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ΤΕΥΧΟΣ Α!

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1926

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Βροχή τού Όλύμπου· πνίγει τήν κοιλάδα 
Τό βουνό πού τό Δία έχει κ;ρφή του*  
Φέγγ’ ή αστραπή, σαν καπνισμένη δάδα 
Μπροστά άπό τήν άθάνατη μορφή του’ 
Μά στής βουνοκορφής του τήν πεδιάδα, 
Μόνος, τον "Ηλιο, άν χαίρεται λαμπάδα, 
Στον κεραυνό άπολύνει τήν κραυγή του' 
— «Κράτει σφιχτά, τόν πόλεμό σου Ελλάδα!»

Καί ώσά νά σβεί σέ απόμακρο άκρογιάλι, 
Τό κύμα θ-ολωτό κ’ ή ακμή του σώνει, 
Νά σπάει, σάν τάργυρόηχο το κρουστάλλι, 
'Η βοή βαρυά πολύκυκλη, ξαπλώνει 
Καί σβυέται καί κυλάει καί δυναμώνει, 
Σιόν ίδιο άχό διπλοχτυπάει τ’ άμώνι, 
Τέλος, τό γέλιο τό άφθον3 προβάλλει, 
Γέλιο τού Δία. τό βροντερό κανόνι !

Καί ατού Πηνειού τά ρέμματα άπό πάνω, 
Κα·9ώς στ’ απόσκια τά κοτσύφια λέ'·ε 
Τ’ άνεβρυτό κελάϊδισμα τό πλάνο, 
Στις λαγκαδιές σουρίζουνε τά βόλια 
Κι’ άκολουθ-άνε τά νερά πού ρένε, 
Σάν τά κοτσύφια μέσ’ στ' απόσκια λένε, 
Σάν τά πουλιά στ’ άπόβροχα περβόλια!

Β

Στή λάμψη τήν άπόβροχη, δταν γύρα 
Θά νά καπνίζη δ κάμπος κι’ δλη άκόμα 
Τ' άφθαρτα, ή γή θά δίνη, ακέρια μόρα, 
Ξυπνάω στό νού μου, τήν Ολύμπια λύρα, 
Σά θ-ά σιγάη τό στρογγυλό τό στόμα 
Τού κανονιού κΓ άπ’ των Τεμπών τή θ-ύρα 
Θά νά διαβώ κΓ αγνάντια άπό τή Μοίρα 
Θ’ άνασάνω τό έλεύτερο τό χώμα.
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Στή λάμψη τήν άπόβροχη, άμα θάναι 
Τών παιδιών ποΰ ρήμαξαν τις μανάδες. 
Λησμονημένο τδ άγιο παραμύθι 
Μέσα στής δόξας τις περιπλοκάδες, 
Καί θά φουσκώνη ή άνοιξη τά στήθη, 
Σαν πέρδικα, στις νέες αναδεντράδες 
Τής φυλής, μέ την όψη μου λουσμένη 
Στη φωτεινή τών αθανάτων λήθη, 

Σά θάναι ή μακρυνή δουλεία σωμένη 
Τοΰ προβατάρη ’Απόλλωνα τοΰ Φοίβου, 
Κι’ δλόγυμνη ή μαιιά μου, σηκωμένη, 
Θά ίδή τδ πνεύμα τδ λαμπρδ τοΰ ’Εφήβου, 
Ποΰ θά κερνάη στους Όλυμπίους, τή νιότη 
Τήν αιώνια, μέ τδν άμιαστο κρατήρα, 
Σαν τή νευρή τοΰ τόξου θά τανύσω 
Σέ σημάδι λαμπρότατο τή λύρα, 
Μέ τήν αχώ τοΰ θείου τοΰ γέλιου πρώτη, 
Σά θά σταθώ στών κρύων Τεμπών τή θύρα!

Και καθώς βγαίνει t “Ηλιος κι’ άγναντεύει 
Άπδ Ασ:αχυώνε πέλαγο καί σ’ άλλο 
Πέλαο σταχυώνε πάει και βασιλεύει 
Στά Τρίκκαλα - καί ό κάμπος, μ’ ένα σάλο 
Τοΰ άνέμου τοΰ Ανοιξιάτικου Αναδεύει, 
Στδ κυμάτωμα τδ ίδιο τδ μεγάλο, 
Έκιδ ποΰ σβεί καί ’κιδ ποΰ ζωντανεύει, 
Γιά μιας φωτιάς τδ ψήλωμα θά βάλω !

Γ
Σιωπή τοΰ Πήλιου, φλογισμένη, Απ’ δλη 
Τοΰ ήλιοΰ ποΰ βασιλεύει τή λαμπρότη ! 
Σέ δειλινό πώς σβύνει περιβόλι 
Τδ βρχδυνδ κελάϊδισμα, σέ σκότη 
’Αβέβαια καί στών θάμνων τή πυκνότη 
Βαραίνει πιδ σγουρό τδ δροσοβόλι 
Κ’ ή γή ή δγρή μυρίζει, καθώς δλη 
Τραβιέται Απ’ τήν Αγκάλη τοΰ Τοξότη· 
Σιωπή τοΰ Πήλιου φλογισμένη Απ’ δλη 
Τοΰ 'Ηλιοΰ, ποΰ πάει νά δύση, τή λαμπρότη !

Σά φύγη ξάφνου Αητός ποΰ τδν τρομάξη, 
”Αν ροβολήση ως τή σπηλιά του βράχος, 
Τδ φτέριασμά του ώς κΰμα σάν Αράξη, 
“Ομια τδ πρώτο τδ άκουσμα, Απ’ τδ τάχος, 
Έβούϊξε, καθώς τοΰ άπλωσα τά χέρια 
Νά τδ δεχτώ στά στήθη μου μονάχος!

Πήλιο, θάρθώ νά πνίξω στά νερά σου, 
Καθ’ άλλη βοή, Απ’ τή βοή δποΰ κάνει 
Στά σπλάγχνα μου, ή χαρούμενη καρδιά μου, 
Γιά τδ άκουσμα τής Νίκης, δποΰ φτάνει 
ΚΓ άχολογά ή φωνή της στά πλευρά σου, 
Θαρτώ νά πιώ τή δρόσο σου τήν αιώνια, 

θά ξεδιψάση ή πίκρα μόυ στ*  άηδόνιά, 
Ποΰ θρέφουν τά λαγκάδια τά ίσκερά σου, 
Μά πρΙν Αναίβω τοΰ Όλυμπου τά χιόνια 
Καί πριν τά Τέμπη σιωπηλός περάσω, 
Τήν ξαφνική ήσυχία θά λογαριάσω, 
Μές στήν καρδιά μου, Απ’ τά στερνά τά χρόνια!

Δ
Σέ λόφους, ποΰ ροδίζει τδ Ασφοδείλι 
Θά νά πλανιέται δ πελαργός ποΰ τά ίδια 
Χέρια τοΰ δχτροΰ, τοΰ άτλώσαν μέ φιλία, 
Τδ ειρηνικό πουλί, ποΰ αύγή καί δείλι 
Άργοπατάει ατούς κάμπου; καί τά φείδια 
Ψάχνει καί στών σπητιών τ’ Αποκαΐδια 
Χτίζει φωλιά, γαλήνια Θεσσαλία!

Τοΰ Αλόγου κι’ ή γενιά θά ξαναπάρη, 
Ποΰ άπδ τά χέρια έβγήκε τοΰ Φειδία 
Σφιχτή κ’ δρμητική, μέ τδ καμάρι 
Τοΰ άπάρθενου, τοΰ έφήβου καβαλλάρη, 
Στους δρόμους τοΰ "Ηλιου, μέ μπροστά τδ στήθος, 
’Αψιά κ’ έναντιωμένη, δπω; δ μύθος 
Καί ή γή σου, τήν έπλάσαν, Θεσσαλία!

Ώ Θεσσαλία, κι’ Ανόργωτη είσ’ Ακόμα! 
Καί τά καματερά σου μουκανιώνται 
’Οργώνοντας αδρά τδ πλούσιο χώμα, 
Ποΰ μέσα του Αθησαύρητα κοιμώνται 
Τά τρίσβαθα αγαθά καί τδ καθένα 
Άποσταμένο ώς καταγίς πλαγιάση, 
Στή δειλινή απλωσιά σου, Αναπαμένα 
Σά θησαυρού εΐνε φύλακες σέ πλάση, 
Ποΰ εϊν’ δλα λιθωμένα, μαγεμένα!

Ώ Θεσσαλία ! 'Η μυστική Αρετή σου, 
’Ακόμα είν’ άγγιχτη Απ’ Ανθρώπου χέρΓ 
Λάμπει στδ νοΰ μου ώς τοΰ βραδυοΰ τδ Αστέρι 
'Η νιότη σου ή αδρή καί ή δύναμή σου- 
'Ως τώρα, δκνοί καί οί άνθρωποι στή γή σου’ 
Πλούσιο, Θεά, τών δούλων σου τδ ασκέρι! 
Μά έγώ, πώχω άνασάνει στήν κορφή σου, 
Τό παντοδύναμό σου καλοκαίρι 
ΚΓ έπια, ώ, πώς έπια, άπδ τήν ήδονή σου, 
Ποΰ δίπλα στούς Όλύμπιους μ’ έχει φέρει, 

Βλέπω γιά σέ, πιδ ταιριαστό τδ ατσάλι, 
Τή μηχανή, ποΰ Αλάθευτη δουλεύει, 
Τδ ρυθμικόν Αχόν, δποΰ θεριεύει 
Τά πλήθη καί τά υψώνει, μέ τήν πάλη, 
Τών νερών σου τή δύναμη ζεμένη 
Στήν Ανάγκη, απ’ τή δίψα πιδ μεγάλη 
Καί βλέπω στ’ ούρανοΰ σου τδ κρουστάλλι 
Οί άνθρωποι νά πετανε οί φτερωμένοι 
’Ελεύθεροι, καί μέσα στήν Αγκάλη 
Τής λευτεριάς σου, πιδ θερμά υψωμένοι’
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Ω Θεσσαλία άνάγκή καί παιγνίδι, 
Των Θεών σου είν’ ή ψυχή - καί βλέπω τώρα. 
Μέ τον άητδ τού Όλύμπου καί τδ φίδι 
Τού κάμπου σου, νά υψώνουνε μια χώρα 
Σαν τά Μετέωρα, δυνατή στή μπόρα 
Καί κρεμαστή στού κίνδυνου τδ φρύδι’

*Q Θεσσαλία, τού Άχιλλέα γεννήτρα, 
Που μέ τδν "Ηλιο μάχεται καί πέρνει 
Τής ό μορφιάς, στή θ-λίψη του, τά λύτρα*  
Γή, πλατύx γή, μέ τή γενναία τή φύτρα, 
Που δθ’* λος λαός σ:ή βασιλεία της γέρ'-ει, 
Στήν απλωσιά σου, ή δ'ιναμη τού τα'»ρου, 
Παρθένα καί γαλήνια καί νικήτρα 
Καί ήρωϊκής σοφίας, λάμπει ξυτνήτρχ 
eH διδαχή τού Χείρωνα Κενταύρου ’

Ε
Καί σείς, ώ Τέμπη, πού στερνός έστάΌ·η 
Γαλήνιος νικητής σας, δ μεγάλος 
Τής Μαντώ; λάτρης καί ώς κανένας άλλος 
Έγνώρισε τά κρύα, τά θείά σας βάθ-η*  
Καί τ' όραμά του, ώσ?ν άητδς έχάΒ-η, 
Φτεροκοπώντας πρές τδ αιώνιο Κάλλος’ 
Ώ Τέμπη, ώ ιερή, βαίίειά κοιλάδα, 
Στδν Ισκιο άπ' τά πλατάνια σας, σχ θαύρω 
Θεού έναν ύπνον κι’ δλη τήν Ελλάδα 
θ’ αγκαλιαστώ μες στ’ όνειρο τδ λαύρο, 

Ώ Τέμπη κρύα, χαρίστε μου τή λή^η 
Καί τού καημού καί τής σκλαβιάς άκέρια, 
Τδ νού μου ξαναλούστε μες στά β >θ·η 
Ιών αιωνίων πηγών κΓ άπδ τά σιήθ-η 
Πάρτε τήν πλάκα μέ Νεοάϊδω> χέρια, 
Δόστε με πάλι, δλάκερο στα μάγια, 
Τού Ορού καί τής σιωπής σας καί κρεμάστε 
Άγριόκλημα, τή σκέψη μου, στά πλάγια 
Τ’ άιίάνατα τών βράχων σας...

Ώ Τέμπη, στήν ψυχή μου φωτοβόλα, 
Σά φεγγαριού μια γέμιση στά χιόνια, 
Στήν πνοή σας. δέν είν’ δλα, δέ/εΐν’ δλα; 
Σαν τδ ζαρκάδι, μού σκιρτάν τά χρόνια 
Τού πόνου, στήν γλυκειά σας τήν κοιλάδα*  
Τδ σήμερα, σάν κύκνος πλέει άπάνω 
Στδ ρέμμα τού Πηνειού. Αιώνια, αιώνια, 
Δέν είναι ή λευτεριά; ’Ω, άς άνασάνω, 
Τδ έλεύτερο τδ χώμα κι’ άπ’ τή Μοίρα 
’Αγνάντια, στήν άθ-άνατή σας θ-ύρα, 
Άς κρούσω, ώσχ νευρή σέ ήμίίΐεων τόξα, 
Τον κεραυνό τού Δία, σ’ ’Ολύμπια Λύρα, 
Κύκνου φωνή πλασμένο άπδ τή Δόξα.
— < Κράτει σφιχτά τδν πόλεμό σου, Ελλάδα ’ »

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΙ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

“Ενας αληθινά φιλότεχνος είνε φαινό
μενο σπάνιο όσο και ένας γνήσιος τεχνίτης.

'II στοργή, τό ενδιαφέρον, ή αγάπη, ό 
ενθουσιασμός που μεταδίδει τον θαυμα
σμό και την άπόλαψη της τέχνης, είνε δυ
στυχίας προνόμια τών ολίγων-

II ανακάλυψη της τέχνης από τους άν- 
θριυπους, η δημιουργία της πνευματικής 
και αισθητικής ζωής, είνε ζήτημα, εσωτε
ρικής βαθύτερης έννοιας τής ουσίας τής 
ανθρώπινης αποστολής μας· Ο αισθανό
μενος, ό δονούμενος από την σκέψη, ό δι
αισθανόμενος τά γύρωθε άνθρωπος, αρχί
ζει ν άτεβαίνη τις βαθμίδες τής σκάλας 
πού όδηγεϊ στήν άπειρο σοφία και έμορ
φιά και πού θά κατακτήση μιά μέρα τήν 
ποθητή μακαριότητα·

Ή τέχνη δέν είνε ένα επιπόλαιο παιχνί
δι, μιά πρόσκαιρη άπόλαφη, ούτε ριζώνει 
σέ κοινωνίες, άνεξέλικτες πνευματικά. 'Όσοι 
στέκονται προσηλωμένοι μπρος στά έργα 
τής τέχνης, όσοι προσπαθούνε νά ένωπ
οθούν τά μυστικά της, όσοι λάμπουν από 
τούς θαυμασμούς της, αυτοί είνε οί φιλό
τεχνοι, οί απόστολοι τής λατρείας τής τέ- 
ν,ηζ·

‘Ένας φιλοτεχνικός σύνδεσμος σέ μιά 
χώρα πολιτισμένη είτε ένας τίτλος τιμής' 
είνε όμως καί μιά βαριά υποχρέωση γιά 
τήν τέχνη, στήν σύγχρονη κοινωνία μας, 
όπου οργιάζει ακόμα ή ψευτιάς όπου ή 
επίδειξη·) ή ματαιότητα καί ή ψευδαίσθηση 
μάς παρασύρουν σέ φιλοδοξίες ανώτερες τών 
προθέσεών μας. ΟΙ συλλογείς έργων τέ
χνης, τούς οποίους δέν μπορούμε νά δνο- 
μάσωμε ακόμη εραστές τού ωραίου μά πού 
είνε όμως σάν πρόδρομοί τους κι αυτοί, 
ακόμα, έστω κι άν τούς όδηγεϊ ή μόδα, 
συντελούν στο έργο τής καλλιτεχνικής δια
παιδαγώγησης, καί άν πολλές φορές τά έρ
γα πού διαλέγουν δέν αντιπροσωπεύουν 
τήν καθαυτό τέχνην, εν τούτοις άφίνουν 
στά παιδιά τους, στούς απογόνους τους, τά 
σπέρματα, τά θεμέλια τής καλλιέργειας 
τής αγάπης τής τέχνης. Μία εικόνα κρε
μασμένη στόν τοίχο τού σπιτιού γιά χρό

νια, άφ ότου το παιδί άρχίση νά την προ
σεχή είνε ό καλλίτερος δάσκαλος γιά την 
κατάκτηση καί τήν διείσδυση τής τέχνης-

’Αν οί νεοέλληνες γιά μόνη τήν αγάπη 
τής προόδου τών παιδιών τους προμη
θεύονταν έστω καί μόνο ένα πίνακα, πού 
θά κρεμούσαν στή καλή τους κάμαρη, 
άν κληροδοτούσαν στά παιδιά τους μιά 
μικρούλα βιβλιοθήκη μέ καλά βιβλία, τό 
ρωμαίϊκο θάρχιζε τήν πνευματική του 
αναγέννηση.

Πολλοί λέγουν καί τό βρίσκουμε ορθό 
πώς δέν εννοούν τήν Τέχνη, πώς δέν κα
ταλαβαίνουν. Αλλά πότε θ αρχίσουν επί 
τέλους, αυτό μάς ενδιαφέρει- 'Όταν ένας 
δέν διαβάζει ένα βιβλίο διατρέχει τον κίν
δυνον νά τό άγνοή αιώνια, έπίσης όταν δέν 
ακούει μουσική καί δέν βλέπει έργα τέχνης, 
πώς είνε δυνατόν νά τά έμβαθύνη, νά τά 
έννοήση’,

Γι αυτό οί εκθέσεις, οί συναυλίες, τό 
βιβλίο, τά πνευματικά αυτά ευεργετήματα 
πού προσφέρουν οί τεχνίτες στούς άνθρώ 
πους, είνε άναιφέλευτα όταν δέν τούς προ
σελκύουν·

CO Τύπος, οί ανώτερα εξελιγμένοι άν
θρωποι, σώζουν μόλις τήν κατάσταση, αλλά 
άν δέν πεθαίνουν από πείνα οί Ελληνες 
Καλλιτέχνες, άν φαίνωνται πώς κινούνται, 
άν έργάζωνται ολίγοι, γιατί έχουν μέσα τους 
τήν φωτιά τής τέχνης, έν τούτοις ό Τεχνί
της δέν ηύρε ακόμα στόν τόπο μας, την 
συμπάθεια καί τή στοργή, τό περιβάλλον 
καί τήν ενίσχυση, τήν ηθική καί υλική, πού 
θά τού έδινε τά φτερά γιά νά δημιουργή- 
ση θερμότερα καί περισσότερο πλέρια τό 
έργο τής τέχνης.

e Ο Βόλος έχει τό ευτύχημα πρώτος νά 
στεγάζη ένα Φιλοτεχνικό Σύλλογο. 'Ο προ
ορισμός του είνε μεγάλος. — "Ενας δυό άν
θρωποι πού θά μπορούσαν νά έμπνεύσουν 
τούς πολλούς γιά τό καλό τής Τέχνης, θά 
ήσαν υπέροχοι εθνικοί ευεργέτες μιας :ινευ- 
ματικής κίνησης πού έπρεπε νά έχη κάθε 
επαρχία τής Ελλάδος.

Ευχόμαστε τό περιοδικό ‘‘ Φιλότεχνος,, πού
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βγαίνει με τον ενθουσιασμό τον Καλόν, νά 
ένθουσιάστμ να προσηλυτήση και νά προσ
φέρω την άπόλαψη τής τέχνης στους αν
θρώπους Νά τους όδηγήση στην εκτίμηση 
και στην μελέτη της, νά τους άνοιξη και
νούργιους ορίζοντες. Ενα περιοδικό εΐνε 
ένα ευεργέτημα για ένα τόπο Κλεϊ μέσα 
του όλα-Εϊνε ή ελπίδα για καλλίτερα μέλ
λον. Ευχόμαστε τό βήμα αυτό τού Φι- 
λοτεχνικού Συλλόγου τού Βόλου νά γίνη 
αληθινό βήμα πρός τά εμπρός και ν άπο- 
κατασταθή τό Βήμα από τό όποιον θ ακού
εται ό ενθουσιασμός και ή λατρεία τής 
Τέχνης.

Την στιγμή αυτήν, δεν υπάρχει ενα πε
ριοδικόν, πού νά στεγάζη την καλλιτεχνική 
παραγανγή τού τόπου μας, πού νά όδηγή

ΟΙ ΖΩΪΛΟΙ

(Άπίκριση σ’ ένα γράμμα καί σ’ ένα ποίημά 
τού κυρίου Κ. *Αθ.  Κωνσταντινίδη).

Φί?νε. μάς καρτερούν παντού οί Ζωΐλοι 
μέ τό πικρό ή τ’ ανούσιο τό κοντύλι 

γιά νά μάς χτυπήσουν.
Τή λύρα, τήν καρδιά, τό φως, τή σμίλη, 
σάν τούς διαβάτες αγριεμένοι σκύλοι, 

θά τά γαυγίσουν.

Μά ό σκύλος ό φτωχός τό χρέος του κάνει 
φύλακας γιά τό σπίτι ή γιά τή στάνη, 

νά ξεχωρήση
δύσκολα ποιοι είν αφέντες, ποιοι ζητιάνοι 
μπορεί. Οί Ζωΐλοι δεν είν’ από πλάνη, 

είναι από μίση.

’Άς είναι. Τής αγάπης και μιά ιδέα, 
δροσιά στοϋ κόσμου τά τρανά, τά ώραΐα, 

φτάνει. 'Ένα δάκρυ, 
μιά ματιά φτάνει από τ’ αγνά, τά νέα, 
τον Όμηρο νά ζοΰν και τον Όρφέα 

στών καιρών τά μάκρη.

25,5-1926 

την αισθητική μας διαπαιδαγώγηση. *Ιΐτι 
μή θά είναι μεγάλη καί γιά τήν πόλη τού 
Βόλου, εάν συντηρήση ενα παρόμοιο πνευ
ματικόν εργον και γιά κείνους πού κατα
πιάστηκαν μέ τήν επίγνωση τής κάθε δυ
σκολίας πού ακολουθεί παρόμοια τολμή
ματα. Εινε όμως καιρός οι πολλοί 'Ελλη
νες ν αρχίσουν νά συντελούν, έστω και μή 
έννοοϋντες τήν Τέχνην, όπως έκαμε κάπο
τε; ενα: άρχιιιάγειρος σέ μιά έκθεση, πού 
παρεκάλτσε τον καλλιτέχνη νά τού διαλέξη 
ένα έργο του, λέγοντας πώς αυτός δεν ξέ
ρει από Τέχνη μά πώς ή Τέχνη πρέπει νά 
υποστηρίζεται γιατί εϊνε ό πολιτισμός μιας 
χώρας.

