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ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΓΥΡΟΙ

Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ’ΣΤΟ ΒΟΛΟ
(1827)

[Ό κ. Γιάννης Βλαχογιάννης,ό γνωστός λόγιος 
καί ιστορικός, μέ κόπους καί χρήματά του 
έχει συγκεντρώσει πολύτιμα στοιχεία σχε
τικά μέ τήν νεώτερή μας ιστορία, από έγ
γραφα πού μόνο χάρη σ’ αυτόν διασωθή
κανε. Τό σπουδαίο έγγραφο, πού δημοσι
εύουμε παρακάτω, παρμένο από τήν έκδο
ση τού κ.Βλαχογιάννη «Προπύλαια» (1900),
αποτελούσε μέρος τού επίσημου Κρητικού 
Αρχείου τού 1821,πού ηύρε πεταμένο στήν 
Αθήνα σ’ ένα μπακάλικο όπου τώχε που
λήσει κάποιο παιδί γιά λίγες δεκάρες. CO 
κ. Βλαχογιάννης αγόρασε από τόν μπακά
λη τό πολύτιμο αυτό Άρχεΐον καί τό πα- 
ράδωσε στην τότε Κρητική Κυβέρνηση. Τό 
έγγραφο πού αφορά τήν ναυτική έκστρα- 
τεία τού Βόλου, ώς όχι σχετικό μέ τήν ι
στορία τής Κρήτης, τό κράτησε καί τόβά
λε στή σειρά τών άλλων έγγράφων πού εΐ- 
χεν ό ακαταπόνητος ιστορικός, πού τώρα 
διευθύνει άξια τά Επίσημα ’Αρχεία τού 
Κράτρυς.

ell ναυτ.κή εκστρατεία τού Βόλου έγινε 
μ’ αρχηγό τόν φιλέλληνα Άστιγγα τόν ’Α
πρίλη τού 1827 καί σ’ αυτήν έλαβε μέρος 
τό πρώτο ’Ατμοκίνητο «Καρτερία» πού τό
σο φόβισε τούς Τούρκους. Τήν έπιχείρηση 
αυτή τήν περιγράφει μέ λίγα λόγια ό Σ. 
Τρικούπης. ενώ τό δημοσιευόμενον έγγρα
φον έχει λεπτομέρειες γραμμένες από άν
θρωπο πού έλαβε μέρος κ’ είδε μέ τά μά
τια του δ,τι διηγείται, eO Ά. Κριτοβουλί- 
δης, πού γράφει, ήταν νομίζει ό κ.Βλαχο- 
γιάννης, αδερφός τού Καλλίνικου Κριτο- 
βουλίδη, τού ιστορικού τής Κρήτης καί 
φαίνεται πώς σ’αύτόν στέλνεται τό γράμμα].

Αύτάδελφε !

C1I εκστρατεία ήτις έγεινε κατά τόν 
Κόλφον τού Βόλου έστάί)ηώς ακολούθως.

Τή 29 Μαρτίου 1827, αφού δ Λορδ 
Κοχράν έδωκε τήν απόφασίν του διά τήν 
δοΰλευσιν τής Ελλάδος και παρ’ αυτής
έλαβε τον τίτλον άρχι ναύαρχος του Έλλ. 
στόλου, καθ’ ήν και ή ’Εθνική Γ' τών 
Ελλήνων Συνέλευσις έλαβε τά αναγκαία 
μέτρα προς σωτηρίαν όλης τής Επικρά
τειας, κατ’ αυτήν έλαβε και δ Κ.’Άστυγξ 
Διοικ. τού ’Ατμοκίνητου1 διαταγήν παρά 
τού άρχι ναυάρχου νά έκστρατεύση μέ μίαν 
Γουλέταν «’Ασπασίαν» υπό τήν οδηγίαν 
του εις τόν ρηθέντα τόπον, οπού μέλλει 
νά άνταμώση και τό Κουρβέτο τού Κ. 
Τομπάζη «Θεμιστοκλής» καί τό Βρίκι 
τού Κ. Μιαοΰλη «’Άρης».Τή Μεγάλη Δ' 
30 ίδιου, άνήχθημεν εκ τού Πόρου διευ- 
νόμενοι προς τόν διορισθεντα τόπον’ ό
λη ν τήν Μεγάλην εβδομάδα καί τή Κυ
ριακή καί Δευτέρρ τού Πάσχα διετρίψα- 
μεν εις τό πέλαγος καί τή Γ' τής Διακαι- 
νησίμου έφθάσαμεν εις Σκόπελον, οπού 
έκάμαμεν τήν Άνάστασιν καί οί έν τή 
νήσφ μάς έδέχθησαν ασμένως’ εκεί έστά- 
Θημεν 3 ημέρας, επειδή έμβάσαμεν μερι-

’) Τής «Καρτερίας»
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κά ξύλα αναγκαία διά τήν φωτιάν τοΰ 
πλοίου ιιας. Τή 6 ’Απριλίου έσηκώθημεν 
εντεύθεν διευθυνόμενοι προς τόνΚόλφον’ 
τή ιδία νυκτί άνταμώθημεν μέσα εις τόν 
Κόλφον μέ τά λοιπά πλοία και τό πρωί, 
αφού εγινεν ή σκέψις καί δ Κ. Άστυγξ 
Διοικητής τής εκστρατείας έδωκε τάς δρ- 
δινίας, παρασκευασθέντες εις τάς 3 ώρας 
τής ημέρας έκινήσαμεν εις τήν έκτέλεσιν 
τοΰ σκοπού μας. Μετά μισήν ώραν έπαρ- 
ρησιάσθημεν έμπροσθεν τών Τρικέρων, 
δπου ή το αραγμένα 4 πλοία άπό Ρουλέ
τας καί 1 Βρίκι πολεμικόν μεγάλον 18 κα
νονιών καί μίαν βόμβαν’ δ σκοπός μας 
ήτο νά κτυπήσωμεν πρώτον εκείνα τά 
πλοία, άλλ’ ευρόντες ούριον άνεμον καί 
άνασκεψάμενοι έκρίναμεν συμφερώιερον 
νά ύπάγωμεν πρώτον εις τόν λιμένα τοΰ 
Βόλου. Είς τάς 8 ώρας τής ημέρας καί 
8 τοΰ μηνός έφθάσαμεν εις τόν προσδιο- 
ρισθέντα τόπον καί άφοΰ έμβήκαμεν είς 
τάξιν καί έσχεδιάσαμεν περί τής μάχης, 
εις τάς 9 ώρας άρχισεν δ άκροβολισμός.

'Η θέσις τοΰ Βόλου είναι πεδιάς καί 
φρούριον προς βορράν επί τοΰ παραθα
λασσίου, έχονυπέρ τά 12κανόνια- ό λιμήν 
του κλείει άπό έν μικρόν άκρωτήριον 
προς μεσημβρίαν, επί τοΰ οποίου είναι 
καί κανονοστάσιον άπό 4 κανονιών’ τό 
φοοΰριον λοιπόν μέ τό άκρωτήριον συν
δέουν τήν είσοδον είς τόν λιμένα, δπου 
είναι 8 εχθρικά πλοία.

Ό Κ. ’Άστυγξ διώρισεν τό μέν Κουρ- 
βέτο καίτό Βρίκι νά σταθούν έξωθεν τοΰ 
λιμένος προς τό άκρωτήριον καί νά κα- 
νονοβολοΰν τό εχθρικόν κανονοστάσιον, 
τό δέ ’Ατμοκίνητον μέ αυτόν νά έμβή 
μέσα είς τόν λιμένα, ή δέ Γουλέτα δμοΰ 
μέ ά'λλην Ρουλέταν δποΰ εΰρομεν είς τόν 
Κόλφον νά στέκωνται είς τά πανία καί 
νά κανονοβολοΰν ενίοτε είς τό φρούριον 
ή είς τό άκρωτήριον. Οί εχθροί καί πρό- 
τερον βλέποντες Ελληνικά πλοία πλησι- 
άζοντα εις τόν λιμένα δέν ήλπιζον ποτέ 
δτι θέλουν είσέβειν καί τώρα έμεναν 
υπερασπιζόμενοι αυτά, άλλ’ έχοντες έκ 
φήμης τό ’Ατμοκίνητου, ευθύς ώς τό 
είδον έτράπησαν φεύγοντες, γνωρίζοντες 
τήν αδυναμίαν των καί προτιμώντες τήν 
ζωήν μάλλον τής ιδιοκτησίας’ μερικοί 
έπαιρόμενοι άνοήτωςέπέμενον,άλλ’ ίδόν- 
τες δ ούκ ήλπιζον, τό ’Ατμοκίνητου νά 

εισέρχεται μέσα, άρχισαν νά μιμώνται 
τούς πρότερον φεύγοντας δμογενεϊς των 
καί βιαζόμενοι έρρίπτοντοείς τήν θάλασ
σαν, εξ ών δύο έζωγρήσαμεν καί ένα νέον 
’Άραβα καί τινας Γραικούς έλευθερώσα- 
μεν. Ήμεϊς είς τήν δίοδόν μας μεταξύ 
άκρωτηρίου καί φρουρίου 2 σφαίρας 
έστείλαμεν είς τόν εχθρόν καί τάς δύο 
ευτυχώς. ’Αφού έ'μβομεν μέσα καί ίδόν- 
τες δτι τά εχθρικά πλοία δέν άντιστάνον- 
ται εις πόλεμον, έστειλαν τό κάθε πλοίου 
άπό μίαν βάρκαν είς ά'λωσιν αυτών. Άπό 
τά 8 πλοία τάέχθρικά τά μέν 3 ήσαν φορ
τισμένα ζωοτροφίας καί πολεμεφόδια, τά 
δ’ άλλα 5 εύκαιρα καί τό έν εξ αυτών 
ήτο καθησμένον πλησίον προς τό φρού- 
ριον’ άφοΰ δέ έκυριεύσαμεν τά επτά, τά 
πέντε έξ αυτών έσηκώσαμεν εις τά πανία 
τά δέ άλλα καθησμένα δντα,ολίγοι οί ναΰ- 
ται μας καί καιρός δέν έσυγχόΐρει άργο- 
πορίαν, τά έπυρπολήσαμεν, άφήνοντες είς 
τούς εχθρούς μεγάλην πυράν νά θερμαί- 
νωνται κατ’ εκείνην τήν νύκτα τοΰ ρεμε- 
ζανίου των καί τόν φόβον νά έχωσιν είς 
μνημόσυνου αιώνιον, τό δέ δγδοον βρί- 
κιον προς τό φρούριον καθησμένον, προς 
τό βράδυ τοΰ έστείλαμεν μερικάς βόμβας 
τό διεφθείραμεν καί τοΰ έκρημνίσαμεν 
τά ιστία του, καί τήν σωτηρίαν του άς 
γνωρίζη άπό τήν νύκτα ήτις διέκοψε τόν 
πόλεμον. Άφοΰ ένύκτωσεν καί τάς λείας 
άποστείλαμεν έξω τοΰ λιμένος, έσηκώθη- 
μεν καί ήμεϊς καί έκβαίνοντες άράξαμεν 
έξωθεν. Ήμεϊς έστείλαμεν άρκετάς βόμ
βας εις τό φρούριον, τό δέ φρούριον 
δσας σφαίρας μάς έρριψεν, καμμίαν ζη
μίαν δέν μάς άκολούθησε καί μ’ δλον δτι 
πολλαί έκόλλησανείς τό πλοϊον μας’ παρο
μοίως καί τό Κουρβέτο καί τό Βρίκι έπο- 
λέμησαν έξωθεν κατά τοΰ κανονοστασίου 
άρκετά, χωρίς νά λάβωσιν καμμίαν βλά
βην. Καί τοιουτοτρόπως έστάθη αιτία τό 
’Ατμοκίνητου υά λειηθώσιυ τά πλοία, τά 
δποϊα άυ δ καιρός έσυγχωροΰσε νά καρ- 
τερήσωμεν άκόμη 3 ημέρας έπειτα, ήθέ- 
λαμεν τά εύρειν δλα φορτωμένα. Τή 
έπαύριονδέ μαζή μέ δλα καί μέ τήν νίκην 
έπεστρέψαμεν, διευθυνόμενοι προς έκεϊνα 
δποΰ άφήσαμεν είς Τρίκερα.

Άλλ’ έπειδή καί δ άνεμος δέν έβοήθη- 
σεν νά φθάσωμεν τήν ιδίαν ημέράν, δΚ. 
’Άστυγξ έδιόρισεν νά άράξωμεν είς Πα- 

λαιά Τρίκερα καί νά βάλωμεν εις τάξιν 
τά πράγματα. Τή ΐΟένεστώτος έδιόρισεν 
μίαν ώραν πρό τής άνατολής τοΰ ήλιου 
νά σηκωθώσιν δλα τά πλοία εις τά πανία 
διά νά άρχίσωμεν τήν νύκτα τήν μάχην 
είςΤρίκερα κατά τώνέκεϊ έχθρικώνπλοίων. 
Είς τας 3 ώρας μετά τήν δύσιν τοΰ ήλιου, 
άφοΰ δλα τά ελληνικά πολεμικά πλοία 
έστειλαν άπό μίαν βάρκα μέ ναύτας είς 
τό Άτμοκίνητον μέ σκοπόν νά κάμωμεν 
έφοδον, έπήγαμεν μέσα είς τόν λιμένα, 
δπου ήσαν άραγμένα τά έχθρικά πλοία 
καί καθώς έπλησιάζαμεν εις τό βρίκι μας 
έννόησαν οί έχθροί καί έρριψαν καθ’ 
ήμών καί ξηράς καί θαλάσσης δλην των 
τήν παταρίαν. Ήμεϊς βλέποντες δτι είνε 
άδύνατον νά ναυμαχήσωμεν τήν νύκτα, 
έπειδή οί μέν έχθροί μάς έβλεπον μέ τό 
νά ήμεθα έξω άπό τόν ίσκιον τής ξηράς, 
ήμεϊς δέ, μέ τό νά έπεσκίαζεν αυτούς τό 
σκότος, δέν τούς έβλέπομεν, καί επομέ
νως ήθέλαμεν λάβειν ζημίαν, διά τούτο 
έκρίναμεν καλήτερον νά άφήσωμεν τό 
πράγμα διά τήν αύριον καί άπεμακρύν- 
θημεν ύστερον άπό τρεϊζ βόμβας δποΰ 
τούς έρρίψαμεν. Άφοΰ έξημέρωσεν, 11 
Απριλίου, καί έγεινε σκέψις περί τοΰ 
πρακτέου καί εϊδομεν δτ< είναι δύσκολον 
νά κυριευθώσι ζώντα, έκρίναμεν καλή’ 
τερον νά τά καταποντίσωμεν διά τών 
σφαιρών’ δθεν τή ίδίφ ήμέρα είς τάς 2 
ώρας άρχισεν δ άκροβολισμός. Οί έχθροί 
άπό τά πλοία καί άπό τήν ξηράν έρρι- 
πταν άνωφελώς τάς σφαίρας των καθ’ 
ήμών’ τό Άτμοκίνητον ξερνών πΰρ είσε- 
χώρησεν εις τόν λιμένα, καί τίποτε άλλο 
δέν έκύταξε είμή τό έχθρικόν πολεμικόν 
βρίκιον άνταποκρινόμενον καί αυτό έξί- 
σου μέ τό πΰρ. Άφοΰ μετ’ δλίγην ώραν 
άμφότερα έναυμάχησαν, τό μέν Άτμοκί
νητον στέλλει δύο μπαλαφουγάδες κατά 
τοΰ βρικίου καί άμέσως γίνεται δλοκαύ- 
τωμα καί είς τόν Ποσειδώνα στέλλεται 
δώρον” πρότερον έχον μίαν σημαίαν κόκ- 
κινην, έπειτα έξερευγόμενον άπό διάφο
ρα μέρη τό πΰρ, έσχημάτιζεν πολλάς ση
μαίας καί τά ιστία του ώς λαμπάδες 
άναμμέναι. Παρομοίως δμως έπολέμη- 
σαν καί τά λοιπά πλοία τών Ελλήνων 
κατ’ αυτήν τήν μάχην. Άφοΰ δέ έτελει- 
ώσαμεν καί τούτον τόν σκοπόν μας άφή
νοντες εις τούς έχθρούς καί δεύτερον 

τρόμον άπό μέρους τοΰ Άτμοκινήτου, 
άνεχωρήσαμεν έκεϊθεν. Πόσοι έχθροί 
είναι φονευμένρι καί πληγομένοι κατ 
αύτάς τάς μάχας δέν ήξεύρομεν, έξ εικα
σίας δέ ήμποροΰμεν νά εϊπωμεν δτι είναι 
πολλότατοι επειδή εϊδομεν πολλούς έπ’ 
ώμους φερομένους’ή δέάπό μέρους ήμων 
ζημία είναι εις ’Άγγλος άπό τό Άτμο
κίνητον καί εις Γραικός άπό τό Βρίκι 
φονευμένοι καί δχι άλλοι. Καί τοιαύτη 
έστάθη ή κατά τόν Κόλφον τοΰ Βόλου 
έκστρατεία.

Ήκολούθησεν έπειτα άπό τήν άπό τοΰ 
Βόλου φυγήν μας καί άλλο συμβεβηκός 
είς τούς έχθρούς, άγνοοΰμεν δέ πόθεν, 
καί δέν έμάθομεν πώς έστάθη. Άφοΰ 
άπεμακρύνθημεν άπό τόν Βόλον καί ήμε
θα πλησίον είς τά Παλαιά Τρίκερα, μετά 
μεσημβρίαν τή 9η Απριλίου εϊδομεν μέ
σα εις τήν πόλιν μέγαν καπνόν, οστις 
δλίγην ώραν έβάσταξεν’ δθεν συμπερά- 
νομεν δτι νά έμεινε καμμία βόμβα ίδική 
μας είς τήν τών έχθρών πυριτοθήκην, 
τήν οποίαν ϊσως οί έχθροί δέν είδον, καί 
τότε άφοΰ έσπασε νά έκάη καί ή πυριτο- 
θήκη, νά άναποδογύρισε καί οικίας καί 
άνθρώπους. Πλήν μέγα θαύμα καί τού
το, δπως καί άν ήκολούθησε.

Άφοΰ ήλθομεν έδώ εις Πόρον έμάθα- 
μεν τάς καλάς ειδήσεις δτι δ Πειραιεύς 
έκυριεύθη άπό τών ήμετέρων καί μέ 
μεγάλην φθοράν τώνέχθρών’ έντός ολί
γον έλπίζεται νά έλευθερωθή καί τό ιερόν 
έδαφος τών ’Αθηνών καί νά καθαρισθή 
άπό τά έχθρικά στρατόπεδα. Τό Άτμοκί
νητον ετοιμάζεται νά έκπλεύση δγλήγω- 
ρα μέ τόν Ελληνικόν στόλον κατά τοΰ 
έχθρικοΰ’ έλπίζομεν δτι καί έκεϊ Θείφ 
βοηθείφ θέλομεν κάμειν τό χρέος μας’ 
έπειδή καί δ Διοικητής αύτοΰ μέ γεν- 
ναίαν άπόφασιν καί πνέων κατά τών 
έχθριον τρόμον, είναι αποφασισμένος 
τούς έχθρούς νά κάμη πρώτον νά τόν 
τρομάξωσι καί έπειτα νά άναχωρήση 
άπό τήν ναυμαχίαν’ καί ή άπόφασίς του 
βεβαιώνεται άπό τών παρελθόντων πολέ
μων.

Τή 18 ’Απριλίου 1827

Έκ τοΰ Ατμοκίνητου έν τή νήσω Πόρω.
*0 αύτάδελφός Σας

Ά. Κριτοβουλίδηζ
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ΟΤΡΙΒΟΥΛΕΤΟΣ (*)

(*) Κοίταξε στά ‘ Ά«δ Μήνα σέ Μήνα» αύτοΰ τού τεύχους σχετικά.

’Απόψε είναι τδ κέφι μου τρελλδ 
κι’ δλο γελώ μαζύ σου και μιλώ 
καί λέγω λόγια, 
πού μοιάζουν — τι παράξενη βραδυάΐ 
μέ τοϋ βοριά πού δέρνει τά κλαδιά 
τά μοιρολόγια.

"Ελα κοντά στδ τζάκι τδ σβυστό. 
Τδ μάτι σου Ό·’ ανοίξει γελαστό 
μέ τδν πανσέ του.
’Απόψε δέ ύλά πώ πιά πώς πεινώ, 
στδ χέρι τή μαρόττα ϋά κουνώ 
τοϋ Τριβουλέτου.

Στά μάγουλά μου βάλε τά λιγνά 
τδ κοκκινάδι. Ξέρεις; δέ γέρνα 
<5 Πιερρότος\
Μην κλάϊς, κι’ άν είναι δ δρόμος σκοτεινός, 
δέν είμ εγώ δ ζητιάνος δ στερνός 
ούτε είμαι δ πρώτος.

Κι άν σοϋ ϋυμίζει τδ αίμα — εγώ γελώ! 
Μή βάζεις μαύρες σκέψες στδ μυαλό, 
γιατί δέν κάνει.
Σκέψου πώς αύριο πάλι τδ πουρνό 
δ γήλιος ύ'ά φανεί στον ουρανό 
νά μάς ζεστάνει.

Θυμάσαι; όταν μέ βρήκες μιά φορά, 
τά γέλια μου είταν τότε σά νερά 
μέσα στ’ αυλάκι.
Και σούπα, σούπα λόγια και κακό 
κ’ εσύ μέ πήρες σά διαμαντικά 
άπ’ τδ σοκάκι.

Και μούπες πώς σοϋ αρέσει ό ουρανός 
και σούπα : είμαι δ Σεβάχ Θαλασσινός 
καί πάω στά πλάτια !
Και σούπα : είταν ή μάνα μου ζώδιά 
και μούπες : μην κοιτάς έτσι βαδιά 
μέσα στά μάτια !

Και σούπα : είμαι τοϋ Μάγου τδ παιδί 
καί κάνω τήν καρδιά νά κελαϊδεί 
μέσα στά στήδια.
Κι'ι μούπες πώς άν δοϋν τι πολεμάς, 
ΐ)ά γίνεις βασιλιάς στής Χαλιμάς 
τά παραμύϋια !

Τά χρόνια—πώς διαβήκανε πικρά....
Νεκρά τά κρίνα πέσαν τά νευρά 
πού σούχω ράνει, 
τραγούδια απελπισίας —μά εγώ γελώ ! 
μή βάζεις μαύρες σκέψες στδ μυαλό 
γιατί δέν κάνει.

Καί μ’ όσα λόγια βρήκα λυρικά 
π’ ώς καί τδ Βέδα τδ γλυκό τόσο γλυκά 
δέ λέει ποτέ του, 
ποιδς τδλπιζε πώς τώρα πού πεινώ) 
στδ χέρι τή μαρόττα δά κουνώ 
τοϋ τριβουλέτου...

ΟΜΗΡΟΣ ΜΠΕΚΕΣ

ΑΠ’ ΤΗΝ “KPHNH,,

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

Ό λόφος χαμηλός, μά τόν υψώνει 
μεσούρανα τρανή δικαιοσύνη' 
μνημείων καί ναών, τόν περιζώνει 
άπ’ τόν καιρόν αχάλαστη άγιωσύνη·
Αμείλιχτα δικάζονταν οί φόνοι, 

μά πάντα τής Θεάς ή καλωσύνη 
σ’ ίσοψηφία ερχόταν, νά λυτρώνη 
τόν καταδικασμένο άπ’ τήν οδύνη
σκληρού θανάτου. Κ’ ΰστερ’ από χρόνια, 
στόν ίδιο τόπο κήρυχνε τή λήθη 
τού φθόνου, τήν ειρήνη, τήν ομόνοια 
ό χριστιανός απόστολος στά πλήθη 
πού κάτω άπ’ τής Άκρ5πολης τούς στύλους 
άναγαλλιάζαν στό «άγαπατε άλλήλους».

‘Αλεξάνδρεια Κ. Ν. ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ1ΔΗΣ
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Νά τό θυμηθώ δέν μπορώ. Ούτε 
ένοιωσα ποτέ πώς μοϋ ήρθε. Σιγά σιγά 
σαν μίαν απροσδιοριστην ανησυχία άο- 
χισε νά σκορπίζη τούς ατμούς της μές 
στήν ψυχή μου ώς ποΰ πύκνωσαν τόσο 
πολύ ποΰ έγιναν σάν κάποιο βαρύ πυκνό
τατο σύννεφο. Ετσι, χωρίς νά τό νοιώ- 
σω μοϋ έγινεν ανάγκη. Κι' ανάγκη σιδε
ρένια ποΰ έχει άδράξει μέ τάσύντριφτα 
πλοκάμια της τη δόλια μου ψυχή. Και λαχ
ταράω κάθεμέρα και προσμένω κάθε στιγ
μή,και γέρνω ολοκληροςστή προσδοκίατου 
Και περιμένω και περιμένω τό γράμμα.

