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σέ πολυσέλιδο τόμο (376 σελ.)

Εκδοση τοϋ Βιβλιοπωλείου τής «Εστίας».
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Φίλε κ. Ριάδη,
Π ΑΝ ΤΑ θυμούμαι τά λιγοστά 

συναπαντήματά μας, δ τόνος 
σας, ό ενθουσιασμός, καθώς μιλού
σατε γιά τδ έργο μου στήν Ποίη
σή, δσο κι’ άν μ’ έκανε άκόμα πιό 
ντροπαλό καί δειλότερο άπό δ,τι 
μπορή γιά κακή μου μοίρα — δ
μως, στό βάθος μοΰ ξυπνούσε μιά 
συνείδηση πώς κάτι μπορεί νά εΐναι 
τό τραγούδι μου.
Τό τραγούδι. Νά ή λέξη 
που με συγκινεΐ, τό σύμβολο πού α
ξιόλογα εκφράζει τή συγγένεια με
ταξύ τοΰ ποιητή καί τοΰ μουσικού 
Ό ήχος καί δ στίχος νά τ ρα
γό υ δ ή. Αύτό εΐναι τό μυστικό 
τής ασύγκριτης τέχνης πού εΐναι ή 
μουσική, καί τής μόνης ποΰ αξίζει 
νά συγκρίνεται μ’ έκείνη καί πού εΐ
ναι ή Ποίηση.
Καθώς ή ζωή μου δέν εκπληρώνει 
πάντα κανονικά τά χρέη της, ούτε 
πού δηλώνει καθαρά — στριμωμέ- 
νη καθώς εΐναι στό εΐναι της — καί 
τίς αγνότερες της συμπάθειες, θά 
μπορούσατε νά υποθέσετε πώς α
διάφορος στέκομαι πρός εσάς. Πάν
τα σάς κρατώ σέ μιά μεριά ξεχωρι
στή τής μνήμης μου. Μά τώρα — 
συγχωρήστε τήν ενόχληση πού θά 
σάς κάμω. Θέλω μιά χάρη άπό σάς. 
Θυμάστε κάποτε μέ ποιάν αγανά
κτηση μοΰ γράψατε για ενα βιβλίο 
καί μέ ποιά καταφρόνηση μού μι
λούσατε γιά τό δράστη τοΰ βιβλίου 
εκείνου. Γραμμένο στό πολύ γιά νά 
μέ κατεβάση άπό τό βάθρο πού μέ 
στεριώνει επάνω του ή βαθειά μου 
αγάπη, άπό τά μικρά μου χρόνια,, 

πρός τήν τέχνη, τήν ποιητική, εΐ
ναι, δσες φορές μιλά για μένα, ά- 
διάντροπο, άνόητο, κακόπιστο, άκρι
το. Τήν άκρισία του δέ αύτή τή 
δείχνει μιλώντας καί γι’ άλλους άκό
μα τής Μούσας διαλεχτούς. Ό θαυ
μασμός του πρός τό Σολωμό δέν τοϋ 
προσθέτει τίποτε, εΐναι «γλαύκα είς 
’Αθήνας» άλλοι καί τόν άνεκάλυψαν, 
πολύ πριν, καί μίλησαν για κείνον 
καλύτερα. 'Εφτά στίχοι μου άπό τό 
ποίημά μου «Οι Πατέρες» στόν τό
μο μου τών Βωμών (σελ. 16 
έκδοση πρώτη) πού άρχίζουν άπό 
τή φράση. «Κ’ έσύ δ α
σύγκριτος» τόν τραγουδού
νε τό Σολωμό τελειωτικά σέ τρό
πον πού νά κατασταίνεται περιττό 
καθενός άλλου τό κοίταγμα καί τό 
εγκώμιο.
’Αλλά, έννοεϊται, ό Σολωμός δέν 
πληροί τά πάντα, εΐναι τό φεγγοβό- 
λο γλυκοχάραγμα τής νεοελληνικής 
φαντασίας καί τίποτε δέν μπορεί 
νά συγκριθή μέτό ξημέρω- 
μ α. "Τστερα άπό κείνον, τοϋ νεο
ελληνικού λυρισμού δ Θεός μέ βλό- 
γησε νά δώσω έγώ τό σύνθημα πού 
είμαι βέβαιος πώς δ άντίχτυπός του 
θά εΐναι περίλαμπρος γιά τούς τωρι
νούς καί γιά τούς μελλούμενους και
ρούς. Τό βιβλίο πού σάς κίνησε τήν 
άγανάκτηση εΐναι κλασσικά λι- 
βελλογραφικό. Τό γαύγισμά του θά 
τρομοκράτησε τούς ανίδεους ή θά 
προξένησ' ευχαρίστηση στούς πρΟϊ- 
δεασμένους καί μέ κάποια προδιά
θεση. έναντίον μου.
Άπό τούς νέους, ή εκείνους που τι
μούν τήν ποίηση κι’ εκείνους πού 
εΐναι περασμένοι άπό τό έργαστήρι 
μου, δσο καί άν μπορεί νά μήν τό 
αίσθάνωνται ή νά μήν τό θέλουν, 

δέν ακούστηκε καμιά φωνή διαμαρ
τυρίας. Κάτι μαζί τόσο αδιάντρο
πο καί τόσο εύκολο, είναι ή άρνηση. 
Φιλοσοφία της εΐναι: Σκοτώνω για 
νά ζήσω. Μόνο δύο ευγενικοί ποι
ητές, κύριοι καί διδάσκαλοι τού λό
γου τοϋ ποιητικού καί, τό περίεργο, 
καί οί δυό κάποτε επιφυλακτικοί 
στήν έκτίμηση καί στό θαυμασμό 
τους πρός έμενα, έκοινοποίησαν τήν 
αποστροφή τους πρός τήν κακοή- 
θεια τοϋ βιβλίου. Εΐναι αύτοί ’δ 
Κωνσταντίνος Χατζόπουλος καί δ 
Σωτήρης Σκίπης. Ό πρώτος γύρι
σε πίσω τό βιβλίο πού τοϋ στάλθη
κε — καθώς μού έλεγε — ή, άνί- 
σως καλλίτερα θυμούμαι, δήλωνε 
πάντα τήν καταφρονητική του άπα- 
ρέσκεια πρός τό συγγραφέα του, καί 
ηύρε άριστα τρόπο διαμαρτυρίας νά 
μοΰ αφιέρωση τούς «Απλούς Τρό
πους» τόν τόμο τών στίχων του πού 
τίς ήμέρες εκείνες δημοσίευσε.
Ό δεύτερος, αυθόρμητα καί γεν
ναία σ’ ένα φύλλο τοϋ «’Ελεύθερου 
Λόγου» σ’ ένα του γράμμα πρός έ
μενα έρριξε τίμια τή διαμαρτυρία 
του. "Ενας άλλος κύριος, πού είναι 
σήμερα καθηγητής στό Πανεπιστή
μιο τής Θεσσαλονίκης, άπό τούς πιό 
προοδευμένους καί γλωσσικά καί Ι
δεολογικά, δταν ήρθε κάποτε νά μέ 
ίδή καί μέ ακούσε νά έκφράζω μέ 
χαμόγελο τήν έπιθυμία νά τό γνω
ρίσω, τέλος πάντων, κι’ έγώ τό άπό 
κάποιους διαβοούμενο, γιά τήν έμ- 
πάθειά του, βιβλίο, — πώς, δέν έ
πεσε στά πόδια μου Ικετεύοντας με 
νά μήν τό διαβάσω. ’Ήθελε νά μοΰ 
παραστήση πώς θά μέ βεβήλωνε, βέ
βαια, κάθε λογής επικοινωνία μου 
μ’ έκεΐνο, καί μοΰ παράσταινε τήν 
έλεεινή εντύπωση πού είχε προξενή-



Oti στους ελλογίμους κύκλους του 
«’Εκπαιδευτικού Ομίλου» τόσο, που 
τό είχε κρίνει καί ανάξιο για νά 
γίνη, λόγος γι’ αύτό στό Δελτίο, μέ
σα, τοϋ «'Εκπαιδευτικού ’Ομίλου». 
Ό υποχρεωτικός κύριος πίστευεν 
ϊσως με κάποιαν αφέλεια πώς τέ
τοια δημοσιεύματα μπορούν νά άντι- 
χτυποΰνε στήν καρδιά μου, καί όχι 
μονάχα, διαβατικά καί καθώς τούς 
ταιριάζει, στή σκέψη μου.

Δικός Σας 
Κωστής Παλαμάς

’Αθήνα 18. 1. 1927 
Φίλε κύριε Ριάδη, 

Ί*  Η ΧΡΟΝΙΑ πού μάς πέρασε, 
δυό τρεις—καλά καλά δέν τά 

γνωρίζω τά όνόματά τους -φιλόμουσι 
νέοι, συγκινημένοι άπό τήν ποίησή 
μου, φαντάστηκαν πώς μπορούσανε 
νά οργανώσουν γύρω στ όνομά μου 
καποια γιορτή μέ τήν αφορμή πε
νήντα χρόνων πού είχανε κλείσει α
πό τήν ήμέρα πιαύ δημοσιεύθηκε στό 
< Αττικόν Ήμερολόγιον» τού Ειρη
ναίου Άσωπίου τό πρώτο μου, τά
χα, ποίημα. ’’Ετσι τούς ήρθε στό 
νού, χωρίς νά με ρωτήσουν, κι’ έ
καμαν τούς λογαριασμούς τους χω
ρίς τόν ξενοδόχο. Δέν φταίνε αύ- 
τοί, φταίει κάτι μέσα μου, μιά έν- 
δοιαστική καί διακυμαινόμενη κα- 
τάρα, άν μπορούσα έγκαιρα, σέ κά
ποιες τής ζωής μου κριτικές στι
γμές νά τονίσω ένα όχι ή ένα 
ναί, μερικά ζητήματα θά λύνον
ταν, καθώς αρμόζει, δέ θά γίνον
ταν αποστήματα. Δέν πειράζει, κα
λά καλά. Εΐμ’ έκιεΐνος πού είμαι. Οί 
θερμόαιμοι νέοι παρακάλεσαν μιά έ- 
τιτραπή πού τήν έκαμαν άπό πρόσω
πα τά πιό εκλεκτά στούς λογοτεχνι
κούς μας κύκλους. Ή επιτροπή, πρό 
θύμα, κάτι περισσότερο μ’ ενθου
σιασμό τή δέχτηκε τήν εντολή καί... 
ή άθελά μου σκαρωμένη γιορτή έ- 
πιασε καί ριζοβόλησε, μακρυά άπό 
τήν ’Αθήνα, σοβαρά κοιταγμένη καί 
όργανωμένη στά κέντρα τοΰ έξω 
'Ελληνισμού καί, τό περιεργότερο 
καί τό τιμητικωτερο για μένα, μέ
σα σέ αγνά εύαίσθητες πατριδολά
τρισσες καρδιές, παράλληλα πάντα 
μέ τό σύνθημα πού έδωκαν φωτι
σμένοι εξεταστές τού τραγουδιού 
μου καί τού τραγουδιστή ταυ, δμως 
έξω πιά άπό τούς κύκλους τούς α
ποκλειστικά λεγάμενους τών «δια
νοουμένων». Μαρτυρούν για τήν ά
γάπη τους καί γιά τήν τιμή πρός 

εμενα ή 'Αλεξάνδρεια, τδ Κάιρο, 
της Κύπρου η Λευκωσία καί Λε- 
μησσος, η 'Ελληνική νεολαία στά 
Ιίαρισια, τής Αμερικής ό Ελληνι
σμός, οί εφημερίδες της, καί οί σύλ
λογοί της στη Νέα Τόρκη, στό 
Σικάγο, στή Νασάου μέ πανηγυρι
κές διαχύσεις πού μ έκαναν νά 
ντρέπουμαι καί νά δακρύζω. Στήν 
’Αθήνα έδώ, ή Μουσική μονάχα μέ 
τά συ/λαγο τών Συναυλιών στό Κρα
τικό Θέατρο βάλθηκε νά έρμηνεύση 
μέ τή θεία της γλώσσα και στεφά
νωσε, στό πρόσωπό μου, τήν ΙΙοίη- 
ση κι’ ένας νέων μουσόληπτων Σύλ
λογος, δ «Σύλλογος τής ’Εθνικής 
Λογοτεχνίας» έδήλωσε δημοσία γιά 
μένα, σά νά ήταν χρέος του, τό έν- 
διαφ^ρον του. Καί κάποιοι νέοι πάν
τα λογοτέχνες άπό κάποια Σωματεία 
στόν Πειραιά. Άπό τίς χώρες δλες 
τής ’Ελεύθερης 'Ελληνικής Πολι
τείας μονάκριβο παράδειγμα τοΰ 
θαυμασμού πρός τόν ποιητή, τόσο 
σεμνά, δσο κι’ επίσημα οργανωμέ
νου, έδωκεν ή Τρίπολις. Δέν ανα
φέρω τά τιμημένα πρόσωπα πού έ- 
πρωτοστάτησαν στίς εκδηλώσεις αύ
τές, γιατί τό γράμμα μου θά πήγαι
νε πολύ μακρυά, καί γιατί άπό τή 
συγκίνησή (μου καί κάποια έμφυτη 
μέσα μου ταπεινοσύνη, ώς τήν ώρα 
δέν άπηύθυνα πρός κανένα τά ευ
χαριστήρια πού χρεωστώ, κινδυνεύ
οντας νά νομισθώ άδιάκριτος καί ά- 
συγχώρητος. Ελπίζω πώς θά κα
τορθώσω νά πληρώσω, μέ τήν ά- 
σθενική μου φωνή, τόν όφειλόμενο 
φόροι Τώρα μάλιστα ποΰ φαίνεται 
πώς ξεθύμανε ή γιορτή καί πώς τόν 
επίλογό της τόν έσήμανε μέ κατα- 
πληχτική αφροντισιά τό ίδιο τό 
Κράτος. Καί άκριβώς αναγκάστηκα 
νά σπαταλήσω στό γράμμα μου, μέ 
ζημία μεγάλη τής βραχυλογίας, λύ
γο, γιά τό γεγονός τής ζωής μου, 
πού άξιόλογα μπορούσα νά τό πα
ραλείπω. Άλλά δέν τό έκαμα, γιατί 
άκριβώς αυτού ήθελα νά καταλήξω. 
Ό επίλογος τής πεντηκονταετηρί- 
δας μου εΐναι δ διορισμός στήν παρ- 
θενικώτερη καί τήν άξιότερη, με
γάλης προσοχής έδρα τής νεοελληνι
κής λογοτεχνίας προσώπου ποΰ μό
νο του επιστημονικό προσόν, μόνο 
του ντοκουμέντο παρουσιάζει ένα ά- 
ναίσχυντο λιβελλογράφημα, στολι
σμένο μέ τή μάσκα μιάς ανάλατης 
πιά Σολωμαλατρείας. Πώς έγινε δ 
διορισμός αύτός; Δέν ξέρω τίποτα. 
Κάποιες του λεπτομέρειες μέ κά
νουν πάντα νά γελώ. Σέ άλλο μου 
γράμμα θά μπορούσα κι’ αύτές μέ 

κάποιαν όρεξη, νά σοΰ τίς σημειώ
σω. Τώρα, το μόνο σοβαρό ποΰ α
ξίζει νά γνωριστή είναι η διαμαρ
τυρία για το μεΛετώμενο πραξικό
πημα, του Τμηματάρχη τών 1 ραμ
μάτων καί ΚαΛων Τεχνών στό "Γ- 
πουργείο τής Παιδείας. Είναι ό 
γνωστός υπέροχος ποιητής καί ποι
ητικός ερμηνευτής τού Αισχύλου, 
είναι ό Ίωάννής 1'ρυπάρης.
Τό πράγμα, σχετισμένο μέ τό 
Πανεπιστήμιο περιωπής, εξαιρετι
κός δε εκείνο της ΘΕσσαΖονίκης, 
δεν μπορεί παρά να έχη, καθώς νο
θεύει τήν ιστορία μας τή νέα, σέ 
δ,τι εχει προβληματικό κι εύκολο- 
πρόσϋ/ητο, καί δχι νά δειχτή καί 
να τονι,σθή άντικειμενικά καί απρόο
πτα μά καί στοργικά καί διάθερμα, 
έχει καί θά έχη ανυπολόγιστες συνέ
πειες. Καί ιδού στό φύλλο τής 3 
τοΰ Δεκεμβρίου 1926 τοϋ «Ταχυ
δρόμου τής Θεσσαλονίκης» δημοσι
εύεται έν άρθράκι κάτου άπό τόν 
τίτλο «Φιλολογία καί Τέχνη — Πε
ρί Παλαμά». Περιττόν να σοΰ τά 
παραστήσω υποθέτω πώς θά τό 
γνωρίζης, εάν δχι, μπορείς άξιόλο
γα νά τό προμηθευθής. Τό δημοσί- 
ευμα δέ μέ παραξενεύει, περίμενα 
τέτοια τή διαγωγή ενός άνθρώπου, 
πού δταν μιλή γιά μένα καθώς μι- 
λεϊ, εΐναι κατάπτυστος. Περίεργος 
κάπως μού φαίνεται ό υποχρεωτι
κός προστάτης μου ό άνώνυμος X. 
ποΰ καί ύποκλινόμενος πρό τοϋ με
γαλείου μιάς έδρας πανεπιστημια
κής, μόλις τολμά νά έκφράση τή 
δυσφορία του γιά τή δί
χως έλεος καταδίωξή μου, ελεητι
κός καθώς είναι. 'Ομολογώ δτι «συ
χνά μού λείπει ή γνησιότης τού αί 
σθήματος» άλλ’ έπί τέλους λέει εΐ
ναι ό στίχος μου «υπερήφανος καί 
κάποτε βοερός σά σάλπισμα» εύχα- 
ριστώ. Πόσο ήθελα νά πάρω, έστω 
καί στά γεράματα μερικά μαθήματα 
γιά νά ξεχωρίζω κι’ έγώ τά γνήσια 
άπο τά κάλπικα αισθήματα τών ποι
ητών, κατόρθωμα δυσκολωτατο, μά
λιστα γιά τούς υπερήφανους καί 
τούς «βοερούς σά σάλπισμα στίχους» 
ποΰ δέ μπορεί κι’ αύτούς νά τοΰς 
γεννά παρά κάποιο αίσθημα άρχον- 
τικής περηφάνειας καί πολεμικής 
δρμής. Άς είναι. Ό έπιφυλακτικός 
προστάτης μου συμφωνεί δτι δεν 
τρέπει νά μιλούνε γιά μένα «μέ τό
σην περιφρόνησιν» δμως δέν λα
βαίνει τόν κόπο νά άίποδείξη μέ 
πόση περιφρόνηση, θά έπρεπε γιά μέ
να νά μιλούν οί κατακριτές μου, ώς 
πού έπρεπε νά φτάνη ή καταφρό

νησή των, γιά νά εΐναι ανεκτοί.
★ Καί λοιπόν, φίλε Κύριε Ριάδη, τό 
πρωτάκουστο αύτό δημοσίευμα κα
νένας σας αύτού δέν έλαβε τήν πε
ριέργεια, τή φροντίδα νά μοϋ τό 
στει/.η. Τόσο, φαίνεται, είμαι μόνος 
μέσα στή Θεσσαλονίκη, καί κανείς 
δεν ένδιαφέρεται γιά μένα. Τό έλα
βα άπό μιά πάρωρη φροντίδα τοΰ 
Πρακτορείου αποκομμάτων τού κ. 
Μαμπακοπούλου, πολύ άργά, τελειώ
νοντας ό μήνας. Απόδειξη δτι μού 
ήρθε όρεξη νά στείλω στή Διεύθυνση 
τοΰ «Ταχυδρόμου τής Θεσσαλονί
κης» γράμμα έπί συστάσει μέ τήν 
παράκληση άν εΐναι δυνατό, νά φι- 
λοξενηθή στό φύλλο του. Τό γράμ
μα στάλθηκε στίς 28 Δεκεμβρίου τοϋ 
1926. Μά ποιός θά τό πιστέψη; Ά
κόμα δέν γνωρίζω τήν τύχη του. 
Άν δ κ. «Ταχυδρόμος τής Θεσσα

λονίκης» τό έκρινε άνάξιο νά δημα- 
σιευθή, δέ θά μπορούσε τάχα μέ δυό 
λόγια του νά μοΰ τό γνωστοποιήση, 
ή νά μοΰ έπιστρέψη τό χειρόγραφα; 
Δέν είμαι δά καί τόσο άγνωστος άλ- 
λά καί δ πιό ασήμαντος πολίτης άν 
ήμουνα γιά κάποιο ένδιαφέρον θά 
ήμουν άξιος, ΰστερ’ άπό τά περίερ
γα αύτά — άς μήν είπώ τίποτε άλ
λο — είς βάρος μου. ’Άν πάλι τό 
έδημοσίευσε, χάθηκε νά μοΰ σταλή 
ένα φύλλο ή άπό τήν ϊδια έφημερί- 
δα ή άπό κάποιο τέλος πάντων έν- 
διαφερόμενον;
Καί γιά τοΰτο λοιπόν καταφεύγω 
τώρα σ’ έσένα, μέ τήν έλπίδα δτι 
μπορείς νά είσακοΰσης τήν παράκλη
σή μου. 'Όλη αύτή ή μακρόσυρτη 
αποσταλική μου έπισταλή δέν έχει 
κανένα άλλο σκοπό παρά πρώτ’ άπ’ 
δλα νά σού ζητήση τήν εξής χάρη. 
Νά λάβης τόν κόπο, άν δέν δημοσι
εύθηκε στόν «Ταχυδρόμο τής Θεσ
σαλονίκης» τό γράμμα μου. νά μοΰ 
στείλης δύο τρία φύλλα σχετικά. 
Άνίσως δέ καί δέν έχει δημοσιευθή, 
νά παρακαλέσης άπό μέρος μου τήν 
’Εφημερίδα νά σοΰ έπιστρέψη τό 
άχρηστο σ’ αύτή χειρόγραφο, άν δέν 
τό πέταξε στά σκουπίδια, καί νά 
λάβης τόν κόπο νά μοϋ τό έπιστρέ- 
ψης. "Τστερα ήθελα νά σέ κατατο
πίσω κάπως άσφαλέστερα στό ζή
τημα τοΰτο, μέ τήν ιδέα δτι κάποια 
στοργή καί συμπάθεια θά τρέφης 
πρός τήν ιδέα ποΰ αντιπροσωπεύου
με καί ποΰ ρίχνεται, τής Πολιτείας, 
ΐπινευούσης, στό βόρβορο. 'Οπωσ
δήποτε περιμένω νά μοϋ άπαντήσης 
μέ δυό λόγια σου δτι έλαβες τό 
γράμμα μου καί άν εύρίσκονται αύ- 
τοϋ φίλοι ποΰ τρέφουν πρός έμένα
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κάποιο ενδιαφέρον, θά μπορούσες 
νά τοΰς τό διαβάσης.
'Οπωσδήποτε δύνασαι νά κάμης δ- 
ποια θελήσης χρήση του.
Μέ τά έγκάρδια αισθήματα συνατ 

δελφότητος καί άγάπης

Κωστής Παλαμάς

★Έλησμόνησα νά περιλάβω στά 'Ι
δρύματα ποΰ έδειξαν πρός έμένα, 
γιά τήν ιδέα πού είχε ριχτή τού ε
ορτασμού τής πεντηκονταετηρίδος 
μου, συμπάθεια ποΰ μέ τιμά καί τό 
Εθνικό μας Πανεπιστήμιο τών Α
θηνών.

Αθήνα 23. 1. 1927

Φίλε κύριε Ριάδη,

Κ ΑΠΟΙΟΣ μέ πληροφορεί δτι 
τό άρθρο στόν «Ταχυδρόμο τής 

Θεσσαλονίκης», στό φύλλο, νομίζω 
τίής 3 Δεκεμβρίου γιά τόν Παλα- 
μα καί μέ το στοιχείο. X τό γράψαιτ’ 
εσείς.
Λυπήθηκα κατάκαρδα γιατί στό 
φλύαρο γράμμα ποΰ σάς έστειλα έπί 
συστάσει στίς 18 τοϋ μηνός, μιλώ 
γιά τό X μέ κάποιο παράπονο. Θεω
ρήσατε τά γραμμένα μου γι’ αύτόν 
ώς μή γραμμένα, σάς παρακαλώ, 
σκίστε τό γράμμα μου, γιαπί τό ζή
τημα άλλάζει.
Άπό σάς δέχομαι κάθε έπιφύλαξη, 
καί δτι καί δπως άν έγράψατε γιά 
μέ, εΐναι καλά γραμμένα.
Τό κρίμα τής παρεξηγήσεως αύτής 
δέν μ’ εύθύνει έμέν,α άλλά τή σιωπή 
ποΰ απλώθηκε κι’ εξακολουθεί ν’ 
απλώνεται γύρω μου. Κανείς) ώς 
τήν ώρα δέ βρέθηκε γύρω μου νά 
μέ πληροφόρηση τί γι’ αύτό, νά μέ 
διαφώτιση. Καί ώς τήν ώρα δέ μοΰ 
στάλθηκε κανένα φύλλο τοΰ «Ταχυ
δρόμου».
Πάντα μέ τά φιλικώτερά μου αι

σθήματα

Κ. Παλαμάς

Περιμένω γράμμα σας.

(Άθήναι 29 Δεκεμβρίου 1926 
Κύριε Διευθυντα τοϋ 

«Ταχυδρόμου»

ΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ νά φιλο- 
ξενήσετε, άν δέν έμποδίζει τί

ποτε, στό καλό σας φύλλο τά εξής: 
★Άργά πολύ, πρό δύο τριών ήμε
ρων, μοϋ στάλθηκε απόκομμα τοϋ 
«Ταχυδρόμου Θεσσαλονίκης» άπό τό 
φύλλο τής 7 ης τοΰ μηνός τούτου 
καί είδα έκεΐ τό δημοσίευμα τοΰ α
νωνύμου X «Περί Παλαμά», καθώς 
τιτλοφορείται.
Ό άγνωστός μου X, άνίσως τά λό
για του γιά μένα θά μπορούσανε νά 
περιορισθοΰν στό ταπεινό μου άτο
μο μονάχα, θά ταίριαζε νά δεχθή 
εύχαριστήρια. "Όμως άξίζει συγχα
ρητήρια.
Γιατί, δποιος μιλεϊ για μένα μέ προ
σοχή, καί φυσικώπαπα, μέ τιμή, δέν 
κάνει τίποτε άλλο παρά νά προσ- 
φέρη τό φόρο του πρός τήν Ποίη
ση μας τήν ϊδια, σέ δ,τι αύτή κρα
τεί καλό καί άξιο, μέσα σέ μιά ζωή 
πενήντα χρόνων.
Μονάχα εΐναι κάπως λυπηρό πόσο 
ή βαναυσότερη έπίθεση δύναται νά 
κλονίση καί τή βαθύτερα ριζωμένη 
πίστη. Ό εύγενής άγνωστός μου X, 
επηρεασμένος οπωσδήποτε άπό τό 
αξίωμα πού έδωκεν αστόχαστα ή 
Πολιτεία στόν άνθρωπο τόν άνα- 
«ρερόμενο στό δημοσίευμά του, δεί
χνεται σάν νά κρύβη άνάμεσα στά 
λόγια του κάποια διάθεση φιλάν- 
Ορωπη παρηγοριάς πρός έμένα καί 
πρός δσους βέβαια, τιμοϋν καί θαυ
μάζουν ένα Ποιητή, γιά τό δυστύ
χημα, τάχα, πού πάθαμε νά μάς κα
κομεταχειρίζονται έτσι άπό τήν έ
δρα ενός Πανεπιστημίου.
Χαρά μου εΐναι τέτοιου είδους έπι- 
θέσεις, γιατί μοϋ στερεώνουν ζωη
ρότερη τή συνείδηση τοϋ τί άξίζω. 
Ό άνθρωπος, ποΰ’δέν καταδέχομαι 
καί νά χαράξω τό όνομά του, κα
ταισχύνει τά Νεοελληνικά Γράμμα
τα.
Νά τον χαίρονται ή Πολιτεία πού 
τόν διόρισε νά τά διδάσκη καί τό 
Πανεπιστήμιο τής Θεσσαλονίκης 
πού τόν έχει.

Κωστής Παλαμάς I

Αθήνα 10-2-27

’Αγαπητέ μου Ριάδη,
Τ Ο ΔΤΣΤΤΧΗΜΑ είναι πώς 

άπορροφημένος συχνά άπό δου
λειά υποχρεωτική δέν εΐναι τόσο ποΰ 
δέν έχω καιρό ν’ άποκρίναμαι καί 
στοΰ εαυτού μου τοΰς πόθους καί 
στών φίλων μου τά γράμματα, δέν
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είναι τόσο που μέ δένει και μιά δυσ- 
κολοοικόνομητη τεμπελιά (ελπίζω 
πώς είναι ή γόνιμη άκαματιά τών 
ποιητών καί τών ποιητικά θρεμμέ
νων πού άνάγκη μιά μέρα νά στέ- 
κωνται άνεργοι άνειραπλόκοι πρός 
τούς ορίζοντες κοιτάζσντες ή σκύ- 
βοντες πρός τά βιβλία γιά νά μπο
ρέσουν ύστερα νά κάμουν κάτι στή 
μιά ώρα εργασίας) καί μιά κάποια 
αντιπάθεια στό νά γράφω γράμμα
τα άπό ντροπή καί άπό δείλιασμα 
πρός τήν άνάγκη, νά μιλώ διά τόν 
εαυτό μου άκόμη καί οτά πρόσωπα 
πού ξέρω πώς μ’ άγαποΰν καί μέ 
προσέχουν, άλλά είναι κάτι χειρότε
ρο ή ζωή αύτή πού ζώ όχι μέσα μου, 
αλλά στον κόσμο πού είν’ απέξω 
μου, μέ ελαττώνει μέ κοπιάζει, μοΰ 
κάνει πολύ δύσκολη τήν επικοινωνία 
μου μ’ έμέ τόν ίδιο κ’ αισθάνομαι 
πώς ό καιρός περνά, πώς μοΰ φορ
τώνονται τά χρόνια, πώς λίγο άκό
μα έχω νά ζήσω, πώς μέ θολώνουν 
πονοκέφαλοι, πώς μέ γονατίζουν α
διαθεσίες, πώς μέ ταράζουν αϋπνίες 
πώς βρίσκομαι άγνάντια άπό τή δύ
ση μου, δμως δύση πιό πολύ διαφο
ρετική άπό κείνη πού στοχάζεται 
εις βάρος μου ή εύγενικοτάτη καί 
διασκεδαστικότατη Κυρία πού υπο
γράφεται Μ α ν ο υ έ λ α, καί 
γιά τήν οποίαν, αν έχω όρεξη, θά 
σάς μιλήσω παρακάτου. Ή δύση 
μου είναι άπό χρυσοπόρφυρους ου
ρανούς πέρα ώς πέρα, τό ζήτημα εΐ
ναι πώς νά τούς έκμεταλλευθώ κα
θώς ταιριάζει στίς λίγες τίς κρίσι
μες δμως, στιγμές τής ζωής μου που 
αισθάνομαι στούς ώμουμους μου πε
ρισσότερο τά φτερά πού μέ υψώνουν 
παρά τό καλάθι πού μέ βαραίνει. 
’Άς μέ βοηθήση ή όρεχτική αύτή 
στιγμή νά σοΰ συνεχίσω, πλατύτε
ρα οπωσδήποτε τό γράμμα μου.
★’Έχω τά γράμματά σου μπροστά 
μου μέ τά άποκόμματα τών εφημερί
δων πού έχεις τήν καλωσύνη νά μοΰ 
στέλνης. Άπό τήν τηλεγραφική μου 
άπόκριση πού θά τήν έλάβατε στό 
ένθουσιαστικό σας τηλεγράφημα θά 
αίσθανθηκατε τή συγκίνησή μου. Εί
δα σέ μιά γαλλική έφημερίδα τής 
Θεσσαλονίκης τά ονόματα τών ποι
ητών μας που άποφασίσατε νά δοθοϋ 
νε στούς δρόμους σας. Είμαι ό μό
νος ζωντανός, έκεΐ, κυριολεκτικώτα- 
τα καί χωρίς μεταφορά, έκπός άν 
καί τ’ δνομά μου μέσα σ’ αύτούς 
συμβολίζει καί τόν ποιητικό μου θά
νατο, καθώς βέβαια θά φρονή καί 
ή κυρία Μανσυέλα, καί ό κύκλος τών 
«διανοουμένων κυριών καί δεσποινί 

δων» τής Θεσσαλονίκης, πού καθώς 
βλέπω, αποτελούν τό χορό τού περί
φημου αύτοΰ καθηγητή καί σφάγιά 
στή τής αλήθειας. Τίς χαιρετώ ύ- 
ποκλινέστατα. Θά εΐναι ύποθέτω οί 
Έλικωνιάδες Μούσες πού μ’ εκδι
κούνται οί άσπλαχνες γιά τον έξευ- 
τελισμό πού έπαθαν άναφερμένες μέ
σα στούς στίχους τοΰ « 
στίχους χωρίς καμιά ποίηση άπό έ
ναν άκατάρτιστο στιχουργό δημοσιο
γράφο καί αστοιχείωτο πού δέν 
ξέρει τί τοΰ γίνεται. Ό κύριος X 
πού τόσο άπό περιωπής μέ προστα
τεύει άς τίς παρακάλεση κι αύτές 
νά μέ λυπηθούν κομματάκι. Τί διά
βολο...
Φίλε μου, άν δέ μέ διασκέδαζαν πε
ρισσότερο οί κριτικές τών άντιπαλα- 
μικών τής Θεσσαλονίκης, θά έπρεπε 
μέ κάποιο μελαγχολικό χαμόγελο νά 
σού σημεισω πώς αύτά πού παθαί
νει ό ποιητής δταν, δσο καί άν εί
ναι απλοϊκός καί σεμνός ό κύκλος 
ιών μετρημένων στά δάχτυλα ή καί 
τών άρκετών πιστών του πού τόν αι
σθάνονται, τόν διαβάζουν, τόν έννο- 
ούν, τόν συμπαθούν, καί οί έγκαρδι- 
ώτεραι τον θαυμάζουν, δταν πέφτη 
στά στόματα τών κακόπιστων ή,, κα
λύτερα, τών ανυποψίαστων, τών ά- 
κατάρτιστων, τών άγίνωτων αδιάβα
στων ή τών μισοδιαβασμένων, πού 
έτυχε νά κρατούν ένα κοντίλι στά 
χέρια των καί ηομίζουνί πώς 
■γράφουν. Μοΰ έρχονται στό νοΰ 
τέσσαρες στίχοι δυσκολομετάφραστοι 
τοΰ HUGO άπά τίς « >
πού λακωνικότατα ζωγραφίζουν τό 
φορο πού πληρώνει κάθε αγνός ποι
ητής δταν ξεπέση τό δνομά του στήν 
αγορά:

MOI QUI PORTE APOLLON 
AU TOUT DE MES DIX

DOIGTS, 
JE SUIS LA FABLE DU

VULGAIRE 
A L ORDRE UN TFT, TRIBUT

JE L ΆΙ DU, JE LE BOIS 
CE JOURD'HUI, JADIS ET

NAGUERE.

