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ΠΑΡΑΓΡΑΨΑΚ1Α T O  ECODINIO KAD Β=ϋ ΤΕΧΙΝΜΗΙ
Τ Η  Σ Τ ΙΓ Μ Η  π ο ύ  n«U o ! i n i  μ ας  

to il!  Έ λ λ η νες  μ ιλούμε yιά τή  δημοτική  
π οίησή  μ α ς  μ ί  Manota κ ατα φ ρόνια  και 
τή  έλεωρούμε »ξεπ ερα σμ ένη * , ο ί  ξένο ι, 
π ο ύ  τεΧ οαπ άντω ν έχ ουνε  κάπ οια  μ εγαλ ύ
τερη i n i  μ ά ς  π ο ιη τικ ή  καί κα λ λ ιτεχν ική  
tttig a , έξακ ολον& ούν rà  τη ν  π ροσέχουν , 
μά τή ν  κ α τα γρ ά φ ουν  κ α ,  νά  τή ν  μ ελετούν, 
f j t n  σ τ ις  2  τ ο ν  'Α π ρίλη  ¿χειροκρότησα- 
μ ε  τή ν  Γ ερμανίδα π ο ιή τρ ια  Α ύδεκ ε, ετού 
τή  σ υ νέ ν τε υ ξη  n oil τή ς  π ή ρ ε  ή  Ε ·ρή- 
μη Δ η μ η τρα κ οπ ούλ ον τή  δη μ οσιεύουμε  
φτήν άλλη σελίδα. T i  δη μ οτικ ό  μ ας τρ α 
γο ύ δ ι έχει ά π ο  καιρό π εράσει έ ξ ω  έ.πό 
εά  σύνορά  μ ας, π ο ύ  τα π έρνα  Ο ν  τα  π  ερ- 
ν δ  άκόμα ή  Χ4 για  λογοτεχνία  μ ας. Κ ι  8 - 
ψιως i κείνο  εΐνε  Λ ο λ ν  π ιο  ν τό π ιο  π ράγμ α  
&πο το ύ τη . Π ώ ς  π ρ έπ ει νά  έξηγη& εί το  
α α ινό μ ε νο ; "Ισω ς ή π ρ όοδο  τ ή ς  έπ ια ιή -  
ψιης &à μ α ς  δε ίξε ι μ ιά  μέρα π ω ς  δεν  ΰ* 
b id f t c i  π ο ίη σ η  ξεπ ερασμ ένη  καί π οίηση  
έιρω τοπ οριακή , π α ρ ά  π ώ ς  υπ ά ρχει π ο ίη ·  
Όη— κα ι τέχ νη  γενικ ά  —  με β ιτα μ ίνες  κα·| 
%ΧΧη χ ω ρ ίς  β ιταμ ίνες. Κ α ί π ώ ς  ή δεύ τε 
ρη πε& αίνει &πδ ά β ιτα μ ίνω ση  π ρ ο το ύ  
π ροφ τά σει να  κ ά νει μερικά βή μ α τα  πα-\ 
ρα έξω , ή Χίγον καιρό α φ ού  π ρ οφ τά σε ι  y a  
τό κάνει.

Η  Α Γ Α Π Η  τής Γερμανίδας ποιήτριας 
Αύδεκε ytà τήν έΧΧηνική Χαϊχή ποίηση 
μάς χάνει νά &νμη&ονμε πάλι τήν χον- 
άέσσα ντε Νοαίγ καί τον έρανο που &έ· 
%ονμε νά κάνουμε εδώ γιά τδ μνημείο 
κης. ’Αραγε ή ΓαΧΧίδα ποιήτρια είχε ¿ít- 
**«, δταν ζοΰοε, τήν αγάπη της γιά τήν 

μητέρα πατρίδα της πιό έμπράγματα 
¿ τ ’ δ,τι ή σημερινή ξένη μας; ή μήπως 
ψχουμε χάσει τον εαυτό μας κα< ψάχνουμε 
νά τόνε βρούμε μέσα σέ δ,τι δεν είναι δι·

ÍÓ μας; Ε ίν ιι κι αυτός ένας τρόπος νά 
γοΰμε ί'ξω από τά σύνορα, χωρίς νά περ

πατήσουμε.

ΤΟ Π Ρ Α Σ ΙΝ Ο  είναι στοιχείο πολιτι
σμού, καί στήν Αττική δυστυχώς δέν έ
χουμε τόσο πράσινο, ώστε να μπορούμε 
νά τδ καταφρονούμε.

Σ τ ά  δ νό  αυτά σ ημεία  π ισ τεύ ομ ε π ώ ς  
'  & ά  σ υ μ φ ω νο ύ μ ε  δ λο ι’ κ α ί π ρώ το, φ υσ ικά , 

έλά είνα ι σ ύ μ φ ω νο  τδ υ π ουρ γε ίο  τής  Γ ε 
ωργίας. "Ο μ ω ς , τ ι  κά νει το ύπ ονργείο , ή  
υπ ηρεσία  τώ ν δασών, γιά  νά σώσει τά 
π εύκα  τής 'Α τ τ ικ ή ς  άπδ  ι«5 κά μ π ιες  π ο ύ  
ά π δ κα ιρό , μ ά  Ιδια ίτερα φ έτος, έχουν  
χ α & α υ τό  ρημά ξει όλάχερες π ερ ιοχές ; Μ ή 
π ω ς δεν  τδ π λ η ρ ο φ ο ρ ή & η κ ε  αυτά τό  π ρά 
γ μ α  ή  ίρ μ ό δ ια  υπ ηρεσία  ;  "Ε ν α ς  π ερίπ α 
τος  στά π ερίχω ρα Χ .χ . άπ ό τ ή  Φ ρα γχοχ-  
ικληαιά ώ ς το μ ο να σ τή ρ ι τής  Π εντέλης, 
Α ρ κ ε ί  γιά  νά ό*Γ κα νε ίς  τρα γ ικά  δείγματα  
τής κα τα σ τροφ ής π ο υ  έχο υ νε  φ έρει 
ω άμπιες a i  δαα δάση έχο υ ν  ά κό μ α  άπο^  
τιείνει άπ δ τις αλλεπάλληλες π υρκα γιές  
)¡foμ ίζ ο ν μ ε  π ώ ς & ά  έπ ρεπ ε ή  άρμσδία υ 
π ηρεσ ία  νά φ ροντίσ ει τδ  γρηγορότερο γιά  
* ή ν  κα τα σ τροφ ή  τής κά μ π ια ς , ώ στε να  
ρ ω β ε ί  τό  λιγοστό π ράσινο π ο ύ  έχε ι δ 
εόπος μας.
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ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

’Ανάμεσα ατά είδη του λόγου ύπάρ- 
χει ένα πού παρουσιάζει τά γνωρί
σματα ένός όργάνου άπειρης εύπά- 
θειας, καί γ ι’ αύτό θά μπορούσε νά 
χρησιμοποιηθεί σάν είδος βαρομέτρου 
δλων τών άντιδράσεων μεταξύ τών 
συντελεστών κάθε αισθητικού φαινο
μένου, πού λέγονται Τέχνη καί Κοινό. 
Είναι τό θέατρο. Έ κ ε ϊ, οτό πεδίο τής 
φαινομενικά ήρεμης έπαψής συγγρα
φέα καί θεατή, στό στίβο του διαγκω- 
νισμοΰ μιας προσωπικότητας πού θέ
λει νά έπιβάλει τό άξίωμά της, καί 
χίλιων άλλων πού ζητάνε ν ’ άπορρο- 
ψηθούνε στιγμιαία ή καί, άπό ύποσυ- 
νείδητη προκατάληψη, ν’ άντιδράσουν, 
δλες οί λανθάνουσες καταστάσεις έρ
χονται στήν έπιφάνεια. Είναι άπειρες:

παρά σάν ένα παράδειγμα, καί μάλι
στα τό έναργέοτερο, έξ άφορμής τής 
κρίσης πού λένε δτι περνάει τώρα. 
'Απασχολεί δλους μας ώσχόσο τό εύρύ- 
τερο πρόβλημα τής έπαψής κάθε Κα
λής Τέχνης μέ τό θεατή, τόν άκροατή 
ή τόν αναγνώστη. Καί τό πρόβλημα 
τούτο δέν τίθεται τόσο γιά τ’άναγνω- 
ρισμένα ϊργα  τού παρελθόντος, τή 
μουσιακή, νά πεΐ κανείς, παρακατα
θήκη τής άνθρωπότητας. Προβάλλει 
έπιταχτικό γιά τήν καινούργια Τέχνη, 
τή ούγχρονη, αύτήν πού όφείλοντας 
νά είναι καί ή ζωντανή, δίνει άμφίβο- 
λίες σοβαρές γιά τό άν άγγίζει, δπως 
οϊ προκάτοχες, τό σκοπό της.

Κάνω κάποιες σκέψεις σχετικές δ- 
ταν, βλέπω χάναφέρω ντα ι μεγάλα ό-

γιά τ’ άστεία του κι* 6 Σαίκσπηρ γ*ά 
τή δράση καί τό θέαμά του. Είτανε 
κ ι’ οί 6υό τους γνώστες βαθιοί τής *  
ποχής τους—καί κάθε έποχής—καί τέ 
κατόρθωμά τους είναι πώς έπέτυχαν 
νά την ξεγελάσουνε μέ τήν άπατηλή 
τους έπιφάνεια. Τ ’ άληθινό χρυσάφι 
τδκρυψαν βαθειά, γιά δσους θά εϊχομ 
νε τή δύναμη νά σκάψουν. Μά τότε, 
είναι Βέβαιο πώς ό «Δόν Κιχώτης» π οί 
διαβάζεται ϊτσι, είναι πραγματικά ό 
Δόν Κιχώτης; Κι* άν δχι, τότε τί «β* 
ρισσότερη χρησιμότητα Ιχ ε ι  γιά τοόφ 
πολλούς <άς προχωρήσουμε στήν πβΦ 
ραδοξολογία) άπο τό θυμόσοφο γέλτ· 
τού Νατραδδίν Χότζα;

θάτανε παρακεκινδυνευμένο τφ  
δώσει βέβαια κανείς, μέ βάση τ α »

μιάν

Πνευματικό έπίπεδο του μεγάλου κοι
νού, διάθεση τής ιστορικής στιγμής 
καί συντονισμός μαζί της ή έπαναστα- 
τική άνεξαρτησία τού συγγραφέα, πα
ραδόσεις καί προλήψεις, βαθμός όμα- 
δικής ειλικρίνειας ή  σεμνότυφος συν
τηρητισμός. Τά  προβλήματα τής στιγ
μής παίρνουν έδώ τήν άνάγλυόη έκ
φρασή τους... Δίνω τό λόγο σε 
αναγνωρισμένη ειδικότητα:

«Στίς μεγάλες έποχές οί δραμα
τουργοί έβρισκαν έμπρός τους ένα 
κοινό ένιαίο. Τά πλήθη πού συνωστί
ζονταν στίς βαθμίδες τού θεάτρου τού 
Διονύσου, μπροστά στά παραπήγματα 
τών Μυστηρίων ή στό . δάσος τού 
Μπανκσάίντ, είχανε μιά κοινή ψυχή, 
μιάν εύαισθησία συντονισμένη μέ τούς 
ήρωες, τήν πίστη οτούς ίδιους θεούς. 
Άντιδρούσανε μαζί οτά ίδια πράγμα
τα. Σήμερα, μιά αίθουσα θεάτρου δέ 
στεγάζει πιά ένα κοινό άλλά άτομα 
διαφορετικής άνάπτυξης, εύαισθησίας, 
πεποιθήσεων, πού άντιδρούν τό ένα μέ 
τ’άλλο.Τό έργο πού έπρεπε νά παιχθεί 
μέσα τους, δέν παίζεται πιά παρά 
μονάχα μπροστά τους. Μιά δραματική 
τέχνη δέν είνε μεγάλη παρά μόνον 
δταν ό ποιητής, οί ήθοποιοί κ ’ οί θεα
τές είνε μαζί δλοι οί λειτουργοί της». 
(Γκαστόν Μπατύ: «Ό  βίος τής θεατρι
κής τέχνης»).

Υπάρχει πραγματικά 6 διχασμός 
αύτός, ή διάσπαση τού μετώπου τού 
κοινού άπέναντι στό συγγραφέα καί 
τό χάσμα άνάμεσα στόν τελευταίο 
καί τό κοινό. Δέν έπήρα τό θέατρο

•(γγαρσλβυστο Ακρογιάλι, τού X. *8μ Ιπ»

νόματα γιά τήν άντιπροσωπευτική τους 
θέση μέσα σέ μιάν δρισμένη έποχή; 
θερβάντες, Σαίκσπηρ, Αίσχύλος. ’Αλη
θινά! Δίχως νά έπιζητήσει κανείς άνα· 
λόγιες απίθανες άυαμεταξύ στίς κά
ποιες προσωπικότητες τής σημερινής 
έποχής κι’ έκείνες, θά μπορούσε ν’ ά· 
ναρωτηθεΐ θαρώ: Ποιός είταν 6 βαθ
μός τής κατανόησης τού κοινού στήν 
'Ισπανία καί τήν ’Αγγλία  τού Ι Τ  αίώ- 
να καθώς καί στάς Αθήνα ς τού Ε ’; 
Ό χ ι  βέβαια 6 ίδιος καί στίς τρεις, μά 
τουλάχιστον σέ ποιά σχέση βρισκόταν 
άνάλογα μέ τούς ποιητές της έποχής 
του; Δέν άμψιβάλλω γιά  τόν τελευ
ταίο. Είμαι όμως βέβαιος — καί κατ’ 
άντίστροφο λόγο—γιά τούς δυό προη
γούμενους. Πικρή άλήθεια πού διεπί- 
στωσα κι’ άλλοτε: Τό «μεγάλο» λεγό
μενο κοινό κ’ ή «μεγάλη» λεγόμενη 
Τέχνη δέ συμπίπτουν παρά σέ δ,τι ή 
τελευταία έχει μέσα της τό μετριότε
ρο. Δέν είμαι άπό κείνους πού πι
στεύουνε πώς ή Τέχνη πρέπει νά εί
ναι ύπόθεση έπαγγελματική, άπασχό- 
ληση άργόσχολη-δηλαδή στενού κύ
κλου. θ ά  ήθελα νάξερα δμως, παρα
μερίζοντας τούς «μεμυημένους», πόσοι 
άπό τούς άναγνώστες τοΰ «Δόν Κιχώ- 
τη» είδανε σ’ αύτόν, πέρα άπό τό κω
μικό πρόσωπο, τόν τραγικόν ήρωα μέ 
τό πλατειά άνθρώπινο σύμβολο καί 
πόσοι άπό τούς θεατές τού Ίά γου  ζή
τησαν τήν έσωτερική προέκτασή του 
πρός τίς σφαίρες τής ψυχολογικής με
ταφυσικής. Κι* έδώ συμφωνώ μέ τούς 
άπαισιόδοξους: Ό  θερβάντες άρέσει

συλλογισμούς αΰτοός, τό συχωροχάρι! 
στήν έποχή μας. Τό  χάσμα ύπάρχει, 
κι’ άκόμα περισσότερο ή παρεξήγηση, 
βαθειά κρυμμένη κ’ Ιοως-ίσως άναγ- 
καστικά αναπόσπαστη άπό τήν άπο· 
στολή τού καλλιτεχνήματος πού είνε 
νά προσφέρει άπόλαυση όλότελα δια
φορετική στόν καθένα σέ βαθμό δσο 
και σέ ποιότητα, σέ είδος δσο καί σέ 
μορφή. Έ χ ε ι  έπίδραση πλατύτερη δ
ταν συνδυϊί^ι Ιδιότητες βασικά διά
φορες καί στενότερη δταν κλείνεται 
στό γυμνόν έαυτό του πεισματικά. Ή  
άξία δέν είνε άνάλογη μέ τήν εύρύ- 
τητα.Ό Αίσχύλος είνε πολύ πιό -κλει
στός» άπό τό θερβάντες, είνε ή Τέ
χνη κοντά στό νεφέλωμα άκόμα τής 
άρχής, τή θρησκεία, ένώ 6 άλλος ση
μειώνει τό άποψασιστικό βήμα τής ’Α 
ναγέννησης, πού συνθηκολογεί μέ τήν 
τέρψη. Ό μ ω ς άναμφισβήτητο μένει 
πώς στήν έποχή μας τό χάσμα άν6- 
μεσα Τέχνης και κοινού εύρύνεται I- 
πικίνδυνα. Κ ’οί εύθύνες τού διχασμοί 
βαραίνουνε έξ ίσου καί τά δυό μέρ%  

’Ακούω συχνά νά προβάλουνε για 
λόγο άποψυγης τής αύστηρής τέχνης 
στό θέατρο ή στό μυθιστόρημα, τη 
δραματική ϋπόσταση τής σύγχρονης 
κοινωνικής ζωής. Γιά  τήν ποίηση λ έν *  
Είνε άντιποιητική ή έποχή μας. Δέν 
πιστεύω τίποτα άπ’ δλ’ αύτά.’Από τήρ 
άλλη πάλι μεριά, ό κόσμος τών 6ημψ<
ουργών ύψώνει κάθε μέρα καί π ερ ί»  
σότερο τά τείχη πού τόν χωρίζοαή 
άπό τό κοινό. Ο Ι λόγοι είνε πολλοή:

πού τόν χωρίζοαή 
.w . .— λόγοι είνε πολλοή: 

πλοί, διαφορετικοί οέ είλικφίν»«* ίΰ η
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καί σέ σοβαρότητα. Ή  τέχνη γίνεται 
Ισωτερικότερη;ΟΟτε αύτό τόπιστεύω. 
Δέν είπαμε άκόμα τίποτα παραπάνω 
άπό τόν Ά μ λ ε τ , τόν «πρώτο προβλη
ματικόν άνθρωπο», τόν πρόγονο τής 
έποχής μας. ’Αντίθετα, διαδίδεται καί 
προοδεύει κάποιος «μανιερισμός». Ή  
σύγχρονη δημιουργία, γυρεύοντας σπα* 
ομωοικά ίσως τό νεότροπο, άπό φυ
σική άνάγκη άνανέωσης. βιάζει έπι- 
κίνδυνα τή φυσική ροή τής έξέλιξης. 
Κάνει άλματα άκροβατικά πρός τά έμ· 
κρός, πρός 6να άπίΡανο μέλλον, καί 
σπαταλάει δυνάμεις -,ωτικές σ’έπιπό- 
λαιες κ ι’ έπιφανειακές Αναζητήσεις. 
Φυσικά, ύπάρχει ένα κοινό έξασκημέ- 
νο, μ ' έλαστικότητα Απεριόριστη, πού 
τήν Ακολουθεί. ’Υπάρχει κι* έν* άλλο, 
ζιππαομένο, πού τήν προτρέπει. Ή  
διάσταση στό Δυτικό κόσμο φαίνεται 
λιγότερο. ’Εκφράζεται έκεί Από κάτι 
συμπτώματα πρόωρου κόπου, Απογο
ήτευσης, κόρου. Σ ’ έμδς έδώ ό συντο
νισμός είναι περιορισμένος, οί βάσεις 
ισχνές, τό περιβάλλον Ανώριμο. Κάθε 
Ιξωτερικό ρεύμα βρίσκει Ινα  φτωχόν 
Αντίλαλο. Αντιπροσωπεύεται μ ' Ανε
πάρκεια καί παίρνει τή μορφή τής 
σπααμωδικότητας.

Κι’ όμως, τό πρόβλημα ύπάρχει γιά 
μάς έπιταχτικότερο παρά γιά  κείνους.

Ζοΰμε σέ μιάν έποχή κεφαλαιώδη, 
αύνήν πού δέ συνεχίζει Αλλά θεμε
λιώνει, έγκαθιοτά την παράδοση του 
αύριο. Ή  εύθύνη μας δέν είναι εύθύνη 
μονάχα παρόντος. Κάθε Ακροβατισμός 
φοβερίζει νά μάς τσακίσει τη νεανική 
ραχοκοκκαλιά, κ* ή προχειρότητα άπο* 
«υνθέτει τή δημιουργική μας ζύμη. 
Γότε λοιπόν ; ΝΑ καταδικαστούμε στο 
ευντηρητισμό, μιΑ θεληματική καθυ
στέρηση, κλείνοντας τ* αότιά μας 
στήν έπιταγή τής έποχής καί κόβον
τας τό ρυθμό τού αίωνα; Νά τινα
χτούμε μπροστά, στίς παράφορες έπι- 
διώξεις του; Κι* άν ό δεσμός μέ τό έδα
φος κοπεί; ΠοιΑ θά είναι ή εύθύνη μας 
καί ποιά στό έξής ή Αποστολή μας;

Έ ν α  είναι τό ¿ρώτημα πού ή ιστο
ρική στιγμή θέτετ Απέναντί μ α ς : Ε ί 
μαστε πολίτες τού κόσμου ή είμαστε 
πολίτες μιας χώρας: Ά π ό  τή λύση 
τούτη έξαρτάται καί ή κατεύθυνση 
κάθε μελλοντικής μας δράσης. Πε
ριορισμός Απόλυτος δεν είναι δυνα
τός στό έξής καί κάθε δόνηση μεγά
λου κέντρου θά έχει Αντίχτυπον άμεσο 
οτά μέτωπά μας. Ή  Ατμοσφαίρα είναι 
γεμάτη κύματα κ* ή στενή έπαφή με
ταξύ τών λαών Ικα νέ έξαιρετικά εύ- 
αισθητούς καί δεκτικούς τούς έγκεφά- 
λους. ΜΑ καί ουνταυτιομός Απόλυτος 
θά είταν άσκοπη ούτοπία. Καί πόσο 
άχαρη! Τό Φυσικό περιβάλλον, οί 
συνθήκες τής ιδιαίτερης ζωής, ό κλη
ρονομικός συντελεστής, καθορίζουν 
εύτυχώς καί θά καθορίζουνε τό πε
πρωμένο μας. Ή  πολυμορφία σώζεται, 
ή έναλλαγή τής ζωής. και μέσα οτήν 
πολυχρωμία τούτη κάθε μελλοντική 
προσπάθεια δέ θά τείνει πιά παρά πρός 
την κατάργηση τής δυσαρμονίας.

Μιά ειλικρίνεια Απόλυτη, Απαλ
λαγμένη Από κάθε κενοδοξία, μάς 
φέρνει κονϊά  οτήν έγχώρια ζωή καί 
μαζί κοντά οτήν έγχώρια ικανότητα 
τής Αντίληψης. Κάθε Τέχνη, σέ κάθε 
έποχή, συνταυτίστηκε μέ τίς ειδικές 
άπαιτήσεις τού περιβάλλοντος καί δέν 
Ιχα ο ε  τίποτα Από τήν έσώτερη είλι» 
κρίνειά της. Ό  Σαίκσπηρ, γράφοντας 
yi’ Αγραμμάτους, δέν 6γινε χειρότερος 
άπό ένα Σαίκσπηρ πού θάγραφε γιά 
λόγιους. Καί πολύ τό . .  .φοβάμαι πώς 
Ιγ ινε  καλλίτερος! Κάποτε, ρεμβάζον
τας, όνειρεύομαι μέ συγκίνηση κά
ποιους. Ιλληνες μελλογέννητους συγ
γράφεις, μορφές πατριαρχικής τέχνης, 
στό είδος ένός Ντίκενς. Τούς όνει- 
ρεύομαι καί τούς καλω νά έρθουνε, 
καταδεχτικοί κι’ Απλοί, γεμάτοι στορ
γή γιά τό λαό καί παρθενική ταπει
νοφροσύνη οτήν καρδιά τους. Νά μι
λήσουνε μέ τή χαμηλή φωνή τής άδο
λης ψυχής, δίπλα στό φώς τής λάμπας 

μ ά τ ια  άπ αο&ι- 
ομένα άπό τή σκληρή δουλειά. Νά 
μπούνε στό χαμηλό σπιτάκι, κάτω 
άπό τήν ταπεινή στέγη, οτήν Ανώνυ-

Sn καρδιά! Νά τής χαρίσουνε τήν 
νεση τής χαράς καί τή μυστικήν Ανα- 
<ριχιλα_της βουβής συγκίνησης.

Νά μάς έξαγνίσουνε γιά κάθε Αμάρ
τημα νεανικής ματαιοδοξίας.

Νά_βάλουνε τίς βάσεις ένός πολι- 
Ά ί Η λ Κ  Τ Ε έ Ζ λ Κ Η Β

□  ΟΝ Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α ΙΟ  
καιρό μια από 
τίς πιό σημαν
τικές Γερμανίδες 
γυρίζει τά νη. 
σιά καί τά χω
ριά τής Ελλάδας 
καί μαζεύει δσα 
δημοτικά τραγού

δια μας τής είναι άγνωστα άκόμα, γιά 
νά συμπληρώση τή μεγάλην έργασία 
της στήν Ιλληνική δημοτική ποίηση. 
Οί συλλογές έχουν μεταφερθεϊ άπό τήν 
ποιήτρια στη γερμανική μέ διατηρη
μένη ιήν περιεκτικότητα καί τή χάρη 
των πρωτοτύπων άλλα καί τήν τεχνική 
τους τελειότητα: μέτρο καί ρυθμό. Ή  
έκδοσή τους καί στίς δύο γλώσσες θά 
περιλαμβάνει πλήθος σχολίων, παρα
τηρήσεων καί παραπομπών.

Ή  κυρία Λύντεκε είναι μία πρόσω- 
πικότης διεθνώς γνωστή γιά τίς έπι- 
στημονικές της μεταφράσεις της δημο
τικής καί τής νεώτερης^ποίησ,ης καί 
άλλων λαών: τοΰ οδγ-' 
γρικοΰ, τοΰ άγγλικοΰ καί 
τοΰ σκωτικοΰ. Ά φ οΰ  τίς 
εμελέτησε χρόνια, ώστε 
νά τίς κάνει δικές της, 
τιςάπέδωκεάναδημιΟυρ^ 
γημένες στή γλώσσα της.·
"Ετσι διαπιστώνεται άλ
λη μιά φορά δτι τήν ιδέα 
τοΰ πανανθρωπισμοϋ 
τήν Ιξυπηρετεΐ καλύτερα 
άπό κάθε άλλον δ ποιη
τής. Ή  άφορμή ποί 
συνετέλεσε στήν έκδή·\ 
λωση τής Ιδιοφυίας της / Χ έ ν τ β ί κ

δέν είναι ουτε καν Ινά  
γεγονός. Μ έ τήν πίστη που Ικτελεΐ τό 
έργο της, έπήρε σημασία «άγαθής τύ
χης». Διηγείται τήν Ιστορία της άπλά 
καί σεμνά, δπως λέει καί τά τραγού
δια μας πού τά ξέρει άπ’ έξω. Γιατί 
είναι καί αΰτή ένα τραγούδι.

— Ή μ ο υ ν  μέ τούς γονείς μου στήν 
Άμπατσία, αυστριακή τότε λουτρό
πολη, δταν πρωτοάκουσα τήν ούγγρι- 
κή γλώσσα. Μου φάνηκε σάν μουσική. 
Τήν έμαθα καί μετέφραζα νεοονγγρι- 
κά λυρικά ποιήματα. Μετά τό γάμο 
μου κατέγινα στή συγγραφή θεατρι
κών έργων. "Ενα  άπό έκεΐνα Ιπαίχθη- 
κε στό θέατρο «Άνόβα» τοΰ Τυρό
λου, άλλο στό Βερολίνο γιά φιλανθρω
πικό σκοπό. "Εγινε ό πόλεμος. Τέσ- 
σερα χρόνια άργότερα άρχισα νά με
ταφράζω ουγγρικές καί αγγλικές μπαλ- 
λάντες. Ή  έργασία αυτή ¿κράτησε πε
ρίπου δύο χρόνια. Στα 19221ξεδόθησαν 
στό Βερολίνο οί «Μπαλλάντες τοΰ πα- 
ληοΰ καιρού» καί είχαν μεγάλην Ιπι- 
τυχία. Κατόπιν επεδόθηκα άποκλειστι- 
κά στή μετάφραση τών ουγγρικών 
δημοτικών τραγουδιών. 'Ο  καθηγητής 
Κράνγερ τοΰ Ουγγρικού Ινστιτούτου 
τοΰ Βερολίνου μοΰ έδωχε τά σχετικά 
κείμενα. Τό ’Ινστιτούτο Ιτέθηκε στή 
διάθεσή μου γιά κάθε πληροφορία. Έρ·  
γάσθηκα πέντε χρόνια σ’ αίιιά, Άπέ- 
δωκα στήν γερμανική καί δλην τήν 
ποίηση ένός μεγάλου Ούγγρου που 
είναι στόν τόπο του δπως δ Σίλλερ 
σέ μάς. "Εκαμα επίσης τή μετάφραση 
320 δημοτικών ποιημάτων γιά νά το- 
νισθοΰν. Εργαζόμουν πλέον στήν άγ- 
γλική καί σκωτική δημοτική ποίηση 
δπότε στίς συλλογές Ικεΐνες εύρηκα ση
μειώσεις πού παρέπεμπαν στά ελλη
νικά δημώδη. "Αρχισα νά σπουδάζω 
ελληνικά στό σεμινάριο τοΰ Πανεπι
στημίου τοΰ Βερολίνου. ’Αλλά αυτό 
δέν μοΰ άρεσε. Ευτυχώς, έκείνο τόν 
καιρό Ιγνώρισα τόν κ. Συκουτρή. Τόν 
επήρα καθηγητήν μου."Εμαθα μαζί του 
τήν κυπριακή διάλεκτο καί τής Μ . ’Α 
σίας καί κατόπιν, μέ τόν φίλο του κ. 
Μέγα, τίς διαλέκτους τής Βορείου ’Ε λ 
λάδος. Στήν ’Εθνική Βιβλιοθήκη μας 
ευρήκα 200 συλλογές ελληνικών δημο
τικών τραγουδιών. Τίς ¿δανείστηκα καί 
άρχισα νά Ιργάζωμαι. ’Επειδή όμως 
οί συλλογές έπρεπε νά έπιστραφοϋν 
γρήγορα, άναγκάσθηκα να αντιγράψω 
δλα τά λεξιλόγιά τονς. Στήν Ιλληνική 
γλώσσα καί ποίηση Ιργάσθηκα δχτώ 
χρόνια. Ό ταν δέν Ιννοοΰσα καλά κα

νένα κείμενο, ¿πήγαινα στήν ελληνική 
πρεσβεία καί ζητούσα τήν βοήθεια τοΰ 
κ.Κύρου,δ δποιος πάντα μον τήν έδινε 
μέ τόση χαλωσύνη.Με τόν θάνατο τοΰ 
συζύγου μου θπέφερα πολύ."Εζησα ευ
τυχισμένη μαζί του καί ήταν φοβερό 
γιά μένα νά τόν χάσω. Μά δέν παρα- 
πονοΰμαι. Ή  ψυχή του είναι κοντά 
μου... Μιά μέρα πού ήρθε δ κ. Κ ό 
ρου νά μέ συλλυπηθή, τόν παρεχάλε» 
σα: Κάμετε δ,τι μπορείτε γιά νά κα· 
τεβώ στήν ’Ελλάδα καί νά τελειώσω τό 
έργο μου. Μοΰ τό ύποσχέθηκε καί τό 
έκαμε. Μέ Ιβοήθησε πολύ καί 6 πρε'- 
σβυς κ. Ραγκαβής. ’Εδώ  εύρηκα συμ
πάθεια που μέ συγκινεΐ. Ό  κ. Πε- 
τρακόπουλος είχε τήν καλωσυνη νά μέ 
φιλοξενήσει στό ξενοδοχείο του τής Μ. 
Βρεττανίας. Έργάσθηκα στό Λαογρα- 
φικό ’Αρχείο. ’Αλλά δέν μέ έφθανε 
αδτό. "Ηθελα νά συλλέξω τά ποιήματα 
άπό τό στόμα τοΰ ίδιου τοΰ λαοΰ. Έ -  
πήγα στό συνοικισμό τών Ποντίων 
του Πειοαιΰς. Ταξείδεψα στά νησιά.

Γνώρισα τά πιό υρεινά 
χωριά τής Ρόδου, πέντε 
τής Χίου καί δέκα έννέα 
τής Κύπρου, περνώντας 
τά βουνά μέτό μουλάρι. 
Στήν Κύπρο εύρηκα θη
σαυρούς. Τραγούδια, πού 
δταντά βα'λει κανείς χρο
νολογικά έκεΐ πού πρέ
πει, δίνουν μέ τά νεώτε- 
ρα δλη τή σειρά τών δη
μωδών τής Κύπρου.χω
ρίς νάύπάρξη κενό.Πολ
λά άπό αυτά τά άγνω- 

Λίνηκϊ? στα τραγούδια μοΰ τά
είπε μιά γρηά. "Ενας κα

λός βοσκός δλόκληρη βραδυά μοΰ τρα
γουδούσε. Νά βλέπατε μέ πόση προθυ* 
μία τό έκαναν. Δέν Ιδυσχολενθηκα κα
θόλου νά τά καταλάβω, γιατί ξέρω 
καλά τά κυπριακά.

— Ποιέςεΐναιοί διαφορές πού βρίσκε
τε μεταξύ τής Ιλληνικής δημοτικής ποιή* 
σεως καί της δημώδουςτών άλλων λαών;

—  Τήν Ιλληνική τήν χαρακτήριζε 
κυρίως ή χάρη. Ή  ουγγρική Ιχει δυ
νατό ρυθμό. Πολλά άπό τά σκωτικά 
καί τά άγγλικά τραγούδια είναι ιδιαι
τέρως σκοτεινά καί βαρειά.

—  Τά δικά σας;
— "Εχουν μεγάλη ποικιλία. Τής Ν ο 

τίου Γερμανίας είναι εντελώς διαφο
ρετικά άπό' τής Βορείου.

Ή  κυρία Λύντεκε γιά δτι είνε άσχε
το μέ τήν ’Ελλάδα έκφράζεται τόσο 
σύντομα, πού φαίνεται σά νά μήν τήν 
ενδιαφέρει νά μιλήσει. Συνεχίζει*.

—  Δέν μπορώ νά σάς πώ τί θησαυ
ρούς Ιμάζευσα άπό τά νησιά. Σέ κάθε 
χωριό άφησα τή διεύθυνσή μου, ώστε 
άν τύχει νά θυμηθούν κανένα τραγούδι 
πού δέν μοΰ τό είπαν, νά μοΰ τό στεί- 
λουν. Ή τα ν  πολύ νόστιμα δταν σέ κά
ποια συγκέντρωση πού παρευρέθηκα 
Ικαναν γιά μένα έκ τοΰ προχείρου χαι- 
ρετιστικά καί εύχητικά τραγούδια. Σέ  
ένα άπό αυτά παρακαλοΰσαν τό Θεό 
νά χαμηλώσει τά βουνά, μιά στιγμή, 
γιά νά Ιδώ τά παιδιά μου καί ύστερα 
νά τά σηκώσει πάλι...

—  Γιά  τήν ‘Ελλάδα;..
—  Τόσα χρόνια τώρα ζώ μέ τήν Ε λ 

λάδα. Στά 1933 στον «Σύλλογο τών 
φίλων τού κλασσικού γυμνασίου» έ 
καμα διάλεξη μέ τόν τίτλο «ή κληρο
νομιά τής ’Αρχαίας ’Ελλάδος είς τήν 
δημώδη ποίησιν τής Νέας». Είχα χι- 
λίους πεντακοσίους άκροατάς. Όλες οί 
Ιφημερίδες έγραψαν μεγάλα άρθρα. 
Είπαν δτι τούς ¿μίλησα γιά κάτι νέο 
καί άγνωστο. Γιά  κάτι πού άρχιζε άπό 
έμέ.Τότε ή Ελληνική Κυβέρνηση μέ I- 
τίμησε με τό παράσημο τού Σωτήρος. 
Είμαι πάρα πολύ Ικανοποιημένη μέ 
τήν έργασία πού κάνω. Δέν θά είχε 
δμως τόση Ιπιτυχία αν δέν μέ βοη
θούσαν καί οί "Ελληνες. Τούς όφείλω 
πολλά. Γιά  τή φύση αυτή δ,τι καί νά 
είπώ είναι λίγο.Θά ήθελα νά είχα κοντά 
σέ μιά θάλασσα ένα μικρό σπιτάκι γιά 
νά περάσω τά ύπόλοιπα καλοκαίρια 
τής ζωής μου εδώ. Στά παιδιά μου έ
γραψα; Χαιρετισμοί*: άπό τήχώρα τού 
παραμυθιού εΙρήνη  Λ α θ η ν α ι α

0 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Π
ί'ϊ.............   ^        ;·"·.
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Κ . βδστ. Λ 18 ω ρ ( κ ι. Τό Λεξικό καί Λ Ισ τ ο 
ρία δίνονται μέ τόν τρόπο ποό δρίζοομε οτήν 
«ίδική ΟβΜδα μ ί τίς d iyyeM «;. r ió  Τό ζήτημα 
to y  δεοιματος Θά γράψουμε προοεχώς οτήν !δια 
σελίδα.—Μόνα, ’Λ Θ ή να . ‘Από t ¿  «‘Αγάπη B a y . 
γαλή> λάβαμε—παράξενο πώς ¡—μονάχα τρεις 
δαχτυλογραφημένες σελίδες, πού μάς άρέσουνί 
Ά ν  τό διήγημα τελειώνει τό Γ5ιο καλά, είνα« 
κατάλληλο. Περιμένουμε τή συνέχεια.—Β .  n 't*, 
χβπαίδ. ’ Α θ ή ν α . ΕύχαριστοΟμε. *Οταν είνα, 
πολλοί πού συλλογίζονται καί αίστάνονται βπως 
έσείς, είμαστε βέβαιοι πώς μέ τόν καιρό θά πλη. 
ρώοουυε τό κενό πού μάς γράψετε. Κάνουμε μιά 
προσπάθεια πού τά λόγια σας μάς κάνουν νά 
έλπίζουμε οτήν έπιτυχία της— Κ . Αοδέπ. Ο Ι οτί.

άλλοό ξεκόλλητα. Κάνετε άρχή μέ πιό άπλά 
πράγμαΐα και μέ αόστηρότερη μορψή. Άποψεύ- 
γετε ρίμες σάν τούτη; «κλαύσουν-Καυπάσου.. 
"Επειτα αότό τό «κλαύοουν» δέν ταιριάζει u£ 
τή>>άλλη γλώσσα πού μεταχειρίζεστε. *Η πρόζα 
σας είναι καλύτερη· μά ή ιλίώνια Σκέψη» δέν 
παίρνει άρκετά τή μορψή πού θά τραβήξει τόν 
άναγνώοτη. Γράψτε οτήν άρχή τίποτα πιό σκέίο 
καί πιό σύντοιιο, ή δώστε πιό άντικειμενική έκ
φραση στή σκέψη σας, ώστε νά δίνετε καλύτερο 
στήριγμα στή ψαντασία έκεΐνου που σάς διαβά· 
ζει.—£ Λ .  Δ . S t .  'Α θ ή ν α . ’ Ιδέα καλή, τεχνική 
λιγοστή, στιχσυργική κακή. Διαβάστε δόκιμους 
ποιητές καί σπουδάστε τά μέτρα καί τούς ρυ
θμούς. Γράψετε, μά μή βιάζεστε νά τυπώσετε—  
Map. Δημοπ. Εύχαρ:σιοΰμε γιά Τΐς ευχές, μά 
γιατί γράψετε τέτοια .άρχαία» γλώσσα; Touth 
η ψράσή δέν είναι πολύ σωστή: Ε-'χομαι ταχεία 
κ τ ί ο ι ν  ί'ΐιιο ι·  i t  ά.τάοτι ι ι } ;  όιατοον/ιτ-ςς t r o u j i o ;  κ σ ;  
ύ.ταστ,/^ιχιά; αιτώ»», θυμίζει κάποιο παλιό που 
Τόν έλεγαν ’Εζσρχόπουλο. Ά ν  δοκιμάσετε νά 
γράψετε όπως μιλάτε μέ τούς δικούς σας. καί 
εύκολότερα 3ά έκψράζεστε, και εύκολότερα θά 
καταλαβαίνουν οί άλλοι ότι λέτε. ΑΟτός δέν εί
ναι 6 λόγος πού γράψουμε; νά μάς νιώθουν βσοι 
μάς διαβάζουν;’ Η καταγωγή τοΰ άνθρώπου εί
ναι δύσκολο θέμα. Πρέπει να έχει μεγάλο κύ
ρος έκείνος πού θά τό πραγματευτεί. Καλύτερο 
νά μελετούμε τόν άνθρωπο έτσι πού είνε τώρα. 
Ή  θρησκεία μάς λέει πώς έχει γίνει άπό τό 
χώμα, καί αύτό τό παραδέχεται καί ή έπιοτήμη.
Ας φροντίσουμε νά μήν είναι «τώ ρα , πίθηκος. 

Αύτό φτάνει. Είμαστε βέβαιοι πώς γιά  τό τε
λευταίο είστε κι έσεϊς σύμφωνοι.—Βασ. Τράτο» 
Ά θ ή ν ά .  Ό  «"Ενας άλήτης» δείχνει πώς πιό ύ
στερα μπορεί νά γράψετε καλά πράγματα* μά 
πρέπει νά μή βιάζεστε νά δείτε τυπωμένα τά 
γραψίματά σας. Διαβάζετε δόκιμους πεζογρά- 
ψους, καί προσπαθήστε νά ξεχωρίστε μέσα σας 
τή ουνκίνηοη πού μάς δίνει ή τέχνη άπό κείνη 
πού δίνει τό γεγονός. Χρειάζεται άκόμα κάποια 
πρωτοτυπία—στό θέμα ή στή υορψή ή στό υψος. 
Γιατί άλλιώς, καί καλό νά είναι τό λογοτέχνημα, 
δέν τραβάει τήν προσοχή καί ούτε τυπώνεται 
στή μνήμη: κ ι’ έτσι καταντάει περιττό. Ά ψ οϋ  
είστε νέος, έχετε καιρό καί—πρέπει νά έχετε— 
θάρρος καί όρεξη γιά  δουλιά. Γιά  τά καλά σας
λόγια οάς εύχαριστοΟμε όλόκαρδα Ν ιχ . Π«π.
Τ ό  είδος τής ποίησής σας είναι άπό τά πιό δο. 
σκολα. 'νπάρχουνε πολλά μέσα στό «Άνοιξια . 
τικο ψώς» που δίνουν έλπίδες* μά πρέπει πρώτα 
νά μάθετε καλύτερα τό δούλεμα τοΰ στίχου. ~Ε· 
πεττα δοκιμάστε νά παρουσιαστείτε μέ σύντομό, 
τέρα κσί πιό άπλά ποιήματα. Ή  φιλοσοφική ποί
ηση είναι, τίς πιό πολλές ψορές, έπιχίνδυνο πράί 
γμαι οί πολλοί άδιαψοροΰνε γ ι’ αύτή* άπό τους 
λίγους άλλοι τήν έχτρεόονται, άλλοι τή θαυμά
ζουν χωρίς νά τήν καταλαβαίνουν—δηλαδή χω· 
ρίς να καταλαβαίνουν τήν αισθητική ΐης ού. 
σία—καί ίσως άκριβώς γιατί δέν τήν καταλα. 
βαίνουν—καί άλλοι τή θαυμάζουν γιατί άκρι
βώς δ,τι καταλαβαίνουν δέν είναι ποίηση,— 
E i t .  I .  Bap . Π α λ α ιο χ ώ ρ α  Κ ρ ή τ η ς . "Οπως 
Τό γράψουμε καί άλλόυ. συνδρομητές δέ θά χά· 
νουιιε. Τά φύλλα μας θά τά παίρνετε άπό τα 
πρακτορεία τών έψημερίδων Στυ λ . B a y . ’Α 
θ ήνα . Εύχαριστουμε γιά τά καλά σας λόγια. 
Βέβαια οί μεγαλύτεροι πρέπει νά ένδιαψέοον. 
ται γιά τούς νέους καί νά τούς βοηθούνε στά 
δρόμο τους. Μά καί οί νέοι δέν πρέπει νά βιά
ζονται. 'Ο λ α  τά πράγματα θέλουνε καί κάποια 
πείρα: τής ζωής καί τής τέχνης. Γιαυτό πρέπει να 
δέχονται τήν κρίση, χωρίς νά ψανταζωνται 
πάντοτε πώς βρίσκονται σέ διωγμό. Οί o tiyo t 
σας δείχνουνε κάποια Ικανότητα, μά δέν είναι 
άκόμα ώριμοι γιά  τή συγκομιδή. Διαβάζετε u ’ 
έπιμίλεια τή νεοελληνική λογοτεχνία και προσ* 
παθεΐοτε πρώτα νά διατυπώνετε τά νοήματα 
σας μέ άρτιότητα στήν έκφραση καί δεύτερο ν ’ 
άποψεύγετε τούς έτοιμους κλισέδες. πού καταν- 
τοΟν κοινοτοπίες. Καλύτερο άπό τά δύο είναι 
«Τά πουλιά». ’ Ανταποκριτές δέ θά έχουμε γιατί 
τά φύλλα μας θά κυκλοφορούνε μέ τά πρακτο*

Se la  τού τύπου.—Μαν. Μ  αν. καί Ά μ ψ . Τ«μπ. 
ι ιρ α ιά .  ΕύχαριστοΟμε πολύ. Ή  ζωντανή μας

Γλώσσα έχει μουδιάσει άπό τίς ένεσες πού τής 
χουνε κάνει καί τής κάγουν άκόμα διάφοροι 
γιατροί καί κομπογιανίτες. Γιαυτό καί στίς 

στήλές μας άκόμα, έδώ κι* έκεί, θά συναντήσε τε 
Φραστικά πτώματα. Ά π ό  σάς τους νέους περί» 
μένει ή γλώσσα μας νά ζωντανέψει τέλεια.— 
Ά ν τ .  h e w .  Εύχαριστουμε γιά  τό άνέκδοτο τοΰ 
Ούάσιγκτων. "Οστόσο. όπως τό διατυπώνετε, 
είναι κάπως στεγνό. Ά ν  διαβάζουμε καλά τό 
χειρόγραφό σας, βρίσκουμε μιά φράση δυσκο- 
λονόητη. τ ι θά πεί: «ό δέ ένοχος, συακεψθείς, 
έγινε μικρός, μικρός»;—Άντω νοπουλ, Ά θ ή  να. 
Ή  ύπογραψή σας δυσανάγνωστη καί ίσως να

Ϊή οάς λένε Άντωνόπουλο. ΕύχαριστοΟμε γιά  
λα. Ή  συμβουλή σας καλή, μά προσκρούει σέ 
έκδοτικές δυσκολίες.—Γιανν. Γιανν. Ά θ ή ν ς .»  

