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ΜΑΡΤΙΟΥ

ΝΑΣ κόσμος ολόκληρος άπό ήρωας καί σοφούς, δ Κανάρης τοϋ Ούγκώ. Πριν άπό αυτούς, αιώνες
ένας Γαλαξίας άπό πολεμιστάδες τοϋ σπαθιού καί πολλούς πριν έπλημμύρισαν μέ φώς τήν δύσιν με
τής πεννας^ ένας λαός άπό ποιητάς καί τραγουδι- γάλοι σοφοί τής ’Ανατολής, διδάσκαλοι τών 'Ελλη
ίδες, μανάδες ποΰ έδρεψαν μέ τό γολλπα τής έλετ- νικών γραμμάτων, τής εκκλησίας πάνσοφοι κήρυκες
δεριάς τά τέκνα των, ή εκκλησία μέ τούς καταχονια- πριν άπό αυτούς καί σύν αϋτοϊς μεγάλοι καλλιτέ
σμένους καί κρυμμένους ναούς της, ή γέννησις τοϋ χνες, αθάνατοι αίωνίας μνήμης έπιφωτιμμένοι ένός
Χρίστου καί τό Πάσχα τής Άναστάσεως τοϋ Σω- Γκρέκο!
τήρος καί τού Πένους, οί ξενιτεμένοι φιλοπάτριδες Καί πριν τό μέγα Βυζάντιον, μέ τήν ιστορίαν του,
καί οι ραγιάδες τοΰ δούλου Ελληνισμού, οι διδά οί Φράγκοι, καί στό τέλος ή Ταυρκοκρατουμένη 'Ελ
σκαλοι τοϋ Γένους, οί μάρτυρες τών Πατριαρχείων λάδα!
και Μητροπολεων,—νά τί συμβολίζει ή ιερά καί πα Αυτής τής 'Ελλάδος ή σάλπιγγα ήχησε τό μέγα ξύ
νάγια αυτή ήμέρα, Φώς εικοστής πέμπτης Μαρτίου. πνημα τής ’Ελευθερίας. Μέ τή χθεσινή μας ιστο
Τό αίμα έχτύηκε ποτάμι σέ φαράγγια καί σέ δρυ ρία, τήν ιστορία τών μεγάλων της κατά ξηράν καί
μούς, καί κοκκίνισε τούς ποταμούς καί τίς θάλασσες. θάλασσαν ήράκον έπεσφραγίσθη τό ιστορικόν κα
Μέσα στό αίμα αυτό έηλεξε κατασπαραγμένη ή Ελ τόρθωμα — ή ’Ελεύθερη 'Ελλάδα τοϋ 21.
Ό ψάλτης της, δ Σολωμός δ ποιητής τοϋ 'Τμνητή
ληνική ήωχή, γιά νά γνωρίση τό θρίαμβο.
Ώ 'Ελλάδα, 'Ελλάδα, γλυκεία μητέρα άνθρώπων της τόν έσφυρηλάτει τήν ώρα πού οί σπίθες τοϋ Μεκαί Θεών, καταδικασμένη πάντα καί πάντα νικήτρια! σολογγιοϋ πού καιγότανε άπό τή δάδα τοϋ ΚαψάΣκλάβα νικούσες μέ τό πνεύμα καί ’Ελεύθερη πά λη, έφτασαν ώς τά μεσουράνια καί πού οί κρότοι
λι, μέ τό πνεΰμα! Ή ανδρεία, είναι κι’ αυτή πνευ τών κανονιών έτάραζαν τό μυρωμένον άέρα τού πο
ματικό χάρισμα καί δταν δυνάστας, τυράννους πολε λύανθου νησιού του:
Άπ’ τά κόκκαλα βγαλμένη
μούσες καί κατέβαλες. Άι^δόνι ή ηχυχή κελαϊδούσε
τών
'Ελλήνων τά ιερά...
καί δ λόγος θριάμβευσε.
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’Αλλά τά δράματα τής μακραίωνα- ζωής σου καί λί
θους άκόμα έρράγισε, συνέθλιψε ψυχές καί καρδιές
κατακομμάτιασε, ώς εμέ τό τραγούδι τοϋ 'Ελληνι
κού λαού νά συνταιριαστεί τό έπος τού Μπάϋρσν καί

Δρόμοι τοϋ Λυκόφω τ ο ς
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΠΑΡΧΟΤΝ χώρες καί πολι
τείες, που κι άν δέν σταθείς νά
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
κυττάξεις τό πρόσωπό τους μέσα
στ’ ολόγυμνο πρωινό φώς, τής κα
•
θημερινής τους ζωής, προτρέπεσαι
σου.
Ή
ώρα
τής
δική; μου ι|ιυχής
νά διηγηθεϊς τίς διαισθητικές εν
μ
’
έ'φερεν
νά
έπισκεφθώ
τήν Κο
τυπώσεις πού σοΰ προξένησαν, δσο
κι άν ή γνωριμία σου μαζύ τους πεγχάγη, σέ στιγμές βαρείας προ
δέν ήτανε τίποτα περισσότερο άπό σωπικής μου κατάθλιψης, πού στό
ταξίδι αύτό, κατάφερα δίχως νά
ένας βιαστικός χαιρετισμός.
’Ίσως ή τέτοια ταξιδιωτικέ) αφή τό προσπαθήσω, νά τήνε σπρώξα»
γηση νά μπορεί νά λογαριαστεί, πέρα, σάν δπως διώχνεις μιά μαύ
σάν τίς άπόπειρες αυτοκτονίας, ά- ρη κακή κρεατόμυγα ποΰ έπι μένει
πονεννοημένη, δέν παύει ωστόσο νά βομβίζει άπαίσια, γύρω στή μύ
νάχει κάτι τό ιδιότυπο ίσως καί τη σου. ’Ίσως αύτός νά στέκει κι’
κάτι τό αυθεντικό, άφοΰ δέν θά ό λόγος πού κάτι θέλω νά γράψω
ταυτίζεται αποκλειστικά στόν χώ γι’ αύτή, τήν πόλη, ποΰ χωρίς νά
ρο τόν όποιον επισκέπτεσαι, καί πε τό ξέρει, μέ γλύτωσε άπό τή φυ
ριδιαβάζεις, άλλά θά συνυφαίνεται λακή τοΰ άτομικοΰ μου πάθους.
καί πρός μιά γενικότερη σύνθεση Καί κατάλαβα μέ τήν εύκαιρία αύ
αισθημάτων καί άντιδράσεων, σύν τή, δτι πραγματικά τό ταξίδι εΐ
θεση άπό καθωρισμένα καί άκαθό- ναι πράξη έλευθερίας, μιάς έλευριστα, άπό κοντινά καί μακρυνά, θερίας ποΰ δέν υπόσχεται τίποτα
άπό δικά σου καί δικά του, ποΰ καί πού δέν παύεις νά τήν άνακαδλα μαζΰ χαρμανιασμένα θ’ αποτε λύπτεις.
λόσουν τό θέλγητρο ποΰ σοΰ έ'δω- Σπρωγμένη λοιπόν άπό τήν νωχελή καί άνεύθυνη παρόρμηση τών
σε αύτό τό ταξίδι.
Ζοΰμε μιά έποχή, ποΰ τό παράτολμο αισθημάτων μου θά συργιανίσω
δέν μοιάζει παραπεταμένο, κι οί τήν Κοπεγχάγη, τήν Κοπεγχάγη,
τρόποι οι άσυνήθιστοι, διαθέτουν δχι δπως σηκώνεται στέρεη, πάνω
κι αυτοί ελκυστικές ιδιότητες. Αυ στά χτισμένα της πόδια, άλλά κα
τούς τούς τρόπους θά έμπιστευθώ τά πώς τήν βρήκα γιά μένα μιάν
κι έγώ, σ’ αύτό τό σΐ)μείωμα, γιά ηλιόλουστη μέρα τοΰ Αύγουστου.
νά καταγράψω μερικά άπ’ δσα Γενικά πρέπει νά πώ, πώς ή γνω
συνάντησα, περνώντας βιαστική ριμία τοΰ ταξιδιώτη μέ τίς χώρες
πάνω άπό τή ρόδα τουριστικού λεω τοΰ βορρά, δέν μοιάζει σέ τίποτα
φορείου, μιά μεγαλονοικοκυρά πο πρός δ,τι έχει αποκομίσει άπό άλ
λιτεία, τήν Κοπεγχάγη. Κι άπ’ τό λες γεωγραφικές του συναντήσεις.
άντίκρυσμά της, ν’ άντιληφθώ μέ Γιατί έδώ, σέ τούτα τά μέρη, οί
ποιές άποχρώσεις βάφονται καί προλήψεις Wi οί διαστάσεις, λο
μεταλλάσσονται οί ώρες τοΰ βίου γαριάζονται λιγότερο μέ τό^ρτάδιο
της. Καί δέν θάχη καμμιά σημα τοΰ δρόμου, καί πιοισσό^|ΒΒφτ
σία άν σέ μερηές υπερβάλω) δπως τό μίλι ποΰ ή φαντασία σου μπο
κι’ άν παραλείψω πολλά άπ’ τά ρεί νά δρασκελίζει. Διασχίζοντας
σημαντικά, ή καταγίνω σέ άλλα έ- τήν ύπαιθρο, δπου καί νά περά
πουσιωδέστερα. Τό κάθε τί μέσα σεις, υποβάλλεσαι μυστηριακά, ποστή ζωή υπάρχει γιά κείνο καί γιά λιορκεϊσαι άπό άθέατες παρουσίες
σένα, άνάλογα μέ τήν περίσταση ποΰ τίς υποψιάζεσαι νά λουφά
ποΰ τό συναντάς καί πρό πάντων ζουν σέ κρυψώνες τοΰ δάσους, τοΰ
άνάλογα μέ τήν ώρα τής ψυχής βουνού, τοΰ νερού, καί νοιώθεις νά
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σέ τριγυρίζει κάποιο μυστικό, μπερ
δεμένο μέ ζωή καί παραμύθι καί
πού αύτό τό μυστικό σοΰ το ψιθυ
ρίζει έμπιστευτικά ή φύση άπ’ τής
μεγάλης σιγής τήν άπήλωτη γλώσ
σα της.
’Έτσι πολλά παράξενα σέ πέρνουν
άπό κοντά, γίνονται συντροφιά
σου, δημιουργώντας ένα κλίμα ψευ
δαισθήσεων, δπου κάθε τί μπορεί
νά συμβή κι’ δπου αύτό, έχει ήδη
συμβεΐ.
Κι αύτά τ’ άνάκατα, τ’ άνάμιχτα,
νά βλέπεις νά τά περιχύνει, δειλή
μαγεία άπό λάμπος τοΰ σούρουπου,
τοΰ σούρουπου ποΰ διαρκεΐ απίθα
να σέ τούτες τις βορεινές χώρες,
κι’ έξακολουθεΐ νά φέγγει, πει
σματάρικα κρεμασμένο στό μεσοτοϊχι τής νύχτας, μιάς νύχτας πού
δέν εννοεί νά μαντρωθεί σέ σκο
τάδι. Κι δσο προχωρείς, κι δσο άνεβαίνεις σέ ψηλότερες περιοχές
τόσο τό βράδυ άραιώνεται, τώρα
τό καλοκαίρι, λιγνεύει, απλώνεται
φύλλο τοΰ μπακλαβά καί μόνο βρά
δυ δέν είναι. ’Ακόμα καί στή μιά,
στις τρεις μετά τά μεσάνυχτα,
μπορείς μέσ’ τήν πλατεία τής πό
λης, νά διαβάζεις δίχως ήλεκτρικό,
έφημερίδα.
Προκειμένου λοιπόν νά έπισκεφθεΐς
τή Δανία, τή Νορβηγία, τή Σουη
δία, γιά νά συλλάβεις τήν καθαυτό
γοητευτική τους μορφή, γιά νά σέ
διαπεράσει ή θαλασσοπληγμένη με
λαγχολία τους, καί ν’ άφεθεϊς νά
καθήσει σύννεφο στήν καρδιά σου
ή ποιητική έγκλωβιστική τους άνάσσα, πρέπει νά οδοιπορήσεις πρός
αύτές άπό δρόμους βατούς, έκεΐ
πού σιωπηλά άνεξιχνίαστα πνεύ
ματα ιστορούν δίχως φωνή τό μυ
θιστόρημα τής ζωής τους... Κι
όποιος έχει αύτιά άκούει. Άς τεν
τώσουμε λοιπόν τήν άκοή μας, ν’
άντιληφθοΰμε μερικά άπό τά γύ
ρω ψιθυρίσματα, κι άς πλησιάσου
με τό λιμάνι ποΰ μέ τό φέρρυ-μπώτ
τής γραμμής θά μάς μεταφέρει

στό βασίλειο τής Δανίας. Μέ τό
πού θά πατήσουμε τό πόδι μας στή
στερηά, θά πιστοποιήσουμε ευθύς,
δτι αύτό τό σάπιο ποΰ βρήκε ό
Σαίξπηρ νά πλανάται έκεΐ, έχει
πρό πολλοΰ μεταμορφωθεί σέ υ
γεία, πολιτική, κοινωνική, οικονο
μική. Έκεΐ θά δεις τό χρέος τοΰ
κράτους πρός τό δίτομο, νά βρί
σκεται σέ ανώτατο έπίπεδο πολι
τισμού. Κάθε πολίτης ποΰ θά κα
κοτυχήσει, θά βρει προστασία, βοή
θεια, δίχως νά θίγεται ή άνθρώπινή του άξιοπρέπεια. Τό σύστημα
τών Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων εί
ναι τό τελειότατο πού υπάρχει.
’Αέρας άνέσεως, κι’ άρχοντιάς
έρχεται καί σέ βρίσκει καί σέ χτυ
πά στό πρόσωπο. Άπ’ τά πρώτα
ψαραδοχόύρια ποΰ συναντάς, τίς
κωμοπόλε ις καταλαβαίνεις τήν νοι
κοκυροσύνη τών κατοίκων, τήν
καλαισθησία, τήν φροντίδα τους
στήν πράξη τής ζωής. "Ολα τά
σπίτια έχουνε χτυπητά βαμμένα τά
παντζούρια, τά μπαλκόνια, τίς κορ
νίζες, ένώ ολάνθιστα τσαμπιά λουλουδιών κρέμουνται στά περβάζια,
στά κάγκελλα, στά πορτόφυλλα.
"Ενα θριαμβικό χαλί άπό κατακίτρινα λουλούδια τοΰ άγροΰ, σέ
τέσσερα μίλια πλάτος καί μάκρος,
δσο παίρνει τό μάτι σου, θριαμβι
κή φανφάρα, συνοδεύει τό λεωφο
ρείο, ένώ στό βάθος ή Βαλτική
θάλασσα, σκούρα μπλού-μπλάκ χυ
μένο μελάνι, ξαπλώνεται, τεμπέλι
κα, στόν ορίζοντα. Θυμωνιές νεοκομμένου σανού άνακατεμένες μέ
τό άρωμα θαλάσσιας αύρας, μπου
κώνει τά ρουθούνια σου καί σέ
μπάζει σέ μιάν άνάπαψη ποΰ μό
νο τό καλοκαίρι ξέρει νά δίνει.
Τώρα σ’ αύτό τό Γκρόσεν Μπόργκεν πουναι σταθμός τών φέρρυμπώτ, ένα άσπρο ξέξασπρο ύπερωκεάνείο άνυπομονεϊ νά σέ περά
σει στή Δανία. Τό εστιατόριο κα
λοβαλμένο, φωνάζει άπό μοναχό
του γιά τό πλούτος καί τό νοικο
κυριό τοΰ τόπου. Λινά χιονάτα,
κρουστά τραπεζσμάντηλα, άσημένια βαρειά μαχαιροπήρουνα, πια
τικά άπό διαλεχτή πορσελάνη, κρύ
σταλλα πολυτελέστατα, καί άχνιστά, καί κρύα, καί κάθε λογής φα
γητά. Τίποτε τό χοντροκομμένο,
τό βαπορίσιο. ’Έχεις τήν έντύπωση
•ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ·

πώς βρίσκεσαι σέ σαλόνι κοσμοπολιτικοΰ μεγάλου ξενοδοχείου.
Τελαχνειακές διατυπώσεις
άνύπαρκτες. Μέ κλειστά μάτια πατού
νε μιά σφραγίδα καί μπαίνεις στό
πλατσομούρικο ύπερμοντέρνο κα
ράβι καί μπαίνουνε μαζί σου ολά
κερα τραίνα, αυτοκίνητα, λεωφο
ρεία, ποδήλατα ποΰ έπιβιβάζονται
δλα μαζύ συγχρόνως μέ τάξη, σέ
λίγα λεπτά.
Έκατοσταριές έπιβάτες ξετραχηλισμίνοι, ξεμανίκωτοι λιάζονται
στήν πρώρα κάτω άπό έναν λαμ
πρό, σχεδόν μεσογειακό ήλιο. Σα
λόνια, καπνιστήρια, άπό ξύλο κί
τρινο ανοιχτά καί ξύλο σκούρο
διακοσμούνε θαυμαστά τό έσωτερικό τοΰ βαποριού. "Ομως ή τραπε
ζαρία είναι τό σημαντικώτερο μέ
ρος τούτου τοΰ πλεούμενου άνακτόρου. "Ενα μακρόστενο δέκα μέτρα
τραπέζι, κρατά σέ στρατιωτική πα
ράταξη άτελεύτητες σειρές πιατέ
λες. Πιατέλες μέ γλώσσες καπνι
στές, λουκάνικα, χοιρομέρια, σηκώτια
ψητά, κρέατα δλων τών ειδών καί ψά
ρια. Ψάρια παστά, βραστά άπό
σολομό έιος σαρδέλλα. ’Άσε πιά
τά φρέσκα άφρωτά ψωμάκια, τά
γάλατα, τίς κρέμες, τίς μαρμελάδες, τά βουτήματα, τούς φορητούς
φούρνους μέ τούς καφτοΰς μεζέ
δες, τά τυριά, τά κέϊκς, τά γλυκά.
Κι έξω στό κατάστρωμα, κάτω άπ
τόν καταλάμποντα σαπφείρινο ου
ρανό' ένα πλήθος τεράστιοι κατάλευκοι γλάροι, μέ άνοιγμένες πε
λώριες φτεροΰγες, συνοδεύουνε τό
καράβι. Κι έρχονται κι άγγίζουνε
τά μαλλιά σου, τούς ώμους σου,
αρπάζοντας μέ τά κίτρινα ράμφη
τους μέσα άπό τίς χούφτες σου,
δ,τι λάχαινε νά βαστάς σέ λιχου
διά, μπισκότα, τσουρέκια, ψωμιά.
Τρεις ώρες βάστηξεν ή παρέα μας,
μέ τήν άνοιχτή θάλασσα, τά ορε
κτικά, τούς γλάρους πού φτάνανε
ώς μές στήν άγκαλιά μας, καί ή
Δανία στάθηκε μπροστά μας πρώ
τη καί καλλίτερη. Σέ διάστημα λιγώτερο άπό δέκα λεπτά δλο αύτό
τό κομφετί άπό λεωφορεία, αμαξο
στοιχίες,
βαλίτσες,
άνθρώπους,
σκορπίστηκε ρόδι, νά γνωρίσει τόν
τόπο.
Άπό τά πρώτα μόλις χιλιόμε
τρα ή χώρα φανερώνεται πεδι

νή περιπαιγμένη.
Δέντρα καρ
ποφόρα, φυλλωσιές στιλπνές φιγουράρουν στό μεγάλο σαλόνι τοΰ
πράσινου. ’Αγροί μπακλαβαδωτά
χαραγμένοι, σάμπως μέ ομοιόμορ
φο μέτρο, καί σπίτια χαμηλόθωρα.
Έδώ, τό γνοχττό σου κόκκινο τού
βλο τής γερμανικής υπαίθρου κά
νει δσο προχωρεί καί περισσότε
ρες υποχωρήσεις στό τσιμέντο, έντείνοντας τίς αποκλίσεις, στις
προστατευτικές κατεβαστές στέ
γες. Αδιατάραχτη γαλήνη άποπνέουν οΐ κάμποι, κι αν τούς δια
κόπτουν δάση, τά πνεύματα πού
κοιμούνται σ’ αύτά έχουνε τόν ή
ρεμο ύπνο τοΰ δικαίου. Κοπάδια
άγελάδες αύξαίνουν τήν πραότητα
στό μάγουλο τής γής, κι αύτή ή
ηρεμία θά έρωτοπορεύεται μαζύ
σου άπό δώ καί πέρα διαρκώς. Τό
λεωφορείο, μπαίνει τώρα σέ γέ
φυρα 4 χιλιόμετρα μάκρος. Αύτή
ή γέφυρα καβαλάει τή θάλασσα
καί σέ άποβιβάζει στήν άντικρυνή
άκτή.

εσημέρι, Καλοκαίρι.
Όλόξανθος ήλιος σούρνει
χρυσό πέπλο πού τρέμει καί
γιαλίζει στήν άφρη τοΰ νερού. Ή
στερηά στήν όποία έρχεσαι διαφέ
ρει σέ χαρακτήρα άπ’ δ,τι έχεις
συναναστραφεϊ καί γνωρίσει πρωτίτερα. Τά χωρικά σπίτια δέν δεί
χνουν νά έχουνε βαθύτερους δε
σμούς μέ τό χώμα πού πατούν. Εΐ
ναι χθεσινά, σημερινά, Νοιώθεις
πώς αύτά τά ίδια δέν μπορεί νά
εΐναι ούτε προχτεσινά, ούτε αύριανά. Μοιάζουνε σάμπως στημένα
προσωρινά. Δέν υπάρχει μέσα τους
κείνο τό κρυφό, πού άνεβρίσκεται
στά χτίσματα, τών πόλεων, τό αυ
τόχθονο, τό έξω άπό άνθρώπους,
αύτό ποΰ τό εξουσιάζει ή λάμια τύ
χη, ταυτισμένη στήν τυφλή μοίρα
τού λαού πού κατοικεί. Έτσι ό
τόπος δείχνεται καλοκάγαθος νοι
κοκύρης, πού έχει έγνοια τό ψωμί
τοΰ σπιτιού του, τήν προκοπή τής
φκχμίλιας του, προάγοντας τό χτές
σέ καλλίτερο σήμερα.
Άν έσύ δ ταξιδιώτης άπό δι
αισθητική διάθεση υποψιάζεσαι
κάτι τό σκυθρωπό, αύτό θά τό άντιληφθης στά ορεινά, άπό τίς σκού=
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ρες βαφές τών δέντρων, πού ψη
λότερα στο μπόι, ατενίζουνε μακρυά, πίσω άπό τόν ορίζοντα, και
παίρνουνε χαμπάρι άπό τις πληγές
πού κρύβουνε τά κακορέμματα, τά
γκρεμοτόπια, τ’ απάνθρωπα χάη>
Κι αυτή ή συμπόνια τους άνεβαίνει στά φυλλομάγουλα, γιαυτό δεί
χνουνε σκούρα πολύ, και βαλαντω
μένα.
Ό αυτοκινητόδρομος που σέ φέρ
νει στά φυλλομάγουλα, γιαυτό δείτερη χάρη νά βαδίζει δίπλα στην
θάλασσα. ’Άν και ή είσοδος στην
πολιτεία τήν φανερώνει άπό τήν
πρώτη ματιά, πόλη βιομηχανική,
μέ τό πλήθος τ'ις ξιφουλκημένες
καμινάδες, τά εργοστάσια, ή εν
τύπωση πού δέχεσαι ευθύς κατά
στηθα, καθώς θά προχωρήσεις
πρός τήν καρδιά της, είναι επί
δραση ψυχολογική. Δέν έχει τό
φανταχτερό ύφος πρωτεύουσας.
’Έχει μιάν ύπουλη μετριοφροσύνη,
πού μπορεί νά κρύβει, έπαρση. Με
γάλη κυρία τής επαρχίας, άρχοντοκρατημένη πού τήνε κατοικούνε
700.000 ψυχές και άλλα τόσα πο
δήλατα. Μέτρια στό οικοδομικό άνάστημα, συνηθίζει τό κόκκινο άνοιχτό τούβλο γιά φορεσιά, πού
τήν σηκώνει άπάνω της μέ μεσαι
ωνική άξιοπρέπεια. Άπό γενική ά
ποψη κοιταγμένη δείχνεται χτισμέ
νη μέ καλοζυγιασμένο οικοδομικό
γούστο, μέ ομοιόμορφα κτίρια
πανομοιότυπα στις πόρτες καί τά
παράθυρα, μέ κοντότατες καμινά
δες στις στέγες. Τό αίσθημα τής
άνάμνησης καί τής άφαντης πα
ρουσίας κάποιων φαντασμάτων, τό
νοιώθεις ωστόσο επίμονα νά σέ
παρακολουθεί μέσα στούς δρόμους,
αύτούς τούς δρόμους πού όταν
τούς περπατάς δέν σοΰ δίνουν τήν
εντύπωση υπαίθρου, άλλά κλειστού
εσωτερικού χώρου. Λίκνο βασιλιά
δων ή Δανία, στήν διαμόρφωση
τής πρωτεύουσάς της δέν ξεφεύ
γει τήν φεουδαρχική της καταγω
γή. Τό γεγονός αύτό είναι τόσο
έντονο, πού θρονιάζει μόνιμα στό
βλέμμα σου καί σ’ άναγκάζει ν’
άγναντεύεις μέσα άπό τά τωρινά,
άλλα πράγματα, πράγματα πού
νυχοπατόΰνε σέ άνύπαρκτους χώ
ρους, καί πού ψιλαφοϋνε μέσα στό
χρόνο καταχωμένες τής ιστορίας
εποχές. ’Έτσι νοιώθεις πώς έτού4

τη ή πολιτεία δέν καταστρέφει
στήν καρδιά της τό παρελθόν, πα
ρά συγχωνεμένη μαζύ του, πλου
τίζει τό παρόν καί κατοχυρώνεται
άπ’ αύτό στό μέλλον. Σιριανίζοντας τήν πόλη, έχεις τήν εντύπωση
πώς βρίσκεσαι σέ σκηνικό θεά
τρου, δπου άπ’ τήν κουΐντα τοϋ
δρόμου, θά πεταχτή άξαφνα ό χλω
μός πρίγκηπας τοϋ σαιξπηρικού
δραματολογίου γιά νά μονομαχήσει
καί νά ξαπλώσει νεκρό κάποιο ό
ραμα τοϋ σαλεμένου του κόσμου.
Εσωτερικού, λοιπόν, ρυθμού είνε
πολιτεία, άλλά καί επαρχία, σ’ δλη
τήν παντοδύναμή της έξαρση, κυ
βερνημένη μέ δημοκρατική εξου
σία πού τηρείται άπολυταρχικά.
Μοιάζει άκόμα καί φάκελλος σφρα
γισμένος μέ άκριβό οικόσημο, πού
τόνε λαβαίνεις καί πού χωρίς νά
γνωρίζεις τό περιεχόμενο είσαι σί
γουρος γιά τήν άριστοκρατικότητα
τοΰ άποστολέα. Άλλά είναι καί
πόλη τών άντιθέσεων καί κάποτε
τού φθηνού γούστου στή ρουτίνα
τών συνηθειών της.
’Αδυναμία της στέκεται τό Τίβολι,
κέντρο διασκεδάσεων τύπου Λούνα Πάρκ, πού διακόπτει βάναυσα
καί κοινότυπα τόν άέρα τής παληάς της άρχοντιάς. Έκεϊ στριμόχνωνται 21 εστιατόρια, παιχνί
δια, σκοποβολές, ρουλέτες, μαν
τεία, αιωρήσεις πού σοΰ κόβεται ή
αναπνοή, καθρέφτες παραμορφω
τικοί, τραίνα, τραινακια, κατα
πληκτικά πυροτεχνήματα, πύραυ
λοι μέ εκτοξεύσεις, γιά κάθε πε
ρίεργο πού θάθελε νά δοκιμάσει
τόν ίλιγγο τής μελλοντικής συγ
κοινωνίας, καί λαβύρινθοι καί κο
λάσεις καί μύρια δσα τερτίπια,
καί μηχανήματα τής παραζάλης,
άραδιασμένα προκλητικά νά σέ ξεκουφαίνουν μέ μεγάφωνα νά τά έπισκεφθής.Καί βλέπεις νά συνωστί
ζεται κατά χιλιάδες ό ντόπιος καί
ό ξένος πληθυσμός. Καί τόν άνακαλύπτεις νά ρέει περιφερειακά
καί ν’ άκούγεται ζουζουνίζοντας
σάν γιγαντιαία βομβοπηγή. Τό
Τίβολι είναι τό μέγα εθνικό γλέντι
γιά μικρούς καί μεγάλους, επειδή
οί μεγάλοι έχουνε τόσον πολύ ά
νάγκη χαράς, δσην άκριβώς μπο
ρεί ένα τίβολι νά προσφέρει στούς
μικρούς. Ή κοσμοπλημμύρα πού
τό κατακλύζει φανερώνει ένα πλη

θυσμό ροδοκκόκινο, καλσταϊσμένο,
ασκημένο στά σπόρ, παραδομένο
στις συνθήκες τής προόδου καί
τής άσφαλείας, άλλά άπσκομμένον
άπό τήν εσωτερική σύνθεση τών άπαιτήσεων τής πόλης αύτής, πού
σιωπηλή, συγκρατημένη, έχει μπή
ξει τά νύχια της στό κρέας τών πα
ραδόσεων τής γεννιάς της, γεννιάς
ϊπποτικής κι άπό καταβολής βασιλοκρατημένης.
Ή άντινομία άνάμεσα στό έμψυ
χο καί στό άψυχο υλικό τής Κοπεγ
χάγης ήτανε γιά μένα χτυπητή. Έ
μοιαζε ή πόλη πελώριο σκηνικό θε
άτρου, πού έξακολουθοΰσε νά μένει
στημένο, γιά ένα έργο πού είχεν ή
δη κατεβάσει τήν αυλαία, καί πού
δ θίασος ξεβαμμένος ξαλλαγμένος
άπό τά ρούχα τής παράστασης κυ
κλοφορούσε άκόμη στό μπαλκοσάνιδο καί πού έσύ δ θεατής ταξιδιάυ
της, εξακολουθούσες νά παρακολου
θείς τήν παράσταση πού εκείνος εί
χε προ πολλού έγκαταλείψει.
’Έτσι γιά σένα δ τραγικός ’Άμλετ τοΰ κόσμου, στή σκηνή ετούτη
θά εξακολουθεί αιωνίως νά παίζει
τόν ρόλο τού άνθρώπου. Άπό δώ,
θά θέτει τά άγωνιώδη ερωτήματα
στά δποϊα δέν πρόκειται νά παίρνει
απόκριση. Άλλά θά τά θέτει, καί
αύτό είναι πού έχει σημασία, Κι ή
σκοτεινή καρδιά τής πόλης θά κρα
τά γιά πάντα κλεισμένο τό φάντα
σμα του, πού κυνηγά καί κυνηγιέ
ται άπό εφιαλτικά δράματα. Τέτοια
ή ρεμαντική καί άναχρονιστική ά
ποψη τής Κοπεγχάγης κι αύτή θά
τήν άφορά, κι’ αύτή θά τήν πλαισι
ώνει νά τήν δείχνει σχέδιο παληάς
γκραβύρ.
Ένώ άντίθετα τήν καθαυτό διαβί
ωσή της θά τήν υπηρετεί ή πιό
συγχρονισμένη καί πρακτική διάτα
ξη μέσων πολιτισμού καί θά βρίσκε
ται πάντα στά ίδια υψηλά επίπεδα
άνέσεων, καί έλευθερίας σάν αύτά
πού θρονιάζουν στά Σκανδιναυικά
γειτονικά της βασίλεια.
Λέγεται γιά τήν τιμιότητα τών
Δανών, καί τό βλέπεις γραμμένο
μέ μεγάλα γράμματεα σάν είδος διαφημίσεως εγχώριας σπεσιαλιτέ;,
«πώς άν χάσεις ένα χρυσό νόμισμα
στήν Αγορά τής Κοπεγχάγης, καί
γυρίσεις ύστερα άπό δύο χρόνια,
θά τό βρεις στήν ίδια θέση».
Τώρα θά μπορούσες νά παρατη
•ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

ρήσεις πώς άν ή τιμιότητα δέν έχει
τό ταίρι της, ή καθαριότητα θά υ
στερεί επικίνδυνα, γιατί σ’ αύτήν
τήν άγορά, γιά δυό χρόνια δέν θά
είχαν σκουπίσει. Άλλά μήν κουτσο
μπολεύουμε άσκοπα κι άς κοντοζυγόσουμε νά ρίξουμε μιά ματιά στό
ρυθμό τής ζωής της. Είναι μ’ εξυ
πνάδα καί νοικοκυρίστικο νού διευ
θετημένος. Ή εργατική συνοικία
φλυαρεί δίπλα στόν κεντρικότερο
δρόμο, αύτόν πού άντικρύζει τό Δη
μαρχείο καταπρόσωπο. Τριγύρω τά
μεγάλα εστιατόρια, τά θέατρα, οί
κινηματογράφοι, τά καμπαρέ πολυ
τελείας, τό Τίβολι. Κάπου έκεΐ ση
κώνεται καί ψηλοκοιτάζει τόν ου
ρανό ένας πυργίσκος βαρόμετρο.
"Οταν δ καιρός είναι καλός μιά κοπέλλα δλόχρυση βγαίνει μέ τό πο
δήλατό της. "Οταν ό καιρός είναι
κακός, αύτή ή ίδια κοπέλλα, άντί
γιά ποδήλατο κρατά άνοιχτή δμπρέλλα. Λίγο πιό πέρα συναντάς
θαυμάσια χτίρια, τή Βουλή καί άλ
λα κυβερνητικά μέγαρα έξαιρετώ
κής αρχιτεκτονικής τέχνης πού τ;άχε μαστορέψει ό ίδιος ό βασιληάς
Χριστιανός δ 4ος καί χρονολογούν
ται άπό τά 1300. Σ’ ένα άπό τά μέ
γαρα τού κυβερνητικού συγκροτή
ματος τέσσερις ωραίοι άνδρες μέ
οδυνηρά πρόσωπα, κοσμούν ανά
γλυφα τήν μαρμαρένια έξώθυρα.
Πλάτη μέ πλάτη πάλι, μιά έκκλησιά κάθεται μέ τό χρηματιστήριο,
κι’ απέναντι τους τά μικρό παλά
τι γιά τά παιδιά τής βασιλικής οι
κογένειας. Ή Νομαρχία έχει κι αν
τί] γειτόνισσα, τήν κρεαεταγορά.
Όλάκαιρο χειρουργείο μ’ άσταφτερά μαχαίρια, ψαλλίδια νιστέρια μέ
σα σέ υπόστεγα γυάλινα. Μιά σπι
θαμή πιό κάτω τής άγοράς, βρί
σκεται ό περίγυρος τών άνακτόρων
και μέσα κεϊ θαύμα κομψότητος,
σηκώνεται τό βασιλικό ’θέατρο. Κεϊ
πέρα βρίσκονται καί τά μέγαρα
τών πρεσβειών. Μιά πλατεία σέ
σχήμα ωδείου άγκαλιάζει τ’ ανά
κτορα τοΰ βασιληά. Κι’ έδώ πάλι ή
εκκλησία τών άνακτόρων συνορεύει
μέ τήν ψαραγορά καί τό στέκι τών
ναυτικών. “Ετσι (δ βασιληάς Κυριακή
καί γιορτή έκκλησιάζεται μαζύ μέ
τούς καπεταναίους καί τούς κάθε
λογής θαλασσινούς. Ένα κανάλι πού
υπάρχει στήν πλατεία ξεκινά άπό
-ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ·

τ’ άνάκτορα καί βγαίνει στό λιμά
νι. Είναι θαλάσσιος διάδρομος καί
χρησιμεύει γιά νά πηγαινοφέρνει
τοΰ βασιληά τό βιος μαζύ μέ
μηνύματα τοΰ κόσμου. Καί τό πλαι
σιώνουν σ’ δλο τό μάκρος πού βγαί
νει στή θάλασσα δεξιά κι’ άριστερά σπίτια. Ό δεξιός δχτυς τοΰ
καναλιού αύτού, λογαριάζεται έπικίνδυνος. μέ τήν πιό κακόφημη συ
νοικία δπου δέν είναι φρόνιμο νά
περνάει κανείς τή νύχτα μοναχός
του.
Τούτα τά στεκούμενα τής ντροπής
καλημερίζουν καί καληνυχτίζουν,
στόν άντικρυνό τους παράλληλο τοΰ
καναλιού δχτο, άλλα άρχοντικά καί
μέγαρα έξαιρετικής άρχιτεκτονικής τέχνης τοΰ 1800, άνάμεσα
στά δποϊα πρασινωπό ξεχωρίζει τό
σπίτι τοΰ παραμυθά ’Άντερσεν.
Αύτή ή πλευρά τής Κοπεγχάγης
κατέχει διεισδυτικό θέλγητρο. Είναι
ή μοναδική πόλη στόν κόσμο δπου
τό εμπόριο ξεφορτώνεται μπροστά
στό ποιλάτι, δπου τά παληόσπιτα
πρόσωπο μέ πρόσωπα άντικρύζονται μέ τ’ άρχοντικά, δπου ή ψαρα
γορά χτυπά στοΰ βασιληά τήν πόρ
τα, κι ή έργατιά άναισταίνεται μέ
σα στή φύτρα τής φεουδαρχίας.
Βλέπω ένα φορτηγό καράβι μέ τό
μάγουλο πλαγιασμένο στό προαύλιο
τής βασιλικής εισόδου. Πόση γνώ
ση ζωής, καί πόση ποίησι] είχεν αύ
τή ή εικόνα. Λίγο πιό πλάϊ ένα θαυ
μάσιο πάρκο κατεβαίνει ώς τά κρά
σπεδα τοΰ λιμανιού καί ποθοματιάζει τήν άνοιχτή θάλασσα μέ τά κατάλευκα επιβατικά καράβια, τά κό
τερα, τίς σειρές άπό γερανούς καί
κρεμαστά γιοφύρια, τά νταντελωτά
σίδερα καί τό πλήθος τών συνέργων
πού στρατολογημένα, αρπάζουν τά
φορτώματα καί ξεφορτώματα, δλα
δσα κάνουν ένα λιμάνι περιζήτητο
καί πλουτοκρατημένο, ένώ στήν α
πέναντι πλευρά τοΰ λιμανιού, βουλι
άζει μοναχικό, έρημο τό πικρό νη
σί. Κινητές γέφυρες τό συνδέουν
μέ τή στερηά. ’Ονομάσθηκε πικρό
άπ’ τά φαρμακερά χόρτα πού φυ
τρώνουν έκεϊ. Κι δλα έτοΰτα τά κον
τινά καί τ’ άλαργινά, σ’ αύτήν τήν
μερηά τά συντροφεύουν παρτέρια
μαργαρίτες, γεράνια
κουρεμένα
χαμηλά σάν ψαράδικες κόφες, γα
λάζια κρινάκια καί συμπλέγματα λου