Κάθε μέρα μέ τήν ανατολή της, έρχε
ται να χτυπηση στήν πόρτα τής ψυχής 
μου τή διάνα τής προσδοκίας. Σήμερα 
θανε. Και το σήμερα δεν εΐνε τό σήμερα 
τή,ς προσδοκίας μου, και περνάν ή μέοες 
κι5 η νύχτες, και περνάν τά καλοκαίρια 
κι’ ή χινοπωρινή κούραση, κι’ ή ανοιξιά
τικη χαρά, κι’ ή θλίψη τού χειμώνα. Και 
το γράμμα δέν έρχεται, και τό γράμμα 
δέν φτάνει.

Το περιμένω μέ στοργή και τό ξέρω 
καλα, πολύ καλα, πως θαρθη, πώς ποέ- 
πει ναρθη. Και ναρθη σ ώραν ανύπο
πτη. Ετσι εκεί που κοιμάται ό λογισμός 
και τών συνειθισμένων ή καθημερινή 
πλήξη μέ κυκλώνει, ευγενικά, αθόρυβα 
νά μέ συναπαντήση. Θά σχίσω τό 'φά· 
κελλο καί τά μάτια μου μόλις καρφωθούν 
στο ξεδιπλωμένο χαρτί θ’ άντικρύσουν 
αμέσως τό φώς. Καί τότε μιάν αθάνατη 
άνοιξη θά φούντωσή τριγύρω μου κι’ 
δλα θά κελαϊδοΰν τής ευτυχίας τή δόξα. 
Κι’ ή Ζωή θά τραγουδήση τό ύπέοοχό 
της τραγούδι, κι’ δλα θά τά τυλίξη 'ενα 
φώς ιλαρό πού στο χρώμα του θά παλεύ
ουν μενεξέδες μέ τριαντάφυλλα. “Ετσι 
φαντάζομαι τήνώραίαν έκείνηστιγμή.Ποΰ 
πρέπει νάρθη. Ποΰ ώς τώρα δέν έρχεται.

Γιατί αργεί ; Γιατί άφίνει τής ζωής 
να κυλάη το ρεμμα άχαρο, μονότονο καί 
θλιβερό ; Εΐνε ανάγκη ή δοκιμασία τό 
δρόμο του ν’ άνοιξη ; Κι’ ύστερα δ πό
νος νά διαβή ; Ή νύχτα τής άπελπισιάς 
\ άκολου,θήση γιά νά εΐνε ή χάρη τής 
αυγής, πιο δοξασμένη καί πιο λαμπρή ; 
Κι αυτό μπορεί νάνε. "Ομως πρέπει νά 
ροδίση ή αυγή. Πρέπει νά μοσχοβολήση

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ
θ, ά'νοίςη. Πρεπει νάρθή τό γράμμα ποΰ 
το προσμένω.

Και ναρθη ευγενικό καί υπέροχο. Θά 
σκύψουν απάνω του ματάκια γλαρά καί 
χέρια κρινοδακτυλα μιας ψυχής θά σκορ
πίσουν το ιιΰρο. Καί ξαφνικά ό ήλιος θά 
κατεβή μέ τή άγλαότερή του νά τό χρύ
σωση αχτίδα. Ετσι το φώς θά δροσίση 
τη σκοτεινιασμένη ψυχή ποΰ περιμένει 
και τίποτε πιά δέ θάνε στον κόσμο, ποΰ 
ν« μή, φαντάζη εμπρός της σάν ύμνος 
στην, ωμορφιά καί στήν Ευτυχία δόξα.
_Νά μην άργήση μονάχα. Καί μαρατθή 

της προσδοκίας το λουλουδο, καί σβύση 
τής ανάγκης τό λυχνάρι. ’Έτσι σάν τις 
μωρές παρθένες νά μή κοιμηθή η ψυχή 
στο ερχομό τοΰ Νυμφίου της. Καί μήν 
αρχίσουν σημαίνοντα; γύρω της τά θλι
βερά τής απαισιοδοξίας σήμαντρα καί 
τοΰ μαρασιιοΰ τό σκουλήκι νά μή βοή 
τροφή. Θά είναι τότες ή θλίψη τρομε
ρή και καλύτερα νά μή φανή ποτέ του. 
Στής λύθης τήν πηγή ας λουσθή πρω
τύτερα η ψυχή γιά νά ξεχάση μαζί 
με κάθε περασμένο και τήν ανάγκη της.

Θαρθη όμως. Το ξέρω πώς θάρθη. 
Μές στον αγέρα τό μήνυμά του σκορπίζει 
ένα λεπτοτατον αρωμα κι’ δλα γύρω μου 
μέ πεποίθηση τόν ερχομό του μοΰ δια- 
λαλοΰν. Γιατί ν’ ανθίζουν ή ώμορφιές 
σάν εΐνε γραφτό' νά μήν έρθή νά τις 
φώτιση ,· Γιατί τις ασχήμιας τ’αγκάθια 
νά φυτρώνουν κάτω άπ’ τά πόδια μας άν 
δεν μπορεί επάνω άπό τούς πόνους τη; 
νά μάς σηκώση ; “Εχει κάποιο σκοπό ή 
Ζωή. ΚΓ,αυτός δέν εΐνε ή θλίψη κΓ δ 
πονος. Ούτε κι η πλήξη κι’ δ μαρασμός. 
Ούτε τό ψέμμα κΓ ή άπάτη. Κάπου λαχ
ταρίζει κρυμμένο καί τό δικό της μυστή
ριο ποΰ σάν σκλαβωμένη βασιλοπούλα 
τοΰ παραμυθιού προσμένει τάξιο παλλη- 
καρι, να τη λυτρώση καί νάτή χαρή. “Αν 
δέν ήταν έτσι δέ θάταν τό φέρετρο θλι
βερό' κι’δ τάφος κρύος. Δέ θάχε νά χάση 
κανείς τίποτε γιά νά θρηνή στ’* άντίκρυ- 
σμα τους. Κάποιο, βαθειά κρυμμένο μυ
στικό, σάν τό διαμάντι μέσα στή γής, πε 
ριμένει τόν άξιο κυνηγό ποΰ θά τό κατά
χτηση. Καί τό διαμάντι αυτό καί τό με
γάλο μυστικό, ούτε δ λογισμός, ούτε

δέν μπορεί παρά σάν τό Χρονο νά μοιά- 
ζη. ΚΓ δ Χρόνος δέν εΐνε (όμορφος ποτέ 
γιατί εΐνε φθονερός και ζηλιάρης· Μα
ραίνει τήν ώμορφια, τσακίζει ,τη,χαρα, 
γονατίζει τήν καλωσυνη και στις αδυνα, 
τες ψυχές σκορπίζει την πίκρα, και το 
μαρασμό, καθώς σκορπίζει τά χιονιά στα 
μαλλιά καί μέ ζαρωματιές αύλακώνει το 
πρόσωπο. Ποτέ σου γιά τό πότε μή ρω- 
τήσης γιατί χάθηκε;. Στο ερωτηματικό 
σου αυτό γι’ άπάντηση θά δής νά ,χυμη- 
ξουν επάνω σου γαυγίζοντας η αγωνία 
μπροστά, ή άνησυχία ύστερα, ή άμφιβο- 
λία κοντά καί τό κατόπι ή πίκρα. Χάνεις 
τότε τό πάν καί ξεσκίζεσαι αγρια κάτω 
άπό τά δόντια τοΰ μαρασμού, τοΰ στερ
νού τών λυσσασμένων σκυλλιών ποΰ 
άπάνω στοΰ ανθρώπου τήν ψυχή ζητάει 
νά τά χυμήξη δ Χρόνος. Κι άν ,πεσης 
στά δόντια τους είσαι χαμένος πιά- Μην 
προσμένεις τό φώς τής χαράς ποτέ σου 
ώς τό τέλος. Τής νεκρικής σου λαμπαδας 
θ*  άντικρύσης τό φώς ποΰ αυτό μοναχα 
θά σοΰ χαρίση τήν άνάπαυση^

Φεύγα λοιπόν δσο μπορείς από του 
φθονερού Χρόνου τά βρόχια. _ Ή κρύα 
του πνοή γυρεύει δλοένα νά σοΰ παγωση 
τήν καρδιά καί νά τήν κάνη πέτρα. Γι-, 
ναξε τή θέρμη τής προσδοκίας σου γι 
άπάντηση καί λυώσε τον πάγο, ποΰ ζη
τάει νά σέ ζώση, με τη φλόγα τής, πίστης 
σου. “Αν τό κατορθώσης αυτό μη φοβά
σαι ποτέ, ποτέ σου πια τό χειμώνα. Τα 
πουλιά τής Ζωής θά κελαϊδοΰν πάντα 
στήν αυλή σου καί τής νιότης, δ , ήλιος 
θά σέ φωτίζη ζωογόνος. ΚΓ ή ευλογιά 
τής ευτυχίας θά σοΰ χαρίζη τον παράδει
σό της κΓ αυτός άκόμα δ θάνατος,, σάν 
ή σειρά του φτάση θάρθη μπροστά σου 
μέ χαμόγελο καί θά σοΰ φανή σάν φώς_. 
Θά μπορής τότε νά πής πώς κάθε,τι που 
πέρασες δέν ήταν παρα ευτυχία και, κλεί
νοντας τά μάτια σου γιά πάντα, θά είσαι 
βέβαιος πώς τής ευδαιμονίας το φώς τα 
συνοδεύει πιστά καί στο μεγάλο σου τα- 
ξεΐδι προς τό “Αγνωστο.

Μ ή ρωτφς λοιπόν ποτέ σου νά μάθης 
τό πότε. Τής ψυχής, σου, μονάχα τήν 
άνάγκη νά ρωτάς. ΚΓ αυτή σοΰ τραγου
δάει μεγαλόφωνα τής προσδοκίας τό 
τραγούδι-

Θάρθη λοιπόν ! Θάρθη.
ΒΟΛΟΣ ΤΑΚΗΣ ΣΑΡΑΚ1ΝΟΣ

κΓ οί κόποι νά τδβρουν μπορούν. Το 
γράιιμα, μονάχα τό γράμμα ποΰ τό προ
σμένει μέ λαχτάρα ή, ψυχή, αυτό μοναχα 
μπορεί νά τό προσφέρη.

Καί θάρθη τό γράμμα αυτό. Μήν τι
νάζεις τούς μαύρους φριχτούς πέπλους 
σου στήν προσδοκίαν μου επάνω, αμφι
βολία άνυπόφορη. Μή ζητάς σκλαβώνον
τας τό λογισμό καί τή ψυχή νά σκλάβω
σες. "Ασε την νά προσμένη καί νά χαί
ρεται. Καί νά έλπίζη καρτερώντας. Καί 
νά ζή άπό τώρα μέσα στο μαγικό παρά
δεισο, ποΰ τό λαχταρισμένο , γράμμα τήν 
πόρτα του θά τής άνοιξη. Δέν έχεις καμ- 
μιά θέση στής χαράς της τό συμπόσιο συ 
καί στής ευτυχίας της τό, μεθύσι. Δεν 
έχεις καμμιά θέση στή ζωή της.

* Γιατί ν’ άργή ; Μην το ξετάζεις λογι
σμέ καί στήν ανησυχία τήν πόρτα, μην 
ανοίγεις. Στρίγγλα κΓ αυτή κακιά καί 
τερατόμορφη Πού ζή γιά να ,βασανιζη 
καί τήν άγωνία καί τόν πόνο νά σκορπά· 
Ποΰ σβύνεται καί χάνεται σάν καπνός, 
μόλις τής προσδοκίας τήν έκπλήρώση άν- 
τικρύση. Διώξε την' μακρυα απο, τον κύ
κλο τοΰ ιερού τής ψυχής, καί σ „ άλλους 
ταπεινούς σπρώξε την κυκλους. Ας, ρη- 
μάζη δσο θέλει αύτη τα ταπεινα και τα 
συνειθισμένα, φαρμακώνοντας τής βιο
πάλης τό λαχάνιασμα μέ τό φριχτό και 
τό θανατερό δηλητήριο' εκεί μέσα σ 
αυτά άς χορεύη τό μακάβριο χορό , της,. 
Μήν τήν άφίσης ποτέ ώς τήν ψυχή να 
φτάση, κΓ άπάνω στην πόρτα της να 
χτυπήση τό μπρούτζινο ρόπτρο τού 
γιατί. Μήν τήν άφίσης νά σκοτώση 
εκείνο ποΰ νά ξαναζωντανέψης δέν μπο
ρείς. ’’Αφησε τήν ψυχή στήν πίστη της 
καί στής μελωδικής φωνής τό νανούρι
σμα ποΰ άδιάκοπα κάθε ώρα καί στιγμή 
τής κελαϊδεϊ τό μαγευτικό τραγούδι τοΰ 
Θ ά ρ θ η.

Καί θάρθη. ΚΓ δταν έρθη θά ΐδής 
πώς ντύνονται τά όνειρα μέ τής, πραγ
ματικότητας τή σάρκα. Καί πώς εξωραΐ
ζεται τό κάθε τι καί τό ταπεινό και το 
χυδαίο. Καί πώς ή ευλογία , κι’ ή χάρη 
χορεύουν τόν ανοιξιάτικο τους χορο· 
Θάρθη, ναι θαρθη. Τό πότε κι αν δεν 
δέν ξέρομε δέν έχει σηαασία. Δέν εινε 
καί στο χέρι μας νά τό σκλαβώσουμε, δέν 
εΐνε καν επιθυμητό, γιατί δέν εΐνε ωραίο. 
Κομμάτι άπ’ τό Χρόνο άχώριστο τό ποτέ
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ΒΑΛΤΙΚΗ

Θά σάς ϋυμάμαι πάντα άχτές τής Βαλτικής
Καί σάς νησιά σπαρμένα
Ουζεντομ και Ρύγκεν δασωμένο,
με τή ξαν&η σας αμμουδιά καί τις ζαν&ές κοπέλλες, 
μέ τά ψηλά σας έλατα
ποΰ παραπιάνουνται στή λιγεράδα 
μέ τούς γαλαζομάτες σας λεβέντες.

Μέ τις ψαρόβαρκες 
ποΰ κιντυνέβουν μακρυά στά γκρίζα κύματα 
γιά τή χρυσή τή φλοΰντα 
καί μοιάζουν άπ αλάργα μέ τά κόκκινα πανιά 
στδ σκούρο φόντο τ ουρανού 
σάν τδ καράβι
ποΰ αρμάτωσε δ Βάγκνερ 
μέ ματωμένο το πανί καί μάβρο τδ κατάρτι, 
τδν «Όλλανδέζο» του, π αδιάκοπα 
καί αιώνια πετάει στόν άφρδ καταραμένος, 
ώς ποΰ νά λάχει νά βρεϋεϊ 
μιά νέα γυναίκα, 
πιστή νά τοΰ σταθεί ώς το θάνατο, 
τήν απολύτρωση γιά νάβρει.

θά σάς ϋυμάμαι πάντα εσάς νησιά τής Βαλτικής' 
όσο κι άν είστε αγριωπά καί γκρίζα 
τόσο καί πιότερο στδ νοΰ μοΰ φέρνετε 
τά φωτοπλούμιστα νησάκια τοΰ Αιγαίου.
Δυο κόσμοι μέσα μου άνταμώνουνται 
αλλιώτικοι κι άντίϋετοι μά μόλα ταΰτα φιλικοί : 
Τδ φως καί τδ γαλάζιο κι ή χαρά 
τδ σκοτεινδ τδ γκρίζο και δ πόνος.
Τόσο γειτονικά καί φιλικά
ποΰ δέν μπορώ καμμιά φορά νά ξεδιαλύνω 
πιδ άπ" τά δυδ ζυγιάζει πιδ βαριά.

Θά σάς ϋυμάμαι πάντα άχτές τής Βαλτικής 
ποΰ μοΰ λικνίσατε τή νοσταλγία τοΰ Αιγαίου 
ποΰ μέ τά κύματά σας τά μουντά 
— αγριωπά ϋεριά ποΰ όλο ουρλιάζουν— 
μέ δασκαλέψατε γλυκά νά τραγουδώ 
καί πιδ βαϋιά ακόμα ν" αγαπώ 
τδ κΰμα τής πατρίδας μου 
τδ διάφανο άπ τδ φώς 
ποΰ ψέλνει σιγανά μελωδικά 
τών Όλυμπίωνε Θεών τόν πόνο καί χαρά.. 
Ουζεντομ—Βαλτική ΣΙΤΣΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

RABINDRANATH TAGORE

Ο ΚΗΠΟΥΡΟΣ

ΣΗΜ.— ‘Ο Βάγκνερ έγραψε τήν όπερά του *Der  Fhegende/ 
Hollander*  στερνά άπό μιά τρικυμία πού πέρασε ταξι- 
δέβοντας στό Ρύγκεν.

[ . . . Είνε μοιραίο τό φώς νάρχεται πάντ’ 
απ’ τήν ’Ανατολή.

Ή άπό τά παληά χρόνια ξακουσμένη τού 
Γάγγου χώρα, όχι μονάχα γιά τόν πλούτο και 
τήν άκμή της, άλλά και γιά τούς μεγάλους 
ποιητές, καθώς καί τά διάφορα φιλοσοφικά 
καί θρησκευτικά συστήματα, έρχεται καί πά
λιν μέ τόν βιβλικόν της Ταγγόρ νά καθοδή
γηση τήν πνευματικά ξετροχιασμένη Δύσι, 
στόν άληθινό τής ποίηση; δρόμο.

Τό έργο τού Ταγγόρ πολυσχιδές κι* απέ
ραντο, δυστυχώς δέν μάς είνε ολόκληρο γνω
στό παρά ελάχιστο κι’ αυτό χάρις στις άπό 
τόν ίδιο στ’ ’Αγγλικό μεταφράσεις.

Κι’ άπό τό ολίγον δμως αυτό, διακρίνομε 
τό θεοσοφιστή, πού μέ πολλή αισιοδοξία προσ
δοκά κι’ άποβλέπει σέ μιά μακαριότερη ψυ
χική κατάστασι μέ τό νά θέτη σ’ εφαρμογή 
τις ανθρωπιστικές τού Σακυαμούν διατάξεις, 
δηλαδή μέ τό νά είνε δίκαιος, ταπεινός, χρή
σιμος στόν πλησίον, καί πρό παντός ν’ άγαπιΐ.

Είνε αυτό τό ίδιο φιλοσοφικό σύστημα 
πού διδάχτηκε στις ’Ινδίας κι’ ό Χριστός, κι’ 
άργότερα μέ τούς μαθητάς του μετέδωκε 
σ’ δλον τόν κόσμο.

*Ο Ταγγόρ πιστεύει άκόμα στή τελειοποί
ησή τής ψυχής μέ τή μετενσάρκωσι, καθώς 
καί σέ μιάν άϋλη, τελειότερη ζωή στό Ύπέρ- 
Πέραν.

'Η ποίησί του γλυκειά καί θωπευτική,έχει 
δλη τή φρεσκάδα τής νΑλπειας τού Ίιιάου ο
ροσειράς, μαζύ μέ τό άρωμα τής ύπεργόνιμης 
πεδιάδας τού Γάγγου. Μιά έλαφρυά φιλοσοφι
κή πνοή διατρέχει τό δλον έργον κι’ αυτό κά
τι μέγα μέρος οφείλεται στό ήρεμο τής Πεν- 
τσιάβ γεωργικό περιβάλλον, δπου ή φύσι μέ 
τή μονοτονία της προικίζει τή Νόησι μέ τήν 
υπέρτατη αρμονία τής φιλοσοφικής απλότητας.

eO Ταγγόρ μέ μιάν άσυνήθιστη δεξιοτεχνία 
παίρνοντας αφορμή άπό τ’ άπλούστερα πράγ
ματα, ιιάς χαρίζει γλυκειές συγκινήσεις, καί 
μάς διδάσκει συγχρόνως τόν τρόπο πού μπο
ρούμε νά χαρίσουμ’ ευτυχισμένες στιγμές στή 
ζωή μας, μέ τήν ίδια μας ζωή.

Ή ολιγάρκεια είνε τό βασικό στοιχείο τής 
διδασκαλίας του, καί ή άπλοποίησι τής ζωής 
τό τέρμα της. "Ολο τό φιλοσοφικό του σύσ
τημα πάνω στις δυό αυτές βάσεις στηρίζεται.

. Ή Φύσι μέ τις έναλλαγές της καί ή δύ- 
ναμι τών στοιχείων της, τόν συγκινούν πολύ. 
’Επίσης κι’ ή Γυναίκα.

eO «Κηπουρός» δέν είναι παρά ένας υπέ
ροχος ύμνος στόν ’Έρωτα, τή Φύσι, καί τή 
Γυναίκα.

Τό λεκτικό τού Ταγγόρ, δπως τουλάχιστο 
τ’ άντιλαμβανόμαστε άπό τ’ ’Αγγλικό, είναι 
πολύ απλό, μεταχειρίζεται λέξεις πού μόνες 
τους νάνε ικανές γιά τήν έξωτερίκευσι ολόκλη
ρων έσωτερικών παραστάσεων* * πράγμα πού 
δυσκολεύει πολύ στήν κατανόησι τών διανοη
μάτων του.] Τωνης Αςτραιος

LXXV
Κατά τά μεσάνυχτα ο δή&εν ασκητής 

έδήλωσε *
ff Νά δ καιρός νά εγκαταλείψω τδ σπή- 

τι μου και νά ζητήσω τδ θεό. ποιδς 
μέ κράτησε τόσο πολύ εδώ στήν πλάνη ; »

eO Θεδς ψιθύρισε, «Εγώ* ’ άλλά τ 
αυτιά τοΰ ανθρώπου ήταν φραγμένα-

Μ ένα μωρό κοιμισμένο στήν αγκαλιά 
της, κειτώταν ή γυναίκα του, ήσυχα κοι
μισμένη στή μιά μεριά τοΰ κρεββατιοΰ.
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'Ο άνθρωπος είπε, «Ποιοι είστ εσείς 
που μ άπομωραίνατε τόσον καιρό ; »

ΤΙ φωνή ξαναπε, * Αυτοί είνε δ Θεός»' 
μ αυτός δεν τάκουσε·

Τό μωρό) έκλαψε στον ύπνο του, πλη
σιάζοντας κοντά στη μητέρα του.

Ό Θεός διέταξε, «Σταμάτα, τρελλέ, μην 
άφίνεις τό σπητι σου», άλλα ντός καί πάλι 
δέν ακούσε.

Ό Θεός αναστέναξε καί παραπονέθηκε, 
< Γιατί δ δούλος μου πλανάται νά μέ γυ- 
ρεύη, διώχνοντάς με ; >

LII
Γιατί εσβυσ η λάμπα ;
Την Ισκιωσα μέ τό μανδύα μου νά τη 

γλυτώσω άπ τόν άγέρα, γι αυτό ή λάμπα 
έββυσε.

Γιατί τό λουλούδι μαράθηκε ;
Τόσφιξα στην καρδιά μου μ αγάπη 

άνήσυχη, γι αυτό τό λουλούδι μαράθηκε·

Γιατί τό ρυάκι αποξηράθηκε ;
' Εβαλα πρόχωμ ανάμεσα νά τόχω γιά 

τη χρήσι μου, γι αυτό τό ρυάκι ξηράθηκε·

Γιατί ή χορδή της άρπας έσπασε;
Προσπάθησα νά βιάσω μιά νότα πάνω 

άπ' τις δυνάμεις της, γι' αυτό η χορδή της 
άρπας έσπασε.

LXXI
' Η μέρα δέν τέλειωσε ακόμα, ούτε η 

αγορά, η αγορά στού ποταμιού την άκρη·
Φοβήθηκα πώς δ καιρός μου σπατα- 

λησθηκε, κι έχασα καί την τελευταία μου 
δεκάρα.

Μά όχι, αδελφέ μου, έχω ακόμα κάτι 
πού μένει.

Η τύχη μου δέ μ έκλεψε άπ τό κάθε τι.

Τό πούλημα κι άγόρασμα τελείωσαν.
‘Όλα όσα άνηκαν καί στις δυο μεριές 

τά μάζεψαν κ είνε καιρός νά πηγαίνω 
σπητι.

Όμως, θυρωρέ, γυρεύεις την πληρωμή 
γιά τό πέρασμα ;

Μή φοβάσαι μού μένει κάτι ακόμα. ' Η 
τύχη μου δέ μ έκλεψε άπ τό κάθε τι.

Τό ψιθύρισμα τού ανέμου απειλεί θύελ

λα, καί τά σύννεφα πού χαμηλώνουν προς 
τη δύσι δέν προμηνύουν καλό.

Τό γαληνεμένο νερό περιμένει τόν άνεμο.
Βιάζομαι νά περάσω τό ποτάμι πριν 

μέ προπάρ1 η νύχτα·
Ώ περαματάρη, θέλεις την αμοιβή σου!
Ναι, αδελφέ, μού μένει ακόμα κάτι· Ή 

τύχη μου δέ μ9 έκλεψε άπ τό κάθε τι.

