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ή καλύτερη αίθουσα προβολής Ζωγραφικής μέσα στήν καρδιά τής 'Αθή
νας, μέ πλήθος τακτικών έπισκεπτών, φωτισμό ιδεώδη καϊ άνέσεις 
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Γ. Θ. Βαφόπουλου

ΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ

★ "Ενας τόμος 360 σελίδων, δ
που συγκεντρώνεται δλη ή έργα
σία τοΰ ποιητή, μέ τά επτά ποιη
τικά του 6ι6λία, πού διαγράφουν 
μιά πνευματική πορεία σαράντα 
πέντε περίπου χρόνων. «ΤΑ 
ΠΟΙΗΤΙΚΑ» φωτίζονται άπό τις 
«ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙ

ΑΣ» τοϋ ποιητή, δπου έπισημαί- 
νονται οί άρχικές πηγές τής ποί
ησής του καί οί πρώτες άφορμές 
καί τά περιστατικά, πού συνήργη- 
ααν στήν τελική της διαμόρφωση.

(Βιβλιοπωλεϊον τής «Εστίας»)

Γ. Θ. Βαφόπουλου

ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τόμος Πρώτος 
ΤΟ ΠΑΘΟΣ

★ "Ενα βιβλίο 450 σελίδων, πού 
άποτελει τή χρονογραφική ανά
πλαση μιας ζωής, δπου συμπλέ
κονται δσα πρόσωπα καϊ δσα γε
γονότα τής πνευματικής καί 
κοινωνικής μας ζωής έπαιξαν 
κάποιο ρόλο, στή διαμόρφωση 
τής προσωπικότητας τοΰ συγ
γραφέα. Στις «ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΥ
ΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» του ό συγ
γραφέας έξομολογεϊται καί τίς 
μυστικές ψυχικές άντιδράσεις 
τοΰ βίου του, πού έξηγοΰν 
καί φωτίζουν τήν ποίησή του.

(Βιβλιοπωλεϊον τής «Εστίας»)

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΤΕΣ
* <■

ΕΝΑ ΩΡΑΙΟ ΔΩΡΟ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

« Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ » 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

τοΰ
Κυριάκου Μητσοτάκη 

θά τό βρήτε στά κεντρικά 
βιβλιοπωλεία

I
ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ

ΧΕΙΜΩΝΑΣ

"Ενα καινούργιο βιβλίο 
μέ διηγήματα τής ΗΡΩΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ — ΛΑΜΠΙΡΗ .

θ ΑΓΩΝΑΣ γιά τήν έπικράτηση τής Δημοτικής, 
πού φούντωσε μέ τή δημοσίευση τού «Ταξιδιού» 

τού Ψυχάρη στά 1888, στήν άρχή δέν βρήκε καμ- 
μιά άπήχηση στούς έλληνικούς κύκλους τής ’Αγ
γλίας.
★ Σάν μιλάμε γιά τΙς έλληνικές παροικίες τής ’Αγ
γλίας — τού Λονδίνου, τού Μάντσεστερ καί τού Λί- 
βερπουλ —· κατά τδ δεύτερο ήμισν τοΰ 19ου αιώ
να, κάνουμε λάθος νομίζοντας δτι οί παροικίες αύ
τές ήταν κάτι τδ παρόμοιο μέ τίς έλληνικές κοινότη
τες τής ’Οδησσού, τοΰ Βουκουρεστίου κα'ι τής Τερ
γέστης, άκόμα λιγώτερο τής Αίγύπτου (’Αλεξαν
δρείας, Κάιρου κλπ.) ή τής Τουρκίας (Πόλης, Σμύρ
νης κτλ.). Όλες αύτές οί Κοινότητες, μέ τά σχο
λεία τους, τόν Τύπο τους καϊ τή γερή Εκκλησιαστική 
τους όργάνωση συγκεντρωμένη γύρω στά Πατριαρ
χεία Κωνσταντινουπόλεως καϊ ’Αλεξανδρείας, είχαν 
μιάν άνθούσα πνευματική ζωή, χάρη στούς δασκά
λους, δημοσιογράφους καί άλλους διανοουμένους πού 
πλαισίωναν τδν έκεί έμπορικδ κόσμο. ’Αντίθετα, οί 
παροικίες τής ’Αγγλίας άπαρτίζονταν άποκλειστικά 
άπδ έμπόρους, κατά μεγάλη πλειοψηφία Χιώτες, 
πού είχαν έγκαταστάθή έκεΐ μετά τήν καταστροφή 
τής Χίου καί τά γενικό ξερρίζωμα τών κατοίκων της 
στά 1822.
★ Οί Χιώτες αύτοί είχαν μιά δική τους νοοτροπία. 
Μέ πολύ περιωρισμένη μόρφωση, μέ τά λίγα έλλη- 
νικά γράμματα πού είχαν άποκομίσει άπδ τήν πα
τρίδα τους, δλόκληρο τδ ένδιαφέρον τους είταν συγ
κεντρωμένο στδ έμπόριο. Ελάχιστοι διαβάζανε βι- 
βιβλία, ή έφημερίδες έλληνικές. Μιλούσαν βέ
βαια στά σπίτια τους έλληνικά, άλλά χρησι
μοποιούσαν μιά γλώσσα παρεφθαρμένη, γεμάτη 
άγγλικές λέξέις καί φράσεις, καί γράφανε, 
δπως είταν άλλωστε φυσικό έκείνη τήν έποχή,

ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

τήν καθαρεύουσα, δπως γενικά δλοι οί Έλληνες, 
πού προέρχονταν άπδ τήν Τουρκία. Χωρίς σύνδεσμο 
μέ τήν έλεύθερη Ελλάδα, διατηρούσαν τδν έλληνι- 
σμό τους κυρίως χάρη στή θρησκεία, γιατί παρέ- 
μειναν όρθόδοξοι καί πήγαιναν ταχτικά στήν έκκλη- 
σία — καί ατό Λονδίνο καί στδ Λίβερπουλ δέν άρ
γησαν ν’ άποχτήσουν λαμπρούς ναούς, πού χτίστη
καν μέ έράνους τών πλουσίων μελών τών παροικιών. 
★ Εκτός άπδ τδ χιώτικο στοιχείο, ύπήρχαν καί με
ρικοί σταφιδέμποροι άπδ τήν Πάτρα καί τδ Αίγιο, 
σάν τούς Μεσηνέζηδες, άλλά κΓ αύτοί άνθρωποι χω
ρίς μεγάλη μόρφωση ή εύρύτερα ένδιαφέροντα. Ό 
έλληνικδς έφοπλιστικδς κόσμος δέν είταν, σάν σή
μερα, πολυάριθμος —τ- γνωστότεροι άπ’ δλους οί 
’Εμπειρικοί, πού είχαν άποχτήσει καλό δνομα στούς 
άγγλικούς έφοπλιστικούς κύκλους, καί δίπλα σ’ αύ
τούς μερικοί άλλοι, πού ή ύπόληψή τους βρισκότα
νε πολύ χαμηλά καί πού τά βαπόρια τους δέν τά ά- 
σφάλιζε τδ άγγλικδ Λόύδ, δεδομένου δτι είχαν συμ- 
βή άρκετά ναυάγια έλληνικών πλοίων ύπδ συνθήκες 
ύποπτες, πού είχαν βλάψει τδ έλληνικό δνομα.
★ Μέσα στόν λιμνάζοντα αύτόν κόσμο —μιλάμε πάν- 
το άπδ άπόψεως πνευματικής — άλλά άνθούσα οί- 
κονομικώς, βρέθηκε δ ’Αλέξανδρος Πάλλης, νέος ά
πδ τήν ’Αθήνα, άλλά ήπειρωτικής καταγωγής, δταν 
πρωτοήλθε στήν ’Αγγλία. Ή τύχη τδν είχε φέρει, 
τδ 1870, στδ Μάντσεστερ, δπου τδν είχε προσκαλέ- 
σει ή θεία του χήρα Χρήστου Παρμενίδη ν’ άναλάβη 
τή διεύθυνση τού έμπορικοΰ τοΰ συζύγου της. Ό πα
τέρας μου είταν τότε μόλις 19 χρονών, φοιτητής στή 
Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών. 
Είχε ήδη δείξει Εξαιρετικήν έπίδοση στά άρχαία 
έλληνικά καί τά λατινικά καί είχε έπισύρει τήν 
προσοχή τοΰ καθηγητή Βερναρδάκη, τότε πρύτανι 
τών έλληνικών κλασσικών Γραμμάτων, μέ μιά κρι-



τική μελέτη του πάνω στήν «Αντιγόνη» τοΰ Σοφο
κλή, πού τήν έξέδωκε άργότερα, στά 1879. Ό Πάλ
λης είταν τότε φυσικά, σάν όλους τους άλλους, κα
θαρευουσιάνος — τό κίνημα ύπέρ τής δημοτικής δέν 
είχε άκόμα ξεσπάσει (τό «Ταξίδι μου» τοΰ Ψυχάρη, 
πού ύπήρξε τό πρώτο κήρυγμα τής νέας κινήσεως 
έκδόθηκε στήν ’Αθήνα τό 1888).
★ Δημοτικιστές, δηλαδή άνθρωποι πού έγραφαν στή 
δημοτική, υπήρχαν τότε μόνο στήν Επτάνησο, κυρί
ως στήν Κέρκυρα, δπου δ δημοτικισμός είχε ρίξει 
ρίζες άπό τήν έποχή τοΰ Σολωμοΰ καί δημιουργή- 
θηκε ή λεγομένη «Επτανησιακή Σχολή», πού τόσους 
πλούσιους καρπούς κληροδότησε στή νεοελληνική Λο
γοτεχνία. Πρωτοπόρος τοΰ δημοτικισμού, τής προψυ- 
χαρικής έποχής, μπορεί έπίσης νά θεωρηθή καί ό 
Άνδρέας Λασκαράτος, δ δρμητικός σατιρικός άπό 
τήν Κεφαλληνία, πού, σημειωθήτω, μετά τόν κα
τατρεγμό πού έπαθε στήν πατρίδα του, κατέφυγε γιά 
ένα διάστημα (1856 — 1857) στό Λονδίνο, δπου 
έδίδασκε έλληνικά καί ιταλικά.
★ Ό Ψυχάρης διωρίστηκε τό 1904, καθηγητής τής 
γλωσσολογίας στήν Ecole des langues orientates 
vivantes στήν έδρα πού κατείχε ώς τότε δ Legrand 
στό Παρίσι καί άπό κεΐ διηύθυνε τόν άγώνα ύπέρ 
τής δημοτικής. Ό Ψυχάρης, γλωσσολόγος μέ άρτια 
έπιστημονική μόρφωση, άπέδειξε μέ άδρά έπιστη- 
μονικά έπιχειρήματα τό άστήρικτο τής θεωρίας τών 
δσων έπρέσβευαν πώς ή έλληνική δημοτική είταν 
μιά «χυδαία» γλώσσα, δημιούργημα τής έποχής τής 
τουρκοκρατίας, δηλαδή τής σκλαβιάς, καί καλοΰσε 
τούς "Ελληνες ν’ άναθεωρήσουν τίς σκουριασμένες 
αύτές ιδέες καί ν’ άρχίσουν νά γράφουν καί, γενι
κά, νά έκφράζουν τά νοήματά τους στή ζωντανή 
αύτή γλώσσα τοΰ λαοΰ.
★ Ό νεαρός Πάλλης είταν άπ’ τούς πρώτους πού συ
νέλαβε τό νόημα καί τήν εύρύτερη σημασία, γιά τήν 
έθνική Παιδεία, τής χρησιμοποιήσεως τής δημοτι
κής καί έγινε φανατικός δπαδός τοΰ Ψυχάρη. Τδ- 
δειξε άφιερώνονταςτή μετάφραση τής «’Ιλιάδας» 
του «Τοΰ ξακουστού μου δασκάλου Ψυχάρη — ό λό
γος δ σός ή άλήθεια. έστιν».
★ Στήν ’Αγγλία δ Πάλλης δέν βρήκε μεγάλη άντα- 
πόκριση μεταξύ τοΰ έκεΐ έλληνικοΰ στοιχείου πού, 
δπως είπαμε, παραπάνω, δέν είχε ούτε μόρφωση ού
τε ένδιαφέρον γιά τά γράμματα καί, ώς έκ τούτου, 
εϊταν προσκολλημένο τυφλά στήν «παράδοση». ’Αλ
λά, γύρω άπό τόν πατέρα μου, σχηματίστηκε ένας 
στενός κύκλος άπό δμοϊδεάτες — πρώτα πρώτα, δ 
Άργύρης Έφταλιώτης, ύστερα δ Δημήτριος Πετρο- 
κόκκινος καί δ Γεώργιος Μαρκέτης. Οί πρώτοι δυό 
είχαν συνυπηρετήσει μαζί του στόν μεγάλο έμπορι- 
κό οίκο τών ’Αδελφών Ράλλη, στις ’Ινδίες. Ό Έφτα- 
λιώτης, πού τό πραγματικό του δνομα είταν Κλε
άνθης Μιχαηλίδης, καταγόταν άπό τήν Έφταλοΰ, 
χωριό τής Μυτιλήνης κοντά στό Μόλυβρ. Ό Πε- 
τροκόκκινρς εϊταν Χιώτης, άπό τά παλαιά τζάκια 
τής Χίου. Ό Μαρκέτης εϊταν ένας εύφυέστατος Κερ- 
κυραίος, άπό άρχοντική οικογένεια τής νήσου, έμ
πορος κι’ αυτός, έγκατεστημένος στό Λονδίνο. Ό 
Πάλλης προσηλύτισε έπίσης στίς ιδέες του τόν γαμ
πρό, τού Πέτρο Βλαστό, νέο έξαιρετικά μορφωμένο, 
πού άνέλαβε άργότερα, άφοΰ φοίτησε κΓ αύτός με
ρικά χρόνια στίς ’Ινδίες, τή διεύθυνση τών έργασιών 

τοΰ Οίκου Ράλλη στό Λίβερπουλ.
★ Τό μεγάλο έργο τοΰ Πάλλη — ή μετάφραση τής 
«’Ιλιάδας»— τό καταπιάστηκε πρώτα στήν ’Ινδία, δ
που διηύθυνε τό ύποκατάστημα τών ’Αδελφών Ράλ
λη ατή' Βομβάη, καί τό άποτέλειωσε στήν ’Αγγλία, 
μετά τήν μετάθεσή .του γιά νά διευθύνη τό ύποκα
τάστημα τοΰ Λίβερπουλ, κέντρο τότε τοΰ έμπορίου 
τοΰ βαμβακιού, στό όποιο δ πατέρας μου, κατά γε
νική δμολογία, άφήκε έποχή σάν ειδικός στά βαμ
βάκια. Στήν Αγγλία τόν άκολούθησε καί δ Έφτα- 
λιώτης, πού διηύθυνε γιά πολλά χρόνια τό πρακτο
ρείο τοΰ Χάλλ.
★ Ό πατέρας μου τύπωνε τά βιβλία του στό τυπο
γραφείο ‘‘ The Liverpool Booksellers Co ,, 
καί τά μοίραζε δωρεάν στούς πολλούς — ιδίως φοι
τητές τοΰ Πανεπιστημίου — πού τοΰ τά γύρευαν ά
πό τήν Ελλάδα. ’Αλλά δέν τύπωνε μονάχα τά δικά 
του βιβλία. Χάρη στήν οικονομική εύρωστία πού εί
χε άποκτήσει, έξέδιδε καί τά έργα άλλων δμοϊδεα- 
τών, πού τά μέσα τους ήταν πιό περιωρισμένα. Με
ταξύ αύτών εϊταν καί δ Κωστής Παλαμάς, μέ τόν 
όποιον δ πατέρας μου συνδεόταν διά στενής φιλίας. 
"Ισως ή μεγαλύτερη ύπηρεσία πού πρόσφερε δ ’Α
λέξανδρος Πάλλης στά έλληνικά γράμματα, έξω ά
πό τή δική του άξιόλογη συγγραφική προσφορά, εϊ
ταν αύτή — πού βοήθησε τόν ύστερα έθνικό ποιη
τή Παλαμά νά βγάλει τά έργα του. ’Επίσης βοήθησε 
τόν Γιάννη Βλαχογιάννη νά τυπώση μερικά άπό τά 
βιβλία του, πού άποτελοΰν κΓ αύτά σπουδαία συνει
σφορά ιδίως στόν κλάδο τής μελέτης τής νεοελλη
νικής Ιστορίας τών. χρόνων τής Ελληνικής Έπα- 
ναστάσεως. ν
★ Τό Λίβερπουλ διετέλεσε τό δεύτερο στρατηγείο 
τοΰ δημοτικισμού (τό πρώτο εϊταν πάντα τό Παρί
σι, δπου τόν άγώνα κατηύθυνε δ Ψυχάρης) . Άπό τό 
Λίβερπουλ δ πατέρας μου διατηρούσε πυκνή άλλη- 
λογραφία μέ δλα τά σημαίνοντα στελέχη τοΰ δημο
τικισμού — μέ τόν Ψυχάρη καί τόν Ούμβέρτο Περ
νώ στό Παρίσι, μέ τόν Παλαμά, τόν Γαβριηλίδη, τόν 
Ταγκόπουλο (έκδότη τοΰ «Νουμά», δημοσιογραφι
κού δργάνου τοΰ δημοτικισμού) , τόν Μανώλη Τριαν- 
ταφυλλίδη, τόν Δημήτριο Πετροκόκκινο, τήν Πηνε
λόπη Δέλτα καί πολλούς άλλους στήν ’Αθήνα, μέ 
τόν Ντϊνο θεοτόκη, τήν Ειρήνη Δενδρινοΰ, τόν Λο- 
ρέντζο Μαβίλη καί τόν Πασαγιάννη στήν Κέρκυ
ρα, μέ τόν Φώτη Φωτιάδη και τόν Σιώτη στήν Πό
λη, μέ τόν Μιχ. Άργυρόπουλο καί τόν Χρ. Βασιλακά- 
κη στή Σμύρνη, μέ τόν διακεκριμένο βυζαντινολόγο 
καί μελετητή τής μεσαιωνικής έλληνικής φιλολογίας 
Κρουμπάχερ στό Μόναχο, καί δπου ύπήρχαν ένεργοί 
θιασώτες τοΰ δημοτικισμού. Γράφοντας σ’ δλους αύ
τούς έδινε ιδέες, συζητούσε θέματα φιλολογικά καί 
γραμματολογικά, παρώτρυνε σέ δράση καί κατηύθυ
νε τήν τακτική τής δλης κινήσεως.
★ Ό πατέρας μου, μοναδικό παράδειγμα μεταξύ 
τών Ελλήνων τής Αγγλίας τής έποχής έκείνης, έ 
φερε δασκάλα άπό τήν Ελλάδα γιά νά μάθη ■ 
παιδιά του έλληνικά. Εϊταν μιά μορφωμένη κο- 
πέλλα, άρσακειάδα, άπό τήν Κέρκυρα, ή ’Αλεξάνδρα 
Παπαμόσχου, τήν δποία δ πατέρας μου έμύησε στόν 
δημοτικισμό. Μέ τήν βοήθεια τοΰ πατέρα μου συνέ
γραψε, στή δημοτική, ένα δοκίμιο άνατομίας (ή Πα
παμόσχου είχε κάποτε πάρει μαθήματα νοσοκόμου 

στό Λίβερπουλ), πού τό τύπωσε έκεϊνος μέ δικά του 
έξοδα.
★ Ό πατέρας μου, άνκαι δχι πολύ θρήσκος, εϊταν 
βαθύς μελετητής τών Γραφών καί συνήθιζε κάθε Κυ
ριακή πρωί, πριν άπό τήν έκκλησία, νά μάς έρμη- 
νεύει τό Εύαγγέλιο, χρησιμοποιώντας τή δική του 
μετάφραση, τήν ίδια πού είχε κάνει τόσο θόρυβο 
δταν τή δημοσίεψε δ Γαβριηλίδης στήν «’Ακρόπο
λη» καί προκάλεσε τις φοιτητικές ταραχές στήν ’Α
θήνα στά 1910, γνωστές ύπό τό δνομα τά «Εύαγ- 
γελικά». Ή μετάφραση αύτή τυπώθηκε έπίσης στό 
Λίβερπουλ, σέ ώραιότατη έκδοση, στά τυπογραφεία 
τής Liverpool Booksellers Co άλλά ά- 
παγορεύτηκε νά κυκλοφορήση στήν Ελλάδα γιατί 
μπήκε σχετικό άρθρο στό Σύνταγμα τού 1910 πού 
έπέβαλε περιορισμό' στήν κυκλοφορία μεταφράσεων 
τών Ιερών Γραφών πού δέν είχαν έγκριθή προη
γουμένως άπό τό Οικουμενικό Πατριαρχείο καί τήν 
'Ιερά Σύνοδο τής Ελλάδος.
★ Ή μετάφραση τής «’Ιλιάδας» άποτελεΐ, κατά σχε
δόν γενική δμολογία, λογοτεχνικό άριστούργημα, 
γραμμένη δπως είναι στό γνήσιο ιδίωμα τών έλλη- 
νικών λαϊκών τραγουδιών τής προεπαναστατικής έ
ποχής. Τό δτι δ πατέρας μου εϊταν τέλειος κάτοχος 
τής «ρωμέϊκης» γλώσσας τό άποδίδω στό δτι άνα- 
τράφηκε στήν Πλάκα, ύπό τήν έπίβλεψη τής μητέ-

ρας του Παναγιωτίτσας χήρας ’Αλεξάνδρου Πάλλη. 
Ή γιαγιά μου, τό γένος Κουσκούρη άπό τό Μυστρά, 
εϊταν τελείως άγράμματη, γιατί μεγάλωσε στήν έ
ποχή τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως, τότε πού δέν 
λειτουργούσαν σχολεία στήν έλληνική έπαρχία. Ό 
πατέρας της εϊταν δπλαρχηγός καί, τόν καιρό πού 
έγινε δ χαλασμός τοΰ Μωριά άπό τίς αιγυπτιακές 
δρδές τοΰ Ίμπραήμ, ή οικογένεια κατέφυγε στά 
βουνά, γιά νά καταλήξη, ύστερα άπό άφάνταστες τα
λαιπωρίες, στό Ναύπλιο, πού είχε γίνει προσωρινή 
πρωτεύουσα τής Ελλάδας μετά τήν άπελευθέρωση. 
Έκεΐ νοίκιασε ένα δωμάτιο άκριβώς μπροστά στήν 
έκκλησία τοΰ άγιου Σπυρίδωνα. 'Η γιαγιά μου 
συνήθιζε νά διηγείται δλόκληρο τό δράμα τοΰ φό
νου τοΰ Κυβερνήτη στίς 27 Σεπτεμβρίου τοΰ 1831, 
πού είχε παρακολουθήσει, μικρό κορίτσι άκόμα, άπό 
τό παράθυρο τοΰ σπιτιού τους. Είχε μεγάλη εύφρά- 
δεια καί ή διήγησή της εϊταν έξαιρετικά έκφραστι- 
κή καί συγκινητική. "Ετσι δ πατέρας μου άπό παι
δί δέν άκουγε νά μιλιέται γύρω του παρά ή φυσική 
γλώσσα τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, έλεύθερη άπό έλληνι- 
κοΰρες καί γαλλισμούς, κι δχι τό παρδαλό ιδίωμα 
πού μιλιούνταν τήν έποχή έκείνη στά σαλόνια τών 
’Αθηνών. Ό ’Αλέξανδρος Πάλλης, άνκαι λόγιος, άν
τλησε τή γλώσσα του άπό τά πηγαία νάματα τής 
γλώσσας τοΰ λαοΰ.

★ Ελληνιστής γερός, δμηριστής μέ δλη τήν έννοια 
τής λέξεως, έμεινε ώς τό τέλος πιστός στις βασικές 
άρχές τοΰ δημοτικισμού.
Άπέθανε στό Λίβερπουλ τό 1935, σέ ήλικία 84 έ
τών. Διετήρησε ώς τό τέλος δλη τήν πνευματική,του 
διαύγεια, διαβάζοντας στό κρεβάτι τήν προηγουμέ- 
νη τοΰ θανάτου του έναν άπό τούς άγαπητούς του 
Πλατωνικούς διαλόγους, τόν «Φαίδωνα».

A. Α. ΠΑΛΛΗΣ

Ο A. Α. Π ΑΛΛΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ 
ΤΗΣ ΖΟΗΣ ΤΟΥ, ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.
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— ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΛ —

ΑΛΚΗΣ
— Η ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ —

Λ Ν ΠΡΙΝ άπό 25 χρόνια, τήν ώρα πού διάβαζα μέ ά- 
·“· φάνταστη συγκίνησι ατό «'Ελληνικό Αίμα» τοϋ άεί- 
μνηστου Πηνιάτογλου τήν πρώτη κριτική γιά τό πρώτο μου 
βιβλίο — μιά κριτική πού είχε τήν ύπογραφή τοΰ “Αλκή 
θούλου — άν λοιπόν μοΰ έλεγε κανείς τότε πώς θά έρχό- 
ταν μιά μέρα νά μιλήσω σέ μιά γιορτή αύτών τών ήμε- 
ρών γιά τήν πρώτη γυναίκα άκαδημαϊκό, θά άπαντοΰσα πώς 
παραλογίζεται, πώς αύτά εΐναι πράγματα άδύνατα, πώς εΐ
ναι σά νά μοΰ λένε δτι θά περπατήσουμε στό φεγγάρι. 
Άκόμη καί άν έχουμε μεγάλη φαντασία ή ζωή μάς δια- 
ψεύδει. Καί στό φεγγάρι πήγαμε καί ή ’Ακαδημία άνοιζε 
τήν πόρτα της έπίσημα σέ γυναίκα λογοτέχνη! Εύχάριστες 
διαψεύσεις καί άλλαγές. Τό μόνο πού μένει άναλλοίωτο, 
πιστέψτε με, εΐναι ή συγκίνησή μου. Αύτή ή ύπογραφή 
"Αλκής θρύλος, σέ κριτικές γιά μυθιστόρημα, ποίησι, 
θέατρο, σέ έφημερίδες καί περιοδικά πενήντα χρόνια ά 
σταμάτητα, μάς έχει κάμει δλους, καλούς καί κακούς, λο
γοτέχνες καί μισολογοτέχνες, νά συγκινηθοΰμε, νά όργι- 
στοΰμε, νά πικραθούμε, πιθανόν, νά διαφωνήσουμε Λ νά 
συμφωνήσουμε. Ποτέ δμως νά διαβάσουμε τά κείμενα πού 
υπογράφει μέ άδιαφορία.
Γιορτάζοντας σήμερα τή δίκαιη άνταμοιβή αύτής τής 
μακρόχρονης ζωντανής παρουσίας στά ‘Ελληνικά Γράμ
ματα, θά μοΰ έπιτρέψετε νά πλησιάσω τό έργο της άπό 
τόν δρόμο τής καρδιάς. Βλέπετε μπορεί καί αύτό νά γί
νει. Νά πλησιάσει κανείς έναν κριτικό άπ’ αύτόν τόν δρό
μο. “Αλλωστε γιά μένα ό άλλος δρόμος μοΰ εΐναι όλότε- 
λα ζένος, δχι μόνο διότι δέν είμαι κριτικός, άλλά και για
τί τρέμω καί στήν ιδέα κάθε κριτικής...
Προσπάθησα νά δώ μέ τά μάτια τής φαντασίας μου καί 
μέσα άπό τίς σελίδες της, άπό μικρές φράσεις ή λέζεις 
πού μαρτυρούν χωρίς νά τό θέλει ή ίδια, τήν μικρή ‘Ελένη 
Νεγρεπόντη, μέσα σέ έκεϊνο τό άρχοντικό περιβάλλον 
πού γεννήθηκε καί μεγάλωσε τριγυρισμένη άπό πολύ ώ- 
ραία πράγματα μέ εύκολίες άφάνταστες γιά μόρφωση, 
καλλιέργεια, χαρές τής ζωής στήν κορυφή τής κοινωνι
κής πυραμίδας.
Στάθηκα σέ δυό κομμάτια άποκαλυπτικά γιά μένα: 
« — θυμάμαι, λέει, δταν ήμουν 13 - 14 χρονών κι*  άρχισε 
νά όριμάζει ό νοΰς μου, τή μεγάλη άπορία πού γεννήθηκε 
μέσα μου, πώς ήταν δυνατόν άνθρωποι μορφωμένοι καί 
πού τούς ήζερα έξυπνους, νά πιστεύουν σέ δοξασίες πού 
τίς διέκρινα άπλοϊκές και άστήριχτες, καί άργότερα, δ
ταν άντιλήφτηκα δτι δέν τίς πίστευα άλλά πώς είχαν θεω
ρήσει ύποχρέωσή τους νά μοΰ διδάξουν δτι είχε παοαδο- 
θεϊ καί στούς ίδιους καί ήταν κοινά παραδεδεγμένο ίσαμε 
πού νά είμαι σέ θέση νά σχηματίσω μόνη μου τίς πεποιθή
σεις μου, αίσθάνθηκα μιά πελώρια άπογοήτευση γιατί άν
θρωποι πού έκτίιμοΰοα καί άγαποΰσα μοΰ είχαν πεί μέ 
καλή πίστη βέβαια, άλλά συνειδητά ψέματα!» 
Καί τό άλλο:
«— "Οταν ήμουν παιδί, λέει σέ ένα κείμενό της, πάντα πε- 
ρίμενα ότι μιά φορά θά άνατείλει μιά μέρα πού δέν θά 
είναι έκείνη πού ύπολογίζαμε, άτι μιά φορά μέσα στό 
χειμώνα θά ένσφηνωθεϊ μιά μακρυά καλοκαιριάτικη ήμέρα, 
δτι μιά φορά τήν άνοιξη θά κιτρινίσουν τά φύλλα, δτι μιά 
φορά θά σημάνει ή δέκατη τρίτη ώρα, ή ώρα πού δέν θά 
μοιάζει μέ καμμιάν άλλη. Κάθε νύχτα τής πρωτοχρονιάς 
δταν σβύνουν γιά μερικά δευτερόλεπτα τά φώτα ξαναγεν- 
νιέται αύτόματα αύτή ή ξέφρενη έλπίδα. “Αλλωστε ποτέ 
δέν μπόρεσα, δσο καί άν δέν άγνοώ βέβαια δτι ή άναμονή 
μου εΐναι μάταιη, νά πάψω νά προσδοκώ τό θαύμα».
★ Στάθηκα σέ αύτά τά δύο κομμάτια, γιατί νομίζω πώς ά
πό τότε πού ήταν παιδί έως σήμερα, κινήθηκε άνάμε- 
σα σ’ αύτούς τούς δύο πόλους. Άπό τή μιά μεριά ή κριτι
κή, ή καθαρή ματιά πού βλέπει, άζιολογεϊ τούς άλλους, 
πικραίνεται, θυμώνει, καί άπό τήν άλλη: τό θαύμα. Γιατί 
αύτή ή ξέφρενη έλπίδα πού δονούσε τότε τήν μικρή ‘Ε
λένη Νεγρεπόντη δέν έσβυσε ποτέ μέσα της. Τό θαύμα! 
Δώστε στή λέξη δλες τις δυνατές προεκτάσεις. Γιά μένα 
τό θαύμα τής δημιουργίας εΐναι αύτό πού τήν κίνησε δλα 
τά χρόνια τής πνευματικής ζωής της.
Ξεκίνησε μέ λυρική πρόζα καί μέ θεατρικό έργο, σιγά - 
σιγά δμως, άφέθηκε όλότελα στήν Κριτική καί στό δοκί
μιο. Πολύ νέα, μέ τό άντρίκιο της ψευδώνυμο, μαχητική, 
συνεργάζεται σέ έφημερίδες καί περιοδικά άρχίζοντας ά
πό τό «Νουμά» τού Ταγκόπουλου.
Χρειάζεται πολύς κόπος, πάρα πολύ φωτιά νά έχει κα
νείς μέσα του γιά νά μπορέσει νά ζεπεράσει τίς δυσκο

λίες πού έχει ένα νέο, πλούσιο κορίτσι καλής οικογένειας 
στήν Αθήνα, τήν τότε Αθήνα μάλιστα, γιά νά σταθεί σάν 
πνευματική προσωπικότητα, νά άναγκάσει τούς άλλους νά 
τήν άκούσουν μέ σεβασμό καί προσοχή, νά τήν δουν ύ- 
πεύθυνα σάν μονάδα άνεζάρτητη άπό τήν κοινωνική καί 
οικονομική θέση τοΰ περιβάλλοντός της, νά τήν άφήσουν 
νά δημιουργήσει, χωρίς έπιείκιες, χαμόγελα, χάδια.
Καμμιά φορά λέω πώς χρειάζεται ίσως περισσότερη σπί
θα άπό δσην χρειάζονται τά προικισμένα πλάσματα πού 
έτυχε όυως νά γεννηθούν καί νά άναστηθοΰν σέ μίζερο 
περιβάλλον καί πού οί άνάγκες τής ζωής, δσο άχαρες καϊ 
άν εΐναι τούς άκονίζουν τήν μαχητικότητά τους καϊ τό 
δημιουργικό τους πείσμα. Συνηθίσαμε έως τώρα νά ύμνου- 
με δίκαια τά βασανισμένα παιδιά τοΰ λαοΰ πού κατορθώ
νουν νά δημιουργήσουν παρ’ δλες τίς άντιξοότητες. 'Ό
μως μήν παραβλέπετε καί τίς δυσκολίες τών άλλων. Αύ
τοί οί άλλοι συνειδητοποιούν πολύ πιό νωρίς τήν όλοκλη- 
ρωτική μοναξιά τοΰ άνθρώπου, τήν άσυνεννοησία, τά περι
ορισμένα μέτρα, τό λίγο πού μπορεί κανείς και τό πόσο 
εύκολα μπορεί νά ξεστρατίσει, νά άφήσει νά σβήσει ή ά
για φωτιά καί νά βρεθεί μιά μέρα μέ τά χέρια άδειανά. 
Ναί! ‘Η μικρή ‘Ελένη Νεγρεπόντη πρέπει νά είχε πολύ 
σπίθα μέσα της, πολλήν άνησυχία καϊ ζωντάνια γιά νά 
κατορθώσει νά προσπεράσει αύτές τίς δυσκολίες καϊ νά 
δημιουργήσει γιά τά ‘Ελληνικά τόν "Αλκή θρύλο.
Ό Γιάννης Χατζίνης είχε έπισημάνει μέ τόν καλύτερο 
τρόπο τό κύριο χαρακτηριστικό τοΰ “Αλκή θρύλου.

« — Είναι, είχε γράψει, τό εύσυνειδέστερο πλάσμα πού μπο
ρεί νά ύπάρζει στήν έννοια τής συνέπειας πού μπορούμε 
νά έχουμε μέ τόν έαυτό μας. Αύτή είναι ή πρωτορχική ά
ξια της, πράγματι πρώτου μεγέθους, ή προσωπική της ά- 
λήθεια. Δέν παραμορφώνει τίποτα άπό δ,τι βλέπει, καϊ 
δ,τι βλέπει βρίσκεται σέ άμεση συνάρτηση μέ δ,τι πιστεύει. 
Όλη της ή προσπάθεια, ό φανερός Λ κρυφός, συνειδητός 
ή άνεπίγνωτος άγώνας, εΐναι νά πετυχαίνει μιάν δσο τό 
δυνατόν μεγαλύτερη προσέγγιση, μιά ταύτιση τών δύο αύ
τών μεγεθών, τής έξωτερικής πραγματικότητας καϊ τών 
πιό ένδόμυχων τάσεων τής ιδιοσυγκρασίας της. Κανένας, 
μά κανένας δέν θά μπορέσει ποτέ νά άρνηθεί τήν εύσυνει- 
δησία καί τήν έντιμότητα σ’ αύτόν τόν μακρύ άγώνα γιά 
τήν δσο τό δυνατόν μεγαλύτερη ταύτιση, προσέγγιση».

«— Μπροστά στό άσπρο χαρτί και μέ τήν πέννα στό χέρι 
λειτουργούμε, λέει ή ίδια σέ ένα δοκίμιό της. Δέν έχει 
δίκαίωμα μά καί ύποχρέωσή νά μιλήσει παρά μόνον ή ψυ
χή μας καϊ νά πεί τήν άλήθεια, δ,τι πιστεύει άλήθεια, τήν 
άλήθεια της».

★ Αύτή ή άλήθεια της βέβαια, πενήντα χρόνια τώρα, έ
χει κάψει καρδιές, στήν ποίηση, στό θέατρο, στήν πρόζα, 
τόσο καυστική ήταν πολλές φορές, τόσο ύπογράμμιζε τά 
τρωτά δίχως καμμιά προσπάθεια νά άπαλύνει τήν άρνηση. 
Αύτή ή εύσυνείδητη άλήθεια της δημιούργησε τή φήμη 
πώς εΐναι ένα είδος άμαμαινάδας πού φέρνει μέσα της 
τό πνεΰμα τής καταστροφής.
« — ‘Υπάρχει κάποιο στήριγμα σ*  αύτήν τή φήμη;», άναρω- 
τιέται ή ίδια. «“Εστω καϊ χωρίς νά τό άντιλαμβάνομαι μού 
άρέσει ή άρνηση καί τήν καλλιεργώ. Γιατί μέ έλκύει; Μή
πως συγκεντρώνει ό “Αλκής μιά κακία πού φωλιάζει στά 
βάθη τού εΐναι μου πού τήν καταπνίγω στήν καθημερινή 
μου ζωή καί στις άλλες σχέσεις μου μέ τούς άνθρώπους 
καί πού βρίσκει μέσον αύτοΰ διέξοδο; "Αν αύτό συμβαίνει, 
έχω τήν υποχρέωση νά τό συνειδητοποιήσω καί άμέσως νά 
σκοτώσω τόν “Αλκή».
’Εξετάζει τόν έαυτό της, άναλύεται μέ τήν γνωστή της 
έντιμότητα καί καταλήγει στό συμπέρασμα πώς ή φήμη αύ
τά έχει τήν άφετηρία της στήν άγανάκτηση δσων δέν έ- 
νίσχυσε τήν κούφια συγγραφική μανία, δσων δέν θέλουν 
νά καταλάβουν πώς ή λογοτεχνική ύπόθεση εΐναι μιά ύ- 
πόθεση πολύ μεγάλη, πολύ σπουδαία, γιατί νά μήν πώ 
ιερή!
★ ‘Η κυοία ‘Ελένη Ούράνη εΐναι πολύ πολιτισμένη καί καλ
λιεργημένη γιά νά θυμώση μέ δσα καταμαρτυρούν στόν 
“Αλκή θρύλο. «“Εχουν γραφεί γιά μένα, λέει, έπικρίσεις 
βαρύτατες πού παρόμοιες δέν νομίζω νά έγραψα γιά κα· 
νέναν, ποτέ, έγώ».
Τής ήταν δμως άπό πάντα άδύνατον νά κατανοήσει δτι 
Λ κριτική θίγει, δτι είναι δυνατόν νά έζοργισθεί κανένας 
μέ μία κριτική.

«—“Εχω ριζωμένη, γράφει, τήν πεποίθηση δτι ό κριτικός 
δέν κάνει τίποτ’ άλλο παρά νά έκφράζει μιά γνώμη, νά 
προσκομίζει τις άντιλήψεις του στή γενική συζήτηση καϊ 
δέν άποβλέπει καί ούτε έχει τήν δυνατότητα νά μοιράζει 
διπλώματα, νά καθιερώνει, ούτε στό παρόν οϋτε στό μέλ
λον, ένα έργο».

Αύτή ή στάση της δμως, ή τόσο δημοκρατική, αύτή ή 
άντίληψη τής άλλης γνώμης, τής συζήτησης, δέν είναι δυ
νατόν νά γίνει κατανοητή στήν άντίπερα δχθη. ’Εκεί, 
στούς ποιητές, στούς μυθιστοριογράφους, στούς άνθρώ
πους τού θεάτρου ύπάρχει άλλο είδος πάθους, θά έλεγα, 
άπ’ ό,τι στούς κριτικούς. ‘Υπάρχει, άν μή τί άλλο, σχέση 
γονιού μέ παιδί, μέ δλες τίς ύπερβολικές έκδηλώσεις καί 
τούς αύτοθαυμασμούς. Άκόμη καλό είναι νά θυμόμαστε 
πότε - πότε καί τό μύθο τής κουκουβάγιας μέ τόν κυνη
γό. Γιατί παρόμοια καί έμείς τά έργα μας τά βλέπουμε 
μέ άλλα μάτια, κι’ άς εΐναι ίσως κουκουβαγάκια πού οί 
κριτικοί μάς τά σκοτώνουν, θάνατος στούς κριτικούς, λοι
πόν! Κάτω οί κριτικοί! Αύτά εΐναι δμως άστειότητες. ‘Η 
μοίρα μας είναι δεμένη μέ τή δική τους μοίρα. Καί ή μοί
ρα τους εΐναι δεμένη μέ τή δική μας, μέ τά έργα μας. 
Είμαστε οί άφορμές γιά νά ύπάρζουν καί εΐναι ή ολοκλή
ρωσή μας, ή έπιβεβαίωσή μας άκόμη καί δταν μας χτυ
πάνε καί δταν μάς άρνούνται.
Χρειάζεται βέβαια νά έχεις άλλη στόφα, άλλο ταλέν
το, άλλο θάρρος, διαφορετική συγκρότηση γιά νά γίνεις 
κριτικός πού νά σέ λογαριάζουν, νά σέ βρίζουν, νά σέ 
μισούν, νά πιάνεις δμως χώρο. Καί αύτά τά είχε ό “Αλκής 
θρύλος. Είχε μάλιστα τό σπαιδαιότερο, προσπάθησε πάν
τα νά μή σταθεί άπέναντι στόν συγγραφέα σά δάσκαλος 
άπέναντι σέ μαθητή γιά νά τοΰ ύποδείξει ποιά πρέπει νά 
εΐναι τά θέματά του καί πώς όφείλει νά τά μορφοποιήσει. 
«— “Οχι, γράφει ή ίδια, ποτέ δέν μπόρεσα νά πιστέψω δτι 
ο» κριτικοί εΐναι τόσο βλάσφημοι ώστε νά θεωροΰν δτι 
μπορούν νά έπέμβουν στήν ιερή καί άπαραβίαστη λει
τουργία τής καλλιτεχνικής δημιουργίας!»

Αύτή ή Ιερή καί άπαραβίαστη λειτουργία τής καλλιτε
χνικής δημιουργίας! Πόσες φορές νομίζουμε έμείς πώς οί 
κριτικοί ούτε πού ύποψιάζονται τόν κόπο, τήν άγωνία, άλ
λά καί τήν έντασή της καί τή μαγεία της. Είναι λάθος 
μας! Γιατί, δέν εΐναι δυνατόν νά είσαι κριτικός καί νά 
μήν περνάς γιά κάθε σελίδα σου, δμοια με τον ποιητή 
καί τόν μυθιστοριογράφο, άπό τήν ίδια στενή πύλη στήν 
απόλυτη εύδαιμονία τής δημιουργίας.

« — Γράφουμε γιατί ή έργασία μας σκορπά μέσα μας τό 
ύπέρτατο γιά μάς εύδαιμονικό συναίσθημα», λέει σέ ένα 
δοκίμιό του ό “Αλκής θρύλος. Καί πιό κάτω άναλύει μέ 
εξαίσιο τρόπο όλην αύτή τή μαγεία: Εΐναι άπό τόν έγκέ- 
©σλο έως τά δάχτυλά μας ένας ήλεκτρισμός, μιά διέ
γερση, ένας ένθουσιασμός, μιά μέθη, μιά πληρότητα, πού 
οϋτε ή έρωτική ικανοποίηση μπορεί νά μάς προσφέρει. 
Όλα γύρω μας δονούνται άπό τόν παλμό μας, όλο τό 
περιβάλλον μας μεταμορφώνεται άπό τήν μουσική άτμό- 
σφαιρα πού έκπέμπουμε, όλα τά άντικείμενα τραγουδούν 
τους δικούς μας σκοπούς καί έμείς άπολυτρωμένοι άπό 
κάθε έγνοια σάν έζαυλωμένοι είμαστε όλόκληροι διοχε
τευμένοι καί άφομοιωμένοι μέσα στήν όρμή πού μάς συνε
παίρνει. Τίποτα δέν μπορεί νά τής άντισταθεί καί νά 
τήν συγκροτήσει, νά μάς συγκροτήσει. Τό χαρτί καί ή 
πέννα άποτελούν ένα άρρητο μέρος τού εΐναι μας: ’Εν
σωματωνόμαστε άπαλλαγμένοι άπό κάθε άλλον φόρτο στή 
θεϊκή μας ούσία».
Όλοι μας έχουμε ζήσει αύτή τήν μεθυστική διέγερση, 
είτε ποίημα γράφουμε, είτε μυθιστόρημα, είτε δοκίμιο...

★ ’Εκείνο πού νομίζω πώς χαρακτηρίζει πιό πολύ τόν ψυ
χικό κόσμο τού “Αλκή θρύλου, έκεϊνο πού συγχρόνως 
τον καταδυναστεύει άπό -πάντα, εΐναι ή ικανότητά της 
νά μπορεί νά ζεί καί νά καταλαβαίνει καί τήν άλλη όψη 
τών δσων πιστεύει. Άπό έκεϊ ξεκινάν οί άμφιβολίες, οί 
δ;οταγμοί της, καμμιά φορά καί τό πείσμα τής ματιάς 
της. Υπάρχει άκόμη πολύς πόνος καί πολλή άπελπισιά 
στή συνειδητοποίηση τής ροϊκότητας τής άνθρώπινης ύ
παρξης, τών άλλαγών τού έγώ μας δχι μόνον μέ τό πέ
ρασμα τού χρόνου, άλλά άκόμη καί τήν ίδια στιγμή, χάρη 
σν έναν διαφορετικό φωτισμό ή άκόμη καί σέ μιά φωτο
σκίαση. Ή πολύπλευρη, πρισματική άνθρώπινη ψυχή, τό 
έγώ τό άπιαστο καί άκατανόητο πού δέν άποκρυσταλλώνει 
απόλυτα ποτέ τίποτα, γιατί δέν εΐναι ίδιο τή μιά στιγμή 
μέ τήν άλλη, τήν βαραίνουν δσο άλλους τούς βαραίνει ό 
θάνατος ή ό Χρόνος. Γιατί καί τό θάνατο καί τή φθορά 
τοΰ χρόνου τά βλέπει τήν κάθε ώρα μέ τήν όψη τής άέ- 
ναης άλλαγής. Ποιές ιδέες καί πιά αισθήματα μπορούν 
νά άντισταθοΰν σ’ αύτό;
« —Τό έγώ μου δέν άποτελεϊται, γράφει, άπό μία μάζα, 
άλλά άπό άναρίθμητα ρευστά. Τίποτα δέν προκαλεί τό 

δέος μου περισσότερο άπό τήν άνθρώπινη άστάθεια καί 
ροϊκότητα».
★ Αύτό τό δέος, πολιτισμένο καϊ συγκροτημένο, τό συναν
τούμε σέ κάθε σελίδα τού “Αλκή θρύλου. Αύτό είναι πού 
τήν κάνει νά μήν μπορεί ποτέ νά πιστέψει στήν έπιβίω- 
οη. Ποιός άπό τούς έαυτούς μου θά έπιβιώση; Αύτδ είναι 
πού τήν κάνει νά δέχεται κάθε τι τό μεταφυσικό μέ σκε
πτικισμό, αύτό δμως είναι πού τήν έκαμε νά νοιώσει άπό 
τούς πρώτους τήν ούσία τοΰ Πιραντελλικοΰ έργου. Είδε 
άπό τήν πρώτη στιγμή μορφοποιοημένη έκεϊ δλη τή δική 
της άγωνία γιά τό αιώνια ροϊκό, τό άμετάδοτο, τό πρι
σματικό τής άνθρώπινης ψυχής, καί μαζί τήν άνάγκη τής 
έπικοινωνίας, τήν άνάγκη τής άποκρυστάλλωσης.
★ Κάποιος είχε κάποτε τήν άτυχή έμπνευση νά γράψη 
τή φράση: «Ό “Αλκής θρύλος πού μοιάζει τόσο βέβαιος 
γιά τίς δικές του γνώμες...». Τό άναφέρει ή ίδια σέ ένα 
μ·.κρό της δοκίμιο «‘Ομιλία μέ τή συνείδησή μου», καί δί
καια έξανίοταται: «Βέβαιος έγώ; ’Εγώ, πού πάντα δι
στάζω, πάντα άμφιβάλλω, πάντα συζητώ μέ τόν έαυτό μου 
γιατί τόσο πολύ ξέρω πόσο πολύπλευρη καί φευγαλέα καί 
σχετική εΐναι ή άλήθεια; Εΐναι λοιπόν τόσο άμετάδοτος 
ό ένδόμυχος κραδασμός;»
— Ναί, εΐναι καί τό ξέρουμε πολύ καλά δλοι μας, γιατί 
δλοι μας τό έχουμε ζήσει καί τό ζούμε. Εΐναι άφέλεια νά 
πιστεύουμε πώς μπορούμε ποτέ νά μεταδώσουμε ή νά συλ- 
λάβουμε τά πάντα, τό δλον. Μικρές άποκαλυπτικές στιγ
μές μάς δίνονται καί αύτά σάν χάρη*  έλάχιστα πεδία φω
τισμένα σέ έναν άπέραντο σκοτεινό χώρο καί ένας κα
θημερινός άγώνας νά άποφεύγει κανείς δσο γίνεται τίς 
βοηθητικές μικρές έτ ικέτες: Ό καλός, ό κακός, ό μέ
τριος... Πώς νά κάμουν τή δουλειά τους δμως οί κριτι
κοί χωρίς αύτές;

★ Στό ώραϊο του δοκίμιο ό “Αλκής θρύλος «Οί λέξεις δέν 
άρκοΰν», γράφει: «Ζοΰν οί άνθρωποι μοιραία καί άδυσώ- 
πητα παρανοώντας ό ένας τόν άλλον. ‘Η συμφωνία εΐναι 
μιά παρεξήγηση. Καί οί φωνές πού μάς έρχονται άπό μα
κριά καί άπό τό χτές διαστρεβλώνουν τή διάθεση έκείνου 
πού τίς πέταξε γιατί ό ίδιος παραμόρφωσε τή διάθεσή του 
γιά νά χωρέσει μέσα σέ μιά φωνή. Πότε θά κατορθώσει ό 
άνθρωπος νά είναι ό έαυτός του γιά τούς άλλους; Πότε 
θά κατορθώσει ό άνθρωπος νά εΐναι ό έαυτός του γιά 
τόν ίδιο του τόν έαυτό;»
Νά άπαντήσουμε έμείς σ’ αύτά τά έρωτηματικά, δέν χρει
άζεται νομίζω. Γιατί ό “Αλκής θρύλος τό ξέρει πώς μό
νο μιά άπάντησπ υπάρχει: Ποτέ! Καί δμως άγωνιζόμα- 
στε, έλπίζουμε, αίσιοδοξούμε σά νά πρόκειται κάποτε νά 
ξεπεράσουμε τά στενά μας όρια, νά κατορθώσουμε τό 
θαύμα. Βλέπετε πώς έπανέρχεται ή λέξη. Τ ό θαύμα. 
Τό θαύμα τής δημιουργίας, τό θαύμα τής άνθρώπινης έ- 
πικοινωνίας, τό θαύμα τής άνθρώπινης προσπάθειας ζυ
μωμένο μέ τήν πικρή αίσθηση τής ματαιότητας!..

