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ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
τζ. ΚΑΪΜΗ

Ό  άπολογισμός τών τεσσάρων έκκλησιών πού έχουν προσφά· 
τως εικονογραφηθεί μέ τό σύστημα της δογματικής τεχνικής τής 
βυζαντινής παράδοσης μαρτυρεί δτι ή βυζαντινή εικονογραφία, αν 
εΐναι άλήθεια πώς πέθανε σάν τεχνική σχολή, ζεΐ τούλάχιστον σαν 
ένας βαθύς μυστικός ρυθμός πού ένσαρκώνει τήν πίστη τοΰ έλλη- 
νικοΰ λαοΰ Κατά πώς έννοεΐ σήμερα ό λαός τό ρυθμό αύτο τής 
θρησκείας του είναι άλλο ζήτημα. Αύιό πού ένδιαφέρει έν προκει- 
μένφ είναι νά παρατηρήσουμε δτι ό ρυθμός αύτός δέν επαψε να 
έξασκεϊ πάνω στήν ψυχή του λαοΟ μιά δυνατή έπίδρασή κι’ αν αύ
τός δέν διαισθάνεται τό βάθος του, αύτό δέν προϋποθέτει δτι πέ. 
θανε, άλλά τούναντίον μποροΰμε νά πούμε δίχως καμμια προκατά
ληψη, δτι πέθανε αύτός πού μπορούσε νά τόν νοιώσει.

Γιά νά λύσουμε τό δύσκολο πρόβλημα τής αιώνιας ζωτικ 
τητας τήο βυζαντινής τέχνης, θαπρεπε πρώτα-πρώτα, νά φ τά σ ου 
με χωριστά τήν τέχνη τής λατρείας άπό τήν τέχνη της ιδέας. Και 
τήν ίδεαλισπκή άκόμη τέχνη τής ’Αναγέννησης καλα-καλα δεν 
μπορούμε να τήν καταλάβουμε σήμερα.’Από τόϊζιόττο ίσαμε το Μι
χαήλ "Αγγελο καί τό θεοτοκόπουλο ύπάρχει γιά τους 
καλλιτέχνες Sva άδιαπέραστο μυστικό. ’Ά ν  τήν ιδια τή βέβηλη 
τέχνη, πού εΐναΐ σήμερα σέ άποσύνθεση, τόσο στό περιεχόμενο δσο 
καί στά τεχνικά μέσα, δέν μποροΰμε νά τήν καταλάβουμε, ποσο 
μάλλον τή βυζανανή τέχνη, πού στάθηκε σύμβολο της λατΡε̂  
καί τοΰ πολιτισμού μιας ™ λύ  περασμένης περιόδου. Είναι πολυ



άστεΐο λοιπόν νά δείτε σήμερα στήν ’Αθήνα μερικούς πού μόλις 
επιασαν νά βάλουν μπογιές στό μουσαμά, νά άντιμετωπίζουν μέ τή 
μεγαλήτερη ευκολία τοθ κόσμου, τό δύσκολο αύτό πρόβλημα, καί 
νά μιλάνε γιά τό θάνατό της ένώ δέν είναι σέ θέση νά νοιώθουν 
τή ζωντάνια της. ’Ά ς  βάλουμε λοιπόν τά πράμμστα στή θέση τους. 
*Η 'Αγιογραφική έλληνική παράδοση δέν μπορούμε νά ποΟμε πώς 
πέθανε παρά μόνο πώς έγκαταλείφτηκε στούς άγράμματους τεχνί
τες, οι όποιοι φυσιολογικά, μή μπορώντας νά μποΟν στό βάθος μιάς 
μεγάλης τεχνικής έπιστήμης, άντιγράφουν τίς έπιπόλαιες ρούσσικες 
καί διάφορες εύπρωπαϊκές άγιογραφικές στάμπες.

Έ δώ  χρειάζεται καί μία παρατήρηση. 'Ό ταν λέμε άγιογρα- 
φική παράδοση δέν έννοοΟμε άμεσα τήν τεχνική της άλλά κυρίως 
τό σκοπό της. Οί άγράμματοι άγιογράφοι τοθ αγίου "Ορους πι
στεύουν καί ζωγραφίζουν μόνον άγιογραφικά θέματα καί τδχουν 
γιά ντροπή νά καταπιάνονται μέ βέβηλα τέτοια. ’Ά ρ α  ήθικώς εί
ναι γνήσιοι άγιογράφοι. ’Ά ν  οί έπιστήμονες ζωγράφοι στήν ’Αθήνα 
πού δέν μπορούν νά δουν τά πράμμανα παρά άπό τό πρίσμα τής 
επιστήμης, δέν έχουν ύπ’ όψη τήν ψυχική κατάστασή του δημιουρ
γούν καί δέν μπορούν νά καταλάβουν δτι £να εργο είναι πρώτα 
ποίηση καί έπειτα τεχνική, αύτό δέν θά πει δτι ή άγιογραφία στα
μάτησε τό δρόμο της καί δτι δέν άποκλείεται μιά μέρα ή κατώτερη 
ποιότητα τής Ολης νά γίνει γνήσια καί νά ξαναδεθεΐ μέ τό νήμα 
τής βυζαντινής παράδοσης πού έχει κοπεί. Καί αύιό μπορεί νά γί
νει μέ τό μυστικό σύνδεσμο τοΰ άγράμματου τεχνίτη πού πιστεύει 
στή θρησκεία καί τοΰ έπιστήμονα πού πιστεύει στή γνησιότητα τής 
πλαστικής έπιστήμης. Αύτός ό σύνδεσμος άρχισε ήδη νά δίνει τά 
πρώτα συμπτώματά του στόν τόπο μας. Πολλοί νέοι τέτοιοι σπου
δασμένοι ζωγράφοι άρχίζουν μέρα μέ τή μέρα νά έχουν περισσό
τερη συνείδηση τοΰ ρυθμοΰ τής δογματικής σύνθεσης. Είναι άστή- 
ριχτη ή ιδέα πώς ό έπιστήμων ζωγράφος δέν πρέπει νά άνακατεύε- 
ται μέ τήν άγιογραφική τέχνη έπειδή δέν άνήκει στή σχολή αύτή, 
άφοΰ ή ι’δια ή σχολή έχει τόση άμεση άνάγκη τής βοήθειας του, 
γιά νά άνυψωθεΐ. Ή  βυζαντινή τέχνη έξω άπό τήν άγιογραφική 
της ιδιοσυγκρασία μένει μιά άμόλυντη πλαστική έκφραση ένός πε
ρασμένου πολιτισμού πού βάσταξε άρκετούς αιώνες, ώς πειραμα
τικό θεμέλειο τής τέχνης τής λατρείας σέ πολλούς λαούς. Ώ ς  τέ
τοια δέ μπορεί παρά νάχει δλα τά συνθετικά καί συμβολικά στοι
χεία τής μεγάλης πλαστικής τέχνης ή όποία ορθώνεται ψηλά, άπό 
κάθε άτομική προσπάθεια, σάν ζωντανό θεμέλιο έμπνευσης. Τό 
άτομο δέν μπορεί νά άνυψωθεΐ στά άληθινά μυστήρια τής τέχνης

άν πρώτα δέν μπει στό βάθος τής σύμβασης. Αν  προσ^εχιs κσ λ *  
θά δείτε δτι ό εύσυνείδητος άγιογράφος πού παραβιάζει τή βυζ 
τινή τεχνική, κατά βάθος δουλεύει πάνω στόν τύπο της, τόσο στό 
θέμα δσο καί στή μορφή γιατί τό δρθόδοξο δόγμα ε ίνα ι πολυ δε
μένο μέ τό γνήσιο βυζαντινό πολιτισμό και δέν το τάραξε άκ μ 
κανένα ρεΰμα τής ’Αναγέννησης. Επομένως μπορούμε να πούμε 
πώς δτι κι’ άν φτιάνει ό άγράμματος άγιογράφος είναι κατ ου
σίαν μασκάρεμα τής βυζαντινής άγιογραφίας. Τωρα πιά™ ντσς 
τήν έπιστημονική μεριά τής βυζαντινής τέχνης, ρωτάμε. Τι όφέ- 
λεια μπορεί νά άποδώσει αύτή στή βέβηλη τέχνη, αν σαν άγιογρα
φία, άς υποθέσουμε, είναι καταδικασμένη εις θάνατον ;

Ή  έπίδρασή της στήν περίπτωση αύτή δέ θάναι άμεση άλλα 
έμμεση δπως μπορούμε νά τό κ α ταλάβουμε, έν μέρει,άπο τό παρ 
δείγμα τοΰ Τζιόττο. Ή  μεταρρύθμιση πού εκαμε ό * Αγιος Φραγ
κίσκος τής ’Ασσίζης, στό Μεσαιωνικό Χριστιανισμό, στάθηκε ή αι
τία πού ό Τζιόττο διαισθάνθηκε καί τή μεταρρύθμιση της ιτα 
κής άγιογραφίας πράγμα πού τό πέτυχε μέ τή λαϊκή ιταλική τέχνη 
πού έμαθε στά βουνά του δταν βοσκοΰσε τά κοπάδια του κ α ι  πολυ 
ούσιαστικά δέν έκαμε άλλο άπό τό νά δουλευει μέσα στό βάθος 
του ρυθμοΰ τής βυζοντινής τέχνης, ή όποία στήν έποχη του ητανε 
άκόμα ζωντανή παρώδοση καί ό Ιδιος έμυήθη στή σχολή αυτη. Αν  
πιάσουμε νά έξηγήσουμε τήν τέχνη τής λατρείας, θα προκυψει π 
αύτό καί μιά έξήγηση τής λαϊκής τέχνης θεμέλιο να πούμε της βέ
βηλης τέχνης. *Η τέχνη τής λατρείας τής ΑΙγυπου έπεβληθηκε στήν 
άρχαία Ελ λ ά δα , δπως έπεβλήθηκε ή Βυζαντινή τέχνη στή Μ ε
σαιωνική ’Ιταλία. Αύτές οί τέχνες έξάσκισαν μεγάλη έπίδρασή στά 
ξένα έκεΐνα κλίματα, ώστε προκάλεσαν τήν άντίδραση δλων των 
ζωντανών λαϊκών στοιχείων. ’Έ τσ ι βγήκε τό έλληνικό αγαλμα μέ 
τήν ηδονική μορφή του. Διακρίνεις δμως μέσα του την αυστηρή 
Αιγυπτιακή τεχνική άπό τήν όποία δέν άπολυτρωθηκε παρα μόνο 
κατά τήν ίδεαλιστική περίοδο. Μέ τόν ϊδιο τρόπο διακρίνουμε μέσα 
στόν Τζιόττο, πού οί μορφές του καθρεφτίζουν το χαρακτήρα 
τοΰ ’Ιταλικού λαοΰ, τήν ισχυρή έπίδρασή τής Βυζαντινής τεχνικής^ 
Κατ’ ουσίαν ή τέχνη τοΰ λαοΰ έξελίσεται σέ χωριστή άρμονία με 
τήν άριστοκρατική τέχνη. Μέ τήν άμοιβαία αύτή έπαφή δυναμωνε-
ται καί έξελίσσεται ή τέχνη. ^

Τό Είκοσιένα μάς άποδεικνύει πώς ή λαϊ<ή ψυχή στήν^ Ε λ 
λάδα έννοιωθε τό δεσμό της μέ τήν άγιογραφία γιά τοΰτο κ ένί- 
κησε ώς σύλληψη τής τέχνης καί τής ποίησης, ένίκησε συνάμα και 
ώς πίστη. Ό  κακός Ακαδημαϊσμός δμως έπειτα και ή Ρωσσική



ψευτοσγισγραφία ήρθαν στή μέση καί κατέστρεψαν ίήν άγιογρα
φική άγνότητα καθώς καί τήν ίδια λαϊκή τέχνη. Ά π ό  δώ προέρχε 
ται ή παρεξήγηση γιά τό θάνατο τής βυζαντινής τέχνης. Ό  λαϊκός 
ζωγράφος Θεόφιλος έκανε καλά έργα έπειδή είχε ΰπ’ όψη του τό 
φτιάξιμο τής βυζαντινής εικόνας ή τούλάχιστον τήν καλή ζωγρα
φική τής Αναγέννησης, δούλεψε δμως ύπακούοντας πάντα στή 
λαϊκή του παράδοση. Βλέπομε λοιπόν δτι ή πραγματική δημιουργία 
βγαίνει άπό τήν έπαφή τών άντίθετων στοιχείων (τοΰ άγροτικοΰ 
καί του άριστοκρατικοΰ) καί στή μέση τών δύο άκρων αύτών υ
πάρχει μιά άτέλειωτη καί ποικίλη ιεραρχία τεχνών ή σχολών. Τί 
είναι ή ζωγραφική άν συγκινεϊ μόνο τό χρώμα ; "Η  άν μάς κολα
κεύει μόνον ή μορφή δίχως νά συμβολίζει τίποτε άλλο ;

Είναι βέβαια άλήθεια δτι τό θεμέλιο τής πλαστικής τέχνης 
είναι νά μάς γοητεύει μέ τό χρώμα της (λάβετε ΰπ’ όψη σας δτι 
καί τά γλυπτά σκοπεύουν νά μάς συγκινοϋν πλήρως μέ τό χρω
ματισμό). Ά λ λ ά  ’ίσα - ϊσα γοητεύει πλήρως μιά ζωγραφική δταν ή 
μορφή πετυχαίνει μέ τά μέσα της, νά μάς ύποβάλλει ένα ηθικό 
σκοπό δηλαδή νά μάς ιστορίζει καί νά μάς συγκινήσει μαζί. ’Ίσ α  
ίσα γι’ αύτό έπειδή υπάρχει ή άτέλεια σέ κάθε μέρος τής έκ
φρασης ή φύση μάς προίκισε μέ διάφορες αισθήσεις ώστε νά δημι
ουργήσουμε μέ αύτές τίς διάφορες τέχνες γιά νά συμπληρώνει ή 
μία τήν άτέλεια τής άλλης. "Ετσι ή πλαστική δέν μπορεί παρά νά 
συμπληρωθεί μέ τήν άτέλεια τής λογικής. ’Ά ν  ιστορίσουμε λόγου 
χάριν μέ λόγια τό Είκοσιένα θά νοιώσουμε τους πόθους καί τις 
σκέψεις τής εποχής έκείνης, οί μορφές δμως άμεσα θά άπο- 
δώσουν τή λάμψη καί τό μεγαλείο τής έποχής. 'Η  άμεση πραγμα
τικότητα, τά συμβάντα τής ζωής δηλαδή, δέν έχουν περιεχόμενο 
γιατί δέν έχουν τραφεί καλά άπό τό πνεΟμα μας, τά γεγονότα 
δμως έχουν περιεχόμενο γιατί έχουν ζυμώσει μέσα μας μία μορφή 
καί ένα ρυθμό καλά διαμορφωμένο, ποΰ ή τέχνη γιά νά έκφράσε1 
τήν άμεση πραγματικότητα τά έκμεταλλεύεται. Στήν περίπτωση 
αύτή δέν ύπάρχει ζήτημα ρεαλισμού καί μή ρεαλισμού στήν τέχνη 
άλλά ύπάρχει ζήτημα πραγματικότητας.Σκοπός είναι νά έκφράζουμε 
τήν πραγματικότητα αύτή πιστά διά μέσου τών μορφών καί τοΰ 
ρυθμοί) τοΰ πνεύματός μας. Έ τ σ ι ή έλληνική τέχνη μέ τήν πάλη 
τών θεών, ήθελε νά έκφράζει τήν πραγματικότητα τής έποχής της. 
Οί μορφές τών γεγονότων αύτών συγκεντρώνονται ώς συμβάσεις 
καί κάθε άτομο τίς διαμορφώνει μέσα του σύμφωνα μέ τή νέα 
στροφή. Οί άτομικές προσπάθειες έξω άπό τή σύμβαση αύτή έχουν 
κατά τή γνώμη μας αισθητική μόνο άξια.

Νεκρολογία
Μέ τό καπέλλο πάντα σου στραβογυρμένο 
πάνω άπ’ τή μακρουλή σου άλέγρα φάτσα, 
μέ τό ΰφος σου τό περιφρονημένο, 
μέ τήν ειρωνική σου άλλόκοτη γκριμάτσα,

διάβαινες γλήγορος τούς δρόμους τόσα χρόνια 
κι’ άνήσυχος τριγύριζες στά γνώριμα γραφεία, 
μοιράζοντας εύγενικά τήν καταφρόνια 
σ’ δσους φτηνά πουλούσανε τήν αύστηρή σοφία.

Σύχναζες πάντα μέ ποιητές, μέ θεατρίνους 
κ ’ έφερνες στις κουβέντες τους τή ζαλιστή σου φούρια, 
περιγελούσες φωνές, σχήματα κ’ έμμετρους θρήνους 
κι’ άφινες, στρίβοντας, χρησμούς τά καλαμπούρια.

Καί τό γινάτι σου άγαθό εΐταν χαμογέλιο.
Τί κι’ άν κρυφό ή ύπαρξή σου έσταζε κλάμα 
σάν ταραζόταν τής ψυχής σου τό θεμέλιο 
μέ τό παλιό τρυφερό τής ζωής σου δράμα ;

Τώρα σάν ήρωας τραγικός, πρός τ’ άθλο πάς ταξίδι..·
Μά νά, μαρμαρωμένη ή ϊδια ειρωνική γκριμάτσα
κάτου άπ’ τό σφαλιστό σου ματοφρύδι
στΑς όψης σου άπλωμένη τή μπουνάτσα.

1 Ύ  Ρ Η Γ Α Σ  Γ Κ Ο Λ Φ Η Σ



ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ
Η Λ Ι A  Β Ε Ν Ε Ζ Η

“ Ενα  άσπρο σύννεφο ταξιδεύει άπάνω άπό τό Λυκαβητό. 
Στή ρίζα τοθ μεγάλου βράχου κάθομαι ξαπλωμένος καί τό παρακο
λουθώ. Ταξιδεύει κατά τά δυτικά, πρός τήν ’Ακρόπολη. ’Αλλά προ
τού φτάξει ώς έκεϊ, σιγά-σιγά διαλύεται μέσα στό γαλάζιο βάθος 
άπό τό άγέρι πού θά φυσά ψηλά.

Ά π ό  τοΰτο τό μικρό έπεισόδιο κινημένη ή αίσθηση προσπα
θεί νά διακρίνει τό χαρακτήρα αύτοΟ τοΰ λόφου άπό τόν ίερό βρά
χο μέ τόν Παρθενώνα. Έδώ , στό Λυκαβητό, περισώθηκε τό εργο 
τοΰ θεοΰ. Τό δέντρο δένει τό φύλλωμά του καί ξεκουράζεται, ορ
γανικά άρμονισμένο μέ τή γή, τά χαμολούλουδα έστρωσαν τό χώ
μα μέ χρώματα πού λαμποκοπούν μές τό φώς, ό βράχος έμεινε 
άκατέργαστος δπως οί βράχοι στά βουνά τοΰ κόσμου. Γιαύτό έδώ 
έπάνω, στήν καθαρή ΰλη τοΰ άττικοΰ τοπίου, είναι εύκολο νά ξε
κουραστεί τό σώμα τοΰ άνθρώπου, νά καθαρίσει τή συνείδηση, νά 
άποφασισθοΰν μέ αύτοβουλία γενναίες πράξεις.

"Ομως έπάνω στήν Ακρόπολη τίποτα άπό τοΰτο τό φυσικό 
κλίμα δέ μπόρεσε νά περισωθεί. ’Ισχυρότερη άπό τήν άντοχή τοΰ 
τοπίου έστάθηκε ή παρουσία τοΰ άνθρώπου Τό εργο του έξουδετέ- 
ρωσε δλα τά φυσικά γεγονότα καί άπομονώθηκε άπό αύτά κυριαρ
χικά. Απομονώθηκε. Έ δώ  άπάνω είναι άδύνατο νά δεθεί καί νά 
Ισορροπήσει μέ τό έργο τοΰ άνθρώπου, ένα δέντρο, ή πράσινη γή* 
ένα φύλλωμα. Αύτή ή άπομόνωση είναι ή άφορμή πού ή Α κ ρ ό 
πολη, κοιταγμένη άπό μακριά ή άπό κοντά, δίνει τήν έντύπωση πώς 
ταξιδεύει. Γιαύτό νομίζω. Γιαύτό καί νά άναπαυθείς είναι άδύνατο 
έκεϊ άπάνω. Γιατί ή τέχνη τών άνθρώπων έγινε γιά νά τούς ταρά
ζει καί νά τούς συνθλίβει. Ποτέ δέν ξεκουράστηκα άπό ένα έργο 
τέχνης. Πλησίασα μέσο του, μονάχα τή μοίρα του, τή μοίρα τοΰ 
κόσμου.

Ακουμπισμένος στήν κορυφή τοΰ βράχου στό Λυκαβητό, κά
θομαι καί περιμένω τή νύχτα. Τότε, δταν αύτή ή έξαίσια πόλη φω- 
τισθεί κάτω άπό τά πόδια σου, είναι πιό εύκολο νά συλλάβεις τό· 
ρυθμό της.

Βλέπων ένα άνθρωπο πού άνεβαίνει μέ άργά βήματα καί έρ~

χεται πρός τά έδώ. Κάθε τόσο σταματά καί κοιτάζει. ΕΤναι φανερό 
πώς δέν είναι οικείος αύτοΰ τοΰ χώρου, θά  έρχεται, φαντάζομαι, 
άπό κανένα νησί τοΰ πελάγου μσς, άπό καμμιά άλλη άκρη.

Ναί άπό μιά άκρη ερχόταν. Κοίταξα μήν κάνω λάθος, άλ
λά δέν έκανα. Εϊταν ένας Γιαπωνέζος κοντός, νέος άντρας, φυσι 
κά κίτρινος.

Τί έγύρευε έδώ έπάνω αύτός ό άνθρωπος που ξεκίνησε άπό 
τόσο μακριά ; Έγύριζε άπληστα τά μάτια του σ’ δλα τά σημεία, 
κατά τίς Φλέβες, τόν Αιγάλεω, τόν Υμηττό, άλλά άπό τήν άκίνητη 
έκφρασή του δέ μπορούσα νά μαντέψω τά αισθήματα πού δοκίμα
ζε. Ό  ή λ ι ο ς  βα σ ίλευε. ’Έλαμπε κάτω κατά τή Σαλαμίνα, έβαφε
μέ έλαφρά χρώματα τήν πλαγιά τοΰ Ύμηττοΰ.

’Ά ς  εϊταν μπορετό, έλεγα, νά μαντέψω τί γίνεται τούτη τή 
στιγμή μέσα σ’ αύτόν τόν άνθρωπο. Σ ’ αύτόν τόν έρημο άνθρωπο. 
Πώς μποροΰσε, άραγες νά άντέχει στή νοσταλγία τοΰ τόπου του, 
δτα ν αύτός ό τόπος είναι στήν άλλη άκρη τοΠ κόσμου. Κι επειτα 
έδώ μόνος άπό τούς όμοιους του, πώς γινόταν νά μή φοβαται; Αυτο 
πώς άντεχε καί δέ φοβόταν;’Έφταξε, άραγες,άληθινά νά έξημερωθεί 
τόσο τό άγρίμι αύτό, ό άνθρωπος ,

’Ά ς  γίνει ποτέ νά μή φύγω άπό τή γή αύτή. Μικρός εΐχα 
δπως δλοι τήν έπιθυμία τοΰ ταξιδ^ΰ, τώρα καταλαβαίνω πόσο 
τούτη ή έπιθυμία είναι άνάγκη έφήμερη στήν περίοόο τής ζωής 
πού ό άνθρωπος ξιπάζεται άπό έξωτερικές έντυπώσεις, δμως τωρα 
μπορώ νά έννοώ περισσότερο τή μοίρα μου, γι αυτο στον Υμηττό 
μπορώ νά βλέπω δλα τά βουνά τοΰ κόσμου καί στούς άνθρωπους 
πού μέ τριγυρίζουν τούς άνθρώπους δλου τοΰ κόσμου.

