέ τήν υπογραφή τοΰ ’Αλεξάνδρου 
Ύψηλάντου σκόρπισε στίς γιομάτες ελπί
δα καρδιές τών σκλαβωμένων 'Ελλήνων.

Ό Κάλβος καί δ Σολωμός εΐναι οί 
δυο μεγαλόστομοι ύμνωδοί τής ελληνικής 
ελευθερίας, πού ένοιωσαν ψυχικά μονά
χα τήν ήρωϊκή προσπάθεια τοΰ Γένους 
καί τραγούδησαν αισθηματικά τούς υπέ
ροχους αγώνες του. Καί οί δυο δμως έ
μειναν μακρυά απ’, τόν ’Αγώνα- δ έ’νας 
έγραψε τίς περισσότερες ’ξίδές του στό 
εξωτερικό κι’ δ άλλος σύνθεσε τόν ύμνο 
στήν Ελευθερία στή βίλλα του στή Ζά
κυνθο. ’Αντίθετα μ’ αυτούς δ Λασσάνης 
έζησεν άπό κοντά τά ιστορικά εκείνα γιά 
τό νεότερο έλληνισμό γεγονότα, ζυμώθη- 
κεν δ ίδιος μ’ αύτά δίνοντάς τα τήν α
τομική σφραγίδα τής πλούσιας προσωπι
κότητάς του, τά έψαλε μέ τήν ειλικρίνεια

1) Γιά τή ζωή καί τό έργο τοΰ Γ. Λασ
σάνη 6λ. διάφορες μελέτες καί άρθρα μου στή 
♦Βόρειο Ελλάδα» Κοζάνης (Ίανουάρ. - Απρί
λιος 1937), «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον» Ν. 
Σφενδόνη 1938, Έφημ. «Μακεδονία» Θεσ)νίκης 
31 ’Ιανουάριου, 28 Μαρτίου 1939 καί 13 Μαρ
τίου—21 Ιουνίου 1938, <Νέαν Εστίαν» 15 
Όκτ. 1937 τεΰχ. 260, «Φάρος Βορείου 'Ελλά
δος» Γ. Ταχογιάννη 1939, «Μακεδ. Ήμέρο- 
λόγιον 1939 κ. ά. 

εκείνη καί τή ζωντάνια, πού δίνει στόν 
ποιητή ή εντατική βίωση τών συναισθη
μάτων τής πλούσιας σέ δράση ζωής του, 
πού ήταν ή ζωή ενός δλοκλήρου "Εθνους, 
πούδιεκδικοΰσε τό πολυτιμότερο πράγμα 
στή Γή, τή λευτεριά του.

Ό Λασσάνης έζησε πιό έντονα άπό 
κάθε άλλον καί αίσθάνθηκε τήν άνάγκη 
τής λευτεριάς" δέν έγραψεν άπό συμβα
τικότητα, άπό συνήθεια, άπό ανία- έγρα
ψε γιατί θέλησε νά τραγουδήσει κείνο 
πού σπάραζε μέσα του. Κλεισμένος στή 
φυλακή ήταν σέ θέση νά γνωρίσει τίς 
«ουράνιες δυνάμεις» καί νά νοιώσει τήν 
άξια τής λευτεριάς. Κι’ άσφαλώς δέν 
ταιριάζουν γιά τόν Λασσάνη τά λόγια 
ποΐίχει γράψει δ Μπάϊρον: «Ή ποίηση 
δέν εΐναι παρά γιά τούς τεμπέληδες. Μέ
σα σέ σπουδαίες υποθέσεις τό νά συνθέ
τει κανείς ποιήματα εΐναι γελοίο».

Γιά πρώτη φορά τώρα παρουσιάζω 
τόν Λασσάνην ποιητήν- εΐναι εντελώς ά
γνωστος, άκριβώς σάν τόν Κάλβο, πού 
μόλις στό 1888 γίνηκε γνωστός άπ’ τόν 
Παλαμά, δπως άγιωστη σχεδόν ήταν κι’ 
αύτή ή δράση του ώς πρωταγωνιστοϋ 
στήν υπόθεση γιά τήν άνεξαρτησία τοΰ 
υποδούλου Γένους. Πολύ πριν γράψει 
ποιήματα έγραψε δράματα επικολυρικά, 
πόύ δλα παίχτηκαν στό θέατρο μέ μεγά - 
λη επιτυχία. Δέν εΐχεν άρχίσει άκόμη δ 
άγώνας- εΐχεν αρχίσει μονάχα νά στρα- 
τολογοΰνται άπό κάθε μεριά τής ελληνικής 
οί γής εθνικές δυνάμεις καί νά σφυρη- 
λατοΰνται γιά τόν άγώνα γιά τή λευτεριά.

Στήν ’Οδησσό στά 1817 καλοΰσε μέ 
τά δράματά του τούς Πανέλληνες ν’ ά- 

ποκαταστήσουν στή χώρα τής ’Ελευθε
ρίας τήν ’Ελευθερίά. Στό ’Ιάσιο μέ τίς 
επαναστατικές προκηρύξεις προσκαλοΰσέν 
δλα τά Βαλκανικά έθνη στόν πιό μεγάλο 
άγώνα. Στά 1821—1827, ϋστερ’ άπ’ τήν 
αποτυχία τών ύπερανθρώπων προσπα
θειών τών 'Ελλήνων τοΰ Βορρά κλεισμέ
νος στή φυλακή τοΰ Μουγκάτς τραγου
δούσε τή λευτεριά, σάν τό πουλί στό 
κλουβί, τή λευτεριά, πού γι’ αύτή άφιέ- 
ρωσε τά καλύτερα χρόνια τής ζωής του.

Δέν μπορώ νά προβλέψω ποιά θέση 
θά πάρει δ Λασσάνης στόν ελληνικό 
Παρνασσό- πάντως κάποια τοΰ άνήκει. 
Στό ελληνικό Πάνθεο τό δοξασμένο δνο- 
μά του θά γραφή μπροστά άπό πολλά 
άλλα γνωστά ονόματα- ή 'Ιστορία πού 
τόν άγνόησε καί υποτίμησε τόν πρω
τεύοντα ρόλο, θά τοΰ τό άναγνωρίσει άρ- 
γά ή γρήγορα- μά καί τά ελληνικά γράμ
ματα, σά γίνει γνωστόν δλο τό λογο
τεχνικό έργο τού θά εκτιμήσουν τήν προ- 
σπάθειά του γιά τή δημιουργία μιάς καλ
λιτεχνικής άνθισης, σέ εποχή πού πολύ 
λίγες ήσαν οί πνευματικές δάσεις. Οί ει
δικοί θά κρίνουν άξιολογικά γενικά τό 
έργο του, πούναι έκδήλωση μιάς πολύ
τροπης καί πολύμερης ψυχής.

Τό ποιητικό έργο τοΰ Λασσάνη είναι 
πλούσιο καί πολυποίκιλο- σάν έκδοθή δλο 
τό «’Αρχείο» του τότε θά φανή πόση 
δυναμικότητα καί ζωντάνια έκλειεν δ άν ·

’Ωδή είς τήν
Α-.

Ώ πολυπόθητη ’Ελευθερία 
βρύσις άείρροος Ευδαιμονίας ! 
τήν πολυποίκιλαν τελειωμένην, 
όμως λειπόζωον δημιουργίαν, 
δταν ήθέλησε νά ένζωώση : 
Άπό τά σπλάχνα της ό Άρχιτέκτων 
τόν κατ’ εικόνα του άνθρωπον πλάττει 
κι- άπό τ’ άσώματον φώς του μορφώσας 
Σέ! τό λαμπρότατον άΰλον άστρον, 
τόν έφιλοδώρησεν. "Αξιόν δώρον 
τούτου τόϋ πλάσματος τού θεομόρφου.

Β.
Πλήν, ολιγόζωε άνθρωπ’, είπε με, 
πότε τάς χάριτας τούτου τοΰ δώρου 
'γεύθης;—Μαυρόμοιρε !—Νά σέ άνοίγω

θρωπος αύτός μέσα του, πού καταπιά
στηκε μ’ επιτυχία: τό δράμα, τήν ποίη
ση, τήν κριτική, τήν ιστορία, τήν πολι
τική δράση, τήν στρατιωτική τέχνη. Ή 
«Ώδή έΐς τήν ’Ελευθερίαν» εΐναι άπό τά 
ποιήματα τοΰ «’Αρχείου»—δπως κουτσου
ρεμένο καί λεηλατημένο τό «άρχεϊο» έ· 
φθασεν ώς τή Βιβλιοθήκη τή; Βουλής — 
καί δημοσιεύεται γιά πρώτη φορά έδώ- 
γράφτηκε στή φυλακή τοΰ Μουγκάτς, 
δπως καί δλα τά άλλα ποιήματά του. Τό 
χειρόγραφο είναι καθαρογραμμένο μέ 
εύδιάκριτο καλλιγραφικό χαρακτήρα.

Τό ποίημα άποτελεΐται άπό 11 στρο
φές, πού ή καθεμιά της έχει 11 ένδεκα- 
σύλλαβους ιαμβικούς άκαταλήκτους στί
χους, έχτός άπ’ τή δωδεκάτη στροφή πού 
έχει μονάχα 6 στίχους. Ή τεχνική τών 
στίχων τής ’Ωδής εΐναι αύστηρά δμοιό- 
μορφή- ή γλώσσα του είναι καθαρεύου
σα τή; εποχή;—δμοια άκριβώ; μέ τοΰ 
Κάλβου, αν καί σέ άλλα επικολυρικά 
ποιήματα δ Λασσάνης μεταχειρίζεται μέ 
πλαστικότητα τή δημοτική γλώσσα. Στήν 
«’ξίδή» δέν μιμείται κανέναν- δημιουργεί 
χωρίς νά έχει άπολύτως κανένα πρότυπο- 
Οί φδές τοΰ Κάλβου είναι λίγο μεταγε
νέστερες, μά καί σύγχρονες νά είναι άπο- 
κλείεται νά ήσαν γνωστές στό Λασσάνη, 
πού στή φυλακή, μαζί μέ τόν ’Αλέξανδρο 
'Υψηλάντη περνούσαν μιά αύστηρά άπυ- 
μονωμένη ζωή.

ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ

’Ελευθερίαν
τά μαρμαρόψυχα τοΰ παρελθόντος 
νεκροβασίλεια.—Νά! έλα πάρε 
τό τηλεσκόπιον τής άληθείας, 
καί κατ’ άρέσκειαν τά βλέμματά σου 
μέσα σφενδόνισε είς τους αιώνας: 
Άλλ’ ώς τά σύνορα τής ’Ιστορίας 
πέραν μή ’ξέταζε, χάνεις τόν Νοΰν σου" 
χώμα και σκώληκας νόει δτ’ είσαι.

Γ.
Έ ! τί ξεσκέπασες (') τόν κενόν χώρον 
τεκνοδιάδοχον τής Δεσποτείας 
δένδρον πολύκλονον, άπό τά σπλάχνα

') Σ. Σ. ’Αρχικά ήταν «διέτρεξες* - είναι 
διαγεγραμμένο μέ μολυβιά. Ή διόρθωση δέν 
φαίνεται νάγινε άπ’ τόν ίδιο τόν Λασσάνη γιατί 
διαφέρει ό γραφικός χαρακτήρας.
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τής άνισότητος άναβλαστάνει 
καί μέ τόν ίσκιο του κατασκοτίζει 
τό μεγαλύτερου μέρος, κ’ εϊς τ’ άλλο 
πόλέιον έλλειψιν φέρει ήλιου— 
καί μέ τό αίμα των νά τό ποτίζουν 
τρέχουν, στριμμόνονται σάν τά μυρμήγγία 
κτήν' ανθρωπόμορφα, τέκνα μωρίας. 
Κτήνος, δχ’ άνθρωπος είναι ό δούλος!

Δ.
Εϊς την εύδαίμονα γήν τής Ελλάδος 
μόνον ό κλόνος του κατεξηράθη 
κ' άστρον άνέτειλεν ’Ελευθερίας. 
Στίλβει λαμπρότερα κι’ άπό τόν Φοίβον 
όταν τήν κόμην του τήν χρυσήν λούη 
σ’ τά δακροκάθαρα ρείθρα τής Δρόσου. 
Τήν αύτοτίμησιν κι' αύτογνωσίαν 
στόν Μαραθώνειον, Θερμοπυλίτην 
καί Σαλαμίνειον άνδρα έμπνέει.
"Ον καθ’ όμοίωσιν τού Πλαστουργού του, 
άνθρωπον τέλειον, τόν άναδείχνει.

Ε.
Νά ! τάς άκτϊνας του μέσα τοξεύει 
κ’ εϊς την παγκόσμιον άναστρου νύκτα, 
όλα τ’ άνδράποδα καταθαμπόνει 
καί τήν Έπτάλοφον Κοσμοκυρίαν 
τήν Ποντοσύζυγον Νηστοπόλιν, 
τήν χιονόπεπλον Τέλλου πατρίδα 
καί πολυέμπορον γήν τής Όλλάνδας 
μέ τό άθάνατον φώς του λαμπρύνει, 
κ’ αίωνοχρόνιον Εύδαιμονίαν— 
κτήμα άχώριστον ’Ελευθερίας— 
εις τόν έλεύ θέρον κάτοικον δίδει.

ΣΤ.
Άχ I νά τιμήσητε τούτο τό δώρον 
"Εθνη ταλαίπωρα! δέν ήξευρέτε. 
Αί πολυκάλαμοι λίμναι κ’ οί βάλτοι, 
μέ τήν μολύνουσαν άποφοράν των, 
τήν άτμοσφαϊραν των κατασκοτίζουν 
κ’ άμοιροι γίνονται φώτους ήλιου’ 
ούτως, ολέθρια άρετοφθόρα 
νέφη, γεννήματα τής διαφθοράς σας, 
άναπυργόνονται εϊς την ψυχήν σας 
κ’ εϊς την χαρίλαον Ελευθερίαν 
άδιαπέραστον έστησαν τείχος I

Ζ.
Ό πρωτογνώριστος τρίσσωμος κόσμος 
έθνη έλεύθερα πλέον δέν τρέφει. (*)  
Δούλοι, άνδράποδα τόν κατοικούσιν. 
Ά I πώς οί άφρονες έθελουσίως 
σίδερα βάνουσιν εϊς τον λαιμόν των !

*) Άμμ’ ή δημοκρατία τής Σβέϊτς", Ξη
ρόν γελοιώδες όνομα. ΟΙ πρέσδυς τών δυνά
μεων τής ξηρός έπέχουν τόπον Αρμοστών». 
(Σ. Σ. Αυτά είναι γραμμένα άπ’ τόν ϊδιο τόν 
Λασσάνην. Σ6ύτς (Schwyz) είναι έν άπό τά 
τρία άρχέγονα καντόνια τής ’Ελβετίας, 908 τ. 
χιλιομ. κατ. 61.650 πρωτ. Σβύτς κάτοικοι 8600).

Πώς προς ένίδρυσιν τής Δεσποτείας 
τρέχουν ’σάν πρόβατα εϊς τα σφαγεία ! 
φεύγ’ ή θεόδοτος ’Ελευθερία 
σ' τό ήμισφαίριον τών Αντιπόδων 
καί κληρονόμημα τήν ταλανίαν 
εϊς τον μικρόψυχου δούλου άφίνει.

Η.
Φεύγει κ’ ώ δύστηνα ταύτης τής γέννας 
τέκνα ! τήν λάμψιν μή καρτερείτε 
Μέσα σ' τόν Τάρταρον τών Κακοψύχων 
σμίγοντ’ οί Δαίμονες πάσης κακίας 
κ’ άναδεικνύουσι τέρας φρικώδες, 
τέρας όλόστομον καί καταχάφτον 
δλην τήν χέρσου μας, Ώ Ευρωπαίοι! 
δνομ’ «Απόλυτο—θέλησις» έχει 
καί ή κατάψυχρος άναπνοή του, 
βορειοκρύσταλλον αναισθησίαν, 
εϊς τας καρδίας σας άπαυστα πνέει.

Θ.
Ά ! τό άνίλεων πόσον λυσσάζει !— 
έναν άδάμαστον Ελευθερίας 
λάτρην’ξεσκέπασε—νά!—κι’άλλον—κ’άλλους— 
χεϊρας καί πόδας των άλυσσοδένει 
κ’ εϊς δεσμωτήρια, μνήματα ξώντων ! 
Εϊς τα Μουγκάτσια! τούς παραχόνει. 
Μάτην, ώ άγριον τέρας μανίζεις ! 
ό γενναιόψυχος έλευθερόφρων 
’σάν άδαμάντιον άφθορος μένει, 
καί εις ήλύσιον νά μεταβάλλη 
έχει τήν δύναμιν, ώς καί τόν ύλδην I

I.
Καί Σύ ! επίζηλη Γή ! ναυτοτρόφε, 
θαλασσοδέσποινα, δπου άκόμη 
ό φιλελεύθερος, άν δχ’ ’Αθήνας, 
βλέπει τούλάχιστον άκαμπτον Σπάρτην I 
Άπό άνίατον υδροφοβίαν 
αναχαιτίζεται τούτο τό τέρας, 
καί κατεπάνω Σου νά έφορμήση. 
Ξέμακρα κράτει το άπό τόν Πόντον 
Άν τήν άμίμητον οικοδομήν Σου— 
τρόπαιου έκλαμπρον τών άρετών Σου!— 
θέλης άκλόνιστον νά διασώσης!

ΙΑ.
Όμως—τί έκρρηξιν μέσα σ’τά σκότη 
βλέπω;—Ναί! "Ελληνες Συμπατριώται! 
ή πολυπόθητος ’Ελευθερία 
οίκημα άξιον τέλος ευρίσκει 
εις τάς καρδίας Μας. Νά πώς σκορπίζει 
τ’ άψυχα φάσματα τής τυραννίας! 
Νά! νέους "Ηρωας Σαλαμινείους 
καί Λακεδαίμονας άναγεννάει!
Φεύγουν τ' άδράποδα τής Ταρταρίας! 
Βάρε τούς μένοντας, ώ παλληκάρι! 
Βάρε καθάρισε... άχ! άχ! Πατρίς μου!

