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ΤΟ ΘΕΜΑ «Κ α β ά φ η ς» δέν εΐνε δυνατά, 
βέβαια, νά έξαντληθή στό χρονικό διάστημα μιάς 
διαλέξεως, άν θελήσωμε, λοιπόν, ν’ άκριβολογήσωμε 

ώς πρός τόν τίτλο τής άποψινής μου δμιλίας, θά έπρε
πε νά πούμε «ό λ ί γ α περί Κ α β ά φ η». 
Καί, πράγματι, τά δσα θάχετε τήν καλωσύνη καί τήν 
ύπομονή ν’ άκούσετε άπόψε, είναι «όλίγα τινά» άπ’ τό 
πλούσιο ύλικό ποΰ μαζεύτηκε σιγά - σιγά στό συρ
τάρι μου κι’ έξακολουθεΐ άκόμη συνεχώς νά δγκοϋ- 
ται γιά νά φθάση, ίσως - ίσως, μιά μέρα νά πάρη 
τήν δριστική μορφή μιάς σοβαρής μελέτης, δ
σο τό δυνατόν, πληρέστερης κα'ι εύθεντικότερης, γιά 
τόν Ποιητή καί τό "Εργο του.
"Οσοι ξέρουν πρόσωπα και πράγματα τής ’Αλεξαν
δρινής πνευματικής ζωής τής τελευταίας είκοσιπεντα- 
ετίας θά άποροΰν πώς άφησα νά περάσουν τόσα χρό
νια άπό τόν θάνατο τοΰ Καβάφη γιά νά μιλήσω γιά 
τή ζωή κα'ι τό έργο του, ένώ, έχοντας ζήσει στό 
στενό σπιτικό του περιβάλλον, κατά τά τελευταία 
χρόνια τοΰ βίου του, κα'ι έχοντας έπιδοθή στή μελέ
τη κα'ι τοΰ άνθρώπου καί τοΰ ποιητή, είχα δλα τά έ· 
φόδια γιά νά δώσω στόν πνευματικό μας κόσμο τήν 
εικόνα τοΰ πραγματικού Καβάφη, τοσοΰτον μάλλον 
π°ύ τό οικογενειακό του άρχεΐο πού περιήλθε μετά 
τόν θάνατό του στά χέρια μου, μούδιναν τήν εύχέ- 
ρεια νά έρευνήσω τά «Καβαφικά Προβλήματα», καί 
νά καταφέρω νά βρώ τήν άπάντησι σέ πολλά έρωτη- 
ματικά πού έξακολουθοΰν νά τυραννοΰν τόν καλόπι
στο Κριτικό καί νά δαιμονίζουν τόν κακόπιστο.

Υπάρχουνε στή ζωή τοΰ κάθε άνθρώπου γεγό- 
νότα ξεχωριστά, σημεία, νά π°ΰμε «έπώδυνα», πού 
άν τά πάρεις μονομερώς καί τά παρουσιάσεις ξεκάρ
φωτα δέν καταφέρνεις παρά μόνο νά ξαφνιάσεις, νά 
σοκάρεις, ένώ δταν τά τοποθέτησεις’μέ άκρίβεια καί 
ορθολογικά μέσα στήν άλληλουχία τών άπειρων λε
πτομερειών, πού άποτελοΰν τόν βίο τοΰ άνθρώπου, 
βρίσκουν κα'ι τήν έξήγησι κα'ι τήν δικαίωσί τους. 
Ό Καβάφης, έν δσω ζ°ΰσε, δέν ύπήρξε διόλου συντε- 
λεστικός στήν έπιτυχία τών προσπαθειών τών έπιδό- 
ξων βιογράφων του. ’Εξαιρετικά φειδωλός ώς πρός 
τήν άποκάλυψιν «έπωδύνων» σημείων τής ζωής του, 
δταν φαινότανε κάποτε - κάποτε, νά ένδίδει τάχα 
στις σχετικές παρακλήσεις τών Αίγυπτιωτών Ιδίως 
διανοουμένων μας, ήταν γιά νά τούς διηγηθεί χαρι
τωμένα και μέ χιοΰμορ, μερικά άθωότατα άνέκ'δοτα 
του, πού, στερούμενοι αύθεντικοτέρων πηγών έξα
κολουθοΰν, κα'ι σήμερα άκόμη, νά χρησιμοποιούν οί 
έπιχειροΰντες νά τόν βιογραφήσουν.
Ό κυριώτερος λόγος πού άφησα νά περάσει ένα 
μεγάλο χρονικό διάστημα πριν καταπιαστώ μέ τόν 
Καβάφη είναι πού ήθελα ή προοπτική τοΰ χρόνου 
νά σταθεί, τρόπον τινά, έχέγγυο τής άντικειμενικό- 
τητας, τής σχετικής πάντοτε, — άπόλυτη Αντικει
μενικότητα δέν νομίζω νά ύπάρχη, ·—- τών δσων θά 
είχα νά πώ.
Ή προσωπικότητα τοΰ Καβάφη ήτανε, πραγματικά 
τέτοια πού ήτανε άδύνατο, πλησιάζοντάς τον, νά μή 
δεχθείς τήν έξαιρετική της άκτινοβολία. Τέτοια κα-



ταπλήσσουσα προσωπικότητα άπ’ τούς άλλους Εξέ
χοντας συγχρόνους ποιητάς μας, μόνο στόν Σικελια- 
νό εύρισκες, και άπό τούς πεζογράφους μας στόν Κα- 
ζαντζάκη.
Θεωρώ, δέ, δτι την άφορμή τών περισσοτέρων Επιθέ
σεων ’Αλεξανδρινών λογιών κατά τοΰ Καβάφη ένό- 
σω ζοΰσε, θά πρέπει νά τήν άναζητήσωμε σ’ αύτήν 
τήν τυραννική, τήν μέχρι καταθλίψεως άκτινοβολία 
τής προσωπικότητας τοΰ ποιητή, τήν συγκερασμένη 
καί μ: ένα ποιητικό έργο πρωτοποριακό, ταυτόχρονα 
ρεαλιστικό κα'ι κλασικό, προκλητικό κα'ι άμοράλ, (νά 
μέ συγχωρέστε, άλλά δέν νομίζω νά μπορεί ν’ απο
δοθεί κατά κυριολεξία τό «άμοράλ» στή γλώσσα 
μας) .
Και ποιός, άλήθεια, δέν φιλοδόξησε νά γράψη γιά τό/ 
Πθιητή στήν γρονίχή περίοδο 1927—1932, όπότε 
κα'ι δ Καβάφης ήταν τό έπίκεντρο τής πνευματικής 
’Αλεξάνδρειας καί ή Λυδία λίθος τής Ελληνικής, 
γενικά, (οικογένειας τών Γραμμάτων. Δοκιμασμένοι 
λογοτέχνες μά καί άνθρωποι πού τό λογοτεχνικό 
τους άπαντο έξακολουθή νά είναι πάντα ένα άρθρο 
τους περί Καβάφη, δέν μπόρεσαν νά μείνουν άμέτοχοι 
στήν Καβαφίτιδα τής εποχής έκείνης. Στό λογοτε
χνικό περιοδικό «’Αλεξανδρινή Τέχνη» πού βγάζαμε 
τότε, βρίσκει κανείς πολλά διαφωτιστικά σημειώμα
τα σχετικά μέ τήν Καβαφική ποίησι καί τήν γύρω 
της πολεμική.
Χαρακτηριστικό εϊνε δτι οί περισσότεροι, άν δχι σχε
δόν δλοι, οί ’Αλεξανδρινοί κριταϊ καί έπικριταί τοΰ 
Καβάφη ξεπήδησαν άπ’ τόν κύκλο του, άνήκαν στό 
Σαλόνι τ°υ, ήσαν χθεσινοί μαθητές του, φίλοι του, 
θαυμαστές του. Τόσο έπηρεάζονταν φαίνεται, δλοι 
αυτοί απτήν άκτινοβολία τής προσωπικότητας τοΰ 
Ποιητή πού στό ύποσυνείδητό τους γεννιόταν δ πό
θος, ή άνάγκη, θά έλεγα, ν’ άποτινάξουν αύτήν τήν 
έπικίνδυνη καβαφική επήρεια, αύτόν τόν βαρύ πνευ
ματικό ζυγό.
Μόνον κρίνοντας, έκθειάζοντας, ή κατακρίνοντας καί 
χτυπώντας τό τόσο δυσανάλογο μέ τόν στενό πνευμα
τικό μας κύκλο είδωλο, τόν Καβάφη, κατά- 
φερναν νά άπαλλαγοΰν άπ’ τόν άνυπόφορο πνευματι
κό φόρτο, νά ήρεμήσουν ψυχικά.
Μέσα στόν σάλο τής έποχής έκείνη, δ Καβάφης, δ 
βαρυμένος ήδη άπ’ τά χρόνια, λές καί ξανάβρισκε 
τό νεανικό του σφρίγος. Σέ κάθε έπίθεσι, δ ’Αλεξαν
δρινός ποιητής μέ τό άργόσυρτο στοχαστικό του βή
μα καί τά πελώρια έρευνητικά του μάτια, πίσω άπ’ 
τά μυωπικά του ματογυάλια, άρχιζε νά κινήται με
θοδικά, μέ στρατηγική αληθινά άξιοθαύμαστη, πρός 
ύπεράσπιση τοΰ έργου του. Σέ κάθε καινούργια έ
φοδο άρχιζε εύθύς αμέσως τήν δράσι, καταστρώνον- 
τας σχέδια, κινητοποιώντας μονάδες, άναζητώντας 
νέες συμμαχίες, οργανώνοντας άντεπιθέσεις, καί μή 
άφίνοντας ποτέ καιρό στόν Εχθρό νά άνασυγκροτή- 
σει τίς δυνάμεις του ή νά βρει τήν δυνατότητα νά τόν 
θίξει επικίνδυνα. Ή πολεμική δέν τόν τρόμαζε τόν 
Καβάφη, «σάν έτοιμος άπό κ α ι - 
ρ ό», εύρισκε πάντα τόν τρόπο νά άντιμετωπίσει 
τήν έπιβουλή. Τά καβαφικά δπλα δέν ήσαν, άλλω

στε ευκαταφρόνητα. Είτε άμεσα, διά τών στενών καί 
άφοσιωμένων θαυμαστών καί φίλων του, είτε έμμεσα 
καί έντεχνα διά τών έκ πεποιθήσεως καβαφικών, 
κατώρθωνε δ Καβάφης νά άποκρουσθοΰν καί οί κα
τά μέτωπον εφορμήσεις καί ο[ υποβρύχιες έπιθέσεις, 
ούτως ώστε δλος αύτός δ διά τοΰ τύπου σάλος δέν 
συντελοΰσε τελικά παρά στήν διάδοσι καί έπικράτη- 
σι τής καβαφικής ποιήσεως.
Μερικοί κατέκριναν τόν Καβάφη γι’ αύτό του τό ξε- 
σπάθωμά του ύπέρ τοΰ έργου του. Δέν νομίζω νάχουν 
δίκηο. Έχει ένδιαφέρ’ν, παλληκαριά αισθηματικό
τητα ή προσπάθεια τοΰ ποιητή νά προασπίσει τό πνε- 
ματικό του παιδί.
Πάντως οί πολύ νέοι μας διανοούμενοι τής Αίγύπτου 
άν καί μειονεκτοΰν άπέναντι τών πρεσβυτέρων τους 
έφ’ δσον δέν έζησαν αύτήν τήν ένδιαφέρουσαν Κα
βαφική ’Εποχή μέ τήν μαχητικότητά της, τήν δρμή 
καί τά βίαια πάθη της, έχ°υν, έν τοσούτω τό πλεο
νέκτημα πώς δέν βρέθηκαν ύποχρεωτικά δεμένοι σ’ 
ένα άπό τά δυό άρματα, τό καβαφικό ή τό άντικαβα- 
φικό, καί έτσι μπορούνε μέ άπόλυτη άνεξαρτησία νά 
μελετήσουν τό Καβαφικό Έργο, άν θέλουν, καί νά 
τό κρίνουν.
Ό Καβάφης πού συνετέλεσε τόσο άποτελεσματικά δ 
ίδιος στήν διάδοσι τοΰ ποιητικού του έργου, καί δ
ταν δειλά - δειλά παρουσίαζε ένα - ένα τά πρώτα του 
ποιήματα στά γνωστά φέγ-βολάντ, άλλά καί άργό- 
τερα, δταν άπαλλαγμένος άπό βιωτικές άνάγκες έπε- 
δόθηκε πιά δλοκληρωτικά στήν Τέχνη, δέν μπορού
σε νά προίδει ώς πιό σκαλί θά έφθανε, στής 
ποιήσεως τήν έξαίσια σκάλα. Πάντως 
αύτήν τήν Σκάλα δέν τήν άνέβηκε ούτε μέ εύκολία 
ούτε καί έν ήσυχία. Δέν τήν ήθελεν, άλλωστε, τήν ή
ρεμη έπικράτηση δ Καβάφης. Οί θυελλώδεις καμπά- 
νιες, λές καί τόνωναν τήν ποιητική του φλέβα, λές 
καί πλάταιναν τούς στιχουργικούς του δρίζοντες.
Σπάνια εϊνε ή περίπτωσις Καβάφη ώς πρός αύτήν 
τήν άποψι. Εκείνο πού άναζητοΰν συνήθως οί δια- 
νοητικώς εργαζόμενοι είναι ή ήσυχία. ’Αντίθετα τόν 
Καβάφη τόν θέλγει, τόν έμπνέει τόν ζωογονεί δ θό
ρυβος. Ή κίνησι είναι κάτι έξαιρετικά άρεστό καί ά- 
γαπητό γιά τόν ποιητή.
Δέν θά ξεχάσω τότε, πού βαρειά άρρωστος έφθασε 
στήν ’Αθήνα, τήν χαρά πού ένοιωσε, σάν τοΰ έπε- 
τράπη πρίν μπει στό Νοσοκομείο, νά σταθεί λίγο 
στά Χαυτεϊα, στό τόσο πολυσύχναστο αύτό σημείο 
τής ’Αθήνας γιά ν’ απολαύσει τήν μεγάλη τους κί 
νησί, τήν κοσμοσυρροή.
’Εκείνο πού τόν πείραζε τόν Καβάφη, πού τόν κα
ταπονούσε, καί τόν βασάνιζε, ήταν ή σιωπή, ή στατι- 
κότητα καί συνεπώς ή άπομόνωσις. Φο 
βία σωστή είχεν δ ποιητής γιά τήν μοναξιά, μέσα 
στήν δποία έζησε, έν τοσούτω τό μεγαλύτερο μέρος 
τής ζωής του.
Τό πόσο καταθλιπτικό δχληρό καί τυραννικό ύπήρξε 
γιά τόν Καβάφη τό στοιχείο τής «μοναξιάς», είναι 
κάτι πού ιδιαιτέρως σταματά τόν μελετητή του.
Ή «μοναξιά», άλλωστε, μαζί μέ τόν «θρήνο» καί τήν 
«έμορφιά», άποτελοΰν τό πιό άξιοπρόσεκτο καί ένδια- 

φέρον συναισθηματικό τ ρ ί π τ υ χ ο τοΰ καβαφι
κοί» έργου.
Τήν αίτια τής ιδιαίτερης καί συχνής ύπογράμμη- 
σης τοΰ στοιχείου τής μοναξιάς στά ποιή
ματα τοΰ Καβάφη πρέπει νά τήν άναζητήσωμε σ’ αύ
τή τή ζωή τοΰ ποιητή, άπ’ τήν δποία καί μεταπή
δησε στήν Τέχνη.
Η μοναξιά είναι πιό καταφανής, πιό έκ- 
δηλη, στά παλαιότερα ποιήματά του, τότε δηλαδή 
πού, ή άπομόνωσί του ήταν άκόμη πρόσφατη, καί ή 
μοναξιά έπιδροΰσε πιό έντονα στό συναισθη
ματικό του κόσμο.
Προσέξατε τί λέει δ ’Αλεξανδρινός ποιητής στό γνω
στό ποίημά του «Έ ν α ς Γέρος»;

f
«Στοϋ καφενείου τοϋ βοεροϋ τό μέοα μέρος 
σκυμένος οτό τραπέΖι κάθετ’ ένας γέρος- 
μέ μιάν εφημερίδα έμπρός του, χωρίς σ υ ν τ ρ οφ ι ά..»

Φριχτό, είνε, άλήθεια, γιά τόν Γέρο τοΰ Κα
βάφη, άλλά καί γιά τόν κάθε γέρο, αύτό τό X ω- 
ρίς συντροφιά.
’Ακουστέ, τώρα, καί τό ποίημά του «Τά π α ρ ά- 
θ υ ρ α», καί πέστε μου άν δέν είνε τραγική ή πε- 
ρίπτωσις τοΰ άνθρώπου πού τόσο βαθειά, τόσο άπόλυ- 
τα, συναιστάνθηκε τήν μόνωσί του, τόν άποκλεισμό 
του, ώστε νά γράψη:

«Σ’ αύτές τές σκοτεινές κάμαρες πού περνώ 
μέρες βαρυές, έπάνω κάτω τριγυρνώ 
γιά νάβρω τά παράθυρα. "Οταν άνοίξει 
ένα παράθυρο θάναι παρηγοριά.
Μά τά παράθυρα δέν βρίσκονται ή δέν μπορώ 
νά τάβρω...».

Μά μήπως καί στό «Τ ε ί χ η» δέν ξεσπά μεγαλό
στομα δ πόνος τοΰ ποιητή γιά τήν άπομόνωσί στήν δ
ποία τόν έφεραν άνεπαίσθητα συνθήκες 
σκληρές, άπρόσμενες καί καταθλιπτικές.

•Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ 
μεγάλα κ’ ύψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη.

Καί κάθομαι καί άπελπίΖομαι τώρα έδω.
"Αλλο δέν σκέπτομαι: τόν νοϋν μου τρώγει αύτή ή τύχη' 

διότι πράγματα πολλά έξω νά κάμω εΐχον.
Ά όταν έκτιΖαν τά τείχη πώς νά μήν προσέξω. 

1

Αλλά δέν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον.
Άνεπαισθήτως μ' έκλεισαν άπό τόν κόσμον έξω.

Μά καί στό «Μονοτονία» δ βραχνάς τής 
μόνωσης εϊνε φανερός, καί στό «Μία Ν ύ χ τ α» 
δ ποιητής άναπολώντας μιά νύχτα έρωτος, γράφει:

«Μές στό μονήρες σπίτι μου, μεθώ ξανά».

Τί άλλο παρά ύπογράμμισι τής μόνωσης τοΰ ποιητή, 
εϊνε κΓ αύτοί οί στίχοι τοΰ «Ά π τ ί ς Έ ν ι ά».

("Εργο Άλέκου Κοντόπουλου)

•Δώδεκα καί μισή. Γρήγορα πέρασεν ή ώρα 
άπ’ τές έννιά πού άναψα τήν λάμπα, 
καί κάθισα έδώ. Κάθομουν χωρίς νά διαβάΖω, 
καί χωρίς νά μιλώ. Μέ ποιόνα νά μιλήσω 
κατάμονος μέσα στό σπίτι αύτό».

Καί σ’ άλλα άκόμη ποιήματα τοΰ Καβάφη, στό 
«Έ ν έ σ π έ ρ α», στό «Π ο λ Q σπάνι
ο» ς», στό «Γιά νάρθουν» στό «Δυό 
νέοι 23 έ ω ς 24 έ τ ώ ν», ή έπικράτησι τοΰ 
στοιχείου τής μοναξιάς είνε 
έκδηλος καί χαρακτηριστική. Έάν δέ προσέξωμε καί 
τό πόσο εύαίσθητος είνε δ ποιητής στούς «’Ή - 
χ ο υ ς», θά μποΰμε καλύτερα στήν άτμόσφαιρα 
τής μοναξιάς πού τόν περιέβαλε.
Τό στοιχείο τής μοναξιάς πού πήρε τέτοια 
θέσι στό έργο τοΰ Καβάφη, καί μάς έδωσε τά ποιή
ματα πού προαναφέραμε, πηγάζει δπως είπαμε άπ’ 
τήν ζωή τοΰ ποιητή.
Τό συναίσθημα τής άπομόνωσης π®ύ τόν κατεπόνησε 
ψυχικά καί βρήκε τήν μετουσίωσί του στήν Τέχνη, 
προήλθε άπό τόν πραγματικά μονήρη βίο στόν ό
ποιο βρέθηκε καταδικασμένος νά ζή καί γιά τόν ό
ποιο δέν ήταν καθόλου, φαίνεται ούτε προορισμένος 
μά ούτε καί ψυχικά προδιατεθημένος.
Ό Κωνσταντίνος Καβάφης, ά- 
νήκε σέ πολυμελή οικογένεια. Γιός τοΰ μεγαλεμπό- 
ρου Πέτρου Καβάφη καί τής εκλεκτής Φαναριώτισ- 
σας Χαρίκλειας Φωτιάδη, δ ποιητής είχε πέντε άδελ-
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φούς μεγαλύτερους του. Τδ πατρικό του σπίτι, δη
λαδή κάθε άλλο παρά μονήρες ήταν. Έπειτα άν καί 
μόνιμα έγκατεστημένη στήν ’Αλεξάνδρεια ή οικογέ
νεια Καβάφη ταξίδευε αρκετά συχνά. 'Ο ποιητής 
στά παιδικά καί στά νεανικά του χρόνια είχε πάει 
καί στήν Γαλλία καί στήν ’Αγγλία, καί είχε έλθει 
συχνά, στήν Ελλάδα, άς άφήσωμε πιά τήν Κωνσταν
τινούπολή ιδιαίτερη πατρίδα τής μητέρας του, δπου 
πήγαιναν τακτικά. "Ενα ταξίδι του άλλωστε στήν 
Ιίόλι εΐνε πού έπαιξε καί πρωτεύοντα ρόλο στήν 
αισθηματική ζωή τοΰ ποιητή, τήν σεξουαλική θά 
έλεγα.
Μετά τδν θάνατο καί τής μητέρας του (δ πατέρας 
του είχε πεθάνει πρώτος) , ή πολυμελής οικογένεια 
διασκορπίστηκε. Δυδ άπδ τούς άδελφούς του δ ’Αρι
στείδης καί δ ’Αλέξανδρος παντρεύτηκαν καί έκαναν 
δικά τους σπιτικά, οί άλλοι δυδ δ Πέτρος καί δ ’Ιω
άννης θέλησαν νά ζήσουν μόνοι καί δ πέμπτος δ 
Παύλος, πού συγκατοικούσε μέ τόν ποιητή, έφευγε 
καί συχνά έμενε στδ εξωτερικό, καί έξ άλλου, χά
θηκε, σχετικά, πολύ νέος. Μοιραία, λοιπόν, άλλά 
καί άναπάντεχα, δ ποιητής βρέθηκε μόνος μέ μονα
δική συντροφιά μερικά ύπολείμματα τοΰ καβαφικού 
άρχοντόσπιτου καί μερικά ένθύμια οικογενειακά, ανί
κανα νά πληρώσουν τδ κενό πού δημιουργήθηκε γύ
ρω του καί μέσα του άπδ συνειδητές κι’ ασυνείδητες 
έγκαταλείψεις, άπδ θεληματικές άποχές, καί τυραν
νικές στερήσεις, άπδ φυσικούς καί άπδ βίαιους θανά
τους.
Βέβαια, μέ τήν πάροδο τών έτών, ή μοναξιά, τδ τό-

(- Γ ε ώ ρ γ. Μοϋγιου)

σο υποκειμενικό αυτό στόιχεΐο έπαψε νά Εμφανίζεται 
νά κυριαρχεί καταπιεστικό στήν καβαφική ποίησι. 
Καί ή ζωή άλλωστε τού ποιητή μέ τήν διάδοσι κυ
ρίως τοΰ ποιητικού του έργου, δέν ήταν πιά τόσο 
μονήρης. Στδ Σαλόνι τ°υ σύχναζαν τώρα πιά πολ
λοί δικοί μας καί ξένοι διανοούμενοι, καί περαστικοί 
έπισκέπται, Εύρωπαΐοι, ξένοι — ’Άγγλοι ιδίως — 
πού συντρόφευαν τδν ποιητή καί τούδιναν καί τήν 
εύκαιρία νά έπιδείξει τήν γλωσσομάθεια καί τήν εύ- 
ρυμάθειά του.
Ή φοβία του, δμως, γιά τήν μοναξιά, πού 
τόσο τδν ταλαιπώρησε ήθικά, ύπέβοσκε πάντα στδ 
υποσυνείδητό του.
—«Μ όνος έκεΐ Επάνω, ή ρ ω ς καί 
θ ΰ μ α», έλεγε συχνά καί στά τελευταία χρόνια 
τής ζωής του δ Καβάφης, δείχνοντας τδ σπίτι του. 
’Ήτανε ένα άστεϊο του πού έκρυβε, ώστόσο δλη τήν 
πίκρα τοΰ άνθρώπου πού έζησε, παρά τήν Επιθυμία 
του, μόνος.
Ό τρόμος του γιά τήν άπομόνωσι λές καί τδν κυρίε- 
ψε ξανά κατά τήν βαρειά του άρρώστεια πού τδν έφε
ρε στόν τάφο. Καί τί δέν έπινοούσεν δ ποιητής, κα
τά τις τελευταίες ιδίως μέρες τής ζωής του, γιά νά 
κρατήσει κοντά του στδ Νοσοκομείο, στήν ’Αλεξάν
δρεια, δαους τδν παράστεκαν στήν δραματική του πά
λη μέ τήν άδυσώπητη άρρώστεια, καί ιδιαιτέρως Ε
μένα στήν δποία καί εύρισκε, φαίνεται, τήν περισ
σότερη συμπόνια. Μερικοί παρεξηγοΰσαν τήν άπαί- 
τησί του αύτή. Λίγοι, βλέπετε, καταλάβαιναν δτι ή 
πρόσκλησί του στή συντροφιά στήν δποία τοΰδινε τώ
ρα δικαίωμα ή κατάστασί του, ήταν άπ’ τδ φόβο του 
μή βρεθεί ξαφνικά άπομονωμένος μέ τδν Χάρο.
Τδ άλλο Στοιχείο, πού σταματά τδν μελετητή τοΰ κα
βαφικού έργου, είναι δ «θρήνο ς».
Ό Καβάφης, δπως είπαμε, ήταν έξαιρετικά φειδω
λός ώς πρός τά οικογενειακά του ιδιαίτερα- δέν Εμ
πιστευόταν ποτέ σέ κανένα γεγονότα πού θά μπορού
σαν νά σταθούν άποκαλυπτικά ώρισμένων άνεξιχνία- 
στρων πτυχών τοΰ βίου του, καί ιδίως τοΰ νεανικού. 
Άκόμη καί άπδ τδ οικογενειακό του άρχειο είχαν 
έντεχνα άφαιρεθή δσα έπιθυμοΰσεν δ ποιητής νά μεί
νουν γιά πάντα άγνωστα στούς μετά θάνατον βιογρά
φους του.
Τδν έρευνητή, δμως, βοηθεϊ, δπως ξέρομε, συχνά ή 
τύχη. Χάρις σ’ αύτή λοιπόν τήν τύχη εΐνε πού δέν 
βρίσκομαι κΓ έγώ στήν ίδια μοίρα μέ τούς Επιχει- 
ρούντας, Ελλείψει αύθεντικών τεκμηρίων, νά βιογρα
φήσουν τδν Καβάφη, πλάθοντας ένα βιογραφικδ πα
ραμύθι, Εμπνευσμένοι άπδ τά δσα δ ίδιος δ ποιητής 
έδινε στήν κυκλοφορία Ενόσφ ζούσε, ύποβάλοντας 
τρόπον τινά στόν βιογράφο του νά στηριχθεΐ σ’ αύτά 
καί μόνο σ’ αύτά.
Χάρις στήν Τύχη, αύτή, μπόρεσα νά είσδύσω διά 
τής ιερογλυφικής θά έλεγα γραφής τού Αρχείου του 
τοΰ οικογενειακού, στόν πραγματικό καβαφικό κόσμο, 
τήν έρευνα τοΰ δποίου καθιστούσαν έξαιρετικά δύσκο
λη αί Επεμβάσεις και αί προσθαφαιρέσεις πού έκανε 
σκόπιμα δ ποιητής, στδ άρχειο αύτό. Ή μανία τού 
Καβάφη άλλωστε νά ταλαιπωθή τδν μελετητή του 
άπολαμβάνοντας τήν άμηχανία του τήν συναντούμε 
καί στήν ποίησί του. Σέ δχι λίγα ποιήματά του μέ 
άρχαϊκά θέματα δ Καβάφης, ένώ μεταφέρει αύτού- 

σια σχεδόν σ’ αύτά Επεισόδια καί γεγονότα παρμένα 
άπ’ τήν Ιστορία, τδ κύριο πρόσωπο τών ποιημάτων 
αύτών είναι δημιούργημα τής φαντασίας του, άρα 
άνύπαρκτο ίστορικώς... Αύτό πελάγωσε άλλωστε 
δχι λίγους κριτικούς τής καβαφικής ποιήσεως πρός 
μεγάλην εύχαρίστηση τού ποιητή πού διεσκέδαζε μέ 
τίς άκαρπες προσπάθειες τών κριτικών του νά άνα- 
καλύψουν στήν Ιστορία τούς φανταστικούς 
ήρωας τών καβαφικών αυτών ποιημάτων...
Τδ Άρχειο τοΰ ποιητή ύπήρξε συντελεστικδ καί δια- 
φωτιστικδ γιά μένα ώς πρός τήν μελέτη τοΰ δευτέ
ρου στοιχείου τού Τριπτύχου πού σάς 
προανέφερα, τοΰ θρήνου.
Σκύβοντας προσεκτικά πάνω στδ ποιητικό έργο τοΰ 
Καβάφη θά προσέξει κανείς δτι σέ ένα, σχετικώς, 
σημαντικό άριθμδ ποιημάτων του, προεξέχουσα θέ- 
σι έχουν τδ «Κ λ ά μ μ α», τά «Δάκρυ α», 
δ «Ό δ υ ρ μ ό ς».
θρήνος στούς «Τ ρ ώ ε ς» καί στήν «Κη
δεία τού Σαρπηδώνος», δδυρμός 

στδ «Ά π ι σ τ ί α» δάκρυα στδ «Έ ν τ φ 
μ η V ί Ά θ ύ ρ».
Άκοΰστε τούς πρώτους στίχους τοΰ «Ά ρ ι σ τ ά
βουλο ς»:

«Κλαίει τό παλάτι, κλαίει ό βασιλεύς, 
άπαρηγόρητος θρηνεί ό βασιλεύς Ηρώδης, 
ή πολιτεία ολόκληρη κλαίει γιά τόν ’Αριστόβουλο..».

Αύτή τή θρηνώδικη νότα τή συναντούμε συχνά στδ 
καβαφικό έργο. Καί στδ ποίημα «Λ ά ν η τ ά- 
φ ο ς», καί στδ «Ά ν ν α Κ ο μ ν η ν ή», 
καί στδ «Μύρης, ’Αλεξάνδρεια τού 
3 4 0 μ. X.» ή Επικράτειά της είναι Εντυπωσια
κή και ύποβλητική. Μά καί στδ «’Ά γ ε ώ Β α- 
σιλεΰ Λακεδαιμονίων» καί στδ 
«Ά λογά τοΰ Ά χ ι λ λ έ ω ς», τδ «Σα
τραπεία» και τδ «Μάχη τής Μα
γνησίας» έχωμε θρήνους, δάκρυα καί πάλι 
δάκρυα.

«Τόν γέροντα καλόν πατέρα μου, 
τόν άγαπώντα με τό ίδιο πάντα 
τόν γέροντα καλόν πατέρα μου θρηνώ 
πού πέθανε προχθέα ολίγο πριν χαράΕει».

γράφει δ Καβάφης στδ πρώτο τετράστιχο τοΰ ποιή
ματος «Ί ε ρ ε ύ ς τού Σεραπίου.
"Αν τδ στοιχείο τοΰ «Θρήνο υ» πήρε στήν 
καβαφική ποίησι μιά τόσο ιδιαίτερη σημασία, καί 
μάς έδωσε άληθινά ώραίους στίχους, τήν άφορμή τήν 
βρίσκομε πάλι στήν ζωή τού ποιητή. Μιά βαρειά κΓ 
άνυπολόγητη θλΐψι γιά τδν τραγικό χαμό άγαπημέ- 
νου του προσώπου κατά τά πρώτα νεανικά χρόνια 
τής ζωής τού Καβάφη, χαμό γιά τδν δποΐον καί δέν 
χύθηκαν τά δάκρυα πού ταίριαζαν σέ τέτοιο πέν
θος: δ θάνατος τών δικών του καί ιδίως τής αγαπη
μένης του Μάνας, πού δέν μπόρεσε νά τήν κλάψη 
δσο θά τδθελεν δ ποιητής: κΓ άλλοι θάνατοι, κΓ 
άλλες συγκρατημένες κΓ άνείπωτες δδύνες δέν μπο
ρούσαν παρά νά βροΰν άπήχησι στήν καβαφική 
ποίησι.

Έξ άλλου, πρέπει νά ύπογραμμίσωμε δτι & ποιητής 
ήταν Εξοικειωμένος μέ τδν «θ ρ ή ν ο». Οί λυ
γμοί καί τά δάκρυα, ιδίως τής Μητέρας του, δ δ- 
δυρμδς καί δ σπαραγμός της γιά τήν χηρεία της καί 
τά άλλα βάσανα τής δοκιμασμένης άπ’ τήν μοίρα 
αύτής Δέσποινας, στόν ποιητή, ήταν Επόμενο νά 
σταλάξουν τήν πίκρα τους, αύτός ήταν δ μικρότερος 
καί πιό άγαπημένος της γιός, κΓ αύτόν είχε τδ πε
ρισσότερο κοντά της. Ό πόνος τής μητέρας τοϋ Κα
βάφη. τής Φαναριώτισσας Χαρίκλειας Φωτιάδη πού 
γιά τήν δμορφιά καί τήν κοκεταρία της μιλούσε συχνά 
δ ποιητής δέν μποροΰσε παρά νά έχει Εντυπωσιακή ε
πίδραση στήν μετέπειτα ζωή του.
'Ύστερα κΓ άλλοι θάνατοι, κΓ άλλα τραγικά περι
στατικά πού έζησε καί στήν νεανική, καί στήν άν- 
δρική του ήλικία δ ποιητής συσώρευαν δάκρυα μέ
σα του, πού μετουσιώθηκαν στήν Τέχνη, άπολυτρώ- 
νοντάς τον άπ’ τδν άνυπόφορο φόρτο τής ’Οδύνης 
Εκδηλωτικό τοΰ ρόλου πού έπαιξαν στή ζωή τοΰ 
Καβάφη τά άλλεπάλληλα οικογενειακά του πένθη 
μέ τούς σπαραγμούς καί τίς δοκιμασίες τους είναι τδ 
έξής αύθεντικό: "Οταν στήν κηδεία τοΰ άλεξανδρι- 
νοΰ Επιστήμονα καί λογίου Γιώργου Πετρίδη δ ά- 
δελφός του, δ γιατρός καί γνωστός διανοούμενος 
Παΰλος Πετρίδης έκλαιε μέ σπαραγμό πράγμα σπά
νιο γιά ένα φτασμένο άνδρα, δ Καβάφης μέ καταφα
νή συγκίνησι είχε καθίσει κοντά του άμίλητος καί

(— "A. Κ α λ λ ί ό — Β ι τ ά λ η)



σάν άραίωσαν κάπως οί γύρω έπισκέπτες, έσκυψε και 
χαϊδεύοντάς του τον ώμο τοΰ είπε: «Σ έ σ υ μ π ο· 
νώ καημένε Παύλο. Ά λ λ ο ς κ α ν ε ί ς 
άπό μένα, πίστεψέ με, δένμπορεϊ 
νά νοιώσει τόν σπαραγμό σου 
Σκέψου πώς έχω χάσει πέν
τε άδ ε λ φ ο ό ς έγώ».
(«...Κα1. τά άχυτα δάκρυά μου, μέ βαραίνουν άκό
μη», θά προσθέταμε έμείς).
Πράγματι, δέ, τό σ τ ο ι χ ε ι ό τοΰ θρή
νου ποΰ βρίσκωμε άπό τά πρώτα του ποιήματα 
έξακολουθεΐ νά ύπάρχει καθ’ δλο1 τό ποιητικό του 
έργο.

