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[Ό Γρηγόριος ό Κωνσταντάς. διδάσκαλος του 
Γένους, άπό τούς σοφωτέρους λογίους τής 
εποχής του (1753-1844) έγεννήθηκε στις Μη
λιές τοΰ Πηλίου και έδίδαξε στο έκει σχο- 
λεϊον. Είνε συγγραφεύς πολλών έργων και 
μετά σφοδρότητος ύπεστήριξε τήν ανάγκην 
νά καθιερώση τό "Εθνος ώς γλώσσα του 
τήν «καθωμιλημένη» όπως έλεγαν τότε τήν 
Δημοτική, γιά τήν επικράτηση τής οποί
ας ό αγώνας δέν είνε νέος όπως οί αμα
θείς φαντάζονται.

Μέ τήν συνεργασία του Δανιήλ Φιλιπ
πίδη έγραψε τήν «Νεωτεριστική Γεωγρα
φία», άπό τον πρόλογο τής οποίας παρα- 
θέτομεν απόσπασμα γιά τό Γλωσσικό Ζή
τημα].

Η γλώσσα ή ελληνική άρχισε νά καλλι- 
εργήται πολύ προτήτερα άπό τον "Ο

μηρο, και ώντας ή Ελλάδα διηρημένη εις 
πολλαϊς άρχαϊς, επικρατούσαν ακολούθως 
και πολλαΐς διάλλεκτοι, άπό ταϊς όποίαις 4 
ήταν οι άξιολογώτεραις. εις ταϊς όποίαις 
έστάθηκαν προκομμένοι άνδρες και έσύγ- 
γραψαν, και μέ τά συγγράμματα τους ταϊς 
έδωκαν αυτήν τήν άξιολογότητα. Αύταϊς 
ήταν ή ’Ιωνική, ή Δωρική, ή Αττική και 
ή Λ ιολική. Ή ελληνική γλώσσα (έστω και 
εις τήν αυτή διάλεκτο), έμετάβαλε άπό τον 
καιρό τού Όμηρου έτος εις τον καιρό τού 
Δημοσθένους’ εις τον καιρό τού Όμηρου 
ώμιλούσαν καθιος γράφει δ "Ομηρος, και 
εις τόν καιρό τού Πινδάρου καθώς γρά
φει ο Πίνδαρος, (δέν εννοώ όμως και έμ
μετρα) καί άν έσώζονταν λογογράφοι σύγ

χρονοί τους, τέτοια ήθελαν είναι τά συγ- 
γράμματά τους.

Πολλοί μεταγενέστεροι πολλά άπό τόν 
"Ομηρο και άλλοι πάλιν άπό τόν Δημο
σθένη και Πλάτωνα και Θουκυδίδη και 
Ξενοφώντα, πλανεμένοι έξ ίσου όλοι, ποι
ώντας, ήθελαν νά γράψουν εις τήν διά
λεκτο τού Όμηρου*  λογογραφώντας, τού 
Ξενοφώντος καί τών άλλων. Διά τούτο 
μήτε εκείνοι, μήτε αυτοί επέτυχαν’ επειδή 
δέν είναι δυνατό νά γράψη τινάς εις μιά 
διάλεκτο οπού ώμιλούνταν χίλια χρόνια 
προτήτερα, ή και πεντακόσια, καί νά έπι- 
τύχη. Τά μιμήματα δέν είναι άλλο παρά 
άμυδρών εικασμάτων είκάσματα άμυδρό- 
τέρα. Δέν είναι λοιπόν παράξενο άν δ 
Πλάτων1 δέν ήμπόρεσε νά ποιήση σάν τόν 
Όμηρο, καί έξέσχισε τά ποιήματα του' 
αν έποιούσε εις τήν διάλεκτο τού καιρού 
του, ίσως ήθελε εύδοκιμήση. Ό Ευριπί
δης καί ’Αριστοφάνης ένα τέτοιο έκαμαν 
καί ευδοκίμησαν. Δέν είναι άκόμη θαυ
μαστό, αν καί άλλοι υστερινοί πολλά άπό 
τόν Πλάτωνα καί Δημοσθένη, γράφιοντας 
κατά μίμησι εκείνων, άποτύχαιναν*  επειδή 
καί αυτοί έγραψαν είς μιά γλώσσα οπού 
δέν ώμιλούνταν.

* * *
Ή γλώσσα, οπού δμιλούμεν τώρα, 

έχει μιά συγγένεια μέ τήν Ελληνική με
γάλη, καί ήμπορεϊ δικαίως νά δνομασθή
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πέμπιη διάλεκτος τής Ελληνικής’ μιά ό
μως διάλεκτος όποΰ υποδιαιρείται εις άλ
λαις διαλέκτους' αυτό ακολουθεί άπό τόν 
μεγάλο έκτοπισμό όποΰ έχουν καί οί νεώ- 
τεροι "Ελληνες αναμεταξύ τους. Λύτη τή 
διαφορά τήν αυξάνει ή αμέλεια καί ή άλο
γη καταφρόνεσι όποΰ έχομεν εις τό νά 
τήν καλλιεργήσωμεν, καί νά τήν πλουτί- 
σωμεν άπό τήν Ελληνική, καί ακολούθως 
ή ύστέρησι όποΰ έχομεν άπο βιβλία γραμ
μένα μέ νοϋ, μέ άρχαΐς και κανόνας τής 
γλώσσας, καθώς καί οί Ιταλοί καί Φραν- 
τζέζοι καί τά λοιπά έθνη τής Ευρώπης.

Ή γλωσσά μας κοντά εις τά άλλα 
προτερήματα όποΰ έχει είναι καί πολλά 
αρμονική καί ποιητική, καί δλα τά ξένα 
έθνη τό ομολογούν, ημείς μόνο δέν τό ή- 
ξεύρομεν, καί φαίνεται πώς εϊμασθε ένα 
έθνος γηραλέο, καί πάσχομεν τό πάθος 
μερικών γερόντων όποΰ διά τήν επιπέδω- 
σι τών ματιών μας δέν βλέπομεν άπό 
κοντά, νά καταλάβωμε τί θησαυρό έχο
μεν, άμή κυτάζομεν μακρυά νά ίδοΰμεν 
τίποτες στίχους Ελληνικούς, Ιταλικούς, 
Φραντζέζικους, καί δέν στοχαζομάσθε πώς 
ή στιχουργία ή ’Ιταλική, μάλιστα ή Φραν- 
τζέζικη, δέν είναι τίποτες συγκρινομένη 
μέ τήν έδική μας.

Τό πλέο παράξενο είναι όποΰ μερικοί 
έδικοί μας κάμνουν στίχους θαυμαστούς, 
ώς τόσο έστερημένοι τρόπον τινά άπό 
αισθητική δύναμι, θαυμάζουν κάποιαις 
κακορρίζικαις στιχουργίαις ξέναις. Δέν ή 
ξευρω πότε θά εύγωμεν άπό αυτή τή γε
ροντική αναισθησία, πότε θά άποτινάξω- 
μεν τά πρεσβυτικά πτερά καί θά ξανανεω- 
θώμεν. II διοίκησι δέν μάς εμποδίζει τί
ποτες εις αυτό, ημείς οί ίδιοι μέ τήν άμά- 
θειάν μας καί τήν πατρική μας κληρονο
μιά,_τό στασιώδες, εϊμασθε αίτιοι τών 
κακών μας. Ισως καμμιά φορά ή μάθη- 
σι θά μάς κάμη νά άφήσωμεν αυτό τό ο
λέθριο μας ελάττωμα, δείχνωντας πολλά 
παραδείγματα τών προγόνων μας τών ό
ποιων τά κακά τ’ άποδίδω δλι εις τήν 
διχόνοια. Μά δσο καταφρονοΰμεν τή 
γλώσσά μας, θέλομεν μένη άμαθεΐς καί 
δυστυχείς καί ένα κοινό έρμαιο, μιά κοι
νή βοσκή τών άλλων.

Διά τήν άναθροφή έλάμβαναν μεγάλη 
φροντίδα οί ’Αθηναίοι, καί ένα μόνο 
σφάλμα ημπορεϊ νά τούς εύρη τινάς, αύ- 
τούς καθώς καί τούς άλλους "Ελληνας, όποΰ 

δέν έβαναν τά παιδιά τους νά μαθαίνουν 
καί ξέναις γλώσσαις, καθώς τήν Αιγυπτι
ακή, Συριακή, τών Φοινίκων, τών Βαβυ
λωνίων, τών Περσών κτλ. μά έσπούδαζαν 
καν καλά τή δική τους' ημείς δμως οί κα
λότυχοι άπόγονοί τους μήτε τή δική μας, 
καί εϊμασθε αύτό όποΰ εϊμασθε, καί θά 
εϊμασθε έν δσιρ τήν καταφρονοΰμεν' επει
δή ένα έθνος έν δσορ άμελεϊ καί καταφρο
νεί τή φυσική του γλώσσα, άμελεϊ καί κα
ταφρονεί τόν άνθρωπισμό του·

Ό περίφημος Μοντεσκιοΰ λέγει εϊρω- 
νικώς διά τούς Σπανιόλους πώς εύρηκαν 
πολλούς τόπου; εις τό άλλο ήμισφαίριο, 
καί είναι τόποι εις τή Σπάνια όποΰ δέν 
τούς ήξεύρουν άκόμη' τί ήθελε ειπή τάχα 
διά ένα σπουδαίο δικό μας όποΰ ήξεύ- 
ρει πόσους χρόνους ρημάτων έμεταχειρί- 
ζουνταν προτήτερα άπό δύο χιλιάδες χρό 
νους εις ταϊς Αθήναις, καί πόσους μετα
χειρίζονται τώρα δέν τούς ήξεύρει. Τό 
πρώτο καί φυσικό μάθημα τών νέων πρέ
πει νά είναι ή σπουδή τής μητρικής τους 
γλώσσας, ύστερα ή γεωγραφία καί ή ιστο
ρία’ ύστερα άπό αύτά δ νέος ημπορεϊ νά 
προχωρή μέ μεγάλη εύκολία εις κάθε άλ
λη γλώσσα όποΰ ήθελεν έπιχειρισθή, εις 
κάθε εγκύκλιο μάθημα, καί είς κάθε επι
στήμη' κάθε άλλη μέθοδος είναι ολέθρια 
διά τούς άρχαρίους, μάλιστα τό νά τούς 
βάνουν εις μιά παλαιά γλώσσα πρώτο μά' 
θημα' άπ’ εδώ λοιπόν προέρχεται όποΰ 
διαβάζουν, διαβάζουν καί δέν μαθαίνουν 
τίποτες, καί τό χειρότερο όποΰ μέ αύτόν 
τόν ολέθριο τρόπο τής σπουδής έξαμβλύ- 
νετάι καί ό νοΰς τους, καθώς καί μέ μία 
καλή μέθοδο δξύνεται καί τελεοποιείται.

Οί πρόγονοί μας λοιπόν είναι πολλά 
άξιέπαινοι διά τή γλώσσα, μ’ δλον όποΰ 
δέν έσπούδαζαν ξέναις γλώσσαις, έπειδή 
έσπούδαζαν καλά τή δική τους' οί άπόγο 
νοί τους δμως είναι τό εναντία καί χειρό
τερα άκόμη, έπειδή δέν θέλουν νά ήξεύ
ρουν άν έχουν γλώσσα, καίίσχυρογνωμοΰν 
έτσι εις τήν άμάθειά τους’ άχ ! τί καται
σχύνη εΐν’ εις τούς παλαιούς 'Έλληνας νά 
έχουν τέτοιους άπογόνους !

♦ * ♦
Η ’Αττική διάλεκτος υπερτερούσε δ- 

λαις ταϊς άλλαις καί καλλιεργημέναις καί 
άκαλλιέργηταις. Είς τήν ’Αττική τό παλαι- 
ότερυ ώμιλοΰσαν ’Ιωνικά' έπειδή καί πα- 

λαιοί’Ίωνες οί κάτοικοι τής’Αττικής ήταν’ 
ύστερα έμεταβλήθηκαν, καί είχαν κάποια 
διαφορά, καί οί ’Αθηναίοι, μην έχωντας 
τή γλωσσοληψία μερικών, όποΰ στοχά 
ζονται τή μεταβολή τής γλώσσας διαφθο·· 
ρά^τής γλώσσας, τήν έσπούδαζαν καθώς 
ήταν, έσύγγραφαν εις αύτή, καί τήν έδω- 
καν αύτό τό δνομα όποΰ είχε.

Καλλιέργεια μιάς γλώσσας είναι νά 
τήν πλουτίσουν μέ λέξες, μέ φράσεις, μέ 
τρόπους τοΰ λέγειν, μέ τροπαϊς καί μετα- 
φοραϊς, μέ παροιμίαις, άπό τά όποια άκο- 
λουθεϊ νά είναι στερημένη ή φτωχή ή 
γλώσσα ένός έθνους όποΰ δέν είναι παιδευ- 
μένο’ δθεν διά νά πλουτισθή καί νά ήμ- 
πορή νά παραστήση κάθε λογής ιδέα τοϋ 
έθνους όποΰ τή μεταχειρίζεται τό όποιον 
είναι δ σκοπός τής κάθε γλώσσας, ή μπορεί 
νά τά δανεισθή αύτά δλα άπό μία άλλη 
όποΰ τάχει, εξαιρώντας μόνο ταϊς λέξες, ταϊς 
όποίαις πρέπει άλλαις νά ταϊς πάρη άπ’ 
εκείνην όποΰ φαίνεται πώς παράγεται, 
άλλαις νά ταϊς φκιάση κατ’ άναλογίαν 
εκείνων όποΰ έχει. Μά άν δέν ήμπορέση 
νάκυβερνηθή μέ αύτούς τούς δύο τρόπους, 
συγχωρεϊται νά ταϊς πάρη καί αύταΐς ά
πό δπου ταϊς εύρη' πλήν δ,τι πάρη τόσο 
άπό τή μητέρα της, δσο καί άπό άλλαις 
ξέναις γλώσσαις, διά νά τά οίκοιοποιηθή 
καί νά τά κάμη έδικά της, πρέπει νά τά 
μεταμορφώνη δσο τό δυνατό εις τήν 
έδική της φύσι, άν θέλη νά φανή καλ
λιεργημένη, καί δχι μπαλωμένη μέ λογής 
λογιών μπαλώματα Αύτό έκαμαν καί κά
μνουν δλο ένα οί ’Εγγλέζοι, οί Φραντζέζοι, 
οί ’Ιταλοί, οί Σπανιόλοι, καί δσοι έτυχαν 
νά εύρουν τή γλώσσα τους ακαλλιέργητη’ 
αύτό έκαμαν μιά φορά καί οί Λατίνοι’ 
αύτό έκαμαν (ακούσετε) καί οί προπάτο- 
ρές μας "Ελληνες’ δ,τι έπήραν άπό άλλαις 
γλώσσαις, τό έμεταποίησαν εις τήν φύσι 
τής έδικής των τόσο, όποΰ καί οί ίδιοι 
ίσως μετά καιρόν έδυσκολεύθ''ταν νά τό 
γνωρίσουν.

Αύτό άς κάμωμεν καί ημείς, οί απόγο
νοι τών περιφήμων έκείνων’ ή γλώσσα 
μας έχει τύπους σχηματιστικούς, έχει κλί- 
σι, έχει κανόνας συντακτικούς’ λοιπόν δταν 
θά γράψωμεν εις αύτήν πρέπει νά άκο- 
λουθήσωμεν τούς τύπους της, τήν κλίσι 
της, τούς κανόνας της όποΰ είναι ή ψυχή 
καί τό χαρακτηριστικό τής κάθε γλώσσας, 
τά όποια τά εύρίσκομεν δχι εις τόν άέρα

θεωρώντας, μήτε σέ άλλη γραμματική 
σκαλίζωντας, αλλά μέσα στήν ϊδια γλώσσα 
παρατηρώντας τή φύσι της, τουτέσιι τήν 
κοινή χρήσι ’όποΰ είναι δημιουργός καί 
γραμματική κάθε γλώσσας’ διά τί ή γραμ
ματική μιας γλώσσας όποιαςδήποτε δέν 
είναι άλλο τίποτες παρά μιά περιγραφή 
τής γλώσσας, ή οποία ζωγραφίζει τη μορ
φή, τούς χαρακτήρας, τά ιδιώματα της, 
διά νά άκολουθοΰν δλοι καί νά μή γρά
φουν καθένας κατά τή φαντασία του 
(πάθος τούτο κοινό τών άνθρώπτον νά ά- 
ποτρέπωνται άπό τά τετριμμένα). Αύτη εί
ναι καλλιέργεια γλιόσσας, καί εκείνο όποΰ 
λέγουν πώς καλλιέργεια είναι νά τήν έγ- 
γίζωμεν είς τό ελληνικό, είναι κακοέργεια, 
άν συγχωρήται νά είπώ έτζι, διαφθορά" 
διά τί δσο γυρεύομεν νά τήν πλησιάσωμεν 
είς τό ελληνικό, τόσο τήν μακραίνομεν 
άπό τή φύσι της, τό όποιο βέβαια ένας 
φρόνιμος δέν ημπορεϊ νά τό ειπή καλ
λιέργεια·

Είς εκείνο όποΰ προβάλλουν δλοι σχε
δόν οί σπουδαίοι μας, πώς μήτε ο Πλατών 
μήτε ό ’Αριστοτέλης μήτε άλλος τινάς έ
γραφε καθώς ωμιλοΰσε τότε ο πολύς άν
θρωπος, διά νά στερεώσουν τή γνώμη 
τους, πώς πρέπει καί καλά νά μή μιμου- 
μασθε καί ήμεΐς τήν κοινήν ομιλία δταν 
γράφωμεν, αλλά νά κλίνωμεν εις το ελλη
νικό διά νά διαφέρωμεν άπό τούς πολλούς, 
άποκρίνομαι πώς ό Αριστοτέλης, καί ο 
Δημοσθένης δταν γράφουν, διαφέρνουν 
πολλά άπό τήν κοινή ομιλία, πλήν όχι εις 
εκείνο όποΰ λέγουν οί σπουδαίοι μας νά 
διαφέρνωμεν ημείς, είς τήν κλίσι δηλαδή 
καί τό σχηματισμό τών λέξεων καί τά πά
θη, άλλά μόνον εις τήν περιπλοκήν τοΰ 
λόγου, στο μακροσκέλισμα τών περιόδων 
καί σέ κάποια παιγνίδια τής συντάξεως, 
τά όποια τά έπενόησαν αυτοί ίσως διά 
στολισμό τής ομιλίας των, καί εις αύτα 
έδιέφερναν δταν έγραφαν, δχι μόνο άπό 
τόν δημώδη λαό, μά καί άπό λόγου τους 
διά τί τό κατεπεϊγον τοϋ όμιλεϊν δέν συγ- 
χωρεϊ τή γλώσσα νά περιπλέκη μέ τέχνη, 
νά πρωθυστερίζη καί νά παίζη, καθώς η 
εύκαιρίατοΰ γράφειν συγχωρεϊ τό κονδύλι, 
τό όποιο άκολουθεϊ είς κάθε γλώσσα, καί 
πρέπει νά τό κάμνωμεν καί ημείς' τά πά
θη δμως, τήν κλίσι καί τή μορφή τών λέ
ξεων τά έμεταχειρίζονταν, δταν έγραφαν, 
ο Πλάτων καί ό Δημοσθένης άκριβέστατα,
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καθόις τά μεταχειρίζουνταν όταν ώμιλοΰ- 
σαν ό παπουτζής και <5 ράφτης και ό μά
γειρας τσϋ καιρού τους, και δεν είχαν ξε
χωριστή κλίσι καί σχηματισμό οί σοφοί 
από τούς κοινούς.

Αυτό λοιπόν είναι εκείνο όπου λέγω 
καί εγώ πώς πρέπει νά κρίνωμεν όταν 
γράφωμεν 'Ρωμέϊκα, καί μιμούμασθε δη
λαδή τά πάθη καί τό σχηματισμό όπου 
έδωκε ή κοινή χρήσι εις τήν γλώσσα, αν 
θέλωμεν νά γράφωμεν τήν γλώσσα όπου 
επαγγελλόμαστε, καί διά νά διαφέρωμεν 
από τούς πολλούς, είναι άλλα πράγματα 
νά κάμωμεν’ είδε καί σχηματίσωμεν ταΐς 
λέξες κατά τήν κλίσι τής ελληνικής, δεν 
γράφομεν 'Ρωμέϊκα, διά τί δεν ακολου
θούμε τή φυσική χρήσι τής γλώσσας- μή
τε ελληνικά, διά τί δεν άκολουθοΰμεν τούς 
συντακτικούς λόγους τής ελληνικής, άμή 
γράφομεν ενα μικτό τέρας, τό οποίο αν 
τό διαβάση ένας καθαρός "Ελληνας καί 
ένας καθαρός 'Ρωμαίος, μήτε ό ένας μή
τε ό άλλος θά τό γνωρίσουν τί γλώσσα 
είναι. Άμή δέν είναι μεγάλη εντροπή νά 
καταφρονοϋμεν τήν γλώσσά μας, νά τή 
στοχαζωμάσθε βάρβαρη, καί φοβούμα· 
σθε νά τή γράψωμε καθαρά καθιος μάς 
τήν έδωκεν ή φύσι, αλλά νά τήν άνακαιό- 
νωμεν μέ τήν ελληνική διά νά εϊμασθε 
εξ ήμισείας βάρβαρ ι, καί νά μή θέλωμεν 
νά τή γράψωιιεν κ ιθώς πρέπει, διά νά 
εϊμασθε εντελώς ιύγενεϊς, καθώς νομίζον

ται καί είναι δλα τά έθνη οπού μιλούν 
καί γράφουν τή γλώσσά τους καθαρά κατά 
τή φύσι καί χρήσι της;

Πλήν τούτο δέν είναι νόσος μόνο τών 
'Ρωμαίων- τό είχαν οί Φρανιζέζοι έως εις 
τόν περασμένο αιώνα- τό είχαν οι Γερμα
νοί έως προχθές-ό πρώτος Φρανιζέζος όπού 
έκαμε γραμματική στη γλώσσά του, τόσο 
έμισήθηκε από τούς σοφούς τού καιρού 
του καί επομένως καί από τούς κοινούς 
διά τήν πρόληψι όπού είχαν εις αυτούς, 
τόσο λέγω έμισήθηκε, ι'πειδή έσχημάτισε 
ταΐς λέξες κατά τήν κοινή χρήσι, καί όχι 
κατά τή λατινική, ώς όπού έφτιόχυνε, μέ 
τό νά μήν έγύριζε κανένας νά τόν ίδή, 
καί άπέθανε από τήν πείνα- ομοίως ό 
πρώτος Γερμανός. "Ομως αυτά τά έθνη έ- 
γνιόρισαν τέλος πάντων τήν τύφλωσί τους, 
καί θαυμάζουν εκείνους, όπού έκαταφρό- 
νεσαν οί προπάτορές τους, καί τούς εκ
θειάζουν διά τήν οξύνοιά τους, καί τούς 
έμιμήθησαν καί τούς στήνουν κολοσσούς 
εις τά φιλολογικά τους βιβλία- διά τί τούς 
άνοιξαν τά μάτια, καί τούς έδειξαν δρό
μο ομαλό καί σύντομο διά να προκόψουν- 
αμή ημείς οί απόγονοι τών ημιθέων ε
κείνων άνδρών, τών όποιων καυχούμασθε 
πώς έκληρονομήσαμεν τό πνεύμα, νά εϊ
μασθε χειρότεροι από τούς Κελτούς καί 
Τεύτονας, δέν είναι εντροπή μας; Άς τό 
στοχασθή καθένας.

t ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΕ Ο ΜΟΧΤΟΣ ΑΜΕΤΡΟΣ...

Κι’ αν είνε δ μόχτος άμετρος χι’ άργδς ό πηγαιμός μου 
ποτέ δέν παραστράτησ' άπ’ τό δρόμο, 

πού χάραξα νά περπατώ στό πείσμα δλου τοϋ κόσμου 
σέρνοντας τό Πιστεύω μου στον ώμο.

Κέρνα καρδιά μέ τό αιμα σου, τούς λογχιστές σου κέρνα 
— μή μοϋ μαραίνεσαι τρανέ μου πόθε— 

πέρνα πικρανασαίνοντας και τραγουδώντας πέρνα 
ώς πού ν’ άποδημήσουμεν εδώθε.

Χαίρου στό μέγα πόνο σου κι’ ο)μ καλά θά πάνε.
Τορα πιά είμαστε μεϊς τού αγρού τά κρίνα.

Δρόμε, τραγούδα, πάλευε κι’ αύριο μάς καρτεράνε 
εκεί πέρα ή δόξα, εδώ πέρα ή πείνα-

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΣΑ ΣΤ’ ΑΠΡΙΛΗ ΤΗΝ ΠΝΟΗ...

Μέσα στ’ Απρίλη τήν πνοή τή δροσομυροψένη 
άγνάντεψε άξαφνα ή ματιά τό λατρευτό όνειρό σου- 
τ’ άφραστα κάλλη σου νά πή πειό στόμα τό προσμένει;
Σπάν τά φτερά τους οί ’Άγγελοι καί τ’ απιθώνουν μπρος σου.
Τό χώμα πού πατεΐς, βουβός κι’ αύτό άγαπητικός σου 
τί θάδινε νά ήταν κισσός στό ώριο κορμί νά δένη. 
Μέ ζήλεια ό ήλιος πώς θωρεΐ τό ροδομάγουλο σου... 
νάχε τή δύση έτσι ώμορφα σάν κείνο στολισμένη !
Μακρυά κι’ άν είσαι ό ζέφυρος λέω κι’ από σέ μυρώνεται 
σάν μές στούς ανοιξιάτικους άνθούς γύρω μου απλώνεται 
κι’ ύ χωρισμός σάν έσπειρε μές στήν καρδιά τή θλίψη 
μοϋ φτάνει νά συλλογιστώ τό πώς πονώ γιά σένα 
καί νοιώθω εύθύς—μοϋ τό μηνάν τής Μοίρας τά γραμμένα 
τί συμφορά θέ νά μέ βρή δ καϋμός σου σάν μοϋ λειψή-

Βόλος ΤΑΚΗΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟί

ΚΑΠΟ Τ Ε...

Κάποτε μιά παράξενη χαρά με κυριεύει 
έστι δίχως αιτία καμιά, 

κι εΐνε σάν κύμα πού άξαφνα γεννιέται και θεριεύει, 
σάν κύμα αίμάτου στήν καρδιά.