★ Πόσο μ’ εύχαρίστησε τ’ όνομα τοϋ 
κ. Δέξιππου Άντωνιάδη παράπλευ
ρα στό δικό σου. Τί συγκαταβατική 
πρός εμένα τιμή στά δύο τρία μας 
έδώ συναπαντήματα, τά γοργά καί 
βιαστικά, πόσο υποχρεωτική καί πό
σο συμπαθητική ή ένθύμηση πού 
μού άφησε.
★Χθές, σού άπηύθυνα έπί συστάσει 
ένα δέμα μέ κάποια έντυπα πού μέ 

αφορούν. Νά γιατί. 'Τπέθεσα πώς 
μπορεί νά μη γνωρίζεις τό τεύχος 
που εξέδωκε για μένα ή «ΝΕΑ ΖΩ
Η» της Άλεξανορειας, χάρη στήν 
πρωτουουΛία ενός πολυτίμου φίλου 
μου, τοΰ ποιητή κ. Α.1Ν. Λωνσταντι- 
νιδη. ϊώιειδη μού έστειλε από καιρό 
καποια αντίτυπα, έκρινα πώς μπο- 
μποροΰσαν νά σ εύχαριστήσουν έ
να τεύχος του γιά σε κ’ ένα γιά τό 
Δεξιππο. Άκόμα σοΰ στέλνω την 
«ΙΣΤΟΡΙΑ» τού HESSkLING. Ε( 
ναι ό καθηγητης στό Πανεπιστήμιο 
τού LEIDEN άρ ιστός Ελληνιστής 
βυζαντιναλόγος, συγγραφέας ενός 
βιβλίου ώραίου γιά τό Βυζαντινό 
αλληνισμο, μεταφρασμένο πρό χρό
νων (.Ελληνικά, επίτιμος διδάκτωρ 
τού Πανεπιστημίου μας, αρκετά κα
λά έξεταστής της λογοτεχνικής μας 
κινήσεως, δσο μπορεί τό μάτι τού 
ξένου να μάς ξεδιαλύνη τούς άξε- 
διάλυτους). Θί σελίδες πού άφιερώ- 
νει σ’ έμενα —δέν είναι οί μόνες 
αύτές— σ’ ένα του άρθρο σ’ ένα 
'Ολλανδικό περιοδικό, μιλώντας γιά 
τό ποίημά μου «Ό ύμνος τού αν
δρείου», μού κάνει τόν μεγαλύτερο έ 
παινο πού γίνεται, δταν τό ποίημά 
μου αύτό, τό χαρακτηρίζει «χρυσή 
γέφ υρα πού ένώνει τήν Ελλάδα τού 
Αισχύλου μέ τήν Ελλάδα τή σημε
ρινή». ΟΙ σελίδες πού μοΰ άφιερώ- 
νει στήν «Ιστορία» του, μάλιστα ή 
κριτική του γιά τό «Δωδεκάλογο 
τού Γύφτου» μοΰ (ραίνονται άρκετά 
κατανοητικές τού φτωχού τραγουδι
ού μου.
Αμετάφραστες έννοεΐται, μένουν καί 
κανείς δέν ώμίλησε γι’ αύτές. Σοΰ 
στέλνω άκόμα, κι άν τήν ξέρης, τήν 
ξαναφέρνω στήν ενθύμησή σου τή 
διάλεξη τοΰ καημένου τοΰ Φουτρίδη 
πού έκαμε σέ μιά φιλολογική 'Εται
ρία ή περιοδικό, καλά δέ θυμάμαι, 
τής Αμερικής, γιά τον «Άσκραΐο» 
μου. Μέ παρακίνησε νά σοΰ στείλω 
τό άζήτητο αύτό δέμα ή σκέψη πώς 
άνισως θά έχω κάποτε τήν τιμή νά 
γίνω θέμα ομιλίας σου δημοσίως στή 
Θεσσαλονίκη ή καί όποιου άλλου ά
πό τούς φίλους μας αύτοΰ, θά μπο
ρούσανε τά έντυπα αύτά γιά κάτι 
νά χρησιμεύσουν, γιά κάτι νά βοη
θήσουν. Καί δ aj-σθαντικώτερος 
γνώστης καί έρμηνευτής ένός ποιη
τή, ένός καλλιτέχνη, γενικότερα, δ
ταν έχη καί κάποια στηρίγματα, τοΰ 
ζεσταίνουν, τού τονώνουν, τοΰ κά
νουν δυνατό τό αίσθημά του. Κρίμα 
πού δέν έχω πρόχειρο νά σοΰ στεί
λω κ’ ένα άρθρο πού δημοσιεύθηκε 
στή «REVUE BLEUE» τών Πα- 

ο ίσιων άπό τόν Έλληνσγάλλο μας 
γερό ποιητή, τώρα βουλευτή στή 
Βουλή μας, τόν Αλέξανδρο ’Εμπει
ρικό.
Αύτός δίνει τά πρωτεία στη «Φλο
γέρα τού Βασιλιά» καί ή άνάλυσή 
του άξίζει νά γίνη γνωστή σέ όσους 
επιθυμούν νά ξεκαθαρίσουν κάπως 
τό ταπεινό, άλλά γνήσιο έργο μου 
άπό τά ρυπαοά σημάδια πού τού ά- 
φίνουν τά έξετάσματα ανάξιων, με 
καλή πίστη ή μέ κακοπιστία, άδιά- 
φορο. νά τό κρίνουν. Ένας καλός 
μου φίλος ιιέ τρώγεται τόσον καιρό 
τδιοα πού δέν κατωρθώνω νά πεοι- 
συλλέξω καί νά συγκεντρώσω τά όσα 
κατά καιρούς γοάατηκαν γιά μ=να 
άπό ξένους καί άπό δικούς μας. Θά 
γίνονταν ένας χονδρός τόμος, άπο- 
καλυπτικός. πού θά έκανε νά ντρα
πούν άπό μέσα τους πολλοί, καί 
κρυμιιιένοι. καί Φανεροί, άποστολάκη- 
δ°ς. Και διιως.’Άν κάπως άκούγεται 
κ’ έξο> άπό τά σύνορά μας τό όνο
μά μου, βεβαιώσου πώς είμαι ένας 
ποιητής, αγνώριστος ακό
υα. Ή πυκνή αου παοαγωγη σκοτί
ζει καί παραπλανά. Μένα μέρος ά- 
τύπωτο ή που έποεπε νά ξανατυπω- 
θΰ. πεζογράφημά μου ιδίως. σχετι
κά ιιέ τή λογοτεχνία μας μέ κατα- 
σταίνουν άξέταστο. άποόσιτο. άννω- 
στο στή νέα γεννεά. Έκεΐνο τό βι
βλίο πού θά βοηθούσε πολύ τους φι- 
λ.σος αου νά μέ γνωρίσουν πλατιά 
βαθειά καί νά φωτίσουν σέ πολλά 
τούς τίμιους κριτικούς μου εΐναι «ή 
Ποιητική μου». Κι’ αύτό κείτεται 
μ.ισοτέλειωτο στά συστάρια μου, καί 
δέν κατορθώνω άκόμα νά τό συμ
πληρώσω νά τό τερματίσω, κόπος 
μού είναι καί ώρα δέν βρίσκω άκο 
μα καί γιά τήν αντιγραφή καί γιά 
τό χτένισμα τών τελειωμένων του 
κεφαλαίων. Καί λείπουν άκόμα ά
πό τδ έργο μου «Τό τοαγοΰδι τοΰ 
Καραϊσκάκη» πού πολύ φοβούμαι 
πώς θά μείνη απρόσιτο στό φώς τοΰ 
ήλιου, καί περισσότερο άκόμα «Τά 
πρόσωπα καί οί Μονόλογοι» τό ποι
ητικό βιβλίο πού είμαι μ’ αύτό κρυφά 
έοωτευμένος. πού συνεχίζει τούς 
«Βωμούς» σέ μιά σειρά διανοητικών 
ή σώων τής παοαδόσεως ή τής 'Ιστο
ρίας πού ο καθένας άπό αύτούς συμ 
βολίζει καί μίαν δι|ιη τής φαντασίας 
μου κ’ ένα σταθμό τής πνευματικής 
ζωής μου. Σοΰ τά γράφω δλα αύτά 
μέ κίνδυνο νά σέ κουράσω σάν ένας 
φλύαρος, άπό καμιά κανενδς είδους 
ματαιοδοξία, άλλά άπδ τήν έπιθυ- 
μία πού μέ κυριεύει νά σέ πλησιάσω 
δσο μπορώ πιδ κοντά μου, τώρα πού 

δέ βαρέθηκες νά μιπής γιά μένα στδ 
χορό, στδ πείσμα, βέβαια, τών ά- 
χ οείων. Θέλω νά εΐναι δ χορός σου 
δσο παίρνει ρυθμικότερος, δηλα
δή δικαιότερος γιά μένα. Τό κομ
μάτι τοΰ δημοσιεύματος σου γιά μέ
να. Ξεχωρίζει άπδ γαλήνη καί άπδ 
σεμνότητα μποοστά στδν κυνι
σμό τοΰ ΆποΟτολάκη. Βέβαια, ό 
ποιητής, ό μουσικός, δ καλλιτέχνης, 
κι ά'ν έ'χη ψεγάδια, άπό τά καλά του 
χαρακτηρίζεται καί τοποθετείται. Ή 
κριτική τών ώραιστήτων είναι ή κοι 
τική καί τών μεγάλων καλλιτεχνών 
γιά τούς ισότιμους των καί τών κρι- 
τικότερα θρεμμένων ερευνητών της. 
Οί άκοολογίες γιά τδ άπόλιπο καί 
γιά τδ σχετικό δέν ένουν 
καμιά σημασία γιά τδ συναίσθημα 
τό καλαισθητικό, ιδιαίτερες κατηγο
ρίες, πού μάς δείχνει, ή ομορφιά 
στήν τέχνη καθώς καί στή φύση. 
Τδ απόλιπο καί τό σχετικό εΐναι ό
σοι. άφηρημένοι πού τούς μεταχειρί
ζεται δ φιλόσοφος, σύμφωνα μέ τό 
ιδανικό του. όταν εΐναι τοΰτο ιδανι
κό τού απόλυτου, η ιδανικό τοΰ σχε
τικού. Ή ομορφιά είναι όμΟρφίά 
καί ή γοητεία της γοητεία η τά βοί- 
σκεις στδν καταρράχτη τοΰ Νιαγά
ρα ή σ’ ένα ανθογυάλι μέ ρόδα. Κά
τι άπόλυτο δταν πιστεύεις στδ άπό- 
λυτο σάν τδ Σπινόζα. ή πιστεύεις 
στδ σχετικό μονάχα, σάν τδν August 
Comte. Καί οί "Ομηροι και οί σημε 
ρινοί περνούν άπδ τδ κόσκινο τού 
σχετικού στή «Νεράντζια μοσκοβο
λούσε —βασιλοπούλα περνούσε— 
πώς τδ τραγουδούν τά χείλη μου...».

Κωστής Π αλαμάς

’Αθήνα 7 Αύγουστου 1927

’Αγαπητέ μου Ριάδη,
A Ν ΜΠΟΡΟΤΣΕΣ νά λάβης 

μιάν Ιδέα καθαρή τής βάρ
βαρης ζωής πού άναγκαστικά 
ζώ καί ποϋ μπροεΐ κανείς έπί 
τέλους νά μή φταίη γι’ αύτό, 
άλλά ή Μοίρα, ή, καλύτερα, ή 
Άδράστεια τών άρχαίων — 
θά καταλαβαίνης τή συγκρατητή ά- 
θ υ μ ί α πού μέ δέρνη, καί φτά
νει γιά νά μοΰ δένη τά χέρια, όχι 
δμως καί τή σκέψη μου, πού πάει 
άπάνω άπ’ δλα, μά που καί αύτή αι
σθάνομαι πώς άρχιζει νά παθαίνει, 
άπδ βραδεία δηλητηρίαση. “Οτι κι’ 
ά'ν πάθω, μέ πιάνη μιά λαχτάρα πού 
γίνετ’ αίσθημα, μιά λαχτάρα δταν 

συλλογίζομαι πως πρέπει, πώς χρει
άζεται ή παρουσία μου στή Θεσσα
λονίκη —δπως καί όποιος καί δν 
εΐιιαι— όχι γιά ν’ άκούσω κάποιες 
εκδηλώσεις προσοχής, συμπάθειες, ά- 
γάπης, πού θά μέ συγκινήσουν καί 
πού δέ θά ξέοω πώς ν’ άπσκριθώ σ’ 
αύτές — άλλά πώς πρέπει ή παρου
σία μου. γιά ν’ άκουσθή ή φω
νή μου άπδ κάποια γωνιά τής 
μεγάλης Θεσσαλονίκης σέ κάποιο κύ
κλο — δσο άρκετδς καί αν εΐναι — 
κάποιων φίλων — μοΰ φτάνουν — 
καί κάποιων περιέργων. Οί παρά
ξενοι αυτοί άνθοιοποι πού μέ θρά
σος μοναδικό βάλθηκαν νά εΐποΰν 
πώς δέν άξίζ'ο τίποτε, δέ στοχάζον
ται πώς υοΰ έ'καυαν ένα μεγάλο κα
λό· Μέ άνάνκασαν νά ξανακοιτα
χτώ: πήρα βαθύτερη συνείδηση καί 
Φωτεινότερη τού τί άξίζει καί γιατί 
άξίζει ή ποίησή μου καί τή ννώοι- 
σα άσφαλέστερα. Θά διασκεδάζετε 
λέγοντας ή φωνή μ ο υ· μή 
νεΙμίσης πώς πρόκειται γιά καμιά 
άπολον'α η γιά καμιά πολεμική. Γιά 
τδ Θεό. έχουσι τήν ννώσιν οι φύ
λακες. Ή φωνή μου θά εΐναι ή ρ έ
τσι τατίβα ενός τραγουδι
στή. συναδέλφου σου. αμύητου στδν 
ήχο πού ή μουσική του είναι δ στί
χος του.
★ Μά ώ Θεέ μου : Άλλοιότικα 
έπρεπε ν’ άρχίσω καί μέ παρασύρει 
ή περιαυτολογία μου. Τά τραγούδια 
σου «τής Φιρμαθούλας» είναι χαρι
τωμένα, καί «στδ είδος τους άσύγ- 
κριτα». Τδ ύποπτεύθηκα άπό τήν ή
μέρα πού μοΰ άύαγγειλες ενα δύο. 
Στή «Μακεδονική Τέχνη» (νά ένα 
περιοδικό πού τίποτε δέν ξέρω σν 
βγήκε, αν βγαίνη, πώς βγαίνει — 
μά δέν πειράζει) τά διάβασα, καί 
μερικά, καθώς λέγει κι’ δ κοσμάκης 
τά ρ η, ύ φ η ξ α, γιά τήν ?ν- 
τεχνή τους άφέλεια, γιά τδν τολμη
ρό τους γλυπτικό τοπικισμό, γιά 
τήν παραστατική τους πρωτοτυπία, 
γιά τδ χάρισμά τους νά μή δίνουν 
τή χάρη τους άπδ τό πρώτο διάβα
σμα, μά νά γυρεύουν ξ a ν α διά
βα σ μ α. Καί πώς προσπαθούν 
νά φυλάξοΰν τά σύνορα τής «PURE 
POESIE» (σοΰ γράφω γαλλικά τίς 
λέξεις γιά νά είναι τού συρμού) γιά 
νά μή γλιστρήσουν σέ εύκολους ρ η 
τ ο ρ ι σ μού ς. (σοΰ γράφω τή 
λέξη ρητορισμός, γελώ πού σΰλλυο- 
γίζομαι πώς οί κατακριτές μου, μοΰ 
κοπανάν συχνά τή ρητορική μου, ά- 
παίδευτοι καί ανυποψίαστοι, καλά - 
καλά μή γνωρίζοντες, νά διακρίνουν 
καί νά ξεχωρίσουν κάποια έλαττό- 
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ματα πού κάνουν στους μέτριους 
ποιητές την Ποίηση σά μιά στιχουρ- 
γημένη ρητορεία, άπό τήν ρητό 
ρική τοΰ λυρισμού, 
τήν άχώριστη άπό τήν μεγαλοτομία 
και τήν σέ κοίτη πλατειά άπό κατα
βολής τοΰ στίχου, τήν ίδια, ρέσυσα, 
ξεχωρίζουσα ποίηση). Θά ήθελα τά 
«Τραγούδια τής Φιρμαθούλας» νά 
τά βλέπαμε χωριστά και καλαίσθητα 
σέ βιβλίο βαλμένα για νά βρίσκουν 
εύκολα και νά τά χαίρωνται δσοι α
γαπούν τήν ποίηση, δχι σάν κατά- 
κτηση συρμοΰ, άλλά σάν κάτι στάσι
μο στήν ομορφιά ταυ.
Τό γράμμα μου αυτό θά άκολου- 
θήση κ’ άλλο. Σήμερα Κυριακή 
πρωί. Ή ζωή μου τό ίδιο, κάθε άλ
λο παρά βάρβαρη, ένόμισα σέ αν
θρώπους καλοπροαίρετους μά ποΰ 
δέν υποπτεύονται τήν ψυχολογία και 
τά μαρτύρια ένός φτωχού—άς τόν 
ποϋμε —ποιητή ποΰ γέρασε μέ τό 
πάθος του.

Σέ φιλώ
Κ. Π αλαμάς

Αγαπητέ μου Ριάδη,

Α ΙΣΘΑΝΟΜΑΙ πιό κατάκαρδα 
άπό τή δική σου τή λύπη ποΰ 

θά σοΰ προξενήσω, γράφοντάς σου 
πώς μοΰ είναι άδΰνατο νά εισακού
σω τήν παράκληισή σου και νά έλθω 
στή Θεσσαλονίκη. Αυτό τό άδύνα- 
τον τό γράφω ά π ό λ υ τ α και 
άδιάλλαχτα. ’Αδύνατο γιά 
λόγους φυσιολογικούς, ψυχολογι
κούς, κοινωνιολογικούς, φυσικούς 
και μεταφυσικούς ποΰ μέ κυβερνούν 
ποΰ μοΰ εΐναι αδύνατο νά τούς πα
ραβώ, ποΰ μέ ζοΰν και ποΰ μέ θα
νατώνουν, πού εΐναι τό έγώ μου μέ 
δλη του τήν ποίηση και μέ δλη του 
τήν αθλιότητα. Μή ζητάς περισσό
τερα, δέν είμαι παρουσιάσιμος. Αΐ- 
σθάνθηκα τή λύπη νά άρνηθώ κατά 
καιρούς προσκλήσεις άπό τόν έξω, 
πάντα, ελληνισμό ποΰ άν μπορούσα 
νά τίς δεχθώ, καί ηθικό καί υλικό 
θά ήταν τό κέρδος μοΰ. Δέν μπο
ρώ. Ευχαρίστησε άπό .μέρους μου 
δλους τούς εΰγενεΐς, ποΰ τόση τιμή 
μοΰ κάνουν, φίλους καί άνθρώπους. 
Κ’ έπειτα σκέψου το καλά: Καί άν 
μοΰ ήταν άπό τό φυσικό μου και ά
πό τή ζωή μου δυνατό νά έκπληρώ- 
σω τήν έπιθυμία μου, θά είχα λόγου; 
νά διστάζω στήν περίσταση αύτή. 
Ή παρουσία μου στή Θεσσαλονίκη 

ΰστερ’ άπό τό θόρυβο αύτό ποΰ έ
γινε, δσο και αν είναι δ θόρυβος 
πνευματικός πάντα, κα'ι μέ δλα τά 
κοάσματα τών βατράχων, θά έκανε 
και άθελα, νά πλησιάση μιά έκφρα
ση σεμνή καϊ αριστοκρατική τιμής 
πρός ένα λειτουργό τής τέχνης, σέ 
είδος πολιτικής διαδηλώσεως. Και 
εΐναι κάποιο σύνορο ποΰ χωρίζει τόν 
ποιητή, δσο και άν εΐναι και αύτός 
δημόσιος άνθρωπος ποΰ κρέμεται ά
πό κρίσεις επικρίσεις, περιέργειες, 
παρεξηγήσεις και πολεμικές λογής 
ποΰ τόν χωρίζει άπό τόν πολιτευτή. 
Γι’ αύτό νομίζω πώς άφοΰ έχετε τή 
διάθεση νά μέ κάμετε υποκείμενο μι
άς γιορτής, ή γιορτή αύτή σωστότε
ρο εΐναι νά έχη χαρακτήρα ήσυχο, 
σεμνό, γαλήνιο, δσ© και αν εΐναι επι
δεικτικός. Ένας πολιτικός, ένας άν
θρωπος τής δράσεως έχει άνάγκη 
άμεση και άπαραίτητη συναγωνι
στών, βοηθών, εκλογέων λογής. Έ
να δημοψήφισμα τόν άνεβάζει, άλ- 
λά κα'ι τόν βαραθρώνει. Δέν γίνε
σαι βουλευτής παρά άν πάρης ορι
σμένο άριθμό ψήφων. Ένας ποιη
τής, μέσα στή μοναξιά του, πάρη 
δέν πάρη ψήφους, δέν παύει νά εΐ
ναι δ ίδιος, ποιητής μέ τό πάθος 
του κα'ι με τή φροντίδα του νά τό 
πραγματοποιή, για τόν έαυτό του 
πρώτα και γιά τή χαρά τών φίλων 
του ή δέκα είναι, ή τρεις, ή πεντα
κόσιοι. Άλλά τί ωραιότερη γιά μέ
να ικανοποίηση, αν υποθέσουμε δτι 
μοΰ χρειάζεται τέτοια άπό τό άγγελ
μα ποΰ μοΰ δίνεις πώς ένας Σύλλο
γος επώνυμος μου καταρτίζεται; 
Μού θυμίζει τήν Εταιρεία ποΰ εί
χε συστηθή πρό πολλών χρόνων στήν 
Αγγλία δταν άκόμα ζοΰσε δ μέγας 
ποιητής Ροβέρτος Μπράουνιγκ γιά 
νά διαβάζυον, νά μελετούν και νά ε
ξηγούν τά ποιήματά του. Νά τά 
εξηγούν γιατί πραγματικά, ήταν 
δύσκολος πολύ καϊ σέ πολλά αληθι
νά άκατάληπτος. άπό τό περίπλοκο 
σώριαΟμα τής ιδέας καϊ τοΰ αισθή
ματος μισοειπωμένων, υπονοούμενων 
κ’ έξακοντισμένων στήν περίεργα 
εκφραστική του γλώσσα. Οι θαυμα
στές του δικαιολογούσαν τό σκοτάδι 
τής ποιήσεώς του άπό τό περίσοιο 
της φεγγοβόλημα ποΰ θαμπώνει τά
χα τά διανοητικά μάτια. Τοΰτο εΐ
ναι κάποιο πόρισμα — ’Αδιάφορο. 
Ή δική μου περίπτωση εΐναι κάπως 
άλλη. Δύσκολος μπΟρεΐ νά είμαι έδώ 
κ’ έκεϊ. άπό τήν ποιητική εκμετάλ
λευση θέματος ποΰ άπό τό φυσικό 
του δέν εΐναι δύο καϊ δύο κάνουν 
τέσσαρα: ’Ακατάληπτος δέν είμαι 

παρά γιά κείνους ποΰ δεν έχουν ι
δέαν ούτε τϊ είμαι ούτε τϊ εΐναι ή 
ποίησις. Κάτου άπό τόν 'Ελληνικό 
ουρανό καί τό φώς του, τό τραγούδι 
μας δέν μπορεί νά βγαίνει, θέλου
με δέ θέλουμε, παρά μέ φώς. Ένας 
Σύλλογος, μέ φωτεινή διεύθυνση, 
φέροντας τ’ όνομά μου, καί ώς πρό
φαση περισσότερο παρά ώς ένδειξη 
τιμής, τ’ όνομά μου — σχεδόν άσχε
τοι ιμέ τό άτομό μου, τ’ όνομά μου 
ώς σύμβολο μιάς παθητικής 
άγάπης πρός τήν ποίηση καϊ τήν τέ
χνη. έρχόμενος σέ κάποια έπαφή μ’ 
έμένα γιά νά τόν έξυπηρετήσω δλως 
διόλου άπρόσωπα. άνιδιοτελώς, σέ 
ζητήματα σχετικά μέ τήν αισθητική 
μέ τήν ιστορία, τής ποιήσεώς μας, 
μέ απορίες ίσως καί μέ ρωτήματα σχε 
τικά μέ τοΰς στίχους μου καϊ μέ τό 
έργο μου, στά δποία θά μπορούσα 
νά αποκρίνομαι διαφωτιστικά. δπωσ
δήποτε θά μπορούσε ίσως νά κινή- 
ση κάτι, νά σημείωση ένα σταθμόν. 
Μέ κίνδυνο νά σέ άποζαλίσω εκπλη
ρώνω τήν υπόσχεσή μου νά ξαναγυ- 
ρίσω στήν κυρία Μανουέλα. Είναι ή 
κυρία ποΰ μοΰ έκανε τήν υψηλή τιμή 
νά μοΰ άπαντήση στό γράμμα μου 
γιά τόν Άποστολάκη. Καί λοιπόν 
πρό ολίγου καιρού —ένας ή δυό μή
νες— μιά νεαρά κυρία είχε τήν κα- 
λωσύνη, συνοδευΟμέΙνη ιμέ μιά οϊ- 
κειοτάτη μας δεσποινίδα, νά μ’ έπι- 
σκεφθή στό σπίτι,περαστική άπό τή 
Θεσσαλονίκη. 'Η κυρία — κάποτε, 
πρό δύο τριών χρόνων τήν είχα ξα- 
ναϊϊδή στό σπίτι, κοπέλλα. αν καλά 
θυμούμαι — ήρθε αύτή τή φορά μέ 
κάποια εφόδια πρός έμένα καϊ μέ 
κάποια, καθώς έλεγε, παράκληση. 
Κρατούσε δύο τρεις έφημερίδες στό 
χέρι ζαρωμένες, τριμμένες, τυλιγμέ
νες κι’ αύτά σ’ ένα άλλο, σάν ποντι
κοφαγωμένο φύλλο. Μοΰ έφερνε τό 
έργο της για νά τό ΐδώ καϊ 
νά τής εϊπώ αν πρέπει νά έξακολου- 
θή νά γράφη. Σέ βαρύ μπελά, μέ 
έβανε ζητώντα; μου τέτοια λογής πι
στοποιητικά. Μά τί ήταν τό έργο 
της; Σέ τρία φύλλα εφημερίδας 
Θεσσαλονίκης τρία χ ρ ο ν ο γ ρ α- 
φ ή μ α τ α, Θεέ μου, μέ τήν υπο
γραφή Μανουέλα. Μέ τή ματιά ποΰ 
τής έρριξα, θαύμασ’ άπό μέσα μου 
τόν άφέλεια τής Κυρίας. Μά τί διά
βολο κυρία ήταν, τής είπα ότι ευ
χαρίστως θά τά διαβάσω, καϊ θά 
τής πώ τήν εντύπωσή μου, άφοΰ δέ 
μπορούσα νά κάμω τίποτε άλλο παρά 
μέ χαμόγελο νά δεχτώ τό διορισμό 
μου. “Τστερα ή κυρία έδειξε διάθε
ση νά μοΰ πλέξη κ’ έμένα φιλοφρο

νήματα γιά τά ποιήματά μου ποΰ 
δέν τά καταλαβαίνει δ
μως, μοΰ έλεγε. ή ποΰ λίγα κατα
λαβαίνει, μά μέ τρόπο τέτοιο μοΰ μι 
λούσε μέ όλη τή φαινομενική της 
εύλάβεια, ποΰ αμέσως διαισθάνθη- 
κα πώς έχω νά κάμω μέ πλάσμα ποΰ 
δέν σκαμπάζει. Κάϊ άρχισα κ’ έγώ 
νά μήν καταλαβαίνω τί νόημα εΐχεν 
ή επίσκεψή της πρός έμένα. Πολλά 
κομπλιμ^ντα άπό κάθε λογής άνθρώ
πους, δέχεται δ ποιητής Παλαμάς, 
στό πόδι άλλ’ ή πείρα τοΰ έμαθε νά 
ξεχωρίζη τήν ειλικρίνεια καϊ τήν 
ουσία τοΰ κομπλιμέντου άπό τά φι- 
λοφρονήματα τών ανθρώπων πού, ή 
ζητούν άπό κοσμική ευγένεια νά μέ 
κομπλιμεντάρουν ή ποΰ δέν μέ ξέ
ρουν καϊ δέν υποπτεύονται τίποτε ά
πό τί είμαι. Μολαταύτα δ ποιητής 
έχει τόσην άφέλεια, συχνά παιδιαρί
ζει, συχνότερα δέν υποπτεύεται ώς 
ποΰ μπορεί νά φτάση ή κουταμάρα 
έστω καϊ μιάς νεαράς χαριτωμένης 
κυρίας. Άντί νά γελάσω, ν’ αλλάξω 
κουβέντα ή νά σφραγίσω τό στόμα 
μου δείχνοντας πώς δέν ήταν άπα
ραίτητη νέα επίσκεψή της σηκώθηκα 
πήρα άπό μιά γωνιά τόν τελευταίο 
μ,ου τόμο, τούς «Πεντασύλλαβους», 
θυμήθηκα ένα ποιηματάκι μου, τε
χνικά γιά μένα άψογο, μά απλό στήν 
ουσία του. χωρίς κανένα άπό τοΰς 
λυρικούς έκείνους άπό τήν ιστορία ή 
άπό τή φιλοσοφία υπαινιγμούς ποΰ 
σταματούν συχνά τόν κοσμάκη, πθι- 
ηιιατάκι τέσσαρες στροφές ποΰ μοΰ 
είναι πολύ συμπαθητικό (σελ. 48 
Δυό α ά τ ι α) καϊ άρχισα νά 
τό διαβάζω, λέγοντάς της: — "Η
θελα νά ΐδό> τί δέν καταλαβαίνετε 
άπ’ αύτό: ("Αν δέν έχεις Τοΰς «Πεν 
τασσύλαβους» καϊ δ,τι άλλο άπό δ
σα δέν έχουν έξαντληθή. γράψε μου 
νά σοΰ τά στείλω) Τό διάβασμά του 
άπό τόν ίδιο τόν ποιητή, ήταν ή ά- 
σύγκριτη ερμηνεία τών στίχων μου. 
Τή φράση δύο μάτια καθώς έ- 
παναλαμβάνεται σέ δλες τις στρο
φές δίδει τόν τόνο, τό νόημα, τό αί
σθημα, σά μουσική WAG-NER Τή 
ρωτώ: — Τί δέν καταλάβατε άπ’ 
αυτό; Ή κυρία στενοχωρήθηκε, μά 
είχε τήν καταπληχτική ειλικρίνεια 
νά μοΰ άπαντήση: Δέν ξέρω... Μά 
τί εννοείτε μ’ αυτό; "Εμεινα έμβρόν 
τητο;. Είδα πώς είχα νά κάμω μέ 
παχύδερμο πρώτης. Ή νεαρά κυρία 
μολαταύτα ξαναήρθε νά πάρη, τά 
έργα της μέ ρώτησε άν πρέπει νά 
εξακολουθεί νά γράφη. Τήν καθησύ
χασα.
Μοΰ ζήτησε τό κομψό δέμα καϊ ά- 

νεχώρησε ρωτώντας με άκόμη άν εί
τανε μέσα σ’ αύτό κ’ ένα δαχτυλο
γραφημένο, χρσνογραφοδιήγημα, 
σάν νό είχε φόβο πώς μπορούσα νά 
τής τό κατακρατήσω, γιά νά έλατ- 
τωθή δπωσδήποτε ή λάμψι τής δό
ξας της. Τήν καθησύχασα πάλι γι’ 
αύτό. Τό λαμπρό αύτό επεισόδιο τής 
ζωής μου μοΰ τό θύμισε ή εμφάνιση 
τής κυρίας Μανουέλα; στόν τύπο, ά- 
παντώντας μου στό γράμμα γιά τόν 
Άποστολάκη.
★Φίλε Ριάδη, δέν υπάρχει μέσος δ- 
ρος ή θά σέ διασκεδάση τό γράμμα 
μου ή θά σέ πλήξη· έπιθυμώ τό πρώ
το. Γιά τό δεύτερο, μή σέ πειράξη 
πολύ. Θυσίασε άπό τις πολύτιμες στι 
γμές σου γιά τό διάβασμά του. Είχα 
καϊ άλλα νά σοΰ γράψω- άναβάλλω, 
αν μπορούσαν νά στοχαστούν κάποι
οι νεαροί ή καϊ γηραιοί -—■ υποθέτω, 
δημασιΟγραφίσκοι καϊ αύτοΰ κ’ έδώ, 
πώς δταν μιλούνε γιά μένα μ’ ένα 
ορισμένο τρόπο, ή συλλαμβάνοντ’ 
έπ’ αύτοφόρω ανήξεροι καϊ τών στοι 
χειοδεστέρων τής τέχνης, θά ντρέ
πονται γιά τό κακό πού παθαίνουν. 
Μά τί νά γίνη. Συγχωροΰνται. ’Α
συγχώρητοι εΐναι οί. προμελέτη!"1’ 
νοι, οΐ κακόπιστοι, οι διαστροφείς. 
Τελειώνω σημειώνοντάς σου ένα κα
ταχθόνιο φοβερό δολοφονικό παοόρα 
να, ποΰ β-'βαια θά χτύπησε καϊ τό 
δικό σου μάτι: στό φύλο τής «Μα
κεδονία;» τή; 30 ’Ιανουάριου στό 
άρθρο «Ό Παλαμάς άιιιύνεται παν
τού» έκεϊ ποΰ γράφω: Άπ’ τό πον
ηρά μου οΐ «Πατέρες» στό βιβλίο 
τών «Β ωνιών» ή παρενθετική μου 
φράση «έκδοση πρώτη σελ. 6» έγινεν 
άνεξήγητα «Σκιτσάκι ποώτης». Θά 
μπορούσε τάχα, αν καί άργά νά δι
ό ρθωθή;

Κ. Παλαμάς

Άθήναι 9 Νοεμβρίου 1927

Αγαπητέ μου Ριάδη.
g ΙΧΕΣ δέν είχες, τά κατάφερες.