Όταν ή κυρία Ούράνη τελείωσε τήν έκδοση τών έργων 
τού Κώστα Ούράνη, έμφανίστηκε πιά καί σ’ αύτήν έπιτα- 
κτικό τό δίλημμα: Νά συγκεντρώσει σέ βιβλία καί τή δική 
της σκόρπια έργασία ή δχι; Αίσθάνθηκε, δπως λέει, δτι ή 
απάντηση βρισκόταν σέ δυό φράσεις πού ύπήρξαν τά 
ρητά της, οί κανόνες τού βίου της.
Τό ένα είναι: «Νά διαμορφώσεις ώρισμένους σκοπούς 
και νά αγωνίζεσαι γι’ αύτούς, γιά νά δημιουργείς τήν 
ψευδαίσθηση δτι δλα δέν εΐναι περιττά καϊ μάταια καί νά 
ύπερνικάς έτσι τήν διεισδυτική κατάθλιψη».
Τό άλλο εΐναι άπό τό βιβλίο τού Χρηστομάνου: *Η  Αύτο- 
κρατόρισσα τής μοναξιάς: «Νά γράφεις τό όνομά σου στό 
κύμα... στό κύμα...».
Όσο καί νά τήν γοήτευε αύτό στό κύμα, δσο καϊ νά 
τήν ένιωσε δική της τή φράση, δσο καί νά τής σφράγισε 
τήν ψυχή άπό τήν πρώτη στιγμή πού τήν διάβασε, στήν 
τελική της άπόφαση βάρυνε περισσότερο ό πρώτος κανό
νας. Ανάλυσε μόνη της άκόμη, πάντα μέ πολλήν ειλικρί
νεια, τούτη τήν άπόφασή της νά δώσει οριστική μορφή 
στήν έργασία της: Έγώ, γράφει, πού έζάσκησα πάντα 
τόν έλεγχο τής έργασίας τών άλλων, θά άποφύγω νά πα 
ραδώσω καί τή δική μου έργασία γιά έλεγχο, θά άπο- 
συρθώ, θά τοποθετήσω τόν έαυτό μου σέ άπόσταση, στή 
σκιά, θά δραπευτεύσω;
— “Οχι, δειλή δέν ύπήρζε ποτέ! Σάν ζωντανός καί ύπεύ- 
θυνος λογοτέχνης θέλει νά νιώσει άν ή φωνή της βρήκε 
άπήχηση στούς άλλους. Τά βιβλία της άρχισαν νά έμφα- 
νίζονται ένα - ένα: Μορφές καϊ θέματα 
τ ο 0 θεάτρου. Συζητήσεις μέ τόν έαυ
τό μου. Μορφές τής έλληνικής πεζο
γραφίας. Εκδρομές καί ταξίδια. Πολλή 
δουλειά, πάρα πολλή, πολλά βιβλία πού δέχονται τήν κρι
τική τώρα τών άλλων, τήν κατάφαση, τήν άρνηση, τόν 
έπαινο, τήν κατάκριση. Τό ξέρει καί τά περιμένει καί 
λέει: «Παρηγοριά μου εΐναι πώς ή δουλειά μου ύπήρξε 
τίμια καί ειλικρινής καί πώς άντικαθρεφτίζεται σ’ αύτήν 
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πνευματική ζωή μιας έποχής οέ άρκετούς τομείς». Σεμνή 
κουβέντα όλοκληρωμένου πνευματικού άνθρώπου πού έ
χουμε δμως τά δικαίωμα νά τήν παραμερίσουμε. Δέν είναι 
μόνον ή άξια τοϋ χρονικού ποϋ δικαιώνει οάν βιβλίο, εί
ναι πάνω άπ’ δλα τό ήθος τό πνευματικό ποΰ τό διαπνέει, 
το θάρρος τής γνώμης, ή προσπάθεια νά δεχτή τά νέα 
μηνύματα, ή προσπάθεια νά κατανοήση τήν άλλη φωνή 
καί μέσα άπό τά έρεθίσματα ποϋ τής έδωσαν στήν φαντα
σία της οί στίχοι, οι παραστάσεις, τά μυθιστορήματα ή 
τά διηγήματα τών άλλων νά έκφράσει καί νά μορφοποιή- 
σει, τό δικό της έζωτερικό κόσμο, τίς δικές της δονήσεις, 
τίς δικές της συγκινήσεις, άπό τούς άνθρώπους, τό θέα
τρο, τά ταξίδια...
— ’Αλήθεια, άναρωτιόμουν, τί νόημα είχε γιά τόν "Αλκή 
θρύλο τό ταξίδι. Δέν είναι φυγή οΰτε μοιάζει μέ τά τα
ξίδια τοϋ Κώστα Ούράνη. Δέν περιφέρει στις άκρες τής 
Ύφηλίου τό σπλίν, τήν άγιάτρευτη νοσταλγία καί άναζή- 
τηση γιά κάτι άνέκφραστο. ’ Οχι, αύτά δλα τά καταλαβαί
νει, τή συγκινοΰν, άλλά δέν κυριαρχούν μέσα της. Τόν 
κόσμο, τή φύση, τούς άνθρώπους, τίς πολιτείες, τά χω
ριά, τά τοπεία, τά βλέπει μέ μιά δροσερή καί άπληστη 
όλο περιέργεια ματιά, έφηβική θά έλεγα ματιά. Γι’ αύτό 
είναι πάντα έτοιμη νά ξεκινήσει γιά όποιοδήποτε σημείο 
τής γής, ποτέ δέν κουράζεται καί ποτέ δέν παραπονεϊ- 
ται μέ τίς δυσκολίες, γι’ αύτό καί σέ δ,τι έχει γράψει 
γύρω άπό έκδρομές καί ταξίδια, φαίνεται αύτή ή δίψα τής 
ζωής καί ή περιέργεια, δχι γιά γνώσεις καί πληροφορίες, 
αύτά δλα ξεχνιούνται, άλλά γιά κραδασμούς, έντυ- 
πώσεις, ψυχικό έμπλουτισμό.
★ Τό νά ταξιδέψει κανείς μαζί μέ τόν "Αλκή θρύλο, έ
στω καί σέ μιά μικρή έκδρομή έοωτερικοϋ, σάν αύτή πού 
έκανε ή ’Εθνική Εταιρία ’Ελλήνων Λογοτεχνών τίς προ- 
άλλες, είναι ένα θαυμάσιο μάθημα γιά δλους έμάς τούς 
απαιτητικούς γκρινιάρηδες, τούς άνικανοποίητους μισο- 
νέους, πού κουβαλάμε μαζί μας οάν άπαραίτητες άπο- 
σκευές, τή δυσθυμία μας καί τά άπαράδεκτα μέτρα κρι
τικής μας άνωτερότητας.
Ό "Αλκής θρύλος καί σέ μικρή έκδρομή, σέ μέρη ποϋ 
τά έχει ζαναδεϊ, προσδοκεί τό θαύμα. Τό σκέφτηκα αύτό 
στήν Αγία Λαύρα, τήν παρακολουθούσα πώς κοίταζε ένα 

Η ΚΥΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΟΥΡΑΝΗ

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ στήν Αθήνα στά 1896 — 
στίς 7 Ιουνίου — καί μαθητεύοντας εί
χε δάσκαλο τόν γνωστότατο παιδαγω
γό καί λογοτέχνη Αριστ. Κουρτίδη. 
Σταδιοδρομώντας στά Γράμματα συνερ
γάστηκε σέ όλο σχεδόν τόν άθην. Τύ
πο. ’Εκτός άπό τά 13 της βιβλία πού 
έχει τυπώσει αύτοτελώς έχει σκορπίσει 
οτά περιοδικά κΓ έφημερίδες πλείστες 
μελέτες, δοκίμια, κριτικές κ.ά. "Εχει 
δώσει πλήθος διολέΕεων κΓ έχει προσ
φέρει πολλές ύπηρεσίες σέ ιδρύματα 
καί πνευματικούς ’Οργανισμούς μέ τήν 
συμμετοχή της. Τέλος άΕιοσημείωτος 
είναι ή έπιμέλεια τής έκδόσεως τών 
Απάντων τοΰ συζύγου της Κ. Ού
ράνη. Τήν άνοιΕη τοϋ 1970 έΕελέγη 
μέλος τής ’Ακαδημίας Αθηνών. Τό φι
λολογικό της δνομα είναι ψευδώνυμο 
τοΰ πραγματικού: ’Ελένη Νεγρεπόντη.

...(ΑΛΚΗΣ ΘΡΥΛΟΣ) ΣΕ ΔΥΟ ΕΠΟΧΕΣ

άνθισμένο άναριχητικό, στόν τοίχο τοΰ μοναστηριού. "Ε
χει δεί πολλά δάση, πολλά πάρκα, πολλά λουλούδια, δ
σα έλάχιστοι έχουν δεί. Έκείνη τήν ώρα, δμως, ήταν ή 
χορά τού μοναδικού λουλουδιού σέ χρώμα φούξια πού ά- 
τένιζε, καί τό χαιρόταν, τίποτ’ άλλο! ’Ηταν ένα μικρό 
θαύμα καί τό χαιρόταν. Τήν κοιτούσα χωρίς νά μέ βλέ
πει καί θυμήθηκα ένα άπό τά πρώτα της λυρικά πεζογρα
φήματα, ένα τραγούδι άπό τή «Δέκατη τρίτη Ώρα»;
«— Κοίταζε στό χέρι της μέσα τή μικρή - μικρή γραμμή 
ποϋ τόσο άπότομα κοβόταν... Χαμογέλασε. Κάποιος τής 
εΐχε πεϊ μέ λύπη πού τήν έκρυβε σέ ειρωνική διάθεση, 
πώς ή ζωή της σάν τήν γραμμή θά κοβόταν άπότομα 
πολύ νωρίς. ΚΓ έσκυψε καί φίλησε μέ πόθο, μέ εύ- 
γνωμοσύνη άπεριόριστη τή μικρή - μικρή γραμμή πού τόσο 
άπότομα κοβόταν τόσο νωρίς...».
Ή γραμμή τής ζωής στό χέρι της έλεγε πώς θά φύγει 
πολύ νέα. Δέν μπορείτε νά φαντασθήτε πόσο μέ ουγ- 
κίνησε αύτό, γιατί ήταν άλλος ένας συγγενικός χώρος 
πού εϋρισκα μέ τήν κυρία Ούράνη. Καί ή δική μου γραμ
μή έλεγε πώς θά πεθάνω πολύ νέα καί έγώ είχα ζήοει 
αύτό τό αίσθημα τής περίεργης εύγνωμοσύνης γιά τή 
μοίρα, γιατί πίστευα, δπως λέει ό ποιητής, πώς:
«Τόν άγαπάει ό θεός πού θνήσκει νέος».
Τό πίστευα τότε, τώρα δέν τό πιστεύω.
« — Ή μοίρα μέ γέλασε, γράφει σέ ένα φθινοπωρινό του 
δοκίμιο ό "Αλκής θρύλος. Ή μικρή γραμμή μοΰ είπε ψέμ- 
ματα!».
Εϋτυχώς! λέμε έμεϊς τώρα, καί τό λέμε μέ δλη μας τήν 
καρδιά, γιατί έτσι μπορούμε σήμερα νά χαιρόμαστε τρ έρ
γο της, νά άντλοΰμε άπό τήν μακριά της θητεία στήν ιερή 
ϋπόθεση τής λογοτεχνίας παράδειγμα έργατικότητας, ευ
συνειδησίας, έντιμότητας άπέναντι στούς άλλους καί στόν 
έαυτό της, καί μπορούμε νά γιορτάζουμε έπί τέλους τήν 
είσοδο τής πρώτης γυναίκας στήν ’Ακαδημία.
"Οχι, στήν ούσία δέν τήν γέλασε ή μοίρα, άφοϋ δέν έπα- 
ψε ποτέ νά προσδοκεί τό θαύμα!

ΓΑΛΑΤΕΙΑ^ Σ A Ρ A Ν Τ Η

Τ ΒΡΑΣΜΕΝΑ μεσάνυχτα — μιά νύχτα ούδέτε- 
Αρη, ούτε κρύο, ούτε ζέστη, οί πολυκατοικίες άψη- 

λές, οί δρόμοι στενοί σά φαράγγια, δ ούρανός δέ φαι
νόταν, ούτ’ ένα άστρο δέ γυάλιζε πουθενά. "Εφταιγε 
βέβαιά κι’ ή μουντάδα τής άσφάλτου, κι’ ή έρημιά 
στά πεζοδρόμια. Ωστόσο, τό λεωφορείο έτρεχε, έ
τρεχε.
Στήν δγδόη στάση κατέβηκε κι’ δ γεραντάκος 
κείνος, πού κοιμόταν συνέχεια. Ό εΐσπράκτορας τοΰ 
φώναξε’:
— Καλόν ύπνο παππού!..
"Γστερα χασμουρήθηκε δυνατά, κΓ έδωσε σήμα 
στόν· δδηγό: «φύγε».
Τό λεωφορείο ξεκίνησε πάλι.
Τώρα, άπό έπιβάτες, δέν έμεναν μέσα παρά μο
νάχα έκεΐνος κΓ έκείνη, δυό ξένοι, άγνωστοι, δέν 
είχαν συναντηθεί ποτέ, ούτε στό πρόσωπο δέν είχαν 
δεί ποτέ δ ένας τόν άλλον.
Εκείνος συλλογιόταν:
«"Αλλη μιά μέρα άσκοπη. Εύτυχώς έκλεισαν 
πιά έκείνοι οί λογαριασμοί μέ τά μικροΰπόλοιπα. Γιά 
σκεψου, τόσον καιρό, καί νά μή δίνεται ή έγκριση, σά 
νάταν... Παρ δλ’ αύτά, έκεΐνος δ καφές ήταν φαρ
μάκι; ΤΙ περιμένεις παύμένε, άπάτη παντού. "Η 
μήπως τό σινεμά ήταν καλλίτερο — σάχλες, έρωτας, 
δάκρυα... Δέν ύπάρχει κανείς, λοιπόν, νά τούς πεϊ 
αύτουνών πού γυρίζουν κάτι τέτοιες βαρεμάρες, δτι 
ή ζωή μάς ξεπέρασε; Στό διάολο!..
»Δέ συμφωνείτε δεσποινίς;
»'Ωραΐο στήθος. Καί τό μισάνοιχτο στόμα σου...
»Άπό ποΰ νά γυρίζη άραγες..; "Οχι, βέβαια, ά
πό σινεμά. Τά μαλλιά είναι άναστατωμένα. Καί τό 
πρόσωπο σάν τσαλακωμένο. "Ισως άπό μιά γκαρ- 
σονιέρά, ή άπό δωμάτιο ξενοδοχείου. Τό πιό πιθανό. 
Γυναίκες σήμερα, σοΰ λέει δ άλλος... Καί θά ξάπλω
σε άσφαλώς δλόγυμνη στό κρεββάτι του. θά τοΰ μι- 
σόκλεισε καί τά μάτια, άσφαλώς. "Γστερα έκεΐνες οί 
ρόγες θά σηκώθηκαν όρθιες, σκληρές, άπίθανες...
«Σιχαίνομαι τόν έαυτό μου ώρες - ώρες. Τί μέ 
πιάνει; Είναι ένα είδος αύτοεξευτελισμοΰ δλη τού
τη ή ιστορία, κΓ δμως τοΰ παραδίνομαι... θυμάμαι, 
ήταν μιά συμμαθήτριά μου κάποτε. Μ’ είχε καλέσει 
στό σπίτι, νάπαιζε Σβπέν. Πήγα, κΓ ήταν μόνη. Υ
ποπτεύτηκα πώς τάχε καταφέρει έτσι ξεπίτηδες, θά- 
παιζε τό πιάνο της, κΓ ύστερα θά ξεγυμνωνόταν μπρο
στά μου, θάνοιγε τά χέρια της καί θά φώναζε: «έ
λα». "Ηταν έλαφρά κόκκινη. Εϊμουν βέβαιος πώς θά 
τό ’κάνε. Παρακαλοΰσα άπό μέσα μου νά τό κάνη. 
Μάλιστα έλεγα γιατί άργεΐ...
«Είμαι γελοίος, δεσποινίς. Τί σχέση έχει τώρα 
τδνα μέ τ’ άλλο, έσεΐς, έκείνη, έγώ... 'Ωστόσο, γιατί 
δχι, έκείνη βέβαια είναι ένα παρελθόν, άλλά συν
δέεται μέ τό παρελθόν τό δικό μου, κΓ έγώ τό κου
βαλώ μαζί μου αύτό τό παρελθόν- κι εί·ιαι -2-

«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

1 ΕΚΕΙΝΟΣ । 
κι ΕΚΕΙΝΗ

ΜΙ Διήγημα ।
σα σ’ ένα όχημα μέσ’ στό όποιο βρισκόσαστε κΓ έσείς, 
άναπνέουμε τόν ίδιο μολυσμένο άέρα, τρανταζόμαστε 
μαζί, καθόμαστε πάνω σέ καθίσματα πού έχουν τήν 
ίδια σύνδεση... ’Αλήθεια, θά σάς πείραζε νάρθω καί 
νά καθήσω δίπλα σας;... Δηλαδή, τί θά σέ πείραζε; 
"Ας ποΰμε πώς έτσι είχαμε βρεθεί άπ’ τήν άρχή, μέσ’ 
στό γεμάτο λεωφορείο. "Επειτα δ κόσμος έφυγε, βρε
θήκαμε δίπλα - δίπλα. Τΐ σημασία έχει;
»ιθέλω νά πάω κοντά της. θέλω νά πάω κον
τά της —τίποτ’ άλλο. ’Έτσι, μόνο νά νοιώσω πώς 
είμαι κοντά σ’ έναν άλλον άνθρωπο, θ’ άγγίζουμε 
μόλις. Κάτι είναι κΓ αύτό. Έδώ πού κάθομαι, εί
ναι πολύ έρημος δ κόσμος. Ένώ έκεϊ, πλάι - πλάι... 
Είναι μιά διαφορετική αίσθηση ν’ άκουμπάς έναν 
άνθρωπο. ΚΓ άν κάτι σοΰ συμβή ξαφνικά, μιά σκοτο
δίνη, άς ποΰμε, μιά συμφόρηση, μιά βλάβη στήν 
καρδιά,, άρπάζεις τό χέρι τοΰ άλλουνοΰ, τό σφίγ
γεις...
»θά σάς πειράξη, δεσποινίς;... θά τραβηχτεί
τε; Ή θά καλέσετε τόν εισπράκτορα; Μήν τό κάνε
τε. Είμαι τριαντατριώ χρονώ, ζώ σ’ ένα μοναχικό 
δωμάτιο, πηγαίνω μόνο άπ’ τά μεσάνυχτα καί πέρα, 
τή μέρα έχω σκυμένο συνέχεια τό κεφάλι μου πάνω 
άπ’ τά βιβλία τής έταιρίας, χρεώσεις, πιστώσεις, τι
μολόγια, χαρτόσημον είσεπράχθη, συναλλαγματικές, 
πελάτες μπαίνουν, βγαίνουν, δέ βρίσκω ούτε μιά 
στιγμή καιρό ν’ ανταλλάξω δυό λόγια, νά ρωτήσω 
γιά τή ζέστη, άς ποΰμε, ή γιά τή βροχή, λοιπόν σιγά - 
σιγά τό ξέχασα πώς οί άνθρωποι ρωτούν άνάμεσα δ 
ένας τόν άλλον παρόμοιες, κοινοτυπίες, τουλάχιστο 
νά θυμίζουν στόν έαυτό τους δτι ζοόν μ’ άλλους μα
ζί... θά μοΰ πήτε, βέβαια: «τί μέ νοιάζει έμένα»; 
Σωστά. Γιά σάς σημασία έχει πώς ένας ξένος, ένας 
δλότελα άγνωστός σας, ήρθε κΓ άκούμπησε μόλις ά
πάνω σας. ΚΓ άς μήν είναι, τίποτα αύτό μπροστά στήν 
άποτρόπαιη κΓ άσύδοτη κακομεταχείριση τοΰ γυ
μνού σου κορμιού μέ τίς όρθιες ρόγες, άπό κείνον τόν 
άλλον, στή γκαρσονιέρα του, ή στό δωμάτιο τοΰ κα
κόφημου ξενοδοχείου...
«Μέ συγχωρεΐς — μέ συγχωρεϊτε δεσποινίς. . . 
’Από ποΰ στό διάολο ξεφυτρώνουν τόσες κακίες μέσα 
μου... Άπ’ δσο θυμάμαι, ποτέ άλλοτε δέ μέ ξανακά- 

χπ—'— σπίτι, του, ούτε γιά νά μοΰ παίξη Σο-
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πέν... Έκείνη ή ιστορία — δέ θέλω νά σάς πώ τή 
συνέχεια της, είναι τόσο μελαγχολική...
«Άλλά, γιατί νά μιλούμε γιά μένα μόνο; Μι
μείστε μου γιά σάς, θά εύχαριστηθώ πάρα πολύ. Έ
χετε ένα λυπημένο ύφος. Γιατί; Άν δέν είναι άδια- 
κρισία, μπορείτε νά έμπιστευθήτε στήν έχεμύθειά 
μου, "Οσο γιά τ’ άλλα, γιά τή γκαρσονιέρα κα'ι τά 
παρόμοια — είμαι φρικτός άληθινά, άλλ’ έπιτέλους 
φανήτε λιγάκι έπιεικής. θέλετε νά κατέβουμε μαζί 
άπ τό λεωφορείο; θά περπατήσουμε στήν έρημη νύ
χτα. Μή μοΰ άπλώσετε οδτε τό χέρι σας. Μόνο αύ
τό, νά περπατήσουμε μαζί, έσεϊς κι’ έγώ, ένας άν
θρωπος μ έναν άλλον άνθρωπο, δυό αναπνοές κοντά- 
κοντά, είναι τόσο σπάνιο, θά μιλήσουμε γι’ άσχετα 
πράματα. Σάς αρέσει ή μουσική; Ή λογοτεχνία; 
Έχω διαβάσει άρκετά διηγήματα τοΰ Γκύ ντέ Μω- 
πασαν καί άλλων. Επίσης ξέρω τήν «"Ιστορία ένός 
άπόρου νέου». Ή μουσική είναι ένα μυστήριο — δέ 
συμφωνείτε; ’Επίσης μ’ άρέσει ή θάλασσα. "Οχι πώς 
ξέρω νά κολυμπήσω. Δέ μοΰ δόθηκε, άλλωστε, ή εύ- 
καιρία ν’ άσχοληθώ ποτέ. Άλλά καμμιά φορά, σάν 
τύχει καί βρεθώ μπροστά της, αύτό τό γαλάζιο χρώ
μα της, αύτή ή άπεραντωσύνη της... — δέν ξέρω νά 
σάς τά πώ...

»Λοιπόν, ξέρετε, έτσι δπως περπατούμε τώρα 
δίπλα - δίπλα καί κουβεντιάζουμε σιγαλά, ή πρώτη 
έντύπωση πού δίνουμε, είναι δτι είμαστε έρωτευμέ- 
νοι. Τι άστεΐο! Άν είναι ποτέ δυνατό ν’ άλληλοε- 
ρωτευτοΰν ό ένας τόν άλλον δυό άνθρωποι πού μόλις 
γνωρίστηκαν. Προφταίνουν; Ό έρωτας, έχω τή γνώ
μη πώς θέλει κάποια προετοιμασία, κάποια γνωρι
μία, μιάν ώρισμένη θερμοκρασία. Δέ συμφωνείτε; "Ω
στόσο, δέν είναι άσκημο... Φυσικά μιλώ γιά τόν έρω
τα, γιά μάς τούς δυό... Γιά σκεφτεΐτε το, νά σάς ά- 
γαπώ, μάλιστα νά σάς άγαπώ μ’ έκεΐνο τό πάθος πού 
δέν ξέρει δρια, βγαίνει άπ’ τήν καρδιά σάν ποταμός 
άπό φλόγες, σάς άγκαλιάζει, χύνεται μέσα στόν κό
σμο, άγκαλιάζει τό σύμπαν, φτάνει ώς τό θεό. Ρο
μαντισμοί; Τΐ σημασία έχουν οί δροι. Τό θέμα είναι 
τό τΐ αισθάνεται κανείς. Τότε πιά δέ θά σάς έλεγα 
«έσεϊς». Αύτός δ πληθυντικός έγινε πιό πολύ γιά νά 
χωρίζη τούς άνθρώπους. Είναι σάν ένα φράγμα, πού 
κρύβει τή θέα τών συνομιλητών. Σάς παρακαλώ, άς 
τό γκρεμίσουμε, θέλω νά σάς δώ δπως είστε. Γυ
μνή. Γυμνή, δέν έννοώ αύτό πού... Άν καί... ’Επι
τέλους, θάταν κακό νά σ’ άρπάξω καί νά σέ σφίξω 
στήν άγκαλιά μου, νά ρουφήξω τά χείλια σου, νά..; 
Καταδυναστεύομαι. Δέν έννοώ μονάχα τις πράξεις. 
Είναι πολύ απλές. Μπορεί καί τις κάνει δ καθένας. 
Τό ζήτημα είναι νά τό θέλης κι’ έσύ, νάμαστε έγώ 
κι’ έσύ μιά θέληση, μιά κατεύθυνση. Άς είναι γιά 
μιά φορά μόνο σ’ δλη τή ζωή. Άλλά νάναι δλη ή 
ζωή δοσμένη μέσα σ’ αύτή τή φορά μόνο. Τό πάν. 
Σά δυό άστρα, πού τινάχτηκαν άπό διαφορετικά ήλι«- 

κα συστήματα, μέσα στό χάος, και ξαφνικά συναντή
θηκαν, κι’ ή πυρακτωμένη τους μάζα έγινε ένα, έ
να σώμα, τίποτα πιά δέν μπορεί νά τά ξεχωρίση...
Ιστερα θά μείνουμε ώρες στό κρεββάτι, κολλημένοι 

δ ένας άπάνω στόν άλλον, σά νάναι γιά πάντα. Άν 
θέλης, θά σοΰ μιλήσω γιά δλη μου τή ζωή, άπ’ τά 
παιδικά μου χρόνια. Πρέπει νά μάθης δτι άγαποΰσα 
πολύ τά λουλούδια. Καί τά μερμήγκια... Δόσ’ μου τό 
χέρι σου —θά σέ πείραζε νά τό κρατώ; Λοιπόν, ναί, 
άγαποΰσα καί τά μερμήγκια. Μόνο πού αύτά δέν έ
χουν χέρια. "Ηταν τό μόνο μου παράπονο μαζί τους, 
δταν στεκόμουν πάνω άπ’ τις φωληές τους, καί τά- 
βλεπα να τρέχουν γιά δουλειές. Δέν τά ένοχλοΰσα. 
Σεβόμουν τό μόχθο τους. "Ομως, δταν στεκόταν κα
νένα έξαφνα καί μέ κοίταζε, προφταίναμε καί λέγαμε 
μαζί ένα σωρό πραματα. Άλλά μέ στεναχωρούσε 
πού δέν είχαμε κανένα άλλο δείγμα έπαφής. Μπο
ρεί καί νά κοροϊδευόμασταν μεταξύ μας, ποιός ξέ
ρει. Μέ τα χέρια είναι διαφορετικά. Είναι δυνατό νά 
μή μιλούν τά στόματα, κι’ δμως νά μιλούν τά χέρια, 
έτσι δπως ζεστά και τρυφερά σφίγγει τδνα τ’ άλλο... 
Τί ζεστό καί τρυφερό πού είναι τό χέρι σου. Είναι 
μεγάλο πράμα αύτή ή αίσθηση. Σ’ άκουμπώ. Κι’ ά
κούω πλήθος μηνύματα. Μή μιλάς, θά σωπάσω κι’ 
έγώ. Είναι σάν τή μουσική, πού είναι μυστήριο καί 
μάς ένώνει. Σσσσ, τώρα σ’ άκούω άλλοιώς...» 
’Εκείνη έλεγε μέσα της:
«Δέ θά ξαναπάω! Δέ θά ξαναπάω! Τί νομίζει 
λοιπόν; Πώς είμαι μόνο γι’ «αύτό»; "Γστερα, σοΰ λέ
ει έρωτας. Δηλαδή κρεββάτι μονάχα. Σιχαίνομαι τόν 
έαυτό μου, περασμένα μεσάνυχτα, τόσες ώρες. Άφοΰ 
τδξερα άπό πριν πώς δλα θά γίνονταν δπως κάθε φο
ρά, τά ίδια, τά ίδια, χωρίς καμμιάν άλλαγή. Χαμέ
νος καιρός στό δρόμο πρώτα, λόγια, λόγια, άνοησίες, 
τό ποδόσφαιρο, σά νά μέ νοιάζει έμένα γιά τό ποδό
σφαιρο, ύστερα οί σαχλαμάρες μέ τούς φίλους του, 
χίλια - δυό ξεκάρφωτα πράματα, βλακείες, γιά τις 
γυναίκες, γιά τήν άστροναυτική, γιά τούς μετανά
στες, ύστερα τό έρημο κέντρο. ΤΙ έκνευριστικό, ν’ 
άκούη κανένας συνέχεια έξω άπ’ τό παράθυρο τή 
μονότονη φασαρία τής θάλασσας. Καί νάναι σκοτά
δι. Καί μέσα τά φώτα νάναι χαμηλά. Γιά ποιό λόγο; 
Άλλοιώς τά φανταζόμουν δλα. Ή ζωή κοιτάζει μπρο
στά, τό παρόν προετοιμάζει τό αύριο, άν δέ σκεφτοΰ- 
με νά φτιάξουμε αύτό τό αύριο, πώς θά τό φτιάξου
με — τί νόημα έχει τό παρόν; Δέν τόν νοιάζει, λέει. 
Κάθομαι καί τόν κοιτάζω μ’ άπορία, καί ξαφνικά μ’ 
αρπάζει βίαια, μέ παίρνει καί φεύγουμε άπ’ τό κέν
τρο, ή θάλασσα μουγκρίζει συνέχεια, δ άέρας έξω 
τρελλαίνει τά πρόσωπα, κι’ αύτός μέ τραβά, στήν άλ
λη γωνιά είναι τό ίδιο πάντα φτηνό ξενοδοχείο... Ώ, 
οί συνομιλίες έπρεπε νάναι πιό άπλές, προπάντων ά
νάμεσα σέ δυό άνθρώπους πού... Φαίνεται δτι γελιέ
μαι κατά τόν πιό ταπεινό τρόπο... Τότε γιατί νά ξα

ναπηγαίνω; Γιατί νά ξαναπάω;...
»...Τί γελοίο πρόσωπο πού είναι κείνος κεΐ! Και 
τί άδειο πού είναι τό λεωφορείο! Έχω ένα φόβο μέ
σα μου, ένα κλειστό αίσθημα, δίχως διέξοδο. Κι ε
κείνος μέ κοιτάζει. ΤΙ ηλίθιο πρόσωπό! Κι άσφαλώς 
θά λέη μέσα του: «μιά γυναίκα, τί γυρεύει μέσα.σ’ 
ένα άδειο λεωφορείο, τέτοιαν ώρα; τό δίχως άλλο 
άπό κάποιο πονηρό μέρος θά γυρίζη, μπορεί λοιπόν 
νά τή διπλαρώσης...». Δέσ το, τό λέν τα ματια του... 
Λοιπόν ναί, κύριέ μου, άφοΰ σ’ ενδιαφέρει. Πέφτουμε 
σ’ ένα κρεββάτι μ’ άσπρα σεντόνια, τα σεντόνια είναι 
φαινομενικά καθαρά, ποιός ξερει δμως πόσα κορ
μιά ξαπλώνουν στά ίδια αύτά σεντόνια κάθε μέρα. 
"Γστερα... "Γστερα εΐναι τό ίδιο φρικτά κάθε φορά: 
μουγκρίζει, μουγκρίζω, παλεύουμε, είναι σα νάμα- 
στε μιά άλλη σφαίρα εκείνος, μιά άλλη έγώ, δ κα
θένας άγωνίζεται γιά τόν έαυτό του, ή μάχη είναι δ- 
λότελα προσωπική, καί στό τέλος σέ περιμένει πάν
τα μιά δραματική ήττα, πού ώστόσο έχει ολα τά χα
ρακτηριστικά μιάς ικανοποίησης... Κατάλαβες; Ο
χι; Τόσο τό χειρότερο γιά σένα, γιά μένα...
«...Είναι άπίθανο νάναι ένας έγκληματίας; Διό
λου παράξενο νά μελετά νά μ άκολουθήση μόλις κα- 
τέβω, καί... Έχει γούστο! Τί περιμένει κανένας άπό 
χαμένα κορμιά πού κυκλοφορούν τέτοιες ώρες, με 
θολά μάτια, μ’ άχαρακτήριστη δψη... θά μπορεί νά 
μοΰ πή: τό κορμί σου ή τή ζωή σου. Αλήθεια, δέν 
έχει τίποτα καλύτερο άπ’ αύτό τό κορμί μιά γυναί
κα; Πώς θά μποροΰσε νά γελάση κανένας πιό τραν
ταχτά, πιό χλευαστικά! Είναι θέμα προορισμοΰ, βέ
βαια. Άλλά γιά ποιόν προορισμό πρόκειται; Στό 
σπίτι έχω ένα βαζάκι δπάλινο. Πολλές φορές με 
πιάνει μιά έπίμονη ταραχή μή μοΰ σπάσει καί τό 
χάσω. Τό ξέρω, είναι ένας άδικαιολόγητος πανικός, 
θά μπορούσα μιά χαρά ν’ άγοράσω ένα οποιοοήπο- 
τε άλλο. Καί πανομοιότυπο άκόμα. Μόνο πού δέ θά 
εΐναι τό ίδιο, δέ θά είναι αύτό, κι’ αύτό, άμέσως - ά- 
μέσως, άποκτά έναν προορισμό, πού βγαίνει άπ τή 
μοναδικότητά του: νά είναι για μένα, δικό μου, α
ποκλειστικά, μονάχα αύτό, σά νάγινε μονο γιά μέ
να... Άλλά γιατί σοΰ τά λέω δλ’ αύτά; Στό κάτω- 
κάτω έσύ μπορεί νά μήν πιστευης στή μοναδικότητα 
τών πραγμάτων. Πώς θά συνεννοηθοΰμε; Μοιάζου
με τόσο μέ τά κύματα, πού, παρ’ δλο δτι είναι πλή
θος, δτι ταξιδεύουν δίπλα - δίπλα, έχουν σχεδόν τό 
ίδιο πρόσωπο, τις ίδιες φωνές, άκόμα τήν ίδια κα
τεύθυνση, ίσως τόν ίδιο προορισμό — πόσο μέ σο
κάρει ή λέξη! — δμως δέν μπορούν ν’ άκουμπήσουν 
ποτέ τδνα τ’ άλλο, δέν άκουμποΰν μεταξύ τους πο

τέ...».
— Όγδοη!
"Ηταν ή φωνή τοΰ είσπράκτορα, πού άριθμοΰσε τίς 
στάσεις. "Ηταν κουρασμένη, άτονη, μπορεί καί λίγο 
βραχνή. Τό λεωφορείο έκοψε ταχύτητα.

’Εκείνος άναρωτήθηκε: «άραγες θά κατέβη έ
δώ»;
’Εκείνη συλλογίστηκε: «μπορεί νά κατέβη έδώ’ 
έπί τέλους θ’ άπαλλαγώ άπ’ τήν ένοχλητική πα
ρουσία του».
"Ο δδηγός κοίταξε μέσ’ άπ’ τδ μικρό καθρέφτη 
του τούς έπιβάτες. Δέ σάλεψε κανείς. "Ο είσπράκτωρ 
περίμενε δυό στιγμές, παίζοντας τά μάτια του, μιά 
σ’ έκεϊνον, μιά σ’ έκείνην. "Γστερα φώναξε στόν 
δδηγό βαριεστημένα:
— Φύγε.
Τό λεωφορείο άνοιξε ταχύτητα, έπιασε πάλι νά 
τρέχει σάν πριν.
’Εκείνη συλλογιόταν: *
«Τρέχουνε ξανά. Άς ποΰμε πώς δέ θά σταμα
τήσουμε ποτέ, πώς δ δρόμος τούτος είναι άτέλειωτος, 
καί πάει, ώς τό τέλος τοΰ κόσμου, μέσα στή νύχτα. 
"Γστερα άπ’ τό τέλος τί είναι; ’Ίσως ένας γκρεμός. 
Καί φτάνουμε έκεΐ, στά χείλια του, κι’ δ είσπράκτωρ 
λέει: «τέρμα», και δέν κατεβαίνει κανείς, ούτε κεί
νος, ούτε γώ... Μά ποιός είστε, κύριε, πού μ άκολου- 
θάτε ώς τήν άκρη τοΰ κόσμου; Αληθινά, ένας έγ
κληματίας; Λοιπόν, τό πρόσωπό σας μοΰ θυμίζει μιά 
ιστορία άπό έφημερίδα. "Ενας μεθυσμένος εσπασε 
μιά βιτρίνα τή νύχτα, άρπαξε μιά κούκλα, άπ’ αύτές 
τίς μεγάλες πού είναι γιά τή μόδα, τήν ξέσκισε, τήν 
ξέντυσε άπ’ τό κλαδωτό μετάξι πού τήν είχαν ντυ
μένη, καί κοιμήθηκε μαζί της ώς τό πρωί. Ακόυ
σα πού τό συζητούσαν κάπου, κι’ ένας είπε πώς τό 
θέμα τούφερνε άναγούλα. Δέν ξέρω γιατί, ένοιωσα 
συμπάθεια γιά κείνο τό άνώνυμο πλάσμα. Γστερα η 
συζήτηση γύρισε στό άν θά γίνει πόλεμος η οχι. Η 
μάλλον στό άν πρέπει νά γίνη πόλεμος ή δχι. Ενας 
έλεγε πώς ναί, πρέπει. Δέ βλέπετε τί γίνεται στο 
Βιέτ - Νάμ; Πώς θά ξεκαθαρίση ή ή£α άπ’ τό σι
τάρι; Δέν ξέρω τί έννοοΰσε μ’ αύτό, ποιοι ήταν ή 
ήρα καί ποιοι τό στάρι. Έμένα δ νοΰς μου έτρεχε στό 
δ,τι δέ θά προλάβω νά γίνω μητέρα. Αύτό τό άνατρί- 
χιασμα, αύτό τό σπαρτάρισμα, νά ξέρης πώς μέσα 
σου ένας καινούργιος άνθρωπος γίνεται... ΚΓ ίσως 
έκεΐνος δ άλήτης, πού πλάγιασε μέ τήν κούκλα, νά 
συλλογιόταν δτι... θεέ μου, δέν ξέρω τί άλλο νά 
σκεφτώ...
«Μήπως θά κατεβήτε έδώ; Χμ, είναι άστεΐο, άλ
λά — έ ναί, δέν είναι άσκημη ή παρέα μας. Άν κα
τεβήτε κι’ έσεϊς, δέ θά μείνη τίποτα γύρω...» 
’Εκείνος έλεγε στόν έαυτό του:
«Δέν ώφελεΐ σέ τίποτα ή σιωπή. Μπορεί καί νά 
μάς άπατά. Τότε ή άμυνά μας άπέναντί της είναι ή 
φιλολογία. Στό βάθος πιστεύουμε δτι τήν έξευμενί- 
ζουμε. Ή ούσία δμως είναι δτι μάς χωρίζει. Γιά ό
νομα τοΰ θεοΰ, μίλησε, πές κάτι, άγαπημένη, άς εί
ναι γιά τ’ άστρα, γιά τό σκοτάδι, γιά τόν καιρό, γιά 
κείνο τό έρημο σκυλί... Σ’ άρέσουν τά σκυλιά; Σ’
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εμένα — νά σοΰ πώ, άπό μικρός τά σιχαινόμουν. 
Κουβαλούν ένα σωρό άρρώστειες — έτσι δέν είναι; 
'Ωστόσο, δέ θάχα αντίρρηση ν’ αποκτούσαμε ένα, 
άν θά τόθελες κι’ έσύ... Είλικρινά σοΰ λέω, δέ θάχα 
άντίρρηση γιά τίποτα, πού θά τδθελες έσύ. ’Άλλω
στε, αύτό δέν είναι εύτυχία; Αύτή ή χαρά νά σοΰ κά
νω μιά χάρη, μιά έπιθυμία..; Μήν κατεβεΐς σ’ αύτή 
τή στάση. Ή, άν θέλεις, άς κατεβοΰμε κι’ οι δυό. 
Δέν είναι κακό, θά σέ συνοδέψω ως τό σπίτι. Ύπάρ
χουν τόσοι παληάνθρωποι στούς δρόμους τέτοιες ώ
ρες. Τά μάτια μου έχουν δει πολλά. Περπατάς ά- 
μέριμνη, κι’ άξαφνα πετιέται κάποιος μπροστά σου, 
παραφύλαγε μέσ’ στό σκοτάδι, παρουσιάζεται ξα
φνικά μέσ’ στήν έρημιά, σοΰ φιμώνει τό στόμα, σ’ 
αγκαλιάζει παράφορα, σέ ρίχνει χάμου... Άν είμαι 
δίπλα σου, δέ θά τό τολμήση. Κι’ άν τό τολμήση, 
θά τιναχθώ δλόϊσια έπάνω του, θά τόν άρπάξω άπ’ 
τό λαιμό, μιά δυνατή γραθιά θά τόν πετάξη μέτρα 
μακριά, θά ξαναορμήσω άπάνω του, άλλοίμονό του 
άν δέν προλάβη νά τό βάλη στά πόδια...
«Κινηματογράφος — άστεΐες έπιροές.
«“Αλλωστε, ύπάρχει ή πιθανότητα δ άγνωστος νά 
μήν τό βάλη στά πόδια. "Ολες οί περιπτώσεις είναι 
δυνατές. Καί φυσικά, δλα τά σημεία μποροΰν νά σέ 
φέρουν σ’ άδιέξοδο. Καί τότε; Μιά άθλια περιπέτεια 
είναι πάντα μιά άθλια περιπέτεια. Όχι, τίποτ’ άπ’ 
δλ*  αύτά. Σέ βεβαιώ, συμβαίνουν τόσο σπάνια. Δέ 
μ’ έχεις άνάγκη. Κι’ ούτε θάθελα νάρθω μαζί σου 
άκριβώς γιά λόγους άνάγκης. Δέ θάχε άξια. Τό ση
μαντικό είναι άλλο. Έσύ κΓ έγώ, αύτή ή άνάγκη, 
τό χέρι σου, τό χέρι μου, νά βρεθούν ξαφνικά δίπλα - 
δίπλα, μέσα σέ δισεκατομμύρια άλλα χέρια, και ν’ 
απλωθούν τό ένα πρός τό άλλο, κα’ι νά σφιχτούν, σά 
νά γνωριζόμασταν άπό χρόνια...

»Ώ, μήν κατεβεΐς έδώ. “Η, άν ναί, πές μου του 
έγκαίρως, μή μοΰ στερήσεις αύτή τή χαρά...».

—Ένάτη!
Πάλι δ εισπράκτωρ.
Πάλι κόψιμο ή ταχύτητα.
Πάλι κοίταγμα δ δδηγός στό καθρεφτάκι. 
Δέ σαλεύει κανείς.

Ύστερα πάλι έκεϊνο τό «φύγε», τό ίδιο βα- 
ριεστημένα, κΓ δ δδηγός πάτημα στό γκάζι, και τό 
λεοιφορεΐο νά τρέχη ξανά.
’Εκείνη διαλογιόταν:
«Λοιπόν δέν έχει τέλος δ κόσμος..; Πού θά κα
τεβής κύριε; Πάρτο άπόφαση, νά ξεμπερδεύουμε. Δέν 
έχω καμμιά όρεξη γιά παρατράγουδα. Πολλά είπα
με κιόλας. Βαρέθηκα. ΚΓ άργήσαμε. "Ενας αιώνας 
είναι άπ’ τή στιγμή πού μπήκα σέ τούτο τό άναθε- 
ματισμένο λεωφορείο. Μόλις πάω σπίτι, θά 
πέσω κατευθείαν στό κρεββάτι. Μέ τά ρούχα, θά 
χώσω τό πρόσωπο στό μαξιλάρι. Αισθάνομαι σάν ένα 

βιβλίο άδιάβαστο. Τό παίρνεις στά χέρια, τό βλέπεις 
άπό δώ, άπό κεΐ, πιθανόν νά φτάνης νά κόβης και 
τά φύλλα του, ύστερα τό βάζεις στήν άκρη άδιάβα
στο, άδιάβαστο...
»Ένάτη δέν είπε δ εισπράκτωρ; 'Ωραία. Έν- 
δεκάτη, είναι ή στάση μου και κατεβαίνω. Τ’ άκοΰ- 
τε κύριε; Ένδεκάτη. Έν-δε-κά-τη! Ύστερα, καλη
νύχτα. Δέ θά μέ ξαναδήτε, δέ θά σάς ξαναδώ. Ή ιστο
ρία έπαναλαμβάνεται πανομοιότυπα —έτσι δέν είναι; 
Οί άνθρωποι συναντιούνται, κοιτάζονται μιά, ύστε
ρα δ ένας προσπερνά τόν άλλον, χάνονται, κΓ δ κα
θένας μένει μέ τά δικά του, έγώ μ’ έκεΐνον στό μα
κρινό έρημικό κέντρο, ύστερα στό φτηνό ξενοδοχείο, 
στό πολυμεταχειρισμένο κρεββάτι, χωρίς ντροπή, χω
ρίς συνέπεια, χωρίς έλπίδα, κΓ έσείς, έσύ, ένας ά
γνωστος, πού ούτε νά μέ σκοτώσης δέ θά βρίσκης 
πώς άξίζει...
«Ένδεκάτη λοιπόν, κΓ δλα τέλος...»
Εκείνος έλεγε:
«Ένάτη είπε δ εισπράκτωρ. Δεκάτη, ή άλλη, 
είναι ή δική μου. Πρέπει νά κατεβώ. Πώς ξαφνικά 
θά τελειώση τούτη ή μικρή περιπέτεια..; Άν δέν 
κατέβαινα... "Ως πού, δμως; Ό εισπράκτωρ τό δί
χως άλλο θά μ’ έχη δει άπό προηγούμενες φορές. 
Τόσα χρόνια κατεβαίνω στή δεκάτη. Καί πάντα έ
τσι, περασμένα μεσάνυχτα, μ’ ένα λεωφορείο άδειο, 
θά μέ ξέρη. Άν δέν κατέβω, θά παραξενευτή. θά 
μέ παρακολουθήση, θ’ άναρωτηθή γιατί. Μπορώ νά 
τό κάνω; Τουλάχιστο, άν ήξερα πώς έκείνη θά πή 
ναί. Άν δμως πή δχι; “Η, άν βάλη τίς φωνές; Τότε 
πρέπει νά τό κόψω δρόμο. Ταπείνωση. Νά μή φύγω; 
Μπορεί ν’ άκούση τίς φωνές της κανένας νυχτερινός 
σκοπός, ή τίποτα άργοπορημένοι διαβάτες, νά τρέ- 
ξουν, νά μέ πιάσουν, ν’ άρχίσουν νά μέ χτυπούν... 
Πώς νά τούς δώσω νά καταλάβουν; Τί νά τούς πώ; 
Ποιός θά μέ πιστέψη;...
«ΚΓ δμως είναι άνάγκη, σάς διαβεβαιώ δεσποι
νίς, πιστέψετε τήν πρόθεσή μου, μή μού πείτε ούτε 
τ’ όνομά σας —ούτε τ’ όνομά σου δσο γλυκό κΓ άν 
είναι, θά μού φτάνη μονάχα αύτό, νά περπατήσω δί
πλα σου, έχω τόσα χρόνια νά περπατήσω δίπλα σ’ 
έναν άνθρωπο, μή μοΰ τ’ άρνηθείς...»

Έκείνη συλλογιόταν:
.«Ένδεκάτη, τό είπα πολλές φορές. Καί τέλος. 
"Ολα τέλος, άκόμα κΓ ή έλπίδα νά κατεβοΰμε μαζί, 
νά περπατήσουμε μαζί. Ναί, γιατί σοΰ φαίνεται πα
ράξενο; Μούρθε ξαφνικά στό νού, καί δέν τό βρί
σκω κακό. ’Αντίθετα μάλιστα, θάταν παρηγοριά. ΚΓ 
ίσως... Άλλά φαίνεται πώς δέ γίνεται, όχι. Έσύ θά 
κατεβής έδώ, στή δεκάτη, ή παραπέρα; Τί κρίμα! 
Άν κατεβαίναμε μαζί, κΓ άν τυχαία περπατούσαμε 
δίπλα - δίπλα... Είναι τόσο σπάνιο νά ταιριάζουν τ’ 
άνθρώπινα βήματα... Λέω άν... θά μπορούσε νά μού 

πής ένα λόγο... ΚΓ έγώ πάλι θά μπορούσε νά σ’ ά- 

παντούσα... Ποιός ξέρει...
«Ανασαλεύεις, θά κατεβής;'..
«Μιά στιγμή, ’χω μιά Ιδέα... Ναί, δέν τό βρί
σκω κακό, θέλω νά περπατήσω, ένας μικρός περί
πατος κάνει πάντα καλό. Έπειτα, δ δρόμος δέν είναι 
πολύς, δεκάτη ώς ένδεκάτη δέν είναι τίποτα, ναί, θά 
κατέβω κΓ έγώ έδώ, μαζί ■—θά σάς πείραζε νά περ
πατήσουμε μαζί; Τί σημασία έχει πού... Βέβαια, εί
ναι φοβερό νάρχωμαι άπό ένα άλλο κρεββάτι, καί νά 
γυρεύω περασμένα μεσάνυχτα μιάν άλλη συντροφιά, 
άλλά, άλήθεια σάς λέγω, πνίγομαι, βουλιάζω, καί 
δέν είναι ό κόσμος τέτοιο τέλμα, δέν μπορεί νάναι 
αύτή ή μοίρα μας, τουλάχιστο άς μιλήσουμε πάνω σ’ 

αύτό, νά διαλυθούν οί αύταπάτες...»

Έκεϊνος έλεγε:
«Δεκάτη, πλησιάζουμε, πρέπει νά κατεβώ, ό 
κανόνας τόσα χρόνια, δ νόμος, δέν ξέφυγα ποτέ. Ό 
εισπράκτωρ μέ κοιτά. Νοιώθω το βλέμμα του άπάνω 
μου. Είναι σά νά μέ ρωτά: «Μά δέ θά κατέβης; Γιατί 
δέν έτοιμάζεσαι;» Στό διάολο! Τί σέ νοιάζει έσένα; 
Μέ ποιό δικαίωμα μέ έλέγχεις; “Οχι, δέ θά κατε
βώ! Άλλαξα σπίτι, άλλαξα στάση, άλλαξα μέσα 
μου. Μιά άπόπειρα. Είναι δικαίωμά μου. “Οχι, κοί
τα με δσο θές. Σφυρίζω. Πέρα βρέχει. Δέ σού δίνω 
σημασία. Τί ώραία πού είναι τά πεζοδρόμια τή νύχ
τα! Άφοΰ δέν κατεβαίνει έκείνη, δέν κατεβαίνω ού

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΓΕΟΡΓ Μ Ο Υ Γ I Ο Υ : ΤΟΠΕΙΟ

τε γώ. θά τήν άκολουθήσω ώς τήν άκρη τοΰ κό
σμου. Φύγε. «Φύγε»! 'Ορίστε, σοΰ γυρίζω τά νώτα 

μου!»
Ό εισπράκτωρ:
— Δεκάτη, Κύριοι!
— Ναί, άκούστηκε μιά άδύνατη φωνή.
Έκεϊνος τάχασε. Ποιός μίλησε; Στράφηκε.

Έκείνη κιόλας ήταν όρθια.
Εκείνος ,κοίταξε παραξενεμένος τον είσπράκτο- 
ρα. 'Ο είσπράκτορας τόν κοίταζε έκπληκτος. Τό λεω
φορείο έκοψε ταχύτητα. Έκείνη είχε φτάσει στή 
μπροστινή έξοδο. Εκείνος είχε μείνει μετέωρος. Ό 
είσπράκτορας τόν κοίταζε. Τό λεωφορείο στάθηκε. 
Τί νάλεγε τώρα μέσα του δ εισπράκτωρ; Ή άγωνία 
του κορυφώθηκε. Δεκάτη ήταν ή στάση του. Γιατί 
δέν τόν ειδοποίησε πιό μπροστά; Τί είχε συμβεί; 

Εισπράκτωρ!
Τό λεωφορείο στάθηκε λίγο άκόμα — δευτερό

λεπτα.
Έκείνη κατέβηκε, μέ δυό χείλια άσπρα άπ’ 

τήν άπελπισιά, δέν είχε προλάβει ν’ άναβάλη.
Έκεϊνος έμεινε, μέ δυό μάτια πνιγμένα άπ’ τήν 
έρημιά, παραξενεμένος, άναρωτώντας γιατί είχε ά- 

ναβάλει.
Τό λεωφορείο ξεκίνησε ξανά, έτρεχε, έτρεχε μέσα 

στή νύχτα.
ΊΆΚΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
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ΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ

ΙΟΥΔΑΣ

«...Και ή αμαρτία μου ένώπιόν Σου διά παντός» 
— ή Γραφή —

Τ Ο ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ εύαγγέλιον τοΰ Βαρθολομαίου 
άλλως παρέδωκε τά τοΰ προδότου μαθητοΰ και φίλου. 
Διότι λέγει: «"Οχι τά χρήματα, άλλ’ ή φιλοπρωτία, 
τό κατά τοΰ εύεργέτου μίσος, και ή πρόθεσις 
νά ήγηθή έκεϊνος (ό ’Ιούδας!) τών δώδεκα 
έκίνησαν αύτόν πρός τό Συνέδριον τών παρανόμων.
’Ήλπιζεν ή ύπελόγιζε κακώς, δτι αύτόν
θά παρεδέχοντο ώς διδάσκαλον οί μαθηταί τοΰ προδοθέντος Χρίστου, 
άν δχι έξ άγάπης, δμως έκ φόβου.
Άλλ’ ήπατήθη, διότι ό Πέτρος άντέστη στερρώς»!