Στην άκρη τού δρόμου κάτω άπό τό 
δένδρο κάθεται δ ζητιάνος· Αλλοίμονο, 
κυττάζει στό πρόσωπό μου μέ ντροπαλή 
ελπίδα

Θαρρεί πώς είμαι πλούσιος άπ τό κέρ
δος της ημέρας.

Ναι, άδελφέ, μού μένει άκόμα κάτι.
'Η τύχη μου δέμ έκλεψε άπ*  τό κάθε τι.

ΤΙ νύχτα σκοτεινιάζει κι δ δρόμος ερη
μώνεται. Πυγολαμπίδες λαμπυρίζουν άνά- 
μεσ*  άπ τά φύλλα.

Ποιος είσαι σύ πού μ' άκολουθεΐς μέ 
κλέφτικα σιγανά βήματα ;

ξέρω, η επιθυμία σου είνε νά μού 
κλέψης άπ'όλα μου τά κέρδη. Αέ θά σ άπο- 
γοητέψω /

Γιατί άκόμα μού μένει κάτι, η τύχη μου 
δέ μ έκλεψε άπ' τό κάθε τι.

Τά μεσάνυχτα φτάνω σπητι τά χέρια 
μου έίν άδεια·

Περιμένεις μ' άνησυχα μάτια στην πόρ
τα μου, άγρυπνη καί σιωπηλή·

Σά δειλό πουλάκι πετφς στο στήθος μου 
μέ θέρμη άγάπη.

' Ω, ώ, Θεέ μου, πολύ μένει άκόμα·
Ή τύχη μου δέ μ έκλεψε άπ’ τό 

κάθε τι.

LVII
Εκοψα τό λουλούδι σου, ώ κόσμε !

Τόσφιξα στην καρδιά μου καί τ άγκάθι 
του μέ κέντρισε.

"Οταν η μέρα χλώμιασε καί σκοτείνιασε, 
βρήκα πώς τό λουλούδι είχε μαραθή μά 
δ πόνος έμεινε.

Κι άλλα λουλούδια θάρθουν σέ σένα μ9 
ευωδιά καί περιφάνεια, ώ κόσμε !

Μά δ καιρός μου γιά μάζεμμα λουλου- 
διών πέρασε, καί μέσα στή σκοτεινή νύχτα 
δέν έχω τό ρόδο μου, μονάχα δ πόνος μένει.

Β'.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ Ε - Λ

(άπό τή Συλλογή κ. Γεωργ. Φ. Σαμσαρελλου. Αγυια - Βολος)

Έμ!
1. "Έμ σαλάτα, έμ μαλάτα, έμ τ’ άρνί θυληκό.
Ερμ. Γιά κείνους πούτά θέλουν δλα δικά τους.

Ένας
1. Ένας τσακών’ τά κούτσουρα κι’ άλλος τά παραχώνει.
2. Ένας ξείδι άλλος σκόρδο.

Έξω
1. Τά έξω καιν’ εμένα και τά μέσα καιν’ έσένα. 120
Έρμ. Τά εκτός τού σπιτιού είναι ασχολίες τού άντρός και τά τού σπιτιού 

τής γυναίκας.
Ζάνζα

1. θά πνιγης καραβοκύρη. Ζάνζα μ’ είναι!
Άγυιάς.— Ζάνζα, ιδιοτροπία, κέφι.

Ζωντανός
1. Βγάτε ζωντανοί νά μπουν οί πεθαμένοι.

Θέλω
1. Δέ θέλει ρίζι μέ νερό, θέλει νερό μέ ρ£ζι.

Θεός
1. Άρνι πού βλέπει ό Θεός ό λύκος δέν τό τρώει.
2. Δέν έχει ό φτωχός μά έχει ό θεός. 125
3. Ό θεός είναι ψηλά μά βλέπει χαμηλά.
4. Πίνει ή κότα τό νερό μά κοιτάει και τό θεό.

Καβαλλάρης
1. Κλάψε τόν καβαλλάρη πού κρέμονται τά πόδια του.
Έρμ. Αυτός πάει καβάλλα δέν είναι γιά κλάψιμο. (Ειρωνικά)

Κάθομαι
1. "Όποιος περπατεί μυρίζει κι’ οποίος κάθεται βρωμά.

Καίω
1. Νά σέ κάψω, Γιάννη καί νά σ’ άλείψω μέλι νά ξαναγιάνη. 130
2. "Οποιος καίεται στό κουρκούτι φυσάει καί τό γιαούρτι.

Κακό
1. Σάν έρθη ένα κακό σέρνει μαζί του κι’ άλλα.
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Κάλλιο
1. Κάλλιο πέντε κάρβουνα παρά χίλια πρόβατα.
2. Κάλλιο ΰπνο παρά δείπνο.

Καλλίτερος
1. Μέ τόν καλλίτερο σου φάε και πιε καί νηστικός σηκώσου. 13) 
Βλ. Πολίτη Γνωστικός 2.

Καλό
1. Κάμε καλό κΓ άς κοίτεται σά νά σπείρες σιτάρι 

δπού τό ρίχνεις εις τή γη κ’ υστέρα βρίσκεις χάρη.
2. "Οποιος μέ θέλει τό καλό μ’, μέ κάνει καί κλαίω 

οποίος μέ θέλει τό κακό μ’,μέ κάνει καί γελώ.
Καλομαθημένος

1. Μήν κλαΐς τόν κακομαθημένο κλάψ’τόν καλομαθημένο.
Κάλπικος

1. Δέ χάνεται δ κάλπικος παράς δπου κι’ άν πηγαίνη.
Καμάρι

1. Καμάρι σάν τοϋ γύφτου τό γομάρι. 140
Παραλλαγή: Καμαρώνει σά γύφτικο σκεπάρνι.

Καρδιά
1. Σάν τό μπόϊ μ’ βρήκα σάν τήν καρδιά μ’ δέ βρήκα.

Καρφί
1. Γιά τό καρφί χάνει καί τό πέταλο.

Κασιδιάρης
1. Τί τόν μάρανε τον κασιδιάρη; Μαργαριταρένια σκούφια.

Κατά
1. Κατά τό ροΰχο καί τό τσουπάνι.
Άγυιας.— Άρμ. Τσουπάνι, ή τζέπη τοϋ γελέκου (τσαμαντάνι), πού πάει 

ανάλογη μέ τήν αξία τοϋ ρούχου.
2. Κατάτό σκοπό καί τό χορό. 145

Κεφάλι
1. Άπ’ τό κεφάλι βρωμάει τό ψάρι.

Κλαίω
1. Άμα δέν κλάψη τό παιδί δέν τοϋ δίν’ ή μάνα γάλα.

Κλέφτης
1. Καί κλέφτης καί νταβατζής.
Άγυιας.— Νταβατζής, καταδότης. Έρμ. Γιά τούς διπρόσωπους.
2. Σφάλα τό σπίτι σου νά μήν κάνης κλέφτη τό γείτονά σου.

Κόβω
1. Μού κοψες τό νερό άπ’ τά πράσα καί μου τό βαλές, στά κρεμίδια. 150
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Κοιτάζω
1. Κό τα με μέ τό έ>α νά σέ κοιτάζω μέ τά δυό.
Έρμ. Άνταπί'*  η ] αύ η ιέ>·η τ'>ν πε.ιποίή εων.

Κολλιγιά
1. Ψόφησε τό β,οδ. μας πάει ή κνλλιγ.ά μας.

Κόμπος
1. Κόμπος πού λύνεται μέ τά χέρια δέ' τό? λύ.'ου- μέ τά δό τια.

Κοπριά
1. Ψήλωσαν οί κοπριές χαμήλωσα) τά βουνά.

Κόρακας
1. Άσπρος γεννιέται δ κόρακας καί μαύρος καταν :α'νει. 155
2. Μαύρος ε!ν’ ό κόρακας μ’ άσπρα τά παιδιά του.
3. Πώς παν τά πουλιά σου, κόρακα; "Οσο πά/ καί μαυρ ζου?.
4. Τοϋ κόρακα τ’ αυγό δέ βγάζει περιστέρια.

Κοροϊδέβω
1. Αύτά πού κοροϊδέβαμε μάς ήρθαν στό κεφάλι.
2. "Ολα τά κορόϊδεβε καί στό βούρκον έ'πεσε. 160

Κόσμος
1. Άς λέη δ κόσμος κΓ άς μπαίνη δ κόμπος.
2. Φέγγ’ δ θεός τή μέρα γιά δλο τό; κόσμο.

Κότα
1. "Ο,τι αξίζει μιά γερόκοτα δέν αξίζουν σαράντα πουλάδες.

Κουμπάρος
1. Κουμπάρος μέ τό λόγο, νουνός μέ τό σακκί.

Κούτιπας
1. Νά μήν τώχη δ κούτιπας νά κατεβάζη ψείρες. 165
Άγυιας.— Κούτιπας, κούτρα, κεφάλι.

Κουτός
1. Κάθε κουτός έχει καί τήν έξυπνάδα του.

Κουτσαίνω
1. Άπό τό ένα κούτσαινε κι’ άπό τ’ άλλο δέν πατούσε.

Κουφός
1. Κουφού καμπάνα κΓ άν χτυπάς, τυφλό κΓ άν θυμιατίζης 

καί μεθυσμένο κΓ άν κερνάς, δλα χαμένα ταχείς.
Κρίμα

1. Σέ παντρέβω, γιέ μ’ καί κρΐμας τά φασόλια.
Κρύβω

1. Ξαίρει νά κλέψη μά δέν ξαίρει νά κρύψη. 170
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΕΣ - ΚΡΙΤΙΚΗ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1926

Η ΠΟΙΗΣΗ :
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΑΓΩΝΙΕΣ

—Τών Φαρισσαίων φρενιασμένα 
τά πλήθη, μ’ άγρια ορμή χυμούν 
’ςτό Φώς καί ’ςτήν ’Αλήθεια ενάντια, 
ποϋ πας, Χριστέ ; Σέ βλασφημοϋν.

—Τή χάρη τ’ ουρανού τούς φέρνω, 
καί τήν ψυχή τους λαχταρώ 
νά σώσω από τήν αμαρτία 
μ’ άκέρηο αγάπης θησαυρό.

—Τήν πίκρα τής αχαριστίας 
πολύ νωρίς θέ νά γευθής, 
κακό τό μίσος καί τυφλόνει, 
Χριστέ μου, θά θανατωθής.

= Γιά τήν αγάπη τους θά δόσω 
καί τή ζωή μου άν ήμπορώ' 
δέ ζοΰν ιδέες πού δέν είνε 
θεμελιωμένες ’ςτό σταυρό-

Τραβφ Μ·έ τό σταυρό ’ςτόν ώμο 
’ςτό Γολγοθά, καί μιά φωνή 
σπαραχτική δονεί τό Συμπαν 
«Ήλί, λαμά σαβαχθανί;» !

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

ΣΟΛΟΜΟΣ

ΤΗΣ ΣΕΜΗΣ
ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Γυναι μήν κλαΐς' κι’άνπέθανεν ’Εκείνος, 
άλλοι θάρθοΰν μέ πιό γλυκά φιλιά 

νά σέ μεθύσουν'
άλλοι, πιό νειοίκαί μ’ ομορφιάς χαρίσματα, 

τών κοιμισμένων ηδονών 
τις πηγές θ’ αναρριπίσουν.

— Τρελλέ' καί ποιος έθρήνησε 
γιά κάτι πού πεθαίνει ;

Καί τών μεστών σαρκών 
ή κυρτωσιές ή όλόχυτες, 

καί τών γλαρών ματιών 
τ’ άνατρανίσματα, 

δλα περνούν καί σβύνουνε
’ςτή νύχτα πού διαβαίνει'...·

Δέν είνε,ώϊμένα,ήάνάμνηση τού'Υ πέρκαλου 
πού φέρνει μου τά δάκρυα'

εινε ή ’Αγάπη' τρανόν Εκείνου δίδαγμα 
κΓ αθάνατο ’ςτό θάνατό Του.

Γ ιάτήν’Αγάπη κλαίω'πούδλοκαί γιγαντώνει 
καί πού είνε της γραμμένο, 

ςδλουςνάδίνη τήζωή,τά πάντα νάήμερώνη, 
κι’ δλους μέ πύρινα καρφιά, 
σκληρά ψηλά ’ςτό Γολγοθά 
αιώνια νά σταυρώνη.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΣΕΜΗΣ

Στά βάθη μέσα τών αιώνων, 
’ς αυτή τή γη, γιά ’ς άλλη σφαίρα, 
συντροφιαστοί κ’ αγαπημένοι 
κάπου θά ζήσαμε μιά μέρα.

Κ’ ίσως ακόμα, μιά ζωούλα 
νάχαμ’ οί δυό μας, λατρευτή μου, 
γι’ αυτό τό τόσο ταίριαγμά μας' 
τ’ είσαι ψυχή από τήν ψυχή μου.

Η ΠΟΙΗΣΗ;
ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΣΕΜΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
- ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΓΝΗ

Σ’ έναν καλοτυπωμένο ωραιότατο τόμο 
ό ζαγοριανός και άλεξαντρινός μαζί ποι
ητής Πέτρος Μάγνης μάς προσφέρει τό 
μεγαλύτερο καί σημαντικώτερο μέρος τού 
ποιητικού του έργου- Έργον είκοσι καί 
πλέον ετών. "Ομως τό έργο αυτό μένει α
συμπλήρωτο καί δέν είμπορεΐ νά άποχτή 
ση τήν αξία πού πρέπει, χωρισμένο από 
τήν δλη δράση τού Πηλιορείτη ποιητή 
πού τόσους γόνιμους καρπούς έδωσε καί 
τέτοιαν επίδραση είχεν στήν φιλολογική κί
νηση τής Α’ιγύπτου.

Ή δράση αυτή τού συμπατριώτη μας 
ποιητή είνε αναπόσπαστα ενωμένη μέ 
τό ποιητικό του έργο- ’Επαναστάτης τολ
μηρός γεμάτος ενθουσιασμό καί αυτοθυ
σία έσήκωσε εδώ καί δεκάξη χρόνια τη 
σημαία τής ανταρσίας κατά τού σχολαστι
κισμού πού παράδερνεν ως τότε τή λογο
τεχνική κίνηση τής Αΐγύπτου- Τό περιοδι
κό «Σεράπιο» ήταν ή τρομερή τορπίλλη 
πού έτίναξεν εναντίον του. Μαζί μέ τούς 
εκλεκτούς συνεργάτες καί σχεδόν . δλους 
συμπατριώτες του, τόν Κώστα Τσαγκαρά- 
δα, τόν Πήλιο Ζάγρα (Άπ, Κωνσταντι- 
νίδη) τό Χρυσάνθη καί τό Ζερβό,ένα ολό
κληρο χρόνο έβγαλαν τό «Σεράπιο» σέ 
γλωσσική επαναστατική μορφή καί μ’αύ- 
τό σύντριψαν τήν αντίσταση τών ό.τισθο- 
δρομικών, ως τό σημείο νά μεταβάλη αμέ
σως γλωσσική μορφή τό περιοδικό «Νέα 
Ζωή» πού τό άκολούθησεν κατόπιν καί

XIV

Τί τάχα κΓ άν από τήν ίδια 
δέ γεννηθήκαμε μητέρα 
κΓ οΰτ’ ευτυχήσαμε κ’ οι δυό μας 
τόν ίδιο νάχουμε πατέρα,

Μιά καί θερμαίνουν τις καρδιές μας 
παρόμοια ιδανικά καί πόθοι, 
τό υφάδι μας ’ςτό ίδιο αδράχτι 
ή Μοϊρ’ από καιρό άργοκλώθει.

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣ

τό άλλο αξιόλογο έλληνοαιγυπτιακό περιο
δικό τά «Γράμματα». 'Η γλωσσική αυτή 
απολύτρωση τής έλληνοαιγυπτιακής φιλο
λογίας πού σήμερα μάς προσφέρει τόσον 
ωραίους καρπούς τόσο στή φιλοσοφία δ- 
σο καίστήν επιστήμη (Κρεντιρύπουλος,Νο
μικός, Γνευτός στήν ποίηση καί επιστήμη 
μαζί καί τόσοι άλλοι) δέν είνε τό μόνο έρ
γο πού είχεν ηρωικό πρωταγωνιστή τον 
Πέτρο Μάγνη. Ταυτόχρονα από τις σελί
δες τού Σεραπίου άρχισε νά παρουσιάζεται 
καί ή Αιγυπτιακή ηθογραφία μέ τήν ο
ποίαν ως τότε δέν είχε καταπιαστή κα
νείς- Έτσι ή ελληνική λογοτεχνία στολί
στηκε μέ νέο στοιχείο πλούτου πού εξακο
λουθεί νά καλλιεργείται ολοένα μέ πιότερη 
επιτυχία.

Τό έργο αυτό τού Πέτρου Μάγνη, έργο 
δράσεως καί ηρωισμού, αγώνα πού τού 
στοίχησεν δχι μονάχα εγκεφαλικά κύττα
ρα καί ακούραστη δράση μά καί υλικές 
θυσίες δχι μικρές, είναι αναπόσπαστο από 
τό ποιητικό του έργο. Καί είναι απαραίτη
τη ή γνωριμία του γιά νά νοιώση καλύτε
ρα κανείς τό ωραίο βιβλίο ποϋ μέσα του 
μάς προσφέρεται εϊσοσι χρόνων καί πλέον 
ποιητική δημιουργία.

* * *
Τό ποιητικό έργο τού Πέτρου Μάγνη 

πρέπει νά τό πάρωμε δχι μέ τήν κατάταξη 
πού τού δίνει δ δημιουργός του στό βι
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βλίο του, άλλά μέ τή χρονολογική σειρά 
τής δημιουργίας του. Και μάς διευκολύνει 
σ’ αυτό ο ποιηιής μέ τή χρονολογία κάθε 
ποιήματος. νΕισι πρέπει ν’ άρχίση κανείς 
άπό τούς <Άντίλ(χλοις»νά προχωρήοη στις 
« Κόκκινες σελίδες> καί σιά Πολεμικά, κι*  υ
στέρα νά φτάσχι στά «Τραγούδια τής Σέ- 
μηο» καί τ’ ά'λλα κατοπινά ποιήματα.

Οί «’Αντίλαλοι» είναι γραμμένοι κατά 
τό 1902-3. ’Αποτελούν μιά συνέχεια 
στά < Φτεροι γιόματα», μικρή ποιητική 
συλλογή π<·ύ είχε τυπώση δ ποιητής μό
λις έτελείωσε τό γυμνάσιο. Στούς «’Αντί 
λάλους», πού σημειώνεται μία καταπλη
κτική πρόοδος άπό τά πρώτα του δοκίμια, 
κυριαρχεί ή επίδραση τού Μαλακάση πού 
Εξακολουθεί καί άργότερα σέ ποιήματα 
του πού δέν βρίσκονται στό βιβλίο πού 
σχολιάζομε Ός τόσο δέν άργεΐ ν*  άπο- 
λυτρωθή άπό τήν επίδρασην αυτή καί νά 
ξεπροβιίλη ξελαγαρισμένος μέ δικό του χα- 
ραχτήρα σταθερό, πράγμα σπάνιο στή νε
οελληνική λογοτεχτ ία. Καί αυτό άκριβώς 
είναι τό μεγαλύτερο του προσόν πώς δτι 
δημιουργεί είναι αποκλειστικά δικό του, 
χωρίς οέ κανενόςτήν επίδραση νατό χρωστά-

ΤΙ άπολύτρωση αυτή τού ποιητή, άρχί- 
ζει μέ τις «Κόκκινες Σελίδες» καί τά πολε
μικά του. Έπάναστάτης δ ποιητής δέν ειμ- 
πορούσε νά μή νοιώση μέσα του τή θεία 
σπίθα τής κοινωνικής όργής> Ή άδικία 
πού άντικρύζει στή Ζωή τόν έξοργίζει καί 
τόν κάνει νά χύνη τό αίσθημά του σέ πι
κρότατους καί καυστικούς στίχους:

Καί λέγω*  άλλοι καί τρισαλλοί !
Άν είνε Θεός, πού νάνε ό Θεός ; 
Μην πάει κι’ άρχόντινε κι’ αυτός ;

Κανείς δέ μ*  απαντάει!
Άκόμη περισσότερο εξοργίζεται άπό τα 

άποτελέσματα τών πολέμων. Οί φτωχοί 
χύνουν τό αίμα τους, ένφ οι πλούσιοι κερ
δίζουν καί γλεντούν. Καί δ ποιητής έξεγεί- 
ρεται και σέ πικρούς στίχους διαλαλειτήν 
οργή του. Όρίστε ένα άπό τά ωραιότερα 
ποιήματά του στό είδος αυτό :

Γιορτάζει απόψε γιά τή νίκη 
τών ένδοξων παλληκαριώ μας, 
ό προύχοντας' καί καλεσμένους 
έχει δ,τι αξίζει στό χωρίο μας.

Ή σάλλα φωταγωγημένη, 
σέ λίγο κΓ ό χορός άρχίζεΓ 
έξω ό βορηάς λυσσομανάει, 
στά κορφοβούνια θά χιονίζη.

Πολεμιστάδων γυναικούλες 
στή ρούγα κάτω στριμωγμένες 
λίγ*  άποφάγια καρτερούνε.

Γιορτάζει Επάνω τό παλάτι 
κι’ αυτές σέ ράκη τυλιγμένες 
τούς άφεντάδες ευλογούνε!

Τέλος δείγμα τού έπαναστατισμού πού 
κατέχει τόν ποιητή στήν περίοδον αυτή 
είναι τό δκτάστιχο στό Χριστό πού τό κά
νει τόσο επίκαιρο τό μακελειό καί τά άπο
τελέσματα τού πανευρωπαϊκού πολέμου·

Τού κάκου ζήτησες νά πλάσης 
λευκούς Θεούς μέ τή σοφία, 
γαληνεμένε μου άνθρωπάκε 
μές στών παθών τήν τρικυμία.

Σέ χρόνους πού άρχουν κολασμένοι 
καί σκλάβους σέρνει μας τό ψέμα 
μαύροι Θεοί, σκληροί μάς πρέπουν, 
πλουσιοθρεμμένοι μέ τό αίμα.

* * *
Τά «Τραγούδια τής Σέμης» πού χαρί

ζουν καί τόν τίτλο τους στήν δλη συλλογή 
έρχονται κατόπιν χρονολογικώς. Μέσα σ’ 
αυτά δ ποιητής εκδηλώνει τόν αισθημα
τικό του άνθρωπο σέ στίχους γοργούς 
πού τούς φλογίζει ή πνοή τού αισθήμα
τος. Ή γυναίκα σκλαβώνει τήν ψυχή τού 
ποιητή καί υμνείται σέ ωραιότατους 
στίχους :

Τό θρόνο σου βασίλισσά μου, 
βαθειά στό είναι μου έχεις στήση 
καί σκλάβους σέρνεις κι’ όνειρά μου 
κι*  δ,τι στή γης έχω άγαπήση.

Βαρύς τού μυστηρίου ό πέπλος, 
ας μένει πίσω μας ριχμένος, 
χωρίς σταθμό νάν’ τά φιλιά μας 
καί νάνε ό πόνος ξεχασμένος.

"Ομως έρχεται σιγά - σιγά ή επίγνωση 
τής ανθρώπινης ματαιότητας:

Τά χθεσινά πιά ξεχασμένα, 
κι*  ή αυριανή μή σέ φοβίζη*  
τό κάθε χτύπημα τής Μοίρας 
τό γέλιο μας ας άντικρύζει.

Καλό-κακό τό πέρασμά μας 
κανέν*  αχνάρι δέ θ*  άφίση 
σκιά ονείρου μές στήν πλάση 

καί θά σβύση!...
Άπό τήν έπίγνωσιν αυτήν πού μέ τό

σο θάρρος τήν άντικρύζει δ ποιητής στό 
παραπάνω ποίημά του δέν άργεΐ νά βλά
στηση ή πίκρα γέννημα τής μεταμορφώ- 
σεως τόν έρωτα σέ ανάμνηση. Καί ή πί
κρα αυτή σέ άρκετά άπό τά Τραγούδια 
τής Σέμης εκδηλώνεται.

Εις τό τέλος δ ποιητής γαληνεμένος 

άπό τήν επίγνωση τής ζωής αισθάνεται 
κάποιαν αντίδραση στήν δρμητικότητα 
τής παλαιότερης δράσεώς του. Στήν 
«Τριλογία τής Ζωής» υψώνει τήν Τύχη κυ
ρίαρχο τού κόσμου, θεωρεί έργο τής Φύ- 
σεως τήν κοινωνικήν άνιοότητα καί δρι- 
σμόν τής θείας Δικαιοσύνης τό νά μήν 
είναι κανένας εδώ στή γής ευτυχισμένος 
ούτε δ πλούσιος ούτε δ φτωχός. Ή όψιμη 
αυτή άντιδραστικόιης γεννά ένα θλιβερό 
<»ϊσθημα στήν ψυχή μας γιατί μέσα σ’ 
αυτήν δ ποιητής άπαρνιέται ειμπορεΐ νά 
είπή κανείς τόν εαυτό του, άφού άπαρνιέ
ται σημαντικό μέρος άπό τή δράση του.

