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Ο Ρ Α Τ Ι Ο Σ  Φ Λ Α Κ Κ Ο Σ

ΣΕ ΦΙ ΛΟ 

(Ώ δές.Β ιβλ . Β ' ’Ωδή V)

Α κ όμ α  τό ζυγό στόν τράχηλό της 
όέ σηκώνει, καί ατά έργα δέ βαστά  
του ζευγαριού, κι’ ουτε στοΟ ταύρου αντέχει 
τό βάρος, έρωτόπνοος σάν χυμά'
της δα μ ά λα ς σου τώρα στά  λιβάδια 
πλανιέται ό νους, τήν κάψα πότε μές 
στους ποταμούς δροσίζοντας, καί πότε 
παίζοντας μέ μοσκάρια στις ιτιές.
Τόν πόθο σου άπό τ ’ άγουρο σταφύλι 
κράτα το ν  τό φθινόπωρο γοργά, 
μέ τό ποικίλο χρώμα, θά σοϋ δείξη, 
τά χλωμά τά σταφύλια, πορφυρά.
Τότε θά σ ’ άκλουθήση, τί ή ήλικία 
τρέχ’ ή άλύγιστη, δίνοντας σ ’ αύτή 
χρόνια, πού παίρνει εσ ένα , κι’ ή Λαλάγη 
μέ θάρρος θά ζητήάη άντρα νά βρή,
πού θ ’ άγαπιέται πιο κι’ ά π ’ τή Φολόη 
κι’ ά π ’ τή Χλωρίδα, πού λαμποκοπά 
μέ τούς άσπρους της ώμους, δπως λάμπει 
τό φεγγάρι καθάριο στά  νερά,
ή κι’ άπ ’ τό Γύγη, πού μέ τά λυμμένα 
μαλλιά καί τήν άμφίβολη μορφή, 
κι’ άνοιχτομμάτες ξένους θά γελούσε 
τελείως, μέ κόρες στέκοντας μαζί.

Μεχαφ. ΓΕΡ . Σ Π Α Τ Λ Λ Α Σ

ΣΕΤΓΤΕΜ ΒΡΗΣ ΤΟ Υ  1 9 3 3 ,  ΧΡΟΝ. 2 ,  ΦΥΛ. 1



Π Α Ρ Α Τ Α Ι Ρ Α  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

’Έ τσι ώ ς έστάθης μέσ’ τό φώς 
πού λούζει τό κανάλι,

Σέ έβάσκανα ώ ς έφάνηκες
σαν  μέσα σέ κρυστάλλι 

τήν ώ ρα  που τό καραντί
σέ έκράταε καρφωμένο 

κάτω  ά π ’ τό μάτι τό πικρό 
δεμένο μαγεμμένο.

Ή  όμορφη ή ώ ρα  πού έφερες 
σέ έτουτο τό λιμάνι 

γαλάζια  χάντρα νά γενεΐ 
μάτι νά μή σέ πιάνει,

ή Πίκρα μου ή ’Α γάπη μου 
νά μή σου γίνει έμπόδιο

ΣΟρε καράβι στό καλό 
καί πάντα κατευόδιο...

★* *

Βρυχάται βράζει καί άλυχτάει
στό πέλαγο ή μπουράσκα, 

τά άρμενα στό κατάρτι μου
καί τά σκοινιά όλα λάσκα- 

ρισμένα καί όλ α  τά πανιά
βρεμμένα ξεσκισμένα, 

βογγανε τά μαδέρια μου
καί άγκομαχάει ή άντένα ... 

Πές μου μέ ετούτο τόν καιρό 
που πας καί ταξειδεύεις 

παληόβαρκα, πού άποκοτάς 
καί πού χαροπαλέβεις ; 

'Ε δώ  καράβια χάνουνται
και ή μπόρα δυναμώνει.

Ό  Καπετάνιος στοίχειωσε 
δεμένος στό τιμόνι...

Ν ΙΚ Ο Σ  Σ Α Ν Τ Ο Ρ ΙΝ Α ΙΟ Σ

=  ΡΥΘΜΟΣ

ΣΚ ΙΤΣΑ  ΑΤΤΟ ΤΟ  ΒΥΖΑΝΤΙΟ

—  9  —

ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΗ

Σ ’ α υ τό ν  εδώ τδ  λόφο τή ς ΙΙρ ιγκηπικής Χ ά λ κ η ς, όρ ϋ ια  σ ' 
ά νιστορώ  νά  στέκεσαι γεμ ά τη  όνειρα  και ϋλ ίψ η  παλιά εσένα  
αυτοκρατόρισσα  το ν  Β υζα ντίου , Μ αρία Κ ομ νη νή .

Διπλή ή σκέψη σου πετόιει σ τά  μάκρνα.
Π λανιέτα ι μ ιά  προς τή  μ ακ ρννή  σου  πατρίδα  τή ν  άρω μα- 

τική Τ ραπ εζονντα  καί τή  μ υ ϋ ικ ή  Κ ολχίδα  π ρος τ ά πατρικά  
σου που άφισες παλάτια τω ν  Κ ο μ νη νώ ν  καί μιά π ρος το  β α 
σιλικό εκείνο κιίτεργο με τά  μ ονογρά μ μ α τα  τω ν  Π αλαιολόγων, 
τό  Ιστορημένο με σ τα υρ ούς  καί εικόνες ά γιω ν, π ου  πήρε κάποιο 
βράδυ τόν  α ντοκράτορα  ά ντρ α  σου τα ξε ιδεντή  γιά τήν παλίμ-
βουλη  Β ενε τ ία .

Γ ια τί * μάταια  χ ύνοντα ι τά  δάκρνά  σου  ώραϊα  γυναίκα  ; 
Π ώ ς  ϋ ' άλλάξεις εσύ τή  ϋε ϊκ ή  ϋ έ λ η σ η ;

"Α δικα  λαχταράς καί πονεΐς.
Γ ρ α φ τό  δεν  είναι νά ξα ναδεΐς τή ν  ερημικήν εκείνη παραλία  

του  Π ό ντο υ , τή χ τυπ η μ ένη  άπό τ '  άσώ π αστα  κ ύμ ατα  τή ς  π ά ντα  
τα ρα γμ ένη ς ϋά λασσα ς τή ς Σ κ υ ϋ ία ς , ο ύ τε  τ ό ν  πατέρα  σου  τό  
γέρο ’Α λέξιο  Κ ο μ νη νό , πού βασιλεύει εκεί πέρα σ τή ν  αρω μα
τικ ήν απάνω  Τ ραπ εζοΰντα  καί σ τή  μ υϋτκή  Κ ολχίδα.

"Α δικα  λαχταράς.
Ο ύτε  ϋ ’ αντικρίσεις τό  γνώ ρ ιμ ό  σου εκείνο κάτεργο  νά  ξα- 

ναγυρίζει σχ ίζοντα ς τά λαμπερά κύματα  τής Π ροπ οντίδα ς, γιά  
νά  φέρει πίσω σ τό  ά γαπ η μ ένό  του  Β υζά ντιο  τό  λα/ταρισμένο  
σ ου  ά ντρ α  'Ιω ά ννη  Π αλαιολόγο.

Λ ίγ η  ή ζω ή  σου ωραία βασίλισσα.
Κ αί τώ ρα  μ ’ άφ ατη  νοσταλγία  πατρίδας καί ά ντρα , χτίζεις  

σ το ν  π ευκ οφ ύτευτο  λόφο τή ς Χ ά λ κ η ς τό  μικρό σου  παρεκκλήσι 
π ού  ϋ ά  φέρει ανάμεσα άπό το ύ ς  ά ργοπ όρους α ιώ νες τι/ ϋλ ιβερή  
σου ιστορία  π ρος το ύ ς  μελλούμενους.

Τό χτίζεις με ϋλ ίψ η  καί προσεύχεσαι, ενώ  τά  σήμ αντρα  
άπό τις  σκ ήτες τό σ ω ν  ευσεβ έστα τω ν  ερη μ ιτώ ν, ά να χω ρη τάδω ν  
άνάμεσα  στά  πεύκα σου συνοδεύουν  τό  δάκρυ.

Σ έ  ϋ υ μ ή ϋ η κ α  τόσο  πολύ Μ αρία Κ ομ νη νή  σήμερα ό τα ν  εδώ  
μέσα σ τό  ίδιο τό  δικό σου εκκλησάκι πού σώο κι' άπείραχτο
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πέρασε μέσα στη χρόνο, έψαλα μ ’ ασκητική προσήλωση όρθιο:; 
μπροστά στό αναλόγιο τό μεγάλο παρακλητικό κανόνα.

Μ έ βοηθούσε με φωνή κρουσταλένια ένα νέο παιδί καλα- 
ναργάκι μέ βαθειογάλανα μάτια, πον τόσο μέσα στή ζωή τό 
είχα αγαπημένο.

Σ η μ είω ση .—Τό κομψό αύτό έκκλησάκι γνοιστότατο με τόνομ α  Π αναγία της Χ άλ 
κης τού  π:ριγκηπόνησου τη ς  Πόλης, περικλείνετα1 στόν κήπο τού σημερινού *Ορψανο- 
τρθφείθ\' τώ ν  Κ οριτσιώ ν , παλιάς Ε μ π ορικ ή ς Σχολής. Χτισμένο άπό τή Μαρία Κομνηνή 
κόρη τού  Ά /ε ξ ί ο υ  Κομνηνού τή ς  Τραπεζούντας καί γυναίκας Ί ω ά νν ου  τού  8ου αύτο- 
κοάτορα τού  Β υζαντίου, σώ ζετα ι άκέραιο μέ παλιές εικόνες. Κάτω άπό τό δάπεδό του 
έχουν άαφτεϊ πολλοί Πατριάρχες.

—  ΙΟ  —

“ ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΝ ΑΝΤΙ ΜΕΤΡΟΥΣΑ,,
Στέκομαι έδώ, στήν μισογκρέμιστη μπροστά κορμοστασιά 

σου, που οί αιώνες τίφηκαν άπάνω της βαρεία τά πατήματά τους 
κι' ή φωτιιι τήν έγδυσε άπό τέι κοσμήματα και τά πλουμί
δια της.

Σ έ κοιτάζω παλιό μου αγαπημένο μοναστήρι τής Π ανα
χράντου.

Σ έ τριγυρίζω καί διαβάζω καί ξαναδιαβάζω τή μαρμαρένια 
μισοσπασμένη άφιερωτική επιγραφή, πον ζώνει τό ιερό σου.

Ποιά ευλαβική άραγες ψυχή, τό 'θλιμμένο σέρνοντας βήμα 
στήν άρχαίαν αυτήν έδώ πεδιάδα τοΰ Λύκου, έννοιωσε βαθειιι 
ιιέσα της τόν πόθο νά σέ στυλώσει ομορφιά, γεμάτο καί πλούτο;

—  Έ κ  πόθου ίδρυσε τον νεών περικαλλέα Κ ω νσταντ ......
Ποιά ψυχή φιλόδοξη όνειρα γεμάτη , λαχτάρησε γιά τον ε

ρειπωμένο σήμερα ναό σου μεγαλείο υπέρτατο που νά τό ση
μαδέψει στις αρχαίες μέσα λέξες τής καλλιγραφημένης μέ πα
λιά γράμματα επιγραφής σου.

Τό ναό,
— « "Ον όλβιον, έμπλεων ουρανίων φαέων.,.καί πολιούχον 

τε ανάδειξην Πανάχραντε,
Τόν συλλογιέμαι καί τόν άνιστορώ τόν τολμηρό τόν όνει- 

ροπόλον έκεϊνον άνθρωπο. Τήν άποθυμηιιένη του λαχτάρα 
πολιούχος ν ’ άναδειχτεϊ ό ναός τον,δέν τή ζήτησε μέ ταπείνωση 
καί γιά χάρη, άπό τήν υπέρτατη δικαιοσύνη τής Παναχράντου, 
μά γιά χρεώστημεν η της άμοιβή του.

— Ιΐροαίρεσιν άντιμετρούσα........ ναός τό δώρον μ .........
’Αντίβαρο κι’ αντιστάθμισμα στήν πλάστιγγα τή δική του, 

γιά τό περίλαμπρο χάρισμα.
—  Ον όλβιον έμπλεων ουρανίων φαέων καί πολιούχον

τε άνάδειξον, Πανάχραντε, προαίρεσιν άντι μετρούσα.... ναός τό 
δώρον μ ....

’Αγαπημένο μου μοναστήρι.
Σ τό  άψηλό αυτό παράθυρό σου άνεβασμένος, κοιτάζω μέ 

συγκίνηση τό έσωτερικό σου.
Οί τρούλλοι στέκονται άριωνικοί έτοιμοι ν ’ άντιλαλήσουν 

γλυκόφθογγους ήχους.
Οί ει'τοιχισμένες στήλες σου δείχνουν τά έγχάραχτά των 

/ίΐονογράμματα, τά κοσμήματα τών πουλιών καί τών φύλλων.
Χαμηλά στό αρχαίο δάπεδο άραδιαστοί οί ξεθαμμένοι βυ 

ζαντινοί σαρκοφάγοι.
Τά κοράκια καί τ ’ άγριοπερίστερα, πού τή νύχτα κουρνιά

ζουν μέσα στις τρύπες τον σκελετού σου, παλιό μοναστήρι, πε
ταρίζουν τώρα άπό τόν ένα στόν άλλο καί περπατούν ξένοιαστα 
άπάνω στους τραγικούς των πέτρινους πυθμένες.

Α Ν Τ Ω Ν Η Σ  Γ ΙΑ Λ Ο Υ Ρ Η Σ

Σημείωση.— Τό μοναστήρι τής Παναχράντου βρίσκεται κα'θ’ώς είναι γνωστό στήν  
Πόλη κι* ή τοποθεσία του κατά τόν ύπολογίσμό μου έξακόσια άπάνω κάτω βήματα 
νοτιοανατολικά άπό τό μεγάλο τζαμί τού Φατήχ. Είναι σήμερα μισοερείποιτο κάί κλει
στό. νΕχει δυό ίεοά βήματα κι* όνομάζεται Τούρκικα Φενερή Ί σ α  Τζαμισί.

_____________________________Α. Γ.

Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η

ΤοΟ κάκου είκοσι χρόνους τόν ζητούσε 
στόν ύπνον ήσκιο, χάϊδι τήν αυγή 
κ-Γ άνώφελα τ’ άγέρι του καλουσε 
πρίμα νά του φουσκώσει τό πανί.
Τις νύχτες άφουγκράζουνταν τούς ήχους, 
τόν Εϋμαιον έρωτοΰσε τό πρωΐ, 
καί στάζαν  α π ’ τά μάτια της τά δάκρυα 
άπάνου σ τ ’ άργαλειοϋ της τό πανί.
Τόσο πού τόν έπόθησε, γυρίζει.
Στόν άντρα της ή Πηνελόπη όρμά, 
στήν άγκαλιά του κλαίει καί ξεφωνίζει 
τόν κύρη της πόύ έγύρισε ζητά,
στ ’ άτριχο τό κεφάλι του γυρεύει 
τών μαλιών τό μετάξι, στά  θολά, 
στά  ώ γρά  του τά μάτια τήν εικόνα 
πού είκοσι χρόνια έπίστεψε τρελλά.
Τότε στήν άγκαλιά της ώ ς τόν σφίγκει 
τά  μάτια της άνοίγει καί θωρεΐ 
τού κάκου πώς τόν άντρα έκαρτεροΟσε 
είκοσι χρόνους νάρθει στό νησί.

=  ΡΥΘΜΟΣ ■ ■■ 7 = =



ΡΥΘΜΟΣ =

Ι Δ Α Λ Γ Ο Ι

Μαύρη τό δέρνει συφορά 
τό καλυβάκι τό φτωχό, 
τό χιόνι, ή βαρυχειμωνιά 
ή πείνα, τό θανατικό.

Κλαίει τό μωρό στήν άγκαλιά 
καί γ ά λ α  σ τά λ α  στό βυζί, 
ό γέρος σβύνει στή γωνιά 
κι’ ούδέ ψωμί μιά μπουκουνιά.
Πόρνη ή μιά κόρη μακρυά, 
χρόνια πού λείπει άπ ’ τό χωριό, 
μαύρη τά δέρνει χειμωνιά 
καρδιά καί νοΰ καί σπιτικό.
Τό διώξανε άπό τή δουλειά, 
μήνους τό πρώτο τους παιδί, 
ξανθόν άμούστακο παιδί 
,πού έτήραγε τή φαμελιά.
Μά όπώχει άτσάλι στήν καρδιά 
καί δέ λυγάειμπρός στό κακό, 
κ’ είδε στόν ύπνο του ξανά  
ένα προμάντεμα παληό.
Νά ξεριζώσεις τή καρδιά 
νά τήν κρεμάσεις χαϊμαλί, 
κάνε άρρεβώ να σου άκριβή 
τόν πόνο σου καί τόν ντουνιά.

Καπνίζει τ ’ άγριο τό χωριό 
ά π ’ τήν όργή κι’ ά π ’ τό κακό. 
Λύκοι φρουμάζουν καί σκυλιά 
οί όχλοι, τά μίση, τά στοιχειά.
Σύγνεφα μαύρα καί πυκνά 
στόν βουρκωμένον ούρανό. 
"Ενα πουλί μοιρολογα 
μαύρο προμάντεμα κακό.

Τά Γεροσόλυμα μηνούν 
τόν μαΰρον άγριον χαλασμό 
άπιστοι φίλοι φτονεροί 
έχουν στό νοΰ τους τό κακό.
Ό  Χρίστος πέρνει τά στενά 
κι’ έχει στά  πόδια του φτερά 
πέρνει τό δρόμο τό στρατί 
όπου οί σύντροφοι κι’ άδερφοί.
Ό  μπόγηας ζώνει τό δεντρί 
σά  ξυλοκόπος καί χτυπά.
’Έχει στά  χείλη τό φιλί
κι’ έχει στή χούφτα τά φλουριά.
Μά όπώχει άτσάλι στή καρδιά 
καί δέ λυγάει μπρός στό κακό 
κ’ είδε στόν ύπνο του ξανά  
ένα προμάντεμα κακό.

— Νά ξεριζώσεις τήν καρδιά 
νά τή κρεμάσεις χαϊμαλί, 
κάνε άρρεβώνα σου άκριβή 
τόν πόνο σου καί τόν ντουνιά.

κ. Δ. ΣΟ ΥΚΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ» TOVPKOI ΠΟΙΗΤΕΣ

ΝΑΖΙ  Μ Χ Ι Κ Μ Ε Τ
Δέ φαντάζουμαι να υπάρχει κανείς στήν Τουρκία, που νά μην 

ξαίρει τονομα του Ναζίμ Χικμέτ. Του ποιητή πού μιά βδομάδα 
ύστερα άπό τήν έκδοση κάθε βιβλίου του, φυλακίζεται, δικάζεται, 
κι’ ά'λλοτε καταδικάζεται ελαφρότερα κι’ άλλοτε πάλε πιό βαρεία', 
τού ποιητή πού δίνοντας κάποτε κάποιο του έργο στό «Νταρουλ- 
μπεντάη», αναγκάστηκε νά κρύψει τ’ αληθινό του όνομα για νά 
μπορέσει νά κρατήσει τό πρόγραμμα δίχως νά κατεβαστεϊ μετά τήν 
πρώτη ή τή δεύτερη παράσταση ώς «επαναστατικό». Τού Ναζίμ Χι-
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κμέτ πού τώρα δικάζεται γιατί ή τελευταία του συλλογή «Γκετζέ 
γκελέν τελγράφ— Ό  νυκτερινός τηλέγραφος κρίθηκε «επικίνδυνη 
γιά τή δημόσια ησυχία κτλ.»