Ή  νύχτα άρχίζει νά πέφτει. Παρακολουθώ τά βήματα του 
Γιαπωνέζου πού σιγά - σιγά άπομακρύνονται. Τά παρακολουθώ ώς 
πού χάνεται μές τή νύχτα.

Τήν έπαύριο διαβάζω στις άπογεματινές έφημερίδες τό συ
νηθισμένο αύτοκινητικό δυστύχημα. Στή φωτογραφία τοΰ θάματος 
πού δημοσιευόταν άναγνωρίζω καθαρά τόν έρημο άνθρωπο τοΰ 
Λυκαβητοΰ. Οί έφημερίδες έδιναν δλα τά στοιχεία του. Ειταν άκό- 
λουθος τής ’Ιαπωνικής πρεσβείας.Έγραφαν πώς τό σωμαr του ταρι- 
χεύθηκε γιά νά σταλεί στήν πατρίδα του, νά άναπαυθει κοντά
στούς προγόνους του.



Καστέλλα
Στό Φάληρον άπό ψηλά, στήν κρεμαστή Καστέλλα 
οί βίλλες της πυκνόσπαρτες, σήμερα, ώς χθές άριές, 
σάν τούρτες ώς τήν ύστερνή κι5 άπλή της χαμοκέλλα, 
σάν τροΰλοι, στέγες ροκοκό, πού άφίσαν οί στεριές.

Τό θρίαμβο τοθ φωτός, μηνούν, ή τής σκιάς τό δείλι 
σάν άνεβαίνει άπ’ άντικρύ τοϋ ‘Υμηττού κορφή 
κι’ άνάβει τοΰ προφήτ’ Ήλία τό θαμπερό καντήλι 
σάν μαγικός άσκητευτής, ίέρεια λές κρυφή.

Τότε κ’ έσέ τό κΟμα σου όλάφριστο φουσκώνει, 
γαλάζιε δρμε τοθ πλατειοΟ γλαυκοΟ ΣαρωνικοΟ, 
στις σοροκάδες τίς κρυφές, τίς σύρτες σά νυχτώνει 
στά κράσπεδα τών Τζιτζιφιών καί τοθ Ελληνικού.

Στό λατρευτό πανόραμα κτιρίων μαρμαρένιων, 
καί στό χιμαιρικό καρνέ, γλυπτό κατεβατό, 
ταμμάτων άφιερωτών, ναών περιστερένιων 
πάνω άπό άκτή πού οί άφροί στήνουν χορό ρητό.

Τότε κ' έσύ πού ντύνεσαι, τήν δυσμική πορφύρα 
Καστέλλα παντατάξειδη σ’ άνέμους καί καιρούς, 
φρούριο, καστέλλι πυργωτό, φρεγάδα σύ, συσπείρα 
στοΰ κύματος τό φλοίσβιμα τούς ζεφυροχορούς.

Τό θέρος, τό φθινόπωρο, τήν άνοιξη σέ μπάτη 
πνοές, σέ μάγα δειλινά, ήλιόφωτα αύγινά, 
τό παραθύρι ξέφωτο καί καρσινό τό μάτι, 
σάν σέ θωρεϊ νά πλέεις σέ χρωμαφρών κλωνιά.

Γραμμή, σειρά δαντελλωτή, στοϋ κόλπου τά μουράγια, 
σάν πυργωτόν άνάθημα, άρχαίου θεού βωμό, 
σάν πολιτεία, πού νέκρωσε καί μένει όρθή τρισάγια, 
τριήρης, τρίκροτο άφιστό, σέ νεωρείου ρυμό.

Παιχνίδι θεοφάνειων ή Κάλλαντων βαπόρι, 
έτσι σέ βλέπω κάποτε, μέσ’ στήν άστροφεγγιά, 
τάχα, γι’ άλλου, γιά Βενετιές, μάγες νά βάνεις πλώρη, 
δίχως κουπιά καί λύνοντας ηλεκτρικά σχοινιά.

Μέ τό τραμβάϊ σου, λαμπρή καί φωτεινή το βράδυ, 
πεντηκοντόρα, σκέπαλη, μαγειά φωτός άχνου, 
στής Φρεαττύδας ν’ άκουμπας τό λικνισμένο χάδι, 
μαζί ν’ άράξτε στούς γυαλούς τοΰ έβδομου ούρανού!

Ρ ΩΜΟΣ  Φ Ι Λ Υ Ρ Α *

Ν Ε Ο Ι  Π Ο Ι Η Τ Ε Σ

Ό ρθρος ψυχής
V

Στήν κώχη αύτή πού κάκου τήν ειρήνη 
στήν προσευχήν έπόθησα νά βρώ, 
έσέ, δειλή παρθένα καρτερώ 
γιά’νά μοϋ πιεις σά δρόσο τήν όδύνη.

Τής άϋλης όσμής σου ή παρουσισ 
ποΰ σάν θυμίαμα σκορπιέται έσπερινο 
τόν ποθητό θά φέρει έξιλασμό 
σέ κάθε τής ψυχής μου άκολασία.

Κι δσοι γιά σένα θ’ άναβρύσουν τόνοι 
καί χαρωποί οτό σιήθος μου ρυθμοί, 
στόν άργαλειό τοΰ σΐίχου μου δετοί 
χρυσή θά ύφάνουν τοΰ κορμιοΰ σου ζώνη.

Τ. Ν. Γ Ι  ANN A PA X



Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Γ ΙΩ Ρ Γ .  Δ Ε Λ Ι Ο Υ

Τά βλέμματά τους διασταυρώθηκαν. Καί στό πρόσωπό του 
θαρρούσε πώς έβλεπε τόν ιδανικό καί άποσδόκητο φίλο μιάς άπο- 
γευματινής περιπέτειας — πάνε τώρα δέκα περίπου χρόνια— πού της 
είχε δώσει τήν ευκαιρία νά γνωρίσει, νεαρώτατη άκόμα, έκεϊνες τίς 
άλησμόνητες παραδεισιακές στιγμές, ποΰ δέν είναι πάντα εύκολο 
νά μετουσιώσει καί νά μεταγράψει κανείς έστω καί μέ τή μεσολά
βηση τής πιό ποιητικής φαντασίας. 'Ύστερα παρακολουθούσε τις 
άπλές κ έκφραστικές χειρονομίες του, καί προσπαθούσε νά συλ- 
λάβει τις γραμμές γιά ν ’ άνακαλΰψει όμοιότητες καί άναλογίες στό 
πρόσωπό του. Τότε— σκέπτονταν— είχε ένα μουστάκι ψαλιδισμένο, 
πυκνό καί μαΰρο. Τώρα τόν έβλεπε ξυρισμένο. Τότε τής φάνηκε 
άντρας έπιβλητικός καί ώραίος. Τώρα τόν έβλεπε σάν πολύ νεώτε- 
ρο. Ή  ίδια φυσικά χωρίστρα στή μέση, κάπως πιό πλατειά ίσως, 
τωρα πού είχαν άρα.ώσει τά μαλλιά του· καί ή μόνη έξωτερική 
διάφορά ήταν πώς τώρα φορούσε γυαλιά· δμως κάτι γυαλιά λεπτά 
μέ όλοστρόγγυλους φακούς, κρυστάλλινα, δίχως πλαίσιο, συγκρα - 
τημένα άπό μιάν άνεπαίσθητη χρυσή λαβή στή μέση, δμοια μ’ έκεΐ* 
να πού φορούν, σάν άπό σεβασμό στήν έπαγγελματική τους πα
ράδοση κάποιοι γιατροί ή κάποιοι δασκάλοι. Εκε ίνο ι οί κυρτοί φα
κοί πού αστραφταν σέ κάθε στροφή, έδιναν σιό πρόσωπό του κά 
ποιαν αίγλη καί κάποια στιλπνότητα.

Μέ κάποια προσπάθεια, βέβαια,θαρροΰσε πώς μπορούσε νά 
συμπληρώσει καί νά θυμηθεί τά δσα τής έλεγε τότε. «Μπροστά 
στή γυναίκα νοιώθω τόν έαυτό μου νά διχάζεται κατά έναν τρόπο 
περίεργο. Αλλοτε μέ κυριεύει ένας σεβασμός ίερός, οά νά έπιβάλ- 
λει μέσα μου τή σιωπή σέ κάθε πάθος. Είναι σά νά βρίσκει τότε 
τόν καιρό νά έπιβληθεί άγνός καί παρθενικός ό τύπος τής ιδανικής 
γυναίκας πού πάντα άναζητοϋμε γιατί κρύβει τή μοίρα μιάς μυ
στικής εύτυχίας. Κι’ άλλοτε πάλι νιώθω μιά παρόρμηση τρελλή πού 
γκρεμίζει κάθε έμπόδιο, έτσι σά νά θέλω νά φτάσω τό γρηγορώτε- 
ρο στήν κατάκτηση καί στό πάθος».

Πέρασαν τόσα χρόνια άπό τότε καί νόμιζε πώς ήχοΰσε μέσα 
της τό νόημά τους. θυμήθηκε τά περιστατικά καί τίς συνθήκες. Έ -

πέστρεψε άπό τήν κωμόπολη δπου ήταν τοποθετημένη δασκάλα. 
Κατέβηκαν μαζί στό σταθμό καί πήραν τόν άνήφορο. Χιόνιζε άπό 
μέρες. Ή  έκταση ήταν κατάλευκη. Ή  υψομετρική διαφορά ήταν τέ
τοια πού τά εΐσόγεια τών σπιτιών έρχονταν στή μοίρα τοΰ υπο
γείου. Κ ι’ δμως έκείνο τό ύπερβολικά άφθνο χιόνι δέν προκαλοΰσε 
καθόλου τήν αίσθηση τοΰ κινδύνου. Τό κρύο μόλις γίνονταν α ι
σθητό. Ή  περιοχή αυτή δέν έχανε τίποτε άπό τή φήμη πού καλ
λιεργούσαν— μέ τή συνέργεια έννοείται τοΰ φωτεινού καί γαλάζιου 
ούρανοΰ— τά τουριστικά φυλλάδια. Τό τελευταίο μέρος έκείνης τής 
παρατήρησής του, πού τής γίνονταν στό τραίνο σάν έξομολόγηση 
— καθώς μάλιστα νόμισε πώς Ιδιαίτερα τονίσθηκε— τής έδωσε τήν 
έντύιτωση πώς είχε τή θέση μιας βολιδοσκόπησης, μιάς έμμεσης 
άπόπειρας νά τήν πλησιάσει περισσότερο.

Σέ άραιά μόνο διαστήματα συναντούσαν κέδρους καί πεύκα 
κατάφορτα άπό χιόνι. Κείνη ή θεία άνταύγεια πού έκτείνονταν 
μπροστά τους, διάλυε σά νά έξαφάνιζε κάθε γραμμή, πού μολα
ταύτα ποθοΰσαν κ ’ οί δυό τους νά συναντούσαν, σά μιά βεβαιό
τητα καί σάν ένα σύνδεσμο μέ τήν πραγματικότητα. "Ολα  τά γύρω 
έξαφανίζονταν σά νά άφομοιώνονιαν μέ τό άπειρο καί σά νά 
συγχέονταν μέ τό λευκό. Τό βλέμμα δέν έπεφτε πέρα μονάχα 
έπάνω σέ κάτι τό άμορφο. Προτού πλησιάσουν τά πρώτα σπίτια 
τοΰ χωριοΰ δπου στήριζαν κάποιες έλπίδες νά εΰρουν άσυλο— τό 
καταφύγιο δά τής άπροσδόκητης ευτυχίας της— έστρεψε κι’ άντί- 
κρυσε τό τοπίο στήν καθολική του προσφορά καί δψη. Μιά άποψη 
μαγική καί ταυτόχρονα κωμική.

Τό τοπίο είχε πάρει μιά γελοία μεταμφίεση σάν βγαλμένη 
άπό ένα παραμυθένιο κόσμο. Συλλογίζονταν τήν άστάθμητη σιωπή 
πού τούς τριγύριζε τήν ώρα πού έκλειναν τήν πόρτα τής κάμαρας 
κ ’ έμεναν μόνοι. Ή  ’ίδια κείνη στέγη δέν τής πρόφερε τώρα καμ- 
μιάν έγγύηση φιλοξενίας. Μάλλον ήταν σά μιά άπειλή στοιχειώδη 
καί σιωπηλή πού τής έκανε ν ’ άναλογίζεται τή θανάσιμη άδιαφορία 
τοΰ μικροΰ καταφύγιου.

Πλησίασε στό παράθυρο, θαρροΰσε πώς έκείνο τό θείο καί 
λευκό κενό πίεζε τά τζάμια. ’Εκείνη τή στιγμή είχε δύο έπιθυμίες. 
Μόνο πού δέν ήταν σέ θέση νά ξεχωρίσει πιά άπό τίς δυό ήταν ή 
πιό ισχυρή. 'Η  μιά ήταν νά μείνει όλομόναχη μέ τίς σκέψεις καί 
τίς ονειροπολήσεις της μιά φοβερή έπίδρασή πού τής είχε κληρο
δοτήσει ή άπομόνωσή της κ ι ’ ό περιορισμός στά σχολικά της κα
θήκοντα. Καί ή δεύτερη, δχι λιγώτερο προληπτική, ήταν νά γνώριζε 
άμεσα κι’ όριστικά τίς βαθύτερες προθέσεις αύτοΰ τοΰ συνοδού της



πού εΐχε κατακτήσει κιόλας δλη τή συμπάθειά της. Πάντα ή γυ
ναίκα στηρίζει ένα μεγάλο ποσοστό τής τύχης της στό μοιραίο 
καί τό άπροσδόκητο. «’Ά ς  κάνω τήν άπόπειρα. Ποιός ξέρει ; μπορεί 
νά τόν τυλίξω!» Κ Γ  άλίμονο ! Οί κάιτοιες περιπτώσεις τής άλήθειας 
πού κρύβει ή σκέψη, δέν κάνουν καί τόν κανόνα. Συχνά ή γυναίκα  
βγαίνει γελασμένη. Τά τελευταία λόγια του— λίγο πρίν άποχωρι- 
στοΟν— άναπτέρωναν δλες τίς χαρές κι’ δλες τίς κρυφές έλπίδες 
της. Μά τό δνειρο κράτησε ώς τίς πύλες τής πολυτάραχης πόλης.
Υστερα τό άρπαξε ή πραγματικότητα καί τό ξεκουρέλιασε. Δέν 

έμειναν άπό αύτό παρά τά άσύνδετα ίχνη τής μνήμης τους. Μέσα 
στή διάρκεια τοΰ χρόνου κάιτοια βιωμένα πράγματα πού ζητουμεν 
έπίμονα νά συλλάβουμε τήν άλήθεια τους, είναι φυσικό ν ’ άπο- 
κτοΰν διαστάσεις καί νά μδς κρατούν σ ’ ένα σύνδεσμο στενώτερο 
μέ τό παρελθόν Δέν άποκλείεται βέβαια νά πλανήθηκε θέλοντας 
νά συναντήσει όμοιότητες καί άναλογίες στό πρόσωπο τοΰ κυρίου 
τήν ώρα πού διασταυρώθηκαν τά βλέμματά τους.

Γ ρηοΰλες
"Ο ταν περνάτε μέ σκυφτά 
κορμιά μέ τά τρεμουλιαστά 
σας βήματα
μέ τίς ματιές σας τίς θολές, 
σά ν ’ άγναντεύουνε δειλές 
τά μνήματα.

Μέ τό χαμόγελο τό άχνό 
πού λές γυρεύει ταπεινό 
συχώρεση,
καί μιά μικρή - μικρή γωνιά, 
στή ζωή, κι άκόμα μιά σταλιά 
συμπόνεση.

Πόσο ή καρδιά μου λαχταράει 
κι οδυνηρά σάς άγαπάει, 
γερόντισσες,
πλούσιες ή γρηοΰλες τοΰ σωροΰ 
πού είστε γιά μένα τοθ καιρού 
οί άρχόντισσες.

’Άγνωστες γρηές,στήν ξεΦητειά 
μέ μιά άπορία μέσ’ στή ματιά 
σταθήκατε,
πρόθυμο στήριγμα πολλές 
φορές, στό χέρι μου, δειλές 
σάν βρήκατε.

Τό μυστικό μου λέω. θαρρώ  
τή γρηά μου μάννα πώς θωρώ 
νά όρθώνεται...
Κ ’ ίσως τό χέρι της μακρυά 
γυρεύοντας παρηγοριά 
ν’ άπλώνεται...

ΙΩΑΝΝΑ Μ π Ο Υ Κ Ο Υ Β Α Λ Α  Α ΝΑ ΓΝ ΩΣ ΤΟ Υ

ΠΛΑΣΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
ΧΠ. Π Α Ν Α Γ ίη Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Τί τύχη, άλήθεια, νά βρεθούνε στήν Αθήνα  οί δυό παλιοί 
συμμαθητές οί πολυαγαπημένοι, ό ’Ά λ μ α ς  κι’ ό Στέψης. Στή Μ ε
γάλη Σχολή τοΰ Γένους είχαν περάσει όλάκερη τή μαθητική τους 
ζωή, πλάϊ - πλάϊ στό ίδιο θρανίο. Εύγενικοί κι’ όνειροπόλοι κι’ οί 
δυό,’ είχαν ζήσει τίς γαλάζιες ώρες τής χαραυγής τής ζωής άχώ- 
ριστοι, δεμένοι μέ τή μυστική άλυσίδα τής άγνότερης φιλίας. 'Εκε ί  
γράψανε τά πρώτα τους τραγούδια, έκεϊ πρωτοείπανε τούς κρυ
φούς καημούς, έκεϊ άφίσανε τά ειρηνικά περιστέρια τών όνείρων 
νά πετάξουν στόν άτρικύμισιον αιθέρα τής αίσιοδοξίας. "Υστερα  
ή ζωή τούς έχώρισε. Ό  ένας έμεινε στήν Πόλη, έγινε δικηγόρος 
κ’ ένας τρυφερός ποιητής. Ό  άλλος γύρισε στήν Πατρίδα του, τή 
Θεσσαλονίκη, κ ’ έγινε γεωπόνος. Ά λ λ ά  τό τραγούδι τόν έμεθοΰσε 
πάντα κι’ αύτόν. Καί δουλεύοντας άδιάκοπα, μέ κέφι καί μέ έπι- 
μονή, έφτασε νά γί\ει ένας ίτοιητής δυνατός καί ιδιότυπος. Συχνά  
τά όνόματά τους ψιγουράριζαν στά φιλολογικά περιοδικά κάτω 
άπό στίχους πού συγκινοΰσαν. Αλλάζανε ταχτικά μεταξύ τους 
γράμματα γεμάτα άπό πλούσια αισθήματα, Ιδέες βαθειές, άνέκδο- 
τα τραγούδια τους. Κ ι’ δλο νοσταλγούσαν ό ένας τ ’ άλλουνοΰ τή 
συντροφιά. Κι’ δλο λαχταρούσαν νά ξανασμίξουν. Μά ή άνάγκη 
τής ζωής εΐνε άνήλεη. Είκοσι χρόνια τούς κρατοϋοε καρφωμένους 
στούς τόπους τους, αιχμαλώτους τής βιοπάλης. Ά λ λ ά  νά πού ή 
τύχη θέλησε τέλος νά τούς χαμογελάσει. Μιά καλή σύμπτωση τούς 
έφερε γιά λίγο καιρό στήν Αθήνα , περαστικούς πελεγρίνους τής 
θείας όμορφιάς. Φτάσανε τήν ίδια μέρα. Είχα ν κανονίσει τά δρο
μολόγια τους μέ τά γράμματα, τό ξενοδοχείο πού θά μένανε. Ολα 
Τώρα γυρνούσανε παντού άχώριστοι, ξενυχτούσανε, ζούσανε μιά 
πρόσχαρη καί μεστή άπό έντυπώσεις ζωή, σάν δυό «συνάδελφοι» 
τού μετώπου πού άπολαβαίνανε τή λιγοήμερη άδεια μ δλους τούς 
πόρους τους καί μέ τήν άόριστη άνησυχία πού ίσως νά μήν ξα- 
ναϊδοϋνε τέτοιες χαρές.

Γυρνώντας στό ξενοδοχείο γιά ν ’ άναπαυτοΰνε ένα άπομεσή- 
μερο ακόυσαν ένα νέο νά ρωτάει γι’ αύτούς τό γκρούμ. ΤΗταν ό 
Μιλάνης, λίγο λόγιος καί λίγο δημοσιογράφος. Γνωριστήκανε, κά
πνισαν άπό ένα τσιγάρο,τού εΐπαν θέλοντας καί μή μέ λίγα λόγια



δσα τ’ άρκοϋσαν γιά μαγιά δυό πολύστηλων «φιλολογικών πορ- 
τραίτων» πού θά δημοσιεύονταν στήν κυριακάτικη «Πέννα*. Ό  Μι- 
λάνης ένθουσιάστηκε μαζί τους. Τούς προσκάλεσε νά φάνε σέ μιά 
ταβέρνα τό βράδυ, άλλ’ άρνηθήκανε. θά  πήγαιναν άπό νωρίς στή 
Βουλιαγμένη. Καλά, μά θά τοΰδιναν τό λόγο τους πώς ένα άπ’ 
αύτά τά βράδυα θά κάνανε συντροφιά. Πώς, πώς, τόν ήσυχάσανε.

Τήν άλλη μέρα λάβανε άπό μιά πρόσκληση γιά μιά μαστίχα 
στό σπίτι τοΰ κ. καί τής κ. Διάνα (Προπυλαίων 279) «πού τόσο θαυ
μάζουν τό ξεχωριστό σας ταλέντο». Ποιοι ήταν αύτοί παλι ; Τήν 
άπορία τους τήν έλυνε ένα σύντομο σημείωμα τοθ Μιλάνη γραμ
μένο πίσω άπό τήν εύγενική πρόσκληση, θά  περνούσε στίς 6 1)2 
άπό τό ξενοδοχείο, νά τούς πάρει. 'Ό λα  αύτά, τό «ξεχωριστό τα
λέντο», τό σημείωμα τοθ άπροσδόκητου ξεναγού, ένα υπογραμμι
σμένο μή λείψετε s.v.p. γραμμένο μέ γυναικείο χέρι, ήταν πανομοι
ότυπα σέ κάθε πρόσκληση. Γελάσανε. Ποιός ξαίρει πόσοι άλλοι νά 
πήρανε παρόμοιες προσκλήσεις 1 Καί τότε μιά παράξενη ιδέα γεν
νήθηκε στό νοΰ τοΰ Στέφη : Νά πάνε στή μαστίχα μασκαρεμένοι. 
Ό  ένας νά παραστήνει τόν άλλον. Ό  Στέφης νά γίνει Αλμας κι 
ό ’Ά λ μ α ς  Στέφης. Ό  φίλος τή βρήκε καλή, μά δυσκολοεφάρμοστη. 
’Ά ν  τύχαινε κανείς γνωστός τους έκεϊ μέσα ;

 Δέ βαρυέσαι, είπε ό Στέφης. Ποιός μάς γνωρίζει στήν
Αθήνα  ; άπό τά σκίτσα καί τίς εικόνες πού ίσως έχουν ίδεΐ σέ κα
νένα περιοδικό είναι άδύνατο νά μάς ξεχωρίσουν. Είναι παλιές, κ ’ 
έπειτα μοιάζουμε κάπως, θά  συνε\νοηθούμε μέ τό Μιλάνη, θά μά
θουμε ποιοί θά είναι, κι’ άν ιύχει καί κανείς γνωστός θά τόν ειδο
ποιήσουμε.