ΤΟ> ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ:
Άν πάρετε τόν κατάλογο όποιουδήποτε βι

βλιοπωλείου, θά δήτε τό επιστημονικό βιβλίο 
πανταχοϋ παρόν. Τό ρομάντζο, το διήγημα, τό 
ποίημα, τό λογοτεχνικό βιβλίο γενικά, τόσο τό 
ελληνικό όσο καί τό ξένο, σέ άλλους καταλό
γους μόλις θά τό συναντήσετε δυό—τρεις φο
ρές, σέ άλλους άντιπροσωπεύεται μέ όσα λο
γοτεχνικά βιβλία βγήκαν ώς πέρσυ ή πρόπερσυ 
καί μόνο σ’ έναν—δυό θά τό δήτε νά έχει πυ
κνοί σε ι τις τάξεις του μέ λίγα νέα έργα

Παντού τό επιστημονικό βιβλίο. Δηλαδή τό 
βιβλίο πού άναφέρεται στή φιλοσοφία, τήν 
κοινωνιολογία, τή θεοσοφία, τήν ιστορία, τήν 
κριτική δλων τών είδών καί δλων τών κλάδων, 
παντού τελοσπάντων τό βιβλίο πού άναφέρεται 
στή γνώση καί στή μάθηση. Άπό τά πιό ει
δικά και δυσκολονόητα βιβλία ώς τά πιό εκ
λαϊκευτικά, ώς τή σύντομη άχάλυση τού συ
στήματος τού ’Αϊνστάιν.

Τό ευχάριστο είναι δτι σ’ δλην αυτή τήν 
πλημμύρα τού επιστημονικού βιβλίου, πολύ λί
γα είναι εκείνα πού δέν άξίζουν τίποτα ή είναι 
βλαβερά. Άπ’ αυτή τήν άποψη τό επιστημο
νικό βιβλίο στάθηκε τυχερότερο άπό τό λογο
τεχνικό. Γιατί πρέπει νά όμολογήσωμε δτι τά 
τελευταία πέντε—έξη χρόνια είδαν τό φώς πολ
λά. παροπολλά λογοτεχνικά βιβλία, δικά μας 
και ξένα σ’ ελεεινές μεταφράσεις, τόσο άνόητα, 
ακαλαίσθητα καί άμοιρα κάθε τέχνης, πού μό
το λαός αγροίκων καί χωρίς καμιά λογοτεχνι
κή παράδοση μπορεί νά τάνέχεται. Καί δμως 
τά βιβλία αύτά πουλήθηκαν, διαβάστηκαν, ξα- 
νατυπώθηκαν, πήραν τή θέση τους στις βιβλι
οθήκες καί στά μυαλά τών νεοελλήνων.

Τό επιστημονικό βιβλίο άπό τήν άποψη αυ
τή, όπως είπαμε, στάθηκε τυχερότερο. Παρου
σιάζει δμως κι’ αυτό ώς σύνολο, ώς άποτέλε- 
ομα, ώς επίδραση ένα τόσο μεγάλο καί βασικό 
ελάττωμα, πού Εξουδετερώνει δλες τις άλλες 
άρετές του.

Άν κοιτάξουμε άλλη μιά φορά τούς κατα
λόγους μας, θά δούμε φιλοσοφικά, κοινωνιο
λογικά, κριτικά κλπ. βιβλία πλάϊ— πλάι, ενώ 
το ενα μπορεί ν’ άνήκει στό 17ο αιώνα καί τ’ 
άλλο στήν πρώτη ή καί στή δεύτερη δεκαετία 
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Ώς τόσο τδ θλιβερό αυτό συναίσθημα τδ 
μετριάζει ή ώμορφιά τών στερνών του 
ποιημάτων’· «’Αγωνίες», «Μαρία ή Μαγ- 
δαληνή», «Κολχίδες» κλπ.

Τελειώνοντας σημειώνω ιδιαιτέρως τδ 
«Δύσμα» ενα άπό τά ωραιότερα τραγούδια 
τής συλλογής πού μάς δείχνει μέ τήν τρυφε- 
ρότητά του, σέ πόσο λαμπρότερο σημείο θά 
έ'φθανεν ή έξελιξή του αν ή βιοπάλη άπό τό 
ενα μέρος καί ή ήρωϊκή γιά τήν προαγωγή 
τής φιλολογίας τού άλεξανδρινού ελληνι
σμού δράση του, δέν τού άποροφούσαν 
ένα μεγάλο μέρος τής προσπάθειας του.

ΤΑΚΗΣ ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ

τού αιώνα μας. νΕπειτα θά δήτε στόν κατά
λογο τό τελευταίο βιβλίο ενός φιλοσόφου,πού 
έχει γράψει είκοσι τουλάχιστον άλλα βιβλία 
ώς πού νά φτάσει σ’ αυτό, καί λίγο πιό κάτω 
θά συναντήσετε τό νεανικιότερο, τό πρωτό
λειο έργο ενός άλλου σκεπτομένου άνθριυπου, 
πού δέν έχει καμιά σχέση καί άναλογία μέ 
τήν κατοπινή εργασία του. Δηλαδή κανένα σύ
στημα, καμιά χρονολογική τάξη, καμιά σει
ρά. Καί άν τό καλό λογοτεχνικό βιβλίο δέν 
χάνει πολλά ή καί άν δέ χάνει τό παν δταν 
δίνεται στόν κόσμο χωρίς σύστημα, δταν τό 
πέρνουμε άπό τις βιβλιοθήκες δλων τών αιώ- 
νων καί τό σκορπίζουμε άνακατωμένο. τό επι
στημονικό βιβλίο δταν γίνεται άνάγνωσμα μ*  
αυτούς τούς όρους όχι μόνο δέν άποφέρει κα
μιά ωφέλεια, άλλά είναι άνυπολόγιστα βλα
βερό κι’ επιζήμιο. Δέν πλουτίζει καθόλου τό 
μυαλό τού άναγνώστη, δέν μπορεί κάν νά συ- 
συνεννοηθεϊ μαζί του, τού μαθαίνει λέξεις 
καί δρους ξεκρέμαστους, τόν πασαλείβει μέ 
τόν πιό πρόχειρο καί άτεχνο τρόπο. Διαδίδει 
τήν ήμιμάθεια, τή φοβερή αυτή μέση πνευμα
τική κατάσταση.

Αυτός είνε ό απολογισμός τού Επιστημονι
κού βιβλίου πού κυκλοφόρησε τά τελευταία 
χρόνια. "Εγινε μόδα, Επίδειξη, πληγή πλάϊ 
στις τόοες άλλες πού παρουσιάζει άπ*  δλες 
τις πλευρές του τό κοινωνικό μας συγκρότημα. 
"Οταν πρωτάρχισαν οί εκδόσεις τών Επιστη
μονικών βιβλίων, δλοι χαθήκαμε κ*  Ελπίσαμε 
δτι ή Επίδρασή τους θά ήταν άνεκτίμητη. θά 
διαμόρφωνε ένα γενικό κριτήριο, θά μεγάλωνε 
τις άπαιτήσεις καί θ’ άνέβαζε τή κοινή άντί- 
ληψη γιά τό καλό καί τό ώραίο. ’Ελπίσαμε 
δτι θ’ άνεπλήρωνε τό σχολείο πού μάς λεί
πει, τό σχολείο πού δίνει τή γενική μόρφωση. 
Τίόρα δμως βλέπουμε δτι άν καμιά φορά 
ανοίξει ένα τέτοιο σχολείο, θά πρέπει νά κα
ταβληθεί διπλάσιος κόπος γιά νά έρθουν στόν 
ίσιο δρόμο δλα τά θύματα τού Επιστημονικού 
βιβλίου πού κυκλοφόρησε τά τελευταία χρό
νια, τό πλήθος τών ημιμαθών άναγνωστών του.

Ά θ ή ν α ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ
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ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ:

Τελείωσε μέ τό Σεπτέμβριο ή καλοκαιρινή 
περίοδος, μπήκαμε άπδ τον ’Οκτώβριο στή 
χειμερινή, καί... τά ίδια, Παντελάκη μου, τά 
ίδια Παντελή μου.

Ό ερχομός τής κ. Βέρας Σερζίν στο «Κεν
τρικό» μάς έκανε, γιά μιά στιγμή, νά πιστέ
ψουμε πώς θ’ άντικρύζαμε κάποια χλοερήν 
όαση μέσα στήν απελπιστική Σαχάρα τοΰ θε
ατρικού καλοκαιριού.

Δυστυχώς μιά ματιά στο δραματολόγιό της 
μάς έπεισε πώς γιά τήν υίρα θά συνεχισθή ή 
καταδίκη μας, νά βλέπωμε φάρσες γνωστές 
καί μυθιστορήματα δραματοποιημένα, όμοια 
μ’ εκείνα που στον πα,ληό καιρό τοΰ Γαλλι
κού θεάτρου είχαν όνομασθή Melodramas, 
επειδή τήν είσοδο στή σκηνή τού κάθε προ- 
σιόπου προσήμαινε ανάλογη μουσική.

Κ’ έτσι, άν εξαιρέσουμε τή «Σονάτα τοΰ 
Κρώϊτσερ» τοΰ Τολστόϊ, ξαναείδαμε έργα 
γνωστά, άνοστα, κοινά, φαμπρικαρισμένα μέ 
τή συνταγή τοΰ Μερέ-Φρονταί καί Σίας.

Ή Μάρθα Φερράρ, πού θάρθη σέ λίγο, 
μάς είνε γνωστή άπό πέρσι. Γιά τό ελαφρό
τατο ρεπερτόριό της — μουσικές φάρσες καί 
όχι όπερέττες — δέν αξίζει τόν κόπο νά γίνη 
λόγος.

"Οσο γιά τούς δικούς μας θιάσους, αυτοί 
διαλέγουν ό,τι είνε αβανταδόρικο — δηλαδή 
όλότελα ξένο προς τήν άληθηνή τέχνη — καί 
τό έμφανίζουν μέ μόνο σκοπό νά ξεγελάσουν 
τόν κοσμάκη πού πάει στο θέατρο, βλέπει — άς 
πούμε — καί φεύγει χωρίς νά καταλάβη τί είδε.

Βέβαια θά ήταν λιγάκι τολμηρό νά προ
δικάσουμε άπό τώρα τό τί μάς περιμένει στή 
χειμερινή περίοδο. Μά σάν πολύ δύσκολο μοΰ 
φαίνεται νά παρουσιάσουν οί θίασοί μας έργα 
τής προκοπής, γιατί, όπως κακόμαθαν τόν κό
σμο. τά έκλεκτά έργα δέν μπορούν πειά νά 
σταθούν στό πρόγραμμα.

’Έπειτα, γιά νά πούμε τήν πικρήν αλήθεια, 
«καλά είνε τά φαρδο μάνικα, μά τά φορούν οί 
Δεσποτάδες».

"Ενα εκλεκτό καί δυνατό έργο θέλει καί α
νάλογη εκτέλεση καί σ’ αύτό οί θίασοι κου

τσαίνουν, έπειδή καί λίγους καλούς ήθοποιούς 
έχουν, καί όπως-όπως δέν μπορεί νά πάρη ζωή 
ένα μεγάλο έργο. Χρειάζεται νά τό πάρη στϊ 
χέρια του ό έμψυχωτής-σκηνοθέτης, καί τέτοιο 
έξωτικό λουλούδι δέν προκόβει στό ξεροκήπιο 
τών θιάσων μας. Είνε περιττή πολυτέλεια!

Κι’ έτσι είμαι υποχρεωμένος νά πώ πώς 
πάνε κατ’ ανέμου οί ελπίδες πού είχα στήν 
άρχή τής καλοκαιρινής περιόδου γιά τήν υπο
κριτική καί σκηνοθετική πρόοδο.... Ούτ*  ένα 
βήμα... Καμμιά προσπάθεια νά ξεκουνηθή 
άπό τό θρόνο της ή ανυπόφορη ρουτίνα τόσο 
στά έργα όσο καί στό παίξιμο. Αγκαλιασμένα 
καί τά δυο λιβανίζουν τόν κομπογιανιτισμό, 
πού έξ αιτίας τών πριότων προσώπων κατορ
θώνει νά περνάη γιά τέχνη, στήν αντίληψη 
έκείνων πού έκτιμούν τή βοή καί τις χειρονο
μίες, καθώς λέει ό Άμλετ όταν συμβουλεύη 
τούς ήθοποιούς.

Ή δημιουργία, τό ωραίο, τό άσύγκριτο.τό 
ζωογόνο φώς,είνε τέλεια αγνοημένη άπό έκεί- 
νους πού ποζάρουν γιά στυλοβάτες τής σκη
νής μας, καί πού—τί μεγάλη συμφορά! —τούς 
άντιγράφουν έλεεινά καί αξιοθρήνητα μερικοί 
νέοι ήθοποιοί, γιά νά γίνουν χειρότεροι, άπό 
κείνο πού είνε.

Παληά,σκουριασμένα, άχρηστα καλούπια μάς 
σερβίρονται άπ’τούς θιάσους μέ αξιώσεις, καί 
μάς έκνευρίζουν, καί μάς αποκαρδιώνουν, καί 
μάς άηδιάζουν. καί μάς ρίχνουν χρόνια καί 
χρόνια πίσω, ένώ προσπαθούν νά μάς πείσουν 
πώς έξυπυρετούν τήν τέχνη, πού έχουν τέλεια 
έξοστρακίσει άπό τά θέατρά των, άντικαθι- 
στώντας την μέ τή λατρεία τού Χρυσού 
Μόσχου.

Ποιος, θά πάρη τό φραγγέλιο γιά νά διώξη 
άπό τό Ναό τούς καπήλους τής Τέχνης;

Πότε θά προβάλη ό νέος Σπάρτακος γιά νά 
σαρώση μέ μιά καθολική επανάσταση τούς 
παρεισάκτους έκμεταλευτές τής σκηνής μας; 
Πότε ;
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ΠΑΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΣ 

γιά τή Γαλλία, άφού θά επιστρέφει σ’ αυτήν. 
Οί Γάλλοι καταμέτρησαν τήν πραματικότητα, 
είδαν τις άδαναμίες τους καί δέν νικήθηκαν 
άπ’ αυτές κ’ άπό τις ξένες υπεροχές γιατί υ
ψώθηκαν ύπεράνω τους.

Πρώτοι πάλι συγχρονίστηκαν άμέσως μέ 
τις άξκόσεις τού Σήμερα καί Ιδιαίτερα τού Αύ
ριο πού θ’ απαιτήσουν μιά ολοένα πιο στενή 
διεθνή επικοινωνία. πού θ’ άπαιτήσουν στούς 
πνευματικούς τουλάχιστον κόσμους νά μήν υ
πάρχουν σύνορα. Άλλωστε καί ή γεωγραφική 
θέση τοΰ Παρισιού καί ή παγκόσμια φήμη 
τής γοητείας του πού ελκύει τόσο πολύ τούς 
ξένους, άκόμα καί ή σχετική φθήνεια τής ζωής 
στή Γαλλία ένεκα τού χαμηλού συναλλάγματος, 
άποτελούν όρους ευνοϊκούς γιά νά επιβληθεί 
τό Παρίσι ώς τό διεθνές κέντρο τής διανοου- 
μένης άνθρωπότητας.

Κ’ έτσι βλέπομε τό Παρίσι νά υπερνικά 
τόν κίνδυνο πού τό άπείλησε. Οί ξένες άξιες, 
οί πιθανώς πολύ άνιότερες άπό τις δικές του, 
δέν θά τού Ελαττώσουν τή ζωτικότητά του 
γιατί θά κατορθιόσει αύτό νά τις συγκεντρώ
σει. Οί ξένοι μουσικοί σπεύδουν ν’ ακουστούν 
ή νά Εχτελεστούν τά έργα τους στό Παρίσι*  
οί ξένοι ζωγράφοι νά έκθέσουν έκεΐ τά έργα 
τους. Είναι πολύ χαραχτηρισιικά τής συγκεν
τρωτικής αυτής θέλησης τού Παρισιού τά δύο 
Διεθνή Συνέδρια τών δραματικών καί μου
σικών κριτικών καί τών δραματικών συγ
γραφέων πού έγειναν φέτος στό Παρίσι. Οί 
Γάλλοι είχαν τήν πρωτοβουλία καί οργάνω
σαν τά Συνέδρια αύτά πού είχαν σκοπό νά ι
δρύσουν δ ιεθνεί ς ’ Επαγγελματ ικούςΣυ  νδέσμους 
τών κριτικών καί δραματικών συγγραφέων.Οί 
Σύνδεσμοι ιδρύθηκαν, καί φυσικά όλοι οί σύ
νεδροι πρότειναν ομόφωνα καί έγεινε άμέσως 
δεχτό μ’ ένθουσιασμό άπό τούς Γάλλους, ή 
έδρα καί τό γραφείο τών Συνδέσμων αυτών νά 
εγκατασταθούν μόνιμα στό Παρίσι. Είναι 
περιττό φαντάζομαι νά τονίσω ποιά ώθηση 
θά δώσουν τά γραφεία αύτά στήν κίνησα] προς 
τή Γαλλία. Στό Παρίσι έπίσης έγκατεστάθηκε 
μόνιμα, χάρις στή γενναία έπιχορήγηση τής 
Γαλλικής Κυβέρνησης, τό ’Ινστιτούτο τής 
Διεθνούς Πνευματικής Συνεργασίας πού άπο- 
τελεί τμήμα τής Κοινωνίας τών ’Εθνών καί 
πού στεγάζεται στά πολυτελέστατα γραφεία 
τού Ύπουφγείου τών Καλών Τεχνών.

Στό Συνέδριο τών Δραματικών Συγγρα- 
χέων ρίχτηκε άκόμα ή Ιδέα νά Ιδρυθεί στό 
Παρίσι ένα Διεθνές Θέατρο. Ή ιδέα αύτή 
φαίνεται πώς άρχίζει κι’ όλας νά όριμάζει καί 
είνε πολύ πιθανό νά μήν άργήσει νά πραγμα
τοποιηθεί.Κεφαλαιούχοι προσφέρουν κι’ όλας 
κεφάλαια, ή Γαλλική Κυβέρνησις υπόσχεται 
μιά σημαντική επιχορήγηση, καί γίνουνται 
ένέργειες στις Κυβερνήσεις τών Κρατών πού 
ένδιαφέρονται γιά νά διόσουν άνάλογες έπιχο- 
ρηγήσεις. Τό Θέατρο αύτό θά ονομαστεί Διε
θνής Κωμωδία, θά λειτουργεί σύμφωνα μέ τό 
πρότυπο τής Γαλλικής Κωμωδίας, θά παίζει 
ξένα έργα μεταφρασμένα καί σύγχρονα θά 
στεγάζει γιά ορισμένο άριθμό παραστάσεων 
καί ξένους θιάσους πού θά μπορούν έτσι νά

ΤΟ ΞΕΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Τό Παρίσι επιζητεί ίσως πιο παράφορα 
άπό ποτέ, καί τό κατορθώνει νά γίνει ή μάλ
λον νά διατηρηθεί τό πνευματικό κέντρο τής 
οικουμένης. Ή Γαλλία έσπειρε πάντα ό,τι 
άλλοι καλλιέργησαν κι’ έμβάθυναν, ό,τι άλ
λοι στερέωσαν καί τελειωτικά επισφράγισαν. 
Οί Γάλλοι δίνουν πάρα πολύ γρήγορα στήν 
πρώτη τους σύλληψη μιά μορφή διαυγέστατη. 
Ή διαύγεια έχει βέβαια άναρίθμητα προσόν
τα, πού δέν είναι στιγμή νά τ’ απαριθμήσω 
εδώ, άλλά σύγχρονα κάπως σχηματοποιεί, ρη
χαίνει, στερεύει τό έργο άπό τις έσώτερες 
προεχτάσεις του. Οί Γάλλοι γιά νά επικοινω
νήσουν καί πάλι μέ τόν κοσμικό παλμό έχουν 
άνάγκη άδιάκοπα νά άνανεώνουν βασικά τήν 
κατεύθυνση τών άναζητήσεών τους. Τό έργο 
πού κορυφιόνει μιά προσπάθεια, τό έργο τό 
συγκεντρωτικό καί πού μαζί διατηρεί όλους 
τούς χυμούς του είναι σπανιότατα γαλλικό. 
“Ισαμε νά δημιουργηθεΐ αύτό τό έργο οί Γάλ
λοι άνοιξαν κι*  όλας άλλους δρόμους όπου 
προστρέχουν μά πού πρώτοι πάλι θά τούς έγ- 
καταλείψουν. Μέσα σ’ όλο τόν αέρα τού Πα
ρισιού, μέσα σ’ όλη τή ζωή, μα κι’ επάνω στά 
δημιουργήματα τού παρελθόντος είναι σάν 
χυμένη μιά άτμόσφαιρα βίας καί ξεπεράσμα
τος πού τήν διαισθάνεται κανένας άδιάκοπα, 
μιά άτμόσφαιρα, έξαιρετικά θελκτική, υπέρο
χα γόνιμη, μά πού οί καρποί της φθάνουν τό 
πιο συχνά στήν τέλειά τους άνθηση μόνο άμα 
μεταφερθούν σέ ξένα έδάφη.

Καί τώρα μέσα στήν ορμητική ταχύτητα 
τής σημερνής έποχής τά τεράστια προτερή
ματα άλλά καί Ελαττώματα τής ικανότητας 
αυτής γίνονται ολοένα πιο αισθητά. Γιά όποι
ον κλίνει περισσότερο προς τήν άνανέωση πα
ρά προς τήν έπιμονή,ή άνάγκη τής ανανέωσης 
είναι σήμερα τόσο απαιτητική πού οί Γάλλοι 
βλέπουν ολοένα περισσότερο νά τούς ξεφεύγει 
ή ολοκλήρωση τών ιδεών τους καί ξένες δη
μιουργίες νά Εδραιώνονται Επιβλητικές άπάνω 
στήν ώθηση πού έδωσαν αυτοί. Δέν ξέρω άν 
τούς έγεινε κι’ όλας Εντελώς συνειδητός ό κίν
δυνος παραμένοντας έμπνευσταί νά θεωρηθούν 
παράγοντες δευτερεύουσας αξίας’νομίζω όμως 
ότι είναι πολύ Εκδηλωτική μιάς τέτοιας άνη- 
συχίας ή εύκολοδιάκριτη κολοσσαία προσπάθεια 
τού Παρισιού νά γίνει ή πόλη πού θά χρίζει ό
λες τις διεθνείς άξιες καί θά τις Επιβάλλει. Τό 
Παρίσι ζητεί νά γίνει καί θά γίνει τό κέντρο ό
που όλες οί διεθνείς άξιες θά πρέπει νά Εμ
φανιστούν καί νά κριθούν γιά ν’ άποχτήσουν 
διεθνές κύρος. Οί Γάλλοι δέν υπερνίκησαν βέ
βαια τόν Εθνικισμό τους πού έκδηλιόνεται μά
λιστα συχνά καί μέ άρκετό σωβινισμό, άλλ*  
ακριβώς ό βαθύς αυτός μά καί φωτισμένος 
τους Εθνικισμός, μαζί μέ τή δίψα τους τής 
πρωτοπορείας, τούς έδειξε πώς γιά νά μείνουν 
σήμερα οί πρώτοι πρέπει ν’ άνοίξουν πλατιά 
τήν είσοδο σ’όλες τις ξένες δυνάμεις."Ο τι δέν 
μπορούν νά ολοκληρώσουν οί ίδιοι άς τό ολο
κληρώσουν τουλάχιστον οί ξένοι μέσα στό Πα
ρίσι. “Ετσι ή γαλλική ώθηση δέν θά χάνεται
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έρθουν νά παίξουν στή γλώσσα τους καί νά 
κριθούν στο Παρίσι.

Δέν αποκλείεται, ύστερα άπό λίγα χρόνια 
καί δικοί μας ηθοποιοί νά εμφανιστούν στή 
Διεθνή αυτή σκηνή. Θά πρέπει όμως πριν άπ’ 
αυτό άπαραίτητα νά κατορθιοθεϊ έπί τέλους ή 
ένωση όλων τών Ισχυρότερων δυνάμεων τού 
Ελληνικού Θεάτρου, θά πρέπει νά άποχτή- 
σουμε καί μεϊς επιτέλους ένα ’Εθνικό Θέα
τρο πού άμέσως άπό τήν άρχή νά σταθεί στο 
ύψος τού προορισμού του. Κ’ έπειδή ή Ιδέα 
τής έπίδειξης στους ξένους υπήρξε πάντοτε 
γιά μάς ένα Ισχυρό κίνητρο, δέν εΐνε άπίθανο 
ή δυνατότητα τής έμφάνισης ένός θιάσου μας 
στο έξωτερικό νά έπιτύχει τήν ένωση τήν τόσο 
άναγκαία καί δυστυχώς τόσο δυσκολοκατόρ- 
θωτη.