Και τότε πώς αλλάζουνε τά πάντα ολόγυρά μου 
πώς όλα μοϋ εΐν αγαπητά, 

πρόσωπα ξένα σμίγουνε μέ τά χιλιάκριβα μου 
κι όμοια τά βλέπω στοργικά.

Τριγυρισμένη από ξανάά παιδιάτικα κεφάλια 
νοιώϋο) νά γίνουμαι κι εγώ

στό περιβόλι ώς κόβουμε μαζί τά πορτοκάλλια 
παιδούλα δώδεκα χρονώ.

Τό γέλιο μου σάν κρύσταλλο τάκούω νάντηχάει 
δέν ξέρω ποϋ πηγαίνω, τι ζητώ, 

γιατ' είν' ή ίδια μου ψυχή πού με γλυκό μεθάει 
μέ τό δικό της τό πιοτό.

Κι απ' τό μεϋύσι άλοίμονο ! ξεχνώ πώς σά βραδυάσει, 
τούτ ή ακράτητη χαρά

θά διαλυθεί σά τόν καπνό πού τώρα έχει σκεπάσει 
μ' αχνό ένα βέλο τά νερά...

ΜΥΡΤΙΩΤΙΣΣΑ
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ΣΤΟΝ ΕΦΗΒΟ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

’Μπ τον βυ&ού τά μυστικά παλάτια 
μιά μέρα πού τά κύματα βογγούσαν 
φτωχού ψαρα σέ πήραν τά πλεμάτια 
και ζεφυγες απ τά κρυφά παλάτια 
ενώ οί σειρήνες γύρω σου -θρηνούσαν.

Μεσ' στο νερό τόσες χιλιάδες χρόνια 
δεν έχασες τήν παιδική σου χάρη, 
ή εμορφιά σου πάναγνη κ’ αιώνια 
άπάνου άπ τις χιλιάδες τόσα χρόνια 
προβαλεν αυγουστιάτικο φεγγάρι.

ΙΙοιος σ έπλασε ; ποιο νάτανε τό χέρι 
που δούλεψε ν’ ανθίσει ή εμορφιά σου ; 
Νοιώθω πώς τήν ψυχή του έχει προσφέρει 
γιο σένα, μέ τής τέχνης του τό χέρι 
δ άγνωστος πού ζή μέσ στή θωριά σου...

Jo Ελληνικό το φώς σέχαιρετάει 
το χώμα, τά βουνά σ’ αναγνωρίζουν, 
ταγερι χαδια γύρω σου σκορπάει, 
κ ενώ το γλυκό φώς σέ χαιρετάει 
ολα θαρρείς μπροστά σου γονατίζουν.

Ιύαι συ πωχες κλεισμένο στήν ψυχή σου 
σά φυλαχτό τής ’Αττικής τό θάμα, 
λαχτάρισες στ’ άντίκρυσμα τής γής σου 
κι ανοίχτηκε σά λούλουδο ή ψυχή σου 
να πιει ταγερι καί τό φώς αντάμα !

Ι'λυκο παιδί ! κάτι σού λείπει ωστόσο 
για νάναι πλέριο τ’ άναγάλλιασμά σου,

Ω I να μπορούσα έγώ νά σού τό δώσω 
ταγαπητό παιγνίδι σου, πού τόσο 
νοσταλγικά τάποζητάει ή ματιά σου !

Α. Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΑ

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ

ΜΥΡΤΙΟΤΙΣΣΑ

Φθάοαμε μόλις είχε νυχτώσει.
Τά θαμπά φώτα τοΰ σταθμού, είχαν 

μιά μελαγχολική έκφραση. Πέρα στη μέση 
τού λιμανιού φάνταζε σάν κοσμικό κέντρο 
—πού είχε ερημώσει το βαπόρι με τα 
χρωματιστά λαμπιόνια στά καταρτια σι
γανό σάν μούρμουρο ακουόταν ,το φλοι- 
σβησμα στήν αμμουδιά. "Ολος εκείνος^ ό 
κόσμος πού βρισκόταν στο τραίνο βγήκε 
μέ μιά παράξενη βουβαμάρα εδώ. Κι 
είχε μπει μέ τόσο θόρυβο στό σταθμό 
τής πόλης! Ακόμη κι οι αμαξαδες στέ
κονταν ακίνητοι στις ψηλές θέσεις τους.

Προχωρήσαμε καί βγήκαμε άπό το 
σταθμό. Ή υγρή πνοή τής θάλασσας μας 
χτύπησε. 'Π σφυρίχτρα ενός βαποριού 
ακούστηκε μακρυά.

— Αέν έκανες καλά νά μην τηλεγρα- 
φήσης, μού είπε ή Αότη. Σκεψου αν δέ 
βρούμε δωμάτιο.

— Δέν έχει τόσον κοσμο εδώ, απο· 
κρίθηκα. "Επειτα είναι ακόμη αρχές κα
λοκαιριού. _

— Τι πλήξη, θεέ μου, ξαναεΐπε. 11 
βρίσκουν κ’ έρχονται εδώ.

Κοίταζα γύρω μου. Ατελείωτη ησυ
χία απλωνόταν παντού. Οι επιβάτες εί
χαν χαθεί στούς πλαϊνούς δρόμους το 
ξεχαρβαλωμένο ταχυδρομικό αμαξι !ιθνο 
ερχόταν πίσω μας μέ τά γέρικα άλογα 
του, κάνοντας αρκετό θόρυβο.

Κοίταζα τις παλιές πετρελαιολαμπες 
μέ τά πλατειά καί ίσια αμπαζούρ, πού 
φώτιζαν νυσταγμένα τα μικρά μαγαζια 
τής παραλίας.

Μέσα καθόνταν το περισσότερό ναυ
τικοί' αυτό τό καταλάβαινε κανείς απο 
τά κασκέτα πού φορούσαν και τις μπλε 
φανέλες μέ τόν ψηλό γιακά.

Θεέ μου τί ησυχία ! z
Καί τί συντηρητικός κόσμος '. Σέ κοί

ταζαν τόσο δύσπιστα!
Ό ήχος βιολιού καί πιάνου ακού

στηκε τώρα. ’Ά, νά πάνω εκεί η πλατεία. 
Τιάρα τή θυμήθηκα... Μα είχαν περά
σει τόσα χρόνια άπό τότε! Λίγος κοσμος 
ήταν αραιά καθισμένος στή μακρυά σει
ρά τών καρεκλών. Μά ερχόταν μια τόσο

απαλή μυρωδιά από τα πεύκα της πλα
τείας !

’Επί τέλους, νά, τό ξέθωρο χρώμα του 
ξενοδοχείου. Ό τίτλος του: « Μονμάρτη» 
ήταν μισοσβησμένος καί οί μικρές προ
τομές τής εισόδου ριγμένες στα κουφώ
ματα τού τοίχου. Δυνατή μυρωδιά φατι
κού σέ χτυπούσε άπό τήν είσοδο.

Τό δωμάτιό μας έβλεπε στή θάλασ
σα. Τά μικρά φώτα τών καραβιών, που 
ήταν αραγμένα στήν αποβάθρα έφεγγαν 
πάντα μεγαλώνοντας τούς ίσκιους.

— Πότε θά τελείωση καί πώς; μουρ
μούρισε ή Δότη γέρνοντας τό πρόσωπό 
της πάνω στο τζάμι.

—■ ’Ελπίζω γρήγορα, άποκρΐθηκα, Ο 
«εισηγητής» ορίσθηκε.,

— Καί έξαρτάται άπ’ αυτόν ; ,
— Μμ... βέβαια. Λυτός θ’ ακούση 

τούς δικούς μας μάρτυρες και τούς μάρ
τυρες αυτών τών λωποδυτών καί θα κά
νη τήν εισήγησή του. "Ε, οί άλλοι,δυο 
δικαστές πού θά δρισθοϋν έπειτα, δε θα 
ζητήσουν βέβαια νά εξετάσουν πάλι τούς 
μάρτυρες. Θά βασισθοϋν στή γνώμη τού 
εισηγητή.

— Καί τό γράμμα γι’ αυτόν ;
— Δέ θά τό δώσω... Είναι περιττό. 

Είναι γραμμένο τόσο τυπικά ώστε χει
ρότερα βά μάς βλάι|ηΐ· ’Άλλωστε ο 
Νίκανδρος πού τού γράφει δέν έχει μαζυ 
του παρά μιά τυπική γνωριμία, σά συνά 
δελφος.

— Μμ■·· οί παλιάνθρωποι, οί παλιάν
θρωποι. Έτσι μοΰρχεται νά σηκωθώ να 
πάω νά τούς πνίξου Τί τόν πότισαν οί 
λωποδύτες... τί τόν πότισαν κι’ έκανε 
μιά τόσο άδικη διαθήκη

— ’Εμένα δέ. μού φαίνεται καθόλου 
παοάξενο. Αυτοί ζούσαν εδώ μαζύ του... 
Τοίίκαναν όλες εκείνες τις ψευτοπεριποι
ήσεις. .· έξασκούσαν βέβαια μιά υποβολή... 
"Επειτα είναι οί χαρακτήρες τους τέτοιοι, 
δουλοπρεπεϊς. ’Έτσι τόν κατάφεραν και 
μάς αποκλήρωσε.
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— Τί ανοησία-νά μην έρθουμε ένα τα
ξίδι τόσον καιρό. Ποιος τά περί με νε...

— Δέθά φέρναμε κανένα αποτέλεσμα. 
Τότε πού είχα έρθει μόνος μου ούτε έ
δειξε κανένα ένδιαφέρο, σά θειος νά πού
με, πού είχε τόσον καιρό νά μέ ιδή. Μέ 
κοίταξε, μ’ εκείνα τ’ αποχαυνωμένα, τά 
έκφυλα μάτια του και μόλις καταδέχθη
κε νά μού δώση ψυχρά τό χέρι, σά νά 
μιλούσε σ’ έναν ξένο.

— Καί οι μάρτυρες;
— Θά πιστοποιήσουν οί άνθρωποι 

τήν περίπτωση «παροδικής παραφροσύ- 
νης». ’Έτσι θά χτυπηθή ή διαθήκη... Άλ 
λη νομική βάση δένυπάρχει.

* Εγινε λιγόστιγμη σιωπή. ΤΙ Λότη 
είπε έπειτα ρίχνοντας τό λεπτό καλοκαι
ρινό πανωφόρι της στις πλάτες της :

— Κατεβαίνομε έ;
— Ναι, νά πάμε έκεϊ στο πρώτο εστια

τόριο πού συναντήσαμε άπό τό σταθμό.
Μέ κοίταξε έκπληκτη.
— Λεν είσαι στά καλά σου, πού θά 

πας τήν αδερφή σου μέσα στις ταβέρνες, 
είπε.

Γέλασα.
— Δέν έχεις δίκηο απάντησα. ’Εδώ 

άλλωστε είναι σάν έξοχή. 'Έπειτα δέ 
σού είναι αντιπαθητικοί δλοι αυτοί οι 
μπακαλόγατοι πού τρώνε πολυτέλεια στή 
φωτισμένη σάλα;

ΤΙ Λότη δέ μίλησε. Κατεβήκαμε. 'Π 
υγρή πνοή τής θάλασσας νόμιζες δτι σού 
παράλυτε τις αρθρώσεις. Αισθανόμουν τό 
κεφάλι μου βαρύ. ’Από κάποιο καράβι 
τής προκυμαίας τραγουδούσαν:

— θάλασσα λεβεντοπνίχτρα 
θάλασσα φαρμακερή —

Πέρα αναβόσβηνε τό πράσινο φώς 
τού φάρου. Έπί τέλους! ΤΙ «κοσμική 
αδυναμία τής Λότης ίκανοποιή θηκε! II ή 
γάμε σ ό μεγάλο εστιατόριο. Ή ορχή
στρα έπαιζε, κΓ δ βιολίστας μέ τά μα
κρύ ά μαλλιά καί τήν άρτίστικη γραβάτα, 
ξελιγωνόταν μακραίνοντας τις νότες, σά 
νά ήθελε νά δείξη τήν αναμφισβήτητη 
καλλιτεχνική αξία του.

Ακόμη στ’ αυτιά μου βούιζαν τά λό
για του! ’Ώ, έκεϊνος δ αυτάρεσκος τρό
πος του, στον δποϊο προσπαθούσε νά 
διόση έναν τόνον ξεχωριστής σοβαρότη

τας, πόσο μέ νεύριαζε! Κι’ έπειτα ή 
υποκριτική ματιά του είχε μιά έκφραση, 
πού ζητούσε νά βροντοφωνάξη δτι δλ3 
αυτά είχαν γίνει, δτι δλ’ αυτά ήταν έτσι 
δπως τάλεγε αυτός, κΓ δ «πεθαμένος 
θειος» είχε πάντα μιά αντιπάθεια σέ μάς, 
έπειδή δέν τού είχαμε δείξει τόν πρεπού
μενο σεβασμό, έπειδή πολλές φορές τον 
είχαμε πικράνει μ’ έναν τρόπον ανάρμο
στο. ΚΓ ο <εισηγητής» τόν άκουγε κοι- 
τώντας τον κατάματα καί νά, φαίνεται 
νά πιστέύη δσα λέει. ΤΙ θεατρίνος δ πα
λιάνθρωπος, τί θεατρίνος! Πώς μπορού
σε νά τά λέη μέ τόση απάθεια! ’Έκλεινε 
μόνο τά μάτια κάπου-κάπου μ’ ένα νευ
ρικό τίκ κΓ αυτό μού θύμιζε τά παιδιά
στικα χρόνια μας — μά τότε τάκλεινε 
πολύ, σχεδόν κάθε λεπτό —κΓ ή μητέρα 
του έλεγε:

— Τί έλάττωμα κΓ αυτό τού Περι
κλή μου. Λογαριάζω νά τόν πάω σέ κα
νένα γιατρό στήν πρωτεύουσα.

Τί ανήσυχος πού ήταν τότε! 'Όλη ή 
γειτονιά αναστατωνόταν απ’ αυτόν. ’Έ
δερνε τά παιδιά καί καμμιά φορά μέ τή 
σφεντόνα του καί τούς μεγάλους. Μιά 
μέρα λίγο έλειψε μέ μιά πέτρα νά βγάλη 
τό μάτι τής γυναίκας τού δημάρχου.

Περίμενα τήν απόφαση μέ μιά αδια
φορία τόίρα. Όλ’ αυτά τά μικροπράματα 
μέ είχαν πειράξει τόσο πολύ, μού φαίνον
ταν τόσο πρόστυχα τόσο ταπεινά, ώστε 
ήθελα νά τελείωση αυτή ή ιστορία δπως 
κΓ δπως. Μόνο τή Λότη ήταν ανήσυχη 
Κάθε τόσο έλεγε:

— Νά Ιδούμε θά είναι τυχερό νά πά
ρω τό σπίτι στή Στροφή. ’Έτσι ή προί
κα μου γίνεται σεβαστή! Θά τού κάνω 
ένα κάντρο τού βριομόγερου ή μιά μεγέ
θυνση καί θά τ ή βσλω στή σάλα. Διαφο
ρετικά....

Μά δέν τελείωνε τή φράση της. Δέν 
ήθελε νά συλλογίζεται τό ενδεχόμενο τής 
άπόρριτΡης.

Τήν ίδια νύχτα είδα τόν «πεθαμένο 
θειο» στον ύπνο μου. Καθόταν—λέει - 
σ3 έναν αστραφτερό άπό τά μετάξια κα
ναπέ καί μιλούσε μέ τόν Περικλή. Καί 
περίεργο δ Περικλής τούλεγε τά ίδια λό
για πού είχε πει και στον «εισηγητή» γιά 
μάς! ΚΓ δ τόνος τής φωνής του ήταν 

δμοιος, απαθής, λιγάκι κοροϊδευτικός κΓ 
έπειτα σοβαρός, αναμφισβήτητος! Μά νά 
έξαφνα δ θειος άπλώιει τό χέρι του καί 
τραβάει τόν Περικλή κοντά του σά νά 
ήθελε νά τόν ευχαριστήσω γιά δλ3 αυτά. 
Μά έκεϊνος δέ θέλει. Παράξενο, ζητάει νά 
ξεφύγη άπό τό τράβηγμα εκείνο τού χε
ριού. Στο τέλος ό θειος τόν αναγκάζει 
νά καθήση κοντά του Πώς μοιάζουνε 
τώρα, Θεέ μου! Τά πρόσωπά τους λές 
καί σκεπάζονται άπό μιάν άχνα. ’ Εξαφνα 
ανοίγει ή πόρτα καί μπαίνει ένα μικρό 
κοριτσάκι. Στήν πρόστυχη δψη του απλώ
νεται ένα γέλιο πού μοιάζει μέ τό γέλιο 
αγοραίας πόρνης. Τρέχει καί κάθεται στά 
γόνατα τού θείου. ΚΓ έκεϊνος αναλύεται 
σ’ ερωτικά χάδια ! Προχωρώ καί ζητάω 
νά φωνάξω στον Περικλή:

— «Άτιμε γΓ αυτό έ; Μ’ αυτά τόν 
κατάφερες καί τάγραψε δλα σέ σάς;»

Μά δέ μπορώ. Αντί γιά φωνή βγαί
νει ένα μούγκρισμα άπό τό στόμα μου. 
Ξύπνησα. Πέρα έκεϊ πάνω άπό τό βουνό 
άχνόφεγγε. Καί τό πράσινο φώς τού φά
ρου αναβόσβηνε πάντα.

"Οταν ή Λότη ακούσε δτι άπορίφθη- 
φθηκε ή αίτησή μας γιά τή «διάρηξη 
τής διαθήκης» χλιόμιασε. Άφεθηκε να 
πέση στον ξεθωριασμένον καναπέ της 
κάμαράς μας χωρίς νά πή λέξη. Έγώ 
άρχισα νά ετοιμάζω τά πράματά μας, για
τί τ’ άπόγεμα θά φεύγαμε. Ή ίδια άδι- 
αφορία κυριαρχούσε μέσα μου. Μά καλύ
τερα ας φεύγαμε αμέσως· Όλα εδώ μού 
θύμιζαν τή βρωμερήν αυτή υπόθεση μέ 
δλες τις λεπτομέρειες της. Σ’ αυτό άλ
λωστε ήταν σύμφωνη κΓ ή Λότη.

Τώρα πού πηγαίναμε προς τό σταθ
μό μού φαινόταν δτι μόλις αυτή τή 
στιγμή είχαμε έρθει. "Ολα δσα είχαν πε

ράσει στο διάστημα αυτό, σά νά μήν εί
χαν γίνει. ΤΙ Λότη στέναζε κάθε τόσο. 
II >ν όντα; έξω άπό τή μεγάλη χϊθουσα 
τού ξενοδοχείου μού είπε:

— Μαύρη πέτρα νά ρίξουμε πίσω μας!
Μά έξαφνα τήν προσοχή μας τράβηξε 

δ κόσμος πού μαζευόταν έκεϊ στήν προ
κυμαία.

Τί εΐχε γίνει;
— Γιά πάμε νά ιδούμε, εϊπα στή 

Λότη, ταχύνοντας τό βήμα μου.
— Διάθεση πού έχεις! μού άποκρί- 

θηκε.
"Οταν φθάσρμε έκεϊ ό κουρέας έλεγε :
— Είναι άργά πιά!
— Τί τρέχει; ρώτησα.
— Τόν κύριο Περικλή τόν πήραν τά 

νερά κάτω άπό τή γέφυρα.
— Πώς; φώναξε ή Λότη μέ μιά φω

νή πού έμοιαζε μέ γέλιο καί κλάμα μαζύ.
— ’Έκανε μπάνιο καί τόν πήραν τά 

νερά. Πήγε κόντρα βλέπετε...ξανοίχθηκε!..
— Καί τισρα; μουρμούρισα σβηστά.
— Τού ήρθε συγκοπή. Δέν πρόφθα* ’ 

σε δ βαρκάρης νά τόν γλυτώση.

Τό τραίνο έτρεχε σφυρίζοντας. Καί 
τό σφύριγμά του μού φαινόταν θριαμ
βευτικό, καθώς έσχιζε τό διάστημα. Πέ
ρα στο λ' ανοιχτόν κάμπο τά δέντρα έστρι- 
φογύριζαν, σά νά χόρευαν έναν εξωτικό 
χορό. Πλάϊ μου μιλούσε κάποιος γιά τά 
χάλια τών «λουτρών» καί άντικρύ μου 
ή Λότη καθόνταν κοιτάζοντας έξω. ΤΙ 
δψη της ήταν ήσυχη καί τά μάτια της 
έπεφταν κάθε τόσο πάνω μου μ3 ένα τρο- 
πο σά νά μούλεγαν :

—j Δέν πρόφθασε νά τά χάρη ! Δέν 
πρόφθασε!

Καί τό τραίνο έτρεχε πάντα, σφυρί
ζοντας δαιμονικά.

Α. Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ
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ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ Λ-Ε(λεώ)
[ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΛΑΒΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΗ.'· J

(άπό την Συλλογή χ. Γβωργ. φ. Σαμσαοέλλου, Άγυιά-Βόλο;)

Βυζί
1. Δόντια νά μην είχε βυζί θά τρωγε. 53
Βλ. Πολίτη: Βυζαίνω 3.

Γάιδαρος
1. Ό αγωγιάτης κι’ ό γάιδαρος σπάνια συμφωνούν,
2. Ό γάιδαρος δέν χαλινώνεται άπό τήν ούρά. 55
3. Ό γάιδαρος λογαριάζει τις ξυλιές τάφεντικό το δρόμο.

Γάτα
1. Γάτα και σκυλί όπως τά μάθης κάνουν.

Γελώ (άναγελώ)
1. Όποιος θέλει νά γελιέται βρίσκει νά τόνε γελούν.
Άγυιάς.
2. Όσα κΓ άν γελούσαμε δλα τά πάθαμε.

Άγυιάς.— Βλ. Πολ. Γελώ 55α. Άναγελώ 7, 9 παραλλαγές.
Γένεια

1. Βάλε τά γένεια σου νά μουσκέψουν. 60
Άγυιάς.—Ερμ. Φρόντισε μοναχός σου. Κοίτα Πολίτη: Γείτο

νας 51 ξένες παροιμίες.
Γεννώ

1. Δέν μάς γέννησαν μάνες, μάς γέννησαν γομάρες.
Άγυιάς.— 'Ερμ- Έμεϊς δηλαδή δέν είμαστε άνθρωποι (Ειρωνικά).

Γεράματα
1. Τώρα στά γεράματα μάθε γέρο γράμματα.
Κοινή.

Γέρνω
1. Όπου γέρνει ή παλάντζα εκεί και σύ.

Γερνώ
1. ’Ήμουν νιος μ’ύπηρετούσαν γέρασα κ’ υπηρετώ.

Γέρος
1. Είδες γέρο παλαβό ; θάν’ άπό τά νιάτα του. 65
Άγυιάς.—Βλ. Πολ. Γέρος 33, παραλ. Τυρνάβου καί Λακκοβικίων (Μακεδ.) 34. 

διαφ. 78.
2. Οί γέροι τρων τά μήλα καί τά παιδιά τά μουδιάζουν.
Μάς διαφεύγει ή σημασία.

Γερός
1. Γερός σάν τό σάπιο σκόρδο.

Γιάννης
1. Γιάννης ήσουν, Γιάννης είσαι, Γιάννης θ·’ άπομείνης.

Γ ιατρός
1. "Οταν είναι γιά τό γιατρό φωνάζουν τον παππά
κΓ όταν είναι γιά τόν παπά φωνάζουν τό γιατρό.

Γκαβός
1. Μέ γκαβό κοιμήθηκες; τό πρωί θά γκαλιουρήσης. 70
Βλ· Πολ. 2.
2. Οί γκαβές οί καλιακούδες μέ το λυχνάρι βοσκούν.
3. Ποιος γκαβός δέ θέλει τά μάτια του;

Γλήγορα
1. Ρούπι καί βελονιά παστρικά καί γλήγορα.
Ρούπι (τουρκ. ρούπ.) '/» τής πήχης 'Ερμ Ειρωνικά γι’ αυτούς πού ράβουν 

αραιά γιά νά τελειώνουν γλήγορα.
Γλυκός

1. Τά γλυκά σ’ άρέσουν τά πικρά δέν τά θέλεις.
2. Τά γλυκά μέ τά πικρά έρχονται. 75

Γλώσσα
1. Μακρυά γλώσσα κοντό χέρι.

Γνώμη
1. Μπόι σάν Σακελλάριος (καί) γνώμη σάν Βουρλοδήμος.
Ερμ. Μεγάλη θεωρία καί μικρή αξία.

Γομάρι ,
1. Παληό γομάρι καινούρια περπατησιά.
Γομάρι στή Θεσσαλία λένε τό γάιδρο. (άλλου ή λέξη γομάρι σημαίνει'· φόρ

τωμα, φορτίον, charge.)
2. ΙΙήγαμε νά πάρουμε το γομάρι καί μάς πήραν τό σαμάρι.
3. Τό γομάρι πού σ’ έριξε ξανακαβαλλίκεψέ το. 80
4. Τό γομάρι ποΰστειλες δέν εΐχεν αύτιά.
.5. Φταίει τό γομάρι καί χτυπούνε τό σαμάρι.

Γομαρνός
1. Γομαρνός τορβάς γιομάτος κούσπα.
Κούσπα=άπομεινάρια άπό σουσάμι.
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2. Γομαρνδς τορβάς καί τρύπιο κουτάλι.
1—2 Μας διαφεύγει ή σημασία.

Γουρούνι
1. Τδ γουρούνι κόψ’ τή μύτη του πάλι γουρούνι θάνε. 85
Βλ. Πολ. παρ. 31—34
2. Τδ γουρούνι πρόβατο δέ γίνεται.
3. Σαπουνίζεις τδ γουρούνι 

χάνεις κόπο και σαπούνι.
Βλ. Πολ. παρ. 35, 45.

Γριά
1. Σήκω γριά νά κάνης παιδί.

Γρόσι
1. Γρόσια γυρεύει δ φτωχός άπ’ τδ Θεδ 

κι’ ό θεδς παιδιά τού δίνει.
Γραίνω

1. Γραίνουν μαλλί καί τρων ψωμί. 90
Άγυιας.- Μέ κόπους κερδίζει κανείς το ψωμί του.

Γράμματα
1. Έτσι νά μαθαί.αν γράμματα Οάταν κι’ οί σκύλοι γραμματισμένοι.

