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25.

δωρεάν-

Τόν τελευταίο καιρό σημειώθηκε, σέ όρισμένους πολιτικούς, 
δημοσιογραφικούς, ϊσως καί στρατιωτικούς κύκλους τής Αθή
νας, μιά κίνηση πού μπορεί νά μήν είναι πολύ σημαντική 
αύτή καθεαυτή, άλλά άξίζει ωστόσο νά έξεταστεΐ μέ προσοχή ώς 
σύμπτωμα μιάς γενικώτερης κατάστασης τών πνευμάτων. Ή 
κίνηση αύτή, πού εκδηλώθηκε άρχικά άπό τΙς στήλες τής έφη- 
μερίδας ‘Εστία, έθεσε ώς κυριώτερο αίτημά της τήν κατάργηση 
τών παλιών παρατάξεων τοΰ βενιζελισμοΰ καί τοΰ άντιβενιζε- 
λισμοΰ καί τή δημιουργία μιάς «Τρίτης Κατάστασης» μέ σκοπό 
τό ριζικό έξαγνισμό τοΰ Κράτους καί τής κοινωνίας. Ή σχετική 
άρθρογραφία τών είσηγητών τοΰ νέου προγράμματος είναι πο
τισμένη άπό κάποιο φασιστικό ύφος άρκετά καθαρό, κυρίως 
τής γερμανικής σχολής (ή γερμανική νοοτροπία ξαναγίνεται 

«δυστυχώς τής μόδας στόν τόπο μας καί φαίνεται πώς ύπάρχε!
Περιοδικό “Ι.ΔΕ1Α,, τομος ιιι 5
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ή τάση νά ξαναγίνουνε τής μόδας κ' οί. γερμανικές μέθοδες γιάε 
τή διακυβέρνηση τών λαών). Αναφέρθηκαν καί μερικά όνόματσ. 
τών άρχηγών τής νέας κίνησης. Δέν ύπάρχει λόγος νά τά συγ
κρατήσουμε άφοϋ κανείς άπ’ αύτούς δέν έχει όρεξη νά άνα- 
λάβει φανερά τις εύθύνες τής άρχηγίας του, μά ϊσια ϊσια δλοα 
όσοι ονομάστηκαν βιάστηκαν νά διαψεύσουν προκαταβολικά 
τή συμμετοχή τους στό μελλοντικό πραξικόπημα.

Ή πρώτη παρατήρηση πού θά κάνει, ό καθένας είναι ότι 
καί ή κίνηση αύτή, όπως καί πολλές άνάλογες έκδηλώσεις τής 
πνευματικής καί τής πολιτικής μας ζωής, φανερώνει πώς τά πα
λιά πολιτικά μας συγκροτήματα—ή πολιτική κρούστα τής έλ- 
ληνικής κοινωνίας—έχασαν τήν έπαφή μέ τις ζωντανές πραγ
ματικότητες τοΟ τόπου. Οί παρελθοντολογικές διενέξεις τους 
δέ συγκινοΟνε πιά τήν κοινή γνώμη, άλλά τουναντίο πολύ συ
χνά τήν κάνουν νά δυσανασχετεί καί νά άναζητεΓ μέ νευρικό
τητα καινούργια συνθήματα, πού νά έκφράζουν τις σύγχρονες 
άνάγκες, πού νά θέτουν τά σύγχρονα προβλήματα. Ό βενιζε- 
λισμός κι ό άντιβενιζελισμός έκλεισαν τόν κύκλο τους. Τελεί
ωσε ή έποχή τους. Ο πρώτος κυριάρχησε δημιουργικά μιά έλ· 
ληνική είκοσιπενταετία, έκανε ιστορία. Ό δεύτερος, δπως φα
νερώνει κ’ ή δράση του κ’ ή όνομασία πού διάλεξε μοναχός του, 
περιορίστηκε στό στείρο καί άδοξο ρόλο τοΰ άρνητή. Ό πρώ
τος ύπήρξε μιά έκρηξη ζωντάνιας, μέ δλες τις όμορφιές καί 
τις άσκήμιες τής ζωής. Ό δεύτερος, μιά όμαδική εκδήλωση τοΰ 
πνεύματος τής άρνησης, μέ δλην τήν άσκήμια τής μοχθηρίας, 
τοΰ φθόνου καί τής άνικανότητας καί δίχως καμμιάν όμορφιά. 
Δέν ύπάρχει σήμερα καμμιά άμφιβολία πώς ή ζωή έκ τών ύ- 
στέρων θά δικαιώσει τόν πρώτο, παρ’δλα τά άδικήματά του. 
Μά τώρα πιά κ’ οί δυό αύτές παρατάξεις, πού διχάσανε τό ► 
έθνος, ξεπεράστηκαν όριστικά. Οί άγώνες τους δέν άνταπο- 
κρίνουνται σέ ζωντανά ζητήματα, άλλά σέ έπιβιώσεις ζητη
μάτων τοΰ παρελθόντος. Τά μίση τους δέν τά αισθάνεται ή 
νιότη. Η νοοτροπία τους, πού διαμορφώθηκε πριν τά 1922, δέν 
είναι κατάλληλη γιά νά συλλάβει τόν παλμό καί τις τάσεις 
τής έποχής. Κ ή κόπωση κ ή φαυλοκρατία, πού χαρακτηρίζουν 
σήμερα τά δυό μεγάλα κόμματά μας, όφείλουνται στό γεγο
νός δτι καί τά δυό έπαυσαν άπό καιρό νά άνανεώνουνται, νά 
άντλοΰν νέες, φρέσκες όρμές άπό τό έθνος, πού άπομακρύνθη- 

κε άπ αύτά καί προχωρεί μοναχό του όρμέμφυτα, μές στήν 
όμίχλη, χωρίς πυξίδα, πρός άγνωστα πεπρωμένα.

Μιά νέα πολιτική κίνηση, πού θά είχε σκοπό νά έλευθερώ. 
σει τόν τόπο άπό τά ξεπερασμένα πολιτικά συγκροτήματα καί 
άπό τούς άγονους άνταγωνισμούς τόυ παρελθόντος, θά επρε- 
πε κατ’ άρχήν νά γίνει δεκτή μέ εύμένεια, άλλά ύπό ένα βα
σικό δρο : νά εΐνε πραγματικά νέα, νά πηγάζει άπό τις νέες 
άνάγκες τοΰ έλληνικοΰ συνόλου, νά έκφράζει τις νέες συνθή
κες τής ζωής μας, νά προσφέρει λύσεις γιά τά σημερνά προ- 
βλήματά μας, πού δλοι τά έχουμε συνειδητοποιήσει έξόν άπό 
τούς άνθρώπους πού μάς άντιπροσωπεύουν στή Βουλή. Δυστυ
χώς δμως γι’ αύτήν, ή νέα κίνηση, δπως κι’ δλες οί άλλες κι
νήσεις πού διεκδίκησαν ώς σήμερα τόν τίτλο τής «Τρίτης Κα
τάστασης», έδειξε άπό τήν πρώτη στιγμή πώς είναι, στή νοο
τροπία της καί στις προθέσεις της, έξίσου παλιά δσο κ’ οί άλ
λες «καταστάσεις» μας. Φανερώθηκε σά μιά άπεγνωσμένη 
προσπάθεια γιά νά διατηρηθούνε στή ζωή τά σύμβολα καί 
τά ήθη τής προπολεμικής Ελλάδας, συνταιριασμένη μ’ έναν άπό- 
λυτο συντηρητισμό στήν περιοχή τών κοινωνικών καί οικονο
μικών ζητημάτων. Γνωρίζουμε καλά τις έντιμες προθέσεις καί 
τόν πατριωτισμό τών εισηγητών της, άλλά, μ’ αύτό τό δρόμο 
πού πήραν, δέ νομίζουμε πώς μπορούνε νά κάνουνε καλό. Μιά 
τέτοια κίνηση δέν είναι ικανή νά δημιουργήσει ένα νέο ένθου- 
σιασμό στήν Ελλάδα. Κι’ άν κατόρθωνε ποτέ νά έπικρατήσει, 
μέ άνθρώπους πιο καπάτσους καί μέ βίαια μέσα, πιστεύουμε 
πώς, όχι μόνο δέ θά βοηθούσε καθόλου τήν πνευματική, κοι
νωνική καί πολιτική πρόοδο τοΰ τόπου, άλλά καί θά μάς έριχνε 
πολύ πίσω. Ξέρουμε τί μεγάλες παρακαταθήκες μεσαιωνικού 
πνεύματος κρύβουνται μές στήν κοινωνία μας κ έχουμε σοβα
ρούς λόγους νά φοβόμαστε πώς ένα ελληνικό φασιστικό κα
θεστώς θά έκλινε μοιραία πρός τό πνεύμα αύτό, δπως συνέ
βηκε άλλοτε μέ τις μοναρχικές άπόπειρες τών Γλυξβούργων 
καί μέ τόν πρωτόγονο φασισμό τού στρατηγού Παγκάλου. 
Καί καμμιά σύγχρονη φωνή δέ θά μπορούσε πιά νά άκουστεΐ. 
Φανταστείτε τι έχει νά γίνει άν άρχίσουνε ποτέ νά καίνε βι
βλία στις πλατείες τής ’Αθήνας, στό δνομα τής θρησκείας, 
τής Οικογένειας καί τής ’Ηθικής !

Γιά μάς τά μεγάλα προβλήματα τοΰ τόπου είναι σήμερα 
κυριώτατα κοινωνικά, καί δέ θά λυθούνε βέβαια μέ τό.νά άπα-



60 ΙΔΕΑ ΙΔΕΑ 61

γορευτεΐ ή δημόσια συζήτηση άπάνω σ’ αύτά. Ούτε θά λείψει 
ό κουμουνισμός αν σταλοΟνε οί πιό ζωηροί κομμουνιστές στά 
ξερονήσια τοΟ Αιγαίου. Ούτε θά άναστηλωθεΐ ή τόσο ξεπεσμέ
νη ήθική ζωή τής έλληνικής κοινωνίας μέ στρατιωτικές διατα
γές καί μέ έπικίνδυνες άναβιώσεις τοΰ θρησκευτικοΟ φανατι
σμοί). Οΰτε μπορεί νά συγχρονιστεί καί νά έκπληρώσει τόν 
προορισμό του ένα εύρωπαϊκό Κράτος τοΰ ΕίκοστοΟ Αίώνα, μέ 
άποτυχημένες παλαιοελλαδίτικες παραδόσεις συγχωνευμένες 
μέ πρωσσικό μιλιταρισμό. Τό είπαμε πολλές φορές πώς δέν 
πιστεύουμε στις θαυματουργίκές καί καταστροφικές λύσεις καί 
στούς θεωρητικούς φανατισμούς, πού θυσιάζουν τήν πραγματι
κότητα γιά χάρη ένός δόγματος, γιά τοθτο άλλωστε δέν είμα
στε κομμουνιστές. Πιστεύουμε όμως στήν άνάγκη μιάς νέας 
κοί' ωνικής όργάνωσης, πού νά στηρίζεται σέ μιά πιό λογική 
ρύθμιση τής λειτουργίας τών οικονομικών δυνάμεων καί νά έ- 
ξασφαλίζει τήν ύλική ισότητα τών άνθρώπων, τήν κοινωνική δι
καιοσύνη. Μονάχα πρός αύτήν τήν κατεύθυνση είναι νοητή μιά 
νέα πολιτική κίνηση, πρός τήν όλοκλήρωση τής Δημοκρατίας, 
πού ύπάρχει σήμερα σά μιά νομική φόρμουλα χωρίς περιεχό
μενο. Μονάχα μιά τέτοια κίνηση, πλατιά φιλελεύθερη καί βαθιά 
ριζοσπαστική, συντονισμένη μέ τούς ρυθμούς τοΟ Αίώνα, θά εί
χε τήν έλπίδα νά συγκεντρώσει τά πιό ζωντανά στοιχεία τής 
γενεάς μας καί νά γεννήσει δημιουργικούς ένθουσιασμούς, συν- 
δυάζοντας τό τόσο προσφιλές στό έθνος μας Ιδανικό τής έλευ- 
θερίας μέ τήν έπιτακτική άξίωση τής έποχής γιά Ισότητα καί 
δικαιοσύνη. Εμείς τουλάχιστο δέ βλέπουμε άλλο δρόμο. ”Η 
μάλλον βλέπουμε, έξω άπ’ αύτόν τό δρόμο, μελλοντικούς έμφυ- 
λίους πολέμους, πού θά είναι άσφαλώς πολύ χειρότεροι άπό 
κείνους πού γνώρισαν οί πατέρες μας.

‘Η έπιστροφή έξάλλου στά ήθη καί στή νοοτροπία τής προ
πολεμικής ’Ελλάδας είναι καθαρή ούτοπία. Τά ποτάμια δέ γυρ
νούνε πίσω. Τά ήθη μας βγήκαν όριστικά άπό τις παλιές 
φόρμες τής έλληνικής ζωής, όπως βγήκε άπ’ αύτές κ’ ή συναι
σθηματική κ’ ή διανοητική ζωή μας. Τό χρέος μας είναι, μές 
στήσημερνή ήθική άναρχία, νά προσπαθήσουμε νά διαμορφώ
σουμε μιά νέα κλίμακα ήθικών άξιών, πού θά είναι άναγκα- 
στικά διαφορετική άπό κείνην πού ήξεραν οί παλαιότερες γε
νεές. Καί μιά τέτοια προσπάθεια προϋποθέτει τήν προηγούμενη 
άπαλλαγή άπό δλες τις προκαταλήψεις καί τις στενοκεφαλιές 

τοΰ παρελθόντος καί τοΰ παρόντος (πού παρουσιάζουνται τις 
περισσότερες φορές μέ τή γλυκιά όνομασία τής παράδοσης), 
τήν άληθινή πνευματική έλευθερία, πού διακηρύξαμε πάντα έ- 
νσντίον τών προλήψεων τοϋ μαρξισμού δσο καί τοΰ έθνικισμου. 
Ή θρησκεία, ό θεσμός τής οικογένειας (σύμβολα τών φασιστι
κών κηρυγμάτων), άν θέλουν νά ζήσουν, θά πρέπει νά έξελι. 
χτοΰν, νά προσαρμοστούν στις νέες πραγματικότητες, άντί να 
έμφανίζουνται, δπως γίνεται σήμερα, σάν άλύγιστακαί μυιάγ- 
γιχτα ταμπού καί δργανα τής άπόλυτης συντήρησης. Είδικά γιά 
τό ζήτημα τής θρησκείας, νομίζουμε δτι κανείς ζωντανός άνθρω
πος, στή φιλελεύθερη Ελλάδα, δέν έχει άληθινή όρεξη γιά πολι
τικούς άγώνες γύρω άπό θρησκευτικές πεποιθήσεις. "Οπως εί
παμε κι’ άλλοΰ, τό καλύτερο πού έχουμε νά κάνουμε είναι νά 
παραδεχτούμε δλοι πώς ή θρησκεία είναι μιά άτομική ύπόθεση 
τοΰ καθενός, ένα ζήτημα πού λύνει ό καθένας μοναχός του μέ 
τή συνείδησή του. Ή μόνη ήθική διαρύθμιση τοΰ ζητήματος αύ- 
τοϋ είναι ή πλέρια έλευθερία τής συνείδησης. Κι’ δταν ή θρη
σκεία δέν έπεμβαίνει έπιτακτικά στις συνειδήσεις τών άτομων 
κανείς δέ θά τήν πειράξει. Κακή ύπηρεσία τής προσφέρουν, 
άπωσδήποτε, δσοι θέλουν νά τήν άνακατώσουν σέ κοινωνικές 
καί πολιτικές περιπέτειες.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ
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ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ 
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ*

Από τήν άνάλυση, δπου ύποβάλαμε τις ψυχολογικές Αντι
δράσεις τοΰ κοινωνικού περιβάλλοντος μπροστά στήν περίπτω
ση τών ήθικολόγων διανοουμένων, βγαίνει τό συμπέρασμα δτι 
οί Αντιδράσεις αύτές είναι κατά κανόνα Αρνητικές. Οί διΑφοροι 
Αντιπροσωπευτικοί κοινωνικοί τύποι δυσανασχετούν, ό καθένας 
γιΑ ιδιαίτερους λόγους καί σέ διΑψορο βαθμό, γιΑ τό λειτούργημα, 
πού Ασκούν οί διανοούμενοι αύτοί. Είπαμε κιόλας, πριν κΑνου- 
με τήν ΛνΑλυση έκείνη, δτι ή συναίσθηση, πού οί τελευταίοι έχουν 
γιΑ τήν Ιδιορρυθμία τους, δέν μπορεί παρά νά δυναμώνει—καί 
μάλιστα Αντιθετικά μέ τό περιβάλλον—υστέρα άπό τις τόσες 
καί τόσες Αντιστάσεις, πού συναντούν. Τώρα βρισκόμαστε 
μπροστά σ ένα κρίσιμο έρώτημα : ώς ποιό βαθμό έπιτρέπεται 
στούς διανοουμένους νά επηρεαστούν άπ’ αύτές; Πρέπει ν’ Α
διαφορήσουν ή ν’ άφεθούν στή λογική τής δικής τους Αντίδρα
σης, πού θάίτούς έφερνε σέ μιά Απόλυτη μισανθρωπία κα( 
σ’ ένα άμετάκλητο άναδίπλωμα στόν έαυτό τους; 'Η Απάντη
ση δέν είναι δύσκολη. Βγαίνει σχεδόν αύτόματα άπό τήν ίδια 
τήν Ιδιοσυγκρασία τους. 'Όπως είδαμε κιόλας, δ,τι χαρακτη
ρίζει βασικά τόν ήθικολόγο στοχαστή είναι ή προσήλωση του 
σέ όρισμένες άναλλοίωτες καί οικουμενικές πραγματικότητες. 
Οί πραγματικότητες αύτές, πνευματικές καί ήθικές, Αποτελούν 
τήν ούσία τού αιώνιου Ανθρώπου κι’ είναι Απροσμέτρητες μέ 
όποιαδήποτε κοινωνική σχετικότητα. Αλλά ό ψυχικός αύτός 
προσανατολισμός (τροπισμός, θά λέγαμε) τού διανοουμένου δέ 
σημαίνει τίποτε Αλλο παρά δτι ή διαγωγή του δέν μπορεί νά

Στό πρώτο μέρος αύττίς της μελέτης έμεινε Αδιόρθωτο ίνα σημαντικό τιπογραφικό λάθος 
βελ. ", στίχος 13, τυπώθηκε «φωνάζουν- άντΐ «φαντάζουν»—’Κπίσης. στόν στίχο 8 τής ίδια? 
σελίδας κροοτέΰηκε 'ένα «μήν», πού περιττεύει.

'διαμορφώνεται κυρίαρχα άπό τό συμπτωματικό κοινωνικό του 
περιβάλλον, πού μόνο σάν Αφορμή καί ύλικό στή δράση του προσ- 
-ψέρεται. Τις βασικές έμπνεύσεις του θά τις άντλεΐ άπαρέγκλιτα 
Από τις άκατάλυτες έκεϊνες πραγματικότητες. Βέβαιος δτι είναι 
ό μοναδικός συνειδητός καί στρατευόμενος φορέας τους μέσα 
ατούς κόλπους τής κοινωνίας, δέν θά έπιτρέψει στόν έαυτό του 
νά έμποδιστεΐ άπό καμμιά προσωπική πίκρα γιά νά έκπληρώ- 
σει τό καθήκον, πού τοΰ ύπαγορεύει ή ύπέρτατη Ιδιότητα κι’ 
Αποστολή του. Τό καθήκον αύτό δέν είναι άλλο Από τόν ά- 
•διάλλαχτο Αγώνα γιά τήν Αναγνώριση καί τήν έπιβολή τους. 
..Στό δνομα τους θά παρακολουθεί άγρυπνα τήν κοινωνική πραγ
ματικότητα, θά τήν έλέγχει, θά τήν καυτηριάζει, άν είναι ά- 
"νάγκη, μ’ δλη του τή δύναμη καί θ’ Αξιώνει τήν Αλλαγή καί 
τή συμμόρφωση της μέ τις Ακαταμάχητες έπιταγές τους. Σ’ ένα 
τόσο μεγάλο Αγώνα, τόν ίερώτερο, πού μπορεί νά έπιχειρήσει 
ίένας άνθρωπος, δέν είνε εύκολο νά προχαράξει κανείς δρια 
άποτελεσματικότήτας. ’Εξαρτάται άπό τή ζωτικότητα τού δια" 
νοουμένου νά τόν κάνει δσο μπορεί έντονώτερο καί γονιμώ- 
τερο. Υπάρχει άναμψισβήτητα μιά ζηλευτή αισθητική καί λο
γική άρτιότητα στήν έξάντληση καί τήν έπικράτηση ένός τέ
τοιου άγώνα, πού έξυπακούει τό πέρασμα άπό τή συστηματική 
καί άφοβη διαφώτιση στήν πιστή κι’ όλοκληρωμένη έφαρμογή. 
'Ωστόσο τό πέρασμα αύτό παρουσιάζει άρκετές δυσκολίες, πού 
πρέπει νά τις ζητήσουμε λιγώτερο στά πράγματα παρά στήν 

'ψυχοσύνθεση τού διανοουμένου. Βέβαια, δ διανοούμενος έχει 
νά παλαίψει μέ τή δυσπιστία, πού έμπνέει γενικά δ «θεωρητι
κός», δ άνθρωπος τών βιβλίων (αύτών πού διαβάζει ή πού 
γράφει). Ό κοινός νοΰς, ένισχυμένος άλλως τε άπό τούς τραν
ταχτούς άφορισμούς τών ίδιων τών πνευματικών άνθρώπων 
(τόσο λίγοι άπ’ αύτούς ξαίρουν ν’ Αντέχουν στόν πειρασμό τού 
ακανδάλουί), έχει σχηματίσει τήν έντύπωση πώς δσοι είναι 
■προικισμένοι μέ μιά έντονη καί πλούσια έσωτερική ζωή περι- 
ψρονούν όλότελα δ,τι συμβαίνει γύρω τους καί μετοικούν 
Αναγκαστικά στά σύννεφα. Δικαιολογημένα άνησυχεΐ γιά κάθε 
άνάμιξη τους στά προβλήματα, πού τόν άπασχολούν ιδιαίτε
ρα. Πώς μπορούν νά έπιτύχουν στή λύση τους καί γιατί τάχα 
καταπιάνονται ξαφνικά μ’ αύτά άνθρωποι, πού δχι μόνο φαί
νονται νάτ’άγνοοΰνάλλά καί τά περιφρονούσαν έπιδεικτικά ώς 
-τώρα; 'Όσο δμως εύλογη καί βαθιά ριζωμένη κι’άν είναι αύτή
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ή δυσπιστία, δέν είναι πάντως άκατανίκητη. Δέν μπορεί τελικά: 
νά μήν ύποχωρήσει μπροστά στόν άφιλόκερδο, έπίμονο κι’ ε
νημερωμένο διαφωτιστικό άγώνα. 'Υπάρχουν άρκετά παρα
δείγματα άνθρώπων, πού έκαναν καί κάνουν ταυτόχρονα μιά 
έξ ’ίσου έντονη καί δισυπόστατη ζωή, τή μιά μέσα στήν άπσ- 
ραβίαστη γαλήνη τοΰ σπουδαστηρίου ή τοΰ έργαστηρίου καί'τήν 
άλλη μέσα στήν πολύβοη καί τρικυμισμένη άγορά.

Οΐκαθαυτό άντιστάσεις, πού θάχει νά νικήσει ό διανοούμενος 
γιά νά περάσει άπ’τό κήρυγμα στήν έφαρμογή, βρίσκονται μέσα 
του.Γιατί, ή δυσπιστία, πού τοΰ έχει (ιδίως στήν άρχή τής δράσης 
του) 6 κοινός νους, δχι μόνο δέν είναι όλότελα άδικσιολόγητη 
(ό διανοούμενος είναι πάντα ό άνθρωπος, πού στοχάζεται κι’εΐνε 
παιδαριώδης ό στοχασμός, πού δέν τράφηκε άπό τά βιβλία) άλλά 
καί βρίσκει κάποια άπήχηση στή συνείδηση του. Ξαναφέρνοντας , 
σ’αύτή τό αίσθημα τής ιδιορρυθμίας του άπέναντι τών τριγυρι- 
νών του, τοΰ δίνει μιά καινούργια ένταση κι’ ένα πιό ξάστερο 
νόημα συγχρόνως. Μήπως, άληθινά, δντας τόσο διαφορετικός 
άπ’ αύτούς, είναι άθεράπευτα ξένος στή ζωή τους ; Μήπως,, 
άκόμη παραπέρα, σά λογική συνέπεια τής πρώτης αύτής άμφιβο- 
λίας, είναι άνίκανος νά ζήσει τή ζωή αύτή (δπως θά πρέπει, άν 
έννοεΐ νά έφαρμόσει τό κήρυγμα του) καί, πρό πάντων, νά τήν 
επηρεάσει: ’Αλλά δέν είναι μονάχα αύτοί οί φαρμακεροί δισταγ
μοί, πού μπορούν νά τόν παραλύσουν μπροστά στά κρισιμώ- 
τερα διαβήματα του. 'Υπάρχει άκόμη ό φόβος ν' άκινητοποιηθεΐ 
άπό τά όνειροπολήματα του. Γιατί, ό διανοούμενος είναι βα
σικά καί πρέπει άναπόφευκτα νά είναι ένας όνειροπόλος. Ή 
άκλόνητη πίστη του σέ όρισμένες ύπέρτατες ήθικές καί πνευμα
τικές πραγματικότητες μετουσιώνεται διανοητικά σέ κάποια 
άπώτερα άρμονικά άνθρώπινα δράματα. Τό μεγάλο πρόβλημα 
είναι πώς θά έμψυχώνεται άκατάπαυτα άπ’ αύτά χωρίς δμως 
νά λυγίσει τό θάρρος κι’ή ύπομονή του θωρώντας τόν άτέλειωτο 
δρόμο, πού απλώνεται μπροστά του. Τό μεγάλο πρόβλημα 
είναι, άκόμη, πώς θά συμβιβάσει τήν ιδεολογική του έξαρση μέ 
τήν πιό ζωηρή έπίγνωση τής άμεσης πραγματικότητας, πώς, 
κυρίως, θ’άσκήσει εντατικά τό στοχασμό του γιά τήν έπινόηση 
τών μέσων, πού μ’ αύτά θά τσακίσει τις άμέτρητες πρακτικές 
δυσκολίες. ΓΓαύτό είναι σπανιώτατες οί περιπτώσεις δπου τό 
ίδιο πρόσωπο πραγματοποίησε παράλληλα κι’ άρμονικά τά 
δυό διαφορετικά έργα, πού άντιπροσωπεΰουν ό έλεγχος τής 

ήθικά χρεωκοπημένης πραγματικότητας κι’ ή διανοητική 
προεξόφληση τής έπιθυμητής τάξης άπό τή μιά μεριά, ή 
προσπάθεια γιά τήν κατάργηση' τής πρώτης καί τήν έγ- 
καθίδρυση τής δεύτερης, άπό τήν άλλη. 'Ωστόσο δίκαιο είναι 
ν’ άναγνωριστεϊ δτι ένας βασικός έξωτερικός λόγος άντιστρα- 
τεύεται στήν όλοκλήρωση τής ήθικής άποστολής τοΰ διανοου
μένου : ή σχετική βραδύτητα, πού μ’ αύτήν ώριμάζουν τά νέα 
κηρύγματα. Τις περισσότερες φορές δ διανοούμενος τρέχει πιό 
γλήγορα άπό τά γεγονότα. Τοΰ φτάνουν μερικές σποραδικές νύ
ξεις γιά νά προβλέψει μέ άρκετή προσέγγιση τήν έξέλιξη τους. 
"Ο,τι δμως είναι, γι’ αύτόν, έκ μιάς άρχής (κάτω μάλιστα άπό 
τό φώς τών άκατάλυτων άρχών, πού τόν οίστρηλατοΰν) όλοφά- 
νερο, δέν είναι τέτοιο καί γιά δλους τούς άλλους, κάποτε ούτε 
καν γιά τούς πιό άμεσα ένδιαφερομένους. Γιά νά γίνει τό κήρυγ
μα του κοινό χτήμα, χρειάζεται συχνά διαφωτιστική προσπάθεια 
άρκετών γενεών. Σ’ αύτό τό άναμεταξύ δμως θά έχουν εξαν
τληθεί οί δυνάμεις του (άν δέν έχει έκλείψει όλότελα δ ίδιος) 
ή θάχει γίνει σκλάβος τής άκαταμάχητης συνήθειας γιά τήν άπο- 
κλειστική πνευματική δουλειά. "Οταν θά έχει φτάσει ή μεγάλη 
στιγμή τής πραγματοποίησης, θά είναι γι’ αύτόν πολύ άργά : 
θά βρίσκεται πιά στό περιθώριο τής δράσης. Κάποιος άλλος 
θ’ άναλάβει άναγκαστικά τό έργο τής έφαρμογής τοΰ κηρύγμα
τος του. ’Έτσι, είτε άπό έντονη έσωτερική διάθεση είτε άπό τή 
φορά τών πραγμάτων, έχουν διαμορφωθεί ιστορικά δυό τύποι 
διανοουμένων,πού δέν ύπάρχει κανένας λόγος νά εξαφανιστούν 
σάν ξεχωριστές ψυχοσυνθέσεις στό μέλλον. Ή μόνη πιθανό
τητα, πού ύπάρχει, είναι νά συγκεντρωθούν σ’ένα καί τό αύτό 
πρόσωπο, δταν ή έξύψωση τοΰ διανοητικοΰ καί ψυχικοΰ επιπέ
δου τής κοινωνίας θά τήν έχει κάνει έξαιρετικά εύαίσθητη καί 
προσαρμόσιμη στά ήθικά αιτήματα, πού θά προβάλλουν κάθε 
τόσο. Ό ένας τύπος είναι· δ καθαυτό θεωρητικός, πού καταδικά
ζει τό παρόν καί όραματίζεται τό μέλλον. Ό άλλος είναι δ 
πραγματοποιός, έκεΐνος πού άλλάζει τό μέλλον σέ παρόν. 
Κυτταγμένοι τώρα άπό τήν άποψη τής αιωνιότητας, δέν είναι 
έξ ίσου άνθεκτικοί στό χρόνο. 'Ο πρώτος έχει έξαιρετικά προ
νόμια. ’Όχι μόνο (ίδίως δταν είναι προικισμένος μ έξαιρετικά 
τάλαντο) έχει έξασφαλισμένη τήν άθανασία τοΰ μεγάλου συγ
γραφέα, άλλά άκόμη, σάν στοχαστής, δέν μπορεί ποτένά εξαν
τλείται σιά γεγονότα, πού κυοφορεί τό κήρυγμα του.Πάντα μένει
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άπροσμέτρητος μ’ αύτά, ξεχειλώντσς τα (άφοΰ συντέλεσε στή 
•δημιουργία τους καί μπορεί καίτά έξηγάει), άπό «λες τις μεριές. 