Στό τελευταίο μου γράμμα, βαρ 
γεστιμένος καθώς ήμουν καϊ νευρν 
ασμένοις, ΰστερ’ άπό1 κάποιο άνετο 
πέρασμα, άπό τό ξαναγύρισμα σέ 
αντιπαθητικά πράγματα, πού έβαλα 
τελεία καί παύλα στήν υπόθεση. Τί 
διάβολο. Πέρασεν δ "Αϊ Δημήτρης, 
ό ποιητικώτατος προστάτης σας, καϊ 
δ χειμωνιασμένος Νοέμβριος μοΰ ά- 
φαιροΰσε καϊ τήν έλπίδα καϊ τήν ό
ρεξη τοΰ ταξιδιού αύτοΰ μέσα στό 

όποιον, θέλοντες μή θέλοντας, μ’ έμ
πασες. "Οταν μού ήρθε τό τηλεγρά
φημα Μισιρλόγλσυ - Ριάδη, τί νά 
κάμω; «Φόρεσε κ’ εσύ Χριστέ μσι% 
κόκκινα ποδήματα» κατά τήν παροι
μία. Συγκινημένος σάς άποκρίθηκα. 
Πώς μποροΰσε αλλιώς νά γίνη; 
Άλλά ένώ ήσύχασα, ξαναβάλθηκα 
στήν ταραχή μου. Προχθές έλαβα 
τό υποχρεωτικό γράμμα τοΰ κ. Μι- 
σιρλόγλου, ήμιεπίσημα σήμερα τοΰ 
άποκρίθηκα. 'Τποθέτω πώς θά λα
βής γνώση του.
★Καί λοιπόν, καθώς είναι στό πρό
γραμμά σας, φεύγω μέ τό τραίνο 
Σάββατο βράδυ στή 1η τοϋ μίμος 
καί θά είμαι τό πρωί στή Θεσσαλο
νίκη. Θά μέ συνοδεύουν ή κόρη μου 
καϊ δ γιός μου. ’Ελπίζω πώς θά μέ 
δεχθήτε στήν προνομιακή 
σας — καθώς τήν είπε τώρα τε
λευταία δ Παπαναστασίου — πόλη 
ήσυχα· αθόρυβα, σεμνά. (Αύτή τή 
στιγμή παίρνω τό γράμμα σου τής 
Τρίτης). Μέ πνίγει μιά ξεχωριστή 
συγκίνηση. Αισθάνομαι πώς δέν εί
μαι άξιος τέτοιας υποδοχής, άλλά 
φέρνω στή σκέψη μου τήν Ποίηση 
πού τήν έκλεισα μέσα στήν καρδιά 
μου άπό τά μικρά μου χρόνια, θεό
τητα έξιδανικευτική ή έξιλεωτική, 
καί παρηγοροϋμαι, ή Θεσσαλονίκη 
δεξιώτατα τιμά καϊ πανηγυρίζει·γιά 
τό πρόσωπό μου τήν Ποίηση ποΰ 
έκαμα στήν 'Ελλάδα ν’ άνθίσουν τά 
ώραιότερα άνθη της. Καϊ δμως δέν 
μ’ εμποδίζει ούτε αύτό νά σέ θερμό 
παρακαλέσω νά γίνουν δλα λιτά καί 
απλά γιά νά γλυτώσω άπό τόν κίνδυ
νο μελοδραματικών υπερβολών έγώ 
δ μοναχικός, ρεμβαστικός τραγουδι
στής καί μέ δλα τά έθνικά μου σαλ
πίσματα, ποΰ δέν έχω τίποτε κοινό 
μέ τοΰς πολιτικούς καί τοΰς στρατιω
τικούς ήρωες καϊ μέ κανέναν επίση
μο.
Τώρα, γυρίζω πάλι στό γράμμα σου. 
Θυμάσαι πώς μοΰ μιλούσες γιά μιά 
δεξίωση ποΰ θά μιλούσαν άλλοι — 
δέν ξεύρω άκριβώς— θά άπαγγέ- 
λσνταν ποιήματά μου. Νομίζω πώς 
θά εΐναι ή δεξίωση ποΰ’ θά μιλήση 
δ φίλος κ. Άντωνιάδης. Μιλήσαμε 
τότε σχετικώς μ’ έκεΐνα ποΰ θά μπο
ρούσα έγώ νά εΐπώ στή δεξίωση αύ
τή, λόγια οχι βέβαια πολλής ώρας 
γιά νά κουράσουν. Νομίζω λοιπόν, 
πώς καθώς τό σχεδιάζω, μπορώ νά 
σάς προσφωνήσω έκεϊ τελευταίος ε
γώ- μιά προσλαλιά- τά εύχαριστήριά 
μου- λόγια ποΰ δέν θά διαρκέσουν 
παρά τό πολύ - πολύ 20 λεπτά τής 
ώρας. Συμφωνείς; Ώς πρός τά άλ
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λα, τά απροσδόκητα, εχει δ Θεός. 
Κάτι θά βρω νά τραυλίσω, δέν εί
μαι ικανός τίποτε, νά αυτοσχεδιάσω, 
«άκομψος εί μι δούνε λόγον», καθώς 
λέει δ Εύρυπίδης, στδ πλήθος. Μίαν 
δμως επιθυμίαν έχω και στηρίζω σ’ 
αύτήν τήν κυριώτερην αιτιολογία 
τής παρουσίας μου αύτοΰ. μία μου 
διάλεξη ποΰ θά εΐναι, καθώς όλων 
τών διαλέξεων, ή διάρκεια της, τό 
πολύ πολύ μιά ώρα κάτι λιγώτερο 
πάντα. Τήν έχω έτοιμη και επιγρά
φεται δ «Ποιητής και τό τραγού
δι του». Πιστεύω πώς θά εύρεθή 
τό κατάλληλο μέρος γιά νά μιληθή, 
έσεΐς ξέρετε καλύτερά μου, μια αί
θουσα δποιαδήπστε. 'Ομιλία φιλολο
γική πάντα, μά που ή έννοια, ή ση
μασία και ή γλώσσα της, πάει πιό 
πέρα, σ’ ένα δλόκληρα ’Έθνος, καί 
γιά τοΰς ολίγους καί γιά τοΰς πολ
λούς.
★’Έχεις δίκηο νά σημειώνης πώς 
«πρέπει νά έξαρθή ή πράξις τοϋ 
Δημοτικού Συμβουλίου, άνευ προγε
νεστέρου είς τά χρονικά μας.» Σω
στά. Πώς νά μήν ύπερηφανεύομαι, 
άλλά καί πώς νά μή τρομάζω. Τήν 
άσημότητά μου ποιός θά τήν έξά- 
ρη; ή δημοσιογραφία; έδώ δέν εί
δα νά γίνεται κανείς λόγος, ούτε εί
δα κανένα δημοσιογράφο, ούτε αύ 
τή τή στιγμή αριθμώ κανένα έγκάρ 
διο φίλο, άλλά καί αν έβλεπα κανέ
να μ’ έμποδίζει δ φόβος, μιάς πα- 
ρε ξηγήσεως νά κάμω καί απλό λό
γο, προκειμένου γιά τόν έαυτό μου. 
Έδώ καί τά σημαντικότερα γεγονό
τα μπορεί νά έξηγηθοϋν μ’ ένα λό
γο: διαφήμησις, ρεκλάμα. Τό καλύ
τερο εΐναι, τότε μιά καί καλή στόν 
ερχομό μου νά γίνη δ λόγος ποΰ 
πρέπει αν νομίζουν αΐ έφημερίδες 
πώς άξίζει νά γίνεται λόγος για τέ
τοια πράγματα. Τό «’Ελεύθερον Βή
μα» άγνοώ, πώς, καί αν θά φιλοξε- 
νήση στίς στήλες του τίποτε γιά τόν 
προσφιλή, άκόμη επιθυμητά του σιν- 
εργάτη. Τί λέει δ κ. ΧαμΟυδόπου- 
λος.
Σέ φιλώ συγκινημένος καί καλήν 

αντάμωσην

Κωστής Παλαμάς

’Αθήνα 23.12.27

’Αγαπητέ μου Ριάδη,

Κ ΑΘΩΣ γύρισα, αδιαθέτησα. 
Βήχας πονοκέφαλος, ελαφρός

(pastes ‘Talamas for t7\fphel "Trize^ 
Rational Committee^

Η φίρμα τήα Επιτροπής πού οργανώθηκε στόν Νέο Κόσμοι γιά νά διεκδικήση 
τό βραβείο Νόμπελ ύπέρ τοϋ Παλαμά καί τής όποιας γενικός γραμματέας 

εφέρετο ό έλληνοαμερικανός λόγιος καί διανοούμενος Μ. ΒΊσσάνθης

πυρετός μέ κρατούν σέ κατάσταση 
πού μ’ έμπόδισε ταχύτερα νά σοΰ 
γράψω καί νά σοΰ ξαναστείλω, ύ
στερα άπό τό έγκάρδι© πάντα, μά 
καί ήμιεπίσημο τηλεγράφημά μου, τά 
-—πώς νά τά είπώ; — τά ευχαρι
στώ μου. Θά είδες καί θά άντελή- 
φθης ο,τι έκαμα στήν τριήμερην αύ
τήν ιστορική παραμονή στή μεγάλη 
σας χώρα — κι’ εύχομαι νά εΐναι 
καί παραμονή μιάς κάποι
ας αύγής τοΰ ωραίου, ξεκινημένης 
άπό τή βορεινή μας ένέργεια στη 
μεσημβρινή μας νύστα. Έκαμα 
δτι μποροΰσε νά κώμη, ένας ποιη
τής δειλός, ξαφνιασμένος, ασυνήθι
στος πρός τέτοιους πανηγυρισμούς. 
’Ίσιος καί ταραγμένος έδώ κι’ έκεΐ 
καί άδέξιος· δέ θά φέρθηκε καί δσο 
πρέπει, παντού, σέ δλα τά σημεία, 
γιά ν’ άνταποκριθώ στή δεξίωση αύ
τή. Π ρέπει νά είμαι συγχωρημένος. 
Μά περισσότερο μοΰ σφίγγει την 
καρδιά ή σκέψη δτι δέν έξωτερίκε- 
ψα ακέρια δλη μου τή χαρά πού μέ 
συνδέη, πρώτ’ άπ’ δλους καί άπ’ δ
λα, πρός έσένα. "Ολη αύτή ή ιστο
ρία. θυμάσαι πολύ καλά πώς έβγή- 
κε άπό τδ ιστορικό πρώτο γράιιμα 
μου σ’ έσένα, καί ύστερα άπό τό ι
στορικό πάλι σνναπάνηπμά μας στό 
φτωχό μου κελλί, δταν μοΰ άπέσπα- 
σες, μέ τήν δρμή τοΰ λόγου σου τήν 
υπόσχεση πώς θάρθω στή Θεσσαλο
νίκη. Μέ τρώει κάπως (αύτό τό 
τρώε ι νά μήν τό ίδή δ σοφός επικρι
τής τού σονέττου ποΰ τελειώνει στό 
«Φτερά έχώ. Τρώς.,.» καί ξεκου- 
μπωθή πάλι δ καημένος) μέ τρώει 
κάπως κάποιο μου πρός τή Ναυσι- 
κά ξεφωνητό, δσο καί άν τό έχαρα- 
κτήρισες επιεικώς, πώς δέ στάθη
κα άπέναντι σου δπως θά ταίριαζε 
νά σταθώ. Πολύ πολύ θά λυπηθώ 
άν σοΰ ξέφυγεν έστο> καί για μιά 
στιγμή, άδικη καί οδυνηρή, τέτοια 
σκέψη...
"Οσο καί άν δέν εύκαιρεϊς, θά ε
πιθυμούσα νά μέ κρατήσης κάπως 
ενήμερο άν έγινε τίποτε στά με

θεόρτια. Έδώ κάποιο Πρα
κτορείο ποΰ μοΰ στέλνει άποκόμμα- 
τα. τά στέλνει άργά πολύ καί δχι 
πλήρη, έλλειπέστατα. 'Τπσθέτω πώς 
ή Ναυσικά έφρόντισε γι’ αύτό. ’Αλ
λά δέν άρκεΐ. ’Ήθελα λ.χ. νά έχω 
κάποια Θεσσαλονικιώτικα φύλλα της 
Τρίτης τής περασμένης, τής έπ’ 
αύριον τοΰ μισεμού. ’Ανησυχώ γιά 
τήν τύχη τής υστερνής καί κυριό- 
τατΐ)ς γιά μένα δμιλίας μου «'Ο 
Ποιητής καί τό τραγούδι του» (εΐ- 
να δ τίτλος της, καί δχι δ ψυχρός 
εκείνος «Περί ποιήσεως»). Έδημο- 
σιεύθηκε; Θά δημοσιευθή; ’Απρο
νόητα δέν είχα παρά τό χειρόγρα
φό μου, καί αύτό σέ πολλά κακο- 
γραμένα καί μέ χωρία πού θά έπρε
πε νά σβυστοΰν, νά προστεθούν κλπ. 
Ή σκηνή έκείνη μετά τό ανάγνω
σμα τής διαμφισβητήσεως τοΰ χει
ρογράφου. καί αύτή μ’ έλύπησεν. 
Έπρεπε τ’ άπό πρωτύτερα νά τά εί
χαμε δλα τακτοποιημένα. Νομίζω 
πώς δ μόνος τρόπος νά δοθή στήν 
ώραίαν αύτή γιορτή δ άκριβής χα- 
ρακτήρ της εΐναι ένα τεύχος πού νά 
τά περιέχη, δλα, άπό τό άρθρο τοΰ 
κ. Καλεύρα ποΰ έδινε τόν τόνο. καί 
άπό τά σύντομα λόγια: μου στήν 
προσφώνηση τοΰ κ. Μισιρλόγλσυ. έ
ως τόν αποχαιρετισμό τοΰ κ. Λάλ- 
λα. "Ολα αύτά ταχτοποιημένα χω
ρίς τίποτε σχόλιο, τά γεγονότα μό
νο νά μιλούν. ’Αλλά θά εΐναι τάχα 
εύκολο ένα τέτοιο έντυπο; Τί πρέ
πει νά γίνη; ένα άπό τά τηλεγρα
φήματα τά σταλμένα στά φύλλα έ
δώ,διατυπωμένο μέ κάποια κακεν- 
τρέχεια καί μέ υπογραφή Τ ρ ι - 
ανταφυλλίδης δημοσιευ
μένο, νομίζω, στήν «Πολιτεία» έλε
γε: «ώρισμένοι φίλοι τοΰ κ. Παλα
μά τόν ύπεδέχθησαν» κλπ. καί τε
λειώνει μέ τήν αναγγελία: «Κατά 
τής άποφάσεως τοΰ Δημοτικού 
Συμβουλίου καί τοΰ κύρους τους» 
(πρόκειται για τήν ανακήρυξη τοΰ 
επιτίμου) θά υποβάλουν ενστάσεις 
δύο σύμβουλοι». Θά ήθελα νά γνω

ρίζω τά περί αύτοΰ. Βέβαια,, δ κ. 
Μουρίκης δέν θά εΐναι άπό τοΰς 
άνθρώπους ποΰ άφίνουν τά πράγμα
τα στή μέση. Αύτά γιά νά διασκεδά
σω περισσότερο, σοΰ τ’ άναφέρω έ
δώ. Λυπούμαι άκόμα ποΰ δέν ήμπό- 
ρεσα νά ίδώ τή Θεσσαλονίκη καθώς 
ήθελα. ’Έχω μιά εικόνα της, έπιβλη- 
τική πάντα, μά συγκεχυμένη. Άπό 
μέσα, άπό τό ταξί καί άπό τό πα
ράθυρό μου μιά στιγμή πού έβλεπα 
πρός τή θάλασσα. Δέν τό πάτησα 
τό χώμα της παρά ήγούμενος διαδη- 
λώσεως σιωπηλής άπό τά «Διονύ
σια» έως τό «Μεντιτερράνεαν». ’Έ
χω νά γράψω αρκετά γράμματα 
πρός τοΰς διαφόρους αύτοΰ φίλους. 
Τηλεγραφήματα έστειλα πρός τούς 
κ.κ. Καλεύραν, Δήμαρχον, Σωτηριά- 
δην, Μισιρλόγλου, τοΰς κορυφαίους. 
’Έχω άκόμη χρέη νά πληρώσω. Εί-

ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΟΝ ΚΙΜΟΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΑΗ ΤΟΝ «ΠΑΝΑΟΗΝΑΙΟΝ»
15 ’Ιουλίου 1919

Φίλτατέ μου,

* ΕΝ ΤII ΑΡΧΕΙ αμφιβολία, δέ 
θέλει ρώτημα πώς τά δύο τε

τράστιχα ποΰ βρεθήκανε στά χειρό
γραφα τού Ζαβού καί πού είχε τήν 
καλωσύνη νά σοΰ άνακοινωση ό κ. 
Καραβίας, δέν εΐναι τοΰ Σολωμοΰ. 
Εΐναι καί τά δυό τόσο άνόητα στήν 
ουσία τους, δσο πεζά στή μορφή 
τους, — τόσο άβασάνιστα στφγλώσ 
σα τους, δσο λαθεμένα στή μετρι
κή τους. Ή καλπιά τους χτυπά στά 
μάτια, φτάνει κανείς νά ξέρη άκρες 
μέσες άπό Σολωμό κι άπό στίχο. Γι’ 
αύτό νομίζω πώς δέν άξίζει τόν κό
πο νά δείξω καί άναλυτικώτερα τό 
λόγο πού μέ κάνει νά θεωρώ τό Σο
λωμό δλως διόλου άθώο άπο τα δυό 
τοΰτα τετράστιχα καί νά νομίζω 
μάλιστα πώς εΐναι καί άσεβεια κάθε 
δισταγμός ώς πρός τό ζήτημα τοΰ
το. 'Η «Φαρμακωμένη» εΐναι αρι
στούργημα στό είδος του. ' Ολα της 
μετρημένα καί βαλμένα στην εντέ
λεια- κάθε προσπάθεια γιά νά ται
ριάσουν μέ τό ποίημα, δπου καί δ
πως, τά δυό τετράστιχα θά εΐτανε 
σά μουτζούρωμα καί σά βεβήλωμα 
τής ωραίας εικόνας. Βέβαια, πές ά
πό στίχο σέ στίχο τοΰ Σολωμοΰ υ
πάρχει τεραστία διαφορά, γιατί ο 
ποιητής βρισκότανε σ’ ένα συγκρα- 
τητό ξετύλιγμα πρός τ ά άνω- άλ
λος δ τραγουδιστής τής «Ξανθού-

Ό διανοούμενος καί ποιητής μουσικο
συνθέτης Αιμίλιος Ριάδης

λας» καί τής Άνθούλας καί τής 
Φαρμακωμένης άκόμα, κι’ άλλος δ 
δημιουργός τών « Ελεύθερων Πο- 
λιορκημένων» καί τοΰ «Πορφυρά» 
καί τοΰ Θείου «Κρητικού». Μά μέ
σα καί στους άφελέστερους, λαϊκό
τερους στίχους, καθώς καί στούς 
πιό πλαστικούς καί υπερούσιους ρυ
θμούς του ξεχωρίζει κανείς τήν ί
δια φλέβα πάντα.
★ Μά θά πήτε πώς συμβαίνει νά 
βρίσκωνται μέσα στά έργα τοΰ Σο
λωμοΰ, καί σέ χειρόγραφα καί σέ 
έντυπα άκόμα (μή λησμονήτε τοΰς 
πιό άγουστους, άνούσιους ψευτοσο- 
λωμικούς στίχους «σάν τή σπίθα 
κρυμμένη στή στάχτη —έκρυβόταν 
γιά μάς, λευτεριά» κτλ.) σφηνωμέ
νες τέτοιας λογής μετριότητες.
★ Τό πράγμα εύκολοξήγητο. 'Ο Σο 
λωμός μεταχειριζόταν τούς στίχους 
του απάνω κάτω καθώς δ Ρουσσώ 
τά παιδιά του- δ φιλόσοφος τά παι

δες τό τηλεγράφημα τοΰ Σωτηριάδη 
πρός τόν IIρότανιν τοΰ έδώ Πανε
πιστημίου μας; Π ροσθέτουν καί αύ
τά στό χαρακτήρα τής γιορτής. Καί 
γιά νά μή λείψουν πάντα τά αυθά
δη καί ανόητα αύτολεγόμενα, έδώ 
κάποια έφημερίς — ή «Βραδυνή» 
ή ή «'Εσπερινί», καλά δέν θυμούμαι, 
μέ είπε καραγκιόζη τοΰ κ. Καλεύρα, 
γιατί περί με να νά έπισκεφθώ τή 
Θεσσαλονίκη άφοΰ θά γύριζεν εκεί
νος άπό τό ταξίδι του τών ’Αθη
νών.
Σούς φίλους μας σέ παρακαλώ νά 
μεταδσης τοΰς συγκινημένους μου 
χαιρετισμούς.
Σέ φιλώ καί περιμένω κάποιο σου 
γράμμα —άς εΐναι σύντομα.
Τά παιδιά μου σέ χαιρετούν.

Κωστής Παλαμάς

διά πού τοΰ γεννούσε ή γυναίκα του 
τά πετούσε στό βρεφοκομείο- ό ποιη
τής τοΰς στίχους του τοΰς πετούσε 
κι’ αύτός έκθετους καί άσυμμάζω- 
χτους στή διάθεση τοΰ ένός καί τοΰ 
άλλου. Δέν τούς τύπωνε ό ίδιος, μή
τε φρόντιζε γι’ αύτούς. Κυκλοφο
ρούσαν έλεύθερα σά δημοτικά τρα*  
γούδια. Καί κυκλοφορώντας, τεντώ
νονταν, άπλώνονατν, νερώνονταν, 
μεταμορφώνονταν, παραλλάζανε, 
ψευτίζανε, παραγεμίζανε, αλύπητα, 
παθαίναν τών παθών τους τόν τά
ραχο, καθώς φαίνεχαι, άπό τόν κό
σμο κι’ άπό τόν κοσμά. Εΐναι ή θλι
βερή οψη — γιά μένα τουλάχιστον 
— τής λεγάμενης δόξας ένός ποι
ητή.
★ Κάθε φορά ποΰ άκούω νά μοΰ 
λένε γιά άστοποίηση τάχα τής ά- 
ξίας τού Τάσσου πώς τραγουδάνε 
στίχους άπό τή λυτρωμένη του 
Ιερουσαλήμ οΐ ναπολιτάνοι 
δαρκοδόροι, δέν μπορώ νά συγκρο
τήσω κάποιο κίνημα άνυπομονησίας. 
Φοβάμαι πώς δ Τάσσος δέν εΐναι 
άτυχος μονάχα στή ζωή του. Μά θά 
μοΰ πήτε: «δ λαός! τά δημοτικά 
τραγούδια!». ’Άλλο ζήτημα τοΰτο. 
Σταματώ. Γιατί θά μάς έφερνε σέ 
μάκρυμα τοΰ λόγου καί δέν έχω ό
ρεξη, καί ίσως μήτε έσεϊς.
★ Χειροπιαστό παράδειγμα τοϋ 
πρόστιχου τρόπου μέ τόν δποΐον χα
λιούνται, δημοτικά τάχα καί άπό 
στόμα σέ στόμα φερμένα, τραγού
δια σάν έκεΐνα τοΰ Σολωμοΰ έχου-
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με τδ χιλιυτραγουδημένο «Ποιά εί
ναι εκείνη πού κατεβαίνει». Τό α
σπροντυμένη τοϋ ποιητή, τό 
κανσνικώτατο πού δίνει τόν τόνο καί 
τό χρώμα στό χαριτωμένο ποιημα- 
τάκι, έγινε, άλογα καί άμετρα, «στά 
μαΰρα ντυμένη» καί προστέθηκαν 
καί οί στίχοι.

Μήν είν’ έκείνη.
ποΰ /άγαποϋσα, 
κι' επιθυμούσα 
νά τήν ίδώ,

γιά νά σηκώνονται βέβαια άπό φρί
κην οί τρίχες τοΰ Σολωμοϋ μέσα 
στό μνήμα του.

’Ολοπρόθυμος
Κωστής Π αλαμάς

★ Σάς επιστρέφω τά γράμματα.

Δευτέρα 3.11 (;)

Φίλτατέ μου κ. Μιχαηλίδη,

2^ Τ Π ΟΤΜΑΙ ποΰ σάς έκαμα 
νά στενοχωρηθήτε καί πάις 

δέν ,μοΰ είναι εύκολο νά έρθω νά 
σάς εϋρω για νά σάς εξηγήσω καί 
προφορικός πως δέν μοϋ φαίνων- 
ται πολύ βάσιμοι οί δισταγμοί Σας 
γιά τό ορθογραφικό μέρος τοϋ άρ
θρου μου.
Θά ήταν εξηγημένη ή ορθογραφι
κή — καί όχι πλέον γλωσσική ευ
αισθησία τών αναγνωστών τών «Πα 
ναθηναίων» καί τών αναγνωστών 
μας έν γένει, άν έπρόκειτο βέβαια 
γιά ορθογραφικό σύστημα ριζοσπα
στικό.
’Άν έγραφα χωρίς τόνους, ή άν α
πλοποιούσα τήν ορθογραφία, ή, άν 
καταργούσα τίς περισπωμένες, ή άν 
έγραφα τή δίφθογγο καθώς τήν 
προφέρουμε (μάβρα, άβρα λ.χ.) ή 
επιτέλους άν πρόσεχα πολύ συστη
ματικά στήν ορθογραφία, καθώς λ. 
χ. ό Ψυχάρης, ό Π άλλης, άλλοι νεώ 
τεροι, ό Χατζόπσυλος, καί άλλοι. 
Μά έγώ, φτάνει νά θυμηθητε ή νά 
προσέξετε σέ δσα έχω δημοσιεύσει 
καί σέ τόμους καί σέ φύλλα, στί
χους καί πεζά, είμαι ό συντηρη- 
τικώτατος τών δημοτικιστών, 
καί άπό πνεύμα κάπως συντηρητικό 
τουλάχιστο είς δ,τι αφόρα είς τ ό 
μάτι τού αναγνώστη, καί άπό δυ
σκολία πλέον νά καθήσω καί νά ξε
ψαχνίσω δλα, άφού γλωσσολόγος καί 
επιστήμονας δέν είμαι, καί είμαι έ
νας απλός λογοτέχνης. ’Ακολουθώ 
κατά ένενήντα ένια τίς εκατό, τήν

παράδοση του γραφτού δημοτι
κού λόγου. 'Όμως άπό τήν άλλη τή 
μεριά, είμαι ποιητής· ή γλώσσα μου 
ποιητική, φιλολογική — άκολουθώ 
κάποια τάξη, κάποια μέθοδο, κά
ποιο ρυθμό' δπως στή σκέψη, δπως 
στό στίχο δπως στή μορφή, δπως 
στή λέξη. ’Έτσι καί στήν τελευταία 
λεπτομέρεια μιάς λέξης. Δέν φτάνει 
μόνο ή καλλιέπεια· χρειάζεται νά 
αρχίζουμε άπό τά στοιχεία, δηλ. ά
πό τήν ορθοέπεια- καί τό πρώτο 
στοιχείο τής ορθοέπειας είναι ή ορ
θογραφία· δέν είναι δουλειά μας νά 
τή βρούμε έμεΐς· μάς τή δίνει ή 
γραμματική τής γλώσσας πού γρά- 
φωμε, ή άναγνωρισμένη γραμματι
κή, ή λογική τής γλώσσας. Μέ συγ 
χωρεϊτε πού άναφέρω πράγματα πού 
τά ξέρετε καλύτερα άπό μένα. Γιά 
νά φύγω άπό τίς γενικότητες αυτές, 
στή δική μου τήν περίπτωση, δέν 
θά βρήτε τίποτε άλλο πού νά ένο- 
χλήση τόν άσυνείθιστο άναγνώστη 
παρά τήν ορθογραφία τών τριτόκλι 
τών τής καθαρεύουσας άντί τό ι μέ 
η (παράστα σ η, παράδο σ η, κλπ). 
Μά αύτό εϊναι ουσιώδες στό γράψι
μο τής δημοτικής· γιατί αύτή τρι
τόκλιτα τέτοια, δέν έχει: γράφωμε 
παράστασ σ η κ.λπ., καθώς γράφου- 
παράστασ σ η κ.λπ., καθώς γράφου
με: μνήμΗ, λύπΗ, καί θά ήταν τό 
σο άτοπο νά γράψωμε ή παραστα σ ι 
μνή μ ε ω ς.’Έπειτα, νομίζω γιά νάρ 
ως καθώς θά ήταν άτοπο άν έγρά- 
φαμε ή μνήμ η, τής μνήμ ι ς, ή τής 
μνή μ ε ω ς’Έπειτα, νομίζω, γιά νάρ- 
θούμε στό πραχτικό μέρος τού ζη
τήματος, πώς ό συντηρητικός άνα- 
γνώστης σοκάρεται πιό πολύ 
άπό λέξεις άσυνείθιστες, μα δχι, ύ- 
ποθέτω άπό τή γραφή τών λέξεων 
ένα ι άντί η ή ένα η άντί ι, ή ένα 
ο άντί ω,υποθέτω πώς θά τά περνά 
πιο πολύ απαρατήρητα. ’Έπειτα, 
δέν νομίζετε — γιά νά θυμηθούμε 
καί τήν ψυχολογία τοΰ άναγνώστη 
μας — πώς εκείνος πού μέ αντιπα
θεί, ή, πού δέν μέ γουστάρει, καί

πριν διαβάσει τό άρθρο μου, καί δ
λη τή σοφία καί τήν ποίηση τοΰ κό
σμου νά κλιή τό άρθρο, θά τό πε- 
τάξη καί θά τό μουτζώση,, ένώ έ- 
κεϊνος ποΰ μέ θεωρεί πώς κάτι άξί 
ζω καί πώς μέ προσέχει, βλέποντας 
τό όνομά μου, πού δέν είναι δνομα 
άνθρώπου πού πρώτη φορά θά πα
ρουσιαστώ στά «Παναθήναια» καί 
στόν τύπο, καί πού συχνά - πυκνά 
άναφέρθηκε καί στό περιοδικό μας, 
θά μέ προσέξη καί θά μέ διαβάση, 
άκόμη καί άν ή ορθογραφία μου ή
ταν επαναστατικότερη κι’ άπ’ δ,τι 
φοβάσθε; Αύτά σάς γράφω κάπως 
φλύαρα, γιατί ίσα - ίσα βλέπω πώς 
πρόθυμα δεχθήκατε στίς στήλες σας 
τό άρθρο μου καί μέ πολλήν ευγέ
νεια μοΰ ύποβάλατε, καθώς έχετε δι
καίωμα, τίς παρατηρήσεις σας. 'Ο
πωσδήποτε, άν νομίζετε δτι καί έ
τσι πού είναι όρθογραφημένο τό 
άρθρο, θά μπορή νά φιλοξενηθή 
στά «Παναθήναια», θά σάς παρα- 
καλέσω νά μοϋ στείλετε τίς δ ι ο ρ- 
θ ώ σ ε ι ς, σημειώνοντας μέ κ ό κ- 
κ ι νο μολύβι τά μέρη τά ορθογρα
φικά πού σάς έκαμαν νά σταματή
σετε καί νά διστάσετε. Για νά ίδώ 
κι' έγώ έπί τόπου, εφαρμοσμένα στό 
κείμενο, τί συμβαίνει, καί τί θά 
μπορούσε νά γίνη. Μά δέν μπορεί 
επιτέλους, φίλτατέ μου κ. Μιχαηλί
δη. νά έμφανισθή μιά φορά σ’ ενα 
φιλολογικό φύλλο ένας γέρος πιά 
φιλόλογος σάν έμένα, καθώς γράφει 
πάντα; Σάς τά γράφω μέ δλο τό 
θάρρος πού μού δίνει ή φιλία σας 
καί ή συμπάθειά σας, μαζωτά γιά 
ένα άρθρο κριτικό, ποΰ νομίζω πώς 
αλλού εϊναι τό ένδιαφέρον ποΰ θά 
κινήση καί ή αξία του, άφού έγγθ 
ζει ζητήματα καλαισθητικά, διαλε
χτά, σημαντικά γιά δσους ξέρουν τί 
σημαίνει Τέχνη, Ποίηση, Κριτική. 

Μέ χαιρετισμούς έγκάρδιους 
πάντα πρόθυμος φίλος σας
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2 ΕΝΑ μου προπολεμικό ταΕείδι στή Θεσσαλονίκη έτσι όπως γνώριΖα τόν πνευματι
κό της κόσμο, ή, όπως Εανάβλεπα γνωστούς μου πνευματικούς της άνθρώπους, πού 

μας συνέδεε γνωριμία άπό παληά, ό άλησμόνητος Πέτρος Ωρολογάς μού 
σύστησε τό λόγιο καί δημοσιογράφο Γ. Δαμόρη συνεργάτη τής τοπικής; έφημερίδας 
• Μακεδονία»,όπου άπό καιρού είς καιρόν έγραφε σ' αύτήν κριτική γιά τό Θέατρο καί γιά
βιβλία, κΓ είχε έκτίμηση καί γνωριμίες μέ όλη τήν κοσμική καί πνευματική, μακεδονική 
πρωτεύουσα. "Ηθελε λέγει νά μιλήσωμε περί Ρ ι ά δ η, πού γνώριΖε πώς τόνήΕερα 
καί νά πάμε στό σπήτι τών κληρονόμων του, — άδελφοΰ του, ή άνιψιάς του, ακριβώς 
δέν θυμούμαι — νά δούμε ό,τι έγκατέλειψε καί άν έχουν, μιά κάποια ιστορική άΕία. Καί 
μοΰ έκλεισε ένα ραντεβού, — καί πήγαμε. Επειδή ή υπόθεση τούτη είναι τού 1936 πε
ρίπου καί κανένα άπό τά πρόσωπα πού άναφέρω, δέν ύπάρχουν, δέν ήμπορώ νά θυμη
θώ λεπτομέρειες. Θυμούμαι ότι πήγαμε σ' ένα σπήτι, στόν παραλιακό δρόμο τής Θεσ
σαλονίκης πρός τίς έΕοχές της καί τό Σέδες—αύτός πού συνέχειά του είναι ή λεωφ. 
'Όλγας, β' πάτωμα — κι' έκεϊ συναντήσαμε μιά γυναίκα, πού προειδοποιημένη έφερε 
σκορπισμένα καί τυλιγμένα σ' ένα πανί, σάν τραπεΖομάντηλο πλήθος χαρτιά, πού μοΰ 
είπε, πώς τούτα ήοαν κατάλοιπα άπό πολλά, πού σκορπίστηκαν καί χάθηκαν. Αύτά ήταν
μιά πλούσια κληρονομιά τής άλληλονραφίας Του, καί περιείχε γράμματα καί άλλα
χαρτιά μέ πολύτιμες σημειώσεις πού δέν μπορούσα έκείνην τήν ώρα νά τά έΕετάσω γιατί 
βιαστικός όπως ήμουν, — τό βραδυνό έκείνπς τής ήμέρας έφευγα ταΕείδι γιά τό "Α
γιον Ορος μέ βαπόρι — έπρεπε νά φύγω. Ιεχώριοα μόνο μιά σειρά άπό γράμματα τοΰ 
Παλαμά καί τούς είπα νά τ' αντιγράψουν καί νά μοΰ τά στείλουν. Ήταν περισσότερα 
άπό 20, πολυσέλιδα κ.λ π., βρίσκονταν έπίσης πολλά τοΰ μακαρίτη ΑλεΕ. Παπαναστασίου, 
πού ήΕερα τή ατενή του γνωριμία μαΖί του κ.ά. Μήνες μετά, όταν έπέστρεψα στήν 'Α
θήνα, τά έλαβα σ' ένα φάκελλο, συστημένα — τότε έΕέδιδα καί διηύθυνα τά « Ελληνι
κά Φύλλα» — κΓ έβαλα μπρός νά δώ, νά τά δημοσιεύσω, γιά νά πάω τόν άλλο χρόνο 
καί πάλι οτή Θεσσαλονίκη καί νά Ζητήσω τήν έκκαθόριση καί τών ύπολοίπων. Καί αύτά 
όμως δέν βρήκα τόν τρόπο να τά δημοσιεύσω καί τήν οικογένεια τών κληρονόμων |ου 
τό ίδιο, δέν βρήκα τήν εύκαιρία νό έπισκεφθώ. Κι' έτσι τό θέμα τής άλληλογραφίας καί τών 
καταλοίπων Ριάδη παραμένει ώς ή μ ι τ ε|λ ή ς γνωριμία μέ τόν κόσμο του, ύστερα ά
πό τόν θάνατό του. Κι' είναι κρίμα ό,τι άπόμεινε άπό Αύτόν νά χαθή γιατί ό διάσημος 
αύτός Μακεδόνας ύπήρΕε στήν έποχή του μιά φυσιογνωμία, έκλεκτή, λεπτή, σπάνια.

★ ΤΟΝ Αιμίλιο Ριάδη — πού τότε μόνο έμαθα τό πραγματικό του έπώνυμο: 
Κού — μού τόν είχε συστήσει ό άλησμόνητος φίλος ΑλέΕ. Παπαναστασίου, στό περι
βάλλον τού όποιου άνήκα κΓ έγώ, στόν καιρό τής πολιτικής του δραστηριότητας καί 
τών μαχητικών του εκλογικών Ζυμώσεων..!. Ο ίδιος, σπήτι του, μού είχε συστήσει καί 
ιόν Κώστα Παρθένη, μέ τόν όποιον συνδεθήκαμε καί διατηρώ πολλές καί ένδιαφέρου- 
σες αναμνήσεις τής Ζωής του. Ήσαν καί οί δυό, ίδιαΖόντως, έκτιμώμενοι άπό τόν με
γάλο πολιτικό πού τόσο γρήγορα χάσαμε... Είχαμε, λοιπόν γνωριστεί πολύ φιλικά κι' είχαμε 
συνδεθεί μέ κοινήν έκτίμηση. Μέ τή μεσολάβησή μου, είχε μετάσχέι στις Δελφικές Εορ
τές τοΰ 1928, καί μέ τήν ίδια, δική μου, μεσολάβηση, είχε λάβει καί τά Ποιήματα τού 
Καβάφη, τά όποια μέ αποστολές πρός έμένα, τοϋ Ποιητοϋ σκορπούσα καί πού έγιναν ά- 
φορμή, αύτά, μέ τήν Ποίησή του, νά συνδεθοϋμε καί νό ένωθούμε στενά καί πολύ φι
λικά. Απώλεια τής μουσικής καί τής Τέχνης, ό πρόωρος θάνατός Του, πάνω στήν διε- 
θνικιστική άκμή του...