Ναί, έτσι θά γινότανε, θά  διασκεδάζανε μέ τή φάρσα. Τό 
είπανε τό δειλινό στό Μιλάνη καί τό βρήκε πρωτότυπο. Ποιός 
ξαίρει ; ’Ίσως τό κάμωμά τους αύτό νά τοϋδινε θέμα γιά ένα χρο
νογράφημα, άν καμμιά φορά κατόρθωνε νά πάρει μιά στήλη... «έτοι- 
μόρροπη», πουχε βάλει στό μάτι. Τόν ίδιο δέν ήταν πράμα νά τόν 
πειράξει— πολύ λίγο νοιαζότανε γιά κάτι τέτοια.

Ό  κ. καί ή κ. Διάνα είχαν πολύ καί διαλεχτό κόομο στό σπί
τι έκεΐνο τό βράδυ. Ανθρώπους μέ κάποια θέση στόν έπιστημονι- 
κό, καλλιτεχνικό και οικονομολογικό κόσμο, ώραΐες κυρίες μέ μόρ
φωση ξεχωριστή καί μέ λεπτά γοΰστα, δεσποινίδες μοντέρνες ποΰ 
δέν άφίνανε χορό γιά χορό καί πρεμιέρα γιά πρεμιέρα. Ολοι, 
ποιός λίγο ποιός πολύ, ήσαν άνθρωποι γνωστοί, Υπήρχαν καί άρ
κετά μονόκλ και φασαμέν.

— Συναγερμός, συναγερμός, μονολογούσε ό κ. Διάνας κάθε

τόσο, τρέχοντας νά δώσει μιά σταχτοθήκη έδώ, μιά πληροφορία έ-
κεΐ, ένα κάθισμα πάρα πέρα. ,

Καί ή παχουλή οικοδέσποινα πολλαπλασιάζοντας μ ενα 
μηρικό γέλοιο τούς κύκλους πού σχηματίζονταν κάτω άπ’ τό σια-
γόνι της έλεγε :

— Ό λ ο  τό άϊ · λάϊφ, παιδί μου !
'Η  μαστίχα φυσικά ήταν ένα πρόσχημα. Έ γ ιν ε  σύντομα φα

γοπότι σπουδαίο, Σάμος σέκ, σαμπάνια, κοκτέιλ. Κέφι πολυ μου
σική, τραγούδι, άπαγγελίες. Ό  Ά λ μ σ ς  καί δ Στέφης βρέθηκαν 
στήν άνάγκη V  άπαγγείλουν κι’ αύτοί. Δέν πολυσκοτίστηκαν κι 
δλας, ήξεραν ό ένας τραγούδια τ’άλλουνοΰ καί τά είπανε οχι μόνο 
χωρίς δυσκολία άλλά καί μέ πάθος, μιά κ ’ ήταν για τον καθένα 
τους τόσο άγαπημένοι στίχοι, καί πρό πάντων δχι δικοί του._ Χει- 
ροκροτήθηκαν καί πρίν-υστερα άπό λαμπρές εισαγωγές του Μι- 
λάνη— και μετά τίς άπαγγελίες. "Υστερα σκορπίστηκαν μεσα στον 
κόσμο. Ή  ώρα τοΰ γλεντιοΰ είχε φτάσει γι αυτους.

_  Ε λ ά τ ε  κι’ άπό μάς, Μαίτρ, έκανε τρεμίζοντας τή μεταλ
λική φωνή της μιά κομψή τριαντάρα μέ μεγάλα μαύρα μάτια 
πρόωρα λευκασμένα μαλλ.ά σ’ ένα φωτεινό μέτωπο και κολαστικό
ντεκολτέ. ,

Ό  Στέφης κάθισε δίπλα της. Χαιρετοΰρες, γνωριμιές, «ξαιρε-
τε, σάς θαυμάζουμε χρόνια», «τί γράφετε τώρα» κλπ. Σ ιγα -σ ιγα  
στρώθηκε μέ τρόπο τό τραπεζομάντηλο .

-  Αλήθεια, κύριε ’Ά λ μ α ,  πώς· σάς φάνηκε η «Αλληγορία»

τοΰ κ, Στέφ η;
Πριν άνοίξει τό στόμα του γιά ν’ άπαντήσει πρόλαβε να μι

λήσει ένας σοβαρός μισόκοπος μέ μορφή τράγου ένώ εβγαζε μέ 
τδνα χέρι τό τσιγάρο άπ’ τό στόμα καί μέ τ’ αλλο στήριζε στό
μάτι τό μονόκλ :

— Φτενό πράμα. Του λείπει ή «βιμπρασιόν» κ. Λιτερατουρα.
- Τ ο ΰ  λείπει τό πρωτεϊκό, τό έσώψυχα συναισθαματικο,

έκανε άδιάφορα ένας άλλος.
- Ν α ί  καί γώ τό βρίσκω ρηχό. Περίμενα κάτι πιο «σποντανέ»

πρόσθεσε ή κυρία.
-Ξα ίρετε, πετάχτηκε ένα μισοθήλυκο άπροσδιόριστης ήλι-

κίας, μέ καλτσάκια κοντά, ύπερανεπτυγμένο στήθος, χείλη πεταχτά
καί μισόκλειστα έκφυλα μάτια. Δέν είναι ό άνθρωπος που θα



μπορούσε νά δώσει κάτι μέ «έλάν», κάτι τρομερά σαντιμαντάλ>. 
Δέν είναι «έρυντί». ’Αγρότης Τί περιμένετε ; Πφ ! (δλα τά Ρό, φυ
σικά, σάν Γάμα). Καί βάζοντας τονα πόδι άπάνου στ’ άλλο άφισε 
νά δειχτεί ένα μεγάλο μέρος τών παχουλών, μελαχροινών μηρηών, 
ευχάριστα δυσανάλογων μέ τό λεπτό της σώμα.

Στήν άλλη γωνιά τής σάλας ό ’Άλμπας είχε τριγυριστεϊ άπό 
μιά μεγάλη συντροφιά. Του ζητούσαν διάφορες πληροφορίες, τόν 
παρακαλούσαν νά τούς γράψει τήν «Άλληλογορία», τόν προ- 
σκαλοΰσαν σ’ έκδρομές, σέ ταβέρνες οέ δεξιώσεις. "Ενας έπρότεινε:

— Πάμε στό μιχάρ ;
Πήγανε τσούρμα στή διπλανή κάμαρα πού παρίστανε τά 

μπάρ καί πήραν ούΐσκυ. "Ενα  δύο, τρία. "Υστερα πιάσανε μιάν 
άκρη καί στρώσανε κι’ αύτοί τό τραπεζομάντηλο.

— Είλικρινά κύριε Στέφη, πέστε μου δέ βρίσκετε πολύ «στα
τικό» τό «Γανυμήδη» του κ. Ά λ μ π α  ;

— Εύτυχώς κυρία μου, πού είναι τέτοιος. Φανταστείτε ένα 
Γανυμήδη δυναμικό ξαπολυμένον έδώ μέσα...

Τίποτα. Τό κουτσομπολιό δέ μπορούσε κανείς νά τ’ άναχαι- 
τίσει. Κι άφοΰ ξετίναξαν άπ’ δλες τίς μεριές τό φιλόλογο ’Ά λ μ α  
άρχισαν νά τά βάζουν καί μέ τόν άνθρωπο.

— Λένε πώς είναι σκληρός, έγωϊστής. ’Έ χ ε ι πάρει κάνα - δυό 
κοπέλλες στό λαιμό του.

— Καί φοβερά παραδόπιστος. Μπορεί νά πατήσει σέ πτώματα 
γιά τόν παρά. Φανταστείτε : ένας ποιητής Σαϋλώκ.

— Μά εΐναι ποιητής ; Ρώτησε ήσυχα, άργό, ζυγίζοντας καλά 
τίς τρεις λέξεις καί καρφώνοντας ιά σκληρά, χωρίς έκφραση, σά 
γυαλένια μάτια του στόν ’Ά λ μ α , ό κ. Νικίας, λαμπρός γυιός ένός 
διάσημου ποιητή. Ε ίχε  κληρονομήσει άπό τόν πατέρα του μιά με
γάλη περιουσία, μιά μεγαλήτερη βιβλιοθήκη κ ’ gva δνομα βαρύ 
πού τοΰ άπορροφοΰσε δλες του τίς δυνάμεις γιά νά τό σηκώνει κ ’ 
ετσι τοΰ ήταν άδύνατο νά κάνει τό παραμικρό.

Στό έρώτημα σπεύσανε ν’ άπαντήσουνε διάφοροι, μά ό Ά λ μ α ς  
οΰτε άκουγε πιά “Οσο τόν κατηγορούσαν ως λογοτέχνη δέν τόν 
ένοιαζε. Διασκέδαζε μάλιστα, κι άς έκανε πώς διαφωνεί, υποστη
ρίζοντας δήθεν τό φίλο του, Τώρα δμως πού βάνανε χέρι καί στόν 
άνθρωπο, άρχισε νά νευριάζει. 'Υπερασπίστηκε φυσικά τόν ’Ά λ μ α , 
εΐπε πώς δχι ύπερβολές μά συκοφαντίες εΐναι δλα αύτά, καί χά
νοντας πιά τήν αύτοκυριαρχία του σηκώθηκε κ ’ έφυγε, άφίνοντας 
τή συντροφιά σαστισμένη καί κατάπληχτη, γιατί δέν είχε συνει- 
θίσει σέ τέτοιου είδους ξεσπάσματα, σέ άλληλεγγύη πού νάφτανε

Δο τό σημείο νί, οκο,ώοί. τήν ί,πίρτα,η ήδονή τοΟ κουτοομ*ΛιοΟ.
Πήρε τό Στέφη κ ’ έφυγαν κρυφά, ένώ τό πλήθος τ ν « ρυντ » 

καί τών «έστέτ» όργίαζε σέ χορό, σέ ξεφωνητά, σέ φάλτσα.

-Λοιπ όν, έμεινες ικανοποιημένος άπό τή φάρσα σου ; Τόν
έρώτησε προκλητικά σάν βρεθήκανε στό δρόμο.
Ρ -Φυσ ικά , έκανε κείνος μέ τή μεγαλήτερη άπάθεια^ Πέτυχε 

περίφημα. Ά ν  άκουγα έγκώμια γιά τόν έαυτό μου, που αυτοί περ
νούσαν γιά σένα, θ’ άνησυχούσα. θ ά  φοβόμουν πως μας ε χ μ 
Ι τ ε Γ ’ Η τό λιγώτερο, πώς βρίσκουμαι μέσα σέ μιά κοινωνία άγ- 
γέλων. Κι αύτό θάηταν περισσότερο άνησυχαστικό.

-Μ ά ^  γιατί τότε δέ θάχε καμμιάν άξία ή προσπάθειά μας
σάν έργατών τής Τέχνης.

— Δέ σέ νοιώθω. ,
- Ε ΐν α ι  άπλό : 6 καλλιτέχνης γιατί δουλευει; Γιά ν άνυ-

ψωθεΐ καί γιά V  άνυψώσει καί τούς άλλους. V  άποπνευματωσει 

τή ζωή.
— Καλά, καλά. Πάρα κάτου. _
- Δ έ ν  έχει πάρα κάτου : δταν οί άνθρωποι έχουν άνεβει τόσο

δσο θά έπιθυμοΰσες έσύ τότε τί τοΰ μένει τού καλλιτέχνη ;
_ "Ο  τι δήποτε άλλο έξω άπό πνεύμα εκανε φουρκισμένος ό 

Ά λ μ α ς . Καί άνάβοντας ένα χοντρό πούρο, δώρο «έπιμόνω παρα- 
κλήσει» κάποιου άγνωστου φίλου, βούλωσε δριστικα γιά κείνο τό
βράδυ τό στόμα του.
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Ή  συμφωνία τών πρώωρων τάφων
Μέ τή γαλήνη τών νεκρών τό δέος τοθ μυστηρίου, 
έκτείνονται δεητικοί οί σκελετοί τών δέντρων 
στήν παγερή ματαιότητα κάθε κοιμητηρίου...
Ράθυμα τά πουλιά τής σιωπής άγγέλοι, 
τρυποΟν τόν ούρανό βουβά σάν κουρασμένα βέλη.
Παρθένες μέ στήθος άνέραστο, 
κρυμένες σ’ άστρα λαίμαργα ρόδα κι’ άτλάζια, 
άγνοιες πράες, πού ώς χτές προσεύχονταν 
κάτω άπό τέμπλα γαλάζια,
νειάτα μέ όρθά τά σύμβολα τών τολμηρών συμβόλων, 
έρριξαν χάμω άπό ψηλά οί άνήλεοι οιωνοί.
Εύθραυστοι θησαυροί, πού ένα έμπόδιο μαλακό, ένα νέφος, 
δέ βρέθη τήν άκάθεκτη τήν πτώση τους νά σώσει, 
έξόν άπ’ τοΰ ψυχροΰ φερέτρου τή στρωμνή...
"Ετσι άπορώνιας έπεσε ή κόρη, ό νέος τό βρέφος.

Κ ι’ είναι άνοιξη. Μέσα στό πλήθος τών σταυρών, 
άπαρηγόρητος λυγμός,
μέ τό βρυκόλακα παλμό του πεθαμένου ονείρου, 
έρπει κι’ έδώ άναπόφευκτος, μακάβριος ό ρυθμός, 
άγιασμένος στ’ αύγινά τά δάκρυα τοθ άπειρου.

Οί νέοι νεκροί οί εύαίσθητοι, τροφοδοτούν τό γιοϋλι 
μέ τών λευκών όστών τους τό μεδούλι.
Ά π ’ τό χυμό τους χόρτασε τό χώμα, χύμηξε πάνω ή χλόη, 
καί ντύθηκε διονυσιακά τό μητρικό τό μοιρολόι.
Ή  ευαισθησία σπήλαια έσκαψε στούς τρυφερούς κροτάφους 
καί έξόρισε στά τάρταρα τήν άνασσα τή σκέψη.
Κι’ δμως στούς γλυκασμούς ιού ήλίου,
τ’ άνθρώπινα υπολείμματα σαλεύουν μεσ’ τούς τάφους...

'Η  τεφροδόχη ή σκαλιστή, 
γκρίζο καί λείο αλάβαστρο, πενθεί.
’Ίχνος ζωής, πού τό Μηδέν φρουρεί μή δραπετεύσει.

Στις ματωμένες πυρκαγιές τής δυσμικής λαγνείας, 
νεκρώσιμη άνθοστόλισιη γαλέρα ταξειδευει, 
πάνω σέ κύματα Ιλαρά, γιάλινα, πεπρωμένα, 
πρός τήν ειρήνη τών μνημάτων, 
πού περιμένουν μέ χασμουρητά άνίας 
παμφάγων άνυπόμονων στομάτων.

Τότε, ποιός ξέρει πώς,
ό νυμφίος ό Ζέφυρος, ιππότης πλανημένος,
στά ρόδα τά έπιτάφια λάγνος,
λιποθυμά μιάς κοιμωμένης,
ένώ φρενήρεις, άμυδρές, κέρινες όπτασίες
καλωσορίζουν μέ χορούς τήν άταφη τή φιλη^
Ζητωκραυγές, φωσφορισμούς σκάζουν οι τάφοι όλοΟθε,
καί στέλνει τό σπινθήρα της, 
χαιρετισμό εικοσάχρονο ή τέφρα υλη.

Κι* δταν τή νύχτα ό "Εσπερος σημαδευτής, τεντώνει 
τ’ άργυρό δόρυ,
στής λίμνης τά νωθρά τά σκοτεινά νερά, 
πού έρωτική δέν λίκνισαν ποιέ μιά βαρκαρόλα, 
τότε, αύλαία άπρόοπτη σηκώνεται στις όχθες, 
καί προχωρεί μιά πλέουσα παράταξη άπό κυκνους 
έξαίσιους, σκεπτικούς, μαρμαρωμένους !
Κ ι’ ένώ ή πομπή ή άπίθανη γλυκύτατα περίλυπη 
καί νωχελής άπό τίς άναμνήσεις πλέει, 
τό λυγμικό άηδόνι άπό τίς γύρω κλαίουσες, 
οραματίζεται καί κλαίει...

Αγαπημένε, αίών-ε, θερμέ έραστή τών τάφων,
"Ηλιε, μέ τήν έρωτική στό φίλημά σου γεύση, 
πλησίασε μ’ εύμένεια θεού, 
τά μάρμαρα τής αίωνίας Ειρήνης !
Ντύσε μέ τις θωπείες σου τό κρύο σύιό τοπίο, 
μέ τό μακάβριο θρεμμένο του γρασίδι, 
πού μέσα πλώρες δρύινες, 
μέ όδηγούς άγγέλους 
καί άλαλάζοντα δνειρα, 
ναυάγησαν στό πρώτο τους ιαξεΐδι...

p i t a  Μ π ο Υ Μ Η  ·



Η Γ Α Λ Α Ζ Ι Α  Ω Ρ Α
Κ * είχες στά χείλια τ'., γραμμ τγ 
που είναι γυμνή και τρέμει

, Γ. Σ Ε Φ Ε Ρ Η Σ

Μόλις είχε άπομεσημεριάσει. "Ολη ή μέρα εϊταν θερμή, τώρα 
£νας μπάτης ρυτίδωνε τό Σαρωνικό. Ξάπλωνε τάνατρίχισσμά του 
στό νερό καί δροσερός χάιδευε τήν άχτή πού καιγόταν άκόμα άπ’ 
τόν ήλιο. Οί έπιβάτες νιώθανε μ ’ ιδιαίτερη ευχαρίστηση τούτη τήν 
πνοή πού γινόταν πιό έντονη άπ' τήν ταχύτητα τοΰ λεωφορείου, 
Οί ρόδες γλιστρούσαν άπαλά στήν παραλιακή άσφαλτο πού σέρ- 
νουνταν φίδι πίσω τους.

Τά μάτια τής γυναίκας έξέταζαν τήν κατοικημένη παραλία 
άντίθετα μ’ δλους τούς άλλους έπιβάτες πού είχαν τό πρόσωπο 
στραμμένο στή θάλασσα άπ’ δπου ρχότανε τό άνακουφιστικό άπο- 
μεσημεριάτικο άεράκι. Εβλεπε τά σπίτια νά χάνουνται στήν τα
χύτητα τοϋ αύτοκίνητου. Πρώτη φορά τώρα, άπό τότε πουρθε στήν 
'Αθήνα, πρίν τρεις μήνες, έκανε τούτη τή διαδρομή. "Υστερα άπό 
τόσα— άρκετά— χρόνια I Οί άλλαγές δέν τής φαίνουνταν τόσο ση
μαντικές. "Οπως καί στήν Αθήνα . Δέ νόμισε πώς δλα άλλαξαν,, 
γίνηκαν ένα άλλο πράμα. Βρήκε τήν ’Αθήνα δπως τήν ήξαιρε, 
δπως τήν έζησε. Καί τώρα τά προάστειά της. Τό Παλιό Φάληρο.

Δέ δυσκολεύτηκε διόλου φτάνοντας στό Έ ν τ ε μ  ν' άναγνωρί- 
σει άπό πιό μπροστά καί νά πει στόν είσπράχτορα νά κάνει στάση.

Κατέβηκε. Στάθηκ’ άναποφάσιστη μιά στιγμή— ή χαραχτηρι- 
στική κίνηση τοΰ άνθρώπου πού κατεβαίνει άπ’ ταύτοκίνητο. Τρι
γύρισε κοντά της δυό - τρία βήματα κ ’ υστέρα τράβηξε τό παρα
λιακό φαρδί πεζοδρόμιο. Ό  ήλιος δμως έκαιγε άκόμα κ' ένιωσε 
πώς δέ θά μποροΰσε νά ξακολουθήσει έτσι. ’Άλλω στε κι αύτά τά 
μαΰρα ροΰχα τής μεγαλώνανε τή ζέστη, τής καίγανε τό κορμί, πού 
άρχιζε νά παρακμάζει.

Στό παραλιακό κέντρο πού κάθησε, βρήκε δροσιά. "Ηλιος 
έκεΐ δέν ύπήρχε κι ό μπάτης έφτανε όλόδροσος καί τής άνατρί- 
χιαζε ήδονικά τό πρόσωπο πού είχε ξανάψει άπ’ τό μικρό περ
πάτημα.

θέΧησε V* « Ι- δ *  λίγο τόν ίαστό της γιατί
™ ρίς. Κι 6μως ι ™  * Φ « .  Τ6 χαραχτΠρα * *  Ζ
,,Ε οτο νοΟ της τούτη τήν έ « 1οκεφη κάτι τινάχτηκε μέσα «Κ-  
4 ιΡ .  - * »  *ά τιναζόταν μ . » 6τε? η όρρή όταν θ «  τόν φ Χ ε
πε "Οταν θά τοΰ μιλοΰσε, δταν θά της μιλούσε. θέλτ^ ε’ 
στά μέρη τοΰτα τής θύμησης, νά έξαντλήσει πιό μπροστά: η ή
νοσταλγία, τήν άνάμνηση, τό δάγκωμα κεΐ νο της καΡδι° ς 
πόνο Νά έξοικειωθεΐ μ’ αύτό πού θά γινόταν σέ λίγο, π 
τήτερα. Νά τό συνήθιζε, νά μποροΰσε νά μήν της κάνει 
■ση-ώ, νά μήν τής κάνει, δχι— νά τή μετριά σει.

