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Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τοΰ κ  Γ. Φ ΤΕΡ Η

’ Αντιγράφομεν τήν εϊδησιν άπό τίς έφημερίδες : « ’Αναμένον
ται νά καταπλεύσουν είς τόν Φαληρικόν δρμον διάφορα ξένα ύ- 
περωκεάνεια γεμάτα άπό περιηγητάς». Τί συμβαίνει ; Ρωτάμε, 
έχοντας ύπ’ οψι μας τή διεθνή κατάσταση. ΠοΟ βρίσκουν αυτοί 
οί άνθρωποι, οί χιλιάδες περιηγητές, τήν δρεξη νά έπισκεφθοΰν τήν 
'Ελλάδα , τή στιγμή πού δλος δ κόσμος μιλάει γιά πόλεμο ;

Συμβαίνει έκεΐνο πού είπε κάποτε ό Πώλ Βαλερύ : «Τέσσερα 
είναι τά πράγματα είς τά όποια δλοι δσοι έξακολουθοΰν νά σκέ
πτονται καί νά αίσθάνωνται, θά έπιστρέφουν διαρκώς : ‘Η Φύση, 
ή 'Ελλάδα , ό Ναπολέων καί ό Γκαΐτε». ’Ενθυμούμεθα μιά παλαιό- 
τερη συνομιλία τοΰ ίδιου μεγάλου διανοουμένου καί ποιητοΰ, έπά- 
νω στό ϊδιο άνεξάντλητο θέμα. Παρετήρησεν δτι, άσχέτως πρός 
τήν ποικιλία τών μεταμορφώσεων πού εδωσε είς τή δύναμη καί 
τή γνώση τοθ άνθρώπου ό 19ος αιών, παρ’ δλας άκόμη τάς άπό- 
ψεις πού άνοιξεν είς τόν πνευματικόν ορίζοντα καί τάς νέας άξίας 
πού έδημιούργησε έν τώ μεταξύ, δλοι οί εύρωπαϊκοί λαοί παραμέ
νουν πάντοτε όφειλέται τής Ελλάδος.

*Άς άφήσουμε κατά μέρος τή λέξη «όφειλέται», η όποια, μέ 
τό νά χρησιμοποιείται συνήθως πρός καθορισμόν οικονομικών σχέ



σεων, άπέκτησε μία σημασία ξηρότατα ύλική. Οί ευρωπαϊκοί λαοί, 
καί αύτό είναι βέβαιο, αισθάνονται πάντοτε τήν πνευματική νο
σταλγία τής 'Ελλάδος. Ποΰ πρέπει νά τό άποδώσουμε ; Έ δώ  πέ
ρα, ποιός λίγο, ποιός πολύ, δλοι ξέρουμε, μπροστά σέ τί δραματι
κό Αδιέξοδο'βρίσκεται ή σημερινή διεθνής ζωή. Ό  κόσμος άπειλεΐ- 
ται καθημερινώς άπό καινούργιους κινδύνους. Τά ζητήματα πού 
τόν άπασχολοΰν είναι πεζότατα. Κάθε λαός φοβάται τό γείΐονά  
του. Κάθε κράτος έξοπλίζεται. Δέν άκοΰτε νά γίνεται λόγος παρά 
γιά τή πιθανότητα ένός νέου Δεκατέσσερα, άκόμη πιό φοβερού, γιά 
τίς πρώτες υλες, γιά τήν άντιαεροπορική άμυνα, γιά τίς προσωπί
δες κατά τών άσφυξιογόνων άερίων, γιά τούς μηχανοκινήτους στρα
τούς. Τά ήθικά κεφάλαια της Ευρώπης φαίνεται πώς έχουν έξαν- 
τληθεΐ. Τά μεγάλα ιδεώδη, αύτά πού άποτελοΰν τήν τιμή καί τήν 
υπερηφάνεια του πολιτισμένου άνθρώπου, έφθάρησαν. ΠοΟ όφείλε- 
ται τότε τό παράδοξο φαινόμενο, δτι τήν "δια άκριβώς έποχή, τής 
πνευματικής παρακμής, ή άκανοβολία τής Ελλά δος , δχι μόνο δια
τηρείται, άλλά καί γίνεται όλο ένα λαμπρότερη ;

Ύποθέτομεν δτι πρόκειται γιά τό άντιφάρμακο τοΰ μέτρου 
<γιατί κλασσικόν ιδεώδες σημαίνει μέτρον ιδιαίτατα) έναντίον δ 
λων αύτών τών ύπερβολών τοΰ έξάλλου ματεριαλιστικού πνεύμα
τος, άπό τό όποιον βασανίζεται ό κόσμος. Τό γεγονός είναι έν 
πάση περιπτώσει άναμφισβήτητο. Ή  νοσταλγία τών «humanites», 
δηλαδή τάς σπουδάς τών ‘Ελλήνων καί τών Λατίνων, κυρίως τών 
•Ελλήνων, φουντώνει άπό χρόνο σέ χρόνο περισσότερο σ’ δλο τό 
δυτικό κόσμο. Παρακολουθήσαμε πρό καιρού μιά χαρακτηριστική 
φιλονικία, γι’ αύτό τό ζήτημα μεταξύ Γάλλων καί Γερμανών 
κριτικών. Σ ’ ενα δοκίμιο περί τής Γαλλίας, ό "Ερνς Ρομπέρ 
Κούρτσιους, ό όποιος, καθώς όμολογεΐ ό ίδιος, προτιμά τους " Ε λ 
ληνας άπό τούς Ρωμαίους, διατυπώνει τήν έξής παρατήρηση : οί
σημερηνοί Γάλλοι φέρονται μάλλον πρός τή Ρώμη παρά πρός τόν 
‘Ελληνισμό. ‘Η ‘Ελληνική παράδοση, ύπεστήριξε ό Κούρτσιους, μέ
νει μόνον μεταξύ ώρισμένων λογιών, έπειδή ή ‘Ελλάδα συμ
βολίζει στά μάτια των τήν πατρίδα τής άνιδιοτελοϋς πνευματικής 
άναζητήσεως, ένώ άντιθέτως είς τή Ρωμαϊκή άντιληψη βλέπουν έ
να είδος έρεισματος τής συντηρητικής έξουσίας.

Οί Γάλλοι άπήντησαν μέ παραδείγματα καί μέ γεγονότα. Οί 
Γάλλοι αισθάνονται τό ‘Ελληνικόν πνεύμα, άνεξαρτήτως πολιτι
κών άποχρώσεων. ‘Ο ‘Ελληνιστής Μπράκ άνήκε βέβαια είς τήν 
παράταξη τών προχωρημένων. Ά λ λ ’ ό Μωρίς Κρουαζέ, ό όποιος

εξήγησε θαυμάσια τήν ποίηση του Πινδάρου, ήταν όπαδός τών 
συντηρητικών. Ό  ’Εδουάρδος ’Ερριώ νοιώθει λεπτότατα τήν ’Α τ 
τική φόρμα. Άντιστοίχως ήμπορεί νά άναφέρει κανείς τά όνόματα 
διαφόρων άββάδων, έπίσης, φυσικά συντηρητικών, οί όποιοι διε- 
κρίθησαν ώς σοφοί Έλληνισταί καί άφησαν μοναδικά σχόλια γιά 
τόν Πλάτωνα. Ό  Ντυαμέλ μιλά γιά τόν ’Αρχιμήδη χωρίς καμμιά 
προκατάληψη, άπλώς γιά νά άντιτάξει τή λατρεία τής γνώσεως 
στό φανατισμό, Οί Γάλλοι υποστηρίζουν δτι ποτέ ή Γαλλία δέν ά- 
γάπησε περισσότερο τήν «προμάμη της Ελλ ά δα »  καί δτι ποτέ ή 
Γαλλική νεότης δέν έδειξε τόση έπιθυμία γιά νά μπει στήν αιώνια 
ποίηση καί τή θεϊκή σκέψη’ τών 'Ελλήνων, δση φανερώνει κατά 
τή μεταπολεμική περίοδο. Πάρτε τήν περίπτωση δύο Γάλλων ποιη
τών άπό τούς καλλιτέρους, τόν Μαλλσρμέ καί τόν Βόλερν. Τό 
-«’Απόγευμα ένός φαύνου», ποίημα πιό πολύ έλληνικό παρά Βιρ- 
γιλιανό, ή «Πυθία», ό «Νάρκισσος», οί «Κολώνες», είναι δημιουρ
γήματα γεμάτα χυμό καί άρωμα τής Ελλά δος . 'Όσοι ξαναγυρί- 
ζουν στόν Ανατόλ Φράνς, δέν τόν αισθάνονται Ρωμαίο, άλλά λε- 
πτότατον Ελληνα. Τό ίδιο καί μέ τήν τέχνη τοΟ Πιέρ Λουΐς. 'Ο  
Πλάτων ποτέ δέν έθαυμάσθη βαθύτερα. Μένει πάντοτε ζωντανός, 
ένώ ό Κάντ άπελιθώθη. Καί μετά τούς παλαιοτέρους έρμηνευτάς 
του, έρχονται ό Μαριό Μενιέ καί ό ’Ά μ π ελ  ’Ερμάν. “ Ολη ή φιλο
σοφία άναζητεΐται μέσα στόν Πλάτωνα, δπως έγίνετο άλλοτε μέ 
τόν Αριστοτέλη. Ποτέ δέν θά περνούσε άπό τό μυαλό τοΰ Ζύντ 
νά βγάλει ένα έργο άπό τό Σενέκα. Καί δμως μέ τό δικό του τρό
πο, ένεπνεύσθη άπό τόν Οίδίποδα. Ά λ λ ο  παράδειγμα : Τρία έργα  
τοΰ Αριστοφάνη ξανάζησαν στό Παρίσι, έθριάμβευσαν μάλιστα 
στό «Ατελιέ». Οί «’Όρνιθες», ή «Ειρήνη» καί ό «Πλούτος».

Υπάρχει έπίσης ή άποψις τών μεταφράσεων, τών κλασσικών 
δηλαδή.Τό κείμενο μέ τή λύκαινα,δέν δ αβάζεται σάν τό κείμενο μέ 
τή γλαΰκα. Οί Γάλλοι βλέπουν εύχαρίστως τό Καπιτώλιο, τόν Τί- 
βερι, τό άγαλμα τοΰ Μάρκου Άβρηλίου, τήν Οϋρμπε τής ρωμαντι- 
κής έποχής. Αλλά δέν συγκινοΰνται παρά μέ τόν Παρθενώνα. Πι
στεύουν λοιπόν δτι αισθάνονται βαθύτατο τό όρφικό καί τό άπολ- 
λώνειο ρίγος. Ό  Ά μ υ ό , ό Έτιέν, ό Πώλ— Λουί— Κουριέ, ό Ρενάν, 
τόσοι καί τόσοι άλλοι— ιδού ή άπόδειξις. Ή  Γαλλία, καθώς είπε ό 
Ούγκώ, είνε άθηναϊκή μέ τήν αίσθηση τής ώραιότητος καί ρωμαϊ- 
κή μέ τήν αίσθηση τοΰ μεγαλείου. Τώρα αύτή ή διάκρηση δέν γί
νεται πιά. Διό π, δπως έβεβαίωσε σ’ ένα πρόσφατο άρθρο του ό



νέος Ακαδημαϊκός ντέ Αακρετέλ, τώρα καμμία αλλη τάσις δέν εί
ναι πιό ίσχυρά, μεταξύ τής Γαλλικής διανοήσεως, δσο ή τάσις γιά 
τήν έπιστροφή στή μεγάλη παράδοση τής Ελλάδος.

Τό βλέπει κανείς στήν Τουριστική κίνησι. Είναι έπιστροφή στό 
'Ελληνικό πνεΟμα.Καί αυτό άποτελεϊ βαθύτατη άνάγκη γιά τόν ση
μερινό άνθρωπο. Τό έτόνισεν ό Βαλερύ. «Μεταχειριζόμενοι είπε,, 
πολύ άγροίκα μέσα, πάμε νά καταργήοωμε, μέ τή μηχανική, μέ τό 
άεροπλάνο καί τό αύτοκίνητο, τήν άπόσταση καί τό χρόνο. ’Ενώ  
συγχρόνως δρώμεν βιαίως έπάνω είς τις αισθήσεις μας πού είναι 
δργανα πολύ λεπτά. Μόνον ή σπουδή τών 'Ελλήνων μπορεί νά 
προψυλάξει τήν πνευματική μας ζωή καί νά τής ξαναδώσει τήν 
ισορροπία της».

Ό  σεβάσμιος ’ίσκιος τοθ Φρειδερίκου Μιστράλ θά είναι βέ
βαια εύχαριστημένος. Τό έγραψεν άλλωστε στά Προβηγκιανά τρα 
γούδισ του : «Sian li felen de la greco immourtale!» Είμαστε παιδιά 
της άθάνατης Ελλά δος  !

’Αναπολώντας Καβάφη καί ρεμβάζοντας
Παράστασες βασιλικές σέ άρχαϊκήν ύδρία, 
σ’ ένοχο λΟχνο άμαρτωλό τής "Ηβης τάστρο, ή ρώμη, 
γυμνό θειότατο άγαλμα, μαντεία, βωμοί, ιατρεία, 
τών ’Εστιάδων ή άσβυστη φλόγα, οί άρματοδρόμοι.

"Ολη ή άκμή καί ή παρακμή, τοθ δπλου ή τιμή κι’ ή αισχύνη,, 
τό κάτοπρο τής δέσποινας Ρωμαίας, τής έταίρας 
ή πόρπη καί 2> ! τοθ μυρεψοΟ πού δέν...ή θλίψη έκείνη, 
τά πλοία πού δίκαια άντίστρεψεν ό τιμωρός ό άέρας !

Κ ι’ οί σιγασμοί καί τά κεριά καί ή προσευχή, κι’ ό τοίχος 
πού έξώκοσμο σέ άπόκρυψε τάχα καί μόνος ζοΟσες,
— τό ύψόμετρό σου πρός τό φώς κΓ έκεΐθε ό θείος σου στίχος 
ό ρυθμοκράτης τοθ χοροΰ πού είχαν στημένο οί Μούσες...

Παρίσι 9βρίου 1923. Μ. Μ ΑΛΑ ΚΑ ΣΗ Σ

>  γ *  Υ> »  »  V.

Τραγούδι στά παιδιά

Στούς άνήσυχους κάμπους, στούς έξαλλους πόντους, 
τά παιχνίδια σας θδναι γεμάτα άγωνία, 
οδύνη γεμάτα, κ’ αιμα καί θλίψη.
Χαμένη σ’ άπαίσιους κι’ άνάκουστους βρόντους, 
ή χαρά σας θά σβύσει, τό γέλοιο θά λείψει.

Δέν τήν βλέπετε σεις, άλλ’ ή θύελλα ξεσπάνει.
'Έ να  βήμα βαρύ προχωρεί μέ μανία, 
ένα βήμα σκληρό, πού τή γή άναταράζει.
’Έ χε ι ή ώρα τών έγκάτων τοθ ζόφου σημάνει.
Τής γιαγιάς σας ό Δράκος μπροστά του δειλιάζει.

Οί πρώτες άνοίξεις, τά παράξενα φέγγη, 
τά παρθένα σας μάτια, τά πρώτα σας ρίγη, 
σέ μιά τάφρο γεμάτην άπό αιμα θά πέσουν.
Στά σπασμένα φτερά σας ούρανός δέ θά ψέγει 
οί άγάπες τά χέρια σας ποτέ δέ θά δέσουν.

Σάν χρυσά θαστε στάχια, ποΰ τάσπασε ή μπόρα.
Ή  χαρά θά κινήσει άπό σάς καί θά φύγει,
Τό τραγούδι θά μείνει στά κλεισμένα σας χείλη.
Τά λουλούδια θ’ άνθίζουν, ποτισμένα μέ ίχώρα, 
σ’ ένα άδιάψορον σ’ δλους τούς καημούς μας ’Απρίλη...

Γ. Τ ΣΟΥ Κ ΑΛ ΑΣ



Η ΓΥΝΑΙΚΑ T O Y . . .
Τού  κ. κ. Χ Α Λ Δ Α ΙΟ Υ

Στό σκοτεινό μονοπάτι, πού δέν τό πατάνε βήματα άνθρώπου 
κι* δπου μονάχα τά γαυγίσματα ένός μαντρόσκυλου ταράζουν τή 
σιωπή, γλύστρισε τυλιγμένη στά πυκνά σκοτάδια μιά σκιά άνθρώ
που. Χάθηκε, πάλι ξαναφάνηκε κι* άπλώθηκε τώρα μπροστά στή 
φωτισμένη χαμοκέλα. Πήδηξε άπάνω στά κοτρώνια ένός γκρεμι
σμένου τοίχου, χώθηκε στή ρειπωμένη μπασιά καί χάθηκε μέσα 
στή χαμοκέλα. Μιά φωνή βραχνή, άκοΰστηκε μέσα στή νύχτα.

— Έπ ί τέλους 1 ήρθες ; ... Τή συνέχεια τήν κατάπιε τό στόμα 
τοΰ άνέμου, πού σφύριζε δαιμονισμένα καί ξερίζωνε έκεΐ στά χα
λάσματα μιά γέρικη άγριοπιπεριά. Άνασηκώνοντας δτι εύρήκε 
στό χώμα, τή σκόνη, τά σκουπίδια, κάτι παληόχαρτα, έσπασε τά 
στηρίγματα τοΰ μονόφυλλου πατζουριοΰ τοΰ χαμόσπιτου κα'ι βύθι
σε τό μονοπάτι στό σκοτάδι.

Ό  άνθρωπος χαιρέτησε μ’ ένα μικρό χαμογέλοιο τή γυναίκα 
πού τοΰ μίλησε. ’Ήτανε ένα πρόσωπο παιδεμένο παλληκαριοΰ, μέ 
σκληρές γραμμές γύρω στά ματόφρυδα.

Τήν ίδια στιγμή άκούστηκε ένα νιαούρισμα μωροΰ άπ' τήν 
άφώτιστη γωνιά τής μικρής κάμαρης, πίσω άπ’ τό τραπέζι ποΰχε 
στρωθεί σάν έπίσημο, μέ καθαρό τραπεζομάντυλο καί μέ τά πιάτα 
δλα καί τά σερβίτσια.Τά πάντα έδώ μέσα ήτανε πνιγμένα καί στε
νόχωρα. “Ενα  κρεββάτι παληό στόν τοίχο, στά πόδια, κάτω, τοΟ 
κρεββατιοΰ πολλά στρωσίδια κι’ ένα βαρύ πάπλωμα πού φτάνει 
νά σκεπάσει τρία μικρά κεφαλάκια, πού άνοιξαν όρθάνοιχτα τά 
ματάκια τους καθώς μπήκε ό ξένος.

Τό μικρώτερο γύρεψε τή μαμά του έτοιμο νά κλάψει. Τό 
μεγαλείτερο έγύρισε καί τό μάλωσε: «Σώπα, θά σέ δείρει ό θείος» 
καί τοΰδειξε μέ τά μάτια τό μελαψό πρόσωπο πού χαμογελούσε 
στή μέση τή κάμαρης.

Χάθηκαν οί πνιχτές φωνοΰλες κάτω άπ’ τό πάπλωμα γιατί 
χύμηξε άγριεμμένη ή γυναίκα κατά τά παιδιά.

— Στρίγγλα, έσύ τά φταις, ξεφώνισε βραχνά στό μεγάλο κο
ριτσάκι της, ένα χλωμό πλασματάκι μέ κατάμαυρα περίεργα μά
τια. Δέ σούπα μωρή νά μή σηκωθείς καί τά ξυπνήσεις ;

— Τί έκανα ; τής άπάνησε μέ στρανεμένη φωνή κι’ έρριξε
ματιές κακιές στόν ξένο, γιατί χτές τής είπε πώς θά πάρει τή 
μάνα της.

— Κουτή είσαι καί λές θά πάρω τή μάνα σου ; ζύγωσε έκεΐ- 
νος τό κοριτσάκι, θά  ρθεΐς καί σύ μαζί, δέ θά σ ’ άφίσουμε έσένα, 
τήν καλόπιασε.

—  Αμποτε, άναστέναξε ή μεσόκοπη γυναίκα, πούχε τά ϊδια 
κακόιροπα μάτια τοΰ κοριτσιού. Νά λείψω άπό κείνον.

Υστερα άίτό λίγο δέν ύπήρχαν μάτια γιά νά βλέπουν, μο 
νάχα άπαλές κι’ άθώες άνάσες παιδικές τρ^υρίζουν γύρω στά 
γλέντι τής μητέρας μέ τό «θείο». Ή  γυναίκα γελάει μέ τραβηγ
μένες φωνές, τσουγκράει τό ποτήρι της καί τοΰ γυρεύει μίαν ευχή:

— Είς υγείαν...
Γυρίζει τό ποτήρι της καί χύνει σταγόνες στό τράπέζι τό 

κόκκινο κρασί :
— ’Έτσ ι νά χυθεί τό αίμα του, κ ’ οί φωτιές πού βγάλανε 

τά μάτια της έπισφραγίζουνε τήν κατάρα της.
Τήν ίδια στιγμή ό άνεμος χύθηκε μέσα άπ’ τις χαραμάδες 

τής πόρτας νά σβύσει τή λάμπα.
Τά μάτια καί τών δυό τους πλανήθηκαν έξω στ’ άναστα- 

τωμένα σκοτάδια. Τραβήξανε μακρυά, πέρα, στίς μακρυνές θάλασ
σες πού τίς ξεσηκώνουν βουνά όλάκερα οί άνεμοι:

— Πού βρίσκεται; ρώτησε ό άντρας καί μιά σκιά πέρασε άπ’ 
τά μάτια του.

Στό Τούνεζι, άπάντησε ή γυναίκα, εύτυχισμένη γιατί βρι
σκότανε τόσο μακρυά της. Δέ θάρθει, λέει, πριν άπό δυό μήνες,
έξόν άν πνιγεί, στό δρόμο, γέλασε βραχνά, μέσα στά δόντια της.

Κ ι’ δμως δέν ήτανε τόσο μακρυά της, γιατί κάτι βαρύ τής
πλάκωνε τό σιήθος καί τοΰτο τό φανέρωσε ή γυναίκα πνιχτά κΓ  άς 
γελοΰσε.

—-Τί θάκανες νάτανε αύτός, νά χτύπαγε τήν πόρτα ;
— Μήν τόν σκέπτεσαι, τής λέει, σά νά γύρευε ν’ άλλάξει 

κουβέντα.
Εγώ έπιμένει έκείνη, θά τόν άφινα νά χτυπάει ώς τό πρωΐ. 

Δέ θά τοΰ άνοιγα νά πεθάνει, νά κοκκαλώσει στό κρύο.
Εννοιωσε τήν άνάγκη νά έξηγήσει τό μίσος της. Τήν έδερ

νε λεει, τήν άπατουσε κι’ δλας. Τήν άλλη φορά έβανα σύτί πού 
πήγε νά ξομολογηθεί στοΰ παπά, γιά νά κοινωνήσει. «Τούπε πώς 
τάχε ψήσει μέ μιά άραπίνα, έκεΐ κάτω στό Τούνεζι πού δούλευε



μέ τά σφουγκαράδικα. Τοθ όρκιζότανε στή «φορεσιά» ίου ττώς δέ 
θά ξαναμαρτήσει.

— Κι’ ό παπάς τί τοΰπε, ρωτάει ό άλλος.
— Νά μή τό ξανακάνεις του λέει ό παπας γιατί εΐνα άλλό- 

φυλη... ΆκοΟς τί τοδπε, «γιατί είναι άλλόφυλη» !
Τήν πήρανε τά γελοία, κάτι γέλοια μεθυσμένα καί βραχνά :
— ”Ακου λοιπόν πώς τοΰ τήν έφτιαξα κι'έγώ. Κουκουλώθηκα 

τό πρόσωπο μέ τό μποξά καί πάω κσί τόν βρίσκω : «Παπά μου 
τοθ λέω άμάρτησα συχώρεσέ με. Μάζωξε τά φρύδιά του καί μοΟ 
λέει πώς είμαι άσυγχώρητη». Δε συλλογίστηκες τόν άντρα σου ; 
Τά παιδιά σου ;

— Μά ητανε βέρος Γραικός, τοΰ λέω, παπά μου, δέν ητανε 
άλλόφυλος.

— Τί έχει νά κάνει, τό κρίμα είναι τό ϊδιο.
— Δέ κρατήθηκα,βγάζω τό μποξά καί γοΟ φανερώνουμαι,γιά 

μένα είναι κρίμα τοθ φώναξα, γιά τόν άντρα μου δέν είναι ;
—  Καλά άστα τώρα... κάνει ό άλλος καί σηκώνεται καί χα

μηλώνει τή λάμπα. Οί ομιλίες τους χαμηλές, καί πνιχτές καί τ’ 
άνήσυχο αυτί τής μητέρας στηλώνεται στά παιδιά πού κοιμούνται.

Ά λ λ ά  μιά στιγμή ΰστερα τά ξέχασε δλα, ξέχασε τόν κό
σμο καθώς σφαδάζει μέ μισή πουκαμίσα στά χέρια τοΰ ξένου άν
τρα. Τό κοριτσάκι μέ τά περίεργα μάτια εΐχε γλυστρήσει άπ’ τό 
στρώμα του καί μπουσούλησε μ ’ όρθάνοιχτα μάτια ώς τό κρεββά- 
τι, υστέρα χώθηκε πάλι σιό πάπλωμα τρομαγμένο.