Αντίθετα δ πραγματοποιός, πού ή ζωή του είναι συνήθως σύν
τομη καί καίεται σάν πυροτέχνημα, ξοδεύεται άλάκαιρος μέσα 
στήν ιστορία, πού δημιουργεί. Πρόλαβε νά διδαχτεί καί νά 
στοχαστεί τόσο μόνο δσο τοϋ χρειαζότανε γιά νά καταχωρηθεϊ 
δυνσμιτιστικά μέσα στό ύφάδι τών γεγονότων. Ό πρώτος τύ
πος ενσαρκώθηκε, στήν περίπτωση τής Γαλλικής’Επανάστασης, 
ατούς Εγκυκλοπαιδιστές, καί, πρό πάντων, στά πρόσωπα τοϋ 
Montesquieu, τοϋ Βολταίρου καί τοΰ Ρουσσώ, πού προετοίμα
σαν διανοητικά καί ψυχικά τήν άτμόσφαιρα τής κοινωνικής 
άνατροπής. Ό δεύτερος, στόν Ρομπεσπιέρ καί τάν Νταντόν, 
πού άναδείχτηκαν έπικοί καί τραγικοί πρωταγωνιστές στις πιό 
κρίσιμες στιγμές τοϋ νέου καθεστώτος. 'Όσο γιά τή Ρωσσική 
Επανάσταση, οί καθαυτό θεωρητικοί της είναι ό Μάρξ καί 

ό Εγκελς κΓ οί κυριώτεροι πραγματοποιοί της ό Λένιν κΓ ό 
Τρότσκυ. Οί δυό τελευταίοι έχουν, βέβαια, καί σημαντική θεω
ρητική ύπόσταση. 'Ωστόσο οί άπώτεροι γονιμοποιοί κι’ 
έμπνευστές τής έπαναστατικής .δράσης, πού βρίσκεται άκό- 
μη στό στάδιο τοϋ πειραματισμού, μένουν οί δυό πρώ
τοι. Είναι πολύ χαρακτηριστική ή λατρεία τών κειμένων τους, 
πού ύπολείπονται πάντως καταπληκτικά σέ άνθρωπιστική άξία 
-άπό τά έργα τών προπαρασκευαστών τής Γαλλικής Επανά
στασης κι’ δπου δμως άκαταμάχητα γυρίζουν καί ξανα- 
γυρίζουν οί σημερινοί κύριοι τής Ρωσσίας. Τό φαινόμενο αύτό 
έρχεται νά έπικυρώσει τή διαπίστωση μας δτι οί καθαυτό θεω
ρητικοί ξεφεύγουν άπό τό όριστικό χρονικό πλαισίωμα (ίστβρι- 
κό ισοδύναμο τοΰ κοινού ένταφιασμοΰ !), πού είναι ή άναπό- 
δραστη μοίρα τών άποκλειστικών πραγματοποιών.—Στή φα
σιστική Επανάσταση άντικρύζουμε μιά περίπτωση άρκετά ιδιόρ
ρυθμη. Ό πρωτεργάτης της, πού έχει Ιδιοσυγκρασία καθαυτό 
πραγματοποιοΟ, δέν ήταν άποξενωμένος άπό κάθε θεωρητική 
διάθεση. Ωστόσο δέν τόν Εμψύχωνε, στήν άρχή τής Επαναστα
τικής δράσης του, ή πίστη σέ όρισμένο σύστηρα άλλά, πριν άπ’ 
δλα. ή θέληση νά σώσει τόν τόπο του άπό τό βάραθρο δπου κιν
δύνευε νά κυλιστεί. Ό Εμφύλιος σπαραγμός τοϋ έκανε, πρίν 
άπ δλα. Επιτακτικά αίσθητή τήν άνάγκην τής άσφάλειας καί τής 
όμόνοιας πού τις έβλεπε περισσότερο σάν Εμπειρικά άντίδοτα 
παρά σάν σωτήριες άρχές. Μέ τόν καιρό δμως θυμήθηκε τόν

( ■

παλιό ίδεολόγο άγωνιστή, πού χρόνια άλάκαιρα έκανε διαφω- 
τιστικό άγώνα κΓ άντλησε πλουσιοπάροχα Απ’ τή θεωρητική 
δπλοθήκη του. "Ετσι συνειδητοποιήθηκε μέσα του ή καθολικά 
γονιμοποιητική άρχή τής έθνικής Ενότητας καί άρμονίας (πα- 
ράγωγο, καθώς είδαμε σέ προηγούμενη μελέτη, τής άρχής τής 
άδερφωσύνης) καί σήμερα έμνέεται άπ’ αύτή σ’δλες του τις πρά*\  
ξεις. Κάτι παραπάνω μάλιστα : ό φασισμός, σάν κρατική πραγ
ματικότητα, δηλ. σά σύνολο άπό θεσμούς καί λειτουργίες πού 
συγκροτήθηκε βαθμιαία κι’ άντίστοιχα μέ τίς άνάγκες, πού κάθε 
τόσο πρόβαλλαν, έφτασε σ’ ένα Εξαιρετικό βαθμό σύτοεπίγνω- 
σης καί συνοχής, άξιώνοντας τίς τιμΕς κοινωνικής κοσμοθεωρί
ας καί οίκουμενικοϋ κρατικού προτύπου.

’Αλλά τό κρίσιμο πρόβλημα τοϋ άν καί πώς θά περάσει δ 
διανοούμενος άπό τό κήρυγμα στήν Εφαρμογή είναι άκόμη σφι
χτά δεμένο μέ ένα άλλο, Εξ ίσου κρίσιμο στις συνειδησιακές 
προϋποθέσεις του καί στήν κοινωνική του δψη. Είδαμε δτι, ψυ
χικά καί πνευματικά, δ διανοούμενος είναι μόνιμα προσανατο
λισμένος σέ δρισμένες άπώτατες ήθικές πραγματικότητες. Ό 
φυσικός αύτός τροπισμός τοϋ έπιβάλλει τό ύπέρτατο καθήκον 
νά γίνει δ στρατευόμενος κήρυκας τους κι’ δ άδέκαστος κριτής 
τοΰ περιβάλλοντος του. Γιά τήν πραγματοποίηση δμως τής με
γάλης του άποστολής δέ φτάνει νά πιστέψει δλόψυχα καί μιά 
γιά πάντα στό άπροσμέτρητο τών Ιδανικών του μέ δποιαδήπο- 
τε κοινωνική σχετικότητα. Πρέπει άκόμη νά όργανώσει τή ζωή 
του κατά τέτοιο τρόπο ώστε νά συνδυάσει, στήν τακτική του, 
τή μεγαλύτερη άποτελεσματικότητα μέ τήν πιό άνόθευτη συ
νέπεια κι’ άπλότητα. Ή Επιτακτική αύτή άνάγκη κλείνει άναμ- 
φισβήτητα μέσα της τήν προκριματική άντιμετώπιση τών δυ
σκολιών γιά τήν συντήρηση του. 'Ωστόσο δέν Εξαντλείται σ’ αύ
τή. Τοΰτο θά συνέβαινε μόνο άν μπορούσε νά συντηρηθεί δίχως 
τή μεσολάβηση τοϋ κοινωνικού περιβάλλοντος. ’Αλλά, γιά κα
λό ή γιά κακό, βρίσκει δλα τά ύλικά άγαθά Εξουσιασμένα γύ
ρω του. θέλοντας καί μή, πρέπει νά βρει δπωσδήποτε (έστω 
κι’ άν άργότερα θά είναι σέ θέση νά συντηρηθεί μέ μόνη, τήν 
άσκηση τοϋ στοχασμοϋ του) ένα άπό τούς συνειθισμένους τρό
πους γιά τήν Εξασφάλιση τοϋ μερτικοϋ του. Γιά τόν μή διανοού
μενο, ή Εκλογή παρουσιάζεται, ύποκειμενικά τούλάχιστο, μάλ
λον άπλή κι’ εύχάριστη. Ό καταμερισμός τής Εργασίας έχει 
-δημιουργήσει ένα πλήθος στάδια, δπου μποροΟν νά βροϋν Ικα
νοποίηση καί εύδοκίμηση (δσο πάντως τό Επιτρέπουν οί εύκαι 
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ρίες τοΰ περιβάλλοντος) οί πιό διαφορετικές Ιδιοσυγκρασίες. 'Ο 
διανοούμενος δμως δέ δυσκολεύεται στήν έκλογή μόνο άπό τήν 
Ιδιόρρυθμη του φύση. Είναι άκόμη ύποχρεωμένος ν’άντιμετω*  
πίσει τά στάδια αύτά άπό μιά ξεχωριστή άποψη, πού τήν ύπα- 
γορεύει ή μοναδική άποστολή του. Σύμφωνα μέ τήν άποψη αύ
τή, τά διάφόρα κοινωνικά στάδια άναλύονται τελικά σέ δυό 
μεγάλες κατηγορίες, πού έμψαχώνονται άπό δυό άνταγωνιστι- 
κές άρχές. Τά στάδια τής πρώτης κατηγορίας έπιτρέπουν (μέ 
τήν προϋπόθεση, φυσικά, κάποιας προσωπικής δεξιοτεχνίας) 
ένα γρήγορο κοινωνικό άνέβασμα. ’Αντίθετα τά στάδια τής 
δεύτερης κατηγορίας βρίσκονται στό κοινωνικό περιθώριο λιμνά
ζοντας μέσα στή στασιμότητα καί τήν άφάνεια. Είναι, βέβαια, 
στό ένεργητικό τής σύγχρονης δημοκρατίας, παρ’δλη τήν τυπικό- 
τητα καί τήν έξωτερικότητα της, τό δτι έρριξε μερικά άπό τά νο
μικά έμπόδια γιά τό πέρασμα άπό τή δεύτερη κατηγορία στήν 
πρώτη.‘Ωστόσο, στίς γενικές τους γραμμές, οί κατηγορίες’αύτές 
έξακολουθοθν νά είναι, γιά τή μέση άνθρωπότητα, χωρισμένες 
άπό άδιαπέραστα τείχη.‘Η κατάσταση αύτή δέν όφείλεται δμως 
μόνο στή νομική καί οίκονομική διάρθρωση τής σημερινής κοινω
νίας. Πηγάζει κι’άπό όρισμένες παραλλαγές στίς άνθρώπινες 
Ιδιοσυγκρασίες. Οί τιμητικές διακρίσεις, πού συνοδεύουν τή μιά- 
κοινωνική κατηγορία κι’ ή άσημαντότητα, πού τυλίγει τήν άλλη, 
δέν έκφράζουν μόνο τή διαφορά στά λειτουργήματα καί στίς 
ύλικές συνθήκες τής ζωής άλλά καί τή συνειδησιακή ύπόσταση 
έκείνων, πού τίς άποτελοΰν. Συχνά, πολύ συχνά, τό πέρασμα 
άπό τή δεύτερη κατηγορία στήν πρώτη ή, άπλούστερα, ή γλή- 
γορη εξέλιξη σ’ αύτή προέρχεται άπό μιά εύκολη προσαρμογή 
στίς έλαστικές ήθικές άντιλήψεις, πού έπικρατοϋν σ’ένα συγκε
κριμένο περιβάλλον ή καί σέ μιά όλόκληρη κοινωνία, άπαράλλα- 
κτα δπως ή όριστική καταδίκη στήν άφάνεια είναι, άρκετές 
φορές, τό άποτέλεσμα μιας συνειδησιακής άκεραιότητας καί 
τής άρνησης ύποταγής στίς άρχές αύτές.

Σέ ποιά άπ’ αύτές τίς δυό κατηγορίες θά κατατάξει ό δια
νοούμενος τόν έαυτό του ; Τήν άπάντηση στό κρίσιμο αύτό έ- 
ρώτημα δέν μπορεί νά δώσει παρά ή ίδια ή Ιδιοσυγκρασία του. 
‘Υπάρχει ώστόσο σέ κάθε ήθικολόγο στοχαστή, εϊτε μπει θε
ληματικά στό κοινωνικό περιθώριο εϊτε προσπαθήσει νά στα
διοδρομήσει έπαγγελματικά μέ τή μεγαλύτερη δυνατή έπιτυχία, 
μιά κοινή πρωταρχική ψυχολογική κατάσταση, πού είναι άπα- 

ραίτητο νά τονίσουμε ξεχωριστά. "Αν κάθε άνθρωπος νιώθει 
έπικτακτικά τήν άνάγκη τής έπιτυχίας σάν ένα στοιχειώδες 
κι’ άκατανίκητο ένστικτο γιά τή βεβαίωση καί τήν άναγνώριση 
τής ύπαρξης του· άν, άκόμη, ύποφέρει (περισσότερο ήλιγώτερο 
συνειδητά, άδιάφορο) άπό τήν ποικιλόμορφη πίεση τοΰ περι
βάλλοντος έπάνω του καί ζητάει κυρίως τή λύτρωση του στήν 
έπαγγελματική προκοπή καί χειραφέτηση, πού πολλές φορές 
προβάλλει σάν ένα είδος άντεκδίκησης γιά τήν πίεση αύτή- άν 
χχύτός ό κυρίαρχος πόθος τής λύτρωσης ικανοποιείται στόν 
καλλιτέχνη μές στό έργο, πού δημιουργεί, καί στόν άνθρωπο 
τής γνώσης μέ τό οίκουμενικό άπλωμα τοΰ έγώ του, στόν ήθι
κολόγο στοχαστή βρίσκει χορτασμό άπό τή στιγμή, πού θά δεΤ 
καθαρά τίς άπώτερες ήθικές πραγματικότητες καί θά πιστέψει 
άπόλυτα αύτές. Δέν έχει άνάγκη άπό καμμιά εύνο'ίκή κοινωνι
κή κύρωση γιά νά δικαιωθεί στή βαθύτερη ύπόσταση του. Στό 
σημείο αύτό χαίρεται, μαζή μέ τό μεταφυσικό (άλλά σέ πολύ 
συντομώτερη προθεσμία άπ’ αύτόν, άν δέν συμβαίνει νά είναι 
τό ϊδιο πρόσωπο), πάντως σέ μεγαλύτερο βαθμό άπό τόν καλ
λιτέχνη, πού νιώθει άκαταμάχητα τήν άνάγκη τής έπιδοκιμασίας. 
τό ζηλευτό προνόμιο μιάς σημαντικής αύτοτέλειας άπέναντι τοΰ 
κοινωνικού περιβάλλοντος. "Οχι, βέβαια, πώς ή θεώρηση τών 
ήθικών πραγματικοτήτων φτάνει γιά νά τοΰ χαρίσει τήν άπό- 
λυτη γαλήνη κι’ εύδαιμονία, Αρματώνοντας τον μέ μιά σίδερό, 
φράχτη άδιαφορία γιά δ,τι γίνεται γύρω του. ‘Ο ήθικολόγος 
διανοούμενος δέν μπορεί παρά νά παθαίνεται άπό τήν ’ίδια 
του τή φύση γιά τίς δοκιμασίες τών διπλανών του. Κάτι παρα
πάνω μάλιστα : δέν θά θεωρήσει δτι ξόφλησε τό χρέος του ά 
πέναντι τής συνείδησης του παρά άφοϋ κάνει δ,τι μπορεί γιά 
τήν έπικράτηση τών ήθικών επιταγών, πού σ’ αύτόν έλαχε ή 
μεγάλη τιμή νά βροντολαλήσει. ‘Η άνεξαρτησία, πού νιώθει ά- 
πέναντι τοΰ περιβάλλοντος, έχει άλλο νόημα : δτι δέν τοΰ 
χρειάζεται ή έπαγγελματική έπιτυχία γιά τήν άτομική του λύ
τρωση Βλέπει τόν έαυτό του έξω κι’έπάνω άπό κάθεάγώνα,πού 
θά χρειαζότανε γιά τήν καθαυτό προσωπική του έπικράτηση.Φυ
σικά, δέν δυσκολεύεται νά τόν συγκρίνει μέ δσους παλεύουν άπό 
καθαρή ματαιοδοξία ή μόνο καί μόνο γιά τήν ικανοποίηση τα
πεινών όρέξεων. Ούτε τοΰ διαφεύγει πόσο συντριφτική είναι, 
γι’ αύτούς, μιά τέτοια σύγκριση. Κατά βάθος δέν έχει, λοιπόν, 
νά πάθει ό διανοούμενος καμμιά κεφαλική μείωση άδιαφορώντας 
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γιά μιά λαμπρή κοινωνική σταδιοδρομία κι’ άποφασίζοντας,. 
γιά χάρη τών Ιδανικών του, νά κινηθεί στό έπαγγελματικό 
περιθώριο. Δέν λείπουν οί ήθικολόγοι στοχαστές, πού διάλεξαν 
αύτή τή στάση. ‘Ωστόσο λιγώτερο σπάνιοι εΐναι οί άλλοι, δσοι 
προτιμούν νά συνδυάσουν τήν άδιαλλαξία τοΰ κηρύγματος μέ 
τή συμβατική ζωή ένός εύτυχισμένου έπαγγέλματος. Οί λόγοι, 
πού τούς σπρώχνουν νά κάνουν διπλή ζωή, εΐναι διάφοροι- 
Πότε εΐναι ή μεγάλη άγάπη τής δράσης, ή άβάσταχτη άνάγκη 
νά ξοδέψουν τις δυνάμεις, πού τούς περισσεύουν καί πού μόνο 
τό κήρυγμα (όσοδήποτε πλατύ καί έντονο) δέν φτάνει γιά ν’ ά- 
πορροφήσει. Πότε ή έπιθυμία νά βρίσκονται σέ τακτική έπαφή 
μέ δσο τό δυνατό περισσότερους καί διαφορετικούς άνθρώπους 
καί ν’άνανεώνουν άκατάπαυτα τήν προσωπική τους πείρα. 
Πότε, τέλος, (άποκλειστικά ή μαζή μέ τούς προηγούμενους 
λόγους) ή δρεξη τής ύλικής χειραφέτησης καί καλοζωΐας. Ο
πωσδήποτε, άπό τήν άποψη τής έπαγγελματικής σταδιοδρομί
ας, έχουμε ν’ άντιμετωπίσουμε δυό τύπους διανοουμένων : τόν 
άσκητικό καί τόν συμβιβαστικό.

Όσοδήποτε προβληματικοί κι’ άν εΐναι οί κανόνες, πού δια
τυπώνονται στήν περιοχή τών ψυχολογικών ιδιορρυθμιών, μπο
ρούμε ’ίσως νά ριψοκινδυνεύσουμε τή βεβαίωση δτι οί έσωτερικές 
διαφορές, πού χωρίζουν αύτούς τούς δυό τύπους διανοουμένων, 
βρίσκουν μιά άξιοπρόσεχτη προέκταση στή σφαίρα τής Ιδεολογι
κής άχτινοβολίας τού καθενός. "Αν, άπό καθαρά ζωϊκή άποψη, 
ό άσκητικός διανοούμενος προβάλλει σάν μιά στεγνή κι’άντιπλη- 
θωρική Ιδιοσυγκρασία, διαμορφώνεται δμως τελικά στόν πιό 
φλογερό κι’έπαναστατικό άνθρωπο τής δράσης.’Απ’ αύτόν πρέ
πει νά περιμένουμε, άφού άντιμετωπίσει άποτελεσματικά τις 
κρίσιμες δοκιμασίες, πού εΐναι ό φυσικός του κλήρος, κι’ έρθει 
έπιτέλους ή στιγμή του, τις συνταρακτικώτερες πράξεις, τις ρι- 
ζοσπαστικώτερες άλλαγές. ‘Η μεταμόρφωση αύτή δέν εΐναι διό
λου άνεξήγητη. Ό άσκητικός διανοούμενος χαρακτηρίζεται βα
σικά άπό τήν άμετάτρεπτη άπόφαση νά βάλει τόν έαυτό 
του στό βιωτικό περιθώριο. Περιορίζοντας άμείλιχτα στό έλάχι- 
στο δυνατό δριο τις ύλικές άνάγκες του κι’ άποφεύγοντας συ
στηματικά τις τιμές καί τ’ άξιώματα, φυτοζωόντας μέ μιά λέ
ξη, έλαττώνει άφάνταστα τήν έξάρτησητου άπό τό περιβάλλον. 
Κοινωνικά γίνεται (μέ πόσες δμως στερήσεις καί θυσίες !) ζη
λευτά έλεύθερος. Περισσότερο πιστά καί τολμηρά άπό κάθεάλ- 

λον μπορεί νά έκφράσει τούς στοχασμούς του. Ή κριτική του, 
άμείλιχτη, ξετινάζει τά πάντα, θεσμούς καί λειτουργούς, Ιδέες 
καί ίδεολόγους. Βέβαια, ό άγώνας του καταντάει ύπεράνθρωπος 
καί μπορεί σ’ αύτόν νά ύποκύψει. Γιατί,§δέν έκθέτει θεληματικά· 
τόν έαυτό του μόνον στις κακουχίες, πού σ’ αύτές ή φυσιολο
γική άντοχή κανενός δέν εΐναι άπεριόριστη. Κινδυνεύει άκόμα νά 
γνωρίσει’τόν κατατρεγμό καί τήν ύπουλη συκοφαντία, πού 
εΐναι ίσως τό χειρότερο κακό πού μπορεί νά πάθει. ”Αν δμως 
κατορθώσει νά έπιβάλει τό κήρυγμα του, άν πρό πάντων, 
συγκλονίσει τό περιβάλλον σέ βαθμό ώστε ν’ άξιώσει τά 
ϊδιο τή μετουσίωση του σέ πράξη, τότε θά έχει δλες τις 
ψυχικές καί πνευματικές προϋποθέσεις γιά ν’ άναδειχτεϊ 
έξαιρετικός πραγματοποιός—καταλυτής καί άναδημιουργός. 
Τό άποτράβηγμα του άπό τήν ψυχοφθόρα ρουτίνα τής καθημε
ρινής ζωής, τό πνευματικό βάθος τής προοπτικής του, πού δί
νει αύτόματα στά πράγματα τις φυσικές τους διαστάσεις, ή 
ήθική άδιαλλαξία τής συνείδησης του τόν όπλίζουν μέ δλη τήν 
άπαιτούμενη δύναμη γιά ν’ άντιτάξει τό πιό κατηγορηματικό 
βέτο σέ δ,τι φαντάζει σάν ίερό κι’ άπαραβίαστο ένώ εΐναι 
ήθικάκαί λογικά χρεωκοπημένο. Ή ψυχική φρεσκάδα κΓ ή πνευ
ματική άγνότητατου τόν έμποδίζουν άκόμη νά γίνει σκλάβος 
μιάς βαθιάς ριζωμένης πρόληψης, πού παίζει ένα τόσο μεγάλο 
ρόλο στή κοινωνική ζωή, κυρίως δμως στις διάφορες έπαγγελ- 
ματικές σφαίρες. 'Η πρόληψη αύτή εΐναι ή άνεξέλεγκτη λα
τρεία τής «πείρας». Ένφ, τις περισσότερες φορές, ή πείρα δέν 
εΐναι παρά μιά βολική ρουτίνα ( άν δχι μιά όργανωμένη πνευ
ματική τεμπελιά ), έμπνέει στούς προγενεστέρους τήν πεποίθη
ση δτι μπορούν στό δνομα της (δηλαδή μόνο καί μόνο γιατί ή 
ζωή τους, έπαγγελματική καί άλλη, σκεπάζει μεγαλύτερες 
χρονικές έπιφάνειες) νά κυριαρχούν αύτόματα καί δεσποτικά 
έπάνω στούς μεταγενεστέρους. "Αν, γιά τόν καλλιτέχνη, τό 
χάρισμα τής αύθορμησίας κι’ ή άντίσταση στή συνήθεια εΐναι 
βασικός δρος γιά τή συντήρηση τής δημιουργικής διάθεσης του, 
γιά τόν άναμορφωτή διανοούμενο ή εικονοκλαστική νοοτροπία 
είναι μιά άπό τις προϋποθέσεις τής πρακτικής έπιτυχίας του. 
Συνειδητοποιώντας μέσα του τό γεγονός δτι άντιπροσωπεύει 
μιά άρχή άνώτερη, πού μπροστά της καθετί τό ήθικά χρεωκο
πημένο πρέπει νά ύποχωρεΐ, ό άντισυμβατισμός του αύτός κρα- 
τάει άναλλοίωτη τήν αίσθηση τής ύπεροχής του άπέναντι κάθε 
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κοινωνικής τάξης πραγμάτων. 'Ωστόσο τό ξανατονίζουμε : τέ
τοιες ήρωϊκές ιδιοσυγκρασίες είναι σπανιώτατες. Καί είναι τό
σο πιό σπάνιες δσο άπαιτοΰνται, γιά τήν έξωτερίκευση τους, 
ξεχωριστές άντικειμενικές συνθήκες.