Γυναίκα
1. ΤΙ γυναίκα τού καλού άπ’ τά κάλλη της φαίνεται.
Ζαγοράς.— ΓΙο’ παραλ. 49, 114 117, 118.—'Η παραπάνω μοΰ φαίνεται 

καλλίτερη.
2. Όταν δώυης (σ)τγ^ γυναίκα δίκηο τότε μπορείς νά ζήσης καλά.
3. Πουλώ τή γυναίκα μου μά ποιδς τήν άγοράζει;

Γυρεύω
1. Ό Γιάννης καβαλλάρης καί τδ γομάρι γύρευε. 95
Έρμ Γιά κάτι πού γυρεύουμε ενώ τ<> κατέχουμε.
2. Όταν άνοιξαν οί ουρανοί εμείς λοΰσα γυρέψαμε.
3. Πού γυρεύει τδ πέταλο χάνει καί τ’ άλογο.
Έρμ. Γιά τήν πλεονεξία.

Γύφτος
1. Σαράντα γύφτοι τρων μ’ ένα κουτάλι.

Δείχνω
1. Δείξε μοΰ τα νά στά πω.

• Δένω
1. Σακκί δεμένο κοπριές γεμισμένο. 100
Έρμ. Τών πραμάτων πού δέ. βλέπουμε δέν ξαίρουμε το περιεχόμενο' (καί γιά 

τούς ανθρώπους).

Διάβολος
" ',1. Μικρός διάβολος τρανά τσαρούχια.

Τοίχο) ακούσει: μ. δ. τ. χουσμέτια.
2. Όταν δίνει δ θεδς τ’ άλεϋρι πέρνει δ διάολος τδ σακκί.
Βλ. Πολ. 89 Βυζαντινή παραλλαγή.
3. Σάν τδ Διάβολο άπ’ τδ ρέμα.
Μάς διαφεύγει ή σημασία. Φαίνεται νά κρατιέται από παράδοση ή από ανέκ

δοτο λαϊκό.
Δικός

1. Δικό σου ψωμί ξένα δόντια.
2. Τά δικά μας ε!νε σύκα καί ζουλιάζουν

τά δικά τους είν’ καρύδια καί .βροντούν. 105
Βλ. Πολ. 38—41 παραλ.
3. Τδ χειρότερο τού κόσμου, τδ καλλίτερο δικό μου.

Δίνω
1. Δόσε μέ χέρια καί πηλάλα μέ ποδάρια.
Πηλαλώ=τρέχω. Βλ. Πολ. 71, 110α παραλ. Έρμ. Λέγεται γιά τούς ανα

ξιόχρεους από τούς οποίους μέ κόπους καί τρεξίματα είσπράττονται τά δανει
ζόμενα.

Δουλειά
1. ’Άν ήταν ή δουλειά καλή θά δούλευαν κ’ οί σκύλοι.
2. Όποιος δέν έχει δουλειά τά σπάει καί τά ράβει.

Δυό
1. Τά δυδ πουλιά χτίζουν φωλιά. 110

Εαυτού (του)
1. Κάθε γάιδαρος γνωρίζει τή φωνή του.

'Εβραίος
1. θέλησ’ δ Εβραίος νά καβαλλικέψη κ’ έτυχ’ ημέρα Σάββατο.
Έρμ. Οί Εβραίοι τό Σάββατο τό τιμούν ώς ημέραν αργίας. (4η εντολή)· Ό 

'Εβραίος τής παροιμίας όταν μέ τά πολλά αποφάσισε νά καβαλλικέψη (γιά νά πάη 
στό παζάρι νά ψουνίση, όπως λέει άλλη παροιμία) έτυχε νά«αι Σάββατο. Ή 
παροιμία λέγεται ειρωνικά γι’ αυτούς πού αποφασίζουν αργά καί παράκαιρα.

Έγώ (εμού)
1. ’Ακόμα έγώ νά πχντρεφτώ καί Θ’ άφήσω ανάθεμα στδ χωριό.
Έρμ. ’Εγωιστική αντίληψη αυτών πού μετά πού εξασφαλίσουν τόν εαυτό τους 

αδιαφορούν γιά τούς άλλους.
2. "Αμα έχεις πολλά καζάνια φαεί, έγώ καί τδ άδερφό μου πούφ! τά 

κάνουμε.
3. Κρεμάστε τδν άδερφό μου, έγώ ζαλίζουμαι. 115
4. Σάν πεθάνη δ μαύρος μου χορτάρι ας μή φυτρώση.
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47[Πολλοί από τούς αναγνώστες τού «Φιλότεχνου» ύστερα απ’ όσα γράψαμε στό προηγούμε- 
το φύλλο, άρχισαν νά μάς στέλνουν λαογραφικό υλικό, πού συγκεντρώνομε μεθοδικά. 
Τούς ευχαριστούμε θερμά καί τούς προτρέπομε νά εξακολουθήσουν παρέχοντας τή συμ
βολή τους στη δουλειά μας.

νΕτσι ή Δίς Καίτη Γραικού — κόρη καθαυτό Πηλιοριτών. καθώς μάς γράφει στό 
ευγενικό της γράμμα — ύστερα απ’ τή σύσταση τού περιοδικού μας άρχισε νά μαζεύη 
όσες παροιμίες ακούει κάθε τόσο πάνω στήν κουβέντα τών δικών της. Μάς στέλνει 
κηόλας μερικές παροιμίες καί παρατηρήσεις απάνω σ’ αυτές πού δημοσιεύσαμε στό 
προηγούμενο φύλλο. Τήν συγχαίρομε γιά τήν άξια καί πατριωτική αυτήν έργασία καί 
τήν εύχαριστούμεν είλικρινά καί περισσότερο τουλάχιστον απ’ όσους έδειξαν τήν συμ
πάθεια τους καί τήν συμβολή τους στήν έργασία μας μέ τό νά μάς στείλουν. στίχους.... 
Τυποόνουμε έδώ τις παρατηρήσεις τής Δος Καίτης Γραίκου:]

’Απομένω
1. Στολίστηκ’ ή νύφη κι’ άπόμεινε.
«Φιλότεχνος» 27. Ή παραλλαγή «νύφη9 αντί «γριά» είνε γνωστή.

Βαρώ
1. Βάρα τον τοίχο ν’ άκούση δ καβαλλάρης.
«Φιλότεχνος» 37. — Καβαλλάρης = ή κυρία δοκός τής στέγης. Στήν ίδια ση

μασία μέ τήν δημοσιευθεΐσα παροιμία.
Βλάχος

1. Βλάχος νίβονταν κ’ ή ποδίτσα τ’χαίρονταν.
«Φιλότεχνος» 41. — Μέ τήν παραπάνω διατύπωση ή Δίς Κ. Γραίκου μάς δί

νει τήν έξης ερμηνεία: «Ή ποδιά του Βλάχου χαιρόντανε επειδή θά τήν μετα- 
χειριζόντανε γιά πετσέτα (πολυτέλεια πού δέ συνηθίζουν οί βλάχοι.)

Μ. ΦΙΛΗΝΤΑΣ

ΙΔΙΟΦΘΟΓΓΑ
[Συνέχεια]

13. Κρόκος = τό κιτρινάδι τού αυγού καί ή βαφή, τό σαφράνι, ό σαφράς.— Μά 
καί κρόκος = ό μπότσος τού γρίπου, δηλαδή ζαινη από καζίλι=(σχοινί από κατσικότριχα), 
πού τήν έχουν οί ψαράδες δεμένη στή μέση τους κέχει μπροστά ένα σκοινί ώς μισή πήχη 
μέ κόμπο στήν άκρα, πού τόν μπλέκουνε στήν ούγια τού γρίπου όταν βολάζει καί τόν 
τραβάνε σιγά σιγά όξω.

14. Λειώνω = κάμνω κάτι νά γίνει λείο  λόγου χάρη τόν άμμο πού γράφανε α
πάνω, καί λοιπόν έξαλείφω, σβήνω, αφανίζω.— Καί λιώνω (μέ ι άφτό) από τό λι(γ)ώνω 
=φυρώ, χαλνώ, διαλύω κτλ. Έρωτοκ. α, 796 «σάν τό κερίν έλίγωνε κέφύρα σάν τό χιόνι». 
Σύγκρινε : ή λί(γ)ωση τού φεγγαριού, Κρήτη μέ γ, Δωδεκάνησα χωρίς γ. νΕτσι συμπέφτει 
στό νόημα μέ τό πρώτο, τόσο, ώστε έκανε τόν κ. Χατζηδάκη νά τά θεωρήσει ένα (Γλωσ. 
μελ. 554 σημ.) νΕπειτα διασταβρώνουνναι τά δύο- μέ τρίτο, τό λύωζ>λυώ (Σακελ. Κυπρ. 
β.' σ. 643 και Ξανθουδ. Έρωτοκρ. σ. 596) φθογγικά καί σημασιολογικά.

*

15. Λίγκια (τά) = τά πλάγια τού λαιμού (από τό «λίγξ = πλαγινός κτλ.» Ησύ
χιος), απ’ άφτό καί στραβολιγκιάζω = στραβολαιμιάζω — Καί λίγκια = οί ψαλίδες τών 
κλημάτων καί τών άλλων άναρριχωμένων φυτών, οί σάν βόστρυχοι ψιλοί βλαστοί, πού 
πιάνουν καί τυλίγονται: έλικες ζ>έλίκιαζ>λίκια καί μέ τήν ανάπτυξη τού μυτόπνοου λίγκια.

*

16. Νιάτα (τά) = ή νιότη > τά νιότα (σύγκρινε: ή άχνότη > τά χνότα) κύστε- 
ρα: τά νιάτα σάν: τά άφράτα. τά μορφάτα, τά πρεπάτα κτλ. — Καί νιάτα στή λακωνική 
από τό έννεάτα = τά εννιάμερα τής Παναγίας 23 Άβγούστου.

17. Ξεφυλλίζω, = αποσπώ φύλλα καί ειδικά καθαρίζω τό φυτό από τά οπωσδή
ποτε άχρηστα φύλλα του  άρχ. έκφυλλίζω. — Καί ξεφυλίζω (μένα λ άφτό), = ξεφεύγω άπό 
τή φυλή, αλλάζω φύση γίνομαι έκφυλος (d£gener6).

*

18. Ούρυάζει καί γουριάζει τ') σκυλί — ώρυάζει, ώρύ ται πού τό λέν; καί ούρ.λιά- 
ζει μέ συνεπαρμό τού όμοιονόη-.ιου ourler. Καί (γ)ούριάζει τό άβγό — γίνεται ούριο = κλου
βιάζει ύστερα μεταφορικά καί ο άνθρωπο; ούριάζει, γίνεται ούριο;, αποβλακώνεται.

19. Παλαμίζω — χτυπώ παλαμάκια. χ.·ροκροτώ.»άκό α: δίνω ώθηση μέ τί; δυο 
παλάμες στό άδράχτι γιά νά γυρίσει.— Καί παλαμίζω τ’) πλοίο = τ') ίφω μέ άλει/.α 
γιά νά γλυστρά πάνου στή θάλασσα.

20 Παρϋ'ενέβω = ει αι παρθένο μένω παρθένα (οί άρχαίοι άφτό τό λέγανε 
παρθενεύομαι). ·—Καί παρθενέβω = άνήκω, άφορ ύ αρμόζω, άπό τό Ιταλικό appartencre: 
τόσο μού παρθενέβει άπ’ τήν κληρονομιά τού πατέρα μου.

21. ΐΐυζάρι — ό πύξος, buis. τό τσιμ.σίρι, τό γνωστό παντάχλωρο φυτό  καί πηξάρι 
(άπ’ τό πήγω) ■— τ'ι. μοσχεύματα οί μόσχοι, τί κωλορίζια γι\ αναπαραγωγή καί πολλα
πλασιασμό τού δέντρου.

*

22. Ράμμα (άπό τό ράφτω) = τό νήμα. άλλα καί τό ράψιμο. — Καί ράμα (άπό 
τό ραίνω) = τό ράντισμα, ύ ψεκασμός.

23. Σκοόφα = γουρούνα άπ’ τό λατ. scrofa, άκόμα καί τό έντομο κουβαρίδα = 
cloporte.— Καί σκρόφα τόριζόντιο άξόνι τού μαγκανοπήγαδου, ό στροφάλιξ, άφτό καμμιά 
σκέση δέν έχει μέ τό πρώτο, παρά είναι τό: στρόιρα σκρόφα. όπως τό σίτλοςζ>σίκλος καί 
μάλιστα τό φαντρίζω (δηλ. φανταρίζω) >φαγκρίζω ΓΓ Ε. βζ. 230 σημ..

24- Σούμα = τό άθροισμα τής πρόσθεσης, τό όλο τιόν καθέκαστα άριθμών’ άπ’ 
τό Ίταλ. somma —καί σούμα = τό πρώτο τράβηγμα άπό τά λαμπικαρισμένα τσίπουρα, πού 
άπ’ άφτό ξαναλαμπικαριζόμενο βγαίνει κατόπι τό καλό ρακί, τό ούζο κτλ.

*

25 ΣϊίαρτΙ = σπαρτίον. τό μικρό σπάρτο, jenet  άπ’ άφτό τό : σπαρτέβω β>πα- 
στρέβω  καί σπαρτί = άσφαλτίον, ή πίσσα, τό κατράνι’ άπ’ άφτό τό ρήμα σπαρτώνω = 
άλείφω τά κλήματα μέ σπαρτί = κατράνι γιά νά τά προφυλάξω άπό τις γϊπες (δηλ. τούς 
Ιπας, ή Χκας) = σκουλήκια πού τρώνε τά βλαστάρια τών κλημάτωνε.

*
*

26. Στάλαμα μεσημέρι καί μέσ’στό στάλαμα τού μεσημεριού = καταμεσήμερα 
άπ’ τού Ησύχιου τό στελαγεϊ = μαρμαίρει, λάμπει.— Καί στάλαμα = στάξιμο, άπ’ τό 
σταλάσσω > σταλάζω.

27. Στραγάλια = οί αστράγαλοι τού ποδιού (talons). Πολυδεύκης β', 192: «παρά 
δέ τήν πέζαν εκατέρωθεν προύχουσιν αστράγαλοι, ε’ις ούς αί περόναι καταλήγουσιν». — Καί 
στραγάλια — τά καπυρά ρεβίθια καί τά λεμπλεμπιά, οί λεμπλεμπούδες ή ζεμπλεμπούδες. 
Άφτά συνήθως τά έτυμολογούνε άπό τό: τρωγάλια’ (πιο σωστό βέβαια θά ειτανε άπό τό: 
τραγάλια. όπως τά λέει ό Θεόγνωστος ό γραμματικός Κανον. 125 Kramer Άνεκδοτ. Όξφ. 
τομ. β', τά άλλιώς ,τραγήματα λεγάμενα). ’Αλλά τά άρχαΐα τρωγάλια βέβαια καθόλου δέν 
είναι τά δικά μας τά στραγάλια. Στραγάλια είναι σήμερα καθαφτό οί καρποί τού astraga
lus cicer, πού τά καβουρδίζουνε καί νοθέβουνε μέ δάφτα τόν καφέ  μοιάζουνε σά ροβίθια 
καί τρώγουνται. Στά μέρη μας τά λένε γλυκόροβα. γλυκορόβιθα, άγριορόβιθα κτλ.Σύγκρι- 
νε καί τά γραφόμενα τού Διοσκουρίδη (δ', 62) «άστράγαλος... θάμνος έστί μικρός.., φύλλοις 
καίκλωνίοις όμοιος έρεβίνθφ». ’Απ’ άφτά λοιπόν τά στραγάλια = τούς καρπούς τού αστρα
γάλου είπανε κατόπι: στραγάλια καί τά καβουρδισμένα ρεβίθια. Καί τέλος ένεκα τήν ό- 
μοιοφθογγιά, οί έγκυκλοπαιδικώτατοι οί δασκάλοι, μήν έχοντας χαμπάρι άπό αστράγαλο = 
φυτό, τά παρετυμολογίσανε πρός τά τρωγάλια, πού θά πει καθαφτό σύκα καί καρύδια. Μά 
τόν καιρό πού είπαμε στραγάλια τά λεμπλεμπιά κτλ. τά τρωγάλια ειτανε πεθαμένα αιώνες 
πρωτύτερα.(’)

*

28. Τρόπος = διεύθυνση, κατεύθυνση, χαραχτήρας, συμπεριφορά, διαγωγή, κατά
σταση, είδος, συνήθεια, έξη, διάθεση, έκφραση, ύφος, σχήμα, μέθοδο, ήχος κτλ.— Καί 
τρόπος (συγκεκριμένο άφτό) = τό φαλάγγι τού βουτσιού, τό ξύλινο στήριγμα τού μεγάλου 
κρασοβάρελου, γιά νά μήν άγγίζει ή κοιλιά του καταγής. 'Ωραία τό λέει ό Φάβης λξκγρ. 
άρχ. β', 152.

29. Τσυκνιάζ = τό γνωστό όρνιο, ό κυκνίας τού Παυσανία (η', 17, 3), ό λευκάε- 
τος καί κάποιο άκρωτήρι.— Καί πάλι τσικνιάς (μέ ι) άπ’ τό τσίκνα πού στά μέρη τής 
Πόλης σημαίνει καί τήν χατουρλίλα (= τήν κακοσμία τού ούρου) = κατουρλάς.

30. Φούρνος = ό κλίβανος καί φουρνιά = τό περιεχόμενο τού φούρνου.—  Και 
πάλι φούρνος καί στό Αύλωνάρι φουρνιά = ό φρύνος, είδος φαρμακερού βατράχου, ό άμ- 
πελοβάθρακας, ή ζάμπα μέ τήν άρχαΐα προφορά τού υ (=ου) καί τή μετάθεση τού υγρού

*

(1) Πριν ά«’ τό Χατζηδάκη άφτές τίς λεφτομέρειες κανένας δέν τις πρόσεχε στό Ρωμαίικσ καί λέγανε 
δτι κουταμάρες θέλανε.



ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΕΣ-ΚΡΙΤΙΚΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1926

Η ΠΟΙΗΣΗ:

ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΗ ΝΑ ΘΕΩ
ΡΕΙ ΕΘΝΙΚΟΝ Ο,ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣ.

ΣΟΛΩΜΟΣ

ΑΤΤΙΚΟΣ ΟΡΘΡΟΣ
I

7” ”Ορθρου άνεμίζουν στις κορφές τοϋ σκοτεινού Υμηττού 
τά χρυσοφλάμπουρα κι οί άχνες σημαίες της εύδίας' 
Κι ό Αυγερινός—κόμπος δροσιάς στα βάθη τ ουρανού— 
πάει νά σταλάξει στην καρδιά μιας Αττικής γαζίας.

ΣΤΥΛΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ
II

Στ η μπάρα τών καιρών στυγνοί λίγοι απομένουν στύλοι 
που τώρα ώς μαχητές στερνοί—τιτάνες τών επών— 
δέχονται ωραίοι κι άγέροχοι τη θύελλα τών βελών 
τοϋ ήλιου, που αίματωμένος σβεί στη δυσμική του πόλη.

ΕΑΡΙΝΑ ΦΥΛΛΑ
ΠΙ

Κύπελλα ωραία κ εύωδιακά στα χέρια τών κλαδιών 
πλήθος τά φύλλα υψώθηκαν στην κρουσταλλένια αίθρια' 
και πίνει δ γηλιος,—σά γλυκό νεχτάρι τών θεών— 
λάγνα τά δάκρυα της νυχτός στην πρωινή εύο>χία.

ΑΤΤΙΚΗ 
τν

Σμαράγδια οί πέτρες και βωμοί τά βράχια εαρινοί, 
συντρίμμια ήλιων τά μάρμαρα φεγγοβολούνε γύρα· 
—Σ' εν ’ Απολλώνιο γέλοιο ανθεί και πνίγετ η 3Αττική 
χαρά θεών στην ιλαρή που ρέει φωτοπλημμύρα!

ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΗΠΟΙΗΣΗ:
ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ

Ή ποίηση περνά αυτήν τήν έποχή μιαν 
έντονη κρίση ενώ παρά?.ληλα αναπτύσσεται ό 
πεζός λόγος, και είδικά τό μυθιστόρημα πού 
παρουσιάζει μιαν άνθηση εντελώς εξαιρετική. 
Τά αίτια είναι πολλά καί οΐ κριτικοί συχνά 
ζήτησαν νά τά έξηγήσουν. Γιά όποιον εξετά
ζει κάπως βαθιά κι’ ουσιαστικά τά γεγονότα 
κανένα φαινόμενο δέν είναι τυχαίο. "Ολες οί 
εκδηλώσεις τής Ζωής, καί εκδήλωση Ζωής εί
ναι ή Τέχνη, πηγάζουν άπό τήν σύγχρονη μ’ 
αυτές σύσταση τής κοινωνίας, κι’ άπό τήν ό
λη ψυχοσύνθεση τοϋ άτόμου μέσα σ’ αυτή 
τήν κοινωνία. Τά πολύ θετικά ζωτικά προ
βλήματα πού άπασχολοϋν σήμερα τό Σύνολο, 
καί ή γεμάτη αγωνία προσπάθεια τοϋ άτόμου 
νά αύτογνωριστή, νά αύτοαναλυθή επί τέλους 
γιά νά τοποθετήσει συνηδητά τόν εαυτό του 
μέσα στο Σύνολο, δημιουργούν μιάν άτμόσφαι- 
ρα έρευνας κι’ ανάλυσης καθαρά άντιλυρική’ 
’Αλλά δέν άποκλείεται άπ’ αυτήν τήν κρίση ή 
ποίηση, ενόσω άνταποκρίνεται σέ μιά άνάγκη 
τής ανθρωπότητας, νά έξέρθει θριαμβευτικά’ 
δέν άποκλείεται άπό τήν άρνηση νά βγει τό 
έργο*  δέν άποκλείεται ή ποίηση διακόφτοντας 
κάθε δεσμό μέ τόν πεζό λόγο, άπαλλαγμένη 
άπό κάθε στοιχείο υλιστικό κι’ αφηγηματικό, 
νά άνοίξει καί νά άκολουθήσει ένα δικό της 
δρόμο, εντελώς ανεξάρτητο. Θά πλησιάσει τό
τε τή μουσική, θά άποτείνεται αποκλειστικά 
σέ κείνες τις άνθρώπινες χορδές πού καί μέσα 
στο θετικότερο περιβάλλον δέν θά πάψουν 
ποτέ νά δονίζονται άπό μιά συγκίνηση εξαϋ
λωμένη. Είναι μάλιστα πιθανόν όσο οί άξιώ- 
σεις τοϋ περιβάλλοντος γίνονται θετικότερες, 
ή ανθρωπότητα νά αισθάνεται περισσότερο 
τήν άνάγκη στιγμών απόλυτης ανάπαυσης, άλ- 
λαγής κι’ άπολύτρωσης, στιγμών άπαλλαγής 
άπό τά δεσμά τής διανόησης. Καί πλάϊ μέ τήν 
άνθιση τοϋ αναλυτικού πεζού λόγου άρχίζει 
νά παρατηριέται τελευταία μιά τέτοια τάση 
προς τήν ολοκληρωτική αυτοτέλεια τής ποίη
σης, άρχίζει νά δημιουργιέται μιά ποίηση και
νούρια, μιά αγνή ποίηση (la poesie pure), μιά 
ποίηση πού πηγάζει άμεσα άπό τόν κοσμικό 
παλμό...

Γιά νά εδραιωθεί όμως ή νέα αυτή ποίηση 
είναι άπαραίτητο νά εμφανιστούν οί πολύ 
μεγάλοι ποιητές, οί πηγαίοι δημιουργοί ποιη
τές. Οί άλλοι, οί poetae minores, όσοι ελάχι
στα ανανεώνουν τά παλαιότερα πρότυπα, πέφ
τουν αναγκαστικά κάτω άπό τή μετριότητα 
γιατί τά παλαιό, μοτίβα έχουν πιά εξαντληθεί, 
δέν άνταποκρίνονται πιά στις αξιώσεις μας. 
’Έτσι, σχεδόν βέβαιος άπό πριν γιά τό τί θ’ 
άνακαλύφω μέσα τους, δέχομαι πάντα μ’ επι
φύλαξη καί μπορώ νά πώ μέ άνία τις συλλο
γές στίχων πού μοϋ στέλνονται, καί μέ ακόμα 
περισσότερη άνία τά συχνά καί δυσκολοδιάβα- 
στα χερόγραφα τών άγνωστων ποιητών, πού 
ζητούν μιά γνώμη. "Οσοι δέν διάβασαν τέτοια

χερόγραφα είναι άδύνατο νά φανταστούν τόν 
όγκο τής πλαδαρής κοινοτυπίας πού σχεδόν 
πάντα τά χαραχτηρίζεί’ κάποτε μόνον ή κου
φότητα υπερβαίνει κάποια όρια, ή στολίζεται 
μέ κάποιον επίσημο στόμφο, ή διακρίνεται γιά 
νά κρύψει τό κενό μιά τέτοια βιασμένη προσπά
θεια ιδιορρυθμίας, πού γελούμε, μέ πικρία, 
μέ άποκαρδίωση, άλλά τουλάχιστον γελούμε...