Τό τρίτο στοιχείο, έκεϊνο πού συναντούμε 
συχνότερα στό Καβαφικό έργο, είνε ή· ό μ ο ρ φ ι ά, 
τό χάρμα δηλαδή αύτό τών ματιών, τής ψυχής κα'ι 
τών αισθήσεων!! ή δ μ ο ρ φ ι ά, σάν γραμμική 
σάν χρωματική άρμονία, μά πρό πάντων μέ κείνο 
τό κάτι τό άπροσδιόριστο μά καί τόσο δυναμικό, 
πού χαρακτηρίζει τήν σαγήνη, τόν ύποκειμενικώ- 
τερο, δηλαδή, παράγοντα, συντελεστήν τοΰ θαυμα
σμού.

«Τήν έμορφιά έτσι πολύ ατένισα 
πού πλήρης εϊναι αύτής ή όρασις μου»...

γράφει δ Καβάφης στό «Έτσι πολύ άτένι- 
σ α».

«ΚΓ είδα τ’ ωραίο σώμα πού έμοιαΖε
σάν άπ’ τήν άκρα πείρα του νά τώκαμεν ό Έρως».

στό ποίημά του «Στού καφενείου 
τήν είσοδο». Στυλιζαρισμένος ύμνος τοΰ 
Κάλλους καί άπ’ τήν αισθητική καί άπό τήν αι
σθησιακή του ύφή.
’Αναζητώντας τή φυγή άπό τό πνιγηρό μπουρζουαδί- 
στικο περιβάλλον στό δποιο βρέθηκε ν’ άνήκει καί 
νά ζεϊ, κα'ι δντως έξ ιδιοσυγκρασίας ύπέρ τών «άναι- 
μάκτων» έπαναστατικών κινημάτων, δ Καβάφης στά
θηκε έξαιρετικά εύτυχής βρίσκοντας στό ο ύ δ έ τ ε- 
ρ Ο πεδίο τής Ιστορίας, τής άρχαίας Ελληνικής 
κα'ι τής Έλληνιστικής’Εποχής τό μέσον νά έκδηλω- 
θεΐ καί νά πρωτοτυπήση χωρίς κα'ι νά προσκρούσει, 
έπικίνδυνα τούλάχιστον, στίς μικρόνοες άντιλήψεις 
τών συγχρόνων του. Έκεϊνο, δμως πού κάνει έντύπω- 
σι στόν μελετητή τοΰ Καβάφη, είναι τό δτι στό π ε- 
δ ί ο αύτό, τής Ιστορίας μας, δ ποιητής δέν φαίνε
ται νά κινήται σάν ξένος. Τόσες ταυτόσημες κατα
στάσεις, βρίσκομε, άλήθεια, άνάμεσα στόν ’Αρχαίο 
μας κόσμο καί στόν Καβαφικό, τέτοια είναι συχνά ή 
ταυτοπάθειά τους, ώστε νά μπορεί κανείς, χωρίς ύ- 
περβολή, νά χαρακτηρίσει τόν Καβάφη ώς τόν «Νεώ- 
τερο τών ’Αρχαίων μας».
'Γπό τό πρίσμα αύτό βλέποντας τό καβαφικό έργο 
δέν μπορεί κανείς νά έκπλαγή ούτε γιά τήν τόσο συ
χνή έξύμνησι τής κάθε έκφάνσεως τοΰ ώ ρ α ί ο υ 
ούτε γιά τήν προτίμησι τοΰ ποιητή γιά τά κλασικά 

πρότυπα τής δμορφιάς τοΰ ’Αρχαίου μας μυθολογι
κού καί Ιστορικού Κόσμου — Άδωνις, ’Απόλλων, 
Νάρκισσος, Ένδυμίων κτλ. πού πλούτισαν καί τήν 
νεοελληνική ποίησι διά μέσου τοΰ Καβάφη, μέ μερι
κούς έξαίσιους στίχους, άντάξιους πραγματικά τοΰ 
στοιχείου πού τούς ένέπνευσε: τής δμορφιάς. 
Σέ 40, άπό τά 154 ποιήματα πού άποτελοΰν τό ποιη
τικό του έργο, δ Καβάφης καταπιάνεται μέ τήν ’Ο
μορφιά, ύμνεΐ τό «ώραΐον».

«Σάν σ ώ μ α χ α ώραία νεκρών 
πού δέν έγέρασαν·
γράφει στό «Έ π ι θ υ μ ί ε ς» καί «Στά β ή- 
μ α τ α», μιλώντας γιά τόν Νέρωνα λέει:
«άκμαϊος μές στήν εύρωστϊα τής σαρκός,' 
καϊ τής νεότητος τ’ ώραίο σφρίγος.

’Ακούστε αύτούς του τούς στίχους άπ’ τό ποίημά του 
«Γιά τόν Άμμόνη, πού π έ Ο α
ν ε 29 έτών στά 610»:

«Ραφαήλ, όλϊγους στίχους σέ Ζητούν, 
γιά έπιτύμβιον τού ποιητοΰ Άμμόνη νά συνθέσεις. 
Κάτι πολύ καλαίσθητον καϊ λεϊον. Σύ θά μπορέσεις, 
είσαι ό κατάλληλος νά γράψεις ώς άρμόΖει 
γιά τόν ποιητήν Άμμόνη, τόν δικό μας.

Βέβαια θά πεις γιά τά ποιήματά του 
άλλά νά πεις κα’ι γιά τήν έμορφιά του, 
γιά τήν λεπτή έμορφιά του πού άγαπήσαμε...

κι’ αύτό τά τετράστιχο άπ’ τό «Ο ρ ο φ έ ρ ν η ς»:
«Αύτός πού εϊς τό τετράδραχμον έπάνω 
μοιάΖει σά νά χαμογελά τό πρόσωπό του 
τό έμορφο λεπτό του πρόσωπο 
αύτός εΐν’ ό Όροφέρνης Άριαράθου».

Καί στό «’Α λεξανδρινοί Βασιλείς» καί 
στό «Π ο λ ύ Σ π α ν ί ω ς», καί στό «Σ τ ο ΰ κ α- 
φενείουτήνε ϊ σ ο δ ο», στό «Ε ύ ρ ί ω - 
ν ο ς τάφος καί στό «Ό καθρέπτης 

σ τ ή ν ε ΐ σ ο δ ο», καί στό «Μέρες τοΰ 
1908» καί σέ πολλά άλλα δ Καβάφης μιλάει γιά έ
μορφιά, γιά εύειδεΐς μορφές γιά «ε ύ- 
γραμμη σφιχτοδεμένη σάρκα», 
γιά «έκφανσι τού ώραίο υ», γιά «φ η- 
μισμένη έμορφιά», γιά «μ ορφήντής 
καλλονής».
Πρόσωπα πραγματικά, φανταστικές μορφές, μυθικοί ή- 
ρωες, νοσταλγικά φευγαλέα πορτραΐτα μπήκαν μέ τήν 
έμορφιά τους, τήν αισθητική καί τήν αισθησιακή 
τους ίδανικότητα, στό ποιητικό έργο τοΰ Καβάφη καί 
τό σφράγισαν μέ κείνη τήν ιδιαίτερη γοητεία πού ά- 
ναδίνει τό πραγματικό Τεχνούργημα.
Δέος καταλαμβάνει τόν Καβάφη δταν δ Χρόνος, μέ 
τό σκληρό κι’ άνίλεο πέρασμά του έπιβουλεύεται τήν 
δ μ ο ρ φ ι ά.

«Θ' άσχήμισαν — άν Ζεϊ — τά γκρίΖο μάτια' 
θά χάλασε τ' ώραίο πρόσωπο..». 

μάς λέει πικρόχολα στό ποίημά του «Γ κ ρ ί ζ α». 
Τόσο πολύ διεπότισε μέ τό στοιχείο τοΰ Κάλλους 
τό ποιητικό του έργο δ Καβάφης, ώστε δίκαια δ με
λετητής του νά φθάνει στό συμπέρασμα δτι δέν θά 
τήν βρήκε στήν ζωή δ ποιητής τήν δμορφιά, τέτοια 
τούλάχιστον πού τήν δραματίστηκε καί τήν έπόθησε. 
Έ δίψα, λοιπόν, γι’ αύτό τό πολυπόθητο ιδανικό, δί 
ψα τυραννική κι’ άνικανοποίητη γιά τό ύπέροχο στοι
χείο τοΰ Κάλλους πού είναι τέτοια ή ύφή και ή 
δύναμίς του ώστε νά έξαγνίζη τά πάντα, ένέπνευσε 
στόν Καβάφη τά τόσα ώραιοπαθή του ποιήματα.
•Τό όποιοδήποτε πάθος, — λέει ό ΠαπανοΟτσος — με- 
τουσιώνεται στήν Τέχνη σέ μιά ήρεμη, λεπτή κΓ εύγενι- 
κή χαρά, πού εϊναι ή αισθητική συγκίνησι».

Καλότυχοι καί προνομιοΰχοι, οί καλλιτέχνες πού ά- 
ξιώνονται αύτοΰ τοΰ θαύματος: Τραγική είναι ή μοί
ρα τών άλλων πού ένφ νοιώθουν τήν ίδια δίψα καί 
κατατρώγονται άπτό ίδιο πάθος, δέν έχουν, έν τού- 
τοις τίς δυνατότητες ν’ άπαλλαγοΰν διά τής Τ έ- 
χ V η ς τής έφιαλτικής τους περιπέτειας.
'Ως ήταν έπόμενο, δ Καβάφης πάλεψε ένάντια στό 
γήρας, τόν άδυσώπητο αύτόν ύπονομευτή τής δμορ
φιάς, μ’ δλες του τίς δυνάμεις, μ’ δλα τά μέσα.
Αύτό τό γήρας μέ τήν φριχτή του άσχήμια, δ Καβά
φης τό μίσησε, μιά καί σάν άνθρωπος δέν ήταν δυ
νατό, βέβαια, νά τό άντιπαρέλθη. ’Ακόμη καί στά τε
λευταία χρόνια τής ζωής του παρακολουθούσε μ’ α
γωνία τή φθορά τοΰ χρόνου στήν έκφραστική του 
μορφή, καί δεχότανε μ’ έξαιρετική εύχαρίστησι τό 
φιλοφρόνημα έκείνων πού τόν άποκαλοΰσαν μεσή- 
λ ι κ α καί δταν άκόμη είχε φθάσει πιά στό γήρας. 
Τήν άδυναμία του αύτήν τήν ήξεραν καλά οί άλεξαν- 
δρινοί καί ιδίως οί σκιτσογράφοι πού έπιχειροΰσαν 
νά άποδώσουν πιστά τόν Καβάφη στά τελευταία χρό
νια τής ζωής του.

«Σάν έξαφνα ώρα μεσάνυχτ' άκουαθεϊ 
άόρατος θίασος νά περνά 
μέ μουσικές έξαίσιες, μέ φωνές — 
τήν τύχη σου πού ένδίδει πιά, τά έργα σου 
πού άπέτυχαν, τά σχέδια τής Ζωής σου 
πού βγήκαν όλα πλάνες μή άνοφέλετα θρηνήσεις. 
Σάν έτοιμος άπό καιρό, οά θαρραλέος, 
άποχαιρέτα την, τήν 'Αλεξάνδρεια πού φεύγει. 
Πρό πάντων νά μή γελασθεϊς, μήν πεϊς πώς ήταν 
ένα όνειρο, πώς άπατήθηκεν ή άκοή σου' 
μάταιες έλπίδες τέτοιες μήν καταδεχθείς. 
Σάν έτοιμος άπό καιρό, σά θαρραλέος, 
σάν πού ταιριάΖει σε πού άξιώθηκες μιά τέτοια πόλι, 
πλησίασε σταθερά πρός τό παράθυρο, 
κΓ ακούσε μέ συγκίνησιν, άλλ' όχι 
μέ τών δειλών τά παρακάλια καϊ παράπονα, 
ώς τελευταία άπόλαυσι τούς ήχους, 
τά έξαίσια όργανα τού μυστικού θιάσου, 
κΓ άποχαιρέτα την, τήν ’Αλεξάνδρεια πού χάνεις.

Μόνον δταν τόν βρήκε ή καταραμένη άρρώστεια δ 
Καβάφης παραιτήθηκε άπό τήν πάλη του μέ τό γή
ρας, γιά ν’ άρχίσει τότε πιά τήν άνιση πάλη του μέ 
τόν θάνατο. Πολλοί θά νομίζουν δτι δ Καβάφης ή
ταν πρόθυμος νά κάνει τήν κάθε θυσία γιά νά έπιμη- 
κύνει τήν ζωή του, δπως, άλλωστε, δλοι σχεδόν οί 
άνθρωποι. Καί δμως δ ποιητής δέν παραδέχθηκε 
νά τοΰ γίνει ή έξαγωγή τοΰ λάρυγγος πού έπέβαλε 
ή ραγδαία έξέλιξι τής έπάρατης άρρώστειάς του, καί 
πού θά τοΰ έξασφάλιζε μερικών έτών άκόμη ζωή. 
Καί ξέρετε τό γιατί άρνήθηκε κατηγορηματικά δ 
ποιητής τήν χειρουργική αύτή έπέμβασι; διότι έδώ 
στόν «’Ερυθρό Σταυρό» τών ’Αθηνών που έπρόκειτό 
καί νά έγχειρισθεΐ, οί γιατροί νομίζοντας φαίνεται 
δτι έτσι θά τόν έπειθαν, καλύτερα τοΰ έπέδειξαν ένα 
δμοιοπαθή του, έγχειρισμένο μέ μετάλλινο λάρυγ
γα...
Δέν είναι δυνατό βέβαια δ Καβάφης μέ τήν τόση του 
εύρυμάθεια καί κρίσι νά μήν ήξερε τό τί έσήμαινε 
αύτή ταυ ή άρνησι. (’Εμένα, άλλωστε, μοΰ τόν έμπι- 
στεύθηκε τόν λόγο, τής άρνήσεώς του, πού δέν άπεΐ- 
χε, πολύ άπό τήν αύτοκτονία) . Ό λόγος λοιπόν αύτός 
ήταν καθαρώς αισθητικός. ’Αρτιμελής ήθελε νά 
περάσει άπό τούτη τή ζ ω ή στήν άλλη δ Καβάφης. 
Καί κανείς δέν είχε, βέβαια τό δικαίωμα νά έναντιω- 
θεϊ σ’ αύτή του τήν άμετάκλητη άπόφασι, πού τόν έ
φερε μοιραία ύστερα άπό λίγους μήνες στόν τάφο.

Ηρωική, άξιοθαύμαστη, χριστιανική ήταν ή στάσι 
τοΰ Καβάφη άντίκρυ στό θάνατο κΓ άποδεικτική 
συγχρόνως τοΰ πόσο συνεπής ύπήρξε δ άλεξανδρινός 
ποιητής μέ τό έργο του.
’Ακούστε τό ποίημά του «’Α π ο λ ε ί π ε ι ν δ θεός 
’Αντώνιον »καί πιστέψετέ με, δτι δέν ξέφυγε 
κατά κεραία άπό τήν φιλοσοφική γραμμή τοΰ ποιή- 
ματός του αύτοΰ δ Καβάφης.

6 ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»



ΤΟ ΑΡΘΡΟ αύτό πού προηγήθηκε, έχει μικρή άλλά δραματική προϊστο
ρία: είναι ή διάλεζια πού έδωσε ή- Ρίκα Σεγκοπούλου — Καραγιάννη στήν ’Αλεξάνδρεια 
στις 20 Μαρτίου 1958, γιά νά θυμίσει στούς φίλους καί θαυμαστές,/τοΰ ποιητού τήν 

23 επέτειον άπό τοϋ θανάτου του καί νά τούς τονίσει τή Δόξα τής Χώρας άπό τήν μο 
νιμη παρουσία του στά παγκόσμια Γράμματα, τιμή'καί Δόξα πού άπέκτησε ό τόπος άπό 
τό γεγονός νά ζήση καί νά δημιουργήσει τό έργο του ό Ποιητής έκεΐ. ’Αλλά, ταύτόχρονα 
υπήρξε καί ή τελευταία προβολή καί έκδήλωσις τής όμιλητρίας στόν τόπο πού γεννήθηκε, 
έξησε καί έδρασε πνευματικά, γιατί ή Σεγκοπούλου, δέν γύρισε πλέον ποτέ στήν θετή 
της πατρίδα — τήν 'Αλεξάνδρεια. ’Έφυγε λίγες ήμέρες μετά, μέ τόν ανδρα της — τόν 
Ν. Καραγιάννη — γιά τήν ’Αθήνα καί άπό κεΐ θά πήγαιναν στήν ’Ισπανία σέ τουριστικό 
ταξεΐδι. Άλλά δέν ήταν τής Μοίρας της νά φτάσει έκεΐ καί νά γνωρίσει τήν ωραία καί 
ιστορική χώρα, τή δεύτερη πατρίδα τοϋ Γκρέκο. Οϋτε νά τήν έπαναλάβει τή διάλεξη 
αύτήν, έδώ στόν «Παρνασσό», όπως είχε προσκληθεί καί όπως προετοιμάστηκε καί 

ξεκίνησε καί γιά τούτο.
(Ρίκα Σεγκοπο ύ-Ίδού τό είδησεογραφικό χρονικό — ή προϊστορία καί τό τέλος της... — όπως τήν άνα- 
λ ο υ — Καραγιάννη) δημοσιεύωμε άπό τή φιλολογική στήλη τής σχετικής είδησεογραφίας τών «Νέων» τής 

Τετάρτης 23 Μαίου 1956:

«Οί λογοτεχνικοί κύκλο: τής πρωτευούση; καί ιδίως οί έξω τών σωματείων καί τών πνευματι
κών Ιδρυμάτων λογοτέΙχνα: καί ποιηταΐ μέ δυσφορία παρετήρησαν δτι καί έφέτος έπέρασεν Α
παρατήρητο; άπό τίς πνευματικές δργανώσεις ή 23η άπό τοδ θανάτου έπέτειο; τοϋ μεγάλου 
Άλεξανδρινοϋ ποιητοϋ Κ. Π. Καβάφη.
-— Στίς 29 Απριλίου έκλεισαν 23 χρόνια άπό τό θάνατό του, ή ,έπέτειος δμως Αγνοήθηκε άπό 
τά επίσημα πνευμαίτικά ιδρύματα σέ έποχή μάλιστα ποϋ δ Καβάφη; συνεχώς μεταφράζεται καί 
τυπώνεται παντού.
Τήν παράλειψιν αύτήν θέλησε νά τήν έπανορθώση τό «Πρακτορεία Πνευματική; Συνεργασία;» 
τού δποίου δ διευθυντής κ. Μάριο; Βαϊάνο; συνεννοήθη πρό μηνών μέ τήν εγκατεστημένη στήν 
’Αλεξάνδρεια στενή συνεργάτιδα κα! φίλη τού άειμνήστου ποιητοϋ, Ρίκα Καραγιάννη, γιά τόν 
έορτασμό τή; έπετείου τοϋ Καβάφη. Ή αίγυπτιώτισοα διανοουμένη έδέχθη νά έλθη στήν ’Α
θήνα δπου καί έφθασε τήν περασμένη Τετάρτη.
— Μέ τήν Αφιξί τη; τό «Πρακτορείο Πνευματική; Συνεργασίας» έκινητοποιήθη καί γιά νά 
παρουσιάση μίαν Αναμνηστικήν έπέτειον, ήλθε σέ έπαφή μέ πολλούς ποϋ θά μπορούσαν νά 
προσφέρουν νέα στοιχεία στό θέμα Καβάφη. Καί τό πρόγραμμα είχε μισοετοιμασθή, -γιά νά 
πλαισιώση τήν δμιλίαν τής Ρίκας Καραγιάννη.
— ’Από μέρους τού Γαλλικού ’Ινστιτούτου έδέχθη νά δμιλήση δ κ. Μιλλιέξ. θά έπρόκειτο επί
σης νά μετάσχη άπό μέρους τού ’Ιταλικού ’Ινστιτούτου δ κ. Λαόαννίνι μεταφραστής τοϋ Κα
βάφη. Έξ Αλλου είχε δεχθή νά δμιλήσει δ κ. Τερζάκης καί θ’ άνεζητοϋντο άκόμα ένας ή δύο 
γιά δύο μικρές όμιλίες ή εισηγήσεις. Παραλλήλως έκλείσθη καί ή αίθουσα τοϋ Παρνασσού» 
και τήν παρουσίασιν τής δλης έορτής θά έκαμνε δ πρόεδρος του, καθηγητής κ. θ. Βλησσίδης. 
’Αλλά τήν τελευταία στιγμή συνέβη κάτι τό τραγικό. Ή κ. Ρίκα Σεγκοπούλου προχθές Κυρια
κή στίς 11 μ.μ. άπέθανε ξαφνικά άπό πνευμονική συμφόρησι στή Νέα Σμύρνη δπου έφιλοξενεΐ- 
το χωρίς νά προλάβη ούτε ή επιστήμη, ούτε κανείς Αλλο; νά τής προσφέρη τά; ϋπηρεσίας του. 
*0 θάνατό; τη; έθλιψε δλον τόν πνευματικόν κόσμον τών ’Αθηνών καί θά λυπήση πολύ καί 
τούς Αίγυπτιώτας, γιατί ή έκλιποΰσα· ϋπήρξε ένα πολϋ αξιόλογο πρόσωπο, κοντά στόν Καβά
φη, τόν δποϊον συμπαραστάθηκε στοργικά ώ; τίς τελευταίε; στιγμές του.
— Ή Ρίκα Σεγκοπούλου ϋπήρξε τρυφερή ποιήτρια καί καλή κριτικός, διηύθυνε δέ έπί 7 περί
που έτη τδ περιοδικό «’Αλεξανδρινή Τέχνη», ποϋ ϋπήρξε ή φωνή τοΰ Καβάφη. Στά χαρτιά της 
θά εϋρεθοΰν δλα τά ιδιαίτερα σημειώματα τοΰ Καβάφη ποϋ τής παρέδωσε μέ έμπιστοσύνη μα
ζί μέ τδ ιδιωτικό καί Ατομικό του Αρχείο κ.λ.π.
— Τόν θάνατον τής αλεξανδρινής διανοουμένης έμαθαν πρώτοι είδοποιηθέντες προχθές τό πρωί 
δ Εΰάγ. Παπανοΰτσος καί δ Μάριος Βαϊάνος ο! δποϊοι καί παρευρέθησαν στήν κηδεία τη; μα- 
μί μέ Αλλους ’Αθηναίους γνωστού; καί φίλους τής οικογενείας Σεγκοπούλου—Καραγιάννη 
στό νεκροταφείο τή; Νέας Σμύρνης, δπου έκηδεύθη καί έτάφη.
Μεταξύ Αλλων παρευρέθησαν ή ζωγράφο; κ. Χαρίκλεια Στεφανοπούλου ,δ λογοτέχνη; Β. Γα- 
ζής καί Αλλοι. Μετά ·τήν νεκρική ακολουθία καί πρίν άκόμα σηκώσουν τδ κατάφορτο άπό τρι
αντάφυλλα φέρετρο γιά νά τ’ Αποθέσουν στήν τελευταία του κατοικία ώμίλησε δι’ όλίγων δ κ. 
Παπανοΰτσος παρουσιάσας τήν προσωπικότητα τής έκλιπούσης καί λεπττολογήσας τίς άρετέ; της. 

φ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ, προσθέτωμε, άκόμα, ότι ή όμιλήτρια τής όποιας τό τελευταίό 
τούτο ταξεΐδι στήν ’Αθήνα, ύστερα άπό τότε πού πέθανε ό Καβάφης καί τόν όποιον είχε 
συνοδέψει μέ τόν τότε, πρώτο σύζυγό της έδώ — Αλέκο Σεγκόπουλο — είχε έτοιμάσει 
κΓ είχε καρφιτσώσει στό χειρόγραφο τής ομιλίας της καί τόν πρόλογο, τήν εισήγηση 
καλλύτερα, τού λόγου της, μέ τήν όποιαν θά παρουσιαζόταν γιά πρώτη φορά στό άθηναϊ- 
κό κοινό.. Ή Ρίκα Σεγκοπούλου είχε έπισκεφθεί άπό τά πρώτα χρόνια τοϋ γάμου της 
καί τής γνωριμίας της μέ τόν Καβάφη, πολλές φορές, τά καλοκαίρια τήν \έλληνική πρω
τεύουσα, είχε γνωριστεί μέ πολλούς λογοτέχνες κ.λ.π. κΓ είχε άποκτήσει πολλές συμ
πάθειες στούς πνευματικούς κύκλους τής πρωτευούσης, άπό τόν Άλεξ. Παπαναστασίου, 
ώς τόν Παρθένη, τόν Σικελιανό, τό Μαλακάση, τό Γαλάνη καί όλους σχεδόν 
τούς λογοτέχνες τής Αθήνας. Ήταν μιά ώραιότατη καί πολύ μορφωμένη κοπέλ- 
λα, έξυπνη, πολύ πνευματική, ποιήτρια καί συνάρπαζε μέ τήν παρουσία της καί μέ τό λό
γο της, όλους. Είχε κερδίσει τήν άφοσίωση, τήν άγάπη καί τήν έκτίμηση τοΰ Καβάφη, 
ό όποιος τής είχε άπόλυτη καί τυφλή έμπιρτοσύνη στήν έξάπλωση καί διεξαγωγή τής 
διαφήμησης τοΰ έργου του κλπ. Ήταν ή μόνη πού μπορούσε νά διαχειριστεί κάθε τί σχε
τικό καί μέ τήν ύστερη συγκατάθεσή του, άκόμα. (Ή σημερινή της έλλειψις, ή άπουσία 
της, καί μαζί μ’ αύτήν καί ό άλλος θάνατος — τού Παπουτσάκη, — τού άλλου, άρρενος 
έμπιστου του, μάς στερούν πολυτίμων άλλά καί αύθεντικών στοι

χείων, πού μόνον αύτοϊ κατείχαν καί τά όποια σκόπευαν, καθένας χωριστά 
νά παρουσιάσουν σέ βιβλία, πού έτοίμαζαν — καί πού δέν ξέρωμε, τίποτα, γιά τήν ύ
παρξή των...).
— Ιδού ό πρόλογος — εισήγησή'της:

ΕΙΜΑΙ εξαιρετικά ευτυχή; καί πολύ συγκινημένη ποϋ μιλώ Απ’ τδ τιμημένο αύτό έλλαδικό 
βήμα γιά τόν Ποιητή τών «Κ ε ρ ι ώι ν» πού Αν καί γεννήθηκε καί εζησβ μακρυά Αιπ’ 
τήν Ελλάδα τήν Αγάπησεν έν τοσούτφ βαθειά—τόσο τήν ’Αρχαία δσο καί τή σύγχρονη. ’Ιδι

αίτερα, τήν ’Αθήνα τήν είχε κλεισμένη στή ψυχή του, σάν κάτι τδ έξαίσιο καί τδ Αναντικα
τάστατο. θυμάμαι δταν τόν φέραμε ένα χρόνο ττρίν πεθάνει, έδώ στήν ’Αθήνα· γιά ιατρική πε
ρίθαλψη παρ’ δλο πού δέν μπορούσε σχεδόν, ν’ άναπνεύσει, δέν δέχτηκε νά μπει στό Νοσοκο
μείο πρίν κάνει μιά βόλτα στού; αθηναϊκού; δρόμου; ποϋ ή κίνησι καί ή έλληνικότητά του; τόν 
σαγήνευαν καί πού έκαναν νά ξέχνα τδ πόσο βαρειά ήτανε χτυπημένο; άπ’ τήν Αδυσώπητη 
Αρρώστεια πού τόν έφερε στόν τάφο...
Στήν ’Αλεξάνδρεια γεννήθηκε, στήν ’Αλεξάνδρεια έζησε ό Καβάφη; μά κάτι τί τό έλλαδικό 
είχε τήν πρώτη θέσι καί στο Νοΰ και στήν Καρδιά του.
Έξ’ Αλλου ή ’Αθήνα ήταν γιά τόν Ποιητή δπω; καί γιά κάθε ξενητεμένο διανοούμενο τδ «Κέν
τρο» καί ή προσοχή του δλη στρεφότανε έδώ, στήν πρωτεύουσα, — στήν πηγή τή; Ελληνική; 
διανόησι;».

2...............................
ΑΕΝ ΞΑΙΡΩ, κι’ έγώ τί νά πώ, γι’ αύτόν τό Καβάφη 

πού λέτε. Πρόκειται άραγε γιά κοινό τύπο τσαρλατά
νου; Πρόκειται μήπως γιά Αντιπροσωπευτικό τύπο μο

νομανή, τεχνομανή, θάλεγα πιό καλά.
Ποιός ξαίρει! Δέν μπορώ νά πώ.
’Εκτός άπ’ αύτά τά κάμποσα πετάμενα φύλλα, πού 
μ’ αναγκάσατε νά χάσω πάλε ώρες δλάκερες γιά 
νά τά ξαναδιαβάσω, θάπρεπε θαρρώ, νά ήξαιρα άπό 
κοντά τόν τύπο γιά νά μπορούσα νά είχα γνώμη.
Σά βάζω τόν Καβάφη μέ τό νοΰ μου, θυμάμαι, μιά 
φορά, στά 1918, στό στρατιωτικό νοσοκομείο τής Nice 
ό καθηγητής Jicard μάς είχε δείξει μιά Ανάλο
γή περίπτωση στό πρόσωπο κάποιου Αξιωματικού 
πού τόν είχε βρει μιά «έπισκεπτική» σφαίρα στό κε
φάλι. Ή σφαίρα αύ’τή, δέν τόν σκότωσε τό φουκα
ρά μόνο τόν έκανε... ποιητή’ δηλαδή τέτοιου είδους 
ποιητή Αλά Καβάφη. Τήν Αρρώστια δμως αύτήν δ 
Jicard τήν βρήκε, θυμάμαι Αρκετά σοβαρή καί 
διάταξε Αμέσως τή μεταφορά τοΰ Αρρωστου στό φρε
νοκομείο τής Μαρσίλιας.

Έξ άλλου, καθώς μπορεί νά ξαίρετε κιόλας, ή Ψυ
χοπαθολογία Αναφέρει σωρό 'τέτοιες περιπτώσεις. 
Όχι λιγότερες Ακόμα Αναφέρει ή Ιστορία. Γιά 
θυμηθήτε έκείνη τή λύσσα τοΰ Νέρονα γιά τήν Τέ
χνη... Έκεΐνο τό: «Quis artifex pereo !» 
”E, νά λοιπόν. Κάτι τέτοια βάζω μέ τό νοΰ μου, καί 
δέ βιάζομαι νά συγχαρώ τόν Καβάφη, σάν ενα κοινό 
βαγαπόντη.
"Γστερα, μπορεί νά μή φταίει κιόλας δ ίδιος, γιά 
τόν τόσοι θόρυβο πού γίνεται γύρω στ’ όνομά του. 
Αύτό βέβαια, δέ θά πει πώς ένας τέτοιος θόρυβος 
πρέπει νά μάς ξαφνίζει καί πολύ. Σκεφθήτε τί έπο
χή περνούμε. Μιά σωστή decadence χαρακτηρίζει 
τή μεταπολεμική περίοδο. Άκόμα κι’ αύτή ή Μεγάλη 
Τέχνη, βλέπετε πόσο Ανήσυχη, πόσο νευρικιά καί τα
ραγμένη είναι. Βέβαια ή Αλλη, ή ψεύτικια, ή τιποτέ
νια, δέν μπορούσε νά μήν έπωφελήθεΐ Από τό γενικό 
ξεχαρβάλωμα.
Παρακολουθήτε τήν κίνηση στόν έξω κόσμο καί βλέ
πετε τί γίνεται στή Γερμανία, στή Γαλλία, στήν ’Ι
ταλία, μ’ αύτούς τούς ψευτοπρόδρομους τής Τέχνης. 
Καί δέν είναι νά πεις πώς δ έκτροχιασμός αύτός
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περιορίζεται μονάχα στή Λογοτεχνία. Κα'ι στούς 
άλλους κλάδους τής Τέχνης τά ίδια κι’ άκόμα χει
ρότερα.
Κι’ ύστερα γιατί νά πηγαίνουμε έτσι μακρυά; "Ε
δώ μέσ’ τή μύτη μας τί γίνεται! Οί νέοι άρχίζουνε 
κι’ άρνιοΰνται τήν Τέχνη τοΰ Παλαμα, άς ποΰμε. 
Λίγο άκόμα ένας Βάρναλης κοντεύει νά περάσει ά- 
παρατήρητος. Ένώ άπ’ τήν άλλη μεριά, ένας τερά
στιος τόμος άνοησίες, έκανε ένδοξοι κάποιον Άπο- 
στολάκη. Μέ τίς βρυσιές του, δ Φώτης Πολίτης γέ- 
νηκε κριτικός, κα'ι μέ τις άηδίες του δ Δαμβέργης 
ποιητής. Ψέματα είν’ αύτά; Τότε, γιατί κι’ δ Κα
βάφης νά μήν είναι ποιητής, άφοΰ ήταν έτσι τυχε
ρός άνθρωπος! Λέω τυχερός, γιατί ήρθε στήν ώρα 
του. "Ομοια μεγάλος μπορεί νά ήτανε κι’ δ Νικαλός, 
κι’ δ Μυριανθούσης, άν είχανε τύχη ναρθοΰνε 
κάμποσα χρόνια άργότερα.

3. ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ Μ ΑΓΝΗ
Έ ρ ώ τ η σ ι ς; Ποιαν ιδέαν έχετε σχηματίση γιά τό 
έργον τοϋ κ. Κ.Π. Καβάφη;

Άπάντησις : Γιά τό μέχρι τού 1917 έργον 
του, πού — έκτός μικρών εξαιρέσεων — είνε καί τό 
καλλίτερόν του, έχω νά πώ δτι είνε ξαναζωντάνεμα 
τής Σχολής τών Poeta doctus τών Άλεξαντρι- 
νών χρόνων τής παρακμής, δπότε «οί λόγιοι κατεί- 
χοντοι άπό τή μανία νά χαλκεύουν στίχους καί τόν 
ποιητή δέν τόν χαρακτήριζε πλέον ποιητική φλέβα 
ούτε θεία έμπνευσις, άλλά πολυγνωσία καί στιχουρ- 
γική έπιδεξιωσύνη» λέγει δ W. Christ μέ τή δια
φορά πώς έκεΐνοι τότες ήσαν καί γραμματικοί άρι- 
στοι, έν ώ δ Καβάφης καθ’ δσον τουλάχιστον άπό τό 
έργο του ήμπορεΐ νά συμπεραίνη κανείς, δέν γνω
ρίζει δσον έπρεπε τήν Έλληνική γλώσσα.
Έ ρ ώ τ η σ ι c : Ποιαν θέσιν νομίΖετε ότι κατέχει ώς 
ποιητής στά Νεοελληνικά Γράμματα;

Άπάντησις: Τή θέσι τοΰ ποιητή μέ τήν πα
ράξενη διανόησι καί τεχνοτροπία. Εννοείται δτι καί 
είς τήν Άλεξαντρινή έποχή δέν έλλειψαν οί παρό
μοιοι. Στό θέμα παραδείγματος χάριν τοΰ πλείστου 
τών ποιημάτων του, ιδίως, τών άπό τοΰ 1917 καί 
δώθε, συγγενεύει μέ τόν Φανοκλή, δστις θεραπεύ
οντας τάς δρέξεις τών συγχρόνων του, μέ τάς έλε- 
γείας του «’Έρωτες ή Καλοί» ύμνεΐ τούς έρωτας γιά 
τά δμορφα παιδιά’ δσον άφορα δέ τή μορφή τοΰ έρ
γου του έν γένει, μέ τόν κυνικό Μένιππο, τοΰ δποέου 
τά ποιήματα ήσαν κάτι τό μικτό, πεζό καί έμμετρο. 