λουδιών λογής λογής τώρα τό κα
λοκαίρι, καί μέσα σέ τούτα τά ποι
ητικά καί εύαίσθητα, τό άγουστο
άγαλμα μιάς Νίκης, επιδεικνύεται
πάνω σέ άγαρμπη κολώνα. Είναι τό
σύμβολο μακροχρόνιου άγώνα άνά
μεσα Δανών καί Σουηδών γιά τήν
ελεύθερη δίοδο ναυσιπλοΐας γιά τήν
όποιαν τόν παληό καιρό πλήρωναν
βαρειά πορθμεία οί Δανοί. Καμμιά
μεγαλοπρωτεύουσα δέν άκούμπησε
το εμπόριό τόσο πολύ κατάσαρκα
στό στήθος της δέν τό κέντησε στά
ρούχα της σάν κορώνα άριστοκρατι
κής καταγωγής. Τό σπίτι τοϋ πα
ραμυθά ’Άντερσεν, μέσα στό κανά
λι, έχει πίσω1 του λαδοπράσινη σκε
πτική λίμνη. Στήν όχθη της, σκού
ρες μαλτέζικες πέτρες ίδια πλατύ
σκαλα, προχωρούν μπαίνοντας στή
θάλασσα.
Κι’ δσο πάνε, μεταμορφώνονται σέ
γκριζόμαυρους μεγάλους βώλους
πού καταλήγουν σέ ογκόλιθους. Πά
νω στό μέγιστο άπό αύτά τά λιθά
ρια, γυαλιστερή, βρεμένη άπό
τήν αρμύρα τής θάλασσας κά
θεται το άγαλμα
τής ./μικρής
μπρούτζινης σειρήνας τής φαντα
σίας τού ’Άντερσεν. Ατάραχη,, μ’ *
όποια φουρτούνα, μ’ όποια μπουνάτσα καρφώνει τά μεγάλα άνοιγμένα,
μάτια της στό λιμάνι. Ό καλλιτέχ
νης πού τή σμίλεψε στά 1912 είχε
μοντέλο μιά χορεύτρια. Λένε πώς οί
’Αμερικανοί προσέφοραν στόν γλύ
πτη πάρα πολλά χρήματα νά τούς
πουλήσει μιά κόπια άπό αύτό τό α
ριστούργημα μά έκεΐνος άρνήθηκε.
Τούτη ή χαριτωμένη κοπέλλα, μέ
τίς ψ'αρένιες καταλήξεις, μέ τήν
παρθενική της έκφραση, στημέ
νη σ’ έναν ορμαθό σκληρές μαλ
λιαρές πέτρες, πού τίς χτυπά
τό κΰμα κι έχουνε τό χνούδι τής
μούχλας γιά βελουδένιο κάλυμμα,
δείχνει σάν κάτι άνύπαρκτο νά
βαστά στά χέρια. Κάτι ίσως
τό χαμένο που μάταια προσμέ
νει νά τής έπιστραφεΐ. Καί τό βλέμ
μα της άπερίγραπτα μελαγχολικό,
άτενίζει μακριά πέρα καί πίσω ά
πό φανερές κι’ άπό χαμένες θάλασ
σες. Κι ακούει, κι άκούς καί σύ μαζυ της τά βαπόρια νά σφυρίζουνε
μέ βραχνή φωνή, καί βλέπει καί
βλεπεις καί σύ τά πληγωμένα κα
ράβια, τά σηκωμένα στις σκάρες
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τής δεξαμενής τοϋ ναυπηγείου, και
παρακολουθεί και παρακολουθείς
καϊ σύ, τό σϋρε κι έλα άπό τά μύ
ρια δσα σβέλτα σκαριά ποϋ νύχτα
μέρα πάνε κι έρχονται σέ κοντινές
κι αλαργινές παραλίες, τά κότερα,
τά βενζινοκίνητα τής συγκοινωνίας,
τις βάρκες, τά μονόξυλα κι ενα πλή
θος άπό ντόπιους και ξένους, άλ
λους ποϋ δουλεύουν, άλλους ποϋ χα
ζεύουν άνέμελα.
Και δλοι αυτοί οί άνθρωποι οί τό
σο διαφορετικοί μεταξύ τους, βρί
σκουν σ’ αυτό τό λιμάνι, εκείνο τό
κάτι τό όποιον συνδέει δλους μαζϋ
τοϋς άνθρώπους καί τοϋς κάνει άδελφούς. "Ισιος. ετούτη τή σκέψη
πούναι μάλλον συναίσθημα, μπορεί
νά τήνε προκαλεϊ δ ίσκιος τοϋ Άμλετ, ποϋ δ πϋργος του άνεμοσκιάζεται στό βάθος τής θάλασσας φορ
τωμένους δμίχλη κι’ αινιγματικά ε
ρωτήματα.
Ή Κοπεγχάγη έκτος άπό τή θάλασ
σα, ξεπλένεται καί σέ γλυκόνερα.
Τρεις λίμνες μέ παχειά μπορντού
ρα χλόης κι αιωνόβια δένδρα τής
κρατούν φιλική παρέα, Οί εργατι
κές πολυκατοικίες έχουνε τό ύφος
Παλάς λουτροπόλεων. Στά μπαλκό
νια τους μπορείς νά βλέπεις χαρι
τωμένες σέ σχέδιο τέντες, δμπρέλλες χρωματιστές, γλάστρες κι άναρριχόμενα. Τις κεντρικές άρτηρίες
τής πόλης αίμοδοτοΰν μαγαζιά μέ
πολύτιμα εκθέματα προπάντων άσημικών καί πορσελάνης. Τό μουσείο
άνάκτορο Ρόζενμπεργκ, μέ παρά
δοξο εξεζητημένο διάκοσμο, άν καί
καλαίσθητο σέ τεχνική επεξεργασία,
μέ λεπτότητα συνδυασμών, σέ μερηές σκληρό μέ
άπίθανα ϋλικά,
παρ’ δλην τήν πολυτιμότητά του
είναι επαρχιώτικα πολυφορτωμένο.
Κεΐ μέσα ζεϊ ένα δωματιάκι βιτρίνα, ντυμένο πατώκορφα στό κρύ
σταλλο.
Κρύσταλλο
δουλεμένο
σάν μπριλάντι πού δμοιο του δέν
άνευρίσκεται πουθενά, καί στοϋ ό
ποιου τά μικροσκοπικά θεωρεία κά
θονται καταστολισμένα πιάτα, πο
τήρια, κανάτες, άραχνοΰφαντα ε
ξαίσια λεπτουργημένα άπό χρυσό
καί παληό γυαλί. Μέσα σ’ αυτό τό
μουσειακό άνάκτορο θά μοϋ μείνη
αξέχαστο, τό έξωτικό πορτραΐτο
γυναίκας μέ χρώματα κρουστά, τρα
γανά ζωγραφισμένο πάνω σέ ξύλο
β

πλισεδωτό. Αύτή ή γυναίκα άν καί
άκίνητη σέ προκαλοϋμε μέσα άπό
τή γρίλια, δλοζώντανη καί άξνολάτρευτη.
Σέ πολύ απλό σχεδίασμα χάραξα
τό σκίτσο τής Κοπεγχάγης δπιος
τό συνεκράτησα στή μνήμη μου. Εί
ναι σίγουρο πως λησμόνησα πολλά
άπό τά χαρακτηριστικά της καί δέν
κατέγινα καθόλου μέ τά στολίδια
της, τίς πινακοθήκες, τά Μουσεία,
τά έργα τέχνης, τήν πολιτική καί
κοινωνική διάρθρωση τής πατρί
δας τούτης τοϋ ’Άντερσεν καί τοϋ
Gingergat.

Τήν πρόσεξα περισσότερο άπό τά
μουντά μελαγχολικά της χτίρια καί
άπό κάτι άλλο άπροσδιόριστο, κάτι
ποϋ εκτεινότανε μακρυά, πέρα άπό
τίς γκριζοπράσινες χλωρές στέγες
της, κάτι ποϋ έκραζε μέσα στό
Χτές καί σάλευε στήν καρδιά της.
Γι’ αύτό ή Κοπεγχάγη θά συντηρεί
άκόμα καί σήμερα τίς άσαρκες άναμνήσεις της, καί θά τήν θυμάσαι
πάντα μέ σβί'στοϋς πολυελαίους ά
πό καημούς κ’ εποχές ποϋ πέρασαν,
καί πού τίποτε δέν μπορεί νά ξαναφέρει πίσω, τό ζεστό στόμα τής παληάς τραγικής της ομορφιάς.
ΜΑΡΙΑ ΠΕΡ. ΡΑΑΑΗ

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Σ ΕΚΛΕΙΔΩΝΩ συρτάρια και πετάω τά κλειδιά
καί σκορπώ στόν άέρα ένα πλήθος χαρτιά
πού γραφήκαν μέ μόχθο και πολλή προσοχή
κι’ άλλα τόσα ξενύχτια, χρόνια τώρα πολλά,
νά μήν πιάνουν τόν τόπο μιά καί φεύγω άπό δώ
κι’ δποιος θάρθη νά τάβρη παστρικά κι’ άδειανά.

Ό καιρός δέν μοΰ φτάνει, λιγοστεύει πολύ,
κι’ δσα διόρθωμα θέλουν θ’ άπομείνουν έκεϊ,
κι’ δσα φτάσαν στή μέση δέν θά πάνε μπροστά,
καί γι’ άρχίνισμα τόσων πού προσμένουν σειρά,
ούτε λόγος νά γίνη — Θλιβερό, θλιβερό,
δταν μάλιστα εΐναι γιά δποιον τοΰταν ζωή
τόνα πριν νά τελείωση’ ένα νέο ν’ άρχινά.
II

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΠΟΙΗΣΗ

Φθορά -’Αφθαρσία

Π ΑΝΤΟΥ φθορά,
στήν όμορφιά, στή νιότη,
σ’ άγάλμοπα, σ’ εικόνες, σέ μνημεία,
γιά νά δικαιολογήται τό ξανάνοιωμα
—δσο μπορεί νά γίνεται—
τής ψεύτικης εφήμερης ζωής
καί κάθε χρυσωμένου μεγαλείου.

Μόνον ακμαίες,
παραμένουν άγγιχτες,
άπό τό πέρασμα τοΰ Χρόνου,
ή Ποίηση καί ή Μουσική
συντροφεμένες άπ’ τ’ άστείρευτο
μελωδικό, τραγούδι
σάν "Υμνος στήν Αιωνιότητα.

κι έχει ή ματιά σου τοΰ πελάγου τήν ορμή

Μ’ ολύμπιαν ενατένιση
τά σύννεφα τοΰ όνείρου ξεπερνάς
κι δμως ό πόθος σου είνε πάναγνος,
ή προσμονή καρδιάς αμόλευτης,
γιατ’ εΐσαι γεννημένη
σέ καλό άστερισμό
κι έχεις Θρησκεία τήν Άγάπη.
Γ<Ά·
Κ. Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

"Οσο ζοΰσες δέν είχες τόν καιρό νά σκεφθής
πώς στον κόσμο πού ήρθες, ό σκοπός νά χαρής
σάν τή γάτα ή τό σκύλο, τίς χαρές τής ζωής,
τά λουλούδια, τόν ήλιο καί τής γής τήν τροφή,
καί τόν έρωτα πλέρια, δίχως περ’ άπ’ αύτά,
πιό πολλά νά γυρέψης, τοΰ άλλονοΰ νά όρεχτής
γιατί τότες τά χάνεις πρίν καλά τά γευτής.
"Οσο ζοΰσες δέν είχες τόν καιρό νά σκεφτής
πόσο έλάθεβες πόσο καί ποιο θάταν σωστό,
μόνο τώρα τό βλέπεις, μά τοΰ κάκου, εΐν’ άργά,
κι’ άπ’ τίς τόσες σου μέρες πού χαθήκαν κουτά,
δέν μπορείς ούτε μία, νά τή ζήσης ξανά...
Άς τή σκέψη... περπάτα, τό βαπόρι σφυρά'
Πληρωμένα τά πάντα, «εΰγενής προσφορά»

[Ν ΕΟΕΑ ΛΗΝΙ Κ Ο

Α ΜΕΤΡΑΣ και νά θλίβεσαι. Νά πιάνεις τό μέ
τρημα άπό τήν αρχή ξανά και ξανά. Νά σταμα
τάς πάντα έκεϊ ποϋ τελειώνουν τά δάχτυλα, τοϋ
ένός χεριοϋ. Καϊ τοϋτος ό ασήμαντος αριθμός
νά παίρνει απίθανες διαστάσεις σάν τόνε ταυτίζεις
με τά πρόσωπα.
Ό γέρος κάνει τό μέτρημα. Κάθεται στή μεγάλη
πολι»θρόνα, αντίκρυ στό παράθυρο, μέ τά πόδια τυ
λιγμένα στήν κουβέρτα. Άπό τόν καιρό ποϋ τοΰ
’ρθε κείνη ή δεύτερη προσβολή δέν μπορεί πιά νά
σηκωθεί δίχως βοήθεια. Κάθεται στήν πολυθρόνα
του και λογαριάζει, > μέ τά δάχτυλα μετρά σάν τά
παιδιά. Πότε μέ τό δεξι χέρι, πότε μέ τ’ αριστερό.
Σταματά πάντα έκεϊ, στό τέρμα τών δαχτύλων τοϋ
ένός χεριού. Καμμιά φορά γυρεύει νά προχωρήσει.
Τότε τά δάχτυλα αλλάζουν πρόσωπο και συνεχίζον
ται πέρα άπό τό’ να χέρι. Μά δ γέρος σταματά
πάντα πριν φτάσει στό τέλος. ’Αναστενάζει. Και
πιάνει πάλι τό μέτρημα άπό τήν αρχή. Πότε μέ τό
δεξι χέρι, πότε μέ τ’ αριστερό.
Άπό μακριά άκούγεται τό βογγητό τής θάλασσας
Αύτός δέν τή βλέπει. Τό δωμάτιό του είναι στό ε
σωτερικό τής πολυκατοικίας, μιάς άπό τίς πολλές

Ν

Φ ΥΣΟΥΝ ’Ωκεανοί στά στήθια σου

Ill

Τό βεστιάριο άς μείνη άφοϋ λήγει ή τουρνέ,
τά βαπόρι σφυρίζει δσο παίρνει βραχνά
καρτερώντας στό μώλο σέ βαθιά σκοτεινιά,
κι’ οί επιβάτες σιμώνουν σιωπηλοί καί σκυφτοί
Μέ τά χέρια στίς τσέπες, τό γιακά σηκωτό.

ΠΡΟΣ

Αρετές

(Αλεξάνδρεια)

Ή αυλαία κατεβαίνει κι’ ό ηθοποιός καρτερά
παλαμάκια ν’ άκούση γιά νά βγή στή σκηνή
μέ μιά υπόκλιση άγάπης στό σεβάσμιο κοινό,
Μά κανείς μεσ’ στή σάλα καί τά φώτα σβυστά,
Μοναξιά καί σκοτάδι καί σιωπή καί σιωπή,
κι’ ή παράσταση άς ήταν ή άπ’ δλες στερνή.

Δέν κρατάνε βαλίτζα κι’ εισιτήριο κανείς,
τό ταξίδι τους είναι «προσφορά εύγενής».

•ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

ΡΙΝΑ
ποϋ έχτισε δ γιός του. Βλέπει σέ πλάγιο στενό δρό
μο. ’Αντίκρυ ένα μικρό πάρκο γλυκαίνει τό τοπίο.
"Ομως ή θάλασσα δέ φαίνεται. Άν φαινόταν μο
νάχα λιγάκι, άς ήταν καϊ μιά άπόμακρη λουρίδα
της σάν τό ξεφτύδι τούτο τ’ ουρανού. Τότε θά μπο
ρούσε νά τήν πλατύνει μέ τή φαντασία του. Ή κί
νησή της θά ’δίνε ζωή στήν ακινησία του, τά κα
ράβια θά ’ταν μιά απόδραση και γι’ αύτόν. Καϊ δέ
θά ’ταν υποχρεωμένος νά κοιτάζει τό ασάλευτο πάρ
κο ποϋ μ’ δλες τις αλλαγές του δίνει μιά εντύπωση
κλειστού χώρου. Δέ θά ’ταν ύποχρεωμένος νά με
τρά μέ τά δάχτυλα τοϋ ένός χεριοϋ. Νά μετρά, νά
δίνει πρόσωπο στά δάχτυλα καϊ νά θλίβεται.
■η ΑΝΑΠΙΑΝΕΙ τό μέτρημα. Φτάνει στό μικρό
“ δάχτυλο, τό μούτρο του γλυκαίνει.
— «Άν ήταν αύτή έδώ», συλλογίζεται.
Ανοίγει ένα παραθυράκι στό χώρο τής θύμησης
και ταξιδεύει μαζί της στόν πλατύ ωκεανό. Τόν τό
πο δέν τόν ξέρει παρά μονάχα άπό τις περιγραφές
καί τις φωτογραφίες ποϋ τού στέλνει κι δμως δί
χως αύτό, κι ίσιος γι’ αύτό, τόν πλάθει εντός του
πιό ζωντανό άπ’ τόν πραγματικό. Βαδίζει στούς ά7

γνωστούς μά τόσο γνώριμους δρόμους. Δέν μπορεί
νά συλλογιστεί πώς οί δρόμοι οί πλατιοί καί αστρα
φτεροί είναι οί ίδιοι εκείνοι δρόμοι πού τόν οδηγού
σαν στό σπίτι της. Μέσα του εχει γίνει ένα μπέρ
δεμα, οί στενοί δρόμοι πλαταίνουν, τό σπιτάκι τό
χαμένο στήν πρασινάδα γίνεται ένα με τό σπίτι της
τό τωρινό. Καί κείνη που κάθεται στό μεγάλο κα
ναπέ γλυστράει, δέν είναι ή παχιά στολισμένη γυ
ναίκα μά ένα γαλανό κορίτσι ποΰ ονειρεύεται.
—«Άν ήταν αύτή έδώ».
Στήν άρχή, σάν εγκαταστάθηκε στή μεγάλη τούτη
παραλιακή πόλη, τήν αναζήτησε μέ τήν απελπισμέ
νη επιμονή εκείνου ποΰ γυρεύει μέ κάτι νά δεθεί
γιά νά γεφυρώσει μιάν απόσταση ποΰ δλο καί με
γαλώνει άνάμεσα σ’ αυτόν καί στοΰς άλλους. ’Όχι
πώς δέν τή σκεφτόταν, αύτό όχι. 'Όμως τήν είχε
τοποθετήσει άνάμεσα στό νοσταλγικό χώρο τού χτές
καί στόν κάπως απόμακρο τοϋ μελλοντικού. Τώρα
τήν άναζητοϋσε χεροπιαστή. 'Όμως καί πάλι, άνίκανος νά δεχταΐ μια πραγματικότητα, τήν άφηνε
νά γλυστρά άπό τό φαρδύ βελουδένιο καναπέ καί
νά κυματίζει στόν άγέρα σά μιά πυκνή χαίτη ξαν
θών μαλλιών ή σάν ένα γέλιο ποΰ καμπάνιζε κά
ποιο ανοιξιάτικο βράδυ. ’Έσφιγγε τή γροθιά πάνω
στήν καρδιά του, τό γαντζωμένο χέρι τυρρανούσε
τό πουκάμισο, γιά νά διώξει μακριά κείνο τό ξα
φνικό τσίμπημα στήν καρδιά πού τό ’νιώθε πολλές
φορές σάν τόν συνέπαιρνε ή θύμησή της, κείνο τό
τσίμπημα ποΰ τοΰ ψιθύριζε πώς αν ήταν κι αύτή
έδώ θά τήν ένιωθε πιό μακρινή άπό τούτη τήν ώρα
ποΰ τοΰ τήν έφερνε τόσο κοντά δ λογισμός του.
Τότε ή θάλασσα τού στάθηκε καταφύγιο. ’Αρ
γά άργά έπαιρνε τό δρόμο της μέσα στό κα
λοκαιριάτικο βράδυ. Περπατούσε μονάχος πάνω
στό μώλο, φίλους δέν είχε, ούτε τού ήτανε μπορε
τό ν’ άποκτήσει τώρα πιά. Κι έπειτα ή έγκατάσταση έδώ ήτανε προσωρινή. 'Όσο νά περάσει τό
καλοκαίρι. Έτσι δενόταν μονάχα μέ τή θάλασσα.
Πάνω στά νερά της μπορούσε νά ταξιδεύει. Μέσα
της άναζητούσε κάτι μακρινό κι άπιαστο δπως ήταν
τό ξενιτεμένο του κορίτσι. Καί κείνο ποΰ στέκεται
γιά δλους μιά φυγή, ή άγάπη δηλαδή τής θάλασ
σας γιά τοΰτο τό άπιαστο καί φευγαλέα, έσπρωχνε
τή δική του φυγή σ’ ένα άέναο ψάξιμο γιά νά βρει
κάποιες ρίζες. Γιά νά μπορέσει νά ριζώσει έδώ σέ
τούτηνε τήν πόλη.

ΩΡΑ δέν τή βλέπει πιά τή θάλασσα. ’Ακούει μο
νάχα τό βογγητό της. ΟΙ μέρες του άκολουθάνε
ή μιά τήν άλλη σάν τά κύματά της,, όχι οί μέ
ρες του είναι άσάλευτες, βαριές, νεκρές μέρες.
Κάθεται στήν πολυθρόνα με τά πόδια σκεπασμένα
καί συλλογίζεται. Ξέρει πώς σέ δρισμένη ώρα θά
’ρθεΐ ή κοπέλλα νά τού φέρει τό φαγητό του. ’Α
κόμα ξέρει πώς άν χτυπήσει τό κουδουνάκι ποΰ εί
ναι πλάι του κείνη θά τρέξει στό κάλεσμα του. Καί
τό τηλέφωνο είναι πλάι του. 'Όμως εκείνος περι
μένει. Σέ κάθε άνοιγμα τής πόρτας νιώθει ένα στα-
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μάτημα στήν καρδιά. Τστερα ή καρδιά κάνει ενα
απότομο πήδημα, τρέχει σάν τρελλή, ίσαμε τή στι
γμή ποΰ βρίσκει τό σωστό στρωτό βάδισμα Της. Δεν
έχει παράπονο, ή κοπέλλα τοϋ δίνει δτι χρειάζεται.
Κάθεται στό διπλανό διαμέρισμα αύτής τής ίδιας
πολυκατοικίας. Χρόνια έμενε στό σπίτι τοΰ γιου,
αύτή τοΰ ξεπέταξε καί τά τρία του παιδιά. "Τστερα
παντρεύτηκε, τήν προίκισαν μέ τό διαμέρισμα, δλα
ήτανε καλά κανονισμένα. Μόνο ποΰ δ γέρος σέ κά
θε άνοιγμα τής πόρτας Περιμένει. Στό χέρι ποΰ
κρύβεται μέσα στήν τσέπη τής ρόμπας του κρατά
πάντα ένα νόμισμα. Τοϋ κάνει χαρά νά δίνει, έτσι
θέλει νά πιστεύει. Φτάνει νά ’ρχόταν. ’Εκείνη πού
δέ φτάνει ποτέ στόν άριθμό της, γιατί πρέπει νά
ξεπεράσει τά δάχτυλα καί τών δυό χεριών. Ή πιο
μικρή, ή πιό όμορφη,. Αύτή ποΰ τοϋ μοιάζει, αύτή
ποΰ έχει τό ίδιο όνομα μέ τό ξενιτεμένο του κορί
τσι.
ΚΕΙΝΗ ήθελε πάντα νά φύγει. Τά μάτια της τα
ξιδεύανε στ’ αλαργινά. Ή πόλη δέν τή χωρού
σε, οί δρόμοι ήτανε στενοί γι’ αύτήν, τά όνειρά
της απλωνόταν σέ μια θάλασσα δίχως τέρμα.
Τότε ήρθε κάποιος άπό πολύ μακριά. Καί κείνη
είπε :
— "Ασε με νά φύγω πατέρα.
Δέν τήν εμπόδισε. Μάλιστα, θυμάται, τής είχε πει:
— Νά πάς μέ τήν εύχή μου.
"Ομα>ς στεκόταν εκεί μπροστά της κι άπό τά μάτια
του κυλούσαν δάκρυα. Δέν έκανε καμμιά κίνηση γιά
νά τά μαζέψει. Κυλούσαν στά μάγουλα του, τό πρό
σωπο άσύσπαστο έξω άπό μιά άνεπαίσθητη τρε
μούλα τών χειλιών. Κυλούσαν βουβά. Δάκρυα, πο
τάμια νά τήν πνίξουν στοΰς μακρινούς δρόμους τής
ξενιτιάς. Κι αύτή δέν έφυγε. Γιά καιρό κείνα τά
δάκρυα στέκονταν τοίχος άξεπέραστος άνάμεσα τους.
"Ομως κανείς δέ γλυτώνει άπό τή μοίρα του, θαρ
ρώ. Σάν ύστερ’ άπό καιρό υποτάχτηκε στήν άνάγκη
ένός άταίριαστου γάμου, ήταν αύτός δ ίδιος πού
τής έδειξε τό δρόμο τής ξενιτιάς. Πήρε τόν άντρα
της. τά παιδιά της. τά μαλλιά της ποΰ είχαν άρχίσει ν’ ασπρίζουν, τό κουρασμένο της χαμόγελο. Μί
σεψε καί πάει. Χωρίς μεγάλα όνειρα τούτη τήν φο
ρά. Κι αύτός δέν έκλαψε. Τά ’πνίξε μέσα του τά
δάκρυα, νά τόν συντροφεύουν καί νά τόν φαρμακώ
νουν στή θύμηση της.

Ε

ΕΡΙΜΕΝΕΙ. Θ’ ανοίξει ή πόρτα καί θά προ
βάλει τή γελαστό κορίτσι.
Γειά σου, παποϋ, θά φωνάξει.
Κι δ γέρος πολύ σιγά, πονηρά, σά συνένοχος θά
τής πει.
— ’Έλα πιο κοντά, κατεργαρσύλα.
Τό χέρι μέ τό νόμισμα θά γλυστρήσει στό δικό της.
’Ακόμα είναι μικρή, άκόμα βαραίνουν γι’ αύτήν μιά
λιχουδιά, μιά κορδέλλα γιά τά μαλλιά, δλ’ αύτά τά
μικρά τίποτα ποΰ μ’ αύτά χαλάνε τά έγγόνια τους
οί παποϋδες. Κι αύτός δέ θά προσέξει τή γρήγορη

Π

■ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ·

■κίνηση σάν άποτραβιέται άπό κοντά του. Θά κρα
τήσει μονάχα γιά συντροφιά τό γέλιο της. Καί τό
άγγιγμα τού χεριού της.

, ,
,
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.11 ΠΟΡΤΑ άνοίγει. Ή κοπέλα μπαίνει άθό'Η ρυβα.
II — Πώς τά πάμε, παποΰ;
’Απιθώνει τό δίσκο μέ τό φαγητό στό τραπεζάκι
δίπλα του, δένει τήν πετσέτα γύρω στό λαιμό του.
Ό γέρος ψάχνει τό πρόσωπό της. "Ηρεμα χαρα
κτηριστικά, καλωσυνάτο πρόσωπο.
— Γιατί δέν ήρθε ή Άννούλα, Μαρία;
— ’Έχει πολύ διάβασμα, παποΰ.
Πιάνει τό πιρούνι. Τό χέρι του τρέμει.
— Ούτε καί χτές, ούτε καί προχτές ήρθε. ’Έχει μέ
ρες νά ’ρθεΐ. Δέ βρίσκει λίγο καιρό καί γιά μένα,
Μαρία;
Χαμηλώνει τό κεφάλι στό πιάτο του. Τήν ξέρει τήν
άπάντηση. Τήν έχει μάθει στίς άτέλειωτες ώρες τής
μοναξιάς. Μέρα μέ τή μέρα, ώρα μέ τήν ώρα, έμα
θε ν’ αποκρίνεται μόνος του. ’Από τόν καιρό ποΰ
ήρθε έδώ «προσωρινά πατέρα», έτσι Τού ’χε πεϊ
ή μεγάλη, Στήν άρχή έμενε μαζί τους στό μεγάλο
σπίτι. "Τστερα, σά διάβηκε τό καλοκαίρι, σάν τοΰ
’ρθε ή πρώτη λαφριά προσβολή, τόν έφεραν έδώ σέ
τοΰτο τό δωμάτιο.
— Γιά νά μή σ’ ένοχλοϋμε, πατέρα, είπε δ γιός.
Έχομε άνοιχτό σπίτι, τά παιδιά τά θένε δλα δικά
τους, τά παιδιά δέν καταλαβαίνουν. Έδώ θά ’χεις
τήν ήσυχία σου καί ή Μαρία θά σέ νοιάζεται.
'11 κοπέλλα άκουμπά τό χέρι στόν ώμο του.
— Ή μητέρα της τής είπε νά μήν έρχεται δλη τήν
ώρα, παποΰ. Γιά νά μή σέ κουράζει.
ΓΕΡΟΣ μένει πάλι μονάχος. Δέν έχει όρεξη νά
φάει. "Ενας κόμπος στό λαιμό τόν έμποδίζει, Ση
κώνει τό κεφάλι. Κοιτάζει αντίκρυ του, δεξιά
άπό τό παράθυρο, στόν τοίχο. Πέντε πρόσωπα,
δσα καί τά δάχτυλα τοΰ ένός χεριού. Στήν σειρά
βαλμένα, δπως τ’ άραδιάζει κι αύτός σάν μετρά. Καί
γύρω τριγύρω πρόσωπα παιδιών άκατάστατα βαλ
μένα. Πολλά πρόσωπα. Έδώ είναι ποΰ σταματά τό
μέτρημα γιατί νοιώθει μιάν άνείπωτη κούραση. Αύ
τά είναι δτι έχει δικό του. Τά μάζεψε ή κοπέλλα
καί τά κρέμασε κεΐ δά στόν τοίχο νά τόνε συντρο
φεύουν. 'Όμως δέν ξέρει άν πρέπει νά τής χρωστά
χάρη γι’ αύτό. Γιατί, κάθε φορά ποΰ γυρίζει κα
τά κεΐ τό κεφάλι, τούτα τά πολλά πρόσωπα τοΰ θυ
μίζουν τό πόσα είναι μονάχος.
Βγάζει τήν πετσέτα. Τήν άκουμπά πάνω στό δί
σκο. Ο κομπος στό λαιμό του δλο καί σφίγγεται.
Χίες πήρε πάλι γράμμα της. «Προσωρινά, πατέρα,
έτσι τοΰ ’χε πεϊ. "Οσο νά περάσει τό καλοκαίρι».
Τόν συγύρισε, τοΰ ψώνισε καινούργια ρούχα, τόν
συνόδεψε ίσαμε δώ. « Εγώ θά ρθω πάλι νά σέ πά
ρω», έτσι τοΰ ’χε πει.
Βγάζει τό γράμμα άπό τήν τσέπη. Συρτάρι ολό
κληρο μέσα της άνακατεύονται τά τυρινά μέ πα
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λιούς ξεχασμένους καιρούς. Δέ βλέπει καλά, τά γυα
λιά του είναι κεΐ στό πλάι του, δέν κάνει καμμιά
κίνηση για νά τά πάρει. Αύτός άπό καιρό τώρα δια
βάζει μέ τήν καρδιά του, μετρά μέ τά δάχτυλα, σάν
τά παιδιά. Κλαίει, σάν τά παιδιά. Φοβάται τό σκο
τάδι, φοβάται τήν μοναξιά, σάν τά παιδιά. Λαχτα
ρά ένα χάδι. Σάν τά παιδιά.
«Πατέρα, γράφει τό γράμμα. Δέν μπόρεσα νά ’ρθω
δλο τό καλοκαίρι. Δέν μπορώ νά ’ρθω ούτε τώρα.
Ό χειμώνας μάς βρήκε πριν τό καταλάβουμε. ’Έχω
πάντα πολλά δικά μου κι έπειτα μ’ αύτό τό κρύο
καί στή θέση ποΰ είσαι δέ θά μπορέσω νά σέ πά
ρω. Κάνε λοιπόν υπομονή ώς τό καλοκαίρι. ’Ίσαμε
τότε λογαριάζομε πώς θά μπορέσουμε νά πάμε σέ
μεγαλύτερο σπίτι καί τότε θά ’χεις ένα δωμάτιο όλόδικο σου».
’Όχι, δέν τό θέλει τό μεγαλύτερο σπίτι, δέν τόν
νοιάζει άν τό δωμάτιο θά τό μοιράζεται μ’ άλλους.
Τό μεγάλο σπίτι τό ’χε κάποτε αύτός, άπό κεΐ ξε
κίνησαν δλοι τους γιά νά στεριώσσυν ό καθένας ένα
καινούργιο δικό του σπιτικό. Έκεϊ μαζεύονταν δλοι
σέ μέρες γιορτής, έκεϊ άφηναν τά παιδιά τους, σάν
τό φερνε ή ανάγκη. Μ’ άπό τότε τά σπίτια στένεψαν τόσο, δέν υπάρχει μιά κώχη γι’ αύτόν κι ο'ι
καρδιές στένεψαν τόσο πού δέν μπορούν πιά νά
μεταδόσουνε τή ζεστασιά τους.

“ ΑΝΑΜΠΑΙΝΕΙ ή κοπέλλα.
■ — Πάλι δέν έφαγες, παποΰ;
μ —Δέν πεινώ, Μαρία.
—Θά θυμώσει ό κύριος σάν τό μάθει.
-— Δέ θά τό μάθει, Μαρία.
Θέλει νά τής πεϊ πώς δέ θά τόν πειράξει τόν κύριο
άν τό μάθει δμως δέν τό λέει τώρα πιά. Κουράστη
κε νά μιλά, κουράστηκε νά παλεύει. Άκόμα καί νά
περιμένει κουράστηκε.
— ’Έλα νά ξαπλώσεις τώρα, παποΰ. ·
’Αφήνεται στά χέρια της, πειθήνιος. Νοιώθει τή
ζεστασιά τής ζωντανής παρουσίας. Τό βλέμμα του
άκουμπά πάνω στίς φωτογραφίες, στόν τοίχο.
Καθώς τόν βοηθά νά βγάλει τή ρόμπα του. τό χέρι
μέ τό νόμισμα ψάχνει για τό δικό της. ’Εκείνη κά
νει νά τό άποτραβήξει.
— Π άρτο, Μαρία. Ν’ άγοράσεις κάτι γιά τό μικρό.
1 ΔΕΙΧΤΕΣ σέρνονται πάνω στό μεγάλο ρολόϊ
τής έκκλησιάς. Κάθε τέταρτο δ ήχος του τόν κά
νει νά συλλογίζεται πόσο άργά περνά δ καιρός.
Άπό τήν ώρα πού ξάπλωσε θά περάσει δλομόναμος τρεις μακριές, ατέλειωτες ώρες.
—■ Νά κοιμάσαι πολύ παποΰ. Νά ξεκουράζεσαι.
Τό μεσημέρι δέν μπορεί νά κοιμηθεί. Ούτε τό πρωί
νά ξυπνήσει άργά, δπως τοΰ λένε. Κοιμάται νωρίς
καί μόλις χαράξει τά δλάνοιχτα μάτια του κάνουν
τό γύρο τής κάμαρας. Καμμιά φορά, σάν δ ύπνος
βαραίνει άκόμα τό νοΰ τού, παραξενεύεται γιατί
τούτη ή κάμαρα τοΰ φαίνεται τόσο ξένη. Σά νά
βρίσκεται σε κάποιο δωμάτιο νοσοκομείου, σέ κά
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ποιο απρόσωπο δωμάτιο, με κείνη την πικρή βαρια
μυρωδιά, πού δέν τή σκεπάζουν τά λουλούδια τά
βαλμένα δίπλα σου στό κομοδίνο. Τά φαγητά έχουν
δλα τήν ίδια γεύση, οί ώρες τήν ίδια μακρόσυρτη
πορεία. Παραφυλάς τά πρόσωπα γιά νά διαβάσεις
στά μάτια τους μιαν ελπίδα. «Π ροσωρινα» τοϋ χε
πει ή μεγάλη. Είχε πολλά δικά της, ό γέρος το ξέ
ρει, κείνο πού δέν ξέρει, είναι που χωρίζει το δι
κό σου άπό τ’ άλλονοΰ, ναι είχε πολλά δικά της,
τά παιδιά είχαν μεγαλώσει, αύτός δέν μποροΰσε
πιά νά μοιράζεται τό δωμάτιο μέ τ’ αγόρι. Θεέ καί
Κύριε! πώς γλυστρά ή αγάπη έξω άπό να σπιτικό.
Ό γέρος τήν έβλεπε νά κλαίει, έβλεπε πολλά δ γέ
ρος, είχε μιάν εντύπωση πώς σ’ δλα τοΰτα ήταν αυ
τός δ φταίχτης, μά κείνη σύρθηκε στά ποδιά του
«πήγαινε στό καλό, πατέρα, έτσι γιά λίγον καιρό».
Ποΰ νά πάει; Ό μεγάλος γιος είχε μικρό σπίτι και
πολλά παιδιά. Ή άλλη κόρη, ή άνύπαντρη, είχε άπό
καιρό στήσει κουβέντα μέ τό Θεο, δέν τής εμενε και
ρός νά κουβεντιάζει μέ τούς άνθρώπους. "Ολα ή
τανε προσωρινά, στή ζωή ετούτη δλα προσωρινά
είναι, μά στήν ήλικία του τό συλλογίστηκε κανένας
πόσο παντστεινή μπορεί νά γίνει μιά προσωρινό
τητα;

σουν' οί εποχές πάνω στήν πλάκα τοΰ ρολογιού ;
Άν μποροΰσε μονάχα νά σηκωθεί, ν’ ανέβει τή
στενή σκάλα, ν ανέβει εκεί που ο ουρανος μοιάζει
πιό κοντινός καί ή πολιτεία απλώνεται στα ποδιά
του. Έκεΐ πού ή θάλασσα χάνεται στόν δρίζοντα,
πλατιά, όμορφη, απέραντη,. Νά τήν άντικρύσει, άς
είναι μονάχα γιά μιά στιγμή. Τότε, λεει, θά μπο
ρέσει νά περιμένει.