Τελευταία έλαβα πάλι τέτοιους χερόγρα- 
φους στίχους άπό έναν ποιητή εντελώς άγνω
στο, πού όσο ξέρω, δέν έχει εμφανιστεί ούτε 
κάν σέ περιοδικά, τόν κύριο Παύλο Μιχαηλί- 
δη. Τά ξεδίπλωσα μέ τή συνειθισμένη πλήξη 
κ’ έξαφνα άπό τούς πριότους στίχους είχα 
τήν εντύπωση πώς ανοίγονταν μπροστά μου 
παραλλαγές τής θεώρησης τού περιβάλλοντος 
πού ακόμα δέν είχα δει. Τά ποιήματα τού κυ
ρίου Μι-χαηλίδη είναι απλά, δέν επιζητούν τήν 
πρωτοτυπία ούτε στήν μορφή (ίσιος μάλιστα ό 
στίχος του αντίθετα άπό τή γλώσσα του τήν 
εξαιρετικά πλούσια νά είναι άκόμα υπερβολι
κά μονότονος καί κανονικός) ούτε στήν ουσία’ 
τά περισσότερα θέλουν μόνο νά μάς δώσουν 
μιά εικόνα, μιά εικόνα συγκεντρωμένη σέ λί
γους στίχους, άλλ’ αυτή τήν εικόνα τήν ζων
τανεύουν μέ αληθινά κάποτε ευρήματα, μέ 
καινούρια ζωηρά χρώματα, μέ γραμμές ξελε- 
πτισμένες καί μαζί περιεχτικές, μέ μιά διάθε
ση σπάνια ευγενική καί ευαίσθητη... Οί εικό
νες είναι κάποτε κ’ επιβλητικά παραστατικές 
καί κλείνουν μέσα τους καί πλατιές μουσικές 
προεχτάσεις.,. Ή διάθεση τού κ. Μιχαηλίδη 
είναι θλιμένη, ίσως καί βαθιά πονεμένη*  ξέ
ρει όμως νά μή τήν αφήσει ποτέ νά ξεχυθεί 
σέ άπειθάρχητα κΓ άνταισθητικά παραληρή
ματα, ξέρει νά μή μάς επιβάλλει ποτέ τό ά
κουσμα περιττών καί κουραστικών έξομολο- 
γήσεων, ξέρει πώς ή Τέχνη είναι μετουσίωση, 
ξέρει τή δική του μελαγχολία νά τήν περιορί
ζει καλλιτεχνικά μέσα στο πλαίσιο τής εικό
νας πού τόν συγκίνησε καί πού τήν άνασταίνει 
πλαστικά μ’ έναν έντονο σύγχρονα εσωτερικό 
παλμό... Βέβαια ό κ. Μιχαηλίδης δέν είναι α
παλλαγμένος άκόμα. άπό κάθε επίδραση. Σέ 
άρκετά του ποιήματα διακρίνονται φανερά ά- 
ναμνήσεις άπό ποιήματα Παλαμά, Γρυπάρη, 
καί Ούράνη. ’Άν έμβαθύνουμε μάλιστα στήν 
ουσία τής ποίησής του μπορούμε νά πούμε 
πώς μέσα στήν πλαστικήν έκφραση τοΰ Γρυ
πάρη χύνει μιά διάθεση πλήξης, άνάλογη μέ 
εκείνη τού Ούράνη, άλλά λιγότερο ρέμβη καί 
νοσταλγική. περισσότερο θετικά τυραννισμένη. 
Τί σημαίνει όμαις άν διακρίνουνται επιδράσεις; 
'Ο κ. Μιχαηλίδης θά είναι, φαντάζομαι, πολύ 
νέος. "Ο.τι ενδιαφέρει είναι πώς τις επιδρά
σεις κατόρθωσε κι’ όλας νά τις άφομοκόσει 
μέσα του. νά δώσει καί σ’ ό,τι διακρίνεται 
ξένο μιά δική του σφραγίδα, πώς ό,τι τραγου- 
δεΐ άναβλύζει πηγαίο, πώς εκδηλώνει κι’ όλας 
ιιιά δυνατή δική του προσωπικότητα.
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Πώς θά εξελιχτεί αυτή ή προσωπικότητα άμα Τ 
γίνει απόλυτα κυρία τού εαυτού της; Αυτό βέ
βαια δεν τό ξέρω, ούτε προδικάζεται τό μέλλον.. 
Νομίζω όμως πώς άν ό κ. Μιχαηλίδης συναι- 
στανθεϊ πώς οι έπαινοι πού πιστεύω νά υπο
δεχτούν την εμφάνιση των πρώτων τύυ στί
χων δεν τού δημιουργούν τίποτε άλλο παρά 
περισσότερες ύποχρειύσεις νά εργαστεί καί νά 
καλλιεργήσει τις ίκανότητές του, θά προσφέ
ρει κάποτε δυνάμεις πολύ σημαντικές στη Νε
οελληνική Λογοτεχνία. ’Ίσως παρασυρμένος 
από τό σύγχρονο ρεύμα στραφεί κι’ αυτός προς 
τήν ανάπτυξη τού πεζού λόγου, άν όμως πα- 
ραμείνει ποιητής ίσιος δημιουογήσει μιά μέρα 
μιά ποίηση συγχρονισμένη. Τά σημερινά του 
ποιήματα δίνουν κι’ δλας αρκετές υποσχέσεις 
πώς είναι πιθανό νά τό κατορθώσει. Παρου
σιάζουν μιά ποίηση πού απαλλαγμένη από κά
θε στοιχείο στενά ατομικό ζητά μέσ’ από ει
κόνες πολύ παραστατικές νά μεταδώσει συγκι
νήσεις μουσικές. Πάντως πιστεύω πώς μέ τον 
κύριο Μιχαηλίδη εμφανίζεται στη νεοελληνική 
Λογοτεχνία ένας νέος συγγραφεύς. Κι’ αύτό 
είναι γιά τήν ώρα αρκετό. Μιά πού τό πι
στεύω είναι τουλάχιστον αρκετό γιά μένα ώ
στε, παραβαίνοντας τήν αρχή μου νά μήν κρί
νω ποτέ χερόγραφα. νά ζητήσω νά γίνει άπό 
τιάρα γνωστή ή ποίηση τού κ. Μιχαηλίδη.

ΑΛΚΗΣ ΘΡΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΠΜΑ:
ΑΤΣΑΛΕΝΙΕΣ ΚΛΩΣΤΕΣ-Άπ. Λεοντή

Ή παγκόσμια λογοτεχνία παρουσιάζει σή
μερα πλάϊ μέ μιά σχεδόν απόλυτη παρακμή 
τής ποίησης καί ϊοως καί τού θεάτρου — τό 
θέατρο άναζητά καινούριους δρόμους πού α
κόμα εντελώς δέν τούς βρήκε — παρουσιάζει 
μιά έκπληχτική άνθιση τού μυθυστορήματος. 
Τό φαινόμενο δέν είναι βέβαια τυχαίο. Γιά 
όποιον έξετάζει κάπως βαθιά κι’ ουσιαστικά 
τά γεγονότα τυχαία φαινόμενα δέν υπάρχουν. 
ΊΙ πολυτάραχη, πολυσύνθετη σημερινή μας 
Ζωή, τό περίπλοκο εσωτερικό μας Είναι, τά 
προβλήματα πού σήμερα μάς απασχολούν, τά 
πολύ περισσότερο θετικά παρά αόριστα νεφε- 
λωμένα, έχουν ανάγκη άπό ένα είδος Λόγου 
αναλυτικό, πού νά επιτρέπει τήν έρευνα καί 
τήν ανάπτυξη των ψυχολογικών καί κοινωνι
κών καταστάσεων. Σήμερα δέν αντιλαμβανό
μαστε πιά τίποτε στατικά, σέ όλα άνακαλύ- 
φτομε απεριόριστες δυνατότητες καί προεχτά- 
σεις, πού δέ μάς αρκεί πιά περίπου νά τις 
μαντεύομε καί νά τις ύποδείχνομε, πού θέλομε, 
έστω κι’ άν είναι αδύνατο, νά συλλάβομε τά 
πιό έσώτερά τους μυστικά. Σ’ αυτές τις αξιώ
σεις άνταποκρίνεται φυσικά άπ’ όλα τά είδη τού 
Λόγου περισσότερο τό μυθιστόρημα... Αυθόρ
μητα στράφηκε προς αύτό σχεδόν ολόκληρη 
ή σύγχρονη παγκόσμια Λογοτεχνία, αύτό καλ
λιέργησε. καί κατά συνέπεια τό ανύψωσε σέ 
μιά τελειότητα πού ακόμα ποτέ δέν είχε φθάσει.

ΊΙ κίνηση αυτή προς τό μυθιστόρημα, καί 

ή άνάπτυξη, ή αρτιότητα πού δόθηκαν σ’ 
αύτό δέν έφθασαν άκόμη στήν Ελλά
δα... Ή νεοελληνική λογοτεχνία είναι νέα... 
Άν μάλιστα θεωρήσουμε, όπως γιά τήν αντί
ληψή μου πρέπει άπαραίτητα. ότι ολόκληρη ή 
‘Εφτανησιακή ’Αναγέννηση, συνεχίζοντας μιάν 
άλλη ιδιαίτερη εξέλιξη, άποτελεΐ έναν κύκλο 
ξεχωριστό καί σχεδόν αύτότελο, μπορούμε νά 
πούμε πώς ή καλλιέργεια τής νεοελληνικής 
έντεχνης Λογοτεχνίας πού αρχίζει μαζύ μέ τό 
κήρυγμα τού Ψυχάρη δέν άριθμεΐ άκόμα ούτε 
50 χρόνων ζωή. Σ’ αύτό τό διάστημα, όσο κι’ 
άν προσπάθησε ή Λογοτεχνία μας μέ συχνά 
όχι άκίνδυνη άλματική υπερπήδηση τών χα
σμάτων νά συγχρονιστεί, δέν εϊταν δυνατό νά 
είναι κι’ όλας κύρια τού μυθιστορήματος, τού 
πιό προηγμένου κι’ απαιτητικού, όπως τό εξή
γησα, είδους Λόγου. Πιθανόν άλλωστε καί ή 
κοινωνία πού είναι κι’αύτή νέα κι’ άνεξέλιχτη, 
μέ μιά έσωτερική ζωή έντελώς ρηχή, νά μήν 
παρουσιάζει τ’ άπαραίτητα πρότυπα.ΊΙ νεοελ
ληνική Λογοτεχνία άπομακρύνθηκε άπό τήν 
ποίηση, στόν πεζό όμως λόγο δέν ξεπέρασε 
άκόμα τό στάδιο τού διηγήματος. Τό διήγη
μα δέν είναι γι’ αυτήν όπως γιά τή δυτική 
Λογοτεχνία μιά ποικιλία, μιά ανάπαυση άπό 
τό μακρύτερο καί συνθετότερο μυθιστόρημα’ 
άποτελεί γι’ αύτήν σχεδόν τό άπαντο τής πε
ζής της παραγωγής. Μ’ αύτό δέ θέλω καθό
λου νά υποτιμήσω τήν άξια τού διηγήματος 
άλλ’ απλά νά σημειώσω μερικά στάδια εξέλι
ξης. Ή νεοελληνική λογοτεχνία έδωσε γιά 
τήν ώρα άρτια στο πεζό λόγο μόνο μερικά 
διηγήματα...

Βέβαια δέν λείπουν καί οί προσπάθειες ν’ 
άποχτήσει καί ή νεοελληνική λογοτεχνία μυ
θιστόρημα. άλλ’ οί προσπάθειες αύτές είναι 
άκόμα καί πολύ λίγες, καί δέν κατόρθωσαν 
ίσαμε τώρα νά δώσσυν τίποτε πού νά στέκε
ται ισότιμο μέ τά άνάλογα ανώτερα έργα τής 
δυτικής παραγωγής. Οί προσπάθειες όμως 
πάντα ανοίγουν τό δρόμο. Μέσα σ' αύτές τις 
προσπάθειες συγκαταλέγεται καί τό μυθιστόρη
μα τού κ. Λεοντή. οί ’Ατσαλένιες Κλωστές."Ι
σως μάλιστα στις’Ατσαλένιες Κλωστές νά μπο
ρούμε νά διακρίνουμε μιά τάση πολύ πιό συγχρο 
νισμένη παρά στά άλλα νεοελληνικά μυθιστο
ρήματα πού παρέμειναν ίσαμε τώρα ή καθαρά 
περιγραφικά, άφηγηματικά. ή μάς μεταδίνανε 
τόν εσωτερικό κόσμο μ’ έναν τρόπο μόνον 
μουσικό κ’ υποβλητικό. CO κ. Λεοντής πρώ
τος ζητεί νά μή διηγηθεϊ άπλά καί μόνον με
ρικές περιπέτειες άλλά καί νά συλλάβει τή 
βαθύτερη ούσία τους, ζητεί άπό τούς πριότους 
νά αναλύσει τούς ελιγμούς τού έρωτικού έν- 
στίχτου, νά ερευνήσει τό ερωτικό πρόβλημα 
πού τόσο ένδιαφέρει τή σύγχρονη εποχή καί 
τό σύχρονο μυθιστόρημα. Δέν φαντάζομαι πώς 
είναι καί πάλι τυχαίο ότι τό μυθιστόρημα 
αύτό γράφτηκε στήν Αίγυπτο όπου ή συγκέν
τρωση μιάς κοσμοπολίτικης κοινωνίας παρου
σιάζει σύνθετα καί ύπερπολιτισμένα πρότυπα 
ζωής.

Τού κ. Λεοντή γνώριζα ίσαμε τιάρα μόνον 
ένα έργο, θεατρικό αύτό, τις Χαμένες Δυ
νάμεις, πού τό έπαιξε έδώ. τό 1923 ό θίασος 

τού κ. Βζάκη. Τό δράμα αύτό μού είχε κάνει 
καί τότε έντύπωση καί μάλιστα τό έγραψα σέ 
μιά κριτική μου. Παρουσίαζε άναρίθμητες 
απειρίες, ομολογούσε φανερά τήν έπιροή τού 
Ίψεν. άλλά παρ’ όλα αύτά έδειχνε ένα συγρα- 
φέα στραμένο προς τήν έξέταση τού έσωτ'- 
ρικού κόσμου καί πού συγκινιότανε άπό με
ρικά προβλήματα καθολικά καί ζωτικά. Πε- 
ρίμενα άρκ-τά άπό τήν έξέλιξη τού κ. Λεοντή. 
πιθανόν περισσότερα άπ’ ό τι νομίζω πώς δί
νει μέ τις ’Ατσαλένιες Κλωστές. Τό ξαναλέω 
τόσο ή θέληση τού κ. Λεοντή νά γράψει μυ
θιστόρημα, όσο καί ή τάση τού μυθιστορή
ματος του είναι εξαιρετικά ένδιαφέρουσες, 
φοβούμαι όμως πώς δέν ξεπέρασε άκόμα τό 
στάδιο τής προσπάθειας πού απέχει πολύ ά
πό τήν τελειότητα.

Καί πρώτα άπ’ όλα ό κ. Λεοντής δέν εί
ναι άκόμα κύριος τής Τέχνης, δέν ξέρει νά 
επιβάλλει πειθαρχία στόν εαυτό του, νά άπο- 
φεύγει τις περιττολογίες, νά διαλέγει τά πρα- 
ματικά ουσιαστικά στοιχεία, δέν ξέρει νά μήν 
παρασέρνεται άπό μιάν άσκοπη καί υπερβολικά 
κουραστική πολυλογία. Άπό τό βιβλίο του θά 
μπορούσαν νά λείπουν οί μισές σελίδες καί τό 
μυθιστόρημά του όχι μόνο δέ θά ζημιώνον
ταν άλλά θά μάς συγκρατούσε πολύ περισσό
τερο. 'Υπάρχουν μέσα στις ’Ατσαλένιες Κλω
στές μερικές λεπτότατες ψυχολογικές παρατη
ρήσεις, μερικά πραγματικά ψυχολογικά ευ
ρήματα’ τά σημεία όμως αυτά πνίγονται 
σχεδόν μέσα στή συσσώρευση άπό άνα
ρίθμητες, έντελώς ασήμαντε; κοινοτυπίες. 
Άλλ’ ή άπειρία τού κ. Λεοντή φανερά)νεται. 
νομίζω, ιδιαίτερα στή μορφή πού έδωσε στο 
μυθιστόρηιιά του. Τό παρουσιάζει σαν τό ή- 
μερόλιο ενός άντρα ερωτευμένου πού σημειιό- 
νει όλες τις συγκινήσεις του κι’ άναλύει τό πά
θος του. Ό άμεσος τρόπος αυτός της*  αφή
γησης είναι φυσικά ό άπλούστερος καί ό ευκο
λότερος, άλλ’ άκριβώς επειδή έπιτρέπει στο 
συγραφέα νά άποφύγει κάθε συνθετότερα] και 
πιό συγκεντρωμένη πλοκή, γίνεται κι*  άνια- 
ρός, περιορίζει πολύ τήν υπόθεση γύρω άπό 
ορισμένα άτομα, εμποδίζει τις προεχτάσεις, 
καί σύγχρονα μάς ένοχλεϊ σάν υπερβολικά α
φύσικο:. Είλαι άδύνατο νά πιστέψουμε πω: α
ληθινά ένας άντρας έρωτ υιιένος διασκεδάζει 
κάθε βράδι νά γράφει σ’ ένα ημερολόγιο τις 
εντυπώσεις του. Σήμερα όπου σ ρωμα·\τισμος 
εκλείπει κι’ άπό τ'/, κορίτσια, δέ φαντάζομαι 
νά βρίσκουνται πιά ούτε 15 χρονών κοπέλλες 
που νά άσχολούνται μέ τή συγραφή τού ημε
ρολογίου τους. Αναγνωρίζομε άδιάκοπα ένα 
true τού συγραφέα, ένα true χωρίς αληθο
φάνεια, καί χωρίς καλλιτεχνικότητα. Κάποια 
επιφύλαξη μού προκαλεΐ άκόμα καί ή λύση, ή 
κάθαρση πού θέλησε νά διόσει ο κ. Λεοντής 
στο έργο του. 'Η Σόνια πού παρουσιάζεται 
σ’ όλο τό μυθιττόρημα σάν τύπος ολέθριας 
γυναίκας, άπότομα στο τέλος εξαγνίζεται, σχε
δόν εξαϋλώνεται. Βέβαια όκ. Λεοντής μάς πα
ρουσιάζει άρκετά δικιολογημένα τά αίτια πού 
άθελά της τήν είχαν σπριόξει στόν ξεπεσμό 
καί στόν έξευτελισμό τού εαυτού της, αλλά 
παρ’ όλα αύτά νομίζω ουτοπία νά φανταζόμα

στε πώς είναι δυνατό μιά κατάσταση, έστω 
κι’ όταν μάς επιβλήθηκε άπ’ έξω. νά μήν έ
χει βαθύτατη έπιροή στο εσωτερικό μας έγιό. 
Είναι ουτοπία νά φανταζόμαστε πιος τό έγό) 
μας δέν διαμορφώνεται ολοένα σύμφωνα άπό 
τις περιστάσεις. Κάποιος σπινθήρας άπό το 
παλιό Έγό) μπορεί νά διατηριέται άλλά μέ 
τόν καιρό ολοένα θαμπιόνει. Ή θεωρία τού 
κρίνου μέσα στο βούρκο άνήκε^ γιά τήν άντί- 
ληψή μου σέ ρομαντικές, άψύχολόγητες επο
χές καί δέ θά ήθελα νά τήν εϋρισκα στο βι
βλίο τού κ. Λεοντή πού ειδεμή μέ συχνά διο
ρατική παρατηρητικότητα άναλύει πραματικές 
καταστάσεις.

Οί επιφυλάξεις όμως αύτές δέν έμποδίζουν 
ότι, όπως τό είπα στήν αρχή, τό βιβλίο τού 
κ. Λεοντή παρουσιάζει μιά σημαντική κι’ ά- 
ξιέπαινη προσπάθεια έξέλιξης καί συγχρονι
σμού τής Λογοτεχνίας μας. Ανοίγει δρόμους 
πού έλπίζω μέ τό δεύτερό του βιβλίο νά τούς 
πατήσει ό ίδιος. "Ας προσέξει όμως καί τή 
γλιόσσα του. Παρουσιάζεται γιά τήν ώρα έν
τελώς άναρχική. ΚΓ οί συγγραφείς πού θέ
λουν νά πειθαρχήσουν στο νόημα τής Τέχνης 
είναι καλό άμέσως άπό τήν άρχή νά συνειθί- 
σουν νά πειθαρχούν» στις αξιώσεις τής γλιδσ- 
σας. ΊΙ δηιιοτική διαμόρφωσε ορισμένους 
κανόνες πού δέν επιτρέπεται στόν καθένα γι
ατί ατομικά έτσι τού άρέσει νά τούς άγνοεΐ 
καί νά τούς παραβλέπει. "Ας ξέρει πώς μονά
χα άνο ρθογραφ εί.

ΑΛΚΗΣ ΘΡΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ:
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ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ:

Καί άλλο; θεατρικός μήνας που τρέχει ο
λοταχώς νά βοή τού; άλλους τρεις στη θεα
τρική νιρβάνα, δπως μπορεί μέ τή μεγαλεί- 
τ^η επιείκεια νά χαρακτηριστή ή φετεινή κα
λοκαιρινή περίοδος.

Τά έργα — ξένα δλα— κουτρουβαλιάζονται 
το ένα μετά τό άλλο.

Εξαίρεση έκανε - παραστάσεις 35 - τδ «Ρο
μάντζο» τοΰ Σέλντον. ποΰ παίχθηκε στά Διο
νύσια μέ τήν κ. Κυβέλη καί τδ θίασό τη;, έ- 
ξαίρεση στήν καλή εμφάνιση καί στήν πειδ 
καλή είσπραξη.

"Οσο γιά τήν αξία τού έργου : Δραματο- 
ποιημένο μυθιστόρημα πού θυμίζει πολύ τήν 
θρυλική «Κυρία μέ τάς Καμελίας», άλλα μέ 
κρινολίνα.

Στδ θίασο των Νέων —θέατρο Κυβέλης— 
μερικοί πού ονειροπολούν τή; Τέχνης τή χει
ραφέτηση καί τή δημιουργία νέων καλών η
θοποιών, στήριξαν πολλές ελπίδες.

Κρίμα πού τί; διέψευσεν ή επίμονα όσο 
καί ανεξήγητα άτυχη εκλογή τών έργων.

Δύο ελληνικά πού έπαιξεν δ θίασος. «Καυ- 
μένη Ντορούλα» τού κ. Πεσνικίδη καί «Ή έν 
πολλαϊς άμαρτίαις» τού κ. Σιόκου. μάς άφησαν 
αδιάφορους, γιατί δυστυχώς εινε προϊόντα τού 
χαρακτηριστικού γνωρίσματος τών περισσο
τέρων πού γράφουν σήμερα, κι’ αυτό είνε ό 
άψικορισμδς ή καλλίτερα δ άγουρισμός.

Στ’ άλλα θέατρα φάρσες καί επιθεωρήσεις. 
Κρϊμα μεγάλο νά πιάσουν έστω καί λίγες 
γραμμές στόν πολύτιμο χώρο τού« Φιλότεχνου».

Οί γνωστοί θεατρικοί συγγράφεις—οί δυδ 
τρεϊ; κανακάρηδες μας—περιμένουν τήν καλή 
έποχή-δηλ. τέλος Αύγούστου καί Σεπτέμβριο- 
γιά νά εμφανίσουν τά έργα τους, μέ τήν επι
στροφή τού θιάσου Κοτοπούλη, άπδ τί; επαρ
χίες, καί τό ξεκούρασμα τής κ. Κυβέλης έπει
τα από τί; 35 συνεχείς παραστάσεις τού «Ρο- 
μάντσου».

. ’Αλήθεια λίγο έλειψε νά ξεχάσω το μονό
πρακτο τού κ. Παντ-λή Χόρν. πού παίχτηκε 
στδ θέατρο Κοτοπούλη από έκτακτο θίασο. 
Τίτλος τού έργου : «Στή λαύρα τού μεσημε
ριού». Λυπάμαι μά είμαι υποχρεωμένος νά 
έκφράσω τή μεγάλη λύπη μου γιά τόν κατή
φορο πού πήρε ό συγγραφέας τού «Φυντανα- 
κιού» άπδ τήν εποχή τού «Σέντζα».

Τής άχρηστης εκείνης κοπριάς γεννοβόλη- 
μα τό μονόπρακτο*Στή  λαύρα τού μεσημεριού». 

ανυπόφορο βρωμογράφημα. πού είχαν τήν αφέ
λεια νά τδ γράψουν στά προγράμματα φιλολο
γική καί ρεαλιστική κωμωδία καί πού σ’ α
ναγκάζει νά έλεεινολογής τό συγγραφέα γιά 
τδ αξιοθρήνητο παραστράτημά του.

Τά ειρωνικά χαμόγελα μερικών στήν πα
ράσταση καί ή ιερή αγανάκτηση τών ολίγων 
πού πονούν γιά τήν Τέχνη καί γιά τόν άξιο 
καλλίτερης τύχης συγγραφέα, εινε ή χαρακτη- 
ριστικώτερη κριτική.

Γιά τήν παράσταση τής «Άΐντας» στδ 
Στάδιο δέν έχω τίποτα νά σημειώσω, έξω άπδ 
τδ μουσικό μέρος.

'Η παράσταση δόθηκε στδ Στάδιο όχι γιά 
νά φαν ή τδ μεγαλείο τού έργου—πράγμα πολύ 
δύσκολο μέ τά νερόμπογιατισμένα χαρτιά—αλ
λά γιά νά κάνουν γερή μπάζα οί έπιχειρημα- 
τίες. βάζοντας γιά μάσκα το Προσφυγικδ Νο
σοκομείο καί τήν ’Ολυμπιακή ’Επιτροπή.

Λυτή είνε ή μόνη αλήθεια, κι’ ούτε πρέπει 
νά γίνεται λόγος περί Τέχνης.

Τελεκόνω τή δεύτερη αυτή ανταπόκρισή 
μου κρύβοντας τδ πρόσωπο άπδ ντροπή γιά 
τή θεατρική ανυπαρξία μιας πρωτεύουσας, 
πού τδ τεχνικό της άπαντο είνε μιά καλοκαι
ρινή περίοδος—μιά τέτοια μάλιστα περίοδος!

’Αθήνα. Αύγουστος 1926
ΠΑΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΣ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ:

ΤΑ ΤΡΙΑ ΩΔΕΙΑ
Μέσα στήν καλοκαιρινή μουσική καλλιτε

χνική κάλμα ένα σοβαρό γεγονός, πού δέν 
μπορεί παρά νά. έχη αρκετή επίδραση στή 
μουσική εξέλιξη καί πρόοδο στήν ’Αθήνα καί 
έν γένει σέ δλη τήν 'Ελλάδα, έξέσπασε σάν 
θύελλα, μαζύ μέ τί; Αυγουστιάτικες ζέστ?.ς: 
τδ γεγονός αυτό είνε δ χωρισμός τών μουσι
κών παραγόντων πού συνεργάζονταν καί απο
τελούσαν τδ καλλιτεχνικό συγκρότημα πού 
λεγόταν «Ελληνικόν Ωδεϊον» τής οδού Φει- 
δίου.