φ ΟΙ ΔΥΟ πιό πάνω γνώμες γιά τόν Καβάφη — τό γράμμα τοΰ διηγηματογράφου Π ε· 
τρου Πικρού κΓ ή μικρή συνέντευξις τοΰ Αλεξανδρινού ποιητοϋ Πέτρου 
Μ ά γ ν η — είχαν σταλεί καθυστερημένες, άπό δώ κι' άπό τήν Αίγυπτο στόν Μάριο 
Βαϊάνο, διευθυντή, τής τότε «Ν. Τέχνης· γιά νά μπουν στό πανηγυρικό φύλλο 
πού έΕέδωκε, τότε, τό περιοδικό γιά τόν Ποιητή. Φυσικά, δέν δημοσιεύθηκαν,, γιατί 
πήγαν άργά κΓ είχε περάσει ή σειρά των, κι' έμειναν άπό τότε άνέκδοτες στά χέρια 
του, κρυμένες, μέσα στό διάστημα τού χρόνου — 45 χρόνια... — γιά νά κάμουν τήν 
έμφάνισή τους σήμερα, άγνωστες, άνέκδοτες, χαοαχτηριστικές καί πάντα έπίκαιρες, — 
τής νοοτροπίας τής έποχής, κΓ όχι κατακριτέες γιά τό πνεύμα τών μηνυμάτων τους. 
"Αλλως τε καί σήμερα άκόμα, τόσα χρόνια μετά τό θάνατο καί τήν πλήρη έπιβολή, 
τού Ποιητή, ύπάρχουν πολλοί παληοί καί νέοι πού δέν τόν άναγνωρίΖουν καί τόν άρνοΰνται.

Νά, γιατί δέ μέ ξαφνίζει καθόλου ή ξάπλωση τού 
καβαφισμοΰ. Νέοι, σάν τούς σημερινούς δέ μπορού
σε νά είχαν δάσκαλο άλλο άπ’ τόν Καβάφη. 
Μόνο ένα πράμα δέν καταλαβαίνω.
Πώς μέσα σ’ αύτό τό ρέμα, σέρνονται καί τεχνίτες 
μέ πραγματικιά άξία; Πώς μιά Μυρτιώτισσα, πώς 
ένας Λαπαθιώτης; ‘Πώς πέρνουν τέτοιο κατήφορο; 
Τέλος πάντων είναι τεχνίτες αύτοί, καί δέν μπορεί, 
δέν μπορεί νά κατρακυλούνε έτσι. Άς είναι... σ’ αύ
τό άπάνου σταματώ, γιατί μά τήν άλήθεια φίλτατέ 
μου μήτε άκρη βρίσκω μήτε μέση, άμα φτάνω αύτοΰ, 
σά νάχω μπροστά μου θαρρείς κανένα άπ αύτά 
τά πράματα πού κάνει δ Καβάφης καί πού δέν έχου
νε κουκούτσι νόημα.
Κυριακή 12 Ό)6ρίου 1924

ΠΕΤΡΟΣ ΠΙΚΡΟΣ

Έ ρ ώ τ η σ ι ς: Ποιαν σχέσιν έχει τό έργον του μέ τήν 
έποχή μας καί ποια ήμπορεΐ νά είνε ή έπίδρασί του;
Άπάντησις: Μέ τήν έποχή μας, έπειδή 
δέν θέλω νά τήν παραδεχθώ τόσον κι’ δλας γηρα- 
σμένη, άτονη καί ψυχρά, χωρίς τό λυρισμό καί τήν 
άκατάσχετη φαντασία, τόν ένθουσιασμό καί τήν εύγ- 
λωττία, πού προκαλεϊ ή άπόλυτη ύγεία μέ τούς εύ- 
εργετικούς ζωικούς χυμούς της, δέν εύρίσκω νά έχη 
καμμίαν σχέσιν. Μέ τό Αντιποιητικό πλαίσιον τής Ά- 
λεξαντρείας, τήν παραλύουσα κάθε ένέργειαν ύγρά 
άτμοσφαϊρα της, τό ώς έκ τοΰ είδους τών έργασιών 
του καί τής έκλυτης ζωής πού διάγει έκνευρισμένο 
κι’ άρρωστο περιβάλλον της, ίσως. Γιατί, άς μήν ξε
χνούμε πώς ή ποίησι τοΰ Καβάφη ήμπορεΐ νά είνε 
φιλοσοφική, είνε δμως πρό παντός γ ε- 
ρ ο ν τ ι κ ή. Γι’ αύτό κ’ είμαι τής Ιδέας πώς 
άνάμεσα σέ ύγιές περιβάλλον ούδεμίαν έπίδρασιν 
ήμπορεΐ νά έχη.
Έ ρ ώ τ η ο ι ς : Ανοίγει νέους όρίΖοντες τό έργον τοϋ 
κ. Κ.Π. Καβάφη;
Άπάντησις : Διά τούς πολύ νέους, ναί’ τούς 
παροτρύνει ν’ άποστρέφωνται τήν κάθε άπό- 
λαυσιν έ ρ ώ τ ω ν τής ρουτίνας 
καί νά προτιμούν τήν άνομη ήδ,ονή τήν 
ύπέρτατη ώς λέγει, νά γίνωνται τοΰ κόσμου 
Νάρκισσοι κι’ Έρμη δες (Ηδονή, 
Έν τή δδφ, Ίασή τάφος) γιατί έτσι ύπάρχει κι’ 
έλπίς νά τούς δούμε κι’ άπό τόν Υψηλό τής 
Ποιήσεως Κόσμο!

ΚΛΕΙΝΟΜΕ τό μικρό αφιέρωμα, προσθέτοντας καί τά πα
ρακάτω στοιχεία: Ό Οικογενειακός Τάφος τοϋ Καβά

φη — τόν όποιον κανείς δέν προσπάθησε καί δέν φρόντι
σε νά τόν μεταφέρει έδώ — καί παρά τή συγκέντρωση 
πού έγινε τήν έποχή τής Έκθέσεως τών ένθυμίων του, 
στό «Πρακτορείο Πνευματικής Συνεργασίας- παρουσία 
προσωπικοτήτων, όπως ό Παπανούτσος, ό Τόμπρος, ό 
Θεοτοκάς, ό I. Μ. Παναγιωτόπουλος, ό Παπουτσάκης κ.ά. 
μ' έπί κεφαλής τόν τότε 'Επιτετραμμένο τής Αίγύπτου, 
πριμοδοτούντα... βρίσκεται στό Α' Νεκροταφείο τής Έλλ. 
Κοινότητος ’Αλεξάνδρειάς, καί μετά τόν β' πρός τά δεξιά 
διάδρομο του. Είναι 10 τετρ. μέτρων περίπου καί περικλείει 
τό χώρο του σέ χαμηλό κιγκλίδωμα. Τέσσερεις είναι οί τά
φοι καί διαβάΖωμε στόν αρχικό, πρώτο πού βρίσκε

ται πρός άνατολάς:

ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ 
ΧΛΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΒΑΦΗ 
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΟΓ 

ΣΓΖΓΓΟΣ Tor ΠΕΤΡΟΓ I. ΚΑΒΑΦΗ 
ΑΠ0ΒΙ2ΣΑΣΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4.2. 1899 ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Στόν δεύτερο πρός τήν βορεινή πλευρά, γράφωνται:

ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΚΑΒΑΦΗΣ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΤΗ 12.3.1851
ΑΠ0ΒΙ2ΣΑΣ ΤΗ 17.3.1891

Καί παρακάτω;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ

ΑΠΟΒΙΩΣΑΣ ΤΗΝ ΚΓΡΙΑΚΗ 5.8.1900

Καί σέ συνέχεια;

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΒΑΦΗΣ
8 lANorAPior 1902

Τέλος;

ΤΖΩΝ ΚΑΒΑΦΗΣ
9 ΦΕΒΡΟΕΑΡΙΟΓ 1923

ι
Πρός τήν Δυτική πλευρά ύπάρχει ό τάφος τοϋ Πατριάρχη 
τής έκπνεούσης Καβαφικής Δυναστείας, πρό τοΰ ποιητοΰ:

ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ
Ο ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΚΑΒΑΦΗΣ 

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΤΗ 15.2.1814
ΤΕΑΕΓΤΗΣΑΣ ΤΗ 10.8.1870

ΚΓ άπό κάτω, ύπάρχει τούτο τό ποίημα:

♦Πατήρ, φιλόστοργο καί σύζυγος άγαπητός 
διά τούς συγγενείς του πολυθρήνητος χαμός» 

"Ενας τύμβος μέ τά συνήθη άλλά παλαιού τύπου βάθρα 
καί ύπόβαθρα καί τόν βαρύ μαρμάρινο σταυρό, πού ορθώ
νεται στήν; κορυφή των καί φτάνει στά 4 μ., ύψος συμπλη
ρώνουν τό παλαιό οικογενειακό, τούτο, μνημείο. Καί 4 
άναοτραμμένοι πυροοί στις γωνιές μέ ανθέμια στις κορυ
φές, οκαλίσματα καί άλλα διακοσμητικά (σταυρό μέ λου
λούδια, Ζυγές άπό άνοιχτές φτεροΰγες, πάλι άνθη, 
κλπ.), τό άποδίδουν τελειωτικά...
Πλαγίως τούτου, ό δεύτερος τάφος περίπου 
σύγχρονος, τής Οικογένειας. Μιά μικρή πλάκα τόν δια
γράφει καί τόν οκεπάΖει πού στή δεξιά της γωνιά ένα 
δέντρο γέρνει χαμηλά καί συμβολικά τούς κλώνους του 
κΓ ένας σταυρός μικρός μένει χαραγμένος, καί κάτω του 

ή έπιγραφή:

ΤΟ ΕΓ0ΣΜ0Ν ΡΟΔΟΝ 
ΕΛΕΝΗ ΚΑΒΑΦΗ 

ΜΟΛΙΣ ΕΒΛΑΣΤΗΣΕΝ ΚΑΙ ΕΜΑΡΑΝΘΗ 
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΗ 2.4.1855 

ΚΑΙ ΤΕΛΕΓΤΗΣΑΣΑ ΤΗ 2.6.1856

Καί συμπλήρωμα τής πένθιμου είκόνος κλωνάρι τριαντα
φυλλιάς, μ' ένα άνοιγμένο ρόδο στήν κορυφή του κάτω 
άπό τά γράμματα καί στή μέση τής πλακοτάφου...
"Επειτα, πάλι δεξιά, ιδού έμπρός μας ό τρίτος, 
οικογενειακός καί πάλι παληός τάφος, πού πάνω στήν 
πλάκα του είναι χαραγμένοι οί στίχοι:

♦ΩΡΑΙΟΝ ΒΡΕΦΟΣ ΤΙΜΑΛΦΕΣ 
ο π a r λ ο Σ τοτ καβαφη 
ΜΕΤΑ ΖΩΗΝ ΜΟΝΟΕΤΗ, 
ΘΑΝΩΝ, ΕΔΩ ΕΤΑΦΗ- 
Η ΜΑΛΛΟΝ ΕΑΡΟΣ ΕΝΟΣ 
ΚΑΙ ΜΟΝΟΤ ΙΛΩΝ ΑΝΘΗ 
ΠΡΩΤΟΓ ΑΝΘΙΣΟΓΝ ΕΤΕΡΑ 
0 ΠΑΙ’ΛΟΣ ΕΜΑΡΑΝΘΗ’

ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΤΗΝ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 185... ΑΠΕΒΙΩΣΕ TH 10 
ΜΑΡΤΙΟΥ 185... (φθαρμένος ό τελευταίος αριθμός καί 

στις δυό χρονολογίες).
Τέλος ό τέταρτος καί τελευταίος, σύγχρονος 
τάφος. Οί έκτελεσταί τής διαθήκης, καί κληρονόμοι του 
έχουν σημειώσει, πάνω στή μεγάλη του μαρμάρινη πλάκα:

ΚΩΝΣΤ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ 
ΠΟΙΗΤΗΣ 

ΘΑΝΩΝ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
Τήν 29 ’Απριλίου 1933 

φ ΤΗΝ ΩΡΑ τούτην θυμόμαστε μέ συγκίνηση, μαΖί μέ 
την Ρίκα Σεγκοπούλου — Καραγιάννη, τόν ’Αλέκο Σεγκό- 
πουλο κλπ. καί τόν άλησμόνητον, άλλον συνεργάτη τοϋ 
ποιητή, — τόν Γιώργο Παπουτσάκη πού 
τόσο τόν παραγκώνησαν καί τόν παραμέρισαν μέχρι τήν 
έποχή τοΰ θανάτου του, κΓ ό όποιος μαΖί μέ τήν Σεγκο
πούλου, τόσα θά είχαν στοιχεία, γιά νά δώσουν, νέα γιά 
τή Ζωή κυρίως τοΰ Καβάφη καί τίς σκέψεις του πού έν- 
διέφεραν, απέναντι στά τόσα άδιάφορα πού γράφονται 
συνεχώς σέ παρανόηση γιά όλα.
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ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΙΠΙΩΝ

A | ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ή Φαντασία·

•πάθος, γνώση πού εφάπτεται τών διδαχθέντων 
και τείνει προς τό άσύλληπτο
τής τέλειας μορφής, σέ χώρο, τώρα, ανύπαρκτο.

Μέσα σου μόνο τόν κρατείς, παράφορα, 
τέλος σέ δόξα άνυπέρβλητη

πού παραμένει πάντα ή ’Αρχή,

θάνατος αστραφτερός, έκπαγλης καλλονής,

καθώς κοιτάζεις άπληστα, 
στό άπλετο και άνελέητο φώς,

τά ιερά, Ελληνικά συντρίμια

έκείνου τοΰ άρχαίου κόσμου, 
απέριττα ανθρώπινου.

ΖΩΗ ΚΑΡΕΛΛΗ

ΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

ΣΠΙΘΑ στήν αρχή. Φούντωσε 
μάνι - μάνι, γίνηκε φωτιά κι’ έ

ζωσε- τό νησί.
Οί καρδιές άντρίκιες, γυναικείες, 
παιδικές, πυρπολήθηκαν.
Δυό πολεμικά. Τό ένα έδεσε γούμε
νες στό λιμενόμπρατσο. Τό άλλα 
φουντάρισε άρόδο, κατάμπροστα 
στήν μπούκα τοϋ λιμανιού.
Ό ήλιος, λίγο νά τσούλαγε θ’ άκράγ 
γιζε τό νερό. Τό φως του γλυκό, α
παλό, χάιδευε στεριά και θάλασσα. 
’Από τό καράβι τ» φουνταρισμένο 
άρόδο μπήκανε στις βάρκες καμιά 
τριανταπε νταριά μαυροπουκαμισά- 
δες. Τράβηξαν για τή σκάλα πού 
βρισκότανε μπροστά στό Διοικητή
ριο, καταμεσής τοΰ λιμανιού. ”Αλ- 
λοι τόσοι πάτησαν τή στεριά κι’ άπ’ 
τό καράβι τό δεμένο στό μώλο.
Μπήκαν άραδαριά καί σχημάτισαν 
κολώνα. Κατάμπροστα, δυό μέτρα 
άπό τους άλλους, ένας άνθυπολοχα- 
γάκος, παιδί πες αμούστακο. ’Ό
μορφος, δ σκύλος, στητός, καμαρω
τός μέσα σπήν καλοφτιαγμένη μαύ
ρη στολή του. Οί μπότες γυάλιζαν 
άπάνω στά καλαμοπόδαρά του. Καί 
τό σπαθάκι του που κρεμόταν αρι
στερά στή μέση του. Οί γροθιές 
στους γοφούς. Καί στή μιά χούφτα 
έσφιγγε τό μαστίγιο. Είτανε στρα- 
μένος κατά τούς άντρες, καί καμά
ρωνε. Καμάρωνε τόν εαυτό του.
'Ένας λοχαγός τριανταπεντάρης, 
κατέβηκε, άνέβηκε τήν κολώνα, κοι
τώντας προσεχτικά τους άντρες. 
Φανέρωνε φχαριστημένος. Στάθηκε 

κατάμπροστα έχοντας αριστερά τόν 
άνθυπολοχαγάκο.
Τοΰτος βρόντηξε τό δεξί πόδι άπά
νω στήν άσφαλτο, τό κόλησε στό α
ριστερό, έγινε ολάκερος νεύρο τεν
τωμένο. ’Άνοιξε τό στόμα σά νάθε- 
λε νά δαγκώσει τόν άγέρα κ’ έσυρε 
φωνή άγρια, που παραμόρφωνε τό 
νεανικό πρόσωπό του.
Βρόντος ποδιών καί τά κορμιά στη- 
τά κι’ άσάλευτα. Τά μάτια καρφω
μένα στό λοχαγό.
Ό λοχαγός μίλησε-: «Τό φωτεινό 
μάτι τοΰ Ντοΰτσε είναι στραμένο 
άπάνω μας... Ό λαός άοπλος, μά 
θαλασσινός, πεισματάρης... Μισεί 
τήν ’Ιταλία μας, μισεί τό Ντοΰτσε 
μας... Σπάστε τή ραχοκοκαλιά του, 
κόψτε τούς τένοντες, λυγιστέ τό α
νυπάκουο κεφάλι του...».
Τέντωσε μπροστά τό δεξί χέρι. Καί 
δ άνθυπολοχαγός. Καί οί άντρες. 
Καί δλοι μαζί φώναξαν — δχι φώ, 
ναξαν ούρλιαζαν: «Ντοϋησε! ά νόι. 
Ντοΰτσε'..».

Καί προχώρησαν τραγουδώντας 
τήν «Τζιοβινέτσα».
Ο ήλιος είχε πέσει μές στά νερά. 

Μεϊναν τά χρώματα πίσω του ν’ ά- 
παλοσβήνουν. Γλυκό σούρουπο κα
τέβαινε., καθόταν άπάνω στά γαληι- 
νεμένα νερά καί στή σκληροτράχη- 
λη στεριά τοΰ ψησιοΰ.
Πήραν τόν ϋμνα τό φασιστικό μπό 
τίς βάρκες. ’Όμορφα τραγούδαγαν. 
Ρυθμικά. Φωνές γλυκιές. Χαιρόσου
να ν’ άκοΰς.
Κόσμος πολύς στήν προκυμαία. Γι
ομάτα τά καφενεία. Στραμένοι οί 
άνθρωποι κατακεΐθες άγνάντευαν 
τίς βάρκες που σίμωναν. Καί τούς 
άλλους φασίστες άπό τό μώλο που 
κι’ αύτοί σίμωναν.
Στεγνοί, αμίλητοι. Ποΰ καί ποϋ ε- 
πεφτε λέξη βαριά. Πρόσωπα κλει
στά, σκοτεινά. Καί οί γροθιές σφι
χτές.
—■ ’Ανάθεμα... μουρμούριζαν μερι
κοί κ’ έφτυναν. Ποιους άναθεμάτι- 
ζαν; Τούτους έδώ. Καί τό Δεσπότη 
τους. Καί τή Μοίρα τους. Μερικοί, 
καί τό θεό τους.
Διάολε, γιατί δέν τούς άφίνεις νά 
ζήσουν ήσυχα; Σκυλοπνίγονται έξη 
μήνες τό χρόνο στά βάθη τής θά
λασσας γιά τό ψωμί. Δέν τούς φτά
νει αύτό τό φαρμάκι; Μ’ άν είναι 
γιά νά σκλαβωθούν πιότερο, έ, όχι. 
Στό διάολο νά πάνε δλα. Είταν έ
τοιμοι νά χτυπήσουν καί νά χτυπη
θούν. ΚΓ δπου τό πάει... Ή καρδιά 
τους είτανε σκοτεινή άπό άνήμπορη 
λύσσα. ,

Οί δυό κολώνες σμίξανε κάτω άπό 
τό Διοικητήριο. Ό Διοικητής έστε
κε στητός άπάνω στό μπαλκόνι, ντυ
μένος τήν έπίσημη στολή του μέ δ
λα τά παράσημά του. Σήκωσε τό 
χέρι άπό ψηλά, φώναξε: τΝτοΰτσε». 
Σήκωσαν τό χέρι άπό κάτω, φώνα
ξαν: «Ντοΰτσε».. Προχώρησαν. 
Σίμωναν.
Μερικοί άπό τούς πολίτες παραμέ
ριζαν. ’Άλλοι άργοισάλευαν βαριε- 
στημένα νταϊλίδικα, λίγο π'ιό πεί
θεις. ’Άν κάποιος κοντοστεκόταν, δ 
βούρδουλας ηπεφτε άπάνω του, ή 
γροθιά τοΰ φασίστα. Τόν άμπωχναν 
πέρα μέ τά κοντάκια.
Πέρασαν αντίπερα τή μεγάλη πλα
τεία. Στάθηκαν στήν άκρη της. Ό 
λοχαγός μίλησε. Οί άντρες χωρί
στηκαν σέ ομάδες καί ρίχτηκαν ά
πάνω στόν κόσμο.) Μέ τό βούρδου
λα, μέ τά χέρια, μέ τά ντουφέκια, 
χτύπαγαν δσους στεκόντουσαν ή κι’ 
αύτούς πού προχώραγαν. Μερικοί 
διαμαρτύρουνταν. «Γιατί χτυπά
τε;..».
Τήν άπάντηση έδινε δ βούρδουλας. 
’Άδειασε ή πλατεία. Οί φασίστες 
μπήκανε στά καφενεία, στις ταβέρ
νες, στά μαγαζιά. «Βία!... Φουό- 
ρι!...» Καί τούς χτύπαγαν. Κλείσα
νε. Ό τόπος έρήμωσε. Οί φασίστες 
γύρναγαν τώρα τούς δρόμους καί 
τά στενά. 'Όποισνε βρίσκανε, τον 
χτύπαγαν.
Τά φώτα τής προκυμαίας φώτιζαν 
τήν άδεια πλατέα. Πέφταν άπάνω 
στ’ άσάλευτα νερά τοΰ λιμανιού, καί 
τ« χρύσιζαν.
Μέ τό ξημέρωμα ή τρομοκρατία 
αύγάτισε. Τοιχοκολλημένες διατα
γές απαγόρευαν συγκεντρώσεις, ά
κόμη καί στά σπίτια. Τό σταμάτη- 
μα στούς δρόμους καί τίς πλατέες. 
Μαγαζιά, καφενεία, ταβέρνες, μέ 
τό ήλιόγερμα νά κλείνουν.
'Όποιον αντάμωναν νά στέκεται ή 
νά περπατάει κάτω στην πλατέα τόν 
πιάνανε, τόν πήγαιναν στό πολεμι
κό τό άραγμένο στό μώλο, τόν δένα
νε, τόν ξάπλωναν άνάσκελα καί τον 
πότιζαν ένα λίτρο λάδι καθαρτικό. 
Τόν κράταγαν δσο χρειαζόταν καί 
τόν άφιναν νά φύγει. Λίγο πιό κεϊ, 
φυσικά, λερωνόταν. Καί οί Ιταλοί 
γέλαγαν περήφανοι γιά τήν ξυπνά- 
δα καί τό κατόρθωμά τους. Καί τόν 
πολιτισμό τους. Όμως δ λαός, μ’ δ
λες αύτές τίς πιέσεις καί τίς βαρ- 

■Ο Ρ ΙΖΟΝΤΕΣ·

βαρύτητες ή άπό αιτία όλων αυτών 
τών κακών βρήκε γρήγορα τόν ε
αυτό του,
Τί ζήταγαν οί φασίστες; Τήν ’Ιτα
λική γλώσσα σέ δλες τίς τάξεις τών 
σχολείων καί δλα| τά μαθήματα. Βέ
βαια νά υπάρχει καί ή ελληνική, μά 
σά γλώσσα ξένη. Δυό φορές τή βδο- 
μάδα, φτάνει.
Είταν καί τό «Αύτοκέφαλο».
Τί είταν αύτό; Οί πιότεροι δέν ξέ
ρανε. Μονάχα τοΰτο: «Οί ’Ιταλοί 
ζήταγαν νά τούς κάνουν καθολι
κούς.»
Δέν είταν άκριβώς αύτό. Προσώ- 
ρας τουλάχιστο. Αύτοκέφαλο σήμαι- 
νε ν’ άποσπαστεϊ τώρα ή εκκλησία 
τής Δωδεκάνησος άπό τό Πατριαρ
χείο. Παραπίσω βλέπουμε. Δεσπο
τάδες καί Ιταλοί τάχανε μιλημένα: 
δ Δεσπότης τής Ρόδος Απόστολος, 
νά γίνει Αρχιεπίσκοπος. ’Έτσι δ 
μικρός κλήρος δέ θάχε στήριγμα ν’ 
άκουμπήσει, καί δέ θ’ άντιδροΰσε. 
Σέ λίχα χρόνια, σέ μιά, δυό τό πο
λύ γενιές, οί νησιώτες θά παύανε νά 
μιλούν ελληνικά. Θά παύανε νά πι
στεύουν στήν ’Ορθοδοξία. ’Έτσι 
θάχαναν τά δυό γερά στηρίγματά 
τους καί θ’ άφομοιόνουνταν.
Ό Μάριο Λάγγα είταν άρκετά χρό
νια Γενικός Διοικητής στά νησιά. 
Ξυπνός καί μορφωμένος άνθρωπος. 
Είχε γράψει καί δυό, τρία μυθιστο
ρήματα. Ψυθιριζόνταν πώς δέν εϊ- 
τανε φασίστας. Ποιός μπορεί νά 
ξέρει; "Ομως είτανε βέρος ίταλός. 
Αρχή αρχή τοΰ φασισμοΰ, δταν δ 
Μουσολίνι είταν καί υπουργός τής 
Παιδείας, τοΰ είχε δώσει δρντινο 
νά έξιταλίσει μέ τή βία τά νησιά. 
’Απάντησε δτι οί άνθρωποι τούτων 
έδώ τών νησκΰν είχανε πολιτισμό 
πανάρχαιο. Παδεία πού θά τή «ζή
λευαν καί οί Σκανδιναυοί». Συνιστοΰ 
σε υπομονή, εύγένεια, διπλωματι
κότητα. Μέ τό καλό θά είχαν καλύ
τερα αποτελέσματα.
'Όμως δ Ιταλικός φασιστικός ιμπε
ριαλισμός βιαζόταν. ’Έμοιαζε μέ 
νέο πουλάρι πού τρέχει στό κάμπο 
άφοβο. Πού δέ σκιάζεται, μιά πού 
άκόμη δέν άντίκρυσε τόν πιδέξιο καί 
δυνατό καβαλάρη, πού θά τοΰ περ
νούσε τό χαλινάρι καί θά τό καβα- 
λίκευε. Δέν είχε ρθεϊ άκόμη ή ώρα 
του γι’ αύτό.
Διώξανε τοΰτο τό Γενικό Διοικητή, 
φέρανε τό Ντέ Βέκκι, τριούμβερο 

τοϋ φασισμού. ’Άνθρωπος άνόητος, 
φαντασμένος, υποκριτής καί κακός, 
πού άνήκε στό τάγμα τών Ιησουι
τών. 'Όταν ό φασισμός διαλύθηκε, 
σ’ αύτούς κατάφυγε κ’ έ'γινε καλό
γερος!... Ό ντέ Βέκκι είταν πού λί
γα χρόνια πιό ύστερα, καθώς γρά
ψανε ιστορικοί, χωρίς δ πάτρονας 
του Μουσολίνι νά ξίρει,. διάταξε 
ένα υποβρύχιο καί βουλίαξε τό άντι- 
τορπιλικό «'Έλλη», τότες, στό θρη
σκευτικό γιορτάσι τής Τήνου, άνή- 
μερα τής Παναγιάς.
Είταν ένας άνεξέλεχτος σατραπίσκος 
πού οί νησιώτες στά κρυφά τόν λέ
γανε «ό τρελός». Μ’ αύτό τ’ όνομα 
τόν ξεχώριζαν. ’Έκανε τούς άνθρώ 
πους νά τρέμουν, μά δ ίδιος έτρεμε 
πιότερο, γιατ’ είταν δειλός. "Επα- 
σχε καί άπό μικροβιοφοβία. Σάν πή
γαιναν στή βίλλα του φίλοι γνωστοί 
ή υπάλληλοι, τούς υποχρέωνε ν’ ά- 
φίνουν τά παπούτσια τους έξω στή 
βεράντα. 'Ένας υπηρέτης τούς έδι
νε νά φορέσουν παντούφλες. ’Άλ
λος, τους βούρτσιζε τά ρούχα, νά 
πέσουν τά μικρόβια.
Μ’ αύτόν τόν τρελό συμμάχησαν οί 
Δεσποτάδες.
Ο Δεσπότης τής Ρόδος είχε έρωμέ-, 

νη όμορφη. Τήν άγαποΰσε πολύ. 
Τής είχε κάνει καί παιδί. Αίγα χρό
νια πιό ύστερα σάν αύτή πέθανε, 
έκλαιγε μέ λυγμούς μπρος σ’ δλο τόν 
κόσμο. Τής έστησε καί προτομή. Εί- 
ταν άνθρωπος μέ μεγάλο εγωισμό 
και φιλοδοξία κ’ ήθΐλε νά σφαντά- 
ξει στά μάτια της μέ τά χρυσά τοΰ 
Αρχιεπισκόπου. Καί μέ τή δύνα
μή του.
Ό Δεσπότης τής Κάλυμνος είχε δυό 
ανεψιες!... Κ είτανε κοινό μυστικό 
πώς καί οί τρεις τους πλάγιαζαν 
στό ίδιο δωμάτιο... ’Ήθελε λοιπόν 
τήν ήσυχία του. Καί γιά νά περά
σει καλά τήν ψεύτικη ζωούλα του 
έπρεπε νά τά έχει καλά μέ τόν κα
ταχτητή.
Ό Διοικητής τοΰ νησιού μας θέλησε 
νά έπισκεφτεΐ τά σκολιά κάνοντας 
άρχή άπό τό γυμνάσιο τών άγορι- 
ών. Κάλεσε καθηγητές καί μαθητές. 
Τούς μίλησε γιά τόν ιταλικό πολι
τισμό. Γιά τήν ωραιότερη γλώσσα 
τοΰ κόσμου. Τούς έδωσε υποσχέσεις 
γιά βραβεία χρηματικά, γιά ύπστροι- 
φίες, γιά εισαγωγή στά ιταλικά πα
νεπιστήμια χωρίς εξετάσεις. Στούς 
δασκάλους εΐπει πώς θάχανε μιστό
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μεγαλύτερο και σταθερό άπό τήν Ι
ταλική κυβέρνηση. "Ώς τά τότείς 
πληρώνουνταν άπό τή Δημογερον
τία, πού δταν τό ταμείο της είταν 
άδειο... τούς πίστωνε.
'Όταν τελείωσε νά μιλά, οί υπάλλη
λοί του βάλθηκαν νά μοιράζουν τά 
ιταλικά βιβλία. 'Ωραίες έκδόσεις. 
Τετράδια, μολύβια, χάρακες...
Κάποιο παιδί έκανε τήν αρχή: έ
σκισε τά βιβλία ταυ, τά τετράδια, 
έσπασε τά μολύβια και τούς χάρα
κες. Τά πέταξε στό πάτωμα. Τά- 
φτυξε καί τά κλώτσησε. Κι’ δλοι οί 
άλλοι μαζί: τά σκίσαν, τά πέταξαν, 
τα κλώτσησαν. Καί τάφτυξαν... 
’Άντρες καί γυναίκες μπλακάρανε 
τό Δεσποτικό. Ούρλιάζαν: «Προ
δότη, πουλημένε, πόρνο. Νά φύγεις 
άπό τό νησί. Θά σέ σκοτώσουμε...» 
Έτρεξε στρατός καί καραμπινερία, 
χτυπήθηκαν ,με τόν κόσμο, καί σά 
νύχτωσε πήρανε τό δεσ|τότη, τόν 
πήγανε στή Λέρο. Ήσυχοι άνθρω
ποι έκεΐ. Στρατός πολύς. ’’Εμεινε 
ό δεσπότης ώσπου πέθανε. Στό νη
σί τό δικό μας δε ματαπάτησε.
Τότες ήρθαν οί φασίστες με τά πο
λεμικά. Μαύρα ρούχα, μαύρες ψυ
χές. Μπαΐναν στά σπίτια ύστερα ά
πό τά μεσάνυχτα, πιάνάνε δάσκα
λους, γιατρούς, παπάδες, Δημογέ
ροντες. Κι’ δσους είχανε πληροφο
ρίες πώς ξεσήκωναν τό λαό. Τούς 
πήγαιναν στήν Κω καί τή Ρόδο, 
τούς χώνανε στά μεσαιωνικά μπουν
τρούμια.
Τό πρωί ό κόσμος μάθαινε τά νέα, 
μούδιαζε, μά κι’ άγρίευε. Τό κα
ζάνι ολοένα χόχλαζε. Παπαδαριό 
καί λαός κλείσανε τίς εκκλησίες. Δα- 
σκάλοι καί μαθητές τά σχολειά.
Οί κηδείες, οί γάμοι, τά βαφτίσια, 
γινόντουσαν κρυφά στά σπίτια.
Τούς νεκρούς θάβανε χωρίς παπά. 
Τό ξόδιασμα γινόταν στό σπίτι. Τά 
μαθήματα, κρυφά κι’ αύτά, στά 
σπίτια, δπως στά πολύ παλιά χρό
νια, δταν ό Τούρκος είταν άγριος 
καί μεθυσμένος άπό τή δύναμή του. 
Άπό τήν Πάτμο φέραν ένα παπα- 
καλόγερο εξωμότη, τό Θεοφάνη. 
Κάθε Κυριακή καί σκόλη μεγάλη, 
λειτούργαγε στό Χριστό, τή Μητρό
πολη.
Πρωί πρωί οί καραμπινιέροι χτύ- 
παγαν μέ τά μαστίγια γιά μέ τους 
υποκόπανους τών ντουφεκιών τους 
τίς πόρτες τών χριστιανών καί φώ
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ναζαν: «Έμπρός! 'Όλοι στήν έκ- 
κλησιά»
Μερικοί ρουφιάνοι χτύπαγαν τίς 
καμπάνες τής εκκλησίας. Άπό τότες 
δ λαός, τούς λιγοστούς προδότες 
του, τούς καλοΰσε «καμπανέλους». 
Μά κανένας δέν πάταγε στήν έκ- 
κλησιά. Λές κ’ είταν τόπος άφορε- 
σμένος. Ό παπακαλόγερος λειτούρ
γαγε μπρος στούς Ιταλούς καί τούς 
καμπανέλους.
'Ώσπου ήρθε μιά μέρα, μιά στιγμή 
πές, πού τό νερό στό καζάνι πού 
χόχλαζε, ξεχείλισε.
Τήν αρχή κάναν οί γυναίκες τών 
σφουγγαράδων. Π ιάσαν . άμέσως τό 
χορό καί οί άλλες γυναίκες τοΰ νη
σιού. Άπό κοντά καί οί καλόγριες 
τοΰ ’Άργους.
Τρέχανε στούς δρόμους καί τίς 
ρούγες κρατώντας φουρνόξυλα, 
μπαστούνια, κάθε λογής πράμα πού 
μπορούσε νά χρησιμέψει γιά τόν ά
γώνα. Τσεμπέρια καί μαλλιά, άπό 
τήν τρεχάλα καί τή φόρα του άγέ- 
ρα, κρεμόντουσαν γύρω άπ’ τό λαι
μό κι’ άνεμοδέρνονταν. Τά μάτια, 
φωτιά γιομάτα. Τά πρόσωπα πυρρά, 
σκληρά, παραμορφωμένα. Στόματα 
άνοιχτά νά δαγκώσουν. Άπό τό λα
ρύγγι καί τό ανοιχτό στόμα τους πε- 
τιόντσυσαν κραυγές άγριες, πρωτό
γονες, άνατριχιαστικές, χωρίς vόηr 
μα. Οί φασίστες νά τίς δοΰν, κιότε
ψαν. Σταμάτησαν καί πάσκιζαν νά 
φράξουν τή δρόμο. Μά τό άνθρώπι- 
νι ποτάμι κατέβαινε ορμητικό, σίμω
νε, έπεσε άπάνω τους. Ξέχασαν τό 
Ντούτσε πού τούς έ'βλεπε άπό τό 
Παλάτσο τής Ρώμης, γιατί χάσανε 
τήν ψυχή τους: τήν κατάπιε ό φό
βος.
Σηκώθηκαν (μπαστούνια καί φουρ
νόξυλα) καί πέσαν, στά κεφάλια τους. 
Ή ήγουμένη χτύπησε τό Διοικητή 
τους στό κεφάλι μέ τό μαρμάρινο 
σταυρό πού κράταγε καί τόν ξά
πλωσε μεσοστρατίς.
Ό όμορφος άνθυπολοχαγός, σάν εί
δε τά αϊμαπα νά τρέχουν άπ’ τό κε
φάλι του καί νά τού γιομίζουν πρό
σωπο καί στολή, παράτησε τ’ δπλο 
του, ζάρωσε κάπου, χούφτιασε τό 
μούτρο του καί βάλθηκε νά κλαίει 
σάν τρομαγμένο παιδί.
Γιά νά γλυτώσουν οί άλλοι φασί
στες καί καραμπινιέροι πού τρέξα- 
va νά τούς βοψθήσουν' ξεκούμπω
σαν τά παντελόνια τους, βγάλαν τ’ 

άπόκρυφά τους, καί τά δείχνανε 
στίς γυναίκες.
Μ’ αύτές μέ τό μάτι θολωμένο άπό 
τή λύσσα, δέ βλέπανε πιά. Σίφουνας 
τίς έσπρωχνε μπροστά, τό πάθος, 
τό μίσος, ή εκδίκηση, ή ταπείνωση, 
πού πάσκιζε νά τούς έπιβάλει ή φα
σιστική διχτατορία. Δέν είταν άν
θρωποι. Δαίμονες πού στρίγγλιζαν 
ούρλιαζαν, ξελαρυγγιάζουνταν, τρέ- 
χανε μπρος. Κι’ όποιον πέρει ό χά
ρος...
Τότες σκοτώθηκε ό Καζώνης. Βο- 
σκαρόπαιδο ώς είκοσιδυό χρόνων. 
Λεβεντόπαιδο γεροφτιαγμένο πού 
πέταγε τήν πέτρα βολίδα ίσια πέρα 
στό στόχο. Τόν πήρε ή σφαίρα με- 
σόφρυδα καί τόν έριξε ξερό τή 
στιγμή ποΰ κρατούσε άκόμη τήν πέ
τρα στό άνασηκωμένο χέρι. Ή μά
χη σταμάτησε. Οί Ιταλοί σκόρπι
σαν. Ό λαός μαζώχτηκε-κοντά δε
καπέντε χιλιάδες άνθρωποι-ξόδιασαν 
τό νεκρό καί τόνε θάψανε.

