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άν άγνατ εύθυμε άπό τό βαπόρι μπαίνοντας στόν Παγα- 
σητικό τά ριζοβούνια πού σχηματίζουν τή χερσόνησο τού 
Τρίκερι, ξεχωρίζουμε δεξιά μας στήν κορφή τού βουνού 
τό ομώνυμο γραφικό χωριό βλέποντας κατά τή δύση. 
Κάτω στήν παραλία, κοντά στό πέρασμα τών πλοίων είνε 
τό επίνειό του, άπό λίγα σπίτια και μαγαζιά- Στή μέση 
τού δρόμου πηγαίνοντας άπάνου γιά τό χωριό ενα πη
γάδι, τό μόνο πού τό ποτίζει, βρίσκεται σέ μιά πλαγιά. 
Λίγα αραιά δέντοα τό στολίζουν και ακόμη λιγώτερα είνε 
φυτρωμένα στά βουνά πού τό τριγυονάνε. Δέν μοιάζουν 
τά συμπαθητικά βουνά του μέ τά χλοερά καί δροσερά 
β αο ά τού Πηλίου.

Γιά ίο σκληρό και άγονο έδαφος οί κάτοικοι, λιγώτερο
γεωργοί και περισσότερο ναυτικοί, ξενητεύονται εύκολα και έπιδίνονται στή σπογ
γαλιεία. Σέ παλιότερα χρόνια ή οικονομική κατάσταση τού χωριού ήταν πολύ πιο 
μεγά/.η κΓαύτό μάς τό μαρτυρούν τά παλιά αρχοντόσπιτα πού σώζονται ώς σήμερα 
καΓωςκοι < ί πλ< ύσιες μεταξω
τέ: κ ά χρυσοκέντητες φορε
σιές τών γυναιχών, πού κρά
τησαν τήν τοπική στολή τους 
κ α ΐ σ ι ή ν κα θ η μ ερ ι ν ή χοή σ η άκό - 
μα εως σήμερα.

Τά παλιά σπίτια τού Γρί· 
κερί υέ τήν υμορφη θέα προς 
τον Παγασητικο και τόΑιγαίο, 
άν και πολλά τους ιίναι αρ
κετά κστεστραμένα,διατηρούν
ται όμως αρκετά καλά γιά νά 
μάς δώσουν μιά ζωντανήν ει
κόνα τού ελληνικού άρχιντι 
κυύ σπιτιού εδώ και εκατό 
χοόνια.

1. ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ TO TPIKEPI
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Τά σπίτια αυτά είνε περιτρι
γυρισμένα τις πιο πολλές φο· 
ρέ; άπό μιά μεγάλη ευρύχωρη 
αυλή και έχουν κάτοψη ή σέ 
σχήμα άτλού τετράγωνου (εικ. 
2) ή σέ σχήμα Γ (εικ. 3) ή σέ 
σχήμα Π (εικ. 4). Είναι τριώ
ροφα μέ τά δύο κάτω πα;ώ“ 
ματα λιθόκτιστα και τό τρίτο 
ξύλινο έπιχρισμένο μέ άσβε
στη.

Το εξωτερικό τους άν καί 
είναι πολύ απλό χοιρίς κανένα

2. ΑΡΧΟΝΤΟΣΠΙΤΟ στολίδι, μολαι<»ϋτα πιχίρνεί με-
γάλη ποικιλία μέ την προεξέ- 
χουσα στέγη, τά διακυσμητικά 