ΝΑΣΗΚΩΝΕΤΑΙ. Νιώθει μιά παράξενη δύνα
μη. "Οπως είναι καθιστός γυρίζει μέ δλόκληρο
τό κορμί καί άκουμπά τά πόδια στο πάτωμά. Η
ρόμπα είναι στό πλάϊ του. Τά τρεμαμενα ποδιά
ψάχνουν γιά τίς παντούφλες.
Τεντώνει τ’ αυτιά. Ησυχία στό σπίτι. Μονάχα
άπό μακριά ή φωνή τής θάλασσας. Αύτή πού τόν
καλεΐ. Δέν είναι πιά ένα βογγητό μα ενα τραγούδι που
κυλά πάνω άπ’ τή σιωπή.
Ό γέρος σηκώνεται. Άργά άργά, χρησιμοποιών
τας γιά στήριγμα δτι βρίσκει στό δρόμο του, περνά
στό κουζινάκι. Ανοίγει τήν πόρτα πού βγαίνει στήν
μικρή βεράντα καί κεϊ μπροστά του ή στριφτή σκάλα,
αύτή ποΰ δδηγεϊ ψηλά, αύτή πού οδηγεί χαμηλά. Άφουγκράζεται καί πάλι. Κανένας θόρυβος. Μονάχα ή
φωνή πού τόν καλεΐ. Σάν τόν κλέφτη) κλείνει πίσω του
ΡΙΣΚΕΤΑΙ πάντα ξαπλωμένος στό κρεβάτι του, τήν πόρτα. ’Έχει καιρό. Φτάνει νά μή δει κανείς τήν
άσάλευτος, μέ τά μάτια δλάνοιχτα. ’Από μακριά έξοδο του.,
άκούγεται τό βογγητόΐ τής θάλασσας. Αύτό Οί δείχτες σέρνωνται πάνω στό ρολόϊ τής εκκλησίας.
καί οί χτύποι τοΰ ρολογιού είναι οί σύντροφοί Ό γέρος σέρνεται πάνω στά σκαλοπάτια τής σιδερέ
του. Τό βογγητό τής θάλασσας σαλεύει μέσα του νιας σκάλας. Ένα σούρσιμο σάν τοϋ σκουληκιού,
γυρεύοντας νά τινάξει άπό πάνω του κείνη τήν ένα γάντζωμα άπελπισμένο γιά νά κρατηθεί έκεΐ σ’
πηχτή σιωπή. Σά θά ’ρθει τό καλοκαίρι θα μπο αύτό τό ένα τό παραπάνω σκαλοπάτι πού κατακτήθη
ρέσει νά τή δεί ξανά τή θάλασσα. Θά βαδίσει πάλι κε μέ τόσον κόπο,. Ένα βουητό στ’ αυτιά, ένα θάμπος
άργά άργά πάνω στό μώλο, μόνο πού τώρα για νά στά μάτια, ένας κρύος ιδρώτας πού καναλίζει σ’ δλό
περπατήσει θά χρειαστεί βοήθεια. "Οπως καί νά κληρο τό κορμί. Ή ώρα γίνεται γίγαντας πού τόν
’ναι θά τήν άντικρύσει. Θα καθίσει καί πάλι στό σέρνει κατά πίσω. Χέρια άρπαχτικά γυρεύουν νά τόν
μικρό καφενείο, θά νιώσει τή μυρωδιά της. Θά κα κρατήσουν στό κάθε σκαλοπάτι, νά τόν καθηλώσουν ε
θίσει μέ τίς ώρες, φτάνει μονάχα νά τον άφήσουν, κεί. Νιώθει τήν πίεσή τους στό κάθε του μέλος. Τά
θά παρακαλέσει πολύ νά τόν άφήσουν. Στήν ήλικία δάχτυλα πού γαντζώνονται χάνουν τήν δύναμή τους,
του ή κουβέντα δέ φτερώνει, πρέπει νά περάσει τά πόδια μοιάζουν άβουλα, δ νοΰς βαραίνει.
καιρός γιά νά ταξιδέψει πάνω στά κύματα. Άκόμα "Ομως εκεί πάνω είναι ή θάλασσα του ή γαλανή.
μια φορά θά πάει στή μακρινή πολιτεία νά τή συν Πρέπει νά φτάσει. Πέρα μακριά τό ρολόϊ τής εκκλη
αντήσει. Τής έστειλε λεφτά, «μοιράζω δτι έχω τώ σίας χτυπά τρεις φορές. Ό ήχος πολλαπλασιασμένος
ρα πού ζώ», έτσι τής είχε γράψει. Τί νά τά κάνω; χυμά μέσα στό κεφάλι του άπό χίλιες μεριές, δονεί
Μέ φτάνει ή σύνταξη. Πάρε τό μερδικό σου κι έλα δλην τήν ύπαρξή του, γίνεται μιά τεράστια θέληση,
νά σέ δώ, μπορεί γιά τελευταία φορά».
πού συγκεντρώνεται μονάχα σέ μιά λέξη. Πρέπει νά
Πήρε τό μερδικό της, — δέν ήρθε.
φτάσει. Πρέπει.
«Χίλια εύχαριστώ, πατέρα. Τά λεφτά πού μοΰ ’στειλες τά πρόσθεσα σ’ αύτά πού είχαμε γιά τό διαμέ
ΑΘΕΤΑΙ στό τελευταίο σκαλοπάτι. Δέν είναι πιά
ρισμα. Νά ’χουμε καί μείς κάτι δικό μας, έδώ πού
σκαλοπάτι μά τό πλάτωμα τής ταράτσας. Μιά με
βρισκόμαστε. "Ετσι δέν μπορώ νά ’ρθω μά κάνε υ
γάλη έκταση πού τήν άπεραντωσύνη της κόβου
πομονή. Κάποτε θά τό μπορέσω».
νε τρία καμαράκια που χρησιμεύουν για πλυ
Άργά πού κυλούν οί ώρες! Άπό τήν ώρα πού έφυ σταριά. Δέν νιώθει κούραση. Μονάχα τό άγκομαχηγε ή κοπέλλα έχει περάσει μιά ώρα, δλόκληρη ζωή. τό του θά τόν παραξένευε, άν μποροΰσε νά τό συν
Ή μικρή του δέν ήρθε, τήν πήρε ή ζωή. Δέ θά ειδητοποιήσει.
μπορέσει νά ’ρθει τούτη, τή χρονιά. Πρέπει αύτός Μιά στιγμή άνάπαυσης γιά νά πάρει άνάσα. "Τνά πάει νά τή συναντήσει, δμως τό καλοκαίρι είναι στερα ξαναρχίζει τό σούρσιμο σ’ δλο τό μάκρος τής
μακριά. Πώς θά κυλήσουν οί μέρες, πώς θά περά ταράτσας. Ό βοριάς γυρεύει νά κατακτήσει τούτη
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τή θέληση, τόν χτυπά κοταπρόσωπο, άγκαλιάζει δλάκερο τό κορμί. Ό βοριάς ενώνεται μέ τό τραγούδι
τής θάλασσας.
Έκεΐ στή βορινή άκρη, στηρίζεται πάνω στό πε
ζούλι μέ τά δυό του χέρια. Δέν ξέρει πώς σηκώθηκε,
δέν ξέρει πώς ανέβηκε δώ—πάνω. Βλέπει μονάχα αν
τίκρυ του τήν θάλασσα, άγρια κι απλησίαστη. Ό βο
ριάς άνεμίζει τή ρόμπα του, χώνεται κάτωθε της. Δέν
νοιώθει τό παγωμένο του χνώτο. Μισοκλείνει τά μάτ
τια. Ή θάλασσα έρχεται κοντά του γαλανή καί παι
χνιδιάρα. Είναι κοντά της. Θά μείνει έδώ νά ταξιδεύ
ει πάνω στα κύματα της, θά μείνει νά τήν άκούει, νά
την άγκαλιάζει μέ τό βλέμμα, δχι πιά δλομόναχοςνά
μετρά τίς αργόσυρτες ώρες μέ τούς χτύπους ένός
ρολογιού.
Γέρνει δλο τό κορμί πάνω στό πεζούλι. «Προσω
ρινά» τοΰ χε πεί ή μεγάλη. Ή δεύτερη είχε πάντα
στημένη κουβέντα μέ τό Θεό, δέν άδειαζε νά μιλά
μέ τούς άνθρώπους. Ό καθένας πήρε τό δρόμο του,
τό ξανθό κορίτσι πήρε τό δρόμο τής ξενητιάς.
— «’Άν ήταν αύτή έδώ».

Φώτα αστραφτερά κατρακυλούν μπροστά στά μά
τια του. Δρόμοι πού δλο πλαταίνουν, δλο μακραί
νουν. Δρόμοι καί φώτα στροβιλίζονται, ήχοι ρολογιού
κατρακυλάνε σέ κύματα άπανωτά, τυλίγουν τό άδύναμο κορμί τό γερμένο πάνω στό πεζούλι. Τό πεζού
λι είναι χαμηλό, ή θάλασσα βογγά„ οΐ ώρες άργοσέρνονται, πέντε πρόσωπα φώς καί σκιά, πέντε μο
νάχα πρόσωπα, δσα τά δάχτυλα τοϋ ένός χεριού.
Το λιγνό κορμί κάνει μιά ύστατη προσπάθεια.
Φώς και σκοτάδι. Ήχοι, χρώματα, κύματα, αστραπές.
Μιά άπότομη κίνηση πρός τά μπρός. Πρέπει νά
φτάσει. Μένει γιά μιά στιγμή νά ταλαντεύεται, τά
πόδια κρέμονται, πρέπει, τά χέρια άνοιχτά σά φτεροΰγες, δ άγέρας βουίζει σάν τρελλός, αρπάζει τή
ρόμπα του και την φέρνει ήτηλά. σά νά γυρεύει νά
τόν βοηθήσει σ’ αύτό του τό πέταγμα.
Κάτω άπό τήν ταράτσα βρίσκεται, δ δρόμος. "Ε
νας στενός δρόμος. Στό τέρμα του συναντιέται μέ τήν
πλατια λεωφόρο, αύτήν ποΰ δδηγεϊ δλόισια στή θά
λασσα.
ΗΡΩ ΑΑΜΠΙΡΗ — ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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(«Ό άπωλεσθείς Παράδεισος»)

ΜΙΚΡΟ
ΓΙΩΡΓΟΥ

ΜΟΥΓΙΟΥ:

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ
τό κουρασμένο μου κορμί

πού τό γέρασαν οί πόνοι κι’ οί αμαρτίες
και γέρνει πότε άπό δώ καί πότε απ εκεί σαν καρ
πός
άδιάφορος και γι’ αύτό περιφρονημένος και χαλασμέ
νος.
Κάποτε τό πρόσεχαν καί τό εύνοούσαν
ισχυροί της ζωής, δπως ορθωνόταν πιάνω στο φλοιό
καί στό κατάστρωμα τής Ζωής.

δλα πού ξεθωριάζουν μέ τον και
ρό καί ξεχνιούνται,
άδικα προσπαθεί νά φανεί στό φλοιό τού Κόσμου,
σύρεται δίχως τήν παληά του προσωπικότητα
καί φθείρεται μέσα στις φτηνές συγκεντρώσεις δπως
στά έλη,
"Εχει μεγάλη Ιστορία, καί βαρύ παρελθόν ή σάρκα
αύτή ή κιτρινισμένη
άπό τό Χρόνο, τή Ζωή καί τήν 'Αμαρτία...
Πίσω άπό μιά βεντάλια χαρτιού άφίνει σιωπηρά
καί μέ βουβό κλάμμα μιάν έξομολόγηση
καί ικετεύει...
Πάρε το τό κουρασμένο μου κορμί Κύριε καί Θεέ μου
καί δώσε του τήν ανάπαυση καί τήν ήσυχία πού σ’
δλη του τήν οδοιπορία δέν γνώρισε.
Τώρα, — όπως

(’Αλεξάνδρεια

1968-1969)

ΑΠΟ
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I
ΠαΡΕ

ΜΕΛΕΤΗΜΑ

ΔΥΟ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ (ΧΙΡΟΣΙΜΑ)

Σε

ΠΑΛΑΙΑ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΜΕΧΡΙ

ΣΗΜΕΡΑ

ΚΥΤΤΑΖΩ έρευνητικά μέ τά μικρά άποστεωμέ-

να μου μάτια
καί προσπαθώ νά βρώ ποιά τά θέλγητρα τής μαγείας
ποιά τά ιδιαίτερα προσόντα τής γοητείας Σου (Σου
πού μέ κάνουν νά σύρομαι κοντά Σου,
ν’ ανησυχώ στή μοναξιά μου καί νά σέ θέλω.
Νά ποθώ τό κορμί σου καί νά καίει τή σάρκα μου
ή απουσία Σου.
Σέ κυττάζω σάν είσαι κοντά μου
καί ή αίγλη σου λάμπει στά μάτια μου εντυπωσιακή
καί τό άρωμα τής σάρκας σου καίει καί σχίζει τό
μυαλό μου.
Σέ ποθώ μέ τό πάθος τοΰ ανεκπλήρωτου
γιατί είναι βέβαιο πώς ποτέ δέν θά δοκιμάσω
δ,τι τό πάθος τοΰ πόθου μου ζητά
γεμάτος άπό τήν ιδέα πώς Έσύ
δέν καταλαβαίνεις το ίδιο πάθος:
—ένος πονεμένου κορμιού πού άπόστασε νά ζητά
εκείνο πού δέν χάρηκε ποτέ του
καί κατεβαίνει πολλά σκαλοπάτια άνάμεσα
στό Κακό καί στό Καλό γιά νά δοκιμάσει
τό ’Απαγορευμένο...
καί νά ήδονιστεΐ μέσα στις φλόγες εκείνου
πού θέλει καί τό ποθεί μά ή άπόκτησίς του είναι
ή Ζωή ή ό Θάνατος τού πάν καί τού Τίποτα...

ΚΑΡΜΙΛΑ

ΧΙΟΥ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ είναι ό ισχυρότερο;
διερμηνευτής τής ψυχής τοΰ λαού'
έκφρόΖει συναισθηματικά καί διανοη
τικά τή μαία, τό σύνολο, ή ύποτάσσει
τό άτομο στίς γενικότερες άνάγκες κ' ε
πιταγές. Χωρίς νά παραβλέπη τή σύνδε
ση καί τήν έΕάρτηση ένός φυλετικού
συνόλου άπ' τίς παγκόσμιες πολιτιστι
κές τάσεις
καί ροπές, δέν παραλεί
πει νά έκφράση καί νά ύπογραμμίση ό,
τι πιό ίδιάΖον καί πιό ξεχωριστά πρόσω
πικό έχει μιά φυλή, ένα έθνικό σύνο
λο. Είναι, μέ άλλα λόγια, ή Λογοτεχ
νία έκφραση καθαρά έθνική, τόσο πε
ρισσότερο έθνική, όσο περισσότερο κα
τορθώνει νά τονίΖη τά έξέχοντα στοι
χεία πού άπαρτίΖουν τήν ιδιαίτερη έθνι
κή Ζωή μέσα στό παγκόσμιο σύνολο.
Τέτοια λοιπόν, άφοϋ είναι ή Λογοτεχ
νία, δέν μπορεί παρά ν' άποτελή τόν
πιό ισχυρό συνεκτικό κρίκο άνάμεσα
στά διάφορα έπι μέρους τμήματα μιάς
Φυλής καί ν' άποδείχνη, καλύτερα, εν
τονότερα καί βασιμότερα τόν έσωτερικό σύνδεσμο άνάμεσα στά μέλη τής
ίδιας φυλής, στά έπι μέρους τμήματα
τής ίδιας έθνότητας, όσο κι άν πολι
τικοί ή άλλοι λόγοι διατηρούν κρατικά
διαχωρισμένα αύτά τά φυλετικά τμή
ματα.

Η

Περισσότερο άπό
νία, ή 'Ελληνική

κάθε άλλη Λογοτεχ
διατηρεί μόνιμο καί

έντονο τό έθνικό χρώμα. Όπως πολύ
όρθά παρατήρησε κι ό Γάλλος διανοητής ΜάΕ Πώλ Φουσσέ, ή Ελληνική λο
γοτεχνία άπ' τά
άρχαιότατα
χρόνια
παρακολουθεί μέ πάθος τίς διακυμάν
σεις τών πεπρωμένων τής 'Ελληνικής
Φυλής σ' όλα τά στάδια τής ιστορικής
διαδρομής κ’ είναι μιά όένναη προσπά
θεια έθνικής παλιγγενεσίας.
ΈξετάΖοντας ιστορικά τήν
Κυπρια
κή λογοτεχνία βρίσκουμε πώς στή δι
αρροή τών αιώνων δέν είχε ποτέ δικό
της ξεχωριστό ρόλο, άλλά έκανε τήν
παρουσία της μέσα στόν έθνικό Ελλη
νικό ρόλο, σάν άξεχώριστο μέλος τού
όλου έθνικοΰ
οργανισμού. Αντλούσε
τά θέματά της άπ' τίς ίδιες πηγές καί
διοχέτευε τά ρείθρα της στίς ίδιες κοί
τες, πάντοτε κι όχι σέ
μεμονωμένες
περιπτώσεις, έτσι πού νά μή μπορή νά
θεωρηθή τυχαίο τό γεγονός, άλλά άποτέλεσμα τοΰ
άκατάλυτου εσωτερικού
δεσμού. Δέν είναι τυχαίο, λογουχάρη,
τό γεγονός πώς, οί θρησκευτικές γιορ
τές —πρώτη πηγή τής λογοτεχνίας —
είχαν τήν ίδια άρχή καί τίς ίδιες έκδηλώσεις στήν κυρίως Ελλάδα καί στήν
Κύπρο. Απ' τήν 'Ασσυρία (1) δανεί
στηκε ό Εϋμαλπος έκείνος πού μέλπει
ώραία τήν ιδέα τής ίδρυσης τών Έλευσινίων Μυστηρίων' άπ' τήν ίδια πηγή
άντλησε κι ό Κινύρας (πού στά σημιτι

κά Κιννόρ σημαίνει έπίσης Εϋμολπος)
γιά νά ίδρύση στήν Κύπρο τά Μυστήρια
τών Κινυραδών' κΓ ήταν κί' οί δυό αύ
τές μυστηριακές
γιορτές ικαθαρμένες
άπό κάθε χυδαίο στοιχείο τής Ανατο
λής, γιατί, όπως λέει κι ό Πλάτων (2)
«ό,τι περ άν Έλληνες βαρβάρων παραλάβωσι, κάλλιον τούτο είς τέλος άπεργάΖονται»' κΓ ήταν καί τά Έλευσίνια
καί τά Μυστήρια τώνΚινυραδών φρέατα άκατάλυτα τής λυρικής ποίησης, πού
πλημμυροΰσαν
στούς ποιητικούς δια
γωνισμούς μέ θαυμάσιους ύμνους' έτσι,
ό Κινύρας ύμνησε τήν Αφροδίτη, κι
άλλοι ποιητές τής έποχής έκείνης (3)
ύμνησαν τόν Κινύρα, όπως μάς τό βε
βαιώνει ό Πίνδαρος. (4)

Δέν είναι έπίσης τυχαίο τό γεγονός
πώς, ό ίδιος πόλεμος —δεύτερη πηγή
τής λογοτεχνίας —ό Τρωικός, έδωσε τό
θέμα στήν πρώτη έπική ποίηση' οί αίτι
ες κ' οί άρχές του ένέπνευσαν στόν
Κύπριο Στασίνο τά -Κύπρια Έπη» καί
στόν "Ομηρο τήν -Ίλιάδα» καί τήν « Ο
δύσσεια»' θέλει, μάλιστα ό μύθος τό
Στασίνο γαμπρό τοΰ Ομήρου. Κοινότη
τα συγκινήσεων καί
έμπνεύσεων δεί
χνουν καί τά έργα άλλων Κυπρίων συγ
γραφέων, όπως τά « Αργοναυτικά» τοΰ
Κλέωνος τοΰ Κουριέως, πού τά μιμήθηκαν πολλοί Έλλαδικοί, κι άνάμεσα σ’
αύτούς, κατά τόν άρχαίο σχολιαστή, κι

ό ’Απολλώνιος,
πού «παρά Κλέωνος
πάντα μετήνεγκε» στά δικά του «Άργοναυτικά», κι ό ’Αλέξανδρος ό Πάφιος,
ποΰ ιστόρησε τή γέννηση τοϋ Ομήρου.
Μιά αντιπαραβολή έπίσης τών μετακλασσικών
Κυπριακών έπιγραμμάτων
μέ Έλλαδικά έπιγράμματα δείχνει τήν
κοινότητα τών αισθημάτων καί τών έκφραστικών τρόπων. Μεταφράξω δωπέρα τρία τέτοια’ τό πρώτο, άπό άνάγλυφο πού βρέθηκε στούς Γόλγους, (5)
άρχίξει καί τελειώνει μέ χαιρετισμό καί
άναφέρεται στήν έξουσία τών θεών ά
πάνω στά έγκόσμια:
Χαίρετε.
Τρώγε καί πίνε,
βασιλιά, ποτέ δμως
μή γυρεόης δλα νά τάχης — τούς θε
ούς χωρίς νά λογαριάζης. Γιατί δέν εί
ναι δ άνθρωπος τό θείο πού κυβερνάει
μά οί θεοί διευθύνουμε τίς πεθυμιές τοϋ
ανθρώπου. Χαίρετε.
Τό δεύτερο καί τρίτο (6) είναι έπιτύμ6ια, τό ένα άπ’ τήν Άφάνεια (Μεσαορίας), καί τό άλλο άπ’ τό Μάριο (ση
μερινή πόλη τής Χρυσοχοΰς).
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Ώς τρυφερό κλωνάρι έλιας δ άνεμος τδ
σπάει,
έτσι κι έμέ τό Σώσανδρο άπό τό πα
τρικό μου
μ5 έκοψε καί μέ στέίρησεν άπ’ τίς χα
ρές τοΰ γάμου
χωρίζοντάς με δ θεός άπ’ δλους τούς
δικούς μου·
καί τώρα· μές στόν δπνο μου στούς χθόνιους θεούς στέλνω
τέκνων εύχές, κι άλοίμονο, τήν άσπλα
χνη τή μέρα
έλα κι’ έσύ γιά νά βρεθής φίλε μου στήν
κηδεία.
III
Κακότυχος, πού μ’ εδρηκεν δ θάνατος,
διαβάτη·
άλύπητο κι άφίλευτο μέ βλέπεις νά πλα
νιέμαι
στό στόμα τ’ αφιλόξενου, δ δύστυχος,
τοϋ πόντου.
Άφοΰ τής Μοίρας μου έκλωασ τδ μί
το κ’ ή ψυχή μου
τό γλυκό γάμο χάρηκε, δλα πιά τ’ άπαρνιέμαι,
χωρίς καμμιά παρηγοριά ν’ Αφήνω. πα
ρά πένθος
μαραίνει τό θεόδοτο, τό δύστυχο πατέρα,
Εκείνο, πού όνομάξουμε σήμεοα Πνευ
ματικές έπαψές καί άντολλαγές, γινό
ταν άπ’ τά άρχαιότατα χρόνια άνάμε
σα στήν Κύποο καί τόν κύριο Έλλαδικό κορμό. Ό νομοθέτης Σόλων έπισκέπτεται τό νησί σάν φιλοξενούμενος
τοϋ βασιλιά τής Αίπείας Φιλόκυποου,
συνιστδ τόν οικισμό καί τήν οργάνωση
νέας πόλης, τών
Σόλων καί γράφει
κατόπι μιά έλεγεία στό Φιλόκυποο, πού
ένα ώραιότατο έξόστιχό του υάς διασώξειό Πλούταρχος (7) Ό Εύαγόοας
ό Α τής Σαλαμϊνος φιλοξενεί τόν Κόνωνα, βοηθεϊ ήθικά καί ύλικά τήν 'Α
θήνα, όναγνωρίξεται πολίτης της κι ό
άνδριάντας του στήνεται στήν Άγοοά
της καί γράφει ό ’Ισοκράτης τόν «Εύ14

αγόρα» του καί τήν παραίνεση •Πρός
Δημόνικον».
Ετσι σφυρηλατοϋνται πιό
στέρεοι οί άδελφικοί δεσμοί άνάμεσα
σέ όμαίμονες λαούς. Απ' τή μακρινή
γενέτειρά τους, τήν Κύπρο, ξεκινούν
γιά νά παρακολουθήσουν μαθήματα
κοντά στούς πιό γνωστούςφιλοσόφους
τής μεγάλης Πατρίδας καί κατόπι, ώρισμένοι άπ' αύτούς, γίνονται οί ίδιοι
ιδρυτές φιλοσοφικών σχολών στήν Α
θήνα. Ό Ζήνων ό Κιτιεύς (8) (350 —
264 π.Χ.), άφοΰ μαθήτεψε στόν Κρά
τη κι ακούσε κι άλλων διδασκαλίες, έ
γινε ό ιδρυτής τής Στωϊκής φιλοσοφί
ας' ό Εΰδημος, (9) μαθητής τοΰ Πλάτω
να καί στενός φίλος τοϋ 'Αριστοτέλη
(δ’ αιώνας π.Χ.) σκοτώθηκε στόν πό
λεμο ένάντια στις Συρακούσες κ' ύμνή
θηκε άπ’ τόν 'Αριστοτέλη στόν ομώνυ
μο διάλογό του' ό Κλέαρχος (δ’ αιώ
νας π.Χ.) άπ’ τούς Σόλους, (10) πε
ριπατητικός φιλόσοφος, ήταν μαθητής
τοΰ Αριστοτέλη' ό Δημώναξ, (β- αιώ
νας) κυνικός φιλόσοφος (11) φεύγον
τας άπ’ τήν Κύπρο μαθήτεψε στόν Ε
πίκτητο, ’Αγαθόβουλο κ.ά. ΚΓ άντίστρο
φα, ό Άνάξαρχος, 'Αβδηρίτης φιλόσο
φος τής έποχής τοΰ Μ. Αλεξάνδρου,
ήρθε καί δίδαξε στήν Κύπρο.
Ή Κυπριακή λογοτεχνία —είτε πεξογρα
φία είναι είτε ποίηση — βαδίξει πλάι
ηλάι μέ τήν κυρίως Έλλαδική καί κα
τά τή Βυξαντινή ή μεταβυζαντινή έπο
χή. "Ομοια έκκλησιαστική δοκιμιογρα
φία καί ύμνογραφία, όμοια λόγια πα
ραγωγή, όμοια άντίδραση ενάντια στή
λόγια παράδοση μέσω τών χρονογρά
φων, άλλά προπάντων μέσω τών δημο
τικών τραγουδιών.
Καί πρώτα, άς δούμε μέ συντομία τήν
'Εκκλησιαστική φιλολογία. Στήν πεζο
γραφία παρατηρούμε πώς άπό τόν Δ’
αιώνα μ.Χ. άρχίξουν νά διακρίνωνται
στήν Κύπρο έπίσκοποι, πού ή συγγρα
φική τους ικανότητα
άναγνωρίξεται
γενικά. Τέτοιοι είναι ό Έ π ι φ ά ν ί
ο ς, έπίσκοπος Κωνσταντίας (4ος αι
ών) πού κατ' άλλους μέν
γεννήθηκε
στόν Καλοηαναγιώτη, κατ’ άλλους ό
μως έχει τήν καταγωγή άπ’ τήν Παλαι
στίνη, άπ’ όπου ήρθε στήν Κύπρο άπό
παιδάκι. Ό Έπιφάνιος άγωνίστηκε σθε
ναρά ένάντια στις αιρέσεις τών Άρειανών καί τών Γνωστικών κ' έδωσε άΕιόλογα συγγράμματα' άπ’ αύτά μερι
κά είναι ό «Άγκυρωτός», πού έχει αύ
τό τό όνομα, γιατί χρησιμεύει σάν άγ
κυρα στόν πιστό' τό «Πανάριον», δηλα
δή κιβώτιο, πού περιέχει «φάρμακα» ε
νάντια στις 80 αιρέσεις, μεγάλες καί
μικρές, πού τάραξαν τότε τήν ορθόδο
ξη χριστιανική συνείδηση' τό «Περί τών
δώδεκα λίθων τών όντων έν τοίς στολισμοίς τοΰ Άαρών», όπου δίνεται έρμηνεία (τού
ονόματος, τοΰ σχήματος
καί τών ιδιοτήτων τών \12 πολυτίμων
λίθων, πού στόλιξαν τό λογείο τοΰ Αρ
χιερέα τών 'ουδαίων' τό «Περί μέτρων
καί σταθμών» ,πού είναι μιά σειρά άπό
μελέτες γιά τήν 'Αγία Γραφή, τή Γεω
γραφία τής Παλαιστίνης καί τά μέτρα
καί σταθμά πού άναφέρονται στήν Α
γία Γραφή. Στόν Έπιφάνιο άποδίδονται

έπίσης τά έργα «Περί τών «.Αποστό
λων», «Περί τών προβάτων», «Περί τοΰ
άριθμοΰ τών μυστηρίων» «Περί τών 70
Ερμηνευτών», ό «Φυσιολόγος» καί έφτά λόγοι καί ομιλίες.
Στόν 4ο αιώνα έπίσης άναφέρεται ό
Τριφύλλιος ό Φωτολάμπης
έπίσκοπος
Λήδρας, πού διακρινόταν
γιά τή σοφία, τήν άρετή καί τήν εύγλωτ
τία του καί πριν γίνει έπίσκοπος είχε
σπουδάσει «έξασκήσει σάν έπάγγελμα
τά νομικά καί τή ρητορική». Συνέγραψε
πολλά έργα, άπ’ τά όποία σώξεται μό
νο τό « Υπόμνημα εις τάς ώδάς». Ε
πίσης ό έπίσκοπος τής Καρπασίας Φ ί
λών, ποΰγραψε « Υπόμνημα εις τό
Άσμα Ασμάτων» καί ϋμνους.
Στόν 7ο αιώνα άναφέρεται ό Ά γ ι
ός Ιωάννης ό Έ λ ε ή μ ω ν, ποϋγινε έπίσκοπος στήν 'Αλε
ξάνδρεια όπου ίδρυσε πτωχοκομεία, νο
σοκομεία καί μαιευτήρια καί συντηρού
σε, κατά τό βιογράφο του Λεόντιο, κα
θημερινά 7 χιλιάδες φτωχούς. 'Ο Ά
γιος ’Ιωάννης είναι συγγραφέας τιολλών έργων, άνάμεσα στά όποία καί «Ά
κολουθία τού Άγιου Τύχωνος». Στόν
ίδιο αιώνα άνήκει κι ό έπίσκοπος Νεαπόλεως Λ ε ό ν τ ι ο ς, ποΰγραψε
τούς βίους τοΰ Άγιου Ίωάννου τοΰ
Έλεήμονος, όπως είπαμε καί τοΰ άγι
ου Συμεών, λόγους κατά τών Ιουδαί
ων καί άπολογίες ύπέρ τών εικόνων.
Ακολουθεί
κατόπιν μιά περίοδος μα
ρασμού ένεκα τών Αραβικών έπιδρομών καί τής έπακόλουθης κοινωνικής
καί πολιτικής άστάθειας, πού ώδήγησε
καί στις έπαναστάσεις Βυξαντινών δι
οικητών γιά
άπόκτηση άνεξαρτησίας
καί μόνο κατά τόν 12ο αιώνα έμφανίξεται ό Νεόφυτος ό
Έγ
κλειστος (1134 — 1215). Ό
Νεόφυτος
καταγόταν άπ’ τόν Κάτω
Δρΰ, χωριό κοντά στά Λεύκαρα, κι ά
πό τήν ήλικία τών 18 χρονών, άγράμματος ώς τότε, μόνασε στόν Άγιο Χρυ
σόστομο τοΰ Κουτσοβέντη, όπου διδά
χθηκε άνάγνωση καί γραφή καί τά έγκύκλια μαθήματα. Σέ ήλικία 25 έτών
περιηγήθηκε τούς 'Αγίους Τόπους κι
όταν γύρισε, λάξεψε κοντά στό Μελισσόβουνο τής Πάφου τήν πρώτη Έγκλεί
στρα του γιά νά μονάση. Σέ ήλικία 36
έτών χειροτονήθηκε ,’πρεσβύτερος καί
τότε λάξεψε τήν
Ανώτερη Έγκλείστρα, δπου άσκήτευε καί δίδασκε τούς
πολλούς μαθητές του. Απ’ τά πολλά
έργα του σώξονται: ό πρώτος τόμος
άπ’ τούς τρεις τής «Ιερός μου
τών
Πανηγύρεων Δέλτου», τό Πεντηκοστακέφαλον», πού λέγεται έτσι γιατί άποτελεΐται άπό 50 κεφάλαια μέ διδασκα
λίες γιά τό φίλο του, μοναχό τής Μο
νής Χρυσοστόμου,
Ιωάννη, ή Ερμη
νεία στό Άσμα Ασμάτων, μερικά φύλ
λα άπ’ τήν Ερμηνεία τοΰ Έξαημέρου,
τό «Βιβλίον τής Θεοσημίας», ή Ερμη
νεία στούς Ψαλμούς
καί στις Ωδές,
'Εννέα λόγοι σέ
δεσποτικές γιορτές.
«Εύσύνοπτοι έρμηνεϊαι Δεσποτικών Έν
τολών» καί δυό έπιστολές, «Ψυχοφελεϊς καί θείοι κατηχήσεις», ή «Τυπική
Διαθήκη», τρεις λόγοι, ό λόγος «Περί
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τών κατά χώραν Κύπρον σκαιών» καί
μερικά άλλα μικρότερης σημασίας. Τά
έργα τοΰ Νεοφύτου είναι γραμμένα στή
συνήθη έγκυκλοπαιδική γλώσσα, όχι ό
μως ύπερβολικά άρχαΐξουσα καί ι^αρακτιρίξονται άπό πλούτο εικόνων καί πα
ρομοιώσεων καί έπιδεξιώτατους χαρα
κτηρισμούς, καί άπό γλαφυρότητα καί
σαφήνεια, έτσι πού νά μπορή· νά τοΰ
δοθή ή έπωνυμία Χρυσόστομος τής Κύ
πρου. Σάν δείγμα
δίνω έγκώμιά του
στή Θεοτόκο:
«Χχΐρε ή νύμφη τοΰ Πατρός, ή μήτηρ
τοϋ Ιίοΰ καί ή τοϋ Άγιου Πνεύματος
οικία
λελαμπρυσμένη,
ή| καθαρωτάτη
τρυγών, ή προμηνύουαα τό αωτήριον έ
αρ, ή εΰλαλος άηδών ήκελαόοΰαα ύπέρ
ήμων τάς σωτηρίους λιτάς, τό Πανάγιον
Τέμενος τοϋ ύπεραγίου θεού- ή νεοφανής
βαοιλίς, τό κάλλος τής καθαρότητας Θεο
τόκος Παρθένος, τών παρθένων τό κλέος,
δ έμψυχος κρίκος τής άχωρία.του Τριά
δας. Χαΐρε, Δέσποινα Παντάνασσα θεοχαρίτωτε,
τής Έγκλείστρ-ας μου τούτης
σύν τφ πανσέπτφ Σταυρφ τοϋ Ποϋ Σου
άκαθαίρετον φρούριον και τείχος ακρά
δαντου».

Στό 17ο αιώνα άνήκει ό
Ί λ α ρ ί ων Κ α γ ά λ α ς, συγγραφέας δι
αφόρων ύμνων καί έγκυκλοπαιδικών έρ
γων, πού όμως, κατά τόν ίΧάκετ, ρωμαίξουν, είναι ,δηλαδή
έπηρεαομένη
δογματική άπ’ τή Λατινική Εκκλησία.
Στήν άρχαΐξουσα γλώσσα είναι γραμ
μένοι κ’ οί ύμνοι τών Κυπρίων Εκκλη
σιαστικών ύμνογράφων, δπως κι όλων
τών ύμνογράφων τής Ορθοδοξίας. Υ
πάρχει μαρτυρία πώς ό Μέγας Έ π ι
φ ά ν ι ο ς έγραψε ϋμνους, κανένας
όμως δέν σώξεται. Σέ παλιά χειρόγρα
φη φυλλάδα τοΰ Άγιου Εύξιφίου, στόν
Αστρομερίτη,
είχα
δή ϋμνους τοΰ
Φ ί λ ω ν ο ς Καρπασέων, δταν όμως
τήν ξαναξήτησα μετά καιρό είχε γίνει
άφαντη. Άγνωστος ύμνογράφος είχε
συνθέσει κατά μίμηση τών Οίκων τοΰ
Ακαθίστου, ϋμνους στόν Άγιο Όνησίφορο, ναύαρχο μοίρας τοϋ Βυξαντινοΰ
στόλου τοΰ 8ου αιώνα ποΰ καταοτράφηκε άπ’ τήν τρικυμία ένώ αύτός σώ
θηκε στήν Πάφο κι άσκήτεψε κι άγιασε
στήν Άναρίτα. Ακούστε ένα οίκο:
πατέρων χριστή καλλονή καί σεμνόώ πάντων άσκητών κοσμιότης,
της,
Χριστού τάς έντολάς έκρληρών
πώς ύμνήσω τόν σόν βίον, ένδοξε,
μή έχων λόγων δύνχμιν,
άλλ’ δμως σοι θαρρών βοώ σοι:
Χχΐρε λαμπρόν μοναζόντων κλέος,
Χαΐρε πιστών δδηγέ καί φέγγος·
Χ>ΐρε τής Νέχς
Ρώμης τερπνότατων
βλάστημα,
Χχΐρε τής Άναρίτας λαμπτήρ φαεινότατε'
Χχΐρε βτι κατεφρόνησας
τών ρεόντων
καί φθαρτών,
Χαΐρε δτι τά ούράνια συνχγάλλωνται, οΐς
οικεΐςΧαΐρε τών άσθενούντων ήι ύγεία. καί ρώσις,
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Χαΐρε τών άθυμούντων ταχινέ παρακλήτωρ·
Χαΐρε τών έν κινδύνοις ποθεινέ παραστάτα,
Χαΐρε κλεινόν Χριστού οίκητήριον,
Χαΐρε δι’ ού δ θεός έδοξάσθη
Χαΐρε τής Πάφου τό καύχημα.