Ό  Ναζίμ Χικμέτ, γεννήθηκε στά 1902 στή Θεσσαλονίκη, άπό 
πατέρα τοΰρκο άνατολίτη καί μητέρα γερμανοπωλονέζα. Μικρός 
μπήκε στή ναυτική πολεμική σχολή, μά γιά λόγους υγείας δεν μπό
ρεσε νά τήν τελειώσει. Στά 1919 πήγε στήν ’ Ανατολή καί μετά έξη 
μήνες έφυγε γιά τή Ρωσσία όπου έμεινε τέσσερα χρόνια, τελειώνον- 
τας τις σπουδές του στά οικονομολογικά. ’Όντας έτσι στή Μόσχα, 
επηρρεάσθηκε πολύ άπό τόν κομμουνισμό καί ποτισμένος ώς τά κόκ- 
καλα με τις Ιδέες τού Μάρξ γύρισε στήν Πόλη, κι’ εδώ μ’ άλλους 
ομοϊδεάτες του έξέδωκε τά περιοδικά «Αϊντινλίκ - Φώς» καί «Όράκ 
βέ τσεκίτς - Σφυρί, δρεπάνι». "Ομως κατηγορήθηκε ώς κομμουνι
στής πράκτορας καί καταδικάστηκε σέ δεκαπεντάχρονη φυλάκιση. 
Έ ν τφ μεταξύ είχε δραπετεύσει ξανά στή Ρωσσία κι’ όταν ξαναγύ- 
ριοε εδώ, άναθεωρήθηκε ή δίκη του. Άθωόηθηκε κι’ άπότισε ποινή 
μονάχα τριών μηνών ώς έχοντας περάσει τά σύνορα δίχως διαβα
τήριο. Στήν Πόλη εργάστηκε απλός διορθωτής σέ διάφορες εφημε
ρίδες καί τέλος κατάληξε στό στούντιο «Ίπέκ Φιλμ», βοηθός σε- 
ναρίστας.

Ό  Ναζίμ Χικμέτ τύπωσε ώς τώρα έξη ποιητικές συλλογές, δυό 
θεατρικά κομμάτια κι’ ένα μισό έμμετρο, μισό πεζό μυθιστόρημα, 
¡ιέ τίτλους λίγο - πολύ παράξενους: «835 στίχοι», «Ή  Ζοκόνδα καί 
δ Σ ί - γ ι ά - ο ύ » ,  «Βαράν 3 = ’Έφθασε τά 3», «1 + 1  =  1», «Σ. Κ. Σ.» 
καί «Γκετζέ γκελέν τελγράφ». Τά κομμάτια του «Καφάταση=Κρα- 
νίο> καί «Μπίρ όλου έβ ί= Τ ό σπιτικό τού μακαρίτη» παΐχθηκαν καί 
τά δυό στό «Νταρουλμπεντάη» μέ επιτυχία μεγάλη μά κατά δυστυ
χία δεν μπόρεσαν νά κρατήσουν τό πρόγραμμα γιά λόγους πού μπο
ρεί καθένας νά καταλάβει. Στό μυθιστόρημά του, Γιατί αύτοκτό- 
νησε δ Μπενερτζή» δ ποιητής μας, αναλύει τούς τρόπους μέ τούς 
όποιους δίνεται σ ’ έναν άνθρωπο ή εύκαιρεία νά διαθέσει μόνος του 
τή ζωή καί τό θάνατό του.

Τό είδος τής ποίησης τού ιδιόρρυθμου αυτού τούρκου ποιητή, 
μπορεί νά καταταχθεΐ στόν υπερρεαλισμό. Είναι μιά ποίηση και
νούργια πέρα γιά πέρα καί πρωτάκουστη στόν τόπο αυτό όπου τό 
κοινό είναι συνηθισμένο νά διαβάζει στίχους στούς όποιους δ έρω
τας, τ ’ άηδόνι καί τό ρόδο είναι τά προσφιλή θέματα, γύρω στά 
όποια ή φαντασία τού κάθε ποιητή, βρίσκει τό μέσο νά εκδηλωθεί 
καί νά δημιουργήσει. Παράλληλα, δ Ναζίμ Χικμέτ είναι δ μόνος 
ποιητής τής σύγχρονης Τουρκίας πού αποφεύγει τις περσικές καί 
τις αραβικές λέξες μέ τις οποίες ή τουρκική λογοτεχνία είναι κατά 
80 στά εκατό, πνιγμένη. Ξαίρει πολύ καλά τήν παρθένα τουρκική 
γλώσσα καί τό σπουδαιότερο ξαίρει νά τήν μεταχειρίζεται μ’ αρμο
νία καί μέτρο.

Τό «πιστεύω» του, δ ποιητής μας τό διατύπωσε στούς στίχους 
του «"Η θεωρία τής τέχνης» στόν τόμο του «835 στίχοι».
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Κάποτε κι’ εγώ τραβώ  ένα— ένα τά άχ της καρδιάς μου 
αάν κομπολόγι από ματόχρωμο ρουμπίνι.
Καί τοΰ κομπολογιοΰ μου αύτοΰ ά σπάγκο; 
είναι από τρίχες χρυσής κόμης.
"Ο μ ως τά φτερά πόχει στές πλάτες της 
ή θεά πού μ’ εμπνέει τά ποιήματά μου,
είναι από τά σιδερένια πουτρέλια τών κρεμαστών γεφυριών μου.
’Αξίζει ν’ άκουσθεί, δέ λέγω δχι, τό λυρικό παράπονο 
τοΰ άηδονιοΰ στό ρόδο.
'Ό μ ω ς  ή γλώσσα πού καταλαβαίνω εγώ, είναι 
οι σοννάτες τοΰ Μπετόβεν, παιγμένες άπό μπρούντζους 
σανίδια, σίδερα, κόκκαλα καί καρφιά.
Έ σύ  μπορείς νά κάμεις άνω · κάτω τόν κόσμο μέ τ ’ άλογό σου, 
εγώ δέν αλλάζω μέ τό πιό γαλαζόαιμο άράπικο άτι, 
τό σιδερένιο μου άλογο πού τρέχει πάνω σέ σιδερένιες ράγες 
110 χιλιόμετρα τήν ώρα.
Κάποτε τό μάτι μου σάν σαστισμένη μύγα
πάει καί σταματά πάνω στά μαστορικά δίχτυα μιάς αράχνης,
δμως κυρίως θαυμάζω  έγώ, τις όμοιες μέ βουνά
οικοδομές άπό μπετόν - άρμέ. μέ 77 πατώματα, πού τις δουλέψαν
οί χτίστες μου μέ τις μαβιές τις μπλούζες.
Ινι’ άν καμμιά φ ορά  στή γέφυρα τόν Ά δ ω ν ι , τής άντρίκιας 
ώμορφιάς τό Θεό, συναντήσω, πίστεψέ με πώς θά  προσπεράσω 
ίσως δίχως νά τοΰ ρίξω  ούτε μιά μ ατιά !
Μά δέν μπορώ νά περάσιο δίχως νά προσέξω  τά μάτια
μέ τά στρογγυλά γιαλιά ταΰ φιλοσόφου μου, καί τοΰ θερμαστή μου
τό ίδρωμένο λαμπερό πρόστοπο.
Έ γ ώ  καπνίζω τσιγάρα καί τρίτης ποιότητας, φθάνει νάναι 
καμωμένα μέ ηλεκτροκίνητες μηχανές, καί δέν μπορώ 
νά νο ιώ θ ω  στά χείλη μου καπνό καί τής Σαμψούντας άκόμα 
όμως στριμμένο μέ τό δάχτυλο.
Καί δέν άλλαξα, ούτε θ ’ άλλάξω τή γύμνια τή θεσπέσια τής Εδας,
μέ τή γυναικούλα μου’  πού φορεί πετσένιο κασκέτο καί πετσένια μπλούζα.
Τί τά θέτε ; "Ισω ς νά μέ βρίσκετε έτσι πολύ «π εζό».
"Ο μως, πέστε μου, τί μπορώ νά κάμω ;
Νά πού άγαπώ πιότερο τά δικά μου τά παιδιά, 
άπό αύτά τής μάνας - γής !...

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά κομμάτια του κι’ αποσπάσματα 
άπό μεγαλύτερα έργα του, σέ όλότελα ελεύθερη μετάφραση, όσο κι’ 
άν ξαίρουμε πώς είναι αδύνατο ν’ αποδώσουμε τή μουσικότητα και 
τήν ομορφιά τοΰ πρωτότυπου.

ΓΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ, Κ Τ Λ. Κ. Τ. Λ.

'Α ν  υπάρχουν μερικοί πού μέ λένε 
εχθρό τοΰ καθαροΰ πουκάμισσου,
άς ρίξουν μιά μστιά στήν εικόνα τοΰ μεγάλου μου μαίτρ : 
τό σακάκι τοΰ δασκάλου τών δασκάλων μου, τοΰ μεγάλου Μάρξ, 
ήταν ενέχυρο.
Κι’ ό ίδιος κάθε τέσσερις μέρες, μιά μονάχη έτρωγε φ ορά .
"Ο μ ως καμάρωναν τά μεγάλα του γένεια,
πάνω σ ’ ένα όλόασπρο, ολοκάθαρο, κολλαρισμένο πουκάμισσο....
Π οιός καταδίκασε σέ θάνατο τό σιδερωμένο πανταλόνι;
Έ ,  παιδιά, γιά διαβάστε μιά καί τή δική μας Ιστορία :
Στά  1848, όταν οι σφαίρες
σάν σιδερένια χτένια σφύριζαν στό κεφάλι του,

άπό βέρο άγγλικό ύφασμα, μέ τήν ορθόδοξη  άγγλική μόδα κομμένο, 
μέ φρέσκια τήν τσάκα του, πανταλόνι φορούσε, 
ό  πιό μεγάλος άπό τούς θνητούς, ό  Έ γγελς !...
Καί ό Βλαδιμιρος,— ”Ιλλιτς—Ούλιάνωφ—Αένιν, 
όταν σάν πύρινη φλόγα στό βήμα άνέβηκε, 
καί πουκάμισσο φορούσε καί γραβάτα.
"Ο σο γιά μένα, πού έγό»
είμαι ένας κοινός προλετάριος ποιητής.
μέ αισθήματα λενινομαρξικά
μέ 30 κιλά κόκκαλα, 7 λίτρες αίμα, ένα - δυό χιλιόμετρα φλέβες, 
μύς, κρέας, νεύρα, καί δέρμα,
ούτε τό φτωχικό μου κασκέτο δείχνει τά μυαλά μου,
ούτε καί τό μοναδικό μου τό καπέλο, μπορεί νά μέ κακοχαρακτηρίσε
Πάντως όιιως έγώ, άν τήν εβδομ άδα  έξη μέρες φ ορώ  κασκέτο,
μιά μέρα, όταν μέ τή δίκιά μου πάγω στό σεριάνι,
τό μονάκριβό μου τό καπέλλο, τό ολοκάθαρο φορώ ...
"Ο μως, άλήθειο, έγω γιατί δέν έχω δυό ή τρία ή κι’  άλλα καπέλλα 
Τί λές, Δάσκαλε ; Είμαι τεμπέλης ;
’Ό χι ! Διόδεκα ώ ρες τήν ήμέρα, δένω σελίδες, στό πόδι, 
ξεθεόνουμαι, βγαίνει ή ψυχή μου !
Είμαι άραγε ξύλο άπελέκητο ; Ό χ ι !
Λόγου χάρη, δέν είμαι δά καί τόσο κούφιος, 
σάν τόν φίλο μας, τόν Σάτ · Σίν μπέη !...
Νάμαι μήπως ηλίθιος; Έ ,  όχι τόσο...
’Ί σ ω ς  νάμαι λίγο ντερμπεντέρης...
"Ο μως, δέ βαρυέσαι, ή μόνη αιτία, 
ή κύρια αιτία είναι πούμαι προλετάριος, βρέ αδελφέ!...
Τίποτ’ ά ’ λ ο ! Είμαι προλετάριος !
Κι’ έγώ, μονάχα, όταν, σάν όλοι οί προλετάριοι, 
γ ίνω—γίνουμε ίδιοχτήτες τών εργοττασίων,
Μπορσαλίνο, Χάμπικ, Μοσάν, Μάντσεστερ, 
μονάχα τότε θάχω — βάχουμε, όχι δυό, 
μά δυό εκατομμύρια καπέλλα, 
κτλ. κτλ. κτλ.. κτλ.

Τ Ε Σ Σ Ε Ρ Α  Π ΡΟ ΣΩ Π Α ΚΑΙ Τ Ε Σ Σ Ε Ρ Α  ΠΟΤΗΡΙΑ
Στρογγυλό ένα τραπέζι.
Τέσσερα ποτήρια, τέσσερα πρόσωπα καί τέσσερα μπουκάλια κρασί. 
Τού κρασιοΰ ή μάρκα είναι Μεντώκ.
Σ τά  ποτήρια, κρασί έχει,

δέν έχει,
·’ έχει.

Τ ά  τέσσερα πρόσωπα πίνουν!...
"Ενα μπουκάλ.ι άδειασε.
Κι’  είπε τό ένα άπό τά πρόσωπα,
— Αύριο άγριο θάναι τό κατηγορητήριό μου. 
μέ τά πρώτα λόγια μου θά  πάει στό διάβολο, 
δίχως άλ.λ.ο, θά  κρεμαστεί...
"Αδέιασαν τρία μπουκάλια.
’Απάντησαν τά τρία πρόσωπα, 
βεβαίωσαν τά τρία στόματα.
— Δίχως άλλο θά τόν κρεμάσουμε.
Στρογγυλό ένα τραπέζι.
Ά δ ε ια  τέσσερα ποτήρια, ·

καί τέσσερα πρόσωπα...
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Η ΠΟΛΗ ΠΩΧΑΣΕ ΤΗ ΛΑΛΙΑ ΤΗ Σ
’Αριθμός στροφών, μηδενικό!



Ή  πόλη σοίπασε!
Τ ά  άσφάλτινα σαγόνια τής τάδε πόλης, κλειδωθήκαν, 
στοΰ δείνα μήνα του χίλια εννιακόσια τόσα.
’Ά δε ιο ς  ό δρόμος. Τρέχα πέρα— πέρα.
"Αδειος, όλόαδειος σάν τήν τξέπη μας.
Κοπήκαν, δέν τρέχουν τά νερά...
Ούτε ό κρότος κανενός μοτέρ 
ούτε ή βουή ενός τροχού ακούεται.
Ό  αέρας σέρνει στην άσφαλτο του Μίστερ Φόρτ, τόνομα.
Χ οροπηδά στά πεζοδρόμια ένα χρωματιστό χαρτί ρεκλάμας, 
ξεκολλημένο από τούς τοίχους...
Τρεις άνθρωποι. Στέκουνται τρεις άνθρωποι.
Ό  πρώτος κρατά ένα βιολί σπασμένο.
'Ο  δεύτερος φορεί τσίλινδρο καί φράκο.
Κι’ ό τρίτος, είναι γυμνός, δεόγυμνος σάν τριχωτός πίθηκος. 
"Αδειος ό δρόμος.
Σφυρίζοντας καί ξύνοντας τό σβέρκο σου, 
πέρνα άπό τήν μιά στήν άλλη άκρη.
Δέν έχεις φ όβο  νά μείνεις «ύπό τούς τροχούς».
Ουτε ό κρότος κανενός μοτέρ
κι’ ούτε ή βουή ενός τροχού ακούεται.
Ό  αέρας ζαρώνει όσο πάγει τά μαύρα του φρύδια.
Τρεις άνθρωποι. Στέκουνται τρεις άνθρωποι...
Καί χτυπούν στή γή τά πόδια, τραγουδώντας ένα σκοπό μεθυσμένο. 
Μή φωνάζετε έτσι στοΰ δρόμου τή μέση !
Μή χτυπάτε κατά γής τα πόδια, άδικα.
Δέν μπορείτε νά ζωντανέψετε τήν άσφαλτο.
’Ά δικα. Δέν μπορεί πιά νά μιλήσει ή πόλη ιιέ τή χαμμένη λαλιά, 
άν δέν χαϊδέψουν εκείνων τά κλειδωμένα χέρια 
τά μπακιρένια τέλια... Καταλαβαίνεις.
Τρεις άνθρωποι. Στέκονται τρεις άνθρωποι.
Ό  πρώτος ένα σπασμένο βιολί κρατά, 
ό άλλος τσίλινδρο καί φράκο φορεί
κι ό τελευταίος είναι γυμνός, ολόγυμνος σάν πίθηκος μέ τρίχες. 
Τρεις άνθρωποι,

χάνουνται μέσα 9τό σκοτάδι...

Α Π Ο  Τ Ο  “ Γ Ι Α Τ Ι  Α Υ Τ Ο Κ Τ Ο Ν Η Σ Ε  Ο  Μ Π Ε Ν Ε Ρ Τ Ζ Η , .

Ό  Μπενερτζή ρώτησε.
— ΤΙ ώρα είναι ;
— Έξήμιση !
— Καλά... "Ακούσε. Είναι γνωστός ό ρόλος του ατόμου στήν 

ιστορία. Δέν μπορεί ποτέ νά αλλάξει τή διεύθυνση τού ρεύματος. 
Μονάχα μπορεί νά αλλάξει τό χρόνο, τό τέμπο, νά τό δυναμώσει η 
νά τον χαμηλαίνει. Τίποτ’ άλλο. Τό πράγμα πού στήν ιστορία λέγε
ται άτομο, δέν μπορεί νάχει επίδραση στήν ποιότητα μά στή ποσό
τητα. "Ολα αυτά είναι πράγματα που τά ξαίρουμε όλοι μας, καί σύ, 
καί γιό, κι’ ό καθένας. ,

— Σωστά.
— - Τότε, εφάρμωσε όλα αυτά σε μένα.
Μέ μιας σταμάτησε. "Εβγαλε τά γυαλιά του. Τά σκούπισε μέ τό 

μαντύλι του. Τά ξαναφόρεσε. Τά μάτια του, τά μεγαλωμένα κάτω
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άπό τούς φακούς, μέ κυττάζουν μέ προσοχή.
— Ξακολούθησε, Μπενερτζή, σ’ ακούω.
— ’ Ηρθαν έτσι τά πράγματα ώστε εγώ νά καταντήσω έ'να άτομο 

πώχει παίξει έναν ορισμένο ρόλο σ’ ένα ορισμένο σημείο του κινή
ματος.