Πολύ λιγώτερο ήρωϊκός προβάλλει ό συμβιβασηκός τύπος 
τοΰ διανουμένου. Δέν τοΰ λείπει μονάχα ή πρωταρχική καί πε- 
ρήφανη άδιαλλαξία τοΰ άσκητικοΰ τύπου. Γιά νά Ικανοποιήσει 
τήν άνάγκη τής άμεσης δράσης καί τής άνετης ζωής, έκθέτει 
Τήν Αναμορφωτική όρμή του σέ δυό βαριές καί, κάποτε, μοιραίες 
προσβολές. Πρώτα πρώτα έξασθενίζει τή ζωτικότητα του ξο
δεύοντας ένα μεγάλο μέρος τής δραστηριότητάς του γιά τήν 
άτομική προκοπή του. "Οσο σκληρότερες είναι οί προσπάθειες, 
πού άπαιτεΐτό κοινωνικό του άνέβασμα, τόσο πιό έπίφοβη γίνε
ται ή έξασθένιση αύτή. 'Υπάρχει δμως κΓ ένας άλλος κίνδυ
νος : μήπως οί δμσκολίες, πού θά συναντήσει σ’ αύτές του τις 
προσπάθειες, τόν κάνουν νά νιώσει τόν έαυτό του σέ κάποια 
μειονεκτική θέση άπέναντι τής κοινωνικής ζωής, μήπως ή ένδό- 
,μυχη άναμορφωτική του άξίωση άτονήσει όλοκληρωτικά μπρός 
στις ήθικά χρεωκοπημένες άλλά πάγιες (φαινομενικά, ή δχι 
είναι, έδώ, άδιάφορο) κοινωνικές καταστάσεις. 'Οπωσδήποτε 
μπορεί ή αύτοπεποίθησή του νά κλονιστεί πολύ πιό γλήγορα 
κι’ άνεπανόρθωτα άπό τις δυσκολίες αύτές παρά άπό κάθε ά
μεση καί συνειδητή άντίδραση στό κήρυγμα του. Δέν πρέπει 
ωστόσο νά ζητήσουμε τό μυστικό μιάς τέτοιας ψυχολογικής με
τάπτωσης στό γεγονός δτι φαίνεται πίό βολικός ό άγώνας μέ τή 
συστηματικά έκδηλωμένη λογική, δσο κΓ άν προβάλλει έπιθετική 
καί σαρκαστική, άπό τήν άντιμετώπιση τής ΰπουλης κΓ άξεδιά- 
λυτης άνυποταξίας τών ίδιων τών πραγμάτων. Βέβαια μιά έπι- 
χειρηματολογία προσφέρεται σάν ένα εύδιάκριτο δλο κΓ έξαρ- 
ταται άπό τήν πνευματική δύναμη τοΰ άντιπάλου της τό άν 
θά κατορθώσει νά τήν άπομονώσει όλότελα καί νά τήν έκμηδε- 
νίσει. ’Αντίθετα τά γεγονότα, πού είναι τόσο δύσκολο νά βρε
θούν οί άρθρώσεις στήν άπειρη άλληλουχία τους, μοιάζουν νά 
στροβιλίζονται μέσα σ’ ένα φαύλο κύκλο, δπου εΤναιπολύ πιθα
νό νά παρασυρθεΤ δποιος φιλοδοξεί νά τά δαμάσει. Άλλοΰ πάν
τως βρίσκεται ή καθαυτό αίτία τής μεταστροφής αύτοΰ τοΰ δια
νοουμένου : στήν αύθόρμητη κι' έπίμονη τάση τοΰ μυαλοΰ νά έ· 
φαρμόζει άναλογικούς συλλογισμούς σέ περιοχές, πού διαφέ
ρουν ριζικά άναμεταξύ τους. "Ετσι, άπό τή στιγμή πού στή 

.συμβατική του σταδιοδρομία θ’ άντικρύσει τις πρώτες σοβαρές 
• Αντιστάσεις, μπορεί νά πολιορκηθεϊ ύποσυνείδητα άπότόάμεί- 
λιχτο έρώτημα μήπως ή έπιτυχία ή ή άποτυχία στήν πάλη του μ’ 
•αύτές προεξοφλήσει καί τήν τύχη τής καθαυτό άποστολής του- 
Είναι φυσικό νά φανταστεί δτι, αν δέν νικήσει στήν κανονική' 
του δράση, είναι Ασύγκριτα πιό πιθανό νΑ χρεωκοπήσει στήν Αν- 
τισυμβατική, πού κρύβει τόσο άγνωστο μέσα της. Ωστό· 
σο ή φαρμακερή αύτή Αμφιβολία δέν Ανταποκρίνεται διό
λου στά πράγματα. Οί δυό περιοχές, δπου άποφασίζει νά κινηθεί 
ταυτόχρονα δ ήθικολόγος στοχαστής, δέν έχουν, ούσιαστικά, 
κανένα κοινό -μέτρο γιά σύγκριση άναμεταξύ τους. Μπορεί νά 
έπιτύχει καί στις δυό, διόλου άπίθανο δμως ν' άποτύχει στή 
μιά καί νά θριαμβεύσει στήν άλλη. Ίσως μάλιστα, άπό όρισμένη 
άποψη, νά είναι, γι’ αύτόν, λιγώτερο δύσκολο ν’ άλλάξει όμα- 
δικές καί στερεές καταστάσεις παρά νά διασχίσει τούς μαιάν
δρους μιδς συμβατικής σταδιοδρομίας. Γιά νά γίνει τό δεύτερο- 
εΐναι Απαραίτητο ν’Αρχίσει Από κΑτω (κι’εΐναι τόση ή Απόσταση 
ώς τήν κορυφή!), νΑ ρυθμίσει τήν πρωτοβουλία του πάνω σέ 
καλούπια, πού προβάλλουν σάν άπαραβίαστσ, νά ύπολογίσει 
πολύ στήν συνεισφορά τής διάρκειας (τόσο χρήσιμης γιά τήν 
έπιβολή καί τών καλουπιών αύτών), μ’ άλλα λόγια νά έξασψα- 
λίζει σέ κάθε βήμα (άδιάφορο μέ πόσες άβαρίες!) τή συναίνεση 
προσώπων καί πραγμάτων. ’Αντίθετα ή άναμορφωτική δράση 
παρουσιάζεται μέ τήν έκταση καί τή ριζικότητα τής προσπά
θειας, πού άγκαλιάζει μονομιάς τις πιό περιεκτικές πραγματι
κότητες. Φαίνεται άπλούστατη στά διαβήματα της (γιατί πιάνει 
τά πράγματα άπ’ τή ρίζα τους), καθένα δμως άπ’ αύτά γεν
νάει φυσικά, σχεδόν αύτόματα, πλήθος παράγωγες καί σύνθετες 
καταστάσεις. "Οσο μάλιστα πιό γυμνή κι'Αποφασιστική είναι ή 
άναμορφωτική θέληση (δπως συμβαίνει στήν περίπτωση τοΰ 
άσκητικοΰ διανοουμένου), δσο λιγώτερο έχει γνωρίσει τ’ Αγκί
στρια καί τις άρπάγες τής καθημερινής ρουτίνας, τόσο πιό 
οίστρηλατική καί δημιουργική άναδείχνεται στήν πράξη.

'Οπωσδήποτε, είτε έπιβάλλει ό ήθικολόγος στοχαστής στόν 
έαυτό του τόν πιό άλύγιστο Ασκητισμό είτε φανεί ύποχωρητικός 
στά Ανταλλάγματα. πού ζητεί ή κοινωνία γιά νά τοΰ χαρίσει 
τήν εύνοια της, ένα ζωτικό γεγονός δεσπόζει σ’ δλη του τήν ύπαρ
ξη: δτι είναι, μέσα στούς κόλπους της, ό Αγνότερος Αντιπρό
σωπος τής αίώνιάς καί παγκόσμιας ούσίας τοΰ Ανθρώπου.

, Περιοδικό “ΙΔΕΑ,, ΤΟΜΟΣ ill e



74 ΙΔΕΑ
1 ΔΕΑ_________ ___________ —

Σ’ αύτόν άνήκει ή μεγάλη άποστολή νά κάνει σεβαστά τά - 
αίτήματα της, νά έπιτηρεϊ καί νά χαλιναγωγεί τίς άνταγωνι- 
στικές άξιώσεις τοΰ κοινωνικού στοιχείου, ύψώνοντας άνάμεσα 
τους τ’ άπαραίτητα μεσότοιχο. "Αν δμως ή άποστολή αύτή 
είναι πολύτιμη σέ κάθε τόπο κι’ έποχή, σήμερα προβάλλει σάν 

-τόπιό ιερό καί σωτήριο λειτούργημα. Σέ καμμιά άλλη ϊσως 
στιγμή τό κοινωνικό στοιχείο δέν άντίκρυσε μέ τόση ΐταμότητα 
ΐό πανανθρώπινο. ’Από τή μιά μεριά, δ καταμερισμός τής 
εργασίας κι’ ή φροντίδα τής είδίκευσης άπειλοϋν δλο καί μέ 
νέα ένταση τήν έσωτερική ένότητα καί τή λειτουργική πολυμέ- 
ρεια τοΰ άνθρώπου. Άπό τήν άλλη, ή μόνη παγκοσμιότητα, πού 
τοϋ άναγνωρίζεται, είναι ή παγκοσμιότητα τών πιό ταπεινών 
ένστίκτων. Ό στόμφος, πού βάζουν γιά νά τήν ύπογραμμίσουν. 
Ισοσταθμίζεται πέρα γιά πέρα μέ τήν άπήχηση, πού βρίσκει ή< 
διαλάληση της. Έπί πλέον, άρνιοϋνται μέ τό πιό άγριο πάθος 
κάθε ήθική πραγματικότητα. Μπροστά σέ μιά τόσο βίαιη έπι- 
δρομή αύτών τών τυφλών κι’ άντιπνευματικών δυνάμεων τό 
καθήκον τών διανοουμένων προβάλλει όλοκάθαρο. Δέν τούς 
έπιτρέπεται πιά ν’ άρκεστοΰν σέ μιά παθητική στάση, στήν άπλή ■ 
διακήρυξη, όσοδήποτε πλατιά καί φλογερή, τών δικαιωμάτων 
τοΰ αΙώνιου άνθρώπου. Χρέος τους είναι, πριν άπ’ δλα, νά 
κάνουν δσο τό δυνατό πιό ένεργητικό κι’ άμεσο τόν άγώνα < 
τους, χτυπώντας τόν έχθρό στό ίδιο του τό όρμητήριο. Αλλά 
γιά νά γίνει αύτό χρειάζεται τόλμη καί αύτοθυσία. Περισσότερο- 
άπό κάθε άλλη φορά πρέπει οί γνήσιον διανοούμενοι, οίστρη- 
λατημένοι άπ’ τή συνείδηση τής μεγάλης τους άποστολής, νά 
μήν άφήσουν μέ κανένα τρόπο νά τούς δαμάσει τό άδηφάγο 
κοινωνικό στοιχείο. Βέβαια, σήμερα καί γι’ αύτούς, ϊσως-ϊσως 
πρό παντός γι’αύτούς, προβάλλει άφάνταστα σκληρός ά άγώνας. 
γιά τήν αύτοσυντήρηση. 'Ωστόσο δέν έχουν τό δικαίωμα νά 
έγκαταλειφθοϋν στόν έγωϊσμό καί ν’ άδιαφορήσουν γιά τά 
πεπρωμένα τοΰ άνθρώπου, πού κανείς σάν κι’ αύτούς δέν- 
είναι άξιος νά νιώσει. Μέ τήν ίδια δύναμη όφείλουν ν’ άντι- 
δράσουν στά άποκοιμιστικά άποτελέσματα τής άτομικής εύδο- 
κίμησης. Ό Κάρλ Μάρξ είχε προβλέψει κι’ εύχότανε μ’ δλη 
του τήν καρδιά τή ραγδαία έξαθλίωση τής έργατικής μάζας. 
Στό κατρακύλισμα αύτό έβλεπε τή δυνατώτερη έγγύηση γιά 
τήν άνατροπή τής κεφαλαιοκρατίας καί γιά τήν κυριώτερη προϋ
πόθεση της,πού είναι ή συντήρηση τής έπαναστατικής δρμής τών. 

ύπονομευτών της, τών προλεταρίων. Είδε πολύ -κσθσΡά ή 
άστοποίηση, δηλ. ή ήδονική έγκατάλειψη στήν άτομική καλο
πέραση καί προκοπή, είναι δ μεγαλύτερος έχθρός τοϋ άνοτ 
μορφωτικού πνεύματος καί τών άρετών, πού προϋποθέτει (τής 
αύτοπειθαρχίας καί τής άχαλάρωτης προσήλωσης στό (δανικό) 
καί πού σ’ αύτές έπάνω θά στηριχτεί άπαραίτητα μιά καλύ
τερη κοινωνία. 'Ωστόσο, άν άντιλήφτηκε σωστά τόν κίνδυνο 
γελάστηκε δλότελα στά πρόσωπα, πού θάπρεπε άπ αυτόν νά 
φυλαχτούν. Τά πρόσωπα αύτά είναι οί διανοούμενοι και δχι 
!ί προλετάριοι μέ τήν άκατανόητη καί συντριφτική γι αυτούς 
άναμορφωτική άποστολή. Είναι οί διανοούμενο1 
τιπροσωπεύουν μέσα στήν κοινωνία τό πνεϋμά. Αστική 
άλήθειας καί δύναμης, στήν πιό εύγενική κι εξανθρωπιστική 
του άκτίνοβολία. Τό πνεϋμα, πού είναι τό «άλας» τής κοινω
νίας. Ζήτημα ζωής ή θανάτου, γι αυτήν, ή συντήρηση του. 
Γιατί, <εί τό άλας μωρανθή, έν τίνι άλισθήσεται;».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
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ΣΤΙΛΙΟΥ ΞΕΦΛΟΥΔΑ

ΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ι
Μοό φαίνεται δτι κάθε δημιουργός χρειάζεται πρώτα άπ’δλα 

νά είναι ειλικρινής έκφράζοντας τόν έαυτό του, τόν κόσμο πού 
κλείνει μέσα του. "Εναν κόσμο πολλές φορές πολυσύνθετο, πού 
περιέχει τόσους άλλους μικρότερους κόσμους, πού τούς ζήσαμε, 
πού τούς άνακαλύψσμε κάπου στις άναζητήσεις μας, πού τούς 
γέννησε ή φαντασία μας. Κι ό κόσμος αύτός ούσιαστικά είναι 
μονάχα ό δικός μας κόσμος πού μπορεί νά γίνει ή νά είναι κι’ό 
κόσμος δλων μας, κι’ αύτόν νομίζω άποκαλύπτει κάθε άληθινός 
δημιουργός. Καί μαζί τόν αιώνιο άνθρωπο πού φέρνει μέσα του.

Είναι μάταιο λοιπόν νά ζητάμε άπό ένα συγγραφέα νά 
ψευτίσει τόν έαυτό του, ν’ άλλάξει τό δρόμο του δταν έκφρά- 
ζεται είλικρινά. Δέ θ’ άκούσει ποτέ τή φωνή μας.

II

Κάθε άληθινό δημιουργό μπορείς νά τόν άναγνωρίσεις σ’δλο 
του τό έργο, θά συναντήσεις σχεδόν πάντα τά ίδια χαρακτη
ριστικό γνωρίσματα, τήν ίδια ατμόσφαιρα, μιά όλοφάνερη συγ
γένεια σ’ δλα του τά δημιουργήματα ώσάν τό έργο του ν’άκο- 
λουθεΐ μία ένιαία γραμμή. Καί τά πρόσωπα πού δημιουργεί, 
μιά πού είναι δικά του, δέν μπορεί παρά νά τοΰ μοιάζουν καί 
νά μοιάζουν κατά συνέπεια καί μεταξύ τους. 'Ο Ντοστογίέβσκυ 
έχει τό «πάθος τοΟ θείου», είναι πάντα χριστιανός. Ό Μπαλζάκ 
άπασχολεΤται μέ τήν οίκογένεια, άκριβέστερα έχει πάντα τό 
«πάθος τοΰ κοινωνικού».

III

"Ολοι οί δημιουργοί κινιοϋνται στόν ίδιο ούρανό έστω κι άν 
παρουσιάζουν τίς μεγαλύτερες άντιθέσεις. “Εχουν τόσες δμοιό- 
τητες μεταξύ τους. Μά ποτέ δέν άντιγράφει ό ένας τόν άλλο. 
Μιά τέτοια πράξη δείχνει άπλούστατα έλλειψη δημιουργικής 
Ικανότητας. Δέχουνται δμως έπιδράσεις. «Μονάχα έκεΐνοι πού 
δέ δημιουργούν ξεφεύγουν τίς έπιδράσεις». Μά πάντα τό έργο 
τους άν είναι άληθινό είναι μονάχα δικό τους καί ποτέ μιά 
δουλική μίμηση.

IV

'Η κυκλοφορία ένός βιβλίου τίς πιο πολλές φορές έξαρτάται 
άπ’ τήν τύχη. Δέν έχουν πάντα τήν πρώτη κυκλοφορία τά 
καλύτερα βιβλία, δπως δέν τήν έχουν πάντα τά χειρότερα. 
Κι’ δμως δλοι σχεδόν γράφουν γιά ένα κοινό. Λίγοι είναι εκείνοι 
πού δέν έχουν ύπ’ δψη τους τό κοινό, πού γράφουν ίσως γιά 
τόν έαυτό τους. Καί συμβαίνει κάποτε αύτοί οί τελευταίο1 
νάρθεΐ μιά μέρα καί νά διαβαστούν περισσότερο άπ’ τούς 
πρώτους. Σέ μάς δλοι γράφουν γιά τόν έαυτό τους κατ’άνάγκη 
άφού δέν μπορεί νά ύπολογίζουν σ ένα άνύπαρκτο κοινό.

V

Ή έποχή μας, διακήρυξαν πολλοί, είναι ή έποχή τής πεζο
γραφίας. Καί· πραγματικά τήν τελευταία πενταετία κυκλοφόρη
σαν στόν τόπο μας τόσα βιβλία πού έπικυρώνουν άπόλυτα 
αύτή τή διαπίστωση. Οί νέοι δουλεύουν άποφασιστικά καί 
σταθερά. Δημιουργούν δίχως άλλο μιά έποχή καινούρια. Τό 
έδαφος είναι έχθρικό. ’Εμπόδια άπειρα. Μά «ή δύναμη μονάχα 
άπ’ τήν άντίσταση γεννιέται». Τί σημασία μπορεί νά έχουν 
καί ή σιωπή καί ή άδιόφορία κι δλα τ άλλα δταν τά έργα 
καί οί δημιουργοί κάθε μέρα πολλαπλασιάζουνται; Καμμιά, 
άφού καί τό σήμερα καί τό αύριο άνήκουν δικαιωματικά σ’ έκεί- . 
νους πού τά δημιουργούν μέ τό έργο τους προχωρώντας πάντα 
ήρωϊκά καί περήφανα.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ
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ΘΑΝΑΣΗ ΠΕΤΣΑΑΗ

ΡΟΔΩΠΙΣ Η ΕΤΑΙΡΑ

ΜοΟ πρόσφερε μέλι μέσα στήν κερήθρα καί σΰκα γιά μένα 
κομμένα άπό τό δέντρο.

—Εΐναι άπ’ τή συκιά πού μέ άποκοιμίζει στόν ίσκιο της, 
κάθε φορά πού ό ύπνος δέν έρχεται νά μέ πάρει... Αλλά, πές 
μου, Χάριτε, φίλε άγαπητέ, ποιά θεϊκή πνοή σέ όδήγησε ώς σέ 
μένα. Εΐναι χαρά πού θέλει ξέσπασμα ή λύπη καί γυρεύει πα
ρηγοριά *Η  φίλη σου Ροδώπις βέβαια θά προτιμούσε τό 
πρώτο !

Προσπάθησα μέ τό κρασί τής Κύπρου νά σβύσω τό λίγωμα 
τοΰ μελιού καί τών σύκων.

—θεία Ροδώπις, ή φωνή σου εΐναι καί άπό τό μέλι πού 
προσφέρνεις καί άπό τό κρασί μεθυστικώτερη, ή σοφία δμως 
πού κερνάς είναι πολυτιμότερη άκόμα. Είσαι ή' γνωστότατη 
γυναίκα τών ’Αθηνών, καί τό “Αστυ εΐναι περήφανο πού σέ 
εχει. Οί φιλόσοφοι σέ άναφέρουν, καί ό μεγάλος γλύπτης Φρύ
νιχος σέ άπαθανάτισε !... Μήτε χαρά πού θέλει ξέσπασμα, ού
τε θλίψη πού γυρεύει παρηγοριά, μέ έφεραν ώς σέ σένα. Εΐναι 
κάτι χειρότερο, μά τόν Δία !... Δυό μήνες κοντεύουν νά συμ
πληρωθούν, πού δέν έχω αίστανθεϊ τήν παραμικρή χαρά, τήν 
παραμικρότερη λύπη. Ήρθα σέ σένα, γιά νά νιώσω καί χαρά 
και θλίψη, χαρά πού θά μείνω μαζί σου, θλίψη δταν θά φύγω... 
•Αλλά, πώς νά σου διηγηθώ. Ροδώπις, τήν ψυχική μου αύτή 
διάθεση, πού εΐναι δμοια μονότονη μέ τις συννεφιές τού καλο
καιριού...

Στόν κήπο εϊμαστον καθισμένοι, στόν περίφημον κήπο, δ- 
που γύρω άπό τή Ροδώπιδα συναθροίζουνται οί φιλόσοφοι, οί 

-γλύπτες καί τών "Μουσών <όί πιό έκλεχτοί. 'Ο μαθηματικός 
’Απολλώνιος ό Σελινοΰντιος ηόν έχει όνομάσει : «Νέα Ακαδή- 

■μεια», κάποιος δμως άγνωστος σοφιστής ισχυρίστηκε δτι άκρι- 
βέστερα τιρέπει νά τόν καλέσουν : «Κενή Άκαδήμεια» τό κε μέ 
έψιλον. Όλα αύτά, βέβαια, είναι άπλές άντιζηλίες καί μίση 
-σοφών, άφού, καθώς γνωρίζουμε, οί σοφοί είναι καί γιά τούς 
χαμηλότερους έρωτες καί γιά τις βαθύτερες έχτρες ικανότατοι.

Ή νύχτα έΐταν πνιγμένη μέσα σ’ έναν ώκεανό άπό αστρα, 
ή μπορεί καί άναρίθμητα αστρα νά εΐταν βυθισμένα σέ 
-μιά βαθιά νύχτα άσπριδερή, μολονότι ή Φοίβη δέν είχε έμφα- 
νιστεΐ άκόμα άνάμεσα στό φύλλωμα τής μεγάλης λεύκας, δ- 
πως καί χτές. Ό γρΰλλος άκουγόταν άπό μακριά καί άπό 
κοντά σάν ήχώ, τό τραγούδι του δμως, πού εΐναι ένας άκού 
ραστος, ένας άτέλειωτος θόρυβος, έδινε τήν έντύπωση τής σι
γής καί τής μοναξιάς.

Σέδυό μεγάλα άνάκλιντρα, φαρδιά σάν κλίνες, άναπαυό- 
μαστον ό ένας πολύ κοντά στόν άλλον, ή ώραιότατη καί σο· 
ψή Ροδώπις καί έγώ, Χάρις γιός τού Δημόλαου.

—Περίεργη κάπως, ώ Χάριτε, μου φαίνεται ή σκέψη σου νά 
έρθεις έδώ. Πώς δέν πήγες στήν κατοικία τής Λυσιμάχης ή στής 
Φρύνης τής Νεωτέρας τήν κατοικία. “Εχω άκούσει δτι μέ τήν 

-τελευταία αυτή, έχεις ζήσει περσότερο άπό δυό χρόνια μαζί. 
Πώς μέ θυμίθηκες τόσο άπότομα πάλι ;

Ό άνάλαφρος ζέφυρος σκόρπισε μιά βαριά μυρουδιά άπό θυ
μάρι, άπό ρίγανη καί λιβανόχορτο. Εΐταν ένας άνεμος χλιαρός 
καί ύπόγλυκος, σά νά είχε περάσει μέσα άπό ζεστό μέλι.

— ΤΩ θεία γυναίκα, σοφώτερη καί άπό τή Συρία έκείνη πού 
έδερνε τόν άντρα της τό φιλόσοφο, οί άναμνήσεις έρχονται 
πάντοτε ξαφνικές. ’Αλλά μή νομίσεις πώς σέ θυμίθηκα. Γιά νά 
Όυμιθεΐ κανείς, πρέπει νά έχει ξεχάσει, καί έγώ δέ σέ λησμόνη
σα ποτέ, καθώς ξέρω !

Πίεσα τό μέτωπό μου, γιά νά τό δροσίσω, άπάνω σέ ένα 
ρόδο βυσσινί, πού κρεμόταν στό πλάι μου καί πρόσθεσα

— Ψέμματα δέ σέ πληροφόρησε, δποιος σού είπε δτι έζησα 
μέ τή Φρύνη δυό χρόνια. ’Έμαθες ίσως καί τις θλιβερές περι
στάσεις, πού μέ έφεραν στήν άγκαλιά της... Όχι; Δέ θά σού 
τις πώ. Εΐναι μάταιο νά διηγιέται κανείς λυπητερές ιστορίες. 
Μόνο γιατί αύτή τυχαίνει νά εΐναι τόσο πολύ περασμένη, σού 

ιάναφέρω δτι έσύ έπαιξες καί τότε τό κορυφαίο πρόσωπο... Μήν
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άνησυχείς, ώ Ροδώπις σοφή! Είναι»λίγο, άπότομα τά λόγια»· 
μου, έκφράζουν άστοχα τό αίσθημά μου, πού είναι ήρεμο καίι 
μαλακό. Αλλά τά λόγια, φίλη Ροδώπις,. είναι εξαιρετικά εύ- 
λύγιστα. εύαίσθητα πράματα. ’Ασχολήθηκες ή ίδια πολύ μέί 
τό λόγο καί μέ τίς λέξεις, καί ξέρεις άπό κάθε άλλον καλύ
τερα, δτι τά λόγια περσότερο θά πουν πάντοτε ή λιγώτερο άπό 
κείνο πού θέλουν. "Ακούσε τά λόγια μου καί πάρε τα, νά τά 
νιώσεις δπως έπιθυμεΐς. Τά ώραιότερσ λόγια θά όμορφήνουν, 
δταν περάσουν άπό τά κοχύλια τής άκοής σου. ΤΗρθα νά σέ 
παροτρύνω, Ροδώπις, νά παίξεις πάλι, τόν κορυφαίο στή ζωή 
μου.., λέω τόν κορυφαίο, μά θέλω νά πώ τό μοναδικό πρόσω
πο. Γιατί ή ζωή μέ έχει καταβάλει, μέ έχει κουράσει ή άλλαγή·. 
πού φέρνει τό αιώνιο κύλισμά της, καί ποθώ, δπως έπόθησα 
σέ κάθε λογική φάση τής ζωής μου, κοντά σου νά χαρώ τούς 
δυό κόσμους πού άπαρχής ξεχώρισαν οί φιλόσοφοι, τόν ύλικό > 
καί τόν πνευματικό.

Φύσησε πάλι ό ζέφυρος άπαλότατσ, καί σκόρπισε άπό τή 
λεβάντα καί άπό τό μελισσόχορτο μιάν έντατική μυρουδιά σά 
γύρη. Ή Ροδώπις άνασηκώθηκε λίγο καί.μέ κοίταξε στά μάτια

— Ή δψη σου, Χάριτε, ζωγραφίζει τά νιάτα. Τά νιάτα 
πρέπει νά μένουν καί στήν ψυχή σου. Στήν ήλικία σου, πώς 
είναι δυνατό νά έζησες τόσο πολύ τόσα πολλά, γιέ τοΰ Δη- 
μόλαου!

Καί έγώ:
— Είσαι παρηγορητικιά, ώ φίλη, άν καί ενσαρκώνεις τέτοι

αν όμορφιά! Μπορεί νά μήν έζησα περσότερες καταστάσεις 
άπό δσεςζοΰν οί άνθρωποι συνήθως, έκεΐνες δμως πού έζησα 
τίς έζησα πάρά πολύ.

Ή Ροδώπις χαμογέλασε.
—Μ άρέσεις, είπε, γιατί είσαι έξυπνος L
— ΤΩ σπάνια γυναίκα, πού προτιμάς τήν Εξυπνάδα άπό· 

τήν 'Ωραιότητα, γιατί θεωρείς δτι ή Εξυπνάδα είναι ή μεγα
λύτερη Όμορφιά, άντρική είναι σχεδόν ή σκέψη σου καί συν
δυάζεται μοναδικά μέ τή γυνομκεία ύλική σου εμφάνιση. Σέ 
ρωτώ, πώς έφτασες στήν άνθρώπινη αύτή τελειότητα; Γιατί» 
εϊμαι τής ιδέας, δτι ή τελειότητα δέ γεννιέται ποτέ μέ τούς, 
θνητούς, άλλά είναι μιά ήμιθεϊκή κατάσταση, όπου φτά»- 
νουμε υστέρα άπό μιά μακρόχρονη, έπίμονη εξέλιξη.

χ — Διασκέδασα πολύ, ύλικά καί πνευματικά. Οΐ άπολαύσεις 
άνανεώνουν τήν ψυχή, Χάριτε.

Γλύστρησε ένα άστρο στόν ούρανό, καί άφησε πίσω του 
μιά παχιά γραμμή άπό φώς, χωρίς νά παραγάγει μέ τήν τριβή 
του κανένα σπινθήρα. Ό ούρανός πύκνωσε έκεΐ όλόγυρα 
καί σκοτείνιασε λίγο. Ένας γρΰλλος ήρθε πολύ κοντά καί 
τραγούδησε.

— Είναι κάμποσο χρόνια πού δέ μέ συνάντησες, Χάριτε, 
καί δέν εύκαίρησες νά μέ παρακολουθήσεις. Από τήν έποχή 
πού παίζαμε μαζί στό άλσος τοΰ Κεραμεικοΰ, ένόσω ό πατέρας 
σου δημηγορούσε στήν Πνύκα καί ό πατέρας μου δίδασκε τίς 
τραγωδίες του στό θέατρο τοΰ Διονύσου, άπό τήν έποχή έκείνη, 
άλλες έποχές πολλές διάβηκε ή ζωή μου... Άλλά πές μου πρώ
τα, γιέ τοΰ Δημόλαου, Χάριτε, άπό πού έρχεσαι καί πώς 
—τό γιατί μοΰ τό είπες— γιά νά ιστορήσω καί έγώ, μέ τή 
σειρά μου, τίς μοίρες πού είχε όρίσει ό ’Ολύμπιος Ζεΰς γιά 
τή θνητή ύπαρξή μου.

"Αφησα τό άνάκλιντρο καί δυό - τρεις φορές περπάτησα ώς 
σέ μιά δάφνη. 'Ένα χαμηλό κλαδί της μέ έφτανε στό ϋψος,. 
καί μοΰ χάϊδευε τό μέτωπο κάθε φορά πού τήν πλησίαζα. Η 
Ροδώπις άκινητοΰσε. Κάτω δμως άπό τόν άραχνοΰφαντο χιτώ
να, οί γραμμές τοΰ σώματός της όργίαζαν έκπαγλες καί άκό- 
λαστες. Τό λεπτότατο δφασμα προχωροΰσε μέσα στή μεγα
λοπρέπεια τών πτηχών, άκολουθώντας τίς καμπύλες, καίξεπε- 
ταγόταν έδώ μέ όρμή, βαθούλωνε έκεΐ μέ άσέλγεια.

— "Ερχομαι άπό τήν Κόρινθο, είπα χωρίς νά σταθώ. Δέν 
εΐταν καιρός πολύς, πού είχα χωρίσει τή ζωή μου άπό τής Φρύ- 
νης τή ζωή. "Εφυγα άπό τάς Αθήνας καί προσπάθησα νά 
διασκεδάσω ταξιδεύοντας. «Διασκεδάζω», Ροδώπις. θά πει 
σκορπίζω. Προσπάθησα νά σκορπίσω τή ζωή μου. Εφτασα 
στήν Κόρινθο. Δέν εΐταν ή πρώτη φορά. Μέ φιλοξένησε ένας 
Αθηναίος φίλος, έξόριστος έκεΐ γιατί είναι πολύ έξυπνος. 
Βλέπεις, οί κακοί άρχοντες φοβούνται τούς έξυπνους πολίτες.·^ 
Γνώρισα δυό γυναίκες στήν Κόρινθο. Ό φίλος Αθηναίος μοΰ 
έλεγε : «—Πρώτα θά σοΰ γνωρίσω μιάν όμορφη κόρη, γιά νά 
ξεχάσει τό σώμα σου τό σώμα τής Φρύνης. θά σοΰ γνωρίσω 
υστέρα μιάν έξυπνη γυναίκα, γιά νά λησμονήσει καί ή ψυχή 
σου τήν ψυχή της. Τό πνεύμα είναι ή κυριώτερη έκδήλωση 
τής ψυχής· "Ενα έξυπνο πνεύμα θά σέ άπασχολήσει καί θά σέ
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άπομακρύνει άπό τό έπίσης έξυπνο άλλά σιωπηλό πνεύμα τής 
Φρύνης. Έτσι θά λησμονήσεις καί τήν ψυχή της, πού στό πνεΟ. 
μα της προπάντων τήν άγάπησες... Γιατί ξέρω καλά, δτι στό 
σώμα της ή Φρύνη δέν κατορθώνει ποτέ νά άναμίξει τήν 
ψυχή της... Έπειτα, Χάριτε, στά πράματα τής άγάπης, τό 
σώμα ξεχνάει πιό άργά άπό τήν ψυχή, γιατί εΐναι βαρύ καί 
δυσκίνητο καί δύσκολα άλλάζει κόσμους καί συνήθειες».