Περασμένα μεσάνυχτα έφυγε 6 ξένος, σιγά, σάν τόν κλέφτη. 
rH γυναίκα τόν ξέβγαλε στήν πόρτα σπρώχνοντάς την, πού δέν 
τήν άφίνει ν ’ άνοίξει ό άέρας. Γύρισε πίσω καί κουκουλώθηκε συλ
λογισμένη. ’Ά ς  έχει ξαλαφρώσει τό κορμί, ή καρδιά της είναι 
βουρκωμένη, θυμάται τήν παραμονήν πού θάφευγε ό άντρας της 
πού μαλώσανε. 'Ο  βουτηχτής φώναξε τό φίλο του στό σπίτι νά 
πιούνε ένα κρασί. Φάγανε, ήιτιανε τόν περίδρομο, ήρθε ό θαλασ
σινός στά μεράκια καί τραγουδοΟσε. Έκείνη  έρριχνε λοξές ματιές 
στόν άγαπητικό της καί τόν κοροΐδευε, ‘Ο άντρας της μπήκε στό 
νόημα καί χύμηξε άγριος, επάνω της δταν έφυγε ό άλλος.

— Μωρή. Γιατί γέλαγες μωρή στό τραπέζι;
— Φωνή ητανε αύτή ; τόν κορόϊδευε στά μούτρα του. Σά νά 

γδέρνανε πρόκες τό κεφάλι μου· χαχαχά.
— Σκρόφα, άτιμη. Δίνει μιά κλωτσιά στό τραπέζι καί τά

κάνει θρύψαλα, πιάτα, ποτήρια, δλα. Τήν έπιασε άπ’ τά μαλιά καί 
τήν κλείδωσε έξω άπ’ τό σπίτι, στό κρύο, στήν παγωνιά. Αύτή 
χτύπαγε τήν πόρτα, νά σπάσει τά σανίδια της. Τόν έβριζε, υστέ
ρα τόν παρακαλοΟσε. Τά παιδιά πήρανε νά κλαΐνε, νά φωνάζουν 
τή μάνα τους. Λύγισε ό άντρας καί τής άνοιξε. Λύγισε κι’ έκείνη. 
"Υστερα πού τής έ'δεσε τή μέση μέ τά μπράτσα του στό στρώμα 
τή ρωτούσε, «Γιατί ; γιατί τάκανε αύτά

Αύτό τό «γιατί» βασανίζει πάλι τό νοΰ της καθώς άκούει 
τόν άνεμο πού ξεσηκώνει τή χαμοκέλα, καί θέλει νά τή φουρτου
νιάσει μακρυά σέ θάλασσες καί στερηές. Ά κό μ α  δέν ξημέρωσε, 
σκοτάδι γύρω της, τό καντήλι δίχως λάδι τσιρίζει καί τρεμοσβύνει 
ή φλογίτσα στήν καντηλιέρα. Άφουγκράζεται στόν ύπνο της κι’ 
άνασηκώνεται καί στηλώνει τ’ αύτί της στή πόρτα, πού τρίζει.

— Αύτός είναι ; άναρωτειέται.
Ξαναπέφτει στό μαξιλάρι της ήσυχη. Είναι ή σκιά του μό

νο. Εκε ίνος  βρίσκεται μακρυά, ντυμένος μέ τή «φορεσιά» του, μέ 
τήν περικεφαλαία, πού βιδώνει γύρω στό λαιμό, μέ τόν μεγάλο 
φακό, ϊδιον σά μάτι κύκλωπα, καί βουτάει τριάντα όργυιές βάθος 
στά θολά νερά άνάμεσα στά μεγάλα ψάρια πού γυρεύουν νά τόν 
καταπιούνε I...



Προσευχή στόν ποιητή
"Ασβεστα ηφαίστεια άνοίγουνε, τά στόματα δλα τοΰ ’Ά δ η  
καπνίζοντας στήν κολασμένη γη.
Κ ι’ ή Νέμεση, άπ’ τ’ άνθρώπινο πάνω, ξερνά, κοπάδι 
λάβα, διαρκή, καί κόκκινη σφαγή.

^Ω, κάμε νά ήμερώνουνε φίδια, τσακάλια, λύκοι 
Ποιητή ! ΣτοΟ Λόγου σου τή μουσική 
κι’ άπό τόν "Αδη άνέβαζε στό φώς τήν Εύριδίκη 
τή λύρα κρούοντας τήν ’Ορφική.

Καθώς τελώνια πονηρά, ξόρκιζε έχθρες καί πάθη 
στής τέχνης τό ναό σάν λειτουργείς 
τόν κόσμο άντικαθρέφτιζε καί στής καρδιάς τά βάθη 
άδέρφωνε δλες τίς φυλές τής γης.

Τούς δαίμονες βγάζε στόν ήλιο, άπ’ τ’ άφωτά μας μύχια 
τή λέξη κρούοντας τή λυτρωτική
καί δάμαζε τών άλογων θεωριών μας τ’ άγρια νύχια 
στοΟ μάγου σου ρυθμοΰ τή μουσική.

Τόν άνθρωπο πού σέρνεται πάνω στή γή σκουλήκι 
σήκωνε της ιδέας τά φτερά
τά δυό του χέρια, πού ματώνουν τής άνάγκης κρίκοι 
στοΰ άσματος ν ’ άνατείνει τή χαρά 1

Τό θρήνο τόν άνθρώπινο στοΟ τραγουδιού τό λίκνο 
νανούριζε, νά κοιμηθεί παιδί
καί τήν ψυχή Βασιλοπούλα ξύπνησε άπ’ τόν ύπνο 
μέ τοΟ ήχου σου τό μαγικό ραβδί.

Κ Γ  δταν μές στό τραγούδι σου καϋμός δικός σου κλαίει
κροΟσε βαθειά τήν πιό λεπτή χορδή
πού άκούγοντάς σε, χωριστά, κάθε άνθρωπος νά λέει.
«Γιά τό δικό μου πόνο τραγουδεί !...»

Τόνισε τώρα ένα σκοπό, νά κοιμηθούν τά μίση 
Καί στό μυστήριο τούτης τής βραδυάς 
Ν ’ άνθίσει ρόδα ή έρημος κι’ άγιασμα ν’ άναβρύσει 
ή πέτρα κάθε άνθρώπινης καρδιάς.

Μένουν σύμβολα αιώνια οί δοξασμένοι σου ύμνοι
— οί μΰθοι κι’ δλοι οί θρύλλοι οί ήρωϊκοί—
μές στό Ά σ μ α  λούζεται, καθώς στής Βησθαϊδά τή λίμνη,
δλη ή άνθρωπότης παραλυτική.

Μέ τά φτερά του τραγουδιού άνατάραξε στά στήθη 
τοΰ Σιλωάμ τή μαγική πηγή I
Κ Γ  όδήγαγε στή Χαναάν τ’ άπαυδισμένα πλήθη 
— πρός τής 'Επαγγελίας τή νέα γή !

Μ Ε Λ Ι Σ Σ Α Ν Θ Η

ΝΕΟΙ Π Ο Ι Η Τ Ε Σ

Έπίκλιση
’Ώ  I τά θλιμμένα σούρουπα τά φθινοπωρινά, 
γιομάτα πλάνους ρεμβασμούς κΓ άρρωστη νοσταλγία 
γιομάτα άπό ’να ρώτημα κρυφό, πού τυραννά :
«"Ωστε ήταν δνειρο καί πάει, τοΰ θέρους ή μαγεία ;...»
’Ώ  ! τά θλιμμένα σούρουπα τά φθινοπωρινά.

— Πάρτε με καί λικνίστε με, καράβια σιωπηλά.
Μέ κούρασαν οί λογισμοί καί τά σοφά βιβλία.
(Τό ύγρό φθινοπωριάτικο σουρούπωμα κυλά
καί στάζει έντός μου άβάσταγη τεφρή μελαγχολία).
— Πάρτε με καί λικνίστε με, καράβια σιωπηλά.

π Ε Τ Ρ Ο Σ  Α- Δ Η Μ Α Σ



ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Γ ΙΑ Ν Ν Η  Σ Φ Α Κ ΙΑ Ν Α Κ Η

Μέσ’ στήν άνατολή καί στ’ άσπρα λιθάρια'κυλώντας έφτασε 
στή θάλασσα τοΰ Νότου. Έ κ ε ΐ  γονάτισε έσκαψε στήν άμμο κΓ  
έχωσε μέσα τήν καρδιά του. 'Ύστερα κάθισε άπό πάνω της καί ζύ
γισε τό νερό στή χούφτα του καί δοκίμασε τό νερό. Στό νύχι του 
άσπρισαν οί σταλαγματιές καί ρώτησε δοκιμάζοντας τήν άρμύρα 
τους. Ό  πατέρας Άξελός κουβέντιαζε μέ μιά ξένη θάλασσα.

Ξεκίνησε άπό τή βορεινή μπάντα, άπό μιάν άλλη θάλασσα. 
Ξεκίνησε άπ’ τούς άνθρώπους πού τή δουλεύανε, άκουρμάστηκε 
τήν πορπατησιά του καί τοΰ είπε νά σύρει κατά τό νοτιά. Ρώτησε 
αύτούς πού δουλεύανε τό γιαλό καί τοΰ είπανε νά τραβήξει κατά 
τό νοτιά, άφοΰ κόψει τό μεγάλο βουνό τοΰ νησιοΰ. Πορπάτηξε νυ
χτοήμερα μέ τή βέργα του. Ή  φωνή τοΰ γιαλοΰ βογγοΰσε μεσ’ 
στήν ψυχή του.

Κίνησε άπάνω σέ καψερή στεργιά πού καθρεφτίζονταν στόν 
ούρανό κι’ έπαιρνε κεραμιδένια δψη. Σά βρέθηκε μεσουρανώντας 
πάνω άπ’ τούς άλλους, σάν είδε νά θαμπολογοΰν έκεΐ κάτω τά 
άσπρα ξένα νερά, άναρωτήθηκε τι πάει νά κουβαλήσει αύτός σέ 
νοτερούς τόπους. Καί εΐπε πώς θά σμίξει τίς δυό θάλασσες. Τά 
ψάρια σηκωθήκανε καί φέρνουνε γύρα τό άκρωτήρι, καί τραβιώνται 
στά λυβικά άκρογιάλια. Τά ψάρια θά φάνε τή θάλασσα. Πήρανε 
κατά πόδι τόν άνθρωπο καί πάνε δθε πάει. Σύρε τοΰ είπανε κατά 
τό νοτιά καί ρχόμαστε κοντά σου.

Ζυγίζοντας στή χούφτα του τό νερό, εΤδε πώς είχε τό ίδιο 
βάρος μέ κείνο τό άλλο. Καί ή άρμύρα του δμοια, μονάχα σά νά 
σκαλώνανε τά καράβια μέσα σ’ ένα ποτάμι φώς.

Τά καράβια, σκέφτηκε, κουμαντάρουνε δώ τούς άνέμους. 
Καί είναι άγονη ή στεριά σάν τίς καρδιές τών άνθρώπων. "Ολοι 
τους καρτεροΰνε άπό μένα, νά τραβήξω τά ψάρια δώθε άπ’ τό με
γάλο κάβο, νά κάνω τήν πέτρα νά βλαστήσει. Έ γ ώ  θά τήν κάνω

νά σκούξει; Έ γ ώ  θά βρέξω μέ τό λογικό μου πέτρα ; ’Ά ρ χισ ε νά 
λογαριάζει στά δάχτυλα ένα-ένα τά έργα του ίσαμε τώρα καί εί
δε πώς δέν είχε νά κάνει άλλο παρά νά κουβαλήσει τή μιά θά
λασσα κοντά στήν άλλη καί νά πεθάνει.

Έδώ  είναι πιό μαλακή ή πέτρα, πιό ξέθωρο τό νερό καί βλα
σταίνει άπανεμίά.

Οί βορεινοί τόποι είναι άνεμόδαρτοι. ’Έ τσ ι τραβήχτηκε κατά 
τήν πλαγιά, κάρφωσε στή βέργα του σ’ ένα κομμάτι χώμα καί κά
θισε τόν ίδιο καιρό πού κυλοΰσε ή νύχτα άπ’ τήν κορυφή τοΰ βου- 
νοΰ.

Ξύπνησε τό άλλο πρωΐ άπό φωνές άντρικές καί γυναικεία 
γέλοια πού μοιάζανε σάν τό παιχνίδι πού κάνουν τά άσπρα χαλί
κια σχό νερό.Άκουσε νά τόνε φωνάζουνε : Πατέρα Άξελέ...Πατέρα  
Άξελέ.,.Καί είδε νά γλυστροΰν κοντά του άνθρωποι φερμένοι άπό 
την άλλη θάλασσα.

Κουβάλησες τά ψάρια δώθε άπ’ τόν κάβο, τοΰ είπανε ; Τά 
ψάρια ; Τί νά πει δέν ήξερε κΓ άποκρίθηκε πώς αύτός ήρθε νά θά
ψει έδώ τήν καρδιά του. Βάλθηκαν τότε νά γελάνε μέ τά έργα τοΰ 
πατέρα Άξελοΰ. Εΐναι σάν τά παιδιά σου πού σηκώθηκαν άγνάν- 
τια σου. Δέ σέ γνωρίζουνε πιά μήτε τά ψάρια, τοΰ είπανε καί μο- 
λοντοΰτο ήρθανε τό κατόπι σου. Κάνεις νά πορπατανε τά θαλασ
σινά ζούδια. Έ μ ε ΐς  θά ρίξουμε δίχτυα σέ τούτη τή θάλασσα. Εΐναι 
πιό καλόγνωμη. ’Έφερες τή θάλασσα στά πόδια μας. Φχαριστοΰ- 
με σου. Πάλι γελάσανε. ’Ά ν  δώσει ό γιαλός καλή ψαρική, έδώ θά 
φυτευτούμε. ’Έχουμε τά παιδιά μας καί ή θάλασσα εχει πολλή 
θροφή.

Αύτός άγνάντεψε τό ψαρολόϊ πού μυρίστηκε τά χνάρι του 
καί κουβαλήθηκε σέ τοΰτα τά χώματα. Εΐπε μέσα του : Μέ θαροΰ- 
νε άπ’ τά τώρα γιά άρχιμάστορα. Λένε πώς έφερα τά ψάρια στά 
νοτικά άκρογιάλια. Σάν θά πεθάνω θά ποΰνε πώς έκανα καί τά 
ψάρια ξύνοντας τήν άκρη τής μύτης μου.

Οί άλλοι δέν άκούσανε καί σάν έπεσε μέρα καλή, ρίξανε δί- 
χτια καί φυλακώσανε τήν πυχτή θάλασσα. ’Οχτώ μερονύχτια δου
λέψανε χωρίς υπνο καί σπαρτάρισε τό άσήμι της στήν άμμουδιά 
καί πέθανε ό πατέρας Άξελός.



Τά παιδιά τών παιδιών τους μεγαλώσανε— Χρόνια περάσανε 
άπό κεΐνο τό πλούσιο ψάρεμμσ. Μά κανένας πιά δέν ιόν θυμάται. 
Μονάχα σώζεται άκόμα ή σπηλιά καί ή βέργα τοο : Έ δώ  είναι
σου λένε ή σπηλιά πού πρωτοκάθισε καί ή βέργα του πού μ ’ αύτήν 
έδιωξε τά ψάρια άπ’ τή βορεινή καί τάφερε στή νοτική θάλασσα. 
Απάνω στή βέργα είναι τό νησιώτικο φέσι του. Πιό έκεϊ είναι τό 

ξύλο του, πού τό δουλέψανε οί νέοι μαστόροι τοθ χωριοΟ. 'Ένας  
τδκοψε, άλλος τό ξεχόντρισε, άλλος σημάδεψε τό λαιμό, άλλος 
σκάλιξε τό μάτι καί τό φρίδι, ώς που ξανάζησε. Τό στήσανε νά 
κυττάζει κατά νοτιά καί κρεμνανε τό πρώτο ψάρι στό λαιμό του.

Ενα γύρω απλώσανε τή βάρκα του, τά παπούτσια πού χάλασε 
ίσαμε νά φτάσει, τή νταμπακιέρα του καί ένα κούφιο δόντι πού 
βρέθηκε στο ζωι/άρι του.

Αύτό παντρεύει τίς άπάντρευτες κοπέλλες τοθ τόπου. Οι μα
νάδες τους είχανε ξαπολήσει τό γέλοιο τους κοντά στά άαπρα 
μαλλιά του.

Τό ψαροχώρι τό προσέχει πολύ. Ό  γιαλός μέ τό δόντι έβγα- 
ζε πολύ χρυσάφι. Καί μέ τό χρυσάφι χτίσανε δυό χωριά. Τό ένα 
στήν πέτρα πού εΐχε γονατίσει ό Άξελός καί τό άλλο κάτω άπ’ 
τή μασχάλη τοΰ βουνοΟ. Τό καλοκαίρι ζοΰνε στό καλυβοχώρι πού 
είναι κοντά στή θάλασσα καί τό χειμώνα άνεβαίνουνε στά ψηλώ
ματα καί ρίχνονται μεσ στό χωνί πού κάνει τό βουνό μέ τόν έαυ
τό του.

Έδώ  φέγγει ό ήλιος λιγοστός καί τά νερά πάνε πλάϊ-πλάϊ 
μέ τή μοίρα τών άνθρώπων.

Αύτοί κυττάζουν τό νερό καί κανονίζουν τήν πράξη τους 
μεσ στή μέρα. Από ξερολίθαρα είναι τά σπίτια τους καί μέσα 
εχει μαζευτεί ή στεριά καί ή θάλασσα.

Η φύτρα τοθ πατέρα Άξελοΰ  έκατό παιδιά στή σκαλιστή 
πέτρα πού είναι στημένη μεσ' στό χωνί. Τό παιδί πού θά γεννηθεί 
άνάμεσα σέ χάσιμο καί σέ φέξιμο τοΰ φεγγαριού καί πού θά μεγα
λώσει πάνω στή θάλασσα τοΰ νότου, γράφει στήν πέτρα δλα τά 
ονοματα άρχίζοντας άπό τόν* πρώτο πατέρα. Ή  γιορτή γίνεται γύ 
ρω άπ’ τήν πέτρα πού θά σηκώσει στή ράχη της τό χωριό.

Μαζεύονται ένα βράδυ μέ άπανεμιά. Κατεβαίνουν στή σπη
λιά κρατώντας άναμένα δαυλιά καί κουβαλάνε στό βουνό τό φέσι 
καί τό βρακί τοθ πατέρα τους. Τό στήνουνε στή μέση και σκαλίζει 
τό παιδί τό πρώτο γράμμα. Κάθε χρόνο, Αύγουστο μήνα,γράφονται

δλα τά όνόματα καί ξανακαινουριώνει ό τόπος. Στήν άνάμνησή 
του φέρνει κύκλο έκείνη τήν παληά ιστορία τών ψαριών.

Μιά μέρα πού έμοιαζε σά νά λιγοθυμοΰσε τό φώς άνάμεσα 
στά δυό μεγάλα μπράτσα τοΰ βουνοΟ άρχισαν οί προετοιμασίες 
γιά τή χειμωνιάτικη ψαρική. Μέσα στό χωνί φούσκωσε ή ιδέα γιά 
πράξες πολλές μεσ’ στή χρονιά,

Ή  φαμίλια θάβγαινε πιά έξω άπ’ τό κλειδί, θά γύνον- · 
ταν καθώς μιά σπορά πού τήν τινάζει ό άνεμος άπό κάτω καί θά 
φυτρώνανε νέα χωριά. Ή  σκέψη τοΰ πατέρα Άξελοΰ  ήτανε νά χτι
στούνε κ ι’ άλλα χωριά άν έδινε χρυσάφι ό γιαλός. Ποιό τό κέρδος; 
Σάν ήτανε ζωντανός τούς έλεγε: Έ γώ  ξύνω τό κεφάλι μου γιά
νά κατεβάσει ψύρες. ’Ά ν  έχετε δρεξη τίς μαζεύετε.

Τό βράδυ λοιπόν πού λιγοθύμησε ιαεσ’ στή ρεματιά τό καλο
καιριάτικο φώς, ξεκίνησαν γιά τήν άκρογιαλιά τοΰ νότου. Τό ϊδιο 
βράδυ έπιασε πολύ θάλασσα. Στήν κατεβασιά τους τήν άκούγανε 
νά βογγάει. Ποτέ δέν ήτανε έτσι ταραγμένη. ’Άρχισε νά φυσάει, 
έσβυσαν τά φανάρια κ ’ έπεσε γύρω τους σκοτάδι. Τά παιδιά τρα
γουδάγανε γιά νά μή φοβοΰνται. Οί άντρες λέγανε γιά τά έργα 
τοΰ Άξελοΰ  πού γίνανε έναν καιρό.

Σάν πιάσανε τίς κακοτοπιές δέν ξέρανε πού πηγαίνανε καί 
οκούζανε γλυστρώντας άπό πέτρα σέ πέτρα, μαζί μέ τά έργαλεΐα 
πού είχανε φορτωθεί στόν ώμο. Τά πόδια τους ματώσανε στις κο
φτερές πέτρες. “ Υστερα έπιασε βροχή προτοΰ ξημερώσει καί τούς 
έδερνε πάνω σέ γδυμνή πέτρα.

Κανένα δέντρο έκεϊ κοντά καί σπίθαε πάνω στά μελαψά 
στήθια τών γυναικών κ ’ έμπαινε τό νερό στή ραχοκοκαλιά τους. 
Οί άντρες τραγούδισαν πιό άψηλά γιά νά νικήσουν τό νερό καί 
νά πολεμήσουν τόν ούρανό. Τό φέσι λένε τοΰ Ά ξελο ΰ  μάς γδι- 
κιέται.

Αύτός θά τούς κυττοΰσε άπ3 τή σπηλιά καί θά φούσκωνε ή 
βράκα του στόν άέρα. Άπ άνω  πού λιγοθυμούσε τό σκοτάδι κατέ
βασε πολύ νερό τό βουνό. Τούς πήρε καί τούς κύλησε μαζί μέ τά 
λιθάρια κι’ έλυωσεν ή μορφή τους στό βρεγμένο χώμα.

Σάν έφτασαν στήν άμμουδερή, άκρογιαλιά στάλαξε χειμω
νιάτικος ήλιυς στήν ψυχή τους. Στεγνώσανε δλη τή μέρα άναψε



ξανά τό τραγούδι γιά τόν ήλιο. Τό -πρώτο ψάρι, είπε ό καπετάν 
Γεμενής, θά τό κρεμάσωμε στό λαιμό τοΟ πατέρα ΆλεξοΟ.

Τά είπε αύτά άνεβασμένος στή βάρκα καί κρατώντας στά 
χέρια του ένα παλαμάρι. "Υστερα έδοσε τό σύνθημα στίς άλλες 
κΓ  άνοίχτηκαν στά ξέμακρα.

Στήν άμμουδιά μνέσκανε οί γυναίκες. Κάνανε σινιάλσ μέ 
τά μαντήλια, άνάψανε φωτιά καί κρεμάσανε τσουκάλια. “ Υστερα 
καθίσανε καί ώς τό βράδυ μετράγανε τήν άμμο. ’Ήτανε έρημη έ- 
κείνη ή μπάντα τοΰ νησιού καί λέγανε μεταξύ τους ιστορίες, πώς 
φούσκωσε κάποτε ό γιαλός καί έπνιξε τούς άνδρες.

Τί θά γίνουμε λέγανε χωρίς άντρες; Μιά άπό δαΰτες άφησε 
νά κυλήση άπ' τά μεσοδάχτυλά της ή ξερή άμμος καί είπε: Δέν 
κυλάει δλη ή άμμος. Έ μεΐς  θά ρίχνουμε τά δίχτυα.

Φλυαρήσανε έτσι δλη τή μέρα καί τό βράδυ βλέποντας νά 
γυρνάνε τά καράβια άνάψανε φωτιές νά χαιρετίσουνε άπό ξέμα· 
κρα τήν ψαρική. Μά σά ζυγώσανε ήτανε σιωπή καί οι άντρες κα- 
τάχλωμοι. Οϋτ’ ένα λέπι σήμερα ό γιαλός, είπανε, οϋτ’ ένα λέπι.

Βγάλανε τίς καλάδες στήν άμμουδιά, βγάλανε δλα τά έρ- 
γαλεΐα έκεΐ πού κάθισε έναν καιρό ό Άξέλος καί ζύγιαζε στή 
χούφτα του τό νερό.

"Ολη τή νύχτα περάσανε μέ σιωπή. Τήν άλλη μέρα ρίξανε 
πάλι τά δίχτυα μά τίποτε. Σά νά έπεσε λένε κατάρα πάνω στά 
νερά ή σά νά μήν έχει θροφή πιά τούτος ό γιαλός. Καί ήτανε ή έ- 
ποχή τής ψαρικής ποΰ έρχεται κοπάδια - κοπάδια ή σαρδέλλα άπό 
τίς άκρογιαλιές του Μισιριοΰ. Πέντε μέρες κινούσανε μέ καλόν ά
νεμο καί ρίχνανε δίχτυα στό βρόντο.

Τό τραγούδι έπαψε νά φουσκώνει τήν καρδιά τους. Τήν έχ* 
τη μέρα είπανε νά φέρουνε τό φέσι τοΟ πατέρα Άξελοΰ  νά φοβε
ρίσουνε μέ δαΰτο τό γιαλό. Μπορεί τά λέπια νά πέφτανε μαζωχτά.

Τό φέσι άνέμισε πάνω σ’ ένα κοντάρι. Είπανε κάμποσα λό
για παρακαλετικά : Πατέρα μας Ά ξελέ , έμεΐς τά παιδιά καί τά έγ- 
γόνια σου σέ παρακαλοΰμε τή σήμερον ήμέρα νά μή μάς βαρυγνω- 
μίζεις καί νά φέρεις πάλε τά ψάρια άπ’ τά βορεινά στά νοτικά τά 
μέρη.

"Ετοιμα ήτανε τά έργαλεία καί δτι τέλειωσε ό πρώτος άπ’ 
τή φαμίλια—τόνε λέγανε Γεμενή — άσκωσε τά δίχτυα καί άρχινήσανε 
δλοι τούς νά ζητιανεύουνε πάνω στά νερά.