’Ίσαμε νά ιδρυθεί όμως τό έπίσημο Διεθνές 
αυτό Θέατρο φιλοξενούνται κι’ δλας σέ άρκετά 
θέατρα τού Παρισιού τά έργα ξένων δραμα
τικών συγγραφέων καί ακόμα καί ξένοι θίασοι. 
’Ιταλικοί θίασοι, ιδιαίτερα μουσικοί, έπισκέ- 
πτονται συχνά τό Παρίσι. ’Επίσης κ’ ’Ισπα
νικοί θίασοι. Οί Ρώσσοι δίνουν ταχτικά τά 
τόσο παραστατικά τους μπαλλέττα. τ’ άν- 
τιπροσωπευτικά όλης τής σύγχρονης αισθητι
κής. Τελευταία έπαιξε κι’ ένας Ρωσσικός 
δραματικός θίασος ρωσσικά τά δράματα τού 
Τολστόϊ καί τού Τσέχωβ. Οί έβραϊοι άποκά- 
λυψαν μέ τό θίασό τους μία θεατρική τέχνη 
πού γίνεται θρησκεία. Οί Άμερικάνοι έστει
λαν μιά τέλεια ορχήστρα πού άπαρτίζεται όλο 
άπό όργανα τού τζάζ. Οί Μαύροι χορεύουν 
τούς χορούς τους τούς ημιάγριους πού συγκλο
νίζουν τά νεύρα. 'Όταν μένει κανένας στο Πα
ρίσι παρακολουθεί όλες τις άνώτερες καί πιο 
χαραχτηριστικές καλλιτεχνικές έκδηλώσεις τού 
κάθε λαού. Τό Παρίσι άντικαθρεφτίζει πραγ
ματικά τό ούσιαστικιότερο τής κίνησης καί 
τής παραγωγής όλης τής Οικουμένης, γίνεται 
μιά Διεθνής πρωτεύουσα, διατηρεί τήν πρώτη 
του θέση.

ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Τιόρα θά ήθελα νά πώ λίγα λόγια ειδικά 
γιά τό ’Αγγλικό θέατρο στο Παρίσι. Ή πλη- 
θιόρα τών ’'Αγγλων πού χάρις στή διαφορά 
τού συναλλάγματος έχει κυριολεχτικά κατα- 
κλύσει τό Παρίσι, ευκολύνει φυσικά πολύ τή 
διάδοση στή Γαλλία τού άγγλικού θεάτρου. 
Στο Παρίσι παίζεται δ,τι υπάρχει άντιπροσω- 
πευτικώτερο τής άγγλικής θεατρικής Τέχνης. 
Σ’ ένα άλλο μου άρθρο (*)  μίλησα κι’ δλας 
γιά τήν έντελώς έξαιρετική παράσταση 
τού άριστουργηματικού έργου τού Bernard 
Shaw «Ste Jeanne» σέ γαλλική μετάφραση. 
Τό έργο όπου άναγνωρίζει κανένας άνανεωμέ- 
νη τήν πνοή τού Σαίξπηρ άνεβάστηκε μέ μιά 
έντελώς δημιουργική σκηνοθεσία άπό τόν 
ρώσσο σκηνοθέτη Pitoeff. Ό Pitoeff. δπως 

(*) Στο «’Ελεύθερο Βήμα» 13]6]26. 

είναι γνωστό, αίστάνθηκε άπό τούς πριότους 
τήν άνάγκη νά μεταβληθεΐ βασικά ή τέχνη 
τής σκηνοθέτησης κ’ έχει διόσει κι' δλας κα- 
ταπληχτικά δείγματα τής καινούργιας άντίλή
ψής γιά τό θέατρο.

Καί τό θέατρο Oeuvre έπαιζε άρκετές βρα
διές ένα άλλο έργο τού Shaw. Τό «επάγγελμα 
τής Lady Warren. »Οί παραστάσεις όμως αυτές 
γιά όποιον παρακουλούθησε τό θέατρο Pito
eff. δέν είσαν καί τόσο ικανοποιητικές. Τό 
θέατρο Oeuvre σέ μιά έποχή όπου ό ρωμαν- 
τισμός κυριαρχούσε στό θέατρο, άντέδρασε 
ενάντια στήν ψευτιά τού ρομαντικού παιξίμα
τος καί πρώτο φανέρωσε καί έπέβαλε τό να- 
τουραλιστικό άνέβασμα καί παίξιμο τών έρ
γων. Σήμερα όμως ό ρεαλισμός στήν Τέχνη 
ξεπεράστηκε’ τό θέατρο Oeuvre δέν έχει τή 
δύναμη ν’ άκολουθήσει τήν εξέλιξη. ’Επιμένει 
στήν άντίληψη πού άλλοτε τό άνέδειξε. όταν 
ήταν προοδευτική κ’ έπαναστατική, άλλά πού 
σήμερα εμφανίζεται άσυγχρόνιστη. Τό θέατρο 
Oeuvre παίζει ρεαλιστικά τέλεια, άλλ’ ό ρεα
λισμός είναι ξένος στις σημερινές μας άξιο>- 
σεις, Ιδιαίτερα όταν πλαισιώνει έργα σάν τού 
Bernard Shaw. Ό Shaw υπήρξε ένας άπό τούς 
προδρόμους καί είναι ένας άπό τούς κυριώτε- 
ρους άντιπροσιύπους τού σημερινού φαντα
στικού θεάτρου. Τό σύγχρονο φανταστικό δέν 
ξεφεύγει σέ ύπεργήϊνες αιθέριες σφαίρες, μέ
νει προσκολλημένο στήν πραγματικότητα, άλ
λά δέν τήν άκολουθεί πιστά. ’Επικοινωνεί 
πηγαία μέ τήν ουσία τών πραμάτων, καί γιά 
νά εντείνει τό νόημα υποτάξει κι’ άναδηαι- 
ουργεί δπως θέ.λει τις μορφές. Ό Shaw είσ- 
χωρώντας στά έγκατα τών πραμάτων, τών 
άνθρώπων καί τών κοινωνικών σχέσειον νιό>- 
θει νά γεννιούνται μέσα του άπειρα ερωτημα
τικά πού θέλει νά μάς άνησυχήσουν καί μάς. 
Τό έργο του είνε μιά πελώρια σάτυρα πού 
δέν προσφέρνει ορισμένες λύσεις καί πού γι’ 
αυτό ακριβώς μάς συγκλονίζει.Ή προσπάθεια 
τού Oeuvre (καί σύμφωνα μ’ αυτήν τήν άντί
ληψη είχε άνεβάσει καί πέρσι τό θέατρο 
Τέχνης «Τό Δίλημα τού Γιατρού», καί τότε 
είχα έκφράσει άρκετές επιφυλάξεις) νά περιο
ρίσει τό έργο τού Shaw μέσα στήν καθορι
σμένη σαφήνεια τής υπόθεσης, νά έξάρει στό 
πρώτο επίπεδο τήν υπόθεση, μού φαίνεται 
ότι βαθειά παρεξηγεί καί μειώνει τό έργο. 
Ή υπόθεση, ή πλοκή καί ή δράση έχουν γιά 
τόν Shaw μιά σημασία έντελώς δευτερεύουσα*  
δέν τόν άπασχολεϊ άν τό κομμάτι τελειώνει 
καλά ή κακά, φροντίζει μόνο τή δράση καί 
τή πλοκή γιατί είναι άνάγκη. γιατί είναι δρα
ματουργός καί θέλει τό έργο νά έχει μιά σειρά*  
άλλ’ ό,τι τόν ένδιαφέρει είναι ή άναρίθμητες 
οξείες παρατηρήσεις πού μ’ αυτές περιβάλλει 
τήν υπόθεση. Ή υπόθεση καί ή πλοκή είναι 
άπλά καί μόνο ευκαιρίες γι’ αυτόν γιά νά όρ- 
θώσει απειλητικά τά τόσα προβλήματα πού 
τόν συγκινούν καί τόν διασκεδάζουν, γιά νά 
έκφράσει δειχτικά τό σαρκασμό του. "Ολη ή 
παράσταση γιά νά μείνη πιστή στό πνεύμα 
τού Shaw πρέπει ν' άποβλέπει στό χρωματισμό 
καί στήν έξαρση τών λεπτομερειών πού νά 

έαφανίζονται πολύ έντονιότερες άπό τήν κυρία 
υπόθεση....

Σ’ ένα άλλο θέατρο τού Παρισιού παίζε
ται καί πάλι γαλλικά, μιά άγγλική όπερέττα 
πού μ’ ένα άφαρπαχτικό, έξαιρετικό κέφι δεί
χνει γιά πρώτη ίσως φορι ότι τό jazz μπορεί 
νά μή συνοδεύει μόνο χορούς άλλά καί νά 
στηρίζει μιά συνθετότερη μουσική, σήμερα ό- 
περέττας, αύριο, ποιος ξέρει, ίσιος όπερας.Σ’ 
ένα άλλο θέατρο ένας άγγλικός θίασος παρου
σιάζει άγγλικά μιά άγγλική έπιθειόρηση. Εΐνε 
βέβαια δύσκολο, άν όχι άδύνατο. νά κρίνει κα
νένας μιά έπιθεώρηση ένός τόπου όπου δέν έ- 
ζήσε, γιατί πολλές σκηνές κΓ άπειροι υπαινιγ
μοί άναγκαστικά τού ξεφεύγουν, είναι όμως 
πολύ άξιοπαρατήρητο πέος παράλληλα μέ τό 
παιδιάστικο άφελές άγγλοσαξωνικό χιούμορ 
έκδηλιόνεται σέ κάποια άγγλικά έργα μιά σά
τυρα έξαιρετικά δειχτική στή λιτότητα της, έ- 
ξαιρετικά καλλιεργημένη. Τό παιδιάστικο χι
ούμορ άπαντιέται στά έργα πού άποτεινονται 
στό πολύ πλήθος. Στά λογοτεχνικά άγγλικά 
έργα, κι’ όχι μόνον τού Shaw, άλλά πολλών 
συγγραφέων, μά καί στήν έπιθεώρηση πού 
παρουσίασαν οί Άγγγοι στό Παρίσι, καί πού 
τό όλο άνέβασμά της έδειχνε μιά πολύ ξελεπ- 
τισμένη αισθητικότητα, τό κωμικό στοιχείο 
έξυψώνεται στά άνώτερα έπίπεδα τής Τέχνης. 
'Η σκηνοθέτηση τής έπιθεώρησης φαινομε
νικά άπλούστατη εϊταν έπιμελημένη κι’ αρμο
νική σ’ όλες της τίς λεπτομέρειες, απόλυτα 
καλλιτεχνική. Οί «κωμικοί» ήθοποιοι έπαιζαν 
χωρίς ούτε τήν πιο άνεπαίσθητη υπερβολή, μ’ 
έναν τρόπο συγκρατημένο πού ύπογραμμάτιζε 
έσωτερικά τό κωμικό, δπως δέν τό κατορθώ
νουν ίσως ούτε οί γάλλοι κωμικοί. ΚΓ όμως 
είναι καί κείνοι λιτοί μέ τόσην λεπτότητα!

Ή έντονη έσωτερικότητα τού άγγλικοϋ παι
ξίματος κάνει έπίσης έντύπωση στό δραμάτικο 
τους θίασο πού έχει έγκατασταθεί μόνιμα σ’ ένα 
θέατρο τού Παρισιού καί παρουσιάζει στην 
Γαλλία, άγγλικά, τά κυριιότερα άρτιώτερα σύγ
χρονα άγγλικά θεατρικά έργα. Θά έπρεπε νά 
έπεχταθώ πάρα πολύ γιά νά άναφέρω καί νά 
άναλύσω όλα αυτά τά κομμάτια πού πολλά 
άπ’ αυτά άληθινά ξεχωριστά, φανερώνουν 
μιά πολύ άξιόλογη άνθιση τής δραματικής πα
ραγωγής στήν ’Αγγλία. Δυστυχώς στήν Ελλά
δα παραμένουν τά έργα αυτά έντελώς άγνω
στα. Γιατί; Μού είναι άδύνατο νά καταλαβω 
γιατί οί αθηναϊκοί θίασοι επιμένουν νά σχη
ματίζουν όλο τους τό ρεπερτόριο μόνο άπό 
γαλλικά κομμάτια, καί συχνά άπό τά χειρότε
ρα, ένώ υπάρχει ολόκληρη ή διεθνής παρα
γωγή πού είσχώρεσε πιά θριαμβευτικά καί στη 
Γαλλία. Θά μιλήσω τώρα μόνο γιά τό White 
Cargo (τό Άσπρο Καράβι) τού Gordon πού 
είναι ίσως ένα άπό τά συγκλονιστικότερα δρά
ματα της σύγχρονης παραγωγής. Μέ μιά εσω
τερική άνάλυση σφιχτή κι’ άπαλλαγμενη απο 
κάθε στοιχείο ρητορικό καί υπερβολικό μας 
δείχνει τήν έλάχιστη αυτοτέλεια τού άνθρω
πον καί τή βαριά του υποταγή στό περιβάλ
λον. Διαδραματίζει τό White Cargo, όπως τό
σα άλλα σύγχρονα έργα, άλλά μέ μιά σπάνια 
?·νταση καί συγκρατημένη τραγικότητα τό 

πρόβλημα τής προσωπικότητας πού τόσο πο
λύ άπασχολεί τήν έποχή μας. Μάς ξεσκεπάζει 
πόσο λίγο είμαστε κύριοι τής προσωπικότη
τάς μας πού τήν διαπλάθουν έξωτερικες συν
θήκες. Είμαστε όργανα τών περιστάσεων!

Τό Άσπρο Καράβι είναι τό καράβι πού 
μεταφέρει άπό τόν πολιτισμό σιά βάθη τών 
άποικιών. όπου άπλιόνεταιή ζέστη ή υγρή και 
άσφυχτική καί ή έρήμωση, όσους πηγαίνουν 
νά έργαστούν εκεί."Ολοι πηγαίνουν μέ τή στε
ρεά απόφαση νά μήν άλλάξουν καθόλου, νά 
κρατήσουν άνάγγιχτη άπό κάθε έπιροή τού κλί
ματος τή χαραχτηριστική βρεττανική άξιο- 
πρέπεια πού πηγάζει άμεσα άπ’ όλη τήν έσω- 
τερική τους υπόσταση. Σιγά σιγά όμως, κι’ δ
σο κι’ άν άντιδρούν. ή ζέστη εισχωρεί μέσα 
στό αίμα τους, ή ζέστη τούς καταχτά, τούς έ- 
ξαντλεΐ’ δέν έχουν πιά τήν δύναμυ νά περι- 
ποιηθούν τήν εμφάνισή τους, τήν παραμελούν, 
άδιαφορούν άν είναι κουρελιασμένοι, άκόμα 
καί βρώμικοι, δέν ξουρίζονται, καί μαζί μέ 
τόν έξωτερικό έξευτελισμό ταπεινώνεται καί 
τό έσιοτερικό τους ’Εγώ. Μέ τήν έλπίδα ίσως 
νά λησμονήσουν τόν γύρω τους έφιάλτη 
τής ζέστης καί τής άπομόνωσης άφινονται 
έρμαιοι σέ πάθη πού περιφρονούν. Πίνουν,πα- 
ραδίνουνται σέ έρωτες μέ τίς ημιάγριες έντό
πιες γυναίκες, καί φεύγουν, συχνά καί πριν 
νά τελειώσει ό χρόνος τής άποστολής τους, 
άρρωστα, έξαντλημένα ράκη στό σώμα καί 
στή ψυχή. Ξαναφεύγουν μέ τό Άσπρο Καράβι 
πού έφερε τόν άντικαταστάτη τους καί πού 
τόν άκούν μέ κουρασμένη ειρωνεία νά διαβε- 
βαιόινει πώς αυτός δέν θά νικηθεί.

Λίγα έργα μάς έχουν διόσει μέ περισ
σότερη δύναμη μά καί μέ περισσότερη 
θεατρική τέχνί] τό τραγικό ρίγος τής άνιόφε- 
λης πάλης τού άνθρώπου ένάντια στό περι
βάλλον.

άγγλική φιλολογία άποτελεί ένα φαι
νόμενο άρκετά ξεχωριστό. Πλάϊ στήν πληθώ
ρα τών άνοστων καί σχεδόν γελοίων μυθιστο
ρημάτων πού άντιπροσωπεύουν τήν παιδιά
στικη διανοητικότητα τού πλήθους, ξεχωρί
ζουν πάντα, τόσο στήν ποίηση δσο καί στό 
θέατρο καί στό λογοτεχνικό μυθιστόρημα, τά 
έργα τά πιο μεστωμένα ίσως πού δημιουργεί 
ή άνθρωπότητα.’Αντιπροσωπεύουν φαντάζομαι 
τίς δυναμικότητες τού άγγλικού λαού πού συγ
κεντρώνονται στούς έλάχιστους.Τό πλήθος δέν 
είναι σέ κατάσταση ούτε νά κρίνει, δέν έχει 
άναπτυγμένο τό κριτικό πνεύμα, καί έτσι δέν 
άντιδρά*  καθοδηγιέται παθητικά σάν π<ιδί 
άπ’ όσους συνειδητοποίησαν τίς δυναμιτηκό- 
τές του, καί πού έλεύθεροι, χωρίς περισπα
σμούς, μπορούν νά διόσουν τήν πλέρια τους 
άνάπτυξη στίς δυναμικότητες αυτές, καί νά 
μάς παρουσιάζουν σέ άπειρους κλάδους μιά 
επιβλητική άγγλική υπεροχή.
ΣζΣ.Τό δ,τι οί Γάλλοι κατανοώντας τήν υπε
ροχή πολλών ξένων δέν τήν άρνούνται κοντό
φθαλμα άλλά ζητούν ίσα ίσα νά τήν έκμεταλ- 
λευτούν είναι ίσως ή μεγαλείτερη σύγχρονη 
νίκη τού γαλλικού πνεύματος.

ΑΛΚΗΣ ΘΡΥΛΟΣ



86 87

Η ΜΟΥΣΙΚΗ:

Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΡΩΣΣΙΑ

[Στο παρισινό Monde Musical ό μεγάλος 
Γάλλος πιανίστας Gil—Marchex, ποϋ ε- 
δωσε έφέτος συναυλίες στή Ρωσσία καί στήν 
’Ιαπωνία, δημοσιεύει τις έντυπιάσεις του 
άπ’ τήν καλλιτεχνική κίνηση στή Σοβιετι
κή Δημοκρατία. Άπό τις ένδιαφέρουσες 
πληροφορίες ποΰ δίνει ό γάλλοςκαλλιτέχνης 
φαίνεται πόσο τό κράτος εκεί συστηματικά 
υποστηρίζει τήν Τέχνη καί πόσο φροντίζει 
γιά τή πρόοδο καί τή διάδοσή της.]

Τό πρώτο ρεσιτάλ πούδωσα στή Ρωσσία 
ήταν αφιερωμένο στή γαλλική μουσική. Άν 
καί τά περισσότερα κομμάτια τοϋ προγράμμα-

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ : 

ΒΙΟΛΙΤΖΗΔΕΣ

μου. Κι’ ηύρα χώρα οργανωμένη, μέ θαυμά
σια Πανεπιστήμια, πολυάριθμες Σχολές, Ω
δεία, Μουσεία. ’Ίσως οί πιό θαυμάσιες εικό
νες τών γάλλων ζωγράφων C6zanne. Henri Ma
tisse, Gauguin είν’ εκεί, κι’ άλλη πιό καλή 
ευχή δέν θά είχα γιά τούς ζωγράφους μας, 
παρά νά ευτυχήσουν νά στεγαστούν στις θαυ
μάσιες πινακοθήκες τής σοβιετικής Ρωσσίας...

"Οσοι ανησυχούν γιά τήν τύχη τών έργων 
τέχνης στή Ρωσσία άς ησυχάσουν : Ή φροντί
δα γιά τήν Τέχνη είνε τό πρώτο μέλη μα στό 
κράτος αύτό ποϋ κατήργησε καί Ισοπέδωσε τό 
παν, καί μόνον στήν Τέχνην καί στους καλλι
τέχνες παρεχώρησε εξαιρετικές εύνοιες*  αρκεί 

τάΓς μου ήταν άγνωστα καί γιά πρώτη φορά 
παίζονταν στή Ρωσσία, τό κοινόν συνέρρευσεν 
τόσον, ώστε εκατοντάδες ακροατών δέν μπόρε
σαν νά βροϋν θέση στήν παμμέγιστη έντού- 
τοις αίθουσα τοϋ Κονσερβατουάρ. Ή άπλη
στη αυτή περιέργεια δείχνει τήν τρελλήν α
γάπη τοϋ ρωσσικοϋ κοινού γιά τή Μουσική... 
Στό τέλος τής συναυλίας αναγκάστηκα νά παί
ξω οχτώ bis, μπρος στό πιό εξαιρετικά εν
θουσιασμένο καί τρελλό γιά μουσική άρτίστι- 
κο κοινόν, ποϋ έπαιξα ίσαμε τιάρα.

Νόμιζα πώς θά βρώ τή ζωή, τήν κίνηση 
σταματισμένη καί τή δυστυχία ίσως στό διάβα

ΣΠ. ΒΥΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

νά πούμε πώς, ένφ, λόγφ κρίσεως τής στέγης 
ό νόμος υποχρεώνει νά άρκειται καθένας σ’ 
ένα μόνο δωμάτιο, έξαιροϋνται οί μουσικοί, 
ζωγράφοι, γλύπτες, συγγραφείς, συνθέτες ποϋ 
μπορούν νά κατοικούν άνετιάτερα γιά νά έρ- 
γάζωνται πιό ελεύθερα γιά τό κοινόν καλόν.

σΩς καλλιτέχνης, είχα τήν ευτυχία νά έπι- 
σκεφθώ, έκ τών όλιγίστων. τό απρόσιτο γιά 
τό πολύ κοινόν Κρεμλϊνον καί τούς μυθώδεις 
θησαυρούς του, πίσω άπό παμμέγιστα κρύ
σταλλα καί πελώρια κάγγελα, καθώς καί τις 
ονειρώδεις σέ πλούτο καί μεγαλοπρέπεια ’Εκ
κλησίες Ίβάν τοϋ Τρομερού, μέ τά μαγικά 

χρυσοστέφανα τών αγίων καί τά αμύθητα μαρ
γαριτάρια τών εικονισμάτων....

Νόμιζα πώς θά εΰρισκα τή ζωή μονότονη, 
θλιβερή, τό κοινό χωρίς διασκεδάσεις, χωρίς 
θεάματα*  καί όμως θά θυμούμαι γιά πάντα 
τήν όνειριάδη σέ πλούτο, χάρη, σκηνικά, 
μπαλλέτο κλπ. παράσταση, σέ δευτερεύον μά
λιστα θέατρο, τής «Στρίγγλας ποϋ έγεινε αρ
νάκι» τού Σαίκσπηρ, μέ ένα ddcor στή δεύτε
ρη πράξη αφάνταστο, μέ κοστούμια καί στύλ 
υπερτέλεια εναρμονισμένα καί ασύγκριτα ται
ριαστά. ’Επίσης παρόμοια έκπληξη δοκίμασα 
στήν Όπερα. στήν «Λίμνη τών Κύκνων» τοϋ 
Tchaikowsky, μέ μπαλλαρίνες ποϋ δέν μπο
ρούμε μεις ακόμη στή Γαλλία νά φανταστοϋ- 

Ο1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ >

ΑΓΙΟΝΟΡΟΣ ΣΠ· ΒΥΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

με ’. Καί μέσα στό κοινό αύτό. τό φρενιασμέ
νο κΓ ενθουσιασμένο, μέσα στή δεξίωση τήν 
τόσο θερμή καί έγκάρδια πού μού έκαναν 
παντού όλοι οί Ρώσσοι, δέν μπορούσα νά πι
στέψω ότι βρισκόμουν στήν καρδιά τής Ρωσ
σίας γιά τήν οποία μιλούσαμε τόσο δειλά καί 
χαμηλόφωνα στή Γαλλία.

