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Διαβάζουμε συχνά, υπό μορφήν σχολίων ή συνεντεύξεων, κά
ποιους αφορισμούς για το κατάντημα της πνευματικής μας ζωής, 
για τη ρύπανση του πολιτιστικού μας περιβάλλοντος, για τα 
καυσαέρια που μαραίνουν τους βλαστούς του καλλιτεχνικού και 
λογοτεχνικού μας ανθώνος. Η εικόνα που βγαίνει από τους εν 
λόγω αφορισμούς είναι απελπιστικώς αρνητική: Ό λα  είναι 
μαύρα, ελεεινά, ποταπά. «Η πνευματική μας ζωή είναι ένας 
χυλός» είναι το μοτίβο που επανέρχεται σταθερά σε αυτού του 
είδους τις γενικές και σαρωτικές διαπιστώσεις.

Δεν έχω καμία διάθεση να συζητήσω το περιεχόμενο των 
διαπιστώσεων και ασφαλώς δεν θα είχα αδιάσειστα επιχειρήμα
τα για να ανατρέψω την εγκυρότητά του. Δεν έχω την αυταπάτη 
ή την αφέλεια να πιστεύω ότι ζούμε στον καλύτερο δυνατό των 
κόσμων. Έχω, εντούτοις, την πρόθεση να αμφισβητήσω τόσο τη 
σκοπιμότητα όσο και την αποτελεσματικότητα παρομοίων ρήσε
ων, ιδίως με τον τρόπο που διατυπώνονται. Αλήθεια, τι εξυπηρε
τούν αυτοί οι αφορισμοί; Μας βγάζουν από το λήθαργο κάποιου 
εφησυχασμού και ερεθίζουν τη σκέψη μας, τη ναρκωμένη από τη 
ρουτίνα, για μια κριτική υπέρβαση αυτής της αθλιότητας; I αρά
ζουν τα λιμνάζοντα ύδατα και προκαλούν ηθικές τουλάχιστον 
αντιδράσεις απέναντι σε ένα θολό και σαθρό σύστημα αξιών, με 
την ελπίδα της εξυγίανσης και της κάθαρσης; Δε νομίζω πως 
διαφαίνονται τέτοιες προοπτικές στα κείμενα ή στα λόγια για τα 
οποία μιλώ. Κατά κανόνα, αποτελούν κλειστά κυκλώματα αυτοι- 
κανοποιούμενης καταγγελίας. Το πολύ-πολύ, συμβάλλουν σε 
κάποια εκτόνωση εκείνου που τα λέει ή που τα γράφει. Ενίοτε δε

υποκρύπτουν και ανομολόγητους σκοπούς — όχι κατ’ ανάγκην 
συνειδητούς — λιγότερο ανιδιοτελούς φύσεως. Δεν αποτελούν 
πάντως συμβολή ούτε στη διάγνωση ούτε στη θεραπεία της 
κατάστασης που καταγγέλλουν. Η πολιτισμική κριπκή δεν είναι 
ούτε δαιμονολογία ούτε καταστροφολογία. Η δαιμονολογία και η 
καταστροφολογία ανήκουν στο θρησκευτικό λόγο, όχι στον 
κριτικό. Οι σαρωτικές γενικεύσεις, πάλι, όποιες κι αν. είναι οι 
κριτικές σκοπεύσεις τους, κατ’ ουσίαν αποτελούν άρση της 
κριτικής σκέψης. Οι μεθοδικές οριοθετήσεις, οι διεισδυτικές 
παρατηρήσεις, οι λεπτές διακρίσεις και οι αποκαλυπτικές συσχε
τίσεις που συνιστούν την πεμπτουσία του κριτικού στοχασμού δεν 
ευδοκιμούν στο άγονο έδαφος της ισοπεδωτικής γενίκευσης. Η 
θεωρητική αφαίρεση είναι μια άλλη ιστορία, ας μην μπερδεύουμε 
τα πράγματα.

Θα μπορούσε, βεβαίως, να προβληθεί η ένσταση πως είναι 
άλλο πράγμα η κριτική ανάλυση ενός φαινομένου ή η επιστημο
νική μελέτη του κι άλλο η στηλιτευτική του επισήμανση που, στο 
κάτω-κάτω, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως έναυσμα μιας 
κριτικής ή επιστημονικής προσέγγισης. Η ένσταση θα είχε 
κάποια βασιμότητα υπό την προϋπόθεση ότι οι καταγγελίες όντως 
τραβούν την προσοχή μας σε φαινόμενα που πρέπει να μελετη
θούν και να αναλυθούν, και δεν αναμασούν χιλιοειπωμένες 
«αλήθειες» χωρίς να προωθούν τη βαθύτερη κατανόησή τους και 
χωρίς να αρθρώνουν έστω και στοιχειώδεις προτάσεις για την 
υπέρβασή τους. Παραμένουν αβασάνιστα ρηχές και αυτάρεσκα
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αυτοϊκανοποιούμενες. Και ως περιγραφές ακόμη, είναι ανακρι
βείς, ατελείς και παραπλανητικές. Η πνευματική μας ζωή τίποτα 
δεν κερδίζει από αυτές τις αρνητικές κατά κανόνα γενικές 
τοποθετήσεις.

Η πνευματική μας ζωή πορεύεται όπως μπορεί, με τα καλά και 
με τα στραβά της. Δεκάδες βιβλία κυκλοφορούν κάθε βδομάδα, 
ντόπια και μεταφρασμένα, χιλιάδες λέξεις τυπώνονται σε εφημε
ρίδες και περιοδικά, ήχοι και εικόνες κατακλύζουν μικρές και 
μεγάλες οθόνες. Ζαλίζεται πια κανείς* ούτε τους τίτλους δεν 
προφταίνει να παρακολουθήσει.

Είμαι πρόθυμος να συμφωνήσω πως τα περισσότερα από αυτά 
τα εν υπερεπαρκεία αγαθά είναι αθλιότητες, μηδαμινότητες ή 
απλώς μετριότητες. Είμαι πρόθυμος ακόμη να συμφωνήσω πως 
δεν είναι διόλου αδικαιολόγητο ένα ακατανίκητο αίσθημα ναυ
τίας από αυτό τον καταιγισμό της ασημαντότητας και της 
μετριότητας. Εκεί που διαφωνώ, όπως δήλωσα ευθύς εξαρχής, 
είναι σε ό,τι αφορά τη σκοπιμότητα και τη χρησιμότητα της 
συλλήβδην καταγγελίας. Αρωγή στην πνευματική μας ζωή θα 
ήταν το κριτικό κοσκίνισμα του κονιορτού, ο κριτικός διαχωρι
σμός της ήρας από το σιτάρι. Η συγκεκριμένη επισήμανση και 
των ακραίων παραδειγμάτων της αθλιότητας, αλλά και των 
σπανίων δειγμάτων της πετυχημένης δουλειάς, της γόνιμης 
αναζήτησης, της ευρηματικής λύσης, των μεγάλων ή μικρών 
προωθήσεων. Γιατί, παρά τη δικαιολογημένη εν πολλοίς γκρίνια 
μας, υπάρχουν και τέτοια δείγματα. Κάποιες λαμπρές μεταφρά
σεις, κάποια αστραφτερά ποιήματα, μερικά δοκίμια που σε 
καθηλώνουν, ορισμένα διηγήματα και μυθιστορήματα που ή 
σταθεροποιούν τις κατακτήσεις της πεζογραφίας μας ή την

ανανεώνουν. Αυτό, άλλωστε, ομολογείται εμμέσως και στις πιο 
αρνητικές σαρωτικές δηλώσεις, όταν παρισφρύει η κουτοπόνηρη 
φρασούλα «πλην ορισμένων εξαιρέσεων» που αφ' ενός καλύπτει 
τον τιμητή έναντι όλων, εφόσον όλοι νομιμοποιούνται να αυτοσυ- 
γκαταλέγονται στις εξαιρέσεις, δοθέντος ότι ουδείς κατονομάζε
ται, και αφ' ετέρου παρακάμπτει ευσχήμως το κριτικό χρέος: λες 
και η κριτική δεν έχει σαν πρώτιστο χρέος να εντοπίσει και να 
φωτίσει αυτές ακριβώς τις εξαιρέσεις. Να τις αποσπάσει από το 
σωρό, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της διαλογής.

Χωρίς αυτό το ξεκαθάρισμα, χωρίς τις διακρίσεις, τις επιση
μάνσεις, τις αξιολογήσεις, η πνευματική περιοχή δεν χαρτογρα
φείται με ακρίβεια, τα περιγράμματα δεν διαγράφονται με 
σαφήνεια, οι τάσεις δεν σκιαγραφούνται με ευκρίνεια και τα 
γενικά συμπεράσματα δεν συνάγονται με νηφαλιότητα και δι
καιοσύνη — αν πρέπει σώνει και καλά να συναχθούν! Στη 
ρέουσα πνευματική ζο̂ ή κάθε εποχής, το πιο επείγον ζήτημα δεν 
είναι η συναγωγή συμπερασμάτων αυτή μπορεί και οφείλει να 
περιμένει το πλήρωμα του χρόνου. Είναι περισσότερο έργο της 
ιστορίας της λογοτεχνίας και λιγότερο στόχος της κριτικής. Στη 
ρέουσα πνευματική ζωή, το πιο επείγον ζήτημα είναι η επισήμαν
ση, η ανίχνευση, το κοσκίνισμα, ο έλεγχος, η καταγραφή των 
συγκεκριμένων περιπτώσεων ή «ορισμένων εξαιρέσεων». Οι 
σαρωτικές και οι καταστροφολογικές ιερεμιάδες που στηρίζονται 
σε βιαστικές εντυπώσεις και κραυγαλέες περιπτώσεις, ούτε την 
τρέχουσα πνευματική ζωή υπηρετούν ούτε στην ορθή μελλοντική 
απεικόνιση συμβάλλουν.

ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ

ο ΕΟΜΜΕΧ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗ - Ο ΕΟΜΜΕΧ ΔΙ̂ -0̂ ,. ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗ - Ο ΕΟΜΜΕΧ ΔΙΑΤΗΡΕΙ 1

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΜΜΕΧ
Ελληνική Καλλιτεχνική Παράδοση και 
Σύγχρονη Χειροτεχνία ( Κιτσου Μάκρη )
Δύο Μαστόροι του Ασημιού ( Π.Ζώρα )
Υφαντά από την Αρκαδία
Κρητικές Πατανίες
Η Τεχνική του Σμάλτου ( Ν.Παπαδημητριου )
Η Τεχνική της Κεραμικής 
( Μάνος Δανός )
Η Τεχνική του Ψηφιδωτού 
( Γιάννη Κολεφα )
Ο δηγός του Ξυλογλύπτη 
( Κιτσου Μάκρη )

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΥΦΑΝΤΑ ( Κιτσου Μάκρη )
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΗ δ ΤΕΧΝΙΚΗ 
( Ανδρεα & Φρόσω Γανιάρη )
ΥΦΑΝΤΑ ΝΑΞΟΥ

Κεντρική διάθεση:
Ξενίας 16 και Έβρου 

( ημιόροφος )
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Γιώργο Σαραντάρη
Τάκης Βαρβιτσιώτης

Κ.Ι. Δεσποτόπουλος

Αλέξ. Ζήρας

Δημ. Λέκκας 

Μελισσάνϋη

Γιάννης Σφακιανάκης 

Ζωή Τσαντζαρίδου

Σαραντάρη (1941-)
Φ

Μνημονεύοντας Γ.
Η λαλιά που δεν ξέρει από ψέμα 

θ ’αναπαύσει το πρόσωπο του μαρτυρίου 
με το λίγο βάμμα του γλαυκού στα χείλη

Οδυσσέας Ελύτης, 
Το Άξιον Εστί

Ένα κομμάτι ουρανού που έπεσε 
στη γη κι έλαβε το σχήμα ανθρώπου 
«με στοχασμό και με όνειρο»». I ιώρ- 
γος Σαραντάρης: ένας ‘‘εν σπέρματι 
μεγάλος λυρικός και στοχαστής του 
μοντέρνου ποιητικού μας λόγου, ένας 
άνθρωπος που έχοντας ενοφθαλμι
στεί τους νόμους της πνευματικής 
μεγαλοσύνης, μπόρεσε μέσα σε όέκα 
μόνο χρόνια, στην τρίτη και τελευ

ταία δεκαετία της ζωής του (1930- 
1940), όχι μόνο να δημιουργήσει ένα 
ποιητικό έργο από τα σημαντικότερα 
του Έθνους αλλά και να διαμορφώ
σει μια ποιητική και κριτική θεωρία 
κι ακόμη να “συνταχθεί” σωματικά 
και πνευματικά απέναντι στη ζωή, 
που γ ι’ αυτόν — όπως και για όλους 
τους μεγάλους δημιουργούς — σή- 
μαινε να “συνταχθεί” απέναντι στο

θάνατο. Ο Σαραντάρης υπήρξε από 
εκείνους που είναι «έτοιμοι από και
ρό» — δηλαδή πριν από τη γέννησή 
τους — για μεγάλες πνευματικές 
αποστολές, για μεγάλα καθοδηγητι- 
κά έργα, των οποίων όμως δεν πρό- 
φτασαν να αφήσουν τους ώριμους 
καρπούς. Τέταρτος και, πιθανότατα, 
τελευταίος κρίκος μιας ̂ πολύτιμης, 
για το Έθνος αλυσίδας πνευματικών 
δημιουργών (Σολωμός-Κάλβος-Καβά- 
φης), που είχαν την τύχη να γεννη
θούν και να θραφούν πνευματικά έξω 
από τα μίζερα όρια του ελληνικού 
κράτους, ο Σαραντάρης πλήρωσε βα
ρύτερα απ'όσο οι τρεις πρώτοι το 
αντίτιμο της εύνοιας που του είχε

επιφυλάξει το πεπρωμένο: έφυγε νεό
τατος από τη ζωή κι όχι επειδή ο 
ίδιος «παραγνώρισε το κορμί του» 
(όπως είπε λίγο πριν πεθάνει στο 
φίλο του Κ.Ε. Λασσιθιωτάκη1), αλλά 
επειδή η νεοελληνική ‘•αστική" κοι
νωνία του μεσοπολέμου δεν μπορού
σε και δεν ήθελε να εννοήσει απο- 
στολικές φύσεις σαν τη δική του. Ο 
Σαραντάρης δέχθηκε, πιστεύω, θελη
ματικά το θάνατο διότι υπήρξε κι 
αυτός λάτρης απόλυτος της ζωής 
«στη μυστική της πρώτη αξία», διότι 
ένιωσε βαθιά μέσα του —όσο κι αν 
προσπάθησε να το κρύψει— πως ή
ταν ένα ξένο σώμα στην κοινωνία

Ελένη Γιαννακοδήμου 

Οδυσσέας Ελύτης

Ολυμπ. Καράγιωργα

Γ. Γερ. Μαρινάκης 

Ν.Γ. Πεντζίκης

επιμέλεια:
Στέφανος Μπεκατώρος
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Αφιέρωμα
που θέλησε να υπηρετήσει2* ένα 
πνεύμα (ταν εκείνο ττου κατα κ(ΐιροΐ)ζ 
φ υσ ιολογ ικά  εκβράζει η κοινωνική 
και πολιτική μας αθλιότητα. Έτσι, ο 
Σαραντάρης θα μείνει στα γράμματά 
μας ως ο μεγάλος δημιουργός που 
δεν πρόλαβε να δημιουργήσει το με
γάλο έργο, που δεν πρόφτασε να 
ικράνει τον πολύπλευρο και πολυσή
μαντο πνευματικό ιστό του και να 
τον παραδώσει επιβλητικό στα χέρια 
των γενεών του μέλλοντος.

Μολαταύτα, όμως, το μέλλον επι
φυλάσσει πολλά για το έργο του. 
Ό χι μόνο διότι όσο από το έργο 
αυτό μπόρεσε ή πρόλαβε να δημο
σιεύσει ο ίδιος κι όσο μας δόθηκε με 
την ελλειπή έκδοση του 1961, είνα  ̂
ένα ελάχιστο μέρος του όλου ποιητι
κού του έργου3. Οχι μόνο διότι τα 
φιλοσοφικά του κείμενα είναι σχε
δόν άγνωστα αφού δε συγκεντρώθη
καν ποτέ σ ένα τόμο και βρίσκονται 
σκόρπια σε απρόσιτες αυτοτελείς εκ
δόσεις (του ίδιου του Σαραντάρη), σε 
περιοδικά ή είναι ακόμη αδημοσίευ
τα. Ό χ ι  μόνο διότι τα θεωρητικά 
και κριτικά του κείμενα (άρθρα, με
λέτες, δοκίμια, βιβλιοκρισίες, ση
μειώματα) και η αλληλογραφία του, 
είναι όλα σχεδόν εντελώς άγνωστα 
όντας δημοσιευμένα σε εφημερίδες 
και περιοδικά ή μένοντας ακόμη α
δημοσίευτα4. Ό χ ι  μόνο γι' αυτά, για 
ζητήματα δηλαδή που πρέπει το συ
ντομότερο να λυθούν με τον πιο 
περίσκεπτο και έγκυρο τρόπο5. Το 
μέλλον (και μέλλον για τον Σαρα
ντάρη είναι και ο χρόνος που πέρασε 
από το θάνατό του* δηλαδή, είναι ο 
τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπί
σουν το σύνολο του έργου του, που 
είναι πολύπτυχο, όσοι γεννήθηκαν ή 
θα γεννηθούν μετά το θάνατό του), 
αυτό που είναι ήδη παρόν, δηλαδή 
που διακρίνονται τα πρώτα ίχνη του, 
είναι πιο κοντά στο Όραμα του 
Σαραντάρη απ' όσο ήταν η εποχή του 
(1930-1940) και οι θλιβερές δεκαε
τίες που ακολούθησαν. Δεκαετίες ό
που ο πνευματικός θάνατος, η έκπτω
ση του Ανθρώπου μέσα στην ιστορία, 
εξαπλώθηκε σε Δύση και Ανατολή 
και ειδικά στον τόπο μας συντελέ- 
στηκε μέσω μιας ιδιόμορφης ιστορι
κής και πολιτικής διαδικασίας, προ- 
καλώνας τις γνωστές τραυματικές 
εμπειρίες που τόσο ταλάνισαν τα 
σώματα · και τις ψυχές όσων γεννή
θηκαν πριν απ’ τον πόλεμο —εμπει
ρίες που είναι φανερές στην κοινωνι
κή και πνευματική μας ζωή και “χει
ροπιαστές στα έργα των πρώτων 
μεταπολεμικών ποιητο^ν μας. Ό σοι  
ποιητές γεννήθηκαν μέσα στην κατο- 
χή, ή μετά τον πόλεμο, μέσα στο 
ζόφο του εμφυλίου και μεγάλωσαν 
μέσα στις αθλιότητες (δεξιές κι αρι
στερές) του ψυχροπολεμικού κλίμα
τος που επακολούθησε, γνώρισαν μό
νο έμμεσα τις εμπειρίες αυτές και 
σημαδεύτηκαν βαθιά από τις πολιτι-

στον Γιώργο Σοίρκντάρη
κές και κοινωνικές συνθήκες που 
μετά το 1960 οδήγησαν τον τόπο 
στον εθνικό και ανθρώπινο εκφυλι
σμό της δικτατορίας και στη σημερι
νή τεχνολογική και καταναλωτική 
εποχή, μια εποχή όπου η έκπτωση 
του Ανθρώπου παίρνει νέες. πρωτό
γνωρες για την Ελλάδα, μορφές με 
κυρίαρχο και ασφυκτικό το συναί-

ρασε στην ποίησή μας με τον Σεφέ- 
ρη: η νέα αυτή μορφή εκφράστηκε με 
συγκλονιστικό και προσωπικό τρόπο 
στο έργο ενός νεότερου ποιητή, του 
Αλέξη Τραϊανού, που είναι ο πρώτος 
μας ποιητής που έπεσε και τσακίστη
κε χτυπημένος όχι μόνο από ένα δικό 
του σκοτεινό πεπρωμένο αλλά και 

από μια γενικότερη μοίρα με τα συμ-
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και Ιστορικού Αρχείου»)

σθημα που δοκιμάζει ο ευαίσθητος 
και στοχαστικός άνθρωπος βλέπο
ντας να τεμαχίζεται και να πολτο
ποιείται η ατομικότητά του με ποικί
λους τρόπους και το άτομο να μετα- 
τρέπεται σε αδρανή, σχεδόν ανόρ
γανη, μάζα. Έχουμε, έτσι, τη 
φανέρωση μιας νέας μορφής ενός 
“Συνδρόμου του Ελπήνορα”, που πέ-

πτώματα που ήδη ανέφερα και που 
το καφτό της ατσάλι δοκιμάζουμε 
όλοι μας σήμερα πάνω στα σώματα 
και τις ψυχές μας. Διότι ζούμε ανα
γκαστικά σε μια κοινωνία πλούσια 
σε υλικά αγαθά αλλά στερημένη από 
πνευματικά αγαθά, από Οράματα ζω-· 
ής. Ο άνθρωπος λησμόνησε τη θεία 
εικόνα του, ό,τι τον συνδέει με το

άχρονο και το άχωρο με μια σχέση 
που ο Θεάνθρωπος την έκαμε, όχι 
απλώς πνευματική αλλά πρώτα και 
κύρια σωματική — κι αυτός είναι ο 
μεγάλος και μοναδικός δρόμος για τη 
σωτηρία που άνοιξε στη ζωή το πα
ράδειγμά του.

Ήδη, όμως, πυκνώνουν ολοένα τα 
σημάδια που δείχνουν ότι διανοίγε- 
ται η οδός που θα οδηγήσει την 
ύπαρξή μας, ως Ανθρώπων και ως 
Ελλήνων, στη λύτρωσή της. Είναι ο 
διάλογος που άρχισε τον τελευταίο 
καιρό ανάμεσα σ ’ εκείνους που έχουν 
αντιληφθεί την οριστική πτώση των 
πολιτικών ιδεολογιών και προγραμ
μάτων, των εφήμερων “οραμάτων” 
για κοινωνική αλλαγή — αλλαγή 
που γνωρίζουμε πια ότι δεν μπορεί 
να υπάρξει δίχως το σεβασμό στην 
αιώνια και αναλλοίωτη πείνα και 
δίψα του ανθρώπου. «Κάτι τραβάει 
το δρόμο του»*, όπως διαισθάνεται 
ακόμη και ο μηδενιστής Μπέκετ.

Ο Σαραντάρης, λοιπόν, μας ξανάρ
χεται σε καλή στιγμή για να μας 
φέρει την καλή είδηση πως είναι 
ώρα να δείξουμε

Έλεος στα περιστέρια και στην ψυ- 
χή  μας!

Το επίσημο έργο μην ταράξει η 
φωνή μας

Της θάλασσας, η χαρά του έρωτα
Θα σβήσουμε από τη μνήμη το 

Θάνατο
Α π 'τ ις  εικόνες την ανυπαρξία.
Ελεύθεροι και καθαροί, μεταρσιωμέ

νοι
Σα να μην είχαμε πονέσει,
Θα πατήσουμε πάνω στα δάκρυα
Και στη χυμένη ματαιοδοξία

Ακολουθώντας την ιερή μας ορμή 
Ό πω ς σκιρτάει

(Γ. Σαραντάρης, Ποιήματα, 1961, 
σελ. 36)

Κι είναι, ακόμη, καλή είδηση το 
γεγονός ότι οι ποιητές και οι συγγρα
φείς που γεννήθηκαν μετά το θάνατό 
του, μερικοί δίχως ακόμη να το έ
χουνε νιώσει βαθιά και καταλάβει 
απόλυτα, πάνω από τις χαράδρες που 
άνοιξε ο πόλεμος, τα εμφύλια δεινά, 
η μισαλλοδοξία, οι ιδεολογικές και 
πολιτικές αυταπάτες, απλώνουν σή
μερα τα χέρια τους και συναντούν — 
ο καθένας με το δικό του προσωπικό 
τρόπο — όλα όσα μας έδωσε ο Σαρα
ντάρης και οι μεγάλοι της πνευματι
κής μας παράδοσης (μνημονεύετε Σο
λωμό, Κάλβο, Παπαδιαμάντη, Παλα- 
μά, Καρυωτάκη, Καβάφη, Σικελιανό, 
Σεφέρη, Ελύτη) κι εκείνοι που συνο- 
δοιπόρησαν και στάθηκαν κοντά του 
(Πεντζίκης, Μελισσάνθη, Καρέλλη, 
Θέμελης, Βαρβιτσιώτης, Βαφόπου- 
λος), όλοι όσοι μίλησαν με τη λαλιά 
«που δεν ξέρει από ψέμα>».
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ΜΙΚΡΟΣ ΕΡΓΟ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΤΟΥ 

ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ

1908.- Γέννηση του ποιητή στην Κωνσταντινούπολη. 
Γονείς του είναι ο Δημήτριος Σαραντάρης από το Λεωνίδι 
Κυνουρίας και η Κωνσταντινουπολίτισσα Μαλθίντα Σω
τηρίου.

1920.- Εγκατάσταση της οικογένειας Σαραντάρη στη 
Μπολώνια της Ιταλίας, όπου ο Δημήτριος Σαραντάρης 
είχε το κέντρο των εμπορικών του επιχειρήσεων. Στη 
Μπολώνια, σπουδάζει Νομικά.

1929.- Πηγαίνει οικογενειακώς στο Μονταπόνε και ύστε
ρα από λίγο στη Ματσεράτα, όπου τελειώνει τις νομικές 
σπουδές του και παίρνει το διδακτορικό του δίπλωμα.

1931.- Έρχεται στην Αθήνα για οριστική εγκατάσταση. 
Γνωρίζεται με τους ποιητές της γενιάς που αργότερα θα 
ονομαστεί γενιά του ’30.

1933.- Πρώτη εμφάνισή του στα Γράμματα με τη δημο
σίευση του διηγήματος Μάρθας Βίος στο περ. «Νέα Ζωή». 
Τυπώνει την πρώτη ποιητική συλλογή του Οι αγάπες του 
χρόνου.

Γ
ψ

1934.- Εκδίδεται η δεύτερη ποιητική συλλογή του, Τα 
Ουράνια, με δεκαέξι ποιήματα.

1935.- Εκδίδεται η τρίτη ποιητική συλλογή του, τα Α στέ
ρια, γραμμένη στο Μονταπόνε, όπου είχε πάει με αφορμή 
το θάνατο του πατέρα του.

1936.- Δημοσιεύει το πεζό του Γράμματα σε μια γυναίκα. 
Αρχίζει να συνεργάζεται με το περ. «Νέα Γράμματα»,

δίνοντας για δημοσίευση την ποιητική ενότητα Ουσίες.

1937.- Δημοσιεύει το φιλοσοφικό δοκίμιο Συμβολή σε μια 
φιλοσοφία της ύπαρξης και στα «Νέα Γράμματα» την 
ποιητική ενότητα Η  σαγήνη.

1938.- Δημοσιεύει το φιλοσοφικό δοκίμιο Η παρουσία του 
ανθρώπου και στα «Νέα Γράμματα» τις ποιητικές ενότη
τες Εικόνες ρέμβης και Έξι ποιήματα στη μνήμη του Ρεμπώ.

1939.- Δημοσιεύει το Δοκίμιο λογικής σα Θεωρία του 
απολύτου και του μη απολύτου και στο περ. «Μακεδονικές 
Ημέρες» την ποιητική ενότητα Εικόνες ρέμβης.

1940.- Εκδίδει την τελευταία ποιητική συλλογή του Στους 
φίλους μιας άλλης χαράς και δημοσιεύει στα «Νέα Γράμμα
τα» τα Δυο Ποιήματα. Πηγαίνει στο μέτωπο και υπηρετεί 
στην πρώτη γραμμή ως απλός στρατιώτης.

1941.- Από το Αλβανικό Μέτωπο μεταφέρεται στην 
Αθήνα άρρωστος βαριά από κοιλιακό τύφο. Πεθαίνει στις 
26 Φεβρουάριου.

1961.- Με τη φροντίδα του φίλου του Γ. Μαρινάκη 
συγκεντρώνονται σ ’ ένα τόμο με τον τίτλο Ποιήματα όλες 
οι ποιητικές συλλογές, καθώς και τα ανέκδοτα ποιήματά 
του που γράφτηκαν το 1940 μαζί με άλλα, δημοσιευμένα 
και μη κείμενά του. Επίσης, με τη φροντίδα του Γ. 
Μαρινάκη, με τον τίτλο Ποιήματα, Ιταλικά και Γαλλικά, 
γίνεται γνωστό ένα μικρό μόνο μέρος από τα ιταλικά και 
γαλλικά ποιήματά του.

Έτσι, το «Αφιέρωμα στον Γιώργο 
Σαραντάρη» δεν είναι μόνο ένα αφιέ
ρωμα σ' αυτόν αλλά και σ' εκείνους 
που άντλησαν το έργο τους από τα 
βαθύτερα και αμετάλλακτα στρώμα
τα της ύπαρξης και από τις αιώνιες 
ρίζες της εθνικής μας παρακαταθή
κης: Είναι κι ένα αφιέρωμα στον 
κόσμο του Σαραντάρη. Μεγάλη για 
τούτο ευγνωμοσύνη πρέπει να οφεί
λουμε σε όσους βοήθησαν — όπως 
και όσο μπόρεσαν — για να μείνει 
ζωντανή η λαλιά του και να μπορεί 
να μεταδοθεί στους σημερινούς Έλ
ληνες και σε όσους μέλλει να γεννη
θούν και να μείνουν Έλληνες.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουν 
τα Γράμματα και Τέχνες στον κ. 
Γιο>ργο Γερ. Μαρινάκη και στην 
αγαπημένη μας ποιήτρια Μελισσάν- 
θη: τα ανέκδοτα κείμενα, τα χειρό
γραφα και το φωτογραφικό υλικό του 
«Αφιερώματος» μας παραχωρήθηκαν 
από αυτούς. Δίχως τη συμβολή και 
το ενδιαφέρον τους το τεύχος αυτό 
θα ήταν φτωχότερο.

[8 Ιουλίου 1984] 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μ ΠΕΚΑΤΩΡΟΣ

1. Βλ. Κ. Ε. Λασσιθιωτάκη, «Καπετανά- 
κης — Σαραντάρης», Ευθύνη, τ. 40, Απρί
λιος 1974, σελ. 183.
2. «Θα κοιμηθώ στους δρόμους /  Για να 
νιώσω ολάκερη την πολιτεία /  Να τουρ
τουρίζει μαζί μου», λέει σε ανέκδοτο 
ποίημά του.
3. Βλ. Τόλης Καζαντζής, «Οι μεταθα
νάτιες ατυχίες του Γιώργου Σαραντάρη», 
Διαγώνιος, τεύχος 13, Ιανουάριος — Α
πρίλιος 1983, o d .  89: «Συνολικά[...] από 
τα 1499 ποιήματα του Σαραντάρη είναι 
γνωστά μόνο τα 440. Δηλαδή ούτε το 
30%». Δεν έχουν επίσης μεταφραστεί 
στο σύνολό τους τα γαλλικά και ιταλικά 
του ποιήματα. Ή δη έχει αναγγελθεί η 
έκδοση των ποιητικών «Απάντων» από 
τον κ. Γ. Μαρινάκη σε τέσσερεις τόμους, 
που θα αποδείξουν ότι ο Σαραντάρης 
κάθε άλλο παρά υπήρξε ένας ολιγογρά- 
φος ποιητής, όπως πίστευαν παλαιότεροι 
κριτικοί του (π.χ. ο Καραντώνης: «στά
θηκε επικίνδυνα ολιγογράφος» [1951], 
βλ. τώρα. Φυσιογνωμίες, 1959, σελ. 483).
4. Ο κ. Γ. Μαρινάκης, που φρόντισε την
έκδοση των Ποιημάτων (1961), αναφέρει
στις επόμενες σελίδες του «Αφιερώμα
τος» την ύπαρξη κριτικών κειμένων που 
δημοσιεύτηκαν στα ιταλικά σε ιταλικό

περιοδικό της Θεσσαλονίκης.
5. Εδώ πρέπει να τονίσω τα εξής: Είναι 
επιτακτική ανάγκη να εκδοθεί σύντομα 
και έγκυρα το θεωρητικό και κριτικό 
έργο και η αλληλογραφία του Σαραντά
ρη. Ο ποιητής πίστευε ότι η λογοτεχνία 
και βέβαια η ποίηση είναι πρωταρχικά 
πνευματική πράξη, που σημαδεύει και συ
νοδεύει το βίο ενός ανθρώπου, κι όχι 
απλώς μια πράξη καλλιτεχνική που κρί- 
νεται και αξιολογείται μόνο με αισθητικά 
κριτήρια. Για τον Σαραντάρη τα μεγάλα 
έργα της τέχνης ξεπερνούν τα όρια της 
λογοτεχνίας, γ ι 'αυτό  και παραμένουν α
θάνατα (βλ. σχετικά και Κ. Ε. Λασσιθιω- 
τάκη, ο. π. π. σελ. 176). Η στάση του 
αυτή έχει φυσικά συνέπειες στην κριτική 
του θεωρία: για τον Σαραντάρη η λογο
τεχνική κριτική δεν μπορεί να είναι 
αυτόνομη και αυθόρμητη ενέργεια όπως 
η τέχνη, μήτε μπορεί να είναι ουδέτερη 
(βλ. "Ποίηση και Κριτική», στο Γ. Σα
ραντάρη, Ποιήματα, 1961, σελ. 5-7). Είναι 
οε γνωστή η “μεροληπτική” στάση που 
κράτησε απέναντι σε άλλους ομοτέχνους 
του (π.χ. στον Σεφέρη. στον Ελύτη, στον 
Παπατσώνη, στη Μελισσάνθη, στον Πεν- 
τζίκη). η αισθαντικότητα και η γενικό
τερη πνευματική στάση των οποίων είναι 
διαφορετική ή παραπλήσια προς τη δική 
του (βλ. σχετικά, Κ. Ε. Λασσιθιωτάκη, 
ο.π.π. σελ. 181* έχω. επίσης, υπόψη μου 
δημοσιευμένα κριτικά του κείμενα καθώς

κι ένα ανέκδοτο κείμενό του για τον 
Ελύτη που βρίσκεται στο «Αρχείο Σαρα
ντάρη» του κ. Γ. Μαρινάκη). Τέλος, 
είναι ανάγκη μετά την έκδοση των ποιη
τικών «Απάντων» του να κατατεθεί ολό
κληρο το «Αρχείο Σαραντάρη» σ 'ένα  
έγκυρο Ίδρυμα (π.χ. στη Γεννάδειο Βι
βλιοθήκη) που με την απρόσωπη και 
απρόσκοπτη προστασία του θα θέσει το 
έργο στη διάθεση κάθε υπεύθυνου φιλό
λογου ή μελετητή. Αυτό το τελευταίο 
και για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής 
κριτικής έκδοσής του. Μια συνολική 
αντιμετώπιση και αποτίμηση του έργου 
θα είναι αδύνατη, εσφαλμένη, ή ελλειπής 
για όσο καιρό δεν θα είναι γνωστό 
(τουλάχιστον, αρχικά, στους ειδικούς) 
σε όλες του τις πτυχές και σε ολόκληρη 
την έκτασή του.
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Πρόσωπα

ι άγνωστα γράμματα 
του Γιώργου Σαραντάρη 
προς τον
Ν.Γ. Πεντζίκη

Εισαγω γή-παρουσίαση: Γιώργος Γερ. Μαρινάκης

I

Ο Γ. Σαραντάρης είχε μεγάλες αγάπες με τη Θεσσαλονί
κη και τους ανθρώπους της. Τούτο φαίνεται (Α) από τις 
συνεργασίες του με το μηνιαίο περιοδικό της Θεσσαλονί
κης Μακεδονικές Ημέρες, όπου δημοσίευσε τα πιο κάτω:

1. «Παρενθέσεις», (χρόνος Γ', Τεύχος 10, Νοέμβρης
1935, σελ. 368-370).

2. «Από την άμμο». (Χρόνος Γ ', Τεύχος 12, Γενάρης
1936, σελ. 453).

3. «Παρενθέσεις», (Χρόνος Δ ', Τεύχος 2, Μάρτης 1936, 
σελ. 79-81).

4. «Παρενθέσεις», (Χρόνος Δ ', Τεύχος 6-7, Ιούλης-Αύ- 
γουστος 1936, σελ. 337-339).

5. «Μερικό και μεροληπτικό κοίταγμα στο έργο του 
Baudelaire», (Χρόνος Δ ', Τεύχος 9-10, Οκτώβρης-Νοέμβρης
1936, σελ. 316-323).

6. «Παρενθέσεις», (Χρόνος Ε', Τεύχος 1-2, Γενάρης-Φε
βρουάρης 1937, σελ. 52-53).

7. «Γύρω από το πρόβλημα της ύπαρξης», (Χρόνος Ε \  
Τεύχος 9-10, Σεπτέμβρης-Οκτώβρης 1937, σελ. 246-249).

8. Συνέντευξή του για τη Νεοελληνική λογοτεχνία στα 
τελευταία είκοσι χρόνια (Χρόνος ΣΤ', Τεύχος 12, Γενάρης
1938, σελ. 13-15).

9. «Εικόνες ρέμβης», (Χρόνος Ζ', Τεύχος 3, Μάης-Ιούνης
1939, σελ. 59-60).

Και (Β) από τις συνεργασίες του με το μηνιαίο ιταλόφωνο 
περιοδικό της Θεσσαλονίκης Olimpo, όπου δημοσίευσε τα 
πιο κάτω:

1. «Salonico», (Τομ. I, Τεύχος 7, Ιούλης 1936, σελ. 30), 
Ποίημα.

2. «Considerazioni sulla letteratura neoellenica» (Τόμος 1, 
Τεύχος 12, Δεκέμβρης 1936, σελ. 17-19), Κριτικό άρθρο.

3. «Anno Letterario greco 1936», (Τομ. II, Τεύχος 1-2, 
Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1937, σελ. 15-20), Κριτικό άρθρο

4. «“Voci della Misera” di Olinto Dini», (Τομ. II, Τεύχος 
5-6, Μάης-Ιούνης 1937, σελ. 369), Κριτικό σημείωμα.

5. «Noto sui canti del Leopardi», (Τομ. II, τεύχος 12, 
Δεκέμβρης 1937, σελ. 765-768). Μετάφραση, μ’ ένα πρόσθε
το κομμάτι για τον Leopardi, δημοσίευσε ο Νάσος Βαγενάς 
(«Παρνασσός», Τόμος 1,1968, σελ. 116-120), Κριτικό άρθρο.

6. «Tu sei Venuta Meno», (Τομ. III, Τεύχος 1-2, 
Γενάρης-Φεβρουάρης 1938, σελ. 45), Ποίημα.

7. «Mori la Notte» (Τομ. III, Τεύχος 3, Μάρτης 1938 
σελ. 197), Ποίημα.

8. «Ritorno d’Ungaretti», (Τομ. III, Τεύχος 3, Μάρτη-
1938, σελ. 221-224), Κριτικό άρθρο.
' 9· «Terrena Estate di Luigi Mariani», (Τομ. III, Τεύχος

3, Μάρτης 1938, σελ. 230), Κριτικό σημείωμα.

10. «“ Lontanange” Ugo Roberti Bassi», (Τομ. III, Τεύχος
5, Μάης 1938, σελ. 310), Κριτικό σημείωμα.

11. «Appunti su d’Annunzio», (Τομ. III, Τεύχος 5, Μάης
1938, σελ. 380-381), Κριτικό άρθρο.

12. «“Nostalgia mi Porta” di M. Refolo», (Τομ. Ill, 
Τεύχος 7, Ιούλης 1938, σελ. 450-451), Κριτικό σημείωμα.

13. «“Foglie” di Adolfo Jenni», (Τομ. IV, Τεύχος 5, Μάης
1939, σελ. 386), Κριτικό σημείωμα.

14. α) «“Le conzoni di Nigritella” di Liana Croci Calza» β) 
«“Stato d'Islanda” di I. Baglione Dumonal», γ) «“ L’approdo 
sommerso” di A. Talli Bordoni» (Τομ. IV, Τεύχος 8, 
Αύγουστος 1939, σελ. 595-596), Τρία μικρά κριτικά σημειώ
ματα.

15. «Sogni e Cielo», (Τομ. IV, Τεύχος 9-10, Σεπτέμβρης- 
Οκτώβρης 1939, σελ. 647), Ποίημα.

16. «“Gli Angelí di Melozzo da Forli” di Rengo Laurano», 
(Τομ. IV, Τεύχος 11, Νοέμβρης 1939, σελ. 723), Κριτικό 
σημείωμα.

17. «“ Magnolia” » di Ennio Contini», (Τομ. IV, Τεύχος 12, 
Δεκέμβρης 1939, σελ. 773), Κριτικό σημείωμα.

18. «Poesie», ήτοι: α) In un sonno lo Languito immateria- 
le», β) «Raccogliere il sonno», γ) «Accarezzartiiseni con le 
mani, δ) «Consiglio alia fata». ε) «Tu esca dal mió sogno», 
και στ) «Versi», (Τομ. V, Τεύχος 1-2, Γενάρης-Φεβρουάρης
1939, Τεύχος 1-2, σελ. 58-60), Έξι ποιήματα.

Το ποίημά του για τη Θεσσαλονίκη («Salonico») είναι:

Sui mon ti e anda to il respiro della spiaggia
La nebbia sopra il mare hatermirato
Un viaggio lungimirante
Noi siamo ridiscesi nella ciltà
Nella fa t  ica del tempo

Ένα ανέκδοτο πεζοτράγουδό του για τους δεσμούς του με 
τη Θεσσαλονίκη είναι τούτο: (Τετρ. ΚΘ', σελ. 19), «Η 
Θεσσαλονίκη είναι για μένα μια πόλη, όπου ακουμπώ τις 
σκέψεις μου, και περπατώ με τα πράματα. Ό ταν διαβάζω ή 
ακούω τον σαλονικιό συγγραφέα Νίκο Γαβριήλ Πεντζίκη, 
νομίζω πως θα μπορούσε να διασχίσει κανείς τη Θεσσαλο
νίκη με τα τέσσαρα» (30.9.1939).

Εξάλλου το πρώτο — αν δεν κάνω λάθος — κριτικό 
σημείωμα που γράφτηκε για τον Νίκο Γαβριήλ Πεντζίκη 
στα αθηναϊκά περιοδικά ήταν του Γιώργου Σαραντάρη: Ο 
Αντρέας Δημακούδης του Σταυράκιου Κοσμά (Περιοδικό 
Νεοελληνικά Γράμματα , Τεύχος 22.12.1935).



ΙΟ Υ Λ ΙΟ Σ-Α Υ ΓΟ Υ Σ ΤΟ Σ '84 9 ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

II

Η δημοσίευση των έξι αυτών γραμμάτων του Γ. Σαραντά
ρη προς τον Νίκο Γαβριήλ Πεντζίκη,·αποδεικνύει: (Α) ότι ο 
Γ.Σ. δεν έκανε ποτέ λάθος στις εκτιμήσεις του που έκτοτε 
ξεχώρισε τον Νίκο Γαβριήλ Πεντζίκη- (Β) ότι όταν έβλεπε 
κάποιον που ν ’ αξίζει, ανεξάρτητα της συμπεριφοράς του 
άλλου προς αυτόν συνέχιζε να τον κεντά για να γράψει, και 
(Γ) ότι στις επιστολές του σαν αληθινός άγιος και προφή
της που ήταν. πάλευε πάντα για την κοσμοθεωρία του. 
Πίστευε πως ο ποιητής και ο φιλόσοφος πρέπει να βλέπουν 
πέραν της ηδονής για να μπορέσουν να δουν από κοντά τα 
πράματα του κόσμου τούτου και όχι κανενός άλλου κόσμου, 
την αιωνιότητα σαν κάποια άλλη χαρά του ανθρώπου, ο 
οποίος έχει νικήσει το θάνατο.

Στα γράμματα αυτά συμπεριλάβαμε και το τρίτο ( Γ ') 
γράμμα, που έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό Η  Λέξη (Τεύ
χος 21, Γενάρης 1983, σελ. 13-15): ( Α ') Γιατί έτσι συμπλη
ρώνεται η ενότητα των γραμμάτων που δεν θα υπήρχε αν 
ένα γράμμα του αφηνόταν έξω από την παρούσα συνολική 
έκδοση των γραμμάτων αυτών. (Β') Γιατί, τη φορά αυτή, το 
γράμμα εκείνο δημοσιεύεται διορθωμένο. Βέβαια σ ’ αυτό 
δεν φταίνε οι εκδότες της Λέξης, αλλά εγώ που είχα 
ξεχάσει, όταν τους το έδινα, ότι τα γραμματά του αυτά και 
όσα άλλα υπήρχαν στο Αρχείο του δεν τα είχα ξανακοιτά
ξει ύστερα από την πρώτη αντιγραφή τους, που είχε γίνει 
πριν το 1961. Στην καινούρια έκδοση που κάνω, στα 
ποιήματα π.χ. δεν υπάρχει τελεία στο τέλος κανενός ποιή
ματος που είναι γραμμένο από το 1935 κι εδώθε.

Υπάρχουν τρεις τελείες, κανένα κόμμα, κανένα θαυμαστι
κό και ερωτηματικό. Στα πεζοτράγουδά του, στα πεζά 
κείμενα, στις σκέψεις του και τις κριτικές του υπάρχουν και

τελείες και κώλα και κόμματα, τα οποία επίσης διατηρώ 
πιστά όπως τα έχει και εφόσον τα έχει, ενώ στην πρώτη 
έκδοση δεν το έκανα. Τα κόμματα βέβαια δεν υπάρχουν 
πάντα και ιδιαίτερα σε προτάσεις που αρχίζουν από πού και 
θα μπορούσαν να θεωρηθούν σαν δεύτερος λόγος. Ένα 
είναι βέβαιο: ότι ο Γ.Σ. είχε διαβάσει τη «Ρητορική» του 
Αριστοτέλους και όσα γράφει για τις προτάσεις και τα 
κώλα (Βιβλίο Γ', 9) σε μια περίοδο που οι Αρχαίοι δεν 
είχαν ακόμη εισαγάγει στη γραφή τους ούτε άνω τελείες για 
τα κώλα ούτε τελείες για τις προτάσεις. Σύμφωνα λοιπόν με 
τον Αριστοτέλη οι περίοδοι και τα κώλα ήσαν περισσότερο 
νοηματικά παρά γραφικά σχήματα: «Δει δε την περίοδον 
και τη διανοία τετελειούσθαι» («Ρητορική», Βιβλίο Γ ', 9). 
Για τον Γιώργο Σαραντάρη, που ήταν αληθινός ποιητής 
και συνεπώς έγραφε κατά “παρέκλισιν” της κοινής γλώσ
σας που μιλούμε, τα σημεία στίξεως ήσαν ποιητικά σχήμα
τα, που σχετίζονταν περισσότερο με τον εσωτερικό ρυθμό 
της φωνή τους και λιγότερο με τη γραμματική αρτιότητα, κι 
αυτό ίσως σοκάρει έναν πιστό γραμματικό.