Τό βράδυ φύσηξε πολύς άέρας κατρακυλώντας άπ’ τό βουνό

καί έσβυσε τίς φωτιές πού άνάψανε οί γυναίκες στήν άμουδιά.
Σύρανε τά δίκτυα πού ήτανε άσήκωτα καί εϊπανε πώς έπεσε 

μέοα πολύ άοήμι. Πολλές ώρες ιδροκόπησε τό χωριό νά τραβήξει 
δλο φίκι καί πέτρα. Τότες εϊπανε δλοι τους. Ό  γυαλός του νότου 
μάς πάει κόντρα. Πρέπει ν ’ άνεβοΰμε στό χωριό νά κουβαλήσουμε 
θροφή γιά πολύν καιρό. Πρέπει νά νικήσωμε τό πείσμα τοΰ γυα- 
λοΰ.

Ξεκινήσανε γιά τό βουνό. Σκαλώσανε μέ άντάρα στά μάτια 
Μπήκανε στό χωνί τοΰ βουνού μά δέν βρίκανε τό χωριό τους. Ψ ά 
ξανε στίς ρεματιές καί στά γυροτρίγυρα μά είχεν άφανιστεΐ τό χω
ριό. Βρήκανε μονάχα τήν πέτρα μέ τά όνόματά τους. Αύτή άντι-
στάθηκε στό νερό.

Τό χρυσάφι τους κύλησε στίς κατηφοριές μαζί μέ τήν άγονη
λάσπη. λ „

Οί γυναίκες ήτανε πάλι στήν παραλία. Βλέποντας τούς άν
τρες νά κατεβαίνουνε άμίλητοι, σκεφτήκανε πώς θά ζήσουνε δίχως 
άντρες.

"Ο λη τή νύχτα λογαριάζανε μεσ’ στή σπηλιά ρωτώντας τό 
φέσι τοΰ ΆξελοΟ. Καί τό φέσι δέν άποκρίνονταν. Πρέπει νά ρίξου
με. λένε ξανά. Καί ρίξανε κατά τά χαράματα. Τό βράδυ ήτανε βα- 
ρείά καί άσάλευτα τά δίχτυα. Πολύ χρυσάφι έπεσε λένε, μά σάν 
τραβήξανε βρήκανε μέσα δυό πρόβατα κ Γ  ένα σπασμένο πυθάρι.

Τότες μίλησε μέσα τους τό φέσι τοΰ πατέρα Ά ξελοΰ  καί εί
πε : Πρέπει νά κινήσει ένας άπό σάς γιά τό βοριά. Νά κόψει τά 
βουνό καί νά διώξει τά ψάρια δώθε άπ’ τό μεγάλο τό άκρωτήρι. 
Τοΰτος θά σμίξει πάλε τους δυό γιαλούς.

Καί μαζευτήκανε τό βράδυ, καθίσανε ένα γύρω στήν άμμου- 
διά καί ζυγιάζοντας τό νερό στή χούφτα τους ρωτήσανε ποιός θά
πήγαινε. _ ,

Έ κ ε ΐ  έπάνω σηκώθηκε τό παληκάρι πού είχε γεννηθή ανάμε
σα σέ χάσιμο καί σέ γέμισμα τοΰ φεγγαριοΰ καί είπε, πώς αύτός 
θά φόραγε τό φέσι τοΰ Ά ξελο ΰ  καί θά τραβοΰσε στά βορεινά γιά 
νά φέρει τά ψάρια δώθε άπ’ τό μεγάλο κάβο τής Λυβικής θάλασ- 
σας.



ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΤΡΕΙΣ
Γ ΙΑ Ν Ν Η  Α Η Δ Ο Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Στάθηκα μπροστά στή χαραματιά μιάς μισάνοιχτης πόρτας 
καί κρυφάκουσα. Δέν τδθελα. Δέν τδκαμα άπό σκοπού. ’Έτσι, 
τόφερε ή στιγμή.

’Όξω  ξεψυχοΰσε άνήσυχο τό φθινοπωρινό βράδυ. Τό σκοτάδι 
του είχε πέσει πολύ πιό νωρίς. Κάτι σύνεφα βαρειά, σταχτιά, περ
νώντας, άγγιζανε τίς σκεπές τών σπιτιών. Τ ’ άντικρυνά βουνά τά- 
χανε σκεπάσει μέ πέπλο. Φύσαγε νοτισμένος, όγρός άγέρας. . . . 
Κ ι’ έγώ μέσα άπό τή χαραματιά τής μισάνοιχτης πόρτας, έκεϊ δά, 
στό μισοσκόταδο, στάθηκα κι’ είδα κρυφά 1

^Ησαν οί δυό τους καί κρυφομιλοΰσαν μπροσχά σ’ gva άνοι- 
χτό συρτάρι. Ή  μητέρα έψαχνε μέ χέρια νευρικά. Ξεσήκωνε χαρ
τιά, κουβαρίστρες. Κοίταζε κάτου άπό τήν έφημερίδα ποΰ σκέπαζε 
τή βάση τοθ συρταριοΰ. Πασπάτευε μέ τά δάχτυλά της, σά νά 
μπορούσε τό χαμένο πράμα νά πάρει τή μορφή βελόνας καί νά 
τής φανερώσει τή παρουσία του, μ ’ Μνα τσίμπημα άλαφρό. 'Ο  θείος 
στεκότανε λογισμένος δίπλα της.— Σά νά μοΰ φάνηκε φοβισμένος 
καί τρεμάμενος ό ίσκιος του. Έκείνη σέ λίγο άφησε τά χέρια της 
νά πέσουν άτονα ...’Ίσω ς νά κοιτάχτηκαν άπελπισμένοι.— Δέν είδα 
καθαρά.

—  Μά τί νάγιναν; Τί μπορεί νάγιναν; ακόυσα τή φωνή της.
Έκεΐνος σιωπούσε. ’Έ κα νε  δυό τρία βήματα καί στάθηκε

μπροστά στό παράθυρο. Τόν έχασα άπό τή χαραμάδα μου.
'Η  μητέρα ξαναμίλησε σέ λίγο.

— Λές νά τά βρήκε ; Νά τάχει πάρει;
Ρίγησα άνεξήγητα. ’Έμοιαζε νά φοβόταν ή “ δια τά λόγια της·

— θ έ  μου, τήν ξανάκουσα.Τί φοβερό άν βρίσκουνται στά χέρια 
του. Δέ μιλάς Άντώνη, δέ λές τίποτα; Κάτι μάς τιμωρεί 'ΰστερα 
άπό τόσα χρόνια. . . .

Καινούργια σιωπή άπό τά χείλη του θείου. Κάθισε μονάχα 
στήν άκρια τοΰ κρεββατιοΰ.— "Ισως καί νά ψιθύρισε κάτι πού ή άπό- 
σταση τό κατάπιε.

— Ναί Άντώνη. Είναι βέβαιο πώς τάχει πάρει καί πώς τά διά
βασε. Τώρα έξηγώ τούς τρόπους του τόσον καιρό. Τή σιωπή του...

Μάς κρατάει κάκια τό παιδί. Είδες πού κάμποσες μέρες δέ μας 
<ρέρνεται σάν καί πριν; Πές μου Άντώ νη, περίμενες ποτέ σου τέτοια 
τιμωρία ΰστερα άπό τόσον καιρό; Νά τόν μεγαλώσουμε, νά τόν φέ
ρουμε στά είκοσιτρία του χρόνια χωρίς νά νοιώσει τίποτα. . . . Καί 
τώρα. . . .

—  Ποιός στδπε νά φυλάξεις τά γράμματα αύτά; Τήν εκοψε ό 
θείος μέ φωνή βραχνή. Πάντα μπορούσε νά βρεθούν, νά πέσουν 
στά χέρια του καί τότε...

"Απλωσε τό χέρι της, σά νάθελε νά κόψει τόν ήχο τής φωνής.
— Πιό σιγά... Είναι δίπλα! Γράφει... Φαντάζεσαι πώς τδξερα 

πώς μπορεί νά ιτέφτανε στά χέρια του ποτέ; Αύτά τά συρτάρια 
δέν τ’ άγγιξε άπό παιδάκι, μιά σταλιά. Κάθε τι πού δέν είναι 
δικό του δέν τ’ άγγίζει. ’Έ τσ ι τοΰχω μάθει άπό μικρό. "Επειτα  
αύιά τά γράμματα τ’ άγαπώ. Τ ’ άγαπώ σάν καί τότε πού ήμουν 
μονάχη. Τότε πού έλειπε έκεΐνος. Πού τάξερε δλα... Καί γιά σένα, 
καί γιά τό παιδί.,.. ’Ώ , είναι φριχτό !

Τά λόγια σβύσανε στά χείλια της. Σά  νάσανε σύμφωνοι 
στέναξαν μαζύ— ^Ηταν βράδυ στεναγμών. Στέναζαν κι’ οί κίτρινες 
φυλλωσές, στό δρόμο.

’Έσφιξα τό χερούλι τής πόρτας στά κρΰα δάχτυλά μου. Ξ α 
φνικά τρόμαξα μή καί κάνω θόρυβο. Τράβηξα μέ προσοχή τό χέρι 
μου. Μιλούσε τώρα 6 θείος Άντώνης. Ε ίχε  σηκωθεί άπό τήν 
άκρια τοΰ κρεββατιοΰ κι’ έψαχνε σ’ £να διπλανό συρτάρι. —αφνικά 
έβγαλε μιά χαρούμενη φωνή!

— Τά βρήκα ! Σύχασε... Τί ξεχασιάρης πού είμαι! Έ γ ώ  ό ίδιος 
τάβαλα έδώ. Τίς άλλες, πού γύρευα κάτι. Είπα πώς θάναι πιό σί
γουρα. Σ τ ’ άλλο συρτάρι - ξέρεις - βρίσκουνται καμμιά φορά καί 
ττράματα πού τά μεταχειρίζεται τό παιδί...

Έκείνη τδχε άρπάξει κιόλας, δσο μιλούσε, τό πακετάκι καί 
τδσφιγγε στό στήθος της.

—  Σχίσε τα, τής πρότεινε μ ’ άλλοιώτικη φωνή ό θειος.
—  Τέτοια γράμματα δέ σχίζουνται, άπάντησε σιγανά ή μητέρα 

σά νά μιλούσε μέ τόν έαυτό της. —  Μ ’ ήσυχη κι’ άπαλή φωνή.
— Τότε κρΰψε τα, κρΰψε τα σέ μέρος πού καί σύ ή ίδια νά τό 

ξεχάσεις. —  ’Έ τσ ι μίλησε έκεΐνος βαρειά.
Σίμωσα πιότερο στή χαραμάδα. Ή  μητέρα λύγισε τό κορμί 

της μπροστά στή γκαρνταρόμπα. Ξεσήκωσε άσπρόρουχα, σεντόνια
Καί τδκρυψε έκεϊ...

Ό ξ ω  άρχίνησε νά βρέχει. Οί χοντρές ψιχάλες χτύπησαν τα
τζάμια τών πσραθυριών.



Κώστα, μοΟ φώναξε ή μητέρα. Βρέχει. ’Έ λ α  νά δεις τ£ 
δμορφος πού είναι ό δρόμος.

Ανοιξα τήν πόρτα. Εκε ίνη  είχε κιόλας άνοίξει τό παράθυρο. 
Μερικές ψιχάλες δρόσισαν τά μέτωπά μας καθώς έσκυψα σιμά της. 
Στό δρόμο άνάψανε τά φώτα. Οί περαστικοί άνοιξαν όμπρέλλες. 
Τά σύνεφα δρμησαν στούς δρόμους τής πόλης. Γύρισα καί πρόσε- 
ξα τή μητέρα. Νάτανε στάλα βροχής γιά δάκρυ αύτό πού κυλούσε 
στό μάγουλό της; Τό σκούπισε τόσο βιαστικά πού δέ μπόρεσα νά 
τό ξεχωρίσω. Μπορεί νά μήν ήτανε καί δάκρυ. Μπορεί νά γελά 
στηκα....

Τό μεσονύχτι οηκώνουμαι σά κλέφτης.— Πιό πέρα κΓ άπό τό· 
μεσονύχτι. Ξαγρυπνώ ϊσσμε πού άκούγουνται οί δώδεκα χτύποι 
κάποιου γειτονικού ρολογιού. ’Έπειτα, ξαφνικά παίρνω τήν άπό· 
φαση. Τήν άπόφασή νά σηκωθώ κρυφά καί νά ψάξω γιά τά γράμ
ματα έκεΐνα, τά περίεργα.

Σπρώχνω τήν πόρτα τής μητέρας προσεχτικά καί περπατάω 
στίς άκρες τών ποδιών μου. 'Έ να  κλαμμένο φεγγάρι μπάζει λίγο 
άρρωστημένο φώς άπό τό μισάνοιχτο παραθυρόφυλλο. Άκούγετα ι 
έλαφριά ή άνάσα της μητέρας. Μιά άκρια τοΰ σεντονιού, έκεΐ δά, 
στό κρεβάτι της, φαντάζει κάτασπρη στό σκοτάδι. Σιμώνω τή γκαρ- 
ταρόμπα. ‘Απλώνω τό χέρι μου κι’ άνοίγω τό καρυδένιο της φύλ
λο. Τρίζει μιά στιγμή Καρφώνουμαι άκίνητος μέ καρδιά πού πάει 
νά σπάσει 1 Τίποτα.., Ή  μητέρα κοιμάται άτάραχα ! Ξεθαρρεύω.Τά 
χέρια μου ψάχνουν λίγες στιγμές. — Μοιάζουνε σά ν ’ άνοίγουν τά
φο !— Σέ λίγο βρίσκουν. Νοιώθουν μέσ’ στό σκοτάδι πώς κρατούν 
τό ζητούμενο : Γό πακετάκι μέ τά γράμματα. Τό κρατάω γερά στά 
δάκτυλά μου. Τό σφίγγουν.— Γυρνάω άλαφροπατώντας στό δωμά
τιό μου. Κλειδώνουμαι κΓ άνάβω τή λάμπα. Τό πακετάκι εΐναι δε
μένο μέ μιά μετάξινη κορδέλλα. Πώς φαίνεται, πώς κάποτε θαταν 
γαλάζια I Οί φάκελοι— κάτι παλαιικοί φάκελοι, κιτρίνιασαν άπό 
τόν καιρό κΓ άπό τήν ύγρασία. Μέσα τους τά χαρτιά τό ίδιο, ξε
θωριασμένα. ’Ά λ λ α  όμοιόμορφα πού μ’ δλη τήν πολυκαιρία κρα- 
τοΠν άκόμα κάτι, σάν άρωμα. Μέ χαραχτήρα κομψό πού προδίνει 
γυναικείο χέρι. Αλλα σέ χαρτιά διάφορα, γραμμένα κάποτε μέ 
μελάνι καί κάποτε μέ μολύβι πού τό γράψιμό του μισοξεθώριασε 
πιά. Τ άραδιάζω μπροστά μου. Τ ’ άνοίγω μέ τρεμάμενα χέρια. 
Τά κοιτάω δλα μέ μιά ματιά πριν τά κοιτάξω £να-2να. Τών μισών 
ή άφετηρία πάντα ή ϊδια. Τά κομψά γυναικεία γράμματα τή χα

ράζουν πάνω-πάνω : Τ ’ δνομα τής πατρίδος μου. Κάπου έκεΐ : 
Στά παράλια τού Εύξείνου. Τ ’ άλλα μισά τό καθ’ Μνα κΓ  άπό μιά 
άφετηρία. ‘Ολάκερη ή Άπ ω -Άνατολή ! Μικρές πολιτείες καί με
γάλες. Μακρυνές τόσο, πού καί γιά νά τις σκεφτεΐς άκόμα δει
λιάζεις. “ Ακόυσα γι’ αύτές άπό μικρό παιδί. ’Έζησε κεΐ ό θείος 
Άντώνης. Μοΰ διηγιέται πάντα τή ζωή του. Εΐναι τό Χαρμπίν καί 
ή Ιρκούτσκη. Τό Χαμπαρόφσκυ καί τό Βλαντιβοστόκ. Μά πόση 
άγάπη άλήθεια μέσα σ’ αύτά τά γραφτά... Τί λόγια ! Μέ τέτοια 
γράμματα έξουδετερώνετσι ή άπόσταση, συλλογιέμαι. Χάνεται ό 
χωρισμός. ’Έ χο υν  ψυχή καί χείλια 1 Ζωγραφίζεται λοιπόν τόσο 
άπλά ή άγάπη σ’ £να χαρτί ; Μπορεί μιά τέτοια άφοσίωση νά 
κλειστεί μέσα σέ φάκελο καί νά ταξιδέψει τό μισό κόσμο ; Κ ι’έκεί- 
νη ή καθημερινή άνησυχία τού καθένα γιά τή ζωή τ’ άλλου. Εΐτ* 
έκεινοΰ πού πλανιέται σέ μέρη μακρυνά κι’ έπικίνδυνα· είτε έκει- 
νης πού ολομόναχη κρύβει στά σπλάχνα της τόν έ'ρωτά του... Κ Γ  
έπειτα, δσο προχωρώ, δνα καινούργιο δνομα χαϊδευτικό πού ξε
προβάλλει μέσα άπό τά γράμματα... "Ενα  δνομα πού τό συνο
δεύουν χίλιες τρυφερές λέξεις καί πού τού δίνουν μορφή χαριτωμέ
νη καί παιχνιδιάρικη τά λόγια έκείνης : Τ ’ δνομα τό δικό μου..

Τά γράμματα θολώνουν πιά μέσ’ στά μάτια μου. Άκουμ-  
πώ τούς κροτάφους στίς παλάμες μου. Καίνε. Δέν τέλειωσα μά 
ξαναδένω τά γράμματα μέ τήν κορδέλλα πού κάποτε ίσως ναταν 
γαλάζια. Τά ξαναπάω στήν κρύπτη τους σιγανά. Κ Γ  ή καρδιά 
μου άπόψε δέ μπορεί νά όρίζεται άπό τέσσερις κλειστούς τοίχους. 
Ποθεί τόν άγέρα< Ντύνουμαι. Μιά χτύπησε ξανά τό γειτονικό ρο
λόι. Βγαίνω κρυφά.

"Ενα  φεγγάρι στή μέση τ’ ούρανοΰ παλεύει νά λεφτερωθεΐ 
μέσα άπό κάτι ξεφτισμένα σύνεφα, πού μοιάζει νά τού στήνουν 
παγίδες μέ τά δίχτυα τους. Ή  λάσπη άναδίνει ύγρασία. Σηκώνω 
τό γιακά στό λαιμό καί περπατάω σάν άσκοπα. Στή γωνιά τού 
δρόμου κάποιοι μεθυσμένοι μέ προσπερνούν τραγουδώντας βραχνά. 
Δέν τούς προσέχω. Τά μάτια μου εΐναι θολά. ’Ό χ ι, δχι I Δέν 
κλαίω... Μά πόση ώρα περπατάω ; Πώς βρέθηκα έξω άπό τήν πό
λη ; Ό  γυμνός κάμπος μπροστά μου, πότε φωτίζεται καί πότε 
σκοτεινιάζει. Εΐναι τό φεγγάρι πού μιά σκλαβώνεται καί μιά λε- 
φτερώνεται άπό τά σύνεφα.

Νοιώθω τό νοΰ μου σιγά-σιγά νά καθαρίζει, ν ’ άλαφρώνεται! 
•Κάθουμαι σέ μιά πέτρα— τή νοιώθω ύγρή μά δέ μέ νοιάζει-καί συλ
λογιέμαι. Συλλογιέμαι τήν όμοιότητα πού οί γνωστοί μ ’ εύγενικά



χαμόγελα ποΰ βρίσκανε μέ τή φωτογραφία τοθ πατέρα μου πού 
κρεμόταν στό σαλόνι— ’Αλήθεια ό πατέρας μου. Πάντα έλειπε σέ 
ταξίδια μακρυνά. Δέν τόν είδα ποτέ. Μιά μέρα ή μητέρα φόρεσε 
κρέπια καί μοΰπε πώς πέθανε. Σκέπασαν καί τή φωτογραφία του 
στό σαλόνι μέ κρέπια. Τόν θυμάμαι σ’ αύτήν. Μαύρη ρεντιγκότα, 
λουστρίνι παπούτσι καί χτενισιά άψογη. Μουστάκι καλοψαλιδι- 
σμένο πάνου άπό τό χαμόγελο δυό πολύ σοβαρών χειλιών !...

Κάποτε σκύβοντας ή γεροντοκόρη έπισκέπτρια τόπε τής 
διπλανής της, μά τόσο σιγανά πού μόνο έγώ— παιδάκι όχτώ χρονώ 
— τ ’ άκουσα :

— Περισσότερη δμως όμοιότητα δέ βρίσκεις μέ τό θειο ;
Καί δέν κατάλαβα τίποτα. Μόνο πού ή μητέρα μου πού τίς 

είδε νά κρυφομιλοΰν πάνου στό ζήτημα τής όμοιότητας, χλώμιασε 
τόσο, πού φοβήθηκα μήν άρρωστήσει ξαφνικά.

Καί περνούν τά χρόνια κινηματογραφικά άπό τό νοΰ μου, 
ίσαμε πού φτάνω στά πιό κοντινά. Τά χρόνια τής φτώχειας μας, 
έδώ.

Παιδάκι μεγαλύτερο καθισμένο στά σκαλοπάτια τής ξώπορ
τας θυμάμαι πού μαλλώνω μέ τήν έγγονή τής παπαδιάς. Μιά 
γλώσσα σάν τής γιαγιάς της, τής σπιτονοικοκυράς μας πού τής 
χρωστούσαμε τά τρία νοίκια καί πάσχιζε γιά νά μάς κάνει έξωση. 
Μά δέ μάς άφινε καί στιγμή ήσυχους μέ τίς βρισιές καί τίς κα- 
τάρες της.

Καθόμουνα λοιπόν στά σκαλοπάτια τής ξώπορτας καί μάλ- 
λωνα μέ τήν έγγονή της. Τρέμανε άπό τή σύγχιση τά χείλια μου 
καί τά χέρια μου. Γύρω μας μαζωμένα τά παιδιά τής γειτονιάς 
χαζεύανε. Κ ’ έλεγε— ή Χαρίκλεισ, πώς τούς χρωστούσαμε νοίκια 
— κ’ έλεγε άκόμα πώς θά μάς πετοΰσε ή άστυνομία στούς πέντε 
δρόμους καί πώς δέ θά βρίσκαμε μέρος νά κοιμηθούμε γιατί ή γι
αγιά της θά μάς έκανε κατάσχεση τά κρεβάτια άπέναντί στά λεπτά 
πού της χρωστούσαμε..,

Έ γ ώ  έτρεμα σάν τό φύλλο καί πικραινόμουν πού δλοι τής 
ρίχνανε δίκηο. "Ωσπου μιά στιγμή ξεφουρνίζει ή Χαρίκλεια πώς τής 
χρωστάμε όχτώ νοίκια !... Τότε δέ βάστηξα. Στηλώθηκα στήν πόρ
τα μας καί τής φώναξα.

— Είσαι μιά ψεύτρα, οΰ 1 Λές κάτι ψέμματα !...
Τ ’ άκουσε ή^Χαρίκλεια κι’ άπόμεινε βουβή κάποια στιγμή. 

"Έπειτα άφρισε...
— Πώς ; οΰρλιαξε. Πάψε σύ. Πάψε βρέ σύ πώχεις τούς δυό 

μπαμπάδες...
— Τούς δυό μπαμπάδες 1 Χά ! χά... Τούς δυό μπαμπάδες, 

τραγούδησαν τό παιδιά, τριγύρω. Καί τά πιό μεγάλα κράτησαν ή>

κάμανε πώς πάσχισαν νά κρατήσουν τά πολύξερά τους γέλια.
’Απόμεινα σαστισμένος. Δέν καταλάβαινα τίποτα. Τί πά- 

γαινε νά πεΐ αύτό ; 'Ό τι καί ναταν δμως θδταν κοροϊδία, βρισιά. 
Κ ’ έτσι, καθώς βρισκόμουνα πλάι στή Χαρίκλεια, τής άρπάζω μέ 
δύναμη τίς κοτσίδες— κάτι χρυσαφένιες μακρυές κοτσίδες— καί τίς 
τραβάω δυνατά ίσαμε τό ξερρίζωμα .. Πέταξε τίς φωνές. Γίνηκε 
σαματάς. Γειτόνοι τρέξανε νά μάς χωρίσονν καί σά βγήκαν κι οί 
δικοί μας-ή παπαδιά, ό θείος ’Αντώνης, ή μητέρα γίνηκε σαματάς ! 
Ζάρωσα στό φουστάνι τής μητέρας πού δέ μιλούσε κ ’ έκλαψα πι
κρά. Ό  θείος βρόντηξε τήν πόρτα κατάμουτρα τής γριάς, που άπό· 
μείνε άπόξω βρίζοντας μέ δση φωνή κι’ αν είχε.

Σκούπισα μιά στιγμή τά δάκρυά μου καί κοίταξα τή μητέρα 
στά μάτια.

— Μαμά, δέ φταίω, τραύλισα. Νά I Αυτή, ή Χαρίκλεια μουπε 
πώς έχω δυό μπαμπάδες. Τί πάει νά πεΐ αύτό μαμά ;

’Αναλύθηκε σέ δάκρυα. Μ ’ έσπρωξε άπό σιμά της. Κ ι’ ό 
θείος πού καθότανε πάρα πέρα έκρυψε στις παλάμες τήν δψη του. 
’Απόξω ή παπαδιά φώναζε άκόμα. ’Έ τσ ι φώναζε ίσαμε πού τίς 
ξοφλήσαμε τό χρέος. Μά έμένα μοΰ τό χάρισαν πιά τό παρα
τσούκλι, τά παιδιά. Όπου πάγαινα «τό παιδί μέ τούς δυό μπα
μπάδες» φώναζαν. Παίξαμε καί μέ τή Χαρίκλεια σάν άγαπήσαμε 
κ’ έσκυψα μιά φορά νά τή ρωτήσω σοβαρά τί πάει νά πεΐ ή βρισιά. 
— Εϊμασταν μπροστά στ’ άνοιχτό μας παράθυρο—  Εκείνη μέ κοί
ταξε σαστισμένη, βουβή.