Σ ’ ένα μικρό χαρτάκι μές στήν τσάντα της είχε τίI 
πού τής είχε δώσει τό πρωί ό θυρωρός στό γραφείο. Η ωρα πού 
Ζ  X  είταν ,ό ,ες  ή δρα τής μ,γαΧήτερης κ (νη οη^  Και σκ.φ- 
τττκε τό σπίτι του. Βέβαια έκεΐ θά μιλοΰσαν μ ήσυχία. Τό σπίτι 
του."Ομως δχι έτσι,τώρα τό σκέφτουνταν: Τό σπίτι τ ο ο ς.^θαταν 
έκεΐ κ’ ή γυναίκα του. (θά χε  και παιδάκια άράγε ,) γ
του Πρώτη φορά σχηματιζόταν μέσα της τούτη ή έννοια. Ο η 
„ ήτρης εΙ χε καί γυναίκα ; Κι δμως τδξαιρε. Τδχε μάθει οταν πα - 
τρεύιηκε Μά τώρα,μόλις τώρα πού ξεκουραζόταν δω στή Φαληρική 
άχτή μονάχη της ϊβλεπε αύτή τήν έννοια νά παίρνει σάρκα και 
όστά. Κι ό νοΟς'της άπλώνεται, φεύγει ή ματιά της πάνω στό κΰμα 
καί προσπαθεί νά συλλάβει μέ τή φαντασία τή μορφή Ε  κ ε ι η ς. 
Πώς νά τήν καθορίσει ; Τή φαντάζεται μιά γυναίκα ™  
άπ’ αύτή 'ίσως πολί νέα, μέ εύγενικιά μορφή, που άγαπ , 
τρεύει τό Δημήτρη- Τόν άγάπησε καί τόν πήρε δίνοντάς του τα 
πλούτη της κ ’ εύκολύνοντας έτσι τή σταδιοδρομία του. Ετσι - 
ταν γιατί ό Δημήτρης είχε δ,τι χρειαζόταν γιά ν άγαπηθει. Π ς 
τόν είχε άγαπήσει αύτή, αύτή ή Ιδια ή Χριστίνα ; Δέ μπορούσε να 
τόν άγαπήσει κι άλλη Κι αύτός ; Ώ .  αύτός τήν άγαποΰσε αρά- 
ν ε ; Τήν έσφιγγε έτσι τώρα στήν άγγαλιά του, δπως εσφιγν 
τότες αύτήν, μέ τό νεανικό δυνατό έκείνο πάθος ;

Κάτι τήν κεντοΰσε στή σκέψη αύτή.
-Ισος νάταν «ι άλΧιώς τά ιτράματα. Νά ειταν ή Vu* a lK °  

■Δημήτρη μιά νέα ψοχρή μέ σκληρή ,,σσ,οννωμία κοο κάθε .ης 
μορφασμός θάδε,χνε ,ήν όηεροψία ττς. Ο  Δημητρη θα ζοσσε μαζί



της συμβατικά. Ουτε θά τήν άγαποΰσε (πιό ώραΐα έτσι !) μά θά 
υπόφερνε μόνο πότε - πότε μέ τό υφος της ποΰ θά του κεντούσε 
έκεινες οί άραχνοΰφαντες ύφές τοΰ χαραχτήρα του. Αυτές τίς υφές 
πού τόσο αύτή λάτρεψε τότες.

’Ίσως άκόμα νά μήν εϊταν τίποτ’ άπ’ αύτά τά δυό. Μπορεί 
ναταν κάτι άλλο.

Πώς άδυνατοΟσε νά τό καθορίσει ! Ή  γαλάζια έχταση άπλω- 
μένη πιό πέρ’ άπ’ τά πόδια της τής πλάνευε τό βλέμμα μέ τάχτι- 
δολαμπυρίσματα τοθ ήλιου πού έγερνε. Καί τής έδειχνε φωτεινή 
νά βαραίνει πάνω της μιά σκέψη : 'Η  γυναίκα τοΰ Δημήτρη. Ή  
γυναίκα πού τούτη τή στιγμή— κι δλες τίς στιγμές— εϊταν μαζί του.

Κι ό ήλιος δλο έγερνε. Ή  θάλασσα γινόταν μπλάβα κι ό αι
θέρας γλαυκός. Ή  ’Ανατολή σήκωνε κάποιον πέπλο γαλάζιο πάν’ 
άπ τόν Υμηττό— λίγο πίσωθέ της. Σιγά - σιγά μέ τό πέσιμο τοΰ 
ήλιου έπαιρνε κόκινες άνταύγειες κ ’ ΰστερα γινόταν μενεξελής. 
Στόν άέρα άφινε τότες ένα γαλάζιο. Ξεχυνόταν ψηλά, έπεφτε στή 
θάλασσα, τής χάιδευε τό πρόσωπο, τό βλέμμα. "Ενα  γαλάζιο 
γλυκό, άπαλό, πουδινε τήν εντύπωση γλαυκοΰ ονείρου.

« Ή  γαλάζια ώρα» τής ψυθίρισε μέσα της μιά φωνή, άπό 
κοσμη. Μ ’ άπό πολί βαθιά της. Καί θυμήθηκε : ’Έ τσ ι τήν είχε πεΐ 
κάποτε έκεΐνος.

Κι δμως I Εϊτανε κάποτε πού...
Κ ’ ένα κΰμα θύμησης ώρμησε, χύμηξε νά τήν τυλίξει, θέλησε 

νάντισταθεΐ— μάταια. ’Αφέθηκε τότε στό χάδι τών άναμνήσεων, 
πού μόνο δποιος τίς έννιωσε ξαίρει τό μυστικό τους καί τήν οδυ
νηρή γοητεία τους.

Μιά τρελή μανία τής φούντωσε τήν ψυχή. ’Έννιωσε μι’ ά- 
λάφρωση στά πόδια της καί θέληοε νά σηκωθεί- νά περπατήσει 
μές στό προάστειο καί πιό πέρ’ άκόμη, νά γυρίσει τίς γωνιές, τούς 
δρόμους, νά ψαΰσει τούς κορμούς τών δέντρων δλα πού θά κρα
τούσαν κάτι άπ’ τήν περιπέτειά τους τότες. Είναι τόσα χρόνια, μά 
ή Χριστίνα θαρρεί πώς θά τάβρισκε δλα νωπά ! Κι δμως πολλά 
— οί σημαντικές άσήμαντες έκεινες λεπτομέριες — έχουν άλλάξει.

Μά αύτό τό άλάφρωμα εϊταν φαινομενικό. Δέν αίστάνθηκε 
όρεξη νά κινηθεί. Ό  άνθρωπος πού δένεται άπ’ τήν άνάμνηση, ζεΐ 
μ ’ αυτήν, τήν τροφοδοτεί ή φαντασία, πού άλαφροπόδα τρέχει 
δπου θελήσεις κι δπου θελήσει. Προτιμάς νά είσαι δεμένος σέ μιά
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δουλειά τΥ)ς μακάρια. νηλικοστρω-Μιά νέα  κοπ έλλα-ή ύπηρέτρια-διασχιζει το χαλικοστρ
μένο διάδρομο κ ’ έρχεται ν’ άνοιξή. _ -

•Η Χριστίνα δέ ρωτα νά βεβαιωθεί ποιανού είναι το
Σά νάχει έρθει κι άλλοτε λέει στή νέα άπλα :

— Ό  κύριος ;
_  Άπάνω  είναι. ‘Η κυρία παρακαλώ ; _ w „ nfTOiac

, u’ gva «περάστε» τής υπηρέτριας
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κυρία  4μέσως»· Σηκώνεται. Πώς . 1 »  Α Λ -  *ώ ν η , ρονο Xtyo



σπασμένη. Ό  χρόνος πέρνα πάν’ άπ’ δλα κι άφήνει τ* άγνά- 
ρια του. 1 λ

—  Εσυ Χριστίνα ! λέει ό άντρας πού τά μαλλιά του άρχί- 
ζουν νά γίνουνται ψαρρά, καθώς κρατώντας άκόμη τό χέρι τοΰ 
χαιρετισμοί) στή φούχτα του τήν οδηγεί στό γραφείο του.

Η υπηρέτρια βλέπει τήν πόρτα νά κλείνει καί κατεβαίνει τή 
άπο ία Τ0 πρ0σωπ0 της μιά ΥκΡ Ψ άτσα, γράφει τήν άκαθόριστη

Οί άνθρωποι δέν άλλάζουν. Ή  ψυχή κι ό χαραχτήρας μέ- 
νουν ιδια κι άπείραχτα άπ’ τό χρόνο. Πόσο τδχε φοβηθεί ή 
Χριστίνα πως στο Δημήτρη θάχε συντελεστεΐ κάποια μεταβολή Ό  
χρόνος, ή κοινωνική άνοδος. Πολί τό σκέφτηκε κ ’ ή άμφίρροπη 
γνώμη της πήγαινε νά σχηματιστεί σέ κείνο ποΰ δέ θάθελε ή καρ
διά της. "Ομως οί άνθρωποι δέν άλλάζουν. Βρήκε τόν άντρα πού 
πριν τοσα χρόνια άγαποΰσε μέ πάθος, τόν ίδιον. Τίποτα δέν 
είχε πειραχτεΐ άττ' τό χαραχτήρα έκείνο καί στιγμές-στιγμές κα- 

ως μιλούσαν ξεχνιόταν καί θαρροΰσε πώς εϊταν κείνος ό καιρός 
που τόσο πιό νέοι κ ’ οί δυό είχαν δοθεί σέ μιάν άγάπη καταδικα- 
σμένη άπ τον κοσμο, κρυφή άπ' τόν κόσμο, πού μοιραία θρυμμα
τίστηκε μια μέρα σάν gva ώραίο, λεπτό κρυστάλλινο άντικείμενο 
που τό θαυμάζεις, τό χαϊδεύεις κι άμφιβάλλεις πώς ύπάρχει, πώς 
ί>έ σπάζει. Σκορπίστηκαν τά κομμάτια του, μάζεψε ό καθένας δ τι 
μπορούσε καί τά φύλαξε βαθιά του. 'Εκείνη σέ μιά μακρινή έπα’ρ- 
χια μέ τόν άντρα της-έκεΐ θέλησε νά τήν πάει σάν εμαθε κάτι 
άοριστα πράματα. Αύτός σ' ενα κλείσ.μο στόν έαυτό του μέ μιά 
πεισματωδικη άφωσίωση στήν ύπηρεσία του. "Επειτα £νας ύπολο- 
γισμένος σχεδόν γάμος. (Τί νά γινόταν ή Χριστίνα κεΐ_μα κρ ιά  ;)

Καί τώρα έδώ. Έ ν α ς  άστός τοΰτος στό σπίτι του μέ τή γυ
ναίκα του. Μιά ήσυχη δίχως κανένα νεΰρο ζωή. Καί τούτη μιά κυ
ρία μαυροφορεμένη, έπισκέπτρια στό σπίτι πού οί νόμοι τής καρ
διάς καί τοΰ κορμιού τή θέλαν οικοδέσποινα.

Βρίσκουνται πάλι μαζί, δίχως τή λαχτάρα κείνη, δίχως καί τό 
φοβο πως κάποιο μοχθηρά αύστηρό μάτι θά τούς κατάστρεφε τήν 
άνομη εύτυχία τους— ξεφύλλισε σάν gva ρόδο άττ' τ'άπότομο 
τράνταγμα.

Είναι δυό άνθρωποι πού τούτη τή στιγμή βρίσκουνται σ ’ gva 
τυπικό tete— a - tete.

~ θέλουν νά μιλήσουν >ιά κείνη ,ήν Ιστορία. Πόσο δδονηρό
δμως φαίνεται ! Τό ρλέμμα τής Χριστίνας ξβφ.όνει εξω « 4  al·
θέρσς γίνεται μενεξελής, καί παρακάμπτει το σημείο μ ,λ » ,.α ς  για
τήν ύπόθεση πού τήν εφερε σήμερα έδω.

- “Ωστε ό Λίλος ε ; λέει ό Δημήτρης και τα μάτια του
παίρνουν τήν έκφραση τής προσπάθειας νά θυμηθεί το μικρό γώ
ρι μέ τή φορμίτσα καί τό μπερεδάκι.

ΐΜ ά Υ6φ<Γσ°κάτ| Τόσο πού δέ λέγεται πιά Λίλος-δέ θέλει'
Λεωνίδα τόν λέμε.

Χαμογελά καί :
 Πά φαντάσου I ψυθιρίζει.
 Ναι Μόνος του εμαθε γιά τό διαγωνισμό.Ύπόβαλλε δλα τα

γαρτιά Έπειτα ρώτησε τά όνόματα τής έπιτροπής.Μοΰ ταπε και .
Ό  Δημήτρης τήν παρακολουθεί, καθώς μιλάει, σαν t0t8s μέ 

„ ρσσοχή ό ΐ Α  κι 6 , 0 - ,οΟ μ,λοΟσε κα, ν-ά τά π,ό άπλά π ρ ά μ α -
-  Και τί ξάφιασμα ! Μοΰιτε τδνομά σου. Του υποσχέθηκα

πώς θαρθώ νά Λ ρ ω  Μιά παλιά γ ν ω ρ ι μ ί α  οικογενειακή τοΰ είπα.
—Κ ’ εκανες καλά, Χριστίνα. Στήν Αθήνα ποτε ήρθες 
-Μ ά , πριν τρεις μήνες. Έπρεπε όπωσδήποτε για τί. μέλλον 

τών παιδιών. Τί νά κάναμε κεΐ στήν έπαρχία μετα το θάνατο...
—Λοιπόν πέθανε ;

Μιά°σιωπή πέφτει ϋπουλη, κ’ εΐναι στόν άέρα τής  κάμαρας 
σάν κάποια νυχτερίδα νά πλατάγισε τό άχνό τΐ£

-Σκέφτηκες καλά, τής λέει ό Δημητρης σέ λιγο. Κα β * * ™ *  
τί σύμπτωση! Ά λλά  βέβαια πού πάση θυσία για το Λιλο γ
έτσι τόν ξαίρω-θά γίνει. Νά μήν άμφιβάλλεις δ'ολου·

-Μ όνο  κάτι άκόμα, Δημήτρη. Έ τσ ι αύτό θά τδθελα πιο πο
λί κι άπ’ τό πρώτο- θά στό παρακαλέσω ιδιαίτερα.

—Ό  Λίλος νά κατορθώσεις νά διοριστεί σέ μιάν έπαρχία, δε 
μέ νοιάζει ποιά, όποιαδήποτε.

— Σ ’ έπαρχία ·,
 Ναι, θαταν ή μεγαλήτερη χάρη.

~— Πρέπει*6 Καταταβαίνεις Δημή,ρη, έΚ> έσό.,.τόσα μέρη πού

ΐ ή " ^ : α  » - ή  κ  τ < * m 4 v u  τ6 χίρι
τός καί τό κρατά άνάμεσα στίς παλαμες του.



— Χριστίνα, χής λέει σκύβοντας κοντά της, Χριστίνα, μά ναι 
άν τό θέλεις αύτό βέβαια...

— Ώ ,  αν τό θέλω., πολί. ‘Η εύτυχία δέν εϊταν γιά μένα, ή ισως 
καλήτερα — δέν ξαίρω— γιά μδς.

— Ναί, γιά μδς, κάνει ό άντρας στερεώνοντας τή φωνή του* 
πού εχει χάσει τή σταθερότητά της.

Κι άκολουθεΐ πάλι μιά σιωπή, ή σιωπή κείνη πού άντικατα- 
σταίνει ενα χείμαρο άπό λόγια, πού ή όρμή του κόβεται πίσ’ άπ* 
τά δόντια, θά  θέλαν, θά είχαν νά πουν τόσα ! Κι δμως δλα μέ
νουν άνέκψραστα, τά λένε μόνο κάτι πεταλουδίσματα τών βλεφα
ρίδων, κάποιες άσυνείδητες κινήσεις τών χεριών. Τί ώφελεΐ άλλω
στε, έστω καί νά τά θυμηθοΟν δλα κείνα ; Είναι τόσο μακρινά κι 
άπρόσιτα, καί προπαντός δέν ξαναγίνουνται. Είνα ι τόσο κοντά οΐ 
δυό τους κι δμως τόσο δεμένοι χωριστά ! Οί περισσότερες κινήσεις 
τους έχουν έναν άέρα συγκρατημένο, θαρρείς καί κάποιο θεόρατο 
χέρι πέφτει έπιβλητικά κάθε λίγο γιά νά θυμίσει τό κενό πού τούς 
χωρίζει.

’Έπειτα ρωτδ ή Χρισνίνα γιά τή ζωή του. Τό γάμο του.
— Ή  γυναίκα σου, λέει. Νομίζω τήν είδα τή γυναίκα σου Δη- 

μήτρη.
— Νομίζεις ;
— Ναί ! Είδα  μιά γυναίκα στόν κήπο.
— Ά ,  αύτή είναι. Κάθε μέρα σχεδόν τάπογεματάκι κατεβαί

νει’ τής άρέσει νά περιποιείται τά λουλούδια. 'Όπως έγώ αύτή τήν 
ώρα, πρί νά βγώ γιά τήν ’Αθήνα διαβάζω κάτι πάντα.

Βλέπει τή βιβλιοθήκη του πού ένα φύλλο της χάσκει άνοιχτό. 
Αύτή στόν κηιτο, έτοΰτος βιαβάζει, σκέφτεται ή Χριστίνα. Καί κάτι 
μέσα της ικανοποιείται. Στοχάζεται πώς αύτοί οί δυό άνθρωποι δέν 
έχουν ένωθεΐ άπό μιά θερμή ένταση πάθους. Πράματα ψυχρά, μιά 
συνθηκολογημένη άναγκαία συζμγική άγάπη. Καί μένει μ ’ αύτή τή 
σκληρή ικανοποίηση άφοΰ δλα τάλλα έχουν μεταβληθεΐ σέ μιά 
χίμαιρα.

Μιά χίμαιρα 1 Ώ ,  νά μπορούσε κανείς νά πιάσει τή χίμαιρά
του.

Κοντά στό παράθυρο κ ’ οί δυό κοιτάζουν τή θάλασσα, πού 
γλαυκή, γαλήνια, άπλώνεται πιό κάτω. Ό  ήλιος έχει βασιλέψει καί 
τό μενεξελί του Υμηττού είναι παντοΰ διάχυτο.

•Η Χοιστίνα νοιώθει πώς ή έττίσκεψή της πρέπει νά κοντεύει
*  π ; — « ,  δ ι ο Ρ Γ  " s ; 6: ;
τέτοιο· καμιά άνησυχία, άμηχαν α, κούραση ι ς_

, ης πού κ » . οήμερ’ 0™ ρ ·  ’ 6“ t r VS ,  I t r xve:  νά < 4-
νά δ,αΡ4ζε, σ.ήν ψυχή του ο4ν ,κα,τότε δέν ης X
(Μ νε . αύτ6. K d  ,6 0 0  ένώθηκαν καί
θον μ,’ άναλαμπτη στις δυο ζωί ; τοος
ι6 „ο  μακριά „ υ ν χρ6 νως, ’Γ Γ ύ  Δημήτρης μακρ.4 καί οκέ-
δέν παραπονιέται γι αυτ εύχυχία πού είναι καί τώρα
φτεται, θυμάται, νοσταλγεί. Κείνη η Α vrc
άτταγορευμένη δπως καί τ ό . ή  φωνή τής Χρι- 

-Ξα ίρεις τί σκέφτουμαι ; λέει μια στιγμή I Ψ ι ι

στίνας.

Ι^ Ε ν α  λόγο πού λέει «ώς «ποτέ γ14 τίποτε δέ» είναι 4ργά ..

Τ ι  ' “ p a v T O O o e  “  
αύτοΰ τό μυαλό.

'm J Z ' κ ο ι ^ Γ κ α ,  μένουν ώρα , O T . Τ *  μυαΧύ ,οΟ 

Δημή.ρη λευτερωμένο 4 , ’ τήν 
γαλάζια καί προσπαθεί να βρει τή ρ η

Μ  ή ψυχή του Υαλ4 ζ,α τούτη ώρα.
τόσο λάτρεψε τήν ώρα ^  Ν μπορούσε, θ έ  μου, νά

« 7 *  ε τ Γ ,  Κλ4νη πώ. ««ο ,έ  . 4  τ,ποτε

Ϊ Τ  λ ^  r „ v  - ν ε  ν ά ^ ρ ε *  ,ή  ~  ™
της πού είναι συγκινημένη άπ το σημερινό y γ.

Κλ1θη: ^ ί α ! ” οθ; , η Γ ώ ρ η .  μπορεί.., ψυθ,ρ1ζει αάν νά μ*ν

<” ' άΡ Α ύ ,ύ Τ  μέ , 4 6μν4 <>αΨΪ κ 6 μα'έτο4, ρ ρ^κε,α Γχα μέ,ο ς  μακριά « I  
πού τδνειρο ίής ζωής του γινόταν πραγματικότητά . τή ψαντ

Κ ° 1 ΐ Γ χ Γ δ λ 'α 'ζ ε χ ά ο ε , .  Δεομούς κα! κοινωνία. ήλ ,κία -δχ, π,ά



τής πρώτης νιότης— υποχρεώσεις. ’Έ χο υνε γίνει δλα ένας ταπεινός 
συρφετός πού κυλιέται μακριά του. Αύτός όλομόναχος έχει κοντά 
του τή γυναίκα π’ άγάπησε, τήν παλιά έκείνη Χριστίνα, κ ’ είναι 
κι ό ’ίδιος ό Δημήτρης έκεΐνος ό νέος κι άπειρος στή ζωή ό τόσο 
άδύνατος τότες γιά μεγάλες πράξεις. Μά τώρα δυνατός— εΐναι τό 
μόνο αύτό πού παίρνει τή σαγμή τούτη άπ’ τήν πραγματικότητα.
Εχει μιά δύναμη, δση χρειάζεται γιά νά κάνει κάτι, νάδράξει το- 

νειρό του καί νά τό κάνει άλήθεια.
Ή  Χριστίνα κοιτώντας τον τόν νιώθει— ώ, πώς τόν νιώθει I —  

καί τόν άκολουθεϊ. Βαδίζει μαζί του κι αύτή, χαμένη, λεφτερωμένη 
όμοια. ( Ενας γιος πού γίνεται σχεδόν άντρας, ένα κορίτσι πού 
μεστώνει κοπέλλα έχουν ξεχαστεΐ).

Δέ μιλούν κι δμως τά ξαίρουν δλα, τί σκέφτουνται ποΰ βρί- 
σκουνται τά σχέδιά τους. ΤάκολουθοΟν σά γαλάζιες όπτασίες, 
όνειροπαρμένοι, κ ’ έχουν τά χέρια πλεγμένα. Μιά λέξη μόνο χα ϊ
δεύει τόν άέρα :

— Δημήτρη !
— Χριστίνα !
Τό βλέμμα τους σά σέ συννενόηση, άργά, ράθυμα στρέφεται 

έξω άπ5 τό παράθυρο. Κινάει άιτ’ τάνοιχτά τζαμόφυλλα, νά- 
πλωθεΐ πάν’ άπ’ τόν κήπο, νά ξεφύγει στό γαλανό τούρανοΟ πού 
σκουραίνει διαρκώς, σά γιά νά παρακολουθήσει τδνειρο πιό ώραΐα 
στό φόντο τού όρίζοντα.

Καί ξάφνου τό βλέμμ’ αύτό σκοντάφτει. Σκοντάφτει άνεπα- 
νόρθωτα : Κεΐ στόν κήπο πίσω άπό κάτι θεριεμένα δειλινά κάτι 
που άσπρίζει σαλεύει άνάμεσα στά φύλλα καί τάναδεύει.

Σχηματίζεται πιό πολί σ ’ όγκο κι άθόρυβα μιά γυναίκα ση
κώνεται πού πρωτήτερα θάταν σκυμμένη σέ τίποτα χαμολούλουδα.

Αύτή;ρωτάειή Χριστίνα καθώς νιώθει πώς σά νά συνέρχεται 
άπό μιά γλυκειά ζάλη, γιά νά πέσει σέ μιάν οδυνηρή σκοτοδίνη.

Ή  άσπρη σιλουέττα κεΐ κάτω στόν κήτιο έχει ορθωθεί τέλεια, 
όλωσδιόλου άνύποπτη καί περιεργάζεται τώρα τά φουντωμένα 
δειλινά. (Πώς έχουν θεριέψει, μά τήν άλήθεια, θά στοχάζεται).