'Όμως ό ψευδό - Βαρθολομαίος έσφάλη είς τήν διήγησίν του 
καί περισσότερον εις τήν έκτίμησιν τών χαρακτήρων!
Διότι ό ’Ιούδας, καθώς τό παραδίδουν οί κανονικοί Εύαγγελισταί, 
έπρόδωσε διά τά τριάκοντα άργύρια καί μόνον.
Τά χρήματα είχε πάντοτε είς τόν νοΰν του ώς άξίαν, 
καί τήν άνοδον είς τ’ άξιώματα έβλεπεν ώς δρόμον άγοντα 
πρός τά τριάκοντα άργύρια ή καί πλείονα!

’Ίδωμεν πότε θ’ άκουσθή δτι ό ’Ιούδας θά πορευθή πρός τήν άγχόνην, 
άλλά φοβούμαι δτι είς τήν ψυχήν του δέν θά ύπάρξη μεταμέλεια, 
τήν άγχόνην πρέπει νά τήν στήσωμεν ήμεϊς διά τόν άνάξιον.
(1970)

★

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ (1821)

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ του είναι πολύ παλαιό, 
έν τούτοις είναι εύκρινής, 
παριστάνει αύτόν τριακονταετή καί πλέον. 
Πλούσια κόμη μέχρι τών ώμων, 
φαβορίτες καί μύσταξ, δλος τριχωτός· 
κι’ ό λαιμοδέτης πλούσιος, κυματιστός.
Έδώ δέν φορεΐ ούτε ύψηλόν πίλον, 
ούτε τά διά τήν έποχήν περίεργα χειρόκτια, 
πού έπροκάλεσαν τήν μήνιν τών οπλαρχηγών, 
εκείνων τοΰ Μορέως έννοώ. Ούδέ καπνίζει ποΰρον. 
(άποσιωπώ πώς έμπαικτικώς τ’ άπεκάλεσεν ό Γέρος τοΰ Μόριά).

"Ομως αύτός έπολέμησεν είς τό Πέτα, 
κι’ ύπερήσπισε τό ένδοξον άλώνι, τό Μισολόγγι! 
Δέν τόν ήμπόδιοαν ή χαίτη κι’ οί φαβορίτες, 
ούτε τά εύρωπαϊκής κατασκευής χειρόκτια.

(1969)

ΟυΔΕΙΣ ΤΟΥΣ έζήτησε τούς τρεις τελευταίους, 

ένφ τών 88 παρελήφθησαν τά πτώματα 
(έκ τοΰ γειτονικού μου Νεκροτομείου, δπερ οσμίζονται 
αί χιλιάδες τών προ αύτοΰ διερχομένων φοιτητών 
καί ήμεϊς οί πορευόμενοι πρός διδασκαλίαν, 
οί συνηθέστατα άνατέμνοντες λυρικά πτώματα!) 
Πτώματα; Κάλλιον άμορφοι μάζαι σαρκών 
καί τεμάχια κορμών πυρικαύστων, περισυλλεγέντων 
καί επιμελέστατα τεθέντων έν σακκούλαις πλαστικαΐς 
ύπό στρατιωτών, έν μέσω κεραυνών καί καταρρακτώδους βροχής καί θρήνων! 
Διά κηδείας εύπρεπεΐς καί πομπώδεις παρελήφθησαν οί 88 
(μετέσχον καί έγώ εις τινας, πενθηφορών), κι’ άπέμειναν άζήτητοι 
Ούδείς λοιπόν τούς έζήτησε, τί συζητούμε τώρα! (οί τρεις ! 
Ό Τύπος, δπου άνέγνωσα τήν εϊδησιν, πληροφορείται πάντοτε καλώς.

θά τούς έθαψαν χωρίς στεφάνους καί λόγους, 
ούτε άνθη, καί τεθλιμμένους γοερώς συγγενείς 
(καί δήθεν συντετριμμένους συναδέλφους, κλαίοντας 
διά τό «δυσαναπλήρωτον κενόν», δπερ ηύχοντο άπό μακροΰ, 
καί σκεφθέντας ήδη πώς νά τό άναπληρώσουν ταχυδακτυλουργικούς)! 
Διά τούς τρεις ούδ’ άγγελτήριον ύπήρξε.
"Ομως ό Δήμος θά έπλήρωσε τήν δαπάνην τής κηδείας τών πτωχών, 
καί ό διατεταγμένος πρός τοΰτο ίερεύς 
θά έψαλεν έπιτροχάδην τόν "Αμωμον, κι’ είτα 
θά έρρίφθη έπάνω τους τό ψυχρόν χώμα:
«Γή εΐ καί είς γήν άπελεύσει», τό στερνόν ρήμα.

Εύτυχώς είχον άφιχθή έκ Χανίων, άεροπορικώς βέβαια, 
άλλά προ τεσσαράκοντα δλων ήμερών, άνευ άπευκταίου!

(12.12.1969)
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Είς Μνήμην — «μ

Ελένης Παπαδάκη
( 'Άγνωστη διαμαρτυρία Της, σταλμένη στις 8.9.1942, στόν 

τότε Υπουργό Παιδείας καί πρόεδρο, — καί τά μέλη τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου — του Έθνικοΰ θεάτρου, 
για συμπεριφορά ένίων συναδέλφων της έναντίον της )

ΚΑΤΟΠΙΝ τών όσων μοΰ είπατε κατά τήν πρόσφα 
τον πρόσκλησίν Σας καί τής άνεπιφυλάκτου έκ μέ 

ρους Σας άναγνωρίσεως τοϋ δικαίου τών άπόψεών μου, 
αισθάνομαι τήν ύποχρέωοιν νά παρακαλέσω Υμάς δπως 
άσχοληθήτε μέ τό παρόν υπόμνημα καί μάλιστα τώρα 
πού ή έΕέλιΕις τών γεγονότων μ’ έφερεν όριστικώς έξω 
τής στέγης τοϋ ’Εθνικού Θεάτρου έΕ άποκλειστικής υ
παιτιότητας τοΰ Διευθυντοϋ αύτοϋ κ. Ν. Γιοκαρίνη ’.Υ- 
ποβάλλουσα τοΰτο φρονώ ότι φέρω ΰπ’ όψιν Σας σει
ράν Ζητημάτων καί συμβάντων έκ τών όποιων τά περισσό
τερα άσφαλώς δέν εϊναι πλήρως γνωστά είς Υμάς, έν 
τή έπιθυμία μου νά θέσω ύπ’ όψιν Υμών σειράν αδικι
ών καί κάποτε κακομεταχειρίσεων πού μοΰ έγένοντο έκ 
μέρους τής Διευθύνσεως τοΰ Ιδρύματος.

Άτ Οτε κατά τήν 8ην Μαίου 1941 ό κ. Γιοκαρίνης άνέλα- 
βε τήν Διεύθυνσιν τοΰ Έθνικοΰ Θεάτρου, είχα μετά τών 
συναδέλφων κ. Κατίνας ΠαΕινοΰ καί τών κ.κ. Βεάκη καί 
Μινωτή τήν πρώτην είς τήν βαθμολογικήν διαβάθμισιν θε
όν- Εϊχον ήδη συμπληρώσει δεκαετή έν τφ Έθνικώ θε- 
ότρω σταδιοδρομίαν, κατά κοινήν ομολογίαν, γόνιμον καί 
εύδόκιμον. "Οπως δέ καί άλλοτε είχα τήν τιμήν νά το
νίσω, δταν είσήλθα είς τό ’Εθνικόν Θέατρον δέν ήμην 
απόφοιτος θεατρικής τίνος σχολής, άλλ’ είχα προγενε- 
στέραν αρκετών έτών σημαντικήν θεατρικήν δράσιν παρά 
πόντων όμολογουμένην καί προσελήφθην είς αύτό ώς μία 
έκ τών πρωταγωνιστριών του.

★ Κατόπιν τούτων, ήτο έπόμενον νά δοκιμάσω δκπλη- 
Είν τινα δταν έπληροφορήθην ότι ό νέος Διευθυντής κατά 
τήν άνανέωσιν τών συμβολαίων τών ήθοποιών τοϋ ’Εθνι
κού Θεάτρου, είς ήν προέβη άμα τή άναλήψει τών καθη
κόντων του, έμερολήπτησεν ύπέρ ώρισμένων έκ τών συν
αδέλφων, καί είδικώς διά τήν κ. Μανωλίδου καί τόν κ 
Δενδραμήν, καί προέβη είς αΰΕησιν τής μισθοδοσίας των 
χωρίς νά αίσθανθή τήν ύποχρέωοιν νά έφαρμόση τό αύτό 
μέτρον καί δι’ έμέ, ήτις δέν είχον τήν τύχην νά συμπε- 
ριληφθώ είς τόν κύκλον τής άνεΕηγήτου καί πάντως με
ροληπτικής τούτης εύνοιας του. Διά τής πράΕεως τού
της τοΰ κ. Διευθυντοϋ έπήρχετο όχι μόνον έΕίσωσις τών 
δύο τούτων συναδέλφων μέ έμέ, παρά τό γεγονός δτ< 
άπό τής εισόδου μου είς τό ’Εθνικόν Θέατρον ύπήρχε 
μιοθολογική διαφορά καί δή σημαντική, άλλά καί πλήρης 
καί τελεία άνατροπη τής ύφισταμένης άνέκαθεν έν τώ 
Θεάτρω ιεραρχίας.

★ Παραλείπω ν’ άσχοληθώ περισσότερον μέ τό αστο- 
χον καί άσύμφορον διά τό "Ιδρυμα μέτρον τής άμα τή 
άναλήψει τών καθηκόντων τής νέας Διευθύνσεως άδικα, 
ολογήτου άκυρώσεως υφισταμένων συμβάσεων, άφοΰ Υ
μείς Κύριε Υπουργέ καί μεθ’ Υμών ολόκληρον τό Δι 
οικητικόν Συμβούλιον τοΰ Έθνικοΰ Θεάτρου έπί έν και 
πλέον έτος δοκιμάΖετε τάς δεινός συνέπειας τοΰ μέτρου 
τούτου. Διότι τό μέτρον τοΰτο είς μέν τό "Ιδρυμα ούδέν 
όφελος προσεπόρισεν άφοΰ ούδείς μή άπολύτως χρήσι
μος άπεμακρύνθη, έδωκεν έΕ άντιθέτου τήν εύκαιρίαν 
είς τούς ικανούς καί άπό παντού Ζητουμένους καλυτέρους 
νά δέχωνται προτάσεις άπό τούς έΕω θιάσους καί ν’ ά 
ποχωροΰν τοΰ Έθνικοΰ. Έγκατέλειψε δηλαδή τό "Ιδρυ
μα τριετή συμβόλαια, τά όποια θά έληγον τόν Μάϊον τοΰ 
1942 διά νά έμπλακή είς περιπέτειας, ένώ έάν τά διε- 
τήρει καί σεβασμόν θά έπεδείκνυε πρός τήν ύπογραφήν 
τοΰ Ιδρύματος καί μόνον τό πρόβλημα τής ύπό τοΰ 
Κράτους έκάστοτε έπιβαλλομένης οικονομικής άναπροσαρ- 
μογής θ’ άντιμετώπιΖε. Άλλ’ ό νέος Διευθυντής θέλων 
νά σπάση μίαν ιερόν παράδοσιν, πού έσεβάσθησαν όλαι 
αί προκάτοχοι αύτοΰ Διευθύνσεις τοΰ Ιδρύματος, έσπα
σε τήν σπονδυλικήν στήλην τοϋ Ιδρύματος.
★ Επανερχόμενη ήδη είς τό Ζήτημα τών ώς άνω με 
ροληπτικών αύΕήσεων ύπομιμνήσκω ότι αΰται έχορηγή- 
θησαν έν πάση μυστικότητι έν άγνοια τοΰ λοιπού θιά
σου καί έν πλήρει άγνοια καί έμοΰ, έναντίον τής όποιας 
προφανώς έοτρέφετο ή ένέργεια αΰτη τής Διευθύνσεως, 
δτε δέ άργότερον έπληροφορήθην τοΰτο έσπευσα δΓ έ- 
πιοτολής μου άπό 26)8)41, πρός τόν κ. Διευθυντήν να 
διαμαρτυρηθώ διά τήν άκατανόητον αύτήν άδικίαν πού 
μοΰ έγένετο καί νά Ζητήσω νά γίνη άνάλογος καί είς έ 
μέ αϋΕησις. Τό τότε Διοικητικόν Συμβούλιον πρό τού 
όποιου ήχθη ή διαμαρτυρία αΰτη, έθεώρησε ταύτην δί
καιον καί προέβη είς μισθολογικήν αΰΕησιν άναγνωρι 
σθέντος οΰτω τοΰ μισθολογικοΰ προβαδίσματος μου.

★ Προϊόντος τοΰ χρόνου, ή άλγεινή έντύπωσίς μου έκ 
τής πρώτης ταύτης δυσμενούς έναντι έμοΰ έκδηλώσεως 
τής νέας Διευθύνσεως είχε χαλαρωθή, πλήν όμως ώς 
διεπίστωσα έκ τών ύστέρων, ένώ μετά Ζήλου καί άγό- 
πης έσυνέχιΖα τήν έργασίαν μου, γύρω μου έπλέκετο ό 
λόκληρος σκευωρία, άγνωστον διά τίνος λόγους. Κα. 
συγκεκριμένως καθ’ όν χρόνον έπαιΖα, κατά μήνα Ίού 
νιον 1941, τήν « Αντιγόνην» είς τό θέατρον τοΰ Ήρώ- 
δου τοΰ ’Αττικού καί έτοίμαΖα μέ έντατικήν έργασίαν 
τήν « Ιφιγένειαν» διά τό φθινόπωρον, έπληροφορήθην ό 

ό σκηνοθέτης κ. ΜουΖενίδης έν συνεννοήσει μετά τοΰ 
κ. Διευθυντοϋ, άλως άνεΕηγήτως καί έν πλήρει άγνοια 
μου, προητοίμαΖαν έν κρύπτω τήν δ. Βεργή μόλις άπο- 
φοιτήσασαν τής Σχολής τοΰ θεάτρου, διά νά μέ άντικα- 
ιαστήση άνευ ούδενός λόγου είς τόν κύριον ρόλον τής 

«•Ιφιγένειας».

★ Κρίνω έπάναγκες νά τονίσω ιδιαιτέρως δτι τ’ άνωτέ- 
ρω έλάμβανον χώραν κατά τό διάστημα τών ώς άνω δο
κιμών οπότε ού μόνον ούδεμία αφορμή εϊχε δοθή έκ μέ
ρους μου είς τήν Διεύθυνσιν, άλλά τούναντίον ένώ έγώ 
ήμην άφοσιωμένη είς τήν έργασίαν μου καί προσεπάθουν 
μέ όλας μου τάς δυνάμεις νά φανώ άνταΕία τής άπο 
στολής μου, έκ παραλλήλου είς τά παρασκήνια τοΰ Θέ
ατρου έκυκλοφόρουν έκφράσεις τοΰ κ. Διευθυντοϋ κατ’ 
έμοΰ, έπί τώ προφανεϊ σκοπφ τής έκουσίας μου άποχω- 
ρήσεως έκ τής Κρατικής Σκηνής καί πάντως ήκιστα κο
λακευτικοί δι’ έμέ, ή όποια ώς καλλιτέχνις άφιέρωσα τήν 
Ζωήν μου καί τούς ένθουσιασμούς μου διά τήν έΕυπηρέ 

τησιν τής Εθνικής Σκηνής.

★ Ύπό τάς ψυχολογικός ταύτας συνθήκας, πού έδημι- 
ουργοΰντο άφ ένός μέν άπό τήν έκκρεμότητα τής διευ- 
θετήσεως τοΰ Ζητήματος τής αύΕήσεως, — τό όποιον έ- 
λύθη μόλις τήν 17)9)41 - καί άφ' έτέρου άπό τάς κυ- 
κλοφορούσας ύποβολιμαίας ϋιαδόσεις καί φήμας, έσυνεχ 
σθησαν αί δοκιμαί καί τέλος ήλθεν ή παράστασις τής « Ι
φιγένειας», ή όποια έσυνεχίσθη είς πρωτοφανή άριθμόν 
παραστάσεων μέ έΕαιρετικήν έπιτυχίαν. Εν τούτοις ό κ. 
Διευθυντής έπιμείνας είς τό σχέδιόν του παρουσίαοεν είς 
δύο τελευταίας παραστάσεις τήν Δίδα Βεργή είς τήν « Ι
φιγένειαν». Ή έμφάνισις αύτή έχαρακτηρίσθη άπό αύτό 
τοΰτο τό Διοικητικόν Συμβούλιον ώς «μαθητική έπΙδει-

Εις».

★ Καί έρχόμεθα ήδη είς τόν Μάρτιον τοΰ τρέχοντος -· 
τους. Ή θεατρική περίοδος βαίνει πρός τό τέλος της. 
τά συμβόλαια λήγουν καί οί ήθοποιοί καλούνται διά τήν 
άνανέωσιν των. Όταν ό κ. Διευθυντής μέ ήρώτησε περί 
τών διαθέσεων καί όρων πού είχα διά τήν άνανέωσιν τοΰ 
συμβολαίου μου, άπηύθυνα πρός αύτόν καί τό Διοικ 
Συμβούλιον έπιστολήν, άπό 17 Μαρτίου έ.έ., έν τή ό 

ποια έτόνιΖα τ’ άκόλουθα:

«...Μόνη μου έπιθυμία είναι νά παραμείνω είς τό 
’Εθνικόν τοΰτο ίδρυμα κα'ι νά συνεχίσω μέ δλον 
μου τόν ζήλον κα'ι μέ δλας μου τάς δυνάμεις έργαζο- 
μένη διά τήν πρόοδον αύτοΰ... Εν πλήρει συνειδηοει 
τών περιστάσεων τάς όποιας διέρχεται η πατρίς μας 
φρονώ δτι θά ήτο έκ μέρους μου άνακόλουθον, έάν, 
χάριν ύλικών μόνον σκοπών, έγκατέλειπον τό θέα
τρον εις τό όποιον έμόχθησα καί εϊργάσθην έπ'ι δε
καετίαν. Κατ’ άκολουθίαν άφίνω τόν καθορισμόν τής 
μισθοδοσίας μου είς τήν απόλυτον κρίσιν τής Διευ- 
θύνσεως καί τοΰ Διοικ. Συμβουλίου καί ζητώ μόνον 
νά μοΰ διατηρηθή ή θέσις τήν όποιαν άνέκαθεν είχον 

είς τό ίδρυμα».
it Συνεπείς τής έπιστολής μου αύτής έκλήθην ύπό τού 
Διοικ. Συμβουλίου έν πλήρει συνεδριάσει του, καθ’ ήν 
παρεκλήθην νά «κάμω τήν θυσίαν» νά δεχθώ τήν μι- 
σθολογικήν έΕίσωσιν μετ’ άλλων συνεδέλφων μου. Είση- 
γήσει τής Διευθύνσεως τό Διοικ. Συμβούλιον εϊχεν άπο- 
φασίσει τήν κατάταΕιν τών ήθοποιών τοΰ Έθνικοΰ θεά
τρου είς τρεις κατηγορίας A, Β καί Γ μέ ένιαϊον δι έ- 

κάστην κατηγορίαν μισθόν δι άπαντας τούς έν αύτή κα- 
τατασσομένους. Ή τοιαύτη άπόφασις έπινοηθείσα ύπό τοΰ 
Διευθυντοϋ τοΰ Θεάτρου μέ τόν σκοπόν ν’ άνατρέψη έκ 
δευτέρου τήν προσφάτως παρά τοΰ Διοικητικού Συμβου 
λίου άποκατασταθεϊσαν τάΕιν έν τή ιεραρχία, μ εϋρι 
σκεν, ώς ήτο έπόμενον άκρως αντίθετον έφ όσον διά 
τής άπαντήσεώς μου, άπόσπασμα τής όποιας παρέθεσα 
ανωτέρω, εϊχον τονίσει ότι έάν αφινα τόν καθορισμόν 
τής μισθοδοσίας μου είς τό Διοικ. Συμβούλιον έπεμενα 
ούχ ήττον είς τό Ζήτημα τής μισθολογικής άπό τούς άλ
λους συναδέλφους ύπεροχής συμφώνως άλλως τε κα· 
μέ τήν άναγνωρισθεϊαον ύπ’ αύτοΰ βάσιν τής Ιεραο- 
χίας. Τοΰτο ύπεστήριΕα Ζωηρώς καί πρό τοΰ Διοικ. Συμ
βουλίου καί προσέθεσα ότι έάν έΖήτουν αΰΕησιν δέν προσ 
διώριΖον αύτήν όρκουμένη καί είς μικρόν τοιαύτην και 
άποβλέπουσα ούχί είς Ζήτημα χρημάτων, άλλ’ είς τοι 
οΰτον καθαρώς ήθικής τάΕεως άφοΰ μόνη μου έπιθυ
μία ήτο ή διατήρησις τής άνέκαθεν ύφισταμένης ιεραρ
χίας. Προσθέτω ότι ούχί άνευ έκπλήΕεως ήκουσα νά δια
τυπώνεται είς έμέ ή έπιθυμία τοΰ Διοικ. Συμβουλίου, ό
πως άποδεχθώ τήν μισθολογικήν ταύτην κατάταΕιν καί 
τούτο διότι οί άλλοι συνάδελφοι, οί όποϊοι άπέκρουον 
τήν διατήρησιν τής άπό μακράς σειράς έτών ύφισταμέ- 
νης ιεραρχίας, ήγειρον τήν άπαίτησιν αύτήν, — ούχί δι 
καίαν όπως τήν άνεγνώριΖε τό Συμβούλιον —, καί ήπεί- 
λουν ότι έάν δέν έγένετο άποδεκτή θά έγκατέλειπον τό 
Εθνικόν Θέατρον διά νά έργασθοΰν είς άλλους θιάσους.

★ Είς τό σημεϊον αύτό άπήντησα ότι έάν δέν προβάλ
λω έκβιασμόν τινα ούχ ήττον θά έπέμενα άνενδότως διό
τι δέν έπρεπε νά μοΰ παραγνωρισθή ή έπί δεκαετίαν εύ- 
δόκιμος συμβολή μου είς τό Θέατρον καί δέν θά ήμην 
διατεθειμένη νά ύπογράψω τήν θεατρικήν μου καταδί 
κην άναγνωρίΖουσα οΰτω πρόοδον μέν τών άλλων συν- , 
αδέλφων μου, στασιμότητα δέ ίδικήν μου. Τήν αύτήν ά 
πάντησιν έδωσα όταν πρός συγκερασμόν τών διϊσταμέ- 
νων άπόψεων τό Διοικ. Συμβούλιον έθεώρησε πρέπον 
νά τροποποιήση τάς καθορισθείοας μισθοδοσίας διά τής 
καθιερώσεως προσαυΕήσεως λόγω τριετιών ύπηρεσίας, 
τονίσασα άτι έφ’ όσον δέν έπέρχεται έπαύΕησις τής βα 
σικής μισθοδοσίας πάσα άλλη τροποποίησις εϊναι απαρά
δεκτος καί έκφράσασα προσέτι καί τήν έκπληΕίν μου ότι 
διά πρώτην φοράν είς τά θεατρικά χρονικά καθορίζονται 
μισθολογικά όρια πεπερασμένα.

★ Έν άναμονή τών άποφάσεων τοΰ Διοικ. Συμβουλίου 
έπί τών προτάσεών μου τελούσα, έπληροφορήθην ότι πρσ- 
σεκαλοΰντο άλληλοδιαδόχως οί είς τήν Α’ κατηγορίαν 
καταταγέντες ήθοποιοί καί ύπέγραφον τά συμβόλαιά των. 
Τούτοχρόνως μέ τήν ύπογραφήν τών συμβολαίων έπλη- 
ροφορούμην τήν έν αύτοϊς ΰπαρΕιν ένός πρωτοφανούς 
όρου στρεφομένου καταφώρως έναντίον μου καί περιλη- 
φθέντος είς τά συμβόλαια τριών συναδέλφων τής κ 
Μανωλίδου καί τών κ. κ. Γληνοΰ καί Δενδραμή, όρον τόν 
όποιον ό κ. Διευθυντής τοΰ Θεάτρου άπεδέχθη άν μή έ- 
πρότεινε. Συμφώνως τώ όρω τούτω τό Εθνικόν Θέατρον 
έδεσμεύετο ϊνα έν περιπτώσει καθ’ ήν ήθοποιός κατα
ταχθείς είς τήν Α’ κατηγορίαν άποχωρήση καί έπανσ- 
προσληφθή μέ μισθόν άνώτερον, τότε τόν άνώτερον τού
τον μισθόν θά έλάμβανον ύποχρεωτικώς καί οί τρεις ά 
νωτέρω, άλλως θά έδικαιοΰντο ν’ άποχωρήσωσιν άποΖη- 
μιούμενοι μέ 1.300.000 δραχμών έκαστος.

4c u -ληροφορία τής ύπάρΕεως είς τά συμβόλαια τών
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τριών συναδέλφων τοϋ όρου τούτου, αύτόχρημα εξωφρε

νικού κοί πρώτην φοράν έμφανιΖομένου είς θεατρικόν 
συμβόλαιον μέ κατέπληξεν ώς καί πάντας όσοι ήκουοαν 
περί τούτου, διότι πρώτην φοράν εύρέθη καί δή είς τό 
Εθνικόν Θέατρον περίπτωσις νά προταθή καί νά γίνη 
αποδεκτός δρος τόσον δεσμευτικός διά τήν Διεύθυνσιν 
καί τό Συμθούλιον τοϋ Θεάτρου.

★ Ή έπιβεθαίωσις τής πληροφορίας ταύτης καί ή έπα- 
κολουθήσασα σιωπή έκ μέρους τής Διευθύνσεως μοΰ έ- 
δημιούργησε τήν πεποίθησιν δτι ή Διεύθυνσις τοϋ ’Εθνι
κού Θεάτρου άφήκε πλέον κατά μέρος καί αύτά τά προσ
χήματα καί έΕεδηλώθη είς πράξεις καί ένεργεϊας στρεφο- 
μένας άποκλειστικώς καί μόνον εναντίον μου, δλως ά 
δικαιολογήτως, καί δτι δέν ύπήρχεν έδαφος περαιτέρω 
συνεννοήσεως δεδομένου δντος δτι ό περιληφθείς είς τά 
συμβόλαια όρος, περί ο. άνωτέρω, μ’ έπειθεν δτι ή Διεύ- 
θυνσις τοΰ Θεάτρου έθετεν έν ήσσονι μοίρα τήν χρησιμό
τητα τών ύπηρεσιών μου, έφ’ δσον μ’ έξηνάγκαΖεν ή 
είς αποδοχήν τούτου καί κατά συνέπειαν είς άναγνώρι- 
σιν καλλιτεχνικής μου στασιμότητας ή είς άποχώρησιν. 
Διά τόν λόγον τοϋτον ύπέβαλα τήν 29)3)42 τήν πσ- 
ραίτησίν μου άπό τοΰ Θεάτρου διά τοΰ κατωτέρω έγγρά- 
φου μου:

«Κατά τήν άνανέωσιν τών συμβολαίων έτέθη το ζή
τημα τής έν τφ θεάτρφ θέσεώς μου. Έζήτηαα άπο 
τό Διοικ. Συμβούλιον μόνον τήν διατήρησιν τής ά- 
νέκαθεν ύφισταμένης διαβαθμίσεως καί τήν όποιαν 
τό ίδιον Συμβούλιον ένέκρκινε. Δεδομένου δτι μέχρι 
σήμερον παρήλθε δωδεκαήμερον καί ή ρύθμισις τοΰ 
ζητήματός μου παραμένει Ικκρεμής, δύναμαι νά 
έκτιμήσω τό μέτρον μέ τό όποιον τό θέατρον κρί
νει τήν παρασχεθεΐσαν μέχρι σήμερον έργασίαν μου 
καί συνεπώς τήν άξίαν της. Διά τούς λόγους τούς ό
ποιους καί προφορικώς έξέθεσα είς τό Διοικ. Συμβού
λιον θεωρώ τό ήδη έφαρμοσθέν μέτρον ώς καλλιτε
χνικήν δι’ έμέ μείωσιν, τήν όποιαν δυστυχώς δέν δύ
ναμαι νά παρίδο). Μή Ιχουσα άλλο μέσον άμύνης κα
τά τής τοιαύτης μειώσεως μετά λύπης λαμβάνω τήν 
τιμήν νά ύποβάλω ύμΐν άπό τής σήμερον τήν έκ τοΰ 

Έθνικοΰ θεάτρου παραίτησιν μου».
★ Καί οΰτω εύρέθην τότε έξω τοϋ ’Εθνικού Θεάτρου 
'Ομολογώ δτι όχι δνευ λύπης προέβην είς τήν άπόφα- 
σιν αύτήν, άλλά μοΰ ήτο άδύνατον νά πράξω άλλως ά
φοΰ τό ίδρυμα μέ τάς άποφόσεις καί ένεργεϊας πού ά- 
νέφερα άνωτέρω μοΰ έδιδε τόσην πικρίαν έπειτα όπό 
δεκαετή εύσυνείδητον καί πειθαρχικήν σταδιοδρομίαν 
πλήρη έπιτυχιών.

★ 'Ολίγος ήμέρας μετ άτήν λήψιν τής έπιστολής τής 
παραιτήσεώς μου ό κ. Διευθυντής μ' έκάλεσε καί μοΰ 
έπρότεινε νέους όρους έπιστροφής μου είς τό θέατρον 
πολύ δελεαστικούς άπό οικονομικής άπόψεως. Τούς ό
ρους αύτούς δέν άπεδέχθην διότι ή παραίτησίς μου δέν 
έγένετο διά λόγους αποβλέποντας είς τήν πρόσκτησιν 
οικονομικών όφελημάτων, άλλά διότι έπ' ούδενί λόγω ή- 
μην διατεθειμένη ν' άποδεχθώ τάς ώς άνω κακοβούλους 
καί άναρμόστους πράξεις τής Διευθύνσεως τοΰ Έθνικοΰ 
Θεάτρου, δΓ ών έθίγετο ή έπί σειράν έτών ΰφισταμένη 
ιεραρχία έπί τώ προφανεϊ σκοπφ τής καλλιτεχνικής μου 
μειώοεως. Καί ένώ ήρχιοαν διάφοροι συΖητήσεις έπήλθεν 
η διά Νόμου άλλαγή τής Προεδρίας αύτοΰ ύφ' Υμών. 

★ Είχα παύσει νά σκέπτωμαι τήν ύπόθεσιν τοΰ Έθνικοΰ 
Θεάτρου δταν κατά μήνα Μάϊον 1942 έκλήθην παρ’ ύ- 
μών, Κύριε Πρόεδρε, καί πρό τής δηλώσεώς σας άτι ή 
παραίτησίς μου δέν έγένετο δεκτή ούδ’ άνεκοινώθη είς 
τό Συμβούλιον καί τής έπιθυμίας Σας ΐνα οπωσδήποτε 
παραμείνω είς τό Εθνικόν Θέατρον έδέχθην, κολακευθεί- 
σα άπό τήν προσωπικήν Υμών παρέμβασιν, νά συνεχί- 
οω τάς συζητήσεις πρός έξεύρεσιν τρόπου παραμονής 
μου είς τό Θέατρον χωρίς μείωσιν τής καλλιτεχνικής μου 
ύποστάσεως.

★ Θά ήτο άνιαρόν νά έκθέσω έδώ τάς μακράς καί ά- 
τελευτήτους συΖητήσεις πού διεξήγοντο πρός έξεύρεσιν 
λύσεως διά τήν έπάνοδόν μου είς τό Θέατρον ύπό τάς 
ώς άνω ούσιώδεις δΓ έμέ προϋποθέσεις. Μέ τήν συνερ 
γασιαν νομικών σμβούλων έκατέρωθευν πούτάθη λύσις 
επανόδου. Ή λύσις αΰτη, προταθεϊσα ύπό τοΰ κ. Νουι- 

κοΰ Συμβούλου τοΰ Έθνικοΰ Θεάτρου, εϊχεν ώς βάσιν τόν 
πρόσληψίν μου ως έκτάκτου ήθοποιοΰ, συμφώνως τώ 
άρθρω 78 παρ. 2 τοΰ Έθνικοΰ Θεάτρου, πρός άποκατά- 
στασιν τής καλλιτεχνικής μου ύποστάσεως, — ήν έπεχεί- 
ρησε νά θίξη ό κ. Διευθυντής,— καί τήν ύπογραφήν δύο 
συμβολαίων ένός φανερού και έτέρου μυστικού, δΓ έ- 
κατέρου δέν τούτων θ’ άνελάμβανα νά παίξω έντός προ
καθορισμένης προθεσμίας άνά δύο έργα άντί συμφωνη- 
θείσης όμοιβής. 'Ομολογώ ότι κατά τήν διάρκειαν τών 
ουΖητήοεων μετά καταπλήξεως, δέους καί δισταγμού ή- 
κουον τήν πρότασιν τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Έθνικοΰ Θεά
τρου περί τηρήσεως τοΰ δευτέρου συμβολαίου μυστικού, 
καί είς συΖήτησιν μετ' αύτοΰ γενομένην έν τή οικεία 
μου, παρουσία καί άλλων, έτόνιοα τούς δισταγμούς μου 
καί τό άτοπον, άλλά καί τήν άπορον μου έάν "Ιδρυμα 
ώς τό Εθνικόν Θέατρον, 'Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, 
κυβερνώμενος μέ προϋπολογισμόν ήτο δυνατόν ν’ άνα- 
λάβη ύποχρεώσεις άπορρεούσας έκ μυστικού συμβολαίου 
έπιμελώς κρυπτομένου. Πώς θά πρέπει νά κρίνη κατό
πιν τούτου ό θεατρικός κόσμος πού πιστεύει είς τό άνώ 
τερον αύτό κρατικόν ίδρυμα δταν ϊδη ότι αύτό μετά πε- 
τά περιφρονήσεως άπορρίπτει τό Κανονιστικόν διάταγμα, 
τό όποιον Σείς έδημοσιεύσατε, Κύριε Πρόεδρε, καί διά 
τοϋ όποιου ώς Νομοθέτης θέλετε νά ρυθμίσητε τά τών 
συμβάσεων έργασίας είς τά Θέατρα, καί δταν ϊδη δτι ό 
Διευθυντής αύτοΰ άτιμωρητί παρανομεί καθιερώνων με
θόδους ήκιστα εύπρεπεϊς καί άγνώστους μέχρι σήμερον 
είς τό Εθνικόν Θέατρον;

★ Είς τάς άμφιβολίας μου αύτός είχον τήν κατηγορη
ματικήν διαβεβαίωσιν τοΰ κ. Διευθυντοΰ ότι εϊχεν όλην 
τήν εύχέρειαν καί τήν δυνατότητα ν’ άναλάβη τάς ύπο- 
χρεώοεις αύτάς καί ότι διά τήν κατάρτισιν τών διπλών 
συμβολαίων καί τήν άνάληψιν τών έν αύτοϊς ύποχρεώ- 
σεων είχε λάβει ουτος έκ τών προτέρων τήν έγκρισιν 
τοΰ Ύμετέρου Διοικ. Συμβουλίου καί Υμών Κύριε Πρό
εδρε. Άφοΰ έπείσθην είς τάς διαβεβαιώσεις ταύτας τοΰ 
κ. Διευθυντοΰ, άπεδέχθην τάς προτάσεις καί έν τή έπι- 
θυμία μου νά μή άθετήσω τήν πρός Υμάς ύπόσχεσίν μου 
ύπέγραψα τά περί ών πρόκειται δύο συμβόλαια, βάσει 
τοΰ πρώτου τών όποιων θά έπαιξα μέχρι τέλους Δεκεμ
βρίου τήν Μήδειαν καί ένα έργον τοΰ Πιραντέλλο.

★ Καί άρχίσαμεν τάς δόκιμός τής «Μήδειας». Μετά 
πάροδον χρόνου τινός ψίθυσοι διάφοροι ήκούοντο περί 
διατυπωθεισών άξιώσεων έκ μέρους ένίων ήθοποιών τής 
Α’ κατηγορίας όπως τά συμβόλαιά των προσαρμοσθοΰν 

μέ τό Ιδικόν μου καί άτι ή κίνησις αΰτη έτύγχανε τής 
εύνοίας τοΰ κ. Διευθυντοΰ, δστις, άκουσίως καί κατόπιν 
τών Ύμετέρων συστάσεων εϊχεν ύπογράψει τά μετ’ έμοΰ 
συμβόλαια, ήτο άποφασισμένος έκ τών προτέρων νά τά 
παραβιάση είς βάρος μου. Οί ψίθυροι έγένοντο βαθμηδόν 
έντονώτεροι έως δτου έξέσπασε νέος σάλος λόγω τής 
έσκεμμένης δήθεν άδυναμίας τοΰ κ. Διευθυντοΰ νά ρι· 
θμίση τό Ζήτημα τό όποιον έλαβε τήν έκτασιν, ήν ήθελεν 
ό κ. Διευθυντής πρός κάλυψίν του, ώστε νά προκύψη 
πλέον Ζήτημα περί παραμονής έν τφ θεάτρφ ή έμοΰ ή 
τών διατυπούντων τάς νέας άξιώσεις συναδέλφων.

Άτ Οΰτως εΰρε τήν άναμενομένην εύκαιρίαν ό κ. Διευ
θυντής καί έθεσε Ζήτημα άνασυΖητήσεως τών όρων τών 
συμβολαίων μου καί συνάψεως νέων συμβολαίων. Έκρι
να όμως έγώ ότι δέν ήτο μόνον, πρωτοφανής είς τά 
χρονικά, άδυναμία τής Διευθύνσεως πρός ρύθμισιν τών 
Ζητημάτων, άλλ’ άσφαλώς έπιθυμία αύτής ίνα μέ θέση 
έκποδών, διότι άλλως δέν έξηγείται πώς έφ’ δσον είχε 
συμβόλαια ύπογεγραμμένα δέν έΖήτει άπό τούς ύπογρά 
ψαντας αύτά τήν έφαρμογήν των, άλλά έΖήτει άπό έμέ 
νά έπανασυΖητήσωμεν όρους, τούς όποιους αύτός 
ό ίδιος είχε προτείνει καί έγώ άπεδέχθην.

★ Οπωσδήποτε αί συΖητήσεις έπανήρχιααν μεταξύ τοΰ 
κ. Διευθυντοΰ καί τοΰ πληρεξουσίου δικηγόρου μου κ. 
Κωνστ. Γ. Μπακόλλα καταλήξασαι είς τήν έκ μέρους 
τής Διευθύνσεως τοΰ Θεάτρου άποστολήν τοΰ ύπ' άριθ. 
13254 άπό 12)8)42 έγγράφου δΓ οΰ έπρότεινε τούς ό
ρους ύφ' οΰς ήννόει τήν διατήρησιν μου είς τό Θέατρον 
καί μεταξύ τών όποιων συμπεριελάμβανε καί τόν όρον 
καθ’ δν «ό βασικός μισθός μου θά είναι κατά δρχ. 10.000 
άνώτερος οίουδήποτε άλλου μισθοΰ ήθοποιοΰ».

Ά" Μολονότι τό πρόσφατον παρελθόν μ’ έδίδαξεν ότι 
έπρεπε νά δυσπιστώ είς πάσαν έκδήλωσιν τοΰ κ. Λιευ- 
θυντοΰ έν τούτοις συνεΖήτουν μετά τοΰ δικηγόρου μου 
τήν άποστολήν άπαντήσεως άποδοχής τών προτεινομένων 
όρων, ύπό τήν ώς άνω βασικήν προϋπόθεσιν τής τηρή
σεως τής ιεραρχίας, ότε άνέκυψε τό Ζήτημα ΜουΖενίδη. 
τοΰ όποιου τόσον ή δημιουργία όσον καί ή περαιτέρω 
εκμετάλλευσις γεννώσιν έν έμοί ώρισμένας βάσιμους ύ- 
ποψίας ώς πρός τά σκηνοθετημένα αίτια τής δημιουρ
γίας τούτου καί τήν προβεβουλευμένην έκμετάλλευσιν 
αύτοΰ έκ μέρους τοΰ κ. Διευθυντοΰ, όστις διά τής όλης 
ένεργεϊας του καί τών άποσταλέντων είς έμέ έγγράφων 
του κατέστησε παντελώς άδύνατον οίανδήποτε διευθέτη- 
αιν του, έπί τώ προφανεϊ σκοπφ τής άπομακρύνσεώς 
μου άπό τήν Κρατικήν Σκηνήν.

★ Πρίν ή έξιατορήσω τά κατά τό έπεισόδιον ΜουΖε
νίδη θά μοΰ έπιτραπή νά ύπενθυμίσω ότι όταν πρό 
τετραετίας ό κύριος οΰτος προσελήφθη ώς 6’ σκηνοθέ
της τοΰ Έθνικοΰ Θεάτρου, οί ισότιμοί μου συνάδελφοι 
ήρνήθησαν κατηγορηματικώς νά συνεργασθώσι μετ’ αύ
τοΰ καί μόνη έγώ, — άτυχώς ώς άποδεικνύεται έκ τώ' 
ύστέρων,— έδέχθην νά τόν βοηθήσω. Άλλά τότε, οφεί
λω νά ομολογήσω, εϊχεν όλην τήν σεμνότητα τοΰ πρω 
τοπείρου καλλιτέχνου καί μίαν μόνην φοράν καθ’ ήν 
έτόλμησε νά παρεκκλίνη τής όδοΰ τής εύπρεπείας έδέ 
χθη έπί σκηνής, κατά τήν διάρκειαν τών δοκιμών — είς 
τό έργον: «Δημιουργηθέντα Συμφέροντα» — τό προσπ- 
κον μάθημα ένός τών πρωταγωνιστών τοΰ Θεάτρου. 
Καί άσφαλώς έάν έπανελαμβάνετο τό μάθημα τοΰτο έκ

μέρους μου, τώρα, ίσως νά έληγεν έκεί τό έπεισόδιον 
είς τήν έξιστόρησιν τοΰ όποιου είσέρχομαι εύθύς ά
μέσως.

★ Αί τακτικοί δοκιμαϊ, μέ τούς ήθοποιούς, ήρχισαν, 
διά λόγους μή άναγομένους είς έμέ, τήν 1ην Αύγου
στου καί ή παράστασις τής «Μήδειας», εϊχεν όρισθή διά 
τό πρώτον δεκαήμερον τοΰ Σεπτεμβρίου. Ένταΰθα ση 
μειώνω ότι ώς άνεκοίνωσεν ή Διεύθυνσις τοΰ θεάτρου 
είς τήν έφημερίδα «Αθηναϊκά Νέα» τής 1)9)42 ό κ. 
ΜουΖενίδης τη έγκρίοει τής Διευθύνσεως είχε άρχίσει, 
άπό τοΰ Ιουνίου, μυστικά καί έν άγνοίςι μου καί κατά 
παράβασιν τοΰ αυμβολαου μου δοκιμάς μέ τήν Δα Βεργή 
διά νά μέ άντικαταστήση είς τόν κύριον ρόλον τής «Μή
δειας». Τό γεγονός αύτό άποδεικνύει διά μίαν άκόμη 
φοράν τήν έκδηλον πρόθεσιν τοΰ Διευθυντοΰ δπως μέ ά- 
πομακρύνη τοΰ θεάτρου διότι άλλως δέν έξηγείται πώς 
ήτοίμαΖεν είς ρόλον δΓ έμέ προοριΖόμενον καί δΓ είδι 
κοΰ συμβολαίου καθοριΖόμενον, άλλην συνάδελφον καί 
δή δύο μήνας προτοΰ λάβω έγώ είς χεϊρας μου τό κείμε 

νον τής τραγωδίας.

★ Καί έπανέρχομαι είς τό έπεισόδιον. Δεδομένου ότι 
ό κ. ΜουΖενίδης δέν μέ διδάσκει, άλλά μόνη μου έργά- 
Ζομαι διά τήν δημιουργίαν τοΰ ρόλου μου, έκρινα ότι 
μοΰ έχρειάΖετο ό άνάλογος χρόνος καί διά τήν κατ’ οί
κον μελέτην καί μάλιστα άφοΰ πρόκειται περί κολοσσι
αίου ρόλου ώς ή Μήδεια, ό όποιος άποτελεϊ τά 2)3 τοϋ 
όλου έργου καί άπό τόν όποιον έξαρτάται κατά τό δλον 
σχεδόν ή έπιτυχία τούτου. Διά τόν λόγον αύτόν παρεκά- 
λεσα τόν σκηνοθέτην δπως ρυθμίση καταλλήλως τάς ώ
ρας τών δοκιμών ώστε νά μή άπασχολοΰμαι έξ ολοκλή
ρου είς αύτάς, είς τρόπον ώστε ένώ οί άλλοι θά ώφε- 
λοΰντο, έγώ τούναντίον θά έχανα πολυτιμώτατον χρό
νον διό τήν τόσον σημαντικήν διά τό δλον έργον ίδικήντ 
μου προετοιμασίαν. Καί άκριβώς όταν έΖητοΰ^α τόν και
ρόν αύτόν καί προσεπαθουν νά πείσω τόν σκηνοθέτην 
νά μή μέ φέρνει δίς τής ήμέρας είς τό Θέατρον, πράγμα 
πού θά μέ άπήλασσε σύν τοίς άλλοις καί τών ταλαιπω
ριών τής συγκοινωνίας, — ώς γνωστόν είς αύτόν κατοι
κώ είς τό τέρμα Πατησίων, — άλλά ,καί τής δημιουρ
γίας κοπώσεως πού θά έξεδηλοΰτο άσφαλώς κατά τήν 
παράστασιν μέ κίνδυνον μειώσεως τής έπιτυχίας της, ό 
κύριος αύτός μοΰ όπήντησε παρουσία καί άλλων συνα 
δέλφων κατά τρόπον ύβριστικόν, άπρεπή καί άνοίκειον, 
διά λόγων καί χειρονομιών, οΰτως ώστε νά μή μοΰ έπε- 
τρέπετο πλέον νά συνεχίσω τήν μετ’ αύτοΰ συνεργασίαν 
άνευ προηγουμένης ίκανοποιήοεώς μου.

★ Τήν έπομένην του έπεισοδίου δΓ έπιστολής μου πρός 
τόν κ. ΜουΖενίδην έΖήτησα έγγραφον ίκανοποίησιν διά 
τήν άνάρμοστον καί ύβριστικήν συμπεριφοράν του άνευ 
τής όποιας δέν θά έπανελάμβανα τήν συνεργασίαν μας, 
άντίγραφον δέ τής έπιστολής μου ταύτης ύπέβαλα πρός 
τήν Διεύθυνσιν μέ τήν παράκλησιν όπως αΰτη έπιληφθή 
τής ρυθμίσεως τοΰ Ζητήματος. Έπί τής έπιστολής μου 
πρός τήν Διεύθυνσιν έλαβον τήν έπομένην, Πέμπτη 13 
Αύγούστου, τό ύπ’ άριθ. 13259)13-8-42 έγγραφον δΓ σύ 
έξεφράΖετο «ή βαθυτάτη λύπη τής Διευθύνσεως διά τήν 
» άνάρμοστον διαγωγήν τοΰ σκηνοθέτου άπέναντί μου, 
» διαγωγήν μή έναρμονιΖομένην είς τ’ άνατεθειμένα είς 
>· αύτόν καθήκοντα». Προσέθετε δ' έπί πλέον ό κ. Διευ
θυντής ότι. . . “δέν είμαι διατεθειμένος νά συγχωρήσω 
»παρόμοιας έπαγγελματικάς παραβάσεις τοΰ κ. ΜουΖε- 
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> νίδη είς τάς όποιας ένεφυλοχώρησε καί «κακή κοινωνι- 
»κή άγωγή» καί μοί έγνώριΖε τέλος ότι έκάλεσε τόν 
έν λόγω σκηνοθέτην είς έγγραφον άπολογίαν.

★ 'Ομολογώ ότι ή έπιατολή τοϋ κ. Διευθυντοΰ μέ ικα
νοποίησε καί διά τήν λύπην πού μοΰ έΕεφράΖετο καί 
διά τήν πρόσκλησιν τοϋ ύπευθήνου σκηνοθέτου είς ά- 
πολογίαν, άλλά καί διά τούς βαρείς χαρακτηρισμούς 
τής συμπεριφοράς τούτου. Άτυχώς, όμως, ώς άπεδείχθη 
έκ τών ύστέρων, όλαι αί έκφράσεις αύται τοΰ κ. Διευ- 
θυντοΰ ήσαν προβεβουλευμέναι καί είχον ώς άποκλειστι- 
κόν σκοπόν νά έμποδίσωσι πάσαν ύποχώρησίν μου, ϋνευ 
πραγματικής ίκανοποιήσεώς μου έκ μέρους τοΰ κ. Μου- 
Ζενίδη, πράγμα όπερ οΰτε έγένετο οΰτε άφήκε νά γίνη ό 

Διευθυντής τοΰ Θεάτρου διά νά έπιτύχπ τήν άπομάκρυν- 
σίν μου άπό τοΰ Εθνικού Θεάτρου. Οπωσδήποτε ένώ 
ήτοιμαΖόμην νά μεταβώ είς τήν δοκιμήν τήν πρωίαν τής 
έπομένης τής λήψεως τοΰ έγγράφου τοΰ κ. Διευθυντοΰ, 
— Παρασκευή 14 Αύγούστου, — έλσβον είς τάς 9 τό 
πρωί μίαν έπιστολήν τοΰ σκηνοθέτου άποτελοΰσαν αύτό· 
χρήμα λίβελλον έναντίον μου. Μέ τήν λήψιν τής έπι- 
στολής αύτής ύποβληθείσης καί είς τήν Διεύθυνσιν τοϋ 
Θεάτρου, έθεώρησα ότι ή Ζητηθεϊσα διά τής πρώτης έ- 
πιστολής μου ίκονοποίησις έπρεπε οπωσδήποτε νά μοΰ 
δοθή, διότι άντί έΕηγήσεων τούναντίον ό ύβριστής μου 
καί ύπό τής Διευθύνσεως τοΰ Θεάτρου χαρακτηρισθείς 
ώς έχων «κακήν άγωγήν» σκηνοθέτης κ. ΜουΖενίδης έ- 
πεΕετείνετο είς νέας ύβρεις και ψευδή καί συκοφαντικά 
επιχειρήματα μηδεμίαν άπολύτως έχοντα σχέσιν μέ τό 
ώς άνω έπεισόδιον άλλ' άναγόμενα είς παρωχημένους 
χρόνους. Άτυχώς όλίγον μετά μεσημβρίαν τής αύτής ή- 
μέρας έλήφθη τό ύπ' άριθ. 13269)14-4-8.42 έγγραφον 
τοΰ κ. Διευθυντοΰ δΓ οΰ διεβιβάΖετο έν άντιγράφω ή 
δήθεν άπολογία τού κ. ΜουΖενίδη καί έΖητεϊτο δπως τώ 
άπαντήσιρ «έάν ή έκφρασις τής βαθείας λύπης διά τό 
έπεισόδιον είς τό όποιον ό σκηνοθέτης ομολογεί ότι αύ
τός έγινεν άφορμή δύνανται νά μέ ίκανοποιήση, όπως 
επίσης καί ή έκφρασις τής λύπης τοΰ σκηνοθέτου, άλλά 
καί ή βαθεία λύπη πού μοΰ έΕέφρασεν ό Διευθυντής».