Από τα έξι αυτά γράμματα το Α ' είναι γραμμένο με 
μολύβι πάνω σ ’ ένα μονόφυλλο (Φ. 1938/25) κι είναι αχρο
νολόγητο με πιθανότητα γραφής του το τέλος του 1937. Το 
Β' είναι γραμμένο με μελάνι στο Τετράδιο ΚΔ' (σελ. 25-27) 
με πιθανή χρονολογία 11-12.2.1938. Το Γ' είναι γραμμένο 
με μελάνι στο Τετράδιο ΚΒ' (σελ. 61, 63, 65-66) με πιθανή 
χρονολογία 8-16.6.1938. Το Δ' είναι γραμμένο με μελάνι 
στο Τετράδιο ΚΓ' (Σελ. 15, 17 και 19) με χρονολογία 
1.11.1938. Το Ε' είναι γραμμένο με μολύβι στο Τετράδιο 
ΚΕ' (σελ. 31 και 33) με πιθανή χρονολογία 18—22.12.1938. 
Τέλος το ΣΤ' είναι γραμμένο στο Τετράδιο ΚΖ (σελ. 9, 11, 
και 13) με πιθανή χρονολογία 7-8.6.1939.

Γ.Γ.Μ.

Α'

Αγαπητέ Νίκο
Από καιρό θέλω να σου γράψυι, αλλά δεν ξέρω, τι να σου 

γράψω. Γιατί μαζί σου το πιο ενδιαιρέρον Θα είταν, νομίζω, να 
μιλήσει κανείς για την εργασία σου ή παίρνοντας αφορμή π/ν 
εργασία του. Κι έχω τόσον καιρό να διαβάσω κάτι δικό σου. Ο 
Κωνσταντινίδης, προτού αναχωρήσει για τη Γαλλια, μου είπε 
πως του διάβασες κάτι καινούριο δικό σου στη Θεσσαλονίκη* 
αλλά και χωρίς να μου το πει ο Κωνσταντινίδης, ξέρω πως 
απάνω στο δικό σου έδαφος σκάβεις ολοένα βαθύτερα. Αλλά  
όπως σου είπα τόσες φορές -  Θα έπρεπε να τη βγάλεις την 
εργασία του, να τη διώξεις από πάνω σου, να την χαρίσεις στους 
άλλους, για να δουν πια οι άλλοι μόνοι τους αν είναι ι:να ρούχο 
που τους αρμόζει. Πρέπει, άλλωστε, να χεις την ταπεινότητα 
ό,τι γράφεις να το ρίξεις στο μικρό ή μεγάλο ποτάμι της 
σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας’ κι αν σμιζουν τα νερά τα 
δικά σου με τα νερά εκείνων ηου άδικα πηγαίνουν προς τον 
ποταμό, να καταπιείς τούτο το ποτήρι. Εσύ, η αδελφή σου, ο 
Θέμελης, βρίσκεστε κι εσείς στην Ελλάδα και πρέπει να πάρετε 
κι εσείς μέρος στο χορό των γραμμάτων, εφόσον μάλιστα  
ξέρετε βηματισμούς κι έχετε εμπνεύσεις και σύγκορμα και 
σύψυχα πάσχετε από το πάθος της Τέχνης. Κάποιος δεν σου 
λέει μέσα σου « Ελα να χαρίσεις στους Ελληνες ενα βίο 
πλατύτερο με το δικό σου τρόπο, με τις δικές σου δυνάμεις», 
θα  μου απαντήσεις -  «Λεν ανυπομονώ» -  Και θα προσθέσω 
τότε. Πρέπει, αγαπητέ μου, να ανυπομονείς! ο βίος μας. 
αγαπητέ, έχει κύρος εφόσον συνεχώς ρίχνουμε το καπελλο μα^

στα μούτρα του άλλου για να τον ξυπνήσουμε. Ο άλλος μας δίνει 
κατραπακιές α).λά εμείς δεν παίρνουμε γνώση, όσο μας μένει 
πνοή, τον ξυπνούμε.

[193η

Β

Λεν ξέρω κι εγώ πώς τόσον καιρό δεν σου έγραψα ακόμα. 
Λεν ξέρω πώς να δικαιολογήσω το γεγονός να μη μπορώ να 
διαθέσω τον εαυτό μου ακόμα και για τους λίγους φίλους μου 
για τα λίγα εκείνα άτομα που εκτιμώ χωρίς καμία επιφύλαςη.^ 
Διάβασα τ ο ν  «Μουγκό και τον Ποιητή» διάβασα τη χριστιανική 
σου πρόζα στη «Μακεδονία» και τα δυο μου άρεσαν. Μου 
φάνηκε πως προοδεύεις, και όχι μόνο από αισθητική ά π ο ψ η .  Αν 
και. όσον αφορά τις δικές σου συνθέσεις, δεν μπορεί κανείς να 
ξεχωρίσει εύκολα το αισθητικό από το ηθικό, τόσο είναι 
αλληλένδετα. Χρειάζεται όμως να δώσεις ένα έργο που μόνο του 
ν-α δηλώνει το σημερινό σου πρόσωπο και κόσμο, όπως είχε± 
κάνει το 35 με τον Δημακούδη. Δεν επιτρέπεται εσν (όπως κι η 
αδελφή σου, ίσως κι ο θέμελης) να δημοσιεύεις σκόρπια ένα 
κομμάτι, πότε σ 'ένα  περιοδικό, π ό τ ε  σ ε  μ ι α  εφημερίδα, και ενας 
Πετσάλης ή ένας θεοτοκάς να βγάζουν ένα βιβλίο το χρό\ο...
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Ο Λουκάς και ο Κωνσταντινίδης πέρασαν από την Αθήνα, 
αλλά το έμαθα από το Δρίβα■ εγώ δεν τους είδα. Μονάχα τον 
Παπάζογλου συνήντησα τυχαία στο δρόμο, αλλά αλλάξαμε 
απλώς δυο λόγια, γιατί είμαστε βιαστικοί κι οι δυο. Επίσης τον 
Αρκάδιο (είναι καιρός τώρα) συνήντησα μια μέρα στα γραφεία 
των «Νεοελληνικών Γραμμάτων». Άλλον κανένα δεν είδα από 
τη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ να φανταστώ εσύ να μην έχεις 
πολλ^ εργασία έτοιμη. Τι φτιάχνεις τώρα; Ο Δούκας, οι άλλοι τι 
γίνονται: Οι «Μακεδονικές Ημέρες» τι πρόκειται να δημοσιε- 
ψουν, ο Βασιλείου, ο Φωτεινός ή οι παλιοί; Το ποίημα που η 
αδελφή σου δημοσίεψε στις «Μακεδονικές Ημέρες» δεν ειταν 
χωρίς ενδιαφέρο, αλλά νομίζω πως περισσότερο στην πρόζα 
παρά στο στίχο εκδηλώνει τον εαυτό της και τις δυνατότητες 
της τέχνης της.

Περιμένω νέα σου 
χαιρετισμούς σε όλους

[11-12.2.1938]

Γ '

Αγαπητέ Νίκο
Η  ε π ισ τ ο σ ο υ  ήρθε να μου αποδείξει ακόμα μια φορά εκείνο 

που σου 'λεγα και τον περασμένο χρόνο, πως η σκέψη σου 
(κάλλιο, η φαντασία σου) κινείται μέσα στην περιοχή της 
αισθητικής, δεν μπορεί να ξεφύγει από την περιοχή της αισθητι
κής. Ο Κίρκεγκωρντ λέει κάπου, πως το άμεσο δεν είναι η 
πίστη, αλλά η αισθητική (ερμηνεύω, η περιοχή όπου κινούνται 
αίσθηση και αίσθημα, ό,τι και κοινά ακόμα λέγουμε, αίσθηση 
και αίσθημα). Εσύ, όσο και να νομίζεις τον εαυτό σου χριστιανό, 
όχι μονάχα δεν ανυψώνεσαι στην περιοχή της πίστης, αλλά μήτε 
(κι εδώ αφήνουμε τη σειρά [των] σκέψεων του Κίρκεγκωρντ) 
στην περιοχή του λόγου. Λες κάπου για το βιβλ.ίο μου; «... 
μ ’εμπόδισαν οι δισταγμοί που είχα πάνω στο ύφος σου, στην 
έκφρασή σου...» Αλλά δεν καταλαβαίνεις πως, πιο πέρα από την 
όποια ποιότητα του ύφους μου, εγώ τόσο στην «Παρουσία του 
Ανθρώπου» όσο στο προηγούμενο βιβλίο μου, είμαι ένας που, 
ενώ δέχεται απόλυτα τη ζωή του ατόμου, θέτει το ερώτημα; 
ποιος ο λόγος του ατόμου ακόμα και πέρα από το θάνατο, και 
δίνω μιαν απάντηση. Όταν ένας σοβαρός άνθρωπος -  δε μιλώ  
με τους όρους του βιβλίου μου, αλλά έτσι, όπως θα μιλούσες κι 
εσύ -  σε ρωτά; δέχεσαι ή δεν δέχεσαι το θάνατο; σα να είναι το 
απόλυτο, δεν ενδιαφέρεται (δικαιούται να μην ενδιαφέρεται) για 
το ίχρος της απάντησής σου, αλλά μονάχα τούτη την απάντησή 
σου προσέχει’ αν θα πεις ναι ή θα πεις όχι, ε φ ’ όσον, εννοείται, 
είμαστε άνθρωποι καλής πίστης· γιατί, αν ζητάς να ψαύσεις την 
ποιότητα του ύφους, για να βεβαιωθείς για την ειλικρίνεια 
εκείνου, που σου μιλά, και τότε ακόμα δεν είσαι (ανεξάρτητα 
από την ορμή προς δυσπιστία, που κάπως άμεσα φανερώνεις) 
δίκαιος, εφ όσο δεν είσαι συ, που θέτεις το ερώτημα, αλλά ο 
άλλος, που κρίνεις πριν ακούσεις καλά καλά το ερώτημά του. 
Αλλωστε τον βαβμό της ειλικρίνειας εκείνου που σ ' ερωτά, 

μπορείς να τον σφυγμομετρήσεις από τ * άλλα ερωτήματα που ο 
ίδιος θα σου θέσει ασφαλώς, εφ'όσον φιλοσοφεί' αν ανάμεσα 
στα διάφορα ερωτήματα νιο)θεις χάσματα θα εξακριβώσεις ποια 
τα χάσματα, και θα ρωτήσεις ύστερα εσύ τον ερωτήσαντα. Γιατί 
ένα πρόβλημα φιλοσοφικό πρεπει να είναι πρόβλημα φιλοσοφι- 
κο, και είναι αδιάφορο αν είναι ταυτόχρονα και λογοτεχνία, 
αλλοίμονο αν ο φιλόσοφος πρέπει να είναι και τεχνίτης, όπως 
τον αντιλαμβάνεσαι εσύ! θυμούμαι τώρα εκείνο, που μου έλεγε 
αυτές τις μέρες ένας νέος ποιητής, ο Ζαχαρίας Οικονόμου, για 
το ύφος -  το θεωρεί σα «στρατψ/ική» για να πλησιάσει το 
κοινό, να επηρεάσει πιο άνετα το κοινό τίποτα άλλο.

Αλλά αγαπητέ μου, εσύ συγγενεύεις με τους υπερρεαλιστές

εφόσον εκείνο, που προπάντων σ ' ενδιαφέρει -  δεν ξέρω αν το 
υποψιάζεσαι -  είναι το υποσυνείδητο. Η τέχνη, κατά σενα. 
βυθίζεται στα νερά της ψυχής και ψαρεύει το υποσυνείδητο. Λεν 
θα συζητήσω τώρα, αν στέκεται η απόψή σου ακόμα και για την 
τέχνη’ πάντως, όταν θέλεις να επεκτείνεις ζην τέτοια νοοτροπία 
σου, κρίνοντας κάτι, που δεν είναι πια τέχνη, αλλά φιλοσοφία, 
το παρακάνεις, είσαι απλώς αυθάδης. Λεν μπορείς να κάνεις 
κακό πνεύμα και να λες, πως ό,τι υποστηρίζω είναι ς ένο 
εμπόρευμα χωρίς να εξηγείς σε ποιον ανήκει το εμπόρευμα. Σε 
τούτο το σημείο δεν επιτρέπονται αοριστιες' δεν σου επιτρέπεται 
μήτε στον εαυτό σου να δείχνεσαι αόρατος’ για να είμαι επιεικής, 
θα πω, πως η τέτοια αοριστία σου εκδηλώνει ή μια διανοητική 
κούραση ή εκείνη την ανικανότητα προς σκέψη, που μου 
(ραίνεται, πως κάποτε εσύ ο ίδιος ομολογούσες, αλλά που 
ξεχνάς, όταν πλησιάζεις έργα, που δεν σου ταιριάζουν, δεν ξέρω, 
ξένα.

Κάποτε με ρωτούσε ο Σεφέρης με μεγάλη απορία, τι είταν 
αυτά περί ηδονής και ηδονισμού που πρέσβευα’ εσύ μιλάς άλλη 
γλώσσα, όμως από μια σκοπιά, η διάθεσή σου αγνάντια στο 
βιβλίο μου είναι ίδια Τόσο εσύ, όσο ο Σεφέρης, όσο ας πούμε, ο 
Δρίβας κι ο Τσαρούχης, κινείστε μέσα στην περιοχή της 
αισθητικής, χωρίς να μπορείτε να την εγκαταλείψετε. Το να 
διαφέρει ο καθένας από τους άλλους, τούτο έχει σημασία για τον 
χαρακτηρισμό της τέχνης σας, δεν έχει σημασία για το φιλ,όσο- 
φο’ γιατί είναι βέβαιο, πως υφίσταται ένα σημείο, ένα μελαγχολι
κό σημείο, όπου συναντιέστε, τούτο είναι· κανένας σας δεν 
νιώθει την ανάγκη μιας πίστης που να υπερβαίνει τα όρια της 
αισθητικής του. Τώρα ίσως θα καταλάβεις γιατί συγχαίρω τον 
Ωρολογά, όταν σε τοποθετεί πλάι στον Γιαννόπουλ.ο, στον Λέλιο 
και στον Ξεφλούδα. Βέβαια αδικείσαι από την αισθητική άποψη, 
γιατί η τέχνη σου είναι βέβαια γνήσια, ενώ των άλλων είναι και 
δεν είναι- δεν αδικείσαι όμως, όταν σκεφτείς, τι πρέπει να 
ζητήσουνε σήμερα οι Έλληνες από τον Έλληνα συγγραφέα.

Στη Θεσσαλονίκη φέτος δεν ξέρω αν θα έρθω, γιατί ο 
ξάδελφός μου μετατέθηκε από καιρό στο Κέντρο. Τι γίνονται οι 
«Μακεδονικές Ημέρες»; Πότε θα βγάλεις κι εσύ ένα βιβλίο; 
Γιατί, όσο πάει, φαίνεται περισσότερο, πως δεν μπορείς να 
μείνεις στον Δημακούδη. Πρέπει επίσης να κατανοήσεις, πως, 
αν θέλεις, να κάνεις έργο βιώσιμο, θέλγοντας μη θέλοντας ¿εν θα 
είσαι μονάχα ο τεχνίτης ενός ύφους. Αλλοίμονο αν εγκαινιάσεις 
κι εσύ μια καινούρια, όταν την ατενίζεις από την άποψη της 
Ελληνικής παράδοσης έστω, απίθανη ρητορική.

[8-16.6.1938]

Δ '

Τόσος καιρός έφυγα από τη Θεσσαλονίκη και ακόμα δεν 
σου γραψα! Επέρασα θαυμάσια στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν 
μπορώ να διαθέσω τον εαυτό μου να θυμηθώ’ και μονάχα αν μου 
ειταν δυνατό να συγκεντρώσω τώρα όλη μου την προσοχή στις 
δεκαπέντε μέρες που χάρηκα τη συντροφιά σου, θα μπορούσα να 
σου γράψω όπως θα ήθελα και όπως θα έπρεπε’ αλλά δεν 
μπορώ. Ο εαυτός μου δεν πιάνεται’ είναι αγνώμων από ελατήρια 
που μου διαφεύγουν’ προσηλώνεται σ 'εκείνο  που πρέπει να 
φτιάξει ο εαυτός μου, που δεν μου αφήνει καιρό παρά για ζωή 
και γράψιμο για πράματα που βλέπω στη στιγμή που τα γράφω. 
Σκέπτομαι π/ν τέχνη σου’ πότε θα δημοσιεύσεις σε βιβλία τον 
«Πεθαμένο και την Ανάσταση;» Λεν μου το διάβασες όλο’ όμως 
έχω την προαίσθηση, πως μονάχα σαν το δημοσιεύσεις θα 
βρούμε ζην ευκαιρία να εκτιμήσουμε το βάρος της έμπνευστ'ις 
σου και της δουλιάς σου’ να βρούμε το δεσμό σου με την 
Ε/,λάδα ζη σημερινή και τους πόθους της. Οι λόγιοι της Αθήνας 
δυσκολεύονται να σε κατανοήσουν όπως δυσκολεύονται να
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κατοικήσουν τη Θεσσαλονίκη· αλλά το καινούριο σου έργο θα 
είναι σαφές, και θα πετάξει στον αέρα τις πέτρες των επιφυλάξε
ων.

Πότε θα κυκλοφορήσει το βιβλίο της αδελφής σου; Ο 
Αλεπουδέλης διηγόταν ένα γεγονός που χαρακτήριζε περίεργο: 
Ένα βράδυ μπήκαν δύο κύριοι στον «Πυρσό» και ο ένας 

αγόρασε τις μεταφράσεις του Μαλλαρμέ από τον Εμμανουήλ, ο 
άλλος την «Προσφορά» του Βαφόπουλου. Αναμένω τη συλλογή 
της αδελφής σου για να νιώσω με ακρίβεια τα προβλ))ματά της, 
τη βίωσή της· και να στοχαστώ την παράσταω / του ιδανικού 
της, να δω αν η ποίησή της θίγει την ουσία όλων μας, και αν 
ναι, γιατί. Τι γίνεται ο Κωνσταντινίδης, ο Δούκας, ο Ωρολογάς; 
Τον Κωνσταντινίδη θα ήθελα να τον ξανάβλεπα για να πάμε σε 
κανένα γαλακτοπωλείο και να συζητήσουμε για ό,τι προτιμά 
αυτός* η κουβέντα μας θα σταματήσει στο καταιφι και στην 
αισθητική , στη φυσιογνωμία μας και στις γυναίκες' ο Κωνστα
ντινίδης είναι η πιο εξαίρετη συντροφιά όταν λησμονεί το δράμα 
του και τον εγωισμό του, όταν δηλαδή χαμογελά με τόση 
αβρότητα που εσύ εκείνη τη στιγμή είναι αδύνατο να μη νιώσεις 
άνεση στο βίο σου με τους συνανθρώπους σου· η ζωή σου τότε 
μοιάζει μ ’ ένα γλυκό του ταψιού. Είναι ο Κωνσταντινίδης 
περισσότερο παρισινός ή περισσότερο Ανατολίτης; Σ ’ ένα γαλα
κτοπωλείο είναι ασφαλώς περισσότερο Ανατολίτης. Μήπως, για 
μένα . η ζωή και η τέχνη του Κωνσταντινίδη, η ζωή και ¡η] τέχνη 
η δική σου, είναι τα δυο πρόσωπα της Θεσσαλονίκης;

1.11.1938

Ε'

Λυπούμαι που δεν μπορείς να βγάλεις σε βιβλίο τον «Πεθαμέ
νο και την Ανάσταση», γιατί, αν και δεν μου το διάβασες 
ολάκερο, διαισθάνομαι πως μονάχα σα σύνολο το έργο σου 
τούτο θα το νιώσει όποιος έχει μια γνήσια αισθητική διάθεση. 
Είμαι πρόθυμος να δώσω στα «Νέα Γράμματα» ή στα «Νεοελ
ληνικά Γράμματα» όσες σελίδες δικές σου θέλεις κι αν στα 
«Νέα Γράμματα» αρέσει η δική σου τέχνη, μπορούν να σου 
δημοσιέψουν και 40 σελίδες σε μια μόνη φορά αλλά καταλαβαί
νω πως δύσκολα θα τους αρέσει κάτι δικό σου· γνωρίζω αρκετά 
καλά τη νοοτροπία του Σεφέρη, του Κατσίμπαλη και του 
Καραντώνη για να είμαι σχεδόν βέβαιος, πως δεν μπορούν να σε 
πλησιάσουν. Αν τους δώσω σελίδες δικές σου, θα τις διαβά
σουν, αλλά θα φοβηθούν να τις δημοσιέψουν. Μόνα αν δημόσιέ- 
ψεις τον «Πεθαμένο και την Ανάσταση» σε βιβλίο, ίσως σαν 
σύνολο η τέχνη σου σταματήσει την προσοχή τους. Της αδελφής^ 
σου, αν θέλει, μπορώ να δώσω μερικά ποιήματα (ή όλα μαζί ή 
χωριστά), όπως το «Ιδανικό», «Τραγέλαφος», «Στο Κατώφλι 
του θανάτου...» ή (olv μου το στείλει) το «Sancta Icrcsa 
d’Avile», στα  «Νεοελληνικά Γράμματα». Φαντάζομαι πως θα 
δημοσιέψουν ποιήματα της αόελφής σου. Για να δημοσιευτείς 
εσύ στα «Νεοελληνικά Γράμματα», προβλέπω πιο δύσκολο το 
πράμα.. Τι να σου κάνω; Οι λόγιοι της Αθήνας δεν καταφέρνουν 
jvcra να βγουν από το δρόμο της ρουτίνας τους ο μόνος που 
μου μίλησε για τον Αλέξανδρο Γρηγορίου είταν ο Σφακιανάκης. 
Πρέπει να βγάλεις κι εσύ βιβλίο, όπως έκανε ο Ωρολογάς, που 
μου 'στείλε τον Δραγουμη του. II κριτική τότε θ'αναγκαστεί να 
λογαριαστεί μαζί σου. Τώρα, όταν κάποτε rονς μιλώ για σέ\α, 
στον Καραντώνη και στην παρέα του είναι σα να μιλώ στο 
βρόντο’ δέχονται να δημοσιέψουν τον Σφακιανάκη, ίσως το\ 
Οικονόμου, εσένα είναι αδύνατο, αν δεν μυριστούν >.ην αξια σου· 
Σου λέω αυτά όχι γιατί υπερεκτιμάω τα «Νέα Γράμματα», λα 
γιατί δυστυχώς είναι το μόνο περιοδικό που μπορεί \α διαθέσει 
σ ' ένα τεύχος 20, 30, 40 σελίδες για ένα συγγραφέα.

[18-22.12.1938]

ΣΤ'

Αγαπητέ Νίκο
Σ ' ευχαριστώ για τα δυο γράμματά σου. Αν δεν αποκρίθηκα 

στο πρώτο, είναι η γνωστή και σ 'εσένα δυσκολία μου να 
συμμαζευτώ, και να σκεφτώ τόσο τους μακρυνούς μου φίλους, 
ώστε να μην τους πω απλώς δύο λόγια α π ' την καρδιά, αλλά να 
κουβεντιάσω πλατιά μαζί τους, χωρίς να τους έχω μπροστά 
μου. Κι από την άποψη τούτη (όπως και από άλλες) είμαι ο 
ολότελα αντίθετος τύπος από σένα Αγαπητέ μου, εσύ είσαι 
γεννημένος συγγραφέας, το γράψιμο είναι το ψωμί κι η 
παρηγοριά σου, ενώ εγώ γράφω χωρίς να εκφράζω όλο τον 
εαυτό μου, χωρίς όλα μου τα αισθήματα να βιάζονται να 
φτάσουν στην πέννα μου' κι έτσι συμβαίνει που μονάχα ίσως τη 
λογική μου και τ όνειρό μου κάνω έργο. Αλλ ’ ας μη μιλήσω πια 
για τον εαυτό μου. Η  Μελισσάνθη δεν είναι έτσι «επιτυχημένη 
και ανοιχτή στη χαρά», όπως με διάθεση ειρωνική γράφεις. 
Φτάνει βέβαια σαν ποιήτρια στη χαρά, αλλά ύστερα από ποιους 
μόχθους! Ό μως είναι περίεργο πα>ς, ενώ έχεις μια βίωση 
έντονη, όσο ελάχιστοι Έλληνες λογοτέχνες, ενώ είσαι γνήσιος 
μέσα στο δικό σου έργο, δεν είσαι ευαίσθητος αγνάντια στα έργα 
των άλλων και δεν είσαι αρκετά και δίκαιος και οξυδερκής 
μπροστά στις εκφράσεις ενός ατόμου, ώστε να -Παραδέχεσαι την 
πιθανότητα μιας δημιουργικής ειλικρίνειας εκεί όπου το αισθητι
κό σαν κριτήριο, αναγκαστικά περιορισμένο, όπως κάθε καθαρά 
αισθητικό κριτήριο, δεν διακρίνει ένα «ύφος» και δεν ενδιαφέρε- 
ται πια αν, μολαταύτα οι εκφράσεις του ατόμου σε κάποιο βαθμό 
λένε τη μια αλήθεια Θα μου πεις, πως επανέρχομαι σε όσα σου 
έγραψα και άλλοτε. Αλλά δεν βλάπτει, εφόσον η ρίζα της 
διαφωνίας μας εδώ βρίσκεται.

Το θεατρικό σου έργο δεν το διάβασα ακόμα, γιατί, όπως μου 
είπε ο Κωνσταντινίδης, το κρατά ο Καραντινός. Σκέφτομαι μια 
μέρα να πάω να του το ζητήσω. Βλέπω συχνά τον Κωνσταντινί
δη, και πολύ σπανιότερα τον Δούκα. Χάρηκα που μ'ενθουσια
σμό δέχτηκες τις σκέψεις μου εκείνες που δημοσίεψα στην 
«Καθημερινή». Χάρηκα προπάντων γιατί έθιξα ένα άτομο σαν 
και σένα, που βαδίζει ένα δρόμο τόσο διαφορετικό α π ' το δικό 
μου, αν και -  κατά βάθος -  πείθομαι κάθε μέρα περισσότερο 
πως έχει ένα ίδιο ιδανικό μαζί μου και ¿εν μπορώ να σε 
κατηγορήσω αν η βίωσή σου δεν είναι πάντα σύμφωνη με το 
ιδανικό σου πριν απ 'όλα  για ένα απλούστατο λόγο, πως θα 
έπρεπε πρώτα να κατηγορήσω τον εαυτό μου για το ίδιο 
παράπτωμα.

[7-8.6.1939]

Σ κίτα ο  το υ  Γ. Σ α ρ α ν τά ρ η  από τον Γ. Τσαρούχη
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Γιώργος Σαραντάρης,
ένας

Έλληνας Χριστιανός
υπαρξιστής

(αναφορές οε άγνωστα γράμματά του)

Στην Ελλάδα του μεσοπολέμου ο 
πρώτος που εγκαινίασε στο χώρο 
του φιλοσοφικού στοχασμού τους 
όρους «Φιλοσοφία της ύπαρξης» ή 
«Υποστασιακή Φιλοσοφία», ήταν ο 
Σαραντάρης. Μένει ακόμα να ερευ- 
νηθεί ως ποιο σημείο ο Σαραντάρης 
προπορεύτηκε στη νέα ποίηση, ως 
ποιο σημείο δηλ. συνέβαλε στους 
νέους τρόπους της ποιητικής γρα
φής, ποια η δίκαιη μερίδα που ανή
κει σ ’ αυτόν και ποια ανήκει στον 
σουρεαλισμό.

Ο Γιώργος Σαραντάρης ήρθε 
στην Ελλάδα απ’ την Ιταλία, λίγα 
χρόνια πριν το δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο. Η παρουσία του έγινε αμέ
σως αισθητή σ' έναν ξεχωριστό κύ
κλο ανθρώπων σκεπτομένων όπως 
και στον κύκλο των ποιητών της 
γενιάς του.

Στους κύκλους αυτούς ο Σαραντά
ρης αναζητούσε με αληθινό πάθος 
τους «φίλους μιας άλλης χαράς»* 
που είναι η χάρη της καθαρής ομι
λίας κι ίσως, ακόμα, της κοινής 
Ομολογίας και της πνευματικής συ- 
μπόρευσης.

Γράφει κάπου: «Θέλω να μιλήσω 
σε ανθρώπους όπου η αγιότητα ξα
νανθίζει άξαφνα, όσο κι αν είναι 
κακές οι περιστάσεις [...] έχω τέτοια 
δίψα καθαρής ομιλίας που μάλλον 
καλό μπορώ να κάνω σ ’ όποιον άν
θρωπο υπομονετικά με ακούσει, ας 
με ακούσει μόνο. Δεν θέλω τίποτα 
άλλο. Είμαι έτοιμος ύστερα να δε
χτώ τη σιωπή...»**

Μισός αιώνας πέρασε σχεδόν από 
τότε που ο Σαραντάρης έγραφε αυτά 
λόγια κι ακόμα το μήνυμά του ως 
ποιητή και ως στοχαστή δεν έφτασε 
ως τις νέες γενιές. Γιατί, παρ’ όλο 
ότι ο τρόπος της ομιλίας του είναι 
διαφορετικός στη μια και στην άλ-

* Ο τίτλος της τελευταίας του ποιητι
κής συλλογής (1940).

** Απόσπασμα από αδημοσίευτο γραμ- 
μα του Σαραντάρη. Αδημοσίευτα είναι 
κα τα γράμματα στα οποία αναφέρομαι 
πιο κάτω. Τα γράμματα αυτά είναι χρό
νων 1939-1940.

λη περίπτωση, ο στόχος του είναι ο 
ίδιος και μοναδικός: να πραγματώ
σει την αληθινή υπόσταση με την 
πλήρη βίωση μέσα στην Πίστη, όχι 
μονάχα σε χαρισματικές στιγμές, 
αλλά σ ’ όλο το πλάτος του βίου.

Στην αναζήτηση της Αλήθειας ο 
Σαραντάρης πίστευε ότι Ποίηση και 
Φιλοσοφία είναι ταυτόσημες. Ωστό
σο διερωτάται: « Αλλη η γλώσσα 
της ποίησης, άλλη της Φιλοσο-

Μελισσάνδη

φίας;»* Ισιος θα χρειαζόταν η βοή
θεια μιας νέας ερμηνευτικής που 
θ' αναζητούσε το σημείο της σύ
μπτωσής τους στο ποιητικό και δο- 
κιμιακό έργο που μας άφησε ο Σα
ραντάρης. Και πού αλλού θα μπο
ρούσε να το βρει, αν όχι στο «καθα
ρό αίσθημα» και την «υγεία» με τα 
οποία ο Σαραντάρης μέτραγε την 
ποιότητα των έργων, του Λόγου και 
των δημιουργών τους. Γράφει στο 
δοικίμιο «Η Παρουσία του Ανθρώ
που» (1938)**: «Ό ταν κανείς [...] 
πιστέψει πλέρια, πόσο πιο άνετα 
από έναν άπιστο [...] μπορεί να διδά
ξει στους άλλους [...] τη λύση δευτε- 
ρευόντων προβλημάτων, όπως είναι 
λ.χ. το λεγόμενο σεξουαλικό ή το 
οικονομικό πρόβλημα! Εκείνοι που 
ανάγουν το σεξουαλικό ή το οικονο
μικό πρόβλημα σε προβλήματα συ
νολικά, μπορούν να χαμογελάσουν  
δεν μιλάω σ ’ αυτούς, εφ’ όσον δυ
στυχώς συναντούν ψυχολογικά ε
μπόδια να πιστέψουν, εφ’ όσον ένας 
ψευδοπολιτισμός κατέστρεψε τη 
διανοητική τους υγεία κι εστείρεψε 
τις πηγές του αισθήματός τους». Ας 
θυμηθούμε, χάρη στο Σαραντάρη,

* Βλ. τον πρόλογό του στη συλλογή 
«Στους Φίλους μιας Ά λ λ η ς  Χαράς» (Τώ
ρα: Γ. Σαραντάρη, Ποιήματα, επιμ. Γ. 
Μαρινάκης, 1961, σελ. 76).

** Βλ. αναδημοσίεση στο περ. Λω τός, 
τ. 1 (1971).

ότι πρώτοι οι χριστιανοί υπαρξι- 
στές, οι θεμελιωτές της Χριστιανι
κής υπαρξιακής Σκέψης, καταδίκα
σαν ολόκληρο τον Πολιτισμό με τις 
αξίες του, γιατί τον έκριναν ανεπαρ
κή να δώσει απάντηση στα έσχατα 
προβλήματα του Ανθρώπου και να 
πραγματώσει την αληθινή υπόστα
ση.

Ο Σαραντάρης έβλεπε στη σύγ
χρονη Ελλάδα τον φυσικό φορέα 
και συνεχιστή της Χριστικής Αλή
θειας κι Αρετής που απορρέουν από 
την Πίστη στον Άνθρωπο ή στον 
Θ εό-Ά νθρω πο. Ως αντίδοτο στη 
μηδενιστική φιλοσοφία της Δύσης 
πρότεινε ν' αντιτάξουμε «μια βιοσο
φία από απλές αλήθειες και κανόνες 
για τη ζωή». Γράφει ακόμη στην 
«Παρουσία του Ανθρώπου»: «Νομί
ζω ότι η σύγχρονη Ελλάδα μπορεί 
να κρίνει τον λεγόμενο Δυτικό πολι
τισμό. Μπορεί και πρέπει να κρίνει 
τον πολιτισμό αυτόν αν θελήσει να 
σωθεί από την επιρροή που η ίδια η 
Ευρώπη εξάσκησε επάνω μας έναν 
ολάκερον αιώνα, αν επιθυμήσει να 
βρει την καθαρότητα μιας παρθενι- 
κής θέας και το αυτούσιο κάλλος 
της δικής μας χώρας και των ανθρώ
πων της, που θα γινόταν το κριτήριο 
αλήθειας για όλους τους ανθρώπους 
της γης».

Αν τα λόγια αυτά ηχούν σή
μερα ουτοπιστικά, δείχνουν ωστό
σο ότι απορρέουν από ένα αίτη
μα ουσιαστικό και πάντα επιτακτικά 
παρόν.

Ο Σαραντάρης είχε δεχτεί το μυ
στικό «Κάλεσμα» κι είχε τάξει τον 
εαυτό του στην πραγμάτωση του 
ενός και μοναδικού Σκοπού, που 
είναι η βίωση μέσα στην Αλήθεια.
Ηταν δηλαδή στην πλήρη σημασία 

του ένας Πιστός (άλλοτε τον είχα 
χαρακτηρίσει λογικό μυστικιστή). 
Στο σημείο αυτό χρειάζεται να τονι
στεί, ότι το θέμα της πίστης στον 
Σαραντάρη δεν είχε τίποτα το κοινό 
με την έννοια της θεωρητικής παρα
δοχής της ύπαρξης του Θεού ή της 
ένταξης απλώς στο θρησκευτικό  
δόγμα. Κι αυτό ήταν κάτι που τον 
διαχώριζε σαφώς, τόσο απ'όλους 
τους «κατά παρεξήγηση πιστούς»

όσο κι απ’ αυτούς που βιώνουν μέσα 
στην αθεΐα ή σύμφωνα με τον ορι
σμό του ίδιου του Σαραντάρη τους 
ηδονιστές. Ο «ηδονιστής» για τον 
Σαραντάρη ήταν το άτομο το απο
σπασμένο απ’ τον «Συνολικό Ά ν 
θρωπο», το άτομο που ζει στην πλά
νη της αυτάρκειάς του μέσα στη 
Φύση και καμιά λ α χ τ ά ρ α  δεν το 
θερμαίνει για την αναζήτηση της 
μιας Αλήθειας.

Στο λεξιλόγιο του Σαραντάρη οι 
εκφράσεις «πίστη στον Θ ε ό -Ά ν 
θρωπο», η «ενεργητική πίστη», «λα
χτάρα πίστης» επανέρχονται με τέ
τοια εμμονή, ώστε είναι φανερό ότι 
η έμπρακτη βίωση μέσα στην Πίστη

υπαρξιακό πρόβλημα που διακατέ
χει τη συνείδησή του. Μια άλλη 
λέξη χαρακτηριστικά που συναντά
με συχνά στον λεκτικό του κώδικα 
είναι η λέξη «υγεία» σε συνάρτηση 
πάντα με την έννοια του «πιστού» 
και του «ηδονιστή». Η έκταση που 
δίνεται στην έννοια «υγεία» από τον 
Σαραντάρη μπορεί να επαληθευτεί 
κι απ’ τη σχετική αναφορά στο λό
γο του Κλήμη του Αλεξανδρέα που 
συναντήσαμε σε κάποια κατάλοιπά 
του: «Και το υγιαίνον αεί αθάνα
τον». Στην αντιπαράθεση του «ηδο
νιστή» και του «πιστού» που κάνει ο 
Σαραντάρης έχουμε δυο αντιθετικά 
υποδείγματα ανθρώπινης συμπερι
φοράς και αρχικής εκλογής.

Έ χει ειπωθεί ότι το ελληνικό 
ιδεώδες ήταν να φέρει την αρμονία 
ανάμεσα στην «ουσιώδη επιθυμία» 
και τις πολλές, ενώ με τη Χριστική 
άθληση που εκφράζεται χωρίς πε- 
ρισσολογία στην επιταγή του «ενός 
εστί χρεία» επιδιώκεται η διάλυση 
των πολλαπλών επιθυμιών και η 
ενίσχυση της ουσιαστικής επιθυ
μίας. Ο πιστός έτσι ισχυροποιημέ
νος δεν υποκύπτει στην απειλή του 
κόσμου και τη γητειά του, όπα>ς 
συμβαίνει με τον ηδονιστή.

Η πίστη σ το ν  Θ εό -Ά νθ ρ ω π ο ,  
ταυτόσημη με την αναζήτηση της 
μιας Αλήθειας, με την ανεύρεση και 
την πραγμάτωσή της, γίνεται στον 
Σαραντάρη ο άξονας του στοχασμού 
του, η πρωταρχική μέριμνα ψυχής,
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το σταθερό ση μείο  πνευματικού  
προσανατολισμού, όπως και ο γνώ
μονας κάθε αξιολόγησης.

Στην πραγματοποίηση αυτής της 
ενεργού πίστης επιστρατεύει όλες 
του τις δυνάμεις φυσικές, ψυχικές, 
πνευματικές, θέλοντας να εντάξει 
σ ’ αυτήν ολοκληρωτικά την κάθε 
στιγμή του βίου του. Το κυρίαρχο 
αυτό θέμα όπως ξανά είπαμε, επα
νέρχεται μ’ εμμονή σ ’ όλο το γρα
πτό λόγο του Σαραντάρη. Το συνα
ντούμε στις πιο μύχιες εξομολογή
σεις του, ακόμη και σε γράμματά 
του ερωτικά που μας αποκαλύπτουν 
πτυχές της συναισθηματικής του ζω-
ής·

Γράφει ο Σαραντάρης σε αδημο
σίευτο γράμμα του: «Το μόνο που 
χρειάζεται να επιδιώξουμε είναι η 
φιλία μας να γίνει φιλία συνεργα
τών. Κι εσείς κι εγώ ν ’ αποκτήσουμε 
τη βίωση εκείνη την ενεργητική 
που πιστεύει στον Άνθρωπο. Με 
τούτη τη βίωση να ποτίσουμε το 
μελλοντικό μας έργο. Εκείνο που 
συμφέρει σε μια τέτοια βίωση, εκεί
νο στην πράξη και το χρέος μας [...] 
Τι ν ’ απαντήσω στη ζεστή φωνή 
σας; μονάχα τη βεβαιότητά μου πως 
ένας βαθύς δεσμός ανάμεσά μας θα 
μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε το 
χρέος εκείνο όπου μας καλεί το 
πνεύμα μας [...] Είναι ένα παλιό μου 
ελάττωμα υπερβολικά να ψυχολογώ 
τον εαυτό μου, να ξεσκίζω κυριολε
κτικά τις σάρκες μου. Ακόμα κι 
όταν συνομιλώ με ανθρώπους α
γνούς [...]. Ελπίζω κι απ’ αυτό μου 
το ελάττωμα να λυτρωθώ μαζί σας».

Έχουμε έτσι τη μαρτυρία ότι ο 
Σαραντάρης όχι μόνο στη φιλία αλ
λά και στον έρωτα αναζητούσε τις 
σύμμαχες εκείνες δυνάμεις που θα 
συνεργούσαν στην αυτοτελείωση, 
στον ψυχικό αγνισμό. Γιατί η βίω
ση μέσα στην Αλήθεια όπου το 
άτομο πετυχαίνει την αυτάρκεια του 
Συνολικού Ανθρώπου, σημαίνει τη 
μέγιστη πνευματική εγρήγορση και 
αυτοσυνειδησία κι απαιτεί, μαζί με 
την πειθάρχηση όλων των δυνάμε
ων, καθαρότητα και αρετή.

Στο τελευταίο απόσπασμα επιστο
λής του Σαραντάρη που παραθέσα
με, γίνεται επίσης φανερό πόσο έ
ντονη είχε τη συνείδηση του χρέους 
του προς το Σύνολο, που τελικά τον 
οδήγησε στο πρόωρο τέλος. Είναι 
ενδεικτικό δε με πόση διαύγεια έ
βλεπε ο Σαραντάρης τα παγκόσμια 
γεγονότα εκείνου του καιρού. Ό χι,  
όπως θα περίμενε κανείς, μέσα από 
έναν ιδεαλισμό που ωραιοποιεί αλ
λά με τη σπάνια εκείνη οξυδέρκεια 
και την απόσπαση της γνή σια ς  
πνευματικότητας. Γράφει: «Ας στρέ
ψει καθένας μας την προσοχή του 
προς τα παγκόσμια γεγονότα, σαν 
να πρόκειται ν ’ αναλάβει μια θέση 
υπεύθυνη απέναντι του [...] Τα ευρω
παϊκά γεγονότα μας περισφίγγουν 
ολοένα περισσότερο. Θεατές ενός 
περίεργου παιχνιδιού όπου μας φαί
νεται πως κανείς δεν ξέρει όλα τα 
χαρτιά που κρατάει στο χέρι, αναμέ
νουμε τη σειρά να παίξουμε, καρτε
ρούμε να μας καλέσουν, αλλά δεν 
μας τραβάει η καρδιά να βοηθήσου
με μήτε τον ένα, μήτε τον άλλο των

συμπαιχτών, ίσως γιατί καταλαβαί
νουμε πως κανείς απ’ τους δυο δεν 
παίζει ολάκερη την υπόστασή του 
για την υπόθεση της δικαιοσύνης, 
ίσως γιατί νιώθουμε πως το πιο 
σοβαρό παιχνίδι δεν παίζεται ακό
μα».

Μιλήσαμε στην αρχή για το πά
θος με το οποίο ο Σαραντάρης ανα
ζητούσε «τους φίλους μιας άλλης 
χαράς», που έμειναν ωστόσο μετρη
μένοι. Περισσότερο, ίσως, οι ευαί
σθητες κεραίες μερικών νέων γυναι
κών, με τις οποίες ο Σαραντάρης 
συνδέθηκε συναισθηματικά, μπόρε
σαν να συλλάβουν αυτό το κάλεσμα 
ψυχής, αυτό το θερμό αίτημα της 
πνευματικής συμπόρευσης και ν ’ α- 
νταποκριθούν. Όμως για σύντομο 
διάστημα. Έπειτα ξεμάκρυναν, για 
διαφορετικούς λόγους η καθεμιά, 
αφήνοντάς τον περισσότερο μονά
χον κι ανυπεράσπιστον από πρώτα. 
Από μια παράξενη αντιδικία των 
ανθρώπων απέναντι στον ανεξίκακο, 
ο Σαραντάρης, που ήταν η ζωντανή 
προσω ποποίηση της αγαθότητας 
και της ψυχικής καθαρότητας, προ- 
καλούσε σ ’ αυτούς που τον συνανα
στρέφονταν τα πιο αντιφατικά αι
σθήματα. Μπορούμε να μαντεύσου
με πόσο δοκιμαζόταν καθημερινά η 
ευαισθησία του στη συναναστροφή 
του με τους άλλους από τούτη και 
μόνο τη σπαραχτική εξομολόγηση: 
«Και συλλογίστηκα την ηδονή ν ’ 
αυτοκτονήσω και να μπορώ να βλέπω 
ύστερα απ’ το θάνατό μου τους γνω
στούς μου να λένε επί τέλους έναν

καλό λόγο, έναν υπερβολικό λόγο 
για μένα».

Από μια λαθεμένη στάση ζωής, 
που είναι η στάση του ηδονιστή, 
όπως θα έλεγε ο Σαραντάρης, δηλα
δή η υπερεκτίμηση των υλικών αγα
θών των αποκτημάτων — απόληξη 
της λήθης του Χριστικού «ενός εστί 
χρεία» — το κακό στις μέρες μας 
έφτασε τη μέγιστη υπερβολή του. Ο 
μεγάλος ψυχολόγος Γιούνγκ, που 
τόσο συνέβαλε στη γνώση των ψυ
χολογικών νόμων που κατευθύνουν 
τη ζωή μας και τη ζωή ολόκληρης 
της ανθρωπότητας, λέει κάπου ότι 
τίποτα δεν μπορεί ν ’ αναχαιτίσει μια 
δύναμη αν δε διαγράψει πρώτα ολό
κληρο τον κύκλο της. Να πλησιάζει 
τάχα ο καιρός, να βρίσκεται κοντά 
η στιγμή που η δύναμη του Κακού 
στην εποχή μας συμπληρώνει τον 
κύκλο της; Γιατί τότε ο κόσμος μας 
«μην έχοντας πιο κάτω άλλο σκαλί 
να κατρακυλήσει πιο βαθιά στου 
Κακού τη σκάλα» μπορεί να προε
τοιμάζεται «για το ανέβασμα ξανά 
που τον καλεί», όπως προφητεύει ο 
μεγάλος μας εθνικός ποιητής. Κι αν 
τούτο πράγματι συμβαίνει, πολλές 
δυνάμεις θα χρειαστεί να συντρέ
ξουν για το «ανέβασμα». Που ση
μαίνει ότι ο Μήνυμα του Σαραντάρη 
μας φτάνει σε Καλήν Ώρα*.

* Πληροφορούμαστε ότι η έκδοση των 
ποιητικών «Απάντων» του (σε τέσσερις 
τόμους), που επιμελείται ο Γ. Μαρινά- 
κης, βρίσκεται στο τέλος της.
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Όνειρο του Γιώργου Σαραντάρη

1.—Σ’ ένα μεγάλο καράβι, από τα 
παλιά του περασμένου αιώνα, που 
βρίσκεται αραγμένο κάπου, σε μιαν 
έρημη ακτή. 'Εξω είναι θολούρα 
και ψιλόβροχο. Κάθομαι πίσω-πίσω 
στην πρύμη, πάνω σε κάτι ξύλα 
σάπια από την υγρασία, που μυρί
ζουν θαλασσίλα και συνομιλώ με 
δύο ή τρία άτομα που στέκονται 
μπροστά μου σχεδόν με σεβασμό 
αλλά που προσπαθούν να με πείσουν
— σα ν ’ αποτελούν ένα είδος πρε
σβείας — να βγω έξω και να συνα
ντήσω τον Γιώργο Σαραντάρη. Τους 
εξηγώ ότι αυτό είναι αδύνατον, ότι 
κάποιο λάθος κάνουν ασφαλώς, α
φού πάνε πολλά χρόνια που ο Σαρα
ντάρης έχει πεθάνει. Ό χι, επιμέ
νουν εκείνοι, τον είδανε, κάθεται 
έξω και με περιμένει.