πολύχρωμα παράθυρα,*  πού βρίσκονται απάνω άπο τα συνηθεισμέν x (εικ. 3) καί 
τούς πλασιικούς κλειστούς έξώ>στες. Τούς κλειστού; αυτού; έ'ξ υστες πού είναι τόσο 
χαραχι ηριστικοί στά ελληνικά λαϊκι σπίτια, αν καί πολύ συχνx τούς νομίζει ό κό
σμος γιά τούρκικους, τού; βρίσκομε καί σ αυτά τ αρχαία κ ιί μεσαιωνικά ακόμη 
χρόνια. Στήν άρχαιόιητα τ ;ύ; έλεγ χν δρυιράκτου;, ιό μεσαί·ονα τα/ύίάτα ή τα/Μωτά 
καί σήμερα σαχυ/σχά. Τόσο μεγάλη αάλιστα ήταν ή χρήση τους σιήν άρχαιόιητα 
ώστε γιά νά μήν κλείτουνται ιάσιεν α δρόμοι άναγκάστηκεν ό IΎπαρχος νά τούςψο- 
ρολογήση δυνατά.

’Ιδιαίτερη ενιύποιση κάνει το σπίτι τής εικόνα; 4 τοΰ οπ·»ίου οί δύο πτέρυγες 
ώ ώνονται αναμεταξύ τ< α ς μ ένα μεγάλο τόξο, πού χνησ4μ: ύει να ύπι βασιάζη τήν 
ταράτσα τού απάνω πατχόματος έτσι πού δίνει ξ<·χωρ·στή α χοντιά καί χάρη.

Τό εσωτερικό τού σπιτιού διαιρείται σέ τρόπο άτλα καί πρακτικό σύμφωνο 
μέ τις καθημερινές ανάγκες τού βίου. Το κχχτω πάτωμα προορίζεται γιά τις άπο- 
θήκες καί τα ζώα δταν δέν ύπάρχι υν έξω άπό ιό σπίτι ιδιαίτεροι σταύλοι. Έχει 
πολύ λίγα άνοίγματα στον δρόμο καί στήν αΐ’λή, γιά ασφάλεια. Τό μεσαίο πάτωμα 
είναι ό κατοικίσιμ >; χώρος
τού σπιτιού προπάντων ιό χει
μώνα. Λ υιού μένει ή ι.ϊκογέ 
νεια, τρώει καί κουιάτχο, γι 
αυτό κ οί κάμαρες είναι κ χτάλ 
ληλα διασκευασμένες κ·«ί έχουν 
«ίλες σχεδόν άπο έλα τζάκι. Γο 
άπαναι .πάτωμαείναι πιό πλού
σιο στολισμένο άπο τ άλλα 
άποτελεϊπμ άπο έ.αν ευρύ
τατο προθάλαμο μέ πολλά 
παράθυρα ( εικ*  5 ) σι ον ό" 
ποιον ανοίγονται δυο η τρεις 
κάμαρες πού χρησιμεύουν κυ
ρίως γιά τις υποδοχές καί πολ

3. ΑΡΧΟΝΤΟΣΠΙΤΟλές φορέ; κ>1 γιά κατυικίσιμος

-;· ΑΡΧΟΝτοΣΠίτσ

χώρος τής οικογένειας τό κα
λοκαίρι

Σέ διάφορα μέρη τού προ
θάλαμου τό πάτωμα είναι ψη
λότερο (εικ. θ)ώς πενήντα εκα
τοστά περίπου, έ σΐ πού σχη. 
οατιζι-τοι εο α : ιδος εξέδρας, 
// κο;φα τ fJLr πί οι τριγι·ρ। σμέν η 
αε ψηλ < τορνευτά κάγκελα κοί 
4>π ιι κολωι άκια π< ύ ύποβ ι 
Η(ΐ.^"Γ\· κονία στην οροφή 
ςι-λογλυπιχχ τόξα· II κρεβάτ'ρ 
■ τΐ'ομέ'η αέ ηλοκχητέ, βε/έν- 
iuc, ά\δρομίδες μέ ζωηρά 
/•'(οματα καί χραντομαςιλιχριτχ, 
/ιο'ι· ιιιει ει γ ά νά κάθουντα.ι 
οί ,Ίιΐι ε τ ισημ,οι προσ^αλεσμέ- 
νοι τοΓ- σπιτιού. Ευρώ στήν