IB.
Τ’ άκαταμάχητον τέρας άνοίγει 
τώρα τό χάσμα του—θά μάς άφίση 
νά άπολαύσωμεν άνενοχλήτως 
τά μέ τό αίμα μας άποκτηθέντα 
άνθρωποδίκαια: φόβους—άχ!—παύω.—

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ
Στις 10 Ίανουαρίου στή μεγάλη αίθου

σα τοΰ «Παρνασσού» τών ’Αθηνών στή 
σειρά τών διαλέξεων τής ΕΟΝ ώμίλησεν 
ό ύπουργός Τύπου καί Τουρισμού κ. θ. 
Νικολούδης μέ θέμα «Τό ’Εθνικό κράτος 
ώς πολιτικό καί οικονομικό σύστημα». Μέ 
τή φωτισμένη του ομιλία ό κ. Υφυπουργός 
έξήγησε πλατιά άπό θεωρητική καί ιστορι
κή άποψη τήν έννοια τοΰ όλοκληρωτικοϋ 
κράτους. Δι’ έκείνους οί όποιοι άμφιβάλ- 
λουν άκόμη, ή όμιλία αύτή άποτελΐ μιά 
θαυμάσια κατήχηση. Δημοσιεύουμε παρα
κάτω τό κείμενο τής ομιλίας.

— Είναι προφανές δτι ή άνθρωπότης 
διατρέχει μίαν ιστορικήν περίοδον κατά 
τήν όποιαν έκ τής άνάγκης τής άντιμετω- 
πίσεως τών έθνικών, οικονομικών, κοινω
νικών προβλημάτων, τά όποια έκληροδό- 
τησεν ό παγκόσμιος πόλεμος, άναθεωροΰν- 
ται αί οικονομικοί πολιτικοί άρχαί, συμ- 
φώνως πρός τάς όποιας έκυβερνήθη καί έ- 
ζησεν ό κόσμος, άπό τής γαλλικής κυρίως 
έπαναστάσεως καί έντεΰθεν. Ή μάχη μετα
ξύ τών φιλελευθέρων πολιτικών καί οικο
νομικών ιδεών καί τών ιδεών τοΰ όλοκλη- 
ρωτικοΰ κράτους, τής διεθυνομένης οικο
νομίας, δέν έληξεν άκόμη έντελώς. Άλλ’ 
είναι κατάδηλον δτι ή νίκη έγειρεν ήδη 
πρός τό μέρος τών τελευταίων, διότι άπό 
είκοσι περίπου έτών είς τάς χώρας, δπου 
οί λαοί κυβερνώνται ούχί έπί τή βάσει τής 
άρχής τοΰ άτόμου Αλλά έπί τή βάσει τής 
αρχής τοΰ συνόλου, ούχί μέ έλευθέραν, 
άλλά διευθυνομένην οικονομίαν, έσημειώ- 
θησαν άποτελέσματα έθνικής ισχύος καί 
κοινωνικής εύημερίας τοιαΰτα, ώστε ή μάχη 
αύτή τοΰ πρακτικού νά θεωρήται κριθεϊσα 
καί έπί τοΰ θεωρητικοΰ πεδίου.

Έάν έπιχειροϋμεν σήμερον νά έξηγή- 
σωμεν πλατύτερον ποιον είναι ίστορικώς 
καί θεωρητικώς τό όλοκληρωτικόν κράτος, 
τό όποιον ήμεΐς άποκαλοΰμεν έθνικόν, 
διότι μέσα είς τήν έθνικήν έννοιαν πλαι- 
σιοΰνται αύστηρώς καί άποκλειστικώς οί 
σκοποί του, τό πράττομεν διά νά ένισχύ- 
σωμεν καί ήμεΐς τήν προσπάθειαν τής κα- 
τανοήσεως τοΰ μεγάλου αύτοΰ θέματος τό 
όποιον συγκλονίζει σήμερον τάς συνειδή
σεις. Δι’ έργα μεγάλα καί Ιστορικά, ώς τό 
έργον τής 4ης Αύγούστου χρειάζεται καί 
γνώσις έκτός τής πίστεως. Ό άρχηγός τής 
δευτέρας μεγάλης έλληνικής έπαναστά
σεως καί έγνώρισε καί έπίστευσε καί έθε- 
σεν είς τήν ύπηρεσίαν τοΰ όνείρου του, δ- 
λας του τάς δυνάμεις, Μόνον οΰτω ύψώ- 
νονται τά Ιστορικά οικοδομήματα. Άλλά 

είναι άνάγκη νά άκούη, νά σκέπτεται, νά 
γνωρίζη καί τό έθνος όλόκληρον τό όποιον 
μέ τήν πιστήν καί τήν θαυμαστήν πειθαρ
χίαν του, τόν Ακολουθεί είς τόν μεγάλον 
δρόμον τής άναγεννήσεως.

Η ιστορία των πολιτευμάτων
Ή ιστορία, κυρίαι καί κύριοι, τών πο- 

λιτευμΑτων είναι παλαιά παναρχαία δσον 
καί ό άνθρωπος. Τήν στιγμήν κατά τήν 
όποιαν ένα ισχυρόν άτομον μέσα είς μίαν 
όμάδα άλλων Ατόμων έπεβλήθη καί έκυ- 
βέρνησε, συνεκροτεϊτο ή πρώτη πολιτεία 
έπί τής γής, ή άρχέγονος φατρία. "Εκτατέ 
ή άνθρωπότης έζησεν άλληλοδιαδόχως ύπό 
δύο κυρίως μορφάς πολιτευμάτων τής όλι- 
γαρχίας καί τής δημοκρατίας. Άλλά κα
θώς θά άποδείξωμεν διά μιας συντόμου 
ιστορικής άναδρομής. τόσον ή άρχαία καί 
μεσαιωνική Ελλάς, δσον καί ή Εύρώπη 
άργότερον, έκυβερνήθησαν όλιγαρχικώς κα
τά τό πλεϊστον, έκτός συντόμων χρονικών 
παρενθέσεων κατά τάς οποίας έκυβερνήθη
σαν δημοκρατικώς, άλλά διά νά παρακμά
σουν νά ύποδουλωθοΰν καί νά έπανέλθουν 
μόλις ήδυνήθησαν είς τήν μορφήν τοΰ πο
λιτεύματος έκείνου, τήν όποιαν απαγο
ρεύουν οί φυσικοί νόμοι, ή λογική καί ή 
άνάγκη τής ρυθμικής λειτουργίας τών κοι
νωνιών.

Οΰτω έάν άνατρέξωμεν είς τούς άρ- 
χαίους έλληνικούς χρόνους θά ’ίδωμεν τήν 
βασιλείαν ώς δεσπόζον πολίτευμα μέχρι 
τοΰ θ' αίώνος π. X. Ή άρχήτης χάνεται 
μέοα είς τά προϊστορικά έθνη. Ό βασιλεύς, 
Ισόβιος, καί κατά κληρονομιάν Ανώτατος 
άρχων, είχεν έν καιρω πολέμου τήν Αρχη
γίαν τοΰ στρατοΰ καί έξετέ?ει έν καιρω 
ειρήνης θρησκευτικά καί διοικητικά καθή
κοντα. Μεταξύ τοΰ θ' καί Η' αίώνος π.χ. 
Αναφαίνονται αί Αριστοκρατίαι. Οί άριστοι 
άνεδεικνύοντο μεταξύ τών ισχυρών εύγε- 
νών γαιοκτημόνων, καθ’ ήν έποχήν ή Ελ
λάς ήτο άκόμη χώρα γεωργική.

Ή « Αίσυμνπτεία»
Άργότερον άπό τοΰ Η' αίώνος καί έφεξής 
μέ τήν βαθμιαίαν άνάπτυξιν τής ναυτυλίας 
τοΰ έμπορίου καί τής βιομηχανίας, δημιουρ- 
γεΐται βαθμηδόν μία νέα τάξις έμπόρων 
μή εύγενών. Μέ αύτούς οί άριστοι μοιρά
ζονται τήν έξουσίαν καί έπειδή κυβερνούν 
πάντοτε οί όλίγοι, τό νέον πολίτευμα όνο- 
μάζεται όλιγαρχικόν καί σύν τ<5 χρόνω γε
νικεύεται καθ’ άπασαν τήν άρχαίαν Έλ-
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λάδα. Άπύ τόν Ζ' αιώνα άρχίζει νά άνα- 
τέλλη ή περίοδος τοΰ Δήμου, άλλά μέ τήν 
ανατολήν αυτήν σημειώνονται άμέσως έρι
δες, ταραχαΐ καί στάσεις. Πολλάκις αί άρ- 
χαιαι μας πολιτεΐαι, κινδυνεύουν νά κατα- 
ποντισθοϋν μέσα εις τήν δίνην, τήν άνω- 
μαλίαν αυτών, όπότε, δμως εμφανίζονται 
πολΐται ισχυροί καί συγκεκροτημένοι, άνα- 
λαμβάνοντες νά σώσουν τήν κατάστασιν.

Πρόκειται περί τών πρώτων κυβερνη
τών, όμοιων μέ τούς μετέπειτα δικτάτορας, 
τους οποίους πρόγονοί μας άπεκάλουν αί- 
συμνήτας. Ή αίσυμνητεία ή δικτατορία 
συμφώνως πρός τόν νεώτερον όρον, ύπήρ- 
ξε γνώριμον πολίτευμα τής άρχαίας Ελ
λάδος τό οποίον μάς έδωκε μεταξύ τοΰ 
“ και ΣΤ αίώνος π. Χρ. όνομαστούς πο
λιτικούς καί νομοθέτας, όπως ό Σόλων τών 
Αθηνών, ό Πι.ττακός τής Μυτιλήνης, ό 

Ζάλευκος τών Λοκρών, ό Χαρώνδας τής 
Κατάνης. Πολίτευμα, δμως, συνηθέστερον 
της α συμνητείας ύπήρξεν ιδίως κατά τόν 
Στ αιώνα π. Χρ. ή τυραννίς. ΟΙ τύραννοι 
ησαν εύφυεϊς καί μορφωμένοι εύγενεΐς οί 
όποιοι στηριζόμενοι έπί τοΰ λαοΰ κατελάμ- 
βανον τήν έξουσίαν κάμνοντες συνήθως 
μεγάλα κοινωφελή έργα καί ύποστηρίζον- 
τες τά γράμματα καί τάς τέχνας, δπως ό 
Περίανδρος τής Κορίνθου, ό Πεισίστρατος

Αθηνών, ό Ίέρων τών Συρακουσών 
ό Πολυκράτης Σάμου. Τήν τυραννίδα, ή ό
ποια κυριαρχεί καθ’ δλον τόν Στ' αιώνα, 
διαδέχεται άλλοΰ ένωρίτερα, άλλοΰ βρα- 
δυτερον ή δημοκρατία άπό τοΰ Ε' αίώνοο 
και έφεξής.

Τά Πολιτεύματα είς τήν άρχαίαν Ελ
λάδα
Αλλά ή Δημοκρατία έζησεν όλίγον καί 

ήκμασεν όλιγώτερον. Μόλις έπρόλαβε νά 
Si1’® μίσν πΡόσκαιρον λάμψιν τάς 
Αθήνας κατά τόν λεγόμενον «Χρυσοΰν 

Αιώνα» τοΰ Περικλέους, ό όποιος έν τού- 
τοις, δπως καί άλλοτε εϊπομεν, ύπήρξεν 
ένας πραγματικός δικτάτωρ μέσα εις ένα 
άπλουν σχήμα δημοκρατικόν καί μόλις 
τριάκοντα έτη διετηρήθη τό όνομασθέν έλ- 
ληνικόν θαύμα. Μετά τόν θάνατον τοΰ 
Περικλέους άρχίζει άμέσως ή κρίσις τών 
Αθηνών έσωτερικώς καί έξωτερικώς. Ή 

Δημοκρατία έξελίσσεται ταχέως εις όχλα- 
Υωγικόν καθεστώς, αί πολιτεΐαι παραδί
δονται είς τό έλεος τών δημαγωγών καί 
ούτως ή Ελλάς κατά τά τέλη τοΰ Ε' αίώ
νος οδηγείται είς τήν συμφοράν τοΰ Πελο- 
ποννησιακοΰ πολέμου, ό όποιος καί έσή- 
μανε τήνάρχήν τής παρακμής τοΰ άρχαίου 
ελληνικού κόσμου. Είς τήν λειτουργίαν τών 
διαφόρων δημοκρατικών πολιτευμάτων τοΰ 
έπομένου Δ' αίώνος καταφαίνονται δλα 
τά συμπτώματα τής παρακμής αύτής, ή ό
ποια είχε μεγάλην διάρκειαν, διότι μεγάλη

ήτο καί ή άντοχή τοΰ άρχαίου κόσμου.
t Μέ τόν Φίλιππον δμως τόν Μακεδόνα 

ό Ελληνισμός συσσωματοΰται, ώς γνω
στόν, κατά τά μέσα τοΰ Δ' αίώνος γύρω 
άπό, τό ισχυρόν Μακεδονικόν Βασίλειον 
καί ύπό τήν οδηγίαν τοΰ Μεγάλου 'Αλε
ξάνδρου κατακτά όλόκληρον τήν ’Ανατο
λήν. Ή κατάκτησις αΰτη προκαλεΐ τήν δη
μιουργίαν καί άλλων μεγάλων έλληνικών 
βασιλείων, δπως τών Πτολεμαίων είς τήν 
Αίγυπτον, καί τών Σελευκιδών είς τήν 
Συρίαν, Κατά τόν Γ' δμως καί Β' αιώνα 
είς τήν κυρίως Ελλάδα συνεχίζεται ή πα
ρακμή. Ή άνάγκη τής άμύνης κατά τών 
Ρωμαίων δημιουργεί εύρυτέρας πολιτεια
κός συνομοσπονδίας τάς λεγομένας συμ
πολιτείας ή κοινά. 'Η σπουδαιοτέρα αύτών 
ή Αχαϊκής κυβερνάταί όλιγαρχικώς. Ε
πακολουθεί ή Ρωμαϊκή κατάκτησις τής άρ
χαίας Ελλάδος, κατά τήν διάρκειαν τής 
όποιας ή 'Ελλάς δέν είναι παρά μιά ρω 
μαίκή έπαρχία χωρίς αύτόνομον πολιτειο 
κήν συγκρότησιν.

Οί Βυζαντινοί χρόνοι
Αλλά φθάνομεν είς τούς χρόνους τής 

βυζαντινής αυτοκρατορίας καί διαπιστώνο- 
μεν, δτι καθ’ δλην τήν ύπερχιλιετή λαμπράν 
περίοδον αότήν, πολίτευμα τών βυζαντι
νών Ελλήνων ήτο ή άπόλυτος καί συγκεν
τρωτική μοναρχία, μέχρις δτου ή Ελλάς 
έχασε καί πάλιν τήν άνεξαρτησίαν της διά 
δευτέραν φοράν έν έτει 1453.

Μελετώντες μετά ταΰτα τήν Ιστορίαν 
τών ευρωπαϊκών κρατών παρατηροΰμεν 
δτι ο^ λαί τής Εύρώπης, μετά τήν διάλυ- 
σιν τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας συνεκρο- 
τήθησαν είς διάφορα κρατίδια ύπό βασι
λικόν καθεστώς. Τό σημαντικώτερον έξ αύ
τών υπήρξε τό βασίλειον τών Φράγκων 
είς τήν Γαλατίαν. Ό βασιλεύς τών Φρά
γκων Κάρολος ό Μέγας, δστις συνήνωσεν 
ύπό τό^σκήπτρον του πολλάς χώρας τής 
Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας, ύπήρξεν ό πρώ
τος μέγας βασιλεύς τής Δύσεως. Εκατόν 
έτη βραδύτερον, περί τά 900 μ.Χ. ό Γερ
μανός βασιλεύς ”Οθων ό Α' συνεκρότησεν 
επίσης μέγα βασίλειον, τό όνομασθέν 
«"Αγιον ρωμαϊκόν κράτος τοΰ γερμανικοΰ 
έθνους».

Γεγικώς δμως, ή μεσαιωνική φεουδαλι- 
κή Εύρώπη δέν εΐχεν άκόμη συγκροτηθή 
είς μεγάλα έθνικά κράτη, άλλά ήτο διε
σπαρμένη είς πολυάριθμα τοιαΰτα βασι
λικής έξουσίας, ήτο έξησθενημένη πάντως 
καί τά κρατίδια ταΰτα Δουκάτα, Κομη
τείας Βαρωνεϊαι, έκυβερνώντο άπό τούς 
εύγενεΐς ήγεμόνας των άπολυταρχικώς κα
θώς καί αί ίσχυραί ίταλικαί πόλεις Βενε
τία, Φλωρεντία Γένουα καί άλλαι.

(Συνέχεια είς τό έπόμενο)

ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

μιά άπαραίτητη προϋπόθεση για να μπο- 
ρέση νά μυηθη πλατυτέρα στο ευρωπαϊ
κό πνεύμα καί τήν ευρωπαϊκή*  λογοτε
χνία. Γιατί ό Παπαδιαμαντη; είχε μπλε- 
χθή σ’ αύτό τό μεταξύ σέ κάποιους έρω
τες κ*  είχε συλλάβει κάποιους σκοπού,. 
Πήγαινε νά γίνη λογοτέχνης...

Άπό μικρός έσύνθετε ποιήματα και 
κωμωδίες. Σέ ηλικία δεκαεφτά χρονών 
δοκίμασε νά γράψη μυθιστόρημα^ Στήν 
’Αθήνα, ή προδιάθεσή του ηλεκτρίσθηκε 
άπό τό περιβάλλον. Ήταν άνθρωπος 
πάντοτε μοναχικός καί άπόκοσμος καί άν 
δέν έγινε άπό νωρίς καλόγερος δε θα ταν· 
ικανός γιά τίποτε άλλο παρά νά συγκεν
τρώνεται, νά συλλογιέται, να παθαινεται 
μέ τήν άνάμνηση καί νά γράφη τή^ζωη 
του. «’Εγώ δέν είμαι γιά τίποτ’ άλλο, 
παρά γιά νά γράφω καί νά διαβαζω» ε- 
λεγεν δ ίδιος. Ό Παπαδιαμάντης σέ ή- 
λικία τριάντα χρόνων εΐχεν ήδη μια ζωη, 
εΐχεν ήδη εξαντλήσει μια ζωη και στον 
επέκεινα χρόνο δέ ζοϋσε παρα μ, αυτή, 
μέσ’ άπ’ αυτή, άπ τήν άνάμνησή της. 
"Οπως δ Dickens, σταμάτησε κι αυτός 
τή ζωή του κυρίως στά είκοσι του JiQ°' 
via. Δέν έχει παρά νά άντλη άπο κεΐ, νά 
άνακαλή γιά νά ζήση καί νά γράφη.