Σώπασα μιά στιγμή. 'Ύστερα πάλι :
—Γνώρισα τήν πρώτη, τήν ώραία κόρη, άπό τά Μέγαρα. 'Η 

δεύτερη, άπό τήν Αίγινα, εΐταν έξαιρετικά έξυπνη. “Εξυπνη 
γυναίκα—δταν ή έξυπνάδα της δέν καταντάει άντρική—θά πει 
γυναίκα ξύπνια. Ή δεύτερη γυναίκα πού γνώρισα στήν Κόρινθο, 
είχε μιά διάνοια άδιάκοπα άγρυπνη. 'Όταν κουράστηκα τήν 
πρώτη, γύρισα στήν άλλη. "Ομως, ένα βράδι, δέν τή βρήκα στό 
δώμα της. Περίμενα δλη τή νύχτα Δέν ήρθε. Τό πρωί έμαθα 
δτι έφυγε μέ έναν δούλο άπό τάς Θήβας, γιά τή Σικελία. Μοϋ 
πρόσθεσαν, δτι ό δούλος αύτός παραξένευε δλους μέ τήν εύ- 
φυΐα καί μέ τή διανοητική του διαύγεια... Καταλαβαίνεις, θεία 
Ροδώπις, άγαπητή γυναίκα, δτι στήν πρώρα τού πλοίου καθι
σμένος, μέ πίκρα άναλογιζόμουν δτι βαριέμαι γρήγορα τις 
όμορφες γυναίκες δταν δέν έχουν βάθος, καί δτι οί έξυπνες 
γυναίκες μέ άφήνουν γρήγορα ή άργά γιά κάποιον άλλο. Καί 
τότε, άπότομα, θεϊκή ήρθε καί στάθηκε μιά εικόνα μπροστά 
μου. Πλέαμε πρός τή Σαλαμίνα, ώ Ροδώπις...

Τήν κοίταζα μέ έπιμονή στά μάτια. Ούτε ζέφυρος, ούτε 
άλλος άνεμος κανείς φυσούσε τώρα, μά είχε χυθεί γύρω μιά 
βαριά καί θερμή μυρουδιά άπό δάφνη καί μέντα.

Δέν ξέρω άπό ποιούς άπόβαθους έσωτερικούς κόσμους 
τού έγώ μου βγήκες, άγαπημένη γυναίκα, καί στάθηκες μπρός 
μου όλοζώντανη. Κάποια λεπτότατα νεύρα τών αισθήσεων 
μού είπαν, δτι ένώνεις τήν καταπληχτικώτερη όμορφιά μέ τό 
περιφανέστερο πνεύμα. ’Αμέσως ήρθα, ώ Ροδώπις, σέ σένα, 
γιά σένα, ταχύς καί άνήσυχος, έρωτευμένος πριν σέ ξαναδώ 
άκόμα, μεθυσμένος πριν σέ άκούσω ! Ήρθα, ώ Ροδώπις, έλπί- 
ζοντας δτι μέ μιά τελειωτική, μιάν άπέραντη προσπάθεια, θά κα
τορθώσω νά πετύχω τήν άπελπιστική εύτυχία νά γίνεις 
δική μου...

Στά πόδια της έπεσα καί φίλησα τό άριστερό της γόνατό, 
πού είχε μείνει άσκέπαστο. Μιάν όλόβαθη σιγή μπλέχτηκε 

παντού, καί δέν άφησε τίποτα νά κουνήσει. Τό πάθος μου 
σκληρό, τήν ξέσκισε.

—Ροδώπις, γνωρίζω καλά τή σιωπή πού διαδέχεται πάντο
τε τά πρώτα λόγια τής άγάπης. Εΐναι ή άσφυξίσ πού έρχεται 
ύστερα άπό μιάν ύπερβολική έκπνοή. 'Η άγάπη, ώστόσο, εΐναι 
άρκετά μεγάλη καί δέν έχει άνάγκη άπό φράσεις. Μήν πεις 
τίποτα. Ή σιγή αύτή εΐναι γλυκιά, καί ένά μακρότατο φιλί ξέ
ρει νά τή συμπληρώσει σοφώτερα...

'Ώς στό προσκέφαλο σύρθηκα, δπου ξεκούραζε τό κεφάλι 
της, καί άκούμπησα τό πρόσωπό μου λίγο στό μαξιλάρι καί λί
γο στά μαλλιά της.

—Σ’ άγαπώ, Ροδώπις, πλουσιώτερα άπό δτι ό Πάρις άγά- 
πησε τήν Ελένη, θεϊκώτερα άπό δτι ό Ένδυμίων άγάπησε τή 
Φοίβη, έσωτερικώτερα άπό δτι δ Νάρκισσος άγάπησε τόν έαυτό 
του !

Φύσησε ό ζέφυρος καί έφερε σάν πρώτα μυρουδιές άπό θυ
μάρι καί άπό ρίγανη. "Εσκυψα καί τής φίλησα τόν τράχηλο, 
υστέρα πήρα τό κεφάλι της στά χέρια μου σάν άμφορέα, καί 
τό φίλησα στά κλειστά καί άκίνητα χείλη του ένα φρόνιμο, 
μακρό φιλί. Δέν ξέρω πώς μού ήρθε τόση εύθυμία, δέ σκέφτη- 
κα ποτέ γιατί μού έρχεται μιά τέτοια έπιθυμία νά γελάσω, 
κάθε φορά πού θά φιλήσω μιά γυναίκα γιά πρώτη φορά. Είπα :

—Κάποτε, μετά ένα πρώτο φιλί βάραινε γύρω μας μιά έ*  
νοχλητική σιγή. Εξήγησα δτι έτσι συμβαίνει πάντοτε. Εκείνη 
άποκρίθηκε δτι άφού εΐναι έτσι, μόνο μιά λύση ύπάρχει : νά 
ξεπεράσει κανείς άμέσως τό πρώτο φιλί. Πρώτο άληθινό φιλί 
εΐναι τό τρίτο. -

Φτάσαμε εύθύς στό τρίτο φιλί, άλλά γιά νά φτάσουμε τόσο 
γρήγορα, περάσαμε άνάμεσα άπό τά άνοιχτά μας χείλη.

—’Ακριβώς, γιατί δέ βρίσκω πολλά λόγια νά σού πώ, μά 
τήν Αφροδίτη, καταλαβαίνω πόσο σ’άγαπώ... Γνωρίζεις, ώ 
Ροδώπις, τή στειρότητα τής ύπερπαραγωγής ,

’Ακούστηκαν, άπό τήν μπροστινή πλευρά τού σπιτιού, τρα
γούδια καί τριγωνικές κιθάρες. Εΐταν μέθυσμα άπό κρασί ή άπό 
γυναίκα ; Καί τά δυό μεθούν, γιατί άγγίζουν άπό τή μιά τους 
δψη τή βαρβαρότητα, καί τή θειότητα άπό τήν άλλη.

—Καί τώρα, ώ θεία Ροδώπις, καλή καί άγαπητή, θά θελή
σεις έλπίζω, νά ·μοΰ διηγηθεϊς τις μοίρες πού σού είχαν δρίσει 
•οί Ολύμπιοι.
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Βύθισε ή Ροδώπις τό βλέμμα της στά μάτια μου, σά νά ή
θελε νά άντλήσει άπό μέσα τους τήν άνάμνηση τής ζωής της, 
καί μοΰ χάίδεψε τό χέρι μέ τών δαχτύλων της τά άβρότατα 
άκρα.

—Είχα μιά φίλη καί μαζί της έπαιζα στόν Κολωνό. θυμά
σαι ; Λεγόταν Ροδώπις καί κείνη. Εΐταν ώραία καί κσκιά. Πο
τέ δέν είχαμε συμπαθήσει τόν ’ίδιο νέο. ’Έτυχε ώστόσο, μιά 
φορά—τό ήθελε ό Ζευς, ή Άθηνά ή ή ’Αφροδίτη ;—έτυχε νά 
άγαπήσουμε όρμητικά καί οί δυό τόν ίδιον άντρα. Νομίζεις δτι 
μιά άγάπη πού είναι κοινή, μπορεί νά ένώσει τούς θνητούς 
Η φιλία μας έπαψε νά είναι φιλία. 'Αργότερα έγινε έχτρα. 
Εχτρα δική της, γιατί έγώ είχα κερδίσει τήν άγάπη του. Προ

σπάθησε μέ κάθε τρόπο νά μάς καταστρέφει, νά μάς χωρίσει. 
Είναι βαριά μιά τέτοια πάλη, δταν άγαπάει κανείς, γιατί γυ
ρεύει ήρεμία καί μοναξιά ό γιός τής ’Αφροδίτης... ’Αναγκά
στηκα νά τοΰ δωθώ καί νά φύγω μαζί του. Δέ θά σοϋ πώ 
ποιός εΐταν—άν δέν ξέρεις τό δνομά του—μά εΐταν έξυπνος 
καί καλός. Ή καλωσύνη, Χάριτε, πηγαίνει κάποτε καί μέ τήν 
έξυπνάδα. Ζήσαμε μερικά χρόνια μαζί. Σιγά-σιγά, στόν κήπο 
μου άρχισαν νά μαζεύουνται οί φιλόσοφοι, οί γλΰπτες, οί τρα
γωδοί καί οί ρήτορες τής έποχής. Γνώρισα τόν Ίφικράτη, τό 
Χαρίδημο, τό μαθηματικό Νικομίδη, τόν ποιητή ’Ωριγένη, τόν 
Ευχαρη, τόνΠολύκλιτο...'Ωσπου, κάποτε, χώρισα άπό τόν...ναι 
χωρίσαμε φίλοι. ’Έρχεται άκόμα καμιά φορά καί μέ βλέπει... 
’Έτσι άγάπησα μέ τή σειρά τόν Ίφικράτη καί τόν Ευχαρη καί 
τόν Πρόκλιτο... Δέν έκφράζομσι μέ πίκρα ή μεταμέλεια. Εϊμου- 
να σχεδόν πάντοτε εύτυχισμένη... Οί διάφοροι σοφοί πού γνώ
ρισα, μοΰ έμαθαν νά δέχομαι τή ζωή μέ εύθυμία καί τούς άν- 
θρώπους μέ έπιείκεια. Σκέφτηκα πολύ στή ζωή μου, καί δια
σκέδασα χωρίς νά σκεφτώ. Είναι δτι έχει κανείς τό καλύτερο 
νά κάνει...

Σώπασε λίγην ώρα. 'Ύστερα :
—Δέ μέ λησμόνησε, μολαταύτα, ή παλιά μου φίλη ή Ροδώ

πις. Είχε διαδώσει πολλά επεισόδια τής ζωής μου, πολλές 
ιστορίες άνύπαρχτες καί κακές, ώ Χάριτε. Τίς ίστοροΰσε στις 
φίλες καί στούς φίλους της, άνθρώπους άπό κείνους πού ζοΰν 
μέ τό ένδιαφέρον τής ζωής τών άλλων, γιατί ή δική τους ή ζωή 
δέν παρουσιάζει κανένα ένδιαφέρον... Γιά νά μέ ξεχωρίζει άπό 
τόν έαυτό της, μέ όνόμαζε «Ροδώπις ή έτέρα» καί ό κύκλος

ΙΔΕΑ 
---- 7----- -------- ' ~ 
Γης μέ τό εύκολο πνεύμα μέ όνόμαζε «Ροδώπις ή έταίρα». Τό 
όνομα αύτό μοΰ έμεινε. Αί Άθήναι μέ τιμοΰν μέ αύτό τό όνο
μα..· Είναι τό μόνο κακό, πού μοΰ προξένησε ή Ροδώπις. Είναι, 
ώ Χάριτε, καί τό μόνο πράμα πού τής συγχωρώ.

Είπα τήν άγάπη μου πάλι, μέ κίνδυνο νά τήν καταντήσω 
βαρετή. 'Η έπανάληψη είναι μιάν άνάγκη καί μιά άδυναμία 
τής άγάπης.

—Πριν δώσει τήν άγάπη του σέ μιά γυναίκα, πρέπει κάνεις 
βαθιά νά τό σκεφτεϊ, ώ φίλε...'Υπάρχουν δυό είδών γυναίκες. 
Μοιάζουν, μερικές, στις μέλισσες πού ξέρουν νά ρουφήξουν άπό 
τήν άγάπη δτι άκριβότερο έχει. ’Άλλες δμως μοιάζουν στίς 
μυϊγες. Σάν ξεχωρίσουν τήν άγάπη, κάθουνται άπάνω καί τή 
λερώνουν.

_ Τίς πεταλοΰδες μή λησμονείς, ώ Ροδώπις 1 ’Εκείνες πού 
δέν πέρνουν καί δέν άφήνουν τίποτα! Στέκουνται μιά στιγμή στό 
λεπτότατον κάλυκα τοΰ ωραιότερου λουλουδιοΰ τοΰ πόθου 
μας, χαριεντίζουνται λιγάκι, χαμογελοΰν μελαγχολικά καί 
φεύγουν!

Αναστέναξε ή Ροδώπις, καί ένα άνατρίχιασμα πέρασε 
άπανω της.

—Τί σκέφτηκες; είπα.
—Γιατί νομίζεις δτι σκέφτηκα κάτι;
—’Αναστέναξες βαθιά καί άνατρίχιασες μέ άπόλαυση, 

θεία Ροδώπις. Αίστάνθηκα δτι έξωτερίκεψες, χωρίς νά τό θέ
λεις, κάποια ήδονική σκέψη, κάποια διανοητική χαρά. Κάνω 
λάθος, ώ φίλη;

Σηκώθηκε όρθια καί μέ πήρε άπό τό χέρι.
_’Όχι, ψιθύρισε, θέλεις έναν περίπατο στόν κήπο ;
Περπατήσαμε κάτω άπό πεΰκα, κάτω άπό δάφνες, κοντά 

σέ λουλούδια. Οΐ άνακατεμένες μυρουδιές τοΰ κήπου άνέβαιναν 
άπό τό χώμα σάν ίσκιοι. Οί κρίνοι μύριζαν ρόδινα καί τά 
ρόδα μύριζαν κίτρινα, οί ύάκινθοι πορφυρά καί λιλά οί νάρ
κισσοι. Σέ μιά κυκλική στέρνα σταθήκαμε. Τά άσάλευτα νερά 
της δέ χώριζαν άπό τό μάρμαρο, πού τά άγκάλιαζε σφιχτά. 
Μιά καφετιά μυρουδιά τριγύριζε έκεΐ γύρω σά βρεμένο χώμα.

’Απότομα, μέσα στό νερό, είδαμε ένα άστρο πού γλύστρησε 
καί έσβυσε. Μοΰ είπε μέ στοχαστική γλύκα :

— Είναι ή μελαγχολική έποχή πού πέφτουν τά άστρα.
—Αλήθεια, άποκρίθηκα, σά νά μήν τό είχα σκεφτεϊ ποτέ.
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Τά νερά δμως είχαν ταραχτεί, καί τώρα μέσα στήν άκί- 
νητη λειότητά τους, τά άστρα τρεμόσβυναν καί ζοΟσαν. Προ
χωρήσαμε.

Φτάσαμε στή σκοτεινότερη γωνιά τού κήπου. Χαμένοι μέσα 
στά δέντρα, μέσα στούς θάμνους, μέσα στό σκοτάδι, σταθή
καμε. Μύριζε ζεστό ξύλο νοτισμένο. Ή Ροδώπις άκούμπησε 
στόν ώμο μου, σά νά περίμενε κάτι. Τίποτα δέν ήρθε νά μάς 
άνησυχήσει, ούτε μέσα μας, ούτε άπέξω.

Άφαιρέθηκα, συλλογίστηκα τόν κήπο της, τήν κατοικία της, 
τά λόγια της, τό χέρι της, μά έκείνη τή ίδια τή λησμόνησα·

— Τί θαυμάσιος αύτός δ κήπος, είπα. Είναι άντάξιός σου, 
Ροδώπις.

Μέ άργό βήμα έπιστρέψαμε δπου καί πριν καθόμαστον. Τήν 
πήρα στήν άγκαλιά μου. Είδα τόν άπαλότατο χιτώνα νά γλυ- 
στράει ώς τή μέση της, καί νά κουλουριάζεται έκεΤ σάν άσπρο 
φεϊδι. Τά στήθη της γύρισαν πρός έμένα σά μάτια.

— Χάριτε, σ’ δλο τόν περίπατο δέ φιληθήκαμε ούτε μιά 
φορά. Τήν ώρα πού βρισκόμαστον στό σκοτεινότερο σημείο τοθ 
κήπου, δέν αίστάνθηκες δτι περίμενα κάποια παθητικώτερη 
διάχυση άπό σένα; Δέν ένιωσες δτι περίμενα τήν έκδήλωση 
κάποιας έπιθυμίας; 'Ο ίδιος, δέ λαχτάρησες νά μέ σφίξεις 
στήν άγκαλιά σου :

— Ώ θεία Ροδώπις, θεία γυναίκα, πόσο πολύτιμη σέ άνα- 
γνωρίζω, στήν άνησυχία πού βλέπω άκατανίκητη πάντοτε μέσα 
στό πνεθμα σου. Ή σκέψη πώς μάς έχει κάνει, πώς μάς έχει 
καταντήσει ό πυρρονισμός ! Συνηθίσαμε τόσο νά σκεπτόμαστε, 
πού ή σκέψη μας δέν άδρανεΤ ούτε δταν άγαποΰμε, ούτε 
άκόμα δταν έκτελοϋμε τήν έρωτική δημιουργία, Ροδώπις!... 
Αμφισβητείς τήν άγάπη μου ;

Εκείνη ξανάπε :
— Συχνά παραπονιέται κανείς δταν άγαπάει, γιατί τά θέλει 

δλα. Τά θέλει δλα, γιατί έχει τό συναίσθημα δτι ό ίδιος τά 
δίνει δλα, δλα δσα έχει.

Τότε κάναμε όρισμένες τρέλλες, γιά νά είναι εύνοϊκή μαζί 
μας καί ή Αφροδίτη, ώ Ροδώπις. Καί άνάμεσα στίς τρέλλες 
τών στομάτων καί τών χεριών, μοΟ είπε ή θεϊκή αύτή γυναίκα:

— Ώ Χάριτε καλέ, έχω έλαττώματα άπειρα καί άναρίθμη- 
τες άδυναμίες. Στήν άγάπη δμως, νιώθω τις πιό σοβαρές. Μή; 

σοϋ φανεί παράδοξο, χωρίς αύτές δέν μπορώ πιά νά άγαπή- 
σω... Μοιάζω μέ κείνα τά θαυμαστά λουλούδια, πού θά μαρα
θούν άν τύχει καί τούς κόψεις τά άγκάθια.

— Ξέρω άγκάθια, είπα καί έγώ, πού όμορφαίνουν τά άνθη.
Καί τότε, μέσα στις άκούραστες τρέλλες τών στομάτων καί- 

τών χεριών, μού πρόσθεσε μέ μικρές συγκοπές στή φωνή της:
—Πάντοτε αίστάνθηκα όρμητικώτερη τή ζωή μέσα στό πνεύ

μα μου παρά στό σώμα. Γι’ αύτό, πάντοτε άναγκάστηκα νά 
δώσω ζωή στό σώμα μου άπό τή ζωή τοΰ έγκεφάλου. Γι αυτό 
άκόμα, Χάριτε, άγαπώ, έκτελώ τή γεννετήσιο πράξη μέ τό μυα
λό περσότερο παρά μέ τή σάρκα.

Καί έγώ, ήρεμα ;
— ΟΙ περσότεροι άνθρωποι σάν καί μάς, ώ Ροδώπις, δη

μιουργούν έρωτικά περσότερο μέ τό μυαλό παρά μέ τό σώμα.
’Ανάμεσα στά δέντρα, ό ζέφυρος προσπάθησε νά χτενίσει 

τά κλαδιά καί άπλωσε παντού ένα άόρατο πέπλο, κεντημένο 
μέ μυρουδιές άπό θυμάρι, άπό μέντα καί λιβανόχορτο. Α
ξαφνα, μέ είχε κυριέψει μιά σαρκική Ισορροπία, εύχάριστη καν 
άσυνήθιστη κοντά σέ μιά τόσο θερμά ύποβλητική γυναίκα. 
Μιά ζέστη βαριά, πνιγερή, χύθηκε παντού σά λάδι. Απάνω- 
στό λάδι αύτό, άναβόσβυνε τό πάθος μου σά σπίθα.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΣΑΛΗΣ

Κηφισιά, Σεπτέμβριος 1925.
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ΠΑΝ ΑΓΗ ΑΕΚΑΤΣΑ

ΤΙΠΟΤΕ ΝΕΩΤΕΡΟΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ;

I

‘Υπάρχει ένα έπίπεδο τής πνευματικής ζωής τοΰ άνθρώπου 
πού περισσότερο καί βαθΰτερ' άπό κάθε άλλο χτυπήθηκε άπό 
τόν γενικό μαρασμό: ‘Η ποίηση. Συντριφτική κατάπτωση! Τά 
καλούπια τρίφτηκαν άπελπιστικά, τά θέματα ξαναμασσήθηκαν 
άηδιαστικά. Λές κΓ έπαψεν ό ρυθμός κι' ή όργιαστική βλάστηση 
τής ζωής καί κάθε τους έκφραση μαράθηκε μαζί τους καί πέ- 
θανε. Δόξα τώ θεώ, ποιητές δέν μάς λείπουν έκεΐνο πού μάς 
λείπει είναι ή ποίηση. Τ’ άνούσια στιχουργήματα τών άπειρων 
στιχοπλόκων χτυποΰνε τόσο κρΰα καί τόσο άηδιαστικά στή 
ψυχή μας, ώστε σέ κάθε τους άκουσμα νά ψιθυρίζουμε, ύπο- 
νοώντας τήν ποίηση καί τούς ποιητές, τούς στίχους τοΰ Γκαϊτε:

Στό διάβολο νά πάει κι' ή κιθάρα 
μαζί μέ τόν τραγουδιστή. . .

Μά άν άπό τούς ποιητές μας λείπει όλότελα ή ποίηση, δπως 
είναι φυσικό, δέν λείπει διόλου τό θράσος. 'Ανώριμοι πνευμα
τικά, κούφιοι ψυχικά, πιστεύουν πώς άρκεΐ νά πιάσουν στ’άδέξια 
χέρια τους τήν ποιητική λύρα γιά ν’ άρχίσει αύτή ν' άναδίνει 
τίς μελωδίες της. Δέν τούς συνετίζει διόλου τό πάθημα, μέ τό 
όποιο ό γυιός τοΰ Πιττακοΰ πλήρωσε κάποτε παρόμοιο θράσος. 
Γροικώντας αύτός τήν όρφική λύρα πού ξέβρασαν στήν Μυ
τιλήνη τά κύματα καί πού ήταν κρεμασμένη στό ιερό άλσος 
τοΰ Όρφέα, γροικώντας την ν’ άναδίνει μόνη της τά βράδυα 

εξαίσιες μελωδίες, φαντάστηκε πώς άν τήν έπαιζε, αύτή, εμψυ
χωμένη άπό τήν όρφικήν άρμονία, θά μελωδοΰσε δμοια έξαί- 
σια καί θά τόν άνάδειχνε ποιητή. Καί τήν ξεκρέμασε κάποια 
νύχτα. Όλότελα δμως άμουσος, τόσο άδέξια τή χτυποΰσε πού 
δέν κατάφερε παρά νά έξαγριώσει τούς σκύλλους πού χύμη- 
ξαν καί τόν κατασπάραξαν.—"Ετσι, δπως κι’ αύτός, ξεχνοΰν 
σήμερα δτι ό ποιητής κάνει τήν ποίηση.

Λοιπόν μαρασμός καί γενική παρακμή. Οί λέξες αύτές δέν 
έχουν διφορούμενη έννοια. ’Έχουν τό έλάττωμα άντίκρυ στή 
συναισθηματική μας ζωή, νά εΐναι όλότελα κυριολεκτικές. Για
τί δμως νά κρυβώμαστε · Σέ πολύ σπάνιες περιστάσεις οί αύ- 
ταπάτες χρειάζονται. ’Αντί νά κατηγορούμε τίς λέξες γιά τό 
έλάττωμά τους νά έκφράζουν μ’ άκρίβεια τά πράγματα, άς 
κυττάξουμε μ’ άποφασιστικότητα τά πράγματα, καί στις σχέ
σεις μας πρός αύτά, άς μεταφερθοΰμε άπό τήν παθητικότητα 
στή δράση. 'Έτσι κι’ άν άκόμα δέν έπιτύχουμε νά τά μεταφέ
ρουμε στις καταστάσεις πού άντιστοιχοΰν στά ιδανικά μας, 
θά μάς άπομείνει πλούσιο κέρδος ή έντονη ζωή τοΰ άγώνα. 
Ή επιτυχία ένός σκοποΰ πού θέτομε στόν έαυτό μας δέν εί
ναι κάτι πού έξαρτάται όλότελ’ άπό μάς. Τά πράγματα, ή 
φύση κι’ ή ιστορία, έχουνε τή δική τους λογική. Κι’ δταν ή λο
γική αύτή παραμερίζει ή συντρίβει τήν λογική τών άνθρώπων, 
δέν έχουμε νά στεφανώσουμε νικητές ή νά περιπαίξουμε νι
κημένους. Ό άνθρωπος εΐναι νικητής δσο παλεύει.

Δέν άρκεΐ λοιπόν νά διαπιστώνουμε τή γενική παρακμή. 
"Ας σκύψουμε πάνω της μήπως άκούσουμε κάποιο σφυγμό. 
Δέν μπορεί νά μήν ύπάρχει. ‘Η ιστορία, δπως καί ή ζωή, δπως 
καί ή φύση, δέν διαψεύδει ποτέ τόν έαυτό της. Μέσα στά πρό
σφατα άχνάρια τοΰ θανάτου ύπάρχει πάντα τό σπέρμα της 
ζωής. Ή κρυφή λογική τών πραγμάτων πού μάς φέρνει σέ 
τόσο τραγικές συγκρούσεις, γκρεμίζει κάποια οικοδομήματα 
γιά νά χτίσει στή θέση τους νέα μέ καινούργιους καί πιό πλού
σιους ρυθμούς, γιά νά επιθέσει στά καινούργια τους τ’ άετώ- 
ματα τίς μορφές τών νέων θεών. Ή θέση ή δική μας, ή θέση 
τών άιθρώπων πού γροικούν δλα νά σαλεύουν καί νά ξεθεμε
λιώνονται όλόγυρά τους, εΐναι στ’ άλήθεια τραγική. "Ας νοιώ
θουμε δμως πώς μαζί μέ τό σπέρμα τοΰ θανάτου κλείνουμ’ 
έντός μας καί τό σπέρμα μιάς νέας ζωής. "Ας τό κάνουμε νά 
ύπερισχύσει μέ κάποια πνοή αισιοδοξίας, εύχαριστώντας τήν
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τύχη μας πού έρριξε τή λιγόζωην ύπαρξή μας σέ τέτοιους;: 
κοσμογονικούς καιρούς. — ”Ε! λοιπόν μ' ένα τέτοιο πνεθμα-< 
αισιοδοξίας θά σκύψουμε τώρα πάνω στόν ξεχαρβαλωμένα’ 
κόσμο τής ποίησης, ν’ άκούσουμε μέσα στό ξερό της κορμό- 
τή φλέβα τής ζωής, πού θά φέρει τή; καινούργια τή βλάστηση, 
νά δούμε ποιό καινούργιο αίμα μεταγγιζόμενο στό- νεκρόν όρ- 
γανισμό πού δέν θάφτηκε, θά ξαναδώκει τή ζωή στήν καρδιά 
του καί τή λαλιά στά χείλη του.