κρεβάτα πολλές φορέ; υπήρχε το μεντερλίκι. ή πευτέο/, δη' <δη ένα ντιβάνι σέ σχήμα 
II πού έπιανε καί τις τοεϊ; π/ευρές τής κρεβ ίτας. Γ" ντιβ ηί αύιο λέγονταν στά 
βυζαντινά χρόνια τρίκλινο. Ολόγυρα στον τ> Τ/ > τού θ'λ /uou. σέ ύψ. ς δυο 
μέτρα περί του, πάνω άπο την _______________________
κυεβάτα, β «ίσκεται το ρ άρι, 
γνωστό άτ δλα τά έλληνικιί 
σπίτια καί πάναν άτ’ ,.ύιό 
είναι οΐ πολύχρωμι-ι φεγγίτες 
μέ τά ώραι x σχέδια·

Αν φ χνι αστού με τά σπίτια 
αυτά σιγυρισμένα στήν έτοχη 
τους, μέ τήν αναπαυτική κρε 
βάτχχ τους καί ιά ράφια σ ολ·- 
σμένα καί τού; νοικοκι ρ ί~ 
ους μέ τις γραφικέ: στολές 
τους, τότε ι)ά έχουμε μιάν 
εικόνα τού πλούτου καί τής 
ομορφιάς πού Οάχαν cti σπίτια αυτά στον καιρό τόυς. Σιμιερα άτ δλα αυτά 
δέν έμειναν δυστυχώς παρά λίγα παραιιεληαένα σπίτια καί ί τ ολ'?: τών γυναικών.
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ΦΟΡΕΣΙΑ. ΚΕΝΤΗΜΑ.

Ή γυναικεία φορεσιά διατήρησε στό Τρίκερι την παλιά παράδοση καί γρα
φικότητα. Στήν όμορφη εμφάνισή τη; συντελεί καί ή κορμοστασιά τών γυναικών 
οι οποίες έχουν τό περισσότερο ψηλά αναστήματα και είναι ευθυτενείς και όμορ
φες. Την πιο γραφική καί ό
μορφη εικόνα μά; δίνουν ό
ταν πά ε στή βρύση γιά νερό 
μέ τή γεράνια καθημερινήτους 
φορεσιά καί τή στάμνα στό 
κεφάλι ή όταν γυρίζουν μέ 
γεμάτη στον ώμο τή στάμνα 
τους (είκ. 6) πσύ τήν κρατά
τε ακόμη απαράλλακτα όπως 
οί αρχαίες Έλληνίδες πού 
βλέπομε στις παραστάσεις 
τών αγγείων. Λεν πάνε όμως 
ποτέ στή βρύση ντυμένες μέ 
τήν καλή φορεσιά, αλλά πάν
τα μέ τήν καθημερινή. Στήν 
εικόνα μας ή Τ< ικερίτισα έχει 
τή στάμνα γιά \ά δούμε μα
ζί μέ τήν καλή της φορεσιά 
καί τόν τρόπο πού κρατά ε 
τή στάμνα.

' I ί φο ιεσιά τους ξεχωρίζει 
άπό τις άλλες γυναικείες φο 
ρεσιές τής Θεσσαλίας, πού γί
νονται πάντα άπό χοντρά 
μπαμπακερά ή μαλλί να υφά
σματα καί μοιάζει πολύ μέ 
τις νητκότΐ' ες καί ποό πάν
των μέ τή Σ κυρίαν ή. (*)

"Όλες οί φορεσιές τους, οί 
καθημερινές όπως καί οί 
γιορτιάτικες ή νυφικές, έχουν 
τό ίδιο σχήμα καί διαφέρουν 
μόνο στήλ' ποιότητα τού ύλι-