Καί δ Παπαδιαμάντης έγινε λογοτέ
χνης, δέν έγινε καθηγητής. ’Ενώ σπουδα- 
ζεν άκόμα, δημοσίεψε σέ μιάν έφημερίδα 
τής Πόλης τό πρώτο του μυθιστόρημα, 
τή «Μετανάστιδα». Ένώ σπουδαζεν ά
κόμα δημοσίεψε σέ μιάν αθηναϊκήν έ
φημερίδα τό δεύτερό του μυθιστόρημα, 
τούς «’Εμπόρους τών εθνών» (1882). 
Ήταν νέος, δέν ήξαιρε πού νά πάη νά 
βρή τόν εαυτό του, έγραφεν ιστορικά 
μυθιστορήματα. Στά 1887 , δημοσί,ψσε 
τό πρώτο του διήγηαα" δ δρόμος βρέθη
κε, δ δρόμος άνοίχθηκε πρός τό μεταλ-

ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ

Άπή τά «Γράμματα» τοΰ Παπαδια- 
μάντη, πού δημοσίεψε δ εκλεκτός δια
νοούμενος και φίλος τών ‘Ελλήνων και 
τής νεοελληνικής λογοτεχν ας εραστής κ. 
0. Merlier μαθαίνουμε αρκετά γιά τί; 
συνθήκες, κάτου άπό τις όποιες σπούδα
ζε φιλολογία ό Παπαδιαμάντης στο ’Α
θηναϊκό πανεπιστήμιον καί ακόμα γιάτό 
βραδύ ρυθμό, μέ τόν όποιο προχωρούσε 
ή προετοιμασία του γιά τις τελικες εξε
τάσεις, καί υποψιαζόμαστε μόνο, μά δέν 
άποκομί'ουμε μιά βέβαιη δικαιολογία, 
γιατί δ Παπαδιαμάντης ποτέ δέν έδωκε 
τις προετοιμαζόμενες έξετάσεις καί δέν ε- 
γινε καθηγητής.

Οΐ πληροφορίες τών «Γραμμάτων» 
λένε, πέος ό Παπαδιαμάντης έγγράφηκε 
τό 1874 στη φιλολογική σχολή. Πώς έν 
τωμεταξύ ζοϋσε μιά πολύ δύσκολη ζωη, 
πού δέν τοΰ ’δίνε τή δυνατότητα ν αγο- 
ράση τάπαραίτητα βιβλία γιά τις σπουδές 
του καί πού τοΰ άφαιροΰσε μάλιστα πο
λύτιμον καιρό μέ τήν έπιταχτική άνάγκη 
νά έργαστή, νά κερδίση γιά νά ζηση 
πρώτ’ άπ’ δλα. Αυτή λοιπόν ή έλλειψη 
άπό άνεση ήταν έ'νας πραγματικός λογος 
κ’ ένας σπουδαίος λόγος, τόν δποϊο θά 
μπορούσε νά προβάλη καί πρόβαλε στους 
γονείς του, πού τού παραπονύθηκαν κά
ποτε, δτι βραδύνει νά δώση τις εξετάσεις 
του καί «παρεξηγεϊται» άπό τόν κόσμο. 
’Αληθινά, είχαν περάσει τέσσερα καί 
πέντε καί οχτώ χρόνια καί δ Παπαδια- 
μάντης δέν κόβει, εξακολουθεί νάάφήνη 
ελπίδες γιά τις εξετάσεις του’ στο τελευ
ταίο του σχετικό γράμμα άκολουθεϊ η 
αιώνια επωδός «έχω άνάγκην χρημάτων».

Έντωμεταξύ, ξαίρουμε, δ Παπαδια- 
μάντης μάθαινε μόνος του ξένες γλώσ
σες, σάν ένα είδος τέχνης, που θά τού 
'δίνε τόν τρόπο γιά νά ζήση, άλλά και σα
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λεΐο, προς τά ένδον, προς εκείνο πού ή 
ανάμνηση συγκροτεί ζεστό ή ανακαλεί 
κάθε στιγμή...

Ό Παπαδιαμάντης δέν έγινε καθηγη
τής. Γιατί κάτι άλλο τόν τραβούσε, αγα
πούσε αλλού. Αισθανόταν μιάν έλξη καί 
μιάν άπωση. Μιάν έλξη, μιά δυνατή α
νάγκη μάλλον νά γράφη τή ζωή του πού 
έπαυσε νά τή ζή, μιάν απόκρουση πρός 
κάθετί, πού είναι στερημένοάπόέλευθερία 
καί πού αποτελεί μιά τεχνική μονάχα 
σύνδεση μέ τή ζωή. Τά «Γράμματα» δέ 
μάς λένε τίποτε, πού νά δικαιολογή πλα
τύτερα τή στάση του, γιατί δέν έγινε κα
θηγητής. “Αν αγαπά κανείς τήν περι
πλάνηση στούς χώρους τού πιθανού, πού 
δέ θά είναι ϊσως μιά περιπλάνηση ανώ
φελη προκειμένου νά σταματήση κάποιαν 
ώρα γύρω στή ζωή ένός αγαπημένου 
προσώπου, άς δοκιμάση μαζί μου νά οι- 
κοδομήση πάνω στήν πιθανότητα, — ή βε
βαιότητα δέν είναι πάντοτε πιο στερεή.

Άναλογίζουμαι, πώς πρέπει νά κάνω 
τήν έρευνά μου μέ μέσα ανάλογα πρός 
τό θέμα. Συλλογιέμαι, πώς κάνει κωμι
κήν έντύπωση νά στήση κανείς κανόνια 
προκειμένου νά σκοτώση μιά τσίχλα, δ- 
πως αντίστροφα καί κείνος πού θέλει μέ 
τό σουγιά του νά κόψη ένα χιλιόχρονο 
πλατάνι. 'Ο ένας πλέκει πελώριο δίχτυ 
μεταφυσικής γιά νά πιάση τήν ποίηση, 
πού τού φεύγει ολοκληρωτικά άπό τις 
τρύπες ρευστή καί άπιαστη σάν τό νερό 
καθώς είναι. Ό άλλος, αντίθετα, παρα
μένει απλός καί στοιχειώδης μπροστά στά 
πιο σύνθετα λογοτεχνικά φαινόμενα καί 
έργα, τά όποια άφελώς υποβιβάζει στό 
ανάστημα τής άπλοϊκότητάς του γιά νά 
μπορή νά τά μετρήση. Τρίτος, τρικλίζει 
ανάμεσα σέ μιάν αμφιβολία, ταλαντεύε
ται οδυνηρά ανάμεσα στήν έλλειψη γεν
ναιότητας νά πή τό φοβερόν, δτι: τά σύ
κα είναι σύκα! Δέ θά πέσω λοιπόν στό 
λάκκο τών μεταφυσικών λεόντων ούτε θά 
μεταβάλω τά πάντα σέ μακαρόνια ανά
λογα μέ τό στόμα μου, καί δέ θά τρι
κλίζω άπό δειλία προκειμένου νά πώ 
γιατί στά χίλια οχτακόσια τόσα ό Παπα- 
δια μάντης δέν είχε καμμιάν όρεξη νά γί- 
νη καθηγητής.

ΤΗταν αδύνατο δ Παπαδιαμάντης νά 
γίνη καθηγητής. Πρώτα, είπαμε, γιατί 
είχε άγαπήσει άλλού. Αυτός βέβαια είναι 
ένας λόγος άλλά δέν είναι ό μοναδικός. 
Ωστόσο κάθε άνθρωπος έχει κοντά στό 
συναισθηματικό οπλισμό του καί τήν πρα
κτική, πού κανονίζει τά βήματά του πολ
λές φορές άντίθετα άπό τούς πόθους καί 
τις άγάπες. Ό άνθρωπος, τό παράξενο 
καί άντιφατικό αύτό πλάσμα, μπορεί 
σύχρονα ν’ αγαπά, άλλά καί νά χαρίζεται 
στήν άνάγκη, πού τού υπαγορεύει ό λό
γος, ή νά ύποκύπτη στον άσύνειδη πειθώ 
πού άσκεΐ ή ιδιοσυγκρασία ή στή συνει
δητή πειθώ πού άσκεΐ ή πείρα καί ή 
σκέψη. Πολύ πιθανό είναι κάποιος ν’ ά- 
γαπά τήν λογοτεχνία μέ αληθινόν έρω
τα, άλλά καί ν’ άποφασίση γιά τούτον ή 
τόν άλλο λόγο νά γίνη καθηγητής. Μά 
ό Παπαδιαμάντης δέ γνώριζεν ϊσως συ μ- 
βιβασμούς. Πιστεύω μάλλον, γι’ αυτόν, 
πώς ισχυρότερη άπό τήν έλξη πρός τήν 
ελεύθερη έκφραση τού εαυτού του ήταν 
μιά τόσο άσυνείδη όσο καί συνειδητή 
άπόκρ ·υση πρός τή δουλειά τού καθηγη
τή καί πώς καταρχή ποτέ του δέν είχε 
πείσει τόν έαυτό του, ότι πρέπει νά γίνη 
καθηγητής φιλόλογος συμβιβάζοντας δ- 
πωσδήποτε τις ταλαντεύσεις του. Οί τα- 
λαντεύσεις παρέμειναν ζωηρές. Στά 187 4 
είχε ταλαντευθή άνάμεσα οτή θεολογία 
καί τή φιλολογία. Μετά οχτώ χρόνια 
σπουδών πάει νάγίνη ελληνοδιδάσκαλος, 
άλλά... τό πιθανώτερο, καθηγητής τής 
Γαλλικής! Στό μεταξύ τού δόθηκε καιρός 
νά ζυγίση νά παρατηρήση, νά σκεφθή 
καί... ν’ άπελπισθή.

Πρώτα—κατά σειρά καί όχι κατά ση
μασία—λείπανε, όπως είπαμε, άπό τόν 
Παπαδιαμάντη οί άπαραίτητες οικονομι
κές προϋποθέσεις γιά νά μπορέση νά έφο- 
διασθή μέ τά χρειαζούμενα γιά τις σπου
δές του βιβλία. Αυτός είται δ κύριος λό
γος, τόν όποιο προβάλλει δ ίδιος γιά νά 
δικαιολογήση πού άργεΐ νά δώση τις εξε
τάσεις του, άλλά φαίνεται πώς δέν είναι 
καί δ σπουδαιότερος.

“Επειτα, έβλεπε τό σχηματικό τής δι
δασκαλίας τής άρχαίας λογοτεχνίας (1874 
—1882), κορεσμένης άπό συντακτικό καί 

γραμματική. Μόλο πού τό πνεύμα του 
ήταν τυπολατρικό, δέν εΰρισκε μιά βα
θύτερη δικαίωση σ’ αύτή τή δουλειά, 
γιατί καταλάβαινε, πώς πέρ’ άπό τή μορ
φολογία κεϊται άκριβώς εκείνο, γιά τό δ- 
ποΐράξίζει μιά λογοτεχνία.("Οπωςπίστευε, 
δτι οί θρησκετικοί τύποι αξίζουν, γιατί 
αποτελούν μιά μορφή τής θρησκευτικής 
ουσίας' δτι λατρεία, καί τυπική μάλιστα 
είναι κατεξοχήν ή πρώτη θρησκεία' γι’ 
αύτό άκριβώς έδωκε στούς θρησκευτικούς 
τύπους τόση σημασία.) Εύρισκεν, άντίθε
τα, στις τυπικές σχέσεις τών λέξεων ένα 
είδος μαθηματικής άναλογίας, κάτι τό 
πολύ λογικό καί τό πολύ άφαιρεμένο.

“Εβλεπε, άκόμη, τή γλώσσα τήν άρ- 
χαία σά μιά μορφή, πού έχει προηγηθή 
άπό τήν εκκλησιαστική βυζαντινή καί ϊ
σως μάλλον τήν εύρισκε χρήσιμη ειδι
κά γιά νά μπορή νά διαβάζη τά βυζαν
τινά καί τά εκκλησιαστικά. Δέν άγαπού- 
σε τήν άρχαία γλώσσα μέ τόν τρόπο τών 
άρχαιολατρών τής εποχής του, τή μετα
χειρίστηκε πρώτα γιά νά τοιμάση, έπει· 
τα γιά νά έκφράση τό βυζαντινόν έαυτό 
του. Δέν είχε τό γλωσσικό ρομαντισμό 
τών συγχρόνων του. Στά 1907 γράφει 
στό Βλαχογιάννη «Έχτός τούτου μού ήρ
θε ν’ άρχίσφ ένα μεγάλο διήγημα «Μάν
νας δυχατέρα» στή δημοτική». Αύτό δέν 
ήταν φιλοφροσύνη. Τρία ή τέσσερα διη- 
γήματά του είναι γραμμένα μέ πρόθεση 
δημοτικής. “Οπου δέν ήταν βυζαντινός, 
προτιμούσε νά είναι νεώτερος...

Δέν υπήρξε ποτέ άρχαιοκλεϊστής. 'Ο 
Tagor πέρασε καί δέν κατάλαβε τίποτε 
άπό τόν Παρθενώνα. Ό Renan προσευ
χήθηκε μπροστά του σά στό σύμβολο τού 
ουμανιστικού πολιτισμού τής δυτικής Εύ- 
ρώπης. Ό Παπαδιαμάντης θά άνεχόταν 
τόν Παρθενώνα γιατί κάποτε ήταν ναός 
τής Παναγίας καί άπό τότε κάθε βράδυ, 
τή νύχτα τή βαθειά, πριν άκόμα λαλήση 
τδρνίθι, θά μπορούσε ή ψυχή ένός πι
στού νά ένωτισθή τόν ψίθυρο, πού κά
νουν οί παντούφλες τής Παναγίας, πού 
σεργιανίζει εκεί κάπου—παντού τή νύχτα 
γιά τόν πιστό, γιά κείνον πού «βλέπει», 
μέσα στή σιωπή σεργιανίζει τόν πόνο 
καί τήν άγάπη της μιά Παναγία... Αλ- 

λοιώς πώς μπορεί νά βγαίνη ένας ζεστός 
καί ζωντανός θαυμασμός γιά τόν Παρ
θενώνα, τή μεγάλη μητρόπολη τών πα
ραπλανημένων, τών είδωλολατρών;

“Εβλεπε τάρχαΐα συγγράμματα, πού 
άνέπτυσσαν στον άνθρωπο ένα πνεύμα 
αισιοδοξίας, άγάπης πρός τή ζωή, μιά 
δρμή γιά κατάκτηση, μιά διάθεση γιά 
άγώνα καί νίκη καί γενικώτερα, ή αρ
χαιότητα έσύνθετε μέσα του ένα κλίμα 
πολύ διάφορο άπό κείνο, πού μπορούσε 
νά τόν άφήση ν’ άναπνεύση άνετα καί 
ελεύθερα. “Αν πρέπει νά παλαίη κανείς 
καί νά αίσιοδοξή, ποΰ είναι τότε ή άτμό- 
σφαιρα τού πόνου, τής πίκρας καί ή ά
νάγκη, πού δδηγεΐ τόν άνθρωπο νά στρα- 
φή πρός τή μεγάλη πηγή τής παρηγο
ριάς, πρός τό θεό, δπου φέρνει δ μονα
δικός δρόμος τής πίστεως: Πώς μπορεί 
νά γίνη ζωή χωρίς πίκρα, χωρίς παρά
πονο, χωρίς πίστη; Ποτέ του δ Παπα- 
διαμάντης εσώψυχα δέ ζήτησε νά στη- 
ριχθή στό συναίσθημα τής ουμανιστικής 
άσφάλειας καί εμπιστοσύνης στον έαυτό 
μας, πού δημιουργεί ή βίωση τής αρ
χαιότητας. Ποτέ του δέ ζήτησε τήν άρ· 
χαιότητα σάν κάτι, στό ρποϊο προμαν
τεύουμε μέ λαχτάρα, πώς θά βρούμε ένα 
κομμάτι άπό τόν έαυτό μας.

“Εβλεπε πόσο στενή καί περιωρισμέ- 
νη Ιδέα γιά τή λογοτεχνία είχαν οί κα- 
θηγηταί τού Πανεπιστημίου καί οϊκτιρε 
άπό μέσα του τούς άρχαίους, πού έ'γρα- 
ψαν τόσο πλούσια καί πού φτωχαίνουν- 
ταν τόσο άπό μερικούς άπογόνους τους 
καί οϊκτιρε τούς καθηγητάς γιά τούς άρ
χαίους δπως τούς είχαν καταντήσει μέ τή 
τυπολατρική σκέψη τους. Κώδιξ παρισινός 
—πάπυρος τοΰ δξυρρύγχου—σχήμα κατά 
σύνεσιν—δακτυλοεπίτριτος—άμφιφορεύς, 
άμφορεύς—τό θάρσούν, τό δεδιός—άττι- 
κή μέλισσα—ήστραπτε καί /βρόντα, συ- 
νεκύκα τήν Ελλάδα—ήβάσκω, γηράσκω, 
χάσκω... Φιλολογία! φιλολογία!

Καί άπό τό Πανεπιστήμιο πήγαινε ή 
σκέψη του στήν πραγματικότητα τοΰ γυ
μνασιακού καθηγητή. Είχε προσέξει τούς 
δασκάλους του στό Ελληνικέ) Σχολείο 
καί στό Γυμνάσιο. Στον Πειραιά εΐχετσα- 
κωθή μέ τόν καθηγητή του. Ό καθηγη-
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τής τότε δέν ήταν σχεδόν παρά ένας 
δάσκαλος τής μεταφραστικής τέχνης, 
τήνύποία ώνόμαζε : «ερμηνείαν». Άλλα 
τί πραγματικά σήμαινε μιά μετάφραση, 
αυτό δ Παπαδιαμάντης τό εννοούσε κα
λύτερα άπό κάθε άλλον. Ό Παπαδια- 
μάντης δέν εϊχεν ασφαλώς μέσα σ' αύτή 
τήν ξεραΐλα ν’ άγαπήση τίποτε. Καί όχι 
μόνο ανώφελη φαινόταν στόν Παπαδια- 
μάντη δλη αύτή ή άδικη σκοτούρα, 
πού ονομαζόταν διδασκαλία τής αρχαίας 
λογοτεχνίας, άλλα καί τό χειρότερο, ά
γονη. Ένώ είναι βέβαιο, δτι δ άπώτε- 
ρος, δ υψηλότερος λόγος, γιά τόν δποΐο 
έπιζοΰν άνάμεσά μας καί διδάσκουνται οί 
άρχαΐοι συγγραφείς είναι νά κάνουν γό
νιμο τό πνεύμα μας...

Ό Παπαδιαμάντης δέν είχε τά μέσα 
νά σπουδάση τή φιλολογία’ είχε νοοτρο
πία διαφορετική άπ’ δ,τι χρειαζόταν γιά

νά γίνη κανείς τότε φιλόλογος, είχεν Ιδιο
συγκρασία, πού τόν δδηγοϋσε σέ άλλου; 
δρίζοντες, άγαποΰσε άλλού. Αυτοί μπορεί 
νά είναι οί λόγοι, γιά τούς δποίους βέν 
έγινε καθηγητής. ’Αγαπούσε τή φιλολο
γία—δπως αύτός τήν εννοούσε—άλλά δέ 
θέλησε νά γίνη φιλόλογος. Όπως έπίση; 
αγάπησε τά θρησκευτικά πράγματα, άλλα 
δέ θέλησε νά γίνη καλόγερος. («Θεού; 
μέν καί δαίμονας νομίζει, δαιμόνια δέ 
πράγματα ού νομίζει»). Είναι καί τό δεύ
τερο αύτό ένα άλλο σημείο στή ζωή τοί 
Παπαδιαμάντη πού πρέπει νά έξετασθή. 
Καί τά δυο μαζί δείχνουν, δτι είχε μέσα 
του έναν κόσμο άντιμαχόμενο, μιάν έ- 
σωτερική ανησυχία. Καί αύτή ή εσω
τερική άνησυχία—τήν δποία καλούμα
στε νά μαντεύσουμε—είναι πού άπο- 
φασίζει στόν Παπαδιαμάντη.