★ Ατυχώς καί ή δήθεν άπολογία τοΰ σκηνοθέτου ήτο 
δεύτερος λίβελλος καί έπί πλέον έν τέλει τούτης άνεφέ- 
ρετο καί πάλιν ό ύβριστής μου είς τήν ώς άνω άπ' εύ- 
θείας πρός έμέ σταλείσαν άπό 13)8)42 ύβριστικήν έ
πιστολήν του. Ούτως έκ τών άνωτέρω έγγράφων καί τής 
διαμείφθείσης εϊτα αλληλογραφίας, έπί πλέον δέ καί 
άπό τό ώς άνω δημοσίευμα τής έφημερίδος « Αθηναϊκά 
Νέα» της 1)9)42, δΓ οΰ άποκαλύπτεται πλήρως ή άπό 

μακρου καιρού προετοιμαΖομένη σκευωρία, άποδεικνύε- 
ται τελικώς ή συμπαιγνία Διευθύνσεως - Σκηνοθέτου 
ΜουΖενίδη, ή ύπόρχουσα έν τώ Θεότρω καί στρεφομένη 
κατ' έμοΰ.

★ Πώς νά έΕηγηθή ότι μετά τήν έν τώ έγγράφω ύπ' 
όριθ. 1324 τοΰ κ. Διευθυντοΰ πρός τόν δικηγόρον μου κ. 
Μπακόλλαν ύπάρχουσαν παράγραφον έν ή τονίΖεται 
«... ή μεγάλη καί βαθεία έκτίμησίς μάς πρός τήν καλλι- 
»τεχνικήν της άνωτερότητα καί ό σεβασμός μας πρός 
» τάς προσφερθείσας παρ' αύτής σήμερον πρός τόν 
» Εθνικόν Οργανισμόν μας άνεκτιμήτους ύπηρεσίας», 
ό κ. Διευθυντής έπιτρέπει είς τόν σκηνοθέτην του ώστε 
τήν πρωταγωνίστριάν του αύτήν τήν τόσον παρ' αύτοΰ 
ύμνουμένην καί τάς ύπηρεσίας τής όποιας πρός τό Ε

θνικόν Θέατρον διά τοσούτω Ζωηρών φράσεων ύπογραμ- 
μι'Ζει, νά κακομεταχειρίζεται τόσον αύθαδώς καί άπρεπώς 
καί άδίκως ό σκηνοθέτης του; Καί άφοΰ τόσον αύοτηρά 
έχαρακτήρισεν έΕ άρχής τήν συμπεριφοράν τοΰ σκηνοθέ
του του, ήν αύτός μόνος έχαρακτήρισεν έπιπροσθέτως 
καί ώς περιλαμβάνουσαν «κακήν κοινωνικήν άγωγήν», 
πώς κατόπιν δέν ένόμισεν ότι ένεδεικνύετο ή έπιβολή 
ποιας τίνος κυρώσεως πρός τόν σκηνοθέτην, άλλ' έθεώ- 
ρησεν ότι έπρεπε ν' άρκεσθώ μόνον είς τό λιβελλογρά- 
φημα τοΰ κ. ΜουΖενίδη καί είς τήν έκφρασιν βαθείας 
ίδικής του λύπης, τήν όποιαν έΕέφρασεν οΰτος ούχί πρός 
έμέ, αλλά πρός τήν Διεύθυνσιν τοΰ Θεάτρου καί ούχί ύπό 
τόν τύπον έκφράσεως λύπης, άλλά εύθύς μετά τήν φοάσιν 
του, δΓ ής έπιμόνως όνεφέρετο είς τήν ώς άνω άπό 
13)8)42 ύβριστικήν πρός έμέ έπιστολήν του; Καί θε

ωρεί ό Διευθυντής τοΰ Θεάτρου ότι είναι ίκανοποίησις 
τής θιγείσης πρωταγωνίστριας του τής τόσον παρ’ αύ
τοΰ έΕυμνουμένης ή έκφρασις τής λύπης άφοΰ καί διά 
τήν δήθεν άπολογίας του ό σκηνοθέτης νέας προσέθεσεν 
ύβρεις καί νέα δείγματα τής κακής κοινωνικής άγωγής 
του έδείκνυεν; Ετι πλέον ένφ ό κ. Διευθυντής έχει έκ 
τών άπαντητικών επιστολών μου τήν βεβαίωσιν ότι δέν 
είναι δυνατή ή συνέχισις τής συνεργαοίας μέ τόν άνθρω
πον τής «κακής κοινωνικής άγωγής» ώς αύτός τόν έ
χαρακτήρισεν, ό όποιος αντί αίτήσεως συγγνώμης προσέ
θεσε νέας ύβρεις καί ότι ανευ ικανοποιητικής δι’ έμέ τα- 
κτοποιήοεως τοΰ Ζητήματος δέν θά έπανέλθω είς τάς 
δόκιμός, πώς προσποιείται ότι δέν άντιλαμβάνεται αύτά 
πού τοΰ έγραψα καί μέ καλεΐ δι' άβρών καί τιμητικών 
τώ όντι έκφράσεων νά συνεχίσω τάς δοκιμάς ύπενθυ- 
μίΖων μάλιστα σχετικήν τοΰ συμβολαίου παράγραφον περί 
ύποχρεώσεως τής ήθοποιοΰ νά παρίσταται άνελλιπώς είς 
τάς δοκιμάς;

★ Καί σταματώ είς τό σημεϊον - αύτό, Κύριε Πρόεδρε, 
διά νά ύπογραμμίσω φράσιν τοΰ έγγράφου τοΰ Διευθυντοΰ 
παραπέμποντός με είς τά νόμιμα δικαιώματα τά όποια 
τώ παρέχει τό άρθρον 2 τοΰ Ν. Δ. 1183 καθ' ό ή Διοί- 
κησις τοΰ Θεάτρου άσκείται ύπό τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Θε
άτρου καί έπικαλουμένου τήν άπόλυτον ομοφωνίαν τής 
A. Ε. τοΰ Αντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως Προέδρου τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Εθνικού Θεάτρου διά νά 
σημειώσω ότι προσωπική μου άντίληψις είναι έκ τής συ
νομιλίας μου μεθ' Υμών ότι πρώτην φοράν έλαμβάνατε 
γνώσιν τής πραγματικής ώς άνω καταστάσεως, ήν κατά 
τελείως διάφορον τρόπον καί μακράν τής άληθείας εί- 
χεν έμφανίσει πρός Υμάς ό κ. Διευθυντής καί ότι έπο
μένως άνακριβώς ό κ. Διευθυντής έπεκαλεϊτο τήν Ύ- 
μετέραν ομόφωνον γνώμην πρός τήν ίδικήν του.

★ Καί πρός έπισφράγισιν τής όλης σκηνοθεσίας, άλλά 
καί τής άλλης στάσεως τοΰ κ. Διευθυντοΰ άπέναντί μου 
έρχεται ή τοιχοκολληθεϊσα Ημερήσια Διαταγή του άπό 
19)8)42 έχουσα ώς έΕής:

«Πρός τόν Σκηνοθέτην κ. Τάκην Μουζένίδην.
’Έχων ύπ’ δψιν τήν ύπό τής δίδος Ελένης Παπαδά- 
κη κατάφορον παραβίασιν τών όρων τής μετά τοϋ 
θεάτρου συμβάσεώς της ώς καί τήν άπό 16) 8) 42 
άναφοράν σας, διά τής οποίας αναλαμβάνετε ύπ’ εύ- 
θύνην σας νά παρουσιάσητε Ιντός τοΰ προσεχούς μη- 
νός τήν «Μήδειαν» διά τής άναθέσεως τοΰ κυρίου ρό
λου είς τήν δίδα Βεργή εντέλλομαι δπως άπό σήμε- 

ρον τροποποιήσητε τήν διανομήν τής ώς άνω τραγω
δίας άναθέτοντες είς τήν δ. Βεργή τόν κύριον ρόλον 

καί. άντικαθιστώντες αύτήν ώς κορυφαίας...».
* Κατόπιν όλων τούτων ώς έπιστέγασμα τών όγώνων 
ένός καί πλέον έτους έρχεται ή ποθητή πιθανώς διά τόν 
κ. Διευθυντήν καί τούς εύνοουμένους του λύσις διά τής 
άποστολής τοΰ άπό 24)8)42 έγγράφου του είς τό όποι
ον τονίΖεται ότι «αύθαίρέτως» έγκατέλειψα τάς δοκιμάς. 
ώς έάν ήμην ή τελευταία κατά τάΕιν τοΰ προσωπικού 
τοΰ Θεάτρου, ή όποια έπρεπε νά δεχθή άδιαμαρτυρήτως 
τάς ύβρεις τοΰ μέ «κακήν άγωγήν» άνθρώπου καί ό ό
ποιος δέν ήτο τυχαίος τις, άλλ' ό σκηνοθέτης, ό άντι 
πρόσωπος τής Διευθύνσεως τοΰ Θεάτρου, καί δι' οΰ έγ
γραφου παραγγέλλεται έν συνεχεία ή έκ μέρους μου 
καταβολή τής ποινικής ρήτρας.

★ Ώμίλησα άνωτέρω περί «ποθητής» διά τόν κ. Διευ 
θυντήν λύσεως. Είς τήν άποψίν μου τούτην μέ φέρει τό 
έΕής παράδοΕον γεγονός. 'Ενώ ό κ. Διευθυντής με α
πολύει διότι «αύθαίρέτως έγκατέλειψα τάς δοκιμάς», είς 
τούς κ. κ. Γληνόν καί Δενδραμήν, οί όποιοι καί έκεΐνο, 
δΓ άλλους λόγους, — μισθολογικών διεκδικήσεων, — 
έγκατέλειψαν επανειλημμένος καί αύθαίρέτως τάς δο
κιμάς τής' «ΛουίΖας Μύλλερ», δέν ένεργεϊ κατά τόν αύ
τόν τρόπον. Τήν ίδιαν ήμέραν, 19)8)42, τής δημοσιεύ- 
σεως τής άφορώσης με 'Ημερήσιας Διαταγής έτοιχο- 
κολλήθη έτέρα τοίαύτη έχουσα ώς έΕής;

«Πρός τούς κ.κ. Δενδραμήν καί Γληνόν.
’Έχων ύπ’ δψει τήν έκ νέου αύθαίρετον έγκατάλει- 
ψιν τών δοκιμών τοΰ έργου «Λουΐζα Μύλλερ» έκ 
μέρους ύμών, έγκατάλειψιν τήν όποιαν έστηρίξατε 
εις τήν μή έγκαιρον άπάντησιν τοΰ θεάτρου έπί νέ
ων μισθολογικών διεκδικήσεών σας έπί τών όποιων 
θ’ άποφανθή τό Διοικ. Συμβούλιον είς τήν πρώτην 
αύτοΰ συνεδρίασιν, ήτις κατά τόν Νόμον λαμβάνει 
χώραν έκαστον μήνα, ώς έπισήμ'ως άνεκοίνο>σα ύ- 
μΐν, έχω τήν τιμήν νά σάς γνωρίσω δτι ή έγκατά- 
λειψις αΰτη γενομένη αύτοβούλως καί αύθαίρέτως, 
έπιφέρουσα θετικήν ζημίαν είς τόν δλον Οργανισμόν, 
θεωρείται παρά τοΰ θεάτρου ώς παραβίασις τοΰ 
άρθρου 4 τής μετά τοΰ θεάτρου συμβάσεώς σας συνε- 
πιφέρουσα άπάσας τάς έκ τής αύτής συμβάσεώς συνέ
πειας καί έπιφυλάσσομαι διά πάσαν νόμιμον διεκδί- 

κησιν τοΰ θεάτρου».
★ Παρά τά έν τή διαταγή τούτη διαλαμβανόμενα καί 
μολονότι οί κ. κ. Γληνός καί Δενδραμής δέν προσήλθον 
είς τάς δοκιμάς των τήν έπομένην ή καί τήν μεθεπομένην 
ή καί έπί μίαν άκόμη έβδρμάδα όχι μόνον δέν ύπεβλήθη 
καμμία κύρωσις, όχι μόνον δέν άντικατεστάθησαν οΰτοι 
είς τούς ρόλους των, — σημειωτέον ότι σκηνοθετεί τήν 
«ΛουίΖα Μύλλερ» ό πρώτος σκηνοθέτης κ. Ροντήρης, »- 
όχι μόνον δέν άπελύθησαν, άλλά έκλήθησαν ύπό τοΰ κ. 
Διευθυντοΰ τίν ιδίαν άκριβώς ήμέραν, 24)8)42, καθ ήν 
μοί έγνώρισε τήν άπόλυσίν μου, καί συνεΖήτησαν μετ’ 
αύτοΰ τάς άπόψεις των καί τούς όρους των διά τήν 
σύναψιν νέων συμβολαίων έπί τή βάσει τών διεκδικήσε
ών των. Οί άνωτέρω ήθοποιοί έπανήλθον είς τάς δο
κιμάς των μόνον άφοΰ ό κ. Διευθυντής ύπεσχέθη είς 
αύτούς πλήρη ίκανοποίησιν τών άΕιώσεών των.

★ Αύτή είναι έν πάση δυνατή συντομία ή έΕιστόρησις

τών συμβάντων είς τό 'Εθνικόν Θέατρον, όσον άφορά 
τήν ίδικήν μου πλευράν, άπό τής ήμέρας καθ' ήν άνέ- 
λαβεν ό κ. Γιοκαρίνης τήν Διεύθυνσιν του. Σειρά άγώ- 
νων, σειρά μαχών καί άπασχολήσεών μου είς έπίπεδα 
Εένα πρός τήν καλλιτεχνικήν καί άτομικήν μου ύπόστα- 
σιν, διακρίνουσι τήν περίοδον αύτήν μέ άντικειμενικόν 
σκοπόν σαφώς έκ τής όλης πολιτείας τοΰ κ. Διευθυντοΰ 
διαφαινόμενον τήν έΕεύρεσιν αφορμής πρός άπομάκρυν 
σίν μου έκ τοΰ Θεάτρου.

ir Μή δυναμένη βεβαίως νά έΕακολουθήσω τόν άγώνα 
αύτόν, Κύριε Πρόεδρε, άναφέρω Ύμίν ότι έκ τών ά
νωτέρω προκύπτει άδιασείστως ότι ό Διευθυντής τοΰ 
Έθν. Θεάτρου είναι άποκλειστικώς καί έΕ ολοκλήρου 
υπαίτιος διά τήν παράβασιν τών μετ’ αύτοΰ συμβολαίων 
μου καί ότι έπιφυλάσσομαι πάντων τών δικαιωμάτων μου, 
καί ότι διά τούς άνωτέρω λόγους εύρισκομένη κατ' ά- 
νάγκην ήδη μακράν τοΰ Εθνικού Θεάτρου αισθάνομαι με- 
γάλην λύπην, άλλά καί πικρίαν διότι παρ' όλην τήν καλήν 
μου διάθεσιν καί προσπάθειαν δέν κατορθώθη νά ίκανο- 
ποιηθή ή έπιθυμία Σας διά τήν έΕεύρεσιν τρόπου διευ- 
θετοΰντος τάς ύφισταμένας διαφοράς.

★ Δέν δύναμαι όμως ήδη πού έληΕεν ή συνεργασία 
μου είς τό Εθνικόν Θέατρον, συνεργασία ή όποια διήρ- 
κεσεν έπί δεκαετίαν ολόκληρον μέ άποτελέσματα παρά 
πάντων τών καλής πίστεως συΖητητών όμολογούμενα ή 
νά παρακαλέσω όπως μού επιτροπή νά τονίσω τά έΕήα: 
— Ό κ .Διευθυντής τοΰ Θεάτρου μ' εύρε κατά τήν ά- 
νάληψιν τών καθηκόντων του «πρωταγωνίστριαν τοΰ Ε
θνικού Θεάτρου» θέοιν τήν όποιαν έπήρα όχι μέ άλλο τι 
μέσον παρά μόνον μέ τήν άδιάκοπον καί εύσυνείδητον 
εργασίαν μου καθ' όλην τήν δεκαετίαν πού είργόσθην 
είς τό Θέατρον είς τό όποιον επαναλαμβάνω ό,τι καί ώς 

έν άρχή εϊπον, δέν είσήλθον ώς μαθήτρια άπόφοιτος σχο 
λείου τινός, άλλά ήθοποιός φθασμένη πλέον.

it Δέν είναι άνάγκη νά προσθέσω ότι κατά τό διάστη 
μα τής Διευθύνσεώς του δέν ένεφυλοχώρησε στοιχείον 
τι μειώνον τήν έντύπωσιν τής έργασίας καί τής θέοεώς 
μου έν τώ Έθνικώ Θεάτρω, άφοΰ ό ίδιος ό κ. Διευθυν
τής είς τό πρός τόν δικηγόρον μου έγγραφόν του, πα
ράγραφον τοΰ όποιου παρέθεσα άνωτέρω, τονίΖεται ή 
έκτίμησίς του «πρός τήν καλλιτεχνικήν μου άνωτερότη 
τα καί τόν σεβασμόν του πρός τάς άνεκτιμήτους ύπη 
ρεσίας πού προσέφερα είς τόν Εθνικόν μας Οργανι

σμόν».

it Καί όμως είναι έκτος πάσης άμφισβητήσεως ότι παρ 
όλα όσα έγραψε, τά όποια έγραψε κυρίως διά νά καλύ- 
ψη τάς εύθύνας του διά τάς άτοπους, καί άδικους κατ 
εμού ένεργείας του, πάντως είναι γεγονός άνεπίδεκτον 
άμφισβητήσεως ότι αί ένέργειαί του άπασαι, ένσυνειδή- 
τως ή άσυνειδήτως, έτεινον είς τήν δημιουργίαν τής 
καταστάσεως ώς αΰτη έΕειλίχθη, τοΰτέστιν, είς τήν ά 
πομόκρυνσίν μου έκ τοΰ Εθνικού Θεάτρου, άνασκοποΰσα 
δέ ψύχραιμος τά κατά τό δεκαπεντάμηνον χρονικόν 
διάστημα διαδραματισθέντα δέν δύναμαι παρά νά σημει
ώσω ότι διά πρώτην φοράν είς τά χρονικά μας παρου
σιάζεται τό γεγονός ότι έργοδότης συνεφώνησε μετά 
τών παρ' αύτω καί συγκεκριμένος έναντίον έμοΰ, πού δέν 
έδωσα μάλιστα άφορμήν τινα. Μόνον ούτω είναι δυνατόν 
νά έΕηγηθή πώς ό Διευθυντής τοΰ Εθνικού Θεάτρου έδέ-
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χθη νά περιληφθή είς συμβόλαια ήθοποιών ό έπαχθήά 
opoc, ό όποιος περιελήφθη είς τά κατά Μάρτιον συμβό
λαια τής κ. Μανωλίδου καί τών κ. κ. Γληνοϋ καί Δεν- 
δραμή, όρος στρεφόμενος άπολειστικώς καί μόνον έ- 
ναντίον μου καί άποσκοπών είς τό νά μέ έκβιάση καί 
δστις δέν έπέτυχε τί άλλο παρά τήν έμπλοκήν αύτοϋ 
τούτου τοϋ σχόντος τήν αστοχον σκέψιν Διευθυντοϋ είς 
τό νά καταστήση άδύνατον τήν έπαναπρόσληψίν μου 
είς τό Εθνικόν Θέατρον έάν τοΰτο άπεφόσιΖε νά άπο- 
δεχθή τόν κατά πάντα δεδικαιολογημένον όρον, πού τό
σον τίμια καί είλικρινά έθεσα ευθύς άπό τής πρώτης ή- 
μέρας όταν έτέθη Ζήτημα νέων συμβολαίων. Καί άν γί
νη παραδεκτόν ότι κάποια άδήριτος άνάγκη κατέστησε 
τοΰτο έπιτακτικόν κατά μήνα Μάρτιον τί εΐναι δυνατόν 
νά λεχθή τώρα, Κύριε Πρόεδρε, όταν ό κ. Διευθυντής 
έδέχθη καί πάλιν νά συΖητήση, ώς πληροφορούμαι, έ- 
παχθέστερον τοΰ προηγουμένου όρον καθ’ όν ή κ. Μανω
λίδου καί οί κ. κ. Γληνός καί Δενδραμής ούδένα δέ 

χονται άλλον έν τφ Έθνικώ Θεάτρω ήθοποιόν μέ έκ
τακτον συμμετοχήν είμή μόνον τήν κ. Μαρίκαν Κοτοπού
λη καί τήν κ. Κυβέλην; Μήπως δέν είναι τοΰτο όρος 
πού άποσκοπεϊ τόν άποκλεισμόν άπό τό ’Εθνικόν Θέα 
τρον έμοΰ καί πιθανώς τών κ. κ. Βεάκη καί Παππά; Καί 
έρωτάται μέ ποιον δικαίωμα Διευθυντής καί ήθοποιοί ά- 
ναλαμβάνουν ν' άποφασι’Ζουν τόσον άφελώς διά τήν τύ
χην τοΰ άνωτέρου αύτού Κρατικού Οργανισμού τόν ό
ποιον οΰτω έμφανι'Ζουν ώς κτήμα των;

★ Τήν άπάντησιν, Κύριε Πρόεδρε, είς τάς άπορίας 
μου αύτάς μοΰ δίδει ή άγανάκτησις τήν όποιαν έΕεδηλώ 
υατε όταν κατά τήν συνομιλίαν μας έπί παρουσία τοΰ 
Συμβούλου τοΰ Εθνικού Θεάτρου κ. Νικ. Κυπαρίσση 
καί τοΰ έπροτάθη νά συμπεριληφθή είς τά νέα συμβό
λαια καί πού καθιστά άδύνατον τήν έΕεύρεσιν βάσεως 
πρός συνεννόησιν καί ίκανοποίησιν τής έπιθυμίας πού 
έξεφράσατε Υμείς ό ίδιος.

Η ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΟ «ΡΟΜΑΝΤΣΟ».

★ Καί ήδη, Κύριε Πρόεδρε, άπέρχομαι τοΰ 'Εθνικού 
Θεάτρου μέ ήρεμον τήν συνείδησιν ότι κατά τήν δεκα
ετίαν, πού ύπηρέτησα είς αύτό έδωσα όλην μου τήν 
Ζωήν, τόν Ζήλον, τόν ένθουσιασμόν μου, τήν άφοσίωσίν 
μου, καί όλας μου τάς δυνάμεις διά τήν εύόδωσιν τών 
σκοπών τούς όποιους τούτος έπιδιώκει, άλλά καί μέ τήν 
πικρίαν ότι ή έκ τοΰ Έθνικοΰ Θεάτρου άπομάκρυνσίς 
μου οφείλεται είς σειράν άδικιών τάς όποιας ή Διεύ- 
θυνσις αύτού, κατά τό τελευταϊον δεκαπεντάμηνον, μοϋ 
κατέφερε καί άντί νά λογοδοτήση δΓ αύτάς έρχεται ή
δη νά μέ άπολύοη Ζητοΰσα έπί πλέον καί τήν καταβολήν 
ποινικής ρήτρας. Τής τελευταίας ταύτης, — άναφερομέ- 
νης είς τό ύπ’ άριθ. 13307 τής 24))42 έγγραφον τον 
κ. Διευθυντοϋ,— παρακαλώ δπως διατάΕητε τήν άκύρω- 
οιν χάριν ήθικής τάΕεως, διότι ό κ. Διευθυντής μοϋ 
έπέβαλε τήν καταβολήν τής ποινικής ρήτρας διά δήθεν 
γενομένην παρ' έμοΰ παράβασιν τών όρων τοΰ συμβο 
λαίου μου, ένώ πράγματι καί κατ’ άλήθειαν ή Διεύθυνσις 
τοΰ Εθνικού Θεάτρου παρεβίασεν έσκεμμένως καί προ 
βεβουλευμένως, έν άγνοια Υμών, τάς συμβατικάς έναν
τι έμοΰ ύποχρεώσεις της.

— Τέλος, Κύριε Πρόεδρε, βεβαιωθήτε ότι καί μακράν 
τής · Εθνικής Σκηνής εύρισκομένη δέν θά παύσω νά 
εύχομαι ύπέρ τής έπιτυχίας αύτής, διότι έΕακολουθώ 
νά πιστεύω ότι δέν άποτελεϊ αϋτη ιδιωτικήν έπιχείρη- 
σιν, άλλά έχει γενικώτερον έθνικόν προορισμόν είς τόν 
όποιον άποβλέπει.

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
τρ Ο ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΑΣ μοΰ δίδει τήν εύκαι- 

ρία νά διαδηλώσω άκόμη μιά φορά τό θαυ
μασμό μου γιά τήν έξοχη τεχνίτρα, πού μόνο τά 
νιάτα της δέ μάς έδωσαν άκόμη τό θάρρος νά 
τήν ονομάσουμε μεγάλη. Τή δεσποινίδα Ελέ
νη Παπαδάκη τήν παρακολουθώ άπό τόν και
ρό πού παρουσιάστηκε γιά πρώτη φορά στή 
σκηνή. Ξεχώρισα πάντα καί στούς πιό μικρούς 
ρόλους πού έτυχε νά τή δω νά παίζει, τή φίνα 
και πολιτισμένη τέχνη της: μιά τέχνη πού μό
νο άπό μιά πολιτισμένη και φίνα ψυχή μπορεί 
νά 6γή, και πού μόνο μιά άπό γέννησή της 
φίνα καί πλούσια σέ φυσικά χαρίσματα (παρου- 
σιαστικό, φωνή, άρθρωση), και άπό μόρφωση 
και άνατροφή πολιτισμένη προσωπικότητα μπο
ρεί νά τή φανερώσει. Μά έκεΐνο πού έδωσε σ’ 
δλα αύτά, τά φυσικά καί έπίκτητα προσόντα, τήν 
καλλιτεχνική άξία πού άπό δλους άναγνωρίζε- 
ται, είναι ή άπόλυτα καλλιτεχνική της ίδιοσυγ- 
.ρασία βοηθουμένη άπό τό λεπτότατο πνεύμα 
της καί τή θερμή της άγάπη πρός τό θέατρο. 
Πολλές φορές έλαδα εύκαιρία νά εκτιμήσω τη 
βαθειά κατανόηση πού δείχνει γιά τά έργα καί 
γιά τούς ρόλους πού έχει σ αυτα να παίξει, 
καί τήν άγάπη, τό φανατισμό, τή μανία, μπορώ 
νά πώ, μέ τήν οποία μελετά τούς ρόλους πού 
άγαπά.

Φυσικό άποτέλεσμα δλων αύτών τών καλλιτε
χνικών άρετών πού τήν διακρίνουν είναι και 
τό πολύπλευρο ή καλύτερα το πολυεδρικό τής 
ύποκριτικής της. Μπορεί νά παίζει τους πιό δι
αφορετικούς, τόν έναν από τον άλλον, ρολους 

καί, κάθε φορά, νά συνταυτίζει τόν εαυτό της 
μέ τό χαρακτήρα τοΰ προσώπου, πού αύτή πα
ρασταίνει έτσι πού κάθε φορά νά δίνει τήν εν
τύπωση πώς αΰτός είναι ό ρόλος γιά τόν ό
ποιο είναι πλασμένη. Στά τελευταία χρόνια ά
κόμη τήν θαυμάσαμε στούς τόσο διαφορετικούς 
ρόλους: τής Κλυταιμνήστρας στήν «Ήλέκτρα» 
τοΰ Σοφοκλή, τής Ναταλίας στόν «Πρίγκηπα τοΰ 
Χόμπουργκ» τοΰ Κλάϊστ, τής λαίδης Ούΐντερμηρ 
στό ομώνυμο δράμα τοΰ Ούάϊλδ, τής Μαρίας 
Χάϊνκ στό «Κοντσέρτο» τοΰ Χέρμαν Μπάρ, τής 
Πριμαντόνας στή «Ζακυνθινή Σερενάτα» τοΰ Δ. 
Ρώμα, στήν άφθαστη δημιουργία της στή Δωρο- 
θέα ’Άγγερμαν τοΰ Λάουπτμαν κλπ.

Ό τόπος μας μπορείνά είναι ύπερήφανος καί στό 
κεφάλαιο τοΰ θεάτρου. Η ελληνική σκηνη εί
χε νά δείξη πάντοτε σπουδαία ταλέντα, πού ή
ταν άξια νά μετρηθούν μέ κείνα πού έχουν νά · 
παρουσιάσουν άλλες, μεγαλύτερες καί μέ πολύ 
μακρύτερη έλεύθερη έθνικη ζωη, ευρωπαϊκές 
χώρες. Καί μέσα στά δέκα τελευταία χρόνια, μέ 
τή στοργική υποστήριξη πού δείχνει γι αυτήν το 
έλληνικό κράτος, παρουσιάζει μιαν*  άνθιση που 
μάς επιτρέπει νά περιμένουμε για τό ελληνικό 
θέατρο ένα άκόμη λαμπρότερο μέλλον.

Καί άνάμεσα στούς έργάτες πού δουλέψανε καί 
δουλεύουν γιά τήν προκοπή καί τήν τιμή τής 
νεοελληνικής θεατρικής τέχνης μιά άπό τίς πιό 
τιμητικές θέσεις έχει ήδη πάρει η Ελένη Πα
παδάκη, γιά τήν οποία μοΰ κάνατε τήν τιμή να 
ζητήσετε τήν γνώμη μου.
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ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΡΕΓΑΝΗΣ ΣΤΟ «ΒΑ
ΣΙΛΕΑ ΛΗΡ».

Τ7 ΙΜΑΙ εύτυχής διότι μοΰ πα- 
·* “* ρέχεται ή ευκαιρία νά έκ- 
φράσω δλην τήν βαθειά μου 
συμπάθεια διά μίαν άπό τάς έ- 
κλεκτοτέρας ηθοποιούς τοΰ Ε
θνικού μας θεάτρου, τήν 
δίδα Ελένη Παπαδάκη. 
Ή χάρις, ή λεπτότης, ή εύγένεια 
τής φυσιογνωμίας και τών κι- 
νήσεών της έπί τής σκηνής 
κατακτούν τόν θεατήν άπό τής 
πρώτης στιγμής. Αύτά είναι τά 
έμφυτα προσόντα πού τής έχά- 
ρισεν ή φύσις, ήμπορώ μάλιστα 
νά εϊπω πλέον συγκεκριμένως, 
οί γονείς της, διότι ή Ελένη

Παπαδάκη είναι τό χαριτωμένο 
τέκνο γονέων, πού έζησαν μέ 
τήν μουσικήν καί έλάτρευσαν 
τήν τέχνην!
Εις αύτά τά έμφυτα προ- 
σθέτονται τώρα τά έπίκτητα, 
δσα τής έδωκεν ή Τέχνη, ή μα- 
κρά άσκησις, ή άφοσίωσίς της, 
ή ειλικρινής της άγάπη εις τήν 
ίεράν θυμέλην τοΰ Διονύσου. 
Καί είναι άκόμη τόσο νέα! Ε
γώ πού τήν έγνώρισα μικρό 
παιδάκι, πόσο συγκινοΰμαι νά 
τήν βλέπω καί νά τήν θαυμά
ζω τώρα εις τόσον θαλερόν ή- 
λικίαν νά δρέπη τάς δροσερο- 
τέρας δάφνας άπό τάς δχθας 
τοΰ Ίλισοΰ! Τής εύχομαι λοι
πόν νά διατηρήση δλα αύτά τά 
προσόντα —τήν άνεκτίμητην αύ
τήν προίκα— μέχρι βαθυτάτου 
γήρατος, διότι ή Τέχνη, κα
θώς καί ό Τρως, δέν έχουν 
δριον ήλικίας.

ΑΛ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ
Άθήναι 14.3.1940

ΤΗΣ δεσποινίδας Ελένης 
Παπαδάκη έθαύμασα πάν

τα τήν τέχνη καί τήν καλωσύνη. 
Τήν άγαπώ πολύ.

Γρηγ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΠΑΠΑΔΑΚΗ είναι ένα πο
λύ ντελικάτο δργανο γιά νά 

εκφράζει μέ γοητευτικές άποχρώ- 
σεις τίς άπειρες έναλλαγές τής 
σύγχρονης γυναικείας ψυχής, 
θαρρώ πώς είναι ή μοναδική

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΥΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕ
ΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ.

μας, γι’ αύτήν τήν πλευρά τής 
Τέχνης.

Στράτης ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ

Η ΕΛΕΝΗ Παπαδάκη κα
τά τήν γνώμην μου είναι ή 

ήθοποιός πού περισσότερο άπ’ 
δλες τίς Έλληνίδες συναδέλ
φους της δίνει στή σκηνή τήν ει
κόνα τής άπόλυτης distencticn 
καί ευγένειας. Τίποτε τό ύπερ
βολικό, τό διδαγμένο, τό έξω ά
πό τή φύση της καί τίς συνήθειές 
της. Είναι ή «Κυρία» στήν κάθε 
κίνησί της, στήν κάθε της έκφρα
ση, — σ’ δλο τό φέρσιμό τής.

Γαλάτεια ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

ΖΗΣΗ ΑΦΕΡΙΜ:
ΑΠΟ ΤΟΝ «ΚΥΚΛΟ ΤΟΝ ΖΥΔΙΥΝ» (ΚΕΡΑΜΕΙΚΑ)

Τό νεοελληνικό Διήγημα

ΤΤ" ΑΛΑ τδλεγε ή Φανή πώς δέν ήταν ή μοίρα της νά — 
παντρευτεί. Άχαρη, κοντούλα κι’ άπραγη, ένιωθε I 

χιμαιρικό τόν συναγωνισμό της μέ τις άλλες. Κι’ ούτε Β 

πού τήν έκαιγε ή φλόγα ή έρωτική. Κι’ δμως, δέν 
ήθελε νά μείνη και πίσω μ’ δλο πού θεωρούσε κι’ ή 
ίδια άταίριαχτο τόν έαυτό της γιά γάμο. ’Από τότε 
μάλιστα πού δύο συναδέλφισσές της στό ταχυδρο
μικό παράρτημα δπου έργαζότανε παντρεύτηκαν ή 
μιά πίσω άπό τήν άλλη σέ δεκαπέντε μέρες, τής 
κόλησε γιά καλά στό μυαλό. Έβαλε κι’ άπό τών 
δυονών τις μπομπονιέρες κουφέτα κάτω άπό τό μαξι
λάρι της γιά νά δνειρευτή αύτόν πού θά τήν έπαιρ
νε. Και τόν δνειρεύτηκε. Μόνο πού παρά τήν έπίμονη 
μέσα. στόν ύπνο της προσπάθεια, δέν μπόρεσε νά ξε
καθαρίση τά χαρακτηριστικά του. Πάλι καλά πού δέν 
πρόσμενε νά τής δώση μέσα στ’ δνειρο καί τό μπι
λιέτο του μέ τήν διεύθυνση, νά πάη τήν άλλη μέρα 
νά τόν γυρέψη. Μά νά πού και χωρίς αύτό τά κα- 
τάφερε. Γιατί ύπάρχουν κι’ οί χαζοί στόν κόσμο τού
το. Εύτυχώς. Κι’ έτσι ήρθε ή «ώρα ή Καλή».
Σάν ψέμα τής φαινότανε δταν λίγα λεφτά πριν 
φύγει γιά τήν έκκλησία, άντίκρυσε τόν έαυτό της 
στόν καθρέφτη μέ τό νυφικό. Πήγε τότε νά χαμογε- 
λάση γιά νά βελτιώση τή φυσιογνωμία της. Άλλά 
δέν τό πέτυχε. Πιό άχαρη τήν έκανε τό έπιτηδευμέ- 
νο αύτό χαμόγελο καί θύμωσε μέ τόν έαυτό της. Εύ
τυχώς πού δ Ευάγγελος δέν έδειχνε νάχει κάτι τέ
τοιες άξιώσεις. Δυό χρόνια μικρότερός της — τρι
άντα χρονώ — τής είχε δρκιστεϊ πώς ήταν ή πρώτη 
κοπέλα πού τόλμησε νά τής μιλήση. Καί ή άδεξιότητά 
του έδειχνε πώς έλεγε τήν άλήθεια. Μοναχογιός, 
ντροπιάρης, ζοΰσε μέ τήν μαμά του κι’ δλο έλεγε 
κάπου νά πιάση δουλιά, μά άκόμα δέν είχε βρει τήν 
κατάλληλη. Ή μιά ήταν μακριά άπό τό σπίτι, ή άλ
λη κουραστική, ή τρίτη δχι καί τόσο άξιοπρεπής. Ή 
άλήθεια είναι πώς πέρα άπό τό άπολυτήριο τοΰ γυ
μνασίου, δέν ήξερε τίποτε άλλο. Τώρα δμως, θά πή
γαινε σ’ ένα μονοτάξιο γιά λογιστικά καί θά κρα
τούσε βιβλία σέ διάφορα μικρομάγαζα ή θά δού
λευε σπίτι του κι’ δλα θά πήγαιναν καλά. Αύτής τής 
γνώμης ήταν κι’ ή μητέρα του πού έπαιρνε δύο τετρα
κόσιες σύνταξη άπό τόν άντρα της καί μ’ αύτήν τά 
βόλευαν. Τώρα θάταν κι’ οί χίλιες όκτακόσιες τής

|Φανής. Κι’ άν άρχίναγε κι’ δ Εύάγγελος τά λογιστι
κά, δσο νάταν θάβγαζε κι’ αύτός άλλα τόσα. Κι’ έ
τσι μέρα μπαίνει μέρα βγαίνει θάχαν ένα διακοσάρι 
τήν ήμέρα οί τρεις τους καί θά περνούσαν μπέϊκα. 
Αύτόν τόν λογαριασμό κάναν δ καθένας γιά τόν 
έαυτό του καί βρέθηκαν καί οί τρεις ικανοποιημένοι. 
Χώρια καί τ’ άλλα προτερήματα πού δ καθένας εύ- 
ρισκε στόν άλλο. Γιά τήν πεθερά ή Φανή ήταν μιά 
βοήθεια γιά τίς δουλειές τοΰ σπιτιού καί μιά άσφά- 
λεια γιά τόν Εύάγγελο, μαζεμένη κι’ δρφανή καθώς 
ήταν μέ σίγουρο μισθό καί μέ τά χρονάκια της, δχι 
κανένα τρελλοκόριτσο. Ή Φανή πάλι γλύτωνε άπό 
τό ράφι κι’ έπαιρνε ένα παλληκάρι δμορφότερό της 
καί δίχως πείρα έρωτική πού νά γενά άξιώσεις. "Ο
σο γιά τόν Εύάγγελο, αύτός ένιωθε αίσθημα θριάμ
βου, πού θά έξουσίαζε τό κορμί μιάς γυναίκας, χέ
ρια, πόδια, στήθος, γλουτούς, δλα αύτά πού κομμα
τιαστά τ’ άπολάμβανε ώς τώρα καί μόνο μέ τήν φαν
τασία.

"Ολα είχαν καλά ύπολογιστεΐ άπ’ δλους, πλήν 
άπό ένα. Πώς οί πόθοι τού Εύάγγελου γιά γυναίκα 
ήταν θεωρητικοί. Αύτό, ούτε κι’ δ ίδιος τό ήξερε. 
Τό διεπίστωσε τήν πρώτη νύχτα τού γάμου. «Μή βιά
ζεσαι, θάρθει μέ τήν ώρα του», τού είπε ή μητέρα 
του τήν άλλη μέρα. «Έχεις τράκ», τοΰ είπε κι’ ένας 
φίλος του ύστερα άπό μιά βδομάδα. «’Οφείλεται σέ 
λόγους ψυχολογικούς», τοΰ είπε κι’ ένας γιατρός με
τά ένα μήνα. «’Επειδή ή μόνη γυναίκα πού γνωρίσα
τε ώς τώρα, ήτανε ή μητέρα σας». Τό χειρότερο ήταν 
δτι τίς άλλες ώρες δ Εύάγγελος ένιωθε «έν τάξει» 
καί μόνο δταν πλησίαζε τήν γυναίκα του ήταν τζί

φος.

Ή Φανή άρχισε νά έκνευρίζεται μ’ αύτήν τήν 
κατάσταση. Αές κι’ ήταν ή «έξ ύψους τιμωρία» πού 

πήγε κόντρα στή μοίρα της.
Τό πράγμα τράβηξε έτσι κοντά ένα χρόνο. Καί 
μέσ’ στό χρόνο είχαν έξαντληθει δλες δλες οί έλπί- 
δες άπό τά γιατροσόφια. Άπό τά χαπάκια τού Ηρα
κλή μέχρι τά ξορκίσματα γιά τό άμπόδεμα καί τά πι
περάτα φαγιά πού έπί τούτφ μαγείρευε ή πεθερά. Στό 
τέλος, μάνα καί γιός, ρίξανε τό φταίξιμο στή Φα
νή. Τάχατες πώς δέν τόν τράβαγε, πώς δέ βοηθοΰ-
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σε, πώς ήταν κρύα. Αύτό ήταν άλήθεια, μά μόνο γιά 
τήν άρχή. Μέ τόν καιρό δμως καί μέ τήν κάποια έ- 
παφή της μέ τό άρσενικό, τής είχε άνοίξει ή όρεξη 
κι’ άρχισε νά δείχνει διάθεση και νάχει άπαιτήσεις. 
Μά στό πρώτο της παράπονο ή πεθερά τής έκανε ά
γρια έπίθεση κα'ι τό ίδιο βράδυ δ Εύάγγελος κοιμή
θηκε στήν κάμαρα τής μαμάς του. Τήν άλλη μέρα 
τής άφήσαν τό φαγητό της στήν κουζίνα σκεπασμέ
νο μ’ ενα πιάτο καί δίπλα μιά φέτα ψωμί διπλωμέ
νη στήν πετσέτα, γιά νά μήν καθίση μυΐγα. Σιγά - 
σιγά ή Φανή άποξενωνόταν καί τό διαζύγιο βγήκε 
«κοινή συναινέσει δΓ άσυμφωνίαν χαρακτήρων».

ΗΤΑΝ τό κλωνάρι στραβό, τδφαγε καί τό κατσίκι.
Ήταν ή Φανή μισερή, παντρεύτηκε κα'ι τδν «σέν- 

τζα». Ή άπελπισία της θάπρεπε νάναι τρισχειρότε
ρη άπό τήν πρωτινή καί τσακισμένο τό ήθικό της, μ’ 
άνορεξιά δλότελη γιά τή ζωή. Κι’ δμως δέν ήταν έ
τσι. ’Αναπάντεχες άπό τή λογική πρόβλεψη κατα
στάσεις φανερώθηκαν. Καί πρώτα άπ’ δλα, δ τίτλος 
τής «ζωντοχήρα», πού αύτόματα δημιουργήθηκε μ’ 
ένα σωρό προεκτάσεις καί πού ύπερήφανα γύρευε 
εύκαιρία νά τδν διατυμπανίση. Γιατί τήν έβγαλε ά
πό τήν καταφρόνια τής γεροντοκόρης καί γιατί τρι- 
ανταδυδ χρονών άμάλαγη παρθένα είναι κιόλας γε
ροντομπασμένη. Μά τριανταδύο χρονών ζωντοχήρα, 
είναι μπουμπούκι. Χρειάζονται φυσικά καί τά παρε
πόμενα. ’Αλλά ή βάση είναι όρεξη νάχης κΓ δλα 
διορθώνονται. Καί τής Φανής τής είχε άνοίξει ή ό
ρεξη. Γιατί δσο καί νά μήν ένιωσε τήν αισθησιακή 
ικανοποίηση, δμως έφτασε πολύ κοντά της. Τήν εί
δε όχι πιά μέ τή φαντασία. Τήν άγγιξε. Άκούμπη- 
σε πάνω της. Ήταν κΓ αύτό κάτι. Κάτι παραπάνω 
άπό τό τίποτε. Άνυπομονοΰσε καί τώρα δπως καί 
πρίν. Μά όχι πιά γιά τά μάτια τοΰ κόσμου. Μά γιά δι
κό της λογαριασμό. Γιά δική της άπόλαψη. ΚΓ ή 
όρεξη αύτή ώδήγησε τή Φανή στίς βιτρίνες, στό 
κομμωτήριο, στό Ινστιτούτο καλλονής. Ξανθιά άπό 
καστανή, μέ φράντζα άγέρωχη στό κούτελο, φρύδι 
μεφιστοφελικό, κύκλους δμίχλης στούς δχτους τοϋ 
βλέφαρου, «μάσκαρα» μελιά στό τσίνουρο. Άλλος 
άνθρωπος είχε γίνει. Άκόμα καί μπόι είχε τινάξει. 
Πέντε πόντους άπό κάτω — προσθήκη τακούνι —■ 
καί πέντε πόντους άπό πάνω — φούσκα μαλλί κρε- 
παριστό μέ λάκκα, σάν σφηκοφωλιά. Μά κΓ έσωτε- 
ρικά είχε άλλάξει. Γιατί άγριες φλόγες ένιωθε νά 
ζώνουν τό κορμί της σάν σερπαντίνες ήδονοπλάντα- 
χτες. ΚΓ δλο «ύπδ έχεμύθειαν» νά έμπιστεύεται πώς 
«καλό παιδί, καλός χαρακτήρας, άλλά τζίφος. Καί 
γιά μιά γυναίκα μέ ταμπεραμέντο, καταλαβαίνετε, 
αύτό είναι ανυπόφορο».

Τώρα μοντέλο πιά δέν είχε τίς παντρεμένες. Μά 
τίς σουσουράδες, τίς κουνιστές καί λυγιστές, μέ τδν 
«ποπδ» άλά Μονρόε καί τά «μεμέ» άλά Μάνσφηλντ, 
μέ ούίσκυ σέ πάρτυ ή σέ κοκινόμαυρα σκοτάδια τών 
νάϊτ κλάμπ καί τό καλοκαίρι τουίστ μέ μπικίνι κΓ 
άγόρια έξαλλα καί τσετουλάτα.
Μά πάλι σημάδευε έξω άπό τό βεληνεκές της 
ή Φανή. Γιατί δσο κα'ι νά δνειροπολοΰσε καί νά πά
σκιζε νά βαδίσει σ’ άλλονών άχνάρια, «άλλα τά μά
τια τού λαγού κΓ άλλα τής κουκουβάγιας». "Ενας 
ειρωνικός σέ βάρος της διάλογος πού έκαναν δύο 
συνάδελφός της δίχως νά ύποψιάζονται τήν παρου
σία της, τήν έκανε νά συνέλθει. Άν δέν ήταν σω
στός αύτός δ δρόμος τοΰ μαραζώματο*  πού τήν έ
σπρωξε στόν άπεγνωσμένο γάμο, άλλο τόσο τήν στέ
νευε τό παπούτσι στό δρόμο τής «ντόλτσε βίτα». "Ενα 
στραβοπάτημα θά τήν ρεζίλευε άνεπανόρθωτα. Καλ
λίτερος δ δρόμος τής γκαμήλας. Έτσι ψαλίδισε τό 
μάκρος τής ματιάς της κΓ άρχισε νά βλέπει τά κοντι
νά της. ΚΓ έτσι είδε πώς πενήντα πόντους πέρ’ άπό 
τή μύτη της ήταν κάποιος λιγομίλητος πού βράδυ 
παραβράδυ — συνήθιζε νάναι νυχτερινή — κατά τίς 
έντεκα ή ώρα, έρχόταν νά τής γυρέψη γραμματό
σημα.

•— Δυό δεκάλεπτα κΓ ένα τριαντάλεπτο, πα
ρακαλώ...
Μέ πολλήν εύγένεια τά ζητούσε. Έδινε τό πε
νηνταράκι του καί βύθιζε τό βλέμμα του στήν έκφρα
ση τών χεριών της καθώς ψάχνανε νά τοΰ κόψουν τά 
γραμματόσημα ή νά τού δώσουν ρέστα. Ή Φανή δέν 
τδν είχε προσέξει παρά τώρα τελευταία. "Οπως δέν 
τδν είχε προσέξει πού διακριτικά τήν περίμενε τά 
μεσάνυχτα πού σκόλαγε. ΚΓ ίσως ούτε νά τό πρό
σεχε καθόλου, άν δέν τύχαινε νά λάβει κάποια νύχτα 
τό θάρρος νά τής μιλήσει. Απλά κΓ άποφασιστικά 
καί μέ λόγια πού δημιουργούσαν έμπιστοσύνη έπειδή 
δέν τής προκαλούσαν ένθουσιασμό. Ήταν κάπου πε
νήντα χρονώ, είχε άποτύχει στις φιλοδοξίες του κΓ 
είχε προσγειωθεί σ’ ένα συνοικισμό δπου είχε ένα 
έμποράκι. Αύτό τδν είχε άγκιστρώσει. Ούτε νά πε- 
τάξει ψηλά τδν άφηνε, μά ούτε καί νά πέσει σέ κανένα 
γκρεμό. Καί τδνα καί τάλλο άποκλειότανε, καί ή 
μόνη δυνατότητα θάταν καμμιά γλάστρα στό παρά
θυρο τής ζωής του. Νά τήν ποτίζει, νά τήν φροντίζει 
κΓ αύτή μέ τ’ άνθια της νά τδν καλοκαρδίζει, θάθε- 
λε κοντολογής νά γίνει ή γλάστρα στό παράθυρο τής 
ζωής του.
Τό πράγμα ήθελε σκέψη. Τό «δΐς έξαμαρτεΐν» 
καί τά λοιπά. Μά δέν τό άπέκλεισε.
— Άς γνωριστούμε καλύτερα καί βλέπουμε. 
Δέν είμαστε μικρά παιδιά ούτε δ ένας ούτε δ άλλος.

(ή συνέχεια στή σελ. 44)

ΤΟΠΕΙΟ
A Ν Τ δ Ν Η Ν I Ν Ο Υ :

25
24 ΌΡΙΖΟΝΤΕΣ «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»



ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ 
(10 λογοτέχνες άφηγοΰνται άνέκδοτά του)

rpO «ΕΘΝΙΚΟ» έχει παράσταση, 
γύρω στά 1938 και στήν πλατεία 

είναι κοντά - κοντά καθισμένοι οί 
Καζαντζάκης καί Σικελιανός. Ό 
Κουκούλας είναι μέλος τοΰ Καλλι
τεχνικού Συμβουλίου. Τελειώνει ή 
πρώτη πράξη καί δ κόσμος σχολιά
ζει καί συζητά. Ό Κουκούλας πλη 
σιάζει τούς δυο ποιητές πού γελούν 
δυνατά καί μέ τά ήχηρά γέλια τους 
σκεπάζουν δλους τούς θορύβους.
— ’|Α.κοΰς πώς γελάμε; Τά γέλιο 
τοΰ Νίκου είναι δ μ η ρ ι κ ό. Μά το 
δικό μου είναι δ λ ύ μ π ι ο !

(’Αφήγηση
Λέοντα Κουκούλα)

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ κΓ δ Μαγκλής 
τρώνε μαζί σ’ ένα έξοχικδ έστια- 

τόριο τής Αίγινας. Ό Σικελιανός ή
ταν φοβερός φαγάς. Στρέφεται στο 
Μαγκλή, τόν κοιτάζει λοξά, δπως 
τό συνήθιζε, καί τοΰ λέει:
— Μέ κοιτάζεις πού τρώω πολύ 
έ; Μά δ,τι έγώ τρώω τδ άφομοιώ- 
νω. Τό κάνω πνεΰμα, τό κάνω ποί
ηση!

★
θ ΜΑΓΚΛΗΣ ρώτησε μιά μέρα 

τό Σικελιανό άν πιστεύει στήν ά- 
θανασία τής ψυχής. "Ηταν καλο
καίρι τοΰ 1940 καϊ κάθονταν στή 
βεράντα, στό σπίτι τής Αίγινας. 
— "Ε, βέβαια, δταν δ Σικελιανός 
πεθάνει, ή ψυχή του θά ένωθεΐ μέ 
τή μεγάλη δύναμη, γιά νά τήν ένι- 
σχύσει...