Κ. ΜΑΛΕΑΣ

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

ΕΛΕΝΗΣ ΘΕΟΤΟΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΤΑ -

Κάθε χρόνο, σιήν Άλωνίσταινα, σιο 
ξακουστό πανηγύρι τής 'Αγίας Παρασκευ
ής, κόσμος αμέτρητος ερχόντανε άπ’όλους 
κύς τόπους τού Μωρηά νά προσκυνήσει 
καί νά ξεφαντώσει.

Ραγιάδες, άρματωλοί, γυναίκες, παι 
δάκια, μπαινόβγαιναν άπ’ τήν εκκλησία, 
ή σεργιάνιζαν κάτω άπ’ τά τρανά πλατά
νια καί τά έλατα, στο χωριό γύρου, κι’ ως 
τή ρεματιά, καί κοιτούσανε απέναντι, τού 
βουνού τό άλλο πλάϊ, εκεί πού κρυβόντα
νε τά λημέρια τά κλέφτικα καί αντηχού
σανε πολεμικά τραγούδια καί ντουφεκιές.

Στο πανηγύρι τής Άλωνίσταινας ά- 
γροικιόντανε μονάχα ειρηνικά τραγούδια, 
καί οί ντουφεκιές αντηχούσανε σάν σημά
δι γιορτής.

’Έδειχνε ό κόσμος χαρά πασκίζοντας 
νά διώξει κείνο τό πλάκωμα πού τούσφιγ- 
γε τήν καρδιά, σάν έβλεπε κείνους πού μι- 
σούι ε, τούς τούρκους, νά παραστέκονιαι 
έξουσιαστές στή γιορτή τους.

Τή χρονιά εκείνη είχαν έρθη πολλοί 
τούρκοι στο πανηγύρι, καί πάνω στ’ άτια 
μέ τά χρυσωμένα σαγίσματα, τρογυρισμέ 
νοι απ' τήν αρματωμένη ακολουθία τους, 
δυο Μπέηδες φτάσανε άπ’ τήν Τριπολι- 
τσά, πού τούς δέχτηκε μέ τιμές δ αγάς τής 
Άλωνίσταινας καί τούς έφίλεψε μέ πλού
σιο τραπέζι.

Τώρα, στήν καλοκαιρινή, λαμπερήν 
αυγή, μαζί μέ ταϊς συνοδίες, πού ήστχα ά 
νεβαίνουνε, άπ’ τό μονοπάτι πού φειδωτό 
άσπρίζει άνάμεσα στή βουνήσια τή χλόη, 
ζυγώνουνε γοργοί οχτώ λεβέντες.

Ό πρώτος άστράφτει στήν κατάλευκη 
καί χρυσαψένη του νιυμασιά, δ δεύτερος, 
μέ τό κορμί τό λεβέντικο στο πέρασμά του 
πετάει, δ τρίτος, δ μελαψός, πού φαίνεται 
άπ’όλους δ νεώιερος ξεπερνάει τούς άλ
λους στο μπόϊ. Όλοι προχωρούνε περήφα
να. Τούς έγνώρισε δ κόσμος ’.

Είναι δ Καπετάνιος δ Δημητράκης, δ 
γιος τού Κόλια Πλαπούτα, τού γέρου, τώ
ρα, θεριού, πού στά νιάτα του είχε κάμη 

χαλάστρα στούς τούρκους, και είναι μαζί 
του δ ξακουστός δ Νικηταρά:, δ νεώτερος 
γιος τού Κόλια, δ Παρασκευάς, δ ’Ανα
γνώστης δ Δάρας, δ Πεσιμήσης, δ Μπερο- 
γιώργης... κλέφτες καί άρματωλοί, φίλοι 
μπιστικοί τού Κολοκοτρώνη, πού άγωνί- 
ζονται τόσα χρόνια γιά νά χαλάσουνε τήν 
τευρκική δύναμη.

Όλοι τούς δέχονται μέ καμάρι καί μέ 
χαρά· Τά μάτια δλονών είναι καταπάνω 
τους, ως καί των τούρκων, πού κρύβοντας 
τήν έχτρα, τούς χαιρετάνε·

Τά παλληκάρια μπήκαν στήν έκκλησιά 
κ’ έπροσκύνησαν. Σμίξανε κ εκουβέντια- 
σαν μέ τον κόσμο. Ρίξανε τό λιθάρι καί 
στο σημάδι, σούβλισαν τ’ αρνιά τους, τά 
ψήσανε καί κάτω, άπ’ τά τρανά τά έλατα 
γευτήκανε, μέ καλό κρασί καί μέ πολύ 
κέφι...

Ό ’Αγάς καί οί μπέηδες είχανε στήση 
χορό στο σιάδι καί προσκαλέσανε τούς άρ- 
ματωλούς τ ά χορέψουν.

Ό Καπετάνιος δ Δημητρα'κης χορεύει 
μπροστά, μέ τή χιονάτη του φουστανέλλα 
καί τή χρυσωμένη τή φέρμελη, μέ τ’ άση 
μένια τσαπράζια καί ταϊς άσημένιες πι
στόλες στο σελάχι, ψηλός, λυγερός, μέ μα 
τιά περήφανη, μέ κατάμαυρα πυκνά μαλ
λιά, πού τού πέφτουνε ϊσιαμε τή μέση. 
'Όλοι καμαρώνουν τή λεβεντιά του καί 
τού χορού του τήν τέχνη.... Οί τούρκοι γιά 
τά τον τιμήσουνε ρίχνουν στ’ άψηλά πι- 
οτολιές... Μά είχαν ξαλ?άξη ματιές καί 
κρυφομιλήματα μιά στιγμή πρώτο, οί χρυ
σωμένες πιστόλες τών μπέηδων χαμηλώ
σανε, καί μέ; στο πήδημα τού χορού τό 
παλληκάρι λαβώνεται στά δυο ποδάρια. 
Σωριάζεται δ Καπετάνιος.

Οί άρματωλοί ξεφωνίζουν μέ οργή κ<Λ 
τραβάνε τ’ άρματα. Κυκλώνοντας καί δια 
φεντεύοντσς τον Καπετάνιο χτυπάνε τούς 
τούρκους. Κεϊ πού άχολογούσατε τά τρα
γούδια καί τά λαγούτα τώρα άντηχάει τ<·ύ 
πολέμου ή βουή.·. Οίδυό μπέηδες πέφτου
νε σκοτωμένοι- Ό ’Αγάς κρύβεται σ’ έ'α 
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κατώγι για νά ξςφύγει τό σπαθί τ’ οδον
τωτό του Νικηταρά... Ό Παρασκευάς δ 
Πλαπούτας σρν άδειασε ιό καρυοφύλλι 
του και ταΐς πιστόλες πάνω στους τούρ- 
κους, δρμάει προς τον πληγώ μένον αδερ
φό, τον σηκώνει στους φαρδυούς ώμους 
του και βγαίνει από τό χωριό. Τον άκολον 
θάνε οί σύντροφοι του, και μέ τ’ άρματά 
τους, βαστάνε τούς τούρκους δσο μπορού
νε μακρύ ιερά. Τώρα κείνοι ενωθήκανε, 
καί πασκίζουνε νά πιάσουνε ζωντανό τον 
Καπετάνιο. Ξαναγκάζουτε, μέ τή φοβέρα 
πού θά κάψουνε τό χωριό, πολλούς ραγιά
δες νά τούς ακολουθήσουν καί ρίχτονται 
καταπάνω στούς οχτώ, Μά κείνοι ξε- 
φεύγουνε. Ό Παρασκευάς, μέ τον άδερ 
φό του στον ώμο, γοργός, πηγαίνει μπρο
στά, καί κάθε λίγο παραιτώντας τό μονο
πάτι ανεβαίνει δλόϊσα ή χώνεται στή ρε
ματιά μέσα. Ξέρει πώς πρέπει νά προχω
ρήσει γιά νά ξεφύγει των τονρκών τά βό
λια. ’Ανεβαίνει τ’ ανηφόρι πού όδηγάει 
στην κορφή άπ’ δπου θά κατηφορήσει γιά 
νά προχωρήσει προς τά δικά τους λημέρια.

Σέ κάθε βόλι πού σφυρίζει τρογύρου 
του, μέ κακοφανισμό στοχάζεται πού δέ 
μπορεί νά χτυπήσει καί αυτός γιατί έχει 
νά γλυτρώσει τον αδερφό, πού άκο^μπά- 
ει σαν πονεμένο παιδί, στην αγκαλιά του.

’Ανεβαίνει.
Μέ τήν απίστευτη δύναμή του, πού 

μόνο μπορεί νά μετρηθεί μέ τή δύναμη 
τού πατέρα του, τού Κόλια, καί μέ 
τή θαυμαστή γληγοράδα του, άφίνει πί
σω τούς συντρόφους καί προχωράει ανά
μεσα στά ψηλά τά έλατα· Τά κελαϊδίσ μα
τ α των πουλιών πού άπ’ ταϊς κορφές των 
κλαριώνε πετάνε χαιραμένα σταϊς μυρτιές 
ταΐς δγρές απ’ τά νερά τά τρεχούμενα, 
δτι τ’ άγροικήσει καί σβύνουνε....  Τή
βρυσούλα, πού χύνει τό κρύο της νερό, α
νάμεσα στο πολυτρίχι, δτι τήν άντικρύσει 
καί χάνεται.... Μόνο τό μουρμουρηιό τής 
φυλλωσιάς, στή λογγιά, τον συντροφεύει 
περσότερο.... παγαίνει....

Τώρα ανέβηκε στο Διάσελο, καί ανά
μεσα άπ’τά έλατα κοιτάει πιο κάτω κεί
νους πού μάχονται-

Τ’ αδέρφια, καί μαζί τους κι’ άλλα 
παλληκάρια, πού είχαν βρεθή στο χωριό, 
προχωρούνε, ή στέκονται γιά νά χτυπή
σουν τούς τούρκους, πού πεισματωμένοι 
ξατρέχουν. Ό Νικηταράς δλος καρδιά, 

φτερωτός, κανένα δέν άφίνει νά προσπε- 
ράσει τό ξακουστό σπαθί του.

'Ο Παρασκευάς κατεβαίνει τό βουνό. 
Τά έλατα εδώ είνε πυκνότερα, καί τά φυλ
λώματα δροσερά, σά νά στάλαζε δροσιά 
κείνη τήν ώρα.

’Εδώ κρύβεται πιο εύκολα. Γλυστράει 
καί πηγαίνει πάντα μπροστά. Περνάει τό 
καιηφόρι, τό σιάδ·, ανεβαίνει τή ράχη, 
γιά νά καταιβεΐ τήν πλαγιά....

Μά τό τρέξιμό του δέν είνε πιά γορ
γό σάν πρώτα. Τό πάτημά του γένεται 
βαρύτερο. Ή καρδιά του χτυπάει δυνατά, 
ό ιδρώτας τού στάζει σάν τό νερό, δ ακού
ραστος έχει άποστάση. Πρέπει γιά μιά 
στιγμή νά σταθή. Πίσω άπό ένα μεγάλο 
κορμό άκουμπάει καταγής τον άδερφό, 
καί ορθός άνασαίτει έλίύτερα, κοιτάζον
τας τά δυο λαβωμένα ποδάρια.

Τό κεφάλι μέ τά μακρυά μαλλιά έγειρε 
κατάχαμα, μ’ άνασηκώθηκε γρήγωρα, ’Α
νήσυχος δ Δημητράκης ςωτάει: Είσαι ά- 
ποστα μένος ;

— Ναί, άποκρένεται δ Παρασκευάς, 
μά θά βαστάξω άκόμα.... ’Ακροάζεται, ά- 
νασαίνει πάλι βαθειά, σκύβει, ξαναπαίρνει 
τον πληγωμένο στον ώμο καί φεύγει.

Τό φύγι του δέν είνε σάν πρώτα γορ
γό, μά μέ άπόφαση προχωράει. Παγαί- 
νοντας μιάν έγνοια τόνε κυριεύει. ’Άν ά- 
ποστάσει ; ’Άν δέν θά μπορέσει πιά νά 
βαστάξει τον άδερφό; θά μείνει εκεί δ 
λαβωμένος ; Οι τούρκοι πάντα τούς ξα- 
τρέχουνε. Αυτός θ’ άντισταθιΐ δσο μπο
ρεί, μ’ ά'ν τον κυκλώσουνε, άν τον σκοτώ
σουν; θά πιάσουνε τον Καπετάνιο ζωντα
νό, θά τον παιδέψουν καί θά τού πάρουνε 
στήν Τριπολιτσά τό κεφάλι.... Κι’ αν τούς 
πιάσουνε λαβωμένους καί τούς δυό; Θά 
πέσουνε πάνω στά δυό Κολιύπουλα νά 
ξεθυμώνουν τόσων χρυνών άχτι....

Τώρα τελειώνει τό δάσος τό πυκνό κι’ 
αρχίζει ένα καιηφόρι μέ άραιώτερα φυλ
λώματα... *Επειτα  δ τόπος είναι γυμνός, 
βραχωμένος...

Μά δώ ξαπλώνεται ανεμπόδιστα ή 
πύρινη ή πνοή, πού ξεπετιέται άπ’ τά ου
ράνια, και χύνεται ως πέρα στούς κάμπους 
πού ψαίνονται τώρα στή λαύρα.

Τ’ άναμμα αυτό σά νά περιζώνει τό 
παραδαρμένο κορμί πού ξαναγκάζεται μές 
οτό λιοβόρι νά φεύγει.

Τά μπράτσα του μουδιάσανε, έτσι στά 

ψηλά, σάν καρφωμένα πού στέκουν. Τά 
φρυμμένα τά χείληα του άποζητάνε νερό. 
Ό Παρασκευάς θυμάται τή βρυσούλα κεϊ 
ψηλότερα, πού τήν προσπέρασε χωρίς νά 
πιή...

Κι’ ώς τόσο βρίσκεται τώρα ξέσκεπος 
μπρος στά τούρκικα βόλια... Ό άρματω- 
λός γυρίζει κατά τον εχτρό. ΤΙ όψη του 
άναψε. Τά μαύρα τά μάτια του ξεχύνουνε 
σπίθες όργήσ. Φεύγει καί δέ μπορεί νά χυ
θεί καταπάνου τους, νά τούς χτυπήσει’.

... Δέν θά παραιτήσει τον άδερφό... Μά 
άν άποστάσει, θά γένει αυτό’· Θά τού πά
ρει μέ μιά σπαθιά τό κεφάλι του... κ’ έ
πειτα, γυρίζοντας κατά τον εχτρό, θά τον 
κάμει αυτό άκριβά νά τού τό πλερώσει! 
Τό κεφάλι τού Καπετάνιου δέ θά τό πά
ρουνε Θά τό φέρει στο χωριό νά τό θά
ψει.

Στοχάστηκε πού τό χέρι του κρατούσε 
άπ’ τά μακρυά μαλλιά τό κομμένο κεφά
λι, δταν θάφτανε σιό Παλούμπα, εκεί πού 
πρόσμενε δ γέρω Κόλιας τά δυό του παι
διά.

’Ανταριασμένος πάσκισε νά ξεφύγει 
αυτή τήν εικόνα ’. Όχι, δέ θά τούς ζυγώ
σουν οί τούρκοι! Δέν έχει άποστάση. Θά 
τρέξει! Ή ζωή τού άδερφού του κρέμεται 
άπό κείνο τό τρέξιμο., καί ή ησυχία του, 
κεινού, άργότερα... πώς θά ζούσε μέ κείνη 
τή θύμηση; Μά δέν άποσταίνει αυτός! 
Πότε έχει άποστάση μές στά βουνά, μές 
τούς λόγγους; Τόνε θεριεύει ή όψη τού 
γκρεμού, τόνε ζωντανεύει ή μυρουδιά πού 
άποπνέει ή βουνήσια ή φυλλωσιά, σάν 
άργοσαλεύει στο θερμό καλοκαιριάτικο 
φύσημα....

Θά θαμπώσουν σ’ ολίγο οι λαμπερές 
φυλλωσιές. Θά φύγει ή άπογιωματινή κα
ΐλα. Θά βραδυάσει.... τι άργά, τώρα τό κα
λοκαίρι βραδυάζει.... Θ’ άρχίσει τ’ άγέρι 
τό βραδυνό, πού έρχεται άπ’ τήν κορφή 
τού βουνού κάπου κάπου, σιγανό άκόμα 
καί μετρημένο. Δέν τού φτάνει δ άγέρας 
αυτός, θέλει άγέρα γιά νά παίρνει βαθειάν 
άνάσα ! Μά κοντεύει νά τό περάσει τό 
πετρωμένο αυτό μέρος. Αρχίζει ξανά τό 
χορτάρι, τό φύλλωμα. ’Εδώ άνασαίνει 
πιο έλεύτερα. Νά μπορούσε νά ξεκουρα
στεί μιά στιγμή... Κοντοστέκεται, κοιτάζει 
τρογύρου...

Ο άδερφός του στήν άγκαλιά του α
ναταράζεται καί άνασηκώνει τό κεφάλι.

— «Βάστα, Παρασκευά!» τού λέει σιγαλά.
Βάστα! δ Δημήτρης θαρρούσε πώς 

ήταν στο χέρι του νά βαστάξει! Αυτός τό 
ποθούσε περσότερο ’Άν τού μελλόντανε 
κεινού νά πεθάνει έκεΐ, μελλόντανε τού 
Παρασκευά κάτι χειρότερο. "Ενα όραμα 
αιματηρό τον ξατρέχει καί τον κάνει νά 
φεύγει...

Έπήρε δρόμο, λίγο άκόμα ά'ν βαστά
ξει, θά φτάσουνε σιμά στά λημέρια τους 
καί θάρθουνε κι’ άλλα παλληκάρια νά 
τούς βοηθήσουν. Τότες θά έχει περάση 
τούτη ή άνυπόφερτη κάψα..·

"Οταν θ’ άναιβεΐ στήν κορφή κείνης 
τής οάχης, δ ήλιος θά έχει βασιλέψη. Οι 
τούρκοι δέ θά τούς άκολουθήσουνε πιά. 
Μά τώρα βρίσκονται όλο καί σιμώτερα. 
Οί σύντροφοί του πάντα χτυπιούνται. Δέν 
ξέρει άν κανένας τους χάθηκε. Δέν ξέρει 
τι γένεται πίσω του. Είνε υποχρεωμένος 
νά προχωράει.

Ό ήλιος χαμήλωσε. Οί στερνές άχτίδες 
του χρυσίζουνε τό χορτάρι. Οί σκιές μα
κραίνουνε... Μ’ άκόμα ή τελειωτική σκιά 
δέν απλώνεται... Άκόμα ή ζέστα είνε 
πνιγερή- Παγαίνει...

...Οί τούρκοι προσπέρασαν τούς άρμα- 
τωλούς. Άκολουθάνε τ’ άδέρφια χωρίς νά 
τραβάν καταπάνου τους.

Σιμώνει τό ποδοβολητό..
— «Βάστα, Παρασκευά!» τού ξαναλέει 

δ άδερφός.. Τρέχει οσο μπορεί εκείνος’ 
Ανεβαίνει τή ράχη...

.... Οί άχτίδες τού ήλιού χαθήκανε, μά 
στά ψηλά, πέρα, ένας ώκεανός κυματίζει 
άπό λυωμένο χρυσάφι, δπου πλένε λαμπε
ρά δι ό τρία ρόδινα γνέφισ.

j Κινάει τ’ άθάνατο φώς γιά νά φέξει 
άλλους τόπους. Κάτω, μόνο τά έλατα καί 
οί λεύκες φεγγοβολούν σταΐς κορφές τους, 
καθώς υψώνονται πάνω άπ τό σκοτείνια
σμα πού απλώνεται ολοένα. ’Ανάμεσα στά 
κλαριά, πάνω σέ ρόδινες γραμμές πού άχ- 
νίζουνε, κάποια άσιέρια προβάλλουν. Κά
τω τά χαμόδεντρα γέρνουν στήν παντοχή 
τής νυχτός... Γρήγωρα τώρα, σέ λιγάκι, θά 
νι χτιώσει, καί δ Παρασκευάς θά μπορέσει 
νά ξεκουραστεί... Τώρα θέλει νά διώξει 
τήν ιδέα πού τού καρφώθηκε νά ξεκου
ραστεί. Ό εχτρός είναι άπό κεΐ.. Μιά στι
γμή ; Στέκεται λίγο... νά μπορούσε νά στα
θεί περσότερο, ν’ άνασάνει τ’ άγέρι τό
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δροσερό, πού άρχίνησε νά πνέει μοσκόβ >- 
λο. Μά πρέπει νά τρέξει...

Ό άρματωλός αγωνίζεται. Τα ποδά
ρια τ ιυ φεύγουν σ’ ένα στανικό και πει
σματάρικο τρέξιμο...

Μά σ’ολίγο δεν προχωρούνε πιά τά 
ποδάρια. Σάν πεδουκλωμένα σκοντάβ,ιυ- 
νε. Ό Παρασκευάς βαραίνει, λαχανιάζει, 
κι’ αγάλι, γάλι, μέ σαστισμάρα, νοιώθει 
μέσα στά σιήθηα του κάτι σάν άδειο.. βλέ
πει θολά, σκοτεινά.

Τό λαρύγγι του σφίγγεται, ή θαμ.τοϋ- 
ρα τοΰ πληθαίνει στά μάτια, τού φαίνεται 
πού αυτή τη στιγμή θά μείνει!

...Τό κεφάλι τού πληγωμένου πού ά- 
κουμπούσε στού αδερφού του ιόν ώμο ά 
νασηκώθηκε σάν τό φύγι σταμάτησε. "Ενα 
σύγκρυο διάβηκε πέρα πέρα τό κορμί τού 
Δημήτρη. Τά μάτια τών αδερφών αντα
μωθήκανε. Τού Δημήτρη ξετάζαν, τού 
Παρασκευά δεϊχναν τον άνίκητον άποκα- 
μό. Στά βαθουλωμένα αυτά σκοτεινά μά
τια, πού άλλες φορές φανερώνανε δλη τήν 
ξαστεριά τής ψυχής, άντικουζόνταν μιαν 
άβυσσο. Τό στόμα του ήταν ανοιχτό, καί 
λέχονταν σάν σκυλί ό άρματωλός. Έπλά- 
γιασε τον αδερφό του καταγή-, κ’ έιω- 
ριάστηκε στο πλάγι του κ’ εκείνος. Σίμω
νε ή χλαλοή, οί εχτροί ξεφωνίζανε, τά 
ντουφέκια βροντούσανε. ’Άς ήταν νά βρί- 
σκαν τά βόλια εδώ, τά δυο αδέρφια. Μά 
τά βόλια ξεφεύγουνε τά Κολιόπουλα... Ό 
Παρασκευάς χλωμός, μέ χαμηλωμένο τό 
βλέφαρο, άντικρύζει τον αδερφό.