—- Σωστά.
—- Ά π ό χθες βρίσκουμαι αρχηγός τού ομίλου. Έ νώ ή φυσιολο

γική μου κατάσταση δέν είναι καθόλου ομαλή... Τό κεφάλι μου έ'χει 
χάσει τήν ελαστικότητα του. Δέ θά μπορέσω νά κάμω τις στροφές 
πού πρέπει. Τά χέρια μου τρέμουν όσο δει' είναι σωστό. "Ήρθαν 
σέ θέση νά μή μπορούν νά κρατούν τιμόνι ενάντια στό ρεύμα. Πώς 
θά γληγορέψω τό κύλιμα του εγώ ; Φοβάμαι ότι ενάντια θά τό κα
τεβάσω. Θά κάμω πράγματα έξω άπό τήν επιθυμία μου, άθελα μου. 
Γό ξαίρω. ’Ίσως σ’ έ'ξη μήνες, σ’ ένα χρόνο, νά μέ ρίξει κι’ έξω ή 
δύναμή του. ’Αλλά ώς τότε εγώ θά τό νικήσω, θά τού γενώ φρένο... 
’Έλα πάλε όμως πού εγώ, κι’ όντας μέσα στό πλήθος ακόμα, όχι ενα 
χρόνο, ούτε μιά μέρα δέ θά τού κάμω απιστίες δίχως τή θέλησή 
μου. Καταλαβαίνεις; Δέν μπορώ νά κάμω τέτοιο πράγμα εγώ... Θά 
μού πεις πώς μονάχα οί βλάκες κι’ οι αργοί δέν κάμουν λάθια. Ό  
άνθρωπος πού εργάζεται, πού προχωρά, γελιέται. Τό ζήτημα είναι 
ν’ άντιληφθοΰμε τό σφάλμα αυτό. “Ομως άν τό γέλασμα τούτο κα
ταντήσει ένας κανόνας γιά τον αρχηγό τού ομίλου, κι’ όταν ό αρχη
γός αυτός ξαίρωντας πώς δέ θά μπορέσει νά σταθεί στή θέση τον, 
έστω καί γιά ένα δευτερόλεπτο, επιμένει ; Αυτό δέ θαναι μιά απάτη ; 
Εγω ουτε μιά στιγμούλα δέν μπορώ νά υποφέρω τέτοιο πράγμα. 

Είναι κάτι όλότελα έξω άπό τον χαρακτήρα μου..,
'Ο Μπενερτζή ξαναδτάθηκε. "Επειτα μέ μιάς γελώντας,
— ’Άλλωστε εγώ συζήτησα τήν πιθανότητα αυτή μέ τούς συν

τρόφους. Εσένα, δέ σού πέφτει λόγος. Τί ώρα είναι ;
— Ε φτά !
— Καλά Καί πού είσαι; Μή νομίζεις πώς θάμαι ό πρώτος πού 

κάμει τέτοιο πράγμα. Θαρρώ πώς κι’ ό Λαφάργκ ¡ιέ τή γυναίκα του 
ήρθαν στήν ϊδια θέση καί κάμαν τό ίδιο. Τέλος. Δώσμου τό πιστό
λι σου. ;

Εβγαλα τό περίστροφό μου από τήν πίσω τζέπη μου. Τάπλωσα 
τού Μπενερτζή. Τό πήρε καί τ’ άφησε πάνω στό τραπέζι. Ξανάβγαλε 
τα γυαλιά του. Τά σκούπισε μέ τό μαντύλι του. Τά φόρεσε πάλε. 
Τα μάτια του πίσω άπό τούς φακούς, φαίνονταν άγρια.

-  Κλείσε τό παράθυρο. Κι’ εσύ πιά πήγαινε. "Αν θέλεις, έλα, 
νά φιληθούμε. Γιά τό συνήθειο. Τίποτ’ άλλο.

Ά  γ κ α λ ι α σ τ ή κ α μ ε.
Δίχως νά κυττάξω πίσω μου, βγήκα έξω.
— Χαιρέτα μου τά παιδιά, φώναξε.
Άρχεψα νά κατεβαίνω τις σκάλες σιγά-σιγά. Τέταρτο πάτωμα. 

Τρίτο. Κατεβαίνω τρέχοντας. Δεύτερο πάτωμα. Πρώιο...
Τή στιγμή ακριβώς πού βγήκα στό δρόμο, άπό βαθειά, άκουσα 

έναν κρότο σάν γλήγορο κλείσιμο σιδερένιας πόοτας...
ΠΟΛΗ '  ~ ΑΒΡ. Ν. Π Α Π ΑΖΟ ΓΛ Ο Υ
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Ν Ο Τ Ι Ο  Α Μ Ε Ρ Ι Κ Α Ν Ι Κ Ε Σ  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Ε Σ

Σέ κάποιες συνοικίες κεντρικώτατες 
μέ τις άριστοκρατικές τους ήσυχίες, 
σέ μέγαρα πολυτελή έδρεύουνε, 
σέ Προξενεία καί Πρεσβείες,
Don άπό ράτσα  που άντιπροσωπεύουνε 
Νοτιοαμερικανικές Δημοκρατίες 
περίεργες κι' άπώτατες.
'Υψώνουνται τήν Κυριακή,

τήν ώρα  που χτυπούν οί έκκλησίες, 
άπό χρυσοντυμένους θυρωρούς, 
κάποιες σημαίες 
μέ χρωματοθεσία φανταστική 
πού μόνο στό Larousse 
καί ίσω ς ούτε έκεΐ 
τις συναντά κανείς.

Κι’ όσοι δέν πάν στις έκκλησίες,
γιατί κι’ αυτή δέν τούς χωρεΐ
¿πως κ’ ή πύλη τους,τό σπίτικι’ όκαιρός τους,
έκεΐνοι πού γυρνούν τήν Κυριακή
όπως τις άλλες μέρες,
στέκουνται καί κοιτάζουν σκεπτικοί
τά μέγαρα, τις άγνωστες σημαίες,
γεμάτοι περιέργειες διψαλέες
καί ναρκωμένη τάση τυχοδιωκτική
πού άνήσυχη ξυπνάει...

. .Βενεζουέλα.. ,Χονδουράς.. .Παραγουάη 
—πρωτεύουσα Ά νά ληψ ις—
(άπ ’ το σχολείο τώρα τό θυμήθηκαν 
της πρωτευούσης τ ’ όνομα).

Νέο διψά ή ψυχή τους :
Φρικτή ή έπανάληψις 
πάντα γνωστών πραγμάτων, 
στενεύει ό κύκλος τής ζωής 
άπ ’ τά συχνά χτυπήματα 
των χωρισμών καί τών θανάτων.
...’Έ ρωτες άτυχοι, 
κρυμένες άμαρτίες, 
μεγάλες ατυχίες 
κι’ άλλεπάλληλες...

ΡΥΘΜΟΣ

Ά χ ,  ώρίσμένως έπρεπε νάρθούν 
σέ μέρες πιό κατάλληλες.

Νέο διψά ή ψυχή.
Ά ν  ήταν βολετό άπό τήν άρχή 
ν’ άρχίσουν τή ζωή τ ο υ ς !
Πόσο θά πρόσεχαν, 
τί έπιφυλακτικοί πού θάταν τώρα, 
άν άρχιζαν σέ μιά καινούρια χώρα, 
άν άρχιζαν έκεΐ,
πόσο θά έττωφελουντανάπ’τάπαληά διδάγματα

Ή  Νότιος ’Αμερική...
Ό  ισημερινός κ’ οί τροπικοί...
"Ισως οί ϊδιες οί κακίες 
δέ φτάσαν ώς έκεΐ 
κι’ ίσω ς οί ύπερωκεάνειες έταιρίες 
νά σέρνουν επιβάτες 
πού βαρεθήκανε νά ζούνε 
στήν ίδια πόλη μιά ζωή 
πάντα ίδια κι’ άπελπιστική...
Ά ν  άρχιζαν άπ ’ τήν άρχή 
σέ κάποια χώρα τροπική ;—

Αύτά. Καί νά, άπολνούν στό μεταξύ 
οί εκκλησίες, 
περνάει ό κόσμος, 
τά γλάξον  τών ταξί 
άπό τή ρέμβη τούς ξυπνούνε,

καί— νάτοι πάλι— 
μέσ’ στό πλήθος περπατούνε 
οί νευρασθενικοί
μέ τις άνίες τους πιστό πού άκολουθούνε...

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ  Μ Π Α Ρ Α Σ



Η ΥΨΙΦΩΝΟΣ κ. ΤΑΝΙΑ Κ...
Σ Τ Η  Μ Η Τ Ε Ρ Α  Μ Ο Υ

Σέ μια έναρξη, ό μαέστρος, ένας κοντός, ξανθός— γελοίος ανθρω- 
πάκος— υποχώρησε δυο τρία βήματα καί παρουσιάστηκε η Τανια. 
Δυο μάτια έβένινα από τό μέρος της, ξεχώρισαν, νίκησαν την δύνα
μη τών ηλεκτρικών καί λάμψανε περίεργα.

Ελαφρός θόρυβος φωνών αντήχησε.
— Θά τραγουδίσει !.. θά τραγουδίσει.
Μερικοί γέλασαν.Οι περισσότεροι, χάριζαν στο βλέμμα τους εϊριο- 

νία. Σκύβοντας, παρατηρούσαν τα προγράμματα πούχε μοιράσει η 
διεύθυνση τού μαγαζιού, μέ κάποιο λουστρακο.

«... Ή  υψίφωνος κ. Τάνια Κ... θά τραγουδίσει δια τελευταίαν 
φοράν μετά τού συζύγου της. 3Από αύριον θα κατέρχεται η Νορβη- 
γΐς καλλιτέχνις τού άσματος κ. ΓΙ....:>

Στην αριστερή μεριά τών τραπέζιών, ακούστηκαν τα λόγια 
κάποιου χοντρού πού έλεγε στην συντροφιά του.

— Γλυτώνουμε από την γαλιάντρα... χά, χ ά ! Καί γελάσαν όλοι 
τους εύθυμα.

Μά καί οι μουζικάντηδες πίσω απ’ τήν Τάνια γελούσαν. Σέ τού
το τό μικρό διάστημα,πού εκείνη ξεχώριζε μέ τή σκέψη της τή στρο
φή πού θά πρωτόλεγε.

Ό  μαέστρος, μέ τό πονηρό του χαμογέλοιο σκουντούσε την κομψή 
ξανθιά τού πιάνου, εκείνη τον διπλανό της τού βιολοντσέλου καί σέ 
λίγο όλοι τους άγωνιζόντουσαν νά πνίςουν τα χάχανα π ανέβαιναν 
στά χείλη τους.

Ή  Τάνια έκανε πώς δεν πρόσεχε.
Σήμερα μάλιστα, σάν άρρωστη (ραινόταν.
Φορούσε ένα μώβ ξεθωριασμένο μεταξωτό φόρεμα χωρίς μανίκια. 

Τά μπράτσα της αδύνατα, πλαδαρά έλεγες καί κλαίγαν την χαμένη 
δοοσιά τους. Τά λουστρίνια της είχαν σκάσει σέ διάφορες μεριές κι 
οί μεταξωτές κάλτσες της έδειχναν μοχθηρά τις ατέλειωτες μανταρι
σμένες τους ραφές.

’Ίχνη τής παλιάς αίγλης, διατηρούσε, ακόμα τό πρόσωπο της. 
Καί τό μεγάλο στήθος της βοηθούσε στο ξεγέλασμα τού παρουσια- 
στικού. Ινάμιποσες άσπρες τρίχες τών μαλλιών πού θεωριόντουσαν 
άδικα πρόωρες, είχαν εξαφανιστεί στήν μαυρίλα της μπογιάς. 1ά 
μάτια της ήταν πολύ εκφραστικά I Μέ οξύτητα. Αλλά αντιδροΰσε 
στήν ώραιοφάνεια ή αντίθεση τών μαύρων κύκλων πού τωρα τα 
πλαισίωναν καί πού μονάχα τις βραδυές μετριάζονταν.

Έμιενε καί ή φήμη τής νεανικής της φωνής. Είχε τρα- 
γουδίσει στήν όπερα τού Μονάχου... Τι σημασία ; Οι βαρύτιμες αν
θοδέσμες τού ΙΙρίγκηπα Σέργιου τών Ρωμανώφ είχαν πολύ γρή
γορα μαραθεί μετά την προσφορά. Οί ερωτικές επιστολές τού νεα
ρού συνταγματάρχη Γραντιέ τής δημοκρατικής φρουράς τού Παρι

= =  ΡΥΘΜΟΣ

σιού, χάθηκαν κΓ αυτές στις διάφορες περιπλανήσεις. "Εμεναν τώρα 
σάν άμυδρή ζωγραφιά στήν φαντασία, οί χαρακτηριστικές υποκλίσεις 
τών φρακοφορεμένων θαυμαστών.’Αριστοκράτες πού τούς έβλεπε μα
ζεμένους έξτο άπ’ τό καμαρίνι της.

“Ολες τούτες τις πρόσκαιρες δόξες, ήταν αδύνατο νά βρεθεί μάρ
τυρας, νά τις έπιβεβαιιόσει στον κόσμο, πού τιάρα δέν την ήξερε...

’Από τό ύψος τού μεγαλείου—έτσι συμβαίνει συχνά—κάποια φο
βερή άρρώστεια τήν παράσυρε απότομα στύν κατήφορο τής φθο- 
ράς.

ΚΓ έπειτα... έπειτα...
Γιά κοιτάξτε! 'Ο Άλέξης πού Οά τραγουδούσε αυτή τήν στιγμή 

μαζί της, ήταν κάποτε καμαριέρης της. Τιάρα άντρας της... Κατ’ 
ανάγκη άντρας της, βαρύτονος... Καί πολλές φορές πεινούσαν... Δέν 
τους ζητούσαν τά κέντρα εύκολα γιά τραγούδι...Δέν είχαν χρήματα... 
ΚΓ ό Αλέξης,— ’Ά  ! μ ή ρωτάτε άπό ποιές συνθήκες έγινε άντρας 
της—ό Άλέξης έπινε πολύ. Είχε γίνει αλκοολικός. Πολλές φορές 
τήν χτύπησε τά βράδυα.. Εκείνη έκλαιγε- γέμιζε πάντα ένα μεταξωτό 
μαντηλάκι δάκρυα.Κάποτε, τήν δάγκασε στο μπράτσο καί αΐστάνθηκε 
τα κιτρινιασμένα του δόντια στήν πλαδαρή της σάρκα. Τώρα τό ση
μάδι διακρίνεται καλά σάν ένα κάψιμο, πού μόλις ή πούντρα κατα
φέρνει νά τό θαμπώνει.

Νά τον έδιωχνε λέει τον Άλέξη ;
’Αδύνατο! ΙΙώς λοιπον, φίλοι μου, θά πήγαινε στις υπαίθριες 

ορχήστρες νά ζητήσει τήν πρόσληψή της. Μέ ποιά καρδιά ; Μέ πόση 
θυσία τού εαυτού της; ’Αδύνατο! 'Ο Άλέξης, τά κατάφερνε αυτά 
μιά χαρά. Γύριζε άπ’ τό πρωί όλες τις μέρες κΓ εΰρισκε κάποτε τό 
ζητούμενο. Γά βαθουλωμένα μάτια του πέρναν τότε δόση φαιδρύτη- 
τας, καί στον ερχομό του ψιθύριζε τήν χαϊδευτική φράση: «Τανιούλα 
τό βράδυ θά καλοπεράσουμε».

.... Καί οί τοίχοι τού πενιχρού δωμάτιου πού κατοικούσαν είχανε 
σημειώσει μερικά αποτελέσματα αδιεξόδου. Βουβοί αύτόπτες μάρ- 
τυρες, εμπιστοσύνης. Σέ μελαγχολικές χειμωνιάτικες βραδυές πού ή 
στέρηση τις έκανε θανατερές καί κρύες καί ή ύπαρξη αναζητούσε 
τροφή, ό Άλέξης κουβαλούσε κάτι ξένους μέ άσχημο παρουσιαστι- 
κό... Ί Ι  Τάνια άγωνιούσε, έκλαιγε κατόπι σά νά τής είχανε άφαιρέ- 
σει τήν ψυχή...

** *
Ό  μαέστρος κανόνιζε τό δοξάρι του.
Ή  στιγμή έφτανε πού θάρχιζε κείνη νά τραγουδά.
Τής έσφιγγε θεέ μου κάτι,τά μηνίγγια καί τής παράλυνε τά νεύρα 

τών ποδιών. Σήμερα σάν άρρωστη φαινόταν.
I αμέτρητα κεφάλια τού κόσμου πού χάσκανε όλοτρύγυρα στά 

τραπεζάκια, της φαινόντουσαν μάσκες αγρίων πού ήρθανε άπό βάρ
βαρους τόπους, βασίλεια τής κακίας, γιά νά ηδονιστούν μέ τήν θλιμ
μένη της όψη, απαιτώντας χωρίς συγκατάβαση νά τούς διασκεδάζει



σέ στιγμές, πού την βασάνιζε εσωτερικά ή άμείλιχτη σκέψη τής χαμέ
νης ζωής, και το ξημέρωμα τής αυριανής μέρας.

Τής μέρας πού δέν θάφερνε τίποτα. Ποιος ήξαιρε ;
Ό  Άλέξης θά έβριζε άκατάπαυστα... Ά  ! Ό  αλιτήριος. Εϋρισκε 

λόγια πού τυραννοΰσαν. Δέν έβριζε σάν όλους τούς άντρες, μέ τά 
συνηθισμένα παλιάλογα... ΓΙόρνη ! λέει, αχρηστεμένη κατάλληλη 
μόνο γιά έλεεινοδουλειές...

"Οπως σήμερα, δέν θυμόταν ποτέ νά είχε υποφέρει.
Η διεύθυνση του μαγαζιού είχε ειδοποιήσει καί χτες. Τά προ

γράμματα τώρα κυκλοφορούσαν. «...,Αυριον θά κατέλθει ή Νορβη- 
γϊς καλλιτέχνης τού άσματος κυρία II...»

Άπίι νωρίς ήταν, πού τήν μαστίγωνε ή συλλογή. "Οταν είχε κα
θίσει σ’ ένα παράμερο τραπεζάκι πλάι στον Άλέξη, άρχισε παραπο
νεμένα καί ζητούσε άπό τον εαυτό της νά τής εξηγούσε τύ φαινόμενο 
τής ζωής πού γοργοδιαβαίνει. Γιατί κάποτε θά έφευγε φυσικά, καί 
ή ίδια άπ’ αυτήν. Ποιος φανταζόταν σε ποιά γωνιά, άγνοημένη άπό 
τά άτομα πού ευτυχούσαν. ’Από όλους.

’Έπειτα άρκετά προσπάθησε μέ άγωνία, νά γάντζωνε σέ καμιά 
έλπιδοφόρα ιδέα τύχης καί μέλλοντος.Ζεΐ καί ή καλωσύνη λέει συναμε- 
τάξυ μας. Κάποιο λαμπερό μάτι τής άγάπης, άν βυθιζόταν στά εσω
τερικά βάθια κι’ έβλεπε τον τρεμάμενο παλμό τής άθώας ; Τύ εξω
τερικό παρουσίασμα. θάπρεπε όμως νά διευκολύνει...

Τότε τήν ίδια στιγμή είχε ρίξει μιά ματιά στύν καθρεφτάκο της 
κι’ έπειτα στό κορμί της.,.Τί λοιπόν; Ή ταν αύτήάξια,νά τραβούσε τά 
βλέμματα τών υψηλών Κυρίων; Τών υψηλών Κυρίων, ϊσως όχι. 
Γερνούσε. Περνούσε στό στάδιο τού μαρασμού, τής παρακμής. 
Ό  κόσμος θά ζητά αιώνια, άμέτρητες χάρες άπ’ τις γυναίκες. 
"Ωστε νά γεννούν αυθόρμητα, πόθους καί λαχτάρες ..