6· Η ΚΑΛΗ ΦΟΡΕΕΙΑ

κού καί στον πλούτο τού κεντήματος. ’Αποτελούνται άπό πλατύ καί μακρύ ποκά- 
μισο μεταξωτό (είκ. 7) ή λινό, πού είναι κεντη ιένο μέ πλούσια κεντήμα
τα στό γύρο τής φούστας, τών μανικιών καί τής τραχηλιάς, άπό τό μεταξωτό ή 
μπαμπακερό φουστάνι μέ τις πολλές πιέτες καί τό πανωκόρμι, τή ζώνη ιιέ τά χρυ
σά ή ασημένια κλειδωτή ηα, τό μποξά καί τό τσιμπέρι. 'Όλην τήν ιδιορρυθμία 
της οικιακής τους χειροτεχνίας Οά βρούμε στό πουκάμισο πού φο ίνου ν , βάφουν μέ 
φυτικές τό πιο πολύ ουσίες καί κεντούν μόνες τους. Τά άλλα υφάσματα καί έξαρ-

(*)  Πρβ. ’Αγγελικής Χατζηιιιχάλη : Ελληνική Λαϊκή Τέχνη—Σκύρος.

τήματα τής φορεσιάς τους τά 
προμηθεύονται πάντα άπέξω. 
Τό κυριώτερο λοιπόν κομμά
τι τής φορεσιάς τους, τό μα
κρύ ποκάμισο μέ τά πλατειά 
μακρυά μανίκια, φαίνεταιστόν 
άργαλιό, τόλάκκο, και γίνεται 
γιά τις καλές φορεσιές άπό λε
πτότατο μεταξωτό ύφασμα, 
τό όλόσκετο, καί γιά τί: κα- 
Οη ιεριχές άπό χοντρότερο 
πούχει στό στιμόνι λινάρι ή 
μπαμπάκι καί στό φάδι κον- 
κλόνημα (μετάξι δεύτερης ποι
ότητας) καί λέγε αΐ ντεπό·

Γι ι τά ποκάμισα (ραίνουν 
δεκατέσσερις πήχες ή σαράν
τα τρεις πιθαμές ύφασμα. 
Απ’ αύτές οί είκοσι έντέαπι
θαμές χρειάζονται γιά τό 
κορμί καί οί δε<ατέσσεοι; γιά 
τά μανίκια. Τό ύφασμα τού 
μεταξωτού ποκάμισου γίνε
ται άπό λεπτό άβραστο μετά
ξι καί λέγεται οκέπη- 'Η σκέ
πη επειδή ύφαίχε:αι μέ ά- 
βραστομετάξιεΐναισκληρή καί 
γι’ αυτό ποοτού τήν κάμουν 

7· ΝΥΦΙΑΤΙΚΟ ΠΟΚΑΜΙΣΟ 1 , \ ο ~ποκάμισο την' βουτουν σε χλι
αρή σαπουνάδα όπου τήν ά- 

φήνουν^όλη νή νύχτα. Τήν άλλη μέρα τήν βράζουν μιά ώρα σέ σαπουνόνερο, τήν 
βάφουν, τήν κολλάρουν μέ υίζόνερο καί ύστερα τήν στεγνώνουν τονίζοντας την 
στον ήλιο, γιά ν’ άποφύγουν τή γυαλάδα τού σιδερώματος, καί \ά κρατήση τό ύ
φασμα τήν άπαραίτητη σκληρότητα γιά τό κέντημα.

Τά χρίσματα τών μεταξωτών ποκάμισων τού Τρίκερι είναι τό κόκκινο χτυ
πητό, τό άλικο, τό άσπρο, τό καφέ κόκκινο, τό άρκελάτο,. τό γεράνιο καί τό πρά
σινο σκούρο πού μοιάζει σάν μαύρο. Τό άλικο καί άσπρο ποκάμισο συνειθιζεται 
γιά νυφικό ή καλό, τό άρκελάτο καί γεράνιο γιά δευτερότερο καί τό πρασινό- 
μαυρο όταν κεντιέται μέ χρυσόνημα φοριέται άπό τις χήρες κι’ όταν κεντιέται 
μέ πολύχρωμα μετάξια φοριέται άπό τις γυναίκες πού οί άνδρες τους λείπουν 
στά ξένα.