Άπό τήν έποχή τοΰ Νικηφόρου Φωκά
(10ος αιώνας) ή Κύπρος, δπως
καί
τό ύπόλοιπο
Βυξαντιακό κράτος ήσύχασε άπ’ τίς Αραβικές έπιδρομές, ύπόφερε όμως πολύ άπ' τή βαρειά φο
ρολογία καί τήν έκμετάλλευση, άν δώ
σουμε πίστη σέ άπολογητικό ποίημα τοΰ
Νικόλαου Μουξάλωνος,
πούχε έρθει στήν Κύπρο κ' είχε γίνει
άρχιεπίσκοπος, ίάλλά, άπογοητευμένος
άπ' τήν κατάσταση, παράτησε τό θρό
νο κ' έφυγε (1098). Ό Νεόφυφ υ τ ο ς ό ’Έγκλειστος στιχούργησε έπίσης περιλήψεις κεφαλαίων
τής
Τυπικής
Διαθήκης του (12ος αίων.)
Ό Ί λ α ρ ί ω ν
Κιγάλας (17ος
αιών) έγραψε τά Δοξαστικά στήν Α
κολουθία τοΰ Αποστόλου Βαρνάβα. Ό
Βαραχίας ή Βραχίμης, άπ’ τή
Λευκωσία,
στιχούργησε
άκροστιχίδα
κατ’ άλφόβητο στή Θεοτόκο (17ος αί.),
πού δέν έχει όμως καμμιά λογοτεχνική
άξία καί άρχίξει έτσι:
Αειπάρθενε νύμφη Πχναρχική;
ουρανίων ταγμάτων μοναρχική,
Βάτε ακατάβλητε φωτουργέ;
παράδεισε πάντιμε λογικέ,
Γέφυρα ύδάτων ώκεανοϋ;
ήλιοστάλακτος νύμφη τοΰ ούρανοΰ.
Δέσποινα άνασσα κοσμική;
ουρανών τε και γής τε παντουργική *
Τόν 18ο αιώνα ό Έ φ ρ α ί μ ό
Αθηναίος, πού, έργάοτηκε έπί 19 χρό
νια σάν καθηγητής στήν Κύπρο, έγρα
ψε ιαμβικούς στίχους στήν Παρθένο,
στή Μονή Κύκκου, στιχηρά, δοξαστικά
καί παρακλητικούς κανόνες.
Έπίσης ό Χρύσανθος ό Μελωδός έγραψε στιχηρά καί
κανόνες,
ό Παρθένιο ς, τυπικάρης τής
Κυπριακής Εκκλησίας έγραψε τά έσπέρια, τά άπόστιχα καί τά καθίσματα
τής Ακολουθίας τοΰ Άγιου Τυχικοΰ, ό
αρχιδιάκονος Σωφρόνιος, μαθητής τοΰ
Έφραίμ έγραψε τροπάρια μέσα
στήν
Ακολουθία τού Αποστόλου Βαρνάβα,
ό Αρχιμανδρίτης Κυπριανός,
συγγραφέας τής .Χρονολογικής Ιστορί
ας τής Κύπρου έγραψε τροπάρια πρός
τιμή τοΰ Αγίου Νεοφύτου κι ό Άγιοταφίτης Νεόφυτος Ιερο
μόναχος ό Κύπριος (19ος αί.)
έγραψε μεγαλυνάρια στόν "Αγιο Σάβ
βα, οίκους στόν Πανάγιο Τάφο καί πα
ραινετικό λόγο ατούς
*
προσκυνητές σέ
στίχους
δεκαπεντασύλλαβους, ύμνους
γιά τούς θεοβάδιστους τόπους καί ι
στορία τοΰ ναού τής Άναστάσεως οέ
*
στίχους
ι
Παράλληλα, τήν ίδια έποχή έκδηλωνόταν κ' ή λόγια ποίηση, γιά τήν όποία
θά μιλήσω μέ κάθε δυνατή συντομία:
Ό Γεώργιος Λαπήθης

(14ος αί.), φίλος τού βασιλιά Οΰγου
Δ'
**
έγραψε ποίημα άπό 1501 δεκα
πεντασύλλαβους στίχους, μέ τόν τίτλο
«Στίχοι πολιτικοί αύτοσχέδιοι εις κοι
νήν άκοήν.» όπου βρίσκει κανείς κοινά
παραγγέλματα μέ στόμφο, άντιστρόφως
άνάλογα πρός τή φήμη του ώς σοφού,
χωρίς όμως πραγματική ποίηση:

Άν έθνος τι βαρβαρικόν κατά τής σής
πατρίδας
έπιστρατεϋσαν, απειλή δεινήν αιχμαλω
σίαν,
μή καταπλήξης καί προδφς αϊσχρώς τούς
σοι φιλτάτους
διά δειλίαν καί τροφήν καί μαρακίαν
γνώμης.
Άλλά προθύμως έξιθι καί τούς έχθρούς
συντάμα
και δεΐξον δμμα βλοσυρόν καί θαρσαλ αν φρένα
καί δρμωμα δραστήριον
καί άκάματον
χεΐρα...

Ό ’Ιωάννης Σ ω Ζ ό μ ε
ν ο ς, πού ήταν ένας άπ' τούς ύπερασπιστές τής Λευκωσίας κατά τήν πολιορ
κία της άπ’ τούς Τούρκους, έγραψε ποί
ημα, όπου διηγείται όσα είδε κι ακού
σε κατά τόν
Ένετοτουρκικό πόλεμο
καί θρηνεί τό
θάνατο ένός ανήλικου
κοριτσιού του κ' ένός άλλου μεγαλύτε
ρου, πού κάηκε στό «κάτεργο»
*
Άλλος Ιωάννης Σ ω Ζ ό μ ε
ν ο ς, τοΰ 17ου αιώνα, έγραψε έπι
γράμματα, ύπομνήματα στό «Περί ύ
ψους» τοΰ Λογγίνου καί μετάφρασε στά
Λατινικά έργα τοΰ
Πλάτωνα καί τοΰ,
Κλαύδιου Γαληνού τού Περγαμηνού.
Ό Σολομών Ροδινός
(16ος αί.)έγραψε σέ πεξό καί στίχους
τό πάρσιμο τής Κύπρου άπ’ τούς Τούρ
κους. Ό Σκηπίωνας Γ ο ν έ μ η ς
(17ος αί.), πού σπούδασε
φιλολογία, ρητορική καί φιλοσοφία στή
Ρώμη έγραψε έπιγράΐιματα σέ ήρωϊκό
έξάμετρο.
Ό Μάρκος Δέ Φα
ν ά ρ α ς έγραψε σέ στίχους «Λό
γους διδακτικούς τοΰ πατρός υιόν»,
κ.ά. Ο Κοσμάς ό Κύπρι
ο ς έγραψε στίχους στόν Άγ. Γεώρ
γιο Ό
Ιάκωβος ό Κύπρι
ο ς (18ος αί.) έγραψε έπιγράμματα,
πού, κατά τόν μ. Συκουτρή, μαρτυρού
νε αδεξιότητα, άλλά καί έπίδοση στήν
Ελληνική γλώσσα.
Ή Κύπρος έδωσε
έπίσης τό πρώτο
θρησκευτικό δράμα ή Μυστήριο, τόν «Κύ
κλο τών Παθών», τόν 12ο αιώνα. Ε-ναι
μάλλον σενάριο πού
ύποδείχνει άπό
ποϋ πρέπει νά παρθή κάθε μέρος τοΰ
έργου, δηλ. άπ’ τά Εύαγγέλια, άπ’ τά
Απόκρυφα κι άπό ϋμνους Έγκυκλοπαι
δικούς, καί γράφτηκε άπ' τόν Πρωτο
νοτάριο Κωνσταντίνο τόν Εύτελή, πού
χε σπουδάσει στή Μεγάλη σχολή τής
Νίκαιας, πούταν πρωτεύουσα όΐύτοκρατορίας όταν λατινοκρατιόταν ή Πόλη.
Κατά τήν Βυξαντινή έποχή έχουμε καί
στήν Κύπρο θαυμάσια δείγματα Δημο
τικών τραγουδιών, γιά τά όποια μίλησα
ήδη σέ συνάρτηση μέ τά Δημοτικά τοΰ
ύπόλοιπου Ελληνισμού. Δυό λόγια μο
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νάχα θά προσθέσω: Είναι εκπληκτική ή
άλληλοεΕάρτηση τής ποιητικής παραγω
γής τόπων τόσο απομακρυσμένων άπ’
άλλήλους, όπως τής Θράκης λογουχάρη καί τοϋ Πόντου άπ' τήν Κύπρο, άδιάφορο άν ένα είδος
παρουσιάζεται
πιό έντονα, λόγω τών τυπικών συνθη
κών, στόν ένα 'Ελληνικό χώρο απ' τόν
άλλο. Τά Άκριτικά τραγούδια, λογουχόρη, εμφανίζονται σ' όλα τά μέρη τοΰ
Ελληνισμού, άλλά στήν Κύπρο είναι
πιό έντονη ή παρουσία τους στήν κα
θαρά Βυζαντινή έποχή, ένώ, άντίθετα,
λιγώτερο έντονη είναι ή έρωτική ποίη
ση. Όταν άργότερα ή Κύπρος έπεσε
κάτω άπ' τή Φραγκοκρατία, έκδηλώνεται έντονώτερα ή έρωτική ποίηση καί
ή πατριωτική άτονεϊ, ένώ στήν κυρίως
Ελλάδα μετά τό πέσιμο τοΰ ΒυΖαντίου
κάνει τήν παρουσία της πιό έντονη ή
πατριωτική
ποίηση, πού κορυφώνεται
άργότερα μέ τό
κλέφτικο τραγούδι
Δείγμα έΕαίρετο τής έρωτικής δημοτι
κής ποίησης είναι τό τραγούδι τής Αροδαφνούσας.
Κατά τή
Φραγκοκρατία, ή παραγωγή
στή δημοτική γλώσσα άντιπροσωπεύεται άκόμη α) άπ’ τούς
Α σ ί Ζ ε ς
δηλαδή τή νομοθεσία τής έποχής' 6)
τά Χρονικά τού Μαχαιρά καί
τοΰ Βουστρώνιου' τό χρονικό τοΰ Λεοντίου Μαχαιρά, πού άρχι'Ζει μέ γεγονό
τα πολύ παλαιότερα άπ' τήν έποχή του,
δηλ. άπ' τόν καιρό τής έπίοκεψης τής
Αγίας 'Ελένης στούς 'Αγίους Τόπους
καί , στήν Κύπρο, περιλαμβάνει κυρίως
τά ιστορικά γεγονότα 67 έτών, άπ' τό
1359 ώς στό 1426 καί έχει τόν τίτλο
«Έξήγησις τής
γλυκείας χώρας Κύ
πρου, ή όποία λέγεται Κρόναια τούτέστιν χρονικόν». Ό Μαχαιράς, μολονό
τι στήν υπηρεσία τών Φράγκων Βασι
λιάδων, δέν άρνιέται τήν κακοδιοίκη
σή τους, σάν εύγενής δμως καταφέρε
ται ένάντια στούς «καταραμένους τούς
χωριάτες», ποΰχαν τότε έπαναστατή-1
σει μέ τήν άρχηγία τοΰ Ρήγα 'Αλέξη.
Τό χρονικό τοΰ Γεώργιου Βουστρώνιου
συνεχίΖει έκεϊνο τοΰ Μαχαιρά. γ) τά

Κυπριακά έρωτικά Τρα
γ ο ύδ ι α, γραμμένα άπό άγνωστο
Κύπρο ποιητή, πού πολλά άπ' αύτά εί
ναι σοννέτα, τά πρώτα πού έχει νά πα
ρουσιάσει ή Νεοελληνική Λογοτεχνία,
άπ' τά όποία όμως μερικά είναι μιμή
σεις ή μεταφράσεις άπ' τόν Πετράρχη.
Τά ποιήματα αύτά διακρίνονται γιά τήν
άρτια μορφή τους, τήν πυκνότητα τοΰ
νοήματος καί τήν ήδύτητα καί τρυφε
ρότητα τοΰ αισθήματος' οί εικόνες καί
οί μεταφορές είναι θαυμάσιες καί το
νίζονται περισσότερο άπ' τίς άντιθέοεις;
*Οχ τό <ρό6ο μου χιονίζω
κι δχ τήν πεΟυμιΙ μου άφταίνωνέφος Ιχω άντά. διαβαίνω
■Χία.’, τόν ήλιο δέν βιγλίζω.
κ’ ήτζου σγιδν αναστενάζω
τοϋ βοριά καί νότου μοιάζω
καί καλόν πιόν δέν όλπίζω.
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ΕΤΑ τήν άπελευθέρωση ή κυρίως
Ελλάδα βρίσκεται μπροστά στό δίστρατο τής Καθαρολογικής σχολής
τών Αθηνών καί τής 'Επτανησιακής καί
μολονότι σκλάβα άκόμη ή-Κύποος άντικρύΖει τά ίδια διλήμματα. 'Ακολουθεί
βήμα πρός βήμα τή μητέρα πατρίδα
στή λογοτεχνική
παραγωγή' σκοντά
φτει έκείνη, σκοντάφτει κΓ αύτή' βρί
σκει τά πόδια της έκείνη, τά βρίσκει
κι αύτή' τραγουδούν μαΖί, κλαϊνε μα
Ζί, συγκινοΰνται κ' ένθουσιάΖονται, μα
Ζί, άγωνίΖονται μαΖί γιά νά φτάσουμε
στή σύγχρονη έποχή, πού ό Κυπριώτης βρίσκει
τήν πλήρωσή του όταν
κατορθώνη νά Ζή στό έλεύθερο 'Ελ
ληνικό έδαφος. Κυπριώτες λογοτέχνες,
πού έγκαταστάθηκαν στήν 'Αθήνα πή
ραν ξεχωριστή θέση στή Νεοελληνική
Γραμματολογία.
Τό έθνικό
κέντρο
πλάτυνε τή σκέψη τους καί καλλιέρ
γησε
άποτελεσματικά τή ψυχή τους,
άμέσως μετά τό μεταφύτεμά τους κά
τω άπ' τό φυσικό φυλετικό κλίμα. Βέ
βαια, 'Ελληνικό ήταν τό κλ;μα καί δωπέρα, άλλά
νοθεμένο άπ' τούς κα
πνούς καί τ'ις αναθυμιάσεις τών πνευ
ματικών τελμάτων, πού δημιούργησε ή
σκλαβιά. 'Ιδού μερικά άπό τά παλαιό
τερα ονόματα:
Όνούφριος Ίααονίδης, Γεώργιος Φραγκούδης, Γ. Σαριπολος, Αχιλλεύς καί "Αδωνις Κύρου.
'Εμάς όμως μάς ένδιαφέρουνε κυρίως
τά σύγχρονα καί σ’ αύτά θά σταμα
τήσω λιγάκι, άφοΰ σάς παρακαλέσω
νά μέ συγχωρήσετε πού σάς κούρα
σα. "Αλλωστε, τό φταίξιμο δέν είναι
άπόλυτα δικό μου, άφοΰ πολλές σημειώ
σεις μου τίς ένώνω σ' ένα άρθρο:
Ό ΜελήςΝικολαΐδης
πού γεννήθηκε στή Λάρνακα τό 1898,
άρχισε ' νεώτατος τήν
πνευματική
του σταδιοδρομία στήν Κύπρο μέ
τήν
έφημερίδα
«Ή χ ώ τής
Κύ
πρου»' πού τήν έΕέδιδε καί τήν διαύθυνε
όκτό χρόνια (1913 — 1921).
Σ' αύτή τήν έφημερίδα, πού μαΖί μέ
τόν έντονο έθνικό χαρακτήρα της, εί
χε καί Ζωηρή πνευματική
άτμόσφσιρα, παρουσίασε τούς πιό Ζωντανούς
καϊ άξιους Κυπρίους λογοτέχνες τής
έποχής, δπως καί τά πρώτα δικά του
λογοτεχνικά
έπιτεύγματα (διηγήματα
καί μιά νουβέλλα),
Στήν
'Αθήνα, δπου
έγκαταστάθηκε
τό 1925, παρουσιάστηκε στόν λογοτε
χνικό διαγωνισμό τής «Νέας Εστίας»
τοΰ 1928, όπου τό διήγημά του «Ή
Καταδικασμένη» πήρε τό δεύτερο βρα
βείο. (Τό πρώτο βραβείο δόθηκε στόν
'Αλέξανδρο
Βείνόγλου κοί τό τρίτο
στόν Ήλία ΒενέΖη).
Τό 1936 ίδρυσε τό γραφείο Πνευ
ματικών
'Υπηρεσιών, πού έργάστηκε
συστηματικά καί ικανοποιητικά γιά τή
διάδοση τοΰ έλληνικοΰ βιβλίου, καί λίγο
άργότερα
έξέδωσε καϊ διηύθυνε τό
περιοδικό «Πνευματική Ζωή», πού, μέ
μιάν άναγκαστική διακοπή (δταν είχε
έκτοπισθή κατά τήν κατοχή στή Λεβαδειά), έΖησε . οκτώ χρόνια 1936 — 41

Μ

καί 1942 — 1944 μέ άξιόλογη κυκλο
φορία καί μέ σημαντική έπίδραση στήν
πνευματική Ζωή τοΰ τόπου.

Παράλληλα, πρόσφερε ύπηοεσίες σάν
Γεν. Γραμματέας τής Εταιρείας 'Ελ
λήνων Λογοτεχνών, καθώς καί σ' άλ
λες θέσεις.
Κατά τήν
διάρκεια τοΰ άπελευθεοωτικοΰ Κυπριακού άγώνα πρόσφερε ά
πό τήν άρχή τις ύπηρεσίες του σάν
Έθναρχικός Σύμβουλος καί μέλος τής
Πανελληνίου
'Επιτροπής Αύτοδιαθέσεως Κύπρου. Τύπωσε τά άκόλουθα βι
βλία:
1) «Τό κλεισμένο σπίτι», μυθιστόρημα
(1928), ποΰναι μιά πραγματική καλ
λιτεχνική δημιουργία,
άνετη, πολιτι
σμένη καί πρωτότυπη.
2) «Δυό άσποα, γυμνά χέρια», διη
γήματα (1929). γεμάτα άλήθεια καί
πνοή. 3) «Ό άνθρωπος πού πούλησε τή
γυναίκα του»,
μυθιστόρημα (1934),
ένα έργο ρεαλιστικό,
χωρίς νά τοΰ
λείπουν
καί σελίδες έκλεκτοΰ λυρι
σμού. 4) «Άσμα ’Ασμάτων», διηγήματα
(1937), πού
τά διακρίνει ξεχωριστή
χάρη καί λεπτότητα.
5) «Γιά λίγη Ζωή», διηγήματα (1944),
όπου ό ρεαλισμός τοϋ συγγραφέα ο
λοκληρώνεται στό δράμα των.
6) «Κυπριανός ό Μάγος», ιστορικό
άφήγημα
(1948),
μέ
θρησκευτική
πνοή. 7) «Τω καιρώ έκείνω», διηγήματα,
1962, θρησκευτικής έμπνευσης.
8) «Συνέσιος ό Κυπραίος», μέ θρη
σκευτικό έπίσης
περιεχόμενο. Σχετι
κά μέ τό λογοτεχνικό του έργο γρά
φτηκαν πολλές καί εύμενεϊς κριτικές
καί μάλιστα κι άπό δύσκολους κριτι
κούς σάν τό Φώτο Πολίτη.

Τό 1943 παίχτηκε άπό τόν «Έλεύθε
ρο Καλλιτεχνικό Οργανισμό» τής Κα
τερίνας Άνδρεάδη
τό θεατρικό του
έργο «Ένώ δέν τοϋλειπε τίποτε» (έμπνευσμένο άπό τό όμώνυμο διήγημά
του), τής συλλογής «Δυό άσπρα γυ
μνά χέρια» καί τό 1962, στόν πρώτο
κρατικό διαγωνισμό θεάτρου, διακρίθηκε τό θεατρικό του έργο «Στις ό
χθες τοΰ Όρόντη» (έμπνευσμένο ά
πό τό άφήγημά του «Κυπριανός ό Μά
γος»),
Ό Λουκής 'Ακρίτας πού γεννή
θηκε στό Μόρφου τό 1909, στό πρώ
το του βιβλίο «Νέος μέ καλάς συστά
σεις» (1935) δίνει μέ πολλή έπιτυχία καί μέ ρεαλισμό τό δράμα τού νέ
ου πού ύποφέρει ώσπου νά βρή κά
ποια θεσούλα γιά νά Ζήση' στόν «Κάμ
πο» (1936), ό
ρεαλισμός ώριμάΖει
καί δίνει ένα πλατύτερο μυθιστόρημα,
δπου έμφανίΖεται σ' όλη της τήν έκ
ταση ή τραγωδία τοΰ Κύπριου άγρότη' τά μυθιστορήματα «'Αρματωμένοι»
καί τό δράμα «"Ομηροι» είναι ρωμα
λέα έργα έθνικοΰ
περιεχομένου. Ό
'Ακρίτας έχει γράψει έπίσης άρκετά
σύντομα διηγήματα.

Ό A ί μ ί λ ι ο ς X ο υ ρ μ ο ύ Ζ ι-ο ς, πού
γεννήθηκε στή Λεμεσό τό 1902 ύπήρξε
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διαπρεπής δημοσιογράφος γιά πολλά
χρόνια'εΐναι
όξυνούστατος
κριτικός
κΓ έχει
γράψει τό έργο «Ό Παλαμάς καί ή έποχή του». Έχει κάνει
έπίσης μεταφράσεις ξένων λογοτεχνι
κών έργων,
μέ τό ψευδώνυμο Αντρέας Ζευγάς.

βιβλίο, μολονότι
μιά τελευταία του
συλλογή βραβεύθηκε καί στό διαγωνι
σμό τών
«Κυπριακών
Γραμμάτων».
Παραδοσιακά
τά ποιήματά του στήν
άρχή, μέ γλυκειά νοσταλγία καί πά
θος, έγιναν
κατόπι διανοητικώτερα,

χωρίς όμως νά χάσουν άπ' τό λυρικό
παλμό τους. Στά τελευταία χρόνια ό
Κριναίος χρησιμοποιεί
άποκλειστικά
τόν έλεύθερο στίχο.

Ό Γιάγκος Π ι ε ρ ί δ η ς, γέννημα
τού 1897, άρχισε τό λογοτεχνικό του
στάδιο άπ' τήν Αλεξάντρεια, άπ' όπου
έγκαταστάθηκε τό 1933 στήν Αθήνα
κ·' ύπηρέτησε ώς βιβλιοθηκάριος στό
Ύπουργ. Εξωτερικών. Στήν
Αλεξάν
δρεια έξέδωσε τά
πρώτα του βιβλία
«Ένας ξένος» (1927) καί «Οί Σωτήρες» (1929). Στήν Αθήνα συνέχισε τό
γράψιμο κι' έξέδωσε πολλά ’λογοτεχνι
κά έργα.

Στήν Αθήνα Ζή άπό τό 1959 κι ό
Νίκος
Κρανιδιώτης, ποιητής
καί διηγηματογράφος άπ' τούς πιό ξε
χωριστούς. Ή ποίησή του έχει κλασ
σική λιτότητα,
πηγαία έμπνευση καί
μιά έντελώς
ιδιαίτερη γοητεία, πού
πηγάΖει άπ' τήν ειλικρίνεια τών συγ
κινήσεων. Τά διηγήματά του είναι ύ-

Ή διήγηση τοΰ Πιερίδη είναι στέρεα,
λιτή καί καλαίσθητη κι' οί ήρωές του
άληθινοί άνθρωποι πού σηκώνουν τό
βάρος τής ταραγμένης σύγχρονης έ
ποχής πότε καρτερικά καί πότε μέ πι
κρία, άλλά πάντα μέ άξιοπρέπεια.

ποδείγματα καλλ εργημένου ύφους, άριστοχρατικοΰ
μπορώ νά πώ, ήρεμου
καί χωρίς έκΖητήοεις καί χαρακτηρί
ζονται άπό άλήθεια, Ζωντάνια καί βαθειά ψυχολογία καταστάσεων καί προ
σώπων.

Ό Παντελής Μπίστης γεννή
θηκε στήν "Ανδρο τό 1912 κ' έγκατα
στάθηκε μέ τήν οίκογένειά του στήν
Κύπρο όπου έΖησε, σπούδασε κ' έδρασε
ώς τό 1950, πού έξορίστηκε άπ' τήν
άποικιακή
κυβέρνηση σάν άνεπιθύμητος ξένος ύπήκοος. Έξέδωσε τό «Τα
ξίδι στήν Ελλάδα», πού είναι Ζωντανές
περιγραφές
άπό διάφορα μέρη τής
Ελλάδας πού έπισκέφθηκε στά 1936.
(Τό βιβλίο αύτό κρίθηκε εύνοϊκά άπό
τήν Ελληνική, τήν Κυπριακή καί τήν
ξένη κριτική).

'Από τήν Αθήνα άρχισε τήν πραγμα
τική ποιητική του έργασία κι ό Τ ε ΰκρος Α ν θ ί α ς πού γεννήθηκε στήν
Μοντέα τό 1903
πέθανε πέρυσι στό
Λονδίνο. Τό πρώτο του βιβλίο πού έ
δειχνε τήν ποιητική του φλέβα «Λου
λούδια τής
άγάπης» τυπώθηκε στήν
Κύπρο, άλλά έμεινε μέ τά «Σφυρίγμα
τα τοΰ άλήτη» καί τό «"Αγιε Σατάν,
έλέησόν με», πού έκδόθηκαν στήν 'Α
θήνα, πού τόν έπέβαλαν. Είχε Ζωηρό
αύθορμητισμό καί πλούσια έμπνευση καί

«Τό Ελληνικό
φυλαχτό» είναι κομψό
βιβλιαράκι πού
μοιράστηκε
δωρεάν
στήν Κύπρο σέ δεκάδες
χιλιάδες
αντίτυπα καί στόν
Ελληνικό στρα
τό' έδώ ό κ. Μπίστης έκφράΖει τό σπα
ραγμό κάθε έλληνικής ψυχής καί άπευθύνει
έκκληση πρός όλους τούς
"Ελληνες οπουδήποτε τής γής νά όμονοήσουν.

'Από τό Ραδιοφωνικό Σταθμό 'Αθη
νών ό κ. Μπίστης έκανε πλήθος όμιλιών, πάρα πολλές άπ' τίς όποιες άναφέρονται στήν Κύπρο καί στόν άγώνα της.
Στήν Κύπρο έΕέδιδε έπίσης τή δεκα
πενθήμερη πολιτική, κοινωνική, πνευ
ματική καί έθνική έπιθεώρηση « Αγω
νιστής». 'Έγραφε γιά χρόνια χρονο
γραφήματα στίς έφημερίδες «Ελευθε
ρία», «Νέος Κυπριακός Φύλαξ» καί ή
ταν ό χρονογράφος τής έφημερίδας
«'Έθνος», τής όποιας άργότερα άνάλαβε τή διεύθυνση.

"Ενας αξιόλογος
Κύπριος
ποιητής,
πού »Ζή στήν 'Αθήνα κ' έργάΖεται ώς
δημοσιογράφος
είναι
ό Παύλος
Κ ρ ιΐν α ϊ ο ς
Μ ι χ α η λ ί δ η ς.
Γεν
νήθηκε
στή Λευκωσία τό 1900 καί
βρέθηκε στή Μέση 'Ανατολή, όταν ξέ
σπασε ό διχασμός, κατά τήν διάρκεια
τοΰ Β’ παγκοσμίου πολέμου. Στήν Ελ
λάδα δημοσίεψε πολλά ποιήματά του σέ
περιοδικά, χωρίς ώς σήμερα νά τυπώση
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στιχουργοΰσε μέ άνεση, πράγμα δμως
πού τόν έβλαψε γιατί βιομηχανοποίησε
τήν τέχνη, ιδιαιτέρως όταν τήν έβα
λε στήν ύπηοεσία τής κοινωνικής του
ιδεολογίας. Βέβαια καί μέσα στά με
ταγενέστερό του βιβλία έχει άξιόλογα
λυρικά κομμάτια, άλλά σάν σύνολο ύστερούν άπ' τά δυό πρώτα. Ό 'Αν
θίας έγραψε έπίσης χρονογραφήματα
καί διηγήματα, άπ' τά όποία ΕεχωρίΖω τή νουβέλλα «Μπλάκ Μαρία».

Κύπριοι λογοτέχνες
ποϋΖησαν κ' έ
δρασαν στήν Αίγυπτο ήταν: ό πεΖογράφος Νίκος Νικολαίδης, πού
γεννήθηκε τό 1884 καί πέθανε τό
1956. Στά έργα του ό Νίκος Νικολαίδης άνατέμνει καί μελετά τόν άν
θρωπο βαθιά- προσέχει δλες τίς έκδηλώσεις του στή Ζωή' Ζυμώνεται μα
Ζί του, παθιάΖει
μαΖί του, χαίρεται
μαΖί του, μολονότι σπάνια αύτό τό
τελευταίο. Τό
πρώτο του έργο ήταν
τό λυρικό
δράμα «ΓαλάΖιο
βιβλίο»
(1919). Τά πρώτα «Διηγήματά » του
τυπώθηκαν τό 1921 στήν Κύπρο καί
προοιώνιΖαν
τήν κατοπινή του έξέλιΕη «Ό Σκέλεθρας κι άλλα διηγήμα
τα βγήκαν τό 1924 κ' είναι γεμάτα
άγωνία, πόνο, ψυχική ένταση καί σαρ
κασμό. 'Ακολούθησε ό τρίτος τόμος
διηγημάτων
«Ή καλή συντρόφισσα»
καί τό ρομάνΖο
«Στραβόξυλο».
Οί
«'Ανθρώπινες
καί
"Ανθινες
Ζωές»
καί τό «Βιβλίο
τοΰ Μοναχού», που

έμπνεύσθηκε άπ' τό Σινά έχουν πολλή
ποίηση. Τό «Πέρα άπ' τό καλό καί τό
κακό» καί ό «Χρυσός μύθος», είναι
πιό ώριμα σέ περιεχόμενο καί σέ στύλ.
Ή Μαρίκα Ρουσιά πού γεννήθη
κε τό 1909 καί πέθανε τό 1967 έδω
σε τά βιβλία «Τά γράμματα τής άδελφής τοΰ στρατιώτη» (1942), « Ο Ιένος» (1951) καί «Κύπρος» (1956),
έμπνευσμένο άπ' τό Σινά όπου έχουν
πολλήν άγάπη καί πάθος άπό τόν άγώνα
τής πατρίδας.
Ποιητής έξαιρετικός πού έΖησε στήν
'Αλεξάντρεια είναι ό Γλαύκος Α
λί θέρο ηε.
Τύπωσε πλείστες συλ
λογές καί ένώ στήν άρχή άκολουθοΰσε τήν
παράδοση
τελευταία έδωσε
ποιήματα σέ καινούργιες τεχνοτροπίες,
διανοητικώτερα,
φιλοσοφικώτερα, μέ
βάθος, ρωμαλεότητα καί έντονη ποιη
τική ούσία.
Στήν Κύπρο σήμερα,
άπάνω στ' άχνάρια τής Έλλαδικής
τέχνης βαδίΖουν πολλοί ποιητές καί πεΖογράφοι.

Ό Κύπρος Χρυσάνθης άσχολήθηκε μέ τήν ποίηση, τήν πεΖογραφία
καί τό θέατρο, έγραψε έπιοτημονικές
μελέτες, δούλεψε τή λαογραφία κ' έ
κανε μεταφράσεις άπ' τά 'Αγγλικά και
Ισπανικά.
Ό Παύλος Βαλδασερίδ η ς άπ' τή Λάρνακα, έγραψε ποιη
τικά βιβλία στά Γαλλικά καί Ελληνικά,
μυθιστορήματα έπίσης καί έκανε μετα
φράσεις, άπ' τόν Πλάτωνα καί ολόκλη
ρο τόν Όμηρο.
Ο Κώστας Μάντης (γεν.
1912) έκανε τή συμβολή του τόσο στήν
ποίηση μέ τίς ώραίες «Στιγμές» του, ό
σο καί στήν πεΖογραφία, καί συνεχίΖει..
Ό Ανδρέας Γεωργιάδης
Κυπρολέων
είναι ένας πολύ δυναμικός πεΖογράφος.

Ό Λευτέρης Γιαννίδης έδωσε γλυκύ
τατα τραγούδια (τά «Βήματα στήν "Αμ
μο») καθώς κΓ ό Γεώργιος Μαρκίδης,
ποϋγραψε καί τό δίτομο πεΖό «Στοχα
σμοί καί
σημειώματα» κι ό Κώστας

Μαρκίδης πού μάς έδωσε τή λυρική
συλλογή «Ένα παραμύθι». Στή Λεμε
σό Ζοΰν καί δημιουργούν σήμερα μ' έντατική έργασία οί ποιητές Λώρος ΦαντάΖης, Πυθαγόρας Δρουσιώτης καί 'Αν
δρέας Παστελάς κΓ ή Πίτσα ΓαλάΖη.
Στήν Αμμόχωστο ό πεΖογράφος Φ. χατΖησωτηρίου.
Στήν Πάφο οί ποιητές
Σοφοκλής
ΛαΖάρου καί Αντωνάκης
Σωτηριάδης κι άπ' τούς μή Ζώντες ό
έπαναστασιακός Χριστόδουλος Γαλατόπουλος. Στή Λευκωσία οί Μόνος Κράλης, Παντελής
Μηχανικός, Θεοκλής
Κουγιάλης,
Σπΰρος
Παπαγεωργίου,
Πάνας · Ίωαννίδης, ή τρυφεροτάτη Νί
κη Λαδάκη
Φιλίππου, ό "Ανθος Λυκαύγης κι ί οί πεΖογράφοι Ήβη Μελεάγρου, Τάσος Στεφανίδης καί Κώστας
Λαβίθης πού έγραψαν καί ποιήματα κ.ά.
Στήν Αμμόχωστο Ζοΰσαν έπίσης ό ποι
ητής Παύλος Μεράνος κι ό ποιητής καί
πεΖογράφος Νίκος Βραχίμης.
Γιά τούς διαλεχτούς μας ποιητές
έ-
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χουν εΐπωθή τόσα πολλά ώστε νά περιττεύη ν’ άσχοληθώ μαΖί touc τώρα.
'Απ’ ότι είπαμε τροχάδην, γίνεται, πι
στεύω, άντιληπτό, πώς ό 'Ελληνικός
Λόγους δουλεύεται άπ’ τούς Κυπρίους
παράλληλα μέ τούς Έλλαδίτες, τόσο
μέσα στό νησί μας όσο κι’ έΕω άπ' αύ
τό μέ λαμπρή έπιτυχία.
Καί δέν ύπάρχει
άμφιβολία πώς άπαλλαγμένοι τώρα οί λογοτέχνες μας
άπ' τά δεσμό τής σκλαβιάς θά βαδί
σουν μέ περισσότερη άνεση στόν έθνικό λογοτεχνικό χώρο καί θά δημιουρ
γήσουν έργα μέ άνώτερη άκόμη πνοή
καί ζωντάνια.
Στήν πολιτιστική άνέλιΕη τής Κύπρου

μεγάλη συμβολή κάνουν μέ τή συστη
ματική έργασία τους
ό « Ελληνικός
Πνευματικός
Όμιλος
Κύπρου», τής
Λευκωσίας, ύπό τήν προεδρία τοΰ άκούραστου πνευματικού ήγέτη καί Υ
πουργού Παιδείας Δρος Κωνσταντίνου
Σπυριδάκι, ό «Επιστημονικός καί Φι
λολογικός Σύλλογος Αμμοχώστου» οί
Πνευματικοί "Ομιλοι Λεμεσού, Λάρνα
κας καί Πάφου καί ή « Εθνική Εται
ρία Ελλήνων
Λογοτεχνών
Κύπρου.
Λογοτεχνικά περιοδικά τοΰ νησιού εί
ναι ή «Πνευματική Κύπρος», τά «Κυ
πριακά Χρονικά», ή «Έπιθεώρηση Λό
γου καί Τέχνης» καί τό περιοδικό τών
νέων «Κρίκος».

ΑΝΤΗΣ ΠΕΡΝΑΡΗΣ
(1) Πχυσζνίοο ’Αττικά XI — X Π.
(2) Πλάτωνος Έπινομίς X, Ε.
(3) Πζνέμορφη
κοιτίδα τών Πιερίδων
Μουσών δνομάζει δ Εύριπίδης τήν Πά
φο σ’ ένα χορικό του (Βάκχαι 402 κ.κ.)
«Καλλιστευομένα
Πιερία
μοϋσειος έ
δρα».
(4) Κελαδέοντι μέν Χίΐφί Κινάρων πολλάκις φαμαι Κυπρίων (Πίνδ. Πυθ. β'
13).
(5) Σχκερ — Σκημοαίζερ
685. Κοίτα «Διαλέξεις
περί τής Κυ
πριακής
Ποιήσεως»
Συλλόγου «Κινά
ρας,» Πάφου· διάλεξη τοδ Δρος Κ. Σπυριδάκι, γιά τήν αρχαία Κυπριακή ποίη
ση.
(6) I. Κ. Περιστιάνη
«'Ιστορία τών
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'Ελληνικών Γραμμάτων έν Κύπρφ», σελ.
13—14.
(7) Νδν δέ, σΰ μέν Σολίοισι πολΰν χρό
νον ένΜδ’ ανάσσων
τήνδε πόλιν ναίοις καί γένος ύ,ιέτερον
αύτάρ έμέ ξύν νηΐ θοή κλενής άπό νή
σου
άσκληθή πέμπος Κύπρις ίοστέφανος·
οίκισμφ δ’ έπί
τφδε χάριν καί κδδος
όπάζοι
έσθλόν καί νόστον πατρίδ’ είς ί^ιετέΚαϊ ή μετάφρασις :
ρην.
έσύ τών Σόλιων
πολλά χρόνια,
τήν πόλη είθε νά χαίρεσαι μαζί μέ τή
γενιά σουΚαί τώρα, βασιλιάς

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

κ’ έμέ, ή

μενεξεδόστεφη γερό άς μέ
στείλη ή Κάπρις
μακριά άπ’ τό ένδοξο νησί μέ τό γορ
γό καράβι"
κι ας μοΰ χαρίση γι’ άιμοιβή ποΰστηοα
αύτή τήν πόλη
φήμη άγαθή καί γυρισμό στόν έδικό
μα·ς τόπο.
I

Πλουτάρχου Σόλων X I
Βεργκ Άποσπ. Λυρικ. 19
(8) Διογένους Λαερτίου «Βίοι φιλοσό
φων», — Δρος Κ. Σπυριδάκι «Ζήνων δ
Κιτιεός»,
Διαλέξεις Συλλόγου «Κινά
ρας», Πάφος 1937.—
(9) Κ. Δ. Γεωργοάλη, «Ζήνων δ Κιτιεύς καί Εάδημος δ Κύπριος», «Νέα 'Ε
στία», Χριστούγεννα 1954.
(10) ’Αθηναίου
«Δειπνοσοφισταί», Α
10 κ.ϊ.
(11) Κλεάνθη
Γεωργιάδη «Δημώναξ,
Κύπριος Κυνικός φιλόσοφος», Διαλέξεις
Συλλόγου
«Κινύρας» Πάφου «Περί τών
κορυφαίων Κυπρίων φιλοσόφων καί πεζογρ-άφων».— Λουκανοδ «Δημώναξ»’ δ
που άναφέρεται καί Κύπριος Περιπατη
τικός φιλόσοφος, δ Ρουφΐνος.
* Λοΐζου Φιλίππου: Ή ’Εκκλησιαστική
Ποίηση τής Κύπρου. Διαλέξεις Συλλό
γου «Κινύρας» Πάφου περί τών Κυπρί
ων πεζογράφων καί ποιητών».
* ’Ανέκδοτο χειρόγραφο 277 καί 31 τής
Βιβλιοθήκης τοδ Παναγίου Τάφου κατά
Λοϊζο Φιλίππου (δπως και πιό πριν).
* Κ. Σάθα: «Νεοελληνική Φιλολογία».