— Έ γώ  ; Έ γ ώ  δέ ξέρω. Ρώτα τή γιαγιά μου. Έκείνη  τόλεγε 
στις γειιόνισσες...

Κ ι’ ή μητέρα πού έραβε μπροστά στό φώς τοθ παραθυριού 
— μάς άκουσε τάχατες ; έγυρε τό κεφάλι της καί μέ κάλεσε.

— Νά ιαή ξα να παίξεις μ ’ αύτό τό κορίτσι, μουπε σά μπήκα 
στό σπίτι. Τ ’ άκοΰς ;

Κ ι ’ ήταν χλωμή. ’Έτρεμε στά χέρια της ή βελόνα...

Αύτά συλλογιέμαι άπόψε - πάνου άπό τά μεσάνυχτα — κα
θώς περπατάω όξω άπό τήν πόλη. Τό φεγγάρι νίκησε τά σύνεφα... 
Ξέφυγε μέσα άπό τίς παγίδες τους καί τρέχει λέφτερο καί μόνο 
στόν ούρανό. Τί δμορφη, τί καθαρή νυχτιά I



Πάει μήνας πού ό θείος 1 Αντώνης ήταν άρρωστος. Τόν 
είκασε καί γιά φέτος τό άσθμα πώχει κάθε χειμωνιά. Φέτος 
εΐχε καί βαρύ πυρετό. Παραμιλούσε.... Ή  μητέρα ξαγρύπνησε κον
τά του σιωπηλή. ’Έφερε τό γιατρό. Κρεμάστηκε άπό τά χείλια 
του. ’Έβρεχε σέ νερομένο ξύδι μαντήλια πού τ ’ άπίθωνε στό πυρω
μένο μέτωπο τοΰ θείου γιά νά τό δροσίσει. Κ ι’ έκλαιγε κρυφά. 
Φοβόταν μήν πεθάνει. Τδνοιωθα...

Μά νά. πού πάει μιά βδομάδα δλο καί στά καλύτερα. Ό  γι
ατρός έπέτρεψε κι’ ένα περιπατάκο γιά καθαρό άγέρα, άν ό και
ρός φανεί βολικός.

Καί τ ’ άπόγεμα τής Κυριακής ξεκινάμε κι’ οί τρεΐς μας γιά 
τό Φαληρικό άκρογιάλι. Μυρίζει άνοιξη κι’ ή μητέρα φοράει τό 
καλό της φουστάνι. Στά χείλια της πλανιέται χαμόγελο ευτυχίας. 
Είναι ή περηφάνεια της γιά τά είκοσιτρία μου χρόνια πού τής δί
νει τό χαμόγελο τοϋτο.

'Ο  θείος ’Αντώνης βαδίζει πάρα πέρα. Ξανανιώνει πάντα 
υστέρα άπό τίς άρρώστειες. Περπατάει παΛληκσρίσια καί φλυαρεί 
σάν τό ιτουλί. Μιά στιγμή, καθώς τό φέρνει ή κουβέντα, λέει καί 
κάτι γιά τά ταξίδια του, έκεϊ πέρα, στήν ’Άττω ’Ανατολή. Πόσες 
φορές ακόυσα άπό τό στόμα του τά ίδια καί τά ίδια. Γιά τό Χαρ- 
μπίν ξαφνικά. Ε ΐχ ε  έπιχείρηση τσιμέντων έκεϊ. Στά χρόνια τοθ Ρω- 
σογιαπωνικοΰ πολέμου. Είναι μιά πόλη πού πήρε μπροστά στά 
μάτια μου άπό καιρό θολήν δψη. Καί γιά τό Βλαδιβοστόκ τόν 
ακόυσα νά λέει καί γιά τόν ’Αμούρ, πού ταξειδεύοντας στά νερά 
του νοιώθεις τό χέρι τοΰ ληστοπειρατή, όπλισμένο, νά σέ παραμο
νεύει.

Κόφτω στή μέση τήν κουβέντα τοΰ θείου. ’Έτσ ι ξαφνικά 
περίεργα.

—  ’Ήμουνα γεννημένος θείε τότε πού έλειπες στή Σιβηρία, ρω
τάω. Κ ι’ ήσασταν μέ τόν πατέρα μαζύ έκεϊ πέρα;

‘Η μητέρα κοντοστέκεται καί μέ κοιτάει σά τρομαγμένη. ‘Ο 
θεΐος άκουμπάει στό μπαστούνι του κι’ ένα βαρύ φτερούγισμα 
άνησυχίας περνάει άναμεσό τους. Τό νοιώθω ! Πόσες τέτοιες στιγ
μές αγωνίας θάχουν ζήσει καί δέν τίς ένοιωσα ποτέ! Τό ξέρω πώς 
ίσως νά προτιμούν τό θάνατο άπό τή δοκιμασία μιας τέτοιας στιγ
μής. Καί μετανοιώνω.

-—Συνέχισε θείε, λέω γελαστός. Σ ’ έκοψα καί τά λές τόσο 
δμορφα! Τόσα ζωντανά! Άκούγοντάς σε ζώ κι’ έγώ σ’ αύτά τά 
μέρη. Στό Βλαντιβοστόκ, στήν Ίρκούτσκη... Κοιτάω τή θάλασσα 
δσο μιλάει καί συλλογιέμαι. Συλλογιέμαι πώς κάποιος θάπρεπε

νάταν πατέρας μου μιά κι’ άποφασίστηκε νά γεννηθώ. Μιά καί 
τδφερεν έτσι ό τροχός τής ζωής. Τί κι’ άν δέ γεννήθηκα καθώς 
τ’ άπαιτοϋν οί νόμοι ; Τί κι’ άν είμαι τ’ άποτέλεσμα μιάς φοβι
σμένης στιγμής ; Είμαι δμως τ ’ άποτέλεσμα μιάς άγάπης. Κ ι’ αύ
τό φτάνει. Δίπλα μου περπατάει κάτου άπό τόν άνοιξιάτικο ήλιο 
μ ’ άγάπη πού δσο πληθαίνουν τ’ άσπρα της μαλλιά, τόσο κι’ αύ
τή πληθαίνει. ”Ω  ! πόσο θά τό ποθούσα νά μ’ άφηναν νά τούς μι
λήσω σά φίλος. Νά τούς φωνάξω : «Τά ξέρω δλα... τάμαθα μά 
ήσυχάστε...Τίποτα πιό όμορφότερο άπό τό μυστικό σας. Σάς ευχα
ριστώ πού μέ φέρατε στόν κόσμο. ‘Η άγάπη σας δέν έπρεπε νά σβύ- 
σει μέ τό θάνατό σας. Τι σημασία έχει ένα στεφάνι γάμου;'Ένα δνο- 
μα; Δίνουν αύτά τήν άγάπη πού είχατε σ’ δλη σας τή ζωή. Πού τή 
θαύμασα άπό τόσο δά παιδάκι σιμά σας ; Ελ ά τε , ξεχάστε πιά 
πώς σας κυνηγάει ό φόβος. Πήτε μου μονάχα άν ύπόφερε ό «άλ
λος». ’Ά ν  ήταν δυστυχισμένος ! Νά τόν συμπονέσω γιά μιά καί 
μόνη στιγμή. Μά μιά καί τόν άγκαλιάζει τώρα τό τίιτοτα, τί ώφε- 
λεΐ ή τύψη; Χωρεϊ ποτέ ή άγάπη τήν τύψη; Σάς άγαπώ. Είστε οί 
καλύτεροι άνθρωποι τοΰ κόσμου».

Έ τ σ ι θέλω νά τούς μιλήσω, μά χό ξέρω πώς δέ θά μέ νοιώ- 
σουν. Τό ξέρω πώς ή μητέρα θά κλάψει κι’ ό θεΐος θά ταραχτεί 
φοβερά. Ό  «άλλος» μέ τήν άνάμνησή του θά κατασπαράξει τίς 
καρδιές τους. Ό  «άλλος», πού ποτέ δέ θά μπορούσε νά είναι πα
τέρας μου. Πού γιά τή μητέρα ήταν πάντα σά ξένος. Καί ποτέ δέ 
θά γίνουν ευτυχισμένοι σά μάθουν πώς ξέρω τό μυστικό τους. Τό 
μυστικό τους, πού καλύτερα νά γίνει καί δικό μου μυστικό.

—  Τί σκέφτεσαι Κώστα; ρωτάει ή μητέρα ξαφνικά.
Τήν κοιτάω μέ χαμόγελο.

— Τήν άγάπη μητέρα, άπαντώ. Δέ ξέρω πώς, μά μουρθε ή ιδέα 
πώς σήμερα, μ’ αύτό τόν ήλιο παντού βρίσκεται άγάπη. Παντού. 
Στό φώς, στή θάλασσα...Δέ βρίσκεις καί σύ μητέρα;

Τά μάτια της ξεφεύγουν τό βλέμμα μου. Κοιτάει τό θείο, 
Σφίγγω τό μπράτσο της στό δικό μου.

— Πάμε, κεΐ κάτω, προτείνω. Στό καφενεδάκι. θά  μείνουμε 
ίσαμε πού νά δύσει ό ήλιος.

Καί κινάμε κι’ οί τρεΐς άφήνοντας τ’ άχνάρια τών βημάτων 
μας πάνου στήν ύγρή άμμο.



ΝΕΟΙ Π Ο Ι Η Τ Ε Γ

ΤΤ λ ή ξ ε ς

Χρόνια πού τώρα έμεινε σβυστή ή φωτιά στό τζάκι 
ΤοΟ άγαπημένου μας σπιτιού ’κεί κάτω στό χωργιό,
Πού οί λατρεμένοι μας νεκροί μείναν κι’ αύτοί μονάχοι 
Μέ τό μικρό καντήλι τους στόν τάφο τους σβυστό...

Μαράθηκαν μέσ’ στήν αύλή τά ώμορφα ήλιοτρόπια 
Ή  πασχαλιές, τά γιασεμιά, τά γιούλια καί τά κρίνα 
Καί κάθε αύγή τό ξύπνημα σάν κράζουν τά κοκόρια 
Τό φτωχικό σπιτάκι μας στή σιωπή τήν ίδια.

Πάντα δοσμένο κι' έρημο χρόνια καί χρόνια τώρα.
Μέ τής αύλής τ’ άγιόκλημα καί τή ριχτή κληματαριά,
Καράβι μοιάζει γέρικο ποΰ μιά θαλασσομπόρα 
Μακρυά στήν ξέρα τώριξε στά χρόνια τά παληά.

Καί τώρα άπ’ τούς συντρόφους του τούς πρώτους ξεχασμένα 
Μέ τά σημάδια του καιροΰ γραμμένα στά πλευρά του 
Κοιτάζει πρός τό πέλαγος πουναι μπροστά απλωμένο 
Λές καί προσμένει άπό μακρυά κάποιον ναρθεΐ κοντά του.

’Έ τσ ι καί τό σπιτάκι μας μέσ’ στή βαρειά σιωπή του 
Χρόνια καί χρόνια σέ βουβή μιά προσμονή δοσμένο 
Κοιτάζοντας μιά θάλασσα πού άπλώνεται μακρυά του 
Νάρθεΐ προσμένει δ,τι έφυ)/ε καλό κΓ άγαπημένο...

Χρόνια πού τώρα έμεινε σβυστή ή φωτιά στό τζάκι 
Τοΰ άγαπημένου μας σπιτιού κεϊ κάτω στό χωργιό...
Ποιός ξέρει ώ θλιμένη μου καρδιά αν ξανασάνεις 
Τόσους καί τόσους πόνους σου πάλι στό σπίτι αύτό;

"Ο,τι σέ τράβηξε μακρυά άπ' τόν καλό του ίσκιο,
Τά δνειρα πού έπλασες σάν τώκλεινες μιά μέρα 
"Ολα τά βλέπεις πένθιμα ψυχή μου ν’ άργοσβύνουν 
Κ ’ ή πιό μικρή λαχτάρα σου στάθηκε μιά χίμαιρα.

Συντρόφισσα ή πλήξη σου πάντα μαζύ σου μένει 
'Ο  κάθε έρωτοπόνος σου δέν έπαψε κΓ αύτός 
Τά χείλη δέν γελάσανε ψυχή μου καί διωγμένη 
νά είναι ή κάθε σου χαρά σοΰ στάθηκε γραφτό.

Χρόνια πού τώρα έμεινε σβυστή ή φωτιά στό τζάκι 
Τοΰ άγαπημένου μας σπιτιού κεί κάτω στό χωργιό,
Πού οί λατρεμένοι μας νεκροί μείναν κΓ αύτοί μονάχοι 
Μέ τό μικρό καντήλι τους στόν τάφο τους σβυστό...

ΦΩΤΟΣ ΕΣΤΓΕΡΑ Σ

Δόκιμος Μοναχός
Φίλε μου, άπόψε αύθόρμητα ξεφύτρωσε στά χείλη 
ό ϋμνος πού τραγούδησες, ώς άνθινη πνοή
— «Παρθένα, βάθος άμετρον, χαΐρε χαριτωμένη !» 
κΓ έντός μου δόκιμε έγινες άκέρια μου ή ζωή.

Καθ’ ένας μέ τήν πίστη του δόκιμος ξεχασμένος 
σέ μιά βουβή κΓ άπέραντην αύλή μοναστηριού 
διάγουμε. Κ Γ  ή μοναξιά τού είρηνικοΰ μας βίου 
μας ώχρια καθώς τό φώς τοΰ μάταιου φεγγαριού.

Φίλε μου, άπόψε ξέφτυσε τό ράσο τοΰ δοκί μου
—  ό νοσταλγός μου γίνηκεν άνθρωπος δίχως νοΰ —  
καί τίς Γραφές πού διάβαζε τίς έσκισεν άπόψε
κΓ έντός μου καταλύθηκε τό δραμα τ' ούρανοΰ.

Μοιάζω κΓ έγώ μέ μοναχό, πού κλείστηκε άθελά του 
νέος σέ μιάν ιδιόρρυθμήν αύλή μοναστηριού, 
χωρίς νά τρέφει ουτε μικρή γιά τό θεό του πίστη, 
πού έσβύστη κΓ άφανίστηκε σάν φλόγα ένός κεριοΰ.

Α Σ Τ Ε Ρ Η Σ  ΚΟ ΒΒ Α Τ Ζ Η Σ



ΝΕΟΙ Π Ε Ζ Ο ΓΡ Α Φ Ο Ι

Σ Τ Η Ν  Α Υ Λ Η
Π ΙΠ ΙΝ Α  Δ . Τ Σ ΙΜ ΙΚ Α Λ Η

Κάθε φορά πού γύριζε ό Πέτρος μεθυσμένος σπίτι του, του- 
φταιγε όχι τόσο ή γυναίκα του, δσο τό σόι της. 'Ό λοι, πέρα γιά 
πέρα δπου κράταγαν, δχι μονάχα αύτοί πού γνώρισε μέ τό γάμο 
του κ είχε σχετισθεΐ κάπως μαζύ τους, μά κΓ δσοι έμεναν στό 
χωριό καί δέν τούς ήξερε καθόλου, καί κάνα δυό άκόμα στήν ’Α 
μερική, πηγαιμένοι άπό χρόνια, πού είχε ίδεΐ μονάχα τίς φωτο
γραφίες τους κρεμασμένες στή σάλα τής πεθεράς του.

—  Τό βρωμόσογό σου, τό πείξιο, τό δείξιο !
Στήν άρχή ή ’Αρετή δέ μιλούσε, τόν άφηνε νά λέει. θά  πει, 

θα πει, θά ξεθυμάνει. Καί σάν ξαπλώσει στό κρεββάτι θά πέσει 
άμεσως σέ υπνο βαρύ καί μονοκόματο, (5ουχαλίζοντας βαθειά καί 
δυνατα ως τό πρωΐ, πολύ πρωΐ πού θά θά ξυπνήσει γιά τή δου
λειά του.

Άλλοιώτικος άνθρωπος τότε, άρνάκι. Έ π ινε  τόν καφέ του 
κι εφευγε σχεδόν άμίλητος. Ουτε όμοιότητα μέ τόν άνθρωπο τόν 
βραδυνο μέ τό κουρασμένο πρόσωπο, τά κατακόκκινα μάτια, τά 
τεντωμένα νεύρα.

Ανάθεμα τήν ώρα πουμπλεξα μέ τό οόϊ σου.
Τότε άναβε κι αύτή. ’Ανθρωπος ήτανε, νεύρα είχε I

— Τί σουκαμε βρέ μπεκρούλιακα τό σόι μου; Ποιός σ’ ένώ- 
χλησε^ποτέ; Η μάνα μου πουρθε καί μέ ξεγέννησε καί μας κάνει 
στή πάσα περίσταση τό δούλο; ’Ή  ό άδερφός μου πουναι τύπος καί 
ύπογραμμός; Μόνο πές καλύτερα άνάθεμα τήν ώρα πού γετνιώ- 
μουνα έγώ ή άμαρτωλή.

—  Σάν είναι, μωρή τύπος καί υπογραμμός, γιατί τό λοιπόν δέ 
μοΰ δίνει τίς πέντε χιλιάδες άπό τήν προίκα σου,

Τώρα οί γειτόνοι στήν αύλή έπρεπε νά κάνουν υπομονή για
τί δταν εφτανε ή κουβέντα στίς πέντε χιλιάδες, δέ σταματούσε 
εύκολα. Να είχε τουλάχιστον κάποιο ένδιαφέρο. Κανένα! Τάξεραν 
δλα μέ τό νί καί μέ τό σίγμα άπό καιρό. Μετρώντας του ό άδελ- 
φος στό γάμο τά είκοσι χιλιάρικα τής προίκας, τουπέ, τουταξε 
πως θά του δώσει άργότερα κ’ άλλα πέντε. Μά τότε ό Πέτρος εΐ-

χε τό νοΰ του στήν ’Αρετοϋλα καί πουθενά άλλου. Μετά πού τήν 
Άρετούλα  τήν είχει πιά κ ’ οί είκοσι χιλιάδες είχανε φαγωθεί άπό 
καιρό, τίς θυμώτανε τίς πέντε ταχτικά σά μέθαγε.

Μά ή Άρετούλα υπερασπιζόντανε σά σκυλί τούς δικούς της. 
Δέν τουταξε λέει, τού είπε. Αύτή είναι ή προίκα της, είκοσι χι
λιάδες. Ά ν  πάνε δμως τά πράμματα καλά, άν μπορέσω θά σου 
κονομίσω άργότερα κι’ άλλες πέντε. Δέ βλέπεις πώς πάνε; Μερο
δούλι μεροφάγι. Ποΰ νά τά βρει; Μάνα, νοίκι, φαΐ, τί νά πρωτοκυ- 
τάξει; Δέν τά ξέρουμε τάχατες κ ’ έμεΐς; Δέν τά βλέπουμε;

’Έ τσ ι σοδπε τό παιδί. "Α ν  μπορέσω θά σοΟ κονομήσω κ’ άλ
λες πέντε, γιατί κ ' έγώ τούτη πού βλέπεις τήν άδερφή έχω καί 
σένα, Πέτρο σ' έχτιμάω.

— Γιατί νά μή μ ’ έχτιμάει, μωρή, έμένα; Ποιόν έπείραξα; Πώς 
πίνω ένα ποτηράκι; Καί; Δικά μου δέν εΐναι; Ζήτησα άπό κανένα 
δανεικά; "Η  τάχατες τό πίνω μοναχός μου; Σουρθε ποτέ στό μυα
λό μωρή Άρετούλα  νά πάς νά μετρήσεις δλα τά βαρέλια τής Α θ ή 
νας πόσα εΐναι; Γιά ποιόνε λές καί τά κουβαλάνε; Γιά τ ’ άγρια 
θηρία, ή γιά τούς άνάλατους σάν τόν άδερφό σου καί τούς ρέ
στους;

— Μακάρι νά τουμοιαζες I
Κολοκύθια ! Έ σ ύ  έχεις άντρα πού τόν έχτιμάει δλη ή κοινω

νία. Βρίσκεται ένας νά τού πει μιά καλημέρα κ ’ αύτουνού πού 
δέν κέρασε ποτέ του έναν καφέ στό καφενείο ;

‘Η  φωνή σιγά-σιγά ξεθυμαίνει, σβύνει. Κ ’ ουτε καί τής Άρε-  
τούλας άκούγεται. Έ χ ο υ νε  βαρεθεί γι' άπόψε. Καί σέ λίγο γίνε
ται ησυχία. ‘Ησυχία σ’ δλα τά δωμάτια γύρω στήν αύλή. Ό  ύπνος 
έρχεται σιγά-σιγά στίς μύτες τών ποδιών του, πλησιάζει τά κρεβά
τια καί τό άνάλαφρο χέρι του χαϊδεύοντας τά πρόσωπα φθάνει 
στά μάτια καί τά κλείνει. Καί κοιμούνται. Πρόσωπα κουρασμένα 
άπ’ τή δουλειά τοΰ σίδερου, τής πέτρας καί τής λάσπης πού τ’αύ- 
λακώνουν βαθειές ρυτίδες, πρόσωπα ώχρά άπ’ τήν άρρώστεια, κόκ
κινα καί φουσκωμένα άπ’ τό κρασί, βαθουλωμένα άπό τή στέρηση 
χαυνωμένα άπό τόν έρωτα, μικρά τριανταφυλλένια προσωπάκια 
παιδιών, στίς καμαρούλες γύρω-γύρω στήν αύλή, δλα πιά κοι
μούνται.

I I

Τό πρωΐ έτοιμαζόταν βιαστικά κ ’ έφευγε. Τότε κ ' αύτή άρχι



ζε τό καθημερινό. Τό παιδί, τό σπίτι, τό ψώνιο. Καί τά κατάφερνε 
■περίφημα, Κ δταν τό Σαββατόβραδο τής μέτραγε ό Πέτρος τά 
έξοδα τής βδομάδας— κρστοΰσε κ ’ έκεΐνος τό χαρτζιλίκι του γιά 
τήν ταβέρνα σπάνιο πράγμα νά μήν τής είχε περισσέψει κάτι άπό 
τήν πρωτήτερη. Μά πενηντάρι, μά είκοσάρι, μά δεκάρικο άκόμα( 
πήγαινε μαζί μέ τ άλλα στήν πάντα. Γιά ώρα χρείας. ’Ό χ ι πώς 
ήτανε πάντα της έτσι, ά μπά ! ’Ανύπαντρη ήταν άνοιχτοχέρα καί 
λουσοΰ. Καί τά μεροδούλια της άπό τό έργοστάσιο, έτσι πήγαι
ναν. Σέ ρομπίτσες, σέ χτένες, σέ καραμέλλες. "Ομως άς ήτανε τό 
τε καλά ό πατέρας της. Μά τώρα τά πράγματα είναι άλλοιώς. 
Σκόρπα ό ένας, σκόρπα ό άλλος, ποΰ θά βγουν ;

Σάν άπόφαγαν τό μεσημέρι βραστό μπακαλάο πού στό 
άσπρο ζουμί του ό Πέτρος είχε ρίξει τετράγωνες μεγάλες μπου
κιές, του είπε σιγά-σιγά.

— θά  πεταχχώ λιγάκι στή μάνα μου.
Κατέβασε τά μούτρα του. ’Εκείνη ή μάνα της, μαθές. Έκεί- 

νη τής πιπίλιζε τό μυαλό. Άλλοιώ ς ή Άρετούλα ήτανε 
καλή. Ας είχε μόνο χάρη πού ήταν έκεϊ κοντά τό έργοστάσιο, 
ειδεμή θάβλεπε, θάπαιρνε τή χυναΐκα του καί τό παιδί του καί θά 
πήγαινε στήν άλλη άκρη τής Αθήνας κ ’ άς τσιλιμπουρδάει τότε ή 
γρηά δσο ήθελε !

—  Αντε, τής είπε, καί σηκώθηκε. Κοίταξε μόνο νά μήν άρ· 
γήσεις.

Εκείνη συμμάζεψε, έπλυνε τά πιάτα, ντύθηκε καί μέ τό παι
δί στήν άγκαλιά τράβηξε γιά τή μάνα της. Τή βρήκε δίπλα στό 
μαγκάλι νά πλέκει ένα μάλλινο τοΰ γυιοΟ της, πράσινο βαθύ.

Ή  γρηά χάρηκε πού τήν είδε, λάμψανε τά μάτια της. Τής 
άρπαξε τό έγγονάκι της καί τό κράτησε φιλώντας το. Τάλεγαν 
μάνα καί κόρη μιά χαρά. Τό μαγέρεμα τό πρωινό, τό παιδί, τούς 
γειτόνους, ήπιανε καφέ. Άπιθόνοντας τό φλυτζάνι της δίπλα στήν 
καρέκλα, κοίταξε τό πλεχτό ή Α ρ ετή .

‘Ωραία πλέξη, είπε, καί θά βαστάει ζέστη.
— Ναί, είπε ή γρηά, καλό γίνεται.

σο°  πάρω, μητέρα τό μαλλί νά πλέξεις ένα καί τοΰ
1 Ιέτρου.

Μιλιά ή γρηά.
— ’Έ  μητέρα ;
— Μή μ’ άνακατεύεις μέ κανένα. Δικό σοΰ ή τοΰ παιδιοΰ 

φέρε νά πλέξω δτι θέλεις.