Τά καθημερινά ποκάμισα πού γίνονται άπό λινάρι, τά λινά, είναι άσπρα ή 
γεράνια. Στά λινά αυτά υφάσματα πού είναι προωρισμένα γιά ποκάμισα βάζουν 
στις ούγες στό φάδι μετάξι κι’ έτσι γίνονται ολομέταξες καί ξεχωρίζουν.

'Όλα τά μεταξωτά ποκάμισα, πού ολα σχεδόν κεντιούνται μέχρυσόνημα, έχουν 
φαρδύτερα ή στενώτερα διακοσμητικά δέματα μέ τις ονομασίες τους καί κατατάσ
σονται άνάλογα μέ τό πλούτο καί τή σύνθεσή τους γιά καλά ή δευτερότερα στό σεν
τούκι τής νοικοκυράς. Τά ποκάμισα αυτά μέ τις διάφορες άποχρώσεις, παίρνουν
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8. ΚΕΝΤΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΒΕΡΤΙΑ

και άλ\α είναι πα.με,α ατό τό φυτικ') και ”ο)ϊκό κόσμο δπ<ο:

ανάλογα με τόκέν- 
τηια πού φέρνουν 
και ειδικ ότερε; ο
νομασίες δ πω; ά~ 
λικο με τά κοβερ 
τια, άοπρο με τό 
κλ·7μα, άρκελάτομϊ 
τΐζ ραΐτσεζ, γερά
νι ο με τά κοτάκια 
κλπ. Ί ά ι)έ ιατα 
τών κεντημάτων 
άλλα εΐ.’αι γεωμε
τρικά και αποτε
λούν μιά έ:ακο- 
λου-Ηρική φ ρίξα 
δπως ro κλίμα (-1) 
οί ράγες (13), τό 
σταφυλάκι (1 4-),γ<> 
ιλί’έϊκο (16), οί 
ραιτσες (15) κτλ. 

τά κοβεοτια (,ς>) τό 
ξομττ/,άκι (*  ί) οι ττάττιε; (Η), τα κοτάκια (IS) τά ειετροτιούλία (I-) κ/.ί τά διάφορα 
ξομπλιαστά. Άπ’ αυτά τά θέματα τά κοβέρτια, τό κλίμα, οί πάπιες, τά 
πετοοπούλια κ' οί -ράΐτσες, κεντιώνται απόκλειαηκ\ με χρυσόνη »α π ίντα <έ 
μεταξωτά ο ρά ,μαια. 1 ο ςομπλι, το ίίνέίκο, οί ράΐτσε;, τό σταηυ’.άκι, κ οί 
ράγες κεντιόνται συνηίίέ πτερά μέ χρυσά pi κ τί σπ ζνι ότερα μέ πολύχρωμα μετά 
ςια. Ια κοτακια και ο/.α τα - >μπ/.ιαστα κεντιούνται μόνο μέ πολύχριοια μετά
ξια και π >;έ μέ χρυοί/η ια, γιατί γίνονται πάντα απάνω στά λι. ά υφάσματα.

Τά ’Γςίκε 
ρίνιζα κεν- 
τή ιατα είνε 
γ ρ α φτά ι) 
ξομπλια ο τά 
σ. μφον/α μέ 
τόν τρόπο 
πού σχεδιά
ζονται άπά- 
στό ύφασμα. 
"Ολα δσα 
κεντιούν ται 
μέ χρυοόνή
μα απάνω 10. ΣΚΥΡΙΑΝΑ ΞΟΜΠΛΙΑΣΤΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑστι'ζ ιιεταΞω* κέντημα με το κλίμα

τά είνεγραφτά, δηλαδή σχεδιασμένα πάνω στό πανί και δλα όσα κεντιούνται 
μέ πολύχρωμα μετάξια έπάνιο στά λινά είναι ξομπλιαστά. Ξομπλιαστά λέ
γονται εκείνα τα μοτίβα πού κεντιούνται μετοιόντας τίς κλωστές τού υφά
σματος, χωρίς νά είναι προσχεδιασμένα επάνω σέ αύτό. Άπό την τεχνοτροπία 
περνούν καί τά κεντήματα την ονομασία τους δπως τ'χ κεντήματα τών ποκάμισων