Πάνω στήν κουβέντα περνούσε κά
τω στό δρόμο ένας ξυπόλυτος ψα
ράς. Ό Σικελιανός τόν δείχνει λέ
γοντας: «Έ, φυσικά τοΰτος ψυχή 
δέν έχει... τί νά τήν κάνει»;

★
ΥΛ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ρωτάει τό Μαγ- 
^κλή:

— Νομίζεις, άγάπη μου, πώς είμαι, 
δπως λένε, έγωϊστής;

Καί προτού τοΰ άπαντήσει δ Μαγ
κλής, προσθέτει δ ίδιος:

■— Φταίει τό μπριλλάντι, άν α
στράφτει;

(’Αφηγήσεις
Γιάννη Μαγκλή)

^2) ΖΩΓΡΑΦΟΣ Άγήνορας Ά- 
στεριάδης, έργάζεται τά χρόνια 

1946—1947 στή μεστορασιόν τοΰ 
ναοΰ τής Φανερωμένης, στή Σαλα
μίνα. Κατά σύμπτωση βρίσκεται 
τόν ίδιο καιρό στή Φανερωμένη 
κΓ δ Σικελιανός. ’Έμενε σ’ ένα 
σπιτάκι έξω άπδ τδ μοναστήρι καί 
δούλευε έντατικά. "Εχει τήν κυρά 
Νίκη, πού πηγαίνει κάθε μέρα καί 
τδν νοικοκυρεύει. Μέ τδν Άγήνορα 
κάνουν μεσημέρι - βράδυ παρέα στδ 
ταβερνάκι, πού τρώνε. "Ενα πρωί 
μπαίνει ή κυρά Νίκη στδ δωμάτιο 
τοΰ Σικελιανοΰ καί τδν βλέπει νά 
κάθεται σέ μιά πολυθρόνα στδ πα
ράθυρο καί νά μή γράφει. Δέν I- 
νέκρινε τδ καθισιό τοΰ Σικελιανοΰ: 
— Γράφε, κύριε "Αγγελε, γράφε! 
καί μήν κάθεσαι!... Μά νά τά γρά
φεις άμορφα καί καθαρά γιά τ’ άλ- 
λιώς δέ θά σοΰ τά πάρουνε...
Τδ μεσημέρι έφτασε στδ ταβερνά
κι ξεκαρδισμένος δ Σικελιανός καί 
μέ βροντερά ξεσπάσματα διηγήθηκε 
τή σύσταση τής κυρά Νίκης.

(’Αφήγηση
Ά γ. Ά σ τ ε ρ ι ά δ η )

£ ΤΟΝ ΠΕΓΚΙΑ στδ Ξυλόκα- 
στρο, στδ κτήμα του, είχε κά

μει δ Σικελιανός μιά πρόσκληση 
καί είχε καλέσει τούς γνωστότε
ρους ποιητές τής έποχής. Πήγαν δ 
Δροσίνης, δ Παλαμάς, δ Στρατή- 
γης, δ Προβελέγγιος... ’Αφού κά
νανε έναν περίπατο στδ δάσος, στδ 
γυρισμό βρήκαν τδ τραπέζι έτοιμο, 
μέ δλα τοΰ θεοΰ τά καλά. Ψητά 
κρέατα καί κατόπουλα... Σερβιρί
στηκαν στά πιάτα κΓ άρχισαν δ- 

λοι νά τρώνε μέ βουλημία. Πλήν 
τοΰ "Αγγέλου. Ό Παλαμάς κάτω 
άπδ τά πυκνά φρύδια του, πρόσεξε 
τήν άποχή τοΰ Σικελιανοΰ.
— "Αγγελε, δέ θά φάς; (στδ πιά
το του είχε βάλει μόνο ένα ροδά
κινο) .
— Έγώ, δάσκαλε, τοΰ άποκρίθηκε 
μέ τδ συνηθισμένο στόμφο του, σή
μερα βρίσκομαι σέ ώρες οίστρου, θά 
φάω μόνον έναν καρπό...
—Μά τί λές τώρα, "Αγγελε, γιά 
άνομα τοΰ θεοΰ, πώς θά τρώμε 
μεΐς καί σύ...
— "Οχι, άχι, φάτε, φάτε. Εμένα 
μοΰ φτάνει αύτδς δ καρπός.
Καί καθαρίζοντας μέ πολύ βραδύ 
ίυθμδ τό ροδάκινο, συνταίριαζε τδ 
φάγωμά του μέ τούς άλλους.
Μετά τδ φαγητό, δ παμπόνηρος 

Ιροσίνης, πού τδν ήξερε τί φαγάς 
ήταν, πηγαίνοντας νά πλυθεί, ρώ
τησε τήν ήλικιωμένη οικονόμα τοΰ 
Σικελιανοΰ:
— Μά τί ’ναι αύτά μέ τδν "Αγ
γελο; "Ετσι μένει πάντα νηστι

κός;
— Τί λέτε, κύριε, πρίν πάτε στδν 
περίπατο, είχε κατεβεΐ στήν κου
ζίνα κΓ είχε φάει ένα κοτόπουλο.

(’Αφήγηση
Σπ. Παναγιωτόπουλου)

rjpO 1943, στήν κηδεία τοΰ Μα- 
λακάση, δ Σικελιανός άπάγγειλε 

τδ ποίημα πού τοΰ είχε έμπνεύσει δ 
θάνατος τοΰ ποιητή. Μέ τή βροντώ- 
δικη φωνή του, μέ τή μεγαλοπρέ
πεια πού τδν χαρακτήριζε, έλεγε 
κΓ άσθμαινε, κι’ ίδρωκοποΰσε. Μό
λις τέλειωσε, οί Λουντέμης καί Ν. 
Παππάς πήγαν κοντά του καί τδν 
πήραν σχεδόν άγκαλιά.
—Κουραστήκατε, δάσκαλε, κουρα
στήκατε πολύ... Πάμε κάπου νά κα- 
θήσετε...
— Ναί, πραγματικά κουράστηκα... 
Τί νά ’κανα... Νά ζήσει κΓ αύτδς 
δ καϋμενούλης...

(’Αφήγηση 
Νίκου Παπά)

ΑΠ0 ΟΛΕΣ τίς έκδηλώσεις τοΰ 
1ν Σικελιανοΰ καταλάβαινες πώς 

ήθελε νά έντυπωσιάσει. Φώναζε μέ 
τή μεγαλύτερή του φωνή καί μέ
σα σ’ ένα σαλόνι, πού καί ψιθυρι
στά θά ήταν άκουστδς. Οί παρευ- 
ρισκόμενοι τά χάνανε, ένφ αύτός 
έμενε άπαθής κάνοντας τδν άδιά- 
φορο. "Οταν τδν πρωτογνώρισα, στδ 
σπίτι τών Καζαντζάκηδων, τής δ- 
δοΰ Άναγνωστοπούλου, σάστισα. 
Χτύπησε τδ κουδούνι, πήγα άνοι
ξα καί πρίν άπδ κάθε άλλη κου
βέντα, μοΰ λέει, μέ φωνή πού 
τράνταζε τδ σπίτι:
— Κάνετέ μου ένα μεγάλο καφέ 
σέ μεγάλο φλυτζάνί καί φέρτε μου 
καί τυρί μέ ψωμί...

★
Έ1 ΝΑ βραδάκι δ Σικελιανός μάς 

συνάντησε, έμένα καί τήν άδελ- 
φή μου τή Γαλάτεια, στδ Σύνταγμα. 
— Γαλάτεια, τής λέει, έχεις νά 
πάς πουθενά;
— Όχι, Τιατι ρωτάς;
— Δέν πάμε ένα περίπατο ώς τδ 
Σκαραμαγκά;
Πήγαμε μέ άμάξι. Καθήσαμε στήν 
άκρογιαλιά κΓ δ Σικελιανός παράγ- 
γειλε θαλασινά, κυδώνια, πού έγώ 
τά άκουγα γιά πρώτη φορά. "Αμα 
ήταν νά φύγουμε καί δ Σικελιανός 
ζήτησε τδ λογαριασμό, τδ γκαρσό
νι τοΰ είπε δώδεκα δραχμές, θά 

ήταν, λέω, πριν κΓ άπδ τδν Πρώ
το Παγκόσμιο Πόλεμο. Ό Σικε- 

λιανδς · έβγαλε καί τοΰ ’δώσε ένα 
χαρτονόμισμα είκοσιπέντε δραχμών.
Τδ γκαρσόνι μπήκε, βγήκε τοΰ 

’φερε τά ρέστα. ΚΓ δ Σικελιανός 
μέ φυσικότητα:
— Τά ρέστα γιά σένα... Τά έξοδα 
ήταν· δώδεκα δραχμές καί τδ πουρ
μπουάρ δεκατρείς...
Τδ ίδιο κείνο βράδυ δ Σικελιανός 
φορούσε κίτρινα πέτσινα γάντια. 
Μόλις άπομακρ'υνθήκαμε άπδ τδ 
μαγαζάκι καί πλησιάζαμε στδ ά
μάξι πού μάς περίμενε, δ Σικελια- 
νδς άντιλήφθηκε πώς είχε ξεχάσει 
τδ ένα του γάντι...

— Ξέχασα τδ ένα μου γάντι... 
"Ετρεξα άμέσως γιά νά τδ φέρω. 
— "Οχι, δχι, άφήστε... δέν πει
ράζει...
— Μά τί, θά τ’ άφήσουμε, είπε κΓ 
ή Γαλάτεια.

•— ’Αφήστε, άφήστε δέν πειράζει... 
Μέ τή μεγαλύτερη άδιαφορια, νά 
τό ’κάνε έπίτηδες; πέταξε τά κα- 
τακαίνουργια ώραΐα γάντια.

★
rJ,0 ίδιο ίσως καλοκαίρι, ένα από

γευμα, κατεβήκαμε ή Γαλάτεια
κΓ έγώ στδ Νέο Φάληρο. Έκεϊ ή
ταν τδ ένα άπδ τά τρία σπίτια πού 
διατηρούσε συγχρόνως δ Σικελια- 
νός. Πήγαμε ένωρίς καί βρήκαμε 
μόνη της τήν Εύα. ’Αργότερα μα
ζεύτηκε πολύς κόσμος. ΚΓ δ Σικε- 
λιανός. Ή .Εύα άγαποΰσε τή Γα
λάτεια έγώ τήν έβλεπα γιά πρώτη 
φορά. Μάς έδειξε τά περίφημα ύ- 
φαντά της. Τδν άργαλειδ της καί 
παραδίπλα ένα μικρούλικο άργα- 
λειδ γιά τδ γυιό της τδ Γλαύκο, 
πού ήταν τότε πεντέξη χρονών. Σι
γά - σιγά άρχισε νά καταφτάνει δ 
κόσμος. Ή Εύα δέν έδειχνε νά έν- 
διαφέρεται καί νά κάνει τσιριμό
νιες στούς έπισκέπτες. Καί τδ σπίτι 
τοΰ Σικελιανοΰ παρουσίαζε πρωτο
τυπία. Καθότανε καί μιλούσε μα
ζί τους σάν έπισκέπτης καί ή ί
δια κΓ δχι σάν οικοδέσποινα. Μά 
δ καθένας δ,τι ήθελε νά σερβιριστεί, 
τδ ζητοΰσε κατ’ εύθεΐαν άπδ τήν 
υπηρεσία. "Ενας κύριος δίπλα μου, 
στδ μεγάλο τραπέζι πού στρώσανε 
σέ μιά μεγάλη τζαμωτή βεράντα, 
ζήτησε δύο αύγά δμελέττα, άλλος 
καφέ μέ βούτυρο, άλλος γλυκό... 
Άργά πιά, σχεδόν μεσάνυχτα, ά- 
νεβήκαμε δλοι μαζί στήν Αθήνα 
μέ τδ σιδηρόδρομο. Βγήκαμε στδ 
Μοναστηράκι. Ή βραδιά ήταν θυ
μούμαι, πολύ εύχάριστη. Ή παρέα 
τής Δεξαμενής, δλοι μαζί, κΓ δ Σι- 
κελιανός, κινήσαμε μέ τά πόδια γιά 
τή Δεξαμενή. Είχε φεγγάρι. Σ’ δ
λη τή διαδρομή άπδ Μοναστηράκι 
ώς Δεξαμενή, συνέπεσε νά βαδίζω 
μέ τδ Σικελιανό οί δυό μας. Μά μό
λις άνέβηκα τά σκαλιά τοΰ σταθ- 
μοΰ, άντιλήφθηκα πώς τά παπού
τσια μου μέ στένευαν τόσο, πού δέν 
άντεχα. Τά ’βγαλα, λοιπόν, τά πή
ρα’στά χέρια κΓ άπόμεινα μέ τίς 
λευκές κάλτσες. ΚΓ έτσι βαδίζον
τας άλαφρωμένη, άκουα τδ Σικε- 
λιανδ νά μοΰ διηγιέται γιά τδ ποί

ημα πού γράφει γιά τήν Παναγία 
καί τδν Χριστό.
—ΚΓ είχα τούτες τίς μέρες άρρω- 
στήσει... καί μήν τά ρωτάτε, πόσο 
φοβόμουν μήν πεθάνω καί δέν τε
λειώσω τδ ποίημά μου...
Είχαμε φτάσει μπρδς στοΰ «Έλευ- 
θερουδάκη» πού μοΰ ’λεγε: καί χαί
ρομαι άπόψε πού σάς γνώρισα, πού 
είστε ένα τόσο καλό καί άθώο πλά
σμα... νά παρακαλέσετε τδ Χριστό 
καί τήν Παναγία νά μέ άφίσουν νά 
τελειώσω τδ ποίημά μου. ’Εσάς θά 
σάς εισακούσουν.
— Έγώ νά παρακαλέσω, τοΰ λέω... 
μά ή Παναγία κΓ δ Χριστός τρέ- 
μουνε μήν πεθάνετε, καί δέν τούς 
τελειώσετε τδ τραγούδι τους...
— Τί λόγια γλυκά! Τί λόγια ώ
ραΐα! Ποΰ τά βρήκες, παιδί μου...

(Καταγραφή 
"Ελλης Αλεξίου)

/Ά ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ βρισκότανε στά 
'“τελευταία του. Πήγε καί τδν έ- 

πισκέφτηκε δ Γεώργιος Χαλαμπα- 
τζής, έπίσκοπος τών Ούνιτών καί 

φίλος του άγαπημένος.
Ό Γεώργιος Χαλαμπατζής , προ
σπάθησε νά τδν εμψυχώσει. Άλλά 
δ Σικελιανός στωϊκδς, δλύμπιος, δ
πως ήταν καί στή ζωή του, τοΰ ά
ποκρίθηκε μέ τή ρήση τών ίερών 
κειμένων:
—«...Αρκεί δου ή χάρις μου' ή γάρ 
δύναμίς μου έν άσθενεία τελειοΰται».

( Από τήν Β’ πρός Κορινθί- 
ους κεφ. 1Β- στίχ. 8 - 9).

(’Αφήγηση 
Σ π. Ά β ο ύ ρ η )

/Ά ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ καί καθηγητής 
τών άγγλικών Θρασύβουλος Άν 

δρουλιδάκης, διηγιέται: «Στήν κα 
τοχή καθόμουν πολύ κοντά στοΰ Κα- 
ζαντζάκη στήν Αίγινα. Έκεϊ ήρ
θε κΓ έμενε στδ σπίτι τοΰ Καλμού- 
χου κΓ δ Σικελιανός. "Εγραφε τδ 
έργο του «Ό Δαίδαλος στήν Κρή
τη». "Ενα άπόγευμα δ Σικελιανός 
μέ τή γυναίκα του τήν "Αννα, πή
ραν τδ κακάο τους, τή ζάχαρή τους 
κΓ ήρθαν σέ μένα νά τδ βράσουν 
καί νά τδ πιοΰν. Κείνον τδν καιρό,
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δπου πήγαινες, κρατούσες και τά 
τρόφιμά σου. Εκείνη άκριβώς τή 
στιγμή, πού οί Σικελιανοϊ πλησία
ζαν στό σπίτι μου, έγώ διάβαζα δυ
νατά στή γυναίκα μου τό έργο τοΰ 
Σικελιανοΰ «Διθύραμβος τοΰ Ρό
δου». Μέ άκουσαν άπέξω. Κα'ι δ 
Σικελιανός ένθουσιάστηκε. ’Άνοιξε 
άπότομα τήν πόρτα καί μπήκε 
σαλτέροντας καί φωνάζοντας:

— Βλέπεις, Άννούλα μου, πώς 
μπήκε στό νόημα άμέσως; Δέν έ
χει δίκιο δ Νίκος (δ Καζαντζά
κης) νά λέει πώς δ Άνδρουλιδάκης 
είναι φιλοσοφημένος καί έντιμος, 
μά ιδέα δέν έχει άπό τέχνη...
Τότε έγώ, διακόπτοντάς τόνε τοΰ 
λέω: «έγώ τοΰτο.μόνο ξέρω γιά τό 
Σικελιανό, πώς είναι δ ποιητής — δ 
ών, δ ήν καί δ έρχόμενος».
Ενθουσιάστηκε δ Σικελιανός καί 
σέ κάθε περίσταση τό έπαναλάβαι- 
νε: ώστε λοιπόν έτσι, είμαι «δ ποι
ητής. δ ών, δ ήν καί δ έρχόμενος».

(’Αφήγηση
Θρ. Άνδρουλιδάκη)

Q ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, μερικά χρόνια 
πριν άπό τήν πραγματοποίηση

ιών Δελφικών Εορτών καί μέ τήν 
όργάνωση τής μικράς του έπαύλε- 
»ς στούς Δελφούς γιά τήν δποία τό
σοι θρύλοι κυκλοφορούσαν, κάμνον- 
εας τήν προπαγάνδα του γιά τό έρ
γο τής άναβιώσεως τής ’Αρχαίας 
τραγωδίας, καλοΰσε συχνά κα'ι φι
λοξενούσε στον ιερό τούτον τόπο 
πολλούς φίλους του λογοτέχνες καί 
δημοσιογράφους. Φυσικά άπ’ τούς 
πρώτους κάλεσε γιά μερικών ήμε- 
ρών περιποίηση καί τόν Παλαμα. 
Και μαζί του καί μερικούς άλλους, 
στενούς του φίλους. Τό γκρούπ τοΰ
το, μέ τά δύσκολα τής έποχής συγ
κοινωνιακά μέσα, άφοΰ ξεκίνησε 
πολύ πρωί έκείνης τής έποχής, Κυ
ριακή, έφτασε κατά τις 31/j — 4 
στούς Δελφούς, κατάκοπο, ίδρωμέ- 
νο, σκονισμένο, κουρασμένο καί χτύ 
πησε τήν πόρτα τής άρχοντικής 
βίλλας τοΰ Ποιητοΰ. Τό υποδέχτηκε 
ή ύπηρεσία πού τελούσε έν γνώσει 
καί τούς περίμενε, καί τό έβαλε — 
πάντα έπί κεφαλής δ Παλαμάς — 
νά μπή καί νά καθίσει στή μεγάλη 
κεντρική σάλλα, δπου δ τόπος ύπο- 
δοχής καί ή δποία συγκοινωνού
σε άνατολικά μέ πόρτα ύψηλότερη 
τοΰ κανονικού πατώματος '"“τά δύο

ή τρία σκαλοπάτια καί δωματίου 
άπ’ δπου θά κατέβαινε άπό τά... 
δωμάτιά του δ Σικελιανός. Οί άν
θρωποι κάθισαν κατακουρασμένοι 
στίς καρέκλες περιμένοντας τό Σι- 
κελιανό, νά κατέβη καί νά τούς 
καλωσωρίσει... Άλλά δ Ποιητής 
άργοΰσε νά φανεί. Οί ώρες περνού
σαν, ή πείνα τους μεγάλωνε δπως 
καί ή κούρασή τους καί ή στενοχώ
ρια τους γιά τήν άναμονή, πού ή
ταν καί λίγο περιφρόνηση, άφοΰ 
τοΰτος βρισκόταν στό πλαγινό δω
μάτιο.
Κατά τίς 5 τό άπόγευμα, άφοΰ ή 
άγωνία τους είχε άποκορυφωθεΐ καί 
ή σιωπή είχε πήξει μέσα στό δω
μάτιο, δπου μόνον ή συντροφιά τών 
προσκεκλημένων υπήρχε καί τά βή
ματά των έκνευριστικά ήχοΰσαν στή 
σιγαλιά τής σάλλας, έλαφρό τρίξι
μο τής πόρτας άκούστηκε, οί βα- 
ρειές βελουδένιες θεατρικές κουρ
τίνες — σάν αύλαία — κινήθηκαν 
καί δ Σικελιανός έφάνη, σάν ο
πτασία, μέσα στόν άσπρο μεταξωτό 
άραχνοΰφαντο χιτώνα του — ύφα- 
σμένον άπό άργαλειά τής Εύας— 
νά κατεβαίνει τά 2—3 σκαλοπάτια, 
όλύμπιος, χαμογελαστός, αύστηρός, 
θεοτινός κλπ. σάν ’Αρχάγγελος. 
Στάθηκε στό κέντρο τής συντροφιάς 
πού τόν είχε τριγυρίσει καί κυττά- 
ζοντας τόν Παλαμά μέ βλέμμα 
άρχαγγελικό κι’ ύψωμένο στό ταβά
νι — τόν Ούρανό — άπήγγειλε: 
— Άργησα, χρυσοί μου, καί μέ 
συγχωρεΐτε! Τήν ώρα τούτη πού 
μέ περιμένατε, μιλούσα μέ τό 
θεό!

★
J^I ΑΛΛΗ μιά, προσωπική, δ

μως τούτη τή φορά, άνάμνηση 
έχω τοΰ Σικελιανοΰ — μάς διηγεί
ται δ κ. Μάριος Βαϊάνος.

— Στά 1929 ήμουν προσκεκλημέ
νος τοΰ ζεύγους, μαζί μέ τόν Ά- 
λέκο Σεγκόπουλο καί τή γυναίκα 
του τή Ρίκα στή Συκιά, πού έμεναν 
καί παραθέριζαν δλόκληρο σχεδόν 
τό χρόνο. Πήγαμε μέ τό σιδηρόδρο
μο, άλλά μάς παράλαβε μέ αύτο
κίνητο πού είχε νοικιάσει κι’ είχε 
τεθεί στή διάθεσή μας κατά τό δι
άστημα τής έκεϊ παραμονής μας, 
γιά τήν ψυχαγωγία μας — σ’ έκ- 
δρομές γύρω, άπό τή Ζήρεια, τά 
Τρίκαλα (τής Κορινθίας, φυσικά) 
κλπ. Σέ μιάν άπό τις έκδρομές αύ- 
τές, καθισμένος στήν πίσω θέση, πί
σω άπό τόν σωφέρ κλπ., έχοντας 
στό κάθισμά του άριστερά καί δε- 
θιά τό ζεύγος Σεγκοπούλου, κι’ έ- 
νφ ήταν στις όμορφιές του — άέρι- 
ζε τά μαλλιά του δ βίαιος άνεμος 
καί πετάριζε τή χλαμύδα πού φο
ρούσε κλπ.— μάς ρωτούσε, πώς τόν 
βρίσκαμε, — δηλ. λεπτόν ή εύ
σωμο, γυμνασμένο στό σώμα κλπ. 
Φυσικά, δλοι είπαμε καλά λόγια, 
πού τόν εύχαριστοΰσαν καί χαμογε
λούσε εύφραντικά...
Τελειώνοντας είχε τήν άπρονοησία 
καί άπερισκεψία — ώς φιλοξενού- 
μενός του κλπ. — δ Βαϊάνος νά τού 
πει:
— Άγγελε! ξέρεις πώς μοιάζεις 
μέ κάποιον, πού θορυβεί πολύ, τόν 
τελευταίο καιρό μέ διαλέξεις κ.ά. 
στήν ’Αθήνα κι’ είναι συχνός έπι- 
σκέπτης κι’ δμιλητής τοΰ «Παρ
νασσού» καί τής ’Αρχαιολογικής Ε
ταιρείας;
Ό Σικελιανός, μονομιάς σκυθρώ- 
πασε καί συννέφιασε. Τό χαμόγε
λο διαγράφηκε άπό τά χείλη του, 
μούδιασε, κατακάθισε στή θέση του, 
άφισε τό χαρούμενο ύφος καί ρώ
τησε, φανερά στενοχωρημένος: 
— Κάποιος μοΰ μοιάζει; (Καί σάν 

νά μονολογούσε) : Καί ποιός είναι 
αύτός; Πώς λέγεται; Ποιός είναι; 
Νόμιζα πώς μπορούσα νά συνεχίσω 
φυσιολογικά — συνεχίζει τήν ά- 
φήγησή του δ κ. Βαϊάνος — καί 
τοΰ άπαντώ:
— Καθηγητής είναι καί φιλόλο
γος. θαρρώ πώς πάει γιά καθη
γητής Πανεπιστημίου — λέγεται 
Λ ε ι β α δ ά ς...
Βόμβα νάσκαζε μπροστά του, δέν 

θά τού έκανε τόσην έντύπωσιν, δ- 
σ η ν ή πληροφορία, περί Λειβαδά, 
πού φαίνεται θά τόν ήξερε!
Γυρίζει, βλοσυρός, συνεφιασμένος 
καί σχεδόν άγριος καί μοΰ άπαντά:
—- Δέν διάλεγες καύμένε Μάριε κα
νόναν άλλον νά μέ παρομοιώσεις, πα 
ρά τό Λειβαδά. Είμαι τόσο χοντρός, 
έχω τέτοια μύτη, είμαι γεννειοφό- 
ρος καί τόσο δυσκίνητος καί Ανόη
τος, σάν κι’ αύτόν καί μέ φέρνεις 
παρόμοιό του;...

Είπε, ξανάπε, μουρμούρισε πολλήν 
ώραν τό θέμα καί ποτέ δέν μοΰ τό 
συγχώρεσε. Ίσως άπό τότε, ώς που 

πέθανε, νά τό θυμόταν, γιατί συχνά 
βρισκόμαστε σέ άψιμαχίες.

...Καί ώς τό τέλος τής ζωής του, 
μοΰ τό θύμιζε συχνά, καί δέν τό λη
σμονούσε.

(’Αφήγηση 
Μάριου Βαϊάνου)

Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

•
¥Άπό τήν Συλλογή άνεκ- 
δότων προσωπ ι κοτήτων 
τής Λογοτεχνίας μας μέ 

τόν τίτλο
ΥΠΟ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΝ 
τής κ. "Ελλης ΆλεΕίου
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ΕΝΑ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΣΕ ΧΡΟΝΟΥΣ παλαιότερους, ειδυλλιακά ρο
μαντικούς, ή προσφορά στά Γράμματα γινό

ταν κατά έναν τρόπο σχεδόν περιθωριακό, αν 
μή και πάρεργο. Στά νεώτερα χρόνια, ένας κύ
κλος άνθρώπων πάει νά ύψώσει, ύψωσε, θάπρε- 
πε καλύτερα νά πούμε, σέ λειτούργημα κοινωνι
κό τή Λογοτεχνία. Οί τεχνίτες τοϋ λόγου, μέ 
άληθινή συνείδηση τής άποστολής τους, έχουν 
άξιώσεις πρώτα άπό τόν ίδιο τόν εαυτό τους. 
’Αναγνωρίζουν τό άνάστημα τών παλαιότερων 
πού μόχθησαν γιά νά σταθούν πρότυπα στήν ελ
ληνική γραμματεία, σέβονται τήν προσφορά τους, 
καί συνεχίζουν οί σύγχρονοι τό δικό τους δρόμο, 
ένα δρόμο πνευματικής άμιλλας πού διακδικεϊ 
τήν έπιβίωση μέσα στό Χρόνο. "Οταν έπειτα ά
πό μιάν αύστηρή κατεργασία τού κειμένου του, 
ό λογοτέχνης νομίσει πώς προώθησε σ’ ένα κά
ποιο τέρμα τίς επιδιώξεις καί τίς προθέσεις του, 
τό έργο παύει ν’ άνήκει σ’ αύτόν είναι σά νά 
μή τό δημιούργησε γιά τόν έαυτό του. ’Έτσι τό 
έργο άποκτάει άντικειμενική άξία.
Οί προεκτάσεις καί οί συγκινήσεις βρίσκουν άν- 
ταπόκριση στό πνεύμα τού άλλου, μέ τό διάβα
σμα — κι’ άνάλογα μπορεί νά έκφραστεϊ κανείς 
προσέχοντας έναν πίνακα, ένα γλυπτό, άκού- 
γοντας ένα έργο μουσικό — δέν είναι μιά έ- 
νέργεια μηχανική, ή έκείνη πού άποβλέπει ά- 
πλώς στό νά μας ξεκουράσει· προσεκτική άνά- 
γνωση πάει νά ξανασυνθέσει τό δημίου ργημένο 
έργο. ’Άν γίνεται μέ ύπναλέα τή συνείδηση, οί 
λεπτομέρειες καί ή ούσία τοΰ κειμένου θά μας 
διαφεύγουν παύομε νά βρισκόμαστε σέ άμεση 
σχέση μέ τό κείμενο, δέ θ’ άντιληφθούμε τήν 
όμορφιά του, τήν ποιότητα τού λόγου, τή σιωπή 
πού έκτείνεται πέρ’ άπό τίς σελίδες, καί άπό 
τήν όποία πήγασε τό έργο. Είναι απαραίτητο κι’ 
εμείς οί άναγνώστες μέ τή δική μας συνείδηση 
ν’ άγγίσουμε τά άρια αύτής τής σιωπής, νά μπού
με στό νόημά του. Βέβαια γιά νά ξεπεράσουμε 
τόν διατυπωμένο έντεχνο λόγο, θά έχουμε οδη
γό τόν ίδιο τόν δημιουργό- μά οί διασκελισμοί 
του άφήνουν κενά, πού πρέπει μέ τίς δικές μας 
δυνάμεις νά τά καλύψουμε. "Ο,τι δμως ξανα- 
πλάθουμε μέσα μας τό έργο μέ τό στοχασμό 
καί τή λογική ενόραση, δέν χρειάζεται νά τό ύ- 
ποστηρίξουμε. Τό έργο καθεαυτό προσφέρεται 
καί ύπάρχει ώς τό σημείο πού άντέχουν οί δι
κές του δυνάμεις γιά νά προχωρήσει πιό πέρα, 
επικαλείται τή συνδρομή καί τήν άντίληψη τού 
άναγνώστη. "Ετσι μονάχα θά τοΰ άποκαλυφθεϊ, 
θά τοΰ δείξει τά συμπυκνωμένα σημεία, τίς άνε- 
ξερεύνητες περιοχές, τίς άνεξάντλητες πλευρές. 
'Όσοι γράφουν, λοιπόν, άπευθύνονται σέ μιάν 
άλλη συνείδηση, τής οποίας θέλουν τόν έλεγ
χο· μιά συνείδηση πού τήν καλούν κοντά τους 

Ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ & ΤΟ ΚΟΙΝΟ

γιά νά τής φανερώσουν τό εσωτερικό τους θησαύ- 
ρισμα, νά ξανοίξουν άνυπόκριτα — δσο μπορεί 
νά γίνη άνυπόκριτα τίς μύχιες προθέσεις τους. 
Μέ άλλα λόγια εμπιστεύονται τά μυστικά τους, 
αύτή τούτη τήν τέχνη τους, στήν καλή τους προ
αίρεση σάν σ’ ένα τίμιο συνεργάτη, άπαλλαγμέ- 
νο άπό προκαταλήψεις καί ιδεολογικά πάθη, σ’ 
έναν έλεύθερο άνθρωπο. Περιττό βέβαια νά προ 
σθέσουμε έδώ δά σάν σέ παρένθεση, πώς καί 
τό έργο τέχνης, πού καλεί σέ φιλική συνεργα
σία τόν άναγνώστη, πρέπει νά είναι λυτρωμέ
νο άπό σκοπιμότητες καί παραγγέλματα, καί πώς 
τό αισθητικό φαινόμενο πήγασε άπό τόν έλεύ
θερο ρυθμό τής φαντασίας. Ή έλευθερία έδώ, 
έστω καί μέ τήν έννοια τής άμοιβαιότητας, είναι 
απόλυτη· μέ μόνη πάλι τή διαφορά πώς ό λογο
τέχνης, ό ποιητής, ό καλλιτέχνης, οφείλει μέ 
διακριτικότητα νά κάνει χρήση τών μέσων πού 
διεγείρουν, πού κεντρίζουν τήν εύαισθησία τοΰ 
άναγνώστη κι’ δχι έκείνων πού προκαλοΰν εύ
κολα τή συγκίνηση. Δέν είναι δύσκολο νά προ- 
καλέσει τό κλάμα ή τό γέλιο, επειδή ό αναγνώ
στης παραδίδεται εύπιστος στή γοητεία σου, καί 
σέ άκολουθεϊ· τό πράγμα τότε παίρνει τήν έννοια 
τοΰ δόλου καί καταντάει ολοφάνερη ή πρόθεση 
νά θίξει μιά μόνο χορδή τής συγκίνησής του. 
Μια καθαρή καί ώραία πρόζα είναι τό προνο
μιούχο δργανο στά χέρια τοΰ ποιητή πού πλάθει 
έναν κόσμο. Καθώς μάς συνεπαίρνει τό διάβα
σμα τού μυθιστορήματος, τού διηγήματος, είναι 
σά νά κινούμαστε καί νά ζούμε στήν άτμόσφαιρα 
τού ονείρου· δέ μας ζητείται μιά έλευθερία ά- 
ΦΘΡημένη, παρα ολόκληρος ό έσωτερικός μας 
έαυτός ό μέ τήν άτελείωτη κλίμακα τών άξιών 
τής άνθρώτανης αίσθησης, άπό τήν πιό λεπτή ώς 
τήν άδιαπέραστη μαζα τοΰ σκοτεινού πάθους. 
’Έτσι Μέθεξη τής αισθητικής χαράς, ύπάρχει 
καί ή έξάγνιση καί ή λύτρωση.
Συνάγεται εύκολα, βαρούμε, άπό δσα προηγή- 
θηκαν, πώς τό δύσκολο νά κατανοηθεϊ έργο, δέ 
γίνεται άντιληπτό άπό τήν πρώτη σελίδα πού 
διαβάζουμε. ’Απαραίτητη είναι καί ή πείρα τοΰ 
άναγνώστη καί μαζί, κάποια έξοικείωση μέ τό 
δύσκολο κείμενο. Μέ άλλα λόγια, χρειάζεται 
μιά ψυχική προετοιμασία γιά νά παραδοθούμε 
στό πλέγμα τής διαδοχής τών περιστατικών καί 
τών γεγονότων πού έκτυλίσσονται μπροστά μας. 
Τούτο πάλι σημαίνει πώς ό λογοτέχνης πού ά- 
ποφάσισε νά μετουσιώσει καλλιτεχνικά τή συγκί
νηση μέ έλεύθερη καί καθαρή δημιουργία, ξεκί
νησε άπό ορισμένη άφετηρία, κεντρίστηκε άπό 
προσωπικό βίωμα. Δέν έχει καμμιά σημασία αν 
τό αισθητικό άποτέλεσμα θά πάρει τή μιάν ή 
τήν άλλη μορφή τής τέχνης. Σημασία έχει τό αί 
σθηματικό φαινόμενο καθεαυτό στήν πυκνότητα, 

τήν ένέργεια, τήν τελείωσή του, σά νά είχε 
προϋπάρξει, σά νά είχε άντιληφθεϊ άπό τήν κα
θάρια πηγή τής άνθρώπινης έλευθερίας. Συμ
βαίνει ν’ άκούμε πώς «τό έργο είναι παρμέ
νο άπό τήν ίδια τή ζωή, πώς τά γεγονότα πού πε
ριγράφουν είναι πραγματικά». Πλάνη, καί έλ
λειψη αισθητικής καλλιέργειας άσυγχώρητη. 
"Ο,τι δημιουργεί ό καλλιτέχνης, ό λογοτέχνης, 
δέν άποκτάει άντικειμενική πραγμάτωση παρά 
μέ τή λειτουργία τού θεάματος καί τής άνάγνω- 
σης. Τήν άλήθεια τών άνθρώπων ή τών πραγμά
των καλείται νά έκτιμήσει καί νά όλοκληρώσει 
στή φαντασία του ό Θεατής κι’ ό άναγνώστης μέ 
τή δική του έλεύθερη κρίση. Ό δημιουργός θά 
δώσει άφορμή καί προεκτάσεις. ’Άν έστω καί

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΔΙΗΓΗΜΑ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΑΘΩΟΥ

(Αφηγηματικός μονόλογος)

•Λ/ΓΕ ΚΥΝΗΓΑ τδ αίμα σου, άδελφέ μου. Έδώ ποϋ έχω 
βρει καταφύγι, άνατολικά άπδ τήν ’Εδέμ, μέσα 

στδν ξερότοπο τούτον πού τδν ψήνει δ ήλιος κι ούτε μιά 
σταγόνα νεροΰ δέ βρίσκεται νά τδν δροσίσει, μακρυά άπδ 
τδ πρόσωπο τής Γής, μέ κυνηγά τδ αίμα σου.

★ Οί μέρες άκολουθάνε ή μιά τήν άλλη κι οί νύχτες εί
ναι πιδ σκοτεινές άπδ πάντα. Γυρεύω νά τις γεμίσω. Γυ
ρεύω νά κάνω τούτη τή γή νά καρπίσει, ματώνοντας τά 
νύχια πάνω στις πέτρες. Ή γή εΐναι ξερή κι άφιλόξενη. 
Παράξενες μέρες καί παράξενες νύχτες. Γεμάτες σιωπή 
καί βουητό. Ή σιωπή είναι γύρω μου. Τό βουητό είναι μέ
σα μου. Μέ κυκλώνει, άνεβαίνει, εΐναι *να  άδυσώπητο βου
ητό κι εΐναι αύτό, τδ αίμα σου πού μέ κυνηγά, άδελφέ 
μου.

★ ’Αδελφέ μου, γιατί; Έδώ οτή μοναξιά μου δέν κάνω 
τίποτ’ άλλο, παρά νά συλλογίξομαι αύτά πού περάσανε. 
Ρωτιέμαι καί ξαναρωτιέμαι. Σέ φέρνω μπροστά μου ζων- 
τανό, έτσι άμορφο καί ξανθό, μέ κείνα τά ήσυχα, οάν πρό- 
βατου, μάτια σου. Μέ κείνο τδ πρόσωπό σου πού μάς έ
κανε δλους νά ο’ άγαπάμε.

★ Τό ξέρεις, σ’ άγαποϋσα. Καί σέ προστάτευα. Παραμέ
ριζα τίς πετρούλες γιά νά μή σκοντάψεις στά πρώτα σου 
βήματα. "Επιανα τδ τρυφερό σου χέρι καί σοΰ ’δειχνα δ
λα δσα άποτελούσανε τδν κόσμο μας. Τή γή μας, τήν δρ- 
γωμένη μέ Ιδρώτα, άμορφη μέ τά καταπράσινα στάχυα νά 
τραγουδάνε οτδ φύσημα τοϋ άγέρα. Σοΰ ’δειχνα τά ζωντα- 
νά μας. Έσύ έχωνες τδ πρόσωπό σου μέσα στή γή, ρουφού
σες τό άρωμά της. ’Αγκάλιαζες τά προβατάκια κΓ έτριβες 
πάνω οτδ σγουρό μαλλί τους τό κατσαρομάλλικο κεφάλι 
σου. Κι’ ήμαστε κι οί δυό χαρούμενοι κι ό κόπος πού κά
ναμε μεγαλώνοντας γιά νά κρατήσουμε δλα τούτα δέ μάς 
βάραινε γιατί έμεϊς λέγαμε πώς ζούσαμε στδν Παράδεισο 
μιά καί μείς δέν είχαμε γνωρίσει άλλον Παράδεισο δξω 
άπ’ αύτόν. Λέγαμε πώς καθημερνά δημιουργούσαμε έναν 
Παράδεισο, κείνον πού οϊ γονιοί μας άπό λάθος τους είχα
νε χάσει.

★ Πότε άρχισε κείνο πού μάς χώρισε; Πότε ξεστράτησε 
ή άγάπη; Πότε έσπασε κείνη ή συμφωνία πού ήτανε άνά- 
μεσά μας; Σιγά ■ σιγά οϊ χαραχτήρες μας φανερώνονταν 
ο’ δλη τους τή διαφορά. Έσύ ήσουν ό πιό άδύνατος κι ό 
πιδ μικρός. Μεγάλωνες κι άνθιζες άσπρος καί καταγάλα

μόνον αύτό πετύχει, σημαίνει πώς τό έργο κλεί
νει μέσα του καλλιτεχνικά στοιχεία γιά τήν τε
λείωση. Γιατί σέ τελευταία άνάλυση, λογοτεχνι
κή δημιουργία θά πει άποκάλυψη καί προβολή 
ένός κόσμου στή θεώρηση, στήν έκτίμηση καί 
άξιολόγηση άπό μέρους τοΰ άναγνώστη. Μπο- 
ροΰμε έτσι νά συμπεράνουμε, πώς όταν μέ τό 
νά γράφουμε άναγνωρίσουμε κάθε έλευθερία 
στόν άναγνώστη μας, καί άντίστροφα, δταν ό ά- 
ναγνώστης πού άνοίγει τό βιβλίο, άναγνωρίσει 
τήν άδέσμευτη κι’ έλεύθερη διάθεση τοΰ συγ
γραφέα, τότε τό έργο τέχνης μεταβάλλεται σέ 
πράξη έμπιστοσύνης στήν άνθρώπινη έλευθερία.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΙΟΣ

νος. Δέ σού ταίριαζε ή βαρειά δουλειά τής γής. Μέρα μέ 
τήν ήμέρα δενόσουν μέ τά ζωντανά. Πήγαινες μαζί τους 
καί τραγουδούσες. ’‘Αφηνες τά πρόβατα νά βόσκουν στά 
πλούσια βοσκοτόπια, τ’ άφηνες νά δροσίζονται στις πη
γές, καθόσουν ψηλά πάνω στό βράχο, κάτω άπδ τή σκιά ( 
τών δέντρων καί τραγουδούσες. Λουζόσουν καί σύ στίς 
πηγές καί μοσκοβολούσες. Μύριζες θυμάρι καί σκϊνα. Σά 
γύριζες μέ τό μούχρωμα στεκόσουν στή μέση τού κάμπου. 
"Ηξερες πώς ήσουν όμορφος κι αύτά σέ ’κάνε περήφανο. 
Μά δλ’ αύτά δέν ήτανε παρά ή άρχή.

★ Έγώ ήμουν άσχημος καί μαυριδερός, άγριεμένος άπ’ 
τόν ήλιο καί δαρμένος άπδ τίς κακοκαιρίες. "Επρεπε άπδ 
τδ ξημέρωμα ίσαμε τή νύχτα νά σκάβω, \ά κλαδεύω, νά 
βοτανίζω. Δέν είχα καιρό γιά τραγούδια. Γύριζα λογισμέ
νος στά δυό, κουβαλώντας τδ βαρύ κοφίνι μέ τά δπωρικά. 
Δέ μιλούσα πολύ κι άρπαζόμουν εύκολα. "Ομως ήμουν εύ- 
χαριστημένος νά βλέπω τδν πλούσιο χυμό τών φρούτων 
καί νά συλλογίζομαι πώς ό ιδρώτας μου ήταν έκεϊνος ό 
χυμός. "Ημουν πάντα γεμάτος χώμα καί ιδρώτα. "Ετρωγα 
τδ ψωμί πού είχε βγει μέ τόσον κόπο, μάζευα τδ κάθε ψί
χουλο γιατί ήξερα τήν άξία του κΓ έπεφτα νά κοιμηθώ μέ
σα στή σπηλιά μου. Μά δλ’ αύτά ήτανε ή άρχή.

★ Μεγαλώσαμε, άδελφέ μου. Μέστωσες καί γίνηκες άν
τρας. "Ησουνα πιδ όμορφος άπδ πάντα. Τώρα δέ ζούσαμε 
μαζί κι ό καθένας μας γύρευε νά στεριώσει ένα δικό του 
σπιτικό. Μά δσο περνούσε ό καιρός τόσο μεγάλωνε κείνο 
πού μάς χώριζε. Σ’ έβλεπα νά ροβολάς άπδ τά βοσκοτό
πια μ’ έναν περήφανο άγέρα πού σ’ έκανε νά γίνεσαι έ
νας ξένος. Δέν ήσουν πιά ό άδελφός μου πού έπαιζε μέ 
τά πρόβατα. Τά πρόβατά σου πλήθαιναν, οί άρνάδες γεν- 
νοβολούοαν, τδ γάλα έτρεχε άφθονο. Κι έσύ μέρα μέ τήν 
ήμέρα γινόσουν πιδ περήφανος. Τώρα δέν τραγουδούσες. 
Καθόσουν πάνω στδ βράχο καί μετρούσες τά κοπάδια οου. 
Τά τρυφερά μάτια σου γίνηκαν άτσαλένια. Πέρα, μακρυά, 
στά βουνά, στύλωνες τά μάτια σου. Κι άντί νά πλαταίνουν 
οί κόρες τους γεμάτες φώς, στένευαν, στένευαν καί τδ 
πρόσωπό σου γινόταν άπληστο καί τά μάτια σου γίνονταν 
άχόρταγα.

★ Καμμιά φορά μαζευόμαστε όλοι μαζί οτδ παληό μας κα 
λύβι. Κάπου - κάπου στίς μεγάλες νύχτες τού χιονιά ή στις 
γιορτινές μέρες τής άνοιξης μαζευόμαστε στδ σπίτι τών 
γονιών μας, οά νά μάς τδ πρόσταζε ένα χρέος πού μέ
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τδν καιρό έγινε συνήθεια. Τό ’βλεπα, αυτό δέν σ’ ευχαρι
στούσε. Καθόσουν άπόμερα, φανερά ένοχλημένος, στό 
πλάϊ τής γυναίκας σου. "Ητανε κι’ αύτή όμορφη, μέ τδ 
πρόσωπο ζεκούραστο και φωτεινό. *Η  προσοχή όλονών ή- 
τανε γυρισμένη σέ σένα. Γιά σένα τδ διαλεχτό κομμάτι 
άπ’ τδ κυνήγι, γιά σένα τδ ξεχωριστό όπωρικό, γιά σένα 
τδ μέλι μέσα στήν ξύλινη κούπα.

Έγώ δέ λογαριαζόμουν. Έγώ έφερνα τδ σταρένιο ψωμί 
κα'ι τό ’βαζα στή μέση γιά νά τό βλογήσει ό πατέρας. ’Ε
κείνος τό ’παίρνε και τ’ άπίθωνε μπροστά σου. Έγώ έφερ
να τά διαλεχτά φρούτα μέσα στ’ όμορφοπλεγμένο, άπό 
τά χέρια τής γυναίκας, πανέρι. *Η  μάνα τά ’παίρνε κα'ι 
στά πρόσφερνε. Διάλεγες τδ καλύτερο κι έτρωγες βρί
σκοντας ψεγάδι στό κάθε τι. Σέ κοιτάγαμε στά μάτια, προ
λαβαίνοντας τήν κάθε πιθυμιά σου. Σάν έρχόταν ή ώρα 
τοΰ χωρισμού έσκυβα καί φιλούσα τδ χέρι τής μάνας. Ε
κείνη δεχόταν άφπρπμένη τδ σεβασμό μου καί ζητιάνευε 
τδ φιλί πού άπόθετες άδιάφορα πάνω στό μάγουλό της. 
“Εδειχνε μέ περηφάνεια τά δώρα σου. ’Αγριολούλουδα 
καί προβιές άπδ τ’ άρνάκια, στολίδι γιά τή γύμνια της. 
"Απλωνε τδ χέρι της σ’ εύλογία καί σού ’λεγε ταπεινά:

— Σ’ εύχαριστω πού ήρθες.

★ ’Αδελφέ μου, ή δουλειά τού κάμπου εΐναι βαρειά δου
λειά. θέλει νά πάρει πολλά γιά νά δώσει. Χώρια πού πρέ
πει νά περιμένεις βοήθεια κι’ άπό τό θεό. Κι ό θεός πάντα 
δέ βοηθάει. Ξεραίνει πολλές φορές τή γή τήν ώρα πού 
τδν παρακαλδς ν’ άνοίζει τίς βρύσες τ’ ούρανού κι άλλο
τε πάλι στέλνει τ’ άστραπόβροντά του καί τ’ άγρια νερά 
τήν ώρα πού παρακαλάς γιά στέγνα καί καλοκαιριά.
Κείνη ή χρονιά ήτανε δύσκολη. Τδ φθινόπωρο πέρασε 
δίχως βροχές καί ή άνοιξη έφερε παραπανίσια νερά κι ένα 
χοντρό χαλάζι πού έδερνε άγρια ένα όλόκληρο μερόνυ
χτο τήν πληγωμένη γή. Δέν μπορούσα νά κάνω τίποτα 
όζω άπ’ τδ νά παρακαλάω νά σταματήση κείνη ή όργή 
τ’ ούρανού. Μέσα στδ καλύβι δέ μιλούσαμε. “Εβλεπα τή 
γυναίκα, μέ τδ τραχύ, στεγνό πρόσωπό της, νά μέ κοιτά
ζει σά νά ήμουν έγώ ό φταίχτης. Καθόταν κουκουβισμένη 
στή γωνιά της, μέσα στδ άχαρο σπιτικό μας καί μέ κοί
ταζε. Τά μάτια της μιλούσαν. Μάτια δίχως λάμψη, σάρκα 
δίχως δροσιά, μούτρο ρουφηγμένο κι άγέλαστο.
"Ενιωθα μίσος γι αύτήν.

★ Έσύ δέν είχες πάθει τίποτα. Τά κοπάδια σου ήτανε κα
λά φυλαγμένα μέσα στά μαντριά μέ τίς ζωοτροφές καί 
τώρα πού ό καιρός γαλήνευε έτοιμάζονταν νά πάρουν τδ 
δρόμο γιά τίς βοσκές.
Κείνη τή μέρα είχατε γιορτή στδ σπιτικό σας, όπως κά
θε χρονιά. Είχαμε μαζευτεί όλοι. Οί μεγάλες καλύβες ή
τανε στολισμένες μέ λουλούδια καί στρωμένες μέ προβιές. 
Τά πεύκα μοσκοβολούσαν. Τά πρωτότοκο άρνάκια άνά- 
διναν μιά πλούσια τσίκνα πού γέμιζε τδν άγέρα καί κεί
νος ό άγέρας ανέβαζε ψηλά τόν καπνό, σέ μιά ίσια γα
λαζωπή στήλη.
Καθόσουν καταμεσίς σέ τούτη τή γιορτή μέ τά χέρια 
άκουμπησμένα πάνω στά μεριά σου. Κοίταζες τό γαλάζιο 
καπνό ν’ άνεβαίνει δλο καί πιά ψηλά. Γελούσες. Όλοτρό- 
γυρα καθισμένα τά σκυλιά σου, πάνω στά πισινά τους πό
δια. Κάθε τόσο έπαιρνες ένα κομμάτι άχνιστό κρέας καί 
τούς τδ πετούσες. Τ' άρπαζαν στόν άγέρα. *0  καπνός ο
λοένα άνέβαινε.
— Βλέπεις, ή προσφορά μου πάει όλόϊσια στδν ούρανό, 
γύρισες καί μού είπες.

★ "Επειτα ήρθε ή σειρά μου. Έγώ καί ή γυναίκα πλέξαμε 
τά πανέρια άπδ βούρλα καί λυγαριές. Γύριζα στήν πλη
γωμένη γή μου γιά νά διαλέξω δ,τι καλύτερο μπορούσα. 
Φρούτα καί ζαρζαβατικά καί σπόρους πού θά ξανάδιναν 
τή χαρά τής γέννας στή μάνα γή. Τ’ άπλωσα στή μέση τής 
πεδιάδας, κάτω άπδ τόν πλατύ ούρανό, γιά νά πάρουν τήν 
εύλογία του. Μά ό ούρανδς δέ μού ’χε δώσει, ώς φαίνε
ται, δλα τά χτυπήματά του. Σύννεφα μαζεύτηκαν ξαφνι
κά. "Ασπρα σύννεφα πού δσο πήγαιναν γίνονταν δλο πιό 
μαύρα καί πιό πυκνά. "Υστερα άρχισε ή μπόρα. Σάν κα
ταλάγιασε τδ κακό, δέν είχα τδ κουράγιο νά σηκώσω τδ 
πρόσωπο μεσ’ άπδ τά χέρια μου καί νά κοιτάζω. Δίπλα 
μου ή γυναίκα έκλαιγε. Είχε τά χέρια άκουμπισμένα στήν 
κοιλιά της κι έκλαιγε.
Άκούμπησα τδ χέρι στδν ώμο της.
— Μήν κλαίς, γυναίκα, τής είπα πασχίζοντας νά κάνω 
τή φωνή μου λιγότερο τροχιά.
Δυνάμωσε τό κλάμμα της.