Εΐναι, καθώς σηκώθηκε, σάν ένας τοίχος νά ύψώθηκε άνά
μεσα στό ζευγάρι του παραθύρου. 'Ένας τοίχος λεπτός, ττόσο 
σκληρός κι άνάλγητος δμως 1

θά  πρέπει νά πηγαίνω, λέει ή Χριστίνα μέ σπασμένη
φωνή.

Κι δσο γιά τήν ύπόθεση, προσθέτει άμέσως (τί πρόφαση,

θέ μου, τί πρόφαση, κάτι φωνάζει βαθιά της) μπορεί νάρθεϊ 6
Λίλος στό γραφείο σου τώρα πιά 1

—’Ώ, Βέβαια ! θά τόν περιμένω.
Κανείς τους δέ λέει κάτι γιά μιά νέα συνάντηση σάν τή ση- 

μερινή-ώ, ό πόνος θά γίνει μαρτυρικός. Καλήτερα να π σουν
ξανά στό λήθαργο μιάς όμφίβολης λήθης.

"Ένα σμάρι γλάροι πέταξαν μ’ όρμή άπο ψηλα μές στό^νερό 
_ ο έ  κάποια λεία.Καί πήραν στή δίνη τους τδνειρο π ο ύ '« ^ υ ν τ α ν  
στό γαλάζιο πού τάσπρα πουλιά πετοΰν. Τδνειρο που πριν λίγες 
στιγμές σηκώνουνταν ψηλά φωτισμένο σέ μιά θ ρ ι α μ β ι κ ή  φαντά- 
σμαγορία άπό τούς προβολείς δυό ψυχών μεθυσμέ»«ν ί™  #  
άναλαμπή ένός πάθους,πού τδχε σκεπάσει ή στ χτη το ΧΡ 
γιά νά τό ξανασκεπάσει πάλι ϋπουλα και χαιρέκακα άπό τήν ά
δυσώπητή πίεση μιάς Ειμαρμένης.

Κ ’ ή ζωή άνύποπτη νά κυλά πάντα. α ν τ ρ ε α Σ  α ρ ι ο ς

Ν Ε Ο Ι  Π Ο Ι Η Τ Ε Σ

Ό π  τ ασ ί α
Ή ρτες  άργά' κι’ είναι σά νά μήν ήρτες διόλου. 
Τά δώρά μου τάσώτεψα στήν προσμονή. 
Φτωχός άπόμεινα, κι’ άνήμπορος καθόλου, 
γιά τή ζωή πού σοΰταξα τήν ποθεινή.

Ή ρτες  άργά. Μά λίγο στάσου κ Γ  άφογκράσου... 
θαρρώ, τά σήμαντρα τοΰ όνείρου μας χτυπούν.
Τί τάχα νά σημαίνουνε-Ψυχή στοχάσου.
Τό γύρισμά σου, ή τό φευγιό μου χαιρετούν ;

Κ Ο ΝΣΤ ΑΝ ΤΙ ΝΟΣ  ΔΟΥΚΑΣ



ΝΕΟΙ  Π Ο Ι Η Τ Ε Σ

"Οταν ξυπνά τό παρελθόν
Πένθιμες σκέψεις σταλάζουν στό νοΰ μου 
έτοΰτο τ άτέλειωτο χειμωνιάτικο δείλι- 
λόγια θλιμμένα παραπόνου παλιοΟ 
άπόψε άνεβαίνουν στά χείλη.

Τά μάτια μου δάκρια βουρκώνουν ξανά, 
και κλαίω σιωπηλά έλπίδες σβησμένες 
στοΟ χρόνου τό διάβα, κι άγάπες παλιές 
κι άγάπες παλιές .. . ξεχασμένες.

Γυρίζουν στό νοΰ μου μά δέν τό ζηιώ, 
άνάμνησες κάποιας ζωής περασμένης· 
παιδιάστικα χρόνια ποΰ σβήσσν γιά πάντα, 
κ εικόνες χαρας, χαράς πεθαμένης.

Ώ  θλίψη ! ώ πόνε ! ώ σύντροφοι π’ δλο 
μαζί προχωρούμε στής ζωής μου τό δρόμο· 
σάς έχω γνωρίσει χιλιάδες φορές, 
καί δέ νοιώθω μπρός σας κανένα πιά τρόμο.

Κι άπόψε, πού σκέψεις σάν πάντα θλιμμένες 
σταλάζουν στό νοΰ μου, βουρκώνουν τά μάτια, 
μονάχα γιατί, γιατί προσπαθούνε 
νά σβήσουνε μές τά θερμά τους τά δάκρια.

Ανάμνησες πουρθαν στό νοΰ μου ξανά, 
κ έλπίδες, έλπίδες γιά πάντα σβησμένες 
στοΟ χρόνου τό διάβα, κι άγάπες παλιές, 
κι άγάπες παλιές.... ξεχασμένες.

Π.  Δ Ι Α Β Α Τ Η Σ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΟΚΙΜΙΟ

Α Δ . Δ. Π Α Π Α Δ Η Μ Α

1. ΤΟ  Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Ο  Τ ΡΑ ΓΟ Υ Δ Ι

01 αυνεχιαταί του καί οί μιμηταί του. Οί δημοτικοφανεις

Ή  λυποφιλία καί ό πεσσιμισμός, πού συνανταμε στούς ποιη- 
τάς τής ’Αθηναϊκής Σχολής : ’Αχ. Παράσχου, Π. Βασιλεΐάδη κλπ. 
δέν έχουν τήν προέλευσί των άπό τή γαλλική σχολή τών όλοφυ- 
ρομένων. Οί Λεοπαρδικοί άφορισμοί τοΰ Δ. Παπαρηγοπούλου, οι 
Βυρωνισμοί καί οί Μυσεϊσμοί τοΰ ’Αχ. Παράσχου και του Σπ. Βα- 
σιλειάδη εΐναι περισσότερο έλληνικοί καί λιγώτερο δυτικοί. Ο πει
σιθάνατος τόνος, πού κυριαρχεί άπ’ άκρη σ’ άκρη στό έργο του 
Παπαρηγοπούλου, ή μηδενιστική του Ιδεολογία πρέπει ν άποδο- 
θοΰν στή σωματική του καχάστασι, στίς άποτυχίες του και στήν 
άσυναίσθητη έπίδρασι στήν ποιησί του ιοΰ δημοτικοΰ τραγουδιου. 
Ή  άπαισιοδοξία ήταν στό αΐμα τών άρχαίων Ελλήνων, γιατί η 
τραγική άντίληψι τής ζωής δέν εΐναι παρά άποτέλεσμα πεσσιμι- 
στικής διαθέσεως. Ό  Σπ. Ζαμπέλιος διεπίστωσε πρώτος τήν άλη-
θεια αύτή, δταν έγραφε :

«Άφέμενος ό Έλλην τής μειρακιώδους έπικής θεωρίας, όΡέΥε-
ται νΰν δακρύων καί τρόμου καί ψυχικής ταραχής· έγκύπτων δέ 
είς τούς μυχούς τής καρδίας αύτοΰ, άνατυρβάζει τά ίδια πάθη, 
συμπάσχει μετά τοΰ πάσχοντος, έλεεί μετά τοΰ έλεοΰντος, συγκι- 
νειται, εύσπλαχνίζεται, συντρίβεται καί έν τώ μέοω τής ηθικης 
θυέλλης ήν ύπεκίνησεν έντός αύτοΰ, έπιδιώκει ό πολυμέριμνος την 
λύσιν τοΰ φρικτοΰ αινίγματος τής έλευθερίας. Πόθεν ή άκάθεκτος 
αύτη τών ‘Ελλήνων ροπή πρός τήν αύτοψίαν καταπληκτικών ει- 
νοπαθημάτων, τρομερών καταστροφών, οικιακών άμα και πολιτεια
κών άν'ατροπών, συμφορών καί θλίψεων παντοίου είδους προς κα- 
ταπείρωσιν τής σωματικής καί τής ηθικής όδύνης, τήν ψαΟσιν πλη- 
γών κατακαρδίων, τήν ψυχολογικήν τοΰ θανάτου άποσυνθεσιν; 
Προήλθεν ή τοιαύτη δυσαρεστία έκ τίνος έμφυτου κληρονομικής 
διαθέσεως ή έπεκράτησε τάχα καθ’ άπλοΟν συμβεβηκός; ι ανω-
τερον τό πρώτον».

Μία άκόμη άπόδειξι, δτι καί σ’ αύτό τό φωτόχαρο και παν-
θεϊστικό δημοτικό τραγούδι κυριαρχεί τό κλάμα, εΐναι δτι τα «Μοι.

f



ρολόγια» θεωροΟνται ώς τά πιό άδρά, τά πιό πλαστικά καί τά 
πιό χαρακτηριστικά δημιουργήματα τών άνωνύμων Ντάντε κα^ 
Γκαΐτε τής Ελλάδος. Ά κό μ η  καί ή «Παραλογές» καί τά «Κλέφτι
κα» διαπνέονται άπό πεσσιμιστική διάθεσι, δπως :

—  Τούτ’ ή γή πού τήν πατοΟμε.. 
δλοι μέσα θενά μποΰμε.

*0 ισχυρισμός δτι ό πόνος, δταν είναι ειλικρινής καί πηγαίος, 
είναι δημιουργικώτερος άπό μία αισιοδοξία, κούφια καί άσκοπη, νο
μίζω δτι δέν εχει τή θέσι του προκειμένου γιά τό δημοτικό τρα
γούδι. Ή  φιλολογική πλευρά, δη  ό πόνος άποκαλυπτεται μέ δλες 
τίς δραματικές πτυχές του, ένόσω άνεβαίνουμε τήν «άνθρώπινη 
σκάλα» καί ένόσω έξ άλλου τήν κατεβαίνουμε, τό άσυναίσθητο γέ
λιο αύξάνει, δέν πρέπει νά ληφθη ύπ’ δψιν στό δημοτικό τραγοΟ- 
δι. Τό δημοτικό τραγούδι έβ>/ήκε μέσα άπό τούς άπηνεΐς διωγμούς 
τοΰ έλληνικοΟ γένους, άπό τά χρόνια τής δουλείας. Τό Κλάμά του 
λοιπόν δέν είναι ξέσπασμα άνικανοποιήτων πνευματικών έπιδιώ- 
ξεων. Δέν είναι κλάμα μποβαρισμού. ’Έ χ ε ι ύλικά αι'τια. Τήν κατα- 
δυνάστευσι τής φυλής. Τό πέλμα τοΟ κατακτητοΰ. Τήν όνειροπό- 
λησι τής ελευθερίας. Τήν έπαναστατική λαχτάρα. Καί άπό τό πλαί
σιο τοΰ πατριωτισμού ό θρήνος περνάει στό σεξουαλικό έπίπεδο, 
άν καί πολύ συχνά άνακατεύεται έκεΐ μέ τό βυζαντινό γούστο τής 
έκκλησιαστικής υμνωδίας, πέρνοντας τούς ιριδισμούς της δπως :

«Ε ίχα  μηλιά στήν πόρτα μου καί δένιρο στήν αύλή μου 
καί τέντα κατακόκκινη τό σπίτι σκεπασμένο 
καί κυπαρίσσι όλόχρυσο κι’ ήμουν άκουμπισμένη 
είχα άσημοκάντηλο στό σπίτι κρεμασμένο.
Τώρα ή μηλιά μαράθηκε, τό δέντρο ξερριζώθη 
κι’ ή τέντα ή κατακόκκινη καί κείνη μαύρη έγίνη 
τό κυπαρίσσι τό χρυσό έπεσε κι’ έχσακίσθη _  
τ’ άσημοκάντηλο έσβυσε τό σπίτι δέ φωτάει».

ΕΤναι γεγονός μολαταύτα, δτι ή άπαιδιοδοξία του δημοτικού 
τραγουδιού, άπ’ δπου βγήκε ό θρηνητικός δεκαπεντασύλλαβος δέν 
έχει τή σοφή καρτερικότητα τού πεσσιμισμοΰ τών άρχαίων στω'ί- 
κών. Αύτό δέν σημαίνει βέβαια, πώς είναι ρητορική άπαισιοδοξια, 
πυργωμένη γιά λόγους έντυπωσιακούς. Τό δημοτικό τραγούδι καί 
πρό πάντων τά ελεγεία τών άνωνύμων Γκαΐτε τής Ελλά δος  έχουν 
πολύ άσιατικό στοιχείο μέσα τους. Μ έ λίγα λόγια υπάρχει μία 
μεγάλη δόσις άμανέ σ’ αύτά. Δέν μπορεί δμως ν’ άρνηθή κανείς
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μορφή του, θεωρείται ώς ένα άπό τά καλά μοιρολόγια τής λαϊκής 
έλεγειογραφίας :

— Εύτοΰ πού κίνησες νά πάς στό μακρινό ταξεΐδι 
θέλω νά είπής στή μάννα σου πότε θάρθής στό σπίτι 
νάχω κέγώ μιά παντοχή, νάχω καί τήν έλπίδα 
λελούδια νάχω στήν αυλή, τριαντάφυλλα στρωμένα 
νά σοϋχω γιόμα μυστικό καί δείπνο νά δειπνήσης 
νάχω νερό γιά νά λουστής, ροΰχα καλά ν’ άλλάξης 
νά στρώσω καί τήν κλίνη σου νά πέσης νά πλαγιάσης. 
Λελούδια σύ νά τά χάρης, τριαντάφυλλα νά τάχης 
κΓ άν έχης γιόμα γέψου το καί δείπνο δείπνησέ το 
κι άν έχης καί ζεστό νερό, λούσου το μοναχή σου 
κι’ άν έχης ροΟχα φόρεστ’ τα, κοιμήσου στό κρεββάτι 
τό δρόμον δπου πέρασα δέν τόν ξαναδιαβαίνω. 
θά πάω στής Αρνης τά βουνά, στής Άρνησιάς τή βρύση 
κ’ έχω τή γή γιά στρώματα σεντόνια έχω τό χώμα 
καί γεύομαι τόν κουρνιαχτό, δειπνάω άπό τό χώμα 
καί πίνω τ ωριοστάλαχτο, τής πλάκας τό φαρμάκι.
Σάν άποφάσισες νά πας, νά μήν ξαναγυρίοης 
άνοιξε τά ματάκια σου νά μ’ άποχαιρετίσης 
νά μάς άφήσης τό έχε γειά καί τόν μεγάλο πόνο.
Ό  «Τάφος» τοθ Παλαμά, ποΰ δίκαια έθεωρήθηκε ώς ή τελειό

τερη λυρική συλλογή τοΰ άρχηγοΰ τής νεωτέρας ’Αθηναϊκής Σχολής 
έχαρακτηοίσθηκε άπό κάποιον μελετητήν τής νεοελληνικής λογο
τεχνίας ώς «αυθόρμητο ξεχείλισμα πόνου σέ στροφές δχι περί
τεχνες, ειλικρινείς καί βαθύτατα συγκινούσας. "Ολα τά στοιχεία 
τοθ δημοτικού μοιρολογιού, συνυφασμένα, πλατυνόμενα άπό κάποια 
συγκίνησι, βαθύτερη ιής λαϊκής».

Ό  ϊδιος σχολιαστής προσθέτει γιά τόν «Τάφο».
«Ποτέ μοιρολογήτρα ή λαϊκός ραψωδός τριγύρω άπό λείψανο 

νεκρού δέν αύτοσχεδίασε τόσο συνταρακτικούς στίχους:
— Στό ταξεΐδι πού σέ πάει 
ό μαύρος καβαλάρης 
κύτταξε άπό τό χέρι του 
τίποτε νά μήν πάρης 
Κι’ άν διψάσης, μήν τό πιης.
Άπό τόν κάτου κόσμο 
τό νερό τής άρνησιάς 
φτωχό κομμένο δυόσμο.

Μήν τό πιης κι όλότελα 
κ’ αιώνια μάς ξεχάσης.
Βάλε τά σημάδια σου 
τό δρόμο νά μή χάσης.
Κι’ δπως είναι άνάλσφρο 
Μικρό σά χελιδόνι 
κι άρματα δέ σοΟ βροντούν 
παλληκαριοΰ στή ζώνη 
Κύτταξε καί γέλασε 
Τής νύχτας τό Σουλτάνο 
γλύστρισε σιγά, κρυφά 
καί πέταξ' έδώ πάνω.
Καί στό σπίτι τ’ άραχνο 
γυρνώντας, ώ άκριβέ μας 
Γίνε άεροφύσημα 
καί γλυκοφίλησέ μας»

Πολλοί θέλουν ιόν «Τάφο» ώς συνέχεια τοθ δημοτικού τρα
γουδιού. Δέ. λείπει βμιος άπδ τή λυρική αύτή συλλογή κα. τ6 δ,α· 
νΤηϊΓκδ ιο ,- χ. ^  Σκέψεις γραφείου λένε οι μέν. Ανά,άσ,ςο* 
πνευματικώτερη άτμόσφαιρα, βεβαιώνουν οίδέ. Συγκινημένη σκέψι, 
άνώτερος λυρισμός, προσωπική έκψρασ.ς, π,σ,ευου. οί αλλοι. Ρη
τορισμός, διακηρύττουν οί άρνοόμενο. κάθε αύθορμητο πο,ητ,κο στο.· 
χ,ΐο σ,όν Παλαμά, όπαδοί τής Καβαφικής σχολής. Δέχομαι τή 
γνώμη τοθ οχολ,αοτοΟ τοθ «Τάφου» 6 όποϊος βρίσκε. δ „  οτή λυ
ρική αύτή συλλογή ,οΟ Παλαμά, δλα τά στοιχεία του δημοτικού 
μοιρολογιού σονυφαίνονται και ,λατύνον,αι άπο κάποια συγκίνησι 
ίύρύτερη τής λαϊκής δπως :

—Καί μοΰ φάνταξες έσύ 
Κριτής μαζύ καί ΘΟμα 
κι’ ήμουν ό ένοχος έγώ 
μέ τό μεγάλο κρίμα 
—Άπό τό μακάριο 
μηδέν έγώ στό κύμα 
σ’ έφερα καί σ’ έπνιξα 
ώ τό μεγάλο κρίμα!

-Αν δμως 6 Παλαμάς έξύψωσ. τό δημοτικά τραγούδι μέχρ. 
τής Ιδιοσυγκρασίας του. δίνοντας σ' αύ,δ τήν διανοητική συγκίνησι 
ά Κρυοτάλλης, 6 ποιητής τών .Τραγουδιώ» τού χωρίου και τής 
Στάνης» έδηδιούργησε έπάνω στό δημοτικό πρότυπο, του χωρ
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μποΟν στήν ποιητική γλώσσα πνευματικώτερες,βαθύτερες κάπως έκ- 
-φράσεις καί ν ’ άπαλλαγη όριστικά ή νεοελληνική ποίησι, άπό τόν 
λυρικόν άρλουμπισμό, πού τής είχε φορτώσει ή ψυχαρική θεματο
γραφία, ή τόσον ύδαρής, στις περισσότερες έκδηλώσεις της καί ή 
τόσον άποκλειστική.

Ό  Κρυστάλλης μολοταϋτα στή μίμησι τοΰ δημοτικού τραγου- 
διοΰ φανερώνει μιά άξιόλογη δεξιοτεχνία, πρό πάντων στήν άρχιτε- 
κτονική τοΰ στίχου του, πού είναι άπλός καί ζωγραφικώτατος μα
ζί, πλούσια χρωματισμένος, δπως στόν «Τρύγο» :

 'Ό ταν άνθίζ' ή άγράμπελη κι' άπλώνει τά κλαδιά της
στό σχοϊνο, στό χαμόδενδρο, στοΰ πεύκου τά κλωνάρια 
στά ρέματα τοΰ ποταμού, στόν έγκρεμό τοΰ βράχου 
κι’ άγέρα κάμπους καί βουνά, τήν πλάση πέρα ώς πέρα 
γεμίζει μέ μοσχοβολιά μέ τόν άνασασμό της..
Πυκνό πυκνό κι’ όλόλαμπρο μελισσολόι πετιέται 
μέσ’ άπό βράχους καί κρινιά, μέσ’ άπό έρμιές καί κήπους 
καί τ’ άνθη της βοσκολογά καί πέρνει τόν άχνό τους 
καί διαλαλάει μ' £να βοητό τόν άναγαλλιασμό του.
’Έτσι ή κοπέλλες τοΰ χωριοΰ πετιοΰνται άιτό τά σπίτια 

κ ι’ είς κάμπους κι’ είς βουνά σκορποΰν κι’ όπ’ εΐν’ άμπέλια τρέχουν 
μέ τά καλάθια τά πλεχτά καί μέ τά βακοτόπια 
καί μέ τραγούδια, μέ χαρές δταν άρχιζα ό τρύγος.

Τό είδυλιακό πλαίσιο, πού προδίδει μίαν όμαλήν ποιητικήν 
Ιδιοσυγκρασίαν είναι τό κυριώτερο χαρακτηριστικό τών στίχων τοΰ 
Κρυστάλλη. Ή  πολιτεία είναι μίασμα γι’ αύτόν ! Οί όπαδοί τού 
Καβάφη τόν θέλουν «θυμαρόπληκτο» καί ρητορικό. Είναι γνωστόν 
δμως δτι ή ποιμενική φλογέρα του έσώπασε πολύ νωρίς. Δέν ξεύ- 
ρομε λοιπόν ποια θά μπορούσε νά ήταν ή έξέλιξί του. Ό  Κρυστάλ
λης διαψεύδει μέ τίς νοσταλγίες του, πού πολύ συχνά άκούονται 
<ίάν λυρικές κραυγές μέσα στούς στίχους του, τόν ισχυρισμό μερι
κών βιολόγων πού δέχονται, δτι ή έπιστροφή στήν φύσι είναι τό 
καταφύγιο κάποιων πολύπλοκων χαρακτήρων. Σ ’ αύτό ϊσως νά συ- 
νετέλεσε καί ή άτελής ή περιωρισμένη διανοητική του άνάπτυξις. 
Έμισοΰσε τήν πολιτεία, δταν έκραύγαζε λυρικά.

— Παρακαλώ σε, σταυραϊτέ, γιά χαμηλώσου όλίγο 
καί δόσ’ μου τίς φτεροΰγές σου καί πάρε με μαζί σου 
πάρε με άπάνω στά βουνά, τί θά μέ φάη ό κάμπος.

Καί τήν έμίσησε γιατί τήν εβλεπε μέ τά μάτια τοΰ όρεσειβίου



μέ τή δυσπιστία τοΰ ειδυλλιακοί), που ζή άδιάκοπα άνάμεσα στους 
άπαλούς τόνους, σέ μιά γλυκόθυμη διάθεσι. Δέν άποκλείεται μο
λαταύτα νά πρόκειται καί γιά μία νοσταλγία, πού έκληροδότησε 
στόν τραγουδιστή τοΰ «Χωριοΰ» καί τής «Στάνης» τό δημοτικό 
τραγούδι— ή δράσι τών άρματωλών :

— νάχα τά βράχια άδέρφια μου, τά δέντρα συγγενάδια,
νά μέ κοιμάν ή πέρδικες, νά μέ ξυπνάν τ’ άηδόνια
καί στήν κορφή τής Λιάκουρας νά κάνω τό σταυρό μου—(*)

Έ ν  πάση περιπτώσει ό Κρυστάλλης είναι γιά τόν δίκαιο, τόν 
άφανάτιστο καί άπροσωπόληπτο έκτιμητήν άξιών, ένας άπό τούς 
γνησίους συνεχιστάς τοΰ δημοτικού τραγουδιού.