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ.,

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΘΣ 1927

τής εικόνα; 11, τό ζομπλάκι (2 ) κτλ. Τά ξομπλιαστά αύτό θέματα έχουν κατα
πληκτική ομοιότητα μέ τά ξομπλιαστά σκυριανά πού γίνονται στούς γύρους τών 
ποκαμίσων (εικ. 7).
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Τό πιο πλούσιο καί έ.ιίση ιο κέντηια είναι τάκοβέρτία (εικ. 8)’ αυτό μπαίνει
στά γιορτιάτικα 
και νυφικά πο- 
κάμισα καί είναι 
τό πολυπλοκώτε- 
ρο στή σύνδεση 
καί πιόχαρακτη
ριστικό μοτίβο 
τής Τρικεοίτι- 
κης κεντητικής. 
Άπό ενα κλω
νάρι φυτροόνουν 
σάν παρακλάδια

φύλλα καί λουλούδια, τά συνηΤέστερα μοτίβα πού μεταχειρίζονται οί Τρικερίτι- 
σες στά κεντήματα τους καί τά όποια έχουν εντελώς ξεχωριστόν τοπικό χαρακτή’ 
ρα·Στό ιίέμα αυτό πού επαναλαμβάνεται τό ενα κοντά στό ά;λο καί στολίζει ο
λόκληρο τό γύρο τού ποκάμ'.σου καί τού μανικιού, βρίσκομε δλες σχεδόν τις χαρα- 
κτηρηστικές 
όνομα σίες 
τών μοτί- 
βων καί βε~ 
λωνιώ ντους 
τή στρυφτα- 
βδέλα , τήν 
τσάκνα, το 
μήλο,το μύ
γδαλο, τήν 
κορφή με τις ρόγες, τη ράγα, τον κλώνο της ρίζας με τδ ΰ'νέϊκο, το πετροπούλι η 
λαγό.

Τό κλίμα (εΐκ. 9) είνε ένα κλωνάρι, ή ρίζα, σέ σχήμα ζίγκ-ζάγκ πού κόβεται 
στή μέση σέ αποστάσεις μέ αστέρια, οί μύλοι ή έλικες, ή οτριφταβδέλα καί στολί

ζεται μέδι- 
άφορα φύλ 
λα, τα κομ
μάτια, και 
φ υ λ λαρά- 
κια, οί κορ
φές. Κεν
τιέται μέ

13. ραγεζ ώρισμένο
κανόνα.

Πρώτα κεντιούνται οί μύλοι γιά νά οριστούν οί αποστάσεις, ύστερα ή ρίζα, ή 
στριφταβδέλα, τά κομμάτια καί στό τέλος ή κορφή. Ή βελονιά τής στριφταβδέ- 
λας, τής κορφής καί τής ρίζας λέγεται γκιουρκιφίσια· Τά κοβέρτια, τό κλίμα δ
πως καί οί πάπιες (εικ. 11) καί τά πετροπούλια (εΐκ. 12) μπαίνουν πάντα γιά τό 
στολισμό τών πιό καλών φορεσιών. Άπό τ’ άλλα διακοσμητικά θέματα, οί ράχες 
(εικ. 13), τό οταγνλάκι (14), οί ράιτοες (1ο), τό ϋνέϊκο (16) καί οί κρίνες, είναι 
χαριτωμένα γεωμετρικά σχέδια άπό σχηματοποιημένα φύλλα καί κλωνάρια σέ 
σχήματα τό περισσότερο ζίγκ-ζάγκ. Κεντιούνται στ’ άπλούστερα μεταξωτά ποκά-
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μισα δπως καί 
τό ξομττλάκι 
(είκ. 17) πού 
συ νηθ ί ζ ε ται 
π ιό πολύ άπ’ 
δλα στά Τρι- 
κερίτικα ποκά 
μισα. Τό ξομ·