Γιατί; έλεγε καί ζανάλεγε άνάμεσα στ*  άναφυλλητά 
της. Γιατί;
— Βλέπεις, τής είπα μέ πίκραr σέρνομε μαζί μας τήν 
κατάρα τού θεού.
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— Γιατί; ξαναπε κι ήτανε ή φωνή της γεμάτη άπελπισία. 
Γιατί μονάχα έμεΐς;

Ητανε σά νά μέ χτύπησε κατάστηθα. Κι άπδ τδν τρό
πο πού δέχτηκα τδ χτύπημα, κατάλαβα πώς κείνο πού έ
λεγε ήταν όμοιο μ’ αύτδ πού σκεφτόμουν.

★ Ήρθες καί μέ βρήκες κάτω στήν πεδιάδα. Κάτι σάλε
ψε μέσα μου καθώς σέ είδα νά ’ρχεσαι άπδ μακριά. Κείνο 
τδ «κάτι» ήσουνα σύ ό άδελφός μου, ό τραγουδιστής, ό 
πράος, μέ κείνα τά ήσυχα σάν πρόβατου μάτια σου.
— Καλώς ήρθες, άδελφέ μου, σού φώναζα.
Μά έσύ μέ κοίταξες δίχως πίστη. Πάσχιζες νά μαντέψεις 
τί έκρυβε ή έγκαρδιότητά μου. Μάρτυράς μου ό θεός κεί
νη τήν ώρα λαχταρούσα μονάχα νά μού άπλώσεις τδ χέ
ρι. Λαχταρούσα κείνο τό τρυφερό χαμόγελό σου, κείνη 
τή ζέστα στά μάτια σου, ν’ άναλιγώσει, έλεγα, ή πίκρα 
στήν καρδιά μου.
"Ομως έσύ δέ χαμογέλασες. Ερχόσουν μέ τδ στέρεο 
βάδισμά σου έχοντας δεξιόζερβα τά σκυλιά σου. Μεγάλα, 
άσπρα σκυλιά, μέ καφετιές βούλες. Τώρα τό ’βλεπα, είχες 
παχύνει. Τό περπάτημά σου ήτανε πιό βαρύ καί πιό στα
θερό.
— θά πρέπει νά ’ναι κάτι πολύ σοβαρό γιά νά μέ κα- 
λέσεις, αύτά ήτανε τά λόγια σου.
Στεγνή πού ήταν ή φωνή σου! *Η  μιλιά δέν έβγαινε ά
πδ τά χείλια μου. "Απλωσα τδ χέρι καί σού ’δειζα ένα 
γύρο. Κοίταζες δίχως λύπη. "Εβλεπες τά καταστρεμένα 
χωράφια, τά τσακισμένα δέντρα, τά ξεριζωμένα φυτά. Τά 
μάτια σου δέ γλύκαιναν.
— Λοιπόν; μέ ρώτησες.
Έγώ συλλογιζόμουν:
<Πού εΐναι, λοιπόν, ό καιρός πού έβαζες τις βέργες 
γι άντιστύλι στά κουρασμένα φυτά; Πού εΐναι ό καιρός πού 
έκλαιγες μπροστά σ’ ένα πληγωμένο λουλούδι;» 
Όμως αύτά τά σκεφτόμουν μονάχα.
-Πρέπει νά μέ βοηθήσεις, είπα.
Γύρισες άπότομα. Οί κόρες τών ματιών σου στένεψαν.
-"Ρστε αύτό ήταν; είπες.
"Οχι, δέν ήταν μονάχα αύτό. Μά πώς νά πάρω τδ λόγο 
μου πίσω; Μέσα στήν καλύβα έκλαιγε μιά γυναίκα μέ τά 
χέρια άκουμπισμένα στήν κοιλιά της. Πώς νά γυρίσω κον
τά της μέ τά χέρια άδειανά άπό κάθε έλπίδα; Τδ μίσος 
μου γι αύτήν μεγάλωνε. Μά, θέ μου, δχι, δέν ήτανε δίκηο, 
δέν τή μισούσα, αύτή δέν ήτανε σέ τίποτα ή φταϊχτρα, έ- 
κλαιγε μονάχα κι έγώ συχαινόμουν τδν έαυτό μου γιατί δέ 
στάθηκα άξιος νά διαφυλάζω τδ χαμόγελο πάνω στδ πρό
σωπό της.

— Άδελφέ μου, ζανδπα. Πρέπει νά μέ βοηθήσεις. Ή γυ
ναίκα περιμένει παιδί’ τδ ξέρεις.
— Ό θεός θά σάς βοηθήσει, είπες άδιάφορα.
Έγώ συλλογιζόμουν:
«—Πού είναι, λοιπόν, δ καιρός πού χουχούλιζες μέσα 
στά χέρια σου ένα πληγωμένο σπουργίτη;»
Εΐπα:
— *0  θεός μάς άφησε άβο^θητους άπδ τδν καιρό πού οί 
γονιοί μας σταθήκανε άστόχαστοι. "Εχεις πολλά καί δέν 
έχω τίποτα. Βοήθησέ με, άδελφέ μου.
Τδ πρόσωπό σου γίνηκε κακό.
— Τράβα τά μάτια σου άπ’ τό βιός μου! φώναξες. Αύτδ 
γίνεται άπ’ τδν καιρό πού ό θεός μού στάθηκε βοηθός. 
Κοίτα τή δουλειά σου άντί νά καταπιάνεσαι μέ τά δικά 
μου πλούτη.
Ό θυμός άνέβαινε μέσα μου.
— Μή βλαστημάς, φώναξα άγρια. Μήν καταριέσαι τδν ι
δρώτα μου, πού ποτίζει τούτη τή γή. "Αν δούλεψα κι αύτδ 
τό ξέρεις. Όμως ή πείνα εΐναι κακός συμβουλάτορας, 
άδελφέ.
Μέ κοίταζες.
— Καλά, είπες, καλά. Στδ κάτω - κάτω άνθρωποι είμαστε, 
δέν είμαστε θεριά, θά κάνω ό,τι μπορώ. Μπορείς νά ’ρχε
σαι νά παίρνεις τά περισέματα άπ’ τδ τραπέζι μου.
Γιατί τδ ξεστόμισες, άδελφέ μου; Δέν ήτανε μονάχα ό 
θυμός τούτης τής ώρας. Πολλά είχανε μαζευτεί μέσα μου, 
χρόνια τώρα. "Ητανε ή άπελπισία μπροστά σ’ ένα πλάσμα 
άγέννητο άκόμα. "Ολα τ’ άλλα μπορεί. "Ομως αύτδ ήτανε 
πολύ βαρύ γιά νά τδ άντέξω.
Στ’ όρκίζομαι, δέν τό κατάλαβα. Μονάχο του βρέθηκε 
στά χέρια μου τδ βαρύ ζυνάρι. Μονάχο του κατέβηκε μέ 
μιάς πάνω στδ κεφάλι σου. "Επεσες δίχως βογγητό, μέ τά 
μάτια όλάνοιχτα νά κοιτάνε τόν ούρανό. Τδ χτύπημα ή- 
τανε τέτοιο πού άφησε άνέγγιχτο τδ πρόσωπό σου. Τά 
σκυλιά έμειναν γιά μιά στιγμή γρούζοντας, έκαναν νά 
όρμήσουν, ύστερα βλέποντας πάντα ύψωμένο τδ ματωμέ
νο σιδερικό, έβαλαν τήν ούρά άνάμεσα στά σκέλια καί ξε
μάκρυναν άλυχτώντας.

«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

0 ΑΙΜΑ εΐναι ποτάμι πού μουγκρίζει, άδελφέ μου.
Έδώ μακρυά, άνατολικά άπδ τήν Έδέμ, έδώ πού 

πασχίζω νά στήσω μιά ζωή, τδ αίμα σου εΐναι ποτάμι πού 
μέ κυνηγά. Άπδ κείνην τήν πικρή μέρα πού σ’ άφησα ξα
πλωμένο πάνω στή γή τής πατρίδας, τδ αίμα σου γίνηκε 
τά όλάνοιχτα μάτια σου καί τά σκυλιά σου πού άλυχτού- 
σαν καί τδ χέρι μου πού περνούσε άδιάκοπα πάνω στδ 
πρόσωπό σου. Τδ αίμα σου γίνηκε ή ματωμένη γή καί τά 
δέντρα πού πήρανε τδ κατόπι μου βουϊζοντας.
— Τί τδν έκανες τόν άδελφό σου; μού φώναζαν.
Σέ συλλογίζομαι, άδελφέ μου. Παράξενες οί μέρες μου, 
παράξενες οί νύχτες. Οί μέρες άκολουθάνε ή μιά τήν άλ

λη μά σύ δέ θά ζαναδεϊς τδ γελαστό φώς. 01 νύχτες εΐ
ναι σκοτεινές, μά έσύ δέν τίς φοβάσαι. Γιατί, άδελφέ μου; 
Ποιά ήτανε ή ώρα πού μας χώρισε; Γιατί νά μήν μπορού
με νά περπατάμε χεροπιαομένοι, βοηθώντας ό ένας τδν 
άλλονε; Τ’ άναρωτιέμαι συχνά καί ζητάω τδ θάνατο κι ό 
θάνατος μ’ άρνιέται. Τδ αίμα εΐναι ποτάμι πού μουγκρίζει. 
— Τί τόν έκανες τδν άδελφό σου; μέ ρωτά.
*Η γή εΐναι ξερή κι άφιλόζενη. Ό γιός μου θά γεννηθεί. 
*0 γιός σου θά γεννηθεί. Ξένοι κι έχθροί ό ένας γιά τδν 
άλλονε. Σιωπή καί βουητό. Ή σιωπή εΐναι γύρω μου. Τό 
βουητό εΐναι μέσα μου. Μέ κυκλώνει, άνεβαίνει, εΐν’ ένα 
παράξενο, άνελέητο βουητό κι εΐναι αύτό, τδ αίμα σου 
πού μέ κυνηγά, άδελφέ μου!
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Οί ζωγράφοι της Έπτανήσου

01 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
Ζακύνθου καί ό πιθανός ζωγράφος τους

Ή κεντιρηκή είσοδο; τής ’Εκκλησίας 
τής Φανερωμένης ατως ήταιν τό 1953.

■y γ ΖΑΚΥΝΘΟΣ είναι ό τόπος άπ’ 6- 
Χίπου ξεκίνησε ή πρώτη νεοελληνι
κή σχολή ζωγραφικής πού εΐναι σή
μερα γνωστή σάν «’Επτανησιακή Σχο
λή*.  ’Από τό χώμα της ξεκίνησαν, καί 
έδώ, περισσότερο άη’ όπου δήποτε άλ· 
λοΰ στά Ίόνια, δούλεψαν οί ζωγρά
φοι τής Σχολής τούτης πού είναι καί 
οί πρώτοι πού έφεραν τό εύρωπαίκό 
ζωγραφικό μήνυμα στό κομμάτι τοΰτο 
τοϋ έλληνικοΰ χώρου, πολύ πρίν χα
ράξει ή αύγή τοΰ 1821 καί έλευθε- 
ρωθή ή πατρίδα. "Ετσι, μιά σειρά ά
πό τούς πιό μεγάλους καλλιτέχνες 
τής Σχολής αύτής είτε έζησαν καί έ- 
δημιούργησαν έργο στήν Ζάκυνθο, 
(σάν τόν Παναγιώτη Δοξαρά καί τόν 
γυιό του Νικόλαο Δοξαρά), ή, άκόμα 
πιό πολύ, γεννήθηκαν, έζησαν και 
πέθαναν στήν Ζάκυνθο (όπως ό Στρα- 
τής Πιττόρος - Πλακωτός, ό Νικόλα
ος Κουτούζης, ό Νικόλαος Κοντού-

νης, ό Παναγιώτης Πλαίσας ή Νίκας 
κ.ά.).

Φαίνεται πώς ήταν ιστορικά μοιραίο 
νά συναντηθούν στή Ζάκυνθο συμφι
λιωτικά, άπό τά τέλη τοΰ 17ου αίώ
να μέχρι καί σήμερα, δυό όλότελα 
διαφορετικές άνάμεσά τους ένοράσεις 
στήν περιοχή τής ζωγραφικής·. ’Από 
τή μιά ή βυζαντινή φορητή εικόνα ποι 
ήρθε σάν πνεΰμα άνανεώσεως τής 
αύστηρής βυζαντινής άγιογραφίας 
άπ’ τήν Κρήτη, γιά νά άνθιση καί νά 
καρποφορήση μέ ονόματα σάν έκεϊ- 
να τοΰ Λέω Μόσκου, τοΰ Ήλία Μό
σκου, τοΰ Καλέργη, του ίερέως Βί 
κτωρος, τοΰ Φιλοθέου Σκούφου καί 
άλλων, καί άπό τήν άλλη μιά νέα σχε- 
διαστική καί χρωματική όραση πού έρ
χεται σάν καρπός τής εύρωπαϊκής ζω
γραφικής έμπειρίας καί ιδιαίτερα τής 
καλλιτεχνικής παραδόσεως τής Βενε
τίας.

Οί έκκλησίες τής Ζακύνθου άπό τό
τε μέχρι σήμερα έχουν χωρέσει μέσα 
στά κατάχρυσα τέμπλα, στούς ξυλό 
γλυπτούς γυναικωνίτες τους ή πάνω στις 
έσωτερικές έπιφάνειες τών τοίχων 
των καί τίς δυό τοΰτες άλληλόμαχες 
ζωγραφικές έκφράσεις μέ τέτοιο σο 
φό καί άρμονικό ταίριασμα πού θά 
ξάφνιαζε καί τόν πιό εύκολο θεατή

Ή σπουδαιότερη έκκλησία τής Ζα
κύνθου μέσα στήν όποια τό άνισο 
τοΰτο ταίριασμα βρήκε τήν άνώτερη 
έκφρασή του ύπήρξεν ή έκκλησία τής 
Παναγίας τής Φανερω
μένης, πού γκρ* “·ίζ"ηκε καί έν

συνεχείρ κάηκε στό σεισμό καί τήν 
πυρκαγιά τοΰ 1953 καί πού ξαναχτί
ζεται σήμερα στήν παλιά της άρχιτε 
κτονική μορφή. Επομένως όταν μι
λάμε γιά τήν Φανερωμένη σήμερα έν- 
νοούμε μονάχα δ,τι άπό τίς παλιές 
εικόνες καί τούς πίνακές της διασώ 
θηκε άπό τόν σεισμό καί τήν πυρκα
γιά καί βρίσκεται έκθεμένο στό Με
ταβυζαντινό Μουσείο τής Ζακύνθου. 
Γιά τήν Φανερωμένη, λοιπόν, σάν έκ
κλησία, θά ποΰμε δυό λόγια στή/ με 
λέτη αύτή καί θά ποΰμε περισσότε 
ρα γιά τόν άγνωστο ζωγράφο τής σει
ράς τών «Προφητών» της, πού είναι 
καί τό κύριο θέβα τής έρευνάς μας.

Ή έκκλησία τής «Κυρίας Θεοτό
κου τής Φανερωμένης» άρχισε νά κτί
ζεται .σύμφωνα μέ τό συμφωνητικό 
πού περισώθηκε (1), τό 1644 καί 
τελείωσε λίγο μετά τό 1651, δπως 
βγαίνει άπό ένα δλλο συμφωνητικό 
πού μάς σώζεται (2). Πρίν άπ’ αύτό 
ξέρουμε τά έξής γιά τήν έκκλησία: 
Κατά προφορική παράδοση, πού τήν 
άναφέρει ό Λεωνίδας Ζώης καί τήν έ 
παναλαμβάνει καί ό Α. Προκοπίου (3), 
ή πρώτη μικρή έκκλησία τής Φανερω
μένης χτίστηκε τόν 12ον αίώνα μέ 
τήν εύκαιρία πού βρέθηκε στό μέ 
ρος έκεϊνο («φανερώθηκε*)  μιά μι
κρή εικόνα τής Θεοτόκου. Ή προφο 
ρική τούτη παράδοση κανένα ιστορι
κό στοιχείο δέν έχει πού νά τήν έπι- 
βεβαιώνη (4). Τό πρώτο ύπεύθυνο 
έγγραφο πού πρωτομαρτυρά τήν έκ
κλησία ένα προικοσύμφωνο μέ
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ήμερομηνία 4 ’Απριλίου 1524 μέοα 
στό όποιο ό Κωνσταντίνος Άρχιτοό 
τσος δίνει, μέ τήν εύκαιρία τοϋ γά
μου τής κόρης του Παρασκευής, στόν 
γαμπρό του Θεόδωρον ΔόριΖαν ιερέα 
(5)„ μεταΕύ άλλων, καί τόν Ναόν 
τής Θεοτόκου Φανερωμένης τοϋ όποι
ου δμως τήν ψιλήν κυριότητα εϊχεν ή 
Βενετσιάνικη Διοίκηση τοϋ τόπου. Τό 
1562 ό ναός «άνεκαινίσθη έκ θεμελί
ων», έΕακολουθεϊ δέ νά κατέχεται ά
πό τήν οικογένεια ΔόριΖα μέχρι καί 
τό 1588 (6). Τό 1606 ή έκκλησία ά- 
νήκει πιά στήν ιδιοκτησία τοΰ ίερέως 
Θεόφιλου Κόνδηλα (7),

Μέ Διάταγμα τοϋ Δόγη τής Βενε 
τίας μέ ήμερομηνία 29 Σεπτεμβρίου 
1633 (8) ή ’Εκκλησία τής Φανερωμέ 
νης άναγνωρίΖεται ώς έκκλησία «Συν- 
αδελφική» δηλαδή Ένοριακή (9). 
Φαίνεται δτι τήν μετατροπή τής έκ 
κλησίας άπό ιδιωτική σέ συναδελφι- 
κή τήν Ζήτησαν διάφορες οικογένειες 
πού κατοικούσαν γύρω της (10) άπό 
τήν Βενετσιάνικη Πολιτεία, πού τελι
κά συγκατατέθηκε σέ τούτο. 'Αμέσως 
μετά έχουμε τήν έναρΕη τοΰ χτισί
ματος τής μεγάλης έκκλησίας τής Φα
νερωμένης τό 1644 (11). Μάς περισώ
θηκε τό σχετικό συμφωνητικό μέ ήμερο
μηνία 23 Σεπτεμβρίου 1644, στό ό
ποιο περιγράφονται μέ κάθε λεπτομέ
ρεια τά οικοδομικά στοιχεία τοΰ χτι
ρίου (12), οί διαστάσεις του, οί πόρ
τες, τά παράθυρα κ.λ.π. Φαίνεται πώς 
τό χτίσιμο τής έκκλησιάς κράτησε πε 
ρισσότερο άπό 10 χρόνια γιατί, ούμφω 
να μέ ένα ιστορικό στοιχείο πού έ
χουμε, τό 1651 δέν εϊχεν άκόμα τε 
λειώσει. Μάς είναι άγνωστος ό καλ
λιτέχνης πού έδωσε τό σχέδιο (13), 
σάν οικοδόμημα δμως είναι μιά θαυ
μάσια έκτέλεση οτά λιθόκτιστα αρχι
τεκτονικά μέλη καϊ στήν έΕωτερική 
διακόσμησή του, καί πού χωρίς νά έχει 
τήν σωστή συμμετρία τής αρχιτεκτο
νικής άναλογίας, είναι έν τούτοις, έ
να άρτιο σύνολο καμωμένο μέ μαστο
ριά καί μέ τήν αισθητική σοφία τοΰ 
λαϊκού τεχνίτη. Βασικά τά χτίριο εί
ναι τύπος ορθογώνιου οικοδομήματος 
μονόκλιτης βασιλικής μέ πολλά δια- 
κοσμητικά στοιχεία μπαρόκ.

Αύτά τά λίγα γιά τό χτίριο τής έκ
κλησίας, πού φαίνεται πώς τό 1659 
έχει ήδη πιά τελειώσει, γιατί διασώθη
κε τό συμφωνητικό γιά τήν κατασκευή 
τοΰ τέμπλου της μέ ήμερομηνία 30 
'Απριλίου τοΰ χρόνου τούτου (14). 
Πολλά έχουν γραφτεί γιά τό θαυμάσιο 
Ευλόγλυπτο τέμπλο τής Φανερωμέ
νης (15). ϊαίρουμε καί τό δνομα τοΰ

*0 Προφητάνφξ Δαιιήδ, άπό τή σειρά τών Προφητών. -Ο Προφήτης Σαμισνήλ, άπό τή σαρά τών Προφητών.

καλλιτέχνη Ευλογλύπτη: είναι ό Μα- 
νέας ή Μανιός Μαγκανιάρης άπ’ τήν 
Κρήτη.

’Από τόν Χειρόγραφο Κώδικα τής 
έκκλησίας μαθαίνουμε δτι τό Δεκέμ
βρη τοΰ 1723 (δηλαδή 64 χρόνια με
τά) άποφασίστηκε ή άνακαίνισή της 
πού λόγω οικονομικών δυσχερείων 
πραγματοποιείται μονάχα μετά 17 χρό
νια, δηλαδή τό 1740 (16).

Τό 1743 ή ένοριακή έπιτροπή τής 
έκκλησίας άποφασίΖει νά κατασκευ- 
άση τό «σοφίτα» δηλαδή τήν διακοσμη- 
τική στέγη τής έκκλησίας (17), καί 
δυό χρόνια μετά, τό 1745, άρχίΖει ή 
κατασκευή του. Άπό τό σχετικό πρα
κτικό τής ένορίας πού σώΖεται στόν 
Χειρόγραφο Κώδικα τής έκκλησίας 
προκύπτει δτι έΖητήθη ειδική άδεια 
άπό τή Βενετσιάνικη Άρχή τοΰ τό
που γιά νά έπιτρέψη νά φέρουν καλή 
Ευλεία ποιότητος γιά τόν σκοπό αύτό 
άπό τήν Βενετία.

"Αλλα δυό χρόνια μετά, τόν Αύ
γουστο 1747, τό «σοφίτο» ή «ταμοΰ- 
Ζο·, δπως λεγόταν στή Ζάκυνθο, μέ 
τίς ώραϊες Ευλόγλυπτες διακοσμή
σεις του έχει τελειώσει. Τό σχετικό 
πρακτικό τής ένοριακής έπιτροπής εί
ναι χαρακτηριστικό στή φρασεολογία 
του καί τό παραθέτουμε όπως έχει-.

«1747 Αύγούστου 30. Έπι- 
δή και εις δόξαν θεού μέ 

τήν βοήθειαν τής Ύπεραγί- 
ας Θεοτόκου έτελιόοαμεν 
τό σοφίτο τοΰ παρόντος θί- 
ου Ναοΰ μας ίνάνκασαν πό
λη ένορίτες νά άκολουθίοω- 
μεν τήν γνόμην του σρ. 
Κολονέλου Κουμούτου νά 
κάμομε και τήν πηραμίδα 
εις τό γινεκίτη (18) μέ ίντά- 
για και νά φοδράρομεν και 
τούς τήχους μέ ταύλες, κα
τά τό δισένιο όπου έταξεν 
ό αύτός ό σρ. Κολονέλος νά 
κόμη διά τελίαν εύπρέπιαν 
και στολήν τής έκκλησίασ 
μας...» (19).

Μερικά χρόνια αργότερα, τό 1753, 
άφοϋ έχουν τελειώσει δλες οί άλλες 
προετοιμασίες, ήρθε ή ώρα νά ίστορη 
θή άγιογραφικά ή έκκλησία. ΆΕίΖει 
νά παρατεθή έδώ ολόκληρο τό Πρα 
κτικό τής ένοριακής έπιτροπής, πού ά- 
ποτελεί καί τήν πρώτη ιστορικά θεμε
λιωμένη άπόδειΕη πού συνδέει τόν Νι
κόλαο ΔοΕαρά μέ τήν Ζωγραφική τής 
«ούρανίας» τής Φανερωμένης;

«1753 Μαρτίου 21 ήμέρα 
Κυριακή.
Κατά τήν προφωνήν όπου 
τήν περασμένην Κυριακήν 
έγινεν άπό ήμάς Ίωάννην 
Βούλγαρην καί Χριστόδου
λον Λογοθέτην, προκουρα-

τόρους τοϋ σεβασμίου ναοΰ 
τούτου, μέ τήν θέλησιν καί 
συνδρομήν τοΰ σρ. Βιτζέν- 
τζου Πλατηγένη τοΰ Κολέ- 
γα μας όποΰ είναι άσθενής, 
προσφέρομεν εις τήν συνα- 
δελφότητα ταΐς κάτωθεν 
πόρτες διά νά ταΐς μπαλο- 
τάρωμεν μίαν πρός μίαν, 
διατί έκεϊνοι όποΰ ταΐς θέ
λουν, καί ταΐς δέχονται νά 
έχουν δώσουν τήν μπάλα 
τους εις τό άσπρον τοΰ 
μπουσούλου καί όσοι δέν 
θέλουν εις τό πράσινον. Διά 
τοΰτο, επειδή μέ τό σήμα- 
μα τής Καμπάνας όψέ μετά 
τόν εσπερινόν καί σήμερον 
πριν τής λιτουργίας, έσυ- 
ναθρισθήκετε, σας προβάλ- 
λομεν τά δσα άκολουθοΰν 
καί πρώτον: .
Εις τρεις πάρταις όποΰ έ- 
προσφέρθησαν καί έπιάσθη- 
μεν ή πρώτη εις τάς 3 ’Ιου
λίου 1743, ή δεύτερη εις τάς 
3 Μαρτίου 1745 καί ή τρί
τη εις τάς 30 Αύγούστου 
1747, έδειξεν ή ενορία τού
τη τόν ζήλον όποΰ τρέφει 
νά βλέπη εύπρεπισμένην 
καί καλλοπισμένην τήν έκ- 
κλησίαν μας, καί τήν ακραν 
επιθυμίαν όποΰ άκολούθως 

έλαβε νά γένη τό ταμοΰζο 
εις τήν σκέπασιν, ή πιραμί- 
δα εις τό γυναικίτη καί ή 
φόδρα εις τούς τίχους, κα
τά τά δισένια τοΰ σρ. Κολο
νέλου Κουμούτου. ’Έδειξε 
καί ή άειπάρθενος Θεοτό
κος πώς έδέχθη μέ εύχαρί- 
οτησιν τήν άγαθήν προαίρε- 
σιν καί γνώμην τής ένορίας 
μέ τό νά έμεσίτευσεν άπό 
τήν θίαν Πρόνοιαν δλην 
τήν βοήθειαν εις τά τόσα 
έξοδα όποΰ έγιναν, καί έ- 
φθασεν ή ύπόθεσις εις τά 
μέτρα όποΰ βλέπετε καί εύ- 
φραίνεσθαι. 'Ένα άκόμη 
λείπει τό έξαιρετότερον, 
καί άναγκαιότερον, όποΰ εί
ναι ή ζωγραφία, διά νά τε- 
λειωθή τό δισένιο καί νά 
λάβη ό άγιος οίκος τοΰτος 
τόν πρεπούμενον στολισμόν. 
Ώς καί εις τοΰτο ή τοΰ θε- 
οΰ προμήθεια έσυνήργησεν, 
έπειδή μας έπεμψε φίλον 
ζωγράφον άξιώτατον καί έμ- 
πιρώτατον τόν σρ. Καβαλιέ- 
ρην Νικόλαον Δοξαράν τοΰ 
οποίου ή φήμη κηρίττεται 
πανταχοΰ. Μή θέλοντας ή- 
μεΐς νά χάσομεν τέτοιαν έ- 
πιτιδιότητα τοΰ καιροΰ έ- 
πειδή έστοχασθήκαμεν σχε

δόν άδύνατον νά τήν έπιτύ- 
χωμεν πλέον, λαμβάνωντας 
συμβουλήν καί άπό τούς 
πρεσβυτέρους τής ένορίας 
καί άπό άλλα άξια, γνωστι
κά καί πρακτικά ύποκείμενα 
μέ θερμαϊς παρακάλεσαις, 
καί μέ τό μέσον τίμιων άν- 
δρών φίλων τοΰ αύτοΰ σρ. 
Δοξαρά, καί όποΰ πάντοτε 
έδειξαν μεγάλην εύλάβει- 
αν εις τήν θεομήτορα, τόν 
έπαρακινήσαμεν νά δεχθή 
τό βάρος νά έπιτελέση τήν 
ζωγραφίαν δλην κατά τά 
δισένια, τόσον εις τό σοφί
το δσον καί εις τήν πιραμί- 
δα καί εις τήν πρώτην καί 
δεύτερην τάξιν, εις τό πρώ
τον καί δεύτερον δρδινε τής 
φόδρας τών τίχων.
'Όθεν έσυμφωνήσαμεν ώς 
άκολουθεΐ:
Λαμβάνει αύτός ύπόσχεσιν 
εις τό διάστημα πέντε χρό
νων καί δσω γρηγορήτερον 
δυνηθή νά έχη τελειωμέ- 
νην τήν προειρημένην δ
λην ζωγραφίαν μέ κολάρα 
καί χρυσάφι, όποΰ χρεια- 
σθοΰν διά τήν ίστόρισιν τών 
Εικόνων, έδικά του, δίδων- 
τάς του μόνον ή Έκκλησία 
τά σανίδια καί τά πανία. 
Καί διάπαντελή άνταπόδο- 
σιν, πέρνει χρέος ή ’Εκκλη
σία νά τοΰ μετρίση τζεκίνια 
χρυσά έπτακόσια, καί αύτά 
μέ άνάπαυσιν καιροΰ· ή- 
γουν τά δυακόσια εις τό πα
ρόν, διά νά.έξωδιάση εις τά 
κολάρα καί χρυσάφι: τά έ- 
τερα δυακόσια πενήντα εις 
τούς πέντε χρόνους, πρός 
τζεκήντα πενήντα τόν κά
θε χρόνον: καί τά έπίλοιπα 
δυακόσια πενήντα, άφ’ ού 
τελειόση τήν ζωγραφίαν : καί 
περιπλέον τζεκήνια είκο- 
σιτέσσερα διά πέντε χρό
νων νοίκη σπιτίου. "Υστε
ρον άπό τέτοιαν συμφωνίαν 
αύτός ό χριστιανικότατος 
Καβαλιέρης έπρόβαλεν άφ’ 
έαυτοΰ του, καί χωρίς νά τό 
θέλωμεν ήμεϊς, δτι νά έκτιπό- 
ση μίαν άπό ταΐς είκόναις 
όποΰ μέλλει νά κάμη, καί 
παρρεισιάζωντάς την, αν ή
θελε μάς άρέση, νά τρέχη ή 
συμφωνία ειδεμή, νά άκούε- 
ται ήλιομένη.
Πέμπομεν λοιπόν τόν μπού-
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σουλα διά τήν παρούσαν 
πάρτε, άν θέλη ή ένορία και 
δέχεται τήν άνωθεν συμφω
νίαν διά νά γένη τό καλόν 
έργον τοΰτο, τώρα όπου έ- 
χομεν τό άξιον ύποκείμε- 

νον νά μας δόση τήν έξου- 
σίαν νά τήν περαιόσομεν μέ 
γράμμα νοταρικόν διά νά 
λάθη τήν τελείοσιν, και έ- 
νέργειάν της.
Και δντες συνηγμένοι ενο
ρίτες συνάδελφοί πενήντα 

επτά.
’Έλαβεν είς τό άσπρον 
μπάλαις 57 — καί είς τό 
πράσινον ούδεμίαν 00.
Έπιάσθη καί έκηρύχθη» (20)

Όπως βγαίνει άπδ έναν σωστό 
συλλογισμό πού κάνει στήν μελέτη 
του καί ό Π. Μαρίνος (21) φαίνεται 
πώς ή συμφωνία αύτή δέν μπήκε ά 
μέοως σέ έφαρμογή. "Ισως νά χρει
άστηκαν ένας ή καί ένάμισος χρόνος 
γιά νά άρχίση ή Ζωγραφική δουλειά 
τοΰ ΔοΕαρά στό σοφίτο. Άπό τό Δια
χειριστικό Βιβλίο τής Φανερωμένης 
προκύητει δτι τόν Μάρτιο τοϋ 1754, 
δηλαδή έναν ολόκληρο χρόνο μετά 
τήν ύπογραφή τής συμφωνίας, ό Δο· 
Εαράς εισπράττει προκαταβολή («ά- 
κόντο διά τήν Ζωγραφία όπου έχει νά 
κόμη...» (22). Δέκα μήνες άργότερα, 
δηλαδή τόν Γενάρη τοϋ 1755, φαίνε
ται πώς έχει πιά άρχίοει ή έργασία 
γιατί σημειώνεται στό Διαχειριστικό Βι
βλίο πώς ό Ζωγράφος μας παίρνει 
χρήματα άπέναντι στήν άμοιβή του 
γιά τήν Ζωγραφική δουλειά πού κά
νει τήν ώρα έκείνη («άκόντο διά 
τήν Ζωγραφία όπου κάνει...») καί λί
γο καιρό πάλι μετά («διά τή Ζωγρα
φία όποΰ κοντινουάρει...») (23). Ό 
Π. Μαρίνος κάνει τήν ύπόθεση δτι ό 
ΔοΕαράς Ζωγράφισε αρχικά τό πρώτο 
καί δεύτερο όρδινε τών τοίχων στη· 
ριΖόμενος στίς άποδείΕεις βάσει τών 
όποιων καί πληρωνόταν άπό τήν Έ
νορία ό Ζωγράφος. Εμείς καταλήγου
με στό συμπέρασμα δτι πρώτα άρχι
σαν νά Ζωγραφίζονται οί συνθέσεις 
τής «ούρανίας», πού τίς πιθανολογού
με νά έχουν Ζωγραφιστή άνάμεσα στά 
τέλη τοϋ 1754 καί στίς άρχές τοΰ 
1759 καί σχεδόν ταυτόχρονα οί «Ί- 
εράρχαι» τοΰ κάτω δρδινε καί ο! 
«Προφήται» τοΰ άνω δρδινε τών τοί
χων, αού πρέπει νά Ζωγραφίστηκαν ά
νάμεσα στά 1755 καί 1758, καί τε
λευταίος Ζωγραφίστηκε ό γυναικωνί- 
της. Άλλά τοΰτο άποτελεϊ κα'ι τό κρι- 

σιμώτερο σημείο τής μελέτης μας πού 
θά μάς άπασχολήση στις έπόμενες σε
λίδες καϊ πού θά μάς άποκαλύψη τόν 
πιθανό Ζωγράφο τών Προφητών τής 
Φανερωμένης, άλλον άπ' αύτόν πού 
ώς τώρα πίστευαν οί μελετητές τοΰ 
θέματος.

Ή σειρά τών γεγονότων πού θά ο
δηγήσει τούς συλλογισμούς μας εΐναι 
ή έΕής;

1. Ή συμφωνία πού έγινε τήν 21 
Μαρτίου τοΰ 1753, όπως είδαμε 
παραπάνω άνάμεσα στήν ένοριακή έπι- 
τροπή τής Φανερωμένης καί τόν Νι
κόλαο ΔοΕαρά γιά τήν εικονογράφη
ση τής έκκλησίας, μας έπιτρέπει νά 
σκεφτοΰμε πώς λίγους μήνες μετά, τό 
πολύ δηλαδή στό τέλος τοΰ 1753, ό 
ΔοΕαράς πρέπει νά βρίσκεται στή Ζά
κυνθο καί, όπως ύπεθέσαμε πριν, στίς 
άρχές ή τό πολύ στό τέλος τοΰ 1754 
νά έχει κιόλας άρχίσει τό έργο του 
τής Ζωγραφίσεως τοΰ οοφίτου τής 
Φανερωμένης.

2. 'Ένα χρόνο μετά, τόν Μάιο τοΰ 
1755, βρίσκουμε μιάν άλλη σημαντι
κή μαρτυρία γιά τήν έΕέλιΕη τής έρ- 
γασίας στήν έκκληοία σέ πρακτικό τής 
Ένοριακής Επιτροπής μέ ήμερομηνία 
7 Μαΐου 1755. Τό κείμενο τοΰ Πρα
κτικού (24) έχει έπί λέΕει έτσι:

«1755 μαΐου 7, Ήμέρα Κυ
ριακή—
Τήν περασμένην Κυριακήν 
έπροφωνήσαμεν ήμεϊς ό Βι- 
τσέντζος Πλατυγένης καί 
Χριστόδουλος Λογοθέτης 
Προκουρατόροι τοΰ Σεβα
σμίου ναοΰ τούτου, καί μέ 
τό σήμαμα τής καμπάνας 
χθες μετά τόν Εσπερινόν καί 
σήμερον πριν τής Λειτουρ
γίας κράζωντας τήν συνα- 
δελφότητα έσυνάχθη αύτή, 
διά νά μπαλλοτάρομεν τήν 
κάτωθεν πάρτε καί έπειτα νά 
έκλέξομεν μίαν άπό ταΐς φα- 
μελίαις τών ένορήτων διά νά 
μένη συνάδελφός είς τόν τό
πον τοΰ π. Γιοργίου Κόλια, 
δπου έπέρασεν είς τήν άλ
λην ζωήν, χωρίς νά άφήση 
διαδοχήν καί έλειψεν ή γε
νεά του καί κατά τήν πάρτε» 
όποΰ έπιάσθη είς τάς 8 ’Ια
νουάριου 1749 καί κατά τήν 
έκλογήν όποΰ άκολούθως έ
γινε τοΰ σρ. ’Αντωνίου Γα- 
βαλά είς τάς 17 ’Οκτωβρίου

1753 είς ταΐς όποίαις νά έ
χει άναφοράν καί ή παρού
σα μέ χρέος έκείνων όποΰ 
θέλει έλθουν είς έλετζιόν 
προτού νά μπαλλοταρισθοΰν 
νά δεποζιτάρη κάθε γενεά 
είς τήν μπάντα τζεκήνια 
χρυσά έξη, διά τά οποίος μέ
νη νά τά άφίνη είς βοήθειαν 
τής Έκκλησίας. Καί βλέπον
τας τήν έπιτιδιότητα καί 
μεγάλην εύγένειαν τής ζω
γραφιάς όποΰ γίνεται άπό 
τόν έμπιρώτατον Σρ. Κρ. Νι
κόλαον δοξαράν, έπαινεμέ- 
νον άπό δλους, καί έπιθυ- 
μώντας νά έπιτύχομεν άξιον 
καί τό άλλο ύποκείμενον ό
ποΰ έχει νά δόση τό μαρμο- 
ρίν, χρύσομα καί άλλα χρό- 
ματα όποΰ χρειάζονται είς 
στολήν καϊ σκέπασιν τών 
σκάντζων καί τής έπίλοιπης 
φόδρας τοΰ τοίχου, μέ όμοί- 
αν έπιτιδιότητα κατά τό δι- 
σένιο όποΰ έξ άρχής έγινεν, 
άκούσαμεν πώς είς Κορυ- 
φούς εύρίσκεται ένας άξιό- 
τατος είς τούτην τήν τέχνην, 
τόν όποιον καϊ αύτός ό Σρ. 
Κρ. δοξαράς μας έπαίνεσε. 
Διά νά συντροφιάσομεν τήν 
πανέντιμον ζωγραφίαν τών 
Εικόνων καί μέ τήν άπ’ έξω 
εύπρόσδεκτην εύπρέπειαν, 
έξετάσαμεν καί έμάθαμεν 
πώς ήμπορεΐ νά παρακινηθή 
νά έλθη είς τήν πατρίδα μας, 
διά νά δουλεύση τήν Δέσποι
ναν Θεοτόκον.
Προβάλομεν διά τοΰτο είς 
τήν συναδελφότητα άν ά- 
κούη νά μας δόση τήν άδει
αν νά γράψομεν νά έλθη αύ
τός ό φημιστός τεχνήτης καί 
νά συμφωνήσομεν μέ αύτόν 
νά τελειώση αύτό τό άναγ- 
καίον έργον μέ δσον όλιγό- 
τερην έξοδίαν δυνηθοΰμεν. 
‘Όποιος λοιπόν θέλει, ας δό
ση τήν μπάλλαν του είς τό 
άσπρον.
‘Όποιος πάλι δέν τήν άκού- 
ει, άς τήν δόση είς τό πράσι
νον.
Ευρέθησαν είς τό σκρουτά- 
νιο συναγμένοι συνάδελφοί

Καί πέμπωντας τόν μπούσου- 
λα γύραθεν, έλαβεν 
είς τό άσπρον μπάλλαις 69— 
καί είς τό πράσινον 3—

φιση τής Έκκλησίας έπρεπε νά τελει
ώσει τό άργότερο τό 1762.

6. Στή συνέλευση τών Ενοριτών 
τής Φανερωμένης, στις '21 Νοεμβρί
ου 1759 (31), πού άσχολήθηκε μέ 
τήν έκλογή τών «Προκουρατόρων» τοΰ 
ναοΰ γιά τήν έπόμενη διετία, τό σχε 
τικό Πρακτικό μιλάει γιά τά γενικά κα
θήκοντα καί γιά τίς ύποχρεώσεις πού 
έχουν οί έπίτροποι τοΰ ναοΰ γιά τό 
νοικοκύρεμά του καί προσθέτει έπί 

λέΕει:

«έξαιρέτως νά άκολουθή- 
σουν τήν τελείωσιν τής ζω
γραφιάς, καί τών άλλων 
χρομάτων, ήγουν μαρμορίν, 
χρύσωμα καϊ κατά ταΐς πάρ- 
ταις 21 Μαρτίου 1753, 7 Μαΐ
ου 1755, 27 Σεπτεμβρίου 
1758 καϊ κατά ταΐς άκόλου- 
θες συμφονίες όποΰ έκάμα- 
μεν μέ χάρτη νοταρικόν είς 
ταΐς πράξεις τοΰ Σρ. Δημη- 
τρίου Πυρρΐ) Νοταρίου, μέ 
τόν Σρ. Κρ. Δοξαράν καί ό
ποΰ μέ χάρτη πριβάτο έκά- 
μαμεν μέ τόν Σρ. Στέφανο 
Παζηγέτη, χορής νά ήμπο- 
ροΰν είς κανένα τρόπον νά 
έξοδιάσουν τά εισοδήματα 
τής ’Εκκλησίας είς άλλο τί
ποτε έ'ξω άπό τά άναγκαΐα 
καί άπαραίτητα, άν πρότον 
δέν τελειοθεϊ δλη ή ζογρα- 
φία, τό μαρμορίν, τό χρύσομα 
καί άλλα χρόματα κατά ταΐς 
είρημένες πόρτες.
Έπειδή δμως καί οί εικόνες 
τοΰ Σοφίτου νά είναι σχε
δόν τελειωμένες καί μέλλει 
έως τήν έρχομένην Λαμπρόν 
νά ταΐς περιλάβωμεν(32), 
ώς μάς ύποσχέθει ό εϊδειος 
Σρ. Καβαλιέρης Δοξαράς, 
καί κατ’ άκολουθίαν πρέπει, 
νά τοΰ μετρίσουν οί Προκου- 
ρατόροι όποΰ θέλει ψηφι
στούν, παρευθύς τζεκίνια 
χρυσά εκατό κατά τήν ύστε- 
ρην συμφωνίαν όποΰ μέ αύ
τόν έκάμαμεν είς ταΐς πρά- 
ξαις τοΰ Σρ. Δημητρίου 
Πυρρή Νοταρίου καί έως νά 
λάβωμεν τά αύτά κάδρα, 
πρέπει νά τοΰ δίδωνται ή 
συνηθισμένες ράταις πρός 
δέκα τζεκίνια τήν ράτα κά
θε τρεις μήνες άντετζιουστα- 
μέντε, περυπλέον πρέπει νά 
ακολουθήσουν άπαραιτήτως 
δλα έκεΐνα τά έξοδα όποΰ

Απ' αύτό προκύπτει ή περικοπή 
τής άμοιβής τοΰ ΔοΕαρά άπό τήν άρ- 
χική τών 724 χρυσών τΖεκινίων σέ 
700 τΖεκίνια.

«Τρίτον ό ρηθείς Σρ. Δο- 
ξαρας περιπλέον τάσσει καί 
ύπόσχεται διά χάριν εύλα- 
βείας όποΰ έλαβε έξ άρχής 
πρός τήν ύπεραγίαν Θεοτό
κον, νά ζωγραφίση ταΐς δύο 
Δεσποτικές Εικόνες τοΰ Χρι
στού καί τής Παναγίας μέ 
κολάρα καί έξοδα έδικά 
του (30) έξω άπότά σανήδια 
καί τό χρύσωμα όποΰ χρεια
στεί, έπειδή καί δέν είναι τής 
τέχνης του., τά όποια νά γί- 
νωνται μέ έξοδον τής ’Εκ
κλησίας καί αύτή ή ζωγρα
φία νά άκούετε κομπαρέζα είς 
τά τζεκίνια έπτακόσια χορής 
νά λάβη ό Σρ. Δοξαράς πε- 
ρισότερην πληρομήν».
«Τέταρτον νά ήμασταν ύπό- 
χρεοι ήμεϊς ώσάν Προκου- 
ρατόροι τού θείου τούτου 
Ναοΰ νά άγοράσωμεν μέ έ- 
ξωδα τής έκκλησίας στη πα- 
νία, ήγουν τέλα μιλανέζε, 
ήθελε χρειαστούν διά τά πι- 
βάρδα τοΰ σοφίτου, καί 
σανήδια δλα διά ταΐς εικό
νες τοΰ Γεινεκεΐου».

Απ' αύτό βγαίνει δτι τά ύλικά πά 
νω στά όποια θά Ζωγραφιστούν οί Ζω
γραφικές συνθέσεις, είτε Εύλα γιά τίς 
φορητές εικόνες είτε καναβάτσα γιά 
τήν Ζωγράφιση τής ούρανίας, βαρύ
νουν τήν έκκληοία, καί δέν περιλαμ
βάνονται στήν άμοιβή τών 700 τΖεκι
νίων τοΰ Ζωγράφου.

Στό πέμπτο κεφάλαιο τής συμ
φωνίας προβλέπεται ή κατά δόσεις 
καταβολή σέ χρόνια καί μήνες τής 
συμφωνημένης άμοιβής τοϋ ΔοΕαρά 
Συγκεκριμένα συμφωνεϊται ή κατα
βολή 40 τΖεκινίων κάθε χρόνο (10 
τΖεκίνια κάθε τρίμηνο) στό Ζωγράφο, 
μέχρι νά τελειωθή δλη ή Ζωγραφική τής 
έκκλησίας καί μετά τήν τελείωσή της 
100 τΖεκίνια κάθε χρόνο μέχρι τήν τε
λικήν έΕόφληση, άφαιρουμένων τών 
292 τΖεκινίων πού πήρε ώς τήν ώρα 
έκείνη ό Ζωγράφος άπέναντι στήν ά
μοιβή του.
Ή συμφωνία αύτή τής 27ης Σεπτεμ
βρίου 1758, έρρύθμισε τελικά τήν 
συμβατική σχέση μεταΕύ ΔοΕαρά καί 
Ένοριακής Επιτροπής τής Φανερω
μένης. Σύμφωνα μ*  αύτήν ή Ζωγρά

είναι άναγκαΐα διά τήν τε- 
λείωσιν τής ζογραφίας ή- 
γουν τό μαρμορίν καί χρύσο
μα καί μάλιστα διά τό σοφί
το καί πυραμίδα τού Γυναι
κείου, τά όποια ώντας μεγά
λα καί έπωντας νά υπερβαί
νουν κατά πολλά τά εισοδή
ματα τοΰ θείου τούτου Να
οΰ, διά έτοΰτο μήν εύρίσκον- 
τας άλλον τρόπον ούτε βο- 
είθιαν είς τοιαύτην μεγάλην 
άνάγκην, έπωντας καϊ νά 
μήν είναι πρέπον μάλιστα 
πολλά βλαβερόν καί ζημιό- 
δες νά έμπη είς χρέος ή Εκ
κλησία, ώντας άνηπόφορον 
τό βάρος τοΰ διαφόρου, διά 
έτοΰτο έκρίναμεν άρμοδιώ- 
τερον νά προσφέρωμεν είς 
είς τήν Συναδελφώτητα δτι 
νά εϊθελεν δόση έξουσίαν 
καϊ θέλειμα τών Προκουρα
τόρων όποΰ είς τό παρόν θέ
λει ψηφιστούν νά πουλίσουν 
μερικά άπό τά ύποστατικά 
τοΰ θείου τούτου Ναοΰ έξω 
άπό δσα εύρίσκονται είς τήν 
Άγρια (33) καί πλησίον αύ
τής έως τζεκίνια διακόσια 
πενήντα ή 250 καί νά ύμπο- 
ροΰν μάλιστα νά πουλήσουν 
άπό τά λιβέλλα καί όπόκτια 
διά νά ύμπορέσουν είς τέ
τοιον τρόπον νά ύποφέρόυν 
τοιαΰτα βαρύτατα έξωδα».

Άπό τό Πρακτικό αύτό βγαίνει Εε· 
κάθαρα δτι ό Στέφανος ΠαΖηγέτης, ό 
Ζωγράφος άπό τήν Κέρκυρα πού άνα
φέραμε πριν, έχει κιόλας ύπογράψει 
ιδιωτικό συμφωνητικό μέ τήν Επιτρο
πή τής Φανερωμένης καϊ έργάΖεται σάν 
Ζωγράφος στήν Ζωγραφική διακόσμη- 
οή της.

7. Στίς 20 Μαρτίου 1765, σ' ένα 
Πρακτικό τής Ενορίας (34) άναφέρε· 
ται ότι:

«Γνορίζοντας τόσον εί περα
σμένη Προκουρατόροι δσον 
καί έμίς τήν μεγάλην άπε- 
θιμίαν καί πόθον δπου έχη 
δλλη έτούτη εί σηναδελφό- 
τις είς τό ναβλέπι εύπρεπι- 
σμένον τούτον τόν θίον Να
όν, καί τελιομένα τά δσα εί
ναι άρχινισμένα καί άναν- 
κέα, έφτιασάν εί περασμέ
νη Προκουρατόρι τούτιν τίν 
άγίαν Πρόθεσήν καί έμίς τίς 
έδόσαμεν τίν ζογραφίαν καί 
χρίσομα, έφτιάσαμαι είς τό
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Έπιάσθη και έκυρύχθη».

Άπό τό Πρακτικό αύτό προκύπτει 

δτι:
α) Τό έργο τής Ζωγραφικής τοΰ Ν,- 

κολάου ΔοΕαρά προχωρεί τόν πρώτο 
χρόνο ικανοποιητικά καϊ κατά τρόπο 
πού ικανοποιεί τά αισθήματα καί τίς 
προσδοκίες τών ενοριτών («βλέπον
τας τήν έπιτιδιότητα καί τήν μεγά- 
λην εύγένειαν τής Ζωγραφιάς όποΰ γί
νεται άπό τόν έμπιρώτατον Σρ. Κρ 
Νικόλαον δοΕαράν, έπαινεμένον άπό 
όλους»).

β) Ή Ένοριακή 'Επιτροπή διαπιστώ
νει τήν άνάγκη νά καλέση καί άλλον 
ένα «άΕιότατον» Ζωγράφο γιά νά συν- 
εργαστή μέ τόν ΔοΕαρά στήν Ζω- 
γράφιση τής έκκλησίας («... καί έπι- 
θυμώντας νά έπιτύχομεν άΕιον καί τό 
άλλο ύποκείμενον όποΰ έχει νά δόση 
τό μαρμορίν, χρύοομα καί άλλα χρό- 
ματα όποΰ χρειάζονται είς στολήν καί 
σκέπασιν τών σκάντΖων καί τής έπί- 
λοιπης φόδρας τοϋ τοίχου μέ όμοίαν 
έπιτιδιότητα κατά τό δισένιο όποΰ έΕ 
άρχής έγινεν, άκούοαμεν πώς είς Κο- 
ρυφούς εύρίσκεται ένας άΕιότατος είς 
ταύτην τήν τέχνην, τόν όποιον καϊ 
αύτός ό Σρ. Κρ. δοΕαράς μάς έπαί- 
νεσε»).

γ) Σάν τέτοιο Ζωγράφο άποφασίΖε. 
νά καλέση ένα «φημιστάν τεχνήτην» 
δπως γράφει τό Πρακτικόν, άπό τήν 
Κέρκυρα (Κορυφούς) ό όποιος εύρί
σκεται έκεΐ (στήν Κέρκυρα) καί εί
ναι «άΕιότατος είς ταύτην τήν τέχνην» 
καί τόν όποιο καί αύτός ό ίδιος ό 
ΔοΕαράς τόν έσύστησε μέ πολλούς έ- 
παίνους.