Είνε γνωστόν πώς άπδ τδ 1918 δ κ. Μανιό
λης Καλομοίρης—μέ τή γερή του καλλιτεχνι
κή φυσιογνωμία καί μέ τήν καθαρά άτομική 
Ελληνική του οντότητα πού είναι τόσο γνω

στή στδ πανελλήνιο μουσικό κοινό ό>στε νά 
περιττεύη κάθε άλλη μνεία—έπειτα άπδ ριζι
κές διαφωνίες μέ τδ μοναδικό έως τότε ’Ω
δεϊον ’Αθηνών, γιά τήν μεγάλη του συντηρη
τικότατα καί τήν αυστηρότητα στις εξετάσεις 
καί στ'/, διπλώματα, (καί άπδ τότε χρονολο
γείται ή διάκριση διπλώματας καί πτυχίου) 
στις τιμητικέ; διακρίσεις, καί έν γένει στδ 
πρόγραμμα τή; διδασκαλία; τών θεωρητικών 
μαθημάτων αρμονίας σολφέζ, πού τ'/. ήθελε δ 
κ. Καλομοίρης πιό εύκολα καί προσιτά στους 
πολλούς μαθητές, γιά νά δώση άφθονους μου
σικούς γιά νά διαπαιδαγωγήσουν τόν αμόρ
φωτο ακόμη κόσμο,—[«σκοπός τών Ωδείων 
δέν είνε ή εκκόλαψη μεγαλοφυών, δπως λέγει 
ό Ρουμπινστάϊν στήν μελέτη του περί ωδεί
ων, αλλά ή αύξηση τού μέσου όρου τών κα
λώς μορφωμένων μουσικών» δπως τδ λέγει 
καί ό ίδιο; Καλομοίρης]—καί γιά άλλα ακόμη 
ζητήματα πού δυστυχώς ποτές δέν λείπουν στις 
καλλιτεχνικές αξίες, άπεχώρησε άπδ τδ ’Ω
δεϊον ’Αθηνών καί συνεταιρίστηκε μέ τή μι
κρή έως τότε μουσική σχολή τή; οδού Φειδί- 
ου, τόν «’Απόλλωνα», πού είχεν ιδρύσει άπδ 
τδ 1900 περίπου, ή Λίνα φδν Δότνερ—μιά άλ- 
λη γνωστή καλλιτέχνις καί διακεκριμμένη κα- 
θηγήτρια τού ’Ωδείου ’Αθηνών τής εποχής 
εκείνης, πού κι’ αυτή είχεν αποχωρήσει άπ’ 
τό Ώδεϊο δυσάρεστημένη καί είχεν ιδρύσει 
τόν «’Απόλλωνα», μαζύ μέ τούς γερού; συν
εργάτες της, τον Kremser καί κατόπιν τόν δι- 
ακεκριμμένο βιολοντσελίστα Boemer. πού πρώ
το; έσφυρηλάτησε μιά έμορφη καί διαλεχτή 
χορωδία.

Ή συνεργασία αυτή κράτησε μόλις ένα 
χρόνο καί άμέσως κατόπιν τδ 1919 ή γερή 
διοικητική δύναμη τού Μ. Καλομοίρη άπορ- 
ρόφησε τόν ’Απόλλωνα, τόν μεταρρύθμισε μέ 
νέο πρόγραμμα καί μέ πρόσληψη άλλων πολ
λών δυσάρεστημένων άπδ τήν συντηριτικότη- 
τα τού παλαιού ’Ωδείου καθώς καί μέ νεο- 
φερμένα άπδ τήν Ευρώπη Ελληνικά κυρίως 
στοιχεία, καί τού έδωσε ένα. σκοπό καί χαρα
κτήρα Έλληνικώτερο. "Ετσι τόν ώνόμασεν 
«'Ελληνικό ’Ωδεϊον» (1919), κι’ όλοι οί καλ
λιτέχνες πού συνεργάζονταν έμειναν ώ; συνέ
ταιροι. Μέ τήν καλλιτεχνική διεύθυνση τού 
Μ. Καλομοίρη, μέ τή γερή πνοή καί δύναμη 
του, καθώς καί γιά τδ εύκολώτερο καί προσι- 
τιότερο στούς πολλούς τή; διδασκαλίας του, 
τδ 'Ελληνικό ’Ωδείο γλήγορα προιόδεψε 
τεράστια καί ίδρυσε 50—60 παραρτήματα καί 
σχολές στήν ’Αθήνα, Πειραιά καί έπαρχίες 
μέ μαθητές πάνω άπδ 1500, μέ καθηγητές καί 
διδασκάλους περί τού; 60 μέσα στούς οποίους 
συμπεριέλαβε καί όλους σχεδόν όσους έρχον
ταν άπδ τδ εξωτερικό *έους  "Ελληνες καλλι
τέχνες μέ ζήλο καί φωτιά, σάν τόν Μητρόπου- 
λο, τόν Σκόκο, τήν Παρασκευά και πολλούς 
πού δυσαρεστούσε κάθε τόσο τδ άλλο Ώδεϊο, 
σάν τήν Γεννάδη. τή Γκίνη. τόν Παπαδημη
τριού, τόν Σούλτσε, τόν Πρεστρώ, τόν Τρι- 
ανταφύλλου. τόν Βάρβογλη, τόν Λαυράγκακλ.

Μά ή πολλή πρόοδο τυφλώνει τόν ευτυχή. 
Τδ ίδιο συνέβηκε καί μέ τδ Ελληνικό Ώδεϊο 
άπδ τή στιγμή πού τδ 1923 ή συνεταιρική 

καλλιτεχνική συνεργασία, πού αποτελούσε τδ 
Ελληνικό Ώδεϊο μετετράπηκε ,σέ άνιόνυμο 
'Εταιρία μέ σκοπό εμπορικό—καλλιτεχνικό : 
(τμήμα εμπορικό, προμήθεια πιάνων, οργά
νων διαφόρων ορχήστρα; καί φιλαρμονική; 
άκόμη, χορδισταί, μουσικά βιβλία, τ ιή :α τυ
πωτικό. εκδόσεις, παραγγελίες, άντιπροσω- 
πειες, περιοδίες, τού διευθυντού στήνΕύρώπη, 
γιά άντιπροσωπειες κλπ.) μέ προφανή άμέλεια 
καί ζημία τών καλλιτεχνικών ζητημάτων.

Κοντά σ’ αυτί άρχισε σιγά σιγά δ άντα- 
γωνισμδς καί ή σύγκρουση τών διαφόρων ε
γωισμών καί μουσικών μικροφιλοτιμιών, ιδε
ών καί κατευθύνσεων καί όσω μεν τδ 'Ελλη
νικόν Ωδεϊον είχε τή δική του ορχήστρα, ή 
μικροφιλοτιμίες, φιλοδοξίες καί εγωισμοί 
πρωτείων μπορούσαν νά εξοικονομηθούν καί 
συμβιβασθούν, άλλά άπδ τή στιγμή πού πέρσι 
οί ορχήστρες τών δύο Ωδείων ενωθήκαν 
σέ μιά. μέ Ιδιαίτερον μηχανισμό καί έκαναν 
τόν «Σύλλογον Συναυλιών» μέ τούς δύο διευ
θυντές του τόν Boutnikof καί τόν Μητρό- 
πουλο, οί δυσαρέσκειες καί ή μή δυνατή ικα
νοποίηση όλων τών μικροφιλοδοξιών αύξησε 
καί ή σύγκρουση μεταξύ Μητροπούλου καί 
Καλομοίρη ήταν άναπόφευκτη. ’Αφορμή έδω- 
κε τδ ζήτημα Βολωνίνη πού γενήθηκ· μέ τήν 
έφετεινή άφιξη τού Cortot καί ιδίως τού 
Strauss γιά τούς όποιου; ό Σύλ?.ογο; τών συ
ναυλιών έβαλε όλα τ/. δυνατά του νά προπο- 
νήση καί προετοιμάση τήν ορχήστρα του όσο 
τδ δυνατό πιό ευπρόσωπα γιά τή διεύθυνση 
ενός Strauss.

Αλλά ό κ. Καλομοίρη; πού έτυχε νά γνω- 
ρίση στήν πρώτη του περιοδεία στή Γαλλία 
τόν μεγάλο διευθυντή τών Concerts Colonne 
τόν Pierne καί τόν είχε μάλιστα φέρει πρό- 
περσι στήν ’Αθήνα καί διηύθυνε τήν ορ
χήστρα τού 'Ελληνικού Ωδείου καί παρευρέ- 
θηκε άν καλά θυμούμαι καί στις εξε
τάσεις τού 'Ελλην. Ωδείου, είχε επιτύχει άπδ 
αυτόν, τήν μεγάλη άληθινά γιά τή μικρή μας 
'Ελλάδα τιμή νά παιχθούν Ελληνικά έργα 
στδ Παρίσι, κατά προτίμηση δικά του. καθιος 
καί τών έγκαταστημένων στδ Παρίσι 'Ελλή
νων, Λεβίδη. Πονηρίδη καί λοιπών—κάτω άπδ 
τή μεγάλη διεύθυνση τού Ιδιου Pierne. Γιά 
τόν σκοπό, αυτό, δυσάρεστη μένος καί λίγο γιά 
τήν περιφρόνηση πού έδειχνε ό Σύλλογος συ
ναυλιών γιά τά έργα του (ίσως πιό εύληπτα 
γιά τδ Ελληνικό κοινό καί πιό κατάλληλα άπό 
τδ Πάσιφικ τού Χόνεγκερ καί τόν άκατάλη- 
πτο Στραβίνσκυ, ά(ρού άλλως ήταν καί "Ελλη- 
νος συνθέτου καί δυστυχώς είνε τόσο σπά
νια....) είχεν άναχωρήση γιά τδ Παρίσι καί 
προσκαλούσε τηλεγραφικώς νά πάη τόν περα
σμένο ’Απρίλη καί τδ πρώτο βιολί κοντσερτί- 
νο τού Συ).λόγου Συναυλιών, ό Βολωνίνης.’Εν
νοείται ότι ό Σ. Σ. πού προετοιμοζόνταν νύχτα 
μέρα γιά τόν ερχομό τού Strauss δέν τού τδ έ- 
πέτρεψε καί ό Βολωνίνης έφυγεν άθελα μαζύ 
μέ τήν Καλφοπούλου καί άφησε τόν Σ. Σ. χω
ρίς τή διαλεχτή του συνδρομή. "Ολα αυτά καί 
άλλα πολλά πού πρδ καί μετά άκολούθησαν 
(Ζήτημα Ευλαμπίου καί Γκοντόφκη κλπ κλπ.) 
έφεραν άναγκαστικά τήν παραίτηση τού κ. Μ.
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Καλομοίρη άπό τή διεύθυνση του Ελληνικού 
’Ωδείου καί τήν εντός δύο ή τριών έβδομά
δων αναγγελίαν "τ ή; ίδρύσεως νέου τρίτου 
Ωδείου—τού Εθνικού—υπό τήν διεύθυνσή του 
καί μέ συνεργασία αρκετών εκλεκτών του συ
νεργατών καί οπαδών του, σάν τις κυρίες Φωκά. 
Παπαδιαμαντοπούλου, Σπανούδη. Ευλαμπίου 
τις δες Γκίνη. Γεννάδη τούς κ. κ. Ξανθοπου- 
λίδην. Πρεστρώ, Φραγκόπουλον. Βολωνίνην. 
Σωζόπουλον, Παπαδημητρίου ’Αχ. καί άλλων 
σάν τον Λαυράγκα ϊ καί τήν διακεκριμμένην 
τραγωδόν μας κ. ΜαρίκανΣΚοτοπούλη κ. λ. π.

Ή διεύθυνση όμως£τού_'Ελληνικού ’Ωδεί
ου τής οποίας παρα
βλάπτονταν τόσα ζω-
τικά συμφέροντα μέ θΕΣΣΑΛΙΚΑ ΤΟΙΙΕΙΑ;

τήν αποχώρηση τό
σων ισχυρών καλλι
τεχνικών παραγόν
των, βασιζόμενη στά 
συμβόλαια τά όποια 
είχε μέ τούς περισ
σοτέρους άπ’ αυτούς 
καί τά όποια έληγαν 
το 1927 τούς ένήγα- 
γε στό Πρωτοδικείο 
ζητώντας τήν ποινι
κή ρήτρα άπό 15000 
δρ. γιά καθένα καί 
συ ντη ρη τ ική κα τ ά- 
σχεση. 'Η δίκη έγι
νε μέ άρκετό καλλι
τεχνικό ενδιαφέρον 
γιά τό πρωτότυπο 
τού πράγματος, σόν 
ένα κοντσέρτο suis 
generis... χωρίς όρ
γανα καί μουσικές.

’Εννοείται ότι τό 
Πρωτοδικείο, βρήκε 
άρκετά φερέγγυους 
καί γνωστής καλλι- 
τεχν. άξίας τούς Κα- 
λομοίρην. Βολωνί
νην, Ξανθοπουλίδην 
Σωζόπουλον. Φραγ
κόπουλον, Γεννάδη. 
Γκί*νη.Σπανούδη  κλ. 
κι’ άπέρριψε τήν 
καίάφισε στά δικαστήρια νά λύσουν έν και- 
ρώ τήν διαφορά τής πληρωμής, ποινικής ρή
τρας κλπ. «διά τής νομίμου οδού».

Καί τόρα θά π ή κανείς τό τρίτο αυτό Ω
δείο ν δέν θά βλάψη τήν καθόλου μουσική έ- 
ξέλιξη καί πρόοδο ;

— Γιά μένα όχι: γιατί, καθώς φρονώ, 
τή στιγμή πού πριν άπό είκοσι πέντε σχε- 

■ ■

Φωτ. κ. ΖΗΜΕΡΗΑΗ-ΓΙΩΡΓΗΖ (Μπαξέδες-Βόλου)

συντηρητική κατάσχεση

δον χρόνια ή ‘Αθήνα τών 150.000 κα- 
κατοίκων μπορούσε καί συντηρούσε τό Ώδεΐ- 
ον ’Αθηνών καί τον ’Απόλλωνα καί άν -θέλε
τε. καί τήν Μουσική Εταιρία, ή σημερινή 
’Αθήνα μέ τό μισό καί περισσότερο εκατομ
μύριο. μέ τά τόσα της προάστεια, τον Πει
ραιά. τϊ μέγαρα, τούς πολυεκατομμυριούχους 
της. έχει ανάγκη καί μπορεί νά συντηρήση 
καί πρέπει νά έχη τρία καί περισσότερα ’Ω
δεία καί μουσικές σχολές άφ’ ού άλλως τε κά
θε ένα άπό αυτά έχει καί ιδιαίτερο πρόγραμ
μα καί κατεύθυνση: Καί γιά νά τελειώνω πα
ραθέτω τά ίδια λόγια τού κ. Μ. Καλομοίρη:

«'Ο αριθμός τών Ώ- 
δείωνδένέχει σημα
σία. ’Εάν είνε άναγ-
καια θά τά δείξη ό 
χρόνος. ’Εάν πάλιν 
δέν είνε, γρήγορα θά 
ξαναγί νουν δύο, ίσως 
καί ένα.’Άλλως τε τό 
καθένα άπό τά τρία, 
μέ τήν έξέλιξη πού 
περνούν τϊ πράγμα
τα θά έχη, άν μπο
ρέσουν νά ζήσουν 
καί τϊ τρία, τον ί
διο τύπον χαρακτή
ρα του: τό παλαιόν 
’Ωδείον ’Αθηνών θά 
κρατά τον χαρακτή
ρα τού συντηρικι- 
σμαύ του (τού ύπερ- 
κλασικισμού του καί 
αυστηρότητας κατά 
τι σχολαστικήςΣημ. 
Β. Κ.) πού τό διέ- 
κρινε άνέκαθεν. Τό 
Ελληνικόν Ώδειον 
ον θά έπιτ-ίνη τον 
εμπορικόν του χα
ρακτήρα. δ όποιος 
ίσως καί αυτός νά 
είναι χρήσιμος καί 
τό ’Εθνικόν Ώδε ι
όν θά έχη πλέον ώς 
σημαίαν του τά Ι
δεώδη τής Εθνικής 

Μουσικής έπ ος, επί καιρόν τά είχε καί τό 
Ελληνικόν Ώδειον».

’Αρκεί ή σημαία αυτή νά μιή ξεθωρρίση 
μέ τον καιρό, λέμε εμείς καί ευχόμαστε με 
όλη τήν καρδιά μας.

Σεπτέμβριος 1926

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΗΣ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ:

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ
Τον τελευταίο αυτόν καιρό, πέρσι, μάς εί

χαν έλθη άπό τήν Γερμανία οι ζωγράφοι Άρ
γυρός καί Δούκας’—εφέτος μάς ήλθε άπό τό 
Παρίσι ό ζωγράφος Οικονόμου καί ξανάκαμε 
πάλι έκθεση ό Δούκας στήν αίθουσα τής Φι
λαδέλφειας.—Είχαμε και άλλοτε άπασχοληθή 
μέ τήν έκθεση τού ζωγράφου ’Αργυρού ό ο
ποίος μάς έφερε τον έμπορισμό τής Τέχνης 
πού, άρέσει στούς φιλισταίους πού θάθελαν 
νά φανούν φιλότεχνοι. Καί ό Άργυρός έθάμ- 
βωσεν όλους αυτούς—μέ τούς μελίρρυτους 
χρωματισμούς του καί τά ορεκτικά γυμνά του 
—καμωμένα μέ έπιδεξιότητα ώστε ν’ άρεση 
στούς πελάτες του. Τί κρίμα ή Τέχνη νά ξε- 
πέφτη σιό επίπεδο νά ψαρεύη μόνο θαυμα
στός—ίσον πελότας—τούς όποιους προσπαθεί 
νά σαγηνέψη σάν πόρνη στήν αναισθησία τους.

eO ζωγράφος Δούκας πού έκαμε τήν 2 η έκ
θεσή του στάς ’Αθήνας όπως προείπαμε, πα
ρουσιάζει μίαν εργασίαν ευσυνείδητη. Τά έρ
γα του φανερώνουν τήν εντύπωση πού τού εμ
πνέει ή έμορφιά τής φύσειυς’ ή αισθητική 
του όμως κοινή καί ή παλέττα του μονότονη 
καί μονόηχη. Δέν μπορούμε δυστυχώς νά 
πούμε πώς έχει προσωπικότητα πού μπορεί 
νά σταματήση τον γνώστη τής Τέχνης σέ κάτι 
ξεχωριστό.—'Ο ρεαλισμός του όρθογραφημέ
νος δείχνει τεχνική μάθηση καί κάποτε συγκί
νηση χρωματική. Τό τοπείο του έχει κάποτε τή 
δροσιά του, τά νερά του κινούνται πολύχριο- 
μα— αλλά δέν μάς δίνουν τήν άνώτερη εκείνη 
ευχαρίστηση τής Τέχνης πού μάς προσηλώνει 
άθελα όταν τήν συναντήσω με.

σΟ κ. Δούκας είναι ένας ζωγράφος πού ερ
γάζεται. Μέσα στή συλλογή του μπορεί κανείς 
νά βρή ένα κεφάλι καί ένα δύο τοπεϊα πού τον 
ευχαριστούν. Προσπαθεί νά συνθέση μά όσο 
καί άν ένας κριτικός μας θαυμάζει τις συν
θέσεις του. βρίσκομε πώς στερούνται τής φω
τιάς εκείνης πού λέγεται έμπνευση καί πώς 
είναι τεχνητές θεματογραφίες επάνω σέ θέμα
τα πού καταπιάστηκαν κάποτες ευτυχείς ζω
γράφοι. Μεταξύ τών καλών ζωγράφων μας 
όλοι σχεδόν έχουν κάτι πού τούς διακρίνει 

καί πού λείπει άπό τον κ. Δούκαν. Είπαμε καί 
άλλοτε πώς ή ορθογραφία καί τό συντακτικό 
δέν είναι τό άπαντον γιά νά εκφράζεται κα
νείς ούτε πάλι ή ρητορεία καί τα δανεικά 
σχήματα μπορούν νά γελάσουν τούς γνωρίζον
τας κάθε πηγή.

eO Κος Οικονόμου έλειπε γιά χρόνια όπως 
καί οί συνάδελφοί του τής Γερμανίας πού μι
λήσαμε παραπάνω. CO κ. Οικονόμου είνε ένας 
φωτεινός ζωγράφος, ζητά τά φωτερά χρώμα
τα. τά καθαρά, τις λεπτότητες των, καί ζω
γραφίζει μέ τί; διαθέσεις αυτές.

Στό έργα του βλέπει κανείς, λαμπερά 
χρώματα, ελαφρές σκιές, ήσυχα νερά. Γιά ό
σους τά αίσθήματα αίτά είναι άρκετά γιά νά 
ευχαριστηθούν θά είναι ενθουσιασμένοι πού ό 
Καλλιτέχνης έπέτυχε του σκοπού του. — Γιά 
μάς όμως, φύγαμε άπό τήν έκθεσή του 
χωρίς μετά έπίμονη έρευνα νά βρούμε 
κάτι πού νά μάς μείνη, όσο κι’ άν ένας άλ
λος κριτικός ηύρε στά έργα του κ. Οικονό
μου σκέψη. Γελάστηκε ή έκαμε φυγούρα άς 
μή τό εξετάσουμε’ στον τόπο μας έχει πέ
ραση ή φιλολογία. — Ό κ. Οικονόμου είναι έ
νας ζωγράφος που μπορεί νά έκθέση σ’ ευ
ρωπαϊκές εκθέσεις νά έχη καλές κριτικές. Δέν 
μάς λέγει όμως δυστυχώς τίποτε πού νάέχη τον 
χαρακτήρα βιώσιμον-—Είναι σάν τούς εύγενεϊς 
εκείνους κυρίους που έχουν καλή περιβολή καί 
χίλιες δυό ευγένειες στούς τρόπους — μά πού 
φεύγομε άπό τήν συναναστροφή τους χωρίς τί
ποτα ν’ αποκομίζω με λέγοντας ότι έχουν κα
λούς καί λεπτούς τρόπους.

Τό περιεχόμενο όμως μάς ενδιαφέρει καί 
όταν ένα βιβλίο — ένα τραγούδι, μιά ζωγρα
φιά — δέν έχει ουσία, όταν τό φόρεμα ντύνει 
ένα ξόανο, μνήσκει φορεσιά χωρίς κορμί χω
ρίς χαρακτήρα καί νόημα. Λυπούμαστε πώς 
δέν βρήκαμε πολύ καλά λόγια νά πούμε στά 
σημερινά συμπεράσματά μας. Τό καλό όμως 
πού προκύπτει άπό τό άκουσμα τής ’Αλήθειας 
πού έχουμε πρόθεση νά δείχνουμε στούς φιλό
τεχνους καί στούς νέους μας ζωγράφους, θά 
είνε σάν ξύπνημα καί σάν σκάνδαλο πολλές 
φορές γιά κείνους πού έχουν ψεύτικα είδωλα— 
γιατί οι ευγένειες καί οί λεπτότητες—μόνες 
χωρίς χαρακτήρα άνώτερο — διαφθείρουν μιά 
κοινωνία, ένα λαό, πού λατρεύει ψεύτικους 
θεούς πού χαλούν τήν Θρησκεία τής Τέχνης.

Ο ΚΡΙΤΙΚΟΣ

ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ :

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Ή καθεστωτική μεταβολή είχε τον αντί
κτυπο της καί στον κύκλο τών λογοτεχνικών 
ζητημάτων μας.

eH νεοσύστατη Ακαδημία ’Αθηνών πρό
κειται επιτέλους νά άνασυνταχθεϊ. CO οργανι
σμός της θά μελετηθεί καλύτερα, θά διορθω
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θούν τά λάθη του καί θά συμπληρωθούν τά 
κενά του. Ποιο σχέδιο δμως θ’ ακολουθή
σουν οί ειδικοί στούς οποίους θάνατεθεί ή 
ανασυγκρότηση αυτή; Τό σχέδιο τών έπιστη- 
μόνιυν, στό όποιο στηρίζεται ό σημερινός ορ
γανισμός τής ’Ακαδημίας, ή τό σχέδιο τών 
λογοτεχνών, πού ακολουθούν κατά τά εννέα 
δέκατα οί Άκαδημίες όλου τού κόσμου; Κα
νείς δεν μπορεί νά ξέρει από τώρα, μολονότι 
ή ιδέα καί μόνο νά άνασυνταχθεί ή Ακαδη
μία αποτελεί ένα είδος χρεωκοπίας τού πρά>- 
του σχεδίου κ*  ένα βήμα προς τά εμπρός τού 
δευτέρου.

’Αλλά τό ζήτημα νομίζουμε ότι είναι γε
νικότερο. Άν τήν ’Ακαδημία τήν κέρδισαν 
στήν πρώτη της σύσταση οί επιστήμονες κι’ 
άν στήν ανασυγκρότησή της ή νίκη τών λογο
τεχνών θά είναι μικρή, τήν αίτια είναι άσκο
πο νά τήν αναζητήσουμε μόνο στις διάφορες 
παρασκηνιακές ενέργειες καί στήν πίεση πού 
άσκεΐ σήμερα τό Πανεπιστήμιο σέ δλη τήν 
πνευματική μας ζωή. ΊΙ αιτία επιμένουμε δτι 
είναι γενικότερη, είναι άλληλένδετη μέ τήν 
κοινωνική θέση πού έχει ό έπιστήμων καί ό 
λογοτέχνης στήν Ελλάδα.

Ή κοινωνική θέση ενός ατόμου είναι ή 
ιδέα πού έχει όλος ό άλλος κόσμος γιά τό ά
τομο αυτό. Μέ τή βάση αυτή παίρνει τή θέ
ση του σέ όλες τις κοινωνίες ό άνθρωπος από 
καταβολής κόσμου, αδιάφορο άν οί αίτιες πού 
σχηματίζουν τήν Ιδέα αυτή είναι διαφορετι
κές σέ κάθε εποχή. Τό ίδιο συμβαίνει μέ τόν 
επιστήμονα καί μέ τό λογοτέχνη. cΥπάρχουν 
εποχές πού δ έπιστήμων κι’ ό λογοτέχνης 
είναι ανύπαρκτοι ώς κοινωνικοί παράγοντες. 
Οί εποχές αύτές δέν είνε λίγες στήν ιστορία 
τού ανθρώπου. ’Αλλά υπάρχουν καί εποχές 
πού οί επιστήμονες κι’οί λογοτέχνες κατέχουν 
μιά από τις πρώτες θέσεις στις κοινωνίες πού 
ζούν. Αυτό δμως συμβαίνει στις κοινωνίες πού 
ή επιστήμη καί ή τέχνη έχουν νά έπιδείξουν 
ολόκληρο παρελθόν, παράδοση μεγάλη καί 
αδιάσπαστη.