Παραπίσω, στά χρόνια τής Λευτε
ριάς, του, στήσαν άγαλμα γυμνό- 
καρμο, καθώς σφεντόνιζε τήν πέ
τρα.
Κ’ ύστερα,... ’Έ, έπεσε σκοτάδι πυ
κνό. Συλλήψεις, ξύλο, βασανιστή
ρια. Μεταφορά στά πολεμικά κι’ άπ’ 
έκεΐ στά μεσαιωνικά μπουντρούμια. 
Οί Ιταλοί πήραν ένα φέρετρο, τό 
σκεπάσανε μέ σημαία ελληνική. Τού 
βάλανε καί μια έπιγραφή: «Π 
funerale della Grecia» 
καί τ’ άκούμπησαν καταμε
σής τής Μητρόπολης. Ό παπακα
λόγερος έψελνε τή νεκρώσιμη ακο
λουθία. Κ’ ύστερα, μέ μουσική καί 
παράτα στρατιωτική, τό γύρισαν σ’ 
δλους τούς δρόμους τής πόλης. 
Στερνά τό στήσαν άπάνω στήν προ
κυμαία. Πάτησαν τή σημαία, τήν 
κομμάτιασαν καί τήν πέταξαν άπά
νω στό φέρετρο. Καί τούς βάλανε 
φωτίιά.
Τό πρωί τούτης έδώ τής μέρας πού 
ξημέρωνε θάρχόταν στό νησί μέ τό 
άντιτορπιλικό ό Γενικός Διοικητής, 
κρατώντας τάχατες στονα χέρι κλα
δί ελιάς, στό άλλο τό φασιστικό έγ- 
χε ιρίδιο.
Μέ προκηρύξεις διάταξαν τό λαό 
καί τούς μαθητές όλων τών σχολεί
ων νά μαζωχτούν στό «Γυμνάσιο άρ- 
ρένων», δπου δ Γενικός Διοικητής 
θά μίλαγε γιά τό φασιστικό πολιτι
σμό καί τήν δύναμή ταυ.

«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Ποιοι θά πήγαιναν, καί πόσοι; Δέν 
είταν μπορετό νά γνωστεϊ άπό τά 
πριν.
Στρατός, καραμπινιέροι, φασίστες, 
θά περνάν πρωί πρωί άπό τά σπίτια 
τους τούς άνθρώπους μέ τό ζόρι. 
Καί θά τούς πηγαίνανε στην πλατέα 
του σκαλιού καί στήν αυλή του.

•
ΟΓΚΤΖΙΙΣ τό είπε: «Βλέπω στό 

νέο τούτο, τό Μιχάλη Άλαχού- 
ζο, τό μελλοντικό μεγάλο ζωγράφο.» 
«Λιγόλογος, περήφανος ψυχικά, 
γνήσιος. Σεμνός, μετρημένος, τούς 
πάντες καί τά πάντα ευλαβούμενος», 
—λέει ό 'ιστορικός του.
Φλόγα παράξενη έπαιζε μές στό γα
λάζιο τών ματιών του. ’Ίσως τούτη 
ή λάμψη, ϊσως τό χρώμα τών ματιών 
είταν πού σέ μαγνήτιζαν.
Δυό άρτηρίες ξεχύνουνταν ,μέσα 
στήν καρδιά του: τής Τέχνης ή ά- 
ψηλή έννοια ή Έλευτερία τής Πα
τρίδας καί τών άλλων σκλαβωμένων 
νησιών. Ή Έλευτερία τοΰ άνθρώ- 
που. Δέν παραδεχόταν καμιά πίεση, 
βαναυσότητα, προστυχιά. Ό άνθρω
πος εϊτανε σκεύος ιερό καί έλεύτε- 
ρο.
Σπούδασε στό Πολυτεχνείο τής Α
θήνας καί στό Μόναχο. Καί κατέ
βηκε στό νησί. Οί πλούσιοι έμποροι- 
καί δέν εϊτανε λίγοι τήν έποχή έ- 
κεΐνοι-θέλαν τό πορτραΐτα τους, γιά 
τών γονιών τους, άπό τό ζωγράφο 
τούτο.
Ζωγράφιζε καί τοπεΐα τοΰ νησιού. 
’Όχι περιβόλια καί λούλουδα. Μόνο 
τραχιά βουνά πού πυρπολούσε ή 
φλόγα τού καλοκαιριάτικου ήλιου ή 
τάδερνε ή μπόρα. Βράχια σταχτιά, 
μπλάβα, άνυπόταχτα, πού μάταια 
πάσκιζε νά γκρεμίσει τό θαλασσινό 
άφρισμένο κύμα. Κ’ εϊτανε τούτα τά 
βουνά τάχατες ή ψυχή τών νησιω
τών αδάμαστη, γρανιτένια. που δέ 
σκιαζόταν τήν κρωξιά καί τό μούγ- 
κρισμα τού καταχτητή.
Μ’ άπάνω σέ τούτο τόν ατσάλινο 
βράχο, νά ένα κλωνί ελιάς, ένα πρά
σινο φύλλο συκιάς, τό κόκκινο λου
λούδι παπαρούνας.
Καί τούτα τή νησιωτική, τή σφουγ
γαράδικη , ψυχή συμβόλιζαν: τό 
πράσινο, τήν ελπίδα. Τό κόκκινο, τή 
φλόγα την 'άσβεστη τού άγώνα καί 
τής Λευτεριάς.
Πήγαιναν σπίτι του οί άντρες τού 

νησιού: σφουγγαράδες, έργάτες τής 
αποθήκης, δάσκαλοι, γιατροί: Πή
γαιναν καί οί γυναίκες, ν’ ακού
σουν τό λιγόλογο άνθρωπο, νά θερ- 
μάνει τήν ψυχή τους τό καμίνι τοΰ 
πάθους του, ή πίστη του στό δίκιο 
τοΰ άγώνα τους.
Λίγα χρόνια πριν δ καταχτητής τόν 
είχε κλείσει στά μπουντρούμια τής 
Κώ. "Οταν αποφυλακίστηκε ειταν 
πού έβγαζε αύτό τό μικρό ξερόβη
χα. Λές καί γέρασε μονομιάς. Φαι
νόταν πολύ κουρασμένος. Σχεδόν 
πεινούσε. Κ’ είχε δυό άδερφάδες 
πού περ ί με ναν άπ’ αύτόν τό ψωμί 
τους.
Τότες εϊταν πού γιά μιάν άκόμη φο
ρά φανέρωσε τήν περφάνια τής ψυ
χής του καί τό σεβασμό του στήν 
τέχνη: Ένας ν ιό πλούτος μεγαλέμ- 
πορος τοΰ παράγγειλε τούς «Τρεις 
Ιεράρχες». Ή δουλειά κράτησε και
ρό. Καί ή ζωγραφιά-μπορεΐς νά τό 
πεις άφαβα-βγήκε τέλεια.
Δάκρυζαν τά μάτια άπό τήν ομορ
φιά καί τη συγκίνηση. ’Άθελα σή
κωνες τό χέρι νά σταυροκοπΐ)θεΐς 
μπροστά σέ τούτη τήν τέχνη πού 
άγγιζε τήν ήιυχή σου. Σίμωνες νά 
τήν άσπαστεϊς. Κ’ ύστερα στεκό
σουνα. τήν κοίταζες καί ξέχναγες 
τό χρόνο καί τόν εαυτό σου.
Μά στόν έμπορο δέν άρεσε. ’Ήθελε 
μίτρα στό κεφάλι τών Επισκόπων. 
Πάσκιζε νά τόν πείσει δτι τήν έπο
χή,έκείνη οί Ιεράρχες δέ φορούσαν 
άκόμη μίτρα. Ό έμπορας δέν ήθε
λε. νά πειστεί.
—’Ή τούς βάζεις μίτρα ή δέν τήν 
παίρνω καί χάνεις τά λεφτά. Καί 
δέν εϊναι λίγα.
Πείναγε. Καί οί δερφάδες του. Κ’ 
εϊταν ϊσως φυμαπικός. Πήρε τήν 
εικόνα, τή χάρισε στήν έκκλησιά τής 
ένορίας του, τόν Άη;—Νικόλα.
Τώρα ή ψυχή του, μαύρη σκοτεινή. 
Ή βία τοΰ φασισμού τουχε σβήσει 
τά όνειρα. Ή φλόγα τού ματιού, τό 
σπιθισμα τής κόρης. σχεδόν είχανε 
θολώσει.
Κατακαιρό λάμψη περίεργη πέρνα
γε μέσα πό τά μάτια του, καρφωνό
ταν επίμονα κάπου, κ’ έσβηνε. Νά- 
ταν έμπνευση άπραγματοποίητη; 
Νάταν όραμα; Μήπως αρχή τρέλ- 
λας;... Είχανε άποφάει: λάδι άπάνω 
στό ψωμί, ελιές, λιγοστό τυρί.
Οί αδερφές, γριές πιά κι’ αύτές, 
χωρίς όνειρα, πήγαν νά πλαγιάσουν 

καί νά κοιμηθούν.
Ό ζωγράφος ξαπλωμένος στή μα
κριά πολυθρόνα. "Ενα καντύλι στή 
γωνιά, πίσωθέ του, άφινε τήν κά
μαρη σ’ ένα γλυκό μισόφωτο.
Είχε τά μάτια κλειστά, τό κορμί α
κίνητο, μά δέν κοιμόταν. Δέν μπο
ρούσε. Μέσα! του χοροπήδαγε μιά 
φλόγα πού τόν τσουρούφλιζε.
—Θέ μου, μουρμούρισε μιά στιγμή, 
γιατί τόση πίκρα;
Πάλι λές καί τόν πήρε δ ύπνος. Μά 
όχι. Ή φλόγα δέν τόν άφινε ήσυχο. 
Εξωτερικά κρατιόταν άσάλευτος. 

Τά σωθικά του χόχλαζαν.
Αργά σήκωσε τό χέρι, τδφερε στό 
κεφάλι, καί τό χάιδεψε βίαια άνακα- 
τεύοντας τ’ άσπρα μαλλιά. Τό χέρι 
κατέβηκε. πέρασε σκληρό άπάνου 
άπ’ τό πρόσωπο, άπ’ τό λευκό μου
στάκι καί τό μικρό σουβλερό λευκό 
γενάκι.
Τό κορμί του βάλθηκε νά σιγοτρέ- 
μει. ’Ένιωθε λαφρυές κρυάδες. ’Ί
σως είχε λίγο πυρετό.
Ή κίνηση τοΰ χεριού μέ τό βίαιο 
χάϊδεμα, τό τρέμουλο, τον πυρετό, 
εϊταν δλότελα δικά του. Κάθε πού 
εϊταν έτοιμος νά πάρει απόφαση σο
βαρή ή ν’ άρχίσει καινούριο έργο, · 
έκανε τήν κίνηση τούτη, κ’ ένιωθε 
τό τρέμουλο καί τόν πυρετό.
Σηκώθηκε άργά. ’Έβηξε τόν ξε
ρό, κοφτό βήχα του. Ή ματιά του 
είχε πάλι τή φλόγα τοΰ δράματος ή 
τής τρέλας. Σάλεψαν *τά  πόδια του. 
Σίμωσε τό τζάκι, πήρε τό λαδοφά- 
ναρο. Τό ξέτασε. Εϊτανε γιομάτο 
λάδι. Τό φυτίλι καλό. Τό άναψε. 
Κρατώντας το μπήκε στό εργαστήρι 
του. Πήρε τά σύνεργα πού τοΰ 
χρειαζόντουσαν γιά τή νέα άποψινή 
δουλειά του. τή νέα άπίοστολή του, 
μπήκε στό άλλο δωμάτιο, τό άκούμ- 
πησε στό τραπέζι.
Κρατώντας δλοένα τό άναμένο λα- 
δοφάναρο βγήκε στό μικρό κήπο. 
Πήρε τήν ξυλόσκαλα, τήν άκούμ- 
πησε στήν πρόσοψη τού σπιτιού 
του, κατάμπροστα στόν κεντρικό 
δρόμο. Γύρισε στό σπίτι, πήρε τά 
σύνεργά του.
Στή σκάλα άπάνω έμεινε ώς τίς 
τρεις τό πρωί. Κατέβαινε, τήν ά- 
κούμπαγε πιό κεΐθες, άνέβαινε.
Είχε τά δόντια κλειστά, τά χείλη 
σφιχτά, τό μάτι φλογισμένο, καρφω 
μένο στήν άκρη τού πινέλου νά βλέ
πει τ’ δραμά του. Τό κορμί του δέν
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τόνε βάραινε. Τδνιωθε ανάλαφρο, 
λές και δέν είτανε άπό σάρκα καί 
κόκκαλα. Τό χέρι γοργό τράβαγε με
γάλες πλατιές πινελιές.
"Οταν τελείωσε, κατέβηκε. Σήκωσε 
ψηλά τό λαδοφάναρο καί κοίταξε 
κάμποση ώρα τή δουλειά πού έκανε. 
Τό μάτι μέρωσε. Τοΰ έφυγε ή πα
ραφορά τής έξαλλοσύνης. Τό στό
μα ξεσφίχτηκε τόσο δά. Ή γλώσ
σα πέρασε πάνω άπό τά φρυμένα 
χείλη. Κούνησε τό κεφάλι μιά δυό 
φορές φχαριστημένος, στήργοντας 
σέ δ,τι είχε κάνει.
’Έβανε τή σκάλα στή θέση της, τά 
σύνεργα στή δίκιά τους, καί ντυμέ
νος δπως είταν, πλάγιασε στό κρε
βάτι του.
Στά πικραμένα χείλη του καθόταν 
τώρα γλυκό, ήμερο χαμόγελο. Ένι
ωθε σχεδόν ευτυχισμένος. Μουρμού
ρισε:

•—Σ’ ευχαριστώ, Θέ μου, πού μου- 
δαχοκες τούτη τήν έμπνευση. Ποϋ 
μπόρεσα νά κάνω τό χρέος μου, νά 
μήν ντροπιαστώ. Νά μήν ντροπιάσω 
τήν ψυχή μου. Τώρα άς γίνει τό θέ
λημά σου...
Σταύρωσε τά χέρια καί κοιμήθηκε 
σάν ξέγνοιαστο, παιδί.
Πρωί πρωί οι καραμπινιέροι είδαν 
καί τρόμαξαν. Άπό τό σπίτι τοΰ 
ζωγράφου πέρναγε ό μεγάλος δρό
μος πουφερνε στό γυμνάσιο τών ά- 
γοριών. Πώς θά περνούσε τώρα ό 
Γενικός Διοικητής;
Χτές κάψανε τήν 'Ελληνική Σημαία. 
Σήμερα νά πού ξεπήδησε κυμματν- 
στή, χαρούμενη, μέ τό γαλάζιο φό
ρεμά της νά παίζει τάχατες μέ τόν 
πρωινό άγεράκο καί ν’ αναδιπλώνε
ται. 'Όλη ή πρόσοψη τοΰ σπιτιού 
τοΰ ζωγράφου είτανε μιά γαλανό
λευκη σημαία.
Ο Γενικός Διοικητής δέν μπόρεσε 

νά πάει στό γυμνάσιο ν’ απλώσει τά
χατες τό κλαδί τής ελιάς, ποΰ τάχα
τες έφερνε μαζί του, νά μιλήσει 
στούς έλεύτερους σκλάβους γιά τό 
φασιστικό πολιτισμό...

Κάθισε καμιά ώρα στό Διοικητήριο, 
φώναξε, χτύπησε τή γροθιά, φοβέ
ρισε. Ξαναμπήκε στό πολεμικό του 
κ’ έφυγε.
Λίγο άργότερα δυό καραμπινιέροι 
φέρανε τό γεροζωγράφο μπρος στό 
Διοικητή τους. Δέν τό χαιρέτησε. 
Ποτές στή ζωή του δέν καταδέχτηι- 
καν νά χαιρετήσει τόν καταχτητή. 
Καί δταν έκεΐνος τοΰ έδειξε τήν κα
ρέκλα, δέ δέχτηκε νά καθίσει.
— Γνωρίζεις τί έκανες; ρώτησε 
σκληρά δ άρχικαραμπινιέρος.
Κούνησε απαλά τό γέρικο κεφάλι.
— Πώς!..' έκανε ήμερα, χαμογελα
στά σχεδόν.
— Καί γνώριζες τί σέ περιμένει; 
Κούνησε καί τώρα απαλά τό γέρικο 
κεφάλι.
— Καί τοΰτο τό γνώριζα, έκανε πά
λι σχεδόν χαμογελαστά.
Ό αξιωματικός τόν κοίταξε ξαφνι
ασμένος. Τό ψυχικό μεγαλείο τοΰ 
ζωγράφου τόνε μούδιαζε. Φυσικά 
δέν είτανε σέ θέση νά καταλάβει, 
δμως ένοιωσε τήν ψυχή του νά τόν 
πονεΐ. Τό θυμό του νά καταλαγιά
ζει.
-—Μά τότε άνθρωπε, γιατί τοκανες; 
Δέν μπορώ νά καταλάβω γιατί τδ
κανες; είπε σχεδόν λυπημένα.
Τόν κοίταξε στά μάτια, ή τρελή φλό 
γα τοΰ ματιού του φώτιζε τό πρό
σωπο.
—Κρίμα!... είπε βάνοντας δλο τό 
αίμα του μέσα στή λέξη. Τό αίμα 
του μέσα στή λέξη. Τά αίμα καί τήν 
περιφρόνια του. «Κρίμα!.,. Καί εί
σαι απόγονος τοΰ Γαριβάλντη. Καί 
είσαι άπόγονος τόσων μεγάλων καλ- 
λιτεχνών. Κρίμα σέ δλους σας... Κ ά
πατες·. εϊσασταν μιά δυνατή καί ω
ραία ράτσα. Τώρα... χάσατε τήν 
ψυχή... Δέν καταλαίβαίνετε πιά».
Ό αξιωματικός φρένιασε. Ό δυ
στυχισμένος δέν είτανε σέ θέση νά 
καταλάβει μιά μεγάλη έλεύτερη ψυ- 
χή·
— Ρωτώ! φώναξε, χτύπησε τή γρο
θιά στό τραπέζι κι’ δλο τό κορμί του 
σείστηκε. Ρωτώ, γιατί τδκανες; Έ, 

γιατί τδκανες άφοΰ ήξερες τί σέ πε- 
ρίμενε.
Ό γεροζωγράφος τόν κοίταζε χω
ρίς νά μιλά καί στό πρόσωπό του 
είχε απλωθεί θλίψη ανείπωτη. "Ύ
στερα μίλησε μέ φοβερή ήρεμία.
— Γιατί άν δέν τδκανα, θά πλάν
ταζα. Θά πέθαινα άπό ντροπή τήν 
ίδια νύχτα. Κάθε πινελιά ποΰ τρα
βούσα, έσβηνε μιά φλόγα άπ’ αυ
τές ποΰ μοΰ καίγανε τά σωθικά. Λυ
τρωνόμουνα...

•

ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ μεσάνυχτα τόν 
.μπαρκάρανε σ’ ένα πολεμικό.

Τόν χώσανε στά μπουντρούμια τής 
Κώ. Δυό χρόνια έμεινε μέσα στό μι
σοσκόταδο καί τή θανατερή υγρα
σία 'Όταν τόν άφισαν λεύτερο, μό
λις μποροΰσε νά περπατήσει. Ό βή
χας είχε δυναμώσει. Καί κάθε ποΰ 
έβηχε κοίταζε προσεχτικά τό μαντή
λι ποΰ είχε άκουμπήσει μπροστά στό 
στόμα του.
"Ενα πρωί - λίγο καιρό μετά - ο'ι ά- 
δερφάδες του τόν βρήκαν ασάλευτο 
στό κρεβάτι του, μέ τά χέρια σταυ
ρωμένα.
Γλυκό χαμόγελο καθόταν άπάνω 
στά χείλη. Ημεράδα σ’ δλη τή μορ
φή. Ή ευγένεια τής ψυχής κατρε- 
φτιζόταν στό πρόσωπό του.
Είχε κάνει τό χρέος του άπάνω σέ 
τούτη τή γη. Στούς συνανθρώπους 
του. Τώρα είτανε λυτρωμένος, δπως 
είχε πει κάποτε ς στόν άρχικαρα- 
μπινέρο.

0 ΑΓΩΝΑΣ τοΰ Λαοΰ κράτησε 
χρόνια. 'Ως τό τέλος τούτου τοΰ 

μεγάλου στερνού πολέμου. 'Ως τή 
Νίκη καί τήν Έλευθερία τών νη

σιών.

Η ΛΑΞΕΥΜΕΝΗ

ΚΓ. Τής

ΟΙΤΑΞΕΤΕ πώς είμαι ξαπλωμένη τώρα έγώ 
Πάνω στα ττανάρχαια στρώματα τής γης 
στόν απόλυτον ύπνον παραδομένη...}
Μήτε τά δάκρυα τής χαραυγής 
μήτε τά φθινοπωρινά φύλλα 
δεν μοΰ ταράζουν τήν τόση γαλήνη...

Μέσα στό πετρωμένο τώρα στήθος μου 
έπαυσε κι’ ό πόνος κι’ ή κραυγή 
ή οΐμωγή, τό κλάμα κι’ ό σπαραγμός!...

ΤΗΣ ΑΑΡΝΑΚΟΣ
Έλλης I I

Μειδίαμα τερπνόν στά άνοιγμένα χείλη μου 
ειρωνικό μειδίαμα και ερωτικό, 
μέ τόσην ματαιότητα ιστορημένο...

Δέν ξεχωρίζω τό καλό άπ’ τό κακό
•—έπωδός άγνωστη στή ζωή μου— 
όταν ποθούσα νά ζήσω καί ν’ άγαπηθώ...

"Ολα μοΰ είναι τώρα περιττά 
δέν συγκινοΰμαι κάν καί εΐμαι ώραΐα 
έτσι πού μέ θαυμάζουν λαξευμένη καλλιτεχνικά...

Ωχρότητα
Αγτο τό σκιώδες χρώμα τό χλωμό 

ώσάν τά ρόδα μέ τή βελούδινη όψη 
—έκείνα τά ωχρά φθινοπωρινά ρόδα— 
πού μάς γοητεύουν καί τόσο τ’ άγαποϋμε.

"Εγινε ή μορφή σου τόσον άξιέραστη 
μορφή άγαπημένη σημαδεμένη δμως 
όστ’ τόν κρυφό πόνο τής γνώσης 
τοΰ άράγιστου καί άδιάλυτου θάνατον

Τοΰ έπερχόμενου καί μήν άναμενόμενου 
αύτοΰ τοΰ δόλιου έραστή 
τής ώχρότητος μας...

Κάτι απομένει
Α ΕΝ ΑΝΕΣΤΑΛΗΣΑΝ οί δυνάμεις μας δλες 
κάτι άπομένει κάποιο στοιχείο 
έκλεκτό κι’ έπίμονα οδυνηρό 
κι’ άκόμη άπομένει αύτή 
ή περιέργειά μας ή σχετική..

Πώς νά σκεφτεΐς νά πλάσεις προπλάσματα; 
δλα τά πρόσωπα δίχως περίγραμμα 
χωρίς φώς τόσον πολύ απομακρυσμένα 
συγκεχυμένα, μάλλον άνέκφραστα... «
"Αν ζητήσεις νά σκύψεις νά ίδεΐς 
σέ τρόμο θά διαλυθείς...

«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ·

’Αθόρυβα

Q ΣΟ nrAY νά κράξουμε, νά φωνάξουμε 
απόκριση καμμιά...
μάς περιβάλλει τό κενόν 
αίσθημα μηδαμινόν μάς συνθλίβει 
καί μάς συντρίβει...

Αύριο πάλι θά ξαναρχίσουμε τή Ζωή, 
τις ταπεινές μας άσχολίες 
θά λησμονήσουμε τις βαρείες ώρες αύτές 
τίς καταστροφικές..
Ώς δτου άθόρυβα καϊ άμείλικτα 
πάλι θά ξαναρθοΰν νά μάς θυμίσουν 
τήν παρουσία τους τήν τραγική 
στήν πιό άπίθανη στιγμή...

ΤΙΛΑΑ ΜΠΑΛΗ
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ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ

ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
(’Άγνωστη επιστολή τοΰ Φώτη Κόντογλου 
===■ πΡθζ Ιεράρχη τής ’Αλλοδαπής)

ΜΣΕΒΑΣΜΙΟΤΗΣ Σας μέ τιμά μέ τήν αγάπην Της.
Έξ αύτής λοιπόν τής συμπάθειας λαμβάνω τδ θάρ

ρος νά Σάς άπευθύνω τήν έπιστολήν αύτήν, διά τήν 
δποία,ν έλπίζω νά μή μέ παρεξηγήσετε, διότι δέν θ’ 
άμφιβάλλετε δτι έκφράζει τδν ειλικρινή πόνον μου διά 
τήν ’Ορθόδοξον Ελληνικήν ’Εκκλησίαν, προ; δόξαν 
τής όποιας ήργάσθην και μοχθώ κα'ι διά τής γραφί- 
δος καί διά τοΰ χρωστήρος.
“Εχω, Σεβασμιώτατε, τήν ταπεινήν γνώμην δτι τδ 
πνευματικόν περιεχόμενον τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησί
ας μας είναι συνδεδεμένον μέ τά μέσα διά τών όποιων 
έκφράζεται αυτό τδ περιεχόμενον καί έξωτερικεύε- 
ται, καθιστάμενον ούτως άντιληπτδν διά τών αισθή
σεων, ιδίως τής δράσεως καί τής άκοής. Τά μέσα 
διά τών όποιων έκφράζεται ή πνευματική ουσία τής 
’Ορθοδόξου ΙΙίστεώς μας (είναι αί έκκλησιαστικα.1 

τέχναι, ήτοι ή άρχιτεκτονική ή αγιογραφία, ή υμνο
λογία, ή μουσική καί ή μικροτεχνία ώς ποικιλτική, 
αί δποϊαι άποτελοΰν τά ιερά σκεύη τοΰ Ναοΰ, καθώς 
καί τά άμφια τών ιερωμένων.
Ή ύμνολογία καί ή μουσική, συνδυαζόμεναι. εκφρά
ζονται μέ τδν μουσικόν λόγον, ή τήν λεγομένην 
ψαλμωδίαν.
Αί τέχναι αδται διαφέρουν απολύτως άπδ τάς κοσμι- 
κάς, καθ’ δσον είναι ποοορισμέναι νά ανυψώνουν τήν 
ψυχήν τών πιστών πρός τδν θεόν, λυτρώνουσαι ταύ- 
την άπδ τών γήινων δεσμών. Διά τοΰτο αί έκκλη- 
σιαστικαί τέχναι είναι άναγωγικαί. ήτοι άνάγουν τά 
αισθητά είς πνευματικά, διϋλίζουσαι τούς ήχους, κα
θώς καί τά σχήματα καί τά χρώματα. Ούτως, ή α
γιογραφία δέν άναπαριστά κατά φυσικόν τρόπον τά 
άγια πρόσωπα καί τδ περιβάλλον αύτών ήτοι κτί
ρια, δρη. σκεύη κλπ. άλλά τά άνάγει είς πνευματι
κόν ρυθμόν. Οί άγιοι παριστώνται έν σχήματι άφθαρ- 
σίας. Τά έργα τής ’Ορθοδόξου εικονογραφίας είναι 
έργα πνευματικά. °ί πίνακες δμως τών δυτικών ζω
γράφων, οί έχοντες θρησκευτικήν ύπόθεσιν, είναι 
έργα σαρκικά άντιπνευματικά. δπως τά τής κοσμικής 
ζωγραφικής. Δι’ αύτόν τδν λόγον, ή έκκλησιαστική 
παρ’ ήμϊν ζωγραφική λέγεται άγιογραφία, διαστελ- 
λομένη άπδ τήν κοσμικήν ζωγραφική, ένώ έν τή Δύ
σει δέν ύπάρχει διαφορά μεταξύ έκκλησιαστική: καί 
κοσμικής ζωγραφικής. Έκεϊ ή Παναγία (Madonna) 
είναι μία όποιαδήποτε γυνή, ή δποία έπόζαρεν 
είς τδν ζωγράφον, πολλάκις μάλιστα γύναιόν τι ύπό- 

πτου ήθικής. 'Ως έκ τούτου, μόνον παρά τοΐς Όρθο- 
δόξοις ύπάρχει δ δρος «'Αγιογραφία'), ή λειτουργική 
εικονογραφία.
"Ο,τι έλέχθη περί τής Εικονογραφίας ισχύει άπολύ- 
τως προκειμένου καί περί τής έκκλησιαστικής μουσι- 
κής.Καί έκείνη ώσαύτως έχει πνευματικόν χαρακτήρα 
καί λέγεται λειτουργική μουσική ή ψαλμωδία.
Έχομεν λοιπόν έν τή Όρθοδόξω ’Εκκλησία μας, 
έν άντιδιαστολή, «'Αγιογραφίαν» καί «ζωγραφικήν», 
«ψαλμωδίαν» καί «κοσμικήν μουσικήν», τήν λεγομέ
νην «θυμελικήν» παρά τών άρχαίων Πατέρων. Καί 
κατ’ άντιστοιχίαν, έχομεν ήμεΐς οί ’Ορθόδοξοι τά ρή
ματα: «Ψάλλω» καί «τραγουδώ» (κοινώς «ψέλνω» καί 
«τραγουδώ»), δπως διακρίνωμεν τήν «κατάνυξιν» άπδ 
τήν «συγκίνησιν». Ή κατάνυξις είναι ή ειδική συγκί- 
νησις τοΰ πιστού έν ϊώ ναφ, ή άνυψούσα αύτόν πρός 
τδν Ούρανόν. Έν τή Δύσει, τδ ιερόν μετά τοΰ κοσμι
κού (άνιέρου) συγχέονται είς έν καί τδ αύτό, διά 
τοΰτο δ Δυτικός λέγει «Τραγουδώ είς τδ θέατρον, 
τραγουδώ καί είς τήν έκκλησίαν, συγκινοΰμαι είς τδ 
θέατρον1, συγκινοΰμαι καί εις τήν έκκλησίαν». Ή 
πτωχεία τοΰ πνευματικού έσωτερικοΰ κόσμου συνε
πάγεται τήν πτωχείαν τοΰ λεξιλογίου.
Δέν είναι λοιπόν, Σεβασμιώτατε, κατάρα άληθής τδ 
δτι ύπάρχουν "Ελληνες ’Ορθόδοξοι, οί όποιοι, κρίνον- 
τες τά πάντα μέ τδ κοσμικόν πρακτικόν πνεύμα, έ
χουν τήν ιδέαν δτι ήμεΐς οί ’Ορθόδοξοι Έλληνες 
πλουτίζομεν έαυτούς, άρνούμενοι τήν έξαισίαν παρά- 
δοσιν μας καί χάσκοντες πρό παντός δυτικού, προσ- 
τρέχοντες δέ διά νά πλουτίσωμεν, ήμεΐς, οί πλούσιοι 
πνευματικώς, πρός τούς πτωχούς Παπιστά; καί Δια- 
μαρτυρομένους, τήν πνευματικήν πτωχείαν τών όποι
ων όμολογοΰν καί οί ίδιοι; Τί έχουν αύτοί άπδ Υμνο
λογίαν, άπδ άρχιτεκτονικήν, άπδ άγιογραφίαν, άπδ 
μουσικήν, άπδ ποικιλτικήν, έμπρδς είς τούς ήμετέ- 
ρους θησαυρούς τής 'Υμνωδίας, αρχιτεκτονικής καί 
ποικιλτικής; ’Αληθώς καταπλήττονται, οί δυστυχείς! 
Άλλά ήμεΐς είμεθα τόσον άνόητοι, ώστε νά πωλώμεν 
τά πρωτοτόκια άντί πινακίου φακής, έλεεινολογού 
μενοι παρά τών ιδίων άνθοώπων τούς όποιους θαυμά- 
ζομεν. Ό πλούτος δ πνευματικός δέν έχει καμμίαν 
σχέσιν μέ τδν υλικόν. Μόνον βάρβαροι δέν είναι είς 
θέσιν '/ά άντιληφθούν τήν διαφοράν, χάσκοντες έμπρο
σθεν τού χρυσού, τών άγαλμάτων, τών όργάνων καί 
τών άλλων άνοήτων έφευρημάτων, τά δποία προο

ρίζονται διά νά καταπλήξουν τούς έπαρχιώτας.
Έκ τών έκκλησιαστικών τεχνών, ή έξασκοΰσο μεγα- 
λυτέραν έπίδρασιν έπί τών έκκλησιαζομένων πιστών, 
είναι ή έκκλησιαστική μουσική. Αύτή κυρΖως μορ
φώνει τδν έσωτερικδν κόσμον τοΰ πιστού.
Ή ίδική μας έκκλησιαστική μουσική είναι θυγάτηρ 
τής άρχαίας Ελληνικής, άναχθεΐσα δμως είς πνευ- 
ματικώτερον χαρακτήρα, ώς είναι καί ή εικονογρα
φία μας, ή δποία περιέχει πολλά στοιχεία άπδ τήν 
άρχαίαν ζωγραφικήν καί γλυπτικήν, άλλά μετουσιω- 
μένα.
Οί μή δντες είς θέσιν νά αισθανθούν τδ ύψος αύτής, 
τδ μυστικόν βάθος της, τδν παντοειδή πλούτο" της, 
τήν λειτουργικήν μεγαλοπρέπειάν της, τήν ταπεινήν 
έκφραστικότητά της, εύρίσκουν αιτιάσεις, άνοήτους 
καί χονδροειδείς, λέγοντες δτι είναι τουρκική, έρρι
νος, θλιβερά, μονότονος, κλπ. Αύταί αί αιτιάσεις λέ
γονται διά νά δικαιολογήσουν τήν ραγιαδ'.κήν ξενο
μανίαν των καί τήν άνικανότητά των νά αισθανθούν 
ώς Έλληνες τήν Ελληνικήν παράδοσιν.
Ό μύθος περί τουρκικής έπιδράσεως έπί τής έκκλη- 
σιαστικής μουσικής μας είναι πολύ άφελής, έγράφη- 
σαν δέ πολλά παρά πολλών καί παρά τ®ΰ ύπογρά- 
φοντος, διά τών δποίων οί προσβάλλοντες τήν κακό- 
βουλον αύτήν θεωρίαν, συνεστάλησαν ώς οί κοχλίαι 
έντδς τοΰ κελύφους των. Έξ άλλου, ή έλληνική αί- 
σθησίς των προσβάλλεται λοιπόν μόνον δταν τουρκί- 
ζομεν είς τήν έκκλ. μουσικήν μας καί δέν προσβάλ
λεται δταν ίταλίζομεν; Καλώς λοιπόν έπραττεν δ 
άνεκδιήγητος Μουσσολίνι, δταν έπέμενε νά μάς κά- 
μη άνθρώπους, ύποτάσσων ήμάς είς τδ Ίμπέρια. 
"Οσον δ’ άφορά είς τήν άλλην αίτίασιν δτι τάχα ή 
έκκλησιαστική μουσική μας είναι έρρινος, καί διά 
τοΰτο τήν άπεχθάνονται, άπαντώμεν λέγοντες δτι οί ί
διοι έπικριταί, άνδρες καί γυναίκες, ένθουσιάζονται 
δταν άκούουν τούς Γάλλους νά δμιλοΰν μέ τήν μύτην 
(«Allons Enfants*)  καί έπιφωνοΰν «Τί θαυ- 
μασία γλώσσα! ’Αριστοκρατική!» Άλλά, ώς βλέπε
τε, άλλο είναι ή γαλλική μύτη καί άλλο ή έλληνική. 
’Εκείνο δμως τδ δποΐον είναι συντριπτικόν διά τούς 
άμορφώτους αύτούς κατηγόρους τής βυζαντινής μου
σικής, είναι ή άκόλουθος πληροφορία, τήν όποιαν, 
άσφαλώς δέν θά γνωρίζουν °ί σοφοί αύτοί άνδρες: 
δτι οί άρχαΐοι Έλληνες ή σ α ν 
ρινόφωνοι, ώς γράφει ό Διο
νύσιος ό Άλικαρνασεύς καί 
οί άλλοι ιστορικοί. Εκτός άν δέν 
καταδέχονται νά είναι άπόγονοι τών άρχαίων Ελ
λήνων οί σπουδαίοι αύτοί έπικριταί.
"Οταν, τέλ°ς, διά τήν μονοτονίαν τής βυζαντινής 
μουσικής, άς μάθουν δτι ή εύρωπαϊκή είναι δά 
μονότονος ώς άληθές πολικόν τοπεΐον κάτωθεν ένός 
μέλανος καί παγερού ούρανοΰ.
Τδ δργανον τδ δποΐον ύπάρχει είς τούς ναούς τής 
Δύσεως, καί τδ δποΐον έπιθυμοΰμεν νά είσαγάγωμεν 
και ήμεΐς είς τούς ναούς μας, είναι Ελληνικής έφευ- 
ρέσεως, ποιηθέν ύπδ τών Βυζαντινών, τδ δποΐον μετε- 
χειρίζοντο μόνον είς κοσμικάς έορτάς τού παλατιού, 
ούχί δέ είς τούς ναούς, καθ’ δσον είχον σαφή έπίγνω- 

σιν τί είναι ή κοσμική μουσική καί τί ή έκκλησια- 
στική, ώς προείπομεν. Ή έλληνική προέλευσίς του 
φαίνεται καί άπδ τήν όνομασίαν του, «Or?ue», ή, 
«Armonioum» ήτοι «δργανον» ή «άρμόνιον». 
"Εν τοιοΰτον έδωρήθη είς ένα Φράγκον βασιλέα· πα
ρά τού αύτοκράτορος τοΰ Βυζαντίου, οί δέ Φράγκοι, 
βάρβαροι δντες καί μή διακρίνοντες τδ ψάλλειν άπδ 
τδ τραγουδεΐν, τό έβαλαν είς τούς ναούς των. “Ηδη 
δέ, ήμεΐς οί άνάξιοι άπόγονοι καί κληρονόμοι τοΰ με
γάλου έκείνου πολιτισμού, (τδν δποΐον μελετούν και 
έγκωμιάζουν σήμερον άπαντες οί Εύρωπαΐοι καί Α
μερικανοί) , ήμεΐς λοιπόν οί άνάξιοι, θέλομεν νά τδ 
είσαγάγωμεν είς τάς έκκλησίας μας ένώ πρέπει νά 
τδ βγάλουν καί Φράγκοι, άπδ τάς ίδικάς των, ώς δρ
γανον κοσμικόν.
Ποια δέ είναι ή εύρωπαϊκή μουσική τήν όποιαν έπι- 
θυμοΰν οί κούφοι νεωτερισταί νά έγκαθιδρύσουν εις 
τούς ναούς μας, μαζί μέ τδ νάϋλον, μέ τά ήλεκτρικά 
ψυγεία καί πλυντήρια, καθώς καί μέ τά άλλα άρχον- 
τοχωριάτικα πράγματα; Αύτή ή μουσική δέν είναι 
καμμία μουσική νεωτεριστική, άφοΰ οί είσηγηταί της 
θέλουν νά έπιδεικνύονται ώς νεωτερισταί), άλλά εί
ναι μία τετραφωνία ή διφωνία τής κακής ώρας, πε
παλαιωμένη ώς ή προμάμμη μας, άπδ τήν έποχήν 
τής «Νόρμας» τοΰ Μπελλίνι. Άλλά δΓ αύτούς τούς 
κυρίους, δ,τι είναι δυτικής προελεύσεως, ιταλικόν, 
γαλικόν, ή γερμανικόν, είναι πάντοτε καί άεννάως 
νέον ένώ πάν τδ Ελληνικόν είναι πεπαλαιωμένον, 
χωριάτικον, βλάχικου, άξιον περιφρονήσεως.
Άκούομεν λοιπόν ύμνους γραμμένους είς άρχαίαν 
Ελληνικήν γλώσσαν, τοαγουδισμένους μέ μουσικήν 
τής δπερας, ώς είναι τής «Τραβιάτας», τής «Καβαλ- 
λαρίας Ρουστικάνας» ή κάποιου νεαπολιτάνικου έλα- 
φρού τραγουδιού. Ώ! Τί ύψος! Τί αρμονία! Κείμε
νον άρχαϊον, δπως π.χ. «Ή Παρθένος σήμερον τδν ύ- 
περούσιον τίκτει...», τραγουδισμένον μέ μπάσσους καί 
μέ πρίμους καί μέ μουσικήν τής «Τραβιάτας»! Μά 
πρέπει νά εύρίσκεται κανείς πνευματικώς είς κατά- 
στασιν πρωτόγονον, διά νά άκούη τοιαύτας άηδιαστι- 
κάς μουσικάς σαλάτας. Έάν κανείς εΐπει είς τούς θια- 
σώτας αύτής τής σαλάτας, νά άντιστρέψωμεν τά πρά
γματα, καί άντί νά τραγουδήσωμεν άρχαϊον κείμενον 
μέ ιταλικήν θεατρικήν μουσικήν, νά τραγουδήσωμεν 
έν κείμενον άπδ μελόδραμα (άπδ τδ λιμπρέττο, δπως 
λέγουν), ώς π.χ. «Έ χω σπαθί στδ 
πλευρόν εις τδν πίλον π τ ε - 

ρ ό ν!!..», μέ μουσικήν βυζαντινήν, χερουβικοΰ ή κα- 
ταβασιών. αύτός δ κύριος θά πεταχθεΐ έπάνω έμ- 
βρόντητος καί θά κραυγάσει δτι τό τοιοΰτον είναι 
τέρας! "Ωστε, τέρας δέν είναι τδ πρώτον, ήτοι τδ 
άρχαϊον κείμενον μέ ναπολιτάνικη μουσική, τδ όποι
ον τέροος τδ άκούει βλακωδώς καί χαίνων, είναι- δ
μως τέρας τδ άντίθετον!! “Ηγουν, δταν αύτό τδ φρι- 
κτδν κατασκεύασμα τδ πάρης άπδ τδ κεφάλι, δέν εί
ναι τέρας, δταν δμως τδ πάρης άπδ τήν ούράν, είναι 
τέρας!
Τόσον άβυσσαλέα είναι λοιπόν ή άνοησία τών 'Ελλή
νων έκείνων οί όποιοι έχουν τυφλωθεί άπδ τήν ξενο
μανίαν; Είς τοιοΰτον σημεΐον έξέπεσεν ή έλληνική
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φυλή; Και έπειτα καυχώμεθα, τάχα, δτι ήμεθα "Ελ
ληνες, ένώ οδτε θέλομεν, οδτε ήμεθα είς θέσιν να 
αίσθανθώμεν τίποτε τδ Ελληνικόν. ΙΙνευματικδς άρ- 
χοντοχωριατισμός, αμορφωσιά, στενομυαλιά καί στε- 
νοκάρδια·, άμετρος ανοησία άφοΰ θέλομεν νά κατα- 
πλήξωμεν τούς ξένους μέ τά άποφάγια τους πού τρώ
γομε?, καί νά άποδείξωμεν είς αύτούς, ή τής άπιστεύ- 
του ηλιθιότητας! δτι, μέ αύτάς τάς οίκτράς πνευματι- 
κάς μεταμοσχεύσεις, άποδεικνύομεν δτι ήμεθα γνή
σιοι Απόγονοι τοΰ Όρφέως, τοΰ Τερπάνδρου, τοΰ Ά- 
ρίωνος καί τών λοιπών πρώτων άριστέων τής μου
σικής! !!
Σεβασμιώτατε. Σείς οί πνευματικοί δδηγοί τής ’Εκ
κλησίας μας μή έπιτρέπετε είς τδν τυχόντα Ανεύθυ
νων καί Αμαθέστατο? γραικύλλον νά αναπτύσσει μίαν 
τοιαύτην Ανιερον καί έθνοκτόνον δραστηριότητα. 
Άντιταχθήτε είς αύτήν τήν Ασυδοσίαν, ώστε νά συγ
κρατήσετε τήν ασεβή πλημμυρίδα, ή δποία κινδυνεύει 
νά παρασύρει άπδ τούς ναούς μας παν ’Ορθόδοξον 
είς τήν λατρείαν, τοΰθ’ δπερ σημαίνει παν τδ Ελλη
νικόν. Ή αιτία δλων αύτών τών δεινών είναι ή Α
μορφωσιά, ή έλλειψις Αληθοΰς καλλιέργειας, καί ι
δίως τδ συναίσθημα τής κατωτερότητας, αύτδ τδ κα- 
τηραμένον συναίσθημα-, τδ δποΐον μάς κάμνει νά φο- 
βούμεθα μήπως φανώμεν «καθυστερημένοι», ήτοι (μέ 
Απλά λόγια) : βλάχοι.
’Ενεργήσατε, Σεβασμιώτατε, φωτίσατε τούς σκοτι
σμένους, διδάξατε τούς αμαθείς. Έγεννήθημεν θέα- 
τρον είς δλα τά έθνη, τά δποία μάς οίκτείρουν, ένώ 
ήμεΐς, έν τή μακαρία τυφλώσει μας, νομίζομεν δτι 
μας θαυμάζουν διά τδν πρωτοπορειακόν!!! ζήλον 
μας. ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία δέν δύναται νά ύπάρξη, 
έάν χαθούν °ί τρόποι έξωτερικεύσεως τοΰ πνευματικού 
περιεχομένου της.
Οί έπιπόλαιοι ήμπορεΐ νά θεωρούν τήν κατά παράδο- 
σιν μουσικήν καί τάς αλλας έκκλησιαστικάς τέχνας 
μας ώς πράγματα συμβατικά, μή Ιχοντα ούσιαστικήν 
σημασίαν διά τήν ’Ορθόδοξον λατρείαν. ’Αλλά, πλα-

νώνται οίκτρώς. Τδ πνευματικόν περιεχόμενον τής 
Ελληνικής ’Ορθοδοξίας είναι Αναποσπάστως συνδε- 
δεμένον μέ τούς τρόπους μέ τούς δποίους έκφράζεται 
τοΰτο τδ περιεχόμενον. Τδ μέσον έκφράσεως έχει τδν 
ίδιον καί ταυτόσημον χαρακτήρα τοΰ έκφραζομένου. 
Αί χριστιανικαί έννοιαι δέν είναι δυνατόν νά έκφρα- 
σθοΰν μέ μουσικήν βραχμανικήν, οδτε δ βουδδισμδς 
μέ έλληνικήν ’Ορθόδοξον μουσικήν. Οδτω καί τδ 
πνεύμα τής Ελληνικής ’Ορθοδοξίας έκφράζεται μό
νον καί μοναδικώς μέ τήν βυζαντινήν (ήτοι τήν έλ
ληνικήν χριστιανικήν μουσικήν), μέ τήν βυζαντινήν 
Αγιογραφίαν, μέ τήν βυζαντινήν Αρχιτεκτονικήν, τής 
δποίας τδ Αριστούργημα, δ ναός τής 'Αγίας Σοφίας, 
είναι Αφθαστου τέχνης, έμπρός είς τδ δποΐον δ Αγιος 
Πέτρος τής Ρώμης καί δ άγιος Παύλος τοΰ Λονδίνου 
είναι μετριώτατα οικοδομήματα. Είναι δ,τι τδ πα
γώνι έμπρός είς τδν ίνδιάνον (γαλοπούλαν) , δ,τι εί
ναι ή δορκάς καί ή έλαφος έν συγκρίσει πρός τδ 
βόδι ή πρδς τδν δνον. ’Αλλά, διά μερικούς ίδικούς 
μας, πάν τδ έξ Εύρώπης καί έν Εύρώπη, είναι έξαί- 
σιον ούρανοκατέβατον, έν συγκρίσει πρδς τά ήμέτερα 
καί Ας είναι ταΰτα απαράμιλλα αριστουργήματα.
Σάς έρωτώ, Σεβασμιώτατε, ποΰ μάς δδηγοΰν οί Ανεύ
θυνοι αύτοί ματαιόδοξοι; Παυσανίας δ Περιηγητής 
γράφει «Ε ί σ ί τ ι ν ε ς τών Ελλήνων, 
ο ΐ κουφότεροι, ο ί έν θαύματι 
τιθέασι τ’ Αλλότρια, ή τά οί
κε ΐ α».
Παρακαλώ τήν Σεβασμιώτητά Σας δπως μή παρεξη- 
γήσει τήν οικειότητα μέ τήν όποιαν έγραψα τήν έ- 
πιστολήν ταύτην, άπεκδεχόμενος τάς εύχάς ύμών.

Μετά σεβασμού καί τής έν Χριστφ Αγάπης

Η ΑΡΑΒΙΑ, γύρω άπδ τδν VI μ.
X. αιώνα, δέν είναι πλέον ή κρα- 

ταιή καί ή παντοδύναμη, μέ τ’ Α
μύθητα τά πλούτη και τδ λαμπρδ 
πολιτισμό, αύτή πού κατάχτησε τήν 
Αίγυπτο και έδωσε τους 'Τκσός, 
τους «Φαραώ Ποιμένες» — μήτε ή 
’Αραβία της έποχής τοϋ Σολωμόν- 
τα, τοϋ βασιλιά Χιράμ τής Τύρου, 
τής βασίλισσας τοΰ Σαββά, τής 
πάγκαλης Μπαλκις Μακεντα — ή 
κι’ άκόμα, έσπίω. αύτή που ή Ζηνο
βία, ή ήρωικιά βασίλισσα τής Παλ- 
μύρας, σέ μια ύστατη προσπάθεια 
της, κατόρθωσε νά τήν συγκεντρώ
σει, νά ϊήν ενώσει κι’ έτσι, οι δυό 
τους μαζί, νά χτυπήσουνε τούς Ρω
μαίους, νά δοκιμάσουνε νά τούς νι
κήσουν. "Ολα αύτά είναι παρελθόν, 
βαθειά θαμμένο στίς απέραντες άμ-
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•

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΡΑΒΙΑ

•
«Τόν ήλιο νά μοΰ χαρίσουν 
καί νά μοΰ βάνουν στήν πα
λάμη μου τή μιά καί στήν ρλ- 
λη τό φεγγάρι, δέ Θά μέ πεί

θουν ν' άπαρνηθώ τήν άπο- 
στολή μου — κάλλιο νά πε- 
θάνω!». Μωάμεθ

μουδερές στέππες —■ τά σκέπασε ή 
άμμος κι’ δ Χρόνος.

Τώρα, γύρω άπό τδ 570 μ.Χ. ή ’Α
ραβία βρίσκεται σέ μιά κατάσταση 
πρωτόγονη. "Ομως, ή γεωγραφική 
της θέση τήν μπλέκει στά γρανά
ζια τής πολιτικής μηχανής τής Ά- 
βυσσηνίας πού είναι ισχυρή, Δύνα
μη τρίτη στή σειρά, έκεΐνο τδν 
καιρό. Οί άλλες δυό, καί πιο μεγά
λες είναι ή Βυζαντινή Αύτοκρατο- 
ρία. καί ή Περσία, πραγματικά 
θεριά, γίγαντες, πού ό καθένας 
τους ήθελε τήν ’Αραβία μέ τδ μέ
ρος του, δίκιά του — δμως νά τή 
βάνουνε κάτω άπδ τδν έλεγχό τους, 
αύτδ ξεπερνσύσε τίς δχνατότητές 
τους: οί Άραβες, οί Μπεντουβί- 
νοι δπως τούς λέν, κατοικούσανε 
στίς στέππες, σκορπισμένοι, αδέρφι 
τους δ αητός, σύντροφός τους τ’ 
άστέρια. Πού νά τούς βρουν; Πώς 

νά τούς πιάσουν; Ξέρετε πώς πλά
στηκε δ Μπεντουβίνος; Ό Θεός, λέει 
ή παράδοση, χούφτιασε τδν άνεμο 
καί τοϋ είπε: «Γίνου άνθρωπος!» —■ 
έτσι πλάστηκε, δ Μπεντουβίνος. "Ύ
στερα, δ Παντοδύναμος, πήρε ένα 
βέλος κι’ έφνιασε μ’ αύτδ, τδ άτι 
τής ερήμου, τδ φτεροπόδαρο, μέ τήν 
περίσσια ομορφιά, τήν άφταστη τή 
χάρη. Σκόρπισε δ Οίχτίρμωνας τδ 
χρυσάφι του στόν ούρανδ καί γεν
νηθήκανε τ’ άστέρια, νά τά θωρεί 
δ Άραβας σάν πέφτει νά ξαποστά
σει, τ’ Απόβραδο, στή σκηνή του 
μπροστά, βαλαντωμένος άπδ τδν ή
λιο τδν καυτό πού δλημερίς τόν δέρ
νει, κι’ ή καρδιά του νά πλημμυρί
σει παρηγοριά, τ’ άχεΐλι ταυ νά χα
μογελάσει... Κι’ είπε δ Θεός τοΰ 
Μπεντουβίνου: «Τδ τουρμπάνι σου 
θά είναι ή κορώνα σου —- ή σκη
νή σου, τό σεράγι πού θά κατοικής 
— τδ σπαθί σου, τ’ άπαρτο μουρά
γιο πού θά σέ φυλάξει άπό τούς 
οχτρούς σου — καί τά τραγούδια 
σου, αύτά θά είναι δ Νόμος σου δ 
Γραφτός!» Κι’ αλήθεια, τδ τραγού
δι κυβερνά τήν έρημο — κάθε ’Ά
ραβας καί ποιητής.
Άπδ τούς Μπεντουβίνους, μερικοί 
χτίσανε σπίτια άπδ πέτρα, στήσανε 
φρούρια ψι^λά, εγκατασταθήκανε σέ 
χωριά καί σέ πολιτείες, ζαύσανε άπό 
τήν καλλιέργεια τής γης, τή κτηνο
τροφία, τδ εμπόριο, — σάν έμποροι 
οί ’Άραβες ήτανε γνωστοί άπδ τόν 
καιρό τοΰ Ίώβ. Οί πιότεροι δμως 
άπδ αύτούς, συνεχίζανε τόν βίο τοΰ 
νομάδα, Ακούραστα πλανιόνταν, μα
ζί καί τά κοπάδια τους, στήν έρη
μο τήν χωρίς τελειωμό, πασκίζαν, 
κυνηγούσαν τδ πράσινο καί τό νε
ρό —- τή ζωή. ’Απόγονοι τοΰ Α
βραάμ καί τής Άγκαρ, γυιοί τοΰ 
Ισμαήλ, οί ’Άραβες έχουνε τά δια
κριτικά τής σημιτικής φυλής, τήν 
εξυπνάδα, τοϋ νοΰ τή σπίθα, τήν 
άγχίνοια, μά καί γνωρίσματα δικά 
τους Αποκλειστικά: ένστικτώδικα 
κομψοί κι’ ή κάθε μιά τους κίνηση 
χαριτωμένη, ίπποτικοί, τίμιοι στδ 
λόγο τους, γενναιόδωροι, Αγαπούνε 
μέ πάθος τή φιλοξενία ποΰ αγκα
λιάζει φίλους κι’ οχτρούς τδ ίδιο, 
πεθαίνουν γιά τήν ποίηση, λατρεύ
ουν τήν ελευθερία: τά γενναία παι
διά τής ερήμου, δέ σκύψανε ποτέ 
τδ υπερήφανο κεφάλι, δέ γνώρισαν 
ποτέ ζυγό σκλαβιάς—κι’ δ Χοσρόης 
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άκόμα, όταν έξεστράτευσε ενάντιά 
τής ΑΙγύπτου καί τήν κυρίεψε, δέν 
τόλμησε νά διαβεΐ τήν Αραβία, χω
ρίς νά ζητήσει, πρώτα, τήν άδεια 
άπδ τούς διάφορους Φύλαρχους. 
Οί γυιοί τής ερήμου, είχανε, πολ
λούς δχτρούς νά Αντιμετωπίσουνε 
κι’ άκόμα δυδ στοιχειά άμείλιχτα: 
τήν άμμο τήν Αστείρευτο καί τδ νε
ρό ποΰ πάντα λείπει. Γιά νά νική
σουν, ένοιωσαν πώς έπρεπε νά συν
τροφευτούν, νά ζήσουνε ομαδικά 
κι’ Αλληλέγγυα. ’Έτσι γινήκαν οί 
Φατριές κι’ οί Φυλές. "Οσο ή Φυλή 
πιό ’ισχυρή, γιά ή Φατρία, τόσο κι’ 
οί ελπίδες έπίζησης πιό πολλές: Α
λήθεια, ποιός θά τολμήσει ν’ Αγγί
ξει τόν Μπ'εντουβίνο δταν ξέρει 
πώς πίσω του στέκεται διαφεντεύ- 
τρα κι’ έκδικήτρια ολάκερη ή φυλή 
του; ’Άν είναι φτωχός καί θέλει νά 
παντρευτεί, οί σύντροφοί του θά 
τοΰ βροΰν τά λεφτά ποΰ χρειάζεται 
γιά νά πάρει τήν κόρη π’ Αγαπά 
-» aUio i3Q30g τ»κ UadX isXa λ» — 
νάγκη, οί σύντροφοί του θά τοΰ τά 
πληρώσουν γιά νά σταθεί τίμιος 
στδ λόγο του — αν πέσει αιχμάλω
τος, πάλι οί σύντροφοί του είναι ποΰ 
θά προσφέρουνε τά λύτρα γιά νά 
τόν ξεσκλαβώσουν. Σιγουριά λοο- 
πόν, θαλπωρή στούς κόλπους τής 
Φατρίας. ’Αλλοίμονο δμως στόν 
Μπ'εντουβίνο άν παράβαινε τδν Κώ
δικα Τιμής τής φυλής του, τάν ’Ά
γραφτο της Νόμο, μιά ήτανε ή 
ποινή του: «Διώξιμο — Θάνατος» 
δηλαδή.
Οί Φατρίες, Ανεξάρτητες όλότελα 
ή μία άπδ τήν άλλη, βρίσκονταν 
πάντα σχεδόν, σέ πόλεμο μεταξύ 
τους — γιά τήν πιό Ασήμαντη αι
τία δυδ Φυλές μπορούσαν νά άλλιη- 
λοσκοτώνουνται χρόνια καί χρόνια. 
’Εχουν νά λέν, δ Σεΐχης κάποιας 
Φυλής, ένα πρωί βγήκε μέ τ’ άλογό 
του καί τήν Ακολουθία του νά σερ
γιανίσει. Έκεΐ ποΰ πήγαινε, βλέπει 
μπροστά του, μές τούς θάμνους, έ
ναν κορυδαλό νά κάθεται καί νά ζε
σταίνει τ’ αύγά Του. Τρόμαξε τδ 
πουλί, έκανε νά πετάξει, δμως, πρό
λαβε δ Σεΐχης, τραβήχτηκε κι’ δλο 
συγκίνηση είπε: «Μή φοβάσαι, μι
κρέ κορτύαλέ, είσαι στήν προστασία 
μου κι’ εσύ καί τ’ αύγά σου — δέ 
θά πάθεις τίποτα — σοΰ δίνω τό 
λόγο μου!» Σέ καμμιά ώρα δμως, 
τά έφερε ή τύχη ή κακιά καί διά- 

βηκε άπό τδ μέρος τδ ίδιο Ακριβώς; 
δ Αρχηγός μιάς Φυλής άλλης — 
ανύποπτος, χωρίς κάν νά προσέξει, 
πέρασε πάνω άπό τοΰς θάμνους, 
τή φωλιά, πάτησε ή καμήλα του τ’ 
αύγά τοΰ καρυδαλοΰ καί πάνε. Γι’ 
αύτά τ’ αύγά, οί δυό φυλές μάχον
ταν εβδομήντα δλάκερα χρόνια».
Οί Μπετουβίνοι, είτε ποΰ ζοϋσαν 
σέ σκηνές, είτε σέ σπίτια, μιλούσανε 
μιά γλώσσα, τήν ίδια -— ή διάλεχτό 
τους μόνο άλλαζε. Νόμους δέν είχα
νε γραφτούς — κι’ δλους τοΰς κυ
βερνούσε δ ίδιος ’Άγραφος Νόμος: 
«'Τπακοή στόν αρχηγό, τδν Σεΐχη. 
’Αλληλεγγύη. Σκοπός τής ζονής ή 
τιμή κι’ ή δύναμη τής Φυλής».
Τδν Σεΐχη τόν διάλεγαν μαζί δ
λα τά μέλη τής Φατρίας, τό πιό συ
χνά άπό τήν εύγενέστερη οικογέ
νεια, δμως πρώτα εξέταζαν τίς Α
ρετές του. "Ενας βαθύς σεβασμός 
γιά τήν προσωπικότητα τοΰ ατό
μου, κι’ έχτίίμηση ορθή τής Αξίας 
του, είναι τά έξοχα χαρακτηριστικά 
τής εποχής αύτής.
Καμάρι τής Φυλής, πλούτος καί δύ
ναμή της, λογίζονταν τ’ άρσενικά 
παιδιά. Τά κορίτσια ήταν κατάρα, 
ή γέννησή τους, τιμωρία τ’ ουρα
νού. Κι' άν αύτή ή τιμωρία συνεχί
ζονταν, είχε ό ’Άραβας τδν τρόπο 
νά τήν αντιμετωπίσει: έθαβε τά 
θηλυκά παιδιά του ζωντανά — τό 
συμφωνούσε μέ τή γυναίκα του ά
πό τήν άρχή, πριν παντρευτεί άκό
μα... Ή γυναίκα βρίσκονταν στδ 
σκαλοπάτι τό πιό χαμηλό τής κοινό
τητας. Βέβαια, συναντούμε τά χρό
νια έκεΐνα ποιήτριες σπουδαίες σάν 
τήν Άλ. Κανσά, γυναίκες ρήτορες, 
συμβουλάτορες πραγματικά σοφές, 
γυναίκες μέ λιονταριού καρδιά ποΰ 
μάχες διευθύνανε δλάκερες, άλλά, 
αύτές είναι εξαίρεση καί βγαίνουνε 
αποκλειστικά άπό τήν αριστοκρατία. 
Ή γυναίκα τοΰ λαού, ή γυναίκα, 
γενικά, δέν είχε κανένα νόμιμο 
δικαίωμα, δέν κληρονομούσε, Αντί
θετα τήν κληρονομούσαν σάν κάποιο 
έπιπλο κι’ αύτή, ή ζωντανό. Ό άν
τρας παντρεύονταν δσες γυναίκες 
ήθελε, τίς έδιωχνε δταν τίς βαρυό- 
ταν, τίς ξανάπαιρνε άν είχε κέφι, 
μέ τήν ίδια εύκολία σά νά ήτανε 
πόρνες, δηλαδή. Άκόμα δ άντρας, 
μποροΰσε νά εκμεταλλευτεί τίς γυ
ναίκες τής οϊκογένειάς του, Αδερ
φές, θυγατέρες, συζύγους. Άν κα-
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νένας πατέρας για νά παντρέψει 
τήγ δμορφη κόρη του ζητούσε πολ
λά λεφτά, μαζεύουνταν δυό, τρεις, 
πέντε ή καί πιότεροι γαμπροί, πλή
ρωναν τήν τιμή, παίρνανε τή νύφη 
κι' δλοι μαζί ζούσανε, ειρηνικά, α
γαπημένα καί χωρίς παρεξήγηση 
καμμιά, ή ανακατωσούρα, ό καθένας 
τους είχε άπό ένα ραβδί άλλοιώτι- 
κο σέ σχέδιο καί, με τή σειρά, τό 
κάρφωνε στή σκηνή μπροστά κι’ έ
τσι οί άλλοι ξέραν καί δέν μπαί- 
ναν... ’Όργανο ήδονης, μέσο ανα
παραγωγής, κάρπωσης καί πλου
τισμού είχε καταντήσει ή γυναίκα 
τόν καιρό έκεΐνο, πού οί Μουσουλ
μάνοι τόν άποκαλούνε «Έλ Γκα- 
χλία», — ή έποχή τού Ζόφου. Κι’ οί 
άνθρωποι ολοένα παρασύρονταν, 
χαλαρωμένοι, έλεύθεροι, χωρίς κα
νένα χαλινάρι, φραγμό στά ένστικτά 
τους, χωρίς καμμιά καθοδήγηση ά
πό Κράτος, κοινωνία, θρησκεία — 
κι’ άφίνουνταν, βουλιάζαν δλοι καί 
πια βαθειά στήν παραλυσία, την 
κραιπάλη, τήν άνηθικότητα, τήν α
μαρτία. Τήν έποχή πού ^ιιΛάμε, 
τρεις είναι οί σπουδειότερες πόλειςό 
τής ’Αραβίας: Ή Τάϊφ, ή καταπρά- 
σινη μέ τίς άμέτρητες πηγές καί τά 
ρυάκια, τά περιβόλια. Έκεΐ οί άρ
χοντες κι’ οί πλούσιοι έμποροι περ
νούσαν τούς ζεστούς μήνες τού καλό 
καίριου. Ή δεύτερη, είναι ή Γιά- 
θριμπ, δροσερή κι’ αύτή καί μοσχο- 
βολημένη-χτίστηκε τό 1600 π.Χ. καί, 
ή πρώτη είναι ή Μέκκα., Τό μήρωπό 
της ξέσκεπο, μηδέ λουλούδι, μηδέ χορ 
τάρι τήν τυλίζει. Μονάχα τ’ άγρια 
βουνά της, αλυσίδα άπό τοπάζια καί 
ρουμπίνια, ζώνουνε ζηλιάρικα, α
γκαλιάζουνε σφιχτά τά λαγώνια της. 
'Ολόλευκη, γυμνή, ή Μέκκα καθρε
φτίζεται περήφανη καί λάγνα, στά 
ξανθά κύμματα τής άμμου. Μέκκα, 
ή «Μητέρα τών Πόλεων», δπως τήν 
φωνάζουν άπό πάντα οί ’Άραβες, 
«Βασίλισσα τής έρήμου» — άπό 
μπροστά τι^ς περνούν οί δρόμοι πού 
πάνε στήν Άβυσσηνία, τήν 'Τεμέ
νη, τό ’Ιράκ, τίς ’Ινδίες, καί οί 
στράτες πού ενώνουνε τούς τόπους 
αυτούς μέ τήν Μεσοποταμία, τή Συ
ρία, τά νησιά τής Μεσογείου, τήν 
Ευρώπη. Οί έβενοι, τά λιβάνια, τά 
μπαχαρικά, τ’ αρώματα, τά πολύτι
μα υφάσματα, τό άσήμι, τό χρυσά
φι, τά μαργαριτάρια, δλοι οί θη
σαυροί καί τά θάμματα τής Ανατο
λής, ξεχύνουνταν στή Δύση, διά μέ

σου τής Μέκκας.
"Ομως ή Μέκκα δεν ήταν μοναχά ή 
εμπορική Μητρόπολη τής ’Αραβίας, 
άλλά καί, πάνω άπ’ δλα, τό Θρη
σκευτικό καί Πνευματικό της Κέν
τρο —- γιατί, στή Μέκκα βρίσκεται 
ή «Κάαμπα», ό ιερός ναός πού τόν 
άναφέρει ό Διόδωρος ό Σικελιώ- 
της, κι’ ή παράδοση λέει πώς τόν 
έχτισε ό ’Αβραάμ, γιά τή λατρεία 
τού Θεού τού ’Αληθινού. ’Απόγονοι 
τού ’Αβραάμ, οί "Αραβες ξεκινήσα
νε σάν μονοθεϊστές, άλλά, μέ τό κύ
λισμα τοΰ χρόνου, ξέφτισε ή πίστη 
τους καί τώρα, στόν VI μ.Χ. αιώνα, 
γύρω άπό τόν ένα Θεό, είχαν φυ
τρώσει θεοί άλλοι, πλήθος. Βασί
λευε ή πιό χοντροκομμένη καί πρω
τόγονη μορφή τής ειδωλολατρίας 
καί τής δεισιδαιμονίας, λατρεύανε 
καί κούτσουρα, καί πέτρες. Πλάι 
στούς είδωλολάτρες είχε καί Σαβ- 
βαίους άστρολάτρες, μάγους πυρο
λάτρες. πολλούς ’Ιουδαίους καί πολ
λούς χριστιανούς. Ό Χριστιανι
σμός κι" ό ’Ιουδαϊσμός, είναι γεγο- 
ν ός δτι μέ τίς μονοθεϊστικές τους I- 
δ^ες, τώρα στά 570 μ.Χ., άρχίσανε 
νά έπιδρούνε βαθειά — τό ίδιο κι’ 
ή ’Ινδική έσωτερική διδασκαλία πι
στεύω — ταράζανε τίς καρδιές καί 
τί] σκέψη — άπόδειξεν ή κίνηση 
των Χνιέρ, ’Αγνών δπως τούς ο
νομάζουν — κίνηση ανεπαίσθητη 
μά σταθερή καί πού στρέφονταν 
πρός τήν πατροπαράδοτη θρησκεία 
τοΰ ’Αβραάμ, τή λατρεία τοΰ ’Α
ληθινού Θεού, τοΰ "Ενα. Στό με
ταξύ, ή Κάαμπα, ό 'Ιερός Ναός, 
κατάντησε τό πάνθεον μιάς ’Αρα
βικής είδτολαλατρείας, ένα Τέμπλο μέ 
πάνω άπό 360 είδωλα, τόπος λα
τρείας, τόπος οργίων κι’ δ βωμός 
της βάφονταν καί μ’ αίμα ανθρώ
πινο άκόμα. Άπό καιρό άμνημόνευ- 
το, δλοι οί κάτοικοι τής ’Αραβίας, 
ανεξάρτητα ή καταγωγή τους κι’ 
ή θρησκεία — κι’ οί Εβραίοι, κι’ 
οί Χριστιανοί, τρέχανε κάθε χρόνο 
νά προσκυνήσουν τόν Ιερό Ναό. 
Τρεις μήνες κάθε χρόνο, ήτανε κα
θιερωμένοι γιά τό προσκύνημα ■—· 
σταματούσε κάθε εχθροπραξία — 
καί τό κυνήγι άκόμα άπαγορεύον- 
ταν — καί πιά, οί στόλοι τής έρή
μου, τά καραβάνια, κοπάδια κουβα
λούσαν τούς προσκυνητάδες, τούς 
έμπορους, τούς ποιητές, τά παλλη- 
κάρια, τούς λεβέντες στό πανηγύρι 
τής Μέκκας. "Ενα μήνα χαρά καί 

γλέντι, γιορτές κι*  άγώνες πρόσ- 
φερε ή Μέκκα στούς επισκέπτες 
της -— άγώνες γιά τόν πιό άξιο 
πολεμιστή, άγώνες γιά τόν πιό ά
ξιο ποιητή: δ Λόγος, πιστεύανε οί 
’Άραβες ήτανε «μαγικός» κι’ δποι- 
ος γίνονταν άφέντης τού Λόγου ά- 
παχτοΰσε δύναμι πού ξεπερνοΰσε 
καί τού πιό γενναίου πολεμιστή. 
Πολύ λίγοι άπό τούς ’Άραβες γνώ
ριζαν γράμματα, αλήθεια δμως ό
λοι τους ξέραν νά μιλήσουν όμορ
φα καί ορθά καί νά άπολαύσουν 
μιά συζήτηση, ένα ποιήμα. Δόξα 
στόν ποιητή πού θά έλεγε τό καλύ
τερο ποίημα καί θά νικούσε — τ’ ό
νομά του γραμμένο μέ χρυσά γράμ
ματα πάνω σέ μαύρο δλομέταξο πα
νί, καθώς καί τό ποιήμά του, στό
λιζε τήν είσοδο τής Κάαμπα. Τιμή 
στή φυλή του, μεγαλείο — ένοιωθε 
πανίσχυρη, άφοΰ δ άφέντης τοΰ 
«Μάγου Λόγου» ήταν δικός της! 
Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλα ή
ταν τά πολιτικά κι’ οικονομικά οφέ
λη τής Μέκκας άπό τήν Κάαμπα 
καί τί ισχύ καί πλούτο είχε ή Φυ
λή πού διεύθυνε τήν πόλη καί βα- 
στούσε στά χέρια της τά κλειδιά 
τοΰ 'Ιερού Ναού. Αύτή ή Φυλή, ά
πό τόν V μ.Χ. αιώνα, εΐναι οί Κο- 
ρές, κι’ άρχηγός τους, τώρα στό 
57Q, ό Άμπτέλ Μουττάλιμπ τής οι
κογένειας τών Χασίμ — παππούς 
τοΰ Μωάμεθ άπό τόν πατέρα του.
Ανέβαινε ή Μέκκα στά πλούτη καί 

στή δύναμη κι’ οί γυιοί τής έρήμου, 
χωρίς νά τό πραγματοποιούν, άρ
χισαν νά γίνουνται σκλάβοι τής οι
κονομικής τους ανάπτυξης. Καί, τό 
χειρότερο, άλλαζαν οί οικονομικοί 
δραι τής ζωής, τό κοινωνικό δμως 
σύστημα έμενε τό ίδιο — βέβαια ή 
Φυλετική άλληλεγγύη είχε πάντα 
τήν ισχύ της, δμως ό ατομικισμός 
ανεπαίσθητα άρχισε νά ριζώνει.
Ετσι, χωρίς νά γίνεται καμμιά 

προσπάθεια νά ρυθμισθεΐ ή ηθική, 
ή πνευματική, ή θρησκευτική συμ
περιφορά σύμφωνα μέ τή νέα συν
είδηση πού χάλκευαν οί καινούργι
ες συνθήκες τής ζωής, βάδιζε ή 
Μέκκα γιά μιά κοινωνία άπό θύτες 
καί θύματα. Κιόλας, οί χήρες, τά 
ορφανά, τά άδύναμα μέλη τής κοι- 
νότητας, οί φτωχοί, ύποφέρανε ά
πό τή νέα τάξη πραγμάτων — γι’ 
αύτό κι’ οί πρώτοι πού πιστέψανε 
στόν Μωάμεθ, ήτανε άνάμεσα άπό 

αυτούς. Κι’ οί ποιητές άκόμα, πού 
προορισμός τους ήταν καί δουλειά 
τους νά έκφράζουν τήν πιστή γνώ
μη καί νά τήν διευθύνουν, κι’ αυ
τοί εξευτελίζονταν γιά νά κολακέ
ψουνε τούς πλούσιους πάτρωνες 
τους, τούς εμπόρους.
"Ετσι ήταν τά πνεύματα καί τά 
πράγματα στήν ’Αραβία — καί τό 
κλίμα της τό δημιουργούσαν άπό 
τή μιά ή Ίσμαϊλική παράδοση μα
ζί κι’ ό θρύλος, ή λατρεία τής Κά
αμπα πού, κρατώντας γερά αιχμά
λωτο τόν Αραβικό νοΰ, καί τήν ψυ
χή, κρατούσαν στήν πραγματικότη
τα δλη τήν Αραβία ενωμένη — ύ
στερα, τό ρεύμα τοΰ Μονοθεϊσμού 
πού υπόκωφα κυλούσε κάτω άπό 
τόν πολυθεϊσμό καί τή δεισιδαιμο
νία — τέλος ή κοινωνική άνεπάο- 
κεια, συνέπεια τής τρομερής άντί- 
θεσης μεταξύ κοινωνικών θεσμών 
καί τής οικονομικής έξέλιξης τής 
Μέκκας, ή πάλη μεταξύ ηθικής ύ- 
πόστασης τού άτόμου καί τής υλι
στικής πραγματικότητας — δλα 
αύτά ήτανε στόν άγέρα, συμπυκνώ
νονταν, κι’ δλα έπιδράσανε ούσία- 
στικά στή διαμόρφωση τού Μωά
μεθ καί τού περιβάλλοντος πού θά 
ρίζωνε ή ’Αποστολή του.

ΙΦΙΑΝ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΘΕΤΩΜΕ στή Θέση αύτή με- 
τικές άκόμα πληροφορίες σχετικές 

μέ τό Θέμα Καβάφη καί τόν 
ίδιο, πολύτιμες γιά τούς μελετητές 
του κϊ ενδιαφέρουσες γιά τόν κάθε ά- 
ναγνώστη καί θαυμαστή του:

— Πρώτη παρουσίασις τοΰ Ποιητή έκα
με ατά «Παναθήναια· τοΰ 
Κιμ. Μιχαηλίδη, ό Γρηγ. Ιενόπουλος 
σέ τεύχος τοϋ 1904, μ’ ένα χαριτω
μένο πορτραϊτο, πού τόν σκιαγραφού
σε χαρακτηριστικά.
— Ακολούθησαν άρθρα, μελετήματα, 
διαλέξεις άπό τόν Τ. Αγρα, "Αλκή 
Θρύλο, Γρ. ϊενόπουλο κ.ά., ώς που 
στά 1924 έβγαλε τό μεγάλο πανηγυρι
κό της φύλλο ή «Νέα Τέχνη» 
πού τόν έπέβαλλε καί ή ομάδα της τόν 
προπαγάνδισε έκτοτε άσυγκράτητα γιά 
τήν προβολή καί τήν πλήρη αναγνώρι
σή του. 48 κρίσεις τών κορυφαίων τοΰ 
Πνεύματος έδημοσιεύθηκαν σ' αύτό κα! 
παρουσιάστηκε ό ποιητής μέ βιογραφι- 
κά, άνέκδοτα, ποιήματα καί πλήθος άλ
λων στοιχείων.
— "Οταν ό Καβάφης Ζοΰσε, έγραψαν 
γιά τό έργο του, πού τούς προκάλεσε

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ, ΜΑΙΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ

μιά ιδιαίτερη έντύπωση, οί έΕής, — 
καί τά κείμενα τούτα παραμένουν χα
ρακτηριστικά, καί βοηθήματα, ώς σήμε
ρα: έπικριτική μελέτη (Κάιρο 1912) 
γιά τό έργο του, ό Ροβέρτος Κόμπος 
(πού όπως πιστοποιήθηκε, ήταν ψευ
δώνυμο πού χρησιμοποίησε γιά νά μήν 
άποδειχθεί φανερά, ό Π. Μ ά · 
γ ν η ς). Επίσης, βιβλία, μελέτες, 
δοκίμια, έντυπώσεις κ.ά. οί Μιχ. Πε- 
ρίδης (1915), Πόλυς Μοδινός, Γ. Βρ;.- 
οιμιτΖάκης (1917, 1923, 1926), Αθ. 
Πολίτης (1927), Τϊμος Μαλάνος, Γλ. 
Αλιθέρσης, Δ. Ζαχαριάδης, Ν. Σαν

τορινιάς, κ.ά. καί ό Λουκάς Χρηστο- 
φίδης κατακριτικά, — θέση πού κρα
τεί, μαΖί μέ μερικούς άκόμα Αθηναί
ους, ώς σήμερα.
— Μετά τό θάνατο τοΰ Καβάφη, ή 
κριτική καί ή ιστοριογραφία ξεσπάθω
σαν, πάνοπλα. "Ετσι είδαν τό φώς τής 
δημοσιότητας βιβλία, μελέτες, άρθρα 
κ. α. έπαινετικά βασικά άλλά καί με
ρικά κατακριτικά, άπό τούς: Τίμο 
Μαλάνο (πού παραμένει καί τό καλύ
τερο) : «Κ. Π. Καβάφης — ό Αν
θρωπος καί τό έργο του» 1933, Μιχ. 
Περίδη «Ό ποιητής Κ. Π. Καβάφης» 
(ένδιαφέρουσα μελέτη, μ ' άγνωστα 
κείμενα καί στοιχεία) 1947, Γλ. Άλι- 

Τό γραφείο του Καβάφη (έΕετέθη ατήν ειδική "Εκθεση τών ένθυμίων τοΰ 
Ποιητή στό «Πρακτ. Πνευμ. Συνεργασίας»).

θέρση «Τό πρόβλημα Καβάφη» (κυρίως 
• ναντίον τών Καβαφικών) 1934, ού- 
τά άπό τά πρώτα μετά θάνατον χρόνια. 
Καί ακολούθησαν έπειτα τά βιβλία πολ
λών, όπως τών Στρατή Τσίρκα, Μιχ. Πε· 
ράνθη, Γ. Σαββίδη, ή βιβλιογραφία Γ. 
Κατοίμπαλη περί Καβάφη, οί έκδόσεις 
τών «'Απάντων» τοΰ «’Ικάρου» ή τε
λευταία τών όποιων πολυτελής καί μέ 
τήν σπάνια καί τόσον αισθητική εικονο
γράφηση τοΰ Ζωγράφου Ν. Χατζηκυ
ριάκου — Γκίκα.

— Ας σημειωθεί ότι άμέσως, μετά 
τό θάνατο τού Ποιητή έδώ στήν 'Αθήνα 
κυκλοφόρησαν (1935) γιά πρώτη φορά 
τά καβαφικά "Απαντα μέ τόν τίτλο 
«Ποιήματα» σέ πολυτελεστάτη φορ- 
φή καί σέ 3 έκδόσεις. Τήν παρουσίασή 
των έπιμελήθηκε ή μυημένη στό Κα
βαφικό έργο Ρίκα Σεγκο
πούλου μέ τόν Ζωγράφο Τάκη 
Καλμοΰχο καί περιείχαν τά ποιήματα 
πού ό Καβάφης μόνον είχεν εγκρίνει 
έπί Ζωής, καί μέ τή σειρά πού τούτος 
είχε καθορίσει. (Σήμερα οί έκδόσεις 
τών ά π ά ν τ ω ν έχουν, όλα τα 

γνωστά του ποιήματα και όσα άκόμα 
φέρωνται ώς δικά του, — κΓ άπό τον 
ίδιο όποκηρυγμένα).
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ι ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ KAI ΚΑΘΕΤΙ»

ΠΟΛΛΕΣ καί εφέτος οί μεγάλες επέ
τειοι γιά γεγονότα καί συμβάντα 

μέσα στήν έκατονταετία πού μάς πέ
ρασε καί τά όποια έτοιμάΖονται νά έ- 
ορτάσουν, ή έώρτασαν στό Πολιτισμέ
νο Κόσμο, οί οπαδοί καί οί πιστοί τών 
προόδων τής Τέχνης, τών 'Επιστημών 
καί τών Γραμμάτων. Καί φαίνε
ται πώς έφέτος είναι περισ
σότερα καί πιό άΕιόλογα. "Ετσι ε
τοιμάζεται στό Παρίσι, καί φυσικά καί 
σέ πολλές άλλες πρωτεύουσες ή 100 
ετία άπό τή γέννηση τοϋ Αλεξάνδρου 
Δουμά ■ πατέρα, πού τόσα προσέφερε 
στήν παγκόσμια Λογοτεχνία, καί τόσο 
τίμησε τό Μυθιστόρημα καί τά Γράμμα
τα τής πατρίδας του. Καί γιά τήν πλή
ρη παρουσίαση τής είδησης οφείλουμε 
νά ποϋμε, ότι, όχι μόνον πολλοί άπό 
τούς νέους, καί τούς νεώτερους τής 
Εύρώπης, άλλά άκόμα καί τής πατρί
δας του, τής Γαλλίας, δέν τόν άναγνω- 
ρίΖουν, όπως καί τόν Ούγκώ, καί τούς 
άρνοϋνται κάθε τιμή άνώτερη. Τό πιό 
νωπό παράδειγμα ό Εϋγένιος Ίονέσκο 
Γάλλος θεατρικός συγγραφέας καί νεο
φώτιστος ακαδημαϊκός σέ πρές-κόνφε- 
ρανς πού τού Ιόργάνωσεν έκδοτης του 
οτή ΒραΖιλία — στό Ρίο Ίανέϊρο — 
μεθυσμένος άπό τίς θεατρικές του έπι- 
τυχίες κι’ άπό τό πλήθος τών... πα
ράλογων θαυμαστών καί εκτιμητών του. 
— έχει κι' έδώ σωρό... — φώναΕεν 
έναντίον όλων καί τούς κατήγγειλε γιά 
...θεατράνθρωπους, πού περίμεναν μι
σόν αιώνα γιά νά έπιτύχουν καί ν' άνα- 
δειχθοΰν. Χτύπησε τόν Κλωντέλ, κΓ 
άλλους καί γιά τόν Βίκτωρα Ούγκώ, 
χωρίς ντροπή καί συγκράτηση, τόν εί
πε «γελοίο»I

ΔΕΚΑ χρόνιο τώρα ή Αττική Γή κα
λύπτει φιλόστοργα τόν νεκρό τοΰ 

καθηγητού άρχαιολόγου, τεχνικρίτου, 
καί ρεγάλου έπιστήμονος στό είδος του, 
Δη μ. Εύαγγελίδη. Καί πρό 
ολίγων μηνών ό θάνατος έπήρε καί τή 
ούΖυγό του μετά πολυετή βαρεία άσ- 
θένεια. Είχε Εεχασθεϊ άραγε ό μεγάλος 
αύτός πνευματικός παράγων τοϋ τό
που, πού μόλις τίς ήμέρες αύτές (24 

5.70) θυμήθηκε ό Σύλλογος τών Ίωαν- 
νίνων « Αρχαία Δωδώνη» γιά νά τιμή- 
ση; Καί βέβαια όχι, γιατί τό έργο τοϋ 
έΕαιρέτου αύτοΰ δημιουργό μένει ώς 
μνημείον, καί ώς κειμήλιον. Οί άρχαι- 
ολογικές του έργασίες γιά τήν πλήρη 
άποκάλυψη τοΰ Θεάτρου καί τοΰ Μαν
τείου τής Δωδώνης, ή καθηγεσία του 
στό Πανεπιστήμιο τής Θεσσαλονίκης, 
τά βιβλία του, ή θητεία του ώς πρόεδρος 
καί διευθυντής τής «Εθνικής Πινακο
θήκης» ή άλλη θητεία του ώς τεχνοκρι- 
τικός αύτά τά τόσα θαυμαστά δημιουρ
γήματα τής Ζωής του, πώς νά τόν 
άφίσουν στή Λήθη, καί πώς οί θαυμα
στοί τοΰ έργου του νά τόν λησμονήσουν]

ΥΣΤΕΡΑ άπό άλλεπάλληλες άναβο- 
λές, ιδού, τέλος, τ’ άποκαλυπτήρια 

τής προτομής τοΰ άειμνήστου Δ ι ο ν. 
Κ ο κ κ ί ν ο υ πού έγιναν τό μεση
μέρι τής 17 Μαΐου, στόν Πύργο. Ε
νώπιον πλήθους τής πόλεως, άλλά καί 
Εένων, έπισκεπτών, πολλοί άπό τούς 
όποιους ήσαν 'Αθηναίοι καί θυμήθηκαν 
μέ πολλή συγκίνηση, κΓ άγάπη, τό έπι- 
φανές τέκνον τής Ηλείας πού τόσο τήν 
τίμησε καί τήν λάμπρυνε μέ τό έργο 
του, ένα έργο ιστορικού, άνωτάτης βα
θμολογίας καί λογοτέχνου, ομοίως. Ή 
προτομή άφοΰ διαδοχικώς άρχισε άπό 
απόδημο γλύπτη( ό όποιος δέν τήν ε
πέτυχε, πέρασε στά χέρια τοΰ Νίκου 
Περαντινοΰ, ό όποιος καί τελικά τήν 
άπέδωσε περίφημα. Πολλοί δεσμοί συν
δέουν τά περισσότερα μέλη τής όμά- 
δος τών «ΌριΖόντων» μαΖί μέ τόν έκ- 
λιπόντα, διότι, σεμνός καί άπέριττος 
όπως ήταν, ούχναΖε ταχτικά σέ συγ
κεντρώσεις νέων λογοτεχνών καί καλ
λιτεχνών καί έπεσκέπτετο τακτικά έκ- 
θέσεις καί έργαστήρια, μιά καί πολύ 
διάστημα τής Ζωής του τό εΐχε άφιε- 
ρώσει γιά τεχνοκριτική καί κατά τήν 
ομολογία τών παλαιοτέρων καλλιτε
χνών μας, αύτός, ό Ζαχ. Παπαντωνίου 
καί ό Δημ. Εύαγγελίδης — άείμνηοτοι 
σήμερα καί οί τρεις — ήσαν οί πρώτοι 
διδάΕαντες τήν τέχνη τοΰ 
κριτικού, σ' αύτό τό είδος καί σ' αύ
τόν τόν άνώριμο, τότε, τόπο. ’Άς είναι 

τό χώμα πού τόν σκέπασε έλαφρό κα) 
ή μνήμη του άς είναι, έπίσης, αιώ
νια. Καί άς έπαληθέψουν οί ύποσχέ- 
σεις του, πού μάς έδιδε συχνά, ότι ή 
Πινακοθήκη του — μιά συλλογή 200 
περίπου σπουδαίων πινάκων, πού έσκέ- 
παΖαν τούς τοίχους τοΰ σπιτιοΰ του 
άπό πάνω ώς κάτω, στήν όδό Κάδρου 
5 —θά μείνει έσαεί, μνημείο τοΰ τόπου 
γιά νά τόν θυμούμαστε, άφισμένο στήν 
Αθήνα, γιά νά τήν λαμπρύνει καί νά τήν 
ομορφαίνει περισσότερο καί μέ τά έρ
γα Τέχνης κοντά στις φυσικές της ο
μορφιές — κατά τ' άκριβή λεγόμενό 
του. Σήμερα, τρία χρόνια μετά τόν 
θάνατό του (1885 — 1967) οί φίλοι 

του, εκείνοι πού τόν γνώρισαν στενά, 
τόν άναΖητοϋν καί τόν σκέπτωνται γιατί 
ή έλλειψίς του είναι αισθητή, τόσο γι
ατί στςν κόσμο πού Ζοΰσε ήταν άπό 
τούς λίγους, τούς μοναδικούς καί τούς 
καλλύτερους καί ώς ιστορικός καί ώς 
λογοτέχνης, όσο καί γιά τό ήθος του 
καί τόν χαρακτήρα του, —έμπλεος, τι
μιότητας, αγάπης καί ειλικρίνειας...

ΕΚΑΤΟ χρόνια μάς θυμίΖει πώς πέ
ρασαν άπ' τή γέννηση τοΰ άλησμο- 

νήτου Μικρασιάτου γλωσσολόγου καί 
λογοτέχνου Μένου Φ ι λ ή ν - 
τ α ( Μενέλαος Φιλανθίδης, 1870 — 
1970, γεννημένος στήν Άρτάκη τής 
ΚυΖίκου, πού τήν άνέστησαν οί συμπα
τριώτες του, πρόσφυγες στήν Εύβοια 
μέ τήν Νέαν Αρτάκη) όκ. 
'Ιωάν. Αν. Παπαβασιλείου —«Βήμα» 5 
Ιουνίου— καί άναφέρει τά έΕής ένδια- 

φέροντα, πού τ' άναδημοσιεύωμε για
τί είναι σάν μνημόσυνο στήν άνάμνηση 
τοδ σπουδαίου αύτοΰ γλωσσολόγου μας 
πού τόσο γρήγορα καί εύκολα Εεχά- 
στηκε. Τόν Φιλήντα τό παληό περιβάλ
λον τοϋ «Π.Π.Σ.» τόν θυμάται τόσον 
έντονα καί άδρά γιατί ύπήρΕε ενδιαφέ
ρουσα φυσιογνωμία τής έποχής καί τύ
πος. (Στά γραφεία τοϋ πρακτορείου, πού 
άναφέραμε ύπάρχει άνέκδοτο πορτραϊ- 
το του καμωμένο άπό τό χρωστήρα τοΰ 
φίλου του καί μεγάλου καλλιτέχνη Φώ
τη Κόντογλου).

Γράφει, ό έπιοτολογράφος λοιπόν 
γιά τόν > Μενέλαο Φιλανθίδη —Μένο 
Φιλήντα, πού άπέθανε στά 1934, στό 
συνοικισμό Ν. Ιωνίας πού έμενε:

■—Τόν ένθυμοδμχι τώρα τό Μένο Φιλήν- 
τα, τόν δξιο δνθρωπο, έκπαιδευτικδ, 
γλωσσολόγο, λογοτέχνη καί ποιητή, τόν 
πολύστροφο πνευματικόν δνθρωπο, πδν- 
τα χαρούμενου, μέ ζηλευτή εύκινησία 

στή σκέψη, στή διάθεση, στό πνεύμα 
’Αληθινή απόλαυση δ λόγος του καί δ 
στοχασμός του αστραφτερός. Ή καλωσό- 
νη του παροιμιώδης καί τό πάθος του γιά 
τήν εθνική μας, τή Δημοτική μας γλώσ
σα άσίγαστο. Στό πνευματικό ξεσηκωμό 
τού Έθνους γιά τήν έπικράτηση τής λαϊ
κής μας γλώσσας — τόν ξεσηκωμό πού 
μέ τήν περίφημη αγόρευσή του σωστά καί 
λαγαρά τόν έτοποθέτησε στήν έθνική μας 
ιστορία δ Λορέντζος Μαβίλης στή Βουλή 
τών Ελλήνων τό 1911 — δ Μένος Φι- 
λήντας ανυπολόγιστες προσέφερε πνευ
ματικές ύπηρεσίες. Κρατώντας σταθερά 
σάν "Ελληνας δάσκαλος τήν έθνική του 
πίστη άποδύθηκε στόν ιερόν αγώνα ό
λων τών πνευματικών άνθρώπων γιά τήν 
έθνική μας πνευματική αναγέννηση. Μέ 
τά λόγια καί μέ τήν πέννα δψώθηκε σέ 
κορυφαίο μαχητή τοΰ δημοτικισμού, τής 
ώραίας δηλαδή εθνικής ιδέας πού τήν 
εΐχεν ήδη, πολύ πρίν, καλλιεργήσει 5 
μεγάλος διδάσκαλος τοΰ γένους, δ ’Α
δαμάντιος Κοραής, πού τήν είχε κάμει 
αργότερα ποίηση κοί δμορφιά δ έθνικός 
μας ποιητής, δ Διονύσιος Σολωμός καί 
πού τέλος μέ τό «ταξίδι» του δ Γιάννης 
Φ'υχάρης (1888) τήν προέδαλε ώς παν
εθνικόν αϊτημα.
Καί στάθηκε αλύγιστος πλάι στούς τό
σους διαλεχτούς αγωνιστές τής πνευ
ματικής μας αναγέννησης δπως δ ’Αλέ
ξανδρος Πάλλης, δ Μανώλης Τριανταφυλ- 
λϋδης, δ Έλισσαϊος Γιαννίδης, δ Κω- 
άτής Παλαμας, δ Γεώργιος Δροσίνης, 
δ ’Ιωάννης Γρυπάρης, δ Παναγής Λορεν- 
τζατος, δ Κώστας Καρθαΐος καί τόσοι 
άλλοι.
Ό Μένος Φιλήντας καί ώς έκπαιιδευ- 
τικός καί ώς γλωσσολόγος καί ώς ποιη
τής ύπήρξεν ένας έξαίρετος πνευματι
κός άνθρωπος, πρό παντός υπήρξε ένας 
άγνός "Ελληνας πατριώτης. ’Αξίζει νά 
τόν ένθυμηθοΰν τώρα πού κλείνουν έκα- 
τό χρόνια άπδ τήν γέννησή του, οί άρ- 
μοδιώτεροι εμού πνευματικοί άνθρωποι 
τής έποχής μας. Διότι είναι, δ Μένος 
φιλήντας, μία σημαντική καί ώραία 
πνευματική μορφή τής νεοελληνικής 
μας γραμματείας».

ΗΕΚΘΕΣΙΣ πού εγκαινιάστηκε πρό ή- 
ρών (28 Μαίου) στόν Πειραιά, άπό 

τήν έκεϊ «Ναυτιλιακή Λέ
σχη» γιά νά παρουσιάσει γιά 
πρώτη φορά καί ομαδικά, "Ελληνες 
καλλιτέχνες μέ έργα τους γύρω στό 
θέμα: «Ή Θάλασσα καί ό Κόσμος 
της», μάς φέρνει στή μνήμη τίς μακά
ριες έκεϊνες έκθέσεις πού έκαμαν 

άλλοτε στόν Πειραιά, γιά νά παρουσιά
σουν θαλασσογραφίες τό καλοκαίρι 
καί στήν έποχή τής «'Έ β δ ο |μ ά - 
δος τής Θάλασσα ς.» Δέν 
ήσαν βέβαια καλές οί έκθέσεις έκεϊ

νες, γιατί ήσαν περισσότερο συγκεν
τρώσεις έργων φίλων, παρά καλλιτε
χνών. ΚΓ ίάν ύπήρχαν κάθε χρόνο καί 
10ή 15 πραγματικοί καλλιτέχνες πού 
μετείχαν, οί άλλοι — τριάντα ή σαράν

τα μέ πληθύν έργων — ήσαν άνίδεοι 
Τέχνης |<αί έρασιτέχνες τοΰ χρωστή
ρα. Δέν είναι, βέβαια, τό ίδιο, στήν 
νέα πειραιώτικη έκδήλωση πού τήν πα- 
τρωνάρουν οί έφοπλισταί καί οί άλλοι, 
οί περί τά ναυτιλιακά προσκείμενοι καί 
έρωτοτροποΰντες μέ τίς Τέχνες, άλ

λά... βραδυπορούντες πρός αύτάς. Τό 
γεγονός είναι ότι ή έκθεση αύτή, δέν 
πρέπει νά κλείσει (20 Ιουνίου) ανευ 
πωλήσεων. Καί όχι πωλήσεων άπό πε
ραστικούς ή φιλοτέχνους άλλά άπό τα 
ίδια τά μέλη της — έφοπλιστάς, ναυτι

λιακούς παράγοντας κλπ.. Γιατί, έτσι 
τότε θά γίνει πιστευτό καί θά διαπι
στωθεί ότι ή Έκθεση δέν έγινε άπό 
σνομπισμό καί στό βρόντο, άλλά γιατί 
τά μέλη της —θαλασσινοί, ναυτίλλοι 
κ.ά. — πιστεύουν πραγματικά στό στοι
χείο πού τούς δίνει άκμή καί πλού- 
τη κΓ όχι τή θεωρούν μέσο μοναδικού 

των χρηματισμοΰ κΓ όχι καί τής εύτυ- 
χίας τών άλλων, πού δούλεψαν σκληρά 
καί περισσότερο γιά νά τήν προβάλλουν 
καί νά τήν προπαγανδίσουν άπτά, στό 
μεγάλο κοινό τών έπισκεπτών, τών θαυ
μαστών καί τών άληθινών της φίλων...
Εμπρός λοιπόν: άς πραγματοποιηθεί 

κΓ ας γίνει θέσις ό λιγόλογος πρόλο
γος τοΰ τριπτύχου προγράμματος γιά 
νά καταλάβουν καί οί καλλιτέχνες πώς 

όχι μόνον ό Σταύρος Νιάρχος, έχει 
στά μέγαρά του Ζωγραφικά καί γλυπτι
κά έργα καί ή Πινακοθήκη, μετά τοΰ 
Μουσείου ΆλεΕ. Σούτσου, άλλά θέ
λουν νά έχουν, καί τό Ζητούν έπίμονα 
μ' αύτή τους τή χειρονομία καί οί Έλ
ληνες έφοπλιστές, τόσο τής Αθήνας, 
όσο καί οί άλλοι πού έχουν τίς κατοι

κίες τους καί τά ιδιόκτητα μέγαρα καί 
διαμερίσματά τους στή Ν. Ύόρκη, τό 
Λονδίνο, στόν Καναδά, στήν Ελβετία 
τάς Οίνούσσας καί άλλαχοΰ. Οί Έλλη
νες καλλιτέχνες όλων τών ειδών τής 
δημιουργίας —Ζωγραφική γλυπτική, χα
ρακτική, κεραμεικά κλπ. — είναι κΓ 

αύτοί Πικασσό, Νταλί, Γκρέκο, Ρουσ- 
σώ, Μπράκ, Γκωγκέν καί στέκονται ώς 

δημιουργοί τής έλληνικής προόδου, 
πλάϊ σ' όλα τ' άλλα προσοδοφόρα καί 
πλουτοφόρα έπαγγέλματα. 'Αλλά είναι 
άκόμα καινούργιοι στό είδος, τό είδος 
είναι άκατανόητο ακόμα στούς πολλούς 
καί τούς χρειάΖεται κάποια βοήθεια 
καί προστασία...

ΚΙ' ΕΠΕΙΔΗ ό λόγος γιά Θ ά λ α σ- 
σ α Ναυτική 'Εβδομάδα, κλπ., λί

γα λόγια άκόμα χρειάζονται γιά τό 
δεύτερο σκέλος τής... ιστορίας, τήν
Ναυτική Εβδομάδα, πού σέ λίγο θ' 

άρχίσει, κΓ έχει πάντα ένα πρόγραμ
μα πρόχειρο, σχολαστικό καί καθόλου 
έπαγωγό καί προπαγανδιστικό μέ τά 
μέσα πού πρέπει. Πού είναι οί άληθι- 
νοί, οί πραγματικοί κήρυκες καί ομιλη
τές τών θεμάτων τής Έβδομάδος τού

της; Πώς δέν γίνεται μιά καλή ρπιλο- 
γή πνευματικών άνθρώπων καί έπιστη- 
μόνων γιά τό κήρυγμα καί τή διαφή- 
μηση τοΰ θέματος τίς ήμέρες τούτες; 

Έπιστρατεύωνται τιτλούχοι καί έπισκε- 
πτηριοΰχοι νεκροί... κλινικώς, γιά γά 
μιλήσουν καί νά προπαγανδίσουν γιά 
τό Ζωντανότερο έλληνικό πράγμα τή 
Θάλασσα. ΚΓ άλλοι, άπληροφόρητοι 
καθ' ολοκληρίαν καί Εένοι πρός τά 
πράγματι-:, άλλά καπάτσοι καί ήμέτεροι 
γιά νά έπιμεληθοΰν ή νά γράψουν 

φυλλάδια καί ειδικά τεύχη γιά τά όποια 
σκορπίΖονται έκατομμύρια δραχμών. 
Καί οί άρμόδιοι, οί ειδικοί, μένουν στό 
περιθώριο... Ποΰ είναι μιά έκθεση βι
βλίου μέ θαλασσινά θέματα καί πινά
κων έκλεκτών Ζωγράφων κΓ έκλεκτής 

Τέχνης; Ποΰ συγκεντρώσεις, ομιλίες, 
άποστολές στις έπαρχίες καί θεατρικές 
παραστάσεις άκόμα, μέ ειδικά έργα (ό
πως στήν Κάλυμνο μέ τήν άναχώρηση 
τών σφουγγαράδων κλπ.). ΚΓ όμως έ- 
χωμε καί λογοτέχνας μέ άναγνώριση — 
κΓ είναι ό Γιάννης Μαγκλής, ό Χρή- 
στος Λεβάντας, ό Κ. Σούκας, κ.ά. 
πού θά μπορούσαν, προσκαλούμενοι σέ 
συμμετοχές, νά προσφέρω, πολλά!