ΤΕΧΝΗ

πεζό Τραγούδι
ΕΙΚΟΝΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΙΘΑΡΑ ήταν πλαγιασμένη πάναν σ’ ενα χα
μηλό καναπέ. «Τρέμω σάν τής κόρδας σου τόν
παλμό τήν ώρα που σ’ αγκαλιάζω»,—είπα. Τό
όργανο δέν άποκρίθηκε. ’Ετούτο θά σοΰ μιλή
σει δταν τό πιάσεις, καί τό σφίξεις δυνατά μετά διό
σου χέρια. Και τότες, τής κιθάρας ή ψυχή θά σέ κα
νακίσει στό σημάδι, που δέν είναι μπορετό νά σέ κα
νακίσει, ούτε δ λόγος ούτε και χέρι ανθρώπου. Τής
κιθάρας ή γλώσσα και τό χάδι, μιλάει και αγγίζει
στά πιό ευγενικά συναιστήματα. Ξαλαφρώνει τήν πετροκάρδιση· ξεξυπνά τήν αναίσθητη καρδιά" όμπρός
σου φτερουγάει—παιδική χορωδία—ή καλ,ωσύνη. ’Α
πόψε δμως, κιθάρα καί άνθρωπος, σώπασαν. Είναι
τέτοιες οί στιγμές ποΰ περνούνε· σιωπηλές· και γιά
τούτο, αναστέναξα μονάχα άνοίγοντας τής κιθάρας
τό σχήμα. Τό σχήμα της! Τό ξύλινο σχήμα ποΰ εΐναι
ανώτερο" πιό μεγάλο άπό πολλών άνθρώπων τό σχή
μα.
II
ΤΣΙΑΣΤΗΚΕ γιά νά σώσει. Αύτό θά πει αν
θρωπιά: Νά προσφέρεσαΐ" μά άπονήρευτος κα
θώς είσαι, θά πλερώσεις κατόπι· θά μαρτυρήσεις
πόνου στής καλωσύνης τό βωμό. Κάνεις γεφύρι
τήν ψυχή σου, περνούν άπό πάνου σου—οί ταπεινοί
για τόν δχτο τής χαράς, κι’ άμέσως θά μεταμορφω
θούν, "Ταινες.
III
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ΙΜΑΙ ξεκούραστος. Περπατώ) μέσα σ’ ένα απέ
ραντο λιόφυτο ποΰμοιαζε μέ δάσος. Καθώς προσ
περνούσα κάτ’ άπό τά δέντρα, τρόμαζαν στό πέ
ρασμά μου τά πουλιά, ξιππάζσυμουν κι’ έγώ μαζί
τους. Ή καρδιά μου γίνηκε σήμερα πιό μικρή άπό
τού πουλιού τήν καρδιά. "Ενα γυμνό πουλάκι κατραΨάχνω τ’ άψήλου μέ τή ματιά μου. Διακρίνω άνάμε
σα στήν πυκνή φυλλωσιά μια μικρή μπάλα άπό χορκύλησε άπ’ τή φωλιά του. κι’ έπεσε μπρος στά πόδια
μου. ’’Ετρεμε! Τό ζεσταίνω μεσ’ στις χούφτες μου.
τάρι. Βάνω στόν κόρφο μου τό άμάλλιαστο πουλάκι,
σκαλώνω. Μέσα στή φωλιά ήταν κουλουριασμένος έ
νας μικρός κίτρινος δφις.

Ε

IV
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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ΚΥΡΙΤΣΗ:

ΚΙΝΗΣΙ
■ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

ΝΑΜΝΗΣΗ τοΰ Χτές δέ χορταίνει τήν πεθυμιά.
Τή ζωή δέν τηνε χορταίνει τό δνειρο. Ή ζωή
άποζητά, Ζωή.

Α

V
ΙΑ θλίψη δλο παράπονο καί καιμιό μοΰ πιλατεύει
τή ψυχή- Ένα θροφαντό πεταλωμένο φαρί, αχα
λίνωτο, χλιμιντρίζει—τρέχοντας μέ καλπασμό μέ
σα στό μυαλό μου, διαγουμίζοντας τίς αιστήσεις.
Αίγο παρακάτω άπό τήν πόρτα τοΰ σπιτιού μου, ή
Πολιτεία μουγκρίζει στήν κίνηση. Δέ βγήκα. Νά
πάω. ποϋ; Ποιόν θά συναντήσω ποΰ θα,χει τή δύνα
μη νά μέ καταλάβει! Δέν μισώ τόν άνθρωπο- μά φτά
νουν κάποιες στιγμές στή μοναξιά μου. πού θά τά
βάζω μέ τόν πλανήτη ολόκληρο, γιατί δέ λένε να
μπροσπεράσονν. Εΐναι οί στιγμές ποΰ μεταμορφώνσυμαι. σατανάς, γιά νά τίς άντιμετωπίσω. Είναι οί έ
ξαλλες ώρες ποΰ θά πιάσω παλαίστρα μέ τόν έαυτό
μοί», γιά νά βγάλω άπό μέθα μου τό ναρκωμένο στοι
χειό, καί νά τό συντρίψω, γιατί τό ξεναρκώνει κάθε
τόσο ένας άκατανίκητος ζωντανός βραχνάς, δταν θά
βρει τήν ψυχή μου ξαρμάτωτη. ’Απόψε ξαναρκώθηκε. Μάχουμαι! Τά όοάματα τής άρετής μ’ έχουν έγκαταλείψει. ’Απόψε ζώ έντονα τίς σκηνές τής άπόγνωσης, ’δίες μ’ εκείνες ποΰ έζησα» κάποτες μέσα σ’
ένα σκοτεινό πύργο, κατοικηιιένο άπό στοιχειά. Μέ
συνεπαίρνει έναο ίλιγγος φοβερός. Θά μέ κατεβάσει
στά μισά τής κόλασης, καί θ’ άνεβαίνω κατόπι κρε
μασμένος στά απαίσια ποδάρια μιάς πελώριας νυχτε
ρίδας. ποΰ θά μέ άμολύσει άπό τ’ άψήλου, γιά νά πέ
σω μέ πάταγο στόν τόπο ποΰ κάθουμαι τώρα. Βλα
στήμησα τή ζωή. Βλαστημώ τό ριζικό. Βλαστημώ
τήν ώρα ποΰ κσιλοπονοΰσε μιά γυναίκα, κι’ έγώ πνίγουμουν μέσα στήν ξυνή φουρτούνα— μέσα στής
γέννας τά σιχαμερά ζουμιά. Τά ζουμιά πού δημιούρ
γησαν τό βόθρο τής κοινωνίας- τά ζουμιά πού παρα
μένουν αιώνια μέσα στήν όμπυάρα της ψυχής.
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VI
ΝΤΧΤΑ ετούτη βάσταξε—θαρρείς—έναν αιώ
να. "Οταν ξημέρωσε είχα μεταιιορφωθεΐ άλΛος
άνθρωπος. Πιάνω τό κουβεντολόι τιέ τό αόρατο:
'Όπως σοΰ δείχνεται, έτσι καί σΰ νά δείχνεσαι·
σκληρός· νά μή λυπάσαι· νά μή σκέφτεσαι πώς ένας
άλλος θά πονέσει, άφοΰ εσένα δέ σέ συμπονάει, κανείς.
Τό φαρμάκι ποΰ ήπιες ίσαμε σήμερα άπό τήν άρνη
ση, θά τό βγάλεις άπό μέσα σου, καί θά ποτίζεις τή
δίψα «’ άλλουνοΰ. Θά συμμαχήσεις μέ τήν άτιμία,
καί θά καταπατείς μέ τού φθόνου τά στυφά ποδάρια,
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τήν άρετή. Τίποτα δέ θά συγχωρνάς· Ποδοπάταε τδ
σύμβολο τής άνθρωπιάς,—έμπα!
"Εσφαλα! Ό παραπάνω στοχασμός, δέ στέκει τσΰ
βαθειού μου στοχασμοί’. Πώς είναι μπορετό, άξα
φνα, νά μεταμορφωθείς, χτήνος! Άντίς γιά γάλα έ
χω βυζάξει τδ δάκρυα τής δρόσου τών λουλουδιών.

VII
ΤΕΚΟΜΑΙ καταμεσής στό γεφύρι. Δέν τολμώ νά
περάσω στόν άλλον δχτο. ’Επιστρέφω μέ τή μνή
μη. Πενηνταεξη χτύποι πάνου στήν καρδιά μου,
μετρήσανε μιά ζωή. Χτές μάς τυοφεκίζανε ο'ι Γερ
μανοί. Σήμερα μάς σκοτώνει ή άμφιβολία.’Εδώ έχουμε
ειρήνη. Λίγα πιό κεΐ. νοτινά, τής ’Αφρικής ή σιωπή,
πήρε φωτιά. Ή σιωπή που μέ άνάθρεφε μέ τδ κάλμο
της—τδ χαδιάρικο λάγνο τραγούδι, τριάντα χρόνια—■
μεταμορφώθηκε μοιρολόι και δάκρυο. Σέ κακοματιάσανε. καλωσυνάτη ’Αφρική. "Ερημος! Καθώς βάφεις
τόν άμμο σου στδ αίμα, δέ σοϋ πάει. Παρθένα—δπως
εϊσουν— ψιθύριζες φοβερά μυστικά. Τά χρυσά σου
χώματα δέ σηκώνουνε τής μπότας τδ βάρος. Σ’ εσένα
—έρημο—ταιριάζει νά σέ πατούνε τά ξυπόλητα πο
δάρια τής Σαμιας, καθώς θά ξανοίγει—μέ τδ δγρά
της μάτια—τδ έξαλλο φεγγάρι τραγουδώντας τδν
άμανέ. Πάνου στή ξανθιά σου άπλάδα, καλωσυνάτη
γής, βλαστήμησα τδν αίτιο που κινά τούς πολέμους
για τόν άφανισμό τοΰ άνθρώπου. "Ερημος τοϋ Μάρωϋτ· κοιλάδα τοϋ άρχοντα Νείλου. ’Απόψε πεθύ
μησα νά βρισκόμουν κοντά σας. Πεθύμησα νά μπώ
μαζί σας στή μαλιά. Δέν ήταν ξενητιά ετούτη· τό’χω
ξαναπεΐ: Είναι ένα δνειρο ζωντανό, ποΰ βαστοϋσε
νυχτοήμερα, τριάντα χρόνια.
Δέν τολμώ νά περάσω στόν άλλον δχτο, μά ό νό
μος τής ζωής σέ τραβάει. Πενηνταεξη χτύποι. Άς

Σ

(Κρήτη, 1969)

χτυπούσε δ κατοπινός χτύπος πάνου σ’ ένα φελλαχοχώρι σου, Αφρική!
VIII
ΤΑΝ ή φαντασία έχει τά κέφια της, θά σοϋ χορ
τάσει τδ νοϋ στή γλυκεία άνάμνηση: Τής Άουάμας τδ άλλοπιρόσαλλο κορμί ήταν δύναμη· τέχνη
ήταν. "Ενας ρυθμός λάγνου τραγουδιού, τοπο
θετούσε—άντίς γιά νότες—τίς μελωδικές καμπύλες.
Τά σκιστά της μάτια, τά μεγάλα, ήταν δμοια μέ πρά
σινο πετραμύγδαλο. Πάνωθε τους άπλωσε τίς φτερούγες του ένα πετροχελίδονο, γιά νά φτιάξει κατόπι
τά φρύδια της, δ τεχνίτης. Ή σάρκα τών χειλιών
της. πήρε τδ χρώμα καί τήν τρυφεράδα τοΰ χουρμά,
Ζαγλούλ. 'Όταν σοϋ μιλούσε, τδ τρεμούλιασμα τής
λάγνας φωνής, ομοίαζε μέ τραγούδι. Τά δόντια της
άποτελούνταν άπό δυό κατάλευκες σειρές—πλήχτρα
στό αρμόνιο τοΰ σόμπαντου τής ’Αφρικανικής ομορ
φιάς. Λεύτερα τά μαύρα της μαλλιά—ίσια καθώς ή
ταν—δταν φυσούσε άνεμος συχνάλλαζε μορφές, ή
χάρη! Τοϋ κορμιού της ή σάρκα πάλι έμοιαζε στο
χρώμα, μέ. τίς ύστερες φέξεις τοΰ δειλινού.
Καταμεσήμερα καθόμουν, έκεϊ στίς γούρνες —
στδν ίσκιο μιάς ελιάς. Ή γοητεία τής άγριας, μαζί
καί τής απαλής φύσης, μοΰ έφερε στό νοΰ τήν Άουάμα. Άπό τοΰ καιρού τό βάθος ακόυσα τή γλυκεία
της φωνή — άποήχι γεμάτο άγάπη κι’ άνθρωπιά.
—- Ξεκουράσου! Νά! Πάρε για μαξιλάρι τήν καρδιά
μου! Κοιμήσου! Είπε.
Μιά μικρούλα ψυχή ξεδιπλώνει τής πλάσης τδ
πεντάγραμμο: Σέ παραπλήσια μυγδαλιά, ένα γαρδέ
λι κελαδοϋσε τήν άνάμνηση τρυφερά. Τό ελάχιστο ε
τούτο πουλάκι, μπήκε σήμερα σ’ ένα άπέραντο σκοτει
νό χάος—φωτίζοντας μέ τό ειρηνικό του τραγούδι—
τού συλλογισμού μου τή σκλαβιά.

Ο

ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ,

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ,

ΜΑΡΤΙΟΣ

{ΟΙ «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» δημοσιεύουν σήμερα ικανά
δείγματα Λογοτεχνίας καί Καλλιτεχνίας πα
λαιών, άπό τό εύρύ απόθεμα πού εχει έςασφαλίσει πνευματικών άνθρώπων, τής τελευ

ταίας πεντηκονταετίας. Καί είναι τοΰτο τόσον
εύρύ και πλούσιο, άλλά και ένδιαφέρον, που

θά έκπλήξει: π.χ. έπιστολές πού κατέχει
Ροιδη, Πολυλα, Δραγούμη, Μαβίλη, Καζαν-

τζάκη, Λαπαθιώτη,

Καβάφη, Σκίπη, Σικε-

λιανοΰ, Μαλακάση καί άλλων έπιφανών. "Ο
πως καί συνεργασίες άνέκδοτες κι’ άγνωστςς,
μεταξύ τών όποιων τών κορυφαίων τούτων:
’Ανέκδοτο σκίτσο τοϋ Κ. Παλαμά άπό τόν Ά. Βώττη

Ούράνη, Λούβαρη, Λαπαθιώτη, Κόντογλου,
καθ. Άδ. Άδαμαντίου, Κ. Ψάχου κλπ. "Ε

τσι δικαιολογείται ή σημερινή προβολή τοΰ

ΓΡΑΤΣΕΑΣ

άνέκδοτου κι’ άγνωστου

πρωτοσέλιδου άρ

θρου τοΰ Μαλακάση, τοΰ αύτογράφου

(τής

πλαϊνής στήλης) τοΰ Παλαμά, τοΰ σατυρικού

τοΰ μεγάλου μας ζωγράφου Ν. Λύτρα, τής

γελοιογραφίας τοΰ σκιτσογράφου κι’ εύθυμογράφου Άντ. Βώτη κ.λ.π. τά όποια άνήκουν
στήν πλούσια καί έκτενή συλλογή των, καί

θά παρουσιάζονται συνεχώς κι’ άπ’ τό άλλο
φύλλο περισσότερα καί πιό ένδιαφέροντα. Ζ

Αύτόγραφο κείμενο Κωστή Π α λ α μ δ
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ΙΓΟ πριν τελειώσει ή θεα
τρική έποχή 1969—1970,
μια απογευματινή εφημερί
δα έκανε μιά έρευνα με τίτλο:
δειες οί αίθουσες με έργα ποιότη
τας. Ποιός φταίει; Οί θίασοι ή το
κοινό;».
Είναι φυσικό τό Θέατρο μέσα στη
μακροχρόνια πορεία του πού με
τριέται με εκατοντάδες χρόνια, να
περνάει κατά διαστήματα κρίσεις
πού προέρχονται κυρίως άπό τίς πο
λιτικοοικονομικές αλλαγές πού εμ
φανίζονται πάνω στόν πλανήτη μας,
μιά καί τό Θέατρο είναι ό καθρέφτΐ]ς τών όποιονδήποιτε κοινωνικών
αναστατώσεων. Αύτές είναι οί «ε
ξωτερικές» άς πούμε, κρίσεις πού
περνάει τό Θέατρο. Άλλά υπάρ
χουνε καί οί «εσωτερικές κρίσεις»
πού πολλές φορές τό συγκλονίζουν.
Μιά άπό τίς κρίσεις αύτές πού πέ
ρασε τό Θέατρό μας είναι γύρω στά
30. Άπ’ αφορμή αύτή τήν κρίση,
γράφει ό Φώτος
Πολίτης, στήν
«Πρωία» τόν ’Ιούλιο τοϋ 1931:
«Πιστεύω πώς μπορεί νά ξανα
ζωντανέψει τό 'Ελληνικό Θέατρο, αν
δοθή στό κοινό, ή τροφή πού άποζητά. "Οσο δέν υπάρχουν Ισχυροί
“Ελληνες συγγραφείς, πού νά χα
ρίσουν έκφραση σ’ έναν τιτανικό
ατομικισμό, οί αρχαίοι, κι’ οί ξένοι
μεγάλοι δραματουργοί θά βοηθή
σουν στήν ανάπτυξη τοϋ θεατρικού
ρυθμού, σύμφωνου μέ τίς άπαιτήσεις ενός κοινού αδιάφθορου. II ροκαλέσαμε κρίσι τοΰ νεοελληνικού
Θεάτρου γιατί δέν άφουκραστήμε ποτέ τις κρύφιες λαχτάρες τοΰ
σημερινού άκροατοϋ, γιά εξωτερικό
θεατρικό ρυθμό, καί γιά εσωτερι
κό περιεχόμενο τών έργων.
Μιά κούφια μίμηση
ξένων τρόπων ήτα/
ώς τά σήμερα τό Θέ
ατρό μας. Δέν σημαίνει άν
εξαίρετοι ήθοποιοί μπόρεσαν νά ε
πιβληθούν προσωρινά μέ τήν ατο
μική τους γοητεία. Τό Θέατρο δέν
τό έσωσαν».
Μιά κούφια μίμηση ξένων τρό
πων ήταν ώς τά σήμερα τό Θέατρό
μας γράφει τό 1931 ό Φώτος Πο
λίτης. Καί ή ιστορία συνεχίσθηκε
ώς τό 1970 προσθέτουμε εμείς.
Ήθοποιοί καί
σκηνοθέτες πού
πήραν μέρος σ’ αύτή τήν έρευνα,
είπαν πολύ σωστά πράγματα. Κα-

Λ
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νένας δμως δέ μίλησε γιά τήν «μί
μηση τών ξένων τρόπων» κανένας
δέν μίλησε γιά τό νεοελληνικό θεατρι
κό έργο. Ξεχνάμε δλοι, πώς Θέατρο
μιάς χώρας λογίζεται ή δραματική
της παραγωγή. Καί δέ λογαριάζε
ται άν παίζουμε ωραία ή όχι, τόν
Ίονέσκο καί... εκπλήσσουμε τό κοι
νό. Τά βάζουμε μέ τό κοινό, γιατί
πηγαίνει στις φαρσοκωμωδίες, για
τί είναι έργα 'Ε λ λ η ν ι κ ά. Τό
κοινό προτιμάει, καί χαίρεται νά
βλέπει ένα ελληνικό έργο, έστω κι1
άν αύτό, είναι καί φαρσοκωμωδία.
"Ισως τώρα μερικοί θίασοι νά
δοκίμασαν έκτος άπό φαρσοκωμω
δίες, άλλα ελληνικά έργα, καί νά άποτύχανε. Τότε οπωσδήποτε δέ θά
φταίει τό «'Ελληνικό» άλλά τό έρ
γο, πού θά ήταν ίσως κήρυγμα
φιλολογικό ή δουλική μίμηση τού
ξένου παράλογου. Είμαι βέβαιος
πώς άν οί θίασοί μας παίξουνε ελ
ληνικά έργα «θεατρικά», θά τά τιμήση τό κοινό δσο καί τίς... φαρ
σοκωμωδίες.
Τήν έκ τών «έξω κρίσι» πού
περνάει τό Θέατρό μας την έπισήμανε μόνον ό κ. ’Άγγελος Τερζάκης. Λέει: «Τό φαινόμενο τοϋ
ελληνικού Θεάτρου είναι σύμπτωμα
προβλήματος γενικότερου, πού άναφ'ρεται στήν δλη μας υπόσταση
ώς έθνους. "Οποιοι νομίζουν πώς
αρκεί μιά άγέλη νά πορεύεται μέ
εμβατήρια γιά νά λέγεται έθνος εί
ναι πολύ γελασμένοι. Στον πνευμα
τικό τομέα είναι πού δίνει εξετάσεις
ένας λαός. Νά έκβιομίηχανίσετε
μπορείτε καί τούς Μάου - μάου».
Επανερχόμεθα στό Φώτο Πολί
τη: «Συχνά άκούομεν έκφραζομίνην τήν κατηγορίαν, δτι ή σημε
ρινή άθλία κατάστασις τού Θεά
τρου οφείλεται κυρίως, καί πρό
πάντων είς τό χαμηλόν επίπεδον
άναπτύξεως τού κοινού, δτι είναι
αδύνατον νά διατηρηθή ένας θία
σος, άν άποφασίση νά μήν κολακεύση τά αντιαισθητικά ένστικτα

τού κόσμου. "Οτι ένα Θέατρον δέν
ήμπορεΐ νά πάει μπροστά, άν δέν
βασισθή επί τής έπιθεωρήσεως, ή
τής χοντροκομμένης φάρσας. Ή άντίληψη δμως αύτή είναι έντελώς ε
σφαλμένη. "Ας μήν έπιρρίπτωμεν
είς άλλους τάς εύθύνας αί δποΐαι
θαρρύνσυν κυρίιος εμάς τούς Ιδι
ους. Είς κανέν μέρος τού κόσμου,
έκτος εξαιρετικών περιπτώσεων,
δέν υπήρχε ποτέ καινόν ευρισκό
μενον είς αναλογίαν μέ τό καλλιτε
χνικόν έπίπεδον τών παίζόμενων
έργων. "Ας μήν αίτιώμεθα λοιπόν
τό κοινόν.
Ό Σαίξπηρ είχε νά παλαίση με
παρόμοια εμπόδια, είς τήν έποχήν
του. Τό «πίτ», τό πηγάδι, ή πλα
τεία τοΰ θεάτρου του, έπλημμυροΰσεν άπο ταραχώδη καί ανυπόμονα
στοιχεία, άπό κόσμον ό όποιος έβαρύνετο νά βλέπη συνεχώς τραγικάς
σκηνάς, νά ακούει θρήνους καί
ποίησιν. "Ηθελε νά διασκέδαση,
συγχρόνως νά περάση καλά τό άπόγευμά του, νά ευθυμήση. Έξ άλ
λου οί εύγενεϊς πού έγέμιζαν τά
θεωρεία καί τήν σκηνήν, έζήτουν
ήρωισμούς, καί μεγαλεϊον άπό τούς
ήρωας τοΰ έργου. Άλλά πώς έξεμεταλλεύθη καλλιτεχνικώς δλ’ αύτά ό
Σαίξπηρ, καί πώς έδημιούργησε τό
αθάνατο στύλ του, τό όποιον έσφραγίσθη τοιουτοτρόπως καί άπό
τόν έθνικόν χαρακτήρα τού κοινού
του!..».
Αύτά τά έγραψε ό Φώτος Πολί
της τό 1915, καί δμως, είναι σά νά
γραφτήκανε σήμερα.
Στήν ίδια έρευνα τής εφημερί
δας ό κ. Σωκράτης Καραντινός ση
μειώνει μιά δίλλη σωστή αιτία τής
κρίσης τού θεάτρου μας «Ή έ π ο
χ ή, ή βιομηχανοποίηση, ό τεχνικός
φόρτος, ή κατασκευή, ή επινόηση,
ή τοποθέτηση, σέ δεύτερο πλάνο τοϋ
έμψυχου υλικού, καί τέλος, άς μή
φανή παράξενο, ό σκηνοθέτης, τό
φρούτο αύτό δπως διαπλάστηκε
στόν καιρό μας, κι’ άκόμα περισ
σότερο στόν τόπο μας. Δέν ξέρω
σοβαρή — μ’ ετούτον ή εκείνον
τόν τρόπο —- προσφορά στό θέατρο
πού νά μήν έκτιμήθηκε. Μπορεί νά
μή χάλασε κόσμο, δμως ύποστηρίχτηκε.Τό κοιπνό πάντα άνταμοίβει—
τό έχω πει, καί τό έχω ζήσει πολλές
φορές αύτό — κι’ άς τοΰ φορτώ
νουμε έμεΐς ολα τ’ άδικα γιά νά ξε
«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ·

τό θίασο, μέ εξαίσια παράσταση ή
«...πο'ΐότης του».
Ή κυρία Λαμπέτη στήν ίδια έρευ
να κάνει μιά όμολογία... «"Οταν έ
γώ ανέβασα τήν Αγία ’Ιωάννα τού
Μπέρναρ Σώ, τό άποτέλεσμα ήταν
μιά παταγώδης αποτυχία. Δικαίως.
Διότι ήταν μιά παταγώδης κακή
παράσταση. Κι’ έδ<ό προβάλλει τό
έρώτημα. Τό κοινό δέν ήρθε γιατί
δέν τοΰ άρεσε ό Μπέρναρ Σώ ή
γιατί δέν τοΰ άρεσε ή παράσταση;
Χρειάζεται άραγε ν’ άπαντήσει κα
νείς ;».
Ή κυρία Κατερίνα, νομίζω πώς
κάνει τήν πιό σωστή τοποθέτηση
τοΰ ζητήματος.
«...’Ίσως λοιπόν έδώ νά βρίσκεται
τό κλειδί πού θ’ άνοίγει πάντα τήν

γελούμε τόν έαυτό μας».
"Ας έρθουμε τώρα στά «έργα
πσιότητος». Είναι μιά φράση πού
πολύ έχει βασανίσει τό Θέατρό μας,
αύτά τά τελευταία χρόνια, καί πού
κανένας δέν έχει ξεκαθαρίσει, τί
εννοεί δταν λέει: «“Εργα ποιότη
τας». Άλλά άς πάρουμε ώς δεδομέ
νο, δτι αύτά τά έργα που παίχτη
καν ήσαν «έργα ποιότητας» καί τό
κοινό δεν τά τίμησε. Μά φτάνει έ
να έργο νά λέγεται δτι είναι ποιό
τητας καί νά τραβάει τό κοινό; Δέ
θά πρέπει ανάλογα μέ τήν ποιό
τητά του νά παίζεται άπό ομάδα ε
ξαίσιων ηθοποιών γιά νά μήν προδοθεϊ. "Αν παιχθεϊ άσκημα, θάχει
μείνει τίποτα άπό τήν ποιότητά
του; Δέ φτάνει νά δοθεί άπ’ ο)λ
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πόρτα στό κοινό, γιά νά μπει αθρόα στό Θέατρο. Νά κάνουμε πάν
τα
συναρπαστικές
παραστάσεις. Παραστάσεις
τοΰ οποιοσδήποτε έργου. Τό κοινό
θάρθεΐ, έστω κι’ αν μερικοί άπό
τούς θεατάς, δέν καταλαβαίνουνε τό
βαθύτερο νόημα ενός έργου...».
Αύτή είναι καί ή δική μου γνώμη.
Τό Θέατρό μας ύποφέρει άπό τίς
«καλές παραστάσεις» πού είναι...
διαλέξεις παίζόμενες. Λείπουν άπό
τό Θέατρό μας οί συναρπαστικές
παραστάσεις, πού σκορπάνε στήν
πλατεία, τή μαγεία τοΰ θεατρικού.
Καί θά λείπουν δσο οί θεατρικές
μας δυνάμεις θάχουνε σκορπιστεί
σέ τριάντα θιάσους.
Μ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
3-4 συνεχειών, έβγαλαν τό άχτι
τους μέ τά προσωπικά τους, δείχτη
καν μόνοι τους άκατάλληλοι, κΓ έτσι
κέρδισε τό παιχνίδι ό κ. ΒενέΖης...
χ

ΕΤΑ τά Λεξικά, οί 'Εγκυκλοπαί
δειες, μετά τούτες οί χιλίων ει
δών Εγκυκλοπαιδικές γνώσεις είς
κάθε είδος βιβλία πολιτισμού καί Σο
φίας καί κατάληξις οί
Ανθολογίες,
κατά προτίμηση δέ, οί ποιητικές. Νά
πούμε πώς έχωμε ώς τώρα μετρήσει
δέκα; τ' όλιγώτερο! Είναι μόδα τώρα,
κάθε περιοδικό πού έκδίδεται νά τρα
βά σέ άνθολογία, τά ποιητικά δημοσιεύματά του
καί νά
τά άναγγέλει
πομπωδώς. Ομάδες λοιπόν,
περιοδι
κά, ιδιώτες, έκδοτες καί άλλοι, ρίχτη
καν στις Ανθολογίες καί βγάΖουν τό
άχτι τους. "Εναντι δέκα
άντιτύπων,
αγοράς, περνά στήν Αθανασία καθέ
νας: γνωστός ή άγνωστος, πού πρω-·
τόγραψε ή
πολυτριμένος,
πλούσιος,
πένης, άρχοντας ή στρατιώτης κ.λ.π.
Καί νά ήσαν τούλάχιστο καλά τά δη
μοσιεύματα... Είπαμε, πώς ξεφυλλίζον
τας τό πάντα ογκώδες αύτό βιβλίο,
έπιχείρησις άΖημίωτος... — βλέπεις 1ϊγνωστα ονόματα μέ πολύ άκαταλαβίοτικους στίχους καί γνωστά πού διερωτάσαι τί θέλουν αύτό μέσα στούς
στρατώνες αύτούς τούς
απροσδόκη
τους. Θά έπρεπε λίγο «Γνώθι σ' αύ
τόν» καί γιά τίς τρεις κατηγορίες:
γιά τούς έκδοτες των (πού δέν φαίνωνται έτσι, σοβαροί). Γιά τούς
κα
λούς ποιητάς πού δέχωνται νά ουμπερΛηφθούν γιά νά μή
χάσουν τή
διαφήμησή τους (χάνουν όμως τή σοβαρότητά τους). Καί γιά τούς άγνω
στους, πού είτε μετέχουν, εϊτε όχι, ή
δημοσιευόμενη δουλειά των είναι τέ
τοια πού τούς άφίνει σέ συνέχεια ά
γνωστους καί καταδικάΖωνται νά
μέ
νουν στό περιθώριο
ώς πού νά μά
θουν νά γράφουν αληθινούς στίχους.
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ΜΙΛΩΝΤΑΣ σέ δημοσιογράφο κα
θημερινής εφημερίδας τών Αθη
νών, πέρσυ, σέ μιά άπό τίς έπιφυλλίδες του, μέ συνεντεύξεις διαφό
ρων οτό θέμα «Ποιο δρόμο άκολουθεί
ή Ελληνική Λογοτεχνία», ό καθηγητής
τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών καί ξεχω
ριστός έπιστήμονας κ. Ν ι κ ο λ. Τ ωμ α δ ά κ η ς, είπε μέ ώμή γλώσσα
στόν συνομιλητή του: «Κλίκες, συναλ
λαγές,
ναρκισσισμός
στή οημερ.νή
Νεοελ. Λογοτεχνία. Όσο γιά τήν Α
καδημία... άριστον τεμπελοπρυτανείον
διά τούς 'Ακαδημαϊκούς
τής
Λογο
τεχνίας μας. Δέν είχαμε ποτέ μεταξύ
τούτων έναν Γκαίτε... καί γι' αύτό καί
δέν μάς
γνωρίΖουν
καθόλου έξω.
"Οσο γιά τίς Ζητούμενες συντάξε.ς I
5.000 λογοτέχνες ύπάρχουν καί
Ζη
τούν
όλοι νά
συνταξιοδοτηθοϋν...»
Πολύ άπότομος είναι ό λόγος τοϋ κ.
καθηγητοΰ. ΓνωρίΖει άραγε, πόσα βι
βλία ώς σήμερα έχουν μεταφρασθεϊ
καί κυκλοφοροϋν έξω εύρύτατα καί
μέ πολύ θόρυβο, έκτος τών πατριω
τών του ΚαΖαντΖάκη καί ΑΊροβελάκη,
γιά τούς όποιους κα(ί σεμνύνεται;
Περισσότερα άπό όλων τών συναδέλ
φων του
καθηγητών κ.λ.π. Ο ίδιος
έχει μεταφρασθεϊ σέ κάτι
ένώ έχει
έργασίες, αξιόλογες; Οί
λογοτέχνες
μας — καί κυρίως οί πεΖογράφοι τοΰ
τόπου μας έχουν καί έ ρ γ ο καί
άξιο έργο μάλιστα πού δέν πρέπει νά τό
όν ταρ οχεται, εϋκ. .α. Δέν
ιιλοΰμε
γιό τήν Ποίησή μας! Γι' αύτήν όμολογουμένως δέν είμαστε
ύπερήφανοι!
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ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

ΛΛΟΣ πνευματικός άνθρωπος, ό
ακαδημαϊκός καί ξεχωριστός τής
Λογοτεχνίας μας συγγραφέας ό
Ή λ. ΒενέΖης ομιλώντας μέ άλλον
δημοσιογράφο καί σ' άλλην έφημερίδα
(«Τά Σημερινά» 29 Ιανουάριου) γιά
διάφορα
πράγματα τής
έποχής καί
τής Λογοτεχνίας, είπε: «Δέν ώρίμασε
άκόμα ή γεννεά πού θά μάς διαδεχθεί.
Δέν διαμορφώθηκαν άκόμα ή δέν έπεβλήθηκαν οί προσωπικότητες
συγ
γραφέων, πού θά έκφράσουν τόν σύγ
χρονο κόσμο·» κ.λ.π. Καί κάπου
άλλοΰ, άναφερόμενος γιά τό πρόβλημα
τής Ελληνικής
καί γενικότερα
τής
Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας,
είπεν ότι
«ΨελλίΖουν ψηλαφώντας στό σκοτάδι».
Βεβαίως οί
απαντήσεις τού κ. άκαδημαίκοϋ, είναι θέμα γιά έπίκαιρη συΖήτηοη
καί άνοιγμα
διαμάχης τής
παράταξης πού ανήκει — τής γενεάς
τών «παληών» — μέ τήν άλλη πού έθίγη, άπό τά λεγόμενό του, κι' άναψε
καί ύψωσε τήν φωνή της γιά ν' απαντή
σει. Αλλά ό συντάκτης τής έρευνας
συνειθιομένος, όπως άλλωστε καί όλοι
οί συνάδελφοί του οτό εύκολο
καί
ατά πρόχειρα, Ζήτησε νά πλατύνει τό
θέμα καί νά τό έπεκτείνει μέ .καυγά
δες. Φυσικά ύπήρχε θέμα καί χωρούσε
συΖήτηση γιά νά γνωρίσει ό κ. Βενέ
Ζης τήν πραγματικότητα καί νά
κα
ταλάβει τό λάθος του. Αλλά ποιός θά
μπορούσε νά τοΰ απαντήσει; Βεβαίως
όχι οί συνομιληταί τού
δημοσιογρά
φου στούς όποιους κατέφυγε. Γιατί
έκτος άπό 3 - 4, οί περισσότεροι τών
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--ΟΡΟΣ έκατομμυρίων, γύρω άπό
γ γο πανάθλιον ποδόσφαιρον, τήν
ΑΛερναίαν αύτήν * Υδραν τήν έπτακέφαλον τοΰ Προ - Πό. Καί νά
μήν βρίσκεται κανένας άπό τούς άν
θρώπους τοΰ
Πνεύματος νά ύψώσει
φωνή γιά τήν τόσην άδιαφορίαν. Μέ
χρι πριν άπό ένα χρόνο — κατά στοι
χεία πού έχωμεν έμπρός μας — ύπό
1 θ, μόνον, συλλόγων Α' έθνικής κα
τηγορίας είσεπράχθησαν έκ τών
άγώνων πρωταθλήματος 158.62.5.000
δρχ. Απ’ αύτά ό « Ολυμπιακός» έ
λαβε 21.000.000, ό «Παναθηναϊκός»
19.564.000, ή Α.Ε.Κ. 16.094.000, ό
ΠΑΟΚ 13.415.000, ό « Αρης»
10.
881.000, ό «Εθνικός» 9.389.000 καί
μικρότερα ποσά αί αλλαι... έθνικαί όμάδαι.... ά ντιστάσεως... Καταλάβατε
τώρα, σέ τί σχήμα Πολιτισμού βρισκό
μαστε: ποδόσφαιρο ή άκμή καί ή πρό
οδος τής Χώρας.

Ι ΓΙΝΕΤΑΙ μ· εκείνο τό Ζήτημα
ιής βίλλαςΖ α χ α ρ ί ο υ τοΰ
Πειραιώς;
Πολλοί έπίσημοι άρμόδιοι καί ύπεύθυνοι, πέρασαν
άπό
τή σκιά της, άλλοι, άπό τή θέση τοΰ
Υπουργού έπεσαν στό χάος τής άφανείας, άλλοι διεσκέλισαν τή
Ζωή
καί μπήκαν στόν κόσμο τών Σκιών,
καί άλλα. Όλα περνούν καί πέρασαν
καί μόνο ή εύλογημένη αύτή ύπόθεση
παραμένει μονολιθική καί
άκαμπτος:
φτειάχνεται καί ξαναφτειάχνεται, προ^
βαίνουν σέ άλλαγές οί κηδεμόνες καί
προστάτες της γιά νά τήν έ£ωραΐ
σουν καί νά τήν παραδώσουν στούς
... έπερχομένους,
έρείπιο άληθινό,
πρός νέαν άνακαίνιση καί οΰτω καθ
έξής... Ώς πού ό πολυταλαντοΰχος
δήμαρχος Πειραιώς, βγάΖοντας τά τοπογραφικά σχεδιαγράμματα τοΰ Δήμου
θά βρει ότι ό χώρος πού χτίστηκε
ήταν οικόπεδο τοΰ Δήμου (= έγράφη
τοΰτο προχθές άκόμα...) καί θά τόν
κατάσχει. Καί τότε οί ένδιαφερόμενοι
καί οί άπό 20ετίας άναμένοντες καλλι
τέχνες καί λογοτέχνες πού τούς τήν άφισε διά συμβολαίων μέ άλλες έπικαρπίες τό Ζεύγος τών δωρητών Ζαχαρίου, θά άπογοητευθοΰν καί θά βα
δίσουν στά άλλα οικόπεδα τών Ζαχαρίου. Αλλά καί αύτά, φεύ!, θά έχουν
έξατμισθεϊ διά τής μεθόδου τών τρι
ών! Ήγουν: ράβε, ξήλωνε — δου
λεία νά μήν σοΰ λείπει...
ΝΤΥΠΩΣΙΑΖΟΜΑΣΤΕ συχνά
μπαινοβγαίνοντας στις έκκλησίεες
καί σέ άλλα ιερά καθιδρύματα
καί βλέποντας τοιχογραφίες καί εικό
νες τών καθιδρυμάτων τούτων πού
δέν έχουν καμμιά συγγένεια πρός τήν
παράδοση τής ΒυΖαντινής Τέχνης καί
καμμίαν ομοιότητα πρός τήν άληθινή
άγιογραφία καί τήν φορητήν εικόνα.
Καί όμως όταν σκύψει κανείς πάνω
άπό τήν ιερή σύνθεση θά διαβάσει ότι
Κάποιος ιερομόναχος, ή κάποια Σκήτη
τοΰ Αγίου Όρους, ή κάποιος άγιογραφικός Οίκος μοναστικός, «έποιεί
τό έργον καί κατά συνέπεια έχει ύ-
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πεύθυνη καταγωγή καί παρρησίαν. Τέ
τοιες εικόνες σκορπίζονται κατά δε
κάδες καί έκατοντάδες παντού
καί
φτάνουν μάλιστα μέ εύλάβεια στό Ε
ξωτερικό ( Αμερική, Αύστραλία,
Εΰρώπη κ.ά.) όπου οί εύσεβεϊς Έλληνες
βρίσκονται σκορπισμένοι, γιό στόλι
σμα τοΰ σπιτιού των καί πλουτισμό
τών είκονοστασίων τους. Ομοίως συ
χνό μπαίνοντας σ Εκκλησίες καί σέ
ξωκκλήσια τά βλέπωμε άγιογραφημένα καί τοιχογοαφημένα άπαράδεκτα μέ
κείνη τήν γλυκανάλατη νεο-βυΖαντινή
Ζωγραφική πού προκαλεϊ άδιαφορία ή
στενοχώρια. Αλήθεια! δέν σκέφτηκε
ποτέ του κανένας νά ύψώσει τή φωνή
του γιά τό αίσχος τοΰτο. Είναι αύτή
άγιογραφία καί εικονογραφία τής με
γάλης ΒυΖαντινής παράδοσης ή κορο
ϊδία τής
έποχής, έργο ίεροσύλων
χίππις καί τινέητΖερ;
Μά νομίΖωμε
πώς έχομε καί Αρχιεπισκοπή γιά νά
τά φροντίσει καί καλλιτέχνες ειδικούς
καί άπαράμιλλους, — κι ά/.όμα τό
πους, όπως τό Αγιον ’Όρος
(τήν
κοιτίδα τής μεγάλης σύτής
τέχνης
τής Ορθοδόξου Αγιογραφίας)
όπου
μέ δασκάλους, τά ίδια τά Μοναστήρια
όπου έχουν έναποτεθεί, ώς είς μουσεία
τά δείγματά τους καί μέ οπαδούς των,
ένδεδειγμένους Ζωγράφους, ήμπορεϊ
νά διδαχθεί στούς ταλαντούχους, λαϊ
κούς καί κληρ,κούς γιά νά τήν έκμάθουν καί νά τήν μεταδίδουν διά τών
χρωστήρων τους παντού σέ μέγαρα
καί φτωχόσπιτα, σέ Οίκους θεού καί
άλλες στέγες, ώστε μέ τό πρώτο
βλέμμα ένός ξένου νά έμπνέουν τήν
πρέπουσα συγκίνηση καί τόν σεβασμό
καί νά έπιβεβαιώνουν ότι «Οίκος Θε
ού, είν’ ούτος». Ολίγη θέληση μό
νον χρειάΖεται καί άπόφασις γιά τήν
καθιέρωση τών μέτρων τούτων.
Ο
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ έλληνοφώνων
έντυπων τοΰ
Εξωτερικού, συχνά
μας τρομοκρατεί καί μάς θέτει
σέ πολλές σκέψεις. Ιέρωμε άλλως τε
πώς είναι ... γνήσιοι Έλληνες καί οί
ξενητεμένοι
άδελφοί μας μέ πολλά
προτερήματα καί έλαττώματα, τά όπο.α
σέρνουν μαΖί των Ζωντανά όπου καί
άν
κατασκηνώσουν, ή
διαμείνουν.
Προσόντα, πού δέν έξαφανίΖονται εύ
κολα. Καί πού, κάποτε ξυπνοΰν παρά
ιήν προσεχτικήν άποκοίμησή των γιά
λόγους άξιοπρεπείας τούλάχιστον ...
Καί τρέμωμε στήν άποκάλυψη τών έλαττωμάτων πού φέρνουν μίαν... πύρραν — τήν όπισθεν, κατά τόν συμπα
τριώτην μας Αίσωπο. Μάς τρομοκράτη
σε λοιπόν ή έντός πλαισίου άναγγελία
τοΰ «Έθν. Κήρυκος» τής Ν. Ύόρκης
σέ συνεχή φύλλα τοΰ Δεκεμβρίου καί
Ιανουάριου, όπου διαβάΖωμε: ’Ανα
κοίνωση τοΰ «Έλλην.
Συνδέσμου»:
Κινδυνεύει ή Ελληνική γλώσσα! Καί
παρακάτω, σέ μακροσκελές
κείμενο
ύπογραφόμενο άπό τό νέο Δ. Συμβού
λιο τοΰ Συνδέσμου πού τό έκπροσωποΰν έπιστήμονες, τεχνικοί καί άλλοι
— μετσξύ δέ τούτων καί ό γνωστός
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καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τής Ν.
Ύόρκης κ. Κωνστ. Τσιριπινλής — έρωτώνται π ά ν τ ε ς, έάν στήν Ελλη
νική έκκλησία πού φοιτούν τής ένορίας τους,
διαβάΖεται στήν Ελληνική
γλώσσα ή στήν άγγλική ή λειτουργία
καί έάν στό Κοινοτικό σχολείο διδά
σκεται έπίσης ή γλώσσα ή Ελληνική.
Καί γιά νά προστατευθεί ή γλώσσα
μας αύτή πού τόν τελευταίον αύτόν
καιρό πολύ δοκιμάΖεται έ>ς άφορμής
άπαραδέκτων νεωτερισμών καλούνται
όλοι οί ομογενείς μας καί οί κάθε εί
δους μετανάστες νά έγγραφοΰν μέλη
στό σύνδεσμο τοΰ όποιου σκοπός είναι
ένας:
ή διατήρησις, προαγωγή καί
προστασία τής |Ξλλην. Γλώσσας σέ ό
λες τίς έκδηλώσεις τής όμογενείας
στόν Ν. Κόσμο, κΓ όχι ή έξωσ.ς της,
όπως προσπαθούν...
— Νά φταίει άραγε ή Αρχιεπισκοπή
τής Αμερικής πού έχει
γεμίσει μέ
νεωτερισμούς, έκεΐ, τά πάντα;;
ΔΙΚΑ πεεριμένουν οί νέοι Λογο
τέχνες καί ποιητές τοΰ καιρού
μας, άλλά καί πολλοί άπό τούς
καλούς, τούς φτασμένους καί
τούς
ώριμασμένους νά δοΰν κρίσεις γιά τά
βιβλία τους πού έπειγόμενοι νά ένημερώσουν τούς κ.κ, «Κριτικούς»
μας,
έτρεξαν, πριν άκόμα νά στεγνώσει τό
μελάνι τοΰ εξωφύλλου νά τούς τά ύποβάλλουν εύσεβάστως καί αύτοπροσώπως ή, νά τούς τά ταχυδρομήσουν
γιά νά τά λάβουν έγκαίρως καί νά
πάρουν τήν... πατροπαράδοτο σειρά —
γιά τήν τά;ξη, τήν όποια ποδοπατούν
οί έκλεκτοί αύτοί άντιπρόσωποι τών
Γραμμάτων μας, προκειμένου νά ,ε
ξυπηρετήσουν τούς φίλους των
καί
τούς εύνοουμένους τοΰ
φιλολογικού
καί πνευματικού των χαρεμιού. Οί κ.κ.
κριτικοί άσχολοΰνται μέ μεγάλα θέ
ματα. Αναλύουν τά βιβλία τοΰ
μα
καρίτη Παπαντωνίου, Κρυστάλλη, Παπαδιαμάντη, Καραγάτση κ.ά. πού ξα
*
ναβγαίνουν καί οι φίλοι των έκδοτες,
έχουν άνάγκην άπό νέα ήχηρή διαφήμηση, γράφουν μακαρονοειδή
μελετήματα γιά τούς φτασμένους καί άναγνωρισμένους «όμαίμονας αδελφούς
των» άλλων έφημερίδων, περιοδικών,
άκαδημαϊκών κ.λ.π. γιά νά τούς άποδείξουν τήν άφωσίωσή τους καί νά
τούς θυμηθούν καί αύτοί, όταν θά έρ
θει ή μεγάλη Ώρα, — «έν τή Βασι
λεία» των.
Κακόμοιροι
συγγραφές
καί ποιηταί πού δέν γνωρίσανε άκό
μα τό πνεύμα τής έποχής καί τήν ι
διοσυγκρασία τών πραγμάτων'!
ΑΣ ΔΙΝΟΥΝ άφορμή τά τελευταία
Κρατικά βραβεία, όπως έδόθησαν
έκείνων πού έκπορεύθηκαν οί κρί
σεις, νά πούμε ότι δέν συμφωνούμε.
Διότι δέν άπρεπε ή Επιτροπή κρίσεως
καί έπιλογής ν’ άποτελεσθεί μόνον ά
πό Πανεπιστημιακούς. Οί τρεις τής Ε
πιτροπής λαμπροί καί άξιόλογοι έπιστή
μονες τοΰ Κλάδου τής Φιλολογίας δέν
έπρεπε μόνοι τους νά κρίνουν καί νά
βραβεύσουν, διότι δέν είναι πλήρως
κατατοπισμένοι γιά τέτοια πράγματα.
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«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Καί δέν μένωμε ικανοποιημένοι οΰτε μέ
τήν άπονομή τών βραβείων στούς Κυ
πρίους. ’Αρκεί νά σκεφθεϊ κανείς ότι
παραμερίστηκαν κατά πολύ άξιόλογοι
λογοτέχνες, ταλαντούχοι καί νέοι πού
θά μπορούσαν νά τιμηθούν κΓ έδώ κι
έκεΐ.

ΕΣΑ στό χρόνο τούτον, δυό μεγάλες
παροικίεες μας τοΰ Εξωτερικού θά
έωρτάσουν έπετείους των άπό τής
πρτώης παρουσίας τών στις χώρες πού
ήκμασαν, οργανώθηκαν, στερέωσαν καί
έγιναν μικρά έλληνικά Κρατίδια, — Κρά
τος έν Κράτει, πού λέγουν... Ή
Κοινότης — παροικία τοΰ Σώλσμπουρυ, πρωτευούσης τής νέας Δημοκρατί
ας τής Ροδαισίας, πού έορτάΖει τά 50
χρόνια άπό τής ίδρύσεώς της καί τοΰ
Μπουένος "Αίρες πρωτευούσης τής
’Αργεντινής, ήτις κοινότης μας ιδρύ
θηκε πριν άπό 42 χρόνια. Είναι ίλιγγος
νά σκεφθεϊ κανείς τό τί σημαίνουν 50
καί 42 χρόνια Ζωής, πρωτοπόρων Ελ
λήνων μέσα σέ ξένους λαούς, άπλοϊκών καί μεταφυτευμένων άπό χωριά
καί κωμοπόλε:ς τής έπαρχίας πού ή
Ζωή τους ήταν τίποτα καί Ζήτησαν νά
τήν άνταλλάξουν μέ λίγην εύτυχία. Σή
μερα ή εύτυχία αύτή κατακλύΖει τίς οι
κογένειες 60.000 ξενητεμένων ή ισάρι
θμα άτομα τής Ελλάδος πού χρηματο
δοτούνται άπό αύτές πού καλύπτει
πλήθος άλλων.

Μ

ΡΥΟΣ πεσούσης, πάς άνήρ ξυλεύεται» λέγει μιά παροιμία τών ά ρ χ α ί ω ν άπό τίς πιό γνωστές
καί πολυλεγόμενες. Καί τήν άναφέρωμε γιατί έχει σημαντικήν έπικαιρότητα σήμερα, πού όλοι
βγαί
νουν γιά νά μιλήσουν γιά τόν Καβάφη άνευθυνο-ύπευθύνως. Βρίθουν άνοησιών καί ψευδών οί... άποκαλύψεις
των κι’ είναι όλότελα φανταστικά τό ά
γνωστα στοιχεία, πού, — δήθεν —προσ
κομίζουν. Χιλιοειπωμένα άνέκδοτα, κι’
όχι αύθεντικά —όπως λέγουν οί γνωρίΖοντες — ί^ύθαίρετοι χαρακτηρισμοί,
καί κλοπές άπό χαρακτηρισμούς άλ
λων, παλαιοτέρων (ΚαΖαντΖάκης, Θρύ
λος, Ιενόπουλος, Μαλάνος κλπ.). Ι
δίως πραγματεύωνται ό,τι ό Ξενόπουλος
στήν άφήγησή του, πώς τόν έπεσκέφθη
ό
Καβάφης όταν πρωτοπέρασε άπό
τήν Αθήνα κ.λ.π. Πιπίλισμα δοξασιών,
αποφθεγμάτων καί άλλα ήχηρά παρό
μοια. Ή άσυδοσία αύτή —μέ βιβλιάρια,
διαλέξεις, μελετήματα, άρθρα, συνεντεύ
ξεις, εισηγήσεις καί προλόγους —τόν
τελευταίο καιρό έπεξετάθη, διότι, ύ
στερα άπό τόν Ποιητή έφυγαν άπό τόν
κόσμο τούτον, πρός συνάντησή του,
γιά νά πάρουν μαΖί τους καί ότι ά
γνωστο καί άληθινό υπήρξε γιά τή Ζωή
του καί τό έργο του, καί ό,τι στοιχείο
τούς είχε τούτος άφήσει γιά νά
τό
χρησιμοποιήσουν, —οί
σημαντικώτεροι τών έμπιστων του: ή Ρίκα
Σεγκοπούλου, ό
Γιώργος Παπουτσάκης, ό Αλέκος Σεγκόπουλος. Καλά ό
τελευτάϊος πού γίνηκε τό τρίτο πρό
σωπο τών κληρονομηθέντων στοιχείων,

«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

άλλά οί δύο πρώτοι, μέ τό θάνατό
τους, άφήνουν δυσαναπλήρωτο κενό.
Διότι καί ή Σεγκοπούλου, πού όπως άκούμε ύπήρξε ή χαϊδευμένη του γραμματεύς καί τά ήξερε όλα — πρώτη
σύΖυγος τοΰ Άλέκου Σεγκόπουλου,
ποιήτρια, διανοουμένη καί έγκυρος
στήν έμπιστοσύνη του, γυναίκα μέ
πνεύμα καί άνωτερότητα κατά τούς Αίγυπτιώτες πού τήν γνώρισαν — καί ό
Παπουτσάκης — ό πιό πλησίον στόν
ποιητή καί γνώστης τής Ζωής του, λο
γοτέχνης κι’ αύτός, ποιητής, στοχα
στής καί διανοούμενος — κατέλιπαν
στοιχεία πού τούς τά κληρονόμησε ό
Ποιητής γιά νά τά μεταχειριστούν.
’Αλλά πού είναι τώρα, πού βρίσκονται
καί τί διαφωτίζουν τήν ποίηση τοΰ με
γάλου Αλεξανδρινού, πού τόν έκαμαν
κάποιοι θρύλο καί σκυλεόουν τά πάν
τα τής μνήμης του, γιά νά δημιουργή
σουν ύλικό καί νά κρατήσουν αιώνια
καί συνεχή τήν μυθοποίηση τοΰ έργου
του καί τής Ζωής του είς τροφήν γιά
τόν παροξυσμό τους... Τό μόνο βέ
βαιο είναι ότι τόσον ή Σεγκοπούλου,
όσο καί ό Παπουτσάκης άσχολήθηκαν
στά τελευταία τους μέ τά ιδιαίτερα τής
Ζωής τοΰ Καβάφη κι’ έγραψαν σελί
δες άναμνήσεων κΓ έντυπώσεών τους
άπό τή συντροφιά τους μαΖί του. Άμφότεροι τό είχαν μεταδώσει σέ στε
νούς φίλους των, πού τό έπανέλαβαν
πάλι σ’ άλλους. Άλλά τί γίνηκαν οί
σελίδες αύτές τίς όποιες δέν βιάστη
καν νά τίς ολοκληρώσουν, μή φοβού
μενοι τόσο πρώϊμο τό τέλος τους; Καί
ή μέν οικογένεια τής πρώτης δέν ξέ
ρει τίποτα ή καλύτερα δέν φέρνει στό
φώς τίς σημειώσεις έκεϊνες πού βρί
σκονται στήν Αίγυπτο, ή οικογένεια πά
λι τοΰ δεύτερου βεβαιώνει ότι τά χαρ
τιά τού άνθρώπου της δέν είναι συγ
κροτημένα σέ ταχτικό έργο...

1 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ άπό τούς νέους
καλλιτέχνες μας, έμπνεόμένοι άπό σε
3ασμό πρός τούς παλσιοτέρους των
καί άπό φιλία πρός τούς συγχρόνους
των, στέλνουν τά βιβλία τους τιμητι
κά καί συναδελφικά στούς μέν καί
στούς δέ γιά νά τούς γνωρίσουν. Ά
πό παλαιό συνήθεια — έλληνική καί
ξένη — οί περισσότεροι άνταλλάσουν
τά βιβλία τους, κΓ έτσι κι’ οί δυό
κατηγορίες είναι ικανοποιημένες. Φυ
σικά, αύτό δέν ήμποροΰσε νά συμβεϊ καί στήν Ελλάδα, όπου ώς γνω
στόν είναι ή χώρα τών παραδοξοτήτων καί τών άντιθέσεων. Άλλά φυ
σικό καί δικαιολογημένο τοΰτο, γιατί
δέν είναι καί οί δυό μεριές τής ίδιας
κατηγορίας, — άν καί ξέρωμε πολλούς
παληούς πού πρόθυμα στέλλουν τό
ποιητικό, ή πεΖογραφικό τους βιβλίο γιά
άντάλλαγμα.
Άς είναι. Τό θέμα —
άλλά καί τό παράπονο — τών άποστολέων, Νέων, είναι ότι οί περισσότεροι
τών παληών — είτε τής... γόνιμης γε
νεάς τοΰ 30 — ούτε κάν άπαντά μέ
κάποιο «εύχαριστώ» πού νά συνοδεύε
ται καί μέ λίγες λέξεις άβροφροσόνης.

0

Ύπάρχουν μερικοί πού σποΰν τόν
κλοιό καί στέλνουν μιά — στερεότυπη
— κάρτα στούς άποστολεϊς μέ τήν έν
δειξη ότι τώλαβαν καί εύχαριστούν —καί
τίποτε άλλο. ΚΓ όλοι μαΖί, όπως είχε
καταγγελθεί πρό έτών μέ στοιχεία καί
ντοκουμέντα άδιάσειστα, πού φέρνουν
ντροπή σ’ αύτούς πού τώκαμναν, ύστε
ρα άπό λίγο, διοχετεύουν καί μεταφέ
ρουν στά καροτσάκια τών μικροπωλητών τόν μόχθο αύτόν τών νεωτέρων
οπαδών τής Λογοτεχνίας μας, γιά νά
μήν ύστερήσουν τής συνήθειας, μ’ ά
κοπα τά φύλλα καί τήν άφιέρωση, ά
κόμα, άγγιχτην, κΓ άτσαλάκωτην.

ΚΕΙΝΟ πού μπορούμε, μόνοι νά
φέρωμε ύπερήφανα καί νά καυχόμαστεε γι’ αύτό, είναι ή Λαϊκή μας
Τέχνη καί Χειροτεχνία.
Τίποτά
άλλο δέν έχει έπιτύχει, τόσο στό έξωτερικό, όσο αύτή μας ή άπασχόλησις,
αύτή μας ή τόσο συμπαθητική Βιοτεχνία.
Ύστερα άπό άληθινό έντονες προσ
πάθειες, συνδυασμένες μέ τά άναμφισβήτητα προσόντα τού είδους καί τών
άνωνύμων καλλιτεχνών τοΰ τόπου
μας, πρωταρχικών συνεχιστών του, Κα
τορθώσαμε νά γνωρίσουμε στούς ξέ
νους μιάν ώραία Τέχνη πού μόνον ό
τόπος μας είναι σέ θέση νά τήν παρουσιάΖει μέ άπαιτήσεις έπιβολής καί
άναγνωρίσεως. Καί άξιοποιήσεως μα
Ζί. Νά μιά ικανοποίηση, άλήθεια, πού
τήν δεχόμαστε, ύπερηφάνως.

Ε

ΟΣΕΣ είναι οί άθηναϊκές γκαλερί
ρί πού λειτουργούν, σήμερα στήν
πρωτεύουσα;
Χάνει
κανείς τό λογαριασμό του
άν θελήσει νά τίς μετρήσει, γιατί έκ
τος άπό τίς έπιβεβλημένες καί γνω
στές είναι καί άλλες που ύπάγωνται
σέ διάφορες άλλες κατηγορίες, π.χ.
τά λεγάμενα ά τ ε λ«κ έ τών διαφόρων
Ζωγράφων, οί άλλες πού στεγάΖωνται
στά σπίτια τών δημιουργών τών Εικα
στικών Τεχνών καί τέλος, οί στεγαΖόμενοι συχνά ή έκτακτα στις αίθου
σες τών διαφόρων συλλόγων καί σω
ματείων, άλλά καί ξενοδοχείων προ
αστίων, έξοχικών θερέτρων κλπ. Απο
θέωση τής Τέχνης άπό μέρους τών
δημιουργών καί άδιαφορία άπό μέρους
τοΰ κοινού.
Γιατί κανείς έπισκέπτης
φιλότεχνος ή όχι κλπ. δέν άγοράΖει
καί μένουν πωλητές μόνον τά μαγαΖειά πού πουλούν ξένες
ρεπροντουξιόν ή έρασιτεχνικά άντίγραφα.

Π

ΛΗΘΟΣ είναι τά πνευματικά
Ιν
στιτούτα πού οργάνωσαν άπό
καιρό καί συντηρούν γιά τήν προπα
γάνδα τους οί διάφορες ξένες χώρες,
στήν Αθήνα, τήν καρδιά τής Ελλά
δος, τή δράση των δέ τελευταία τήν
μετέφεραν συμπληρωματικά καί στις
μεγάλες έπαρχιακές πόλεις, στις πρω
τεύουσες
Νομών καί σέ πολυπληθή
κέντρα, — όπως π.χ. στή Θεσσαλονί
κη καί Καβάλα, όπου ώργιάΖει ή δραστηριότητά των, στήν Πάτρα, Άλε-
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Εανδρούπολη,
Πύργο, Λάρισα καϊ άλ
λου πο ύ είναι λιγότερο φανερή καί τέ
λος σέ πολλές άλλες πόλεις. "Ετσι τό
Γερμανικό 'Ινστιτούτο «Γκαϊτε» είναι έ
κεϊνο πού κυρίως δρά σήμερα έντονα
κΓ ύστερα τό Γαλλικό Ινστιτούτο. Έ
κεϊνο πού σταμάτησε σχεδόν τή δραστηριότητά του είναι τό 'Ιταλικό —
καί διερωτώμεθα γιατί, ένώ ή Ιταλία
σήμερα έχει νά παρατάΕει πολυσύνθε
τη καί πολύπλευρη πνευματική καί καλ
λιτεχνική
δραστηριότητα, τόσο 'προο
δευτικήν... 'Αλλά τό πρόβλημα δέν εί
ναι τούτο. Αναφέρουμε τή δράση καί
τήν έποικοδομητική καϊ έπικερδή προ
παγάνδα τών ξένων στόν τόπο μας γιά
νά ρωτήσωμε τούς άρμοδίους τών έλληνικών ύπηρεσιών, τ! κάνουμε έμείς στίς
φίλες χώρες τών πνευματικών τούτων
οργανώσεων γιά τήν προπαγάνδα
τή
δική μας — τή γνωριμία τοΰ κάθε εί
δους προόδων μας
στούς διαφόρους
τομείς. Γιατί, δ,τι γίνεται καί μάς προ
παγανδίζει
στό έξωτερικό σήμερα —
γνωριμία
νεοελληνικής Λογοτεχνίας,
μέ μεταφράσεις έργων καί δημοσιεύμα
τα σέ περιοδικά, έκθέσεις καί άναγνώριση τοΰ καλλιτεχνικού Εργου Ζωγρά
φων ή γλυπτών μας, φωνητική προβο
λή καλλτεχνών κ.ά., είναι ύπόθεσις ι
διωτικής πρωτοβουλίας καί μόνον...

οι 1U3 φω όΐ3Λθώρ
osgoAori
Άπογ
πλείστον καί
μήν άντιπροσωπεύοντες
παρά μόνον τόν έαυτόν τους, ιεραπο
στολήν ύπέρ τών πεποιθήσεων τών άρχών καί τοΰ προγράμματος τοΰ Οικου
μενικού. Φυσικά, ό Παναγιώτατος δέν
μπορεί νά ξέρει πολλά 'πράγματα —
δπως
έμείς — γιά τούς Ήρακλείς
του, γιά μερικούς τούλόχιστον άπ' αύ
τούς. Αλλά άς ρωτήση, άς 'συμβουλευθεϊ, έκείνους πού γνωρίΖουν. Διό
τι όταν δίνει τά παράσημα καί τά βρα
βεία του τό Οικουμενικό Πατριαρχείο, δ
που καί νάναι, άπερισκέπτως, — έπί
Δικαίων καί άδικων,., οί τελευταίοι εί
ναι οί πλέον έπιτήδειοι στή μοιρα
σιά... — γίνεται άδικία πού ή
Εκ
κλησία καί οί σκοποί της, δέν τό θέ
λουν. Καί 'αύτά δυστυχώς, δέν συμ
βαίνουν μόνον είς τάς πράξεις τοΰ Οίκουμ. Πατριερχείου. Συμβαίνει, σέ ό
λων τών Πατριαρχών καί τών Πατρι
αρχείων τάς άποφάσεις. "Αμοιροι καί
καλοκάγαθοι άνθρωποι, ήσυχοι καί νο
μοταγείς
πού δέν έκαμαν
στή Ζωή
τους ποτέ... καλό, βρέθηκαν ξαφνικά
π.χ. μέ τό 'παράσημο τοΰ Αγίου "Ο
ρους — στό οποίον έπήγαν π.χ. γ;ά
νά
φωτογραφήσουν,
γιά νά παραστοΰν έπιδεικτικά στίς έορτές του, λα-

ΟΧΙΖΕΙ νά μάς γίνεται άσυμπαθής ό
Ιαναγιώτατος -άπό τούς άνθρώπους
ιού άνέλαβαν τήν ύποστήοιΈή του.
Πολέμιοι καί άρνηταί τής Εκκλησίας,
δημοσιογράφοι πού άνήκουν σέ κλίκες
καί πολεμούν... ούτε αύτοί δέν γνωρί
ζουν τί καί γιατί, ξέρουν δμως γιατί ύποστηρίΖουν
τίς μετριότητες τής πα
ρέας τους καί τίς κλίκες τής έφημερίδος έπί τών στηλών τής όποιας όργιάΖουν, μή έχοντες, άλήθεια, οΰτε ιε
ρόν οΰτε όσιον, άν λεπτολογήσουν τό
πιστεύω τους, ξεσπάθωσαν καί άποτε-
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ΣΓΧΝΑ γίνεται λόγος στις Ελληνικές
παροικίες τού Λονδίνου, μέ μεγάλην Απή
χηση καί έδώ γιά. τήν «Έ λ λ η ν ι κή Εταιρεία Λονδίνου»
ποΰ ιδρύθηκε πρίν Από τρία χρόνια έκεΐ

Από διακεκριμένους Έλληνες φιλοτέχνους
κα’. διανοουμένους, ποΰ διεκδικοΰν παγία
τήν παράδοση
τής Ελληνικότητας καί
στήν Αγγλική πρωτεύουσα καί θέλουν νά
τήν Επιβάλ-ουν δχι μόνο στοΰς έκεΐ έγ-

κατεστημένους “Ελληνας (Κυπρίους, Εφοπλιστάς, ναυτιλομένους, Εργάτες καί
σπουδαστές...) Αλλά καί στούς φιλέλλη
νας “Αγγλους. Σύμφωνα μέ τό πρόγραμ
μά της, ή «Ε.Ε.Α.» θά κάμει διαλέξεις
■—καί έχει ώς τώρα διοργανώσει πέντε
περίπου — έορτές, έκθέσεις Ζωγραφικής
καί λαϊκής τέχνης — θά όργανώσει έκδρομές φιλελλήνων στήν Ελλάδα καί
θά Επιδιώξει ανταλλαγές 'Ελλήνων καί
Αλλων .γιά διαλέξεις καί
προπαγάνδα
Έναρξη τών διαλέξεών της ή 'Εταιρία
(—δδός (Fursecroft
16 George

Str. London W. Ι·)
έκαμε πρό
καιρού μέ τόν καθηγητή - οικονομολό
γο Ν. Δεβλέτογλου καί συνέχισε μέ τούς
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Κ. Ν. Χατζηπατέρα, Άστέρη Κυββατζή,
Άγλ. Μητροπούλου κ.ά. Τό προεδρείον
Αποτελούν οί Κ. Ν. Χατζηπατέρας, Γιάν
νης Χατζηπατέρας κ.ά.

φ

Η
«ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ
Στέγη
Πειραιώς» (1970) πού ή· παρου ■
σία της σήμερα δέν μάς λέγει και πολ
λά πράγματα· — διατηρούμε δμως τήν
παλαιάν της αίγλη ποΰ τήν σώζει... —
Ανάγγειλε
τήν συγκρότησηι τοΰ νέου
(1970-1971) διοικητικού της συμβουλίου:
Βασ. Παπαηλιού, Παν. Τρέκας, Κ. θεοφάνους,
Δημ. Σουρής, Άντ. Εύσταθίου,
μ’ έπί κεφαλής τόν κ. ’Ιωάν. Χατζημανωλάκη (πρόεδρο) κα1. Βελ. Μουστάκαν,
(αντιπρόεδρο).

★ ΤΟ «ΙΝΣΤΙΊΌΓΤΟ Βυζαντι
νών και Νεοελληνικών
Μελετών» τής Βοστώνης, ποΰ προ
εδρεύει, Αλλά είναι καί ιδρυτής του...—
δ καθηγητής τής Βυζαντινολογίας κ.
Κωνσταντίνος Κ α 6 α ρ ν ό ς (εΰρισκόμενος στήν Ελλάδα αύ
τόν τόν καιρό, μέ υποτροφία γιά ειδικές
μελέτες καί ένδιατρίβων σήμερα στή Λέ
σβο) , Ανέπτυξε τόν τελευταίο καιρό, γιά

βόντες παρά τοΰ άγιου Ρόδου ένα φι
λικό εισιτήριο,
χάριν γνωριμίας των,
ή γιατί έξέφρασαν κάποτε τήν έπιθυμία νά έπισκεφθούι/ ώς τουρίσται τόν
ιερόν αύτόν τόπον καί τό περιβόλι τής
Παναγίας.
Ιέρωμε βλασφήμους, ύβριστάς, κακότροπους, πολιτευομένους ή
πολιτευθέντας όνεπιτυχώς καί κακώς
γιά τόν
τόπο μας, οί όποιοι έχουν
κρεμασμένα στό πέττο τους τά διάση
μα ή τό
παράσημο τής Εκκλησίας,
«διά τάς προσφερθείσας πρός Αύτήν
ύπηρεσίας» κλπ. Όπως καί άλλοι πού
έλαβαν παρά τών άλλων Πατριαρχών

('Ιεροσολύμων
καί
’Αλεξάνδρειάς)
διάφορα παράσημα καί σταυρούς γιά
.. πολύ κακές πράξεις πρός τά μέλη
τής 'Εκκλησίας — συνανθρώπους των
— κι' όμως κι' αύτοί φέρουν ύπερηφάνως στό πέττο τους, στά έπισκεπτήριά τους
καί στάς
δημοσιεύσεις
των — δταν ή άρθρογραφία τους εί
ναι... ύψηλοΰ έπιπέδου — τάς άποδοθείσας πρός τούτους τιμάς τών Πατριαρχών χάριν πληροφοριών, έκείνων
πού θά έχουν τήν ατυχίαν νά διαβά
σουν ίτά ένδοξα κείμενά τους. ΝομίΖωμεν ότι πρέπει κάποιος νά έπέμβει
— είναι καιρός — καί γιά τήν 'Εκκλη
σία πρωτίστως
καί τό γόητρό της,
καί 'γιά τούς Προκαθημένους της, άλ
λά καί γιά τούς πρώτους της οί ό
ποιοι, έτσι, βλέπουν μέ φρίκην τό κα
κό έπίγειο,
άνθρώπινο
παράδειγμα
καί σκέπτωνται, τί έχει νά γίνει, με
τά τήν μετάσταοίν των, όπου τά ίδια
πρόσωπα θά διαχωρίΖουν τά πρόβατα
άπό τά έρίφια κλπ. καί αύτοί καί στόν
κόσμο
τούτον ήσαν, προορίΖωνται δέ
καί στόν άλλον σφάγια καί θύματα τής
καλωσύνης των,
τής άγιότητός των,
άλλά καί
τής κακοκαγάθου πίστεώς
των είς τήν μίαν αγίαν καί καθολικήν
Εκκλησίαν I
τή γνωριμία τής νεοελληνικής λογοτε
χνίας καί τών έκπροσώπων της, σημαν
τική δραστηριότητα. “Ετσι, τόν Αύγου
στο (1969) όργάνωσε
(στή Βοστώνη)
ένα λαμπρό φιλολογικό μνημόσυνο γιά
τόν Αλησμόνητον καί μεγάλο καλλιτέχνη
Φώτη Κόντογλου στυλίστα
τής πρώτης μας πεζογραφίας, τόν Επό
μενο μήνα Αλλο, γιά τόν κορυφαίο τής
λογοτεχνίας μας, Σ τ ρ ά τ η Μ υ ρ ι β ή λ η καί μεταγενέστερα,
μιά
συγκέντρωση, μέ πολλούς δμιλητάς, γιά
τό Εργο τοΰ Παπαδιαμάντη.
Κυκλοφόρησε δέ τίς μέρες τούτες ένα
άκόμα βιβλίο τού προέδρου της Κ. Καβαρνού — Αγγλιστί — μέ τόν τίτλο
«'Η Νεοελληνική Σκέψη Από τό 1750».
φ ΟΣΟΙ ΣΓΧΝΑΖΟΓΝ στίς βραδυνές φι
λολογικές
συγκεντρώσεις
τού «Π ρ ακτορείου Πνευματικής Συν
εργασίας», (Βουκουρεστίου 25, τηλ.
615.196) ποΰ γίνωνται
στό ’Εντευκτή
ριό του, δυό φορές τή βδομάδα — Τετάρ
τη καί
Παρασκευή — καί παρακολου
θούν τήν κίνηση τού πλήθους τών Επι
σκεπτών του,
τόσο τών Εκθέσεων, δσο
καί τών ώραίων πνευματικών του Εκδη-
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κριτές τού Διαγωνισμού « Deux Mag

ΠΑΝΤΟΤΕ

ΕΠΙΚΑΙΡΗ

ΣΑΤΥΡΑ

gots»

ϊδωκαν τό βραβείο τους.

Τώρα (1969) τύπωσε κα! κυκλοφόρησε
τό δεύτερό του έργο, ένα συμβολικό πε
ζογράφημα ποΰ προπαγανδίζει γιά τήν
σταθερότητα
τής φιλίας Τούρκων καί
Ελλήνων καί τ’ όνομάζει «'Η βρύση τής
Σκοπέλου». Προϊόν τών ταξειδιών του
στό Αιγαίο, τήν Ελλάδα καί τήν ’Ανα
τολή, είναι ένα βιβλίο, δπως καί τό
προηγούμενο μέ μυστικοπάθεια, θρύλους
ήθη καί έθιμα τής λαγγεμένης Τουρκιάς Ανάμικτα μέ τις νησιώτικες συνή
θειες. Έτσι, Αποκτά δ τόπος μας έναν
άκόμα συγγραφέα - πρεσβευτή του στήν
καρδιά τής Ευρώπης,
ποΰ προπαγανδί
ζει πλάϊ στήν Ελληνική ύπαρξη καί τήν
δττσορξη
τής Έλληνα - Τουρκικής φι
λίας.
φ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Από μερικούς μήνες
στήν Ελλάδα δ αΐγύπτιος καθηγητής
καί Ελληνιστής Aly Nour γνωστός δ-

"Ενα άγνωστο σκίτσο τοΰ μεγάλου ζωγράφου
Ν. Λύτρα μέ τή λεζάντα: Ή «Μοΰσα
κουρεύουσα τούς μαλλιαρούς» άπό τό Λεύκω
μα τοΰ ’Αλεξάνδρου Φιλαδελφέως
λώσεων, δέν ήμποροΰν παρά ν’ Αναγνωρί
σουν δτι οί ΰπηρεσίες πού προσφέρει τό
Κέντρο τούτο στοΰς Νέους
κα1. γενικά
καί καλλιτεχνικό κό
στόν πνευματικό
σμο, είναι πολύτιμες. Γιατί, ποΰ Αλλού,
άπ’ εκεί ήμπορεί νά συναντήσει κανείς
άνθρώπους τών Γραμμάτων και Καλλιτέ
χνου καί νά τούς γνωρίσει; "Ολος δ δια
νοούμενος
κόσμος
καί ή Καλλιτεχνία
συμπαρευρίσκεται έκεΐ Από τούς πιό κο
ρυφαίους ώς τούς νεωτέρους καί νεωτάτους. Υπάρχει Κρατικό "Ιδρυμα ή «Στέ
γη Γραμμάτων καί Τεχνών», άλλά Ε
κεί βλέπει
κανείς κίνηση καί κόσμο
στις διαλέξεις καί τούτος πάει άπό ΰποχρέωση
στόν δμιλητή. “Αλλες ώρες
τό ίδρυμα τούτο είναι Αδειο καί μόνον
ή υπηρεσία του τό κάμνει νά βρίσκεται
στή ζωή. Έκεΐ — στό «Πρακτ. Πνευμ.
ϊυν.» δεκάδες νέοι γνωρίζουν τούς άν
θρώπους ποΰ διαβάζουν καί Εκτιμούν καί
παίρνουν Ενθάρρυνση
γιά τό πρωτόλειο
Εργο τους. Έκεΐ κρίνωνται καί βαθμο
λογούνται σιγά σιγά, τά ταλέντα καί οί
άξιοι τής γραφίδος ή τού χρωστήρα
κλπ. Έκεΐ
Εκκολάπτωνται οί νεοσσοί
καί Επιβάλλωνται, — παίρνουν τό χρί
σμα. Έκεΐ ή; Επαρχία γίνεται πρωτεύ
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ουσα καί ή φωνή τής πνευματικής ’Α
ποδημίας άκούγεται
καί καταγράφεται
στούς δίσκους τής Αναγνώρισης, τής προ
βολής γιά κρίση.