Καί ακριβώς εδώ θέλαμε νά καταλήξουμε. 
Στήν 'Ελλάδα υπάρχει επιστημονική καί λο
γοτεχνική παράδοση, βάση δηλαδή απάνω στή 
οποία θά πατήσει καί θά δημιουργήσει τήν 
θέση του ό έπιστήμων κι’ ό λογοτέχνης στήν 
Ελληνική κοινωνία; Πρώτ’άπ’δλα δμως θά 
ρωτούσε κανείς: υπάρχει στήν Ελλάδα επι
στημονική καί λογοτεχνική παραγωγή, ικανή 
νά δημιουργήσει κοινωνική παράδοση ; Ή έ- 
ρώτηση είναι πολύ λογική, αλλά δίνει λαβή 
σέ έρευνα αιτιών, ενώ εμείς κάνουμε έρευνα 
αποτελεσμάτων. Αυτή τή στιγμή ρωτάμε άν 
είναι άποκατεστημένος στήν αντίληψη τού ελ
ληνικού κοινού ό έπιστήμων κι’ό λογοτέχνης. 
Άλλο τό ζήτηλα γιατί είναι ή γιατί δέν είνε 
άποκατεστη μένος.

Τό ερώτημα αυτό πιθανόν νά έκπλήξει 
πολλούς. Θά έκπλήξει δμως μόνο τό μέρος 
τού ερωτήματος πού άναφέρεται στούς επι
στήμονες. Καί πολύ σωστά. Άνθρωποι ποΰ 
κυκλοφορούν μέ κρατικά πιστοποιητικά ίκα- 

νότητος, μέ τήν ικανότητά τους αυτή έξαργυ- 
ριονόμενη κάθε μήνα στά Δημόσια ταμεία, 
πολλοί άπ’ αυτούς παρασημοφορημένοι, τέλος 
πάντων άνθρωποι μέ τις τσέπες τους γεμάτες 
επίσημα χαρτιά κι’ αναγνωρισμένο επάγγελμα 
πώς είναι δυνατόν νά μήν έχουν τή θέση τους 
στήν κοινωνία ; Πώς τολμούμε κάν καί ρω
τάμε άν είναι άποκατεστημένοι; ΊΙ άπορία 
είναι δικαιολογημένη, τό έρώτημα δμως δέν 
είναι άσκοπο. ΊΙ άπορία πού προκαλεΐ μάς 
δίνει άμέσως σέ δλη της τήν έκταση τή δια
φορά πού υπάρχει μεταξύ έ πιστή μ ο νος καί 
λογοτέχνη. ’Αρκεί νά μεταχειρισθούμε τό ίδιο 
έρώτημα γιά νά καθορίσουμε τήν κοινωνική 
θέση τού λογοτέχνη.

Τί πιστοποιητικά, σάς παρακαλώ, έχει νά 
παρουσίαση ό λογοτέχνης; υποθέτω ότι δέν 
χρειάζεται νά τόν ψάξουμε πολλήν ωρα. Τά 
πιστοποιητικά πού ζητάμε δέ θά τά βρούμε 
στις τσέπες του.

Καί άκριβώς στήν έξέλεγξη τών πιστοποι
ητικών έκέρδισαν οί επιστήμονες τήν ’Ακαδη
μία. ΊΙ ’Ακαδημία είναι, πρώτ’ άπ’ όλα, 
πόρτα στήν οποία είναι τοποθετημένες κρα
τικός θυρωρός, πού δέν αναγνωρίζει παρά μό
νο τήν σφραγίδα τού Κράτους. Οί επιστήμονες 
έβγαλαν άμέσως τά πιστοποιητικά τους, τά 
έδειζαν στό θυρωρό καί πέρασαν.

Αυτό ήταν δλο. Έχω δηλαδή τήν Ιδέα ότι 
στήν Ελλάδα είναι αδύνατο νά γίνει Ακαδη
μία καί οί λογοτεχνικές έδρες της νά δοθούν 
σέ λογοτέχνες.—καλούς ή κακούς, άδιάφορο— 
όσο ό λογοτέχνης δέν έχει δημιουργήσει ά- 
κύμα τή θέση του στήν ελληνική κοινωνία. 
Καί άν υποθέσουμε ότι ό θυρωρός τής ’Ακα
δημίας έχει διαταγή νά είναι ελαστικός κι’ ά- 
φήσει νά περάσουν λογοτέχνες στις λογοτε
χνικές έδρες, ή άντί όραση φοβάμαι ότι θά έρ- 
θη άπέξω άπό τήν ’Ακαδημία: άπό τή λεω
φόρο Πανεπιστημίου, άπό τήν οδόν Σταδίου, 
τήν πλατεία Συντάγματος, Όμονοίαςκλπ. άπό 
τόν κόσμο πού δέν χορήγησε ακόμα στούς λο
γοτέχνες τά πιστοποιητικά πού τούς χρειάζον
ται.

Γιά τούς λόγους αυτούς νομίζω ότι τό ζή
τημα τών λογοτεχνών στήν ’Ακαδημία είναι 
ζήτημα γενικότερα λογοτε#ικό’ ζήτημα χτε- 
σινό, σημερινό καί αυριανό, πού παρακολου
θεί κατά πόδας τήν άποκατάσταση τοΰ λογο
τέχνη στήν ελληνική κοινωνία,

Σεπτέμβριος 1925
Αθήνα: ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ:

ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ (1881)

Ή Θεσσαλία ύπεδουλώθη εις τούς Τούρ
κους τόν ΙΣ' αιώνα μ. X. Κατά τούς 4 δέ 
τής δουλείας της αιώνας πολλάκις έγινεν άπό- 
πειρα προς άπελευθέρωσιν άπό τού ξένου καί 
βαρέος ζυγού. Άλλ’ οί άγώνες τού Νικοτσάρα 
καί Βλαχάβα πρό τού 1821, αί μάχαι τής 
Ντσιάστηνης καί τών Τρικκέρων—τό 1821— 
όπου καί μέχρι σήμερον άκόμη σώζεται τύμ
βος (λοφίσκος) έξ οστών ’Αλβανών, οΰς έν 
μάχη έστειλεν εις Άδου ό όνο μαστός Τσιά- 
μης Καρατάσιος μέ τούς περί αυτόν επίλε
κτους, έν οΐς ό Γεώργιος Θλιβερού, Λουτσο- 
γιάννης, Ν. Ντσιαννέτος, Παπουτσής έκ Δρά- 
κιας, πρόσωπα πού κατά τήν παιδικήν μας 
ηλικίαν έπέζιυν άκόμη, ή έπανάστασις τού 
1851 μέ τον Ν. Φιλάρετον, πατέρα τού Γεωρ- 
γίου, καί ή τελευταία τής Θεσσαλίας κατά 
τών τυράννων της έπανάστασις τού 1897. ό 
'Ελληνοτουρκικός πόλεμος τού 1897. μόλις 
ποτέ ήρκεσαν νά ϊδη καί ή γενέτειρα τού 
πρωταθλητού καί πρωταοιδυύ τής ελευθερίας 
τό ιλαρόν καί γλυκερόν της φώς.

‘Ημείς έδώ θά π ριορισθώμεν καί θά προ- 
σπαθήσωμεν νάφηγηθώμεν, σύντομα-σύντομα, 
τά κατά τά τελευταία έτη, τά πρό τής προ- 
σαρτήσεως τής Θεσσαλίας εις τό έλεύθερον 
Κράτος, γενομένης το 1881.

Κατά Σεπτέμβριον 1875 επαναστάτησε κα
τά τής Τουρκίας ή Βοσνία καί ’Ερζεγοβίνη. 
Άρχομένου τού 1876 έκήρυξαν πόλεμον προς 
τήν Τουρκίαν τό Μαυροβούνι καί ή Σερβία. 
Καί τό μέν Μαυροβούνι ώς έκ τής τοποθεσίας 
του έστάθη άκαταβλητον καί είς θέσιν νικη- 
τού*  ήττήθη δμως ή Σερβία.. ΊΙ δέ Βουλγα
ρία, θελήσασα νά μετάσχη καί αυτή, ανίκα
νος, ά,νοργάνωτος καί γελοία, καθ’ δσυν τότε 
(1876) ήτο παντελώς υποτελής εις τήν Τουρ
κίαν. θελήσασα νά έπαναστατήση κατά τού 
τυράννου της, έπαθε τών κακών της τόν τά
ραχον. Αρκεί, προς χαρακτηρισμόν τής άβελ- 
τηρίας τών Βουλγάρων, δτι μετεχειρίσθησαν 
ξύλινα (έκ κερασέας) κανόνια ’ Άκόπως δ’ οί 
Τούρκοι κατέσφαξαν τά γυναικόπαιδά των, καί 
έκρέμασαν παμπληθειςείς τά δένδρα τούς φοβε
ρούς καί τρομερούς άντάρτας, ούτως ώστε ήνάγ- 
κασαν τόν Γλάδστωνα νά βροντοφωνήση εις 
τούς σφαγείς Τούρκους «Κάτω τάς χεΐρας».Καί 
κατ’ ’Απρίλιον 1877 έκήρυξεν ή Ρωσία πόλεμον 
κατ ά τής Τουρκίας προς προστασίαν τών όμο- 
δόξων της Έρζεγοβινίων, Σέρβων κλπ. τή δέ 
23 ’Απριλίου, ημέραν τού Αγίου Γεωργίου, 
άπηγγέλθη εις δλους τούς ναούς τής αυτοκρα
τορίας ευχή υπέρ κατευοδώσεως τών τουρκι
κών δπλων, κατ’ άπαίτησιν τής Πύλης άπαι- 
τησάσης τούτο άπό τόν Πατριάρχην Κωνσταν
τινουπόλεως.

Ή Ρωσία καταπάτησε τήν Ρουμανίαν, 

χωρίς νά τήν ερώτηση, προς διάβασιν τών 
στρατευμάτων της*  ή δέ Ρουμανία, τήν άνάγ- 
κην φιλοτιμίαν πυιουμένη, μετέσχε τής έκ- 
στρατείας καί μάλιστα πρό τής Πλέβνας, είς 
τό οχυρόν Σίπκα, έπεσαν 30,000 Ρουμάνοι 
δπως άλίόσουν αυτό, καί τό οχυρόν έάλω.

Άλλ’ ή Ρωσσία, πρόςάπόδοσιν τή ρουμα
νικής ευεργεσίας, μετά τό τέλος τού πολέμου, 
άφήρεσε δικαιώματι τού Ισχυροτέρου, τήν 
πάμφορον καί πλουσίαν Βεσσαραβίαν καί έ- 
δωκε είς τήν Ρουμανίαν τήν τελματώδη καί 
έλοβριθή Δοβρουτσάν.

’Εννέα μήνας διήρκεσεν ο ριυσοτουρκικός 
πόλεμος’ ό δ’ Όσμάν Πασιάς, οχυρωθείς είς 
τήν όχυράν Πλέβναν, άντέταξε πολύμηνον καί 
κοατεράν ά ιυναν καθ’ δλον τόν χειμώνα τού 
1877.

ΊΙ Ριοσία παρώτρυνε τήν Ελλάδα, έν τή 
άκμή τού άγώνος, νά μετάσχη τού πολέμου 
δι’ άντιπερισπασμού είς τάς όμορους τότε λε- 
γομένας έπαρχίας ("Ηπειρον καί Θεσσαλίαν)’ 
άλλ’ ή Αγγλία καί ή Γαλλία συνέστησαν είς 
τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν ν’ άδρανήση καί 
κωφεύση είς τάς ρωσικάς προτάσεις’ ύπέ- 
σχοντο δ’ είς αυτήν δτι κατά τό συγκληθη- 
σόμενον ευρωπαϊκόν συνέδριον θά ύπεστήρι- 
ζον τά ελληνικά δίκαια.

"Οταν δμως, μετά μακράν πολιορκίαν έπε- 
σεν ή Πλέβνα, ό δέ πόλεμος έπλησίαζεν είς 
το τέλος του. έθεωρήθη καλόν έν Άθήναις 
καί άπό τήν ’Εθνικήν λεγομένην "Αμυναν καί 
άπό τήν Κυβέρνησιν. νά έπαναστατήσουν ή 
Μακεδονία, ή "Ηπειρος καί ή Θεσσαλία’ καί 
τούτο δπως γεννηθή ζήτημα ελληνικόν είς τό 
άναμενόμενον ευρωπαϊκόν συνέδριον. Προς 
τούτο ή ’Άμυνα εΐχέν άποστείλει είς Πήλιον, 
άμα τή ένάρξει τού ρωσοτουρκικού πολέμου, 
τόν Ήπειρώτην ιατρόν κ. Νικόλαον Τσιάμην, 
δπως συνεννοηθή καταλλήλως καί έτοιμασθούν 
τά κατά τήν έπανάστασιν.

Ό κ. Τσιάμης, έδραν τής προπαγάνδας του 
έξέλεξε τήν Δράκιαν, ής οί κάτοικοι έφημί- 
ζοντο ώς πολεμικοί καί γενναίοι.

Λήγοντας τού 1877 άπέβησαν είς Χονδρο- 
άμμον τής Μαγνητικής χερσονήσου οί σωμα- 
τάρχαι "Εξαρχος, Τσέλιος Δ. καί Θεόδωρος 
Τσελεπίτσαρης μέ 80 έθελοντάς.

Κατηυθύνθησαν δέ είς τήν μονήν τής 
Σουρβιάς, πέραν τής Μακρυνίτσας. 'Ο Καϊ
μακάμης Βόλου μέ στρατόν καί έν ορεινόν κα
νόνι ήκολούθησε τούς άντάρτας καί τούς έπε- 
τέθη είς τό άνω μοναστήρι. Ήμύνθησαν γεν
ναίους οί πολιορκημένοι’ τήν δέ νύκτα, έν 
μέσω χιόνων, όδηγούντος τίνος Μακρινιτσιώτη 
έκαμαν έξοδον’ οί δέ Τούρκοι είσελθόντ^ς κα- 
τέκαυσαν τήν Μονήν.

Άρχομένου δ’ ’Ιανουάριου 1878 άπέβησαν
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εις τήν αυτήν μαγνητικήν άκραν καί ό χρι- 
σθεί; αρχηγός τής Πηλιακής έπαναστάσεως 
Ζήσιμος Μπασδέκης μέ τινας έκατο*\τάδας  έ- 
θελοντών. ό Κωνστ. καί Δη μ. Γαρέφαι, ό οπ
λαρχηγός Γίδας καί άλλοι άλλοθεν οπλαρχη
γοί. έν οί; ό αξιωματικός Ν. Άξελός. Τούς 
οπλαρχηγούς δέ τούτους ήκολούθυσαν καί πολ
λοί Πηλιορεϊται, ών μεταξύ καί οί έκ Δράκιας 
Δ. Καλαντσής, Ί. Μπαντής, Ν. Σαμαράς. Κ. 
καί Γεωργ. Σακελλαρίδαι, Πατρ. Παλαμίδάς, 
έξ 'Αγίου Λαυρέντιου. II. Ζαμανούδης καί 
άλλοι πολλοί.

Οί έπαναστάται είχον οπλισμόν Σασεπώ. 
αλλά καί απειρίαν καραμπινών καί κιβωτίων, 
γεμάτων μέ φυσίγγια είχον αποβιβάσει εί; τήν 
μαγνητικήν ακτήν.

Οί έπαναστάται έδραν εξέλεξαν τήν τοπο
θεσίαν Προφήτου Ήλία, άνω τής Μακρυνί- 
τσας.

Τή δ’ έκτη Φεβρουάριου 1878 έγινεν ή έ
φοδος τών Τούρκων κατά τών ώχυρωμένων. 
εις τόν τρισένδοξαν έκτοτε καταστάλτα Σαρα- 
κηνόν. έπαναστατών, άμα τή έω. Γενναιό
τατα άντ-στάθησαν καί άπέκρουσαν τούς έφ- 
ορμώντας-μέ τό χέρι έμπρός στί μάτια-Τυύρ- 
κους. Μάλιστα οί Μακρυνιτσιώται, μαχόμενοι 
υπέρ βωμών καί εστιών έδειξαν εξαιρετικήν 
ανδρείαν καί έθελοθυσίαν.

Μή δυνηθέντες νά φέρωσι τι αποτέλεσμα 
οί έχθροί. ήναγκάσθησαν. τή μεσολαβήσει τών 
προξένων Βόλου, νά υπογράψουν ανακωχήν 
τήν εσπέραν. Εις τήν μάχην αυτήν, έφονεύθη 
καί ό θερμότατος φιλέλλην καί ανταποκριτής 
τών <Καιρών» τού Λονδίνου Κάρολος *Όγλ,  
ακολουθών τούς έπαναστάτας καί άποστέλλων 
εί; τό παγκόσμιον φύλλον περιγραφάς γεμά- 
τας άπό φιλελληνισμόν, καθοδηγών δέ τούς 
Αρχηγούς όπως αποστέλλουν νότσς προς τις 
ευρωπαϊκός Κυβερνήσεις, δΓ ών έδημιουρ- 
γεϊτο καί ελληνικόν ζήτηιια. δπως χρησιμεύ
σω αργότερα ώς θύρα εισόδου καί τών Έ?.- 
λήνων εί; τό συγκληθησόμενον συνέδριον τών 
Ισχυρών προς κανονισμόν τών έκ τού ρωσο- 

τουρκικού πολέμου προκυψά·\των διαφόρων 
ζητημάτων.

Τή 17 Μαρτίου, έν τώ μεταξύ πεσούσης 
τής Πλέβνας. καί τής Τουρκίας μετακινησά- 
σης ίσχυράν δύναμιν έξ εμπειροπολέμων άν- 
δρών ύπ’ άρχηγούς ικανού; καί ψημένους εις 
τάς μάχας, οίος ό Πολωνό; Ρεντσέπ—Πασιάς 
καί ό Άμούσαγα;, έγινεν ορμητική ή κατά 
τών έν Σαοακηνώ πάλιν ώχυρωμένων έπανα
στατών έφοδος, καθ’ ήν οί άντάρται μετά 
γενναίαν άντίστασιν ύπεχώρησαν*  οί δέ Τούρ
κοι κατέλαβον δλην τήν κορυφογραιιιιήν τού 
Πηλίου (Άλικόπετραν, Σουβάλαν, Πέτσιαλι. 
κλπ.) όπου παρέμειναν μέχρι τής παραδόσεως 
τής Θεσσαλίας εί; τήν 'Ελλάδα, εις τάς σή
μα ινούσας αύτάς θέσεις*  καί τούτο ΐνα μή εΐνε 
δυνατόν νά έπαναληφθή παρόμοιον επαναστα
τικόν κίνημα.

(*)  Καραφίλι είναι είδος τουφεκιού’Αλβανικού τήν κατασκευήν. Τινές-θέλουν αυτό σχέοιν έχον μέ τώνομα 
Karlo til ο = υίοί Καρόλου, οϊτινες είχον έργαστήριον τουφεκιών στή Βενετία.Άλλοιτό ετυμολογούν άπό τό φυτόν’ 
άν&ος Καρυοφύ/.λι διότι οί άλβανοί όπλουργοί έσκάλιζαν εις τό κοντάκι ή λάμιαν=>·,άνναν, φύλλον καρυοφυλλιού

Καί κατί τάς δύο τού Σαρακηνού μάχας 
παρηκολούθησε φέρων καραφίλι(*)  πατροπα- 
ράδοτον μέ τρεις δεκάδας φυσέκια, φκιασμένα 
άπό τόν μακαρίτην πατέρα του. καί ό γράφων 
τάς σημειώσεις ταύτας, έφηβος τότε (Ιδέτών).

Μεταξύ δέ τών οπλαρχηγών ή το καί ό 
Θρασύβουλος Βελέντσας (οί δύο άλλοι Βελεν- 
τσαϊοι μετέσχον τής έπαναστάσεως άργότερα, 
εις άλλας μάχας κατά τήν Μονήν τής Ξενίας. 
'Αρμυρού έπαρχία)’ αί άλλαι δύο έδραι τής 
έπαναστάσεως έν Θεσσαλία, ήσαν ή έν Πηλίφ 
καί ή έν Άγραφο ις. Εί; τάς μάχας τού 'Αλμυ
ρού παρευρέθησαν καί οί διάθερμοι πατριώ- 
ται Μ. Σεϊζάνης έκ Σμύρνης καί Γ. Γούσιος 
έξ ΑΙγύπτου, άπολέσας κατά τήν μάχην τόν 
έτερον τόν οφθαλμών.

Τά τρία ταύτα κέντρα τής Θεσσαλικής έ
παναστάσεως τού 1878 έθειορήθησαν κατάλ
ληλα, έπειδή έγειτόνευον μέ τό πρωτυσύστα- 
τυν ελληνικόν Κράτος (Φθιώτιδα κλπ.)

Σβεσθείσης οΰτω τής ανταρσίας, τής έν 
Πηλίφ, διεξήγοντο άκόμη μάχαι άλλαχού. ώς 
έν Ματαράγγα όπου μετέσχε τών μαχών ό Δ. 
Σοϋτσος, τότε Δήμαρχος ’Αθηναίων, έδρασε δέ 
καί ήνδραγάθησεν ό Δ. Τερτίπης, ύπαξιωμα- 
τικός τότε, Γεώργιος Φιλάρετος καί Κ. Ίσχύ- 
μαχος. Καί έπειδή ό ριοσοτουρκικός πόλεμος 
έφθασε πλέον εις τό τέλος του, ήναγκάσθη ή 
τότε Κυβέρνησις Κουμουνδούρου νά διατάξη 
τήν έξοδον τού τακτικού στρατού, έκ 12,000 
άνδρών άπαρτιζομένου, υπό τόν αρχηγόν Σκαρ- 
λάτον Σούτσον, προς κατάληψιν τού «οχυρωμέ
νου Δομοκού*  άλλα τή έπεμβάσει τής ’Αγγλί
ας καί Γαλλίας, ύποσχεθεισών ύποστήριξιν 
τής Ελλάδος εί; τό όσονούπω συγκροτηθη- 
σόμενον ευρωπαϊκόν Συνέδριον, διά τών Προ
ξένων των Μέρλιν καί Μπλούντ, μ.ετά 21 άπό 
τή; έξύδου του άπό τών συνόρων ώρας, άνε- 
κλήθη εις τά ίδια ό τακτικός στρατός.

Έλησμονήσαμεν όμως νά παραθέσωμεν 
ότι τό σώμα τού ’Αρχηγού Ζ. Μπασδέκη ήκο- 
λούθησεν άπ’ άρχής μέχρι τέλους, έθελοντής, 
σπουδάζων τότε έν Άθήναις καί ό θερμουρ- 
γός κ. Σοφοκλής Τριανταφυλλίδης, Κων. Πα
παθανασίου, ό καθηγητής Νικολαΐδης κλπ,

'II δ’ έν Ήπείρφ καί Μακεδονία έπανά- 
στασις δέν ηύδοκίμησε, κατασταλεΐσα άμα τή 
ένάρξει της.

Τήν έν άγίφ Στεφάνω. προαστείφ Κων
σταντινουπόλεως, μεταξύ Ρωσίας, νικήτριας, 
καί Τουρκίας νικημένης, συνομολογηθεΐσαν 
Συνθήκη'. δΓ ής, πλήν άλλων, άνεγνωρίζετο 
ώ; βουλγαρική όλη ή χώρα μέχρι Μελούνας. 
άνέτρεψαν ένθεν μέν ό άγγλικός στόλος, πλεύ- 
σας προς τόν Ελλήσποντον, ένθεν δ’ 100,000 
αύστριακαί λόγχαι. συγκεντρωθεϊσαι έν Μη- 
τροβίτση. Έκάλεσαν δέ Ρώσους καί Τούρ
κους νά πορευθούν εί; Βερολίνον, όπου οί 
ισχυροί τής Γής, θά τά έκανόνιζον όλα τά 
ζητήιιατα.

Εί; τό Βερολίνον πρέσβυς τής Ελλάδος 

ήτο ό όξύνους ’Αλέξανδρο; Ραγκαβή;*  υπήγε 
δ’ ώ; πληρεξούσιο; τή; 'Ελλάδος καί ό Θ'ά
δωρο; Δηλιγιάννη;. υπουργός τών έξωτ'ρι
κών. έπί κυβ.'ρνήσ-ω; Κουμουνδούρου.

Κατχ. τήν ταχθ ίσαν ή ιέραν προ; συζήτη- 
σιν τού ελληνικού ζητήματος, (8 ’Ιουλίου 
1878) οί Τούρκοι αντιπρόσωποι, προεξάρχον- 
το; τού Καραθ.'οδωρή Πασιά. άπέκρουσαν 
τήν παρουσίασιν τών έ.λλήνων πληρεξουσίων, 
έπί τώ λόγω ότι ζήτημα ελληνικόν δέν ύφί- 
στατο. Άλλ’ ή Γαλλία καί ή ’Αγγλία ύπεστή- 
ριξαν καί έγιναν δ ·κτοί οί έλληνες άντιπρό- 
σωποι. Ό Δΐ]λιγιάννη; άνέγνω τότ? μακρ'όν 
υπόμνημα εί; τού; Συνέδρου; υποστήριξών 
τϊς ελληνικά; άξιώσ ·ι;.

Μετί μακράν διαδικασίαν τό συνέδριον τού 
Βερολίνου κατ^ληξεν εις τό ότι ή Τουρκία 
θά παρ ·χ<όρει εί; τήν 'Ελλάδα ’Ήπειρον καί 
Θεσσαλίαν, ώ; γραμμή; λαμβανομένη; έν ΊΙ- 
πείρω μέν τή; έντ .ύθε.ν τού Θυάμιδο; ποταμού 
χώρας, έν Θεσσαλία δέ τής έντ-.ύθεν τού Άλ- 
κιάμονος. 'Υπε.χρέωσε δ’ εαυτό τό Συνέδριον. 
όπως, άν ή Τουρκία καί ή 'Ελλάς δέν κατορ- 
θώσουν νά. συν-.ννοηθούν μαζύ των, μ σολα- 
βήσουν αί Μ-.γάλαι Δυνάμει; όπω; λυθή τό 
ελληνοτουρκικόν ζήτημα. Άλλ’ ούτ ■ εί; τό 
Μενίδι τή; ’Ηπείρου, ούτ-, άργότ-ρα εί; τήν 
Κωνσταντινούπολιν κατορθώθη νά συν εννοη
θούν οί "Ελληνες καί οί Τούρκοι αντιπρόσω
ποι. τή; Τουρκία; παραχωρούσης μόνον τήν 
"Ορθρυν καί κρατούση; καί αυτόν τόν Βόλον.