— Τί σουκαμε μητέρα ;
— Τί νά μοΰ κάμει περισσότερο πού μπεκρουλιάζει κάθε βρά

δυ κ ’ άρχίζει τις φωνές κ ’ είναι περίγελος τής γειτονιάς, ’Ή  δέν 
τά μαθαίνω, νομίζεις, τί λ έε ι;

— Σύ δέ λές ; ό Μήτσος δέ λέει ; ’Ά ν  κάνετε δά κ ’ άλλη 
δουλειά.

— Μή θέλει νά τοΰ ποΰμε κ ’ εύχαριστώ, έτσι πού σέ βασα
νίζει σάν τόν Κάη ;

Μπά ! Έκεΐνος δουλεύει καί βασανίζεται. Καί μένα μέ κυ- 
τάει στά μάτια. “ Οτι πώ κ ’ δτι θελήσω έγώ, κ ’ δτι κάμω καλά κα
μωμένο.

— Τόν υπερασπίζεσαι, καημένη μου, σάμπως νά μήν τόν
ξαίρω.

— Τί κάνει, βρέ μητέρα ; Πώς πίνει ένα ποτηράκι ; Καί ; δλοι 
δέν πίνουνε ; ό πατέρας δέν έπινε ; Καί σέδερνε κι’ δλας, θυμά
σαι ; Ό  δικός μου δέ σήκωσε ποτές του τό χέρι του άπάνω μου.

— Μή τόνε μαγαρίζεις τόν πατέρα σου, έκαμε ή γρηά κ ’ άρ
χισε νά κουνάει άργά-άργά τό κεφάλι της.

Αύτό τήν ερεθίζει περισσότερο άπ’ δλα τήν Αρετή.
— Καί στό κάτω κάτω δίκηο έχει δτι κι’ άν λέει. Τοΰ δώκα- 

τε τά λεφτά πού τοΰ τάξατε ; ’Ό χ ι !
‘Η γρηά άφίνει τό πλεχτό κ ’ άνασηκώνει τά γυαλιά πάνω 

στό κεφάλι της, στά μαλλιά της.
— Τήν προίκα του τήν πήρε μέ τό πάρα πάνου. Καί γυναίκα 

πού δέν τοΰιτρεπε. ’Ή  ξέρεις κ’ έχουμε πουθενά κανένα κεμέρι.
— Τί τόνε μέλλει αύτόν. Γαμπρός είναι, ξένος άνθρωπος.
— Τήν άφίνεις, λέω, αύτήν τήν κουβέντα; είπε ή μάνα θυμω

μένη. Άρκετά  γινήκαμε περίγελοι. Κ ’ άν είναι γιά τέτοιες κουβέν
τες, καλύτερα νά μήν έρχεσαι.

’Έκα τσε λιγάκι άκόμα, ψυχραμένη. Μετά σηκώθηκε. Στό 
δρόμο άμέσως τό μετάνοιωσε. Πώς άρχισε πάλι αύιή ή κουβέντα I 
Γρηά γυναίκα τήν έσύγχισε πάλι. Μά μήπως φταίει κ ’ αύτή, μή
πως τώθελε ; ’Έτσ ι μόνο του ήρθε καί σήμερα άπό λόγο σέ λόγο.

’Άναψ ε τό φώς, βύζαξε τό παιδί καί τό κοίμησε. ’Έφ αγε  
κάτι κι” αυτή. Ό  Πέτρος θά τσίμπαγε έξω καί θ’ άργοΰσε.

Πράγματι σέ καμμιά ώρα άνοιξε ή πόρτα τής αύλής κι’ 
έκλεισε πάλι μέ κρότο. Βαρειά άργά βήματα άκούστηκαν ώς τήν 
πόρτα τους, πού άνοιγόκλεισε κ ’ αύτή, άλλά σιγότερα. Καί σέ λίγο 
πέρασε τόν τούβλινο τοίχο, τά κουφώματα ή μεθυσμένη φωνή τοΰ 
Πέτρου.

— Ανάθεμα  τήν ώρα πού έμπλεγα μέ τό σόι σου.



ΠΕΡΙ ΚΑΛΒΟΥ
Λόγος απαγγελθείς τονΑ . Δ. Κεραμοπον· 
λυν εν t>j aliiovotj τον Συλλόγου «ΤΖαρνασ- 
ηοϋ · τί] 30\3]38.

Καί άλλοτε άπό τοΰ βήματος τοΰ «Παρνασσού» άνελύθη τό 
ποιητικόν έργον τοΰ Κάλβου καί ήκοόσθη ή φωνή σοφών καί ειδι
κών μελετητών συνιστώντων είς τήν προσοχήν τοΰ ’Έθνους τόν 
παραγνωρισθέντα καί ήμελημένον ποιητήν. Αί συνεταί συστάσεις 
έπλήρωσαν τότε τήν καρδίαν μου ευφροσύνης, έπειδή έγώ ήγά- 
πων τόν ποιητήν. Γεννηθείς καί άνατραφείς υπόδουλος καί διδα
χθείς έξ άπαλών όνύχων καί είς πάσας τάς έκδηλώσεις τής πο
λιτικής ζωής τήν σημασίαν τής δουλείας καί τής τυραννίας, τό 
μίσος πρός τούς τυράννους καί τήν άσβεστον δίψαν τής Ελ ε υ θ ε 
ρίας, οΰδεμίαν άλλην ποίησιν ήμήν παρεσκευασμένος μέ ήκονημέ- 
νην τήν ψυχήν νά κατανοήσω δσον τά δημοτικά τραγούδια καί 
τάς ώδάς τοΰ Κάλβου.

Τό πρώτον μέ ώδήγει εις τό δεύτερον.
Τό δημοτικόν άριστούργημα έλεγε :

’Αχός βαρύς άκούετα^ πολλά ντουφέκια πέφτουν 
μήνα σέ γάμο ρίχνονται μήνα σέ πανηγύρι; 
ούδέ σέ γάμο ρίχνονται κι’ ούδέ σέ πανηγύρι,
Ή  Δέσπω κάνει πόλεμο μέ νύφες καί μ’ άγγόνια.

Ο Κάλβος άρχίζει τήν ώδήν είς Σοΰλι ώς έξής.

α'

Φυσάει σφοδρός ό άέρας 
καί τό δάσος κυμαίνεται 
τής Σελλαΐδος· φθάνουν 
μακράν έδώ δπου κάθομαι, 
μουσικά μέτρα.

β'
’Αφρόντιστων ποιμένων 
στίχοι δέν εΐναι ή γάμου 
ή πανηγυριζόντων 
νέων γυναικών καί άνθρώπων, 
μήτε ιερέων.

Ά λ λ η  λαμπρά πανήγυρις 
τήν σήμερον έορτάζεται 
είς τήν Ελλ ά δα  ό άγγελος 
χορεύει τοϋ πολέμου.
Δάφνας μοιράζει.

Τό μίσος του ποιητοΟ πρός τήν δουλείαν καί τούς τυράν 
νους, ή φιλοπατρία καί ή φλογερά άγάπη του πρός τήν Έλευθε  
ρίσν έθελγον τήν ψυχήν μου καί έρρύθμιζον τά αίσθήματά μου.

Γή, τών θεών φροντίδα, 
Ελ λ ά ς  ήρώων μητέρα, 
φίλη, γλυκεία πατρίδα μου, 
νύκτα δουλείας σ’ έσκέπασε, 
νύκτα αιώνων.

Φθάσας είς τό Λονδίνον ό Κάλβος λέγει :

Έ κ ε ΐ  τό αίόλιον φύσημα 
μ’ έφερεν- ή άκτΐνες 
μ’ έθρεψαν, μ ’ έθεράπευσαν 
τής ύπεργλυκυτάτης 
Ελευθερίας.

’Αλλαχού δέ λέγει.

Μακράν καί σκοτεινήν 
ζωήν τά παλληκάρια 
μισούν, δνομα άθάνατον 
θέλουν καί τάφον έντιμον 
άντίς διά στρώμα.

καί ζ'

Έδώ  ήδονάς καί άνάπαυσιν 
ώ φίλοι, άς παραιτήσωμεν·
Ξηρή πέτρα τό στρώμα,
φαρμάκι τό ψωμί τής δουλείας εΐναι

Τό κλέφτικο δημοτικόν άσμα λέγει



ζεστό ψωμί δέν έφαγα, γλυκό κρασί δέν ήπια- 
σέ στρώμα δέν κοιμήθηκα καί σέ προσκεφαλάκι- 
τό χέρι μου προσκέφαλο καί τό σπαθί μου στρώμα 
καί τό καργιοφιλάκι μου στό πλάϊ γιά γυναίκα.

Ό  Γερμανός ποιητής εΐπεν, δτι ό θεός άφοΟ επλασε τόν 
σίδηρον σημαίνει δχι δέν θέλει νά ύπάρχωσι δοΟλοι.

Ό  Κάλβος λέγει X X  ε'

Γυμνόν σπαθί έν δσω βαστοΰμεν 
μδς φθάνουσι τά φύλλα 
τίμια τής δάφνης.

Κατά τήν πατριωτικήν δέ όρμήν τοΰ ποιητοΟ.

I I κγ'
Έ ά ν  τό άκονίση ή δόξα 
τό ξίφος, κεραυνοΟ.

Δέν άρκεΐται εις τήν έλευθερίαν ό ποιητής· θέλει καί δόξαν 
διά τους “ Ελληνας.

I I  ζ'

θερμότατον τόν πόθον
έφύτευσας τής δόξης
είς τήν καρδίαν τών τέκνων σου,
ώ Ελ λ ά ς , καί καλείσαι
μήτηρ ήρώων.

Ά λ λ ά  τόν αύτόν πόθον εχει καί δι* έαυτόν.

I I  ιε '

Καϊγώ, καϊγώ τό σίδηρον 
γυρεύω- ποιος μοΟ δίδει 
τάς βροντάς τοθ πολέμου; 
ποιος μ' όδηγεΐ χήν σήμερον 
είς τόν άγώνα;

Ό  Κάλβος μετέχει τής φύσεως του Τυρταίου, τοθ Άλκμα-  
νος, τοθ Πινδάρου καί τοΰ Αισχύλου. 'Η  φιλοπατρία του κοχλά
ζει, ή καταφρόνησις πρός τόν θάνατον, ή άφοβία πρός τόν κίνδυ
νον, τό μίσος πρός τούς τυράννους, ή λατρεία τής έλευθερίας, τής 
άρετής, τής δόξης είναι τά χαρακτηριστικά του.

Όσάκις έπιλαμβάνεται θέματός τίνος άρχεται δι’ ιεροπρε
πών έπικλήσεων υψηλών δυνάμεων. Απευθύνεται πρός τάς κορυ-

ψαίας ιδέας, πρός τάς γενικάς έννοίας. ’Επικαλείται τόν Ω κεα νόν, 
τήν έπουράνιον χεϊρα, τούς Αθανάτους, τά πτερωτά θρέμματα τί|ς 
πολυτέκνου Μνημοσύνης, τάς Πιερίδας, τό θειον, τήν Πατρίδα> 
τήν ‘Ελλάδα γήν, τόν Παντοδυναμώτατον, τόν Δημιουργόν χοΟ 
κόσμου- καί συνδιαλέγεται μέ τάς Μούσας, μέ τήν Δόξαν, μέ τήν 
Έλευθερίαν, μέ τόν Ωκεανόν.

Ό  ποιητής εισερχόμενος είς τόν ύμνον τών ύψηλών Ιδανι
κών του καί τών σοβαρών πάντοτε θεμάτων του διά τοιαύτης προ- 
παρασκευής, όμοιάζει πρός ιερέα ένδυόμενον τά άμφια, ϊνα έπι- 
ληφθή τής ιεροπραξίας διότι.

X I ιη'
φιλοΟσιν
αί ΜοΟσαι Χεϊρα άμίαντον 
καί ύψηλόν πνεΰμα
παρ’ αύτών αίτεΐται σπουδαία πράγματα 

(Υια ') Διά παντός χαρίσατε
τών Ανθρώπων αισθήσεις 
ύψηλονόους.

Τά μίσος του πρός τούς τυράννους είναι άσβεστον. Ά π ό  
•δλα χά θεία χαρίσματα, 2>ν ετυχεν ή άγαπητή του γενέτειρα Ζά 
κυνθος, τό μέγιστον είναι, δτι

I κβ' 
δέν έγνώρισε
ποτέ τήν σκλήράν μάστιγα 
έχθρών, τυράννων.

Υ ΙΙΙ κβ' 
άτάρακτον (λέγει) 
εχω τό βλέμμα, όπόταν 
τό καταβάσω είς πρόσωπον 
ένός τυράννου.

Ά λ λα χο ΰ  λέγει περί τυράννων βασιλέων, τών καταπιεστών 
τών λαών.

Χ Σ Τ  ε'
’Ά ν  όπόταν πεθαίνη 
πονηρός βασιλεύς 
εσβυν’ ή νύκτα εν άστρον, 
ήθελον μείνει όλίγα 
ούράνια φώτα.

Διά νά ϊδητε κατά τίνα τρόαον άλλος τρυφερός ποιητής με



ταχειρίζεται ως μέτρον κρίσεως τόν άριθμόν τών άστρων τοθ ού- 
ρανοΟ, σάς ένθυμίζω τό δίστιχον τοθ Δροσίνη :

Μέτρησε νύχτα τ’ άστρα σου, κι’ άν λείπη gvcc ζευγάρι, 
ρώτησε έμένα νά σοΟ πώ, πιά κλέφτρα τδχει πάρει.
Διά τόν προδότην έχρειάσθη ό ποιητής όλόκληρον φδήν, ϊνα  

καταρασθη και άφορίση αύτόν:
X IX  γ '

Τόν συντροφεύει όλόμαυρον 
μέγα έναέριον σύγνεφον· 
κρέμεται άκόμη άτίνακτον 
άστροπελέκι έπάνω του, 
κι’ άγρυπνος μοίρα . .

ε'
"Α ν  κοπιασμένος πέσης (λέγει πρός αύτόν)
ν ’ άναπαυθης στά χόρτα,
ή τιμωρός συνείδησις
μέ σέ πλαγιάζει άλλάζουσα
τά χόρτα είς δράκοντας.

Ή  ψυχή του είναι πλήρης μεγαλοπρεπούς άφοβίας καί κατα- 
φρονίσεως πρός τόν έχθρόν εϊτε οδτος είναι ό θάνατος είτε ά 
προξενών τόν θάνατον.

I I I  λ'
Κείνος όποΟ τό μέτωπον 
τρυφερών γυναικών 
άγκάλιασε, πώς δύναται 
είς άνδρικήν καρδίαν 
νά ρίψη φόβον.

Ό  δειλός έχει μικράν ψυχήν καί κατάπτυστον καρδίαν.
Τήν άφοβίαν ό Κάλβος εχει δχι μόνον ώς άνθρωπος άλλά καί 

ώς ποιητής.
Χ Υ Ι ιη'

Δέν μέ θαμβώνει πάθος 
κανένα· έγώ τήν λύραν 
κτυπάω, καί όλόρθος στέκομαι 
σιμά είς τοΰ μνήματός μου 
τ’ άνοικτόν στόμα.

Τοιαύτην δέ άπροσωπόληπτον καί θαρρσλέαν ποίησιν νομίζει 
άξίαν στεφάνου καί διά τοΰτο λέγει πρός τόν Βύρωνα, δτι ή Ε λ 
λάς τού έτοίμασεν δχι τόν χρυσόν κύκλον τόν τούς κροτάφους 
φλέγοντα τών τυράννων, άλλά

X I ι'
Στέφανον αιωνίων 
κλάδων άφθάρτων, λάμποντα 
δχι διά τούς κρατούντας 
ποιητάς τό μονόχορδον 
τής κολακείας.

Ά ξ ια ι μνείας διά τόν αίσιόδοξον πατριωτικόν ένθουσιασμδν 
τού Κάλβου είναι δύο φράσεις αύτοΰ περιεχόμεναι είς τήν πρός 
τόν Lafayette έπιστολήν του, δτε έσπευσεν έκ Παρισίων, ϊνα πο- 
λενήση είς τήν μαχομένην Ελ λ ά δ α  : « Ό  θεός καί ή άπελπισία 
μας είναι οί βοηθοί μας. ’Έθνος δπερ σύνολον άτενίζει τούς μέν 
έχθρούς του μετά καταφρονήσεως τόν δέ τάφον του μετ’ άδιαφο- 
ρίας, δέν είναι δυνατόν νά νικηθη».

Διά τόν Κάλβον πικρόν είναι τό ποτήριον τής ξενητείας.
Υ ΙΙΙ ιγ'

καί είναι γλυκύς ό θάνατος 
μόνον δταν κοιμώμεθα 
είς τήν πατρίδα

Ά φ οΰ  ό Κάλβος διά τής πατριωτικής όρμής του μέ συμπαρέ- 
συρεν οπαδόν καί άναγνώστην καί μελετητή καί θιασώτην καί λά
τρην του, έπόμενον ήτο νά μέ καταστήση μαθητήν τής ύψηλής 
θρησκείας του δχι μόνον τής χριστιανικής άλλά καί τής ηθικής- 
καί είδον είς τόν ναόν του τήν λατρείαν τής άνδρείας, τής άλη- 
θείας, τής εύσπλαχνίσς, τοΰ ύψηλοΰ καί τοΰ ώραίου- εΐδον πώς οί 
άθάνατοι θεοί έχθαίρουσι τήν ψυχήν τών άχαρίστων, πώς τό θεΐον 
φιλεΐ τούς ύμνους, πώς είς τόν τραχύν, τόν δύσκολον τής ’Αρετής 
τόν δρόμον τοΰ άνθρώπου τά γόνατα Ιδού πετάουν, εΐδον πώς μό
νη, άμάργαρος, όλόγυμνος, αύτάγγελος τό καθαρόν τοΰ ούρανοΟ 
άναβαίνει ή ’Αρετή. Ήσθάνθην τούς όλίγους τρυφερούς στίχους 
του ώς θωπείαν ροδοπε [άλων, καί ήκουσα τούς πολλούς ρωμαλέους 
ρυθμούς του ώς κλαγγήν δπλων. Εΐδον είς μίαν στροφήν καί μίαν 
εικόνα νά έναγκαλίζεται δλην τήν ύφήλιον :

X  θ'
Τά μυρισμένα χείλη 
τής ήμέρας φιλοΟσι 
τό άναπαυμένον μέτωπον 
τής οικουμένης· φεύγουσιν 
δνειρα, σκότος.

Καί εΐδον είς μίαν στροφήν Ενα όλόκληρον πόλεμον καί μά 
λιστα ναυμαχίαν.



X  λε'

Ιδο ύ  κροτούν, συντρίβουσι 
τούς πύργους θαλασσίους 
έχθρών άπειρων σκάφη 
ναύτας, ίστία, κατάρτια 
ή φλόγα τρώγει.

Ε Ιδο ν  τήν γνωμολογίαν του ώς ναούς άρχαίους δωρικού ρυ
θμού, είδον τά άνάγλυφα καί τά όλόγλυφα τών όπτασιών τοΰ ( l i t  
ηθ. Χ Υ ΙΙ ε,ε ε. Χ Υ ΙΙΙ y).

Παρηκολούθησα τήν όρμήν τών Ιδεών καί τών σκέψεών του 
καί τούς καταπέλτας τών έκφράσεών του, ένθυμίζοντας πολλαχοΰ 
τούς μεγάλους τού ’Ισραήλ. Προφητείας Ή σαΐου τό άνάγνωσμα. 
Δαυΐδ ούρανοβάμων Προφητάναξ.Ό Κάλβος είναι ρητορικός,άλλά 
σπανίως περιττολόγος. Εΐναι ζωγράφος του λόγου. Τά κοσμητικά 
έπίθετα εΐναι αί άποχρώσεις τών τόνων τών εικόνων του. Εν ίοτε  
εΐναι τόσον άδρός ό χρωστήρ του, ώστε ένθυμίζει Franz Hals.

Δέν εΐδον μόνον τόν έρωτα καί τήν Άφροδίτην. Οί θεοί ου- 
τοι εΐναι ξένοι πρός τόν κόσμον τής Καλβείου θρησκείας. 'Ο  έρως. 
εΐναι ποιητική άντίθεσις, ή δέ ’Αφροδίτη εύρίσκεται είς τά έργα 
τοΟ πνεύματος καί τοΰ λόγου.

Εΐδον πολλά άλλα πράγματα, άλλά δέν προλογίζω σήμερον 
είς τήν πνευματικήν ταύτην ώραν, ϊνα ταράξω τό καθήκον καί τήν 
προαίρεσιν έκείνων, οϊτινες είδικώτερον μελετώντες θά άναλύσω- 
σιν είς 'Υμάς τό έργον τοΟ ποιητοΰ.

Ήθέλησα μόνον νά δείξω, πώς ό άρχαιολόγος, ήδη πριν γίνη 
τοιοΰτος, είχε κατακτηθή ύπό τοΰ ποιητοΟ. Ύπό τούτου μόνον 
τοΰ ποιητοΰ ! Πρός δλους τούς άλλους θαμώνας του Έλικώνος δέν 
κατώρθωσα νά γίνω τόσον οικείος. “ Ισως διότι ή δουλεία τής πα- 
τρίδος μου προσήγε τήν ψυχήν μου προθυμοτέραν πρός τήν σφυ
ρηλασίαν τοΰ Κάλβου. "Οταν έσπούδαζα είς τό Βερολΐνον, προ- 
κειμένου νά έορτάσωμεν τήν έθνικήν μας έορτήν είς τό παρεκκλή- 
σιον τής έκεΐ ρωσσικής πρεσβείας υπέδειξα είς τόν Ρώσσον άρχι- 
μανδρίτην ώς κατάλληλον νά άναγνωθή ένα ψαλμόν τοΰ Δαυΐδ, 
περί τοΰ όποίου μοί εΐπεν ό ’Αρχιμανδρίτης, δτι οί Ρώσσοι τόν 
άνεγίνωσκον είς τά πεδία τών μαχών μόνον I

Είς έμέ έφαίνετο παράδοξον, πώς ό Κάλβος δέν έγεννήθη 
έπί τοΰ βράχου τοΰ Σουλίου, ή τών Ψαρών. Ή  ψυχή του εΐναι 
τόσον όρεσίτροφος κατά τό ήθος. Τό ύλικόν, έξ ου έπλάσθη ό 
εύαγγελιστής οδτος τής φιλοπατρίας καί ό ύμνηστής τής άρετής,

εΐναι πολύ σκληρόν καί ή πολεμική σάλπιγξ του εΐναι έκ χάλυβος, 
ό δέ στίχος του άλαλαγμός καί όρυμαγδός δπλων.

θά  σάς έξομολογηθώ : 'Οσάκις άναγινώσκω τόν Κάλβον, μοί 
συμβαίνει δ,τι άλλοτε μοί συνέβεινε μέ τούς πολιτικούς λόγους 
τοΰ Δημοσθένους καί τοΰ Κικέρωνος : μόνον έπ’ όλίγον μένω κα- 
θήμενος- αίφνιδίως αισθάνομαι τήν όρμήν νά έγερθώ καί νά άπαγ- 
γέλλω αύτόν μεγαλοφώνως. Ή  ποίησίς του εΐναι έγερτήριον τής 
ψυχής καί τοΰ σώματός μου. Τοΰτο ας εΐναι δικαιολογία τής ά- 
προσδοκήτου διά πολλούς έμφανίσεώς μου έπί τοΰ βήματος του· 
του σήμερον.

Γνωρίζω, δτι συγκρούομαι πρός τινας άμφιοβητοΰντας τό 
κατ’ έμέ άριστον κράμα τής ποιητικής ψυχής του ποιητοΰ. Βεβαίως 
έχει άσθενή σημεία, άφ’ ου καί ό "Ομηρος νυστάζει ένίοτε. Ευρί
σκω π. χ. δτι είς τό πλεΐστον τής πρός τόν θάνατον ώδής ή αί" 
οθηματικότης έμείωσε τήν ποιητικήν δύναμιν,ώς ό άκρατής θρήνος 
μειοΐ τό μεμετρημένον ύφος τών οικείων κηδευομένου νεκροΰ. Δέν 
συμφωνώ δμως πρός έκείνους,ο'ίτινες ύποβάλλουσι τόν ποιητήν είς 
φιλοσοφικήν,θά έλεγα χημικήν,άνάλυσιν,ζητοΰντες άλλην κατά τήν 
κρίσιν των εύταξίαν καταστάσεως.Παραγνωρίζουσι τήν πτήσιν τοΰ 
άετοΰ, διά νά μή εϊπω τήν γραμμήν τής άστραπής, θέλοντες νά 
έπιβάλωσιν νά άκολουθή όδόν καθαρώς εύθεΐαν, καθώς ό σιδηρο
δρομικός συρμός τάς τροχιάς, τάς όποιας τοΰ έστρωσαν.

Ό  Κάλβος δέν έπιδέχεται ουτε γραμματικήν ουτε γλωσσικήν 
άνάλυσιν συνήθως. Διότι ό Κάλβος δέν εΐναι ουτε καθαρεύων ου
τε δημοτικιστής. Δέν έγραψεν είς ούδέν υπαρκτόν καί όμιλούμενόν 
ποτε γλωσσικόν ιδίωμα. Κατά τοΰτο όμοιάξει ή ποίησίς του πρός 
τά 'Ομηρικά έπη. Ό  πυρήν τών ‘Ομηρικών έπών είχε  ̂ γραφή είς 
αιολικήν διάλεκτον, άλλά πεσών είς τά στόματα τών Ίώνων ρα
ψωδών, έν οΐς καί ό "Ομηρος, μετέλαβε τοιαύτας μεταβολάς καί 
προσθήκας καί συγχωνεύσεις καί έμπλουτισμούς, ώστε έσχηματι- 
σθη γλωσσικόν ιδίωμα, τό όποιον ποτέ δέν ώμιλήθη. Διά τοΰτο ό 
Κάλβος δέν πρέπει νά κρίνηται κατά τήν γραμματικήν τής καθα- 
ρευούσης ή της δημοτικής. Ό  Κάλβος δέν εΐναι γλωσσικόν πρότυ
πον. Ή  Κάλβος εΐναι κατ’ έξοχήν ποιητής. "Οταν παρέλθωσιν οι 
αιώνες καί λείψωσιν αί διαφοραι μεταξύ δημοτικής καί καθαρευ- 
ούσης καί άλλάξη ή γλώσσα κατά τούς φυσικούς νόμους, ό Κάλ
βος θά σπουδάζηται έξω τόπου, χρόνου, γλωσσικών αιρέσεων ή 
κομμάτων, θά  σπουδάζηται καί θά τιμαται ώς ποιητής.