Σηκώνομαι και προχωρώ προς 
την πλατιά σανίδα που συνδέει το 
κατάστρωμα του πλοίου με την απο
βάθρα. Αποφασιστικά την περνώ, 
βγαίνω στο μώλο και κάνω μερικά 
βήματα ολομόναχος μέσα στην α

ραιή ψιχάλα. Νάτος, εκεί είναι, 
πραγματικά* ίδιος, σα να μην άλλα
ξε τίποτε από τότε. Ακουμπά σ ’ ένα 
στύλο που το φανάρι του είναι αναμ
μένο μες στην ομίχλη· φοράει μια 
παλιά γκαμπαρντίνα με ανασηκωμέ
νο το γιακά και με κοιτάζει να 
πλησιάζω μ’ ένα χαμόγελο που μ’ ε
νοχλεί επειδή μου φαίνεται αδιόρα
τα ειρωνικό.

«Είμαι ο Ε.» λέω, δίνοντάς του το 
χέρι, από φόβο μήπως και δε μ’ ανα
γνωρίσει. «Το ξέρω, το ξέρω» μου 
κάνει, κι εξακολουθεί να με κοιτάζει 
με το ίδιο ύφος που αυξάνει την 
αμηχανία μου. « Έχω αλλάξει τόσο 
πολύ» προσθέτω, σα για να δικαιο
λογήσω αυτό που είπα. «Ναι, έχεις 
αλλάξει» λέει. Και σε λίγο: «Και η 
Ποίησή σου έχει αλλάξει», ψιθυρί
ζει και με καρφώνει στα μάτια. Του 
αρπάζω αυθόρμητα το χέρι και του 
το σφίγγω μέσα στο δικό μου. 
«Γιώργο, Γιώργο, του λέω, τώρα 
που εσύ ξ έ ρ ε ι ς ,  πες μου κι εμένα 
σε παρακαλώ, πες μου κι εμένα».

Μα εκείνος με απωθεί ευγενικά. «Δε 
γίνεται αυτό, μου λέει, δεν μπο
ρεί ποτέ να γίνει — καταλαβαίνεις;»

Ναι· καταλαβαίνω* κι η δυσφορία 
του μεγαλώνει. Θέλω να κάνω κάτι 
και δεν ξέρω τι.

*  *  *

2.— Έχουμε φτάσει μπροστά στο. 
καράβι, προχωρούμε και περνούμε 
τη σανίδα για ν ’ ανεβούμε απάνω. 
Πηγαίνω μπροστά για να τον οδη
γώ. Στην πρύμη όμως, βλέπω να 
υπάρχει μια αλυσίδα δεμένη από τη 
μια μπάντα του καραβιού ως την 
άλλη- ίσα-ίσα που μας μένει λίγος 
τόπος να σταθούμε. Πάω να διαμαρ- 
τυρηθώ, αλλά κάποιος από το πλή
ρωμα με πλησιάζει και μου λέει: «Ο 
κύριος δεν μπορεί να περάσει, δεν 
είναι ταξιδιώτης* μόνον οι ζωντανοί 
ταξιδεύουν, αυτό το ξέρετε». Μόλις 
τ ακούει αυτά ο Σαραντάρης γελάει 
ηχηρά» μ’ αυτό τον χαρακτηριστικό 
ιταλιάνικο τρόπο που είχε. «Είδες τι 
αλαζόνες που είναι οι ζωντανοί;» 
φωνάζει. «Νομίζουν ότι ταξιδεύουν! 
Νομίζουν ότι ταξιδεύουν!» Και ξαφ
νικά σοβαρεύεται, μοιάζει θυμωμέ
νος, μου γυρίζει τη ράχη και βγαίνει

έξω, τρέχοντας. Απελπισμένος τρέ
χω το κατόπι του· βγαίνω στην απο
βάθρα και φωνάζω, στρίβω δεξιά κι 
αριστερά, δε βλέπω τίποτα. Υπάρ
χουν σωροί από ξύλα και πέτρες, 
βουνά ολόκληρα που τα πηδάω, λε
ρώνομαι, σκίζομαι, ματώνομαι, χω
ρίς να σταματήσω. Και τα εμπόδια 
ολοένα πληθαίνουν* παλιά σπίτια 
μισογκρεμισμένα, κουλουριασμένα 
σκοινιά, τρύπιοι τενεκέδες, αυλές 
εγκαταλειμμένες και πουθενά ψυχή, 
ένας άνθρωπος να ρωτήσω.

*  *  *

3.—Ξαφνικά, μου φαίνεται ότι τον 
ξεχωρίζω στο βάθος. Ναι, αυτός 
είναι, καμιά εκατοστή μέτρα πιο 
μπροστά από μένα, τρέχει ανάλα
φρος, σχεδόν πετάει πάνω από τα 
εμπόδια. Η γκαμπαρντίνα του είναι 
ανοιχτή στον αέρα κι από το κεφάλι 
του κρέμεται και τινάζεται πάνω 
στους ώμους μια χαίτη ωραία μα
κριά μαλλιά σαν κοπέλας. Στο βά
θος, υπάρχει ένα παλιό σταματημέ- 
νο τραίνο. Προς τα εκεί τρέχει* 
αλλά εγώ που τον ακολουθώ, ανα
γκάζομαι να σταματήσω. Απ’ άκρη 
σ ’ άκρη τεντωμένο, μ’ εμποδίζει, ο
ριστικά τη φορά αυτή, ένα δικτυωτό
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αγκαθωτό συρματόπλεγμα. Πώς τα 
κατάφερε και πέρασε εκείνος; Στέ
κομαι και φωνάζω μ’ όλη μου τη 
δύναμη ώσπου τον βλέπω να μπαίνει 
σ ’ ένα βαγόνι, χωρίς ούτε μια στιγ
μή να γυρίσει να δει, σα να μην

[...] Ό τα ν  είσαι εικοσιδύο χρονών 
δεν είναι τόσο για τη μορφή και για 
την τελειότητα, όσο για την περιπέ
τεια όπου το πνεύμα είναι δυνατόν 
να σε οδηγήσει, που ενδιαφέρεσαι. 
Κατανοητές ή όχι οι θεωρίες που 
ακούγαμε, ήταν άλλες τόσες Σειρή
νες που μας τραβούσανε μακριά. Κι 
ο προβληματισμός καταντούσε για 
μένα μια ηδονή, σαν την επιβίβαση 
σε καράβι.

Νεότευκτο τότε - είμαστε πάντοτε 
στο 1934 — το καράβι μας το είχαμε 
σκαρώσει καμιά δεκαπενταριά φοι
τητές, όλοι σχεδόν τελειόφοιτοι Νο
μικής, και το είχαμε βαφτίσει με τον 
πομπώδη τίτλο «Ιδεοκρατική Φιλο
σοφική Ομάδα του Πανεπιστημίου 
Αθηνών». Τα βράδια του Σαββάτου 
τρώγαμε όλοι μαζί, καθηγητές και 
φοιτητές, στη Φοιτητική Λέσχη, γύ
ρω από ένα μακρύ τραπέζι, σαν σε 
κοινόβιο Μοναστηριού. Ύστερα, α
νεβαίναμε σ ’ ένα από τα εντευκτή
ρια του πρώτου ορόφου, όπου διαβά
ζαμε κείμενα φιλοσοφικά, τον De
scartes ή τον Fichte, και τα συζητού- 
σ α μ ε  με π ά θ ο ς .  Δ η λ α δ ή  τα  
συζητούσανε οι άλλοι, γιατί εγώ, 
αποτραβηγμένος σε μια γωνιά, ένιω
θα με απελπισία ότι μου ήταν αδύνα
το ν' αρθρώσω λέξη. Παρακολου
θούσα με πόση ευκολία ρητορεύανε 
οι συνάδελφοί μου και με πόση 
άνεση δολιχοδρομούσανε ανάμεσα 
στις δύσκολες ή απρόσιτες έννοιες. 
Πολλές φορές έχανα το νήμα για να 
βρεθώ πιασμένος από κάποιο άλλο, 
στην άκρη ενός γκρεμού όπου όλα  
κινδυνεύουν αλλά, φανταζόμουνα, 
όλα είναι δυνατόν να σωθούν από 
ένα μονάχα στίχο. Με συντριβή με
γάλη σχέδιαζα να δραπετεύσω. Και 
θα το είχα κάνει αν ένα βράδι κάτι 
που ήταν «εκτός προγράμματος» δε 
με είχε σταματήσει.

Ένας καινούργιος, ένας παρείσα- 
χτος, είχε σηκωθεί και μιλούσε. Τον 
βλέπαμε όλοι μας για πρώτη φορά. 
Μέτριος στο ανάστημα, με αραιά 
μαλλιά και χοντρά μυωπικά γυαλιά, 
τσίριζε περισσότερο παρά που μι
λούσε, ορθός στις μύτες των ποδιών, 
με τις φλέβες του λαιμού φουσκωμέ
νες και το καρύδι πεταχτό πάνω από 
ένα κακοκουμπωμένο πουκάμισο. Η 
φωνή του ένρινη και οξεία, πρόδιδε 
φανερά την ιταλική της προέλευση. 
Ήταν ο Γιώργος Σαραντάρης και 
είχε φτάσει λίγο καιρό πριν, για να 
κάνει τη στρατιωτική του θητεία, 
από το Πανεπιστήμιο της Macerata.

f Όταν μου είπαν ότι έγραφε ποιήμα-
1

ακούει, σα να μη θέλει να μ’ ακού
σει* και χάνεται. Το τραίνο δεν 
ξεκινά. Απομένει βουβό κι έρημο 
μες στη βροχή. Κι εγώ, με τα δάχτυ
λα στο συρματόπλεγμα, κλαίγοντας 
απαρηγόρητα. Η

τα, προσθέτοντας το επίθετο «παρά
ξενα», κάτι σκίρτησε μέσα μου. Σκέ- 
φθηκα πόσο θα 'ταν ωραίο αν κι 
αυτός ο τόσο σπουδαίος, που μπο
ρούσε να τα βάζει με αληθινούς 
φιλοσόφους, ήταν ένας ομοϊδεάτης 
κι ερχόταν να προστεθεί στην παρά
ταξη που, με την ανυπόμονη φαντα
σία μου, έβλεπα κιόλας να σχηματί
ζεται στην Ελλάδα. Τον πλησίασα 
και του μίλησα. Ήμουν, όπως και 
για τους άλλους, ένας φίλος, ένας 
θαυμαστής των νέων τρόπων στην 
Ποίηση και τίποτε άλλο.

Έβγαλε αμέσως από τη τσάντα 
του ένα μικρούτσικο βιβλιαράκι και 
μου το χάρισε. Ή ταν «Οι Αγάπες 
του Χρόνου». Ένας άλλος τρόπος 
να βλέπεις και να στοχάζεσαι τα 
πράγματα, το αναποδογύρισμά τους 
και η ίσια τους μεριά, ταυτόχρονα 
και αξεχώριστα. Πολύ γρήγορα γί
ναμε φίλοι. Στ’ αυτιά μου αντηχεί 
ακόμα η φωνή του η ιδιότυπη, που 
ή ξερε τόσο καλά ν ’ απομονώ νει  
τους ωραίους στίχους, να τους γεύε
ται ώρα πολλή και να τους ακολου
θεί σ ’ όλες τους τις προεκτάσεις.

Δεν έχω γνωρίσει, θα ’θελα να το 
διακηρύξω, μορφή πνευματικού αν
θρώπου αγνότερη από τη δική του. 
Ά πραγος, αδέξιος, ανίκανος για ο
τιδήποτε πρακτικό, ζούσε με το τί
ποτε και δεν του χρειαζότανε τίποτε 
άλλο έξω από την Ποίηση. Δηλαδή 
το αντίθετο ακριβώς, απ αυτό που 
ονειρεύονται οι αστοί για τα παιδιά 
τους. Έτσι όμως είχε φτάσει ως το 
σημείο να μπορεί να υψώνει τα 
μεγάλα του ασθενικά μάτια ως τις 
Πλατωνικές Ουσίες. Η παρουσία 
του την εποχή εκείνη, νομίζω, ήταν 
καίρια. Επί τέλους, να κάποιος αδι
κημένος από τη φύση, φτωχός, έρη
μος, που έστρεφε το κάτοπτρο από 
την ύβρη της ζωής προς το θαύμα 
της. Και με πίστη, με πεποίθηση, με 
δύναμη που μόλις χωρούσε στο λι
γοστό του σώμα. Οι μέρες του ήταν 
γεμάτες εργασία. Ήταν οι πέτρες 
που χρησιμοποιούσε για να χτίσει 
την ηθική του προσωπικότητα, και 
αυτό είναι που του έδωσε κάποτε το 
μεγάλο θάρρος να καταγγείλει την 
παρακμή και ν ’ αποτείνει προς τον 
θεοποιημένο Καβάφη, το αχέρωχο 
ερώτημα «αγάπησες ποτέ σου μια 
Ρωξάνη;» σ ’ ένα ποίημα βαρύ  ̂ από 
νόημα που κανείς, απ’ όσο ξέρω, 
ίσαμε σήμερα δεν αξιώθηκε να σχο
λιάσει.

Με όραμα την Ορθοδοξία και την 
«άλλη χαρά», το ασήμι αυτό που οι

αγροίκοι της κριτικής μας το πήρα
νε για μπακίρι, προσδοκούσε τα πά
ντα από τους νέους που τους αλίευε 
γύρω από τις Πανεπιστημιακές Σχο
λές και τους ενθουσίαζε και ονει
ρευότανε να τους αντιπαρατάξει 
στητούς και περήφανους, στην Ευ
ρώπη.

Από τίποτε μεγάλο δε λείπει η 
Χίμαιρα. Ο Σαραντάρης όμως ήξερε 
να την κάνει οικεία. Στο σπίτι μου, 
όπου ερχότανε συχνά, εκπορθούσε 
ολοένα και περισσότερο τη δειλία 
μου. Διαβάζαμε μαζί Γάλλους και 
Ιτα λούς  π ο ιη τ ές , ιδ ια ίτερα  τον  
Ungaretti, που το περίφημο ποίημά 
του Memoria d’Ofelia d ’Alba, θυμά
μαι, το είχα μάθει απ’ έξω στο πρω
τότυπο. Τέλος πάντων, κάποιο από
γευμα του φθινοπώρου, έτσι, μέσα 
σε λίγες στιγμές, κατάφερε να μου 
αποσπάσει την εξομολόγηση, καθώς 
και τα πρώτα μου καλλιγραφημένα 
χειρόγραφα. Ένιωθα ένας αμαρτω
λός μπροστά στον πνευματικό του. 
Αργότερα, πρέπει να το πω ευθύς 
και τούτο, σε μέρες όπου η επιείκεια 
δεν είχε θέση κι η εγκαρδίωση έ
μοιαζε περιττή, με χτύπησε. Η ηθι
κή του δεν.του επέτρεπε να ευλογεί 
την αίσθηση σαν αίσθηση μόνο, και 
η σκοπιά η καθαρά πνευματική α
π’ όπου επέμενε να θεωρεί την απο
στολή του ποιητή, τον υποχρέωνε

να μη συγχωρεί το παιχνίδι. «Είσαι 
ένας ηντονιστής», εφώναζε κι εγώ 
απορούσα γιατί μόνον αργότερα, 
πολύ αργότερα, είδα από ποια άπο
ψη είχε δίκαιο. Τότε όμως, μπροστά 
στις «πεταλούδες που ζουν μεγάλες 
περιπέτειες» και, στο «αμετανόητο 
χέρι που μελαγχόλησε μες στα μαλ
λιά μου», ενθουσιάστηκε. Η χαρά 
του ήταν μεγαλύτερη από τη δική 
μου, έτσι τουλάχιστον έδειχνε. Τον 
εξόρκισα να μην πει σε κανένα 
τίποτε, παραζαλισμένος και ταραγ
μένος όπως ύστερα από μια δύσκολη 
επέμβαση που επέτυχε. Την άλλη 
μέρα, όλες οι παρέες του το γνώρι
ζαν, και πρώτος, δεκτικός και φιλο
περίεργος ανάμεσα σ’ αυτούς, ο Α- 
ντρέας Καραντώνης.

* Τα κείμενα αυτά του Οδυσσέα Ελύτη 
είναι από το βιβλίο του Ανοιχτά Χαρτιά. 
(Αστερίας, 1974): το πρώτο είναι από
σπασμα από το κεφάλαιο «Τα Όνειρα» 
(σελ. 188-189) και το δεύτερο από το 
κεφάλαιο * Γο Χρονικδ μιας Δεκαετίας» 
(σελ. 272-275). Αναδημοσιεύονται εδώ με 
την άδεια του ποιητή, τον οποίο ευχαρι
στούμε θερμά.

Θ Α Ν Ο Σ  Μ ΙΚ Ρ Ο Υ Τ ΣΙΚ Ο !

\ θ ε θ Α ^ ς

O Γ. Σαραντάρης στα 1934
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Πρόσωπα

Ο Γιώργος Σαραντάρης
όπως τον γνώριοα *

Η έρευνα σας μου προσφέρει την 
πολύτιμη ευκαιρία μιας εξόδου από 
το καθημερινό άγχος και την οδύνη 
και μιας περιπλάνησης στον ουρανό, 
σ* αυτή «τη ζέστη μας πατρίδα«. Για
τί πραγματικά η αναπόληση του έξο
χου, μοναδικού αυτού ποιητή και 
αλησμόνητου φίλου, του Γ. Σαραντά
ρη, είναι μια εμβάπτιση στο γαλάζιο, 
μια συνεύρεση με την αγνότητα και 
την αθωότητα στην πιο αυστηρή τους 
έννοια.

Όλες μου οι αναμνήσεις και εντυ
πώσεις από την προνομιακή επικοι
νωνία μου με την άϋλη, αποπνευμα
τωμένη αυτή ύπαρξη, την αέρινη 
παρουσία, που ονομάζονταν Γιώργος 
Σαραντάρης, ενισχύουν τις παραπά
νω διαπιστώσεις μου.

Καθώς δεν πιστεύω ότι η ανεκδο
τολογία και οι βιογραφικές πληροφο
ρίες μπορούν να αποτελέσουν σημα
ντική συμβολή στην κατανόηση ενός 
ποιητή, θα είμαι πολύ σύντομος, θα 
περιοριστώ σε μερικές ουσιαστικές 
παρατηρήσεις γύρω από την ιδιότυπη 
αυτή προσωπικότητα που ήταν προι
κισμένη με τόση αισιοδοξία και κα
λοσύνη, και πάλι με τον κίνδυνο να 
επαναλάβω αρκετά γνωστά πράγμα
τα.

Ο Σαραντάρης επισκέπτονταν προ
πολεμικά τη Θεσσαλονίκη σχεδόν 
κάθε χρόνο, το φθινόπωρο. Δεν ξέρω 
αν αυτό ήταν συμπτωματικό ή αν 
οφείλονταν στην ιδιαίτερη μαγεία 
που ασκεί η πόλη μας σ’ οποιονδήπο- 
τε ξένο αυτή την εποχή.

Η κυριότερη εντύπωσή μου από 
την πρώτη κιόλας επαφή μαζί του 
ήταν ότι ως φυσικός άνθρωπος δεν 
διέψευδε καθόλου τον ποιητή, ακόμα 
και στην πιο καθημερινή του συμπε
ριφορά. Θα *λεγα μάλιστα ότι σπά
νια συνάντησα έναν ποιητή που να 
πιστεύει τόσο πολύ στον πνευματικό 
προορισμό του ανθρώπου, που ο βίος 
του να είναι μια συνεχής απόσπαση 
από την ύλη: Όπως στην ποίησή του 
έτσι και στη ζωή του κυριαρχούσε η 
αγνότητα, ο αυθορμητισμός, μια θεία 
αφέλεια, μια ασύγκριτη λιτότητα.

Έτοιμος να εξομολογηθεί τον έ
ρωτά του στην πρώτη ωραία κοπέλα 
που θα συναντούσε, φύση ουσιαστικά 
ερωτική, αλλά και ασκητική συνάμα, 
ικανή να αρκεστεί μονάχα στην ψυ
χική μέθη, στο όνειρο, χωρίς άλλες 
υλικές ικανοποιήσεις και να διατρα-

φεί με λίγο γιαούρτι ή μ’ ένα πορτο
κάλι.

Από τους μεγάλους έρωτές του 
θυμούμαι την τόσο γοητευτική και 
αφάνταστα χαριτωμένη φίλη μου 
Μάρμω που σπούδαζε τότε κλασικό

Τάχης Βαρβιτσιώτης

μπαλέτο και του της αφιέρωσε αρκε
τά ποιήματα. Θυμΐώμαι ακόμα πόσο 
αποδοκίμαζε κάποιον γνωστό μας 
που δεν ήθελε να παντρευτεί εκείνη

που αγαπούσε γιατί φημίζονταν για 
την ελευθεριότητά της. Στάση που 
χαρακτήριζε την πνευματική ανωτε
ρότητα, την εχθρότητά του απέναντι 
σε μια αστική συμβατική ηθική, και 
που ανακαλεί στη μνήμη μας τη 
χριστιανική συνείδηση ενός Ντοστο- 
Ϋιέβσκι....

Θα επιθυμούσα ακόμη να αναφέρω 
το πάθος του για συζήτηση. Πόσες 
φορές δεν το επιβεβαίωσε διαβάζο
ντας αυτούς τους στίχους της Ζωής 
Καρέλλη.

Πόθος της ομιλίας γλυκύτατος 
μεθυστικός....
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Χειρόγραφο του Γ. Σαραντάρη
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Αλλά και πόσες φορές δεν ξενύχτι
σα παρακολουθώντας τις ατέλειωτες 
συνομιλίες και διαφωνίες του με τον 
Νίκο Πεντζίκη που μολονότι υπολόγι
ζε και εκτιμούσε βαθύτατα, εκδηλώ
νοντας την αντίθεσή του προς τις 
αισθητικές αντιλήψεις του, τον απο- 
καλούσε «εστέτ της ασχήμιας».

Τις συζητήσεις μας συνόδευαν τις 
περισσότερες φορές απαγγελίες του 
μ ’ εκείνη την ιταλική τραγουδιστή 
προφορά του. Από τα δικά του ποιήμα
τα συνήθιζε ν ’ απαγγέλει το « Έφυγες 
από την καρδιά μου τόσο αθόρυβα», 
«Ειδυλλιακές εικόνες», «Σελήνη α- 
θρόα παρουσία», « Ήταν γυναίκα ή
ταν όνειρο», «Αηδονολαλιά ωραία μου 
πατρίδα», «Νύφη μας έρχεται η χα
ρά», «Ο ύπνος», «Δεν είμαστε ποιητές 
φεύγουμε εγκαταλείπουμε τον αγώ
να», « Όπου και αν πηγαίνουμε μας 
υποδέχεται η μουσική». Συνέχιζε ό
μως με στίχους άλλων ποιητών, δι
κών μας και ξένων που αυτός είχε 
ανακαλύψει.

Ακόμα αντηχούν στ’ αυτιά μου οι 
νεανικές λυρικές εξομολογήσεις του 
Ελύτη, όπως «Ο χρόνος είναι γρήγο
ρος ίσκιος πουλιών», « Όνειρα κι 
όνειρα ήρθανε στα γενέθλια των για
σεμιών», «Ευνοϊκές αστροφεγγιές έ
φεραν τη σιωπή» που για πρώτη φορά 
παρουσίαζε ο Σαραντάρης, και ακόμα 
του Δρίβα, όπως «Δυο χρώματα της 
αυγής σημάδια... το πουλί, το έντομο 
και το φαιδρό λουλούδι». «Δέρμα 
χρυσοπηγή της όρασης», «Και σαν από 
κερί και μέλι», « Έ χει φωνή πιο 
ήσυχη και από το νερό το βράδυ».

Από τους ξένους ποιητές οι προτιμή
σεις του στρέφονταν εκτός βέβαιας 
από τον Baudelaire («Mon enfant ma 
soeur» της Invitation au voyage, «Dis 
-moi ton coeur parfois s’evole-t-il Aga
the», του Moesta et errabunda) και από 
τον Rimbaud («Elle est retrouvée. Qui? 
l’éternité», «J’ai embrassé l’aube d’été», 
«*A ma Joem Louise Vanaen de voringh- 
em», «Pour Hélène se conjurétent les 
seves ornementales dans les ombres 
vierges et les clartés impassibles dans le 
silence astral», «Cela commença par 
quelques dégoûts... et cela finit par une 
debandade de parfums» της περίφημης 
Matinée d’ivresse... και το «Je suis un
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Στοχασμοί
του

Γιώργου Σαραντάρη
Στους σύγχρονους πεζογράφους μας πιστοποιώ μια αδιαφορία 
προς εκείνο το μέρος του ελληνικού λαού, που δημιούργησε χτες 
την ιστορία μας, που θα δημιουργήσει αύριο τη μελλοντική μας 
ιστορία, σα να μην έχουνε κάτω απ’ τα μάτια ένα τέτοιο λαό, σαν 
να μην τον είδανε πουθενά ή να τον λησμονήσαμε, σα να 
συλλογίζονται με πόσο κόπο ένας λαός γίνεται έθνος, γίνεται 
κράτος και καλείται να προσφέρει τον οβολό του για τον 
εκπολιτισμό ολάκερης της γης.

★ ★ ★

Δεν βλέπω ποιαν άλλη αποστολή μπορεί να εκπληρώσει η 
αληθινή ποίηση παρά να οραματίζεται τον άνθρωπο. Κάθε 
μεγάλος ποιητής του περασμένου αιώνα, όπως ο Χαίλντερλιν 
στην αρχή του αιώνα τούτου, ο Λέρμοντοφ και ο Ρεμπώ ύστερα, 
εκφράζει ένα αμυδρό αλλά ασφαλές και κατακτητικό όραμα του 
ανθρώπου.

★ ★ ★

Αν κάτι πρέπει να μας φοβερίζει, δεν είναι τόσο ο θάνατος, όσον 
η σκέψη πως μπορούμε να πεθάνουμε χωρίς να έχουμε ακόμα 
νικήσει το φόβο του Θανάτου. Δε λέω πως χρειάζεται η 
ενστικτώδης περιφρόνηση της θανάτου, αλλά η στάθμιση της 
σημασίας του, και ύστερα η νίκη μας πάνω του, η βίωσή μας στην 
περιοχή όπου δεν υφίσταται ο θάνατος, όπου αυγάζει η ύπαρςη 
του ανθρώπου.

Είμαι ένας άνθρωπος που μήτε τα Γ ράμματα, μήτε τα παγκόσμια 
γεγονότα, μήτε η ματαιοδοξία αποτελεσματικά διασκεδάζουν τη 
μοναξιά του. Ο άνθρωπος αυτός είναι σχεδόν σ’ όλες τις ώρες 
της περισυλλογής μόνος με τον ηθικό εαυτό του και πληρώνει 
ακριβά όποια σιωπή δεν μπορεί να γεμίσει λόγο.

★ ★ ★

Την επιρροή της Δύσης την αισθάνεσαι ή τη μαντεύεις σ ’ όλους 
τους ποιητές μας και κινδυνεύει η τέτοια επιρροή να εισχωρήσει 
μέσα μας, ακόμα όπου λιγότερο την υποπτευόμαστε, να μας 
εμποδίσει ν ’ ατενίσουμε με παρθένο μάτι μια όποια συνέχεια της 
ζωής μας στις εικαστικές τέχνες, την ποίηση ή τη φιλοσοφία.

★ ★ ★

Η πραγματική κριτική δεν είναι ουδέτερη, δεν είναι αδιάφορη, 
κρατάει τον παράξενο, τον αχάριστο, τις περισσότερες φορές, 
δεσμό της με την Ποίηση και την Τέχνη. Ξέρει, πως ελάχιστα 
μπορεί να διδάξει στον ποιητή, στον άξιο τεχνίτη. Ξέρει, πως ο 
ποιητής είναι ένα ανήμερο πουλί, που δεν ακούει τα της πείρας 
και τα της λογικής εκείνης, που ακολουθεί την καθημερινή 
εμπειρία των θνητών.

★ ★ ★

inventeur bien autrement méritant que 
tous ceux qui n’ont précédé, un mujicien 
même qui a trouvé quelque chose comme 
le chef de l’amour»). Επίσης από τον 
Ungaretti το ποίημα «Memoria d'Ofe- 
lia d'Alba» του Sentimento del tempo 
και από τον Apollinaire τα ποιήματα 
«Il pleut de voix de femmes comme si 
elles etaient mortes même dans le 
souvenir», J' ai cueilli ce brin de 
bruyère», «Notre instoire noble et tra
gique comme le masque d' un tyran», 
«Les souvenirs sont cors de chasse» και 
το «Mon beau navire \  ma memoire» 
από το Chanson du mal-aimé».

Ανάφερα πολύ λεπτομερειακά και 
με πολλή σχολαστικότητα βέβαια αυ
τές τις προτιμήσεις του γιατί αφ’ ενός 
μεν μαρτυρούν την υψηλή ποιητική 
αγωγή του και αφ’ ετέρου εξηγούν την 
ακατανίκητη σαγήνη και την έξοχη 
μουσική ιδιοσυστασία της ποίησής 
του.

Επαναλαμβάνοντας όσα και άλλοτε

έγραψα σε μια μελέτη μου για τον 
Σαραντάρη, ότι «ενοιωθε την ποίηση 
σαν μία πράξη αυθόρμητη της ζωής, 
(ας θυμηθούμε π.χ. τους στίχους του 
«Η πράξη της αυγής έγινε χωρίς αίμα 
μήτε χύθηκαν δάκρυα»), ανάγκη του 
ανθρώπου να υπάρξει τόσο απαραίτη
τη όσο και το ψωμί», ότι «ήταν 
σφοδρός πολέμιος κάθε ωφελιμιστι
κής και ηδονιστικής αντίληψης» και 
ακόμα ότι γι αυτόν «η ποίηση δεν 
αποτελούσε μια πρόσθετη τέρψη για 
την καλοπέραση των αστών, αλλά ένα 
μέσο, έναν αγώνα για να νιώσουμε την 
αλήθεια του ανθρώπου, μία λύση, τη 
μόνη δυνατή και σωτήρια λύση, το 
μόνο τρόπο να διαφύγουμε από την 
αθεράπευτη αθλιότητα της ανθρώπι
νης μοίρας, να νικήσουμε την αγωνία 
του θανάτου και τη βεβαιότητα του 
μηδενός, τη μόνη κατάφαση της αθα
νασίας», θα ήθελα να υπογραμμίσω 
πως ήταν ένας από τους ελάχιστους 
εκείνους ποιητές που έχουν την ικανό
τητα όχι μονάχα να μας συναρπάζουν.

αλλά κάτι πολύ σπουδαιότερο, να μας 
εμπνέουν και αισθάνομαι αληθινά 
περήφανος που τον γνώρισα, που τον 
αγάπησα, που τον θαύμασα.

• Το κείμενο αυτό είναι η απάντηση του 
ποιητή σε έρευνα της Ολυμπίας Καρά- 
γιωργα για τον Σαραντάρη (η έρευνα

αυτή πρόκειται να εκδοθεί σε βιβλίο με 
τον τίτλο «Γιώργος Σαραντάρης — Πρώ
τος ποιητής μεσ’ στο λαό των Νέων 
Ελλήνων»). Το κείμενο μας δόθηκε από 
τον κ. Βαρβιτσιώτη και δημοσιεύεται 
εδώ με την άδεια και της Ολ. Καράγιωρ- 
γα.
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Πρόσωπα

Η πάλη
με τη γλώσσα

«Σκέψον την ομιλία πυκνή σαν τον
ουρανό για να μη σου όιαφύγει
όποια μέλλουσα αποκάλυψή της».

Γιώργος Σαραντάρης

Όταν, στις αρχές της δεκαετίας 
του 1930, ήρθε ο Γ. Σαραντάρης 
στην Ελλάδα ήταν ήδη κυριευμένος 
από εκείνο το πάθος που σφράγισε, 
τον περασμένο αιώνα, τα οράματα 
του Διονύσιου Σολωμού. Είναι το 
ένθεο ρίγος της ρομαντικής ιδέας 
που είχε παρακινήσει τους μεγάλους 
ποιητές της παράδοσής μας, όπως 
λ.χ. τον Ανδρέα Κάλβο, να αναγά- 
γουν την Ελλάδα σε τόπο ιστορικό 
και συνάμα πέραν της ιστορίας, σε 
τόπο αισθητό αλλά και σε σχήμα 
αισθητικό — μέτρο του φυσικού 
κάλλους.

Μας ενδιαφέρει να μάθουμε αυτό 
που περιφρονεί κάθε ιστορία της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας, θεωρώ
ντας τη συμμετοχή των ποιητών 
στην περιπέτεια της γλώσσας ως 
πράξη παθητική. Μας ανακαλύπτει 
η γλώσσα ή την ανακαλύπτουμε; Κι 
ακόμα περισσότερο: ο Διονύσιος 
Σολωμός, ο Ανδρέας Κάλβος, ο Γ. 
Σαραντάρης και — γιατί όχι — ο 
Νικήτας Ράντος δε βλέπουν την Ελ
λάδα μέσα από το στόχαστρο του 
Παλαμά, του Σεφέρη ή του Ελύτη. 
Οι πρώτοι, εκτός από τον Κάλβο, 
χρειάστηκε να την ζαναγνωρίσουν. 
Ό,τι τους παρακινούσε ήταν το ό
ραμα που είχαν γι’ αυτήν* το όραμα 
ενός καινούριου και ιδιόμορφου δια
φωτισμού που ξεκινούσε βλέποντας 
την Ελλάδα ως τόπο νοητό, για να 
καταλήξει να γίνει παρανάλωμα του 
ρομαντικού πάθους όταν ήρθε σε 
σύγκρουση με την υλική πραγματι
κότητα.

Ηταν άραγε τυχαίο που ο Σαρα- 
ντάρης διέκρινε εξαρχής το Σολωμό 
και τον Καβάφη ως σταθμούς στη 
νεοελληνική ποίηση; Με τον έναν 
τον συνέδεε η ίδια αγωνία για την 
έκφραση, το ίδιο όραμα που ήθελε 
να στρέψει το πρόσωπο της Ελλά
δας από το παρελθόν. Με τον άλλο 
συνέπιπτε ο στοχασμός του ότι η 
γλώσσα της ποίησης πρέπει να έχει 
τη λιτότητα, τη δραστικότητα και 
την ευθυβολία του επιγραμματικού 
λόγου. Είναι η εποχή όπου σε πα
γκόσμια κλίμακα παρατηρείται μια

τάση ανανέωσης του υλικού της 
ποίησης αλλά και κάθαρσης της 
μορφής του από τα παλαιολυρικά 
και τα δραματικά υπερτονισμένα 
στοιχεία. Διαβάζοντας ένα ποίημα 
του Γ. Σαραντάρη, όπως αυτό:

Δέντρο του κακού ονείρου 
Πλάσμα της απατηλής αναμονής 
Τέτοιο το παράστημα του χρόνου 
Σαν ξεχείλισε και ήπιανε οι ρίζες 
Της αμαρτωλής μας παρουσίας

Φεύγω την ήρεμη πηγή 
'Οπου σταλάζει το μυριόφωνο φαρμάκι 
Την ασημένια ζωή του παραδείσου 
Με τη μορφή του πρώτου μας καιρού

εντοπίζουμε ίσως τις διασυνδέσεις 
που έχει σημειώσει η κριτική ανά
μεσα σ ’ αυτόν και τον Ιταλό ποιητή 
Τζ. Ουνγκαρέτι. Η οπτική που έ-

Αλεξ. Ζήρας

χουν για την καινούρια αποστολή 
της ποίησης είναι ταυτόσημη: σύ
ντομες ενότητες, επιβολή της αφαί
ρεσης εκεί όπου η ποίηση έφτανε να 
γίνει άκρως περιγραφική, προτίμη
ση της συμπύκνωσης του νοήματος, 
ελαχιστοποίηση του γλωσσικού υ
λικού, καθαρότητα της γλωσσικής 
μορφής. Μίμηση από τη μεριά του 
Σαραντάρη; Κάθε άλλο. Θα ήταν 
δικαιότερο να λέγαμε ότι το δίδαγμα 
του Ουνγκαρέτι χρησίμευε στον Σα
ραντάρη απλώς και μόνο ως λύση 
μορφολογική. Η ποιητική φράση 
έχει στο έργο του τη θέση νησίδας 
που προβάλλει αιφνίδια στην πο
ρεία του αναγνώστη, η ουσία όμως 
ή οι ουσίες της είναι τελείως διαφο
ρετικής υφής από του Ιταλού ποιη
τή. Εκεί έχουμε την ανάπτυξη ενός 
πάντοτε γειωμένου συναισθήματος, 
αν και με «ανορθόδοξο» συχνά τρό
πο* εδώ έχουμε μια επάλληλη συσ
σώρευση εικόνων που ξεκινούν από 
το συγκεκριμένο για να προσανατο
λιστούν στο αφηρημένο και ασύλ
ληπτο. Είναι, με άλλα λόγια, η στο
χαστική διάσταση του Σαραντάρη 
αυτή που τον διαφοροποιεί ριζικά 
από τον Ουνγκαρέτι. Είναι αλήθεια

πως το ιδιαίτερο βάρος, από μορφο
λογική άποψη, δίνεται στην ποιητι
κή φράση* ωστόσο προσέχοντας συ
νολικά το ποίημα, σ* ένα δεύτερο 
επίπεδο, αντιλαμβανόμαστε πως τον 
Σαραντάρη τον ενδιαφέρει εξίσου 
να ομολογήσει μέσα από την απο
σπασματική μορφή των ποιητικών 
εικόνων την αδυναμία μιας ολοκλη
ρωτικής προσέγγισης ή, μάλλον, ε
παναπροσέγγισης του ανθρώπου 
στη «θεία» και «περιούσια» καταγω
γή του.

Ωστόσο δε θα πρέπει να μας δια
φεύγει η αδυναμία του να εκφρα
στεί, ή τουλάχιστον να εκφραστεί 
στο αρκετά πλούσιο λεξιλόγιο των 
λόγιων — και εννοώ εδώ: αυτών που 
είχαν μια σε βάθος παιδεία — ποιη
τών του μεσοπολέμου. Ακόμα και αν 
δούμε την ποίησή του ως προπέτα
σμα ή πρόσχημα, πίσω από το οποίο 
βρίσκεται η πρόθεση του Σαραντά
ρη να παρουσιάσει τις ιδέες του με 
λογοτεχνικό σχήμα, ακόμα και τότε, 
κυρίως τότε μάλλον, γίνεται δραμα
τική η πάλη του με τη γλώσσα. Δεν 
είναι εδώ μόνο η αγωνία της έκφρα
σης σε σχέση με το απόλυτο, το 
ανέκφραστο, η αγωνία του φιλοσό
φου* είναι μια αγωνία μεγιστοποιη
μένη στο έπακρο, αφού η μετουσίω
ση του υπαρξιακού βιώματος — ό,τι 
προπάντων επεδίωκε ο Σαραντάρης
— ήταν συνυφασμένη με τις δυνατό
τητες της γλώσσας να αποδώσει αυτή 
τη μετουσίωση ως αισθητικό γεγονός.

Το χρώμα της δύσης 
Πικραίνει τα σύννεφα 
Κρυμμένος φθείρεται ο ήλιος 
Που μετουσίωσε το διάστημα 
Και το άψυχό του πρόσωπο

Το νοσηρό περπάτημα του φωτός 
Ανταύγεια της μοίρας μας.

Αυτό που συλλαμβάνεται ως αι- 
σθητικώς ωραίο στη σκέψη του Γ. 
Σαραντάρη, γίνεται τέτοιο, δηλαδή 
υλοποιείται και αποκτά όρια, μέσα 
ακριβώς από τη γλώσσα της ποίη
σης. Δεν έχουμε εδώ κανένα διχα
σμό έκφρασης* αντίθετα, συναντού
με και πάλι τον αρκετά γνώριμο 
αντικαρτεσιανισμό που κυριαρχού
σε κατά τον μεσοπόλεμο στην Ευ
ρώπη και που δεν έβλεπε στην έκ

φραση όρια που διακρίνουν το λο
γοτέχνη από το στοχαστή. Είναι μια 
από τις ορίζουσες του ενορατικού 
φιλόσοφου στη Συμβολή σε μια φιλο
σοφία της Ύπαρξης (1937) αλλά και 
του ποιητή της συλλογής Στους φί
λους μιας άλλης χαράς (1940). Αυτά 
τουλάχιστον ως προθέσεις.

Στην πράξη — και πόσο άραγε 
ηθελημένα από τον ίδιο τον Σαρα
ντάρη; — το ποιητικό εγώ απορρο- 
φάται ενμέρει από το διανοούμενο 
εγώ, η συναισθηματική έξαρση ψυ
χραίνεται, το ψυχικό φορτίο της 
γλώσσας διασπάται, διαμελίζεται 
στο γραμμένο ποίημα. Πίσω από 
αυτή την καμιά φορά αδέξια χρήση 
ορισμένω ν λέξεω ν ή προσδιορι
σμών, όπως λ.χ. «η καινούρια μέρα 
άναβε μέσα μου» ή «στο δάσος που 
έγινε μούρλια από τ’ αηδόνια» μα
ντεύει κανείς τη δραματική προσπά
θεια του Γ. Σαραντάρη να προσεγγί
σει γλωσσικά αυτό που είναι βέ
βαιος πως έχει κατακτήσει αισθησια
κά και προσδιορίσει νοηματικά. 
Γιατί εδώ, όπως είπαμε και πιο πά
νω, δεν υπάρχει μόνο η δοκιμασία 
του να αποδοθεί με κοινά αποδε
κτούς όρους το φιλοσοφικό ερώτη
μα, αλλά και η δοκιμασία του να 
αποδοθεί, καταξιωμένη αισθητικά, η 
μ εταρσίω ση  του σ τ ο χ α ζό μ ενο υ  
ποιητή.

Αγωνία για την έκφραση. Κι όμως 
είναι δύσκολο να την εντοπίσει κα
νείς, τουλάχιστον με την πρώτη α
νάγνωση του ποιήματος. Πουθενά η 
υπερτονισμένη μουσικά φράση, διά
χυτος ο «ουδέτερος», ελεγχόμενος 
τόνος, καθοριστική και καθορίζου- 
σα η μεγάλη λιτότητα στην έκφρα
ση. Μιλώντας με άλλα δεδομένα θα 
μπορούσε να πει κάποιος ότι εδώ 
επιβάλλεται θεληματικά η αποστα
σιοποίηση της γλώσσας από το πα
ρόν αλλά και υπόγειο δραματικό 
συναίσθημα. Κάτω από μια επιφά
νεια όπου το υπαρξιακό βίωμα ζητά
ει τη «θεία» εκπλήρωσή του, ανοί
γονται οι καταπακτές του αβυσσαλέ
ου και δαιμονικού πάθους των ρομα- 
ν τ ι κ ώ ν .  Ο Γ.  Σ α ρ α ν τ ά ρ η ς  
αναζητούσε αυτό που αναζήτησε 
πριν από αυτόν ο Δ. Σολωμός: το 
άλλο της ζωής.
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Γιώργος Σαραντάρης

«Ποιος ειν’ αυτός ο Γιώργος Σαραντάρης, γιατί δεν τον 
ξέρουμε όλοι, Μιχάλη Μερακλή;»

Μ’ αυτή την ερώτηση, στον τότε 
φιλόλογο της Σχολής Μωραΐτη, έ
ξοχο μελετητή της Νεοελληνικής 
μας πνευματικής ζωής και δημιουρ
γίας, ξεκίναγα ένα ταξίδι επίμονο, 
απαιτητικό και εκστασιακό στη 
ζωή, στο έργο και στην προσωπικό
τητα του Γιώργου Σαραντάρη, ένα 
ταξίδι που κλείνει εφέτος τα 20 
χρόνια.

Ολυμπία Καράγιωργα

Στους σταθμούς του ταξιδιού, συ
ναντούσα μερικές απ’ τις πιο ουσια
στικές ανθρώπινες φυσιογνωμίες  
του ελληνικού χώρου που υπήρξαν 
για μένα μια ιδανική εισαγωγή στην 
πιο εσωτερική Ελλάδα, που ερχό
μουν να κάνω αληθινή, καθημερινή 
μου πατρίδα, και όχι πια γαλάζιο 
όνειρο και μια λέξη στο διαβατήριο, 
όπως υπήρξε κάτω στην Αίγυπτο 
και πέρα στην Αμερική: Μελισσάν- 
θη, Πεντζίκης, Λίτσα Παπαντωνίου, 
Σκαρίμπας.

Και άλλα ονόματα το κάθε ένα με 
τη δίκιά του πλούσια Ελληνική  
ζωή.

Η ζωή μου πλούτυνε σε ποίηση, 
σοφία και ανθρώπινη γνωριμία.

* * *

Πέρυσι, μια μέρα του Φλεβάρη 
γυρίζοντας αφηρημένα το ημερολό
γιο πάνω στο γραφείο μου, να δω τι 
μέρα έχουμε, αναπήδησα — 25 του 
Φλεβάρη, ημέρα που πέθανε ο Γ. 
Σαραντάρης, όπως μου είπε η αδερ
φή του*, πιότερο ψυχή και πνεύμα 
παρά σώμα — σβυσμένο και τυραν- 
νισμένυ απ’ τις κακουχίες της Αλ
βανίας — σε κείνη την κλινική.

• Ο κ. Γιώργος Μαρινάκης δίνει ως 
χρονολογία θανάτου την 26η Φεβρουά
ριου 194 ί (Σ. τ. επιμ.).

Ως πότε αυτή η ημερομηνία, αυτό 
το όνομα δε θα σήμαινε τίποτα για 
τον Ελληνικό λαό;

«Κάθε Μέρα Παντού». Ναι, εκεί 
έπρεπε να ακουστεί. Να μπει σε 
σπίτια, σ ’ αυτοκίνητα, σε ταξί, σε 

Πήρα τηλέφωνο την ΕΡΤ, στο καφενεία η ύπαρξη κι η ποίησή του.

Έ να  σκίτσο και λίγα λόγια
του  Ν. Γ. Πεντζίκη για τον Γ. Σαραντάρη
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Στο σκίτσο αυτό του Γιώργου Σαραντάρη φτιαγμένο από τον 
Νίκο Γαβριήλ Πεντζίκη “τελειώνοντας ο Σεπτέμβριος του 1935” 
στο επάνω μέρος του υπάρχουν σημειωμένα τα εξής κατά σειρά 
γράμματα:

Γ.ν.σ.τ.χ.τ.Η.μ.
και κάτω απ’ τα γράμματα αυτόγραφο κείμενο του Πεντζίκη, το
εξής:

Γνωρίστηκα με τον συνομήλικό μου νέο τον ποιητή ΣΑΡΑΝΤΑ
ΡΗ. Είθελα να τον αρνηΟώ. Τι; σημαίνει διαροτούμαν αυτό το 
αντίκρυσμα της ζωής αποκλειστικά μέσο της σκέψης. Είπα πως 
αυτό δεν είναι από άνθρωπο. Βασανίζουμαν όμως, δεν σβύνεται ό,τι 
υπάρχει, πρέπει να το εννοήσουμε. Γι' αυτό τον ζήτηξα περισσότερο. 
Τον έβλεπα και μιλούσαμε. Σκάφτηκα: υπάρχει σ'αυτόν μια αναπει- 
ρία, χωρίς αυτό να είναι η μυωπία του. μιαν αναπειρια που το\ 
επαναφέρει στην ομορφιά. Φορές ομιλάει τόσα απλά, προσφέρει στην 
όραση την αθωότητα από τα γεωμετρικά σχήματα. Γίνεται φανερός
από την αδυναμία άνθρωπος.

Τελειώνοντας ο Σεπτέμβριος του ¡935.