ΠΕΤΡΟΣ Σ. ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ

Ο ΜΗΝΑΣ
ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ «Ισπανία» ’Αθήνα 1937.

Τό βιβλίο τού κ. Καζαντζάκη αποτε
λεί ένα δίπτυχο. Στό πρώτο μέρος μάς 
δίδεται δ άνθρωπος μέσα σ’ ένα γαλήνιο 
κλίμα, σέ μιάν ειρηνική καί άδέσμευτη 
ελεύθερη καί δημιουργική ζωή, τήν δποία 
έχει υποτάξει, μεταξιώσει σέ πνεύμα καί 
τέχνη. Στό δεύτερο μέρος δίδεται δ άν
θρωπος, πού ή ζωή τόν έχει υποτάξει, τόν 
θέλει δικό της, γίνηκε μοίρα καί τόν παί
ζει στά δάχτυλά της, ή ζωή σάν μιά βίαιη 
καί τυφλή δρμή—νόμιμη κι αύτή—γιά 
άγώνα καί πάλη καί καταστροφή. Οί δυο 
εικόνες φωτίζουνται έντονα ή μιά μέ τήν 
άλλη, δλοκλωρώνουν τήν άνθρώπινη μοί
ρα. Αύτή τή ζωή μέ τή διπλή μορφή της 
ζητάει νά τή χορτάση, νά τή ζητήση έν
τονα, δσο καί νά τή μεταξιώση σέ πνεύ
μα καί ομορφιά ό συγγραφέας.

Στό πρώτο μέρος μάς σεργιανίζει άπό 
πόλη σέ πόλη άπό τά βόρεια ως τή νότια 
Γράνάδα. Σταματούμε σέ κάθε μιάν άπό 
τις πολιτείες αύτές. 'Οδηγούμαστε έπειτα 
μπροστά σέ τοποθεσιές, οίκοδομέο, συχνα- 
ζούμενα κέντρα, εκκλησίες κλ. Τό καθετί 
περνάει μπροστά μας μέ θαυμαστό τρό
πο: δέ φαίνεται άποσπασμένο, κομμένο 
νά πούμε άπό τό φυσικό του χώρο, άλλά 
είναι σά νά διατηρή δλη τή νωπότητα, 
δλο τό σπαρτάρισμα τού χρώματος, τού 
ήχου ή τής οσμής τής φυσικής του ούσίας. 
Τόσο έντονα άνασταίνει δ συγγραφέας 
τήν εικόνα τού πράγματος μπροστά μας. 
“Ετσι πραγματοποιεί τήν τέχνη του: άφαι 
ρεϊ, συγκεντρώνει, εντείνει.

Τό ζωγραφικό αύτό ταλέντο δέν εξαν
τλεί παρά ώς ένα μικρό μέρος τις δυνα
τότητες τού συγγραφέα. Ό κ. Καζαντζά-

κης πλημμυρίζει τούς έτσι καμωμένους 
πίνακές του άπό συναίσθημα σάν άπό κά
ποια θελκτική ζέστη καί άπό στοχασμό, 
πού σχεδόν πάντοτε ξεχειλίζει, σπάει τό 
περίγραμμα τής εικόνας καί απλώνεται καί 
γενικεύεται καί παίρνει σημασία άπό μιά 
γενικώτερη απόφανση, άπό στοχασμό πού 
δίνει τό βαθύτερο νόημα στή ζωή τών 
πραγμάτων. Τά πρόσωπά του μάλιστα 
γνωρίζουν, μέ τόν τρόπο πού ξανοίγουν 
λεκτικά τόν εαυτό τους μπροστά στόν συγ
γραφέα, νά γίνουνται δλα αφορμές γιά τή 
σκέψη του νά δουλέψη απλώνοντας καί 
βαθαίνοντας τά λόγια τους. Οί τόποι γί
νουνται άλλες άκόμα άφορμές.

Άλλά δ καλύτερος τρόπος γιά νά έκ- 
τιμήση κανείς τό μέρος αύτό τού βιβλίου 
είναι νά τό διαβάση. Τότε θ’ άκούση ά- 
κόμη καί τόν ίδιο Καζαντζάκη μολονότι 
άποφασίζει νά είναι άμέτοχος καί άντικει- 
μενικός,—τίποτε άλλο παρά «νάκαταθέση 
τή μαρτυρία του γιά δ,τι είδε»—,νά μήν τό 
κατορθώνη δλότελα καί νά εκφράζεται 
ζωηρά γιά τήν επιτακτική άνάγκη δ ση
μερινός άνθρωπος νά πάρη μιά στάση 
«νά συνεργασθή μέ τήν εποχή του», «·α 
ύποταχθή σ έναν ρυθμό άνώτερο ξεπερ- 
νώντας τά σύνορα τού ατόμου»’ τόν ΪΟιο 
άκόμη, σάν άνθρωπος στά σωστά ζωντα
νός καί σύγχρονος, να ζητάη νά ζήση μέσα 
σ έναν βίαιο γοργό ρυθμό δσο μπορεί 
πιο πολλή ζωή προτού κλείση τά μάτια, 
άλλά σάν καλλιτέχνης νά γυρεύη τή συγ
κράτηση καί τήν ισορρόπηση. Καί άκόμη 
θ’ άντικρύση τόν άνθρωπο, πού ξαίρει 
άσφαλτα νά ξεχωρίζη τά δρια τής ζωής 
καί τής τέχνης καί νά κάνη τέχνη εκεί, 
πού ταιριάζει καί νά κάνει ζωή εκεί, πού 
ταιριάζει.
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Υπάρχουν εποχές, πού είναι άδύνατο 
να χωρέσουν στά όρια τής Τέχνης. Μάταιη 
κάθε προσπάθεια νά τις κλείσουμε ολο
κληρωτικά σέ καλλιτεχνικά πλαίσια. Γι’ 
αυτό καί δ ίδιος δ Καζ. ξεκινώντας γιά 
το β' μέρος, γιά την πολεμική περιπέτεια 
τής ‘Ισπανίας, αλλάζει στάση. Τό καλλι
τεχνικό στοιχείο ξεπερνιέται εδώ από τη 
βουή τής ζωής! Τό β' αυτό μέρος παίρ
νει ένα ήθος πιο βαρύ, δπως βαρειά είναι 
ή ζωή καί ανάλαφρη ή Τέχνη. Πόσες, φο
ρές, πόσο συχνά από τή σκληρότητα πάμε 
στο απότομο καί από τό απότομο στήν 
κραυγή καί απ’ αυτή στό επιφώνημα! Τό 
β' μέρος μπορεί νά πή κανείς κινείται α
νάμεσα σέ επιφωνήματα. Τό επιφώνημα 
είναι ό πιο φτωχικός, αλλά καί ό πιο 
πλούσιος φραστικός τρόπος, πού διαθέτει 
ο άνθρωπος. Μέσα σ’ ενα επιφώνημα 
σφίγγεται θανάσιμα δλος δ πόνος τοΰ 
ανθρώπου, πού αδυνατεί νά βρή τήν έκ
φρασή του. Ό πόνος τοΰ ανθρώπου, δ 
θηριώδης καί ένστιγματικός, αλλά καί δ 
πιο ευγενικός καί φιλάνθρωπος. «Τρόμος 
τρόμος, τρόμος»! Αυτές οί τρεις λέξεις ά- 
πηχοΰν τήν πολιορκία τοΰ Άλκάθαρ. Ή 
μιά αυτή σάν βροντή έπαναλαμβανόμενη 
έπιφώνηση είναι ενα μούγκρισμα λιοντα
ριού, πού τό επαναλαμβάνουν τά βουνά. 
Μουγκρίζει τό λιοντάρι' δ άνθρωπος πο
λεμάει—μέσα στήν ψυχή καί τοΰ πιο ή- 
ρωικοΰ ανθρώπου υπάρχει δ τρόμος, (δ 
τρόμος, πού άναδείχνει τήν αξία τοΰ ή- 
ρωισμοΰ). Ή τέχνη ασθμαίνει, έπιφωνεϊ. 
Τό β' μέρος τοΰ βιβλίου τοΰ κ. Καζαντζά- 
κη καταντάει σέ μερικά μέρη άγριο' τόσο 
είναι αληθινό.

Διαβάζοντας αντιλαμβανόμαστε, πώς 
αλλάζει καί δ ίδιος δ συγγραφέας. Ένώ 
εντυπωσιάζεται από τήν αταραξία τών άν- 
θριόπων μπροστά στήν καταστροφή, πού 
φέρνει δ εναέριος βομβαρδισμό, από τάλ- 
λο μέρος θέλει νά Ιδη, «διψά νά δή, νά 
μη χάση ούτε μιά σταλαματιά φρίκη»! Ό 
πόλεμος φανερά πέρασε από μέσα του. 
Τον άγγιξε, τον παραμόρφωσε. Γι’ αυτό 
τον αίσθάνθηκε τόσο διάστροφα, τόσο α
ληθινά...

Η πεμπτουσία τής τέχνης τοΰ Καζαν- 
τζάκη είναι πρωταρχικά ή καθολική γνώση 

τοΰ έσωτερικοΰ, το® άνθρώπινου είναι. 
Καί,αυτή ή γνώση κερδίζεται μέσ’ άπό 
μιά έντονη παρουσία ζωής καί μάλιστα 
μέσ’ άπό ένα αγωνιώδες σταμάτημα μορ
φών ανθρώπινης ζωής, μορφών δχι απλώς 
ωραίων, δχι απλώς θερμών, αλλά διάθερ- 
μων άπό έναν υψηλό πυρετό: άπό τήν ά- 
γωνία μπροστά στον κίνδυνο δτι δέ θά 
προφτάσουμε νά τις χαροΰμε πριν κλεί
σουμε τά μάτια. 'Ο συγγραφέας κατέχε· 
ται άπό μιά ρομαντική δίψα ζωής. "Αν 
ή ζωή αυτή εμφανίζεται σάν ένα άξεδιά- 
λυτο μείγμα μεγαλείου καί άθλιότητας, 
αυτό ολίγο ενδιαφέρει. ’Εκείνο πού βα· 
ραίνει είναι ή ίδια ή ζωή τοΰ ανθρώπου 
πού είναι άνάγκη νά τή ζήση καί νά τή 
γνωρίση γιά νά τή ζήση βαθύτερα.

«Γνώθι σαυτόν» σημαίνει στήν προ
κειμένη περίπτωση «ζήσε δσο γίνεται πιο 
βαθιά τον άνθρωπο μέσα σου»

"Ολο καί πιο βαθιά, ναί. ’Αλλά γιατί 
καί δσο γίνεται πιο γρήγορα; Ή άπάντη- 
ση στο ερώτημα αυτό βρίσκεται στό ι
διαίτερο είδος τής φαντασίας τοΰ κ. Κα
ζαντζάκη. Ή φαντασία αυτή είναι δχι 
εκείνη, πού άνυποψίαστη άφήνεται νά 
παίζη με την παρουσία τών πραγμάτων 
ούτε έκείνη πού άφοΰ γεύθηκε τήν πείρα 
τής ζωής πλάγιασε νά ξεκουρασθή στήν 
άθαμβία έτοιμη νά κυλήση στό μηδέν 
χωρίς νά τό καταλάβη, άλλά είναι ή άλα- 
φροήκιωτη έκείνη φαντασία, πού είδε 
μπροστά της, μπροστά στή χαρά τών μορ
φών νά περνάη ή μαύρη σκιά τοΰ θανά
του, τοΰ τέρματος, τοΰ τέλους καί κλείον
τας τά μάτια στό δραμα αυτό γυρίζει 
προς τά πίσω καί μέ άγωνία αγκαλιάζει 
δ,τι είναι γύρω της άξιο ή ευτελές, μικρό 
ή μεγάλο.

Ό Καζαντζάκης φαίνεται σάν δ άν
θρωπος, πού ή δέ γεύθηκε ως τήν ώρα 
οση ζωή χωρεί στό είναι του ή έχει μιά 
γιγάντια, ψυχή πού δέ χορταίνει νά ζή καί 
πού δημιουργεί τό εφιαλτικό δραμα ενός 
προσεχούς τέρματος πού απειλεί νά έμπο- 
δίση τό χορτασμό. Ό Καζαντζάκης σάν 
φαντασία κινείται άνάμεσα στό περισσό
τερο η το λιγώτερο. Δέν έχει ισορροπήσει 
τις ψυχικές του απαιτήσεις. Είναι ρομαν
τικός.

Τέλος θά ήθελα νά παρατηρήσω, δτι 
αυτή ή ιδιόρρυθμη φλόγα τής φαντασίας 
αυτή ή Ισπανία, ή γή τοΰ never more, 
τοΰ «ποτέ πειά» καί αυτό τό τόσο καυστι
κό άγγιγμα τών πραγμάτων μέ μια αίσθη
ση πού πυρπολεί καί μέ μιά σκέψη, πού 
χύνεται σάν πλημμύρα επάνω τους—προ
σωπικά στοιχεία τοΰ Καζαντζάκη—δη
μιουργούν πειά ένα τέτοιο κλίμα, δ ιού 
δέν είναι δυνατό ίσως ή άλλη 'Ισπανία 
τής πραγματικότητας νά διαφύλαξη την 
ατομική αλήθεια τής ύποστάσεώς , της, 
πού είναι μιά υπόσταση πολύ λιγώτερο 
τυραννική γιά τά νεύρα καί τήν εύαισθηζ 
σία καί τήν νόησή μας, φαίνεται, παρ 
δσο αυτή πού μάς έδωκε δ Καζαντζάκης.

Καί αυτή ή «άλλη Ισπανία» τού πνεύ
ματος, καί τής φαντασίας, αυτή , πού ξε- 
πηδάει μέσ’ άπό τήν πραγματική καί τήν 
ξεπερνάει, αποτελεί τήν κυριώτερη εγγύη
ση αξίας τοΰ έργου τοΰ Καζαντζάκη.

Κ. ΠΟΛΙΤΗ: uEroica„ ’Αθήνα, 1938.
'Η «Eroica» είναι ένα μοναδικό ελ

ληνικό βιβλίο, τόσο γιά τήν ύλη, δσο καί 
γιά τό είδος, τόσο γιά τό περιεχόμενό οσο 
γιά τήν έκτέλεση. Ή ποιότητα του, είναι 
ένα τρίτο σημείο, πού θά τό θίξουμε στό 
τέλος.

Μέ δυο λόγια ή ύλη τής «Eroica» 
είναι ή Ομαδική παιδική ζωή τό είδος 
είναι μιά μουσικοποίηση, μιά μετεξίωξη 
τοΰ Λόγου σέ Μουσική.

Βέβαια υπάρχουν καί άλλα ελληνικά 
βιβλία πού περιγράφουν τήν παιδική ζωη, 
μά αυτά είναι βιβλία μάλλον γιά παιδιά 
καί εδώ δέ μπορούν νά μάς ενδιαφέρουν. 
Μόνο ή Κα "Ελλη ’Αλεξίου .{Δασκαλάκυ) 
ύψωσε τή ζωή τών μικρών ώς το ενδια
φέρον τών μεγάλων, μά δ γενικός τόνος 
τών σχετικών βιβλίων της τά καθιστά τόσο 
πολύ προσιτά σιήν παιδική ήλικία, ώστε 
καταλήγουν νά άποβοΰν βιβλία γιά 
παιδιά.

Ό κ. Κ. Πολίτης ζητεί νά μάς δώση 
δχι μιά αφελή καί ειδυλλιακή δψη τής 
ζωής τών μικρών, άλλά προσπαθεί νά 
μάς ξεσηκώση ώς μιά θεώρηση τής τρα
γικής μοίρας τής ζωής τοΰ ανθρώπου, 
δπως αυτή περνάει συμπτωματικα από

τήν παιδική ζωή.
Ή περιγραφή τής παιδικής ζωής δέν 

είναι ένα θέμα συνηθισμένο, οσο και αν 
είναι πιο συχνό άπό τήν περιγραφή τής 
γεροντικής ζωής. Κυρίως τό θέμα αυτό 
έρευνήθηκε συχνά κατά τους χρονους τοΰ 
μεταπολεμικού ρομαντισμού, ο οποίος 
προχώρησε, κάτω άπό τήν πνοή τοΰ φροϋ- 
δισμού, προς τή μελέτη τών φαινομένων 
τής ζωής πού κείνται σάν υπόστρωμα τής 
ζωής τοΰ λογικού καί ωρίμου άνθρώπου. 
Τό παιδί θεωρήθηκε σάν ένας κόσμος 
ίδιου ψυχικού ποιοΰ καί ρυθμού, άλλα η 
μοίρα του δέν είναι δυνατό νά ένδιαφέρη 
τή τέχνη καί τό πνεύμα, άν δέν μπή στην 
τροχιά τής γενικής άνθρώπινης μοίρας. 
Καί αυτό άκριβώς επιχείρησε καί επέτυχε 
δ κ. Κ. Πολίτης.

Τϊ λοιπόν είναι τό παιδί; μιά συνεί
δηση καί μιά αίσθηση τοποθετημένη στο 
κατώφλιο τής ζωής, καινούργια, ελεύθερη 
άμεταχείριστη, έτοιμη νά δημιουργήσει 
τον εαυτό της κάθε στιγμή. Και αυτό το 
καινούργιο καί άκατασκεύαστο στή ζωή 
είναι πού άπέφευγε ώς τώρα ή προπολε
μική λογοτεχνία, πεπεισμένη δτι δλο,τό 
ενδιαφέρον πρέπει νά συγκεντρώνη δ άν
θρωπος δπου έχει μεστώσει απο ηθικό 
καί πνευματικό περιεχόμενο, άπό σκοπούς 
καί άξιες. Ή γαλλική λογοτεχνία τό άπέ- 
φυγε πάντα προπολεμικά, δχι όμως αφο- 
του δ Valery Larbaud έγραφε τις «Εη- 
fantines». Ή Ρωσική λογοτεχνία τό κυ
νήγησε μέ μανία, διότι αυτή δέν πιστεύει 
πώς δ άνθρωπος είναι, άλλα πώς δ άν
θρωπος γίνεται καί πιο πολύ απ’ ολους 
γίνεται τό παιδί.

”Ας ξεκαθαρίσουμε τώρα, δτι ή ήλικία 
τών παιδιών τοΰ μυθιστορήματος τοΰ κ. 
Κ. Πολίτη δέν είναι κυρίως ή παιδική, 
άλλά άκριβώς αυτή πού άφήνει τήν παι
δικότητα γιά τήν εφηβεία.

Τά παιδιά αυτά δέ ζοΰν πειά τήν 
παραδείσια ζωή τής άφέλειας, τής άνυπο- 
ψίας, τής άθωότητας, δέν είναι οι προα- 
μαρτιακοί άνθρωποι, άλλά είναι αυτοί που 
γνώρισαν, ή τό χειρότερο καί άληθινώ-· 
τερο: αυτοί πού άρχίζουν νά γνωρίζουν. 
Καί ή γνώση είναι ένα μεγάλο, τό μεγα
λύτερο αμάρτημα στή ζωή τών άνθρώ-
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πων, και είναι μάλιστα τό μοναδικό αμάρ
τημα στη ζωή τών άνθρώπιον άφοΰ αυ
τή συνιστά τήν αληθινή ουσία τής κατ’ 
άνθρωπον, τής κατά συνείδηση ζωής. Οί 
μείρακες τοΰ κ. Κ. Πολίτη καλούνται άπ’ 
αυτόν μπροστά μας για νά γευθοΰν για 
πρώτη φορά τον καρπό τής γνώσης. Και 
αυτή είναι ή τραγική τους μοίρα, πού εί
ναι και μοίρα όλων τών άνθρώπων' νά 
γνωρίσουν τή ζωή και τον πόνο της.

Μέ τήν εφηβεία τά παιδιά αυτά μπαί
νουν στήν συνείδηση τοΰ κόσμου καί τοΰ 
εαυτού των. Ό τρόπος τώρα τής εισόδου 
των είναι ό αιώνιος χαρακτηριστικός τρό
πος: ή κίνηση, ή ορμητική καί βίαιη, πού 
έχει ως περιεχόμενο τον εγωισμό. 'Η ζωή 
τών παιδιών είναι μιά συμφωνία ήρώων, 
είναι μιά ηρωική συμφωνία.

Αλλά τι εϊναι παιδικός ηρωισμός καί 
πώς αυτός μπορεί νά άπλωθή ώς τήν ευ
ρύτερη έννοια τοΰ άνθρώπινου ήρωισμοΰ.

Τό παιδί τών 13-15 χρόνων ζή μιά 
έντονη ζωή μέ τή φαντασία, τήν οποία ή 
ορμή γιά κίνηση πού χαρακτηρίζει τήν 
ήλικία του τή σπρώχνει πρός τά έξω ή 
σωστότερα πρός τά εμπρός' τό παιδί κι
νείται πάντα μέ τή φαντασία πρός τά έμ- 
μπρός’ δέν άναπολεΐ ήσυχα τά περασμέ
να, διότι δέν έχει παρελθόν' είναι και
νούργιο, είναι τωρινό, είναι παρόν, πού 
αρχίζει νά δημιουργή ένα παρελθόν. Τό 
όνειρό του, ή κίνησή του, στρέφεται πρός 
κάτι πού εϊναι μπροστά του, παρόν, καί 
πρέπει νά άποτελέση βίωμα τής ζωής του 
ή πρός κάτι πού είναι μακρυά του, 
αλλά δέν έχει παρά νά καβαλλικέψη τό 
όνειρο καί νά τό κυνηγήση. Ήμπορεΐ νά 
χαθή δπως χάθηκε καί πάει ό ήρωικός 
Άλέκος, άλλά αυτό δέ σημαίνει λιγώτερο 
ότι δ Άλέκος έζησε τή ζωή του έως τά 
έσχατα δρια· Έως τά έσχατα δρια τίνος; 
τοΰ πραγματικού; τού φανταστικού; ποιος 
ξαίρει άν υπάρχουν κάν αυτά τά όρια; 
Άλλο παιδί βρίσκει διέξοδο γιά τή φαν
τασία του πραγματοποιώντας εκείνα, πού 
μόνο στό όνειρο επιτρέπεται νά τά πρα- 
γματοποιήση' φορεϊ ένα τενεκεδένιο κα- 
πέλλο, καβαλλικεύει ένα μπαστούνι, παρι
στάνει τό πυροσβεστικό αυτοκίνητο χτυ
πώντας βροντερά τενεκέδες στό δρόμο.

Άλλο παιδί κινείται γοργά καί φεύγει 
μέσ’ από τά βιβλία πού διηγούνται ταξί
δια, κινδύνους κλ. Τέλος πάντων χρειάζε 
ται νά βιωθή κάτι έντονα, ανοιχτά, ελεύ
θερα, χωρίς τέρμα καί περιορισμό. Ό 
κίνδυνος δέ ζυγίζει τίποτε εδώ. Έδώ εί*  
ναι ή ζωή τοΰ καθαρού ήρωισμοΰ. Δέν 
έχει αυτός κανένα σκοπό ανώτερο' δέν 
πάει νά ξαγοράση μέ τή ζωή του κάτι τό 
πιο διαρκές άπ’ αυτόν, όπως εϊναι ή ελευ
θερία' έδώ είναι ένας ήρωισμός, πού δέ 
άνωρίζει νά σκέπτεται καί νά ζυγίζη τον 
εαυτό του καί τήν αξία του. Άσύνειδος 
δπως ή στιγμή τής ειλικρινούς αισθητικής 
δημιουργίας,—καί χωρίς σκοπό. "Ενας ή
ρωισμός καθαρά καλλιτεχνικός, τελείως αν
ιδιοτελής, πριν από κάθε αγαθό καί κα
κό. ΙΙρωταρχικός, σάν τό πρώτο πουλί, 
πού πέταξε ζεστό ακόμη από τά χέρια τού 
Δημιουργού θαρρετά πρός τό άγνωστο.

"Ετσι πετοΰν σάν τά ζεστά πουλιά 
μέσ’ από τό βιβλίο τοΰ κ· Κ. Πολίτη τά 
παιδικά πρόσωπα. Καί πόσο τραγική ή 
πτήση τους! Πάνε γιά νά εξαντλήσουν τή 
ζωή, νά τή γευθοΰν ως τήν άκρη καί ό
μως! μόλις κάτι εξαντλούν άπ’ αύτή καί 
προτού αισθανθούν τά χέρια άδειανά, τά 
χέρια εϊναι πάλι γεμάτα καί τά μάτια πά
λι διψασμένα γιά νέα οράματα. Μάταια! 
Ή ζωή δέ θά έξαντληθή. Κάποτε τά παι
διά πεθαίνουν προτού προκάνουν νά γευ
θοΰν άπ’ όλους τούς χυμούς. Όμως εϊτε 
ζήσουν εϊτε πεθάνουν, τό ίδιο κάνει. Τά 
παιδιά δέν ευρίσκουν τήν Ισορροπία άνά- 
μεσα στις άπαιτήσεις τους καί τις προ
σφορές τής ζωής. Καί θά ζητούν πάντα 
μέ ορμητικά καί άρρυθμα κινήματα αυτό, 
πού τούς προσφέρεται άπό λίγο, μά πού 
ποτέ δέ θά προσφερθή ολόκληρο. Αύτή 
εϊναι ή μοίρα τοΰ παιδιού. Αύτή εϊναι 
καί ή μοίρα τοΰ άνθρώπου.

Καί άλήθεια τί συμβαίνει μέ τον ώ
ριμο άνθρωπο; Αύτός είναι άλήθεια δέ 
δημιουργεί καθόλου μέσα στήν άπόλυτη 
ελευθερία τοΰ παιδιού. Τό παιδί βαίνει 
άτρόμητα, πανελεύθερα, διότι δέ γνώρισε 
άκόμα τίποτε, αύτό θά πή δέ γνώρισε ά
κόμα τό πρώτο καί ύστατο γεγονός τής 
ζωής: τό θάνατο.

‘Ολόκληρη ή ζωή έκτος άπό αύτή, πού 

ζοΰμε μέ τήν έγνοια τοΰ θανάτου, εϊναι 
ένα όνειρο. Ό θάνατος δίνει στή ζωή μας 
τή σφραγίδα τής πραγματικότητας, τής 
μοναδικής πραγματικότητας. Ό ώριμος 
άνθρωπος λοιπόν δημιουργεί κάτω άπό 
τήν αδιόρατη σκιά τής μόνης πραγματικό 
τητας, τοΰ θανάτου.

Εϊτε τά δημιουργήματά του εϊναι έργα 
τεχνικά ή πνευματικά ή μορφές άνθρωπί- 
νων υπάρξεων, τό ϊδιο κάνει'δλαγίνουνται 
διότι δ άνθρωπος βλέπει κάπου, χωρίς νά 
βλέπη, τήν άδιόρατη σκιά τοΰ θανάτου, 
τοΰ έξαφανισμοΰ. Ό άντρας εργάζεται 
καί κάνει πολιτισμό, οικογένεια, πνευμα
τικές κατασκευές διότι δέ θέλει νά πεθά- 
νη. Αύτή ή ’ιδέα μονάχα στή ζωή μας δέν 
εϊναι όνειρο- Όλα τά άλλα εϊναι τό παιδί 
πού συνεχίζεται στον άντρα.

Ό άνθρωπος εϊναι μιά διασταύρωση 
άπό όνειρο καί σκιά θανάτου, άπό παιδί 
άντρα. Εϊναι δύο άνθρωποι μαζί. Ό άν
τρας περιορίζεται στή δημιουργία του 
άπό τον άδιόρατο φόβο τοΰ θανάτου, τό 
παιδί είναι αύτό τό άφοβο πού τραβάει 
άλογάριαστα, μέσα σ’ δλα.

Λοιπόν δ ήρωισμός τού παιδιού πη
γάζει άπό τήν έλλειψη τοΰ φόβου, δ ή
ρωισμός—ή συνεχής άγωνιώδης δραστη
ριότητα τού ωρίμου άνθρώπου πηγάζει 
άπό τό φόβο. Κατ’ άλλον τρόπο, τά παι
διά ζοΰν έντατικά τό παρόν, δ άντρας ζή 
μόνο μέ τό μέλλον μπροστά του. Συναναν- 
τιώνται σέ τούτο, ότι αύτός καί έκείνα άδύ- 
νατο νά έξαντλήσουν αύτό πού ζοΰν.

Αύτό τό νόημα έδωκα στήν «Eroica», 
στήν ήρωική συμφωνία άπό παιδικές 
ζωές.

Γιά τήν ύλη τής συμφωνίας μίλησα. 
Ισως δέν είπα κάτι γιά τά ώριμα πρόσω

πα, καί ϊσως άκόμη δέ μίλησα γιά τις διά
φορες άτομικότητες τών παιδιών. Μά νο 
μίζω, ότι στήν περίπτωση τή σημερινή 
είναι περιττό. ’Εκείνο πού πρε’πει νά 
λεχθή άκόμη εϊναι, ότι πέρ’ άπό τήν η
θογραφική παρουσίαση τών ωρίμων προ
σώπων υπάρχει ή δμάδα τών παιδιών 
πού άλληλοσυμπληρώνουνται, πού αποτε
λούν σάν ένα πρόσωπο ή καλύτερα σάν 
μιά ήλικία '■ είναι δλα μείρακες καί κανέ
να άπ’ αύτά δέ γνωρίζει νά εϊναι τίποτε 

άλλο. Μά ή μορφή τού νεκρού Άντρέα, 
πού ή άνάμνησή της προεκτείνεται στό 
έργο θά μπορούσε νά εϊναι πιο γόνιμη, 
άν όχι δσο αποφασιστική γιά τήν δλη 
ιστορία εϊναι ή μορφή τοΰ πεθαμένου 
Perceval στό μυθιστόρημα τής W. 
Woolf «Τά κύματα». ’Επίσης, πρέπει νά 
έξαρθή ή πρωτοτυπία τής μορφής τοΰ 
θείου ’Ανδρόνικου, πού υπενθυμίζει ώς 
ένα μέρος τήν άποΰσα, άλλά καί άποφα- 
σιστική παρουσία τής μορφής Parceval 
στό μυθιστόρημα τής Woolf.

Ή «Eroica» είναι ένα μυθιστόρημα 
μέ ήρωες παιδιά δπως καί οί «Enfanti- 
nes» τού V.Larbaud. Θυμούμαστε άκόμη 
εκτός άπό τά άναφερμένα «Κύματα» τής 
Woolf, καί ώς ένα μέρος τον «Grand 
Meaulnes» τοΰ Alain Fournier. Θά εϊ
ναι χρήσιμο νά μελετήση κανείς τις άνα- 
λογίες. (’Εννοείται, δτι αύτά τά έργα ώς 
περιεχόμενο δέν έχουν νά κάνουν τίπο
τε μέ τά παλαιότερα έργα, δπου οί ήρωες 
εϊναι παιδιά π.χ. δ «Παύλος καί Βιργι- 
νία» τοΰ Β. de St Pierre, δ «Petit— 
Chose» τοΰ A. Daudet, ή «Netoschka» 
τού Dostojevski, δ «Oliver Twist*  τοΰ 
Dickens,«Τό βιβλίου τοΰ μικρού άδελφοΰ» 
τοΰ Geijerstam. Ούτε μέ τά παιδικά 
διηγήματα τοΰ Παπαδιαμάντη, ούτε μέ τό 
«Σκληροί άγώνες γιά μικρή ζωή» τής 
Έλης ’Αλεξίου Α. Δασκαλάκη).

Άλλά άν ή «Eroica» τοΰ κ. Πολίτη 
σάν περιεχόμενο συγγενεύει μέ τά έργα 
τής Woolf καί τοΰ Alain Fournier 
καί τοΰ V. Larbaud ώς μορφή 
έλκει τήν καταγωγή της άπό τήν 
έμπρεσσιονιστική σχολή, πού κα
τέληξε στό συμβολισμό. Θυμίζει κάτι 
άπό τον άρχαϊκό έμπρεσσιονισμό τοΰ Α. 
Daudet μέ τις «Lettres de mon mou
lin» καί άπό τον Anton Tchekhof, πού 
διαλύουν τήν πραγματικότητα μέσα 
σέ μιά άτμόσφαιρα γοητείας δ πρώτος, κα- 
ταθλίψεως δ δεύτερος, δπως θυμίζει άκό
μα κάτι άπό τόν Παπαδιαμάντη πού δια
λύει τήν πραγματικότητα μέσα σέ μιά με
λαγχολική γοητεία. Καί πιό πέρα έχει κάτι 
άπό τή θελκτική πικρία τοΰ Knut Ham-
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στήν ανάλυση τής 
'' _ γιά τήν

στά έργα
>ι <π>γ- 

νά συμπληρώσω, δτι 
τοϋ Κ. Πολίτη εΐχε 

μουσικό κοτραποϋντο 
έχει επίσης 

μουσική, τήν
—_ Λ ·

sum κάτι άπό τό ξυπνόνειρο τής Mans
field.

Και δ καλλιεργημένος αυτός έμπρεσ- 
σιονισμός συνδυασμένος μέ τήν αντί
ληψη τής ασυνέχειας στή ζωή κα'ι τής 
συνειρμικής σκέψεως—δεδομένα πού δέ
χθηκε δ συμβολισμός—κατέληξε μέ τήν W. 
Woolf στό χαρακτηριστικό της έργο, τή 
«Mrs Dalloway», δπου δλα πλανώνται 
μέσα σέ μιά μουσική άοριστία,—γιά νά 
έξελιχθή σέ μιά καθαρή κα'ι ξάστερη μου- 
σικοποίηση τών δεδομένων, σ’ έναν κα
θαρό symbolisme (δηλ. όχι άλληγορικό, 
άλλά μουσικό συμβολισμό) μέτό «Point— 
contre point» τοϋ Aldous Huxley και 
μέ τά «Κύματα» τής Woolf. Και χωρίς 
νά θέλω νά έπιμείνω στήν άνάλυση τής 
εντελώς ξεχωριστής άντιλήψεως γιά τήν 
μουσικότητα πού άναπτύσσουν οια 
τους, οι δύο αυτοί σύγχρονοι’’Αγγλο 
γραφείς, σπεύδω νά συΐ!*!"™·'-·"··  
άν ή «Εκάτη» 
κάτι άπό τό κ< _ _____
τοϋ Huxley, ή Eroica έγ~ ’ ' „ 
κάτι άπό τήν καθαρή μουσική, τήν 
ενορχήστρωση τής ΰλης τοϋ μυθιστορή
ματος άπό τήν Woolf.

Ή τέχνη τού Κ. Πολίτη βαίνει λοι
πόν άνάμεσα στόν έμπρεσσιονισμό δπως 
αυτός πλουτίσθηκε μέ τό συμβολισμό. 
Μά δέν είναι ή διαπίστωση αύτή φυσικά 
πού δίδει τήν αξία στήν Eroica. Φυσικά 
ή παρακολούθηση τών ρευμάτων τής τε
χνικής είναι μιά άπόδειξη ευαισθησίας α
πέναντι στά σύγχρονα λογοτεχνικά προ
βλήματα, δμως ή ποιότητα τών έργων 
πού ζυγίζει πάντα τήν άξια τους, και ή 
δποία μετρεϊται στά δύο εκείνα στοιχεία 
ποΰ ονομάζουμε «τό νέο» (ή «ή προσω
πική προσφορά») και τό «αιώνιο και ά
κατάλυτο και άφθαρτο, τό ούχρονικό και 
ουτοπικό» πού περιέχουν, αύτή ή ποιότη
τα είναι έδώ πού μάς πείθει, δτι στά έρ
γα τοΰ Κ. Πολίτη, πού έχουμε ως τώρα υ
πάρχει κάτι πού θά μείνη κα'ι δέν πρό
κειται νά τά καταπιή ή λήθη. Διότι, σέ τε
λευταία άνάλυση τά έργα τοΰ Κ. Πολίτη 
έχουν μέσα στήν ομορφιά τοϋς κάτι τό 
άσυγκράτητο, τό άπειθάρχητο, κάτι πού 
ξεχειλίζει σάν μουσική πού άν δέχεται 
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ρυθμό, δέ δέχεται δμως περιγράμματα” 
κάτι άκόμη, πού φυτρώνει ξαφνικά, πρω
τότυπα, άπροσδόκητα δπως τό κάλλος ενός 
τοπίου ξαφνικά σταματά τό διαβάτη' κάτι 
πού είναι εντελώς φυσικό και γνήσιο καί 
άθώο' κάτι, τέλος, άπό τήν τελειότητα τών 
πνευματικών διατυπώσεων πού έχουν συλ- 
ληφθή μιά γιά πάντα καί πού τίποτε δέν 
υπάρχει φόβος νά τή φθείρη.