Στεναγμός
Στόν κόσμο αύτό ή ζωή μου ποΰ κυλάει 
όπως θολό άπό τή βροχή ποτάμι, 
στις δχθες του πού κλαίει τό καλάμι 
καί τό τρομάζει ή μπόρα τ’ ούρανοΰ, 
ποΰ τρέχει σέ γκρεμούς καί γοργό πάει 
καί σβεί στήν άγκαλιά τ’ ώκεανοΰ,

στόν κόσμο αύτό ή χαρά μου ποδνε λίγη 
πουχω τή σκέψη μου μαυροστολίσει 
σαν γκρίζο άπόμερο δνα κυπαρίσσι 
π άγέρας δέρνει κι’ οί βροχές χτυποΰν 
κι ενός θανάτου ή θλίψη τό τυλίγει 
καί στήν κορφή του οί κεραυνοί ξεσποΰν,

στον κόσμο αύτό θλιμμένος πού υποφέρω, 
οναν όργά μέ νέους χυμούς ή φύση
Κ,σ1 τα μ ^ μ π ο ύ κ ια  σκούν κ ’ έχουν στολίσει 
οι μυγδαλιές, τή ράχη τοΰ βουνοΰ, 
σέ μιά άνοιξη π' άνθεΐ καινούρια, 
χαίρομαι τή γλυκειά όμορφιά ένός δειλινοΰ.

Στή νέα ζωή πού θάλλει άρμονισμένη, 
στ άρώμ^τα πού φεύγουν στόν άγέρα, 
σκόρπιοι κι’ άσύλληπτοι μές τόν αιθέρα 
άνάλαφροι πουλιού κυματισμοί, 
πό κάθε πόνο ή λύπη, άλαφρωμένοι 

πετοΰν οί ξένοιαστοι μου στοχασμοί.

Κ ι’ δπως σ ’ άγνή μιά κόρη στ* άνθισμά της 
π . εΡΧωνΓαι Σεραφείμ καί τή φιλούνε 
κι  ̂ άγνωροι πόθοι στήν καρδιά σκιρτούνε 
κι’ όλόδροση διαβαίνει στή ζωή, 
μ άπλώνει μαΰρα ή μοίρα τά φτερά της 
καί ξεψυχά σάν κρίνου μιά πνοή.

Αιγόζωος πτό φίλημα τ’ άπειρου, 
στό φώς, ό πόθος μου ξαναγεννιέται, 
μά πάλι στήν καρδιά μου άποτραβιέται 
σάν πεταλούδα π’ έχει ναρκωθεί 
καί δάκρυ στή χρυσή κούνια τ' ονείρου 
άφήνει πριν σιγά άποκοιμηθεΐ.

ΤΤΑΝΑΓ. ΒΡ ΙΣ ΙΜΙΤΖΑΚΗΣ

■ fin e  /jlvw oc ό ί  μ Α χ /ού
Ξ Ε Ν Η  Λ Ο ΓΟ Τ Ε Χ Ν ΙΑ

Τ Ο  Ν Ε Ο  Ε Ρ Γ Ο  Τ Ο Υ  Μ Α Λ Ρ Ω

“ Οπως καί δλα τά προηγούμενα Εργα τοθ A nd re  M a lraux , Ετσι καί τό 
τελευταίο του « Ή  'Ελπ ίδα », πού Εχει θέμα τόν έμφύλιο πόλεμο τής 'Ισπανίας, 
προκάλεσε ζωηρό τό ένδιαφέρον τών κριτικών καί τοθ κοινοΰ. «Δέν είναι γρά 
φει ό Μ αροέλ ’Αρλάνι στήν «Νέα Γα λλ ική  ’Επ ιθεώ ρηση^ Ενα μιθυστόρημα 
πλεγμένο γύρω άπό Εναν ήρωα. Μέσα σέ καμμιά τριανταριά μορφές γλήγορα 
σκητσαρισμένες, πέντε ή Εξει πρόσωπα φαίνονται άρκετά καθαρά δχι έντούτοις 
τόσο ώστε νά μδς έπιβάλλωνται σάν πρόσωπα γνωστά καί οίκοϊα. Βέβα ια  
θά μπορούσε νά τό καταφέρει αύτό ό συγγραψεύς, ήθελε δμως ή προσοχή 
μας νά στραφεί στό θέμα. Ή  δυσκολία, ύπό τούς δρους αύτούο, ήταν στό νά 
γυμνωθεί τό θέμα άπό κάθε άφηρημένο χαρακτήρα. Καί αύτό τό πέτυχε ό 
Μαλρώ. Τό  βιβλίο του είναι μία πανοραματική καί λεατομερής συγχρόνως εΙ· 
κόνα τής έπανάστασης. Ζυγώνει συχνά τήν τεχνική τοΰ κινηματογράφου (τοΰ 
δτι θά μπομοϋοε νά εΤναι ό κινηματογράφος), γιά νά μδς επιβάλλει κάθε στιγ
μή τήν έποπτεία μιας άμεσης πραγματικότητας. Βλέπουμε τά πλήθη αύτά καί 
τά πνεύματα αύτά· άκοΰμε τούς κρότους τοΰ πολυβόλου καί τοΰ άεροπλάνου· 
άναπνέουμε τή μυρωδιά τής πυρκαϊας ή τής βρεγμένης γήο...»

Ε Ν Α Σ  Φ Ο Β Ε Ρ Ο Σ  Λ ΙΒ Ε Λ Λ Ο Σ
Ό  Σελίν, άφοΰ έσατύρισε δσους καί δ,τι μπόρεσε μέ τά μυθιστορήμστά 

του. τώρα κάνει μιά σάτυρα πιό άμεση, πιό ώμή. πιό μανιασμένη, σ’ Ενα χο- 
νερό βιβλίο τό ·Μπαγκατέλλες γιά μιά Σφ αγή», πού εΤναι ολόκληρο Ενας φο
βερός λίβελλος. "Ο ,τ ι  πιό φημισμένο Εχει ή σύγχρονη Γα λλ ική  καί παγκόσμια 
φιλολογία καί δ,τι πιό καθιερωμένο, ή παληά, τό χτυπ δ μέ λύσσα, μέ μανία. 
Ό  νατουραλισμός κατά τόν τρόπον του Ζολά ,ό  Ζίντ, ό ύπερρεαλισμός,ή τέχνη 
τών νέγρων( ό Προύστ, ό Ζιροντοϋ, ό Ά λ α ίν , ό Μπαντά, ό Βα λεμύ , ό Μω· 
ρουά,ό Κοκτίν, ό Μ ω ριάκ,ό Λώρενς, ό Γο υέλλς , ό Σόου,ό Χά ξλεϊ, άκοϋνε τής 
χρονιδς τους. Μ ά  καί ό M o n ta ig n e  καί ό Στεντάλ, καί ό Ρακίνας δέν άκοϋνε 
λιγώτερα άπό τόν μανιασμένο λιβελλογράφο. ιιθά  Εδινα, γράφει ό Σελ ίν  δλους 
τούς Προύστ τής γής καί μιδς άλλης άκόμα, γιά τό «Κύρ-Δεκανέα», σωστά 
τά λέει (λαϊκό τρογουδάκι). Καί «Προτιμώ  άκόμα καί τόν Κλώντ Φαρρέρ άπό 
δώδεκα ή δέκα τρεΐς «Παραχαράκτες» (τό περίφημο μυθιστόρημα τοΰ Ζίντ)-

“ Ολους αύτούς τούς συγγραφείς τούς χτυπδ ό Σελ ίν , γιατί βρίσκει πώς 
είναι περίπλοκοι, δχι άπλοι. Καί δ,τι είναι περίπλοκο τό θεωρεί ψεύτικο καί 
οάπιο. Τό  άαλό, τό άμεσο, νά τί ταιριάζει στή φύση τοθ εύρωπαίου. Ή  δια· 
ατροφή< «εΓναι ή γκριμάτσα, τό τεχνικό, τό ττολυλαμτιικαρισμένο, ή άφρικοα- 
σιστική σύσπαση»... Καταλαβαίνει κανείς, άνεξάρτητα άπό τήν όρθότητα ή δχι 
τών ιδεών, τό ένδιαφέρον ένός τέτοιου βιβλίου. «Είνα ι Ενα βιβλίο έκπληκτικό, 
γράφει ό Γκαμπριέλ Μπρυνέ, στό «Μερκιούρ ντέ Φ ράνς», «πού άδράχνει τόν 
άναγνώστη, τόν σπρώχνει, τόν κακοποιεί, τοΰ ξυπνδ χίλιες— μύριες δονήσεις 
και άντιδράσεις· τόν συνεπαίρνει σ ’ Ενα μανιαομένον άνεμο καί τοΰ δίνει τίς 
ίσχυρές συγκινήσεις ένός κυκλώνος ή ένός σεισμού...»



ν τ ι ρ ε ξ ι ό ν  ε τ ο υ α λ

Στά  «Τετράδια τοΰ Νότου», ό κ. Μαρσέλ Μπριόν, γράφει, άνάμεσα σέ 
άλλα καί αύτά έδώ γιά τό τελευταίο βιβλίο τοΰ Φρανσΐ ντέ Μιομάντρ, τά 
«Ντιρεξιόν Έ το υ ά λ » .

Τό  «Ντιρεξιόν Έ το υ ά λ»  φαίνεται λοιπόν σάν μεταγραφή ένός όνείρου- 
Και θαυμάζει τή χάρη μέ τήν οποίαν ό κ. ντέ Μ ιομάντρ ξαναβρηκε τά έξαί- 
σια Κινήμ«τα  του όνείρου, τή βαθειά του συνέχεια, τή διαφάνειά του καί τά 
πρόσωπα πού μας παρουσιάζει είναι δπως κ ’ έκεΐνα πού βλέπουμε στό δνειρο 
φοβερά ζωντανά, μά καί παραμορφωμένα έπίσης οάν τίς μορφές πού βλέπου
με ο ενα καθρέφτη πανηγυριού. "Ο τα ν  σκέπτεται κανείς δτι φτάνει ή μι
κρότερη κλίση τής γραμμής γιά νά μας μεταμορφώσει σέ τέρατα καί δτι διά
φοροι άφελείς ξεσποΰν σέ γέλια μπροστά στήν τρομερή αύτή μεταμόρφωση 
του εαυτού των, άντί νά τρομάξουν, βλέπει κανείς μέ περισσότερο φόβο άκό
μα τούς στριμένους δρόμους τοΰ όνείρου τοΰ σπάταλου σέ παρόμοιες άντα- 
νακλάσεις...»

Ο  Ζ Α Κ  Ν Τ Ε  Λ Α Κ Ρ Ε Τ Ε Λ Λ  Σ Τ Η  Γ Α Λ Λ ΙΚ Η  Α Κ Α Δ Η Μ ΙΑ
Στήν Γα λλ ική  ’Ακαδημία, ό Ζάκ ντέ Λακρετέλλ, ό γνωστός μυθιστοριο- 

γράφος διαδεχόμενος τόν H e n r i de R e g n ie r  πού πέθανε έδώ καί δυό χρόνια, 
μίλησε, κατά τά άκαδημαϊκά έθιμα, γιά τό εργο τοΰ προκατόχου του. , ' a J  
πρέπει νά χαιρόμοατε, γράφει ό Ροβέρτος Μ π ο υρζέ-Π α ϊγερ ό ν, γιά τό δτι ό 
κ. Λακρετέλλ διαδέχθηκε τόν H e n r i de Reg n ie r, δέν ίναι μονάχα γιά τίς φι- 
λολογικές συγγένειες πού τούς Ενωναν, άλλά καί γιά κάποια συγγενική μετα
ξύ τους στάση αντίκρυ στά θεάματα τής ζωής. Φύσεις ποιητικές στόν ίδιο 
βαθμό, μέ κάτι τό νωχελές στήν έξωτερική τους ύπόσταση, ϊδια δμως αύστη- 
ροί̂  στήν εργασία τους, προσφέρουν, σέ άπόσταση μιας γενεάς, τήν μορφή 
τού δασκάλου καί ένός έφάμιλλου μέ τόν δάσκαλο λογοτέχνη. Και είναι τιμη
τικό γιά τόν κ. Λακρετέλλ τό νά λέει κανείς δτι άνάμεσα σέ άλλες βλέψεις 
μπαίνοντας στή φιλολογία,είχε καί τή φιλοδοξία νά φθάσει τόν H e n r i de R e .  
gn ier. Γ ι ’ αύτό μαρτυρεί, άλλωστε, Ενα μέρος τοΰ λόγου του. ’Εκείνο, δπου 
ό κ. Λακρετέλλ διηγείται τήν έπίσκεψη πού Εκαμε, νεώτστος άκόμα, στόν 
H e n r i de R e g n ie r  γιά νά τού ζητήσει νά τού γράψει δυό προοιμιακά ’ λόγια 
στά «Βενετσιάνικα Σκίτσα του». Ρωτώντας τόν εαυτό του γιατί πήγε στόν 
R eg n ie r, καί δχι σέ άλλον συγγραφέα ή ποιητή, βρήκε τήν έξήγηση στό θέλ
γητρο πού έξασκοΰσε άπάνω του τότε ή σχολή τού συμβολισμού».

Παρακάτω μιλώντας, γιά τή σημασία τού πεζογραφικοϋ Εργου τού R e 
g n ier, ο Ροβέρτος Μπουρζέ— Παγιερόν γράφει.

«Καί ώς πεζογράφος ό R e g n ie r  έπειρέασε τούς διαδόχους του. Τό  1890 
ό νατουραλισμός λαχάνιαζε γιά νά παρατείνει τή ζωή του. Ό  Φλωμπέρ εΓναι 
πεθαμένος άπό 10 χρόνια, ό Ζολά καί ό ’Εδμόνδος Γκονκούρ, είχαν δημοσιέ- 
ψει τό πιό σπουδαίο μέρος τού έργου των, ό Μωπασσάν είναι νά ζήση τρία 
όδυνηρά χρόνια άκόμα. Τότε ό H e n r i de R eg n ie r δημοσίεψε τό πρώτο του μ υ 
θιστόρημα τήν «Διπλή ’Ερωμένη». Τό  άποτέλεσμα ήταν άμεσο. Μ ιά νέα πνοή 
περνούσε στόν κόσμο τών γραμμάτων. Στό  Εργο έκεϊνο ύπήρχε πραγματικότη
τα καί ποίηση, φαντασία καί άμεση παρατήρηση, άγάπη τών περασμένων συν
δυασμένη μέ τήν άγάπη τοϋ σύγχρονου. ’Αδιαφορώντας γιά τίς θεωρίες καί 
τις τιπικές των έντολές, Ενας νέος ποιητής μπαίνοντας στήν πεζογραφία, χά 
ραζε περήφανα, ενα δρόμο δικό του...» Κ Λ Ε Ω Ν  Τ Γ Α Ρ Λ Σ Χ Ο Σ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Στή  παρούσα στιγμή πού ή καλλιτεχνική παραγωγή διέρχεται μιά κρί

σιμη περίοδο, ή λαμπρή άπόφασή τοΰ Κράτους νά όργανώοει τήν πρώτη πα
νελλήνιο Εκθεση πλαστικών τεχνών, είναι άναμφιβόλως πολύ Ικανοποιητική.

Ή  εκθεση αύτή είναι ή έπιβεβαίωση τής ύπόσχεσης τοϋ ’Α ρχηγοΰ  τοΰ 
Κράτους είς τήν έπιτροπήν ’Ακαδημαϊκώ ν ζωγράφων, ή όποία πρό μηνών τόν 
έπεσκέφτηκε.

Ή  Εκθεση αύτή δέ μας παρουσιάζει τίς έκπλήξεις τών προηγουμένων 
έκθέσεων, έν τούτοις άπό τήν πλευρά της συνάθροισης δλων τών τεχνοτρο- 
ποιών τών νέων έλλήνων ζωγράφων στίς δυό αίθουσες τοϋ Ζαπττείου Εχει 
μιά έξαιρετική καί πρωτότυπο σημασία. Λές πώς ήσύχασαν καί γαλήνεψαν 
πρός στιγμή τά πάθη καί οί πόλεμοι γιά τίς διάφορες ό χο λ ές  καί οί Ιριδες 
μεταξύ δασκάλων καί μαθητών κλπ. Καί αύτό άς εΐναι Ενα καλό σημείο γιά 
τό μέλλον. Α ύτό  μας κάνει νά μή καταγινόμαστε έδώ νά ξεχωρίζουμε μέ τήν 
κρίση μας άξιες, καί άταξίες, όμορφιές καί άσχήμιες μέσα στό συνολικό Εργο 
δλων τών εργατών τής καλλιτεχνικής παραγωγής τής ’Ελλάδος, άφοΰ ή είκώ- 
να τής ένότητος μας ικανοποιεί άρκετά.

Μ ιά  κριτική μέ τή σημερινή αισθητική νοοτροπία πού δέν βλέπει δλα μέ τό 
πρίσμα τών μορφών καί τών | » ο τ ί ( ? ω ν  ένώ άμελεϊ τό περιεχόμενο τής τέχνης 
τό γενικό δηλαδή προορισμό τής πλαστικής τέχνης πού συνίσταται είς τό νά 
κ ο ι μ ί ζ ε ι ,  νά ΐ ό τ ο ρ ί ζ ε ι  καί νά ε ΐ κ ο ν ο γ ο α φ ϊ ζ ε ι  τά άδικημένα, δέν θά είμαστε 
διατεθειμένοι νά τήν κάνουμε έμεΐς έδώ. Καί τόσον μάλλον δέν θά άρμοζε 
μέ τήν εύκαιρία τής άπλής αύτής Ε-θέσης ή όποία, μιά άπλή άφετηρία μέ
νει, σεμνή καί δίχως μεγάλες άπαιτήσεις.

Καί τόσο μάλλον πού ξέρουμε δτι πολλοί πού έκθέτουν έδώ δέν άντι- 
προσωπεύονται παρά μέ έργα πολύ κατώτερα τής άξίας τους, ένώ οί προσπά
θειες τους πού κάνουν στό μεταξύ δίνουν τήν έλπίδα δτι στό μέλλον θά μας 
προσφέρουν κάτι πολύ καλύτερο.

’Εκτός άπό τούς ’Ακαδημιακούς διακρίνονται καί μερικοί ζωγράφοι 
πού έπηρεάζονται άιιό τό τ<>να3»ιό|ΐό καταλείποντες τή μελέτη άπό τή φύση. 
Κάποιοι άλλοι έπηρεάζονται άπό τήν άφηρημένη τεχνοτροπία τοϋ Γουναρο- 
πούλου, άλλοι πάλι άπό τό ρυθμικό μ ο ντ ερ ν ισ μ ό  τοΰ Παρθένη. 'Υπ άρχουν 
άλλοι πού έκδηλοΰν δτι μελετάνε τούς μεγάλους ζωγράφους τών Μουσείων. 
Ό  Γεω ργιάδης ό όποιος μ ελέησ ε στήν Ισπ ανία  τόν Γκρέκο, πασχίζει τώρα νά 
μάς δώσει παρόμοιες μέ αύτόν άγιογραφικές συνθέσεις. "Ενα ς  ζωγράφος δμως 
πού έδώ είναι πρωτότυπος είναι ό Τσαρούχης, ο όποιος πασχίζει νά άποδώ" 
σει τήν άπλότητα τής λαϊκής τέχνης, φαίνεται δμως δτι άναμιγνύεται Εμεσα 
καί λιγάκι άπό Π α ρ ίό ι καί άπό Μοντερνισμό τσΰ Παρθένη.

’Υπάρχει καί μιά πλειάδα έπηρεασμένη άπό ενα γερμανικό τρόπο, κα 
θώς καί άλλες έπιρεάσεις πού δέν τίς πρόσεχα, καθώς καί μερικές άτομικές 
άλλες. Ό  Κόντογλου έμφανίζεται καί στήν Εκθεση αύτή μέ τή συνειθισμένη 
του τεχνοτροπία διαμορφωμένη δμως τώρα μ ' Εναν τρόπο πολύ νέο και πρω
τότυπο. .

•Η πρώτη αύτή Πανελλήνια Εκθεση ζωγραφικής φαίνεται σάν Ενας κα . 
λώς οιωνός γιά τή μελλοντική έξέλιξη καί προαγωγή τής τέχνης στή χώραμας

Τ Ζ .  Κ Α Ί ’ Μ Η Σ



Το-θέοίΓρο
Κ Λ Α Ι Σ Τ .  « ‘ Ο  π ρ ίγ κη π α ς  το ΰ  Χ ό ιιη ο ν ρ γ κ » .

Επειτα άπό τήν κλασική κωμωδία τού Μ ολιέρου, τό «Βασιλικό θ έ α 
τρο» μας προσέφερε Ενα δείγμα τοθ γερμανικού ρωμαντικοΟ θεάτρου μέ τό 
δραμα : « Ό  πρίγκηπας τοΰ Χόμπ ουργκ» τοΰ Κλά ϊστ. Τώ ρα γιατί διάλεξε τό 
Εργο αύτό κι δχι τήν «Πενθεσίλεια» πού είναι άπείρως πιό ένδιαφέρον καί πιό 
ποιητικό, δέ μπορούμε νά τό ξέρωμε. Μ ά  νομίζω πώς ή πρόθεση τοθ «Βασι
λικού» τούτη τή φορά ήταν μάλλον νά μορφώσει *ό κοινό του, πού δπως τό 
Εγραψα κι άλλοΟ άγνοεϊ μάλλον τό γερμανικό ρωμαντισμό. Κι" 
ό Κλάιστ εΓναι Ενας άπό τούς πιό άντιπροοωπευτικούς του ιύιτους. Τό  Εργο 
του όλόκληρο, καί ό τρόπος τής ζωής του, άκόμα καί ό τραγικός θάνατός 
του, δλα φέρνουν τή σφραγίδα ένός πνεύματος ύπερρωμαντικοΰ, φλογισμένου,
νοσηροΰ, πού άγγισε τά δρια τής μεγαλοφυΐας κι’ είχε στήν έποχή του Επί
δραση τεραστια. Κ ι ’ ευτυχώς, σήμερα σέ μιάν έποχή ρ-\σιοναλιστική καί μιά 
περίοδο πνευματικής κρίσης, ό κόσμος άι/ακάλυψε κι' Εφερε ξανά στό φώς 
τούς άγνοημένους, τούς ξεχασμένους γερμανούς ρωμαντικούς πού έκπρόσω- 
ποι τους άδιαφιλονείκηια μεγάλοι στέκονται ό Κλά ϊοτ καί ό Χέλντερλιν Μ έ 
σα στά δρια ένός σύνιομου άρθρου, δέ μπορούμε νά έπεκταθοΰμε καί νά εξη
γήσουμε τις διαφορές τοΰ γερμανικού ρωμαντισμοΰ άπό τό γαλλικό. Τονίζου
με μονάχα τόΟτο : πώς οί γερμανοί ρω μαντικοί, προσηλωμένοι στή γύρω τους 
πραγματικότητα, ζήτησαν τήν άλήθεια μέσα στό «υποσυνείδητο» καί προσπά
θησαν νά τήν έκφράσουν μέ μιά τέχνη «συνειδητοποιημένη», θυσιάζοντας άκό
μα και τή ζωή τους γιά τά ιδανικά πού είχαν τάξει ώς σκοπό τοθ βίου τους. 
Μορφή έξαιρετική, προσωποποίηση τής άνήσυχης καί άνικανοποίητης ύπαρξης 
είναι ο Κλά ιστ, νέος μεθυσμένος άπό δνειρα καί φαντασιοπληξίες, πού δέ 
μπορεί να υτιοκύψει στήν ώμή ττραγματικότητσ.

Από τά Εργα πού Εγραψε στή σύντομη καί τραγική ζωή του, ό «Πρίγ
κηπας τοΰ Χόμπουργκ», άν δέν είναι ίσως τό πιό ποιητικό, είναι άσφαλώς τό 
πιό άνθρώπινο. Ή  πάλη μεταξύ καθήκοντος καί στοργής, μεταξύ τοθ θανάτου 
καί τής ζωής μέ τά θέλγητρά της, παρά κάποια ρητορεία άναπόφευκτη, άπο- 
κορυφώνονται στό Εργο τοΰτο σέ εικόνες ρωμαλέας πλαστικής τέχνης. Τό  
δράμα αύτό είναι λιγώτερσ ιστορικό καί περισσότερο «ύποκειμενικό», είναι μιά 
σμούς^του00 σ υγγΡ αΦέω(  ̂ άπό τ ίί  ’ιδιεζ τίζ άνησυχίες του καί τούς δραματι-

_ h  εκτέλεση τοΰ «Πρίγκηπα τοΰ Χόμπ ουρχκ» άπό τό θίασο τοΰ «Βα σ ι
λικού Θ εάτρου», δέν είχε στό σύνολό της τήν πληρότητα άλλων παραστάσεων 
Ο  κ. Μινωτής ώς Χόμπουργκ, κατόρθωσε νά δώσει τό έσωτερικό δράμα τοΰ 

ήρωα καί ή έπιτυχία του θά ήταν άπόλυτη, άν οί κινήσεις του ήτανε πιό με
τρημένες και ό στόμφος του λιγώτερος, Ό  κ. Γληνός ώς Φρειδερίκος— Γου- 
λιέλμος είχε μιά έξαιρετική δημιουργία καί ό κ. Βεάκης διέπλαοε τό ρόλο τοΰ 
Κόλβιτς μέ άλήθεια καί κατανόηση. Ή  δις Παπαδάκη, μιώ άπό τίς λίγες σύγ
χρονες έλληνιδες καλλιτέχνιδες, ώς Ναταλία, είχε Ενα παίξιμο αιθέριο, ποιη- 
τικο, έσωτερικό, γεμάτο λεπτότητες καί γοητεία. Ή  κ. Μ αρσέλλου ήταν κ ά 
πως άτονη. Ο σο γιά τούς άλλους συνέτειναν στή συνολική έμφάνιση, χωρίς 
δμως καί νά δημιουργήσουν τήν άπαιτουμένη άτμόσφαιρα. Ο ϊ σκηνογραφίες 
και οί ένδυμασιες ήτανε φροντισμένες, χωρίς νάχουν τίποτα τό έξαιρετικό.