φ ΓΝΩΡΙΣΑΜΕ τά τελευταία χρόνια,
περαστικόν άπό τή Γαλλία, τόν μικρασιάτη Έλληνογάλλο συγγραφέα Clement
Lepidis
πού δπως μαρτυρεί καί τό
ρωμαίϊκο Επώνυμό του δέν είναι άλλος
Από τόν Κλεάνθη
Τσελεπίδη
Απόγονον Εκλεκτής οίκογενείας τού Κισκίν τής ’Ανατολής (80 χιλ. Ανατολικά
τής Άγκύρας). '0 Εκλεκτός συμπατριώ
της μας ποΰ τελείωσε γυμνάσιο, σπού
δασε Επιστήμες,
ζωγραφίζει κα! εργά
στηκε στό Παρίσι καί σ’ Εργοστάσιο κα
τασκευής ΰποδημάτων, Ακόμα δέ καί στά
εργοστάσια τών αυτοκινήτων Renaut
κατά τό διάστημα
ταξειδιού του στήν
Κωνσταντινούπολη
μέσω Ελλάδος καί
σ’ Επίσκεψη τής Πριγκήπου, άναμνησθείς
τού θρύλου της τού I860 μέ τό μπλε
τριαντάφυλλο, έγραψε τό α' του βιβλίο
«Τό Ρόδο τοΰ Μπουγιούκ — Καντά», ποΰ
είναι, ένας πολύ
ανατολίτικης μορφής
καί κυριολεξίας λαϊκό μυθιστόρημα, ποΰ
τόσο Αρεσε στό γαλλικό κοινό καί τούς

χι μόνο στοΰς παροικιακούς μας τής Αίγύπτου ώς Εκλεκτός φιλέλλην καί δια
νοούμενος,
άλλά καί στή Λογοτεχνία
τής πρωτευούσης. Υπήρξε Επιθεωρητής
στά Ελληνικά σχολεία τής ’Αλεξάνδρει
άς καί συντονιστής - διευθυντής τών Ελ
ληνικών Εκπομπών τοΰ ραδιοφωνικού στα
θμού τού Καϊρου, κ.ά. 'Η παρουσία του
στάς ’Αθήνας δφείλεται στό γεγονός δτι προετοιμάζεται μέ σχετική διατριβή
νά Επιτύχει τήν Απονομή τοΰ διπλώματός
του Από τό Πανεπιστήμιο καί νά πάρει
τήν καθηγεσία γιά τήν έδρα τής Νεοελ
ληνικής στό Κάϊρο. 'Ο Εκλεκτός αίγύπτιος διανοούμενος
είναι πολύ συμπα
θής στοΰς Ελληνικούς φιλολογικούς κύ
κλους γιά τό έργο του καί
τήν προσ
φορά του στά Ελληνικά Γράμματα τά δποϊα τόσον
πιστά δπηρετεΐ. Καί προ
χθές Ακόμα στόν «Παρνασσό» τοΰ διοργανώθη από
τόν «Σύνδεσμο Αίγυπτιωτών Ελλήνων»
$ιάλεξη κατά τήν δποίαν ώμίλησε μέ Ενδιαφέρον θέμα τήν
«Πνευματική
συγγένεια τοΰ Αιγυπτια
κού καί Ελληνικού Έθνους στήν ’Αρ
χαιότητα», μέ μεγάλην Επιτυχία.
φ ΔΕΝ ΕΧΕΙ σπουδαία Ελληνική Δια
νόηση ή Νότιος ’Αφρική κΓ δ Ελληνι
σμός της άν καί είναι αξιόλογος αριθμη
τικά μά καί σέ οικονομική άνθηση. Έν
τούτοις οί λόγιοι καί διανοούμενοι Ε
κεί μετριούνται στά δάχτυλα. ΚΓ είναι
ή Γεωργία Νεοφύτου — Μυτιληναίου Ε
κλεκτή
ποιήτρια
καί λογογράφος, δ
Κώστας
Παΐζης Εξαιρετικός στοχαστής
καί
μελετητής, δ γνωστός
Πειραιώ
της λογοτέχνης καί μηχανολόγος Μίμης
Λέος, μεταφυτευμένος Εκεΐ τά τελευταία
χρόνια, κΓ ϊσως ϊσως, καί κανένας άλ
λος ακόμα. Ειδικά γιά τούς δυό τελευ
ταίους σημειώνωμε πώς δ πρώτος δημο
σίευσε μιά
πολύ Ενδιαφέρουσα μελέτη
του γιά τούς Νοτιαφρικανοΰς πεζογράφους καί τή Λογοτεχνία τού τόπου, δ
δέ έτερος ποΰ είναι καί πρόεδρος τών Εκε1 Ελλήνων Επιστημόνων — ποΰ τούς
Αποτελούν Εκλεκτοί συμπατριώτες μας
Επιστήμονες
Αναμεμιγμένοι ζωηρά στήν
πνευματική ζωή τοΰ τόπου καί δημι
ουργοί προόδων του — δίδει συχνά δια
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λέξεις πού κινούν τό ένδιαφέρον καί συν
τονίζουν τήν έλληνική παρουσία.

φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ’Επιστήμη τής Φιλοσο
φίας έπλουτίσθη μέ τήν επίσημη Αναγνώ
ριση διά τής εκλογής του ώς καθηγητοϋ
τοΰ κ. Σπόρου Κ υ ρ ι α ζ όπ ο υ λ ο υ γνωσ,τοδ καί έκλεκτοΰ συγ
γραφέα έξαιρέτων
έπιστημονικών μελε
τών καί συγγραμμάτων δπως «Προλεγόμενα εις
τήν ερώτηση
περί θεού»
(1960), «’Ελευθερία· καί άνθυπέρβαση»
(1962), «'Η παρουσία τής Φυσικής ’Ε
πιστήμης» (1963), «'Η σημερινή γλώσ
σα — Γλωσσολογία
τής
τεχνικής»
(1964)’ «Ή Καταγωγή
τοδ Τεχνικοΰ
Πνεύματος» )(1965), «Τό γεγονός τής
Φιλοσοφίας»
(169, «'Η πολιτική θρη
σκεία τής Ελλάδος» (1970) κλπ., κλπ.
"Γστερα άπό σπουδές στάς ’Αθήνας, 'Αμ
βούργο, Άϊδελβέργη,
Βασιλεία, Παρίσι
κ.ά. τό βάρος έπεσε στάς ’Αθήνας πού
τόν κέρδισαν: τόν Νοέμβριο έξελέγη καθη
γητής τής Φιλοσοφίας στήν Θεσσαλονίκη
καί στό τμήμα Ίωαννίνων.
★ Ο ΣΓΛΛΟΓΟΣ ’Αποφοίτων 'Ελληνικών
Πανεπιστημίων»
τής
Νέας
'Γόρκης
(ποΰ προεδρεύεται
σήμερα άπό
τόν
βορειοελλαδίτη διαννοούμενο καί συγ
γραφέα
κ. Ν ΐ κ ο
Σ α μ α ρ ά) προβαίνει στήν πρωτοβουλία τής
έκδόσεως σειράς νεοελληνικών βιβλίων,
τόσο
έλληνοαμερικανών
συγγραφέων,
δσο καί Έλλαδικών καί άρχισε
ήδη,
τίς έκδόσεις του. Σάν :«οώτη έκδοσή
του βγήκε μία διάλεξη τής
γνωστής
λόγιας καί διανοουμένης κ. Θεανώς
Μ ά ρ γ α ρ η — Παπάζογλου
(γνωστής μας έδώ, άπό τήν παρουσία
ση δυό βιβλίων της μέ διηγήματα άπ’
τδ «Δίφρο”, τό ένα έκ τών όποιων έ
λαβε καί τό
Κρατικό Βραβείο Διηγή
ματος, — μέ τίτλο «Γ. Κουτουμάνος, δ
Απόδημος τραγουδιστής καί φιλόσοφος»,—
καί πρόκειται γιά έναν άπό τούς παληότερους καί πιό γνωστούς έλληνοαμερικανοΰς
δημιουργούς ποΰ είναι καί
στήν Ελλάδα γνώριμος τών φιλολογικών
κύκλων. 'Η δεύτερη, καί πιό σημαντική,
τοΰ συλλόγου τούτοι) έκδοση, είναι τό
τελευταίο έργο τοΰ Νικηφ. Βρεττάκου
δλότελα άγνωστο 'έδώ καί
ποΰ Αφορά σελ’δες τής αυτοβιογραφίας
του, Από τή γέννησή του ώς
σήμερα.
■Έχει τόν τίτλο: «’Οδύνη» καί γράφηκε
στήν Ελβετία (Γενεύη) δπου Από διε
τίας βρίσκεται. Καί οί έκδόσεις αύτές
θά έξοκολουθήσουν, δπως έχει δηλώσει
Αρμόδιος τοδ συλλόγου, μέ τό σκοπό νά
τροφοδοτήσουν
τό έλληνόφωνο
κοινό
τής παλαιας, Αλλά καί τής
νεωτέρας
γεννεάς μέ Ελληνικά λογοτεχνικά έργα,
άλλά καί νά τοΰ κεντρίσουν τό ένδιαφέρον γιά τδ διάβασμα ώστε νά κρατιέ
ται ή έπαφή του, μέ τήν πατρίδα καί
μέ τή γλώσσα της.

φ

ΕΙΣ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ τών «Π α π α στρατείων» (έκδηλώσεις τού γίνωνται δέκα συνεχή χρόνια στό ’Αγρίνιο καί
φέρουν τδ όνομα τής οικογένειας Παπαστράτου, εις ένδειξιν εύγνωμοσύνης γιά

28

δτι έχουν κάνει οί Αδελφοί Παπαστράτου, έκεί, γιά τήν πρόοδο καί τήν ευη
μερία τοΰ τόπου) εφέτος (3 —10 Μαίου) ή όργανώτρια «Γυμναστική Εταίρε’α
’Αγρίνιου» προγραμματίζει μεταξύ τών έ
κεϊ έκδηλώσεων πού καταρτίζουν τδ πρό
γραμμα καί "Έκθεση A I τ ω λοακαρνάνων ζωγρά
φων» γιά τήν
παρουσίαση καί τών
τοπικών Εικαστικών Τεχνών, στούς έπισκέπτες της. Κάθε καλλιτέχνης πού έ
χει τδ δικαίωμα συμμετοχής του σ’ αύτή θά παρουσιάσει τρεις πίνακες, εις τδ
τέλος δέ θά βραβευθοΰν 3 έργα μέ 3 Α
νάλογα καί διαφορετικά βραβεία.

φ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ δριστικά στήν
Ελλάδα, καί θ’ Αποτελεί πλέον τοπική
πνευματικήν μονάδα, δπως καί
οί άλ
λοι αΐγυπτιώτες
ποϋ άπδ
κάμποσο
καιρό έπανεπατρίσθησαν—Καλλιόπη Νακοπούλου, Μανώλης Γιαλουράκης, Βαγγέ
λης Γρατσέας, Σταύρος Καρακάσης, Τρύ
φων Μαραγκός, Αλίκη Νικολαίδη και
τόσοι άλλοι...— ή γνωστή Καϊρινή δια
νοούμενη
καί δμιλήτρια Ί φ ι ά ν α σ
σα Χατζηδημητρίου, τήν
όποιαν οί ’Αθηναίοι τόσο καλά γνωρί
ζουν άπδ διαλέξεις της στόν «Παρνασσό»
καί άλλου. Τήν μόνιμο, έδώ έγκατάστασή της Ανήγγειλε μέ μιά συγκέντρωση
σπίτι της (Θεμιστοκλέους 53), δπου παρευρέθησαν πλέον
τών 50 λογοτεχνών,
φιλοτέχνων, διανοουμένων κ.λ.π. οί ό
ποιοι καί παρακολούθησαν ένα περίφημο
πρόγραμμα.

■fr ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ χρόνο, έτσι κι’ έφέτος,
ήκ. ΛοΰλαΊερωνυμίδη
(Λάππα), έκάλεσε πάλι 60—70 λογοτέ
χνες καί καλλιτέχνες στό χριστουγεννιά
τικο δείπνο της — 23.12.1969 — γιά
νά βρεθούν μαζί καί ν’ Ανταλλάξουν γνώ
μες, ιδέες, σκέψεις καί νά μιλήσουν ώς
κορυφαίοι πνευματικοί άνθρωποι τοΰ τό
που. Καθιερωμένες πιά, από 6ετίας οί
χριστουγεννιάτικες αύτές βραδυές μέ τήν
πρωτοβουλία της,
, Συγκεντρώνουν τόν
εκλεκτότερο κόσμο. Μεταξύ άλλων, στό
τελευταίο τούτο δείπνο παρευρέθησαν Α
καδημαϊκοί,
καθηγητές, διπλωμάτες,
καλλιτέχνεες, φιλότεχνοι κ.ά.

φ

ΓΣΤΕΡΑ Απδ δίμηνο σκληρή Ασθένεια
κι’ Απομόνωσή του στόν «Εύαγγελισμδ»,
έξήλθε γιά νά συνεχίσει
οΐκουρών στό
σπίτι του (Φρυνίχου 4, Πλάκα), δ μο
ναδικός Ιστορικός τής ’Ιωνίας καί τών
άνθρώπων της κ. X ρ ή σ τ ο ς Σ ολομωνίδης. Τόσον κατά τδ διά
στημα τής άρρώστειας του δσο καί σή
μερα πού
βασανίζεται ακόμα γιά τήν
πλήρη Αποκατάσταση τής υγείας του, οί
φίλοι του, συνάδελφοί του, ώς καί οί
άλλοι θαυμαστές
του, τόν παρακολου
θούν καί τοΰ εύχονται περαστικά.

φ

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΓΣΑ τής .Ελληνααμερικανικής Ένώσεως»
(Μασσαλίας 22) οί διπλωματούχοι τής
Σχολής τοδ Αλησμονήτου καθηγητοΰ, λο
γοτέχνου καί συγγραφέως Γ ι ά γ κ ο υ
Άργυρόπουλου — Έλβίρα Βλά

χου Λειβαδϊ, Μαρίνα Μποντούρη, Μαλλιαγροΰ, Νινεττα Παπαδάκη, Ήρώ Δημοπούλου—· μέ τά κλείσιμο τριετίας άπδ
τού θανάτου του (1968) καί μέ εισηγη
τή τόν κ. Δ. Σιατόπουλο, παρουσίασαν
μά βραδυά Κ. Π. Καβάφη μέ
Απαγγελίες, 30 περίπου, άπό τά πιό
γνωστά ποιήματά
του. Συγκινητκή
ή
προφορά των γιά νά φανεί τδ έργο του,
καί ή Αξιοποίηση τής διδασκαλίας του,
τόσα χρόνια,πού μοχθούσε γιά νά δώσει
τήν τέχνη του καί σέ άλλους καί συγχα
ρητήρια
στις μαθήτριες πού έβγαλαν,
κάπως λευκό τόν Δάσκαλό τους, μέ τήν
προσπάθειά τους.

φ

ΜΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ τοδ γνωστού Έλληνοαμερικανοϋ ποιητή Δ η μ. Μ ιχ ά λ α ρ ο υ έκλεισε γιά πάντα καί
τό τόσο ωφέλιμο γιά τόν τόπο μας περιο
δικό του,
«Athene»
θά ξέρουν
πολλοί τήν προσφορά τοΰ περιοδικού τού
του στήν κοινή γνώμη τών φιλελλήνων
τοδ Ν. Κόσμου. Τρίμηνο δπως ήταν, πα
ρουσίαζε
μιά έπισκόπηση σέ κάθε του
φύλλο τής έλληνικής πνευματικής ζωής
καί δημοσίευε καί στ’ Αγγλικά πού έξεδίδετο, άρθρα, ποιήματα καί πεζά, γιά
καί Από τήν Νεοελληνική Λογοτεχνία.
Παρά τδ γεγονός δτι δέν ήταν πάντα ή
Ολη του στό δψος της— γιατί έκεϊ μέσα
καθένας μπορούσε νά πεϊ καί νά γράψει
δ,τι ήθελε... — τοδ χρωστούμε
πολλά
γιά τις
ταχτικές
παρουσιάσεις έλληνικών θεμάτων,
στούς άγγλοφώνους.
Καί γιατί κυρίως, μας έκαμε νά γνωρί
σουμε Αλλεπαλλήλως,
Έλληνοαμερικανούς Ποιητές, Καλλιτέχνες, Αγνώστους,
πριν, σέ μας, πού τιμούν τή χώρα μας
καί τήν έξυμνοΰν.
Ξέρωμε! δτι, δπως
καί οί εδώ έκδόσεις είναι τής κάθε κλί
κας, δέν περιμέναμε νά δούμε στις σε
λίδες του τούς πιό άξιους, Αλλά έβαζε
καί μερικούς συχνά πού μάς άντεπροσώ,τευαν έπίκαιρα. Ή στέρησή του μΑς λυ
πεί Αληθινά, γιατί πιστεύαμε δτι, με
ρικοί ένδιαφερόμενοι, έδώ κι’ έκεί θά
φρόντιζαν γά τήν έπανέκδοσή του καί
τή συνέ'χισή του, γά λόγους καί γοήτρου
τοΰ τόπου μας καί συμφερόντων τους.
’Ιδίως τό 'Γπουργείον Προεδρίας — ή
καί Εξωτερικών — πού βοηθούσε τήν
έκδοσή του μέ Ανταλλαγή κλπ., τώρα θά
έπρεπε νά ένδιαφέρονταν γιά νά μήν στα
ματήσει. Σήμερα είναι ή πιό κατάλληλη
έποχή γιά πνευματική προπαγάνδα καί
τώρα δέν έπρεπε νά διακοπεί. Τδ «Αthene»
πήγαινε σέ 100 τούλάχιστο
ξένες βιβλιοθήκες, πού τδ κυκλοφορού
σαν στούς έπιστήμονές των και γνώριζαν
κάτι άπδ τήν Ελλάδα, καί κάτι άπδ τις
πνευματικές τηςΐπροόδους.

★ ΕΙΣ ΕΝΔΕΙΞΙΝ άπαρασόλεφτης Α
γάπης κι’ έκτίμησης
στόν ιδρυτή καί
πρόεδρό της, ή «’Εθνική Εταιρεία 'Ελ
λήνων Λογοτεχνών» Στράτη Μυρ ιβ ή λ η, έτέλεσε 'ένα χρόνο μετά τδ θά-,
νατό του, έτήσια έκδήλωση — φιλολογι
κό μνημόσυνο — στήν αίθουσα τής «‘Αρ
χαιολογικής Εταιρείας» στις 2 Μαρτίου
καί μέ ασφυκτική συρροή πλήθους Α
κροατών.
'Ομιλητές δ Ακαδημαϊκός Π.
«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Χάρης καί ή Μαρία Ράλλη, καί εισηγη
τής, ό σημερινός
πρόεδρος τής Εται
ρείας Γ. Χατζίνης. ’Ηθοποιοί τοδ ’Ε
θνικού θεάτρου (οί 'Ελένη Χατζηαργύρη καί
Β. Κανάκης) διάβασαν μερικά
κείμενα
ιΑπδ τά άντιπροσωπευτικότερά
του έργα.
★ ΟΦΕΙΛΗΝ πού χρωστούσε δ πνευμακδς κόσμος τής Άχαΐας, Απότισε στήν
αίθουσα τής «Διακιδείου
Σχολής
Πατρών» στόν Πατρινδ ποιητή καί λογοτέΠ. Α. Χρονόπουλο στις 14 Μαρ
τίου, μ’ ένα διαλεχτό καί πλατύ φιλο
λογικό μνημόσυνο, πού τδ τίμησε πολύς
καί έκλεκτδς κόσμος. 'Ο τιμηθείς, ια
τρός στήν πόλη τών Πατρών ®που έγκατεστάθηκε
θστερα Απδ Αρκετών χρόνων
παραμονή του στήν ’Αμερική άπ’ δπου
ξεκίνησε τδ ταλέντο του κι’ έκαμε τήν
πρώτη έκδοση ποιητικής του συλλογής,
είχε Ανακατευτεί στενά μέ τή φιλολογι
κή της ζωή κι’ είχε πλούσια μετάσχει
στις καθόλου της έκδηλώσεις: δμιλίες,
εκδόσεις
βιβλίων, Αρθρογραφία, χρονο
γράφημα, κοινωνική δραστηριότητα κλπ.
Τ μνημόσυνο τούτο τής Διακιδείου, πού
τόν τιμούσε καί άπό μέρους τοΰ τόπου
πού τόν τίμησε Αλλά καί άπδ μέρους τής
ίδιας πού υπήρξε επί πολλά έτη σύμβου
λος στή διοίκησή της, Απετελεϊτο άπό
δμιλίες τών κ.κ. Γ. Άβτζή, Γιάννη Άνδρικόπουλου, Ν. Στασινόπουλου,
θωμά
Λαλαπάνου καί Κώστα Τριανταφύλλου,
πού τόν παρουσίασε καθένα; Ανάλογα μέ
τήν πνευματική του συγγένεια. 'Η κ. Ήλέκτρα Μικρούτσικου,
καλλιτέχνις τής
δραματικής Απήγγειλε κομμάτια άπδ τά
βιβλία
του. 'Ο θάνατος τοδ Χρονόπουλου, στέρησε τήν Πελοπόννησο καί ιδι
αίτερα τήν περιοχή τής ’Ηλείας άπό μιά
λυρική φωνή Αξιόλογη, καί έναν πεζογράφο μέ στοχασμό καί τεχνική ταλέν
του, σέ ώρες πού ή έπαρχία χρειάζεται
μέγα πλήθος γιά τίς πνευματικές της Α
νάγκες, γιά τδ βάδισμά της στις σύγχρο
νες προόδους της.
★ ΣΓΝΕΧΚΕΤΑΙ μ’ έπιτυχία στή Χαλ
κίδα (αίθουσα, δδδς Μιχ. Κακαρα 13)
ή “Εκθεση Ζωγραφικής ’Αναπή
ρων Καλλιτεχνών (μελών
τής
«Διεθνούς Ένώσεως Ζωγράφων μέ
τδ στόμα καί τδ πόδι») πού Αντιπροσω
πεύει στήν Ελλάδα δ γνωστός φιλότε
χνος καί διανοούμενος Νίκος X ατζηγιάννης. Ή έκθεση, πού
έγκαινιάστηκε, έκεϊ τόν περασμένο Ια
νουάριο, περιλαμβάνει 25 ξένους καλλιτέχνας άπδ διαφόρους .ευρωπαϊκά; χώρας
(Γερμανία,
Καναδά, Γαλλία, ’Ιταλία,
/Ελβετία, Σουηδία,
Νορβηγία, Δανία,
Ρωσία κλπ.) καί άπδ αύτές, τούς καλυ
τέρους
άπδ τούς καλλιτέχνες της, τοΰ
είδους. Μεταξύ Αλλων δ πρώτος της πρό
εδρος κ.
Erich Slegmann,
οί
Moleveld,Ceffischer Moreno, Ma
te, Michalski Legrix Bonamini,
Akinal, Ferrot, Hogan, Herrera

Fick, Karati k. a.
“Αξιο προσοχής είναι δτι δποτε δργανωθεΐ τέτοιου είδους έκθεσις, σημειώνει έτυχία, χάρις στόν δραστήριο δργανωτή
της πού ένδιαφέρεται
πραγματικά γιά

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

τδ έργο πού τοΰ άνετέθη καί τήν άγάπη
καί στοργή τοΰ κοινοΰ πρός τά προβαλ
λόμενα έργα, τά όποια καί Αγοράζει, ύποστηρίζοντας έτσι ιένα θεσμό, πού πι
στεύει στό δτι ή έργασία καί ή πίστις
είναι αύτό πού κρατά στή ζωή καί δέν
φέρνει απαισιοδοξία.
φ Η ΓΝΩΣΤΗ Έλληνίς καλλιτέχνις
τοδ τραγουδιοδ καί πρωταγωνίστρια τής
“Οπερα; τού Γκράτς δίς Μαργαρίτα
Κυ ρ ι ά κη
— ύψίφωνος — έκλεισε
συμφωνία καί θά έμφανισθεϊ στις ετή
σιες έφετεινές
έορτές. φεστιβάλ Βάγγνερ— τοδ Μπάϊροϊτ πού θά γίνουν τόν
’Ιούλιο στήν πατρίδα τοΰ μεγάλου συν
θέτου, καί στά έργα «Άρχιτραγουδιστές
τής Νυρεμβέργης» καί «Ρεινγκολντ» (ώς
Εύα καί
ώς Φράϊα, άντιστοίχως). Ή
συμμετοχή της αύτή δείχνει τήν έπιτυ
χία της στό έξωτερικδ καί στους ρόλους
πού παίζει, τών δποίων ή άπόδοσις ά
πό μέρους της είναι Απαράμιλλη και πα
ραδειγματική, ώστε νά φέρνει τδ ταλέν
το της ύψηλά στό έπίπεδο τής Τέχνης
άξιολόγων καί
μεγάλων καλλιτεχνών
τής Εύρώπης. Έν τώ μεταξύ, τίς ήμέρες αύτές «ά μεταβεϊ γιά εμφανίσεις στή
Μαδρίτη,
πρό ολίγου δέ έπαιξε, γιά
πρώτη φορά, στήν “Οπερα τής Ζυρίχης
δπου τήν προβολή της παρακολούθησε
καί ή παλαιά δόξα τοδ τραγουδιού ή
έγκατεστημένη
έκεϊ,
Μαργαρίτα
Π έ ρ ρ α.
φ ΝΕΑΝ πνευματικήν καί προοδευτικήν
έκδήλωσιν του, έπέδειξε τίς ήμερες αύ
τές στήν πρωτεύουσα δ γνωστός λογοτέ
χνης καί συνθέτης κ. Σωκρ. Β ε ν ά ρδ ο ς, μέ τήν .έκτέλεση τοδ 'Ορατόριου
του «'Ο Βασιλεύς τών Ουρανών» πού δό
θηκε στις 26 Μαρτίου στό θέατρο Κοτο
πούλη Από ορχήστρα 40ελοδς. βυζαντι
νής χορωδίας
καί 35μελοϋς γυναικείου
χοροδ. Βασισμένο καί τδ νέο μουσικό έρ
γο τοδ καλλιτέχνου μας,
Απδ τδ θρη
σκευτικό ποίημα τοΰ 'Ισπανού Χουάν Αλαβέδρα «Φάτνη» ένορχηστρώθη μουσικά
από τόν συνθέτη
πού μ’ , έκπληξη τόν
βλέπουμε τόσον άλματωδώς νά προχωρεί,
μέ λυρικούς στίχους σέ βιβλία, δρατόρια, μουσικές συνθέσεις χριστ. περιεχο
μένου κλπ.

ΚΑΛΕΣ είναι οι έκδηλώσες πού έγκοινίασε
Από πρόπερσυ δ «Σύνδε
σμος Ελλήνων Λογοτεχν ώ ν» (δδδς Μητροπόλεως 38), γιά νά
παρουσιάσει τά έργα τών μελών του καί
νά τά προβάλλει καλλύτερα, καί τιμητι
κότερα. Είναι αιύτό μιά πρωτοτυπία καί
μιά καινοτομία,
πολύ Αξιόλογη, μόνο
πώς χρειάζεται καί κάποιο μέτρο γιά νά
κρατηθεί ή σοβαρότητα τών προβολών.
“Οχι δποιος—όποιος δ δμιλητής, ή καί
πάλιν, δχι οί 'ίδιοι καί οί ίδιοι. Καί δχι
νά πρωτεύσει καί νά κυριαρχεί μόνο δ
θαυμασμός καί ή ύπερφίαλη κωδωνοκρου
σία. Γιατί παρεβρεθήκαμε καί σέ κάποι
ες τέτοιες εκδηλώσεις γιά μέτρια έργα
πού πολύ τά λιβάνισεν δ δμιλητής καί τά
θαύμασε. Κάτι τέτοιους σκοπέλους πού
ζημιώνουν άμφοτέρους— παρουσιαζόμενος
καί εισηγητής—καλό θά είναι νά τούς
Αποφεύγει δ Σύνδεσμος1, γιατί αυ

τός ξεπέφτει καί αύτός έχει τήν
εύθύνη!
ι 1 .
ί *1*'
φ ΤΗΝ 50ετή πνευματική δράση τοΰ
κ.
Μελή
Νικολαίδη
έτίμησε
δ Φιλολογικός
Σύλλογος «Παρνασσός»
στήν αίθουσα του, στις 20 Φεβρουάριου,
— ύστερα Από μιά
μεγαλοπρεπέστερη
παρόμοια πού τού όργάνωσε ή πατρίδα
του ή Κύπρος, πρότερον, — μέ δμιλητάς τόν κύπριο πρέσβυ Νικ. Κρανιδιώτη καί τόν
Μπάμπη Κλάρα,
καθένα
τους άπδ μιας σκοπιάς καί μιά ειδικό
τητα. Καί καλλιτέχναι τοδ θεάτρου διά
βασαν κομμάτια Από τά έργα του. Εύτύχημα είναι δτι τόν
τελευταίο καιρό
βρίσκωνται
δργανώσεις, πού Αναγνωρί
ζοντας τδ πνευματικό έργο, ένός
φτα
σμένου τής Λογοτεχνίας, ένδιαφέρονται
καί τόν τιμοδν. Καί εύτυχεΐς
αύτοί,
πού διαλέγωνται καί δέχωνται τις
τι
μές ττού τούς έπιδαψιλεύουν...
φ ΓΣΤΕΡΑ Απδ 30 χρόνων Ασίγαστη καί
πολύτιμη
προσφορά—νά προσφέρει στά
Ελληνόπουλα, άλλά καί στούς μεγάλους
ειδικό θέαμα καί άσοκάριστη ψυχαγωγία,
■πλαισιωμέντι μέ αληθινή τέχνη—τδ βρά
δυ τής Δευτέρας 30 Μαρτίου στήν «Έλληνοαμερικανική "Ενωση» ώργανώθηκε
μιά πανηγυρική βραδυά, γιά νά τιμηθεί
ή ίδρύτρια καί διευθύνουσα τδ «Κουκλο
θέατρο ’Αθηνών» κ. Ελένη θ ε ο
χ ά ρ η—·Π ε ρ ά κ η. Σέ μιά |έποχή
πού οργιάζει μόνον δ κακός έλληνικός
Κινηματογράφος καί ή Αποθέωση τοδ Α
γουστου είναι τό κύριο γνώρισμα τής με
γάλης μάζας τής κοινής Γνώμης καί 6λου τού Τύπου, είναι ήρωϊσμδς, πώς κα
τόρθωσε νά τό συγκρατήσει τόσα χρόνια
ή κ. Περάκη ποδ είναι καί ζωγράφος,
καί νά τό Ανανεώνει διαρκώς ώστε νά γί
νεται καί υψηλότερο...
Δέν τής είπαν
πολλά πράγματα οί δμιλητές στήν τιμη
τική αύτή βραδυά της, διότι, ίσως, ή
προσοχή δλων ήταν στό θέαμα. Δηλαδή
στήν προβολή τών καλυτέρων καί πιό εκ
φραστικών σκηνών «από τά έργα ποΰ έδωκε ώς τώρα (1952—1969) τδ Κουκλο
θέατρο της (γνωστό περισσότερο μέ τδ χα
ραχτηρισμό δ
Μπάρμπα Μυτ ο ύ σ η ς). ’Αλλά τό Ακροατήριο πού
τδ
αποτελούσαν
πνευματικοί Ανθρωποι
τδ είπαν μέ τά μάτια καί μέ τά χέρια
πού είναι τόσο εκφραστικά καί ξέρουν νά
συνεννοούνται πιό καλλύτερα Απδ τδ στό
μα. Πολύ ένδιοφέρουσα καί ή έκθεση—έπίδειξη τοδ ύλικοΰ τής 30ετίας μέ τδ δπέίον ψυχαγωγούσε τούς μικρούς καί δι
αρκώς έξέπληττε τούς μεγάλους.
φ ΕΧ2ΜΕ στή Νοτιαφρικανική Ένω
ση, καί τό μάθαμε μόλις τελευταία —■
πρό τριών έτών —< μιάν συμπατριώτισσα πού τήν λένε Μυρσίνη Μαύρου
καί
παντρεμένη
τόν έλληνα
συμπατριώτη
της φαρμακοποιό Μιχάλη Κονιδάρη, πού
θεωρείται ώς μιά άπ’ τίς λίγες καλλιτέχνιδες τοΰ Χοροδ, 'Η κ. Κονιδάρη —
Μαύρου ειδικευμένη, μέ τέτοιες σπουδές,
σέ Ισπανικούς χορούς, είναι στό είδος της
αναντικατάστατη. 'Η καλλιτέχνις γνω
στή μέ τδ μόνιμό της καλλιτεχνικό ψευ
δώνυμο
Mercedes Molina
διατη
ρεί στό Γιοχάνεσμπουργκ δικό της θέα
τρο, δπου προβάλλωνται πολυτελέστατα
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προγράμματα Ισπανικών χορών, πού τήν
Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
κάνουν να θεωρείται αυθεντία. Ή κορυ
φαία έλληνίς καλλιτέχνις έκτός άπό τίς
σπουδές της στήν Ευρώπη, πήγε στήν
ϊδια τήν 'Ισπανία καί πήρε μαθήματα
καί έχει δώσ-ει θριαμβευτικές παραστά
σεις στις πιό πολιτισμένες καί προοδευ
τικές Χώρες τής ’Αφρικής
(Ροδεσία,
Γαλλία, Αίγυπτος καί αλλού). Οί γνώ
σεις της ανανεώνονται συνεχώς, γιατί
δλο καί ταξιδεύει γιά παραστάσεις καί
ενημέρωση καί είναι σχεδόν γνωστή σ’
δλους τούς καλλιτεχνικούς κύκλους πού
συζητούν γιά τήν τέχνη τοΰ Χορού.
Πριν από τρία χρόνια έπιστρέφοντας ή
κ. Κονιδάρη — Μαύρου άπό τήν Ευ
ρώπη ήρθε καί στήν ’Αθήνα δπου έμει
νε λίγο καί γνωρίστηκε καί μέ τή δι
οίκηση τής Λυρικής Σκηνής. Δέν
θά
έπρεπε νά καλλιεργηθεί τό θέμα τής
προσκλήσεώς της καί στόν τόπο της
άφού οί αρμόδιοι κι’ οί υπεύθυνοι τού
ιδρύματος, συζήτησαν μαζί της κι’ έμα
θαν τήν θε-ση της στήν Τέχνη καί τήν
Καλλιτεχνία;
fa ΑΚΟΓΜΕ συχνά γιά τή ξεχωριστή
θέση πού έχει στόν Κόσμο τών Έλληνο - αμερικανών θεατροφίλων καί φιλο
A Ν
τέχνων / δ θιασάρχης
τοΰ «Έλλην.κοΰ θεάτρου Αμερικής» κ. Ά δ ά μ
Λ ε μ ό ς, δημιουργός ίνός ωραίου
έδώ τήν έκδήλωση γιά τόν Μ π ά μμα καιρός γιατί ή προσφορά του είναι ά
έργου γιά τή ψυχαγωγία τής έκεϊ δπη Κλάρα (19 Φεβρουάριου) ποΰ κόμα στήν άρχή της— «έναντι τοΰ φτα
μογενείας μας, ή όποια τέρπεται καί
καί έργο έχει καί στό σκαλοπάτι τοΰ ω σμένου καί στοχαστικού ώριμου έργου τοΰ
διασκεδάζει περισσότερο μέ τά έλληνικά
ρίμου εύρίσκεται., κι’ είναι μιά φυσιογνω δοκιμασμένου Κλάρα.
έργα πού παρουσιάζουν τήν πατρίδα καί
μία σεβαστή καί γνωστή γιά τήν ύποστή- Άκόμα δ «Ζήνων» παρουσίασε τό έργο
τ’ ανθρώπινα ήθη
καί
έθιμά
της
ρίξη τών Νέων (καί., μέ πάρα πολλήν δπαρά μέ τά καλύτερα αμερικανικά ή μώς Απλοχεριά). Δέν γνωρίζωμε τι εί τοΰ Τ ά κ η Καρρά (22 ’Ιανουάρι
ου) γνωστού φυσιολάτρη ποιητή διά μέ
έκείνα τής πιό διαλεχτής μόδας τοΰ
παν οί δμιληταί στή συγκέντρωση τούτη, σου τοΰ κριτικού καί συγγραφέα Άνδρέα
διεθνούς ρεπερτορίου. 15 χρόνια είναι
φυσικά δμως δ καθένας βάλθηκε νά πει
στόν Ν. Κόσμο δ εκλεκτός καλλιτέχνης καί περισσότερα, γιά νά φανεί καί στόν Καραντώνη. Πόσο ζηλεύωμε τόν ποιητή
γιά τήν τιμή πού δέχτηκε νά πολιτογρακαί πρωταγωνιστής, καί έχει άναλώσει Κλάρα εύχάριστος, άλλά καί νά έδραιώφηθεΐ «πολίτης είς τών ιδεών τήν πόλη»
τή ζωή του γιά τήν προβολή έλληνικών
σει τό περισσότερο, τήν έντύπωση στό α τόσον επίσημα, άπό έναν άπό τούς ειδικαί μόνον έργων, στή σκηνή γιά τή κροατήριο καί τό φιλοθεάμων κοινόν δτι κώτερους τής Κριτικής καί τής Λογο
ψυχαγωγία , τών εγκατεστημένων έκεϊ
έχει τά κατάλληλα κριτήρια καί τά συν τεχνίας. Καί ρωτάμε: γιατί άφού καί
Ελλήνων. Συχνά μέ τό θίασό του επι απτά προσόντα γιά κρίσεις καί παρουσιά δ Μπ. Κλάρας καί δ ’Ηλίας Σιμόπουλος
σκέπτεται τίς πιό γνωστές πόλεις τής σεις.
είναι γνωστότατα πρόσωπα τών Γραμμά
’Αμερικής πού ό πληθυσμός των είναι
Καί δμως, κάτι τέτοιες συγκεντρώσεις των μας δέν εύρέθησαν πιό ώριμοι καί
άνάμικτος μέ "Ελληνες καί φθάνει, ιε καί έκδηλώσεις καί γιά πρόσωπα μάλι φτασμένοι συνάδελφοί τους νά τους παρουσι
ραποστολικά, μέχρι καί τό πιό μικρό μέ στα κορυφαία καί αξιόλογα, θά χρειαζό άσουν.
ρος πού διατηρεί ελληνισμό καί άνέβη- ταν περισσότερη προσοχή, γιά Τή σοβαρό Πόσο ζηλεύωμε τήν ευτυχία τού Τάκε, πανηγυρικά καί στόν Καναδά άκό τητα τής ώρας. "Οχι έρασιτεχνία, κλπ. κη Καρρά καί τού Άνδρέα Καραντώνη...
μη γιά νά έκτελέση άκέραια τό πρό ’Έστω κι’ άν τήν έορτή τήν ώργάνωσε
γραμμά του. Ό θίασός του Συγκεντρώ δχι φιλολογικό σωματείο άλλά τουριστι fa ΕΓΝ2ΣΘΗ δτι δ κ. Άνδρ. Ιω
άν ν ο υ, χρηματίσας μέσα στήν γνω
νει πλούσιο ανθρώπινο υλικό γιά τίς α κό. Άλλά άς μήν έχωμε, άπό πάνω καί
νάγκες του καί τοΰτο άρκετά ειδικευ διαμαρτυρίες... Καλό γιά τή Λογοτεχνία στότατη δεκαεξαετία τής νομαρχιακής
του σταδιοδρομίας ώς επί >εφαλής τών
μένο κι’ ενημερωμένο μέ τό θέατρο καί
μας είναι νά γίνωνται συχνά τέτοιες εκ Νομαρχιών Εύβοιας, Δωδεκανήσου, Κο
τήν Καλλιτεχνία. ’Ακούραστος δ καλλι δηλώσεις, καί νά μυεϊται καί τό πολύ
ρινθίας, Αργολίδας, Ζακύνθου κλπ. καί
τέχνης μέ τή γυναίκα του κ.
Μαίρη
κοινό γιά τούς άνθρώπους τής Τέχνης καί
τίς όποιες τόσον έλάμπρινε, έπλούτισε
Γιατρά καί τήν κόρη του Μυρτώ, έκτών Γραμμάτων.
μέ πλούσια έργα καί έκόσμησε μέ ιδρύ
τελούν πιστά ένα πρόγραμμα πού άλ
Σέ άλλη του προβολή δ «Ζήνων» πα ματα καί πνευματικά μνημεία περιωπής
λοι θά τοΰ έκαμαν πολλές άλλαγές γιά ρουσίασε (13 Νοεμβρίου 1969) τό έργο — παρητήθη τελευταίως, άποφασίσας να
προσαρμογή μέ τήν κατάσταση καί στό
τού Ή λ ί α Σιμόπουλου, ένός ά προσφέρει τόν έαυτό του είς έργα υψη
τέλος θά τά παρατούσαν καί θά γύρι πό τούς καλύτερους νέους τής εποχής
λότερα καί σημαντικότερα τών υπηρεσι
ζαν. 'Αλλά τό ζεύγος Λεμού δέν είναι
μας, στήν Ποίηση. Λυρικός, μέ καινούρών ένός Νομάρχου. Δεκτό,— γιατί γνω
τέτοια, — καί μπράβο τους.
γιά τεχνική τοΰ στίχου καί τής έκφρα ρίζωμε δτι δ έξαίρετος αύτός Ανώτατος
fa Ο ΦΓΣΙΟΛΑΤΡ1ΚΟΣ Σύνδεσμος «Ζή σης, ποτισμένος άπό τό πνεύμα τοΰ ση διοικητικός
υπάλληλος είναι γεμάτος
νων» (τοΰ Πειραιώς,—τ-Ίακ. ^ραγάτση μερινού καιρού δ Αντιπρόεδρος τού «Συνδ.
άπό φλόγα δημιουργίας καί δπου πάει,
2—4, έβδομος δροφος) σέ μιά σειρά πνευ
Ελλ. Λογοτεχνών» είναι μιά επίκαιρη κάμνει καί περισσότερα, άλλά καί
ματικών
έκδηλώσεως πού άρχισε άπό φυσιογνωμία, άξια μελέτης καί προβολής
μεγαλύτερα έργα εφάμιλλα τής Πίναπέρσυ παρουσίασε μερικούς ’Αθηναίους
στό βιβλιόφιλο κοινό. Καί γιά τόν λο κοθήκης τής Ρόδου, τής Γυναικείας Πι
λογοτέχνες, άξιους πραγματικά γιά πα γοτέχνη τοΰτον ισχύουν τά παραπάνω, μέ νακοθήκης, Ναυπλίου, τών Μουσείων
ρουσίαση τοΰ έργου τους. Σημειώνωμε τή διαφορά δτι γιά τόν Σ. υπάρχει άκό
τής Ζακύνθου (μέ τις τολμηρές καί ύ30
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δλων τών άλλων μέσων τής έπέκτασης
ρο θερινής νυκτός τό πλάνο τοΰτο πού
τής λαμπράς φωνής των αποτελούν δια
δίδωμε:, ή πρωταπριλιάτικο... ψέμα;).
φήμιση τοΰ τόπου μας καί προβολή του.
Τό θέατρο θ’ άνεγερθεί έπί τοΰ οίκοπέδου δπου τώρα βρίσκεται τό Δημ. Νοσοκομείον «’Ελπίς» καί τά σχέδια πού φ ΜΙΑ ΝΈΑ καλλιτέχνις τοΰ χρωστή
βραβεύτηκαν
στόν σχετικό διαγωνισμό ρας, άπό τήν Αίγυπτο, προσετέθηκε τίς
ήμέρες αύτές στήν οικογένεια τής πρω
(βραβείον 350 χιλ. δρχ.) είναι νέων αλ
τεύουσας — ή κ, Ρίτα Εύγενίδη,
λά γνωστών αρχιτεκτόνων.
πού μετά άπό τίς πρώτες σπουδές της
★ ΑΠΟ ΕΙΔΗΣΕΙΣ τοΰ Τύπου είδαμε
στήν ’Αθήνα (στή Χ.Ε.Ν. δπου οί έκλεπάλι νέες άλλαγές καί νέες αναβολές
κτοί της καλλιτέχνες Γιάννα Περσάκη
στήν εκλογή τοΰ καλυτέρου, άπό τά ύκαί Τάσος Χατζής τόσα προσφέρουν μέ
ποβληθέντα έργα, μνημείου, πού προκή
τήν Τέχνη τους σ’ όσους ζητοΰν τά φώ
ρυξαν τά μεκεδονικά σωματεία, γιά νά
τα τους γιά τήν ειδίκευσή τους στήν
στήσουν στή Θεσσαλονίκη γιά τόν Μ έΤέχνη τής Κεραμικής καί τής Ζωγραφι
γαν
’
Αλέξανδρο
τόν
αδάμαστο
φ ΕΓΡΙΣΚΕΤΑΙ καί πάλιν γιά πολλο
κής, πού τόσο καλά κατέχουν), μετεκστή φορά στήν 'Ελλάδα, δστερα άπό στρατιώτη καί στρατηλάτη πού ξεκίνη
παιδεύθηκε στήν Ecole d’Art et Teσυνεχείς έπισκέψεις του έδώ μέ κρατι σε μέ τόση τόλμη καί αισιοδοξία άπό
Q0uoo Παρισιού. Με μελετ«ς που
τή
Μακεδονία,
μ
’
ένωμένους
τούς
κές υποτροφίες
γιά καλύτερη γνώση
προσήλωσαν
τήν προσοχή της στά λαοτού τόπου καί τής Λογοτεχνίας του, δ "Ελληνας καί κατέκτγρε τό μισό ά
γραφικά θέματα (έλληνκά λαϊκά μοτίΓιουγκοσλάβος (Σλοβένος στήν κυριολε πό τό γνωστό κόσμο τής έποχής του. Α
βα μέσα άπό νησιώτικα κεντήματα καί
ξία έλληνιστής κ. Μ α ρ ι ά ν Τ α β- ναβολή μέ άναβολή καί αλλαγές έπί άλδιακοσμήσεις), ήρθε έδώ κΓ άσχολείται
τ σ ά ρ, πού ή πρωτεύουσαα τόν γνωρί λαγών άποφάσεων, πού δίνουν δικαίωμα
τώρα, — δπως τ’ άπέδειξε μιά πρόσ
ζει καί
ώς μεταφραστή νεοελληνικών σέ ψιθύρους. ’Επί εύκαιρία, είδαμε για
φατη της έκθεσις — μέ τήν μετάγγισή
λίγο
καί
τόν
συμπατριώτη
γλύπτη
τοΰ
έργων, στή γλώσσα τού τόπου του, τοΰ
Μυριβήλη, Βενέζη, Πρεβελάκη, Σφακια- Ν. Κόσμου Ν ι κ. Ή κ α ρ η, καθηγητή των στό γυαλί καί τήν πορσελάνη, μ’
επιτυχία.
Καί τοΰτο τ’ όφείλει στήν
νάκη καί άλλων. 01 προσεχείς προσφο- ώς γνωστόν τής γλυπτικής τοΰ Πανεπιπλήρη
καί
καλή
γνώση τοΰ είδους, δπως
στγ/μιακοΰ
Κολλεγίου
τού
Killgsbcr
φορές του είναι ακόμα άγνωστες καί
τό είδε, τώμαθε., τό μελέτησε στίς παεύχής έργον θά ήταν έπίσης έκλεκτικές rough
θεωρείται σά μιά αυθεν ληές κινέζικες πορσελάνες, στις γαλλι
τώρα μάλιστα πού δ τόπος τοΰ έδωσε τία. Καί χαρήκαμε πού μέ τή σύνθεσή
κές καί στίς σύγχρονες.
καί σύζυγον πού θά τόν βοηθεϊ στίς ερ του, τήν τόσο τολμηρή καί πρωτότυπη,
γασίες του, — κατά τό μάλλον καί ήτ διαιώνζε τήν καταγωγή του καί πρό
★ ΕΝΑΣ νέος ζωγράφος, πού φαίνεται
ταν.
βαλε τήν έλληνικότητά του, μέσα στήν
προσοντοΰχος άπό τόν καιρό, πού τοΰ
άπλότητα
τής
κλασικής
προβολής
τών
φ ΕΓΡΙΣΚΟΜΕΝΟΣ τόν καιρόν αύτόν
άξιοποίτραν τίς δυνάμεις του, δ X ρ ήάλλων.
στην 'Ελλάδα δ γνωστός
γλύπτης
σ. το ς Κ υ ρ ι α ζ ή ς, έκαμε μιά δοκι
τοΰ «Παρισιού Κώστας Β α λ μαστικήν προβολή τοΰ ταλέντου του, έξω
σ ά μ η ς έδέχθη τήν εύχάριστον είδηση φ ΜΕ ΤΟ πέρασμά τους, μάς ύπενθυάπό τόν έλληνικά χώρο, — στή Γιουγ
τής τιμητικής άπονομής σ’ αύτόν τιμη μηθηκαν καί πάλι ώς προσωπικότητες
κοσλαβία. Μέ καλή έξέλιξη στή χαρα
τής
ελληνικής
Τέχνης
τοΰ
τραγουδιοΰ
τικού χρυσοΰ μεταλλίου μετά διπλώματος
δ βαρύτο<νος κ. Ά ν - κτική, παρουσίασε στή Λουμπλιάνα μιά
τό όποιον θά τοΰ έπεδίδετο έκεϊ στις στό έξωτερικό,
σειρά έργων wj, άπό τά δποία δέν έ
δρέας Ζαννής μέ τήν άμερικανίδα
25 Απριλίου στό « Palais de
la
καλλιτέχν.δα
καί σύζυγό του, Αλε μειναν αδιάφοροι οί ειδικοί τοΰ τόπου.
Mutualite»
*ή γνωστή πνευματι ξάνδρα, πού τόν τελευταίο καιρό τό ΚΓ αύτό καί δική του νίκη είναι άλλά
καί τής νέας Τέχνης, πού τήν κατηγο
κή καί καλλιτεχνική έταιρεία «Arts
σες έπιτυχίες σημειώνουν στούς γύρους
Sciences-Lettres» πού υπό τιμητική των άνά τόν κόσμο (Αμερική, Άπω ’Α ρούμε συχνά καί τ^ς έπιτιθέμεθα, δπως
Αστέρες τοΰ θεάτρου, τήν κατήντησαν στά χέρια τους οί έπιτήέιπι τροπή κορυφαίων γαλλικών προσω νατολή κλπ.).
πικοτήτων καί μελών τών έκεϊ Άκαδη- τής Τηλεοράσεως, τοΰ Ραδιοφώνου καί δειοι καί οί μίμοι.
μιών (Ζύλ Ρομαΐν, Μωρίς Γκενεβουά,
Λεβίς Μιρεπουά, Άντρέ Κορνύ, Άνρύ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΖΧΟΑΙΑ
Ναβάρ, Μωρίς ’Εσκάντ, κλπ.), πολλά
προσφέρει. (ΚΓ έμεΐς έδώ τήν γνωρί
ή ομαδική Ζωγραφικής καί Χαρακτι
ΕΡΙΚΑ άπό τά αξιόλογα γεγονό
ζωμε γιά τίς έτήσιες άπονομές της σέ
κής τών Υπαλλήλων
τής Τραπέδης
τα τών τελευταίων μηνών τοϋ
βραβεία, γιά τά όποια, έν μέρει, έχω1969, πού δέν πρέπει νά περά Ελλάδος, γιατί μετείχαν καί γνωστότα
μεν άντιρρήσεις.,.). Ή βράβευση αύτή
τοΰ Βαλσάμη μάς χαροποιεί καί άντανα- σουν απαρατήρητα, γιατ) παρουσιά τοι καλλιτέχνες, πού δέν τούς βλέπωμε συχνά, όπως ό (σημερινός Πρόεκλά καί στόν τόπο πού είναι έκλεκτός ζουν μιά πρωτοτυπία, μιά τολμηρότητα
Επιμελητη
στά συνειθισμένα καί κάποιο ένδιαφέ όρος τού Καλλιτεχνικού
πρέσβυς του στό έξωχερικό.
ρίου) Γ. Βελισσαρίδης,
ό Λάμπρος
ρον, είναι καί τά παρακάτω):
★ ΜΕΛΕΤΗ γιά τή δημιουργία Δημο ★ ΑΠΟ πλευράς, έκθέσεων θά πρέπει
Ορφανός, Κική Τυπάλδου - Λασκαράτικού θεάτρου στήν Αθήνα, είναι έτοι ν άναφερθοϋν βασικά οί άτομικές έκ- του, Αχ. Βαρβαρέσσος, Σπ. Γιάνναμη καί τό θέατρο εΝαι γιά νά θεμελιω θέσεις: Παναγ. Τέτση, Άλέκου Κονρης. Ή έκθεσις έπίσης τών 11 γνω
θεί μέσα στό 1970, θά στοιχίσει 300
στών Ζωγράφων τής Θεσσαλονίκης κ.
τόπουλου,
Σπ, Βασιλείου,
Γιώργου
περίπου έκατομμύρια, μέ τά δποία θά Παραλή,
ά. ΚΓ έπειδή δέν μπορούμε νά μείνωΓιάννη Γαΐτη, Γ. Δέρπαπα,
*γίνουν: αίθουσα θεάματος 2.014 θεα
Άντ. Πολυκανδριώτη, Δ. Δανιήλ, άκό με άσυγκίνητοι καί στό έργο κάποιων
τών. Αίθουσες ξενοδοχείων, διαλέξεων,
Νέων,
πολύ ταλαντούχων, άναφερόμα καί μερικές άλλες. Άπό τίς όμασυναυλιών, κατά μέσον δρον γιά 400 ά δικές, πού νά θυμηθεί κανείς τούς κα μαστε καί στήν έκθεση τών Ενδεκα
τομα ή κάθε μιά. Σκηνές, καμαρίνια, λύτερους έκθέτες των. Αύτών οί κρι
( Οκτώβριος — Νοέμβριος) τού «Πρα
ευρύχωρο φουαγιέ. Διαμέρισμα γιά Δρα τικές είναι ύπόθεσις τοϋ καθημερινού
κτορείου Πνευματικής Συνεργασίας»,
ματική Σχολή, γκαράζ γιά 200 περίπου Τύπου. Άπό τίς ύπόλοιπες σημειώνω- όπου μεταξύ τών πιό γνωστών καί έαύτοκίνητα·, στό ύπόγειο τοΰ θεάτρου —
με έπίσης τοΰ Γ. Θ. Γεωργιάδη, τής κλεκτών τού τόπου, μετείχαν καί προ
καί γραφεία διοικήσεως, έστιατόριο, αί
σέχτηκαν άπ’ τούς κριτικούς καί τόν
τού π· Γαβριελάτου, της
θουσες δοκιμών καί έργαστήρια σκηνο Calina
Τύπο οί Άπ. Κυρίτσης καί Άντ. ΝίΔώρας
Ποτήρη
κ.ά.
Μικρή
έΕαίρεσις
γραφίας κ.ά. (Νά είναι άραγε,., όνει

ψιπετεϊς, ιδέες) κλπ. Σκεπτόμενοι δτι
τέτοια πρόσωπα θέλωμεν έπί κεφαλής
τών κορυφαίων μας Ιδρυμάτων καί Υ
πηρεσιών μας, τών Νομών μας υπό πλή
ρη αυτοδιοίκηση, κ.λ.π, εύχόμαστε νέα
τοποθέτηση πού κΓ έκεΐνον νά τόν
Ικανοποιεί καί τόν τόπο νά τόν έξυπηρετεϊ κατά τό άρμόζον.’Ε ν τφ μεταξύ α
ναγγέλθηκε ή εκλογή τοο ώς μέλους
τής 'Ελληνικής ’Επιτροπής τής λίαγκοσμίου Καλλιτ. ’Εκθέσεως τής Βενετ.-ας καί τής διοικούσης ’Επιτροπής τής
Στέγης Γραμμάτων καί Τεχνών τής Ελ
λάδος.
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voc, αίγυπτιώτες καί οί δύο. Τέλος,
μιαν καλήν εμφάνιση έκαμε στή Θεσ
σαλονίκη (αίθουσα «Γκαϊτε») ό Δημ.
Γέρος.
★ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ άλλων έκδηλώσεων — άν καί πολλές τέτοιες σχολιάξωμε σ' άλλες μας στήλες — σημειώνωμε τήν έκδήλωση τοϋ Πειραϊκοΰ φυ
σιολατρικού Συνδέσμου «Ζήνων», γιά
τόν Ή λ ία Σ ι μ ό πο υ λ ο (μαζί καί
μέ άλλες παρόμοιες), πού έχει έξελειχθεΐ πολύ τελευταία καί παρουσιάζει
έργο μέ μέστωμα καί ώρίμανση. ’Α
κόμα τόν έορτασμό τής 37ετίας άπό
τό θάνατο τοΰ Πορφύρα πού τόν
έπρόβαλλαν οί Πειραϊκές οργανώσεις
«Πειραϊκός Σύνδεσμος» καί ή «Ίωνίδειος Σχολή». Ό πρώτος μάλιστα έφέτος έώρτασε καί τήν 75ετία του μέ
πλούσιο πρόγραμμα καί πρέπει κι' έ
δώ, > άπό τή θέση αύτή νά έξαρθεϊ τό
μεγάλο δημιουργικό καί έκπολιτιστικό
έργο του ποΰ δέν είναι μόνο κοινω
νικό. Αναφέρωμε άκόμα τήν έκδήλω
ση τοΰ «Συνδέσμου Λογοτεχνών» γιά
τόν Μιλτ. Μαλακάση ποΰ τόν πε
ρασμένο χρόνο έκλεισε μιά ΙΟΟετία ά
πό τή γέννησή του (καί 27 άπό τό
θάνατό του).
★ ΥΠΑΡΧΕΙ άκόμα ή έκδοτική πλευ
ρά, τό Βιβλίο,
πού ύπήρξε τόσο
πλούσια άριθμητικά έφέτος, όσο καμμιά άλλη φορά — έστω κι άν είχαμε
μέχρι προχθές Λογοκρισία. Τοΰτο ό
μως, στήν κυριολεξία καί τήν πραγμα
τικότητα μάς βρίσκει ψυχρούς καί άδιάφορους
νά σκορπίσωμε έπαίνους
καί θαυμασμούς, γιατί βλέπωμε μέ άληθινή λύπη τήν προσφορά τοΰ νέου
υλικού — τού Κόσμου τών Νέων —
στά Γράμματά μας καί τή Λογοτεχνία:
μηδαμηνή καί άπογοητευτική: δέν έχωμε, σήμερα, δυστυχώς ποίηση: όλοι
γράφουν όπως ένας, καί όλοι μιμούν
ται δυό τρεις ξένους πού κυριαρχούν
καί άναμασούν τά γραψίματά των. Κι'
οί άνοησίες τους αύτές τυπώνωνται
καί λιβανίζωνται άπό τόν άπερ.σκεπτον Τύπο καί τούς αύτοσχέδιους κρι
τικούς του. Αντίθετα, μάς ενθουσιά
ζει καί μάς πληροί χαράς ή τάσις ό
σων γράφουν Πεζογραφία: αύτοί κερ
δίζουν τή συμπάθειά μας καί θεμελιώ
νουν έργο: νέοι καί νεώτεροι, όπως
καί τά νέα γραψίματα τών παλαιών.
ΑΛΛΑ θά μιλήσωμε πλατύτερα γιά
βιβλία καί συγγραφείς στό προσεχές
φύλλο, κακίζοντας φυσικά, τά κατα
κριτέα βιβλία κάθε είδους καί άπονέμοντας τόν έπαινο πού τούς πρέπει
στά καλά.
ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑΜΕ ότι μποροΰσε νά
έχει τόσες συμπάθειες καί τόση
προσωπικότητα στόν έπαρχιακό καί
τόν άλλο Τύπο, ό κ. Τάκης Δό
ξας, ώστε σέ κάθε ψύλλου πήδημα
(διάλεξις, βιβλίο, ποίημα, μετακίνησις
κ.ά.) ν’ άναταράσσεται τόσον ή γαλή
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νη μας, μέ δημοσιεύσεις καί άπηχήσεις τικη φάτνη, οί Μάγοι, ή Γέννηση, άνή
των, πριν καί μετά, ένυπογράφως καί κουν πλέον στό παρελθόν καί οί συνερ
όχι... Σέ άλλες περιπτώσεις θά λέγα γασίες αύτές πού μέχρι προ ολίγου
με ότι τά έγκώμια ταΰτα συντάσσωνδέν ζητιώνταν, ήσαν άσυγχρόνιστες...
ται καί διανέμωνται άπό τόν ίδιο τόν
”Αν τώρα πάλι, ξαναγυρίσει ή μόδα...
ένδιαφερόμενο, άλλά οί τόσες αύτές τότε μπορεί νά έντρυφούμε τίς καλές
αυθόρμητες ομοβροντίες τό άποκρού- αύτές μέρες στήν ύλη αύτή πού τόσο
ουν... Πόσο τόν μακαρίζωμε γιά τή νοσταλγικά τήν έπιζητούμε γιά άνανέωχαρά αυτήν πού τόν βρίσκει βλέπον ση άπό τίς άλλες άνόητες έπικαιρότητας νά περιβάλλεται άπό τόσους έκτιτες πού μάς σερβίρονται καί μάς με
μητάς...
Καί πόσο θά μελαγχολούν
λαγχολούν, γιατί τίποτα τό έπίκαιρο
οί ύπόλοιποι
πνευματικοί
άνθρωποι
καί τό πανηγυρικό δέν μάς προσφέ
καί συνάδελφοί του τής έπαρχίας, άλ ρει τό διάβασμά της...
λά καί τής Αθήνας — βλέποντας τίς
ΑΛΛΑ έκείνο πού μάς νοιάζει πε
έκδηλώσεις αύτές πού τού γίνωνται,
ένώ κι' αύτοί προσφέρουν μέ τό μό ρισσότερο καί μάς μελαγχολεί, είναι ή
νοσταλγία τής άληθινής Λογοτεχνικής
χθο τους τόσα καί τόσα καί όμως, άσυνεργασίας πού δέν τήν έχωμε πιά,
γνοοΰνται... καί παραμερίζωνται. Τούς
συστήνωμε δημοψήφισμα καί σταυρο όπως πρώτα. Πού τήν είχαμε συνη
θίσει μιά φορά τή βδομάδα, κάθε Κυ
φορία, γιά νά μήν μείνουν γιά πάντα
στήν... μπάντα καί μουχλιάσουν, μόνι ριακή συνήθως, μέσα στή μιά φιλολογι
κή σελίδα πού άπό συναγωνισμό είχαν
μα έκθέματα τής σκόνης στά ράφια
εγκαινιάσει δύο, τρεις, αθηναϊκές έκαί στά ψυγεία τοΰ Πνεύματος!
φημερίδες... Σήμερα, καμμιά... Κι' ό
ΛΑΧΙ ΣΤΕΣ καί σπασμωδικές άπο- μως σήμερα ύπάρχει πληθωρική ή πα
πείρες καί κατά τάς έορτές Χρι ρουσία τής Λογοτεχνίας.
Υπάρχουν
στουγέννων καί Πρωτοχρονιάς, άλ πλήθος οί λογοτέχνες πού μπορούν νά
λά καί τελευταία, τοΰ Πάσχα, νά ορ πλουτίσουν, όχι μιάν, άλλά πολλές σε
γανωθεί έπίκαιρος φιλολογικός
έορ- λίδες έφημερίδων καί νά δώσουν μέ
τασμός μέ πανηγυρική ϋλη καί κείμε ώραΐο πρόγραμμα τόσα καί τόσα πρά
να στόν Τύπο, άπέτυχαν καί πάλι, για γματα πού τά έχει άλλά καί πού τά άτί δέν
προθυμοποιούνται οί λογοτέ παιτεϊ ή έποχή: Μιά σελίδα μέ Γράμ
χνες μας νά γράψουν κάτι, πού δέν το ματα .(διηγήματα, ποίηση, μελέτη) Τέ
αισθάνονται βαθειά καί δέν νοιώθουν
χνες (γλυπτά καί ζωγραφικά δείγμα
τήν άνάγκη του. Ποϋ νά συγκινηθούν
τα καί τεχνοκριτική άπό έπικαιρότητες
σήμερα καί ποΰ νά θυμηθούν θέματα έκθέσεων, διαλέξεων σχετικών, κλπ.),
χριστουγεννιάτικα κΓ άγιοβασιλιάτικα,
Επιστήμες καί πολλά άλλα, άπό τίς
ή καί πασχαλινά καί νά τά γράψουν...
προόδους τής έποχής. Κι’ όμως οί έύποχωρώντας στήν κατά παραγγε φημερίδες πού πρέπει
καί μπορούν,
λίαν συνεργασία! Έπέρασε πιά ή έπο δέν τό κάμνουν. Καί κάτι άλλες πάλι,
χή πού ύποχρεώνονταν ό Παπαδιαμάν- παραποιώντας τό θέμα καί παρανοώντης καί ό Μωραίτίνης, ό Καρκαβίτσας
τας τό ποιά πρέπει νά είναι ή ύλη μι
καί ό Δροσίνης, άλλά καί ό Νιρβά άς τέτοιας σελίδας, άφίνουν καί οργώ
νας, ό Ιενόπουλος κι' ό Παπαντωνίου νουν τίς στήλες τους άπερίγραπτοι καί
νά γράψουν έπικαιρότητες τών ήμε- άπερίσκεπται νεαροί (...πολλοί τών ό
ρών γιά νά τίς δώσουν γιά τά πανη ποιων είναι σεβαστής ήλικίας) γιά νά
γυρικά φύλλα... Αύτό καταργήθηκε ά σερβίρουν τά πονήματά τους είς βλά
πό χρόνια καί ή άναβίωσή του είναι
βην καί φθοράν τής άληθινής Λογο
πιά πολύ δύσκολη: Η χριστουγεννιά τεχνίας καί... θυμηδίαν μας!...

Ε

ΞΑΝΑΓΓΡΙΣΕ ή μόδα τών φιλολογι
κών συγκεντρώσεων καί τών γευμάτων,
τόσο μεταξύ τών Λογοτεχνών (ή καλλι
τεχνών) στά σπίτιχ των καί στά κέν
τρα, δσο καί στά καλά σπίτια τής
νέας ’Αριστοκρατίας πού αισθάνεται α
παραίτητον τόν σνομπισμόν αύτόν, γιά
συμπλήρωμα τής ζωής καί τής καθόλου
δράσης της. ’Έτσι, Ακοΰμε, διαβάζουμε,
βλέπωμε συχνά στίς έφημερίδβς νά πο
ζάρουν λόγιοι, καμβολόγιοι κχι άνθολόγιοι μετά ιστορικών προσώπων τού άστεως είς εγκαρδίους φχγοποσίας, αί ό
ποιες καταλήγουν
έπειτα είς ήχηράς
κωδωνοκρουσίας, άπό τών στηλών έφημερίδων καί άλλων εντύπων πού μετά
τήν απαγόρευση τοΰ σπασίματος τών πιά
των καί άλλων συναφών, ασχολούνται μέ
τάς προόδους τών πνευματικών ανθρώ
πων, μέσα στό κοινωνικό καί κοσμοπολί
τικο... κενόν. Ωραίο καί τοΰτο!

★ ΣΤΑ Γιάνναινα, έγινε πρό καιρού,
απόπειρα έκδόεως καί περιοδικού, μέ ει
δικό σκοπό: τήν έπαγγελματοποίηση τής
Κριτικής. Καί στάλθηκαν μάλιστα
σ’ εύρεία κλίμακα αγγελίες, αναλυτικές
πού έπεξηγούσαν κι’ έςηγοΰσαν. Περιο
δικό πού μέ ειδική αμοιβή πού θά πλή
ρωνε σ’ αύτό δ συγγραφεύς, ή, δ έκδότης
θά είχε ακριβή, αληθινή, έντιμη κρίση,
άπό Αρμόδιο, και έπαγγελματία γιά τό
έργο του, — ποιητική συλλογή, μυθισοτρήματα,
μελέτη, τόμο δηγημάτων.
Δέν ακούστηκε, τί άπέγινε ή ίδιέα και
τό θέμα. ’Αλλά πρός τί νά Ανησυχεί
κανείς γιά τήν έκβαση καί τό αποτέλε
σμα; Είναι γνωστό, πώς τέτοιες πρω
τοτυπίες στήν Ελλάδα δέν χωρούνε...

☆ ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ έντός όλίγων
μηνών, δ άπό έτών γνωστός φιλότεχνος
καί λογοτέχνης κ. ’Ερρίκος Γ ι-
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α ν ν ή λ ο ς (Τόμπρος) πού τόν γνω
ρίσαμε
μυθιστοριογράφο προχωρημένης
τεχνοτροπίας ( Μια Κυρία σέ Πρόλογο>)
καί ποιητή ένός τόμου γαλλικών στί
χων. Ό έκλεκτός συγγραφέας, προβαί
νει σέ πολλές αποτινάξεις τής παλαιάς
του τεχνοτροπίας καί παρουσιάζει ένα
πολύ ορθόδοξο
μυθιστόρημα,
αληθινά
εκπληκτικό σέ δράση καί περ'.γραφικότη
τα. Άλλά άς μήν πούμε περισσότερα...
Σέ λίγες βδομάδες πού θά τό δούμε θά
μορφώσουμε τήν πραγματική μας ιδέα γι’
αύτό.

☆ ΕΓΚΑΤΕΣΤΑΘΗΚΕ στήν Αμερική
δπου και άνοιξε Ατελιέ σέ κεντρικό δρό
μο τής Ν. Τόρκης, δ γνωστός Αλεξαν
δρινός ζωγράφος καί καλλιτέχνης Ν Iκος Γώγος από τούς παλαιότεοους καί καλλύτερους έργάτες τοΰ χρω
στήρα, πού στό παρελθόν γνώρισε φή
μη καί όνομα λαμπρό στή χώρα τών Φα
ραώ. Υπήρξε δάσκαλος πολλών άπό τούς
σημερινούς νέους ζωγράφους καί ή Τέχνη
του δέν σταμάτησε παρά τήν ήλικία του,
Προχωρεί, πάντοτε σέ άλλαγή καί σέ α
νανέωση.

’ώ’ ΕΙΣ ΕΝΔΕ1ΞΙΝ αληθινής αγάπης πού
έδειχνε πάντα γιά τή γεννέτειρά του,
Έρμούπολη (Σύρχ) δ αλησμόνητος ποιη
τής καί κριτικός μας Λέων Κουκ ο ύ λ α ς (τελευταίος πρόεδρος τής
«Εταιρίας 'Ελλήνων Λογοτεχνών»), ή
σύζυγός του Μαρίκα Κουκούλα διαθέτει,
είς μνήμην του άπό τριετίας
χίλιες
δραχμές
πού δίδονται ώς έπαθλο στό
τέλος τοΰ σχολικού χρόνου στόν μαθητή
ή τήν μαθήτρια πού ύπήρξε δ καλλύτερος
στά μαθήματά του καί διέπρεψε, Δημοτι
κού Σχολείου τής Σύρου.

Η ΣΓΝΘΕΣΙΣ τής νέας διοικήσεως
τοΰ Καλλιτεχνικού ’Επι
μελητηρίου Ελλάδος, είναι:
δ χαράκτης Γ. Βελισσαρίδης, πρόεδρος,
Αντιπρόεδρος, δ ζωγράφος Μανώλης Ζέπος, γενικός γραμματεΰς δ γλύπτης Ν.
Περαντινός καί μέλη, οί Κώστας Μαλάμος καί Νικόλχς Παυλόπουλος (γλυ
πτική) . Άς τής ευχηθούμε νά βαδίσει
στά Ιχνη τής περασμένης Διοικήσεως καί
^ά διεκδικήσει σθεναρώς δτι ανήκει
στήν τάξη τών καλλιτεχνών καί εργατών
όλων τών έν γένει ειδών τών Εικαστικών
Τεχνών.

★ Ό«ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» γεμάτος δπως πάν
τα άπό έκθέσεις, στεγάζει καί αύτήν τή
φορά τρεις έκθέσεις Νέων πού είναι γνω
στοί κι’ άπό άλλες των καλλιτεχνικές
προβολές στήν πρωτεύουσα.
Πρόκειται
γιά τούς καλλιτέχνες Μπάμπη Τσιμιγκάτο καί Καβάγια, πού τούς διαλέξαμε
άπό τούς σημερινούς έκθέτας τοΰ κέν
τρου τούτου καί θά μιλήσουμε λίγο γι’
αύτούς.

— 0 ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΣ είναι ένας ειλι
κρινής πρός τήν τέχνη του ζωγράφος
μέ φανερή τήν έπίδρασι τών
post
impressionistes,
— καθώς καί.
τής κατόπιν άντίδρασής των στόν έμπρεσσιονισμό πού διεμορφώθηκε μόνιμα γύρω
στά 1900, — προσαρμοσμένος στό έλ.
ληνικό θέμα καί στή σίγουρη ’θέση τοΰ
έλληνικοΰ τόπε ίου πού κατέχει,
Ή τεχνική του αύτή μέ τήν καλή αρ
χιτεκτονική σύνθεση τών έργων του καί
τά ζεστά του χρώματα πού προτιμά συν
θέτουν τήν προσωπικότητά του, αδιάφορος
γιά κάθε άλλη έξέλιξί του στήν ζωγραφική.
— *0 ΚΑΒΑΓΙΑΣ μάταια προσπαθεί να
μάς πείση μέ τά πολλά του έργα γιά

τίς άληθινές διαθέσεις του στή ζωγρα
φική. Σέ τρία ή τέσσερα κατορθώνει νά
κρύψη τίς μεγάλες Αδυναμίες του πού
προδίδουν τόν έρασιτεχνικό - εμπορικό
χαρακτήρα τής δουλειάς του.

★ Στή γκαλερί «*2 ρ α» εκθέτει δ
έκλεκτός ζωγράφος Π. ΜΙΓΑΔΗΣ. Τά
έργα του φανερώνουν νοσταλγία γιά τούς
άνθρώπους πού έζησαν τήν παληά έπο
χή στήν παληά Αθήνα·. Ή τεχνική
του είναι άπλή κι’ έλαφρό τό Ολικό του,
δίχως πολλές καί Αγωνιώδεις Ανησυ
χίες. Ώς καί τά σκοτεινά γαιώδη χρώ
ματα πού μεταχειρίζεται τόν βοηθούν να
δημιουργήση τήν Ατμόσφαιρα που έπιδιώκει. Στίς στατικές του συνθέσεις κυ
ριαρχεί ή ρομαντική Ατμόσφαιρα τοΰ πε
ρασμένου καιρού τοΰ Αγαπητού καί λη
σμονημένου. Τά πέντε έργα του πο βρί
σκονται άπό τήν πλευρά τοΰ χώλ έχουν
τήν έπίδρασι τής Pop καί τοΰ κολ
λάζ καί τά χαρακτηρίζει ήι Ιδια διάθεσις καί ή Ιδια νεκρή Ατμόσφαιρα. Τά
καλλύτερα τής συλλογής είναι αύτά μέ
τ’ Ανοιχτά χρώματα, τό δέ έργο του οί
«ΜΕΤΑΣΤΑΝΤΕΣ» κυριαρχεί συνετά καί

θερμά στήν κεντρική αίθουσα1 ώς κι
*
άκουαρέλλες του.
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★ Η ΝΕΑ καλλιτέχνίς δ)νίς Σούλα
Κ ο υ μ π ή πού έξέθεσε πριν λίγες μέ
ρες στήν «Στοά Τέχνης»,
είναι
μιά άπό τίς ταλαντούχες νέες ζωγρά
φους πού προορίζονται νά καταλάβουν
καλή θέση στό προσεχές μέλλον. *
Εχει
ξεχωριστή ευαισθησία στό χρώμα, πού σέ
συγκινεϊ καί σέ κατακτά. Γνωρίζει νά
διαλέγει τά θέματά της, νά τά καλ
λιεργεί, καί νά συνθέτει μέσα σ’ έλληνικήν Ατμόσφαιρα. Οί πίνακές της, ό
«’Απολογισμός», τό «Καρνάγιο», ή «Γα
λήνη», «Ή σκάλα» είναι θαυμάσιοι, μά
πιό πολύ συγκινεϊ ή σύνθεσή της μέ
τούς σκελετούς
άπό τά σαπιοκάραβα.
πού μέ τούς γκρίζους Απαλούς τόνους
τού χρώματος, τήν ποιότητα· τού νεροδ
καί τής Ατμόσφαιρας, τήν καθιερώνουν
σάν καλή ζωγράφο στό καλλιτεχνικό στε
ρέωμα τής σημερινής έποχής.
Ή Σούλα Κουμπή γεννήθηκε στήν Άργαλαστή τοΰ Πηλίου καί στά 1963 πα
ρουσίασε γιά πρώτη φορά έργασία της
στό Βόλο καί τή Σκύρο. *Εκτοτε παίρνει
μέρος σέ δμαδικές έκθέσεις καί συχνά
πραγματοποιεί ατομικές, στήν έπαρχία
(δπως Τρίκαλα, Λάρισσα·, Πάτρας κλπ.).
Οί καλλιτέχνες, δ Τύπος καί οί κριτι
κοί έγνωμοδότησαν εύμενώς πρός τό έρ
γο· της.
★ Ό θωμάς Τέσας πού έξέθεσε
καί αύτός στήν Ιδια αίθουσα λίγο πρίν,
μάς παρουσίασε πλούσια τήν καινούρ
για δουλειά του πού λίγα της δείγματα
μάς είχε παρουσιάσει καί παλαιότερα.
Ώς τώρα τόν ξεύραμε ώς ζωγράφο τών
φρούτων καί τών λουλουδιών, τώρα δ
μως, απελευθερώνεται άπό τόν νατουρα
λισμό καί μέ μιά δική του τεχνική, ζω
γραφίζει Απλά, παληά, Πηλιορίτικα σπί
τια, μέ θαυμαστή δμως διαθέση, καί Α
φαίρεση. Τα χρώματά του λυώνουν μέ
σα στόν ήλιο καί γίνονται διάφανα κι’
δλοκάθαρα. ’Εκείνο πού δέν τόν ένδιέφερε πρίν, τό προσέχει πολύ τώρα (Αρ
χιτεκτονική, σχέδιο, τοποθέτηση τών
δγκων τών σπιτιών καί ή Απόδοση τού
παληοΰ χρώματός των).
Ό Τέσας κατάγεται άπό 'τήν Νάουσσα
έχει κάμει κι’ άλλες άτομικές έκθέσεις
στήν Αθήνα, έπίσης στή Θεσσαλονίκη,
Βόλο, Νάουσσα, Βέρροια, έχει πάρει μέ
ρος σέ δμαδικές τού «Πρακτορείου Πνευ
ματικής Συνεργασίας» καί έχει γνωρι
στεί σάν ένας καλός ζωγράφος.

★ ΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΤΟΥΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΩΝ «ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ» ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΣΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ((ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ 29, ΤΗΛ. 528.449) ΣΕ 2.500 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΚΑΙ
ΜΕ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ MIX. ΝΙΚΟΑΙΝΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑ,
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΘΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ. — ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ : ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 25,- (ΤΗΛ. 615-196). ★

ΤΙΜΗ ΔΡΑΧΜΕΣ 10.-