ΑΕΝ ΕΙΝΑΙ μόνο, μιά καλή έφημερί- 
δα τής έπαρχίας ή «Φωνή τοΰ 

Αίγιου» πού οφύΖει άπό νεότητα 
καί ώραία περιεχόμενα, άλλά καί πρω- 
τοπορειακή καί είσήγαγε στόν τόπο 

τής κυκλοφορίας της πολλούς νεωτε
ρισμούς μέ τήν έβδομαδιαία ταχτική 
προβολή της. Κομψή στήν έμφάνιση καί 
πολιτισμένη, μέ έπιφυλλίδες συχνά, καί 
σημαντική είδησεογραφία, τοπικά ένδι- 
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αφέροντα καϊ πολλά άλλα. Σ’ ένα άπό 
τά τελευταία της φύλλα (7.5.70) ασχο
λούμενη μέ πολλά καί εύχάριστα πνευ
ματικά, μέ είδησεογραφία καί σχόλια 
γύρω καί έπ’ εύκαιρία τών τοπικών εκ
δηλώσεων γιά τόν Σπϋρο Περεσιάδη 
(όπου προτείνει ετήσιες Θεατρικές έ- 
ορτές, σάν Φεστιβάλ, στήν Άκράτα,

Στά «φωτερά σκοτάδια σου» Λυράρη άπ’ τό Χελμό 
μέ τής ψυχής τά δράματα καί ιτής καρ- διάς τούς ήχους 
έπλεξες τόσο Αρμονικά, τόν έθνικό π>αλμό.
μέ τών χωριών μας τά έθιμα, σέ λουλου-δένιους στίχους. 
Σκοτάδι ή) στράτα τής ζωής μά ή σκέψη τόσο Φώς 
κΓ άν είναι οί μέρες άχαρες κΓ ή Μοίρα σου πλανεύτρα 
τρισάγιος εΐν’ τής έμπνευσης δ πόθος σου δ κρυφός 
π’ Αλήθειες έσπειρε παντού δπου ή χαρά ήταν ψεύτρα 
Τής λυρικής σου, ατόχασης πλάσματα ζωντανά 
Νεράιδες, άνθρωποι, Στοιχειά, Λεβέντες, Βοσκοπούλες 
στήνουν χορό καί τραγουδούν τής δόξας τά ώσαννά 
καί τ’ όνομά Σου αντιλαλούν οι Άκρατινές ραχούλες.

ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ καί άηδίαν προκαλεϊ 
στόν άμύητον τής πνευματικής Ζω

ής τών ’Αποδήμων μας, άλλά καί τών 
μέσων καί ειδών τής ψυχαγωγίας του, 
ή διαπίστωσις κι' ή άποκάλυψις τοΰ τί 
έργα τούς... μορφώνουν, ή τούς κά
νουν τή γνωριμία τοϋ 'Ελληνικού Θεά
τρου, τοΰ 'Ελληνικού Κινηματογράφου, 
στήν άλλοδαπή δπου Ζοΰν! Ξεφυλλί
ζοντας κανείς τίς έλληνικές έφημερί- 
δες πού βγαίνουν στίς Ηνωμένες Πο
λιτείες, στήν Αύστραλία, στήν Αίγυ

πτο καί άλλοΰ, πού είναι καί ό καθρέ
φτης τών πνευματικών άπολαύσεών 
τους, βλέπει μέ θλίψη μέ άπογοήτευ- 
ση καί πολλήν πικρίαν τήν κατάντεια 
τών γνώσεων πού άποκτοΰν μέ τά ελ
ληνικά έργα πού τούς πάνε καί βλέπουν 
γιά νά ψυχαγωγηθούν, νά μορφωθούν 
καί νά γνωρίσουν τίς προόδους τοΰ 
Θεάτρου κλπ. Διαβάσετε κι’ άκούσετε 
τίτλους (άπό έφημερίδες, τοΰ Ν. Κό
σμου): «ό Ήλίας τού 16ου», «ό ’Α
χόρταγος», «Μπροστά στήν άγχόνη», 
«Είσπράκτωρ 007», «Θύελλα στό σπίτι 
ιών άνέμων», «’Ανεμοστρόβιλος» κ. 
ά. Άπό έφημερίδες Αύστραλιανές: 

«Γιά τήν τιμή καί γιά τόν έρωτα», «Ή 
κραυγή μιάς αθώας», «Ό γαμπρός μου 
ό δικηγόρος», «Ό ψεύτης», «Τά δί- 
χτυια τής ντροπής», «Τά δυό σου πόδια 
σ’ ένα παπούτσι», «Ή Άλικη στό Ναυ
τικό», «Κουρέλι τής Ζωής», «Κλέαρ
χος, Μαρίνα καί Κοντός», «ΈΕομο- 
λόγησις μιας μητέρας», «Χωρίς ταυτό
τητα», «Μιά κυρία στά μπουΖούκια», 
«Χαμένη εύτυχία», «Χαμένα όνειρα» 
κλπ., κλπ., Ιδού τίτλοι έργων πού παί- 

τήν πατρίδα του μέ παρουσίαση έργων 
του ώς καί τοϋ τελευταίως άποβιώσαν- 
τος προέδρου τής «'Εταιρείας τών Θε
ατρικών Συγγραφέων» Γ. 'Άσημακο- 
πούλου) δημοσιεύει καί τό παρακάτω 
ποίημα τοϋ διευθυντοϋ της Γιάν
νη Α ν δ ρ ι κ ό π ο υλ ο υ γιά 
τοΰτον:

Ζωνται οτά Σαλίσμπουρυ (Ροδεσία): 
«Άφιβολίες» «Αύτό τό κάτι άλλο», «Τό 
πιό λαμπρό άστέρι», «Δημήτρη μου, Δη- 
μήτρη μου...», «Τό κορίτσι τοΰ Λούνα 
Πάρκ», κ.ά πού δείχνουν κατάντεια 
τοΰ κινηματογράφου. Όσον άφορά τήν 
Αίγυπτο, έκεϊ, έπειδή ό Ελληνισμός 
συνεπτύχθη σημαντικά καί οί Ελληνικοί 
κινηματογράφοι περιωρίστηκαν καί οί ρ- 
ναπομείναντες ομογενείς διαφέρουν, τά 
έργα πού παίΖονται είναι Εένα καί τά 
έλληνικά κατά τό μάλλον ή ήττον καλά. 
Ξεπετιέται 'όμως κάπου-κάπου καί καμ- 
μιά... Κυρία, στά μπουΖούκια ή κανένας 
Κύριος... χωρίς ταυτότητα καί τότε δ
λα είναι... ρωμαίϊκα.

ΜΑ ΤΟΣΟΝ είναι λοιπόν άποπνευμα- 
τευμένος (!) ό Θεσσαλονικιός Τύ 

πος πού νά μήν βλέπωμε στά καθημε
ρινά πολυσέλιδά του καί κάτι σοβαρό, 
καλλιτεχνικό ποιότητος, λογοτεχνικό 
ύψηλοϋ έπιπέδου; Τόσες έφημερίδες, 
πρωίας καί άπογεύματος καί φυλλομε
τρώντας τες, σπάνια κανείς νά σταμα
τά τό βλέμμα του σέ κάτι τό ικανοποιη
τικό; Άποπειράθηκε στό παρελθόν 
κάποια έφημερίδα νά δημιουργήσει ολό

κληρη φιλολογική σελίδα, κάμνουσα ε
ξαίρεση άνάμεσα στίς άλλες, καί πρίν 
προλάβει νά τήν ολοκληρώσει, ή έφη
μερίδα αύτή, δυστυχώς έκλεισε. Καί ό
μως οί Θεσσαλονικεϊς φέρουν ύπερη- 
φάνως ότι βγάΖουν έφημερίδες ισότι
μες πρός τίς αθηναϊκές καί έν πολλοίς, 
ίσάΕιές τους. ΚΓ έχουν καί λογίους. 
ποιητές, λογοτέχνες, δημοσιογράφους 
καί άλλους διανοουμένους, πολύ σοβα

ρούς καί διαπρεπείς. "Ετσι άποδεικνύε- 
ται ότι οί μέν τελευταίοι, αύτοί, είναι, 
όπως τούς θεωρούν έκείνοι καί μάς 
τούς βροντοφωνοΰν κάθε τόσο: (Βα- 
φόπουλος. Δέλιος, Καρέλλη, Χριστια- 
νόπουλος, Θέμελης, Φράγκος καϊ άλ
λοι'...) ό δέ Τύπος τους ύστερε! καί εί
ναι μόνο γιά τό κοινό τής καθημερι
νής κυκλοφορίας!

ΕΤΑΡΑΞΕ καί συνετάραΕε τούς περισ
σότερους άπό όσους τό έμαθαν κατά 

τίς πασχαλινές ήμέρες, έκεϊνο τό κα
κόγουστο διαφημιστικό κόλπο τοϋ αύ- 
τοκινητιστικοΰ δυστυχήματος καί τοϋ 
θανάτου, Ζεύγους γνωστών πρωταγω
νιστών τοΰ Θεάτρου μας καί τοΰ Κινη
ματογράφου, καί βύθισε τό πλεϊστον 
τής έπαρχίας πού τούς συμπαθεί σέ ά
φαντη θλίψη, γιατί ή μέν διάδοση έΕη- 
πλώθη μέ άστραπιαίαν ταχύτητα, ή δέ 
διάψευση έγινε βοηθούσης καί τής αρ
γίας τών έφημερίδων μέ πολλήν καθυ
στέρηση. Ποιός είχε τήν έμπνευση νά 
τό έΕαπολύσει; γιατί δέν είναι δυνατόν 
νά πιστευθεϊ ότι τό έκαμαν οί ίδιοι — 
όπως πολλοί διατείνωνται — άφοΰ εί
χαν δικούς των μακρυά των, στήν Α
θήνα πού θά πέρασαν άσχημες ώρες 
μέ τήν άναγγελία του. Οΰτε τό θέατρο 
πού θά έπαιΖαν στή Θεσσαλονίκη, ούτε 
οί κινηματογραφικές έταιρίες πού γυρί- 
Ζουν έργα τους. Φυσικά, όχι. Κάποιος 
όμως θά είναι ό ένοχος. Καί αύτός 
πρέπει νά εύρεθεϊ καί νά τιμωρηθεί 
παραδειγματικά, γιά τήν διατάραΕη τής 
γαλήνης καί τής ήσυχίας, όλης τής χώ
ρας. Διότι, έτσι μόνον θά μάθουν οί 
θορυβοποιοί καί οί έΕ έπαγγέλματος 
κακοί ή καλοί φαρσέρ — πού έργα 
τους βλέπωμε συχνά γύρω μας, πού 
τόσο μάς έΕοργίΖουν μέ τήν ποταπό
τητα καί τήν άσυδοσία τους... — ότι 
δέν ήμποροΰν νά παίΖουν μέ τόν κό
σμο, μέ τή μεγάλη μάΖα τού λαού γιά 
νά ικανοποιούν έπιβουλές ή επιταγές 
πού δέν έπιτρέπονται άπό τούς Νό
μους...

ΓΝΩΣΤΟΣ Ζωγράφος τοΰ Ν. Κόσμου, 
πού... έκτίθεται συχνά μέ τόν Νταλί 

καί έπιβάλλει τό έργο του μέ τίς ά- 
ποκρηάτικες αύτές φωτογραφίες, έλθών 
τίς ήμέρες αύτές καί πάλι στήν πατρί
δα γιά τό ταχτικό, έτήσιο «Γούηκ 
' Εντ», άπό τόν ώκεανό άκόμα πού 
τόν διέπλεε μέ τήν άσυνήθη εύδία του 
καί τήν συνήθη άγριότητά του, έσπευ- 
σε νά στείλει εύθυμο ρεπορτάζ πού τό 
συνοδεύουν έπίκαιρες, ύπέροχες φω

τογραφίες του σ’ δλον σχεδόν τόν ά- 
θηναϊκό Τύπο γιά νά δημοσιευθοϋν 
καί νά προαναγγελθεί ή άφιΕή του. Κοί 
τούτος πάλι — δηλ. μερικές άπ’ τις 
έφημερίδες του, πού έλλείψει γελοιο
γραφιών καί άλλης ύλης, βάΖει ότι δή
ποτε γιά νά γεμίσουν οί πλατύστηλοι 
χώροι του καί νά ικανοποιηθεί τό πλή
θος τών εύκολων άναγνωστών του 
ότι έφημερίδες καί άναγνώστες των 
τίς δημοσίευσεν άμέσως ώς γεγο
νότα τοΰ Λάος, τοΰ Βιετνάμ καί 
τής ΚαμπότΖης. Θά τίς δή άραγε, ο 
κατακαϋμένος ό Νταλί, νά μάθει θετι
κά ότι έχει πολλούς θαυμαστός στήν
Ελλάδα χάρις στόν... μονογενή Ζω

γράφο, ή ό καλλιτέχνης τούτος, θά 
τοΰ τίς άποκρύψει άπό ναρκισσισμό 
ότι έφημερίδες καί άναγνώστες των 
είναι άποκλειστικά δικοί 
του θαυμαστές πού διασκεδάζουν βλέ
ποντας τόν άμίμητο Νταλί — μερικοί 
τόν λένε, κατ' άποκοπή καί... Άλή! — 
εύνοούμενον καί προστατευόμενον, 
πανταχού τής Γής — χάρις στίς φωτο
γραφίες — τοΰ δαιμόνιου "Ελληνα καλ
λιτέχνη;

ΜΕ ΤΗΝ εύκαιρία τής άπορρίψεως ύ- 
πό τής αρμόδιας καλλιτεχνικής έπι- 

τροπής τοϋ πρωτοτύπου γλυπτικού έρ
γου τοΰ Έλληνοαμερικανοΰ γλύπτου 
Ν ι κ. Ί κ α ρ η, τού διαγωνισμού 
γιά τό μνημείο τού Μεγ. ΆλεΕάνδρου, 
λόγω τοϋ ότι δέν έχει συντηρητικό 
διάγραμμα κλπ., πολλοί έρωτούν καί 
διερωτώνται γιά κείνο τό σ ύ μ β ο- 
λ ο πού έχει ή «Διεθνής "Εκθεση 
Θεσσαλονίκης» στήν δυτική είσοδό της, 
σάν σημαιοστάτη καί σήμα της. Ώς 
γνωστόν, είναι ένα, άπολύτως άκατα- 
λαβίστικο χάλκινο κατασκεύασμα, κα
θόλου συγγενικό πρός τήν Κ ο ι- 
μ ω μ έ ν η, τόν 'Ηνίοχο, τόν 
’Ερμή, τήν Αφροδίτη 
καί τινά, άλλα ύψους 10 καί πλέον 
μέτρων, πού' δσο κΓ άν στηρίΖεται καλά 
στή θέση του, έπειδή δέν είναι καί τό
σο βαρύ, ό ψυχρός άέρας τοΰ Βαρδά
ρη, τίς χειμωνιάτικες ήμέρες ήμπορεϊ 
νά ύπερνικήσει τήν βαρύτητά του καϊ 
νά τό άποσπάσει άπό τή βάση του, ή 
πτερύγιά του, άπ’ έκεϊνα πού ,άποτελοΰν 
τούς σπονδύλους του, πρός τήν άνοδο 
καί τό ΰψος του. Έφ' όσον ή "Εκθεση 
— λέγουν οί ένδιαφερόμενοι καί δια- 

μαρτυρόμενοι — είναι έλληνική, ή πό
λη τού άγιου Δημητρίου, βυΖαντινή τό 
πλεϊστον τού τοπείου καί τών γύρω 
μακεδονικά καί άρχαιοπρεπή, γιά 
σύμβολο, θά έπρεπε νά ύπάρχει έκεϊ, 
κάτι κλασικό, ή μοντέρνο — συγκρα
τημένο όμως! Πάντως νομι'Ζωμε καί 
μεϊς πού τό είδαμε καϊ τό Εέρωμε ότι 
κάποια έπανεΕέταση τοΰ θέματος, 
χρειόΖεται... Δέν χωρούν στόν ίδιο τό
πο καί στό ίδιο θέμα, δύο μέτρα καί 
δυό σταθμά...

ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΝ συχνά μέ 
σπαραΕικάρδια καί μελίρρυτα δημο- 

σιεύματά τους — κριτικές γιά έκθέ- 
σεις περαστικών Αθηναίων ή άλλων 
Ζωγράφων άπό τήν ’Επαρχία, ή περι
γραφές τής παρουσίας των — οί έφη
μερίδες τών έπαρχιών ότι άπό έκθέ- 
αεις πού πραγματοποιούνται συχνά — 

κι’ άνεΕέλεγκτα — στούς τόπους των, 
οί κ.κ. Δήμαρχοι, ή Κοινοτάρχαι, άγο- 
ράΖουν έκ τής συγκομιδής τών έκθεμά- 
των ένα ή, καί δύο άκόμα έργα έΕ 
αύτών γιά τήν «Πινακοθήκη τοΰ Δή
μου»! ΓνωρίΖοντες τούς περιοδεύοντας 
ούτούς καλλιτέχνες είτε άπό πλησία
σμα τοΰ έργου των, είτε άπό τό... ά

γνωστον όνομά τους, έλεεινολογοϋμε 
τούς Δήμους καί τίς Πινακοθήκες πού 
σχηματίζονται — διά «ν’ άμαυρώσουν 
καί έκπολιτίσουν» τό κοινόν... — μέ 
τέτοια κουρέλια. Διότι οί περισσότερες 
άγορές δέν είναι Ζωγράφων πού έχουν 
κάποιο έργο, ύπολογήσιμο. Π. χ. τής 
Δώρας Μπούκη, τοΰ Μπ. Τσιμιγκάτου, 
τοΰ Δημ. Άνθη... Θά έπρεπε μιά έ- 
πέμβαση τοΰ Ύπ. Προεδρίας — καί ει
δικά τής νεοσυστάτου Υπηρεσίας 
Εκπολιτιστικών 'Υποθέσεων πού προί- 

οταται ό κ. Κουρνοΰτος, π.χ. — νά Ζη
τείται ή γνώμη των έπί παραδείγματι, 
γιά νά κατορθώσουν οί Δήμοι — καί οί 
...δήμιοί των! — νά κάμουν καλές πι
νακοθήκες μέ περιεχόμενο, άΕιόλογο, 
σεβαστό καί μορφωτικό, όπως π.χ. ό 

Άνδρέας Ίωάννου, έκαμε έκεϊνο τό 
πολύτιμο Ίδρυμα τής Ρόδου καί τό 
άλλο μέ τήν γυναικεία Ζωγραφική στό 
Ναύπλιο, ό Κώστας Μαλάμος συγκέν
τρωσε τά έργα τής πινακοθήκης τών 
Ίωαννίνων ό Κ. Γιαννακός τής Κα
λαμάτας κλπ. Αλλά έτοΰτοι, δέν ήσαν 
Δήμαρχοι...

ΓΝΩΣΤΟΤΑΤΗ άθηναή<ή έφημερίς 
πολύ ένδιαφερομένη γιά τά Γράμμα

τα καί τίς Τέχνες, μέ διευθυντή τής 
ΣυντάΕεως λογοτέχνη καί κριτικό πε

ριωπής, άλλά... καί συντάκτες ένδια- 
φερομένους — χάριν τής κυκλοφορί
ας της καί τοΰ γοήτρου των — μέ τά 
μπουλούκια καί τό άνήκουστο θέατρο, 

δημοσιεύει έβδομαδιαίως — πιθανόν 
κάθε Πέμπτη — είς περίοπτον θέσιν 
καί σ’ έκτενή χώρο «Βιογραφι- 
κ ά τινά» τά όποία ό άνύποπτος 
εύρυμαθής άναγνώστης νομίΖοντάς τα 
ότι πρόκειται περί... σοβαρών βιογρα

φιών, ορέγεται είς άνάγνωσιν. Άλλά 
όποία απογοήτευση όταν μετά άπό έμ- 
βριθή πρόλογον τοΰ... συγγραφέως 
των, βλέπει ότι οί βιογραφούμενοι εί
ναι οί μόνιμοι άνεπιθύμητοι τοΰ πνεύμα
τος καί διακαώς έπιθυμητοί στό θέμα 
τών μεγάλης ολκής δημοσιογράφων 
τών κοσμικών σαλονιών, τών μπουάτ, 
τών μεγάλης περιπέτειας νυκτερινών 
κέντρων καί τών άλλων παρεμφερών 

πύργων τής ύψηλής κοινωνίας τών νεο- 
συστάτων οικογενειών τής Δυναστείας 
τής Νύχτας! Έκεϊ είς τό ΛεΕικό αύ
τό τού διαπρεπούς συντάκτου της, δ
που όλη ή Μεγάλη ’Αριστοκρατία τής 
σημερινής Τέχνης τοΰ Θεάτρου κςιί 
τοΰ Σινεμά, παρατάσσονται τά ονόμα
τα τοΰ σημερινού Πνεύματος καί τής 

Νέας Τέχνης (Ζωή Λάσκαρη, Αλίκη 
Βουγιουκλάκη, Σταμάτης Κόκοτας Νί
κος ΡϊΖος κλπ.) μέ τούς χαρακτηρι
σμούς «γιγαντιαία μορφή τοΰ Έλλην. 
Κινηματογράφου» —άΧλά ποιοΰ κινημα

τογράφου δέν μύς λέγει. Φαίνε
ται τής προτιμήσεώς του — «διάσημος» 
«έΕελείχθη συντόμως είς ’ κολοσσόν» — 
καί έπειδή ή κολοσσός ήθο- 

ποιός γεννήθηκε στό Μαρούσι, φαί
νεται πώς θά τήν νομι'Ζει.,.ώς ό Κολοσ
σός τοΰ Αμαρουσίου... — κ.ά. Παρ' 
όλ’ αύτά καί ώς πνεΰμα πού προσπα
θεί νά κάνει ό γράφων, οί «Βιογραφί
ες», είναι... άλλοίμονον γιά... τουρσί 
στό οινόπνευμα... καί προστίθενται μα

Ζί μέ τοΰ κ. Φρέντυ Γερμανού «Είδω
λα τής Έποχής», οί τροβαδούροι τής 
διπλοπεννιάς καί κάτι άλλων νυκτερι
νών κοσμικογράφων στά ψυγεία, γιά 
νά κρατηθούν μαΖί μέ τούτους εις τήν 
... έφήμερον Αιωνιότητα...

26 «ΟΡIΖΟΝΤΕΣ. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 27



★ ΑΠΟ ΤΟΝ ’Αμερικανικόν έκδοτικόν 
Οίκο «Σάϊμον Π Σοσσερ» κυκλοφόρησε·; 
ένας τόμος μέ τρία θεατρικά έργα τοδ 
Νίκου Καζαντζάκη, μεταφρασμέ
να άπό τήν Έλληνοαμερικανάδα λογία 
ΆΘηνα Ντάλλας, ποΰ πρίν έξη χρόνια 
είχε μεταφράσει καί είχε κυκλοφορήσει, 
πάλι άπδ τόν Ιδιον αμερικανικό έκδοτι- 
κόν οίκο τούς «Άδερφοφάδες». Οί τρεις 
τραγωδίες πού μεταφράστηκαν καί περι- 
έχωνται στόν τόμο είναι: ή «Μέλισσα» 
— πού θεωρείται άπό τά παλαιότερα 
καί πιό άντιπροσωπευτικά έργα τοΰ Κρη
τικού συγγραφέα πού παρουσίασε τδ Δε
κέμβριο τοΰ 1937, — δ «Κοΰρος» — 
γραμμένος αύτός άπό τό θέμα τοΰ μύ
θου Θησέα καί Μινώταυρου, τόν ’Απρί
λιο τοΰ 1949 — κι’ δ «Χριστόφ. Κολόμ- 
6ος» πού είχε τόν αρχικό τίτλο «Τό 
χρυσό μήλο» καί γράφηκε στήν ’Αντί
παλη τό καλοκαίρι ο 1949. Τόσο δ νέ
ος τόμος, δσ,ο καί ή παλαιότερη μετά
φραση τής κ. Ντάλλας, θεωρούνται κα
λά άποδομένες, γιά τήν καλή γνώση τής 
άγγλικής άλλά καί τής κατανόησης τού 
θέματος.

ΜΑΚΑΡΙΖ2ΜΕ τήν κ. 'Ελένη Ού- 
ράνη (πού μάς είναι γνωστή περισσότερο 
μέ τδ ψευδώνυμο τής “Αλκής 
θρύλος, παρά μέ τδνσμα πού ρή- 
ρε, ύστερα άπό τό γάμο της) γιά τά τό
σα της ταξίδια στό έξωτερικό, δλα κα
μωμένα τά τελευταία χρόνια καί μέ 
έκτίμηση τής πραγματικότητας. Καί πού 
δέν πήγε ή Ακούραστη αύτή πολΐτις 
τοΰ γνωστού καί άγνωστου κόσμου, τε
λευταίως: σ.τήν ’Ιαπωνία, στήν Σκανδι- 
ναυία, σ’ δλόκληρη τήν Εύρώπη, στήν 
Κύπρο κλπ., κλπ.. Τίς μέρες αυτές πάλι 
-—- παιχνίδι γιά νά τήν χάσουν οί ρεπόρ
τερ πού άρχισαν τό κυνηγητό γιά τήν 
πρόσφατο άκαδημακοποίησή της...—πήγε 
στήν ’Αφρική γιά προσκύνημα στίς αρ
χαίες έλληνικές τοποθεσίες. “Ας τής εύ- 
χηθούμε νά ζήση άκόμα πολλά χρόνια 
καί νά γράψει καί άλλα ταξιδιωτικά, 
δπου νά πεχέχωνται οί έντυπώσεις άπ’ 
δσα γνώρισε καί άπ’ δσα είδε έκεϊ ποΰ 
περ ιπλ αν ήθηκε...

>■& ΑΦΟΓ παρέδωσε δλόκληρη τήν «Ί- 
λιάδα» καί τήν «’Οδύσσεια·» μεταφρασμέ
νη στή δημοτική, — προϊόν μακράς ερ
γασίας, μελέτης καί έρευνας γιά νά δια
βαστεί μέ δλα της τά ωφέλιμα και τά 
χρήσιμα έπακόλουθά της καί νά είναι 
μνημειώδες έργον άντάξιο ένός καλοΰ καί 
ευσυνείδητου μεταφραστοϋ κλπ. ·— 
στόν έκδοτικό οίκο τού Χάρη Πάτση, έφυ-

ΕΙΑΗΣΕΙΣ

ΚΑΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

γε καί ξαναγύρισε στήν πατρίδα τουτήν 
Κύπρο, δ έκλεκτός ποιητής και διανοού

μενος κ. ΠαδλοςΒαλδασε- 
ρ ί δ η ς, δπου θά έργαστεΐ πνευματι
κά καί θά φέρει σέ πέρας καί άλλες 
έργασίες τής ειδικότητάς του, πιό σημε
ρινές καί πιό συγχρονισμένες, γιά νά 6- 
πενθυμηθεϊ καί νά ρθεΐ στή δημοσιότητα 
καί πάλι τδνομά του.

★ ΑΝΩΝΓΜΟΣ δωρητής διά τοΰ «Κέν
τρου Νεοελληνικών Σπουδών» πού έδρευ
ε ι στδ Τέξας καί διευθύνεται άπό τδν 
καθηγητή κ. Γ. Άρνάκη - Γεωργιάδη, 
χρηματοδότησε Φιλολογικό Διαγωνισμό 
στόν Ν. Κόσμο, πού θά είναι δ πρώτος, 
κι’ δλας, πού προκηρύχθηκε·; έκεϊ γιά 
τό νεοελληνικό βιβλίο. Τό 
βραβείο τοΰτο θά είναι πρός τιμήν καί 
είς μνήμην Έλληνοαμερικανοΰ ευεργέ
του, τοΰ Max ManUS (Μανούσου) καί 
πήρε τόν τίτλο «Μανούσειο Φιλολογικό 
Βραβείο», καί θάναι Μανούσειο έπαθλο 
Έλληνοαμερικανικής Λογοτεχνίας.

ΕΝΑΣ έκλεκτός "Ελληνας ζωγράφος 
πού τόν έγνώρισαν πέρσυ σ’ άτομική έκ
θεσή του, έδώ (στήν «Έλληνοαμερικανι- 
κή "Ενωση»), οί ’Αθηναίοι, δ Έλληνοα- 
μερικανός καλλιτέχνης Ά λ έ ξ α ν· 
* ρ ο ς Σιδέρης τέως πρόεδρος 
τών καλλιτεχνών ζωγράφων τής Ν. 'Γ- 
όρκης, έλαβε προχθές (23 Απριλίου) 
τό έφετεινό ειδικό βραβείο πού δίδεται 
κάθε χρόνο στόν καλύτερο ζωγράφο, Από 
τούς μετέίχοντας ώς μέ?.η — άλλά καί 
μερικούς άλλους — τοδ «Knisker- 
baker Artists» έφέτος (9 
—23 ’Απριλίου) έώρτασε τήν 20ή έτή 
σια έκθεσή του, στήν δποίαν έλαβαν μέ
ρος 200 περίπου ζωγράφοι καί γλύπτες 
μέ έργα ποιότητος, διαφόρων έκφράσεων, 
τάσεων καί ρευμάτων τέχνης. 'Η 
επιβράβευση αύτή έδόθη στόν "Ελληνα 
καλλιτέχνη, έξ αφορμής τής μεγάλης 
προσοχής πού προκάλεσε δ πίνακάς τον 
«Σαντορίνη» — μιά έλαιογραφία πού ζω

γράφισε κατά τήν περσυνή του έπίσκε- 
ψη στήν Ελλάδα, δπότε, μετά τήν πα
τρίδα του, Κίμωλο, έπισκέφθηκε καί άλ
λα νησιά τής Ελλάδος...

ΘΕΛΕΤΕ μερικάς έπετείους καί με
ρικούς φιλολογικούς έορτασμούς πού στα- 
χυολογήσαμε γιά τίς ειδήσεις τούτες; 
Τά παραδίδωμε πρός γνώσιν σας παρά τό 
γεγονός δτι τά περισσότερα νομίζομε 
πώς είναι ανακαλύψεις ευφάνταστων ρε
πόρτερ φιλολογικών ειδήσεων πού τίς 
σερβίρουν στούς νεαρούς άναγνώστες τους 
γιά νά τούς συγκινήσουν καί νά τούς 
θυμήσουν δτι γρήγορα φτάνουν καί οί 
πανηγυρισμοί καί έπέτειοι γιά τά δικά 
τους άριστουργήματα καί έργα (... ή 
έλλειψις προσωπικότηπός των γιά νά 
τούς πάρουν συνεντεύξεις καί νά ποΰν τίς 
ανοησίες τους, τούς κάμνει νά δημιουρ
γούν φανερά, έορτασμούς καί έπετείους).

— 50 χρόνια άπ’ τόν καιρό πού έγραψε 
δ Μαλακάσης τόν «Μ π α τ α ρ ι ά» 
καί τόν «Τάκη Π λ ο ό μ α» ποι- 
ήματά, ώς γνωστόν μέ θέματα υπαρκτά 
καί ζωντανά στήν πνευματικότητα.
— 50 χρόνια άπ’ τήν α' έκδοση τών 
«Σκιών» τοδ Λάμπρου Πορφύρα, 
τό ποιητικό βιβλίο πού έκαμε τόσην έν- 
τύπωση ή παρουσία του, πού ΰπήρξεν ή 
μόνη έργασία τοΰ Ποιητοδ καί τοΰ έ
δωσε τό ’Αριστείο Γραμμάτων τής ’Α
καδημίας καί τό δμοιο τού Δήμου Πει
ραιώς.

— 100 χρόνια άπό τή γέννηση τοΰ Ί- 
Γρυπάρη — γιά τήν επέτειο τής 
όποιας έγιναν ήδη κάποιες Αξιοσημείω
τες έκδηλώσεις στήν πρωτεύουσα άπό όο- 
γανώσεις κλπ., κλπ. καρπός τής δποίας 
ύπήρξεν, κι’ έδώ ένας μοναδικός ποιη
τικός τόμος — «οί Σκαραβαίοι καί Τερ- 
ρακότες» — άλλά καί ο! λαμπρές με
ταφράσεις του, άπό τούς Αρχαίους συγ
γραφείς.

— 100 χρόνια άπό τή γέννηση τού με
γάλου ίδεολόγου καί πατριδοφίλου Π ε- 
ρικλή Γιαννόπουλου 
(1869—1969) καί 60 άπό τής έποχής 
τοδ τόσο ρωμανικού θανάτου του (ήταν 
μόνο 40 έτών κι’ αύτοκτόνησε μπαίνοντας 
στή θάλασσα τοδ Σκαραμαγκα πάνω οέ 
λευκό άλογο καί βαδίζοντας ίσια πρός 
τόν πόντο). '0 θάνατος του τότε συγκίνη- 
σε πολύ τούς φίλους καί θαυμαστάς του, 
άλλά καί δλους τούς "Ελληνες.

— 25 χρόνια άπό τόν θάνατο τού Γ- 
Βλαχογιάννη (23 Αύγούστου 
1945) πού χάρισε στόν τόπο, τόσα ίστο- 

ριίίής αξίας έργα του καί άλλα λογοτέ- 
χνικά καί φιλολογικά συγγράμματα.
-— 5 χρόνια άπδ τδ θάνατο τοδ μεγάλου 
καλλιτέχνου καί δημιουργού άλλά κα: 
προσωπικού κι’ Ιδιότυπου πεζογράφου 
Ί ώ τ η Κόντογλου (23 ’Ι
ουλίου 1965) πού είσήλθε στά Νεοελλη
νικά Γράμματα τής έποχής, μιάς έποχής 
ήρεμης καί γαλήνιας, έξαίρετα συντηρη
τικής κι’ δμαλής, μέ τδν«Pedro Ka 
zas» yia^ συνέχισε μέ τόσα μελετήματα, 
πεζογραφήματα καί ταξιδιωτικά, γεμάτα 
άπό χρώμα, παλμούς καί ζωή τής έπο
χής του.
— Προσθέτωμε και τήν Ιδετία άπό τού 
θανάτου του (28 ’Απριλίου 1955) τοΰ 
’Αλβέρτου ’Αϊνστάιν μι
άς παγκόσμιας δόξας τής ’Επιστήμης, 
πού ή θεωρία του συνετάραξε τήν παγκό
σμια σκέψη καί τδ έργο του. μένει γρα
νίτης τώρα μόλις άναλυόμενος, κυρίως 
μέ τίς διαστημικές πτήσεις πού άποκα- 
λύπτουν καί άναλύουν αινίγματα.