«Δέ βάσταξα περσότερ-», οί τούρκοι 
μάς πλάκωσαν. Μά δέ θά σοΰ πάρουνε 
ιό κεφάλι...» 'Ο Δημήτρης έννόησε. Εΐχεν 
άποκάμη ό αδερφός, είχε νικηθή, καί σάν 
πληγωμένος καί αυτός πονούσε εκεί γιά 
τό πάθημα. Καί τώρα τί άλλο μπορούσε 
νά κάμει παρά νά τού πάρει μέ ιό σιιβα- 
ρό χέρι του τό κεφάλι; Πώς θά τον γλύ- 
τρωνε άλλοιώς άπ’ τά βασανιστήρια τών 
Τούρκων ;

Ό Παρασκευάς άνασηκώθηκε.
—Κάμε τό σταυρό σου, αδερφέ!
’Αγκαλιαστήκανε. Στ’ αχνισμένο χορ

τάρι έσταζε αργά, αργά, καί τ’ άλίκωνε, 
τό αίμα άπ’ την πληγή τού ποδαριού. Τά 
κλαριά γέρναν αργά, πάνωθέ τους. ’Ανά
μεσα στούς σκοτειδιασμένους τούς βάτους 
καί στά πουρνάρια, φωτεινό, ξέβγαινε τό 
μονοπάτι πού οδηγούσε προς τό χωριό...

Ο Παρασκευάς στεκόντανε άκίνηιος. 
Ετιασε, καί σά νά τά χάϊδευε, τά μακρυά 

μαλλιά τού αδερφού, τράβηξε ιό σπαθί...
"Εχει ακόμα λίγο καιρό, δέν φτάσανε 

ακόμα... 'Ως τόσο θά μπορούσε νά μετρή
σει τή δύναμή του πάνω σ’αυτόν τον κορ
μό. Μά θά χαλάση τήν κόψη τού σπαθιού. 
Δέν πρέπει νά δοκιμάσει... έχει δύναμη '. 
Τόν κοιτάζει τώρα ύ Δημήτρης. Δέν τού 
μιλεΐ. Δέν ταΰ λέει «βάστα!» πιά. Εινε 
ανήσυχος ό Καπετάνιος. Γιατί τόνε βασα
νίζει; Τί ωφελεί αυτό τό άργοπόρημα;

Κοιτάζει δ Δημήτρης. "Ετσι κοιτάζουν 
δσοι τούς μέλλεται νά πεθάνουνε;

...θυμάται τούς σκοτοτμένους Τούρκους 
στές στερνές σιιγμές τους, τό βόγγο τους 
καί τ’ άγρια τά μουγγρητά. Τού ήταν 
γραφτό νά κάμει ένα τέτοιο φονικό.

Τέτοιο κρίμα, τέτοια κατάρα, παρά
στεκε τά παιδιά τού Κόλια ;....

Ή βουή τού νερού πού κρημνίζεται 
μέ δύναμη, ανάμεσα στά βράχια, δλο ά- 
φρός, μές στή μεγάλη χαράδρα, άποκάτω- 
θε, συνοδεύει τήν αντάρα κείνων πού χτυ- 
πιώνται καί πού ανεβαίνουνε.

Έδώ, σ’ αυτούς τούς βραχωμένους 
τούς τόπους, νάχε μπαρούτι καί βόλια θά- 
πιανε μετερίζι, θά τόν σμίγανε τά παλλη- 
κάρια, κ’ ή νύχτα πού σιμώνει θά τούς εί
χε φυλάξη.

Όλα ξέχρωμα τώρα, δλα ισκιωμένα, 
θαμπά. Τώρα στά σπίτια τού χωριού θ’ 
άνάβουνε τά λυχνάρια· Τά σκυλιά θ’ άρ- 
χινάν νά βαβίζουνε σέ κάθε πάτημα πού 
σιμώνει.

Μά δέ θά πάρει έκεΐ δπως τόρπιζε τόν 
αδερφό ζωντανό.

Αυτή ήταν ή δύναμη τού γιού τού 
Πλαπούτα;

Χάθηκε τώρα αυτή ή δύναμη γιά τόν 
αδερφό;... Δειλιάζει;... Δέ δειλιάζει, μά ά- 
πόστασε! Σάν κάποια κατάρα τόν έχει δώ 
πέρα καρφώση. Δέ βάσταξε, δέ μπόρεσε 
νά βαστάξει !

Οί τούρκοι δλο καί περσόιερο σιμό- 
νουνε. Δέ ρίχνουνε ούτε ένα βόλι. Θέλουνε 
τούς εχτρούς τους ζωντανούς, καί τούς έ
χουνε τώρα στο χέρι.

Ή ματιά τού Δημήτρη ξατρέχει τόν α
δερφό. Σά νά τοΰ λέει:

—’Ακόμα;
'Ως πότε; 'Ως πού νά πλακώσει δ εχ

τρός;

Ό Παρασκευάς σηκώνει τό χέρι πού 
κρατάει τό γυμνωμένο σπαθί... Μά τρέμει 
τό χέρι του! Τώρα τά κατάφερε καλά, τό 
χέρι του τρέμει, κ’ έτσι, μ’ αυτόν τόν τρό
πο, θά ξεγλυτρώσει τόν αδερφό άπ’ τό 
βασάνισμα ;

Τοΰ χύνονται κρύες σταλαγματιές απ' 
τό μέτωπο. Τού πληθαίνει ή λιγούρα στά 
στήθηα.

Τώρα θά τόνε πιάσει λιγοψυχιά;
Δέν γνωρίζεται άτός του. Τό χέρι του, 

τό τρεμουλιαστό, δέν εΐνε, δχι, τό δικό του 
τό χέρι. Τό καρδιοχτύπι του αυτό καί ή 
ματιά του ή θολή δέν είναι τοΰ Παρα
σκευά !

Τό σπλάχνος αυτό δέν τό γνώρισε στή 
ζωή του..

Μά καί ποιόνε έχει μπροστά του, πού 
πρέπει ιά κάμει τό φονικό ;...

.. . Δέν εΐχεν άκούση πατήματα, δέν 
ήξερε τί γενόντανε γύρου. ’Αναταράχτηκε 
σύγκορμος σάν έννοιωσε πού κάποιος βρί
σκονταν άνάμεσό τους.

Πίσο) από ένα λιθάρι φανήκανε δυό 
κεφάλια.

Δυό τούρκοι χουμήσανε καταπάνου 
στον Καπετάνιο...

"Ελαμψε, γοργό, το γυμνωμένο σπαθί 
στο σύσκοτο. Είχε ματωθή ξαφνικά από 
τό έχτρικό αίμα. "Ενα ούρλιασμα ακού
στηκε, πού γίνηκε τρομερότερο άπ τή 
βουνήσιαν άντιλαλιά, κι’ ένα κορμί νεκρό, 
κ’ ένα άλλο λοβωμένο, κυλίσανε κατά 
τούς τούρκους, πού κατόπι άνεβαίνανε. 
Καί πίσω άπ’ τά δυό >ορμιά κυλίσανε 
δυό βαρειές πέτρες. Κι’ άλλες κατόπι με- 
γαλείτερες, μικρότερες, άτόφιες, κομματια
σμένες, σκορπίσανε τρογύρω καταστροφή. 
Οί τούρκοι στ’ άναίβασμά τους, σταμά
τησαν. Ό Νικηταράς καί οί σύντροφοι 
του—δσοι άπομείνανε—χωρίς βόλια κι 
άποκαμωμένοι, δέ μπόρεσαν νά συγκρα
τήσουν περσότερο τόν εχτρό. ’Ακολουθού
σανε, καί τόν βλέπανε νά σιμώνει δλο καί 
περσότερο τ’ άδέρφια... καί τόν είδανε 

τώρα πού στάθηκε... Τά παλληκάρια γυρί
σανε πίσω γιά μιά στιγμή, πήρανε ένα 
άλλο άνηφόρι πίσω άπ’ τά βράχια, προ
χώρησαν και βρέθηκαν, σιμά στά δυό ά- 
δέρφια- Βρήκανε τόν Παρασκευά καθι
σμένο’ κατάχαμα, λίγο παρέκει άπ’ τόν 
πλαγιασμένον άδερφό, ν’ άγκαλιάζει δυό 
μεγάλους κορμούς, καί άγριειιένος, νά 
κλωτσάει μέ δρμή τά λιθάρια πού βρι
σκόντανε γύρου...

Γοργά, στερεώνονται πάνω σέ βρά
χους ή σέ κορμούς, τά παλληκάρια, κΓ 
άρχίζουν τό ίδιο καί αυτά.

Βόλια δέν έχουνε πιά, θά πολεμήσουνε 
τούς τούρκους μέ τά λιθάρια. Κείνα 
κυλάνε, βροντάν, πάνω σέ δέντρα ή οέ 
βράχια, συντρίβονται, καί τά συντρίμμια 
ξεσπάνε σέ κεφάλια, οέ πόδια καί σ’ ώ
μους, κάτω, πάνω στούς τούρκους πού 
στάθηκαν. ’Ακούονται κρότοι 5εροί, κραυ
γές άπελπισιάς καί πόνου, κι’ δ άντίλα- 
λος δλο πληθαίνει τήν άγρια βουή... κι’ ή 
βουή αύιή, λές, αύξαίνει τή δύναμη, τή 
σκληρότη, τή λύσσα τού Παρασκευά.

— «Βάστα!» Δέν είνε τοΰ Δημήτρη ή 
φωνή. Ό λαβωμένος κοίτεται τιάρα λιγό- 
θυμος πάνω στ’ άχνισμένο χορτάρι. Μιάν 
άλλη φωνή τού λέει μέσα του, τίγρια, πει
σματική, προσταχτική :

—Βά ττα '. ...
...Τό σκοτάδι απλώνεται, οί τούρκοι 

φεύγουν, σκορπάνε... κι’ οί πολεμιστάδες 
άποκαμωμένοι, λαχανιασμένοι κι αίματω- 
μένοι, ξεφωνίζουν χαρούμενα, καί χαρού
μενος διπλώνει δ άντίλαλος τά ξεφωνητά 
τους, ως πέρα, κι’ ώς άπάνου στον ουρα
νό, πού φσίνετα , τιάρα στο βράδυασμα, 
πιό ψηλός, πιό ξάστερος καί πιο δοξα
σμένος.

Γυρίζουνε προς τόν Καπετάνιο τους, 
κι’ δλοι σωπαίνουν, σάν δ νεώτερος γιος 
τοΰ Πλαπούτα σκύβει πάνου στον γλυ- 
τρωμένο άδερφό.

Ε1ΕΝΗ ΒΕΟΤΟΚΗ ΠΑΡΑΙΚΕΥΟΠΟ/ΑΟ/



IP

TO ΡΩΤΗΜΑ

Όρθοσνητή ή χλωμάδσ μου στην ερημιά - ενα δέντρο, 
και κλαίει τό δάκρυ τής σιωπής μες στής βροχής τά στήθια. 
Κι’ όλο προσμένω μια θεία πνοή μέσ άπό κάποιο κέντρο 
φωτός, νά μάθω τή φριχτή και τή γαλήνια αλήθεια.

Είμαι; Ποιος είμαι; Άνάντηχο τό ρώτημα κι’ απλώνει 
στά κολασμένα στήθια μου τή θλίψη ή καταδίκη — 
έτσι βαρεία, σά σάβανο, και πού δεν τό σηκώνει 
καμιά φαιδρότητα χεριού μή βγει στή μέση ή φρίκη.

Μόνος. Και μόνο γύρω μου περιγελά οι χαρές 
των όντων καί φιδογλωσσιές οι σιωπές των όντων. 
Κ’ έτσι λόγιαζα), αμίλητος, πελώριες συμφορές, 
σάμπως Αιτνών τινάγματα και ποντισμούς των πόντων.

’ΤΙ θά μιλήσει τό ’Άγνωστο ή το Άγνωστο ειμ’ έγώ. 
Κατάρα στους σεβαστικούς πού μ’ έριξαν παπούδες 
στή νυχτωμένη ακρογιαλιά γιά πάντα ναυαγό. ..
Μέσα στο δάσος των φλεβών πού μ’ έζωσαν, μαϊμούδες

Άφησαν δλες τις ψευτιές πού ξέρανε και πάνε ...
Κι δταν ζητιάνα ή θέρμη μου τούς τάφους τους ρωτά, 
μονάχα τό άδειο μάτι τους ασάλευτο κοιτά 
καί τό άσαρκο τό στόμα τους γελάει - γιατί γελάνε;

Κ’ έχω στιγμές πού στής ζωής τό ανείπωτο κρατεί με 
κάποια ψυχόρμητη χαρά, λευκή, περιστερίσια.
Μά πάντα στά ύψη μου περνά, σάμπως γεράκι, δλοΐσια, 
κοφτά, τό αιώνιο ρώτημα τό μαύρο: Έγώ’; Ποιος είμαι;

(Άπό τήν ανέκδοτη συλλογή : Ό Δον Κιχώτης).
ΟΜΗΡΟΣ ΜΠΗΚΕΣ

ΕΣΥ ΥΜΗΤΤΕ...

"Όλα μου τά μαράζωσαν, μου τ’ άφανίσαν δλα.
• Καί τό στερνό μου τ’ όνειρο νεκρό τό παραστέκω. 

Στεφάνια άπ’ τον άνθττοπο τών στοχασμών τού πλέκω, 
κάθε καύμός ‘ραντάφυλλο, κάθε μου δάκρυ βιόλα.

Καί τώνοιωσες μονάχα εσύ Υμηττέ τό πένθος πούχα ! 
Λίχως έγώ στο ξόδι του νά σ’ έχω καλεσμένο, 
σ’ άπάντησα τό σούρουπο, στοχαστικό, θλιμμένο, 
ντυμένο μέ τά πένθιμα μενεξεδιά σου ρούχα.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ

Ό άείμνηστ. ς καθηγητής Ν. I. Πολίτης Ε
χει. μαζέψει μέ δουλειά ανυπολόγιστου μόχθου 
ό,τι μπόρεσε νά διασωθή άπό τό βρισκόμενο 
ακόμα στό στόμα τού λαού λαογραφικό υλικό. 
Άπό τήν εργασία του αυτή, έκιός άπό τά δη
μοσιευμένα στήν “Λαογραφία,, και σ’άλλες εκ
δόσεις, έτύπωσε τις “Εκλογές άπό τά Τραγού
δια τού Ελληνικού Λαού,, κσί έξη τόμους 
“Μελέται περί τής γλώσσης καί τού Βίου τού 
Έλλην. Λαού,, στους όποιους έχει συγκεντρώ
σει “Παραδόσεις,, μέ έπεξήγηση (2 τόμ.) καί 
“Παροιμίες,, (4 τόμ.).

Τις παροιμίες έσυγκέντρωσεν, άφού έπηρε 
κ’ έμελέτησεν όλες τις Συλλογές πού έκδοθή- 
κανε, άπό τήν Βυζαντινή άκόμα εποχή καί δώ
θε κι*  άφού περισυνέλεξεν άδημοσίευτα χειρό
γραφα καί Συλλογές καί υλικό άπ’ δλα τά μέ
ρη πού μιλιέται ή Ελληνική Γλώσσα, είτε ό 
ίδιος εϊτε μέσον φίλων τής Λαογραφίας.

Οί 4 τόμοι πού τυπωθήκαν (Βιβλ. Μαρα- 
σλή 189;) - 1992) περιλαβαίνουν παροιμίες ί
σαμε τό γράμμα Ε (’Ελεώ), έξαρτημένες άπό 
τήν κύρια καΦεμιανής λέξη κ’ έρμηνευμένες. 
Μένουν όμως άδημοσίευτα c’ άλλα 20 στοιχεία 
(Ε-Ω). Λύτη τήν έργασία τού Πολίτη, πού θά 
βρίσκεται στά συρτάρια του, δέν καταλαβαί
νουμε γιατί οί δικοί του δέν θεωρούν σάν τό 
καλλίτερον έργο τους νά πάρουν καί νά έκδώ- 
σουν καί γιατί τό κράτος δέν δίνει τά μέσα γιά 
νά τυπωθή.

Σήμερα όποιος μαζεύει λαογραφικό υλικό, 
σπάνιο θά βρή κάτι πού νά μήν ξαίρη ό Πο
λίτης οπωσδήποτε.

Γιά τις “Παροιμίες,, πούχομε μαζέψει κ’ ε
μείς, - μικροί, ελάχιστοι κι’ ανήξεροι μά φανα
τικά πιστεύοντας στήν άξια τού λαού μας - 
στά διάφορα τάξε ίδια μας στήν Ελλάδα, ακο
λουθήσαμε τον ϊδιο μέ τον Πολίτη τρόπο, τής 
έξαρτήσεως καθεμιανής άπ’ τήν κύριά της

λέξη. *Ετσι  ξεκαθαρίζομε όσες έχομε μαζε
μένες όταν πρόκειται γιά παροιμίες Α-Ε (λεώ). 
Άπό τό Ε κ. ί κάτω όμως δέν μπορεί νά γίνη 
τέτοιο ξεκαθάρισμα καί τις καταχωρούμε όλες 
όπως τις έχουμε.

Ό “Φιλότεχνοί,, παρακαλεΐ νά τού στέλνε
ται Λαογραφικό υλικό πού θά δημοσιεύη. μνη
μονεύοντας πάντοτε τον Συλλογέα, υποδεικνύει 
όμως νά φροντίζοι·ν οί συλλέκτες νά μήν άλ- 
λοιιόνουν ή συμπληρώνουν ό,τι άκούνε, μά νά 
τό καταγράφουν όπως τάκουσαν άπ’ τού λαού 
τό στόμα, διατηρώντας καί τήν προφορά 
άκόμα.

Στον Βόλο ιδρύθηκε τελευταία ‘Θεσσαλική 
Λαογραφική Εταιρία,, πού άμα άρχίση τή 
δουλειά της θά τής στέλνουμε ίσιος τό υλικό 
πού θά λαβαίνουμε, όταν εινε Θεσσαλικής προ- 
ελεύσεως.

**
Σήμερα αρχίζουμε σταχυολογώντας άπό 

Συλλογή τού κ. Γεωργ. Σαμσαρέλλου άπό την 
Άγυιά. Ό φίλος μας αύτός μάς έστειλε τετρά
διο μέ 700 παροιμίες πούχει τις περισσότερες 
μαζέψει στήν Άγυιά, Ζαγορά και Βόλο.

Θά δημοσιεύσωμε πρώτα όσες δέν έχει ό 
Πολίτης στους 4 τόμους του (Α-Έλεώ) και 
ύστερα τις άλλες. Καθώς είπαμε τις Παροι
μίες κατατάσσομεν “άλφαβητικώς κατά κυρί
αν λέξιν,,. Μπορεί όμως πολλές πού έχουμε 
έξαρτήσει έμείς άπό μιά λέξη νά τις έχη ό 
Πολ. έξαρτημένες άπό άλλη, στις άνέκδοτές 
του μέσα (ή και στις έκδοθεΐσες) ή νά τις 
έχη σέ παραλλαγή.

Κάτω άπό κάθε Παροιμία σημειόνουμε 
τή σημασία της καί τον τόπο πού άκούστηκε 
μόνο δίαν υπάρχει κάποια βεβαιότητα γι’ 
αυτό.

ΑΡ. ΒΕΚ.

Α.'
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ Α-Ε (λεώ)

ΙΠΟΥ ΛΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΛΑΒΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ](άπό τήν Συλλογή κ. Γεωργ. Φ. Σαμσαρέλλου,Άγυιά-Βόλος)

’Αγάπη
1. Παληά αγάπη os σκουργιάζει.

’Αγοράζω
1. Τ’ αγορασμένο είνε λιμαγμένο.
Βλ. Πολίτη: ’Αγοραστός 1. παραλλαγή Γοοτυνίας,
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Αδειος
1. Άδειο είναι νά παίξη την τσιλίκα ;
Άγυιάτ. — Τσιλίκα, παιδικό παιχνίδι: τσούνι. Άδειο, ρήμα αδειάζω—ευ

καιρώ. Ερμ. Δουλειά δέν έχω ποϋ θή καταπιαστώ μέ παιχνίδια, μέ ανάξια 
λόγου πράματα;

Άκαμασιά
1. Άκαμασιά σπιτιού ξεθ-εμελιώτρα.

’Ακόμα
1. Ακόμα δέν καβαλλίκεψε κουνάει τα πόδια του. 5

’Ακούω
1. Σαν ακούε δ θεός τα κοράκια θά ψοφούσα/ όλα τά γομάρια.
Παραλογή : τις κάργες ή καρακάξες Ο. ψ. δλα τά γαϊδούρια.
2. Σάν δέν θές ν’ άκοϊς βαρδάρια στο μύλο μην πηγαίνης.
Βλ. Πολίτη : Ακούω 46. παραλαγή Μισενικόλα Καρδίτσης. 69 παραλ. Λέτβου.

Ακριβός
1. Ό δκνός πάει μακουά κι’ δ ακριβός δίν’ πολλά.
Δηλώνει ίσως τό τι μπορεί νά γίνη στήν ανάγκη.

’Αλεπού
1. Ή αλεπού δουλειά δέν είχε και πήγαινε και τσαμπουρολογοΰσε.
Φαήεται παραμορφωμένη. Βλέπε Πολίτη : ’Αλεπού 25 έφ.
2. Ή άλεπού πυριόβολο κατάκαψε τον κόσμο. 10
Ζαγοράς (Πηλίου). — Πυριόβολο, τό τσακμάκι.
3. Καιρόν δέν είχ’ ή άλεπού καί έργατειά γυρεύει.
Καιρό δέν εΐχ’ ή άλεπού (απασχολημένη μέ τις δουλειές της στ’ αμπέλια της) 

κι’ δμως γύρευε έργατειά (άργατολογοΰσε, γύρευε νά ξενοδουλέψη).
’Αληθινά

1. "Οποιος πονάει αληθινά, γαϊδουρινά φωνάζει.
’Άλλος

1. Άλλο Γιά/νης κι’ άλλο Μαστρογιάννης.
Πολλές παραλλαγές. Βλ. Πολίτην. 'Η παραπάνω παρ. εΐνε έμφαντικώτερη 

και γιά νά δείξη καλλίτερα τη διαφορά αναμεταξύ δύο προσώπων ή πραγμά
των συγκρίνει τον Γιάννη μέ τον Μάστρο - Γιάννη αντί τοϋ συνετισμέ
νου Γιαννάκη.

2. Άλλο λογαριάζ’ ή άλεπού κΓ άλλα κάν’ δ γουναράς.
Βλ. Πολίτη : Άλεπού 26, παραλλαγή Κύπρου.
3. Άλλον καί(γ)οντάν τά γένεια κι’ άλλος κοιτούσε ν’ άνάψη τό 

τσιμπούκι του. 15
Άγυιάς.— Γι’ αυτούς πού δέν συμπονούν στις συφορές τών άλλονών αλλά κοι

τάζουν νά επωφελή δουν νά κάνουν τη δουλειά τους.
4. Άλλος τώχει παραγγελμένο κι’ άλλος τώχει φαγωμένο.
5. Νάχει άλλος γυιό γιά ή Μαριώ τό Νικολό ;
ΓΓ αυτούς πού νομίζουν πώς αυτοί μόνο, κι’ δχι κι’ άλλοι, έχουν γυιό (—πράμα αξίας)
6. Τ’ άλλο ; Τό φαγεν ή Κάλω.
Βλ. Πολ. παραλ. άλλος 179.

75

’Αλλού
1. ’Αλλού τρίβουν τά λάχανα κι’ άλλού γίνετ’ ή πίττα.
2. Αυτά νά τά πουλήσης άλλου. 20

’Αναβροχιά
1. ’Από τήν άναβροχιά, καλό ε!ν’ καί τό χαλάζι.
Κοινή. Στήν άνοβροχιά.... κλπ.

’Ανάποδος
1. Τόν άνάποδο άνθρωπο δ θεός τόν σημαδεύει.