θνέ' 
δχι 

δταν 
καί

* c / , , , πλάκι, τό
ίκο και οί κρινες ^εχ ο^ιςουν απο τ αλλα γιατί συνηθίζουν νά τά κεντούν 
μονο με χρυσόνημα αλλα καί μέ πολυχοωαα μετάξια. Τό ξομπλάκι μάλιστα 
κεντιέται μέ χρυσάφι στα χρωματιστά ποκάμισα χρησιμεύει γιά νυφιάτικο, 
στα μαυροπρασινα για πένθιμο. Στα ποκάμισα τών γυναικών πού οί άνδρες τους
λείπουν στά ξένα μοτίβα πού συνη-
τό ξομπλάκι, τό β $ ίΗζονν στά καλά
άνείκο και οί κρί- h Λ __ μεταξωτά τους πο·
ver vivnvrcii. up «/Τ ιΧ.. a-rfn rX. _  _ ' *

9 Τό φουστάνι που είδαμε είνε ένα φόρεμα χωρίς μανίκια τού όποιου τό επάνω 
μέρος, τό πανωκόρμι, είνε ένας μπούστος εφαρ
μοστός ώς τή μέση μέ ήμικυκλικό άνοιγμα γιά 
νά φαίνεται ή κεντητή τραχηλιά τού ποκάμισου 
καί τό κάτω μέρος, η φούστα, είνε πολύπτυχη, 
έχει δεκατέτσερες πήχες πλάτος, καί φθάνει λίγο 
παραπάνω άπό τό γόνατο. Τό ύφασμα τού 
φουστανιού είνε άπό βαθύχρωμη κλαρωτή μετα
ξωτή στόφα. "Όλα τά φουστάνια έχουν στο 
κάτω μέρος μι» φαρδιά πιέτα καί παρακάτω 
μιά πλούσια ταινία άπό χρυσή στόφα, δέκα 
περίπου δάκτυλα πού μέ τά χρωματιστά κλα-

17- ξομπλάκι δάκια καί τό άνοικτό χρώμα τού βάθους της
στολίζει πλούσια τό κάτω μέρος τού φουστα

νιού. Τό στόφινο αύτό μεταξωτό ύφασμα συνηθιζεναι μόνο γιά τή καλή φορεσιά’ 
δσο γιά τήν καθη ιεοινή μεταχειρίζονται χοντρό μπαμπακερό πανί σέ γεράνιο ή

νες γίνονται μέ 
πολύχρωμα μετά’ 
ξα επάνω στ’ άρ- 
κελάτα ή μαυρο- 
πράσινα μεταξω
τά.

Αύτά είναι τά 
γραφτά κεντητικά 15. ΡΑΊτΖΕΣ

κάμισα, πού τό 
στολισμό τους 
συμπληρώνουν οί 
χρυσές όμορφες 
νταντέλες πού 
μπαίνουν γιά τέ- 
λειωμα στό γύρο 
τού ποκάμισου

τών μανοικιών και της τραχηλιάς και η νταντελωτη ταινία πού μπαίνει στό μήκος 
τού μανικιού καί τό χωρίζει σέ δύο μέρη (6, 7). Οί νταντέλες αύτές γίνονται 
στά κοπανέλια καί λέγονται φάντες.

Τά ξομπλιαστά κεντήματα μπαίνουν πάντα στά καθημερινά λινά άσπρα καί 
γεράνια ποκαμισα καί κεντιούνται με πολύχρωμα μετάξια. Στά καλύτερα κεντήματα
τού είδους αυτού 
άνακατώνουν καί 
λίγο χρυσόνημα. 
Τά ξομπλιαστά δ
πως είπαμε σύμ
φωνα μέ τόν τρό
πο πού κεντιούν
ται δέν έχουν πο
τέ στ ρ ο γ γ υ λ έ ς 
γραμμέςδπως βλέ
πομε στό κέντημα 
τής εικόνας 18,

16. ΘΝΕΙΚΟ

κόκκινο χτυπητό χρώμα, γινομένο πάντα στό ίδιο σχή
μα δπως καί τό φουστάνι τής καλής φορεσιάς.