’Ά ν  σ’ δλους σχεδόν τούς ποιητάς τής Επτανησιακής Σχολής  
•ή έπίδρασις τοΰ δημοτικού τραγουδιού είναι σκιώδης, στόν Βσλαω- 
ρίτη καθρεφτίζεται άναγλυφικά, γιατί εΐναι έμψυχωμένη μέ τήν 
άκρατη θερμότητα τοΰ ένθουσιασμοΰ τοΰ λευκαδίτου ποιηιοΰ καί 
τήν πυρίνην ένεργητικότητά του. Χαρακτηριστικό μάλιστα τής 
ρουμελιώτικης ιδιοσυγκρασίας του εΐναι καί τό γεγονός, δτι ό 
ίδιος, μιλώντας γιά τήν πατρίδα του. τήν Λευκάδα έλεγεν, δτι 
εΐναι ένας μεγάλος όγκος άπό πέτρες πού έκύλησεν ό Αχελώ ος  
πρός τό Ίόνιον ! ’Ίσως δμως σ’ αύτό νά συνετέλεσε καί ή κατα
γωγή του. Οί βιογράφοι του μάς πληροφοροΰν, δτι ήταν γόνος άρ
ματωλών Άκαρνάνω ν. ’Έτσι έξηγείται, πώς ένώ οί περισσότεροι 
άπ’ τούς έπτανησίους ιτοιητάς έδέχθησαν χωρίς καμμία άνιίδραση, 
τήν έπιρροή τοΰ δυτικοΰ πολιτισμού, ό Βαλαωρίτης έβάφτισε τό 
δημοτικό τραγοΰδι σέ νέες πηγές, τό «μύρωσε μέ τ’ άγρια βαρύ- 
πνοα μύρα τών βουνών τής ’Ηπείρου καί τής άρματωλικής Α κ α ρ 
νανίας».

Ό  ϊδιος ό Βαλαωρίτης, μιλώντας γιά τό έπικό στιχούργημά 
του, τό «Διάκο* γράφει στά προλεγόμενά του :

«Περιγράφων τήν έν θερμοπύλαις μάχην προέκρινα πανταχοΰ 
τάς δοκούσας μοι άκριβεστέρας πληροφορίας συνειδώς δτι ή δη
μοτική έλληνική ποίησίς, έκ τών μυχών τής ιστορίας έκπορευομένη 
κυρίως προτίθεται τήν άκριβή άφήγησιν τών γεγονότων...»

Κάί παρακάτω :

(*) Ν. Π ολίτη : Έ κ λ ο γ α ί άπό τό τραγούδια τού έλλικοΟ λαοΟ.

« Ά π έ κ λ ιν α  έκο μ ένω ς  ^  
ά γ ά λ λ ο ντα ι π ολλά κις  κα ι να ° μ̂ όσεων> ψ ευδα π όσ τολο ι κα ί είση- 
μηταί ξένω ν έθίμω ν, ξένω ν ^  σ χετικώ ς πρός τήν ήλι-
γητα ί ά λλοτρίω ν δο γμ ά τω ν, ΧΟιαΰται νεο λο γ ία ι πρέπει
κία ν κα ί τ ά ς  περιστάσεις του ’ α 1 ν ό  έκλ α μ β ά νω ντα ι ώς
ν 4  κα τα δ ικά ζω ντα ι ώς 4 ν α χ ρ ο «  μ ^  νά  νο θ εύ σ ωσι

όργανισμόν ,ή ,  * αγ,νοΟς

λ 0 Ύ ί ϋ ς > > · ,  λ  Λ Λ ρ ι £ ι  δτι ό Βα λα ω ρίτης  ήτα ν έως τό κόκ-
Ν ά  μία £ * * *  \ 6ν ρω μα ντισ μόν δμω ς ένα ντίον του

κα λο  ρουμελ ιω της. Ο  γ κα1 ^ ίδ ιος  ρω μα ντικός  κα ι πι-
όποιου έπ ιτίθεται λα υρω ς, u IJf it  ^  ^  >1&ιαιτέρως αχόν 
στότατος μάλισχα μα ηI *>ς δλσ τά έλαχτώματά του : άπε-
«Διάκο» ό ρω μα ντισμός ρα ο άσεις κ α ί σ ύγχυσ ις  ε ικόνω ν
ρ α ντο λ ο γ ία , έμφ ασι, ρηχορισμό , πα ρεμρ

καί ά νχιθέσ εω ν. ,  ό Βα λα ω ρ ίτης

Γ Λ  τή» Τ Ζ Τ °·  αύτό 6 Οόγκώ :
μάς πληροφορεί ό Τδιος χι π

— Κα θώ ς δ ια βα ίνουνε, χρίζει ενα; ξυλο
φυσάει ό άνεμος, πέφτει ένα φύλλο
πουλάκι έπέχαξε φεύγει ζαΡκάί*
νεράκι πώτρεχε μές σχό λαγ ^  ^  ΛΜνημόουν<χ»

•Η άνχίθεσι δμω ς τοΰ ά ρ μ α ^ ι κ ο Ο  π^οιητου ^ ^ α ν η  ^

σ χολή ς  δέν όφείλεχαι 1σμαχα χοΰ δη μ ο χ ικοΰ  τ ρ α γ ο υ 
δ ά  άπό τά χ α ρ α κ τ ή ρ ισ α ^  σ κα μ π α νεβά ζουν σαν κα-
διοΰ. Ο ί ά γνω στοι λ α ,κ ο ι τρ Υ οχήν χε ιμα ρρω δη
ρυδότσουφ λα  - ά  π α ιχ ν ιδ ιά ρ η  ^  ;
καί άφχιασίδωχη έμπνευσι των, στ ς

> λ  πίναν κι’ άλλα πουλιά χήν λένε .
Καί παρεκεί που πσράξεν0 μεγάλο,
.Δέν είναι κρίμα 1 τ0·ς άποθσμένους !
νά περπαχουν οι ζω  ̂  ̂ ^  πουλή κια ;
- “ Ακόυσες μέ τούς άποθσμένους.

πώς περπαχοϋΛ, î  Qv καί Μάης καί φωλεύουν.
- Α π ρ ίλ η ς  εΐναι κ ^  χφανιές μυρίζεις.
— Φοβοΰμαι σ , άδερφ Γιάννη,
Έ χτές  βραδύς έπηγαμ Ρ χ
Κ’ έθύμιασέ μας ό παπας με π Ρ



Καί παρεμπρός τήν πήγανε, κι* άλλα πουλιά τής λένε :
Γιά δές θάμα κι άντίθαμα πού γίνεται στόν κόσμο, 
τέτοια πανώρια λυγερή νά σέρνη ό πεθαμμένος.

( Τοΰ νεκρόν αδελφόν)

Ουλοι τόν ήλιο τόν τηράν, ποΰ πάει νά βασιλέψω 
κι ή κόρη ποΰ είχε τόν καϋμό τό πέλαγο άγναντεύη.
Βλέπει καράβια κι’ έρχονται, βαρκούλες κΓ άρμενίζουν 
«Μάννα, καράβια τέσσερα, μάννα βαρκοΰλες πέντε, 
μάννα κατέβα ρώτα τα, κατέβα ξέτασέ τα, 
ποιές θάλασσες καί ποιά νησιά χαίρονται τόν καλό μου ;
Σέ τί τραπέζι τρώει ψωμί καί τό δικό μου εΐν’ άδειο,
τίνος χεράκια τόν κερνάν καί τά δικά μου τρέμουν,
τίνος ματάκια τόν κοιτάν καί τά δικά μου τρέχουν,
τίνος τά χείλη τόν φιλοΰν καί τά δικά μου σκίζουν 
τίνος καρδιά τόν χαίρεται κι* ε ΐν ’ ή δική μου μαύρη ;

(Τής άπαρνημένης)

Τόν ρητορισμό του έξ άλλου ό Βαλαωρίτης δέν τόν οφείλει 
στο δημοτικό του τραγούδι, γιατί σ' έλάχιστα σημεία τών μεγα
λειωδών λαϊκών αύτοΰ μνημείων δέ θά συναντήσεσε τή ρητορική 
θεματογραφία. Οί άγνωστοι λαϊκοί ώδωποιοί έχουν κατά έκπλη- 
κτικόν τρόπον άνεπτυγμένην τήν αΤσθησιν τοΰ περιττοΰ, μέ άλλα 
λόγια τήν «άττική αΐσθησι τής φόρμας», τόν ρητορισμόν μολαταΰτα 
τοΰ Βαλαώρίτη ρητορισμός πού άπέβη έθνοποιός παράγων— τόν 
έξουδετερώνει ή κονιστική του δεξιότης, ή μεγαλοστομία του καί 
ή συνταρακτική άιτόδοση τής φρίκης καί τοΰ τρόμου, δπως εις τόν 
«Θανάση Βάγια» τοΰ «Μνημοσύνου». Ή  εκδοσις μάλιστα τοΰ 
Μνημοσύνου» ή όποία συνέπεσε μέ ιόν θάνατον τοΰ Σολωμοΰ, 

ύπήρξεν, δπως μας πληροφορούν πολλοί σχολιασταί τοΰ λευκαδίου 
ποιητοΰ «κεραυνός έν αιθρία».

Ο ϊδιος ό Βαλαωρίτης, δταν έγραφε στή γυναίκα του γιά 
τήν έντύπωσι ποΰ έκαμαν τά «Μνημόσυνα» τής έγραφε τά έξής:

« Ο τόμος τών ποιημάτων μου κυκλοφορεί άπό τινων ήμερών 
άγαπητή μου Ελοίσία, δέν είναι δέ δυνατόν νά φαντασθής ποιόν 
φανατισμόν έγέννησε ιό βιβλιάριών μου τοΰτο. Ό  γέρω Μουστο- 
ξύδης λησμονήσα, τήν δίκην μου μετά της Γκαστάδη, γράφει περί

αυτών. Ό  Βράϊλας (ό φιλόσοφος) μετά τοΰ όποιου ούδέποτε είχον
■όμιλήσει έιρεξε καί μέ ήσπαοθη έν μέση πλατεία.Ό γέρω Φιλήτας
μ’ έχαιρέτισεν έν τή λέσχη ώς τόν πρώτον ποιητήν τής Ελλά δος . 
■«
Η «νεολαία» ήιοι ή σχολή τοΰ Σολωμοΰ, καίπερ ζηλοτυποΰσα, 

μοΰ άπηύθυνεν «έπαίνους ύπερβολικούς».
(Συνέχεια  είς τό ερχόμενο)

ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΓΡ- ΤΟΥΦΕΞΙΑΝ
(Ά π ο  την εκθεση Πειραιωτών Καλλιτεχνών)



-/hw μλνο ί ό ί μτν/οο
Ξ Ε Ν Η  Λ Ο ΓΟ Τ Ε Χ Ν ΙΑ  
Π Ε Ζ Α  Τ Ο Υ  Σ Τ Ε Φ Α Ν  Γ Κ Ε Ο Ρ Γ Κ Ε

Στό  τελευταίο φύλλο τών «Τετραδίων τοΰ Νότου» δημοσιεύονται μετα
φράσεις μερικών νεανικών πεζογραφημάτων τού Στέφαν Γκεόργκε, γραμμέ
νων στά 1892— δταν ό Γκεόργκε ήταν 23 χρονώ ν— καί ξαναδημοσιευμένων στά 
1903, μέ τόν τίτλο «Tage und T a te t i» . Τά  πεζογραφήματα αύτά, ποΰ πρω~ 
τοδημοσιεύτηκαν στά «Φΰλλα  γιά τήν Τέχνη» τό πολύκροτο περιοδικό το& 
Γκεόργκε, είναι στοχασμοί γιά διάφορα ζητήματα, άναμνήσεις, κρίσεις σύν
τομες καί χαρακτηρισμοί, μικρά πεζά ποιήματα. Ό  Έ δ μ ό νδ ο ς  ΖαλοΟ, ποΰ 
προλογίζει τίς μεταφράσεις, σημειώνει δτι μές στό έργο τοΰ Γκόργκε τά πε
ζογραφήματα αύτά έχουν τήν ϊδια σημασία καί τίς ίδιες σχέσεις μέ τήν ποίη
σή του, πού Εχουν, στό εργο τοΰ Μ αλλαρμέ, οί διαλέξεις του γ ιά ' τή ~ΓΛοΰ· 
σική» γιά τή «Λογοτεχνία», γιά τόν Βιλλ ιέ ντέ Λ ίλ- 'Α ντά μ , καί στό gpyo του 
Βερλαίν, τά « 'Απομνημονεύματα ένός χήρου» ή «Οί κολασμένοι ποιητές» ε ί 
ναι, δηλάδή λέει ό ΖαλοΟ, ενας σιγαλόφωνος ΰπομνηματισμός, πιό εύκολονό- 
ητος άπό ποιητικό ίργο  καί σχεδόν σάν γραμμένος στό περιθώριό του' μά 
καί gva κάλεσμα έπίσης γιά νά γνωρίσει κανείς καλλίτερα τό εργο τό ποιη
τικό».

Εΐνα ι χαρακτηριστικά τά δσα γράφει ό Γκεόργκε άπό τά 1892 άκόμα,. 
σέ δύο άπό τά πεζά του γ>ά τήν ποίηση : ή άξία ένός ποιητικού έργου, λέει,, 
δέ βρίσκεται στό νόημα (γιατί τότε ή ποίηση δέ θά ήταν παρά σοφία καί έττι- 
στήμη) άλλά στή μορφή. «Καί μέ τή λέξη αύτή εξηγεί, δέν έννοώ κάτι τό 
καθαρά έξωτερικό άλλά τό στοιχείο έκείνο τοΰ μέ,τρου καί τής ήχερότητας 
πού συγκινεϊ βαθειά καί ποΰ άνέκαθεν ξεχώριζε τοΰς μεγάλους ποιητές 
(τούς «μα ιτρ .) καί τούς πρωτότυπους καλλιτέχνες άπό τούς έπι/όνους καί 
τούς καλλιτέχνες τής δεύτερης σε,ρά,"ν

Ή  έκφραση, λέει παρακάτω, «έλεύθερος ρυθμός- εχει δσο νόημα καί τό 
«άσπρη μαυρίλα·. «Τό πιό αυστηρό μέτρο εΐναι κ ’ ή πιό μεγάλη ελευθερία».

Πιό χαρακτηριστική— καί πρωτότυπη— είναι μιά άλλη γνώμη τοΰ Γ κ εό ρ 
γκε. «Βαθειές έντυπώσεις», γράφει καί δυνατά αίοθήματα δέν είναι άρκετά 
γιά νά γίνη gva καλό ποίημα. Πρέπει τά δύο αύτά πράγματα νά ενσαρκω
θούν σ ’ gva κόσμο ήχων πού γιά νά τόν δημιουργήσεις άνάγκη νά είσαι ήρε
μος καί χαρούμενος μάλιστα. Γιά  τοΰτο ή ποίηση δπου δέ βρίσκεις παρά μό
νο θλίψη χωρίς μιάν άχτίδα φωτερή, δέ μπορεί νά εΐναι τέλεια».

Ενδιαφέρον Εχουν— δχι δμως πολύ μεγάλο— καί μερικές εντυπώσεις καί 
κρίσεις τοΰ Στέφαν Γκεόργκε, γιά τόν Ζάν— Πώλ Ρίχτερ  γιά τόν Μ αλλαρμέ 
καί γιά τόν Βερλαίν, πού τούς δύο τελευταίους τούς γνώρισε ^κιόλσ, στό 
1889 στό Παρίσι, δταν ήταν εϊκοσι-ενός χρόνων. Τό  εργο τοΰ Ζ ά ν— Πώλ (πού 
ώς τό τέλος τοΰ περασμένου αιώνα ήταν παραγνωρισμένος, δχι δμως δσο πι
στεύει ό Έ ν τμ ό ν  ΖαλοΟ, άφοΰ καί στήν 'Ε λ λ ά δ α  ό Ροίδης τόν γνώριζε καλά καί 
τοΰ εΓχε ιδιαίτερο θαυμασμό, καί πού σήμερα θεωρείται gvaς άπό τοΰς μεγά 
λους γερμανούς ρωμαντικούς) τό κρίνει ό Γκεόργκε οάν κάτι τό άληθινά έξαι- 
ρετικό. Βρίσκει δτι στό εργο αύτό, τό γραμμένο εδώ κ’ έκατό χρόνια καί τό>
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γεμάτο πλούτη, ύττάρχουν σελίδες έκπληκτικά καινούριες, μιάς άσβυστης λα μ 
πρότητας καί πού φανερώνουν μιά έκπληκτική συγγένεια τοΰ ποιητοΰ αύτοΟ 
μέ τούς σημερινούς άνθρώπους.. Καί ό Γκεόργκε τελειώνει τήν κρίση του, (ποΰ 
είναι μάλλον οχόλιο σέ κείμενα τοΰ Ζά ν— Πώλ, πού παραθέτει) μέ μία ά- 
ποστροφή :

«ΤΩ  πολύ μεγάλε G oethe μέ τό μαρμάρινο χέρι καί μέ τόν σίγουρο βη* 
ματισμό, μάς άφησες μιά γλώσσα μ ’ εύγενικές γραμμές, μά έκείνος πού τής 
Εδινε τά πιό ζωηρά της χρώματα καί τίς πιό βαθειές της άρμονίες, εΐναι ό 
Ζάν— Πώλ, ό ερευνητής καί ό νοσταλγός».

Τοΰ Μ αλλαρμέ— πού τόσο βαθειά τόν επηρέασε, ίσως βαθύτερα άπό 
κάθε άλλον— σκιστάρει ό Γκεόργκε gva σύντομο πορτραϊτο, μέ τίς εντυπώσεις 
πού είχε άπ^κομίσει άπό τή γνωριμία του, καί Οστερα έπιχειρεϊ μέ άναλογίες 
καί συσχετίσεις, νά προσδιορίσει τήν ποίησή του : ’’Ας σκεφτοΰμε, λέει,τίς φόρ
μουλες έκεΐνεΓ, τίς δίχως νόημα επικλήσεις (τά ξόρκια) τίς προικισμένες μέ 
μ ιά ν  άναμφισβήτητη δύναμη γιατρειάς ποΰ ό λαός τίς διατηρεί στή μνήμη t o u  
καί δπου νομίζεις δτι άκοΰς τό κάλεσμα ένός φαντάσματος ή ένός θ εο ΰ . 'Ά ς  
σκεφτοΰμε έπίσης τίς παληές εκείνες προσευχές πού μάς παρηγόρησαν μολο
νότι δέ συλλογιστήκαμε καθόλου τό νόηι^ά τους, τραγούδια καί ποιήματα πα- 
ληά πού δέν έχουν καθαρό νόημα' τά όποία δμως,άπαγγελόμενα μπροστά μας 
πλημμυρίζουν τίς καρδιές μας μέ κάθε είδους χαρές καί θλίψεις καί ξυπνοΰν 
μέσα μας άναμνήσεις πού μάς χαϊδεύουν σάν πονεμένες άδελφές».

Τέλος, γιά τόν Βερλαίν, γράφει, άνάμεσα σ' άλλα, ό γερμανός ποιη
τής : «Μ ά  τό εργο του πού περισσότερο συγκίνησε όλόκληρη μιά γενιά ποιητών 
είναι οί «Rom ances sans Paro les» οί στροφές αύτές πού τραγουδοΟν τήν πο- 
νειιένη καί τή χαρούμενη ζωή. . έκεΐ πρώιη φορά σέ μιά γλώσσα γυμνωμένη 
άπό κάθε ρητορικό στολίδι, ακούσαμε νά πάλλη ή σημερινή μας ψυχή. Ά π ό  
τότε ξέρουμε δτι ό κόθορνος καί τά προσωπεία δέν είναι καθόλου άναγκαία 
γιά νά έκφράσουμε δ,τι βαθύτερο ύπάρχει στών άνθρωπο καί δτι Ενας άπλός 
αύλός φτάνει γ ι’ αύτό».

Κ. ΤΓΑΡΑΣΧΟΣ

Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α Τ Α

Στό προηγούμενο τενχος ξέφυγαν — έξαιτίας διαφόρων τεχνικών κι άλλων 
ανωμαλιών—  άρκετά τυπογραφικά λάθη. Θάταν ματαιοιτονία νά θελήσουμε νά τά 
βημειιόσουμε. ’ Ελπίζουμε δμως νά μήν ξαναπαρουσιαστεϊ αύιό τό φαινόμενο. Ση- 
μειώμουμε μόνο τώρα μερικά τοϋ ποιήματος<-Προσευχή στόν ποιητή» έπειδή αλλά
ζουν σημαντικά τό νόημα :

Στίχος 4 — διαρκώς άντί διαρκή— ό στίχος 6 νά γίνει :  Στήν αρμονία τοΰ 
λόγου σου, ποιητή!— στίχ. 15 τό θεωριών νά γίνει θεριών— στίχ. 18 τής νά γίνει 
οτής— Ά κό μ α  ενα σημαντικό—γιά τό... μέγεθος τών στοιχείων του— σέ τοΰτο τό 
τεΰχος στή σελ. 257 ό τίτλος τοΰ διηγήματος τοΰ κ. Παναγιωτόπουλου, παρουσιά. 
ζεται άνορθογραφημένος. Παρακαλοΰμε νά διαβαστεί : Πλαστοπροσωπία.



Ύ ο -θ έ ο ίΓ ρ ο
Δ.  Ρ Ο Μ Α  ; « Ζ α κ ν θ ν ν ΰ  Σ ε ρ ε ν ά τ α » .

Τό Βασιλικό θέατρο, πού έφέτος μέ τή νέα του διεύθυνση μας Εδωσε 
μιά σειρά ένδιαφερόντων έργων, πού προκάλεσαν στό έλληνικό κοινό τήν ά- 
γαθώτερη έντύπωση, τόσο γιά τήν έρμηνεία τους δσο και γιά τήν σκηνοθεσία 
τους, άνέβασε ώς τελευταίο Εμγο τής περιόδου του τή «Ζακυθινή Σερενάτα» 
τοΰ νέου Ελληνος συγγραφέως κ. Διονυσίου Ρώ μα. Τό  δνομα τοΰ κ. Ρώ μα 
εϊταν γνωστό, πριν άκόμα άνεβεΓ τό Εργο του, γιατί είχε προηγηθεΐ άρκετή 
διαφήμιση καί άρκετός θόρυβος μέ τό «Τρεις κόσμοι μιά ζωή», Ενα δραμα 
δεκτό άπό τήν Καλλιτεχνική ’Επιτροπή τοΰ Βασιλικού θ εά τρου , έδώ καί τρία 
χρόνια. Τ ό  δραμα αύτό, πού, άν κρίνουμε άπό τίς φήμες, εΓναι Ενα άπό τά 
άρτια εργα τοΰ συγγραφέως, δέν άνεβάστηκε ώς τώρα— δέν ξέρουμε γιά 
ποιούς λόγους:—καί ή διεύθυνση προτίμησε νά έμφανίσει τόν κ. Ρώ μα μέ τή 
«Ζακυθινή Σερενάτα».

ΕΓναι πάντα παρήγορο γιά τή θεατρική μας ζωή ή έμφάνιση ένός κα ι
νούργιου συγγραφέα, δταν πρό πάντων ό ουγγραφεύς αύτός εχει κάτι νά 
πεΐ, εχει κάτι νά προσθέσει στό γενικό οικοδόμημα. Καί πρέπει νά όμολογή· 
σωμε πώς ό κ. Ρώμας εΤναι γνώστης του θεάτρου, κατέχει σέ ζηλευτό βάθμό 
τά μυστικά του, γνωρίζει νά προκαλεΐ τό ένδιαφέρον τοΰ άκροατοΰ με τή 
χάρη καί τήν εύγένεια τοθ διαλόγου του καί μέ τή συχνά ζωντανή διαγραφή 
τών τύπων του.

Σά  βέρος ζακυθινός ό ίδιος εΓναι ποτισμένος άπό τήν άτμόσφαιρα τοΰ 
ώραίου νησιοΰ του καί οί εικόνες πού μάς υποβάλλει Εχουν συγκίνηση, ποίη. 
ση καί ρωμαντισμό, πού στήν υπερβολή του, καταντά άπίθανος καί πού χαλά 
τήν ενότητα τοΰ Εργου. Ά λ λ ά  σάν άνθρωπος πού θέλγεται άπό τίς παραδό
σεις τής πατρίδος του, ό κ. Ρώμας έμπνεύσθηκε άπό τήν ώμορφιά τοΰ νη
σιού του κ ι’ άπό τή ρωμαντική ζωή τοΰ πιό άνιιπροσωπευτικοΰ της τύπου : 
τοΰ ποιητοΰ Τσακασιάνου πού μέ τούς Ερωτές του γέμισε τήν έποχή του. Ό  
ουγγραφεύς προσπάθησε ν’ άναπαραστήσει μέ ζωντάνια τή ρωμαντική αύτή 
έποχή καί τό εργο του,παρ’ δλο τό φόρτο τοΰ διακοσμητικοΰ του στοιχείου 
εχει άρκετές σκηνές, γεμάτες ρωμαντισμό καί περιπάθεια πού δίνουν τό γενι
κό τόνο. Καί δπου ό κ, Ρώμας άρκεϊται στό ήθογραφικό μέρος, μέ τόν ειδυλ
λιακό του χαρακτήρα, τότε κατορθώνει, χωρίς βέβαια μεγάλη έξαρση, νά δώ
σει Ενα πίνακα δλο χάρη, χωρίς πάλι εσωτερικότητα. Τόν Τσακασιάνο τόν 
άναλύει έξωτερικά καί ό έσωτερικός άνθρωπος δέν ξεπετιέται άπό τή διαγρα
φή τοϋ χαρακτήρος πού εΓναι άτονη. Μ ά  καί τά άλλα πρόσωπα τοΰ Εργου 
δέν παρουσιάζουν πλαστικό βάρος καί οί πράξεις τους καθαρά έπιφαυειακές 
δέν ύπαγορεύονται άπό άνάγκη ψυχική. Τό  τονίζουμε πώς τό διακοσμητικό 
στοιχείο, άφθονο σ’ δλες τίς πράξεις, Εβλαψε τό Εργο, κι’ άκόμα οί σκηνές 
τής καντάδας καί τοΰ καρναβαλιού, πού τίς έκμεταλλεΰθηκε περίφημα ό σκη- 
τοθέτης Μουζενίδης, φαίνονται σόν παρεμβολές, ϊσως ώραΐες, μά πού χα 
λαρώνουν τή δράση.

Ή  «Ζακυθινή σερενάτα» δσο στέκει στό επίπεδο τής κωμωδίας εΓναι 
Ενδιαφέρουσα καί Εχει χρώμα, Ά π ό  τή στιγμή δμως πού γίνεται δράμα  καί 
δπου τό μελοδραματικό στοιχείο κυριαρχεί άπόλυτα, τότε καταντά άφόρητη
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μέ τό άπίθανο έντελώς τέλος πού θυμίζει τό Ριγολέττο. Ή  Έ μ μ α ,  ή έρω- 
μένη τοΰ Τσακασιάνου, άντί νά ντυθή ραββϊνος καί νά σκοτωθή αύτή άπό 
τούς έχθρούς τοΰ ποιητοΰ, θά μποροΰσε νά είδοποιήση τόν έραστή της καί νά 
φύγουν μαζί άπό τή Ζάκυνθο. “ Ετσι μέ τήν τραγικότητα αύτή, τραγικότητα 
πού δέν δικαιολογείται άπό τίποτε καί δπου ή θυσία τής Έ μ μ α ς  δέν εΓναι 
δυνατόν νά συγκινήση, τό εργο τοΰ κ. Ρώ μα «πέφτει» 8πως λένε στή θεατρική 
γλώσσα. Καί εΓναι κρίμα άλήθεια γιατί δέν σ 'ερεΐτα ι άπό άρετές. Έ χ ε ι  κίνη
ση, ζωηρό χρώ μα, θεατρικότητα, Εξυπνο διάλογο, ώραΐες σκηνές. Τά  έλατ- 
τώματά του δμως είναι χτυιτητά ; καί πρώτα ή χρησιμοποίησις τοΰ δεκα
πεντασυλλάβου, κάτι έντελώς άναχρονιστικ,ό, πού δέν συμβιβάζεται μέ τά 
θέατρο καί πού δυσκολεύει τόν ήθοποιό άφάνταστα καί τό θεατή πού παρα
κολουθεί μέ πολύν κόπον. Ά ς  μή κακοφανγ) στόν κ. Ρώ μα, ό δεκαπεντασύλ
λαβος γίνεται άνεκτός στά χέρια ένός πραγματικά μεγάλου ποιητοΰ. Ό  ουγ- 
γρσφεΰς τής «Ζακυθινής Σερενάτας» στιχουργεΐ εύκολα, χαριτωμένα, άνετα, 
ευχάριστα, άλλά ποίηση μέ ούσία, μέ περιεχόμενο, μέ προεκτάσεις πού νά 
δονοΟν τήν ψυχή τοΰ άκροατοΰ δέν Εχει. Έ ξ  άλλου ή διαγραφή τών τύπων 
του, ιδίως τοΰ Τσακασιάνου καί τής Έ μ μ α ς ,  δέν είναι όλοκληρωμένη. Λείπει 
ή ένότης, ή ψυχολογία πού κάνει τά Εργα βιώσιμα. Τά  έπεισόδια δέ συγκι- 
νοΰν καί δσο νά πασχίζτ] ό κ. Ρώμας νά τά διακοσμήση μ έξωτερικά 
χτυπητά χρώ ματα, δέν προκαλοΰνται άπό τίς μοιραίες έκεινες συγκρούσεις 
πού προέρχονται άπό τήν καθημερινή ζωή τών άνθρώπων, Τό  Εργο σέ πολλά 
σημεία ε ίν ’ άπίθανο, χάνει τήν ενότητα τής Εμπνευσης καί τής άρχιτεκτονικής. 
καί καταντά ενα άπλό χρονικό μιάς έτιοχής. Αύτός ό Τσακασιάνος μάς πα
ρουσιάζεται σάν Ενας ριμαδόρος, μέ άδικαιολόγητες φιλοδοξίες, Ενας έγωί- 
στής, λιγάκι παληάνθρωπος. Ποιητής βέβαια δέν υπήρξε ποτέ του, ά λλ ’ ώς 
χαρακτήρας ήταν κάτι άνώτερο άπ’ δ,τι μάς τόν δείχνει ό κ. Ρώμας.

’Έπ ειτα  παρ’ δλο τό δραματικό στοιχείο πού Επικρατεί στή «Ζακυθινή 
Σερενάτα», τό Εργο δέν μάς πείθει. Ά ρεσ κόμα σ τε νά φανταζόμαστε τό χα 
ρωπό αύτό νησι σά μιά χώρα άφιερωμένη στόν έλαφρόν Ερωτα, στις καντά
δες, στό θεότρελλο καρναβάλι, μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα γεμάτη δνειρα καί 
ποίηση, χωρίς αϊμστα, χωρίς Εκδικήσεις. Ό  κ. Ρώμας προτίμησε τό άπίθανο 
μελοδραματικό στοιχείο πού άντί νά ιτροκαλή τή βαθειά, τή συγκλονιστική, 
συγκίνηση, φέρνει στά χείλη τό είρωνικό χαμόνελο.

’Έ ρ γ ο  άνισο, μέ άρκετή φανταοία, μέ τύπους ρηχούς, σχηματικούς, μέ 
άφόρητο μελοδραματισμό, μέ κάποιες σκηνές ώραΐες, μέ διάλογο Εξυπνο, άλλά 
γεμάτο ιδιωματισμούς, καί πρό πάντων άφόρητα, σέ πολλά σημεία, Εμμετρο, 
(ό δεκαπεντασύλλαβος δέν εΓναι παντοΰ άνεκτός) Ετσι παρουσιάζεται ή *Ζσ- 
κοθινή Σερενάτα» τό πρώτο δράμα τοΰ κ. Ρώ μα πού ύττόσχεται, παρ δλα τά 
ίλαττώ ματά του, νά δώση άργότερα Εργα πεοισσότερο άνθρωπινα καί ψυ
χολογημένα.

•Η παράσταση ώς άνέβασμα άπό τό νέο σκηνοθέτη κ. Μουζενιδη ήταν 
Ενα άληθινό χάρμα τών ματιών καί Ενα πραγματικό κατόρθωμα στό σύνολό 
της Τό  Εργο, χάρις στό σκηνοθέτη, άπέκτησε ειρμό, βρήκε τήν κατάλληλην 
άτμόσφαιρα. εΓχε άρμονία, ρυθμό καί ήταν Ενα θέαμα αισθητικό περίφημο. 
Ό  κ. Κλώνης καί ό κ. Φωκάς συνέτειναν καί αύτοι στήν δλη έπιτυχία.

Οί ήθοποιοί γενικά παρουσίασαν ενα σύνολο ζηλευτό. Ή  κ. Μανω λιδου 
κάπως ύπερβολικά «γλυκειά», άλλά καλή καί μέ μεταπτώσεις στό παίξιμο



τ η ς .  Ό  κ. Δενδρσμής θ ά  μττοροϋοε νά δώο·β τιερισοότερΓ) πνοή ko c i έκφραση 
στό ρόλο του. Περίφημοι ήτανε οί κ. κ. Δεστούνης καί Ίακω βιδης καί μονα 
δική στόν Επεισοδιακό της ρόλο ή δίς Παπαδάκη. Οπου άποδεικνύεται γιά 
μιά φορά άκόμα πώς δέν υπάρχουν μικροί ρόλοι γιά τίς πραγματικές καλ- 
,λιτέχνιδες.

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  ΤΤΡΑΤΣ Ι ΚΑΣ

" Ζ ΑΚ Υ ΘΙ Ν Η  Σ Ε Ρ Ε Ν Α Τ Α , , ΣΚΗΝΙ ΚΟ ΚΛΩΝΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Μ Ε ΛΛΗΝ ΙΚΗ  ΤΑΙΝΙΑ

Ή  εφετινή χειμωνιάτικη όθόνη, κοντά σιίς έξελίξεις τής ξένης κίνημα, 
τογραφικής βιομηχανίας, πού φανέρωσε καί πού ίσαμε ένα σημείο έφτασαν 
καί τ* αύστηρά καλλιτεχνικά δρια— γαλλικός κινηματογράφος έφερε— στήν έ. 
πιφάνεια καί μιά προσπάθεια γύρω άπό τήν κατασκευή Ελληνικής ταινίας. Η 
προσπάθεια αύτή— άν μπορεί νά θεωρηθεί τέτοια μέ τή μορφή πού παρουσι
άστηκε— άντιπροσωπεύθηκε μέ τέσσερες ταινίες.Τρεΐς γυρισμένες σέ Αιγυπτιακά 
στούντιο τής 'Αλεξάνδρειας, καί μία «Ά ρρα βώ ν μετ' έμποδίων» στό ιτα
λικό « 'Α λεβό ζ χ .Κ ι' οί τέσσερες δμως ήταν άσύγκριτα κατώτερες άπ’ δ,τι γί- 
νηκε στό παρελθόν πάνω στό Τδιο έπίπεδο. Δέν ύπήρχε ό παραμικρότερος 
σεβασμός πρός την ιδέα πού άντιπροσώπευαν καί τό έλληνικό κοινό. Πρόχειρα 
πράματα, πού ήρθαν νά ψυχράνουν κάθε εύγενική καί φιλότιμη προσδοκία. 
Σενάρια γραμμένα στώ γόνατα άπ’ άνθρώπους πού δέν είχαν τήν παραμικρή 
Εκφραστική ικανότητα καί ήθοποιοί ξεδιαλεγμένοι άπό τό πάλκο χής όπερέτ- 
να χωρίς άνάλογη καλλιτεχνική κατάρτηση. Ό  κόσμος πού φλέγεται νά δει 
κάτι καλό πάνω σ’ αύτό τό έπίπεδο, καί γεμίζει σέ κάθε τέτοια ευκαιρία τίς 
αίθουσες τών κινηματογράφων, εζηοε μέ τά μασκαραλίκια αϋτά πού παρου
σιάστηκαν ώρες «κρίσεως». Κινδύνευσε νά χάσει όλότελα τήν πίστη του στό 
δτι θά μπορούσε μιά μέρα νά γίνει στόν τόπο μας, άπ’ τή σπουδαία αυτή 
πλευρά, κάτι σημαντικό. Καί κινδυνεύει νά τή χάσει γιατί δέν κατώρθωσε νά 
διακρίνει ο ίκε  καί τήν έλάχιστη εύουνειδηοία. "Ελλειψ η  βάθους καί ενότητας, 
κακόηχες φωνές, πρόσωπα στερούμενα φωτογένειας, μοκιγιόζ ελεεινό, σκηνο
θεσία άπερίγραπτη καί διάλογος κατώτερος περιγραφής. "Ο ,τ* θά επιζητούσε 
κανείς γιά νά σκορπίσει τή μεγαλύτερη άπογοήτευοη >ύρω ά- τό προσφιλέ
στερο Ε θ ν ικ ό  δνειρο.

Καί άθελα θυμηθήκαμε τίς πρωτόγονες εκείνες ‘ Ελληνικές ταινίες, πού 
δέν είχαν τό πρεπούμενο φώς — καθαρή φωτογραφία— άλλ’ έκλειναν με° α τουζ 
■άγνότητα κι’ ένθουσιασμό. Εύγένεια  καί ιερή διάθεση. "Ο λ α  αύτά έλειπαν 
άπ' τά «προϊόντα» τών καλοπροαιρέτων στούντιο τής ’Αλεξάνδρειάς, πού δέν 
παύουν νά μάς άπειλούν μέ νέα παραγωγή. Νομίζουμε δμως δτι δέν πρέπει 
νά χάνουμε κάθε έλπίδα γιά μιά σοβαρώτερη αύριανή, άληθινή προσπάθεια, 
κάτω άπ’ τό 'Α ττ ικό  φώς. 'Α ρ κε ί νά έξασφαλίσουμε άνάλογα κεφάλαια καί 
νά  τεθούν επί κεφαλής άνθρωποι πού εΟλαβοΰνται τήν « Εβδομη  τέχνη», πού 
τήν πονούν καί φιλοδοξούν νά πραγματώσουν κάτι ούσιαστικώτερο. Και αύτό 
τό πράμα δέν είναι άδύνατο. 'Ό τα ν  σκεφτεϊ κανείς πόσα πράγματα συντελέ- 
στηκαν τά τελευταία χρόνια σέ άλλους τομείς τής οικονομικής ζωής τού τό 
που δέν μπορεί παρά νά περιμένει σίγουρα τήν ένθάρρυνση τών κεφαλαίων 
-κεφ αλα ίω ν πού μένουνε νεκρά κι’ ά διά θετα -κα ί πρός τή γόνιμη καί συμφέ-
ρουσα κατεύθυνση τούτη.

Στό  μεταξύ δμως θά έπρεπε νά έφαρμοσθεϊ ένα αύστηρό κοντρόλ  ̂ στά
πρόχειρα άντιαισθητικά κινηματογραφικά προϊόντα τής 'Αλεξάνδρειάς. Ενα  
κοντρόλ πού θά προστάτευε δχι μόνο τό Έ λ λ η ν ικό  δνομα, άλλά και τήν 
καλλιτεχνική άντίληψη τού κοινού.

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Λ Ε Β Α Ν Τ Α Σ



ΕΝΑ  ΦΑΙΝΟΜ ΕΝΟ
Τό κύμα τοΟ «συρρεαλισμοΰ» που 

κατέκλισε τελευταία τόν τόπο μας 
άρχισε νά προκαλεΐ κάποιαν βαθύ· 
τερη Αντίδραση μέσα στή πνευμα
τική κίνηση τών νέων. 'Ό λ ο ι -ζητούν 
— κι’ Εχουμε λάβει άρκετά γράμμα 
τα— νά δημιουργηθί) κάποιο μέτωπο 
ένάντια τοΰ κύματος αύτοΰ, πού 
δέν πρόκειται παρά νά βλάψη τήν 
πνευματική ζωή τοΰ τόπου, καί νά 
φέρη μιά μεγαλήτερη σύγχιση. Καί 
δέν Εχουν άδικο άν σκεφ .οΰμε πώς 
κάτω άπ’ τίς εκδηλώσεις ούτές ύ- 
πάρχει ή άδυναμία τών έμψανιζομέ- 
νων σάν «συρρεαλιστών» νά δώσουν 
σέ άληθεινές καλλιτεχνικές μορφές 
τίς συγκινήσεις τους, καί ή πρόθε
ση τοΰ «ξαφνιάσματος». Τήν έπίθε- 
ση κυρίως δέχθηκε ό ποιητικός λό 
γος. « Ά ρ ρ τ η ,  άθέμιτα»... "Ο τ ι κα 
τασκευάζεί τό μυαλό τών «συρρεσ. 
λ ισ τώ ν» οέ ώρες σ χ ο λ ή ς  προοφέρον- 
τοιι σάν ποιητικά εδέσματα άμφίβο 
λης άξίας.. ‘Ω ς τόσο δέν νομίζουμε 
δτι ύπάρχει άνάγκη μετώπου. Μ όδα 
εΐναι καί θά περάση. Ά κρ ιβώ ς  δ 
πως συμβαίνει μέ τά σταυρόλεξα...

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Οί νέοι πάντως, πρέπει νά μένουν 

άνεπηρέαστοι άπ’ τήν κακή αύτή 
μπόρα. Ή  τέχνη εΓναι κάτι πολύ ίε- 
ρώτερο καί- βαθύτερο άπ αυτές τίς 
ιστορίες. Κάτι πού συνδέεται μέ τήν 
ψυχή καί τό αιώνιο κάλλος. Κο ί ή 
μεγαλήτερη Ικανοποίηση ένός άλη- 
θινοΰ καλλιτέχνη εΐναι ή κοινωνι
κοποίηση τών συναισθημάτων του, 
Ή  γόνιμη προσφορά του στό ώραΐο 
καί τό καλό. Ό λ α  τ ’ άλλα εΐναι έ- 
φήμερα πράματα πού κλείνουν μέ
σα τους τόν θάνατο. Ά ς  προσπα
θήσουν λοιπόν νά δώσουν τήν προ
σωπικότητά τους μέ τό άνοιγμα

νέωνβδρόμων άλλά αύτηρά καλλι
τεχνικών. Τοΰτο θά είναι Ενα μεγά
λο κέρδος δχι γιά τόν έαυτό τους 
πού θά αίστανθή τήν πνευματική δι
καίωση, άλλά καί γιά τήν λογο
τεχνία μας, πού θά πλουτισθή θά 
έξυψωθή περισσότερο, καί θ’ άπο- 
λυτρωθχι άπό κάθε τι άποπνιχτικό.

Η ΕΠ Α ΡΧ ΙΑ
"Ο λ α  τά σημάδια δείχνουν πώς 

ή έλληνική έπαρχία πέρασε όρι^τικά 
σέ μιά περίοδο πνευματικής άνάτα- 
σης. Σ τή  Θεσσαλονίκη, ατό Η ρ ά 
κλειο, στό Βόλο , σ τ ή ν  Λάρισσα, στήν 
Πάτρα, στό Α ίγιο , παντοΰ, σ’ δλες 
τίς μακρυνές γωνιές τσΰ τόπου μας 
πυκνώνονται κάθε μέρα και περισσό
τερο οί εκδηλώσεις ένός σημαντικού 
ένδιαφέροντος γύρω άπ’ τά πνευμα
τικά προβλήματα, καί τίς δημιουργι
κές λογοτεχνικές καί καλλιτεχνικές 
προσπάθειες. Β ιβλ ία , περιοδικά, φι
λολογικές σελίδες σέ μικρές καί συμ
παθητικές έφημεριδοΰλες εΐναι στοι
χεία  πού άποδείχνουν αύτή τήν Α 
λήθεια καί προκαλοΰν τόν θερμότε
ρο ενθουσιασμό. Ή  «Νεοελληνική 
Λογοτεχνία» χαιρετίζει ολόψυχα 
αύτή τήν πολιτισμένη κίνηση, κι* εύ 
χεται νά δώση τούς γονιμώτερους
καρπούς.

ΚΙ Ο Π Ε ΙΡΑ ΙΑ Σ
Κοντά σ’ αύτά τά παρήγορα 

φαινόμενα κι’ ό Πειραιάς, ή πόλη 
ποδχε τήν άτυχία νά βλέπει τή ζωή 
της άπορροφημένη άπ τήν πρωτεύ
ουσα, τόν τελευταίο καιρό παρου
σιάζει μιά πολύ άξιόλογη άνθηση. 
’Εκθέσεις, διαλέξεις, συναυλίες, φι
λολογικούς εορτασμούς καί μνημό
συνα καί ποΰ καί ποΰ βιβλία νέων 
Πειραιωτών συγγραφέων φανερώ
νουν δτι κάτι σημαντικό σφυριλατεΐ-

ται κάτω άπ’ τήν άτμόσφαιρά του.
Καί δέν ύπάρχει συγκινητικώτερο 
πράμα γιατί δέν πρέπει νά ξεχνάει 
κανείς τό χαρακτήρα αυτής τής με" 
γάλης Ελ λ η ν ικ ή ς  έργατικής κυψέ
λης καί τις λαμπρές πνευματικές πα
ραδόσεις της.

ΤΡΑ ΓΙΚ Η  Ε ΙΡΩ Ν ΙΑ
Έ ν α ς  μεγάλος Ά γ γ λ ο ς  συγ

γραφέας, ό Σίγκλαιρ Λιούϊς πού 
εΐναι τιμημένος μέ τό βραβείο Νόμ- 
πελ, δπως διαβάσαμε φέρεται νά 
εκφράζει φόβους γιατί ή κρίση πού 
περνάει τώρα τελευταία τό άγγλικό 
βιβλίο εΐναι πιθανό νά ύποχρεώσει 
τούς άγγλους λογοτέχνες νά ζητή
σουνε κ ι’άλλο έπάγγελμα γιά νά ζή- 
σουν 1... Πόσην τραγική είρωνεία 
κλείνουν αύτοί οί «φόβοι» γιά τούς 
δικούς ΐμας λογοτέχνες πού ποτέ 
δέν μπόρεσαν νά αίστανθοϋν τήν χ α 
ρά τοΰ «λογοτεχνικού επαγγέλμα
τος». ’Ά ν  ήταν έδώ ό Σίνκλαιρ 
Λιούϊς σίγουρα θά έξέφραζε έξετά* 
ζοντας τίς βιωτικές συνθήκες τών 
συγγραφέων μας φόβους γιά... τρίτο 
καί τέταρτο έπάγγελμα.

Ο Δ ΙΕΥΘ ΥΝ ΤΗ Σ ΜΑΣ ΣΤΟ Ε Ξ Ω Τ Ε 
ΡΙΚΟ

Είμαστε ύποχρεωμένοι νά γνω 
ρίσουμε στούς άναγνώστες καί φί
λους τής «Νεοελληνικής Λ ο γ ο 
τεχνίας*, δτι ό διευθυντής της κ. 
Τώνης Ζαχαράκης άνεχώρησε έδώ 
καί λίγες μέρες γιά τήν Κεντρική 
Εύρώπη (Βιέννη— Π ρ ά γα ) καί τό 
Παρίσι, όπολογίζεται δέ δτι θά ξα 
ναβρίσκεται κοντά μας κατά τά τέλη 
τοΰ προσεχούς μηνός. Ενας ^άπ 
τούς σκοπούς τοΰ ταξειδιοΰ τοΰ κ. 
Ζαχαράκη εΐναι νά φέρει σέ έπαφή 
τό περιοδικό καί τήν πνευματική 
’Ελλ ά δα  μέ τούς ξένους πνευματι
κούς καί καλλιτεχνικούς κύκλους, 
καί νά καλλιεργήση τό εύρύτερο έν- 
διαφέρο γύοω άπό τήν λογοτεχνική 
μας άνθηση.

Η ΣΥ Ν ΕΡΓΑ Σ ΙΑ  ΜΑΣ
Ή  «Νεοελληνική Λογοτεχνία , 

αισθάνεται χαρά καί υπερηφάνεια 
γιά τίς ξεχωριστές έκλεχτές συνερ
γασίες αύτοΰ τοΰ τεύχους, καί τήν 
αισθητά βελτιωμένη γενικά ϋλη του 
ποδνε βέβαιε δτι θά έχτιμηθή άπ* 
τούς φίλους τους. Ιδ ια ίτερα  χαιρε
τίζει τή συνεργασία τοΰ κ .Ή λ ία  Βε- 
νέζη, κορυφαίου άληθινά πεζογρά- 
φου, κι’ άνώτερου άνθρώπου, καί 
θεωρεί τοΰτο σάν μιά άληθινή 
τιμή.

ΜΙΑ ΕΚ Θ ΕΣΗ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛ ΙΟΥ 
Μ έ τήν προστασία τοΰ Δημά ρ

χου Καλλιθέας κ. I .  Ά ρα π ά κη  καί 
τών Καλλιθεατών λογοτεχεώ ν κ. I. 
Γρυπάρη, Σ . Σκίπη, Σοφίας Παπα- 
δάκη, Γιάννη  Χατζίνη, Γ .  Πράτσικα,
Μ . Νικολαΐδη, Κ . Ά λ έ π η  καί Γ .  Μυ- 
λωνογιάννη, όργανώνεται στήν Κ α λ 
λιθέα Εκθεση τοΰ ’Ελληνικού βιβλίου, 
άπό τίς 15— 22 Μ αΐου στήν αίθουσα 
τοΰ συλλόγου «Κωνστσντινοπολι- 
τών» (Δημοσθένους 115). Ό  σκοπός 
τής Εκθεσης αύτής εΐναι νά φέρει 
σ ’ έπαφή καί στενότερη γνωριμία τό 
πλατύ κοινό μέ τό έλληνικό βιβλίο, 
συντελώντας Ετσι στή διάδοσή του.

"Υσ τερα  άπό τήν κρίση πού περ
νάει τά τελευταία χρόνια τό έλληνι
κό βιβλίο, παρόμοιες έκθέσεις εΐναι 
πραγματικά τονωτικές, γιά τή θερα
πεία αύτής τής κρίσης. *Η πρωτο
βουλία τοΰ όργανωτή τής Εκθεσης 
κ. Γερ . Λουκάτου, πού έργάζεται ά- 
κούραστα γιά τή διάδοση τοΰ έλ- 
ληνικβΰ βιβλίου, εΐναι άξιέπαινη. 
Κα ί άν τό παράδειγμά του εΰρισκε 
άξιους μιμητές σ’ δλα τά πνευματι
κά κέντρα τοΰ τόπου μας, θά μπο
ρούσαμε άπό τώρα νά χαιρετήσου
με τήν άνατολή μιας νέας πνευμα
τικής άνθησης, μέ βάση τήν άμοι- 
βαία άνταπόκριση κοινού καί συγ
γραφέων. Τό κακοπαθημένο έλληνι
κό βιβλίο, θά βρει έπί τέλους τό φυ-



σικό του προορισμό— τό κοινό του 
Καί πρός αύτό τό σημείο θάπρεπε 
νά στραφούν οί προσπάθειες δλων 
τών πνευματικών μας άνθρώπων.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
— Ό  μεγάλος καί γνωστότατος 

λάτρης τής άρχοίας έλληνικής τρα
γωδίας, ό Έ κ τ ο ρ α ς  Ρομανιόλι δ 
πως άναγγέλθηκε τήν πρωτομαγιά 
πέθανε στή Ρώ μη. Ό  θάνατος αύ- 
τοΰ τοΰ ξεχωριστού πνευματικοΰ άν- 
βρώπου , πού ή ζωή του στάθηκε 
μιά φλογερή άγάπη πρός τό άρχσΐο 
πνεΰμα είναι άληθινή άπώλεια γιά 
τήν πατρίδα μας.

— Ή  Α ' Πανελλήνιος "Εκθεσ η  Ε 
κλεισε τάς πύλας της. Κατά  τήν δι- 
άρκειά της πολλές άγορές πινάκων 
σημειώθηκα.ν Ιδ ίω ς  τό επίσημο Κρά- 
τβς δέν άφηκε τήν ευκαιρία γιά νά 
εκδηλώσει μιά άκόμη φορά τά στορ
γικά αισθήματα μέ τά όποια παρα
κολουθεί καί ενισχύει τίς σοβαρές 
καλλιτεχνικές προσπάθειες τοΰ τό 
που μας. Ή  Κριτική 'Επιτροπή ά- 
πένειμε βραβεία, χρηματικά έπα
θλα καί μετάλλια στούς καλλιτέχνες 
πού μετείχαν τής έκθέσεως Δ . Βι- 
τσώρην, Ά π ό σ τ . Γεράλην, Ά ν δ ρ . 
Γεω ργιάδην, Δ . Γιαννουκάκην, Ά ν τ .  
Πολυκανδριώντην, Βρ . Τσούχλον, 
Ά γ .  θεοδω ρόπ ουλον, Κ . Παπα- 
χρηστόπουλον, Ε . Παπαδημητρίου, 
Π. Βαλοαμάκη , καϊ τήν δίδα Φρόσω 
Εύθυμιάδη γιά τήν εργασία πού πα. 
ρουσίασαν στή ζωγραφική, γλυπτι
κή, χαρακτική καί διακοσμητική.

— "Υστερα  άπό τόν θάνατο τοΰ 
Ίω ά ννου  Δαμβέργη, άλλη κορυφαία 
δημοσιογραφική φυσιογνωμία Εσβυ- 
σε τίς τελευταίες μέρες. Ό  Γεώ ρ 
γιος Βουτσινάς, ό διευθυντής τής 
«Άκροπ όλεω ς» καί παλιός συμπα
ραστάτης στούς άγώνες γιά τό 
πνευματικό ξύπνημα τοΰ τόπου, τοΰ 
^ ρ υ τ ο ΰ  της Βλάσση Γαβριηλίδη.

Τό  άγγελμα τοϋ θανάτου του προ- 
καλεί πλατειά συγκίνηση.

— Μ έχρι τίς 22 τοΰ μηνός θά 
λειτουργήσει ή Εκθεση τοΰ 'Ε λ λ η ν ι
κού βιβλίου στήν Καλλιθέα, πού 
όργανώβηκε άπό γνωστά πνευματι
κά πρόσωπα σ' αύτή τήν προαστει- 
ακή περιφέρεια.

— Στόν Πειραιά άνοιξε στις 20 
τοϋ ’Απρίλη καί συνεχίζεται μέχρι 
τίς 21 τρέχ,, δμαδική εκθεση τών 
Πειραιωτών καλλιτεχνών. Είνα ι ή 
δεύτερη πού γίνεται ΰστερα άπ' 
τήν περσινή ποδχε όργανωθεί τόν 
ϊδιο καιρό. Τούτη τή φορά μετέχουν 
περισσότεροι καλλιτέχνες. Οί ζω
γράφοι Στρατής Ά ξιώ της , Ν. Βερ- 
βέρης, Νέλλη Κυριακοϋ, Π. Λαζό- 
πουλος, 'Ερρίκος  Λεκκός , Δ ημ. Ντά- 
βαρης, Ματθαίος Παπαθεοδούλου, 
Βάλιας Σεμερτζίδης, Γ .  Συρ ίγος, 
Γ ρ . Τουφεξιάν, οί γλύπτες Κ. Βαλ- 
σάμης καί Κ . Μ ουλός, ό νέος σκη
νογράφοι Ν ίκος Ζωγράφος, οί δια- 
κοσμητές Γιάγκος Κόκκινος καί Μ α 
ρία Πετροπούλου. Ή  Δ)ση τών 
Γραμμάτω ν τοΰ Υ π ο υργείο υ  Παι
δείας σέ ενίσχυση τής Πειραιώτικης 
αύτής προσπάθειας άγόρασε άρκε
τά Εργα.

— Στήν ϊδια πόλη Εκαμε τήν 
πρώτη έμφάνιση του στό Δημοτικό 
θέατρο  Ενα πρωτότυπο χορωδιακό 
συγκρότημα. Ά π οτελείτα ι άπό παι
διά κάτω τών 14 χρονώ ν καί φέρνει 
τόν τίτλο «Παιδική χορωδία τής 
'Ελλά δος». Σκοπός της είναι ή μου
σική καλλιέργεια τών παιδιών, πού 
δέν έχουν τά μέσα νά σπουδάσουν. 
Ή  πρώτη συναυλία χαιρετίστηκε μέ 
ένθουσιασμό. Τά  παιδιά τραγούδη
σαν άρμονικά καί μέ πΕίθαρχία θαυ
μαστή. 'Οργανω τής καί διευθυντής 
τοΰ συγκροτήματος είναι ό κ. Ά λ .  
Αίνιάν, Ενας νέος Πειραιώτης κα λ 
λιτέχνης.

— Ό  θίασος ’Ανδρεάδη ετοιμά
ζεται νά άρχίσει τίς παραστάσεις 
του, πού περιμένουνται μέ ένδίαφέ- 
ρον, Τό  πρώτο Εργο πού θά διδάξει 
είναι ή κωμωδία τοΰ Σαίξπηρ «Πο
λύ κακό γιά τό τίποτα». Τίς σκηνο

Τ Ο  ΜΤΤΑΡ _  , .  ,
(■Αηο ιψ  Ζχ»εοη Πειραιωτών ΚαΜιχεγνων)

γραφίες άνέλαβε ό Πειραιώτης νέος 
σκηνογράφος κ. Ν . Ζωγράφος.

— Στις 27 τοΰ μηνός θά δοθοΰν 
στό θέατρο Ή ρώ δου  τοϋ ’ Αττικού 
αί «Φοίνισσαι» τοϋ Εΰριπιδη. Δ ιδα 
σκαλία τοΰ κ. Α ίνου Κ α ρ ζ ή .  Τ ό  έργο 
θά άνεβεί μέ μάσκες καί κοθορνους, 
μέ μουσική τοΰ κ. Κ . Ψ ά χ ο υ  και 
μουσικόν τόν κ. Γιόχαν Ρω μανόν.

— Πέρασε έδώ καί λίγες ήμέρες 
άπ' τήν 'Α θήνα  ό διευθυντής του 
θεά τρου  «Ντέ Πάρκ» τών Β ρ υ ξελ 
λών Ά ν τρ ιέν  Μεγιέρ.

_ Ό  πρώτος τόμος τοΰ κριτικοΰ 
Εργου τοϋ Φώ του Πολίτη τυπώθηκε 
καί κυκλοφόρησε.

— Μ αθαίνουμε πώς ή  « 'Ο δύ σ 
σεια» τό εργο στό όποιο άφιέρωσε 
τόσες πολυχρόνιες προσπάθειες ο 
Ν ίκος Καζαντζάκης είναι έτοιμο και 
πρόκειται νά τυπωθεί σέ λίγο καιρό.

_ · Η  Πολωνέζα λογοτέχνις κσι 
δημοσιογράφος κ. Ζανίνα Ό λζέβσ κα  
π έρασε τελευταία άπ'τήν Αθήνα, και 
δπως μαθαίνουμε άρχισε στήν πα
τρίδα της μιά μεγάλη σχα.υΡ 0^ “  
γιά νά γνωρίσει έκει τήν Ελληνικη 
Λογοτεχνία .

_  Στό  θέατρο «Ά λ ικ η ς »  δόθηκαν 
άπ’ τόν θίασο τοϋ 'Εργατικού θεά 
τρου (πρωτοβουλία τής 'Εργατικής 
■Εστίας) είκοσι παραστάσεις μέ πρω 
τότυπα 'Ελλη νικά  καί ξένα Εργα στά 
όποια ή κεντρική γραμμή είναι ή 
διαπαιδαγώγηση τοΰ έργάτη.

_ Ό  Πρόεδρος τής Έτα ιρίάς 
•Ελλήνων Λογοτεχνώ ν καί ξεχωρι
στός ποιητής κ. Μιλτιάδης Μαλακά- 
μης Εδωκε τό βράδυ τής 9 τρέχ. στή 
«Στέγη  Γραμμάτω ν καί Τεχνώ ν» διά
λεξη, άναλυτική τοΰ Εργου τοΰ άλη- 
σμόνητου πεζογράφου I. Κονδυλάκη.
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δα ό διευθυντής τον περιοδικού άνεχώρη- 
αε γιά τήν Κεντρική Ευρώπη. Τά γράμ
ματα, ώς έκ τούτον πον απευθύνονται προ
σωπικά ατόν κ. Ζαχαράκη θά λάβουν α
πάντηση μετά τήν επιστροφή τον.

Β. Φονκαν.—Ευχαριστούμε γιά 
τά καλά σας λόγια, Ο Ι στίχοι σας 
δχι άκόμα ώριμοι. Ρ, Άγιοπετρί- 
την.— 'Εξαιρετική χαρά αίσθανθή- 
καμε μέ τό ώραΐο γράμμα σας. Ά π ’ 
τά τραγούδια σας ή «Φτω χογειτο
νιά» εχει κάτι τό ύιτοβλητικό. Ή  με
τρική του δμως δέν εΓναι άψογη. Α .  
Γκράκ^βν.— Δικαιολογούμε τήν ά- 
γανάκτησή σας γ ιά ' τόν συρρεαλι- 
σμό. Γ  ράψουμε σχετικά στήν σελίδα 
τών σημειωμάτων. Κ .  Δαΐτκαν.—- 
Κρατάμε τό τραγουδάκι σας ίσως 
μπή σέ κατοπινά φόλλα. Π. Γ ·—Τό 
επαρχιακό εΐναι περισσότερο πρόζα 
παρά λυρικό τραγούδι. Σείς  τί λέτε; 
Ν , ’ Α γ γ έ ί .ο ν .— ’Έ χ ο υ μ ε  δλη τήν διά
θεση νά ικανοποιήσουμε τόν πόθο 
σας πού τόσο τιμά τό περιοδικό μας 
άλλά τό κομμάτι σας θέλει περισσό
τερο δούλεμα γιά νά γίνει λογοτε
χνικό. Εΐναι περισσότερο δημοσιο
γραφικό. Νομίζουμε πώς λέγοντας 
αύτά τά λά>αα σέ οας πού έχετε άρ- 
κετές Ικανότητες, σάς προσφέρουμε 
θετική ύπηρεσία. Τό  καλό διήγημα 
— καλό στήν μορφή στήν άρχιτεκτο- 
νική του Ισορροπία καί στή βαθύτε- 
ρή του πνοή δέν εΐναι εύκολο πρά
μα. Στείλατέ μας πάντως καί τίποτε 
άλλο δικό σας. ’ Α ν . Φονριώτην.— 
Μ ένουμε βαθύτατα ύποχρεωμένοι 
γιά τά καλά σας λόγια. Τό  διήγημά 
οας κλείνει συγκίνηση. Χρειάζεται 
δμως δούλεμα σέ μερικά σημεία. 
Ό  τύπος π.χ. τοΰ Κοσκινά δέν πα-

ρουσιάζετοι ολοκληρωμένος καί φν- 
<5ικά δικαιολογημένος. ’Έ π ειτα  ή 
σκηνή πατέρα καί γυιοΰ χρειαζόταν 
λιγότερα λόγια καί περισσότερη σιω
πή. Δουλέψετε επίμονα γιά νά δώσε- 
ται κάτι άρτιώτερο. Μιά κα>ή σελί
δα άξίζει πολύ περισσότερο άπό πολ
λές κακές. ΓΙ. Σ α κ κ ά ν .— Ή  βαθειά 
συμπάθεια πρός τόν άνθρωπο χαρα
κτηρίζει τό μικρό σας κομμάτι άλλά 
χρειάζεται έπιμονη έπεξεργασία γιά 
νά μεταβληθεϊ σέ λογοτέχνημα. Μ ε 
λετήστε πεζογραφία (τούς άντιπρο- 
σωπευτικώτερους) καί μήν άπαγοη- 
τεύεσθε. Τό ποίημά σας δχι καλό. 
’ Α ν δ ρ . Γρ α ν ίτ ιία ν , Δ . Κ .  A guyu- 
τ ά κ ιιν . Γ .  Κ ε ^ α λ λ η ν & ν .— Εύχαρι- 
στοΰμε γιά τά θερμά σας λόγια. Τά  
γράμματάσας μάς γέμισαν ενθουσια
σμό. Οί στίχοι σας άδύνατοι δυστυ
χώς. Μ . Λ ν γ ίζ ο ν .— Τό ποίημά σας 
θά δημοσιευθεΐ. Τ . Κεφα2.5»ηνόν.— 
Είμα σ τε ύποχρεωμένοι γιά τό ώραΐο 
σας γράμμα. Έ χ ε τ ε  ικανότητες στι- 
χουργικές, άλλά στερεϊσθεενότητας. 
Προσέξατε τίς φράσεις σας. Ε κ ε ίν ο ς  
ό «κρότος τών ματιών» π.χ. δέν σάς 
φαίνεται δτι δέν υπάρχει; Ρ ο ν λ α ν  
Β α ρ έλ λ α  l lu n u o n u n t j i t o u .  — "Α ψ ο 
γο τό κομμάτι σας στήν μορφή ά λ 
λά κάπως έγκεφαλικό. Δέν δονεΐ- 
ται άπό βαθύτερη συγκίνηση πάν
τως τό κρατούμε. Στείλτε μας 
τίποτε άλλο δικό σας. ’ Α ν τ .  
B o u d g o v K t i v . — Καλλίτερο μάς φ α ί
νεται άπό τόν «’Αποχωρισμό» τό 
δεύτερο τό κρατούμε. Ν. Β ί γ λ α ν .— 
Τό  «’Οργιαστικό γλέντι» καλό. θ ά  
μπει μέ τήν σειρά του. Γ-  Κ . — Τό 
ποίημά σας εχει αίσθημα, άλλά θέ
λει δούλεμμα. Γ-  Β ο λ ( ία ( ΐ ίδ η ν .—  
Κρατούμε τό ποίημά σας.

Έκ τοΰ Βιβλιοπωλείου τής «Ε Σ Τ ΙΑ Σ » I. Δ. ΚΟΛ- 

ΛΑΡΟΥ & Σίας έκυκλοφόρησεν ό Β ' τόμος τών «ΤΡΑ 

ΓΩΔΙΩΝ ΤΟΥ Α ΙΣΧΥΛ Ο Υ » περιέχων την ΟΡΕ- 

ΣΤΕΙΑ Ν  (Άγαμέμνονα - Χοηφόρους - Ευμενίδες) κατά 

μετάφρασιν τοΰ ποιητοΰ 1. Ν. ΓΡΥ Π Α ΡΗ . Προσεχώς 

κυκλοφορεί κα! ό Α' τόμος μέ τάς λοιπάς τραγωδίας τοΰ 

μεγάλου τραγικοΰ τής άρχαιότηιος.

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

400 περίπου μεγάλες δίστηλες σελίδες της περιλαμβάνει: Πρό
χειρον ίατρόν καί δικηγόρον, Βρεφοκομίαν, ’Ανατροφήν, Συ- 
νταγάς Καλλυντικών, 'Οδηγόν Συμπεριφοράς, Μαγειρικήν, 
Ζαχαροπλαστικήν, Κηπουρικήν, Πτηνοτροφίαν, Πρακτικάς 
Συμβουλάς, Χειροτεχνίαν Εμπορικήν ’Αλληλογραφίαν, Λ ο 
γιστικήν, Νόμους καί ‘Αστυνομικός Παραβάσεις, δλα τά 
σχετικά μέ οικοδομάς, ένοικιοστάσια, Τοκαρίθμους, Φορολο
γικά, Υποδείγματα άναφορών, αίτήσεων, γιά 'Υπουργεία 
καί δημοσίας υπηρεσίας κτλ. κτλ. Είναι ενα εογο μνημειώ
δες, £να βιβλίο πού θά σάς χρησιμεύη κάθε μέρα καί είς τό 
όποιον θά καταφεύγετε νά τό συμβουλευθήτε γιά κάθε άπο- 
ρίαν σας. “ Ολα τά περιεχόμενα είναι μεθοδικώς συντεταγμέ
να, ουτος ώσιε καί £να παιδί νά μπορη νά τήν χρήσιμο ιιοιήσχ). 
«Πρακτική ’Εγκυκλοπαίδεια θ’ άποσταλη έλευθέρα ταχ. τε
λών είς τόν έμβάζοντα δρχ. έκατόν πρός τήν δ)σιν τής ’Ε γ 
κυκλοπαίδειας».

(Ό δός Πειραιώς άριθ. 16 Αθήνας - Τηλ. 53.694
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΔ Ρ Υ Θ Ε ΙΣ Α  Τ β ι 1841

Κεφάλαια Μετοχ. καί Άηοθεματικά Δρχ. 1 .205 .000  00 0  
Καταθέσεις (iff 31 Δεκεμβρ. 1 9 3 6 ) » 10 .103  0 0 0 .0 0 0

Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Ο Ν  Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α  ΕΝ  Α θ Η Ν Α ΙΣ  
Υ Π Ο Κ /Μ Α Τ Α  Κ Α Ι Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Ε ΙΑ  Ε ΙΣ  Ο Λ Η Ν  ΤΗ Ν  Ε 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  ΕΝ  Α ΙΓ Υ Π ΊΩ  
(Κάϊρον, ’Α λ εξ ά ν δ ρ ε ια )

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

Ή  ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλά δος  
έκχελεΐ πάσης φύσεως τραπεζιτικός έργασίας είς τό εσωτε
ρικόν καί έξωιερικόν ύπό έξσιρετικώς 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 λίσν 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 .  5t M A I D E N  L A N E

Ίδρυθείσα ύπό τής 'Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, 
συμφώνως μέ τούς νόμους τής Πολιτείας τής Νέας 
‘Υόρκης, πρός έξυπηρέτησιν τών έν 'Αμερική 'Ελλήνων 
ΚεφάΑαια όλοσχερώς καταβεβλημένα Δολ. 1 .3 5 0 .0 0 0
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