(Από το «Αρχείο του Σαραντάρη» του κ. Γ , Μ(ψινακη)

«Ξέρετε σαν σήμερα...»
Σε μισή ώρα βρισκόμουν στην 

ΕΡΤ, στο γραφείο του «Κάθε Μέρα 
Παντού», και απαιτώντας, αν είναι 
δυνατό, ησυχία έγραφα το κείμενο 
που θα διάβαζα σε... 20 λεπτά μπρος 
στο μικρόφωνο. Σε λίγο απ’ το «Κά
θε Μέρα Παντού» ακουγόντουσαν 
αυτά:

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΙΗΤΕΣ

Δεν είμαστε ποιητές σημαίνει φεύγου
με.
Σημαίνει εγκαταλείπουμε τον αγώνα 
Παρατάμε τη χαρά στους ανίδεους 
Τις γυναίκες στα φιλιά του ανέμου 
Και στη σκόνη του καιρού 
Σημαίνει πως φοβόμαστε 
Και η ζωή μας έγινε ξένη 
Ο θάνατος βραχνάς

Βρίσκομαι εδώ και σ ’ αυτό το 
πρόγραμμα ακριβώς, γιατί θέλω όσο 
περισσότεροι Έλληνες γίνεται να 
μάθουν έστω και πως υπήρξε ένας 
Έλληνας ποιητής που πεθαίνοντας 
άδικα — ήξερε τέλεια Ιταλικά, Γαλ
λικά, Αγγλικά, μπορούσε να χρησι
μοποιηθεί στις ανακρίσεις αιχμαλώ
των, ήταν αδύνατο να σκοτώσει, 
ήταν πράος, ήταν ποιητής, δεν έβλε
πε χωρίς γυαλιά κι είχε χάσει εκεί 
στην Αλβανία τα γυαλιά του — 
άφησε πίσω του ένα τεράστιο και 
συγκλονιστικό έργο ποίησης, φιλο
σοφίας και κριτικής που ανήκει 
στον Ελληνικό λαό και πρέπει πια 
να το μάθει. Ό χι όπως τώρα που το 
ξέρουν μόνο οι λίγοι, οι ειδικοί, οι 
τυχεροί, αλλά όλοι μας, όλοι σας. 
Θα το ’θελε πολύ ο ίδιος, τον ένοια- 
ζε, εκτιμούσε κι άκουγε τη γνώμη 
του καθενός. Δεν είχε καμιά έπαρ
ση. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι 
ένας αληθινός άνθρωπος του πνεύ
ματος, ένας αληθινός ποιητής: ο 
ποιητής Γιώργος Σαραντάρης.

Ίσως αυτό να είναι και η απάντη
ση στο ερώτημα που υψώνεται: ΓΙΑ
ΤΙ ΕΜΕΙΝΕ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΟ ΜΕ
ΓΑΛΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΣΟΝ ΚΑΙΡΟ; 
Σαράντα δύο ολόκληρα χρόνια. Κι 
αν δεν ήταν το μεράκι κι η πίστη 
του φίλου του Γιώργου Μαρινάκη 
που φρόντισε και φροντίζει το έργο
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Αφιέρωμα στον Γιώργο Σαραντάρη

Νίκος Γαβριήλ Πεντζίχης*

Για τον Γιώργο Σαραντάρη
Με ρωτάτε γιατί δεν τον πήρανε στα σοβαρά ενόσω ζούσε, 

γιατί έμεινε άγνωστος τόσο καιρό — Ητανε φυσικό. Θα σας 
εξηγήσω:

Στην Ελλάδα ακόμα και σήμερα επειδή είμαστε άμεσα συναι
σθηματικοί καταλαβαίνουμε την ομορφιά όταν εμφανίζεται ως 
ομορφιά, τη δύναμη όταν παρουσιάζεται ως δύναμη. Δεν μπορού
με να δούμε την αδυναμία ως δύναμη.

Τα παιδιά κοροϊδεύουν τους ζητιάνους και τους ανάπηρους. 
Ό,τι είναι ιερότερο στον άνθρωπο — τη στέρηση — το κοροϊ
δεύουμε. Είναι ανθρώπινο.

Κι ο Σαραντάρης ε ί χ ε  στέρηση. Δεν ήταν όμορφος, είχε 
μεγάλο μέτωπο, στρόγγυλα μάτια, που μεγαλώναν πιο πολύ με τα 
γυαλιά. Η αναλογία του κεφαλιού του με το σώμα του ήταν 
αναλογία κεφαλής βρέφους με το σώμα κι όχι ανδρός. Και τα 
παιδιά είναι σοφότερα από τους μεγάλους. Αυτό όμως δεν 
εμποδίζει τους μεγάλους να τα δέρνουν — Αυτό μας δείχνει 
ολόκληρον τον Σαραντάρη.

Πώς να τον σεβαστούν οι ζωικοί; Αυτός ήταν ένας νηστικός 
άνθρωπος που όμως με την ένταση του την εσωτερική ζει πιότερο 
απ' τον χορτασμένο. Η δίψα του είναι πιο ξεδίψασμα απ’ το νερό 
της βρύσης.

Το έργο του βγήκε απ’ τον πόνο κι απ’ την στέρηση.
Μα στην Ελλάδα πιστεύουμε ότι πρέπει να ζούμε άμεσα. Δεν 

θέλομε να γίνομε καλόγηροι. Έτσι όμως δεν ζούμε αληθινά 
καμιά μας στιγμή. Διότι η αληθινή ζωή απαιτεί και την ήττα. 
Θέλομε να ’μαστέ πάντα δυνατοί. Και το μόνο που καταφέρνομε 
είναι ν ’ ασχημονούμε μετά πολυτελείας.

Κι εκείνον που δεν μας ακολουθεί, εκείνον που τολμάει να

διαφέρει, τον περιφρονούμε. Μα αν είναι άνθρωπος μ εσωτερική 
αξία, είναι φυσικό χρέος μας να τον περιφρονήσομε. Αστόν να 
τυραννιστεί, για να πονέσει και να φτιάξει έργο που θα μείνει. 
Κυρίως όταν έχει την αξία και την πλούσια παράδοση που 
κουβαλούσε μέσα του ο Σαραντάρης που έζησε και μεγάλωσε σε 
δυο μεριές της γης βαρειές από παράδοση: Την Κωνσταντινούπο
λη και την Ιταλία.

Κάθε Σεπτέμβρη μήνα ερχόταν στη Θεσσαλονίκη με κανένα 
καράβι της γραμμής. Ο γαμπρός του ήταν λιμενάρχης κι έτσι δεν 
πλήρωνε εισιτήριο. Την αγαπούσε τη Θεσσαλονίκη. Μπορούσε 
να ζήσει εδώ. Πηγαίναμε εκδρομές, ατέλειωτους περιπάτους 
στην παραλία, μιλάγαμε ασταμάτητα μέχρι το πρωί... Μα και η 
Θεσσαλονίκη τον αγαπούσε. Ήταν περιζήτητος γιατί ήταν 
πρόθυμος να συζητήσει και ν ’ ακούσει. Κι εμείς δεν είχαμε κοινό 
να μας πει αν το έργο μας είχε κάποια αξία. Κι ο Σαραντάρης δεν 
ήταν ένας οποιοδήποτε κοινό, ένας πρόχειρος κριτής. Κανείς δεν 
ήταν ικανός να μυριστεί την αξία ενός έργου όσο ο Σαραντάρης.

Ζητούσε ο ίδιος να του διαβάσουν. Εγώ του διάβαζα άρθρα. Κι 
εκείνος άκουγε. Με αλήθεια, κι ενδιαφέρον. Ό ταν ερχόταν η 
σειρά μου να τον ακούσω βαρυόμουνα.

—Εγώ δεν μπορώ, του ’λεγα.
—Το ξέρω. Εσύ δε μ ’ ακούς!

* Η απάντηση του Ν.Γ. Πεντζίκη σε έρευνα για τον Σαραντάρη που 
δημοσίευσε η Ολυμπία Καράγιωργα στον Ταχυδρόμο (τεύχος 22-5-1967). 
Αναδημοσιεύεται εδώ με την άδεια του Ν.Γ. Πεντζίκη.

του θα έμενε ακόμα πιο άγνωστος.
Ήταν μόνο και απόλυτα Ποιητής 

και Φιλόσοφος, κι ήταν ταπεινός 
και αληθινός. Ζούσε με ελάχιστα 
χρήματα για να μην προδίδει τη 
σκέψη και την έμπνευσή του. Δεν 
είχε ύφος. Λίγοι τον εκτίμησαν όσο 
ζούσε. Περίεργο μ’ αυτόν τον τόπο! 
Έχουμε ανάγκη να ’χει ο άλλος 
ύφος για να τον πάρουμε σοβαρά. Κι 
έχουμε και μια ζήλια για την ΑΞΙΑ 
(κι ο Σαραντάρης είχε πολλή) και 
μια ειρωνία για όποιον δεν είναι 
συνηθισμένος και καθημερινός. Και 
δεν ήταν καθόλου καθημερινός. 
Ζούσε σε μια έκσταση και σε μια 
σκέψη βαθιά.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΥΜΑ

Η  καρδιά μας είναι ένα κύμα, που δε 
σπάει στην ακρογιαλιά. Ποιος μαντεύει 
τη θάλασσα, απ ’ όπου βγαίνει η καρ
διά μας; Αλλά είναι η καρδιά μας ένα

κύμα μυστικό, χωρίς αφρό. Βουβά πιά
νει μια στεριά. Και αθόρυβα σκαλίζει 
το ανάγλυφο ενός πόθου, που δεν ξέρει 
απογοήτευση, και αγνοεί την ησυχία.

Πολλοί τον κορόϊδευαν. Πολλοί 
που δε θα ‘πρεπε.

« Οταν όλοι λείπουν, έρχεται ένα 
σκυλί και κουλουριάζεται πλάι μου. 
Είναι ένα ζώο που δεν άγγιξα ποτέ μου 
για να μην φύγει η ψυχή μου μαζί του.

Μια ασπίδα να προφυλαχτώ!»

Ο Γ. Σαραντάρης είναι ένας ποιη
τής που μέσα από το σπάσιμο των 
καλουπιών της ως τότε ποίησης — 
μέτρο, ομοιοκαταληξία, ανούσια πε
ριγραφή — άνοιξε καινούργιους 
δρόμους για την Ελληνική Ποίηση, 
για να πει πράγματα βαθιά και συ
γκλονιστικά για τη ζωή, την ψυχή 
και την καρδιά μας. Κι αυτός είναι ο 
ρόλος του αληθινού ποιητή. Μιλάει

αυτός για μας.

ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΕΙΧΑΜΕ 
ΛΗΣΜΟΝΗΣΕΙ

Μπορεί ένα από μας ν * αγαπήσει μια 
γυναίκα;
Ας βγει έξω
Ας περπατήσει προς τη θάλασσα 
Ας τραγουδήσει
Από τα κύματα θ ' ανθίσουν γυναίκες 

Οχι μονάχα για κείνον που τραγουδά 
Αλλά για όλους μας

Ό λοι θα μάθουμε ξανά τον έρωτα 
Σαν να μην ξέραμε ποτέ 
Σα να μην είχαμε λησμονήσει 
Γιατί τον είχαμε λησμονήσει

Κι ακόμα αυτό:

Ω τα πουλιά που ακούγαμε 
Δεν έμειναν πουλιά 

Έγιναν άξαφνα άνεμοι 
Και μας τρελλαίνουν

Ευχαριστώ».

Έτσι έκλεινε η εκπομπή.
Αργότερα, πίσω στο γραφείο της 

ΕΡΤ, είδα μάτια που πριν μοιάζαν 
άδεια, γεμάτα από όμορφη συγκίνη
ση και μια νέα κοπέλα να τρέχει να 
κλείσει τα 7 λεπτά μου στο «Κάθε 
Μέρα Παντού» με το «τραγούδι» πια 
του Σαραντάρη απ’ τον «Μεγάλο Ε
ρωτικό».

Αυτά και άλλα πολλά, για τον 
Γιώργο Σαραντάρη: αλλά όχι εδώ, 
στο βιβλίο μου πια, αν θέλει ο Θεός, 
κάποια στιγμή.

20.5.1948, Ν. Ψυχικό
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Ο ελεύθερος στίχος
του

Γιώργου Σαραντάρη
Η εμφάνιση και η ποιητική δράση του Γιώργου 
Σαραντάρη, συμπίπτει σχεδόν χρονικά με τη 
σημαντικότερη περίοδο της ελληνικής ποίησης 
του αιώνα μας, τη δεκαετία 1930-1940. Η ποιητι
κή παρουσία του γίνεται το 1933, την περίοδο 
εκείνη του μεσοπολέμου που επικρατεί ο καρυω- 
τακισμός και ο Γιώργος Σεφέρης δεν έχει δημο
σιεύσει το Μυθιστόρημα παρά μόνο τη Στροφή 
(1931). Ο ελληνικός υπερρεαλισμός δεν έχει 
διαμορφωθεί και οι ποιητικές παρουσίες του 
Θεόδωρου Ντόρρου το 1930 με τη συλλογή Στου 
Γλυτωμού το Χάζι και του Νικήτα Ράντου το 1933 
με τη συλλογή Ποιήματα δεν είναι παρά πρωτο
πόρες ενός νέου ποιητικού ξεσπάσματος που 
γυρεύει να καταργήσει κάθε μορφή και να μιλή
σει ελεύθερα, πέρα απ’ τη λογική, με μόνο στόχο  
την έκφραση του υποσυνείδητου· μιας ποίησης 
που το 1935 οριστικά θα παρουσιαστεί με την 
έκδοση της Υψικαμίνου από τον Εμπειρικό.

Ο Γιώργος Σαραντάρης παρουσιάζεται εξαρ
χής ποιητικά διαμορφωμένος. Ανοίγει ένα δρόμο 
στενό μα προσωπικό για μια νέα ποίηση, ανάλο
γη σε μορφή και περιεχόμενο με την ποίηση 
του Ιταλού ποιητή Τζουζέπε Ουγκαρέτι. «Τώρα η 
ποίηση είναι αλλοιώτικη», διακηρύττει, ενώ α
παγγέλλει τραγουδιστά Ουγκαρέτι και Ελυάρ 
που θαυμάζει πολύ1.

Το 1933 ο Σαραντάρης 25 χρόνων, επιστρέφει 
στην Ελλάδα από την Ιταλία όπου ζούσε μόνιμα 
και δημοσιεύει την ποιητική του συλλογή Οι 
Αγάπες του Χρόνου, αποτελούμενη από 16 ποιήμα
τα. Μικρά, βραχύλογα τα ποιήματα αυτά, με 
φανερά τα ίχνη της ατελούς κατοχής της ελληνι
κής γλώσσας από τον ποιητή, εκφράζουν φευγα
λέα συναισθήματα, που κυμαίνονται από τις 
ερωτικές αναμνήσεις ως τις μεταφυσικές αναζη
τήσεις. Ποιήματα γεμάτα λυρισμό, χαμηλούς 
τόνους, στοχαστική διάθεση, έχουν παραμερίσει 
την αυστηρή παραδοσιακή φόρμα, πράγμα που 
δηλώνει τη θέληση του Σαραντάρη να εκφραστεί 
νεοτερικά. Σ’ ένα κείμενό του σχετικό με την 
ποίηση και το στίχο επισημαίνει: «Κάθε στίχος 
έχει έναν ορισμένο αριθμό συλλαβών. Στην 
ποίηση της Δύσης και στη δική μας νεοελληνική 
ποίηση, τα ποιήματα που ακολουθούν την παρά
δοση, γράφονται σε στίχους που κρατούν όλοι 
τον ίδιο αριθμό συλλαβών. Αλλά και, αν τούτο 
δεν συμβαίνει στα ποιήματα με τους λεγόμενους 
ελεύθερους στίχους, πάντως και σε τούτα, (όταν 
δεν ακολουθούν τις ακρότητες των υπερρεαλιστι
κών θεωριών) υπάρχει κάποια αναλογία ανάμεσα 
στους αριθμούς των συλλαβών του κάθε στίχου, 
εκείνη τουλάχιστον η αναλογία, που μαζί με τις 
εσωτερικές του στίχου αρμονίες των φωνηέντων 
και των συμφώνων, επιτρέπει στην ομιλία μας να 
φανερώσει και να κάνει απτή τη μουσική που της 
ανήκει*»2.

Στα ποιήματα της συλλογής, αν όχι σε όλα 
σίγουρα στα περισσότερα, συναντάμε μετρικά 
σχήματα που συνήθως περιέχουν δύο ή τρία 
διαφορετικά μετρικά είδη. Μιλάμε λοιπόν για 
ελευθερωμένα ποιήματα, στο σώμα των οποίων 
παρεμβάλλονται και στίχοι άμετροι. Προωθείται 
μια βαθμιαία αποκοπή από την παραδοσιακή 
φόρμα, μέσα από τη διατάραξη εναλλασσόμενων 
μέτρων, τροχαίων ή ιάμβων κυρίως, ή ακόμη και 
μέτρων τρισύλλαβων. Δεν λείπουν όμως και 
ποιήματα που ακολουθούν ένα μετρικό σχήμα, 
αυξομειώνοντας τον αριθμό των συλλαβών σε 
κάθε στίχο.

Ζωή Τσαντζαρίδον

Η δεύτερη συλλογή του Σαραντάρη που δημο
σιεύεται το 1934 με τον τίτλο Ουράνια κι η 
επόμενη συλλογή του 1935 με τον τίτλο Αστέρια— 
συλλογή που ονομάστηκε έτσι μετά από επιλογή 
και δύο άλλων εδεχόμενων τίτλων: «Σημεία της 
ύπαρξης» και «Της ύπαρξης άκρα»3 — δεν ξεχω
ρίζουν θεματολογικά και μορφικά από την προη
γούμενη. Ποίηση αποσπασματική, ενδόμυχη, α
κτινωτή, που αποφεύγει τη μεγαληγορία. Τόνοι 
απαλοί, ανάεροι. Από αυτές τις συλλογές κι 
έπειτα, ο Σαραντάρης εγκαταλείπει την παραδο
σιακή στίξη, χρησιμοποιώντας παύσεις κι αλλα
γές τόπου που δηλώνονται με κεφαλαία γράμμα
τα. Ας δούμε όμως το ποίημα «Μύθος» που 
παρουσιάζει περισσότερο ενδιαφέρον:

Η  σιωπή των ματιών ενός ανέκφραστου κοριτσιού 
(σφίγγα γεννημένη σε μια χαραυγή)
Λικνίζει τα ερείπια της αιώνιας πολιτείας.

Ποίημα σύντομο που με υπαινικτικό τρόπο 
παραπέμπει στον τίτλο. Η μεταφορά ανάμεσα 
στον πρώτο και δεύτερο στίχο δημιουργεί τολμη
ρή ταύτιση των δύο αυτών εικόνων, με αποτέλε
σμα την παραγωγή ποιητικής θερμότητας. Ο 
επιγραμματικός χαρακτήρας του ποιήματος βοη
θάει στην όξυνση της σκοτεινότητάς του, παρ ό
λη την συντακτική παρατακτικότητα των στοι
χείων του τίτλου. Ο ποιητικός ρυθμός τελικά, ως 
συνισταμένη των εσωτερικών κινήσεων του στί
χου, λειτουργεί στο ποίημα αυτό που δεν είναι 
παραδοσιακό αλλά σύγχρονο. Σε τούτες τις δύο 
συλλογές, τα σε ελεύθερο στίχο ποιήματα είναι 
περισσότερα και η παρεμβολή έμμετρων στίχων 
περιορίζεται. Στο σύνολό τους, ακόμα και αν 
εμπεριέχουν μετρικές κανονικότητες είναι πολύ 
προωθημένα. Από τη συλλογή Αστέρια εντοπί

ζουμε το «Κύκνειον Ά6μα» γραμμένο στην Ιτα
λία την εποχή που ο Σαραντάρης βρισκόταν εκεί 
εξαιτίας του θανάτου του πατέρα του:

Ο θάνατος, μονάχα αυτός /Λέρω σε την ψυχή μας 
Που ‘χε τα μάγουλα λευκά /  Σαν της αυγής τα δώρα

Η  λάσπη επλήγωσε τ ' αβρά χέρια /  Που φέρνανε
αγάπη να πονούν 

Στο ρόδινο πρόσωπο και χώμα /  Μιας εύπιστης
ευρύχωρης ημέρας.

#
Το ποίημα οργανώνεται σε δύο τετράστιχες 

στροφές, από τις οποίες η πρώτη έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον από μορφική άποψη. Στη στροφή 
αυτή κυριαρχεί το ιαμβικό μέτρο, ενώ ως προς το 
μήκος των στίχων εναλλάσσεται ο δσύλλαβος με 
τον 7σύλλαβο. Μετά από μια προσεκτικότερη 
παρατήρηση, θα βλέπαμε καθαρά ένα είδος κανο
νικού τεμαχισμού μέσα σε δύο στίχους, ενός 
ιαμβικού 15σύλλαβου με την τομή στην όγδοη 
συλλαβή. Η χρησιμοποίηση όμως ενός τέτοιου 
στίχου που δίνει παραδοσιακές αποχρώσεις, δεν 
είναι άσχετη με το ότι συμπορεύεται με την 
περιγραφή του θανάτου, με τρόπο που προσιδιά
ζει και παραπέμπει — αν θέλουμε — στο δημοτι
κό τραγούδι. Φαίνεται λοιπόν, πως ο Σαραντάρης 
θέλει να μιλήσει για το θάνατο απλά, όπως ο 
λαός, θέλει με λαϊκότροπο λόγο — επηρεασμέ
νος από τη δημοτική παράδοση — να εκφράσει 
μια καθολική αντίληψη. Στη δεύτερη στροφή 
υπάρχουν δύο ιαμβικοί στίχοι, ο δεύτερος που 
είναι ΙΟσύλλαβος οξύτονος και ο τέταρτος που 
είναι 11 σύλλαβος παροξύτονος.

Ο Σαραντάρης ήταν ίσως προορισμένος να 
αναδειχθεί ως «φιλοσοφικός» ποιητής. Μέσα 
από την ποίησή του τείνει στην ηθική και 
μεταφυσική. Ας μην ξεχνάμε ότι υπηρέτησε και 
τη φιλοσοφία. Δημοσίευσε τρία φιλοσοφικά δο
κίμια και μπήκε συχνά με τις φιλοσοφικές διατυ
πώσεις του στη σφαίρα του ποιητικού λόγου. Τα 
υλικά όμως που χρησιμοποιεί στην ποίησή του 
δεν είναι νέα. Ανήκουν στην παραδοσιακή ποίη
ση. Συχνά, ωστόσο, στους στίχους του συναντά
με τολμηρές εικόνες και παρομοιώσεις που δί
νουν με την τριβή τους νέα αίσθηση ποιητική 
και στα ποιήματα του ένα μοντέρνο χαρακτήρα.

Η ποιητική του παραγωγή συνεχίζεται με τις 
δύο επόμενες μικρές συλλογές του, τις Ουσίες 
που περιλαμβάνει 9 ποιήματα και τη Σαγήνη που 
περιέχει 8 ποιήματα, συλλογές που δημοσιεύτη
καν στο περιοδικό Νέα Γράμματα το 1936 και 
1937 αντίστοιχα. Το μοτίβο που χαρακτηρίζει τα 
νοήματά τους είναι κοινό με τις προηγούμενες 
συλλογές, μόνο που κάπου κάπου διακρίνεται μια 
περισσότερο συχνή χρήση άλογων στοιχείων,
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Αφιέρωμα στον Γιώργο Σαραντάρη
που όμως δεν οφείλονται — πιστεύω — στη 
συνειδητή υιοθέτηση της αυτόματης γραφής αλ
λά σε κάποια επίδραση από την υπερρεαλιστική 
κίνηση που φουντώνει αυτή την εποχή. Ας 
κοιτάξουμε όμως το ποίημα «Χαράζει ο πόθος» 
από τις Ουσίες:

Χαράζει ο πόθος /  Χαρά θεού 
Η  δόξα ο χορός των χεριών μας, /  Προβάλλει 
Ανάβει ο ουρανός /  Οι στιγμές, πλάσματα,

βαραίνουν

Έχει ιδιαίτερη σημασία το μήκος των στίχων, 
που ειδικά στο ποίημα αυτό ποικίλλει με λει
τουργία επικουρική της ποιητικής συγκίνησης. 
Η παρήχηση του χ στους τρεις πρώτους στίχους 
κλιμακώνει τη ρυθμική κίνησή τους, ενώ η 
ωραία μεταφορά του τρίτου στίχου διαταράσσει 
αλλά όχι επαρκώς τη λογικότητα της εικόνας 
στην οποία παραπέμπει, ώστε να μην τη θεωρή
σουμε άλογη. Το ποίημα δεν είναι υπερρεαλιστι
κό αλλά αρκετά προωθημένο. Η περιγραφή μιας 
στιγμής γίνεται με αποσιώπηση πολλών στοι
χείων και παρουσίαση μόνο ορισμένων. Η έντα
ση των στίχων «ανάβει ο ουρανός», «οι στιγμές 
[...] βαραίνουν» είναι νομίζω ενδεικτική της 
ποιητικής ακρίβειας στην οποία θέλει να οδηγή
σει ο Σαραντάρης.

Αν κρίνουμε από την ονομασία Σαγήνη της 
επόμενης συλλογής, θα συμπεράνουμε πως τα 
ποιήματα που στεγάζονται κάτω από αυτόν τον 
γενικό τίτλο, περιγράφουν κάποιες στιγμές ανά
λογης εμπειρίας. Πράγματι, η ποιητική γραφή 
εδώ γίνεται ακόμα πιο σύντομη, πιο αποσπασμα
τική, οι φευγαλέες εικόνες ενισχύονται και κάπο
τε αισθανόμαστε ότι το ποίημα το ίδιο κόβεται 
απότομα πριν από την ολοκλήρωσή του. 'Οσο 
αποσπασματικός όμως και αν είναι ο λόγος, όσο 
υπαινικτικός, σκοτεινός ή υποφωτισμένος ο στί
χος, ο τίτλος του ποιήματος προσανατολίζει τον 
αναγνώστη βοηθώντας τον με μια διανοητική 
διεργασία αναζήτησης σχέσεών του με το ποιη
τικό περιεχόμενο. Ας σταθούμε, όμως, στο ποίη
μα «Σελήνη»:

Σε).ήνη αθρόα παρουσία /  Ελένη η καμπύλη του
κόσμου

Μ  εβένινη σημασία /  Η  πύ/^} ανοίγει στον ξένο 
Στ'αγέρι /  Τ 'αλέτρι οργώνει τον κάμπο 
Εκεί που δεν βλέπει η καρδιά

Βελάζουν τ ’ αστέρια στην κρύπτη.

Ολο το ποίημα κλιμακώνεται με εικόνες. 
Είναι άλογη η αλληλουχία μεταξύ των δύο 
πρώτων στίχων κι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η 
ταύτιση του ονόματος Ελένη με την καμπύλη του 
κόσμου. Αυτό βέβαια παραπέμπει στο ίδιο το 
όνομα Ελένη που από τα φθογγικά συστατικά 
του αποδίδει πλαστικότητα και ευκαμψία. Στο 
σημείο αυτό αξίζει να υπογραμμίσουμε την ευρη- 
ματικότητα του Σαραντάρη, ως προς την παράλ
ληλη τοποθέτηση των δύο λέξεων Σελήνη και 
Ελένη που τόσο μοιάζουν μεταξύ τους. Η εναλ
λαγή ασύνδετων εικόνων δημιουργεί ρυθμικότη- 
τα λόγου που σε συνδυασμό με ορισμένες λέξεις 
της καθημερινής ζωής, λέξεις όπως: αλέτρι, 
οργώνει, βελάζουν, δίνουν ξεχωριστή φόρτιση 
στο ποίημα. Ο τελευταίος στίχος, τόσο πρωτοπο
ριακός, θυμίζει υπερρεαλιστική εικόνα που ενέ
χει και κάποια ειρωνία, κάποια φαιδρή απόχρω
ση. Δημιουργείται η εντύπωση έτσι, πως εδώ ο

ποιητής αναθεωρεί τα γλωσσικά υλικά του, τα 
αλλάζει, τα εμπλουτίζει με λέξεις πιο ζ ω ν α ν π ^  
πιο οικείες, πιο καθημερινές. Στην πραγματικό
τητα όμως αυτό δεν ισχύει. Ό χι γιατί ο Σαρα
ντάρης στερείται της γνώσης καθημερινού λεξι
λογίου, αλλά γιατί προτιμά τη χρήση μ ια ς γλώσ
σας πνευματικής, -γεμάτης αφηρημένες λέξεις, 
κατάλληλη να εκφράσει τις μεταφυσικές αναζη
τήσεις και τις υπαρξιακές αγωνίες του.

Η επόμενη ποιητική του συλλογή Εικόνες 
Ρέμβης, δημοσιευμένη το 1938 στα Νέα Γράμματα 
και το 1939 στις Μακεδονικές Ημέρες αποτελείται 
από 25 ποιήματα, τα 6 από τα οποία δεν είναι 
γραμμένα σε στίχο. Σπερματικά σ ένα ποίημα 
αυτής της συλλογής κι ολοκληρωτικά σ ’ ένα 
δεύτερο, επισημαίνουμε την παρουσία ^σύλλα
βων στίχων. Το ποίημα «Γιορτή» που οργανώνε

ται με ελεύθερους στίχους, περιέχει στο πρώτο 
δίστιχο «έναν ιαμβικό 15σύλλαβο, η τομή του 
οποίου συμπίπτει με το τέλος του πρώτου στίχου.

Ω τα στολίδια της χαράς /  που είναι χαρά κι εκείνα

Δημιουργείται έτσι η εντύπωση ότι αυτό το 
δίστιχο λειτουργεί σαν όχι εξαρτημένο στοιχείο 
του όλου ποιήματος, πράγμα που ενισχύεται με 
την παρεμβολή ενός κενού μεσοδιαστήματος 
ανάμεσα σ ’ αυτό και το υπόλοιπο ποίημα. Ας 
επιμείνουμε όμως στο ποίημα «Είταν μια μέρα 
γελαστή», που παρουσιάζει στιχουργικό ενδιαφέ
ρον:

Είταν μια μέρα γελαστή /  Που τη χόρευαν όλοι
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Ένα άγνωστο γράμμα
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Απόσπασμα από γράμμα τον ποιητή προς την 
ποιήτρια Μελι,σσάνδη

Ένα σοφός μας άκουγε ζανά /  Να λέμε παραμύθια

Εκελαϊόούσαν όλο πιο γλυκά /  Τα σύννεφα τα
δέντρα.

Κι είταν μια τρέλλα τα πουλιά /  Που ακούμπαγαν
στην πλάση.

Η γνωστή πια μέθοδος ενσωμάτωσης δημοτι- 
κοφανούς μέτρου, ακολουθείται στο ποίημα αυ
τό. Μόνο που το μετρικό σχήμα των εναλλασσό
μενων δσύλλαβων και 7σύλλαβων ιαμβικών 
στίχων, υπάρχει στο πρώτο και τελευταίο δίστι
χο. Στα ενδιάμεσα δίστιχα αλλάζει το μήκος του 
πρώτου στίχου και φτάνει τις 10 συλλαβές, ενώ 
παραμένει σταθερό το μήκος του δεύτερου. Σε 
γενική θεώρηση όμα)ς, το ποίημα διατηρεί μια 
λεπτή ισορροπία ανάμεσα στον δημοτικό ^ σ ύ λ 
λαβο και σ ’ ένα διαφοροποιημένο στίχο που 
δημιουργεί ο ποιητής βασισμένος στο δημοτικό 
πρότυπο. Υποβόσκει λοιπόν, η προσπάθεια χρη
σιμοποίησης του παραδοσιακού στοιχείου με 
προσωπικό τρόπο, προσπάθεια που εκδηλώνεται

και με τον τεμαχισμό του 15σύλλαβου σε δυο 
ημιστίχια, πράγμα που εκφράζει τη θέληση για 
προσωπική διαμόρφωση και προσαρμογή  
σύμφωνα με τις ποιητικές ανάγκες — του δημοτι
κού στίχου. Η γνώση της ελληνικής λαϊκής 
παράδοσης από τον Σαραντάρη, όπως πιστο
ποιείται από τη χρήστΊ του λαϊκού μέτρου, είναι 
συνδυασμένη με την παράλληλη γνώση της ελ
ληνικής λογοτεχνίας και των αντιπροσώπων της. 
Μελετητές όπως ο Μερακλής και ο Καραντώνης 
συμφωνούν, πως από την ποιητική μας παράδο
ση, η ιταλική του αγωγή τον έφερε πιο κοντά 
στο Σολωμό — με τον οποίο ο Μερακλής τον 
παραλληλίζει4 -  αλλά δέχονται κι υπογραμμί
ζουν το θαυμ ασμό του Σαραντάρη για τον Καβά- 
φη. «Ο Καβάφης είναι ο μεγάλος σας ποιητής. 
Οι άλλοι είναι του περασμένου αιώνα»5, ομολο
γεί ο ίδιος κι αφιερώνει στον αγαπημένο του 
ποιητή ένα ποίημα που το 1939 δημοσιεύεται 
αυτόνομα, χωρίς να περιλαμβάνεται σε ευρύτερο 
κύκλο ποιημάτων, με τίτλο «Κ. Καβάφης».

Το οοι-ρι^ των δημοσιευμένων ποιημάτων του 
κλείνει με ιη δημοσίευση της τελευταίας ποιητι

κής του συλλογής το 1940 με τίτλο Στους Φίλους 
μιας Ά λλης Χαράς, αποτελούμενης από 38 ποιή
ματα, και δύο μεγάλων ποιημάτων τον ίδιο χρόνο  
στα Νέα Γράμματα. Με τη συλλογή αυτή, ο 
Σαραντάρης καθιερώνεται στον ποιητικό χώρο 
ως «ένας από τους μετρημένους “ μοντέρνους” 
που είναι συγχρόνως κι ειλικρινείς»6. Όπως 
φαίνεται από αρκετούς στίχους του ο Σαραντά
ρες έχει αρχίσει να ερωτοτροπεί με τη ρίμα και 
ερωτοτροπεί πιο συνειδητά με το μέτρο. Σε 
πολλά ποιήματα βρίσκουμε εμβόλιμους έμμε
τρους στίχους, που μέσα σ ’ ένα σύνολο άμετρων, 
διαταράσσουν τη φαινομενική πεζολογία με ρυθ
μικά πατήματα. Μεγαλύτερος αριθμός ποιημάτων 
— συγκριτικά μ’ όλες τις προηγούμενες συλλο
γές — περιέχει τώρα δημοτικούς 15σύλλαβους. 
Ορισμένα από τα ποιήματα αυτά πλησιάζουν 
κατά πολύ τόσο τη δημοτική στιχουργία όσο και 
το λαϊκό λεξιλόγιο. Αυτό ωστόσο δεν απορρίπτει 
τη συνεμφάνιση τολμηρών εικόνων και συμβολι
σμών, άλλοτε μέσα στο ίδιο το έμμετρο ποίημα 
κι άλλοτε σε ξεχωριστό, την παρουσία διαταραγ- 
μένων από άποψη μέτρου στίχων, δηλαδή έμμε
τρων που χωλαίνουν μετρικά, που σε συνδυασμό 
με τις συχνές χασμωδίες, έκαναν πολλούς σύγ
χρονους κριτικούς να καταδικάσουν εν μέρει 
έναν ποιητή πον, ενώ παρουσιάζει ορισμένους 
στίχους με αξιόλογα χαρίσματα, καταστρέφει το 
αρμονικό ποιητικό του σύνολο με τέτοιες αδι
καιολόγητες παρεκτροπές.

Ένας μεγάλος αριθμός ποιημάτων, πολύ με
γαλύτερος από όσα δημοσίευσε, συνιστά το σώ
μα των αδημοσίευτων ποιημάτων του Σαραντάρη, 
ένα μέρος των οποίων περιλαμβάνεται στον τόμο 
που το 1961 εξέδωσε ο Γ. Μαρινάκης. Τα αδημο
σίευτα αυτά ποιήματα είναι συγκροτημένα σε 19 
κύκλους, τους εξής: Της θάλασσας, του ήλιου, 
του ύπνου, του αέρα, της λύπης, τ’ ουρανού, της 
άνοιξης, της μέρας και του καιρού, της μουσι
κής, των πουλιών, των λουλουδιών, της ποίησης, 
της Ιταλίας, των δέντρων, των κοριτσιών, της 
αγαπημένης, του έρωτα, της ομίχλης και διάφο
ρα.

Τα έργα που συναντάμε εδώ ποικίλλουν σε 
περιεχόμενο και μορφή και συνήθως υποτάσσο
νται σ ’ ένα ποιητικό μήνυμα που αναπτύσσουν 
κατά βάθος. Πολλά μετρικά σπαράγματα συ
γκρατούν την τονική κανονικότητα και πολλοί 
ελεύθεροι στίχοι, εναλλασσόμενοι με έμμετρους, 
διαταράσσουν την παραδοσιακή στιχουργική αυ
στηρότητα που ποτέ δεν ακολουθείται. Ένα πιο 
προσεκτικό κοίταγμα, όμως, ορισμένων ποιημά
των είναι σκόπιμο. Ας πάρουμε το ποίημα «Τ ά
στρα ε ρυμούλκησαν»:

Τ ’ άστρα ερυμούλκησαν /  Την όψη των πραγμάτων 
Και πιο σοφά επρόφεραν οι χρόνοι /  Τ ’ όνομα των

ομοιωμάτων.

Οι πόνοι εσηκώθηκαν ολόρθοι /  Οι βράχοι κατρα
κύλησαν πιο πάνω.

Το ποίημα διαρθρώνεται στροφικά σε δύο 
τετράστιχες στροφές. Στην πρώτη ενυπάρχει η 
ομοιοκαταληξία: «πραγμάτων-ομοιωμάτων» και 
στη δεύτερη, μια λανθάνουσα ομοιοκαταληξία 
μεταξύ πρώτου και τρίτου στίχου. Παρ όλο το 
μετρικό συγκράτημα από το ιαμβικό μέτρο 
που χωρίς να είναι αυστηρό, δημιουργεί αρκετά 
μετρικά ρήγματα — οι στίχοι φανερά νεοτερί
ζουν. Πολλοί από αυτούς ανατρέπουν τη λογική 
σύνδεση των εικόνων που εμπεριέχουν κι έτσι 
αντισταθμίζεται η παραδοσιακή κατά κάποιο 
τρόπο οργάνωση του ποιήματος με την προχω
ρημένη εικονοποιΐα.
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ*

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ

θ  ’ ανάψω δάφνες να φλομώσει ο ουρανός 
Μήπως και μυριστείς πατρίδα και γυρίσεις 
Μ εσ 'α π 'τα  δέντρα που σε γνώριζαν και που γι'αυτό  
Τη στιγμή του Θανάτου σου άξαφνα τινάξανε άνθος

Εμάς τους γύφτους άσε μας 
Τους «οικούντας εν τοις κοίλοις»
Τι δε νογάμε από γιορτή

Και τα πουλιά δε βάνουμε προσάναμ- 
Μα στον ύπνο μας καθώς μας είχε μυήσει 
Δώθε από τη φθορά πλέκουμε τους κισσούς 
Μακριά σου πιο κι α π ’ το Λ του Κενταύρου

«Ως εν τινι φρουρά εσμέν»
Μαργωμένοι μ εσ 'σ το ν  χρόνο 
Κι από τραγούδι αμάθητοι

Μόνος εσύ ο αιρετικός της ύλης α λλ ’
Ομόθρησκος των αετών το ύστερο άλμα 
Τόλμησες. Κι οι ποιμένες σ ' είδανε της Πρεμετής

Μ εσ ’στης ά)Λης χαράς το φως να οδοιπορείς πιο νέος

Τι κι αν ο κόσμος μάταιος 
Έχεις μιλήσει ελληνικά 

Ως «εις τον έπειτα χρόνον»

Κι από την ομιλία σου ακόμη 
Βγάνουν θυμίαμα οι θαλασσινοί κρίνοι 
Και κάποιες θρυλικές κοπέλες κατά σε 
Μυστικά στρέφουνε τον καθρέφτη του ήλιου.

1955

* Από τη συλλογή Τα Ετεροθαλή ( Ί κ α 
ρος, 1980). Αναδημοσιεύεται με την ά
δεια του ποιητή.

Στα αδημοσίευτα ποιήματα, γίνεται πάγια πια 
συνήθεια του Σαραντάρη να δίνει τίτλο αντιγρά
φοντας τον πρώτο στίχο, γεγονός που κατά τη 
γνώμη μου μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα, ή 
τη θέληση απαλλαγής από τη διαδικασία εύρε
σης τίλτου, ή την επιτήδευση του πρώτου στίχου 
έτσι ώστε να είναι ενδεικτικός του όλου ποιητι
κού περιεχομένου, προσδιορίζοντάς το αυτοδί
καια ως επικεφαλίδα του. Ας σταθούμε επίσης 
στο ποίημα «Η ώρα είταν εικόνα».

Η  ώρα είταν εικόνα /  Αντίστροφα ο νους μας είταν ο 
μοχλός /  Κυπαρίσσια ανέβαιναν το χώμα /  Ο 
χρυσός ανέβαινε τα ρυάκια /  Η  ομίχλη το χιτώνα /  
Έμελλε να πιάσει του χειμώνα /  Κω μια βοή 

καθάρια χλιμιντρούσε /  Σα να μην πέθαιναν οι αυγές 
/  Σε κανένα λιβάδι /  Τα ορειχάλκωνα είδωλα 
ξεσπούσαν /  Σε δάκρυα και τινάγματα /  Τα νηπενθή 
αγέρωχα περνούσαν /  Με τα βιολιά στον ώμο /  Κι 
είτανε πάλι το τραγούδι κύκλος /  Κι ειτανε πάλι το 
τραγούδι κύμα /  Κι είτανε πάλι το τραγούδι ύπνος /  
Που αιθεροβόσκει μόλις δειλιάσουν /  Μόλις ξαπο
στάσουν οι χορδές του πόνου /  Κι είταν ώρα πολλή 
μες το χειμώνα /.

Η  ξαστεριά μεθούσε μας τα ποίμνια

Ελεύθερο μορφικά το ποίημα, με έντονες εικο
νικές αναπλάσεις που δεν γίνονται άλογες παρά 
τη σκοτεινότητα, παρά τη χαλαρή αλλά πάντα 
υφιστάμενη έλλογη διασύνδεσή τους. Οι επανα
λήψεις τονίζουν το ποιητικό στοιχείο και στερε
ώνουν ρυθμικά τους στίχους. Το νεόκοπο ρήμα 
«αιθεροβόσκει» ενισχύει την ποιητική ατμό
σφαιρα. Το φαινόμενο δημιουργίας νέων λέξεων 
που βρίσκουμε στο Σαραντάρη γίνεται περισσό- 
τρο απτό και συχνό στον Ελύτη. Ο Σαραντάρης 
άλλωστε, ήταν ο εμψυχωτής του νεαρού τότε 
Αλεπουδέλη, αυτός που τον παρακίνησε να δη
μοσιεύσει τα πρώτα του ποιήματα.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθούμε πολύ 
συνοπτικά στη σχέση του Σαραντάρη με τον 
υπερρεαλισμό, σχέση μ’ ένα κίνημα επαναστατι
κό, που πρόσφερε πολλές δυνατότητες για νέους 
ποιητικούς αυτοσχεδιασμούς απαλλαγμένους α
π’ τη νόηση, γεμάτους τόλμη για ανορθόδοξους 
συνδυασμούς εικόνων που θα κινήσουν ποιητικά 
το στίχο και θα υποβάλουν τη μόνη πραγματική 
έκφραση του υποσυνείδητου. Μια προσωπική 
του μαρτυρία για τον υπερρεαλισμό υπάρχει σε 
επιστολή του που έστειλε για δημοσίευση στα 
Νέα Γράμματα απαντώντας στα λεγόμενα του 
Νίκου Καλαμάρη: «Ο υπερρεαλισμός, κατά τη 
γνώμη μου, θα μείνει σα μια αισθητική πείρα, 
όχι βέβαια απαραίτητη, αλλά μήτε βλαβερή στον 
ποιητή που τη δοκίμασε, εφ’ όσον εννοείται, ο 
ίδιος πριν τελειώσει το ποίημά του παύει να είναι 
υπερρεαλιστής [...] Και δεν είναι ντροπή να 
ομολογηθεί πως κάτι μάθαμε από τον υπερρεαλι
σμό τόσο εγώ όσο όλοι στον τόπο μας»8.

Η στιχουργημενη παραγωγή του Σαραντάρη 
πλουτίζεται και με πολλά πεζά, η μελέτη των 
οποίων δε θα μας απασχολήσει στο άρθρο αυτό. 
Αρκούμαστε μόνο στην αναφορά των συλλογών 
του με πεζά κείμενα, που είναι: τα Γράμματα σε 
μια Γυναίκα, τα Έξι Ποιήματα στη μνήμη του 
Ρεμπώ και οι Παρενθέσεις. Θα χαρακτηρίζαμε τα 
κείμενα αυτά ως λυρικές πρόζες, όχι όμως ως 
πεζά ποιήματα. Απουσιάζει από αυτά ο δονούμε- 
νος λόγος που προέρχεται από την άλογη αλλη
λουχία και κατά συνέπεια λείπει η πηγή προσω
διακής ενέργειας που θα κινούσε ποιητικά την 
πρόζα9.

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε σε μια σειρά συ
μπερασμάτων:

Ο Σαραντάρης, επηρεασμένος από τον Ουγκα-

ρέτι έτεινε με την ποίησή του σε μια επιγραμμα
τική βραχυλογία. Πάσχισε να μετατρέψει τον 
ανικανοποίητο πόθο του για γεύση όλων των 
ηδονών της ζωής, σε πόθο αθανασίας, τραγούδι 
ένωσης όχι μόνο με τον διπλανό αλλά με όλα τα 
στοιχεία που αποτελούν τον κόσμο. Έτσι, η 
ποίησή του, που στην ουσία της είναι λυρική, 
αποτελεί ένδειξη της ανάγκης του ποιητή για 
αλλαγή και ανανέωση του ποιητικού μας λόγου. 
Η ανανέωση αυτή εκφράστηκε στο έργο του με 
την αποφυγή της μετρικής αυστηρότητας, την 
υιοθέτηση μορφών ελεύθερης στιχουργίας, την 
εκφραστική τολμηρότητα που στηρίζεται εν μέ- 
ρει και στην ατελή γνώση του γλωσσικού του 
οργάνου. Ο Σαραντάρης ανάπλασε με προσωπικό 
τρόπο το δημοτικό στίχο και τον ενέταξε στην 
υπηρεσία της διατύπωσης ενός διαυγούς ποιητι
κού κόσμου. Κατάφερε να αντιπαραθέσει στην 
επικρατούσα καρυωτακική ατμόσφαιρα μια δική 
του μέθοδο χαράς, «κάτι καινούργιο για την 
Ελλάδα που θα συναντήσουμε στον Ελύτη, στο 
Ρίτσο — όχι όμως στο Σεφέρη»10. Τα πεζά του 
κείμενα, από τα οποία απουσιάζει η πολυσημία 
και το άλογο στοιχείο, περιορίστηκαν μέσα από 
τη λυρική και μόνο πραγμάτωση της πρόζας, στη 
διατύπωση φιλοσοφικών θεμάτων. Αναμφίβολα, 
ο Σαραντάρης βοήθησε τον «συγχρονισμό» της 
ποίησής μας, χωρίς όμως ν ’ αναδειχτεί μοντέρ
νος ποιητής.

Ίσως, τελικά, όλη η αναμορφωτική και ανα

δημιουργική του προσπάθεια φωτίζεται, συνοψί
ζεται και συμπυκνώνεται πληρέστερα — όσο 
πουθενά αλλού — σ ’ ένα γραφτό του στα 1940, 
λίγο πριν από το θάνατό του, όπου ομολογεί:

— Τι έμεινε από το έργο του Καβάφη;
— Κάτι σαν κυπαρίσσι!
— Τι μένει από τα ολοζώντανα φιλιά του 

Γρυπάρη;
— Μένουμε ίσως εμείς οι νύμφες του Ιονίου 

πελάγους, εμείς ο Κάλβος!

1. Αντρέας Καραντώνης, «Γιώργος Σαραντάρης», 
Φυσιογνωμίες, Αθήνα, 1960, τόμος Β \  σ. 203.

2. Γιώργος Σαραντάρης, «Ποίηση και στίχος», 
Ποιήματα, επιμέλεια Γ. Μαρινάκης, Αθήνα 1961, σ. 2.

3. Γιώργος Σαραντάρης, Ποιήματα, επιμέλεια Γ. 
Μαρινάκης, Αθήνα 1961, σ. 29.

4. Μ ιχάλης Μερακλής, «Γιώργος Σαραντάρης» Λο
γοτεχνική κριτική, τόμος I, Θεσσαλονίκη, σ. 15-16.
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8. Γιώργος Σαραντάρης, « Ενα γράμμα», Νέα Γράμ

ματα ,1  (1937), 423.
9. Για τα διακριτικά γνωρίσματα του πεζού ποιήμα

τος σε σχέση με τη λυρική πρόζα, χρησιμοποιήθηε το 
άρθρο του Νάσου Βαγενά «Για έναν ορισμό του μο
ντέρνου στην ποίηση», Πολίτης, αρ. 57-58 (1983).

10. Mario Vitti, Η γενιά του Τριάντα. Ιδεολογία και 
Μορφή, Αθήνα 1982, σ. 92.
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Πρόσωπα

Γιώργος Σαραντάρης
και

G. Ungaretti
(Από τη Μπολώνια στην Αθήνα)

Η μελέτη του ποιητικού χώρου, οι νόμοι και οι 
λειτουργίες του, δίνουν συμπεράσματα για την 
διαγλωσσική επικοινωνία. Η ελληνική και η ιταλι
κή γλώσσα από πολιτιστική και δομική έννοια 
είναι δύο γλώσσες που δεν είναι κοντινές. Εν 
τούτοις οι ιστορικές και πολιτισμικές συνθήκες 
έφεραν κοντά και στο παρελθόν κάποιους ποιητές 
που με το έργο τους σφράγισαν την εποχή τους.

Δίπλα στον Κάλβο και τον Σολωμό, τους δύο 
μεγάλους ποιητές που έγραψαν ιταλικά, θα μπο
ρούσαμε να προσθέσουμε και τον Γ. Σαραντάρη 
που ο θάνατος άφησε ανολοκλήρωτο το έργο του.

Λίγοι έχουν ασχοληθεί με αυτόν τον ποιητή και 
την ιδιόμορφη κατάσταση της διγλωσσίας του, 
τόσο στο επίπεδο της «επιρροής» όσο και της 
«λειτουργίας» της. Ακόμα λιγότερο έχουν ασχολη
θεί με την εφευρετικότητα και την ανάπτυξη της 
γραφής του, σχεδόν δε καθόλου με την ιταλική 
παραγωγή του.

Ιταλοαναθρεμμένος ποιητής ο Γ. Σ. (έζησε και 
σπούδασε στην Ιταλία νομικά) ήρθε σε επαφή με 
τις πρωτοποριακές αναζητήσεις της ιταλικής δια
νόησης και έκανε τις συνειδητές και ασυνείδητες 
αισθητικές επιλογές του. Οριστική έκφραση των 
μορφολογικών προτιμήσεων του Σαραντάρη δεν 
είχαμε γιατί μόλις σε ηλικία 33 χρονών πεθαίνει, 
αφήνοντας στη μέση ένα έργο που υποσχόταν 
πολλά στην εξέλιξή του.

Αν για τον Ungaretti έχει λεχτεί «De Home à 
Paris» για να δειχτεί συμβολικά μέσα σε μια φράση 
η πορεία του από τη μία γλώσσα στην άλλη, για 
τον Σαραντάρη θα μπορούσε κάποιος να πει «De 
Bologne à Athènes». Μέσα σ ’ αυτό το κλίμα θα 
πρέπει να τοποθετήσουμε αυτόν τον ποιητή για να 
δώσουμε το στίγμα του μέσα στις συνθήκες ανακα
τάταξης και επαναπροσδιορισμού της ποιητικής 
περιπέτειας στον μεσοπόλεμο.

Βρισκόμαστε γύρω στα 30 που η κοινή συνείδη
ση τείνει να αποδεχτεί την «μοντέρνα ποίηση» που 
στην προκειμένη περίπτωση εκφράζεται με τη 
ΧΡή*77) τ °υ ελεύθερου στίχου, και το ξεπέρασμα της 
Καρυωτακικής επιρροής. Ο Mario \  itti στο βιβλίο 
του «Η γενιά του 30» επισημαίνει: «ένα ξεπέρα
σμα των διαστάσεων Καρυωτάκη πραγματοποιούν 
μερικοί ποιητές που η προπαιδεία τους φαίνεται να 
ξεφεύγει από τα συνηθισμένα ελληνικά σύνορα: ο 
Ντόρρος, ο Ράντος, ο Σαραντάρης... [...]■ Ό ταν  
αυτή η ξενική συγκρότησή τους ήρθε σε επαφή με 
την ελληνική γλώσσα και με όσα φέρνει μαζί της 
μια γλώσσα, τα αποτελέσματα μπορεί να στάθη
καν πέρα για πέρα ικανοποιητικά στο ατομικό 
επίπεδο' δεν μπόρεσαν όμως και να γίνουν οριστι
κά κτήμα κοινό για το σύνολο».

Ας δούμε όμως όλη την πορεία προς την μοντέρ
να ποίηση, αρχίζοντας από την γειτονική Ιταλία, 
όπου οι αντιστοιχίες μας οδηγούν σε ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα.

G. Ungaretti '

Ελένη Γιανναχοδήμον

Γην ίδια εποχή στην Ιταλία μία ομάδα ποιητών, 
οι ((Crepuscolari '», προσπαθούν να επιβάλουν μια 
αντι-λογοτεχνία, αρνούμενοι την ποίηση του D 
Anunzio και του Pascoli, αρνούμενοι στην ουσία 
από την μια τον μύθο του «υπεράνθρωπου» κι απο 
την άλλη την εκτός χρόνου εξύμνηση της ταπεινής 
ζωής2.

Ο νέος ποιητής, τώρα, ζει αποκομμένος από τα 
αστικά ήθη και την καθημερινή ζωή, αρνείται το 
μοντέλο που του προτείνει το μικροαστικο περι
βάλλον του και διαλέγει την φυγή. Αυτή η περιθω
ριοποίηση όμως που εκφράζεται με τους μουντούς 
δρόμους, την ανοία, την κυριακάτικη πλήξη αλλά 
και την ειρωνία ή τον ανελέητο κυνισμό, κλείνει 
μέσα της και κάποια στοιχεία αγνότητας.

O Guido Gozzano, ένας από τους πιο αντιπροσω
πευτικούς Crepuscolari, που πεθαίνει από φυμα
τίωση πολύ νέος, θα περάσει στην ποίησή του όλη 
εκείνη την κατάσταση της ψυχικής αδράνειας και 
των ανεκπλήρωτων επιθυμιών. Πολυ κοντά στην 
Καρυωτακική θεματική είναι και οι πιο κατω 
στίχοι που παραθέτω απο την «\ ia del rifugio».

Μισοκλείνω τα μάτια, ξένος 
στα γεγονότα της ζωής.
Αισθάνομαι ανάμεσα στα δάχτυλά μου 
το σχήμα του κρανίου μου...
Κι όμως υπάρχω! Τι παράξενο! 
ζει ανάμεσα στο Πάντα και το Τίποτα 
εκείνο το ζωντανό πράγμα 
που λέγεται guidogozzañol 
[...]

Αντίθετα στον β. Οο^ζζίηί — ποιητή που ιδιαί
τερα αγαπούσε ο Σαραντάρης — η λογοτεχνική 
προσωπικότητα περνάει στην κοινωνική ζωή με τα 
χαρακτηριστικά ενός αγνού παιδιού που προσπαθεί 
να γνωρίσει τον κόσμο γύρω του.

Γιατί με λες ποιητή;
Εγώ δεν είμαι ποιητής
Εγώ δεν είμαι παρά ένα μικρό πωδί που κλαίει 
Κοίταξε' δεν έχω παρά δάκρυα να προσφέρω στη

Σιωπή
Γιατί με λες ποιητή;3 
[...]

Οι λογοτεχνικές προτιμήσεις του Σαραντάρη και 
ίσως και κάποιες εξωτερικές ενδείξεις μπορεί να 
μας προσανατόλιζαν αλλού. Εν τούτοις είναι κοινά 
αποδεκτό ότι υπάρχουν ψυχολογικές, προσωπικές 
και κοινωνικές επιρροές που δεν αφήνουν σχεδόν 
τίποτα στο λογοτεχνικό κείμενο. Είναι αυτο που 
αν καμιά φορά συμβεί ο Jouri Tynianov θα ονομά
σει «γεγονός σύγκλισης, σύμπτωσης4».

Από την στιγμή όμως που οι λογοτεχνικές 
συνθήκες παίζουν καθοριστικό ρόλο. στο βαθμό 
που α π ’ αυτές εξαρτώνται η «στιγμή και η διεύ
θυνση των επιδράσεων5» αξίζει να παραθεσουμε 
δύο αποκαλυπτικές σκέψεις από δύο διαφορετικούς 
χώρους.

Η πρώτη είναι του S. Corazzini, σχεδόν προφητι
κή θα έλεγα, που αναφέρεται στη μελλοντική 
πορεία της ιταλικής ποίησης:

«... η ποίηση του ’900, παρουσιάζει την τάση 
να γίνει άμεση, έντονα λυρική, αυτοβιογραφική, 
αποσπασματική, επιχειρώντας την έξαρση του πιο
εσωτερικού λυρισμού...»6

Σ ’ αυτό το σημείο συναντιέται αλλά και χωρίζει 
η ποίηση του Giuseppe Ungaretti και του δικού μας 
Γιώργου Σαραντάρη. Και οι δύο θα επιχειρήσουν 
μια πιο άμεση επαφή με τα πράγματα, θα ψάξουν 
στο ασυνείδητο και το συνειδητό κομμάτι της 
ύπαρξης, εκείνα τα πρωτόγονα στοιχεία που φτιά
χνουν «τον μεταφυσικό κόσμο που κρύβεται πισω 
και κάτω από το ποίημα»7.

Παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
τον Ungaretti, στον Κύκλο πάντα, ο Γ . Σαραντάρης 
θα επισημάνει στην εισαγωγή του τα εςής:

«Ο G. Ungaretti είναι σήμερα ο ποιητης που 
περισσότερο θαυμάζει η καινούργια γενιά στην 
Ιταλία. ΓΓ αυτόν, όπως και για τον Montale και 
για τον εβραίο Saba — μετά τον πρόσκαιρο 
ενθουσιασμό για έναν Gozzano η έναν Gaeta 
ενθουσιασμό που θυμίζει ένα παρόμοιο αίσθημα 
που σήκωσε άλλοτε σε μας ο Καρυωτάκης η 
κριτική ενδιαφέρεται σαν για τους μόνους αςιόλο-
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Αφιέρωμα στον Γιώργο Σαραντάρη
γους ποιητές που έδωσε η μεταπολεμική Ιταλία. 
[...] «

(εισαγωγή Γ. Σαραντάρη στην απόδοση του Sentί- 
mcnto della memoria στον “«Κύκλο»)

Η προτίμηση του Σαραντάρη για την ποίηση του 
Ungaretti, θα τον φέρει κοντά στην «καθαρή ποίη
ση» και τον «ερμητισμό».

Ό πω ς για τον Mallarmé έτσι και για τον 
Ungaretti η «λέξη» είναι που μιλάει.

Zuando trovo 
in questo mió silenzio 
una parola
sea va ta è nella mia vita 
come un abisso.

Όταν βρίσκω 
σ'αυτή μου την σιωπή 
μια λέξη
σκαμμένη είναι στη ζωή μου 
σαν άβυσσος.

Ο ίδιος ο ποιητής υποστήριζε ότι η ποίησή του 
έχει να κάνει με την ποιητική της «λέξης». Μέσα 
από μια επίπονη εργασία αφαίρεσης και συμπύ
κνωσης με μέσο την λέξη - εικόνα, θα φτάσει σε 
μία ένταση πρωτόγνωρη για την μοντέρνα ποίηση, 
αλλά συγχρόνως θα κατακτήσει και μια νέα αμεσό
τητα, ικανή από μόνη της να τον τοποθετήσει στην

κορυφή της ερμητικής σχολής.
Η φόρμα για τον Ungaretti έχει μεγάλη σημασία, 

όπως και για όλη την σύγχρονη ποίηση, γιατί εκεί 
του δίνεται η ευκαιρία να πειραματισθεί, να πρω 
τοτυπήσει, να ανατρέψει.

Ό μω ς η ποίηση του Ungaretti είναι και το 
ημερολόγιο της ζωής ενός ανθρώπου. Με την 
ευκαιρία των 80 χρόνων του, μιλώντας για  τον 
εαυτό του θα πει9: «Δεν ξέρω τι ποιητής υπήρξα 
όλα αυτά τα χρόνια. Μα ξέρω ότι υπήρξα ένας 
άνθρωπος: γιατί πολύ αγάπησα, υπέφερα, έκανα 
και λάθη κοιτώντας πάντα μετά να τα επανορθώ
σω, όπως μπορούσα, και δεν μίσησα ποτέ. Ακρι
βώς αυτό που κάθε άνθρωπος πρέπει να κάνει: 
ν ’ αγαπάει πολύ, να κάνει λάθη, πολύ να υποφέρει 
και ποτέ να μη μισεί». Αυτός είναι ο κόσμος και η 
θεματική του G. Ungaretti, που δικαίως του έδω
σαν τον χαρακτηρισμό «uomo di pena».

Αν ο Ungaretti έψαχνε ένα κόσμο αγνό (un pause 
innocente) για να μπορέσει να ζήσει εκεί ελεύθερος 
χωρίς το βάρος της ιστορικής μνήμης, ο Γ. Σαρα
ντάρης θα στραφεί προς τον ουρανό και απαλλαγ
μένος από την ανθρώπινη κούραση, θα προσφέρει 
τις ευχαριστίες του «για το τραγούδι της ζωής /  
που μας σηκώνει όρθιους».

Μια πρώτη προσέγγιση του έργου αυτών των 
δύο ποιητών, ίσως μας έπειθε για μια αναπαραγω
γή της διαδικασίας της έκφρασης, που να ήταν της 
τάξης της μίμησης. Οι επαναλήψεις, για παράδειγ
μα, που συναντιώνται και στους δύο ποιητές ή ο 
ελλειπτικός χαρακτήρας της σύνταξης (condraction

βγηίβοΐϊςυοβ) θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε 
λάθος συμπεράσματα, αν δεν λαμβάναμε υ π ’ όψη 
μας ότι σκοπός αυτου του είδους της ποίησης είναι 
η απελευθέρωση των καθαρών στοιχείων και οτι οι 
συγκεκριμένες επιλογες προς τα εκει προσανατολί
ζονται. Ακόμα και κάποιες σχέσεις αναλογίας στον 
ρυθμό δεν θα πρέπει να ειδωθούν ξέχωρα.

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ

1. Crcpuscolari: ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά 
από τον Borgese στα 1910. Αναφέρεται στο λογοτεχνικό 
κίνημα που αγκάλιασε την περίοδο 1903 - 1911. Στην 
αρχή ο όρος του Borgese θέλησε να χαρακτηρίσει τη δύση 
(crepuscolo) της λογοτεχνικής παράδοσης του 800. Ανά
μεσα στους crcpuscolari ποιητές είναι οι S. Corazzini, Μ. 
Morctti. G. Gozzano, Gaeta κ.α.
2. L. Anceschi, Pascoli verso il 900, Milano 1958.
3. «Desolazione del povero poeta sentimentale», απόδοση 
Γ. Σαραντάρη, περ. Κύκλος.
4. Formalistes Russes, texte de Tynianov, ed. Seuil, 1965.
5. Serittori negli anni, Saggi e notte sulla letterrature 
italiana del 900.
6. S. Solmi, Milano 1963, pag. 264.
7. Εισαγωγή Γ. Σαραντάρη, στην απόδοση του «Senti- 
mento della memoria» στον Κύκλο.
8. Giuseppe Ungaretti in la poesia italiana del 900, 
Einandi, Torino, 1970. di. G. Pozzi.
9. G. Ungaretti, Hermes ed. ■■
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Πρόσωπα

Γιώργος Σαραντάρης
(1908-1941)*

Συνεχίζοντας ο Σαραντάρης την περισυνή του 
«Συμβολή σε μια φιλοσοφία της ύπαρξης», μας 
παρουσιάζει εφέτος μια δεύτερη μελέτη της ίδιας 
κατεύθυνσης, με τον τίτλο  «Η παρουσία του αν
θρώπου».

Ας κοιτάξουμε από τον τίτλο ήδη τη μελέτη του 
Σαραντάρη. Τ ι σημαίνει άραγε η έκφραση αυτή, η 
τόσο γεμάτη  από π ίστη , που υπάρχει σαν προμε
τω π ίδα  της φιλοσοφίας του; Ποιο είναι το νόημα 
της «παρουσίας του ανθρώπου», που έτσι προβάλ
λεται, δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει, σαν αξίωση, 
σα διαπίστωση, της φιλοσοφίας του Σαραντάρη; Ο 
ίδιος λέει γ ια  το  νόημα του ανθρώπου τα  λιτά αυτά 
λόγια: «Δεν μπορώ να δώσω την έννοια του 
ανθρώπου, γ ιατ ί ο άνθρωπος δεν είναι γ ια  το 
άτομο πραγματικότητα , αλλά ιδανικό και π ίστη 
πλέρια. Ε ίμαι άτομο, και μονάχα με την εξέταση 
του ατόμου και το σταμάτημά του στα σύνορα του 
απολύτου, και με την πίστη , μπορώ να φτάσω στον 
άνθρωπο. Ο φιλόσοφος οφείλει να πεισθεί πω ς
είναι αδύνατο να δοθεί η έννοια του ανθρώπου, 
αλλά συνάμα να πιστέψει στον άνθρωπο» (σελ. 9). 
Ώ σ τ ε  την έννοια του ανθρώπου ούτε υπόσχεται 
καν να τη δώσει ο Σαραντάρης. Η έλλειψη όμως 
γενικά της έννοιας είναι κάτι όχι το τυχαίο στη 
στάση του Σαραντάρη. Ο ίδιος άλλωστε προσπαθεί 
και να εμφανίσει κάποια δικαίωση της αποφυγής 
αυτής της «εννοιολογίας», αποφυγής που τη διακη- 
ρύχνει σα συνειδητή του επιδίωξη ' και μάλιστα 
προσπαθεί και να στηρίξει σ’ αυτή τη συνειδητή 
αποφυγή, ή τουλάχιστον και σ’ αυτή, την ιδιοτυπία 
και ανωτερότητα της φιλοσοφίας του (σελ. 4,5 και 
σε πολλά άλλα σημεία).

Το νόημα του «ανθρώπου», όπως αναζητείται 
στη μελέτη, πιθανόν να είναι απρόσιτο σε εξαντλη
τική εννοιολογική διατύπωση- είναι όμως αναμφί
βολο και ότι δεν εξαντλεί ο Σαραντάρης τις 
δυνατότητες να συνθέσει σε έννοια τις σκεψεις, που 
σκόρπια και τις σκέπτεται ίσως και τις εκφράζει. 
Έ τ σ ι ,  την πρώ τη υποδήλωση γ ια  τη σημασία του 
«ανθρώπου», τη δίνει, έμμεσα και βιαστικα, στον 
πρόλογό του με την ευκαιρία μιας αρνητικής 
κριτικής γ ια  τον ΙΘ ' αιώνα. Ονομάζει εκεί «τον 
άνθρωπο που σήμερα, και πάντοτε δημιουργεί τον 
πραγματικό πολιτισμό» (σελ. 3). Ο «άνθρωπος», 
λοιπόν, είναι ο δημιουργός πολιτισμού. Ετσι φ ω 
τίζεται κατά ένα τρόπο και το δεύτερο σημαντικό 
χωρίο για το ίδιο θέμα, όπου μαθαίνομε ότι «η 
ιστορία είναι η ιστορία ενός ατόμου, που δε ζει πια 
με τ ’ άλλα άτομα, και πάει να γίνει άνθρωπος» 
(σελ. 5). Οταν σκεφθεί κανείς πω ς η ιστορία είναι

* Δημοσιεύβηκε αρχικά στο περιοδικό « Ι α  Προπύ
λαια», τεύχος 3-4, 1938. Δημοσιεύεται πάλι με πολλές 
περικοπές και λίγες φραστικές προπάντων, αλλαγές, στο 
βιβλίο του συγγραφέα «Μελετήματα Φιλοσοφίας», 1Π, 
1982. Αναδημοσιεύουμε από εκεί το σύνολο σχεδόν του 
μελετήματος, με λίγες περικοπές, αποδεκτές από τον 
συγγραφέα.

η ζωή που δημιουργεί πολιτισμό, το χωρίο τούτο 
εμφανίζει συνέπεια με το προηγούμενο σα μια 
άλλη έκφραση του ίδιου στοχασμού. Προσθέτει 
μόνο ένα νέο νόημα, το νόημα του ατόμου, που 
είναι η αφετηρία προς τον άνθρωπο. Και για 
πρώτη μάλιστα εξήγηση της σημασίας του νέου 
αυτού νοήματος, μπορεί να χρησιμεύσουν όσα 
αναφέρονται στην ίδια ακριβώς σελίδα: «Ο άνθρω
πος συμμετέχει της γης σαν ηδονιστής, σαν άτομο. 
Πείρα της ζωής είναι ο έρωτας κι ο θάνατος, 
δηλαδή η ηδονή. Δεν είμαστε γη παρά με την 
ηδονή». Η αντίληψη αυτή, που αργότερα θ ’ ανα
πτυχθεί πλατύτερα, φαίνεται να φω τίζει τη σημα
σία του ατόμου και του ανθρώπου. Έ ρχετα ι όμως

Κ. I. Δεσποτόπουλος

μια σκέψη της επόμενης σελίδας και σχεδόν κα τα 
στρέφει την έννοια της ιστορίας, ώστε να κινδυ
νεύει να κλονίσει και όλες τις  ως το σημείο τούτο 
εξηγήσεις* «ο φιλόσοφος ασχολείται μονάχα με την 
ανάγκη της σχέσης άτομο-άνθρωπος, γ ιατί κρίνει 
πω ς η τύχη δε μπορεί να επηρεάσει την πορεία 
εκείνης της σχέσης όταν η πίστη καλύπτει το 
άτομο» (σελ. 6).

Ας ξαναδούμε τώρα τη σχέση άτομο-άνθρωπος, 
όπως την αναπτύσσει προχωρώντας ο Σαραντάρης. 
Στην ολοκληρωτική της ανάπτυξη προβάλλει αυτή 
η σχέση, όταν πρώτα τοποθετηθεί στο σύστημα 
του κόσμου του Σαραντάρη. Τρεις είναι οι διαστά
σεις του και οι αναβαθμοί του. Κάτω η φύση, στο 
μέσο το άτομο και κορύφωση ο άνθρωπος. Το 
άτομο είναι η προϊστορία του ανθρώπου, οπως η 
φύση η προϊστορία του ατόμου (σελ. 14). Η 
«ιστορική» μετάβαση από το κατώτερο στο ανώ
τερο ανάμεσα στα τρία αυτά επίπεδα ύπαρξης 
είναι το κύριο πρόβλημα της μελέτης.

Για τη μετάβαση στο άτομο διαφωτιστικές είναι 
οι σκέψεις: «Δεν είμαστε άτομα... παρά ύστερα 
από την πείρα της ηδονής, παρά ύστερα δηλαδή 
από την πείρα του έρωτα και του θανάτου. Αλλα τι 
είμαστε πρώτα από την ηδονή; Πρώτα από την 
ηδονή είμαστε φύση... η φύση επιθυμεί ενστικτω- 
δώς την κατάσταση του ατόμου. Και δρόμος προς 
χο άτομο η ηδονη» (σελ. 1 1 ). Λοιπον ετσι γίνεται 
η ανάβαση της φύσης σε άτομο. Πριν όμως απο την 
ανώτατη ανάβαση, από το άτομο πια στον άνθρω
πο, χρειάζεται ίσως να σταθούμε μια στιγμή σε 
κείνα τα πρόσωπα που αποκλείουν για τον εαυτό 
τους ένα τέτοιο ανέβασμα. Ο Σαραντάρης σπεύδει 
να εκφράσει τις επόμενες σκέψεις: «Η θέση της 
γνώσης, όταν πάνω σ’ αυτή στηρίζεται το οικοδό
μημα μιας κοσμοθεωρίας και μιας βιοθεωρίας και η 
φιλοδοξία της ανεξαρτησίας του εγώ, είναι η θέση 
του ατόμου που επιμένει στην ηδονή, είναι δηλαδή 
η θέση του ηδονιστη. Ο ηδονιστής δε θέλει να

προχωρήσει πέρα από τη δική του ζωή... δεν 
τρέφει αυθόρμητη συμπάθεια προς τίποτε έξω 
α π ’ την ύπαρξή του, γ ιατί δεν πιστεύει πιο πέρα 
α π ’ τον κύκλο της ζωής του. Ο ηδονιστής είναι το 
άτομο που πεθαίνει άτομο... είναι η φύση εκείνη 
που εκτέλεσε τον προορισμό της αφού γίνηκε 
άτομο» (σελ. 11).

Ας δούμε τώρα την ανάβαση πιο πέρα α π ’ το 
άτομο. Η πρώτη απόπειρα του Σαραντάρη να 
εξηγήσει αυτή την ανάβαση δείχνει την ποιητική 
διάθεση: « Ό τα ν  το άτομο γίνεται άνθρωπος, η 
ομιλία βρίσκεται άρρηκτα συνυφασμένη με την 
παρουσία του ανθρώπου. Η ομιλία που δεν παθαί
νει αφαίρεση είναι η χώρα του ανθρώπου... Σκέψου 
την ομιλία πυκνή σαν τον ουρανό, για να μη σου 
διαφύγει όποια μέλλουσα αποκάλυψή της!» (σελ. 

8 ) *Το πρόβλημα της αυτοϋπέρβασης του ατόμου 
προς τον άνθρωπο αντιμετωπίζεται πιο ουσιαστι
κά στο κεφάλαιο II της μελέτης. «Ρωτάμε, πώς 
μπορεί το άτομο να νοιώσει τ ’ άλλα άτομα, να 
ταυτιστεί μαζί με τούτα. Είναι το ίδιο σα να 
ρωτάμε, πώ ς μπορεί το άτομο να πιστέψει ενεργη
τικά στον άνθρωπο» (σελ. 15). «Ο Χριστιανισμός 
διδάσκει ως μέσο για τούτο το σκοπο την αγαπη» 
(σελ. 15). Αλλά «η αγάπη δεν μπορεί να γίνει 
βίωση στο τωρινό άτομο, γ ιατί τούτο δεν αγνοεί 
ποτέ του τη δική του ατομική ζωή, το δικό του 
ατομικό θάνατο» (σελ. 17). Το συμπέρασμα λοι
πόν είναι πρώτα: πρέπει το άτομο να ζεπεράσει τη 
στενότητα της προσήλωσής του στην ατομική του 
μοίρα, να ταυτίσει την ύπαρξή του με την ύπαρξη 
των άλλων ατόμων* και έτ<π στην υπερατομική του 
αυτή στάση, φτάνοντας μ ’ αυτή «στα σύνορα του 
απολύτου» θ’ ανέβει πια στο επίπεδο της π ίσ τη ς  
και έτσι και του α νθρώ π ο υ . Αυτή περίπου είναι η 
κατασκευή της έννοιας του ανθρώπου. Βέβαια, ο 
Σαραντάρης δε στέκεται και στον ειδικότερο τούτο 
καθορισμό. Στα χωρία που παραθέσαμε, ξεκινάει 
κιόλα στην αναζήτηση του τρόπου και των μέσων 
για την πραγματοποίηση του αρκετά πια καθορι
σμένου ιδανικού του.

Τον «άνθρωπο» τον είχε αναγγείλει ο Σαραντά
ρης στην αρχή της μελέτης του ως το δημιουργό, 
το μόνο αληθινό δημιουργό, του πολιτισμού. Και 
σε μια τέτοια διανόηση του ανθρώπου τονίζεται 
βέβαια και η αντικειμενική όψη της ύπαρξής του, 
δηλαδή η θετική συμβολή του στο αντικειμενικό 
πνεύμα. Περιορίζεται ήδη να τονίζει την υποκειμε
νική μονάχα, την εσωτερική διαμόρφωση της ύπαρ
ξης του ανθρώπου, και μάλιστα και αυτή με 
κάποια χαρακτηριστική στενότητα, σαν πίστη μόνο 
και τίποτε άλλο, είτε και σαν ηθική στροφή προς 
τα άλλα άτομα, στηριγμένη άλλωστε και αυτή 
στην πίστη, αν και ίσως και δημιουργικη και της 
πίστης.

Η γενική κρίση βέβαια για την υπερατομική 
ανάπτυξη του ατόμου ως προϋποθεση για οποία
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Αφιέρωμα στον Γιώργο Σαραντάρη

του άξια ύπαρξη και για  τη δυνατότητα ν’ ανέβει 
στο ιδανικό του ανθρώπου μπορεί και πρεπει να 
θεωρηθεί αντικειμενικά έγκυρη. Αλλά την υπερα
τομικό τητα της ζωης του μπορεί να την κατακτή
σει το άτομο, είτε με το αντικειμενικό πνευματικό 
του δημιούργημα, αν ευτυχήσει να φτάσει σε 
αληθινό δημιούργημα, είτε με την ηθική στροφή 
του προς τα άλλα ατομα και την ταύτιση της 
μοίρας του με τη μοίρα της ζωης τους. Δε 
συζητούμε τώρα, ποιος από τους δυο τροπους είναι 
ο αξιότερος είτε και ο αρτιότερος, ούτε αν δε 
μπορεί και δεν πρέπει ο δεύτερος τουλάχιστον σε 
καμιά περίσταση να μη λείπει. Ο,τι τώρα πρέπει 
να εξηγηθεί, είναι ότι κανείς δε θα μπορούσε 
ν’ αρνηθεί τον πρώτο και να τον σβύσει, χωρίς 
σύγχρονα να σβύσει και μια όψη, την ωραιότερη 
ίσως και πλουσιότερη έως σήμερα, του πνευματι
κού πολιτισμού. Και τον πολιτισμό μοιραία σβύνει, 
όποιος πάει να σβύσει τους δημιουργούς, που, για 
να γίνουν δημιουργοί, αναγκαία ίσως κλείστηκαν 
εντελώς στην ετοιμασία του έργου τους και έτσι 
αγνόησαν και λησμόνησαν «τα άλλα άτομα», είτε 
και ακόμη, προσηλωμένοι στη δημιουργική πλήρω
ση της ζωής τους, δε βρήκαν ούτε τον καιρό καν να 
σκεφθούν και να πιστέψουν στον «άνθρωπο». Η 
κατάφαση όμως του πολιτισμού είναι κατάφαση 
ολόκληρου του πολιτισμού, και έτσι και κατάφαση 
και αυτού του είδους των δημιουργών του. 0  
Σαραντάρης βέβαια προσπαθεί να δικαιώσει την 
αδιάλλακτη αυτή και μάλλον αντιφατική προς την 
πρώτη θέση του άρνηση: « Τ ’ άτομα τούτα είναι 
βέβαιο πως δε θα πιστέψουν στον άνθρωπο, και, αν 
μόνα τους δεν τ ’ ομολογήσουν, θα το αποδείξει το 
έργο τους, που θα σταθεί στην ιστορία σαν ένα 
ανάξιο και φθαρτό άτομο. Από την άποψη της 
ιστορίας τυχαίνουν τέτοια άτομα και τέτοια έργα 
άχρηστα» (σελ. 33, 34). Προσπάθεια να εμφανι
στεί το αληθινό έργο πολιτισμού μόνο ως γέννημα 
πίστης, όπως την εννοεί ο Σαραντάρης. Η αληθινό
τερη εξήγηση για την αδιάλλακτη αυτή άρνηση 
είναι μια άλλη σκέψη, σε διαφορετική συνάρτηση 
διατυπωμένη* «όποιος παραδέχεται την αλήθεια 
του Χριστού δεν μπορεί να παραδεχτεί άλλην 
αλήθεια» (σελ. 35). Αληθινά, χριστιανικός τρόπος 
ανύψωσης του ατόμου σε υπερατομική στάση, σε 
«άνθρωπο», με προσωπικότητα, ηθική ένωση με 
αυτά.

Πάντως, έτσι που σκέπτεται ο Σαραντάρης, στα 
χωρία ήδη που αναφέραμε, μόνο ένα μέσο βρίσκει 
για την ταύτιση με τα άλλα άτομα* την αγάπη του 
Χριστού (σελ. 15 κ.επ.). Ευθύς όμως διαπιστώνει 
την προβληματικότητα της σημερινής πραγματο
ποίησης της. Αντιπαραθέτει ορθά την εποχή μας 
στην πρώτη χριστιανική εποχή (σελ. 95), και θέτει 
το ερώτημα, πώς «εμείς που έχουμε στις φλέβες 
μας το δηλητηριο του ηδονισμού των πρόσφατων 
αιώνων της ευρωπαϊκής ιστορίας» (σελ. 18), «θα 
φθάσουμε εμείς στο αποτέλεσμα της πρώτης χρι
στιανικής εποχής... χωρίς αν όχι το εφόδιο της 
αγάπης, πάντως χωρίς την αγάπη σαν βίωση;» 
(σελ. 37). Με ολη όμως τη συνείδηση της οξύτα- 
της αυτής προβληματικότητας, ο Σαραντάρης δια- 
τηρεί την αισιοδοξία του και την πίστη του* 
σύντομα μάλιστα της δίνει καθαρή και συγκεκριμέ
νη κατεύθυνση. «Από την απιστία του τωρινού 
ατόμου... οφείλουμε να οδηγήσουμε τη διάνοια και 
το αίσθημα του τωρινού ατόμου, κάτω από την 
πυκνή και αυστηρή λογική της πίστης στον άνθρω
πο... οφείλουμε, λέω, με τέτοιο τρόπο να οδηγή
σουμε το τωρινό άτομο στην ταύτιση άτομο - 
άνθρωπος, στην πίστη στο Θεό Άνθρωπο» (σελ.

Τάκης Βαρβιτσιώτης

Ο ονρανός υπάρχει το ζέρο)

Στη μνήμη τον Γ. Σαραντάρη
■ * %

Ο ουρανός υπάρχει το ξέρω 
Υπάρχουν ακόμα οι πέτρες δίχως φωνή 
Τα βράχια τα γυμνά για τους απλούς ανθρώπους 
'Οπου θα μπορούσε να φυτρώσει ένα θαυμάσιο λουλούδι 

Πού θα ’ταν η ίδια η αθωότητα 
Υπάρχει τέλος η φωτιά 
Η  δυνατή φωτιά που εξαγνίζει

Κληρονόμος απαγορευμένων θαυμάτων 
Λ! πόσο θα ’θελα να κλειδωθώ 
Μες σ 'ένα  μαύρο πιάνο 
Να εξατμισθώ σε νότες μουσικές 
Να εμπιστευθώ στα μεθυσμένα πλήκτρα του 
Σα φιλντισένιους καβαλλάρηδες 
Παραδομένους σε μια θύελλα 
Ή  και ν'ανοίξω μυστικές οπές 
Στα εβένινα πλευρά του
Α π'όπου ν' αναβλύσουν μικροσκοπικές χορεύτριες 
Να ζωγραφίσω επάνω του δυο κατακόκκινες καρδιές 
Σαν αναμμένες λάμπες.

Μια ριγηλή πορφύρα 
Προεκτείνει το αίνιγμα 
Της απερχόμενης νύχτας 
Που άρχισε κιόλας να σκορπίζει 
Τα διαμαντικά της 
Επάνω στα κεφάλαα μας 
Η  ανάδυση των λύχνων 
Δεσπόζει τώρα βαθμιαία 
Στο απροσπέλαστο γαλάζιο.

1979

19). Ευθύς έπειτα όμως διαπιστώνει και πάλι για 
όλα τα άτομα της εποχής μας την αδυναμία της 
άμεσης ανακατάκτησης της αγάπης (σελ. 20).

Έ τσ ι, αναγκάζεται να θέσει και πάλι το πιο 
θετικό ερώτημα, που το αναθέτει στην αναζήτηση 
του φιλοσόφου: ποιος είναι στην εποχή μας ο 
δρόμος που μπορεί να φέρει το άτομα προς την 
πίστη στο Θεό Άνθρωπο (σελ. 20). Ο ίδιος 
νομίζει, ότι βρήκε το ζητούμενο, καθώς ανακαλύ
πτει μια στιγμή «την πραγματικότητα εκείνη... 
που είναι η ίδια για όλα τα άτομα και αναγκάζει 
ν’ αποδεχτούν πως υφίσταται ένα σημείο του χρό
νου, όπου δε διακρίνεται πια το άτομο από το άλλο 
συμπαν. Η πραγματικότητα τούτη είναι ο θάνα
τος... όπου ακόμα κι ο άπιστος φτάνει» (σελ. 20). 
Και συμπεραίνει: «Μονάχα από το στοχασμό του 
θανάτου μπορεί ο άπιστος ν’ αντλήσει την απαραί
τητη δύναμη, τόσο για να φτάσει στην πίστη, όσο 
για να κάμει όποιο έργο διάρκειας, για να δημιουρ
γήσει δηλαδή πολιτισμό» (σ. 21).

Με το πάθος της πίστης συνεχίζει άπαυτα ο 
Σαραντάρης τη θεωρητική πολιορκία του νοήματος 
του θανάτου και της σημασίας του γ ια  την ένωση 
με τα άλλα άτομα και έτσι για  την ανάβαση στο 
ιδανικό του. Απλώνει τη σκέψη του και σε άλλα 
προβλήματα, που κάπως συνδέονται με το θάνατο, 
αλλά και σε άλλες εποχές και σε πολλές χώρες, 
θερμαίνεται πάντα από την ιδέα της πίστης στο 
Θεο Ανθρωπο, αγκαλιάζει τους μεγάλους συγγρα
φείς του πόνου και της αγάπης και τους μεγάλους 
ποιητές που με την ποίησή τους έφτασαν στα όρια 
της ανυπαρξίας, δανείζεται και από τον Πλάτωνα 
μια έκφραση και τελικά βυθίζεται στην ενατένιση, 
τούτο προπάντων, της χριστιανικής ρωσσικής ψυ
χής. Πολλές από τις αναπτύξεις αυτές του Σαρα
ντάρη, τις σκόρπιες από τη σελ. 21 ως το τέλος 
της μελέτης, φευγουν από την αυστηρή σφαίρα της 
φιλοσοφίας: είναι ψυχολογικές παρατηρήσεις για 
άτομα και για  λαούς, ερμηνείες της ιστορικής τους 
μοίρας ψυχολογικά στηριγμένες, ακόμη πνευματι
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κή καθηκοντολογία προς τους μεγάλους ποιητές. 
Ό λ α  αυτά βέβαια τα συνέχει και τα  ορίζει το ίδιο 
πάντοτε υψηλό ήθος μιας καθαρής ττνευματικότη- 
τας. Τπάρχει μάλιστα, χαρακτηριστική της θαυμα
στής ειλικρίνειας που διέπει ολόκληρη τη μελέτη, 
και η ρητή ομολογία του ανεπίτευκτου της κύριας 
και αποφασιστικής επιδίωξης. Κάπου, κρίνοντας 
με τη συνηθισμένη του αδιαλλαξία τη φιλοσοφία 
της Ευρώπης, κρίνει ο Σαραντάρης απερίφραστα 
και τη δική του φιλοσοφία: «Η φιλοσοφία της 
Ευρώπης είναι φτωχή και ανεπαρκής για την 
τωρινή νεότητα, ακριβώς γιατί σα φιλοσοφία δε 
\Λκησε το φόβο του θανάτου. Δε λέω πω ς εγω 
νίκησα το φόβο του θανάτου, όπως δε λέω, πω ς 
είμαι βέβαιαος πω ς γνήσια «φιλοσοφώ» (σελ. 32). 
Και την ίδια την αβεβαιότητα γ ια  τη γνησιότητα 
της φιλοσοφίας δε διστάζει και στην επόμενη 
σελίδα να τη διακηρύξει κι άλλη μια φορά.

Είδαμε την αναζήτηση και την εφαρμογή του 
ιδανικού του «ανθρώπου», στη σφαίρα προπάντων 
ή μάλλον αποκλειστικά μιας συνείδησης ατομικής. 
Ο Σαραντάρης όμως συχνά και πιο πέρα δοκιμάζει 
την αξία του ιδανικού του, ζητώντας να το εφαρμό
σει, είτε σαν κριτήριο είτε σαν επαγγελία, και στην 
ευρύτερη σφαίρα της πολιτείας* έτσι μάλιστα και 
προσπαθεί, στηριγμένος στη δύναμη της βιοθεω
ρίας του, ν ’ αντιμετωπίσει και να προδιαγράφει τη 
μοίρα και το μέλλον της ιστορίας της ανθρωπότη
τας.

Αξίζει να παραθέσομε αν όχι τις ίδιες τις θέσεις 
του Σαραντάρη, πάντως όμως τα εξαιρετικής 
σημασίας προβλήματα, που όλες σχεδόν αυτές μας 
υπενθυμίζουν, καθώς προβάλλονται μάλιστα χωρίς 
καμιά επιφυλακτικότητα, με χαρακτηριστική πα- 
ρατολμία.

«Κείνο που όλοι οι λαοί της γης ενδόμυχα 
ζητούν, είναι μια και μόνη θρησκεία' η μια και 
μόνη θρησκεία είναι το τέρμα των πολίτικων 
προσπαθειών όλων των λαών, όλων των ατόμων 
της 'γης»  (σελ. 24). Εννοεί ότι στο βάθος τέτοια 
είναι η τάση όλης της ιστορίας, ότι η «πονηρία του 
Λόγου» μέσα στην κίνηση της ιστορίας, δια μέσου 
των παμποίκιλων πολιτικών και άλλων περιπε
τειών, εκεί τελικά οδηγεί, δηλαδή, οτι η συντελεια 
της ιστορίας έχει τούτο το νόημα. Ξεχνάει ομως 
ότι οι άνθρωποι της ιστορικής πραγματικότητας, 
ακόμη τουλάχιστον, δεν συμπίπτουν με το ιδανικό 
του, αλλά είναι «άτομα» κατά την ορολογία του, 
που «εξάντλησαν τον προορισμό τους μένοντας 
άτομα». Παραβλέπει έτσι, ότι σαν άτομα κινού
νται στο «ηδονιστικό» επίπεδο των υλικών αντα
γωνισμών και των ψυχικών ματαιοτήτων* ότι την 
ιστορία την κυβερνούν ακόμη — και τούτο είναι η 
βαθύτερη έννοια των σημερινών, των οξυτερων 
τουλάχιστον προς το παρόν, πολιτικών προσπα
θειών — ανταγωνισμοί, για οικονομική προπάντων 
επικράτηση. Ό τα ν  παραβλεφθουν όλα αυτά, οταν 
υπερπηδηθεί η γνώριμη πολιτική φαση της ιστο
ρίας, έχει κάποιο δικαίωμα ο Σαραντάρης να 
προφητεύει: «... Θα υφίσταται μονάχα ο χωρισμός 
ανάμεσα σε άτομα (και λαούς) που πιστεύουν και 
σε άλλα που δεν πιστεύουν» (σελ. 9)* και στο τέλος 
της μελέτης: «... Η Ρωσσία... θα γίνει ξανά χώρα 

ριστιανή-ορθόδοξη, αλλα προικισμένη με μια δύ 
ναμη και μια επιβολή πάνω στον πολιτισμένο 
κόσμο, που αναμφισβήτητα της έλειπαν στο π α 
ρελθόν». Η τελευταία παρατήρηση δείχνει πως ο 
Σαραντάρης ξέρει και να εκτιμάει τη δύναμη και 
το ανέκκλητο της συστηματικής οργάνωσης και 
της τεχνικής προόδου.

Η πολίτικη Ομως και φιλοσοφικοίστορική παρέκ
βαση δε μπορεί και δεν πρέπει να στηρίξει την 
κρίση γ ια  την προσπάθεια του Σαραντάρη. Η 
εργασία του, με την άπαυτη αντιατομιστική φρα
σεολογία είτε και διάθεση, κινείται προπάντων στη 
σφαίρα της ατομικής συνείδησης. Έ τ σ ι η αντιατο- 
μιστική και αντιηδονιστική βιοθεωρία του θα έπρε
πε να θεωρηθεί ως έγκυρη κατ’ εξοχήν για την 
ηθικη διάπλαση του ατόμου, ώστε να γίνει «άνθρω
πος».

Πρέπει να τονίσομε και πάλι την τιμή, που 
ταιριάζει στον Σαραντάρη για την γνήσια πνευμα
τική στάση του, αν και βρέθηκε σε περιβάλλον 
πνευματικής μετριοπραξίας. Σε μια εποχή, όπου 
αξίζει και να μυθολογήσομε πρόσωπα, ώστε να 
διαθέτομε κάποια ζωντανά πρότυπα αληθινής 
πνευματικότητας, η εμφάνιση του Σαραντάρη είναι 
παρήγορη και πολύτιμη. Η προσπάθειά του να 
φιλοσοφήσει πρωτότυπα, υπαγορευμένη όχι από 
εκζήτηση, αξίζει και μόνη την πιο ανεπιφύλακτη 
έξαρση. 1 πάρχει όμως στο έργο του όχι απλώς 
προσπάθεια ολόψυχη, αλλά και προβολή προσωπι
κών του πνευματικών επιτευγμάτων. Ίσ ω ς αναζη
τήσουν κάποιοι σε ορισμένες σκέψεις του αναμνή
σεις ή επτηρεασμούς από άλλους στοχαστές. Θα 
ματαιοπονήσουν όμως, αν ζητήσουν εξαρτήσεις 
αποφασιστικές. Η εκφρασμένη στο βιβλίο αυτό 
πνευματική στάση του Σαραντάρη βρίσκεται σε 
οργανική συνέχεια με την εκφρασμένη προηγούμε
να πνευματική στάση του. 0  Στοχασμός του 
Σαραντάρη, όσο και αν αναπτύσσεται με κάποια 
υποκίνησή του από τις όποιες του μελέτες, παρα
μένει γνήσιος, αυτόβλαστος, προσωπικός στην κύ
ρια τροπή του* και με την έντονη φυσιογνωμία του 
παρέχει την θετική πιθανότητα για έξοχη πνευμα
τική δημιουργία με ιδιαίτερη στην εποχή μας ηθική 
βαρύτητα. ■■
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Πρόσωπα

Μια ερμηνεία
του

Γιώργου Σαραντάρη 
μέσα από τη μουσική

Το Γιώργο Σαραντάρη το γνώριζα από μια χού
φτα εντυπωσιακά ποιήματά του από ανθολογίες, 
και το τραγούδι που του είχε κάνει ο Μάνος 
Χατζιδάκης στο «Μεγάλο Ερωτικό». Το 78, που 
έκανα τη μουσική για τις ποιητικές εκπομπές του 
Τρίτου Προγράμματος, πρότεινα στην Τούλα 
Τόλια να κάνουμε «μήνα Σαραντάρη», γιατί 
ήμουν σίγουρος πως θα μου βγάζε ενδιαφέρου
σα, για μένα, μουσική. Λίγο ήξερα τότε πως 
έμπαινα σε μια περιπέτεια γνωριμίας με τον 
ποιητή, που θα με εκσφενδόνιζε σταθερά προς 
σφαίρες άγνωστες, μυστηριακές και καθοριστι
κές.

Το περισσότερο έργο του ποιητή ήταν ή 
σχετικά άγνωστο ή αδημοσίευτο. Για να διαλέξω 
τα ποιήματα που θα μου προσφέρονταν για 
μελοποίηση, διάβασα ένα μεγάλο μέρος από το 
αρχείο του κ. Γιώργου Μαρινάκη. Έτσι ανακά
λυπτα μια ποίηση που έμοιαζε περίεργη, αλλά 
και μιαν από τις πιο σημαντικές νεοελληνικές 
ποιητικές φωνές, χωρίς καλά καλά να καταλάβω 
το γιατί έμοιαζε φυσιολατρική και μεταφυσική, 
όπως λένε και τα σχετικά λιγοστά μελετήματα, 
αλλά ο τρόπος συσχετισμού φύσης και μεταφύ- 
σης έμοιαζε αίνιγμα. Τα λογικά κενά πολλά. Η 
γλώσσα, που σ ’ αυτή την περίπτωση έδειχνε 
ιδιαίτερα δεμένη με τα νοήματα, είχε κι αυτή 
κενά. Αλλά, σ ’ αυτά τα κενά δεν πέφτεις, δεν 
μένεις μετέωρος. Αντίθετα, πετάς από στίχο σε 
στίχο. Σίγουρα δεν έχουμε να κάνουμε με ένα 
υπερρεαλισμό, συνειρμικό ή άλλο, γιατί τα νή
ματα που δένουν λέξη με λέξη είναι πιο στέρεα. 
Ο υπερρεαλισμός π.χ. του Ανδρέα Εμπειρικού 
μοιάζει σε πρώτη ανάγνωση σχεδόν ασυνάρτη
τος. Αυτό όμως το τρελό του πέταγμα, από λέξη 
σε λέξη, από εικόνα σε εικόνα, περιέχει τελικά 
μια συστηματική λογική, αν αποκτήσει κανείς το 
κλειδί των συνειρμών. Τολμώ να πω ότι οι 
συνειρμοί αυτοί είναι σήμερα πια ευανάγνωστοι 
και ξεκάθαροι. Αντίθετα, στο Σαραντάρη, η 
πρώτη ανάγνωση δείχνει μεγαλύτερη οργάνωση. 
Έτσι υποπτεύεσαι, λόγω των κενών,πως υποβόσ
κει κάτι το ανεξιχνίαστο. Αυτό επιβεβαιώνεται 
από την πρώτη προσπάθεια ερμηνείας. Καταλή
γει κανείς να κάνει εικασίες και άλματα. Αντιμε
τωπίζει μια ποίηση που αντιστέκεται. Που σε 
οδηγεί μέσα από λαβύρινθους με σαφές δρομο
λόγιο, γεμάτο ανεξήγητες στροφές. Ποιος ήταν 
λοιπόν ο κώδικας της ποίησης αυτής;

Δεν είχα άλλο όπλο, από την καθαρή μουσική. 
Μια τέχνη εξαρχής αφηρημένη, μια και δεν είχε

φυσικό πρότυπο. Η μουσική μπορεί να περι
κλείει τη γοητεία, χωρίς να την επεξηγεί. Ετσι 
έφτιαξα τις μελοποιήσεις εφτά ποιημάτων, διαι
σθητικά και ασυνείδητα. Όπως λέγεται μερικές 
φορές, βρήκα μια μουσική κρυμμένη στα ποιή
ματα, αν και συχνά έμοιαζαν σχεδόν πεζά. Η 
μουσική αυτή ήταν περίεργη, και δεν ήξερα και 
εγώ ο ίδιος γιατί.

Πέντε χρόνια αργότερα, δηλαδή το 83, αποφά
σισα να ολοκληρώσω αυτή τη δουλειά, για 
λόγους εξίσου ανεξήγητους. Όμως πια με περισ-

Δημήτρης Λέκκας

σότερα εφόδια, μουσικά και άλλα. Τώρα διάβασα 
όλο το αρχείο του κ. Μαρινάκη, και τα περισσό
τερα ερμηνευτικά δοκίμια και άρθρα για το 
Γιώργο Σαραντάρη και το έργο του. Τώρα επίσης 
γνώριζα πια σε αρκετό βάθος τα ιδιώματα που 
είχα χρησιμοποιήσει την πρώτη φορά και τους 
μηχανισμούς τους, που μου είχαν προκόψει, 
όπως είπα, αυθόρμητα και ανεξήγητα. Γιατί ένα 
ποίημα μου είχε βγει σαν λαϊκό ινδικό της 
Βεγγάλης, ένα σαν Κινέζικο, ένα σαν αρχαίο 
Ελληνικό, κανένα-δυο σαν δωδεκανησιακά. Και, 
ξαφνικά, υπήρχε, εκτός από την ολοκλήρωση 
της μουσικής, ένας κώδικας ερμηνείας των ποιη
μάτων και αιτιολόγησης της μελοποίησης. Ο 
κώδικας είναι ο μόνος που βρίσκω ότι καλύπτει 
κάθε πτυχή των ποιημάτων. Κάθε άλλη απόπειρα 
ερμηνείας, που δοκίμασα να κάνω, σκόνταφτε 
διαρκώς. Έτσι, θέλω να προτείνω αυτόν τον 
κώδικα, με πλήρη συνείδηση ότι πατάω σε 
χωράφια που δεν μου ανήκουν, και με τον 
κίνδυνο να κατηγορηθώ ότι φοράω καπέλο στον 
ποιητή ένα σκεπτικό που δεν είχε, πέρα από την 
ήδη μεγάλη αυθαιρεσία της μελοποίησης. Δέχο
μαι κάθε κριτική, σημειώνοντας ότι οι ποιητές 
συχνά γράφουν ακούσια, κατά του Πλάτωνα.

* * *

Τα ποιήματα του Γιώργου Σαραντάρη μιλούν 
με λέξεις που χρησιμοποιούμε και για πράγματα 
που γνωρίζουμε. Περιέχουν έννοιες υλικές, συ- 
νηθέστατα από τη φύση. Τα «υλικά» του σώματα 
όμως, λουσμένα σ ’ ένα απόκοσμο φως ή κρυμμέ
νο σ ’ ένα εξίσου απόκοσμο σκοτάδι, αιωρούνται

χωρίς βάρος ή κινούνται αντίθετα από τους 
νόμους της φυσικής. Είναι αιθέρια, ή αιθερικά. 
Αν χρησιμοποιήσουμε εδώ σαν αρχικό κλειδί το 
ποίημα «Ενός ανθρώπου η ψυχή>» (βλ. πιο κάτω), 
βλέπουμε αμέσως μιαν αναλογία με τις ασιατικές 
θεολογίες, στην πιο ορθόδοξη μορφή τους, μέχρι 
την τελευταία λεπτομέρεια. Τολμώ να πω ότι ο 
Γιώργος Σαραντάρης μιλάει διαρκώς τη γλώσσα 
των ανατολικών θρησκειών, είτε ακούσια, είτε 
εκούσια, αποκαλυπτικά και χωρίς να το έχει 
φανερώσει ποτέ στους σύγχρονούς του, όσο 
ζούσε. Δεν ξέρω τι από τα δύο.

Σύμφωνα λοιπόν με τη δική μου ανάγνωση, 
περιγράφει τις εμπειρίες της ψυχής και τις σχέ
σεις τους με τα υλικά και τα άυλα όντα, μετά το 
θάνατο και από την επόμενη γέννηση, ή μετεν- 
σάρκωση, σύμφωνα με τις ανατολικές θρησκείες, 
αλλά και τον Πυθαγόρα. Ο φυσικός θάνατος 
αντιμετωπίζεται σαν ένα χαρμόσυνο γεγονός, και 
η γέννηση σαν η απαρχή ενός καινούριου κύ
κλου ευθύνης. Να λοιπόν μερικές λέξεις-κλειδιά 
και η σημασία τους, με τα δεδομένα της μελέτης 
αυτής:

Ύπνος = θάνατος, το μεσοδιάστημα μεταξύ 
θανάτου και γέννησης.

Ά νεμος = Η πνοή της ζωής.
Θάλασσα = Η κολυμπήθρα της ζωής, η απαρ

χή της δημιουργίας, η νιρβάνα.
Ουρανός = Ο θεός.
Πουλί, κοπέλα = η ψυχή.
Παλληκάρι = το σώμα.
Ά νοιξη  = Η γέννηση.
Καλοκαίρι = Η ζωή.
Νερό = πνεύμα.
Φιλί = το ξεκίνημα της ζωής.
Με βάση τα πάρα πάνω θα δώσω ερμηνείες για 

τα έντεκα ποιήματα του Σαραντάρη που έχω 
μελοποιήσει και το ένα που μελοποίησε ο Μάνος
Χατζιδάκις. Σημειώνω ότι όλα τα άλλα ποιήματα 
που διάβασα προσεκτικά, μου επιβεβαίωσαν τη 
θεώρηση αυτή. Ακόμα σημειώνω ότι η μουσική 
που έντυσε τα δικά μου έντεκα τραγούδια βασίζε
ται στις φυσικές κλίμακες, που είναι τελικά 
θείες, γιατί εκφράζουν τις απλές, τέλειες και 
θείες σχέσεις ανάμεσα στους ήχους. Οι σχέσεις 
αυτές διέπονται από ρητούς αριθμούς. Τα φαινο
μενικά άσχετα ιδιώματα είναι σύντονες μνήμες 
από τους μεγάλους μουσικούς πολιτισμούς του 
παρελθόντος, πολλοί από τους οποίους επιζούν 
ακόμα. Κοινό ελληνικό κλειδί η μουσική της 
Δωδεκανήσου, που είχε θεωρηθεί στους αλεξαν
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δρινούς χρόνους σαν το κέντρο του κόσμου. Ο 
κύκλος ονομάζεται «Οι Καιροί της Άνοιξης», 
θέλοντας να πει: οι κατ’ επανάληψιν επιλογές 
του χρόνου που οι ψυχές διαλέγουν να εισέλθουν 
σε σώματα, ώστε να γεννηθούν καινούριοι άν
θρωποι στη γη.

1. Τα εγκόσμια λυμαίνονται το θάνατο.

Η  Λ ΥΠΗ Ο Κ Η Π Ο Σ

Η  λύπη ο κήπσς /  Ο ξανθός έφηβος /  Ο κόσμος 
των κοριτσιών /  Με τις πλουμιστές φωνές /  Με 
την αχανή προσευχή /  Με τα λουλούδια που χορταί
νουν / Τ ι ς  άπληστες καρδιές.

Λυμαίνονται τον ύπνο μου /  Ό πω ς τα κοχύλια που 
αγάπησα /  στα πρώτα χαράματα /  Στα θαλασσινά 
χρόνια.

Τα γήινα συναισθήματα, λύπες και χαρές, η 
ανάμνηση του σώματος, ο υλικός κόσμος των 
ενσαρκωμένων ψυχών, που επικοινωνούν άπλη
στα με τον άυλο κόσμο μέσα από την προσευχή 
και την εξιδανίκευση, όλα αυτά παρενοχλούν και 
καταδυναστεύουν την ελεύθερη ψυχή κατά την 
περίοδο του θανάτου.

Έτσι γεννούν μια νοσταλγία για την υλική 
ζωή, όπως στην πρώτη έξοδο της ψυχής από τη 
θεϊκή κατάσταση της νιρβάνα, όταν το πνεύμα 
πρωτοδίψασε να αποκτήσει ύλες, περνώντας από 
τον αριθμό στο γεωμετρικό σχήμα (κοχύλι), από 
το ον στο επιστητό.

2. Ο θάνατος σαν συνέχεια της ζωής.

Ο ΥΠΝΟΣ

Ο ύπνος είναι ένας απλοϊκός άνθρωπος /  Γεμάτος 
δώρα /  Που τα χαρίζει σ ’ όλους /  Που τα μαζεύουν 
όλοι /  Ο ύπνος είναι ένας κύκνος αυθόρμητος /  Που 
ανάβρυσε πάνω στα νερά της ψυχής /  Ο πόθος μας 
δεν του μοιάζει /  Αλλά και ο πόθος μας /  Είναι ένας 
απλοϊκός άνθρωπος /  Προικισμένος με δώρα και 
χαρά.

Η μεταθανάτια, ελεύθερη κατάσταση της ψυ
χής, μοιάζει με το ζωντανό άνθρωπο. Είναι όμως 
απλοϊκή, γιατί είναι απαλλαγμένη από τις πολύ
πλοκες εγκόσμιες ανάγκες και λειτουργίες. Χαρί
ζει δώρα γιατί είναι εξαγνισμένη και λυτρωτική.

Η μεταθανάτια κατάσταση είναι, ακόμα περισ
σότερο, το εξαίσιο λευκό πουλί που γεννιέται 
και ανυψώνεται χωρίς προσπάθεια μέσα στις πιο 
καθαρές διαστάσεις της ψυχής. Ο πόθος δεν 
μοιάζει με το θάνατο. Γιατί ο πόθος είναι βαθιές 
επιθυμίες για τούτη εδώ τη ζωή. Έτσι νομίζουμε.

Μετά όμως ανακαλύπτουμε ότι όλα αυτά είναι 
απατηλά. Ό ,τι ποθήσαμε ζωντανοί, το έχει η 
ελεύθερη ψυχή. Ο θάνατος ταυτίζεται με το\* 
πόθο στην απόλυτη και ιδανική μορφή του. 
Έτσι η «απλοϊκότητα» εξηγείται με την ανικα
νότητα του σώματος να συλλάβει τα «επέκεινα», 
δηλαδή τα δώρα του θανάτου. Επομένως αναιρεί
ται.

3. Η μακαριότητα του παραδείσου.

ΑΛΛΟΤΕ Η ΘΑΛΑΣΣΑ

Άλλοτε η θάλασσα μας είχε σηκώσει στα φτερά της 
/  Μαζί της κατεβαίναμε στον ύπνο /  Μαζί της 
ψαρεύαμε τα πουλιά στον αγέρα /  Τις ήμερες 
κολυμπούσαμε μέσα στις φωνές και τα χρώματα /  
Τα βράδυα ξαπλώναμε κάτω α π 'τα  δέντρα και τα 
σύννεφα /  Τις νύχτες ξυπνούσαμε για να τραγουδή

σουμε /  Είταν τότε ο καιρός τρικυμία χαλασμός 
κόσμου /  Καί μονάχα ύστερα ησυχία /  Αλλά εμείς 
πηγαίναμε χωρίς να μας εμποδίζει κανείς /  Να 
σκορπάμε και να παίρνουμε χαρά /  Από τους 
βράχους ως τα βουνά μας οδηγούσε ο Γαλαξίας /  
Και όταν έλειπε η θάλασσα είταν κοντά μας ο θεός.

Κάποτε οι ψυχές ζούσαν σ ’ έναν παράδεισο. 
Ήταν τμήματα της νιρβάνα, της μεγάλης δεξα
μενής πνεύματος. Χωρίς βάρος, χωρίς εμπόδια, 
κυκλοφορούσαν σ ’ έναν ιδεατό κόσμο. Σ’ έναν 
ιδανικό κήπο με πουλιά, δέντρα, χρώματα, σύν
νεφα. Η κίνηση σ' αυτό τον προαιώνιο κήπο 
έμοιαζε με την ελευθερία που έχουν και τώρα οι 
ψυχές στη μεταθανάτια ζωή.

Κάποτε οι ψυχές έπρεπε να βγουν από τη 
«θάλασσα» αυτή, να περάσουν κύκλους βιολογι
κής ζωής και να ξαναγυρίσουν, έχοντας αποκτή
σει (αλλά και εξαγνίσει), τη γνώση της ύλης. 
Αυτή η ανακύκλωση θα ήταν φοβερή αναστάτω
ση, που μόνο ύστερα θα την ακολουθούσε η 
ηρεμία.

Αλλά εμείς (οι ψυχές) δεν διστάσαμε. Ήμα
σταν έτοιμοι να... περάσουμε όλη τη δοκιμασία. 
Μας παραστεκόταν το στερέωμα σαν μάρτυρας 
του ανώτερου μεγαλείου. Κι όταν χάναμε πια την 
«οπτική» επαφή με τη νιρβάνα, είχαμε (και 
έχουμε) την ασφάλεια και τη γαλήνη που μας 
δίνει ο ίδιος ο Θεός, έτσι κι άλλιώς πανταχού 
παρών.

4. Η πνοή της ζωής σβήνει

Ο ΤΑΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ Ο ΑΝΕΜ ΟΣ

Ό ταν πεθαίνει ο άνεμος /  Υπάρχει κάποιο σύννεφο 
/  Που τον ακολουθεί /  Κι έρχεται τα μεσάνυχτα /  
Να ξαπλωθεί μπροστά μας /  Για ν ' ασπρίσουν τα 
όνειρα /  Μέσα στη σκιά του ύπνου /  Για ν ’ ασπρί
σουν σαν άλογα /  Που το λόφο ανεβαίνουν /  Κι όλο 
γίνεται πρωί /  Κι όλο γίνεται η θάλασσα /  Ένα 
ρυάκι ξανθό.

Μια περιγραφή της στιγμής του θανάτου από 
τη μεριά της ζωής, δηλαδή μια ανάλυση του 
ψυχορραγήματος. Όταν χάνεται η πνοή της 
ζωής, έρχεται πίσω της μια ανεξιχνίαστη ακόμα 
κατάσταση, που ξεδιπλώνεται μπροστά μας τη 
στιγμή που βγαίνει η ψυχή μας. Ό λα  λούζονται 
σ ’ ένα εκτυφλωτικό άσπρο φως σ ’ αυτό που νομί
ζαμε σκοτάδι του θανάτου. Αποκτούν μιαν υπε
ρήφανη κίνηση προς τα πάνω.

Και όλο μοιάζει, μέσα από το θάνατο, πως 
ξημερώνει, το φως γίνεται όλο και πιο έντονο. Η 
νιρβάνα γίνεται κάτι πρόσχαρο, γελαστό και 
κοντινό. Ό λ ο  και πιο κοντινό και πιο προσιτό.

5. Η στιγμή του θανάτου.

ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΨΥΧΗ

Ενός ανθρώπου η ψοχή /  Μπορεί με γέλοια να 
πεθαίνει /  Μπορεί με γέλοια να ξυπνά /  Κι οι 
άγγελοι /  Ωσάν ελεύθεροι άνθρωποι /  Να καίνε την 
ψυχή /  Να τη σηκώνουν /  Να την ανοίγουν στον 
ουρανό /  Τα μάτια της ν'ανοίγουν /  Τη γλώσσα της 
να λύνουν /  Ενώ τα σύννεφα θα λιώνουν /  Κι η γη θα 
σχηματίζεται ξανά /  Κι ο ουρανός θα λέει /  Ο 
άνθρωπος δεν φταίει πια

Μια διαφορετική περιγραφή του θανάτου. Οι 
ελεύθερες ψυχές, εδώ αναφέρονται σαν άγγελοι, 
απαλλαγμένοι από τους φυσικούς νόμους. Οι 
άγγελοι αυτοί υποδέχονται την ψυχή και την 
ξαναφέρνουν δοξαστικά στην ελεύθερη κατάστα
σή της, ζητώντας της να τους μιλήσει για τη

γνώση που απόκτησε.
Τα σύννεφα του ανεξιχνίαστου εξαφανίζονται, 

η γήινη ζωή αποκτά ένα καινούριο, αληθινό 
νόημα για την ψυχή που ξυπνάει. Ο θεός δεν 
ελέγχει, δεν τιμωρεί. Είχε στείλει την ψυχή για 
ν ’ αποκτήσει γνώση, και τίποτα άλλο. Αδιαφορεί 
για τα επίγεια «σφάλματα». Μέσα στην υπέρτατη 
σοφία είναι εντελώς ασήμαντα τα καμώματα του 
βιολογικού σώματος. Βέβαια, οι ψυχές που δεν 
έχουν εξαγνιστεί θα πρέπει να ξαναγυρίσουν.

Αυτό το ποίημα, είναι μια εκπληκτικά κυριο
λεκτική περιγραφή του θανάτου, μαζί με το 
χαρμόσυνο μήνυμα του εξαγνισμού και της συγ
γνώμης. Το ποίημα είναι δυνητικό (μπορεί κλπ.) 
και αναφέρεται στην ψυχή που απόκτησε πια τη 
γνώση.

6. Ψυχές ανέτοιμες για μετενσάρκωση.

ΤΟ ΚΑΘΕ ΣΤΟΜΑ ΔΕ ΜΙΛΑ

Το κάθε στόμα δε μιλά /  Ο ουρανός μιλάει /  Ο 
ουρανός δεν καίγεται /  Αν δε μιλά το στόμα /  Ό σο  
μιλάει ο άνθρωπος /  Με γλώσσα και με χώμα /  
Ό σο ζητάει το πουλί /  Περισσότερο χρώμα /  Δεν 

ήρθε ακόμα η άνοιξη /  Σαν άνοιξη σα χρώμα /  Σαν 
καρδιά /  Σα σώμα

Δεν ακούγεται η φωνή της όποιας ψυχής, αλλά 
του ίδιου του θεού. Αν η ψυχή δεν μεταφέρει τις 
γνωστικές εμπειρίες της αμέσως προηγούμενης 
ζωής, ο θεός δεν φλέγεται. Αλλά και όσο μέσα 
από την ψυχή βγαίνουν ακόμα αναφορές ανθρώ
πινες, υπάρχει η ανάγκη επιστροφής στη ζωή. 
Για ένα διάστημα τα ανώτερα συστατικά της 
ψυχής αναζητούν κι άλλη γνώση, κι άλλον 
εξαγνισμό. Πάντως, αν δεν έχουν ξεκαθαριστεί 
οι λογαριασμοί με την προηγούμενη ζωή, δεν 
μετενσαρκώνεται η ψυχή σε ένα καινούριο σώμα. 
Δεν φτάνει ακόμα η γέννηση σαν γέννηση, σαν 
όραση, σαν καρδιά που χτυπάει, σαν υλικό 
σώμα.

7. Πόδια καρφωμένα στο έδαφος.

ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ ΘΑΡΡΑΛΕΑ

Μια καρδιά θαρραλέα /  ποθώ να αγαπήσει τη σκιά /  
που βρέχει από την αέναη μέρα /  στη φτερούγα του 
ανθρώπινου σώματος / .

Ό λα πράα στου ήλιου το φως /

Λουλούδια στο χέρι /  του αδιαφανούς ξένου /  ο 
κούφιος απλοϊκός κόσμος /

Επιφάνειες καθρεφτών /

Κλαίει απ * το πρωί ως το βράδυ /  η απειλητική και 
άγρυπνη, καλόγρια /  της ανησυχίας /  Η πιστή 
συντρόφισσα /

της από χρόνια νεκρής /  νεαρής αιωνιότητας /

Ω λειασμένη τρέλ/.α /  Ήλιε πλατύ απάνω στα 
θαλασσινά νερά /  θα πεθάνω άραγε, σ ένα κοχύλι 
φωτός /  με ανεστραμμένο το εύθραστο κρανίο, /  τα 
χέρια αφημένα /  στους ποταμούς του αέρα; /

Πόση ηρεμία απ ’ τα σύνορα του ελεύθερου ουρανού 
/  Ως τα πόδια μου, τα καρφωμένα στη γη!

Κάθε αναπνοή είναι ένας πόθος /  απλωμένος προς 
τ * αστέρια /  Μα η ζωή. /  Στείρα μητριά /  Είναι 
στερέωμα από σκιά.
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Αφιέρωμα στον Γιώργο Σαραντάρη
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V  V  ^  ^  *  C A R T E  P O S T A L E
Σ’ αυτό το πιο πρώιμο ποίημα, γραμμένο σε 

υπέροχα Ιταλικά, δίνεται ανάγλυφα ο φιλοσοφι
κός προβληματισμός για τη ζωή και το θάνατο, 
ενός ανθρώπου που είναι μια ψυχή προορισμένη 
να εξαγνιστεί, αλλά και ένα σώμα καταδικασμέ
νο να ζει.

Οι θαρραλέες καρδιές ποθούν τη στιγμή που 
θα αντικρύσουν τη δήθεν σκιά, το θάνατο, που 
σταλάζει στο ανθρώπινο πνεύμα από το αιώνιο 
φως. Την κατάσταση που όλα είναι ήρεμα και 
απλά, λουσμένα σ' έναν ήλιο απόκοσμο.

Το σώμα όμως, τι είναι; Ένα κατασκεύασμα. 
Ένας δεύτερος εαυτός, εξίσου ξένος, με το 
είδωλο που βλέπουμε στον καθρέφτη. Ο καθρέ
φτης είναι ένα αδιαφανές σώμα που μας δίνει την 
ψευδαίσθηση της διαφάνειας, μαζί με την «αντι
κειμενική» παρατήρηση του εαυτού μας. Αυτός ο 
ξένος, με τον οποίο ταυτιζόμαστε με θαυμαστό, 
αλλά αφελή τρόπο, κρατάει τον υλικό κόσμο σαν 
λουλούδια στο χέρι του. Τα λουλούδια είναι 
αναφορά στην άνοιξη, την υλική γέννηση.

Εμείς ανησυχούμε. Έχουμε μεταφυσικό άγχος 
που συνοδεύει την επίγεια ζωή μας, μια που η 
πάντα νεαρή αιωνιότητα μοιάζει να *χει από 
χρόνια χαθεί. Από τη στιγμή βέβαια που γεννη
θήκαμε.

Τι τρέλα είναι όλα αυτά! Αιώνιο φως πάνω στα 
πνεύματα του παραδείσου, είναι αλήθεια ότι θα 
πεθάνουμε με τον πιο ηδονικό τρόπο, εγκαταλεί- 
ποντας το μάταιο σώμα για την ιδανική κατάστα
ση, όπου, ρέουν ποταμοί πνεύματος;

Το σύμπαν απαντά με τη γαλήνη που απλώνε
ται απ’ τα σύνορα του Θεού (που δεν υπάρχουν) 
ως την επίγεια ζωή που πρέπει να ζήσουμε.

Κάθε φορά που ανασαίνουμε, εκπέμπουμε ένα 
πόθο στο στερέωμα. Η ζωή, στείρα μητριά, δεν 
είναι ούτε καν σκοτάδι θανάτου, αλλά η ψευδαί
σθηση του σκοταδιού. Αυτή είναι η καταδίκη, 
αυτή είναι η στέρηση της ελευθερίας μας. Αυτή 
μας κάνει να γευθούμε το θάνατο μέσα από 
αγωνία και πόνο.

8. Φαντάσματα από τις περασμένες ζωές

ΜΕ ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΙΑ

Με φουσκωμένα κεφάλια περνάνε οι ζωές /  Των 
ανθρώπων του άλλον καιρού /  Με φουσκωμένα 
στήθια και μάτια /  Σαν εκείνα του πρώτου έρωτα /  
Με φωνές σπαραχτικές /  Ξεσκίζουν τ ' αυτιά μας /  
Με βούνευρα χτυπούν τον άνεμο /  Και τρέχουν σαν 
καβαλλάρηδες /  Μέσα στα ερείπια.

Οι ζωές των ανθρώπων που άλλοτε έζησαν κι 
έχουν πεθάνει, περνούν μπροστά στα μάτια μας 
με την έξαρση και τον ενθουσιασμό που έχουν 
όσοι ερωτεύονται για πρώτη φορά. Οι ζωές, 
αντίθετα με τη γαλήνη της ψυχής, βουλιαγμένες 
στα βάσανα και τη φθορά, μεταβάλλονται μέσα 
στη μνήμη μας, αλλά και μέσα στη μνήμη των 
ψυχών, σε βρυκόλακες, μέσα σ ’ ένα επαναληπτι
κό (και ταυτόχρονα σταθερό) χωρόχρονο.

9. Η αγάπη, επιστέγασμα της γνώσης 

ΑΦΟΥ ΓΥΡΙΣΑΝ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

Αφού γύρισαν τον ήλιο /  Κι αφού είδανε τον κόσμο /  
Σ ' αγαπήσανε τα μάτια /  Και σε νοιώσανε τ ’ αηδό
νια.
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Κάρτα του Γ. Σαραντάρη προς τη Μελιοσάνδη (παραχώρηση 
της «Εταιρείας Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιοτορικού Αρχειον»)

Αφού ζέσταναν οι χρόνοι /  Έγινε η ψοχή σου μέλι /  
Ήπιες απ’ το καλοκαίρι /  Το κρασί και το μελτέμι.

Με τη γνώση της επίγειας ζωής όμως, έρχεται 
συχνά το πλησίασμα δυο ψυχών, σε μιαν αγά7τη, 
που δεν έχει ακόμα γίνει έρωτας. Η μια ψυχή που 
γύρισε τον ήλιο και είδε τον κόσμο ψάχνει να 
βρει και ν ’ αγαπήσει την άλλη εξαγνισμένη ψυ
χή που έχει γίνει μέλι μέσα στο καλοκαίρι της 
επίγειας ζωής, πίνοντας απ’ αυτό την ηδονή της 
μέθης, αλλά και το μελτέμι, τον πιο χαρακτηρι
στικό θερινό άνεμο, την πιο γνήσια πνοή της 
ζωής.

10. Ο ουράνιος έρωτας

ΜΙΛΩ

Μιλώ γιατί υπάρχει ένας ουρανός που με ακούει /  
Μιλώ γιατί μιλούν τα μάτια σου /  Και δεν υπάρχει 
θάλασσα δεν υπάρχει χώρα /  Όπου τα μάτια σου 
δε μιλούν /

Τα μάτια σου μιλούν εγώ χορεύω /  Λίγη δροσιά 
μιλούν κι εγώ χορεύω /  Λίγη χλόη πατούν τα πόδια 
μου /  Ο άνεμος φυσά που μας ακούει.

Η αγάπη γίνεται ουράνιος έρωτας. Η επικοινω
νία έχει νόημα όταν το θείο ακούει και συμμετέ
χει, όταν γίνεται μεταφυσικά με τη γλώσσα των 
ματιών, που διαχέεται από τη νιρβάνα μέχρι το 
χώμα. Η γλώσσα των ματιών γεννάει στην άλλη 
ψυχή ένα χορό, ενώ συμμετέχει ακούγοντας όλη 
η ύπαρξη μέσα από το πνεύμα της ζωής.

11. Περιπλανώμενες ψυχές

Ποιος ειν ’ τρελός από έρωτα; /  Ας κάνει λάκκους 
την αυγή /  Να πάμε εκεί /  Να πιούμε τη βροχή / .

Γιατί εμείς σ 'όποια  στέγη αράξουμε /  Σ 'όποιαν  
αυλή /  Ο άνεμος χα).νάει τον ουρανό, τα δέντρα /  Κι 
η στείρα γης μέσα σε μας βουλιάζει.

Λέγεται ότι όσοι πεθάνουν βίαια, χωρίς να 
συμπληρώσουν τον κύκλο της εδώ ζωής, παραμέ
νουν για λίγο καιρό σαν φαντάσματα, περιπλα-

νώμενες ψυχές, που επισκέπτονται ανθρώπους 
ευτυχισμένους, για να πάρουν το κουράγιο να 
εγκαταλείψουν τη γη, έστω κι αν το κουράγιο 
αυτό έρχεται έμμεσα. Στο ποίημα αυτό καλούν 
τους τρελά ερωτευμένους να τους βοηθήσουν να 
μαζέψουν ενέργεια για να φύγουν και να επανέλ- 
θουν στο φυσικό κύκλο των μετενσαρκώσεων. 
Γιατί αυτές οι ψυχές, που στοίχειωσαν, όσο 
γυρνάνε ακόμα ανάμεσα στους ζωντανούς, νιώ
θουν πως η ζωοδότρα πνοή είναι μια θύελλα που 
τους αναστατώνει, καταστρέφοντας κάθε έννοια 
ουρανού και γης. Μέσα τους βουλιάζει η στειρό- 
τητα της χαμένης επίγειας ζωής (στο 7 αναφέρε- 
ται σαν στείρα μήτρα).

12. Προετοιμασία για τη γέννηση

Η  ΑΝ Ο ΙΞΗ  ΞΑΝΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΦΟΝΟ

Λένε πως η άνοιξη ξανά /  Πρώτα θα κάνει φόνο /  
Πρώτα θα κάνει φόνο /  Και ύστερα θα πεθάνει/  
Λένε πως η άνοιξη ξανά /  έχει φιλήσει όλους /  
Τα παλληκάρια έφυγαν /  Έμειναν οι κοπέλλες /  
Και τίποτα δεν έρχεται ξανά /  Αν η άνοιξη δεν 
έρχεται /
Λένε πως έφτασε η ζεστή /  I I  πιο ζεστή μας μέρα

Λένε πως η ζωή του ανθρώπου ξεκινάει μ’ ένα 
φόνο, που είναι η γέννηση. Η γέννηση είναι 
φόνος, γιατί μ' αυτήν η ελεύθερη ψυχή δεσμεύε
ται σ ’ ένα σώμα και είναι σα να πεθαίνει, καθώς 
χάνει τη μνήμη της. Αφού η γέννηση σκοτώσει 
τη μνήμη, τελειώνει για να χαθεί και η ίδια 
οριστικά απ’ τη μνήμη του καινούριου ανθρώ
που.

Λένε πως η γέννηση ξανά (μετενσάρκωση) μας 
έχει δώσει ζωή, χαρίζοντας σε όλων τα σώματα 
μια ψυχή.

Τα παλιά σώματα χάθηκαν, εμειναν οι ψυχές, 
και τίποτα δεν ξανάρχεται στη γη χωρίς τη 
γέννηση και τη σύζευξη ψυχής με νέο ανθρώπινο 
σώμα.

Λένε πως έτσι ξεκίνησε η επίγεια ζωή, τη μέρα 
που πρωτοαντικρύσαμε τον κόσμο με τις αισθή
σεις μας.
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Πρόσωπα

Γ ια τον
'Οταν τον περασμένο χρόνο και 
πάνω-κάτω τούτο τον καιρό, αφιέ
ρωνα τις λίγες εκείνες γραμμές μου 
για το φιλοσοφικό έργο του Σαρα
ντάρη, σ ’ ένα μου δοκίμιο για τη 
νεοελληνική σκέψη και ποίηση — 
γραμμές που, παρ' όλη την ευγένεια 
της ψυχής του δε μου τις συγχώρεσε 
ολότελα ίσαμε το τέλος, ο άτυχος 
φίλος μας — δε μπορούσα να σκε- 
φτώ πως τον άλλο χρόνο κιόλας θα 
θρηνούσαμε το θάνατό του, πως σή
μερα εγώ θα ’παιρνα μέρος στο θλι
βερό τούτο χρέος να γράψω για τη 
μνήμη του. Και όμως, έτσι απαράλ
λαχτα καθώς τον τραγούδησε στη 
«Μελαγχολία της Ύλης»... «ο α
διόρθωτος θάνατος, με τ’ αδρά χέρια 
του, ήρθε να πάρει την ψυχή του». 
Δυο μέρες ύστερ’ από το θάνατό 
του, ψάχνοντας τα χαρτιά του για 
μια φωτογραφία του και για κανένα 
από τα τελευταία γραφτά του, που 
θα ήτανε κατάλληλο για την ανα
μνηστική σελίδα που του ετοιμάζα
νε τα «Νεοελληνικά Γράμματα», έ
πεσε το μάτι μου σ ’ έναν στίχο του 
Βηλαρά αντιγραμμένο από τον ίδιο 
εκεί σε μια μπάντα του τετραδίου 
του: «Σ’ αφήνω γεια πουλάκι μου — 
Σ’ αφήνω γεια πουλί μου — σ ’ αφή
νω γεια καρδούλα μου — Και της 
ψυχής ψυχή μου».

Έτσι έφυγε ο Σαραντάρης: Σαν 
ένα σούρουπο που ξεψύχησε πίσω 
από κατεβασμένες κουρτίνες. Σαν 
ένα πουλί που κάθονταν πάνω στο 
οριαίο κλαδί ζωής νύχτας και τίναξε 
αθόρυβα και σχεδόν άηχα τα φτερά 
του μεσ’ στο θάνατο. Υπάρχουν άν
θρωποι «οριακοί» που σ ’ όλη τους 
τη ζωή στάθηκαν στο μεταίχμιο ή
λιου και νύχτας, στο σύνορο ορατού 
και αόρατου, άνθρωποι που ταξίδε
ψαν με τ’ άϋλα κουπιά ενός βιοθανά
του. Τέτοιος ήταν ο Ρίλκε όταν 
ζητούσε απ’ τους γιατρούς του να 
τον αφήσουν να πεθάνει το δικό του 
θάνατο.

Τέτοιος ήταν ο Σαραντάρης, όταν 
φώναξε: «Σε μένα ο θάνατός μου, σε 
μένα η ζωή μου!» Και ζητούσε μια 
ασπίδα να προφυλαχτεί. Ο Σαραντά
ρης δεν πέθανε, απλώς «πέρασε» 
στην άλλη μπάντα, στην μπάντα με 
τα πολύφυλλα και ισκιερά δέντρα. 
Εκεί ήταν το σπίτι του.

★ ★ ★

Η γνωριμία μας έγινε, όπως γνωρί
ζονται συνήθως οι άνθρωποι που 
γράφουν στην Ελλάδα. Αυτός είχε 
διαβάσει τις «Νύχτες χωρίς Δη

Γιώργο Σαραντάρη

μιουργία» και ζήτησε να με γνωρί
σει. Εγώ, διαβάζοντας μερικούς στί
χους και στοχασμούς του σ ’ ένα πε
ριοδικό, ξαφνιάστηκα βρίσκοντας 
εδώ ένα ποιητικό κλίμα φίνο, μα 
ξενότροπο, εκεί μέσα φιλοσοφική 
σκέψη που έφερνε βόλτες γύρω από 
μια υποστασιακή φιλοσοφία με αφε
τηρία τον Κίρκεγκωρ.

Γιαν. Σφακιανάκης

Το όνομα του μεγάλου Δανού στο
χαστή δεν ήταν άγνωστο στην Ελ
λάδα, μονάχα που στη νεοελληνική 
φιλοσοφία ένας μαθητής του ήτανε 
κάτι νέο και παράδοξο. Γιατί έχουμε 
φυσικά καντιανούς και νεοκαντια- 
νούς, εγελιανούς και νιτσεϊστές, 
καρλαϊλικούς και μπερξονιστές,  
σπενγκλερικούς, γιασπερικούς ακό
μα και οπαδούς του Λαμάρκ ή του 
Πίκο ντέλα Μιράντολα, αλλά κιρκε- 
γκωριανό κανέναν άλλο εξόν από 
τον φίλο που μας έφυγε.

Η πρώτη μας συνάντηση έγινε 
στο καφενείο των Αθηνών, στη 
Στοά Πεσματζόγλου. Δυο τρία χρό
νια προτήτερα, τον είχα πρωτοειδεί 
σ ’ ένα από τα γνωστά βιβλιοπωλεία, 
μα τότε δε γνωριζόμαστε από κοντά 
και δε μιλήσαμε. Θυμάμαι πως μπή
κε δειλά-δειλά και συνεσταλμένα  
και είπε: «Σας αφήνω μερικά βιβλια
ράκια μου». Τίποτ’ άλλο κι έφυγε 
όπως ήρθε. «Αυτός είναι ο Σαραντά
ρης», μου λέει ο εκδότης μισοειρω- 
νικά. «Τα βιβλιαράκια του» που ά
φησε, ήταν «Οι Αγάπες του χρόνου» 
και «Τα Ουράνια». Αργότερα τον 
συνάντησα στην Εθνική Βιβλιοθή
κη, όπου έψαχνε για τα «Ιστορικά» 
του Ζαμπελίου. Ένας κοινός φίλος 
μας σύστησε. Ανταλλάξαμε λίγες 
τυπικές λέξεις και χωρίσαμε.

Η πραγματική μας όμως γνωριμία 
έγινε, όπως είπα παραπάνω. Αυτός 
είχε μάθει πως μελετούσα τον Κίρ
κεγκωρ — κείνο τον καιρό έκανα τη 
μετάφραση των «Φιλοσοφικών Ψι
χίων» που ένα απόσπασμα «η Σω
κρατική Αλήθεια» και ο «Υποστα
σιακός Στοχαστής» δημοσιεύτηκαν 
στη «Νέα Εστία» — και ζητούσε να

κάνουμε συζήτηση πάνω στο Δανό 
φιλόσοφο. Λυπούμαι που δε μου 
επιτρέπουν οι περιστάσεις να μετα
φέρω εδώ τα χαρακτηριστικότερα 
σημεία της ομιλίας μας κείνης της 
βραδιάς, καθώς και των άλλων μας 
συναντήσεων, που θα μας έκαναν να 
γνωρίσουμε τον άνθρωπο και το έρ
γο του. Το σημείωμα τούτο γράφε
ται όχι για να κρίνει — γι’ αυτή τη 
δουλειά υπάρχει πάντα καιρός — 
αλλά για να προσφέρει ένα δάκρυ 
στον τάφο του φίλου και στρατιώτη 
που έφυγε από κοντά μας τόσο γρή
γορα, τόσο ξαφνικά...

★ ★ ★

Ο Σαραντάρης μπήκε στο δρόμο με 
τους άλλους. Ξεκίνησε αρματώνο
ντας το πλοίο του. Ά ρχισε να βαδί
ζει πάνω στους αφρούς των κυμά
των. Ά ρχισε να τραγουδεί τη θά
λασσα, άρχισε να νιώθει το μυστικό 
της θάλασσας, την ποίηση της θά
λασσας. Ήξερε πως τα κύματα έ
χουν φτερά.

«Δεν ξέρω, μου έλεγε, τι θα πει 
ποίηση». Γυρνούσαμε από την Αίγι
να κείνο το απόβραδο. Του απάντη
σα: «Τα πουλιά δεν ξέρουν τι θα πει 
κελάϊδισμα». Γέλασε με το χτυπητό 
και αθώο γέλιο του. Κάποτε του 
έλεγα: «Δε σου φαίνεται πως οι 
καυγάδες και οι διαφωνίες μας τρα
βάνε σ ’ ένα αγεφύρωτο χάσμα;» 
« Οχι, μου απαντά, και οι δύο βλέ
πουμε ένα άπειρο, ο καθένας βέβαια 
με δικό του τρόπο».

Ο Σαραντάρης ξεκίνησε τραγου
δώντας λιγόλογα αποσπασματικά 
σαν το στοχασμό του κι έπεσε στα 
μισόστρατα πριν διαγράψει την κα
μπύλη του.

Όταν ζούσε του έλεγα «ησύχα
σε» και γελούσε... Τώρα η ησυχία 
του είναι πλέρια. Τις τελευταίες μέ
ρες που τον είδα στο κρεβάτι του,εί
χε περάσει κιόλα αντίπερα. Ένας 
άνθρωπος έφυγε.

• Νεκρολογία που δημοσιεύθηκε από 
τον κ. Σφακιανάκη στο περιοδικό Νεο&- 
ληνικά Γράμματα (τ. 1941). Αναδημοσιεύ- 
ται εδώ με την άδεια του συγγραφέα.
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Διήγημα

Τις μοναχικές φαρμακοποιούς 

καλό είναι να τις αποφεύγει κανείς

Καινούργιος στην παραθαλάσσια 
αυτή πολίχνη και ζαλισμένος ακόμη 
απ’ το ταξίδι με το πλοίο της άγονης 
γραμμής δεν πρόσεξα απ’ την αρχή 
το φαρμακείο που βρισκόταν ακριβώς 
απέναντι α π ’ τα παράθυρα του παν
δοχείου όπου κατέλυσα. Το τρίτο 
ωστόσο βράδυ, κι ενώ γυρνούσα δίχως 
σκοπό στους σκοτεινούς δρόμους αυ
τής της έρημης πολιτείας που την 
έδερναν παγωμένοι βόρειοι άνεμοι, 
βρέθηκα ξαφνικά στο περί ου ο λόγος 
φαρμακείο. Ή ταν φωτισμένο και μά
λιστα ανοιχτό, παρά το προχωρημένο 
της ώρας. Μπήκα μέσα χωρίς να 

'διστάσω αφού εξάλλου τα φαρμακεία 
ήταν πάντα ένας οικείος τόπος για 
μένα.

Μια νέα κοπέλα — όχι και τόσο 
νέα, ωστόσο όπως αποδείχτηκε αργό
τερα — κρατούσε ένα πανί και ξεσκό
νιζε τα ράφια. Μόλις μπήκα γύρισε 
και με κοίταξε μες απ’ τα γυαλιά 
της. Της είπα ότι ήμουν καινούργιος 
στα μέρη τους — γεγονός που φαντα
ζόμουν ότι θα της κινούσε τουλάχι
στον την περιέργεια — και τη ρώτη
σα αν ήξερε να μου πει πού θα 
μπορούσα να περάσω τη βραδυά μου 
πριν πέσω για ύπνο. «Μα πουθενά», 
μου λέει, «δεν υπάρχουν ούτε καφε
νεία ούτε θέατρα εδώ» (κάτι που 
ήταν όχι μόνο ολοφάνερο αλλά και 
για το οποίο είχα ήδη προσωπική 
αντίληψη).

«Και τότε πώς διασκεδάζει ο κό
σμος;» τη ρωτάω. «Τι κάνει τα βρά- 
δυα;»

«Για όλους να σας πω  δεν ξέρω», 
μ’ αποκρίνεται στοχαστικά. «Αν ό
μως πάτε ως τα παλιά λατομεία θα 
βρείτε μερικούς να τρώνε τα πτώ μα
τα που ξεβράζει η θάλασσα», είπε και 
χασκογέλασε αφήνοντας να φανούν τα 
σάπια δόντια της.

Δεν μπόρεσα να καταλάβω αν α
στειευόταν, όεν πρόλαβα όμως και να 
τη ρωτήσω γιατί έπιασε να μου μιλά 
για τον άντρα της και τα παιδιά της 
που τα χε τώρα μακριά και ήταν 
μονη. Οση ώρα τα ’λεγε όλα αυτά 
με κρατούσε σφιχτά α π ’ το μανίκι κι 
είχε καταφέρει να με τραβήξει α π ’ τη 
μέσα μεριά του πάγκου με τα φάρμα
κα.

Τελικά, και για να ξεφύγω α π ’ το 
σφιχταγκάλιασμά της, της δείχνω κά
τι εντομοκτόνα και την παρακαλώ να 
μου δώσει ενα. «Μα δεν υπάρχουν 
κουνουπια το χειμώνα», μου λέει. 
«Θα πρέπει να αστειεύεσαι!» Της 
εξηγώ υπομονετικά ότι μένω στο

απέναντι πανδοχείο που μπορεί βέ
βαια να παραμένει κλειστό όλο το 
χειμώνα αλλά — κι αυτό για να 
προλάβω κάποια πιθανή έκπληξή της
— που ο ιδιοκτήτης του, ένας κατά 
τα άλλα ευγενέστατος κύριος που 
κρατά πάντα στα χέρια του ένα μπα
στούνι από έβενο, και που λόγοι ηθι-

Αρης Σφακιανάκης

κής τάξεως δεν μου επιτρέπουν να 
μιλήσω περισσότερο για τη σχέση 
μου μαζί του, ο ιδιοκτήτης λοιπόν, 
που τ ’ όνομά του δεν έχει ιδιαίτερη 
σημασία στην ιστορία μας, ούτε και 
σε καμιά άλλη ιστορία εξάλλου, μου 
παραχώρησε τα κλειδιά κι ένα δωμά
τιο για να μένω ώσπου να βρω κάτι 
καλύτερο. Κι ότι, τέλος πάντων, κου
νούπια υπάρχουν.

«Καλά, κουτέ», μου κάνει με μιαν 
οικειότητα για την οποία υπόλογος

δεν ήμουν βέβαια εγω , «πάρε το 
σπρέυ σου και δρόμο. Αλλα θα σε
ξαναδώ».

Έφτασα στο σημείο να κάνω μια 
μικρή υπόκλιση κι έσπευσα να εξαφα
νιστώ .

Πήγα κατευθείαν στο πανδοχείο κι 
ανέβηκα στο δωμάτιό μου. Απέναντι 
ακριβώς α π ’ το παράθυρο έβλεπα το 
φαρμακείο. Ή τα ν  πάντα φωτισμένο 
αλλά τώρα δε φαινόταν κανείς. Καθι- 
σα στο γραφείο που είχα εγκαταστη- 
σει μπροστά στο παράθυρο κι υστέρα 
από ένα δισταγμό άφησα μισάνοιχτη 
την κουρτίνα ώστε να μπορεί να με 
βλέπει κι εκείνη. Πού και πού έριχνα 
καμιά ματιά αλλά για αρκετή ώρα η 
φαρμακοποιός φαινόταν να έχει εξα
φανιστεί.

Τελικά είδα να σβήνουν τα φώτα κι 
άκουσα βήματα στο πλακόστρωτο. 
Περίμενα με κομμένη την ανάσα. Τα 
βήματα στάθηκαν κάτω α π ’ το παρά
θυρό μου, κι ύστερα από μια στιγμή, 
ένα πετραδάκι χτύπησε το τζάμι μου. 
Βιάστηκα ν’ ανοίξω το παράθυρο.

« Ά ν ο ιξ έ  μου γρήγορα», μου λέει 
σφυριχτά. Φαινόταν σα να ’χε μόλις 
τελειώσει κάποιο πείραμα μεσμερι- 
σμού γιατί έτρεμε και τα μαλλιά της 
έλαμπαν περίεργα μες στο σκοτάδι. 
Ή τα ν  αυτή η λάμψη των μαλλιών 
της (που α π ’ ό,τι κατάλαβα αργότε
ρα, όταν το σκέφτηκα καλύτερα, δεν 
οφειλόταν σε τίποτε άλλο παρά στην 
ανταύγεια της σελήνης μες στους νε
ρόλακκους του δρόμου) που μ’ έκανε 
να της ανοίξω.

Μόλις μπήκε πέταξε από πάνω της 
τη μαύρη κάπα της και πιάνοντάς με 
α π ’ το χέρι με οδήγησε ως το δωμά
τιό μου. Στάθηκε μπροστά στην πόρ
τα κι έκανε μια αποδοκιμαστική κίνη
ση στη θέα της ακαταστασίας που 
αντίκρυσε. «Τράβηξε τις κουρτίνες 
και χαμήλωσε το φως», μου λέει. 
Ύστερα κάθεται στο κρεβάτι κι αρχί
ζει να λύνει τα κορδόνια α π ’ τις μπό
τες της. Ομολογώ — όχι χωρίς κά
ποια κρυφή ικανοποίηση — ότι έχει 
ωραία πόδια. Φορά γκρίζες κάλτσες 
κι όπως κάνω να τις χαϊδέψω — για 
να νιώσω αυτή την τριζάτη αφή — 
παραμερίζει τα χέρια μου και μου 
λέει ότι κάνει πολύ κρύο εδώ μέσα κι 
ότι καθόλου δεν της αρέσει να κάνει 
έρωτα και να ψάχνει συγχρόνως για 
τις κουβέρτες. Εγώ, άνθρωπος που 
θεωρούσα πάντοτε το κρύο σαν το 
φυσικότερο των πραγμάτων, ψάχνω 
τώρα σ ’ όλο το πανδοχείο για μια 
σόμπα.

Τ ελ ικ ά  κατάφερα  ν’ ανακαλύψω 
μία, σε μια σκοτεινή κι αραχνιασμένη 
αποθηκούλα στο υπόγειο του κτιρίου 
που δεν θ’ άξιζε να την επισκέπτεται 
κανείς αν δεν τύχαινε να είναι συγχρό
νως και η κάβα του πανδοχείου. Ό 
ταν γύρισα στο δωμάτιο εκείνη είχε 
ήδη χωθεί κάτω α π ’ τα σκεπάσματα 
και, καπνίζοντας ένα τσιγάρο, διάβα
ζε συνοφρυωμένη κάτι κείμενά μου 
που είχε πάρει α π ’ το τραπέζι (γιατί 
πρέπει να παραδεχτώ, όχι χωρίς κά
ποια ερυθριάζουσα σεμνότητα, ότι ε
κείνο τον καιρό εντρυφούσα με κάθε 
δυνατή επιμέλεια στο φλέγον θέμα 
της εποχής, την στατική δηλαδή δο- 
μικότητα των ήχων υπεράνω της νή
σου Σαχαλίνης, και σκόπευα, αν το 
ήθελε και η Θεία Πρόνοια — που 
όπως αποδείχτηκε τελικά είχε άλλα 
σχέδια — να συντάξω ένα μικρό πό
νημα και να το στείλω στη Διεύθυνση 
του 1 πουργείου όπου εργαζόμουν. 
Αυτήν ακριβώς την εργασία ήταν που 
φυλλομετρούσε τώρα η, ας πούμε, 
μέλουσα ερωμένη μου).



«Θα σε παρακαλέσω», της λέω, 
χωρίς ωστόσο την αποφασιστικότητα 
που απαιτούσαν οι περιστάσεις, «να 
μην διαβάζεις κάτι χωρίς πρώτα να 
ρωτήσεις».

«'Ακούσε μικρέ μου», μου κάνει, 
«είμαι πολύ μεγαλύτερή σου για να 
’χεις και λόγο (ουσιαστικά δεν με 
περνούσε πάνω από τέσσερα χρόνια) 
παράτα τα λοιπόν αυτά κι έλα δίπλα 
μου γιατί ανυπομονώ να ρουφήξω 
τους δροσερούς χυμούς σου». Έ τσ ι 
ακριβώς είπε. «Να ρουφήξω». Φαντά
στηκα το στόμα της σαν μια παλλό- 
μενη βελούδινη αντλία να εφαρμόζει 
στεγανά και να τρομπάρει με ανάλα
φρες — σαν το χέρι νεαρού παιδερα- 
στού — παλινδρομικές κινήσεις το 
ήδη σφύζον από υγεία και υπεραιμία 
πέος μου. Έ βγαλα  τα ρούχα μου, 
όχι χωρίς κάποια ταραχή — δικαιο

λογημένη οκττόσο αν σκεφτεί κανείς 
οτι είχα δυο μέρες ν’ αλλάξω εσώρου
χα και τα φανταζόμουν να μυρίζουν 
και να ’χουν μικρές κίτρινες στάμπες 
από μια βλενόρροια που δεν είχε 
ακόμη γιατρευτεί ολοκληρωτικά, έ
βγαλα λοιπόν γρήγορα τα ρούχα μου 
και ξάπλωσα δίπλα της.

Η σόμπα άναβε όλη νύχτα. Δεν την 
έσβησε ούτε όταν έφυγε πρωί-πρωί. 
Ό τα ν  αργότερα σηκώθηκα και βγήκα 
από τέτοια ζέστη στο πρωινό αγιάζι, 
κατάλαβα ότι κάτι δε θα πήγαινε 
καλά. Είχα ήδη αρχίσει να νιώθω 
ζαλισμένος. Σε διάστημα λίγων ωρών 
τα γόνατά μου έτρεμαν κι ο πυρετός 
μ* έκανε να κρατάω την ανάσα μου. 
Ζήτησα άδεια α π ’ το Γραφείο και 
βιάστηκα να γυρίσω στο πανδοχείο. 
Με βία μπορούσα να προχωρήσω. 
Σταμάτησα έξω α π ’ το φαρμακείο

και δίστασα για μια στιγμή για το αν 
θα επρεπε να πάρω φάρμακα ή όχι. 
Εκείνη ωστόσο με είδε μέσα α π ’ τη 
βιτρίνα, άφησε κάτι πελάτες της, κι 
ήρθε ως την πόρτα.

«Τι τρέχει;» μου κάνει, «τη βγάζεις 
τη μέρα;»

Πρέπει να είχα ένα πολύ άσκημο 
χρώμα γιατί σταμάτησε τ ’ άνοστα 
αστεία της και πιάνοντάς με απ’ το 
μπράτσο, με τράβηξε μέσα. Μ ’ έβαλε 
να καθίσω σε μια καρέκλα και τέ- 
λειωσε βιαστικά με τους πελάτες της. 
Ύστερα ήρθε κοντά μου.

Δεν χρειάστηκε πολύ για να κατα
λάβει ότι ψηνόμουν στον πυρετό. «Θα 
μείνεις μαζί μου», μου λέει. «Χρειά
ζεσαι φροντίδα. Αν εξακολουθήσεις 
να μένεις σ’ αυτό το παγωμένο παν
δοχείο σου, θα πεθάνεις α π ’ το κρύο. 
Έ λα  μαζί μου».

Μ ’ ανέβασε στη σοφίτα, ένα μικρό 
δωμάτιο πάνω ακριβώς α π ’ το φαρ
μακείο. Υπήρχε ένα ντιβάνι εκεί και 
μ’ έβαλε να ξαπλώσω. Από ένα μπα
ούλο έβγαλε κάτι κουβέρτες και τις 
έριξε πάνω μου. Ενώ τριγύριζε ακόμη 
πανω α π ’ το κεφάλι μου εγώ βυθί
στηκα σ’ ένα βαθύ λήθαργο.

* * *

Η Μάρθα αποδείχτηκε νυμφοφα- 
νής. Δε σεβάστηκε ούτε την αρρώ- 
στεια μου ούτε τίποτε. Με πότιζε 
διεγερτικά ώσπου άρχισα να φτύνω 
αίμα. Τώρα νομίζω ότι μ’ έχει χτυ
πήσει η φυματίωση. Ίσως πάλι να 
μαι υπερβολικός. Ό μω ς ξέρω ότι 

δεν πρόκειται να πάρω μια μετάθεση. 
Η 1 πηρεσία μου με θεωρεί νεκρό. 
Εκλιπόντα. ■■

Ά ξενος βράχος

Πέσανε το λοιπόν άσπρες φτε- 
ρούγες μες στην άσφαλτο απαλά. 
Σ ιγά  ακουμπήσανε, προσεκτικά 
και τις ακολουθήσανε μετά κάνο
ντας μύριους ελιγμούς χιλιάδες 
άσπρα πούπουλα μικρά, οσότου 
πέσανε κι αυτά αθόρυβα σαν τα 
φτερά στο ύψωμα του πεζοδρό
μιου, μέσα στην άσφαλτο, κουρ
νιάσανε γλυκά. Μ ετά φανήκανε 
από μακριά τα μηχανάκια, που 
όταν φτάσαν στο επίμαχο σημείο 
κοκάλωσαν και μειναν έκπληχτα 
με αναμμένους προβολείς και τα 
φωτάκια τους. Οι οδηγοί σαν π ε 
τρωμένοι με τ ις  χοντρές τους 
μπότες και τις κάσκες τους, σαν 
μαγεμένοι καβαλάρηδες ευθυτε
νείς εστέκονταν στα μαύρα πέτσ ι
να ντυμένοι. Εκείνη η νύχτα έγινε 
μεγαλύτερη. Περίμεναν τα άστρα 
στη θέση τους, οι νυχτοφύλακες 
έκαναν υπομονή χωρίς καν να το 
καταλάβουν, τα παράθυρα σκοτει
νά και οι κοντραμπατζήδες της 
ασφάλτου ενεοί. Τότε σταμάτη
σαν τα πάντα. Ο αέρας πρώτο, 
το φεγγάρι μετά, το φως του 
ήλιου από την άλλη πάντα της 
στεριάς κι ακούστηκαν οι φιλαρ
μονικές διαμιάς. Έ π α ιζα ν  π ε 
ρίεργα μελωδικά κομμάτια περ
νώντας από μακριά, σα να μη 
θέλαν να φανούν και σα να ξεχω
ρίζανε θαμπά μονάχα τα λοφία 
τους, και πιο θαμπά τα κόκκινα 
σειρήτια στη σειρά. Πέρασαν. 
Πάει. Ό μ ω ς ακούγονταν η μου
σική από μακριά, όπου ξεχύθηκαν

από τα σπίτια τότε τα παιδιά. 
Π ολλά  π α ιδ ιά ,  α μ έτρ η τα . Με 
ρούχα λευκά με καθαρά πρόσωπα 
και με μαλλιά μετάξι, αρχίσαν να 
μαζεύουν τις  φτερούγες και τα 
πούπουλα από την άσφαλτο κρυ-

Πάνος Σκονρολιάκος

φά. Ά νοιξε δρόμος μυστικός τότε 
εκεί και μια παρέλαση ξεκίνησε 
από βαθιά.

Παλιοί φυλακισμένοι που γνω

ρ ίζοντα ι από σημάδια  μεταξύ  
τους, κρατώντας λάβαρα αητών 
αναστενάρηδων, κι άλλοι λεβέντες 
γέροντες μ ’ ένα πανσέ στο χέρι 
τους. Κομπανίες πολλές ακολού
θησαν, απόμαχοι, ένας παλιός και 
πρωτοκαπετάνιος Ά γγελος που 
σήκωσε αντάρτικο και αναλήφθη- 
κε σε άλλους ουρανούς μετά, ένας 
ψαράς κρατώντας αγκαλιά μια 
ρόμπα ασημοκέντητη δράκαινας 
καπετάνισσας και ξενοφιλημένης, 
νέοι από εργοστάσια, άλλοι με 
λάμπες γκαζιού στα χέρια, κι α
κόμα οι προτομές των Μακεδονο

μάχων που συναντά κανένας στην 
Κοζάνη και τη Φλώρινα, τον Βελ- 
βενδό, επέρασε ο Μεχμέτ Αλή 
όπως τριγύρναγε μικρό παιδί μες 
στην Καβάλα, παλιοί Τριπολι- 
τσιώτες έμποροι με καντηλέρια, 
αρχαίες γρ^ές της επαρχίας Ελασ- 
σώνος, της επαρχίας Βοΐου Κοζά
νης, των Γιανιτσών, της Ειδομέ- 
νης, της Αμφίκλειας. Μαζί ερχό
ντουσαν παλιά καράβια αμίλητα 
και σαν παράξενα γερμένα, ένα 
πλήθος τέλος ωραίων γυναικών 
με τα βυζιά στητά, με χείλια και 
με μάτια απερίγραπτα, με τα 
καπούλια τους καμαρωτά και με 
χιλιάδες ονόματα: Μαρία, Φανή, 
Ελεωνόρα, Νίτσα. Ένας Αντάρ
της τέλος τέλος λαϊκός να πολεμά 
μονάχος του στο πίσω μέρος της 
σειράς. Ξεχάστηκε. Ποιος θα τον 
πνίξει, ποιος του κρεμά το φυλα
χτό και ποιος τον λιβανίζει.

Πήρανε τις φτερούγες τα παι
διά, πήραν τα πούπουλα και ακο
λούθησαν χαρούμενα, πήγαν μαζί 
κι όλα τελειώσανε εδώ. ^.ανάγινε 
η άσφαλτος όπως παλιά- τα μη
χανάκια όπως πάντοτε κι ο ήλιος 
το φεγγάρι η νύχτα και οι νυχτο
φύλακες πήρανε πάλι το ρυθμό 
τους σιγανά.

Έ μεινε μόνο να θυμίζει το 
συμβάν μια πέτρα ευτυχισμένη κι 
ο τόπος φυσικά « Άξενος Βρά
χος», ονομάστηκε. Ετσι. Εις 
μνήμην.



ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ  84

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΨΗΦΙΖΟΥΝ

Οι αναγνώστες μας ψηφίζουν τις πρώτες, κατά την κρίση τους, εν ζωή 
προσωπικότητες του πολιτιστικού μας χώρου και τα σημαντικότερα 
βιβλία που εκδόθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από την 1 Ιουνίου 1983 

Ιουνίου 1984

Τα «Γράμματα και Τέχνες», προκηρύσσοντας αυτό το... «δημοψήφισμα», δεν έχουν την ψευδαίσθηση 
ότι καινοτομούν παρόμοιες προκηρύξεις έγιναν στο παρελθόν —εδώ κι έξω— και από άλλα έντυπα. 
Πρόθεσή τους είναι να προκαλέσουν, κατά κάποιο τρόπο, τους αναγνώστες τους, να τους «εξαναγκά
σουν», αν θέλετε, να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους σε πρόσωπα και κείμενα, ώστε, μέσα σε μιαν 
ατμόσφαιρα, γιατί όχι, παιχνιδιού, να προκύψουν οι σχετικές προτιμήσεις τους με τη όημοκρατικότητα 
που εγγυάται ένα «δημοψήφισμα». Δεν πρόκειται ν ακολουθήσει καμιά εκτίμηση ούτε ανάλυση των 
όποιων αποτελεσμάτων* η έμφαση δίνεται στο παιχνίδι που τείνει να λείψει εντελώς πια από τα 
σκυθρωπά κι ενίοτε σοβαροφανή πολιτιστικά μας πράγματα. Απλώς θ ’ αναφερθούν τα πέντε πλειοψη- 
φούντα, σε κάθε χώρο χωριστά, πρόσωπα και βιβλία, με τη σειρά των ψήφων που έλαβε το καθένα.

Συμπληρώστε λοιπόν αυτή τη σελίδα, κόψτε την και ταχυδρομήστε την στα γραφεία του περιοδικού 
το αργότερο ως τις 31 Οκτωβρίου 1984.

•  Ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο σημαντικότερος εν ζωή Έλληνας
•  Ποιητής........................................................................................................................................................
•  Πεζογράφος..................................................................................................................................................
•  Θεατρικός συγγραφέας..............................................................................................................................
•  Κριτικός λογοτεχνίας - δοκιμιογράφος...............................................................................................
•  Μουσικός......................................................................................................................................................
•  Ζωγράφος....................................................................................................................................................
•  Σκηνοθέτης..................................................................................................................................................
•  Ηθοποιός......................................................................................................................................................

•  Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το καλύτερο βιβλίο που εκδόθηκε κατά το χρονικό 
διάστημα από την 1 Ιουλίου 1983 ως τις 30 Ιουνίου 1984 στο χώρο

•  της Ποίησης................................................................................................................................................
•  της Πεζογραφίας........................................................................................................................................
•  του Θεάτρου................................................................................................................................................
•  της Κριτικής................................................................................................................................................
•  του Δοκιμίου ..............................................................................................................................................
•  της Μετάφρασης........................................................................................................................................

•

•  Οι απαντήσεις θα πρέπει να σταλούν στα γραφεία του περιοδικό (Στενών Πόρτας 
20, 161 21 Αθήνα) το αργότερο ως τις 31 Οκτωβρίου 1984, ώστε τα αποτελέσματα να 
δημοσιευτούν στο τεύχος του Δεκεμβρίου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥ

Ονοματεπώνυμο........................................................................................
Διεύθυνση - περιοχή..............................................................................
Ιδιότητα ..................................................................................
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Ποίηση

ιτς Ροζντεστβένσκι
Τρία 

ερωτικά ποιήματα
α

Θαύμα

Μια λάμψη εκτυφλωτική
έσκισε τον ουρανό 

πάνω απ ’ το παγερό χάσμα 
της λίμνης.

(Δυο πρόσωπα ευθύνονταν
γι ’ αυτό-

μια γυναίκα κι ένας άντρας...)
Στο σπίτι του δρόμου

το ασανσέρ 
ανέβηκε σαν ρουκέτα μέχρι τη στέγη.
Το φως ήτανε τόσο δυνατό

που και το πιο μικρό
στοιχείο στο χαρτί

εύκολα θα μπορούσε
να διαβαστεί.
Σχεδόν εμέθυσε ο ουρανός

από εκτυφλωτική λάμψη.
Φωτιά; Ρόδινη πηγή;
Το ελάφι σκέφτηκε τα μικρά του,

χαμένα μες στη σκοτοδίνη.
ο λαγός,

σκέφτηκε να πετάξει το πανωφόρι του.
Με ζαναγεννημένες ρίζες

ζωντάνεψε η γη
κι αμέτρητα βλαστάρια

τρύπησαν το κορμί της.

Ρομπέρ Ιβάνοβ

P. I. Ροζντεστβένσκι

i

Ρομπέρ Ιβάνοβιτς Ροζντεστβένσκι:
Σύγχρονος Ρώσος ποιητής. Γεννή
θηκε το 1932 σ' ένα χωριό της Σιβη
ρίας. Ο πατέρας του ήταν στρατιωτι
κός και η μητέρα του γιατρός. Δη
μοσίευσε το πρώτο του ποίημα σε 
ηλικία εννέα χρόνων. Το 1956 απο
φοίτησε από το Ινστιτούτο Λογοτε
χνίας Γκόρκι. Είναι μέλος της Σο
βιετικής Ενωσης Συγγραφέων από 
το 1955. Συνολικά έχουν κυκλοφο
ρήσει περισσότερα από εξήντα

ποιητικά βιβλία του στη Σοβιετική 
Ένωση και στο εξωτερικό. Ο Ροζ- 
ντεστβένσκι, όπως έχει γράψει, θεω
ρεί την ποίηση μια πολύ σοβαρή 
και υπεύθυνη απασχόληση που, ταυ
τόχρονα, είναι τόσο φυσική όσο και 
η ανθρώπινη αναπνοή. Πιστεύει, ε
πίσης, ότι ο ποιητής σε ολόκληρη 
τη ζωή του γράφει στην πραγματι
κότητα ένα μεγάλο ποίημα προσπα
θώντας να εκφράσει τον εαυτό του 
_ ο ίδιος, όπως λέει, θεωρεί ότι

ακόμη δεν έχει γράψει τους καλύτε
ρους στίχους αυτού του ποιήματος. 
Τα τρία ποιήματα του παρουσιάζο
νται εδώ έχουν μεταφραστεί από τα 
αγγλικά (αγγλικές μεταφράσεις των 
A. Miller και S. Roy, που κυκλοφό
ρησαν το 1983, μαζί με άλλα ποιή
ματα, στη δίγλωσση έκδοση «Καθη
μερινά Θαύματα» — επιλογή ποιη
μάτων 1956-1980).
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Τ ρία  ερωτικά ποιήματα του Ρ. I. Ροζντεοτβένσκι

Πήραν μαντάτα
από το Θαύμα

τα κοράκια,
κι έφυγαν βιαστικά αμέσως

α π 'το  νότο
για την πατρίδα τους.
Ο φόβος ξάφνιασε, τους σεισμογράφους- 
οι δείκτες τους τρελάθηκαν.
(Ή ταν μονάχα

μια γυναίκα κι ένας άντρας
που κοιτάζονταν στα μάτια..)
Από τη γη ανάβλυσαν ρυάκια

Οι άνθρωποι ταράχτηκαν.
Τα πρόσωπα σφίχτηκαν,

σπρώχτηκαν,
στριμώχτηκαν το ένα πλάι στο άλλο,

φωνάζοντας,
«Φωτιά!...

Φωτιά!...**
Αλλά δεν ήτανε φωτιά-

ήταν έρωτας.

Μπόρα

στην Αλιόνα

«Περίμενε!...»
Κι άξαφνα τότε, απόλυτη σιγή, 
και ξανά:
«Περίμενε!...»
Ατίθαση σκοτεινιά

αγκαλιάζει σφιχτά το σκοτεινό χώ μα  
Η  βροχή, έντιμη σαν την αλήθεια

χτυπάει αλύπητα τ'ανοιχτά μπουμπούκια των δέντρων.
Στα καμπύλα κλαδιά τα πουλιά μουσκεμένα, τρέμουν.
Νεροποντή;
Ποιος νοιάζεται!
Γκρεμιζεται με θόρυβο και με μανία ο ουρανός;
Ποιος νοιάζεται!
Δυσοίωνος, πίσω απ 'το  μαύρο λόφο,

ασταμάτητα ξεφυσάει ο κεραυνός...
Περίμενε!
Ξέχνα όλα τα βάσανα.
Ξέχνα όλα τα βάσανα.
Περίμενε!
Ό λα τα βάσανά μου ξέχασα.

Μέχρι
να 'ρθουν τα νέα που μου μέλλονται... 

θέλεις
να στεγνώσω τα πουλ.ιά;

Να σφυρίξω ανάμεσα στα δέντρα σαν θύελα
καφτή και φλογισμένη;

Να σου φέρω απ * τις θάλ.ασσες ένα μικρό γαλάζιο άνθος; 
Ζήτησέ το, και αύριο 
θα σου αφιερώσω 
μια σκανδαλώδη αυγή. 
θα  γράψω επάνω της:
«Χαρισμένη 
σ ' εκείνη...»
Οι νεροποντές, σπάζουν με πάταγο τους θάμνους,

ανοίγουν δρόμο και μαστιγώνουν μέσα στη νύχτα  
Αν το ζητήσεις,
θα διώξω αυτή τη μολυβένια συμφορά.
Περίμενε!
Γιατί δε μιλάς;
Γιατί δε μιλάς;
Δε με πιστεύεις;
Έχε πίστη!
Ό ταν ακούσεις το τέλος της βροχής, 

σίγουρα θα με πιστέψεις, 
θαμπωμένη από τον ξαναγεννημό της,

η πλάση θα ησυχάσει.
Ένα πρωί

θα ξυπνήσεις, 
και κοιτάζοντας έξω α π ’ τα τζάμια 
θα ιδείς, εσύ μονάχα, 
πώς πάνω α π ' τη Γη,

ναι, πάνω από την πελώρια Γή, 
ανεβαίνει η καρδιά μου,
ανεβαίνει η καρδιά μου

ξανά



Υ

Η νύχτα είναι γνμνή

Η  νύχτα είναι γυμνή
σαν βρέφος.

Έχει περισσότερο αέρα για ν ' ανασαίνεις,
περισσότερό χώρο.

Ο ψίθυρος
καψαλίζει τη σκοτεινιά, φέρνει ρίγος

είναι
διαπεραστικός: «Πες μου κάτι ωραίο!...
Πες κάτι να ’ναι για μένα ωραίο!

Σε παρακαλώ!
Κι άφησε τ 'ά στρα

να γεμίσουν τους ουρανούς.
Θα ξοδέψω

π; ζωή μου ολόκληρη
γιά σένα-

μονάχα πες μου
κάτι σ τ ι αλτ']θεια ωραίο.

Περίτεχνες λέξεις,
αιώνιες όπως το παρελθόν-

άραγε δεν αξίζουν
τα φιλιά μου;

Ξέρεις εσύ τις λέξεις.
Δεν γύρεψα ποτέ μου

πολλά-
πες μου λοιπόν κάτι ωραίο!

Δε ζήτησες ποτέ την απελπισμένη μου ειλικρίνεια 
Για το κουράγιό μου,

για την άμυαλη αγάπη μου,
σύντομο άνθισμα

ζωής μιας γυναίκας- 
πες μου σε παρακαλώ

κάτι
στ'αλήθεια ωραίο...»

Τρελή γυναίκα
αστόχαστη,

ευλαβική,
Τι πράγμα εκλιπαρείς;

Την αλήθεια;
Το ψέμα;

Η  γυναίκα ψιθύρισε μόνο:
«Πες το!
Μονάχα πες μου κάτι

σ τ ’αλήθεια ωραίο...»

Μτφρ.: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ

(5?

Τι μπορεί
να σημαίνουν 

για σας 
οι οικονομικές

επιδόσεις*
μιας

Ασφαλιστικής
Εταιρίας;

(όταν είναι τόσο εντυπωσιακές)

σ ι γ ο υ ρ ι ά !
Κ α ι η  σ ι γ ο υ ρ ι ά  π ο υ  ε μ π ν έ ε ι η  Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  
Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η  σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι :

•  Σ τ α  κ ε φ ά λ α ι ά  τ η ς  κ α ι  τ α  ε λ ε ύ θ ε ρ α  α π ο θ ε μ α τ ι κ ά ,  
π ο υ  ξ ε π ε ρ ν ο ύ ν  τ ο  1 . 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0  δ ρ α χ μ έ ς .

•  Σ τ ο  σ ύ ν ο λ ο  τ ο υ  ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ  τ η ς ,  π ο υ  ε ί ν α ι  π ά ν ω  
α π ό  2 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0  δ ρ α χ μ έ ς .

•  Σ τ α  κ α θ α ρ ά  α σ φ ά λ ι σ τ ρ α ,  π ο υ  φ τ ά ν ο υ ν  π ε ρ ί π ο υ  τ ο
1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0  δ ρ α χ μ έ ς .

•  Σ τ α  έ σ ο δ ά  τ η ς  α π ό  ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς ,  π ο υ  α ν έ ρ χ ο ν τ α ι  σ ε
2 6 3 . 0 0 0 . 0 0 0  δ ρ α χ μ έ ς .

•  Σ τ α  6 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0  δ ρ χ .  κ α θ α ρ ά  κ έ ρ δ η  τ η ς .  π ο υ  τ η ς  
χ ά ρ ι σ α ν ,  γ ι α  δ ε ύ τ ε ρ η  σ υ ν ε χ ή  χ ρ ο ν ι ά ,  τ ο ν  τ ί τ λ ο  τ η ς  
π ρ ώ τ η ς  σ ε  κ έ ρ δ η  Α σ φ α λ ι σ τ ι κ ή ς  Ε τ α ι ρ ε ί α ς  σ τ η ν  
Ε λ λ ά δ α .

ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟ:
Α υ τ ά  τ α  κ έ ρ δ η  ε π ε ν δ ύ ο ν τ α ι  σ ε  κ ο ι ν ω φ ε λ ή  έ ρ γ α  γ ι α  τ ο  
ξ α ν α ζ ω ν τ ά ν ε μ α  τ η ς  ε λ λ η ν ι κ ή ς  υ π α ί θ ρ ο υ .
Γ ι α τ ί  η  Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η  ε ί ν α ι  Κ ρ α τ ι κ ο -  
σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ τ ι κ ή  Ε τ α ι ρ ε ί α .

• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ 1982

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ:
Ζ Ω Η Σ ,  Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ,  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ω Ν  Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ,  
Φ Ω Τ Ι Α Σ  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ω Ν  Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ,  Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν ,  
Χ Α Λ Α Ζ Ι Ο Υ ,  Α Λ Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν  Σ Κ Α Φ Ω Ν ,  Κ Τ Η Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Ε Σ .

ΑΓΡυΤΜί» ΤΡΑΠ£/Α 
Τ*-(1 ΕΛΛΑΔΟΙ

1γεορ*ΙΥ*ο* *Ν0Σ0*

μ ΑΓΡΟΤΙΚΜ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

κοντά σ α ς  ό,ιι κι α ν  τυχει
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Αρχαιολογία

Επιτύμβιες στήλες 
με παραστάσεις σκυλιών

Κι εκεί1 που τέτοια λέγανε μιλώντας μεταξύ τους, 
τέντωσε ολόρθα ένα σκυλί τ αυτια και το κεφάλι, 
καθώς πεσμένο κοίτουνταν, ο Άργος του Δυσέα, 
που μια φορά τ ' ανάθρεφε μονάχος, μα στην Τροία, 
έφυγε πριν να το χαρεί. Και πρώτα οι νιοι το παίρναν 
λαγούς, ζαρκάδια, αγριόγιδα να κυνηγούν, μα τώρα 
παρατημένο κοίτουνταν, σαν έφυγε ο αφέντης, 
στην κοπριά, που ταν σωρός χυμένη εμπρός στις πόρτες 
βοδιών μαζί και μουλαριών, που σήκωναν οι δούλοι 
και το μεγάλο κόπριζαν μετόχι του Δυσέα.
Εκεί κι ο Άργος κοίτουνταν τσιμπούρια φορτωμένος.
Και τότε, όπως μυρίστηκε κοντά το Δυσέα, 
κούνησε λίγο την ουρά κατέβασε τ αυτιά του, 
όμως <5εν είχε ανάκαρα να τρέξει πια κοντά του.
Έστρεψε εκείνος τότε αλλού και σφούγγισε ένα δάκρυ, 

χωρίς να νοιώσει ο Εύμαιος, κι άξαφνα ρώτησε έτσι’
«Δες, Εύμαιε, θαυμαστό σκυλί στην κοπριά πεσμένο!
Όμορφο πο ‘χει το κορμί, μα αυτό καλά δεν ξέρω 

αν είναι τόσο γλήγορο, καθώς πεντάμορφο είναι, 
ή τάχα να ’ναι ένα σκυλί σπιτίσιο που οι αφέντες 
έτσι για λούσο συνηθούν στα σπίτια τους να θρέφουν».

Τότε, Εύμαιε χοιροβοσκέ^ τ ’ απάντησες κι έτσι είπες'
«Τ ’αφέντη μου είναι το σκυλί που χάθηκε στα ξένα 
Αν είχε τέτοιο το κορμί κι ό)χς τις άλλες χάρες, 
ως τ ' άφησε όταν έφυγε και πήγε για την Τροία, 
θα θάμαζες το θάρρος του, κω τη γληγωροσύνη.
Γιατί ποτέ δεν του φυγε, μ εσ ’στο βαθύ λαγκάδι, 
τ'αγρίμι πο 'στρώνε μπροστά κι ήταν να ψάχνει πρώτο.
Τώρα το βρήκαν συμφορές, κι αλάργα α π ’ την πατρίδα
του χάθηκε ο αφέντης του κι οι άπονες γυναίκες
δεν έχουν πια την ένοια μου. Κι οι δού/οι αχ, μια που χάσουν
οι βασιλιάδες την αρχή, ξεχνούν πια κάθε χρέος.

Γιατί τον γδύνει απ’ τη μισή ο βροντολάλος Δίας 
αξία του τον άνθρωπο, σκλαβιά που πλακώσει».
Είπε και στο κα).άχτιστο πα)Ατι μπήκε μέσα 
κι ο/όισα πήγαινε να βρει τους άτροπους Μνηστήρες.
Τον Άργο τότε του πικρού θανάτου βρήκε η μοίρα 
ως είδε το Δυσέα ευτύς τον εικοστό πια χρόνο.

Αλκμήνη Στανρίδη

Η ανάγκη αγάπης, τρυφερότητας, πίστης και αφοσίωσης δεν 
είναι συναισθήματα που νιώθουν μόνο οι σύγχρονοι άνθρωποι* 
υπήρχαν και στην αρχαιότητα και θα υπάρχουν όσο υπάρχει 
ζωή πάνω στη γη. Εμείς θα ασχοληθούμε με απεικονίσεις ζώων 
και ειδικά σκυλιών πάνω σε επιτύμβιες στήλες. Η ίδια αναζήτη
ση, η ίδια ένταση υπήρχε και τότε, γ ι’ αυτό και βλέπουμε 
πολλές φορές ν ’ απεικονίζονται ζώα σε παραστάσεις. Ιδιαίτερα 
επιτύμβιες. Το άρθρο αυτό θα περιορισθεί στις απεικονίσεις 
σκυλιών, όπως και ο τίτλος του υποδηλώνει.

Τη συντροφικότητα και συμβίωση σκυλιού και ανθρώπου μας 
επιβεβαιώνουν γραπτές και γλυπτές μαρτυρίες. Ήδη από την 
αρχαιότητα ο Ομηρος αναφέρει τον Άργο, όπως είδαμε 
παραπάνω, σαν υπόδειγμα αγάπης και αφοσίωσης στον κύριό 
του Οδυσσέα, αφού ήταν και ο πρώτος που τον αναγνώρισε μετά 
από την πολύχρονη απουσία του. Στην επιγραφή2 του Θεία από 
τη Ρώμη διαβάζουμε:

I

Εικ. 1

Ό,τι είχαμε βρει σε σένα τον Θεία το γλυκό σκυλάκι 
σκεπάζει, τώρα ο λόφος αυτός μέσα του, την ομορφιά και μια 
καρδιά που αγαπούσε. Θρηνώντας νοσταλγεί το κορίτσι τον 
τρυφερό αγαπημένο του. Ποτέ δεν ξεχνά τον φίλο και πόσο πιστά 
είχε αγαπήσει.

Ά λλη επιγραφή3 από την Φλωρεντία κι αυτή στα ελληνικά:

Διαβάτη που περνάς στο δρόμο δες το μνημείο αυτό και σε 
παρακαλώ μη γελάσεις γιατί ανήκει σε ένα σκυλί. Με δάκρυα 
και με τα ίδια του τα χέρια μάζεψε ο κύριός μου τη στάχτη μου 
και έγραψε αυτά τα λόγια.

Στα λατινικά είναι γραμμένη η παρακάτω επιγραφή4 από την 
Pugerula:

♦

Θρηνώντας ακριβό μου σκυλάκι σε φέρνω εδώ σήμερα. Πριν 
τρεις πενταετίες σε πήγαινα χαρούμενος Patrice χίλιες φορές με 
είχες φιλήσει εγκάρδια όμως δε θα το ξανακάνεις πια. Ποτέ πια 
δε θα χαϊδευτείς, τρυφερά στο λαιμό μου. Θλιμμένος σε αποθέτω 
στο μαρμάρινο τάφο μου για να είμαστε ενωμένοι στο θάνατο 
στην αιωνιότητα. Πραγματική κατανόηση ανθρώπου έδειχνε η
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Εικ. 2

έξυπνη συμπεριφορά σου. Αχ! πιο μαγευτικό πλάσμα μου άρπαςε 
η μοίρα. Patrice καλή μου ερχόσουν και πηδούσες στην αγκαλιά 
μου και μου ζητούσες κομματάκια. Ιίολύ συχνά σου κρατούσα το 
πιάτο με τα ίδια μου τα χέρια σε λίγο τα έτρωγες όλα λαίμαργα 
και ρουφούσες με θόρυβο το ευχάριστο περιεχόμενο (υγρό) και 
όταν το βράδυ κουρασμένος από τον μόχθο της ημέρας επέστρεφα 
στο σπίτι ερχόσουν κουνώντας φιλικά την ουρά σου να χαιρετή
σεις χαρούμενα τον κύριο σου.

Από όλα τα ζώα το σκυλί και η γάτα απεικονίζονται με τη 
μεγαλύτερη συχνότητα.

Συγκινητική είναι η παρουσία τους δίπλα στους νεκρούς 
ωραίους έφηβους, για να αναφέρουμε τα δύο γνωστότερα 
παραδείγματα που βρίσκονται στο Εθνικό Μουσείο στη στήλη3 
της Αίγινας, αρ. ευρ. 715 (εικ. 1), 430 π.Χ. και τη στήλη6 του 
Ιλισσού αρ. ευρ. 869 (εικ. 2), 340 π.Χ. Η μακριά μουσούδα του 
σκυλιού και τα ψηλά πόδια καθώς και τα τριγωνικά υψωμένα 
αυτιά δείχνουν ότι το σκυλί είναι κυνηγετικό. Στο ανάγλυφο7 
από την τετράγωνη βάση κούρου με αρ. ευρ. 3476 (εικ. 3), που 
βρίσκεται στο Εθνικό Μουσείο, απεικονίζεται το παιχνίδι ενός 
σκύλου και μιας γάτας. Χρονολογικά η βάση τοποθετείται γύρω 
στο 510 π.Χ.

Ογδόντα ονόματα σκυλιών περίπου είναι γνωστά από την 
αρχαιότητα. Το μικρό προσφυγάκι8 του Εθνικού Μουσείου με 
αρ. ευρ. 3485 του 1ου αιώνα μ.Χ. (αντίγραφο έργου του 3ου 
αιώνα π.Χ., Καρούζου σ. 182) κρατά στα χέρια του ένα μικρό 
μαλλιαρό σκυλάκι. Στο περίφημο άγαλμα9 του Αύγουστου της 
ΡπΓηΗροΓίΗ απεικονίζεται πάνω στο θώρακα του αυτοκράτορα, 
που αποδίδει μια από τις πιο ιερές στιγμές στην ιστορία της 
Ρώμης, δηλ. στην παράδοση των ιερών συμβόλων από τον 
βασιλέα των Πάρθων, πλάϊ στον Τιβέριο ή τον ίδιο το θεό του 
πολέμου τον Ά ρ η  (οι γνώμες των αρχαιολόγων διχάζονται) ένα 
λεπτόσωμο σκυλί. Στη μυθολογία η παρουσία του σκυλιού είναι 
πλούσια, όπως και στην αγγειογραφία: ο Κέρβερος που φυλάει 
τον Ά δ η , ο Γηριώνης κ.α.

Ό μω ς πέρα απ' όλα αυτά η ζωντανή παρουσία του σκύλου, η 
αγάπη και η ζεστασιά του είναι συναισθήματα που συγκινούν 
βαθύτατα^ Τα εκφραστικά μάτια του, τα φιλικά κουνήματα της 
ουράς του, τα χαρούμενα πηδήματά του και τελικά η ανησυχία 
και η θλίψη όταν λείπει ο άνθρωπος φίλος του.

Σε μία σ τή λη 10 του Εθν. Μουσείου απεικονίζεται ο μικρός 
Προκλής, ένα μικρό δεκάχρονο περίπου αγόρι, με τον αγαπημέ
νο του σκύλο. Έ χει ανασηκώσει τα μπροστινά του πόδια και το 
κεφάλι και τ ’ ακουμπά πάνω στο ιμάτιο του αγοριού που είναι 
με το κεφάλι γερμένο. Χρονολογείται από τον τέταρτο αιώνα 
π.Χ. και βρίσκεται στις αποθήκες του Εθνικού Μουσείου.

Σε άλλη σ τή λ η 11 με αρ. ευρ. 1129 στις αποθήκες του Εθνικού 
Μουσείου απεικονίζεται η Δεξίππη, ένα κοριτσάκι με ένα 
σκυλάκι κατσαρό που ανασηκώνεται στα μπροστινά του πόδια- 
στο δεξί της χέρι κρατά ένα στρόγγυλο αντικείμενο (τόπι;) και 
στο αριστερό της κρατά σφιχτά στην αγκαλιά της ένα πουλί 
(πάπια;) πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων. Σε μια άλλη στήλη12 με αρ. 
ευρ. 788 (εικ. 4) που βρίσκεται κι αυτή στα υπόγεια του Εθνικού 
Μουσείου απεικονίζεται μια μικρή κοπέλα, η Δημητρία με ένα 
σκυλάκι μαλλιαρό που κι αυτό έχει ανασηκωμένα τα μπροστινά 
του πόδια* και στις τέσσερις περιπτώσεις το σκυλάκι τοποθετεί
ται στα δεξιά του εικονιζόμενου προσώπου. Οι στήλες αυτές αν 
και καλλιτεχνικά φτωχές ωστόσο συγκινούν βαθύτατα γιατί 
δείχνουν τη μεγάλη σχέση μεταξύ παιδιού και ζώου που κρατάει 
ως το θάνατο. Και αν στην επιτύμβια στήλη«* της Ηγησούς η

Εικ. 3
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δούλΓ της δείχνει μέσα από το κουτί τ' αγαπημένα της κοσμή
ματα, εδώ τα μικρά αυτά παιδιά απεικονίζονται να συνοδεύονται 
στον τάφο τους από τον αγαπημένο φίλο και σύντροφο των 
παιχνιδιών τους: το σκύλο τους. Υπάρχουν βέβαια παιδιά σε 
στήλες που κρατούν στα χέρια τους ένα πουλί, κατά κανόνα 
περιστέρι, όπως η θαυμάσια στήλη14 (εικ. 5) της μικρής 
Ολυμπιάδας που ανήκει στην Αδριάνειο εποχή. Το κοντό μανίκι 
της μικρής έχει γλιστρήσει αφήνοντας γυμνό τον τρυφερό ώμο' 
στα παχουλά παιδιάστικα χέρια κρατά σφιχτά ένα πουλί (περι
στέρι;)· Κοιτάει ίσια μπροστά κι έχει ένα ολοστρόγγυλο χαρι
τωμένο προσωπάκι και πεταχτά αυτιά. Φέρει τον πεπονοειδή 
τύπο κόμμωσης με πλατύ κότσο, της Σαβίνας που καλύπτει την 
κορυφή του κεφαλιού (και θυμίζει τον κότσο της γυναίκας του 
Αδριανού, 136 μ.Χ. Τα μάτια, όπου δεν δηλώνεται ίρις και κόρη, 
είναι της Τραϊανείου εποχής). Έτσι μπορούμε να χρονολογή
σουμε τη στήλη της μικρής Ολυμπιάδας στην μεταβατική 
περίοδο από την Τραϊάνειο στην Αδριάνειο Εποχή μια κι έχει 
στοιχεία κι από τις δυο χρονικές περιόδους. Η απεικόνιση 
παιδιού πουλιού (περιστερού;) είναι βέβαια περισσότερο διακο- 
σμητικό στοιχείο, δεν μπορεί ν’ αναπτυχθεί η βαθιά συγκλονι
στική σχέση όπως στην περίπτωση του σκυλιού συντρόφου και 
πιστού φύλακα του παιδιού.

Εικ. 5
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Εικαστικά
.

γράφει 
η ANTA Κ Α Τ Τ Ο Υ Α Α

Στην γκαλερί «Υδροχόος» παρουσίασε τα 
πρόσφατα  έργα του  ο αυτοδ ίδακτος  καλλι
τ έχν η ς  Γιάννης Κοκκινάκης.

Η δουλειά  αυτή θα μπορούσε να χωριστεί  
σε δυο μέρη, τόσο θεματικά όσο και από 
τεχν ικής άποψης:  το πρώτο  μ έρο ς  είναι 
αφαιρετικό και δου λ εμ ένο  κυρίως με πα- 
στέλ, το δ ε ύ τ ε ρ ο  παραστατικό,  με πενάκι 
και τέμ περα .

Στο αφαιρετ ικό  μ έρ ο ς  τη ς  δουλε ιάς  του,  
ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί  μια αυστηρή 
τριχρωμία, άσπρο-μαύρο-γκρι,  για να εκφρά-  
σει μια εξίσου αυστηρή γεωμετρική  θ ε ώ ρ η 
ση της  δομής .  Πολλά επ ίπεδα ,  πολλοί γ ε ω 
μετρικοί όγκοι που αλληλοΐσορροπούν και 
αλληλοαναιρούνται,  αποδίδονται  με μεγάλη 
πίστη σ τους  νόμους  τη ς  προοπτικής και 
φυσικά με τελ ε ιότη τα  στο σχέδιο. Ανάμεσά 
του ς ,  κάποτε ίττταται μια μικρή φιγούρα 
αγγέλου, ίσως για να υπονοήσει ένα άνοιγμα 
π ρ ο ς  τα έξω, ε ξ ω  από τη ροή αυτής  της  
κάπως καταπιεστικής ορθολογιστικής δόμη
σης του περιβάλλοντος και του κόσμου. Οι 
ε υ θ ε ί ε ς  είναι σ ίγουρες ,  t u  σχήματα καθορι
στικά και t u  ανοίγματα που αφήνονται στη 
φαντασία του θεατή  ελάχιστα. Ετσι πολλές  
φ ο ρ έ ς  ο εικαστικός χώ ρος  έχε ι  έναν έ ν τ ο 
νο πλαστικό χαρακτήρα, εντύπωση που μ ε 
τ α φ έ ρ ε ι  α μ έσ ω ς  το θεατή  σε ε ικόνες  
γλυπτών. Το δ ε ύ τ ε ρ ο  μ έρο ς  αυτής  της 
δουλειάς  αποτελούν  τοπία (σπίτια και δρό
μοι νησιού), έργα απ '  όπου εκπέμπονται  
περ ισσότερα  συγκινησιακά στοιχεία. Η παλέ-

τα είναι πάλι αυστηρή, αλλά η γραμμή πιο 
ευέλικτη και πιο αυθόρμητη, γ εγ ο ν ό ς  β έ 
βαια που δεν  ϋφαιρεί  τ ίποτϋ από την 
ικανότητα και τη γνώση του σχεδίου του 
καλλιτέχνη.

Στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, ο Μανώλης 
Γιανναδάκης παρουσίασε τη δουλειά του 
από το 1978 μέχρι το 1983. Στα έργα του 
αυτά, ο καλλιτέχνης ε κφ ρά ζετα ι  μέσω ενός  
συμβόλου που το μ ετ α θ έ τ ε ι  συνεχώς σε 
δ ιαφορετ ικά  συγκινησιακά πεδία,  δ ίνοντάς 
του ό λ ες  τ ις δ υ ν α τό τη τες  έκφ ρασης  που 
μπορεί να έχε ι  σαν σημαινόμενο.

Το σύμβολο αυτό είναι ο ηλεκτρικός 
τη λεβόα ς  ή «ντουντούκα», «όργανο κλοπής 
του Λόγου αλλά και όργανο ενίσχυσής του, 
όργανο εξουσίας  και υποβολής αλλά και 
όργανο δ ιαμαρτυρίας,  πρόκλησης και π ρ ό 
σκλησης». Στις φ ιγ ο ύ ρ ε ς  του Γιανναδάκη, η 
«ντουντούκα» παίρνει τη θέση του κεφαλιού 
και σαν ένα ε ίδ ο ς  leitmotiv, επαναλαμβάνε
ται σ υνεχώ ς .  Είναι ^ο σύμβολο του Λόγου 
του σύγχρονου ανθρώπου,  λόγου που αμφ ι
σβητείται ή υποκλέπτεται ,  που αποσιωπάται 
ή εξεγε ίρε ι .  Οι φ ιγ ο ύ ρ ε ς  αυτές ,  σχεδ ιασμέ
ν ε ς  με μια ηθελημένα  τέλε ια  φωτογραφική 
πιστότητα, δε ίχνουν μια στατικότητα που 
τονίζει  τη θέση τ ο υ ς  σαν υποκείμενα. 
Δείχνουν έτσι κάποια παραίτηση, δεν  δρουν 
αλλά δέχονται ,  περ ιμένουν  ή υπομένουν.  
Είναι ίσως έτσι όπω ς  τις βλέπε ι  ο ίδιος ο 
δημιουργός τους ,  που χαρακτηρίζει  το έργο 
του σαν «ένα μεροληπτικό παρακολούθημα 
του ανθρώπου-υποκειμένου που παραπαίει 
ανάμεσα στην αποσημαντοποίηση και την 
επανασημασιοδότηση του Λόγου του».

«0 Αμφιφωνίας»,  «0 Πολυφωνίας», «Η 
Καλλιφώνη στο οχυρό», «Η Ανακωχή» είναι 
λίγα α π ’ τα παραδείγματα της  δ ιαφορετ ικής  
διάστασης που δίνει ο Γιανναδάκης στη 
ντουντούκα-σύμβολο.

Αυτό που κάνει την έκθεση  αυτή ενδ ια
φέρ ουσ α  και που πρέπε ι  να τονιστεί,  είναι 
ότι π α ρ ' ό λ ο  που θα μπορούσε να γίνει 
μονότονη με τη συνεχή επανάληψη ενός

αντικειμένου-συμβόλου, τα έργα που την 
αποτελούν είναι τόσο πηγαίας ευαισθησίας 
και εκφραστικότητας που προκαλούν την 
περιέργεια  του θεατή να προχωρήσει  στο

επόμενο έργο-σκαλοπάτι αυτής της πορείας 
που κλείνει τέλεια  χωρίς επαναλήψεις και 
κενά, με τα λόγια του ίδιου του καλλιτέχνη: 
«δεν υπάρχει συνέχεια».

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΣΤΗΝ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Αναλυτικά άρθρα ·  Ποίηση ·  Πεζογραφία ·  Κριτική
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γ ρ ά ψ ε ι  ο
ΚΩΣΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΗΣ
0 δράκος του μεσημεριού 
ΥΨΙΛΟΝ, 1983

Μ’ εξαίρεση την ενότητα Του ματιού και 
της πόλης η καινούρια συλλογή του Γιώργου 
Βέη διατηρεί το μορφικό και θεματικό 
γένος  του Ολοι κοιμούνται οτο καράβι 

(1979). Ακόμα και διάφοροι συνδυασμοί ή 
παραλλαγές έχουν την ίδια ανατομική μονά
δα -  τη θερμή κατάθεση ενός  ερωτικού όσο 
και μοναχικού λόγου. Ενός λόγου που διακρί- 
νεται, επί πλέον, για την πολυπλοκότητα 
των χαρακτηριστικών του.

Από τα βασικά γνωρίσματα της  ποίησης 
του Βέη είναι η στενή σχέση της  με τα 
κοινωνικά δρώμενα. Με τον προσδιορισμό 
του αιτίου και της  λειτουργίας γεγονότων- 
καταστάσεων. Αλλά και μ' αυτόν τον ίδιο το 
μετασχηματισμό πρωτογενών στοιχείων (έν
στικτα, αισθήματα κλπ.).

Όλοι λοιπόν αυτοί οι άξονες κατ'  ουσία 
αποσκοπούν στο να συνθέσουν ένα καθαρά 
ανθρώπινο περιβάλλον. Να σκιαγραφήσουν, 
χωρίς τεχνη τές  ουναρμογές,  το αρχέτυπο 
μιας συνήθειας,  ε νό ς  θεομού ή μιας αίσθη
σης. Να περάσουν, τέλος ,  πέρα από τη 
συγκρότηση μιας υποκειμενικής συνείδησης 
χωρίς ωστόσο και να παραποιήσουν τη φύση 
της.

Ο δράκος του μεσημεριού έρχεται  να 
καταθέσει τη σημασία του ψυχικού παράγο
ντα για την κοινωνική πραγματικότητα. Δί
νει, με λίγα λόγια, έμφαση στο ψυχικό 
στοιχείο των διανθρώπινων σχέσεων. Για 
τον ποιητή ο κόσμος, η κοινωνία δεν 
αποτελεί σύνολο ατόμων αλλά σύστημα που 
σχηματίζεται από α υ τ έ ς  τ ις  ίδιες τ ις διαν
θρώπινες σχέσεις.  Έτσι ο λόγος του δεν 
είναι απλά περιγραφικός,  αλλά λόγος αιτιώ
δους  θεώρησης· λόγος που προκύπτει από 
την εμβάθυνση του κώδικα της  σύγχρονης 
συμπεριφοράς.  Προσπαθεί δηλαδή να δείξει 
τα σημεία κατάρρευσης από το επάρατο, 
φ ερ  ’ ειπείν, σύστημα τω ν τεχνητών ανα
γκών της  απόλαυσης ή της  κατανάλωσης 
που μαθηματικά οδηγούν σε αφηρημένες  
στάσεις και δραστηριότητες .  Και φυσικά 
όλο αυτό το πλέγμα έχε ι  ω ς  συνέπεια την 
ιστορική, κοινωνική και ψυχολογική μεταβο
λή προσώπων και πραγμάτων.

Μπροστά σ ’ αυτούς το υ ς  μηχανιστικούς 
καθορισμούς η ποίηση αντιδρά. Αποκρούει 
την αλλοτριωμένη αντίληψη καθιστώντας 
έτσι έκδηλη την αγωγή του λόγου της.

Σε μια εποχή που σπαράσσεται από 
αντ ιφάσεις  απορρίπτει  κάθε σαθρή σταθε
ρότητα επειδή  ακριβώς δ εν  συνθηκολογεί 
με το στατικό τη ς  πραγματικότητας.

Σήμερα ακόμα και το πιο αθώο χάδι είναι 

φθορά
Σήμερα που τα πουλιά γυρνούν για να

πεθάνουν 
μες στα χέρια των παιδιών, 
σήμερα που το κρύο σκοτώνει τους

γερο-καρδιακούς, 
οι ποιητές ψάχνουν με αγωνία τη γενιά

τους,
μετρούν υστερικά τα τελευταία απογεύ

ματα
της μεταφυσικής τους πλάνης, 
αφαιρούν απ' τον ύπνο τη γαλήνη 
κι ανακαλύπτουν πως το πηχτό εκείνο 

σύννεφο
του καημού και του νόστου δε θα φύγει 

ποτέ

Οι αρκετά π αρα τεταμένες  ε ικόνες  -  
στίχοι του Βέη σε ποιήματα των ενοτήτων 
Εκδρομή (με τη γλώσσα) το σαββατοκύριακο 
και Ο δράκος του μεσημεριού με τις 
λεπτομέρε ιες ,  τ ις  επεξηγήσεις ,  την υπ ερ 
βολική χρήση επ ιθέτω ν  τ '  αποφθέγματα  και 
τ ους  ορισμούς π.χ.

Γράφω, τολμώ, εκδικούμαι: 
γράφω για σένα σημαίνει τολμώ κι εκδι

κούμαι

δημιουργούν, πιοτεύω, ένα ε ίδος  πληκτικής 
γραφ ής  που εξασθενε ί  την ορμή του νεορε-  
αλιστικού στοιχείου. Από την άλλη πλευρά 
με την πεζολογία μειώνεται  κάθε δημιουργι
κή απεικόνιση που έχε ι  ως  αποτέλεσμα την 
παρουσία μιας παθητικής αισθητικής αγω
γής·

Ωστόσο δεν  μπορώ να υποστηρίξω ότι τα 
παραπάνω ισχύουν και για την ενότητα  Του 

ματιού και της πόλης.
Στην προκειμένη περίπτωση είναι φανερό  

πω ς  ο Βέης ελέγχει ,  διϋλίζει το γλωσσικό 
του υλικό. Κάνει με σπουδή οικονομία ακόμα 
και όταν αφήνετα ι  στη φαντασία τω ν  μετα 
μορφώσεων.

Πράγματι· το περ ιεχόμενο  τότε  ενδύετα ι  
με λεπτεπ ίλεπτα  όσο και γοργά λεκτικά 
σχήματα τα οποία προσδίδουν,  δ ίχως άλλο, 
κινητικότητα στη μορφή τω ν ποιημάτων.

Πρώτα ήταν τα θολά όνειρα με την 
πράσινη θάλασσα 

Μετά οι σφιγμένες εταίρες, δόπια 

με κάτι μικρά δέντρα στην άκρη

Η αίσθηση μιας ωμής μοναξιάς διαπερνά 
την ποίηση του Βέη. Ό π ω ς  και η εσωτερική 
ορμή αλλά και οι αγωνιώδεις  ψυχικοί κλονι
σμοί που συγκροτούν έναν κόσμο απόκεντρο 
μα σπάνια σκοτεινό.

Επί πλέον η διαστολή και η συστολή των 
καθημερινών συμβάντων, άλλοτε με τρόπο 
τραγικό κι άλλοτε με ειρωνικό, θέλουν 
ν ’ α φ υ π ν ίσ ο υ ν  κάθε ε ί δ ο ς  ν α ρ κ ω μ έ ν ο υ  
πνεύματος .  0 ποιητής τότε  επ ιστρατεύε ι  
μια γλώσσα που αναλογεί σ'  αυτό το κύκλω
μα. Και καταλήγει,  αναμφισβήτητα,  σε απο
τελέσματα αναγνωρίσιμα.

Βιβλίο
γραφεί
η Ε Λ ΕΝ Α  Χ Ο Υ Ζ Ο Υ Ρ Η

0 ερω τ ικός  Λόγος είναι το  σημείο συνά
ντησης τριών Πατρινών ποιητών: του Σω
κράτη Σκαρτσή, του Αιονύση Καρατζά και 
του Κώστα Λογαρά, όπω ς  δ ιαφαίνετα ι  στις 
αντ ίστοιχες  και τ ε λ ε υ τ α ί ε ς  τ ο υ ς  ποιητ ικές  
συλλογές,  « Αγαλμα», «Κατερίνα», «0 Άλ
λος Ιούλιος». Ένας ερω τ ικ ός  Λόγος γήινος 
και αρχέγονος  χω ρίς  φα ντασ ιω τ ικές  υπερ-

Τρεις Πατρινοί 
Ποιητές

βάσεις  ή εγκεφαλικά ιδεολογήματα.  Ένα 
έντονο φ ω ς  περ ιλούζε ι  και τ ις τ ρ ε ι ς  π ο ι η τ ι - . 
κές  συλλογές,  τ ίποτε  δ ε ν  υπάρχει  ή γ ίνεται 
εν  κρυπτώ, καθώς μια δ ιάθεση έκθεσης  
ψ υ χ ή ς  και σώματος  είναι έκδηλη σε όλους,  
ιδιαίτερα βέβαια στον Σ. Σκαρτσή που είναι 
και ο πιο σωματικός α π ' ό λ ο υ ς  και δεν 
διστάζει να καταθέσει  την πλήρη γυμνότητά  
του.

«Γυμνός να ηλιώνομαι γυμνός να νερώνο

μαι /  γυμνός να τρώω /  γυμνός να πίνω, /

γυμνός να κοιμάμαι /  σ 'όλα τα πράγματα 

στη γυμνότητα».

Η γυμνότητα  στον Σ. Σκαρτσή παίρνει 
δ ιαστάσεις  γ εν ικ ό τερ η ς  απέκδυσης,  στην 
προσπάθεια  αναγωγής του  στο κυτταρικό 
στοιχείο, στο αμόλυντο,  στο πρωταρχικό.

«Και με γδύνουν /  χρόνια γεύσεις εαυτό 

/  και με γδύνουν /  πόνο αίμα θάνατο και με 

γδύνουν /  βάθος ύψος όρια και με γδύνουν 

/  έτσι αλλοιώς τέλειωσες. Η ιστορία γυμνή /  
ανάσες εικόνες των πράξεων, αγάλματα. /  
Αγάλλομαι».

0 λόγος του αναδεικνύει  αρχέτυπα σύμ
βολα και ρυθμούς:  «αιδώς /  αιδοίο /  δέος ω 

/  δέος /  ω χάρη /  τέρψη που έγινες και 

είσαι /  πράγματι αιδοίο /  αιδώς εδώ ... » 

ένα άλλωστε από τα χαρακτηριστικά της 
ποίησης του Σκαρτσή.

Αντίθετα η ερωτική ποιητική διάσταση 
του Διονύση Καρατζά είναι ελάχιστα σωματι
κή. 0 ποιητής,  στις ολιγόστιχες ποιητικές 
του καταθέσε ις ,  αναδεικνύει  έναν ερωτικό 
Λόγο εκλεπ τυσ μ ένα  αισθησιακό που σε ορι
σ μ έ ν ε ς  ε υ τ υ χ ισ μ έ ν ε ς  του στιγμές αγγίζει 
την ευαισθησία και την τεχνική της  κινέζι
κης ποίησης.

«Τι χαρά η αγάπη μου /  του νερού και 

της αμυγδαλιάς /  και του γλυκού πρωινού /  

χαρά η αγάπη μου /  των χορταριών και των 

πουλιών /  αγάπη μου /  παίρνω το φως και 

είμαι σε /  κρατάς με και φωτίζεσαι».

0 Κώστας Λογαράς κινεί το Λόγο του 
ανάμεσα σε μια νοσταλγική διάθεση για το 
ανολοκλήρωτο και μια ρομαντίζουσα αίσθη
ση στη συνομιλία του με  το ερωτικό είδωλο. 
Το ερωτικό  Άλλο ονοματίζετα ι  και μεταγρά
φ ε τ α ι  σε στοιχεία τ η ς  φ ύ σ η ς  έτσι ώστε  η 
σωματική του αίσθηση να μ ετ α τ ρ έ π ετ α ι  σε 
φ ε υ γ α λ έ α  και μη ορίσιμη.

Ρ<& τ Τ/<_
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«Είσαι αεράκι ωραίου πρωινού /  που 

αθόρυβα περνάει τις χαραματιές /  κι ανάμε

σα στα πράσινα φυλλώματα /  πάνω απ ’ την 

άσπρη θάλασσα περνά /  αγέρας είσαι /  που 

χαϊδεύει πρόσωπα ανυποψίαστα κι η χάρη 

σου γεννιέται στα ωραία μάτια /  Άϋλη η 

σφύζουσα σάρκα* χρώματα και εικόνες /  η 

μόνη ηχηρή πραγματικότητα του κόσμου που 

μου μιλά με χίλια πάθη /  δίχως γλωσσά».

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΙΑΝΤΖΗ
Την άλλη φορά Μαργαρίτα 

Εκδ. Καστανιώτη, 1984

Η Μαριάννα Τζιαντζή έρχετα ι ,  μέοα από 
τα 13 δ ιηγήματα του  π ρ ώ το υ  τ η ς  βιβλίου, 
«Την άλλη φ ορά  Μαργαρίτα», να καταθέοε ι  
την εμπειρία,  την αίσθηση και τη γνώση 
μιας γεν ιάς  που η πορε ία  τ η ς  ενηλικίωσης 
τη ς  ακολούθησε εκείνη,  τ η ς  δύσ βα τη ς  και 
κακοτράχαλης ε π τ α ε τ ία ς  1967-1974 και λίγο 
μετά από αυτήν.

Χωρίς να συναινεί σε κανενός  ε ί δ ο υ ς  
δημαγωγία ή προσπάθε ια  βιασμού του  ανα
γνώστη η Μαριάννα Τζιαντζή στήνει  μέσα 
στο βασικό τ η ς  ιστορικό πυρήνα τα σκηνικά 
πολλών σεναρίων, έ χ ο ν τ α ς  σαν α φ ε τ η ρ ία  
εκκίνησης την όποια ατομική περ ίπτωση,  
ενταγμένη όμ ω ς  και αναδεικνυόμενη μέσα 
από το συλλογικό γ ίγνεσθαι,  σε μια δ ιαλεκτι
κή συνένωση και αλληλεπίδραση.

Αυτή η συνύπαρξη ατομικού και συλλογι
κού, δίνεται μ ’ ένα  Λόγο ρεαλιστικό, καθό
λου ηθογραφικό  ή λαϊκίστικο, και τ α υ τ ό χ ρ ο 
να απογειωτικό,  π έρα  από τα στενά  όρια 
της καθημερινότητάς  του.

«Γιατί τ ις  ν ύ χ τ ε ς ,  τ ι ς  ν ύ χ τ ε ς  τ ι ς  αόρα
τ ε ς ,  όταν οι έξι όροφ οι  τ η ς  πολυκατοικίας 
γέρνουν  κι αποκοιμιούνται κουρασμένοι  ο 
ένας  πάνω στον άλλον, το μπλε παλτό με 
μια δική του ζωή παίρνει  φόρα  κι ανεμίζει ,  
σηκώνει ένα μοναδικό αέρα  εκεί  μέσα στη 
ντουλάπα που παρασέρνε ι  όλο το δωμάτιο,  
ξεφ λο υδ ίζ ε ι  τ ο υ ς  το ίχους ,  τ ινάζει  ψηλά τ ις  
κ ο υ β έ ρ τ ε ς ,  δ ε  μ '  α φ ή ν ε ι  να κο ιμηθώ».  
( « Ένα α υ τ ο τ ε λ έ ς  ρομάντζο»).

Με το ίδιο ή θ ο ς  Λόγου, η Μαριάννα 
Τζ ιαντζή  κ α τ α γ ρ ά φ ε ι  ιστορικά  γ ε γ ο ν ό τ α ,  
με ίζονος ,  για τη γεν ιά  της ,  σημασίας, όπω ς  
εκείνα του Νοεμβρίου 1973, κατορθώ 
νοντας  ν '  ανακαλύψει  και ν '  αναδείξε ι  την 
υπερβατική τ ο υ ς  διάσταση, προσκαλώντας 
τα έτσι  στη μνήμη σαν φαντασία και πραγ
ματικότητα μαζί.

«Κάποιος της  πιάνει  το χέρι,  είναι η φίλη 
τη ς  η Όλγα, “ «τα μαλλιά σου έχουν  γεμίσει  
κομφετί ,  γιατί, δ ε ν  ήρθαν  οι αποκριές ,  είναι 
ακόμα Ν οέμβρης” , δ ε κ α ε φ τ ά  Νοέμβρη, Τρέ- 
ξε Όλγα, άλλο λίγο, πιο γρήγορα,  κράτα με, 
τρέξε ,  δεν  μπορώ, τα μαλλιά μου μπλέκο
νται στα κλαριά, δ εν  μπορώ, τα μαλλιά μου 
πλέκονται στα νεράτζια,  τ ρ έ ξ ε  Όλγα εσύ,  η 
Όλγα τώρα αγάλλεται,  γονατίζει ,  λύνεται,  
σπαρταράει μέσα σε αλαλαγμούς χαράς,  
μέσα στους ιλαρούς ιριδισμούς των ν ερ α ν
τζιών, τα νεράντζ ια  λάμπουνε χαριτωμένα,  
σφαίρες βουίζουνε χορευτικά, κουνουπάκια 
μεθυσμένα στο φ ω ς ,  κάνουνε γκελ και τ ις  
καταπίνει μια λαχιστένια θάλασσα».

(«Την άλλη φορά Μαργαρίτα»).
Η συγγραφέας,  έ χοντα ς  μιαν έντονη 

αίσθηση του ιστορικού χρόνου, με ό,τι

μπορεί  να ε μ π ε ρ ιέ χ ε ι  α υτό ς  σε πολλαπλές 
α ν α φ ο ρ έ ς ,  ανακαλεί ε ικόνες  τη ς  ελληνικής 
πραγματ ικότητας  τη ς  δεκα ετ ία ς  του ‘60, 
τ η ς  ε ξ ω τερ ικ ή ς  και εσ ω τερ ική ς  μ ετανά 
στευσης ,  τ η ς  ραγδαίας  και άναρχης  ανοικο
δόμησης  τω ν  αστικών κέντρων και του 
α να τέλλοντος  μικροαστικού ονείρου,  που 
μ ετα φ ρ ά σ τη κ ε  αργότερα  και πραγματώθηκε  
σε συγκεκριμένο ήθος  και τύπο  ζω ής .  Και 
βέβαια μέσα από το πολιτιστικό στίγμα 
εκε ίνων τ ω ν  χρόνων, ό π ω ς  συνέλαβε και 
ενα π ο θή κευ σε  η παιδική και εφηβική ευα ι
σθησία τ η ς  σ υ γγ ρ α φ έα ς .

Όσο  για τη Μαργαρίτα, δ ιαπερνά τ ο υ ς  
μ ύ θ ο υ ς  τω ν  δ ιηγημάτων ή σαν ένα όραμα 
που η πραγματοποίησή του αναβάλλεται 
αλλά σ υνεχ ώ ς  α ν α ζ η τ ε ί τ α ι . « Ήταν η Μαργα
ρίτα, τόσα ε ίχ ε  ακούσει γ ι '  αυτήν, αλλά δεν  
έ τ υ χ ε  να τη συναντήσει,  ένα όνειρο σε 
χρώματα που καίνε κόκκινα, μωβ και μ ε ν ε 
ξεδιά,  άγρια γκρι και θυμωμένα  πράσινα» 
(«Ως π ό τ ε  Θεσσαλία»).

Ή σαν μ εταμ φ ίεσ η  του αθέατου  προσώ 
που τ η ς  σ υγγρα φ έα ς ,  σ ’ αυτό που βιώνει 
μόνος,  σ 'α ν τ ί θ ε σ η  με το ε μ φ α ν έ ς  που 
ε π ο π τ ε ύ ε ι  κα ταγράφοντας  κινήσεις,  χ ε ιρ ο 
νομ ίες  και σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ έ ς ,  ατομικές-συλλογι-  
κές ,  στο λευκό χαρτί.

γραφεί 
ο ΙΑ ΣΩ Ν  Δ Ρ Α Γ Ω Η Σ

Ε.Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
Το ρολόι ομιλεί περί ψυχής 

Εκδ. Κέδρος, 1984

Το ρολόι ομιλεί περί ψυχής είναι η 
πέμπτη μέσα στην τελευτα ία  πενταετ ία  
ποιητική συλλογή του Ε.Γ. Ασλανίδη κι απο
τελε ί ,  τολμώ να πω, το ακρότατο όριο της  
πορε ίας  του, που άρχισε να χαράζει  με την 
πρώτη του κιόλας συλλογή, Έλλην εν 

Λονδίνω (1979). Μιας πορε ίας  που κύριο 
γνωρισματικό της  στοιχείο ε ίχε  και εξακο
λουθεί  να έχε ι  τη συνειδητή -  κι αυτό 
νομίζω π ω ς  είναι το σπουδαιότερο -  καλ
λιέργεια και γονιμοποίηση ενό ς  ιδιότυπου 
λεκτικού, πρόσφορου για την ανάπτυξη και 
για την παραπέρα πολυσήμαντη διακλάδωση 
μιας επ ίσης ιδιότυπης θεματικής που είναι 
βέβαιο πω ς  ανταποκρίνεται στις οικογενεια
κές  -  ιστορικές -  κοινωνικές καταβολές 
του ποιητή και, κυρίως, στη βαθύτατα 
μ ’ α υτές  τ ις καταβολές ζυμωμένη ιδιοσυ
γκρασία του.

Το ιστορικό στοιχείο σαν παρελθόν 
απόλυτα προσδιορίσιμο, σε συνδυασμό με 
τα απτά ίχνη του, όπω ς  σώζονται και μας 
περιβάλλουν σήμερα -  αυτούσια μα και σαν 
φ ο ρ ε ί ς  συγκεκριμένων μηνυμάτων -  κι ακό
μα σε συνδυασμό με τα σημερινά κοινωνικά
-  ιστορικά δρώμενα,  όπω ς  τα αντιλαμβάνε
ται ο ίδιος ο Ε.Γ.Α., έχω  τη γνώμη πως

ορ ιοθετούν  την ποιητική του στάση και, 
κατ επέκταση,  στιγματίζουν τον ποιητικό 
του λόγο και στοχασμό. Όσο για τ ις  
προσβάσεις  του στο ποιητικό μας σώμα, με 
άλλα λόγια τις π η γ έ ς  α π ’ όπου άμεσα ή 
έμμεσα αντλεί το υ ς  εκφραστικούς  του τ ρ ό 
π ο υ ς  θα τ ις  τοποθετούσα  ανάμεσα σ ’ ένα 
τρίγωνο περικλεισμένο ανάμεσα στον Ν.Γ. 
Πεντζίκη, τον Νίκο Εγγονόπουλο και το υ ς  
λαϊκούς έ ω ς  λα ϊκότροπους  β ίους αγίων, 
α π ’ όπου ο ποιητής αντλεί όσα στοιχεία 
προσιδιάζουν στην υπερεαλιστικοθρεμμένη 
ιδιοσυγκρασία του.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΖΕΡΙΔΗΣ
Τα εγκώμια χέρια 

Εκδ. Θουκυδίδης, 1964

Πρόκειται για την πέμπτη και οπωσδήπο
τ ε  για την ωριμότερη ως τώρα ποιητική 
συλλογή του Βασίλη Πεζερίδη.  Τα ποιήματα 
που την απαρτίζουν -  όλα με τη μορφή της 
ποιητικής πρόζας  -  έχουν όλα κάτι να πουν 
και όλα δ ιατηρούν ενιαίο και αδιάσπαστο το 
πρόσωπο του ποιητή, το οποίο στοιχειοθε-  
τείται  σε πολλαπλά επ ίπεδα  και συγκροτεί
ται από ποικίλες δ ιαθέσε ις ,  συγκινήσεις και 
συναισθήματα, εν ίοτε  ετερόκλιτα,  που συ
γκλίνουν, ωστόσο, στη δημιουργία μιας α
τμ όσ φα ιρα ς  όπου τον πρώτο λόγο έχει  η 
αγάπη για τον άνθρωπο. Κι αυτή η ατμό
σφαιρα είναι διάχυτη, σε όλο το βιβλίο του 
Β.Π. Διακρίνεται σε όλα τα ποιήματα, παρά 
τη θεματική το υ ς  δ ιαφορά και, κυρίως, 
παρά την αίσθηση που αναδίδουν, τα περισ
σότερα, μιας πίκρας για τη χαμένη ή, το 
πολύ, μισοχαμένη, μίζερη ζωή που περιβάλ
λει τον  ποιητή και την εποχή του.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΚΗΣ
Υποβρύχιο φως 

Εκδ. Πλέθρον, 1984

Η ποιητική φωνή του νέου  ποιητή Γιώρ
γου Μιχάκη είναι νηφάλια, εγκρατής και 
σοβαρή, χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι 
υποτονική- το αντίθετο:  δ ιατηρεί μιαν έντα
ση, μόνο που η ένταση αυτή είναι κατά 
κάποιο τρόπο υπόγεια και γίνεται συχνά 
εμφανής  όταν ο ποιητής γίνεται ή τε ίνει  να 
γίνει εξομολογητικός,  οπότε υπερεκχειλίζει  
το συναίσθημα και η συγκίνηση. Οι ποιητικές 
καταβολές του Γ.Μ. εντοπίζονται,  κατά ένα 
μεγάλο ποσοστό, στην ποίηση -  ποιητική 
του Σεφέρη·  παραμένουν ωστόσο ευδιάκρι
τ ε ς  καταβολές κι ελάχιστες  φ ο ρ έ ς  εκτρέ-  
πονται σ ’ επίδραση καταλυτική, σημάδι ή 
απόδειξη της  γόνιμης θητείας του στην 
ποίηση του ποιητή της  Στροφής, αλλά και 
γεν ικότερα στα ποιητικά μας δρώμενα από 
το ’30 ως τις μ έ ρ ε ς  μας. Το γόνιμο της 
θητε ίας  του Γ.Μ. το αντιλαμβάνεται κανείς 
και από το γεγ ο νό ς  ότι, χρησιμοποιώντας 
συνειδητά τρόπους  απ '  τη σεφερική έκφρα
ση, σαν να γυρεύε ι  ένα κάποιο στήριγμα, 
στο ξεκίνημά του, τουλάχιστον, για την 
εκφραστική αχάνεια, για τη μορφοποίηση 
του συναισθηματικού -  συγκινησιακού -  
εμπειρικού του φορτίου,  αρκείται, τελικά, 
στην εξωτερίκευση όσων φαίνεται πως 
βαραίνουν περισσότερο την απολύτως δική 
του αγωνία κι ευαισθησία: αγωνία κι ευαι
σθησία που είναι, παράλληλα, και της  επο
χής του, για να μην πω της γεν ιάς του.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

•  Αν έχεις βασικές γνώσεις μουσικής 
και θέλεις να μάθεις αρμονία, 
αντίστιξη, σύνθεση, που έχουν 
εφαρμόσει οι μεγάλοι συνθέτες 
από το 1600 μέχρι σήμερα στη 
ζωντανή μουσική και όχι στα θεω
ρητικά βιβλία, γράψε:

προς ΧΡΙΣΤΟ ΒΑΓΕΝΑ 
Τ.Θ. 73006 
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•  Έχω σπουδάσει θεωρητικά (βιολί 
και πιάνο) στο Νασινάλ Κονσερ
βατουάρ στο Παρίσι, στο Λονδίνο 
και στην Αμερική.
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Σχόλια

Ο  Διαβάζω οε δίγλωσση πολυτελή διαφημι
στική κάρτα του Ζυγού με την ευκαιρία του 
τρίτου τόμου του Annual που είναι α φ ιερ ω 
μένος στον Γιάννη Τσαρούχη -  «Μεταλοτυ- 
πία του Γιάννη Τσαρούχη, διαστάσεων 53,5 
X 48 εκατ., με τίτλο 0 Ντομινΐκ με μπουζού

κι, παραγμένη απ ' τ ο  ομώνυμο έργο του 
1976...»

Η υπογράμμιση της μετοχής  «παραγμένη» 
είναι δική μου γιατί, ειλικρινά, δεν γνωρίζω 
εάν ανήκει στο ελληνικό λεξιλόγιο, και αν 
ανήκει, οε ποιο ρηματικό τύπο αντιστοιχεί.

Αλλά βέβαια στη μικρή μας πολιτεία, 
όπου η εμπορευματοποίηση της τέχνης 
υποσκελίζει τα πάντα, τι σημασία μπορεί να 
έχει  ένας  γραμματικός και κατ'  επέκταση 
γλωσσικός βιασμός μπροστά σε μια μεταξο
τυπία 15.000 δρχ., φέρουσα μάλιστα υπο
γραφή Τσαρούχη; '

Ο  Από την ίδια στήλη, πριν ενάμισι χρόνο, 
είχε στιγματισθεί το σύνδρομο του να 
γράφε ι  κάποιος κριτική για ένα βιβλίο που 
δεν κυκλοφορεί.

Το ίδιο περίπου σύνδρομο παρουσιάστηκε 
πάλι από τις στήλες απογευματινής ε φ η μ ε 
ρίδας. Συγκεκριμένα στις 27 Ιουνίου ο 
Ευγένιος Αρανίτσης παρουσίαζε τη Λολίτα 

του Βλαπιμιρ Ναμπόκοφ. Κι ως εδώ τα 
πράγματα κάπως εξηγούνται.  Το βιβλίο είναι 
πολύ γνωστό και από τα πλέον σημαντικά 
του σύγχρονου μυθιστορήματος.  Το να το 
παρουσιάζει κάποιος είναι οπωσδήποτε κάτι 
θετικό. Το να γράφει  όμως ότι κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις  «Ερατώ» χωρίς ωστόσο να 
έχε ι  κυκλοφορήσει οδηγεί  τον αναγνώστη 
στο συμπέρασμα περί προμελετημένης  όσο 
και ψ ε υ δ ο ύ ς  διαφήμισης.

Αυτή η σκόπιμη βιασύνη ταυτίζει  ανησυ
χητικά το λογοτεχνικό μ'  ένα οποιοδήποτε 
άλλο βιομηχανικό προίόν. Αλλά βέβαια άλλο 
λογοτεχνία κι άλλο γαστρονομία ή «μίντια- 
μπίζνες».

Εκτός κι ον μέσα στην απροκάλυπτη 
σύγχιση που διέπει  την επαρχία μας έχουμε 
μ π ε ρ δ έ ψ ε ι  τ '  αυγά με τα καλάθια

Ο  Είναι συνταγματική αρχή η ισότητα των 
Ελλήνων απέναντι στο νόμο. Συνεπώς υπο- 
τελεί  ύψιστη υποχρέωση της  πολιτείος και 
της  δικαιοσύνης η διαφύλαξη αυτής της  
αρχής.

Έτσι, όπως μηνύθηκε το περιοδικό Δια

βάζω γ ι ’ αφισοκόλληση, αναμένουμε και κά
ποιο αντίστοιχη μήνυση κοτά τω ν  κομμάτων 
που τόσο πριν όσο και στη διάρκεια της 
προεκλογικής περιόδου ϋγωνίστηκον για το 
ποιο κόμμα θα ρυπάνει. ..  ωρπιότερο  δρό* 
μους, τοίχους,  τζάμια κλπ. εν ονόματι της 
ενημέρωσης.

Ο  Κάτι πρέπει  σίγουρα να συμβαίνει με την 
πολιτική που ακολουθούν τα σοσιαλιστικά 
κόμματα της  νότιας Ευρώπης.

0 Μιτεράν τάχθηκε υπέρ του Ρέηγκαν 
στο θέμα των πυραύλων. 0 Φελίππε Γκονζά- 
λεθ έχει  ξεχάσει τα περί ΝΑΤΟ επειδή 
στοχεύει στην ΕΟΚ. Στο συνέδριο του 
Ιταλικού σοσιαλιστικού κόμματος σύνεδροι 
υποδέχθηκαν με χυδαίες  ύβρεις  και σφυρίγ
ματα τον γραμματέα του Ιταλικού Κομμουνι
στικού Κόμματος Μπερλίνγκουερ, ενώ ο 
ίδιος ο Μπετίνο Κράξι λυπήθηκε γιατί δεν 
ήξερε  να σφυρίζει .  Αν γνώριζε,  όπως είπε 
στο λόγο του, θ '  ακολουθούσε το παράδειγ
μα των οπαδών του. Στην Πορτογαλία ο 
Σοάρες σχεδίαζε λαμπρή υποδοχή στον 
Μπόθα, πρωθυπουργό της φασιστικής κυ
βέρνησης της Νότιος Αφρικής. Λαμπρά 
λοιπόν σοσιαλιστικά ανοίγματα στο όνομα 
της  πολιτικής σκοπιμότητας για το καλό, 
φυσικά, πάντοτε  του λαού. Και λαμπρά 
σοσιαλιστικά ήθη που συναγωνίζονται σ ' ε 
πιδόσεις τη διεθνή δεξιά.

Ο  Η όξυνση του πολιτικού κλίματος, οι 
φανεροί  και αφ α ν ε ίς  χρη μα το δότες  των 
κομμάτων, οι μυστικές ε ισ φ ο ρ έ ς  και δαπά
νες ,  η ρύπανση και ο χορός  τω ν  εκατομμυ
ρίων δρομολόγησαν την υποβάθμιση της  
πολιτικής ζωής κατά την προεκλογική π ερ ίο 
δο. Και χάρις στα δύο μεγάλα κόμματα 
φθασαμε στο σημείο να συνσγωνιζόμαστε 
τους  Αμερικάνους όσον οφορά στην εμπο
ρευματοποίηση των δημοκρατικών θεσμών. 
Μια εμπορευματοποίηση που σχεδιάστηκε 
στα γραφε ία  διαφημιστικών ετα ιρε ιών και 
οδήγησε στην υποβάθμιση και στον εκφυλ ι
σμό.

Για όλους υ υ τούς  τους  λόγους  -  φονε-  
ρούς  και μη -  γίνεται κοινή η απυίτηση ενό ς  
νόμου που θ 'α π ο κ λ ε ί ε ι  τ ις δ ιαφημιστικές 
ε τα ιρε ίες  από κάθε ε ίδου ς  προεκλογική ή 
πολιτική εκστρατεία.

Η πολιτική δ ε ν  έχε ι  ανάγκη τη διαφήμιση 
αλλά την ιδεολογία. Εκτός κυι υν επί 
σοσκιλιστικής κυβέρνησης στείλουμε την 
ιδεολογίο στο αρχαιολογικό μουσείο.

Ο  Το τελευτϋ ίο  τετράμηνο όσες  φ ο ρ έ ς  
άνοιξο τις πολιτιστικές στήλες  τω ν  ε φ η μ ε 
ρίδων το μεγολύτερο  χώρο, υν όχι ολόκλη
ρο, καταλάμβυνε η διαμάχη μουσικών - 
τρυγουδιστών.  Επί της  ουσίος της  διυμάχης 
ουδεμίο υμφισβήτηση. Τ’ όλο θέμσ Μΐρου- 
σίοζε, πραγμυτικά, ενδκ ιφέρον .  Όχι  όμως 
κοι σ ’ υυτό το βαθμό δημοσιότητας.  Εδώ ο 
κόσμος χάνετσι κυι στο εξωτερ ικό  πολιορ- 
κείται υπό ν έ ε ς  ι δ έ ε ς  σλλά ο Νπιλάρυς 
Ντυλάρυς και η Χυρούλυ Χυρούλυ. Κάποιος 
βέβοια μπορεί νο ισχυριστεί «υυτά έχουμε,  
ουτά δείχνουμε».  Ό μ ω ς  κάτι τέτο ιο  οπλου- 
στεύε ι  την προβλημοτική και μάλιοτσ επικίν
δυνα. Γιατί πίσω από όλη αυτή την υπ ερβ ο 
λική δημοσιότητα κρύβονται:

Πρώτον, η γύμνια τη ς  Ελληνικής μουσι
κής. Γύμνιο που προσπαθεί  να καλυφθεί  με 
κάποιες δ ιυμάχες  οι οπο ίες  φ έ ρ ν ο υ ν  στο 
προσκήνιο, σον ε ίδος  διαφήμισης,  πρόσωπα 
και πράγμυτυ.

Και δεύτερο ν ,  η γύμνια του τύπου,  κο- 
θ ώ ς  προσπϋθεί  να καλύψει  μ'  εύκολα όσο 
και σκανδυλοθηρικά ρεπ ορ τάζ  θέμυτυ  που

βρίσκονται μακριά υπό τα ζωτικής οημαοίας από φ ο ρ ε ί ς  που αρεακονται οτο μακιγιάζ.
πολιτιστικά προβλήματ- της χώρας.  κ ο τ τ Α Τ  Γ Π ν λ ί Α ί ι π τ

Διπλός, συνεπώς,  ο αποπροοανατολιομος ΚΟΣΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

Δημήτρη Βλαντά

Ο Νίκος Ζαχαριάδης
και 22 συνεργάτες του

Ποιος ήταν ο Νίκος Ζαχαριάδης και ποιοί ήταν οι άν
θρωποι που τον πλαισίωσαν κατά καιρούς;

Υπήρξαν διπλοί πράκτορες  ή πράκτορες  της μιας ή της 
άλλης δύναμης που έφτασαν ως τα ανώτατα αξιώματα 
της ηγεσίας του ΚΚΕ;

Ο ίδιος ο Ζαχαριάδης ήταν πρώτα μέλος του ΚΚΣΕ και 
μετά μέλος του ΚΚΕ. Πρώτα λογοδοτούσε  στη ρωσική 
ηγεσία και μετά στην ΚΕ του ΚΚΕ.

Ο Στάλιν ήταν αυτός  που διέταξε το Ζαχαριάδη να ορ
γανώσει ένα «μίζερο αντάρτικο» και να βυθιστεί η Ελ
λάδα στον εμφύλιο πόλεμο. Τελικά ο Ζαχαριάδης δο
λοφονήθηκε για να μην μαθευτεί ποτέ  η αλήθεια.

Ποιος ήταν ο Ρώσος Κουούσινεν, μέλος του ΠΓ της ΚΕ 
του ΚΚΣΕ, που έτρεμαν οι Έ λληνες  κομμουνιστές;

Ποιοί ήταν τελικά ο Βασίλης Ν εφελούδης, ο Μάρκος 
Βαφειάδης, ο Πέτρος Ρούσος, ο Βασίλης Μπαρτζώτας, 
ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο Κώστας Κολιγιάννης, ο Δημή- 
τρης Παρτσαλίδης, ο Γιώργος Σιάντος και τόσοι άλλοι 
που χειρίστηκαν τις τύ χ ες  του ελληνικού επαναστατι
κού κινήματος;

Εκατόν ογδόντα  εκρηκτικές σελίδες  με ζωντανές μαρ
τυρ ίες  του ηγέτη κομμουνιστή Δημήτρη Βλαντά, που 
δεν θ ’ αφήσουν άθικτη την Αριστερά στην Ελλάδα και 
θα προσδιορίζουν από δω και πέρα  οποιαδήποτε προ
σέγγιση και ερμηνεία  της πορείας  του ελληνικού 
επαναστατικού κινήματος
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

ΜΕΝΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ 
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΑΤΙΑΝΑ ΓΚΡΙΤΣΗ-ΜΙΛΛΙΕΞ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑ I ΔΗΣ 
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΑΝΑΣΤΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 
ΣΠΥΡΟΣ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ

ΔΙΔΩ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΑΚΙΝΟΣ 
ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ 
ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΚΚΑΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 
ΝΙΚΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Νύχτες και αυγές 
Το κιβώτιο 
Σημεία και τέρατα 
Τα ανήθικα 
Ιστορία 
Η πλωτή πόλη 
θερμοκήπιο 
Επιτάφιος θρήνος 
Βάρόια
Δεκεμβριανή νύχτα 
Μαουτχάουζεν 
Κεκαρμένοι 
Ο πρίγκηπας 
Ο Γενναίος 
Τηλέμαχος
Ο ωραίος λοχαγός 
Δυτική Συνοικία 
Η μεγέθυνση 
Βυθοσκοπήσεις 
Οι συνυπάρχοντες 
Ο τραυματίας 
αναστενάζει

Η σπηλιά
Συνοριακό επεισόδιο 
Το γυμνό όένόρο 
Τι παράξενα 
πράματα
Με το σκούντημα 
του αγκώνα 
Το μυθιστόρημα 
μιας δολοφονίας 
Κατεόαφιζόμεθα 
Ακυβέρνητες 
Πολιτείες 
Οι κωπηλάτες 
Η Καγκελόπορτα 
Απαντα 
Οι χτίστες 
Το Μπακακόκ 
Το γκισέ
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ΚΑΛίΣ ΔΙΑΚΟΠΙΣ..

ΒΙΒΛΙΑ
ΚΕΑΡΟΣ

ΔΟΚΙΜΙΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΓΙΩΡΓΗΣ
ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ 

ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΥ

ΣΟΝΙΑ ΙΛΙΝΣΚΑΓΙΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αντρέας Εμπειρικός

Η Ρητορική 
του Αριστοτέλη

Κ.Π. Καβάφης 

Εφήβων και μη

Ημερολόγιο (1942-1945)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΡΤΣΑΚΗΣ Προφορική παράόοση
και ομαδική δημιουργία

ΚΙΤΣΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 

Δ.Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ

Βήματα (Λαογραφικά) 

Χωρίς ανεμόσκαλα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ ΠΑΤΓ.ΗΣ Η βαρειά βιομηχανία
στην Ελλάδα

ΗΛΙΑΣ Π Α Π ΑΔ Η Μ Η - 
ΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παρά-κείμενα

ΤΑΚΗΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Τέσερα μελετήματα
για τον Σεφέρη

ΠΕΤΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Οσα θυμάμαι 1900-1969 

ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ Κίνα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ Ενθυμήματα(2 τόμοι)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ Ιταλικό Τρίπτυχο
ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ Νυχτερινός Επισκέπτης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΡΑΣ Αθροισμα (1933-1983)
ΜΙΛΤΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ Ποιήματα 1945-1971
Τ.Σ. ΕΛΙΟΤ Ποιήματα

Μετ. Αριστοτέλης Νικολαιόηζ
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γραμματα 
και τεχνες

μηνιαία γπιοι-οριιχη τ ιχνπ ι. κμπκηι και κοινομκου προβληματισμού

• ΙσπαΛ-όφωνοι 
ν ο μ π ελ ίσ τες ένας αντί/

• Χόρχε Αμάντο 
Ναταλί Σ«#ότ

(οηητΓ νττν^η ς)

Πεζογραφία ·  Ποίηση ·  Βιβλίο

Ιδέες ·  Σχ<

αποκτήστε ολόκληρη τη σειρά του 1983