δ) Ό καινούργιος τούτος Ζωγράφις 
θά άναλάβη, δπως λέει τό Πρακτικό 
τής ένοριακής έπιτροπής, νά έργαστπ 
(Ζωγραφίση καί νά χρυοώση) καί «έ
πί τής έπίλοιπης φόδρας τοΰ τοίχου» 
δηλαδή νά Ζωγραφίση καί νά χρυσώ 
ση τούς πίνακες πού θά κρεμαστούν 
ή θά στερεωθούν στούς δύο τοίχους, 
δηλαδή «είς τό πρώτον καί δεύτερον 
όρδινε τής φόδρας τών τοίχων» όπως 
έλεγε καί τό παλιό Πρακτικό μέ τήν 
συμφωνία τής έκκλησίας μέ τόν Ν 
ΔοΕαρά τής 21 Μαρτίου 1753.

ε) τό όνομα τοΰ Ζωγράφου άπό τήν 
Κέρκυρα δέν τό Εαίρουμε άκόμα. Στή 
συνέχεια τής μελέτης μας θά άποκα- 
λυφθή πώς αύτός εϊναι ένας Στέφα
νος ΠαΖηγέτης, πού τό όνομά του θά 
Εανααναφερθή σέ μεταγενέστερα Πρα
κτικά τοΰ Χειρόγραφου Κώδικα τής 
Φανερωμένης.

3. Σ' ένα άλλο πρακτικό τής ένο- 
ριακής έπιτροπής, μέ ήμερομηνία 30 
'Ιουλίου 1755 (25), δπου γίνετα: 
μνεία τής έκλογής τών «προκουρατό- 
ρων» (έπιτρόπων τής έκκλησίας) φαί
νεται καθαρά τό μεγάλο ένδιαφέρον 
πού έχει ή ένορία γιά τήν συνέχιση 
καί τό τελείωμα τής Ζωγράφισης τοΰ 
ναού. Γράφει, μεταΕύ άλλων, τονίζον
τας τά καθήκοντα καί τίς ύποχρεώσεις 
τών νέων έπιτρόπων ότι αύτοί πρέπει

νά φυλάττουν και επιτη
ρούν άπαραλλάκτως πάντα 
δσα περιγράφονται και δι
ορίζονται είς ταϊς πάρταις 
τής ενορίας μας. Έξαιρέτως 
νά άκολουθήσουν τήν τελεί- 
οσιν τής ζωγραφίας καί τών 
άλλων χρειαζομένων χρομά- 
των, κατά ταϊς πάρταις 21 
Μαρτίου 1753 καί 7 Μαΐου 
τοΰ πρώτου περασμένου, 
καί κατά τήν άκόλουθον 
συμφωνίαν, όποΰ μέ χαρτί 
πριβάτο έκάμαμεν μέ τόν 
σρ. Κρ. δοξαράν, χωρίς νά 
ήμποροϋν είς κανένα τρό
πον νά έξοδιάσουν τά εισο
δήματα τής Έκκλησίας είς 
άλλο τίποτε, έξόν άπό τά 
άναγκαία, καί άπαραίτητα, 
αν πρώτον δέν τελειοθή δ
λη ή ζωγραφία, τό μαρμορίν, 
χρύοομα καί άλλα χρόματα, 
κατά ταϊς είρημέναις πάρ- 
ταιςχ

4. Σ' ένα έπόμενο πρακτικό τής έ- 
νοριακής έπιτροπής μέ ήμερομηνία 28 
Σεπτεμβρίου 1757 (26) έπαναλαμβάνε 
ται έπί λέΕει ή ιδία διατύπωση τοΰ 
πρακτικού τής 30ης ’Ιουλίου 1755 
γιά τό ένδιαφέρον τής ένορίας νά μή 
Εοδεύονται άλλοΰ τά εισοδήματα τής 
έκκλησίας έκτος άπό τήν πληρωμή τής 
Ζωγραφικής τοΰ ναοΰ. Τούτο μαρτυ
ρεί τήν έπιμονή καί τήν άγάπη τών 
Ζακυνθινών γιά τήν λαμπρότερη Ζω
γραφική διακόσμηση τής πρώτης καί 
σπουδαιότερης έκκλησίας τοΰ τόπου 
τους (27).

5. Στίς 27 Σεπτεμβρίου 1758, δη
λαδή πεντέμιση χρόνια μετά τήν συμ 
φωνία μέ τόν ΔοΕαρά καί τέσσερα καί 
πλέον χρόνια μετά τήν έναρΕη τής 
Ζωγραφίσεως τοΰ ναοΰ, συναθροίζεται 
ή ένορία καί άφοΰ γίνεται συνοπτική 
θεώρηση τής προόδου τοϋ Ζωγραφικού 
έργου στήν έκκλησία (28) καί διαπι
στώνεται ή αργοπορία τοϋ ΔοΕαρά 
καί ή άμέλειά του στό νά τελειώση 

μέσα στίς ταχθεΐσες προθεσμίες τίς 
ύποχρεώσεις πού άνέλαβε γιά τή 
Ζωγράφιση τοΰ ναοΰ, άναθεωρεϊται 

ή άρχική συμφωνία τής 21ης Μαρτίου 
1753 καί συμφωνοΰνται νέοι όροι καί 
παίρνονται οί άκόλουθες άποφάσειο 
(29):

«Πρώτον ύπόσχετε ό Σρ. Κα- 
βαλιέρης Δοξαρας νά τελει- 
όση δλαις ταϊς έπίληπες ει
κόνες τόσον τοΰ Γυναικείου 
δσον καί τοΰ σοφίτου κατά τά 
δισένια όποΰ συμφώνως έγι
ναν μέ κολάρα πινέλα, καϊ 
άλλα έξοδα έδικά του είς δι
ορίαν τεσσάρων χρόνων ερ
χομένων ή είς όγληγορότε- 
ρον μά δχι περισσότερον».

'Απ' αύτό προκύπτει άφ' ένός μέν 
άτι ή νέα συμφωνία άναφέρεται μονά
χα στό τέλειωμα τών ύπολοίπων εικό
νων τοΰ γυναικωνίτη καί τής ούρανίας 
(σοφίτου), δέν άναφέρεται δέ καθό 
λου στό πρώτο καί δεύτερο όρδινε 
τών τοίχων όπου ήταν οί Προφήτες 
καί οί Ιεράρχες, (οί όποιοι πρέπει 
νά είχαν ήδη Ζωγραφιστή άπό τδν 
νέο συνεργάτη τοΰ ΔοΕαρά τόν Στέ
φανο ΠαΖηγέτη άπό τήν Κέρκυρα, πού 
δπως είδαμε πιό πάνω είχε κληθή 
άπό τό 1755 καί ήρθε στή Ζάκυνθο 
νά βοηθήση τό έργο τής Ζωγραφίσεως 
τής έκκλησίας) καί έτσι δέν άπασχολοΰ 
σαν τήν Ένοριακή Επιτροπή ώς πρό
βλημα, όφ' έτέρου δέ δτι δόθηκε πα
ράταση τής άρχικής χρονικής διορίας 
γιά τήν τελείωση τής έργασίας σέ άλ
λα τέσσερα χρόνια τό άργότερο.

«Δεύτερον εύχαρισταται ό Σρ 
Δοξαρας νά τοΰ μετρίσουν οί 
.Επίτροποι τοΰ θείου τούτου 
Ναοΰ διά δλην τήν ζωγραφι
άν όποΰ έκαμε καί λαβένει 
χρέος ώς άνωθεν κάμη τζε- 
κίνια χρυσά έπτακόσια, καί 
δχι έπτακόσια είκοσι τέσσε
ρα ώς είτον ή πρώτη σύ- 
βασις, καί έτοΰτο διά νά δεί- 
ξη ό Σρ. Δοξαρας τήν κα
λήν του διάθεσιν τά έχάρη- 
σεν τής Έκκλησίας είς βοη- 
θίαντης πάντα όποΰ ή Έκ
κλησία έχει είς τό παρόν 
πολλά έξοδα διά άνακαίνη- 
σες καί ρεπάουρα όποΰ γί
νονται είς τούτον τόν θειον 
Ναόν καί κράζετε πλερομέ- 
νος καί εύχαριστημένος μέ 
τά αύτά τζεκίνια έπτακόσια». 

στάτο δπου έδρίσκεται τό γι- 
νετίκι(35) άρχήσαμαι τό 
χρίσομα τοΰ σοφίτου, καί έ- 
χομαι σκοπόν άν ή Θεοτόκος 
βοηθίση ναφτιάσομαι καινού
ριο τό κουβουκλίον τίς αγίας 
τραπεζίς έπειδί καί παντελός 
είναι χαλασμένο καί σάπιο, 
σας προβάνο λιπόν τίν πα
ρούσα παρται γηρέβοντας 
τήν άπροβατζιόν είσόσσα έ
ξοδα έος τόρα έγινάν καί θέ
λουν γένη δλα τά άνοθεν».

Τό Πρακτικό αύτό άποδείχνει πώς 
τόν Μάρτη τοΰ 1765 πρέπει νά είχε 
τελειώσει ή Ζωγράφιση τής Φανερω
μένης καί έμεναν μονάχα μερικές 
συμπληρωματικές μικρές έργασίες ά
κόμα, δπως λ.χ. τό χρύσωμα τής ού
ρανίας (σοφίτου) ϊσως καί μερικά τε- 
λειώματα τοΰ γυναικωνίτη.

Γιά τήν Ζωγραφική τοΰ πρώτου καί 
τοΰ δεύτερου «όρδινε» τών τοίχων, 
(δπου ήσαν κρεμασμένοι οί 18 Προφή 
τες καί οί 8 Ιεράρχες) κατά τήν άνα 
θεώρηση τής άρχικής συμφωνίας μέ 
τόν ΔοΕαρά τής 21 'Απριλίου 1753, δέν 
γίνεται καμμιά συΖήτηση. Αντίθετα 
βλέπουμε ότι στήν δεύτερη συμφωνία 
μέ τόν ΔοΕαρά τής 27 Σεπτεμβρίου 
1758, δέν άναφέρεται ή Ζωγράφιση 
τών τοίχων μέσα στις ύποχρεώσεις 
πού άναλαμβάνει ό Ζωγράφος αύτός 
γιά τήν τελείωση τής Ζωγραφικής τής 
έκκλησίας.

Ταυτόχρονα Εαίρουμε πώς άπό τό 
1755 έχει προσληφθή μέ ιδιωτική 
συμφωνία μέ τήν έκκλησία ό Στέφα 
νος ΠαΖηγέτης άπό τήν Κέρκυρα, φί
λος τοΰ ΔοΕαρά καί συνεργάτης του 
γιά νά τόν βοηθήση στίς όργοπορημέ 
νες χρονικά ύποχρεώσεις του πρός 
τήν έκκλησία. Τό Πρακτικό τής 7ης 
Μαΐου 1755 δπου άποφασίΖεται ή 
πρόσληψή του στή Ζωγράφιση τοΰ να
οΰ άναφέρεται συγκεκριμένα καί στήν 
έργασία πού θά έκανε αύτός: «έχει 
νά δόση τό μαρμορίν, χρύσωμα καί 
άλλα χρόμοτα όποΰ χρειάΖονται είς 
στολήν καί σκέπασιν τών σκάντΖων 
καί τής έπίλοιπης φόδρας τοΰ τοίχου». 
'Υποθέτουμε, λοιπόν, βάσιμα ότι άφοΰ 
μέ κριτήρια αισθητικά είναι άπόλυτα 
βέβαιο πώς οί «Προφήτες» δέν μπο
ρούν σέ καμμιά περίπτωση νά εϊναι 
έργο τοϋ Νικολάου ΔοΕαρά καί άφοϋ 
κανένας άλλος Ζωγράφος καί μάλι 
στα Ζωγράφος άΕίας (γνωστός ώς 
σπουδαίος Ζωγράφος καί κατά τήν 
θερμή σύσταση τοΰ ίδιου τοΰ ΔοΕα 
ρά), έκτος άπό τόν Στέφανο ΠαΖη 
γέτη δέν έργάστηκε τότε στήν Ζω

γράφιση τής Φανερωμένης, πώς ό ά
γνωστος Ζωγράφος τών 7 μεγάλων πι
νάκων τών «Προφητών» τής Φανερω
μένης (άπό τούς άρχικούς 18) πού 
σήμερα κοσμούν τό ΜεταβυΖαντινό Μου 
σεϊο Ζακύνθου είναι ό Κερκυραϊος 
Στέφανος ΠαΖηγέτης. Οί άποδείΕεις 
πληρωμής στόν Ν. ΔοΕαρά άπό τήν 
έκκλησία γιά τόν καθένα Προφήτη 
χωριστά πο- ςρήκε όΠ. Μαρίνος (36) 
στό Διαχειριστικό Βιβλίο τής Φανε
ρωμένης καί πού έκαμαν πολλούς με
λετητές νά πιστέψουν πώς οί Προφή
τες ήταν έργο τοϋ Ν. ΔοΕαρά, χω
ρίς νά πολυσκεφτοΰν τήν αισθητικά 
ολοφάνερη άνομοιογένεια τοΰ έργου 
τοΰ τελευταίου μέ τό έργο τοΰ άγνώ 
ατού Ζωγράφου τών Προφητών, δι
καιολογούνται ίσως σάν πληρωμές 
πρός τόν «έργολάβο» τής Ζωγραφι
κής δουλειάς (πού ήταν ό Δο- 
Εαράς μέ συμβολαιογραφική πράΕη) έ
ναντι τοΰ ιδιωτικού συμφωνητικού πού 
είχε ύπογράψει ό Στέφανος ΠαΖηγέ 
της πρός τόν όποιον ό ΔοΕαράς θά εί
χε τή σχέση έργολάβου πρός ύπερ 
γολάβο ειδικά στήν περίπτωση τής 
Ζωγραφίσεως τών 18 Προφητών (ί
σως καί τών 8 Ιεραρχών, άπό τούς 
όποιους δυστυχώς δέν σώθηκε κανέ
νας γιά νά μπορούμε νά μιλάμε ύπεύ 
θυνα γι' αύτούς σήμερα).

Ή εικασία έπίσης τοΰ Σπύρου Δε- 
ΒιάΖη (37), πώς άνεΕάρτητα άπό τόν 
θάνατο τοΰ 'Ιερωνύμου Πλακωτού ή 
Πιττόρου, 26 χρόνια πρίν άρχίαη ή 
Ζωγράφιση τής Φανερωμένης, θά 
μπορούσαν οί «Προφήται» νά είχαν 
Ζωγραφιστή άπ' αύτόν πολλά χρόνια 
πρίν καί νά βρισκόντουσταν στήν Φα
νερωμένη πολύ πρίν άποφασιστή τό 
1753 ή Ζωγράφισή της, δέν μπορεί 
μέ κανένα τρόπο νά σταθή μπροστά 
στό γεγονός ότι ,έχουμε συγκεκριμέ
νη παραγγελία... άλλων Προφητών 
καί έχουμε μάλιστα καί τίς άποδείΕεις 
πληρωμής έπ' όνόματι Νικολάου Δο
Εαρά γιά τόν καθένα άπό τούς πίνα
κες τών Προφητών χωριστά.

Στό ίδιο Διαχειριστικό Βιβλίο τής 
Φανερωμένης, ό Π. Μαρίνος βρίσκει 
καί άντιγράφει (38) καί τήν άκόλουθη 
έγγραφή πού μάς διαβεβαιώνει πιά ά
πόλυτα γιά τήν Ζωγραφική συμμετοχή 
τοΰ Στέφανου ΠαΖηγέτη στήν εικο

ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Σύντομη αισθητική θεώρηση τής ζωγραφικής τών «Προφητών»
α) ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ: Τό σχέδιο είναι τωπα τών προσώπων καί οί καθαρές 

σκληρό άλλά πλαστικό. Τά μεγάλα μέ- έπιφάνειές τους έχουν άμεση τήν Ρα

νογράφηση τής Φανερωμένης;

«1759 Σεπτεμβρίου πρώτη: 
σέ κολάρα πού έτρέξανε γιά 
τήν φατούρα όπου ό άνω
θεν Στέφανος Μπαζιγέττι 
ζωγραφίζει κόλα, λι
νό λάδι, πιάνκα, άτζοϋρο, λά
κα φίνα, τζινάπριο, βέρντε, 
βέρντε τέρνο καϊ έτερα άλ
λα όποΰ μας έφεραν άπό 
τούς Κορφούς...»

Η έγραφή τούτη άποδεικνύει μιά 
φορά άκόμα τόν ΠαΖηγέτη σάν Ζω

γράφο καί όχι -χρυσωτή», (όπως τόν 
θέλησε ό Π. Μαρίνος, ένθ. άνωτ.). 
Μας μιλάει άκόμα πιό συγκεκριμένα 
καί γιά τά χρώματα πού χρησιμοποίησε 
ό ΠαΖηγέτης στούς Πίνακες τών 
Προφητών. Μιά λεπτομερειακή έρευνα 

πού έκανα μέ τήν βοήθεια δύο καλών 
φίλων Ζωγράφων έταύτισε άπόλυτα 
τά χρώματα πού περιέχονται στήν 
πιό πάνω έγραφή, σάν παραγγελία 
πού ήρθε άπό τήν Κέρκυρα, μέ έκεϊ- 
να πού χρησιμοποίησε ό ΠαΖηγέτης 
στούς πίνακες τών Προφητών.

Έτσι φαίνεται πώς ό ΠαΖηγέτης 

ήρθε στή Ζάκυνθο στίς άρχές τοΰ 
1756 καί έφυγε στό τέλος τοΰ 1759. 
Πάντως άλλο έργο του στή Ζάκυνθο 
έκτός άπό τούς «Προφήτες» δέν 
φαίνεται νά έγινε. "Ισως νά Ζωγράφι 
σε καί τούς χαμένους πιά γιά πάντα 
8 Ιεράρχες τής Φανερωμένης, όλλ' 
αύτό είναι καί μείνη άγνωστο.

Ό Χειρόγραφος Κώδικας τής Φα
νερωμένης (φθάνοντας χρονογραφι- 
κά μέχρι τό 1818) δέν άναφέρει μετά 
τό 1765 τίποτε σημαντικό (39) σέ κα
νένα του Πρακτικό γιά τήν Ζωγρα
φική τής 'Εκκλησίας, πράγμα πού ση
μαίνει πώς αύτή έχει πιά όλοκληρω- 
θή σάν σύνολο καί δέν άπαοχολεϊ πιά 
τήν Ένορία.

Ποιός όμως είναι αύτός ό άγνω
στος στήν ιστορία τής Νεοελληνικής 
καί είδικώτερα τής Επτανησιακής 
Ζωγραφικής Στέφανος ΠαΖηγέτης ά
πό τήν Κέρκυρα; Πότε γεννήθηκε, 
ποΰ σπούδασε; Τί έργο δλλο άφησε 
πίσω του; Αύτά εϊναι έρωτήματα πού 
θέλουν έρευνα, ύπεύθυνη καί έπίμονη 
έρευνα μέσα στό χάος άπό τό όποιο 
Εεκίνησε τό όνομα καί στήθηκε Εσφνι- 
κά μπροστά μας σήμερα. 

38 ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» ΌΡΙΖΟΝΤΕΣ 39



φαηλική έπίδραση. Ή κίνηση τοΰ σώ
ματος καϊ τών χεριών μέσα στό Ζω
γραφικό χώρο είναι μιά κίνηση σχε- 
διαστικά σωστή, καμωμένη άπό τό χέ
ρι ένός έμπειρου Ζωγράφου, ένός 
μαιτρ. Ό κάμπος (φόντο) τοΰ πίνακα 
μονόχρωμος — συνήθως ένα γλυκό 
γαλάΖιο χρώμα — προβάλλει τόν 
Προφήτη όπως άκριβώς προβάλλεται 
μιά κίνηση έλευθερίας μέσα άπό ένα 
στατικό έπίπεδο φωτός. Μέσα στή 
σύνθεση είναι χαρακτηριστική καί ή 
προβολή διακοσμητικών στοιχείων πού 

τή δένουν πιό σωστά μέ τά άλλα 
στοιχεία τοΰ πίνακα. Πολλές φορές 
ένας τοίχος ποΰ μπαίνει άνάμεσα στό 
μονόχρωμο κάμπο καί στόν Προφήτη 
είναι μιά χαριτωμένη τεχνική άφορ 
μή γιά νά προβληθή μέ μεγαλύτερη 
προοπτική έλευθερία τό θέμα πού 
είκονίΖεται. Ή λύρα στά χέρια τοϋ 
Προφητάνακτος Δαυίδ ή τό ώραιότατο 
νεανικό πρόσωπο τοΰ Προφήτη Δα
νιήλ ή τό πρόσωπο τοΰ άλλου αύστη 
ροΰ Προφήτη με τή χαρακτηριστική έ 
βραϊκή κατανομή καί τή γενεάδα. όλα 
τούτα είναι δείγματα τής ικανότητας 
τοϋ Ζωγράφου μας στό σχέδιο.

β) ΤΟ ΧΡΩΜΑ: Τό χρώμα, κύ
ρια χάρη τής συνθέσεως, εΐναι κάτι τό

1. Δές Π. Μαρίνου «Ή έκκλησία 
τής Φανερωμένης στή Ζάκυνθο», περι- 
οδ. «‘Επτανησιακά φύλλα», άριθ. φύλ. 
2—3, 4,5, Άθήναι 1946.

2. Δές Π. Μαρίνου, έθν. άνωτ. φύλλ. 
2—3, σελ. 24—25.

3. Δές A.Procopiou. „La pienture 
religieuse dans ler Iles loniennes pen 
d-ant le XVIII me Siecle"aeX. 127. ’Επί
σης Λ. Ζώη <'O Ναός τής Φανερωμέ
νης Ζακύνθου» στό «Παγκεφαλληνια- 
κόν Ημερολόγιο?», έτος Γ', 1939, σελ. 
151—159.

4. Ό Ν. Κατραμής στό έργο του 
«'Ιστορικοί διασαφίσεις έπί τής πα- 
τρίδος Ευγενίου τοϋ Βουλγάρεως, Ζα- 
κυνθίου», Ζάκυνθος 1854, σελ. 38—39 
διηγείται τό γεγονός τούτο ώς εξής: 
«Περί τάς άρχάς τής χρονιάς τών Δέ 
Τόκκων, εύρέθη έπί μιάς βρουλιάς πα
ρά τόν Αΐγιαλόν μικρά τις είκών τής 
Θεοτόκου, έπί ξηρομάστιχον έζωγραφι- 
σμένη, ήτις έκ τής εύρέσεως καί φανε- 
ριόσεως έλαβεν ακολούθως τό όνομα 
Φανερωμένη. Ταύτην, Ζακύνθιοι τινές 
καί όλίγοι τών έκεϊ πέριξ κατοικούν- 
των Αλλοδαπών, μεγάλως σεβασθέντες, 
ΐδίοις άναλώμασι Ναόν πρός δόξαν τής 
θεομήτορος άνέγειρον».

5. Δές Λ. Ζώη, ένθ. άνωτερ., σελ. 

έκπληκτικό. Άπό τήν όλοκόκκινη χλα 
μύδα τοΰ Δανιήλ, μέχρι τήν χρυσή 
κοντούρα στό στέμμα ένός άλλου 
Προφήτη ή άπό τίς μώβ χρωματικές 
παραλλαγές άπάνω στούς χιτώνες δυό 
άλλων Προφητών μέχρι τό πράσινο 
δέντρο πού χρειάστηκε νά γέμιση μιά 
γωνιά ένός άλλου πίνακα - Προφή

τη, στεγνό καϊ καταπράσινο, σά λυ
τρωτική άνάσα μέσα στήν αύστηρότη- 
τα τοΰ θέματος, δλα τούτα μαΖί καϊ 
τό καθένα χωριστά άποτελοΰν μιά 
χρωματική συμφωνία στό έργο τοΰ 
Ζωγράφου. Τό χρώμα του, στέρεο καί 
πολλές φορές έπίπεδο, βοηθά άφάν- 
ταστα στή δημιουργία τοΰ Ζωγραφι
κού όγκου μέσα στό γενικώτερο πλά
σιμο τής συνθέσεως. Υπάρχει μιά 
εύγένεια σ’ όλη αύτή τή χρωματική 
ποιότητα τοΰ πίνακα πού γοητεύει. Υ
ποθέτεις τήν έπίδραση τής Κέντρο - 
ιταλικής Αναγεννήσεως. Ό Ζωγρά
φος Ζεί καϊ άναπνέει τήν άτμόσφαι 
ρά της. ΖωγραφίΖει μέ τούς δικούς 
της χρωματικούς τόνους καί τήν δι
κή της χρωματική εύαισθησία. Όμως 
είναι κάτι άλλο, κάτι καινούργιο πού 
δέν είναι ούτε τό ίδιο οϋτε παράλλη
λο μέ έκεϊνο πού βιώνει τήν ίδια 
στιγμή (είμαστε στά μέσα τοΰ 18ου

151 κ. έ. ’Επίσης Ντ. Κονόμου «’Εκ
κλησίες καί, Μοναστήρια στή Ζάκυνθο», 
1967, σελ. 176.

6. Δές A. Procopiou, ένθ. άνωτ. 
σελ. 127. Έπίσης Ντ. Κονόμου, ένθ. 
άνωτ. σελ. 176.

7. Δές Ντ. Κονόμου, ένθ. άνωτ. 
σελ. 176. ’Επίσης Λ. Ζώη «Καλλιτεχνι
κός Ναός έν Ζακύνθιρ», περιοδ. «Πι
νακοθήκη», ΣΤ' (1906), σελ. 118— 
120.

8. Λεπτομερέστατη περιγραφή τοϋ ι
δρυτικού τούτου Διατάγματος καί. τής 
ιστορίας του βρίσκεται στή μελέτη τοΰ 
Ίω. Στ. Παπαδάτου «Λογικόν Διάταγμα 
τοϋ 1633 έν τφ 'Ιερφ Ναφ Τ. Θ. Φα
νερωμένης», σέ σειρά άρθρων στήν έ
φημερίδα τής Ζακύνθου «Ό Ταχυ
δρόμος», φύλλα 17)7)69, 29)7)69, 2) 
8)69, 2)9)69, 25)9)69, καί 2)10)69.

9. Δές Λ. Ζώη, ένθ. άνωτ καί Π. 
Μαρίνου, ένθ. άνωτ.

10. Στό κείμενο τοϋ Λογικού Δια
τάγματος άναφέρεται ρητά «νϋν δέ ό 
Βλάσιος Βονδάνης, επίτροπος τοΰ Να
ού τούτου, ικετεύει έξ όνόματος τών έ- 
νοριτών τού ίδιου (ναού), δπως ό εΐ- 
ρημένος Ναός παραχωρητή αύτοΐς είς 
τό διηνεκές, μεθ’ απάντων τών υπαρ
χόντων, περιουσίας, Απολαβών, Αφιε- 

αίώνα) ή Ιταλική Ζωγραφική έμπει- 
ρία. ΝομίΖω πώς άν χρειαΖόταν νά 
σκεφτοΰμε ποιοι άπό τούς μεγάλους 
Ζωγράφους έπηρέασαν τό πνεΰμα καϊ 
τήν εύαισθησία του, θάπρεπε ίσως 
νά θυμηθούμε δυό όλότελα διαφορετι
κούς άνάμεοά τους Ζωγράφους, τόν 
Ραφαήλο καί τόν Μιχαήλ Άγγελο. 
Άπό τόν έναν ίσως δανείΖεται τήν 
γαλήνη τής μορφής καί τήν άπαλω- 
σύνη τοΰ χρώματος, άπό τόν δεύτε
ρο τήν γλυπτικήν άντίληψη καϊ τήν 
συνθετική στεγνότητα. Γι’ αύτό καϊ 
οϊ «Προφήτες» θυμίΖουν περισσότερο 
τοιχογραφία παρά φορητό πίνακα.

Όμως καί αύτή ή παραλλήλιση πού 
κάνουμε μέ τούς δυό μεγάλους τής 
Αναγεννήσεως δέν μάς βοηθάει γιά 
νά ξεκαθαρίσουμε τήν μορφή τοϋ Ζω
γραφικού έργου τοΰ ΠαΖηγέτη. Καί 
μένει πάντα, μαΖί μέ τό πρόβλημα τής 
έρμηνείας καί τής πρωτόφαντης πα
ρουσίας τής δουλειάς του στή Ζά
κυνθο, τό μεγάλο θέμα τής ξεχωρι
στής, θάλεγα τής «μοναδικής», στόν 
χώρο τής Έπτανήσου Ζωγραφικής του 
προσωπικότητος.

ρωμάτων καί ωφελημάτων αυτού, τά 
όποια δικαιούται καί τοΰ Ανήκουν, ϊνα 
ίδρυθή τό Άδελφάτον αύτών, μετά τών 
υποχρεώσεων δπως επισκευάζουν καί κα
λαίσθητος διατηρούν τούτον ίδίαις αύ
τών δαπάναις...» (μετάφραση άπό τό Ι
ταλικό κείμενο άπό τόν Ίω. Στ. Παπα- 
δάτο στήν μελέτη του, ένθ. άνωτ.

11. Ή περιγραφή πού σωζότανε μέ
χρι τό 1953 στό έξωτερικό υπέρθυρο 
τής μεγάλης εισόδου τού ναού, μέ χρο 
νολογία 1633, ήταν λανθασμένη καί το
ποθετήθηκε μεταγενέστερα.

12. 'Ολόκληρο τό κείμενο τής συμ
φωνίας δημοσιεύθηκε άπό τόν Π. Μα
ρίνο ένθ. άνωτ. τεϋχ. 2—3, σελ. 24— 
25, καί τόν Ντ. Κσνόμο στό έργο του 
«Ναοί καί Μονές στή Ζάκυνθο», 1964, 
σελ. 11—12.

13. Τό συμφωνητικό μιλάει γιά συγ
κεκριμένο σχέδιο «...νά τήν κτίσουν ά
πό θεμελιού, άσβεστόκτιστη, κατά τό 
μοδέλλο οπού τούς έδείξανε...» (Δές 
Π. Μαρίνου, ένθ. άνωτ., σελ. 24—25).

14- 'Ολόκληρο τό κείμενο τής συμ
φωνίας, σήμερα στό 'Ιστορικόν ’Αρχείο 
Ζακύνθου, δημοσιεύθηκε άπό τόν Ντ. 
Κσνόμο (Λές, «Ναοί καί Μονές στή Ζά
κυνθο», σελ. 12—13).

15. Δές Λ. Ζώη «Ή ξυλογραφία έν 

Ζακύνθιρ, περιοδ. «Πινακοθήκη», έτος 
I’ (1910—11), σελ. 113 καί Ζαχ. Πα- 
παντωνίσυ «Πρακτικά τού έν Κέρκυρα 
Α’. Πανιωνίου Συνεδρίου» (2θ—22 Mat- 
Ου 1914). Έπίσης A. Procopiou ένθ. 
άνωτ., σελ. 128 καί Λ. Ζώη «Καλλιτε
χνικός Ναός έν Ζακύνθιρ», περιοδ. «Πι 
νακοθήκη», ΣΤ' (1906), σελ. 118.

16. Δές Π. Μαρίνου, ένθ. άνωτ. 
τεύχ. 2—3, σελ. 25.

17. Δές Π. Μαρίνου, ένθ. άνωτ.
18. Δηλαδή τόν γυναικωνίτη.
19. Δές Χειρόγραφον Κώδικα Φανε

ρωμένης, φύλλον...
20. Δές Χειρόγραφον Κώδικα Φανε

ρωμένης, φύλλον...
21. Δές Π. Μαρίνου, ένθ. άνωτ.
22. Δές Π. Μαρίνου, ένθ. άνωτ.
23. Δές Π. Μαρίνου, ένθ. άνωτ.
24. Δές Χειρόγραφον Κώδικα Φανε

ρωμένης, φύλλον 59.
25. Δές Χειρόγραφον Κώδικα Φανε

ρωμένης, φύλλα 59 καί 60.
26. Δές Χειρόγραφον Κώδικα Φανε

ρωμένης φύλλον 62
27. Τό ένδιαφέρον τής ένορίας γιά 

τήν έκκλησία της δέν περιορίζεται μο
νάχα στήν ζωγραφική τοϋ έσωτερικοΰ 
της. Έτσι βλέποιμε πώς σέ ένα άλλο 
πρακτικό τής ένοριακής επιτροπής (δές 
Χειρόγραφον Κώδικα Φανερωμένης, 
φύλλ. 62 καί 63), μέ ήμερομηνία 2 
Νοεμβρίου 1757, άποφασίζεται ή επι
σκευή τού καμπαναριού τής εκκλησίας. 
Έπίσης σέ μεταγενέστερο Πρακτικό, 
μέ ήμερομηνία 29 Μαρτίου 1758 (Δές 
Χειρόγραφον Κώδικα, φύλλ. 63), άπο- 
φασίζονται: α) 'Η πλακόστρωση τού 
δαπέδου τής έκκλησίας μέ μαλτεζόπλα- 
κες («άπό πλάκες τής Μάλτας») καί 
β) ή άπαγόρευση τής ταφής τών νε
κρών μέσα στήν έκκλησία («διορίζομεν 
Απρεπέστατο νά θάπτοντε μέσα είς 
τόν Ναόν ή Αποθαμένη»), άλλά τοΰτο 
νά γίνεται στό μέλλον σέ ειδικό μέρος 
τού προαυλίου τής έκκλησίας.

28. «Διέβησαν οί πέντε χρόνοι οπού 
κατά τήν πάρτε 21 Μαρτίου 1753 καί 
Ακόλουθον συμφωνίαν έδιωρίσθησαν 
τοϋ Σρ. Καβαλιέρη Νικολάου Δοζαρά 
διά τήν τελείωσιν δλης τής ζωγραφιάς 
τοϋ θείου τούτου Ναού χώρης αύτή νά 
λάθη τό συμφωνησμένον καί πρεπού
μενο? τέλος. Τοιαύτη παράλοιψης έστά 
θει άρχή κρίσεως καί διαφωνίας ώς 
φαίνετε άπό τήν ήντερματζιόν τοΰ ά
νωθεν Σρ. Δοξαρα, καί Ακόλουθον έδι- 
κήν μας άπόκρισιν. Στοχαζόμενοι ομιος 
πώς είναι έργον άξιον καί επαινετόν νά 
τελειοθή ή ζωγραφία δλη άπό τό ήδιον 
χέρη, καί συντρέχοντας άπό τό άλλο 
μέρος καί ό άνωηρημένος Σρ. Καβα 

λιέρης νά όφελήοη κατά τό δυνάμεόν 
του τόν παρώντα θειον Ναόν εΐλθαμεν 
είς τήν σννήβασιν όπού φαίνετε γε- 
γραμένη είς τά κάτωθεν Κεφάλαια» 
(Δές Χειρόγραφον Κώδικα Φανερωμέ
νης, φύλλ. 64).

29. Δές Κώδικα Φανερωμένης, φύλλ. 
64 καί 65.

30. Αύτό τελικά δέν φαίνεται νά έ
γινε μιά καί ξαίρουμε πώς τούλάχιστον 
ή μία άπό τίς δύο Δεσποτικές Εικόνες 
τής Φανερωμένης, πού δυστυχώς κάη
καν στήν πυρκαγιά τοϋ 1953, ή εικόνα 
τοΰ Χριστοϋ Μεγάλου ’Αρχιερέως, ή
ταν ενυπόγραφο έργο τοΰ άγιογράφου 
Νικολάου Καλέργη μέ χρονολογία 
1744 (Δές Δ. Σισιλιάνου: «Έλληνες 
'Αγιογράφοι μετά τήν Άλωσιν» 1935, 
Άθήναι, σελ. 101). Τούτο βεβαιώνεται 
καί Από τόν Χειρόγραφο Κώδικα τής 
Φανερωμένης στό φύλλο 36 τοΰ όποιου 
άναφέρεται ή παραγγελία καί ή εκτέ
λεση τής Δεσποτικής τούτης εικόνας 
τοΰ Χριστοΰ άπό τόν Νικόλαο Κέκο ή 
Καλέργη («...πώς έστοντας καί νά ή
ταν πολλά παλαιή καί εις τόπους χα
λασμένη ή άγια καί δεσποτικη εικόνα 
τοϋ Αφεντός Χριστού καί Αναγκαζόμε
νοι άπό πολλούς Αδελφούς νά φτιάσω- 
μεν άλλην, τό λοιπόν έκάμαμε τήν πα
ρούσαν μίαν Αγίαν εικόνα Από χειρός 
τοΰ κυρίου Νικολάου Κέκου, οπού είς 
τό παρόν ήβλέπετε βαλμένη είς τον 
τόπον τής παλαιός καί έξοδεύσαμεν 
εις αύτήν τζεκίνια έφτά καί ριάλια 
57...» (Δές καί Ντ. Κονόμου: «Ναοί 
και Μονές», σελ. 14).

31. Δές Χειρόγραφον Κώδικα Φάνε, 
ρωμένης, φύλλ. 68.

32. Δηλαδή τό Πάσχα τοΰ 1760.
33. 'Η Άγρια είναι Αγροτική περιο

χή τής κοινότητος Μαχαιράδου τής Ζα 
κύνθου.

34. Δές Χειρόγραφον Κώδικα Φανε
ρωμένης, φύλλ. 74.

35. “Αλλη λέξη τής Ζακυνθινής δια
λέκτου, πού σημαίνει: γυνανκωνίτης.

36. Δές Π. Μαρίνου «Ιερώνυμος 
Πλακωτός καί Ν. Δοξαρας», περιοδ. 
«Ελληνικά», Άθήναι, τόμ. 11ος, σελ. 
293—298.

Οί Αποδείξεις αύτές, πού βρήκε δ 
Π. Μαρίνος στό Διαχειριστικό Βιβλίο 
τής Φανερωμένης, πού δυστυχώς εΐναι 
σήμερα χαμένο καί δημοσίευσε στό άρ
θρο του στά «Ελληνικά», ένθ. άνωτ., 
είναι οί Ακόλουθες:

«17.56 ’Απριλίου πρώτη: έ- 
δώοαμε τοΰ Σρ. Νικολάου 
Δοξαρα διά τίς εικόνες όπου 
μας έχει ώς τώρα φτιοσμέ- 

νες, ήγουν τόν προφήτην ’Ι
εζεκιήλ, τοϋ προφήτη ’Α- 
μών, τοΰ 'Αγίου Γρηγορίου 
τοΰ θεολόγου και τοΰ 'Ιε
ράρχου Έπιφανίου, τζεκίνια 
είκοσι τέσσερα κατά τήν σύμ
βαση όποΰ έκάμανε οί προ- 
τσεσόροι μας...»
«1757 Μαγιοΰ πρώτη τοΰ Σρ. 
Δοξαρα διά τήν εικόνα τοΰ 
Προφήτου ’Ηλία τζεκίνια έ
ξη... τοΰ Σρ. Δοξαρα διά τήν 
εικόνα τοΰ Προφήτου ’Ιω
νά τζεκίνια έξη...»
«1757 ’Ιουλίου στάς 29 τοΰ 
Σρ. Δοξαρα διά τήν εικόνα 
τοΰ προφήτου Δανιήλ τζε
κίνια έξη...»
«1757 Αύγούστου 13 τοΰ Σρ. 
Δοξαρα διά τήν εικόνα τοΰ 
Προφήτου ’Οσηέ...»
«1757 Σεπτεμβρίου στάς 25: 
τοΰ Σρ. Δοξαρα διά τήν ει
κόνα τοΰ προφήτου Μαλα
χία...»
«1757 Όχτωβρίου 11 και 25: 
έδώσαμε τοΰ Σρ. Νικολάου 
Καβαλλιέρ Δοξαρα διά δύο 
εικόνες ή μία τοΰ Προφήτου 
Ζαχαρίου και ή έτερη τοΰ 
Προφήτου Μιχαίου τζεκίνια 
χρυσά δώδεκα...»
«1758 Φεβρουαρίου 3: τοΰ 
Σρ. Δοξαρα διά τήν εικόνα 
τοΰ Προφήτου ’Οβδιοΰ τζε
κίνια έξη...»

37. Δές Σπ. Δε - Βιάζη: «Ή ζω
γραφική έν Έλλάδι», Ζάκυνθος, 1968, 
σελ. 44.

38· Δές Π. Μαρίιωυ, έ'νθ. άνωτ. σελ. 
296—298.

39. Σ’ ένα μεταγενέστερο Πρακτι
κό τής Ένοριακής Επιτροπής (δές Χει 
ρόγραφον Κώδικα, φύλλ. 77, ημερομη
νία 8 ’Οκτωβρίου 1766), συζητούν καί 
«ίμπαλοτάροννε» οί «συνάδελφοί ενορί
τες» τήν «πάρτε τής ζωγραφιάς τόν 
τήχον δς καθώς φένετε ή άρχή τής ζο- 
γραφίας οπού έγινε...», θά πρόκειται 
μάλλον γιά ζωγραφικά διαζώματα καί 
διακοσ,ιητικά στοιχεία τοΰ ναοΰ|, μιά 
καί ξαίρουμε πώς οί ζωγραφικοί πίνα
κες τών τοίχων (ή σειρά τών «Προφη
τών» καί ή σειρά τών «'Ιεραρχών») εί
χε κιόλας τελειώσει λίγα χρόνια πρίν. 
Τούτο επιβεβαιώνεται καί άπό τό δτι 
δέν άναφέρεται έπωνύμως ούτε ζωγρά
φος ούτε Απασχολεί τό κείμενο τοΰ 
Πρακτικού αύτοΰ καμμιά λεπτομέρεια 
περιγραφική τού έργου πού θά γίνη 
στούς τοίχους καί γιά ποιούς τοίχους 
τής έκκλησίας πρόκειται.
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ΕΛΛΗΝΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΩΤΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
(ΜΙΚΡΗ Α Υ ΤΟ Ε Ξ ΟΜ ΟΛΟΓΗΣ Η)

Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ καθηγητής κ. ΔΗΜ. ΤΣΑΚΩΝΑΣκαί Υ
φυπουργός Προεδρίας τής Κυβερνήσεως, μας έκανε τήν εξαιρετική τι
μή νά προλογίσει, στίς 29 Σεπτεμβρίου, στό Ώδεϊον Ήρώδου τοΰ ’Ατ

τικού τόν εορτασμό τών σαράντα χρόνων τοΰ «θυμελικοΰ θιάσου». (1) —>
Σέ σύντομη, μά τόσο περιεκτική ομιλία του, μέ κατέταξε στήν ομάδα τών 
Ελληνοκεντρικών, πού μέ πρωτοπόρο τό θαυμαστό σατυριστή τής Νεοελληνι
κής πνευματικής κατάντιας Περικλή Γιαννόπουλο, τόν ’Ίωνα Δραγούμη και 
άργότερα, τόν ’Άγγελο Σικελιανό καί μερικούς άλλους ύπεράξιους προ
σπάθησαν νά ξυπνήσουν άπ’ τό φοβερό πνευματικό λήθαργο, άποκύημα τοΰ 
όλεθριομακάριου μαϊμουδισμοΰ κάθε τι ξενικοΰ, τούς Νεοέλληνες.
Αύτός ό μαϊμουδισμός κατάτρωγε καί κατατρώει τά έλληνικά πνευματικά ζώ
πυρα έως τόν έκμηδενισμό τους.
Τό Μάη τοΰ 1919, τόν καιρό πού ή Ελλάδα είχε γίνει ή χώρα «τών πέντε 
θαλασσών καί τών δύο ήπείρων», τρέμοντας άπ’ τό φόβο τής ξαφνικής καθί
ζησης τής πατρίδας μου στό ζόφο μεγάλων καταστροφών, κυκλοφόρησα δεκα
πενθήμερο περιοδικό, μέ τόν τίτλο «Δελτίο» καί πένθος στό εξώφυλλο, κραυ
γάζοντας τά δσα άπειλοΰσαν τή χώρα μας δεινά, μέ καθόλου περίτεχνο καί 
λογοτεχνικό ύφος άλλ’ άγρια καί μαστιγωτικά δτι, άν οί "Ελληνες δέ συ- 
νέλθουν γιά νά βρουν τό «γνήσιον έαυτό» τους, πού θά δικαιολογούσε τήν 
ξαφνικήν, άν καί ήρωϊκή, ύπερόγκωση τοΰ Κράτους μας, κινδυνεύουν νά χα
θούν ξανά στό βόρβορο κάποιας νέας σκλαβιάς. Ή φοβερή προφητεία αλή
θεψε μέ τή Μικρασιατική καταστροφή. Σάν έγραφα τά τέσσερα τεύχη, τά 
μόνα πού έκδοθήκανε, τοΰ «Δελτίου» δέν ήξερα άπ’ τούς προηγούμενούς 
μου Ελληνοκεντρικούς παρά μόνον ένα-δυό βιβλία τοΰ ’Ίωνα Δραγού- 
μη καί τά ποιήματα τοΰ Σικελιανοΰ. ’Αγνοούσα τόν Περικλή Γιαννόπουλο, 
πού άργότερα μοΰ τόν ύπόδειξεν ό άγαπητός μου Κλέων Παράσχος. Τό «Δελ
τίο» σήκωσε σίφουνα άπό διαμαρτυρίες τών όλεθριομακάριων. Αύτό τό 
«Δελτίο» έφερε κοντά μου τόν Κώστα Καραβίδα καί τόν Δημοσθένη Δανιη- 
λίδη, έρευνητές τοΰ «γνήσιου ελληνικού εαυτού» μας. ’Έτσι μπήκα στήν 
τιμητική χορεία τών ελληνοκεντρικών καί μέ τύλιξε τό μίσος τών Φραγκολε
βαντίνων πού σκότωσαν τό Δραγούμη καί έγώ «περιέργως» άκόμη ζώ. Έπί 
δέκα χρόνια, ύστερ’ άπό τό «Δελτίο» πολέμησα μέ μελέτες καί ποιήματα νά 
καθορίσω τή ροή τών πανάρχαιων ελληνικών ζωπύρων μέσα στό αίμα μας καί 
τόν τρόπο πού κάθε φορά συνθέτονται σέ καινούργιες μορφές έλληνικών πο
λιτισμών. ’Άν καί έραστής τής άρχαιοελληνικής τεράστιας μορφής, πολέ
μησα τήν άρχαιομανία, ψάχνοντας νά βρώ τόν τρόπο τής σύνθεσης τών 
ζωπύρων μας, ξυπνημένων μέσα, στήν πανάξια γιά μας, τουρκική σκλαβιά. 
Αύτά τά ζώπυρα γιγαντωμένα κορυφώθηκαν στό θαυμαστό Σηκωμό τοΰ 21, 
γιά νά πέσουμε, άπ’ τήν άλόγιστη λαχτάρα ύψωμοΰ τών Νεοελλήνων, στά 
γρανάζια τοΰ Φραγκολεβαντινισμοΰ, δραστήριου καταστροφέα τής έλληνικότη- 
τάς μας. Κι’ έφτασεν ή ώρα, τό 1931, σάν άπό οικονομική καταστροφή τών Σι- 
κελιανών καί χυδαία άδιαφορία τοΰ Κράτους, έσβυσαν οί περίφημες Δελ
φικές Εορτές, νά ριχτώ μέ τό «θυμελικό θίασό» μου, στή μακροχρόνια άγωνία 
τής άναβίωσης τοΰ άρχαίου άττικοΰ θεάτρου, δχι γιά νά γίνουν οί Νεοέλλη
νες Άρχαιοέλληνες, άλλά γιά νά διδαχτούν άπ’ αύτό, ποιά τεράστια σημα
σία έχει ή ολοκλήρωση τοΰ άνθρώπου πού σάν τή συλλάβουμε θά συνει
δητοποιήσουμε τήν πανανθρώπινη έκταση τών ζωπύρων μας, ώστε νά 
μπορέσουμε νά προετοιμάσουμε τή Νεολληνική σύνθεσή τους σέ δια
φορετική, βέβαια, άπ’ τήν άρχαία, μορφή.
Κι αυτή η αντίληψη μου τονίζεται σαράντα τώρα χρόνια άξεκούραστα καί 
συνδυασμένη μέ τίς μελέτες καί τήν ποίησή μου άποτελεϊ ένα σύνολο πού 
πασχίζει ν αποδείξει την αντίθεση τοΰ γνήσιου έλληνισμοϋ καί πρός τήν

(1) Νοιώθω βαθύτατη 
συγκίνηση δΓ δτι είς 
τόν ιερόν τούτον χώ
ρον έχω τήν τιμήν νά 
προλογίσω τόν έΕαίρε 
τον φορέα τοΰ Έλλη 
νικοΰ Πνεύματος, τόν 
ήγήτορα καί ιδρυτήν 
τοϋ -Θυμελικοΰ Θεά
τρου» Λίνο ΚαρΖή.
Μέ τήν είσοδο τοΰ 
1900 βιώνουμε τήν 
προσπάθεια μιας με
γάλης όμάδος Έλληνα 
κεντρικών, τής όποι
ας ήγεϊτο ό "Ιων Δρπ 
γούμης καί άργότερα 
ό "Αγγελος Σικελία 
νός. Ή ομάδα αύτή 
άντετίθετο είς τό πνεΰ 
μα τής άσκητικής πε 
ρινοίας καί ήθελε τήν 
έπαναστατικήν έπανατο 
ποθέτηση τής Ελλη
νικής Ζωής, είχε τόν 
έρωτα τής Ελληνικής 
’Αρχαιότητας. ’Όλοι 
αύτοί οί έλληνοκεντρι- 
κοί έπίστευαν ότι, ό
ποιος εϊναι φορεύς 
τοΰ Ελληνικού Πνεύ
ματος άπό άργός λί
θος γίνεται άνθρωπος 
ένώ όποιος εϊναι φο
ρεύς τοΰ ανατολικού 
Πνεύματος άπό άνθρω 
πος ,μετατρέπεται σέ 

άργό λίθο.

Αύτής τής μεγάλης άν 
θρωπιστικής όμάδ ο ς 
άργότερα στάθηκε ή- 
γήτωρ καί σκηνοθετι- 
κός έκπρόσωπος ό Λί 
νος ΚαρΖής δίπλα 
στό Σικελιανό. Βα
σικό μήνυμα τών 
έλληνο - κεντρικών ή
ταν ή συγκαιρινή κα- 
ταΕίωσις μηνύματος 
τοΰ "Ιωνος Δραγούμη 
ότι «οί ’Έλληνες πρέ-

Δύση καί πρός τήν Ανατολή. Ή γνήσια πνευματική περιοχή τών Ελλήνων 
ύπήρξε Συμπαντική. Οί άλλοι λαοί είναι μονομερ ε ΐ ς κι’ αύτή ή 
στάση τους μέσα στόν Κόσμο καί τή Ζωή τούς δημιουργεί άδιέξοδα πού τώρα 
τούς σπρώχνουν άνεμπόδιστα, μαζύ μ δλη τήν άνθρωπότητα σέ πρωτοφαν
τού άγριους κατήφορους καί ζοφερούς, άναζητώντας έναγώνια τή φλογοΰλα 
τοΰ λυχναριού τής σωτηρίας, δπως χιλιάδες χρόνια τήν άναβεν ή Ελλά
δα. ’Άν θέλουν οί 'Έλληνες νά ξανανάψουν τή φλογοΰλα τής σωτηρίας, 
πρέπει νά σταθοΰν στό φρΰδι τοΰ χαμού, σκαρφαλώνοντας στίς όχτιές τοΰ 
φοβερού ποταμοΰ πού σέρνει καί κυλάει τήν άνθρωπότητα.
—Αδύνατον, θά πούν οί Φραγκολεβαντίνοι. Μέ τά άδύνατα πάλαιψαν πάντα 
οί 'Έλληνες.

ΛΙΝΟΣ ΚΑΡΖΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
»

«Σέ μας τούς ποιητές ταιριάζει, 
μέσα στή θύελλα τοΰ θεοΰ 
μέ ξέσκεπο κεφάλι νά σταθούμε, 
τήν άστραπή τοΰ πατέρα, αύτόν τόν Ίδιο, 
μέ τό χέρι μας νά πιάσουμε
καί τυλιγμένη στό τραγούδι νά προσφέρουμε
στό Λαό τήν ούράνια προσφορά».