Ά ΤΑ ΟΚΤΩ ή έννέα γράμματα πού παρουσιάΖωνται σήμερα έδώ, είναι μερικά άπό 
τό σταλμένα γράμματα τού Παλαμά πρός τό Ριάδη άπ' τήν έποχή (1927...) πού 
άρχισε ή στενή, θερμή, καί πυκνή φιλική άλληλογραφία, τών δυό φίλων, πού τό- 
σα προσφέρει στήν έν μέρει γνωριμία τού Ποιητή, άπό τήν Κοινή Γνώμη καί τούς θαυ
μαστές του. Είναι ή έποχή πού ό πνευματικός κόσμος τής Ελλάδος — καλύτερα τών 
Αθηνών, γιατί όπως καί τώρα, καί τότε καί πάντα, Ελλάδα παραμένει ή Αθήνα, καί 

άς λέγουν ότι θέλουν οί διάφοροι...— ουνταράσοεται άπό ένα βιβλίο τού μόλις διορισθέν- 
,τος καθηγπτού τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στό Πανεπιστήμιο τής Θεσσαλονίκης 
Γιάννη Αποστολάκη: «Ή Ποίηση στή Ζωή μας». Σ' αύτό ό συγγραφέας άπε- 
μόνωνε τό Σολωμό, ώς τόν μόνο ύπολογήσιμο Ποιητή, μέ τή δημοτική Ποίηση, κσί-ίκα 
τέρριπε τά είδωλα όλων τών άλλων, ακόμα καί τού Παλαμά, πού μαστίγωνε καί κακομετα
χειρίζονταν, μέ σκληρότητα πρωτοφανή μεταδίδοντας στούς οπαδούς του,
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πολύ άγρια, βάναυσα, κΓ άνελέητσ. Βέβαια, δέν συνεμερίΖοντο tic άπόψεις του οΐ πολ
λοί, άλλά οί φοιτητές καί μαθητές του ύπό τήν διδασκαλία του παρεσύροντο καί άδαεϊς ό
πως ήσαν, έποτίΖοντο μέ τό ίδιο μ’ αύτόν μίσος έναντίον τοϋ Δασκάλου τής Ποίησής μας. 
Γιά ν’ άντιδράσουν. τότε οί Θεσσαλονικείς φίλοι καί θαυμαστές τοϋ Παλαμα, ίδρυσαν ένα 
σωματείο μέ τ' όνομά του -Κωστής Παλαμάς» καί οργάνωσαν μιά κάθοδο τοΰ Ποιητή στήν 
μακεδονική πρωτεύουσα πού ύπήρΕε θρίαμβος κσί γιά -κείνους καί γιά τήν Ποίηση καί γιά 
τόν ίδιο χόν Παλαμα. ' Ετσι, τήν 1 Δεκεμβρίου τοϋ 1928 έφτασε όΠαλαμάς στή Θεσ
σαλονίκη συνοδευόμενος άπό τά παιδιά του — τήν Ναυσικά καί τόν Λέανδρο —γιά τριήμε
ρη έπίσκεψη, μ' ένα πρόγραμμα πλούσιο καί γεμάτο άπό πνευματικές έκδηλώσεις: προσφω
νήσεις, δεξιώσεις, έπίσημη ομιλία του, έγκαίνια δρόμου μέ τ' όνομά, του, γεύματα, πε
ρίπατοι, έπισκέψεις κ.ά. Ολα τούτα, πού φαίνεται πώς είχε πολύ τή συμμετοχή τουσ' αύτά 
ό Ριάδης, παρατάσσονται στή σειρά τών έπιστολών πού προπγήθπσαν, καί πού λυπούμαι πού 
δεν κατόρθωσα νά έχω όλη τήν σειρά των γιά νά δοθή ή πλήρης εικόνα τών γεγονότων, καί 
τής ψυχικής καταστάαεως τοΰ Παλαμα, σ' δλην έκείνην τήν περίοδο, πού έκόχλαΖαν τά κομ
ματικά πάθη όχι μόνο στήν Πολιτική άλλά καί στή Λογοτεχνία καί πού κράτησαν κάμποσο 
χρόνια χόν πόλεμο τών δυό παρατάξεων — τόσο στή Θεσσαλονίκη όσο καί στήν 
πιστών τοϋ Παλαμα καί τών οπαδών τών ιδεών καί τών άρχών τοΰ Άποστολάκπ. Ό πόλε
μος τούτος όμως δέν φαίνεται νά κράτησε πολύ, καί γρήγορα ό Παλαμάς νίκησε κι' ύπερίσχυ 
σε, γιά ν' άντιμετωπίση μιάν άλλην, σκληροτέρα κατάσταση τόν Καβαφισμό πού 
τήν ίδιαν έποχή εϊχεν άρχίσει νά έκδηλώνεται, κΓ ύπήρξεν ή πιό ούσιαστική καί δυναμική 
πάλη τοΰ έθνικοΰ Βάρδου τής Ελλάδος, ένάντια στόν ποιητή τής Αλεξάνδρειάς, ύπό τή ση
μαία τοΰ όποιου όχι μόνο τάχτηκε ό Ριάδης, άλλά καί οί περισσότεροι τών συγχρόνων καί 
κορυφαίων λογιών, συναδέλφων τοΰ Παλαμα..
★ Συμπληρώνω τίς σελίδες τούτες μέ δυό άκόμα έπιστολές παραπολύ ένδιαφέρουσες τού 
παλαμά γιά τή γλώσσα καί γιά τήν Ποίησή του, σταλμένές πρός τόν Κί- 
μωνα Μιχαηλίδη, τόν διευθυντή τών «Παναθηναίων» τοΰ 1905, άπό τό- άρχείο τ°υ, πού κα
τέχω, μαΖί καί μέ άλλες επιστολές άλλων, συνεργατών του, πού μιλούν γιά Ζητήματα καί θέ
ματα τής έποχής των, πού άπασχολούοαν έκείνους, τά Γράμματα, ή τόν τόπο μας καί έκφρά- 
Ζωνται σάν αυτοβιογραφία τής έποχής μέ όλα τά ιδιαίτερα παρασκήνια τοΰ καιρού των καί 
αυτών τών ιδίων.

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΊΑΝΟΣ

Σπανία γκραβοΰρα τής έποχής πού παρουσιάΖει τό ιστορικό κάστρο τής Με
θώνης κατά σχεδίασμα τοΰ Ιταλού Περιηγητοΰ Κορονέλλι.

ΑΓΩΝΙΑ

Σ Ε ΖΗΤΑ ή ψυχή μας 
δπως τά μάτια τοΰ τυφλού το «Φώς»!

Σέ ζητά τό κορμί μας, 
δπως ό χρόνια άρρωστος τήν ύγειά του.

Σέ ζητά ή ζωή μας 
δπως οί αγέννητες ζωές τήν ώρα που θά γεννηθούνε.

Σέ ζητά ή ψυχή μας 
γιατί είν’ ένα μέ σένα!

Σέ ζητά τό κορμί μας 
γιατί ή πνοή σου βεβαιώνει την ύπαρξή μας

Σέ ζητά ή ζωή μας 
γιατί ή παρουσία σου ξεμαγκώνει τήν καρδιά 
καί πλαταίνει — 
μέσα στον κόσμο τής άλήθειας — 
τό νόημα τής ανθρώπινης Μοίρας!

ΔΕΝ ΛΕΩ ΑΛΗΘΕΙΑ
(Στήν Αλίκη Δρακουλίδη)

A Ν λέω:
—δική σου εΐναι θέληση 
«τόσο» νά υποφέρω, 
δέ λέω αλήθεια...

’Αδύνατον 
νά βρίσκεται «τόση» κακία, 
μέσα σέ «τόση» καλοσύνη.

Ούτε 
καί «τόσο» σκοτάδι 
μέσα σέ «τόσο» φώς!

ι ' ' .
' Ολοι 
τό ξέρουμε πώς ή πίκρα 
δέν είναι μόνον πίκρα 
«Κι άπ’ τον άκρο πόνο γλύκα».

Κι ούτε 
από τους Ούρανους μπορεί νά στάλθηκε 
τούτος ό σπαραγμός.

'Όλοι τό ξέρουμε 
πώς ή ’Αγάπη εΐναι Θεός!
Κι ένας Θεός δέ μπορεί νάναι «τόσο» σκληρός.
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ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ

Ο Ο*ΝΗΛ  ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ

Ηλιε,
μήν κρύβεσαι μέσα στά σύννεφα...
Μή γέρνεις ττίσω άττ’ τά βουνά...
Μή τά μάτια σου σφαλνάς στήν τετράβαθη λάσπη τής Γ ής.

Ήλιε,
άνοιγε τά μάτια μας...
Δείχνε τόν κόσμο «σΰτός» πού είναι.
Άνάστησε τή ζωή μας,

Ήλιε,
δέ θέλουμε νά μάς βρή ή νύχτα...
Δέ θέλουμε νά περάσουμε στό σκοτάδι...

ί
Ήλιε,
θέλουμε κατάσαρκα νά μάς λούζη τό φώς σου!
θέλουμε στή δική σου τή λάμψη ν’ ανασαίνουμε
τήν 'Αρμονία καί τό Ρυθμό τοΰ Κόσμου!
θέλουμε στό άντίκρυσμά σου νά νιώθουμε τήν Αιωνιότητα!
θέλουμε άσταμοττητα ν’ άκοΰμε τήν καφτερή Σ ιωπή σου!

ΛΙΛΗ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ 
ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΚΟΣΜΟ

LOUIS TRAKIS

Λ ΤΟ βασικές δυνάμεις έπηρέα- 
σαν καί διεμόρφωσαν τό αμερι

κανικό θέατρο άπό τήν άρχή τοΰ αι
ώνα μας ώς τώρα. Ή μιά ύπό μορ
φήν άναπτύξεως τοΰ ’Εθνικού Δρά
ματος, άς τό πούμε, τής δημιουργί
ας δηλαδή καί συγγράφής έργων 
πού έκφράζουν τήν ζωήν καί τήν 
ψυχολογία τών Αμερικανών, καί ή 
άλλη ύπό μορφήν δυναμικής στά
θμης τοΰ θεάτρου, ώς τεχνικού καί 
αισθητικού όργάνου γιά τήν άνάδει- 
ξη τών προϊόντων τής στάθμης αύ
τής. Καί δμολογουμένως ή ίσορρό- 
πησις τών δύο αύτών κατευθύνσεων 
έδωσε τά πιό αγαθά άποτελέσματα 
καί σήμερα ή ’Αμερική μπορεί νά 
καυχιέται πώς διαθέτει ένα άπό τά 
πιό συγχρονισμένα θέατρα τού κό
σμου, βγαλμένο όργανικά άπό τή 
ζωή τοΰ λαοΰ της.

★ "Οταν μιά χώρα παράγει τόσους 
πολλούς σύγχρονους θεατρικούς συγ
γραφείς καί μάλιστα διεθνούς ση
μασίας, μπορεί άξιόλογα νά ύπερη- 
φανευθή πώς έχει πράγματι θέατρο 
δικό της, κι’ άς μή μπορή νά παινε- 
φτή πώς συνδέεται άμεσα μέ κλασ
σικούς προγόνους, δπως οί εύρωπαϊ- 
κοϊ λαοί. Γιατί σίγουρα στήν ερμη
νεία τών κλασσικών, καί γενικά τών 
συγγραφέων τοΰ εύρωπαϊκοΰ δραμα
τολογίου. Τό ’Αμερικανικό θέατρο 
ύστερεϊ κατά πολύ, άπό τίς έπιδό- 
σεις τών θεάτρων τού Παλαιού Κό
σμου.

★ Ή Βόρειος ’Αμερική, άπό τά 
1900 ώς τά σήμερα, σέ 70 περίπου 
χρόνια ραγδαίας καί πολυσχιδούς 
πνευματικής δράσεώς στόν τομέα τών 
Τεχνών καί τών Γραμμάτων, άνέ- 
δειξε πάνω άπό 200 έπιτυχόντας 
θεατρικούς συγγραφείς πού έμόρφω- 
σαν τό πνεύμα τής άμερικανικής σκη
νής καί μιά λεγεώνα άξιους σκηνο
θέτες, ήθοποιούς καί τεχνικούς πού 
έδωσαν σάρκα καί όστά στίς σκηνι
κές των αύτές δημιουργίες, θά μπο
ρούσαμε έδώ νά άναφέρουμε χρονο
λογικά τούς διασημότερους άπ’ αύ
τούς πού έγιναν γνωστοί καί έξω 
άπό τά σύνορα τής χώρας τους στήν

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Ευρώπη καί είς δλο τόν Κόσμο καί 
έπέδρασαν μάλιστα δχι λίγο στήν 
έξέλιξη τής δραματουργικής τεχνι
κής δλοΰθε, θά άναφέρουμε δμως, μό
νο γιά λόγους συντομίας τόν σπου
δαιότερο, καί μεγαλύτερο δραματι
κό συγγραφέα τού αιώνα μας ώς τώ
ρα, τόν Εύγένιο 0’ Νήλ, 
τόν μόνο θεατρικό πού βραβεύθηκε 
στό παρελθόν μέ τό βραβείο τού Νό- 
μπελ. Ό Σ ά μ ο υ ε λ Μ π έ
κ ε τ βραβεύθηκε μ.έ τό Νόμπελ 
πολύ άργότερα. Τό θέατρο τοΰ 0’ 
Νήλ γνωστό πέρα γιά πέρα σ' δλο 
τόν Κόσμο, καθώς κΓ έδώ στήν Ελ
λάδα, έχει κυριαρχήσει στήν συνεί
δηση τής έποχής μας ώς τό άνώ- 
τατο δείγμα σύγχρονης δραματικής 
δημιουργίας, ισάξιο τών μεγάλων 
θεατρικών έποχών δλης τής Ιστορί
ας. Μέ τό τελευταίο του έργο Long 
days journey into the night 

«Μακρυ- 
νό ταξεΐδι μέσ’ τή νύχτα», πού πήρε 
καί τό βραβείο Πούλιτζερ τού 1957, 
καί παίχτηκε λίγα χρόνια μετά τό θά 
νατό του γιά πρώτη- φορά στή Ν. 
Ύόρκη, έπεκύρωσε τή μεγάλη του 
φήμη καί άνανέωσε τόν παγκόσμιο 
θαυμασμό γιά τό γνήσιο καί σπάνιο 
τραγικό του αίσθημα καί τήν δψι- 
στη καλλιτεχνική του δύναμη.

★ Γυιός ηθοποιού, τού Τζαίημς 0’ 
Νήλ, χρωστά πολλά στήν άνεκτί- 
μητη πείρα πού έλαβε στά μικρά 
του χρόνια, ζώντας στά παρασκήνια 
καί ταξιδεύοντας μέ τόν πατέρα του 
στίς άδιάκοπες περιοδείες του άπό 
πόλη σέ πόλη τής ’Αμερικής. Ή τέ
χνη του είναι έξομολογητική καί 
άποκαλυπτική μαζί. «Μ ι ά σ π α- 
ρακτική κραυγή πού 
ήχεΐ τά μυστικά πα
ράπονα καί τις φ ρ ι- 
κτές άγωνίες τήςσύγ- 
χρονης άμερ ι κ α ν ι κ ή ς 

συνείδησης», — δπως τήν χα
ρακτηρίζει δ σημαντικώτερος ’Αμε
ρικανός κριτικός Joseph Wood 
Cruch.

Τ ON ΕΓΓΕΝΙΟ 0’ ΝΗΛ έγνώ- 
ρισα πρώτα άπό τό έργο του— 

πάνε τώρα κάπου 35 χρόνια. Δέν 
είχα δει δμως ποτέ ώς τότε, κΓ ού
τε είχα διαβάσει άκόμα τίποτα δικό 
του. Τό άμερικανικό δράμια ήταν έ- 
λάχιστα διαδεδομένο στόν τόπο 
μας, δ δέ 0’ Νήλ ήταν έντελώς ά
γνωστος στό έλληνικό θεατρικό κοι
νό. Άπό περιοδικά καί ξένα βιβλία, 
μερικοί άπό μάς, τούς νεοσσούς τότε 
τού έπαγγέλματος, είχαμε πληροφο· 
ρηθή κάπως γιά τήν έπιτυχία τοΰ 
Ίρλανδοαμερικανοΰ συγγραφέα στό 
Νέο Κόσμο, άλλά οί πληροφορίες 
μας, βέβαια, άνεπαρκεΐς καί άπό 
δεύτερο χέρι δέν μάς παρείχαν καμ- 
μιά γνησιότητα ένημερότητος. Βρι 
σκόμασταν στήν ίδια άπόσταση άπό 
τήν άλήθεια, σχετικά μέ τή νέα ·αύ- 
τή προσφορά στή σύγχρονη θεατρι
κή Τέχνη, δσο καί τδ κοινό.

★ "Εγραψα λοιπόν στήν ’Αμερική 
καί τά πρώτα έργα τοΰ Ο’ Νήλ πού 
ήρθαν στά χέρια,μου ήταν τό «Π ό- 
θοι κάτω άπό τίς 
Λεύκες» καί «Αννα 
Κ ρ ί σ τ ι». "Οταν τά διαβάσαμε 
μέ τήν Κατίνα Παξινοΰ τ’ άγαπήσα- 
με άμέσως. Ή συγκίνησή μας ήταν 
γνήσια καί ισχυρή. Είχαμε αίσθαν- 
θή τήν παρουσία ένός δραματικού 
ποιητή πού δέν μιλούσε μόνο άπδ 
περίσσια ταλέντου, ή δραματουργι- 
κή, εύχέρεια, μά άπό έγνοια βαθειά 
γιά τόν άνθρωπο, άπό άνάγκη ψυ
χής — ένα συγγραφέα πού είχε νά 
πή καί ν’ άποκαλύψη πράγματα γεν
ναία καί θεμελιώδη. "Ενα στοχαστι
κό νοΰ καί μιά παλλόμενη καρδιά 
πού σφυρηλατούσαν τήν αίσθηση τοΰ 
τραγικού, σύμφωνα μέ τόν βαθύτε
ρο ρυθμό τής ζωής. Σάν ήθοποιοί εί
δαμε τούς ζωντανούς καί πλούσιους 
σέ δραματική ούσία χαρακτήρες τών 
σής των. Ό άξέχαστος μεγάλος μας 
έργων αύτών, καί σκίρτησε ή καρ
διά μας άπό τόν πόθο τής ένσάρκω-
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συνάδελφος Αιμίλιος Βεάκης, μας 
παρακινούσε τότε νά κάνουμε μαζί 
θίασο καί μας πρότεινε τό θέατρο 
«Κυβέλης» (τότε «Διονύσια»), πού 
ήταν διαθέσιμο. "Αν καί ή φιλοδο
ξία μας δέν ήταν ποτέ τό «θασαρχι- 
λίκι» δεχτήκαμε μόνο και μόνο γιά 
νά μπορέσουμε νά παίξουμε αύτά τά 
δύο έργα· τοΰ 0’ Νήλ.
Ριχτήκαμε μέ τά μούτρα στή μετά
φραση τοΰ «Πόθοι κάτω άπ’ τις Λεύ
κες». Είδαμε στόν Βεάκη ενα ιδεώ
δη Έφραίμ Κάμποτ καί τούς έαυ- 
τούς| μας έπαρκεΐς γιά τούς ρόλους 
τής Άμπυ καί τοΰ Έμπεν, καί τό έρ 
γο άνέβηκε σκηνοθετημένο άπό μάς, 
μέ σκηνογραφίες τού Κλώνη καί έν- 
δυμασίες σχεδιασμένες άπό τόν Άν- 
τώνη Φωκά, στό θέατρο αύτό τοΰ 
Συντάγματος τό καλοκαίρι τοΰ 1930. 
Αύτό ήταν τό πρώ
το έργο τοΰ Ο’ Νήλ 
ποίύ παίχτηκε στήν 
Ελλάδα.

★ Τήν «"Α ν ν α Κ ρ ί σ τ ι», 
πού έπίσης μεταφράσαμε εύθύς κα
τόπιν, δέν μπορέσαμε νά τή δώσου- 
αε στό θέατρο «Κυβέλης», άλλά στή 
δεύτερη περίοδο τοΰ ’Εθνικού (1932 
—33), μέ σκηνοθεσία τοϋ Φώτου 
Πολίτη. ’Επαιζε, δπως πολλοί θά 
θυμούνται άσφαλώς καΐ πάλιν δ Βε- 
άκης τόν πρώτο ρόλο, ή άείμνηστη 
συνάδελφος Σαπφώ ’Αλκαίου τόν έ- 
ξαίσια γραφικό ρόλο τής Μάρθας 
Όουεν, ή Παξινού τήν Άννα καΐ 
έγώ, τόν Μάτ Μπέρκ. Τόν ίδιο πε
ρίπου καιρό ή κυρία Μαρίκα Κο
τοπούλη καί ή κυρία Κυβέλη έπαι
ξαν μέ έπιτυχία, δπως θυμοΰμαι, τό 
πρώτο μέρος τοΰ «Τό πένθος ταιριά
ζει στήν ’Ηλέκτρα», τό Γυρι
σμό είς τό θέατρο «Κεντρικό». 

★ Μερικά χρόνια άργότερα δόθηκε 
άπό μάς πάλι στό ’Εθνικό τό 
«Π έ ρ’ ά π’ τόν δ ρ ί ζ ο ν- 
τ α» σέ δική μας μετάφραση. Έ
τσι ή γνωριμία μας μέ τήν τέχνη, 
τό πνεΰμα κα'ι τήν ποίηση τοΰ 0’ 
Νήλ αύξανε, καΐ δ θαυμασμός μας 
περίσσευε δλοένα μέ τή συνεχή έπα- 
φή μας μέ τό έργο του.
Ή άτμόσφαιρα πού δημιουργούσε τό 
θέατρό του ήταν πιό συναρπαστική, 
άναμφισβήτητα άπό τά κείμενά του, 
άπό τό καθαρώς δηλαδή λογοτεχνι
κό μέρος τοΰ έργου του. Άλλά μή
πως αύτή ή άτμόσφαιρα δέν είναι 
αύτή καθεαυτή ή ούσία τοΰ θεά
τρου; Τί άλλο παρά ένταση δράσε - 
ως κα'ι νοήματος είναι δ πυρήνας, ή 
καρδιά τής δραματικής ποίησης;

Αύτό πού δικαιώνει τδν έμπρακτο 
λόγο;
"Οταν έφθασα στήν ’Αμερική τό 
1942, είχα ήδη γνωρίσει έπάνω - 
κάτω δλόκληρο τό έργο του. Είχα 
διαβάση δλα περίπου τά δράματά 
του —< τά περισσότερα μονόπρακτα 
κα'ι δλα τά πολύπρακτα, άπό τό 
«Π έ ρ’ ά π’ τόν δ ρ ί ζ ο ν- 
τ α» ώς τό «Μεγάλο θεό 
Μ π ρ ά ο υ ν», τ ό «Π α ρ ά - 
ξένο ’Ιντερμέτζο», τδ 
«Ό Λάζαρος έγέλασε» 
καί τό «Μ έρες δίχως 
τ έ λ ο ς*.  ’Ήξερα καλά τήν προ
σωπικότητα αύτοΰ τοΰ έξαιρετικοΰ 
συγγραφέα καΐ λαχταρούσα νά δώ 
στήν άμερικανική σκηνή κανένα ά
πό τά έργα του, παιγμένο άπό ήθο- 
ποιούς πού μιλούσαν τή γλώσσα του 
καΐ καταλάβαιναν πιό άμεσα τδ μή
νυμά του. Πέρασαν σχεδόν πέντε 
χρόνια πού είχά φθάσει έκεί καΐ κα
νένα έργο του δέν είχε παιχθή δλο 
αύτό τό διάστημα σέ κανένα άπό τά 
θέατρα τοΰ Μπρόντγουαίη. "Οταν 
ρωτούσα μέ δικαιολογημένη άπορία 
τό γιατί, οΐ μέν άνθρωποι τοΰ 
θεάτρου μοΰ άπαντοΰσαν άόριστα 
πώς δέν γράφει πιά καί πώς είχε ά- 
ποσυρθή, οΐ δέ άσχετοι μέ αύτό μέ 
πληροφορούσαν πώς είχε πεθάνει — 
δέν θυμόντουσαν πότε άκριβώς, μά 
ήσαν βέβαιοι πώς είχε πεθάνει. Τό
σο είχε άποξεχαστεΐ δ νικητής τοΰ 
βραβείου Νόμπελ τοΰ 1936 καΐ δ 
τοεΐς φορές τιμημένος μέ τό βραβείο 
Πούλιτζερ! Δέν ήταν ή άρρώστεια 
άκόμα πού τόν είχε άποτραβήξει ά
πό τήν ένεργό ζωή καΐ τήν έμπρα
κτη δημιουργία, μά ή άνάγκη βαθύ
τερης συγκέντρωσης καΐ μελέτης, δ
πως μοΰ έξήγησε δ ίδιος άργότε
ρα, δταν είχα τήν εύτυχία καΐ τήν 

τιμή νά τδν γνωρίσω προσωπικά. 
Είχε άποσυρθή γιά δλόκληρα 12 
χρόνια σέ μιά φάρμα στήν Καλιφόρ- 
νια καΐ άγωνιζόταν νά έκφράση 
σέ τρεις τριλογίες πού δέν έφθασαν 
ποτέ στήν δημοσιότητα — τό έπος 
τοΰ άνθρωπίνου δράματος" τήν ήρωϊ- 
κή άλλά μάταιη μάχη τοΰ άνθρώ
που μέ τήν άδυσώπητη μοίρα. 
’Επέστρεψε μόλις, στή Νέα 'Τόρκη 
στις άρχές τοΰ 1946 καΐ οί έφημε· 
ρίδες άνέφεραν τήν έπιστροφή του 
σάν ένα είδος νεκρανάστασης, σχο
λιάζοντας τήν άναγγελία τοΰ «θ ή- 
α τ ε ρ Γ κ ί λ ν τ» δτι θά πα
ρουσίαζε προσεχώς τό καινούργιο 
του έργο «Ό Παγοπώλης 
έρχεται».
’Αμέσως σχεδόν ή μνήμη δλων λές 
κα'ι ξύπνησε άπότομα — ξαναζων
τάνεψε ή άγρυπνη καλλιτεχνική 
μορφή τοΰ πρωτοπόρου, καΐ μαζί 
της οΐ έλπίδες τών φανατικών τοΰ 
καλού θεάτρου. Σέ μιά συνέντευξη 
δμως πού έδωσε στούς άντιπροσώ- 
πους τοΰ άμερικανικοΰ Τύπου, μέ 
τήν εύκαιρία τής έπιστροφής του 
στήν παλαίστρα τής σκηνής, κατε- 
τρόμαξε τούς συνομιλητές του δημο
σιογράφους μέ τήν άπάντηση πού 
τούς έδωσε δταν τόν ρώτησαν, πώς 
κρίνει τις τεράστιες προόδους πού 
συντελέσθηκαν στούς διάφορους 
τομείς τής άμερικανικής ζωής, κα
θώς καΐ στήν περιοχή τής τεχνολο
γίας καί οικονομίας. Ξερά - ξερά, 
έπανέλαβε τδ τοΰ ’Ιησού: «Έ ά ν 
δλον τόν Κόσμον κερ- 
δίσηςάλλά τήν ψυχήν 
σου άπωλέσης, τδ πάν 
ά π ώ λ ε σ α ς». Τά σχόλια ύπήρ- 
ξαν φυσικά δυσμενή, νομίζω δέ δτι 
έπηρέασαν τήν στάση τής Κριτικής 
μετά τήν πρώτη τοΰ έργου του. Εί

χε τδ θάρρος νά θυσιάση τήν δημο- 
φιλια του χάριν τών ιδεών του καί 
τής πίστης του. «Ά ρ χ ι σ α 
ν ά φοβάμαι», είχε πή κά
ποτε, «πώς γιά ν ά εί
μαι τόσο δημοφιλής 
σημαίνει πώς θάχω 
πάψει νά είμαι ειλι
κρινής». Τήν τεχνητή έπιτυ
χία δέν τήν ήθελε, τήν θεωρούσε 
κατάπτωση γιά ένα καλλιτέχνη" δέν 
τοΰ άρεσαν οί κολακείες κα'ι οί κρυ
ψώνες.

★ Ή εύκαιρία νά τόν γνωρίσω προ
σωπικά καΐ νά συνδεθώ μαζί του 
μέ στενή φιλία δημ.ουργήθηκε άπδ 
τήν άπροσδόκητη έκλογή πού έκανε 
δ ίδιος γιά τόν ρόλο τής Κριστΐν 
Μανόν στήν κινηματογραφική δια
σκευή τοΰ έργου «Τό πένθος ται
ριάζει στήν Ήλέκτρα». Είχε δει τήν 
Παξινοΰ σέ μιά - δυό ταινίες πού 
είχε παίξη πριν, καΐ έκρινε πώς αύ
τή ήταν ή πιό κατάλληλη άπ’ δλες 
τις ύποψήφιες γιά νά ένσαρκώση τόν 
χαρακτήρα τής σύγχρονης Κλυται
μνήστρας. "Οταν ή Κατίνα Παξινού 
έπέστρεψε άπό τήν πρώτη της συ
νάντηση μαζί του, φυσικά κατεν- 
θουσιασμένη καΐ πολύ συγκινημένη, 
μοΰ έφερε έκ μέρους του τό χειρό
γραφο τοΰ «Ό Παγοπώλης 
έρχεται» μέ τήν παράκληση νά 
τό διαβάσω. Τήν άλλη μέρα τοΰ έ
γραφα κιόλας τήν έντύπωσή μου 
άπό τήν άνάγνωση τοΰ έργου καΐ 
γιά τήν συγκινητικά περίεργη σύμ
πτωση τής προσέγγισής μας. «Π ι
στέ ύ ω, τοΰ έγραφα, πώς ή 
χαρά πού δοκιμάζίου- 
με μέ τήν ξαφνική 
εύκαιρία τής προσω
πικής μας έπαφής μα
ζί σας, δ φ ε ί λ ε τ α ι είς 
τό πλήρωμα τοΰ χρό
νου πού έρχεται νά ί- 
κανοποι ή σ η τδ βαθύ 
αίσθημα θαυμασμού 
πού γέμισε τις καρ
διές μας γιά Σάς, ά
πό τόν κ α rp ό π ά ύ με
ταφράσαμε καί παίξα
με τούς «Πόθους κά
τω άπό τις λεύκες», 
είς τάς ’Αθήνας πρό 
16 έτών».

★ «ΥΠΗΡΙΕ μεγάλη 
μας χαρά καϊ έμένα 
καί τής γυναίκας μου, 
(μοΰ άπάντησε), νά γνω
ρίσουμε τήν κυρία Πα- 
Ε ι ν ο ϋ· Εΐναι τόσο α ό ά 

νιο στόν καιρό μας 
ν’ άνταμώση κανείς στά 
θέατρο τού τόπου μας 
μιά τόσο εκλεκτή καί 
άπλή γυναίκα καί συν
άμα μιά τόσο σπουδαία 
καλλιτέχνιδα. Νοιώθω 
πώς έγώ πρέπει νά 
δέχωμαι συγχαρητήρια 
πού τή διάλεΕα νά π α ί- 
Εη τήν Κριστΐν στό 
φιλμ, άλλά έκεΐνο ποϋ 
θέλω καί προσδοκώ εί
ναι νά τήν δώ νά π α ί Ζ η 
αύτό τό ρόλο σέ σκη
νή Θεάτρου. “Οσο γιά 
τό «Παγοπώλης έρχε
ται» σάς εΐμαΐι ε ϋ γ ν' ώ
μων γιά τούς έπαίνους 
καί τήν έκτίμησή σας. 
"ΕλπίΖω μονάχα νά ά - 
ΕίΖη τό μισό άπ" 6, τι 
πιστεύετε».
Μ έ τήν άγάπη μου καί 
στούς δυό σας. ।

ΕΥΓ. Ο" ΝΗΛ

★ Τό γράμμα ήταν γραμμένο στή 
μηχανή — δακτυλογραφημένο άπ’ 
τή γυναίκα του — καΐ μόνο μερι
κές θερμές φράσεις στό τέλος καΐ ή 
υπογραφή ήταν μέ τά γράμματά 
του. Κάτι γράμματα ψιλογραμμένα 
καΐ τρεμάμενα, ασταθή καΐ μετά κό
που. Φαινόταν πώς τό χέρι πού τά- 
γραψε δέν είχε εύχέρεια. Ήξερα 
πώς ήταν άρρωστος, άλλά αγνοούσα 
τήν πάθησή του.
"Οταν ύστερα άπό καμμιά δεκαριά 
μέρες έμπαινα γιά πρώτη φορά στό 
διαμέρισμά του τής Πάρκ Άβενιου 
στή Ν. Ύόρκη είδα αύτό τό χέρι 
πού μοΰ έτεινε, νά τρέμη, λιγνό καΐ 
κατάχλωμο. Είχα δει άπειρες φωτο
γραφίες του πριν, σέ εφημερίδες, 
περιοδικά, στις έκδόσεις τών βιβλί
ων του, άλλά μπροστά μου είχα έ
να άντρα άλλον, διαφορετικό άπ’ δ,- 
τι τόν έδειχναν οί φωτογραφίες καί 
άπ’ δ,τι τόν είχα φαντασθή. Εύθυ- 
τενής, ψηλός, αδύνατος, άνεπίλη- 
πτα ντυμένος, έξαίσια άπροσποίη- 
τος, μάλλον δειλός — ντροπαλός θά 
έλεγα — μέ τά όρθάνοιχτα ώραία 
βαθειά κατάμαυρα μάτια του, τά I- 
ξαιρετικά έξεταστικά καΐ άπαρηγό- 
ρητα, μοΰ φάνταξε, έτσι ώς μέ κοι
τούσε, σάν ένας άπίθανος 'Ισπανός 
ευπατρίδης — ένας ’Ιδαλγός ιππό
της παραπλανημένος στό δάσος τών 
ούρανοξυστών τού Μανχάτταν, πού 
διαφαίνονταν πίσω άπό τά μεγάλα 
παράθυρα· τοΰ γραφείου του.
Τίποτα τό θαλασσοδαρμένο σ’ αύτή 

τήν έμφάνιση, τίποτα τδ καψαλισμέ
νο άπό τις πολυδιαβασμένες ώκεά- 
νειες περιπέτειες τών νεανικών του 
χρόνων. Τίποτα τό τραχύ — τό λαϊ
κό — τό άδέξιο. Άκρα κομψότης 
καί τετράδιπλη καλαισθησία μέχρι 
δανδισμοΰ. Μόνο πού παρατηρούσε 
κανείς στά τρεμάμενα μακροδάκτυ- 
λα χέρια καί στό βαθειά αύλακωμέ- 
νο ψηλό μέτωπο τήν ώριμότητα τού 
χρόνου, καΐ τήν μετάλλινη σκληρά
δα τής αντοχής.

Μοΰ μίλησε άμέσως γιά τήν Ελ
λάδα πού τής χρωστού
σε κι’ αύτός κι’ δ Κό
σμος δλος τήν άγά
πη γιά τή γνώση. 
«Τόν άνθρωπο τόν ά- 
να κάλυψαν οί Έλλη
νες μοΰ λέει δ "Ο
μηρος καί δ Αι
σχύλος. Καΐ τ ό τ ί 
ά λ η θ ι ν ά ε1 ί V αι ι εύτυ
χία στόν άνθρωπο, 
ο ί "Ελληνες πάλι μάς 
τδ έδειξαν μέ τήν 
τέχνη τους καΐ π ρ ώ τ’ 
άπ’ δλα μέ τήν Τρα
γωδία. Οί άρχαϊοι 
Έλληνες θεμελίωσαν 
τό έξυψωτικό στοι
χείο τής τραγωδίας" 
μ’ αύτό έπεχείρησαν 
καϊ στέριωσαν μ ι a 
βαθύτερη κατανόηση 
τής Ζωής. Στήν τρα
γωδία εύρισκαν τό μέ
σον πού τούς λύτρω
νε άπ’ τό κενό τής 
καθημερινές ζωής 
καί τούς έ ν ω V ε υ- έ 
τούς πλατειούς αιώ
νιους νόμους καί τό 
ρυθμό τού Σ ύ μ π α ν - 
τ ο ς».

★ Γίναμε φίλοι" τό ένοιωσα αύτό, 
μέ μεγάλη συγκίνηση καΐ ύπερηφά- 
νεια, μέσα σέ λίγες ώρες. Γιά μέ
ρες πολλές κατόπιν μοΰ έξηγοΰσε τδ 
έργο του, τή φιλοσοφία του, τήν 
αίσθητ κή του, τή στάση του στή 
ζωή, μέ σεμνότητα, μέ σίγουρη με
τριοφροσύνη, μέ άπλότητα:
— «Ή έργασία μου, μοΰ 
είπε, είναι άξεχώρι- 
στη άπ’ τή ζωή μου. 
Δέν έχω γράψει οΰτε 
μιά γραμμή πού δέν 
ήταν καρπός προσω
πικής μου πείρας». 
Γιά τήν έπάρατη άρρώστεια πού 
τόν είχε καταστήσει άνάπηρο — ά-
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νημπορο νά έργασθή — άνήμπορο 
νά ζήση, μοΰ μίλησε άργότερα, θά- 
χε περάσει μήνας δλόκληρος άπ’ τή 
μέρα πού πρωτοσυναντηθήκαμε κι’ 
είχε ένας τέτοιος άντρας, ένας τέ
τοιος περήφανος καί μονήρης αετός, 
γεμάτα τά μάτια του δάκρυα.
Μά άν ή άρρώστεια τοΰ είχε κατα
σκάψει τό σώμα·, ή θέληση καί τό 
πνεύμα του ήταν ακόμη άπείραχτα. 
’Έκανε πάντα σχέδια. Έκτός άπό 
το ξανανεβασμα όλων τών παλαιών 
του έργων, πού όνειροπλοοΰσε, φαν
τάζονταν νέους μύθους, νέα έργα, 
Εμπνευσμένα, άπό τις ίδιες του τις 
όδύνες, πού ύπέφερε τότε άκριβώς 
έξ αιτίας τής άμείλικτης καταδίκης 
σέ, μιά ζωή άγονη καί μαρτυρική 
πού τοΰ έπέβαλε ή μοίρα. Δέν έβγαι
νε ποτέ πια εξω τίς νύχτες καί 
πάντα έγώ τόν έπισκεπτόμουν τά 
βράδυα.