Μ ιά  παράσταση, συνολικά ένδιαφέρουσα, άξια τοΰ «Βασιλικοΰ», άλλ’ δχι έπι
τυχία» δπως ot προηγούμενες πού άγγιζαν καί κάποτε ξεπερνοΰσαν τά δρια 
τής μεγάλης τέχνης.

A .  Ζ Ε Ρ Υ  « Τ δ  " Ε κ τ ο  Π ά τ ω ι ι α » .

Ή  κομεντί «Τό "Ε κ τ ο  Πάτωμα» τοΰ γαλλοελβετοΰ ουγγρσφέως Ά λ -  
φρέντ Ζερύ, πού παίζεται άκόμα στό Πορίσι, είναι άπό τά εύχάριστα έκεϊνα 
£ργα  πού ικανοποιούν δλα τά γοΰστα, χωρίς ναχει τό βάθος τών «Σκηνώ ν 
τοθ Δρόμου» τοΰ ’Έ λ μ ε ρ  Ρά ίς , είναι πραγματικό θέατρο καί δλοι οί τύποι 
του είναι σχεδιασμένοι έκφραστικά, ζοΰν, κινούνται, ύποφέρουν, διασκεδά
ζουν μέσα σέ μιάν άτμόσφαιρα φτωχική, σέ μιά γωνιά λαϊκή της Μονμάρτρης 
δπου κάποτε ξεσπά τό δράμα, πού ό θεατής μαντεύει άπό τίς πρώτες σκηνές. 
"Α ν  δμως τό Εργο στερείται ποίησης βαθυτέρας, Εχει νά παρουσιάσει συγκί
νηση, πού πηγάζει άπό τά ίδια τά πρόσωπα τά τόσο ζωντανά, τά τόσο Εν
τονα. Μ ιά  ρωμαντική διάθεση κυριαρχεί στις τρεις αύτές πράξεις. Ό  διάλο
γος είναι περίφημος, θεατρικός, οί σκηνές γοργές κα ί Ετσι τό ένδιαφέρον πα
ραμένει άδιάπτωτο, ώς τό τέλος. Έ χ ε ι  μερικά εύρήματα άξιόλογα καί ή δε- 
ξιοτεχνία τοΰ συγγραφέως άναφένεται διαρκώς.

Τό  «‘Έ κ τ ο  Πάτωμα» βρήκε Ενα σύνολο Ερμηνείας πού τιμά τό θίασο 
Κοτοπούλη. Ό  κ: Λογοθετίδης Εδωσε περίφημα τόν τύπο τοΰ λογιστοΰ καί 
συγγραφέως λαϊκών μυθιατορημάτων καί ή κ. Ρίτα  Μ υράτ, ώς Ανιές, ήταν 
Ενα θαΰμα ώμορφιάς, παιδικής άφελείας καί συγκρατημένου πόνου. Ο  κ. Παπ" 
πας καί ό κ. Μ υράτ υίός Επαιξαν μέ πολλή κατανόηση καί εύαιοθηοία. Ο  κ. 
Γιάννίδης ώς Λεσκαλιέ διέπλασε Ενα ζωγράφο μποέμ κι’ άπένταρο μέ τή γνω
στή του μαεστρία. ’Εξαίρετες ή δις Κοκόλα , ή κ. 'Αρώ νη. ή κ. Στεφανίδου. 
"Ο σ ο  γιά τήν κ. Κοτοπούλη i jta v  Ενα θαΰμα άπ’ άρχής μέχρι τέλους, χάρις 
στό μπρίο της, στις κινήσεις της, κάποτε υπερβολικές, στή φωνή της, στις με
ταπτώσεις της. Ή  σκηνοθεσία τοΰ κ. Σαραντίδη Εξυπνη καί πρωτότυπη καί ή 
σκηνογραφία τοΰ κ. Λάσκαρη ώραία καί άρμονική.

Ο Α Γ Γ Λ Ι Κ Ο Σ  Θ Ι Α Σ Ο Σ .

Ή  Ελευση τοΰ άγγλικοΰ θιάσου τοΰ«Ντάμπλιν Γκα ίητ θήατερ» άπετέλεσε 
Ενα καλλιτεχνικό καί θεατρικό γεγονός άπό τά πιό ένδιαφέροντα κι άξιόλογα 
τής έφετεινής περιόδου. Ο Ι πέντε παραστάσεις του καί οί τρεις άπογευματινές 
του δόθηκαν μπρός σέ πυκνότατο άκροατήριο πού χειροκρότησε θερμότατα κι 
Επευφήμησε ζωηρά τούς πρωταγωνιστάς και τούς άλλους ηθοποιούς. Εκείνο  
πού διέκρινε τις Εμφανίσεις τοΰ ξένου θιάσου ήταν τό πειθαρχημένο σύνολο, 
ή όμοιογένεια καί ή ζηλευτή ύποταγή δλων στόν ποιητικό λόγο. Μ έ φτωχικά 
μάλλον σκηνικά, μέ ένδυμασιες κοινές, κατώρθωσαν, χάρις στά πιό καταπλη
κτικά παιγνιδίσματα τοΰ φωτός καί στις /οργές, έναλλαγές τών εικόνων, καί 
πρό πάντων χάρις στό έσωτερικό παίξιμο, στήν πλήρη κατανόηση τών κειμέ
νων πού Ερμήνευαν, νά δημιουργήσουν μιάν άξέχαστην άτμόσφαιρα. Η »Βασί- 
λισσα Βικτωρία» τοΰ Χάουσμαν είχε ίσως τή λιγώτερη Επιτυχία, Ό  «Μάκβεθ * 
δμωο μέ τόν Χίλτον Έ ντο υ α ρ τς  καί ό « Α μλετ» μέ τόν Μ ίκαελ Μ άκ Λιάμ- 
μουαρ θά μείνουν άλησμόνητοι. Καλλιτέχνες άσυγκριτοι καί οί δυό, ήθοποιοί 
περίφημοι, διέπλασαν τούς δυσχερείς ρόλους τους μέ πνευματικότητα θαύμα-
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στή καί ζωντάνεψαν έμπρός μας τούς σαιξπηρικούς ήρωες μέ μιά λιτότητα 
μέσων καί Εκφρασης, βαθύτατα Ανθρώπινη, θ ά  μείνουν πραγματικά άλησμόνη- 
τοι. Ά λ λ ά  καί οί πρωταγωνίστριες Κοραλίνα Καρμίκαελ ώς Λαίδη Μ άκβεθ , 
Μέριελ Μ ούρ ώς Ό φ η λ ία , καθώς καί ή Ά ν ν α  Κ λ όρ κ  καί ή Σ έίλα  Μαίη ύ π ή ρ -  

ξαν άντάξιες τών πρωταγωνιστών. Ο ί κωμωδίες λ”Η  νύχτα θά πέσει»τοΰ Γουΐ- 
λλιαμς, καί « Ή  προκαλουμένη σύζυγος» τοΰ Βάνμπορω μας Εδειξαν πόσο ot 
άγγλοι ήθοποιοί μπορούν,χάρις στά εξαιρετικά τους πρόσωπα, ν’άλλάζουν καί 
νά διαπλάσουν δλους τούς ρόλους κατά τόν πιό Εξυπνο καί καλλιτεχνικό τρό
πο. Παραστάσεις γοητευτικές μέοα στό πλαίσιο της άπόλυτης καί πειθαρχη- 
μένης τέχνης, παραστάσεις πού θά μείνουν γιά καιρό άλησμόνητες— αύτός εί
ναι ό άπολογισμός μέ δυό λόγια άπό τό ώροϊο πέρασμα τοΰ άγγλικοΰ θιάσοο 
άπό ΐάς Α θ ή να ς .

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  ΤΤΡΛΤΣ Ι ΚΛΣ

,

Ε Κ Τ Ο  ΠΑΤΩΜΑ ΣΚ ΙΝ ΙΚ Ο Σ ΑΡ Α Ν Τ Ι Δ Η

T o c'& i& y jo c
ΑΙ ΑΑ Κ Α Ρ Α Ν Ι Κ Ο Λ Α  , β έ α τ ρ ο ν .

Αύξάνονται καί πληθύνονται τά γυναικεία βιβλία στή λογοτεχνία. Σ χ ε 
δόν τόν τελευταίο καιρό, κοντεύουνε νά γίνουν ισάριθμα μέ τ ' άνδρικά. Πρώ. 
τα έρχονται, σάν εύκολώιερα, τά ποιήματα. Έ π ε ιτα  τά διηγήματα. Τέλος τά 
θεατρικά.

«θέα τρο  γιά μεγάλα παιδιό» έπιγράφεται τό θέατρο τής κ. Λ . Καρανι- 
κόλα. ΕΓναι τόσο πενιχρή ή παιδική μας λογοτεχνία, καί τόοο πενιχρότερο τό 
παιδικό μας θέατρο, ώστε κάθε προσφορά πρέπει νάναι μ ’ ενθουσιασμό δεκτή. 
Τό «Παιδικό θέατρο» τοΰ Ξενοπούλου, γραμμένο έδώ καί τόσα χρόνια μένει 
άκόμα έπίκαιρο... Ά λ λ ’ εΓναι πιά έξαντλημενο γιά  τό σκοπό του. Τόσες φο
ρές 6χει παιχτεί παντοΰ καί ξαναπαιχτεΐ. Έ γρά φ τηκα ν βιβλία στό μεταξύ 
κι’ άλλα, μά Ισως κανένα δέν τό έφ τα σε-ένώ  θάπρεπε νά τδχουν ξεπεράσει. 
Κ ι'ά νά μ εσ α  σ ’ αύτά πρέπει νά ξεχωρίσω τά δυό προπέρσινα τομίδια Παιδί, 
κοΰ θεάτρου τοϋ φίλου μου Σ ιλ β ίο υ ,— άπό τά έκλεκτότερα, κ ίσως τά μόνοι 
ισότιμα μέ τοΰ Ξενοπούλου. θ ά χο υ ν  γίνει τώρα, στοχάζομαι, άνάρπαστα άπ 
τήν κατανάλωση...

Ή  συγγραφεύς τοΰ σημερινού Εργου— μητέρα δυό χαριτωμένων παιδιΟν 
— γράφει άπό καιρό ώραιότατα παιδικά ποιήματα, ποτισμένα μέ τό δροσερό 
ίκείνο  στοιχείο που δίνει στή γυναίκα ή μητρότης τό καινούργιο άντίκρυσμα 
τοΰ παιδιού μέσα σέ σφαίρα όχι άπλής στοργής, άλλά θά μπορούσε κανείς 
νά πει άληθινής δημιουργίας. Εΐνα ι λοιπόν άπό τίς καταλληλότερες νά έπιχει- 
ρήσουν καί νά γράψουν καί θέατρο γιά —αιδιά. Κι άν δέν μπορώ νά πώ πώς 
ίγραψε κιόλας ενα βιβλίο τέλειο, μερικά δμως άπό τά μικρά σημερινά της Ερ
γα καθώς ή «Μητρυιά» καί τό « Α ν τ ίο  παιδί μου» δείχνουν πώς πολύ γρήγο 
ρα θά κάμει κάτι άπό κάθε άποψη ώραίο. Άντιθέτω ς, νομίζω, δτι τά δύο άλ
λα τής συλλογής, δπως τό «Ξύπνημα τής Ρηνιώς·* και «Πύργοι στήν Ά μ έρ ικα »  
δέν τής δίνουν τά στοιχεία πού τής χρειάζονται : γιατί νά τά τοποθετεί στό 
χωριό, στήν έπαρχία ; Ή  κ. Καρανικόλα Εζησε στήν Α θ ή ν α  καί βλέπει κανείς 
πόσο καλύτερα ζωντανεύει τούς τύπους τής μέσης άστικής τάξης. Στό  « Γα 
λάζιο πουλί», τό «Εύτυχιομένο  τέλος» πού θά περίμενε κανείς άπό εργο κα 
μωμένο γιά παιδιά, άνατρέπεται άπό μιά τρομακτική ά να γ νώ ρ κίη  τής πραγ
ματικότητας, πού, μολονότι εΓναι' βέβαιά άληθινή καί πολύ συνειθισμένη, δέν 
ξέρω άν θά έξυπηρετοΟσε τόσο τήν παιδαγωγική. Στό  σημείο αύτό τής παιδα
γωγικής οί «Πύργοι στήν Ά μ έρ ικ α »  εχει άντιθέτως, gva ίκανοποιητικώτατο, άν 
καί πολύ σύντομο τέλος. Τό  άσυγκρίτως άνώτερο δραματάκι τής συλλογής εΐ
ναι ή «Μητρυιά»· χωρίζεται σέ δυό πράξεις : κ Γ  άν αύτό γίνεται γιά νά σκε
πάσει κάποια άδυναμία (τήν άδυνσμία τής έξύψωσης τού τύπου τής μητρυιάς 
ίι:ά νω  στή σκηνή, καί πάλι αύτό γίνεται μέ τρόπο πού δέν Εχει κανείς νά πει 
τίποτε καί πού δέ βλάπτει καθόλου.

Τέλος πάντων ή γενική εντύπωση εΐναι πολύ ικανοποιητική.

Κ Ω Σ Τ Α  Κ Α Λ Α Ν Τ Ζ Η  Γ ε ρ μ α ν ό ς  Ζ α δ ε ι ρ ό π ο ν λ ο ς .
•Ο καλός μας φίλος Κώστας Καλαντζής έκδίδει τή δεύτερη Ιστορική— έκ- 

λαίκευτική του μονογραφία, μέ τόν τίτλο «Γερμανός ^αψειροπουλος ό Χρι- 
στιανουπόλεως»- Καί φαντάζομαι δτ. σκοπεύει νά συνεχίσει. Μερικά όνοματα 
συναγωνιστών του Ιεράρχου, πού άναψέρονται στό σημερινό ριρλιο, νομίζω 
κιόλας πώς θ&ναι οΐ τίτλοι κ Γ  άλλων μικρών Εργων πού θ’ άκολουθήσουν.
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Έ δ ιά βα σ α  αύτό τό δεύτερο βιβλίο μέ περισσότερο ένδιαφέρον άπό τό 
πρώτο ; γιατί καί τά στοιχεία πού παρουσιάζει είναι περισσότερα καί ή τέχνη 
τοΰ συγγραφέως προχώρησε στό μεταξύ. “ Οσο γιά τή δύναμη τής πνοής, αύ 
τή τήν εΐχε...

'Ο μολογώ  δτι ή μορφή τοϋ Χριστιανουπόλεως μοΰ ήταν άγνωςιτη, κι' 
δτι θάθελα νάβλεπα τή βιβλιογραφία άπό τήν όποία τόσες πληροφορίες έπήρε 
ό κ. Καλαντζής, πληροφορίες τόσο δραματικές, δσο καί πολύ ό ν γ κ εκ ρ ιη έν ες . 
"Οπωσδήποτε μ ’ έσυγκίνηοε. Αύτός ό Γερμανός πού— δέν είναι ό Παλαιών 
Πατρώ ν— δέν έΐναι δμως όλιγώτερο ήμως κι' είναι, πάντα περισσότερο μάρτυς. 
"Α ν  ό συνώνυμός του έούνδεσε τ’ δ«ομά του μέ μιά μεγάλη χειρονομία (ή 
ύψωση τοΰ λαβάρου τής 'Α γ ία ς  Λαύρας δέν είναι ή μεγάλη πλαστική σύνθεση 
τής έθνικής μας πινακοθήκης, δμως ό άλλος έκινδύνεψε νά τό έξαφανίσει μ έ
σα σέ μιάν άφωνη θυσία,— δεσμώτης καί ά μ α χοί, άλυσσόδετος και ρακένδυ
τος. Ό  Παλαιών Πατρών άνήκε στούς Ά χ ιλ λ ε ϊς  τοΰ Ά γ ώ ν ο ς , ά λλ’ ό Χρι- 
στιανουπόλεως στούς Ό δυσ σ εΐς  Ήμπ-ορεί νά ενθουσιάζεται κανείς μ ’ δσους 
ξεσκέπασαν τά στήθη κι’ έδωσαν πρώτοι τό παράδειγμα γιά τήν έξέγερση, 
άλλά διόλου όλιγώτερο δέ θά πάψει νά ο{βετα> ^κείνους πού ή περίν.οια τούς 
έφώτισε σέ φρόνιμες καί γόνιμες άποφάσεκ·. «Καί περισσότερη τιμή τούς πρέ
πει»— καθώς θάλεγε ό Καβάφης— δταν τήν επισφραγίζουν αύχήν τήν περίνοια 
μέ τήν αύταπάρνηση. Ό  σταυρός τοΰ Χριστοΰ κερδίζει βέβαια σέ ϋψος, άλλά 
καί οί έμπτυσμοί τοΰ δχλου, πού είναι τόσο πιό χαμηλά, δέν είναι όλιγώτερο 
τραγικοί. Καί μόνο τέτοιους εΐχε ό ώραΐοc, ό ψηλότ, ό επιβλητικός ιεράρχης, 
δπως περιγράφοντοι στις σελίδες 56, 57, 5Β. Ά κ ό μ η , ξεχωριστά συμπαθής γ ί
νεται ό Γερμανός, καθώς πεθαίνει πριν άκόμη δοκιμάσει τή χαρά άπ’ τήν άπε- 
λευθέρωση τής Τριπολιτσας, άλλ’ άπλώς μέ τήν προαίσθησή της...

Γενικά , τό βιβλίο τοΰ κ· Καλαντζή εΐνι~ι βιβλίο ένός νέου ενθουσιώδους 
καί πατριώτου— άν άπλώς «πατριωτισμός» πρέπε νά >έγεται τό νόημα τής 
Ελ λ η ν ικ ή ς  ’Επανάστασης. Καί νι* αύτό δέν έπρό,ιεξα διόλου σέ κάποιες 
γλωσσικές άμέλειες καί κάποια βιασύνη τοΰ ϋφους πού,άν δέν υπήρχαν βέβαια 
κάτι περισσότερο Θ6 κέρδ ζε τό πάντοτε συμπαθηιικό κι’ άξιόλογο βιβλίο.

ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ

Ο ΠΡΙ ΓΚΗΠΑΣ  ΤΟΥ ΧΟΡΜΠΟΥΡΓΚ ΣΚΗΝΙΚΟ ΚΛ. ΚΛΩΝΗ

ΕΝΑ ΒΑΣΙΚΟ ΖΗΤΗ Μ Α
’Από αφορμή σχετική- συζήτησης 

ποΰ είδε τό φώς στις στήλες γνωστοΰ 
περιοδικού, είμαστε υποχρεωμένοι νά 
δηλώσουμε δτι ή «Νεοελληνική Λογο 
τεχνία» είναι τό μόνο αυστηρό λογο
τεχνικό όργανο που δεν περιμενει να 
έπισκεφθοΰν τά γραφεία της οι ά^ιοι 
τοΰ ονόματος “ Ελληνες λογοτεχνες, 
άλλά απευθύνεται σ’ αυτούς με έπι- 
στολές ή μέ συντάχτες της κ α ί ζ η τά 
ει, άπονέμοντας ετσι τόν πρεπούμενο 
σεβασμό στήν πνευματική τους υπό
σταση καί περιφρουρώντας τήν αξιο
πρέπεια τους, τήν συνεργασία τους.

Κ ’ εΐνσι τοΰτο, τό βασικώτερο 
καί σοβαρώτερο ζήτημα τής πνευμα
τικής ζωή? τοϋ τόπου. Ά π ό  κεΐ αρ
χίζει κάθε προσπάθεια γιά τήν προα
γωγή της καί γιά τήν δημιουργία καλ 
λίτερης καί πιό έξυγιαομένης ατμό
σφαιρας, "Οταν δ λογοτέχνης ποΰ 
κέρδιαε κάποια υπόληψη μέ τήν έργα- 
σία του— μικρή ή μεγάλη αδιάφορο— εί
ναι υποχρεωμένος νά ανεβαίνει τά 
σκαλοπάτια τών περιοδικών καί νά κά 
νει τεμενάδες γιά νά Ιδεί μερικάχειρό- 
γραφά του δημοσιευμένα, τότε καμμιά 
προκοπή δέν μπορεί νά θειορηθεΐ δυ
νατή. Ή  «Νεοελληνική Λογοτεχνία» 
τό δηλώνει άκόμη μιά φορά : ‘Ό ση
συνεργασία δημοσίεψε στά φύλλα της 
καί δημοσιεύει (έκτός τής συνεργασίας 
τών αναγνωστών της) τήν έζήττκίε. 
Γ ι ’ αυτό καί στά φύλλα της άντιπρο- 
αωπεύεται ό κόσμος τών νεοελλήνων 
λογοτεχνών, ανεξάρτητα άπ’ τίς τάσεις 
καί τούς τόπους τής διαμονής των. 
Αντίθετα  σ’ δλα τά άλλα λογοτεχνι
κά περιοδικά, άπ’ τήν «Νέα Εσ τ ία »  
μέχρι καί τό τελευταίο, σπάνια βλέπει 
κανείς ονόματα έκτός εκείνων πού ε ί
ναι στενά συνδεδεμένα μέ τήν έκδοση 
τους) ή άλλων αγνώστων καί πολλές 
φορές άσημάντων πνευματικών υπο
στάσεων.

ΓΙΑ ΤΟΝ Π Ο ΙΗΤΗ  ΚΑΒΒΑΔΙΑ
Γιά  νά μείνω στό θέμα— στή μομ

φή τοΰ Ιίαραγάτση δτι δέν είπα τήν 
άλήθεια— έχω νά πώ γιά δικαιολογία 
μου δτι τό φταίξιμό μου είναι τοσο 
άκριβώς δσο καί τό δικό του, δτι βα
σίστηκα κ ’ έγώ σέ διαφόρους «άξιό- 
πιστους» ανθρώπους ποΰ ακόυσα νά 
διηγούνται δτι ό κ» Καββαδίας δεν 
ταξίδεψε ποτέ του. ’Εκφράζω τή λύπη 
μου στόν κ. Καββαδία πού έδωσα πί
στη σέ μιά άνακρίβεια καί περιμένω 
άπό τόν κύριο Καραγάτση νά μοΰ έκ· 
φράσει τή δική του.

” Ετσι τελειώνει τό γράμμα του ό 
ποιητής κ . Κώστας Ούράνης πρός τόν 
Λογοτέχνη κ. Καραγάτση ΰστερα άπό 
τή δίκαια επίθεση τοΰ τελευταίου γιά 
τίς άνακριβεϊς ειδήσεις πού δ κ. Κ .  
Ούράνης έδωσε στούς ακροατές μιάς 
του διάλεξης γιά τό πρόσωπο καί τή 
ζωή τοΰ έκλεκτοΰ ποιητή κ. Καββαδία. 
Τον άπεκάλεσε φαντασιόπληκτο ταξι
διώτη, γιατί λέει είχε ακούσει άπό άλ
λους ! έμεϊς σ’ δλο αύτό δέν θά προ- 
σθεσουμε τίποτα άλλο παρά μονάχα 
δυό λόγία. Μιά πού ό κ. Ούράνης 
δέν γνώριζε προσωπικά τόν ποιητή 
τών «Μαραμποΰ», γιατί βέβαια αν τόν 
γνώριζε δέν θά τοϋμενε καμμιά άμφι- 
βολία πώς ό κ. Καββαδίας είναι ένας 
ταξιδιώτης κ ’ ενας αληθινός ναυτικός, 
πριν δημόσια αναφέρει τό δνομά του 
μάς φαίνεται πώς είχε υποχρέωση νά 
μή βασισθεΐ σέ διάφορες εσφαλμένες 
πληροφορίες, καθώς δηλώνει, γιατί 
αύτό νομίζομε βαρύνει περισσότερο τή 
θέση του, άλλά νά έξετάσει πιό πολύ 
ώσπου νά βρει τήν αλήθεια, μέ τίς 
άπλές πληροφορίες πιστεύομε δέν γί
νεται ή σοβαρή φιλολογία παρά μέ 
τήν έξακρίβωση τής πραγματικότητας 
καί τής αλήθειας !