"Αντρας
1. Κοίτα. Κυρά μ’, τόν άντρα σου και στράβωσε τό μπουρμά σου.
Μπουρμάς, κάλυμμα τού κεφαλιού. Ερμ. Περιποιήσου τόν άντρα σου καί 

βάζε στραβά τό κεφαλοκάλυμμά σου (μήσέ μέλλει δτι κι’ άν σοΰ ποΰν γι αυτό).
Άπιαστος

1. ’Άπιαστος κλέφτης καθάριος νοικοκύρης.
’Από

1. Απ’ τον Άλή στό Μουσταφά. 25
Άγυιάς. Βλ. Πολίτη Άπό 58. παραλ. ’Ηπείρου.

Απομένω
1. Άπόμεινε σάν τή Σούλτου μέ τήν άκνά.
Άγυιάς.—Σούλτου, Κύριον όνομα γυναικείο. Άκνά (ή), βαφή πού βάφουν, 

σύμφωνα μέ έθιμο, πριν άπό τό γάμο τά νύχια τους ή νύφη κι’ οι συμπέ
θεροι Έρμ. Άπόμεινε μέ ανεκπλήρωτη επιθυμία τήν τελευταία στιγμή.

2. Στολίστηκ’ ή γρηά κΓ άπόμεινε.
Βλ προηγ.

’Αράδα
1. Μέ τήν άράδα ξυόνται τά γομάρια

Άρνι
1. Πλούτινε τ’ αρνί μας καί σήκωσε τήν ούρά του.

Άρρώστεια
1. Οί άρρώστειες δέν παν στά βουνά. 30
Πρβλ. Ή τρέλλα κλπ..

Άρρωστος
1. Τί νά τον κάνουν τόν άρρωστο, επτά καπάκια τραχανά κΓ άχώ- 

ρια τά κοψίδια;
Άρχονταίνω

1. Πότ’ άρχόντινες κυρά μου;
— Τώρα γρήγορα.

’Άσωτος
1. Άσωτος καί χαρτοπαίχτης κακό τέλος Θάχουν.

Αύγό
1. Γελάει σάν νά τού καθαρίζουν αύγά.
Βλ. Πολίτη ’· Αύγό 21.
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2. Πότε αυγά, πότε πουλιά; 35
'Ερμ. Πότε ακόμα βάλαμε τ’ άύγύ οιϊς κλώσοις κ Γχεις «Λαίιηοη νά 

βγουν κιόλσς πουλιά.
3. Σηκώθηκε τ’ αύγο νά όρμηνέψη τήν κόττα.

Βαρώ
.‘5. Βάρ*  το μάάταλο ν’ άκούσ’ θύρα.
Άγυιας. — Βλ. ΙΙολίιη Βαρώ 11, 14 πσραλ· διάφορες.

Βάζω
1. ’Έβγαλαν το λύκο κι’ έβαλαν τήν αρκούδα.

Βγάζω
1. Βγάζει λάδι άπο ξεοά λιθάρια.
2. Ίο μάτι τ’ βγαίνει, δεκάρα οέ βγαίνει 40
1—2 ΙΙαρ. εΐρίονικές γιά τούς φιλάργυρους.

Βλάχος
1. Βλάχος νίβονταν τήν ποδίτσα τ’ χαίρονταν.
Μάς διαφεύγει ή σημασία.
2. "Οπως λάχη, εμείς οί Βλάχοι.
Χωρίς αξιώσεις είναι οί Βλάχοι συνηθισμένοι στή φτώχεια.
3. Τρεις Βλάχοι, ένα παζάρι.
Λίγοι Βλάχοι θορυβούν σάν ένα ολόκληρο παζάρι.

Βλέπω
1. Βλέπει τβ λάκκο και πέφτει μέσα.
2. Νά σε δώ το Μάη μέ γούνα καί το θ-έρο μέ σιγγούνα. 45
Σιγγούνα, σιγκούνι, χοντρό φόρεμα των χωρικών.
3. "Οταν βλέπω πού θερίζουν, τότε μοΰρχεται νά σπείρω.

Βρέχει
1. Λάδι βρέχει κάστανα χιονίζει.
Γιά τά απίθανα καί τις ευχές τών τεμπέληδων.

Βρέχω
1. Νά σέ λούσω, Γιάννη μ’ και τ’ αυτιά σ’ νά μ ή βραχούν.

Βρίσκω
1. Βρήκαμε παπά, άς παραχώσουμε καί ζωντανούς.
Κοινή. ΙΙαραλ· Τώρα πού... ας θάψουμε...
2. "Οπου θά μέ χάσης εκεί θά μέ βοής. 50

Βρθχή
1. Σάν περάση ή βροχή τι τήν θέλω τήν δμπρέλλα.

Βρώμιος
1. Βρώμια ψάρια καλά παζάρια.
Τά χωρίς αξία πράματα φτηνά διαπραγματεύονται.

ΣΗΜ Γιά τις παροιμίες πού μάς διαφεύγει ή σημασία δεχόμαστε μ’ ευγνωμοσύνη 
άλλων συμβολή, καθώς καί γιά κείνες πού τυχόν ή διατύπωση δεν εΐνε άκριβεστάστη.

Μ. ΦΙΛΗΝΤΑΣ

ΙΔ1ΟΦΘΟΓ1Α
[Ίδιόφθογγα ονομάζω στη νέα Έλ/,ηνική εκείνα τ’·. λόγια πού έχοντας αρχικά διαφο

ρετική ετυμολογία τό καθένα τυχαίνει μέ τήν εξέλιξη τών φθόγγων τους ή και από διό.φο- 
ρους άλλους ?Λ>γους καί αϊτί ·ς να συμ πέσουνε στή μορφή καί στήν προφορά όλότ.λα*  αυτ ί 
δηλ. πού οί Γάλλοι τά είπανε homonymes.’Επειδή τ\ ίδιόφθογγα έχουνε όχι μόνο γλωσσολογικό ενδιαφέρον </.?./.ί καί γενικά 
φι/.ολογικό. γιά τούτο αποφάσισα νά δ όσ ·) στή δη •οσιότ.,τα : ;■ τόν ώραΐο σα; Φιλότεχνο *,  
πού είναι κιόλας περιοδικό μέ τόνο α. τά σπουδαιότ *ρα  από όσα έχω ; αζέψ ι ξεδια?.ύνοντα 
τό καθένα όσο μπορώ καλύτ ?.ρα.Τό κάθε ίδιόφθογγο μοναχό του είναι κι’ από ένα άρθράκι άφτίτελο γεμάτο ενδι
αφέρον].

* **

1. Ακόνι (τό) = ή άκονόπετρα, ή θηγάνη.— Καί άκόνι = ώριμο (Ικαρία), από 
τό ακμαίος > άκνιος : άκνιόνι καί κατά άνο,.οίωση άκόνι.

2. Αχλάδι = τό άχράδιον. ό καρπός τής άχράδος τής Κορινθίας > Κορτθιάς > 
γκορτσιάς (σύγκρινε : κανθαρίδα > κατθαρίδα κατσαρίδα).— Καί στον Ιϊόντο αχλάδι — 
τό χλοάδι > χλάδι καί μ.έ τό προθεματικό ά—: αχλάδι = ή χλόη, ή πρασινάδα, τό γρασίδι.

3· Γάργαρο φεγγάρι. άπ’ τό γαργαίρω = γέμω. σή. ανε αρχικά τό ολόγιομο φεγ
γάρι. τήν πανσέληνο κέπειδής άφτό λάμπει, σιγά - σιγά σή; ανε τό κάΐ)ε λαμπερό καί φ<·>- 
τ ινό.— ’Αλλά έχουμε καί τό γάργαρο νερό, πού τρέχοντας γαργαρίζει. Σχολ' "O;u Θ. 48 
(gargarizare Ιίλιν. 28. 12 καί 51). Κέπ ιδής κιάφτό λά ιπει. συχιστήκανε τά δυο κιό 'Ησύ
χιος τά βάζ?ι σένα λήμμα «Γαργαίρειν = ?.άμ.πειν. π?.ηθΰναι. κινεΐσθαι. σπαίρειν».

4. Γάροζ =τά σωθικά τού φαριού (κολιού, παλαμύδας κτλ.) άρ/νυροταριχ?μένα 
(ό γάρος τού Μαρμαρά εϊτανε περίφημος  τώρα. . . πάει κιό Μαρμαράς μας πάει κιό γάρος 
του). Οι Βυζαντινοί τόνε λέγανε άβδόμιον από τό λατινικό abdomen. - inis.— Καί γάρος = 
τό πετιμέζι, τό γαρόμελο. τό έψηνα ή ϊψημ.α. ό βρασ ένος σέ σορόπι μούστο: (βλέπε καί 
Μ. Στ·φανίδη λεξικογρ. άρχ. Γ! 231).

*

5. Γνέμα, τό γνέψιμο — τό νεύμα.— Καί πάλι : γνέμα καί γνέσιμο. τό άφερημ.ένο 
τού γνέθω =νήθω.

6. Διορίζω = ορίζω κάτι ή κάποιονε ξεχωριστά, ειδικά  καί διωρίζω (μέ ω 
άφτό) = περνώ τήν ώρα, περιμένω, άπαντέχω, καρτερώ.

*

7· Ζένω = βράζω άπό τό ζέω (όπως δένω άπό τό δέω, λύνω άπό τό λύω κτλ).— 
Καί ζένω = βρωμώ  άπό τό : όζω — ώζεσα (1) > (ό)ζένω.*

8. Καμηανίζω = χτυπώ καμπάνα καλ μεταφορικά διασύρω.— Καί καμπανίζω 
(άπ’ τό καμπανός = καντάρι) = ζυγιάζω (Κορ. Ατ. β! 177).

9. Καρτάλι = είδος κοφίνι στ:νό προς τά κάτω, hotte. άπ’ τό κάρταλλος τής Κοι
νής: Σουίδας : «κόφινος οξύς τά κάτω» — δ' Βασιλειών, ι'. 7 : «καί έσφαξαν έβδομήκοντα 
άνδρας καί έθηκαν τάς κεφαλάς αυτών εν καρτάλλοις» — Ήσύχ. : «κάρταλλον = πλεκτόν 
άγγεΐον έν τοΐς όψαρτυτικοίς», και καρτάλι = ό άετός άπ’ τό τούρκικο : cartal.

10. Καρτέρι = ένέδρα, λόχος, παραπόνεμα, embuscada.—Καί καρτέρι = μεγάλο 
κομμάτι, άπ’ τό quartiere.

1±· Κόκκα (ή) = ή έκτομή πού έχει πίσω ή σαγίτα, πού μπαίνει μέσα ή κόρδα 
τού δοξαριού, άπό τό ’Ιταλικό cocca.— Καί κόκκα = κεφάλι άπό τό άρβανίτικο : koqe.

12. Κόλπος = ό κόρφος λατιν. sinus. Τό π έγινε φ άπό έπίδραση τού ’Ιταλι
κού Golfo (s) καί τό λ>ρ πριν άπό τό φ κανονικό (σύγκρινε : άρφάδι, άδερφός, σίρφα 
=σίλφη), είτε τού άθρώπου, είτε τής θάλασσας.—Καί κόλπος—ή άποπληξία, ό νταμπλάς. 
άπό τό ιταλικό colpo._________________ (Συνέχεια)

(1) “Π ροσώζεσα ν καί έσάπησαν οί μώλοπές μου,,.
(2) άστεία ή έρμηνεία του Χατζηδάκη (Μ Ν Ε. β. 352).



ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΕΣ-ΚΡΙΤΙΚΗ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1926

Η ΠΟΙΗΣΗ:

ΚΟΛΧΙΔΕΣ
Καιρός πιά γιά τις μάκρυνες Κολχίδες 
νά πάψουν τά ταξίδια της Αργούς, 
κ είνε σκληρός ό Αίητης κΤ αλυσίδες 
χαλκεύει γιά τους ξένους ναυαγούζ ' 
Ζωη φατταχτερή και χρυσωμένη 
κανείς εδώ άν θέληση νά χάρη, 
τη Μήδεια σάν εχη γιά ερωμένη 
καί μέσ στον ίδιο τόπο του μπορεί
Μ άς μην πλανά του ’Ιάσονος τό γέρας*  
μέ φαρμακεύτρας μάγια δολερά 
κι άν κοίμισε τ άνήμ^ρο τό τέρας, 
Στ ή ς Ιωλκού κι άν ήλθε τά νερά 
κομίζοντας χρυσόμαλλο ενα δέρας, 
γι' αυτόν εστάϋη άπόμακρ ή χαρά

’Αλεξάνδρεια 8-7-26 ΒόλοςΠΕΤΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣ

ΩΡΑ ΣΤΕΡΝΗ
ΤΑΚΗΣ ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ

Μόνος πήρα τό σχώριο μου άπ τή Γνώση! 
Τό δάκρυ τό στερνό μου εχει στεγνώσει 
στον ξερού μου προσκέφαλου τό κλύφι. 

Στον τοίχο τό παλιό ρολόι σωπαίνει.
Στο τζάκι—ζωή χλωμή που αργοπεθαίνει— 
τό στερνό ξύλο ή στερνή φλόγα γλύφει.

Τώρα μπορείς ναρθείς. Σέ περιμένοι 
στο σπίτι τό παλιό τό ρημαγμένο, 
μονάχος μου, γυρτός στο παραγώνι.

ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΘΕΩ
ΡΕΙ ΕΘΝΙΚΟΝ Ο,ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣ· 

ΣΟΛΩΜΟΣ

ΓΛΥΚΕΙΑ ΜΙΑ ΑΝΗΣΥΧΙΑ...

Γλυκεία μιά ανησυχία μ άδράζει τήν ψυχή 
και μιά μετεξεδένια νεφέλη μές στο φως 
σταλάζει εύωδιασμένη και καρπερή βραχνή 
στο χώμα που είν σπαρμένος ό πόθος ό 

/ κρυφός·

Ξεκίνησαν τά μάτια γιά τ όνειρο τρελλά 
—πώς τής χαράς μεθάει τό ηδονικό κρασί- — 
μές στής ζανής τον κήπο γλυκόλαλα πουλιά 
δέ λένε νά σωπάσουν τήν εύρα τή χρυσή.

Τό κάθε τι μ άπλιυνει τριγύρω πλανερά 
τά μάγια καί καρτέρι παντού μου εχει στηθή 
η προσδοκία σειρήνα μπροστά μου λαχταρά 
καί σέ δυό μάτια πλάνα ή 'Ανοιξη όλη ανθεί.

Νά μην έρθεις καβάλλα στ άλογό σου. 
Η πόρτα μου ανοιχτή. Στον ερχομό σου 

μην τή χτυπήσεις — σκιάζουνται οί γειτώνοι.

Παιδί μου, μάνα μου, αδερφός μου ή σκύλος, 
κανείς ποτέ κοντά μου, οχτρός ή φίλος. 
Μονάχος μου καί τώρα όπως στή ζήση.

' Ετσι καί συ βουβά νά μέ ζυγώσεις.
Αμίλητα τό χέρι νά σηκώσεις.
Γοργό τό δρέπανό σου νά χτυπήσει.
’Αθήνα 21-6-26 ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΒΕΑΚΗΣ

ΐΏΙΙΰΙΐΙ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ:

Γενική χρεωκοπία μέ τά διάφορα έργα πού 
παρουσίασαν οΐ δραματικοί καί μουσικοί θία
σοι άπό τήν αρχή τής καλοκαιρινής περιόδου 
ώς αυτή τή στιγμή πού σάς γράφω.

"Ολα τά ξένα έργα, χωρίς καμμιά υπερβο
λή. ανάξια’λόγου.

Προχειρογραφήματα φαμπρικαρισμένα γιά 
τό γαργάλισμα τού κοινού πού πάει στο θέα
τρο. όχι γιατί τού είναι ανώτερη αισθητική 
ανάγκη, αλλά γιά νά πέραση τή βραδυά του. 
γιά χωνευτικό.

Τί αντίληψη μπορεί νάχη μιά τέτοια άμορ
φη μάζα, πού πολλές φορές, τις περσότερες 
φορές, δέν ξεχωρίζει τό δράμα άπό τήν κω- 
μφδία ;

Είνε κι’ αυτό ένα άπό τι. μεταπολεμικά 
δώρα...

Καί νά πού γιά πριυτη ανταπόκρισή μου 
στο πρώτο τεύχος τού «Φιλότεχνου» αρχίζω 
μέ ιερεμιάδες γιά τή σημερινή κατάσταση τού 
Θεάτρου μας. πού δσο πάει καί χειροτερεύει, 
χωρίς νά ύπάρχη γιά τήν ώρα ή παραμικρή 
έλπίδα πώς κάτι θά γίνη.

Προσπάθειες γιά νά κρατηθή ένα πραγμα
τικά σοβαρό θέατρο δέν έλειψαν σέ διάφορες 
εποχές. Μά όλες έξατμ ίστηκαν, γιατί ή δεν 
ήτανε βασισμένες σέ γερά θεμέλια, ή οι καπε- 
τανέοι δέν κράτησαν καλό τιμόνι καί ρίξανε 
όξω τό καράβι.

νΕτσι τό ζήτημα αντί νά προχωρή. σε κά
θε αποτυχία γυρίζει πίσω γιά καιρό καί 
καιρό.

"Ομως μέσα στι βάθη τού σκοτεινιασμέ
νου θεατρικού ορίζοντα, εδώ καί λίγο καιρό, 
ξάνοιξε ένα μεγάλο κομμάτι γαλάζιου καί πρό
βαλε τό Εθνικό Μελόδραμα, επιχορηγημένο 
αυτή τή φορά άπό τό Κράτος, καί δπου καί 
νάνε θά κάνη τήν έπίσημην έμφάνησή του με 
τά καλλίτερα μελοδραματικά στοιχεία, πού 
έργάστηκαν ακαταπόνητα γιά νά πραγματο
ποιήσουν τό ώραϊο τους όνειρο.

Ή σειρά τιόρα τών δραματικών νά κινη
θούν γιά νά γίνη Εθνικό Δραματικό Θέα
τρο. πού έπρεπε νά είχε ίδρυθή πριν από το 
Μελόδραμα. Γιά νά προχωρήσω σέ μιά τέτοια 
έρευνα πρέπει νά πω πολλά, ένώ τώρα ό λό

γος γιά τή καλοκαιρινή θεατρική μας κίνηση.
Είπαμε λοιπόν γενική χρεωκοπία μέ τά ξέ

να έργα...
’Από τούς δικούς μας θεατρικούς συγγρα

φείς πρώτος είχε τό θάρρος νά προβάλη εφέ
τος ό κ. Θεόδ. Συναδινός μέ τό σατυρικό του 
δράμα «ό Μαικήνας». Τό έπαιξε στό θέατρο 
Κυβέλης, δ θίασος τών Νέων.

Είπα πάρα-πάνω πώς είχε τό θάρρος κ.λ.π. 
Μάλιστα: Χρειάζεται θάρρος καί θάρρος γιά 
ν’ άποφασίση κανείς πρώτος νά πέση βορά 
στό πεινασμένο γιά ελληνικά έργα στόμα τής 
σύγχρονης κριτικής, ή οποία, ένώ πολλές, πάμ- 
πολλες φορές, δείχνει αδικαιολόγητη επιείκεια 
σέ διάφορα ξένα σαχλολογήαατα, ξοδεύει δλη 
τήν αύστηρότητά της στά ελληνικά έργα, τά 
ξετινάζει, τά βροντοχτυπάει άμείλικτα, αντί
θετα δηλ. προς τήν τακτική πού ακολουθούν 
οί κριτικοί στ’ άλλα Κράτη π. χ. στή Γαλλία, 
δπου δλοι βρίσκουν ένα σωρό καλά λόγια γιά 
τό συγγραφέα, τον ενθαρρύνουν, τον έπαινούν, 
μέ τρόπον ευγενικό τού λένε τ\ τρωτά του. 
κ’ έτσι καταφέρνουν μιά χαρά έκεΐνο πού θέ
λουν. δηλ. νά φαίνεται πλούσια ή θεατρική 
παραγωγή τής πατρίδας τους, καί νά προπα
γανδίζεται ή διάδοσή της στ’ άλλα κράτ μ

Βέβαια «δ Μαικήνας» τού κ. Συναδινού δέν 
είνε υπόδειγμα δραματικής αρχιτεκτονικής. 
Είναι δ μ. ως μία κοινωνική σάτυρα. πού τό 
καμτσίκι της αύλακώνει τις σάρκες εκείνου 
πού έννοεί νά προχωρήση πατώντας σ’ ανθρώ
πινα έρείπια.

Ποιος μπορεί ν’ άρνηθή τις μεγάλες υπη
ρεσίες πού μπορούν νά προσφέρουν στήν κοι
νωνία παρόμοια έργα ; Βέβαια κανείς.

Νά γιατί ή κριτική έπρεπε νά φαν ή έπιει- 
κέστερη.

’Επί τέλους δέν μάς έπιτρέπεται νά ζητάμε 
τό απόλυτο, σέ περιβάλλον δπου δλα είμαστε 
υποχρεωμένοι νά τά κρίνω με σχετικά.

’Αλλά δυστυχώς έχομε μεταξύ μας προχει- 
ρότερες τις κατακεφαλιές άπό τον πειό τυπικό 
έπαινο.

Νά φταίη τάχα τό μικρό μας περιβάλλον ;

’Αθήνα ’Ιούλιος 1926
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Η ΜΟΥΣΙΚΗ:

Ζωηρή καί μέ πολύ ενδιαφέρον ή μουσική 
κίνηση απ’ τόν περασμένο χειμώνα. Ό Σύλλο
γο; των Συναυλιών μέ τού; 90 περίπου δια
λεχτού; μουσικού; του. παρμένου; μέσα από 
τ k καλλίτερα στοιχεία τών ορχηστρών των δύο 
Ωδείων που είχαν διαλυθ ή τον περασμένο χρό

νο καί με· τούς μαέστρου; Μητρύπουλο καί 
Boutnikoff εδωσε καμμιά τριανταριά διπλέ; συμ
φωνικές συναυλίες κάδε Σαββατοκύριακο στο 
Κεντρικό—πότε επί τέλους θά αξιωθούμε νά 
αποκτήσουμε ειδική αίθουσα συναυλιών μέ τό 
απαραίτητο πλέον γιά τ ή σημερινή εποχή όρ
γανο πού κάθε μικροαίθουσα συναυλιών έχει 
στη Ευρώπη και σε μά; είναι ακόμη άγνω
στη πολυτέλεια —ενώ σχεδόν κάθε Τρίτη καί 
Πέμπτη,είχαμε από ενα ρεσιτάλ τών μεγά,λων 
Ευρωπαίων βιρτουόζων πού προσκαλούσεν ό 
Σύλλογο; γιά νά στολίζουν τό διαλεχτό καί 
ώυορφο πρόγρα ιμα τών συναυλιών του. *Αν  
βάλωμε καί τι άλλα διάφορα ρεσιτάλ τών δι
αφόρων εντοπίων ή καί περαστικών καλλιτεχ
νών καί ερασιτεχνών πού συνεκίνησαν. έτυ
ψαν ή καί απλώς ενόχλησαν τά αυτιά, θά δού
με οτι δεν πέρασε μέρα πού νά μήν είχεν ή 
Αθήνα τή μουσική τη; καλλιτεχνική βραδυά 

πού ελαμπρυναν ήλιοι σαν τον Prihoda, Thibaut, 
Cortot καί Ρ. Στράους.
, Η σαιζόν άρχισε μέ ένα προσκύνη α τής 
ορχήστρας τού Σ. συναυλιών (2 Festivals) στο 
γίγαντα τού Beyrouth, ένώ στη τρίτη συ ιφω- 
νική ένα μοντέρνο πρόγραμμα μάς έκαιε νά 
ακουσωμε τή Θάλασσα (περιγραφικό πόίηεα 
ελτυπώσεων) τού Ντεμπουσύ, την ό?.ο χοώ'.α 
καί φωτιά ισπανική ραψωδία τού Ραβέλ καί 
τή συμφωνία σέ ένα ορεινό θέμα τού o' Indy — 
έργο πού ζωντάνεψε πιο μαγικά στις τελευ
ταίες συναυλίες ό Cortot...