★ Στό μεταξύ άνέβηκε τελικά τό 
δ «Παγοπώλης έ ρ χ ε - 
ΐ α ι» άπό τό «Θ ή α τ ε ρ 
Γ κ ί λ ν τ» κα'ι μετά τήν πρεμιέ
ρα άρκετό καιρό πηγαίναμε μαζί του 
καί μέ τή γυναίκα του στήν παρά
σταση. Οί κριτικές είχαν μιλήσει μέ 
σεβασμό καϊ σοβαρότητα γιά τό έρ
γο μά χωρίς μεγάλες διαχύσεις. ’Α
σχολούνταν τό πιό πολύ μέ τό συμβο
λισμό τοΰ έργου καί έδιναν ποικίλες 
Ερμηνείες τής κεντρικής ιδέας. Οί 
άντ.γνωμίες μεταξύ τών κριτικών δ
σο γιά τό νόημα τοΰ δράματος ύπήρ- 
ξαν όξύτατες.
Ο Ο Νήλ ήταν έξαιρετικά νευρι

κός έκεϊνο τό βράδυ σ’ δλο τό διά
στημα τής παράστασης, σκυθρωπός 
και άμιλητος. Δέν σηκώθηκε σέ κα
νένα διάλειμμα νά καπνίση. ’Έσπα
σα πρώτος τήν άβάσταχτη σιωπή 
μετά τό τέλος: «Δέν νομίζω, 
είπα, πως ή παράστα
ση Υπερνίκησε τόν 
ήθογραφικό φλοιό 
τοΰ έργου». — «Ν α ί, 
(μοΰ άπήντησε), ή πα
ράσταση πράγματι 
είναι κατώτερη τοΰ 
έργου, γιατί δ σκη
νοθέτης Έ ν τ υ Ντάου- 
λινγκ παρά τίς παρ
εμβάσεις καί τίς ά ν- 
Τ 1 Ρ Ρ ή σ ε ι ς μου, τό 
προσήραξε στούς ύ
φαλους τής γραφικό- 
τ η ·τ ο ς». Δέν μιλήσαμε άλλο έ
κεϊνο τό βράδυ, ήταν κουρασμένο; 
και ζητησε νά γυρίση σπίτι άμέ
σως. Τό έργο τράβηξε γιά καιρό άρ
κετό, μα δ συγγραφέας του χειροτέ

ρευε καθημερινώς. Ή φοβερή αύτή 
σπάνιά νόσος πού μοιάζει μέ τήν 
Πάρκινσον, άλλά δέν ήταν δπως ά- 
ποδείχτηκε, τρέφεται μέ τίς συγκι
νήσεις καί συγχύσεις καί κατατρώ- 
γει τό νευρικό σύστημα.

★ ’Άρχισα ν’ άραιώνω τίς έπισκέ- 
ψεις μου, αλλά άνταλλάσσαμε τηλε
φωνήματα κάθε μέρα. "Ενα βράδυ 
πού είχαμε πάει νά τόν δοΰμε, τόν 
ορήκαμε έξαιρετικά διαχυτικό καί 
στωμυλο. Μιλούσε, πράγμα σπάνιο, 
διαρκώς, πηδούσε άπό τό ένα θέμα 
σ.ό άλλο. Ανοιξε μιά μπουκάλα
σαμπανια παρα τις διαμαρτυρίες τής 
γυναίκας του, πού έπέβλεπε τή δί
α τά του, έπέμενε νά πιούμε ένα πο
τήρι έστω άποχαιρετιστήριο — έγώ 
θάφευγα γιά τήν Καλιφόρνια τήν έ- 
πομένη. Ξάφνου μέ καλεϊ νά πάω
στό ιδιαίτερο γραφείο του πού ήταν 
καί κρεβατοκάμαρά του. Ξεκλείδω
σε ένα μαΰρο ναυτικό μπαούλο σέ 
μ-·ά γωνιά, καί έβγαλε ένα χειρό
γραφο άπό μέσα: «Αύτό εϊ
ναι το τέταρτο καί 
τελευτά ϊο έργο τής 
σειράς τ α ΰ «Κύκλου»,
μού λέει: «Long days vo
yage Into the night»
(«Ταξίδι Μ α κ ρ υ ά ς Μ έ-

0 α

τάλαβε ποιό ήταν τό κείμενο καί έ
δειξε καταφανή δυσφορία, ή άγη- 
συχία της ήταν πρόδηλη. "Οταν 
προχώρησε άρκετές σελίδες στήν 
αρχή τής δεύτερης εικόνας τής πρώ
της πράξης σέ μιά παύση, τόν παρε- 
κάλεσα νά σταματήση νά μή προχω- 
ρήση παρακάτω. Γύρισε καί μέ κοί
ταξε μέ κατάπληξη, σχεδόν μέ φό
βο: «Δέν θέλω, τοΰ ε ί- 
πα νά κάμετε κάτι 
σέ μιά στιγμή δια- 
χυσεωςπού αδριομπο- 
ρεϊ νά μετανοιώσε- 
τε. Μάς τιμά ή έμπι
στο σ ό ν η σας καί τό 
ξέρετε πόσο σάς ευ
γνωμονούμε γιά τή 
φιλία σας. Άλλά ί - 
σ α — ι σ α γ ι’ αύτό πρέ
πει ν’ άναβάλλετε 
τούλάχιστον γιά άλ
λοτε αύτή τήν ά ν ά - 
γνωση. Σάς ζητώ νά 
μάς προφυλάξετε ά
πό μιάν άθέλητη ά- 
δ ι α κ ρ ι σ ί α».

νή μ ε τ ά ν Ο ι ά μου. Ε λ - 
π ί ζ ω νά ζήσετε καί 
νά γνωρίσετε τό έρ
γο αύτό, δταν θάρθη 
ή ώρα του».
'Ένοιωσα νικημένος. Δέν γύρισα να 
ιόν κοιτάξω διόλου καί σιωπούσα. 
Σέ 25 χρόνια μετά τό θάνατό του, 
σκεφτόμουν» θά μάθω τη συνεχεία» 
ίσως δέ 30 ή καί πάραπάνω — τό- 
ΐέ... ποτέ λοιπόν! Οί σελίδες πού 
μόλις είχαμε άκούσει ήταν γεμάτες 
προμηνύματα βαθέων έξομολογησε- 
ών. Ποΰ νά φαντασθώ τότε πώς δχι 
μόνο θά τό διάβαζα δλο κάποτε καί 
άρκετά νωρίς, άλλά καί πώς θά τδ- 
παιζα δ ίδιος μέ τήν ΚατίναΠαξι- 
νοΰ, στό Έθνικό θέατρο τής Ελλά
δος.

★ ’Έφυγα γιά τήν Καλιφόρνια την 
έπομένη, άλλά δέν είχε περάσει μή
νας πού λαβαίναμε άπό τήν κυρία 
0’ Νήλ τήν κακή είδηση πώς ή κα
τάστασή του είχε χειροτερέψει και 
πώς οί γιατροί τοΰ ζητούσαν νά Εγ
κατάλειψη κάθε μελλοντικό σχέδιο 
γιά έργασία καί νά μπή στό νοσοκο
μείο. Πέρασε καιρός κι’ έφυγαν άπό 
τή Νέα Ύόρκη καί δπως ήταν μοι
ραίο, γιά πάντα. Έμεινε άπό τότε 
δλα αύτά τά χρόνια σ’ ένα θεραπευ
τήριο, στό Marblehead τής Μασσα- 
χουσέτης σέ μιά άβάσταχτη μόνωση, 
στό μαρτύριο τής άναμονής τού, θα- 
νά του — τής μόνης πιά έλπιδας. 
Τόν είδα έκεΐ μ·ά καί μόνη φορά 
γιά κάπου μισή ώρα. Δεν μοΰ Ιπε- 
τρεψαν νά μείνω περισσότερο. Ο
ταν κάποτε πολύ άργότερα βρέθηκα 
στό Καΐμπριτζ, κοντά στό Μπόστον. 
έζήτησα νά τόν δώ και έγραψα ενα 
σημείωμα στήν κυρία Ο’ Νήλ. Ε
λαβα άπάντηση άπό τήν διεύθυνση 
τοΰ θεραπευτηρίου δτι :«... δ κ. Ο 
Νήλ δέν είναι σέ θέση νά δεχθή κα- 
νένα πιά». Ούτε χαι ^τ*̂  γυναΐχα 
του, δπως εγινε γνωοτό, δεν επε- 
τρεπε γιά ένα δια<5ΤΎ||ΐΛ να τδν βλε- 
πη καί τής ζήτησε νά φύγη. Είχε 
μεταβληθεϊ σέ φάσμα, ήταν μόνος, 
ζωντανός - νεκρός! Ζύγιαζε, δπως 
μοΰ είπαν οί νοσοκόμες άργότερα, 
κάπου 90 λίβρες, δηλαδή κάτι κον
τά στις 35 δκόδες. Ένας τρέμων 
σκελετός, μέ πλήρη διανοητική δι
αύγεια ώστόσο, πραμα που εκανε α
κόμα τραγικότερη τήν άγωνία τοΰ 
ιιακάβριου αύτοΰ μακροχρόνιου τέ
λους. Τό πρόσωπό του είχε μεταβλη- 
θεϊ, λέει, σέ μιά μάσκα άπό μεμβρά
νη’ μέ τά μεγαλωμένα καταμαυρα 
μάτια, σάν δύο χαίνοντα βαθεια πη- 
κτά σκοτάδια. Μιά μάσκα!

Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΑΠΟΣΤ. KVPITH
ΨΑΡΡΑΣ

Άνθρωπο καί ύπερηφάνεια γιά τήν 
κλήρα του πού είναι νά παλεύη αέ
ναα μέ τίς άνίκητες δυνάμεις τής 
Μοίρας — ν’ άντέχει καί νά προ- 
χωρή.

θ ΤΑΝ δ γυιος του, 34 έτών 
παλληκάρι, καθηγητής τής

’Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στό 
Πανεπιστήμιο τοΰ Γιάλε, αύτοκτόνη- 
σε έξαφνα, στήν άκμή τής δράσης του

Ποτέ ίσως στήν ιστορία τοΰ Πνεύ
ματος δέν στάθηκε άλλος πιό τρα
γικός έργάτης σάν τόν Ο Νήλ. 
Τραγικός στό έργο του καί στή ζωή 
του. Τέτοια ταύτιση ούσίας καί έκ
φρασης! Τέτοια κυκλοτερής μοίρα! 
Τέτοια θανάσιμη θηλειά δέν έ,σφιξε 
ποτέ λαιμό άνθρώπου επι τής γήξ- 
Κι’ δμως άπό πείσμα, πέστε, η άπό 
πικρή σοφία περηφανευόταν γιά, τά 
δεινά του. ’Αγαπούσε τή ζωή κι’ εί-

Έκλεισε τό χειρόγραφο σιγά - σιγά 
χωρίς νά τό κοιτάξη π ά — σιώπη
σε για αρκετή ώρα κι’ ύστερα πήγε 
κατ’ εύθεϊαν καί έχωσε τό χειρό
γραφο στό βάθος τοΰ ναυτικού μπα
ούλου, κλείδωσε κι’ έστρεψε πρός τό 
μέρος μου. Στιγμή άληθινής άμηχα- 
νιας. Η κυρία Ο’ Νήλ άρχισε νά 
λέη κάτι νευρικά — σάν δτι δήθεν 
μ ά δποιαδήποτε άνάγνώση έργου 
τέτοια ωρα ήταν κάτι άνήκουστο, 
πληκτικό καί άφιλόξενο — άλλά 
αύτός προχώρησε άργά, μ’ έπιασε 
άπό τούς ώμους, μέ κούνησε έλαφρά 
μπρος πίσω κι’ ύστερα πέρασε φιλι
κά τό χέρι του κάτω άπ’ τό δικό 
μου, μέ πήρε καί βγήκαμε έξω άπ’ 
τό δωμάτιο:

— «Σάς εύχαρ-.στώ, μοΰ είπε, στα
ματώντας με μπρός σ’ ένα παράθυ
ρο, καί κοιτάζοντας άφηρημένα τόν 
ηλεκτροφώτιστο δρόμο. Δέν ξέ
ρετε πόσο καλό μοΰ 
κάνει νά γνωρίζω 
άνθρώπους μέ φαντα
σία. Μόνο δ π ο ι ο ς φ αν
τάζεται τή ζωή τήν 
ξέρει κιόλας. Κατα
λάβατε σωστά. Σάς 
εύχαριστώ. Κρίμα ώ
στόσο, πού ήίγυναΐκα 
μου έγινε άφορμή νά 
μ α τ α ι ω θ ή μιά πρά
ξη ζέσεως πού θά 
παρηγορούσε άσφα- 
λώς τήν τυχόν αύρια-
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σημείο τής αναπηρίας καί τοΰ μαρ
τυρίου του, άφοΰ θρήνησε τό χαμό 
τοΰ παιδιού του, δπως μάς έγραψε τό
τε ή γυναίκα του, πρόσθεσε: 
— «Ζωή δίχως τραγωδία είναι ανα- 
ξια γιά έναν άντρα!». (Life witho
ut tragedy is unworthy of a 

man). ’

ε ρ γ ο 
έ τ ή 
έ 
ά 
έ 
ό
α

ι ενα 
ω ν α । 
μου 

> ύ τ ε 
: α ρ ά 

ε τ ά ■ 
Είναι 

ρ α φ ι κ ό. Ο ί 
είναι τ 

τοΰ 
ε I ς 
ή γ 
έχει 
αύτό 
τ ε δ

σ υ
θ ή

θ ή
τ ή

X

ν
U

Ρ

μ

ο

μ 
δ 
θ
σ

ν

ο υ.

ε ς 
ε ν 
ο υ.

τ ό ς
ο 
α
ε

μ

μ

υ

μ

εί α ς 
Καν 

ά π’ τ 
δ έ ν

ν ο, ο υ

θ ά π α ί
α β α -

X Ρ 
ατό 
β ι ο- 
κ τ ή- 
ί κ ο-

τοΰ 
άπό 
αώ
του 
κα-

ν 
ο 
α 
ο

δ ι 
25 
θ ά 
ύ τ

χ α ρ1 
ή S
πατέρα 

ποτέ έ κ-
υ

ρίξει 
τ ό κ ε ί- 
πιστό·

τερός μ, ο υ φίλος Rob.
Edmount Tohnes-ίέ λ ω δμως 
τώρα, δέν ξέρω πώς 
αισθάνομαι τήν άκα
τανίκητη δ ι ά θ εσ η, ν ά 
σάς τό διαβάσω έσάς 
καί τής κυρίας Πα- 
ξινοΰ. Ξέρω πώς θά 
τό κ·ρατήσετε γιά 
τόν έαυτό σας. Ξέρω
πώς μ’ ά γ α π ά τ ε». Κά-
λεσε τή γυναίκα του καί τή δική
Ιίου άπό τό άλλο δωμάτιο καί μέ
συγκινημένη καί άσταθή φωνή, άλ
λα μέ προφανή έξαψη άρχισε νά 
μάς διαβάζη. Ή κυρία Ο’ Νήλ σχε
δόν άμέσως, δπως παρατήρησα, κα

χε γι’ αύτό βαθειά τήν έγνοια 
θανάτου, μέ τόν δποΐον πάλευε 
πάντα, κι ώς συνείδηση κι ως 
μα. Υπάρχει ώστόσο στό έργο 
ένας λυγμός χαράς, άν μπορή 
νεΐς νά πή. Τό διαπνέει μιά πνοή 
αισιοδοξίας παρ’ δλη την τραγικό
τητα, γιατί σάν γνήσιος τραγικός δ 
ίδιος, αίσθανόνταν συμπόνοια γιά τόν

Ή Κατίνα ΠαΕινοΰ καί ό Α. Μινωτής στούς ρόλους των στό «ΤαΕείδι μακρυας 

μέρας μέσα στή Νύχτα».
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ΠΟ ΕΝΑ άρθρο σεβαστού φίλου καί παλαιού του 
συνεργάτου — τού καθηγητοΰ, έλληνιστοΰ καί 

αληθινού φιλέλληνα κ. Octave Merlier ~ π°ύ δημοσι
εύτηκε πρίν άπό μερικούς μήνες σέ καθημερινή, πρωι
νή έφημερίδα, μάθαμε μέ πολλήν μας λύπη, τό θάνατο 
τού παλαιού φίλου τών νεοελληνικών Γραμμάτων καί πρώ
του διευθυντοϋ, έδώ, τοΰ Γαλλικού Ινστιτούτου καί φί
λου μας Louis Roussel πού μετά τήν άναχώρησή 
του άπό τήν Αθήνα, έγκατεστάθη οτό Μονμπελλιέ 
κΓ άπό κεϊ συνέχιΖε τή διδασκαλία του τής Ελλη
νικής καί τήν προπαγάνδα του γιά τήν Ελλάδα. Αύτόν 
τόν χρόνο τά νεοελληνικά Γράμματα θρήνησαν πολλούς 
Εένους φίλους των καί προπαγανδιστές τους! Τόν ϊδιο 
καιρό, έχασαν τόν καθηγητή Andre Mir; mbel διά- 
δοχο τοΰ Ψυχάρη στήν Σχολή Ανατολικών γλωσσών τού 
Παρισιού (πολλά άπό τίς τελευταίες του ήμέρες μάς εί
πε ή σύΖυγός του, τό καλοκαίρι τοΰτο, πού ήρθε μόνη 
της στήν Ελλάδα καί μάς έπεσκέφθηκε) καθώς καί τόν 
σουηδό καθηγητή Kness Borge πού πέθανε καί 
τούτος τό καλοκαίρι καί μάς τό πληροφόρησε ό γυιός

'Αθήνα 1 Απριλίου 1927

Φίλτατε κύριε Βαϊάνο,

Ρ, ΛΑΒΑ τή Νέα Τέχνη.
Πλούσια ποΰναι! Σάς συγχαίρω, 

καί θά γράψω στό έρχόμενο τό «ΛΙΜ- 
ΠΡ» γιό τό π α ι δ ί σας, πού νά Σάς Ζή
ση! Αγκαλά καί δέν έχω συμβουλές νά 
Σάς δίνω, μοΰ φαίνεται πώς παραχωρεί
τε πολύ τόπο στόν Καβάφη. Μήπως 
κολλήσατε ·κι έσεϊς Καβαφίτιδα; Τά 
κομμάτια του πού δίνετε δέν εϊνε καί 
τόσο καλά' καί τά μεταφράσματα εί
ναι γραμμένα σέ μιά γλώσσα όχι α
λάθευτη.

Μού κακοφαίνεται πώς δέν πήρατε τό 
«Λίμπρ*.  Χάνονται λοιπόν τόσο πολλά 
αντίτυπα! Σά; Εαναστέλνω ένα’ έλ- 
πίΖω νά τό πάρετε κείνο! Νά δούμε 
μήπως Σάς άρέση τάρθρο γιά τόν Κα
βάφη ποΰ τοΰ κατέβασα μιά, νομίΖω, 
στό βέρκο του.

Εύχαριο.’ώ γιά τή σημείωση πού βά
λατε γιά τό άταίριαστο Ζευγάρι τών 
Ρουσσέλ.
Όσο γιά τή συνεργασία μου, άπελπί- 
στηκα πιά Ούτε γιά τό δικό μου τό 
«Λίμπρ» δέν προφτάνω. Γιά οκεφτή- 
τε; καθηγητής τής άρχαίας έλληνι- 
κής, καθηγητής (έθελοντής!) τής τω
ρινής γλώσσας, ταχτικές δημόσιες διά- 
λεΕες, καί όλο τό «ΛΙΜΠΡ» ποϋ δέν 
έχω κανένα συνεργάτη, κανένα ύπη- 
ρέτη. Είναι σάν πολλά γιά έναν καί 

μόνο νομότη!
Σάς στέλνω ένα λιγόστιχο δοκιματά- 
κι. "Α δέ σάς άρέσει, έχετε καλάθι, 
— έ;

Δικός σας

Louis Roussel

Αδύνατο νάνακαλύψω τήν άντρέσα 
σας στό περιοδικό. Διατί δέν τή βάΖε- 
τε στήν πρώτη σελίδο καί νά καθα- 
ροφαίνεται; "Εγραψα στήν παλαιό άν
τρέσα.

ΊΟ άλησμόνητος φίλος έλληνιστής 
Λουϊ Ρουσσέλ στήν περίοδο πού ύπη- 
ρετοΰσε στήν Αθήνα, ποΖάροντας μέ 
τή μικρή του κόρη, στής όποιας τά 
χέρια πέθανε πρίν μερικό καιρό.

ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
TOY L. ROUSSEL

του κατ’ εύθεϊαν μ’ ένα γράμμα του άπό τή Στοκχόλμη. 
Διατηρούσαμε καί μέ τούς τρεις άλληλογραφία καί στενές 
σχέσεις. Ό ένας — ό πρώτος μάς τιμούσε συχνά μέ 
γράμματά του πού τόν τελευταίο καιρό, είχαν πολύ ά- 
ραιώσει, λόγω τής μεγάλης του ήλικίας καί τής αύτοσυγ- 
κέντρωσής του στήν πόλη του, όπου περνούσε, τίς τε
λευταίες του μέρες. Ό δεύτερος μάς έπεσκέπτετο συχνά 
τά καλοκαίρια πού ήρχετο στήν 'Ελλάδα γι' άνάπαυση, 
γιά μελέτες καί γιά τήν ταχτική έπίσκεψη τού νησιού τής 
ΝάΕου, μέ τό όποιον είχε στενούς δεσμούς καί ό τρί
τος κάπου - κάπου μάς έστελνε μηνύματά του.
'Επειδή έχουν ένδιαφέρον μερικά άπό τά γράμματα τού 
άλησμονήτου Louis Roussel δίνωμε παρακάτω δυό — 
άπ' τά πρώτα του καί μάλιστα τά πιό παληά (πού παρου
σιάζουν άρκετό ένδιαφέρον), σταλμένα στόν Μάριο Βαϊ- 
άνο, τά πρώτα χρόνια, μετά πού έφυγε.

Μονπελλιέ 5 Δεκ. 29

Αγαπητέ κύριε,

ΣΤΕ ΧΙΩΤΙΚΗ τσούΕατε; μπρέ τόν 
κατεργαράκο! Καί ίσαμε τό Νοέμ

βρη ή άφεντιά Σας παραθερίΖετε 
Εανα —μπρέ, τόν Εανα —κατεργαράκο! 
'Εμένα άπό τίς 15 τοΰ Όχτ. μέ σαμα
ρώσανε (γιά τά μπακαλωρεά) καί ίσα
με τίς 15 τού 'Ιουλίου τό σαμάρι θά 
τό φορώ... πιό δύστυχος κι άπ' τά Ζά, 
ποΰ τούς τό βγάΖουνε κάθε βράδυ. 
Μετάφραση τού Δροσίνη θά σάς στεί- 
λω, άρθρο γιά τό Θεοτόκη τό ίδιο. 
Αλλά θέλω καιρό' τά νεο - έλληνικά 

δέν πρέπει νά καταβροχτίΖουν τόν 
καιρό του ώρισμένο γιά τ' άρχαϊα.. ποΰ 
γιά δαΰτα παίρνω τά μισθό μου. 
Καθώς είναι ή Νέα Τέχνη, μ' άρέσει. 
Ως τά τώρα δέν έχω ψεγάδι νά τής 

βρώ, έννοείται όσο άφορά τή γενική 
της μορφή καί διάταΕη. Άνίσως βρώ 
κανένα, θά σάς τά γράψω. 
Τώρα:

Si vous voulez savoir ma 
patrie et mon nom 

δέν μπορώ (δόΕα σοι ή Τύχη) νά σάς 
πώ πώς;

Je suis Sigurd fils
du roi Sigemond 

παρά ό Λουϊ Ρουσσέλ γεννήθηκε 
στά 1881 στή Nimes άκριβώς κα
θώς ό αύτοκράτορας Άντωνϊνος ό 
Εύσεβής. Τριγύρισα τή Γαλλία, ά γ έ- 
νειο παλληκαράκ ι μ' έναν πα-

τέρα censeur (°c πούμε ύπογυμνα- 
σιάρχη) έπειτα proviseur (γυμνασιάρ
χη) , άλλά δέν μοιάΖουν καί πολύ τά 
γυμνάσια καί τά δικά μας lycees). 
Πήρα στό Μονπελλιέ τή licence μου 
(πτυχίο κι αύτό ποΰ δέν είναι καθό
λου ή πρίν licentia docendi μά δέν 
πειράΖει). Στά 1904 πήρα τήν agre 
gation desLettresT0To μπορούσαν νά 
μπώ άμέοως σ' ένα γυμνάσιο. Άλλά 
έΕακολούθησα νά δουλεύω, καί στά 
1909 μετά συναγωνισμό, διωρίστηκα 
μέλος τής Γαλλικής Αρχαιολογικής 
Σχολής στήν Αθήνα. Στόν ήσκιο τής 
Ακρόπολης είχα έρθη γιά άρχαιολο- 
γικές κι έπιγραφικές μελέτες· γρήγο- 
ρα όμως πέτοΕα στίς τσουκνίδες καί 
τίς δυό αύτές τίς έπιστήμες, όχι τό
σο γιατί μ' άήδιαΖαν παρά γιατί μ' ά· 
ήδιαΖαν τά βρομερά άδικήματα καί τό 
σατραπικό φέρσιμο τοΰ τότε διευθυν
τή. Δίδαχνα δυό χρόνια στή Σχολή 
(δηλαδή Σκολιό παραρτημένο στήν 
αρχαιολογική Σχολή) ποΰ μετά έγινε 
ή Άνωτέρα Σχολή Γαλλικών Σπου
δών (μωρέ τίτλος μιά φορά!). "Εφυ
γα, διωρίστηκα 'καθηγητής (έτσι λέμε 
μεϊς, στό γυμνάσιο τοΰ Aix-en-Pro- 
vence).
Μοϋ προτείνανε μετά δυό χρό
νια τήν έδρα (τή 2η έννοείται) τών 
νεο - ελληνικών στή Σχολή τών Ανα
τολικών Γλωσσών. Δέχτηκα, προπάν
των γιατί ό Διαχειριστής (^Διευθυν
τής) μού ύποσκέθηκε πώς οί δυό μου 
theses (έναίσιμες διατριβές;;) θά 
δημοσιευτούνε δωρεά. "Εμενα κεϊ, 
συνάδερφος τοΰ Ψυχάρη. Πόλεμος ή 
μπόρα μέ φέρνει, όχι, μέ σαρώνει τέ
λος πάντων ώς τήν Αθήνα. Ειρήνη. 
ΓυρίΖω. Ο Διαχειριστής παίρνει πί
σω τό λόγο του. Πλούσιος άνθρωπος' 
έχει πολλούς λόγους τιμής βλέ
πετε! Τό σκάω λάσπη, διορίΖουμαι
πάλι στήν Άνωτέρα Σχολή Γαλλικών 
Σπουδών. Τότε γνωριστήκαμε. Επί
τέλους διωρίστηκα στό Πανεπιστήμιο 
τού Μονπελλιέ, πού έΕηγώ τήν Ά ν - 
τ ι γ ό ν η, γιά τόν ΊΗρόδοτο, γιά τό 
Θεόκριτο, όπως λάχη κι' όπως θέλου
νε τά προγράμματα. Βρήκα, έλπίΖω, 
τό λιμάνι.
Ποιο πολλά λόγια δέν ΕεστομίΖει ού
τε ό άγγελος τών άρχαίων τραγω
διών! I
Σάς στέλνω άπό τά «άριστουργήματά 
μου» όσα δέν είναι έΕαντλημένα,, Εόν 
τή Γραμματική, τεράστιο ,δγκο, πού δέ 
μού δόσανε κανένα σώμα δωρεά (χώ
ρια άπό τό ένα καί μόνο, κανονικό) 
καί κοστίΖει μιά 30ιά φράγκα! Γραμ
ματική περιγραφική τώ Ρωμαιϊκώνε,

μέ πόνου κάτου p.0.000 άναφορές. 

Citations καί references. Εφτά 
χρόνια δουλιά. Τό «βιβλιαράκι» έκείνο 
πήρε τή μεγάλη τιμή ν' άνόψη τή Ζή
λεια τού σοφού μά κιβδηλόψυχου

Περνώ.
— «'Υπερβάλλει ό Ρουσσέλ», λέει ό Κα
βάφης; "Ισως. Κι όμως έκφραστήκα- 
νε γιά τόν Καβάφη κρίσεις όλως διό
λου άντίθετες. Ο άναγνώοτης δέν 
μπορεί νά διαλέΕη, καί απομένει στήν 
άπορία, στήν άμηχανία. Θά γράψω 
τοΰ Καβάφη. Θέλω νά έΕηγήσω τό 
ποιματάκι του πού γράφει γιά τόν 
Άντίοχο 'Επιφανή, τόν Τέμεθυ, τοΰ 
Έμονίδη. Κάθε λογική κριτική βασίΖε

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Ο ΆλέΕανδρος Παπαδιαμάντης — σχέδιο τής Ζωγράφου Χαράς Β ι
έ ν ν α (δημοσιευμένο στό Χριστουγεννιάτικο φύλλο τού «Φυσιολάτρη») 

πού δείχνει πολύ ψυχικά τόν λογοτέχνη κοσμοκαλόγερο

ται στή έΕήγηση τών κειμένων. Αλ
λιώς, words, words, words ΈλπίΖω 
νάποδείΕω πώς ή άΕία τού Καβάφη ύ- 

περτιμήθηκε.
— ...Δέν κοιμηθήκατε άκόμα; (Καθώς 
τραγουδούσε περίφημα ό Μυράτ, τώ
ρα κι έΕη -έφτά χρόνια) Καλά λοι
πόν. Μερσί. Σας σφίγγω τά χέρια πο

λύ φιλικά.
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ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
(Στίς 21 Νοεμβρίου, τό 'Ελληνορθό
δοξο Πατριαρχείο Αλεξανδείας εγκαι
νίασε, μέ τήν παρουσία έκλεκτών προ
σωπικοτήτων άντιπροσώπων τής σφαί
ρας τοϋ Χριστιανικού Κόσμου, τόν νέ- 
ον του Πατριαρχικόν Οίκον είς| τήν Το- 
σιτσαίαν Σχολήν ή όποια έπανελειτουρ- 
γοϋσα λόγω έλλείίμεως μαθητών καί 
λόγω τοΰ νέου προγραμματισμός, τής 
Ζωής τής ελληνικής μας παροικίας. Ή 
τελετή καί οί έορτές ένεϊχον τήν 
σημασία ότι ό Ελληνισμός καί ό Χρι

Ε ΙΣ ΓΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ μετέβην τρις καί τετράκις 
κατά τήν νεότητά μου. Δυό φορές μάλιστα έπή- 

γα επί κεφαλής δυο μουσικών σωματείων. Τήν πρώτη 
φορά με την «Φιλαρμονικήν Αθηνών», ήν ΐορυσε καί 
διηυθυνεν ό πολιος ήδη είς Παρισίους αρχιμουσικός κ. 
Σπάθης, κατόπιν δέ ώς Πρόεδρος τής « Άθην. Μανδο- 
λινάτας. Τότε έδέσποζε τοΰ Ελληνισμού τής Αίγυ
πτου ο μεγάθυμος 1. Αόερωφ, αί δέ έκδρομαί έκεϊναι 
έγιναν αίτια ινα δ εθνικός έκεΐνος ευεργέτης έμψυχώ- 
ση γενναιόδωρα τά εν Αθήναις μουσικά ιδρύματα. Τάς 
παλαιας μου έκεινας έντυπώσεις έδημοσίευσα τότε είς 
ενα κομψόν βιβλιαράκι ύπό τόν τίτλον: «Αιγυ
πτιακά Σκαριφήματα». Ιό τελευταΐον 
πέρυσι ταξεΐδι είς τήν γήν τών Φαραώ έγινε κατόπιν 
τής προσκλήσεως τών κοινοτήτων Αλεξανδρείας καί 
Κάιρου, ώς καί πάμπλουτων άγαπητών δμογενών, 
δπως δώσω σειράν διαλέξεων περί τών έλληνικών Μνη
μείων και Μουσείων. Οΰτω μο’ι έδόθη ευκαιρία νά με
λετήσω έκ νέου και μέ ώριμοτέραν άντίληψιν τά ύπέ- 
ροχα μνημεία τής προαιώνιας τούτης χώρας, ήτις ύ- 
πήρξεν ή προμήτωρ τής αρχαίας Ελλάδος καί τοΰ εύ- 
ρωπαϊκοΰ πολιτισμού.

Αντιθετως πρός τούς προγόνους μας, οί αρχαίοι Αιγύ
πτιοι ηγαπησαν τά κολοσσιαία, τά ύπερμεγέθη, ένώ, 
ως γνωστόν, οι Ελληνες είς δλα τά καλλιτεχνήματά 
των είχον ως μέτρον τόν άνθρωπον, διά τοΰτο και τά 
μνημεία των ήσαν σύμμετρα πρός αύτόν, εύσύνοπτα 
και δέν κατέπλησσον διά τοΰ μεγέθους των, άλλ’ έγοή- 
τευον διά τοΰ κάλλους των.

Και είς μέν τήν Ανω Αίγυπτον θαυμάζει τις τούς 
κολοσσαίους ναούς τοΰ Καρνάκ καί τοΰ Αοΰξορ, οι- 
τινες άνάγωνται είς τήν 18 καί 19 Δυναστείαν, δηλ. 
περί τα -μέσα τής 2ας π.Χ. χιλιετηρίδας. Έκεϊ εύρί- 
σκεται καί ή περίφημος «Κ ο ι λ ά ς τών Β α 
σ ι λ έ ω ν», έν τή δποία, έντός τών βράχων είναι 
λελαξευμενοι είς μέγα βάθος οί τάφοι τών Βασιλέων, 
πλουσιωτατοι είς κτερισματα, διότι οί Αιγύπτιοι έπί- 
στευον μετά τοιαύτης πίστεως είς τήν πέραν τοΰ τά
φου ζωήν, ώστε σχεδόν είπεϊν καθ’ δλον τόν βίον των 
συνέζων μέ τόν θάνατον και ήσχολοΰντο πώς νά παρα- 
σκευάσωσι τελειοτέραν καί άσφαλεστέραν τήν μέλλου- 
σαν κατοικίαν των. Δι’ αύτό κα'ι έταρίχευον καί τούς 
νεκρούς των, ώστε νά μή φθαρή ούδέ καν τό γήινο αύ
τό σκεύος τό έγκλεΐον τήν άΰλον ψυχήν. Συγχρόνως 
άνήγειρον τάφους απροσίτους είς τούς τυμβωρύχους και 
συλητας, οΐτινες καθ’ δλους τούς αιώνες έπιζητοΰν τόν 

στιανισμός όχι μόνον είναι άλληλένδε- 
τοι, άλλά καί κυριαρχικοί όπου κι' άν 
Ορίσκωνται καί μάλιστα αυτές τίς ώρες 
στήν Αφρική. Οί παρακάτω έντυπώ- 
σεις άπό τήν Αίγυπτο πού δημοσιεύον
ται, έπιφανών 'Ελλήνων, γραμμένες 
τήν άποχή τοϋ 1939—1940 ήταν ύλι- 
κό γιά ένα Λ ε ύ 'κ ω μ α πού θά 
έβγαινε γιά τούς Έλληνο - Αιγυπτια
κούς δεσμούς καί τοϋ όποιου τήν έκ
δοση άναχαίτησε ό Β' Παγκόσμιος Πό
λεμος καί τά μετέπειτα).