Ό Βιρτουόζος ώς έκ τού έπαγγέλματός 
του βλέπει νά άνοίγωνται μπροστά του όλες 
οί πόρτες, ή δέ έγκαρδιότητα τής υποδοχής τοϋ 
επιτρέπει νά γνωρίση τούς πιό διαφορετικούς 
κυκλους καί νά σχηματίση τις πιό περίεργες 
ψυχολογικές εντυπώσεις. Έπαιξα μπρος σέ ένα 
συνέδριον εργατών, ακόυσα μιά διάλεξη τοϋ 
Τρότσκυ, καί είδα μέσα στά μυστικά υπόγεια, 
κάτω άπό τις σκιές τών τοιχών τού Κρεμλίνου 

νά αναπαύεται νό ταριχευμένο σώμα τοϋ Λένιν.
Άν άφίσωμε τις πολιτικές Ιδέες κατά μέ

ρος, δέν μπορούμε νά άρνηθοϋμε πώς ή σύγ
χρονη Ρωσσία είναι τό πεδίον τής έως τώρα 
πιό κολοσσαίας πολιτικής καί κοινωνικής ζυ- 
μώσεως, μέσα στήν οποία καί οί μουσικές 
προσπάθειες έχουν ύψιστο ενδιαφέρον, καί ό
λοι όσοι αγαπούν τή μουσική δέν μπορούν νά 
μή θαυμάζουν τήν τόσον αξιόλογη θέση πού 
τής δίνουν οί μπολσεβίκοι ώς μέσον ανατρο
φής καί πολιτισμού.

Μήπως άπό όλες τις Τέχνες ή γλώσσα τών 
ήχων δέν είναι ή πιό βαθειά ζυμωμένη μέ τή 
ρεμβώδη καί αόριστη ρωσσική ψυχή;

Οί κοινωνικές άνατροπές δέν μπορούν ν’ 

αλλάξουν τις ψυχικές ροπές ενός λαού καί ή 
μουσική στή χώρα αυτή δέ βρίσκει άδιάφο- 
ρους τούς άκροατές γιατί τιάρα, πιό πολύ πα
ρά ποτέ,οί Ρώσσοι μένουνό λαός που έχει τήν 
πιό μουσική ψυχή καί δέν έχουμε παρά νά κυτ- 
τάξουμε τούς κόκκινους στρατιώτες ποϋ παν
τού, είτε μπροστά στά πολύχρωμα παλάτια τής 
Μόσχας καί Λένινγκραντ, εϊτε στις άπέραντες 
στέππες τήςΣιβηρίας ή στις βαθειές κοιλάδες 
τού Καυκάσου μέ τις πανύψηλες του παγωμέ
νες κορυφές, τραγουδούνε μέ μιά επιβλητική 
βραδύτητα καί σχεδόν θρυσκευτικό ύφος τις 
ήσυχες μελωδίες πού χύνουν ανέκφραστη γα
λήνη ευτυχίας στό πρόσωπό τους. Τραγου
δούνε πολυφωνικές μελωδίες μέ contepoints 
πλούσια, αυθόρμητα, τής στιγμής ευρήματα 



88

ποϋ κάνουν μίαν απροσδόκητη ασύλληπτη 
πολυφωνία αύτοδίδακτη.... Καί ή «Διεθνής» 
γίνεται ένα υπέροχο choral στά στόματα τών 
έκ γενετής μουσικών αυτών στρατιωτών....

Ή αγάπη καί τό γούστο τοϋ Ρωσσικοϋ 
λαοϋ γιά τή καλή μουσική είνε αφάνταστα. 
’Εργάτες, υπάλληλοι, στρατιώτες.ναύτες, συρ
ρέουν στά κονσέρτα, θέατρα, μουσεία. Στά 
κονσέρτα ποϋ οργανώνουν τά έπαγγελμα- 
τικά σωματεία κάθε εβδομάδα σέ όλες τις 
μεγάλες πόλεις τής Ρωσσίας. οί αίθουσες είνε 
πάντοτε κατάμεστες από άκροατήριον ποϋ δέν 
έχει ίχνος σνομπισμοϋ, πούνε έκπληχτικά ευ
αίσθητο, καί ποϋ έμφυτα ένθουσιάζεται μέ 
κάθε μεγάλο καί ωραίο καί ποϋ περιφρονεΐ τό 
μικρό καί χυδαίο. Γι’ αυτό καί τό αμερικά
νικο φροϋτο τής jazz—band είχεν αποτυχία 
στόν μουσικά αναπτυγμένο αυτόν λαό. Ή 
δίψα τοϋ λαοϋ γιά τή σοβαρή μουσική εί
ναι αφάνταστη. Σέ μιά παράσταση τής όπε
ρας «Ντάμα Πίκα» τοϋ Τσαϊκόφσκη ποϋ έδό- 
θηκε σέ ένα έργατικό κέντρο στά περίχωρα 
τής Μόσχας, τό κοινό ένθουσιασμένο έζήτησε 
γιά bis τήν 9 συμφωνία τοϋ Beethoven ο
λόκληρη (διαρκεϊ 1 ώρα περίπου καί απαι
τεί μουσικούς καί κόρο πάνω από 200—250 
τουλάχιστον εκτελεστές....!)

Στό τέλος ένός ρεσιτάλ μου ποϋ έδινα στό 
Λένινγκραντ,έπειτα από άφθονα κομμάτια ποϋ 
έπαιξα έκτος προγράμματος γιά bis, τό κοινό 
ακόρεστο, διαμαρτυρόμενο γιά τούς υπαλλή
λους ποϋ πήγαν νά κλείσουν τό πιάνο, ανε
βαίνει τήν έστράντ ανοίγει, ξανά τό πιάνο καί 
δυό γυναίκες γονατιστές μέ παρακαλοϋσαν 
νά παίξω ακόμη μιά Nocturne τοϋ Chopin... 
Τί αλησμόνητες στιγμές στή ζωή ένός καλλι
τέχνη, ποϋ νά τις φανταστή καν δέ μπορεί 
κανείς.

Τέχνη ποϋ ήλεκτρίζει καί υποτάσσει έτσι 
τή ψυχή ένός λαοϋ μπορεί νά γίνη πολύτιμο 
μέσο στά χέρια ένός κράτους ποϋ ξέρει νά 
εκτίμηση τήν αξία του. Στήν αρχαία Σπάρτη 
καί στήν Κίνα τώχαν καταλάβει κι’ ό Βονα- 
πάρτης ακόμα έγραφε στό 1797 από τό Μιλά
νο στούς διευρύνοντας τό Conservatoire τών 
Παρισίων πώς από όλες τις καλές τέχνες 
«ή μουσική έχει τή μεγαλύτερη έπίδραση στά 
πάθη καί αυτήν πρέπει νά ένθαρρύνη καί προ- 
στατεύση ό νομοθέτης...». "Ενα κομμάτι γραμ
μένο μέ χέρι μαέστρου αγγίζει βαθειά τήν 
ψυχή καί τό αισθη·»α καί έχει μεγαλύτερη έπί
δραση από ένα καλό βιβλίο ήθικής ποϋ πείθει 
μόνον τό λογικόν χωρίς ν’ άγγίζη τις συνή
θειές μας. Γι’ αυτό καί στή Ρωσσία στή χώρα 
τής Ισοπεδώσεως τών τάξεων καί όπου μιά 
ομοιόμορφη ανατροφή δίνει τις ίδιες κλίσεις 
καί ορέξεις τής ψυχής, τά ίδια όνειρα καί 
Ιδανικά, θά γεννηθούν νέα -αριστουργήματα 
στά όποια θά καθρεφτίζεται ολόκληρη ή νέα 
αυτή νοοτροπία τής ψυχής τοϋ Ρώσσου μπολ
σεβίκου.

Τά νέα αυτά έργα δέν έγράφηκαν ακόμη 
καί δέν μου φαίνεται ότι θά γραφούν από 
τούς Ρώσσους συνθέτες ποϋ άπ*  τό καιρό 

eH μουσική κίνηση άρχισε φέτος στήν ’Α
θήνα μέ ένα ρεσιτάλ γιά τραγούδι τοϋ έκλε- 
κτοϋ βαρύτονου κ. Άλ. Σκούφη ποϋ έπροσ- 
κάλεσεν έφέτος τό ’Ελληνικό Ώδεϊο τής όδοϋ 
Φειδίου ώς αντάξιο καθηγητή τοϋ τραγουδιού 
στόν τοπο τών καθηγητριών Φωκά, Γεννάδη 
κλπ. ποϋ άπεχώρησαν μαζύ μέ τόν Καλομοί
ρη. Στό πρόγραμμα ξεχιόριζαν τά «Μαντολί
να» τοϋ Debussy καί ό «’Αγωγιάτης» τοϋ Βάρ- 
βογλη μία άπό τις καλλίτερες έως τώρα Ελ
ληνικές συνθέσεις.

Δεύτερη καλλιτεχνική εμφάνιση τοϋ Συλ
λόγου .Συναυλιών έφέτος: Τά δύο θαυμάσια 
ρεσιτάλ τής κ. Γιούρα Γκιοϋλλερ (πιάνο)’ ή 
οποία Ρωσσίς τήν καταγωγή έσπούδασε στό 
Παρίσι κάτω άπό τόν Philipp καί δέκα τριών 
μόλις έτών πήρε τό πρώτο βραβείο. Οί πα
ρισινοί μουσικοί κριτικοί άφιέρωσαν γιά αυ
τήν τά ωραιότερα λόγια: «Είναι μία μεγάλη, 
πολύ μεγάλη καλλιτέχνις. Παίξιμο έσωτερικό 
πού βγαίνει άπό ένα ιδεώδες διαλεχτό, μέ δια
παιδαγώγηση καί αισθητικότητα πολύ λεπτο- 
λογημένη καί έκλεκτική. Τίποτα τό ανω
φελές γιά τό effet, τίποτα για απλή έπίδειξη 
είς βάοο; τής μουσικότητας’ όταν παί
ζει καί ή ψυχή της φτερουγίζει στούς 
μουσικούς τόπους πού οραματίζεται». Αυτά 
καί άλλα πολλά κολακευτικά έγραψεν τό 
Monde Musical γιά τά κοντσέρτα ποϋ έδωσε τόν 
περασμένο Απρίλη στό Παρίσι ένός άλλου

τοϋ τσαρισμού έμειναν καί μένουν στή Ρωσσία 
καί έχουν ακόμη αναμνήσεις τών παληών 
ημερών.

eO Roslavetz, Krein. Feinberg καί ό Miasz— 
kousky γράφουν σέ στύλ πού συγγενεύει 
μέ τό τοϋ Scriabine. Ό Stravisky καί ό Prokopieff 
μετανάστευσαν σέ Ευρωπαϊκά κέντρα καί 
έπηρεάζονται από αυτά. Γι’ αυτό πρέπει νά 
περιμένομε τούς νέους Ρώσσους συνθέτες ποϋ 
ήταν ακόμη παιδιά όταν ή έπανάσταση έξερ- 
ράγη γιατί αυτοί θά μάς γράψουν πιστά τό 
αϊστημα τής σύγχρονης μουσικής τοϋ μπολ
σεβίκου’ καί προδρόμους τής νέας αυτής μου
σικής μπολσεβικής γεννιάς, μπορώ νά λογα
ριάσω τούς Decheneff, Tuline, Popoff, ποϋ έχουν 
καί τό ευτύχημα νά ζοϋν σέ μιά ατμόσφαιρα 
έξαιρετικά μουσική, όπου πολύ είνε ξαπλω
μένη ή Τέχνη ποϋ θεωρείται από τό Κράτος 
αναγκαία γιά τήν ύπαρξή του!..

Στά Κέντρα τών έργατών καί τών χωρικών 
έκτος τών πολιτικών τών έπιστημονικών καί 
τών γυμναστικών τμημάτων υπάρχει καί τμή
μα μουσικής καί θεάτρου. Μά ή θαυμαστή αυ
τή σοβιετική δράση μποδίζεται δυστυχώς από 
μερικούς άπ’ τούς έξ επαγγέλματος μουσικούς 
ποϋ στις ιδέες των τις μουσικές καί παιδαγω
γικές μένουν άκόμη πίσω άπό κάθε καινούρ
γιο... Τά παληά μουσικά Ιδρύματα διατηρήθη
καν όλα μέ τήν πιό μεγάλη προσοχή σάν τό 
πιό πολύτιμο πράμμα μά οί παληές μουσικές 
άρχές των εμποδίζουν καί σταματούν κάθε και
νούργια ιδέα ποϋ συνιστά τό κράτος.

Ό Glazounov είναι πάντα διευθυντής τοϋ 
Κονσερβατουάρ τοϋ Λένινγκροντ καί διευθύνει 
μές στή θαυμασίας άκουστικής αίθουσα τής 
«Φιλαρμονικής» τά συμφωνικά κοντσέρτα μέ 
πρόγραμμα άποκλειστικώς ρω μαντικό. Τά κοκ- 
κινόχρυσα σαλόνια της είναι γιομάτα άκόμα 
άπό πολλά παμμεγέθη πιάνα Steinway ποϋ μέ 
καμμιά δωδεκαριά Bechstein καί τριάντα Baker 
μεΐναν σώα καί άβλαβή.

Οί μουσικές σχολές είνε σ’ όλες τις πόλεις 
θαυμάσια οργανωμένες’ οί μαθητές των έχουν 
τά Club, τήν εφημερίδα τους, δίνουν πολυά
ριθμα κονσέρτα καί έργάζονται μέ ζέση καί 
μέ αυστηρότητα. Οί τάξεις τών οργάνων είνε 
άξιοσημείωτες, άλλά οί τάξεις τής συνθέσεως 
όπως σέ όλα τά Ωδεία φυτοζωούν άκόμη κάτω 
άπό τήν βαρηά άτμοσφαΐρα τής παληάς φόρ
μας καί ή μουσική διδασκαλία φορεϊ άκόμη 
τήν παληά λίγο τριμμένη περρούκα. Ό ίδιος 
καθαρός ακαδημαϊσμός επικρατεί καί στις 
Σχολές τών Καλών Τεχνών, γλυπτικής καί ζω
γραφικής, μολονότι ό Κυβισμός χαρακτηριστι
κά ύποστηρίχτηκεν άπό τή δημιουργική βού
ληση τής Σοβιετικής κυβερνήσεως καί έτσι έ- 
δημιουργήθηκε μιά τεχνική ποϋ θά μείνη τεχ
νοτροπία τής Μεγάλης Έπαναστάσεως.

'Η "Οπερα έξόνάπό τόν θρίαμβο τοϋ «Amour 
des frois oranges» τοϋ Προκόπιεφ, έμεινε πιστή 
στήν παράδοση καί τό ρεπερτόριό της περι
λαμβάνει έργα τοϋ Rimsky - Korsakow, Tchaikowsky 
Moussorgsky, Massenet, Verdi. Τό μπαλλέτο στή Μό
σχα καί στό Λένινγκραντ είναι πάντοτε θαυμά

σιο’ μόνο στά θέατρα αυτά βλέπει κανείς τήν 
αποθέωση τοϋ κλασικού χορού.

Τά προγράμματα τών κονσέρτων είνε κο- 
λοσσαϊα λόγφτοϋ άκόρεστου καί διψασμένου 
πάντα γιά τή μουσική κοινού. Μερικά έργα τοϋ 
Προκόπιεφ προτιμοϋνται άπό τοϋ Στραβίνσκυ 
καί κυρίως έκεϊνα πού σέ μάς τούς άσυνήθι- 
στους μάς φαίνονται παράξενα, ακατάληπτα, 
ενίοτε βάρβαρα, μιά καί δέν φανταζόμαστε 
τά τραγικά καί τρομερά μυστήρια πού είδαν 
οί ρωσσικές στέππες. Οί μουσικοί έχουν ονει
ρώδη τεχνική ανάπτυξη ιδίως στις νέες ρωσσι
κές ορχήστρες πού ονομάζουν «Persymphans» καί 
ποϋ παίζουν χωρίς διεύθυνση αρχιμουσικού.

Οί μουσικοί μαζεύονται σ’ ένα κύκλο όλοι 
φανατικά προσεκτικοί καί προσηλωμένοι στόν 
εαυτό τους, άλληλοακούονται, κυττάζονται μέ 
τήν υπέρτατη προσοχή ποϋ δείχνει τή συνείδη
ση τής τρομερής ευθύνη; ποϋ έχουν στόν μα
γικόν αυτόν κύκ/ ο ποϋ βγάζει αρμονίες γλυκές 
ή σπαραχτικές. Ματιές, κινήσεις βλεφάρων, 
μικρές κινήσεις ώμων καί μέ μιά λέξη κάθε 
ένα; άπό αυτούς είνε αρχιμουσικός ό ίδιος 
στόν εαυτό του καί στό άφάνταχτο στήν τε
λειότητα σύνολο ποϋ προξενεί μιά ασυνήθιστη 
συγκίνηση. Γιά νά κανονίσουν τήν έκτέλεση, 
μαζεύονται μερικοί άπό αύτούς προηγουμένως 
καί καθορίζουν τούς γενικούς χρωματισμούς 
καί τί; δοκιμές’ κάποιος άπ’ τούς μουσικούς 
πηγαίνει στή σάλα γιά νά καταλάβη τήν έν- 
τύπωση. 'Η τεχνική μέ τέτοιους έκτελεστές 
φθάνει στό ύψιστο σημείο καί έχουν τέτοια 
πρακτική ώστε μπορεί νά συνοδεύση μιά τέ
τοια ορχήστρα τραγούδι καί σολίστες χωρίς 
ούτε ίχνος διευθύνσειος...

Βεβαίως δέν υπάρχει άκόμα στή μουσική ή 
θαυμάσια αναγέννηση πούγεινε στό θέατρο τό 
1917 όταν οί έργάτες θέλησαν νά έκφράσουν 
τί; επαναστατικές τους ιδέες, γιατί ό Ρώσσος 
έχει γενικώς τρομερά ανεπτυγμένο τό δραμα- 
κό ένστικτο.

Οί σκηνικέ; τελειότητες ποϋ έφερε στό 
Ρωσσικό θέατρο ό δαιμόνιος Mayerhold είνε ή 
μεγαλύτερη καλλιτεχνική επιτυχία τοϋ νέου 
καθεστώτος. Είμαι βέβαιος ότι τό προλεταρι
ακό Ιδεώδες θά φανερωθη γρήγορα καί στή 
μουσική, σέ νέα φόρμα πού νά έκφράζη τό νέο 
λαϊκό Ρωσσικό πνεύμα, ποϋ μέσα σέ 130 εκα
τό ι μύρια πληθυσμό φαίνεται παντού τό ίδιο 
καί ποϋ δείχνει σαφέστερα τόν ’Ανατολικό του 
χαραχτήρα ιδίως στή Μόσχα ποϋ έ/ει σήμερα 
τά πρωτεία μέ τόν ’Ασιατικό της χαραχτή
ρα καί τήν φανερή Βυζαντινή έπίδραση.

Δυό - τρία χρόνια έπαναστάσεως δίνουν 
στή ζωή καί εξέλιξη ένός λαοϋ περισσότερα 
στοιχεία παρά εκατό χρόνια ειρήνης. Πιότερο 
άπό τόν πόλεμο ή έπανάσταση προκαλεϊ άνα- 
θεώρηση τών καθιερωμένων άξιών, καί ή 
Ρωσσική έπανάσταση έφερε μιά τέτοια κοινω
νική άνατροπή, ανάλογη μέ τήν ήθική μετα
τροπή ποϋ έφερε ό Χριστιανισμός μιά φορά 
στήν είδωλολάτριδα ανθρωπότητα. "Ετσι φαν
τάζομαι ότι τό νέο Ρωσσικό επαναστατικό 
καλλιτεχνικό πνεύμα θά φέρη στή Ρωσσική 
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μουσική νέα άρισιουργήιιατα, καί ίσως πολύ 
γρήγορα, κοντϊ σέ προϊόντα αύτοδιδάκτων ρι
ζοσπαστικών συνθετών θά έχουμε καί τέλεια 
άριστουργήματα, ίσως άνώτερα καί άπό τά 
μέχρι τοϋδξ τού Στραβίνσκυ «Petrouchka, Sacre 
de Printemps, Noces» κλπ. ποϋ μάς φωτίζουν τόσο 
υπέρλαμπρα ένα μόνο κομμάτι τής Ρωσσικής 
ψυχής. Δυστυχώς ό Στραβίνσκυ έζησε πολύν 
καιρό μακρυά άπό τήν πατρίδα του κέχει έπη- 
ρεασθή άπό τό σύγχρονο Ευρωπαϊκό καλλιτε
χνικό περιβάλλον, καί δέν μπορεί νά γίνη ό 
ψάλτης καί ό αρχηγός τής νέας Ρωσσικής μου
σικής φόρμας."Αραγε ό Προκόπιεφ. ποϋ δυσ
τυχώς ζεϊ στό Παρίσι τιόρα, θά χαθή κΓ αυ
τός γιά τή Ρωσσία ;

"Οπως καί άν έχη τό πράγμα ή άνοστιές 
τής μουσικής λιγούρας τοϋ Τσαϊκόφσκη καί 
ή ρουτίνα τοϋ Σκριαβίν γλήγορα έλπίζω νά 
σαρωθούν άπό τό προλεταριακό κοινό ποϋ θά 
άπαιτήση έργα νέα τολμηρής μοντέρνας ιδεο
λογίας, ποϋ μέ νέα μουσιή λεκτική φόρμα, θά 
φέρουν νέες ασυνήθιστες μουσικές φόρμες, και
νούργιες τεχνοτροπίες ποϋ νά υμνούν τήν απο
θέωση τής σύγχρονης ’Εργατικής ’Ιδέας.

Henri Gil-Marchex
Μετάφ. Β. Κ.

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΚIΝΗΣΙΗ : 
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πολύ διαλεχτού καλλιτέχνη τού πιάνου πού βύ- 
τύχησε έφέτο; νά έχη ή ’Αθήνα ώς μόνιμον 
καθηγητή τού ’Εθνικού ’Ωδείου, μπορεί νά 
άποτελέσουν ταιριαστό ζευγάρι στί; προηγού
μενε; τόσο μουσικέ; καλλιτεχνικές βραδυές 
πού ευτύχησαν νά έχουν άπό ρεσιτάλ οί ’Α
θηναίοι. Ό μαέστρο; αυτός φαίνεται οτι συγ
κεντρώνει τελείως ισορροπημένες καί αρμονι
κά συνδυασιιένες τέχ.η άφθαστη, ευγένεια 
παιξίματα;, λυρίκότητα, συγκίνηση, πάθος καί 
κυρίως πιστή απόδοση, ένσάρκωση τού πνεύ
ματος τή; τέχνης καί κυρίως τής σκέψης αυ
τής τού συνθέτου: *0  κ. Μποσκώφ παρουσι
άστηκε καί διαλεχτός συνθέτης στον λυρικό 
καί θλιβερό «Θρύλλο» του καί στό λαμπερό 
καί τόσο ρυθμικά συνδυασμένο Βιεννέζικο κα
πρίτσιο του.

*Ο έκλεκτός καλλιτέχνης καί συνεργάτης μας 
κ. Κ. Μαλέας έπιστρέφοντα; άπό τά ταξίδια 
του στή Θεσσαλία καί τήν Πελοπόννησο, θά 
έκθέση τά νεώτερά του έργα στήν αίθουσα 
τού ξενοδοχείου Σπλέντιτ. στήν Άθήλα. Elvs 
γνωστή ή έξαιρετική έμπνευση, ή προσωπικό
τητα καί ή συνθετική δύναμη πού διακρίνει τά 
έργα τού σκεπτικού καλλιτέχνη. *0 «Φιλότεχ
νος» ανέθεσε σέ ειδικό του συνεργάτη νά πα
ρακολούθηση τήν Έκθεση καί νά τού οτείλη 
τήν σχετική κριτική γιά τό ερχόμενο φύλλο 
οτό όποιον θά δηιιοσιευθούν έργα τού κ. Μα- 
λέα μεταξύ τών οποίων σέ ολοσέλιδη έκτο; 
κειμένου εικόνα οί «Δελφοί» ένα άπό τά δυ
νατότερα του συνθετικά τοπεϊα.

eO Σύλλογος συναυλιών υπόσχεται επίσης 
καί άλλες μεγάλε; καλλιτεχνικές βραδυές άπό 
ρεσιτάλ σάν τού ξακουσμένου στό βιολί Κού- 
μπελικ καί τού μάγου καί γόητος Ίτούρμπι 
πού ένθουσίασε καί άλλοτε τήν ’Αθήνα καί 
είχε παντού θριάμβους κολοσσαίους σέ όλη 
τήν Εύριόπη. καί γυρνά τώρα άπό μίαν θριαμ
βευτική άποθέωση στην άπω ’Ανατολή (Κήα. 
’Ινδία καί ’Ιαπωνία) όπου έδωσε πενήλτα 
ρεσιτάλ τό περασμένο καλοκαίρι.