II

Ζητώντας νά βρούμε ποιά εΐναι τά καινούργια θέματα πού· 
θ’ άγκαλιάσει ή ποίηση, ποιό δρόμο θά τραβήξει γιά νά βγει 
άπό τό τωρινό της άδιέξοδο, πρέπει πρώτ’ άπ’ δλσ νά καθο
ρίσουμε τή θέση μας. Δέν άποτολμούμε όραματισμούς. Ό 
όραματισμός, κι’ δταν άκόμα εΐναι όπλισμένος μέ τή διαίσθησή । 
τής μεγαλοφυΐας, σπάνια δέν καταλήγει στήν ούτοπία. ‘Υπάρ
χει κάποιο έδαφος νά τοποθετηθούμε παρατηρητές. Τό έδαφος 
τής ιστορίας. ΚΓ αν άκόμη δέν είμαστε, ή θέση αύτή μάς κά
νει θετικιστές. ΚΓ ή ιστορία μας δείχνει στό μεγάλο της πίνακα 
τήν περίεργη γραμμή πού διέγραψε ή έξέλιξη τών λαών. Σύμ
φωνα μέ τή διατύπωση τού Vico, ύπάρχει ένας ιδανικός τύπος 
ιστορικός πού καθρεφτίζεται στήν ιστορία τών λαών τής γής. 
’Απ’ όποιοδήποτε στάδιο κΓ &ν έξεκίνησαν οί λαοί, περνούν 
άπό τά ίδια στάδια μιάς παράδοξα όμοιόμορφης έξέλιξης. Γεν
νιούνται, άκμάζουν καί παρακμάζουν. Κοινή άλήθεια. ’Αλλά 
δμοια κοινή κΓ ή άλήθεια πώς δταν κλίνει ένας κύκλος ιστορι
κής ζωής άρχίζει ένας καινούργιος κύκλος, άνώτερος άπό τόν 
προηγούμενο, έτσι πού ή ιστορία νά βαδίζει μέ κύκλους άπα- 
νωτά, νά μοιάζει, δπως ό Γκαϊτε παρέστησε, μέ μιά κυκλική, 
άνιούσα γραμμή. Τώρα βρισκόμαστε στό τέλος ένός ιστορικού 
κύκλου καί στό κατώφλι ένός νέου, πού δέν μπορούμε νά συλ- 
λάβουμε καθαρά τίς μορφές καί τις άναλογίες του, μά πού 
αισθανόμαστε τήν άνάγκη του σάν άνάγκη ιστορική, Πάνω- 
λοιπόν στά μεγάλο ιστορικό πίνακα μπορούμε νά δούμε, σχε
τικά μέ τό θέμα μας, ποιοι στάθηκαν οί δρόμοι τής ποίησης 
στήν άρχή κάθε νέου ιστορικού κύκλου. ΚΓ έπειδή ποτέ δέν 
έπαναλαμβάνεται όμοιότυπα ή ιστορία, θά ίδούμε τί θά διατη
ρήσει ή ποίηση άπό τό παρελθόν καί τί νέα στοιχεία, στοιχεία: 

πριμιτιβιστικά, θά πάρει άπό τήν ιστορική της θέση μέσα στήν 

Αργή μιάς νέας ιστορικής περιόδου.
Στήν άρχή κάθε νέου ιστορικού κύκλου συναντούμε δυο 

διαφορετικά εϊδη ποίησης, τήν έπική καί τήν θρησκευτική ποι- 
ησηΦ Εικόνες καί οΐ δυό τής διπλής δψης τής ζωής του πρωτο
γόνου άνθρώπου, πού μοιράζεται σνόν άγώνα τον πολεμικό

,ούς άΤθρΧ Λ? 6 άγΑνας ή αχίαη τον προ. τούς 

θεούς ή ύποταγή. Καί τό αίσθημα αύτό τής υποταγής είναι

σμένη κι αυτή & έξωτερική. Ποίηση «άψε.
Xto μέν,“ νόημα KO06.VP ατή λίξη δ ΣΙΧΧερ. άιτ*ό,  Λρμον.κό 
Χμ“α ? , έρ» ,=μςμμ;

,ήφόαη ,όνόαντο τοα ξήI Υ» άρχ.Χοχ’κό. Ά· .
,,αμοΟ «ν ’ήν ταραζε. καν.^ ,ραγοϋδάϊι τά
τρεμη ιχάντ ΠΧ π^ιπΦάνηση τής Δήμητρας, είτε κάρο·

μΓό’ήν άα “ίδ.ς κάνοντας χάΧκενα τείχη ατή μάχη.

Άσπίς άρ’ άσπίδ’ έρειδε, κόρυς κόρυν, άνέρα δ’άνήρ... 

■ ίΛττήηικό κύκλο πού άρχίζει δέν θά ξανα-
Στόν καινούργιο ι £Ϊδη '·Η έπική Ωφέλεια ταιριάζει

συναντήσουμε τα άνθρωιχότητας, καί τά παιδικά αύτά
στ<3 πσίάβηκαν άνεπίστροφα. Τό παιδί άνδρώθηκε πολύ, ώστε 
XPOVlA ίπθάνεται πιά τόν έαυτό touj ταυτισμένο μέ τή φυ. 
ζη άλλά ίσχυρό άντίπαλο τής φύσης. Στόν κόσμο πού τόν πε- 

- Pl V άντιτάξει τό δικό του τόν κόσμο. Αύτά θά τρα-Τά Χον. /τά όνε.ρά τον, τά αίματά τον. 

τίροέκταση τής ζωής μίάα άαό τό κρίαμα τοΟ ζεχωρίοτου τον
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«έγώ», είναι άντιδράσεις πρός τόν έξωτερικό κόσμο. Τό τρα 
γοΰδι τώρα είναι ή φωνή τοΰ εγώ. Τοΰ έγώ, πού χαίρεται, πού 
πονεΐ, πού ποθεί, πού συγκρούεται, πού σκλαβώνεται καί πού 
λευτερώνεται, ένός έγώ πού θέλει νά άρμονισθεΐ πρός δλα κι’ 
δλα νά τά άρμονίσει πρός τόν έαυτό του, έτοιμο πάλι νά συν
τρίψει τήν άρμονία μόλις τήν κατορθώσει, γιά νά μή πάψει 
στιγμή νά γροικά μέσα του τό παράπονο τής μόνωσης καί τό 
προκλητικό ρέκασμα τοΰ άγώνα.—Καί ή θρησκευτική ποίηση 
δέν θά ξαναγεννηθεϊ. Εϊτε σάν λάλημα μιας άψελοΰς λατρείας 
τοΰ άνθρώπου πρός τις μεγαλόπρεπες φυσικές δύναμες πού 
κυριαρχούν τυραννικά στή φαντασία, είτε σάν προσευχή πού 
μάς ένώνει μέ κάτι τόσο μεγάλο δσο καί στοργικό —δλα πέθα- 
ναν. Μιά λατρεία ψηλότερη, ή λατρεία τής ζωής καί τής δύνα
μης τοΰ άνθρώπου δίνει πιό νευρώδικους ήχους στή λύρα τής 
ΨυΧήζ> ζητάει τραγούδι πιό βαθύ καί πιό μεγαλόπρεπο.

Αλλά μ δλο πού τά δυό αύτά είδη διάβηκαν άνεπίστροφα, 
δμως άφησαν κάτι πού θά κληρονομήσει ή καινούργια ποίηση, 
θά τά βρούμε πιό κάτω. Ποιό θδναι δμως τό περιεχόμενο τής 
ποίησης αύτής; Τό περιεχόμενό της δέν μπορεί ναναι παρά λυ
ρικό. Ποίηση τοΰ έγώ. Ποίηση τής ζωής πού στόν άντικειμενΓ 
κό κόσμο βρίσκει τή μορφική της έκφραση καί στόν έσωτερικό 
τήν πραγματική της ύπόσταση. Ό έπικός αισθάνεται τόν έαυ
τό του ταυτισμένο μέ τή Φύση —άπ’ δπου ή γαλήνη καί ή ά- 
φέλειά του. Ό λυρικός αισθάνεται τόν έαυτό του ταυτισμένο 
μέ τή Ζωή—άπ δπου ή ταραχή, ή τρικυμία καί ή συγκίνησή 
του. Η λυρική δμως ποίηση ώς τώρα μας έδωκε πολύ κομμα
τιασμένες άπόψεις τής ζωής Μάς έδωκε τίς ίριδένιες άνταύγει- 
ες τής ζωής πάνω στό πρίσμα τής ψυχής τού καλλιτέχνη. Κά
θε τι στάθηκε έπεισοδιακό. Ό καλλιτέχνης άκολούθησε πάντα 
μιά κλίση τής ψυχής του κι’ είδε τή ζωή άπό μία πλευρά. Πο
τέ δέν άκούστηκε τό ύπέροχο τραγούδι τής μεγάλης, καθολικής 
ζωής πού ό έρωτας ή χαρά, ό πόνος, ή ήδονή καί ό θάνατος 
δέν είναι παρά μορφασμοί ή άνάγκες της. Δέν άκούστηκε πο
τέ ό βαρύηχος ΰμνος πρός τή ζωή, πού σάν μυστηριώδης πνοή 
κάποιου άγνώριστου θεού έμψυχώνει τή φύση, τή ζωή πού τή 
νοιώθει κανείς πλημμυρισμένη παντού, άπό τό σάλεμα τών 
φύλλων ώς τό βλέμμα τού άνθρώπου. Κι’ αύτό τό τραγούδι 
καρτερούμε ν’άκούσουμε. Αύτό είναι τό ύπέροχο θέμα τής ποίη- 
•σης πού θά ξαναγεννηθεϊ. Ή Ζωή θδναι ό μέγας θεός τής νέ

ας θρησκείας. Εκείνοι πού πεθαίνουν μαζί μέ τήν έποχη μας,, 
ακόυσαν γιά μοιρολόι τους τά τραγούδια τής παρακμής. Εμείς 
καρτερούμε ν’ άκούσωμε σάν πρωϊνό κελάδημα στήν αύγή ένός. 
κόσμου, τό μεγάλο, άσύλληπτο τραγούδι τής Ζωής. Καρτερού
με. Ποιοι ; ’Εμείς τά έκατομμύρια οί πιστοί τής Ζωής, καρτε
ρούμε τό τραγούδι, πού παίζόμενο μέσα στή τιτανικήν όρχή- 
στρα τής ιστορίας, θ’ άντηχήσει πάνω άπό τά κεφάλια μας, 
όχι μέ τόν κομμένο λυγμό τής έλεγείας, όχι μέ τό άλάφρό λυ
ρικό κιθάρισμα, άλλά μέ τή ταραχή τού λυρικού, τή μεγαλο
πρέπεια τοΰ έπικοϋ καί τήν άγνότητα τού θρησκευτικού ύμνου.

Νά λοιπόν : τό θέμα τής ποίησης πού θά ξαναγεννηθεϊ θ&- 
ναι ή μεγάλη, καθολική ζωή, ή έσώτερη ούσία της καί ή παντο- 
δύναμή της πνοή. Καί τά στοιχεία πού κληρονομάει ό ύπέροχος 
αύτός λυρισμός άπό τήν έπική καί τή θρησκευτική ποίηση, εί
ναι τά πριμιτιβιστικά στοιχεία τους. Από τήν έπική τή μεγαλο
πρέπεια τής έκφρασης καί τή μεγάλη πνοή της· άπό τή θρη
σκευτική ποίηση τήν άγνότητα τού αισθήματος καί τή βαθύτη
τα τού μυστικισμοΰ. Ό ποιητής πού θά τραγουδήσει τό μεγα
λόπρεπο άπλωμά τής καθολικής ζωής θά τραγουδήσει μεγαλό
στομα, μέ λόγια καί εικόνες πού θά έμψυχώνει μιά μεγάλη έ
πική πνοή. Ό ποιητής πού θά τραγουδήσει τήν άγνότητα, τό 
αύθόρμητο άνάβρυσμα τού ιερού νάματος τής ζωής, πού άνα- 
πηδάει άμόλύντο, νέο, άγνό μέ τήν άγνότητα ένός στοιχείου 
αιώνια πρωτόγονου, πρέπει νά έπιχύσει στόν ύμνο του τήν ιε
ρήν άγνότητα τών πρωτόγονων ϋμνων πού γονατιστοί τραγου
δούσαν άπό τίς κορφές τών βουνών οι άνθρωποι πρός τόν ή. 
λιο πού άνάτελλε. Τό όραμα ένός τέτοιου έπικοΰ, λυρικού κα 
θρησκευτικού μαζί τραγουδιού μέ θέμα τό αιώνιο άνάβρυσμα 
τής ζωής, είναι τόσο μαγευτικό πού δποιος τό γνωρίσει, δέν θ ά- 
ποφύγει πιά τήν έλξη του. θά νοιώσει δτι αύτή τή ποίηση άνα- 
ζητά ή ψυχή του. Κι’ δλων ή ψυχή.

Ή άνάγκη αύτή πού αίσθανόμαστε γιά μιά τέτοια ποίηση 
τώρα, είναι στ’ άλήθεια ή προειδοποίηση τής ιστορίας, δτι μέ
σα άπό τή σημερινή κατάπτωση τής τέχνης μιά τέτοια ποίηση 
θά προβάλει. "Ο,τι άγνό, ώραΐο καί βαθύ φυτεύει μέσα μας ή 
ζωή, πνίγεται τώρα μέσα στό άσφυχτικό άγκάλιασμα μιας 
ζωής μηχανικής, μέσα στις ξερές, αυτόματες κινήσεις τής κοι
νωνικής μας ζωής. Τά αίσθήματά μας πήραν κι αυτά τίς μη
χανικές κινήσεις των, ή άντιλήψεις μας γίνηκαν πολύ τετρά
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γωνες κι' άχαρες. Ή ζωή άσφυχτιά. Ζητάει μέσα μας ένα ξε- 
σκλάβωμα, ζητάει ν άπλωθεϊ, νά φυσήξει μιά δροσερή πνοή 
πάνω στά μέτωπα τών λιπόσαρκων σκελετών—πάνω στά μέ
τωπά μας. Ζητάει, σάν μιά άδικημένη άθωότητα, νά πετάξε1 
άπό πάνω της τά πλούσια, χτυπητά στολίδια καί χρώματα πού 
τής φορέσαμε καί νά φανεί στό φώς τοΰ 'Ήλιου μέ τή μεγα
λόπρεπη όμορφιά καί δροσερότητα τής άρχέγονης γυμνότητας. 
Καί ή ζωή θά νικήσει, γιατί είναι πολύ πλατύτερη άπό τά κα· 
λούπια πού θέλουμε νά τής φορέσουμε, γιατί είναι πολύ δυνα
τότερη άπό τούς φόβους καί τούς δισταγμούς μας. Κι’ επειδή 
ποτέ, δσο τώρα, δέν αίσθάνθηκε μέσα στόν άνθρωπο τόσο 
δυνατή τήν άνάγκη τής άπελευθέρωσης, γι’ αύτό άκριβώς τώ
ρα θ’ άγροικήσουμε άπό τήν ποίηση τό μεγάλο τραγοΰδι τής 
ζωής, πνιγμένο στήν άρχή μέσα στό βόγγο τοΰ άγώνα. νικη
τήριο σάλπισμα υστέρα μέσα στούς έλεύθερους, άπλωμένους 
όρίζοντες.

Τό νόημα δμως τής ζωής είναι πολύ μεγάλο. Δέν άνήκει 
μόνο στή ποίηση. Ή φιλοσοφία, άλλο καιρό βασίλισσα τών έ 
πιστημών, θεώρησε άρκετή της δόξα νά έντοπιστεΤ στό πρό
βλημα τής ζωής. Ή ποίηση θά πάρει κάτι ιδιαίτερο άπ’ αύτή 
θά τή τοποθετήσει μέσα στό δικό της τό κράτος—στό κράτος 
τοΰ όνείρου καί θά τραγουδήσει τό μεγάλον άγώνα της νά 
κυριαρχήσει πάνω σ δ,τι ώς τώρα τήν έδέσμευε καί τήν έπνιγε. 
Ως τώρα ό λυρισμός τραγουδούσε τούς κατοπτρισμούς τής ζω. 

ής πάνω στό πολύεδρο κρούσταλλο τής ψυχής. Τώρα θά τρα
γουδήσει τόν κραδασμό τής ψυχής πού χτυπιέται άπό ένα όρμη- 
τικό ρέμμα ζωής πρωτόγονης καί αύθόρμητης—τώρα θά τρα
γουδήσει χωρίς καλούπια καί σχήματα τό άσύλληπτο αύτό 
πνεύμα πού ζωοποιεί τά πάντα μέ δύναμη αιώνια νέα. 'Ένα 
τραγούδι τόσο πλατύ, δσο καί ή ζωή- ένα τραγούδι πού νά 
βγαίνει άπό τις βαθύτερες ρίζες της καί τόσο αύθόρμητο, δσο 
κι’ ή ίδια. Άπό πού θά γροικήσουμε τό τραγούδι αύτό ; Ποιός 
θάναι ό Μεσαίας πού θά τό φέρει ; Ούτοπίες ! Μή δέν γροικά
με μέσα μας τό ύπέροχο αύτό τραγούδημα τής ζωής ; ’Εμείς 
ο! ίδιοι είμαστε οί ψάλτες κι’ οί ποιητές. ’Εκείνος πού θά συγ
κεντρώσει μέσα στή ψυχή του τις ψυχές μας καί στή φωνή 
του τις φωνές μας, γιά νά τραγουδήσει μόνος άπό κάποια κορ. 
φή τή μεγάλη ζωή, έκεΐνος θαναι ό νέος, άληθινός καί μεγά. 
γος Ποιητής.

Καρτερούμε τόν μεγάλο αύτό Ποιητή. Τόν καρτερούμε γιά 
ν’ άκούσουμε μέσα στή φωνή του τή φωνή τής δικής μας ψυχής, 

"Τόν καρτερούμε γιά νά μάς άπαλλάξει άπό τά κρωξίματα τών 
ι βατράχων πού μάς γέμισαν άηδία. Κάτι πολύ πλατύ ζητά τώ
ρα ή ψυχή. Καί θάρθεΐ Αύτός : Τόν φανταζόμαστε... ’Εκεί
νος πού θάρτει νά τραγουδήσει πάνω άπό τά κεφάλια μάς τό 

• βαρύηχο τραγούδι τής καθολικής ζωής πού καλεΐ τά έκατομμύ- 
ρια τών πιστών της νά τά εύλογήσει—δέν θά μοιάζει μέ τόν 
άργόσχολο έρωτάρη πού κιθαρίζει γλυκόηχα, ούτε μέ τόν με
λαγχολικόν έλεγειακό.Ό ποιητής τής καινούργιας ποίησης, θα
ναι ό δυνατός τύπος τού άνθρώπου πού γιά νά προσφέρει τή 
λατρεία του στή ζωή θάναι άγνός, αύστηρός καί βαθύς δσο 
κι’ήϊδια ή ζωή. Ή φαντασία του θ’άγκαλιάζει τό μεγαλόπρεπο 
κύλημα τοΰ ώκεανοΰ τής ζωής· ή αίσθαντικότητά του θά νοιώ
θει τούς κραδασμούς τής δημιουργικής άγωνίας της- ό νους 
του θά συλλαβαίνει τό βαθύ της τό νόημα. Ό τύπος τοΰ φι
λόσοφου ποιητή ή τοΰ ποιητή φιλόσοφου· τό ’ίδιο είναι. Εξαί- 

• σια τόν είκονίζουν οί στίχοι αύτοί :
. . . ’Έτσι νδσαι κι’ έσύ
Στή κορφή τής Ζωής.
Ναναι οί ρίζες σου ώς μέσα στά σπλάχνα τής Τής, 
Καί ν’ άπλώνεις γιγάντειο τόν ’ίσκιο σου 
Καί στερριάς καί πελάγου παντού...
Νά ψηλώνεις τ’ άγνό σου τό μέτωπο 
Στόν αιθέρα τού Νού 
Πάνω άπ’ δλη τής Γής, 
Κυκλωμένο μ’ όλόχρυσα φέγγη 
Μιάς αιώνιας αύγής...

I I 1

Τό τραγούδι τής ζωής πού δέν μπορούμε άπό τώρα νά 
-καθορίσουμε τις μορφές καί τούς ήχους του, μά πού διαισθητικά 
προαισθανόμαστε, θ’άντηχήσει σέ λίγο σάν φυσική άντίδραση 
τοΰ άνθρώπου πού πάντα κλείνει μέσα του κάτι άγνό καί 
πρωτόγονο, ένάντια στήν ξηρότητα τού μηχανικού πολιτισμού. 
Ή άδιάκοπη πάλη τού άνθρώπου πρός τή φύση έφερε τή μηχανή 
κυρίαρχο τόσων φυσικών δυνάμεων, άλλά κυρίαρχο καί τ αν

θρώπου μαζί. Πάνω στις όμοιόμορφες κινήσεις τής μηχανής,
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ρυθμίστηκαν οί κινήσεις τοΰ αισθήματος καί τοΰ νοΰ. 'Η ζωή 
έχασε τή φυσική της άγνότητα καί δροσερότητα. Γροικούμε 
άδιάκοπα, έπάνω άπό τά κεφάλια μας νά στενάζει ή Φύση 
βλέποντας τά πλάσματά της μεταμορφωμένα σέ μηχανικά 
αύτόματα. 'Η κρυφή άγωνία πού σιγοτρώει τήν ψυχή μας μέ 
τήν πλήξη, τήν άλογη κούραση καί τή μελαγχολία, εΤναι τό 
κρυφό παράπονο τής άδικημένης ζωής. Τώρα μιά τυφλή δρμή 
τής ζωής γιά ένα εσωτερικό ξεσκλάβωμα, ή ίδια ή Βούληση 
τοΰ μεγάλου πεσσιμιστή, δονεί κάθε ψύχή. Στ άδύνατα άτομα 
παρουσιάζεται σάν άρνηση τής ζωής· πολύ δίκαια. Εκεί κάθε 
χώμα είναι άγονο καί κάθε βλάστηση άδύνατη- γι’ αύτό ή 
δικαίωση τής ζωής εκεί είναι ή ’ίδιά της άρνηση, τό ν’ άνακαλέ- 
σει μόνη τόν έαυτό της. Στόύς δυνατούς, ή όρμή αύτή βρίσκει 
τήν έκφρασή της σέ μιά λαμπρή κατάφαση—στήν άνάγκη τοΰ 
άγώνα. Καί μόνο αυτοί θ’ άγροικήσόυν τό τραγούδι τής ζωής.

ΠΑΝΑΓΗΣ ΛΕΚΑΤΣΑΣ

NTIMH ΑΠΟΣΤΟ ΑΟΠΟΎΛΟΥ

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΑΣΜΩΝ

’Επιλογή, επεξεργασία και άναταξινόμηση 

τής ύλης (μορφή οριστική).

Ή ζωή εΐνε τρομερά καταπειστική δταν τήν βλέπει κάνει ς 
κατάμματα.

67.
Κάθε άλήθεια εΐνε μιά ρήξις μέ τό άκαταμέτρητο, πού 

φέρνει στήν καρδιά, καί στό νοΰ ένα τέντωμα-ένα τόνο 
άνέκφραστο...

68.
’Ονομάζω ήρωϊσμό τήν άδιάκοπη δημιουργία δυνατοτήτων 

έντάσεως καί έκτάσεως τής ζωής.

69.

Ή εύδαιμονία εΐνε τό κέντρο τών βλέψεων καί τών προ
σπαθειών μας. .Εΐνε ή άπρόσιτη ζώνη τής καρδιάς ή ά- 
νέφικτη σύνθεση δλων τών θαρραλέων όρμών τής άνθρώπινης 
ένέργειας.

70.

* Κατά βάθος οί άνθρωποι δέν άγαποΰν παρά δ,τι προσδο- 
κοϋνε. Ή προσδοκία μόνη δροθετεΐ τήν άγάπη.
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71.
Οι προσωπικές μας Αρετές παραμορφώνονται μέσα στήν 

κοινωνία. Αύτό συμβαίνει πάντοτε δταν μορφές Ατομικές χά
νουν τήν Ατομική τους θέα.

72.
*0 Αγώνας γιά τή διάσωση καί τή διάχυση τής ζωής είναι 

■ή μεγάλη ύπόθεση τοΰ άνθρώπου.
Ο Αγώνας δίνει στή ζωή τήν Αγιότητα.

73.
Ή έλπίδα πρέπει νά γίνει ένα έργο τέχνης καί άγωγής. θά 

έπρεπε οί άνθρωποι νά τή μεταχειρίζονται δπως ένα άγαλμα, 
μιά είκόνα, μιά σκέψη ή ένα παιδί.

74.
Υπάρχει μιά τέχνη πού τείνει ν' άφανιστεϊ : — ή τέχνη τής 

σιωπής.

75.
Δέν πρέπει νά κατατάσσουμε στις μεγάλες άλήθειες παρά 

τίς άλήθειες πού έμπνέουν τήν αύτοπεποίθηση καί τό μεγαλείο 
στόν άνθρωπο. Γιά τίς άλλες άς μή μιλούμε παρά μερικές 
σπάνιες στιγμές πού πρέπει ν’ αύτοπεριοριζόμαστε.

76.
Αληθινός άνθρωπος, όλοκληρωμένος άνθρωπος εΐνε έκεϊ- ' 

νος πού παντοΰ, σέ δλα, φτάνει τούς σκοπούς πού έπιδιώ- 
κει ή ζωή.

77.
Δέν πρέπει κανείς νά σωπαίνει έμπρός σέ δ,τι Αγαπά. 

Υπάρχουν τόσοι ώραϊοι τρόποι γιά νά τοΰ μιλά.

78.

Εκείνοι πού βρίσκουν κακές προθέσεις στή ζωή εΐνε βέβηλοι 
καί άνόσιοι βεβηλώνουν καί διαπομπεύουν τήν άγιότητα καί 
τό θαΰμα τής ζωής.

79.
Πάντα κοιτάζω κατάμματα τή ζωή. Γιατί ξαίρω πώς δέν 

-πρέπει νά μας ξεφεύγουν οΰτε τά πιό μυστικά κρυφομιλήματά 
της, οΰτε οί πιό κρυφές προθέσεις της.

80.
*Η φιλοδοξία μιας όμιλίας εΐνε νά συλλάβει καί νά 

έκφράσει μιάν άλήθεια. Μά μιά άλήθεια 'δέν μπορεί νά χωρέ- 
σει ποτέ σέ μιά όμιλία.

81.
Δέν μπορούμε νά ζωγραφήσουμε ένα τοπεΐο μέ Ακρίβεια. 

'Υπάρχει μιά Αγνότατη μέθη πού Αναπηδά άπό μέσα μας καί 
κοινωνεΐ τό τοπεΐο στήν ώμορφιά μας.

82.
"Εχω τή συνείδηση πώς κάποια γένεση κλείνεται μέσα 

υας, κάποια γένεση πού μάς πολλαπλασιάζει.
'Ο άνθρωπος γεννειέται μ’ ένα έγώ καί πεθαίνει μέ χίλια.

83.
"Ενα σώμα τιμωρείται σκληρά άν άμαρτήσει. ’Αλλά κανείς 

δέν τιμωρεί ένα νοϋ κΓ άν άμαρτήσει— κι’ δμως κάθε του 
σκέψη άποτυπώνεται βαθειά στήν Ιστορία καί στό χρόνο.

84.
‘Η άνάγκη τής μεταδοτικότητας πρέπει νά είναι ό πρώτος 

κρίκος στήν άλυσσίδα τών Αναγκών. 'Η μετάδοση έξαγιάζει 
τήν Ατομικότητα.

85.
Τά φαινόμενα τής φύσεως άντανακλοΰνε δλα μιά τελειότητα 

πρώτη πού έχάθη.
86.

Μή δοκιιιάζεις νά είσαι Αδρανής. Ή δράση έπειτα άπό 
μιά μακρυά Ακινησία χάνει τήν Αγνότατη έκείνη μέθη πού 
ύμνησαν οί Απόστολοι τή< έντατικής καί έκτατικής ζωής.

87.

Ή πίστις στήν παντοδυναμία μας εΐνε ή ώραιότερη άπ τίς 
θρησκείες. *Η  διαρκής προσπάθεια, ή πάλη καί ή δημιουργία 
εΐνε οι ύπέρτατες Αρετές της.
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88.

Κάθε μέρα ένα νέο ’πρόβλημα προβάλλει ή ζωή· θυσίασε 
Καί τήν ύπαρξή σου άκόμη.γιά νά τό έξηγήσεις.

89

Ό θάνατος δέν μειώνει τή ζωή. Ή άγιότητα τής ζωής 
μένει καί στό θάνατο άνέπαφη.

90.

Βρίσκε λόγους γιά ν’άγαπάς τήζωή· καί μέσα στήν άγάπη, 
καί μέσα στόν πόνο,’καί μέσα στό μίσος, καί μέσα στήν άνία, 
καί μέσα στό δέος, καί μέσα στήν άπελπισία.

91.
'Υπήρξαν αιώνες πού ό άνθρωπος έφτασε κοντά, άπείρως 

κοντά’στό μυστήριο. Μά ό δισταγμός καί ή άμφιβολία τόν 
άπομάκρυναν —ad magorem deorum gloriam !

92>

Τό θέμα ή ό μϋθος εΐνε στήν τέχνη άπλή άφορμή. Κριτήριο 
ένός έργου τέχνης πρέπει νά εΐνε ή έκταση τής άναγωγής, 
κι’ ένός καλλιτέχνη ή δύναμη τής άναγωγής.

93.
Είμαι άπό κείνους πού άγαποΰν νά ζοΰν άποκλειστικά 

στήν άτμόσφαιρα τοΰ μέλλοντος, δπου μιά ύπόσχεση .Ανα
νέωσης εΐνε πάντοτε όρατή

9'4.
’Αγαπούμε νά γνωρίζουμε όπτικά πριν νά γνωρίσουμε 

διανοητικά.
95.

Ό μυστικισμός εΐνε ό φόβος νά κοιτάξουμε κατάματα τή ζωή.
96.

Ή ώμορφιά δέν έχει διαστάσεις, εΐνε μία—μία στή ζωή, στή 
σκέψη, στήν τέχνη, στήν κίνηση, στήν άλήθεια.

97.
'Η έλπίδα εΐνε κάτι πού μάς προετοιμάζει ψυχικά γιά τήν' 

Απογοήτευση.
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98.
Έάν δέν ύπήρχαν περιοχές άγνωστες θά έπρεπε νά έφεύ- 

ρουμε.
99.

’Αγαπώ τά βιβλία πού άφίνουν μιά περιοχή κατάφωτη άπό 
όνειρο καί γοητεία γιά τήν άσκηση τής πνευματικής μας 
προσπάθειας.