πλουτισμόν των άπό τούς θησαυρούς τών νεκρών. Καί 
τί θησαυροί! Φθάνει ν’ άναφέρω μόνον τόν θρυλι
κόν καταστάντα τάφον τοΰ Τουταγχαμόν, 
τοΰ Φαραώ, δστις ήτο σχεδόν σύγχρονος μέ τούς βασι
λείς τών Μυκηνών, διά νά λάβωσι ιδέαν τοΰ άμυθήτου 
πλούτου, δστις ένεκλείετο είς τούς ύπογείους αιγυπτια
κούς τάφους.
Επειδή έπίστευον δτι ή ψυχή τοΰ νεκροΰ μένει πλη
σίον του ύπό τό σχήμα ένός ειδώλου, τοΰ «Κ ά», οί Αί- 
γυπτ.οι ένέκλειον εις τόν τάφον του ούχί μόνον πάν 
πολύτιμον σκεύος, κειμήλιον, έπιπλα καί ολόκληρον 
τήν ιματιοθήκην του, άλλά καί παντός είδους τρόφιμα., 
κρέατα, δσπρια, άρτους, δπωρικά και δ,τι έν γένει ήτο 
απαραίτητον διά τήν συντήρησίν του.
Εις τούς τάφους τών γυναικών ιδίως εύρίσκει τις δλα 
τά είδη τής κομμωτ.κής καί φιλαρεσκείας, τά ψιμίθια, 
τά κάτοπτρα, Ολόκληρον τέλος τό «μπουντουάρ» μιάς 
κοσμικής κυρίας!

Καί ταΰτα περί τής ’Άνω Αίγύπτου. Είς δέ 
τήν Μέσην Αίγυπτον, είς τό Κάϊρον κυριαρχούν αί 
κοσμοϊστορικαί, Πυραμίδες, τά αιωνόβια 
αύτά γιγαντιαΐα μνημεία, τά όποια έπί έξ περίπου χι
λιετηρίδας άτενίζουν άπό τό ύψος των τήν ταλαίπωρον 
αύτήν άνθρωπότητα, ή δποία κτίζει πύργους, μέγαρα, 
άνάκτορα, γέφυρας, θέατρα, στάδια καί κατόπιν είς 
μίαν στιγμήν παραφροσύνης τά καταστρέφει μέ τήν αύ
τήν ηδονή καί χαράν μέ τήν δποίαν τ' άνήγειρεν!.. 
Είναι δ’ αί Πυραμίδες άληθή θαύματα άρχιτεκτονικής, 
διότι εγκλείουν πλεΐστα προβλήματα άρχαιολογικά καί 
άλλα Ανεξιχνίαστα μυστήρια, ή δέ στερεότης των εί
ναι παροιμοιώδης. ’Ανάγονται δέ είς τάς πρώτας Δυ
ναστείας τής Αίγύπτου, δηλ. εις τήν 3ην καί 4ην χι
λιετηρίδα π.Χ. Σπουδαιότατα! είναι καί αί μίαν ώραν 
αύτοκινητικώς άπέχουσαι τοΰ Κάιρου, παρά τήν Αρ- 
χαιοτάτην πρωτεύουσαν αύτής, τήν Μ έ μ φ ι ν, 
Η υ ρ α μ ί δ ε, ς Σακκάρα, τών όποιων τά θέ- 
μέλια καί δ πέριξ χώρος άνεσκάφη καί έξηρευνήθη 
κατά τά τελευταία έτη ύπό γαλλικής Αρχαιολογικής 
Αποστολής. Πέριξ τής κεντρικής Πυραμίδας, άνεκα- 

λύφθη τεράστιος περίβολος μήκους 544 καί πλέον μέ
τρων πρός 297 μ. πλάτος, τοΰ οποίου τό τείχος ύποστη- 
ρίζεται έξωθεν ώς δι’ άντηρίδων, διά δωρικών 
κιόνων. Τό έκπληκτικόν είναι δτι οί κίονες αύ
τοί οί κατασκευασθέντες 1500—2.000 έτη πρό τοΰ 
Παρθενώνος καί τών λοιπών δωρικών κιόνων τής Αρ
χαίας Ελλάδος, έχουσιν άκριβώς τό αύτό σχήμα μέ 

κοίλας ραβδώσεις, ώς οί έλληνικοί, ών μέ
χρι τοΰδε δέν είχον άνακαλυφθή τοιαΰται έν Αίγύ
πτφ έξ ού πιστοποιείται δτι έκεϊθεν παρέλαβον άρτιον 
σχεδόν οί πρόγονοί μας τόν θαυμάσιον τοΰτον ρυθμόν, 
οστις άποτελεϊ τήν κρηπίδα, δύναμαι να είπω τής 
Ελληνικής ’Αρχιτεκτονικής. Μή νομίση τις δμως δτι 
μέ τήν Αποκάλυψιν ταύτην μειοΰται καί κατ’ έλάχι- 
στον ή δόξα τών άρχαίων 'Ελλήνων. Άκριβώς, τοΰ
το άποτελεϊ τό μεγαλεϊον τοΰ έλλην. πνεύματος, οτι 
μέ τά στοιχεία ταΰτα τής αιγυπτιακής γλυπτικής, ζω
γραφικής καί άρχιτεκτονικής έδημιούργησαν τ’ άνέφι- 
κτα έκεϊνα μνημεία, πρό τών όποιων κλίνει τό γόνυ 
δλόκληρος ή πεπολιτισμένη άνθρωπότης. Τί είναι δ δω
ρικός οΰτος περίβολος τής Σακκάρα καί οί μνημειώ
δεις ναοί τής Άνω Αίγύπτου άπέναντι ένός Παρ
θενώνος, ένός Έρεχθείου, τών Προπυλαίων ή τοΰ θη- 
σείορ!
Κάτωθεν τής Πυραμίδος τής καλουμένης «Ζόζεφ», 
άνευρέθησαν χιλιάδες Αλαβάστρινα 
ά γ γ ε ϊ α, θαυμαστού σχή[ΐατος καί άμέμπτου δια- 
τηρήσεως, έξ ού πολλαί χιλιάδες έξετέθησαν έντός 
Μουσείου άνεγερθέντος πλησίον τής Πυραμίδος. 'Ο 
εύγενής Αιγύπτιος συνάδελφος, δ έφορεύων τοΰ Μου
σείου, έπιθυμών νά μέ εύχαριστήση μέ μίαν έκπλη- 
ξιν, έπίεσεν έν κομβίον καί αμέσως δλα τ απειροπλη
θή άλαβάστρινα άγγεΐα, έξ ών πλεΐστα ύπερμεγέθη. 
έλαμψαν ώς φωτοβολίδες, διότι έντός αυτών είχαν το- 
ποθετηθή ήλεκτρικοί λαμπτήρες, είναι δε δ αλάβα
στρος λίθος, δστις τυγχάνει έγχώριος ίν Αίγύπτφ 
λίαν διαφανής καί ούτω τό θέαμα ύπήρξε μεγαλειώ
δη! ί
Μετά τό Μουσεϊον μέ ώδήγησεν εις τό περιλάλητον 
«Σ ε ρ ά π ε ι ο ν», ύπόγειον Αχανή σήραγγα, δπου εί
ναι τεθαμμένοι έντός κολοσσ,αίων σαρκοφάγων οί ιε
ροί Ταΰροι, οί φέροντες τό δντ,μα «Άπιρ, εί
ναι δ’ ‘Απίστευτο πώς μετεφέρθησαν είς τό ύπόγειον 
έκεΐνο κτίριον οί ύπερμεγέθε.ς, λίθοι οί καλύπτοντες 
τάς σαρκοφάγους, τών όποιων έκαστος ζυγίζει τις οι- 
δε πόσους τόννους! Μόνον οί ίδόντες τό τεράστιον υ-

λ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 'Έλλην δστις νά 
μή άγαπά τόν Ελληνισμόν τής

Αίγύπτου δστις άπό 100 καί πλέον 
έτών τόσον τιμά καί τόσον ύπηρετεί 
τήν Μητέρα πατρίδα.
Ούδείς δμως έχει τόσους προσω
πικούς λόγους νά τόν άγαπά δσον δ 
ύποφαινόμενος. "Οταν ήτο φοιτητής 
είς τό Παρίσι είχε συνδεθή δλως ί- 
διατέρως μέ συμφοιτητάς του ών αί 
οίκογένειαι έζων έν Αίγύπτφ δι ο 
καί σήμερον πολλοί ού μόνον τών 
καλλιτέρων, άλλά καί τών παλαιο- 
τέρων του φίλων ζοΰν είς τήν Αλε
ξάνδρειαν. ’Ολίγον βραδύτερον ή 
άρχή τοΰ Πανεπιστημιακού του στα
δίου συνέπεσε μέ τήν έγκατάστασιν 
είς Αθήνας έγκριτωτάτων Αλεξαν

δρινών οικογενειών, κρατεί δ’ εύγνώ 
μονά άνάμνησιν τοΰ τρόπου .καθ’ δν 
αί οίκογένειαι αύται έδέχθησαν τόν 
νέον έπαρχιώτην έπιστήμονα που 
ήτο τότε.
Άλλ’ εννοείται άκόμα θερμοτέ- 
ρα του είναι ή εύγνωμοσύνη διά 
τήν δεξίωσιν ής έτυχε παρά τών έν 
Αλεξάνδρειά, Καΐρφ καί Πόρτ - 
Σάϊδ κοινοτήτων κατά τά τρία του 
(1907, 1930, 1932) ταξείδια είς 
τήν Αίγυπτον. 'Ομολογώ δέ διά να 
παύσω νά δμιλώ είς τρίτον πρόσω- 
πον δτι κάπως μέ τύπτει ή συγείδη- 
σις διά τάς άρκετά ξηράς διαλέξεις 
άς δ πατριωτισμός καί ή φιλοξενία 
τών έν Αίγύπτφ δμογενών τούς Ικα 
με νά ύποστοΰν έξ αιτίας μου.

πέρθυρον τοΰ «θησαυρού τού Άτρέως», έν Μυκήναις. 
δπερ ζυγίζει 120.000 όκάδας, δύναται νά κατανοήση 
τόν όγκον τών σαρκοφάγων μετά τών καλυμμάτων 
των εις τό «Σεράπειον» τής Σακκάρα.
Άλλ’ είς τό Αρχαιολογικόν Μουσεϊον τοΰ Κάιρου 
λαμβάνει τις πλήρη ιδέαν τής Αιγυπτιακής Τέχνης, 
ήτις ήκμασεν έπί τρεις δλας χιλιετηρίδας. Κατά τούς 
τελευταίους δ’ αιώνας τής πρώτης π. Χρ. χιλιετηρί- 
δος, κατά τήν περίοδον δηλ. τών Πτολεμαιων, οΐτινες 
ύπήρξαν μεγάλοι έκπολιτισταί τής Αίγύπτου καί έ- 
προστάτευσαν ύπερηφάνως τάς Τέχνας καί τάς ’Επιστή 
μας, ή αιγυπτιακή Τέχνη ήνθ.σεν έκ νέου προσλαβοΰ- 
σα στοιχεία έκ τής έλλην. Τέχνης, άντιθέτως πρός 
δ,τι συνέβη είς τάς προτέρας χιλιετηρίδας,, δπότε ή 
έλληνική Τέχνη έδέχθη, ώς εΐπομεν άνωτέρω, τάς 
πρώτας οίονεί ύλας έκ τής γηραιάς χώρας τών. Φα
ραώ. 1
’Εκ τών θαυμασιωτάτων έκθεμάτων τοΰ παμμεγίστου 
τούτου Μουσείου είναι τά κτερισματα τ ο ΰ 
τάφου τοΰ Τουταγχαμόν, στις κατα
λαμβάνει σχεδόν δλόκληρον τόν άνω δροφον τοΰ ει· 
ρημένου Μουσείου. Είναι άδύνατον νά έκφράσω τόν 
θαυμασμόν καί τήν έκπληξίν μου δταν διά πρώτην 
φοράν άντίκρυσα τά μυθώδους πλούτου, κομψότητος, 
καί μεγαλείου Αντικείμενα έκεϊνα, περί ών τόσα είχον 
άναγνώσε’ κατά τάς ημέρας τής άνακαλύψεώς των. 
Πρόκειται δέ περί παντός είδους άντικειμένων, έπί- 
πλων, δηλ. σκευών πάσης χρήσεως, κοσμημάτων, 
παντοίων άλλων καλλιτεχνημάτων, άτινα κοσμοΰν 
ένδυμάτων, ράβδων, σκήπτρων, μικροτεχνημάτων καί 
έν βασιλικόν άνάκτορον. Αί δέ τεράστιοι, κατάχρυσο; 
καί μεγαλειώδες σαρκοφάγοι καί αί πολυάριθμοι πο
λυτιμότατα'. λάρνακες, (φέρετρα) άποτελοΰν, έν 
θέαμα, τό δποΐον μάταια θ’ άναζητήση τις δμοιον είς 
τόν λοιπόν κόσμον!

ΑΑΕΞ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ

Διευθυντής τοϋ Άρχ. Μουσείου Αθηνών

Αί εύχαί μου ύπέρ τοΰ Αίγυπτιώ- 
του έλληνισμοΰ είναι κατ’ άνάγκην 
δσον θερμαί καί ή άγάπη μου πρός 
αύτόν. Εύχομαι λοιπόν έκ μέσου ψυ 
χής είς τάς νεωτέρας γενεάς νά εύ- 
δοκιμήσουν δσον καί αί παλαιότε- 
ραι, συντείνουσαι δσον καί αύταί είς 
τήν άγαθοφημίαν τοΰ 'Ελληνικού 
ονόματος καί είς τήν προαγωγήν 
τοΰ εύγενοΰς καί συμπαθούς έθνους 
έν μέσφ τοΰ όποιου ζώσιν, καί δπερ 
άπό τόσων χιλιάδων έτών στενώς 
συνδέεται μετά τοΰ Έλληνισμοΰ.

Καθηγητής Α. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

Μέλος τής Ακαδημίας Αθηνών
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ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
ΤΩΝ ΦΕΑΑΑΧΩΝ , , ,κκ

Κ ΑΝΕΝΑΣ σχεδόν άπό τούς ξένους πού έχουν 
εγκατασταθη στήν Αίγυπτο ή πού ήταν περαστι

κοί άπο κει όέ θελήσανε να γνωρίσουνε τήν Αιγυπτια
κή Ψυχή, ϋλοι περνούν τους μεγάλους αρτηριακούς 
ορομους της Άλεξάντρειας ή τού Ααΐρου με τα φωτό
λουστα καταστήματα καί τις πλούσεις προθήκες καί 
μένουνε καταμαγεμένοι καί κατενθουσ.ασμένοι μέ τήν 
ιοέα πώς γνωρίσανε τήν Αίγυπτο. Μπράβο Αίγυπτος! 
“Ενα μονάχα άν κάνουν οί ιθαγενείς, νά βγάλουν τό 
κόκκινο φέσι καί τή μακρυά τους κελεμπια καί στή θέ
ση τους βάλουν ένα σκληρό καπέλλο ή ένα καλορραμ- 
μένο φραγκικό κοστούμι, πάει πιά, γινήκαν Ευρω
παίοι!
ϋμως μαγαςι δεν είναι η βιτρίνα, άλλά τό εμπόρευμα 

που ύπάρχει στά υπόγειά των. Καί τά ύπόγεια τοΰ με
γάλου καταστήματος, πού λέγεται Αίγυπτος, είναι ή 
αράπικη συνοικία, δπου γεννοβολάνε σάν κουνέλες οί 
Αιγύπτιες κι δπου τραγουδάει ό Άράπης. Τί είναι τό 
τραγούδι τοΰ άράπη; “Ενα κουβεντολόγημα μέ τόν 
Αλλάχ! ΚΓ ό ’Αλλάχ δυό πράματα έδίδαξε πώς υπάρ
χουνε στόν κόσμο. Τ1 παλληκαριά κι’ δ έρωτας. Τό έ
να, παιδί τοΰ άλλου. Τήν παλληκαριά καί τόν έρωτα 
ίσως νά μήν τραγούδησε ποτέ κανένας λαός μέ τόση 
πίστη κι ομορφιά, δσον ή Αίγυπτος!..

Α ΠΕΡΑΝΤΗ ή Άλατία. Τή θυμάμαι σάν καί τώ
ρα αν και περάσανε χρόνια άπό τότε. Μιά σκηνού- 

λα, τόση δά, στήν κορφή τής αίθουσας.Ένας θρόνος βε
λουδένιος άπάνω σ’ αυτή, καί δίπλα του οί μουζικάντες 
Άραπάδες, πού ήταν καί τραγουδιστάδες. Τά κόκκινα 
φέσια στη θέση τους. Βαρειά, μολυβένια, ένοποιημένα 
μέ τό δλο εΐναι τοΰ καθένα άπ’ αύτούς., Δέν ξέρω, για
τί ,άμα βλέπω τό κόκκινο φέσι τόσο καλά εφαρμοσμένο 
στ άραπικο κεφάλι, μοΰ φαίνεται πώς κάθε άραπόπου- 
λο γεννιέται μαζί μέ τό φεσάκι του, πού κι’ αύτό με
γαλώνει, φουσκώνει, χοντραίνει, βρωμίζει, πεθαίνει καί 
σαπίζει μαζί μ’ αύτόν πού τό φορεΐ. Είμαι βέβαιος πώς 
πρώτα έρχεται στον κόσμο τό φέσι τοΰ άραπόπουλου, 
ύστερα τό τραγούδι του καί τελευταίο τό ίδιο τό άρα- 
πόπουλο...
Χαρούμενη ή αίθουσα. Τραπεζάκια απλά καί 
καθίσματα απλουστερα άποτελοΰν τόν μόνο διάκοσμο. 
Στά πλάγια, χωρισμένα μέ κάγκελα, μικρά, τόσα δά, 
ένα είδος δωματιακια, πού μόλις μπορούν νά χωρέσουν 
αύτός κι εκείνη!.. Τί χρειάζεται δ περισσότερος χώ
ρος! Γιά δ,τι έχουνε νά ποΰνε καί νά πιούνε φτάνει καί 
περισσεύει τό δωματιακι εκείνο. Γιά δ,τι έχουνε νά κά
νουν ύπάρχουν τά σπίτια καί τά κρεβάτια... Τδ κρε
βάτι τής Αιγύπτιας που πουλάει έρωτα, ψηλό, τετρά
γωνο, παραφουσκωμένο. Ά! ή Αιγύπτια δέν ξέρει μο
νάχα τά μυστικά τοΰ έρωτα, δσο καμμιά άλλη γυναί
κα στόν κόσμο. Γνωρίζει καί νά τόν τιμάη καί νά τόν

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥΣ...
σέβεται. Καί τοΰ έστησε μεγαλόπρεπο βωμό. Τό κρεβά
τι της, πού γιά ν άνέοη κανένας άπάνω σ’ αύτό, άν 
υεν ςερη αλμα σέ ύψος, πρέπει νά ζήτηση τήν συνδρο
μή ενός σκαμνιού, πού αμίλητο, άλλά πάντα φλύαρο 
και πρόυυμο περιμένει σέ μιά γωνιά, γιά νά προσφέρη 
τις υπηρεσίες του.

Α ΑΝΟΙώΗ... Χαρά θεοΰ!... Κάθε κεφάλι άντρίκιο 
μέσα στήν Αλατία καί μιά θεόρατη, φουντωτή, 

ματωμένη παπαρούνα, καί κάθε στόμα γυναικείο ένα 
άηδονολάλημα... Λαός πού έχει διαρκώς άνοιξη, δέν 
πεθαίνει ποτέ του.

Με τή σειρά της η καθεμιά άπ’ τίς γυναίκες μέ τά 
φλογερά κΓ ολόμαυρα μάτια, τό μεστωμένο άπό ηδονή 
κορμί καί τά στήθια, πού άναιδή, προκλητικά, ύπερή- 
φανα προβάλλουν σάν δυό γροθιές ήρωα πού τόν έχου- 
νε ρίξει στην φυλακή, άπειλώντας νά τρυπήσουνε μέ 
τίς μυτερές άκρες τους τά μεταξωτά φορέματα πού τά 
εμποδίζουνε νά χαροΰν καί νά τά χαροΰν, άνεβαίνει 
στό μικρό παλκο - σένικο, κάθεται στή βελουδένια πο
λυθρόνα καί λέει τό τραγούδι της. Κάθε τραγούδι κΓ 
ενα σιωπητήριο, άλλά μοόζί κΓ ένα εγερτήριο. Σιωπη
τήριο γιά δλα τά στόματα πού βρίσκονται κεί μέσα, έ- 
γερτήριο γιά δλες τίς ψυχές πού περιφέρωνται κεί μέ
σα... Ο χωρατατζής μέ τό ψηλό φέσι καί τή γραμμω
τή μεταξωτή κελεμπια, που προορισμός του είναι νά 
λέη χωρατά γιά νά προκαλή τό γέλιο καί τήν εύθυμία 
στούς θαμώνες τής ’Αλατίας, είναι δ μόνος πού άπό 
καιρό σέ καιρό, δταν οί τραγουδιστάδες πέρνουν τό 
ρεφραιν τών τραγουδιών, πού κελαηδάει ή τραγουδί
στρια άπ τδ θρονο της, άκούγεται νά πετάη ένα χον
τρό χωρατό, πού προκαλεϊ τό πλατύ καί παχύ γέλιο 
τών Ιθαγενών θαμώνων. Ύστερα σιωπή σάν κάτι τό 
μεγάλο νά γίνεται. Καί γίνεται! Ή άραπίνα τραγου
δάει!

Ούς! άκούγεται ξαφνικό ή φωνή τοΰ χωρατατζή. 
"Ολοι άπολιθώνονται στή θέση τους. Κανένας θόρυ
βος, καμμιά κουβέντα, κανένα σύρε κΓ έλα. Ό καθέ
νας μενει κεί που βρεθηκε Ως κΓ αύτά τά γκαρσόνια 
πού κουβαλάνε τίς άφρισμένες μπύρες καί τά καθαρι
σμένα μύγδαλα καί καρύδια, μένουν άκίνητα, σάν κά
ποια θεόρατη κεφαλή μιάς μαύρης Μέδουσας νά τά 
μετέβαλε σέ μαύρα πέτρινα άγάλματα.
— Ούς!... Σιωπή!..
Βαρειά, δυσκίνητη, χοντρή, παραφορτωμένη, άστρα 
ποβολώντας μέσα- σ’ δλων τών χρωμάτων τίς άχτίδες, 
πού σκορπάνε τά διαμάντια καί τά σμαράγδια καί τά 
ζαφείρια καί τά ρουμπίνια κΓ οί άμέθυστοι καί τά χρυ
σάφια, πού σέ σχήματα δαχτυλιδιών καί περιδέραιων 
καί βραχιολιών καί στεμμάτων καί κουλουριασμένων 
φειδιών σφίγγουν τούς σάρκικους δγκους τών χεριών 
της, τών ποδιών της καί τοΰ λαιμού της, ξεκινάει άπ’ 

βασίλισσα τής ’Αλατίας! Τί είναι τό πέρασμα έκεϊνο 
άνάμεσα άπ’ τό σιωπηλό καί συγκινημένο άκροατήριο! 
Μιά πραγματικά κομψή, δλόχαρη, χιλιαγαπημένη λα
μποκοπώντας άπό νειάτα καί δόξα καί χάρη βασίλισ
σα, δέ θά μποροΰσε νά φτάση τό μεγαλείο τής Βασίλισ
σας τής ’Αλατίας! "Ενας άνθρωπος δμως σέ σχήμα 
γυναίκας ξαφνικά πέρνει τήν δψη ένός ύπερφυσικοΰ 
δντος, πού τό πέρασμά του σκορπάει τή συγκίνηση, 
τό φόβο, τήν εύλογία τοΰ Θεοΰ!
— Ούς!..
Δέ μιλάει κανένας. Περνάει ή βασίλσσα! Οί μουζικάν
τες άπάνου στό πάλκο - σένικο άναδεύονται. Τά κεφά
λια δλων παρακολουθούν τό άργό, βαρύ, έπιβλητικδ 
καί μεγαλόπρεπο πέρασμα τής βασίλισσας, πού πλού
σια σέ χαμόγελα κάνει νά λάμπη δλη ή αίθουσα άπό 
ζωή, φώς κΓ έρωτα. Γιασεμένιο τό πρόσωπό της — 
ή βασίλ'σσα ήταν λουλούδι τής Συρίας — μαύρα τα 
μάτια της. Έτσι ζωηρά καί φεγγοβόλα πού εΐναι 
τό βάθος τής αίθουσας γιά ν’ άνεβή στό θρόνο της ή 
σκορπάνε αστραπές έξαγγελτήρες τής μεγάλης ψυχοτα- 
ραχής, πού πρόκε·ται νά έπακολουθήση. Δυο σκαλοπά
τια άκόμη καί νάτην άπάνω στό παλκο - σένικο. Ο 
χωοατατζής τρέχει νά βάλη ένα θεόρατο βελουδένιο 
μαξιλάρι άπάνω στό θρόνο. Έτσι ιιοναχα θα μπόρε
ση νά καθήση ή βασίλισσα, γιατί δπως είναι τώρα δ 
θοόνοε δέν άφίνουν τά στηρίγματα τών γεριών. πού εί
ναι στίς δυό πλευρές του. νά τοποθέτηση δλον τόν 
κόσμο τών σαοκ'ών τη; μέσα σ’ αυτόν. Τώρα δεν ύ- 
πάρνουν προεξογέ:. Τό χοντρό βελουδένιο μαξιλάρι 
τήν ισοπέδωσε! Ή βασίλισσα ανεβαίνει στό θρόνο της. 
Ο> πλούσιες σάοκες της ξεχειλάνε άπ’ τίς άκρες τοΰ 
βελουδένιου μαξιλαριού. Άπάνω άπ’ τό θρόνο ή φωτο
γραφία της! Οί μουζικάντες παίζουν τον έθνικό ύμνο 
τής ’Αίγυπτου! Ααό πού γαιοετάει μέ τόν έθνικό του 
ύμνο τό τοαγούδι του, μήν τόν κλαίγεσαι. Γιατί δλος 
έκεϊνος δ άνθοώπνος γυναικείος δγκος είναι τό τραγού
δι τών Φαραώ!
Μαζί μέ τήν έγκαθίδρυση τής Βασίλισσα; στό θρό
νο τη; δ γωρατατζής τής ποοσφέρει τό στέμμα, της. 
Καί είναι τό στέμμα της ένα θεόρατο λαγούτο, πού άπ’ 
τό μακρουλό χέοι του κρέινονται λογιών - λογ-ών νοω- 
μάτων και αγημάτων κοοδέλλες και νουσάφια. Η βα
σίλισσα άκουαπάει τό στέμμα της άπάνω στά πλούσια 
στήθια της. Τό τοανούδι άπανω στόν εοωτα! Μεγαλα, 
καταστοόγγυλα, άτέλειωτα τά στήθια τής βασίλισσα;, 
βπω; δ έρωτά; της. Καί παοαφουσκωμένη ή κοιλ'ά τοϋ 
λαγούτου άπ’ τί; άμέτοητες μελωδίε; τών αιγυπτια
κών τοαγουδιών. Έρωτας καί τραγούδι ένωμένα σ έ
να θεόοα.το βουνό, πού ποόποδέ: του ενει τή ώυγη τής 
βασίλισσα: καί κορφή τήν ταρταρουγέννια πέννα. πού 
κοατάει στ’ άσποο κΓ άφοάτο σάν τό καϊμάκι κοκκινό- 
νυγο νέοι της. Καί κάτω άπ’ τό βουνό αύτό δλη ή Αί
γυπτος μέ τά κόκκινα φέσια καί τίς γραμμωτές πολύ

χρωμες κελεμπίες της...
— Ούς!...
Κάνε’; δέ μιλάει’ οί μουζικάντε; πού είναι καί τοανου- 
διστάδε; καοφώνουνε τά μάτια τους άπάνω στό στόμα 
τή; βασίλισσα;, έτοιμοι ν’ αρπάξουνε τήν τελευταία νό
τα τοϋ τραγουδιού τη;, γιά νά τό ξαναειποϋν μέ τα 
δονσνά του: καί μέ τή φωνή του:. τοομαγμένοι μπά^ 
καί δημ·ουργηθή κανένα κενό. 'Ο ενα; άπ αυτου: ε
κεί στοαβό τό ένα του μάτι, τού δεύτερου εΐναι στοαβό 
τό στόμα κΓ δ τρίτος γιά νά μήν κάνη παραφωνία έχει 

βαλμένα στραβά τό φέσι του. Εΐναι τό μόνο στραβό φέ
σι πού είδα σ’ δλη τήν Αίγυπτο.
Μιά, δυό, τρεις απαλές, παιγνιδιάρικες, σάν πεταλού
δας φτερουγίσματα, πεννιές άπάνω στά τέλια τών λα
γούτων καί ή απέραντη αίθουσα τής ’Αλατίας άρχι- 
ζει ν’ άντηχή άπ’ τίς πιό παθητικές μελωδίες πού ξε- 
πηδήσανε άπ’ τήν άνθρώπινη ψυχή.
ΚΓ ύστερα τδ τραγούδι της! Τί ήταν τό τραγούδι 
τής βασίλισσας; Τά άγια τών άγιων, τά άδυτα τών 
άδύτων τής Φαραωνικής ψυχής. Κλάμα καί χαρά 
καί λύπη καί πνοή κΓ εύθυμία κΓ άνατολή ήλιου κ.αι 
μπουμπουνητά συννεφιασμένου ούρανοΰ καί γαλαζια 
χρώματα καί κόκκινες ί.στραπές, δλα μαζί. Γλυκειά. 
παθητική, νανουριστική, μελωδική, στρωτή, άβιαστη, 
βελουδένια, τσακίστρα τών τόννων καί τών ρυθμών ή 
φωνή τή; βασίλισσας. Ού:!..Τραγουδάει ή φαραωνιτικη 
ώυνή! Πόσο παράπονο άλλά καί πόση περηφάνεια και 
υπόσχεση καί πόσους δρκους κΓ άπειλές κάτω άπ τι; 
φανομενικά γαληνεμένες μελωδίες που βγαίνουν άπ 
τό δαχτυλιδένιο καί χτυπητοβαμμένο στόμα τής βασί
λισσας!
Κάθε στροφή τοΰ τραγουδιού κΓ ένα α, α, α, τοϋ ά- 
κοοατηοίου. Ούς! άκούγεται κάθε φορά να διατάσση 
ή φωνή τοϋ χωρατατζή!

Q Υνί Τά στόματα δέ μιλάνε. "Ομως οί ώυγές 
βοάζρυνε. πονάνε, άναδεύονται, χαίρονται, κλαίνε, 

φωνάζουνε. Καί λένε οί φωνές: Η φαραωνιτικη ψυχή 
δέν πεθαίνει γιατί είναι μεγάλη καί άπέραντη, δπως 
τό τραγούδι της!

0. Ν. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ 
Πρόεδρος Εταιρείας Ελλήνων 

Θεατρικών Συγγραφέων

♦
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Αιγύπτιοι και "Ελληνες ουμ- 
πολεμοΰν ύπέρ τής’Ελευθερίας 
jg ΕΚΩΣ Β'. Τίός Ψαμμητίχου Α'. έξεστράτευσε 

άρχομένου τοΰ 3ου έτους τής βασιλείας του (608 
πρ. Χρ.) έπί τήν ’Ασίαν. Έχων ώς κύριον στοιχεΐον 
τοΰ στρατού του μισθοφόρους Ελληνας, κατήγαγεν νι
κάς κατά τών ’Ιουδαίων καί τών Ασσυριών. Επανελ- 
θών θριαμβευτής είς Αίγυπτον άφιέρωσεν είς τόν έν 
Μιλήτ-ρ ναόν τοΰ ’Απόλλωνος τών Βραγχιδών τήν κα
τά τήν έκστρατείαν χρησιμοποιηθεΐσαν στρατιωτικήν 
του στολήν εύγνωμονών προς τους Ελληνας. Είχε κλη 
ρονομήσει τήν πρός τούτους έκτίμησιν από τοΰ πατρός, 
δστις έκστρατεύσας κατά τής Νουβίας μετά μισθοφό
ρων Ελλήνων καί Φοινίκων ώς μόνον ίχνος άφήκε τα 
δνόματα τών συμπολεμιστών του Ελλήνων, άναγιγνω- 
σκόμενα άκόμη έπί τής κνήμης ένός τών τεσσάρων κο
λοσσών τών κοσμούντων τήν πρόσοψιν τοΰ έν Ιψαμ- 

πούς ναού. _ _ ,
★ 'Ο Άπρίης διάδοχος τοΰ Ψάμμιος υίοΰ τοΰ Νεκω 
είχε τήν πολυάριθμον σωματοφυλακήν του έξ Ελλή
νων. Έπί τούτου οί ιθαγενείς τής Λιβύης πιεζόμενοι 
ύπό τών Κυοηναίων έπεκαλέσθησαν τήν βοήθειαν τής 
Αίγύπτου. Ό Άπριης διά νά μή στείλη "Ελληνες 
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κατ Ελλήνων έστειλεν Αιγυπτίους οιτινες δμως ύπέ- 
στησαν πανωλεθρίαν. Τότε οί Αιγύπτιοι έξανέστησαν 
κα^ηγορουντες τόν βασιλέα δτι έστειλεν αύτούς είς σ®α 
γην φεισθεις τής ζωής τών Ελλήνων του. Ό Βασιλεύς 
διέ,ταξεν, τόν αξιωματικόν Άμαην νά καταστείλη τήν 
στάσιν. Αλλ’ οί διασπασταί άνηγόρευσαν Φαραώ τόν 
Αμαην. Ο Απρίης ώρμησε μετά τών Ελλήνων του 

κατα του κακόπιστου άξιωματικού του. Ή μάχη διε- 
^Χθη πεισματώδης παρά τό σημερινόν Μενού® (τότε 
Μωμεμφις) καί δ Άπρίης ζωγρηθεις έθανατώθη. Ό 
Αμαης ε π ι β ή τ ω ρ τοΰ θρόνου έπρόδωκε 

και ,την Αιγυπτιακήν ύπόθεσιν, διότι άφοΰ έπολέμησεν 
κατα των Ελλήνων άμέσως τούς ένεκολπώθη τούς 
ς νους._ Κατηρτισε τήν σωματοφυλακήν του έκ τού
των, τών δέ διεσπαρμένων άλλων, περί τάς 200 χιλ.