— Μά ένφ είνε τόσον επιτύχει; οί συναυ
λίες πού οργανώνει καί υπόσχεται νά διοργα- 
νώση φέτος ό Σύλλογος Συναυλιών, οί μεγάλες 
του συμφωνικές συναυλίες δέν φαίνονται νά 
έχουν τή περισινή ενθαρρυντική τελειότητα 
καί τό τόσο ευπαρουσίαστο καί ένθουσιαστικό 
γιά τή πρόοδο τής συμφωνικής μουσικής καί 
θ07.ή^τ.ρας στήν Αθήνα. Καί ένώ έχουμε στοι
χεία τόσο διαλεχτά καί σολίστ οργάνων τής 
ορχήστρας, ομολόγουιιένης καί άναγνωρισμέ- 
νης άξίας καί άπό Ευρωπαίους άκόμα διευθυν
τές ορχήστρας, οί ιιεταξύ των δυστυχώ; έριδες 
καί μικροεγωϊσμοί, ή διαίρεση τών Ωδείων 
καί ή σφαλερή αντίληψη αυτών πού τά διευ
θύνουν. νά υποτάσσουν τήν Τέχνη καί τήν άνώ- 
τ :ρη ιδέα τής άξίας καί τού προορισμού τής 
Τέχνης τού καλλιτέχνη γιά τήν Τέχνη καί 
αόνο, στά συμφέροντα τών ιδρυμάτων στά 
όποια ό καλλιτέχνη; διδάσκει. —στερεί φέτος 
τό οικοδόμημα πού καμαρώναιιε όλοι τής 
συμφωνικής ορχήστρας άπό πολύ γερού; της 
στυλοβάτες καί τούς τόσο διαλεχτούς καλλι
τέχνες σολίστες μας ’ πό τόν εύγενέστ-ρο καί 
άνιότερό τους προορισμό.

Κ’ έτσι ή πρώτη συμφωνική δέν έδωσε 
τήν απόδοση έκείνη πού ένας Μητοόπουλος 
μπορούσε νά διύση άν είχε τήν περισινή σύν
θεση ή συμφωνική του ορχήστρα στή σουίτα 
τού Μπάχ-Ρέγκερ. στή τραγική συμφωνία τού 
Σιούμπερ κλπ. Γιά τό συνθέτη Μηιρόπουλο 
μπορούμε.-μέ τή πιο μεγάλη φιλική έκτίμηση 
πού τρέφουμε, νά πούμε ότι τό μεγάλο του 
μουσικό τάλαντο, ίσως θά έφεγγε περισσότερο 
σέ ένα καθαρό καί καταγάλανο ’Αττικό ουρα
νό καί στις άστεροφώτιστες ’Αττικές νύχτες 
μέσα στί; όποίε; έγεννήθηκαν οίαίώνιε; κλασ
σικές καί σαφές γραμμές ένό; Παρθενώνα, καί 

όπου τό ολόφωτο, ή μάλλον τό ίδιόφωτο 
φεγγάρι τής Τέχνης ένός Μητροπούλου, θά 
έφεγγε περισσότερο ολόλαμπρο, παρά στις 
έξεζητημ-ένες καί ομιχλώδεις νύχτες μέσα στις 
οποίες κυνηγά στά, πιο απόκρημνα βουνά καί 
μέσα άπό άτραπούς πού πολλές φορές μονάχος 
αυτός φαντάζεται καί γνωρίζει, τούς πιο υγρούς 
ασαφείς, καί τόσο τολμηρούς πολυφωνικούς 
συνδυασμούς μάλλον, παρά ακόρντα τής μον
τέρνας — νοσηρά; ίσως γιά πολλούς — συνθε
τικής νοοτροπίας τής Δύσης καί τού Βορρά.

* * *
Τό Ωδείο Πειραιώς στον τόπο τού άπο- 

χωρήσαντος πολιτίμου καθηγητού τού πιάνου 
κυ Φρείμαν έφερε δυο νέους, έκ τών οποίων ό 
ένας κ. Πλοτνικώφ 1er prix τού κονσερβατουάρ 
τών Παρισίων έλαβε μέρος στή δεύτερη συμ
φωνική μέ τό κονσέρτο τού Ραχμανίμωφ γιά 
τήν οποία θά γράψω με στό προσεχές.

—Ό κ. Μποσκώφ μαζύ μέ τόν κ. Βολωνί- 
νη (βιολί) τόν κ. Παπαδημητρίου (βιολον- 
τσέλλο) συνέστησαν ένα τρίο πού προσεχώς 
θά έμφανισθή σέ ρεσιτάλ muslque de chambre 
στό θέατρο Κοτοπούλη.

— *11  χορωδία ’Αθηνών πού μέχρι πέρισυ 
έστεγάζετο στό Ωδείον ’Αθηνών υπό τήν στι- 
βαράν διεύθυνση του κ. Οίκονομίδη άπέκτη- 
σε καί Ιδιαίτερον οίκημα.

β. ΚΟΝΤΗΣ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ:

ΤΟ ΠΕΝΘΟΣ ΜΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΛ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ

[Στήν πένθιμη συγκέντρωση τών «Φιλοτέ
χνων», ό αντιπρόεδρος τού Συλλόγου κ. 
Άρ. Βεκιαρέλης είπε τ’ ακόλουθα στά 
μέλη καί στούς άλλους πού προσήλθαν 
στήν συγκέντρωση, σχετικά μέ τή δράση 
τού άποθανόντος Προέδρου καί ’Ιδρυτή 
τού Σωματείου].

Άπό μέρους τού Συλλόγου Φιλοτέχνων 
διερμηνεύω τή θλίψη τών μελών γιά τόν 
πρόωρο θάνατο τού ΚώσταΆθανασάκη, ιδρυ
τή καί Προέδρου τού Συλλόγου. *Η  έξιστό- 
ρηση τής δράσης τού Κώστα Άθανασάκη είνε 
σχεδόν καί ή ιστορία τής Καλλιτεχνικής κίνη
σης τού Βόλου τά τελευταία χρόνια.Μέσα στήν 
έ παρχιώτικη ξεραΐλα πού τίποτα δέν παρου- 
ρίαζε στον τόπον αυτόν, τού οποίου μερικοί 
έκλεκτοί διανοούμενοι είχαν μακρυά συμπήξει 
κέντρο καλλιτεχνικής δράσης. — έννοώ τούς 
Πηλιορεϊτες ’Αλεξαντρινούς, — παρουσιάστη- 
κεν ό Κώστας ’/άθανασάκη; προ δέκα έτών 
μαζεύοντας γύρω του μερικούς νέους καί με
ρικά κορίτσια, τούς έγεινε ό εμπνευσμένο; καί 
ένθουσιώδης δάσκαλος κι’ άρχισε, άραιά καί 
πού στήν άρχή, συχνότερα πιο ύστερα. νάπρο
ετοιμάζω φιλολογικές συγκεντριόσεις. θεατρι
κές παραστάσεις καί έορτές. "Ετσι έσχημα- 

τίστηκεν ένα; πυρήνα; μέ τόν πομπιόδη τίτλο 
«Καλλιτεχνικό; Σύνδεσμός» όπως τόνέβάφτισε 
ή νεανική αισιοδοξία. ό μετέπειτα «Σύλλογος 
’Ερασιτεχνών», όταν ή εξέλιξη έφερε καί τής 
αύτο επίγνωσης τή συναίσθηση, ό άπό τριετίας 
μεταβαπτισθεί; «ΣύλλογοςΦιλοτέχνων Βόλου».

Καλλιτεχνική ψυχή γεννημένα] γιά ν’ άγα- 
πά καί ν’ άφωσκόνεται σέ κάθε ώραΐο. έχον
τας συναίσθηση πώς έκπληρώνει κάποιαν 
άποστολή, μ’ όλες τί; φρολπίδες πού τ’ άφη- 
σεν ή διαχείρηση κ’ έπίβλεψη τή; έφαρμογής 
τών θελήσεων τού πατέρα του, πού τού κλη
ροδοτούσε καί τή φροντίδα νά έπιβλέπη στήν 
έκτέλεση τών άγαθοεργών σκοπών τή; διαθή
κης του. μ*  όλέ; τις άσχολίες του, γιά τήν 
έκκαθάρισητής κτηματικής τουπεριουσίας.άπό 
τήν οποίαν έστηρήθηκε υπέρ τών άκτημόνων 
χωρίς νά γογγίση, — έστεκε πάντα έμφυσυ- 
τή; κ’ έκτελεστή; κάθε ώραία; Ιδέας καί κί- 
νησης στον τόπον αυτόν πού άν δέν πρόφτασε 
νά εύεργετήση μέ Μουσεία, Σχολεία καί ιδρύ
ματα όπω; ό πατέρας του, τόν ευεργέτησε 
σπρώχνοντά; τον κ’ άνυψιόνοντάς τον σέ κά
ποιο άνώτ>ρο πνευματικό έπίπεδο.

Τόν θυμούσαστΐ νά οργανώνη τί; έορτές 
καί συγκεντρώσεις τού Συλλόγου σας, νά δι- 
δάσκη τά έργα, πέρνοντας κι’ ό ίδιος ρόλους 
πού άπέδιδε άμίμητα. σκορπίζο\τας ό σοβαρός 
καί μετρημένος έσωτερικός αυτός άνθρωπος, 
τή Ζα(?ά καί τήν ευθυμία, υπερήφανος μονάχα 
όταν κατόρθωνε νά φτάνη κάπως στήν εκπλή
ρωση τών ώραίων του σκοπών. Κι*  άκόμα 
θυμάστε τόν άνθρωπο πούχε τή δύναμη νά 
συγκεντρώλη]. νά πείθη καί νά επιβάλλεται σ’ 
όλους όταν καταπιανόντανε μέ κάτι καλό. Νά 
ένθουσιάζη τούς συντρόφους του. νά τούς έγ- 
καρδιώνη. χωρίς ποτέ τής άπογοήτευσης τό 
κύμα νά τόν παρασέρνη. βλέποντας πόσες δυ
σκολίες y-Γ αντιδράσεις άκόμα. έπρεπε νά έξο- 
μαλύνη στό στενό του περιβάλλον.

Στ’ άλλα πού τού κληροδότησαν ό πατέρας 
του ήταν καί τό ξενοδοχείο «Θεοξένεια» πού 
είχεν ό μακαρίτης χτίσει στό χωριό του. ΕΙχ3 
γεμίσει μ’ ευεργεσίες τόν Βόλο καί τήν Πορ- 
ταριά. Χάρισε στον τόπο του Μουσείο. Σχο
λεία, Νοσοκομιακό Σταθμό καί Μουσική Ε
ταιρία. Πρακτικότερος όμως, θέλοντας νά κα- 
ταστήση γνωστό τό δροσερό χωριό σ’ όλη τήν 
’Ελλάδα καί πιο πέρα, έχτισε τό ξενοδοχείο 
αυτό κ’ έπροίκισε έτσι τόν τόπο του μ’ αιώνιο 
εισόδημα άπό τή συρροή τών ξένων.

Ό γυιός του, όχι μόνο συνεχιστής μά καί 
συμπληρωτής τού έργου τού πατέρα του. έστά- 
θηκε στον ίδιο δρόμο :

—Ώ μέ τί γλύκα μοίραζε στούς μικρούς 



του Νηπιαγωγείου τά δώρα του καί μέ τί τρυ
φεράδα, ανώτερος παιδαγωγός, έστηνε τό πα
ράδειγμα τής αγάπης στις μικρές ψυχές μπρο
στά !. . . Καί γιά τούς μεγάλους έγινε ξενοδό
χος ό ίδιος. *Όχι  γιά νά κερδίση, μά γιά νά 
όιδάξη τόν πολιτισμό καί νά διαλαλήση τις 
καλλονές τής Ελληνικής Φύσης. Σύγχρονα ί
δρυε στό Βόλο τήν Εταιρία Έξωραϊσμού 
Πηλίου. Δέν πρέπει νά κυττάζη κανείς άν μιά 
προσπάθεια δέν πετυχαίνη πλήρως. Είναι πολ
λοί συντελεστές γι’ αύτό. Πολλές φορές πα- 
ραστρατάει κάτι άπό λόγους άλυπέρβλητους 
οικονομικούς ή καί γιατί είναι τόσο ωραίο 
πού δέν μπορεί νά πραγματοποίησή. Καί νά 
ποιούς σκοπούς έβαζε στό πρόγραμμα τής Ε
ταιρίας αυτής ό Άθανασάκης :

«’Ανέγερση ξενοδοχείων καί ιδρυμάτων υ
γιεινής καί άνέτου διαμονής στό Πήλιον.—Σύ
σταση Λουτρών καθαριότητος καί θεραπευ
τικών.— ’Αναδάσωση καί βελτίωση συγκοι
νωνιών.—Ανέγερση οικοδομής, ίδρυση ψυχα
γωγικών κέντρων, αιθουσών συναυλιών καί 
διαλέξεων.—Περισυλλογή καί συντήρηση τών 
’Αρχαιοτήτων.— ’Ανάπτυξη καί βελτίωση τής 
Καλλιτεχνικής κίνησης.— "Εκδοση λευκωμά
των διαφημίσεων τών καλλονών τοϋ Πηλίου 
καί οργάνωση έκδρομών.»

Βαθύς ψυχολόγος κατάλαβε τί χρειάζεται 
γιά νά έκπλοτιστή ό τόπος : σωματική καί 
ψυχική καθαριότης. Ό κόσμος έγέλασε άντέ- 
δρασε, είρωνεύθη’ τά κεφάλαια έλλειψαν*  τά 
κέντρα όμως τής ψυχαγωγίας καί τής καλλι
τεχνικής κίνησης καί τ ί λουτρά έγιναν άπό 
τούς έλάχιστους πού εκτίμησαν τό πρόγραμμα 
αύτό... "Οταν έρθή καιρός καί πάρη ό καθέ
νας τή θέση του ό Κώστας Άθανασάκης θά 
θεωρηθή ό άνθρωπος πού περισσότ ερο ωφέ
λησε τόν τόπο του....

Κ’ έρχόμαστέ τώρα στήν τρίτη περίοδο τής 
δράσης τοϋ Άθανασάκη καί τοϋ Συλλόγου 
του. Αφού μάζεψε κάθ: ντόπιο καλλιτεχνικό 
στοιχείο γύρω του καί προσεταιρίστηκε καί 
τούς περαστικούς ξένους,παρουσίασε μιά σειρά 
— κανονικά πιά — διαλέξεων, έορτών καί θε
ατρικών παραστάσεων καί μέ τή συνδρομή τών 
γύρω του στοιχείων, έφαντάσθηκε κ’ έπραγ- 
ματοποίησε τις ιστορικές Καλλιτ :χνικές ’Εκ
θέσεις τοϋ Βόλου, τήν Α' τήν Πανθεσσαλική 
(1921) καί τήν Β' τήν Πανελλήνιον (1923). 
Σειρές οί καλλιτέχνες άπό τότε τιμούν τόν 
Βόλο φωτίζοντας καί εκπολιτίζοντας τό κοινό. 
Καί συνεχίζοντας άπό τότε τήν προσπάθειά 
του ό Σύλλογος συμπληρώνει σιγά σιγά τήν 
Βιβλιοθήκη καί τήν Πινακοθήκη του, αύξά- 
νοντας τόν πυρήνα πού όΆθανασάκης έδιόρη- 
σεν, οργανώνει τις εορτές καί συγκεντρώσεις 
του καί παρέχει κάθε συνδρομή του σ’όποιους 
έχουν τάξει τόν εαυτό τους στήν ύπηρεσία τής 
Τέχνης.

Μιά αναδίφηση στ’ αρχεία τοϋ Συλλόγου 
θά φανέρωνε τή δράση του μιας ολόκληρης 
δεκαετίας πού έπιστέγασμα φέτος πρόβαλεν ή 

ίδρυση τής Σχολής Ζωγραφικής καί ή έκδοση 
τοϋ «Φιλότεχνου».

♦ * *
Αύτή ήταν ή δράση τοϋ Προέδρου πού 

πέθανε. Δέν έγραψε ούτε άφησε στό χαρτί κα
νένα καλλιτεχνικό του δημιούργημα. Ήταν 
ένας καλλιτέχνης πού δημιουργοϋε στή Ζωή. 
Καί ήταν ένας έμπνευστής καί υποκινητής καί 
προστάτης τοϋ eΩραίου. Καί πρό παντός ήταν 
καλός καί άγαθός. Γι’ αύτό σήμερα κλαιμε 
τή στέρηση τοϋ άνθρώπου πού μπορούσε νά 
έμπνέη καί νά δημιουργή καί γι’ αύτό φοβού
μαστε μήπως ό θάνατος αύτός σημάνη τή δι
άσπαση στις τάξεις τών συντρόφων του.

Μά καί γι’ αύτό πρέπει όσοι τιμούν τή 
μνήμη τοϋ χθες άκόμα μεταξύ μας συντρόφου 
ν’ άποφασίσουν νά μήν άφίσουν νά χαθή τό 
έργο πού άρχισεν ’Εκείνος.

Ευτυχώς πούό θάνατο; δεν άπελπίζει τούς 
ζώντας. Δέν άποθαρρύνεται ό άνθρωπος κ’ έρ- 
γάζεται γιά νά βελτιώνη τή ζωή άν καί ξαί- 
ρη πώς ό ίδιο: δέ θά καρπωθή τις ωφέλειες 
τών κόπων του. ’Ίσως όμως οί εργάτες καί πε
θαμένοι νά βλέπουν τή συνέχιση τοϋ έργου 
τους.

Άλλοιώζ πώς έξηγεΐται τό πού έργάζε- 
ται κανείς μόλο πού ξαίρει πώς δέν θά ζήση 
αιώνια νά δ ή τό έργο του ;

ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Άπό τό σημείωμα «περί έλευθερώσεως τής 
Θεσσαλίας» τοϋ κ. Κυρτσώνη πού δημοσιεύ
σαμε στό προηγούμενό μας τεύχος καί τό 
όποιον τόσην έκαμεν έντύπωση γιά τις ιστο
ρικές του λεπτομέρειες γραμμένες άπό άνθρω
πο πού τις έζησε, παρελήφθησαν άπό τυπο
γραφική άβλεψία μερικές σημεκόσ .ις πού τυ- 
πώνουμε εδώ :

— Τής Πηλιακή; έπαναστάσεως τοϋ 1878 
ένεργώς μετέσχεν άφήσας τήν έν ΑΙγύπτφ έρ- 
γασίαν του καί ό Ιωάννης Καρτάλης. άνήρ 
φιλόπατρις εις υπερβολήν καί πάντοτε καί 
παντού παρών καί προκΐνδυνεύων εις τούς 
εθνικούς άγώνας. (Κρήτη 1866 κλπ,). ’Επίσης 
μετέσχε καί ό Ίω. Γίδας, άρχηγός Ιδιου σώ
ματος.

—Κατί τήν υπό τοϋ ’Εθνικού Στρατού κα- 
τάληψιν τού Βόλου (1881) πλήν τών άλλων 
δημοσιευθεισών επιγραφών υπήρχε καί ή 
εξής συνταχθεϊσα υπό τού Παπά Κωνσταντί
νου Κυρτσώνη :

«"Ωχετο πικρά δουλεία’ 
φίλη ήλθ*  έλευθερία.

Χαίρε τό λοιπόν καί σύ.
Θεσσαλία πικραμένη, 

επειδή σέ άναμένει 
νέα έποχή χρυσή».

Ζ. Δ. Κ.

“ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ,,
ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΠΟ ΜΗΝΑ. ΣΕ ΜΗΝΑ:

Τό βραβείο Νόμπελ γιά 
τό 1920 δόθηκ· στόν ’'Αγ
γλο συγγραφέα Γεώργιον 

' στό Δου-

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΝΟΜΠΕΛ 
Μπέρναρ Σόου. Ό Σόου γεννήθηκ 
βλΐνον τό 18 >9 κ’ ήταν στήν άρχή ιδιωτικός 
υπάλληλος κ’ ύστερα δημοσιογράφος. "Εγραψε 
πολλά βιβλία, δράματα, λιβέλλους κι’ εύθυ- 
μογραφήματα καί θεωρείται ένας άπό τούς 
άντιπροσωπευτικιότερους έκφραστές τούάγγλι- 
κοϋ χιούμορ. ’Επίσης έγραψε καλλιτεχνικές 
κριτικές καί σοσιαλιστικές μελέτες. Τά θεα
τρικά έργα τοϋ Σόου είνε γνωστότατα καί παί
ζονται σ’ όλατά θέατρα έκτος τών'Ελληνικών 
όπου έλάχιστα τόν γνωρίζουν.

Στή σημερινή μας θεατρική επιθεώρηση ό 
Άλκις Θρύλος γράφει έκτενώς γιά τόν Σόου.

ΟΜΙΛΕΙ Σχετικά μέ τήν κατάσταση
Ο ΤΑΓΚΟΡ στήν Εύριόπη ό Ραμπιντρα-

νάθ Ταγκόρ είπε πέος μο
λονότι υπάρχουν πολλά πράματα ποϋ άγαπά, 
δέ βρίσκει σωστή τή μορφή τής ζωής πού 
σκοπός καί συνέπεια της απαραίτητη είναι ν’ 
άναπτύσωνται στόν άνθρωπο οί ιδιότητες έ- 
κεινες πού έξασφαλίζουν αρμονική καί πραγ
ματική άνθρώπινη ύπαρξη. Οί περισσότερες 
τών άνθραιπινων δημιουργιών δίνουν τήν έγ- 
γύηση, πώς ή σημερινή ή ή μέλλουσα γενεά 
θά φτάση, σ’ αύτή τήν άρμονία. 'Υπάρχει ό
μως καί μιά δημιουργία πού δέν έγγυάται γι’ 
αύτό. Ή μηχανή, πού είνε ό πιό έπικίντυνος 
εχτρός τοϋ άνθριύπου όχι μόνον άπό άπόψεως 
κοινωνικής καί οικονομικής άλλά καί φιλοσο
φικής. Ή μηχανή όσο κΓ άν είνε ή τελειό
τερη δημιουργία τοϋ ανθρώπινου πνεύιιατος 
παρουσιάζει άπό τήν πρώτη στιγμή τής εμφά
νισης της. όλα τά στοιχεία τής διαλύσεως καί 
καταστροφής τού δημιουργού της.

ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ Ό δημοσιογράφος έρώ- 
ΤΟ ΦΩΣ τησε τόν Ταγκόρ άν ό Θε-

οσοφισμός καί Πνευματι
σμός πού κατακτούν κάθε μέρα τήν Εύρώπη 
μπορούν νά θεωρηθούν ότι αποτελούν τήν πρώ- 
την έκδήλωση τής έγκαταλείψεως τού'Υλισμού.

— Πιθανόν, άπαντά ό Ταγκόρ, άν καί οί έκ- 
δηλιόσεις αύτές δέν είμποροϋν ώς τή στιγμή 
νά θεωρηθούν παρά ώς πρωτόγονες προσπά
θειες. Δέν μπορεί νά μεταβληθή άμέσως ή 
υλιστική ιδεολογία σέ πνευματική, ούτε μπο
ρεί νά όδηγήση στόν σκοπό ή χονδροειδήςφόρμα 
τοϋ πνευματισμού ποϋ καλλιεργείται στήνΕύ- 
ρώπη. Τό φώς πού θά έπαναφέρη τόν άνθρω
πο στόν έαυτό του πιστεύω ότι θά προέλθη 
άπό τήν Ανατολή.

Π Δ ΤΟΝ Σ'“ π<?θτελ«>ταΐα πα-
ι ιμ ρισινά Annales δημοσιευ-
ΟΜΗΡΟ ΜΠΕΚΕ ειαι μεταφρασμένος άπό 

τόν κ. Jean Michel ό «Τρι- 
βουλέτος» τοϋ κ. "Ομηρου Μπεκέ. πού πρω- 
τοφάνηκεπρό έτών στόν «Λόγο» τής Πόλης καί 
πέρασε άπαρατήρητος σχεδόν άπό τούς μαν- 
ταρινους τής Φιλολογίας μας.

Ό μεταφραστής συνοδεύει τό ποίημα μέ 
τήν εξής σημείωση γιά τόν συνεργάτη μας : 

«Γεννήθηκε στήν Πόλη. Καθηγητής τών 
Γαλλικών στά Ελληνικά της Γυμνάσια, ό 
"Ομηρος Μπεκές άποκαλύφτηκε. πριν τρία 
χρόνια, ένας άπό τούς μεγαλύτερους ποιητές 
τής σύγχρονης Ελλάδας, μέ τή δημοσσίευση 
ένός έργου σημαντικού, άνέκδοτου ίσια μ’ 
εκείνη τήν εποχή.

Ή ποικιλία τής έμπνευσής του καί ή τελει
ότητα τού στίχου του, τόν κατατάξανε διά μ·.άς 
μαζύ μέ τούς διασημότερους άπό τούς άρχαι- 
οτέρους του,

Άν λάβουμε ύπ’ όψει τήν ηλικία τού ποιη
τή δικαιούμαστε νά έλπίζουμε πώς τό όνομα 
τού "Ομηρου Μπεκέ θά ξεπεράση μιά μέρα 
τά σύνορα τής Πατρίδας του».

Ό «Φιλότεχνος» άποκαθιστώντας τό άρι- 
στούργημα αύτό πούχε περάσει άπαρατήρητο 
σφίγγει τό χέρι τού πολύτιμου συνεργάτη του.