— 50 χρόνων πνευματικήν Προσφοράν, 
έώρτασεν δ «Σύνδεσμος 'Ελλήνων Λογο
τεχνών» τοΰ Γ. Π ρ ά τ σ ι κ α. Ποΰ 
άλλοΰ; στή Στέγη Γραμμάτων καί Τε
χνών τής πρωτευούσης. Καί όμιλητές; 
δ πρόεδρος τού Συνδέσμου κ. Γ. Σταμπο- 
λής, δ άντιπρόεδρος Χρ. Σολωμονίδης 
καί δ νέος λογοτέχνης καί διανοούμενος 
Ί. Χατζηφώτης. Φυσικά, δ Σύνδεσμος 
έκαμε τό καθήκον του, ώς μέλος του ποΰ 
είναι δ τιμηθείς. ’Αλλά γιά τόν Πρά- 
τσικα πού έξ άπαλών όνύχων τδν θυ
μούμαστε έπιδιδόμενο μέ τά Γράμματα, 
ένώ έμεΐς είμαστε μειράκια άκόμα καί 
συλλαβίζαμε τά λογοτεχνικά κείμενα στά 
Νεοελλ. ’Αναγνώσματα, κι’ αύτός έδω
σε τόση καί τόση δουλειά, δέν είναι αρ
κετό καί δέν είναι ικανοποιητικό. ’Αλ
λοίμονο, άν ξεχνιούνται τόσο εύκολα στά 
γεράματά τους οί άνθρωποι τών Γραμμά
των καί περιμένουν μόνο τή στοργή 
τών φίλων τους. ’Εδώ χρειάζεται έπι- 
βράβευση καί αναγνώριση τέτοιου έργου 
άπό πολλές μεριές. Ποΰ είναι δ Ακαδη
μαϊκός κ. Χάρης πού τόν ύπηρέτησε τό
σα χρόνια στό περιοδικό του δ Πράτσι- 
κας, ποΰ είναι δ Δήμαρχος νά τιμήση 
έναν σημαίνοντα συμπολίτη του;
pH ΕΛΛΛΗΝΙΔΑ καλλιτέχνιδα Λ ί λ α 
Λ α λ ά ν τ η, γνωστή ί,πύ πολλές 
καλλιτεχνικές έμφανίσεις της στήν Ευ
ρώπη καί ιδίως στδ Λονδίνο δπου ζεΐ, 
σημείωσε πάλι μεγάλη έπιτυχία, σ’ ένα 
κοντσέρτο πού όργάνωσε έκεϊ, γιά τά 29) 
χρόνια τού Μπετόβεν, δπου παρουσίασε 
πρόγραμμα μέ έργα πού δ μεγάλος συν

θέτης έγραψε σέ ήλικία 20 έτών καί 
πού ή. καλλιτέχνις παρουσίασε γιά πρώτη 
φορά, ατό κοινό. 'Η κ. Ααλάντη συχνά 
Απασχολεί τόν τύπο, τό κοινό καί τήν 
κριτική μέ έμφανίσεις της καί πάντα 
μ’ έπιτυχία.

fa ΣΤΗΝ Καμοτινή έγινε κι’ έφέτος (3 
Μαίου) παρουσία τών Αρχών και τών έκ- 
προσώπων δλων τών κοινωνικών τάξεων 
τού τόπου, ή έτησία Λαογραφική καί 
Ζωίρραφιοψή .Έικθεση τοΰ «Μορφωτικού 
'Ομίλου» πού τόσα προσφέρει μέ τίς 
συχνές του παρουσιάσεις πνευματικών 
καί καλλιτεχνικών έκδηλώσεων. Άπό 
πλευράς λαογραφίας οί αίθουσες τού 
«Κέντρου Νεότητος» είχαν διαπλασθεΐ 
σπουδαία· γιά νά παρουσιάσουν ένα θ ρα
κί ώ τ ι κ ο σπίτι, μέ δλα του: αό- 
λή, μέ βρύση, κουζίνα μέ τά σκεύη της, 
δ σοφράς, μέ τά πράγματά του, τά 
ΰφαντά, τό μαγκάλι, τό τζάκι, δ αργα
λειός μέ τήν κοπέλλα πού υφαίνει κλπ. 
'0 τύπος αύτός τού Αγροτικού σπιτιού 
πού παρουσίασαν ήταν δ Ακριβέστερος. 
Καί παραπέρα, σ’ άλλες Αίθουσες οί 
τοπικές στολές, τδ Αρχείο, οί σφραγί
δες, τά στρωσίδια, τδ νοικοκυριό. 
— 125 έπίσης καλλιτεχνικά έργα, απο
τελούσαν τήν Ε' “Εκθεση Ζωγραφικής 
καί Χαλκογραφίας τών Θρακών καλλι
τεχνών, πού οργανώθηκε, μέ πολλήν 
έπιτυχία, δμοίως. Καί τά θέματα, δλα, 
παρμένα άπό τοποθεσίες τής περιοχής 
καί τή ζωή τού τόπου.

% ΛΑΜΠΡΕΣ πνευματικές έκδηλώ- 
σεις έπεφύλαξε ή Πάτρα· καί δ 
Μ υ σ τ ρ ά ς γιά τή μνήμη τού τε
λευταίου αύτοκράτορος, — τοΰ Κων
σταντίνου Π α λ α ι ο λ ό 
γ ο υ Καί στήν πρώτη οί έορτές έκρά- 
τησαν έπί διήμερον, μέ πρόγραμμα θρη
σκευτικό, πατριωτικό καί καλλιτεχνικό: 
Αρχιερατικό μνημόσυνο (24 Μαίου), δμι- 
λία κ.ά. στήν μητρόπολη τής Πάτρας κι’ 
ύστερα στήν πλατεία δπου ή προτομή του 
στέψη της καί τελετή. Τήν άλλη μέρα 
σ.ιήν αύλή τοΰ 8ου καί 9ου Δημοτικού 
σχολείου έγινεν άμιλία τοΰ έπιθεωρη- 
τού κ. Σταυροπούλου, μουσικό πρόγραμ
μα τής τοπικής χορωδίας καί απαγγε
λία τής ποιητρίας Δέσποινας Άσημα» 
νοπούλου κ.ά.

·& ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ καί στδ Μυστρά, οί 
τελετές, άν καί λιτότερες καί άπλού- 
στερες, ύπήρξαν πιό σημαντικές καί με
γαλοπρεπείς, έξ Αφορμής τού Ιστορικού 
χώρου: Στίς 29 Μαίου έπέτειο τής πτώ

σεως ΐής Κωνσταντινουπόλεως καί ιού 
θανάτου του, έτελέσθη κρατικόν έπίση- 
μον Αρχιερατικόν μνημόσυνον ατήν Ι
στορική μητρόπολη τού Μυστρά δπου, 
κατά τήν παράδοση δ μάρτυς τούτος 
οτέφθηκε αύτοκράτωρ. Τό εσπέρας, δλα 
τά βυζαντινά μνημεία τής νεκρουπόλε- 
ως, οί ναοί, τά παλάτια, κάτω άπό 
τό λαμπρό φώς τής φωταγωγήσεως τού 
τόπου, έφάνταζαν μεγαλόπρεπα, κι’ έ- 
γένετο αύτό μέχρι στίς 8 ’Ιουνίου, άπό 
τήν δργάνωση τού «Ήχος καί Φώς» πού 
τά λάμπρυνε καί τά ζωντάνεψε μέ κά
νε τρόπο. Τά «Π α λ α ι ο λ ό γ ε ι α» 
τοδ 1970, δ θεσμός αύτός πού άπό μερι
κά χρόνια τώρα, προσφέρει κάποιαν δ- 
πηρεσία στόν τουρισμό τής Λακωνίας, 
πλουτισμένα καί μέ ποικίλας άλλας 
τοπικάς εκδηλώσεις, έγιναν μιά άνά
γκη γιά τήν περιοχή, ποΰ πρέπει χρό
νο μέ χρόνο καί νά διαπλατύνωνται σέ 
λαμπρότερο καί ουσιωδέστερο πρόγραμμα.

ΜΝΗΜΟΣΓΝΑ έκαμαν ή Ναύπακτος 
καί ή Πάτρα γιά νά τιμήσουν τή μνή
μη τοΰ άληαμονήτου Θεμιστο
κλή ’Αθανασιάδ η—·Ν ό 6 α, 
στά δποία έλαβαν μέρος καί πολλοί Α
θηναίοι πνευματικοί, άνθρωποι. ’Ιδίως 
στό πρώτο , πού έγινε στήν πατρίδα του 
καί προγραμματίστηκε μέ τήν συμμε
τοχή πολλών καί διαπρεπών δπως δ 
ιστορικός τών Πατρών κ. Κ. Τριαν- 
ταφύλλου κ.ά. Στήν άρχή δ κ. Τριαντα- 
φύλλου Ανέλυσε πώς κάθε μνημόσυνο εί
ναι πράξη συναισθηματική. Μόνον «δποΐον 
Αγαπήσαμε, θυμόμαστε». 'Ο ίδιος δ τιμώ
μενος Αντιμετώπισή στά κείμενά του 
πολλές φορές τό θέμα τού πώς έπιζή ή 
μνήμη τών πνευματικών Ανθρώπων διά
βασε καί σχολίασε σχετικά κείμενά του. 
Γιά τό Θεμιστοκλή Νόβα παρέθεσε τίς 
γνώμες τών πιδ ειδικών πού ασχολήθη

καν γι’ αύτόν, δπως τοδ Κλέωνος Πα- 
οάσχου κ.ά. Μίλησε κατόπιν γιά τό δε
σμό τών δυό άδελφιών: τοΰ ’Αθανασιάδη 
Νόβα — Ακαδημαϊκού καί τοδ τιμωμέ
νου καί Ανέφερε ποιήματά τους. Τέλος, 
μέ μιάν Αποστροφή, προανήγγειλε τό 
γλυκό παραμύθι πού θά λένε οί έπόμενες 
γενεές γιά τούς δυό Αδερφούς ποιητές 
τοΰ Έπαχτου καί τίς προσφορές τους 
στά έλληνικά Γράμματα. 'Ο κ. Τριαντα- 
φύλλου κατέληξε μέ τή διαπίστωση ι
δίως αύτοϋ πού είπεν δ Φυχάρης, πώς 
τά έλληνικά Γράμματα εύεργετήσανε καί 
ευεργετούνε Ακόμα τήν Ελλάδα καί 
«τό έθνος, άν ύπάρχη, τδ χρωστά μόνο 
καί μόνο στήν Ποίηση».
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Δ ίθ έκλεκτούς λογοτέχνες άπδ τήν 
Αίγυπτο φιλοξενεί τις ήμέρες αύτές 

ή ’Αθήνα, — τόν θεόδ. Μοσχονα καί τήν 
Έλισ. Ψαρά, πού τδ έργο τους έχει ά- 
πύ καιρό, κι’ έδώ στήν 'Ελλάδα αρκε
τήν απήχηση.

—'Ιστορικός, δημοσιογράφος καί λογο
τέχνης μέ πολλή καί άξιόλογη έργασία 
σκορπισμένη α’ έφημερίδες καί περιοδι
κά άλλά καί βιβλία, δ κ. Μοσχονάς 

είναι καί δ 'Χπομνηματογράφος τών 
Πατριαρχείων άλλά καί διευθυντής τής 
ιστορικής Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης πού 

άγλάϊσαν πρδ 1.000, τόσων, έτών, οί 
Πτολεμαίος στήν Αίγυπτο. Πηγή πολλών 
Ιστορικών θεμάτων, άποτελεί τή συν.- 

σταμένη τής παλαιάς άλεξανδρινής πνευ
ματικότητας μ’ έκτίμηση πολύ καΊ άπδ 
τούς έδώ πνευματικούς άνθρώπους.
—’Εκλεκτή λογοτέχνις ή Έλισ. <Γ α- 
ρ ά ποιήτρια κυρίως καί δημοσιογράφο; 
προσέφερε πολλές υπηρεσίες στά αλεξαν

δρινά Γράμματα μέ τή γραφίδα της ύ- 
παγορεύουσα έπί μίαν 30ετ£αν τάς ά· 
νάγκας τής παροικίας καί άπασχολημέ- 

νη μέ τήν έκεϊ πνευματικότητα. Έξέ- 
δωκε καί βιβλίο μέ μεταφράσεις κλπ. 
Καί τούς δύο, τούς είδε μέ πολλήν χα
ράν δ πνευματικός κόσμος.

Οί ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σωτήρη Πυλαρινοΰ: «‘Ο Άγνωστος Στρατιώτης» «Πλούσιοι καί Φτωχοί»

ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ πού δέν γνώρισζν ιδιωτικά 
τδν ποιητή Να π. Λαπαθιώ- 

τ η, δέν μπορούν νά πιστέψουν στδ πο
λυσύνθετό του ιιταλέντο. Καί δέν τδν 
φαντάζονται, άκόμα καί... σκιτσσγράφο, 
πλάι στις άλλες του, σπάνιες ιδιότητες, 
γιά τίς δποΐες τδν λάτρεψαν, σχεδόν 
άνδρες καί γυναίκες τής περασμένης 
όΟθτία·;. ΤΙ λαμπρά ποιήματα μέ σπά
νιους στίχους ωραίους, μουσικούς, ευ
ρηματικούς, τί κριτική σκέψις, τί συνθε- 
τικότης μουσική, τά καλλίγραμμη πεζο
γραφία...
Σέ τούτα, πρόσθες καί τδ ταλέντο τοΰ... 
σκιτσογράφου, δπως μας τδ παρουσιάζει 

τδ τελευταίο φύλλο του, (μηνός Μαρτίου) 
τδ καλό περιοδικό τών Νέων «Νέα 
Σύνορα» πού κυκλοφόρησε τελευ
ταία· καί είναι αφιερωμένο μέ πλούσιο 
ύλικό στόν ρωμαντικδ ποιητή πού έζη- 
τε τόσο μυστικά τή ζωή του, μισοκρυμμέ- 
να πάντα καί μακρυά άπδ τδ φόδς καί 
τήν τερμάτισε τόσον τραγικά, κι’ άδοξα! 
Κι’ δμως τδ σκίτσο αύτό πού δίνωμε 
άπ’ τδ ώραίο πανηγυρικό τοΰτο τεύχος 
μάς τδ άποκαλύπτει: «δ κομψευ- 
ό μ ε ν ο ς» κι’ είναι άπδ μιά σειρά 
γελοιογραφικδν σκίτσων, πού άφισε μέ 
άπλές, πολύ άπλές γραμμές καί χαριτω
μένο χιούμορ.

Μ ΛΑΤ ΚΙΙ φαντασία, δέν δημιούργησε 
μόνο τήν Δημοτική Ποίηση καί άλλα 

παραπλήσια, άλλά καί τήν Λαϊκή πλα

στική, είτε αύτή είναι άγγειοπλαστική, 
είτε πλαστική μέ ζύμη. "Ολοι γνωρίζωμε 

τί ώραία πράγματα, τί λαϊκά παρασκευά
σματα κάμνουν οι μητέρες μας, άπδ κληρο
νομημένη συνήθεια τδ Πάσχα, γιά νά πα

ρουσιάσουν καί πιό προκλητικά τά γλυ
κά τών πασχαλινών ήμερών, πού τόσο 
λιχούδικα δοκιμάζωμε. Βέβαια σ’ δλα τά 

μεσόγεια καί τά ναυτικά μέρη παρα
σκευάζουν τά σπιτικά κουλουράκια καί τά 
γλυκίσματα μέ απεικονίσεις άνθρώπων. 
ζώων, θαλασσινών, φυτών κλπ. Ή « Σ ι· 

τ ν α ϊ κ ή Φωνή» στδ Πασχαλινό 
της φύλλο, μαζί μέ τ’ άλλα ταχτικά 
λαογρχφικά της δημοσιεύματα, τίς λαμ

πρές φωτογραφίες άπόψεων τού νησιού 
καί άλλα έξαίρετα καί ποικίλα της λο
γοτεχνήματα, βάζει καί τή φωτογραφία 
τούτην, πού τιτλοφορεί «Πουλιά 

τοΰ Π ά ς χ α> κα! άφορά τίς γλυ- 
κές λαογραφικές λιχουδιές τών σπιτιών, 

πού φιλοτεχνούν οί πιδ αίσθαντικές 
νοικοκυράδες.

0ΕΥΡΩΠΑΊΚΟΣ Τύπος — καί κυ
ρίως ό γαλλικός, ό ολλανδικός καί 

τοΰ Βελγίου — συχνά βρίσκει τήν ευ
καιρία νά προβάλλει άπό τίς στήλες 
του, τόν συμπατριώτη καλλιτέχνη, Ζω
γράφο Σωτήρη Π υ λ α ρ ι 
ν ό άπό πολλά χρόνια εγκατεστημέ
νο στίς Βρυξέλλες, καταγωγής, άπό 
τήν Κόρινθο. Πότε μέ κείμενα πού 0- 
ναφέρονται ,σέ βραβεύσεις του, πότε 
μέ συνεντεύξεις άπ' άφορμής έπικαι- 
ροτήτων καί πότε μέ ειδήσεις ή κρι
τικές γιά νέες έκθέσεις έργων του, 
ή συμμετοχές του σέ Διεθνείς ομαδι
κές Έτσι καί πάλι, τελευταία, — μέ 
αντίχτυπο μάλιστα καί στίς δικές μας 
έφημερίδες, πού ομοίως, άσχολήθη- 
καν κΓ αύτές πολύ — άναφέρθηκαν 
νέες του έπιτυχίες, άπ' άφορμής έφε- 
τεινών έκθέσεών του στό Παρίσι καί 
στό Σαρλερουά, όπου έτυχε πολλών 
τιμητικών βραβείων τιμών κ.λ.π.
‘ίΐ ΣΤΙΣ 17 Μαίου ή Κοινότης Ακρα
τος μέ τήν συνεργασία τοϋ έκεϊ Γυ
μνασίου καί τοϋ τοπικού συλλόγου 
« Αναγέννησις- έτίμησαν τόν Σ π ύ- 
ρο Περεσιάδη, έκλεκτο 
πνευματικό τους τέκνο, πού ή παρου

σία του στά παλαιό μας Γράμματα, ύ· 
πήρξε πολύ φανερή, — μέ 14 θεατρι
κά έργα, έκατοντάδες παιγμένα κ.λ.π. 
— Ό ποιητής καί θεατρικός συγγρα
φέας Σπ. Περεσιάδης πού όλοι τόν έ
χουν γνωρίσει άπό τά έργα του, — 
καί κυρίως άπό τή «Γκόλφω», «Έ- 
σμέ», «Χορός τοΰ Ζαλόγγου- κλπ. — 
γεννήθηκε στό Μεσοροΰγι Νωνακρίδος 
στά 1864, δηλ. πρό 106 έτών καί ά- 
πέθανε στά 1920. Φοίτησε στό σχολεία 
τής Άκράτας κΓ ή Ζωή του μοιραΖό- 
τον μεταξύ τούτης τής κωμοπόλεως 
καί τοϋ χωριού του. Στερηθείς έξ ά
φορμής τυχαίου συμβάντος άπό παιδι
κής ήλικίας τής όράσεως τοϋ ένός του 
ματιού, έξησε μικροϋπάλληλος κρατι
κών ύπηρεσιών τής περιοχής του, προ- 
σηλυτισθείς γρήγορα στήν πνευματική 
Ζωή τής Ακράτας πού ήταν σέ άνώτε- 
ρη σειρά τότε, κι' έλάμβανε ένεργόν 
μέρος συχνά. Πρώτο έργο του ύπήρξε 
«ή Μαργαρίτα» στά 1892, δευτερολο- 
γήσας τόν άλλο χρόνο μέ τή «Γκόλφω». 
Έν τώ μεταξύ δεύτερο άτύχημα τόν 
στερεί τής όράσεως καί τοΰ άλλου του 
ματιού καί γράφει πλέον, τυφλός, τά 
έργα του

01 «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» στήν έπιθυμία των 
νά αρχίσουν τήν προγραμματισμένη 

Ζωή τους καί νά δώσουν τόν τύπο τού 
περιοδικού γιά τόν όποιον έξεδόθη- 
οαν, παρουσιάζουν καί τό σημερινό 
τους φύλλο, οάν δείγμα περιο

δικού γιά τό όποιον κόπτωνται καί θέ
λουν povipq νό δοθούν, πλησιάΖυντας 
σιγά - σιγά τόν προγραμματικό σκοπό 
τους. Τό προσεχές μας, καλοκαιρινό 
τεύχος, θά είναι προσφορά στήν τα- 
ξειδιωτική Λογοτεχνία καί τήν "Ιστο

ρία καί άπό τό Σεπτέμβριο σέ ταχτική, 
μηνιαία έκδοση θά δρομολογηθούν 
στό πραγματικό Styl πού επιδιώ
κουν, μέ τήν λίγη άλλά έκλεκτή 
Ποίηση (μεταξύ τών όποιων τά περισ
σότερα θά είναι Νέων) τήν 
πολλήν άλλά έκλεκτικήν ΠεΖο- 

γραφία καί τ' άλλα, γιά τών όποιων τήν 
παρουσία φύλλο μέ φύλλο θά βλέπει 
καί θά ένημερώνεται, πλούσια ό άνα- 
γνώστης των. ΜαΖί μ' αύτές θά προ
βάλλεται συστηματικά καί ή σχετική 

Κριτική γιά Βιβλία, ’Εκθέσεις, Θέατρο 
καί τίς άλλες πνευματικές καί καλλι
τεχνικές έπίκαιρες έκδηλώσεις.
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★ II ΑΠΟΔΗΜΗ Καλλιτεχνία, έχει να έπιδείξει στήν Ελλά
δα πολλούς καί χαραχτηριστικούς εκπροσώπους της γιά τούς 
όποιους δ τόπος είναι Αληθινά ύπερήφανος. ’Ιδίως για τούς 
'Έλληνες καλλιτέχνες τού Ν. Κόσμου, παλαιούς καί Νέους 
πού πολλοί των, έχουν καταλάβει ύψηλάς θέσεις καί λαμπράς 
βαθμολογίας, άνάμεσα στούς καλλιτέχνας του. Μέσα στα όνό- 
ματα τών Τζώρτζ Κονστάντ, ’Αλεξ Σιδέρη κ.ά, π°ύ έχουν Α
ποκτήσει παν αμερικανικήν Αναγνώριση, άλλά καί τών νεωτέ- 
ρων πού πρωτοπορούν, δ θεό δ. Χίος (τδν δποϊον πα- 
ρουσιάζωμε στό εργαστήριό του, μπροστά σ’ ένα έργο του) έ
χει καλή σειρά καί καλήν βαθμολογία. Είναι ζωγράφος καί ή 
γυναίκα του, άσχολεΐται και μέ τήν Κεραμεική, κι’ έρχων- 
ται συχνά καί στήν Ελλάδα. "Ένα μήνα τού περυσινού καλο
καιριού τδν πέρασαν έβώ, τ&ςιδεύοντας στά νησιά καί στούς 

αρχαιολογικούς χώρους.

ΣΤΗΝ αίθουσα «ΑΣΤΟΡ» ή γνωστή
Ζωγράφος κ. Τέρψη Κυ

ριάκού, εξέθεσε έργα της μέ 
τόν τίτλο «Χρονικό 1940 — 1970». Κι’ 
είναι ή έκθεσή της αύτή ένα τραγούδι 
γεμάτο πόνο, θλίψη καί άγάπη γιά 
τόν άνθρωπο, άλλά μαΖί καί φρίκη, άκή- 
ρυχτη διαμαρτυρία γιά τόν Πόλεμο. 
Τά περισσότερα έργα της είναι μεγά
λες συνθέσεις, τέλεια σέ δομή, χρώμα, 
έκφραση πού σέ συναρπάζουν καί, σχε 
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δον σέ συγκλονίζουν. Ή καλλιτέχνις 
ΖωγραφίΖει τούς ήρωές της συμπάσχου- 
σα μ’ αύτούς. γι’ αύτό καί τούς έκφρά- 
Ζει καί τούς χαρακτηρίζει άπόλυτα, με- 
ταβάλλοντάς τους σέ σύμβολα.
Καί κατορθώνει νά δώση ολόγλυφη τήν 

★ ΑΓΤΗ είναι ή μακέτα τοΰ έργου «Μ. 
Αλέξανδρος» τού Νικόλα *Ί  κ α ρ η 
διαλεκτού γλύπτη στή Ν. 'Γόρκη καί δι
δάσκοντος καθηγητού στό Πανεπιστήμιο 
της. 'Η πρωτοτυπία του σάν σύνθεσης 
μιάς προσωπικότητας τού Αρχαίου και
ρού σάν τόν "Ελληνα κατακτητή καί κο
σμοκράτορα, είναι έμφανής καί κεντρί
ζει. Μαζί μέ τρία άλλα πού προκρίθη- 
καν, τότε, γιά τήν τελική έκλογή πα
ραμερίστηκαν γιά νά ξαναγίνει δ Δια
γωνισμός, γιά καλλύτερα. Ή καθυστέρη- 
σις δέν είναι μόνον έπιζήμια γιά τό έρ
γο πού διαιωνίζεται έτσι, ή έκτέλεση του, 
άλλά καί άπογοητευτική γιά τδν κάθε 
καλλιτέχνη καί μάλιστα κείνον πού μένει 
στό Εξωτερικό καί πηγαινοέρχεται γιά νά 
κατατοπιστεί μέ πολλά τής έξελίξεως 
του. Καί πρέπει, λίγο νά τδν άγαπούμεν 

καί νά τδν σεβόμαστε...

φρίκη τού πολέμου καί τή διαμαρτυρία 
ένάντια αύτού. “Ολος ό κόσμος έπρε
πε νά ίδή τό έργο τήρ κ. Τέρψης Κυ
ριάκού καί είμαι βέβαιος πώς θά άνα- 
φωνούσε άπό τά βάθη τής καρδιάς του: 
— «Ποτέ πιά πόλεμος, άλλά άγάπη καί 
μόνον άγάπη καί στοργή γιά τόν Αν
θρωπο».
Οί φιγούρες της είναι τραγικές, άλλά 
καί γεμάτες πίστι γιά μιά καλλύτερη Ζωή, 
’Από τά έργα της πολλά πρόσωπα τών 
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ήρώων της είναι παρμένα άπό 4ρωτο- 
γραφίες πού ή μόδα τά λέει κολάΖ τά 
όποια καί τήν έμπνέουν στό νά δημιουρ- 
γήση τίς συνθέσεις της. Ένα παρά
δειγμα είναι ό ύπ’ άριθ. 4 πίνακάς της, 
πού χιλιάδες μαύροι σταυροί φυτρώ
νουν πάνω άπό τά κεφάλια Μπιαφρα- 
νών, καί σέ συγκινεΐ καί σέ συναρπά
ζει. Τήν φρίκη τήν βλέπωμε άκόμα καί 
σ' άλλον πίνακα της όπου δίνει άπόλυ
τα τόν πόνο —πού είναι απεικονισμένος 
στό πρόσωπο μιάς μαυροφορεμένης 
μάννας πού κρατά στήν άγκαλιά της τό 
σκοτωμένο παιδί της άπό τίς σφαίρες 
τών πολεμοκαπήλων. Τό έργο τής κ. 
Κυριάκού είναι μνημειακό καί άξίΖει 
ιδιαιτέρας προσοχής.
— Στήν αίθουσα τής * Έλληνοαμερικα- 
νικής Ένώσεως» έξέθεσε τόν Μάιο ό 
γνωστός ήθοποιός Μίμης Φωτόπουλος 
τήν τελευταία του έργασία ολοκληρω
μένη άιύτή τή φορά, μέ πολλά καί κα
λώς συναρμολογημένα έργα του πού 
έντυπωσιάΖουν. "Ισως νά είναι ό πρώ
τος στόν τόπο μας πού παρουσίασε Ζω
γραφική μέ κολάΖ άπό κομένα γραμμα
τόσημα. Τά χρώματά του είναι άπλά καί 
πολλές φορές δοσμένα πλακάτ λυωμέ- 
να καί άλλα μέσα στόν ήλιο καί τήν 
γύρω άτμόσφαιρα. Τά θέματά του, ποι
κίλα: δάση, θάλασσες, λιμάνια, διάφο
ροι τύποι άνθρώπων, λουλούδια.,, "Ολα 
είναι έπιλεγμένα καί δοσμένα, μέ ένα 
δικό του παιδιάστικο, άφελη τρόπο, πού 
πολλές φορές τόν καθοδηγή τό ^καλλι- 
τεχνικό του ένστικτο παρά ή ψυχρά 
λογική. Ό Φωτόπουλος είναι προικι
σμένος μέ πλούσια συναισθηματικότητα 
πού άντανακλά ατούς πίνακάς του. Ει
ρωνεύεται, καυτηριάΖει, πάσχει μέ τούς 
ήρωες του —γενικά συναλλάσσεται μα- 
Ζί τους καί συγγενεύει στενά.
Οί τύποι του, όλοι άπό τήν σύγχρονη 
έπαφή του μέ τό καθημερινό περιβάλ
λον είναι πιστά ψυχολογημένοι 
ΞεχωρίΖουμε άπ’ τά έργα του στήν τύ
χη τό «Ό φίλος πού λείπει». Σ’ αύτόν 
τόν πίνακα ό καλλιτέχνης μεταχειρίζε
ται έλάχιστα χρώματα, μά κατωρθώνει 
νά δώση πολλά καί μ’ ένα δικό του 
πρωτότυπο τρόπο. Γιατί ένώ δείχνει έ
να φυλακισμένο πίσω άπό τά σίδερα, 
τό κεφάλι του είναι ολόκληρο μπρο 
στά άπό τά κάγκελα, χωρίς νά χάνη 
τό έργο. "Ισως νά μήν ήθελε ό καλλι
τέχνης νά σπάση, μέ τίς μαύρες γραμ
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μές άπό τά σίδερα, τήν ψυχολογική 
κατάσταση πού έκφράΖει τό πρόσωπο 
τού φυλακισμένου. Τά τοπεϊα πάλι καί 
τά δέντρα του, τά ΖωγραφίΖει μέ τρό
πο πολύ περίεργο, παιδιάστικο καί πο
λύ χαριτωμένο καί άφελή.
Χαρήκαμε μαΖί μέ τούς άλλους έπισκέ- 
πτας τήν έκθεση τού καλλιτέχνου.
Ό Μίμης Φωτόπουλος γεννήθηκε στήν 
Ζάτουνα. Είναι γνωστός ώς ήθοποιός, 
ποιητής καί λογοτέχνης. Τώρα τόν γνω- 
ρίΖουμε καί ώς πολύ ιδιότυπο ζωγράφο. 
— Στό «Φουαγιέ» τοΰ Δημοτικού Θεά
τρου» Πειραιώς έξέθεσαν άπό τίς £9 
Μαίου έργα τους τρεις Πειραιώτες Καλ 
λιτέχνες: ό Θεοδ. Λεκός, ό Γιώργος 
Συρίγος Ζωγράφοι καί ό γλύπτης Νικό- 
λας.
Ό Λεκός γνωστός καί άπό πα- 
ληές προβολές του δείχνει Ζωγραφική 
νατουραλιστική. "Εχει καθαρό χρώμα, 
ξεύρει νά συνθέτει καί σέ πολλά έργα 
του, ιδίως στά ταπεία καί τίς «νεκρές 
φύσεις» του κατορθώνει νά δώση Ελ
ληνική άτμόσφαιρα μέ έντονους χρω
ματισμούς καί διαύγεια. Άπό τά έργα 
πού έκθέτει σήμερα (ξεχωρίΖουμε τό 
πορτραϊτο τής μάννας του δοσμένο μέ 
φροντίδα καί άγάπη καί μέ χρωματικές 
κι’ άξιες ικανότητες.
Ό Γιώργος Συρίγος 
είναι έπίσης γνωστός καλλιτέχνης καί 
ξεχωρίΖει στά λουλούδια καί τά πορ- 
τραϊτα του’ μάς δίνει δέ αύτήν τή φο
ρά πολλές άπόψεις άπό νησιά καί το
πεϊα όπως ή Σαντορίνη, κ.ά. Οί πίνα- 
κές του είναι χαρακτηριστικά προσεγ
μένοι, μέ μεγάλη δεξιοτεχνία μάς δί
νει τό τοπικό χρώμα τών νησιών, όπως 
ή Σαντορίνη ώς καί τό ύγρό στοιχείο 
τής θάλασσας. ΚΓ άπό τά πορτραΐτα 
του’ ξεχωρίΖωμε αύτά ποΰ προέχει πο
λύ στήν παρουσία τους: τά χέρια.Δίνει 
κάτι χέρια πού έχουν άληθινά ποίηση 
καί ύψος Ζωγραφικής.
"Ενας άλλος καλλιτέχνης, ό Ν ι κ ό
λα ς, πού ώς τώρα τόν ξεύραμε σάν Βο- 
λιώτη,-καί μάς γράφεται... Πειραιώτης- 
έκθέτει γλυπτικά έργο του, έδώ προτι
μά όμως νά μάς δείχνη έργα του πα
ληά, καμωμένα πριν άπό 15 — 30 χρό
νια. ’Εξαίρεση μόνη, άποτελεϊ ή προτο
μή Βοβολίνη. Τόσο στίς Πανελληνίους 
έκθέσεις, όσο καί σ’ αύτήν τή σημερι
νή τίποτε τό καινούριο ούτε κανένα 

μέ έμπνευση άπό τόν Πειραιά ώστε νά 
δικαιολογεί, τό... Πειραιώτης πού θέλει. 
Διερωτάται δέ κανείς: πώς ό άναφερό- 
μενος καί ώς Παγκοσμίως γνωστός καλ
λιτέχνης καθώς κιίί ώς τιμημένος διε
θνώς καί άνά τό Πανελλήνιον, τιμηθείς 
μέ 6 χρυσά βραβεία (;) (κατά τίς έφημε- 
ρίδες) σταμάτησε νά δημιουργεί καί, τό 
έρριξε μόνο στό έμπόριο τών άδριάν- 
των καί προτομών... (Πρέπει κάποτε 
νά βροντοφωνάΖει κανείς τήν άλήθεια 
καί νά στηλιτεύει τίς διαφημίσεις καί 
τίς φωνασκίες).
Γιά τόν Νικόλα, μόνο έχωμε νά πούμε, 
ότι έκεϊνο πού κατωρθώνει, είναι νά 
δίνει πάντα στό έργο του μιά έντυπωσια· 
κή έπιφάνεια, χωρίς όμως καί νά ήμπο- 
ρεϊ νά έξωτερικεύει τόν έσωτερικό του 
κόσμο, πού σ’ αύτό τό παληό στύλ τής 
τέχνης πού μεταχειρίζεται είναι τό 
άπαντον. Καί τό βλέπουμε σ' όλες τίς 
προτομές του, ιδίως στήν «Δαναΐδα» 
πού τήν παρουσιάΖει μέ έντυπωσιακή 
μέν στάση άλλά ψυχρή καί άφύσικη, 
καί στήν «Σαπφώ» πού κάμνει ψυχρό 
συγκερασμό νατουραλισμού μέ [τή σύγ
χρονη άναΖήτηση.
— Στήν αίθουσα «Νέες Μορφές» έξέ- 
θεσε (άπό τής 20 Μαΐου έως τής 8 
Ιουνίου) ή Ιφιγένεια Ε ύ - 
αγγελινοΰ Κ ο ρ α κ ι α ν ί-» 
του έλαιογραφικά έργα της άκρυλι- 
κά—όπως τά λέγει— καί μελάνια ώς 
καί τά άκρυλικά. Τά λάδια £χουν μιάν 
έκδηλη έξπρεσιονιστική διάθεσι μέ δυ
ναμικότητα ποΰ οφείλεται στόν αύθορ- 
μητισμό καί τήν άσυγκράτητη καλή 
τεχνική της. Άντιθέτως τά άλλα της 
έργα πού είναι σχέδια ήσαν χαμηλωμέ
νης τεχνικής διάθεσης, —ρευστά, μέ 
ρομαντική καί στενή διάθεσι.
— Ό Μανώλης Π η λ ι δ ά- 
κ η ς μάς παρουσίασε στήν «Αίθου
σα Τέχνης» τοΰ Χίλτον μελέτες του μέ 
συνθέσεις συμβολικές πού οί περισσό
τερες θυμίΖουν άκαθόριστα μηνύματα 
σκαλισμένα πάνω σέ πέτρες. Ή τεχνι
κή τοΰ καλλιτέχνου γνώση καί ή έπιδε- 
ξιότητά του μά καί τά σύγχρονα μέσα 
πού χρησιμοποιεί μαΖύ μέ τήν καλλιερ
γημένη εύαισθησία του μάς δίνουν ά- 
ποτελέσματα τεχνικής καί αισθητικής 
ποιοτικής τελειότητας καί τόν κατατά- 
σουν στούς καλλιτέχνες άνώτερης κλά- 
σης, πράγμα πού μέ χαρά μας ■ διαπι
στώνουμε.
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