P-έν τούς Κάρας, συνώσπισεν είς συνοικίαν τής 
Μέμφιδος καί έκ τών μετ’ ιθαγενών έπιγαμ·ών έδημι- 
ουργηθησαν οί Κεραμεμφΐται. Μέρος δέ, τούς "Ιωνάς 
και Μιλησίους είς Ναγαράτ μετωνομασθεΐσαν είς Ναύ- 
κρατιν. Απαντώμεν δμως καί πολλούς είς τήν Άβυ- 
δον. ~ '
☆ Ό Ηρόδοτος δνομάζει τόν Άμαην φιλέλλη
να κα'ι δικαίως, διότι δταν τό 548 πρ. Χρ. έπυρπο- 
κηθτ, ό εν Δελφοΐς ναός, δ ’’Αμαης συνεισέφερε γενναί- 
ως οια τήν άνάκτησιν του, ένυμφεύθη Έλληνίδα Πριγ 
κιπ σσαν τής Κυρρήνης τήν Λαδίκην, τήν όποιαν μεγά
λος έτίμησε δταν δέ είσέβαλεν είς Αίγυπτον 
δ Καμβυσης έστειλεν πρός άσφάλειαν είς τήν 
πατρίδα μας είς πολλά δέ τής Ελλάδος’ ίερά 
έστειλε βαρύτιμα άναθήματα: είς Κυρήνην έστει- 
λεν άγαλμα ’Αφροδίτης έκ μέσους τής Ααδίκης 
και επίχρυσου τής Άθηνάς, πρός δέ καί εικόνα είδι- 
χρυσοΰ καί βάμβακος. Καίτοι αί κλωσταί του ήσαν λε
πτότατοι, δμως έκάστη άπετελεϊτο έκ 365 νημάτων 
πάντων εύκρινώς δρατών (Ήοοδ’ Γ’ 47). Τό θαύμα 
τούτο τής ύφαντουογίας έσώζετο μέχρι τών χρόνων 
τοΰ πρεσβυτέρου Πλινίου δστις λέγει δτι:
-—περίεργοι προσκυνηταί διά νά βεβαιωθούν πεοί τούτου 
απέσπον κλωστάς καί τό έργον κατεστρέφετο. Εΐνε γνω 
σται αί συμμαχιαι του μετά τοΰ Πολυκράτους τής Σά
μου είς τό Ήοαίον τής όποιας έδώρησε δύο ξόανα αύ
τοΰ. Είς τών Σπάοτην έστειλε θώρακα λινοΰν δμοιον 
πρός τόν τής Λίνδου, άλλά άοπαγέντα ύπό πειρατών 
Σαωίων. Αί σχέσεις του μετά ήγεμόνων καί άρχόντων 
Ελλήνων ήσαν πολλαί καί στεναί. Ύπό τήν εύνοιαν 
τούτην, οί Ελληνες φιλομαθείς καί φιλοκτήμονες έ- 
πλημαύρ-σαν τήν Αίγυπτον. Ό Άμαης βέβαιος περί 
τής έπικειμενης έπιθεσεως τών Περσών έκαλλιέργησεν 
τάς, ανέσεις αύτάς δια νά έχη συμμάχους. Καί ποάγμα 
τι,έπκλθεν δ Καμβύσης μετά ίσχυροτάτων δυνάμεων. 
Δύο δμως γεγονότα ήμπδδισαν τούς Αιγυπτίους νά ά- 
ποκρουσουν τόν εισβολέα: Ό θάνατος τοΰ Άμάηος καί 
ή ποοδοσία τοΰ Άλικαρνασέως Φάνωτος. Ό Άμα
ης, άπέθανεν άναμένων είς τά σύνορα τόν Καυβύσην 
καί ή προδοσίατοΰ Άλικαρνασέως Φάνωτος. Ό ’Ά
μαης άπέθανεν άναμένων είς τά σύνορα τόν Καυβύσην 
καί ένων άξιόμαχον στρατόν έξ Αιγυπτίων καί Ελλή
νων. Ό Φάνης. είς τών στρατηγών του, δυσαρεστηθείς 
κατ αυτού, και την γνώμην ικανός καί τά πολεμικά 
άλκιμος άπεδρασε και διά πλοιαρίου μετέβη πρός τόν 
Καμβύσην. ’Επειδή δέ έγνώριζεν άριστα τά κατά τήν 
Αίγυπτον, τον κατεδιωξεν δ Άμαης διά τριήρους καί 
τόν συνέλαβεν είς τήν Λυκίαν. Άλλά δ Φάνης μεθύ-
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σας τούς φύλακας του έδραπέτευσεν είς τό έν Συρία 
στρατόπεδον τοΰ Πέρσου καί ώδήγησεν τούτον διά τής 
ερήμου είς τό Πηλούσιον. "Οταν εύρέθησαν άντιμέτω- 
ποι Ci δύο στρατοί, οί "Ελληνες τής Αίγύπτου συλλα- 
σόντες τα τέκνα τοΰ Φάνητος κατέσφαξαν ταΰτα ύπό 
τα όμματα τοΰ πατρός. Ή πειρατική αΰτη πρώτη κα- 
τακτησις τής Αίγύπτου δέν έζημίωσεν τούς "Ελληνας, 
υπηρξεν δμως σκληροτάτη διά τούς Αιγυπτίους. "Ενε- 
κα_ τούτου διαρκώς έκόχλαζεν πρός άποτίναξιν τοΰ ζυ
γού ή Αιγυπτιακή ψυχή καί συχνά σποραδικαί έπανα- 
στασεις έσημειοΰντο είς τήν Αίγυπτον. Νωπαί ήσαν αί 
άτυχιαι των Περσών εις τήν Ελλάδα. Μετά τά Μηδικά 
πολλοί άξιωματικοί καί στρατιώτες "Ελληνες ήλθον 
εις την ^Αίγυπτον δπως ύποστηρίξουν τούς πατριώτας 
κατα του κοινού έχθροΰ. Διασημότεροι τούτων ήσαν δ 
Χαβριας, Ιφικράτης, Διόφαντος, Αθηναίοι σύτοι στρα 
τηγοι, δ Βασιλεύς Αγησίλαος καί ό στρατηγός Λάμιος 
Σπαρτιάτης, Μέντωφ δ Ρόδιος καί άλλοι.

★ Κατά τάς άρχάς τής βασιλείας τοΰ Άρταξέρξου Α' 
0- Ιναρος, ήγεμών τής Μαρίας, πόλεως κειμένης έπί 
τής βραχώδους ώς τα-νίας ή δποία άπό τής Ρακώτιδος 
εκτεινόμενη πρός,τά Ν.Δ. φράττει πρός τήν θάλασσαν 
την Μαρεώτιδα λίμνην, ύψωσε τήν σημαίαν τής έπανα- 
στασεως (453 πρ. Χρ.) μετά τοΰ Άμωρταίου καί τών 
άλλων ήγεμόνων τοΰ Δέλτα. Ταυτοχρόνως έζήτει τήν 
βοήθειαν τών Αθηναίων οί όποιοι διαρκώς ήνόχλουν 

απαντώντες αύτούς άπό τών παραλίων είς 
τά ενδότερα. Τότε 200 τριήρεις ναυλοχοΰσαν περί τήν 
Κυποον ύπό τόν Ναύαρχον Χαριτιμίδην ϊνα βοηθήσουν 
τόν , Ιναρον. Ό έν Αίγύπτφ περσικός στόλος καί οί
Ε Ιληνες μετά τών Αιγυπτίων συμπολεμιστών άνέ- 

πλευσαν τόν Νείλον. Είς Παμπρείμιδα συνήντησαν τάς 
περσικάς δυνάμεις, περί τάς 300.000, τίς συνέτριψαν 
καί έφόνευσαν τόν σατράπην Άχαμένη άδελφόν τοΰ 
αύτοκράτορος. Τά ύπολείμματα τοΰ περσικού στρατού 
μετά τών περσοφρονων ιθαγενών έσπευσαν νά έγκλει- 
σθοΰν είς τήν πρωτεύουσαν Μέμφιν. Ή πόλις παρεδό- 
θη> ,ταυτοχρόνως δε αι υπό τόν Χαριμιτίδην τριήρεις 
κατέστρεύαν φοινικικά πλοία σπεύδοντα πρός ένίσνυ- 
σ ν τοΰ Άχαμένους. Έκ τών 50 πλοίων τά 30 έβύθι- 
σε, 20 δέ-ήχμαλώτισε. Άλλα ή φρουρά τής Μέμφιδος 
καταφυγοΰσα εις τήν Άκρόπολιν «τό λευκόν τείχος» 
λεγόμενον άνθίστατο έρρωμένως. ’Ισχυρά βοήθεια φθά- 
σασα έκ Περσίας ύπό τόν Μεγάβυζον ένίκησε τούς συμ
μάχους είς τήν Μέμφιν καί ήνάγκασεν αύτούς νά δπι- 
σθοχωρήσουν εις τήν Προσωπίτιδα νήσον δπου άντέστη- 
σαν επί 18 μήνες είς τήν πείσμονα πολιορκίαν τοΰ Με- 
γαβύζου.
★ Έλέγετο νήσος διότι τμήμα τοΰ Δέλτα περιεκλείε- 
το ύπό διωρύγων πανταχόθεν. Έπί τέλους δ Πέρσης 
στρατηγός κατώρθωσεν νά μεταστρέψη τόν ροΰν τής 
διώρυγας,είς τήν όποιαν έναυλόχει δ στόλος τών Αθη
ναίων καί ουτω εισωρμήσας συνέτριψε τούς συμμάχους. 
Καί δ μέν "Ιναρος ζωγρηθεις άνεσταυρώθη. Οί δέ έ- 
ξάκ-ς χίλιοι ’Αθηναίοι κτήσαντες τά πλοία των έξηκο- 
λούθησαν τόν άγώνα προτιμήσαντες τόν θάνατον. Άλλ’ 
δ Μεγάβυζος βλέπων δτι έκινδύνευε νά ήττηθή καί φο
βούμενος μήν ^άνασυγκροτηθοΰν οί Αιγύπτιοι, έπρότει- 
νεν εις τούς Έλληνας έντιμοτάτην ειρήνην. Ούτως 
άνεχώρησαν μέ τά δπλα· των είς Κυρήνην καί έκείθεν 
διεκπεραιώθησαν είς Αττικήν.
★ Δυστυχώς βοήθεια έκ 50 πλοίων έλληνικών σπεύσα- 
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σα είς βοήθειάν των κατελήφθη κατά τό Μενδήνιον 
στόμα τοΰ Νείλου ύπό ισχυρού φοινικικού στόλου κα,ι 
κατεστράφη κατά τό ήμισυ. Περί τας άρχας τοΰ Δ 
αίώνος πρό Χριστού οί ή'γεμδνε Παύσιρις καί Άμυρ- 
ταίος Β ’ τής Μένδητος κατώρθωσαν νά έκδιώξουν τους 
Πέρσας (399 πρ. Χρ.) , άλλά δ περσικός κίνδυνος επε- 
κρέμετο πάντοτε. Διά τοΰτο δ βασιλεύς Νεφοριτης εζή- 
τησε νά παγιώση τήν μετά τών Ελλήνων συμμαχιάν. 
Τότε τής Ελλάδος ήγεμόνευεν ή Σπάρτη, ή δποία πο- 
λεμοΰσα τούς Πέρσας είς αύτήν τήν έπικράτειάν των, 
είχε στείλει είς τήν Φρυγίαν τόν Αγησίλαον. Ο Χεφο- 
ρίτης συνάύας άμυντικήν καί έπιθετικήν συμμαχίαν 
μετά τών Σπαρτιατών είς τήν έπιχείρησιν ταυτην στό
λον άριστα έφοδιασμένον, τοΰ δποιου το ημισυ κατε- 
στρεψεν δ Αθηναίος Κόνων παρά τήν Ρόδον.,Άνακλη- 
θέντος δμωί τού Αγησιλάου κατήγγειλε τήν συμμα
χίαν δ Νεφοράτης καί'συνεκέντρωσέ πασας τας δυνά
μεις του είς τά άσιατικά τοΰ Δέλτα σύνορα. Άλλ’ ή ά- 
ναμενομένη περσική έπίθεσις άνεβληθη ένεκα ,έσωτερί- 
κών τής Περσίας περισπασμών. Τοΰ δέ Νεφορίτου άπο- 
θανόντος, δ διάδοχός του Άχωρις (393) συνήψε συθ·- 
μαχίαν καί έπιμαχίαν μέ τόν ισχυρόν βασιλέα τής Κύ
πρου Εύαγόρα κατά τών Περσών. Άλλ ουτος ήττηθη 
ύπό τών Περσών καί ή Κύπρος ύπηχθη πάλιν υπό το 
σκτίπρον τοΰ μεγάλου βασλέως. Ό "Αχωρις ηρχισε 
άμέσως νά στρατολογή εις τήν Ελλάδα μισθοφόρους 
καί στρατηγούς. Άλλά τό 380 άπέθανε καί τδν διεδε- 
χθησαν έφήμεροι διάδογοι οί Ψαμμήτ νος δ Δ’, δ Νε- 
Φόριτος Β’ καί τέλος δ Νεκτάνασις Α' γενάρχης τής 
30ης. τής ύστάτης φαραωνικής δυναστείας. Συιιπληρω- 
σας τάς πολεμικάς παρασκευάς τών προκατδχων του 
άνέθεσε τήν γενικήν άοχηγίαν τών στρατευμάτων, του 
είς τόν πεοιώνυυον Άθηναΐον Χαβριαν. 0>>τος άμέσως 
εσπευσε νά ίδρύση έπί τοΰ βρανίονος τού Νείλου, περι- 
ναρακωμένον στρατόπεδον εις θέσιν πολύ δνυράν.
Άοταξέοδτς έστειλε τόν Φαρνάβαϋον , έπί κεφαλής 

άνδρών, κατώρθωσε νά πείση τούς Αθηναίου'.
δν· ·ιδνον νά άνακαλέσουν τόν Χαβριαν, άλλά κα> νά 
στείλουν στό περσικό στρατόπεδο τόν Ί®ικηάτν>ν. Συνε- 
κοοτάιθη αίιιατηροτάτη μάχη ήτις και απεβη υπεο τών 
Περσών. Ό Ιφικράτης έπέμενε νά βαδίσουν ταχέως κα
τά τής Μέμφιδος, άλλ’ δ Φαρναβάίος άντέστη καί ούτως 
έδδθη καιρός είς τδν δραστήριον Νεκτάνασιν νά άνασ.γ 
κροταθή τόσον ταχέως ώστε άντεπιτεθεις κα.α τ-ον π 
λιν Μένδη ώνάγκασε τούς Πέρσας νά φύγουν ε’ς Ά^ίαγ. 
Ό’ΪΦίκράτης παλινόστησε καί ή Αίγυπτος έπί .5 ά- 
κδυη έτη έ.μεινεν έλευθέοα. Τό 364 άπέθανε δ Νεκτά- 
νασιε καί δ εδένθη αύτόν δ Τάχως ή Τέως δστις αμγ 
σω- άπετάθη εί' τόν ’Αγησίλαον Γητών παο’ αύτοΰ να 
στοατολοκήση Έλληνας ύπέο τής Αίγύπτου. Ταυτο- 
χοόνως δ ίδιος ένετεινε τάς παρασκευάς του έντδς, ττς 
χώοας. Τέλος δ Αγησίλαος κατέπλευσε μετά τριάκον
τα. Σπαρτιατών είς σικιβούλιον.
-*·  Ό Πλούταρχος, είς τό 32ον κεφάλαιον τού 3ιου του 
Άντσιλάου μάς άφηγεΐται τά έΕής;
—«Έπεί δέ κατέπλευσαν είς Αίγυπτον εύθύς ο*,  ποω- 
τοι τών βασιλικών ήγεμόνων καί διοικητών_έβάδ·Γον 
έπί ναΰν, θεραπεύοντες αύτόν. ΤΗν δέ καί των S. λι·ω 
4’ιγυπτίων σπουδή τε μενάλη καί προσδοκία δ·α τοΰ- 
νομα καί τών δδΕαν τοΰ ’Αγησιλάου καί σσνετοόχαϋον 
άπαντες έπί τήν θέαν. Ώς δέ έώρων λαμπρότητα μέν 
καί διασκευήν ούδεμίαν άνθρωπον δέ πρεσβύτην κα- 
τακείμενον έν τινι πόδα παρά τήν θάλασσαν, 
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καί μικρόν τό σώμα, τραχύ και φαΰλον ίματιον άμπεχό- 
μενον, σκώπτειν αύτοΐς καί γελωτοποιεΐν έποιει και 
λέγειν δτι τοΰτο ήν τό μυθολογούμενον «ώ δ ι ν ε ν Ο
ρος Ζ’ε ύς δ’ έφοβείτο, το δ ε τ ε - 
κ ε ν μ ΰ ν». Ό δέ Αγησίλαος δργισθεις είπε, 
«φανήσομαί σοι ποτέ καί λέων». Έτι δε μάλλον αυτού 
τήν άτοπίαν έθαύμασαν, δτι ξενίων προσκομισθέντων, ά
λευρα μέν καί μόσχους καί χήνας έλαβε, τραγήματα 
δέ και πέμματα καί μύρα διωθεΐτο, και βιαζομένων λα- 
βεϊν καί λιπαρούντων, έκέλευσε τοϊς είλωσι διδόναι 

κομίζοντας.
Τότε δέ συμμίξας τώ τάχω παρασκευαζομενφ πρός 
τήν στρατείαν, ούχ ώσπερ ήλπιζε, άπάσης στρατηγός 
άπεδείχθη τής δυνάμεως άλλά τών μισθοφόρων μόνων, 
τοΰ δέ ναυτικού Χαβριας δ Αθηναίος, ήγεμών δέ τών 
πάντων αύτός ήν δ Τάχως. Και τούτο πρώτον ηνιασε 
τόν Αγησίλαον έπειτα τήν άλλην άλαζονείαν καί κανο- 
φροσύνην τοΰ Αιγυπτίου βαρυνομενος ηναγκαζετο φέ
ρε· V' καί συνεξέπλευσεν έπί τούς φοίνικας αυτώ,, παρα 
την αξίαν τήν έαυτοΰ καί τήν φύσιν υπεικων και καυ
τερών άχρις ού καιρόν έλαβε. Διότι δ άνεψιός τοϋ Τά
χω, διοικών έν σώμα στρατού έπανεστάτησε καί άνη- 
γσρεύθη βασιλεύς. Έζήτησε δέ τήν βοήθειαν τοΰ ’Α
γησιλάου καί τοΰ Χαβοίου ύποσνόμενος μεγαλας άμοι- 
βάς. Ό Τάχως φοβούμενος τήν μετάστασιν ,τούτων 
παοεκάλει καί αύτός νά τοΰ μείνουν πιστοί., Ο Χα- 
βρίας ήθέλησε νά πείση καί τόν ’Αγησίλαον νά μή εγ- 
ναταλείώη τόν Τάνωνα. Άλλ δ Σπαρτιάτης άπηντη 
σε· «Σύ μέν, ώ Χαβρία. ήλθες άλλοβουλως και αρα δυ- 
νασα· νά πράξης δτι θέλεις’ έγώ δαως άπεστάλην ύπό 
τής πατρίδος μου καί έπομένως πρέπει νά λάβω,δδη- 
γίας άπό τούς έωόρους». «Μετέβησαν λοιπόν άπό τόν 
Νείλον είς τδν Εύρώταν πρέσβεις άμφοτέρων οί δέ 
Σπαρτιάται άπήντησαν «άς κάυη ό ’Αγησίλαος ο,τι νο
μίζει συμφέρον είς τών Σπάοτην» καί δ ’Αγησίλαος 
προσενώοησεν είς τόν Νεκτάναβιν «άτόωσυ καί άλλοκό- 
του πράγματος παοακαλύμυατι τώ σωιφέοοντι τής πα
τρώος χρησάμενος» λέγει δ ήθ-κός Πλούταρχος «έπεί 
ταύτης γε τής προφάσεως άφαιοεθείσης. τό δικαιδτα- 
τον δνουα τής ποάΕεως ήν προδοσία. Λακεδαιμόνιοι δ,έ 
τήν ποώτην τοΰ καλού μεοίδα τώ’τής πατρίδος συμ®ε- 
ροντι δ’δόντες. οΰτε μ.ανθάνουσιν, οΰτε έπιστα,νται δί
καιον άλλο πλήν δ τήν Σπάοτην αΰξειν νοιί’Τουσιν».

δ Τάνως ένκαταληφθε’ς ύπό τών μισθοφόρων 
δ,χλος Μενδήσ·ος έπαναστάτησε κατά τοΰ 

έπιβήτοοος Νεκτανάβιος ι·έ 109.000 στοο-όν έξ άνδοών 
άπε·.οοπολέυ.ων έντελώς. Νεκτάναβις καί δ,άνταπαιτη- 
τή' αύτοΰ ποοσεπάθρυν νά κοατήσουν τόν Αγησίλαον, 
δστ'-. έφαίνετο άυφιταλαντευό"ενορ. Φοβηθ'ΐς,δ Νεκτά- 
ναβιτ ένεκλείσθη είς τών δνυοάν Τάνιν. δ δέ ’Αγησί
λαο-: έντοεπδηενος διά τήν δικαιολογη-ιένην δυσπιστ’α'» 
τοΰ Νεκτανάβιος είσώλθε κα.' οεδπός είς τών Τάνιν. Ο5 
άντ’παλο· ώουΕαχ τάφοον πλατείαν καί βαθείαν πεοί 
τό τεινος τής Τάνος. άλλά δταν έπλησίασαν νά συμ
πληρώσουν τό ίογον. δ Άκησίλαοτ νύκτωο ώθησε τόν 
Νε.ντάνσ·β·ν νά ποοβώ είς ϊξοδον διά τ^ΰ μή όουνθέντος 
άκόμη τμήματος, αύτό' δέ θά έπετίθετο κοατερως. 
ΠτΑνματι οί πολέμιοι έδεκατ-'σθησαν. Ό νικητής αν- 
τέυειώε γενναίως τόν ’Αγησίλαον καί τόν παοεκάλει 
νά μείνη είς τών Αίγεστιν δπως διαχειμάση. Άλλ , αί 
ύποθέσεις τής Σπάρτης τόν ήνάγκασαν νά έπισπευση 
τών άναχώρησίν του. Τό 12ον έτος τής βασιλείας, του 
(346) δ Νεκτάνασις συμμαχήσας μετά τών Φοινίκων
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έσχελε 4.000 μισθοφόρους Έλληνας ύπό τόν Ρόδιον 
Μέντορα. Οί Πέρσαι ήττήθησαν ύπό τών Ελλήνων, άν 
καί δ Μέντωρ ηύτομόλησε πρός τούτους. Άλλά δύο 
στρατηγοί ό Αθηναίος Διόφαντος καί ό Σπαρτιάτης 
Λάμιος ένίκησαν είς τήν Συρίαν καί οΰτως άνεβλήθη 
ή προετοιμασθεΐσα περσική κατά τής Αίγύπτου έκ- 
στρατεία.
★ Τέσσαρα δμως έτη κατόπιν δ Δαρεϊος Β' δ ΤΩχος 
άγριώτερος τοΰ Καμβύση συγκροτήσας ισχυρόν στρα
τόν έκ 330.000 Ασιανών καί 14.000 Ελλήνων ύπό 
τόν λιποτάκτην Μέντορα καί Λάχαριν τόν Θηβαίον, 
άφοΰ έτιμώρησε τούς Φοίνικας ένεφανίσθη ένώπιον τοΰ 
Πηλουσίου. Άλλ’ ένώ οί έντός τούτου 5.000 Έλληνες 
άνθίσταντο έπτυχώς, δ Νέκτάναβις φοβηθείς, παρέλαβε 
60.000 Αιγυπτίους, 20.000 Αίβυας καί 20.000 Έλλη
νας υπό τούς Διάφαντον καί Λάμιον καί άπεσύρθη είς 
τό έσωτερικόν τοΰ Δέλτα. Ό Νικόστρατος άναπλεύσας 
τόν Νείλον δια τών περσικών πλοίων συνήντησε τόν 
Κώον Κλεινίαν, δστις μετά πεισματώδη μάχην ήττή- 
θη καί έφονεύθη. Λιποφυχήσας δ Νέκτάναβις έσπευσεν 
είς την Μέμφιν. Οί Ελληνες τοΰ ΙΙηλουσίου έγκατα- 
λε φθέντες έσυνθηκολόγησαν καί άνεχώρησαν είς τάς 
πατρίδας των. ή χώρα τοΰ Δέλτα παρεδόθη είς τόν 
Μέντορα, δ δε Νεκταναβις παοαλαβών τούς θησαυρούς 
του έφυγεν εις τήν Νουβίαν. "Ήτο τό 34 π. X. Μετά 8 
δμως έτη έπελθων δ Μ. Αλέξανδρος κατήργησε τήν 
ταυτην και τελευταίαν περσικήν κατοχήν τής Αίγύ
πτου.

Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

Χαιρετισμός
Υ ΣΤΕΡΑ άπό την μικρασιατική καταστροφή

_ ή Αίγυπτος, μαζί μέ τήν Αμερικήν, άποτελοΰν 
τα δυό βαστακτερά άκόμη προπύργια τοΰ έξω Ελλη
νισμού. Ολα τά άλλα, λίγο ή πολύ, τό ένα μετά τό 
άλλο, κτυπημένα ή αύτόρροπα, έγονάτισαν μέ τό πέ
ρασμα τοΰ καλοΰ καιροΰ. Γι’ αύτό δ Ελληνικός ψυχι
κός δεσμός μέ τή Χώρα τών Φαραώ είναι γιά μας 
ιερός και ευαίσθητος: καί κάθε έκδήλωσις άπό μέρους 
τοΰ έλευθέρου Κράτους—δπως ή τόσον καρποφόρος 
τελευταία τοΰ προβούλου Υφυπουργού Τύπου καί Του- 
ρισμοΰ κ. Θ.Νικολουδη—είναι πρέπουσα καί εύεργετι- 
κή, άν δέν είναι καί καθυστερημένη, άπό άλλους ύ- 
πευθύνους. Κίνησις, δπως αύτή, προσθέτει καί ένα 
νέο συνδετικό στήριγμα στό στερεόν οικοδόμημα, πού 
κάποια πλευρά του φέρνει ύπερήφανα καί τό δνομά 
τοΰ Μεγαλεξάνδρου.
Σήμερα ή Αίγυπτος εύρίσκεται κάτω άπό έξωτερικάς 
συνθηκας, που δοκιμάζουν διά μέσου τών αιώνων οί 
λαοί δταν έχουν τήν ιστορική άξίαν καί τήν άκατά- 
λυτόν δύναμιν νά ζοΰν έπί αιώνας. Ή έλληνική ψυχή, 
διάχυτη μέσα της καί πλάϊ καί δλόγυρά της, δοκιμά
ζει τάς δοκιμασίας της καί τονώνει τήν άλκήν της 
καί έλπίζει τάς έλπίδας τής εύτυχίας της. "Οπως 
ήλθαν καί δπως είναι τά χρόνια καί προστάζουν αί 
βουλαί — δχι βέβαια τοΰ Τψίστου, — ή άΰλη 
αύτή προσφορά άπομένει διά τήν Ελλάδα τής Α
θήνας καί τοΰ ’Απόλλωνος ή βαθυτέρα ειλικρινής έκ- 
δήλωσις τής άγάπης καί τιμής της πρός τήν μεγάλην 
άρχαίαν καί πάντοτε νέαν άδελφικήν χώραν τοϋ ΤΓολι 
τισμοΰ. Ας στέρίςη νά τήν δεχθή, ώς σύμβολον ιδανι
κών καί ηθικής άλληλεγγύης.

MIX. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Πρόεδρος Εταιρίας 'Ελλήνων Λογοτεχνών

Β ■ ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

ΠΟΙΗΤΕΣ κα> ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Έξομολόγησις
A ΥΤΟ το καθημαγμένο άπ’ τίς στερήσεις καί τίς ταλαιπωρίες Σώμα· 
αύτό τό κουρασμένο καί χαραγμένο άττό τό χρόνο ττρόσωττο, 
αύτή τή μορφή μέ τίς πρόωρες ρυτίδες άπ’ τή Θλίψη, 
αύτήν τήν έκφραση τή γέρικη καί τή μαραζωμένη,
—-μήν τά κυττάς, μήν τά κρίνης, μήν τά βλέπεις 
μέ τό μέτρο τής σκληρότητας τοϋ τόνου Σου.

Υπήρξαν κάποτε ομορφιές καί δυνάμεις σ’ αύτά 
πού ή Ζωή τίς γονάτισε, τίς λύγισε, τίς έκαμψε 

κι’ εΐναι τώρα, έτσι μπροστά σου 
σάν παληοσίδερα, σάν ερείπια χρόνου.
Ρώτησε έμένα πού χάρηκα δλες αύτές τίς ομορφιές 
κι ένοιωσα τήν άβρή Δυναστεία τους νά εισχωρεί 
δροσερή καί νεανική, μέσα στό μαραμένο κορμί μου.

(Συλλονίζομαι τίς ώρες καί τίς μέρες έκεΐνες
καί ξεφυλλίζω τό ήμερολόγιο τής Ζωής μου πρός τά πίσω 
— τότε πού έγώ ήμουν άκόμα έφηβος
καί τό στομο τοΰτο ένας μεοτωμένος κι’ ώραΐος γόης).

(’Αλεξάνδρεια, 1968) ΚΑΡΜΗΛΑ ΧΙΟΥ

I' Γιά τήν Ποίηση
ΓΤΟ πού λέμε Έμπνευση, γιά 
ένα καλό ποίημα, δέν άρκεΐ. Εί

ναι μιά εύτυχισμένη στιγμή -— μιά 
πρόσκαιρη διάθεση εύφορίας. "Γστε 
ρα άπ’ αύτήν, χρειάζεται δουλειά. 
Χρειάζεται μιά ψύχραιμη νοητική έ- 
πέμβαση. Μέ λεπτολογία. Μέ ύπομο 
νή. Μέ ψυχική άντοχή.
Τήν έχετε; "Αν σάς καίει Αληθι
νά τό πάθος τής Ποίησης, τότε, κΓ άν 
δέν τήν έχετε, θά τή βρήτε.
Άν δμως σάς θωπεύει άπλώς ή 
ελπίδα πώς ίσως βγήκε άπό μόνο του 
ένα άριστούργημα, τότε σάς περιμέ
νει ή διάψευση.
Ό Πεγκύ, ένας Γάλλος αισθητι
κός, είπε κάποτε: "Ως τά είκοσι χρό 
νια τους, δλοι οί άνθρωποι είναι ποι- 
τές. Άληθηνοί ποιητές δμως γίνον
ται έκεΐνοι πού γράφουν καί μετά 
τά είκοσι.
Άν λοιπόν ή ποιητική σας παρόρ- 
μηση ξεκίνησε άπό τίς συναισθημα
τικές άδυναμίες καί τίς άνεπίγνωτες 
μελαγχολίες τής ,τρυφερής ήλικίας, 
είναι σχεδόν βέβαιο δτι ή έφεση νά 
έκφρασθήτε ποιητικά θά καταπέση 
δταν γευθήτε τίς ίδιες τίς χαρές τής 
ζωής — πού είναι μιά ποίηση πρα 
γματοποιημένη.
Άν, άντίθετα, ή πηγή είναι άείρ- 
ροη καί βαθειά καί άνελέητα άπαιτη 
τική, ή άνάγκη τής έκφρασης θά σάς 
διακαίη γιά πάντα. ΚΓ αύτό τό «γιά 
πάντα» συνοδεύεται άπό πλήθος εύ- 
θΰνες, άλλά εύθΰνες εύφρόσυνες, ώσ 
τε δ μόχθος νά μετατρέπεται σέ έ- 
σωτερική χαρά καί τό άρχικό άλγος 
νά καταλήγη σέ εύλογημένη έσωτε- 
ρική πληρότητα..
'Επομένως, σιήν ποιητική διαδι
κασία, τό μεγαλύτερο μέρος εΐναι 
δούλε.ά: Στόν πυρήνα αύτής τής 
διεργασίας έμφωλεύει ή πείρα. Καί 
μέ τήν έμπνοή τής πείρας θά έπιτευ- 
χθή αύτό πού δ Βαλερύ ώρισεν ώς 

ΠΟ ΔΥΟ ομιλίες τού Μιχ. Πε- 
ράνθη — ή μιά, ώς μέλους 

Κριτικής Επιτροπής διαγωνισμού 
γιά Ποίηση καί ή άλλη, σάν 
παρουσίαση καλλιτέχνιδας Ζωγρά· 
φου, τή 6ραδυά τών εγκαινίων τήα 
Έκθέσεώς της — πέρνωμε δυό ά- 
ποσπάσματα πού έχουν ένδιαφέρον, 
σάν γενικότερο Πιστεύω γιά 

τόν Λόγο καί τήν Τέχνη.

Ποίηση. Δηλαδή: ή άνάπτυξη ένός 
έπιφω νήματος!
Σέ κάθε ποίημα, άν ψάξουμε, , θά 
σουμε, θά βρούμε άκριβώς ένα έπι- 
φώνημα.
Σέ κάθε ποίημα, άν ψάξουμε, θά 
βροΰμε έναν καί μοναδικό στίχο, που 
αποτελεί τήν πεμπτουσία του. Οί 
λοι στίχοι εΐναι τό πλαίσιό του, το 
«παραγέμισμα». Προσοχή στα,παρα- 
γεμίσματα. Γιατί πρέπει κι αυτα 
νά ύπακούουν στους ίδιους άκριβώς 
νόμους πού συνθέτουν τόν δρισμό τοϋ 
κλασικού ύφους: Νά λενε τα περισ
σότερα πράγματα μέ τα κατα τό δυ 
νατόν λιγότερα λόγια.
ΚΓ άκόμη: αύτά τα λόγια, να πει
θαρχούν σέ μιά μουσική άντιληψη. 
Καί πέρ’ άπ’ αύτό: νά παύουν ισχύ 
όντας ώς λέξεις καί ν’ άντιπροσωπεύ 
ουν άπλώς μιά εικόνα.
Δύσκολη δουλειά, μπορεί να σκε- 
φθήτε. Καθόλου! Γιατί εΐναι μια 
δουλειά πού γίνεται λίγο - λίγο, μέ 
τόν καιρό. Μιά δουλειά έπικτητη. 
γιά τήν όποία φτάνει μόνο ή άσκη
ση.
Τό δύσκολο είναι άλλο, είναι τό 
«έπιφώνημα» που είπαμε. Είναι ή 
•ύπαρξη τής πηγής — ή τής πληγής. 
Είναι ή ειλικρίνεια μέ τόν εαυτό 
σας. Εΐναι ή αλήθεια τής συναισθη
ματικής σας εύπάθειας. Είναι ή γνη

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

σιότητα τής έκφραστικής σας άνά- 
γκης. "Αν τά έχετε, άφήστε τα νά 
πιδακίσουν. Καί ή ποίηση θά κελα- 
ρύση... Στά υποψήφια ποιήματα συν 
αντοΰμε πολλά σπέρματα γνησιότη
τας, δπως καί άρκετές έστίες στόμ
φου. Βρίσκουμε πολλές ώραίες εικό
νες, άλλά συχνά καί κατάχρηση εί 
κόνων. Πολλές προσπάθειες γιά συμ 
πύκνωση, άλλά κάποτε μέχρις άσά- 
φειας. Έκεΐνο πού γίνεται αισθητό, 
είναι ή άπουσία τής χρυσής τομής, 
ή ιδεατή ισορρόπηση περιεχόμενου 
καί μορφής.
Ή μορφή, πάλι, έμφανίζεται τόσο 
μέ τήν δψη τοΰ έμμετρου παραδο
σιακού στίχου, δσο καί μέ τήν έ
λευθερία τής έξω άπό μέτρα έκφρα
σης.
Δ απιστώνωμε πάντως δτι στήν πα
ράδοση είναι εύκολο νά ύπεισέλθη δ 
βερμπαλισμός. ΚΓ δτι στόν έλεύθε- 
ρο στίχο είναι εύκολο νά είσχωρή- 
ση ή άσυδοσία. Πιό πέρα άπ’ αύτά, 
πάντα χαιρόμαστε τή φιλότιμη προσ 
πάθεια, τήν κρυμένη τρυφερότητα, 
τόν πληγωμένος σκεπτικισμό.

II' Γιά τήν Τέχνη
JJ ΤΕΧΝΗ ειδικότερα στόν Ει

καστικόν τομέα, δέν έχει άνά
γκη ούτε άπό ερμηνείες, ούτε άπό ά- 
ποδείξεις. Δέν έχει άνάγκη νά δι- 
καιολογηθή. "Αν δέν κλείνει άπό μό 
νη της, μέσα της, καί τή δικαιολογία 
της, τότε δέν άνήκει στήν περιοχή 
τής Τέχνης.
Ή Τέχνη σοΰ μιλάει μόνη της. Σέ 
καλεί στό κλίμα της. Σέ τυλίγει στήν 
άτμόσφαιρά της. Ή γνήσια τέχνη 
σοΰ φέρνει τό έλαφρό έκεΐνο χαμόγε 
λο πού άνθίζει αύθόρμητα κΓ άνεπαί- 
σθητα άπό έσωτερική εύφροσύνη. Τό 
χαμόγελο πού γεννάει πάντα ή όμορ 
φιά! Αύτό τό χαμόγελο, αύτή τήν
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ευφροσύνη, μιά καί τά γεύτηκα, κι’ 
είμαι βέβαιος πώς θά τά ζήσετε κι’ 
έσεΐς— μοΰ άρκούν σάν βεβαίωση 6- 
τι βρισκόμαστε μπρος σέ μιά περιο
χή γνησιότητας, πού μεταγλωττιστή 
κε μέ τούς πιό ευαίσθητους τρόπους 
δημιουργικής έκφρασης.

Οι κανόνες, οί νόμοι καί ή εσωτε
ρική διαδικασία πού ή κ. Μαλάμου 
ακολούθησε, είναι μιά ύπόθεση πού 
δέν εμπίπτει στήν άρμαδιότητά μας. 
’Αποτελούν τήν τεχνική της, τήν πει 
ρα της ή άν θέλετε τό μυστικό της. 
Έμεΐς διαπιστώνουμε απλώς τήν πη
γή, πού είναι ή εύαισθησία της — 
μιά άκρως έκλεπτυσμένη γυναικεία 
εύαισθησία —καΐ χαιρόμαστε τήν τε 
λική μορφή — πού είναι μιά σωστή 
ζωγραφική δράση καί μιά λεπτή δ- 
πτική τέρψη.

Ή δλη, δαμασμένη, μεταβλήθηκε 
σε φώς. Αύτά τά λουλούδια της — 
ποιά νά πρωτοθαυμάσης!— πραγμα 
τοποιοΰν μιά έκφραση διαφάνειας. 
Άνάμεσά τους διολισθαίνει τό φώς, 
σαλεύει ή τρυφερότητα, στάζει ή δ- 
μορφιά. Στά πέταλά τους διαισθάνε

σαι τούς χυμούς τής πρωινής δρόσου. 
Μιά αδιόρατη κίνηση τά έμψυχώ- 
/ει, άκόμα, ένα πεταλούδισμα πού ά 
κ.νητοποιηθηκε στήν πιό καλαίσθη
τη στάση. Έδώ ή καλλιτεχνική εύαι 
σθησία νομίζω δτι άνέδωκε τό πιό 
λεπτό της άρωμα.