Έμεσολάβησαν τότ· αί μεγάλαι Δυνάμεις 
καί ή Τουρκία έστ ρξε νά παραχωρήση τήν 
Θεσσαλίαν πλήν τή; Έλασσώνο; καί μέρος τή; 
’Ηπείρου πλήν Ίωαννίνων. Πρεβέζη;, Μετσό
βου.'Ο Πρωθυπουργό; Κουμουνδούρος διεμαρ- 
τυρήθη μέν διά τήν κολόβωσιν τών παραχω- 
ρουμένων μερών, αλλά, τ ι έδεχθη. Καί ουτω 
τώ 1881 έσχη ιάτισαν οί Ευρωπαίοι έπιτροπάς 
(Ρώσοι, * Αγγλοι. Γάλλοι. Γερμανοί, ’Ιταλοί. 
Αυστριακοί. "Ελληνες. Τούρκοι), διήρεσαν τά 
παραχωρούμένα μέρη εί; τμήματα καί ούτως 
υπό τήν ευρωπαϊκήν έποπτ ·ίαν έγινεν ή παρά- 
δοσις καί παραλαβή, τή; έπαρχίας Βόλοι’ μ ι- 
νάσης τελευταία; καί παραδοθείση; τή 2 Νο
εμβρίου 1881.

’Εν έξάλλω ένθουσιασμω ό λαό; τή; έπαρ
χίας Βόλου έδεξκόθη τόν Ελληνικόν στρατόν 
τής κατοχής μέ τόν ’Αρχηγόν του Σκαρλάτον 
Σούτσον. Αψίδες πολλαί έστάθησαν. ’Επι
γράμματα καί εί; τό άρχαίον καί εί; τό σημε
ρινόν τή; γλώσσης ιδίωμα έγιναν. Προσφω
νήσεις καί αντιφωνήσεις ήκολούθησαν κλπ.

Παραθέτομεν έδώ τό τέλος τή; επιγραφή; 
τών άδικηθέντ ον Ήπειρωτών:

«Καί άν ώ; παρεπίδη ιοι έδώ τήν είσοδόν σας 
Δάφναις έκεΐ θά στέψωμεν ημείς τό μέτω- 

[πόν σας».

καί τό εις αρχαία μέτρα έπίγραμμα τού Δ. 
Βερναρδάκι εις Ρήγαν:

«Έγρεο, θεσπεσίων έπέων σπορεύ, έγρεο, 
Ρήγα, τήν δ’ άλλά βλάστην σού σπόρου όψό- 
μενος’ λογχοφόρων Παναχαιών λήιον άν σέο 

Πάτρης παμφαές άντέλλον φέγγος έλευθερί- 
ης*  ούδ’ άρα τοι μιάνθη αίματι Πάτριον ού- 
δας. Έκπροχυθέν γάρ άλις δόξε σοι αίμα 
θεω».

Έν ώ προ 83 ετών, τώ 1798. μετά τόν έν 
Βελιγραδίω στραγγαλισμόν τού Ρήγα καί τών 
συντρόφων του. ο φιλέλλην Γερμανός Ειρη
ναίο; Θείρσιος έγραψε τό εξής έπίγραμμα:

Εί; Ρήγαν καί τού; σύν αύτω:
«Ούτοι έλευθερίην θηρώμενοι άγλαόυ.ορ- 

φον εύρον έν ξυλόχοισιν θηριόεντα μόρον. 
Χαίρετ· θηρευταί κοιμισμένοι είσόκει Ήω; 
έλθη άπ’ Ούλύ μ που λαμπάδ’ άνισχομέλΊ]’ καί 
τ>τ’ «γειρόμενοι, πολίων βρόμω όρνυμενάων 
δαίμονες έ; άγραν σπεύδετ’ άλεξίκακον.»

"Οπως προαρτηθή ή Θεσσαλία εί; τήν 
Ελλάδα έχρειάσθη τριετή; δεινότατος διπλω
ματικό; άγων (άπό τού 1878 μέχρι; 1881). 
Τό ελληνοτουρκικόν ζήτη ια έλαβε πολλάς φά
σεις. 'Ο Βήκονσφηλδ εί; τό βερολίνιον Συνέ- 
δριον μά; συνίστα υπομονήν καί έχομεν μέλ
λον. τούτο δ’ ήνάγκασε άργότερα τόν φιλο- 
παίγ.ιονα Άλ. Ραγκαβήν νά παρωδήση τάδε:

“ Ή ‘Ελλάς έχει παρελθόν, τάναγνωρίζει ολ’ ή Γή 
έχει καί μέλλον ή Έλ>άς, ό Βήκονσφηλδ τώμολογει. 
Πλήν Φέλει, πλήν τού μέλλοντος καί παρελθόντος, καί 
Αϊ, τόν κακόν της τόν καιρόν ! ,, [ παρόν,

Φιλέλληνες καί μισέλληνες, ή καί άδιάφο- 
ροι (ουδέτεροι) συνεκρούοντο κατά τόν κανο
νισμόν τού ελληνοτουρκικού ζητήματος. 'Ο 
Σίρ Στάφορδ Νορθκώτ έλεγεν εί; τό άγγλικόν 
Κοινοβούλιον τή 8 Όκτ οβρίου 1878: «'Η Αγ
γλική κυβέρνησι; πολιτικήν αυτής αρχήν έχει 
τήν έν Ευρώπη ύποστήριξιν τή: Τουρκία: 
(άλλως ακεραιότητα Τουρκία;). Θεωρεί δ- 
γελοϊον νά όνειρεύηταί τις τήν άντικατάστα- 
σιν αυτής διά τής Έλλάδο;.»

Αρμένιός τις. όφικιούχο; εί; τήν τουρκι
κήν διπλωματίαν, μέχρις οστού καί μυελών 
φιλότουρκος. ών μέλος τή; τουρκική: έπιτοο- 
πής προ; κανονισμόν τών συνόρων καί παρά- 
δοσιν τών τμημάτων εί; τού; "Ελληνα;, βαρέ
ος φέρων νά βλέπη. στί καλά καθούμενα, νά 
παραδίδη άναιμωτεί ή Άφέντισσά του Τουρ
κία τίς καλύτερα; τη; έπαρχίας. έφα\τάσθη 
νά γράψη γαλλιστί σάτυραν καί διασυρ-.όν 
τών γινομέιτον. Έφαντάσθη λοιπόν ότι οί ’Ο
λύμπιοι Θεοί, ξαφνίσθηκαν καί έθορυβήθησαν 
άκούσαντ;ς εί; τήν Όλυμποκα^οικίαν των τόν 
δούπον τών έφιππων όκτω Εύρωποεπιτροπών 
καί έλληνο-τουρκοεπιτροπών, τών έντ σταλμέ
νων τόν κανονισμόν τής παραδόσεως καί πα
ραλαβής τών μερών, ώς άνω εϊπομεν. Και 
παρουσιάζει λοιπόν τούς άνδρας κάθε μια: 
έπιτροπείας χωριστά, εις τό έμετρόν του ποί
ημα, χαρακτηρίζων ένα έκαστον, οποίός τις 
ήτο. Καί όταν είδε τού; έλληνα; λέγει τάδε:

«Καί νύν εί; τού κονιορτού τό νέφος δια
κρίνω τού; προσφιλείς μου "Ελληνας υπό τού 
κάλλει πρέποντος όδηγουμένου; Μ έταξα. Καλ
πάζει προ τού λόχου τών ύπ’ αυτόν αυτόχρη
μα τού Λεωνίδα υίωνών. "Οτι δέ ούτοι κέ-



νιος ό Α.'. τόν έδέχθη ό λαός ολοςεν πομπή 
καί παοατάξει. ό Λρακιώτης δε Παπα Κων
σταντίνος Κυρτσώνης έγραψεν επίγραμμα στα- 
θέν εί~ τήν ιιεγάλην αψίδα οπού το σημερινό 
κ-φαλόσκαλό (ή προβλής). εχουσα ουτω :

κτηνται κέκείνου τήν ανδρείαν αμφιβολία εν 
έιιοι ουδόλως έπιτρέπεται. Καί όμως προτι- 
μότερον αύτοις. κιοτεύσατε με, οτι το πράγ
μα έληξεν, ώς έληξεν ειρηνικως». κατα γλα- 
φυοάν μετάφρασιν τοΰ Ίω. Σκϋλιτση.

eO Βαρθελεμή Σαίντ Ίλέρ, υπουργό; τών 
εξωτερικών τότε τής Γαλλίας, άν και γνωστής 
τής αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και των έρ
γων τοΰ Άριστοτέλους μεταφραστής είς το 
γαλλικόν- δέν ύπεστήριξε τήν Έλλαδα κάτι 
τάς διαπραγματεύσεις.

Καί ούτως ή πρώτη γραμμή τοΰ βερολίνου 
Συνεδρίου, μείνασα ανυποστήρικτος^ κατέστη 
ανεκτέλεστος. Ή δ’ άγαπητη μας„ Θεσσαλία, 
μετά δουλωσύνην 4 αιώνων, καθ ην ςοφο, και 
γνόφος καί άπειρα δεινά τήν εμαστιςον, ηςι- 
ώθη νά ϊδη τό γλυκύ καί μελιχρόν τη; χΟ^σο- 
τόξου έλε^ρίαςφώς(188υ και να γευθη τον 
γλυκασμόν της τόν παμποθητον.

Μετά 31 δ’ έτη, έλθόντος τοΰ πληρώματος 
τοϋ χρόνου, έπραγιιατοποιήθη (1912) και το 
κατά τήν κατάληψιν τη; πόλεως Βολου στα- 
θέν επίγραμμα :

«Θαρσεΐν χρή. φίλε Βατέ 
τάχ’ αύριον έσσετ’ άμεινον».

Ή’Ήπειρο; ή άριστόγονος, ή περιμάχητος 
Μακεδονία, ή Ήρωΐς τής Μ σογείου Κρήτη, η 
επί 109 ετη πολλάκις ματαίως επαναστατησα- 
σα, καί πλειάς τών αστέρων νησιωτικών και μέ
ρος τής Θράκης, προσηρτήθησαν εις την 11οτ- 
τιαν μητέρα (Alma mater) Πατρίδα. 1 . /α 
λη ’Ιδέα έθριάμβευσεν. ,

Ή πολυύμνητος καί μυριοπόθητος θεός, η 
’Ελευθερία, έπανήλθεν είς την κοιτίδα της.

"Οταν ένθυμηθή δέ τι; ότι άπό τής πρώ
της συστάσεως τοΰ μικροσκοπικοϋ ελληνικού 
Κράτους. (1828) μέχρι τοΰ 1912. οι πατερες 
καί οι παπποΰδές μα; ήσαν ευχαριστημένοι 
νά φθάσουμε μιά μέρα εως το Βαρδαρι ( Α
ξιόν ποταμόν), ώς έλεγαν, μενει σήμερον εκ- 
θαιιβος όταν βλέπει ότι τ ι Ελληνικά φυλάκιά 
εφθασαν είς τήν Τσατάλτσαν. εις οχι μεγαλην 
άπό τής Κωνσταντινουπόλεως αποστασιν !

"Ας σημειωθή εδώ άκόμη ότι εσχατογηρος 
τις Δρακιώτης, λείψανον τής Γιγαντομαχίας 
τοΰ 1821. είχε τάμμα ΐνα. όταν ποτ; ελευθε- 
οωθή ό τόπος μας άπό τόν ξένον ζυγόν, α^ιω- 
θή καί άναβήείςτχς επάλξεις του τοτ-, φρου
ρίου τοΰ Βόλου, καθήση εκεί και κρεμαση τα 
ποδάοια του. καί νά πή : «νυν απολύεις τον 
δοΰλόν σου. Δέσποτα»· και το έκαμε .

"Οταν δ’ όλίγας ημέρας μετά τηνκατάληψιν 
τοΰ Βόλου έπεσκέφθη. Βόλον και λοιπήν Θεσ- 
σαλίαν, ό τότ: Βασιλεύς τών Ελλήνων Γεωρ-

« Βασιλεΰ ήγλαϊσμένε, 
καί λαώ πεφιλη.ιένε4 
εϊσελθε πολυστ·φής 
είς τήν χώραν τήν ΓΙηλίαν, 
τήν Μαγνητοθεσσαλιαν, 
ένδοξος, άριπρεπης».

ΕΙ- τόν Βασιλέα είχεν έτοιμασθή ή οικία 
τοϋ κ.’ Χαντσή Λαζάρου, έξέχουσα τότε μετα
ξύ τών άλλων, όπου έφιλοξενηθη αξιοπρεπέ
στατα καί θερμότατα. ’Επειδή ό Λαός ηγαπα 
άκόμη δυνατά τούς Βασιλείς του.

Άλλά τί; πταίει, ε’ιμή αυτοί οί ίδιοι οι 
Βασιλείς, άν οί λαοί έχασαν κάθε αγαπην 
ποός αυτούς; Τις πταίει άν κατηντησαν οι 
Βασιλείς μέ τά άστοργα καί ανόητα φερσιμα- 
ιιατά των,’ μέ τήν άπονιάν πού έδειξαν εις τον 
μέ τόσα φούμαρα καί φουσάτα και... εκατομ
μύρια καί· δόξαν φορτώσαντα αύτους τοπον·— 
τις πταίει άν κατηντησαν μισητοτατοι. 1ι; 
άλλος, ε’ιμή αυτοί οί ίδιοι;

Καί μένει μέν άκόμη άνεκτέλεστον και ά- 
ποαγιιατοποί ητον τό όνειρον τών νυκτών μας 
καί τών ήιιερών μας τό όραμα. 11 ΠθΜς τ(,!ν 
πόλεων καί ή βεβοημένη άγια Σόφια δεν ε- 
στολίσθη άκόμη μέ τήν γαλανόλευκόν ει3 ταε- 
τώιιατά της. ούδ’ ήκούσθη ακόμη εις την θυ
μέλην της ή φωνή τοϋ ίεροθυτου, συνεχιζον- 
τος τήν ένεκα τής εισβολής του νικητου Μωά
μεθ διακοπεισαν καί στά μισα μεινασαν Λει
τουργίαν. Άλλά καί τώρα ήμπορουμεν να ε- 
παναλάβωμεν τό «Θαρσεΐν χρη κλπ.,»

*Άς θαρρώ μεν λοιπόν καί , ας έλπίζωμεν 
καί.,.άς έργαζωμεθα’ καί ό άφανισθεις και 
κουδείζ είς τούς τοίχους τοϋ περιπυστου Να- 
οϋ ιιαρμαρωμένος Παπάς θά έλθη ήμερα που 
θά εμφανισθή καί πάλιν καί θα συνέχιση την 
τελετουργίαν του. p

’Επειδή ή παθοϋσα καί πονέσασα και αι- 
ματωθείσα κατά τήν άλωσιν φοιβαζουσα ελ
ληνική ψυχή δεν είπε στ ι χαμένα.

«Σώπασε. Κυρά Δέσποινα, καί [σεις Κάνες 
μή κλαίτ ν πάλι μέ χρόνια καί καιρού;, πάλι 
δικά μας θάναι».

ΖΗΣΗΣ Δ. ΚΥΤΣΩΝΗΣ

Έν Δράκια 1 Αύγούστου 1926

“ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ,,
ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧ ΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ *Όλ 3ς οί έφΊ;ΐ2ρ(δ?γρ«ψαν 
. , γιά τον «Φιλότεχνό» καλά
λόγια μερικες μάλιστα πολύ ενθουσιαστικά, 
ωστ- να κρίνουν τό περιοδικό μας ώς ισάξιο 
των ποτέ «Παναθηναίων». ’Επίσης καί οί /.ά
γιοι συνεργάτες μας καί οί άναγνιοστε*  ιια· 
μας γραψαν ένθουσιαστικά. ΙΙοιά είνε ή άλή- 
θεια. ούτε πιο πολύ ούτ· πιο λίγο, τήν ξαί- 
ρουμε καί μεΐς καί τήν καταλαβαίνουμε.Εκεί
νο που δεν καταλαβαίνουμε καθόλου είνε τό 
που δεν βρήκαμε καμώ έπίση ιη ή άνεπίσηιιη 
υποσιηριξη καί βοήθεια οϋιε προθυαία από 
μέρους τοϋ κοινού. Βέβαια τό «αναγνωστικό 
μας κοινον», συνηθισμένο άπό τά λαϊκά περι
οδικά, τ ι λίγ’ απ’ ολα. μέ τί; πολλές φωτο- 
γραφιες των κινηματογραφικών αστέρων καί 
την ΰλη τών εθελοντών συνεργατών καί μετα
φραστών, ούτε νά εκτίμηση μπορεί τί; θυσίες 
ενός φιλολογικοί! αυστηρά περιοδικού οϋτε ν'’ 
αντιληφθή τό κενόν πού γεμίζει τις στιγαέ- 
αυτες ή έκδοσή του. Μακάρι σιγά σιγά νά' τό 
νοιωση—πάντα δμως πριν εξαντληθεί ή ύπο· 
μονή μας καί..... τό ταμείο μας.

θ Σύλλογός μας ίδρυσε 
ZQ1 Γ ΑΦΙΚΗΣ ιιιά Σχολή Ζωγραφικής στήν 
& j. , οποία φοιτούν φιλότ3/νοι.
διδασκόμενοι από εκλεκτούς ζωγράφου’” καί 
πλερωνοντας άλλοι τίποτα, άλλοι σχεδόν τί
ποτα. Μ όλες όμως τις θυσίες τοϋ Συλλόγου 
και τ<..ν καθηγητών της ή Σχολή—πού γιά τούς 
καρπούς της ας μιλήσουν άλλοι—δέν απορεί 
να συντηρηθή, αφού φυσικά ούτ· ό σπιτονοι
κοκύρης, ούτε οί προμηθευτές της είνε διατε
θειμένοι να κάνουν κι’ αυτοί....θυσίες !

,θταΎ θ Σύλλογος στον ενθουσιασμό του 
ι βαΛε μπρος τη Σχολή, είχε ύπ’ δψει του πώς 
οι φιλότεχνοι θά δείχναν κάποιο ενδιαφέρον 
που ακόμα δεν φάνηκε, ύστερα άπό έξάαηνη 
κανονική λειτουργία. Έμεΐς μιά φορά άνόίξα- 
με τη Σχολή, την προικοδοτήσαμε ιιέ τά λίγα 
χρήματα τοϋ, Ταμείου μας καί ιιέ τήν ποοσω- 
πικη χωρίς αμοιβή εργασία μας. Σείς. Κύριοι 
επίσημοι και κύριοι «Φιλότεχνοι», άφίστ- την 
να κλειση. Ομως, φ[χε κ> 2πυρίδη. σάς επα
ναλαμβάνομε πως οί μεταπολειιικοί ποοϋπο- 
λογισμοι των δήμων πρέπει κοντά στά άλλα 
ναχουν και κονδύλια προοριζόιιενα γιά τήν 
ενίσχυση τής Τέχνης. ’Εσείς πού τό άναγνω- 
ριζετε θαρρούμε αύτό, φροντίστε εγκαίρως 
χωρίς να μάς,άφίσετε νά κλείσωιιε τήν Σχολή 
η να ψωμοζήτήσωμε τήν συνδροιιή τών Φι- 
λισταιων.

Ντόπιους συμπολίτες σας νομίζουιιε π<»ς 
διδάσκουμε. ’Αλλά μήπως θά μού πήτε καί 
το Ωδειον και η Φιλαρμονική δέν δίδασκαν 
και έτερπαν ντόπιους ;

ΑΙΦΝΗΣ ΑΛΛΟΙ.... Καί νά. αίφνης ένας άγ- 
νιοστός μας—ό Δο. Πα- 

παχαρα/.αμπους άπό τό Άιιβοΰργο—τόσο ι α- 
κρυα απο δώ κι’ όχι κάν «συμπολίτη;» ήά· 
στε/.νει ενα ενθουσιαστικό συγχαρητήριο γοα ι- 
μα και δυο λευκώματα μέ σκίτσα τοΰ Kampf 
για τη «Σχο/.η Ζωγραφικής πού ειιαθε πώ · 
ανοίξαμε στο Βολο».

Οταν μαζί με τούς λογαριασμούς τών δι
καιούχων βρήκαμε καί τό γράμμα μέ τήν προ
σφορά τοϋ κ. Παπαχαραλάμπους αιστανθήκα- 
με τους ωμόυς μας ισχυρούς γιά θ’ άντέξουν 
ακόμα και τήν ψυχή μας ικανοποιημένη άπό 
την μακρινή αυτή άναγνώριση τοϋ εύγ.·νοϋ· 
άγνωστου μας.

ΚΑΙ ΟΜΩΣ.*..  "Π καλλιτέχνις ΔίςΈφη Τσο- 
- χλ . η , λάκη, διακεκριμμένον ιιέλο- 

του «Συλλόγου Φιλοτέχνων Βόλου», ιιαθητοια 
και κόρη τής καθηγητρίας καί Διευθυντρία;

“^21ου Β°λου Κας νΛννας Τσολάκη 
(Ιαςη) αφοϋ παρακολούθησε τί cours τοϋ 
Cortot, εδωκεν εξετάσεις στήν Ecole Nor- 
male και επέτυχε μεταξύ τών πρώτων τά δύο 
ανωτ-ρα διπλώματα τής Σχολής: Licence d*  
bnseignement καί Licence de Concert.

eH βολιωτοπούλα μας βιρτουόζα Δνις Σο- 
ΐίθι.’^νίδη, έπίλεκτον καί αυτή ιιέλο; τοϋ 

«Συλλόγου Φιλοτέχνων Βόλου», άδ^λφή τή- 
προισταμε^ς τοϋ Μουσικού Τμήιιατος τοΰ 
Συλλόγου Κας Κικής Β. Κόντη καί μαθήτοια 
του συνεργάτου μας καί καθηγητοϋ τοΰ βιο
λιού στο ποτέ Ώδεΐον Βόλου, κ. Β. Κόντη. 
ζστ2θίί.απο ™ θριαμβευτικό της ρεσιτάλ στί’ 
Βρυςελλες. για τό όποιον έγραψεν ενθουσια
στικά η βελγική κριτική, ετοιμάζεται τώοα 
για δυο νεα ρεσιτάλ στο Βέλγιο καί γιά μιά 
συναυλία Ελληνικών έργων. Επίσης ετοιμά
ζεται για‘τον μεγάλο διαγωνισιιόν τοϋ Prix 
de virtuosite.

Αυτή είναι ή έργασία τοϋ ποτέ Ωδείου 
Βολου που η επαρχιώτικη αδράνεια καμιά 
ποτέ ενίσχυση δέν τοϋ παρέσχε μόλους τούς 
ίουΠτΐκ°υς VliX TiiV πθλη τ°ύ Βθλθυ καβπούς

Ϊ§ΥΑΪΕΧΤΤ%ΚΗΓΟ Ό^^-?νος»έζή- 
1ΟΥ Κ. ΘΕΟΤΟΚΗ τησε τήν άδεια άπό 
Λ ~ ΤΖ , τΊΙν κ· Έρνεστίνη χή- 
ρα ΤΟ'! Κωσιαντινου ΘεΟΓόκη νά δηιΙθ5Ιέψη 
το ανέκδοτο έργο τοϋ άλησμόνΐ]του λογίου. ΓΗ 
αδερφή του χ. Ελένη θεοτόκη Παρασκευο- 
πουλου, εκλεκτή μας συνεργάτισσα, έμεσολάβη- 
σε γι αυτό. ’Ελπίζομε πώς οί αναγνώστες μας 
να εκτιμήσουν τήν επιτυχίαν αυτήν τοϋ πεόιο- 
δικου μας.
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ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ:

ΝΙΚΗΤΑ Σ ΓΡΥΣΠΟΣ.—Ζωγράφος 
και Γλύπτης. Γεννήθηκε στην Αμοργό στά 
1874 και μένει στό Βόλο. Έσπούδασε στό 
Πολυτεχνείο Αθηνών Ζωγραφική και Γλυ
πτική κ εχει εκθέσει στις γενικές εκθέσεις 
τού Ζαππείου και τις δύο Πανελλήνιες 1 Εκ
θέσεις τού Συλλόγου Φιλοτέχνων' τού Βό
λου. Ο Γρύσπος εργατικός κι Ακούραστος 
εχει γεμίσει, χρόνια δουλεύοντας, τά καλά 
σπίτια τής Σύρου και τού Βόλου μέ έργα 
του και μπορεί κάνεις νά πή πώς ό φιλό
τιμος νησιώτης πολύ έσυντέλεσε στό μισο- 
ξύπνημα τού τόπου πού τόν φιλοξενεί.

Το δημοσιευόμενο έργο του (f Ζευγολά
της^, άπό τά τελευταία του γλυπτικά έργα, 
βρίσκεται στό εργαστήρι του, όδός Βενι- 
ζέλου.

* * *

ΖΠΣΠΣΑ. ΚΥΡΤΣΩΝΗΣ.—Γεννή
θηκε στή Αράκια (Νηλείας' — χωριού τού 
Πηλίου) στά 1880. Μένει ακόμα εκεί κά
νοντας τό γιατρό. 'Εκτός άπό τις διάφο
ρες Ιατρικές μελέτες πού δήμοσίετρε στά 
ειδικά περιοδικά και εφημερίδες, εχει σκορ
πισμένη εδώ και κεί κάθε είδους φιλολογι
κή έργασία προ παντός ιστορική καί λαο 
γραφική. Έχει άνέκδοτη Αρκετήν έργασία 
Ακόμα και μεγάλη μελέτη γιά τό Αημοτι- 
κό Τραγούδι. Τύπος παληού λογίου «ιατρο
φιλοσόφου», ιστορικού, Αρχαιομαθούς καί 
Έλλητιστού' Ο Κόντος τόν αναφέρει (1884) 
ώς «Ανδρα ένδελεχώς Ασχολούμενου περί τά 
καλά καί πολλής τιμής αξιον» καί ό Ψυχά- 
ρης (Monde Moderne 1896) τόν Αναφέ
ρει έπαινετικά καί συχνά, έχοντας τον γιά 
τόν πρώτο δημοτικιστή άξιο τού ονόματος 
πού βρήκε στον ερχομό του (1888) σιήν 
Ελλάδα.

Κατά τήν συνήθειαν τών «παλαιών» 
συνεργατών εφημερίδων καί ημερολογίων, 
εγραφε μέ φευδώνυμο· Ποδαλείριος, που 
τού κόλλησε ό Γ. Σουρής.

'Ο «Φιλότεχνος» ζήτησε κ έπέτυχε τήν 
αδεια νά τόν... ξεσκεπάση, δημοσιεύοντας 
σήμερα μέ τήν υπογραφή του τό ιστορικό 
Σημείωμα «Τά κατά τήν έλευθέρωσιν τής 
Θεσσαλίας», πού ό γηραιός μας φίλος πα
ρακολούθησε ενεργητικά.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ:

= Ό Βόλος φιλοξενεί κατ’ αύτάς τόν δια- 
κεκριμμένον βαθύφωνον κ. 'Ηρακλή Πασχα- 
λίδην, ό όποιος έόωκεν μίαν πρώτιστης τάξε- 
ξεως συναυλίαν όργανο μ ένην άπό τόν «Σύλλο
γον Φιλοτέχνων».