100.
"Ο,τι θαυμάζω στήν έποχή μας εΐνε τοΰτο: δτι μάς άναγκάζει 

νά κοιτούμε κατάντικρυ τά προβλήματα τής ζωής καί νά 
μιλοΟμε γιά πράγματα πού είχαμε μάθει ν’ άποσιωποϋμε.

νίγιμης: ΑΠΟ1ΤΟΛΟΠΟΥΛΟΕ
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ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΚΟΣΜΑ ΠΟΛΙΤΗ: Εκάτη, μυθιστόρημα. Αθήνα, «Πυρσός» 1934

*Η περίπτωση τοΰ Κοσμά Πολίτη εΐναι άπό τίς πιό ενδιαφέρουσες. Έζη· 
σε ολην τή ζωή του εξω άπό τό λεγόμενο «πνευματικό περιβάλλον» δίχως 
νά γράψει ποτέ του οΰτε ένα άρθρο Ξαφνικά, μετά τά σαράντα, τοΰ ήρθε ή 
επιτακτική ανάγκη νά γράψει ένα μυθιστόρημα καί τό έγραψε αυθόρμητοί 
χωρίς νά σκεφτεϊ πολύ καθαρά τί έκανε. Έτσι έγινε τό Λεμονοδάσος, βιβλίο 
πηγαίο αλλά άγουρο, μέ ώσαΐες ποιητικές στιγμές καί μεγάλες έλλείψεις έσω- 
τερικές καί εξωτερικές. Κανείς δέ γνώριζε τό συγγραφέα του. Τόν ανακάλυψε 
ό ομώνυμός του Φώτος Πολίτης καί τόν επέβαλε μονομιάς. Στά 1930, σέ μιά 
ορισμένη στιγμή, ολόκληρη ή ’Αθήνα ασχολήθηκε μαζί του.

Λένε πώς αύτή ή λογοτεχνική περιπέτεια είχε σοβαρούς αντίκτυπους στή 
ζωή τοΰ συγγραφέα. Ελευθέρωσε μέσα του ποιος ξέρει ποιές κρυμμένες καί 
καταπιεσμένες καλλιτεχνικές διαθέσεις. Είχε διατηρήσει ευτυχώς τή νεότητα 
τής καρδιάς, σέ τέτοιο σημεϊο μάλιστα πού μερικοί κριτικοί νομίσανε ότι πρό
κειται γιά ένα συγγραφέα είκοσι χρονώ. ’Αποφάσισε, στό έξης, νά δώσει τό 
καλύτερο μέρος τοΰ εαυτού του στά γράμματα, αρχίζοντας έτσι μιά καινούργια 
ζωή μέ μιά καινούργια άτομικότητα, μέ άλλη νοοτροπία καί άλλα ήθη. Εΐναι 
βέβαια καλός μυθιστοριογράφος, άλλά θά μπορούσε νά εΐναι συνάμα καί 
άριστος τύπος μυθιστορήματος, άν κανένας συνάδελφος εΐχε τυχόν τήν όρεξη 
νά τόν έκμεταλλευθεϊ μέ τέτοιους δόλιους σκοπούς.

Τό δεύτερο μυθιστόρημα τού Κοσμά Πολίτη, ή ‘Εκάτη, είναι ένα βιβλίο 
πολύ ευχάριστο, πολύ έξυπνο, γεμάτο ευρήματα καί μέ κομμάτια ποιητικώτατα. 
Είναι πιό ώριμο, πιό καλοδουλεμένο άπό τό Λεμονοδάσος, καί έξάλλου πιό 
πλούσιο σέ συγκινήσεις καί σέ πείρα ζωής. Αύτή τή φορά είναι φανερό πόις 
ό συγγραφέας δέν εΐναι είκοσι χρονώ. Θά έλεγα, αναπολώντας ένα ξένο βιβλίο 
εντελώς άσχετο μέ τό προκείμενο, δτι εΐναι ή ιστορία τοΰ demon de midi, 
τοΰ δαίμονα τοΰ μεσημεριού, πού αρπάζει κάποτε τούς μεσόκοπους άνθρώ. 
πους, πού έζησαν μιά νιότη υπερβολικά σοβαρή, καί τούς άναγκάζει νά κά
νουν όλες τίς τρέλλες πού δέν έκαναν τήν ώρα πού έπρεπε. Είναι μιά ανικα
νοποίητη δίψα τής καρδιάς καί τής σαρκός, πού ξυπνά ξαφνικά καί καταντά 
μανιακή στά μέσα τής ζωής, τήν ώρα πού ή συνείδηση γιά πρώτη φορά συλ
λαμβάνει πλέρια τή σημασία τών γερατειών. Καί σ’ αύτήν τήν ηλικία (άνάμι. 
σα στά σαράντα καί στάπενήντα) οί τρέλλες έχουν άλλες συνέπειες άπό κείνες τών 
φοιτητών. Στήν Εκάτη δ δαίμονας τοΰ μεσημεριού κάνει θραύση. Δυό κορί
τσια αύτοκτονοΰν, μιά γυναίκα πεθαίνει, μιά άλλη χάνει τήν εύτυχία της 

Πέφτουν κορμιά ! Δέν ξέρω άν δλα αύτά πού λέω έξάγουνται πολύ καθαρά 
άπ’ αύτό τό μυθιστόρημα. Προτείνω απλώς μιά έρμηνεία καί τήν κρατάτε 
άν θέλετε.

’Ολόκληρο τό βιβλίο είναι περεχυμένο άπό σεληνόφωτα. Ή θεία καί δαι
μονιακή Εκάτη δεσπόζει δλες τίς καταστάσεις, κυβερνά δλα τά πρόσωπα, πού 
δέν εΐναι ίσως, τίς περισσότερες φορές, παρά φαντάσματά της. Τό βιβλίο εΐναι 
συνάμα περεχυμένο κι*  άπό γυναικότητα, τρυφερή, ανήσυχη καί κάποτε κακιά. 
Πολλά φουστάνια κυκλοφορούν στις σελίδες τοΰ Κοσμά Πολίτη, πολλά γυναι
κεία πάθη καί όνειρα, άκαταστάλαχτα, φευγαλέα, άσύλληφτα. Είναι άσφαλώς 
ένας πολύ εύαίσθητος άνθρωπος, συνεχώς συγκινημένος άπό τό θέαμα τής φύ
σης, άπό τό θέαμα τής ζωής κι*  άπό τήν παρουσία τής γυναίκας, καί ξέρει νά 
εκφράζει τούς κυματισμούς τών συναισθημάτων του. ’Ορισμένα λυρικά κομ
μάτια, δπως τό ονειρώδες ταξίδι δυό έρωτευμένων πρός τόν ήλιο τοΰ μεσονυ’ 
χτίου ή ή σκηνή τοΰ δρθρου στήν Καταπολιανή τής Πάρου, μοΰ φαίνουνται 
πρώτης γραμμής.

Ό Κοσμάς Πολίτης έδωσε έδώ μεγάλη θέση καί σέ ορισμένες φιλοσοφικές 
καί έπιστημονικές αναπτύξεις, πού δέ μοΰ φαίνουνται πολύ στερεές. Έτσ1 
ούτε ή τέχνη κερδίζει τίποτα ούτε ή διανοητική άξια τοΰ βιβλίου. Ό κεντρί, 
κός ήρωάς του, δ Παΰλος Καλάνης, υποτίθεται πώςεϊναι έ'νας έξαιρετικός φυ
σικομαθηματικός στοχαστής, προικισμένος μάλιστα μέ κάποια Ιδιοφυία. Αυτός δ
μως δδυνατός έπιστήμονας ούτε σκέπτεται ούτε ζεϊ σάν έπιστήμονας, άλλά μάλλον 
σάν καλλιτέχνης μποέμ, κ’ οί επιστημονικές συλλήψεις του δέν μπορούν νά 
θεωρηθοΰν σημαντικές. Γιά νά ζωντανέψει ένας μυθιστοριογράφος έναν ειδικά 
πρέπει νά έχει σπουδάσει κάπως τήν ειδικότητά του, γιατί είναι •’άναμφισβή- 
τητο δτι μιά ορισμένη επιστημονική ειδικότητα, χωρίς καθόλου νά καταργεί 
τήν ποικιλία τών άτομικοτήτων, επηρεάζει ωστόσο τό χαρακτήρα, τή νοοτρο
πία, τήν αίσθαντικότητα, τή μέθοδο ζωής τών άνθρώπων.

Τό «έλος τής ‘Εκάτης θυμίζει κάπως τό τέλος του Λεμονοδάσους. Ένας 
άντρας καί μιά γυναίκα αγαπιούνται παράφορα κι’ άναστατώνουν τούς τριγυ- 
ρινούς τους μέ τήν άγάπη τους. Τή στιγμή δμως πού μοιάζουν δλα έτοιμα 
γιά τήν τελειωτική ένωση, δ άντρας αισθάνεται ξαφνικά τή' ανάγκη νά 
φύγει. Καί πράγματι φεύγει χωρίς νά δώσει εξηγήσεις, χωρίς ίσως νά ξέρει 
κΓ δ ίδιος πολύ καλά τό γιατί. Κάτι πολύ άνικανοποίητο δεσπόζει τήν έμ
πνευση τού Κοσμά Πολίτη, κάποια προκαταβολική άτογοήτευση γιά δλες τίς 
δυνατές πραγματοποιήσεις αύτής τής ζωής.

Γ. Ο

ΚΩΣΤΑ ΟΥΡΑΝΗ: Sol y Sombra, ’Αθήνα, «Φλάμμα», 1934.

Ένα βιβλίο ταξιδιωτικές έντυπώσεις άπό τήν 'Ισπανία. Ό Κώστας Ου- 
ράνης στό στοιχείο του, σάν ψάρι στό γιαλό.

Είναι, αλήθεια, άξιοσημείωιο πώς άργησε τόσο νά γεννηθεί στόν τόπσ μας 
ή ταξιδιωτική λογοτεχνία, μολονότι είμαστε άσφαλώς ένας άπό τούς πιό ταξί, 
θιωτικούς λαού; τοΰ κόσμου. Έπρεπε ίσως οί προγονόπληκτοι Νεοέλληνες νά 
άνακαλύψουν πρώτα τόν τόπο τους για νάΓ μπορέσουν κατόπι νά άνακαλύψουν 
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καί τούς άλλους τόπους. Φαίνεται πώς ή άρχαιολατρεία είχε στρεβλώσει τόσο 
πολύ τα πνεύματα τών περασμένων γενεών ώστε δέν είταν ικανές νά δούνε λο
γοτεχνικά τις άπειρες εικόνες, πού τούς πρόσφερε ή ζωή στήν *Ε?Λάδα  καί 

_ στίς ατέλειωτες περιπλανήσεις τους.
Ο Κώστας Ούράνης εΐναι ένας άπό τούς πρώτους ιδρυτές τής ταξιδιωτι. 

κής λογοτεχνίας μας καί τοΰ αξίζει, γι’ αυτήν τήν εργασία του, κάθε τιμή, 
Κ είναι ασφαλώς μια εργασία που θά πιάσει τόπο. Τό είδος αύτό τής λογο
τεχνίας μάς ταιριαςει αληθινά καί θά συντελέσει πολύ στήν ανάπτυξη τών 
γραμμάτων μας. Ό Κώστας Ούράνης, πού φανερώνεται σ*  αύτό τό βιβλίο πο
λύ καλές πεζογράφος, πλουτίζει εξάλλου τήν ταξιδιωτική λογοτεχνία μέ τή 
λεπτή ποιητική ιδιοσυγκρασία του, μέ τίς εύγενικές λυρικές διαθέσεις 
του, που γνωρίζουμε άπό τήν προηγούμενη ποιητική παραγωγή του. Κ’ύστερα 
(το σπουδαιότερο χάρισμά του) ξυπνά μέσα μας απολαυστικά τήν άνάγκη καί 

. την προσδοκία τής άποδημίας, μάς παρασύρει κιόλας μαζί του στους μεγάλους 
δρόμους τών ταξιδιών του, όπου συγχέουνται άρμονικά ό θρύλος καί ή Ιστο
ρία, ή πραγματικότητα καί ή χίμαιρα.

Τό βιβλίο αύτό εΐναι εντελώς υποκειμενικό. ’Εκφράζει τίς καθαυτό «άτο- 
μικες σχέσεις» τής "Ισπανίας καί του συγγραφέα, τίς συναισθηματικές διακυ
μάνσεις του, τίς ψυχικές αντιδράσεις του εμπρός στίς εικόνες καί τίς εκδηλώ
σεις τής ισπανικής ζωής. Τήν μεταχειρίζεται όχι σάν ένα θέμα αντικειμενικής 
μελέτης, άλλάσάν ενα προσφιλές πρόσωπο, πού επεμβαίνει στήν ύπαρξή του 
τόν συγκινεϊ,τόν γοητεύει, τόν μεθά, τόν ξενίζει κϊ’ ίσως κάποτε νά τόν έξοργίΐ 
ζει. Μοΰ θυμίζει τήν παλιά εξομολόγηση τοΰ Charles Maurras, πού έλεγε δτι 
πήγε στήνΈλλάδα^ δπως πάνε σ ένα «έρωτικό συναπάντημα». Σέ ερωτικό συ 
ναπάντημαπήγε κι*  δ Κώστας Ούράνης καί μάς διηγείται σήμερα τά καθέκα" 
στα τής περιπέτειάς του μέ θερμή φωνή καί πολλή νοσταλγία τοΰ μεγάλου 
ισπανικουπάθους.

«Αυτό τό πάθος, γράφει, κάνει τή γοητεία τής Ισπανίας, τή μοναδική 
κι’ άνεξάντλητη. Ό παλμός καί τό χρώμα του περιβάλλουν τά πάντα σάν 
άτμόσφαιρα. Όσο γυρνάτε στήν 'Ισπανία νιώθετε σά νά ζήτε σ’ ένα πλάνο 
διάφορο άπό κάθετις πού σάς ήταν συνηθισμένο—σέ μιά διάσταση δπου δλα 

, ίΐναι γιορτή γιά τά μάτια κ*  έξαρση γιά τήν ψυχή. Ή γοητεία ΐης εΐναι χω
ρίς γλυκερότητες. Έχει κάτι τό αψύ καί τό δυναμικό πού μεθάει χωρίς νά λι
γώνει δπως ή γοητεία τής ’Ιταλίας. Δέν τή δέχεστε στήν ψυχή σάν μιά άντα- 
νακλαση γλαυκού ουρανού καί πράσινων ειδυλλιακών φυλλωμάτων πάνω σέ 
μιά γυαλιστερή έπιφάνεια νερών. Κάθετις πού βλέπετε καί πού αισθάνεστε 
πέφτει στά νερά τής ψυχής σας σάν πέτρα—καί σάν τήν πέτρα κάνει δλο καί 
πιό πλατιούς κύκλους. Αύτούς τούς κύκλους προσπάθησα νά σχεδιάσω σέ τούτο 
τό βιβλίο».

Παρακολουθούμε μέ πολύ ένδιαφέρον καί αληθινή ευχαρίστηση τούς ψυ
χικούς αύτούς κύκλους άπό τήν άρχή ώς τό τέλους τού βιβλίου, περνώντας δια
δοχικά μές άπό τίς πιό διαφορετικές ψυχικές άτμόσφαιρες; άπό τήν αύστηρή 
καί φανατική Καστίλλια ώς τή χαρούμενη καί λάγνα ’Ανδαλουσία «πού έχει 
κάνει αιώνιο τό πιό έφήμερο πράγμα: τά λουλούδια, καί πού πήρε διακοσμητικό 
στοιχείο τής άρχιτεκτονικής της τό πιό φευγαλέο: τό νερό—δημιουργώντας 
άπό τούς συνδυασμούς τους μιά ομορφιά πού σκλαβώνει γιά πάντα τήν ψυχή 
τοΰ άνθρώπου». Μάς συνοδεύουν σθνεχώς στίς σελίδες τοΰ Κώστα Ούράνη οί 

-γραφικοί Ίσκιοι τού θρύλου καί τής ιστορίας, οί παλιοί μας γνώριμοι άπό τήν 
’■‘Ισπανία, δ δον Κιχώτης καί δ Σάνσος, δ Φίλιππος Β', ή μικρή Τερέζα τής 

Άβιλας, δ δον Ζουάν, δ Φίγκαρο, δ Χριστόφορος Κολόμβος, μοναδική παρέα 
συμβόλων, πού δίνει ένα γενικώτερο νόημα σέ κάθε σχεδόν έκδήλωση τής 
Ισπανικής ζωής. *0  συγγραφέας τούς ζωντανεύει δλους αύτούς μέ πολύχρωμα 
καί τούς άφήνει νά μάς μεταδώσουν ό καθένας τήν ιδιαίτερη άποψη τής Ισπα

νικής ψυχής πού εκφράζει. Λιγώτερο έπιμένει στήν καθαυτό αισθητική ερμη
νεία τών έργων τής τέχνης, πού δέ θά είχε ίσως τή θέση της σ ένα βιβλί- 
αύτοϋ τοΰ είδους. Θά σημειώσω δτι ό Κώστας Ούράνης μοΰ φαίνεται πώς 
κινείται μέ περισσότερη άνεση καί ευχαρίστηση μές στα λουλούδια τής Σεβίλ· 
λης καί μές στού; πίδακες τής Άλάμπρας παρά στό Έσκοριάλ καί σιό Τολέδο 
καί πώς συνεννοείται λιγώτερο με το βασιλιά Φίλιππο και περισσότερό με το

• Φίγκαρο ή τόν Κολόμβο, γιά τόν όποιο μιλά με εντελώς ξεχωριστή αγάπη.
Ή γλώσσα τού Ούράνη είναι έδώ πολύ στρωτή καί ρέουσα. πειθαρχη- 

■ μένη μέ καλό γοϋστο. Τό ύφος του καθαρό, ζωηρό, ευχάριστο. Σε ορισμένα 
.σημεία θά κέρδιζε άν είταν πιό συμπυκνωμένο.

•Ελπίζω γρήγορα νά συνεχιστεί ή έκδοση τών ταξιδιωτικών έντυπώσεων 
τοΰ Κώστα Ούράνη, πού είναι καιρός νά περισυλλέξει τό έργο του σέ μερικά 

. πλούσια καί καλοδουλεμένα βιβλία σάν κι*  αύτό.
Γ. Θ.

JNIK. ΚΑΡΑΧΡΙΣ1ΌΥ: Ή Κοινωνία μας, τά Σχολεία της καί ή 
Συνεκπαίδευση

Όταν στά 1929 έφαρμόστηκε στό λαϊκό σχολείο ή συνεκπαίδευση, πολλοί 
βρέθηκαν πού μέ κάποιο σκεπτικισμό τήν άντίκρυσαν. Κύριος λόγος πού προ· 
βάλλοταν τότε ήταν κάποιοι ηθικοί δήθεν κίνδυνοι καί σύγχρονα ή άνάγκη 
τοΰ Ιδιαίτερου σκοπού πού τάχα πρέπει νά παίρνει ή μόρφωση τών θηλέων. Μέ 

-τήν εφαρμογή τοΰ Νόμου εκείνου κι*  αφού πέρασαν τεσσερα ολόκληρα χρονιά, 
άποδείχτηκε βέβαια πώς οί φόβοι ήταν αδικαιολόγητοι, μά δέν έπαψαν άπό 
καιρό σέ καιρό ν’ άκούγονται κάποιες διαφορετικές αντιλήψεις, άλλοτε οδηγη· 

‘ μένες άπό τήν πρόληψη κι’ άλλοτε άπό στρεβλές πεποιθήσεις. Δημοσιεύτηκαν, μέ 
* τήν εύκαιρία πού έδινε τό ζήτημα, διάφορες μελέτες απο παιδαγωγούς σε πολλά 
παιδαγωγικά περιοδικά, δπου αναπτύσσονταν γνώμες διαφορετικές που δμως 
σιεροΰνταν άπό τήν ενδελεχή έρευνα καί, προ παντός, από τά συμπεράσματα 
τής πείρας.

*0 κ. Καραχρϊστος, μέ τήν πραγματεία του < Η Κοινωνία μας, τα Σχολεία 
της καί ή Συνεκπαίδευση*  πού είδε τό φώς τιάρα τελευταία, κάνει συστηματική 

> έξέταση τοΰ προβλήματος. Ό κ. Καραχρϊστος είναι άθόρυβος παιδαγωγικός 
• συνετός επιστήμονας, άφοσιωμένος στά εκπαιδευτικά θέματα με την αληθινή 
Επιστημονική θέρμη. *Εχει  γράψει πολλά μέχρι τώρα βιβλία γιά τό σχολείο 

• μέ κριτική επιτυχία καί σαφήνεια. Τις μελέτες του διακρίνει η βαθυστόχαστη 
παρατήρηση, ή λεπτή έξέταση, ή εμπεριστατωμένη ερευνά, ή στοχαστική 
άκρίβεια. Έχει άλλωστε καί τό προσόν ν απλουστευει και ν αναλύει τα θέματα 
του τόσο πού νά τά εξαντλεί άπ’ όλες τους τις πλευρες και ν αποβαίνει έτσι 
πολύτιμος όδηγητής τών έκπαιδευτικών λειτουργών. Τα έργα του «Διδακτική

Περιοδικό “ΙΔΕΑ,, τομος Ιιι θ 
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των σχολείων των ξενοφο,νων». «Χαοακτήρ καί σχολεΐον», 'Κοινωνιολογικήν 
Παιδαγωγική» και πολλά άλλα είναι εργασίες άναμφ1σβήιητης αξίας Επίσης 
η τριιομη «Διδακτική τοΰ σχολείου εργασίας» αποβαίνει ό αναπόσπαστος 
σύντροφος των εκπαιδευτικών λειτουργών, γιατί εξετάζει μέ φωτεινή αρτιότητα 
την πράξη του Νέου Σχολείου. Κι’ αλήθεια, ό κ. Καραχριστος είναι ένας 
συνειδητός πρωτοπόρος καί κήρυκας τοΰ Σχολείου Έργασίας, πού τό κατέχει 
σε όλες του τις λεπτομέρειες καί πού τό εφάρμοσε καί τό έξησε θεωρητικά, 
δε δεχεται κανένα συμβιβασμό τής Έρβαρτιανής μεθόδου καί τοΰ Σχολείου 
■Εργασίας. Γι’ αυτό, οί προσπάθειες του είναι απαλλαγμένες άπό όποιαδήποτε 

αναδρομή στο παρελθόν κΓ έχουν πάντα ύπ’ όψη τους τά άδιάσειστα πορίσματα 
της ψυχολογίας. Ή σταθερή του γραμμή, ή ένιαία καί μόνιμη, οφείλεται άκρι- 
ρως στην πίστη του στά ιδανικά τοΰ Νέου Σχολείου.

Ο! μελέτες τοΰ κ. Καραχρίστου, έπειδή κατευθύνονται στά βασικότερα 
νεματα του σχολείου, εξυπηρετούν πάντοτε τήν εκπαιδευτική σκοπιμότητα Άπό 
τη σκοπιμοιητα αύτή πήγασε καί ή τελευταία του μελέτη ·ή Κοινωνία μας, τά 
Σχολεία της καί ή Συνεκπαίδευση». Στό πρώτο μέρος κάνει μιά ιστορική ανα
σκόπηση των όσων σχετικά μέ τό θέμα αυτό συνέβαιναν στή δημοτική εκπαί
δευση μέχρι του τελευταίου νόμου 4397 τοΰ 1929 πού έμεικτοποίησε τά δημοτι
κά σχολεία, στά Διδασκαλεία μέχρι τοΰ 1923 πού επετράπη ή φοίτηση θηλέων 
σε Διδασκαλεία άρρένων, καί στή Μέση Εκπαίδευση όπου λειτουργούν μεικτά 
Γυμνάσιά καί Πρακτικά Λύκεια στό μέγιστο αριθμό τών πόλεων καί κωμοπό- 
λεων. Υστερα άπό τήν ανασκόπηση αύτή πού είχε τήν άρμόζουσα θέοη της, 
ο κ. Καραχρϊστο.. μπαίνει στήν εξέταση τής υποδοχής πού είχε ή Συνεκπαί
δευση στους γονείς καί κηδεμόνες καί σέ συλλόγους γονέων καί σέ παιδαγω
γούς και σε επιστήμονες. Κάνει συστηματικήν εξέταση τών γνωμών καί άντι- 
ηψεων αυτών, πού πολλές φορές συμφωνούνε μεταξύ τους ή άντιτίθενται. Τις 

πεποιθήσεις αύτές τις κατατάσσει μεθοδικότατα σέ διάφορες κατηγορίες.
Κατόπι εξετάζει τό πρόβλημα αμεσότερα. Γιά τό δημοτικό σχολείο, δ κ, 

Καραχριστος φρονεί ότι «συνήθως, δέν ύφίσταται τοιοΰτο πρόβλημα», έπειδή 
εκιι «δεν σημειώνεται ακόμη ή εμφάνιση τής ήβη;». Πά τά Γυμνάσια, 6 κ 
Καραχριστος παραθέτει πρόκα αριθμό απαντήσεων σέ ερωτήματα πού έστειλε 
σε 50 γονείς πού έπρόκειτο νά στείλουν κορίτσια στό Γυμνάσιο καί σέ 50 Κα
θηγητές του Γυμνασίου πού έπρόκειτο νά δεχτούν τά κορίτσια αύτά στά σχο
λεία τους. Έδω πρέπει νά έξαράεϊ ή ερευνά αύτή πού φανερώνει πόσο άνε 
πιυγμενο τό έχει,καί πόσο τό εφαρμόζει κΓ άλας ό συγγραφέας τό αίσθημα τής 
συνεργασίας σχολείου και σπιτιού. Άπό αυτές τις απαντήσεις, οI 0,04 θέλουν 
τη Συνεκπαίδευση, 0,08 τή θέλουν μέ κάποιαν έπιφύλαξη καί 0,88 τήν απο
κρούουν ενιελώ;. Ό κ Καραχριστος, στις απαντήσεις αύτές γιά τή συνεκπαί
δευση που δεν αποτελούνε καθόλου πρόσφορο έδαφος γιά τήν ανάπτυξή της 
ασκεί κριτικόν έλεγχο. ΚΓέτσι έξετοζει τήν ήθική επίδραση πού ένδεχόμενο 
να εχει η συνεκπαίδευση. Καί πάλι ανατρέχει στήν πολύτιμη πείρα του άπό 
διάφορά Διδασκαλεία. Δοκιμάζει κανένας «όποιαν ώραία έκπληξη όταν άντι- 
κρυζει τις σημειώσεις του πού μερικές είναι γραμμένες σ' έποχή πού άκόμα τό- 
πρόβλημα δέν είχε πάρει γιά τήν Ελλάδα τήν έκταση πού σήμερα έχει. Πξτσι 
παραθετει ενα τριπτυχο παρατηρήσεων άπό τριτάξιο Διδασκαλείο Άρρένων, 
τριτάξιο Διδασκαλείο Θηλεων καί Μεικτό Πεντατάξιο Διδασκαλείο. Επίσης 
και χωριστά γιά μαθητές καί μαθήτριες παραθέτει σημειώσεις ατομικών πα 

ρατηρήσεων. Άπό τή σύγκριση πού κάνει τών παρατηρήσείήν του στό Μεικτό Δι
δασκαλείο πρός τά αμιγή Διδασκαλεία άρρένων καί θηλέων, φαίνεται πόσο 
προσεχτικά κι’άβίαστα προχωρεί στήν εξαγωγή τών συμπερασμάτων του.

Τήν ανατομική εξέταση τού ζητήματος τήν επιφυλάσσει ό κ. Καραχριστος 
στό τελευταίο μέρος τοΰ βιβλίου του πού έπιγράφεται «Ερμηνεία». Έκεΐ δέν 
παραδέχεται «έσωτερικούς» καί «εξωτερικούς» λόγους στήν ήθική διάπλαση 
τών άτόμων. Πιστεύει σ’ένα αδιάσπαστο ψυχικό περιεχόμενο τοΰ ατόμου. ’Άλ
λωστε ή τέτοια ενοποίηση τών ελατηρίων τής διαγωγής τοΰ ατόμου δίνει πιό 
έντονη τήν ξεχωριστή ατομικότητα, στό σύνολο τών συντελεστών πού την α
παρτίζουν, γιατί έτσι προβάλλεται στά μάτια μας σ’ ένιαία εκδήλωση. Γιά τό 
σκοπό όμως τής μελέτης του, πού ό τίτλος της εναργέστατα τόν φανερώνει, ή 
αναζήτηση τών εξωτερικών ελατηρίων είναι ή κυριώτερη μέριμνα τοΰ συγγρα
φέα. Στά πορίσματα άπό τή σύγκριση τών τριών εκείνων Διδασκαλείων, (ραίνε
ται πώς ό κ. Καραχριστος θέλει ή όλη επίδραση τοΰ σχολείου . νά τείνει στόν 
ενθουσιασμό τών μαθητών άπό τή σχολική ζωή, τόν ένθουσιασμό πού τόν 
ηλεκτρίζει <ή γυμναστική, ό προσκοπισμός, τό ποδόσφαιρο, οι άλλες άθλοπαι- 
διές, οί αγωνιστικές συναντήσεις, οί περίπατοι, οί πολυήμερες εκδρομές, ή πα
ραμονή στή φύση,... ή ζωηροτάττ) κοινοτική ζωή, μέ προετοιμασίες μεγάλων 
εορτών, μέ μουσικές καί φιλολογικές απασχολήσεις, μέ ευρύτατη φιλανθρω
πική δράση, μέ παρασκευή κοινού συσσιτίου .. Τό ψυχικό περιεχόμενο πρέπει 
νά πλουτίζεται στό σχολείο μέ νέα λεπτά καί εύπρόσδεκτα στοιχεία, μέ υψηλά 
ιδανικά».