Αλλά τήν ίδια εύαισθησία θά 
βρούμε καί στούς ύπόλοιπους πίνα
κες — συνταιριασμένη τώρα μέ τήν 
ελλαδικότητα. Ή Ρόδος, ή Σπέτσες, 
ή Μάργα, ή Κάρυστος κι’ άλλοι μυ
χοί τού έπ.χώριου κάλλους, ιδιαίτε
ρα τοΰ θαλασσινού, δίνουν στήν καλ- 
λιτεχνιδα τήν εύκαιρία ν’ άποτυπώ- 
ση μέ απλούς καΐ λιτούς τόνους τό 
ελληνικό όραμα και τή ζωγραφική 
της όραση.
ώέρει νά παγιδεύεται στή γραφι
κότητα, πού δέν είναι δμως ποτέ μό
νον εξωτερική. Γιατί μέσα της εμ
φωλεύει σεμνή ή έλληνική παράδοση 
καΐ στις λεπτομέρειές της διαχέεται 
ή λαϊκή ψυχή.

Οί ανθρώπινες σιλουέττες, τόσο 
διάφανες κι’ αύτές, άκόμα κι’ εκεί 
δπου ξεχωρίζουν χρωματικά, έρχον
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θ I ΑΝΘΡΩΠΟΙ στά «κρητικά» διηγήματα τοΰ Κον 
δυλάκη —γεωργοί, βοσκοί, πολεμιστές— είν’ ό

λοι τους άπλοι, στέρεοι καΐ μονοκόμματοι, σάν τις ρι- 
ζιμιές πέτρες τής γής των. Κατΐ κανόνα άγράμμα- 
τοι, σπάνια αισθάνονται τήν άνάγκη τής μόρφωσης και 
δέν κατέχονται άπό κανένα αίσθημα μειονεξίας στις 
□■χεσεις των |ΐε τουζ «Ο7ζουδα.ο|ΐενους» («'Οταν 
δάσκαλος»). Η έλλειψη σχολικής παιδείας τούς κρα
τά πολλές φορές προσκολλημένους σέ στενοκέφαλες άν- 
τιλήψεις και προλήψεις (βλεπε τά γιατροσόφια πού 
κάνουνε. στό 1’ ι ω ρ γ ή τής «Πρώτης άγάπης») , 
σ άντιστάθμισμα δμως άπαλλάσσει τή σκέψη καί τό 
λόγο τους άπό τήν τυποποίηση, δίνοντας καΐ στά δυό 
συχνά^μιά ζηλευτή εύκινησία, πρωτοτυπία καΐ τόλμη. 
Τό ένδιαφέρον γιά δ,τι τούς περιστοιχίζει, ή άγρυπνη 
περιέργεια πού τούς σπρώχνει νά ψαχουλεύουνε πολ
λές φορές μ ενα παιδιάστικα φιλέρευνο πνεΰμα τήν 
έπιφάνεια τών πραγμάτων, τούς δίνει μιάν άνήσυχη 
ένεργητικότητα, πού άποτελει ένα στοιχείο φυλετικής 
ύπεροχής άπέναντι στούς συχωριανούς των Τούρκους 
(«Πατούχας»).
Η, γελαστή, φωτεινή φύση, πού κυκλώνει τούς άν

θρώπους τής Κρήτης, τούς κάνει έξωστρεφεΐς. Ή ψυ 
χή τους κρατιέται άνοιχτή καΐ τήν ώρα τής χαράς καΐ 
τήν ώρα τής θλίψης καΐ τίποτα μέσα σ’ αύτή δέ μέ
νει κρυφό για τους άλλους. Ή εύαισθησία δμως κι ή 
ύπερβολική εύθιξία, πού τούς χαραχτηρίζει, γίνεται

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΡΗΤΙΚΟ 
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ται σέ δεύτερο πλάνο. Ή ’Έμφαση 
δίδεται στ’ άψυχα. Στό νερό και στο 
χώμα. Σέ δσα τεχνούργησαν ή φύση 
καί οι άνθρωποι. Σέ κείνα πού τά 
χρωμάτισε μέ τή δική του υποβολή 
δ καιρός πού πέρασε. Σέ μιά παλιά 
κώχη· σ’ ένα άπόμερο τοπίο’ σέ μιά 
κουρασμένη βάρκα — βαπτισμένα δ
λα σε μιά διακριτική δόση νοσταλ
γίας, σέ μιά καθεύδουσα άνταύγεια 
μνήμης.

Δέν νομίζω πώς θάπρεπε κι’ ούτε 
θά ώφελοΰσε νά έκταθή κανείς σέ 
κάθε πίνακα χωριστά. Οί αναλύσεις 
δέν θά προσέθεταν τίποτε περισσότε
ρο. Θά βεβαίωναν μόνον αύτό πού 
μάς πιστοποιεί καΐ ή πρώτη γενική 
έντύπωση. 'Ότι τό σύνολο τών έμ- 
πνεύσεων τής κ. ’Ιωάννας Μαλάμου 
εκπορεύεται, άπό μιά σταθερή εσωτε
ρική διάθεση καΐ μιά ύποβάλλουσα 
έκφραστική σιγουριά, πού είναι τό 
γνώρισμα κάθε γνήσιου καλλιτέχνη. 
Αύτή τήν γνησιότητα χαιρετίζω μ’ 
δλη μου τήν άγάπη.

MIX. ΠΕΡΑΝΘΗΣ

αιτία νά δημιουργούνται εύκολα παρεξηγήσεις, ψυχρό- 
τητες κι έχτρες πού συχνά διαδέχονται τίς έγκάρδιες 
σχέσεις.
n άγαπη τής ζωής «μ’ δλα τά πλούτια πούχει», κα
τά τό σολωμικό στίχο, «άνθίζει» σταθερή καΐ δυνατή 
μέσα τους, άκόμη καΐ στις πιό μαύρες στιγμές. 'Ολά
κερη ή ύπαρξή τους άποκρούει τόν πόνο καί τόν θά
νατο. Τοΰτο δέ σημαίνει πώς άντικρύζουν επιπόλαια τή 
ζωή. Γό τραγικό ρίγος διατρέχει άρκετές φορές τήν 
ψυχή τών χωρικών τής «Πρώτης άγάπης». Ό κόσμος 
τους δμως έχει περισσότερο ήρωϊκή ή κωμική θωριά 
παρά τραγική. Είν’ ένας κόσμος παλληκαριάς κ’ επα
ναστατικών άγώνων, μά κ’ ένας κόσμος μ’ άφθονες γε- 
λοιογραφικές γραμμές πού δίνουνε μιάν αστεία δψη στά 
περισσότερα πρόσωπα καΐ τις καταστάσεις.
'Η ζωή τούς προσφέρει άφειδώλευτα άφορμές γιά 
θλίψεις καΐ πόνους. Ή αίσθηση τοΰ κωμικοΰ, πού τήν 
έχουν οί πιό πολλοί ανεπτυγμένη σέ μεγάλο βαθμό, 
είν’ δ άμυντικός τους θώρακας ενάντια στις δοκιμασί
ες, στούς κατατρεγμούς καί στά πένθη. Ό φόβος τής 
κοροϊδίας πάλι κρατά τις πράξεις καΐ γενικά τις έκδη 
λώσεις τους σ’ ένα πρεπούμενο μέτρο. Στό ίδιο μέτρο 
κρατιούνται συνήθως καΐ τά αισθήματα. 'Η άγάπη συ
χνά γίνεται άνάλαφρο παιγνίδι («Πατούχας», «"Οταν 
ήμουν Δάσκαλος») καί τό μίσος εύκολα ξεθωριάζει 
(Μανώλης καΐ Τερερές στόν «Πατού
χα» οί δυό κουμπάροι στά «Σκούρα»). "Οταν δμως 
σπάσει ή ισορροπία καΐ τό αίσθημα καταντήσει πάθος, 
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καμιά δύναμη δέ μπορεί νά γλυτώσει τον άνθρωπο απο 
την καταστροφή (Βαγγέλιό στήν «Πρώτη αγά
πη», Μ π ά ρ κ α ς στό «“Οταν ήμουν Δάσκαλος») .

ΒΑΣΗ τής άγροτικής κοινωνίας τής Κρήτης είν’ 
η πατριαρχική οικογένεια. Μέσα σ αύτήν ό πατέ

ρας έχει τήν απόλυτη έξουσία καί κανείς δέν τολμά νά 
του την άμφ.σβητήσει. Είν’ δ «κύρης» κι δ «άφέντης» 
πού η παρουσία του προκαλει στά παιδιά του σεβασμό 
μαζί καΐ φόβο (Σαϊτονέκολής και πα
τέρας τής Πηγής στόν «Πατούχα»). Η μητέρα 
έρχεται δεύτερη στήν οικογενειακή Ιεραρχία. Ό ρό
λος της είναι συχνά μεσολαβητικός. Μεταφέρει στόν 
πατέρα τίς σκέψεις και τα προβλήματα, τών παιδιών, 
πού τά ίδια δέν τολμάνε νά τοΰ έκθεσουν απευθείας, 
μαλακώνει τήν αδιαλλαξία του, ένώ άπο τ άλλο μέ
ρος καταγίνεται νά πείση τούς νεώτερους γιά τήν δρ- 
υοτητα τών πατρικών άποφάσεων κ’ εντολών (Σαϊτονι- 
κολίνα) . ’Ανάμεσα στά δικαιώματα τών ήλικιωμένων 
είναι κ’ ή κάποια έλευθεριότητα. στις έκφράσεις, τά 
πειράγματα καΐ τά τολμηρά ανέκδοτα, πού δέν παρε
ξηγούνται άπό κανένα (Σαϊτονικολής) . Οί νέοι δμως, 
έςόν άπό τό σεβασμό πρός τούς μεγαλύτερους καί τή 
δίχως άντίρρηση, ύπακοή στή θέλησή τους, πρέπει νά- 
χουνε σεμνότητα κ’ αίδημοσήνη, ναναι συγκρατημε- 
νοι στά λόγια καί στις πράξεις τους. Μιά λέξη, σαν τό 
«δέσμιο» πού ξεστομίζει άπό άγνοια δ Πατούχας μπρο
στά στήν Πηγή» μπορεί νά προκαλεσει παρεξηγήσεις 
κι άντιδράσεις μέ σοβαρές συνέπειες.
Τά μέλη τής οικογένειας, όχι μόνο μέ τή στενή παρά 
και μέ τήν πλατύτερη έννοια της, παρουσιάζονται σφι
χτά ενωμένα σ’ δλες τις έκδηλώσεις τους. Οι κουβέν
τες κ’ οί πράξεις τοΰ καθενός αντανακλούνε σ’ δλους 
τούς συγγενείς κι δλόκληρο τό «σόι» χαραχτηρίζεται 
πολλές φορές άπό τή συμπεριφορά ενός η δυονών απο 
τά μέλη του. Ή φρονημάδα κ’ ή σοβαρότητα τού Σαϊ 
τονικολή άνεβάζουνε τήν οΐκογένειά του στήν υπόλη
ψη τών χωριανών ένώ ή έλαφρότητα τής Μαργής καί 
τής μάνας της δίνει στή φαμελιά τους τό χαραχτηρισμο 
τού «κουζουλόσογου». Ή άγανάχτηση τοΰ Μαρογιαν- 
νη κ’ ή σκληρή γλώσσα πού μεταχειρίζεται μιλώντας 
στόν Άνδρουλιό, γιατί έστερξε νά τοΰ πάρη άλλος τό 
τουφέκι, δφείλεται στό μερτικό τής προσβολής πού 
παίρνει κι δ ίδιος, σά συγγενής τοΰ Κερκέζου, άπό 

τήν πράξη του.
Τά ήθη είναι τόσο αύστηρά στήν κλειστή κοινωνία 
τοΰ κανδυλάκικου χωριοΰ, πού καΐ μιά «γραία ύπερ- 
εξηκοντοΰτις» σκανταλίζεται μέ τήν ιδέα πώς θά μπαί
νει σά μαγείρισσα, στό σπίτι ένός εργένη (« Οταν ή
μουν Δάσκαλος») .Ή παράδοση καΐ τό έθ.μο έχουνε δια
μορφώσει άπαρασάλευτους κανόνες ζωής, πού όποιος 
τολμήσει νά τούς περιφρονήσει, θέτει τόν έαυτό του 
άντΐ|ΐέτωπο στό σύνολο. Κάθε άπόπειρα άλλαγής στις 
πανάρχαιες συνήθειες, άπό την κουβέντα καΐ τό ντύ
σιμο (Μ α ρ γ ή τοΰ «Πατούχα») ώς τήν ήθική συμ
περιφορά (Πατούχας, Γεω ργής καί 
Βαγγέλιό στήν «Πρώτη άγάπη») , προκαλει τήν 
αντίδραση τού συντηρητικού σώματος τής κοινωνίας. 
'Η αντίδραση τούτη είν’ άλλοτε αυθόρμητη κ ένστιχτω- 
δικη, άλλοτε οργανωμένη κ’ έπίσημη. Τά καμώματα 
τής ψιλομαθημενης Ζερβουδοπούλας γεννούνε τό γέλιο 
καΐ τήν κοροϊδία, οί «άθλοι» δμως τοΰ Πατούχα, δ
ταν άρχίζουνε νά «ύπερβαίνουν τα δρια», προκαλοΰνε 
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τή σύσκεψη τών προεστών τού χωρίου για την προσΐά- 
σία «τής εύπρεπείας τών ηθών».
Ή ιδανική γυναίκα γιά τόν Κρητικό χωριάτη δέν έ
χει, βέβαια, τή λεπτή κι’ εύθραυστη δμορφιά τής «μα
θημένης στή χώρα» Ζερβουδοπούλας. Αύτή μπορεί νά 
ξετρελάνει πρόσκαιρα τούς επιπόλαιους νέους, σάν τόν 
Πατούχα, μά δέν είναι παρά «ένα λιολιό, ένα πράμα ά
ψητο, άπού όποιος τήνε πάρη πρέπει νά τήν άφίνη μέ
σα στό σπίτι γιά νά μήν τήνε δή δ ήλιος κι άρρωστή- 
ση», κατά τήν έκφραση τοΰ Σαϊτονικολή. ’Αντίθετα, ή 
ΙΙηγή, μέ τή θερμή καϊ στέρεη μελαχροινή ομορφιά, 
είν’ ή ταιριαστή συντρόφισσα τοΰ ξωμάχου. Προκομένη 
κι ακούραστη, «καλή νοικοκυρά στό σπίτι καΐ καλή 
δουλεύτρα στά χωράφ.α», μπορεί νά κρατήσει τό σπιτι
κό καΐ νά βοηθήσει τόν άνδρα στις αγροτικές δουλειές 
καί μέ τό δυνατό καϊ γεμάτο ύγεία κορμί της νά γεν
νήσει γερούς άπογόνους.
"Ομοια κι δ ιδανικός άντρας είναι «νιός καΐ γερός 
καϊ καλόγνωμος», σύμφωνα πάλι μέ τήν έκφραση τοΰ 
Σαϊτονικολή. Τήν έξωτερική του εικόνα μάς τή δίνει 
δ Κονδυλάκης σκιτσάροντας τό Σταυριανό τοΰ Σαριδο- 
γιάννη στό «"Οταν ήμουν Δάσκαλος»;
— «Ήτο ύψηλός και κομψός, μέ τήν φυσικήν τών ό- 
ρεινών μας κομψότητα, μελαχροινός μέ λεπτά και εύ- 
γενή χαρακτηριστικά και μάτια μαύρα καΐ μεγάλα, είς 
τά δποία έπαιζε μία διηνεκής άκτινοβολία». Ό Σταυ- 
ριανός είναι δ λεβέντης. «Τούτη ή ιδιότητα», 
παρατηρεί δ Πάτρ.κ Αή Φέρμορ, που γνώρισε καλά 
τούς Κρητικούς στά χρόνια τής γερμανικής κατοχής, 
«κλείνει μέσα της μιά δλόκληρη σειρά άπό χαραχτη- 
ριστικά: νιάτα, ύγεία, θάρρος, κέφι, γρήγορο νού, γρή
γορα πόδια γιά νά τρέχεις στά βουνά, τέχνη στα όπλα, 
χιούμορ, άγάπη γιά τό τραγούδι καΐ τό πιοτό, γεν- 
ναιοφροσύνη, ικανότητα νά σχεδιάζεις μαντινάδες, 
(...) εύκολία «νά πετάς σάν τό πουλί» στούς γρήγο
ρους, περίπλοκους καΐ βίαιους χορούς καί, άν μπορείς, 
νά κατέχεις τήν τέχνη νά παίζεις λύρα’ μ’ άλλα λόγια 
νά’ χεις τό πάθος γιά τό κάθε τί στή ζωή’ ν’ άγαπάς 
τό «ζεΐν έπικινδύνως» καΐ νά ’σαι έτοιμος γιά δλα» (2). 
’Ανάμεσα σέ τούτα τά χαρακτηριστικά έκεΐνα πού 
παίρνουν μεγαλύτερη σημασία είναι «τό θάρρος κι ή πα- 
ληκαριά. «’Τιι! ντροπή, νά πούνε πώς είσαι φοβητσά- 
ρης, γυιέ μου!», λέει ή Σαϊτονικολίνα στό Μανώλη, 
πού τρόμαξε δταν είδε στήν έκκλησιά τόν παλιό του 
δάσκαλο. 'Ύστερα δμως άπό τ’ άντραγάθημά του στη 
συμπλοκή μέ τούς Τούρκους, δ Πατούχας από άντικει- 
μενο τής ειρωνείας τών χωριανών κερδίζει μονομιάς 
τήν έχτίμηση καΐ τό θαυμασμό τους.
Γι’ άνθρώπους, πού δ άγώνας γιά τή διατήρηση τών 
πιό άπαραίτητων άγαθών κάτω άπό τήν τουρκική σκλα
βιά κι οί αλλεπάλληλες έπαναστάσεις, είχανε κάμει 
τραχιούς καΐ πολεμικούς, οί χριστιανικές άρετές τής 
πραότητας καΐ τής καλοσύνης έχουνε πολύ σχετική ά
ξία.
Ό άγαθός κι’ άνεξίκακος Άνδρουλιός λογαριάζεται 
δειλός καί βλάκας και μόνο τό πολεμικό του κατόρθω
μα τόν άνεβάζει στή συνείδηση τών χωριανών του. , 
Οί συνθήκες τής ζωής έδώσανε στ’ όπλο τη σημασία 
πού βλέπομε νά ’χει γιά τόν Κρητικό άκόμη καΐ σέ 
περίοδο ειρήνης. «...Τό Κρητικόπουλο», γράφει δ κα
θηγητής Νικ. Τωμαδάκης, «άνατρέφεται μέ τό όνειρο 
τού όπλου’ ή κατοχή του συνταυτίζεται μέ τήν άνδρο- 
ποίησίν του, είναι ή είσοδός του είς τά άγια τών άγίων
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Κ ΑΤΑΓΓΕΙΛΑΜΕ πολλές φορές άπ' 
αύτόν τούτον τό χώρο, διαμαρτυ- 

ρόμενοι καί βοηθούντες τόν Πειραϊκό 
Τύπο στόν άγώνα του κατά τής κατα- 
δυναστεύσεως τοϋ δικαίου του γιά τήν 
έπαυλη Ζαχαρίου — χωρίς νά γίνω- 
με άκουοτοί άπό τούς ένδιαφερομέ- 
νους, ή νά τύχωμε τής δεούσης 
προσοχής στίς δίκαιες διαμαρτυρίες 
του, όπως γίνεται πάντα στόν τόπο 
τούτον, όπου έπικρατεϊ τό δίκαιον τοΰ 
ίσχυροτέρου... — καί λογαριάζαμε 
ότι κάποτε θά έδικαιώνοντο όλοι οί 
ένδιαφερόμενοι — διότι όλος ό λογο
τεχνικός καί καλλιτεχνικός κόσμος ή
ταν ό άδικούμενος καί βιαιοπραγού- 
μενος... Ή ύπόθεση είναι γνωστή; 
τό Ζεύγος Ζαχαρίου, πλούσιοι Πει
ραιώτες, φιλότεχνοι καί διανοούμενοι, 
μετά τό θάνατό τους άφισαν τήν με
γάλη περιουσία των (μίαν έπαυλη με
γάλης άΕίας καί πλούτου στά πόδια 
τής θάλασσας καί στά πόδια τής Κα- 
στέλλας, οικόπεδα στό Λουτράκι, πίνα
κες ανυπολογίστου άΕίας ώς καί συλ
λογές γραμματοσήμων, τάπητες, κ. 
ό.) — γιά νά συντηρείται ή έπαυλις 
τής όποιας σκοπός ήταν νά διατίθεται 
γιά νά περνούν είκοσαήμερα άναπαύ- 
σεως μέ όλες των τίς άνέσεις καλ
λιτέχνες καί λογοτέχνες. Έπί μίαν... 
20ετίαν, δέν έγινε τίποτα καί όπως 
κατήγγειλε πολλές φορές ό Πειραιώ
τικος Τύπος μέ τίς άδικαιολόγητες έ- 
πισκευές —οί όποιες ώς σήμερα είς 
ούδέν ώφέλησαν... — ή περιουσία ό
λη, έΕανεμίσθη. Τώρα βλέπωμε ό ί
διος Τύπος νά χειροκροτεί καί νά δι

καιώνει άποφάσεις τοΰ Δημάρχου Πει
ραιώς κατορθώσαντος είς τό μεταξύ 
νά πάρη τήν άντιπροεδρεία τής ασυμ
βιβάστου Επιτροπής καί νά νομοθε
τεί καί άποφασίΖει όπως ή έπαυλις περί 
έλθη στό Δήμο του, καί τούτος νά 
τήν μεταλλάσσει σέ... Πνευματικόν 
Κέντρον τοΰ Πειραιώς... Διαμαρτυρό- 
μεθα άκόμα μίαν φοράν βλέποντας 
ότι έκφεύγει πάλιν τού πνεύματος τοϋ 
δωρητοϋ. Οί Ζαχαρίου, έκληροδότη- 
σαν τήν έπαυλή των καί όλη τήν πε
ριουσία των μαΖί της, ό χ ι γιά 
τούς Πειραιείς άλλά γιά τούς 
πνευματικούς άνθρώπους όλης τής 
Ελλάδος. Δηλαδή: γιά τούς Μακεδό- 

νες, τούς Ήπειρώτες, τούς Νησιώ
τες, τούς Κρητικούς τούς Αθηναίους, 
μ α Ζ ί καί τούς Πειραιώτες καί ξό χ ι 
μόνο γι’ αύτούς... "Ας τό προ
σέξουν οί άρμόδιοι γιατί μέ τούτην τήν 
λύση τό σκάνδαλον είναι μεγαλύτε- 
ρον τοΰ έκχειλίσαντος παλαιού καί ή 

•άντίδραση καί πολεμική πιό σημαν
τικότερη.

θ Α ΠΡΟΣΘΕΣΩΜΕ στόν κατάλο- 
'γο τοΰ περασμένου φύλλου, Ε

κείνων πού έφυγαν γιά πάντα κι' ά- 
φίνουν μέ τήν μόνιμο απουσία τους 
ένα δυσαναπλήρωτο κενό, μερικά ά
κόμα ονόματα σημαινόντων, πού τούς 
χάσαμε τούς τελευταίους μήνες τού 
χρόνου. Τούς άναφέρωμε, — είναι...

★ ... ό γάλλος καθηγητής τής Σορ- 
βώνης στή Σχολή 'Ανατολικών Γλωσ
σών Α ν δ ρ έ α ς Μ ι ρ ο μ|π έλ, άπό

τής κοινωνικής καθιερώσεως». (3) Γιά, νά πειστεί & 
Γιωργής, (στήν «πρώτη άγάπη»), νά συνοδέψει τδν ξά
δερφό του στδν Άμαλδ εκείνος τοΰ ύπόσχεται νά τοΰ 
δώσει τδ τουφέκι του νά τδ κρατά. Στδ διήγημα «Ό 
Γέρος» δ Μουσχουντής άπομακρύνει μέ τδ πιστόλι του 
τούς Σελινιώτες, πού μαζεύονται γύρω στούς έθελοντές 
μ’ έπίμονη κι απειλητική περιέργεια γιά τά τουφέκια

τους. "Ενα δπλο χωρίζει τούς δυδ κουμπάρους στά 
«Σκούρα». Κι’ άν δέν έρχεται σέ σύγκρουση δ Άνδρου- 
λιδς μέ τδν καπετάν Σαϊτονικολή γιά τδ σισανεδάκι, 
τοΰτο χρωστιέται μόνο στδν πράο κι άκακο χαραχτήρα 
τοΰ «Κερκέζου».

ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Απόσπασμα άπό άνέκδο- 
τη εύρύτερη μελέτη μέ τόν τίτλο: «Η 
Κρήτη στό έργο τού Κονδυλάκη».
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τούς πιό θερμούς έλληνιστάς καί φί
λους τού τόπου καί τής Λογοτεχνίας 
μας. Γεννημένος στά 1-900 περνούσε 
τάν τελευταίο καιρό σχεδόν κάθε χρό
νο τίς διακοπές του στήν Ελλάδα 
καί κατά προτίμηση στή Νάξο, όπου 
είχε δεσμούς κΓ έκαμνε καί λαογρα- 
φικές μελέτες. Ό θάνατός του οφεί
λεται σέ σοβαρή άρρώστεια πού τόν 
κράτησε αρκετό διάστημα σέ κλινική, 
άπό τήν όποια δέν βγήκε, παρά στίς 
4 Ιουνίου, νεκρός. Ό Μιραμπέλ 
προσέφερε στά Γράμματα τού τόπου 
μας, πολλές ύπηρεσίες, κΓ είχε συν
εργαστεί συναδελφικά ώς τό τέλος 
του, μέ τόν Θρ. Καστανάκη, πού δια
δέχθηκε τό Ψυχάρη, ύστερα άπ' τό 
βάνατό του στήν ίδια Σχολή πού δίδα
σκε.

★ Ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου 
Τάκης Στεφανόπο υ λ ο ς μιά 
άληθινά έπιστημονική, ιατρική αύθεν- 
τία, γεννημένος στόν Πύργο τής 'Η
λείας στά 1912, μέλος τής λαμπρής 
καί πολιτικής οικογένειας τών Στεφα- 
νοπούλων, μέ τούς τόσο προηγμένους 
βλαστούς της σ' όλους τούς κλάδους. Α 
νήλθε γρήγορα όλες τίς υψηλές βα
θμίδες τής έπιοτημονικής ιεραρχίας 
καί είχε πλατύτερον τού σημερινού 
του μέλλοντος, άλλά βάσκανος μοίρα 
στά 60 του χρόνια τόν έθέρισε μέ τή 
βοήθεια ήπατικής άσθενείας, τήν ό
ποιαν αν καί γιατρός, δέν κατώρθωσε 
νά τήν πολεμήση καί νά τήν νίκήσει.

★ Ό κριτικός, δημοσιογράφος καί 
λογοτέχνης Βάσος Βαρίκας πού

2. '· Α πό τήν Κρήτ η». ’Α

πόσπασμα άπό άνέκδοτο βιβλία τοΰ Πά- 

τρικ Λή Φέρμορ κατά μετάφραση Λίνας 

Κάσδαγη. (·Κ ρ ή τ η», Αφιέρωμα

έπιθεωρήσεως «Ήώς». Σέλ. 511-12).
3. Νικολάου 
κ η: «Ό Ιωάννης 
Κρήτη». ( Ιστορικά, 
κά) Αθήναι. 1961.
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Β. Τ ω μ α δ ά 
Κοντυλάκης καί ή 
Βιογραφικά, Κριτι- 
Σελ. 7. -

Ζ Ο Ν Τ Ε Σ»

λιάδες τόμων καί τήν σχετικά πλού
σια Πινακοθήκη του μέ άξιόλογα, γε

νικώς, έργα.
•k Ό Άνδρ. Παπαγιαννόπου- 
λσς —Παλαιός διαπρεπής άρχακ> 
λόγος κΓ έπιστήμονας πού ανάλωσε τόν 
έαυτό του γιά τόν Πειραιά πού ήταν 
ή άλλη του, δεύτερη, πατρίδα καί γε
νέτειρά του καί ό τόπος τής διαμονής 
του. Πλεϊστα όσα άπό τά εύρήματα καί 
τάς άνασκαφάς τοΰ Πειραιώς, όφείλων-

κρατούσε τίς βιβλιοκριτικές στήλες 
τοΰ «Βήματος» άπό έτών, καθώς καί 
τίς θεατρικές τών «Νέων» όπου ήτο 
καί άρχισυντάκτης των. Ό θάνατός 
του συνέβη στίς 27 Σεπτεμβρίου, ύ
στερα άπό έπώδυνο, σκληρή καί μα
κράν άσθένεια. Καταγωγής Δωδεκα- 
νησιακής (άπό τήν Κάρπαθο) χρημά
τισε καί συνεργάτης τοΰ ΕΙΡΤ καί τε
λευταία γραμματεύς τών ’Επιτροπών 
άπονομής Κρατικών Λογοτεχνικών 
βραβείων, κλπ.

★ Ό Ρόδιος ποιητής τής 'Αλεξάν
δρειάς Κ. Ν. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η,ς, 
πού σταδιοδρόμησε γεννημένος έκεϊ, 
ώς τά τέλη του, κΓ άπ' δπου ήρθε 
γιά λίγο καιρό έδώ γιά θεραπεία καί 
πέθανε. Στήν Αίγυπτο είχε άνακατευ- 
θεϊ ένεργώς γιά τήν έπιβολή τής δη
μοτικής, γιά τήν έδρσίωση τοΰ έργου 
καί τής φήμης τοΰ Παλαμά καί γιά 
τήν άπελευθέρωση τής Δωδεκανήσου. 
Άφισε πλούσιο έργο πού τόν κατα
τάσσει στή σειρά άξιόλογων λογοτε
χνών, καί δραστηριότητα πνευματική, 
πού άρχίΖει μέ τήν έκδοση τής «Ν. 
Ζωής» μέχρι τών τελευταίων ποιημά
των του πού μιλούν, κΓ άναφέρων- 
ται στήν πατρίδα του καί στήν Ελλάδα.

★ Ό φιλόλογος καί καθηγητής Ν ϊ - 
κος Σφενδόνης έκδότης τοΰ 
«Μακεδονικού Ημερολογίου» (Θεσ
σαλονίκης) πού κοντά 50 χρόνια έπε- 
μελεϊτο τήν τόσο πλούσια σέ λογοτεχ
νία, καλλιτεχνία καί λαογραφία 
αύτήν έπετηρίδα τής Ζωής καί 
τής προόδου τοΰ Έλληνικοΰ Βορρά δί
νοντας στόν Έλληνα ά να γνώστη ένα 
ξεπίτηδες έργο, προβολής τής Μακεδο
νίας. Τό «Μακ. Ήμ.» είναι ένα έργο 
Ζωής τοΰ μετοστάντος, γιά τό όποιον 
ή Ζωή του έφυλλορρόησε στήν άνάπτυ- 
ξή του.

★ Ό Άντώνης Μάλμος, Κρη
τικός ιταλικής ύπηκοότητος, γεννηί- 
μένος στήν Ιταλία περί τά 1898, άλ
λά μόνιμος κάτοικος τών Χανιών έκ 
παιδικής ήλικίας. Ό θάνατός του συ
νέβη βυνεπείσ καρδιακής προσβολής 
στίς 14 Σεπτεμβρίου. Ό Μ. ήταν 
γνωστός στούς φιλολογικούς καί καλ
λιτεχνικούς κύκλους γιά τήν πολύτι
μο βιβλιοθήκη πού διατηρούσε στά 
Χανιά μέ τίς πολύτιμες καί σπάνιες 
έκδόσεις της, πού άνήρχοντο σέ χι

★ ΤΟ διπλό (9—10) τοδτο κχί τελευταίο φύλλο τών «Ό ρ ι ζ ό ν τ ω ν», τυπωμένο στά Τυπογραφεία τοδ .Ν. Παπα- ι 
νικολάου (Άκομινάτου 29—τηλ. 528.449), σέ 2. 5 0 0 αντίτυπα καλύπτει τό κλείσιμο τοϋ Β’ χρόνου (1971). 'ϊπεύβϋ- 
νος κειμένων, σχολίων καί δημοσιεύσεων : Μάριος Βαϊάνος Βουκουρεστίου 25, — τηλ. 615.196.

ταν σ' αύτόν, είναι δέ πλήγμα γιά τού
τον ό θάνατός του (8 Σεπτεμβρίου).

★ Τέλος, στίς 20 Σεπτεμβρίου, άπέ- 
θανε ύστερα άπό άρκετά μακράν ά- 
σθένεια έλκους ό ποιητής Γ. Σ ε φ έ- 
ρ η ς, τιμημένος μέ τό Νόμπελ άπό 
τοΰ 1963, διεθνώς γνωστός γιά τό 
έργο του, πού ή άναγνώρισή του ήταν 
μεγάλη τιμή καί ύπόληψις τής Ελλά

δος καί τής Λογοτεχνίας της.

★ Ένώ τυπωνόμαστε, μάς ήρθε ξαφνική ή εϊδησις τοΰ θανάτου τοΰ 'Α
πόστολου Κωνσταντινίδη (= Πήλιου Ζάγρα) τοϋ τελευταίου 
λογίου καί διανοουμένου τής παλαιός φρουρός τών Έλληνικών Γραμμάτων 
στήν Αίγυπτο, άδελφοΰ τοΰ Πέτρου Μάγνη, καί πολύ άγαπητοΰ καί συμπαθούς 
πνευματικού καί κοινωνικού παράγοντος, στήν έποχή του —στήν Αίγυπτο. 'Ογ
δοντάρης καί πλέον ό άλησμόνητος Ζάγρας, άπό μερικά χρόνια, είχε έπανα- 
πατρισθε; κΓ έμενε στή Ζαγορά, τή γεννέτειρά του, διατηρώντας πλήρη τή 
διαύγεια τοϋ πνεύματος του, τιθασοευμένος μόνο άπό τήν άρρώστεια τοϋ 
Πάρκινσον. "Εφυγε άφίνοντας πολύ άνέκδοτη έργασία του λαογραφική τής 
Ζαγοράς καί μέ τό παράπονο, ότι ό άδελφός του Πέτρος Μάγνης, δέν άναγνω- 
ρίστηκεν, όσον έπρεπε άπό τόν πνευματικό κόσμο τής Ελλάδος καί δέν άξιώ- 

θηκε μιάς έπιβραβεύσεως.

rk ΤΟ ΑΡΘΡΟ «Ο Ο’ΝΗΛ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ» (ΣΕΛ. 15—19) 
ΑΝΗΚΕ! ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΜΙΝΩΤΗ ΚΙ’ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ 

ΔΕΝ ΕΤΕΘΗ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

★
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛ. 5 
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★
★ Τό περιοδικό έχει έξασφαλίσει γιά ολόκληρο τό χρόνο συνεργασίες 
παλαιών καί Νέων καί δέχεται μόνον νεωτέρων, γιά έγκριση, στήν μό
νιμη διεύθυνσή του, όδός Βουκουρεστίου 25, Άθήναι, (Οί πεΖογράφοι 
νά στέλνουν άπό 2 — 3 διηγήμοτσ καθένας καί οί ποιητές 5 — 10 

ποιήματά τους).
★ Οί «ΌρίΖοντες» προσέφεραν άφειδώς τά τεύχη τοΰ α’ έτους τους 
σέ όλο σχεδόν τόν πνευματικό κόσμο—λογοτέχνας, καλλιτέχνας, φι
λοτέχνους καί άλλους φίλους των, γιά τά νέα τους δμως φύλλα, ό
σοι έπιθυμοϋν νά τούς παρακολουθήσουν, συστήνομε νά έγγραφοϋν 

συνδρομητές..
★ Τό περιοδικό δέν άνταλλάοσεται — συστήνει όμως στούς διαφό 
ρους έκδότας νά τοΰ στέλλουν τά έντυπά τους γιά νά τά είδησεογρα- 
φεϊ καί νά παρουσιάζει τίς ένδιαφέρουσες ειδήσεις καί συνεργασίες 

τους
★ Ή κριτική λείπει άπό τίς στήλες μας καί άντ! αύτής, γιά τά έν- 
διαφέροντα τών βιβλίων, τών Εκθέσεων, τοΰ Θεάτρου καί γενικά τής 

πνευματικής μας Ζωής θά δημιουργούμε ειδικά σχόλια.
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