Ό κ. Πασχαλίδης έ τραγούδησε πρόγραμμα 
εκλεκτό και ενθουσίασε μέ την γλυκεία και δυ
νατή φωνή του. Τό «τραγούδι τών βαρκάρη
δων του Βίλγα» του Koenemann καί ό 
«Ψύλλος» τού Moussorgsky έχειροκροτήθη- 
καν ενθουσιαστικά. Ό κ Πασχαλίδης αναγκά
στηκε να έπαναλάβη τό ρεσιτάλ του.

Πράγματι ό έκλεκτός βαθύφωνο; έ/ψυχώ
νει δ.τι τραγουδεί καί τό αποδίδει μέ μιά 
τ?χνη μοναδική.

= 'Ο φίλος καί συνεργάτης μας καί επίτι
μο μέλος τού Συλλόγου μας, κ. Αιμίλιος Βεά- 
κης «άπεχώρησε» τού βιάσου Κυβέλης δυσά
ρεστη μένος γιατί ό έμπρεσσάριός του εμπόδιζε 
τόν θίασο νάρθη στον Βόλον όπου ή κ. Κυβέ
λη καί ό Βεάκης είχαν κληθή νά έγκαινιάσουν 
τό άνακαινισθέν Δημοτικό Θέατρο. 'Ο Αιμίλι
ος αυτοστιγμεί προσελήφθη στον θίασο τής κ. 
Μαρίκαα Κοτοπούλη πού έτσι γίνεται ό αρτιό
τερος πια θίασος.

= 'Ο συνεργάτης μας κ. Κ. Μαλέας έπέ- 
ρασε δυδ μήνες στά Καλάβρυτα εργαζόμενος. 
Γι’ αυτό δ «Φιλότεχνος» στερήθηκε τό άρθρο 
του πού είχεν αναγγείλει. "Ομως ό διακεκριμ- 
μένος Ζ ηγρ φο; θά μάς άποζημιώση μέ τό 
παραπάνω τώρα πού γύρισε καί θά μά; παρα- 
χωρήση καί άπό τά νέα του έργα γιά δημοσί
ευση.

= 'Η έκθεση τού κ. Γερ. Βώκου, στά γρα
φεία τού Συλλόγου μας έτράβηξε ζωηρό τό εν
διαφέρον τών Φιλοτέχνων.Τά έργα τού εκλεκτού 
ζωγράφου τά χαρακτηρίζει ή απλότητα καί ή 
ειλικρίνεια πού χαρακτηρίζουν καί τόν ίδιο. Ό 
κ. Βώκο; έφυγε πάλι έπιστρέφοντας στό Πα
ρίσι όπου ετοιμάζει τήν φθινοπωρινή του ’Έκ
θεση.

= Μέ χαρά μας αναγράφουμε τόν διορισμό 
σέ θέση πρωτοβάθμιου καθηγητού τής άρμο- 
νί ΐζ. φόρμας καί σύνθεσης στό Ελληνικόν ’Ω
δείο, τού αριστούχου τής ακαδημίας τού Μο
νάχου κ. Άλέκου Κόντη ανεψιού τού συνεργά
του μας. Τις έμορφες, μοντέρνες καί τόσο τε- 
χνότροπες συνθέσεις τού κ. Ά. Κόντη ευτύχη
σε ν’ άκούση καί νά χειροκροτήση πέρσι καί 
ό Βόλος.

= Τήν έρχομένη σαιζόν έρχεται στήν ’Α
θήνα, γράφει ό «Μουσικός Κόσμος» τού Πα
ρισιού, ό διευθυντής τής ’Ορχήστρας τής ’Ό
περας καί τών Concerts de Cons3Tvatoir6s κ, 
Φίλιππος Gaubert.

—®—
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΥ Ο κ. Α. ΒΕΚΙΑΡΕΛΙΙΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ:

[’Αγγέλλεται μέ ανάλογες σημειώσεις — όταν 
πρέπει — κάθε βιβλίο πού θά σταλούν 
δύο αντίτυπα στό περιοδικό μας].

’Εκείνη : Ρομάντσο : Γ. Τσουκαλά. ’Εκ
δοτικός οίκος Γ. Τσουκαλά. Άθήναι.— Γιά 
τό καλογραμμένο αυτό ρομάντσο έγραψε στό 
προηγούμενο τεύχος τού «Φιλότεχνου» ό συν
εργάτης μας Πέτρος Χάρης.

'Η άρρώστεια τής "Υβας : Διήγημα Βελ. 
Φρέρη. Τυπογρ. Γιάννη Μουρέλλου. Ηρά
κλειο Κρήτη;. 1926 φθινόπωρο. Τό διήγημα 
αυτό επαινέθηκε στον Διαγωνισμό Ζτκάκη. 
Είνε καλογραμμένο καί ζωντανό όπως δλα τά 
έργα τού νέου αλλά έκλεχτού διηγηματογράφου.

Ό Κηπουρός : Ραμπιντρανάθ Ταγγόρ. Με- 
τάφρ, Εύφης Λαγοπούλου - Άποστολίδου.— 
"Εκδοση «Σεραπίου» Άλεξάντρεια 1926. Με
τάφραση άπό τό ’Αγγλικό. Πρόλογος Τώνη 
Άστραίου.

Τά Τραγούδια τής Σέμης καί άλλα: ΙΙέτρου 
Μάγνη. ’Έκδοση «Γραμμάτων» Β. Ρ. 1116. 
’/άλεξάντρεια. Ό εκλεκτός (αλεξανδρινός ποιη
τή; καί συνεργάτη; μας έσυγκέντρωσε σ’ ένα 
κομψοτυπωμένο τόμο τά ποιήματά του πού 
αποκαταστημένα τώρα φαντάζουν πολύ καλ
λίτερα.

[Γιά τά παραπάνω βιβλία θά γράψουμε 
έκτενώς στο προσεχές τεύχος γιατί τά λάβαμε 
άργά].

ΤΗ Φυσιολατρεία είς τά Δημοτικά Τρα
γούδια. Στίλπωνος II. Κυριακίδυυ ’Έκδυση 
'Οδοιπορικού Συνδέσμου 'Αθηνών.

'Η Φυσιολατρεία στό έργο τού Παλαμά. 
Στέλιου Ε. Χιλιαδάκη. Έκδοση 'Οδοιπορικού 
Συνδέσμου ’Αθηνών.
[ II σειρά τών εκδόσεων τού 'Οδοιπορικού Συν

δέσμου ’Αθηνών, άποτελούμενη άπό ’Επι
στημονικές μονογραφίες γιά τήν Ελληνική 
Φύση, είναι άξια πολλής προσοχής. Οί δυο 
παραπάνω μελέτες εμπεριστατωμένα πραγ
ματεύονται τό θέμα τους καί μετρημένα].

Νέα βιβλία έκδοτικοΰ οίκου Γανιάρη (Σο- 
φοκλέους 3 Άθήναι).
Ό πρωτόγονος άνθρωπος: Λ. Βίλσερ δρ. 25 
Ή φιλοσοφία τής 'Ηδονής: Έρ. Σμίτ » 20 
Τά όργια τών Ρωμαίων: II. Καστανιέ » 35 
Κ’ έζησε τήν αγάπη της: Ν. Σαράβα » 5 

(όλη ή σειρά άποστέλλεται δωρεάν είς τόν 
έμβάζοντα τό άντίτιμον έξ (6) άγοραστών).

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ:

’Αργώ : Περίοδος Γ/ Τεύχ. 3 (XVl)· ’Όρ
γανο Ένώσέως τών Νέων. ’Αιλεξάντρεια Β.Ρ. 
1336. Τριμηνιαία έκδυση φιλολογίας καί κρι
τικής μέ εκλεκτή καί πλούσια ύλη.

Φάρος : Μηνιαιον εικονογραφημενον περι
οδικόν, όργανον τού ελληνικού Συλλόγου ’Αλε

ξάνδρειάς ή «Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη».— 
’Έτος 6ον Τευχον 9 (131).

Ελληνικόν Θέατρον : Καλλιτεχνική Θεα
τρική ’Εφημερίδα. Διευθυντής II. Καλογερι
κός. Όδός Στρατιωτικού Συνδέσμου 11 (Δεξα
μενή).— ’Αθήνα.— Συνδρομή Δραχ. 50.— Ό 
«Φιλότεχνος» συνιστώ ιδιαιτέρως στούς φίλους 
τού θεάτρου τήν έφημερίδα τού κ.Καλογερικού.

Τρικκαλινή Έπιθεώρησις : Δεκαπενθήμε
ρον Περιοδικόν. ’Έτο; Α/ άριθ. 1—1. Τρίκ- 
καλα. Στό α/ τεύχο; δημοσιεύεται ένα κομ
μάτι άπό τόν «Οίδίποδα» μεταφρασμένο άπό 
τόν κ. X. Τσαπάλα πολύ καλά μέ άνάλογο καί 
επιμελημένο στίχο.

Ρυθμοί: Δεκαπενθήμερο φύλλο. Δράμα.— 
Χρόνος Α/ άρ. 5.

Μαθητική Ένωσις : Δεκαπενθήμερον μα
θητικόν εγκυκλοπαιδικόν Περιοδικόν.— Όδός 
Σίνα άρ. 1 Άθήναι.— Φαίνεται κάποια μεθο- 
δικότητα στό περιοδικό αυτό πού ευχής έργον 
θά είναι ή μαθητιώσα νεολαία νά προτιμήση 
άπό τί; ιρυλλάδδς τού δρόμου πού μόνο τό αί
σθημα καί τήν ήθική της καταστρέφουν.

ΣΓΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ:

Έλάβαμε καί λαβαίνουμε πολλά διηγήμα
τα καί ποιήματα άπό συνδρομητές καί μή τού 
«Φιλότεχνου» πολλά άξια νά δούν τό φώς 
καί πλεΐσταόχι.Στό πρόγραμμά μαςπού ξανα- 
τυπώνουμε στό φύλλο αυτό § 5 γράφουμε γιά 
τήν συνεργασία τών νέων*  κι’ έδώ βρίσκουμε 
τήν ευκαιρία νά εξηγηθούμε πλατύτερα γιά 
τού; φίλους πού μάς στέλνουν «συνεργασία ά- 
ναγνωστών». Τέτοια συνεργασία ό Φ. ούτε 
γυρεύει ούτε θέλει. 'Ο Φ. περιοδικό πού ιδρύ
θηκε μέ τήν θέλήση νά κάνη κάτι, έχει καί 
προσπαθεί νά συμπληριόση έπιτελείο άπό (ορι
σμένους συνεργάτες τής έμπιστοσύνης του καί 
συγγενική; ιδεολογίας μέ τήν δική του, στούς 
οποίους άναθέτει τήν παρακολούθηση καί κρί
ση τής φιλολογικής καί καλλιτεχνικής ζωής 
τού τόπου.

Τήν έργασία αυτή θεωρεί σπουδαία καί 
γι’ αυτό στήν «Επιθεώρηση» έχει άφιερώση 
τό μεγαλείϊερο μέρος τού περιοδικού. Πρω
τότυπη έργασία ζητά κάθε φορά άπό τούς 
γνωστού; λογίους πούχουν τήν έκτίμησή του. 
όίστ ι κάθε έργο πού τυπώνεται άν δέν είνε τό 
ίδιο τούτο τής άρεσκείας του. θάχει τουλάχι
στον ό συγγραφέας του άπό άλλη του έργασία 
κερδεμένη τήν έκτίμηση. Φυσικά όταν οί λόγι
οι πού απευθύνεται τό περιοδικό γιά ένα όποιο- 
δήποτε λόγο δέν θέλουν νά συνεργαστούν, τό
τε θά γυρέψη άπ’άλλους τήν συνδρομή τους— 
μέ κάποια σειρά. Έξηγιούμαστε ειλικρινά: 
Αυτό δέν τό πετύχαμε άκόμα, γιατί άπ’ τήν 
έπαρχία πού βρισκόμαστε είνε δύσκολη ή συν- 
'.εννόησηκαί ή έξήγηση τών σκοπών μας στούς 
καλλιτέχνες καί λογίους μας πού θά θέλαμε 
νά συγκεντρώσω με στό Επιτελείο μας.

Γιά τούς «νέους» λέμε πώς καθενού τους 
πού τό έργο μπορεί ν’ άξίζη κάτι «θά έξε- 
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τάζεται μέ καλωσύνη» άπό τό περιοδικό καί 
θά τυπώνεται φυσικά ένα μέρος τού έργου αυ
τού. Τά λόγια αύτά προϋποθέτουν λοιπόν ύ
παρξη «έργου» καί. δεύτερη προϋπόθεση, 
αξία κάποια τού έργου αυτού. "Ενας νέος— 
έστω άγνωστος— πού θάχη μιά σειρά ποιη
μάτων. διηγημάτων, άρθρων έτοιμα (καταστά
λαγμα ώριμασμένο τή; ίσαμε τώρα εργασίας 
του) μπορεί νά μάς τήν εμπιστεύεται γιά νά 
«εξετάζεται μέ καλωσύνη» άπό τόν επιμελητή 
ή τού; ειδικού; συνεργάτες μας.

’Έτσι μπορούν νά μπουν κ’ οί νέοι στο έ- 
πιτ :λεϊο μας*  τό ότι όμως ένας ή μιά έγραφε 
κάτι κάποτε σέ στιγμές πού κάθε ανθρώπου 
συμβαίνει νά νοιώση τήν ψυχική του καταγω- 
γικότητα καί σύνδεση μέ τό Άπειρο, στιγμές 
ενθουσιασμούς έριοτα, πάθους ή αυτοσυγκέν
τρωσης—δέν σημαίνει πέος έχει καί «έργο» 
πού μπορεί νά έξετασθή καί νά βρή θέση 
στόν «Φιλότεχνο» καί στήν φιλολογία.

eO ’Επιμελητής «γράφει» ποιήματα άπό 
δώ καί 20 χρόνια. Τύπωσε σέ περιοδικό, άπό 
προ 1ί)'/2 ετών εξακολουθητικά, όσο πού ωρί
μασε κάπως καί μετανόησε γιά τή βιασύνη 
του. Ευτυχώς έγραφε στήν άρχή μέ ψευτόνο- 
μα καί έτσι τώρα μπόρεσε ν’ άγνοήση τά 
έργα τής βιασύνης του εκείνης.

Συμβουλεύουμε λοιπόν τούς φίλους μας, 
νά μήν τυπώσουν τίποτα πριν περάσουν χρόνια 
άπό τότε πού θά γράψουν τό πρώτο τους κομ
μάτι. ’Έτσι αφενός θά δούν άν έχουν κάτι 
σταθερό μέσα τους καί όχι πρόσκαιρη συγκί
νηση άπό κάτι διαβατάρικο, αφετέρου θά ω
ριμάσουν καί δέν θά μετανιώσουν γιά ό,τι πα
ρουσίασαν.

Ποτέ δέν μετανοιώνει κανείς γιατί άπό μι
κρός έγραψε, πάντα όμως όταν άπό μικρός 
τύπωσε. Τά εξαιρετικά παιδιά λίγα κι’ ούτε 
έγιναν έξαιρετικά μ’ ένα κομμάτι.

"Οποιοι δέν μάς ακούσουν—δικός τους λο- 
γαριασμός—-νά στέλνουν τά έργα τους στ’ άλ
λα περιοδικά, όσοι συμφωνούν στις αντιλή
ψεις αύτές εύχαρίστως—τούς θερμοπαρακα- 
λούμε μάλιστα—ναρθούν σ’ έπαφή μαζί μας.

’Εννοείται πώς τήν γνώμη μας απλώς ό
ποιοι θέλουν θά τήν έχουν εύχαρίστως καί 
χωρίς «δικαίωμα κρίσεως».

Αύτά μιά φορά γιά πάντα, γιατί μάς κα
κοφαίνεται νά μήν νοιώθουν τό σκοπό καί τό 
πρόγραμμά μας.

* *

[Ευχαριστούμε όσους συλλυπηθήκανε τό Σύλ
λογο γιά τόν ξαφνικό θάνατο τού Προέ
δρου του. Είναι πραγματικά μεγάλη ή ά- 
πώλειά μας.

’Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τήν «“Ενωση 
Φιλομούσων» γιά τό ευγενικό της συλλυ- 
πητήριο ψήφισμα καί τήν συμμετοχή της 
στο βαρύ μας πένθος].

ΠΕΝΘΗ:
Μέ θλίψη άρρητη, μέ καρδιά σφιγ 

μένη και μέ βουρκωμένα μάτια, άναγ- 
γέλομε τόν θάνατο τού

ΚΩΣΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 
Προέδρου τού «Συλλόγου Φιλοτέχ
νων Βόλου > και Γεν Διευθυντοΰ 
τής Εταιρίας Εξωραϊσμού Πηλίου, 
σπανίου παιδιού, εκλεκτού φίλου, 
πολιτισμένου έλληνα.

Από τά συλλυπητήρια πού λα
βαίνει άπ όλούθε ή αξιότιμη Οίκο- 
γένειά Του, πολλά πολλά χρειάζονται 
καί γιά τόν Σύλλογό μας, τήν πόλη 
τού Βόλου καί τήν νεοελληνική κοι
νωνική καί πνευματική ζωή πού έ
χασαν έναν έμπνευσμένο κι’ άνιδιο- 
τελή στυλοβάτη.

Γιά τόν άγαπημένο μας Πρόεδρο 
ό «Φιλότεχνος» θά γράψη στο ερ
χόμενο φύλλο.
ΨΗΦΙΣΜΑ

Τά μέλη τον Συλλόγου Φιλοτέχνων 
Βόλου συγκεντρωμένα σ έκτακτη συνέ- 
λευοη μέ τήν άγγελία τοϋ θανάτου του 
αγαπημένου Προέδρου, ιδρυτή και στυ
λοβάτη τοϋ Συλλόγου

ΚΩΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 
μέ σφιγμένην καρδιά και ϋ'λί'ψη άρρη
τη άποφασίζουν'.
a) Νά εκφραστούν ϋτρμά συλλυπητή - 

ρια στήν Μητέρα και τήν λοιπή 
οίκογένειά Ίου.

β) Νά διακοπούν γιά τρεις μέρες τά 
μαδήματα τής Σχολής Ζωγραφι
κής τοϋ Συλλόγου.

γ) Νά μπή πένθιμο περιθώριο στά 
έγγραφα τοϋ Συλλόγου γιά έξη 
μήνες.

δ) Νά μαζευτούν τά μέλη κι ο I φίλοι 
τοϋ Συλλόγου σέ πένθιμη συγκέν
τρωση.

ε) Νά δώσουν άνάλογο ποσό γιά άγα- 
Φοεργούς σκοπούς στή μνήμη Του.

ς) Νά άναρτη&ή μεγάλη εικόνα Του 
στά γραφεία τοϋ Συλλόγου καί τής 
Σχολής.

Βόλος 4 ’Οκτωβρίου 1926
eO ’Αντιπρόεδρος *0  Γραμματεύς
Άρ. Βεκιαρέλης Ί. Παπαευσταθίου

Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ ·.

Ευχαριστούμε (ίσους μας γράψανε καλά λόγια 
γιά τόν Φ. τούς παρακαλυύμε να φροντίσουν 
να διαδοθή τό περιοδικό στους κύκλους τών 
•φίλων τους.

Η Δνίς Κ. Γ. μάς γράφει πώς τό περιοδικό 
μας τιμάει τό Βόλο καί δέν θά βρεθή κα
νείς νά μήν τό υποστήριξή φτάνει νάναι 
λίγο άνώτερα μορφωμένος κλπ. ’Όχι! λέμε 
εμείς. Θά βρεθούν πολλοί πού δέν θά τό 
υποστηρίξουν άν δέν βρεθούν λίγοι εκλεκτοί 
φίλοι σάν καί σάς πού νά τούς επιβάλουν 
νά τό κάνουν φιλικά ή πιεστικά μέ τήν βε
βαιότητα πώς μέ τόν καιρό καί οί ίδιοι θά 
εύγνωμωνόύν γιά τήν «πίεση» πού υπέστη
σαν. Γνωριζόμαστε. Γιά τις «παροιμίες» έ
χουμε νά πούμε πολλά άν θέτε. "Οσες μάς 
στέλνετε καί ό τρόπος τής εργασίας σας 
καλός. Προσέξτε σ’όσα γράψαμε τεΰχ. Α! 
σελ. 13, Κι’ άν έχετε υλικό αρκετό παροι
μιών. γιά νά μπορέσετε νά τό ξεκαθαρίσετε 
(χωρίζοντας τις γνωστές) απαραίτητος ό Πο
λίτης. Ή νά μάς τό στείλετε εμάς. ’Εν 
έκτάσει μπορούμε νά τά πούμε, όποτε θέτε.

κ. "Αγγελον Σικελιανόν, Δελφούς. Εύχαρι- 
στούμι^καί περιμένουμε. Κ’ έμεϊς άπό μέ
ρους μας στή διάθεσή Σας.

κ. Χριστοδούλου, Χανιά, Ευχαριστούμε καί σάς 
καί τούς φίλους μας εκεί κάτω γιά τήν ει
λικρινή βοήθεια πού υπόσχεστε. «Θαυιιά- 
σιο» όμως κι’ «αψεγάδιαστο» δέν είτε άκό
μα τό περιοδικό ιιας. Είπαμε πως ξαίρουμε 
*τί» είναι. Ούτε πιό λίγο ούτε πιό πολύ. 
Μέ τήν «ειλικρινή βοήθεια» όμως τών κα
λών φί.λων μπορεί νά γίνη θαυμάσιο.

Καν Γεωργαντή, Χίον· Ευχαριστούμε θερμά 
γιά τί; ένεργείες Σας. Διαβιβάστε στις έφη^ 
μερίδες- σας καί σιούς εκεί φίλους τις ευχα
ριστίες καί τά χαιρετίσματα μας. Άπό τόν 
κ. Ιατρίδη περιμένουμε, πολλά άν άπό τό
τε πούχομε νά τόν δούμε δέν ά7«λαξε..φρο
νήματα καί αντιλήψεις. Άχ! πότ*  θάρθή ό 
Μίλτος Κουντυυράς ; ό Μίλτος, ό ποιητής,, 
ό θαυμάσιος άνθρωπος, ύ ψυχικός φίλός.... 
Δέν ξεχνούμε κάτι άπογεματινές στού Στέ
φανου Ραμά, μέ τόν Μίλτο. τήν δα Παϊδού- 
ση καί λίγους άλλους... "Οσο γιά τόν ’Αρι
στείδη Καράβα μέ τήν «Λύρα τήςΜονάξιάς» 
του, πάντα ήταν τεμπελάκος. Γι’ αύτό στα- 
μ,άτησ? στή «Μοναξιά» του.. Οί Κυρίες σας 
πού απασχολούνται φοβερά μέ τήν...φιλαν
θρωπία, κάνουν ό,τι όλες οί κυρίες! Τούς 

αφιερώνουμε τούς «-φιλάνθρωπους» τής έ- 
σης κυρίας Ντόκου. Οί φωτογραφίες τού 
Γ. Τσίμα άπό τά Θεσσαλικά μέρη πολύ κα
λές. Θά θέλαμε όμως χιώτικες. Χαιρετι
σμούς στόν κ. Ψαραύτη καί σ’ όλους τούς 
φίλους έκει. Ποιόν νά πρωτοθυμηθούμε ; 
—Άχ! Χίος, αλησμόνητη, μέ τούς καλό
καρδους, τούς γλυκούς, τούς απαλούς σου 
ανθρώπου·.!...

Θεσσαλονικέα. Μάς λέτί πώς ή εμφάνιση τού 
Φ. θ’ άποσπάση πλείστους άπό τήν ανά
γνωση τών άφθονούντων εσχάτως ψευτο- 
φιλολογικιϋν περιοδικών καί νά στείλωμε 
τεύχη τινά στήν Θεσ. τά όποια ασφαλώς θά 
γίνουν ανάρπαστα? Άπό τό α! τ-ύχος έμεϊς 
έστείλαμε «τ.:ύχΐ| τινά» στο βιβλιοπωλείο 
Π. Παβλίδη, ανάρπαστα όμως δέν έγειναν α
φού ό Π. δέν ζήτησε άλλα. Ν ’ άποσπάσουμε 
πλείστου^.. δέν πιστεύουμε. Φροντίστε οί
φίλοι ν’άποχτήσουμε έστω ελάχιστους άπ’ 
όσους έχουν εκείνα.

κ. Ε. Μοσχονάν, Πορταριά. ’Έχομε νά πού
με πολλά, έ/νάτε νά μάς δήτε.

κ. X. Γιανάρην. Τά σταλέντα βιβλία δέν έλή- 
φθησαν—άν έστάλησαν.

κ, Κ· Μετεωρίτην καί λοιπούς φίλους. Πρέ^- 
πει χά σά; δούμε.

κ. Κ. Κουκήν. Έστείλαμε άπρδ. μέ τό β.' 
τεύχος. Τό ποίημά σας γιά νέον άγνιυστο 
(λέω άγνωστο, δηλ. πού δέν έχω διαβάσει 
άλλοτε τίποτα δικό του τυπωιιένο σέ βιβλίο 
ή περιοδικό τά πυρ. τής αράδα; δέν παρα
κολουθώ—) εξαιρετικά καλό: Σημείωσε ό
μως: «άν μ*  αγαπάς...μά δέ θά βρήζ» κακή 
διατύπωση. Στιχ. 12: έλαιρ. χασμωδία.

Δρα Γεώργ. Παπαχαραλάμπους. Εύχαριστού- 
μεν θερμώς γιά τούς δυο τόμοί’ς Kampf πού 
προσφ?*ρατκ  σεις άπό τό Άμβούργον στή 
Σχολή μ.ας Ζωγραφικής πού οί εδώ στο Βό
λο θ’ άιρίσουν νά κλείση προσεχέστατα.

Κάθε Τετάρτη ΐ-8 Σχολή Ζωγραφικής κάθε 
Παρασκευή 7-8 Γραφεία Συλλόγου. Έξω- 
ραϊστική. δεχόμαστε όσους θέλουν νά μάς 
δούν σχετικά μέ τί; υποθέσεις Σχολής καί 
Περιοδικού.

κ. Π. Φρόνιμον. Εύχαριστούμεν θερμότατα 
γιά όλες σας τί; ενέργειες καθώς καί τούς 
φίλους σας.