* * *
Πρώτος μ,εγάλος βιρτουόζος ακούστηκε ό 

γίγαντας του πιάνου στήν τέχνη ό Godowsky μέ 
τά παμμέγιστά του δάχτυλα....

....Μά έπειτα από τό γλυκύτατο καί πλά
νο Iturbi τό παίξιμό του φάνηκε μεγαλείο τεχ
νικής έκτελέσεως. μά ψυχρό.

’Ακολούθησεν ένα ιντερμέντιο από "Ελλη
νες ή ξένους έγκαταστημένους έδώ σολίστες: 
τον Καζαντζή, τον Τζουμάνη — μιά Ελληνι
κή δόξα τού κοντραμπάσου — την Μουτούση. 
τον διακεκριμένο φλαουτίστα μας Παπαγεωρ- 
γιου μαζύ μέ τήν Πρωτοπαπά (άρπα)—στό 
θαυμάσιο γλυκύτατο καί αιθέριο κοντσέρ- 
το τού Μόζαρ γιά φλάουτο, άρπα καί 
ορχήστρα — ενα αιθέριο καλλιτεχνικό πέταγ
μα στις πιο ψηλές κορφές τής μεγάλη; Τέχ
νης — τον Σκόκο, τήν Παρασκ-υά. τον Βολω- 
νινη — κοντσέρτο τού» Μπράμς, — έργο δύσκο
λο γραμμένο στό καλούπι τού Υποδειγματικού 
κοντσέρτου τού Βετόβεν χωρίς όμως νά φθά- 
ση την έμπνευση καί τό μεγαλεϊον του αλλά 
μονον νά ύπερβή χωρίς λόγο τις τεχνικές δυσ
κολίες του — πού έπαίχτηκε μέ πολλή τέχνη 
και συναρπαστικότητα.—τήν Πανά — κοντσέρ

το τού Λίστ γνωστό καί τετριμμένο άλλα 
πάντοτε ευχαρίστως άκουόμενο καί μάλιστα 
με την τέχνη καί μουσικότητα τή; διακεκρι
μένη; μας καθηγητρίας — τον Schultze, τον Ba- 
razz καί τήν Καλφόπουλου (τραγούδι). Μαζύ 
με αυτού; ή ορχήστρα μά; παρουσίασε δύο 
συμφωνίες τού Μπράμς—από τις οποίες ή 
τραγική λεγόμενη έφάνηκε βαρειά επιβλητική 
με πολλή τέχνη, μά λίγο ψυχρή καί πολύ 
μεγάλη, σάν νά πούμε κουραστική, στό πολύ 
κοινόν τον Τί.λλ τού Στράους, μιά συμφωνία 
τού Mahler, πού οι Γερμανοί άνε κήρυξαν, ολί
γον υπερβολικά, μού φαίνεται, συνεχιστή 
τών συμφωνιών τού Βετόβεν,—έργο πολύ τ-χ- 
νικά δουλειιένο αλλά βαρύ καί λίγο δυσκολο
χώνευτο γιά Ελληνικά μουσικά στο.ιάχια.— 
τον γλυκύτατο λεπτότατο καί καθαρό σάν 
γαργαρο νερό Μόζαρ. σε δυο από τις καλλίτε- 
ρες ούβερτούρες του....

Άναμεσα στά διάφορα αυτά κομμάτια 
λάμπει ένα ξεχωριστό ατίμητο πετράδι ή 
γλυκύτατη Σχερεζάτ (παραμύθια τής Χαλι- 
μάς) τού μεγάλου Ρώσσου Ρίμσκη Κορσακώφ, 
ενός από τήν ξακουστή πεντάδα τής διαλεχ
τής Ρωσσικής σχολής.

Κατόπιν ένα μπουκετάκι από λεπτά λου
λουδάκια καί πολύτιμα πετραδάκια τής Γαλ. 
Σχολή; : τήν Peri τού Dukas, τό δαντελένιο καί 
θαυμάσιο—- σωστό λεπτότατο πλεξίδι αράχ
νης συμπόσιο τής αράχνη]; τού Roussal καί 
τελο; τον Μαθητευόμενο Μάγο τού DuKas, έρ
γο δυνατό διαλεχτό πού μάς τό γνώρισε κατά 
πρώτον στήν Ελλάδα ό MarsciK.

, Επειτα είχαμε μιά οχι καί πολλή ένδια- 
φερουσα συμφωνία τού Σιμπέλιους, τή θαυ- 
μασία καί συναρπαστική μουσική εικόνα Cata
logna τής περιγραφικής ισπανικής δόξας πού 
λέγεται Albeniz καί τή γνωστή καί ώμορφη συμ
φωνία τού Sgambati, καθώς καί τις Σειρήνες τού 
Gliere, δύο συμφωνικές εικόνες τού Liadow καί 
τον Προμηθέα τού σκοτεινού Ρώσσου Scriabine.

οΑα κομμάτια μοντέρνα γιά πριί)τη φορά έκ- 
τ Λουμένα στήν ΈλΜδα. πού γιά νά γράψη 
κάνεις γι αυττ πρέπει νά τά άκούση πολλές 
φορές και με τό σπαρτίτο στό χέρι καί—τέλος 
τχ. δυνατ ζ συμφωνικά ποιήματα τού Στράους: 
Δον Ζουάν καί Θάνατον καί Μεταμόρφωση.

* * *
Η κάθοδο; τών Ευρωπαίων καλλιτεχνών 

συνεχίζεται μέ τον Γάλλο καθηγητή τού Κον- 
σ^ρβατοάρ Lazarre Levy — ο Βεετόβεν κυριαρχεί 
στο πρόγραμμα μέ τό κοντσέρτο του γιά 
πιάνο, τήν ποιμενική του συμφωνία καί τού; 
11 Βιεννέζικους χορούς—ο οποίος διιως έπει
τα από ένα Iturbi καί ένα Godowsky δεν άφησεν 
τήν αναμενόμενη έντύπωση.

Κατοπινή Υβόννη Astruck. σολίστα τού κον- 
. σερτων Κολών και Λαμουρε. μέ ένα λεπτό, χα- 

ριτωμένο καί γΖ,υκο γυναικείο παίξιμο πολλή 
μουσικότητα καί καθαρό μηχανισμό αλλά καί 
οχι εξαιρετικό μουσικό φαινόμενο όπως ό Pri
hoda ή ό Tibaut.

μεγάλη] έντύπωση, σύμφωνα καί μέ τήν πραγ
ματική του; αξία. ν

Ό Cortot...Ποιο; δέν ακούσε τό ονομα αυ
τό ; είνε ή μουσική δόξα τής 1 αλλίας, ο ιιε- 
γα; maitre τού πιάνου, ό καθ αυτό καλλιτέχ
νης τώγ ήχων καί τής αφάνταστης πλαστικό
τητας, κ.λασικής συμμετρίας και μουσική, ά- 
ποδόσεως. Τό πάν σ’ αυτόν ήτο μετρημένο 
καί τέλειο. κΓ.οί 4 συναυλίες του (2 συμφιο- 
νικές καί 2 ρεσιτάλ) ήσαν μιά ανώτερη αι
σθητική λατρεία προς τό όργανο αυτό πού 
γιά νά μάς συγκινήση, νά μ,άς μιλήση μουσι
κά, πρέπει νά εινε ένας Cortot ή ένας Iturbi. γιατί 
μόνον σ ’ αυτούς κάθε νότα είνε καί μια χορδή 
μιά αχτίδα, ένας ψυχικός παλμός τής μεγάλης 
των μουσική; καρδιάς, πού μέ τόση απλότητα, 
φυσικότητα καί άβίαστα άνοίγουνε μπροστά 
μαςγιά νά ι.άς φέξουν, νά μαςσυγκινησουν, να 
μάς σκλαβώσουν μέ τήνπανώρηα τους Τέχνη.

Μέσα * στό μεσουράνημα αυτό τή; τέχνης 
τών βιρτουόζων έλησμονήσαμε νά άναφέρω- 
με τήν εκτέλεση τή; Πετρούσκας τού Στρα- 
βίνσκη γιά ορχήστρα, μερικά μοντέρνα κομ
μάτια γιά ορχήστρα τού Bela Bartok, τήν StenKa 
Razine καί μιά συμφωνία τού Glazounow, την 
Δάφνη καί’Χλόη τού Ravel (θαυμάσιο, γαλλικό 
διαμαντάκι) μιά βάλς τού ίδιου γιά ορχήστρα 
καί τέλος τήν πολύ καλή εκτέλεση τής Ζωής 
ένός ήρωα (έργο δύσκολο καί από τά δυνα- 
τώτερα τού Στράους τό όποιον συγκεντρώνει 
τά περισσότερα μουσικά μοτίβα δ?,ων του 
τών μουσικών συνθέσεων καί πού απέδωκε 
πολύ έπιτυχημένα ό καλός μας μαέστρος Boufni 
Koff) καί τέλος τόν Άρχοντοχωριάτην (κατά 
Μολιέρον) τού Στράους. γιομάτον. χιούμορ, 
ώ ιορφιά. χάρη καί φρεσκάδα καθαυτό Μο- 
ζάρτειο, γραμμένο γιά λίγα όργανα, πού κάθε 
ένα από αυτ ί είχε καί κύριο ρόλο (σολίστ) καί 
μέσα στά όποια ξεχωρίζουμετό θαυμάσιο σόλο 
γιά βιολί (A la Valse) — χορός τού ράφτη — 
καί τό χαριτωμένο καί αμίμητο δείπνο — επι
τραπέζιο μουσική. ( r

Καί δλη ή σαιζόν έκλεισε με τις δυο συ
ναυλίες τής Σ. ορχήστρας κάτω από τή μπαγ
κέτα τού Στράους, τήν πρώτη αφιερωμένη 
στό Μόζαρ (συμφωνία εις σολ, μινόρε, ή 
συ.ιφωνία Ζευς (ντο μειζον) καί Μαγεμένος 
αυλό:) καί τή δεύτερη (στό Στάδιο, και επα
νάληψη στό Κεντρικό) μέ έργα τού ίδιου συν
θέτη. τόν Τίλλ, τόν Ντον Ζουάν. τόν θάνατο 
καί μεταμόρφωση καί τόν χορό τή; Σαλω-

"Οτι και να γραψωμε για το έργο του κο
λοσσού πού λέγεται Στράους είνε λίγο γιατί 
καί μόνο τό γεγονός ότι ή τέχνη του αγκάλιασε 
όλους τού; κλάδους τής μουσικής συνθέσεως 
καί μέ επιτυχία αφάνταστη, είνε αρκετό: ή 
Σαλώμη, ή Ήλέκτρα, ή Αριάδνη, ή γυναίκα 
χωρίς σκιά, ό‘Ιππότης τών ρόδων, σονάτες 
γιά πιάνο, γιά βιολί, γιά βιολοντσελ,λο. τρίο 
κ.λ.π. -- αλήθεια, τί άτυχη εκείνη ή εκλογή 
καί εκτέλεση έργων μουσικής δωματίου γιά 
τιμή του. καί τό κάρφωμα καί ξεθέωμα τού 
μεγάλου συνθέτη μιά καί πλέον ώραν γιά 
νά ύποκρούΐ] κάπου - κάπου ιιερικα μοτίβα 
στήν ατέλειωτη απαγγελία, έστω καί ένός

Σ’ αυτό τό μεταξύ ώμορφη, με διαλεχτές 
φωνές (70 περίπου) καί καλοδουλεμμένη στό 
σύνολο, ή μικτή χορωδία τού κ. Οίκονο.ιίδη 
μά; παρουσιάστηκε μέ 2 κόρα τού Βάγνερ από 
τον Λόεγκριν καί τον Πάρσιφαλ, μέ τό ορα" 
τόριο τού Dubois 7 λόγοι τού Χριστού καί μέ 
τήν Δη ιιουργία τού Χάϋδν. Κάθε έπαινος γιά 
τή ζηλευτή αυτή μουσική εργασία πού ξανα
φάνηκε ακόμη πιο χτυπητή στό δύσκο.λο γιά 
χορωδία ορατόριο τού Μένδελσων «Παύλος», 
θά ήτο λίγος. z

Μετά τήν ’Ιταλική μετριότητα του βιο
λιού πού λέγεται Serrato, μετά τήν άκα
τανόητη σουίτα «το φωτεινό πουλί» γιά ορ
χήστρα τού ύπερμοντέρνου Στραβινσκη (ονο- 
μα καί πράμα), μετά τήν εξωφρενική σιδηρο
δρομική έντύπωση τού τραίνου των 200 χιλ. την 
ώρα. τού pacific, που θέλησε νά άποδώσΐ] μέ τη 
μουσική επιτυχημένα, ο διασηιιος στήν 
Ευρώπη Honneger—πράμα πού κάθε ά/.λο παρα 
μουσική μπορούμε νά πούμε, κα.λλιτ ϊρα δ^ εν
τύπωση ήχων καί κρότων—μετχ τά δοκίμια 
φωνητική; τέχνης τού Strauss από τον Ροδο- 
φόρον—ζηλευτή απόδοση από τήν κ. Μ. Τρι- 
ανταφύλλου,—ή μεγάλη δραματική υψίφωνο; 
τών κονσέρτων Κολών Λαυουρε κλπ. και τή, 
*Οπερα, Demougeot, μά; συνάρπασε σέ αφάντα
στες τραγικές στιγμές μέ τά έργα τού Βάγνερ 
καί τό έκλεκτό καί πλούσιο γαλλικό καί παγ
κόσμιο ρεπερτόριό της, ένώ ή ορχήστρα μάς 
ξαναθύμιζε τό αριστούργημα ο «Καταραμένος 
Κυνηγός» τού Φράνκ. καί μάς έδινε μερικά δι
αλεχτά καί έπιτυχημένα συμφωνικά άποσπά- 
σ ιατα τού Σκλάβου, τη Ρωμείκη Ραψωδία 
τού Καλομοίρη—Πιερνέ καίτό Πανηγύρι του 
Βάρβογλη,—έργο πολύ καλά δουλεμμένο, με 
φωτηά. ζωή καί Ελληνικό χρώμα,—καί ό Φρεί- 
μαν μιά συναρπαστική εκτέλεση του κοντσερ- 
του τού Ραχμανίνωφ γιά πιάνο και ορχήστρα.

* * *
Καί τόρα φθάνουμε στήν πειό φωτ·ινή 

περίοδο μέ τήν μεγάλη τριάδα τών βιρτουό
ζων : τον Prihoda, τον Thibaut, τον Cortot καί τόν 
διάσημο συνθέτη τόν Ρ. Στράους.

fO Prinoda..."Eva φαινόμενο βιρτουόζου βιο- 
λιστού. άναότερος ίσως καί τού Kubelik στήν 
τέχνη καί γιά πο?Λούς ό νέος Paganini. Η τέχ
νη του αφάνταστη, ο ήχος του θερμότατος, 
ή μουσικότης του.... Βεβαίως δεν είναι ένας 
Kreisler ή ένας Heifetz άλ.λά είνε ένας Prihoda και 
αυτό αρκεί....

Ό Tibaut... Ό παγκοσμίου φήμη; Γάλλος 
maitre. ό μέγας κλασσικός τής τέχνης τού _βιθ" 
λιού—maitre εφάμιλλο; τού Cortot — πού μά; ε- 
δωσε τις αλησμόνητες μουσικέ; βραδυές του 
(ρεσιτάλ) καί τή θαυμάσια μέ ορχήστρα εκ
τέλεση τού κονσέρτου τού Μοζάρ τη; ισπανι
κής συμφωνίας τού Λαλιό, τού Rondo Capriccioso 
καί τής Havanaise τού Saint Saens, καί τόσων άλ
λων αριστουργημάτων...

Επόμενον ήταν μέσα στό ξεφάντωμα αυ
τό τής τέχνης, τά δύο ρεσιτάλ, πού εδωκεν ο 
Γάλλος τήν καταγωγή αλλά Γερμανός τήν τέχ
νη βιολιστής Marteau — πού είχε και ξανακου- 
στή — νά περάσουν απαρατήρητα καί χωρίς
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Παπαγεωργίου... — καί τέλος τά συμφωνικά 
του αριστουργήμάτα, Ντον Ζουάν, Μάκβεθ. 
^(θή ηρώα. Θάνατος καί μεταμόρφωση, ό 
ΤιλΑ, ό Ζαρατούστρας, άπό τήν*  Ιταλία, ή 
συμφωνία τών "Αλπεων, ή οικιακή κ.λ.π. δλα 
κολοσσοί συνθέσεως, πνεύματος, τέχνης καί 
μεγαλείου αναγνωρισμένου παγκόσμιου κύ
ρους... (Καί όμως εύρε'θηκαν οί αιώνιοι "Ελ
ληνες κριτικοί νά τόν κριτικάρουν θυμίζοντας 
το μύθο τού κώνωπος καί τού βουβάλου καί 
το Πινοαρικό... «άκραντα γαρύετον Διός ποός 
ορνυχα θειον...»).

* *
Αν στα παραπάνω σημειώματα προσΟέ- 

σωμε τις 2 τελευταίες συναυλίες μέ τους τε
λειόφοιτους τών δύο ’Ωδείων, τά άφθονα ρε
σιτάλ, καθώς καί τό έπιτυχημένο Festival Ελ
ληνικής μουσικής πού δόθηκε στο Παρίσι 
απο την ορχήστρα Colonne, γιά τό όποιο έγρα
ψε πολύ κολακευτικά στον Μουσικό Κόσμο 
του Μαιου ο Γάλλος κριτικός Ευγένιος Cools, 
εχουμε ολη τήν καλλιτεχνική κίνηση τού πε
ρασμένου χρόνου, μέ φτωχική δυστυχώς από
δοση σε έργα πρωτότυπα Ελλήνων συν
θέτων, αλλά με πλούσια καί ικανοποιητική 
παγκόσμιό γενική παρουσίαση, γιατί ή μικοή 
Κλλας ,ευ™χησε τί δύο τελευταία χρόνια νά 

λαβή δυο υψιστες καλλιτεχνικές τιμές: νά 
απόλαυση τη μάγο μπαγκέτα ένός Βαϊνγκάοτ- 
νερ κάτω από τήν αιώνια Ακρόπολη στο 
ασβυστο μεγαλείο τού θεάτρου τού Ήοώδου 
και να χειροκροτήσω] μέσα στο πάλλευκο Στά
διο ενα από τά μεγαλείτερα σύγχρονα μουσι
κά πνεύματα, πού ή ιστορία τής Τέχνης ασφα
λώς θα καταταξη στο Πάνθεον τών αθανά
των :”τον Ριχάρδον Στράους.

Β. ΚΟΝΤΗΣ

ΤΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΙΜΗΝΟ:
Συνήθως η φιλολογική κίνηση στήν ’Αθή

να νεκρώνεται, μόλις μπει ή άνοιξη. Οί συγ
γραφείς καί οί εκδότες προσπαθούν νά έχουν 
ετοιμάσει τά βιβλία τους ώς τό Πάσχα καί 
τα φιλολογικά περιοδικά μέ τις πρώτες ζέ
στες εφαρμόζουν τό σύστημα τών διπλών φύλ
λων. ’Εφέτος όμως πραγματική φιλολογική 
κίνηση δεν υπήρχε ούτε τόν χειμώνα καί συ
νεπώς δεν έγινε αισθητή καμιά μεταβολή 
την άνοιξη. ' 1

Τό φαινόμενο αυτό τό εξήγησαν κατά δύο 
τρόπους. "Αλλοι τό απέδωσαν σέ καταφανή 
παρακμή των ελληνικών γραμμάτων καί άλ
λοι σε στάση τών εκδοτικών επιχειρήσεων 
αφορμή τής οποίας θεωρείται τό άφθονο βι
βλίο που κυκλοφόρησε τά τελευταία τρία— 
τεσσερα χρόνια χωρίς κανένα σύστηιια καί 
καμία εκλεκτικότητα. "Οπως κΓ άν είναι, τό 
ελληνικό βιβλίο,—καί όλοι ξέρουμε ότι τό βι
βλίο αποτελεί τήν πιο σοβαρή εμφάνιση κάθε 
φιλολογίας, — περνάει μιά άπό τι; σημαντι
κότερες κρίσεις του. ’Έπειτα, διέκοψαν τήν 
έκδοση τους δλα τά άξιόλογα φιλολογικά πε
ριοδικά. Τό περιοδικό, ή φιλολογική αυτή ε

στία. πού πολλές φορές έγινε συντελεστής κα
λής φιλολογικής κινήσεως, έσβυσε. Τό φιλο
λογικά περιοδικό, πού τις περισσότερες φορές 
ήταν ^περιοδικό των Νέων, κατά τή γνώιιη 
μου είναι πάντα ένα παρήγορο σημείο. "Αν 
το περιοδικό τών νέων παρουσιάζει πάντα κά
ποια άτέλεια, κάποια τρωτή πλευρά, εντού
τοις σημειώνει τήν ύπαρξη ένός φιλολογικού 
κοχ/.ασμού, μιας παρατάξεως άθρώπων ιιέ 
φλογερούς ποθους καί τίμιες φιλολογικές φι
λοδοξίες. 'Ο νέος πού θυσιάζει τις οικονομίες 
του για νά βοηθήση στήν έκδοση ένός φιλο
λογικού περιοδικού, — και είναι γνωστόν ότι 
τα πειρισσότερα φιλολογικά περιοδικά έκδί- 
δονται μέ συνεισφορές μερικών Ιδεολόγων, — 
ο νέος αυτός άν δέν μπορέσει νά προσφέρει 
κάτι θετικό στήν Τέχνη θά είναι πάντα ένας 
καλός καί ειλικρινής φίλος της. Ή έποχή λοι
πόν τών νέων αυτών φαίνεται ότι πέρασε. Καί 
θρηνούμε τό θάνατό της ώς μιά πραγματική 
απώλεια για τή φτωχή φιλολογική μας κίνηση. 
ν ΧΚΚΊ. εφετος δέν έγιναν ούτε διαλέξεις, ή 
αν έγιναν δυο—τρεις, άπό λογοτέχνες καί μέ 
θέματα Λογοτεχνικά, πέρασαν απαρατήρητες 
μεσιι στη γενική ραθυμία. Καί σημειώστε ότι 
οι διαλέξεις κάθε χειμώνα αποτελούσαν ένα 
μεγάλο μέρος τής φιλολογικής μας κίνησης, 
μιαν αναμοχλευση ιδεών, μιά συζήτηση τέλος 
πάντων, άπό τήν οποία κάποτε δινόταν κά
ποια καλή ώθηση. Εφέτος τίποτ’άπ’ όλ’αύ- 
τα. Τό τελευταίο εντούτοις τρίμηνο παρου
σίασε πραγματική φιλολογική κίνηση, παρου- 
σιασενεναν απροσδόκητο απολογισμό'. φτωχό 
πάλι σε ποσότητα, αλλά πλούσιο σέ ποιότη
τα. Μέσα στο γενικό νύσταγμα κυκλοφόρησαν 
τρία βιβλία σχεδόν μαζί: «Εκείνος πού δέν 
χαρηκε τίποτα*  τού κ. Διον. Α. Κοκκίνου. οί 
«Πλούσιοι και Φτωχοί» τού κ. Γρ. Ξενοπού- 
λου καί ή «Εκείνη» τού κ. Γ. Τσουκαλά.