Το έργο τοΰ Κ. Πολίτη είναι 
να ή υπέρτατη προσπάθεια τής μεταπο
λεμικής μας λογοτεχνίας καί αί άτέλειές 
του ενισχύουν μέσα μου τήν εντύπωση, 
δτι δ Πολίτης ένίκησε έπειτα άπό ένα 
δύσκολο δσο καί άδιόρατο άγώνα. "Ετσι 
καί οί άτέλειες μοΰ φαίνονται συμπαθείς, 
καθώς τις βλέπω σά στιγμές άδυναμίας 
ένός δυνατοΰ καλάμου καί μιάς ψυχής ά- 
πόφασισμένης νά νικήση.
Γ, ΘΕΟΤΟΚΑ: «Τό δαιμόνιο», ’Αθήνα, 1938.

‘Η σκέψη τοΰ Θεοτοκά έχει τό ξεχω
ριστό χαρακτηριστικό νά διπλασιάζεται μέ 
τήν ηθική. Ό στοχασμός του δέν έχει τί
ποτε νά κάνη μέ τήν άφηρημένη εκείνη 
δνειροπολοΰσα σκέψη ούτε μ’ εκείνη, πού 
δαιδαλώνει νεφελώδη συστήματα. Απο
βλέπει σ’ ένα τέρμα, βλέπει τό Ιδιαίτερό 
της τέρμα, αύτό πού πατεΐ στή γή. Ο 
Θεοτοκάς διανοείται, παρατηρεί, άλλά καί 
ζητεί νά φτάση κάπου, νά μάς κάνη κα
λυτέρους, νά προσαρμόση τήν κοινωνία 
πρός τήν εικόνα πού συνέλαβε γι’ αύτή. 
Καί σ’ αύτά δλα προχωρεί μ’ ένα βήμα 
πού βρήκε τό ρυθμό του, μέ μιά γλώσσα 
πού βρήκε τά λόγια της, μέ μιά γνώση 
πού βρήκε τόν εαυτό της. Είναι ίσιος δ 
καλύτερος άπό τούς μεταπολεμικούς mo- 
ralistes στή χώρα μας. Ή σκέψη του 
έχει ήδη αποκτήσει μιά ηλικία, μιά νηφα
λιότητα, κάτι τό άξιωματικό, καί άν δέν 
εκπλήττει πάντα μέ τό πρωτότυπο, είναι 
δμως πάντα καινούργια καί λαμπερή’ καί 
άν δέν έγκρίνεται πάντοτε άπό τή γενική 
συνείδηση, δμως είναι χωρίς άλλο, αντι
κείμενο γενικής προσοχής,

Άλλ’ δ Θεοτοκάς δέν είναι μονάχα 
ένας εξαιρετικός διανοούμενος’ είναι καί 
ένας δημιουργός καλλιτέχνης. Μάς έχει 
δώσει ώς τώρα άρκετά δείγματα τής δη

για με

μιουργικής του ροπής. Μάς σταμάτησε μέ 
τήν «’Αργώ», μάς ευχαρίστησε μέ τόν 
«Ευριπίδη Πεντοζάλη», μάς έθελξε μέ 
τις «Ώρες άργίας». "Ενα διήγημά του 
στή συλλογή τοΰ «Πεντοζάλη», τό «Χρο- 
κό τοΰ 22» είναι χωρίς άλλο ένα άφή- 
γημα κλασσικό.

Άνοίγοντας νά διαβάσω τό σημερινό 
μυθιστόρημά του, τό «Δαιμόνιο», περί- 
μενα — άπό ένα ψυχικό συνειρμό σκέ
ψεως— κάτι πάνω στό δρόμο τών «Δαι
μονισμένων» τοΰ Dostojevski. 'Όμως 
κατάλαβα άπό τήν πρώτη στιγμή, δτι θά 
βρισκόμουν άπατη μένος’ δ συγγραφέας 
τοΰ «Δαιμονίου» εννοεί νά έπιβάλη κ’έδώ 
τήν ιδιαίτερη σφραγίδα τής προσωπικό
τητάς του. Μέ τήν τελευταία αύτή εννοώ 
πιο στενά τήν ιδιαίτερη κατασκευή 
τοϋ πνεύματός του. Πρόκειται γιά μιά 
λογική κατασκευή. Καί σέ τούτο τό έργο 
δπως καί στά άλλα δ κ. Θεοτοκάς άνα- 
δείχνεται ένας επιβλητικός logicien. ”Εχει 
συλλάβει ένα σχέδιο ζωής ώς τις έσχατες 
συνέπειες του καί μάς τό προσφέρει. Τό 
μυθιστόρημά του είναι άκόμα μιά φορά 
ή ζωή βαλμένη μέσα σ’ ένα σχέδιο. Πρέ
πει νά παρατηρηθούν δμως άμέσως δυο 
σημεία στήν καλλιτεχνική αύτή σκέψη. 
Πρώτα τό μειονέκτημα, δτι αύτή ή 
θέση τών πραγμάτων παρουσιάζει μονά
χα μιά άρχή καί ένα τέρμα ζωής καί α
φήνει νά τής ξεφύγη άκριβώς δ,τι άποτε- 
λεϊ τήν έγγύηση παρουσίας της δηλ. 
τήν εσωτερική πορεία μιάς ζωής πού 
διαρκώς πλάθει τόν εαυτό της μπροστά 
στά μάτια μας. ’Έπειτα τό πλεονέκτημα, 
δτι είναι εντελώς χειραφετημένη άπό τή 
μοραλιστική διάθεση τοΰ πνεύματος τοΰ 
συγγραφέα, δπως αύτή έκδηλώνεται στόν 
δοκιμιογράφο Θεοτοκά. Ό Θεοτοκάς, σάν 
πεζογράφος ζητεί νά μάς δώση τήν είκο- 
νίζουσα παράσταση μιάς ταχτοποιημένης 
μορφής ζωής, δμως δέν επιδιώκει άλλους 
σκοπούς, παρά τήν δσο γίνεται πιο έντο
νη παράσταση αύτής τής ζωής. Μελετά 
τή ζωή χωρίς νά συζητή μαζί της γιά τό 
καλύτερο ή τό χειρότερο. Μαζί του πάμε 
απλώς νά εννοήσουμε τή ζωή, νά έννοή- 
σουμε τόν άνθρωπο, απλώς, στή γνησιό
τητα τής ύπάρξεώς του. Γι’ αύτό δσο καί 

άν δ Θεοτοκάς μάς θυμίζη τόν συγγρα
φέα τοΰ «Le demon du midi», τόν P. 
Bourget, κρατάει ώστόσο στό βασικό 
τούτο ζήτημα άπόλυτη αύτοτέλεια.

Τώρα: εκείνο, πού μάς ενδιαφέρει 
ώς περιπέτεια ζωής στό «Δαιμό
νιο», θά έπρεπε ίσως νά τό αισθα
νόμαστε δ'χι τόσο στήν προβολή 
μιάς εικόνας πού ταχτοποιήθηκε δρι- 
στικά μέ τό πνεΰμα καί άπόχτησε μιά 
«άρχιτεκτονική»—τήν περιβόητη αρχι
τεκτονική τής νεοελληνικής κριτικής — 
όχι τόσο στή διαχείριση τής καθαρισμένης 
άπό τό περιττό ύλης, δσο στό ξάφηγμα τής 
ΰλης τό ζεστό άπό εσωτερικό καχλασμό, 
στήν ωραία άκαταστασία. ’Εκείνο πού 
είναι ήσυχασμένο πειά σέ μιά δριστική 
μορφή—άποτέλεσμα απλώς μιάς διευθυ- 
νόμενης οικονομίας γιά φτωχή ψυχή, ή 
άποτελέσμα τής εσωτερικής θέας ένός 
κόσμου διαρκούς καί άμεταβλήτου καί 
αιωνίου γιά μιά ψυχή πλούσια—ή κλασ
σική κρυστάλλωση τελοσπάντων δέν άρέ- 
σκει πειά στόν ρομαντικό νεώτερο άνωθρ- 
πο, γιατί δέν τόν θερμαίνει παρά αύτό 
πού γίνεται ή καλύτερα, αύτό πού 
πάει νά γίνη.

Τίποτε δέν είναι πιο άντίθετο πρός 
τό άληθινό πνεΰμα τών νεωτέρων χρό
νων παρά δ γαλλικός ρασιοναλισμός στή 
λογοτεχνία. “Οπως καί ή Αναγέννηση 
δέν υπήρξε άλλο, παρά μιά παρεξήγηση 
τοΰ σωστού ρόλου, τόν δποΐο καλείται νά 
παίξη τό νεώτερο. τό χριστιανικό πνεΰμα. 
(Μιλώ γιά τήν ’Αναγέννηση στά Γράμ
ματα καί διότι ή ’Αναγέννηση στήν 
Τέχνη είναι χωρίς άλλο φευγάτη άπό τήν 
κλασσική άντίληψη μέ τή χρυσόσκονη, 
στήν δποία βυθίζει τά δράματα τών ει
κόνων τής ζωγραφικής, καί μέ τήν δποία 
ξεφεύγει άπό τό κλασσικό «περίγραμμα». 
Μά κι’ δ Michel-Angelo μέ τό κολοσ
σιαίο τών μορφών καί τό βιβλικό τών 
συλλήψεων βρίσκεται πολύ μακρυά άπό 
τό άρχαϊο, τό κλασσικό, «μέτρο»).

Ή ’Αναγέννηση στά Γράμματα ζήτησε 
μιά επάνοδο στό κλασσικισμό. Μά ή Ι
στορία τής επανόδου αύτής πιστοποιεί, 
δτι δπου τό κλασσικό πνεΰμα γονιμοποίη- 
σε τή μεταχριστιανική «άνησυχία», έκεΐ
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εφερε καρπούς' άλλοιώς έκφυλίοθηκε σέ 
σχολαστικισμό. Σήμερα αδυνατούμε νά έ- 
πανέλθουμε στό «μέτρο» και τή «γαλή
νη» και τό «ρασιοναλισμό» και τό «σχέ
διο» τής κλασσικής άντιλήψεως διά τόν 
απλούστατο λόγο, δτι είμαστε αυτό πού 
είμαστε.’ μεταχριστιανοι νεοέλληνες’ ό 
χριστιανισμός δέν εθρεψε μάταια τά 
κύτταρα μας. Νομίζω λοιπόν, δτι δ αλη
θινός δρόμος τοΰ καλλιτεχνικού μας 
πνεύματος δέν είναι δ κλασσικός. Ό νεό
τερος άνθρωπος, πιο ζεστός άπό αίσθημα, 
πιο ταραγμένος άπό φαντασία άπό τόν 
αρχαίο, είναι κάτι ουσιαστικά διάφορο ε
κείνου, όταν μαλιστα δέ ζητεί πειά αύτό 
που τελειώνει η τελειώθηκε μέ τή μορφή, 
άλλά άκριβώς κάτι πού πάει νά τελείω
ση, πού άγωνίζεται νά πάρη μορφή, άλ
λά δεν το έχει πετύχει άκόμα όχι «πό ά- 
δυναμια, άλλά έξαιτίας αύτή τή φλόγα τής 
φαντασίας πού καίει άκόμα καί τή θέρμη 
τοΰ αισθήματος που εμποδίζει τήν κρυ- 
σταλλωσση. Θυμούμαι τώρα τούς δυο έ- 
ξοχωτερους νεοέλληνες πεζογράφους; τόν 
ΙΊαπαδιαμαντη καί τόν τόσο συγγενή του 
Κ. Πολίτη.

Ιδιαίτερα άξιοπρόσεχτο σημεία στό 
«Δαιμόνιο» βρίσκω τρία. Πρώτα, τή δια
νοητική επεξεργασία τοΰ καλλιτεχνικού υ
λικού, πού φτάνει όχι σπάνια σέ μιάν ε
πιγραμματικά ωραία διατύπωση. Καί ά- 
ποφευγεται βέβαια ό κίνδυνος ή πολύ 
διανόηση νά έκτοπίση τήν ζωή, δμως ό
πως και αν είναι μιά ερμηνεία καί ένας 
συχνός υπογραμμισμός τών γεγονότων 
μάς φέρνουν πολύ συχνά τόν συγγραφέα 
μπροστά μας, σέ στιγμές πού δέ θά επι
θυμούσαμε να απολαύσουμε παρά τήν α
κηδεμόνευτη παρουσία τών πραγμάτων. 
Ο κ. Θ. πολύ περισσότερο παρεμβαίνει 
γιά νά έρμηνεύση παρ’ όσο υποβάλλει: 
καί άπό αύτό πηγάζει τό γεγονός, δτι τά 
πρόσωπα μάλλον συγκροτούνται μέ τή 
σκέψη μας παρά δσο άνασταίνουνται μέ 
τη φαντασία μας καί δτι τό βαθύτερο νόη
μα τών πραγμάτων δέν επιβάλλεται στή 
συνείδηση μας φυσικά καί άναπότρεπτα 
σάν φυσική άπόρροια, δπως ή βροχή α
πορρέει άπό τό σύννεφο, άλ’ αποτελεί οι
κοδόμηση πλεγμένη ώς ένα αρκετό μέρος 

έξω άπό τίςφυσικέςγιά τό πνεύμα μας προε
κτάσεις τής εϊκονιζόμενης ζωής’ γιατί ή 
εικόνα είναι δυσανάλογη πρός τό πνεύμα 
πού τήν περιβάλλει. Αύτός είναι δ λόγος, 
τέλος, γιά τόν δποΐο παρατηρούμε, δτι δ- 
λα τά πρόσωπα τοΰ «Δαιμόνιου» δέν έ
χουν αποσπασθή τελείως άπό τό δημιουρ
γό τους. Καί ή τραγωδία τους στέκεται 
πολύ περισσότερο σ’ αύτή τήν άνάγκη νά 
άποσπασθοΰν, νά ζήσουν τή δική τους ξε
χωριστή μοίρα, παρά νά ισορροπήσουν τό 
πλήθος τών εσωτερικών τους στοιχείων 
σάν ζωντανές οντότητες.

Δεύτερο σημείο, πού κάνει εντύπωση 
είναι ή λατρεία τοΰ συγγραφέα πρός τήν 
ελληνική φύση. Ό κ. Θεοτοκάς, τέκνο τής 
Ασπρης Θάλασσας, είναι σέ τούτο συγγε

νής μέ τό Μυριβήλη. Στό Μυριβήλη άνήκει, 
οτι πρώτος έδειξε μιά τόσο θερμή αγάπη 
πρός τόν ελληνικό ήλιο, τή θάλασσα, τό 
χώμα. Μά άν δ Παπαδιαμάντης άγάπησε 
τη γή σά «θεατής» μάλλον, σά νοσταλγός 
καί σπανιότερα θερμάνθηκε άπό ένα αί- 
σθησια όραμα μπροστά της, δπως στή 
«Βασιλική δρΰ», δμως δ Μυριβήλης ά
γάπησε τη θάλασσα, τό χαλίκι, τήν άμμου- 
δια με ενα οξυ ερωτικό αίσθημα, πού φτά
νει κάποτε στό σεξουαλικό παραλήρημα’ 
ή φύση πού τόν περιβάλλει είναι γι’ αύτόν 
μιά ερωμένη, πού τόν άγκαλιάζει καί κυ
ματίζει, καί άνασαίνει καί άναταράζεται 
μπροστά του, σάν μιά ερωμένη πού καίει 
άπό λαχτάρα καί συσπά τά χείληα άναζη- 
τώντας φιλιά. Ο Θεοτοκάς, νησιώτης καί 
αύτός, δείχνει τήν ίδια φυσιολατρεία, δμως 
η λατρεία του παίρνει μάλλον έναν σεμνό, 
καί στό βάθος πνευματικό χαρακτήρα. 
Αλλά είναι τάχα αύτή ή λατρεία πρός τό 

φώς, τήν άνοιχτή θάλασσα καί τή χαρού
μενη^ γή, γιά σήμερα καθολική άνάγκη 
τής ελληνικής ψυχής; Σέ μάς εδώ πάνω, 
πού ζοΰμε κάτω άπό τις σκιές τών υψη
λών βουνών τοΰ Μπέλες καί τής Τζένας’ 
πού δ φοβερός δίαυλος τοΰ Βαρδάρη κα
τεβάζει δρμητικά τή Μεσευρώπη καί τή 
χύνει στό άνύποπτο καί χαροπό Αιγαίο 
σέ μάς, οπού ή βροχή γονιμοποιέ! τήν ευ
λογημένη γή τής Μακεδονίας, άλλτί καί 
παρατεινόμενη, σιγανή, άνιαρή, θλιβερή 
τυραννάει τό μεδούλι καί μαστιγώνει τά 

τισμένη συνάρτηση τοΰ λόγου και πάνω 
άπ’ δλα μιά άτμόσφαιρα άδολης εμπιστο
σύνης. Ό συγγραφέας αύτός είναι λογο
τέχνης προτοΰ είναι μυθιστοριογραφος.
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ s Τεύχος αφιε

ρωμένο στδν Γιορντάν Γιοφκοφ.
Τό τεύχος αύτό, πού τό έπιμελήθηκε ό 

πρεσβευτής τής Βουλγαρίας στήν ’Αθήνα 
καί έξαιρετικός διανοούμενος κ. Δ. Σιμά- 
νοφ, περιέχει Αναμνήσεις τοΰ Ιδιου κ. Σι- 
σμάνοφ άπό τή γνωριμία του μέ τόν βούλ- 
γαρο πεζογράφο καί δραματικό Γιόφκοφ. Ε
πίσης μιά σειρά όμιλίες τοΰ βούλγαρου κα
θηγητή,Σ. Καζαντζήεφ μέ τόν ϊδιο Γιόφκοφ. 
Καί τρίτσ, μιά μελέτη τοΰ Ίταλοΰ Λ. Σαλ- 
βίνι πού ζητεί ν’ άναλύση καί νά παρου- 
σιάση όλόκληρο τό έργο τοΰ Γιόφκοφ στή 
δημιουργική διαδοχή τών σχέσεών του.

‘Όλα αύτά τά ^Αναγνώσματα μας δί
νουν τήν έντύπωση, δτι βρισκόμαστε μπρο
στά σ’ έναν έξαιρετικό βούλγαρο λογοτέ
χνη καί πρό πάντων έμπρός σέ μιά φυσιο
γνωμία ξεχωριστά καλλιτεχνική. Ο 
Σισμάνοφ λέει γι’ αύτόν «Ό Γιόφκοφ δέν 
έφευγε άπό τή ζωή· είχε καί Ιδιαίτερες 
κοινωνικές άπόψεις, δμως τις έξέφραζε σάν 
καλλιτέχνης. Γιά κείνον μόνον τό αίώνιο 
είχε σημασία καί δχι τό συγκαιρικό, τό με
ταβλητό». Καί ό Γιόφκοφ μιλώντας, πρός 
τόν καθηγητή Καζαντζήεφ : «Αύτή ή διαρ- 
κής έπαφή μέ τή ζωή, αύτό τό άντικαθρέ- 
ψτισμα τής ζωής στά έργα ένός συγγρα
φέα, αύτά όλα έγώ λέω, πώς δέν είναι 
τόσο άπαραίτητα δπως συνήθως ύποστη- 
ρίζεται. Ή τέχνη είναι κάτι άλλο : πρέπει 
νά προκαλή τή συγκίνηση, άσχετα μέ τό 
τί περιγράφει».