Μή μάς στέλνετε μεμιάς τόση δλη, γιατί έτσι 
δέν προφταίνουμε νά διεκπεράιώνουμε τήν άλ· 
ληλογραφία μας, "Ετσι άναγκαζόμαστε νά άψή- 
σουμε τό ξεδιάλεγμα τών δικών σας γιά πιά 
δστερα.--Ετ. "Α νεμ ο . Καλλιθέα. ’Αρκετά καλοέ 
είναι οί στίχοι σας. Στείλτέ μας άν έχετε κα. 
v iv a  άλλο μικρό, άπό δύο τετράστιχα, σάν τήν 
«’Αντιγόνη», πού δμωε—άψου είναι «όδηγήτρο» 
καί «κρ,'φίτ..- πόθος.—νά μή σάς άψήνει, έτσι <εο- 
νειχί, ν'άγγίξετε «τοΰ κορμιού της τάγια δώρα·, 
—Ν. I.  Τσιγχριστ. ΕύχαριστοΟμε. Ά ν  παρακο
λουθήσετε τις άγγελίες στά Φύλλα μας,θά δείτε 
τί σκοπεύουμε σχετικά μέ τά βιβλία. Γιά  τά 
λοιπά πού γράφετε σχετικά μέ τόν κινηματογρά
φο, θά παραδώσουμε τό γράμμα σας στή συ- 
νεργάτριά μας. Τά άλλά πού μας λέτε γιάτούς 
Γερμανούς, δέν μάς άφοροΟν.— Δττμ. Παν. 
Α θ ή ν α .  Σ ’ έσάς, όπως και σ’ όσους άλλους 
μάς στέλνουν μεγάλα ποιήματα, συσταίνουμε 
νά κάνετε Τήν άρχή μέ μικρότερα. Γιατί τά 
μικρά κιιί εύκολότερα πετυχαίνουν καί εύκολα 
τέρα βρίσκουνε θέση μέσα στίς στήλες μας, μά 
καί λιγότερη άπαίτηση μπορεί νάχε·. κανείς απ’ 
αύτά. "Εν α  μεγάλο ποίημα, πού θά πιάσει ui* 
σή ή κοντά μισή σελίδα, πρέπει νά είναι κάτι 
έξαιρετικό καί αψεγάδιαστο. Σύμφωνοι;
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νες τού χρόνου ό 
Μάης Ιχ ε ι κάρει 
τήν κιό σπουδαία 
βίση στή δημο
τική μας ποίηση. 
Καί δέ μπορούσε 
παρά νά πάρη 
τέτοια θέση, για
τί ή ζωή αύτόν 
τό μήνα ξανα

νιώνει καί δείχνει δλο της τά γιορτινό 
μεγαλείο. Λουλούδια, ρόδα, τριαντά
φυλλα, ζουμπούλια τή στολίζουν δ
πως τό νυφικό στολίζει μιά νύφη. Καί 
λαλιές λογιών λογιών πουλιών τής 
&ίνουν τόν πιό γλυκό τόνο.

Χίλια μύρια διαμάντια θαρρείς καί 
οκορπίοτηκαν στήν πράσινη χλόη τής 
νής καί στών δέντρων τά φύλλα τή 
οχιγμή π’άνατέλλει ό ήλιος τίς μαϊά- 
ςικες αύγές. Καί τ’ άηδονιοΰ δ λάρυγ
γας τότε πλούσια ξεχύνει ΐή  γλυκιά 
φωνή του καί πλημμυρίζει άπό ύμνους 
τή φύση τή λουλουδοστόλιστη καί δρο- 
οοσίόλιστη.

Κι δ ήλιος, γιά νά χαϊδέψη τ’ όλο- 
πράσινο χαλί πού σκεπάζει τή γη, 
στέλνει τίς «ιό γλυκιές άχτίνες του. 
Λ α μ π ρ ό  τό φεγγάρι σκορπίζει τό σιγά- 
νότρεμο γλυκό φωτάκι του γιά νά φω
τίση τίς μαίάτικες νυχτιές· κι δταν 
αύτό δειπνήση, μύρια άστέρια τού κα- 
ταξάστερου ούρανού ξεσυνερίζονται 
κοιό άπ’αύτά νά ρίξη πιό πολύ άπ’ τό 
άδύνατο φωτάκι του στή νυχτιάτικη 
σκοτεινιά τού Μάη... Ό λ ο ς  ό κό_σμος 
χαίρεται τίς δμορφιές τ’ ούρανού καί 
τής γής κι δλος τίς γιορτάζει.

Τίς γιορτάζουν κι οί άνθρωποι, κι έ· 
ξ  ρετικά γιορτάζουν τήν Πρωτομαίά. 
"Εχουν τό πανηγύρι τους τό μεγάλο 
γιά τ’ άνθη τού Μαϊοΰ καί γιά  τίς ό- 
μορφιές τής Άνοιξης.

Καί μιάν αύγή άνοιζιάτικη. 
μιά ΐιρώτη ϊοΟ Μαϊου, 
τιού κελαηδούσαν τά πουλιά: 
κ ι ά ούρονός γβλοΟοι.

Σ τή  δημοτική ποίηση ό Μάης είναι 
πρόσωπο. Σ ’ ένα τραγούδι μάλιστα 
πρόσωπο είναι κι ό Χινόπωρος.Τά,δυό
α ύ τ ά  π ",Α ·, ω π α :

*0  Μάης κι ά Χινάκωρος 
άντάμά τρών καί πίνουν, 
άντάμά Ιχουν τούς μαύρους των 
θ ' Ινα ν  ταβλά άξμένους.

Κι ό καθένας τους παινιέται στόν 
άλλον γιά τίς χάρες του. Ό  Μάης μ’ 
δλη του τήν περφάνεια καί τό καμάρι 
γιά τήν όμορφιά του λέει στό Χινό
πωρο;

’ Εγώ  είμαι ό Μάης 0 καλός 
μέ τά πολλά λουλούδια, 
μέ τίς δροσιές, τίς χλωρασιές, 
μέ Τά πολλά Τ’ άηδόνια.

Σ ’άλλο δηυοτικό τραγούδι 6 προσω- 
κοιίοιημένος Μάης είναι ριγμένος στίς 
πλάτες ένός άρρόπλαστοι; κοριτσιού, 
V*" αύτό κι έκείνο παινιέται καί λέει:

Ε Ιχ ά  Τό Μάη στίς πλάτες μου, 
τήν Ά ν ο ιξ η  στά στήθια, 
τ ’ άστρι καί τόν Αυγερινό, 
οτά μάτια καί οτά φρυδισ.

Ά λ λ ο ό  Μάης καί Μάρτης έρχονται 
μαζί, καί τότε γυρίζουν καί τά χέλι» 
δόνια άπ’ τό μακρυνό τους ταξίδι;

Ή ρ θ ε  ό Μάρτης μέ τό Μάη, 
γύριααν τά χελιδόνια.

Μιά ερωτεμένη νέα πάλι μιλάει στό 
^ΐάη καί λέει τούτα;

Μάη, μου έμάγεψες 
τό νιό όπ' αγαποΟσα.

Σ ’ ένα τραγούδι τής Κερασούντσς 
6 Μάης προσωποποιεϊται μέ μήλο στό 
χέρι. Τά πολλά μήλα βέβαια γίνονται 
τό καλοκαίρι καί τό φθινόπωρο, άλλά 
ύπάρχει κι ένα είδος μηλιάς πού τά 
μήλα της τά κάνει τό Μάη.

Τέτοιο μήλο μαϊάτικο κρατεί μιά 
πήρη καί τό παίζει στό χέρι της.

Ηδρα μιά γλυκιέοοαν κόρη»
*Επαιζ8 του Μάη τό μζλο*

Ό  Μάης ίχε ι και πολλά στοιχεία 
πού δίνουν άφορμή γιά παρομοιώσεις 
στήν ποίηση. Μιά τέτοια είναι τό χιόνι 
πού πέψτει, σπανιώτατα βέβαια, καί 
σέ ήμέρες τοΰ Μάη, άλλά δέ βαστιέται, 
γιατί τότε £χει άρχίσει πιά ή ζέστη. 
Μέ τά προσωρινό αύτό χιόνι παρο
υσιάζεται ή ψεύτικη άγάπη.

‘ Η άγάπη ο’ είναι ψεύτικη 
σάν τού Μαγιού τό χιόνι, 
δπου τό ρίχνει τ ' άποβραδί» 
καί τό πρωί τό λειώνει.

Τό μαραζι τής καρδιάς, ή βαθιά δηλ. 
ή λύπη πού γεννάει ό έρωτας, φαίνε
ται στά χείλη καί τά μαραίνει δπως 
ή  ζέστη τού Μαγιού μαραίνει τά χορ
τάρια.

Κι άπ’ αύτήν τήν εικόνα έκαμε πα· 
«ομοίωση ή δημοτική ποίηση:

Ααράθη τ’ άχειλάκι μου 
»άν του Μαίοϋ χορτάρι, 
χι όλημερίς παρακαλώ 
τό Χάρο νά μέ πάρη

Α*ει ή βαλαντωμένη άπά τόν έρωτά 
της κόρη.

Τό σπουδαιότερο φρούτο πού 6 Μάης 
φέρνει είναι τό κεράσι-Χάρμα ματιών 
είναι ή καταστόλιστη άπό τά κατα- 
κάκκινα κεράσια της κερασιά τόΜάη.

Τήν κοκκινάδα τους μπορεί νά τήν 
παραβάλης μέ τήν κοκκινάδα κορι
τσιού άπάρθενου. Κι ή παρομοίωση 
αύτή μπήκε στή δημοτική ποίηση:

Τρ(α άιτάρθένα κοράοισ 
θάν τοΰ Μάη ΐσ  κεράσια·

Κυρίως τόν 'Απρίλη πέφτει ή πολλή 
δροσιά, γιατί τότε είναι κι οί πιό πολ
λές χλωρασιές' ώστόσο κι 6 Μάης δέν 
πάει πίσω άπό δροσιές. Γ ι’ αύτό καί 
στή δημοτική ποίηση Ιγ ινε  ή παρο
μοίωση:

Κ ι άπλωσε ιά  χεράχι σου.··

{λέει τό κορίτσι)
Νά βρης εοΟ Μάη 1 Κ  δροσιές» 
τ ' 'Απρίλη τά λουλούδιο.

Τά χαρακτηριστικώτερο στή φυσιο
γνωμία τοΰ Μάη ε1ναι_τά λουλούδια. 
Αύτός ό μήνας είναι των λουλουδιών 
ό μήνας, γ ι’ αύτά κι οί είκαστικές τέ-

Ο Ι δώόχκα μήνες.
'Από θυρόφυλλο τής μονής ΒαρβοτσικοΟ, 

Δυτική Μακεδονία.
('".Ίπ ίνοοφ ο  Ζ τρ α ιή  dotικα)

χνες τόν παράστησαν σάν ένα παιδί 
πού είναι χωμένο μέσα στά λουλούδια.

Πολλά απ’τά τραγούδια μας μιλοΰν 
γιά τοΰ Μάη τά λουλούδια:

Χορέψετε, φώς μου, 
νά οας είπώ τραγούδια, 
νά σάς στολίσω 
ΐοΟ Μάη τά λουλούδια,

Σ ’ άλλο τραγούδι μιά μάννα λέει στή θυγατέρα της:
•Ήσουνα στά παιδάκια σου 
Μάης μέ τά λουλούδια

Σ ’ έρωτικό δίστιχο:
Μέ τ* άσπρα σ’ είδα σήμερα 
χαΐ σοΟβγαλα τραγούδι» 
τής Βενετίας γαρούψαλο,
Μαϊάτικο λουλούδι.

Σ ’ άλλου έρωτικοΰ τραγουδιού στί
χους ό έρωτεμένος θέλει νά πάρη τήν 
έρωμένη του γυναίκα τό μήνα Μάη:

'E y ώ νυψούλα σ'άγαπώ 
γυναίκα νά σέ πάρω 
τ6τε τά Μάη τήν "Ανοιξη 
π ' άνβίζουν τά λουλούδια·

Ανάμεσα  στά μαϊάτικα λουλούδια 
διακρίνεται τό ρόδο. Είναι ό βασιλιάς 
τών άλλων λουλουδιών καί γι’ αύτό 
στά λουλούδια γίνεται ξεχωριστός λό
γος γιά  τό ρόδο:

Άπά τά ξένα δπου βρε$<3 
μηνύματα σου στέλνω» 
μέ τή δροσιά τήν άνοιξη, 
τήν πάχνη ΐοΟ χειμώνα 
καί μέ τ'άστέρια t ’ ούρανού, 
τά ρόδα τοΰ Μαΐοο.

Σ έ  κρητικό τραγούδι:
Κ ι 6 Τζανάκης ήτανε 
οτή μεσιανή τήν πόρτα 
Κ ιέμ ΙΧ ιε τσή γυναίκας του 
γιά  τοΟ ΜαγιοΟ τά ρόδα.

Σ ’ άλλο τραγούδι: *
Άπρίλινα  λουλούδια 
καί ρόδα του Μαγίου.
Λουλούδιζε, λουλούδι 
καί ρόδο τοΟ Μαγίου.

Καί τά ζουμπούλια σέ μερικά μέρη 
άνοίγουν τό Μάη. Γ ι ’ αύτό καί γίνεται 
λόγος σέ κάποιο δημοτικό τραγούδι 
Μικρασιάτικο πού Ιχβ ι στή συλλογή 
του ό Παχτίκος:

Τά δεκαπέντε τοΰ ΜαγιοΟ 
άνοίγει τό ζεμπούλι.

Τ ’ άνθη τοΰ κυπαρισσιού είναι μι
κρά καί δέν τά ξεχωρίζεις, ώστόσ»

είναι καταφορτωμένα άπό γύρη. Ά  
ρίξη λοιπόν κανείς πέτρα πάνω στή 
φυλλωσιά τού κυπαρισσιού, ή σκόνη 
αύτή πετιέται σάν καπνός.

Αύτό γίνεται τό Μάη μήνα. Γιά  τήν 
άνθιση τοΰ κυπαρισσιού λένε καί τά 
δημοτικά τραγούδια:

Άγνάντεψα κατακαμπής, 
γλέπο ένα «ι,παρίοοι.
7ό Μάς όνθίζει ιόν καρπό, 
τό θεριστή τό κλήμο.

θαυμάσια είναι καί ή παρομοίωσή 
τοΰ κοριτσιού πού τό άπάγουν σάν του 
Μαϊοΰ τό κεράσι. Τόσο δηλαδή κόκ
κινο δσο τό μαϊάτικο κεράσι είναι τό 
κορίτσι:

ΓΤσίρνουσ! vtou τό κοράσι 
σάν τοϋ Μάη το κεράσι,

Γιά  τίς μαϊάτικες δροσιές έπίσης 
λένε τά δημοτικά μας τραγούδια:

Ό  Μάης P*xvet τίς δροσιές 
κι 'Απρίλης τό λουλούδι.

Πάρε τό προοκέψολο 
κι ζλσ κάτσε κοντά μου, 
πόχεις τού Μάη τις δροσιές 
νά μου δροσίσης τήν καρδιά

λέει ένα παλικάρι στή λιγερή πού 
άγαπάει

Σ ’ άλλο τραγούδι λέει ή άγαπητική 
στόν έρωμένο της:

Γήκω , βερέμη, πλάγιασε, 
οήκω, βερέαι*), κάτσε, 
πδχω του Μάη τή δροσιά 
νά σέ δροσολογήοω.

Βερέμης είναι ό φιλάσθενος, ό άδύ- 
νατος, 6 καχεκτικός. Τέτοιους θρέφει 
ό κάμπος μέ τά έλη του, γ ι’ αύτό κι 
οί βουνίσιοι ειρωνεύονται τούς καμ· 
■πίοιους καί τούς λένε βερέμηδες καί 
τόν κάμπο βερεμιάρη' βερέμης δμως 
¿δώ είναι ό άρρωστος άπό τόν Ipcota.

Έ ν α  άλλο πολύ σπουδαίο στοιχείο 
τοΰ Μάη είναι τά πουλιά. ’Εξαιρετικά 
αύτόν τό μήνα ξανανιώνουν καί κε- 
λαδοΰν πιό γλυκά. Καιρός τής λαλιάς 
τους τότε' γιορτάζουν τούς ^άμους 
τους. Γ ι ’ αύτό κι ή λαϊκή μούσα τά 
ψάλλει:

Έ ο ε ΐς  πουλιά τής άνοιξης 
κ% άηδόνια τής Μπαρδούνιας, 
τό Μάη νά μήν λαλήσετε, 
τό μορς>0 καλοκαίρι.

Έ ο ε ίς  πουλιά τοΟ Μάη καί τής "Ανοιξης,
βά οτείλω I v a ' γράμμα τής μητέρας μου.

Ά λ λ ά  κι 5 ήλιος του Μαϊοΰ έχει 
κάτι τό έξαιρετικό άπό άλλοτε' ή 
λαϊκή ψυχή Τό άντιλήφτηκε κι αύτό 
καί τό τραγουδεΐ. Νά τί λέει τής Eö- 
γενούλας τό τραγούδι:

Καί στή δεξιά μου τή μεριά 
βάλ’ ένα παραθύρι, 
νά μπαίνή 6 ήλιος τοΟ Μαγιού, 
τ’ Αύγούοτου τό φεγγάρι.

Ό  Μάης είναι 6 μήνας πού έχει τίς 
πολλές γιορτές. 'Εξό ν  άπό τίς άκίνη- 
τες, δπως είναι τοΰ Α γ ίο υ  ’Αθανασίου 
στίς 2, Ίωάννου τοΰ θεολόγου στίς 8, 
*Αγ. Κωνσταντίνου στίς 21 κλπ., έχει 
καί τίς πιό πολλές κινητές γιορτές 
πού έξαρτώνται άπό τό Πάσχα' τό 
έχουν δηλ. κέντρο τους τό Πάσχα δ
πως οί δορυφόροι καί οί πλανήτες τόν 
Ή λ ιο .

Γ Γ  αύτό κα\ τό τραγούδι λέει:
Είχε τοΟ Μάη τίς γιορτές, 
τ’ Απρίλη τίς ήμέρες.

*
Ό πω ς δλη ή φύση, ίτσι κι ό άν

θρωπος τό Μάη βρίσκεται στή μεγα
λύτερη δράση του καί ένέργεια.

Καί τά τραγούδια τό λένε:
Ό  Κιοσταντϊνος δ μικρός 
ό Μικροκωσταντΐνος 
τό Μόή μηλιάν έφΰτεψε, 
τό Μάη γυναίκα πήρε

(άν καί γάμοί δέν γίνονται κατά τή 
συνήθεια πού έπικρατεί στά χωριά!

Τό Μάη άρρεβωνιάοιηκα, 
τό Μάη γυναίκα πήρα, 
τό Μάη μοίρθε τό χαρτί 
στρατιώτης γιά νά πάγω.

Τό Μάη γεννήθη δ Κωσταντές, 
τό Μάη έβάφτίσΐη, 
τό Μάη άρρεβωνιάστηκε, 
τό Μάη γυναίκα πήρε, 
τό Μάη τοΰρθε μήνυμα 
νά πάη στό οεφέρι.

Μ ή μέ μαλώνης, βρέ πουλί, 
καί μή μέ παραβρίςης.
’ Εγώ . πουλί μ ', δέν κάθομαι 
στόν [δικό σου τόπο.
"Α ν  κάτσώ Μάη καί θεριακή 
κι δλον τόν ‘ Αλωνάρη.

’ Εγώ  τρείς μήνες θά είμαι έδώ 
κι άπ’ υστέρα θά φύγω.
Τό Μάη καί τό θεριστή 
κι δλον τόν ’ Αλωνάρη.

Τρείς _;ΐρειω μένοι βούλοντέ 
τόν Ά δ η  νά τσακίσουν.
"Ενα ς  τό Μάη λέει νά βγή 
κι 6 άλλος τόν ’ Αλωνάρη.

Τρεις λεβέντες κίνησαν 
νά βγουν άπό τόν Ά δ η .
"Ενας τό Μάη θέλει νά βγή 
κι άλλος τόν Αλω νάρη.

•Ο Κωσταντίνος δ μικρός 
δ Μικροκωσταντΐνος 
τό Μάη άρρεβωνιάστηκε, 
τό Μάη γάμο κάνει, 
τό Μάη τοδρθε τεσκερές 
•τόν πόλεμο νά «άπ.

Μ . Κ Α Ρ Α Γ Λ Τ Σ Η :  · Τ · α » ν * { ά ρ ι  των¿μαρτωλ&ν»^

© « Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α Τ Α Ρ Χ Η Σ  Λ1ΑΠΚ1Η», τό . 
πρώτο βιβλίο τού χ. Καραγάτση») 
μοΰ είχε κάνει μεγάλη έντύκταοη. 
θυμούμαι πώς έτυχε, προτού τά 

διαβάσω, ν’ άνοίςω τήν πρώτη σελίδα τοι> 
σ' ενα βιβλιοπωλείο καί νά ρίξω λίγες 
ματιές. Άπό τίς πρώτες κιόλας γραμμές» 
είπα μέσα μου: «Νά ίνας πεζογράιρος». 
Δίνω στο χαρακτηρισμό -πεζογράιρος» 
μιάν έννοια ουσιαστικώ-σοη άπό τή συνη
θισμένη. Εννοώ τόν άνθρωπο πού σάν 
πιάσει πέννα στό χέρι του δίνει στην κάθε 
του γραμμή τή θερμή καί πυκνή γεύση 
τής ζωής. Κ ι' αύτή ή εντύπωση μοΰ μένει 
γιά τόν κ. Καραγάτση καί τώρα, ύστερα 
άπό τό διάβασμα τοΰ δεύτερου βιβλίου 
του, πολύ πιό εξελιγμένου σε γλώσσα καί 
ύφος, δυό στοιχεία δηλαδή βασικά τής 
καλλιτεχνικής έκφρασης, άπό τό πρώτο.

Στό «Συναξάρι τών αμαρτωλών» ό νέος 
συγγραφέας έχει συγκεντρώσει κάμποοπ 
διηγήματα ανόμοιας τέχνης- Τ ’ αγάπησα 
σχεδόν δλα κ' οί κάποιες μου ειδικές αν
τιρρήσεις δέν άπευθύνονται, μπορώ νά πώ, 
στήν ούσία τόσο δσο στή μορφή. Ή  πρώτη 
σειρά π.χ., πού ίχει τό γενικό τίτλο «’Ελ
ληνικοί αιώνες» καί πού περιλαμβάνει 
στιγμές «ιτυποποιημένες» τής ιστορικής 
εξέλιξης τή; φυλής μας, έτσι δοσμένη, μέ 
χρονική κλιμάκωση, άφήνει τήν εντύπωση 
τοΰ προγράμματος, μ’ δλο πού τά διάφο
ρα κομμάτια της έχουνε γραφεί άπό τόν 
κ. Καραγάτση σ’ εποχές διάφορες, καθώς 
μαρτυρούν οί χρονολογίες. Όμως, έκείνο 
πού αποτελεί τή σοβαρότερη μου αντίρ
ρηση είναι πώς τέτοιες διηγήσεΐΐ, επι
γραμματικές νά πεί κανείς, έχουν άνάγκη 
άπό μιάν επένδυση τόσο μεγάλης καλλι
τεχνικής Επεξεργασίας σε υψος καί μορφή, 
που Ισως ή ζωντανή μά άπλαστη άκόμα 
γλώσσα μα; δέν είναι δυνατό τή στιγμή 
τούτη νά δώσει. Έ χ ω  ΰπ' όψει μου άνά« 
λογα άφηγιμιατα τοΰ Άνατόλ Φράνς, ά« 
ραβουργήματα τεχνικής ευαίσθητης καί 
κλασσικά τελειωμένης έκφραστικότητας,

Μά τόν αληθινό Καραγάτση θά τόν 
βρει ό αναγνώστης στά διηγήματα του 
τά ρεαλιστικά, τούς «’Ανθρώπους τοΰ βου
νού καί τού κάμπου». Έ κ ε ί  ό παλμός τής 
ζωντάνιας είναι ασύγκριτος. Τό «Μπου* 
ρίνι», ένα δραματικό Ιπεισόδιο τής θεσ« 
σαλικής υπαίθριας ζωής, έχει σελίδες ρεα
λιστικής ένάργειας καί σύγκαιρα λυρικής 
έξαρσης άπό τίς καλλίτερες τής νεώτερης 
λογοτεχνίας μας. Καί τό «Ημερολόγια 
τοΰ Κωστή Ρούση» αποτελεί μιάν αντί
θεση περίφημη, μέ τή συναισθηματική 
του ευαισθησία καί τήν εσωτερικότητα 
πού τά χαρακτηρίζουν. Τά δυό αύτά διη
γήματα, τά καλλίτερα τής συλλογής, δΰ 
νουνε μιάν εντύπωση έξαιρετικής ικανό« 
τητας τοΰ συγγραφέα ν ’ αναπτύσσεται έ* 
λαστικά άπό τήν άδρή παραστατικό·"- · 
ώς τή ραφινάτη ψυχογραφία.

Ό  κ. Καραγάτσης έρχεται νύπρυυ> - 
ρει μιά συμβολή πολύτιμη στήν άνθησή 
τής νέας μα; πεζογραφίας.

" , » γ γ .  Τ Ε Ρ Ζ Α Κ Η Ε

‘Ο Μάης κατά τά δημοτικά τ ρ ά γ ο ι 
δια είναι ή πιά μεγάλη άπόλαυση:

Προσέχτε σείς οί όμορφες, 
τό Μάη κρασί μήν πίνετε«
Τ ό  Μάη κρασί μήν πίνει» 
κ ι Οπνο μήν άγσπστε.

Κορίτσια μσυρομάιικά .
καί σείς ξανθομσλλοΰσε^ 
τό Μάη κρασί μήν πίνετε 
κι όξω μήν κοιμηθήτε.

Τώρα τό Μάη τήν "Ανοιξη 
τώρα ή άγάπη όέ φελάει.

Ό  Μάης είναι πολύ έπιθυμητός ¿ιΐΐ«, 
νας καί ιδίως οέ κείνους πού ζουνε; 
στήν έξοχή, δπως οί τσοπαναραίοΜ 
παλιότερα οι κλέφτες κλπ.

Γ Γ  αύτό καί στό τραγούδι έκφράζεί 
Δ κλέφτης τόν πόθο του:

θέλετε δέντρα άν6ία€Τ€, 
θέλετε μαραθητε, 
οτδν Ιοκιο οας δέν κάθομαι 
μ ουδέ καί στή Δροσιά σας, 
μόν καρτερώ τήν "Ανοιξη» 
τό Μάη, τό καλοκαίρι.

Καί μιά νέα παρακαλεί τό Μάη « I 
μαγέψη τό νιό όπ’ άγαπάει:

Μάη καί μάγιψέ τον8 
τό νιόν ότι' άγατιάω»

Καμιά φορά, δς είναι Μάης, πέφτε* 
χιόνι. Σπάνια βέβαια, ώστόσο δ ποιτ» 
τής τό περιστατικό αύτό τό τραγουδεξ 
καί λέει:

Δέν σέ θαρρούσα, "Ελυμπψ. 
τόσο νά οκοτιδιάοης, 
τό Μάη νά ρίξης τή βροχή 
τό Μάη νά ρίξης χιόνι.

Σ ' άλλο τραγούδι δ ποιητής καλο
τυχίζει τά βουνά πού δέ γερνάνε ποτέ 
τους, μά κάθε χρόνο καρτερούν τήγ, 
Ά ν ο ιξ η  καί τό Μάη:

Καλδτοχά ναι τά βουνά 
μέ τό άντέτι πόχουν...
Μόν καρτερούν τήν Ά ν ο ιξ η , 
τό Μάη μέ τά λουλούδια, 
νά βγοΟν ο( βλάχοι οτά βουνά, 
νά βγουν κι οί βλαχοποΰλες.
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§ ¡ 8
Πϋ Ο Σ Ο Υ Σ  Έ λ λ η 
νες πρωθυπουρ
γούς ¿γνώρισα 
δύο δέν τούς Αν- 
τίκρυσα ποτέ Α· 
πό κοντά ήρε
μους καί χωρίς 
νεύρα. Ό  ένας 
Απ’ αύτούς ήταν 
6 Δημητράκης 
Ράλλης.Ό  άλλος 

δ Ά .  Πρωτοπαπαδάκης. Δέν ξέρω δν 
είναι ούμπτωση. Μπορεί δμως καί 
κατ’ Αναλογίαν ΐΐς περιοοότερες ώρες 
τής ήμέρας τους νά είχαν κακό κέφι. 
Ωστόσο ένα είναι το πραγματικό: 
Πώς ούτε τόν ένα ούτε τόν άλλο τούς 
¿κουβέντιασα ποτέ ψύχραιμος. Πάντα 
τούς εδρισκα μέ νεύρα. Τό χαμόγελο 
χαί τήν ήρεμη όμιλία δέν τά γνώρισα 
Από αύτούς,..

Κ ' έτσι τόσο δ Ράλλης δσο καί δ 
Πρωτοπαπαδάκης μου έμειναν στή 
μνήμη σάν δυό άνθρωποι βίαιοι καί 
νευρικοί, άντίθετα μέ τόν ήρεμο δν 
καί άγέλαστο θεοτόκη, άντίθετα μέ 
τόν άγαθό Κροκιδά και άντίθετα καί 
μέ τό Βενιζέλο, πού παρουσίαζε βέ
βαια καί νεύρα, μά είχε άλλα χρόνια 
άμετάβλητο τό χαμογέλιο τής Τζιο- 
κόντας.

Ό  Ράλλης λοιπόν ήταν ό ένας άπό 
τούς δυό άνο'ους πρωθυπουργούς πού 
χνώοισα...

Ό  Δη-ητρά-tnr . άλλης ήταν τό εί
δωλο των παληων Αθηναίων. Γέννη
μα καί θρέμμα τής Αθήνας, ήξερε 
τά έθιμα καί τις ιδιοτροπίες των συμ
πολιτών του. Καί δλοι τόν Αγαπούσαν, 
Ινώ  ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος νεύ
ρα, πού μιλούσε συχνά Απότομα καί 
πού χειρονομούσε νευρικά. ‘Ωστόσο 
στό βάθος ραίνεται πώς ήταν άγαθός 
άνθρωπος...

Τάχα οί βίαιοι πολιτικοί άγώνες 
τόν έκαμαν έτσι: "Η  άντίθετα ήταν 
νευρικός, θαρραλέος καί άπότομος καί 
χι’ αύτδ ή πολιτική του ίοτορία έχει 
τά χαρακτηριστικά αότά;

Καί δμως ή εΰγενική του καταγωγή 
καί ή άνατροφή του θάλεγε κανένας 
πώς έπρεπε νά τόν κάνουν ήρεμο καί 
ψύχραιμο.

Πραγματικά δ Δημητράκης Ράλλης 
ήταν Εξαιρετικά καλής καταγωγής. 
Ε ίχ ε  δλο διαλεχτούς προγόνους, Φα- 
ναριώτες, πού έπί αίώνες έκρατούσαν 
μεγάλες πολιτικές θέσεις στήν Τουρ
κία καί είχαν άπολαύσει ξεχωριστές 
τιμές μέσα στήν κοινωνία του Φανα- 
ριο ύ.

Ο πάπος τού Δημητράκη ήΐαν άπό 
τούς Ιπίφανέστερους Φαναριωτες. Έ 
φτασε σέ άνώτατες θέσεις τής 'Οθω
μανικής Αύτοκρατορίας, μά δταν Εγι- 
νεν ή 'Επανάσταση τού 1821 έπέθανε 
y iá  τήν πατρίδα Ελ λ ά δ α  στήν κρε
μάλα...

Έ π ειτα  6 πατέρας τού Δημητράκη 
Γεώργιος Ράλλης, γεννημένος κ Γ  αυ
τός στήν Πόλη τό 1804, έδρασε στήν 
έλεύθερη 'Ελλάδα  καί ώς νομοδιδά
σκαλος καί ώς πολιτευτής κ’ έπέθανε 
δοξασμένος τό 1833. Έσπούδασε στή 
Βιέννη καί στή ΓαΛλία καί έγκατεστά- 
θηκε στήν ’Αθήνα τό 1829. Καί γίνηκε 
μέ τή σειρά: γραμματέας δικαστηρίου, 
εισαγγελέας, πρόεδρος Έφετών, κα
θηγητής τού Πανεπιστημίου, ύπουρ- 
γός τής Δικαιοσύνης, των Οικονομι
κών, των 'Εξωτερικών, βουλευτής, πρό
εδρος τού Ά ρείου  Πάγου... Και πέθα- 
νε καθηγητής τού Πανεπιστημίου.

“ Οταν ό Γεώ ργιος Ράλλης ¿προχω
ρούσε στή σταδιοδρομία του αύτή, τό 
1844 γεννήθηκε στήν ’Αθήνα ό Δημη
τράκης. Κ ι' άπό πολύ νέος ήταν ζωη
ρός. Ή  πρώτη του δημόσια έμφάνιση 
ήταν πολιτική έπίθεση έναντίον... τού 
πατέρα του. 'Ενώ  δ πατέρας Ράλλης 
ήταν ύπουργός στήν κυβέρνηση Μια· 
ούλη, ό γιός του έπί κεφαλής φοιτη
τών διωργάνωοε διαδήλωσιν έναντίον 
τής κυβερνήσεως καί τού πατέρα του. 
Καί ή διαδήλωση αύτή, μ ' Επικεφαλής 
τόν Δημητράκη, ¿σταμάτησε τό Αμάξι 
τού ΰπουργού πατέρα Ράλλη καί τού 
Ιπέδωσε ένα τελεσίγραφο...

'Εννοείται οτι ό ύπουργός Ράλλης, 
κατόπιν άπ’ αύτό, έστειλε τό παιδί 
του νά σπουδάση στό Παρίσι, γιά 
νά γλυτώση άπό τίς έπαναστάσεις 
του.

*0  Δημητράκης έγύρισε άπό τό 
Παρίσι διδάκτωρ τής Νομικής καί 6- 
•έβαλε στό Πανεπιστήμιο διατριβή

γιά ύψηγεσία μέθέυα : «Περί ναυτικών 
δανείων-. Έ τ σ ι  τό 1868 έγινε ύψη- 
γη τής τού 'Εμπορικού Δικαίου. Συ γ 
χρόνως δυως έχανε καί τό δικηγόρο.

Τό 1872.έξελέγη βουλευτής. Καί έ
βγαινε διαρκώς έως τό θάνατό του 
πάντα βουλευτής ’Αττικής, έκτός άπό 
μιά φορά πού έξελέγη στήν 'Αρκαδία.

Τό 1875, μόλις 31 χρονών, έγινε 
ύπουργός τής Παιδείας στήν κυβέρ
νηση τού Χαρ. Τρικούπη. Καί σ 'άλλη 
κυβέρνηση τού Τρικούπη τά 1883 έγι
νε ύπουργός τής Δικαιοσύνης,

Στό  μεταξύ δμως έδημιούργησε 
βίαια έπεισόδια. Στή  Βουλή παρουσιά- 
ζετο μέ βίαιες άγορεύσεις καί έκανε 
τούς άντιθέτους νά ΘορυβοΟν. 01 κοι
νοβουλευτικές του Επιθέσεις έγιναν 
ιστορικές. Μά συγχρόνως Ικαλοΰσε 
τούς άντιθέτους καί σέ μονομαχίες... 
Έτραυμάτισε σέ μονομαχία τόν βου
λευτή Λακωνίας Λεωνίδα Πετροπου- 
λάκη καί κατόπιν έκάλεσε σέ μονο
μαχία καί τόν πρωθυπουργό Κων. Κων- 
σταντόπουλο. Μά δέν ¿πυροβόλησε 
έναντίον του δταν τόν άντίκρυσε στό 
«πεδίον τής τιμής».

Ούτε -μέ τόν Χαρ. Τρικούπη ό Δη
μητράκης Ράλλης δέν μπόρεσε έπί 
πολύ νά συμφωνήσω. Κ ’ έτσι τό 1884 
έγωρίστηκε καί το 
1883 ίδρυσε τό λε
γόμενο «Τρίτο» κόμ
μα κι’ άρχισε τήν 
άντιπολίτευση τού 
Τρικούπη.

’Αργότερα, κατό
πιν άπό τήν πτώ
χευση τού Κράτους, 
τό 1893 έσχηματί- 
σθη κυβέρνηση Σω· 
τηροπούλου καί σ* 
αύτό έλαβε μέρος 
ό Ράλλης μαζί μέ 
άρκετούς φίλους 
του υπουργούς.

Μετά τόν θάνα
το τού Τρικούπη, 
ό Δημ. Ράλλης πα- 
ρουσιάσθη ώς Αρ· 
χηγός τής Αντιπο- 
λιτεύσεως. Καί μό
λις ό πόλεμος τού 
1897 έφαίνετο πώς 
θά είχε κακό τέ
λος, ό Ράλλης έδη
μιούργησε μιά φα
σαρία καί άνέτρε- 
ψε τήν κυβέρνηση 
θ . Δεληγιάννη. Έ 
τσι γιά πρώτη φο
ρά ό Δ- Ράλλης έ
γινε πρωθυπουρ* ’ 
άπό τόν ' Άπρί ,
ώς τόν Σεπτέμ- Δ ημ . Ρά λλη ς .
βριο του 1897.

Δεύτερη φορά έγινε πρωθυπουργός 
τήν 28 Ιουλίου 1903. Τρίτη φορά μετά 
τήν δολοφονία του Δεληγιάννη τήν 5 
’Ιουνίου 1905, ώς Αρχηγός τού Δελη- 
γιαννικοϋ κόμματος. Τό κόμμα δμως 
διέρρευσε πρός τόν θεοτόκη καί ή 
κυβέρνηση τού Ράλλη παραιτήθηκε τήν 
8 Δεκεμβρίου τού ίδιου χρόνου.

Τετάρτη φορά έγινε πρωθυπουργός 
ό Ράλλης τήν 7 Ιουλίου  1909 καί άνε- 
τράπη άπό τό στρατιωτικό κίνημα τού 
Γουδιού τήν 15 Αύγουστου τού ίδιου 
χρόνου.

Πέμπτη φορά έγινε πρωθυπουργός 
τό 1915, δταν διεψώνησεν 6 βασιλεύς 
Κωνσταντίνος μέ τόν Βενιζέλο. Καί 
έκτη καί τελευταία φορά Απά Τήν 4 
Νοεμβρίου 1930 ώς τήν 21 Ίανουαρίου

Δηλαδή ό Δημητράκης Ράλλης είχε 
έξη πρωθυπουργίες, δλες δμως πολύ 
σύντομες.

Πέθανε τό 1921, σέ ήλικία 77 χρο
νών, άπό καρκίνο.

Σέ  τέτοιες στιγμές έγινε πρωθυ
πουργός ό Δημητράκης Ράλλης.,.

Καί είχα τήν τύχη νά τόν γνωρίσω 
στήν τρικυμιώδη αυτή πρωθυπουργία 
του.

Οί ρεπόρτερς έπρεπε μέ κάθε θυ
σία νά τόν Ιδοΰν, νά τού βγάλουν 
λίγα λόγια, καμμιά δήλωση... Μά αύ· 
τός έμενε βουβός καί αινιγματικός. 
Κατάφερνε νά μή λέη τίποτε.

’Ανάμεσα στούς συντάκτες, πού έ
καναν τήν άπόπειρα νά τού βγάλουν 
κάτι, ήμουν κ ' έγώ. Έ μ ε ν ε  τότε ό Ράλ
λης στό παληό του σπίτι, στή γωνία 
Κοραή καί Πανεπιστημίου. Γιά  νά μπή 
κανείς στό σπίτι υπήρχαν δυό πόρτες, 
ή μιά στή λεωφόρο Πανεπιστημίου κ Γ  
ή άλλη στήν όδό Κοραή, Πότε άνοι
γε ή μία καί πότε ή άλλη. Καί συνή
θως καμμία!

θυμάμαι λοιπόν, πού άπελπισμένοι 
άπό τήν πόρτα τής λεωφόρου Πανεπι
στημίου, έκάναμε έφοδο στήν όδό 
Κοραή, στήν πόρτα τού κήπου. Καί 
θυμάμαι άκόμα τό θέαμα τού κήπου 
έκείνου. Μόλις άνοιγε τό πορτόνι, βρι
σκόμαστε σ’ ένα κήπο, μάλλον Ακαλ
λιέργητο καί άγριο, μ 1 ένα μεγάλο 
πεύκο καί μέ άλλα μικρά δέντρα μέσα. 
’Ε κ ε ί ήταν καί λίγα λουλούδια. Ά λ λ ά  

καί διάφορα ζώα. 
Δηλαδή μία ή δύο 
γίδες, ένας άγριος 
σκύλος δεμένος σέ 
μιά γωνιά καί ένας 
γάιδαρος. Τόν τε- 
λευταΐον τόν είχε 
χαρίσει στό Ράλλη 
κάποιος θαυμαστής 
του. Μά & πρωθυ
πουργός δέν τόν έ- 
καβαλλίκευε ποτέ. 
Ούτε τόν ¿πούλησε. 
Τόν είχε μονάχα  
καί τόν Ετρεψε χω
ρίς νά τόν μεταχει
ρίζεται σέ τίποτε... 
Μόνο τοΰ έθύμιζε 
τόν φίλο του, ¿τεμ
πέλιαζε καί έγκά- 
ριζε ό άθλιος...

Μόλις μπαίναμε 
στήν αυλή έζητού- 
σαιιε τόν κύριο 
πρόεδρο... Τίς πε· 
οισσότερες φορές 
ό Ράλλης δέν μάς 
έδέχετο καθόλου. 
Μερικές δμως φο
ρές ¿ξεπρόβαλλε' 
τό κεψάλι του μέ 
τά πυκνά φρύδια 
καί μέ τά άναμαλ- 
λιασμένα ξανθά 
μαλλιά καί μάς έ· 
κοίταγε άγρια.