Τά διηγήματα τού κ. Κοκκίνου καί τό μυ
θιστόρημα τού κ. Ξενοπούλου είναι έργα ώ- 
ριμοτητος καί προσθέτουν πολύτιμες σελίδες 
στη νεοελληνική πεζογραφία. Ή κριτική χαι
ρέτησε καί τά δύο αυτά βιβλία μέ πλήρη ικα
νοποίηση καί μέ χαρακτηριστική όιιοφωνία. 
Στο σύντομο αυτό δελτάριο δέν είναι δυνατόν 
να δίνονται αναλυτικοί χαρακτηρισμοί τών βι
βλίων που βγαίνουν, άλλά μιά χρονογραφική 
εντύπωση απ’ όλη τήν κίνηση. 'Οπωσδήποτε 

θροΥ·ιιε γά π°ύμε χωρίς δυσκολία, ότι τό 
1.6, αν δεν κατορθώσει νά παρουσιάσει τί- 
ποτ άλλο, μπορεί νά εξιλεωθεί μέ τά δύο 
αυτα βιβλία.

Η « Εκείνη» τού κ. Τσουκαλά είναι ένα 
λυρικό διηγημα μέ λίγες αφηγηματικές άρετές 
και με περισσότερη περιγραφική ικανότητα. 
Και στο σύνολό του τό διήγημα αυτό είναι 
μια καλή δοκιμή πού μπορεί νά έχει θετικό
τερα αποτελέσματα.

Αυτό ήταν τό φιλολογικό μας τρίμηνο. Δυο 
ώριμα βιβλία και μια δοκιμή. Γιά τά ελλη
νικά γράμματα, πού γνωρίζουν σχεδόν μόνον 
δοκιμές, τό τρίμηνο αυτό δέν είναι υπερβολή 
αν χαρακτηρισθεΐ φιλολογικός σταθμόν.

’Αθήνα—’Ιούλιος ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΑΧΟ :

Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΣΤΟ ΓΚΛΑΣΠΑΛΑΣΤ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
ΙΙολύ σωστά ονομάστηκε Γυαλένιο Παλάτι : 

Ή σκεπή του καί οί τοίχοι του είναι άπό 
γυαλί. Τό φώς δέν χύνεται άπό παράθυρα καί 
φεγγίτες.'Ορμά άκράτητο άπό πάνω καί πλά
γιά γιά νά παιχνιδίση καί νά χαρή χορέβον- 
τας πάνω σέ χρώματα καί δημιουργίες. Σαφτο 
τό παλάτι έχουν στήσει κΓ εφέτος απο την 
πρώτη ’Ιουνίου τής άψηλής Τέχνης τό θρονο. 
Μέσα στις 73 μεγάλες απλόχωρες σαλες του 
καί τϊ μικρά έμπιστεφτικά σαλονάκια, καθη- 
μερνά πλήθος κόσμος κυκλοφορεί ήσυχα σι- 
γομιλώντας καί συνεπαρμένος. Κάποιος καρ
φώθηκε, νομίζεις, μπροστά στού Χίντεμ.πραλτ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΧΤΕΣ
ΜΑΝΟΛΗ ΖΑΪΡΗ· '.II

τόΡάοιστούογη ν.α(ό « Μπάρ ι> πα-Ρήνος»- καί. πα
ραπέρα άλλος ‘ ύνειρέβεταΓ πάνω^ «στην Απο
κοιμισμένη» τού Κάρλ Μάη, ενώ ένας τρίτος 
προσέφχεται στη «Μαντόνα» τού Χάνς Φαου/.- 
χάιιπερλ.

’ Τό Γκλάς παλάστ άνοιξε πάλι γιορταστικά 
τις πύλες του τήν πρώτη ’Ιουνίου μπροστι σε 
επίσημους προσκάλεσμά νους, γιά μιά διεθνική- 
έκθεση, συνεχίζοντας τήν καλλιτεχνική του 
παράδοση πού δίνει ένα χαρακτήρα ξεχωρι
στό στο Μόναχο. Ή τελευταία έκθεση εγινε 
τό 1913. "Επειτα ό πόλεμος έστρεψε γενικά 
τήν προσοχή σέ ά?«λα έπίπεδα. Πλάκωσαν τα

φριχτά γιά τή Γερμανία χρονιά που για μια 
στιγμή τής πάγωσαν τό αίμα στις φλεβες, 
ίσως γιά νά όρμ.ήση έπειτα με πειό δυνατό 
παλμό. Τά μεταπολεμικά χρόνια 1922-132 > 
έγιναν πικρές εκθέσεις.—Μικρές δηλ. σε πα
ραβολή μΑ τις κολοσσαϊες εκείνες international 
καί ιιέ τή φετ ινή—. Τόρα ξανάρτανε πάλι οι 
ι-.έρες. όπως πριν άπό 60 χρόνια, πού <ητά
πωνε κανείς στο Μόναχο καλλιτέχνες σ./.ν τον 
Λάϊιιπλ καί Κουρμπέ καί γενικά οτι άξιο 
μπορούσε νά παρουσιάση ή .κάθε χωρά σε

^Φυσικά ή φετινή έκθεση^παρουσιάζει κά

ποια αλλαγή/ Τόρα μπορεί νά/συλλάβη κάνεις 
πιο έφκολα τήν εικόνα? τής εξέλιξης τής τέχ
νης. Κατά τήν έκθεση τού 1913. έγραφε ό πε
ρίφημος κριτικός Φ. φόν Όστίνι -. «Τέτοιου 
είδους γιγαντιόδίκες διεθνείς εκθέσεις, πού 
ή κάθε χώρα έπισήμως άντιπροσωπεύεται. δέν 
μπορούν’ νά μάς παρέξουν σήμερα καμμιά πο
λύτιμη άποκάλυψη».

Ή επιθυμητή άλ/αγή έγινε. Δεν προσεκ/.η- 
θηκαν οί χώρες νά στείλουν έργα άντιπροσω- 
πεφτικά τής'τέχνης τους. ΠροσεκλήΟηκαν οι 
καλλιτεχνικοί σύνδεσμοι με τα^έργα των με
λών των τά οποία θά έκριναν άξια καί αντί-
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καί άξίϊς άπό 0?^c X?- ΙΙΟϊ"χ“ ?ν0·11“™ 
λε; τί; τάσίά Έφε^ £ &*<>  δ-

- φ?το* εγινε οτι ζητοΰσεν ό

μηχΐ^’070' Βαβ“*1^ Χαλλετεχννζής βιο-

,στ) Ενωση καλλιτ3χνών Μο-
vavnil « IlitnnlH C...------ Λ Χΐυ

ΙΗΝ^'ΘΕΣ» ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

ΑΠΟΚΟΙΜΙΣΜΕΝΗ

Κάσπαρ μέ τό παοά^-ν ^σιΟλ ιοτ-ζ Κάρλ 
tangere!» καί Χάϊνριχ Μπρύνε^υ" ν°Λ °'*  
σε έκφραση «κορίτσι τού Τζίοποΐ <>αβ·".ασ1? 
συντηρητ,κοίβαρώνο; Οίγγο φόν Χά °1 !'Ξ τά πορτοαϊτα ™Υ · φ . ^αμπερμαν 
μπλούζα» καί ό Φράντζ ζ'όν^ν “ ρόζ 
χαρακτηριστική του « ΊουδήθΙ Τί|
σκοτώνει τόν Όλοφέονιι ’ στιΥ."Ί που·. se’s.. rar ·*

βαφικής, γλυπτ.κής καί ζω'

νάχου «Luitpold Gruppe».
Οι σύλλογοι άφτοί τοΰ Μονά

χου επροσκάλεσαν δσους ανήκουν 
σ αφτους καλλιτέχνες ή τοϊ,ς 
τουε°Γ1Α.με ·τ'|ν , κατ/φθυνσή 

% ερι.ανους και ξένους νά 
στ,ιλουν έργα τους. Έτσι παρα- 
ιιεριστ,)κε η πριν έπίσιριη καί 
ΧΤ;Υμερο'Υ1?τ'κιΐ κα1 «δ,«- 
καί 1(·Χσ™Λή· ?πίσ,'ί έδω™ 
κο>j ια ιδιαιτζρη βαρύτητα στήν 
εφ.τ.ινη εκθεση τό δτι στηρίζε
ται πάνω σε χαρακτηριστικιότα- 
τ^συλλογές πανευρωπαϊκής φή- 

ξένων καλλι- 
τ-χνων, ακόμα καί πεθαιιε'νων 
πΚ\π°υ Χδί<νεΐ έν“ 1™><?ικδ 
“ί ος και δείχνει σά νά πούμε 
™ μονοπάτι γιά τ1; μετέπε(τ® 
472 ™1Τ'σΕΙς·- ΕνΤκ?ί#Ίκ«ν έργα 

- κα„, ιτεχνων, εκ τών οποίαν 
°ι!ο πεθαμένοι. ΊΙ αναλογία 
ι-ης έγκρισης έρχεται 10Ά

Δεν έγιναν ξεχωριστά ξένα τ·ιή- 
ματα όπως πριν, αλλά κοντ) 
έργα των κεντριών συλλόγων έ- 
5·>τ-ι>ηκαν αναγνωρισμένες δυνά
μεις, πολοι διεθνούς Τέχνης ή ά- 
SU., που για πρώτη φορά άναννω- 
ριστηκαν. Ένα σύστημα πού^α- 
'nY'V'cl τ.° κ“λλ·τ:χνικό αίσθημα 
τιζό ά°χη’· εν“ *“? '^‘στοκρα- 
τικο αξίωμα πού ή έί,ε'φτερη Τέ
χνη κυριαρχεί αχώριστη από όρια 
κρατών καί βγαίνει άτόφ.α καί 
περήφανη μπροστά στόν έπι- 
σκεπτη. 1

ΚΑΡΛ ΜΑΗ Ν’άναφέρη κανείόνόιιατα εί
ναι άσκοπο, γιατί καί νά θελϊ·- 

θέση ΤΑ . ' σ’Λ ?’α τθ κ®νΙΙ δέν θά ι:λγ’- 
πώς πέφτει ώ^κπληξ^σΓεκπλΧ6» 
Κορ^ντ κο“τάρστ<Ζ“Λ'ς· Κ°Ύτ1 °TYV π^!ι^'ό 
I ά» τραβάνε οί Λέο ^ίζβ°7 - ’
λερ κ“ι ακόμα οί αρχηγοί "τάσΥωΡ γζ; Ζευ· 
μαν, Στούκ, Τζύγκε/'Η » Χαμπερ-
πεφτηκε πολυειδώ- ν Λ\ια, «ντι πρόσω- 

η Ολλανδία I·Α τΑμ άτ λικαρσι1 μαντικόν,
Αυστρία. Ελβετία Πσ™ Τ2ρ?,τη ^ωσσια' ή Ελλάδα. Κι’Χ^,,π1^ 
1‘ε καμάρι καί περηφάνια Η έ/) 'λ *α*81ς 
σε μια διεθνική έκθεση στό ΐόάστΒ^ με°“ 
φέτος αποτελεί τό πανκόσα.ο Υ^σπα/·“στ *ου  
'•'τεχνικής κίνησες. αγκθσΐ10 κε'τί?ο της καλ-

Ό Μανώλης Ζαΐρης καί ή Άντέλα 7„Τ 
ρη-Στουκεν είναι τ / όνή·ι«ΤΓ. “ , εΛα πέβουν τήν Ελλάδα θ0 πρώτοι 
εργ« ^0“^ δ «Πεζόβολο,-».· «Φωτ?ά καί 

χαλασμός» καί ή δέφτερη μέ 7 μικρά έργα της 
γλυπτικής. Μέσα σάφτά τά 7 καλλιτεχνήματα 
φαίνεται ή καλλιτεχνική διάθεση ακέραιη καί 
άνόΟεφτη. Στά «Μητέρα καί παιδί» καί «’'Αρ
ρωστο παιδί» διακρίνει κανείς τό πονετικό συ
ναίσθημα τής γυναίκας—μητέρας. Στά «’Άνοι
ξη», «κυνήγημα τής αγάπης», «ξύπνημα»,«Ορ- 
φέας καί Ευρυδίκη», τήν αιώνια δύναμη τής 
αγάπης ποΰ δημιουργεί.

Ό Ζαΐρης είναι εκείνος ποΰ χρόνια τιμά 
τό Ελληνικό όνομα στό Μόναχο. Αθόρυβα 
καί ήσυχα τραβά τό δρόμο του τόρα καί 30 
χρόνια. Μικρό παιδί ξεκίνησε απ’ τήν 'Αλι- 
καρνασό τήν πατρίδα του, γιά τό δρόμο τής 
τέχνης. CO Γκύξης ήτανε δάσκαλός του στήν 
εδώ Ακαδημία -τών Τεχνών. Μά τό δρόμο γιά 
τό ξετύλιγμά του ζήτησε μόνος καί βρήκε τό 
μονοπάτι. Ανεβαίνει τό βουνό αργά καί βέ
βαια. όδηγήτορα έχοντας τήν ξεχωριστή καλ
λιτεχνική του διαίσθηση. νΕτσι 
βρήκε τόν έαφτό του ό κα?»λιτέχ- 
νης. Στερνά από γύρους καί προ
σπάθειες κατέληξε στό monumental. 
Στούς μεγάλους πίνακές του, ποΰ 
θά μπορούσαν νά πλατύνουν σέ 
πελώριες τοιχογραφίες, σάν ένας 
κόκκος χρυσάφι ποΰ μπορεί νά 
γίνη πλατύ έλασμα, κυριαρχεί ό 
δουλεφτής άνθρωπος, άφτό: ποΰ 
αγωνίζεται γιά τή μπουκιά τό 
ψωμί, ό κουρασμένος, ό αφανι
σμένος. Άφτόν τον άνθρωπο έχει 
ανεβάσει σέ ηρώα. Τί πιό μεγά
λο μπορεί νάχη ένας ήρωας αγω
νιστής μέ τό σπαθί στό χέρι, άπ’ 
τό ιιεγαλόσωμο ψαρά του ποΰ 
ρίχνει τόν πεζόβολο ; eH κίνησή 
του. ή έκφρασή του. ή προσπά- 
θειά του. τό καρτέρι του. ή προσ
δοκία, ξεπετιοΰνται από κάθε 
του μυϊκό σύνδεσμο. Ακόμα μαν- 
τέβει κανείς καί τχ συναισθήμα
τα τού ψαρά κείνα ποΰ στής ψυ
χής του τις πιό απόκρυφες δι
πλές σταλιάζουν. Τό μακάριο ελ
ληνικό φόντο τής θάλασσας σέ 
κρατεί έκπληχτο. Νομίζεις γιά 
μιά στιγμή πώς ή πέτρα ποΰ πα
τάει ό ψαράς θά ξεκουνιστή άπ’ 
τή θαβμάσια αποδομένη κίνηση, 
πώς θ’ άκούσης τό πλατάγιασμ.α 
τού πεζόβολου ποΰ θά πέση. Εί
ναι τό κάντρο ποΰ δηγιέται, ή 
ζουγραφιά ποΰ μιλεϊ, ποΰ τό φόν
το της σέ κάνει νά στενάζης στή 
θύμηση ένοΰ κομματιού πατρί
δας. Τέτοια συναισθήματα μέ 
πλημυράνε όσες φορές άντικρύσω 
τή γαλανή ελληνική τοποθεσία 
στή σάλα τοΰ Ρότμαν.

Τό δέφτερο έργο «Φωτιά καί 
Χαλασμός» είναι ή τραγωδία τής 
Σμύρνης σέ σκίτσο ακόμα χρωματιστό. Μοΰ 
λέγει ό ίδιος καλλιτέχνης σάν σταθήκαμε 
μπροστά στόν πίνακα, πώς άφτό πρέπει νά 
γίνη monumental, μία τοιχογραφία ποΰ θά απαι

τούσε 12000 μάρκα. ’Εγώ πού είδα αληθινά 
τήν τραγωδία τής Σμύρνης σκέφτομαι πώς δέ 
θά μπορούσε νά τήν συλλάβη κανείς καλύ
τερα.

Στήν μεγάλη διεθνική έκθεση τοΰ 1913 
πήρε τή χρυσή μεντάλια, μέ τό έργο του «Τό 
ψαρόπαιδο ποΰ μπαλλώνει τά δίχτια». Πριν 
από 15 μέρες γιά μιά βδομάδα οί Γερμανοί 
θαβμάζανε στή Λιτάουερ Γκαλερί, τήν καλλιτε- 
χνικώτερη γαλαρία τοΰ Μονάχου, ένα άλλο του 
έργο «Στερνά άπ’ τή φουρτούνα». Μιά μεγά
λη σιλουέτα, ένός καραβοτσακισμένου. πού 
σκυφτός κουβαλά τό κουρέλι άπ’ τήν τρικυ
μία πανί του. νΕργο ποΰ σού υποβάλλεται α
συνείδητα καί σού γεννά τήν συμπόνια. ’Έτσι 
έγραφαν εδώ οί έφημερίδες.

Ή τεχνοτροπία τοΰ Ζαΐρη είναι κάπως έξ- 
πρεσιονιστική μέ ξεθολωμένο εξπρεσιονισμό.

Τό στύλ του χαρακτηριστικό θυμίζει Χύλ- 

AHO ΤΙΙΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

Ο ΠΕΖΟΒΟΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗ ΖΑΪΡΗ

ντερ. Τόν Ζαΐρη έκριναν άξίας κριτικοί, φει
δωλοί στά παινέμ,ατα καί συντηρητικοί στην 
έξωτερίκεψη τής ευαρέσκειας τους. CO Χάϊλ- 
μαγιερ είπε: <eO Ζαΐρης είναι καλλιτεχνική
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φυοη και ψυχή. Γι’ άφτόν ή σπουδή καί μά- 
Φηση είναι συμπλήρωμα». 'Ο Όστίνι είπε: «Τό 
τΑ- Η°ητ°υ Ζαΐ·ρη ξε’εΤιεται θξω απ’ τά όρια 
τη, εικονογραφίας >αι ζητά κάτι ιιεγάλο γ,ά οε4αδΤθί1· ° Ζ“ΐρΐ1ς ποΰ άναπτάσσειΥή 
Κ8 ■ σε ·1ίεΥαλε? γραμμές είναι γεννη- 
με*\ος  για το monumental». γ
Λ·..οΚλδίΥ)ντ“ς άί?τίι ·ιιου τ*Π ν ανταπόκριση 
συγκεφαλαιώνω το εξής : ‘Από τήν εφετινή 
αφτη γενική και διεθνική έκθεση βγαίνει το 

δλες·
^ρα.-ΐε στη ζωγραφική και γλυπτική ώς τά 
το^α αντιπροσωπεβουνται πιό κοσκινισμένα 
πιο ξεκαθαρισμένα, πιό αριστοκρατικά, γιά νά 
έδώακοί?1σ-0υίτ·τη’ν έκφρασ11 τών διαφόρων 
ταπο)ε η κ"ν’ Τ° ανείοσϊθοβόλισμα τών ιιε- 
Κ Γ έ τσ δΓ -Ζρ°νων “ρχίζεΐ νά *«™καθίζη.

, έτσι δο μας προσφέρουν ται τόοα έργα πού ΚΖ5, J0 δ-···“.έξ^εσιονιστρικά τήν 
νΰλι νι'Ζ *<Μ?ουσιάζανε  ένα γθγ-γυΛί για οκχλησια και πού χρειαζότανε ένα

«·!'·■>» ’» i 
πII ο οημιουργος του?.
Μονάχο 6 ’Ιουλίου 1926 ΣΙΤΣΑ ΚΑΡΑίΣΚΑΚΗ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ :

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ
Ή παραγωγικά.,τα τών ζωγοάφων vac 

βρίσκεται καί φ/τος στήν άκ.™ ρων μας 
στόν Ηαο κ“1Λ5·εο?· ^θέσεις, στό Ζάππ ιο. 
στο-\ ΙΙαρ.ασσο, στο a-νοδ. «Σπλέ-,τ τ^ γτ'- 
Galene -τ^ατηγοπούλου. στήν αίθουσα τή' φί- 
._.αύ-.,φ^ας. στο Λύκειο τών Έλληνίδων’ στο 
Foyer του Δη-ιο^κού Θ-άτοου. "Λ10ω'’ στο

Νέοι Ζωγράφοι παρουσιάστηκαν, οι κ. ζ
Γε£'ιεν4^ Γιολδάση;. Κοκότσης’ 

Δι3 Α·\αγνωστοπουλου. Δανιήλ. Κα^ού/ο- 
“’«’.y-i: Γ,ο,,ύλη ; κα1 , J «

S.iT’ γ”: -> Π»λ'·“”
- '9. *·  Β«σώρης μέ διαθέσεις σοβαοέι: 

μα, εδειξε με αβρότητα χαρακτηριστικές προ
σωπογραφίες και σκίτσα. Ή εργασία του νω
ρίς να εινε απαλ/.αγμένη από ξένες έπήοειεε 
!!α?.κανει ν“ ελπίζουμε, άν έξακο? ουίΐί'ση ακλόνητα τόν δρόμο του. ε^κθ-ου0ηση

Ό κ. Γερμενής μάς έδειξε μιά ένδιαφέόου- 
σα εκθεση, οπού ή ορμή, ή γραφικότητα^.?-ί ή 
ΖθΖ “ή τ’1 φΓη " έστύί·ιζαΎ Αρκετούς 
πηα^ της II εύκολη όμως ικανότητά του 
και η προσήλωσή του, στις εξωτερικές γοη
τείες της ζωγραφικής θά έπρεπε νά σταιιατι'- 
έκωοάσπ??ς άνα^Ί<”1 βαθύτερης 
εκφραστώ, και της προσωπικοτερης συνδέσεωσ 
η επίδραση τού Γεραλή καταφανής. ζ 
τ-οο- «I 1 ιολδ“?’Κ> λιτώτερος, διανοητικώ- 
ίου «λ ρΐτΐκωτλερ0ς Λτου- Χωματισμούς 
του — διακοσμητικός καί άναζητητής τής συν- 
θεσεως των πινάκων του - μάς έδωκε εντού
τοις την εντύπωση τού βιαστικού’ χρειάζετα, 
περισσότερη άκόμη αρχιτεκτονική, καί νά ξε-

φύγη απο την περιγραφική διακοσμητικότητα, 
η οποία καταντά πολλές φορές κοινότυπος καί 
ανούσια. 3
, ,θ^ κ· κ· Γιολδασης και Γερμένης βγαίνουν 
απο τον κύκλο τής 'Ελληνικής ζωγραφικής μας 
και ζητούν νά βρουν τόν έαυτό τους ιίέσα 
απο τη ζωη και την διόρασή τους.