Άλλά ό καλύτερος τρόπος γιά νά μπού
με στό νόημα τών καλλιτεχνικών Αντιλή
ψεων τοΰ βουλγάρου λογοτέχνη είναι νά 
έντυπωσιασθοΰμε άπό τό ίδιο τό έργο του. 
Στό ίδιο τεύχος τής «Βαλκανικής λογοτε
χνίας» μάς δίδεται ή πολύ έλληνική μετά
φραση δύο διηγημάτων τοΰ Γιόφκοφ, μέ 
τούς τίτλους «Ή Άλμπένα» καί «Πάνου 
στά σύρματα τοΰ τηλεγράφου».

Μετά τό διάβασμα τοΰ πρώτου διηγήμα
τος έκεϊνο, πού θα μάς άπασχολήση ά
κριβώς είναι δχι αύτό πού Αποτελεί τή γή 
καί τό νερό τοΰ παριστανομένου κόσμου 
άλλ’ αύτό πού χωρίς νά ύπάρχη στό διή
γημα πήρε μιά πολύ ζωηρή ύπαρξη μέσα 
μας. ’Εννοώ, δτι στ’ Ανάμεσα τοΰ διηγή
ματος ύπάρχόυν τρία μέρη (τά δύο είκό- 
νες, τό τρίτο σύντομη λαλιά): λόγια πού 
είναι μάλλον δείκτες σιωπής παρά πλα- 
τειές έκφράσεις καί διαχύσεις καί δμως 
άκριβώς σ*  αύτά τά λόγια τά πλημμυρι
σμένα άπό σιωπή, στό διάβασμά τους ξα
νοίγεται μέσα μας μιά όλόκληρη Ιστορία

νεύρα, σέ μάς οπού ή δμίχλη δέν αφήνει 
μήνες δλόκληρους νά ένωθοΰμε μέ τή φύ
ση πού μάς περιβάλλει καί μάς τυλίγει 
σά σ’ ένα θλιβερό βομβύκιο, σ’ εμάς εδώ 
πού ή κατήφεια μάς έρχεται άπό τόν ού- 
ρανό κι αντί νά μάς ίετρελλαίνη ή χαρά 
καί τό παιγνίδι καί τό γλέντι, μάς κυρτώ
νει ή δουλειά, δ αιώνιος φόρος πρός το 
Μακεδονικό κάμπο, σ’ εμάς φαίνεται ά- 
δύνατη αύτή ή παιδική χαρά μπροστά στο 
φώς, αύτή ή ήδονική λαχταρα μπροστά 
στή θάλασσα, αύτή ή παγανιστική αγάπη 
πρός τις δμορφιές τής γης. Εδω μοιραία 
υπάρχει κάτι, πού σφίγγει τήν ψυχή καί οι 
καλές ημέρες δέν είναι παρα μια αναπαψη 
άπό τήν τιμωρία τής ζωής’ Υπάρχει 
μιά περισσότερη μυστικοπάθεια, οχι γιατί 
ή βυζαντινή ζωή έπιζή γύρω μας στις εκ- 
κλησιές, άλλά διότι δ Θεός είναι περισσό· 
τερο φανερός, ή δύναμη του είναι περισ
σότερο αισθητή. Διά τούτο κατέχει τις ψυ
χές ένα αίσθημα άνησυχίας, ένα σφίξιμο 
τής καρδιάς’ ’Αδύνατη εδώ η θεα ανθρώ
πων τρελλών άπό χαρά. Τά μεγάλα παι
διά μονάχα ή νότια Έλλαδα τα θρεφει. 
«“Ελληνες αεί παϊδες» είχε πή δ Αιγύπτιος 
ιερέας. Αύτός δέν είχε γνωρίσει τότε τή 
Μακεδονία. “Ομως «έστιν ούν Ελλάς και 
ή Μακεδονία». Έτσι είπε άργοτερα ο 
Στράβων. Αύτός δ τελευταίος θά μπορού
σε νά βεβαιώση, δτι ελληνικό δεν είναι 
μονάχα τό φωτεινό, το χαρούμενο, η α
γάπη πρός τή ζωή, άλλα και το μισοφω- 
τισμένο, αύτό πού σφίγγει τήν καρδια, η 
θλίψη τής ζωής. Αύτός θά μπορούσε νά 
δλοκληρώση τήν έννοια τοΰ ελληνικού 
μέσα στήν πόλωση τών άντιφατικοτητων 
αύτών, πού δέν αΐρουνται απο τη σημερι
νή Φύση τής Νέας ’Ελλάδας οσος ρομαν
τισμός καί άν μάς παρασύρη νά πιστεύου
με, δτι τά δρια τής 'Ελλάδος ήταν εκείνα, 
πού ή περηφάνεια τών ’Αθηναίων τά εί
χε τοποθετήσει καί δχι εκεί, δπου ή ευρύ
τητα τού πνεύματος τού ’Αλεξάνδρου τα 
είχε μεταθέσει.

Τρίτο χαρακτηριστικό πού σημειώνου
με στό «Δαιμόνιο» είναι τό ύφος τοΰ 
κ. Θεοτοκά. Λεπταισθησία καί εύγένεια ή
θους, απαλότητα στις μεταβάσεις, διαύ
γεια, τόνος άρρενωπός, τροπικότητα, φρον
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ζωής κι*  αύτά μδς δίνουν τόν Νιαγκούλ, 
κι αύτά μας δίνουν τήν Άλμπένα πολύ 
πιό ζωντανά άπ όλες τις όμορφες περί- 
γραφές τών ικανοποιημένων λογοποιών. 
Διότι μέσα στό κενό τής σιωπής τ β ν 
λόγων αύτών ή ψυχή μας έργάζεται 
και γράφει αύτή μόνη της, έρεθισμένη κα- 
θως είναι, τήν Ιστορία τών προσώπων μέ 
τόση ζωντάνια, όση κανένας πεζογράφος 
δέ θά μπορούσε νά πετύχη καί Ακόμη πλου- 
τιζει τά πρόσωπα μέ όλο τόν οπλισμό του 
συναισθηματικού και τής διανόησής μας 
πάνω στόν άνθρωπο καί τή μοίρα του.

Αύτή τήν άναγκαστική συμμετοχή τής 
ψυχής μας όλόκληρης στήν ύπόθεση 
τού διηγήματος πετυχαίνει ό άριστοτέχνης 
αυτός διηγηματογράφος, μέ τά άπλούστε- 
ρα μάλιστα καί λιτότερα τών μέσων, νω
ρίς καμμιά έκζήτηση.

«Πάνου στά σύρματα τοΰ τηλεγράφου.» 
επιγράφεται τό δεύτερο διήγημα. Κ’ έδώ 
ή διήγηση προεκτείνεται στή θλιβερή μοίρα 
του άνθρώπου, πού άναδίνεται μέσ’ άπό 
τήν εικόνα. Τό μυαλό μας, τό είναι μας 
όλα ξαναθέτει τό έρώτημα πού έθεσεν ά- 
πώτατος πρόγονος μας: γιατί τάχα μαυ- 
Ριζει τό μάτι τοΰ άνθρώπου άπό τόν πόνο 
ενώ δλα εΐναι τόσο ώραΐα γύρω του;

Καί τά δύο αύτά διηγήματα παρουσιά
ζουν μέσο: σ*  ένα χώρο στενόν μιά μεγά
λη ποικιλία,~ μιά ζωηρή έσωτερική κίνηση 
σαν ένα δράμα ίδιου ρυθμού.Τό μέγιστον 
εν έλαχίστω στήν τέχνη. Αύτό εΐναι ήδη 
κάτι πολύ άρκέτό.

Νομίζω, δτι ή «Βαλκανική λογοτεχνία» 
δίνοντας στό έλληνικό άναγνωστικό κοινό 
λογοτεχνικά κομμάτια μέ παρόμοιο ποιόν, 
προσφέρει μεγάλη ύπηρεσία στήν πιό έπι- 
τακτική άνάγκη πού ύπάρχει, νά διατηρή- 
ση ό κόσμος καί νά προώθηση πιό πέρα 
τόν κλυδωνιζόμενο άνθρωπισμό: άνοίγει 
έναν σωστό δρόμο, τό μόνο δυνατό δρόμο 
συνεννοήσεως μεταξύ τών άνθρώπων καί 
τών εθνών, πού είναι ή άμσιβαία κατα
νόηση καί έκτίμηση μέσα στήν πνευματική 
σφαίρα.

Καί ό έκλεκτός διανοούμενος καί πρε
σβευτής τής Βουλγαρίας κ. Δ. Σισμάνωφ 
μπορεί νά είναι βέβαιος, δτι παρουσιάζον
τας τούς Αντιπροσωπευτικούς άνθρώπους 
τών βουλγαρικών Γραμμάτων στό έλληνι

κό διανοούμενο κοινό", έχει δοθή σέ μιά 
πανέμορφη άποστολή.

ΠΟΙΗΣΗ
ΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΜΑΝΗ «Μελαγχολία» (ποιή- 

ματα) ’Αθήνα 1938.
'Ο ποιητής είναι νέος. Εΐναι μάλιστα 

ένας γνήσιος νέος. Καί σάν τέτοιος αισθά
νεται μέσα του μιά έλλειψη ισορροπίας 
άναμεσά του καί τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου. 
Δέν ξαίρει, πώς ή άνδρική ήλικία, ισορρο
πεί τόν έαυτό της, δέν έχει Ανακαλύψει ά- 
κομη τήν πυξίδα τής ώριμης ζωής. Καί γι’ 
αυτό είναι γεμάτος άνησυχία. Μιά άνησυ- 
χία καθαρά βιολογική. "Οπως κάθε νέος 
καταλαμβάνεται άπό άνεξήγητες μελαγχο
λίες καί Απογοητεύσεις, δμως δέ μπορεί 
ν~ ..τ*ζ  μεταφέρη στή μεταφυσική, νά τίς 
κάνη ποίημα Αληθινό μέ τήν πνευματική 
δψη πού θά τίς δώση.

Καί τό τραγούδι του χωρίς νά μπορή 
νά προχωρή στό βάθος εΐναι μιά περιπλά
νηση μέ λέξεις καί φράσεις γύρω άπό τό 
,°κ..σί Ρονσδικώ σχεδόν μοτίβο. Καί αύτές 

οί λέξεις τους καί οί φράσεις μάλιστα εΐ- 
σμέ π°λύ προσδοκώίι6νε<ί> πολύ μεταχειρι- 

ΠΕΤΡΑ ΛΟΥΡΑΝΑ Ζωές στό φώς καί στό
σκοτάδι (ποιήματα).
Καί ό κ. Π. Λουρανάς εΐναι νέος. Μά

λιστα γιά νά μήν άπατηθοΰμε δημοσιεύει 
στήν Αρχή τοΰ τόμου καί τήν φωτογραφία 
του. Τό βλέπουμε. Καί τά δικά του βήμα
τα εΐναι βαριά καί κουρασμένα, ή ψυχή 
βασγεστισμένη. "Ομως έδώ δέν εΐναι ή άό- 
ριστη μελαγχολία τοΰ κ. Ν. Λουμάνη, άλ- 
λά μιά μελαγχολία ερωτική.

Μόλο τόν έλεύθερο στίχο πού μεταχει- 
οί>εται ° κ· ΛουΡαν°·ς, μόλο πού θέλει νά 
βάλη ψυχή μέσα στήν άοριστία τών έρώ- 
τικών λόγων άπευθυνόμενος σέ κάτι κάπως 
ωρισμένο στή γενικότητά του, στή μορφή 
τής 'Εκείνης, ώστόσο ή τέχνη του δέν κερ
δίζει τίποτε. Μάλιστα τό άπλωμα λέξεων 
καί φράσεων γύρω στό ίδιο πάντα μοτίβο 
εχει έδώ πάρει τόση έκταση, ώστε μιά πού 
δέ σταματάει τίποτε τόν κατήφορο μας, Α
ναγκαζόμαστε νά σταματήσουμε έμεϊς μέ 
τόν άπλούστερο τρόπο.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

’Από ένα άρθρο τοΰ Κ. Παλαμά δημοσιευ
μένο στό «Νέο Άστο», 9 Αΰγ. 1899.

«Ό κ. Ε. γυρεύει καί καλά τόν έθνικόν 
χρωματισμόν, καθώς λέγει, είς τά έργα τής 
τέχνης, ώς μόνον πιστήριον τής καλλιτε
χνικής αύτών όντότητος. Άναμφιβόλως 
ϋπό τήν άτομικήν λανθάνει κάπου ή Εθνι
κή ψυχή είς τά τοιαΰτα έργα. Αλλ άν 
κρίνωμεν έκ τών άριστουργημάτων τών 
αιώνων, (διότι άν τυχόν ύφίστανται Απα
ρασάλευτοι νόμοι τινές καί κανόνες περί 
τοΰ ώραίου έκ τών μεγάλων τούτων έρ
γων θά έξάγωνται) ό χρωματισμός, ό τυ
χόν έκ τής έθνικής ψυχής πηγάζων, δέν 
προσπίπτει εύκόλως είς τήν άντίληψιν. Τόν 
έθνικόν τούτον χρωματισμόν δέν αποτελεί 
ζωηρόν τι εόδιάκριτον χρώμα, άλλά λεπτή 
καί δοσκολοσύλληπτος άπόχρωσις. Αλλ 
άφοϋ ό κ. Ε. κρίνει άναγκαίαν τήν πολι- 
τογράφησιν τών έργων τής φαντασίας^ διά 
τοΰ έθνικοΰ αύτοΰ χρωματισμού, πού νά 
τόν άναζητήσωμεν τόν χρωματισμόν τού
τον; νά τόν άναζητήσωμεν είς τό έθνικόν, 
δηλονότι είς τό δημοτικόν τής γλώσσης;... 
Νά τόν άναζητήσωμεν τόν έθνικόν χρωμα
τισμόν είς τήν έκλογήν τών θεμάτων καί 
τών ύποθέσεων καί είς τήν ζωγραφίαν τών 
πατρίων ήθών καί έθίμων; είς τήν ρητορι
κήν έπίδειξιν περισσής φιλοπατρίας; σχε
τίζεται πρός τήν λαογραφίαν καί τήν πα
τριδογραφίαν;... Δέν παραγνωρίζω τήν δύ- 
ναμιν τών διαφόρων φυσικών καί ήθικών 
περιβαλλόντων, άτινα συναποτελοϋσι τήν 
ίδιάζουσαν φυσιογνωμίαν έκάστης φυλής, 
έκάστης έθνότητος καί τόν μοιραϊον αύ
τών Αντίκτυπον έν τή φιλογογία, μάλιστα 
είς ώρισμένα είδη. Έπί τούτου η έκείνου 
τοΰ ποιητοΰ ή καλλιτέχνου ποιος διενοήθη 
νά άρνηθή κατά τι μέτρον τήν έπενέργειαν 
τών τόπων, τών χρόνων, τών έποχών; 
Άλλ’ ή δημιουργική φαντασία δέν έπηρεά- 
ζεται μόνον άπό τούς έξωτερικούς τούτους 
παράγοντας· μυρίαι άλλαι δυνάμεις έσω- 
τερικαί, έξαιρετικαί, σκοτειναί, δυσδιάκρι
τοι, κληρονομικότητες, άταβισμοί, νευρο- 
πάθειαι, τού όρμεμφύτου αί λειτουργίαι 
καί αί έργασίαι τοΰ ύποσυνειδήτου, τά έ- 
ξαιρετικά στοιχεία τής υγείας, πολλω δέ 
μάλλον τής νοσηρότητας, έξ ών άναγκαίως

ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Αποτελούνται τά λεγόμενο τάλαντα... κα- 
θιστώσι τόν καλλιτέχνην συγγραφέα τούτο 
μέν αποκορύφωμα μακρόβιου παρελθόντος, 
τούτο δέ προτρέχοντα τών συγχρόνων προ
φήτην άμυδρώς διανοιγομένου μέλλοντος· 
καί Ακριβώς είπεϊν τό ποιητικόν δαιμονιον 
φέρεται έξω καί ύπεράνω παντός χρονου, 
τόπου, έποχής·..

Περί τής έθνικής πνοής τής λανθανού- 
σης ύπό τήν ίδιάζουσαν καί ξεχωριστήν 
μορφήν τής καλλιτεχνικής δημιουργίας ό 
ποιητής συνηθέστατα δικαιούται νά λέγη 
τό τού Εύαγγελίου; «Έν μέσω_ υμών ήν 
καί ούκ έγνωτέ με». Τά δρια τής, πρωτο
τυπίας καί τής μιμήσεως δέν εύρισκονται 
δπου τά θέτει ό κ. Ε... Ή έξέτασις της ο
ποιοσδήποτε φιλολογικής κινήσεως, τής - 
ναπτυχθείσης παρ’ ήμίν, είς τά αυτά πορί
σματα θά έφερε. Ή συγκριτική μελέτη τών 
εύρωπαϊκών φιλολογιών θά ήδύνατο νά 
εύρη γονιμώτατον έδαφος έπί τής γής τακ
τής... 'Ο «Έρωτόκριτος», ποίημα συνδυά- 
ζον δύο τόσον Αντιθέτους έν τη νεωτέρ·? 
Ιστορία Ιδιότητας, τήν ποιητικήν άρετήνκαί 
τήν δημοτικότητα, ένώ εΐνε τό κατ έξοχήν 
έργον τής έπιδράσεως τοΰ φραγκικού με
σαιωνικού Ιπποτισμοΰ, δέν είναι οιά 
τούτο όλιγώτερον ήέθνιική έπο- 
ποιία τού νεωτέρου Ελληνισμού. Παρα- 
γνωρίζουν άστείως τόν Σολωμόν οί μη δια- 
βλέποντες ύπό τόν "Ελληνα, τόν Ευρω- 
παϊον ποιητήν, τόν διηνεκώς τηρούντο ε- 
στραμμένα τά βλέμματα πρός τήν πνευ
ματικήν τής Δύσεως κίνησιν και υπό τό 
βαθύ κράτος τών φιλοσοφικών Ιδεών και 
τών φιλολογικών άριστουργημάτων τής έ
ποχής, ζητούντο νά διάνοιξη ΡΠΙ10'· 
τος ίσχυροτέρου διά τούτο, τόν δρόμον 
TUl(«T0 Νέα Γράμματα» Τεϋχ. 10-12,1938).

Όμιλεϊ ό κ. Κεραμόπουλος ’Ακαδημαϊκός

«ΟΙ Τούρκοι μέ τήν νέαν γραφήν των, οί 
Βούλγαροι, οί Ρωμοΰνοι, μανθάνουσι τήν 
άνάγνωσιν καί τήν όρθογραφίαν .των έντός 
μιάς έβδομάδος καί διά τούτο τό δημοτι
κόν σχολεΐον προικίζει αύτούς πλουσιώτα- 
τα μέ μεγάλην περιουσίαν, χημικών, φυσι
κών καί φυσιογνωστικών διδαγμάτων, δσα
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δέν έχει παρ’ ήμΐν ό μαθητής πολύ άνωτέ- 
ρων τάξεων. Διότι ήμεΐς καταδαπανώμεθα 
μέχρι καί τοΰ Πανεπιστημίου, περί τήν έκ- 
τίμησιν τής μακροκαταλήκτου συλλαβής 
καί τών όμοιων προβλημάτων· δέν θά παύ
ση δέ ποτέ νά μέ τύπτη ή συνείδησις διά 
τήν αύστηράν τιμωρίαν, τήν όποιαν έπέβα- 
λά ποτέ είς τήν κόρην μου, διά νά μάθη 
τούς κανόνας τής έγκλίσεως τοΰ τόνου. 
Πόσον βαρύ πράγμα είναι, τό νά είναι 
κανείς άπόγονοςΙ Κινδυνεύει τό έθνος μας 
νά παρευδοκιμηθή έν τή άμίλλη τοΰ πολι
τισμού άπό άλλους λαούς, τούς όποιους 
δέν έζεγείρει μέν ή ύπερηφάνεια τής πα
τραγαθίας, άλλά έλαύνει ή χαρά τής δη
μιουργίας, ήτις δέν εύρίσκει έν τή όδώ της 
προσκόμματα».

Καί παρακάτου: «Επειδή μ’ έρωτάτε 
πολλά άκόμη πράγματα σχετικά πρός τήν 
βαθυτέραν νεοελληνικήν άναγέννησιν τοΰ 
έθνους, σάς λέγω, δτι ήσθάνθην βαθείαν 
έντύπωσιν, δτε έπεσκέφθην τό άναγνωστή-

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΟΙ «Μακεδονικές Ημέρες» μπαίνοντας 
στόν έβδομο χρόνο τής έκδόσεώς τους θέ
λουν νά εύχαριστήσουν έκείνσυς, πού συν
έτρεξαν ώς σήμερα τό έργο τους.

ΟΙ «Μακεδονικές Ημέρες» ήλπιζαν σέ 
μιά γενναιότερη συγκομιδή στό διάστημα 
τής έπταετίας πού πέρασε. "Ομως τό ίδιο 
διάστημα συμπίπτει άκριβώς μέ τήν πρώτη 
έμφάνιση τής μεταπολεμικής μας λογοτε
χνίας και ό καθένας, πού παρακολούθησε 
τά πνευματικά .πρόσωπα καί πράγματα 
στόν καιρό αύτό, άντιλαμβάνεται δτι δέν 
ήταν δυνατό νά γίνη κάτι περισσότερο άπ’ 
δ,τι έγινε.

ΟΙ «Μακεδονικές Ημέρες» θέλουν τώρα 
νά διαπιστώσουν μιά κρίση καί μία καμπή: 
νά σημειώσουν, δτι πάει νά κατανοηθή κα
λύτερα ό ρόλος ένός πνευματικού όργάνου 
στή βόρεια 'Ελλάδα καί δτι καί ή Θεσσα
λονίκη θά κληθή έν tor] μοίρα μέ δλα τά 
άλλα κέντρα τοΰ Έλληνισμοΰ—άφοΰ δλα 
μαζί συνθέτουν τό 'Ελληνικό ν—νά 
πάρη μέρος στή στοργή, τήν όποία ή Κυ
βέρνηση σήμερα δείχνει γιά τά Έ λ λ η ν ι- 
κ ά Γ ράμματα.

θά έπιθυμοΰσαμε άκόμη νά είπαΰμε, δτι 
είναι μέσα στό νόημα τής έλληνικής εύτυ- 
χίας, γιά τήν όποία δλοι οί "Ελληνες εισφέ
ρουν μιά δικαιότερη κατανομή τών πνευ
ματικών άγαθών.

“ίσως τέλος χρειάζεται, χωρίς ύπερβο- 
λή καμμιά, νά τονίσουμε τήν έπιτακτική 

ριον καί τήν λαϊκήν βιβλιοθήκην μικράς 
άγγλικής πόλεως. Πάσκς τάξεως άνθρω
ποι άνεγίνωσκον έφημερίδας ή περιοδικά 
ή βιβλία. Είπα τότε : «έ, τί νά γίνη I ’Αγ
γλία είναι έδώ I Άλλά πρό τίνος παρετή- 
ρησα είς φίλην γειιονικήν χώραν, δτι ό 
θεσμός τών λαϊκών βιβλιοθηκών εΐνε νόμφ 
κατεστημένος καί ό λαός έκεϊ έχει τήν εύχέ- 
ρειαν νά μελετά καί νά πλουτίζη τάς γνώ
σεις του. 'Υπάρχει νόμω καθωρισμένη πί- 
στωσις κοινωνική, δαπανωμένη πρός πλου
τισμόν τής Βιβλιοθήκης. Είδα δέ πρό τριών 
έβδομάδων έν περιοδικω τήν εικόνα λαμ- 
προΰ κτιρίου μέ τήν έρμηνευτικήν ύποση- 
μείωοιν «τό άναγνωστήριον τοΰ χωρίου 
δείνα» έν τή αίνιττομένη χώρα. Δέν ύπάρ- 
χει κανείς πιστεύω, δστις νά νομίζη, δτι ό 
ίδικός μας λαός δέν έχει τήν δίψαν τής 
μαθήσεως. Προσπαθεί μάλιστα νά ίδρύση 
λαΐκάς βιβλιοθήκας καί άναγνωστήρια».

(Νεοελληνικά Γράμματα 18-2-39) 

άγαθό σπόρο τής όμιλίας τοΰ κ. Πρωθυ
πουργού.

«ί*  Τελευταία ξεπήδησαν διάφορες βιομηχα
νικές έπιχειρήσεις μεταφράσεως συγγρα
φέων ,άρχαίων, βυζαντινών κλπ. Καί τό 
χειρότερο, δτι τά ώργανωμένα αύτά μετα
φραστικά γραφεία άπειλοΰν νά άπλωθοΰν 
δλο καί πλατύτερα.Δέν άμφιβάλλουμε, δτι οί έπιχειρήσεις 
αυτές μπορεί νά άποβοΰν έπικερδεΐς σέ 

I ' μερικούς, δμως ήμεΐς αύτή τή στιγμή 
θέλουμε νά τονίσουμε, δτι ή γενική ζη- 

f μία θά είναι στό τέλος μεγαλύτερη άπό τό
κέρδος μερικών.

άνάγκη μιάς προνομιακής άκόμη γιά 
τήν πνευματική Θεσσαλονίκη στοργής.

Ή κατανόηση τοΰ γιατί είναι ζήτημα 
πολύ άπλό γιά κείνους, πού μποροΰν καί 
βλέπουν σ’ δλο τό πλάτος τοΰ ΈλληνικοΟ 
όρίζοντα.

Ό Πρόεδρος τής Κυβερνή- 
σ ε ω ς κ. I. Μεταξάς μιλώντας στό γεΰμα 
τών θεατρικών καί καλλιτεχνικών όργανώ- 
σεων Αθηνών (28 Δεκεμβρίου π.έ.) είπε τά 
έξής κοντά σέ άλλα:

«ΓΓ αύτό, άν ένα κράτος θέλη πραγμα
τικά νά άνυψώση τήν καλλιτεχνίαν, πρέπει 
νά άποβλέψη μέ στοργή σέ δλους τούς 
φορείς τής καλλιτεχνίας. 'Όπως καί γιά νά 
παρασκευάση τήν καλλιτεχνική διάθεση,χω
ρίς τήν όποία δέν ήμπορεΐ νά άναπτυχθή 
ή τέχνη, δέν πρέπει νά άποβλέψη μονάχα 
είς τάς μεγάλας πόλεις, τάς ’Αθήνας, στήν 
Θεσσαλονίκην, άλλά καί σέ δλη τήν 'Ελ
λάδα καί στό μικρότερο χωριό, ώστε νά 
κάμνη καί τόν παθητικό φορέα τής Τέχνης, 
τήν κοινωνία όλόκληρη, έτοιμη γιά νά μπο- 
ρέση νά άναπτυχθή μέσα της τό δέντρο 
τής τέχνης».

Ή Μοοιεδονία είναι έτοιμη νά δεχθή τόν 

νοδέψη τό χορό, τήν ψυχαγωγία, τό 
θάνατο, τήν έκτέλεση έθίμων· άνάγνω- 
σμα πεζογραφικό είναι δ,τι διηγείται κάτι, 
μέ φανταχτερά χρώματα γαργαλάει τήν 
παιδική του φαντασία ή δ,τι συνοδεύεται 
άπό μιά Ικανοποίηση τοΰ λογικοΰ ένδιαφέ- 
ροντος τοΰ μύθου ή δτι παρασύρει στήν 
κατά φαντασία χονδροειδή Ικανοποίηση 
τών άνθρώπων ή καί τών άφελών μονο
κόμματων συναισθημάτων; διηγήσεις γιά 
σκανδαλώδεις έρωτες, Γιαβέρηδες, γιά 
έγκλήματα, γιά Γκόλφω, γιά Γιαγκούλη- 
δες κλπ.Ή μεγάλη μάζα τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ ά- 
δυνατεϊ νά παρακολουθήση άκόμη αύτό, 
πού όνομάζεται καί είναι γνήσια πνευμα
τικό.

Μέ τήν πρωτοβουλία τοΰ Δημάρχου 
'Ηρακλείου κ. Μ. Γεωργιάδη Ιδρύεται «Στέ
γη Γραμμάτων» στό Ηράκλειον τής Κρή
της.θά κτισθή ένα μέγαρο ειδικό σέ κατάλ
ληλο σημείο τής πόλης μας γιά τή «Στέ
γη». Στό μέγαρο αύτό θά έγκατασταθή ή 
Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη,πού θά πλου- 
τισθή άκόμα μέ χιλιάδες τόμους, ώστε 
μελλοντικά νά προβλέπεται ένα περιθώριο 
γιά αΰξηση τών τόμων ώς 10.000. Στό μέ
γαρο θά ύπάρχουν δυό αίθουσες, πού θά 
χρησιμεύουν γιά άναγνωστήρια: "Ενα γιά 
τούς σοβαρούς, άναγνώστες καί άλλο γιά 
τούς μαθητές. Σέ άλλο διαμέρισμα τοΰ με
γάρου θά στεγασθή τό Τουρκικό Αρχείο 
(τοΰ 'Ηρακλείου καί τά Τουρκικά άρχεΐα 
Ρεθύμνου καί Λασηθίου), πού ύπολογίζε- 
ται, δτι θά περιλαμβάνη δυό χιλιάδες πο
λύτιμους τόμους πού θά μεταφρασθοΰν τα
ξινομημένοι σιγά—σιγά. Ιδιαίτερο τμήμα 
τοΰ μεγάρου θά στεγάση τό Κρητικό Μου
σείο, πού θά περιέχη Αντικείμενα άπό τήν 
μεταχριστιανική κ’ έδώ έποχή. θά έχη ά
κόμα τό μέγαρο εύρύχωρη αίθουσα γιά 
διαλέξεις, γιά έκθέσεις καί γιά καλλιτε
χνικές συγκεντρώσεις.

"Ολα αύτά, έκτός άπό τό δτι θά βρί- 
σκουνται συγκεντρωμένα σ' ένα μέγαρο θ’ 
άποτελοΰν άκόμα, άπό άποψη διοικητική 
καί ίσως—ίσως καί οικονομική, ^Ιδιαίτερο 
όργανισμό πού θά έχη τό δνομα «Στέγη 
Γραμμάτων».

Ή φίλη «Πνευματική Ζωή» βρίσκει πώς 
μιά άπό τις κυριώτερες άφορμές τής κρί- 
σεως τοΰ έλληνικοΰ βιβλίου είναι ή ύψηλή 
τιμή του. Πιθανόν, άλλά τό πιθανώτερο 
είναι, δτι τό έλληνικό βιβλίο δέ διαβάζεται 
καί γιά πολλούς άλλους λόγους, άλλά καί 
γιά τήν έλλειψη ένός άνιδιοτελοΰς πνευ
ματικού καί πολύ περισσότερο καλλιτεχνι
κού ένδιαφέροντος. Καί δέν έχει καμμιά 
σημασία άν έντονη τυμπανοκρουσία κάνει 
κάποτε μερικά βιβλία νά πουληθούν σέ με
γαλύτερο άριθμό. Στή βάση δέν παύει νά 
ύπάρχη ή πνευματική καί καλλιτεχνική Α
διαφορία. Τό βιβλίο εύδοκιμεΐ έκεΐ, δπου 
ύπάρχει τό κατάλληλο πνευυματικό κλίμα
τά κλίμα τοΰ θερμοΰ ένδιαφέροντος.

Ή χώρα μας άκόμη δέν γνωρίζει νά 
άγαπά έκεϊνο, πού δέ φτειάχτηκε γιά τό 
καθημερινό καί τό έπωφελές, νά θαυμάζη 
έκεϊνο πού φτειάχτηκε γιά τό αίώνιο καί 
τό άνιδιοτελές. Σέ Ολόκληρες περιοχές τής 
χώρας μας ό ποιητής δέν είναι ένας μά
γος, πού ξέρει νά μάς μιλάη γιά τά μυ
στικά τής ζωής καί τών ούρανών, άλλά 
ένας μισότρελλος, ένας ιδιόρρυθμος δυ
στυχής άνθρωπος. Ή μεγάλη μάζα τοΰ 
λαοΰ μας δέν προχώρησε άκόμα άπό τήν 
άρχαϊκή Αντίληψη, πού συνδέει τήν τέχνη 
(τήν τέχνη πού θεωρεί νόμιμη) μέ τήν Ιδέα, 
δτι αύτή δέν είναι άλλο, παρά συνοδευτι
κή μορφή άλλων μορφών καί δτι χωρίς 
αύτές δέν έχει νόημα. Γιά τό λαό 
μας ποίημα είναι δ,τι μπορεί νά συ·
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Πανελλήνιος Αγορά (Καταστήματα Νεωτερισμών) 

ΨΑΛΤΟΥ - ΔΡΙΜΟΥΡΑ - ΡΟΥΣΣΑ (Έρμου 18)

Πωλοϋνται:

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (Υφάσματα)

.. . .;W

Παλαιοί τόμοι τοΰ Περιοδικοί 
“ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ,, 

Δρχ. 50 έκαστος

Α-

s &

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υφάσματα) 
Γωνία οδών Τσιμισκή - Βασ. Κωνσταντίνου Το Μακεδονικό βιβλίο

ν $

Εταιρεία ‘ΎΦΑΝΕΤ,, (Κασμήρια)
Γραφεία: Τσιμισκή 4

ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (Καταστήματα Νεωτερισμών) 
Βασιλ. Κωνσταντίνου 9

““— ■

Στ. Ξεφλούδα «Στό φως τοΰ λευκού Αγγέλου» 
Γ. Δέλιου «Στά ίχνη τού αγνώστου Θεού» 
Γ. Βαφοπούλου «Προσφορά»
Π. Σπανδωνίδη «Ή Ζωή πού αγαπά τόν εαυτό της»

» » «Τό κλασσικό καί τό ρομαντικό»
Ν. Πεντζίκη «Άντρέας Δημακούδης» 
Μπ. Νίντα «’ Αυλές μορφές»
Π. Φορμόζη «Ό Ευριπίδης καί ή έποχή του» 
Άλκ. Γιαννοπούλου «Ηρωική περιπέτεια» 
Π. Ωρολογά «”Ιων Δραγούμης» 
Β. Τατάκη «Στή χώρα τών στοχασμών» 
Π. Στασινοπούλου «Εισαγωγή στή Νεοελληνική Λογοτεχνία 
Β. Δεδούση «Ό Έρωτόκριτος»
Α. Πωγίονίτη «Τά κολασμένα Σεραφειφ»
Γ. Ταχογιάννη «Ή Ζωή στή βιτρίνα»

ί.

'Χ'Μ·.

ΗΩΣ
Μεγάλη δεκαπενθήμερος εικονογραφημένη έπιθεώρησις 

Τουριστική, ’Αεροπορική, ’Υπαίθρου.
Συνδρομή έτησία δραχ. 400

Γραφεία: όδός Δημοκρίτου 19

ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ,, 

πωλείται: 
Θεσσαλονίκη: στά κεντρικά Βιβλιοπωλεία.

•ίο Ίω. Σιδέρη, Σταδίρυ’Αθήνα: στο Βιβλιοπώλη ύ-·
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
■3>·

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩι 1841

| f Vi ' . . :
Κεφάλαια Μετοχ. καί Άποθεματικά Δρχ. 1.205 000 000
Καταθέσεις τή 31 Δεκεμβρίου 1936 » 10.103.000.000

■'"I

X

ί.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
' ■ ■;·'·’ , ·' Ί ' ' I - I ··<’*?  ί '■ ίΦ"·· ■'·■>'

ΥΠΟΚ1ΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΓ ΕΙΣ ΟΛΑΧ TAX ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
' V J- ' ‘ί 1

■' 7 " ■?;- '■

Ή ’Εθνική Τράπεζα τής Έ» λαδος

εκτελεΐ πόσης «ρύσεως τραπεζικός έργασίας εις τό εσωτερικόν 
καί εξωτερικόν ύπό ?^ιρ8ϊικώς συμφέροντος ορούς·

Δέχεται καταθέσεις
(εις πρώτην ζήτηοιν’ επί προθεσμία καί ταμιευτηρίου) 

>είς δραχμάς καί ξένα νομίσματα μέ λίαν ευνοϊκά επιτόκια.

HELLENIC BANK TRUST COMPANY
NEW - YORK. 51 MAIDEN LANE

,, '

Τδρυθεϊσα υπό τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, 
συμφώνως μέ τούς νόμους τής Πολιτείας τής Νέας 
'Υόρκης, προς έξυπηρέτησιν τών έν ’Αμερική Ελλήνων 
Κεφάλαια όλοσχερώς καταβεβλημένα 1.350.000

> r
Τυπώνεται στά Τυπογραφεία “ΝΕΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ,,