Στις άπελπισμένες ώρες, θά τήν καλησπέριζαν ύποπτοι γνώριμοι 
τού ’Αλέξη...

Ή  πρώτη δοξαριά τού μαέστρου αντήχησε πίσω της.
Γιά μιά στιγμή τής ήρθε μαζί μέ τήν στροφή πού θάλεγε, νάρχι- 

ζε νά κλαίει. ’Έτσι άθόρυβα, ήσυχα. Μέ κρυφό παράπονο.
Ό  Άλέξης όμως ήταν δίπλα της καί χαμογελούσε στον κόσμο 

μέ τήν γαμψή μύτη του.
Τί φρίκη !...Τό τραγούδι, ήταν πεταχτό, σατυρικό' παρμένο άπό 

κάποια επιθεώρηση, καί άράδιαζε χίλιες δυύ βλακείες. ’Απαιτούσε 
κωμικές κλίσεις τού κορμιού καί σχήματα τών χεριών. "Ωσπου νά 
τελείωνε, θα τής φαινόταν φρικτό μαρτύριο. Δέν μπορούσε. Είχε 
πονοκέφαλο... Είχε ζαλάδες...

Κι’ όμως άρχισε.
Στά μάτια της έδωσε κάποια λάμψη γελοίου. Στά χείλη της ένα 

ελαφρό μειδίαμα. Ή  φωνή της όμως άτονη, χωρίς θέληση σκορπισ
τά ν όλοτρόγυρα.

’Ά χ  ! Γιαννάκη μην πειράζεις την δουλίτσα 
ϋά σέ μπλέξει καί Οά τρέχεις στον παπά...

'Ο Άλέξης φορούσε τύ μονόκλ του. Κρατούσε σεκόντο κι’ έκανε
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σάν φασουλής. Οί μουσικοί έπαιζαν καί γελούσαν.
Κι’ ό κόσμος.. ό κόσμος ! ’Έχασκε μέ τήν καρδιά του. Ά λλοι 

χειρονομούσαν ειρωνικά, άλλοι κυττοΰσαν καί σιγοψιθύριζαν ποιος 
ήξαιρε τί... Διάφορες γυναίκες, νηές καί μεσόκοπες, ντυμένες μ’ ελα
φρές καλοκαιριάτικες τουαλέττες στέκονταν υπερήφανες στις θέσεις 
τους καί μόλις προσπαθούσαν νά μειδιάσουν.

Ά π ’ τό στόμα της, μηχανικά πιά βγαίναν τά λόγια. Σέ ώρισμένα 
μέρη έπρεπε νά χτυπά τον ώμο τού Άλέξη. Τύ άπόφευγε. ’Εκείνος 
τής πατούσε μέ τρόπο τό πόδι. ’Ά , θεέ μου! πότε θά τελείωναν, νά 
κατέβαιναν άπ’ τήν εξέδρα ; Τιάρα, γιά δεύτερη φορά λέγαν τήν 
ρεφραίν.

Ά χ !  Γιαννάκη μήν πειράζεις τήν δουλίτσα 
θά σέ μπλέξει καί θά τρέχει; στόν παπά...

’Ένοιωθε σιγά σιγά τόν εαυτό της νά παραλύνει. Ό  τρομερός 
πονοκέφαλος τής σούβλιζε τό μυαλό.

Ά π ό  τά τελευταία καθίσματα σηκωνόντουσαν επίμονα οί θαμιί)- 
νες γιά νά τούς βλέπουν. Καί δέν τής ξεκολλούσε ποτέ πλέον ή ιδέα 
πώς όλοι τους ήταν μάσκες άγριων πού ήρθανε άπό βάρβαρους τό
πους, βασίλεια τής κακίας...

Σέ λίγο, καταλάβαινε πώς έλεγαν για τρίτη φορά τήν ρεφραίν. 
’Επί τέλους τελείωναν!... ’Ά ν  κρατούσε άκόμα λίγο ή στροφή, έν- 
νοιωθε πώς θά ξεψυχούσε, δέν μπορούσε πιά. Ή  ζαλάδα τήν εξαν
τλούσε. II ήγε ν’ άναπνεύσει βαθειά.

Μιά βουή άπό χειροκροτήματα τούς κάρφτοσε τότε καί τούς δυο 
στόν τόπο καί τούς έκανε νά νποκλιθούνε γιά δεύτερη φορά.

Ή  Τ ανία πλησίασε τρέμοντας τήν άκρηα, νά κατέβει.
Ή  βουή ξανακούστηκε τότε ισχυρότερη κι’ άνακατεύτηκε μέ 

κραυγές. Ό  κόσμος ήθελε τό ξανατραγούδημα... Ή  σατυρικές νότές 
φαίνεται άρεσαν... Ή  πιθανά τά σχήματα τού Άλέξη μέ τήν γαμ
ψή μύτη.

Δέν συγκρατιόταν ή Τάνια. Αδύνατο ! Δέν μπορούσε ούτε 
απειροελάχιστη επανάλειψη... Αποφασιστικά προχώρησε στό δεύτερο 
σκαλί Είχε πονοκέφαλο, ζαλάδες...

Ή  φωνή τότε τού Άλέξη επιβλητική, τήν σταμάτησε.
— ’Έλα !
Κλονίστηκε. Τής ήρθε γιά μιά στιγμή στό νού νά τρέξει γρή

γορα καί νά ριχτεί σέ μιά γωνιά... Ή  φωνή ξανακούστηκε πεισμω
μένη" τά χειροκροτήματα δέν έπαυαν.

— ’Έλα λοιπόν !
Τύ δοξάρι τού μαέστρου χτύπησε...
Μά ή Τάνια έννοιωσε τή φωνή της νά τήν πνίγει.
— Δέν... μπορώ δέν μπ... Ψιθύρισε μόλις βραχνά καί σωριάστη

κε σύγκορμη στά σανίδια τής εξέδρας. Τό κεφάλι της, χτύπησε μέ 
γδούπο στην πασσαβιόλα πού ήταν παράπλευρα. Ξεχύθηκαν τά
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μαλλια της να σκουπίσουν την σκόνη τών σανιδιών. 'II όψη της 
είχε κερώσει.

Κάμποσο αργότερα ένας όλάκαιρος κόσμος βρισκόταν τριγύρω 
της. Κι έτσι πάνω στη ού/_νση τής πρώτης αίσθησης, λαχτάρησε νά 
φιονάξει δσο μπορούσε πιο δυνατά σ’ αυτούς τούς βαρβάρους...

— ΙΙάρτε μου την ψυχή λοιπόν, κακούργοι!...,
Σ Ω Τ Ο Σ  ΧΟΝΔΡΟΤΓΟΥΛΟΣ

ΓΙειραιας 1932

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι  Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Η  Α Π Ο Κ Ρ Υ Φ Ι Σ Τ Η

Γιαλένιες έπιφάνειες φωτισμένες 
άπό φεγγάρια μάλλον γαλανά , 
ατό π άτω μα  λεκάνες άφισμένες 
γιομάτες ά στρα  ύποκυανα.

Στούς τοίχους τροχιές σχεδιασμένες 
κομητών, τρομερά ελλειπτικές, 
μέσα σ ’ άχνες φωτοσκιάσεις καμωμένες 
άπό δονήσεις τοΟ αίθέρος παλμικές.

’Ατμόσφαιρα πλημμυρισμένη άπό γνώσεις 
'Ινδικής φιλοσοφίας πολυειδεΐς, 
γιά τό Βούδα μέ τις 27 μετενσαρκώσεις, 
γιά τή Μάνα μέ τις νεφελοειδείς.

Γύρω σ ’ άξονες άόρατους γυρίζουν 
πλήθος σφαίρες άπό άσήμι καί φωτιά, 
πού σάν άπαίσια ραδιόφωνα σφυρίζουν 
καί σκορπίζουν φρικιάσεις στή νυχτιά.

Σ ' έταζέρες επάνω περιμένουν 
Π ροπλάσματα μελλοντικών μορφών ζωής 
τήν ημέρα, πού θ’ άρχίσουν ν ’ άνασαίνουν 
στίς πεδιάδες τις πράσινες τής γής.

Στοιχεία μιας αισθησιακής χημείας 
δλα αύτά, ύποκειμενικής, 
θά συντεθούν στίς ώρες τής άνίας 
σέ ποιήματα διαθέσεως λυρικής.

Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ  Μ Ο Υ Ρ Ε Λ Ο Σ
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ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΑ

Μ Α Ρ Α Γ Κ Ι Α Ζ Ω

'II λέξη μαραγκιάζω στή νέα ελληνική σημαίνει μαραίνομαι, 
ζαρώνω, ζουριάζω, κατσιάζω. Ώ ς τήν ώρα μού- φαίνεται κανέ
νας δεν έκανε τήν ετυμολογία της, συνήθως τήν παίρνουνε γιά μα- 
κρεμένο τύπο τού: μαραίνω. 'Ωστόσο μοΰ φαίνεται πόις έχει βέβαια 
καί τήν επίδραση του: μαραίνω, γιατί το ν του βέβαια είναι παρ
μένο άπό τον αόριστό του : μάρανα, αλλά καθαφτό είναι ή λέξη : 
μαραζιάζω, πού δεν είναι τόσο κοινή. Ά φτή γίνεται άπό τό : μα
ράζι (ιηπΓπζ), λέξη αραβική, πού σημαίνει γενικά, άρριόστια καί πού 
πέρασε στή λαϊκή τουρκική γλώσσα κι’ εμείς απ' τά τουρκικά τήν 
πήραμε φαρδαίνοντας ακόμα καί τό νόημα της, γιατί εξόν πού τή 
λέμε μέ τήν πρώτη σημασία τής αρρώστιας τή λέμε ακόμα καί μέ 
τό νόημα τού: καημός λ.χ. μαράζι (==καημό) τό πήρες; Λοιπόν 
τό μαραζιάζω μέ τήν επίδραση τού: μάρανα (άόρ. τού μαραίνω) 
γίνεται μαραν-ζιάζω, κι’ έτσι συμπέφτουνε τά όνο συνεχικά δον- 
τικά: νζ κοντά τό ένα μέ τ’ άλλο καί τότε γίνεται τό φραγμικό ξέ- 
μοιασμα άνάμεσά τους τό δέφτερο δηλ. συνεχικό ζ αλλάζει φραγ
μό καί γίνεται στιγμικό: τ ζ= Ζ  λατινικό (δηλ. δζ) γιά νά μήν είναι 
συνεχικό σάν τό πρωτερινό τού ν' δέν αλλάζει όμως στοματήσια κα- 
τατόπια δηλ. τό : μαρανζιάζω γίνεται μαραντζιάζω. Ά φτή ή ήχι- 
κή αλλαγή γιά ξέμοιασμα στά χορδοηχερά σύμφωνα δέν είναι κοινή 
γιά τούτο καί τό μαραντζιάζω είναι μάλλον ιδιωματικό καί τό λένε 
στά μέρη μας: πρβλ. καί ζγ > ζμ : ζγουρός > ζ^ουρός, ζγαρλίζω > 
ζμαρλίζω, ζγουράφος > ζ^ουράφος κτλ. (Πόντος) βδ > βά βδέλ- 
λα > βάέλλα κτλ. (Δωδεκά νησα).

’Έτσι λοιπόν ξηγιέται καί γιατί έμεινε ή αρχαία προφορά τού 
β I) γ = ο ' δ δ στή νέα γλώσσα δταν έτυχε νάχουνε οί φθόγγοι ε
τούτοι πριν ένα μυτόπνοο λ.χ.έμβαίνω=έμδαίνω (βαίνω) ένδεκα 
ένδεκα (δέκα), συγγενής=συγ§ενής (γένος) κτλ., γιατί τά μυτό- 
πνοα : μ, ν, γ, όντας συνεχικά ίΙέλανε κατόπι τους τά στιγμικά δ, 
8 , δ.

’Αλλά σ τό : μαραντζιάζω δέ μένει στο ξέμοιασμα μόνο ίχκό 
συνεχίζεται κατόπι σέ φθογγικό, γιά νά πάρει τό μαραντζιάζω τήν 
πιο κανονική μορφή του' έ'τσι τά δυύ πλαϊνά δοντικά ξεμοιά- 
ζουνται σέ δοντικό καί ούρανικό : vδg > ν "  : τό μαραντζιάζω δηλ. 
γίνεται μαραγκιάζω πρβλ. προαντώ > προγκώ, αντίκρυ > άγκί- 
κρυ, άφέντης > άφέγκης, δρακοντιά > δρακογκιά (Κύπρο) κτλ.

Τ ό : μαραγκιάζει στό τρίτο πρόσωπο έχει καί τύπο μαραγκιέ- 
ται, πού σιόζεται σέ παλαιότερο λαϊκό τραγούδι: «Τοΰ στέλνω μή
λο σέπεται κυδώνι μαραγκιέται».

Τό μαραγκιέται φαίνεται γίνεται άπό τό όμοιονόημο μαραίνε-



tat, αλλά γιά νά φυλάξει τον τόνο στήν παραλήγουσα, όπιο; τό 
μαραγκιάζει, περνά στήν συζυγία τών περισπωμένων.

Πολλά ελληνικά ρήματα καί τής νέας καί τής αρχαίας αλλάζουν 
κατά τό πρότυπο άλλων όμοιονόημων ρημάτων λ.χ. τό άντϊώ  γίνε
ται άγναντιάζω  κατά τό κοιτάζω καί άγναντέβω  κατά τό παρα- 
μονέβω, τό χορτάζω  > χορταίνω κατά τό ευφραίνω , άνακατώ- 
νω  > άνακατέβω  σάν τό άναδέβω , διακονώ  > διακονέβω  όπως 
ζητιανέβω , λιγώνω > λιγέβω κατά τό λιγοστέβω , άβγατίζω  > 
τό άβγαταίνω  κατά τό πληθαίνω , σπ αράζω  > σπ αρταρώ  κατά τό 
λαχταρώ, άγγαρέβω  > άγγαριάζω (Αρκαδία) σάν τ ό : άναγκάζω, 
άγιουτάρω  (βοηθώ) > άγιουτε'βω (Ίί)άκη) όπιρς τό διαφεντέβω , 
άγγριφίζω, (Χιό) > άγγριφώνω  (Άδριανουπολη) όπως τ ό : καρ
φ ώ ν ω , άγκαθίζω (ΙΙαξοί) > άγκαθώνω  κατά τ ό : κεντρώ νω , άγ- 
κελώ νω  καί πάλι τ ό : άγκελώνω  > άγ^ελίζω κατά τό κεντρίζω, 
νυχτώνω  > νυχτιάζω άπ’ τό : όλημεριάζω.

"Ομοια καί οί αρχαίοι είπαν τ ό : σιτώ  > σιτίζω  κατά τό π οτί
ζω  καί σιτεύω  κατά τό υδρεύω  τ ό : στένω  > στενάζω  κατά τό 
κραυγάζω, σκαλώ  > σκαλεύω κατά τό άναδεύω  καί σκαλίζω 
κατά τ ό : συνδαυλίζω, τό : βαρύνω  > βαρύθω  κατά τό : πλήθω , 
τυραννώ  > τυραννεύω  κατά τ ό : βασιλεύω, ριγέω > ριγόω κατά 
τό αντίθετο: ίδρόω , άγκιστρώ > άγκιστρεύω κατά τό άλιεύω 
κτλ. (κοίτα καί : Ίάνιο Ανθολογία έτος 1933 τεύχος Μαρτίου άρ. 
39-70-71 στή σελ. 33-34).

μ . ψ ι λ η ν τ α ς
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ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΛΥΠΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΝΑΝΟΥ

Λίγοι άπ’ τους σημερινούς— οί προπολεμικοί ’Αθηναίοι— θά θυ
μούνται στήν άρχή τής οδού Μεσογείων, καθώς στρίβουμε τή λευι
φόρο Κηφισιάς, όπου εινε τό εργοστάσιο ΙΙυρρή κΓ ή μοναδική 
έπαυλι με τοιχοποιία άπό πέτρα κοκκινωπή— τό εργαστήριο τού 
Γεωργίου Μπονάνου. Σήμερα, έχει μεταβληθεΐ όλη εκείνη ή πα- 
λαιϊκιά όψι τού δρόμου χαίτης εξοχικήςγειτονιάς.Έκεΐπέρα,σαράντα πε
ρίπου χρόνια, εργάσθηκε συνεχώς κΓ εξακολουθεί άκόμη νά εργάζε
ται αν καί περασμένος στά χρόνια, ό γλύπτης Μπονάνος, ό μαθητής 
τού Δρόση καί τού Φιλιππότη.

Οί επισκέπται τού Νεκροταφείου άναμφιβόλως τον γνωρίζουν. 
"Ενα μέρος άπό τήν εργασία του έχει τοποθετηθεί σ ’ αυτό: τό μνη- 
μεΐον τού Τιμουλάκη, ή κοιμωμένη Σταμπουλτζή, ή ψυχή στύν τιίηο 
τού Λιβιεράτου. 'Αλλά τό κύριο έργο του, κι’ άποτελειται άπό αν
δριάντες κι’ άλλα γλυπτά, υπάρχει εκτός τού Νεκροταφείου. Καί εί- 
νε οί Βαλιάνοι στήν ’ Εθνική Βιβλιοθήκη,— ύ Μιαούλης στήν πλα
τεία τής Σύρου, τό πρώτο μεγάλο του έργο, όταν έπέστρεψε απόφοι
τος άπό τό Regio Instituto di Belle arti à Roma,—-ό ολόσωμος, 
άνδριάς τού Βουρνάζου,— οί τέσσαρες ώρες τού έτους, γλυπτικές πα
ραστάσεις υπό τύπον Έρμών, 3 μέτρια καί 30 εκατοστά εκάστη μαζί 
μέ τή β ίσι,—Ή  Νανά, ολόγλυφο, εμπνευσμένο άπ’ τό ομώνυμο μυ
θιστόρημα τού Ζολά,— τό εκφραστικό καί μεγάλου μεγέθους ανάγλυ
φο ή Φιλοδοξία, πού πατώντας άνθρώπινα κρανία υψώνει τό προ
κλητικό κορμί της,— τό άλλο, μικρότερου μεγέθους, ό Χριστός μέ τό 
σταυρό,—καί ο Έλλην εν Δουλεία, * ή πιό καλύτερη ούνθεσί του, ε- 
κτελεσμένη σέ λευκό μάρμαρο, καί βραβευμένη τό 1889 στήν παγ- 
κοσμίαν έκθεσι τών Παρισίων.