Τά συμπεράσματά του δέν επιδέχονται καμμιάν επιφύλαξη άπό κείνον πού 
θά θελήσει νά τά κρίνει. Γιατί παραδέχεται πώς ό πρόωρος ερωτισμός δέν 
έχει πηγή τή συνεκπαίδευση ή τή χωριστή εκπαίδευση—κι’ έτσι τό πλούσιο 
ψυχικό περιεχόμενο εΐναι εκείνο πού θ*  άντισταθεί στούς ηθικούς κινδύνους. 
Μόρφωση λοιπόν τοΰ ψυχικού περιεχομένου εΐναι τό καθήκον τών σχολείων— 
καί πρός αύτή τήν κατεύθυνση καλεϊ τούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς ό κ. 
Καραχριστος

Ή πρωτοτυπία τής μελέτης τοΰ κ. Καραχρίστου έγκειται σ’ αύτό τό πολύ 
βασικό καί πολύ σπουδαίο : ότι δέν κηρύσσεται σταθερό ό άκαμπτος απολογη
τής κάθε έφαρμογής μέτρου πού τείνει στή συνεκπαίδευση. Πιστεύει πώς μιά 
έφαρμογή της ή μιά κατάργησή της δέν εξασφαλίζει τήν ήθική προαγωγή τών 
παιδιών τών κατωτέρων καί κυρίως τών άνωτέρων σχολείων. "Ως τώρα, σχεδόν 
όλοι, όσοι καταπιάστηκαν μέ τό θέμα αύτό σέ διάφορες σχετικές μελέτες τους» 
κηρύχτηκαν ή φίλοι άφοσιωμένοι ή έχτροί άμείλικτοι άπέναντι στή συνεκπαί
δευση. Ό κ. Καραχριστος δέν διατίθεται έτσι. Γιατί ή τέτοια στάση ιου,,θα- 
ταν καί μονόπλευρη καί φανατική καί όχι τέλεια έπιστημονική. *0  κ. Καρσ- 
χρϊστος, πιστεύοντας πώς τό σχολείο έξασφαλίζεται άπό τούς ήθικούς κινδύ
νους μέ τόν πλουτισμό τοΰ ψυχικού περιεχομένου πού είναι ό μεγαλύτερος 
συμπαραστάτης στή βούληση τών μαθητών, έγγίζει τό κέντρο τού προβλή
ματος.

Ή μελέτη αύτή, όσο σύντομη κι’ άν είναι, εΐναι πυκνή καί περιεκτικό· 
τατη. Ανήκει στήν όλη άτομικότητα τοΰ κ. Καραχρίστου πού εΐν*  ένας παι
δαγωγός αθόρυβος, συνετός, καί στά συγγράμματά του έπιγραμματικώτατος. Δέ 
θίγει τό περίβλημα τών ζητημάτων, άλλά τόν πυρήνα τους. Δέν παρσσύρεται
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άπό στιγμιαίους ένθουστασμόύς αλλά έξετάζοντας πάντα άπροκατάλυπτα άνα- 
ζητάει τό ορθό, τό χρήσιμο, τό πρακτικό, τό έπιστημονικό. “Όλες άλλωστε οί 
επιστημονικές εργασίες του αύτό πιστοποιούν. .

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΥΔΗΣ

ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ : 'Η συντροφιά τών καλών άν&ρώ*  
πων (Διηγήματα — Έκδοτης: Τυπ. Καταστήματα ’Αδελφών 
Γεράρδων. ’Αθήνα).

Κάθε νέο βιβλίο πού κυκλοφορεί, γιά νά πάρει τήν άξιολογική θέση του 
μέσα στά γράμματα τοΰ τόπου του, πρέπει άπό μιά σοφή συνήθεια πού ό χρό
νος καθιέρωσε γιά άνάγκη, νά περάση πρώτ’ άπ*  όλα άπ’τό κόσκινο τής κρι
τικής. Πολύ σπάνια και άπ’ τό κόσκινο τοΰ κοινού, πού τά γούστα κι' οί προ
τιμήσεις του, ακατέργαστες πάντα κι’άκαταστάλαχτες, άναρχες καί μέ βάση τήν 
προσωπικήν αντίληψη, είναι πάντα δευτερεύαυσας σημασίας, καί, άν λένε κάπο
τε τήν πρώτη λέξη τους, ποτέ δέν θά ποΰν τήν τελευταία.

Ωστόσο, ή κριτική είναι ενδιαφέρον νά μάθουμε τί σταθμά βαστά καί μέ 
πόσης πυκνότητος κόσκινο θ*  άναλάβει τό εκκαθαριστικό τών άξιών έργο της.

Γενικά ή κριτική διαβάζει τό βιβλίο προσεκτικά, σκέπτεται, παραλληλίζει 
τό περιεχόμενό του μέ τά περιεχόμενα όμοιων στό είδος έντυπων πού προκυ· 
κλοφόρησαν, βάζει ένα έρώτημα στις «άρχές» της, καί τήν απάντηση πού θά- 
χει τήν δίνει στό τυπογραφείο, μέ ήσυχη τήν συνείδηση ότι έκαμε τό καθή. 
κον της

Αύτό τό κάνει ή 'Ελληνική κριτική. 'Αλλά δέν άρκεϊται σ' αύτό τόν μη
χανισμό. Συνηθέστατα κάμει καί κάτι χειρότερο. Ξεχνά τόν τόπο καί τόν χρό
νο τής έκδόσεω; τοΰ βιβλίου, τις πολιτικές ή κοινωνικές άρχές πού διευθύνουν 
τις διαφορές πολιτισμού τής εθνικής άπό τήν διεθνή ζωή, τέλος όλα τά νοητι- 
κά στοιχεία πού χαρακτηρίζουν μιάν έποχή στάσιμην ή εξελιγμένη.

Καί, τυφλά άπαιτεΐκαί ζητά άπό τόν δημιουργό πού κρίνει, ένα σωρό πράγ
ματα, έξω άπό τήν άτομικότητα τοΰ συγγραφέα, τά ιδανικά του, τις άρχές του» 
έξω ακόμα κι’ άπ’ αύτήν τήν καθαρή τέχνη, τήν άπάτριδη κΓ άσύνορη

Τότε τό έργο στέκει κατηγορούμενο μπροστά στήν άπό περιωπής εξέτασή 
του, δέν έχει νά προβάλει δικαιολογητικά στοιχεία, δέχεται μιάν άνανδρην επί- 
θέση, κι’ άοπλο όπως είναι παίρνει καί τό τελειωτικό χτύπημα κι’ άφανίζεται.

Κι' ή κριτική θριαμβεύει. Ή κακή, έννοώ, κριτική, ή κριτική πού δέν έχει 
υπέρ της ούτε μιάν έπιτυχία προκρίσεις ενός έξαιρετικοΰ έργου ή επιβολής 
«νός άλλου άδικα δυσφημισμένου.

’Εκανα τόν μικρό τοΰτο πρόλογο γιά νά πάρω μιά θέση— κρίνοντας τό 
καινούργιο βιβλίο τοΰ κ. Δη μ. Ίωαννοπούλου «Ή συντροφιά τών καλών άνθρώ- 
πων»—άντίκρυ στήν καθαρά τεχνική άξια του.

Γιατί, τό βιβλίο τοΰ κ. Δημ. Ίωαννοπούλου είναι άπαλλαγμένο άπό κάθε 
σκόπιμη τέχνη καί κάθε δογματικό υπονοούμενο. Μιά σειρά άπό 17 ψυχολο
γικά διηγήαατα, γραμμένα άπλά κι’ άπέριττα, χωρίς σκόπιμες διακοσμήσεις 
καί άκαλαίσθηταυς γλωσσικούς ακροβατισμούς. Τά μοτίβα τους, παρμένα δλα 
άπό τήν κοινή ζωή τών απλών καί ταπεινών άνθρώπων πού τό πλατύτερο νόη- 
μα τής ύπάρξεως ποτέ δέν τούς άνησύχησε καί πού οί βιωτικές άνάγκες, τά βά· 

ΙΔΕΑ 109»

σανα τοΰ άγώνα τής αύτοσυντηρήσεως καί ό άπερίπλοκος προορισμός των, τούζ 
έχουν δώσει γιά πατρίδα τό σπίτι τους καί γιά ιδανικά τους μιάν ήρεμη ζωής 
χωρίς πολυτέλειες άλλά ούτε καί μιζέριες.

Μέσα στις υποθέσεις τών διηγημάτων αύτών, άναγνωρίζεις τόν εαυτό σου' 
«κείνον, τόν αγνό καί άσπιλο, πού ή ζωή έχει άργότερα διαστρέψει καί δια
μορφώσει σ’ αυτόν πού είσαι σήμερα.

Ή συγκίνηση είναι ένα χαρακτηριστικό ακόμη προτέρημα τών διηγημά
των του

Τά σύμβολα καί ή arriere pen see λείπουν ύλότελα, ενώ άντίθετα άφθο- 
νούν οί σημασίες·

Ή ψυχή τού άναγνοιστη μετατίθεται στόν κόσμο τών άνθρώπων αύτών 
πού κινεί ό κ. Ίωαννόπουλος αύτόματα.

Καί ή ελκτική αύτή δύναμη τού συγγραφέα άποτελεϊ άκόμη ένα χαρακτη
ριστικό προτέρημά του.

Τό «Μακρυά άπ’ τήν * Ανοιξη», είναι ένα διήγημα πολύ δυνατό σέ σύνθε
ση. Σ’ αύτό, λές, καί βρήκε τήν δικαίωσή του ό πραγματικός έρως πάνω στή 
γή. Είναι ό έρως δυό άδελφών πού κατάντησαν ν’άγαπιώνται σάν έρωτβυμέ*  
νοι, άναζητώντας μάταια σ*  δλη τους τή ζωή, ό καθείς μέ τήν σειρά του, τήν 
αγάπη σ’ ένα ξένο.. Σύλληψη μεγάλη πού δίνει θέμα γιά μυθιστόρημα.

’Αλλά, άμέσως-άμέσως, βάζουμε στήν ίδιαν μοίρα καί τό «Έπεισοδιάκι στό 
δρόμο», δ «*Αντρας»,  «Μιά ρωμαντική γυναικούλα», «Πρωϊνό όνειρο».

"Ενα βιβλίο, πού ή απλή άφήγησή του, οί απλές υποθέσεις του καί τά απλά 
στό βάθος τους—μά τόσο περίπλοκα στήν έπιφάνεια—νοήματά του, άποτελοΰν 
τήν βάση τής φιλολογικής άξια: του, τί άλλο χρειάζεται γιά νά κριθεΐ μέ τά 
εύμενέστερα σχόλια ;

Γιά τήν Ελληνική κριτική, ίσως χρειάζονται καί «συμπεράσματα», κατά 
τό άρχαϊο «Καί ό μύθος δηλοϊ...».

Γιά μάς, περισσότερο τίποτε.

MIX. ΧΑΝΝΟΥΣΗΣ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο κόμης Κάΰζερλιγκ καί ή έ&νικοσοσιαλιστική όρΦοδοξία.

Τά Παρισινά «Φιλολογικά νέα» δημοσιεύουν έξ αφορμής μιας δια?^έξεως 
γιά τή νέα Γερμανία του γνωστού συγχρόνου Γερμανού φιλοσόφου κόμητος 
Κάΰζερλιγκ ένα ενδιαφέρον σημείωμα. Τό παραθέτουμε εδώ :

*0 κόμης Κάΰζερλιγκ έθεωρείτο γιά πολύ καιρό ένας άπ’ τούς πιό 
χαρακτηριστικού; άπολογητάς τού ευρωπαϊκού πνεύματος. *Ενσς  ευπατρίδης 
όπως αυτός, πού πέρασε τή ζωή του συγκρίνοντας, μέ μιά ευκολία ίσως 
υπερβολική, τους διάφορους πολιτισμούς τού κόσμου καί διευρύνοντας μιά 
Σχολή μέ αρχές εμπνευσμένες άπ’ τις δοξασίες τής "Απω-Άνατολής. δέν δέχτηκε 
με λιγώτερη συμπάθεια τόν εθνικό —σοσιαλισμό.

Εκανε μαλιστα πριν απο λίγο καιρό μιά δημόσια απολογία τής νέας 
Γερμανίας καί διάλεξε γι’ αύτό τό σκοπό μιά seance inaugurale τού 
’Ινστιτούτου πνευματικής συνεργασίας, γνωστού γιά τήν προσήλωσή του στό 
πνεύμα τής Γενεύης. Ή διάλεξη τού κόμητος Κάΰζερλιγκ, κηρύχνοντας τόν 
προσεχή θρίαμβο τών «forces telluri.qu.es» πού έκπροσωπεϊ ό νατσισμός, επί 
τών πνευματικών δυνάμεων καί προλέγοντας τήν έλευση μιας νέας κουλτούρας κΓ 
ενός νέου ήρωϊσμοΰ, έγινε δεκτός άπ’ τά μέλη τού Ινστιτούτου κι’άπ*  τό κοινό μέ 
καποια έκπληξη Η προσέλκυση τοΰ Κάΰζερλιγκ, φιλοσόφου του κοσμοπολιτι
σμού, έπειτα άπ’ τόν Σπένκλερ, φιλοσόφου τής παρακμής, δέν μπορούσε νά 
μήν άγαναχτήσει μερικούς.

Μά ο κόμης Κάΰζερλιγκ δέν έδωσε αρκετά τεκμήρια πίστεως στό καθε
στώς. Τόν μέμφονται ότι κράτησε πολύ μεγάλη ελευθερία στήν κριτική. *Απ ’ 
τ άλλο μέρος τόν μεμφονται δτι έγκατέλειψε τήν Γερμανία. Ή προσχώρησή 
του στόν έθνικο-σοσιαλισμό, πολύ θεωρητική καί πολύ μακρυσμένη άπ’ τά 
πραγματα, αναιρείται από τήν ιδία τήν διδασκαλία του... "Αν θυμηθεί κανείς 
ότι κι αυτός ο Σπέγκλερ κατεκρίθη πριν άπό λίγο καιρό γιά τό ζήλο καί τις 
υπερβολές του, μπορεί να υποθέσει δτι η θέση τού συγγραφέως στή Γερμανία 
δέν είναι χωρίς δυσκολίες, καί μέσα σ' αύτή τήν ορθοδοξία.

Αποοιωπημένα πράγματα.

Στό προηγούμενο τεύχος τής « Ιδέας» έγράψαμέ γιά τις δυό τελευταίες συ
ναγωγές στοχασμών ιού Πωλ Βαλερυ καί παραθέσαμε μιά σειρά άπό τούς πιό 
χαρακτηριστικούς. Στή σειρά αύτή προσθέτουμε μερικούς ακόμη στοχασμούς 
τού ποιητοΰ, πού διαλέξαμε άπό τήν πρώτη συναγωγή μέ τόν υποβλητικό 
τίτλο «Άποσιωπημένα πράγματα» *·

«Μερικά έργα εΐνε δημιουργημένα άπ’ τό κοινό τους. Μερικά άλλα δημι
ουργούν κοινό δικό τους. Τά πρώτα άνταποκρίνονται στις ανάγκες τής μέσης 
φυσικής αισθητικότητας. Τά δεύτερα δημιουργούν τεχνικές ανάγκες πού ταυ
τόχρονα ικανοποιούν».

«Τό γούστο (gout) εΐνε καμωμένο άπό χίλιες άηδίες (degouts)·.
«Ή σύνταξη εΐν’ ένα χάρισμα τής ψυχής».
«Ό άνθρωπος πού δέν δοκίμασε ποτέ νά γίνει δμοιος μέ τους θεούς, εινε 

λιγώτερο άπό άνθρωτος»
«Τό άγαλμα καί ή δόξα εΐνε μορφές τής λατρείας τών νεκρών, πού εινε 

μιά μορφή τής άγνοιας».
«Ό φθόνος καί ή περιφρόνηση εΐνε δυό αποφάσεις τού δικαστηρίου τής 

υπερηφάνειας.
Δέν ζεϊς —Είμαι.
Ζεΐς πολύ.-Δέν είμαι».
«ΟΙ πραγματικοί μας έχθροί εΐνε βουβοί».
«’Ενεργητικός άνθρωπος εΐν* εκείνος πθύ μέσα σ’ δλες τις περιστάσεις δια

λέγει άπό ένστικτο τήν άπόφαση πού τοΰ επιβάλλει τήν πειο μεγάλη δαπανη 
ενέργειας. Ό κίνδυνος τόν ερεθίζει». ?

«'Ένα πραγματικά ακριβές πνεύμα δέν μπορεί νά νοιώσει παρά τον εαυτό 
του, καί σ’ ώρισμένες καταστάσεις».

«Ή ζωή καί δχι ό θάνατος χωρίζει τήν ψυχή άπό τό σώμα».
«Μεγάλος άνθρωπος εΐν’ εκείνος πού αφήνει κατόπιν του τούς άλλους 

'■σ’ αμηχανία». · ,
«Ένας καλλιτέχνης θέλει νά γεννά τό φθόνο ώς το πλήρωμα τών αιωνων».
«Αύτό πού βλέπουμε πολύ καθαρά, καί πού μδλα ταύτα εΐνε πολύ δύσκολο 

νά εκφραστεί, άξίζει πάντοτε νά υποβληθούμε στον κοπο για νά ζητήσουμε 
νά τό έκφράσουμε». \

«Τό νέο εΐν*  ένα άπ’ αύτά τά ερεθιστικά δηλητήρια πού καταλήγουν νά 
εΐνε πιό αναγκαία άπό κάθε τροφή».

«Αύτό πού γράφει κανείς διασκεδάζοντας, ένας άλλος τό διαβάζει μ έν
ταση καί πάθος. Αύτό πού γράφει κανείς μέ πάθος κι ένταση, ένας άλλος τό 
διαβάζει διασκεδάζοντας».

Μιά γνώμη γιά τό Μαρξισμός

«Ή φιλοσοφία τής ιστορίας τού Μάρξ (ο διαλεκτικό-ιστορικός υλισμός 
εΐνε εμπνευσμένη, καιά μεγάλο μέρος, άπό στοιχεία τής μυστικής καί προνοιακής 
τελειολογίας, πού τά έχει αντλήσει άπό τόν γαλλικό προμαρξιστικό σοσιαλισμό 
κάί τήν χεγκελιανή φιλοσοφία*  συνδέεται ώς πρός τις πηγές του μέ τόν provl- 
dentialisme (ρτονίάβηοβ=πρόνοια) τού Kant, τού Herder, τού Lessing, τού 
Bossuet καί, τέλος, μέ τή θεολογική διδασκαλία τών πατέρων τής χριστιανικής 
εκκλησία,». (J. Delevsky, Costnogonie et philosophic de 1’histoir?. Revue 
jphilosqphique, No 9 et 10 — 193Λ)·
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Η &yia ζωή τοϋ Μαχάτμα Γκάντι.

Μιά νεαρή Έλληνίδα, ή Ελένη Σαμίου, έξέδωκε στό Παρίσι ένα ώραιό— 
ταιο βιβλίο γιά τόν Γκάντι, μέ τόν τίτλο «ή άγια ζωή τοΰΜαχάτμα Γκάντι». 
Προλογίζει ό γνωστός μας άπ*τήν  επίσκεψή του στήν ’Αθήνα διευθυντής τών · 
«Nouvelles Litteraires» καί λογοτέχνης. Maurice Martin du-Gard. Άπό τό- 
κεφάλαιο τής παιδικής ηλικίας^ τοΰ ’Ινδού αποστόλου, παραλαμβάνουμε τήν 
άκόλουθη ωραία παράδοση .

< Ηταν μιά φορά κι’ έναν καιρό, παιδιά μου, ένας ενάρετος καί φρόνιμοί 
άνθρωπος πού πέρασε τή ζωή του κάνοντας ελεημοσύνες καί προσευχές. Άλλά·' 
ήρθε ή μέρα πού τό λάδι τής λάμπας του τελείωσε καί πέθανε.

»’Η ψυχή του πήγε στόν παράδεισο, άλλά βρήκε τήν πόρτα του κλειστή. 
Στά χτυπήματα του, ό Θεός πού ήταν πίσω άπ*  τήν πόρτα, ρώτησε: ·

»—Ποιος εΐνε κεϊ ;
’ — Εγώ, Κύριε ! Άνοιξέ μου τήν πόρτα τού Παραδείσου σου.
>Άλλά ό Θεός τού αποκρίνεται :
»—Δέν μπορείς άκόμη νά μπεις στόν Παράδεισο. Γύρισε στή γή καί όταν 

θά βρεις τήν υψιστη σοφία, έλα πάλι.
»*Ο  ενάρετος άνθρωπος ξαναγύρισε στή γή,.έζησε άκόμη μιά φορά τή ζωή J 

του, έκανε πολλές έλεημοσύνες, έπήγε συχνά στους ναούς κι*  δταν τύ λάδι τής 
λάμπας του τέλειωσε, έ πίστεψε πώς ήταν έτοιμος αύτή· τή φορά, γιά νά μπει 
στόν Παράδεισο.

>Πάλι ό Θεός τόν ρώτησε :
> —Ποιος εΐνε έκεΐ ;
* Εγώ, Κύριε ! Ανοιξέ μου, είμ’ έγώ, ό γιός σου, πού· ξαναγυρίζω.
* Δέν μπορείς άκόμη νά μπεις στόν Παράδεισο, τού άποκρίνεται δ Θεός^ 

—αναγύρισε στή γή κι’ δταν θά έχεις βρει τήν υψιστη σοφία, έλα πάλι.
»Μιά τρίτη φορά 6 ενάρετος άνθρωπος ξαναγύρισε στή γή. 'Εγκαταλείπει 

το σπίτι του, τήν γυναίκα του καί τό μοναχογιό του καί πάει νά ζήσει μέσα 
στό δάσος’ εκεί μένει πολλά χρόνια βυθισμένος στό στοχασμό γιά νά βρει τήν 
υπέρτατη σοφία. Τέλος, μέσα στή θεωρία, έν νοιώσε τήν ενότητά του μέ τδ 
Θεό.

»Πάλι τά χρόνια κύλησαν καί τό λάδι τής λάμπας του πήρε τέλος. Πήρε 
στά χέρια τ οδοιπορικό ραβδί, ανέβηκε στόν ουρανό καί χτύπησε στήν πόρτα 
τού Παραδείσου.

»—Ποιος εΐνε έκεϊ ; έρώτησε ό Θεός άπό μέσα άπό τήν πόρτα.
* Είσαι συ, Κύριε! Είσαι σύ, ώ Θεέ μου, άπαντά ό γέρος.
»— "Εμπα, γιέ μου, αύτή τή φορά, σ’άναγνωρίζω ! τού άπαντά ό Θεός καί 

τού άνοίγει τήν πόρτα τοΰ Παραδείσου».

Ερρίκος Μπρεμόν (1865—1933)^

«’Εάν χαιρετούμε έδώ τό πολύπλευρο έργο του, τό κάνουμε γιατί ο μεγά
λος αύτός ιστορικός τής έσωτερικής ζωής δέν υπήρξε μόνο ένας λαμπρός συγ
γραφέας, ένας πολυμαθέστατος καί εύφυής κριτικός, ένας τέλειος ούμανιστής· 
ένας φίλο; τής «καθαρής ποιήσεως». Μ*  ευρύτητα κι’ έλευθερία πνεύματος· 
μ*  έναν τρόπο εντελώς προσωπικό, ό Μπρεμόν έξυπηρέτησε τή φιλοσοφία...

» Προεκτείνοντας τίς άναλύσεις τοΰ Newman επί τής συγκεκριμένης σκέ- 
ψεως, μεταχειριζόμενος τίς εμπειρίες πού συσώρευσαν ή ασκητική, η φιλολο
γική καί ή μυστική παράδοση, πληροφορημένος γιά τίς πιό πρόσφατες εργα
σίες θρησκευτικής ψυχολογίας, ό Μπρεμόν δέν διέπρεψε μονο για τή διαγνω
στική ένός πολύπειρου διαισθητικού, άλλά γιατί φώτισε τούς κανόνες τής δια- 
γνώσεως τών πνευμάτων κι’ έδειξε τή ρεαλιστική δύναμη μιάς μορφής γνώσεως 
πού απαιτεί σταθερήν αίσθηση, ηθικόν έλεγχο, λογική βεβαιότητα...

> Στά χρόνια μας πού τόσα πνεύματα ζητούν άπ*  τή φιλολογία, άπ τή 
σπουδή τών μή κανονικών καταστάσεων, άπό τό θέλγητρο τών θρησκευτικών 
προβλημάτων μιάν άπάντηση καί ούτως είπεϊν μιά πνευματική κατεύθυνση*  
τό δλον έργο τοΰ Μπρεμόν θά παράσχει ένα μάθημα Ισόρροπης επιστήμης καί 
κριτικής συνέσεως καί συγχρόνως θά φανερώσει τήν «νοητική αξία» περιλαμ
βανόμενη μέσα σ*  δλες τίς άνώτερες μορφές τής ανθρώπινης ενέργειας, στήν 
τέχνη, στήν ποίηση, στήν προσευχή, στό στοχασμό».

ΝΤΙΜ. ΑΠΟΣΤ.

Η «Revue de metaphysique et de Morale» (τεύχος Νοεμβρίου—Δεκεμ
βρίου) δημοσιεύει μιά σύντομη νεκρολογία γιά τό γνωστό γάλλο συγγραφέαν 
καί εισηγητή τής πολύκροτης θεωρίας τής «καθαρής ποιήσεως» Henri Bre·;- 
mond. Παραθέτουμε σ’ έλεύθερη απόδοση ένα μεγάλο μέρος της.:
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

'Αγαπητή «’Ιδέα».