θ κ* Κοκοτσης έργάσθηχε μέ υπομονή καί 
θέληση στην πατρίδα του Κρήτη· — μάς έφ^ρε 
προσωπογραφίες >αί ζωγραφιές από'τήν Τωή 
ελθέσ^'Τ· ~ I0 αποτέλεσμα 7ή
θ !ά^ "°1’· δεΎ· ί!“ς ^νσίασε. Ή συιιπά-
του όέ’ !Τς'ΥΙ“ Τ,'\το?Ί επίμονη εργασία. 
έ°έν«·, f;E"'-la τ°υ’ η ευσυνειδησία του, θά 
ε..εγαμε για οτι μπορεί νά βλέπη τώρα, μάς 
κάνει να ελπίζουμε, άνέξακολουθήση τόν δρό- 
! « αν η αφελεια ή διείσδυση', ή απλό
τητα, τον οδηγήσουν σε άλλους ορίζοντες, άν 
έκωοα?τ° *“l ™ Τ°υ άποκατασταθουν 
εκφραστικωτερα, όπως το εΰχόιιαστε γιά τόν 
εργατικόν αυτόν νεο ζωγράφον. ' 
• . Δις Αν’αγνωστοπουλου, γνωστή iiac 
απο προγενέστερη έκθεση. Μάς έλύπηλ 
επηρεασθηκε τοσο πολύ ωστ? νά χάση ότι κα-

‘ »Ζ~.(,,ζα αν,Ικει σε μιά μοδέρνα Σ'/ο)ή 
'/.σι ανώφελα ζητάμε τύ δικό της·—άςέ?πί- σωμεπως *ά  τό ξαναύρη. ^Λς ^οσπ^ήση 
ϊέχνη Υΐν11 Υ1“ λίγ°’ σΤύ

ηα “νΐήλ έχεΛ τήν °1' έκ{)εσιΙ του τώ
ρα στην ΙΙατρα’ — δεν είμαστε καθόλου ευ
χαριστημένοι που δέν μπορούμε δυστυχώς νά 
π-ίου118 γδια<Ρεί?ουσ“ W έκθεσή του τού Ζαπ- 
uac αά ποΓ νε°ζ *“1 eZEl δλ” Τήν εμπάθεια 
εώ’κΦ ? " V“ ερ^αστΉ σοβαρά καί νά μάς λεη και κάτι όταν ζωγραφίζη. “Εχει πολ£ήν 

έμφαση και επιφανειακήν ώραιοφάνειαν οτσν 
^«ΥΟαφιζε1 νομίζει κανείς ότι δέν τόν συνεκί- 
νησε, οτι εκαμε μια εικόνα μιά ζωγραφιά, κα
λή για να στολιση τήν αίθουσα ενός φϋ.ι- 
σταιου. Τα λογ1α αυτά τού τά λέμε από'ενδια
φέρον για τήν Νεότητα.

Τόν κ. Καλμοϋχο είδαμε σέ μιά έκθεσή 
Χουνυ 'Η™ φΐλ0λ°ν?1 ΡΌΟούσαν νά έκτι- 

ένυ ν Η κατ=υΦ'?νσ’Ι του είνε παραστρατη- 
έκεΐνο π"0'5 ωβ“ρη σπ°υδή δέν ϊ^ται ούτε 
εκείνο που 0α μπορούσε νά συγκινήση στό 
έργο η το πρόγραμμα τών εκφραστικών ζω- 
άλλά^ά W πρεπεΐ '’ά ξε'ρΐ| *ανε1= πολλά' 
<Μμ να ξερή ,)?α του χρίζονται γιά νά εκ
φραστή αν τυχόν κι’ έχη κάτι νάΎιιάς πή 
νέωνςΙρ?υμε aV εΐδε τήν έκθεση τώντέσσάρών 
τοου Γ»Υθ;τού Δημοτικού Θεά-
ό·?υταΔτ νθ” 1°1’ η ειλικθίνεια; ή άθω- 
J !,τ.α’ ,το «ισ^ημα—το μεθύσι—που πέονει ό 
Καλλιτέχνης άπ’ τόν γύρω κόσμο κερνώντας 
την ψυχή του. Οί νέοι τού Δημοτικού 
Θέατρου μας έδωσαν ένα ωραίο παράδειγμα 
εργασίας, ειλικρίνειας, μάς έδειξαν ιόν καλό 

™ ° π°ιήτής κ. Γιοφύλης έκαμε μιά έκθεση 
του που δεν προφθασα νά τήν έπισκεφθώ καί 
εΤνΡ“Γχ· °' π0,1|τες ποϋ κάνουν ζωγραφική 
εινε ενδιαφέροντες. ψ 1

Καί γιά νά έξαλουθήσωμε τούς νέους έο- 
χομαστε με τήν σειρά στόν κ. Γεραλή, τόν 

γεώτερο, πού μάς έχανε έφέτος τήν έκθεσή 
ζου σ?όν Παρνασσό. Ό κ. Γεραλής είνε ένας 
δεξιοτέχνη?, ένας ικανό; ζωγράφος εχει την 
ευκολία νά ' ζωγραφίζη εύκολα και ϊλΨω^· 
Βλέπει τί; εΙκόνες του ρητορικά, δον τον φο 
βίζη θαρρείς τίποτα, έχει ενα φαινομενικό 
θάρρος- θά έλέγαμε-τά έργα του φαντάζουν 
καΓθέλουν νά μάς έκπλήξουν. Οί άρετες του 
ζωγράφου αυτού, οί ικανότητες του, τικριμα- 
γίνονται τά μεγάλα έλαττωματα του— Ο κ.Γ 
οαλής είνε ρήτορας χωρίς να μας λεη τιπο- 
τα’ξεοει λέξεις.φράσεις σχήματα,στάσεις, χρω- 
,ιατισιιούς πούδέν μιλάνε βαθυτ3ρα μέσα μα,. 
' Ό'Ράλλης ξέπεσε στην εκτίμηση μα, αν 
καί είχε καί σύνθεση καί χρώμα διακριτικωτε- 
ρο. Ό κ. Γεραλής επιμένει να βρισκεταα

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ:

Κα ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΤΟΚΗ - ΠΑΡΑ-^ 
ΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ— Άτιο την Κέρκυρα 

κιοςα γζαγορας;
κ·ΓΚΕΕΚΟΣ

τής μεγάλης και ευγενοΰς οικογένειας Θεο- 
τόκη. Κόρη τοϋ Μάρκου Θεοτοκη, συγγρα
φέα ιστορικών έργων και τής Αγγελικής 
Πολυλά καί άδερφή τοϋ αλησμόνητου Λτι- 
νου Θεοτοκη, τοϋ Σοφοϋ λογίου. Βρίσκεται 
τώρα στο Βόλο άπό χρόνια, παντρεμένη 
τόν κ. Π. Παρασκενόπουλο, τό γνωστό μι- 
κροβιολύγο. f

Έχει δημοσιεύει διηγήματα σέ διάφο
ρα περιοδικά καί τά^Πλανέματα Αγελα-

στήν έπιφάνεια, ή παλέττα του εινε πολύ ζα- 
■/αοωτή. τό σχέδιό του χωρίς στερεότητα, η 
πλαστικότητά του Ακαθόριστη και η 
του κοινότυπη. 'Η εργασία του δεν δίχνει α 
νησυχίες. “Αν τί λεμε ολα αυτα, ,είνε για να 
φυλαχθούνε οί νέοι ζωγράφοι απο τα «τραβ 
πατήματα τής εύκολης τέχνης και επυτυχ ,. 
Ντην Γαλλία ένας Bouguerau, ένας Heimer και U_ 
νεώνα όλη επιδέξιων ή αισθηματικών, του 
όμορφούτσικου ζωγράφοι, ξεχαστηκαν για 
πάντα άν καί είχαν κάτι που παρουσίαζαν το- 
τ> 'Η εύκολη Τέχνη, τ ι μικροαισθηματα τη,, 
ήαπορούν νά συγκινούν μέ τό θέμα τους. μονο 
τού- καθυστερημένους μικρονοους αστού, και 
νά στολίζη τί σαλόνια τους.

στα» (1922),εικόνες παρμένες απάτη ζωη 
στους τελευταίους πολέμους, που πιρακο- 

λού&ησε άπό σιμά, στη Θεσσαλονίκη, Στρυ^ 
μώνα, Σέρρες, Άϊδίνι, ως Αδερφή του 
°Ερυθροϋ Σταυρου- (1916 1920)·** *

ΤΑΚΗΣ ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ. - Γεννήθηκε 
στό Βόλο όπου καί μένει- ΕΙνε διευθυντής 
τήςέφημ. αΘεσσαλία,,. Συνεργάστηκε στα 
περιοδικά «Σεράπιο», «Νουμας*  ·κ·λ·τι. 
Τά ποιήματά του καί τά διηγήματα του 
σκορτιιομένα δώ κει·
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ΚΩΣ ΤΑ Σ ΓΚΕΣΚ ΟΣ· - - Ζωγράφος. 
Γστήθηκε στά Τρίκκαλα στά 1877. Μένει 
στο Βόλο, οδός Ροζού. Ε'σπούδασε στο 
Πολυτεχνέίον Αθηνών, στην Kunstaka- 
άθΙΏΙΘ του Μονάχον και στην Acadeinie 
Julien του Παρισιού· Τη ζωγραφική που 
διάφορες περιστάσεις τον ανάγκασαν ν' ά- 
φηση κάμποσα χρόνια, ξατάπιασε μέ ^έρ
μη απο 4 χρονιά τώρα, όταν η A ' θεσσα- 
λικη^ Εκεθση που οργανώσαμε στο Βόλο, 
ερρίπισε τη φωτιά και τήν αγάπη του στο 
ιδανικό που τίμια δουλεύει ό Γκέσκος μας. 
Τώρα είνε διευθυντής τής Σχολής Ζωγρα
φικής τού Σύλλογον Φιλοτέχνων.

Ο Iκεσκος έχει εκθέσει στο Salon 
(les Artistes Fran^ais και σέ πολλές 
ελληνικές εκθεσείς. Τό δημοσιευόμενο σή
μερα έργο τον «στο Μοναστήρι') (1925) 
βρίσκεται στο Βόλο, στην Πινακοθήκη τού

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΙΚΟΠΕΤΡΑ

κ· Χρ. Δούλη. Τά «Κιόσα» (1925) και το 
«άςή τήν Άλυκόπετρα» (1929) εϊνε σκίτσα.

*

ΠΕΤΡΟΣ Μ ΑΓΝΗΣ- Γεννήθηκε 
στη Ζαγορά (Πηλών). Νέος εγκαταστά&η. 
κε στην Αίγυπτο, εμπορευόμενος. Στά 1908 
έπήρεμέρος στήν έκδοση τής «Νέας Ζωής» 
κι > όταν αποχώρησε γιά μερικές διαφωνίες 
στο γλωσικδ ζήτημα, ίξέδωκε μέ τον αδερ
φό του Πήλιο Ζάγρα και άλλους «άλεξαν- 

ϊρινους» μαζί-—τον Κώστα Τσαγκαράδα, 
Χρυσάνθη κλπ.—τό «Σεράπιον*  (1909>πού 
ώθησε και τή «ΑΓ. Ζωή*  στις νέες κατευ
θύνσεις. Π ομάδα αυτή των “άλεξαντρινών,, 
καταπιάστηκε μέ επιτυχία μέ τήν Αραβική 
Ηθογραφία· " Εχει γράφει και δημοσιέφει 
ποιήματα στά διάφορα περιοδικά.

* %
t ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΒΑΛΜΑΣ.- Στήν 

Β' Havel. Έκθεση Ζωγραφικής και Γλυ- 
πτικής που δργάνωσεν ό Σύλ. Φιλοτέχνων 
Βόλον στα 1923 ό κ. Κ. Γκέσκος, μέλος 
της Επιτροπής, μας παρονσίασεν ένα νέον 
ως είκοσι χροιών, αδύνατο και καχεκτικό, 
μέ μερικά έργα τον, πού ζητούσε νά γίνουν 
δεκτά.3Ηταν ό Αεονάρδος Βαλμάς, πού 
νέος φτωχός είχε φύγει γιά τό Παρίσι νά 
σπονδάση και πού μετά δυο χρόνια γύριζε 
άρρωστος, μά πάντα πλάθοντας όνειρα γιά

Κ· ΓΚΕΣΚΟΣ

μελλοντικές του συνθέσεις, μή θέλοντας Ι
σως κι ό, ίδιος νά πιστέφη πώς ήταν δυνα
τό μια τοσο ωραία κ έλπιδοφόρα νεότητα 
νά κοπή στή μέση. (1924) Ό Βαλμάς θαυ
μάστηκε πολύ τότε τα λίγα έργα πούφερε 
γίναν ανάρπαστα. "Ενα βρίσκεται στο Δη
μαρχείο Βόλου και μερικά στήν Πινακοθή
κη μας. Ή επικεφαλίδα (σελ. 18) απεικονίζει 
το Πήλιον τρεις απόψεις ευτυχισμένα 
συναρμοσμένες σ ενα. (τρίπτυχο)—.

“ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ,, 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Ευχαριστούμε τις αθηναϊκές ε
φημερίδες πού είχαν τήν καλω- 

βύνη ν’ άναγγείλουν τήν έκδοση τού «Φιλότεχ
νου», ακόμα κι’ όσες— οί περισσότερες—-μας 
(Ανήγγειλαν στον υπότιτλο «’Επαρχιακή Κίνη
ση». Έμεις θά στέλνομε σ’ δλες ευχαρίστως 
τό επαρχιακό μας φύλλο. #

— ’Εκεί πού λυπηθήκαμε κατακαρδα είναι 
πού,μερικοί λόγιοι πού αποταθήκαμε, ζητών
τας συνεργασία, δυσπίστησαν κι αυτοί στο 
περιοδικό μας κ’ ή δέν άπήντησαν η πρώτα 
ζήτησαν νά μάθουν τι σοι περιοδικό θανε αυ
τό πού μιά έπαρχία τολμά νά παρουσίαση 
σάιιπως νά μήν μπορούσε κανείς παρα μονο 
στήν μπερδεμένη ’Αθήνα νά κάνη δουλειά 
καλή.

ΔΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τό ποίημα «Θεσσαλία» τού 
κ. * Αγγέλου Σικελιανού που 

δη ιοσιεύουμε. μάς τό στείλε ό ποιητής αφιερω
μένο στον Σύλλογό μας. 'Όσο παληο και 
νάναι. έπειδή πρόκειται γιά αριστούργημα, που 
κλείνει μέσα του όλη τή Θεσσαλία κΓ ευρυτε- 
οα καί τήν Ελλάδα, τό τυπώνουμε νομίζον
τας πώς χάρη κάνουμε καί σ’ το αγνοούν 
καί σ’ δσους ξαίροντάς το θά το ξαναπερασουν 
σήιιερα. f , .

— Τό ώ ιορφοκαί επίκαιρο ποίημα του Ιΐε- 
τοου Μάγνη. «Κολχίδες» τό λάβαμε άργα και 
ιιή θέλοντας νά τ’ άφήσωμε για το κατοπινό 
φύλλο, γιά νά τό τυπώσουμε πρωτοσέλιδο, το 
δημοσιεύουμε σ ή αέρα. Ευτυχώς έχει κα.νη συν- 
τραφώ τήν' *"Ωρα  στερνή» τού Βεακη.

ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ Έξ Αφορμή; τών δια-
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑ λεξεων του κ. Λ. Ρουβ- 

σέλ, στο Μομπελιε, πε- 
οί νεοελλήνων ποιητών, τό «Petit Meridional» 
εγοαψε πώς ή ανάλυση τών έργων του Κωστη 
Παλαιιά ήταν μιά αληθινή αποκάλυψη για το 
γαλλικό κοινό πού έχει πεισθή πως «ο μεγα
λύτερος ποιητής τής Ευρώπης βρίσκεται στην 
’Ελλάδα σήμερα». Τό άρθρο εξακολουθεί εν
θουσιαστικά παραβάλλοντας τι έργα του 
ποιητή μας μέ τ’ αριστουργήματα των μεγά
λων γάλλων ποιητών. Γιά όποιους δεν ξαι- 
οουν πόσο νομίζουν οΐ γάλλοι πως κάθε δικό 
τους είνε τό καλύτερο, ή ομολογία αυτή εχει 
σημασία.

Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ό κ- Έλ. Βενιζέλος.
ΤΟΥ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ όπως γράφει απ το 

Παρίσι στον «^Ελεύ
θερο Τύπο» ό Κώστας Ούράνης, έχει έτοιμη

τή ιιετάφραση τού Θουκυδίδη πού γίνε λογος 
Σχετικά ό κ. Βενιζέλος είπε στον ανταποκριτή 
τού «Τύπου» πώς είνε λυπηρό που άνθρωποι 
πού θά μπορούσαν δέν αφιερωθήκαν στο να 
δώσουν άρτιες μεταφράσεις τών άρχαίων συγ
γραφέων. Ή ιιετάφραση τού κ. Βενιζελου 
μαζί μέ κριτική έκδοση τού κείμενου, θα συ
νοδεύεται άπό σχόλια ιστορικά, φιλολογικά 
καί φιλοσοφικά. Γιά τή ιιετάφραση μονο χρει
άστηκε έναν ολόκληρο χρόνο δουλεύοντας οχτώ 
ώρες τή μέρα καί μεταχειρίστηκε γ-ιά γλωσσά 
τήν «όμιλουμένΐ] νεοελληνική» που θεωρεί 
πιο άρτια άπ’ τήν αρχαία καί που νομίζει 
πώς θά έπικρατήση τελειωτικά.

Ο κ. ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ Στήν Πορταριά ήρθε φέ- 
τος, ύστερα άπό δυο χρο

νιά, ό σεβαστός φίλος μας καί υποκινητής τής 
κάποιας καλλιτεχνικής κίνησης πού δημιουρ- 
γήθηκε στήν πόλη μας, ό ζωγράφος κ. 1 ερθ“ 
σιιιος Βώκος, Μή ξεχνώντας τον πα?;αιο Αο- 
γώ, ό κ. Βώκος μάς έφερε καί τις δυο μεΛε- 
τες του «Φειδίας καί Σωκράτης» και «Πως ο 
Σωκράτης χαρακτηρίζει τον 'Όμηρο», που τύ
πωσε τελευταία γαλλικά στο Παρίσι και τοσο 
τράβηξαν τήν προσοχή τού διανοουμένου κοι- 
νού^ Ό Maitre μάς έδειξε καί καινούργια του 
έργα καί εικόνες άπό έκεϊνες πού εξέθεσε στο 
Παρίσι καί πού τις δημοσιεύουν τά γαλλικ/. 
καλλιτ. περιοδικά. Ό κ. Βώκος κατ όρθωσε, 
όπως γράφουν κι’ οί κριτικοί του, με την ει
λικρινή του καί τήν χαρακτηριστική του 
τέχνη νά έκτιιιηθή άνάμεσα σέ τόσους και τό
σους καλλιτέχνες πού συρρέουν στήν πρωτεύω 
ουσα τού κόσ ιου. ’Επειδή είμαστε φίλοι στ - 
νοί καί θαυιιάστές τού κ. Βώκου δέν μάς πρέ
πει νά γράψουμε άλλο. Ό «Φιλότεχνος» όμως 
θά θεωρήση τιμή του νά δημοσίευση απο τ/. 
έργα αυτί σε πρόσεχες του τεύχος.

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ’Αντί γιά άνταπόκριση 
γιά τή θεατρική κίνηση

ό κ. Α’ιμίλιος Βεάκης μάς γράφει :
«Πολλές φορές θέλησα νά γράψω κάτι πού 

νά μοιάζει μέ κριτική μά δέν τά κατάφερα. 
Οί προσωπικές μου εντυπώσεις άπό, τα έργα 
καί τις εκτελέσεις τους έχουν κάτι απο θυμό 
καί άγανάκτηση πού δέ στέκει στον κριτικό. 
Τό άπρόσωπο καί τό ψύχραιμο μού ξεφεύγει. 
Τά έργα πού παίζονται είνε δλα μετρημένα 
μέ τό μέτρο τού επιχειρηματικού συμφέρον
τος καί οί έκτελεστές τους, έκτος άπό ελά
χιστες έξαιρέσεις είνε γιά κρέμασμα με την 
πρόχειρη εμφάνισή τους καί τό αβαθο τήο 
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■ψυχολογίας τους. Γι’ αυτό μην περιμένετε 
κριτική από μένα. Δέν ταιριάζει έγώ, δουλεύ
οντας στον ίδιο κύκλο καί ίσιος φορτωμένος 
καί γό) μέ τά ίδια σάν τούς άλλους έλαττώ- 
ματα. νά γίνω ξαφνικά ό αρνητής τους καί ό 
κατακριτης τους. Αυτό άλλωστε δέ συμφέρει 
καί γιά τό Περιοδικό Σας. Κηρύσσω λοιπόν 
τον εαυτό μου ακατάλληλο γιά κριτικό καί 
περιορίζομαι να σάς στείλω . . . ένα ποίημα».

’Απαισιόδοξο σάν τήν «κριτική» σου. ποοσ- 
θετουμε. — Γιατί, Αιμίλιε ;

ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΔΡΑΜΑ- Τον ’Ιούνιον έγινε στό 
ΙΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ Παρίσι Διεθνές Συνέ- 

, t r δριο Δραματικών Συγ
γραφέων στό όποιον άντιπροσιοπεύτηκε καί ή 
Ελλάς με τον κ. Σπύρο Μελά καί τήν κ. Έλ. 

Νεγρεποντη. Σκοπός τού Συνεδρίου ήταν νά 
βρεθούν βάσεις υπερασπίσεως των υλικών καί 
ηθικών δικαιωμάτων τών δραματουργών στή 
χωρά τού καθενος και στις διεθνείς τους σχέ
σεις. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα καί ιδρύ
θηκε Συνομοσπονδία τών 'Εταιριών τών Δρα
ματικών Συγγραφέων μέ Μόνιμο Γραφείο στό 
Παρίσι και με πρόεδρό τον γαλλο ντέ Φλέρ 
καί Γραμματέα μεταξύ άλλων καί τον δικό 
μας Σπύρο Μελά, πού οι ανακοινώσεις του 
σχετικά με τή δράση της Έλλην.Εταιρίας Θε- 
ατρ. Συγγραφέων καί τις συνθήκες τού νεοελ- 
ηλνικού θεάτρου ακούστηκαν μέ πολλή προσο
χή- Ο «Φιλότεχνος» έχει ζητήσει σχετικά πλη
ροφορίες απ τό Παρίσι, μά ή ανταπόκριση 
καθυστερεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Μέ πρόταση τού Δηιιάρ- 
ΘΕΑΓΡΟ ΒΟΛΟΥ χου κ. Σπυρίδη. συγκρο

τήθηκε επιτροπή Δια- 
χειρισεως άπό τούς κ. κ. Σακή καί Ίωαννίδη, 
δημοτικούς, Συμβούλους Χρ. Λούλη καί Άλ. 
Χρυσοχοΐδη καί Κ. Άθανασάκη καί Ά. Βεκια- 
ρέλη, τού Συλλόγου Φιλοτέχνων. Ή ’Επιτρο
πή θά παραλαβή τό θέατρο πού επισκευάστη
κε καί συμπληρώθηκε στό μεταξύ καί θά φρον- 
τίζη Υια τή βελτίωση του καί τήν πρόσκληση 
καλών θιάσων. Μέ τήν απόφαση αυτή τού κ. 
Σπυριδη, υπάρχει ελπίδα νά δή τό θέατοό 
μας καλές μέρες.