* *
V \ V *Το έργο αυτό έχει δυνάμεις μέσα, του. Τ) άντρας αυτός, σιδηρο

δέσμιος, συμβολίζει μέ τή στάσι όπου τον άναπαριστά καί μέ τόν 
τρόπο μέ τόν όποιον ενατενίζει στρέφοντας τήν αρρενωπή κεφαλή 
του πρός τόν εχθρό πού τόν θέλει σέ μια τέτοια δούλη κατάστασι — 
όλη τήν άπόφαοι ·καί τήν πεποίθησί του στις ίδιες του δυνάμεις, εκ
φράζοντας τό θάρρος καί τή δύναμι που αισθάνεται νά μην εινε 
ό,τι ή μοιραία φορά τών πραγμάτων τού επέβαλε νά ύποστεΐ ένα 
μακρύ διάστημα. Κάθεται επί δωρικού κιονοκράνου, οημεΐον πώς 
εινε ό "Ελλην, όπως μάς εξήγησε ό ίδιος ό γλύπτης. «Π ώς άλλιώ- 
τικα θά  εδειχνα π ώ ς εινε ό Έ λ λ η ν ..επ ρ επ ε  νά π άρω  ενα 
σύμβολο άπό τήν Ιστορία μας.,.νά όμιλεί ρητά γιά ο,τι ήθελα

* Σήμερα, βρίσκεται στήν Διαρκή Καλλιτεχνική ’Έ κθεσι του Ζαππείυυ, ε 
κτεθειμένο μαζί μέ άλλα γλυπτά. Καί έ.Η αφορμής αυτής τής νέας του έμφα- 
νίσεως, έθεώρησα σκόπιμο νά δημοσιέ\(κο αυτή μου τή'· έπίσκε\|Η, αν καί χρο
νολογείται εδώ  καί κάμποσο καιρό.
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νά συμβολίσω... κι’ ¿διάλεξα τό δωρικό κιονόκρανο...». Τί]
φυσιογνωμία, τήν ένεπνετίσθη άπ’ τον Άνδροΰτσο, δίνοντας σ' αυ
τήν ένα ύφος συγκεντρωμένο, αυστηρό, κι’ ελάχιστα βλοσυρό. Τό ό- 
λον έργο είνε εργασμένο με πνεύμα ρεαλιστικό, διατηρημένο σΤις α
παιτήσεις μιας κλασικής τεχνικής. — Τό θέμα, ή ψυχολογία, ύ ιστορι
κός κόσμος πού συνδέεται μέ τό γεγονός πού θά παραστήσει, περι
στρέφεται γύρω από τά χέρια του, κι’ οδηγούν τά δάχτυλα κατά τύν 
χρόνον τής δουλειάς,

* Ψ 
*Ο Μπονάνος υπήρξε όπως είπαμε μαθητής τού Δρόση και τού 

Φιλιππότη. Από τον πρώτον, δπως κι’ άπ’ τον δεύτερον, ιδίως όμως 
απ τον πρώτον τόν Αροση, έδιδάχθη πώς οί αρχαίοι ¿μελέτησαν 
το σώμα, καί πώς κατόπιν το απέδιδαν εις την ύλη τού μαρμάρου. 
Αυτό το δεύτερο, εΐδικώς από τόν Φιλιππότη, τόν κάτοχο μιας τέ
τοιας τεχνικής τού μαρμάρου, όνομαστής μέχρι σι'ιμερα. Οί μεγάλοι 
διδάσκαλοι της άρχαιότητος—τά κλασικά αγάλματα, πού άκαταπαύ- 
στως ασχολείται μ αυτά αντιγράφοντας τα εις τό μάρμαρο,— ύπήρ- 
ςαν επί σειράν ετών οί οδηγοί, διά τών οποίων από ημέρα σέ ή μέρα 
κατέκτα τους νόμους τής φωτοσκιάσεως 1 πώς τό σώμα ή ένα μέρος 
αυτού, ή πλάτη ή 6 μηρός ή τό πρόσωπο, διαγράφουν τή φόρμα 
τους στό διάχυτο ήμερινύ φώς.

* ★
Αλλσ εινε συγκινητικό ν’ ακούει ένας νέος ένα ηλικιωμένο τεχ

νίτη πού δούλεψε τόσα χρόνια την πέτρα, δπως εΤνε από τούς ζών- 
τας ο γλύπτης Μπονάνος, νά τού δείχνη τή δουλειά του, πού χρει- 
ασθηκε τοση σπουδή, τόση κούρασι, τόσες θυσίες, γιά νά φθάση 
σ ένα τέλος! 'Η  δουλειά τού γλύπτη εινε πολύ αχάριστη, άν καί 
βλεπει να ετοιμάζεται τό έργο του μέ τά ί'δια του τά χέρια,— νά τό 
εχει μπροστά του, νά συνομιλεί μ’ αυτό, νά σκέπτεται μέ κάτι απτό 
καί θετικό που εινε τό πρόπλασμα, σάν πλάθεται στήν ησυχία τή 
γόνιμη τού ατελιέ. Απαιτεί τόσα πράγματα! Είνε πρό παντός εργώ
δης. «Μέ καλλιγραφίες δέ γίνεται τίποτα παιδί μου», μου λέει 
σέ μιά στιγμή πού ξύπναγαν μπροστά του ’μέρες όλάκαιρες σκυμμέ
νης εργασίας. Ά π ’ τή στιγμή πού θά συλλάβη τό θέμα του στόν πη
λό, ο γλύπτης, πού θά στήσει τό μοντέλλο του (εάν θά στήσει) καί 
θ αρχίσει νά τό πλάθει, μέχρι τή στιγμή εκείνη πού θά τό σταμα
τήσει, γιά νά τό χύσει στό γύψο κάνοντας προηγουμένως τά καλού- 
πια, και κατ ίπιν νά το εκτελέση στό μάρμαρο ή στήν πέτρα ή νά τό 
χύσει στό μέταλλο— ή εργασία του διέρχεται από τόσα πράγματα, 
ιόστε μιά απροσεξία ή ένα άλλο απρόβλεπτο εμπόδιο, είνε δυνατόν 
νά καταστρέψη, ο,τι άπήτησε καί κόπο καί έξοδα γιά νά συντελε- 
σθη. Είνε αχάριστη. Θέλει άγρυπνο τόν εργάτη της, μέχρι τήν ώρα 
πού θά τό \δή στημένο μπροστά στήν περίεργη δημοσιότητα. Θέλει 
υπομονή, συνεχή εργασία, άνασκούμπωμα καί πειθαρχία καί κλείσιμο 
στό εργαστήριο,— οπου άλλα προπλάσματα, άκινητοΰν κι’ αναμένουν 
πότε θ ακούσουν τα βήματα εκείνα πού θά τά πληοιάσουν, θά συγ- 
κινηθούν, καί θά παραγγείλουν τήν έκτέλεσι,.Όταν δεν είσαι γερός,
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μέ σωματικές δυνάμεις ακμαίες, δύσκολα τά καταφέρνεις μέ μιά τέ
τοια απαιτητική δουλειά. Καί σκέπτουμαι τόν ’Αθηναίο γλύπτη 
Βιτσόίρη, τόν μεγαλύτερο γλύπτη πού έχει ή νεωτέρα Ελλάδα. Φύ- 
σι λεπτή δπως ήταν, (ένα πορτραΐτο του στήν Πινακοθήκη πού υ
πήρχε, έργο Γερμανού ζωγράφου συναδέλφου του στό Μόναχο, τόν 
καιρό πού φοιτούσε στήν ’ Ακαδημία πού διηυθυνε ό Κάουλμπαχ, 
μαρτυράει πολύ εκφραστικά μέ τά χέρια του έτσι δπως παριστάνον- 
ται, γιά δ,τι λέμε)— καί νά εργάζεται συνεχώς ακόμη καί τις Κυρια
κές καί τις μεγάλες ’μέρες βυθισμένος στό εργαστήριό του, κατα- 
στρέφοντας ένα πλήθος έργα, πού ¿τελείωνε μεν στόν πηλό, αλλαδέν 
τά εκτελούσε από έλλειψι χώρου κι’ αγοραστών, πού θά μπορούσαν 
νά τά καταλάβουν κι’  επομένως νά τού τά παραγγείλουν, δπως ανα
φέρει 6 βιογράφος του Μηλιαράκης. Γι’ αυτό καί πέθανε σχετικά 
νέος. Τά έργα δμως πού άφησε ό Βιτσάρης, είνε ζοτντανά καί άρτια' 
δεν είνε ανάπηρα, ουτε ψυχρά. ’Έχουν ευγένεια καί σάρκα: ό 
άγγελος εις τόν τάφον Κουμέλη,— ή κοιμισμένη τού Δεληγιάννη,— 
τό ανάγλυφο τού ιατρού Βούρου,—καί άλλα.

*  **
'Ο γλύπτης Μπονάνος ανήκει σ’ αυτή τή γενεά— δηλαδή στή γε

νεά πού ανησύχησε καί κατηνάλωσε τό βίο της μέ τά ιδανικα τής 
αρχαίας καί νεωτέρας 'Ελλάδος. Τό Βυζάντιο τό ένοιωσε λιγωτερο. 
'Η  ιστορία υπήρξε τό κίνητρο πέριξ τού οποίου διαρκώς έζήτα τά 
θέματά της. Οί ήρωες τής Έπαναστάσεως, πού νωπή ή άνάμνησί 
τους διετηρεΐτο μέσ’  στό μυαλό τους, ζοΰσσν χωρίς αντιρρήσεις κι’ 
άλλους σκεπτικισμούς κΓ ένέπνεαν τήν τέχνη τους— έχοντας συγχρό
νως κι’ ως υπόδειγμα στήν πραγματοποίησί τους, τά γλυπτά της άρ
χαιότητος τών καλών χρόνων, γιά τά οποία ¿πίστευαν πώς ηταν οί 
μόνοι κληρονόμοι καί συνεχισταί. «Πιστεύω», δπως γράφει ό ίδιος 
σ’ ένα λόγο του εκφωνηθέντα το 1914 ενώπιον τών καθηγητών τής 
σχολής τών Καλών Τεχνών μέ διευθυντή τόν άποθανόντα ξενοτροπο 
ζωγράφο Ίακωβίδη, «εις μίαν τέχνην Ελληνικήν γεννηθείσαν 
έκ τοΰ Έθνους τοϋ 'Ελληνικού, καί πάλιν έρχομένην διά 
τού "Εθνους τού Ελληνικού». ,·

Είνε ή εποχή πού ό κλασικισμός κυριαρχεί στή συνείδησι όλων. 
’ Επί τέλους είχε «ιδέα. αντικειμενική νά τής ρυθμίζει τόν βίο. Το- 
σον οί διανοούμενοι, οί λόγιοι κι’ οί καλλιτέχναι, δσον κι ό λαός, 
συμμετείχαν σ’ ένα γενικό ξεκίνημα ένθουσιασμοΰ καί λατρείας γιά 
τις ηρωικές κι’ άλλες μυθικές μορφές μέ τις οποίες άποτελεΐται ή 
ιστορία τού τόπου, από τούς άρχαιοτάτους χρόνους μέ τόν Οδυσσέα 
μέχρι τών ημερών τής Έπαναστάσεως καί μετά—δπου ένα διάχυτο 
φρόνιμα δονεί τήν ατμόσφαιρα,— μέ τό όποιον συστηματικά εδιδά- 
σκετο κι’ έτρέφετο ό λαός.Κατόπιν, υπό τήν πίεσιν άλλων ανέμων, 
ή κλασικοπάθεια, υποχωρεί σέ άλλα ρεύματα. ’Έρχεται ό ρεαλι
σμός κι’ ή προσοχή του στρέφεται σέ σύγχρονες, καθημερινές μορ
φές. Άλλά καί σ’ αυτή τή στροφή πού τόν βλέπουμε, κινείται, έχον
τας πάντα τό βλέμμα στραμμένο προς τήν αρχαιότητα,—-γιά νά μην 
απαλλαγεί, ώς φαίνεται, παρά μέ μιά ριζική μεταβολή, σ ’ ένα γενικό



σκάψιμο πού θά πάθουν σίγουρα οι κοινωνικές, μεταβλητές αξίες. 
’Αρχίζει νά δέχεται τή σύγχρονη ζωή, αλλά χωρίς νά ξεχνάει τό ό
ραμα καί τή σοφία τής ’ Αρχαίας Τέχνης. ’Ίσως μάλιστα νά εινε ή 
στιγμή ή περισσότερο γόνιμη κι’ ή περισσότερο εδραία, δπου το αρ
χαίο άγαλμα, δ,τ’ είχε νά δώσει ως μελέτη καί θέμα στον νεώτερο 
τεχνίτη,— τό είχε ήδη κατορθώσει. Καί εινε ή εποχή τοΰ Φιλιππό- 
τη καί τοΰ Βιτσάρη πού άναφέραμε, —■ τοΰ μεγάλου ’Αθηναίου 
γλύπτη,

*  **
Το πνεύμα μιας τέτοιας εποχής έσυνέχισε ό γλύπτης Μπονάνος. 

Καί φυσικά, σύμφωνα μέ τις δυνάμεις του κι’ ανάλογα με τά περι
στατικά πού τοΰ παρουσιάσθηκαν. Αυτόν τον τελευταίο παράγοντα 
δέν πρέπει νά τον ξεχνάμε προκειμένου νά κρίνουμε έ'ργα εικαστικά. 
Πόσες φορές ό τελευταίος αυτός παράγων, πού τόσο σκληρά επεμ
βαίνει στη δουλειά τοΰ γλύπτη, δέν κρίνει τήν τύχη του. Εινε δπως 
είπαμε αχάριστη κι’ έξαρτάται από ξένα στοιχεία. Θά μοΰ πήτε, πώς 
ή πειθαρχία τοΰ πραγματικού καλλιτέχνη υπερπηδάει δλα αυτά τά 
εξωτερικά εμπόδια"—καί δίνει τό έργο, έτσι δπως ή τέχνη τό θέλει 
κι’  οί άμείλιχτοι νόμοι της: ή ΰλη (προ παντός αυτή) καί τό θέμα 
πού θά σκλαβιόσει μέσ’  στή μάζα της. Σύμφωνοι. ’Αλλά ..

*
’Έφυγα απ’ τό εργαστήριό του μέ μια συνολική έντύπωσι γιά τό 

έργο του, πού κατανάλωσε μισόν αιώνα καί πλέον γιά νά τό φτιάξει. 
Προπλάσματα εδώ, προπλάσματα εκεί, διαφόρου μεγέθους, εκμα
γεία αφημένα σέ διάφορα σημεία, καί το καθένα μέ τήν ιστορία του. 
Εινε τό έργο ενός ανθρώπου πού έκαμπούριασε δουλεύοντας τήν πέ
τρα καί τον πηλό, πού σκλήρυνε τά χέρια του, όχι δμως καί τήν 
καρδιά του πού δέν έπαψε νά πιστεύει στό θεό,— πιάνοντας ’μέρες 
όλάκαιρες τό καλέμι καί τον ματρακά, γιά νά στήσει τριανταδύο τό
σα μεγάλα κομμάτια, δπως μάς είπε, εκτός από ένα πλήθος μικρό
τερα σέ προτομές, ανάγλυφα καί σταυρούς. Τελευταίως, έστήθηκε ό 
καθήμενος άνδριάς τοΰ Καποδίστρια, εις τό κενό βάθρο τό προορισ
μένο γιά τό άγαλμα τοΰ πρώτου Κυβερνήτη, απέναντι από τον Κοραή. 
Άρχικώς είχε συλλάβει τόν ήρωά του αλλέως: νά στηρίζει τό α
ριστερό του χέρι σέ θυρρεό μέ τά γράμματα «νόμος άρξει»,— καί 
σύμφωνα μέ τήν κρίσι τής επιτροπής τοΰ Πανεπιστημίου, τόν μετέ
βαλε κατόπιν, δπως τό βλέπουμε σήμερα.

Τό έργον δμως έκεΐμο πού τό δούλεψε δπως αυτός τό έκρινε, 
εινε ό «'Έλλην εν Δουλεία», πού Ικτίθεται σήμερα στή Διαρκή Καλ
λιτεχνική ’Έκθεσι τοΰ Ζαππείου. Καί συνέβη τότε σέ μένα, δ,τι μάς 
άφηγείται στό ποίημά του «Τυανεύς γλύπτης» ό Άλεξανδρεινός 
Καβάφης. Ά φοΰ ό επισκέπτης του διεξήλθε διάφορα έργα, παραγ
γελίες κι’ άλλα «ομοιώματα, δσο πού μπόρεσα, πιστά», στό τέ
λος, ο Τυανεύς γλύπτης πού είχε έξαρθεϊ δείχνοντας στον επισκέ
πτη του τόση δουλειά στήν πέτρα, τόν έσταμάτησε μπροστά σ’ ένα 
καί ήταν εκείνο τό πιο συγκινημένο, τό πιο δικό του, τό πιο αγαπη
τό : δ νέος ’ Ερμής πού τόν έδούλεψε όταν δ νοΰς του ανέβαινε
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στά ιδανικά... Στήν περίπτωσι τή δική μας, δ «"Ελλην έν Δου
λεία», είνε δ,τι γιά τόν επισκέπτη τοΰ Τυανέως γλύπτη δ νέος 
Έρμης.

* **
Μέ τό έργον του αυτό εζήτησε νά βάλει σέ μια καί μόνη σύνθεσι δλη 

τή γνώσι καί τή δύναμί του, έκτελώντας έτσι τόν προορισμό πού ο
φείλει ένας τεχνίτης απέναντι τοΰ έθνους, δπως μάς 'είπε, γιά νά 
συνεχισθεΐ κατόπιν κατ’ άλλον τρόπο βέβαια, άπ’ τά παιδιά πού θάρ- 
θουν. «Τό έργο εινε τής νεότητος...δταν δεν μπορέσεις νά κά
νεις τότε...μην περιμένεις τίποτε...εργο γιά τό εθνος.,.γιά τό 
λαό...». Καί μοΰ έδειξε τό άγαλμα, περιστρέφοντας τό καβαλέτο. Ώ - 
ρισμένως δέν πρέπει νά μένει φυλακισμένο μέσα στή ψύχρα τοΰ 
ατελιέ. Ή  θέσι του εινε άλλοΰ. Κι’ έπρεπε, νομίζω, νά ήταν από 
καιρό άλλοΰ. Δέν έχει δ τόπος τόσα πολλά τελειωμένα εθνικά έργα, 
σίστε νά μή βρίσκεται μιά θέσι δημοσία γι’  αυτό. Ή  επιτροπή τής 
Έκατονταετηρίδος έχασε μιά μοναδική ευκαιρία. "Υστερα, δέν εινε 
καί στενά πατριωτικό. ’Έτσι δπως παριστάνεται, μέ τά σύμβολα καί 
μέ τό ύφος πού έχει, περιλαμβάνει έ'να πλατύτερο νόημα,[τόν άνθρω
πο, γενικά, στόν άγώνα του νά ελευθερωθεί από κάποια δεσμά. Καί
πάντα θά υπάρχουν δεσμά. ΙΙοιός ξέρει μέχρι πότε.* **

’Έφυγα άπό τό εργαστήριό του, αφήνοντας τόν γηραιό γλύπτη 
στό σπουδαστήριο, δπου μετά τή θέα τών έργων του,— μείναμε κά
μποση ώρα : μιά μεγάλη επιμήκης σάλα μέ γλυπτικά καί ζωγραφικά 
έργα μαζί μέ βιβλία καί σχέδιά του. Δυό μεγάλοι πίνακες κρεμασμέ
νοι ψηλά στό βάθος μέ σταμάτησαν. Πίνακες τής ’Αναγεννήσεως, 
προερχόμενοι μαζί μέ άλλα αντικείμενα τέχνης άπό τόν πενθερό του 
’Αριστείδη Βαμβά. Τοπεΐα πνευματικής γοητείας κι’ ώραιοπρέπειας 
εξευγενισμένα σ’ ένα φώς άσυλλήπτου μαγείας, περιστρεφόμενο προς 
τά έξω, άπό τό βάθος τοΰ πίνακος. Τά δέντρα, οί λόφοι, δ ουρανός, 
ή λίμνη, κι’ ένας δρόμος νά χάνεται στό πρώτο πλάνο, κάτω άπονα 
εξαίσιο μνημειακό φύλλωμα από σκιερά δέντρα, πού τά περνάει μιά 
συνοδεία δδοιπόρων μένα ζώο στή μέση,— ζεΐ σ’ ένα τέτοιο ονειρικό 
βύθισμα—ένα πράγμα πού δέν λέγεται μέ τά λόγια ! Εινε ή ζωγρα
φική τής άναγεννήσεως. 'Ο ψυχικός κόσμος κι’ ή τεχνική μιάς με
γάλης θρησκευτικής εποχής, πού βρήκε τήν τελειωτική της έκφρασι, 
στήν κατόπιν Άναγέννησι τής μουσικής τής Δύσεως μέ τόν Μπάχ, 
μέ τόν Μόζαρτ καί τούς άλλους θεϊκούς ανθρώπους—άποψι πού 
ισχυρίζεται ένας “μεγάλος ιστορικός κριτικός τής εποχής μας. 'Η  
ζωγραφική εκείνη ήταν Μουσική, ή άκριβέστερα, προετοίμασε τή 
Μουσική, διά τής οποίας έξεφράσθη δ πολιτισμός τής Ευρώπης, σε 
δ,τι είχε νά ’πει ώς άγωνία, άπέναντι στό άκατανόητο πού 
είνε ό γήινος κόσμος. "Ο,τι έκανε κι’ ή ’Αρχαία ψυχή μέ τή γλυ
πτική, μέ τό σώμα, μέ τις τρεις διαστάσεις, έλ'έργειες, πού τό ισορ
ροπούν μέσ’ στό χώρο ώς συγκεκριμένη μονάδα.

Μέ τήν έντύπωσι (γοητεία, όνειρο, ουσία ζωής) τής ζωγραφικής 
αυτής πού άδει πραγματικά στήν επιφάνεια τοΰ μουσαμά, πού δ ζω-
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βλ™ 0ν™ ϊ τ^  οταν πήγαινε στο έργαστηοιό του, 
εβτθιζετο κάνοντας μια κατανυκτική χωρονομία καί δε ιιιλοΰσε οπω»- 
μου ανεφερε ο ίδιος ο γλύπτης— τόν ευχαρίστησα θερμά γιά τήν

■ »      ~  * ■ *  « · * ·  - * »

Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Σ  ΔΡ ΙΒ Α Σ

*Για τό ζωγράφ ο Λ ε μ π έ σ η ,  πού εϊνε σχεδόν άγνωστος σχό πολύ κοινό 
οπως υπήρξε και στην εποχή του, θ ’ ασχοληθώ σέ ιδιαίτερη μονογυαωία Σύ 
μβρα ξερουμε πώς υπήρξε δ πιό βαθύτερα μπασμένος σ τ ί Χ ώ ε Γ τ ι Τ ό  π ,ό 
γνήσιος, ενας πραγματικός εργάτης δοσμένος στήν τέχνη του κι’ δ·/ι σ ’ ά?>ε-

Π £ £ Π : Γ εΐν ° -  8lVE Vlá -^ ^ λ λ η ν ικ ά  γράμματα ό Π α π α δ ι ά  
°  ° 'ε ιροπ ολος στοχαστικός με τό προσωπικό του βφοε ' Τό λινό 

ουσιαστικό εργο που μας άφησε ό Λεμπέσης (καί μήπως τόν άφησαν για πε
ρισσότερό), παραμένει μοναδικό, άξιο νά τόν υψώσει π,ό πάνω άπό έο ϊα  σάν 
τον Γκιζη, του Λύτρα, τού Ί α κ ω β ίδ η ,-γ ιά  τή* χρωματική τ Ι Τ λ ή Γ ι α  Ζ

Α. Δ.
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ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ «
ΛΕΩΝ. Ρ Α Ζ Ε Λ Ο Υ —«Τ ής εποχής και περασμένα*.

Τό τελευταίο βιβλίο τού κ. Λεωνίδα Ραζέλου δέν περικλείνει έργα όμοιας 
έμπνευσης. Είναι πολλών ειδών διηγήματα σμιγμένα τό ένα πλάι στό άλλο" 
τά περισσότερα χιουμοριστικά.

Ό  κ. Ραζέλος αισθάνεται την κοινωνική αδικία, την υποκρισία, την ψευ
τιά καί επιθυμεί νά τήν μαστιγώσει. Δέν καταφεύγει σέ τραγικές συγκρούσεις, 
σέ ρεαλιστικά διηγήματα. Πιάνει στά χέρια τήν σάτυρα καί τήν ειρωνία. 
Στόν κλάδο αύτό είναι εφευρετικότατος. ’Επινοεί συνδυασμούς πολλών ειδών, 
συμπτώσεις απρόοπτες έτσι πού τά διηγήματά του νά είναι πολύ ευχάριστα 
στό διάβασμα.

‘ Ο «Κατακλυσμός» είναι μιά γεμάτη χιούμορ ιστορία πού συμβαίνει μετα
ξύ ανθρώπων καί ζώ ω ν  μέσα στήν κιβωτό τού Ν ώε, ενώ άπό πάνω οί κατα- 
ράχτες τού ουρανού βρέχουν.,.κατακλυσμικά. Τό «Μ νημόσυνο» μιά άλλη όψη 
τής ζω ή ς δπου σατυρίζοντοι πολλά πρόσωπα ζωντανά τά όποια συναντήσαμε, 
τά ξαίρουμε καί μάς ξαίρουνε. Ψεύτικες φιλίες, υποκρισίες, ψεύτικες υποσχέ
σεις κ.λ.π.

Τό «Γύ ρω  άπό τόν έρωτα » μιά περιπέτεια αληθινή δπου μέ πολλές χιουμο
ριστικές συμπτώσεις ό συγγραφέας θέλει ν’ αποδείξει τήν παντοδυναμία τού 
έρωτα.

Ή  «Γ οργ ή  ιστορία», είναι μιά σύντομη καί χαραχτηριστική σάτυρα τής 
στατικής σημερινής ζωής.

Ά π ’ τά όχι χιουμοριστικά διηγήματα τού κ.Ραζέλου ξεχωρίζει ή«Μ αξιμω». 
Μιά μακρυά ποιητική αφήγηση των σχέσεων τού Διγενή Ά κ ριτα  μέ τήν αμα
ζόνα αύτη των δημοτικών θρύλλων. Ή  διήγηση μ’ όλη τήν έκταση τού έργου 
είναι γοργή καί δέν κουράζει.

Ό  «Σπάρτακος» ένα συγκινητικό επεισόδιο, άπό τήν επανάσταση τών ρ ω 
μαίων δούλων. Κρατά αδιάπτωτη τήν προσοχή μέ τήν παρέλαση τών σκληρών 
περιγραφών τών βασανιστηρίων.

Στό διήγημά του «Μ ιά δίκη στόν Ά δ η »  ό συγγραφέας υποστηρίζει μιά 
παράξενη θεωρία πού πρέπει κανένας νά τήν εξετάσει όσο  κι’  αν άντιφρονεΐ. 
Ό  κ. Ραζέλος υποστηρίζει πώς τά κοπάδια τών σφαγμένων θυμάτων χάθηκαν 
όλα άπό σφάλμα τους, αφού ύπέκυψαν στούς εκμεταλλευτές τους, Ινώ  μέ ένα 
φύσημα μέ μιά μικρή αντίσταση μπορούσαν νά τούς αναποδογυρίσουν. Λϊτία 
οί προδοσίες, ή έχθρα συναμεταξύ τους κι’ άλλες ταπεινότητες.

Γ ι’ αύιό ό δικαστής των Πλούτωνας τούς δίνει άδικο.
Γενικά τό βιβλίο τού κ. Ραζέλου έχει Ινδιαφέρο καί πρωτοτυπία. Σέ με

ρικούς μόνο μπορεί νά μήν αρέσει. Σ ’ δσους συνείθισαν σέ μιά καθιερωμένη 
φόρμα διηγήματος πανομοιότυπου μεταξύ, πολλών διηγημαιογράφων μας' καί 
αυτό είναι τό καλλίτερο προσόν τών έργων τού συγγραφέα.

‘ Η  Γαλλική μετάφραση τών έργων του Παπαδιαμάντη.

Δέν μπορεί παρά νά χαροποιήσει κάθε διανοούμενο ή είδηση πού ήρθε 
άπό τό Παρίσι τής μετάφρασης έργων τού Π απαδιαμάντη καί τής έκδοσής 
των άπό τήν «A ssociation  G u illa u m e B u d é». Είναι γνωστότατο τό έργο τής 
"Ε νωσης αυτής πού έχει Ικδοσει ώ ς τώ ρα  καί σχολιάσει τόσα άρχαία καί Βυ
ζαντινά έργα. "Έτσι πλάι στά έργα τού Ψελλοΰ, τού Γρήγορά, τού Κυδώνα 
θάχομε καί τά έργα τού Παπαδιαμάντη.

Δέ γνωρίζομε πώς θά γίνει ή έκδοση, άν δηλαδή ή associa tion , θ ’ άκο- 
λουθήσει τό σύστημα νά δημοσιεύει στή μιά σελίδα τό ελληνικό κείμενο καί 
στήν άλλη τή μετάφραση καθώς τδκαμε σέ πολλά ώς τώ ρα  έργα. "Ο πως όμως 
καί νά γίνει civ στούς κομψούς τόμους τών έκδόσεών της προστεθεί κι’ ενας 
ή δύο τού Παπαδιαμάντη, θά  μάς είναι πολύ ευχάριστο.

Κατά συμπληρωματικές πληροφορίες, 0 ’ άγοραστεί καί τό σπίτι τού διη- 
γηματογράφου στή Σκιάθο γιά νά μεταβληθεϊ σέ μουσείο Π απαδιαμάντη.

Δέν υπάρχει αμφιβολία πώς άπό καιρό έπρεπε νά ενεργήσει αυτή τήν κα-
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θιέριοση, ΰν εργαζόταν ή «"Ενωση των 'Ελλήνων Λογοτεχνών», όμ ω ς έπρεπ£’ 
άλλοι νά προλάβουν κι* εδώ.

Ό  ΤΖάπαδιαμάντης δέν εϊιαι σήμερα ό  πριν τριάντα χρόνια άγνωστος συγ
γραφέας. Τόνουά του είναι πανελλήνιο. ’Από πείρα γνωρίζω  πώς είναι ό αγα 
πημένος συγγραφέας των ναυτικών.

Θυμάμαι κάποτε πού άνέβηκα γιά ατομική εργασία στό κατάστρωμα ενός 
μεγάλου ελληνικού φορτηγού, μέ πόση συγκίνηση άντίκρυσα σ ’ επίσημο μέρος 
τής αίθουσας τού Καπνιστηρίου τήν τόσο γνωστή εκείνη φωτογραφία τού Πα- 
παδιαμάντη. Στάθηκα καί τήν έβλεπα. 'Ο  πλοίαρχος τότε μ* έπλησίασε καί 
μοΰ μίλησε γιά τό έργο τού μεγάλου λογοτέχνη. Π ρόσθεσε.

— Είναι ό αγαπημένος μας διηγηματογράφος.
’Ακόμα συνάντησα τδνομα τοποθεσιών πού άναφέρονται στά  έργα του, σέ ο 

νόματα ελληνικών πλοίων. Μέ συγκίνηση άκουσα να ονομάζεται «Κεχριά» κά
ποιο ελληνικό φορτηγό.

"Ενας άπλός λοστρόμος τού βαποριού αυτού, γνώριζε τόν Π απαδιαμάντη... 
Τ ά  επίθετα τών ηρώ ω ν τού διηγηματογράφου είναι παρμένα άπύ κατοίκους 
τής Σκιάθου. Συνάντησα ναυτικούς νά τάχουν, γνωρίζοντας ότι τά μεταχειρίστη
κε ό διηγηματογράφος

Γ ι ’ α ύ 'ο  θέλω νά υποστηρίζω ότι χρειάζεται μιά καλή έκδοση τών έργων 
του, προλογισμένη άπό κατάλληλους ανθρώπους, αν είναι δυνατό καί σχολια- 
ασμένη πού νά περικλείνει όλα τά έργα τού μεγάλου αυτού λογοτέχνη.

Α Ν Τ. Π Α Λ .

Α Γ Γ Ε Λ Α Σ  Κ Α Σ Τ Α Ν Α Κ Η — Β Α Λ Α Ι Α Δ Η .  « Το Πέρασμά μας».
Ε Κ Δ Ο ΤΙΚ Ο Σ  Ο ΙΚ Ο Σ  Α Ρ ΙΣ Τ . Ν . Μ Λ Υ Ρ ΙΔ Η . Α Θ Η Ν Α , 1 9 3 2

Μέ τό «ΰφος της εκείνο τής πληγωμένης»,όπως τό είπε σεβαστός μου φίλος, 
εξαιρετικά εύστοχος σέ χαριτωμένους χαρακτηρισμούς, ή ίδια ή κυρία Αγγέλα 
Καστανάκη— Βαλλιάδη, πέρισυ, σχεδόν ακριβώς τέτοιαν εποχή, φερμένη άπύ 
τό Π αρίσι στήν ’Αθήνα, μοΰ έκανε τήν τιμή νά μοΰ χαρίση τό βιβλίο της μέ 
τό χέρι της. "Ενας λοιπόν χρόνος πέρασε άπό τότε, καί δέν κ ατώ ρθω σα  ακόμη 
νά γράψω τίποτε γιά τό «Π έρασμά μας», πού τόσο βαθειά, μέ τό πρώτο κιό
λας ξεφύλλισμά του, τό συμπάθησα καί τόσο εξακολουθώ νά τό αγαπώ. Γιατί, 
μά τήν αλήθεια, είναι πολύ δύσκολο νά γράψω γι’  αυτά τά  ολιγάριθμα, τά 
λυρικά, τά προσωπικά essais τής κ. Βαλλιάδη, κι’ αν τό χρέος μου δέν έφ θα
νε ώ ς  τή στιγμή τούτη νά γίνη άφευκτο, θά  προσπαθούσα καί πάλι ν’  ανα
βάλω .

Είναι τό βιβλίο σύντομο, μά πυκνότατο- είναι ή σκέψη συνήθως ολιγόλο
γη, μά τόσο αλλότροπη ! καί τόσο εσωτερικά, έξ όάλυυ. σχηματισμένη ! Είναι 
τό λεκτικό, ή σύνταξη, οί φραστικοί τρόποι τόσον άπλοι καί δ  ή θ ε ν  κ ο ι ν ο ί  
καί τρεχούμενοι,— μά πίσω  άπ ’ αυτά όλα παίζει τόσο πολύτροπο β ά θ ο ς ! Μέσα 
στών συγχρόνων μου, στών συνομηλίκων μου τά βιβλία, δέν έχω διαβάσει άλ
λο, τόσο δύσκολο σέ σύνοψη ! Κι’  όταν βάνω τούς άγκώνες στό τραπέζι, καί 
τό κεφάλι στά χέρια, καί προσπαθώ ν’ αναπολήσω, νά κάμω αφαίρεση πάνω 
στήν άφαίρεση, ναύρω τό συμπέρασμα, τή γενικότητα, εκείνο πού μοΰ μένει,— 
ομολογώ  ότι δέν κατορθώνω  άκόμη τίποτε, ή σχεδόν τίποτε. Είναι βιβλία πού 
ωριμάζουν μέσα μας στό μεταξύ τής πρώτης καί τής δεύτερης άνάγνωσής τους, 
— όπ ω ς άλλωστε τά πάντα ωριμάζουν μέσα μας, μέ τόν καιρό. Τό «Π έρασμά 
μας» όχι,— τουλάχιστον γιά μένα. 'Υπάρχει τάχα μέσα του ένα σταθερό ποσόν 
δυνάμεως, ποσόν αντικειμενικό κι’  αμετάβλητο,—ένα κλειδί πού δέ βρίσκεται 
άμέσως, ένα μυστικό πού δέν παραδίνεται τού καθενός ;

Μ ά τό δύσκολο τούτο βιβλίο, τό ακριβό, τό βαρύ στό ζύγισμά του, βλέπω 
ω ς  τόσο μέ ποιόν τρόπο, βλέπω μ’ όλα ταύτα γιά ποιό λόγο εξακολουθεί νά 
είνάι αγαπητό, -άγαπ ητό στό αίνιγμά του, συμπαθητικό στή γυναικεία ισχυρο- 
γνωμοσύνη του. Είναι π ρώ τα— πρώτα γιά τή διάθεσή του, γιά τήν άτμόσφαιρά 
του. Γιατί, όσο  τό «γράμμα» του είναι σύνθετο,— θά έλεγα απεριόριστο,— τόσο, 
άντιθέτως, είναι τό «πνεύμα» του ρητό, κάθετο, σαφές, κατηγορηματικό. Ποτέ
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δέ θ ’ άρμοζε νά γραφή «περίτεχνη» ή φράση  τής κυρίας Βαλλιάδη' γιατί, 
κάτυι άπό τό πνεύμα τούτο τό ισοδύναμο, πού τή συνεπαίρνει, ή φράση κα
ταντά κι’ αυτή ομοιογενής κΡ ομοιόμορφη. Κανένα άπύ τά άπειρα άφηρημένα 
ούσιαστικά, πού χρησιμοποιεί ή συγγραφεύς, δέν τραβά  τήν προσοχή ιδιαιτέ
ρως. Καμμιά λέξη δέ γυαλίζει. Καμμιά δέν «αγκυλώνει» τήν προσοχή, παίρ- 
νοντάς την μέ τό δικό της μέρος—κι’ άλλη πάλι μέ τό δικό της μέρος, καί 
τρίτη μέ τό δικό της,—ώς πού νά γίνη, όπως συχνά γίνεται ο ’ άλλα βιβλία, 
μιά φράση  μέ πολλές προοπτικές καί χωρίς καμμιά προοπτική, μιά φράση μέ 
πολλά χαρακτηριστικά καί χωρίς καμμιά φυσιογνωμία. Ή  λογική είναι στό 
«Π έρασμά μας» αναλυμένη, λυωμένη, έξαραιωμένη μέσα στό συναίσθημα' οί 
γνώσεις της έχουν άμβλυνθή άπύ μουσική.

Ό  δεύτερος λόγος πού τ’ αγαπώ  πάντα τό ασύμμετρο τούτο βιβλίο, είναι 
ίσα — ίσα τό αίτιο τού πρώτου : ή άπερίφραστη ειλικρίνεια τής γυναικός πού τό 
έγραψε. ”Α, ναί, έτσι μόνο θάγραφε ή διανοούμενη γυναίκα—ή ή γυναίκα δια 
νοούμενη. Μ έσα στό σχήμα εκείνο καίτό σύστημα πού λέγεται «φιλολογία»,— 
πού κατάντησε «όστοΰν έκ τών οστών μας» καί «σάρξ έκ τής σαρκός» μας,— 
ό χιτών τού Νέσσου, πού ξεκολλά άπό πάνω μας μαζί μέ τις πνευματικές μας 
σάρκες,— μέσα στή «φ,λολογία»ΰπου τόσοι καί τόσοι χάνονται για όλη τους τή 
ζω ή , κΡ άπό τά όγκο'ιδη τους έργα τίποτε δέ θά σοιθή, όπ ω ς δέ σώθηκε κι’ 
άπ ’τή «φιλολογία» τού παρελθόντος,—μέσα έκεϊ ή γυναίκα υπήρξε,σχεδόν πάν
τα, άπό τούς πιό περιττούς, άπό τούς πιο χαμένους. ’Αγνοώντας τόν ψυχικό της 
κόσμο σχεδόν παντοτεινά,— εκτός ίσως μόνον στις ώ ρες τού έρωτός της,— μή
τε όταν τραγουδή, μήτε όταν ζω γραφ ίζη , μήτε όταν στιχουργή, κάμνει τίποτε 
περισσότερο, άπό «φιλολογία», άπό επανάληψη τών παρελθόντων. Ή  προσωπι
κή δημιουργία, πού έπί τέλους είναι ό πρώτος γενεσιουργός λόγος τής τέχνης, 
τής λείπει σχεδόν παντοτεινά. Στόν τόπο μας φιλολογικό γεγονός θεωρήθηκε, 
εδώ  καί δέκα χρόνια, τό φανέρωμα τής φιληδονίας μέσα σ ’ ερωτικά ποιήμα
τα γυναικός! Τ ό  σύνθημα τό έδωκε ή κυρία Μ υρτιώτισσα, ξεθαρρεμένη δίχως 
άλλο κ’ εκείνη άπό ξένο παράδειγμα, τό παράδειγμα τής Νοάϊγ. Κ ’  ή πρωτοτυ
πία της έγινε ανάρπαστη, καί άντιγράφεται ώ ς τά σήμερα, στά βι βλία τών νε
αρών ποιητριών. Ή  ΙΙολυδούρη, υστερ’ άπ ’ αυτό, δειλά καί σκεπασμένα, π ρό 
σδεσε τή νότα τής «αμαρτίας»... Μά άπ ’ όσο ξέρω , μόνο ή κ. Ίακ ω βίδη  είχε 
ώ ς τά σήμερα τό θάρρος νά ιή  μιμηθή.— Λοιπόν στή δ ι α ν ό η σ ή  μας καί 
στήν π ρ ό ζ  α μας, τό βιβλίο τής κ. Βαλλιάδη έχει άκριβώς τήν άντίστοιχη 
πρώτη θέση, τή θέση π ρ ο τ ύ π ο υ .

Τόν κοσμογονικόν εβραϊκό μύθο, τόν μύθο τού «καρπού τής γνώσεως» 
μοΰ θυμίζει τό «Π έρασμά» της. ”Α, ή γνώση τότε, γιά τή γυναίκα τής Γ ρα 
φής, ήταν, όλη— όλη, ή α μ α ρ τ ί α ,  — ή αμαρτία ή σαρκική,— μιά τόσον άλλό- 
κοτη κι’ άντίνομη μέ τό θεϊκό σύμπαν έννοια αμαρτίας. Μά ή «γνώση» τώρα, 
ή «γνώση» Vιά τή γυναίκα τή σύγχρονη, αύιήν πού βαθειά  καί πικρά καθρε
φτίζεται στό «πέρασμά μας», είναι ο λ ό κ λ η ρ ο  τ ό  ν ό η μ α  τής ζωής. 
Μιά γυναίκα πονεϊ στις σελίδες αυτές,— καί είναι ή πρώτη φορά  πού πονεί 
όχι γιά νά γεννήση τό παιδί της... "Οχι. Πονεΐ μάλιστα γιά τό παιδί πού δέ 
θά γεννήση... «Ζευγαριόματα δίχως περιπέτεια, πού πάνε όλο να χάσουνε κι’ 
αρχή καί τέλος τό καθένα τους. Κάτι κατακαθίζει στήν καρδιά, σάν α ι σ θ η 
μ α τ ι κ ό ς  κ ο ι ν ό ς  ν ο υ ς . — Π αιδιά δέ γεννιούνται... Τό παράδομα στόν 
έρωτα  σκοτώνει, σιγά -σιγά ... Καί μιά μέρα δέ μένει πιά τίποτε... Οότε ό 
πόνος...» (σ. 27).

Τέτοια είναι παντού ή σκέψη τής κυρίας Βαλλιάδη. Αέν έμαθε, γιά νά 
περιφρονή— παρά γιά ν' άναγνωρίζη. Τή στιγμή πού έκαμε μιά δική της 
οντότητα, τότε ίσα - ίσα κατάλαβε— άπαρηγόρητα !— εκείνα πού δέν έχει. Τόν 
ανδρα, τό παιδί, τήν άγάπη, τήν παραδομένη τάξη τής ζωής. Α π λ ά  τά λέει 
αύτά όλα, άπλά, καί άρκετά φλογερά... ’Αδίσταχτα πέταξε κάθε γνώσην άπο- 
χτημένη άπύ τις σπουδές της—ευρωπαϊκές σπουδές. Πουθενά ή σχολαστική, 
πουθενά ή έπιδειχτική— ουτε στό παραμικρό— εκτός άπό τό λεξιλόγιό της, 
άπαραίτητο όμως γιά νά έκφρασθή όσο  τό δυνατόν άπόλυτα. Τ ό  τί έκαμε δικό 
της άπ’ όλ’ αύτά πού σπούδασε καί πέρασε καί στοχάσθηκε, τό τί σύνθεσε 
μαζύ μέ τά αιώνια στοιχεία τού άνθρώπου, μέ τά βασικά στοιχεία τής γυναι-
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κός,— μόνον αύτό γράφει, μόνον αύτό κρατεί.
"Ο λα τά εφόδια του έτπολιτισμοΰ της δέν τής χρησιμεύουν, τό περισσό

τερο, σέ άλλο, παρά σ ’ επίγνωση τών άλλων, τών χαμένων, εκείνων πού λεί
πουν. Χρησιμεύουν γιά νά κάνουν δριμύτερο τόν τόνο τού παραπόνου, θ ερ μ ό 
τερο τό πάλαιμα τό διανοητικό. Είναι αΰτό τό πάλαιμα ξένο πρύς τόν άναν
δρο στωϊκισμό, ξένο άπό τήν χωρίς ενδιαφέρον αδράνεια τών b lasés. Ή  συγ
γραφέας κλαίει γιά τις αλήθειες, έτσι, δπως μιά γυναίκα θάψαχνε, φωναχτά, 
νύχτα μέσα σέ δάσος, πίσω ά τό  τούς σκοτεινούς κορμούς τών δέντρων, ναυρή 
τόν άγαπηαένο, πού δέ φαίνεται,— πού γελάστηκε στόν τόπο ή στήν ώρα, πού 
δέν ήρθε ίσως, πού λησμόνησε...

Ξεκινώντας ετσι άπό τή συνείδησή της, τό ίδιο βλέμμα ρίχνει καί στό 
περιβάλλον της. Μελαγχολικό καί στοργικό, μέ τή στοργή όμως τής πείρας... 
Κάποτε, ταπεινά αγωνιώδες... "Έτσι αισθάνεται κοντά στις γρηοΰλες τού πα
λιού καιρού, πού ζοΰν καί σ ή μ ε ρ α  ακόμη. "Ετσι κοντά στις συμφοιτήτριες 
πού συμμελετά μαζί τους. ’Έ τσι κοντά στήν περίφημην «ομαδική ψυχή» τής 
μάζας, συνεκφρασμένη σ ’ έν’ αυθόρμητο νυχτερινό τραγούδι. ’Έ τσι κοντά στόν 
αίνιγμα ικό γραφειοκράτη, πού γερνά μέσα στις λαμπρές καί παγερές του συ
νήθειες. "Ετσι τέλος κοντά στα παιδιά, στά παιδιά τού «νέου σχολείου», τού 
«σχολείου εργασίας»,— μέ τά όποια κ’ επισφραγίζει τό βιβλίο της,—σαν μέ μιά 
παρήγορην ελπίδα γιά τήν έπαύριο, πού θ ά ρθη  καλύτερη καί θ ά  λησμονήση 
τό-π ικρό τούτο σή μ ερα ....Ίσω ς...

Μέ διάπλατα μάτια περιτρέχω τά γραμμένα της. Π όσα έξηγώ, πόσα μα
θαίνω! "Λ, ναί, πουθενά δέ μοΰ λέει ψέμματα. Κάποτε μέ ξαφνιάζει,—μά άπό 
τόσην ειλικρίνεια ! Μέ κάνει ν’  άπ ορώ — άπό φιλία. Βλέπω τή γυναίκα ζεστή 
καί φίλη, σκεπτόμενη καί βασανισμένη. Καί μαθημένην όλα τά μυστικά τής 
ζω ή ς, όλους τού «καρπούς τής γνώ σεω ;»...’Έ τσι, μέσα άπό μιά επιγραμματική 
φ ράση — δλο τό βιβλίο είναι σύνθεση έτιγραμματικών φ ράσεων—χίλια γυναι
κεία πρόσωπα ζωντανεύουν στή μνήμη μου γιά πρώτη φορά , γιατί γιά πρώτη 
φορά  τά βλέπω μέ τέτοιο προοπτικό φώς...

—Αυτά τά σκόρπια μοΰ μένουν άπ’ δλο τό βιβλίο. Περνούν άκόμη άπό 
πάνω μου, δχι άκόμη κάτωθέ μου. Μιά πολύμορφη, πολύκολπη in tim ité, 
άσχηματοποίητη γιά μένα, καί τελικά άπροσδιόριστη άκόμη. Αύτά τά μυστικά, 
— φλογερά γιά δ,τι πέρασε, κρύα γιά δ,τι μένει,— δέν ξέρω  πού μέ πηγαίνουν... 
Πότε, βλέπω τή γυναίκα πλατειά, μεγάλη, εσωτερικά φιλόξενη σαν εκκλησία : 
φιλόξενα ομοιοπαθή, φιλόξενα τυραννισμένη... Πότε, αισθάνομαι σά  νάχω πε
ράσει τις στιγμές πρώτης γνωριμίας μέ γυναίκα νέα κι’ απελπισμένη, πού ξέρει 
ώς τά βάθη της καί τόν εαυτό της καί μένα, πού συντομεύει τις άποστάσεις, 
πού είναι πιά ό  καρπός ενός πολιτισμού— καί πού δέν είναι πιά γιά τίποτε, 
παρά γιά νά περάση κανείς, όσο τό δυνατό ταχύτερα, κοντά της μιά νύχτα, 
φριχτά γνώριμην από πρίν,— όπου εκείνη δέ θά  μάθη τίποτε, παρά κι’ αύιή 
θά  συνεισφέρη,—κ’ υστέρα νά βαλθή, νά βαλθή μ’ δλα του τά δυνατά, νά τή 
λησμονήση.

ΤΕΛΛΟΣ ΛΓΡΛΣ

Ν Β.  Ή  κριτική γιά τήν πεζογραφία δέν ήμπορεΐ νά καθορισθή  άπό 
τώ ρα  ουτε συστηματική, ούτε απολύτως τακτική σέ κάθε τεύχος. Μόνον αυτό 
ήμπορεΐ πρύς τό παρόν νά γίνη. 'Ό π ω ς δήποτε, μέ τόν καιρό, έχουν σειρά γιά 
νά κριθοΰν τό «Θείο τραγί» τού κ. Σκαρίμπα, ό «Ίλ ιγγος»  τού κ. Κοκκίνου 
κσί άλλα.

Τ . Α.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

Προεισαγωγικό σημείωμα ι Σ ω στό  Οάταν, σάν ανοίγει μιά καινούργια 
ρουιιπρίκα κριτικής, ό άνθρωπος πού θά  τήν κρατήσει νά δίνει στους ανα
γνώστες του μερικές επεξηγήσεις γιά τις κεντρικές απόψεις πού θά υποστη
ρίζει καθώς καί γιά τό γενικώτερο αισθητικό του «πιστεύω». Τηρώντας 
όμως αυτή τήν τακτική, κινδυνεύει κανένας νά όποπέσει σέ δυό κακά, πού δέν 
είναι γνωστό άν δέν ισοφαρίζουν—καί κάτι παραπάνω—τά καλά πού θά 
προέλθουν άπό μιά έκ τών προτέρων εξήγηση. Π ρώτα, - πρώτα, ή ανάπτυξη 
αισθητικών δογμάτων μπορεί νά γίνει σέ τρεις γραμμές— δταν θέλει κανένας 
νά περιοριστεί σέ νεφελώδεις καί μπαγαμπόντικες γενικότητες,— ή σέ τόμους 
ολόκληρους— δταν πρόκειται νά έπιδειχτεί πλούτος γνώσεων. "Υστερα, δέν υπάρ
χει λόγος νά τά κρύψουμε, ό κριτικός δέν πρέπει ποτέ νά δεσμεύεται απόλυτα 
άπο μιάν αισθητική κοσμοθεωρία. Πρέπει νά είναι ελεύθερος νά άντικρύσει τό 
έργο τέχνης χωρίς προκατάληψη, νά τό τοποθετήσει μέσα στό πλαίσιό του 
αύμφτονα μέ τή στιγμιαία του διάθεση, πού καθρεφτίζει πάντοτε τή μόνη εν
διαφέρουσα μορφή τής πραγματικότητος" κι’ άκόμα νά τό συνδράμει ή νά τό 
πολεμήσει μέ τά δπλα πού θά τού προσφέρει αύτό τό ίδιο τό καλλιτέχνημα. 
’Απ’ άλλη μεριά, μιά αισθητική κοσμοθεωρία  δέν παίρνει τήν αξία της άπό 
τή συχνή της επανάληψη υπό μορφήν ενός «πιστεύω», αλλά άπό τόν τρότο 
μέ τόν οποίο μόνη της έκπηγάζει ανάμεσα άπό τά γραφόμενα τού θιασώτη 
της. ’Ά ν  κατορθώσει νά επιβληθεί σάν ένα ενιαίο πειθαρχημένο σύνολο, αύτό 
μονάχα οί αναγνώστες τής στήλης αυτής θά  είναι σέ θέση νά τό προσδιορίσουν.

Γ Ρ . Ξ Ε Ν Ο ΙΙΟ ΥΛ Ο Υ  : «Ν ά ξανα-τάρης τή γυναίκα σου !».
Θ. ΣΥ Ν Α Δ ΙΝ Ο Υ  : «Γνωρίζετε ότι...,»
ΑΛ. Λ ΙΔΩ Ρ ΙΚ Η  : « Ή  Μεγάλη στιγμή».

1. Ή  τύχη τά έφερε νά εγκαινιαστεί ή στήλη αύτή μέ τρία έργα ελληνικά. 
Σπάνια ευκαιρία νά ρίξουμε ένα σύντομο βλέμμα στή θεατρική παραγωγή τού
τόπου μας, στό τμήμα αύτό τής λογοτεχνίας μας πού γιά τόν ένα ή γιά τόν
άλλο λόγο έμεινε όλότελα παραμελημένο.

Είναι αναμφισβήτητο π ο) ς τό θέατρο στήν Ε λ λ ά δα  δέν άκολούθησε τήν 
αλματώδη εξέλιξη τών άλλων ειδών. Σήμερα μάλιστα πού τό ελληνικό ρομάν
τζο άρχισε στά σοβαρά  νά δημιουργείται, πού ή ποίησή μας μέ τόν Κ αβάφη 
καί τούς μαθητές του τείνει νά φτάσει σέ επίπεδο πού ούτε κάν μπορούσαμε 
νά τό ονειρευτούμε, είναι στ’ αλήθεια τραγική ή διαπίστωση τής ολοκληρωτι
κής ανεπάρκειας τών θεατρικών μας συγγραφέων. Ή  δραματική παραγωγή 
τού τόπου μας ποτέ δέν παρουσίασε έ’ργο κάπως καλύτερο άπό μέτριο. Οί προ
σπάθειες τού Σπύρου Μελά παρά τήν έθικουρία τού άφθαστου ρεκλαμαδόρι- 
κου ταμπεραμέντου του, έμειναν προσπάθειες πού τάφηκαν κι’ δλας άπό τό 
χρόνο. Οί άλλοι τής σειράς του, οί Ξενόπουλοι, Χ όρν, Συναδινοί, εξακολου
θούν κάθε τόσο νά μάς βομβαρδίζουν μέ δείγματα τής τέχνης (;) τους, μαχό- 
μενοι ηρωικά γιά τις «μέντιες» πού πήραν οριστικά καί άμετάκλητα τή βόλτα 
πρός τά κάτω.

2. Ά π ό  τά τρία έργα γιά τά όποια πρόκειται σήμερα νά μιλήσουμε, τά δυό 
πρώτα  ανήκουν σέ «γέρους» καί τό τεί.ευταϊο σέ συγγραφέα πρωτόβγαλτο. Ά ν  
καί κατά βάθος κοί τών τριών τό θέατρο δέν είναι θέατρο (τουλάχιστον τής 
προκοπής), είναι χαρακτηριστική ή αντίθεση πού παρατηρεϊται μεταξύ τους.

Οί κ. κ. Ξενόπουλος καί Συναδινός πιστεύουν μέ τυφλή καί συγκινητική 
εμπιστοσύνη σ ’ ένα πράμα : στήν ηλιθιότητα τού ελληνικού κοινού. Καί κερ
δοσκοπούν πόνοι σ ’ αύτή. Γιά  τόν κ. Συναδινό δέν χρειάζονται καί πολλά λό
για : τό έργο του, δεύτερη έκδοση έπηυξημένη καί βελτιωμένη, μετά πολλών 
προσθηκών καί εικόνων, τής οίκτρής «Κοσμικής Κίνησης» (πού σημείωσε πέ- 
ρισυ ρεκόρ εισπράξεων) έχει φανερά πάνω του τήν ετικέτα τού έμπορικού κ α 
τασκευάσματος. Α νή κει λοιπόν στή δικαιοδοσία τού Χρηματιστηρίου ’Εμπο
ρευμάτων καί δχι τής θεατρικής κριτικής.
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3. Ή  περίπτωση τοΰ κ. Ξενοπούλου είναι κάπως πιο πολύπλοκη' ό  έπι- 
φυλλιδογράφος αύτός, πού ανεμπόδιστα θεω ρεί τόν εαυτό του καί για θε - 
τρικό συγγραφέα, παρουσίασε ένα ήθοπλαστικό ματζοϋνι, τύπου «Διάπλασης» 
φλύαρο, υπναλέο, ανόητο, διανθισμένο μέ καλαμπούρια λεπτότατου γούστου 
(σαν κι’ αύτό : «6 Βεργής θέλει βέργα !» για τό όποιο δέν ξέρω  αν δέν εύθύ- 
νετοι καί δ κ. Μυράτ), κομμένο σέ οκτώ ταμπλιό, μόνο καί μόνο όπως τό είπε 
πάρα πολύ καλά ό κ. Κουκούλας, για την ευκολία τοΰ συγγραφέως. Τό θλιβερό 
αύτό κατασκεύασμα στάθηκεν αφορμή νά ξεσπαθώσει ό κ. Ξενόπουλος, μέ τή 
γνωστή του κουτοπόνηρη μικροπρέπεια, σέ εφημερίδες καί περιοδικά, —τούς 
ανθρώπους πού προσπάθησαν νά τοΰ δείξουν τά τρωτά  τοΰ έργου του απάντη
σε μέ τό χιλιοειπωμένο άπ ’ όλους τούς αποτυχημένους : «Π οιός είσαι σύ πού 
μέ κρίνεις; Μ ήπως έγραψες ποτέσου γιά θ έα τρ ο ;» . ’Ακόμα έδειξε τό λε
πτότατο πνεύμα του καλαμπουρίζοντας ξανά όταν είπε σ ’ ένα απολογητικό 
χρονογράφημα πώς «τά παιδιά αποτελούν άλεξικέρ... α ύ ν ό !». Τέλος σοφίστηκε 
νά δημιουργήσει μιάν έρευνα πάνω στό σπουδαίο πρόβλημα γιά τό άν τά παι
διά αποτελούν τό σκοπό του γάμου, προσπαθώντας μ ’ αυτά τά άνάξια τερτύπια 
νά συγκροτήσει σιή  ζω ή  τό έργο του πού, όπως διακήρυχνε ό ίδιος είχε ση 
μειώσει τεραστία επιτυχία εισπράξεων. Κ ι’ όμ ω ς τό «Ν ά ξαναπάρεις ι ή γυ
ναίκα σου !»  έπεσε σέ δέκα πέντε παραστάσεις μέ μέντιες χιλίων δραχμών....

Τ ό νά κυνηγάς έπί τέλους τήν εμπορικήν επιτυχία εις βάρος τής καλλι
τεχνικής, συγχιορείται αλλά ή αποτυχία στό εμπορικό στάδιο ονομάζεται φα- 
λημέντο. Ό  χρεοκοπημένος αυτός συγγραφέας χρεοκόπησε καί σάν έμπορος.

4. Τ ό  έργο τοΰ κ. Ά λ . Λιδωρίκη είναι χίλιες φορές ανώτερο από τά δυύ 
παραπάνω, δέν χωρεΐ σ ’ αύτό καμιά αμφισβήτηση (χαρακτηριστική ήταν στήν 
πρεμιέρα, ή πρασινάδα τών «γέρων» πού ένιωθαν τή γη νά τρέμει κάτω άπό 
τ ’ ανήμπορα τους πόδια...), κι’  όμ ως στό κ. Λιδωρίκη πρέπει νά είναι κανένας 
ακόμα πιό αυστηρός, γιατί αύτός δέν έχει τό έλαφρυντικό τής ρουτίνας, ούτε 
ακόμα έφτασε σέ σημείο νά πουλά στό νοήμον κοινό μιάν ύποπτη υπογραφή, 
όπως συμβαίνει μέ τούς δυό παραπάνω συγγραφείς.

Ό  κ. Λ ιδωρίκης έγγραψε κάτι πού θυμίζει τις c o m e d i e s  i l u  B o u 
l e v a r d .  Είναι γνωστή ή κρίση τήν όποια διέρχεται τό θέατρο στήν Εύρώ- 
πη καί είδικώτερα στό Π αρίσι. Μ ιά πολύ σημαντική έρευνα πού διεξήγαγε 
ύ Λυσιέν Ντυμπέκ έδωσε αύτά τά  συμπεράσματα. Είναι αναμφισβήτητο π ώ ς 
στήν κρίση τοΰ θεάτρου σποδαιύτατο ρόλο έπαιξε ή καταπληκτική επιτυχία 
τοΰ κινηματογράφου, ’Α π ’ άλλη όμ ω ς μεριά, είναι επίσης αναμφισβήτητο ότι 
τά καλά έργα στέκονται ακόμα. Καί όλοι όσοι έλαβαν μέρος στήν έρευνα—οί 
σημαντικώτεροι παράγοντες τοΰ σοβαροΰ θεάτρου— συμφωνήσαν ότι ή σημε
ρινή κρίση θά  έχει ένα πολύ εύχάριστο αποτέλεσμα : ή μεγάλη μάζα θ ’ άκο- 
λουθήσει τόν κινηματογράφο καί τά πεπρωμένα του, ενώ παράλληλα θ ά  δη- 
μιουργηθεΐ ένα κοινό, λιγότερο βέβαια αλλά διαλεχτό, μορφωμένο, ένα κοινό 
θεατρικό, οτό ύψος τής αποστολής του. Ή  στιγμή του διαχωρισμού αύτοΰ θ ά  
σημάνει μοιραία καί τό θάνατο τοΰ νόθου πιά είδους, ανάμεσα θεάτρου καί 
κινηματογράφου, πού εκπροσωπείται άπό τήν C ο  m έ<1 i e d u B o u l e v  a r d

’Αφού λοιπόν σιή  Γαλλία όπου γεννήθηκε καί σημείωσε τέτοια καταπλη
κτική επιτυχία τό είδος αύτό, είναι κι’ ό/.ας καταδικασμένο, τι αξία μπορεί 
νάχει μιά C o m e d i e  d u  B o u l e v a r d  στά «κ αθ ’ ημάς», χωρίς δηλαδή 
εκείνη τή φπνέτσα καί τή σπιρτάδα  πού συναντούμε πάντοτε καί στό  χειρότερο 
γαλλικό κατασκεύασμα ; Είναι λοιπόν αληθινά λυπηρό ό κ. Λ ιδωρίκης, ά ν θ ρ ω 
πος νέος, νά μπαίνει σ ’  ένα δρόμο χιλιοπατημένο πού πουθενά δέν πρόκειται 
νά τόν βγάλει. Βέβαια δέν ξέρουμε άν ό κ. Λ ιδωρίκης μπορεί νά δώσει τί
ποτε στό αληθινό, στό ποιητικό θέα τρο—καί γιά νά ομολογήσουμε τήν υποψία 
μας, φοβούμαστε πολύ μήπως δέν έχει τά  προσόντα καί τά  εφόδια πού χρειά
ζονται γιά μιά τέτια καλλιτεχνικώτερη εκδήλωση Αύτό όμως δέν έχει καμμιά 
σημασία. "Ενας νέος συγγραφέα; πού φαίνεται πως δέν αποδίδει σημασία μό
νον στήν υλικήν επιτυχία, αντί νά περιορίσει τή φιλοδοξία του στό  νά μάς δ ώ 
σει μιάν άρτια— πού δέν είναι— c o m e d i e  d u  B o u l e v a r d  θάπρεπε 
νά κάνει μιά προσπάθεια, έστω καί καταδικασμένη, γιά κάτι ανώτερο. Οί νέοι 
συγγραφείς δέν πρέπει νά ξεχνούν πώς θέατρο ελληνικό δέν υπάρχει, καί πώς
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σ ’ ένα άπ ’ αύτούς θ ά  λάχει ή τιμή νά ιό  δημιουργήσει.
5. Ύ στερ α , έξω  άπό κάποια φυσικότητα στό διάλογο, άπό μιάν αρκετά 

σημαντικήν αντίληψη τής σκηνικής οικονομίας, ό κ. Λιδωρίκης δέν μάς πα
ρουσιάζει σπουδαία πράματα.

Ή  θέση τήν οποίαν ύποστηρ ζε ι—καί στήν οποίαν αποδίδει μιά σημασία 
πού μόνο μιά πολύ νεανική απαισιοδοξία θ ά  συγχωρούσε— δέν έχει τίποτε τό 
καινούργιο, ούτε ό  τρόπος μέ τόν όποιο τήν επεξεργάζεται παρουσιάζει τίποτε 
τό φρέσκο, τό προσωπ κό. "Υστερα, τό μαθηματικό του θειύρημα— θεώ ρημα πα- 
νάρχαιο καί αποδειγμένο άπό καιρό μέ χίλιους διαφορετικούς τρόιου ς— τόν 
παρασύρει σέ συλλογισμούς πρόχειρους, βιαστικούς, συχνά άδικα ολόγητους. 
’Ακόμα ό  κ. Λιδωρίκης, φανταζόμενος βέβαια  πώς παρουσιάζει μιά πρωτοφανή 
καινοτομία, καταδικάζει ό ίδιος τον εαυτό του χρησιμοποιώντας τόν μεσαιω
νικό r e c i t a n t  πού χρη τιμοποίησαν κι’ ώρισμένοι πρωτοπορειακοί συγγρα
φείς (Κλωντέλ, Γκεόν) μέ σκοτούς όλότελα διαφορετικούς. ”Η ό  κ. Λ ιδωρίκης 
χρησιμοπο ησε αύτόν τόν ερμηνε τή τής δράσης χωρίς κανένα βαθύτερο λόγο, 
μόνο καί μόνο γιά νά κάνει εντύπωση στούς ανίδεους— πού άν συμβαίνει αύτό 
θάταν ασυγχώρητος— ή, μή έχοντα:, αρκετά δικαιολογημένη άλλωστε, εμπιστο
σύνη στό κοινό θεώ ρησε καλό νά τοΰ κάνει λιανά τά όσα έκρυβαν οί προθέ
σεις του. 21 τήν περίπτωση όμ ως αύτή, τήν πιθανώτερη άλλωστε, προδόθηκε 
γιατί έδειξε πώς φοβόταν μήπως τό έργο του μείνει σκοτεινό (άς άφήσουμε 
πού ή φιλοσοφία τοΰ κ. Λιδωρίκη, επιπόλαια κοσμική, δέν υπάρχει κίνδυνος 
νά μή κατανοηθεί άπό τό ρω μ έϊιο  κοινό) ό αληθινός όμως καλλιτέχνης, ό  δη 
μιουργός είναι εκείνος πού κατορθώνει νά έμφυσήσει στόν ακροατή— πάντως 
τόν προη ,'μένο— ένα μέρος τής ψυχής του μαζύ μέ τά μυστικά της, αδιαφ ο
ρώντας γιά τήν πλέμπα πού δέν μπορεί νά τόν ακολουθήσει στις ύψηλές κο
ρυφές τής τέχνης. Γιατί αλλιώς δέν θάχε ό  συγγραφέας παρά νά βγεί ό  ίδιος 
στό προσκήνιο καί νά διηγηθεί όσο τό δυνατόν πιό εύληπτα τό παραμυθάκι του...

Λ. Π ΙΙΝ 1Α ΤΟ ΓΛΟ Υ

Θ Ρ Α Κ Η  Θ Ρ Υ Λ Ο Υ . Ν τΐν ο ς  Μαρίνης  (Μονόπραχτο δράμα). "Ενα άπό τά 
συνηθισμένη; πλοκής κοινωνικά μονύπραχτα πού δέν θ ά π ο ε π 3  νά έχει α ξιώ 
σεις. Ω στόσο , ώρισμένα χαρίσματα τό κάνουν νά διαβάζεται μέ συμπάθεια 
άπό κείνους πού όταν άνοίγουν ένα έντυπο κάποιου άγνωστου νέου, διαπνέον-
ιαι άπό άγαθά αισθήματα.

Πρόκειται γιά τόν γυιό κάποιου έπαρχιακοΰ γιατρού, καθυστερημένου 
κοινωνιολογικά, πού παραβιάζοντας τήν πατρική θέληση εγκαταλείπει τήν επι
στήμη πού σπουδάζει καί μισεΐγίνεται δραματικός ήθοποιός, άπό έκχείλισμα ποθου 
καί ταλέντου. 'Ο  συγγραφέας μέσα στις σελίδες του, μάς παρουσιάζει τό άπο- 
τέλεσμα τής πράξεως αύτής. Τήν σκληρή άποκλήρωση τοΰ γονιοΰ καί τήν 
άγωνία πού περνά ή πιστή άδελφή τοΰ ήρωα.

Ό  διάλογος καλός. Μερικές παρατραβηγμένες ρωμαντικότητες καί ρητο
ρισμοί μπορούσαν ν’  άντικατασταθοΰν μέ ψυχογραφικές παρατηρήσεις. Ή  
γλώσσα, τείνει νά πειθαοχίσει στό ορθό. Σ . X.

Ο ΤΑ Φ Ο — Τ Ο Υ  Λ Χ Μ Ε Τ  ΡΛΣ1ΙΜ
Τ ά  τουρκικά γράμματα είχαν κλάψει πριν έ α χρόνο, τόν μεγάλο Ά χμέτ 

Ρααίμ. Ή τ α ν  αύτός ό  κατ’ εξοχήν συγγραφέας τής Πόλης. Στά  εργάτου είναι 
ζωγραφισμένη μ’όλες τηςτίς λεπτομέρειες ή πολίτικη ζωή  καί τά πολίτικα έθιμο.

Ό  γέρο συγγραφέας είχε έπιθυμ α μεγάλη νά ταφεί ο ’  ένα άπό τά ω ρα ιό 
τερα μέρη τής Χάλκης άνάμεσα σέ δυό νέα κυπαρίσσια, κατάντικρα στήν
Π ροποντίδα καί τήν Πρίγκηπο.

Ή  τελευταία του αύτή επιθυμία γίνηκε πραγματικότητα κ.Γ ό  δήμος Κων
σταντινουπόλεως, γιά νά τιμήσει τόν πολίτη συγγραφέα, τόν πολίτη διηγημα- 
τογράφο, τόν πολίτη βουλευτή— στά τελευταία του χρόνια ό Ά χμέτ Ρασίμ είχε 
εκλεγεί βου/.ευτής—άποφάσισε ν’  άναγείρει δημοτικό τάφο σ ’ αύτόν. Ή  άπό- 
φ αση  γίνηκε δεκτή άπό τήν ’ Επιτροπή Προϋπολογισμού καί ξοδεύτηκαν 960



λίρες— 77.000 δρχ. γιά τούτη τή δουλειά.
Ό  τάφος είναι άπό μάρμαρο, καλοδουλεμμένο κι’ έχει μαζύ μέ τήν φ ω 

τογραφία τού συγγραφέα καί τήν παρακάτω επιγραφή ποΰναι άξια προσοχής : 
ΣΤΟ Ν  ΤΑΦΟ Α Υ Τ Ο  Κ Ο ΙΤΕΤΑΙ 

Ο ΑΧ MET ΡΑΣΙΜ 
ΓΙΟΥ Σ Α Ρ Α Ν Τ Α  O XTU  Χ Ρ Ο Ν ΙΑ  ΔΟΥΛΕΨ Ε ΓΙΑ  ΤΉ Ν Τ Ο Υ Ρ Κ ΙΚ Η  
ΓΛ Ω ΣΣΑ . ΤΑ ΤΥΠ Ω Μ ΕΝ Α Ε ΡΓΑ  ΤΟ Υ ΦΘΑΝΟΥΝ ΓΛ ΕΚΑΤΟ. Χ Ρ Ε Ο Σ  
ΚΑΘΕ Τ Ο Υ Ρ Κ Ο Υ  ΝΑ ΜΗ ΤΟ Ν  ΛΗ ΣΜ Ο Ν Ε Ι. ΙΙΕΘ ΑΝ Ε Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Η Σ .

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  21— 9 —932. 
Α. Π.

ΜΟΥΣΙΚΗ
Βρίσκεται στήν πάλι μας άψυϋ τελείωσε τις σπουδές του στήν ’Ιταλία ό 

καλλιτέχνης του τραγουδιού κ. Κυριάκος Τ σάκος. θ ά  δώσει μερικές συναυλίες.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Γιά κάθε υπόθεση στήν Τουρκία πού άφ ορά  τύ περιοδικό (έγγραφή συν

δρομητών, συνεργασία κι’ δ,τι άλλο), παρακαλοΰμε τούς ένδιαφερομένονς ν’ α 
ποτείνονται πρός τόν κ. Ά β ρ . Ν. Παπάζογλου 2Q1 K urtu lus G adesi P eri 
k o y — S t a m b u l .

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ
"Ο σοι άπό τούς λογοτέχνες επιθυμούν νά γίνει λόγος γιά τά έργα τους 

στήν Πόλη, παρακαλούνται νά στείλουν άπό ένα αντίτυπο πρός τόν κ. Ά β ρ . 
Ν. Παπάζογλου πού κρατά τήν στήλη τής κριτι-κής των ελληνικών καί Τουρ
κικών έργων στήν εφημερίδα «Ν εώ τερα».
ΒΙΒΛΙΑ Π Ο Υ  ΛΑΒΑΜΕ:
ΛΕΩΝ. ΡΑΖΕΛΟΥ : Τής *Εποχής καί ΙΙεοασμέν«, Δ ιηγήματα .
ΘΑ Λ ΕΙΑ Σ Κ Ε ΣΙΣΟ ΓΛ Ο Υ : Χαρωπές Ν ότες. Ποιήματα.
Κ Α ΐΣ Λ Ρ Ο Σ  Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ : Ό μ ιλεί ό Νάρκισσος. Μ ετάφραση τού ΙΙώλ Βαλερύ.
MIX. Γ1ΕΤΡΙΔΗ : Τά νειατα  Διψούν. Μ υθιστόρημα.
ΘΡΑΚΗ ΘΡΥΛΟΥ : Ντίνος Μαρίνης. Μ ονόπραχτο δράμα.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΡΕΛΛΟΥ : Τά προ τω ν  Σ π ετσώ ν τόν Ά ργολικύν κόλπον καί τύ Μυρ- 

τφ ον Πολεμικά συμβάντα τής 3)2L-li)27 Σεπτεμβρίου 1822.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ :
LIBRE : Διευθυντής Louis Roussel—Montpelier.
ΣΗ Μ ΕΡΛ. Μηνιαία έκδοση.
ΙΟΝ ΙΟΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ. Μην. Λογοτεχνικό πεοιοδικό.
ΝΕΑΝΙΚΗ Ψ ΥΧΗ. Μην. Περιοδ.κό τής ΧΑΝ.
Ε φ η μ ερ ίδες.—Τά γράμματα τής Λακωνίας (έβδομαδιαϊα). CH Κυνουρία (δεκαπενθήμερος).

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Κ ώ σ τα ν  Π τ ίν η ν , Σ ά μ ο ν .— Τά ποιήματα σας δείχνουν μιαν ικανότητα. ’Α 

κόμα όμως δεν παρουσιάζονται μέ αξιώσεις. Πιθανόν αργότερα νά δημοσιευ- 
Ofj ή «Δέηση ενός Μ ούτσου». Γ ιώ ργον  Κλέντζαν.  — Οί στίχοι σας σχεδόν όχι 
καλοί. Ό  τρόπος μέ τόν όποιο άντικρύζετε τύ θέμα σας, κοινοτυπικός. Δέν α 
ποκλείεται όμ ω ς ή βελτίωσή σας. Στείλετε άλλα. Θωμάν Λαλαοννην, Ά & ή -  
νας .— Γ ιά  πολλούς λόγους, ίσως νά έχετε δίκηο. "Ωστόσο σάς πληροφορούμε 
πώς ή νέα διεύθυνση τού περιοδικού δέν σκέπτεται ν’ άσχοληΟή κι* εξω 
απ ’ τά πλαίσια τής γραπτής τέχνης πρός τό παροΛ.

ΙΣ Μ Η Ν Η  ΦΙΛΗΝΤΑ
Μέ μεγάλη Ό'λίψη ό « Ρ υ θ μ ό ς »  αναγγέλλει τό έέάνατο τής ’ Ισμήνης Φι- 

λήντα δεύτερης χόρης τον αγαπητού μας ουνεργάτη χαί διαπρεπέστατου  
γλωσσολόγον χ. Μένου Φιλήντα.

Είναι ή τρίτη μεγάλη συμφορά πού βρίοχει τό \διαλεχτό φίλο τά τε- 
λεΌταΐα πέντε—εξη χρόνια.

Τόν σνλλνπονμαστε άπό χαρδιάς.