’Επικαλούμαι τή φιλοξενία κι*  υποστήριξή σου γιά τή σύσταση καί κα
θιέρωση Βιβλιογραφικής ‘Υπηρεσίας στήν Ελλάδα. Δέν πρόκειται βέβαια 
στό γράμμα μου αύτό ν’ αναπτύξω Φεωρητικά όλη τή συμβολή καί χρησιμό
τητα τής Βιβλιογραφίας γιά τά όποια —είμαι βέβαιος— δέν μπορεί νά υπάρ
χει αντίρρηση. Ή γνώμη του Βούντ, ότι «αποτελεί τό κάτοπτρον τοΰ πολιτι
σμού μιας εποχής», δέ βρίσκω μά τήν άλήΦεια, νάναι καθόλου υπερβολική 
καί συμφυινώ απόλυτα. ΎποΦέτω μάλιστα, πώς, μαζί μου, είναι κι’ όσοι βαρομε- 
τροΰν τήν πρόοδο καί τόν πολιτισμό μέ τήν πνευματική κίνηση κι’ ανάπτυξη- 
Η παραγωγή καί τό είδος του βιβλίου — δέν υπάρχει αμφιβολία— βαθμολογεί 
καί ψυχολογεί καταστάσεις καί περιόδους. ’Αλλά ή δυσκολία γιά τήν παρακο
λούθηση καί τήν άπουνημόνευσή της, έδημιούργησεν, ώς απαραίτητη, τή συ" 
σχηματική καταγραφή, δ,τι δηλ. ονομάζουμε σήμερα Βιβλιογραφία. Τήν εξαι
ρετική μάλιστα σηαασία της καΦεμέρα διαπιστώνουν οί ασχολούμενοι μέ μελέ
τες κι*  έρευνες. ‘Αλλά εμείς έδώ, φαίνεται γιά νά έπαληΦεύει ή άπό τόν καιρό 
τοΰ Ροΐδη επαναλαμβανόμενη κατηγορία δτι αποτελούμε καΦυστερημένη έπαρ- 
χία τής Ευρώπης, εϊμεΦα κι’ έξω άπό τά έξω έκδιδόμενα Βιλιογραφικά Περι
οδικά, κι’ έδώ δέν άναγνωρίσαμε τήν ανάγκη της, ή άν τήν άναγνωρίσανε δσοι 
έχουνε σχεδιάσει ή καταπιαστεί μέ μελέτες, δέν έχουνε κατορΦώσει —μολονότι 
έγινε λόγος— νά νομίσουμε απαραίτητη τήν πλήρωσή της. Σύμπτωμα βλέπετε 
κι*  αύτό τού ενδιαφέροντος πούχουμε γιά τά γράμματά μας. Έτσι καταντά νά 
μή ξέρουμε άν υπάρχουνε, ή πόσα καί ποιά, 'Ελληνικά συγγράμματα γιά ένα 
Φέμα, πότε τυπιυΦηκε τό τάδε έργο τοΰ δείνα συγγραφέα, πόσες εκδόσεις γινή- 
κανε τών διαφόρων έργων του, ποιά καί τί είδους έργα έγραψε, τί μελέτες κι’ 
άρφρα γραφήκανε γι’ αύτά καί ποΰ είναι δημοσιευμένα. Αλλά παρακαλώ, χω. 
ρίς τά στοιχεία αύτά, είναι δυνατό νά μελετηΦοΰν έργα καί Φέματα; Διάφορα 
σχετικά σημειώματα, άρφρα καί μελέτες σημαντικές ή απλά πληροφοριακές, 
μά οπωσδήποτε συντελεστικές, βρίσκονται σκόρπια σέ περιοδικά κι’ εφημερί
δες, ημερολόγια κι*  επετηρίδες, πού κι*  αύτά τά ονόματα τους —φαντασΦήτε 

πειά στους μεταγενέστερους— άκόμα μάς διαφεύγουν. Τί περίεργη αλήθεια 
αύτή ή φιλοδοξία τοΰ ρωμηού μέ τόν περιοδικό τύπο, τού όποιου ή σειρά 
καταντά ατέλειωτη κι' ή Ιστορία μένει άνεξερεύνητη κι’ άγραφη ! "Ενας κυκεώ. 
νας, ή μελέτη καί κατάταξη τοΰ οποίου Φά στοιχίσει τόν άδικο μαρασμό πολ
λών πνευμάτων. Ή Νεοελληνική παραγωγή χάνεται μέσα στό χάος τής άδιαφο- 
ρίας καί τής άταξίας. Κι*  δμως έχει δήμιόυργηΦεϊ νεώτερη.ποίηση, λογοτεχνία, 
επιστήμη, άκόμα καί φιλοσοφία Μόνο, πού οί ειδικοί τά μαθαίνουν δύσκολα 
κι’ οί έρασιτέχνες όλότελα τ’ άγνοούν. Μέ τόν τρόπον αύτό δημιουργιεται η εν
τύπωση, πού ένισχύεται κι*  άπό τό κήρυγμα τών πράσινων άρνητών, δτι δέν 
έχουμε άξιόλογη πνευματική παραγωγή, άνΦιση, πολιτισμό. Μάς διαφεύγουν 
ονόματα κι*  έργα τά οποία δέ σταφήκαν τυχερά, ή μετά Φάνατο. δέν άφήκαν 
τόπο στήν οργή., τής υστεροφημίας. Ή έλλειψη μεΦόδου καί συστήματος ερ
γασίας κάμνει ν’ άπασχολοΰνται μέ φροντιστηριακές καΦαυτό εργασίες περι
συλλογής και κατάταξης άνΦρωποι, πού Φά μπορούσαν νά δώσουν κάτι καλύ
τερο. Κοπιάστε π. χ. νά μελετήσετε τό μεγαλύτερο καί πλουσκύτερο —άν δέν 
κάμνω λάΦος— Φέμα τής νεώτερης φιλολογίας μας : τό γλωσσικό, καί Φά 
πελαγώσετε. Υπάρχουν άπάνω στό ζήτημα αύτό γραμμένες άπειρες μελέτες 
γνωστές κι’ άγνωστες. Γιά μιάν εξαντλητικήν ειδικήν εργασία, έχετε ανάγκη 
άπό λεπτομερή γνιόση τών διαφόρων φάσεων του ζητήματος καί μελέτη όλων 
τών σχετικών εργασιών. Αλλά τί ! θά έξαντληΦήτε στήν άναζήτηση τών στοι
χείων καί στό τέλος δέ Φάστε βέβαιος δτι δέν σάς διαφύγανε σημαντικά πράγ
ματα. ’Αλλά έτσι δέ γίνεται προκοπή. ’Αναπτύσσεται ερασιτεχνισμός, εκεί πού 
μόνο οί μέΦοδοι καί τό φως τής επιστήμης Φά μπορούσαν νά διαλύσουν τα 
σκοτάδια τής άαφιβολίας καί τής άμόΦειας. Πώς μπορεί, νά πούμε, άφού πρέ
πει νά ξέρει κανείς, δτι μετά τά Είδωλα τοΰ Ροΐδη έχει γραφεί τό Ειδώλων 
Κατάλνσις άπό τόν κ. Χατζηδάκι; "Οτι έκτος άπό τό.Σπ. Ζαμπέλιο πουγραψβ 
τό «ΠόΦεν ή κοινή λέξις τραγουδώ» ’αΦ. 1859, ό Σ. Μενάρδος μέ τήν «’Ιστορία 
τών λέξεων τραγφδώ καί τραγωδία» (Φιλ. Έπετ. Χατζηδάκι 1922) έλυσε, νομί
ζουμε σήμερα, τό ζήτημα; Τά παραδείγματα μου άπό τά προχειρότερα τή στιγ. 
μήν αύτή. Τίς προάλλες μούλεγε κάποιος δτι Φάγραφε γιά τόν ποιητή Παπαρ- 
ρηγόπουλο κι’ εμΛίνε στό άκουσμα τής πληροφορίας μου δτι υπάρχουνε η με. 
λετούλα τού Διβαδά Ν. Σ: «Δημ. Παπαρρηγόπουλος ώς φιλόσοφος». Κέρκυρα 
τυπ. Σ. Γουλή 1907 σχ. 8ον σ. 37 καί τοΰ Άννίνου X. : «Δυο Ελληνες Ποιη- 
ταί» (Δημ. Παπαρρηγόπουλος, Σπ. Βασιλειάδης) έκδ. Δημητρακου σ. 56. Καί 
δέν είναι οί μόνες.

Πόσοι άκόμα, ήΦελα νά ξέρω, γνωρίζουν προκειμένου νά πούμε γιά τό 
Βικέλα —άς αρχίσουμε άπό τούς μετά τά πρώτα αρχικά πεΦαμένους λογίους 
.μας— δτι υπάρχει τό βιβλίο τού κ. Άνδρεάδη : < Un Hellene ami de la 
France D. Bikelas » Ath. impr. N. Taroussopoulos 1910 σ. 31; ’Εκτός άπό 
τ’ άρΦρα τοΰ ίδιου στό «Μακεδονικό Ημερολόγιο», τά «Byz. Zts», τήν «Revue 
d’ Europe», «East West Review» καί τών Βέη Ν. στά «Βυζαντινά Χρονικά», 
Brouwer F. di Simone στήν «Graecia Moderna», Καλογεροπούλου Δ. I. 
στήν «ΠινακοΦηκη», Παρρέν Καλ. στήν «Έφ. Κυριών», Πολέμη I. στή «Νέα 
Ζωή», Ριανκούρ Λοΐζας στή «Μελέτη», Sakellaropoulou S. στήν «Revue des 
Etudes Grecques»; Κι’ άν είναι δυνατό νά έχεις χωρίς βιβλιογραφία ύπ*  οψη 
καί νά Φυμάσαι δταν Φά τά χρκιασΦεϊς ατι ό Πρεσβευτής μας στό Λονδίνο κ.
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Κακλαμάνος Δ. Γ. έχει άνατυπώσει άπό τήν« Νέαν Ήμερα» της Τεργέστης 1907 
μιά διάλεξή του στόν Παρνασσό γιά τό Δη μητριό Βερναρδάκη καί τό έργο 
του κι*  έχουν ασχοληθεί μέ τή ζωή και τό έργο τοΰ ίδιου ό Αλβανός Δ. Π. 
«Νουμάς», Δαυίδ Έμμ. δυό φορές σιήν «Νέαν Ήμερα». Ό Έφταλιώτης Άργ. 
«Νουμάς», Μιχαηλίδης Μιχ. Ί. «’Αρμονία» έφ. Σμύρνης; Ξενόπουλος Γρ. «Πα- 
ναθήναια», Παπαμιχαήλ Γρ. «Νέα Σιιόν», Σάλτας Μιχ. Α. «Χαραυγή», Τσοκό- 
πουλος Γ. «Παναθήναια» κ. λ. π.*

* Τά εγκυκλοπαιδικά μας δέν άναφέρουν ούτε μιά βιβλιογραφική πηγή.
** Ή αξιέπαινη άν καί δχι πλήρης — έχω στή διάθεση τοΰ συλλέκτη της 

κ. Γ. Κ. Κατσίμπαλη μιά σελίδα περίπου-- βιβλιογραφία τού Καβάφη άναδη*' 
μοσιεύτηκε τελευταία στά «Παναιγύπτια» μέ... άφαιρέσεις... κατά προτίμηση,.

Νά προσθέσω καί γιά τό Βασιλειάδη; Μά παραμακραίνουμε. "Ας πιάσου- 
με καί τούς μεταξύ μας ζωντανούς.

Είμαστε ακόμα στό Α ή μάλλον οτό Β. Λοιπόν ό κ. Στρατηγόπουλος ’Αν. 
Μ. έχει άπό τό 1923 μιά μελετούλα: «Ό Δημ. Βουτυράς καί τό έργο του» καί 
στά «Γράμματα»—γιά ν’ άναφέρω άκόμα μιά—εΐναι δημοσιευμένη άλλη τοΰ' 
’Αλήτη Πέτρου: «Ό Δημ. Βουτυράς». Εΐναι εύκολο αύτά νά τά ξέρεις ή νά τά 
πληροφορηθεϊς σήμερα καί πολύ περισσότερο αύριο ;

Βιβλία πού περνούν απαρατήρητα κΓ ή άξια ή χρησιμότητά τους αύριο 
θά κατανοηθεϊ, αγνοούνται. Άπό τήν Εθνική Βιβλιοθήκη καί τούς καταλό
γους της— άρκετοί θά τό έχουν άντιληφθεϊ— λείπουν, δπως μπορώ οποτεδή
ποτε νάτ3 άποδείξω, πολλά αξιόλογα έργα κΓ υπάρχουν άλλα ή παλαιά πού· 
άγνοούμε, ή νεώτερα, σημερινά, πού δέν έχει γίνει λόγος γΓ αύτά. (Έγώ τουλά
χιστο άς ποΰμε γιά τή μελέτη τοΰ Σίδερη Στεφ. Σ. : «Ή πολεμική φιλολογία» 
Σάμος 1930; δέν εϊχα χαμπάρι καί δέν είδα νά γίνεται όχι πειά σχόλιο, παρά, 
ούτε απλή άγγελία). Είναι άλλωστε άναμφισβήτητον δτι τό βιβλίο στόν τόπο 
μας εΐναι τό πειό περιφρονημένο έκθετο.

"Αν εΐναι πειά γΓ αποδελτίωση τοΰ τύπου,., είπαμε ούτε λόγος νά γίνεται.
’Υποθέτω πόις δέν είναι άνάγκη —άλήθεια καί μέ συγχωρεϊς— νά σοΰ 

απασχολήσω περισσότερο χώρο γιά ν’ άποδείξω μιά ολοφάνερη άλήθεια. Τό*  
βέβαιο είναι πώς λείποντας ή βιβλιογραφία, δύσκολα υπολογίζεται ή συμβολή 
τοΰ καθενός στά διάφορα θέματα κι’ άνάγνωρίζεται πνευματική ιδιοκτησία 
καί ιεραρχία. ΚΓ ακριβώς ή έλλειψή της άναγκάζει λ. χ. έναν ιστοριογράφο 
τής λογοτεχνίας μας τόν κ. Άρ. Καμπάνη νά κάμνει έκκληση άπό τίς στήλες 
περιοδικού νά τοΰ σταλούν στοιχεία χρήσιμα γιά τό έργο του. Οι μεμονωμέ
νες άξιέπαινες ιδιωτικές πρωτοβουλίες γιά τή σύνταξη Βιβλιογραφιών —ειδι
κών πάντα έννοεΐται— δέ μπορούν παρά να ναι άνεπαρκεϊς καί νά λιποψυ- 
χοΰν άκόμα καί νά χάνονται, νά κολοβώνονται ** ή νά ξεχνιούνται. Μήπως 
είναι παράξενο νά μή θυμάται ή καί τό πειό άπίθανο ν’ άγνοεϊ ό κ. S. δτι ή. 
μακαρίτισσα μητέρα του Ευθαλία Δ. Ξενοηούλου έδημοσίευσε στόν «Ποιη
τικόν Ανθώνα» τή βιβλιογραφία τοΰ δασκάλου της καί ποιητή Ήλία Ταντα- 
λίδη ; Ή περιφρόνηση αύτή —έτσι νά πεϊ κανείς τήν άδισφορία πού δείχνου
με— νάναι αποτέλεσμα τής άκατάστατης ψυχοσύνθεσής μας, ή νά προέρχεται 
άπό έλλειψη έκτίμησης, γιατί υπάρχουν οί άμφισβητούντες τήν άξία τής Γραμ
ματείας μας καί τή δημιουργική επίδραση τής παράδοσης της; ’Οπωσδήποτε 

είναι άναγκαία ή διατήρηση, μελέτη καί σπουδή της, επί τέλους επί τέλους 
τουλάχιστο γιά τήν ’Ιστορία τών πνευματικών εκδηλώσεων τής φυλής μας. ΓΓ 
■αύτό πρέπει νά υπάρχει καί στόν τόπο μας Γενική καί Ειδική Βιβλιογραφία» 
Νά δημιουργηθεϊ. Είναι άπό τ*  άπαραίτητα. Αποτελεί ήθικήν υποχρέωση. Χω- 
<?ίς Βιβλιογραφία δέ μπορούμε νάχουμε ούτε τήν έξωτερική τουλάχιστο εικόνα*  
τής Νεοελληνικής δημιουργίας. Καί μέ τό νά μή τή βλέπουμε δέ μπορούμε 
νά τή γνωρίσουμε καί τήν άγνοοΰμε ή τήν παραγνωρίζουμε. Εΐναι κρίμα καί 
δέν ξέρω γιατί διακόπηκεν ή καλή έκείνη άρχή, πού είχε κάμει ό άξέχαστος 
Πολίτης καί συνεχίστηκεν άπό τό Πανεπιστήμιο. Δέ συμφωνείς δτι θαπρεπε 
νά βρεθεί τρόπος νά συστηθεϊ άπό τή Βιβλιοθήκη ή τήν 9 Ακαδημία, ειδική 
■«Βιβλιογραφική ’Υπηρεσία» ; Πρόσθεσε λοιπόν τή συνηγορία Σου. Πιστεύω νά 
<μή λείψει κι’ ή έγκριση κάθε διανοούμενου.

A. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

♦ Βλέπετε προπαγανδιστικά ( ;!) φυλλάδια γιά τή λογοτεχνία μας μέ τίς 
«όσες άσυγχώρητες παραλείψεις.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΟΙ ’Αθηναϊκές εφημερίδες έδημοσίευσαν φιλολογικούς, θεατρικούς καί μου- 
σικούς απολογισμούς, γραμμένους άπό γνωστούς λογοτέχνας και καλλιτέχνας. 
Εις τό «"Εθνος» ό φιλολογικός απολογισμός έγράφη άπό τόν κ. Ά. Καμπάνη, 
ό μουσικός άπ’ τόν κ. Μ. Καλομοίρη καί ό άπολογισμός τοΰ ’Εθνικού θεά
τρου άπ’τόν κ. Ί. Γρυπάρη. Εις τόν «‘Ημερήσιον Κνρηκα» ό θεατρικός 
άπ*  τόν κ. Κ. Μπαστίά καί ό φιλολογικός άπ*  τόν κ. Πέτρο Χάρη. Εις τά 
«’Αθηναϊκά Νέα» ό φιλολογικός άπ’ τόν κ. Γρ. Ξενόπουλο (μιά σύντομη άνα· 
σκόπηση έξ αφορμής τοΰ βιβλίου τής δίδος Λοβέρδου) καί ό μουσικός άπ’τόν 
κ. Φράνκ Σο·»αζύ. ,

— Στο «’Ελεύθερον Βήμα» ό κ. Ν. Γιοκαρίνης άνήγγειλε μ’ένα ώραϊο 
άρθρο τήν ίδρυση τοΰ «Εθνικού θεάτρου τοΰ παιδιού», τοΰ όποιου ό ίδιος 
ανέλαβε τήν διεύθυνση. Άπό τά δημοσιεύματα τοΰ μηνάς ξεχωρίζουμε τήν 
περίληψη ενός βαθυστόχαστου καί έξαιρετικά επίκαιρου βιβλίου τοΰ Γουλ. 
Φερρέρο, καμωμένη άπ’ τόν κ. Ν. Κ. Βέρρο. Στό έργο' του «ύτό ό Ιταλός 
ιστορικός υποστηρίζει δτι ή δικτατορία, δ δεσποτισμός καί ή βία κατέστρεψαν 
τό μοναδικό στήν ιστορία οικοδόμημα τοΰ άρχαίου πολιτισμού. «Πολλοί ιστο
ρικοί άιοδίδουν τήν κατάρρευση αυτήν εις πολλά καί ποικίλα αίτια, άλλοι 
εις τάς έπιδρομάς τών βαρβαρών, άλλοι εις τόν χριστιανισμό καί άλλοι εις τήν 
άποθρασυνθεΐσαν κεφαλαιοκρατίαν. "Ολα σύτά δμως δέν εΐνε παρά συνέπειαν 
ενός καί μόνου γεγονότος καί τό γεγονός αύτό εΐνε ή κατάλυση τής νομιμότη
τας καί ή έξ αυτής προελθοΰσα ταραχή καί εμφύλιος διαμάχη» Επιλέγοντας 
παραλληλίζει τήν εποχήν αυτήν τής καταρρεύσεως ενός μεγάλου πολιτισμού μέ 
τήν σύγχρονη έποχή καί καθορίζει τίς αναλογίες. «"Ο,τι συνέβη εις τό ρωμαϊ
κόν κράτος τότε, συμβαίνει καί σήμερον εις τήν Εύρώπην, ή ρποία μέ πραγ
ματικήν αγωνίαν καί μέ κοινωνικούς καί πολιτικούς σφαδασμούς αναζητεί ένα 
δόγμα, μίαν άρχήν, ή όποια σαφώς νά καθορίζει ποιος καί μέχρι ποίου σημεί
ου έχει τό δικαίωμα νά κυβερνά καί ποιος καί μέχρι ποίου σημείου ύποχρεοΰ- 
ται χά υπακούει». Κανείς δμως. κανείς απολύτως «δέν μπορεί νά καθορίσει τ^ 
σαφές μεταξύ τών δύο τούτων άοχών δριον».

— Στήν «Πρεεία» διηγήματα τοΰ Μυριβήλη καί έπιφυλλίδες τών I. Ιΐανα- 
γιωτοπούλου, 1. Σπανούδη, Φ. Πολίτη κλπ. Παραθέτουμε μερικέ; γνώμες το^ 
Φ. Πολίτη : «Μόνο ή πνευματικότητα σώζει άπό τέτιες βαθύτερες, συγκλονιστι. 
κές κρίσεις, σάν τήν σημερινή... Σήμερα γιά μόρφωση δέν μπορεί νά γίνει σο. 
βάρος λόγος. Δέν τήν παρέχουν ούτε τά σχολεία μας, ούτε τά πανεπιστήμια 

Μόρφωση στή σημερινή περίσταση θά πει: ή δυνατότης λυτρώσεως τοΰ άνθρώ
που μέ τήν καθαρή πνευματική ζωή, τό ξάνοιγμα εμπρός στό λαίμαργο νεανικό 
βλέμμα του άπέραντου όρίζοντος πού πλάθει τό πνεύμα" μόρφωση θά πεϊ: ή 
συναίσθηση πά>ς καθένας μας κρατά τή μοίρα του στά χέρια του, καί μπορεί 
μονάχος του νά κατακτήσει τή ζωή του καί τή λευτεριά του»,

Επίσης εύμενέσταται κρίσεις του κ. Κλ. ΙΙαράσχου γιά τό νέο βιβλίο τοΰ 
Κώστα Ούράνη «Sol y Sombra». Ό-κ, Ούράνης. γράφει, «είναι κα) ένας πρώ
της τάξεως πεζσγράφος, ό καλύτερος, ίσως, άνάμεσα στούς νεότερους, πού έχου
με αύτή τή στιγμή... Κατορθώνει έναν τόπο πού έχει χιλιοτριφτεϊ άπ*  τήν απει
ρία τών περιγραφών, νά τόν βλέπει μέ μάτι νέο Καί τό Όραμά του αύτό νά 
τό προσφέρει καί σέ μάς, χωρίς νά χάνει ούτε άπό τήν.φρεσκάδα τ.οΰ χρώμα, 
τός του, ούτε άπό τόν παλμό του».

— Στ’ «’Αθηναϊκά Νέα» εύμενεΐς κρίσεις τού κ. Γρ. Ξενοπούλου γιά τή 
γαλλόφωνο ποιητική συλλογή «Εικόνες» τής δίδος Ζανόττας Λοβέρδου.Άναφερό- 
μενος (έξ άφορμής τής συλλογής αυτής) στή γενική φιλολογική κίνηση τοΰ 1933, 
ό κ. Ξενόπουλος γράφει : «../Ενα μυθιστόρημα τοΰ Μυριβήλη —καλλίτερο Ισως 
κι*  άπό τό πρώτο του’ τήν περίφημη Ζωή έν τάφω—εν’ άλλο τοΰ Κοσμά Πο
λίτη ασφαλώς ανώτερο μπ’ τό Αεμονοδάσος πού τόσο μοΰ έκανε εντύπωση 
τότε—καί τοΰ Τερζάκη καί τοΰ Καραγάτση καί τοΰ Θεοτοκά—αληθινά αυτά 
αποκαλύψεις—καί τοΰ Καστανάκη τό τελευταίο μυθιστόρημα, καί τίς εντυπώ
σεις άπ*  τήν Ισπανία τοΰ Κώστα Ούράνη. Ή πεζογραφία μας έ σημείωσε μεγά
λη πρόοδο τό 1933, τό μυθιστόρημα μάλιστα σηκώθηκε -ψηλά, πολύ ψηλά. Πα
ράλληλα κΓ ίσως ή^αν πολύ φυσικό—καί ή κριτική. Τόν Καραντώνη τόν ήξερα 
κι’άπό πριν άλλ’ αύιόν τόν χρόνο μοΰ άποκαλύφθηκε κριτικός μέ τά δλα του. 
Άπό τούς νεοφανείς εΐνε βέβαια ό καλλίτερος Μά κι*  άλλοι νέοι κρίνουν σήμε’ 
ρα καλά». <

— Στήν «Καθημερινή» οί εντυπώσεις άπ’τή Ρωσσία τοΰ κ. Έρριό καί άπό . 
τήν Βιέννην τού Καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου Ν. I. Λούβαρη.

— Στό «’Αρχεΐον φιλοσοφίας καί θεωρίας των επιστήμων» (τεύχος ’Ια
νουάριου 1934) δοκίμια τών κ. κ. Ραφαήλ Δήμου «περί τού μή δντος», Κωνστ. 
Τσάτσου «ή γνωσιολογία τοΰ Κάντ ώς εισαγωγή στήν ιδεοκρατία» καί I. Θεο- 
δωρακοπ·ύλου «άληθινός δημοτικισμός καί πνευματικός νεοπλουτισμός».

—Στή «Νέα ‘Εστία» (τεύχη 1 καί 15 ’Ιανουάριου) ή γνωστή comedie τοΰ 
κ. Γρ. Ξενοπούλου «’Ο Ποπολάρος», ή μελέτη τοΰ Stefan Zwei^ γιά τό Νίτσε 
κατά μετάφραση Π. Π. Παναγιώτου, διήγημα τοΰ Πέτρου Χάρη καί ενδιαφέ
ρουσα, δπως πάντοτε, άνασκόπηση τού δεκαπενθήμερου

— Στό «Σήμερα» (τεύχος 11-12) άρθρον τοΰ κ. Κ. Ούράνη γιά τήν πολιτική 
καί τούς πολιτικούς μας άπ’ τό όποιον παραλαμβάνουμε αύτόν τόν ωραιότατο 
ορισμό τοΰ Πώλ Βαλερύ: «Πολιτική είναι νά λές μέ έμφαση δ,τι εΐνε άδύνατο 
νά σκέπτεσαι αληθινά μέσα σου, νά υπόσχεσαι τά άδύνατα. νά έκμεταλλεύεσαι 
τήν εύπιστία, τούς ένθουσιασμούς, τά ένστικτα κΓ δλες τίς άνθρώπινες άδυνα- 
μίες καί χίμαιρες καί νά υπερβάλλεις καί νά υποτιμάς μέ τήν ϊδια άσυνειδη- 
σία... ». Επίσης τό δεύτερο περί Montaigne μάθημα τοΰ κ. L.Guichard: «ή 
σοφία τοΰ Montaigne». Άποσπώμεν μερικές άπ’ τίς παρατιθέμενες σκέψεις 
τού Γάλλου moraliste: «Τό επάγγελμα καί ή τέχνη μου εΐνε νά ζώ... ’Αγαπώ 
τή ζωή καί τήν καλλιεργώ». «Ό θάνατος εΐνε πράξη μ’ ένα μονάχα πρόσωπο».
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«Σεβόμαστε τούς νόμους δχι γιατί εΐνε δίκαιον άλλά γιατ’ εΐνε νόμοι». ‘Σέ 
καθετί ή γέννηση εΐνε τρυφερή καί αδύνατη' τότε πρέπει ν' ανοίξεις τά μάτια 
γιατί όπως στήν αρχή εΐναι δύσκολο ν' ανακαλύψεις τόν κίνδυνο, έτσι αργότερα 
είναι αδύνατο νά βρεις τό φάρμακον».

— Στή «Ββαδυνή» κρίσεις τοΰ κ. Χωτ. Σκίπη γιά τό «Sol y Sombra» τοϋ 
κ. Κ. Ούράνη Παραθέτουμε ένα χαρακτηριστικό άπόσπαμα : «Ό Κώστας Ού- 
ράνης εΐνε αληθινός ποιητής. Γι’αύτό μ' εμπιστοσύνη διαβάζει κανείς ό,τι μάς 
δώσει. "Ετσι καί τό τελευταίο του βιβλίο, τό «Sol y Sonibra», μορφές καί το- 
πεΐα τής Ισπανίας. Εΐνε κι*  αύτό ένα λυρικό του ωραίο ξέσπασμα. Μπορεί ό 
Καζαντζάκης, νά εΐναι πιό στοχαστικός κι' ό Μελας πιό ποικίλος, άλλά ο Ου- 
ράνης είναι πιό ποιητής».

—Στόν «Έπιοτημολόγο» (τεύχος Δεκεμβρίου) μελέτη τοΰ κ. Ήρ. Ν. 
Άποστολίδη γιά τό χρονογράφημα.

—Στό «Ξεκίνημα» (τεΰχος ’Ιανουάριου) ή συνέχεια τής φιλολογικοκοινω- 
•νικής έρευνας μέ γνώμες τής κ Γαλ. Καζαντζάκη καί τών κ. κ. Μπόγρη καί 
Παππά. 'Επίσης έπισκόπηση τοΰ φιλολογικού 1933 άπό τόν κ. Μ. Χαννούσην.

— Στή «Νέα Ζωή» (τεΰχος Ίανουαρίου) άρθρον τοΰ κ. Η. Δελφοϋ γιά τό 
Stefan George κΓ ένα. μονόπρακτο τοΰ κ. Παν. Κ. Κανελλοπούλου μέ τόν 

ττίτλο «Σταθμός».
Α.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Μ. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 14-ΑΟΊΝΑΙ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Οό'ίψην 'Αρ.—Εισαγωγή είς τήν Ιπιστήμην.
Μετάφρασις υπό Α. Δ. Σίδερη..............................

Ίνξενιέρος Ζ.—*2Γ  ύπόκριστς είς τόν άγώνα 
τής ζωής. Μετάφρασις υπό Α. Λαλεζίου.

SKvTprj —Φιλοσοφικά. . . . . .
8ά.νϊρντ Γ. — Ή φιλοσοφία τής Θρησκείας. Μετά-

φρασις υπό Π. Γρατσιάτου......................................
Είαούτπζυ Εί,. — Οικονομικός Θεωρίες τοΰ Κάρλ 

Μάρξ. Μετάτρρασις υπό Π. Ιίουλιοποόλου.
Ιάάρλαϋλ.— Οί 'Ήρωες....... 
ϊτέορδάτου I.— 'Αρχαίες Θρησκείες καί Χριστια

νισμός. .... . . , .
St<»οΠάτΟυ t.—Ή κοινωνική σημασία τής ‘Ελ

ληνικής Έπαναστάσεως τοΰ 1821.
14«>υ·'έχ 2£ίτ. — Ή "Ιδέα τής Κοινωνίας των Έ-

■θ'νών παρά τοϊς Έλλη σι......................................
Aateiv 8·£. Λ.. — ‘Η άγωγή έπΐ τή βάσει ιής ε

πιστήμης. Μετάφρασις υπό Ν. Καζαντζάκη.
.%ί~-ς δ\ — Ή έλεν&ερία τής Εουλήσεως. Μετά-

ηρριισις ΰπό Α. Δα?.εζύου. ..............................
Λομ.πρόζΦ Κ.—Πνευματισμός καί υπνωτισμός.
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καί σώμα. Μετάφρασις ΰπί> Α Δαλεζ.όυ
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Κεφάλαια Μετοχικά καί Άποθεματιχά Δρ. 1.250.000.000
Καταθέσεις τρ 31 Δεκεμβρίου 1931 » 7.709.000.000
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ΥΠΟΚ/ΜΑΤΑ ΚΑΘ’ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΠΡΑΚ/ΡΕΙΟΝ ΕΝ Ν. ΥΟΡΚΗ, 51 Maiden Lan· 
ΓΡΑΦΕ1ΟΝ ΕΝ ΣΙΚΑΓΩ, 33 S. Clark Street 

ΑΝΤΑΠΟΚΡ1ΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
έκτελεΐ χάσης φύσεως τραπεζικός έργασίας είς τό Ισωτερι- 
κόν καί έξωτερικόν ΰπό έξαιρετικώς συμφέροντος ορούς.

Δέχεται καταθέσεις

(βΐς πρώτην ζήτησιν, ΙπΙ προϋεσμίφ καί ταμιευτηρίου) 
είς δραχμάς καί ξένα νομίσματα μέ λίαν ευνοϊκά έπιτόκια.
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NEW-YORK, sx MAIDEN LANE

Ίδρυθεΐσα ΰπό τής Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος, 
συμφώνως μέ τούς νόμους τής πολιτείας τής Νέας * Υ- 
όρκης, πρός έξυπηρέτησιν των έν ’Αμερική Ελλήνων

Κεφάλαια όλοσχερ&ς καταβεβλημένα Δολλ. 1.500.000
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