— Τί θέλετε; ρωτούσε.
— Είμαστε δημοσιογράφοι...
Στό άκουσμα αυτό, ό Δημητράκης 

άγρίευε πιό πολύ κ’ έλεγε:
— Δέν έχω τίποτε νά σάς πώ... Δέν 

ξέρω τίποτε...
Καί τό κεφάλι τού Ράλλη, πού έψαί- 

νετο πότε στήν πόρτα, πότε στό πα
ράθυρο, Ιξαψανίζονταν...

Μά αύτό μάς είχε στενοχωρήσει... 
Καί γίναμε πιό έπιθετικοί καί πιό έ· 
πίμονοι...

Αύτό πιά ¿φούρκιζε τό Ράλλη. Καί 
Ετσι μόλις άκουγε δ η  ήρθαν δημοσιο
γράφοι, έλεγε σ' Ενα ύπηρέτη του:

—  Λύσε τό σκύλο...
Ό  σκύλος ήταν άγριο τσοπανόσκυ

λο καί μόλις είδαμε μιά-δυό ψορές 
νά τόν λύνη 6 ύπηρέτης, γιά νά ύπο- 
δεχθή τούς δημοσιογράφους, άφίσαμε 
τίς Απόπειρες κάθε συνέντευξης...

Τό Δημητράκη Ράλλη τόν γνώρισα 
ώς δημοσιογράφος. Ή τ α ν  κατά τήν 
τέταρτη πρωθυπουργία του, τού 1909. 
'Ε κε ίνο  τό καλοκαίρι ήταν πολυτάρα
χο. Είχαμε μιά άναστάτωση. Ό λ ο ι έ- 
πρόσμεναν κάποια έπανάοταση καί 
άνατροπή. Έ λ έγ ο ντο  πολλά γιά τήν 
διαίρεση των αξιωματικών, γιά τούς 
φίλους τού Διαδόχου Κωνσταντίνου 
καί γιά  τούς άντιθέτους, πού Ετοίμα
ζαν τόν Στρατιωτικό Σύνδεσμο..."Ο λα  
γύρω έβραζαν... Ό  τύπος μ* έπί κε
φαλής τήν «’Ακρόπολη» καί τό «Χρό
νο» ζητούσε μεταβολή, ειρηνικήν έπα- 
νάσταση, άνατροπές..

"'Ήρθε καί ή νύχτα τής 15 Αύγού- 
στσυ 1909.

Ή  έπανάσταση τού στρατού είχε 
ξεσπάσει στό Γουδί. Ό  Ράλλης ¿κεί
νο τό βράδυ θά ήταν πιά στό άνώτατο 
σημείο στής άγωνίας του... Στήν Α· 
γριώτερη έξαψη τώννεύρων του... Πώς 
νά σκεφθή δημοσιογράφος νά τόν πλη- 
σιάσΐ);..

'Εργαζόμουν τότε στήν «Πατρίδα». 
Καί ξαψνικά ό μακαρίτης Σίμος μέ 
καλεΐ στό γραφείο του. Έψόρεσε τό 
καπέλλο του τό ήιιίψηλο, πηρε καί τό 
μπαστούνι του καί μου είπε:

—■ Πάμε.
—  Πού θά πάμε. κύριε διευθυντάί

—  Στού κυρίου Ράλλη τό σπίτι...
Πραγματικά Ανατρίχιασα! Σ έ  τόσο

κρίσιμη στιγμή ¿πηγαίναμε σ’ αύτό τά 
θηρίο; θά  μάς ξέσχιζε...

Καί δμως δέν είχα δίκηο. Ό  Σίμος 
είχε στενή προσωπική φιλία μέ τόν 
Ράλλη. Καί δταν φτάσαμε στό «Απρό
σιτο» σπίτι τής γωνίας τής όδού Κο
ραή, ό Σίμος είπε τ' δνομά του. Οί 
πόρτες άνοιξαν... Καί άνοιγαν κατά 
σειράν ή μία πόρτα πίσω στήν άλλη. 
Φτάσαμε ώς τό Ιδιαίτερο γραφείο τοΰ 
Ράλλη. 'Εκείνη  τή νύχτα δεν πήγε στό 
υπουργείο του. Παρακολουθούσε δλα 
άπό τό σπίτι του...

Καθίσαμε σέ μιάν άκρη.
Ό  Δημητράκης ήταν σάν άγριο λιον- 

ταράκι. Ή  ξανθή χαίτη του άνω κάτω... 
Κάθε τόσο έτινάζετο δλόκληρος... Τό 
σακκάκι του έπηδοϋσε, τά ψρύδια του 
άνεβοκατέβαιναν. τά χέρια του έπε- 
τιούντο έδώ κ ' έκεί...

Είπε λίγα λόγια στό Σ ϊμ ο  και Ε
πειτα τού είπε νά περιμένΐ)...

Ερχόντουσαν ύπάλληλοι. άξιωμα· 
τικοί, βουλευτές, άνθρωποι διάφοροι. 
Μ ’ δλους ό Ράλλης μιλούσε νευρικά. 
"Αλλους τούς Επαιρνε ίδιαίτερσ.σ' άλ
λους έψώναζε, μερικούς τούς Εδιωχνε 
βιαστικά... Αύτή ή κίνηση κι’ αύτή ή 
άγωνία έβάσταξε σχεδόν ώς τό πρωί.

Έ π ειτα  μέ λίγα λόγια Εδιωξε δια
κριτικά καί τόν Σίμο. Τόν Ακόλουθη- 
σα κ ' έγώ καί φύγαμε.

Τό ψύλλο είχε κλείσει καί πήγαμε 
πιά γιά δπνο.

Καί τήν άλλη μέρα μου είπε δ 
Σίμος:

— Γ ιά τ ά χ τ ε σ ιν ά  δέν θά γράψετε 
σείς. θά  γραψωμε μαζί. θ ά  οάς υπα
γορεύσω. 'Ελάτε.

Έμπ ήκα  ατό γραψεΐο του καί μοΰ 
ύπαγόρευσε μέ πολλές λεπτομέρειες, 
γιά νά μπή στήν «Πατρίδα», δλη τήν 
κίνηση τής νύχτας ¿κείνης τής άγω
νίας τού Ράλλη. Έ γ ιν α ν  84 χειρό
γραφα! 'Ακόμη τό θυμούμαι...

Άπ ά  κείνη τή βραδειά έκαμα καιρό 
νά ίδώ άπό κοντά Τόν Δημητράκη 
Ράλλη.

Μά σέ κάμποσο καιρό άρχισε ά
γριο πόλεμο κατά τού Βενιζέλου καί 
τών «νέων άνδρών» πού έξεπέταξε ή 
'Επανάσταση τού 1909.

Ό τ α ν  μπήκανε στή Βουλή νέοι βου
λευτές, ώς χθές άγνωστοι, ό Ράλλης 
τούς Εδωσε τήν όνομασίσ.

— Οί τυχάρπαστοι! είπε καί ή όνο- 
μασία Εμεινε γιά πολύν καιρό.

Καί δταν άργότερα ό Βενιζέλος έ
βγαλε στήν Πάτρα Ιν α  προεκλογικό 
λόγο καί σ’ αύτόν άράδισσε ποιά νο
μοσχέδια είχε ψηφίσει ή κυβέρνησή 
του,ρώτησαν καί τό Ράλλη πώς τού έ· 
φάνη ό λόγος έκείνος. Κ Γ  αύτός είπε:

— Αύτός δέν ήταν λόγος. ''Ηταν κο
κορέτσι!..

’Ήταν νευρικός καί ζωηρός πάντα 
6 Δημητράκης Ράλλης. Καί ώς τα γ ε 
ράματά του. Τά πεψάγματά του ήταν 
έπιγραμματικά καί όξύτατα. Μ ' αύτά 
έπλήγωνε καί τόν Βενιζέλο. Ω στόσο 
μέ τόν άγώνα έκεϊνον γιά πρώτη καί 
μόνη φορά 6 Ράλλης άπέτυχε στήν 
’Αττική. Καί τότε έβγήκε βουλευτής 
’Αρκαδίας. Κ ι’ Ετσι μπήκε στή Βουλή 
πάλι...

Καί θυμούμαι πού τόν είδα, τήν ή- 
μέρα πού ξανάμπαινε στή Βουλή, σο
βαρόν, νευρικόν, γεμάτον ζωή νά πιγ 
γαίνη σέ μιά τελετή τής Βουλής μέ 
ρεδιγκότα καί ψηλό καπέλλο. Ή τ α ν  
πικραμένος καί δμως άλύγιστος.

Έπλησίασα καί τόν χαιρέτισα.
— Χαίρετε, φίλε μου, είπε.
Μά ούτε τότε δέν άφισε τή νευρι

κή του σοβαρότητα. Ούτε τότε δέν έ· 
χαμογέλασε. Ποτέ δέν είδα τό χαμό· 
γελό του...

*
Ά π ό  τότε δέν τόν ξαναείδα πιά άπό 

κοντά, ο,ανάγινε δυό ψορές Ακόμη 
πρωθυπουργός. Μά ποτέ οί δημοσιο
γράφοι δέν τού ήταν εύχάριστοι. Έ 
τσι δέν εόχαριστούμουν να τόν βλέπω. 
’Εξ  άλλου νέαδέντούβγαζεκανένας...
'  Καί τέλος τά 1921 έμάθαμε πώς ό 

Ράλλης πέθανε οτήν Αθήνα , δπου καί 
γεννήθηκε. Τοΰ γίνηκε μεγάλη κηδεία.

Ό λ η  ό «αληά 'Αθήνα τόν Εκλαψε-
"  Γ Ι Ο Φ Υ Λ Λ Η Β
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Π Α Λ Α ΙΑ  KAD AFXOTEKTONIBKH
:

ια να έννοήσουμε 
κατά τί διαφέρει 

1 9  ή νέα τής παλαι- 
Π »  Ι Βί ας Αρχιτεκτονι
κ ή  · Ε · “ [£ κής, Ανάγκη είναι
■ Ε  Ι ΐΗ Β « « Ι  πρώτα νά δούμε
ΗΒ,' ·ί είναι Αρχιτε-
κϋ  'Α κΐονι*,ί· *Η άρχι-τεκτονική ώς τέ- 
Εζ/τΛΙΒώτ # Η η ί χνη έξυπηρετεΐ 

τού άνθρώπου τίς 
πρακτικές άνάγχες, τόν στεγάζει, τόν 
Αροστατεΰει δηλαδή άπό τά στοιχεία, 
της ψόσεως, τή βροχή, τόν Αέρα, τόν 
ήλιο, καί τού παρέχει τή δυνατότητα, 
Ησυχος καί προψυλαγμένος, νά κοιμη- 
0ή νά μαγειρέψη καί νά πλυθή. Έκτός 
αύτού δμως, τό σπίτι έπιτρέπει στήν 
οίκογένεια νά συγκεντρωθή, νά συν- 
ομιλήση καί νά δεξιωθή, στό κάθε μέ
λος της δέ νά μείνη μόνο καί νά σκε- 
φθή. 'Εξυπηρετεί δηλαδή καί τις ήθι- 
κ ές καί πνευματικές τής οικογένειας 
ανάγκες, άλλά καί τίς Ανάγκες της 
κοινωνίας, στεγάζοντας μέ τούς ναούς, 
τά θέατρα κλπ. τίς Ανώτερες έκδηλώ· 
σεις τοΰ άνθρώπου.

Πίσω λοιπόν Από τό φαινομενικό 
προορισμό τών χώρων κρύβεται ένας 
έΚλος ίερώτερος, πού είναι και ό 
πλέον πρακτικός, διότι έκεϊ μέσα καλ
λιεργούνται καί Αναπτύσσονται ο! σχέ
σεις αύτές πού συγκροτούν τήν οικο
γένεια καί έξυψώνουν τήν κοινωνία, 
δημιουργώντας καί τόν Αληθινό πολιτι 
σμό τού Ανθρώπου.

Οφείλει λοιπον, ¿κείνος πού θά χτί· 
0η, νά ίκανοποιήση μαζί μέ τίς πρα
κτικές καί τίς πνευματικές διαθέσεις 
τής ζωής πού θά χωρέση στό κτίσμα 
του. καί συνταιριάζοντάς τες νά δώση 
τό άληθινό περιεχόμενο στό Εργο του.

Αποβλέπει λοιπόν ή άρχιτεκτονική 
ψτιανοντας ένα σπίτι π.χ. εις τό νά 
έξυπηρετήση πλήν τής υγιεινής τοΰ 
σώματος καί τήν υγιεινήν τής ψυχής' 
γιά τούτο δέν Αρκείται εις τό νά άρα 
διάση δωμάτια καί χρειώδη δπως τύ· 
ν£ΐ, άλλά θέλει μέ ρυθμό καί μέ μέ
τρο νά βάλη τό κάθε τί στή θέσι του 
ανάλογα μέ τόν προορισμό του καί 
τόν προορισυό τού συνόλου. Έ τ σ ι  τό 
έρ/ο Αποκτά χαρακτήρα. Μία τέτοια 
διάταξις δέν υπάρχει φόβος νά παρα- 
βλάψη τήν πρακτική αξία τοΰ σπιτιού, 
σντιθέτως μάλιστα τή συμπληρώνει. 
Διότι άφ’ δτου ό άρχιτέκτων Αποχω 
ρίζει τούς χώρους τών δεξιώσεων Από 
τά ύπνοδω-ιάτια καί τούς ύπηρετικούς 
χώρους, οδτως ώστε νά έρχωντσι σέ 
έπαφή έκεϊ πού πρέπει καί νά μή 
παρενοχλή ή μία έργασία τήν άλλη 
κ.ο.κ.. Αρχίζει ήδη νά διαμορφώνεται 
μια διάταξις Αξιών καί συνεπώς Ανα
λογία συγκροτημάτων. Ό  κάτοικος κι
νείται άνετα, έλεύθερα καί σκόπιμα, 
καί Αμέσως προκύπτει ή χαρά τής άρ· 
μονίας πού συνέχει τό σύνολο. Έ ψ ’ δ- 
σον μάλιστα, μέ αίσθητική πρόβλεψι, 
βασιλεύει ή Αρμονία παντού, καί εις 
τά καθ' έκαστον δηλαδή μέρη, τότε τό 
σπίτι μάς «κρατάει», δπως λέμε, καί 
άπό τίς εύρυθμες κινήσεις τής ψυχής 
ξεχειλίζει τό αίσθημα τοΰ ώραίου. Τό 
άοχιτεκτονικό Εργο γίνεται Εργο τέ
χνης. Καί δπως 
οτόν άνθρωπο βρί· 
σκεται μέσα του 
σέ Ισορροπία καί 
ζωντάνια ό πνευ
ματικός μέ Τό φυ
σικό του κόσμο 
καί στήν κοινωνία 
τό άτομο μέ Τό σύ
νολο συζεΐ, Ετσι 
καί στό άρχιτε· 
κτόνημα διαγρά
φονται καί άποτυ- 
κώνονται ταιρια
σμένα μέ τά ύλι· 
κά στοιχεία τά ά- 
νώτερα Ιδεώδη' 
αύτά είναι μάλι· 
στα πού συνται
ριάζουν τά πρώ
τα. Διά τής ένό· 
τητος γίνεται τό 
Ερνο αύθύπαρκτο 
και συγκινεΐ.

Ή  άργιτεκτονι- 
χή Λοιπόν είναι ή 
κατ’ Ιξοχήν τέχνη 
πού έκψράζει τόν 
πολιτισμό μιάς έ- 
ποχής, γιά  τούτο 
καί ή αρχαιολογία 
δίνει μεγάλη ση
μασία στή μελέτη 
τών Εργων της.Έ- 
κεϊ διαψαίνεται ή 
ύπόσταοις τού Αν
θρώπου καί τού 
ιοινωνικού συνό
λου, οί Αντιλήψεις 
πού Εχει κάθε 
φορά γιά θεούς,

ήθική, οικογένεια, γιά τούς νόμους 
πού τόν διέπουν, καθώς καί τόν τρόπο 
καί τά μέσα πού πληρώνει τίς ύλικές 
καί πνευματικές του άνάγκες. Έ ν φ  
λοιπόν ή Αρχιτεκτονική ώς τέχνη είναι 
μία καί πάντοτε ή αύτή, οί έκδηλώ- 
σεις της κάθε ψορά έξαρτώνται άπό 
τίς σχέσεις καί Αντιλήψεις τής κοινω
νίας καί άπό τά μέσα πού τής παρέχει 
ή πρόοδος τής έπιστήμης γιά νά μορ- 
φολογήση τά νοήματά της. Έ ά ν  λοι
πόν σήμερα Εμφανίζεται μία νέα άρ-

τής έκψράσεως καί έψαρμογής άλ
λαξαν.

Καί πράγματι, ένφ ή κοινωνία της 
προπολεμικής περιόδου έζούσε μέ τύ
πους καί σχέσεις Αποκρυσταλλωμένες 
καί παραδεκτές άπά τόν καθένα, άξα
φνα ή έπελθοΰσα ταραχή διέλυσε τίς 
σχέσεις αϋτές καί έγκρέμισε τούς τύ
πους. Παλεύουμε άκόμη σήμερα νά 
Ισορροπήσουμε καί νά δημιουργήσουμε 
νέες άξίες, ξαναπλάθοντας τίς αιώ
νιες σύμφωνα μέ τά νέα δεδομένα

•Η πρόοοψιΤ βΟτή, θ' ίκφνλιβμίνο ρυθμό *Ανογ«ννή®«ως. Εγινε γιά ν·4 «ρΰψΠ τήν «ολοοιαία ούιή 
οίθουοα. ¿«ειδή ή καταοκευή της (άπό οίδιρο καί γιολί) ίχει στοιχεία v ie  καί Απαιτούσε γιΛ  

νά έμφανισβή Αρχιτεκτονικά Αληθινή καλλιτεχνική δημιουργία ίπί νίων δΑοεαν. 
ν Ό  τύπος ένέκρωοε τήν Αλήθεια.

χιτεκτονική μορφολογία άουνήθιοτη, τής πρανματικότητος. Δέν_άντλεί γιά
παράξενη καί άκατανόητη, δέν είναι τούτο πλέον ό δημιουργών άπό τυ-
αύτός λόγος άρκετός νά τήν άπορρί- πους καί νεκρές μορφές κενές περιε-
ψουμε,Αλλά Αφορμή μάλιστα νά στρα- χομένου, Αλλά βαθειά, από τόν έσωτε-
ψοΟμε πρός Ικείνο  πού κρύβεται μέσα ρικό του κόσμο, αίσθήματα πηγαία

καί νά δούμε ποιά μεταβολή ύπέ- καί τά διαμορφώνει Ανάλογα μέ τάτης
στη τό περιεχόμενό της καί άν τά μέσα μέσα πού Εχει στά χέρια του.’ Ανηθέ- 

Ä  ..  . * * * * *  “

τως ή Αρχιτεκτονική τής προπολεμικής 
έποχής, πίσω άπό μία αίσθητική Αρ· 
τηριοσκληρωμένη, αίσθητική τύπων )εαί 
παραδόσεων μορφολογικών πού είχαν 
χάσει τό περιεχόμενό τους, έσκλά- 
βωνε τά αίσθήματα καί τά παρεμόρ- 
ψωνε, παραγνωρίζοντας καί τίς φυσι
κές άνάγκες τού άνθρώπου. Προκει- 
μένου νά στήση μία πρόσοψι φαντα- 
χτερή καί νά κάμη στύλ, κατέληγε σέ 
μία διάταξι έσωτερικοΰ πομπώδη μέν 
άλλ’ Ακαταλόγιστη, ύποχρεώνοντσς 
τόν άνθρωπο νά ζή αέ διαμερίομαται 
συχνά άνήλια καί υπερμεγέθη, ένώ οί 
Απολύτως Αναγκαίοι χώροι γιά λου
τρά, κουζίνα κ.λ.π. παρεμερίζοντο ώς 
στοιχεία ένοχλητικά. Βρεθήκαμε λοι
πόν σήμερα στούς Αντίποδας καί, θέ
λοντας νά Ικανοποιήσουμε μαζί μέ τά 
πηγαία αίσθήματα καί τί^πρωτόγονες 
άνάγκες διαβιώσεως του άνθρώπου, 
διαλαλοΰμε δ η  θέλουμε νά όργανώ- 
σουμε τό σπίτι Ετσι, ώστε νά λειτουρ- 
γήση μέσα σέ δαΰτο ή ζωή άνετα κα\ 
σκόπιμα. Τότε μόνον ό άνθρωπος θό 
μπορέση νά Ασχοληθή μέ τόν Ανθρωπο.

Είναι λοιπόν πασιφανές δτι δέν 
φτιάνουμε Αρχιτεκτονική νέα, Απλώς 
γιά νά νεωτερίσουμε, Αλλά έξυπηρε- 
τοΰμε νέες Αλήθειες, ή μάλλον ξανα
ζωντανεύουμε δσες είχε σκλαβώσει ή 
παραμορφώσει ή ύποταγή τού άνθρώ
που σέ νεκρούς τύπους και μορφές. Τά 
έογο μας είνε λοιπόν μία έκδήλωοις 
τής κοινής προσπαθείας τής άναδιορ- 
γανώσεως τής κοινωνίας, γιά τούτο 
όψείλει ό καθένας νά τό γνωρίση καί 
να τό Αγαπήση. Δίνοντας στήν Αρχι
τεκτονική τήν πρωτεύουσα θέση της,

5 συυβάλλουμε στήν έξύψωσι τού πολι- 
' τισμοΟ,καί μάλιστα στήν Ελλ ά δα , δπου 

τώρα μόλις Αρχίζει νά διαμορφώνεται 
νέος. Ή  Αρχιτεκτονική ώς τέχνη δέν 
είναι περιττό οτολίδι τής ζωής, άλλά 
Ικψρασις τής ζωής, δταν αύτή γίνεται 
στολίδι τού κόσμου τούτου. Διότι 6 
άρχιτέκτων Ικφράζει τά Ιδεώδη έκεϊνα, 
πού είναι ικανή νά θρέψη καί νά καλ- 
λιερνήση ήέκάστοτε κοινωνία, καί δσο 
καί άν ή τέχνη προπορεύεται τής ζωής 
καί τής είναι ύπόδειγμα. βνΗ νει μέσσ 
άπό δαύτη.

Ή  νέα Αρχιτεκτονική δέν ηύρε Ακό
μη τόν τρόπο νά έκδηλωθή πλέρια καί 
άρτια. Όπω ς ή μεταπολεμική κοινω
νία κλυδωνίζεται άκόμη παλεύοντας 
νά ίσορροπήση καί νά άνευρη νήματα 
συνοχής τών μελών της, Ετσι καί ή 
νέα Αρχιτεκτονική τείνει νά έναρμο- 
νίση τίς τεχνικές πιθανότητες πρός 
τήν τέχνη, καί μέσω αύτής. Πλούσιοι 
Από τεχνικάς προόδους έχαριστήκαμε 
σ’ αύτές, έλπίζοντας άπό κεϊ τήν εύτυ- 
χία μας, καί ώς σύνολο ¿γίναμε δπο- 
χείριοι τής μηχανής πού ¿δημιουργή
σαμε έμεις οι ίδιοι γιά  νά τή χρησι
μοποιήσουμε γιά τό καλό μας· Γιά  
τούτο ό πολιτιοεός μας είνε κατ'έξο- 
χί|ν ύλικός, καί κατά συνέπειαν καί 
οί Εκδηλώσεις τής άρχιτεκτονικής πα· 
ρασύρονται Απι τά μέσα πού δια
θέτει ή τεχνική' τά άνυψώνει σέ σκο
πό, Ιυπιστευόμε στά κουφόρ κα_ί 
στόν όρθολογισμι τήν έπιτέλεσι τού 
προορισμού τής τέχνης. Γιά  λόγους 

άντιδράσεως, ά-

fó τεχνιχ» αύτδ Εργο (önioteyo γιά Αερόπλοια) είχε τό θάρρος ό κατασκευαοτής »ου νά «ό ¿λευβερύοη &πό κάθε tóno ιρ*υ»ι»«. 
Άπέδωκε Ετοι μιά νέα κραγμαιικότβτα πού άγγιζε τά όρια τής άρχιτεκτονικής.

πεξενώθημεν άπό
τομα άπό τίς ηθι
κές άξίες πού φέρ
νουν χαρά στόν 
άνθρωπο καί πού 
τόν κάνουν νά δί
νη τήν πρέπουσα 
θέσι στό κάθε τι. 
Τό  άντίδοτο δμως 
δέν θ’ άργήση νά 
ένεργήση, γιατί 
βρίσκεται μέσα 
στή σημερινή πρό
σκαιρη πραγματι
κότητα. Τά ύλικά 
άγαθά κουράζουν, 
δσο καί άν καθη
μερινώς προστί
θενται νέα. Κου
ράζει έπίσης ή ά· 
τουικιστική τάσις 
τού άνθρώπου νά 
προστατευθή καί 
νά Αποκτήση τήν 
προσωπική Από- 
λαυσι τών Αγα
θών αύτών, Εκμε
ταλλευόμενος τό 
παν. Καί δταν 
πλέον, Αναγκαστι
κά, θά στραφούμε 
σέ μιά κοινή ένα· 
ίένισι καί στήν 
Αναβίωσι Αξιών 
πού δλοι θά π » 
ραδεχθούμε, Αλλά 
στις όποιες καί 
δλοι θά 6ποτα 
χτούμε Ανάλογα, 
τότε θά άναπν«φ

k_A L
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Τ Α  Κ Α Π Ε Λ Λ Α
Γιά τό μεσημέρι, δταν δ ί^λιος καίει, 

δέν ύπάρχει πιό ώραΐο καπελλάκι άπό 
ιό ν  παναμα, μέ τ!ς ίσιες γραμμές, 
στδ φυσικό του χρώμα (σκίτσο Νο 1).

Π ά  τά θαλάσσια σπόρ σας συνι- 
στοΰμε τό Νο 2, Είναι έντελώς πρω- - 
τότυπο καί πάρα πολύ σίκ γιά τά 
πολύ νέα κορίτσια. Είνε άπό μπλε 
καστόρι η σκληρή ψάθα μέ φουνιίτσα 
άσπρη. ’Εννοείται πώς άντί τής φούν·

Μά είναι κι’ αυτό μιά τέχνη, που χρει
άζεται αρμονία καί μέτρο . Πρό πάν· 
των τήν ημέρα πρέπει νά προσέχουμε 
νά μή βάζουμε παραπολλά χρώματα 
καί πολλή πούδρα. Τό βράδυ έπιτρέ-

ΤΙ ΛΕΕΙ

 „__

Ή  άξια τής ύγείας

W M  ......

*
τας μπορούμε νά βάλουμε τριπλή κορ· 
δέλλα πού νά κρέμουνται οί άκρες 
της ώς τό αύτί.

Γιά τό άπόγευμα καί τό βράδι υ
περισχύει άπολύτως τό μεγάλο καπέλ- 
λο και μάλιστα σέ σκοΟρα χρώματα 
μέ ένα άπλό-άπλό γαρνίρισμα (σκί
τσο Νο 3).

ΤΟ Μ Α Κ ΙΓ ΙΑ Ρ ΙΣ Μ Α  
Κ Γ  Ί  Μ Υ Ρ Ω Δ ΙΕ Σ

Τά χρώματα τής Ιριδος είνε ώραία 
στόν ούρανό, μά στό γυναικείο προ· 
σωπάκι δέν ταιριάζουν. Τά παπαρου- 
νιά ή κεραμιδιά χείλια καί τά λιλά 
μάγουλα, τά καρβουνιασμένα ματό
φυλλα είναι έλλειψη καλοϋ γούστου. 
Τό ίδιο συμβαίνει μέ τό παραφόρτω- 
μα άπό μυρωδιές. Δέν θέλουμε νά 
πούμε πως οί κυρίες δέν πρέπει νά 
μακιγιάρουνται. Κάθε άλλο.Τό βάψιμο 
καί γενικά ή περιποίηση τού προσώ
που επιβάλλεται. Συμπληρώνει τις φυ
σικές έλλείψεις καί δυναμώνει τά κα
λά χαρακτηριστικά, ιδίως τό βράδυ.

πεται λίγο έντονώτερο βάψιμο, άλλά 
καί πάλι χρειάζεται μέτρο καί καλλι
τεχνία, τόσο στήν ποσότητα δσο καί 
στό συνδυασμό των χρωμάτων. Σ ϊή ν  
κάθε κυρία χρειάζονται ιδιαίτερα χρώ
ματα άνάλογα μέ τό είδος τής όμορ- 
φιδς ΐης καί μέ τό ντύσιμό της άκό- 
μα. Π.χ. μιά ξανθιά δέν έπιτρέπεται 
νά βάψει παρά έλάνιστα τά μάτια της, 
ένώ μιά μελαχροινη μπορεί νά τά βά-

σουμε. Καί τότε θά άναπνεύση καί 
ή νέα άρχιτεκτονική, ανευρίσκον
τας τό μέτρο, πού είνε τής άρμο- 
νιας τό Ιδρασμα. Τότε καί τά αι
σθήματα τού τεχνίτου θά έξιδανικεό- 
ωνται καί θά μεγαλώνουν μέ τό συν
τονισμό τους στά καθολικά αισθήματα 
καί θά έλέγχωνται f t o i  κατά πόσον 
είναι άγνά καί άληθή κ#ί όχι παρα
νοήσεις ή παραισθήσεις έκτός νόμου. 
'Εω ς  τότε άλλωστε θά ΐχουμε έκμάθει 
νά άποδίδουμε άρτια καί είλικρινά μέ 
τή νέα τεχνική τις διαθέσεις μας. Τό 
μπετόν-άρμέ καί οί τόσες άλλες πρόο
δοι τής τεχνικής θά συντελέσουν εις 
τό νά ψαν_ερωθοϋν νέοι κόσμοι άπό τή 
σφαίρα τής φαντασίας.

Κάθε νέα καί μεγάλη έποχή δέν 
Οστέρησε σ' αύτό. Έ ά ν  μετά τήν κλασ
σική ’Ελληνική έποχή δέν ¿πραγματο
ποιούντο οί τεχνικές πρόοδοι τών Ρω- 
μαΐων Kort μέ τήν έπίδρασι της *Ανα· 
τολής δέν κατεϊχον οί Βυζαντινοί τήν 
τεχνική τού θόλου, θά 1»γο  άδύνατον 
νά αποδώσουν τό νέο χριστιανικό θρη
σκευτικό τους αίσθημα, τό όποιο ήταν 
δμως άπαραίτητη προυπόθεσι γιά νά 
στηλώση τό νέο ρυθμό. 'Οφείλονται 
άλλωστε οί τεχνικές πρόοδοι σέ βα
θύτερες αίτιες καί είνε άδύνατο νά 
προσδιορίση κανείς ποϊα νέα θέματα 
προορίζεται _νά πραγματευθή ό άν· 
θρωπινος νους, μέ τά μέσα πού τού 
έδόθησαν. ·

ζωή, όντας _αίσιόδοζη, μας Im- 
βάλλει νά βρεθούμε συμπαραστάτες 
της νεας αρχιτεκτονικής, πού μέ όλα 
ία σφάλματά της έπιτελεί καλοπρο
αίρετα ένα έργο μεγάλο. Δέν θά ήταν 
εύκολότερο γιά τούς νέους νά μιμούν
ται τά παλαιά δεδομένα καί τίς νε
κρές μορφές;

"Οσο καί αν κατακρίνεται ή σημε
ρινή έλευθερία, πού φαίνεται νά ξε· 
φευγη άπό τήν παράδοση, δίνει μεγά
λο βάρος καί φέρνει άμέτρητη εύθύνη 
σέ κείνον που θά θελήση νά κάμη 
ώληθινή τέχνη.

Τέτοιες όμως συνειδήσεις, στήν κοι
νωνία άνήκει ή τιμή νά μας τίς χα· 
ρίση καί νά προστατεύση τό Ιρ γ ο

Τέκικ Λ. Η ΙΧΕΛΗϋ

ψει λίγο παραπάνω, άλλά πρέπει ν 
άποφεΟγει τό πολύ rouge στά μάγου
λα. 'Επίσης δταν μιά κυρία φοράει 
σπόρ κοστούμι, πρέπει ν* άποφεύγει 
όσο μπορεί tó  έντονο μακιγιάρισμα. 
Πρέπει νά ξέρετε, άγαπητές μου κυ
ρίες καί δεσποινίδες, πώς όσο κ Γ  άν 
χρειαζόμαστε τήν τέχνη, πάντα ενα 
φυσικό φρέσκο πρόσωπο θά άρέσει 
πάρα πολύ.

Καί άκόμη κάτι: μή βγάζετε τήν 
πουδριέρα σας καί τό rouge σας όταν 
βρίσκεστε σέ κόσμο. Βέβαια έχει γε
νικευτεί τόσο πολύ αύτό, πού δέν πα- 
ραξηγιέται· ώστόσο μιά πραγματικά 
μορφωμένη κυρία δέν τό κάνει. Τό 
θεωρεί τό ίδιο έλλειψη καλής συμπε
ριφοράς σάν νά σταθεί μπροστά σέ 
μια βιτρίνα καί νά βγάλει τό χτένι 
της νά χτενιστεί!

Μ Α Ρ ΙΝ Ε Τ Τ Α

ΠΕΡΙΜ ΕΝΕΤΕ

‘Τ Ο  Β ΙΒΛΙΟ  ΤΗ Σ Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Σ
□

ΚΑΤΑΛΟ ΓΟ Σ 

ΘΑ ΔΗ Μ Ο ΣΙΕΥΘ Η  

ΕΙΣ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΦΥΛΛΟΝ

□  αθε φορά πού έχω 
κουβέντα διά ζη
τήματα ύγείας— 
καί, μάρτυς μου 
ό Κύριος, ποτέ 
δέν ήμουν έγώ 
πού άνοιξα τέ
τοια συζήτησι— 
βλέττω πάντοτε 
ένα συγκαταβα
τικόν μειδίαμα 

ειρωνείας νά έπανθή εις τά χείλη 
καί τών σοβαρών άνθρώπων «τών υ
ποθέσεων» άλλά καί τών άνθρώπων 
τού γλεντιοΰ καί τής ξενοιασιάς. Ό  
στόχος τού μειδιάματος, έννοείται, 
είναι πάντοτε καμμιά υγιεινή ή διαι
τητική συμβουλή πού άποτολμώ νά 
δώσω^καθώς μ* έρωτούν. Σά ν νά μου 
λένε: Ώ χ  άδερψέ, δέν μάς άφίνεις καί 
σύ μέ τίς σχολαστικότητες αύτές!

. σάν δέν έχεις νά μασας ή νά γλεν
τάς, βράσε την τήν όγεία!

Καί νά σάς πώ τήν άλήθεια, αύτό 
θά έλεγα κ ' έγώ, άν δέν τά έφερνε ό 
διάβολος καμμιά φο_ρά νά μου πέση 
ατά χέρια, λόγω του έπαγγέλματός 
μου, κανένας άπ’ αύτούς τούς έπικου- 
ρείους φιλοσόφους, περίφοβος καί μέ 

υ κουρελιασμένου τό ήθικόν μόλις τού 
έκαμε «τσά!» άπό μακρυά τό φάσμα 
τής άρρώστειας. Καί είναι άλήθεια 
περίεργον ότι άκριβώς έκείνοι πού 
μάς κοροϊδεύουν τούς γιατρούς πού 
δέν μπορούμε νά γιατρέψουμε ούτε 
ένα συνάχι, είναι οί πρώτοι πού κα
ταφεύγουν πανικόβλητοι είς τά Αμφι
σβητούμενα φώτα μας μόλις ψταρ- 
νισθούν.

Ό π ερ  σημαίνει ότι έχει κάποιαν ά· 
ξίαν καί ή ύγεία, έστω καί άν δέν ά· 
ναγράψεται είς νούμερα μαζί μέ τάς 
άλλας άξίας τού χρηματιστηρίου, καί 
άκόμη ότι όχι μόνον διά τάς σοβαράς 
ύποθέσεις άλλά καί γιά τό γλέντι ά- 
παραΐτητος προυπόθεσις είναι νά δια
τηρεί όσον μπορείς κάθετον τήν στά
σιν τού σώματος καί όχι όριζόντιον, 
άν καί διά τό τελευταϊον αύτό έχουν 
κάποιαν άντίρρησιν ίσως οί γλεντζέ
δες. Πάντως, έν δσφ βρίσκεσαι έπάνω 
στά δύο σου πόδια γερός, μπορείς νά 
κυνηγήσης καί τήν τύχην καί τήν ά· 
πόλαυσιν, ούτε ύπάρχει παράδειγμα 
άνθρώπου πού νά διηύθυνε τός ύπο- 
θέσεις του άπό τό κρεββάτι, ούτε ένί- 
κησε εις άγώνισμα δρόμου άνάπηρος 
μέ πατερίτσες.

"Α ν  πάρετε χαρτί καί μολύβι καί 
ύπολογίσεεε είς άριθμούς τήν άξίαν 
τής ύγείας ή μάλλον τάς ζημίας άπό 
τήν έλλειψίν της, θά ίδήτε τί κατα
πληκτικά ποσά στοιχίζει καί είς τό 
άτομον καί είς τήν κοινωνικήν όμάδα 
ή άρρώστεια. Ή  άχρήστευσις τής Αν
θρώπινης ένεργείας καί δυναμικότητος, 
ή έλάττωσις τής οικονομικής άποδό- 
σεως έφ' όσον τρώγει κανείς άπό τά 
έτοιμα χωρίς νά προσθέτη τίποτε μέ 
τήν έργασίαν, ή διασπάθισις τού δη
μοσίου πλούτου καί ή άπασχόλησις 
τής ιδιωτικής ή κοινωνικής φιλανθρω
πίας είς δαπάνας νεκρός πού δέν προ
άγουν παρά μόνον άρνητικώς τήν κοι
νήν εύημερίαν, όλα αύτά καί πολλά 
άλλα άκόμη μεταφραζόμενα εις νού
μερα σχετικά μέ τούς τόκους τών κε
φαλαίων πού σκλαβώνονται διά τάς 
άνάγκας τής νοσηλείας καί τής περί- 
θάλψεως τών άρρωστων, όλοκληρουν; 
ται κάποτε είς πραγματικόν κράχ διά 
τήν έργαζομένην και παράγουσαν μέ
σα εις τό πλαίσιον τής ύγείας άνθρω- 
πότητα. Φαντασθήτε τώρα, άν είς τόν 
θλιβερόν αύτόν άπολογισμόν προσθέ
σετε καί τό θετικόν κεφάλαιον πού 
Αντιπροσωπεύει ή ζωή τοΰ άνθρώπου 
καί πού έξανεμίζεται μέ τόν θάνατον, 
είς t í  καταστροφάς οικονομικός όδη- 
γεΐ ή χρεωκοπία τής ύγείας, τού με- 
γαλειτέρου άγαθοΰ άπό όσα χαίρεται 
δ άνθρωπος είς τόν κόσμον;

Ά λ λ ά  καί ή οικονομική άποψις τού 
ζητήματος αύτοΰ είναι δευτερεύουσα 
άπέναντι τών ήθικών ζημιών πού Α
ναγράφει είς τό παθητικόν της ή άρ· 
ρώστεια. ’Ε ν  πρώτοις ό άρρωστος, ό
σον γενναίος καί άν ήτο καλώς έχόν- 
των τών πραγμάτων, καταντά έρεί- 
πιον ώς πρός τό ήθικόν του άπό ό,τι 
ύποψ_έρει καί πρό πάντων άπό ό,τι 
φοβείται. Έ π ειτα  μήπως είνε Ασήμαν
τος ή ψυχική όδύνη καί άδημονία. 
πολλάκις δέ καί ή δυσάρεστος ψυχική 
κόπωσις τών οικείων τού άρρώστου. 
Ανεξαρτήτως τής Ανησυχίας καί τού 
φόβου πού έχουν καί αύτοί μήπως μο·’ 
ΧυνθοΟν άπό τήν άρρώστειαν;

"Ο λα  αύτά άν λάβη τόν κόπον νά 
τά ουλλογισθή έκείνος πού σηκώνει 
τούς ώμους δταν τού όμιλοΰν διά ζη·

τήματα ύγείας, άσψαλώς θα μπή στό 
νόημα_γιά τήν σοβαρότητα πού έχουν. 
Δέν είπαμε βέβαια νά τό πάρουμε κα· 
τακαρδα το πράγμα καί νά δηλητη- 
ριαζωμεν τήν ύγείαν μας μέ τόν διαο- 
κη και νοσηρόν φόβον μήπως τήν να- 
σωμεν, μήτε νά τρέχωμεν μέ τά χέρια 
στις τσεπες μας φοδραρισμένες μέ 
μουσαμά κοά γεμάτες άπό διάλυση 
σουμπλιμέ, όπως έκαμνε κάποιος έ· 
πισημος Ιταλός δταν πρωτοανεκαλύ- 
φθησαν τά μικρόβια καί έφοβείτο μή 
μολυνθ.ι άπό τάς χειραψίας. Ή  νοσο
φοβία είναι κακόν μεγαλείτερον άπό 
έκεινο πού ζητεί ν’ άποφύγρ. Όπωσ- 
δήποτε όμως, καλόν είναι νά γνωρύ« 
ζωμεν άκρες μέσες £χι τόσον τό τ( 
πρεπει νά κάνωμεν διά νά διατηρώ- 
μεν τήν υγείαν μας, δσον τό τί δεν 
πρεπει νά κάνωμεν διά νά τήν ύπο· 
σκάπτωμεν καινά τήν φθείρωμεν. "Ενα  
μεγάλο έγγλέζικο Don't (μήΙ ώς έπι· 
κεψαλίς διά τάς ύγιεινάς έντολάς μοΰ 
φαίνεται σοφόν, έστω καί ύπό τήν άο· 
νητικήν του διατύπωση·. Ά λ λ ’ άκόμη 
πειό σοφόν είναι είς αύτήν δπως καί 
είς κάθε άλλην περίστασιν έκείνο το 
άρχαιον ρητόν: «Χρώ παντί. καταχρώ 
μηδενος». Ό χ ι  δηλ. περιττός σχολα
στικότητας καί Ασκητικούς άφορι- 
σμούς^ μή κάνης τούτο, μή φάς έχείι' ο, 
μή πιής τό άλλο κλπ. Κάνε γρήσιν 
από δλα καί κατάχρησιν είς τίποτε. 
Η  έγκράτεια καί τό λογικόν μέτρον 
είνε ή βάσις τής ύγιεινής. Α ί ύπερβο· 
λαι καί αί Ακρότητες έλαττώνουν τήν' 
άξίαν κάθε πράγματος καί αύτής τής 
υγείας άκόμη.

•Αλίί. ι . Γ Ε α Ρ Γ ΙΑ Δ Η ΐ ;
Ιατρός

Μ , · , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .........

ΐτο ΓΕΥΜΜ ΤΗΣ ΚΥΡΙλΚΗΣί • ; ·#(»···«»«»»»»··»>*·(
1) Πιλάφι μέ ντομάτες γλυκές.
2) Κροκέτες μέ κρέας.
3) Σαλάτα λάχανο.
4) Μπαβαροάζ.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Η  Μ Π Α Β Α Ρ Ο Α Ζ
153 δράμια γάλα 
3 κρόκους 
5 δρ. ζδλατίν 
1130 δράμια ζάχαοι
1 κουπάκι καφέ δυνατό περαομενο άκό τουί.ουτάνι 
53 δράμια ααντιγύ 

ΆψοΟ κρυώοτι ίντελώς ή κρίμα, ρίχνεεε τήν 
ααντιγύ κτυπημένη καί τοτοθετεϊτε άμίαως στόν 
πάγο. Σερβίρετε μέ σαβογιάρ καί γαρνίρετε μέ 
σαντιγί·.

Τ

— Ώ ραΐο σκυλί! Πόσο τό ποΰλείς
—  Πεντακόσιες δραχμές.
—  Μπορείς νά uoû δώσης Απ’ ad v  

μισή πήχτ»
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Ε  Τ Ο  ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Ο  θέ- 

ατρο έχει ό Ρή
γας όΦεραΐος δι
πλή σχέση: Πρώ
τα-πρώτα ό Ιοιος 
έργάστηκε γΓαύ- 
τό, άν καί έρα- 
σιτεχνικά, δπως 
δλοι δσοι γρά
ψανε ή μεταφρά
ζανε θεατρικά 

Ιονα  τότε καί δέν είχανε άλλη φιλο
δοξία παρά νά βοηθήσουνε τό έθνος 
«ά έλευθερωθή μορφώνοντάς το. Ου- 
te μπορούσε νά έχουν καλλιτεχνι
κές φιλοδοξίες, άφοΰ θέατρο δέν ήταν 
δυνατό νά ύπάρχη κάτω άπό τους 
Τούρκους. Είναι άλήθεια πως οί προο_· 
δευμένες κοινότητες τού έξωτερικου 
καί τού έσωτερικού διοργανώνανε με 
ιικές παραστάσεις, ’ ι-
ταν παρά ένα ξέ

σπασμα τής ζων
τάνιας ένός λαου 
•πού έτοίμαζε τήν 
ίλευθερία του και 
αύτήν μόνο έξυ- 
πηρετούοαν.

Πρωτότυπο έρ
γο δέν έγροψε ό 
ρ,'ίγας. Στά  νειδ- 
τα του δμως, μαςί 
μέ τίς άλλες λι
γοστές φιλολογι
κές του έκδηλώ- 
σεις, έκανε καί τή 
μετάφραση μιάς 
τραγωδίας του 
Μεταστάσιου, του 
χαριτωμένου ποι
ητή πού ένίσχυσε 
πλούσια τό θέα
τρό μας στήν άρ· 
χή του.

-’Ολύμπια* ή 
«ΌΧυμπιάς» λέγε
ται τό έργο. Ή  
ύπ&θεσή του είνε 
άργαία έλληνική, 
κα ί γίνεται στήν _  . .
•Ολυμπία, ατούς άγωνες. Τυπώθηκε 
•έν "Οψένη» (ίσως στήν Πέστη πού οί 
Γερμανοί τήνε λένε Οφ«ν) τω 1815. 
Ε ίν ε  μεταφρασμένο πιό πολυ σε ίοσυλ- 
λαβα δίστιχα, καί δέν είνε άψογο ούτε 
Από γλωσσική ούτε άπό οτιχουργική 
Αποψη:
ΓΙνίτα ι ή δψ-ς τον χλωμή. Βλος κσ- ^ ^ o u όζε., 
τόν πίπτιι χάμω τό οπαβΙ, μίν«ι ξτμ>ός ώς ΛΙβος, 
« κ  μ ίσου τών βλίόάρων τον, ίν  οίς τό "ρώτον 
βτον βνμός καί άπτιλή μ«τά βηριωδίβς, ¡ήβος 
ίςώρμησβν ό κο««τός μετά δακρνρροοιας.

Πριν άπό λίγα χρόνια ό κ. Λάμπρος 
Άστέρης τύπωσε από ένα καινούργιο 
χειρόγραφο άλλη μετάφραση του ί
διου έργου καί ύποστηρίζΙι πως αυτή 
είναι ή πραγματική τού Ρήγα. Είναι

Μεταφρασμένο στό πεζό καί τελειώνει 
το·:

’ Λτω δ  πταίστης υΙός διά νά μή τιμωρηβή 
Ιι* ¿κίϊνον δ άβώος πατήρ- ός μή λυπήση τήν 
■αροϋσαν ήμίρον, μήτε 5ς ίνοχλήοη τήν Ιεράν 
τελετήν μιά Ιδέα τόσον τρομερά.

Ή  παλαιότερη γνωστή μετάφραση 
τό ίδιο μέρος τό έχει:

Ζήτω δ κατεγνωομίνος υΙός, ζήτο, 
μήτοι τόν άναΠιον πατέρα ψρίκη 

'  κοινωνδν τιμωριών δεινδς ποιήση,
’ αίς οδιός υπέβαλε τόν πατραλοίαν.

Καί μαζί μέ τήν άσάψεια τών στί
χων αύτών, μάς προσφέρει άμέσως 
πιό κάτω τό ίδιο μέρος «μεταφρα- 
φμένο» άρχαΐα έλληνικά:

• Βασιλάος παί. ά « α  στυγνών 
στοναχών λεδοσων, ίής χαλεπής 
οΰνεκ άτσσθαλίής...

Ποια άπό τΙς δύο μεταφράσεις είναι 
b αύθεντική δέν μπορούμε νά πουμε- 
οί διάφορες εικασίες δέν μάς δίνουν

κι αύτές δέν συμπαθητικά και

τίποτα τό τελειωτικό καί τ’ δνομα τού 
μεταφραστή δέν τό έχει ούτε ή μιά 
ούτε ή άλλη μετάφραση. Ξέρουμε μόνο 
πώς ό Ρήγας είχε μεταφράσει αύτό τό
ερν°· s

Οί άλλες ύπηρεσίες πού πρόσφερε 
6 Ρήγας στό θέατρό μας είναι διαφο
ρετικές καί γ ι’ αύτές δέν εύθύνεται 
διόλου ό ίδιος.

Ά π ό  λόγους πολλούς, στις αρχές 
τοΰ περασμένου αιώνα οι Έ λ λ η νες  
γράψανε θεατρικά έργα ιστορικά μέ 
Αρχαίες ύποθέσεις καί μέ νέες του 21.

Πιό πολύ προτιμούσαν οί συγγρα
φείς τό Μάρκο Μπότσαρη, τόν Άθα* 
νάοιο Διάκο καί τήν κυρά Φροσυνη.

Καί τά τρία αύτά πρόσωπα δίνουν 
μέ τή ζωή τους μιά αίσθηση πιό »ποι
ητική», πιό ρομαντική, γίνονται πιό 

* ·-’ φυσικά πιό θεατρι
κά. Τό Ρήγα δμως 
δέν τόν πολυπρο- 
σέξανε, γιατί δέν 
πολέμησε, δέ βγή
κε οτό κλαρί μέ 
λερή φουστανέλ- 
λα, δέ θυσιάστηκε 
γιά τόν έρωτα- ή 
δράση του ήταν 
κρυφή καί Αθό
ρυβη.

Πρώτος δραμα- 
τοποίησε τό Ρήγα 
ό Ί .  Ζαμπέλιος 
στά 1832. Καί εί
ναι ή μόνη τραγω
δία τού Ζαμπέλιου 
πού έχει θερμότη
τα καί πάθος- θ έ 
λοντας δμως ό 
ποιητής νά δώσει 
γλωσσική ένότη* 
τα στό έργο του, 
μέ τήν πεποίθηση 
πώς προετοιμά
ζει τή μελλοντική 
μορφή τής νεοελ- 

Ρήγος. ληνικης τραγωδί
ας, δέ διστάζει νά 

μεταφράσει στήν περίεργη νλώσσα 
του oOte τό ιερό έκείνο σάλπισμα, 
τό θούριο:

Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Ε Σ
Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α
■  Πλούοια *ίς ηαοχ«λ\νήν υΧην ¿ξί&όθηοβν 

τά φΟΧλα της 28 ’ΑκριΜ ον. Στ^μ*ιονομ*ν 
τούς «Karu tâv iô yç t pû  γλυκού νβροΟ» του κ. Γ. 
Βλαχογ ιόννη, td «Μνήμα τοΰ 'Εβραίου* του κ. 
Μ;κ. Καρβούνη, ίή ν  «Παοχαλινή λαμ·κάοα> του 
Ρουμάνου Καρατζάλι («ΠρωΐαΟ, τά διηγήματα 
«Γς* αύτό οτσυρώθηκ«» του κ. ό . Βουτυρά, <Τ6 
πρώτο άιλ Ι της άγάιτης» τοΰ κ. Γ . Τοουκαλά, 

κακόμοιρο» τοΰ κ. Μ. Κανβλή («*Ανβξάρτη-

■  Είς  τήν «Έατίαν > τής 2 ΜαΤου όρθρον του 
*Αναδρομάρη « Λογοτεχνία καί ποίηαις του

Ί063>, συνέντευξή μέτδν Βούλγαρον καθηγητήν 
Μπβσεβλίεφ καί έπιστολή τοΰ κ. Κ. ’Ελευθέρου- 
δάκη οχετική μέ άνέκδοτον Ιστορικήν μελέτην 
ngpl ΐών Γιρμανών ίν  Έ λλά ό ι toö κ. Γουλιίλ- 
μου Μτιάρι.
■  Ε ίς  τήν ·Ήχώ τής Έλλάήος» τής A Matoo 

σννίντευήις μ ί τόν κ. Δ. Καμτττ-όρογΛου, Ô ό-
τοίος ξεχωρίζει μίοο είς τήν ποίησίν μας τόν 
Παλαμδν, είς τήν μουοιχήν τόν Λαυράγκαν και 
είς τήν ζωγραφικήν τόν Ροΐλόν.

■  Ε 'ς  τό τεύχος Matou τών « Νίων Γραμμάτων» 
χοιήματα τών κ. κ. Ρ. Φιλύρα καί Γ, Σε»έ?η_,

συνεργασία τών χ. χ. Τ. Μαλάνου, Γ . θεοτοκά 
χ.λ. -ι.
■  Ε Ις  τήν . Καθημερινήν = τής 5 Matou άρθοον 

τοΟ χ. Φ. ΜιχαΧοχούλου Ί ίρ ί  τών -'Ελληνι
κών Χρονικών > τού Μεοολογγίον, ώς καί κριτι- 
χά σημειώματα Τών χ .χ . Α Ιμ . X. καί Τ. Πακα- 
τσώνη.
β  Ε ίς  τά «θεσσαλικά Γ  ράμμα ta» τού Matou 

άνίχόοτον ποίημα τού χ. Ρώμου Φιλύρα, διή- 
γησα τού κ. Φώτου Γιοφύλλη. ποιήματα τών χ.χ. 
Ά γ γ .  ΣιχελιανοΟ. Σ . Σχίπη, Ν. Προεοτοπούλοσ, 
X. Ταα-τάλα κ.λ.π.
■  Ε Ις  τήν «Άνάπλαοιν. τής 15 ’Απριλίου ουν- 

εργασία τών καθηγητών τοΰ πανεπιστημίου
κ.χ. Ν. Λούβαρι. Βασ. Βίλλα καί Κ. Δυοβουνιώ- 
του έπΐ διαφόρων ίπιστημονιχών θεμάτων. Το 
περιοδικόν ttva i δργανον τοΰ δαωνύμου συλ
λόγου.
■  Είς τό 3ον ψύλλον τής «Ν. ’Εποχής» ποιήματα 

τών χ. χ. π. Χαντζάρα, Μ. Τσιριμώκου, Π.
Σπάλα, μεταφράσεις τής χ. Γαλ. Καζαντζάκη 
καί τού χ. Ά γ γ .  Δόξα, κριτική συνεργασία τον 
κ.χ. Τ. νΑγρα, Γ . Σφακιανάκη, Μ. Χανούοη κ.λ.π.

■  Είς τό «Αίγαΐον» τής Σάμου σειρά άξιολό- 
γ0ν  μεταφράσεων των ,αλμών άπό τόν χ . Ί .

Δ. Βαχιρτζήν.
■  Ε ίς  τόν «Νέον Κόσμον· τής 5 ΜσΤου άρθρον 

περί NiKovTêm ποΟ κ. θεμ. Άθανααιάόη και
ποίημα πού κ. Τίλλου Ά γ ρ α  «Παλιά ίχδρομή..

Δικές μας. . .
• Τ ό  γραφεΐον τύπου 
τής ίλληνιχής πρεσ
βείας tv  Βερολίνιρ, δι· 
ευθυνόμενον ύπό τοΰ 
κ. ΚριεκοΟκη, άπεφά- 
αισε νά άρχίση συστη
ματικήν παρακολοΰθη- 
otv τής φικολογίας μας 
καί συγχρόνως εύρειαν 
διάδοοιν της ε!ς τήν 
Γερμανίαν διά μετα
φράσεων, όκδοσεων 
κ.λ.π. Λεπτομερείας θά 
γράψωμεν άργότερα.

■ Ή  «Φιλική έταιρεία 
νέων» προκηρύσοειδια- 
γωνισμόν, μέ προθε
σμίαν μ ίχρ ιΐ ’Ιουνίου, 
μεταξύ Των μαθητών 
καί των μαθητριών 
τών σχολείων μίσης 
έκπαιδεύαεως του Πει
ραιώς, διά τήν συγ
γραφήν πραγματείας 
μέ θέμα « Ό  Χριστός 
καί ή εΙρήνη*. Γραφεία 
τής έταιρείας: ναός 
Ά γ .  Κωνσταντίνου.

■ Έτελέσθηοαν οί γά· 
μοι τού συνεργάτου 
μας χ. Σπ, Μουσούρη 
(Φ, Γιοφύλληί μετά τής 
δίδος Γταυοικας Γεορ- 
γιάδη.
■ ’Ανεχώρηοε την > 
Μαϊου διά Γαλλίαν 6 
τ. καθηγητής τού πα
νεπιστημίου χ. Σ τ . Σε- 
φεριάδης,προο κληθείς 
Οπό τήν Νομικήν Σ χο 
λήν tö v  Παρισίων διά

έκεΐ μαθή-

t q  παΐδες ιών 'Ελλήνω ν, 
ώς πότε τόν λαιμόν 
νά κλίνωμεν άνανδρος 
είς δούλειον ζυγόν;

Κάλλιον μιας ώρας 
ίλεύθερή ζωή 
πάρεξ έκατό χρόνους 
δεαμά καί φυλαχή.

Ό  «Ρήγας ό θεοσαλός» — Ιτα ι έτη- 
γράφεται τό έργο — τού Ζαμπέλιου, 
είχε καί τίς περιπέτειές του οτό θέα
τρό ιιας. Μιά φορά πού ξαναπαίχτηκε 
στόν καιρό τού Όθωνα, τόν άπαγό- 
ρεψε ή Κυβέρνηση, έπειδή διαμαρτυ- 
ρήθηκε ό Αύστριακός πρεσβευτής, 
γιατί μέσα στό Ιρ γ ο  υπάρχει ό «Ρι 
κάρντο, αύστριακός πρόξενος», καί 
πραγματικά ό Ζαμπέλιος τόν Ιχ ε ι  πα· 
ιαστησει σάν ύπουλο τύπο πού πρό· 

^ωσε τό Ρήγα καί πού Ικα νέ τό φίλο 
στούς Τούρκους.

Ό  δεύτερος «Ρήγας» (1886) είναι του 
Δ. Καλαποθάκη, πού άργότερα έγινε 
διευθυντής τού «’Εμπρός» καί που έ
γραψε πολλά Ιρ γ α  χωρίς έπιτυχία.

*0 τρίτος «Ρήγας» είναι του κ. Α. 
Προβελέγγιου, πού τόν Ανέβασαν στις 
25 τού Μάρτη στό «Εθ νικό  θέατρο».

"Α ν  ύπάρχει καί άλλο Ιρ γ ο  μέθέμα 
τό Ρήγα, είναι δύσκολο νά τό έξακρι-

6
-ΑΙναίον »’’ Σάμου, «'Επτάνησος· (άνευ άνα- 
γραφής τόπου έχδόοεως), «Κυνουρία» Άθηνων.

βώσει κανείς. Ούτε στούς δραματικου_ς 
διαγωνισμούς τού παλιού καιρού εί
δαμε Ανάλογο Ιργο , ούτε στήν ’Εθνική 
Βιβλιοθήκη υπάρχει, ούτε στις βιβλιο
θήκες τού Πειραιώς και τής Θεσσα
λονίκης, ούτε στή βιβλιοθήκη τής Ε 
ταιρείας τών θεατρικών Συγγραφέων.

Γιί ν. ΣΙΔΕΡΗΣ

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Υ Δ Λ Κ Η

ΕΠ ΙΤΟΜΟΠ
ΕΓΚΥΚΛΟΠ^ΙΔΙΚΟΓΗ

Λ Ε Ξ ΙΚ Ο Η
"Ολαι a l  Ανθρώπινοι γνώσεις 
συγκεντρωμένοι είς Ιν  βιβΧΙον.
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Ό ξένος.
(•Από τά «Τ οπ ία  δ ίχ ω ς  ο ύ ρ α νό » , ιοϋ κ. Μβνώλτι Ά λ * {ίβ » ).

"Ε τ σ ι  5*ω ς e íta v e  βαρύς, τά χείλη του ώς συσποΟσε 
κα ί τά είνα ι του δλο ώς ίμοιαζε πολύ αινιγματικό, 
φαινόταν ίνα ς  Ανθρωπος, ό ξένος» πού πονοΟσε 
κι* ήτβν  *  πόνος του θαμμένο μυστικό.

"Ω  ναί, παράξενη μορφή! Τ ό  βλέμμα του έζητσΟσε 
— λάμψη άτσαλιοΟ— νά σέ τρυπάει βαθιά έρευνητικό, 
σά νά  μαντέψει ν&θελε κάτι, καθώς κοιτούσε, 
κάποιο θανάσιμο κρυμμένο μυστικό.

Κανένας δέν τόν Ακούσε ποτέ του νά μιλάει, 
καί τά  παιδιά στό διάβα του παθαίναν πανικό.
Στή  γειτονιά  οί καλές κυρές, δταν περνοΟσε πλάι, 
σκύβαν νά  ποΟν γιά  έκείνον κάτι μυστικό.

Κα ί ξάφνου έπέθανε. Ο ί Αγαθοί γειτόνοι τόν κηδέψβν,
τό λείψανό του έκύκλω σαν νά ΙδοΟν τό άσκητικό,
κι’ άλήθεια, δσοι τόν πρόσεξαν, πώς Αλλαξε πιστέψαν,
σά νΑ χε  μάθει ένα  μεγάλο μυστικό.

Α  ^  r  Μ · « ό λ ι κ  A A B E 1 0 V

. .  κ α ί
• Ό  Μπίρναρ Σώ  ή- 
τοίμασι μίαν νέαν κω·

1 μωδίαν τιτλοφορουμέ* 
ν η ν .Ή  έχαΤομμυριοΟ- 
γος», όπου σατυρίζϊΐ 
διαφόρους τύπους τής 
συγχρόνου κοινωνίας,

•  Κστά πληροφορίας 
τών εύρωπσίχών 1φη· 
μςρίδων πτρί τά μέσα 
που προσεχούς ’ Ιουνίου 
θά αυνέλθη είς Σερδο- 
μπάλ τής Φινλανδίας 
πααψινλανδική σύνο
δος διά νά μελετήρη 
τά ζητήματα τής ’ Ορ
θοδόξου είς τήν χώραν 
ταύτην ’ Εκκλησίας.

> Τελευταίως έδημο. 
αιεύθησαν είς τήν γαλ
λικήν τά απομνημονεύ
ματα τής πρώτης συ
ζύγου τοϋ Βερλαίν, ή 
όποια παρουσιάζει τόν
διάσημον ποιητήν ώς 
άσυνείδητον, υέθυσον 
καί έκφυλον. Αί άπο·

ι κίνηοις

■  Είς τά «Φύλλα» roü Matou άΐιόλογος μελί· 
τη toO χ. ’Α χ . Κύρου περί τού θεοτοκοπού-

λου, « ρ θ ρ ο ν  toû κ. Μαλακάση περί Μορεάς καί 
χ ρ ιτ ικ ή  β ιβ λ ίω ν  άπό τ ό ν  κ. Τ. Παπατοόνην.Έίς 
τ ό  Φ ύ λ λ ο ν  αύτό ίπίσης δ η μ ο σ ιε ύ ο ν τ α ι άκρος ίν- 
όιαφίροντες σ τ ίχ ο ι μετά σχετικού  π ρ ο λ ό γ ο υ  ό- 
Φειλόμενοι είς γ ν ω σ τ ό ν  νίον λ ό γ ιο ν ,  δατις κρυ- 
πιβται ΰ«Δ τό  ψβ^δώννμον Π. Βερνάρδος.
■  Είς τό Ίον ψύλλον τού περιοδικού «’Αναλα- 

μπή» τού Πειραιώς ποιήματα τών κ. κ. Π.
Σπάλα. Γ . Καλαματιανού, διηγήματα, κρίσεις χ.λ.

Μάς Ιοτάλησαν άκόμη: «Νεανική Ψυχή >, 
(δελτίοντής Χ.Α .Ν .), «Μακεδονική Νεολαία»,

νά δώση 
ματα.

»  Κατόπιν φροντίδος 
τοϋ 'Ελληνικού ’ Οργα
νισμού Τουρισμού συ- 
νεστήθη έπιτροπή ει
δικών. ή όποια θά πε· 
ριέλθη τούςβιαφόρους 
συνοικισμούς προσπα
θούσα να άνευρη καί 
διασώαη,πολύιιμα κει
μήλια τής βυζαντινής 
μας τόχνης, είτε εις 
εκκλησίας είτε είς τήν 
κατοχήν ιδιωτών.

• Ύπό της σχολής 
Φυσικών ‘ Επιστημών 
πού Πανεπιστημίου 'Α 
θηνών ίξελ ίγη  παμφη-

Ϊιί καθηγητής τής 
υατηματικής Βοτανι- 
χής καί τής Φυτογεω- 

γραφίας ό π. Χαρ, 
Διαπούλης.

■ Κατόπιν ίνερνειώ» 
τού καθηγητβύ τής ’Α
στρονομίας έν τφ Πα. 
νεπιστημίώ Α θηνώ ν κ. 
Στ. ΠλακΙδου, τό περί- 
φημον Αμερικανικόν ά· 
ατεροσκοπεΐον του ό
ρους Ούίλοων 

είς τό ·
6ν μας

καλύψεις όμως ούταί 
έποοκάλεοαν τάς δια- 
μάρτυρίσς πολλών φ[. 
λων τού ποιπτοϋ. οί 
όποιοι παρατηρούν ότι 
δέν έπιτρίπειοι νά 
διαούρεται κατ’ αύτό» 
τόντρόπονήμνήμη του

« Ό  γνωστός είς εούς 
κατόχους ραδιόφωνων 
καθηγητής τής νεοελ. 
ληνικης φιλολογίας 
τοϋΠανεπιοτηαίου της 
Κρακοβίας χ. ΚαζιμΙρ 
Μπούλας ίπαναλαμβά- 
νει άπό τοΰ τρέχον
τος μηνός τάς διαλέ
ξεις του.
■ Ό  καθηγητής Τ%. 
•Αγγλικής φιλολογίας 
του πανεπιστημίου τής 
Για ίη λΣ . Γκάπινς έδό- 
ρηαε τελευταίως είς 
αύτό τήν περίφημονείς 
δλην τήν ’ Αμερικήν 
βιβλιοθήκην του ' Ε λ ·  
ληνός Λουκά Ίωάν- 
νου, άποτελουμίνη» 
άπό άρχετύπους ίκδα 
σεις κλασσικών Ιργων
■ ’Αγγέλλεται ίξ ’ Ιτσ- 
λίας ό θάνατος του ’ Ι-

Ϊνατίου Γ KoutvTi, κα - 
ηγητοΟ είς τό Πανεπι» 
οτήμιοντής Ρώ μ ης .Ό

. . . . .  °  είδυ
δργανον, καλού-

ινάασματοηλιοακ*· 
πιον, διά τήν παρακο- 
λούθησιν των φαινο
μένων τού ήλιου.

μενονο

ε»|> · - (ΐ 'ΐ» ' ·
άποθανών διετέλεσε» 
έκτός τών άλλων μέλος 
τών Ά κα δημιώ ν το* 
Τουρίνου καί τής Βο- 
λωνίας, τού 'Ινστιτού
του τής Βενετίας, τής 
Παπικής Αρχα ιολογι
κής ’Ακαδημίας, της 
Ρωμαϊκής 'Ιστορικής 
•Εταιρίας, έπίτιμος κ »  
θηγηιής τού Πανεπι» 
ατημίου τοϋ Βερολίνοο 
καί άντεπιστέλλον μέ
λος πολλών ξένων Ά  
χαδημιών.
• ’Εκυκλοφόρηοε κα »  
αύτάς νίον βιβλίον to f  
Μ παοϋπύς.Ό Στάλιν»

ΓΑ Λ Λ  Λ Λ λ 7 . .

φ  Τήν Ίην Matoo έγιναν τά ίγκαίνια τής έκ· 
θέσεως τών ζωγράφων, δ. Εύγενίας Τσακίρη 

καί κ. Στρατή Ά ξιώ τη , είς τό παραρτημα τής Λέ- 
σχης Δημοσίων Υπαλλήλων (Πανεπιστημίου 21)

ΒΙΒΛΙΑ Π Ο Υ  Μ Α Σ  Ε Σ Τ Ε Ι Λ Α Ν
— *Ίροιμ: Τ Α  Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α  Τ Ο Υ  ΑΛΜ· 

Τ Η , Θεσσαλονίκη 1934. Λ λ .  όό, δο>. 2ί>.
— Κ . Κοσμοπούλου: Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ  Ε ίΣ  Τ Η Ν  

Ζ Ω Η Ν  Μ Α Σ , 1935. Σ«1. 14.
— Κω νσι. Κούρτη: Σ Χ Ε Σ Ε ΙΣ  Π Ν ΕΥ Μ Α Τ Ο Σ  

Κ Α Ι Υ Λ Η Σ , Ά μα λιά ς, 1915. Σ«λ. Κ .  ό«,. :·5.
—  Ν ι κ .  Δ ,  παπαδημητρίονι Π ΡΟ Ο ΙΜ ΙΑ  Κ Α Ι  

Χ Ο Ρ ΙΚ Α  Π Ο ΙΗ Μ Α Τ Α , Ά θ ήνα ι, 1935, Σύ.. 13ί  
»η· 20-

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΓΊαρακολοΟνται οί άναγνώ σται 

μας ό«ως τεύχη τοΟ

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ
ΕΑΕΥΘΕΡΟΤΑΑΚΗ

καί τής

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΠίΠίΡΡΗΓΟΠΟΥΑΟΤ

έξοντλούμενα  «ροσωρινώς ζη» 
τώοι κα ί πάλιν άπό τά πρα
κτορεία  τά  όποια έψοδιά- 

ζονται διαρκώς.

‘ Ν Ε Ο ε λ λ Η Ν ΙΚ Α  ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ «*



ΧΩ ^μπροστά

τρα της. Σκοτώ
θηκε στον πόλεμο. Καί οΐ δυό τους 
κλάψανε καί στενοχωρήθηκαν δταν 
ίπρεπε, καί οί δυό τους έπρεπε νά 
τελειώσουνε. Δ έν μπορεί να κλαίει 
Κανένας δλη του τή ζωή... ‘Ωστόσο 
δέν πάψανε μαζί, οί δυό τους, τό 
κλάμα. Ή  νέα δπαψε πρώτη. Αύτή είχε 
χάσει μονάχα τόν άντρα της, μονάχα 
ιό ν  άνθρωπο πού τήν πάντρεψαν μ’ αϋ- 
τόν δταν είταν άκόμα κοριτσάκι, μά 
ή καρδιά της μ’ αύτόν τό χαμό δέν έ
καψε νά χτυπά. Ή  καρδιά της Ιμεινε 
καρδιά πού λαχταρά τή ζωή,καί τρά
βηξε πρός αύτην σάν πεταλουδίτσα 
κού, χωρίς νά σκέφτεται τά φτερά 
της, πετά γύρω στή φωτιά.Στήν άρχή 
Αβέβαια, δειλά, δστερα μέ πιότερο 
θάρρος...Μά δσος κι* Αν πέρασε και
ρός. ή γριά δέν Επαψε τό κλάμα...

Μέσα της κλαίγανε τά γερατειά, ή 
άδυναμία, ό φόβος γιά τή ζωή ποΰχε 
Ακόμα νά διαβή: γιά τή ζωή πού θέ
λει νιάτα και δύναμη. Τήν τρόμαζε ή 
Ιδέα πώς μπορεί νά καταντήσει Α· 

ηστη καί νά πεταχτεί στό δρόμο, 
γιός της, γι* αύτήν, ήταν ένα Απο

κούμπι, ένα είδος δεκανίκια, πάνω 
ό* αύτά λογάριαζε νά στηριχτεί τις 
τελευταίες της μέρες καί τώρα Εκλαι- 
γε πού είχε χάσει αύτά τά δεκανίκια.

Οί γυναίκες έγιναν έχθρές μεταξύ 
τους.

Ή  νέα πήρε τό δρόμο της χωρίς νά 
δώσει σημασία στή γριά ... Δέ θέλησε 
ή νέα νά γεράσει στά είκοσι έξη της 
χρόνια γιά νά παρηγορήσει τή γριά, 
κ ι 'ή  γριά κοίταζε έχθρικά τή νέα...

Στήν άρχή δλοι οί καυγάδες μένανε 
μές στήν καλύβα. Μέρα μέ την ήμέ- 
ρα δμως οί καυγάδες τους πλήθαιναν 
καί άναγκαζόνταν νά τούς βγάλουν 
στό δρόμο. Ή  γκρίνια γίνονταν Ανυ
πόφορη. Ά π ό  τά τσακώματα πρήσπόν
ταν τά μάγουλα τής νέας. καί άναβαν 
Τά μάτια της, πού πρώτα είτανήρεμα 
*Η ζωή μές στην καλύβα γίνηκε πολύ 
πνιγερή. Ή  ζωή κομματιάστηκε

Στή μισή καθόταν ή ' γριά σάν δο
κάρι πού ϊό  τρώει ή σαπίλα,στήν άλλη 
μισή ή νέα πού ένιωθε δύναμη. Μά τό 
ποτάμι πού διάβαιναν ήταν μικρό, ο! 
πλαγιές του στενές, καί οί δυό γυναί
κες προσπαθούσαν νά ξετοπίσουν ή 
μιά τήν άλλη.

— Μή μέ μποδίζεις, έλεγε ή νύφη 
8,τι κα\ νά κάνεις τίποτα δε θά γίνε< 
κατά τό γούστο σου.

— Μά ούτε καί κατά τό δικό σου 
άπαντούσε ή γριά.

Στήν άρχή καταπιάστηκε νά τις ά 
γαπήσειό γέρο-Πογκουντάγιεβ, άνθρω 
πος γνωστικός.

—  Τί έχετε νά μοιράσετε; ρώτησε. 
Τ ί σας λείπει;

Ά ρ χ ισ α ν  νά τά ξεδιαλύνουν.
Άπ οοείχτηκε πώς γιά τήν ώρα δλα 

ήταν μπόλικα. Ψωμί είχαν, άχυρα εί
χαν, ζώα είχαν. Ο Ι γυναίκες τσακώ
νονταν άπό άνοησία. Ό  γέρος έβγαλε 
τήν Απόφαση πώς ήταν άπό άνοησία.

• Μά τί θά σάς πώ! είπε καί στις 
δυό; ’ΑγαπήστεI.. Σκοτώστε τόν πει
ρασμό πούχετε μέσα σας. *0 διάβολος 
είναι πού σας σπρώχνει. Αύτές είναι 
δικές του δουλειές. Πάρτε λοιπόν χαί 
σείς καί σκοτώστε τό διάβολο.

— 'Εμένα  τό λές ν ’ άγαπήσω; ρωτδ 
ή γριά. Ά π ό  τήν καλύβα, δ ,τι καί νά 
κάνει, δέ θά μέ διώξει.. άέ θά φτά
σουμε δά ίσαμε κεί!..

—  Μήπως σέ διώχνω-, φώναζε ή νέα. 
Έ γ ώ  δέ_ διώχνω. Ζησε! Τόσον καιρό 
Τώρα σοΰ τό λέω: Ζήσε καί μή μέ 
πειράζεις! Μπορούμε νά τρώμε καί νά 
πίνουμε άπό τό ίδιο τσουκάλι, δμως 
θά σκεπτόμαστε κάθε μιά μέ τόν τρόπο 
της... εσύ δπως σ’ άρέσει, κι’ έγώ 
βπως μ ' άρέσει. 'Εγώ  δέ θά σέ δασκα
λεύω, Καί  ̂σύ νά μή μέ δασκαλεύεις.

-Ακούστε! είπε δ Πογκουντάγιεβ, 
νιώθοντας τήν άδυναμία του... ’Εσύ 
δέ φταις, μά μήτε κι* ή άλλη έχει ά
δικο. Ποιόν τρίτο νά βάλουμε φταίχτη;

— Αύτή φταίει! είπε ή γριά. θέλει 
νά βγει στό δρόμο.

— Ό χ ι, ψέματα! είπε ή νέα. Δέ θέλω 
έγώ νά βγώ στό δρόμο. Ποθώ μονάχα 
νά ζήσω. κι έσύ μέ μποδίζεις... Μή
πως φταίω πού θέλω νά ζήσω;

·· Σωστά, σκέφτηκε ό Πογκουντά- 
*ιεβ . *0 νέος ζητά τό νέο ... Δέ μπο
ρείς νά τόν βαστάξεις.

Μά φωναχτά είπε:
— Δύσκολη δουλειά νά διχάζεις τούς 

Ανθρώπους... θ ά  λαθέψει»

Οί καυγάδες γίνανε δημόσιο θέμα.
Τούς δίκαζε δλο τό χωριό.
Ο Ι γριές ήτανε μέ τό μέρος τής 

γριάς καί οι νέες μέ τό μέρος τής 
νέας. Ο Ι γριές ήτανε νερασμένες καί 
δέ θέλαν νά νιώσουν τις νέες. Οί νέες, 
πού δέν είχανε ζήσει άκόμα, δέν μπο
ρούσαν νά καταλαβουν τις γριές,

Τό κουτσομπολιό μεγάλωνε.
Αύτό δμως δέν ξαλάφρωνε καμιάν 

άπό τις δυό.
Ή  καλυβούλα δλο καί πιό μικρή 

γινότανε, δλο καί πιό στενόχωρη. Καί 
μέσα σ’αύτήν τή στενοχώρια φώλιαζε 
μιά σπίθα, έτοιμη ν ' άνάψει πυρ
καγιά. Ά π ό  τό πρωί ώς τό βράδυ 
σκόνταψτε ή μιά πάνω στήν άλλη, 
Επεφτε ή καθεμιά τους άπάνω σέ δυό 
έχτρικά μάτια πρόθυμα γιά καυγά. 
Τέλος τό πράγμα έφτασε σέ σημείο 
ώστε τό μπαούλο τής γριάς, πού ή-

τανε χωμένο κάτω άπ’ ένα πάγκο, νά 
βρεθεΐ_ πεταγμένο στήν αύλή. 01 
παντούφλες πού φορούσε ή γριά τις κα
λές μονάχα μέρες, δταν πήγαινε στήν 
Ικκλησία, βρισκόνταν κι* σύτές στήν 
αύλή πλάι στό μπαούλο... Ή  νέα τάχε 
πετάξει.

Ή  νέα Ινιωθε δύναμη...
Ά π ό  τόν άντρα πού είχε σκοτωθεί 

είχε δυό παιδιά, καί αύτό τής είχε 
δώσει τό δικαίωμα νά είνε νοικοκυρά 
στό σπίτι.

Τό παιχνίδι τό έχανε ή γριά.
Τό μόνο άτού πού είχε στά χέρια 

της ί^ΐανε τά γεράματα· μ’ αύτά προσ
παθούσε νά μαλακώσει τις καρδιές 
των άλλω ν μά αύτά δέν ήταν τίποτα 
μπρός στά παιδιά.
, Τά παιδιά ήταν οί κληρονόμοι.

Δέ μπορεί κανείς νά τά διώξει.
Ή  γριά Ιπρεπε νά ζητήσει σπίτι...
Κάποιος τή συμβούλεψε νά ζητή

σει τό δίκιο της άπό τό Νόμο· γιατί 
αύτός προστατεύει τούς γέρους. Καί 
νά τηνε τώρα στό δικαστήριο! Κουβα
λήθηκε ή ίδια, κι έσυρε πίσω της καί 
τή νέα.

θ ά  τις δικάσουνε...
θά  δικάσουν τή νέα, πού γυρεύει 

νά ζήσει, καί τή γριά, πού είχε βαρε
θεί τόν έαυτό της καί τούς άλλους.

Καί οίδυό τους περιμένουν τήν άπό
φαση τής Δικαιοσύνης.

'Η  μιά κάθεται στό διάδρομο μέ 
μαύρο μαντήλι δεμένο δυό κόμπους 
στό λαιμό" ή άλλη στέκεται στή σκάλα 
μέ μόβ σαλάχι.

Ή  καρδιά τής γριάς χτυπά δυνατά...
Κάθεται κατσουφιασμένη, καμπου

ριασμένη καί, δταν καταλαβαίνει πώς 
τήν κοιτάνε, προσπαθεί νά κλάψει...

Ό λ η  ή δύναμή ϊης είναι τά δάκρυα.

Μ’ αύτά προετοιμάζει τό Ακροατή
ριο, μ ' αύτά θέλει νά κινήσει τή συμ
πόνια τών δικαστών καί νά μαλακώ
σει τό Νόμο, πού πρέπει νά τήν προ
στατέψει στά γεράματά της.

Ή  νέα δέν κλαίει.
Αύτή κρύβεται πίσω Από τά παι

διά της.
Βρίσκεται όχυρωμένη πίσω τους, 

σάμπως νά είναι πίσω Από φρούριο. 
"Α ν  καταδικάσουν αύτήν, θά καταδι
κάσουν τά παιδιά... Καί ποιός νόμος 
σηκώνει τό χέρι του πάνω στά παιδιά;

Τά παιδιά της είναι έδώ.
Τό ένα είναι πέντε χρόνων καί τά 

άλλο δυό. Τό πρώτο πού κάτι έχει Αρ* 
χίσει νά καταλαβαίνει κοιτάζει γύρω, 
καί κάθε tóoo ρίχνει καμιά ματιά otó 
διάδρομο, δπου κάθεται ή γιαγιά του.

Τό άλλο s íva t ξαπλωμένο στά χέ· 
ρια της.

Κι έδώ ό κόσμος μοιράστηκε σέ 
δυό μεριές._Τόν ένα συγκινεϊ τό κλά
μα της γριάς, τόν άλλο τά παιδιά πού 
κρατάει ή νέα—καί ή ίδια ή νέα μέ τά 
σουρωμένα χείλια της.

Φαίνεται πώς είναι έτοιμη γιά πολλά.
Α ρ χίζ ε ι ή δίκη.
Πρώτη παρουσιάζεται ή γριά, έτοι

μη νά χύσει δλα της τά δάκρυα. Κα 
τηγορεί. Ή  νέα στέκεται πίσω της καί 
κοιτάζει πάνω Απ' τό κεφάλι της τούς 
αύστηρούς δικαστές... Μά ή καρδιά 
της δέν Ανησυχεί. Αύτή έχει τά παι
δάκια. Τό πιό μικρό, τυλιγμένο μές 
στά κουρέλια, άρχισε ξάφνου να κλαίει, 
σά νά τό κάνει έπίτηδες γιά νά Εμπο
δίσει τή γριά. Καί ή γριά κλαίει. Μά 
τό Αγοράκι τή διακόπτει. Ή  φωνή του 
είναι πιό βροντερή Από τής γιαγιάς. 
Αύτό γεμίζει δλη τήν αίθουσα, πού 
είναι πλημμυρισμένη άπό κόσμο, καί 
μάλιστα ή φωνή του Ακοΰγεται καί έξω 
άπό τά παράθυρα. Τής γριάς ή φωνή 
πνίγεται μπρός στή δική το υ ... Ή  γριά 
δέν Ακουγεται... Ό λ ο ι  κοιτάζουν τή 
νέα, δλοι νιώθουν πόσο βαριά γίνεται 
ή Ατμόσφαιρα Απ' αύτά τά κλάματα. 
Ό  ένας δικαστής πού καθόταν πλάι 
στόν πρόεδρο τού δικαστηρίου σηκώ
νεται καί φεύγει.

Ή  γριά κόβεται στις δικαιολογίες 
της, μπερδεύεται.

— Συντομώτερα! τήςλέει ό πρόεδρος.
Συντομότερα δμως αύτή δέν ξέρει 

νά μιλεϊ. Μόνο πού έχασε τή σειρά, 
καί τώρα δέ μπορεί πιά νά προχωρή
σει καί σωπαίνει.

—  Τ Ι άδικο τής ρίχνεις; ρωτάει ό 
δικαστής δείχνοντας τή νέα. Γιατί 
άρχισε δλος αύτός 6 καυγάς;

Ή  γριά σωπαίνει.
Ούτε μόνη της δέν ξέρει τό γιατί...

'Απλούστατα άρχισε... καί τίποτε 
άλλο··.

— Κύριε πρόεδρε, έγώ δέ φταίω. -, 
έρχεται μπρός ή νέα. Ά ν  δέν είχα τα 
παιδιά, θά τήν είχα φτύσει άπό καιρό 
τώρά- Δέ θά καθόμουν νά τυραννιέμσι 
μέρα μέ τή μέρα. Μ ’ έφαγε, μέ σακά* 
τεψε.

— Γιατί είσαι Αδιάντροπη! πετιε· 
ται στή μέση ή γριά.

—  Τί είδος άδιάντροπη είμαι!
—  Μπορούσε νσσαι καί χειρότέρή» 

μά δέ βόλεϊ...
— Λέγε λοιπόν... τί είδος.·, λέγε!.« 

"Α ς  τ’ άκούσει τό δικαστήριο.
~  Είσαι βρωμογυναίκα! ξαφνικά, 

σά νά τό έκοψε μέ τό μπαλτά, είπε ή  
ριά. Ξεπορτισμένη... Χωριανός δέν 
εφεύγειάπό τό  μάτι της. Χάρηκεπου 

λευτερώθηκε άπό τόν άντρα της.
— Τήν άκούσατε! λέει ταραγμένη 

ή νέα. Ό λ ο  έτσι μέ κατηγορεί. Δέν 
έχω θικαίωαα νά γελάσω. Πρέπει νά 
κλαίω. Μά πώς μπορώ νά  κλαίω, άφο« 
δέν Ιχω  δάκρυα;

— Σώπα, ξετσίπωτη! ουρλιάζει 9 
γριά.

Μά ή νέα Βέν τήν Ακούει.
— Παραπονιέται πώς τή διώχνω, 

μά έγώ άπό καιρό τώρα τής τό λέω. 
Κάτσε! θ ά  τρώμε καί θά πίνόυμε Από 
τό ίδιο τσουκάλι, μά θά σκεφτόμαστε 
ξέχωρα··· Αύτή δμως δέ θέλει... Αύτή 
θέλει νά  μέ άλλάξει. μά αύτό δεν 
μπορεί νά γίνει... 'Εγώ  δέν είμαι έ* 
βδομήντα χρόνω ν.Είχα  τόν άντρα μοΜ 
,ζούσα μαζί του... Τώρα θέλω νά ζήσω
μ’ άλλον. Ποιόν βλάφτω μ’ αύτό; ^.έρω
καλά τί κάνω ... Καλό ή κακό, στο 
κεφάλι μου θά ξεσπάσει. Αύτή θέλε* 
νά  σταθεί έμπόδιο στό δρόμο _μου.·. 
Μοΰ ματώνει τήν καρδιά ... Μου λέει: 
Είσα ι άδιάντροπη! Δέ λυπάσαι τόν 
μακαρίτη τόν άντρα σου’ .. Δ έν κλαις 
γ ι’ αύτόν! Μήπως θά άναπάψουν τήν 
ψυχή τοι> τά κλάματά μου; Ό ,τ ι  καί 
νά κάνω, έκείνος δέ θά μ ' Ακούσει...

—  Μά πώς νά σάς κάνω ν ’ _Αγα«η· 
οετ«; ρωτάει ό πρόεδρος του δικα
στηρίου.

— Νά μάς κάνεις ν* Αγαπήσουμε 
είύαι άδυνατο, άπαντά ή γριά. Πρέπει 
νά  μάς κρίνεις.

— Καί πώς νά οδς κρίνω;
—Ή  εύγενία σου θά ξέρει καλύ

τερα .Ή  εύγενία σου είσαι 6 δικαστής.
—'Αγαπήστε! λέει 6 δικαστής.
—Έ γ ώ  δέ μπορώ νά  Αγαπήσω, κου

νάει τό κεφάλι της ή γριά.
—Έ γ ώ  δέ μαλώνω, λέει ήαυχα ή 

νέα. Αύτή άρχισε!
Ό  πρόεδρος κουνάει τό χέρι t o u  
— Ά κουσέ με, γριά ! λέει ό δεύτερος 

δικαστής. Ά κ ο υ σ ε  τί θά σοΰ πώ...
Ή  γριά  δέν τόν Ακούει.
Νιώθει πώς χάνει κ Γ  έδώ, πώς για 

τήν ώρα ή νέα στέκει ψηλότερα και 
. πολεμά να νικήσει μέ τίς φωνές της; 

Γίνεται φασαρία στήν αίθουσα. 
Ά λ λ ο ι  τά βάζουνε μέ τή γριά, κα ί 

άλλοι λένε πώς φταίει ή νέα.
— Τ Ι σούναι αύτές οί γυναίκες! λεει 

Ϊνας χωριάτης μέ μαβιά μπλούζα. 
Δώσ’ τους λευτεριά, καί νά δεις τί 
έχει νά γίνει! _

—  Τίποτα δέ θά γίνει, του σφυρίζει 
ατό άφτί μιά  γυναίκα. Μονάχα που θά 
συμμαζευτείτε λιγάκι έσείς οί άντρες, 
καί δέ θά καμαρώνετε τόσο πολύ. 
Γιατί παραπήρατε άέρα... Μωρέ που 
βρεθήκατε νασαοτε Αρχηγοί των γυ
ναικών! Γ ιά  δές έκεί!

— Πάψε τό τσαμπούνισμα, λεει *  
χωριάτης, στρέφοντας Αλλού τό κεφά
λι του.

— Μά κι’ έού μή μέ πατάς στο νκά λο ! 
του λέει προκλητικά ή γυναίκα-Γιατ* 
μή θαρείς πώς θά σου χαρίσω κάστα
να, άμα πηγαίνεις γυρεύοντας. Και 
τό καλό πού σοΰ θέλω, ν’ Αλλάξεις κε
φάλι.

Κάποιος, κουνώντας τόχέρι του και 
προσπαθώντας νά περάσει τό διάδρο
μο, λέει:

—Έ δ ώ  μέσα είναι πραγματική ανε
μοζάλη. , ,

Πιάνομαι άπό τή λέξη πού ειπώ
θηκε μέ Απάθεια.

—  'Ισως νάχει δίκιο: Ανεμοζάλη!
Ή  τωρινή ζωή δέν είναι παρά μιά

Ανεμοζάλη.,. Σάν Ανοιξιάτικο ξεχειλι- 
σμένο ποταμΑκι. Κάτι τό φουσκώνει, 
κάποιος τό  ξαπλώνει’ τά  νερά  του 
βγαίνουν άπό τίς στενές πλαγιές, ξε
χύνονται, καί στό θαμπό του Ρ « μ α  
ύπάρχει κάτι τρομαχτικό. Λένε πώς 
καί στήν τωρινή ζωή ύπάρχει κάτι 
τρομαχτικό... "Οσοι τήν έχουνε δε» 
άπό κοντά λένε πώς μοιάζει μέ κά
ποιο χορό. Ό λ α  τά  στηρ Ιγμα ** που 
τή βαστάνε σά νά γκρεμίζονται. Ολη 
ή  ήθική πού Ανάτρεφε τό χω ριό πάει 
στά χαμένα... Επ ειδή  δμως τώρα P ê 
τόν πόλεμο περισσεύουν οί γυναίκες, 
αύτές καί φταίνε γ ιά  τό καντάντημα. 
Μ ' αύτές γίνεται κάτι έξαιρετικό. Μοι
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Ν ησιώ τιχο ι θρνλο ι

Ό αγρός τοϋ αίμάτου.
ΤΟ γυρισμό μου άπό 

τή βόλια στό χω
ριό, τ’ άπόγεμα 
Ικείνο τού Μεγά
λου Σαββάτου, τήν 
Απάντησα τήν πάν
σοφη γριούλα, τή 
θειά Άντζολα, νά 
γυρίζει γεμάτη ψώ
νια. Μ« κόπο κρα
τούσαν τό φορτίο 

**>υ·; τά γέρικα χέρια τη;. Γ ι ’ αύτό καί 
>άθε τόσο σταματούσε νά ξαποστάσει 
λίγο.

Ό τ ι  πού βρισκόταν τώρα στό πεζούλι 
«ή; αυλή; τη;.

— θειά Άντζολα, τόσο φορτωμένη! 
Π ώ ; βαστά;-’ τή ; είπα.

— Τί νάκανα, παιδάκι μου! Ή  νύφη 
μου ζυμώνει τά κουλούρια άκόμη, ό γιό; 
μον πάει στή χώρα γιά δουλειά. ’Εγώ λοι
πόν έπρεπε νά φροντίσω γιά τά ψώνια.

—  Καλά έκανες, θειά Άντζολα. Μά 
τόσα πράγματα! Αύριο πρώτη θέση έχει 
στό ΙΙασχαλινό τραπέζι τό σφαχτό- Τ ί 
σφάξατε σήμερα στό σπίτι; Κανένα κα
τσίκι, ή  κανένα κόκορα, άπό κείνου; τον; 
τετράπαχου; πού έχετε;

Ή  θειά Άντζολα Αναπήδησε έντρομη 
σχεδόν σά νά ποόφερα καμιά βλαστήμια.

— Όχι, παιδάκι μον! Έ ρ ε Ι ;  στό σπίτι 
μα; δέν σφάζουμε ποτέ, τό Πάσχα! Ό σο 
και νά είμαι γριά, καταφέρνω καί μ’ ά- 
κοϋνε τύ παιδιά μου, γιατί πάντα βλέ
πουνε πώ; ξέρω κάτι καλύτερα άπ’αύτά...

Αλήθεια, ή θειά Άντζολα ήξερε γιατί 
βέν πρέπει ν’ αφήνει; -νά σέ κοιτάζει» 
Τό φεγγάρι άμα κοιμάσαι, νά μήν τρώ; 
μπουκιά έχοντας κατάμουτρα τόν ηλιο, νά 
μή βγάζεις νερά άπό τό πηγάδι τίς ήμέ-

?ες πού τά ζουρλοκόριτσα γιομίζουν τήν 
ξοχή μέ μάγια τοΰ Ά η  Γιάννη τοϋ 
Αουμπαρδάρη. έξαφνα, τοϋ Πέτρου καί 

Παύλου, τής Άγια ς Μαρίνα;, τοϋ Άη- 
Λιά. Ήξερε καί τόαα άλλα άκόμη, πού ό 
νοΰ; τοϋ ανθρώπου δεν τά βάζει. Επειδή 
ίΐ’ξεοε λοιπόν τόσα, φυλαγόταν άπό τί; 
κακοτοπιές, καί ποτέ στό σπίτι της δέν 
«ίχαν κακό, ούτε ν,άν πονοκεφάλιαζαν! 
)Κάτι λοιπόν θά ήξερε καί τώρα. πού ε· 
’λεγε πώς σφαχτό δέν έκανε ποτέ τήν ή- 
|ιέρα τοΰ Πάσχα. Έ τ σ ι ρώτησα κ’ έγώ:

— Γιατί, θειά Άντζολα, δέ σφάζετε 
τό Πάσχα;

Ευχαριστημένη πού δέ γελούσα μαζί 
της, παρά άπ’ εναντίας ζητούσα νά μαθω, 
πήρε θάρρος ή γριά.

— Λίγοι είμαστε άκόμη πού τό κρα
τούμε, άρχισε. Μά έμείς οί λίγοι σώζουμε 
τού; πολλούς πού δέν άκοδνε. Ψυχή έ
χουνε καί τά ζωντανά πού σφάξουμε, τί

νομίζεις: Καί η ψυχή βαραίνει... ό Χρι
στός καταριέται... Τό  λένε, γι’ αύτό τά 
ξέρω κ ’ έγώ. Αύριο θά φάμε μακαρόνια 
μέ βούτυρο, tuqi, αύγά κόκκινα. Δέ φτά
νουν τόσα πράματα; Ά λ λ η  μέρα τρώμε 
τό κρέας.

Πρώτη φορά πού ακόυα τέτοια σκέψη, 
καί φτίνεται πώς, άθελα μου, κάποιο χα
μόγελο θά άπλωσε στό πρόσωπό μου· Ή  
θειά Άντζολα ξακολούθησε μ’ έντονο 
ύφος:

—’Αλήθεια σοδ το λέω. Πάμε λίγο 
πιό δώ, στόν άγρό τού αίμάτου, πού 
τόν λένε, γιά νά 5εΤ; μέ τά μάτια σου.

Ό σο καί νά ήταν κουρασμένη, σηκώθη
κε ολοπρόθυμα, άφού ήταν νά ίδώ κ ’ 
έγω τό δίκιο της.

w
Στό πλουμιστό άπό τήν άφθονη ανοι

ξιάτικη άνθιση λιβάδι αποτελούσε παρα
φωνία μιά φαλακρή άκρίτσα. "Ολα ήτανε 
κατάξερα σά νά τά είχε κάψει ό ήλιο; 
τού 'Αλωνάρη-

— Τίποτα, κόρη μου, δέν προκοπάει 
έδώ στή βλάστηση, μοΰ εξήγησε*· ή θειά 
Άντζολα. Καί νά πεις πώ; είναι κακό 
τό χώμα! Κοίτα τό λιβάδι, όλο, πώς είναι 
γεμάτο παπαρούνες καί μαργαρίτες!

Ή  θειά Άντζολα είχε δίκιο.
— Καί γιατί, ρώτησα, δέν βλασταίνει 

έδώ χορτάρι;
— Είναι ό άγρός τού  α ίμά του! 

μοΰ είπε. Άπό τά παλιά χρόνια οί χωριά- 
τες, τό Μεγάλο Σαββάτο, έρχονται έδώ 
καί σφάζουν τ’ άρνιά καί τά κατσίκια 
πού θά φάνε τή Λαμπρή. Ή  θυσία τοϋ 
αίμάτου καίει τό χώμα καί δέν αφήνει 
κανένα χόρτο νά βγει. Νά καθήσουμε 
λίγο νά δείς...

Δέν άργησε νά φανεί ό μπόγιας τή; 
ημέρα; μ’ ένα βρώμικο άπό αίματα άρνή- 
σιο δέρ(ΐα στή ράχη καί μιά σκουριασμένη 
μαχαίρα στό χέρι. Άπό τ’ άλλο χέρι τρα
βούσε ένα άρνάκι, πού βέλαζε παραπονιά
ρικα, σά νάνιωθε τό γρήγορο χαμό του...

Γρήγορα τό ξάπλωσε στό χώμα, τού 
έδεσε τά δυό μπροστινά πόδια μέ σχοινί 
καί, πατώντας του τά δυό πισινά μέ τό 
βαρύ δικό του πόδι, τοϋ έμπηξε τό μα
χαίρι στό λαιμό... Δέν τ’ άφησε ήσυχο 
τουλάχιστο νά περάσει μονάχα μέ τούς 
πόνοι·; τή ; πληγής του τίς στερνές στιγ
μές τής ¿γωνίας. Τ ’ άρπαξε μέ τά χον
τρά του χέρια, έτσι μισοσφαγμένο πού ή
ταν, κΓ άρχισε νά τό γδέρνει αλύπητα. 
Στήν άρχή έβγαζε κάτι βελάσματα ά
γρια σάν μουγκρίσματα, καί' έκανε κάποια 
στερνή προσπάθεια νά λευτερώσει τά δε
μένα ποδαράκια του. Σ έ  λίγο δμως, όλό- 
τελα αδύναμο πιά, έριχνε γύρω ένα θολό

Το βαωόρι

άζουν <»ά νά καθόταν ώς τώρα τρυπω- 
ρένες μές στις κρυψώνες τους, πίσω 
άπό γερές κλειδωνιές, καί νιώθοντας 
τήν πίεση τών χωριανών νά σώπαιναν.

Μά νά πού ήρθε κάποιος καί τις 
£βγάλε αύτές τίς κλειδωνιές... ή πίεση 
ράθηκε. Οί γυναίκες βρέθηκαν λεύτε
ρες, πετάξανε τό χαλινάρι πού βάστα- 
φε ώς τώρα τίς σκοτεινές όρμέςτους.

Μήπως γιατί δέν είναι τάχα φωτι
σμένες:

Σάς βεβαιώνω πώς φωτισμένες δέν 
ύπάρχουν.

Δέν ξέρω άν αύτό είναι σωστό ή 
¿γ ι,κα ί 6έ θά έπιμείνω πώς είναι έτσι, 
οοτε θ’ Αποδείξω πώς αύτό δέν είναι 
Έτσι...

Ό  καιρός θάβγάλει τήν Απόφαση...
Γιά  μένα ένα πράγμα είναι όλοφά- 

νερο, πώς ή ζωή κομματιάζεται, καί 
πώς Από τή μιά μεριά τραβάνε οί γέροι, 
τρομαγμένοι γιά τά κομμάτιασμα, άπό 
τήν άλλη οί νέοι, γεροί καί δυνατοί, 
χωοισμένο; άπό τούς γέρους.

Γιά τούς γέρους ή ζωή είναι στε
νοχώρια, ενα μεγάλο πανί γεμάτο λε· 
κέδες. Γιά τούς νέους ή ζωή είναι 
άπλούοτατα ζωή πού μπορεί νά τούς 
φύγει, χωρίς νά ξαναγυρίσει, καί γ ι’ 
αύτό βιάζονται νά τή χαροΰνε, όπως 
τή θέλει καθένας τους.··

Ναι, αύτή είναι ή καινούργια Αποψη 
τής ζωής.

Πρώτα δέν ήταν Ιτσι--·
Πρώτα τήν κοίταζαν σάν μιά καλύ

βα πού άπό χρόνια τήν .είχε χτίσει 
κάποιος. Καί ζώντας μέσα, δέν κο· 
τοΰσαν νά Αλλάξουν θέση ούτε άπό 
ένα σκαμνί σ’ Αλλο.

Στενόχωρα, Αβολα, μά ν'Αλλάξουν 
θέση, νά ξαναψιάξουν φοβούνταν... Τό 
ξαναφιαγμα πρέπει νά τό κάμει κά
ποιος Αλλος...

Τώρα σ ' αύτήν τήν καλύβα βολεύ- 
ονταιμονάχοι τους, μέ τό γούστο τους.

Πρώτα τη ζωή τήν βλέπανε μεγάλη, 
Ατέλειωτη.

Τώρα Απεναντίας.
Ή  ζωή φαίνεται τρομαχτικά σύν

τομη.
θέλεις νά ζήσεις, ζήσε σήμερα... 

Στό  αύριο μή θαρρεύεσαι. Οϊ Ανθρω
ποι βιάζονται νά ζήσουν.

Πού θά φτάσουν, ποΰ θά τούς φέρει

σσπωνε το βράδυ, και βαρυ επροχ(Β(>*ί 
μπλάβο σαν V a  ανγνεφο μελάνι 
μέσα στην άχΧν τον —  δρνιο —  τô βαπόρι 
«t >ιμ.πε σιγανά μές στο λιμάνι.

Το βαπόρι, ε'πα με ψνχη βλιμίνψ  
νάτο τό  βαπόρι —  όρνιο —  νάτο:
Τάχα ποιον ν’ αρπάζει εχει Îg d tt καί προσμένει 
ιιονχτερό καί δόλιο —  ά.πά δώ  κάτω;

Ή ια ν  μον τά βάρρος έντρομο, καί όμως 
μανρε; υποψίες έχω εντός μ ο ν  
ξεραι —  >9ά μέ φέρει ένας κρύφιος δρόμο* 
ό';ω άπό τά δοια τού κόσμον.

“ Α χ , δυστυχισμένο; εκλαιγα ολη νύχτα 
τΐ; προετοιμασίες κάνοντας τοΰ *Αδη, 
κ ι ’ όλο τό βαπόρι ρεύονταν κ ι όλϋχτα 
—  ύαινα τυφλή —  μές στό σκοτάδι.

Tf)v αν y η δεν τώ δα! Στά  νερά έπροχιόρη 
μιά γραμμή —  που τα ουράνια σμίγει —  ̂
φειόωτή μοΰ δείχνει ποϋ&ε τό βαπόρι, 
πονόε τό  βαπόρι ε'χε φύγει.

Τώρα πιό λλιμένος τήν ψυχή μον άνοίγω. 
τραγούδι! πικρά ή  λ.νπη εντός μου:
Ά χ ,  τί ευκαιρία πονχασα νά φύγω 
δξιυ από ιά δρια τον κύαμον.’ .. Γιχννπ ; 5 Κ Α Ρ ΙΜ Π Α Β

τό κυνηγητό τής ζωής, δ καιρός θά τό 
δείξει.

Ό  καιρός θά ξεδιαλύνει αύτή την 
«Ανεμοζάλη». Θά μπερδέψει τούς Ακα
τάστατα δεμένους κόμπους.

Είναι άκόμα νωρίς γιά νά βγάλου
με συμπέρασμα...

"νοτερά  άπό τή δίκη βλέπω τήγριά  
στενοχωρεμένη, τσακισμένη. Έχα σ ε, 
οί νόμοι πού προστατεύουν τούς γέ
ρους δέν τήν προστάτεψαν.

Ή  νέα είναι ήρεμη.
Είναι γεμάτη βεβαιότητα, έχει πε

ποίθηση στή δύναμή της... Ή  ζωή γ Γ  
αύτήν είναι ένα πανηγύρι, καί αύτή 
Αποφάσισε νά διασκεδάσει μέσα σ’ 
αύτό χωρίς νά δώσει λογαριασμό σέ 
κανένα...

— θ ά  παντρευτείς; τή ρωτώ.
— Τάχα δέ γίνεται Αλλιώτικα; μέ 

ρωτά σχεδόν άπορημένη.
— Σάμπως δέν πάει. Τής ρίχνω 

μιά ματιά διαπεραστική, προσπαθών
τας νά τή φέρω στό φιλότιμο. Ή  παν- 
τρ:ά έχει πιότερη δύναυη.

Μά αύτή δέν ντροπιάζεται.
—"Εζησαπιά στεφανωμένη,άπαντά, 

θά  δοκιμάσω τώρα καί Αστεφάνωτη. 
Μήπως δέν κάνει τό ίδιο; ’Ά ν  είναι 
άμαρτία, κ Γ  έτσι κ Γ  Αλλιώς άμαρτία 
ΘΑναι.

— Τό παραδέχεσαι όμως πώς είνε 
άμαρτία;

— Λένε πώς είναι άμαρτία! χαμο
γέλασε κείνη. Ρώτησε τούς γέρους 
πού ξέρουν καλύτερα!

Καί έγειρε τό κεφάλι της πάνω Από 
τήν καμπουριασμένη πεθερά της, πού 
είχε χάσει τήν πίστη ποΰχε στούς νό
μους.

Ό  γέρο Πογκουντάγιεβ |γε ι δίκιο.
— Δύσκολο πράγμα νά δικάζεις τούς 

Ανθρώπους, θά λαθέψεις...
Κ Γ  έγώ πάω πάσο.
Ό  καιρός θά τά ξεδιαλύνει.
Ζοΰν οί Ανθρωποι έτσι καί όχι έτσι. 

θ ά  δοΰνε πώς δέ ζοδνε καλά, θά ζή
σουν Αλλιώ ς... Ό λ α  δρχονται μέ τόν 
καιρό τους.

Κ α ί τίποτα δέ μένει στόν ίδιο 
τόπο.

βλέμμα πόνου καί χαμού μαζί. Άχαχο 
βλ«μμα γβματο «αράπονο...

— Νά φύγονμδ. θειά *Αγτι.ολ<*> εΐ^α. 
Γιατί |Γ κφερβς έδώ;

— Νά καθήσουμε λίγο ακόμη, κόηη 
μου, μοΟ ά.τάντησβ. Νά δκίς  ̂ καί μόνη 
αου πόσο έχω.δίκιο σ ό,τι σοΰ λέω! ^

Δέν Οά καθόμουν περισσότερο, άν ε
κείνη τή στιγμή δέν έφτανε ένας άλλο; 
χωρικός, γνωστό; μα;, κρατώντας σιό 
χέρι δυό πεντάμορφα κοκόρια. Τό ένα είχε 
άσπρο φτέρωμα σάν τό άνέγγιχτο καί 
Απάτητο χιόνι. Ούτε μιά κουκκίδα δέν 
λέκιαζε τήν αγνή του Ασπράδα. Λέ; καί 
φυλαγόταν μέσα στό χνουδωτό μπαμπάκι 
επίτηδες, σάν τό μαργαριτάρι. Τό φτέ
ρωμα τοϋ άλλοι) ήταν ολόχρυσο σαν το 
πιό καθάριο καί ακριβό μάλαμα. "Ηταν 
καί τά δυό καλοθρεμμένα,άκριβώ; γιά νά 
θυσιαστούν στο φαγοπότι τού Πάσχα...

Μόλις ποΰ τ' άφησε άπό τό χέρι ο 
χωρικός, νά ετοιμαστεί γιά τό σφάξιμο, 
τινάχτηκαν εκείνα καί προσπάθησαν_νά 
φύγουν- Μιά βαρειά πέτρα δμως στό ενα 
ποδάρι τού καθενός εμπόδιζε δποια λεύ
τερη κίνηση... Λίγα λεπτά αργότερα, τά 
όμορφα κοκόρια ήταν άγνώρισια, σωρια
σμένα. Ό λ η  η εσωτερική άσκήμια πού 
κρύβει κάθε ζωντανό πλάσμα ξεσκεπά
στηκε μονομιάς. Τά άσπρα φτερά, μου
σκεμένα τώρα στό αίμα καί στά βρώμικα 
νερά, είχαν γίνει μιά συχαμερή λάσπη. 
Καί τά χρυσά τό ίδιο. Σουκαναν άηδια 
νά τά βλέπεις. Παρά κεί, σκόρπια έντό- 
σθια, άντερα βρωμισμένα, καλαμπόκια 
μισοφαγωμένα, Ανακατεμένα με χολή 
καί ακαθαρσίες· Έφτασε τώρα καί ή νοι
κοκυρά μέ μανίκια ανασκουμπωμένα, γιά 
νά καθαρίσει τά πουλιά άπό τά μπιμπί
κια. Φυλαγόταν πώ; καί τί νά μή λερω
θεί. Καί όμω; πόσε; φορέ; δέν τήν είχα 
δεϊ νά τά κυνηγάει, στήν αύλή τη;, μέ 
λαχτάρα γιά νά χαδέψει τό μετάξινο του; 
φτέρωμα!.. Κοπριά τώρα είχε καταντή
σει ή ομορφιά του;...

Σηκώθηκα μέ την καρδιά σφιγμένη, σά 
νά είχά σταθεί σι καμιά Ανθρωποθυσία. 
‘Η  θειά Άντζολα μ' ακολούθησε.

— Αύτά;, κόρη μου,είναι ό ά γρό ; τοΰ 
αίμάτου, μου είπε. Τό καλοκαίρι, έπειδή 
ξέρουν πώ; είναι τόπο; άχρηστος γιά 
τή βλάστηση, οί χωριανοί καίνε τά ξερά 
τους χόρτα καί κάνουν έδώ τίς φωτιι; 
τού Άη-Γιάννη. Είναι ξορκισμένο; τόπο;· 
Δώ καί χρόνια ένα παιδάκι—έτσι άπό τά 
πόδια του σκόνταψε—σκοτώθηκε στόν 
τόπο. Κ ’ είναι άλλα παιδιά πού πέφτουν 
καί άπό καμπαναριό άκόμη χωρίς νά πο
θούν τίποτε. Νά- μήπως δέν τό λένε γιά 
τό γιό της Νίκαινα;, δταν ήταν μικρός, 
πού ανέβηκε άπάνου στό καμπαναριό 
τοΰ Ά η  Γιάννη ; Καθώ; έπεφτε, είπε: 
Ά η  Γιάννη, βοήθα! Καί τό παιδάκι βρέ
θηκε κάτου γελαστό, χωρίς νά πάθει οδτε 
γρατσουνιά στ' άφτί! ’Ενώ αύτό τό άλλο, 
πού σοΟ λέω, έτσι άδικα χάθηκε, μόνο 
γιατί στραβοπάτησε!

—  Μά γιατί, θειά Άντζολσ, όλ' αύτά; 
είπα έγο·.

— Νά! γιατί στά πρώτα χρόνια πού 
γιόρταζαν τό Πάσχα οί Χριστιανοί, ό 
Χριστός κατέβηκε κάτον χαί κοίταζε νά

ΐδεί τό πώς πανηγυρίζουνε τήν Ανάστασή 
του. Καί είδε νά αδειάζουν οί μάντρες, 
τά κοτέτσια, γιά νά γλεντοκοπήσουν οί 
άνθρωποι. Κατέβηκε λοιπόν δώ κάτου 6 
Χριστό;, μέ τό σκοπό ν' ανταμείψει _ ό
ποιον θά γιόρταζε καλύτερα τήν ήμερα 
τή; Ανάστασης του. Μά άγανάχτησε παρά 
πολύ, άμα είδε τή σφαγή πού έκαναν 
δλοι, σάν έφερε μιά βόλτα, έτσι δπως ε
μείς, στόν άγρό τοΰ α ίμάτου. Τού$ 
καταράστηκε «Γ αηδιασμένος τραβούσε 
πάλι στόν ουρανό, δταν, καθώς έβγαινα 
άπό τό χωριό, είδε απόμερα μιά καλυ
βούλα. Μπήκε μέσα νά ξαποστάσει και 
βρήκε ένα Αντρόγυνο, μεστωμένο μάλλον 
στά χρόνια, πού τό Πασχαλινό τους τρα
πέζι στόλιζαν μόνο τά κόκκινα αΰγά.Ότι 
πού έμπαιναν τά δυό τους αγόρια. Τό 
ένα κρατούσε μυζήθρα φρέσκια καί τ’άλλο 
μούσμουλα δροσερά άπό τό δέντρο. Αυ 
τοί οί άνθρωποι ήτανε οί προσιτά.πού· 
δε; μου... Κάλεσαν τό Χριστό κ’ έφαγα 
μαζί τους. Έπειτα ’Εκείνο;, ευχαριστη
μένο;, σηκώθηκε νά φύγει. Άπλωσε τό 
χέρι του πάνου άπό τό κεφάλι τους καί 
τούς ευλόγησε δλους. Γ ι ’ αύτό, άπό εκεί
να τά χρόνια, ή οικογένεια μας ξακολον* 
θεί νά ύπάρχει. Καί είναι ή μόνη τοΰ 
χωριού πού βαστιέται τόσον καιρό. "Α λ 
λες οικογένειες έσβυσαν, καί άλλες φάνη
καν καινούργιες. Μά ή διχή,μας θά μένει 
πάντα, γιατί τήν διατηρεί ή εύλογία τοΰ 
Χριστού... Καί προκόβει πάντα...

Σταμάτησε ή θειά Άντζολα. κΓ έ- 
πειδή έγυ> συλλογιζόμουν, χωρίς νά μιλώ  ̂
ξακολούθησε βγάζοντας τό συμπέρασμα 
της:

— Είναι καταστροφέας, κορη μου, « 
άνθρωπο;! Είναι κακός, σά φτειαγμένος, 
λές, γιά νά χαλάει τ’ ωραίο, τό φυσικό 
τ’ ώραίο. Λές καί ζηλεύει γιατί αύτός 
είναι κατώτερος άπό τόσα άλλα πλάσματα 
τού θεού. Ή  καί άπό άλλη ζήλεια... 
γιατί θέλει νά μένουν τά δικά του μο
νάχα όμορφα έργατα, τής τέχνης τών χε
ριών του. Χωρίς κανένα δισταγμό και κα
μιά θλίψη κόβει τή ζωή άπό τόσες ψυχού
λες, πριν καλά-χαλά τή νιώσουν. Γ ι ’ αύ
τό, ξέρει;, ό Χριστό; ευλόγησε φεύγον
τας τ’ αρνάκια, καί βλέπεις πώς, δσα κσά 
νά σφάζονται τό Ιίάσχα, σέ λίγο πληθαί
νουν, άλλα τόσα καί περσότερα. Καί τά 
λουλούδια άκόμη, πού τά μαδοϋν έτσι 
άσπλαχνα άπάνω στήν άνθησή τους, γιά 
νά ράνουν τό «άχραντό του βώμα», του 
θύμιζαν τότες πού βρισκόταν στόν κόσμο, 
σάν άνθρωπος... 'Οταν ή δόξα το Ο χα
μογελούσε καί ό λαό; μέ αλαλαγμούς τόν 
χαλούσε στό γόητρο μιδς βασιλεία;, αύ
τός δέχτηκε χωρίς παράπονο τό θάνατο... 
Γ Γ  αύτό καί τά περβόλια γιομίζουν πάλι 
λουλούδια, φορτώματα...

Ή  θειά Άντζολα είχε δίκιο χωρίς 
άλλο...

Μπορεί καί νά θυσιάζει τό ώραίο 4 
άνθρωπος, γιά νά νιώσει μιά στέρηση, 
ξεπίτηδες επειδή θ ' άπολάψει τή γιορτή 
τής ασύγκριτα μεγαλύτερη; χαράς τοΙ 
Πάσχα... Μά δέ βαριέσαι- Μιά αφορμή 
παίρνει γιά νά θυσιάσει, καί μέ τή θνσίη 
νά γλεντήσει αύτό; ίσο μπορεί πεο ο 
τερο... Ηαριέ-ττ« ΜΙΜΟΙ'
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τη πηθΗ κητη Μητθηΐ0Ν„ του Μπη^
Ι * ~ - « W 1I  κ. ΚΟΝΤΗΣ, Αναλαμ- 

βάνονιας νά éxte- 
&j§p» -- η ί ·  λέαη τα «Κατά Ματ·
W  θαΐον Πάθη* τού
V  -S» a  Μπάχ,εΙχε ναάνιι-
V  ν Ρ  « I  μετω.τίση δύο πρά-
Ιη  Μ Ι γματα: Μίαν λαμ-
■k πράν έκτέλβσιν τών
§jg^^ ν ® Μ  «Παθών κατά Ίω·

άννην», προηγηθεΧ- 
σαν λίγε; μόλις ήμε

ρες, ύπό τής χορωδίας τού κ. Οίκονομίδη 
μί· αρτίαν όρχήστραν καί διάσημους ξένους 
σολίστ. Καί δεύτερον, ένα Ιργον άπείρως 
δνσκολώτερον, πολνφωνικώτερον, δραμα- 
τικώτερον, έπιβλητικώτερον, πού απαιτεί 
διπλές ειδικευμένες χορωδίες, ώς καί έμ
πειρους καί έί-αιρετικούς σολίατ.Καί πρέ
πει νά όμολογηθή δχι ό συμπαθής καί 
εργατικό; αύχός μουσικός τά καχάφερε 
ώστε ή έκτέλεσις τών «Κατά Ματθαίον» 
νάάποτελέση ένα επιτυχή ΰύλον, διά τόν ό
ποιον τό χορωδιακόν συγκρότημα τής Παλ
λαδίου πρέπει νά είναι ύπερηφανον. Π ι
στεύω ότι ή έκτέλεσις τού μεγαλύτερου 
έργου τΟΟ Κάντορος τής Λειψίας θά ανα
γραφή ώς ή σημαντικότερα επιτυχία εις τό 
ενεργητικόν τής Παλλαδίου Χορωδίας 
καί τού μαέστρου της. Ή  άλήθεια είναι 
ότι, μόλις Ιγνώσθη ότι ό κ- Κόντης θά ά· 
νελάμβανενά ίκ- 
τελέση τά -Κατά 
Ματθαίον», έξε- 
δηλώθη μία, 'ί
σως δχι αδικαιο
λόγητος, δυσπι
στία καί ένας 
ζωηρός φόβος 
διά τήν έπιτυχή / /  
άνάληωιν τοδκο- ¡ J  
λοσσιαίου αυτού^

. Ιργου. Κι'αύτόδ- 
χι βέβαια γιατί ή 
εργασία πού μάς 
παρουσίαζε ώς 
σήμερα η Παλ
λάδιο; Χορωδία 
δεν είναι ση
μαντική καί επιτυχής. Ό  δγκος όμως τοΰ 
Ιργου καί αί πολλαπλοί τεχνικοί τον δυσ- 
χέρειαι ήσαν έκεΐναι άκριβώς πού δημι
ουργούσαν τόν φόβον καί τήν δυσπιστίαν 
δτι δέν θά τά έβγαζαν πέρα Ιπιτυχώς οί 
φιλότιμοι καλλιτέχναι, παρά τός ύπερον- 
θρώπους προσπάθειας τοΰ κ. Κόντη, παρά 
τόν ζήλον καί τήν προθυμίαν όλων. Εύ- 
τυχώς τά πράγματα μάς διέψευσαν. Καί 
δ φόβος, ή δυσπιστία καί ή ανησυχία διε- 
λύθησαν μόλις τά λαμπρά γυμνασμένα 
καί πειθαρχημένα κότρα ήρχισαν νά τρα
γουδούν μέ πεποίθησιν, ζωηρότητα, εκ- 
φρασιν καί δυναμιν τό πρώτον χορικόν

Κ6ρ(ς, xOdte ϋάκρυα π6νου...
Καί όταν άργότδρα Iπροχώρησαν βίς τό 
τρίτον χορικόν:

Ο ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΟΛΥΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ
¡ ’ A l ó  t í a  π α λ ιδ  ο υ λ λ α δ ά κ ι  Α α ου  8έ  ο η μ ε ιώ ν ιτ ο ι  o C i t  πού οΟχε τ ό τ ε  
τ ιιη ώ θ τ κ ί. Σ ι 4  ä e n p o  ξώ φ υλ λο  ε ίν α ι  μ ο ν ά χ α  γ ρ α μ μ έ ν η  μέ  χ έ ρ ι ή  
χ ρ ο ν ο λ ο γ ία  185— Έ χ ε ι  δ ια τ η ρ η θ ε ί η  Ο ρθογρα φ ία  τού  τιρυτότυιιοιψ·

ίΐεψιβτοψίλης.— 7ο ανείμα είμαι πού πίνιοιες ógvic’ia i .' καί μί Stxa‘0,
Tt χάάε χρη-μα γ«τ*ηδή <00 πρέπει 1·ά χαΐύιαι.

'Ειβι x a ilíi ’τα» ι ί . τ ο η ;  νά μ'ι γεννιέται. ΑΙάΰί,
Λ'ειοχού Άμαριιά,κιιο πού Φθορά,χειο πού Λ’αχο o*ti ¿έχε,
Τήί Citagi/f μον είναι πνοή, xai »ijc ovaiä; μου ρίζα.

/®«θ. Φάονβεο«. Migot Λ ’.

Γιβ. Μηάχ,

Γλυκέ Χριοιέ, γιατί κατηγορεΐααι, 
γιατί ηολύ οκληρά νά Σε δικάσουν, 
ποιά κρίμα Σε ραραίνει τόοο μαύρο, 
ίο ι6 είν* τά κρίμα;

καί οί φωνές έβγαιναν άβίαστες, πε 
χημένες καί απαλές, μέ χρώμα καί κατα- 
νόησι τού ωραίου κειμένου, μέ σταθερό
τητα στις υψηλές νότες καί αρμονίαν εις 
τά πλέον απότομα καί δύσκολα πιανίσσιμα, 
τότε όλοι έπείσθησαν ότι ή έπιτυχία, είς 
δ,τι άφορρ τό χορωδιακόν μέρος τού έρ
γου, δηλα&ή τό ούσιαστικώτερον καί δυσ- 
κολώτερον, θά είνε πλήρης. "Ετσι καί 
έγινε. Ή  Χορωδία νπήρξεν άψογος. Καί 

-»© «Ό χι, δχ», μή δεθή», «Βροντές άστρα- 
πες...»,«Τόν Βαραββάν», «Στανροθήτα», 
« ‘Ακάνθινο στεφάνι» καί τό φινάλε «Στά
ζει ή καρδιά τοΰ πόνου δάκρυ...» άπεδό- 
θησαν μέ δλΐ)ν τήν δραματικότηνα καί τό 
«στύλ», τό οποίον έπιβάλλει ή μεγαλο- 
φνία τοΰ Μπάχ.

Οίσολίστ: Ό  κ· Κόντης δέν είχε βέβαια 
μίαν Βέρα Σβάρτς ούτε Ιναν Ραίσσλερ >
|ύ  τών σολίστ του. ’Εδιάλεξε πέντε συ 
θείς καί ευσυνείδητους έχτελεστάς,* τάς 
δεσποινίδας Χρ. Εύθυμιάδου, Ναν. Φραγ
κιά καί τούς κ.κ. Αελένδαν, Άγγελόπου- 
λβν καί Βλάίχον. Μερικοί είνε δόκιμα-

Sévoi καί σχηματισμένοι καλλιτέχναι καί 
lo i πτυχιοΰχο« τοΰ τραγουδιοδ έρασιτέ- 
χναι. Διά τάς δύο δεσποινίδας πρέπει νά 

λεχθούν μερικά πράγματα."Εχουν ωραίες 
φωνές, χαλά τοποθετημένες καί λαμπρά 
καλλιεργημένες, άρθρωσι άψογο καί πλή
ρη γνώσι τοΰ Ιργου πού άνέλαβαν, έστω 
και αν αύτό ήταν άνώτερο τών δυνάμεων 
των. Παρ’ όλα αύτά δέν μπόρεσαν νά μάς 
«υγκινήαουν. Αέν χατώρθασαν μέ τήν νέ

τους νά μάς υπογραμμίσουν μερικές 
(πιβλητιχές, τόσο ανθρώπινες καί 

απλές φράσεις πού ή μεγαλοφυία τοΰ 
< Μπάχ τις κατέστησε άθάνατες. Ξέρα ότι 
.αύτά δέν είναι 
θ«ι ό Μπάχ

μορφωσιν, πείραν καί ειδικήν, ΰ.ν επιτρέ
πεται ό ορισμός, σχολήν τραγουδιού. Οί 
περισσότερες άριες, αληθινά μνημεία με
γαλοφυούς άπλότητος καί χάριτος, χάθη
καν κυριολεκτικώς. Ή  δίς Εύθυμιάδου 
θά μπορούσε νά τραγουδήση μέ περισσό
τερον αίσθημα, μέ πιό πολύ ψυχή καί 
νά μα; υπογράμμισή τό

Δέν μ π ο ρ ε ί  κ α ρ δ ιά  νά κ λ ε ίσ η
βση άγάπη έχω  γ ιά  Σ έ !

’Επίσης η δίς Φραγκιά δέν κατώρθωσε 
νά άποδώση τήν δραματική ά.-χλότητα καί 
τόν σπαραγμό τοΰ:

Τ (  συμφορά. , . ιδού δεμένος 4 Σω τή ρ  μ α ς . . .
Σ ία Θ η τ έ .,.ω  κα κούργο ι!

^"Ελειπε καί άπό τις δυό ή έκφρασι,τό 
αίσθημα καί ή αγγελική άπλότης καί ει
λικρίνεια πού απαιτεί ό μέγας Μπάχ.

Δέν τις κατακρίνω γι' αύτό, Είνε συμ
παθέστατες καί ευσυνείδητες καλλιτέχνι- 
δες καί Ικαναν δ,τι μπορούσαν. Τό έργο 
όμως ήταν άνώτερο τών δυνάμεο»ν των. 
Ό  Μπάχ, πρέπει νά λεχθή μιά γιά πάν- 
τα, όέν επιδέχεται ούτε συμβιβασμούς ού
τε κμί άβαρίες. Καί πιστεύω ότι σέ άλλο 
έργο θά είνε καλλίτερες, άφοΟ έχουν άλ- 
λωστε δλα τά προσόντα γιά νά είναι!..

’Από τούς άνδρας ό βαρύτονος κ. ΒλάΙ- 
κος ήτο περισσότερον εις τό στύλ τού έρ
γου καί είχε στιγμές πραγματικής Ιξάρ* 
σεως. Διά τούς κ.κ. Δελένδαν καί Άγγε- 
λόπουλον, γνωστούς καλλιτέχνας, φωνητι- 
κώς άρτιους, συναισθάνομαι άπολύτως 
τάς δυσκολίας πού θά συνήντησαν διά νά 
κατορθώσουν νά άνταποκριθοΰν είς τούς 
τόσον ειδικούς καί δυσκόλους ρόλους των. 
'Ιδίως διά τόν κ. Δελένδαν πού είχε καί 
τό περισσότερον μέρος. Πάντως υπογραμ
μίζω δι' αυτόν τό:

Κοντά σου dypunvfi, Χριστέ μου
πού τό άπέδωκε μέ εκφρασι καί απλότητα. 
Δέν πρέπει νά ξεχάσω καί τήν δημιουργι
κήν μετά φρασιν τών αδελφών Σβορώνου- 
Σγουροϋ.

Η 8η ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ 
ΚΑΙ Ο κ. ΤΖΩΡΓΖεΣΚΟ

Τό ΏδεΤον ’Αθηνών είχε τήν ευτυχή 
ίμπνευσιν νά καλέση διά τήν 8ην Χα\ , Ε.  
λευταίαν συναυλίαν τών συνδρομητών τόν 
διευθυντήν τής Φιλαρμονική; ’Ορχήστρας 
τού Βουκουρεσνίου κ. Τζωρτζέσχο. Ό  
Ρουμάνος μουσικός—Ρουμάνο; έκ πατρός 
διότι ή μητέρα του είναι ’Ελληνίς άπό 
τά Σουλινά — είνε καλλιτεχνική φυσιο-

ίνωμία πρώτης  ̂γραμμής πού έχει σχεδόν 
τιβληθή καί Ιξω τής πατρίδος του. Οί 
φιλόμουσοι λοιπόν αυμπολίται, οί όποιοι 

κατέλαβαν μέ κάποιαν δυσπιστίαν τάς θέ
σεις των καί ώπλίσθησαν μέ τήν συνήθη 
των_ αυστηρότητα, προκειμένου μάλιστα 
δι' ένα Βαλκάνιον, τά έχασαν κνριολεκτι- 
κώς όταν ό κ. Τζωρτζέσκο έκτελών τήν 
εισαγωγήν τών «Άρχιτραγουδιστών τής 
Νυρεμβέργης» ώδήγησε τήν όρχήστραν 
μέ ορμήν, ρυθμικήν ακρίβειαν θαυμαστήν 
καί διαύγειαν πού άνεδείκνυαν όλον τόν 
πολυφωνικόν πλούτον τού έργου. Περιτ
τόν νά σημειωθή ότι τά χειροκροτήματα 
πού ξέσπασαν διά τήν έκτελεσιν τής εισα
γωγής ούτης ήσαν τόσον θερμά καί έν- 
θουσιώδη, ώστε θά ήσαν ύπεραρκετά διά 
νά τιμήσουν τόν ξένον μαέστρον καί διά 
τό υπόλοιπον πρόγραμμα, τό όποΐον ύπήρ- 
ξε μία καλλιτεχνική άπολανσις ασυνήθης. 
Τό μυστικό τής έπιβολής ώς μουσικής 
προσωπιχότητος έπί κεφαλής τής ορχή
στρας τού κ. Τζωρτζέσχο έγκειται είς τό 
Ισχυρό του ταλέντο χαί είς τήν πλουσίαν 
μουσικήν του διαπαιδαγώγησιν. Γιατί είνε 
γνωστό ότι ύπήρξε ένας λαμπρός βιολον
τσελίστας πού βγήκε άπό τήν σχολή τού 
Οδγχο Μπέχχερ καί θά ¿συνέχιζε τήν 
χαρριέρα τον ώς τέτοιος, άν μιά σοβαρά 
νεύρωσι τού άριστεροΰ του χεριού δέν 
τόν ήνάγκαζε κατά συμβουλήν τών Ιατρών 
νά έγκαταλείψη τό άγαπηιιένο του όργα
νο. Αύτό έγινε άφορμή νά στραφή χρός 
τήν όρχήστραν, όπου ώλοχλήρωσε τήν καλ
λιτεχνική του προσωπικότητα. Μαθητής 
τής Νίκης Ρ . Στράους είργάσθη, ¿μελέ
τησε, έχοπίασε γιά νά φθάση στό σημε
ρινό ζηλευτό σημείο τής σταδιοδρομίας 
του. Θεωρείται ένας άπό τούς καλλιτέ·

η  νέους διευθυντάς ορχήστρας, 
ό πρόγραμμα δέν παρουσίαζε τίποτα 
τό εξαιρετικό. Καί έπί πλέον έλειπε χαί 

ενας Μπετόβεν. Καί άπό τής άπόψεως 
αϋτής ή ζημία είνε μεγάλη, γιατί ό Τϊωρ- 
τζέσχο φημίζεται ώς ένας ιδεώδης αρχι
μουσικό; τών συμφωνιών τού διδασκάλου. 
Ή  συμφωνία τού προγράμματος ήταν ή 
2“  τού Μπράμς. Οί θαυμαστοί τού συν
θέτου τήν θεω-τύν ότι δέν έχει τήν δύ· 
ναμιν τής έχφράσεως καί τό βάθος τής 
πρώτης. Οί Βιεννεζοι εξ άλλου τήν βρή-

Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ Κ’ έ· 
θνικόν αίσθημα 
ριζωμένο μέσα 
σέ κάθ’ εύψενική 
ψυχή είν’ άδυνα- 
το νά μή φέρη 
καλούς καρπούς. 
’Από αύτό 8σο 
περσότερο λαχ- 
ταρίζ’ ή καρδιά 
τοΰ Νέου, τόσο

-•i*- —V »  «y-.·.,,. W» ί/ιοττ.ννι UAAUU την ρρη-
εύκολο πράγματα. Ξέρω καν χαριτωμένην χαί τήν άπεκάλεσαν μά- 

άπαιτεί βαθείαν ιιουσιχήνλισια χαί «Βιεννέζικη» (πιστή είχών τής

καλήτερα αύτή καί ό νοΟς του είν* έ
τοιμα καί ικανά νά δεχθούνε μέσα 
τους, καί νά φυλάξουνε τή μορφή τοΰ 
Εύγενισμοΰ. Ό τ ι  ό φωτισμός τοΰ ά· 
νοίγει τά λογικά μάτια, άρπάζει 6 
πάμπτωχος τόν άναπάντεχο θησαυρό, 
καί μέ χαρά καί άγάπη τό προσφέρει 
δώρο των άδελφών του. Έ τ σ ι  ό γενι
κός Εδγενιομός, χυμένος στή ψυχή 
τοΰ ’Ατόμου, βγαίνει άπό τά θερμά 
του στήθη μ’ έθνικό καί ιδιαίτερο σχή
μα, ώστε τό Έ θ ν ο ς  νοητικά νεκρό σι
γά σιγά σ' όλα τά μέλη του άκούει 
τήν ένέργεια τής ζωηφόρας πνοής. 
’Ιδού μέ ποΤο μέσο τό Έ θ νο ς  μπορεί 
νά κινήση πρός τή μόρφωσή του· δτι 
δέν είναι τρόπος ή ακτίνα του λόγου, 
άγκαλά παρομοιάσθηκε τοΰ Ή λιου, νά

Ϊωτίση μόνη της καί άμεσα ένα " Ε 
νός, καθώς φαίνεται είναι ή γνώμη 
(γεννημένη ίσως άπό αύτή τήν παρο

μοίωση) στά μάταια καί μωρά κεφά
λια δσων άπό τό γένος μας φαντά
ζονται τοΰ Πολιτισμού τής Εύρώπης 
μέτοχοι δχι μόνον, άλλά πρώτοι.

Βέβαιοι δτι τό έθνικόν αίσθημα εί
νε θεμέλιο τής 'Αναγέννησης τοΰ Λα- 
©Ο, χρέος μας κρίνομε, δσαις φοραίς 
προβάλλει εύγενικό γέννημά του, νά 
τό απαντήσουμε καί νά τό χαιρετή
σουμε άδελφικά. Ό  νέος κύριος ‘Αν
τώνιος Μανοΰοος(’), φωτισμένος άπό 
τήν άνάγνωση τοΰ ύψηλοΰ φιλολόγου 
Φαριέλ(όπθύ νά τό ποΰμε αναμεταξύ 
μας ¿κατάντησε σέ βαθύτερη γνώση 
τής γλώσσας μας άπ’ δση δέν έχουνε 
πολλοί δικοί μας όπού μουρμουρίζου
μ ε  ψευδοελληνικά) καί τοΰ άξιέπαινου 
Κυρίου θωμαζέου, ήθέλησε νά δώση 
ιίς  τό ψώς σ’ έθνικό σχήμα τά τρα
γούδια του γραικηςοΟ Λαοΰ, θέτοντας 
στή νέα Συλλογή δχι μοναχά δσα έ- 
κεΐνοι οί έξευγενισμένοι Ά ν τ ρ ες  έ· 
τυπώσανε, αύξημένα άπό τροπολόγη- 
οαις άλλαις όπού ηΰρε, καί άπό πα- 
ρατηρησαις έδικαϊς του, ώς έρμηνίαις 
τών πατρικών μας ήθών, άλλά καί άλ
λα τόσα τραγούδια όπού μέ κόπον ά
κρο, θυσία καιρού, καί ζήλο, έμπόρε- 
σε άκόμη νά συνάξη. Τ ί ώραιότερο 
χάρισμα γιά τό Γένος! Τό προσεχτι-

(>) "Οηοιος άγοκάιι «οί κοιαλοβοίνιι τήν «ό
λη κοίηοη καί τήν καθαρή φαντασία δτιου ξέριι 
καί άνθολογίιι ταις χάραις ταίς «αρθίνικαΓς 
μιας άμόρφωτής γλώσσας καί ταίς τυπόνει ο’εί* 
κάνα λαμπρή στίχων ώραίων, τά βρίσκιι βλα έ- 
νωμένα στ4 ποιηματάκι«Ό θάνατοςτήςΤυφλής» 
του νέου τούτου ποιητή συμπολίτη μας· μάς πω 
ν ιί  δτι ή ώρα &έ μάς καλιΐ νά ποόμε γ ι ' αύτό
T t tp io o ó T s p a .

εύκολου καί ύγιοΰς ζωής πού περνά κα
νείς στην ώραίαν πόλιν τού Δουνάβεως).
, Παρ’ όλα αυτά καί ή συμφωνία αύτή 
Ιν  «νγχρίοει πρός τάς άλλας κουράζει, 
παρ’ όλον πού ο Μπράμς κατώρθωσε νά 
δώση κάποιαν ελαφρότητα καί εύθυμίαν, 
πράγματα τόσον άντίθετα πρός τήν βο· 
ρειογερμανιχήν του βαρνθυμίαν, πού όταν 
ήτο ¿ξαιρετικά εύθυμος ¿φρεντονάριζε τό 
τραγουδάκι « Ή  χαρά μου είν’ ό τάφος». 
Καί &ν έχουμε χατι νά πούμε, είνε οτι δ 
Ρουμάνος μαέστρος στήν ερμηνείαν τού 
Μπράμς ύπήρξε απαράμιλλος. Μάς πα
ρουσίασε μίαν 3·  ̂συμφωνίαν άγνώριστην. 
’Ιδίως τό 3®* καί ¿ον μέρος δέν τά αχού
σαμε ποτέ καλλίτερα.

Έπηχολούθησεν ό «Θάνατος καί ¿ξαΰ- 
λωσις» τού Ρ· Στράους καί «Ό  Μαθητενό- 
μενος μάγος» τού Ντυκάς. Είς τόν Στρά
ους δ κ. Τζωρτζέσκο διετήρησε δλην τήν 
ενότητα τού έργου χαί άπέδωσε όλην τήν 
δραματικότηνα καί τού; πλουσίους καί 
μοναδικούς όρχηστριχούς χρωματισμούς. 
Έ χ ε Ι όμως πού άνεδείχθη πράγματι ύπέ- 
ροχος, ήταν στό ώραίο σκέρτσο τού Ντυ- 
χάς, τόν «Μαθητευόμενον μάγον», ¿μπνευ- 
σμένο άπό τήν θελκτικήν μπαλλάταν τού 
Γχαίτε.

*0 κ. Τζωρτζέσκο, όπως είπε κάποιος, 
παίζει μαζυ μέ τήν όρχήστραν καί οί ερ
μηνείες του μεταβάλλονται είς θαυμάσιες 
φωτιστικές εικόνες, εύληπτες, αρμονικέ; 
καί κομψές. Ο Ι 'Αθηναίοι δέν θά ξεχύ
σουν τήν άπόλαυσι πού τούς χάρισε.

Θά ήταν σημαντική παράλειψις, άν δέν 
Ιδινα ένα μεγάλο μπράβο στούς φιλότιμου; 
μουσικούς τής ορχήστρας γιά τόν τρόπο 
πού έπαιξαν καί γιά τόν ενθουσιασμό μέ 
τόν όποιον ήκολούθηααν τόν ξένο μαέστρο.

Μ ι* . Κ Υ  P I A  ί  .» . i i .

κό μάτι τοΰ νέου, Δηού άκούει μέσα 
του τήν άνάγκη νά γνωρίση τά σπλάγ
χνα του ΛαοΟ, Θέλει τά ίδεϊ λαχταρι
στά στά τραγούδια έτοΰτα, καί Θέλει 
εΰρει έκεϊ μέσα τυπωμένη τήν ήΘικΛ 
του δπαρξη στούς αιώνες τής δουλεί
ας· θέλει άχούσει έκείναις ταίς ίδιαιο 
φωναΐς δπου τής έρημιας έλεγε τό: 
παλληκάρι στά δρη δπου Ιπ νεε τόν 
αέρα τής πρώιμης έλευθερίας του· θέ
λει γνωρίσει ταίς ήροΤκαΐς ψυχαίςι 
δπου έπρωτοάνθισε ή πολιτική τής· 
'Ελλάδας άνάσταση· θέλει άκούσει του 
Γραικού πόσο τό δάκρυ είναι θερμό, 
πόσο χαριτωμένο τό γέλειο· θέλει μά· 
θειτήγλώσοα τής Νέας 'Ελλάδας δπως 
άληθινά μιλιέται στά διάφορα μέρτΐ 
της καί τέλος θέλει θαυμάσει δτι μία 
γλώσσα παντού βασιλεύει στό νεοελ
ληνικό γένος,—δτι ή διαφοραΐς τών 
διαλέκτων είναι άψήψισχαις έμπρός 
στήν γενικήν όμογένεια, καθώς ηΰρει 
ό σοφώτατος Φ οριέλ .Ά π ό  τούτην τη 
έντύπωση θέλει γεννηθή μέσα του 
χρεία νά μαζώξη ταίς νοητικαΐς δυ- 
νάααις του πρός τό καλό τοΰ Έθνουα  
καί τέλος ν’ άναπνέη έθνικά, ώστφ 
άπό τήν άτομική καλοπροαίρετη ούνη 
τρεξη λάβη ή 'Ελλάδα, καθώς μιά κα ί 
αύτή γλώσσα, μιά καί αύτή ήθική ζωή* 

’Ιδού ό καρπός δπου θέλει φέρει, 
τούτη ή μελέτη ©’'δαους νέους μέ ά
δολη καρδιά καί voö καθαρό ποθοΰν 
άληθινά νά σηκωθούν άπό τήν άμά- 
θεια. Ά λ λ ά  δσο είνε βέβαιο δτι ύπάρ. 
χει στό γένος μας μιά υγεία  ρίζα πα
τριωτισμού, άπ* δπου θέλει βλαστή- 
σει ή άληθινή ήθική ’Αναγέννησή του, 
άλλοτόσο κατά δυστυχία είνε Βέβαιο 
δτι βλέπουμε σέ κάποιους τό πλασμέ
νο πρόσωπο καί τό λαμπρό φόρεμβΒ 
τοΰ πατριωτισμού, καί άνίσως τούςι 
γυμνώσουμε θέλει συχαθοΰμε έν* ά-> 
ißuyo καί σάπιο σκέλεθρο. Τό άκάθαρτο, 
τούτο τέρας ρίκτει τά θανατηφόρα του! 
νύχια σ 'δποιο Αξιόλογο πράμμα προ
βάλλει στήν πολιτική ή  στή φιλολο
γία. Σ έ  καιρόν δπου στό Έ θ νο ς  δέν 
έδωσαν ρανίδα αίμα, ούτε όβολό, 
καυχούνται δόξα και ύψος έδικό τουά 
έκείνο τών Αθάνατων ’Ανδρών όπο<5 
¿θυσιάσανε ζωή καί ούσία τους τήψ 
Κοινής Πατρίδας—παρομοίως στήν ά
μετρη μωρία τους καί τύφλα στοχά
ζονται τά ξακουσμένα θάματα, σέ τά, 
χναις κ* έπιστήμαις τών 'Ελλήνων,θά< 
ματα έδικά τους, καί Αναπαύονται ά< 
πάνου στ’ άθεμέλιωτο θρονί, όπού 
κτιοε ή ματαιοφροσύνη τους. Καταπαν 
τώντας τήν έθνική γλώσσα καί τά έά 
θνικά αισθήματα τοΰ παλαιού 'Ελλη 
νισμού, όπου δέν έννοοΰν,— άξιοι κα
θώς δέν είναι νά βγάλουνε δικό τουςι 
αίσθημα καί νόημα κανένα, ούτε να· 
γνωρίσουν τά κάλλη τής νέας γλώσ
σας, δχι νά τήν έξευγενίσουνε.

Ό  βαρβαρισμός έτοΰτος, χειρότε
ρος πολύ άπό τό άθέλητο έκεινο τοΟ 
λαοΰ, έπειδή Ιχ ε ι  τήν όλέθρια δύναμη 
νά τυφλώνη τούς άπλούς καί άγνώι 
στους, καί νά κάμη ώστε τό 'Εθνοο  
άντίς νά προκόψη' οτόν άπειρο δρό
μον όπου τοΰ άνοιξαν τά Ιερά καί Α
θάνατα Ανδραγαθήματα τών Ήρώωπ 
του, πρός τό Φώς της Άληθείας, λέγω, 
πρός τήν ’Αναγέννησή του, νά ροβο- 
λήση πίσω στό σκότος, μάς δείχνει, 
τήν ώρα που γράφουμε, παράδειγμα 
ζωντανό καί τύπο φανερό τής δολε
ρής ούσίας του, μέ τόν τρόπον όποΟ 
δέχεται όλοένα τό πολύτιμο φιλοδώ
ρημα προσψερμένο τοΟ "Εθνους άπό 
τόν φιλόπατρι Κύριον ’Αντώνιον Μα« 
νοδσον. Ποΐοι άρνήθηκαν νά γένουνω 
συνδρομηταΐς λέγοντας όπού έκαμαν 
δρκο* άλλοι δτι «θέλουνε οκεφθουνε»« 
δέν είπανε είς τί, καί μάς άναγκάζοικ 
νε νά τό πούμε έμεϊς. «Νά σκεφθούνε] 
άνίσως άπό τό θησαυρό τους ήταν» 
δίκαιο νά θυσιάσουνε δώδεκα Σελίη 
νια». Καί μέ τήν στοματικήν άπόκρισιν 
« όπού θέλει σκεφθούνε» η μέσα Αφα
νέρωτη Απόκριση ήταν σύγχρονη —  
« Ό χ ι» .— Ά λ λ ο »  συνδρομηταΐς μόλις 
έβγήκε τό πρώτο φυλλάδ» γιά  νά τό  
κατακρίνουν ηδραν δτι τό τραγούδε1 
περιείχε α ίσ χ ρ ό τ η τ α ις , κ ’ έτσι μάς' 
έμάθανε πόσο έχουμε νά κλαΐμε τή| 
Φτωχή καί κακοροίζικη ψυχή τους. Α έν  
τούς έμοιαζε βέβαια ό Καραής, όποά 
άγκαλά γεννημένος σ ' έκείνο τό νησί 
τής Χίου, ξακουσμένο γιά τήν ίουδαθ 
κή φιλοκέρδεια γενικώς τών κατοίκων 
του, άφιέρωσε τή ζωή καί τό βίο το· 
στό φώτισμα τής 'Ελλάδας. Ά λ λ α  
ψευδοφίλολόγοι ¿καταδικάσανε τήν I  
θνική γλώσσα, γιατί βέβαια τούς τρο
μάζει μιά κρύφια προαίσθηση, όπού 
τά φυσικά καί Απλά τραγούδια όπου 
έβγα λ 'ή  καρδιά τοΰ Γραικικοϋ Λαού 
καταντροπιάζουνε τά βάρβαρα πο)ή»
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Λεό νε -Μ τϊα ττίστο :  ^ λ μ π έ ρ τ ι ,
ό αισθητικός απολογητής τής ’Αναγέννησης.

','οηε-,'.ΐιτστιίστσ 
Άλμπέρτ·..6 πρώ
τος θεωρητικός 
τής ’Αναγέννη
σης κ ’ ένοαρκω- 
τής τοΰ Ανθρώ
πινου ιδανικού 
του !£ ' αιώνα, 
καταγόταν Από 
τούς Άλμπέρτι, 
γερή χωριάτικη 

γενιά πού ϊδωσε στη Φλωρεντία μ£- 
γάλους νομοθετες καί πλουσιώτατους 
τ,οαπεζίπς. Ή  οικογένεια του είχε 
άνακατε-τεί μέ πάθος ατού; έοωτερι- 
κοός πολέμους τής άνειρήνευτης πο
λιτείας τοΰ Κόκκινου Κρίνου, κι ό 
Μπενεντέττο 6 πρεσβευτής, ό πάππος 
τοΰ ίίρωά μας. είχε ξοοιστεί άπό τό 
Κάζο ντέλι Άλμπίτοι. Έ ν α ς  άπό τούς 
πέντε γιούς του, ό Λορέντσο. πούχε 
κι αύτός ξοριστεϊ μέ τή σειρά του 
στά 1431, γίνηκε τραπεζίτης στή Λομ
βαρδία. Ά π ό  μιά παράνομη σχέση Του 
.γεννήθηκε στή Γένοβα, τό Φλεβάρη 
τοΰ J 404. 6 Μπαττίστα Άλμπ έρτι. Άρ· 
[γότερα πρόστεσε στδνομά του καί τό 
Α εόνε . Νόθος, αύτό προαναγγέλλει 
κ ι  δλας τό μεγάλον άρχοντα. Μόνο 
Ανθρωπο: άπό μεγάλη σειριά μπο
ρούνε νάναι νόθοι. Ό  δικός μας. ζών· 
τας κάτω άπό τήν Απειλή τοΰ Μοζο, 
γυμνάζεται άπό μικρός στά όπλα. μα
θαίνει νά δαμάζει τά άλογα καί νάν- 
τέχει οτόν πόνο.

Ά λ λ ά  ή καταφυγή του είναι ή με
λέτη, μέ κείνη κι δλας τή δαιμονι
σμένη δίψα' τής γνώσης ποΰχαν οί 
ποώτοι οόμανιστές τοΟ ΙΕ ' Ιταλικού 
αίώνα. Ή  Μουσική, ή Τέχνη, τά Μ α 
θηματικά, αύϊό είναι τό πάθος του. 
Κ ι  ό Έρω τα ς ; Χρειάζεται κι αύτός, 
,γιατί άποτελεΐ μέρος της μεγάλης 
πείρας; μιά άγαπητικιά, πού σέ λίγο 
γίνεται μισητή καί πού μποοεΐς νά τήν 
Αναγνωρίσεις στήν «Ντείφίρα, ή ή 
τέχνη νά γλυτώσεις άπό ένα έοωτα 
πού άρχισε κακά-, ύστερα μιά άλλη 
τέλεια χι άψογη, πού, άπό βεβαιότητα 
πώς δέ θά τήν Ανταμώσει ποτίς, τήν 
έπινοεϊ στήν «Έκατονφύλλα, ή ή τέχνη 
τής Αγάπης, διδαχή γιά τά νέα κορί
τσια»... "Υστερα ύπάρχουν τά Γράμ
ματα, πού δέν προετοιμάζουν παρά 
νιά τή δυστυχία καί πού οέ λίνο δέ 
θά τούς Αφιερώνονται παρά «οί ήλί· 
θιοι, οί καμπούρηδες, οί σακάτηδε-, οί 
άνίκανοι καί κείνοι πού οί γυναίκες 
τους δέν τούς θέλουνε καθόλου γ Γ  άν
τρες τους ·. Μονάχα πώς, άν δέν έζα- 
σφαλίζουνε τόν πλούτο, προμηθεύουνε 
τά έρημα τή δόξα, τόν Αγιασμένο αύτό 
άοτο τού φουκαρά τοΰ άνθρώπου τών 
Γραμμάτων καί τήν πιό Αγαπημένη 
λιχουδιά .της Αναγέννησης. Διορι
σμένος έν τ<ω μεταξύ γραμματικός 
σ ;ή ν  παπική Αύλή, τρελαίνεται μέ τή 
u a /εία τής Ρώμης κι αφιερώνεται στή 
ζω/ραφική, στή γλυπτική, στήν άρχι- 
τεχτονική κυρίως, γιατί τό μεγαλείο 
Γ*Κ Αρχαίας πολιτείας είναι Αρχιτε-

ευ.αι οικο-

μστά τους- όπου έκείνα θέλει μείνουν 
Ακέραια καί ζωντανή εικόνα της έθνι-
κής άτεχνης Χ*Ρ1ζ. ΐου ·̂
γίννημα άχαρο της άθλίας όδυνης του 
ρυαλοΰ τους. θέλει τά φεύγει καθένας 
?.είψανα καί τέρατα, καθώς είναι.

Μάς έφάνη δίκαιο καί άυαγκαιο να 
βγάλουμε, μέ τούτο τό άρθρο, μιά φω
νή φανερόνοντας τήν γνώμην όσων 
έχουνε νοΰ καί συνείδηση, μιά φωνή 
νά διαμαρτυρήση εναντίον είς _έτού· 
τους τούς έχθρούς τοΟ άληθινου Κα
λού καί τ η ς  Αναγέννησης τοΰ Έθνους, 
νά διακοίνη τόν άληθ.νό καί Αφιλό
κερδο Πατριωτισμό, Από τόν άλλο 
ψεύτικο καί φιλάργυρο, άφίνοντας τόν 
.γνωστικόν Αναγνώστη νά κάμη τήν 
'έφάρμοση δπου τήν βλέπει — καί σύγ
χρονα, νάέμψυχώσπ τόν έξαίρετο νέο_, 
*ιήν τόνε δειλιάσουνε τά έμπόδιαόποΰ 
ψέρνει μιά Ινάντια  ώρα, άλλά νά προ- 
γωρήση πάντα στό φωτισμένο στάδιον, 
όπού έππρε. μέ πίστη καί μέ θάρρος 
στά θεμέλια της Αλήθειας καί στή 
βοήθεια δσων άγαποΰν αύτόν καί τό 
"Εθνος. I. ΠΟΛΥΛΑΕ

χτοιικής τάξης. Ή  Ρώμη ----  ---
δομή. ό Ρωμαίος υπήρξε χτίστης. Ό 
ταν ό πάπας Ευγένιος à Δ ' διώχνεται 
άπό τούς Κολόννα, ό Άλμπέρτι τόν 
■Ακολουθεί στή Φλωρεντία, δπου γνω
ρίζει τόν Ντονατίλλο. τόν Μπρουνελ- 
λέσκι, τό Γιμπέρτι, τό Λουκά ντέλλα 
Ρ>μπι». δλη κεύ.η τή θαυμαστή πλει
άδα τού; μεγάλους καλλιτέχνες πού 
κάθε βράδυ Ανταμώνονται μέ τούς Αν
θρώπους τών Γρααμάτων, πότε στήν 
Πλάτσα ντέλλα Σινιορία. πότε στό 
μοναστήρι τού Ξάντο Σπίριτο, ή στό 
μαγαζί τού μπαρμπέρη-ποιητή Μπουρ- 
τσιέλλο. Πάνω ο’ ένα·, πίνακα, κρέμα- 
σμένον έκεϊ στόν τοίχο, ït v a i γραμ
μένο τό θέμα τής συζήτησης πού θά 
πιάοει σέ λίγο ό Πότζε μέ τόν Άου- 
ρίσπα...

Καί γιά τί θά συζητήσουι ε στήν ευ
γενική Φλωρεντία παρά γιά τήν Ώ· 
μορφιά καί tà  λεπτότερα μυστικά της, 
πού αρχίσανε κι δλας να τά ανακαλύ
πτουνε μέσα στόν Πλάτωνα; Ό  Πλά
τωνας είναι ό θεός κι 6 Φιτσίνο είναι 
δ Προφήτης του. μά ό Άλμπέρτι είναι 
άπό τώρα ό Εύαγγελιστής, «’Αξιαγά
πητος. ωραιότατος, γεμάτος πνεύμα, 
άρχοντογεννημένος,γράφει 6 μοναχός 
Άλιόττι, είναι ή τιμή τής Φλωρεντίας 
καί τής ’Ιταλίας».
Μά δλα αύτά τά λό
για  δέ θάταν πα
ρά μυρωμένη αύρα 
στίς δχθες τοΰ Άρ· 
νου, άν δέν τά στρώ
νανε κάπου σέ μαύ
ρο καί ο ' άσπρο, 
ύστερα άπό ώριμη 
σκέψη καί νιά τή

Μικρούλα την άν- 
ρώπινη αιωνιότη
τα. Τούς στοχα

σμούς, δέν τούς έμ· 
πίστευόνταν άκόμα 
σέ κείνες τις σοφές 
μηχανές πού έμελ
λε σέ λίγο νΑρχί- 
σουν νά χύνουν Από 
τις όχθες τοΰ Ρήνου 
στούς μελλούμε
νους αιώνες τά μαύ
ρα μελάνιατών πιε
στηρίων τους. Ό  
Άλμπ έρτι δέν τύπω
σε δσο ζοΟσε παρά 
τήν «Ντείφίρα- καί 
τήν «Έκατονφύλ- 
λα» του, πού άνα- 
φέραμε καί παρα
πάνω. Είναι Αλήθεια πώς τό έργο του 
De statua (περί γλυπτικής) είναι προ
γενέστερο άπό τό 1-134- τό De pictura 
(περί ζωγραφικής) είναι τοΰ 1435 και 
τό De re ieditlcatoria τοΰ 1450.

Ή  θεωρητική γνώση δέν τόνε χορ
ταίνει ώστόσο. Αύτός ό μεγάλος κρι
τικός ξέρει νά δουλεύει τό κοπίδι, τό 
πινέλο, τό κομπάοο. Ό  Μαλατέστα (ή 
Κακή Κεφαλή), ό ξακουστός κοντοτ- 
τιέρος πού Αγαπά τις τέχνες σχεδόν 
δσο καί τόν πόλεμο, τοΰ έμπιστευεται 
τήν έκκλησιά τοΰ "Αγιου Φραγκίσκου 
στό Ρίμινι, κι ό Άλμπ έρτι έφαρμδζει 
έδώ τις άρχές πού γέννησε τό πνεύμα 
του. Τ ί σημασία Ιχ ε ι  λοιπόν άν ό 
Παύλος ό Β ' παύει μέ μιά μονοκοντυ- 
λιά τούςάποστολικούς γραμματικούς; 
Ό  Άλμπ έρτι δέν Ιχ ε ι Από καιρό συγ
γράφει γιά τέτοιες κακές ώρες Ινα  
I3e tranquilitate atiimae (περί ήρεμίας 
τής ψυχής), πού τού έπιτρέπει νά λα
βαίνει μέρος, μέ δλη τή γαλήνη τοΰ 
πνεύματός του, στις σοφές συνομιλίες 
καί συζητήσεις τοΰ κήπου τών Καμαλ- 
δούλον καί νά όδηγεί μέσα στά μυ
στήρια τοΰ Φόρουμ, πού είχε έδώ κ’ έ- 
κεί Ανασκαφεί,τό Λαυρέντιο τών Μέδι- 
κων καί τόν Μπερνάρντο Ρουτσελλάί;

Πρί νά έγκαταλείψει αυτή τή γή 
καί υ’ άποχαιρετήσει τήν αρμονική 
φύση καί τό γαλανόν ούρανό πού τόσο 
Αγάπησε, ό Λεόνε-Μπαττίστα Άλ· 
μπέρτι μβς παράδωσε τό μυστικό του 
έσωτερικοό του όράματος. κ ’ έπειδή 
είναι ένα μυστικό ώμορφίδς δέν πρέ
πει διόλου νάφήσουμε νά τό χάσουμε, 
πρέπει νά σπάσουμε τΙς έφτά σφρα
γίδες τής αίσθητικής αύτής διαθήκης.

Πριν Απ’ δλα μάς καλει νά ζή· 
σουμε, όχι μέσα σ ί πολυτέλεια, πυυ- 
ναι πράμα αάταιο, παρά μ έ  μ ε γ α λ ο 
π ρέπ εια . Ό  Αρι°μός κ’ ή τελειότητα 
τών Ιργω ν τής τέχνης είναι τό μέτρο 
τοΰ μεγαλείου τής πολιτείας. Πρέπει 
μέσα μας νάναι άσβηστος, καθώς ή 
φλόγα μέσα o ró  άδυτο, «ό Απεριόρι
στος πόθος νά χαιρόμαστε τήν άπειρη 
ώμορφίά». Αύτός ό ίδιος γινόταν καλά 
άπό κάθε άρρώστεια μέ τήν ιδέα πώς 
θά δεΐ πολύτιμα πετράδια, λουλούδια, 
ή μιά γελαστή χώρα. Τό ώρσισ δέν 
είναι μιά γνώμη ή ένα γούστο, παρά 
μιάηηίπιί» innata qu.cdaiu ratio, ένα 
βαθύ κ ’ έμψυτο αΐστημα πού όδηγεΐ 
στή γαλήνευση τής ψυχής, καί πού κα
θορίζεται Από κάτι άνώτερο κ ’ ύπερ- 
βατικό. Ή  innata ratio είναι ένας τρό
πος νά συλλαβαίνεις τήν οικουμενική 
άρμονία. Ό  καλλιτέχνης είναι ό πιό 
Ικανός γιά νά κλέβει τά μυστικά τής 
φύσης, νΑ μ ιμ ε ίτ α ι  τή δημιουργική 
πράξη της. ναποκσλύπτει τις κρυμμέ
νες αιτίες τού ορατού, Αύτό πού όφεί- 
λει νά παρατηρεί καί νά συλλαβαίνει 
δέν είναι ή natura naturata, παρά ή 
natura naturaris, δέν είναι τό δημιούρ
γημα, παρά ή δημιουργία. Ή  αισθη
τική ήδονή θά προκύψει άπό μιάν όμο- 

φωνία Ανάμεσα στή 
συνείδησή μαςίιοΐίο 
innata) και τή ζω
τική όρμή τής δη
μιουργικής φύσης 
(natura nalurans). 
Γ  Γ  αύτό λοιπόν «ρέ
πει νά  συλλάβουμε 
δ.τι λογικώτερο 
μπορεί νά κατέχει 
ή φύση,δηλαδή τούς 
Αριθμητικούς τύ
πους ή νόμους πού 
κυβερνούνε τις δη
μιουργίες της.

Σ έ  κάθε τέχνη, 
πρέπει λοιπόν νά- 
ναζητοΰμε πριν Απ’ 
δλά tónumerus. τόν 
Αριθμό, πού είναι 
ή αρμονία τής πο
σότητας, τή finitio 
ή ποιότητα, πού εί
ναι ή άρμονία των 
π ερ ιγ ρ α μ μ ά τ ω ν , 
τήν collocatio. πού 
είναι ή άρμονία τής 
στάοης. Ή  concin- 
nitas, τέλος, θάναι 
ή συγχώνευση Από 

τις τρεις άΰτές αρμονίες ή ή ώμορφιά 
τοΰ συνόλου.

Εφαρμοσμένη στή γλυπτική, ή θεω
ρία αύτή Αναγκάζει τόν καλλιτέχνη 
νά μελετήσει πρώτα-πρώτα τις Ανα
λογίες τοΰ σώματος. Ύ στερα άπό τό 
μέτρημα, ή finitio θα τοΰ καθορίσει τά 
περιγράμματα του, τις στιγμιαίες ποι
κιλίες πού προξενούν οί στάσεις κ ’ οί 
κινήσεις, κ ’ ή collocatio, τή νόηση τοΟ 
συνόλου. Πολύτιμη Ανακάλυψη: Ινα  
άγαλμα δέν είναι τέλειο παρά σ’ ?να 
μέρος, σέ κείνα πού Αρχικώς τοποθε
τήθηκε θεληματικά Από τόν καλλιτέ
χνη καί πού τΑ Μουσεία μάς κάμανε 
νά τό ξεχάσουμε.

Ή  ζωγραφική παρουσιάζεται στό 
θεωρητικό μας πιό δύσκολη Από τή 
γλυπτική. Οί τρεις διαστάσεις είναι 
έδώ περιορισμένες σέ δυό, τό Ανά
γλυφο είναι έδώ μιά ψευδαίστηση τοΰ 
Ανάγλυφου. Ό  ζωγράφος όΦείλει νά 
διαλέξει ϊναν φωτισμό καί μίαν άποψη 
καθορισμένη καί νά όργανώσει τό σύ
νολο μέσα στό έσωτερικό καί σύμφωνα 
μέ τόν άξονα ή κεντρική γραμμή τής 
όπτικήςέκείνηςπυραμίδας πού ή κορφή 
της είναι μέσα στό μάτι κ ’ ή βάση της 
σχηματίζεται άπό τήν προβολή τοΰ Αν
τικείμενου πάνω σ’ Ινα  έπίπεδο. Ε 
πειδή, στή μακάρια κείνην έποχή, θεω
ρητικοί καί πραχτικοί ζούσανε μο
νοιασμένοι, κ ’ οί τελευταίοι Ακούανε 
τά σοφά μαθήματα τών πρώτων, ή έπί- 
δραοη τοΰ Άλμπ έρτι φανερώνεται 
στήν προοπτική του Πιέρο ντέλλα 
Φραντσέσκα καί τού Ούτσέλλο. Ά μ α  
έτσι καταστροθούν οί σχέσεις, ή cir- 
conscriptio χαράζει τά περιγράμματα

•O Aeóve - Μπβΐΐστα Άλμπέρτι. 
σχέδιο dfló άνάγλυφΟ τού îâiov.

κ’ ή c o n ip o s it io  βάνει σέ τάξη τΙς δια" 
φορετικά φωτισμένες καί χρωματισμέ· 
νες έπιφάνειες. Τάντικείμενα όφεί» 
λουνε νάναι τόσο λιγώτερο φωτισμένοι 
δσο περισσότερο είναι μακρινά, πά« 
νά πεί έχουμε έδώ τήν Α τμ ο σ φ α ι
ρ ική  π ροοπ τική , καί τό χρώμα νά
νοι σχεηκό  κι δχι Απόλυτο. Κάτω Από 
τόν ήλιο, μέσα στά λειβάδια, ενα πρό
σωπο μοιάζει πρασινωπό, κ’ έχουμε 
πάλι έδώ μιάν αρχή πού τήν ξαναβρή· 
καν σι σύγχρονοι «πουαντιγιστές», 
ένας Βάν Ρύσσελμπέργί, λόγου χάρη, 
ή Ακόμα ένα Βάν Γκό γκ  ή ένας ΒΑ» 
Ν ιόνκεν. Μιά άλλη δυσκολία προκύ 
πτει Από τήν κίνηση πού πρέπει νά 
ποδώσεις μέ τήν ακινησία. Έ δώ  πρέ 
πει νά βρεθεί ένα σύστημα όρατών 
γραιιμών. «Ή  κίνηση Από τά μαλλιά, 
τις χαίτες, τά κλαριά, τις φυλλωσιές, 
τά ρούχα άρέσει μέσα σέ μιά ζωγρα
φική·· Ό  Αναγνώστης πού Αναγνώ
ρισε στή φράσην αύτή τή Γ έ ν ν η σ η  
τής  Α φ ρ ο δ ίτ η ς  ή τήν Ά ν ο ι ξ η  του 
Μποττιτσέλλι, άς μή νομίσει πώς 6 
ζωγράφος Ιχ ε ι  έμπνεύσει τό θεωρη
τικό. «Είναι καλό 6 ζέφυρος ή τό μαϊ
στράλι νά φυσούνε σέ μιά γωνιά τής 
εικόνας καί νάνεμίζουνε τά ρούχα ποο 
ΘΑνταμώνίυνε». Έ ν α  μονάχο κίνημα 
παρασταίνει τήν όρμή τού κορμιού:

« Έ κ α μ α  τούτη τήν παρατήρηση, 
πώς άν σηκώσουμε τό ένα χέρι, δλα 
τα μέρη ποϋναι Από τό πλευρό τοΟ, 
Ισαμε τό ποδάρι, Ακολουθούν αύτή τήν 
κίνηση, καί πώς Ακόμα καί τό πέλμα 
παρασόρεται Από τό χέρι νάνασηκωθεΐ 
Από τό χώμα».

Αύτό είναι ένα μεγάλο μυστικό πού. 
μονάχος του δίχως Αμφιβολία, τό Α
νακάλυψε ξανά κι ό Ροντέν καί τό έμ» 
πιστεύτηκε στόν Gsell στίς «Συνομμ 
λίες» του.

Ά λ λ ά  ή τέχνη πού ό Άλμπέρτι συμ
παθεί περισσότερο είναι ή Αρχιτεχτο- 
νική, πού δίδει άπ’ δλες καλήτερα τέ 
μέτρο τοΰ δημιουργού. Είναι πράγματι 
μιά καθαρή δημιουργία του πνεύμο» 
τος. ή πιό Ανεξάρτητη Από τή φύση,— 
πράμα πού τήν κάνει νά συγγενεύει 
μέ τή μουσική,—ή μουσικώτερη Απέ 
τις πλαστικές τέχνες, θεμελιωμένη 
κι αύτή πάνω στόν άριθμό. Χωρίς άλλ« 
πληρώνει τήν Ανεξαρτησία αύτή Από 
ναντι στή φύση μέ μιά μεγάλην έξάρ 
τηση άπό τόν άνθρωπο, γιατί καθορί 
ζεται Από τό Αναγκαίο καί τό χρή 
σιμο, τή nécessitas καί τήν commoditañ 
πού όφείλουν ώστόσο νά μείνουν ύπο 
ταγμένες στή voluptas. Πρέπει νά συν 
διαλλάξεις χρησιμότητα, Αντοχή, ώ 
μορφιά καί νά ζητήσεις τήν τελευταίε 
στά σύνορα τοΰ χρήσιμου.

Στήν Αρχιτεχτονική, ή fin itio  δνο 
μάζεται πιότερο figura, πού σημαίνβ 
τή γραμμή, τή μελωδία, τό περίγραμ 
μα, τήν'Αναλογία τών εύθειών καί τώι 
καμπύλών. Ή  όρθή γωνία έχει τήΐ 
προτίμηση, ή όξεία πρέπει νΑποφεύγβ 
ται, ή στρογγυλή φόρμα έχει τή θέσι 
της σ’ ένα κυκλικό σχέδιο. Ό σ ο  νιο 
τήν collocatio, αύτή έγκειται κυριω) 
στή συμμετρία, πού είναι τάξη κι όρ 
γάνωση, καί ή concinnitas συνενώνει 
άριθμό, μορφή καί τοποθέτηση, κάνον 
τας νά τραγουδήσουν δπως τά διά 
φορα όργανα τής όρχήστρα, ύλη καί 
κοσμήματα, φόρμες καί περιγράμματα, 
ζωγραφιές καί γλυπτά, γυαλογραφήι 
ματα καί μωσαϊκά, μέσα σέ τέτοιοι 
συμφωνία πού κάθε Αλλοίωση νά κα
ταλήγει σέ παραφωνία.

Έ τ σ ι  λοιπόν, ή ratio innata, ή καλ· 
λιτεχνική συνείδηση, πού ένυπάρχει 
μέσα μας, βρίσκεται Ικανοποιημένη."Ο· 
πως άπό τό τραγούδι,δμοια παράγεται 
κ ’ Ι5ώ  «σά μιά Ιγκατάλειψη τής ψι> 
χής, σάν ένα ξετέντωμα. σά μιά γαλή· 
υευση*. Αύτή ή γαλήνευση δέν είναι 
παρά τό έσωτερικό σημάδι τής 9ela¿ 
εύρυθμίας τοΰ δημιουργηθέντος Σύμ< 
παντος. Ή  συγκίνηση πηγάζει Από τήν 
Αντίληψη μιας τάξης. Ή  τέχνη είναι 
έρως, έρως Ανθρώπινος, έρως θείος. 
Αύτή είταν ή διδασκαλία τοΰ μεγάλου 
ούμανιστή της Ιταλικής ’Αναγέννησης, 
τού Λεόνε-Μπαττίστα Ά λ μ π Ιρ π .
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T A  Δ Ω Ρ Α  Μ Α Σ
ΔΩ ΡΑ Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ίΑ Σ  Α

Σύμφωνα μ ΐ  το πρόγραμμά των τα «Νεοελληνικά Γράμματα» ποοσφέρονν ώς πρώτα όώρα είς τούς αναγνώστη; των τα ακόλουθα εργα, 
απαραίτητα όίά τον καταρτισμόν άρτιας Βιβλιοθήκες προωριαμίνης νά εξνπηριτήσμ πολ/.άς γενεάς:

ΤΟ ΜΕΓΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟΜΟΝ

Ε Γ Κ Υ Κ λ Ο Π Α Ι Α Ι Κ Ο Κ  Α Ε Ξ Ι Κ Ο Κ
ΤΗΝ ΟΚΤΑΤΟΜΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑΝ TOT ΕΑΑΗΝΙΚΟΤ EBN0T Î
Κ .  Π Λ Π Λ Ρ Ρ Η Γ Ο Π Ο Ϊ Λ Ο Υ

t l i iK f t í  nn>.urc>.«¿» t x íe s to í,  « τ *  î ê l  ix-®s κειοένου « ixévu v , χαρτών ¿ιαγραμμύτςιν. 
χ«β’ ®λχ όμοιο; μ£ :ιιν  τ«λ«οται*ν Τ ’ ixCOGiv r o i  Έ χ ί β ι .  C ïx iu  , ’ Κλίυ3£?ο.~3«κη{· A .C .

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Υ Λ Λ Κ Η
( Ιύ ιχ Α ; πολντ£λού; Ix íó o s » ;.  * i£ ti 563 íx c é ; x fip svcu  ycjrpriiv, β χ ιίία ν  xot clxévuv, χαβ' 
ίλα  όμοίαί μέ την χι**Λ©φ®ρήοχ«ιν A ’ ix ío s iv  M i  Έ χ ίο τ .  Oüteu tixgSepevii*«.!^· A.F..

■
Τό ίογον θά άτό Μύ éábO 'jabtala  rcú^n r o í  θά  ξνονιι
1ών «Ις gxaotov ®ύ\*.ον ιϋ>ν .ΙίεοελΑηνι*ων Γρομμα Ιον . όημοσιευομένων ο^ειικών
δελτίων (SX- είς ο . 'Ί ό ι  11; εις την έξοιρετιχην τιμήν των Δρχ. ¡2 δι’ δλ>)ν τήν Ελλάδα . .. ,____ . . .  . - μ/. ,, νι οχην την 'tAACifeo.

Ρρός εύ 'ολ ίαν των εΚιβνμονντων νά ταρσλάΡονν τό  άνω Εργα ¿v tóc Βραχοτέρου χρονικού διαστήματος θά κν<λο«ορήάω.»<.ν πταοϊ χ ϋ<, και δνχλά έθδομαδιαϊα Τεύχη δ ι’ Ικσ οτον If, 
αυτ&ν, Ούιω t o j  μεν Λεξ ικο ί τό δίπλα ίβδομαδιαϊβ τεύχη 6 α περιορισθοϋν άπό 140 εις 70, της δε ’Ιστορίας άττό €3 t ic  30 τενχη.

Συνδυαζομεν επίσης πρακτικόν καί συμφέροντα τρόπον βιθλιοδετήοεως αύτών.—Ε π ' αύτοά θα ¿πανέλθωμεν προοεχώς.

Τ ά  τεύχη τοΰ  <·Εγκυ κλ ο π α ιδ ικο ύ  Λ ε ξ ικ ο ί  Έ λευθ ερο υδά κη » κα ί τής « Ισ το ρ ία ς  τού Ε λ λ η ν ικ ο ύ  Έ-Ονους» τού Παπαρ- 
ρηγοπούλου (Κατηγορία  Α )  ώς καί τά 60 Λογοτεχνικά  κα ί άλλα εργα (Κα τηγορία  Β )  παρσδίδονται άμεοως ΐπ ό  τού  Κ εντρ ικο ύ

Π ρακτορείου  Ε φ η μ ε ρ ίδ ω ν  «Σπ ύρος Τσαγγάρης» είς τάς κάτω θι διευθύνσεις:C  Ν  Α Θ Η Ν  Α  ΐ Σ ί
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Τώ δώρα τής κατηγορίας ταότης άποτελοϋνται άπό

60
ΓΝΩΣΤΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΕΡΓΑ

πρωτότυπα ή μεταφράσεις, τών όπο(ων κατάλογον μετά δελτίων ¿δημοο ιεύσα μεν είς τό  προηγοάμενον (ψ ύλλον άρ. 2), κα ί τά  δποΐσ
οί ά νσγνοσ τα ι μας δύνσνται νά άποκτήσουν είς δλως εξαιρετικός τιμάς.

ΔΩ ΡΑ Κ Α ΤΗ ΓΟ Ρ ΙΑ Σ  Γ
Ο! μαόητα'ι οΐαοδήπο η  τών ¿Ιΐίμοτικών Δχο/.είων «ο ι ίν«ι·οοίιον

χών μηνών ‘Απρίλιον μίχρις Αι'γοίατον δικαιούνται νά λάβόνν μέρος είς τας

1°Ό Λ Α Χ Ε ΙΟ Ν  ΣΠ Ο ΥΔ Ω Ν  Α
'Αντιπροσωπεύει βιβλία, άξίας μέχρι 250 Δραχμών, τής τάξεως ε(ς 

τήν όποιαν θά φοιτήσουν κατά τό προσεχές σχολικόν Ιτο ς  οί ΐυχηροί 
τοΰ λαχείου τούτου, τοΰ όποιου οί κερ&ίζοντες λαχνοί είνε 100.

2 0Ν)  Λ Α Χ Ε ΙΟ Ν  ΣΠ Ο ΥΔ Ω Ν  Β
Οί χερδίζοντες λαχνοί τοΰ λαχείου τούτου είνε 50. Είς τούς τύχη· 

ρούς ¡¿αθητάς θά καταβληθούν άνά 500 Δραχμαί ίνα τάς διαθέσουν διά 
τάς ώλλας άπαραιτήτους άνάγκας τών σπουδών των.

□
Εκ τ ό ς  τών δύο αύτών κατηγοριών λαχείων υπάρχουν έπίσης;

3 ΟΝ)  Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Υ Σ  Λ Α Χ Ν Ο Σ
κερδίζων 5.000 Δραχμάς 

καί
4 0Ν)  Χ Ρ Υ Σ Ο Υ Σ  Λ Α Χ Ν Ο Σ

κερδίζων 10.000 Δραχμάς,
Τά ποσά τών δύο τελευταίων κατηγοριών δύνανται οί μαθηταί νά 

άποταμιεύσσυν διά μελλοντικός άνάγκας τών σπουδών των.

οί οποίοι ί>ά μας αποοτείλονν το δελτία τής ίψημερίδος μας (βλ. αελ. 11) 
κληρώοεις τί»· κ.άτω&ι π έντε λαχείω ν είς τά όποια, κερδ ίζ ουν 252 λαχνοί:
I *Ολα τά ποσά (καί τών 4 λαχείων) θά έμβασθοΰν άμέσως μετά τήν
I κλήρωσιν είς τούς δικαιούχους διά ταχυδρομικής επιταγής.

Ρ
5 0Ν)  Λ Α Χ Ε Ι Ο Ν  Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Σ

Έ κ  παραλλήλου μέ τά προηγούμενα υπάρχει λαχεϊον καί διά βι
βλία άξίας Δρχ. 100. Ο Ι κερδίζοντες λαχνοί τοΰ λαχείου τούτου είνε 100.
Τά βιβλία, έκλεγόμενα ύπό τών έν&ιαφερομένων έκ  τοΰ καταλόγου τής
«Παιδικής Βιβλιοθήκης Έλευθερουδάκη», θά παραδίδωνταιπαρά των κατά 
τόπους ύποπρακτορείων τοΰ Κεντρικού Πρακτορείου Εφημερίδων *Σπΰ· 
ρος Τσαγγάρης» είς τούς δικαιούχους έπι τή προσαγωγή έγγράψου ήμών 
έντολής βεβαιούσης τήν κλήρωσιν τοΰ άριθμοΰ των.

Π Π Π
Μ έ τόν τρόπον αύτόν τής συμμετοχής διά  τοΰ ίδίου «Δελτίου» 

καί είς τά πέντε λαχεία, αύξώνουν αί πιθανότητες έπιτυχίας διά τό 
Ιδιον πρόσωπον.

έ
Τά εΑελτία* τών μηνών Α.-τρι/.ίον-Αι’γονατον δέον νά οταλονν εντός 

φακέλλον εις τήν διεύδννοιν: εΚεοελληνικά Γράμμαται, ΑΙητροπδλεως 2 
'Αθήνας, Ιντός του πρώτου Δεκαήμερου τοΰ μηνάς Σεπτεμβρίου μετά τοΰ 
δνάματος και τής διενθύνοεως τοΰ σνμμετέχοντος είς τάς κληρώσεις.

Τά όνόματα τών τνχηρών θά όημοσιευθοΰν εις τό δμεοως μετά την 
κλήρωοιν φύλλον τών * Νεοελληνικών Γραμμάτων*.

6 6

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ  Τ Ω Ν  Ν ΕΩ Ν  Σ Υ ΓΓΡ Α Φ Ε Ω Ν ,,
I «  .N t e íU n v m *  Γ«ά μμβτ*., βπω$ £*άν«μ€ n ¿n  A eye  o re  Itpû rs  μ « { φύλλο, Μ λ ο ντ« ( νά «νιαχύββυν τή νέα  λογοτιχνική  π«ρ«γογή o to v  t in o  μας, 8 ' άρχίοονν άογότλμ« τήν  

I r . 'G jr i  μ ιλ ; ló istltspn t οτ1»  λ ο γ ο ίίχν ικ & ν  βιβλίων μ ι  λπ οχλοοτιχό οχοπο ν ί  βοηεήοουν το παρονοίχομο τών ν « « ν  τλΜ ντω ν, ποιητών χαΐ « « ¡o yp ô fu v , πού y ià  τον ένα β τον άλλο λ .  ,·β i i v  μπορούν β άι>. πολ ύοντπι νά άχάάοονν χ « Ι νά όιαόώοονν τά ïp y a  του;.
O i ix 8 á M t {  « û r : ;  ea  γίνωνται μό Ι$ ο 4 «  τώ ν · Ν ,β £ λ λ η ν ιχ ΰ ν  Γρα μμά τω ν., πού ό έν  W X o u v  νά Ιχ ο υ ν  i n ’  α ύ τ ί ;  x e v é v e  ύ λ ιχό  H tpôcç.
Γιά  νά πετύχΜ μ« «ύτό τό oxenö μα$, προοχπλο&μ« êeeu j άηό τού; νέου; Ν λο ον  νά όΰοουν ip yx  του ; ν ιά τ ΐ ;  .'Εχό ό οιις  τάν Νέων Συνγροφέων., νά  τά οτέλνοιιν «τά γραφεί« μα ;

νη  εηιτροπή άηό yvuereuo λογοτέχνες Τ ο ύ ; όρου; μα ; μηορούν νά μάβουν ösoi ίκ ιΐυμούν  «τά yp sp c ia  μα(,
.Ν Π Ο Ρ Α Λ Η ΐ υ ι ^ »  γ β * * · “ ’ ·

• ü î ü ^ . f y ^ - 8..· "  ^  μ π ο ρ ο ύ ν  — ¿ « κ τ ύ λ ο γ ρ α φ η μ έ ν α . T f c y  ί η , ί ο γ ή  8ά τ ή ν  χ ά ύ η  
ό ε χ ο μ α ρ τ ο  τ ο υ ;  φ ίλ ο υ , χ α ι  ου ι- ερ νά τε ; a n ®  τ Ις  6  ώ ; τ Ι ;  ε  ( ¿ ‘ ¿ v  ά η ό  τ ά  Σ ά ββ α τα *.

«Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α  ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΑ »

Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ω Σ :
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 

5.000 ΔΡΑΧΜΩΝ

ΤΟ Β ΙΒ Λ ΙΟ  Τ Η Σ  Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Σ
Σπανία σειρά έβδομαδιαίων αύτοτελών τόμων διά τούς άναγνώ- 

οτας τών «Νεοελληνικών Γραμμάτων», άπολύτως προσιτής τιμής. Κατά
λογον τών έκδοθησομένων έργων (μή δημοοιευθέντων είσέτι είς τήν Ε λ 
ληνικήν) θά δώσωμεν είς προσεχές ψύλλον.

V !
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¿ηά ΐά -Ύ?ο’ί;ον«(%τ>)
ΑΝΤ01ΏΠΟΤΗΣά· 
ναπτύσσεταισύμ· 
«ρωνα μέ τήν πάγ
κοινη λογική της, 
μέσα στην οποία 
δέν μποοεΐ νά πη- 
δήΐίί απάνω άπό 
τό δριο γιάτό χα- 
τηρι τή; ατομική; 

θελήσεω;· ή ένηλικιότης θά δεί;ϊ) χδ 
απαραίτητο τοΰ Ιδιωτικού βίου· τό 
βλαστάρι πού ανήκει στήν ανθρωπό
τητα θά ξεπεταχτή σε ιδιαίτερο κλω
νάρι, μά. δπως λεει ό Ζουκόβσκυ γιά 
τό κύμα:

Πέφτοντας μιά φορά στή θάλασσα, 
πίσω δέν ξαναγυρίζει πιά.

Ί Ι  ψυχή, αφιερώνοντας μιά φορά 
τόν εαυτό της στήν πάγκοινη ζωή, στα 
υψηλά συμφέροντα καί στόν πρακτικό 
βίο, θά είνε άνώτερη άπό τό πλήθος, 
πιό συμπαθητική στο ωραίο· εκείνη δέ 
θά ίεχάση τή θάλασσα καί τήν έκτασή 
τη ;... Έ γ ώ  δμως λ.ησμονώ τόν εαυτό 
μου· νά τί θά πή ν* άρχίσης νά μιλάς 
γιά τή νεότητα.

Ή  Τεμίρα έφυγε γιά χό Μελένκυ. 
Ώ ρα  πολλή χύτταζα τήν αύλόπορτα, 
πού άφησε καί πέρασε τό άμαξάχι πού 
τήν πήρε· ή ήμερα ήταν βαρειά φθι
νοπωρινή. Λυπημένα γύρισα στήν κά
μαρη μου καί άνοιξα ένα βιβλίο. Πα- 
ληέ μου φίλε... πάλι τό βιβλίο, τό βι
βλίο έμεινε <5 μόνος μου σύντροφος· 
μέ επιμέλεια άρχισα νά ξαναπερνάω 
τήν Ιλληνική καί ρωμαϊκή ιστορία. 
Εννοείται, τήν Ιστορία άρχισα νά τήν 
διαβάζω δχι σαν βιβλίο περιγραφής 
τών λαών. κάτοπτρο τούτου καί ¿κεί
νον, μά πάλι σαν μυθιστόρημα, καί 
τήν διάβαζα μέ τήν ίδια μέθοδο, δη
λαδή βγαίνοντας δ ϊδιο; στή σκηνή, 
στήν ’Ακρόπολη καί στήν άγορά. ’Αδί
κως εξεγείρονται σήμερα κατά τής αρ
χικής μεθόδου, νά παραδίδεται έν έκ- 
τάσει στά παιδιά ή άρχαία Ιστορία· 
εινε ή αισθητική σχολή τή; ήθική; 
αυτό. Οί μεγάλοι άνδρες τής Ελλάδος 
καί τής Ρώμης διατηρούν απάνω τονς 
τήν αισθητική, πλαστική, καλλιτεχνική 
εκείνη ομορφιά, πού γιά πάντα εντυ
πώνεται στή νεαρή ψυχή. Γ Γ  αυτό τό 
λόγο οι έπιβλητικές σκιές τού Θεμι
στοκλή, τού Περικλή, τού ’Αλεξάνδρου 
μά; συνοδεύουν στά διάβα δλης μας 
τή; ζωής, δπως κΓ  αυτούς τούς ’ίδιους 
τούς συνώδευαν οί επιβλητικές μορφές 
τού Διός, τού ’Απόλλωνος. Στήν Έλ-  
λάδα ήσαν υλα τόσο ποτισμένα μέ τό 
ωραίο, πού καί αυτοί οί μεγάλοι άν
δρες τη; έμοιαζαν μέ καλλιτεχνικά δη
μιουργήματα. Μήπως δέ μά; θυμίζουν 
αυτοί, επί παραδείγματι, τό φωτεινό 
κόσμο τοΰ ελληνικού ρυθμού; Ή  ίδια 
διαύγεια, αρμονία, άπλάτης, σφρίγος, 
ευλογημένος ουρανός καθαρή παιδική 
συνείδησις· ώς καί τά χαρακτηριστικά 
τού προσώπου τών πλουταρχικών ή- 
ριόων είνε τό ϊδιο ξωτικά, ωραία, α
νοιχτά, γεμάτα σκέψη, όπως καΐ τ’ α
ετώματα καί τά περίστοα τού Γίαρθε- 
νώνος. Καί αυτός άχόμη ό τριαδικός 
ρυθμός τής Ελλάδος έχει τήν παράλ
ληλό του μέ τούς ήρωας τών τριών ε
ποχών της· τόσο στενά ήταν συνδεδε- 
μενο τό ωραίο μέ τή ζωή τους. Ο Ι ο
μηρικοί ήρωες, μήπως δέν είνε αύτέ; 
οί ’ίδιες δωρικές κολώνες, στερεές, απέ
ριττες; Ο ί ήρωες τών περσικών πολέ
μων καί τού πελοποννησιακοΰ δέν συγ- 
γενεύουν μέ τόν ιωνικό ρυθμό, δπως 
καί ό άβροδίαιτος ’Αλκιβιάδης μέ τή 
λεπτή κορινθιακή χόλωνα; Ά ς  προϋ
παντήσουν λοιπόν τό νεανία αυτοί οί 
υπέροχα ωραίοι άνδριάντες, στά πρώ
τα του βήματα προς τάς σφαίρας τής 
άφυπνίσεως, καί δς τού Ιμφυσήσουν 
άπό τού ύψους τού μεγαλείου των τά 
πρώτα διδάγματα τών πολιτικών άρε- 
τών..

Μ ’ έπηρέαζε πολύ τό ^διάβασμα τη; 
ελληνικής'καί ρωμαϊκής Ιστορίας. Θλι
βόμουν πού ό κόσμο; αυτός των ̂ α
ρετών καί τήτ δράσεως θάφτηκε απο 
καιρό, εχλαιγα άπάνω στον ταφο του, 
δταν άξαφνα τό πιό προσεκτικό δια- 
βασιια ενός συγγραφ/ως πού είχα στα 
χέρια μου μοϋ άπέδειξε πως και ο 
κόσμος αυτό; πον μέ περιτριγυρίζει, 
μέσα στον όποιο ζώ, δέν είνε αμο^ος 
άοετής καί μεγαλείου. 'Η  άνακαι-υψι; 
αυτή έφερε ανατροπή στο βιο μου.

Σίλλερ, σέ ευλογώ, σέ σένα χρω
στάω τις ιερές στιγμές τής πρώτη; νε
ότητάς μου! Πόσα δάκρυα έχυσαν τα 
μάτια μου άπάνω άπο τις εποποιίες 
σου* Τ ί βωμό σοϋ έστησα μέσα στην 
ψυχή μον! Είσαι ό κατ’ έξοχήν ποι
ητής τή; νεότητος. Τό ίδιο ρεμβωδε; 
βλέμιια. ¿στραμμένο αποκλειστικά στο 
μέλλον: «εκεί, Ικεΐ!»· τά ίδια ευγενι
κά, έντονα, ελκυστικά αισθήματα· ή  ί 
δια άγάπη στούς ανθρώπου; κα ίή  ί
δια συμπάθεια στο σύγχρονο... Παίρ
νοντας μιά φορά στά χέρια μου το 
Σίλλερ. δέν τον παράτησα πια, και 
σήμερα, στις θλιβερές αύτές στιγμές, 
τό όλοκάθαρο τραγούδι του μοτ· ια 
τρεύει κάθε πόνο. Κάιρο πολυ έβαζα 
τό Γκαΐτε πειό χαμηλά άπ’ αύτον. 1 ια 
νά μπορέση νά καταλάβη κάνεις το 
Γκαίτε καί τό Σαίξπηρ, πρέπει να ξε
διπλωθούν ολες του οί πνευματικές δυ
νάμεις. πρέπει νά γνωριστή μέ τή ζωη. 
χρειάζονται τρο ερ>; δοκιμασίες, πρέ
πει νάχη ύποφέρη κι’ αυτός ενα μερο; 
άπό τά βάσανα τού Φάουστ, του Αμ- 
λέτον, τού Όθελί.ου. Ή  ν.λίσις στην 
αρετή, ή θερμή συμπάθεια στο ίψη- 
λό, φτάνουν γιά ν ’ άγαπήση κανείς τό 
Σίλλερ. Τό Γκαίτε τόν φοβόμουν με 
προσέβαλε μέ τήν περιφρόνηση του, 
μέ τήν ¿συμπάθεια πού μου έδειχνε, 
—  τή συμπάθεια στο σύμπάν δέ μπο
ρούσα τότε νά τήν νοιώσω. ’ Ας εινε 
ό Γκαίτε θάλασσα.—  έλεγα με το νου 
μου,—  στο βυθό τής οποίας ένας Θεος 
ξέρει πόσα πολύτιμα πράγματα κρύ
βονται· έμενα μ’ άρεσε» καλλίτερα το 
γερμανικό ποτάμι, αύτός ό Ρήνος που 
κυλάει ανάμεσα στά φεουδαλικ« με- 
γαοα καί τ’ αμπέλια, ό Ρήνο;, ό μάρτυ
ρα; τοΰ Τριακονταετούς Πολέμου, που 
καθρεφτίζει μέσα του τάς Άλπεις και 
τά σύννεφα πού σκεπάζουν τις κορυ
φές τους. Μ ον διί ρευγε τότε πώς και 
τό ποτάμι χύνετιιι στή θάλασσα, στον 
ωκεανό πού αγκαλιάζει υλη τή γή, ϊς 
ϊσου αδιαχώριστο μέ τόν ουρανό και 
μέ τή γή- Πολύ αργότερα μέ πασεσυ- 
οε δ κρατερός Γκαίτε- τότε δέν τόν εί
χα εντελώς καταλάβει άκομη, το αϊσ- 
θάνθηκαδμωςτό θαλασσινό του κν- 
11«, τό βάθος του, τήν έκτασή του, ναι 
(ή  αρρώστια τής νεότητο;, νά μην εε. 
ρη ποτέ μέτρα καί σταθμά!) το ΣιΛ/.ερ 
τόν κύτταξα μέ άλλο μάτι. ΓρηΥΗ·ο 
δμως ήρθα <” «  συγκαλά μου, κοκκ - 
νισα γιά τήν άγνωμοσύνη μου και μ 
θερμά δάκρυα μετάνοιαςξανάπεσα στι̂  
άγκαλιά τού Σίλλερ. Γ  ιά τού; δυό αυ
τούς ό κόσμες ^έν ήταν στενόχωρος ■ 
καί στά στι.ΐια μου δέ θά στενοχωρε- 
θοΰν ήσαν φικοι,—  τέτοιοι δς περα
σουν καί στήν Ιρχομένη γενεά.

Τήν εποχή έκείνη δμως. για ο 
ποία μιλάμε, μέ κανένα τρόπο δέ μπο
ρούσα νά καταλάβω τό Γκαίτε: στα 
στήθια του δέ χτυπούσε τόσο_ ανθρώ
πινα αβρή καρδιά, δπως στού  ̂Σίλλερ. 
'Ο  ΣΟ,λερ μέ τόν Μάξ καί τον Δον- 
Κάρλο του ζοϋσε στήν ίδια σφαίρα 
με μένα,—  πώς μπορούσα νά μήν τον 
νοιώσω; Κατάξερη είνε ή ψυχή του 
άνθρώπου έκείνου πού στά νειάτα του 
δέν αγάπησε τά Σίλλερ, μαράθηκε 
ψυχή έκείνου πού τόν αγάπησε κι ε- 
παψε νά τόν άγαπά!

Είχα μανία νά ξαναδιαβαζω  ̂τα 
ποιητικά Ιβγα τών μεγάλων μαιτρ» 
Γκαίτε, ΣαίξπηΟ. Ποϋσκιν, Ουωλτεο

Σκώττ. (τ)ά μοϋ πήτε, γιά ποιο λόγο 
νά διαβάζη κανείς ενα καί τό αυτό, 
μιά πού ο* αυτό το χρονικό διάστημα 
μπορεί νά «κοσμήση» τό μυαλό του 
μέ τά έργα των κ.κ. Α .Β . Γ . ;  Μά περί 
αυτού πρόκειται, πώς δέν είνε ένα καί 
τό αυτό· στά διαλείμματα αυτά, κάποιο 
πνεύμα αλλάζει πάρα πολλά μέσα στά 
παντοιεινά ζωντανά έργα τών κορυ
φαίων, "Οπως ήσαν πριν πλατύτερο» 
άπό μένα ό Άμλέτος καί ό Φάουστ, 
τά ΐδιιι καί τώρα είνε πλατύτεροι, μέ 
δλο πού είμσι πεπεισμένο; καί γιά τό 
δικό μου πλάτεμα. Ναί, πρέπει νά τούς 
ξαναδιαβάζη κανείς τούς μεγάλους ποι- 
ητάς, καί πρό πάντων τό Σίλλερ, τόν 
ποιητή τών ευγενικών ορμών, γιά νά 
μπόρεση νά πιάση τήν ψυχή τον, άν 
τύχη κΓ  άρχίση αυτή νά μαραίνεται! 
Ή  άνθρωπότης ξαναδιαβάζει κατά τόν 
τρόπο της, επί ολόκληρες χιλιετηρίδες, 
τόν "Ομηρο καί τόν χρησιμοποιεί σάν 
ακονιστήρι, άπάνο) στό όποιο δοκιμά
ζει τή δύναμη τής περιόδου της. Μόλις 
ή Ελλάς αναπτύχθηκε —  διά τον Σο- 
φοκλέους, τού Πραξιτέλους, τοΰ Ζεύ- 
ξιδο;, τού Εϋριπίδου, τού Αισχύλου 
μά; ξαναπαρουσίασε τις μορφές τις 
κληροδοτημένες άπό τό νηπιακό άσμα 
της: τήν Ίλιάδα· άποκεί, ή Ρώμη 
Αποπειραθηκε νά τις άναδημιουργήση 
κατά τόν τρόπο της, στωϊκά, διά τού 
Σενέκα· άποκεί, ή Γαλλία τις πουδρά
ρισε καί τού; φόρεσε παπούτσια μέ 
φιονμπες —  διά τού Ρακίνα· άποκεί, 
ή παρακμάσασα ’Ιταλία τούς ξαναδιά
βασε διά τού ζοφερού Άλφιέρη· άπο- 
κεΐ, ή Γερμανία τις ξαναδημιούργησε 
διά τής «’Ιφιγένειας» τοΰ Γκαΐτέ της, 
καί σ’ αυτή *ίδε τή δύναμή της...

’Εδώ λείπουν μερικές σελίδες... Τί 
κρίμα! Θά ήσαν, δέν αμφιβάλλω, πολύ 
ένδιαφέρουσες. ’Αλήθεια, στόν πρόλο
γο δέν σκέφθηκα νά Ιξηγήσω (ϊσως 
επειδή δέν υπάρχει καθόλου πρόλογο;) 
μέ τί τρόπο έπεσε στά χέρια μου αύιό 
τό σημειωματάριο· γι’ αυτό, έπωφελού- 
μενος τού ελεύθερου χώρου πού άφη
σαν οί ξεσχισμένε; αύτές σελίδες, εξη- 
γιοϋμαι γιά τήν επέμβασή μου, θεω
ρώντας απαραίτητο μάλιστα αύτό, γιά 
νά προλάβω τις εικασίες, τά συμπε
ράσματα, κτλ.

Τό σημειωματάριο, μέσα στό δποΐο 
περιγράφονται οί περιπέτειες τοΰ αγα
πητού νεαρού κυρίου, έπεσε στά χέρια 
μου δλως διόλου τυχαία καί —  πράγ
μα πού δέν θά τό πιστέψη ό καθένα; 
—  στή Βιάτκα, τήν περιτριγυρισμένη 
άπό δάση καί τσερεμίσου;, άπό βόλτα 
καί αγροφύλακα;, άπό βοτιάκον; καί 
δασοφύλακας,—  στή Βιάτκα, τήν πλα
κωμένη χιόνια καί όλων τών είδών τις 
ασχολίας, εκτό; άπό φιλολογικέ;. Μά 
υπάρχει λόγο; νά παραξενευώμαστε, 
έπε ''ή κάποιο εκεί σημειωματάριο ξέ- 

στη Βιάτκα ;... « 'Ο  αίών μας είνε 
•ίων θαυμάτων», έλεγεόΦοντενέλ, πού 
. ιύσε τόν περασμένο αιώνα... Τό ση- 
ιιειωματάριο τού νέου θά ξεχάστηκε, 
φαίνεται, άπό τόν ϊδιο τό νέο στό 
σταθμό* ό σταθμάρχης, πηγαίνοντας γ« 
βιβλία γιά επιθεώρηση στήν πρωτεύ
ουσα τού κυβερνείου, χάρισε τό ση
μειωματάριο στόν υπάλληλο τού ταχυ
δρομείου. Ό  υπάλληλο; τού ταχυδρο· 
μείου τδδωσε σέ μένα —  εγώ δέν τοΰ 
τό ξανάδωσα. Πριν άπό μένα δμως, 
τό είχε δώσει σ’ ένα δανέζικο σκυλί 
γιά νά παίξη- τό σκυλί, πολύ πιό δια
κριτικό άπό μένα, δε σφετεριστή*» 
δλο τό σημειωματάριο, ξέσχισε μονάχο 
τά μέρη έκεΐνα πού πιότερο ταίρια
ζαν στό δανέζικο γούστο του· καί νό 
πούμε τήν αλήθεια, δέν πιστεύω νά ή
σαν αύτά τά χειρότερα μέρη. θά  σα; 
σημειώνω πού είνε ξεσχισμένα τά φύλ· 
)λ , πού έμειναν μονάχα τά φεστόνια, 
καί σάς παρακαλώ νά θυμώσαστε καλά 
πώς δ μόνος ένοχος είνε τό μαύρο 
σκνλί* καί τ’ δνομά τον Πούλτους.

—  Μετά τις ξεσχισμένες σελίδες τό χει® 
ρόγραφο έξαχολουθεΐ έτσι: (*)

ΙΙόζα. Πόζα! Πού είσαι, φίλε νεα- 
ρε, σύ μέ τόν όποιο θά μνηστευθοϋ- 
με ψυχικώς, μέ τόν δποϊο θά βγούμε 
στή ζωή πιασμένοι άπό τά χέρια, δυ
νατοί στήν άγάπη μας; Στήν έρώτηση 
αυτή πού έκανα στό μέλλον, υπήρχε 
προσδοκία καί παράκληση, λύπη κι* 
ενθουσιασμός. Ζητούσα τό μοίρασμα 
τών αισθημάτων μου, γιατί μέσα σ* 
ενα μόνο στήθος δεν υπάρχει θέση νά 
χωρέσουν ολα δσα τό συγκινούσαν. 
Μου χρειαζόταν μιά άλλη ψυχή, στήν 
όποια θά μπορούσα νά πώ τό μυστικό 
μου· μοϋ χρειαζόντουσαν μάτια γεμάτα 
άγάπη καί δάκρυα, πού νά είνε στη« 
λωμένα άπάνω μου* μοϋ χρειαζόταν 
φίλος, στήν άγκαλιά τού όποίου νά 
μτορέσω νά πέσω καί στήν άγκαλιά 
τοΰ οποίου θάβρισκα άνεση, ελευθερία. 
Πόζα, πού είσαι;...

Ή τα ν  κοντά.
'Όλα στόν κόσμο εϊνε φτιαχτά: αύ· 

τή είνε παληά άλήθεια- τήν είπε κά
ποιο; άββά; σέ μιά βεγγερα του Ντι- 
ντερώ. Μονάχα οί τίμιοι παίκτες δεν 
τά καταλαβαίνουν αύτό καί τό αποδί
δουν στή σύμπτωση. Μία ευτυχής σύμ
πτωση, λένε εκείνοι, γέννησε τόν έρω
τα τής Αυσδαιμόνας πρός τό μαύρο· μιά 
άτυχης σύμπτωσις σφάλισε τήν καρδιά 
τής Έσμεράλδας γιά τόν Κλαύδιο 
Φρόλο. Καθόλου δέν είν’ ίτσι, δλα εϊνβ 
φτιαχτά, και μόλις ή αληθινή, δυνατή 
άνάγκη, ή ανάγκη φίλου κυρίεψε τήν 
ψυχή μου, παρουσιάστηκε αυτός, πάγ
καλος καΐ νεαρός, τέτοιος δπως τόν ό- 
νειροπολοϋσα, τέτοιος δπως τόν παρά- 
σταινε ό Σίλλερ. Κάποια μυστική ελ- 
ξις μά; ενωσε, τό ϊδιο δπως ενώνονται 
στήν ανάλυση δύο άτομα όμοειδούς ύ- 
ποστάσεω;, δι’ άκατανοήτου δι’ αύτά 
συνθετική; έλξεως.

Στο μικρό άριθμό τών γνωρίμων 
μου ήταν ενας μισο-έφηβος, μισο-παι- 
δάκι, στήν ίδια ήλικία μέ μένα, γλυ
κομίλητος, ήσυχος, σκεπτικός· περίλυ
πος καθόταν συνήθως στήν καρέκλα 
καί κάπως άφηρημένα κύτταζε τά γύ
ρω άντικείμενα μέ τά μεγάλα γκρίζα 
μάτια του, υπέροχα χαραγμένα, καί μέ 
τό γκρίζο εκείνο χρώμα πού είνε ανώ
τερο άπό τό γαλανό. Δύναμη άγνωστη 
μάς τραβούσε τόν ενα κοντά στόν άλ
λον διαισθανόμουν σ’ αύτόν εναν αδελ
φό, στενό συγγενή τής ψυχής,— κΓαύτός 
τά ίδια σέ μένα. Φοβόμαστε δμω; νά 
δείξουμε τή φιλία πού γεννιόταν· καί 
οί δυό θέλαμε νά μιλάμε με τό σύ καί 
δέν τολμούσαμε ουτε στά μπιλιετάκια 
πού γράφαμε ό ενας στόν άλλον νά 
χρησιμοποιήσουμε τή λέξη «φίλος», 
αποδίδοντας σ’αυτήν έννοια πλατεία καί 
ίερή... Γλνκειά εποχή παιδικής αστά
θεια; καί αγνυτητος ψυχής... Σιγά- 
σιγά, λόγια φιλίας καί συμπάθειας άρ
χισαν νά ξεφεύγουν εδώ κΓ  εκεί, σάν 
άθελα· στέλνοντας μου τά «Ειδύλ
λια» τού Γέσνερ μούγραψε ενα μικρό 
γραμματάκι καί συλλογισμένα υπέγρα
ψε: «ό φίλος σας, ϊσως,—  δέν ξέρω 
ακόμη». Τήν παραμονή τής άναχωρή- 
σεο')ς μου γιά τό χωριό, έφερε ένα τό
μο τοΰ Σίλλερ, τό «Philosophische  
Brie fe» , καί πρότεινε νά τό διαβάσου
με μαζί.. ,

( ' ) Ό  Μ.ΐίλίνσκ« εδειξβ στό λογοκριτή 
τό χειρόγραψό uou πριν σταλή αύτο στή 
λογ κρισία.Έκείνος «σημείωσε μερκά μέ- 
ρη ο>; εντελώς ακατάλληλα γιά δημοσίευ
ση. Νά τί μ’ έκανε νά τ’ άφαιρέσω προ
καταβολικά καί νά τό σημειώσω στό κεί
μενο.
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Τ ΙΣ  2 τού ’Απρί
λη ή Δανία, ό- 
λόχληρη γιόρτα
σε τα εκατόχρονα 
τής πρώτης έκδο
ση; τών «Παρα- 
μυθιών»τούΧάνς 
Χριστιανού Ά ν 
τερσεν.

« Ή  ζωή μου, γράφει δ ίδιος, εί
ναι ένα νοσχιμώτατο διήγημα. Ά ν  δ- 
ταν ήμουν μικρός, φτωχός κι’ ολομό
ναχος, παρουσιαζόταν μπροστά μου 
μιά παντοδύναμη Μοίρα και μοΰλεγε: 
«Διάλεξε τό στάδιό σου και τό σκοπό 
πού θές ν’ άκολουθήσης. Θά σέ προ
στατέψω.· .», δέ θά γινόμουν περισσό
τερο ευτυχισμένος Απ’ δ,τι υπήρξα».

Ή  Δανία είναι μιά χώρα ποιητική, 
γιομάτη παραδόσεις και δημοτικά 
τραγούδια, μιά Βενετία μεγάλη μέ 
τή διαφορά πώς ιό. νησιά της 5χΐων 
δάση άντί παλάτια, πεδιάδες χρυσές 
και λειβάδια χαταπράσινα. Πάνω σ’ ένα 
τέτιο νησί είναι χτισμένη ή πόλη Ό -  
δενσέη δπου γεννήθηκε 0 Άντερσεν. 
*0 πατέρας του, φτωχός παπουτσής, 
είχε κάποια μόρφωση και συχνά διά
βαζε στο γιό του διάφορες ιστορίες. 
Ή  γιαγιά του ήταν έπιστάτρια σέ κά
ποιο φρενοκομείο. Συχνά πήγαινε και 
τήν έβλεπε. Διηγείται τί τρόμο τού 
γεννούσαν οί τρελλοί, πού τούς παρα
κολουθούσε μέ περιέργεια νά τριγυρί
ζουν στήν αυλή καί νά συνομιλούν με
ταξύ τους. Γιατί δ  Άντερσεν, δπως δλα 
τά παιδιά πούχουν Ιξαιρετική φαντα
σία, φοβόταν πολύ. Ποτέ δεν έβγαινε 
μετά τή δύση τοΰ ήλιου άπό τό σπί
τι του.

θαρρούσε, λέει, πώς οί δεντροστοι
χίες είναι λιτανείες γιγάντων. Ο ΐ άν
θρωποι τών γραμμάτων δέν είναι πάν
τοτε ήρωες· ώς τόσο μπορεί νάναι εύ- 
κολώτερο νάναι κανείς ήρωας, παρά 
νά γράφη διηγήματα σάν τόν “Αν- 
τερσεν.

Στήν αρχή τοΰ περασμένου αίώνα, 
πού δέν υπήρχαν βαπόρια καί σιδη
ρόδρομοι, ή ’Οδενσέη ήταν άποξενω- 
μένη Από τόν άλλο κόσμο' ή ζωή 
σ’ αυτήν είχε πρωτόγονες μονάχα χα
ρές. *0 Άντερσεν άγαποΰσε ν’ άπλώ- 
νη τή χρωματιστή ποδιά τής μητέρας 
του μπροστά άπό μιά φραγκοσταφυλιά 
καί νά θαυμάζη τά όμορφα χρώματα 
πού δ ήλιος περνώντας μέσα Απ’ αυ
τήν έρριχνε πάνω στο φύλλωμα τοΰ 
δέντρου.

’ Ηταν Αλλόκοτο παιδί. Συχνά τον 
έβλεπαν στό δρόμο νά περπατάη άφη- 
ρημένα μέ κλειστά μάτια. Ό σοι δέν 
τόν ήξαιραν τόν νόμιζαν τυφλό. Τόν 
καιρό τοΰ θερισμοΰ πήγαινε μέ τή 
μητέρα του στά χωράφια καί σταχολο
γούσε. Μιά μέρα τόν κυνήγησε κά
ποιος επιστάτης. Για  νά ξεφύγη τό- 
βαλε οτά πόδια, μά τά παπούτσια 
τούφυγαν καθώς έτρεχε κι’ δ Ιπιστά- 
της τόν έπιασε. Σήκωσε τό ραβδί νά 
τόν χτυπήση.

—  Πώς τολμάς, είπε δ μικρός Ά ν 
τερσεν, νά μέ χτυπήσης, ένώ μπροστά 
μας βρίσκεται 0 θεός;

‘Ο  τρόπος πού Ιπρόφερε αυτές τις 
λέξεις συγκίνησαν τόν άνθρωπο καί 
τόν άψήκε.

Μικρός Ακόμα, έχασε τόν πατέρα 
του κ’ έτσι ή Ανατροφή του έμεινε στό 
έλεος τοΰ Θεοΰ.

Στήν Αρχή θάρρεψε πώς είχε κλίση 
για τό θέατρο, καί δταν γίνηκε δεκα
τεσσάρων χρσνών πήγε στήν Κοπεγ
χάγη μέ τό σκοπό ν’ άκολουθήση αυτό 
τό βτάδιο. Είχε μάλιστα μεγάλες έλ- 
πίδες πώς θά διαπρέψη, γιατί κάποια 
μάγισσα τοΰχε πει: «Μιά μέρα ή Ό -  
δενσέη θά φωταγωγηθή προς χάρη 
σου». Είχε προμηθευτή καί μιά συ
στατική επιστολή για μιά ξακουστή 
χορεύτρια. Μ ά  ήταν τόσο Ασχημος,

τόσο άχαρος καί τόσο κωμικός σά θέ
λησε νά τής δείξη τή χορευτική του 
τάχα τέχνη, πηδώντας ξεπαπούτσωτος 
μπροστά της καί χτυπώντας τό καπέλο 
του για ντέφι, πού ή χορεύτρια τον 
πήρε γιά τρελλό· ,

Μπήκε λοιπόν σέ κιίποιο ξυλουργό. 
K W v t e ,  1έ*ν, « κ  ντροπαλό *<*?««’· 
Ακούγοντας τίς «ό«ως άτσαλες ομιλίες 
πού γίνονταν στό έργαστήριο του Α
φεντικού του. Τότε άρχισε νά γραφή 
στίχους.

"Ενας ποιητής, δ Βόγγενσεν, του 
είπε: ,  ,

— ’Εσύ, κάτι θα γινης μια μερα. 
Κ ’ ενας άλλος τόν βοήθησε χρηματικά.

’Επειδή είχε κάποια φωνή, τον πή
ραν στό κόρο τον μελοδράματος· Μιά  
μέρα δμως τόλμησε νά παρουσίαση 
στό διευθυντή τοΰ θεάτρου μιά κω
μωδία. Κ ι ’ αύτός τόσο πολύ οργίστη
κε γιά τήν ξιπασιά τοΰ νέου επαρ
χιώτη, πού τόν έδιωξε κι* Απο το κόρο.

Τό 1828 ύστερα Από πολλά βάσανα 
κατόρθωσε νά 
γραφτή στό Π α 
νεπιστήμιο γιά 
νάσπονδάοη φι
λοσοφία και φι
λολογία.

Άρχισε πια 
νά γράφη τα
χτικά.

«Ή τα ν  κάπο- 
w  στήν Ε λ β ε 
τία Ινα παιδί 
πού τόλεγανΡού- 
δη. "Εβοσκε κα
τσίκια- μά ούτε 
τά κατσίκια μπο
ρούσαν νά σκαρ
φαλώνουν καλύ- 
τερά του στις Α
πότομες κορφές.
Ό  Ρούδης ήθελε 
ν ' Ακούη καί νά 
μαθαίνη άπ' 5- 
λους· κι’ Από τά 
ζώα Ακόμα. Ό  
γάτος του π.χ. 
τήν είχε μάθει νά 
σκαρφαλώνη τό
σο καλά. « Ά -  
νέβα μαϊί μου στή στε'γη», του έλεγε. 
Τά παιδιά καταλαβαίνουν τή γλωσσά 
πού μιλούν ο! πετεινοί, οί χήνες κ.λ.π. 
Γιατί δλα τά πράματα μάς μιλούν, σαν 
είμαστε παιδιά, τόσο καθμρα οσο ό 
πατέρας μας κ* ή μητέρα μας. Τ ο  ρα
βδί τοΰ παποΰ μπορεί να χλιμιντρίση 
καί νά γίνη Αλογο με κεφάλι, «οδια 
καί ούρά.

« Σ έ  μερικούς, «ύτη ή  ικανότητα, να 
καταλαβαίνουν τή γλώσσα τών άψυ
χων πραμάτων, μένει γιά πολυ καιρό: 
τότε λέμε πώς αύτοί οί άνθρωποι έ
μειναν, μ’ δλο πού γέρασαν, παιδιά».

"Ετσι λέει σέ κάποιο του διήγημα 
5 Άντερσεν, πού κι’ αύτός έμεινε παι
δί σ’ δλη του τή ζωή.

“ Οσοι είχαν τήν ευτυχία νά περπα
τήσουν μαζί του στήν έξοχή, διηγοΰν- 
Ί<3Λ Τιώς ^
νά χώνη τό ραβδί του σέ κάθε τρύπα· 
ανασηκωνε καί περιεργαζόιανε τό κα- 
θετί· ένα κομμάτι Από σπασμένο κα
θρέφτη, ένα μαραμένο λουλούδι, ένα 
ψόφιο έντομο... Κάποτε μέ δάκρυα 
στά μάτια διηγότανε τήν ιστορία 
τους. μιά ϊστορία φανταστική, γιο
μάτη περιπέτειες, εύτυχίες, δυστυ
χίες... Μ ιά φορά π.χ. τόν κάλεσαν 
σ’ ενα σπίτι σέ γεϋμ«. t i  μικρό κορι-

Χάνς Χριστιανός Άντερσεν.

τσάχι τής οικογένειας δέν ήθελε νά 
φάη τή χορτόσουπά του, γιατί τά θαυ- 
κιά ήοαν πολύ σκληρά. Ό  Άντερσεν 
ύ.τοσχέθηκε νά τής διηγηθή τήν Ιστο
ρία τών δαυχιών αύτών, <ίν ,ύπακούση. 
Νά ή Ιστορία του:

« Σ ’ ένα περιβόλι, σ’ Απόκεντρη γω
νιά, ζοΰσε κάτω Από τή γή μια τιμη- 
μένη οίκογένεια. Ό  κύριος, ή κυρία 
Δαυκή κ ’ ή κόρη τους ή Ροζέττα, 
πού ήταν πολύ χαριτωμένη, ψηλή, ο
λόδροση καί φορούσε μιά πράσινη 
τραχηλιά, ώραία δσο δέν μπορεί νά 
φανταστήτε. Ό λοι οί γειτόνοι τήν πε
ριτριγύριζαν καί τή ζητούσαν σέ γά
μο. Μά δ μπαμπάς καμάρωνε· είχε ύ- 
ποσχεθή, λέει, τό χέρι τής κόρης του 
σέ κάποιο άσχημόγερο πού κατοικούσε 
εκεί κοντά. Ή  καϋμένη ή Ροζέττα 
ώς τόσο άγαποΰσε ενα ωραίο νέο ... 
μά τί νά κάνη;.... Μ έ τά δάκρνάτης 
δέν κατάφερνε νά μαλακώση τήν καρ
διά τοΰ πατέρα της. Τό Ιναντίο μάλι
στα, δ κύριος Δαυκής Αποφάσισε νά 

κάνη τό γάμο τό 
γρηγορώ τερο. 
Μαζεύτηκαν οί 
καλεσμένοι. Ή  
δεσποινίς Δαυκή 
μέσα στά νυφικά 
της ήταν Αδύνα
τη, κλαμμένη καί 
δίπλα της καμα
ρωτός δ γαμπρός. 
Λίγο Ακόμα καί 
θά τέλειωναν δ
λα. Μά Ακριβώς 
τή στιγμή Ικεί- 
νη, ξαφνικά, δ 
γαμπρός έγινε ά
φαντος. Κάποιος 
τόν τράβηξε πά· 
νωθε άπό τά πρά
σινα μαλλιά του. 
Ό λοι εύχαριστή- 
θηκανδμως,για
τί τώρα ή Ροζέτ
τα μπορούσε νά 
παντρευτή τόν Α
γαπημένο της.

»Ξαίρειςτώρα 
τίέγινεδάσχημό- 
γερος, μικρούλα 
μου; Τόν ξερρί- 

ζωσε δ μάγερας, τόν έκοψε μικρά κομ
μάτια καί είναι τό ξερό δανκί πού βρή
κες στή σούπα σου».

Ή  σύντομη αύτή Ιστορία, ή τόσο 
Απλή, μάς δείχνει τό πνεύμα τοΰ Ά ν 
τερσεν.

Ήξαιρε σ’ δλα νά δίνη ζωή, ή κα
λύτερα 8λα μ’ αύτόν είχαν ζωή. Έ μ 
παινε σέ μιά κάμαρα, δέν μιλούσε μο
νάχα στους ανθρώπους· σάν νά τόν 
περίμεναν καί νά τόν υποδέχονταν καί 
τ’ άψυχα Ακόμα πράματα. Τά παλαιά 
έπιπλα τοΰ εμπιστεύονταν τά μυστικά 
τους καί τών μικρών παιδιών τά παι
χνίδια τις περιπέτειές τους καί τά βά
σανα. Μά προπάντων ήξαιρε καλά τή 
φύση, την Απλή, την δμορφη, δπως 
τήν έπλασε δ  Θεός. Στούς άγρονς έ
μαθε πολύ περισσότερα Απ’ ο,τι στις 
πόλεις και τό σκολειό.

Έ τ σ ι  Αρχίζει ένα του διήγημα:
«Τό φύλλο τής κολλητσίδας είναι τό 

πιο μεγάλο, τό πιο μεγαλόπρεπο απ’ 
δσα παράγει δ τόπος μας. Μπορείς νά 
τό μεταχειριστής γιά ποδιά καί σέ 
καιρό βροχής γιά όμπρέλλα· τόσο είναι 
πλατύ.

«Ποτέ ή κολλητσίδα δέ φυτρώνει μο
νάχη. Μιά παρουσιάζεται δώ, κ’ εντός

κοντά της πλήθος άλλες. Είναι δεϊγμ® 
λαμπρής καί δυνατής βλάστησης...».

Κ ι ’ εξακολουθεί έτσι ώς δτου πηδήν 
ξει στό μΰθο μέ τέτιο τρόπο, πού δέη 
ξαίρεις πιά σέ ποιό σημείο τελειώνει ή  
πραγματικότητα κ Γ  Αρχίζει ή φαντα-’ 
oía. Κ ι ’ αυτό, γιατί πραγματικότητα 
και φαντασία αδερφώνονται στό μυα
λό του σά σέ μαγικό καθρέφτη.

Προσωποποιεί τά πνεύματα τών Ά λ «  
πεων, τόν ίλιγγο, τή μοΐρα τών n á J 
γων, καί τό παραμύθι του υψώνεται* 
παίρνει μιά στιγμή τόνο μεγαλόπρεπος 
επικό, γιά νά ξαναπέση πάλι μέ μονα
δική τέχνη στήν πιο άπλή καί χαριτω
μένη διήγηση.

Γιά ν’ άοέση κανείς στά παιδιά, πρέ
πει προπάντων νά είναι ειλικρινής καϊ 
νά συγκινεΐται· αυτές Ακριβώς οί Αρε
τές χαρακτηρίζουν τόν "Αντερσεν.

«Είχα  τήν τιμή, λέει κάποιος σύγ-η 
χρονός του συγγραφέας, νά φάω μαζί. 
του. Ό  φίλος του Γιούγκενσεν μοΰ σύ
στησε νά μή τοΰ δίνω Αφορμή νά μι
λάει πολύ, γιατί ύπόφερε καί μάλιστα 
είχε περάσει κακή νύχτα. Μά μόλις 
έκανα νά πώ γιά τόν Ό γήρο τό Δανός 
ό Άντερσεν μοΰ πήρε τό λόγο. ΜοΰΙ 
μίλησε γιά ιππότες, μοΰ παράστησε σά! 
γνώριμους τσυ τό Ρολάνδο, τό Μένα  
Κάρολο, πέρασε στή Γερμανία, τήη 
'Ισπανία, τήν 'Ελλάδα, έκαμε χίλιες 
παρεκβάσεις. Δυό δλόκληρες ώρες έλεκ 
γε, έλεγε σέ διάφορες γλώσσες, πού κυ- 
ριολεχτικά καταβρόχθιζε· μά τόν κατα
λάβαινα. Ό  τόνος τής φωνής του, ο Ι 
χειρονομίες του εκφράζανε θαυμάσια 
τά νοήματά του. Σφίγγοντάς μου τοί 
χέρι ύστερα μ’ ευχαρίστησε θερμά, γιατί» 
λέει, τοΰ είχα σώσει τή ζωή. Τέτιος 
ένΟοιισιασμός πάντα πλημμνροΰσε τήν 
Αγαθή του ψυχή. Γ ι ’  αΰτό κι’ δλοι τόν 
αγαπούσαν»..

Άγνωστα παιδιά κάθε μέρα το® 
έγραφαν γράμματα καί τόν ευχαριστού
σαν γιά τις χαρές πού τούς δίνει μέ χαί 
διηγήματα του.

Ή  μεγαλύτερη εύτνχΐα δμως τής 
ζωής του ήαν δταν ή Ιδιαίτερη πατρί
δα του ή ’Οδενσέη τόν κάλεσε τό 186”?  
γιά νά τόν κάνη επίτιμο δημότη της, 
Τά σκολειά είχαν κλείσει- τά σπίτια ή- 
σ«ν σημαιοστόλιστα καί τό βράδυ—  
σύμφωνα μέ τήν προφητεία τής μά
γισσας— δλη ή πόλη φωταγωγήθηκε 
πρός τιμή τον-

Πέθανε στις 4 Αύγούστου 1875. 
“Ολοι οί Δανοί, Από τόν βασιληαί 

ώς τόν ζητιάνο, τόν έπένθησαν... Καί 
τότε πραγματικά φάνηκε πόσο δίκιο 
ειχε, σάν έλεγε με χαρά και παιδιάστι* 
κη Αφέλεια:

«Έμενα  δλοι μ’ Αγαπούνε!».

Αίσχος! "Εχουμε τώρα καί τούς Γ«  
ανιοτάς.

12-5-1935

K m  m  ταξίδι σ τη* Αφρική

ΠΰΣ ΓΥΜΝΑΖΟΥΝ ΤΟ ΥΣ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ
.ΤΟ Α Π Ι, βορινά 

Απ’ τό Μπούτα, 
εχει χτιστεί ενα 
ίδρυμα, ένα γυ 
μνα στήρ ιο , νά 
πούμε, τών ελε
φάντων.

Ό  «μ ’ μπόν- 
γ*ο» ( — έλέφαν- 

ίας, στή γλώσσα τών Ιθαγενών) πρέ
πει νά πιαοτή δταν είναι δχτώ ή δέ
κα χρονών.

"Α ν  είναι μικρότερος, δέν μπορεί 
νά ζήση χωρίς τή μάνα τον δν πάλι 
»μεγαλύτερος, θάχη περάοει τήν ήλιχία 
τής μάθησης καί ή  μεγάλη του 
‘δύναμη θά δυσκολέψη πολύ 
τούς κυνηγούς γιά νά τόν σνλ- 
’λάβουν.

Συνήθως, οί κυνηγοί μετα
χειρίζονται τή συρτοθηλειά. Μ ’
,αυτήν πιάνουν τόνα ποδάρι τοΰ 
^ξώου, τό Ακινητοΰν κ’ έτσι εύ
κολα τό αιχμαλωτίζουν.

Παρ’ δλη δμως τήν τέχνη καί 
τήν πονηριά τών ιθαγενών, ô 
,μέσος δρος ιών Ιπιιυχιών είναι . lJ  , /  
περίπου πέντε τό χρόνο. (  Γ ν /  J

Είναι πάνω κάτω τριάντα 
χρόνια πού Ανοιξε τό «σχολειό* *■' 
•τού Ά π ι  και δέν έχει παρά πε
νήντα οίκοτρόφους.

Κ ι’  αν λάβουμε ύπ’  Αψει μας πώς 
ο Ιλέφαντας, Απ’ τή μιά, μόνο σάν γί- 
νη είκοσι χρονών μπορεί νά έργαστή, 
κι’ Απ’ τήν άλλη πώς δέν πληθύνεται 
στήν αΙχμαλωσία, βλέπουμε πώς δέ 
μάς φτάνει οΰτ’ ένας αίώνας γιά νά 
σχηματίσουμε ένα αρκετά σημαντικό 
κοπάδι.

Ή  Αλήθεια δμως είναι πώς ένας 
Ιλέφαντας ζή πάνω Από διακόσια

τών Ιλεφάντων* Ακούσαμε μιά ζεστή 
φωνή νά τραγουδά?}:

Ό  λ? γισλά γιαλά 
Σ θ ι}ό  ιιιιπαι...

— Άκοΰτε; μάς λέει Α κύριο; Μ , 
Μανιέτ, διευθυντή; τοΰ Ιδρύματος. Ε ί 
ναι οϊ οδηγοί τών έλεφάντων πού τρα
γουδάνε.

'Ησύχασε, μιχρσ μον αδέρφι, 
ό καινός δλα τά σιάζει.
Μάταια φωνάζουμε,
τ6 φεγι^οι πάντα Ακολουθεί τον ήλιο.

—  Γό  σύμβολό σας εϊν* αΰτό; 
— Ό χ ι, είναι τό «νανούρισμα»...

χρόνια.
Καθώς φτάναμε στήν όχθη τοΰ πο

ταμού, δπου ήταν χτισμένο τό «σχολειό

Μάς πηγαίνει στό τμήμα τών «και
νούργιων», δπου μάς παρουσιάζεται έ
να πολύ παράξενο θέαμα.

Δεμένος μέ χοντρά σκοινιά σέ τέσ- 
σερες στύλους, γερά χωμένους στό χώμα, 
ενας μικρός Ιλέφαντας μέ <* αύτιά διά
πλατα Ανοιχτά, τήν προβοσκίδα δργισ- 
μένη, ρίχνεται μέ μανία πάνω στούς ί- 
θαγενείς πού τόν τριγυρίζουν. Κείνοι 
κρατούν άπό ενα κλαδί φοίνικα πού τό 
σαλεύουν μέ τό ρυθμό τοΰ τραγουδιού 
τους.

Τά κλαριά περνούν και ξαναπερνούν

ρυθμικά μπροστά στά μάτια τοΰ ορ
γισμένου ζώου κι* Αγγίζουν τό κορμί 
του μέ χρόνο αργό.

«Είνα ι νιοφερμένος, μά; εξηγεί δ 
κύριος Μαηέτ. Είναι λιγάκι θυμωμέ
νος δ κανμενούλης. Μά τό τραγούδι 
αυτό πού άκοντε Ινεργεί επάνω του 
σά νανούρισμα. Ό  ελέφαντας είναι πο
λύ ευαίσθητος στό ρυθμό καί άθελα 
του, άπό ένστιχτο, συμμορφώνεται μέ 
τό χρόνο πού τοΰ χτυπούνε. Σε λίγο 
οί μανιασμένες κινήσεις του θά περά
σουν άπ’ τό «furioso» στό «allegro». 
Απ’ τό «a lleg ro» στό «andantino» κι’ 
Απ’ τό «andantino» στό « largo».

«Στά τελευταία τά κινήματα τών 
κλαριών θά τόν κοιμίσουν Ιντελώς, 

δπως καί ή κούνια τό παιδί.
«Ο ί ’ Ινδοί έλεφαντηλάτες, 

πούρθαν στό «σχολειό μας» σάν 
πρωτοχτίστηκε, εφεραν αυτήν 
τή χαριτωμένη μέθοδο. Αύτοί 
οί έλεφαντηλάτες έχουν μά ιήν 
Αλήθεια ψυχή παραμάνας».

Τώρα Ó μικρός ιλέφαντας κα
τέβασε τ’ αύτιά του. Ταλαντεύει 
πέρα δώθε ήρεμα τό κεφάλι του 
καί τό τραγούδι ξακολουθά:

*Αγί τβντά κανί 
2ορό τιμπαΐ...

Τρ&γβ μπανάνες 
καί φύλλα θροββρά.

Κα» στδ Άκΰπημα αύτό 
Λ  φεγγάρι πάντα θ ' άκολανθεΐ τόν ήλιο.

*0  «μπέμπης* είν’  Ακίνητος. Τά  μι
κρά του ματάκια κλείνουν... κ Γ  Αποκοι
μάται κάτω Από τά χάδια τών κλαριών.

"Ολοι είμαστε, καταμαγεμένοι Ακού
οντας καί βλέποντας. Ή  μελωδία δμως 
διαφέρει Από τά γνήσια Αράπικα τρα
γούδια. Είναι μιά γλώσσα Ανάμικτη, 
πού οΐ έλεφαντηλάτες τήν προφέρουν 
σαν μαγικές λέξεις.

"Υστερα Από δυό τρεις μήνες, δ μι
κρός ελέφαντας εχει συνηθίσει τούς αν-

θρώπους και ττ* παρασΤνουν σ'θναν 
γυμνασμένο Ιλέφαντα, πού θάναι πιά 
δ δάσκαλό; του. Στήν αρχή. δένουν 
τόν μαθητή στον δάσκαλο, αλλά πολύ 
γρήγορα αύτό τό μέτρο γίνεται περιτ
τό. Ο ! δυό ελέφαντες συνδέονται πνευ
ματικά καί ποτέ ό μικρότερος δέ ζητά» 
νά φύγη. Τότε Αρχίζει καί τό πρώτο 
στάδιο τή ; μόρφωσή; του. Ό  «δάσ
καλος» μαθαίνει στό μικρό τούς στοι
χειώδεις κανόνες τής οικιακής ζωής: Νά 
μήν γχρεμίζη τις καλύβες καθώς τρί
βεται πάνω τους, νά κάνη μπάνιο στύ 
ποτάμι χωρίς φασαρίες, νά τρώη σΐ 
κανονισμένες ώρες, νά ύπακούη στ| 
φωνή τού Ιλεφαντηλάτη.

Ό τα ν δ ελέφαντας συμμορφωθή <Τ 
αύτήν τήν τελευταία, άρχίζει τό δειν 
τερο στάδιο τής μάθησης.

Δάσκαλος γίνεται τώρα δ έλεφαντη* 
λάτης χαι διδάσκει στο μαθητή ίου δ
σα πρέπει νά ξέρη ενας ελέφαντας, 
Ν ’ Αφίνη εναν Ανθρωπο ν’ Ανεβαίνχ 
στή ράχη του, νά στρέφεται δεξιά δται 
δ έλεφαντηλάτης Ακουμπάη τό πόδι το· 
στό δεξιό αυτί του, νά καταλαβαίνη τί( 
διάφορες λέξεις οπως «ταμπσνλί» ποί 
πάει νά πή μπρος καί «σαμπά», δηλ 
καλά, ν’άρπάζη μέ τήν προβοσκίδα τοι 
χαμμιά μπανάνα ή  έναν ανανά δταν 1 
Ιλεφαντηλάτης του ξύνει τό κρανίο..· 
τέλος πολλά Αλλα ακόμη μικροπράματα 
Στό διάστημα αύτό 6 μικρός ελέφαν
τας γίνεται είκοσι χρονών.

Τώρα πιά είναι ένας μεγάλος Ιλέ  
φαντας. Τρώει είκοσι κιλά φύλλα κάθι 
μέρα- κάνει δουλειά έξήντα Ανθρώπων, 
γκρεμίζει δέντρα, Ανοίγει δρόμους στ4 
δάσος, κουβαλάει κάρα πέντε τόννων.

‘Ο  κύριος Μανιέτ μας δείχνει τά Χει- 
βάδια.

—  Σάν πρωτόρθα, μας λέει, βλ* αδ- 
τά ήταν δάση αδιάβατα, τώρα “είναι 
γόνιμα χωράφια... Ά ς  είν’ καλά! Καί 
γιομάτος συγκίνηση, πού δέν μπορεί 
νά τήν κρυψη, κοιτάζει χαμογελιόνται 
τούς οίκοτρόφους του.

{ΣννϊχίΚι à*o n&yytv/tsr»)
A E lt iA I φοβερά  
μεγάλη ή χώρα 
αύτή!

—  Πρός ποιό 
μέρος θά  τρα
βήξουμε; ρώτη
σε ό Ντίκ.

Δ έν  τόν έν· 
διέφερε πολύ ή 

Δττάντηση· ό,τι άποφάσυζε ό Σ ά μ , 
θάταν σίγουρα κα ί τό καλήτερο.

—  Νά σοΟ κώ ! Ό  Π ν γ κ ο ς  είνα ι 
ύποχρεωμένος κάπου νά  μένει γιά  
κυνήγι. Δ έν  μπορεί νά  ζυγώσει 
έδώ μήτε σέ κανένα  σταθμό τοΟ 
κόλπου. Ποιώ μέρος λοιπόν θά τοΟ 
εϊτα ν σιμώτερα ; Ή  Μ ισινεμπί στά 
μέρη τής ’Απάνω  Λίμνης. Κάπου έ· 
κεΤ θά βρίσκεται.“Ω στε λοιπόν πρέ
πει νά  τραβήξουμε κατά  τό νότο.

—  ΕΤναι ή χώρα τών Όγιμπ-  
γουαίη ; ρώτησε ό Ντίκ ετσι τυχαία.

—  Ναί, μά δ Π ν γ κ ο ς  είναι Ό -  
γιμπγουαίη άπό τίς  άκτές τής Γ ε 
ωργίας. Κάτω, πρός τή Μισινεμπί, 
κάθε Ιν δ ιά νο ς  Ιχ ε ιτ ή ν  κυνηγετική  
του περιφέρεια κ Ρ  οί άνθρωποι 
αύτοί είνα ι διαφορετικοί άπό τούς 
άλλους Ινδ ιά νο υς , τούς Κρί. Κ α 
τασκηνώ νουν στις περιοχές τους. 
Σ ίγουρα  ένας ξένος πού θά θε
λήσει νά  κυνηγήσει έκ ε ΐ ή νά  στή
σει παγίδες, θά σκοτωθεί.

Υπ ολογίζω  πώς & ν  6 Π ν γ κ ο ς  
δέν είνα ι πρός τό νότο, ή ά ν δέν 
πήρε άδεια  νά  στήνει παγίδες στις 
περιοχές τών Ό γιμπγουαίη, θά  
τράβηξε πρός τήν πατρίδα του, ή 
δυτικά πρός τό Βινιπέγκ· έτσι έ 
χουμε πιθανότητες νά τό ν  συναντή
σουμε κοντά στό Καμπινακαγκάμ.

Ο Τ Α Ϊ Χ

— 'Ώ σ τε θ’ άνεβοΟμε πρώτα-πρώ
τα τόν ποταμό Μισινεμπί;

— Έ τ σ ι  δ ' άρχίσουμε, είπε ό  
Μ πόλτον.

Ώ ς  έάν ή άπόφαση αύτή έδωκε 
τέλος στή συζήτηση, κ ’ ο{ δυό μαζί 
τράβηξαν πρός τούς συντρόφους 
τους πού κάθουνταν στό σκοτάδι. 
Καθώ ςζύγω νανχσρούμενοι, κραυ
γές τούς προαπάντησαν.

—  Νάτος! Ντίκ, έλα ! Ν τίκ , τρα

γούδησε μαζί μας. Τραγούδησέ 
μας τόν Μπάρμπα Νέ, Ντίκ.

Κ Γ  ό Ντίκ άκούμπησε ήσυχα ά- 
πάνω στό μπρούντζινο κανόνι καί 
μέ τή φωνή του τή βαθειά καί βρα
χνή, κοιτάζοντας πρός τόν βορρά, 
άρχισε νά τραγουδά τόν μελωδικό 
μεσημβρινό σκοπό:

Μιά φο&ά κ’ έναν καιρό, 
άιντε ρέ!
«Γταν γέρος μελαψός
καί τόν λέγαν Μπάρμπα Νέ!

ω
Τ ή ν  άλλη μέρα τό πρωί, άπά 

πολύ νωρίς, διαλέγοντας τά κοι> 
πιά ό Σ ά μ  κοίταξε πολύ ν ’ Ακο
λουθήσει τίς Ινδιάνικες συνήθειες» 
Πρόσεξε κάθε κουπί νάχει τό ίδια 
δψος μέ τόν κουπολάτη. Ο ί άκρε^ 
τους άπό σφενταμόξυλ'» έπρεπί 
νά  μπορούν ν ’άντιστέκουνται δτατ 
τίς έβύθιζαν μέσα στό ρέμα γιά  
νά σταματήσουν λίγο  τή φόρα τοΟ 
μονόξυλου. Τ ά  κουπιά εΤσαν βαμ
μένα μέ πολύ ζωηρό, κόκκινο-πορ- 
τοκαλί χρώμα.

Ό  Ντίκ Χέρρον είχε  διαλέξει έ 
να  μονόξυλο άπό τά  δώδεκα πού 
εΤοαν στοιβαγμένα κάτω άπό τό 
γεφόρι ένός ξεραμένου ρυακιοΟ. 
Καταλάβαινε τήν καλή βάρκα δ- 
πως ένας άλλος καταλάβαινε τά 
καλό άλογο, Τό μονόξυλο πού 
διάλεξε είχε μάκρος 14 ποδάρια, 
είτσν άπό δυνατή δεντρόφλουδα  
μονοκόμματη κα ί δέν  είχε  μήτε σκι
σμάδες, μήτε ρόζους.

Ά φ ή κ α ν  τό μονόξυλό τους μά 
κουπιά στήν άκρα τοΟ ποταμοΟ 
καί πήγαν μαζί στήν άποθήκη. Ό  
Μ ά κ  Δ όνα λδ έγραφε στό άπάνο» 
πάτωμα, πίσω άπό τά  κάγκελα . 
Συνήθω ς δέν έπέτρεπαν στούς κυ
νηγούς νά  διαβοΟν τά  κά γκελα  
άότά, δμως εΤχαν δώσει τήν άδεια  
στόν Σ ά μ  κα ί στόν Ντίκ νά  δια
βοΟν δταν θέλουν.

era &λΧό φνλλϋί

Κι Ι®ταοα ατά χωράφια δπως ήσαν άρα&ιασμένα
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ΑΝΤΟΝΙΟΥ Τ Σ ΕΧ Ο Φ

Η ΑΝ Ω ΤΕΡΗ  ΓΥΝΑΙΚΑ
Η Μ Μ εγά λη 'Εβδο 

μάδα παύθηκε 
σέ όλους τους κι- 
νη ματογράιρους 
τής Γαλλίας ô 
« Γολγοθδς». Ά ς  
έλπίσωμε ότι τοΟ 
χρόνου θά δούμε 
τό περίφημο αύτό 
φιλμ καί εις τάς 
‘Αθήνας.Έδω  εις 

τήν πρωτεύουσά ιιας έδωσαν καί πή
ραν φιλμ παλαια μέ τά Πάθη του 
Χρίστου.

Τήν προσεχή ίβδομάδα θά προβάλ
λουν είς τήν Τιτάνια τό φιλμ «"Λνευ 
ΟΙκογενείας», κατάλληλο καί διά παι
διά.

Είς τδ ΠάΧλας τό - Μυστηριώδες X »  
καί νούμερα.

Είς τό Σπλέντιτ «Μιά γυναίκα πού 
ξέρει τί θέλει» καί τέλος είς τ ό ’Αττι
κόν τούς -Ίππότας της έρήμου».

Ό  -· Κυρίαρχος τής γής», φιλμ γερμα
νικό. παίχθηκε καί είς τήν Ίρ ιδα . ’Α 
πορεί κανείς γιατί γίνηκε τόση ρεκλά
μα γιά ένα έργο τόσο άνιαρό.

Ό  περίφημος Σαρλώ (Σαρλυ Τσά- 
πλιν) ζει μυστηριωδως τόν τελευταίο 
καιρό. Λέγεται- ό τ ι. ¿δαπάνησε όλό-

χθή ένα καινούργιο φιλμ άπό τό γνω
στό έργο τού Μυρζέ, « Οί Μποέμ», όπου 
θά πρωταγωνιστή ή Άναμπέλλα.

'Επίσης μιά ένδιαφέρουσα ταινία 
πού προβάλλεται είς τήν Γερμανίαν 
είνε τά -Δράματα μέσα στόν Ω κεανό». 
Πρόκειται γιά ένα καταπληκτικό φιλμ 
όπου βλέπεις τά βάθη των θαλασ
σών, καί όπου τά ψάρια τά ίδια θά 
είνε οί... πρωταγωνισταί! Φιλμ ένδισ- 
φέρον γιά μεγάλους όσο καί γιά μι
κρούς. Ά λ λ ω ς  τε είς τό Βερολίνον 
ύπάρχουν κινηματογράφοι δπου παί
ζονται έργα τέτοιου είδους, ή πού 
δείχνουν τήν ζωή άγριων φυλών στήν 
ζοόγγλα ή τήν ζωή των έντόμων καί 
των πτηνών. Είνε δέ πάντα κατάμεστες 
οί αίθουσες άπό κόσμο.

Ή  Μασσαλία τραγουδήθηκε άπό 
ποιητάς—καί κανένας ζωγράφος δέν 
έμεινε άσυγκίνητος Απ’ τό παράξενο 
γόητρό της,καμωμένο άπό έναν έξωτι- 
σμόν ξεπεομένον ώς έκεΐ. Τώρα οί 
σκηνοθέται πάλι τήν Ανακαλύπτουν. 
Τό λιμάνι της τή νύχτα, δπου βλέπεις 
κάθε λογής άνθρωπο, οί ίσιοι της 
δρόμοι στήν παλιά συνοικία, οί Κινέ
ζοι έργάτες πού κατασκηνώνουν στήν 
Αμμουδιά, όλα αύτά τράβηξαν έναν 
περίφημο Γάλλο .σκηνοθέτη καί δημι?λ-

Σ ιή ν  τιρώιη θέση το8 σιδηροδρόμου, ato 
ντιβονάκι, tan ttaaçteu évo  μ έ ßvoctvi ß ito iS o ,  
x i& t ta i  μισοξαχλισμένη u ià  νόστιμη x vo ia , 
λί.ά  ito iitt.u η βιπ άγια  μέ φράντζες τριζο- 
βολάη μίαα στα σκασμισδιχά σφιγμένα δά
χτυλά ιης, tr ip  ta  φαααμαΐν άνιβοχαιιβαίνονν 
ê io t ia  πάνω στήν τΟαχχίπχη μνΐίχαα ιης, 
καί ή χαρφίιοα χάνοι αχό αιήθος ιης σχα· 
n a ve ß a lv ii  e à  μια ixvßigiη ιη  βαβχούΧα πάνω 
αιά χνμαια . Ή  κυρία φαίνεται n o l i  ¡αραγμέ
ν η .. .  Ά χενα ντί τ η ; κάθεται, oto v iir ia v á x it 
ίνας διοικητικός ίχάέΙηΧος είδιχών νχοθέσιοιν, 
'¡να ; νεαρός πρωτόβγαλτος ουγγραφέάς πού 
Ιχ ι ι  άρχίοτι χ Γ  S ia l n i δημσσιιϋίΐ o‘  μιά 
•καρχιαχή εφημερίδα μικρά διηγήματα, í¡, 
όπως l à  δνομάζει 6 ίδιος, τνουβέΧΧις* άπό 
ιή  ζιοή ι ή ;  ύψ ηΧή ; Λριαιοχραιία;. . .  Τήν na· 
p a it jp i í  otó χρόαοιηο, μ '  έηιμσνή, με νφος 
έμιτιιρογνάμονα. M e le t á i i ,  σπουδάζει, βαθαί
νει οέ τούτη τήν εκκεντρική, atνιγμα ιιχή  I-  
χαρζη, ιή  νιώ θει, τή φ ιά νιι. — Ή  ψ νχή  
τ η ;,  ίΧη της ή ψνχοΧογϊα είναι γ ι' a à tà r  οάν 
i v a  ¿νοιχτό βιβλίο.

•Ο MaptÇ ϊΐβαΤΛ’νδΤη|'!μήτίρο tou·’

*κληρη περιουσία γιά νά ιρτειάξη ένα 
χωριό είς τάς άκτάς του Ειρηνικού, 
όπου ετοιμάζει ένα καινούργιο έργο 
μέ δική του τεχνοτροπία. Πλέον των 
900 Ανθρώπων, άεργων, βρήκαν μαζί 
του δουλειά. Συνεργάζεται μέ τήν Πο· 
λέτ Γκοντάρ· δέν δέχονται κανέ- 
ναν δημοσιογράφον, ούτε είς κανέναν 
λέγουν τά σχέδιά των.

Έ ν α  γερμανικό περιοδικό γράφει, 
σέ μιά κριτική μελέτη πού κάνει γιά 
τά ευρωπαϊκά φιλμ τόν τελευταίο και
ρόν, πώς άθλιώτερη παραγωγή άπό 
τήν τών Βαλκανίων χωρών δέν υπάρχει. 
Ά ρ α γ ε  είδε ό κριτικός αύτός καί τόν 
«Κακό δρόμο», έργο έλληνικής παρα
γωγής, καί κατόπι έγραψε τήν μελέτη 
του;

Τά φιλμ πού είχαν τήν μεγαλείτε- 
ρη έπιτυχία στήν Δύσι είναι όσα παίρ
νουν γιά θέμα τή νεότητα, όπως τό 
«Λάκ ο Ντάμ», «Παρθένες μέ στολή», 
«’Επτά σ' ένα λύκειο» καί άλλα τέτοια.

01 «Λευκές Νύχτες» του Ντοστογιέ- 
σκυ παίζονται μέ έπιτυχία οτό Παρί
σι. Ή  Μόσχα τήν νύχτα, τά δειλινά, 
τά υπαγκάκια ένός πάρκου καί ή ποιη
τική Νατάσα αιχμαλωτίζουν τόν θεα
τή. Καλό θά ήταν οί διευθυνταί τών 
κινηματογράφων τής 'Αθήνας νά μδς 
Τό φέρναν κ Γ  έδώ.

Μεγάλο, καταπληκτικό γεγονός γιά 
όσους ένδιαψέρονται γιά τήν Γαλλική 
Κωμωδία του Παρισιού: Ό  κινηματο
γράφος είοεχώρησε κ Γ  αύτοΰ. Τό συν
τηρητικό αύτό ίδρυμα, μάλιστα, δέ
χτηκε νά συνεργάζονται μαζί. Έ τ σ ι  ό 
κόσμος όλος θά μπορεί άπό μακριά 
νά παρακολουθεί τά κλασσικά έργα 
πού θά δίνη καί ν’ άκούη τά περίφη
μα γαλλικό. Τώρα, άραγε ό κινημα
τογράφος έξυπηρετεί έτσι τό θέατρο 
ή ή Γαλλική Κωμιμδία τόν κινηματο
γράφο ;

Προσεχώς, είς τό Παρίσι, θά παι-

ούργησε τό άριστόυργηματικό εΐς τό 
είδος του φίλμ «Ίουστέν τής Μασσα
λίας» όπου παίζει ό Άλεξάντερ Ρεενώ 
ένα Υκάγκστερ λίγο άλά Ταρταρίνο.

Είς τήν Μασσαλίαν έπίσης Αρχίζουν 
καί κτίζουν μεγάλα στούντιο γιά κι
νηματογραφικούς οίκους. Είναι δέ τά 
πιό γραψικα έργαστήρια πού μπορεί 
κανείς νά Set, γιατί οί έργάται πού 
δουλεύουν είναι άπό όλα τά σημεία 
τήςνής.

Είς τό Παρίσι κάθε Παριζιάνα θέ·
λει νά έχει κρεμασμένη 
της τή φωτογρα
φία τού Σεβαλιέ 
μέ τήνμητέρα του.
Ή  Αγάπη του πρός 
αύτην τάς συγκι- 
νεί. Γιατί 6 Σεβα
λιέ, μ* όλες τις 
δόξες του, έμεινε 
ένα άγαθό μεγάλο 
παιδί.

Τό Πατέ-Ζουρ- 
νάλ φωτογράφισε 
όλη τή πομπή τον 
’Επιταφίου, όπως 
καί τό πλήθος είς 
τούς δρόμους τών 
’Αθηνών. Τήν έρ- 
χομένη σαιζόν, ό- 
ταν θά προβάλουν 
τό φιλμ αύτό, άς 
τρέξουν οί 'Αθη
ναίοι, νά μήν τύ
χη καί Ανακαλύ- 
ψουν τόν έαυτό 
τους.Ποιός ξέρει! 
μπορεί νά είναι 
φωτογενεΐς, καί 
τότε άνοιξε νέος 
δρόμος εις τήν 
ζωήν του. Ποτέ 
δένξέρει κανείς.^

Λ .  Ν Α Κ Ο Υ

οτή κάμαρά

— 'f i,  .·τόσο σάςκαταλαβαίνω! λέει όύπάλ- 
ληλος τών είδιχών Αποθέσεων, φιλώντας 
τό χέρι της σιμά στόν καρπό. 'Η  άνώτερη, 
λεπταίσθητη κι’ ευγενική σας ψυχή ζητεί 
διέξοδο άπό τό λαβύρινθο όπου βρίοκε- 
ιαι... Ναί, ναί. Καί ή πάλη είναι τρομε
ρή, φριχτή. Ό μω ς... μήν άκελπίζεστε! 
feeiç θά είσαστε ή νικήτρια! Ναί!

— *0, περιγράψτε με, Βολδεμάρ ! λέει 
ή νόστιμη κυρία μ’ Ινα μελαχολικό χα· 
μόγελο,Ή ζωή μου είνε τόσο γεμάτη,τόσο 
αοιχιλότροπη, τόσο έντονη... Καί όμως 
Ι’ίμαι δυστυχισμένη!.. Είμαι ένα θύμα, 
σάν τις ήρωΐδες τού Ντοστογέβσκη... Δεί
ξτε στόν κόσμο τό βάθος τής ψυχής μου, 
Βολδεμάρ, γυμνώστε την αύτή τή φτωχή 
ψυχή! Είστε ένας ψυχολόγος οεΤς... Δ»ν 
πέρασε ακόμα μία ό>ρα πού καθόμαστε 
σέ τούτο τό ßayovt κσί σείς μ’ έχετε νιώ
σει όλόχληρη, ολόκληρη!

— Ώ ,  μιλήστε μου! Σάς ικετεύω, μιλή
στε μου!

—’Ακούστε λοιπόν! Γεννήθηκα μέσα 
.οέ μιά φτωχική οικογένεια δημοσίων υ
παλλήλων. Ό  πατέρας μου ήταν καλό 
παλληκάρι, έξυπνο, άλλά. . , τά πνεύμα τής 

•έποχής, βλέπετε, καί οί αντιλήψεις τής τά- 
,ξης μας... vous comprenez... Δέν τού ρί- 

-\χνβ  iïfMBt·***» φτωχού nuttga... Έπινε, 
έπαιξε χαρτιά... έκανε χρέη... ’Βνώ ή 

‘ μητέρα... Μά τί νά τά θυμάται κανείς!.. 
• Η  μιζέρια, ό αγώνας γιά Ινα κομμάτι 
ψωμί, ή,συναίσθηση τής μηδαμινότητας... 
Ά χ ,  φίλε μου. μή μ’ αναγκάζετε νά τά 
θυμηθώ! Βρέθηκα λοιπόν σιήν ανάγκη 
ν ’ άνοιξα) μόνη μου τό δρόμο τής ζωής 
μου... Έπειτα, ή έλαττωματική μόρφωση 
τού παρθεναγωγείου, τό διάβασμα άνοή- 
των μυθιστορημάτων, τά σφάλματα τής 
νιότης, ή πρώτη αγάπη... Και ή πάλη μέ 
τή στενοκεφαλιά τού κόσμου. Φρίκη! Καί 
οί αμφιβολίες... K a i ή έλλειψη έμπιστοσΰ- 
ΜΝς στόνέαυτό σου, πού αρχίζει νά γεννιέ- 
Ira i στή ψυχήσου... *Άχ, είσαστε συγγρα
φέας καί μάς ξέρετε καλά, εμάς τις γυ
ναίκες. θά  μέ νιώσετε καί μένα... Δυ
στυχώς είμαι μιά φύση ανήσυχη, Ανταρια
σμένη... Περίμενα νά βρώ τήν ευτυχία, 
καί τί ευτυχία! Ποθούσα νά γίνω άνθρω
πος. Ναί, ναι! Νά γίνω πρό πάντων άν
θρωπος, γιατί μόνο σ’ αύτό έβλεπα τήν 
πραγματική ευτυχία.

— Ώ  θαυμασία ! ψελλίζει ό συγγρα- 
. φέας φιλώντας τά χέρια σιμά στό βραχιό
λι. Δέ φιλώ, αύτή τή στιγμή, τό χέρι σας, 
θεία γυναίκα, αλλά τ’ ανθρώπινα βάσα
να! θυμάστε τό Ρασκόλνικωφ; Έ τ σ ι φι
λούσε κ ’ έκεϊνσς.

—”0 , Βολδεμάρ! Είχα τόση άνάγκη 
Από δόξα, Από θόρυβο, άπό πολυτέλεια,

όπως κάθε—γιατί νά ντραπώ; —κάθε «κλε* 
χτή, Ανώτερη φύση, ποθούσα κάτι άσννήπ 
θιστο... όχι γυναικείο! Καί νά !.. Ktrt 
νά !.. Τότε βρέθηκε στό δρόμο μου Ινας 
πλούσιος γέρο-στρατηγός... Θέλω νά μζ 
νιώσετε, Βολδεμάρ! Κ Γ  αύτό πού έκανα 
ήταν μιά αύτοθυσία, αύτοεγκατάλειψηί 
νιώστε με! Δέν μπορούσα νά κάνω άλλιώςέ 
Έπλούτισα τό σπίτι μου, άρχισα νά ταξιί 
δεύω, νά σκορπώ γύρω μου τό καλό. J  
Όμως πόσο ύπόφερα, πόσο άνυπόφοραϊ 
ποταπά καί χυδαία ήταν τά χάδια autotru 
νού τού στρατηγού, άν καί πρέπει νά τοβ 
δώσουμε δίκαιο: στήν εποχή του είχε πο 
λεμήσει γενναία. Ή τα ν  στιγμές... στιγ; 
μές φοβερές Υ·ά μένα... ’Αλλά, μέ <n̂ d 
κρατούσε μονάχα ή σκέψη πώς ό γέρος <τη̂  
μεοα-αύριο θά πεθάνει, πώς θ ’ άρχιζα 
τότε νά ζώ δπως ήθελα, πόις θά δινόμουη 

• στόν άνθρωπο πού Θ’ Αγαπούσα, πώς Θ ® 
μουνα μιά μέρα ευτυχισμένη... Καί ΰπάρα 
χει ό άνθρωπος αύτός, μάρτυς μου 6 θεός| 
ύπάρχει!

Ή  νόστιμη κυρία κουνάει ζωηρά τή 
βεντάγια ιης. Ή  μορφή της παίρνει ίκ» 
φράση παραπονιάρικη.

— Καί νά, ό γέρος πέθανε... Μ ’ άφψκ 
σε κάτι, είμαι πιά έλεύτερη σάν τό πουλά 
Τώρα πιά θάπρεπε ή 'ζωή μου νάνοι εύτνθ 
χισμένη... Δέν είναι ετσι, Βολδεμάρ; Ή  
ευτυχία μού χτυπάει στό παράθυρο- Δέα 
έχω παρά νά τής άνοίξω, άλλά... όχκΙ 
Βολδεμάρ, ακούστε με, σάς ¿ξορκίζω! θ<Η 
πρεπε τό>ρα πιά νά παραδοθώ στόν άν
θρωπο πού άγαπώ, νά γίνω ή φίλη τον,' 
οδηγός του, βοηθός του, ν’ άφοσιωθώ στjSt 
ιδανικά του, νά γίνω ευτυχισμένη... να 
ξεκουρασθώ... Μά πόσο ολα στή ζωή είναι 
ποταπά, ταπεινά, πρόστυχα, χυδαία χι’ Α
νόητα! Τ ί ταπεινά πού είναι δλα α 
τούτο τόν κόσμο,Βολδεμάρ! Είμαι δυστη» 
χισμένη, δυστυχισμένη, δυστυχισμένη! Στο| 
δρόμο μου, καί πάλι βρίσκεται ένα μεγάή 
λο έμπόδιο! Καί πάλι νιώθω πώς ή εύτυ^ 
χία μου κινδυνεύει, πώς είναι μακριά, 
πολύ μακριά! Ά χ ,  τί μαρτύριο, άν ξέρα
τε! Τ ί βάσανο!

— ΜΑ γιατί, γιατί; Τ ί είναι πάλι πού 
σάς φράζει τό δρόμο; Σάς ικετεύω, μιλή* 
στε! Λοιπόν;

—Ένα ς άλλος πλούσιος γέρος...
Ή  οπαομένη ιτιά βεντάγια ακεπάζει τ’ ί* 

μορφο κροοοιχάχι. Ό  οογγραφέας οιηρϋε·^ 
χάνοι ο η) σφιγμένη γροθιά του ιό πάνσοφο χ ι -  
φάΧι του, άνασιενάζει, χαι μέ νφος γνώαιης 
χα! ψυχοΧόγοιι βυθίζεται αέ βαθειά ονί.Χογήβ 

. Τό ιοαίνο σφυρίζει κι’  άγχομαχά, καί ά*υ  
ιόν  ήλιο που γέρνει οιά βασίλεμά τον πορψν—

’ ρα ίνοντα ι τά  κ ο υ ρ τ ιν ά κ ια  τ ώ ν  Λ α ρ α θ ν ρ ι ώ ν  .-α 
Μ ί ΐό φ ρ .  Ά ί η ν δ ς  Ε Α Ρ Α Ν Γ Ι Δ Η

Ε κ ε ί ν η .  —  Φτερνίζομαι Αδιάκοπα. Φαίνεται «ώς έχω 
πάρει κρύο οτό κεφάλι.

Ε κ ε ί ν ο ς · — Τίποτα τό παράξενο. Τό κρύο χτυπάει πάν
τοτε τό πιό Αδύνατο μέρος τοΟ Ανθρώπου.

&ϊμα> τής

"Οταν ποϊ.ιτεύεται ό διχαστής.
Ό  δικαοτής κάρφωσε /ιί τό βλέμμα, 

τον τό αυστηρό, χνττάζονταί πάνω όηό 
τά γυαλιά τον, τόν κουρελιάρη χατά^ 
δικο στον τον φέρανε μηροστά στην 
¡■δρα κατηγορούμενο γιά αλητεία.

’ Δε μου λές, κέρδισες .-τότες κανένα 
πενηντάρικο οτή ζωή οον;» ρώτνχοφ 
όγριεμένα.

«ΛΓάλιστα, κύριε Αικαστή, άηάΥεηοβ 
δ κατηγορούμενος. "Ο ταν σάς ψήφισα 
στις τελευταίες ¿χλογές*.

Άατειο γ*ά ιούς Σκωτοέζονς.
Έ να ς  Σκωτοέζος κάποτες άγόραοε 

ίνα οπειρούνι âvrt γιά δύο. Σκύφτηκε 
πώς κι «σ ι ιό άλογό τον ûà περπά~ 
χαγε.· <"Αν τό ενα τον πλευρό πάει 
μπρος, τότες δεν μπορεί παρά να ακο- 
λον&ήοΑ καί τό άλλοι>.

•
Ό  πρώτος γερουοιαοτής:  « Καί τί 

έκαμε δ κόσμος, δταν τονς είπες πώς 
δεν πλέρωοες κι* ούτε ι?ά πλερώοεις 
μιά δραχμή για ψήφο;».

Ό  δεύτερος γερουοιαοτής:  « Καμιά 
δεκαριά χειροκροτήσανε, μά οί πεφο· 
σότεροι οηκωβήχαν καί φύγανε».

•
Στά μπάνια.·
<Μαμά, νάμπώ να κολυμπήσω,“»
’ Ό χι, Αγαπημένο μου παιδί, εένα 

πάρα πολν βα&ειά».
<Μά, δ μπαμπάς πως κολυμπά;».
<Ναί, Αγαπημένο μου παιΑι, >ιά 

A val άοφαλισμένος ».