Η ΣΧΟΛΗ Στά Γραφεία τού Συλλό-
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ γου μας έξεθέσαμε μερικά

έργα μαθητών τής Σχολής 
μας Ζωγραφικής. "Οσοι είδαν τήν έργασίαν 
αύτή τρίβαν τά μάτια τους γιά τήν άθόρυβη 
δράση τών καθηγητών καί έφορίας τής Σχο
λής. Άς έλπίσουμε πώς καί ή Δημοτική Άρ
χή δέν θά περιοριστή μονάχα σέ εύγενή συγ
χαρητήρια καί έπαίνους, μά πώς θάναγράψη 
καί κανένα μικροκόντυλο στόν προϋπολογισμό 
τοϋ Δήμου υπέρ τής Σχολής. Είπαμε ότι οί 
μεταπολεμικοί προϋπολογισμοί τών Δήμων 
πρέπει νά περιλαβαίνουν καί κοντύλια προορι- 
ζόμενα γιά τήν ένίσχυση τής Τέχνης. Ό κό
σμος σήμερα έχει κι*  άλλες απαιτήσεις άνώ- 
τερες. κύριοι "Αρχοντες.

ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΕΡΓΟ Στό προσεχές φύλ- 
ΤΟΥ Κ. ΘΕΟΤΟΚΗ λο θά δημοσιεύσου

με άπό τό άνέκδοτο 
έργο τού Κ. Θεοτόκη, μέ σχετικά σημειώματα 
καί μέ φωτογραφίες. Καθυστερήσαμε στή δη
μοσίευση έξ αίτιας πού έβράδυνε άπό τήν 
Κέρκυρα νά μάς έρθουν τά στοιχεία πού ζη
τήσαμε καί ώρισμένες πληροφορίες πού είχα
με ανάγκη.



94 9S

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ:

Κ. Ν. ΚΩΝΣΤΛΝΤΙΝΙΔΗΣ·- Γεννή- 
Οηχε στήν’Αλεξάτνρεια άπό γονείς Ροδίους. 
Εσποΰδασε στό Άβερώφειο Γυμνάσιο. 
Είνε άπό τούς πρώτους ίδρυτέ; και γραμ" 
ματέας τού συλλόγου «Νέα Ζωή» πού 
εκδίδει τό ομώνυμο λαμπρό περιοδικό. 
’Έχει γράψει ποιήματα καί θεατρικά έργα. 
Ετύπωσε τό «Τραγούδι τής Ή λιόκαλης», 

(1918) μιά ποιητική συλλογή «Β ίλσαμα» 
(1923) καί μιά ομιλία περί τού Παλαμά, 
(1926) πού διάβασε στόν εορτασμό γιά 
τήν πεττηκονταετήρίδα τού ποιητή, πού 
ώργάνωσε στήν Άλεξαντρεια ή «Νέα 
Ζωή». Τό καλοκαίρι τού 192Γ) ό θίασος 
Κυβέλης έπαιξε στήν ’Αθήνα τά δυό ιδεο
λογικά δράματά ίου «Φωτεινούλα» καί 
«Ματωμένο Γέλιο».

Ετοιμάζει τώρα τήν «Κρήνη», σειρά 
σοννέκον, άπό τά όποια ό «Φιλότεχνος*  
δημοσιεύει σήμερα τόν <”Αρειο Πάγο».

* * *

ΣΠΥΡ. ΒΥΤΩΡΟΠΟΥΛΟΣ. Ζωγρά
φος.'— Γεννήθηκε στά 1893 καί έσπού- 
δασε στή Σχολή Καλών Τεχνών τού Πο
λυτεχνείου ’Αθηνών. ’Έχει εκθέσει στις 
γενικές εκθέσεις τού Συνδέσμου Ελλήνων 
Καλλιτεχνών, τού Έλληνογαλλικού Συν 
δέσμου καί στις γενικές εκθέσεις τού Συλ
λόγου Φιλοτέχνων Βόλον. "Αν καί νεώτα- 
τος ό Βυτωρόπουλος,εργατικός καί μετρη
μένος δπως είνε, έχει κιόλας άποκτήαοι 
ζηλευτή θέση στή νεοελληνική Ζωγρα 
φική.

Μένει στό Βόλο καί είναι- καθηγητής 
τής Σχολής Ζωγραφικής τού Συλλόγου 
Φιλοτέχνων, πού τόσο ικανοποιητικά άπο- 
τελέσματα παρουσιάζει χάρις στήν αφο
σίωση καί μεθοδικότητα τού εκλεκτού συ
νεργάτου μας.

ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ;

Β. ΦΡΕΡΗ: <'Η άρρώστεια τής "Υβας». 
Ή "Υβα κορίτσι πλούσιας εμπορικής οικογέ
νειας τών Κυκλάδων είναι τό καμάρι τής οικο
γένειας της μέ τήν ασύγκριτη (ομορφιά της. 
Νριώθει κι’ αυτή ή ίδια τό θείο δώρο ποΰ εί

ναι προικισμένη καί λατρεύει τήν ϊδια της (ο
μορφιά σέ σημείο σχεδόν παθολογικό. Μιά έ- 
πιδημία βλογιάς ξεσπφ στό νησί καί ή Ύβα σέ 
λίγο προσβάλλεται. ΊΙ ώ μορφιά της καταστρέ
φεται κι’ έπάνω στά έρείπια της θρηνεί σπα
ραχτικά τή μοίρα της.

Αυτή είναι μέ δυό λόγια ή υπόθεση τοΰ δι
ηγήματος τοΰ συριανού λογίου κ. Β. Φρέρη, 
που επαινέθηκε καί στό διαγωνισμό Ζηκάκη. 
Υπόθεση δραματική ποΰ μάς δίνει τό μέτρο 
τής έμπνευσης τοΰ συγγραφέα. Ή δύναμη δμως 
τής έμπνευσης δέν συνοδεύεται καί άπό ανά
λογη εκτέλεση, ώστε νά μάς παρουσίαση ένα 
έργο άρτιο καί συγκλονιστικό. Περιορίζεται σέ 
μίαν αφήγηση ό συγγραφέας,χωρίς νά μάς προ- 
σφέρη μέσα τίς χαρακτηριστικές σκηνές ποΰ θά 
χαρακτήριζαν πιό έντονα άπ’τήν αφήγηση καί 
τήν ήρωΐδα καί τό πλαίσιο της. Ώς τόσο τόδϊή*·  
γη μα, δείχνει σημαντικές αρετές τοΰ συγγραφέα 
ποΰ άν τίς καλλιεργήοη, ασφαλώς μιά μέρα θά 
οδηγήσουν τό διηγημά του σέ ξεχωριστή θέση 
άλαμεσα στή φιλολογία μας.

ΛΕΥΤΕΡΗ ΑΛΕΞΙΟΥ:*  Σονέττα». Όκ. Λεύ
τερης ’Αλεξίου ανήκοντας σέ φιλολογική οικο
γένεια τής Κρήτης μάς προσφέρει σέ καλλι
τεχνικό τόμο τά Σονέττα του,συλλογή άπό ένε- 
νήντα σχεδόν τραγούδια του δεμένα μέσα στή 
σφιχτή καί κομψή φόρμα τοΰ δεκατ-τράστιχου.

ΊΙ επιρροή τοΰ Μαβίλη φαίνεται καθαρά 
απάνω στή μορφή των τραγουδιών του. Καί 
.στή μορφή αυτή τοΰ σονέττου του ό κ. Λ.’Α
λεξίου δείχνεται άξτοθαύματος τεχνίτης, ώστε 
νά δικαιολογή τήν κρίση του Κ. Παλαμά ποΰ 
θαυμάζει τό στίχο του. τή γλώσσα του καί 
τό ρυθμό του.

Σχετικά μέ τό περιεχόμενο τών ποιημάτων 
διαφαίνεται απόμακρα κάποια επίδραση τών 
λατίνων ποιητών καί Ιδίως τοΰ Όράτιου. "Ο
μως αδικεί πολύ ό ποιητής τό έργο του. περι- 
λαβαίνοντας μέσα σ’ αυτό ποιήματα άναφε- 
ρόμενα σέ προσωπικούς καυγάδες καί μάλιστα 
έπεισοδίων άσημάντων γιά τήν ποίηση τουλά
χιστον. *“0 ποιητής τονίζει στόν πρόλογο του 
πώς τά σονέττα αυτά δέν αντιπροσωπεύουν 
σήμερα ούτε τήν ψυχή ούτε τήν τεχνική του 
απαίτηση, έστάθηκαν δμως γί’ αύτόν τό δύ
σκολο σχολειό δπου μπήκε παιδί γιά νά βγή 
άντρας. Τό σχολειό δμως αυτό τοΰ έπρόσφε- 
ρεν υπηρεσίες αξιόλογες ποΰ άσφαλώς στούς 
καρπούς του, στ! κατοπινά του έργα, θά φα
νούν άξιολογίότερες άκόμα.

Τ. ΣΑΡ.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ :

’Αναγέννηση : Μηνιαίο περιοδικό. Διευ
θυντής Δ. Γληνός. ’Αθήνα. Στό σοβαρό αυτό 
περιοδικό συνεργάζονται διαπρεπείς έπιστή- 
μονες καί λόγιοι. Τό πρώτο τεύχος πού κυ
κλοφόρησε περιέχει μελέτες καί άρθρα τών 
Spranger, Λορεντζάτου, Κ. Σωτηρίου. Ε. Κα- 
κούρου, Ν. Καζαντζάκη, "Αλκή Θρύλου, 
"Ελλης Λαμπρίδη κλπ. Γιά τό περιοδικό αυτό 
ό «Φιλότεχνος» δέν έχει παρά θερμές συστά
σεις νά κάνη στούς φίλους του πού ζητούν 
ανώτερη συγχρονισμένη μόρφωση.

Ελληνικόν Θέατρον : Καλλιτεχνική Θεα
τρική ’Εφημερίδα. Διευθυντής Π. Καλογερι
κός. ςΟδός Στρατιωτικού Συνδέσμου 14 (Δε
ξαμενή). ’Αθήνα.— Συνδρομή δρχ. 50.— 'Ο 
«Φιλότεχνος» συνιστά ιδιαιτέρως στούς φίλους 
τοΰ Θεάτρου τήν έφημερίδα τοΰ κ. Καλο
γερικού.

’Αγών : Ανεξάρτητον έβδο/.αδιαίον ψύλ
λον, πολιτικόν, οικονομικόν, κοινωνικόν, καλ
λιτεχνικόν. Ιδρυτής — Διευθυντής : Πέτρο; 
'I. Πετρίδηε. Έτος Β'. 143. Rue d’ Alesia. paris 
(XIV)· '

Φάρος : Μηνιαίον εικονογραφημένο ν περι
οδικόν, δργανον ποΰ 'Ελληνικού Συλλόγου 
’Αλεξάνδρειάς ή «’Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη». 
"Ετος 6ον. Τεύχος ΙΟον (132).

Νέοι Ρυθμοί : Λογοτεχνικό καί καλλιτε
χνικό φύλλο. Διευθυντής. Κώστας Ν. Δρακό- 
πουλος, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 115 Δράμα.

Τρικκαλινή Έπιθεώρησ»ς : Δεκαπενθήμε
ρον περιοδικόν. Τρίκκαλα.

Μαθητική Ένωσις : Δεκαπενθήμερον μα
θητικόν έγκυκλοπαι&ικόν περιοδικόν. 'Οδός 
Σίνα άριθ. 4 Άθήναι.

Παιδική Χαρά : Παιδικό είκ. περιοδικό. 
"Ετος ΣΤ’ Έκδοτ. Έτ. «Άθηνά» A. I. Ράλ- 
λη καί Σια. Εύριπίδου 6, Άθήναι.

"Ερευνα : Μηνιαϊον περιοδικόν. ’Εκδοτι
κός οίκος Α. Κασιγόνη. ’Αλεξάνδρεια. Θά 
κυκλοφορήση άρχάς Δεκεμβρίου είς τεΰχει πού 
έκαστον θ’ αποτελεί αύτοτελές βιβλίον. Συ
νεργάζονται : Ν. Γιαννιός. Μ. Μωϋσίδης ια
τρός, Μαρίνος Σηγοΰρος. "Αλκής Θρύλος κλπ.

Έρμης : Μηνιαίο περιοδικό. Διευθυντής. 
Α. Μαρσέλος. ’Αλεξάνδρεια. ’Εκδοτικό Κατά
στημα «Νέα Ζωή». Θά κυκλοφορήσω τόν Νο
έμβριο. Θάκαταπιαστή μέ τή μελέτη καί τήν 
έρευνα τών κοινωνικών, φιλολογικών κλπ. ζη
τημάτων.

’Αργώ : Περίοδος Γ/ Τεΰχ. 3. (ΧγΙ)· Ορ
γανο Ένώσεως τών Νέων. Άλεξάντρεια Β. ΡΦ 
133ύ. Τριμηνιαία έκδοση φιλολογίας καί κρι
τικής μέ εκλεκτή καί πλούσια ύλη-

ΕΚΔΟΣΕΙΣ :

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

Κριτικές Μελέτες.— Άλκη Θρύλου. Κριτικά 
σημεαόματα γιά τούς ποιητές μας

[Γιά τό βιβλίο αύιό θά γράψουμε στό προσε
χές τεύχος],

"Ελεγον. Σειρά Β, ποιήματα Παναγ. Μαυρέα
’Αθήνα 1926

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ:
= Άπό τό ερχόμενο τεύχος ό «Φιλότεχνος» 

Οά έχη φιλολογικήν άνταπόκρισι άπό Παρίσι, 
Ρώμη καί Βερολίνον άπ’ ευθείας. Έτσι εγκαί
ρως θά μπορούν οί αναγνώστες μας νά παρα
κολουθούν τήν παγκόσμια καλλιτεχνική κίνηση.

= Ο παρισινός θίασος Πιτόεφ έβαλε στό 
δραματολόγιο ιής χειμεροήί του περιόδου τόν 
«Γυιό τοΰ Ίσκιου» τού ν. Σ. Μελά Γιά τό 
θέ .τρο Πιτόεφ κύτταξε τή σημερινή άνταπό- 
κριση τού "Αλκή Θρύλου.

= Τή συνέντευξη τού Ραμπιντρανάθ Τα- 
γκόρ μάς παραχώρησεν ό «Ελεύθερος Τύπος» 
τόν οποίον εύχαριστούμεν.

= Στόν «Ελεύθερο Τύπο» δημοσιεύονται 
συνεντεύξεις πολιτικών, κοινωνιολόγων καί λο- 
γϊων σχετικά μέ τήν κατάσταση ποΰ παρουσι
άζει τό έθνος τήν εποχή μας. Μίλησαν οί πο
λιτικοί καί οί ηγέτες’ όμως ξεχωρίζουν μέ 
τόν καθαρό τρόπο πού βλέπουν τά πράματα 
περισσότερο οί μή πολιτικοί. Οί κ. κ, Σόφια- 
νόπουλος, Γληνός καί Παπ ιντωνίου είπαν 
πράματα σοφά πού πρέπει νά ληφθοΰν ύπ’ ο- 
ψ«ι.

=■ Ή μετάφραση τών ποιημάτων τού 
Ταγκόρ πού δημοσιεύουμε στό τεύχος αυτό 
είναι άπό τόν «Κηπουρό». Μετάφ. άπό τό 
Αγγλικό Εύφη; Λαγοπούλου —Άποστολίδου. 
"Εκδοση «Σεραπίου» Αλεξάνδρεια 1926.

= Υπέρ τής Σχολής Ζωγραφικής προσέ- 
φεραν ή τράπεζα Κοσμαδοπούλου, ό κ. Γ. Δ 
Κοσμαδόπουλος, δ κ. Θ. Θεοδωρίδης, ό κ καί 
κ. Άλεκ. Π. Άργύρη, δ κ. Άθως Άλ. Άθανα- 
σάκης καί ό κ. Γ. Άλ. Άθανασάκης. Τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου εκψρα.ζει 
τίς ευχαριστίες του στούς άνω δωρητές.

Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ:

Δδα Παγούδη. Ενταύθα. Έλάβαμε καί τή *έα  
σειρά τών Παροιμιών καί θά τίς ξεκαθαρί
σουμε μόλις τελεαόσουμε μέ τή συλλογή τοΰ 
κ. Σαμσαρέλλου.

κ. Π. Φρόνιμον. Άπ’ τούς φίλους σας τής Αί
γυπτου δέν είχαμε ειδήσεις.

κ. Παύλον Κριναίον (Μιχαηλίδην). Εύχαρι- 
οτοΰμε γιά τά καλά οας λόγια για τό περιο
δικό μας. Δέν οάς εύχαριστούμεν δμως πού 
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ενώ στείλατε σέ μάς σειρά ποιημάτων σας, 
τά δώσατε, σύγχρονα και σ’ άλλο περιοδικό. 
Ευτυχώς πού τά δαμε δημοσιευμένα έκεϊ 
πριν τά τυπώσω με έμεϊς. Καταλαβαίνετε; 
Αυτό δέν έπρεπε νά τό κάνετε σ’ ένα φιλο
λογικό περιοδικό καί μάλιστα στον «Φιλότε
χνο» πού σάς παρουσίασε. Τήν γνώμη μας 
γιά τά τετράστιχά σας, έννοια σας, καί δέν 
θά δειλιάζαμε νά σάς τήν πούμε’ καί σάς 
λέμε πώς τά βρίσκουμε πολύ καλά.

κ. Εύάγγ. Ταγκούλην. Καρδίτσα. Δέν φταίμε 
μεϊς άν ό «Φιλότεχνος» ένα τόσον άρτιο 
περιοδικό καθώς λέτε, δέν είναι γνωστός 
στή Καρδίτσα. "Ολες οι Θεσσαλικές. καί ’Α
θηναϊκές, καί τοΰ ’Εξωτερικού ακόμα έφη- 
μερίδες έγραφαν έκτενώς καί επαινετικά. Τό 
«Έλ. Βήμα» γράφει καί αναδημοσιεύει κάθε 
μέρα άπό τά περιεχόμενά μας, μέ ευμενή 
σχόλια. Ευχαρίστως νά σάς στείλουμε τά 
φύλλα ποΰ ζητάτε γιά νά φροντίσετε γιά τή 
διάδοσή του.

Καν Γεωργαντή. Χίον. Ευχαριστούμε γιά τούς 
νέους συνδρομητές. Στό γράμμα σας απαν
τούμε ιδιαιτέρους. Μάς συγχωρεϊτε άν αρ
γούμε καμμιά φορά τίς απαντήσεις μας, ά- 
θελά μας, έξ αιτίας τής τρομαχτικής δουλει
άς πού έχουμε σέ κάθε φύλλο.

κ. Κ. Κουκήν. Ποιήματα έλάβαμε. Θά μελε
τηθούν.

κ. Δύσην Μαρμάρην. Τό έργο οας έχει υπο
βλητικότητα. Τό ξεχωρίζουμε. Νά μάς πήτε 
άν είναι πρωτότυπο ή μετάφραση. Γιατί τά 
ξενικά ονόματα;

κ. Κ. Παπ. Θ)νίκην. Τά γνωστά καί πολύ 
τριμμένα θέματα θέλουν έξαιρετική τέχνη 
καί πρωτότυπη σκέψη*  έξ άλλου τό ποίημά 
σας πολύ μεγάλο καί σήμερα ούτε κι’ ό "Ο
μηρος δέν διαβάζεται εύκολα ένεκα τό... με
γαλείο του.

κ. Ν. Τράκαν. Ό έπικείδειός σας στον Βαλα- 
ωρίτη άργησε μερικά χρόνια. "Οσο γιά τή 
γλώσσα σας, ή σκιά του δέ θά έμενε καθό
λου εύχαριστημένη.

κ. Π. Π αχ. ’Αθήνα. Τό διήγημά σας καλό έ
στω, μά πολύ παιδικό. Είστε όμως αξιέπαι
νος.

κ. Δ. X. Βόλον. Τί απλά καί ώραΐα τά ποιή- 
ματά σας! Τά ξεχωρίζουμε. "Αν μάς στείλε
τε ‘μιά σειρά ποιημάτων θά αναθέσουμε 
στον είδικό συνεργάτη μας νά τά κυττάξη 
γιά τά περαιτέρω. Μήν βιάζεστε νά τά δήτε 
δημοσιευόμενα. ’Εάν προορίζεστε γιά κάτι 
δέν έχει σημασία άν λίγο νωρίτερα ή λίγο 
άργότερα παρουσιαστήτε στό Κοινόν. Έμεϊς 
προτιμούμε αυτούς πού «παρουσιάζονται» ώ
ριμοι μέν πάνοπλοι δέ...

κ. Α. Κασ. Άλεξάντρειαν. Ευχαρίστως άγ- 
γέλλομεν.

"Αργόν Τύπου Αίγύπτου. Ευχάριστου μ εν θερ
μώς. Καί έμεϊς στή διάθεσή συς.

κ. Ν. Λευτ. Κέρκυρα. Περιμένονε τήν άπαν- 
τησή σας στή συστημένη μας.

κ Λέον "Ισαυρε. Μάθε πώς τό έπειδή είσαι 
συνεργάτης τού περιοδικού (φυλλάδα;) πού 
λες, δέν εΐνε άρκετό εισιτήριο γιά τό «Φι
λότεχνο». "Αν ή αυστηρότητα μας «άπομα- 
κρύνει» τούς αγοραστές. )ίγο μάς μέλλει. 
Έμεϊς τυπώνουμε τό περιοδικό μας μέ έπι- 
χορήγηση. Δέν είμαστε επιχείρηση γιά νά 
ψευτογελάμε τούς νεαρούς άναγ-νώστες γιά 
ν’ άγοράζουν τό φύλλο περιδένοντας τή οη- 
μοσίεψη τών πρα>τολείων των."Εχουμε πού- 
χομε παθητικό: κάψαμε τήν καλύβα μας 
γιά νά μή μάς τρών οί ψύλλοι, άγκαλά κι’ 
άπό κάτι ψύλλους σάν καί σάς εΐνε δύσκολο 
νά γλυττώση κανείς.

Νέων έργα έδημοσιέψαμε κιόλας στό προ
ηγούμενο φύλλο καί θά δημοσιέψουμε κι’ 
άλλα, έστω καί άγνώστων καί θάναι τιμή 
μας άν παρουσιάσωμε καλά έργα άγνώστων 
πράγμα πού άξίξει περισσότερο άπό τό νά 
δημοσιέψωμε καλά έργα γνωστών. Τό πε
ριοδικό «Τέχνη» στά 1898 έδημοσίευσε έρ
γα «άγνώστων» τότε, ένός κάποιου Μ. κι’ 
ένός κάποιου πούλεγε πώς «ήρθε άπ’ τήν 
Πόλη νιος πραματευτής...». Τά έργα ήταν 
άριστουργήματα καί ό Μ. ήταν Μαβίλης 
καί ό πραματευτής ήταν Γρυπάρης Καί ή 
«Τέχνη» έχει Ιστορική άξια γιά τά έργα τών 
άγνώστων έκείτων πού παρουσίασε.... Μα
κάρι κι’ ό «Φιλότεχνος».

Έν τφ μεταξύ δέν φροντίζεις γιά κανέ- 
νένα συνδρομητή ; Κ’ έτσι υπηρεσίες στήν 
Τέχνη προσφέρεις !

* * *

Κάθε τέταρτη δεχόμαστε 7-8 Γρα
φεία Συλλόγου και κάθε Παρασκευή τήν 
ίδια ώρα στη Σχολή Ζωγραφικής.

Ευχαριστούμε τους φίλους και συ’ 
νεργάτες που συλλυπήθηκαν τόν Σύλλογό 
μας γιά τόν πρόωρο χαμό τού προέδρου 
μας Κώστα Αθανασάκη· Τιμώντας τη 
μνήμη του άς εξακολουθήσουν νά παρέ
χουν τήν υποστήριξή τους στό Σωματείο 
μας·

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ του "φιλοτέχνου·,Ο κ·Α. ΒΕΚΙΑΡΕΛΗΣ

ΤΡ 4 ΠΕΖΑ Κ0ΣΜΑΔ0Π0ΪΑ0Υ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΔΡ. 22.500.000

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ ΔΡ. 516.000

- ΕΔΡΑ ΕΝ ΒΟΛΩ -

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

FILIALES ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΡΙΣΣΗΣ 
— - ■ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ

I

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΜΕΧΡΙΣ 100.000 ΔΡ.

Κ. Σ. ΠΑΝΕΤΧΟΧ & Χ·*

ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ

ΚΑΙ ΑΤΜΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

= ΕΝ ΒΟΛΟ =

ΠΟΛΕΙΤΟΙ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
τελεςοτάτου συστήματος 

κατάλληλον προς λήψιν Συναυ
λιών ραδιοτηλεγραφικώς άπό 

ολην την Ευρώπην
Πληροφορίαι:

κ. Α. ΔΟΥΑΚΑΡΗΝ —(Έξωραϊσπκήν)