ΠΡΩΤΑ Η ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Καί αύτό τό ζήτημα έχει τήν ση

μασία του τώρα πού άκούονται φωνές 
γιά τήν έπαγγελ ματοποίηση τοΰ "Ελ-



ληνός λογοτέχνου. Ό  κ. Κουρήτης τοΰ 
οποίου τά άρθρα στά «Νεοελληνικά 
Γράμματα» είναι άξια τοΰ θερμότερου 
ενδιαφέροντος πρέπει νά τό προσέξει. 
Πώς νά δημιουργηθοΰν συνθήκες οι
κονομικής βελτίωσης τής θέσης τοΰ 
λογοτέχνου μας διαν κ ι ' αύτοί άκόμα 
πού ανήκουν στήν ’ίδια οικογένεια καί 
βρίσκονται έπί κεφαλής τών μελών 
της, δείχνουν μέ τήν ταχτική τους δα 
δέν δίνουν δεκάρα στήν ηθική του υ 
πόσταση ; "Εγ ινε  ποτέ προσπάθεια 
έμφανίσεως άπό τών στηλών κανενός 
περιοδικοΰ τών άξιολογοτέρων νέων 
λογοτεχνικών στοιχείων ; Έπήρατε 
ποτέ κανένα κατάλογο έστω καί τών 
μελών τής «'Εταιρίας 'Ελλήνω ν Αογο 
τεχνών» γιά νά ζητήσουν τήν διαδο
χική εκπροσώπησή τους ; Προτιμούν 
νά γεμίζουν τίς σελίδες τους πολλές 
φορές μέ δτι πρόχειρο τούς στέλνει τό 
Ταχυδρομείο παρά ν’ άπευθυνθοϋν σέ 
λογοτέχνες. "Ετσι εκείνοι πού έχουν 
κάποια αξιοπρέπεια και δέν τήν θυ 
σιάζουν γιά νά Ιδοΰν ένα ποίημα ή 
διήγημά τους δημοσιευμένο εΐναι κα
ταδικασμένοι νά ζοΰν μέ ιό σιωπηλό 
δράμα τους. Νά πεθαίνουν πνευματι
κά. Γ ι ’ αύτό, καί ποτέ δέν έπαψαν νά 
άφθονοΰν τά περιοδικά στήν 'Ελλάδα. 
Τ ί νά κάνουν οί άνθρωποι ; ’Αναγκά
ζονται νά φτάσουν μέχρι τοΰ σημείου 
αύτοΰ, γιά νά εξασφαλίζουν κάποια 
άπόστασηκον τά μέ ιό κοινό τους καί 
νά έκφράζουν ευρύτερα τούς στοχα- 
χασμούς τους. Προέχει λοιπόν τό ήθι
κό, κ ’ επειτα τό οικονομικό ζήτημα, 
γιά νά κερδίσει ή λογοτεχνία καί σάν 
επάγγελμα.

Η Κ Υ ΒΕΛ Η
Ή  'Ελληνική  σκηνή άπεμάκρυνε 

•όριστικά, μιά άπ’ τίς μεγαλύτερες καλ- 
λιτέχνιδες πού τήν έτίμησαν καί τήν 
έδόξασαν τις τελευταίες δεκαετηρίδες. 
Τήν Κυβέλη 0εοδωρίδου. Τήν άφθα· 
οτη αύτή αρτίστα, πού μαζί μέ τήν 
Κοτοπούλη ήταν τά λαμπρότερά της 
«στεριά. Πήρε τήν απόφαση πιά ν ’ ά- 
ναπαυθεΐ, καί πέρασε στούς πίνακες 
ιών συντάξεων πού δίνει τό Ταμείο 
τών απομάχων τοϋ Θεάτρου ’Έ τσ ι ή

Κυβέλη δέν πρόκειται πιά ν’ αντικρί
σει τά φώτα τής ράμπας. Νά μάς χα 
ρίσει νέες μεγάλες δημιουργίες. Άπε- 
σύρθη στό ησυχαστήριό της, κατάφορ
τη άπό δόξα. Δόξα πού αντανακλά 
στήν μετώπη τοΰ Νεοελληνικού Θεά
τρου πού τό γέμισε τά τελευταία χρό
νια μιά ξεχωριστή δημιουργική Πνοή 
της.

ΤΟ Χ Ω ΡΕΜ ΕΙΟ  Β Ρ Α Β Ε ΙΟ
Επί τέλους νικήθηκαν οι δισταγ

μοί κι’ άπενεμήθηκε τό θρυλικό χω- 
ρέμειο δραματικό βραβείο, ή μάλλον 
δέν άπενεμήθηκε, δπως μάς λέει κ ι’ ή 
άνακοίνωση, μά δόθηκε μονάχα έπαι
νος μετ’... ελεημοσύνης ! "Ε ν α  τέτοιο 
συμπέρασμα βγάζουμε μεΐς άπό τ’ α
ποτελέσματα τοΰ διαγωνισμού, γιά 
κείνο κ ι’ αναρωτιόμαστε μ ’ άπορία. 
Γιατί άραγε τό βραβείο αύτό κομμα
τιάστηκε έτσι, ένώ ή έπιθυμία τής ’Α 
λεξάνδρας Χωρέμη ήταν ν'άπονέμεται 
σ’ ένα μόνο εργο; Κ ’ έπ ειΛ  γιατί τό
σο άποτ' μήθηκε ; Μήπως οί άνάγκες 
τής σημερινής ζωής τό έπέβαλαν, ή 
μήπως ή 'Αγγλική  λίρα υποτιμήθηκε ; 
Γιατί αν δέν κάνουμε λάθος 176 στερ
λίνες μάς κάνουν κάτι περισσότερο 
άπό 48.000 δρχ... ή μήπως οί "Ε λ λ η 
νες θεατρικοί συγγραφείς άπό τά θ εα 
τρικά τους έργα πού τόσο συχνά άνα- 
βιβάζονται στή σκηνή τοϋ έλληνικοΰ 
θεάτρου, έγιναν τόσο πλούσιοι και δέν 
έχουν άνάγκη υλικής υποστήριξης ; 'Α 
πορούμε μά τήν άλήθεια.

Η ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΣ
Καί πάλι ύστερα άπό τίς συνεχείς 

δηλώσεις μας ή έκδοση κι' αύτοΰ τοΰ 
τεύχους καθυστέρησε. Κάθε δικαιολο
γία είναι περιττή γιατί διατρέχουμε 
τόν κίνδυνο νά ονομαστούμε ψεΰτες. 
Τά παχειά λόγια καί οι υποσχέσεις 
δέν ταιριάζουν, τό μόνο καλλίτερο 
πούχουμε νά κάμουμε είναι έμπραχτα 
νά δώσουμε τή διαβεβαίωση στούς ά
ναγνώστες μας καί πιστεύουμε πώς δέ 
θ ’ αργήσει.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΚΛΕΚΤΟ Ι ΞΕΝ Ο Ι ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

’Από τίς 29 τοΟ Μάρτη φιλοξε
νείται σΐήν ’Αθήνα ό γνωστός Π ο 
λωνός ελληνιστής καθηγητής κ. C. 
Bo u las . Ό  σκοπός τής έπισκέψεως 
εΐναι νά ξαναδεί τά έλληνικά χρώ 
ματα, τόν έλληνικό ουρανό, τήν έλ- 
ληνική τέχνη πού τόσο άγάπησε καί 
πού τόσο έξυπηρέτησε μέ τό π ολύ
τιμο έργο του, ομιλώντας καί γ ρ ά 
φοντας συχνά γ ι' α ύ τ ή ν .,Ό  κ. B o u 
las  σάν δώσει μερικές διαλέξεις του 
θά περιοδεύσει διάφορα μέρη τής 
χώρας μας επικεφαλής μιάς φοιτητι
κής πολωνικής όμάδος πού φτάνει 
στίς άρχές τούτου του μήνα στήν 
'Αθήνα.

Ά π ό  τίς άρχές τούτου τοΰ μή
να βρίσκεται στήν Α θ ή ν α  ό γνωστός 
Γά λλος συγγραφέας κ. Ζύλ  Ρομαίν. 
Στήν αίθουσα τού «Παρνασσού» ό 
Γάλλος Λογοτέχνης έδωσε ώς τά 
σήμερα δυό διαλέξεις καί καθώς 
πληροφορούμαστε μέσα σέ τοΰτο τό 
μήνα θά δώσει κι' άλλες μέ άρκετά 
ενδιαφέροντα θέματα.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ Μ ΝΗΜ ΟΣΥΝΑ
Στις 22 τοϋ Μάρτη στόν «Π α ρ 

νασσό» του πρίγκηπσ Νικολάου μέ 
όμιλητάς τούς κ. κ. Ίππ. Καραβία, 
πρόεδρο τοΰ «Παρνασσού», Ν. Λά- 
■σκαρη, Ο ύμ β . Ά ρ γ υ ρ ό  καθηγητή τής 
Ά νω τά της  Σχολής Καλλώ ν Τεχνώ ν. 
Ποίημα άπήγγειλε ό κύριος Κρίιω ν
Σουρής. Λ π

Στίς 29 τοΰ Μάρτη στό «Παρ
νασσό», μέ πρωτοβουλία τών μαθη
τών του, έπίσημο φιλολογικό μνημό
συνο τοϋ ύφηγητόΰ τοΰ Πανεπιστη
μίου Ίω άννου Συκουτρή. Μίλησαν 
οί καθηγητές τοϋ Πανεπιστημίου κ . 
κ . Σω κρ. Κουγέας, Δ ημ . Σ . Μπαλά- 
νος, Κων. Τσάτσος καί άπό μέρος 
τών μαθητών του 6 κύριος Νάσος 
Δετζώ ρτζηζ.Άπηγγέλθηκαν καί ποιή 
ματα τών κ. κ. Κωστή Παλαμά καί 
Α γ γ έ λ ο υ  Σικελιανοΰ άπό τή δεσποι
νίδα Ή ρ ώ  ΓΙεζοπούλου.

Τήν Ιην  'Απριλίου στόν «Παρ- 
νασσό»τοΰ Γαβριήλ Δ ’ Ά νού ντσ ιο  μέ 
όμιλητάς τούς κ.κ. Ίπ π . Καραβία.^ 
Εισήγηση, Κώστα Καιροφυλλα «6 Δ 
Ά νο ύ ντσ ιο  είς τήν Ε λ λ ά δ α » , Βασ.

Μπιάζι καθηγητή Πανεπιστημίου, «τί 
όφείλει ό Δ ’ Ά νού ντσ ιο  είς τήν Ε λ 
λάδα». Ό  κ. Α· Σκιαδοιρέλης ά- 
πήγγει'λε ποιήματα τβΰ Δ ’ Ά ν ο ύ ν -  
τσιο.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
Χ Ω ΡΕΜ Ε ΙΟ

Τ ό  βραβεϊον τής κυρίας Α λ ε ξ ά ν 
δρας Χω ρέμη, τό γένος ’Εμμανουήλ 
Μ πενάκη έκ λιρών Α γ γ λ ία ς  176 τό 
προωρισμένον είς θεατρικόν έργον 
πολύπρακτον, άνευ περιορισμού εί
δους, τοΰ όποιου νά εΐναι πάντως 
δυνατή ή άπό σκηνής διδασκαλία, 
δέν άπονέμεται, άντ’ αύτοΰ δέ άπο· 
νέμεται. α )  ’Έπ αινος μετά χρηματι
κής ένισχύσεως δραχ. 12.000 είς τό 
δραμα «Τά κορίτσια», είς πράξεις 
3 καί 6 είκόνας, άνήκον είς τήν κ υ 
ρίαν Λ ιλήν Ίακω βίδου. β ) Επαινος 
μετά χρηματικής ένισχύσεως 12.000 
δραχ. είς τό τρίπρακτον δρρμα « ’Ε 
λεύθεροι» άνήκον είς τόν κύριον δ ό 
λωνα Μακρήν. γ ')  "Επαινος μετ’ έ 
νισχύσεως 12.000 δραχ. είς τό τρί
πρακτον έργον «Μπόρα», άνήκον είς 
τούς συγγραφείς κ. κ. Ι\ων. Βελμύ- 
ραν, Αίμ. Βελιμέζην καί θ εό δ . Βελι- 
μέζην. α )  "Επαινος μετ’ ένισχύσεως 
12.000 δραχ. είς τό έκ 4 πράξεων καί 
5 εικόνων έργον «Α ττίλα ς», άνήκον 
είς τόν κ. Α λέξα νδρ ο ν  Μ . Λιδωρί-, 
κην. Ά π λοΟ ς έπαινος άπονέμεται α ) 
Ε ίς  τήν τρίπρακτον κωμμωδίαν «Οί 
τυχεροί του Σουίπστέίκ» του κ. Δη- 
μητρίου Δημοοθ. Δέσπου. β ') Ε ίς  τό 
τρίπρακτον δραμα «Βαρβάρα» του 
κ. Α λ εξ ά νδρ ο υ  Βεϊνόγλου. γ ')  Είς 
τό τρίπρακτον έργον « Ό  μουσαφί
ρης» τοΰ κ. Ιο υ λ ίο υ  Γιαννουκάκη. δ ') 
Είς τό έκ 4 πράξεων καί 2 είκόνών 
δραμα «Τό Ξημέρω μα» τοΰ κ. Ν ικο 
λάου Π. Μαστρογιαννοπούλου. ε ) 
Είς τό έκ προλόγου καί τριών πρά
ξεων δράμα «ΜπροστΛ οτό βάρα
θρο» τοΰ κ. Πέτρου Ά ξ ιώ τη .

ΤΟ Β Ρ Α Β Ε ΙΟ  ΒΑΣ, ΛΑΜΤΤΙΚΗ
Τό  βραβείο Β . Λαμπίκη άπό 4. 

500 δραχμές γιά τήν άριστη συλλογή 
λυρικής ποίησης πού έξεδόθηκε ώς 
τό τέλος τοΰ 1936 δόθηκε στή ποιη- 
χική συλλογή «(’Εκλογή )»  τοΰ κ. 
Μ άρκου Τσιριμώκου.



β α Μ Λ Ο ϋ σ χ -ρ ο ίφ Ιο ί,
31. I I .  Βόλον. Πράξατε δχι αδς 

υπαγορεύει ή άνάπη σας γιά τό Πε
ριοδικό μας. Κ .  Βό ρειο  Κομοτινή. 
Τά λόγια^ σας μας ενθουσιάζουν, 
σχετικό μ αυτό πού μάς γράψετε 
σας άπαντήσαμε σέ ιδιαίτερη επιστο
λή. Ν . Β α ύ ιλ ιά δ η  Θεσσαλονίκη. 
Ευχαριστούμε, σάς στέλνομε τά τεύ
χη πού μάς ζητάτε. Μ α ν ρ ίδ η  Κω ν). 
πόλις, Τό  περιοδικό μας είναι γιά 
δλους πού μπορούν νά γράφουν. Εύ  
χαριστούμε γιά τή βιβλιογραφία Κ .

Κέρκυρα. Τά  γραφόμενά σας 
μάς συγκινοϋν πραγματικά, πιστεύ
ουμε μέ τόν καιρό νά μας άναπή- 
σουν σάν και σάς καί πολλοί άλλοι 
νέοι. Γ-  Μ π ο ν ν η  ’Αλεξάνδρεια. Τά 
προηγούμενα τεύχη σας έστάλησαν. 
Περιμένομε ενέργειες, πάντως ό άρι- 
θμός πού πωλοΰμε στήν ’Αλεξάνδρεια 
μάς ικανοποιεί. Κ λ .  Β ε λ .  Κσλδμα ι. 
θ ά  γράψουμε μέ καιρό σχετικά, εί
μαστε πρόθυμοι νά σας βοηθήσουμε 
σέ δτι δήποτε. Μ α θ η τή ς  Πύρνου 
Ή λ ία ς , Ή  συνεργασία σας δχι δρι- 
μη άκόμα. ξ α ν τ ικ ό ν  Πειραιά ώραία 
ή σκέψη σας δμως δύσκολα πραγ- 
αστοποιεΐτσι, tt̂ vtgoc ή έπιμονή και 
Λ θέληση νικούν κάθε δυσκολία. Ε .  
Β α λ ίδ η  Γιάννενα. Εύχαρίστω ς, δ ια 
κρίσεις επαρχίας καί πρωτευούσης 
δέν κάνουμε Δημοσιεύουμε δτι είναι 
καλό. Β .  Δ. Φ ω τ ε ιν ό  ’Ενταύθα . 
Συμφω νούμε μαζί σας καί είμαστε 
πρόθυμοι πάντα νά έξυπηρετοΰμε 
σ δτιμποροΰμετούς άναγνώστας μας. 
Τό  διήγημά σας ύστερε! άκόμα στήν 
έκφραση μέ λιγο κόπο θά μπορέσετε 
άργότερα νά γράφετε καλά. Ν .  Ά -  
λ ν κ ιώ τ η ν  Η ρ ά κλ ε ιο ν . Β .  Παπαδό- 
πουλον Θεσσαλονίκη— 5 Φορτσάκη 
Χανιά. Α .  Ε ν ρ ό π ο ν λ ο ν  Θεσσαλονί
κη. Οί άποσταλέντες λογαριασμοί 
έλήφθησαν εύχαριστοΰμεν. Μττλιά- 
φαν Καταφύγιον Κοζάνης. Τά  ποιή- 
μ«τά  σας δέν μδς Ικανοποιούν ά κό
μη προσέξατε στήν Εκφρασή σας καί 
στό στίχο έφ’ δσον μεταχειρίζεσθε 
μέτρον. Τ ά κ η ν  Δόξαν. Περιμένομε 
άπάνττισή σας. "Α γ γ ε λ ο  Φ ο ν ρ ιώ τ η  
'Ενταύθα . Γιά  τό διήγημά σας θά 
σάς άπαντήσωμε στό έπόμενο. Μ ι .  
ν α η λ ίδ η ν  ‘Ηγουμενίτσα ’Ηπείρου.

Τό  περιοδικό μας είναι άποκλειστι- 
κά γιά τή Νεοελληνική λογοτεχνία 
καί δέν δημοσιεύει άποσπάσματα η 
μεταφράσεις ξένης λογοτεχνίας, δη 
μοσιεύει δμως μελέτες καί ή δική 
σας πού μδς στείλατε θά δημοσιευ 
θή μέ τή σειρά της. Κώ ιίτα Κ α λ ιό·  
οΐί ’Ενταύθα, έ,τό έπόμενο ή άπάν- 
τηση νιά τό ποίημά σαο. ’ Α ν τώ ν η  
Bov<J(?oirvn ’ Ενταύθα. Τά  ποιήματά 
σας αύτά καλλίτερα άπό τά πρώτα, 
άλλά θά θέλαμε νά σδς δημοσιεύ
σωμε άκόμη καλλίτερα γιατί ε ίμ α 
στε βέβαιοι πώς μπορείτε νά γράψε
τε καλλίτερα. Φ ώ τ ο ν  ‘ Εσ π έρα ν Πει
ραιά. Ά π ό  τά ποιήματά σας μδς ά- 
ρρσε περισσότερο « Ή  πλήξη* και τό 
δημοσιεύομε σ’ αύτό τό φύλλο. ’ Α 
να γνώ σ τη  'Ενταύθα . Συμφω νούμε 
μαζί μας, δμως σάν σύγχρονο περιο
δικό δέν μπορούμε νά παρσβλέψου- 
με καμμιά σύγχρονη λογοτεχνική 
τάση άλλωστε αύτός είναι καί ό 
σκοπός μας, νά δείζωμε δλη τή λο 
γοτεχνική κίνηση τοΰ τόπου μας κ Γ  
ό καθένας άς διαλέξει αύτό πού τόν 
συγκινεΐ. Ή  ζωή δέν >Γναι γιά δλους 
ή ίδια. ’Ό λ γ α  Βα  ϊ ίδ ο ν  Ά θήνα ι. Τό  
ποίημά σας καλό άλλά μερικές λ έ 
ξεις βαλμένες άσφαλώς γιά τήν ό 
μοιοκαταληξίσ τό κάνουν νά μήν εΐ 
ναι δημοσιεύσιμο. H einm oty Γερ μ α 
νία. Τίς φωτογραφίες πού μδς ζητή
σατε θά σάς στείλωμε γρήγορα. Σ δ ς  
εύχαριστόύμε γιά τά επαινετικά σας 
λόγια. G. G e itia ile ta  Παρίσι. Ή  συν
δρομή σας έλήφθη, εύχαριστοΰμε· 
Φ εδ ρ ό ν  Έ ντα ΰ θ α . Περάστε άπ’ τά 
Γραφεία  μας νά σας γνωρίσουμε. 
Τ ό  διήγημά σας καλό άλλά πολύ 
μεγάλο, στείλτε μας μικρότερο. Π α . 
νο  Β ο κ ίι ι ιζ ύ κ η  "Αλεξάνδρεια. Τό 
ποίημά σας δημοσιεύεται σ’ αύτό τό 
τεΰχος. Α .  Ε τ ιν ρ ίδ η  Θεσσαλονίκη. 
Τό  πίημά σας δχοι καλό, διαβάστε 
άκόμη.

Σ ’ δσα γράμματα λάβαμε μετά 
τήν 1η τοΰ ’Απρίλη θά άπαντήσουμε 
στό έπόμενο.

ι

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Ν  Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Μ. Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & Σ'Α

Σ ΤΑ Δ ΙΟ Υ  48 Β ” ΑΘΗΝΑΙ

Ν ΕΩ Τ Ε ΡΑ Ι Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ  
Ν. Λ Α Σ Κ Α Ρ Η  —  «Ιστορία Νεοελληνικοί) θεάτρου» 

Τόμος Α '. Δρ. 100 
Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Υ  —  «’Ορθογραφικόν Λεξικόν τής τσέπης 

Περιέχει 25.000 λέξεις παν. Δρ. 25 
Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Υ  —  « Ή  Νοικοκυρά» (Μαγειρική - Ζαχσροπλα- 

τική καλή συμπεριφορά) πανοδ. Δρ. 225 
άπαραίτητον βιβλίον γ ιi  κάθε σπίτι 

Γ . ΑΝ ΤΩ Ν 1ΑΔΟ Υ — Τοκολόγιον, (χρήσιμον βιβλίον γιά κά- 
φε έμπορευόμενον) πανοδ. Δρ.

’Αναλαμβάνομεν τήν προμήθειαν πόντος βιβλίου

“ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η  Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α , ,
"Ενα  εργο ποΰ ελειπε άπό τόν τόπον μας. Μέσα στις 

400 περίπου μεγάλες δίστηλες σελίδες της περιλαμβάνει: Πρό
χειρον ιατρόν καί δικηγόρον, Βρεφοκομίαν, Ανατροφήν, Συ- | 
νταγάς Καλλυντικών, Ό δηγόν Συμπεριφοράς, Μαγειρικήν, 
Ζαχαροπλαστικήν, Κηπουρικήν, Πτηνοτροφίαν, Πρακτικός 
Συμβουλάς, Χειροτεχνίαν ’Εμπορικήν ’Αλληλογραφίαν, Λ ο 
γιστικήν, Νόμους καί 'Αστυνομικός Παραβάσεις, δλα τά 
σχετικά μέ οίκοδομάς, ένοικιοστάσια, Τοκαρίθμους, Φορολο
γικά, 'Υποδείγματα άναφορών, αιτήσεων, γιά Υπουργεία  
καί δημοσίας υπηρεσίας κτλ. κτλ. Είναι ενα εργο μνημειώ
δες, Ενα βιβλίο που θά σας χρησιμεύη κάθε μέρα καί είς το 
όποιον θά καταφεύγετε νά τό συμβουλευθήτε γιά κάθε άπο- 
ρίαν σας. "Ολα τό περιεχόμενα είναι μεθοδικώς συντεταγμέ
να, ουτος ώστε καί Ενα παιδί νά μπορη νά τήν χρησιμοποιήσω 
«Πρακτική ’Εγκυκλοπαίδεια θ’ άποσταλη έλευθέρα ταχ. τε
λών είς τόν έμβάζοντα δρχ. έκατόν πρός τήν δ)σιν τής Ε γ 
κυκλοπαίδειας».

('Οδός Πειραιώς άριθ. 16 Αθήνας - Τηλ. 53.694

Κατοικία Διευθυντοΰ : Ζ α ΐμη  56 - Ά θ ή ν α ι
Διευθυντής τυπογραφείου : Κώστας Σερμπίνης Α κάμαντος 48



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΔΡΥθΕΙΣΑ ΤΩι 1841

Κεφάλαια Μετοχ. Mai Άηο&εματικά Δρχ. 1.205-000 0 0 0  
Καταθέσεις (xfj 31 Δεκεμβρ. 1936) » 10.103-000.000

Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Ο Ν  Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α  Ε Ν  Α Θ Η Ν Α 1 Σ  
Υ Π Ο Κ / Μ Α Τ Α  Κ Α Ι  Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Ε ΙΑ  Ε Ι Σ  Ο Λ Η Ν  Τ Η Ν  Κ Λ Λ Α Δ Α  

Υ Π Ο Κ / Μ Α Τ Α  Κ Α Ι Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Ε ΙΑ  Ε Ν  Α ΙΓ Υ Π Τ φ  
(Κάϊρον, ’Αλεξάνδρεια)

Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ ΙΤ Α Ι  Ε Ι Σ  Ο Λ Α Σ  Τ Α Σ  Χ Ω Ρ Α Σ  Τ Ο Υ  Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ο Υ

Ή  Εθ ν ική  Τράπεζα τής Ελλά δος  
έκτελεϊ πάσης φύσεως τραπεζιτικός έργασίας είς τό έσωτε- 
ρικόν καί έξωτερικόν ύπό έξαιρετικώς συμφέροντος δρους.

Δ έ χ ε τ α ι  κ α τ α θ έ σ ε ι ς  
(είς πρώτην ζήτησιν, έπί προθεσμία καί ταμιευτηρίου) 

μέ λίαν ευνοϊκά έπιτόκια.

H E L L E N I C  B A N K  T R U S T  C O M P A N Y
N E W - Y O R K .  5 ! M A I D E N  L A N E

Ίδρυθεΐσα ΰπό τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλ ά δος , 
συμφώνως μέ τούς νόμους τής Πολιτείας τής Νέας 
Ύόρκης, πρός έξυπηρέτησιν τών έν ’Αμερική Ελλήνω ν  
Κεφάλαια όλοσχερώς καταβεβλημένα Δολ. 1 .350 .000
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