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Δέν εϊναι αύτά τά ρήματα ή έΕο- 
μολόγηση τής Ζωής σου, γραμ 

μένη άπ’ τό χέρι τοΰ θεοπρόπου Γερμα
νού άδελφοΰ σου Holderlin, (1) 
Λίνε ΚαρΖή; "Ασκεπος στάθηκες μπρο 
στά στό ’Αρχαίο πνεύμα νά σέ στρι
φογυρίσει μέ τήν όρμή του σ’ ένα 
χορό τραγικού μεγαλείου, νά σέ Εε· 
πλύνει μέ τό νάμα του άπό τή σκό
νη τών αιώνων καί ύστερα νά σέ φω
τίσει μέ τήν αιθέρια λάμψη του, νά 
γίνεις Εάστερος κΓ άχτινοβόλος σάν 
πεντελήσιο μάρμαρο, ολάκερος μιά 
λαμπρή προσφορά στούς θεατές τοΰ 
’Αττικού δράματος.
Θάθελα νά σέ ονομάσω «τελευ
ταίο τών άρχαίων Ελλήνων». Συ- 
χώρεσέ με, άν δέν τό μπορώ. Ούτε 
κΓ έσύ θά τόθελες νά τελειώσει μαΖί 
σου ή μεγάλη παράδοση. "Ας άφή- 
σουμε λοιπόν άνοιχτή τήν ιστορία. ’Ό
χι γιά νάρθη ό έπόμενος ’Έλληνας 
σ’ έμάς τούς άλλους, άλλά γιά νά 
έΕελληνιστοΰμε στό . δρόμο της έ- 
μεϊς. Καί μή νομίσεις πώς αύτό εί
ναι βρισιά γιά όσους γεννήθηκαν ύ- 
στερώτερα σ’ αύτόν τόν τόπο. Έλ
ληνας θά πει, νά γίνεσαι "Ελληνας. 
"Αν άλλοι λαοί Εέρουν, τί είναι καί 
δέν θέλουν ν’ άλλάΕουν, έμεΐς γνω- 
ρι’Ζουμε, τί πρέπεινά εί
μαστε.
Αύτό τό μέγα Αίτημα μάς τό δίδο- 
Εες μέ τήν ΰπαρΕή σου. Έγινες μέ 
τήν λατρευτική σου άφοσίωση στήν 
Τραγωδία, μέ τόν ιστορικό σου χορό 
σάν Κορυφαίος γύρω άπό τόν πολύ 
στέναχτο βωμό τοΰ διαμελιζόμενου

πει νά γίνουν βαθύτα 
τα έλληνικοί». Τό μή
νυμα τοΰτο μάς δίδα- 
Εε καί τό μετέφερε 
στό χώρο τής ’Αρχαί
ας Τραγωδίας, άλλά 
καί τής νεοελληνικής 
θεατρικής Ζωής ό Λί
νος ΚαρΖής γιά νά δι 
αθερμάνει καί άΕιοπο 
ήση τήν νεοελληνική 
Λογοτεχνία καί όλες 

τίς έκφράοεις τοΰ Νε 
οελληνικοΰ Πνεύμα
τος.
Νοιώθω βαθύτατη συγ 
κίνησι γιατί, ό «Θυμέ 
λικός Θίασος» σάν ή- 
μικρατικός Οργανι
σμός Εεκίνηοε κάτω 
άπό τέτοιες ύψηλές 
προϋποθέσεις γιά νά 

φθάση σήμερα στό ό- 
πόγειο τής προσπαθεί 
ας του. Κατόρθωσε, 
κατά κάποιον τρόπο 
νά διαμορφώση μιά 
νέα Έλληνικώτερη καί 
Έθνικώτερη άντίληψη 
γιά τά πνευματικά πρά 
γματα καί έν τή έν
νοια τούτη είμαι ύπο- 
χρεωμένος νά τονίσω 
τήν τεράστιον σημασί
αν τής πνευματικής πα 
ρουσίας τοΰ Λίνου 
ΚαρΖή.
Όλοι αύτοί οί έλλη- 

νοκεντρικοί είναι ότι, 
ώς νέος ’Ελληνισμός.
ήθικά ώραιότερον έ
χουμε. ΓΓ αύτό τόν 
κ. Λίνο ΚαρΖή χαιρε- 
τίΖω σήμερα οάν άΈιο 
πρεσβύτη όλων τών 
έλληνοκεντρικών πού 
έκφράΖουν καί τιμούν 
τήν δραματικώτερη δ- 
ψι τοΰ Νεοελληνικού 
Πνεύματος στήν ένα
γώνια προσπάθειά του 
νά σταθή μεταΕύ Δύ- 
σεως καί Ανατολής.

άπ’ τούς Τιτάνες άθάνατου θεοΰ, 
τοΰ αιώνιου ’Αθώου πού σφαγιάζε
ται άνυπεράσπιστος άπ’ τίς άπάνθρω- 
πες δυνάμεις τής βίας, παρά
δειγμα Ελληνικής ά- 
ρ ε τ ή ς. ΈΖηοες καί χορεύεις μέ 
τόν λόγο καί τήν πράΕη σου, άρρη
κτος στήν ψυχή σου καί στά μάτια μας, 
σάν Παιδαγωγός τοΰ λαού σου. ’Α
κάλυπτος προχώρησες στούς Δελ
φούς καί είπες στό Θεό νά σοΰ δεί- 
Εει τό πρόσωπό του. ΚΓ έκείνος ά
στραψε καί βρόντησε μέσα σου κΓ ά
ναψε στήν καρδιά σου μιά φωτιά πού 
καταυγάΖει καί Ζεσταίνει, όσους σέ 
πλησιάΖουν, καθώς σέ καίει κατάστη 
θα. Τήν θείαν αύτή φλόγα πού σέ 
πυρπολεί πνευματικά προσφέρεις στόν 
λαό σου χορεύοντας.
Γιατί δέν πρέπει νά τό Εεχνάμε: 
Στόν ναό τοΰ όμφαλοΰ τής Γής δέν 
λατρεύτηκε μονάχα ό πύρινος θεός 
τοΰ φωτός, άλλά καί ό έκστατικός 
Θεός τής όρχήαεως: « Εάν οΰν έρκ- 
ταί τις, τί ταΰτα πρός τόν ’Απόλ
λωνα, φήσομεν ούχί μόνον άλλά καί 
πρός τόν Διόνυσον, ώ τών Δελφών 
ούδέν ήττον ή τώ ’Απόλλωνι μέτε- 
στιν». (2) Έδώ συνενώθηκεν ή μορ 
φή καί τό πάθος, τό μέτρο καί ή συγ
κίνηση στήν προσπάθεια τοΰ ανθρώ
που νά έΕανθρωπιστή, καθώς θά γινό 
ταν θεός. "Αν στήν άρχή τής Κλασ
σικής έποχής ό ’Επίχαρμος είπε «θνα- 
τά χρή τόν θνατόν, ούκ άθάνατα τόν 
θνατόν φρονεϊν», (3) στό ιστορικό 
της τέλος ό ’Αριστοτέλης άποκρίθη- 
κε: -Ού χρή κατά τούς παραινούν42



τας άνθρώπινα φρονεϊν άνθρωπον όν
τα ούδέ θνητά τόν θνητόν, άλλ" έφ' 
όσον ενδέχεται άθανατίΖειν». (4) Ό 
ναός τών Δελφών ύπήρΕεν αύτός ά
κριβώς ό συγκερασμός τοΰ φθαρτού 
καί τοϋ άθανάτου, τοϋ ιστορικού καί 
τοΰ αιώνιου χαρακτήρας τοΰ «νεύμα
τος, όπως τό ένεσάρκωσεν 6 Άπολ- 
λωδιόνυσος, όπως τό παρουσιάζεις 
μέ τήν φωτεινή καί τήν μυστική σου 
Ζωή, μέ τό δέος σου ένώπιον τοΰ 
θείου μεγέθους τής Ελλάδος καί πα
ράλληλα μέ τόν Ελληνικόν σου έν- 
θουσιασμό έσύ, ό ίερεύς νοΰ «ϊάκ- 
χου ’Απόλλωνος».
"Ας έλθη έδώ βοηθός τών λόγων 
ή σιωπή κι' αύτή άς γονυπετήσε, 
μπροστά σου, γέροντα, νά τήν μυή
σεις. Πές της, ιεροφάντη, τ' άνθρώ 
πίνα καί τά θεία, όπως σοΰ τά μήνυ 
σεν ό δισυπόστατος Ελληνικός Θεός 
ΚΓ άν θέλεις νά κάνεις τόν λόγο 
σου πράΕη, νά μάς τόν δείΕεις νά 
χορεύει μπροστά μας τό δράμα τής 
'Ασίας πού δέν κατάφερε μέ τήν δύ
ναμη τών όπλων νά συντρίψει τήν 
έλευθερία τής Εύρώπης, θά σέ άκού

σουμε βλέποντας. 'Ανήκουμε κΓ ε
μείς στήν γενιά έκείνων πού έδω
σαν όστά καί σάρκα στό Λόγο. "Ο
πως τό έπραΕες άπό τότε πού Ζής, 
κάνε καί τώρα ένώπιόν μας τήν ΰ- 
παρΕή σου, ο,τι σοΰ ένέπνευσεν «ό 
κισσεύς 'Απόλλων ό βακχεύς», Ι
δέα.

ΣΠ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΑΟΣk

1. «Wie w-enn am Feiertage...» (Samr 
fliche Werke, έκδ. F. Beissner, Stut- 
'gart II τόμ-, 1965, σελ. 124).

2. Πλουτάρχου: Περί τοΰ Ε 
τοϋ έν Δελφοϊς (Ρ. 388 Ε). —ρδ,λ.— 
Περί Ίσιδος χαί ’Όσίριδο; 35 (ρ. 365 
Α), Παυσανίαν: Ελλάδος περιη
γήσεις X 9, 4, Φιλοχόρου: Ά- 
πόσπ. 22 (Muller).

3· Diels IB' 20. Πρδλ. Πινδά
ρου: Ίσθμιων V 6, Πυθίων III 39— 
62, Α ί σ-χ ΰ λ ο υ: Περσών 820, Σ α- 
φ ο κ λ έ ο υ ς: Τροχινιών 473, Ά- 
.τάσ.τ. 346, 590 (Pearson), Ε ϋ ρ ι Λ Ι
δού: Άλκήστιδος 799, Βακχών 395) 
96, Ά.τόσπ. 799.

Λίνος ΚαρΖής

4. Ηθικών Νιχομαχείων Κ' 7 (ρ. 
1177 b 31—33).

5. Άριστοφάνους: ’Ορνίθων 772. 
ΙΙρθλ. Εϋριπίδου: Βακχών 298—301, 
Πταοατίοτ» 1 34, 4, Macrobii: Convi- 
viorum primi diei satiurnaliorum I 
8, 6.

6. Αισχύλου: Ά.τόσπ. 341 (Nauck).

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τήν Σελ. 24)
— Σωστή κουβέντα καί πολύ τήν χαίρουμαι... 
"Ενα χρόνο άργότερα είδα τή Φανή στόν μα
κρινό συνοικισμό. Ήταν Κυριακή άπόγευμα καί δί
πλα της δ άντρας της κυριακοντυμένος. Kt’ αύτή 
έσπρωχνε ένα καροτσάκι μέ τό μωρό τους πού τού- 
γνεφε μέ χαμόγελο.
Είχε βρει τόν προορισμό της στήν τρίτη φάση. . .

ΚΥΠΡΙΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ :
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παριςι, - mdnmartre
ΡΟΝΙΑ φώλιαζε στή ψυχή μου, κάτω έκεΐ 
στό Κρητικό άκροθαλάσσι, ή ζεστή σκέψη τής 

Μονμάρτης. I ό μυθικό Παρίσι, πού τό ζούσαμε στά 
βιβλία, στίς διηγήσεις, στά έργα τής τέχνης, στή 
ζωή τοΰ Ναπολέοντα, στίς εξορίες τοΰ Βενιζέλου. 
Μά καί στά έπιπλα, καί στίς τουαλέττες πού έ
φερναν έκεΐνα τά χρόνια άπ’ τή Μέκκα τής μόδας 
καί τής κομψότητας.
Τό δούλευα τό Παρίσι στη σκέψη μου, κι’ ή Μον- 
μάρτη έπερνε τήν έκταση στή φαντασία μου μιάς 
φωλιάς τεράστιας πού χωρούσε νά κουρνιάσουν μέ
σα της δλα τά δνειρα καί τά πουλιά τής εύαισθη- 
σίας τοΰ Κόσμου. Μιά πόρτα στόν ούρανό σκεφτό
μουνα, ένα παράθυρο στήν Ποίηση. "Ενα άνοιγμα 
γιά τό πέταγμα πρός τά ψηλά, θυμοΰμαι δτι έ
φτασα πρωί στήν Γκάρ ντέ Λυών. "Αλλη έγκεφα- 
λική μνήμη καί τούτη. Έδώ τόν πυροβόλησαν σκέ- 
φτηκα τήν ώρα πού κρατούσε άναμάσκαλα τή μεγά
λη Ελλάδα. ’Από δώ, σέ καιρό έφυγε νεκρός γιά 
τό Νησί τών Αιγάγρων. Ό Βενιζέλος, —ποιός άλ

λος;Πήρα τή Λεωφόρο μέ τίς τεράστιες άγριοκαστανιές 
γιά νά εισχωρήσω βαθειά στήν καρδιά τοΰ Παρισιού 
πούναι καί καρδιά τοΰ κόσμου. Δέν περίμενα θυμού
μαι, νά λύσω τίς βαλίτσες. Άνυπομονούσα. "Ηθελα 
νά τρέξω, νά βγώ στό δρόμο γιά νά φύγω νά πάω 

στή συνοικία τών ποιητών.
— Στήν Μονμάρτη, είπα στό σωφέρ. "Ω, χα
ρά μου, ξεφώνησα. Έπί τέλους, άναπνέω τόν άέ- 
ρα τού Παρισιού. Μπαίνω στά δρομάκια μέ τό πλα
κόστρωτο. Ρουφώ τόν ίσκιο άπ’ τίς άκακίες τίς Πα
ριζιάνικες. Βλέπω τά φανάρια τοΰ γκαζιού, κι’ εί
μαι έτοιμος, νά τ' άγαπήσω δλα, καί νά τά δεχτώ 
δλα. Καί τό αύτοκίνητο ρολάρει, άνεβαίνει, στρίβει, 

καί κάποτε σταματά.
— Κύριε, ή Μονμάρτη, μοΰ λέει δ σωφέρ.
— Τί ήσυχία! θάλεγε δ Παπαντωνίου. Τί φινέτσα, 
τί γαλήνη! 'Ως καί ή καπνιά έδώ έχει μιά λεπτότα
τη χάρη, τρυφεράδα άλλοιώτικη. Παράξενο. Νά λέω 
τέτοια πράγματα γιά τήν καπνιά. Μά βέβαια! 'Η 
καπνιά τοΰ Παρισιού, καί ιδιαίτερα τής Μονμάρτης 
ή καπνιά δέύ είναι ή δποια κι’ δποια. Έδώ, τούτη ή 
μαύρη, μάλλον ή φαιή σκόνη δημιουργήθηκε άπ’ τήν 
άνάσα τής ποίησης. Τέτοια τήν είχα σκεφτή, μάλ
λον δνειρευτή τήν Μονμάρτη. Τήν είχα ύψώσει σέ 
σύμβολο καί ποτέ δέν τήν κατεβάζω. 'Η Μονμάρτη 
δέν είναι ή γραφική πλατειούλα έκεΐ κοντά στήν 
Σάκρ—κερ. Ή Μονμάρτη, είναι ή ψυχή τοΰ Παρι
σιού. Έκεΐνο το αίσθημα, καί πάντα ή ποίηση. Αύ
τό πού κρύβει μέσα της, στά μικρά δωματιάκια, στά 
χαριτωμένα παράθυρα, μέσα στις σοφίτες πρέπει νά 
διεισδύσεις καί νά δεις. Ό άνθρωπος, είναι έδώ πρώ
τος καί καλύτερος. Οί διάφοροι άνθρωποι, μέ τά διά

ΌΡΙΖΟΝΤΕΣ:

φορα χρώματα, μέ τά διάφορα αισθήματα πού έδώ 
άρμονικά καί έλεύθερα συνυπάρχουν καί δημιουρ
γούν μιά έλεύθερη τέχνη πού άπευθύνεται στόν εύ- 
αίσθητο άνθρωπο πού θά τόν συναντήσεις σ’ δλα τά 
πλάτη τής γής καί σ’ δλα τά μήκη τοΰ κόσμου. Ή 
Μονμάρτη λοιπόν. Έδώ πού οί ζωγράφοι ζωγραφί
ζουν τούς γκρίζους τοίχους. Έδώ πού οί ποιητές νοι
ώθουν, καί άναπνέουν τή λυγμολαλιά πού λέν τά βιο
λιά τής εύαισθησίας τοΰ κόσμου γιά νά θυμηθώ τό 
Βερλαίν. Καί οί συγγραφείς πού διατυπώνουν τίς 
θεωρίες τους πού άμέσως θά κτυπήσουν τά σύνορα 
καί τούς δρίζοντες τοΰ κόσμου. Καί έδώ, ύπαινίσο- 
μαι τόν Σάρτρ. Καί είναι σωστό έτοΰτο. Άπ’ τό Πα
ρίσι, άπ' τήν Μονμάρτη ξεκινούν τά ρεύματα, οί Σχο
λές, πού ξεχύνονται στά σταυροδρόμια τής παγκό
σμιας τέχνης καί τήν έπηρεάζουν καί τήν διαμορ
φώνουν. Κι’ οί Σανσονιέ, οί αύθόρμητοι στιχουργοΐ 
τών παρισινών μπουάτ, τραγουδούν πεταχτά και διε- 
ρωτοΰνται καί πάλι δίνουν τήν άπάντηση ύστερα γιά 
τό τί είναι γι’ αύτούς καί γιά τόν κόσμο ή Μονμάρτη. 
«Είναι ένας δρόμος, είναι μιά πλατεία, είναι δλό- 
κληρη συνοικία. Μιλούν γι’ αύτήν, περνάς άπό κεΐ, 
έρχονται άπ’ δλο τόν κόσμο γιά νά τήν δοΰν σκαρ
φαλωμένη στό πλευρό τοΰ Παρισιού».
"Γστερα τό σοφό τραγούδι τών Σανσονιέ, λέει γιά τήν 
ψυχή τής πλατειούλας κι’ άκόμα μιλεΐ γιά μι’ά διά
χυτη γλύκα πού έχει μέσα της τό πνεύμα καί τήν 
καρδιά τού Παρισιού. Κι’ άληθινά! Καθόλου δέ μί
λησα γι’ αύτή τήν παρισινή γλύκα. Αύτή τήν παρά
ξενη ψυχική γεύση, τή γλύκα, πού νοιώθεις έδώ. 
Τήν μεταδίδει δ άέρας, τά δένδρα τήν έκπέμπουν, τά 
έργα τέχνης τήν άποπνέουν, ·καί τά δρομάκια τή 
σκορπούν.' "Ολα μαζί ζωντανά καί άψυχα δίνουν 
έκεΐνο τό άλλο πράμα πού τό καλούν: Πνεύμα τού 
Παρισιού.
Ή πλατεία TERTRE σοΰ θυμίζει έκείνη τήν πλα
τεία τής δδοΰ Κυδαθηναίων στήν Πλάκα. Στήν άγ- 
κάλη της, τά βράδυα, θά βρεις τούς ζωγράφους. "Αλ
λοι σκιτσάρουν σέ χαρτόνι μέ μολύβι, άλλοι γιά πα- 
στέλ, άλλοι γιά τέμπερα. Κι’ οί περιδιαβαστές τοΰ 
κόσμου διαλέγουν έργα, πού ίσως αύριο ή ύπογραφή 
τους θά τούς πληρώσει τά έξοδα πού έκαναν γιά νά 
φτάσουν ώς έδώ. Μ’ άρεσαν τούτοι οί ζωγράφοι, τά 
μακρυμάλλικα άγόρια πού θυμίζουν προσωπογραφί
ες τοΰ Ντύρερ καί πού άπ’ τά δάχτυλά τους, τρέχει 
τό μέλι καί τό γάλα τής γαλλικής κουλτούρας τής 
άξεπέραστης. Μόλις στρίψεις τό μακρύ δρομάκι μέ 
τά μικρά καφέ καί χαριτωμένα μπιστρώ, θά βρε
θείς κάτω άπ’ τούς τρούλλους τής Σάκρ—κερ. Στά 
πόδια σου βρίσκεται ή θάλασσα τών καντηλιών. Ένα 
μυθικό πέλαγος, μιά θάλασσα πλατειά μέ τά φώτα, 
τής πόλης τών Φώτων.
Καί τά σκαλιά τού λόφου άρχίζουν άπό δώ. Κάθον-
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ται στά παρτέρια τά μαύρα άγόρια μέ τ’ άσπρα κο
ρίτσια αδελφωμένα έκεΐ στις ατέλειωτες σκάλες τής 
μεγάλης Βασιλικής τού Παρισιού. Παίζουν τις κιθά
ρες τους, χαϊδεύουν τούς ρυθμούς τής καρδιάς τους, 
πού τονίζει αύτός ό χτύπος τόν ρυθμό, τού Κόσμου. 
Άπ’ τό λόφο τής Σάκρ—κέρ άναπλάθεις καί προσω
ποποιείς καί ντύνεις τά οράματα πού γέννησες καί 
δημιούργησες τόσα χρόνια. Βρίσκεσαι στό Παρίσι! 
Έδώ λάμπει, ζεϊ ένας κόσμος χαρούμενος κόσμος, 
ποτέ πλήθος. Πιό κάτω στήν πλάς Πιγκάλ σέ μιά 
γκάμα ούράνιου τόξου, κυριαρχεί στά φώτα τών 
προβολέων τό γυμνό. Έκεΐνο τό γυμνό πού δέν σο
κάρει. ’Έχει τέλειες καμπύλες, γραμμές πού τό ά- 
νεβάζουν σέ ύψηλούς αισθητικούς τόνους. Τό Πα
ρισινό γυμνό είναι συνώνυμο μέ τήν τέχνη. Ό Ρε- 
νουάρ ζωγράφισε αύτά τά γυμνά μέσα σέ κλειστά 
δωμάτια. Έκανε ταμπλώ πού έλεγαν οί κριτικοί 
πώς έχουν ατμόσφαιρα ύπαίθρου. Τούτα τά γυμνά 
τοΰ Ρενουάρ σκέφτομαι σάν βλέπω μέσα στή φωτο- 
πλημμύρα τών χρωμάτων καί στά περιστέρια τών ά-

Εικόνα τής Παναγί
α ς Δώρο τοϋ αύτοκρά- 
τορος Ά ν δ ρ ο ν ί 
κ ο υ Γ’ Παλαιό· 
λόγου (1282 — 

1328).

(Τέμπλο μονής Μεγίστης 
Λαύρας — Άγιου "Ο

ρους). 

(Άπό τήν «Έλληνική Λα
Ική Τέχνη, τοϋ ΕΟΕΧ).

ποχρώσεων τά γυμνά τής Πιγκάλ. Φωτιές κα'ι λάμ
ψεις φωτεινές έκπέμπει έτούτη ή πλατεία. Ό τα
ξιδιώτης τού κόσμου και πάλι θά διερωτάται: Τά 
Σόδομα και τά Γόμορα είχαν περισσότερη φωτιά; 
Επαρχιακή άντίληψη ύποαναπτύκτου.
Γιά νά ζήσεις στό Παρίσι, γιά νά αισθανθείς τό Πα
ρίσι, θά πρέπει μόλις φτάσεις στήν Γκάρ ντε - Λυών ή 
στή Γκάρ Ντϊ Νόρ νά γυμνωθής, άπ’ τϊς προκατα
λήψεις σου. Νά γίνεις λευκός, καί γυμνός σάν Άδάμ. 
Χωρίς ένδοιασμούς χωρίς ταμπού, χωρίς μικρόμυα
λες άντιλήψεις. Έτσι άγνός καί παρθένος νά πέ
σεις στά χέρια τοϋ Παρισιού. Νά τού δοθείς μέ έμπι- 
στοσύνη. Καί έκεΐνο θά σέ βάλη μέσα του, θά σέ μυή
σει στά μυστήριά του καί θά σέ μεταλάβει τή γλύκα 
του καί θά σού δώσει άντίδωρο πνευματικό, τό 
πνεύμα του. "Ενα πνεύμα καί μιά γλύκα καί μιά 
άνώτερη ποίηση πού χρειάστηκαν αιώνες έλεύθερης 
ζωής γιά νά γίνει...

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ:

Παραλειπόμενα στά περί τής Κριτικής

ΟΙ ΚΡΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ
(’Ανέκδοτη συνέντευξη πού έδόθη άπό 
τόν Πέτρο Σπανδωνίδη στά 1941)

rp I ΙΔΕΑ έχετε γιά τήν Κριτική στήν Ελλάδα 
γενικά;

—. Τρεις είναι οι πνευματικοί τομείς τής λογο
τεχνίας: ή Ποίηση, ή Πεζογραφία και ή Κριτική. 
Κατά τά τελευταία χρόνια άναπτύχθηκε στίς βαθύ
τερες πτυχές της ή ποιητική δημιουργία καί έχουμε 
ποίηση άξιόλογη. Καί άν άκόμα ή Ποίησή μας απο
τελεί κάτι σάν άνταύγεια καί δέ δείχνει νά πηγάζει 
άπό τά σπλάχνα μιάς προηγμένης κοινωνίας, ώστό- 
σο τό ποιητικό αισθητήριο δέν έλειψε στόν τοπο 
μας καί έτσι κοντά στίς «έπιδράσεις» ύπάρχει καί 
κάτι άξιοπρόσεχτο «έκ τών ένδον». Επισημαίνω ι
διαίτερα τό σύγχρονο φαινόμενο τής πλειάδας τών 
«ούσιαστικών» ποιητών, πού προσφέρουν πιά προ
σωπικές δημιουργίες έλληνικές καί όχι καλά 
μαθήματα άπλώς. Ή τεχνική τών ποιητών αύτών 
είναι κάτι τό ύπερελληνικό, δμως ή ούσιαστική τους 
προσφορά τίποτε δέν δφείλει στούς ξένους.
Ό δεύτερος τομέας είναι ή Πεζογραφία. Εδώ ύπάρ- 
χει μιά άνιαρή συνέχιση τής παράδοσης μέ μυθιστο
ρήματα καλά χτενισμένα καί χαρακτήρες άναγνωρί- 
σιμους. Υπάρχει δμως καί ή προσπάθεια γιά μιά 
τέχνη πιό έσωτερική κα'ι μιά τέχνη πού έδράζεται 
στή φαντασία, ή δποία δέ γνωρίζει πιά νά χτίζει 
«διαμερίσματα».
— Πόσες φάσεις διακρίνετε στήν Κριτική;
— Νομίζω, πώς μπορούμε νά ξεχωρίσουμε σάν κρι
τικές έκδηλώσεις: τή δοκιμιογραφία, τή λογοτεχνι
κή κριτική καί τήν σημειωματογραφία.
— Μιλήστε μας γιά κάθε μιά άπ’ αύτές.
— .Η δοκιμιογραφία φαίνεται σάν τό άνώτατο εί
δος τής κριτικής: Ή δοκιμιογραφία είναι άληθινή 
«δημιουργία» στήν κριτική. Είναι ή άνάπτυξη ή καί 
κάποτε ή λύση ένός προβλήματος λογοτεχνικού.
— Μόνο λογοτεχνικού;
— "Οχι, έπίσης καί κοιωνικού καί αισθητικού καί 
πολιτικού άκόμα, ύπό τόν δρον νά συνάπτεται έσω- 
τερικά μέ τή λογοτεχνία. Ό θεοτοκάς είναι ένας 
κοινωνικός δοκιμιογράφος’ δ Καραντώνης, ένας πο
λιτικός.
— Τί έννοείτε «λογοτεχνική» δοκιμιογραφία; ’Έτσι 
π.χ. δπως ή «Εισαγωγή» τοΰ Καραντώνη;
— Ή «Εισαγωγή», τοΰ κ. Καραντώνη δέν είναι, κα
τά τή γνώμη μου «δοκίμιο λογοτεχνικό». Μέ 
τό γραμματολογικό χαρακτήρα, πού έχει, πλησιά
ζει στά δρια τής «λογοτεχνικής κριτικής».
— Καί τί είναι «λογοτεχνική κριτική»;
— Είναι ή κριτική έργων λογοτεχνικών, πού στη
ριγμένη σέ ύλικώτερα δεδομένα, δίνει φώς στό χώ
ρο τής λογοτεχνίας καί καταλήγει στήν άξιολόγηση. 
— Καί ποιούς νομίζετε σήμερα σάν δλοκληρωμένους 
κριτικούς τής λογοτεχνίας μας;
■ ■— Μπορώ νά σάς ύπενθυμίσω χωρίς δισταγμό άπό 
τούς παλαιοτέρους τά όνόματα τού Κλ. Παράσχου, 
τού I. Μ. Παναγιωτόπουλου καί σάν παραλλαγή μέ 
φιλολογικά έρείσματα, τού Κ. θ. Δημαρά.
— Οί άλλοι;

— θά μιλήσω άκόμα γιά τόν συζητητικό κ. Π. Χά
ρη. Ό Α. θρύλος έπαυσε άπό τριάντα χρόνια νά 
δημιουργεί. Είναι δμως ένα πνεύμα κριτικό, έξαι- 
ρετικά είσδυτικό, γιά τούς παλιούς χώρους.
— Γιά τούς Αίγυπτιώτες κριτικούς, τί θά λέγατε; 
— Βέβαια, πρέπει νά ξεχωρίσουμε τόν Τίμο Μα- 
λάνο. Είναι ένα σοβαρό πνεύμα, κριτικός συνθετικών 
έργασιών αύστηρός καί χωρίς αισθηματισμούς, άλ
λά στή σημειωματογραφία δέ δείχνει καί πολύ ισχυ
ρή μνήμη.
— Άπό τούς νεώτερους;
— Ασφαλώς πρέπει νά θυμηθούμε τήν εξαίρετα ζω
ηρή φυσιογνωμία τού Άνδρέα Καραντώνη, τόν αύ- 
στηρό Β. Βαρίκα, τόν «μετρημένο» Άπ. Σαχίνη, τόν 
Γ. Χατζίνη.
— Γιά τήν κριτική τών περιοδικών κΓ έφημερίδων, 
τί φρονείτε;
— Μέ ρωτάτε γιά τή σημειωματογραφία; Ή εύ- 
γενική παρακολούθηση τοΰ νέου βιβλίου είναι μιά 
ώραία πράξη. "Ομως δυστυχώς στή χώρα μας, χώ
ρα μεσογειακή, πού τήν τρικυμίζουν τόσο έσωτερικά 
ρεύματα, αύτή ή εύγενική φορά τοΰ πνεύματος συ
χνά άλλοιώνεται σέ ιδιοτέλειες, προσωποληψία, συ
ναλλαγή...
— Καί ή έσωτερική σύσταση τής σημειωματογρα- 
φίας;
— Εσωτερικά, άναζητεΐται μιά συνέπεια καί δρ-. 
γάνωση στήν κριτική σκέψη. "Ομως κάποτε βλέ
πουμε άσυνέπειες, κενά στή μνήμη: τελικά, κάτι τό 
άνεύθυνο στή σημειωματογραφία.
— Τί νομίζετε, δτι θά ήταν πιό σοβαρό;
— ’Ίσως θά έπρεπε τά νέα βιβλία νά μή «κρίνονται» 
έτσι πρόχειρα «άπό ήμέρας είς ήμέραν», προσωπικά 
καί μεταβατικά. Νά άναλύονται μόνο, νά παρουσιά- 
ζουνται, νά έρμηνεύουνται.
— Κα'ι είναι δλοι ίκανοϊ νά έρμηνεύουν;
— Τότε πώς θά είναι ίκανοϊ νά κρίνουν;
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣκαι καθετως

ΠΑΡΑ τό ενδιαφέρον καί τήν καλή 
διάθεση τών εκλεκτών ύπευθύ- 

νων τής Κριτικής, πού ώμίλησαν στό 
περασμένο μας φύλλο γιά τούτην καί ά- 
νεπτυΕε καθένας τους τις απόψεις, τις 
γνώμες, τις θεωρίες καί τις ιδέες του, 
τίποτα δυστυχώς δέν προσετέθη 
στό πρόβλημα πού ύπήρχε — καί θά ύ· 
π ά ρ χ ε ι — άλυτο καί άπροσπέλαστο, 
ανάμεσα στό διάστημα τού Χτές, τού 
Σήμερα, τού Αύριο καί τού διηνεκούς, 
ασφαλέστατα. Ή ύπόθεση, τό πρόβλη
μα παραμένει τό ίδιο, άγγιχτο 
κΓ άτρωτο χωρίς νά έπιδέχεται 
καμμιάν άλλαγή καταστάσεως, καμμιά 
βελτίωση, καμμιάν άνατροπή. Οί καλοί 
έρμηνευταί τού έπίμαχου θέματος, εί
παν καί έλάλησαν άλλά ούσιαστικά ύ· 
πήρΕαν μακρυά άπ' τό θέμα (...καί ϊ- 
σως-ϊσως, αύτοί οί ίδιοι, ένώ έλεγαν κΓ 
έγραφαν αύτά... παρεβίαΖαν, άσυνειδή- 
τως, τις γενικές άρχές τής Κριτικής, 
όπως πρέπει νά είναι, όπως τήν 
θέλωμε, κΓ δπως τήν παραδέχεται ό 
Κόσμος!) Κι' ή συνωμοσία, μαΖί μέ τούς 
άλλους συναδέλφους των, μικρούς ή 
μεγάλους, αύτοσχέδιους ή άνεγνωρι- 
σμένους, αύτοχειροτόνητους, έπιβε- 
βλημένους ή όχι, έΕυφαίνετο, κΓ αύ- 
λαία έσύρετο μηρός άπ’ τά πράγματα, 
γιά νά σκοτεινιάσει, γιά νά κρύψει τήν 
άλήθεια...
Τήν ίδια στιγμή τών δηλώσεών τους 
καί τών λόγων τους, οί ίδιοι άλλά καί 
πλήθος άλλων πού έπαγγέλονται τούς 
κριτικούς καί παρουσιάζουν άπό τις 
στήλες έγκριτων έφημερίδων, ή λαθρό
βιων έντύπων πού κατεβάΖεται ή άΕία 
τους μέ τά γραψίματα κάποιων τυχαίων 
πού έχουν χρίσει κριτικούς, Εέγραφαν 
μέ σφουγγάρι καί μέ πατσαβούρες τό 
λσμπρό Πιστεύω τών άρχών τής Κρι
τικής καί διαβάΖαμε τις χρυσές άναλο- 
γίες τών άκριτων κριτικών τους γνω
μών. Γνώμες, κρίσεις, θεωρίες - πολυ
λογίες γιά βιβλία Αρχαίων καί τού Με
σαίωνας, γιά βιβλία πού βγαίνουν μ' έμ· 
πορικές μόνο βλέψεις, γιά βιβλία έπα- 
νεκδιδόμενα γιά τήν Ιστορία καί μή 
χρήΖοντα κριτικών, γιατί - ποιος τά δια- 
βάΖει καί γιά ποιό λόγο.
...ΚΓ άλλες — αύτές τών αύτοχειροτό- 
νητων Κριτικών — τυπωμένες μέ τή 
γνωστή φλυαρία καί έμφαση, μέ χειρο
νομίες θεατρικές καί πολύχρωμα βεγ

γαλικά καί μεγαληγορίες, γιά νά πα
ρουσιάσουν κραυγαλέα, μέτρια γραψί
ματα καί κηρύγματα σαχλά φίλων τους, 
ανθρώπων τής παρέας τους, θαυμαστών 
τής μικρότατης δημοσιογραφικής τους 
πέννας. Άλληλοθαυμασμοί χέρι μέ χέ
ρι... Αύτό πού κυριαρχεί βασικά στήν 
'Ελλάδα; ό δημοσιογράφος είναι καί 
συγγραφέας, ποιητής, γραφιάς. "Ενα 
του βιβλίο εύκολα ύποσκελι'Ζει ολόκλη
ρο τό έργο ένός καλού καί συνειδητού 
έργάτη τής Λογοτεχνίας. Γιατί, χτές 
έγραψε αύτός γιά τό βιβλίο έκείνου, — 
κΓ έκεϊνος σήμερα, άβασάνιστα — γιά 
νά τού τό άνταποδώσει — θά γράψει γι' 
αυτόν. "Ετσι στήν Ελλάδα ή Λογοτε
χνία προοδεύει, οί έργάτες της προ
βάλλονται, ή Κριτική περνά τή Ζωή της. 
Χέρι, μέ χέρι. Σήμερα έγώ, αύριο έ- 
σύ... Καί έπιβαλλόμαστε, χωρίς νάχου- 
με κανένα ούσιαστικά ταλέντο ή άΕία, 
αρκεί νάχωμε μόνο φίλους στόν Τύπο, 
γιά νά μάς γράφουν καί νά μάς έπαι- 
νοΰν.

Ν ΝΟΜΙΖΟΜΕ πώς πρέπει νά προ
σεχτεί ή περίπτωσις τής τόσης 

δραστηριότητας πού άοκούν στήν πνευ
ματική Ζωή τού τόπου οί Εένες όργα- 
νώσεις τών 'Αθηνών («Γερμανικό Ίν- 
στιτοώτο Γκαϊτε» «Έλληνοαμερικανική 
"Ενωση», καί κάποιες φορές κΓ ύπη- 
ρεοίες τής 'Αμερικανικής Πρεσβείας, 
«Βρεταννικό Συμβούλιο», τό «Γαλλικό 
Ινστιτούτο» καί άλλα άκόμη έλληνικά 
σωματεία κ.λ.π.) πού οργανώνουν διά
φορες έκδηλώσεις πνευματικές ώς κΓ 
έκθέσεις κΓ έορτές μονόπλευρες καί 
προκλητικές γιά πολλές μερίδες τών 
πνευματικών άνθρώπων μας. Καί διότι 
οί έκθέσεις πού τις κάνουν, ώς δήθεν 
παρουσιάσεις τής σημερινής Τέχνης 
στόν Εύρωπαίκό χώρο, κ.ά. καί τά ορ
γανώνουν δωρεάν καί προκλητικά — μέ 
πολυτελή προγράμματα, άναγγελίες καί 
με συνοδεία άφελών κριτικών ή ειδι
κών τών έφημερίδων μας — ώστε νά 
τραβούν τήν προσοχή καί τό ένδιαφέ- 
ρον πλήθους περιέργων. Άντιθέτως. 
περιφρονούν καί καταδικάζουν τοιουτο
τρόπως σέ άφάνεια τις άλλες — τις 
συντηρητικές μερίδες. Διότι όπως κα
ταλαβαίνει κανείς, οί όργανώσεις τού
τες, είναι όπαδοί τών μοντέρνων καί ά- 
φηρημένων έκφράσεων τής Τέχνης καί 

δ,τι βλέπει κανείς στις Εκθέσεις αύ
τές, είναι έκείνα πού καταλαβαίνουν 
καί χειροκροτούν οί λίγοι. Ή πλούσια καί 
άνέΕοδος αύτή προβολή τής Εενικής 
Τέχνης πού τήν παρουσιάζουν έπί τό 
πλείστον μετριότητες, δημιουργεί όχι. 
άπλώς παράπονα, άλλά άγανάχτηση γιά 
τήν άνευ σεβασμού συμπεριφορά τού
των πρός τίς άλλες παρατάΕεις. Διότι 
παρουσιάζεται καί τούτο τό έμπόδιο 
στήν κατηγορία τών παραγκωνισμέ
νων, πού είναι καλλιτέχνες, όπαδοί τής 
συντηρητικής Τέχνης: ή διοργάνωση 
άπό τούς ίδιους — καί φυσικά χωρίς 
καμμιά βοήθεια καί προστασία — όμα- 
δικών έκθέσεων καί άτομικών, χωρίς 
νά μπορούν νά τίς χρηματοδοτήσουν. 
Διότι, όπως είναι γνωστόν, οί τιμές 
τών διαφόρων γκαλερί, είναι... ύψους 
διοθεώρητου: "Ολες σχεδόν οί γκα
λερί, άπό τό «Χίλτον» ώς τήν τελευταία 
(...μ' έΕαίρεση τού «Πρακτορείου 
Πνευματικής Συνεργασίας» καί τού 
«Παρνασσού») νοικιάζονται μ' ένα 
χιλιάρικο τήν ήμέρα, μέ 
διάρκεια 20ήμερο καί χωρίς ύποχρέω- 
οή των νά διαφημίΖουν τίς έκθέσεις 
πού οργανώνονται στις στέγες τους. 
Ούδεμίαν, δέ, ύποχρέωση έχουν προω- 
θήσεως πρός πώληση έργων καί πολ
λές, κρατούν καί ποσοστά στις πωλή- 
οεις, έκτός τού ένοικίου...
♦ Προσθέτωμε άκόμα καί τήν έΕής πα
ρατήρηση: ότι σήμερα όλες οί αίθου
σες πού διαθέτουν τά Εενοδοχεία έχουν 
γίνει γκαλερί — κι όλες, χωρίς διαρ
ρυθμίσεις φωτισμού καί θέσεων τοπο- 
θετήσεως τών έργων κ.λ.π. νοικιάζον
ται μέ τούς ίδιους όρους — ένα χιλιά
ρικο τή μέρα, κ.λ.π. («ΓαλαΕίας», «Α
μαλία», «Ήλέκτρα» κ.ά.). Καί άλλες 
δυό άκόμα περιπτώσεις: καί μαγαΖιά 
άκόμη, παντοίου είδους νοικιάζονται 
γιά έκθέσεις, παρά τό άκατάλληλο τού 
χώρου των, τής θέσεώς των κ.ά. Άλ
λά οί προτιμήσεις τών «κλικών» πού τίς 
δημιουργεί καί τίς προβάλλει, σάν άνώ- 
τερες στις άπαιτήσεις έπιβολής, τά κα
θιερώνει αύτά τά μαγαΖιά ώς γκαλερί. 
Τέλος πολλοί καλλιτέχνες όργανώνουν 
έκθέσεις καί στά σπίτια τους καί στά 
άτελιέ τους καί καλούν μέ προσκλήσεις 
τόν κόσμο νά τίς έπισκεφθεϊ...
Έτσι, οί πραγματικές γκαλερί έχουν 
κρίση, συνεχή σχεδόν, πού τή δημιουρ
γούν πιό έντονην οί κριτικοί τής Τέ
χνης, πού καί τίς δυό αύτές κατηγορίες 
τίς συγχωρούν καί γράφουν συστημα
τικότερα γιά τούς έκθέτες αύτούς πού 
είναι κοσμικοί φίλοι τους παρά οί άλλοι.

ΜΙΑ σπουδαία είδηση μάς άπεκαλύ- 
φθη τελευταία έλθούοα είς φως 

άπό ειδικόν, γνώστην, καί ύπεύθυνον: 
"Ο,τι ε ί σ ά γ ο ν τα ι στήν 'Ελλάδα 
κάθε χρόνο καί παίΖονται οτούς κινη
ματογράφους τής Θεσσαλονίκης καί τής 
Μακεδονίας, τουρκικές ται
νίες, προερχόμενες φυσικά άπό τήν 
Κωνσταντινούπολη (καί γι' αύτές φεύ
γει τό ανάλογο συνάλλαγμα, πού τόσο 
τό χρειαζόμαστε αύτόν τόν καιρό γιά 
πολιτιστικές έργασίες, καί άλλα άνακαι- 
νιστικά καί μεταρρυθμιστικά έργα τής 
χώρας μας), χωρίς νά είσάγεται είς τήν 
χώραν τού Άτατούρκ, ούτε μία, ελ
ληνική, διότι φυσικά ή Κυβέρνηση τής... 
συμμάχου καί φίλης(!) χώρας, τό... ά- 
παγορεύει... Ωραία πνευματική καί 
μορφωτική άνταλλαγή, στηριΖομένη 
στις συμβάσεις, πού οί δυό τόποι κά
νουν κάθε τόσο. Δέν σχολιάΖομε τό 
πράγμα, γιατί καταλαβαίνομε οί άνθρω
ποι κάμνουν τή δουλειά τους, πληθύνον- 
τας τά είσοδήματά τους, αύτά πού έρχον
ται άπό τίς σύμμαχες, γείτονες καί φί
λες χώρες τών Αμερικανών, τών Γερ
μανών καί τών άλλων ύπαναπτύκτων φί
λων καί ύποστηριχτών τους. "Ετσι συνή
θισαν χρόνια τώρα καί αιώνες, απλώνον
τας τά ύπερτροφικά χέρια τους, γιά τό 
μάΖεμα τών άποθεμάτων τών Εένων τα
μείων καί θησαυροφυλακίων...

ΕΜΕΙΣ όμως διερωτόμεθα, πού Εέρο 
με τί ποιότης πνευματική έτοιμάΖε 

ται στήν φίλη, σύμμαχη καί γείτονα χώ
ρα καί βλέπομε τί είδους σπαραΕικάρ- 
διο Κινηματογράφο έχουν καί τί όμορ
φα γούστα καί διανοητικότητα, πώς κα
ταφέρνομε καί στήν πρωτεύουσα καί 
συμπρωτεύουσα τού Κράτους μας, νά 
παρουσιάΖωμε αύτές τίς ταινίες μέ τά 
ολέθρια κΓ άσήμαντα θέματά τους; — 
Τόσον ύπανάπτυκτοι είμαστε;

ΓΛΩΣΣΙΚΟ ύλικό τής Δημοτικής 
άπό τά «ιδιώματα καί τήν καθο

μιλουμένη» Ζητά ή «Γλωσσική Έταιρείά 
Αθηνών» καί προκηρύσσει γιά τήν έ- 

πίτευΕη τού σκοπού της διαγωνισμό, 
πού μπορούν νά λάβουν μέρος σ' αύ· 
τόν, όλοι οί "Ελληνες, στέλλοντες συλ
λογές, χειρόγραφες ή γραφομηχανημέ 
νες σ' αύτήν μέ τό έπιΖητούμενο ύλικό 
τού πλούτου τής Ελληνικής γλώσσης, 
κατεσπαρμένου ποικιλλοτρόπως καί κα
τά νομούς καί περιοχές, διαφορετικό 
καί άνάλογο: Προθεσμία μέχρι τέλους 
τού έτους καί τού μηνός στά γραφεία 
τής Εταιρείας πού στεγάζονται στό 
παράρτημα τής Ακαδημίας (Άναγνω- 
στοπούλομ 14). Μέ τό τέλος τού έτους 
θ' ανακοινωθούν οί βραβεύσεις τών 
συλλογών μέ τ' άνάλογα χρηματικά 
βραβεία.

rp Ο κράτος παρεχώρησε στό Ύ- 
■*·  πουργεϊο Προεδρίας τήν παληά 

Νομαρχία Κερκύρας, πού φαίνεται νά 
είναι ιστορικό κτίριο, γιά νά στεγα- 
σθοΰν έκεί Μουσεία καί 'Αρχεία της, 
σκορπισμένα σέ πολλά της άλλα κτίρια 
— όπως τά Ανάκτορα, στό κτίριο τής 
Ίονίου Βουλής τής Ίονίου 'Ακαδημίας 
κλπ. Καί δέν έχει καί λίγα τέτοιου εί
δους ιδρύματα, ώς άποκαλύπτεται, ή 
ιστορική νήσος τών Φαιάκων. "Ηδη σέ 
άνάπτυΕη βρίσκονται: τό 'Αρχαιολογι
κό Μουσείο, στεγασμένο πιά στό χώ
ρο τής παληάς Νομαρχίας, τό Σινοϊα- 
πωνικό Μουσείο, τό Ιστορικό Αρχείο, 
τό Αρχείο τής Ίονίου Γερουσίας καί 
Ην. Κράτους Ίονίων Νήσων, ή Δημο

σία Βιβλιοθήκη καί τό μουσείο Χριστια
νικών Εικόνων Μεταβυζαντινής Τέ
χνης, πού στεγάζονται καί εύρίσκονται 
σέ διάφορες πτέρυγες καί ορόφους 
τών Παλαιών 'Ανακτόρων τής Κερκύ
ρας. Μετατροπές μελετώνται, ήδη, 
πολλές καί έπεκτάσεις διαφόρων τού
των ύπηρεσιών πού άσφυκτιοΰν μέσα 
στό μικρό τους χώρο, άλλά γιά νά γί
νουν τούτα καί ν' άναπτυχθοΰν τά Ι

δρύματα τούτα, όπου πρέπει, χρειάζον

ται πολλά, — όπως: ή άνοικοδόμηση 

τού κτιρίου τής Ίονίου 'Ακαδημίας (ό

που προτείνεται νά στεγασθή πλούσια 

καί άνετα ή Δημ. Βιβλιοθήκη), ή διαρ- 

ρύθμηση τής Ίονίου Βουλής (γιά ν' 

άναβιώσει ιστορικά ή παληά 'Επτανη

σιακή Βουλή κλπ.).

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΔΙΜΗΝΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ, ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ 
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ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛ. 5

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΡΑΧ. 100

(ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ)•
* Τό περιοδικό έχει έΕασφαλίσει γιά ολόκληρο τό χρόνο συνεργασίες 

παλαιών καί νέων καί δέχεται μόνον νεωτέρων, γιά έγκριση, στήν μό

νιμη διεύθυνσή του. (Οί πεΖογράφοι νά στέλνουν άπό 2 - 3 διηγήματα κα
θένας καί οί ποιητές 5-10 ποιήματα).

★ Οί « ΟρίΖοντες» προσέφεραν άφειδώς τά τεύχη τού α έτους τους σέ 
όλο σχεδόν τόν πνευματικό Κόσμο, - λογοτέχνας καλλιτέχνας, φιλοτέ

χνους καί άλλους φίλους των, γιά τά νέα τους όμως φύλλα, όσοι έπιθυ- 

μοΰν νά τούς παρακολουθήσουν συστήνομε νά έγγραφούν συνδρομητές.

ΓΤΊ Ο πλούσιο καλλιτεχνικό μέρος 
πού παρουσιάζομε στό φύλλο 

αύτό, οφείλεται στήν έπιθυμία μας νά 
δώσουμε δείγματα έργου παληών καί 
νέων καλλιτεχνών, διακεκριμένων καί 
άΕιων λόγου, πού τιμούν τό έλληνικό 
όνομα έδώ καί στό έΕωτερικό πού προ
βάλλονται καί τήν έλληνική Τέχνη πού 
ύπηρετοΰν. "Ετσι, ή «Καθημένη» τού 
Κ. Βαλσάμη εϊν' ένα έργο πού 
χειροκροτήθηκε πλούσια όπου έΕετέθη- 
κε («Μουσείο Ροντέν» — Παρίσι) καί 
έπέβαλε μαΖί μέ τ' άλλα τόν δημιουργό 
του στό έΕωτερικό, οί «Δυό μάγοι» τού 
Καπράλου, μιά λεπτομέρεια ά
πό σύνθεση πού έχει έτοιμη καί παρου- 
σιαΖομένη θά έκπλήΕει, τό «Τοπεϊο» 
τού Ά ν τ. Ν ί ν ο υ έχει ληφθεΐ 
άπό έκθεση πού τού όργανώθη στή 
Βιέννη κΓ αύτή τή στιγμή δέχεται τίς 
εύρωπαϊκές κριτικές τού τόπου, τά δύο 
διαφορετικά έργα τού πολυσύνθετου 
καί πάντα πρωτοπορειακοΰ Γ. Μ ο ύ- 
γ ι ο υ άπό έκθέσεις πού προβλήθη
καν τελευταία (ή «Τεχνοκρατία» έχει 
άγοραστεί άπό τό νεοσυσταθέν «'Ίδρυ
μα Έθν. ΤραπέΖης») καί οί δύο κερα- 
μεικοί πίνακες τού Ζήση "Α φ ε- 
ρ ι μ είναι άπό τήν έπίδειΕή του στήν 
«"Εκθεση Εύβοέων». Οί καλλιτέχνες 
Κ. Ά β ε ρ κ ί ο υ καί X ρ. Μ α - 
κρόπουλος (Κύπριος ό πρώτος 
καί Θεσσαλός ό δεύτερος) είναι άπό 
τελευταία τους έκθέματα, στήν πςτρί- 
δα τους καί στήν 'Αθήνα πού διεκρίθη- 
σαν γιά τήν ποιότητά τους καί τήν Τέ

χνη τους.
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