Η ΣΧΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 'Η Σχο/ ή Ζω- 
ΤΟΥ ΣΥΛ- ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ γραφικής π*ύ  ι- 
„ , δρυσεν στό Βόλο
ο Σύλλογός μας δέν έσυρε άρκετχ τήν προσο
χή τού κοινού—δυστυχώς. ΚΓ όμως είναι μιά 
προσπάθεια πού μέ ανυπολόγιστες θυσίες κάνει 
ό «Σύλλογος Φιλοτέχνων». Φοιτούν οί μαθη
τές μέ 75 δρ. δίδακτρα τον μήνα καί διδά
σκονται άπό ζωγράφους σάν τούς κ. κ. 
Κ. I κεσκον καί Σ. Βυτωροπουλον πούχουν τε
λείως άφωσιωθή στήν δουλειά αυτή. "Οσοι 
παρακολουθήσανε ταχτικά τά πρώτα μαθήμα
τα εργάζονται τώρα μέ ζωντανά μοντέλλα— 
πού δύσκολα βρίσκονται κι’ άκριβοπληρώνται 
στο Βόλο. Καί άπό τον Σεπτέμβριο θά προ
στεθούν καί διαλέξεις—μαθήματα ΑΙσθητικής

και Ανατομίας. Λυπηρό πού όχι μόνο υλική 
υποστήριξή δέν βρήκε ή Σχολή πού χάρισε ό 
Σύλλογος στο Βόλο γυμνά)ντας τό ταμείο του. 
μα ούτε καί ηθική. ΚΓ όμως μές στούς μαθη
τές είνε πολλοί τεχνίτες σχεδιαστές, ράφτες, 
ξυλουργοί, πού δεν χρειάζουνται τήν ζωγρα
φική μόνο γιά φιγούρα. 

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ;
=Άπό τον/Βόλο πέρασεν ό Θίασος Κοτο

πούλη καί μέ μεγάλη μας χαρά είδαμε τούς 
διαλεχτούς τεχνίτες και καλούς μας φίλους, 
το Μήτσο Μυράτ, τον Γλυνό, τον Βολάνη. 
τον άνήσυχο Μινωτή, τον Κ. Παπαγεωργίου 
και τους άλλους. ’Εξόν άπό τά συνηθισμένα 
του έργα, έπαιξεν ό θίασος εδώ, τον «Καρα
γκιόζη» τού κ. Συναδινού, τήν «Ίουδήθ» μέ 
μεγάλη επιτυχία τής κ. Μαρίκας Κοτοπούλη, 
τής κ. Φωτεινής Λουη. Επίσης έπαιξε τήν 
«Φλαντρω» τού Χορν, μεγάλη κι’ αυτή ε
πιτυχία τής κ. Μαρίκας καί τή; Δος Κοτσάλη 
και τήν «’Αντιγόνη», μετάφραση Μάνου.

Σήμερα δημοσιεύομε τό πρώτο άρθρο 
τού κ. Κ. Μαλέα «Τέχνη καί Φιλότεχνοι». 'Ο 
φίλος ζωγράφος μάς έχει ύποσχεθή σειρά άρ
θρων γιά τήν Τέχνη, όταν πέρασε προ ιιηνός 
απ’ τό Βόλο.

= Ο κ. Γεράσιμος Βώκος στήν Πορταριά. 
παρουσιάζει^ μερικά άπό τ'. τελευταία έργα 
του, στό άτελιε τού ζωγράφου κ. Γ. Κόσμου. 
Νά μιά ευκαιρία γιά τούς φιλοτέχνους μας 
νά δούν κάτι το καλό καί νά συμλπηριόσουν 
τις συλλογές τους οι δυνάμενοι. Στά γραφεία 
μας θά εκτεθούν προσεχώς μερικά άπό τά 
έργα τού κ. Βωκου, όπως θά ειδοποιήσουμε 
εγκαίρως.

ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ:
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (Πηλίου)
[Γ. Δηλιγιάννη, καθηγητού.—Σελ. 12. Σχ. 8ον 
Επιμελείρ καί δαπάνη Πέτρου Μάγνη καίΠή- 

λιου Ζάγρα.—’Αλεξάνδρεια (Αίγυπτου) 1926 ]
Μέ τον παραπάνω τίτλο, ό κ. Γ. Δηλιγιάν- 

νης, καθηγητής στή Ζαγορά, έτύπωσε σύντο
μο μά μεστό σημείωμα γιά τήν ιστορία τής 
Βιβλιοθήκης τής Ζαγοράς, πού ιδρυσεν ό 
Ίω. Πρίγκος μέ τή βοήθεια καί τού Πατριάρ
χη Καλλινίκου Γ! πού πρωτοστάτησε μαζί του 
στην ’Αναγέννηση τών Γραμμάτων στήν πα
τρίδα τους, στά μέσα τού ΙΗ! αιώνα (1762-91).

9 eH ιστορία τής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς είνε 
ή άκόλουθη :

'Ο ’Ιωάννης Πρίγκος (17...—1789) έμπο
ρος, άπό, μικρής ήλικίας (1742) έγκαταστη μέ
νος στό ’'Αμστερνταμ έπειδή «έζούλεψε τό κα
λόν οπού ειδεν εις τήν Ευρώπη μέ τόσες άπει
ρες Βιβλιοθήκες» έστελνε βιβλία στον έφη- 
μέριο τής 'Αγ. Κυριακής τής Ζαγοράς, 'Ιερο
μόναχο Νικηφόρο Καραγιάννογλου, γιά\ά 
σχηματιστή Βιβλιοθήκη στό Σχολείο τής χώ

ρας «διά ώφέλειαν καί καλόν τών νέων μαθη
τών». ’Έτσι έστειλε πάνω άπό 800 τόμους άπ’ 
ευθείας ή «διά μέσον τού κύρ Δημήτρη Φρό
νιμου στήν πόλι» μέ τήν εντολή νά τοποθε
τηθούν «σ’ ένα ντουλάπι, ίδιο σάν βιβλιοθή
κη, μέ τήν άράδα καί τό έξοδο γιά τό ντου
λάπι άς τό στείλη ό γυιός τού Κύρ Νικόλα 
Φρόνιμου». Μέ θλίψη του όμιυς έμαθε πως 
τά βιβλία πού έστειλε «διά καλό, οπού μέ τήν 
σπουδήν στολίζομε τά ήθη μας», έμειναν 
άχρησιμοποίητα «μέ τό νά μή υπήρχε σχο- 
λεΐον» καί γιατί «δέν ήξευρε κανείς νά τά δια- 
βάση», καθώς τον έπληροφόρει ό ιερομόναχος 
Νικηφόρος.

’Από τήν μονογραφία τού κ. Δηλιγιαννη

ΣΧΟλΕΙΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ (ΖΑΓΟΡΑ) Ν.ΓΡΥΣΠΟΣ

μαθαίνουμε πώς στή Ζαγορά έπί-Τουρκοκρα
τίας υπήρχαν δύο σχολεία ένα’ «τών κοινών 
Γραμμάτων» στήν περιοχή τού Ναού Μετα- 
μορφώσεως, καί άλλο ανώτερο «Έλληνομου- 
σεΐον» σ’ ένα κελλί τού Ναού τού Προδρόμου 
(πιθανώς, κατά Φίλιππον Ίωάνου, αρχές 17ου 
α’ιώνα). Τά δύο αυτά σχολεία φαίνεται πως 
τότε (1764) δέν λειτουργούσαν κΓ άπό δυο 
συγίλλια γράμματα (1769 καί 1775 η 1776) 
τού Πατριάρχη Καλλινίκου Γ’., πού άπό Οκτ. 
1752 έμενε στή Ζαγορά Ιδιωτεύοντας, μαθαί
νουμε πώς όπως δήποτε τό Σχολεΐον Ζαγοράς 
ξαναλειτούργησε χάρη στον Πρίγκον, ο όποιος 
«ορών τήν Σωτήρα, τήν ιδίαν πατρίδα, την 
άνέκαθεν έδαφος λόγων ουσαν και Μουσών
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οίκητήριον, παντελή έλλειψιν παιδείας απει
λούσαν έκλιπόντων τών διδασκάλων. . . ζωπύ
ρων τινών ύπολειφθέντων. . . καί μη ανεχό
μενος βλέπειν τήν ποτέ ποταμοϊς σοφίας πε- 
ριαντλουμένην πατρίδα, τανύν τή σπάνει της 
παιδείας πιέζεσθαι, έκρινεν έπικουρήσαι τή 
προτροπή τού Παναγιωτάτου καί πριυην Πα- 
ταιάρχου Κ. Καλλινίκου».

’Έτσι έχτισε μέ έξοδά του «οικίαν λιθίνην 
προς φύ?»αξιν τών πεμφθέντων παρ’ αυτού 
άξιολόγιον βιβλίων. . . προς χρήσιν των κατά 
καιρούς διδασκάλων τού είς την πατρίδα αυ
τού Έλληνομουσείου καί τών μαθητευομένων»:

Θέλοντας δέ νά εξασφάλιση και τό Σχο- 
λειον, «έπεμψε είς τό κοινόν τής χώρας Σωτή-

ρος 1500 γρόσια επί συμφωνία καί ύποσχέσει 
τών προεστώτων καί-προκρίτων έν άφορισμφ 
άλύτω καί άρά αΐωνίφ τού διδόσθαι τον τό
κον τών γροσίων μισθόν καί πληρωμήν τού 
διδασκάλου άνά 150 γρ. καθ’ έκαστον χρόνον» 
καθώς βεβαιούν τά δύο,πατριαρχικά συγίλλια 
καί οί υπογραφές τών προκρίτων. Συγχρόνως 
έπειδή τόΣχολεϊον ήτον παληό πιά, ό Πρίγκος 
μέ τήν προτροπή τού Πατριάρχη Καλλινίκου 
έπλήρωσε μέ άλλους μαζί τά έξοδα νά άνα- 
καινισθή (1777).

Στό Σχο? εΐον αυτό, διωρίσθη Σχολάρχης 
ό Νικόλαος Κασσαβέτης καί έφοίτησαν πολλοί 
άπό όλα τά μέρη τού Πηλίου καί έν γένει τής 
Ελλάδος. Εκεί έμαθήτευσε καί ό Ρήγας ό
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Φερραϊος, άπό τόν όποιον έπήρεν αργότερα τό 
όνομα τό σχολείο γνωστό ώς τά σήμερον ώς 
<■'Σχολεΐον Ρήγα Φερραίου». Διδάσκαλοι άλλοι 
ήταν ό Ζαχαρίας, ιερομόναχος άπό τόν Βόλο. 
’Άνθιμος, Κωνσταντίνος ό Λογιότατος. ’Ιω
άννης Χουνής, Αντώνιος Οικονόμος Κασσα- 
βέτης καί άλλοι. Έμαθήτεψαν δέ έκεϊ ό Πα
τριάρχης Προκόπιος (γ1787), Καλλίνικος Κων) 
πόλεως, Άνθιμός Παπαπανταζής, ό δάσκαλος 
τού’ΑνθίμουΓαζή άπό τίςΜηλιές, ίσως ό ίδιος 
ό Άνθιμος Γαζής, ό Γρηγόριος ό Κωνσταν- 
τάς καί πολλοί διακεκριμένοι κατόπιν λόγιοι.

Ή Βιβλιοθήκη έπλουτίσθη μέ όλα τά βι
βλία χειρόγραφα καί έντυπα τού Καλλινίκου 
καί μέ δωρεές βιβλίων τών Ζαγοραίων άδελ- 
φών Εύστ. καί Γεωρ. Λαπατών, άρχόντων τής 
Βλαχίας. Δοσιθέου τού Σελεύκειας. Δη μητριού 
καί Αλεξάνδρου Κασσαβετών καί τών γύρω 
Μονών. Τά βιβλία τής Βιβλιοθήκης, πού με
ρικά εΐνε πολλής αξίας, όταν διαλύθηκε τό 
Σχολείο, στήν επανάσταση, έσκορπίστηκαν κι’ 
όσα μεϊναν βρίσκονται σήμερα σκωληκόβρω
τα καί μισοκαταστρεμένα σ’ ένα μικρό υγρό 
καί βρωμερό δωμάτιο πίσω άπό τό Ιερό τού 
Άγ. Γεωργίου στή Ζαγορά.

Ό κ.Δεληγιάννης τελειώνοντας, σημειώνει 
τον φόβον του πό>; όταν τχ ωραία λόγια πού 
ακούονται κάθε καλοκαίρι χωρίς νά έκπληρώ- 
νωνται ποτέ, άπό τού; πλουσίους τής Ζαγοράς, 
πάρουν σάρκα καί οστά καί χτίστη ή αναμε
νόμενέ· Βιβλιοθήκη, ίσως τά βιβλία αυτά νά- 
χουν εντελώς άφανιστή.

ΑΡ. ΒΕΚ.

ΔΕΛΦΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ 1927
Μέ έμπνευση τού κ. "Αγγέλου Σικ-.-λιανού 

ύργανόνουνται στούς Δελφούς γιά τήν Άνοιξη 
τού 1927 μεγάλες Διεθνείς Εορτές πού 
θά π :·ριλάβουν αναπαράσταση στο θέατρο τών 
Δελφών τού «Δεσμώτη Προμηθέα» τού Αισχύ
λου, — σέ μετάφραση I. Γρυπάρη. — Εορ
τασμό αγώνων γυμνικών καί "Εκθεση λαϊκής 
βιοτεχνίας κ.λ.π. Λεπτομερείς πληροφορίες 
θά δοθούν προσεχώς, άπό τώρα όμως ετοιμά
ζονται τά χωρικά τής τραγωδίας — ή μουσι
κή εΐνε γραμμένη άπό τόν καθηγητή κ. Κ. Α. 
Ψάχο,—ή άσκηση τού χορού πού γίνεται στή 
βάση τής μελέτης τών παραστάσεων άρχαίων 
άγγείων, οι προσωπίδες, άπό τήν γλύπτρια 
Ελένη ?αντρώ καί τά φορέματα, πού ύφαί- 
νονται στον άργαλειό τής κ. Εΰας Σικελιανού.

Σύχρονα κατά τόν Μάιο 1927 θά γίνη 
"Εκθεση Ελληνικής Λαϊκής Χειροτεχνίας, 
στήν Άράχωβα όπου θά πουληθούν καί θά 
εκτεθούν κάθε είδος αντικείμενα ελληνικής 
λαϊκής Τέχνης.

Γιά τήν έκθεση αυτή κυκλοφόρησε προκύ- 
ρηξη πού ζητά διάφορα αντικείμενα λαϊκής 
τέχνης. δηλαδή υφαντά : στον άργαλειό. απλά 
ή πλουμιστά, [κουβέρτες, φλοκάτες χράμια, 
ταγάρια, δισάκια, βουριάλια. προσόψια, ζωνά
ρια. Χαλιά : άντρομίδες, κιλίμια. Κεντήματα: 
σεντόνια, πεσκήρια, μπόλιες, μιμπίλες, νταν- 
τέλες. Σταμπάτα : κουρτίνες, τσεμπέρια κα- 

λεμ κεριά, μαξιλάρια, μαντίλια. Ξυλογλυπτά : 
αδράχτια, τιλιγάδια, ρόκες, σαΐτες, σφραγίδες, 
κλειδυπίνακα. ποτήρια, γλίτσες, πίπες, λυχνο
στάτες, σουγιάδες, τσότρες, τσίτσες, σταυ
ρούς, εικονίδια, παγούρια, καρδάρες, κανάτια. 
Μουσικά όργανα : λύρες, ταμπουράδες, φλο
γέρες, ρεμπάπια, σουραύλια, πίπιζες. ’Αγγειο
πλαστικά : πιάτα, μπρίκια, κουμιά, μπουρ- 
νιές, λαγήνια, μαστραπάδες, βάζα. Μεταλλικά 
είδη : χαϊμαλιά, πόρπες, ταμπακέρες, σινιά, 
σαχάνια, λεγενόμπρικα. κρυαντήρια. λυχνάρια., 
καντηλέρια, τασάκια. Δερμάτινα, ψαθαπλεχ- 
τικά, χάντρινα είδη καί κάθετι πού φτι άνετα ι 
στον τόπο μας, σέ άργαστήρι ή στο σπίτι, 
παλιό ή νεώτερο, πάντοτε όμως απάνω σέ αγ
νό ελληνικό σχέδιο.

Τά εκθέματα θά στέλνωνται στήν Κα ’Αγ
γελική Χατζημηχάλη (Αγγέλου Γέροντα 5 
’Αθήνα) όπου δίνονται καί πληροφορίες.

’Οργανωτική έπιτροπή εΐνε οΐ Κυρίες Λ. 
Άποστολάκη, Ε. Ευκλείδη, Εύα Σικεκιανού, 
’Αγγελική Χατζημηχάλη καί οι κ. κ. Α. Ζάχος 
καί Α. Πάλλης.

Ό «Φιλότεχνος» εκτιμώντας τις προσπά
θειες τών οργανωτών συνιστά στούς βιοτέχνες 
τής Θεσσαλίας (καί έχουμε εδώ τις περίφημε; 
βιοτ χνίες μέ τά Τουρναβίτικα, τι σταμπάτα, 
τά υφαντά. τά κιλίμια, τις φλοκάτες, τά τα
γάρια. τούς ντορβάδες, τχ καλεμκεριά, τχ 
σκοπελίτικα καί σκιαθίτικα άγγειοπλαστικά. 
τά μαγκάλια, τχ ταψιά, τχ θυμιατά, τά λα- 
γήνια καί τόσα άλλα) νά συμμεθέξουν στήν 
’Έκθεση αυτή, γιά καλό δικό τους καί τής 
έλλ. λαϊκής Τέχνης.

Πληροφορίες δίνονται στο Σύλλογό μας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ :

[ ’Αναγγέλλεται μέ ανάλογες σημειώσεις 
όταν πρέπει—κάθε βιβλίο πού θά σταλούν 
δύο αντίτυπα στο περιοδικό μας ]
’Ιστορία Γαλ. Έπαναστάσεως: Τόμοι 2 δρ.

80. ’Επιτομή Ά. Παπαδήμα καί Μ. Στασινο- 
πούλου. "Εκδοση Έτ. «Άθηνά».

Ό Χαφιές : Διήγημα Ά. Παπαδήμα. "Εκ
δοση Έτ. «Άθηνά».

Άτσιγκάνικη ’Αγάπη : Jean Richepin, με
τάφραση Α.Παπαδήμα. "Εκδοση Ετ. «Αθηνά» 
[eO «Φιλότεχνος προμηθεύει τά παραπάνω βι

βλία σ’ όσους θέλουν άπό τούς φίλους του].

ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

Α. ΡΑΦΑΝΙΔΗ-Κ. ΖΗΜΕΡΗ
ΒΟΛΟΣ Έρμου - Τοπάλη

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1898

ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΣΟΜΕ

Τό πασί γνωστόν καί πέραν τού Βόλου Φωτογραφεϊον τών κ.κ. Ραφανίδη καί Ζημέρη 
μέ τόν πλουτισμό του πού έκανε τελευταία άπό πλήρη νέα μηχανήματα καί νέες^ εγκατα
στάσεις, έγινε ένα άπό τά τελειότερα Φωτογραφεία, όχι μόνον τής Ελλάδος μά καί της 
Ευρώπης ολοκλήρου.

Μέ τήν καλλιτεχνική συνεργασία τού κ. ΚΩΣΤΑ ΖΗΜΕΡΗ αντεπεξέρχεται στις πιο 
δύσκολες φωτογραφικές περιπτώσεις και πολύ δίκαια τού ανατίθενται εργασιαι από όλα 
τά μέρη τής Ελλάδος. χ , ,

Άπό δυο χρόνια τώρα, ίδρυσε τμήμα τοπείων Πηλίου και Θεσσαλίας, με τήν επίβλε
ψη τού κ. Ζημέρη, καί παρουσίασε τήν άριστη καί γνωστή κιόλας σ’ όλο τόν κόσμο ερ
γασία, πού έτυχε βραβείων στον Πανελλήνιο διαγωνισμό τής «Εικονογραφημένης» Αθη
νών καί στις Διεθνείς Φωτογραφικές Εκθέσεις τού Calais (1925), Liverpool (1926), καί γιά 
τήν οποία μιλούν ακόμα τά καλλιτεχνικά περιοδικά Παρισιού. Λονδίνου, Βερολίνου, 
Αμερικής. Αλεξάνδρειάς κ.λ.π., πού πολλές άναδημοσίεψαν εικόνες, μέ κολακευτικά 
σχόλια γιά τό ταλέντο καί τή δράση τού κ. Ζημέρη.

'Ο Ζημέρης πέρασε τά όρια τού φωτογράφου καί τόν φακό τον μεταχειρίζεται γιά να 
άποδώση ψυχικές περισσότερο καταστάσεις. Εΐνε ο μαέστρος πού διαλέγει άριστετεχνικά, 
τήν ώρα. τό φώς. τήν πόζα καί τά τόσα άλλα πού απαιτεί σήμερα ή εξελιγμένη φωτο
γραφική τέχνη.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

'Ελληνικόν Θέατρον. Καλλιτεχνική Θεα
τρική ’Εφημερίδα. Διευθυντής II. Καλογερι
κός. 'Οδός Στρατιωτικού Συνδέσμου 11 (Δε
ξαμενή) ’Αθήνα.— Συνδρομή Δραχ. 50.— Ό 
«Φιλότεχνος» συνιστά ιδιαιτέρως στούς φίλους 
τού θεάτρου τήν έφημερίδα τού κ. Καλογε
ρικού.

Μαθητική Ένωσις : Δεκαπενθήμερον μα
θητικόν εγκυκλοπαιδικόν περιοδικόν.— 'Οδός 
Σίνα άριθ. 1 ’Αθήναι.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΥ Ο κ. Α, ΒΕΚΙΑΡΕΑΗΣ

Τά τοπεϊα τού Ζημέρη πλαισιωμένα καλλιτεχνικά, εΐνε ή ωραιότερη διακόσμηση γιά 
Ελληνικά σαλόνια. Γραφεία, Ξενοδοχεία καί γραφεία Τουρισμού. Τό Τμήμα Ξένων καί 
’Εκθέσεων τού 'Υπουργείου τό κατάλαβε αυτό καί έζήτησε σειρές τών Τοπεήων Ζημέρη 
γιά προπαγανδισμό τής ελληνικής φύσης καί ώμορφιάς.

* Τυπώνουμε μιά θάλασσα πού έγινε δεκτή στήν "Εκθεσι τού Καλαί καί θά όημοσιευ- 
σωιιέ προσεχώς άλλα έργα (φωτογραφικές Συνθέσεις) τού κ. Ζημέρη στο Περιοδικό μας 
ιιέσα. τού οποίου όλες οί φωτογραφίες έγιναν στά Καλλιτεχνικά αυτά ’Εργαστήρια.

Ο ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ


