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Τό «Λίζα Μπράουν»
( Αφιερωμένο στήν Κα Λίζα Μαλλιού )

. .. , Μέ τό φουγάρο του ύψωτό χαί στυλ, ωραίο τεφρό
«'ή', ν ' ’ ’ ’ . ήταν λές καί τ’ αγκάλιασε νά τό λικγίζει ή λήθη, ,

’ — κι’ ήταν βαπόρο—κι’ ήταν κεΐ, αφημένο στον βφρό,
• ■ ποιος ξέρει πούθε—δρθόλαιμο πουλί—πού έδώ έπλανήθη. • ■ , - * 1 ■ ·■ * . *

Τό «Λίζα Μπράουν» τό λόρδικο βαπόρο. Ποθεινά, <■,’ 
μπλάβο ένα φώς του έτρεμε (κυανό - στ’ άλμπουρο - άστέρι) 
κι’ ήταν αύτό τό «Λίζα Μ^ράουν», κι’ Ακόμα ήταν ώς νά 
ή νύστα μου τ’ άργόσεινε μέ τ’ αλαφρό τη; χέρι.

Τί τού'λεγε (ώς άχνόλαμπαν τά μπροΰντζα του—σκυφτή 
έπιβάτισσα—στό χέρι της λιχνάρι άχνό πού έκράτει); 
γιά ποιό άφρισμένο—σιγανά—νά τούλεγε στ’ αφτί, 

| ταξίδι—μέ τά φώτα του χρυσά—σέ χάη καί πλάτη;

λκ . ’Ώ εσύ μου «Λίζα Μπράουν» έσύ—τοΰ νοϋ^μου φώς γλαρό—
ι*,; , ποϋ ήμουν—καί δέν τδξερα—στό χάος τό Κϋμα δντας
ggf. . , σέ γέννησε, νά κίναγα—μπεμπέκος—νά σέ βρώ,

' δπ* τό βυζί τής μάννας' μου τρεκλά καί μπουσουλόντας ; 
......... . . . . . . ...

■,;.· Τώρα; Σ’ άλλες διασταυρώνεις σύ δμίχλες κι ρύρανούς
*1? · τούς καπνούς σου-μ/τρούτζινη κι’δρθή οπτασία τών πόντων-
;Α’· - καί μένα δ ταραγμένος μου σέ σχεδιάζει δ νους :

. κύκνο πού δξω άπ’ τις γραμμές πετάς τώ/δριζόντων...

Χαί,χίδα. ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ
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IAIHER MARIA RlLKE ;

Al ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ TOY ΜΑΑΪΕ ΑΑΟΥΡΙΝΤΣ ΜΠΡΙΓΚΕ
■ /

(Συνέχεια απ’ τά προηγούμενο)
Ο ΓΙΑΤΡΟΣ δέ μέ κατάλαβε, Τίποτα. 

Ήταν άλλωστε δύσκολο νά τά διηγηθεϊ 
κανείς.Ήθελαν νά πειραματιστοΟνε μέ [τόν] 

„ ήλεκτρισμό. Καλά. Πήρα Ενα σημείωμα: 
Επρεπε στή μία ή ώρα νάμεα στή Salpetrife- 
re. Πήγα. Ώρα πολλή περνούσα μπρός 
άπό διάφορα παραπήγματα, διασχίζοντας 

, αύλότοπους, δπου στεκόντανε έδώ κ’ έκεϊ 
κάτω ότπτά άδεια δέντρα άνθρωποι μέ λευ

κούς σκούφους σάν κατάδικοι. Τέλος Εφτα
σα σ’ Εναν υακρύ, σκοτεινό, σάν διάδρομο 

' χώρο, πάύ από τή μιά μεριά είχε τέσσερα 
παράθυρα άπό θαμπό, πρασινωπό γυαλί, 

. χωρισμένα τό Ενα μέ τ’ άλλο μ’ Εναν φαρ- 
- δύ, μαΰρον Ενδιάμεσο τοίχο. ’Εκεί μπρο

στά κατά μήκος βρισκόταν Ενας ξύλινος 
πάγκος, μπρός άπ δλα, καί πάνω σέ τοΰ- 

' τον τόν πάγκο καθόντανε αύτοί πού μέ γνώ- 
,. ρίζαν κοιί περίμεναν. Ναι, ήσαν δλοι έδώ. 

- Οτοτν συνήθισα στό μισοσκόταδο τοΰ χώ· 
\ ·ζ·ρου, παρατήρησα, πώς άνάμεσα σ’ αύτούς 

? ττού καθόντανε έδώ κολλητά ώμο μέ ώμο 
. : σέ άτέλειωτη σειρά, μπορούσαν νάναι καί 
ί' μερικοί άλλοι άνθρωποι, μικροαστοί, τεχνί- 

τες, ύπηρέτριες καί κερροτσέρηδβς. Κάτω 
ς στή στενή πλευρά τοΰ διαδρόμου είχαν 

Λ ’·' στρογγυλοκοΦήσει σέ ξεχωριστά καθίσματα 
, δυό χοντρές γυναίκες, πορτιέριοσες καθώς 

.■ ψαΐνετςι. πού κουβέντιαζαν. Κύτταξα τό 
ρολόγι· ήταν μία παρά πέντε. Τώρα σέ 

-πέντε, άς ποΰμε σέ δέκα λεπτά, Επρεπε 
νάρθει ή σειρά μου· δέν ήταν λοιπόν καί 
τόσο άσκημα, Ό άγέρας ήταν άσκημος, βα- 

• ·: ρΰς, γςμάτος ρούχα καί άνάσες. Σέ μιάτν 
' «βρισμένη θέσι Εβγαινε άπό μιά χαραμάδα 

;·^ τής πόρτας ή δυνατή,, αύξανόμενη δροσε- 
;■ ,^.'ράδα ώπό αιθέρα. 'Αρχισα νά πηγαινοέρ- 

χομαί.· ήάρΰ ήρθέ στό νοΟ. πώς μού είχαν 
ύποδείξει νάρθω Εδώ, άνάμεσα σ’αύτούς 

·,. τούς άνθρώπους, αύτή τήν ύπερπληρωμένη, 
■ γενική ώρα Επισκέψεως, Ήταν σά νά λέμε 

'. η πρώτη δημόσια έπιβεβαίωσι, πώς άνήκα 
H ‘ ατούς άπόκληρους· τό είδε ό γιατρός άπά- 
’ k .ί,νω μου; Ώστόσο είχα κάνει τήν Επίσκεψί 

μου μέ μιάν ύποφέρτή φορεσιά,"'είχα στεί- 
λ» μέσα τό Επισκεπτήριό μου. Μολαταύτα 
πρέπει νά τό πληροφορήθηκε κάπως, ίσως 
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προδόθηκα μόνος μου. Καί τώρα, μιά καί 
ήταν γεγονός, δέν τό Εβρισκα καί τόσο δυ
σάρεστο· οι άνθρωποι κάθονταν ήσυχοι δί· 
χω; νά μέ προσέχουν. Μερικοί είχαν πό
νους καί κουνούσαν λίγο τό Ενα πόδι, γιά 
νά τούς ύποφέρουν καλύτερα. Μερικοί άν
τρες είχαν βάλει τό κεφάλι μέσα στις πα
λάμες τομς, άλλοι κοιμοϋνταν βαθιά μέ 
βαρυά, βυθισμένα πρόσωπα. "Ενας χον
τρός άντρας μέ κόκκινο, πρισμένον λαιμό 
καθόταν σκυφτός μέ τά μάτια στηλωμένα 
κατά γής κ’ Εφτυνε άπό καιρό σέ καιρό ήχη- 
ρά πάνω σ’ Ενα σημείο, πού τοΰ ταίριαζε 
γι’ αύτόν τό σκοπό. "Ενα παιδί σέ μια γω
νιά Εκλαιγε μέ άναφυλλητά· είχε άνεβάσει 
τά μακρυά ισχνά πόδια πάνω στόν πάγκο 
καί τώρα τά κρατοΰσς άγκαλιασμένα καί 
σφιχτά άπάνω του, σά νάπρεπε νάτ’ όιπο- 
χωριστεΐ. Μιά κονγή, ώχρή γυναίκα, πού 
Ενα καπέλλο άπό κρέπμ στολισμένο μέ 
στρογγυλά, μαύρα λουλούδια τής καθόταν 
στραβά πάνω στά μαλλιά, είχε τό μορφα
σμό ενός· χαμόγελου γύρω άπ τά Ισχνά χεί
λη, δμως . τά πληγγιασμένα της βλέφαρα 
δάκρυζαν διαρκώς. "Οχι μακρυά της βά· 
λοτνε νά καθήσεί Ενα κορίτσι μέ στρογγυ
λό, λείο πρόσωπο καί'πεταμένα Εξω μά
τια, πού ησαν δίχως Εκφρασι· τό στόμα 
του έστεκε άνοιχτο, Ετσι πού Εβλεπε κα
νείς τά άσπρα, γλοιώδη ούλα μέ τά παληά, 
καταστραμμένα δόντια. Και ύπήρχαν καί 
πολλοί Επίδεσμοι. ’Επίδεσμοι, πού περιτύ
λιγαν σέ άλλεπάλληλα στρώματα όλόκλη- 
ρο τό κεφάλι, ώς που έμενε μόνο Ενα μάτι 
άσκέπαστο, πού δέν άνήκε πιά σέ κανέναν. 
’Επίδεσμοι, πού κρύβανε, κ’ έπίδεσροι πού 
δείχνανε, τί ήταν άπό κάτω. ’Επίδεσμοι, 
πού τούς είχαν άνοίξει, καί πού μέσα τους 
δπως μέσα σ’ Ενα βρώμικο κρεββάτι, κοί- 
τονταν Ενα χέρι, πού δέν ήταν πιά χέρι· 
καί μιά έπιδεμένη κνήμη, πού Εβγαινε Εξω 
άπ τή σειρά, μεγάλη, σάν Ενας όλόκληρος 
άνθρωπος. Περπατοβσα άπάνω κάτω καί 
κατέβαλλα προσπάθεια, νάμαι ήρεμος. "Α
σχολήθηκα πολύ μέ τόν ότντικρυνό τ οίχο. 
Παρατήρησα, πώς είχε κάμποσες μονόφυλ
λες πόρτες καί δέν έφτανε ώς τό ταβ άνι, 
έτσι πού αύτός ό διάδρομος, δέν ήταν όλό.



ί
«λα χωρισμένος άπ τά διαμερίσματα, πού 
έπρεπε νάναι στό πλάι. Κύτταξα τό ρολό- 
γι· μιά ώρα περπατούσα άπάνω κάτω. Λί
γο αργότερα ήρθαν οΐ γιατροί, Στήν άρχή 
δυό τρεις νεαροί, πού προσπέρασαν μέ άοιά- 

• φορά πρόσωπα, τέλος αύτός πού είχα έπι- 
σκεφθεί, μέ άνοιχτόχρωμα γάντια, chapeau 
a huit reflets, άψογο έπανωψόρι. Όταν μέ 

ι ' είδε, έβγαλε λίγο τό καπέλλο καί χαμογέ-
ί. λασε άφηρημένα. Είχα τήν έλπίδα τώρα,

νά μέ καλέσουν άμέσως, άμως πέρασε πά
λι μιά ώρα. Δέν μπορώ· νά θυμηθώ, πώς 
τήν πέρασα. Πέρασε. “"Ενας γέρος άντρας 
ήρθε μέ μιά λεκιασμένη ποδιά, ένα είδος 
φύλακα, καί μ' άγγιξε στόν ώμο. Μπήκα 
σ’ ένα άπό τά διπλανά δωμάτια. Ό για
τρός καί οί νεαροί καθόντανε γύρω άπό 
ένα τροάιέζι καί μέ κυττάζανε· μοΰ δώσα
νε ένα κάθισμα. Έτσι. Καί τώρα έπρεπε 
νά διηγηθώ, τί συνέβαινε άλήθεια μέ μένα. 
Σύντομα όσο τό δυνατό, β’ Π voua plait. 
’Επειδή οί κύριοι δέν είχαν πολύν καιρό. 
Αισθανόμουν άλλόκοτα τόν έαυτό μου. ΟΙ 
νεαροί καθόντανε καί μέ κύτταζαν μ’ έκεί- 
νη τήν πλεονεκτική περιέργεια τοΰ είδικοΰ, 

' πού είχαν μάθει. Ό γιατρός, πού έγνώρι- 
ζα, χάϊδεψε τό μαΰρο μυτερό γένι του καί 

• .· . · χαμογέλασε άφηρημένα. Σκέφτηκα, πώς θά 
; ξεσποΰσα σέ κλάματα, ΰμως άκουσα νά 

' , μοΰ λένε γαλλικά : « ΕΤχα ήδη τήν τιμή, 
κύριε, νά σάς δώσω δλες τίς πληροφορίες, 
πού μπορώ νά δώσω. "Αν τό θεωρείτε 
άνοτγκαΐο, νά ένημερωθοΰν αυτοί οί κύριοι, 
τότε είσθε άσφαλώς σέ θέσι ϋστερα άπ τή 
ουνοιιιλία μας νά τό ικάνετε μέ λίγα λό· 

, για, ένώ σέ μένα είναι πολύ δύσκολο». Ό
γιατρός σηκώθηκε μ’ εύγενικό χαμόγελο, 
πήγε μέ τούς βοηθούς στό παράθυρο καί 
είπε λίγα λόγια, συνοδεύοντάς τα μέ μιάν 
όριζόντια, ταλαντευτική χειρονομία. “Υστε- 

ί ’ ρα άπό τρία λεπτά γύρισε ένας άπ τούς 
γ νεαρούς, κοντόφθαλμος καί άτημέλητος, 

πίσω στό τραπέζι καί είπε, προσπαθώντας 
νά μέ κυττάζει αύστηρά : «Κοιμάστε καλά, 
κύριε;» «“Οχι, άσκημα». ‘Οπότε καί ξανα- 
γύρισε πάλι στή συντροφιά. ’Εκεί συζητή
σανε άκόμα μιά στιγμή, ύστερα στράφηκε 

·■- ί .· ό γιατρός σέ μένα καί μοΰ άνακοίνωσε, 
। πώς θά μέ καλοΰσαν. Τοΰ ύπενθύμισςι, πώς 

μέ παράγγειλαν γιά τή μία ή ώρα. Χαμο
γέλασε, κάνοντας κάτι γρήγορες πηδηχτές 
κινήσεις μέ τά μικρά λευκά χέρια του, πού 
ήθελαν νά δείξουν, πώς ήταν φοβερά άπα- 
σχολημένος. Γύρισα λοιπόν πίσω στό διά
δρομό μου, όπου ό άγέρας είχε γίνει άκό
μα βαρύτερος, καί ξανάρχισα πάλι νά πη
γαινοέρχομαι. άν και αίσθανόμουν τόν έαυ
τό μου πεθαμένο άπ τήν κούραση. Τέλος 
μέ ζάλισε ή ύγρή, πυκνή μυρουδιά· σταμά
τησα στήν πόρτα τής είοόδου καί τήν άνοι
ξα λίγο. Είδα, πώς έξω ήταν άκόμα δείλι- 

I νό καί λίγος ήλιος, κι αύτό μοΰ έκανε άνεί- 
πωτο καλό. ‘Ωστόσο μόλις είχα σταθεί έτσι 

ένα λεπτό, όπότε άκουσα νά μέ φωνάζουν. 
Μιά γυναίκα, πού καθότανε δυό βήματα 
πέρα σ’ ένα μικρό τραπέζι, κάτι μοΰ σφύ- , 
ρίξε. Ποιός μοΰ είχε πει ν’ άνοίξω τήν 
πόρτα; Άκοκρίθηκα, πώς δέν μπορούσα νά 
ύποφέρω τόν άέρα. Καλά, αύτό είνοα δικός 
μου λογαριασμός, όμως ή πόρτα πρέπει νά 
μένει κλειστή. *Αραγε δέν γινόταν ν’ άνοί- ι 
ξουμε ένα παράθυρο; Όχι, αύτό άπαγο- ' > 
ρεύεται. ’Αποφάσισα νά ξαναρχίσω τό περ
πάτημα άπάνω κάτω, έπειδή ήταν στό κά· 
τω-κάτω ένα'είδος νάρκης καί δέν έπειρα- 
ζε κανέναν. “Ομως τής γυναίκας στό μικρό 
τραπέζι καί τοΰτο δέν τής άρεσε τώρα. 
Δέν είχα λοιπόν θέσι; 'Όχι,' δέν είχα. 
Ωστόσο τό σύρτα φέρτα δέν έπιτρέπεται· 
έπρεπε νά κυττάξω να βρώ μιά θέσι. Κά
ποια θά βρισκόταν άκόμα. Ή γυναίκα είχε 
δίκαιο. Πραγματικά βρέθηκε άμέσως μιά 
θέσι πλάϊ στό κορίτσι μέ τά γουρλωμένα 
μάτια. Κάθηοα λοιπόν αύτοΰ μέ τό συναί- 
Όθημα πώς ή κατάστασι αύτή προετοίμαζε 
χωρίς άλλο κάτι τρομερό. Λοιπόν άριστερά 
ήταν τό κορίτσι μέ „τά σαπισμένα ούλα· τί 
ήταν δεξιά μου, μπόρεσα μόνο ύστερα άπό 
λίγο νά τό διακρίνω. Ήταν μιά πελώρια 
άσάλευτη μάζα, πού είχε ένα πρόσωπο κ’ ι' 
ένα μεγάλο, βαρύ, άκίνητο χέρι.Ή μεριά 
τοΰ προσώπου, πού έβλεπα, ήταν άδεια, 
δίχως χαρακτηριστικά καί δίχως άναμνή- 
σεις, κ’ ήταν τρομερό, πώς ή φορεσιά έμοια
ζε όπως σ’ ένα πτώμα, πού τό ντύσοτνε γιά 
τό φέρετρο. ‘Q στενός, μαΰρος λαιμοδέτης 
ήταν τυλιγμένος γύρω άπ τό κολλάρο κατά 
τόν ίδιον άτημέλητοί άπρόσωπο τρόπο, κ’ 
έβλεπε κανείς, πώς τό σακκάκι φορέθηκε 
άπό άλλους πάνω σέ τοΰτο τό άβουλο σώ
μα. Τό χέρι τό άκκουμπήσανε πάνω σέ τοΟ- 
το τό πανταλόνι, έκεϊ πού βρισκόταν, κι 
άκόμα καί τά μαλλιά ήσαν χτενισμένα κα
θώς άπό σαβανώτριες κ’ ήσαν κοκκαλια- 
ομένα, σάν τά μαλλιά ταριχευμένων ζώων. 
“Ολα αύτά τά παρατηροΰσα μέ προσοχή, 
και μοΰ ήρθε στό νοΰ, πώς αύτή ήταν λοι
πόν ή θέσι, πού ήταν προωρισμένη γιά μέ
να, έπειδή έπίστεψα, πώς έφθασα τέλος σέ 
κείνο τό σημείο τοΰ βίου μου, δπου θά στα
ματούσα. Ναί, ή μοίρα άκολουθεϊ θαυμα
στούς δρόμους.

Έξαφνα ύψώθηκαν άλλεπάλληλες κον
τά μου οί τρομαγμένες κραυγές ένός παι- 
διοΰ πού άντιστεκότανε, καί πού τίς άκο- 
λούθησε ένα σιγανό, συγκρατημένο κλάμα. 
Ένώ προσπαθούσα νά βρώ, ποβ μπορούσε 
νά ήταν αύτό, άντήχησε πάλι τρέμοντας 
μιά μικρή, πνιγμένη κραυγή, καί άκουσα 
φωνές, πού ρωτοΰσαν, μιά φωνή πού έπρό- 
σταζε χαμηλόφωνα, κ’ ύστερα άρχισε νά 
βουίζει κάποια άδιάφορη μηχανή καί δέ 
σκοτιζόταν γιά τίποτα. Τώρα θυμήθηκα 
έκεΐνον τό μισό τοίχο, καί κοττάλαβα, πώς 
άλα αύτά έρχονταν πίσω άπ τίς πόρτες καί 
πώς έκεΐ δουλεύανε γίή| τήν ώρα. Πραγμα-
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τότε μικρός, καί θά μπορούσε κανείς νά μέ 
βοηθήσει εύκολα, Καί τώρα πάλι ξανάρθε. 
Είχε καθυστερήσει άπλώς, άκόμα καί σέ 
νύχτες πυρετού δέν είχε ξαναφανεί, όμως 
τώρα ξανάρθε, άν και δέν είχα πυρετό. 
Τώρα ξανάρθε. Τώρα φύτρωνε άπό μέσα 
μου σάν Ενα οίδημα, σάν Ενα δεύτερο κε
φάλι, κ' ήταν Ενα μέρρς τού έαυτου μου, 
άν και δέν ήταν καθόλου δυνατό ν' άνήκει 
οέ μένα, έπειδή ήταν τόσο μεγάλο. ΤΗταν 
σάν Ενη μεγάλο νεκρό ζώο, πού κάποτε, 
δταν άκόμα ζούσε, ύπήρξε τό χέρι μου ή 
ό βραχίονάς μου. Καί τό αίμα μου κυκλο
φορούσε μέσα μου καί μέσα άπ αύτό, δπως 
μέσα άπ τό ϊδιο σώμα. Καί ή καρδιά μοϋ 
Επρεπε νά καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, 
γιά νά στέλνει τό αίμα στό Μεγάλο; δέν 
έπαρκοΰσε σχεδόν τό αίμα. Κ’έμπαινε άπρό- 
θυμα τό αίμα στό Μεγάλο κ’ Εγύριζε άρ
ρωστο κι άχαμνό. Όμως τό Μεγάλο έφού- 
σκωνε καί μεγάλωνε μπροστά στό πρόσω
πό μου σάν ένα θερμό, γαλαζωπό πρήσμα 
καί μεγάλωνε μπρός άπ τό στόμα μου, κι ό 
ήσκιος τής άκρης του Εφθανε κιόλας πάνω 
άπ τό τελευταίο μου μάτι.

Δέν μπορώ νά θυμηθώ, πώς βγήκα μέοα 
άπ τίς πολλές' αύλές. ΤΗταν βράδυ, καί 
πλανήθηκα στή ξένη περιοχή, κι άνέβηκα 
πρός μιά διεύθυνσι βουλεβάρτα μέ άτέλειω- 
τους τοίχους, καί, δταν δέν Εβρισκα αυτού 
τέλος, πίσω, πρός τήν Αντίθετη διεύθυνσι 
Ισαμε κάποια πλατεία. ’Εκεί πήρα έναν 
δρόμο, καί ήρθαν άλλοι δρόμοι, πού δέν 
τούς είχα ίδεϊ ποτέ, καί άλλοι. ’Ηλεκτρι
κοί τροχιόδρομοι πλησίαζαν κάποτε μέ ορ
μή, καί προσπερνούσαν κατάφωτοι καί μέ 
δυνατά, χτυπητά κουδουνίσματα. "Ομως 
πάνω στίς πινακίδες τους έστεκαν όνόμα- 
τα, πού δέν τά γνώριζα. Δέν ήξερα οέ ποιά 
πόλι βρισκόμουν, καί άν είχα Εδώ κάπου 
μιά κατοικία, καί τί Επρεπε νά κάνω, γιά 
νά μήν Εξακολουθώ, άκόμα νά περπατώ.

(’Ακολουθεί)
Μ,ταφρ. ΔΗΜ. ΣΤ. ΔΗΜΟΥ

; Τικά παρουσιάζονταν άπό καιρό οέ καιρόν 
ό φύλακας μέ τή λεκιασμένη -ποδιά κ’Εγνευε. 

« ΟΟτε τό σκεφτόμουν πιά, -πώς ήταν δυνατό 
νά ίννοεϊ Εμένα. ΤΗταν γιά μέν.α; "Όχι. 
Δυό άντρες Εφθασαν μέ μιά τροχήλατη 

·.’πολυθρόνα- σήκωσαν μέσα τή, μάζα, καί 
' , ·Ιδα τώρα, πώς ήταν ένας γέρος, παράλυ- 

1 ><· .’ τος άντρας, πού είχε καί μιάν άλλη μικρό- 
4'ί· >?if τερη, μεταχειρισμένη άπ τή ζωή πλευρά μ’ 

'./■ Ιγα Ανοιχτό, θολό, θλιμμένο μάτι. Τόν βά- 
·' ,-■■■* .» λανε μέσα καί στό πλάι μου άδειααε ενα 

ν . οωρό τόπος. Καί καθόμουν καί συλλογιζό- 
μουν, τί άραγε θά κάνανε τοΰ κουτού κο- 

^ ριτσιοΟ καί άν θά φώναζε κι αύτό. ΟΙ μη-
’χανές Εκεί πίσω βούιζαν δπως σ' έργοστά- 

> Λ®*0· τόσο εύχάριστα, δέν ύπήρχε π|ποτε τό
«V Ανησυχαστικό. Ζ ■ , »

,. ι ·, - “.· Ομως έξαφνα ήσύχασαν βλα, καί μιά 
'·,·ΐy κυριαρχική, αύτάρεσκη φωνή, πού Ενόμιζα 

«ώς «γνώριζα, είπε :
*’·»'£?£’ -«Riezl» Διάλειμμα· « Riez. Mais riez, 

/C yrriet» Γελούσα κιόλας. *Ηταν Ανεξήγητο, 
:,, ’·>·Χ·..γιά ποιό λόγο ό άντρας Εκεί πέρα δέν ήθε- 

■i ’^γλβγά γελάσει. Μιά μηχανή άρχισε νά βρον- 
;-- ΐμμ’ τοκοβάει, δμως ξανασίγησε πάλι άμέσως, - 
' -/Ο Αλλάχτηκαν λόγια, ύστερα ύψώθηκε πάλι ή

’ ."'·/·:* ,ίΐδια δραστήρια φωνή προστάζοντας Bites 
λ-Α'.'^πού· le mot: avant* Γράμμα πρός γράμ- 

■ .Μ/ματ.« a-v-a-n-t» ... Ησυχία. « Onn’entcnd
<g'nen. Encore unefois:^.»

, ί^αΐ τότε, καθώς έψέλλιζαν πέρα Ετσι 
?:-'';?.ήερμά καί μαλακά, τότε γιά πρώτη φορά, 

- ύστερα Από πολλά, πολλά χρόνια ξανάρ-
>" 0*.«Αλη Αόγό. πού μοΟ προξένησε τήν πρώ-
· \ ,..·^φη βαθυά τρομάρα, όταν έκοιτόμουν παιδί 
('1 ,-'^μέ πυρετό : Τό Μεγάλο. Ναί, Ετσι Ελεγα

,ν4. /πάντα.· Δταν δλοι στεκόντοτνε γύρω άπ τό 
/ κρεββάτι μου καί μοΟ πιάνανε τό σφυγμό

Λ&καΙμέ, ρωτούσαν, τί μ’ είχε τρομάξει: Τό 
ί >>^>Μεγάλο. Κι δταν φέρανε τό γιατρό, κ’ ήρθε

- χ^φύτός καί μοΟ μίλησε, τόν παρακάλεσα, νά 
Λ’ί προσπαθούσε μονάχα νά φύγει τό Μεγά-

·, -’ν^Αίνϊβλά τ’άλλα δέν ήταν τίποτα. "Ομως \ 
■'· > ήταν τα αύτός σάν τούς άλλρυς. Δέν μπο-

' . ρούσε νά τό άπρμακρΰνει, άν και ήμουν

’ .< ■ .-· '

' * ·'·' ■·

>·; ‘^■Λίΐ'νΐ'·' ·■' . ■ ■ ·, ■'.-■· ■'·
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Ε Ε Π Ε P EE
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. ·· · J ■ ··.■.,

Στις προκυμαίες άτάραχα τά πλοία άποκοιμοΰνται.
‘Έληξαν πλέον τής στυγνής ήμέρας οί φροντίδες, · ■

. και τό Λυκόφως τό κυανό μέ τάπαλά του χέρια 
τό θερμό σβόνει ποταμό πού μέταλλα κυλούσε.

1

Τούς πάγκους των πυρετικοί οί εργάτες χαλαρώνουν/- 
καί, μέ μαλλιά στόν άνεμο, οί άναλωμένες κόρες / 
πρός τις προθήκες τις χρυσές, έκστατικες, προστρέχουν 
τόν πόθο τους στά βάναυσα διαμάντια νά συνθλίψουν.

• ζ * X .

Στήν πόλη έπάνω τή θολή, δπου μαίνειαι τό πλήθος, 
ό ουρανός, σέ γλυκύτητες^ιαργάρων καί κυάνων, 
τή φθινοπωρινήν αύτή σάν ν’ άτονή έσπέρα.

Ή Ώρα παρέρχεται σά μιά γυναίκα πεπλωμένη’ 
καί μες στή σκιάν, άνοίγεται ή καρδιά μου νά συλλέξη .

- δ,τι ονειρώδες, μυθικό στό πρώτο, άστρο δλισθαίνει.
' Π ' · ■ ·.

Τό Σεραφείμ τών εσπερών διαβαίνει στόν άνθώνα.., < ■ ’ 
Ή Δέσποινα τών Ρεμβασμών ρτοΰ γαοΰ τό άρμόνιο-μέλπει’ 
κι ο ουρανός, δπου <5 θάνατος άτμίζει τής ήμέρας, 
μιάν αγωνίαν εξαίρετη χρωμάτων παρατείνει.

Τό Σεραφείμ τών εσπερών.μες στις καρδιές διαβαίνει—
Οί νέες τόν έρωτα ρουφούν τής αύρας στόν έξώστη' 
κι έπάνω στάνθη, στις ωχρές κι άμφίβολες παρθένες 
έράσμιες, λατρευτές άργά χιόνίζουνε χλωμάδες·

Στόν κήπο κάθε ρόδο αργό κι άπαυδημένο κλίνει, 
καί μές στό διάστημα ή ψυχή πλανητική τοΰ Σοΰμαν 
είναι σά μιάν άνίατην δδυνη νά μολπάζη...

“Αχ, κάπου μιά γλυκύτατη παιδίσκη θά πεθάνη... ' ( ।
Ψυχή μου, θέσε στών ωρών τή Βίβλο μιά ταινία, 
ό “Αγγελος θά συλλέξη αύτό τό ρεμβασμό πού κλαίεις., 

Μιταφρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ



ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

' Ή συνέχεια καί τό τέλος τοΰ λόγου 
τόν όποιον έξεφώνησε στό γεύμα πρός 
τιμήν τοών διοικητών τής όργανώ-

·. . ’· ι ?βωί θ· Ν·, ό Υφυπουργός τής
' Λ>’ 'Ασφαλείας κ. Μανιαδάκης,
C;.' ' ‘,

Έβγάτε άπό τό σπίτι γιατί είναι φυ- 
./Λ’ Λίί) λακή. Άποχτήστε έλευθερία. Γιά δλα 
/ ■ 'r.ϊ,;. ,·' δέν έχουν δικαίωμα οί γονείς νά σάς πε- 
>, ριορίζουν. Έχετε καί σείς τά ίδια δι·

, ■ 'Α κεμώματα μετ’ άγόρια. Ιδού τά συνθή- 
/-. ■ · ’ματα πού έρριπταν στις Έλληνοποΰλες 

πράκτορες τής Γ' Διεθνούς. Έπρεπε νά 
τις διαφθείρουν ψυχικώς, έπρεπε νά τις 

·/■ ' βγάλρυν άπό τό σπίτι στό πεζοδρόμιον, έ- 
’■ ίπρεήε νά τις πνίξουν τό γλυκΰτερον ίδα- 

'* νιχό τής Έλληνίδος, τό οίκογενειακόν αϊσ- 
1 / ! ■' θημα.Καί τά κηρύγματα αύτά εΰρισκαν 

■ ■' άπήχησιν δχι μόνον στά εργαζόμενα κο- 
>ν ^·'.ρίτοια άλλα καί ρέ κορίτσια τών καλών 

τάξεων πού άπό σνομπισμό καί έλλειψι 
" ; πραγματικής μορφώσεως έπροπαγάνδιζαν

! . τόν άριστερισμόν τοΰ σαλονιού γιά νά μή 
. θεωρηθούν καθυστερημένα καί νά απο

κτήσουν άνοήτους τίτλους κοινωνικής καί 
‘ πνευματικής δήθεν άνωτερότητος.

< . ■ " Φαλαγγϊται καί Φαλαγγίτισσαι. Πρέπει 
■ 1; νά σάς δμιλώ έπί χρόνον άπειρον γιά νά

ϊ σάς Απαριθμήσω χιλιάδες παριιδείγμά- 
των νέων πού είχαν έπηρεασθή άπό τά 
συνθήματα τής Τ' Διεθνούς καί είχαν 

ϊ’ Λ- ' 3. ' πώληση τις ψυχές των στόν Σατανά.. Καί 
ί’Γ^^ιί'5λα αυτά έγίνοντο ΰπό τά δμματα πάν- 

'των ήμών καί με τήν άνοχήν καί ένίοτε 
' ‘ : ΰποστήριξιν καί σύμπραξιν τοΰ πολιτικού

Λκόσμου. Οί θόλοι τής αιθούσης έκείνης 
’ .'Ζϊ’^ι είς τήν δποίαν τό συνέδριόν σας τόσον ε
ν ^Λ'-.·ιτνχώς διεξήγαγε έπί δλοκλήρους ήμέρας 

’ '-.Λ. τάς έργασίας του διά τήν δργάνωσιν τής 
.“^νέθνικής νεολαίας ουδέποτε κατά τό πα

ν β/C'· 0®λθόν {γνώρισαν τήν φωνήν τού ένδια- 
φερομένου διά τήν νεολαίαν, ουδέποτε έ- 

^δοτ-ήθη ή Ατμόσφαιρα τής αιθούσης αύ-

. ·; 7β

τής άπό μίαν διαμαρτυρίαν, άπό μίαν 
έστω φωνήν διά τήν έγκατάλειψιν τής έλ- 
ληνικής νεολαίας

Ιδού έν δλίγοις ή κατάστασις τήν ό
ποιαν έκληρονόμησεν άπό τό παρελθόν 
πολιτικόν καθεστώς δ ’Ιωάννης Μεταξάς. 
Βαρεία δντως ή κληρονομιά, άλλά καί 
μέγας δ άθλος καί γιγάντιον τό έργον 
τής 4ης Αύγούστου.

Τό έθνικόν έργον τής 4ης Αύγούστου
Οί νέοι διά νά ζήσουν καί νά μή μα

ραθούν διά νά έχουν δύναμι στή ψυχήν 
τους νά έξουδετερώνη τις έναντιότητες τής 
τύχης, διά νά δημιουργήσουν καί διά τό 
έθνος καί διά τόν εαυτόν τους έχουν α
νάγκην νά ποτισθοΰν άπό πίστιν είς τά 
Ιδανικά. Καί τήν πίστιν αυτήν ήρχισε νά 
ένσταλάζρ είς τάς ψυχάς τών νέων ό έ- 
θνικός κυβερνήτης. ’Ιδού γιατί ή 4η Αύ
γούστου είναι ήμέρα Ιστορική, είναι ένα 
γεγονός εθνικόν, είναι ένα ηθικό καί 
πνευματικό σάλπισμα, πού ξεσήκωσε τις 
ψυχές νών νέων τής "Ελλάδος καί τις έ
καμε νά πυκνώσουν τάς τάξεις τής έθνι- 
κής νεολαίας, γιά νά σχηματίσουν τις τε- 
ράστιεςέκεϊνες φάλαγγες, οί όποιες λυγί
ζουν τά γόνατα τής άντιδράσεως καί τήν 
υποχρεώνουν, έστω καί βραδυποροΰσαν 
νά προστεθή είς τήν ■ ούράν τής φάλαγ- 
γος, γιά νά πούμε δλοι μαζύ: ’Εμπρός γιά 
μιάΕλλάδα νέα. Καί τήν καινούργια "Ελ
λάδα τήν φτιάχνουμε αναίμακτα είρηνικά 
χωρίς σκληρότητες καί χωρίς άδικίες.

Ή Αναγέννησις τής Πατρίδος
Έχουμε άπόφασι νά όλοκληρώσωμεν 

τήν Αναγέννησιν τής Πατρίδος μας. ‘Η 
άπόφασις είναι οριστική καί καμμία δύ-



ναμις χαί χαμμία άντίδρασις δέν δυνα
τά ι νά τήν ματαίωση.

Τό σύστημά μας δέν είνε άντιγραφή 
ξένου συστήματος, γιατί οί Έλληνες δέν 
μοιάζουν μέ χανέναν άλλον καί τίποτε τό 

δικό μας δέν μοιάζει και δέν πρέπει νά 
μοιάζη μέ τό ξένο. Τό σύστημά μας είνε 
χαθαρώς έλληνικό, γιατί άνταποκρίνεται 
είς τις άνάγκες τοΰ τόπου. Είνε ένα σύ
στημα διαρκώς έξελισσόμενον και προσ- 
αρμοζόμενον εΐ; τις πραγματικές άνάγ
κες τοΰ συνόλου καί-ή διαρκής αυτή έξέ- 
λιξις και προσαρμογή τό καθιστά κατ έ" 
ξοχήν σύστημα αντιπροσωπευτικόν τών με
γάλων τοΰ λαοΰ άναγκών καί τής βουλή
σεις τοΰ έθνους. Συνεπώς τό σύστημά 
μας είνε Ικεΐνο πού ποθούσε ή ελληνική 
ψυχή'

’Εμείς δουλεύουμε γιά σάς. ’Εμείς φρου· 

ροΰμε τό έθνικό σύνολο καί τό καθαρί· 
ζουμε άπό ζιζάνια καί τριβόλους γιά· νμ 
σάς τό παραδώσουμε τακτοποιημένο, πει- 
θαρχημένο, καρποφόρο, δταν έσεΐς συ- 
νειδητοποιήσητε μέσ’ τήν ψυχή σας τόν 
έθνικό σα; προορισμόν καί τις Ιστορικές 
σας εΐιθύνες.

Σέ σάς περισσότερο άπό κάθε άλλον 
βλέπουμε τήν άσφάλειαν τοΰ κράτους·

Σείς εΐσθε δ αυριανός εθνικός στρατός 
κα'ι έσεΐς φαλαγγίτισσες θά εΐσθξ οί αυ
ριανές μητέρες' Σεις θά εΐσθε ή ήγέτις 
τάξις τή; αύριανής πειθαρχημένης και 
σφριγώσης άπό έργασίαν και ζωήν 'Ελ
λάδος. Σείς εΐσθε ό ωραιότερος καρπός 
τής ειρηνικής έπαναστάσεως τής 4ης Αύ
γουστου. Σεις τό έρεισμα καί τό στήριγμα 
τοΰ Βασιλέως. ·

— Ζήτω δ Βασιλεύς.
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ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ
. Κ- Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ , '

■..?: Η ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ’
■·?:' ΚΔ· ΜΑΡΚΙΝΑ «'Η φυγή».
' ■’ ¥'·., Υ, ι" /ζ';. r Είναι ένα/μεγάλο διήγημα. Πρωταγωνιστεί 

ένας άνθρωπος χαμένος. , χαλασμένος. Χωρίς 
.ζ,ζ’.",! · δργάν®αη·.'Αφημένος στις έσωτερικές του πα- 
r j.. ρορμήσείς. Δρά χωρίς σκοπό. Βλέπει τό έξω, 

επιστρέφει στόν εαυτό του.. Είναι σιχαμένος
\ίΛ·ν· καί είναι λεπτός. _

Τέλος είναι ένας χαμσουνικός άνθοωπος, 
πού δέν ξαίρεί τί νά τόν κάνη τόν άλητικό

1 ίαντή του. Μιά άκόμα μορφή μέσα ατό χαμ- 
■ i’.’if, οουνικό καλειδοσκόπιο.
1 Λ.Ποιό είναι τό προσωπικό κάτι, μέ τό όποιο 

.ς^ΐ’,έφοδιάζει τόν ήρωά του ό κ. Μαρκίνας; "Ενα 
σωρό ευαισθησίες, πού είναι ή Ιδιαίτερη προσ- 

?^·Γ«.:φορά τοΰ συγγραφέως μέσα στό γνωστό έκ 
.τών πρρτέρων θέμα. Μιά ζωηρότητα καί κά
ποια μαλακότητα ύφους' δλίγη δμως είναι ή 

' 4τθμιπή σκέψη. Ό κ. Μαρκίνα, σκέπτεται 
' 'διαρκώς μέ. άποσπάματα ξένων σκέψεων. Αύτό

“ .τόν θέτει σέ κατώτερη μοίρα άπό τόν άλλο νέο 
ιζογραφο, τόν Μ. Λουντέμη, τού όποιου τό

’· ’•Λ»? ι ·ον octeu ο© χοτωιερη μοίζπχ ιχτιυ τον ua/.o vtu 
Λ<-/./ζχζογραφο, τάν Μ. Λουντέμη, τού οποίου τά

' ' έργο παρουσίαζε τούτο τό Ιδιαίτερο' ένδιαφέ-
. ρον μπροστά στά τόσα κοινά καί γνωστά: δτι

' ' V. δ ήρωας έγνώριζε νά βλέπη τόν κόσμο μέ 
' 'Λ'τό δικό του στοχασμό καί νά τόν συλλαμβάνη

κ\· ·-·■. ψυχικά μέ μιά συγκίνηση άρκ^τά Ιδιαίτερη.

54'Λ. ΒΟΛΔ.ΝΑΚΗ «Κάτω άπ’.τίς λεύκες τοΰ
·· ;;.ΐI':>.~Πάσά- «·&»«' - -
’’ τόμος άποτελείται άπό μιά σειρά έκθέ-’
,· €■’σεων. - Παίρνω την πρώτη, όπου παρακολου- 

μέ δυσαρέσκεια μιά συμβατική τοποθέτηση
ti Αντιθετική τοΰ Έλληνα μέ τόν Τοΰρκο καί τό
Γ. συβατικό τόξο, ποΰ ένώχει τόν “Ελληνα μέ τόν
■'ζίίξ^ΥΤοδρκρ'κάτω άπό τήν έννοια «άνθρωπος». 
·. · ’«ία^-’Αλλά ή πεζογραφία είναι πρό παντός άνάλυ- 

^Ί- Καί έδώ ούτε ϊ^νος αναλυτικής Ικανότητας
. ώπάρχβί. Τίποτε που να ξίχωρίζη, νά^άπσμο- 

1 Ι·ί( .^'^νώγη·, νά έξατομικεύη. Καί πάνω άπ’ δλα δ,τι 
. y σκοτώνει τήν πρόθεση μας νά έξακολουθήσου- 
vri’.y με. είναι δ τόνος μάρκας «καλό αίσθημα», πού

' ; ;·; .ί^|ιας Απογοητεύει Ή λογοτεχνία έχει κάτι τό ( 
- ^^Λκληρό παί άδιάφορο - καθ'εαυτή' τήσυγκί- 
Γ^ίΙ νηση τή δημιουργεί, δέν τή δίνει.

'■ ’·■-··

ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ« Σάν όνειρο ράν 
παραμύθι». /_

Ό τόμος άποτελείται άπό μιά σειρά πεζο- 
γραφικά θεματογραφήματα διηρημένα σέ δύο 
ξεχωριστά μέρη. Τά πεζογραφήματα αύτά εί
ναι γραμμένα σέ μιά λυρική πρόζα γεμάτη 
άπό έναν άφόρητο συμβατικό λυρισμό καί μια 
πλαδαρή καλωσύνην ήθους.

ΓΕΡ. ΓΡΗΓΟΡΗ «Πορεία μές στή νύχτα».

Τά διηγήματα τοΰ τόμου αύτοΰ είναι γραμ
μένα σέ μιά· στρωτή γλώσσα χωρίς έλαττώ- 
ματα, άλλά καί χωρίς προτερήματα. ΟΙ θέσεις 
τών διηγημάτων είναι κοινές, πολύ γνωστές 
καί προσδοκωμενες. Μόνον δ «Παράλυτος μέ 
τό κουδούνι» παρουσιάζει)ένα φανερά ενδια
φέρον, μέ ένα χρώμα αίσθημάτων αρκετά ζω
ηρό. Τό διήγημα αύτό είναι μιά έγγύηση γιά 
δυνατότητες μελλοντικές μεγαλύτερες. .

- Τά άλλα διηγήματα παρουσιάζουν άδυνα-. 
μίες στις μεταβάσεις, έναν ρεαλισμό πολύ γυ·' 
μνό καί σερνάμενο στήν άγκαλιά ένός αίσθη- 
ματισμοΰ πού δέν είναι άνεκτός, έκφραση τών 
πραγμάτων πολύ εύκολη, τέτοια πού φαίνεται, 
ότι δέν κλεΐ μέσα της καμμιά χαρά άπό ΰπερ- 
νίκηση δυσκολιών. Κάποτε δ κ. Γρηγόρης φαί
νεται, δτι θέλει νά τραυήξη στά χνάρια τοΰ 
Παπαδιαμάντη, άλλά τότε ακριβώς είναι πού 
φαίνομνται όλες οί άδυναμίες καί πρό πάντων 
ή αδυναμία γιά μιά έμπρεσσιονιστική άπόδοση 
μιάς πραγματικότητας, πού σβήνει μέοά στήν 
αγκαλιά τοΰ δνείρου.

Ό κ. Γρηγόρης δέν είναι ό μοναδικός πε- 
ζογράφος -στήν 'Ελλάδα πού μάς δίνει διηγή-· 
σεις έλαφρές, άψογες ή άνεκτές, πού προξενούν 
μιά έλαφρή καί έπιπόλαια ευχαρίστηση. Είναι 
μαζί του όλοι εκείνοι, πού μάς έχουν δώσει 
διηγήματα μέ φτηνή ευχαρίστηση, διασκεδα- 
στιψη τέχνη, ελαφρό χιούμορ, καλά αίσθήματα, 
έναν άνεπαίσθητον καί δμως στό βάθος κύριο 
τών Λάντων ρητορισμό. Όμως δ κ. Γρηγόρης 
δείχνει, δτι μπορεί κάποτε νά ξεπεράση τόν 
εαυτό του, όπω^ στόν «Παράλυτο».

ΖΗΣΗ «ΟΙ δυνατοί». . '

Ό τόμος περιλαμβάνει ένα μεγάλο καί ένα 
μικρότερο διήγημα,
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Τό πρώτο διήγημα, πού απορεί μέ τήν 
έκτασή του νά μάς δώαη τό μέτρο τών δυνά- 

.. μεων τοΰ συγγραφέα δέχ είναι παρά μιά πα· ■ 
οατβντωμένη θεματογραφία. Υπάρχει' φανερή 
η έλλειψη από κάθε ύποψία γιά την άληθινή 

," ουσία τής πεζογραφικής συνθέσεως. Ούτε ένό- 
τητα συνθέσεως οϋτε συγκράτηση άπό τά με
γάλα -καί φανταχτερά λόγια, ούτε άποφυγή 

. μελοδραματισμού. Καί πάλι, μιά αφέλεια φυσι
ολατρική, πού πλησιάζει τό κείμενο πρός τά 
κατασκευάσματα—τά αδέξια όμως—τής λαϊκής 
ψυχής (άνιμισμός κ.λ.).

Κ. ΝΤΑΊ’ΦΑ «ΟΙ άνθρωποι τοϋ βάλτου>.

Τό βιβλίο τοΰτο, καθώς μάς πληροφορεί δ 
συγγραφέας, τό είχε γράψει στά 1919. Μιά πού 
τό ένδιαφέρον του είναι κοινωνικό—μιλάει γιά 
χήν κατάσταση τών άγροτών κατά τήν έποχή 
έκείνημέ θέση φανερή υπέρ αυτών—τό πεζο
γράφημα αύτό παίρνει Ιστορικό χαρακτήρα καί 
θά κερδίση τό .ένδιαφέρον μας μέ δυσκολία 
πιό μεγάλη άπό ρ·α σύγχρονο έργο, γιατί πρώ
τα πρέπει νά μπορεί νά άναστήση τό παρελ
θόν ζωντανό μπροστά μας κ’ έπειτα νά μάς 
δώση, μέσ* άπό αύτό, τόν αΙώνιο άνθρωπο καί 
τούς αγώνες του πού δέν έχουν άρχή καί τέλος.

Αύτό τό διπλό κατόρθωμα όμως φαίνεται 
κάτι πολύ δύσκολο γιά τίς δυνάμεις, πού δια
θέτει δ συγγραφέας.

Ό κ. Νταϊφάς, άντϊ μιας τοιχογραφίας Ιστο
ρικής, δπου στό πρώτο πλάνο θά δείχτη μέσ' 
άπό χαρακτηριστικά γεγονότα καί· έξαντλητική 
άνάλυση τής έσωτερικής καί έξωτερικής ζωής 
τή σκληρότητα τοϋ d/ώνα τοϋ άνθρώπου γιά 
νίκη, προτίμησε .τόν άπλούστερο καί ευκολό
τερο τρόπο : τήν αφηγηματική μορφή.

Υπάρχει ώστόσο πάντοτε ένας τρόπος νά 
μπορή νά είναι κανείς ένας καλός αφηγητής 
καί αυτή ή Ικανότητα παρέχει ένα ειδικό θέλ
γητρο δχι αξιοκαταφρόνητο. Στό πεζογράφημα 
δμως αύτό δέν υπάρχει παρά μιά ά π. λ ή διή
γηση, πράγμα πού δέν άποτελεϊ βέβαια άφή- 
γηση. ■ . ;

"Αναλύοντας τό πεζογράφημα αύτό διαάυ 
στώνουμε τήν τάση γιά σύνθεση, ή δποία δμως 
είναι μιά σύνθεση στοιχειώδης.Τά πρόσωπα δέν 
έχουν καμμιά βαθύτερη διαγραφή παρά σκι- 
τσάρονται άπ’ εξω, δσο χρειάζεται γιά νά βοη
θήσουν τήν πορεία τοΰ μύθου. ΟΙ άνθρωποι 
αυτοί δέν έχουν άκόμα χειραφετηθή, δέν έχουν 
άκόμα άποσπαοθή άπό τό συγγραφέα τους καί 
ακόμη δέν,είναι αύτά πού διαπλάσσουν τό μύ
θο μέ τή μοιραιότητα μιάς ζωής πού' γίνεται 
από μέσα τους, άλλά δ μύθος μάλλον τά δια- 
πλάαοει χαϊ τά φωτίζει τόσο δσο χρειάζεται 
μα* άπλήι συνέχεια διηγήσεως· Ή εσωτερική 
ζ*^ή τους άπουσιάζει εντελώς : άντί τών προ- 
αώπων σκέπτεται καί αισθάνεται δ συγγραφέας 
τους.

Τό ποών τών αισθημάτων τοποθετεί τα

πρόσωπα στήν αφελή, στή μή διαφοροποιημέ
νη έκείνη κατηγορία κατά την δποία κάτι τ* 
είναι ή πολύ καλό ή πολύ κακό, ή μαύρο ή 
άσπρο, ή άγγελικό ή σατανικό. *Ώς ένα σημείο , 
αυτό είναι τό έλάττωμη μιάς παλαιότερη; πε
ζογραφίας, δπως τοΰ Dickens, τοΰ V. llugor 
τοϋ A. Dumas καί άν θέλετε καί τοϋ δικού 
μας Γρ. . Ξενοπούλου. Ώστόσον ταΰτα έχουν 
τήν τέχνη τής έκφράσεωζ, πού ξαγοράζει τήν 
άόυναμία άναλύσεως καί άπρχρώσεως καί δια- ,, 
φοροποιήρεως, ένφ δ κ. Νταϊφάς — τηρούμε
νων τών άναλογ'ιών — δέ δμιθέτει ούτε κάιι 
τέτοιο.

Ή δλη θέση τοϋ πεζογραφήματος παρόν 
στάζεται χωρίς χρώμα καί ένταση, καί ή ζωή 
πού υπάρχει δημιουργείται άπό κινέζικες σκιές , 
μάλλον παρά από άνθρώπινες. ‘Ως γνωστό δέ 
ή ά θ ν ρ ω π ι ν ό τη τ α είναι χό πρωταρχι
κό στοιχείο σ' ένα πεζογράφημα. Καί μιά αν- 
θρωπινοτητα έξατομικευμένη;

Τελε.νταϊα πρέπει νά πούμε, δτι τό θέμα ' 
παρείχε τή δυνατότητα γιά τήν άνάπτυξη τής 
ζωής τοΰ κάμπου, σάν μιάς ιδιαίτερης συνθε- 
τικής μορφής. ’Ανάλογες προσπάθειες έχουν 
κάμει οί κ. κ. Καραγάτσης καί Λ. "Ακρίτας. 
Όμως έδώ δέν περνάει οϋτε ή ύποψία καί γιά 
άνάλογες έπιδιώξεις. Έδώ τό πάν έχει ύποτα- 
χθή σέ ιδέες, στήν Ιδέα τής καλωσύνης καί τής 
κακίας, στήν ιδέα τής εύεργετικότητας καί τής 
καταστροφής, στήν Ιδέα τοΰ άλτρου'ίσμοϋ, καί 
τοΰ έγωϊσμοΰ. Εΰρισκόμαστε άρα στό κατ’ έπι- 
κράτηση επίπεδο τών Ιδεών, άρα στήν άρνηση 
τού. νοήματος τής’τέχνης.

Η ΠΟΙΗΣΗ

ΧΡ. ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΥ « Στύγιες κραυγ'ές ». 1

Είναι μιά πολυσέλιδη σειρά ποιητικών φω- 
νών. Είναι Αναμφισβήτητο, ότι μέσ" άπό τά 1 
ποιήματα αύτά διακρίνεται δ άνθρωπος 1 
πού πάσχει· δμως έκεϊνο, πού μάς χρειάζεται σά 
βρισκόμαστε στό χώρο τής τέχνης, είναι νά δια
κρίνουμε τόν ποιητή πού πάσχει. Υπάρχει 1 
ένας τρόπος νά γίνη αύτή ή διάκριση, καί αύ· 

' τός δ τρόπος είναι ή τέχνη. Ό κ. Γαλατόπου- 
λος δέν κατορθώνει νά φύγη άπό τή λέξη οάν 
ήχο καί σάν κραυγή πρός τη λέξη, οάν μούσι- ■· 
κή καί σάν πνεύμα. Καί μουσική δέν είναι, πα· 

• ρά ή αρμονία χωρίς σκληρότητες καί επιφω
νήσεις καί φασαρία. Καί τό πνεύμα είναι μιά η 
άνάδοση καί δχι ένας κυκεώνας άπό φράσεις - 
πού μάς κρατούν στό άφηρημένο καί άπιαστο. ■“ 
Αύτό. μπορεί μονάχα νά είναι κοχλασμός, ΰλη 
•άκαταστάλαχτή, πού-τείνει στό καταστάλαγμα, 
τήν άπηρέμηση, στό .γαλήνεμα τών νερών, γιά 
νά μπορή τό πνεύμα μά είοδύση άπό τήν έπι- ’ 
φάνειά τους πρός τό βάθος. Ή κοχλάζουσα έκ- 
πομπή μεγάλων λέξεων δέν άποτελεϊ κάτι τό , 
πνευματικό.

οι



OP. ΚΑΛΙΟΡΗ «Τραγούδια τής ψυχής μου».

Εκείνο πού βγαίνει σά γενική έντύπωση 
.Από τήν Ανάγνωση τοΰ ποιητικού αυτού τόμου 
«ίνάι τό χασματικό τους νόημα' έχουμε μπρο
στά μας μιά έκφραση πού πήγε νά βρή τήν 
τελεία, ααφή καί συνεχή ρηματική της απόδο
ση και δέν τή βρήκε.

• Άπό τής σκέψης τ* όρμητήριο 
δειλά, μαρτυρικά, δλα ξεκινούνε. 
Όλα μού φαίνονται μυστήριο...

■ ■ - pbf τά τραγούδια μέ μεθούνε.
>' Και στήν περίπτωσή μας χρειάζεται μιά νοη

ματική καθαρότητα. ιΓιατΐ δέν πρόκειται γιά 
«να διονυσιακό ξέσπασμα ή μιά διάχυση ψυχής 
ταραγμένης, άλλά γιά έκφραση καταστάσεων, 

,· που έχουν πειά άπό πριν καθορισθή λογικά : 
? δ καημός, ή λήθη, ή μοναξιά, ή ξεγνοιασιά, τό 

■ ταξίδι, καί πάνε γά βρουν τήν δρθολογική τους
. Ανάπτυξη-
, . λ* Τέτοια σύλληψη τών θεμάτων, κατά βάθος

' ^βητορική, έχουν και άλλοι ποιηταί μας, μα καί
' δ Σκίπης καί δ Σημηριώτης, πού τούς έχει 

··.’ ।■ προσέξει Ιδιαίτερα δ κ. Καλιορής, Μά οί τε- 
■ ; ΛλευταΙοι μπορούν Ισως τις περισσότερες φορές 

, ·;) νά είναι σαφείς πάνω στήν Ανάπτυξη τού άφη-
■βημένου ματίβου τους, όμως δ κ. Καλιορής δέν 
‘"■SVW κατορθώνει, Αλλά γιά νά είμαι περισσό- 

s ,ίτβρο ειλικρινής, σπάνια τό κατορθώνει.
t?-.',Τά τραγούδια αυτά αποβαίνουν ψυχρά καί 

>’ ■■>· όταν Ακόμη είναι σαφή. Καί είναι πολύ δύσκο- 
':.,<i.lojfA πετύχη νά δώση κανείς ζωή σέ μιά τέ·

τοια ποιητική πορεία. Ή ζωή, πού διαβαίνει 
' Χ7 άπό μέσα τους, είναι μιά ζωή υψωμένη βέβαια 
5,.,>r»0 ψηλά Από τό καθημερινό καί τό ύποκειμε-

-.νικά καί ρέει μέσα στή γενικότητα. Άλλ’.Ακρι- 
ί^'βώς ίπειδή αΰτήζή γενικότητα δέν κατορθώνει 
' κβ {ΐρατήση—πόσο δύσκολο I—κάτι άπό τή ζωή 
; .; ’άποβάλλει κάθε έπίφαση βιωμένου, κάθε υπό- 

νοία προσωπικής παρουσίας καί δίνει τήν έν- 
γύπωση τοΰ έσκεμμένου. Είναι δέ πολύ δυνα- 

5 τόν νά μιλάη κανείς σ’ ένα ποίημα γιά τόν 
· ν»ν; έαντό του, καί όμως δ ίδιος νά είναι απών.

'Κ. ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ «θεία μηνύματα».

'αΕάν|πρόκειται άπό κάθε τόμο πεζογραφίας 
' ‘ν.Λςή ποιητικό νά Αποσπάσουμε πρώτιστα τό χα- 
·. ϊ? ρακτηριστικό καί τό Ιδιαίτερο, στό παρόν ποιη- 

•τικό σύνθεμα, έχουμε νά παρατηρήσουμε κάτι 
' ·_"(«ού είναι Αρκετά φανερό: τό ποιητικό ήθος 

κ. Κεσίσογλου συνεχίζει τούς ποιητάρηδες.

Όποιας πιστεύει στό θεό μήν τοΰ φανούν 
■ [Αστεία

‘‘■-■Μ-ττ όσα στόν ύπνο φάνηκαν Αληθινά καί θεία.
• ’ πθτε του ένόσω ζή, την πίστη θ’ ά-

’ (ποκτήσηί;)
. j ~ · - Καί σάν καράβι τριγυρνα τής σάρκας τό κου- 

ς Λ,,"’’...' ’ « [ φάρι
f . ’ .υ·^' στα πέλαγα τής σκοτεινιάς, στις μπάρες τών

ίί' [Ανέμων

κι δδηγημένος μές σ'αύτά Ακυβέρνητος πλα 
[νιάτα 

δίχως έλπίδα γυρισμού στήςΠίστης τό λιμάνι

Άλλά δ κ. Κεσίσογλου δέν είναι Ακόμη ένας 
όλόκληρος ποιητάρης, διότι τοΰ λείπει ή κα
θαρότητα τής λαϊκής ποιητικής έκφράσεως’ 
ούτε μένει στό γαλήνιο κλίμα τοΰ λαϊκού τρα
γουδιού μέ τήν τρικυμιώδη αναταραχή τού 
αισθήματος, στήν δποία προσπαθεί νά έμβάλη 
τόν Αναγνώστη.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ «Τό ήμερολόγιο ένός ζώου».

Είναι ένα Ιδιόρρυθμο βιβλίο λυρικών σκέ
ψεων. Άρέσκει αύτή ή προσπάθεια νά πή κα
νείς τήν Αλήθεια τοΰ εαυτού του Απογυμνωμέ
νη Απ’ δλες τις συμβατικότητες τών κοινών 
σκέψεων, συναισθημάτων, βουλήσεων, πού ή 
κοινωνία έπιβάλλει στό κοινωνικό άτομο. Είναι 
ένδιαφέρον ν' Ακούουμε τόν άνθρωπο νά λαλή 
έπιστρέφοντας στήν πρωταρχική Απομόνωση.

Όστόυο αύτή ή έπιστροφή πού γίνεται 
μόνο μέ τή φαντασία θά ζητούσαμε νά μας 
Αιποκαλύψη κάποια βαθύτερα μυστικά, νά μάς 
ωέρη κάποια Αγγέλματα πιό σπάνια άπό τήν 
ανεξερεύνητη χώρα τοΰ καθαρού έαυτού μας.

Π. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ. «Πανσέληνος».

Πρέπει νά σπεύσω νά είπ», δτι pl Αρκετά 
λίγες σελίδες αύτού τοΰ ποιητικοΟ τόμου Αφή
νουν μισ Απροσδόκητα δυνατή έντύπωση. ,

Είναι μια έντύπωση προερχόμενη Από μιά 
σεμνή μελαγχολία, στήν δποία έχει βυθίσει τόν 
ποιητή ή Απαλή Ανάμνηση τής Αγαπημένης του 
σέ στιγμές κεντημένες μέ τήν άχνα τού Ασημέ
νιου φεγγαριού. *0 ποιητής, πάλι, θυμάται κά
ποια Ασήμαντα σημάδια ζωής όπως τό αμάξι, 
τήν κάμαρα, τό παλτό καί όλα αύτά, τοποθε
τημένα μέσα σέ μιά πουπουλένια έκφραση, μάς 
τά δίνει ζεστά άκόμη άπό τή ζωή, άπό τήν 
δποία έχουν άποσπασθή.

Ό ποιητής μας είναι, Ακόμη, μιά ζωντανή 
ψυχή, πού ένώ ποθεί τά ύψη («Τό ταξίδι») τοΰ 
φεγγαριού, πού θά τόν κάνουν νά ξεχάση, άρ- 
νεΐται νά μείνη έκεί, καί ζητάει τούς χειμώ
νες καί τα καλοκαίρια, την περιπέτεια τών 
καιρών, τήν πραγματική ζωή («Τόσο ψηλά»). 
Ό ίδιος,προσέχει καί έντυπωσιάζεται από τις 
ωραίες χλωμές κυρίες^ πού σεργιανοΰνε τά 
παιδιά στις έξοχές, καθώς τις βλέπει σ’ έξοχικά 
ξενοδοχεία ξεχασμένες καί τυλιγμένες μέσα στή 
θλίψη τους («Χλωμές κυρίες»).

Μ' Αρέσει, ότι έκεΐ πού πάει, στά παγερά .· 
ύψη τής άφηρημένης τοποθετήσεως τής ΰπάρ- 
ξεώς του, καλεΐ τούς χειμώνες τής ζωής νά 
τούς ζήση καί ότι γι’ αυτόν ή Αγάπη γιά 
τήν έξοχή μεταμορφώνεται καί έντείνεται σέ 
χαρά' ότι προσέχει στόν Ανθρωπο, πού γιά 
τούς άλλους όλους έκτός Απ’ αύτόν τόν ίδιο 
είναι ξεχασμένος κάπου’ ότι τοποθετεί τήν

κ>.



άνάγκη τον γιά νά ξεχάση μέσα στήν παραμυ
θένια βάρκα τοΰ q εγγαριοδ, πού τόν καλβΐ σ* 
έναν γλυκύτατο χαμό. Όλα αύτάδείχνουν μιά 
Ικανή ποιητική ευαισθησία καί προάγουν τή 
λεπταισθησία μας.

Καί άκόμη με εύχαρίστηση έχω νά προσέ
ξω δχι μόνο στήν άρμονικότητα τοΰ στίχου,' 
άλλά καί πρό πάντων στή στέρεη σύνδεση τού 
νοήματος τοϋ στίχου με τήν έκφαση.

Έξω άπό κάθε μανιέρα, ό κ. θαλασσινός 
ταξιδεύει στόν ποιητικό χώρο.

ΚΟΥΛΗ ΑΛΕΠΗ : <’Αρμενική Μούσα»—Με
ταφράσεις Αρμενίων ποιητών.

Δέν είναι ή πρώτη φορά, ύποθέτω, πού 
μοΰ δίνει τήν ευκαιρία ό κ. Κούλης Άλέ
πης' νά μιλήσω γιά τήν ποιητική του έργα- 
σία. "Οταν πριν άπό δυό χρόνια περίπου 
είχε έκδώοει τήν ποιητική του συλλογή 
•De Profundie», γνώρισα μέσα σ’ αύτή 
έναν ποιητή συγκροτημένο καί φτασμένο, 
μέ καλλιεργημένα έκφραστικά μέσα στή 
διάθεσή του, Ό κ. Άλέπης μπορεί νά 
θεωρηθή ένας ποιητής νεοκλασσικός. Κοντά 
στ’ άλλα ποιητικά του χαρίσματα, τό σπου
δαιότερο είναι ή τέλεια καθαρότης καί ή 
διαύγεια τής ποιήσεώς του καί ή άμεμπτη 
μορφική της έκφραση. Τά ίδια χαρίσματα, 
τήν Ιδια διαύγεια καί τήν ίδια τελειότητα 
μορφής ξαναβρίσκει κανείς καί στή νέα του 
εργασία, πού αύτή τή φορά άντιπροσω- 
πεύει μιά σειρά μεταφράσεων ’Αρμενίων 
ποιητών.

Ή Αρμένική ποίηση, πριν προσεχθή άπό 
τόν κ. Άλέπη, ήταν τελείως άγνωστη στήν 
Ελλάδα. Ούτε κάν ύποψιαζόμασταν δτι 
ύπάρχει τέτοια ποίηση, ύπολογίσιμη όπωσ· 
δήποτε. Παντού ύπάρχει ή προκατάληψη 
δτι τά μικρά έθνη δέν είναι δυνατό νά δώ
σουν μεγάλη ή άπλώς ύπολογίσιμη ποίηση. 
Τήν προκατάληψη αύτή έρχεται τώρα ί> κ. 
Άλέπης νά τήν παραμερίση, παρουσιάζον- 
τάς μας δ,τι έκλεκτό έχει νά έπιδείξη ήΆρί- 
μενική μοΰσα. Kcl γι’ αύτό άκριβώς ή έρ- 
γασία τοΰ κ. Άλέπη παίρνει μιά ξεχωριστή 
σημασία καί πρέπει νά λογαριαστή πολύ 
περισσότερο άπ’ δσο λογαριάζονται άλλες 
μεταφραστικές έργασίες.

Καθώς είχα τήν εύκαιρία νά τό δια
πιστώσω, οί μεταφράσεις τοΰ κ. Άλέπη 
είναι άποτέλεσμα άγάπης καί μόχθου: Δύο 
στοιχείων πού χαρακτηρίζουν τήν άληθινή 
δημιουργία. Ό κ. Άλέπης άγάπησε · τήν 
Αρμένική λογοτεχνία, πριν άκόμα μάθει 
τήν άρμενική γλώσσα. Φίλοι του Αρμένιοι 
λογοτέχνες τοΰ διάβαζαν έκλεκτά της κομ
μάτια καί τοΰ φανέρωσαν πολλές μυστικές 
της όυορφιές. ΚΓ άπό τότε άρχισε μέ μόχθο 
καί άγάπη νά έπιδίδεται στήν έκμάθηση 
τής άρμενικής γλώσσας, γιά νά κατοη<τήση 
δλα τά μυστικά τής άρμενικής λογοτεχνίας.

Κ’ έτσι σάν άποτέλεσυα ύλης αύτής τή 
προσπάθειας, ήρθαν οι μεταφράσεις τώ 
άρμενίων ποιητών.

Δέν γνωρίζω τίποτε άπολύτως άπό τή 
άρμενική γλώσσα καί λογοτεχνία, >>ιά ν< 
μπορέσω νά κρίνω θετικά τή μεταφραστικ 
εργασία τοΰ κ. Άλέπη. Δέν έχω κανέν 
στοιχείο, χρήσιμο γιά τή διαπίστωση άπ 
πιό άκριβώς σημείο άρχίζει ή προσωπικ 
συμβολή τοΰ μεταφραστοΰ, Μολονότι kc 
νείς μέσα σ' όλόκληρη τή συλλογή μπορι 
νά βρή ποιήματα άξιόλογα, πού θά μπ< 
ροΰσαν νά συγκριθοΟν μέ τά καλλίτερ 
δικά μας, έντούτρις δέν μπορεί νά ίσχυρ 
σθή δτι πρόκειται γιά μεγάλη ποίηση. Δέ 
άνήκουν στήν κατηγορία έκείνη τών ποιτ 
μάτων πού έπιβάλλονταί μέ τή μεγάλη του 
πνοή καί τέχνη. 01 Αρμένιοι ποιητές εΐνε 
ποιητές minores, δπως καί οί δικοί μα< 
Γι’ αύτόν τόν ^oyo άκριβώς έχω τήν έντε 
πωση δτι ή προσωπική συμβολή τοΰ κ. Ά 
λέπη στήν έλληνική παρουσίαση τών ποιτ 
μάτων είναι κυριαρχική. "Ενας μυημένο 
άναγνώστης, έχοντας ύπ’ όψη καί τήν προ 
ηγούμενη έργαοία τοΰ κ. Άλέπη, ανακα 
λύπτει χωρίς προσπάθεια τί προσέφερε 

^μεταφραστής άπό τό περιεχόμενο τής προ 
σωπικής του τέχνης. Άν κανείς προσέξ 
πόση άνεση ύπάρχει σγό κυμάτισμα τώ 
στίχων καί γενικά στή φραστική διατύπω 
ση τών νοημάτων, άν προσέξη άκόμα πόσι 
έπιτυχημένα καί κάποτε έντελώς άμεμπτι 
άνταποκρίνονται μεταξύ τους οί όμοιοκα 
ταληξίες, δύσκολα θά μπορούσε νά παρα 
δεχθή δτι πρόκειται γιά μεταφράσεις κα 
δχι γιά πρωτότυπα ποιήματα. Λείπει έντε 
λώς ή έπιτήδευση έκείνη καί ή προκρου 
στική προσπάθεια, πού χαροοοτηρίζει συνή 
θως τις μεταφράσεις γενικά τών ποίημά 
των. Γιά τόν λόγον αύτόν θά μποροΰσι 
κανείς νά καταλήξη στό συμπέρασμα δτ 
ό κ. Άλέπης ή άναμόρφωσε τελείως τί 
πρότυπα καί έδωσε μιά ποίηση μέ έντελώι 
δική του μορφή, ή μπόρεσε νά έπιτύχη τήι 
πιστή τους άπόδωση διατηρώντας τήν άρ 
χική μορφή τοΰ πρωτοτύπου. Έγώ πρόσω 
πικά πιστεύω τό δεύτερο, έχοντας ύπ' δψι 
πόσο εύσυνείδητα έργάζεται ό κ. Άλέπης 
Ή έργαοία του αύτή δέν μπορεί παρά νό 
λογαριασθή δσο τής άξίζει.

Ό στενός χώρος τοΰ περιοδοΰ δέ μοί 
δίνει τό δικαίωμα νά κάμω λεπτομερή άνά 
λύση τών ποιημάτων. Οΰτε κάν μιά άπλί 
άπαρίθμηση. Δέν μπορώ δμως νά κλείσα 
τό σημείωμα τοΰτο, άν δέν έκφράσω ττ 
ζωηρή έντύπωση πού μοΰ κάμανε μερικό 
ποιήματα καί ξεχωριστά έκεΐνο τό περί 
φημο και μεγαλόπρεπο «Μή μ’ άγγίζεις Ι> 
τοΰ Αρμενίου Π)άρχου Ελισαίου Τουριάν

Αξίζει νά διαβάση κανείς καί ν’ άγα 
πήση τήν Άρμενική Μοΰσα. Είναι μιά Μοΰ 
δα γεμάτη εύγένεια, περηφάνεια καί χάρη.

Τ. θ. ΒΑΦ0Π0ΥΛ0Σ
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• 2 Γ. ΣΕΦΕΡΗ «Διάλογος πάνω στην ποίηση».
,'* < Τδ βιβλίο τούτο είναι διπλή απάντηση στά 

!J ;·■ '.Διπλά άρθρα τοϋ.χ. Κ. Τσάτσου: ,Πρίνάήό τό 
.'μ'ξεκίνημα* ml »Ένας διάλογος γιά τήν ποίη- 

7,·’ ί>ση*· Έδιάβασα μέ πολλή προσοχή τις θέσεις 
*.γ;καί τών δύό συζητητών.

Σπεύδω .νά είπώ, δτι έκεΐνο, πού μέ ίκανο- 
Τ'ϊ πόιεΙ .^πρώτιστα είναι, τό ανώτερο ήθος τής συ: 

••/’Χητήοεώς, δεδομένο αρκετά σπάνιο στόν τόπο 
’ ή μας. Έπειτα, παρατηρώ τούτο τρ χαρακτηρι- 

.·. ατικό · ατούς έκλεκιούς συζητητές; δτι καί pl 
.■'■·· βυό τους ξεδιπλώνουν μιά απόλυτη συνέπεια 
' "/ σκέψεως, πράγμα πού προδίνει ένα τυραννι- 
' η.^σμένο δούλεμα τοΰ θέματος πού τούς Αφορά, 
• Αντίθετα,πρός δ,τι συχνά μάς απελπίζει, δηλ. 
//■Αντίθετα άπό τήν προχειρολογία έκείνη — τήν 

!?’ -7πολλές φρρές βραβευμένη μάλιστα—που· κατα-
Kiqvettu νά πραγματευθή δλα τά ζητήματα χω- 

ό; ρΙςδισταγμό.Βρισκόμαστε μπροστά σέ μιάπνευ- 
.■^μαςριή στάση περήφανη' ό καθένας τους σέβε- 
ή*/·· ΐαι^ϊάν εαυτό του και αύτή ή άξιωσύνηέπΐστρέ- 

£·.<ρΐί στό έργο τους καί τό ξεσηκώνει,
Ήώς ή μπορεί κανείς τώρα ν’ άρχίση μιά 

κριτική>/πάνα* σέ δεδομένα τόσο συνεπή καί 
■ πνευτικά φόσο υψηλά; Έδώ δεν αρμόζει 

έλεγχος, διότι ό -έλεγχος είγαΐ αναλυτική έργα- 
aiq ή τούλάχιστο καταλήγει σέ αναλυτική έρ- 
γασίά. Έκεΐνο, πού έχουμε νά κάνουμε, είναι 

■ νά μπορέσουμε νά πάρουμε κ* εμείς μιά θέση, 
. ν μιά δική μα^ θέση πάνω στό Επίμαχο όσο καί 

, /ί5. Αλυτο—ευτυχώς—ζήτημα. Έτσι δέν υποσχόμα- 
'/νατε νά λύσουμε τή μεγάλην απορία < τί στό 
', ·;Χ βάθος είναι ή ποίηση », άφού είναι αύτή μιά 

,’,Λ λ μαγεία, μιά άχνα, ένα θάμβος πού δέν ύπόκει- 
'■ ’ ται σέ Ανάλυση, άλλ’ αποτελεί άνοιχτό έρώτη- 

’<? μβ τής βιανοίας μας. Καί άν δέν λύσουμε τό αϊ- 
; νιγμα, άν δέν τό άναλύσουμέ μέ τό φασματοσκό- 
xw, πού θά διαλύσει οριστικά τό φώς στά στοι- 

? ,/χέία τον/δ Αγώνας γιά ένα τέτοιο αποτέλεσμα 
' '-λ'βά'άχη Άλη τήν αξία μιας πνευματικής προ

σπάθειας παύ είναι ή ωραιότερη ματαιοπονία
■ , τοΰ Ανθρώπου. '

* '■?’ Λθά βελήσω λοιπόν αντί κάθε κριτικής νά 
f . . j πραγμάτευθώ μ* έγώ σέ Ιδιαίτερη μελέτη, δσο 

.-- μού Επιτρέπουν οί δυνάμεις μου, τό θέμα, πού 
■j.. Αφορά τήν θυσία τής πόιήσεως, θά θελήσω νά 

. ■■•■διασχίσωιτό ζήτημα λοξοδρομώντας άνάμεσα 
_. άπό τά δεδομένα τών δυό αντίπαλων γνωμών 

.η^κιίνάβώσωμιά απόχρωση, διότι νομίζω, δτι 
- ,.ν,Λύ«όχρωση χρειάζεται μέσα, στήν Εμφανή άπο· 
Τ}’,.ή·’‘ίυτρτητα τών βυό θέσεων.
·,5*$τ·ό·^Α».^' -

? ·:< ΓΡ. £ΕΝΦΠΦΥΛΦΥ «Ή διααχεδαστική 
■ ■·.·

; ·? Στήν άρχή τοϋ μικρού αύτού δοκιμίου, ό 
• - /*·Γρ- Σενόπουλος μάς Εξηγεί τήν αίτια, πού 

’ τόν ανάγκασε νά το δημοσίευση ; είναι Εναν- 
;·. , τίον τών νέων συγγραφέων, πού κάνουν τό

κοινό νά πλήττη καί ϋπέρ Εκείνων, πού τό 
κάνουν νά διασκεδάζη. ι

θέλω νά φέρω μιά ουσιώδη τροποποίηση 
σ’ αύτή τή θέση τού σεβαστού μου Ακαδημαϊ
κού · .

Πρέπει νά όμολογηθή πρώτα, πώς άν ένα 
έργο, πού μάς κάνει να πλήττουμε, είναι πάν
τα ένα. κακό έργο, έκεΐνο πού μάς κάνει' νά 
διασκεδάζουμε δέν είναι πάντα τό καλύτερο, 
Άπό δυό ώρισμένα έργα π. χ. τό ένα τού 
Proust καί τό άλλο τού Dumas fils, τό 
ένα μάς κάνει νά πλήττουμε, τό Άλλο 
μάς ευχαριστεί; Αναντήρρητα άξιολογώτερο 
είναι τό πρώτο, πού μά; κάνει νά πλήτ- , 
τουμε, τό «κακό». Υπάρχουν λοιπόν έργα κα
κά, όλίγο ή μόλις διασκεδαστικά, πού τά προ
τιμούμε. Έπειτα; υπάρχουν έργα πού ένώ 
φαίνουνται πώς μάς διασκεδάζουν, ώστό
σο δέ μάς παρέχουν μιά άνετη καί Ελεύθερη 
ήδονή, άν θελήσουμε καί άν μπορέσουμε νά 
τά ουναναστραφούμε λίγο περισσότερο. Διότι 
άν κάθε έργο καλό· στην πρώτη Επιφάνεια 
μάς διασκεδάζει, έργο καλό στή δεύτερη Επι
φάνεια είνα|. Εκείνο άκριβώς, πού αρχίζει καί 
μάς στεναχωρεί, πού μάς φέρει Ανησυχία γιατί 
δέ μάς δόθηκε όλόκλψιο,. γιατί κρύβει μυστι
κά, τά όποια έπρεπε νά λύσουμε καί τά όποια 
δέν Ελύσαμε, πού μάς δοκιμάζει, πού μάς βα
σανίζει. |

"Ετσι, νομίζω, πώς, άν πρέπη νά διακρί
νουμε, τά έργα πού μάς διασκεδάζουν άπό ‘ 
κείνα, πού μάς κάνουν νά πλήττουμε, πρέπει 
άκόμη νά διακρίνουμε Εκείνα, πού μάς διασκε
δάζουν χωρίς νά είναι είς θέση νά .μάς στενα
χωρήσουν. άπό κείνα πού κατορθώνουν πέρ' 
άπό τήν έπιπόλαιη διασκέδαση ν’ άπασχολή- 
σουν, νά περιπλέξουν σοβαρά τό πνεύμα μας, 
ώστε νά μή μπορή νά βρή μιά λύση τελειω
τική, καί άκόμη ' ν’ απασχολήσουν ολόκληρη 
μιά Εποχή κάί πέραν τούτου όλες τις Εποχές.

Ό Shakespeare μάς διασκεδάζει, ό Cer
vantes μάς διασκεδάζει, άλλ’ ό Shakespeare 
καί ό Cervantes καθίστανται όχληροί ευθύς 
μόλις πάμε νά ζητήσουμε πίσω άπό τόν εΰχάρι 
στο καί διασκέδαστικό κόσμο τών εικόνων καί 
πίσω άπό interet logique τό βαθύτερο πνεύ
μα; πού πασχίζει νά τό ξανοίγη όταν μπορεί 
καί όσο μπορεί νά τό ξανοίγη τό δικό μας 
πνεύμα.

Αύτή ή άντίφαση τορ πληχτικά εύχαρί- 
στου, μού φαίνεται σάν μιά Εγγύηση πιό βέ
βαιη γιά τήν παρουσία μιάς καλλιτεχνικής Α
ξίας άπό τήν άπλουστευτική διάκριση καί 
προτίμηση τού διασκεδαστικού άπέναντι στό 
πληκτικό.

ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΙΝΗ «Πρόσωπα καί ψυ
χές».

’Ιδού ένας τόμος όπου ένας νέος διανοού
μενος θά μάς άπόκαλύψη τόν έαυτό του. Ή 
περιέργεια μας είναι μεγάλη. Καί ή περιέρ-
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γειή μα; Ικανοποιείται στό τέλος μέ τή δια
πίστωση μιά; έχλεχτής ποιότητα; στέψεως, 
καί μ·.άς συμπαθητική; όρθοφροσύνης, .

Ή έκφραση τών πραγμάτων άπό τόν κ. 
Χατζίνη έχει μιά σταθερή γραμμή, που δεί
χνει, δτι άνεϋρεν ήδη τό δρόμο του, τό δρόμο 
τού διαυγούς καί τού σαφούς. .

Ό κ. Χατζίνη; στόν πρόλογο τού βιβλίου 
(του μυκτηρίζει τήν άσάς'εια καί τήν ταυτίζει 
μέ τήν άπουσία πραγματικού στοχασμού. Ό
σοι αμαθείς καί έπιπόλαιοι, καταφεύγουν 

ί, στήν ασάφεια, τήν όποια μάλιστα όνομάζυυν 
πρωτοτυπία. Καί άπό τό σημείο αύτό μιλάει 
γιά τήν πρωτοτυπία.

Συμφωνώ μαζί του, δτι πρωτοτυπία δέν 
ΰ π ά ρ χ-ε ι, δτι δέν ύπάρχει τίποτε τό έντε- 
λώς νέο, τίποτε δέν είναι έφεύρεση. Όλα, 
άληθινά, στήν περιοχή τού πνεύματος είναι 

> άνακαλύψεις. Όλα ύπήρχον πάντοτε καί εί
ναι ίδιο τού ποιητή νά τά ξαναδή. καί νά τά 
ξαναδημιουργήση. Ή πνευματική ανθρωπό
τητά γυρίζει μέσα σέ πολώσεις καί διασπά-' 
σεις, σέ αποχρώσεις καί συνδυασμούς. Ό
μως τώρα πρέπε νά πούνε, δτι ύπάρχει 
πρωτοτυπία σέ τούτο καί στήν τολμηρή άπο- 
μάκ^υγση. άπό τούς καθιερωμένους συνδυα- 

■-σμους, χωρίς ποτέ νά είναι ή απομάκρυνση 
' αύτή πλήρη;, χωρίς ποτέ νά εΐναι δυνατό ή 

πρωτρτυπία νά δημιουργήση κάτι έντελώς 
■ νέο. ‘

Όταν ό κ, Χατζίνη; μιλάει παρακάτω γιά 
; ’ τόν Κ α ρ υ ω τ ά κ η, έγώ διστάζω νά πιστεύ- 

σω, δτι ό τελευταίος είχε πλούτο εσωτερικό 
δηλ- τή δυνατότητα γιά διανοητική έπέκταση 

. τής ευαισθησίας του- εΐχεν ίσως μόνον ξ,ναν 
πλούτο εύαισθησιακό, μιά βαθειά, άλλ* απλή 
συναίσθηση τή; ζωή; σάν απαξία;, σάν κε
νού αξιολογικού καί άπό δώ πηγάζει ή ανία 

. του καί πέρ* άπ* αύτή, ή ειρωνεία του’ δέν 
- έχει τά πετάγματα καί τά σονταρίσματα ενός 

διανοητικού ποιητή. Τά ,πάντα χρωματίζει μέ 
τή συναισθηματική Ιδέα, δτι δέν αξίζει νά 
ζή κανείς αύτή τή ζωή τήν άπάξια καί κω
μική.

Ό Κορυωτάκης δέν έζήτησε, διότι δέν 
είχε τή δύναμη νά ζητήση νά γλυτώση μέ 
τήν άνάκληση τού φωτός, τής χαράς καί τής 
συμμετοχής; άπό τό μηδέν’ άπέφυγε τή ζωή. 
Δέν είχε τή δύναμη, τήν πνευματική δύναμη 
νά δημιουργήση, νά καλλιεργήση πάθος 
μέσ’· άπό αύτή τή διάσταση, αύτή τήν κατε
στραμμένη ισορροπία ανάμεσα στό μήδέν καί 
τή συμμετοχή, ανάμεσα στήν ανία καί τήν 
άνάγκη πληρότητας. Κ’ έτσι βαθύνθηκε μέσα 
στό κενό πού ό ίδιος δέ μπόρεσε νά όρη μέ 
μιά πνευματική πάλη. Ή ειρωνεία του δέν 
είναι παρά μιά άρνηση βαρβάρου νά συζη- 

> τήση μέ τό ΐδιό του πνεύμα.
Ό κ. Χατζίνης πιό πέρα μιλάει γιά τόν

Νιρβάνα. Δέ νομίζω, δτι άξίζει νά έξαίρεται · έδωκε στά πράγματα—δχι τό ύφος σάν τρο- 
τόσο ή άπλή εύχέρεια στό γράφειν καί ό έλα- —*  i5"' e‘— ~  ' ' '
φρός καί πεταλουδίζων στοχασμός. Ό Νιρβά

νας δέν είχε μιά ένιαία θεώρηση, δέ μπόρεσε 
. νά δώση στόν κόσμο σάν πνευματικό δεδομένο ν 

μιά ένότητα, ένα γενικώτερο υπεύθυνο νόη
μα, Ήταν άπλώ;, νομίζω, ένα πνεύμα μι
κροαστικό προικισμένο μέ τήν παλαιική διά
θεση γής ευτράπελη; διήγηση;, αύτοΰ πού 
στά χωριά άκόμα όνομάζουν μ α α ά λ ι. Έξω 
άπό τό μασάλι—τό έκλεπτυσμένο, άναντίρρη· V 
τα—ό Νιρβάνας δέν υπήρχε, ' : '' '■ ’

Ό Νιρβάνα; ύπήρξε καί‘κριτικός τής λρ-*. 
γοτεχνίας.,Ή κριτική του άντίληψη, πηγά
ζοντας άπ' εύθείας<άπό τή διαίσθηση, ήταν 
μιά σκέψη στέρεα καί ό^θή. Όμως ύπάρχει 
κάτι πολύ παραπάνω άπ' αύτό.

Ό Περικλή; Γιαννόπουλος γιά τόν όποιο 
σέ συνέχεια μιλάει ό κ. Χατζίνης, ύπήρξέν 
ένας φανατικό;: ξεχώρισε τόν κόσμο σέ δυό, 
σέ ύπέρ καί κατά καί άρνήθηκε κάθε δικαί
ωμα σέ κείνο πού δέν είναι ύπέρ. Ή έσχάτη 
αύτή άφέλεια θά ήταν πηγή άληθινού πλού
του, άν υπήρχε ή ανάλογη πνευματική δύνα
μη έκμεταλλεύσεω;. Άλλά κάθε άλογο, πού 
καλπάζει, δέν εΐναι Πήγασος.

Ό Φώτος Πολίτης. Τόν όνομάζει δ κ. Χα
τζίνης έναν «φανατικό»' καί είναι. Ένας φα- ,'ι| 
νατικός τής συμπεριφοράς, ένας πολεμικός ►. 1 
φιλόσοφος τής δ ι α γ ιη γ ή ς· Αύτό; δέν έπό- 
νεσε άπό τή ζωή. Όργίοθηκε μαζί τη; καί' 

'τήν απείλησε μέ τό φραγκέλιο δταν τήν έ- ' 
βλεπε νά μή στέργη νά μπή στό όπτικό τόξο 
τών παρωπίδων του. ’Αλλά τά πρότυπα «δια
γωγής·, πού σηκώνει στην υψωμένη, δεξιά 
του μπροστά μας, είναι ξέύα. Καί για τούτο ι 
ό Φ. Πολίτης είναι ένας μονότονος ψάλτης' 
τού τραγουδιού του, πού τό τραγουδάει μέ / 
πίστη. Ποτέ δέ μπόρεσε νά διαλεχθή μέ τόν' , 
έαυτό του γιά τις ίδιες του τίς Ιδέες. Ούτε 
τίς γκρέμισε πρώτα γιά vq τίς οίκοδομήση. 
Γι’ αύτό, δέν εΐχεν έξέλιξη.

Καί άν έζήτησε νά ξεσηκώση τήν έρπουσα 
έλληνική ζωή, ή προσπάθεια του δέν ύπήρξε 
γόνιμη,' διότι προέβαλε μπροστά της ένα υπό
δειγμα πολύ μακρυνό, άφθαστο καί άδύνατο, 
ένώ δέν εΐδεν, δτι ή έννοια τής ζωής καί ή 
βελτίωσή τη; εΐναι ζήτημα βαθμιαίας 
κατακτήσεως. -1 ;

Έπειτα ό κ. Χατζίνη; μιλάει γιά τόν κ. 
Γρ. Ξενόπουλο. Θά ήθελα έδώ νά πώ πόση έγ, 
τύπωση μοΰ κάνει στό σύνολο τό έργο τού 8ε- 
νοπούλου : πόση άρμονία ύπάρχει μεταξύ τής ' ' 
ζωής καί τής έσωτερικής διαθέσεω; τού κ. 3. ' 
τής πνευματικής καί συναισθηματικής. Ποτέ 
ό κ. 3. δέ διαφώνησε μέ τή ζωή. Δέν τήν έζή
τησε άλλοιώτικη, τήν είδε δπως τήν είδε, σάν ·’ 
πειρασμό καί τή φοβήθηκε. Καί πρόσδεσε στή 
ζωή τό φόβο του. Κι* άπ" αύτό το γάμο γεν- 
νήθηκε τό έργο του. Αύτό ε|ναι τό αιώνιο 
στοιχείο στό έργο του·

Ώστόσο ό ιδιαίτερος τρόπος, τό ύφος πού 

πικότητα — δέν έχει τήν ίδια άντοχή μέ τή 
θεώρηση τής ζωής, πού μάς δίνει μέσ’ άπό

85
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τβύς φόβους του. Ήδη έχει κάτι τό ξκχερα- 
ύμΐ·ο. Είναι ή έχιτηδ«υμένη άφέλεια ; «ίναι 
ό γλυκασμός | είναι ή υπερβολική Ισως άπλό- 
τητα j

Ό Ν. Καζαντζάχης. Κι αύτός δέ διαφώ
νησε μέ τή ζωή, όσο τουλάχιστο μάς αφήνει 
νά πιστεύουμε ή «Ισπανία» του. Είναι νΓ 
αύτόν μάγισσα η ζωή καί ζητεί νά ύποταχθή 
στό θέλγητρό της. ‘Επιθυμεί νά σβήση μέσα 
σέ μιά αίωνια στιγμή ζωής. Καί σπεύδει νά 
τή ζήση. "Αλλ' Ιδού ή περίπτωση νά πούμε, 
δτι ο Καζαντζάχης δέν είναι ένας έσωτερι- 
χευμένος στοχαστής.

^•ηγείται τίς έντυπώσεις του, συνθέτει 
τήν πνευματική μετουσίωση τών έντυπώ- 
σεών του, πού είναι δμως πάντοτε έξωτερι- 
κές έντυπώσεις : περιγράφει μέ ζωηρά χρώμα, 
μέ αντιθέσεις Ισχυρές, μέ έντονο chiaro ecu· 
10 αύτό πού γιά μάς είναι θαμπό καί μόλις 
έπαισθητό. Τοϋ είναι ξένος ό κάπως άχνη, 
ρδς φιλοσοφικός ρεμβασμός μπροστά σέ μιά 
εσωτερική είχόνα, μπροστά άχόμη σέ μιά 
δυσαρέσκεια καί άνάγκη μεταβολής. Εννοεί
ται, μεταβολής ψυχικής ατμόσφαιρας.

Δέ θά παρακολουθήσω τόν κ. Χατζίνη 
καθώς ζητάει νά μάς πάρη άπό τό χέρι καί 
νά μάς όδηγήση έξω άπό τά έλληνικά λογο
τεχνικά σύνορα. 'Αρμόδιοι γι* αύτά νά ποϋν 

ι ' άλλοι, οί ξένοι. ‘Εμείς ζοϋμε τή ζωή τοΰ δι
κού μας χωριού, γι'αύτή παθαινόμαστε. Αύτή 
μάς κάνει νά ζοϋμε είλικρινά καί άμεσα.

>■ fH γενική έντύπωσή μου άπό τ'ις σελίδες 
πού αφορούν τόν Νίτσε, τόν Ντ’ ‘Αννούντσιο, 
τόν Μαίτερλιγκ είναι ότι έδώ ό κ. Χατζίνης 
«γνωρίζει», στις έλληνικάς σελίδες του «δη
μιουργεί».

“Ας σκαλίζουμε όλο καί πιό έπίμονα τά 
έλληνικά μας πράγματα, Δέν έχει σημασία άν 
ημείς θά είμαστε πού θά βρούμε το αληθινό 
ή θά είμαστε οί γελασμένοι. Δέν πρόκειται 
γιά μάς- *0 κριτικός έργάζεται γιά ένα απο
τέλεσμα έντελώς αντικειμενικό. Γι’· αύτό ό 
κριτικής έχει δίκιο άκόμα κι δταν έχη άδικο. 

'.*Ρ μ. Χατζίνης χαίρεται αύτή τήν απρό
σωπη καί αντικειμενική χαρά της έρευνας. 
Αύτό είναι τό πρώτιστο. Έπειτα ή δύναμη 

; ' καί -τό - βάθος τής έρευνας τί σημασία μπο
ρούν νά έχουν μπροστά στήν άλήθεια, πού 
κερδίζεται καί άπό τήν παρανόηση άκόμα 

' ' χαιάπότήν απάτη ; Γιά ποιό λόγο νά προ- 
. σπαθοΰμε νά τού βρούμε ψεγάδια, δταν καί τά 
■· ψεγάδια άκόμα είναι δημιουργικά καί χρήσι

μα) -Ένα πράγμα μονάχα μάς χρειάζεται νά 
Λ (δούμε 1 δτι έχουμε μπροστά μας έναν λεπτό 

καί .ευαίσθητο διανοητή. Κ* εναν ένθουσια- 
.’ σμένο άπό τόν ίδιο του τό σκοπό, έναν άγνό 

πνευματικό όδοιπόρο. Μιά φυσιογνωμία εύερ- 
γετική γιά τήν υπόθεση τών Ελληνικών Γραμ-

;.’4 μάτων· ’ 

" *
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Δ. ΒΕΖΑΝΗ «Πολιτισμός καί έπιατήμη 
τού πολιτισμού ».

Στή σειρά τών έργων τής «Έρευνας» τού 
κ. Κασιγόνη δημοσιεύεται ή παραπάνω μελέ
τη. Είναι μιά σύνθεση στοιχείων κατατοπι
στική. Συχνότερα περιγραφική καί σπανιότε
ρα διαλεκτική. Ό συγγραφέας φαίνεται, πώς 
σπεύδει νά συγκεντρώση καί νάκατατάξη τήν 
ύλη τού θέματός του χωρίς νά ζητή νά δη- 
μιουργήση μπροστά μας όρους ίσωτερικούς 
τέτοιους, πού νά πηγάζη ή μιά σελίδα άπό 
τήν άλλη Ό σκοπός τού βιβλίου, πρακτικός. 
Όστόσο διακρίνεται μέσ* άπό τό χρήσιμο αύ
τό μελέτημα ό άνθρωπος, πού κατεχει πολύ 
περισσότερα άπ' ό,τι μάς λέγει. Έχουμε αύτή 
τήν έντύπωσή, δτι μάς δίνουνται λιγώτερα, 
έκ τού περισσεύματος καί τίποτε έδώ δέ θυ
μίζει τά έργα, πού είναι περιμαζέματα καί 
καί προσφορές έκ τού ύστερήματος.

Ένα άκομα ώστόσο έχει νά παρατηρήση 
κανείς ; τήν φανερή ξηρότητα τού ΰφους, πού 
δέ φτάνει νά κάνη τό βιβλίο έπαγωγό, δπως 
νομίζω, ότι θά έπρεπε νά είναι ένα βιβλίο δη
μοσιευμένο στήν έκλαϊκευτική σειρά τής «'Ε
ρευνας».

« ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ».

Έκδόθηκε τό τεύχος β' τοϋ τόμου IB' τής 
«Λαογραφίας». Είναι γνωστό, πώς ή «Λαο
γραφία» είναι περιοδικό δελτίο τής Ελληνι
κής Λαογραφικής Εταιρείας, τό όποιο διευ
θύνει δ καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου μας 
κ. Στ. Κυριακίδης.

Τό τεύχος περιέχει έργασίες λαογραφικού 
περιεχομένου, βιβλιοκρισίας τού κ· Στ. Κυρια- 
κίδη, βιβλιογραφικά σημειώματα καί πίνακα 
νέων βιβλίων.

Συνιστούμε στό κοινό πού μάς διαβάζει, 
τήν παρακολούθηση τής σειράς τών τόμων 
τής « Λαογραφίας» σάν ένα διπλό κέρδος, 
πνευματικό και έθνικό. Πνευματικό, διότι μάς 
δίνεται ένας άκόμη τρόπος νά Ικανοποιήσου
με τό λογικευμένο γνωστικό μας, πού ζητάει 
νά θέση μιά τάξη στά πράγματα καί νά τά 
κατακτήση μέ τή σαφή γνώση· έθνικό, διότι 
ή γνώση αυτή είναι γνώση ήμών τών ιδίων. 
Καί δέν ύπάρχει πιό «έθνική» ύπηρεσία άπό 
τό νά γνωρίσουμε τί είμαστε σάν λαός, σάν 
γνήσιες έλληνικες άνθρώπινες μονάδες.

Μονάχα άπ* αύτό πέρα, θά πάμε νά βρού
με τόν τρόπο νά γίνουμε κάτι άλλο, καλύτε
ρο, άνώτερο, πνευματικώτερο.

Β. NftTH «Τά ανάκτορα τοδ Γαλερίου 
καί Μαζιμιανοδ ».

Ένδιαφέρουμαι νά μάθω τήν άλήθεια πά
νω στό πρόβλημα, πού καταπιάσθηκε νά λύ
ση ό σεβαστός καθηγητής μου καί ήδη συν



ταξιούχος γυμνασιάρχης x. Β. Νώτης, Όμως 
ένδιαφέρουμαι σ* έναν βαθμό έξαιρετικό, πέρ’ 
άπό κάθε αναζήτηση τής αλήθειας, νά ξανα
ζήσω τόν άνθρωπο καί τό πνεύμα τουμέσ'άπδ 
τδ έργο του. Καί, ακόμη, νά ζωντανέψω μπρο
στά μου ένα παρελθόν τόσο μακρυνδ πιά, 
ένα παρελθόν πού πέρασε καί δέν υπάρχει 
έλπίδα νά ζαναγυρίση· παρελθόν άσήμαντο 
στό βάθος, άλλά ώστόσο χρυσοστολισμένο μέ 
τά στολίδια τής παιδικής ηλικίας, πού είναι 
τδ γέλοιο, ή ξεγνοιασιά, ή μαθητική πονηρία, 
ή έχθρική άγάπη τοϋ μαθητή πρός τό δά
σκαλό του. Γιά τούτο τό Βιβλίο τοϋ κ. Νώτη 
πέρ' άπό τήν ψυχρή και καθαρευουσιάνικη 
άλήθεια, τήν όποια άναζητεΐ, μού είναι ένα 
θερμό καί άψύχραντο «κάτι», πού μέ ξανα
φέρνει στήν άξαγόραστη άνόητη νιότη, στήν 
έπιπόλαίη άνεκτήμητη έφηβική ήλικια. Γιά 
τούτο τό βιβλίο τού κ. Νώτη τδ άγάπησα, τό 
φίλησα καί τέλος τό άφησα κατά μέρος, θλι
βερά ψιθυρίζοντας, όπως ό Γάλλος έκείνος : 
«Fais dodo, mon tree cher».

Μ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ «Πρόοδος καί αυγ. 
χρονισμός τοΰ Έθνους».

Τδ δοκίμιο τούτο στρέφεται γύρω στίς ά- 
• σθένειες τού νεοελληνικού χαρακτήρα καί πο

λιτισμού καί ζητάει νά βρή μιά θεραπεία καί 
μιά καλυτέρευση.

Ή αναζήτηση αύτή γίνεται μέ φανερή ά
γάπη πρός τήν Ελλάδα, τήν όποια ή δοκιμιο
γράφος ζητεί νά ίδή καλύτερη. "Ισως ό τρό
πος τής άναζητήσεως αύτής είναι κάπως 
άπλουστευτικός καί ίσως λείπει άπ’ αύτή ή 
υποψία γιά τό μέγεθος τής δυσχέρειας πού 
παρουσιάζει μιά λύση παρομοίων ζητημάτων, 
όμως άνεξάρτητα άπ’ αύτό πρέπει νά όμολο- 
γηθή, ότι ή έρευνα τής Κας Άργυροπούλου, 
αν δεν Ικανοποιεί πλήρως, παρέχει όμως έδα
φος σέ συζητήσεις.

Γ. ΜΑΡΚ1ΔΗ «Στοχασμοί καί σημειώ
ματα».

Ό κ- Μαρκίδης είναι ένας συγγραφέας 
πλούσιος άπό γνώσεις, ένας μεγάλος θησαυ- 
ριστής ξένιον γνωμών καί σκέψεων. Μιά δυ
νατή μνήμη συγκρατεί όλο τό άτελείωτο πλή
θος τών προσώπων και πραγμάτων πού γνω
ρίζει, τών ξένων σκέψεων, πού ένθυμεϊται 
καί αύτή ή Ικανότητα τής μνήμης του τόν 
διευκολύνει νά δίνη μορφή πιό σμλληπτή στή 

σκέψη του. Καί τώρα παρουσιάζεται τδ φαι
νόμενο, ότι ή σκέψη του, σκέψη συχνά πρα
κτική καί διδακτική, άποφθεγματική καί μο· 
ραλιστική, δέν παρουσιάζει τοσο ένδιαφέρον 
στήν άφηρημένη πνευματική της διαχείριση 
όσο όταν επενδύεται μ’ ένα παράδειγμα η 
όταν ένας ξένος στοχασμός άναφερόμενος τήν 
παρουσιάζει μπροστά αας έντονώτερα. Τδ κα
θαρόν έννοιολογικό με^ος τών στοχασμών του 
θά ζητούσε μιά μεγαλύτερη ένταση καί Βρα 
χύτητα καί μιά περισσότερη δροσιά νιά ν · 
πλησιάσουμε σέ κείνο, πού θά όνομαζουμά 
maximes. Άλλά ό κ. Μαρκίδης δέν βαίνεε 
έντελώς παύει σ’ αύτή τήν πρόθεση. ι

*βστόσο κανείς δέν μπορεί νά άρνηθή, ότι 
ό τόμος αύτός τών στοχασμών καί σημειω
μάτων παρουσιάζεται μέ σοβαρότητα καί ότι 
άν λείπη άπό τό συγγραφέα ή φινέτσα τού 
ύφους ένός καθαρού λογοτέχνη, ό κόσμος 
στόν όποιο μάς μπάζει είναι ένας κόσμος 
πνευματικής ήδονής, έστω καί άν είναι πε
ρισσότερο τού πρέποντος πρακτικός, υπομνη
ματισμένος μέ παραδείγματα, διδακτικός, καί 
ή πνευματική μεταβάλλεται σέ γνωστική ή- 
δονή.

ΠΑΝΤ. ΜΠΙΣΤΗ «Ταξίδι στην Ελλάδα».

Ό συγγραφέας ταξιδεύει άνά τήν Ελλάδα 
καί μάς διηγείται τίς έντυπώσεις του. ΟΙ έν- 
τυπώσεις αύτές είναι έντελώς έξωτερικές. 
Δέν προσέρχουνται άπό άνθρωπο πού μπό
ρεσε καί είδε 'κάτι πιό πέρ* άπό τδ φαινό
μενο, πού μπόρεσε νά θερμανθή άπό τδ θέα
μα, πού μπόρεσε νά μεταβή άπό τή δημοσιο
γραφία στήν τέχνη- Πουθενά'.ό δημιουργικής 
θαυμασμός, πουθενά ή συγκινημένη συγκέν
τρωση καί θεώρηση. Μία κακή δημοσιογρα
φία. '

SOGNO D’ORAZIO Beniamino Rampello.

Κυκλοφόρησε τελευταία τό δραματικό έργο 
τού κ. Beniamino Rampello μέ τδν τίτλο τό 
«Όνειρο τού Όρατίου» στό όποιο γίνεται μιά 
πραγματική άποθέωση τής Ρώμης. Ό συγ
γραφέας πού είναι θρεμμένος μέ τδ κλασσικό' 
πνεύμα καί πού τόν χαρακτηρίζει μιά έξαιρε- 
τική πολυμάθεια μάς έδωκε ένα έργο μεγά
λης πνοής πού μπορεί μαζί νά ένθουσιάσει 
καί τό μεγάλο πλήθος. Γραμμένο σέ στίχους 
μουσικώτατους φερνει γενικά τήν σφραγίδα 
ένός δημιουργήματος διάρκειας.

Μ. Η.
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Π. Χηανδωνέδη «Τό .'κλασσικό^καί τό ρομαντικό».
□St· Ηεφλούδα «ΣτόΊρώς τοΟ λευκοΰ άγγέλου».
Γ. «λίλιου «Σ^ώ ϊχνη τοΟ'άγνώστου θεοϋ». ,/
•Γ, Βαφσπούλου «Προσφορά».
•^.λχ·’Γςαννοπούλου «‘Ηρωική περιπέτεια».
Π5 Χπανδωνέδη «‘Η ζωή πού άγαπά τόν έαυτό της». . .
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“ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ Φ.Ο.Π.,,

Μέ 32 σελίδας πλουσίως εικονογραφημένα;, καλλιτεχνικόν εις ,έμφάνισιν 
^κυκλοφόρησε τό 8ον τείχος (Αύγουστου 1939) τοΰ από 9ετίας τακτικώς έκδιδομέ- 
νου κατά μήνα Φιλολογικού και Φυσιολατρικού «ΔΕΛΤΙΟΥ Φ.Ο.Π.» μέ ύλην 
jupdovov kGi εκλεκτήν, άφιερωμένην είς την θάλασσαγ, έπί τή εύκαιρίφ τής δργα- 
«ουμένης κατά τόν Αύγουστον Ιδθημέρου έκδρομής τοΰ Φυσιολατρικού Όμίλου 
Πειραιώς, άνά τάςζΚυκλάδας Νήσους.
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ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
■ ·'" · ·’; ■ ί .,

τής 1ης Μαρτίου ήρχισε νά λειτουργή, έγ Άύήναις ένα πρωτότυπον 
διά |όν γόπον μας γραφέΐον, τού όποιου αποκλειστικός σκοπός θά είναι ή έξυπη- 

τού καθημερινού και περιοδικού τυπου τόσον τής πρωτευοΰσης ρσον και τών 
έποιρχιών ή τοΰ έξωτερικοΰ, τής Καλλιτεχνίας,' τών διανοουμένων μας, τών έπιστη- 
ίιώΫ ώς και κάθε άλλης πνευματικής έκδηλώσεως τού τόπου μας.

£ Διά περισσοτέρας πληροφορίας γράψατε στήν προσωρινήν διευθυνσίν του ζη· 
ΐοήντές και τάς είδικάς έγκυκλίους πού έκυκλοφόρησε:
>!Γ «Πρακτορεϊον Πνευματικής Συνεργασίας», Γραμματοθυρ'ις 320. ’Αθήνας.

- ·’ · '



'05ί>ί ‘Αρμρδίον, 5

ικου

939

.παρ·

.ωη»
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JjiPi·’ ;’Afii).ya. 133S.-TO-‘Λαογραφία, ,Λελτίον τή; Έλλήνι· 
;ι;,ελεία -St. ΐίυριακίδοσ τόμο* 12, τενχ. 2. Οεσσαλργίκη. 
ήμίί'ίϊίίώ.Λ'πολιτισμ.αύ (’Εκδ. «Έρευνας»). ’Αϊεξάν,δρει,α, 
ί/ίΤ''ζβ·1SrvortovXav «Ή δμισκεδμσπκή τέχνη». (’§κδ,, 
«ίίΧ μίγΐστ< >ς τ ών ' Ε λλή νών καταν. τητων της Δυαεως» 
$&6κοήί<ι Κύπρου; 193'1. — Ά. Χαλά «Τό μυστικό τής 

'ωάννου ΑΙαλανδρινοΰ «Σάν &βιρο, σάν παραμύθι» Αθήνα 193θ. — Ά. Χαλά «Έ· 
5άτή». — Παν. Μπίμτη <T«5$OwYy‘‘Ελλάδα» Κόπρα:, Γάθ'Λ — Ά. Χαλά »Ποιός ό 
»τής-άρχαίμςί έλληνοόίς «ολχτεάις»·.— Γ. Χατζίνη «ΙΙρόοωτα καί .ηιυχέ;» ‘Αθήνα, 

19W’— Λ- Βοζανάκη τΚάκυ άα’ τι; Λεΰκεε‘τυί’ ΙΤασμζιοϊ-
Κ. Κεαίσαγλαυ «θεία μηνύματα·'’Αθήνα, 1939. — Γερ. Γρηγόρη «ΙΙορεια μεσ’ α:ή 
^Η^^^ΜΜ^-'/ΟΙ'δνίτμιήϊί'Άάή'’",'1939. — Ό. Καλιορή -Τραγούδια τής λ'"Χή> 
Wi-^· Κ» Νταϊφά «Οί άνθρωποι τοΰ -Βάλτενο ’Αθήνα, 11'30.— Π. ΌρολΛγά ‘Ίων. 

Γ· ΣφίΜαοϊάμη «Εισαγωγή ατό λυρικό μύθο
-'ίρώττι τής πώλης» -Κάίρρ,Ίθθθ. — Μ. Παπαδάιου ‘Αόρατοι δρόμοι» Κάιρο, 19119. 
ίρο ‘Ποιήματα?'.’Αθήνα,'ί939>’·—’Αλεξάνδρας Πλακωτάρη «Λυρισμοί» ’ΛΙιιινα, 19·ίθ 
^θΐ«ώ> συζύγων» μετ. St.Φωτισδη· ‘Αθήνα, 1939.

L^'T^-.*·· ·~ ·'-ϊΖτ-Τ l··'· ' ».·♦»:.■. . . . .. . ~»iii»|pjr ΛΓ r ‘ "« ■ A
'ράμματα» Μάόκ. ’Ιούνιος, Ί ιόλιοτ, 1939. «Κυνουριακή Έπιθεώοησι.γ·» (’Αθήνα). 
^ήρι$< &,.3W,.3SO, ;Η8Χ, 1939 ι '.Αθήνα). «Παιδαγωγική» Μάιος - Ί·.·ΐ'νι >ς lrfiy 
έντυςαή^ρονικά» Ιούνιος,. 1939 (’Aliijva). .«ΙΕλληνις» ’Ιούνιος, Ίου/.Ί'.

Ε^^δ^ΐ^ή^ίίΙ.ή'ίΛρήέί^ΐΜάϊρς, ’Ιν.ύνιος, Ιθ.ίύ (Ν,άπολις Κοή/Ί 
ί/)ογάάαέθς,ίΪ93θ (Κί«ρρς)ό«7Αγΐ·θί Ίάσων και Χυοίπατρο;» (Κέρκ 
^'(ΙΙάτρΐή^ίΐβφίΟ.Π.» Αύγουστός 1939 (ΙΙειρσιάΛ «Ράδιο - Έπιϋεώ

■■ ·ί:ή^. ; A... ■ ·

ΒΛ®μί*τ*·ΐ! ·, ■■■ ■-
3©' Πιερίων» (Κήτέρίνη). «Έφημερίς τών Λεσβίων»

(ΣΰρσςΑ-«’ίΕ»τάνησος» (Κέρκυρα). «Έρευνα» (<!'
^ΤβΐΙ^ζό^νή^^χΑβήνα), «Φωνήήτού. Αίγίου». '
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Totrtur·

_  .. . _ κατ' ίϊος Lilin- ■ 't.’■' 
άπηεΙεαμ'άΐΜμ· ύιαφήμιαιν ιών .ιρο- 
τζί Χώβ^ίβας
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ΣυνιίΙεΙ tls ιηκ ί>πύ αολλιτέρονς δρους ιοπυ- 
Οπηοιν χαί διά^εαίν ΐ<·ΐ>»· είς ιό t’owri-jixor 
y.al /ςαι/^ρ/χόχ,.

'*?&?>' ’ ■’ - ?'■·:“!■ ■’ -'

!·';■'"■ *^<φα»·ίίά τή* ξίνήν αα^αγωγην ίΐΐ. τάς χαλ·
'·; hi/ρας ηο/άτιμαί : xqJ ιιμής καί όιευχοίννει.

; · τΛρ παρολλ>}λ(θμά* Ζ(ον μΐ την προαγωγήν τϋΰ
ίίί'·.·. : τά^Μ? μμζ~ J ’ j

··*. ·'
γ'. ΐ^οίωςό βραβεία καί ε.ιαϋλα εΐ; Βι-

*». ί»κρα/ω?1?ΰί.

^■.Λ- Μεγαλαΐ· εκπτώσεις ναύλων διά τού 
πισκέπτας καί μεταφοράς εκθεμάτων.
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·.«><· Πληροφορίαι εί; τάς Τοπικά; Επίτροπός, εί; 
ίί,λ . ■"· έδρα; -τών Νομών τοΰ Κράτους και εί; τά 
«=·>. ·: τόπους Πρακτορεία.