Ή φορεσιά συμπληρώνεται μέ τή ζώνη πού είνε 
μιά πλατιά χρυσοΰφαντη ταινία, μέ τ’ ασημένια κλει- 
δωτήρια καί άπό τό μεταξωτό μεγάλο {σταμπαριστο

1Γ· ΚΟΤΑΚΙΑ

μαντίλι π )ύ μπ ανει άνά ιεσα στά κλειδωτήρια κα 
κρεμιέται κάτω απ' αύτά (είκ. 6 ). ’Άλλες φορές 
στή Ηέ·»η τής ζώνη' μέ τά κλειδωτήρια μπαίνει ίνας 
μεγάλος μπόχας πού σφίγ/ει τή αέση.

Γιά κεφαλόδεσμο έχουν οί Τρικερίτισες τό χαρα- 
χτη πστικό σταμπάτο κίτρινο τσεμπέρι καί γιά κο’ 
σμήματα διά φορά άτη ιένιά καί χρυσά νομίσματα, 
πού φορούν στό στήθος, δπως καί τά Ιδιόρρυθμα19. ΑΣΗΜΕΝΙΕΣ ΦΟΥΝΤΕΣ

ασημένια κρόσια (είκ. 19) πού κρεμούν στί; πλεξούδες τους.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ

(Σχέδια τής Ιδιας)
στά κοτάκια, πού είνε σχηματοποιημένα πουλιά. Πολλές

φορές στά λινά ποκάμισα κεντιούνται μέ πολύχρωμα μετάξια καί πολλά άπό τά
σχέδια πού γίνονται στά μεταξωτά, δπως τό θνέϊκυ, οί ράγες, οί ραιτσες, τό στα- 
φυλάκι καί ό άχινόματος, ένα είδος κεντητής νταντέλας πού μπαίνει καί στις ενώ
σεις τών ποκάμισων· Τά λινά ποκάμισα έχουν γιά τέλειωμα στό γύρο τους, κα
θώς καί στά μανίκια καί τήν τραχηλιά, μικρή πολύχρωμη μπιμπίλα σέ λε
πτότατη τέχνη, εφάμιλλη στήν ομορφιά μέ τις γνωστές μπιμπίλες τών άλλων μερών 
καί τού γειτονικού Πηλίου — Μακρυνίτσα, Στσγιάτες κλπ.



Η ΜΕΛΕΤΗ:

ΔΑΝΕΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΗ ΣΟΛΩΜΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Μέσα στό ’Έργο καί τών πιό μεγάλων 
ποιητών τού κόσμου, υπάρχουνε δανεικά, 
ξενικά στοιχεία. Και γιά ν' άφήσουμε τό 
Βεργίλιο, πού δέν έδανείστηκε μόνο, μά 
πού έλογοκλόπησε σχεδόν τό ’Έργο τού 
'Ομήρου, χωρίς μ’ ετούτο νά πάψη νάναι 
μεγάλος ποιητής, γιατ’ ήξερε ν’ αφομοίω
ση καί νά διατυπώση καλλιτεχνικά τά δα
νεισμένα στοιχεία, αρκεί ν’ αναφέρουμε 
τό Δάντε, πού δέν έδίστασε νά δανειστή 
διακοσαριά ολόκληρη στίχ »υς 5πό τό ’Έρ
γο τού Βεργίλιου, χωοίς μ’ ετούτο νά ζη
μιώνεται ή άξία τού * Εργου του. Τό παν 
είναι ό ποιητής νά καυρθώση ν’ άφομοι- 
ώση τά δανεικά στοιχεία και νά δημιουρ- 
γήση έργο ενιαίο, καλλιτεχνικό καί προ" 
σωπικό. Κι’ αύτό τό άναφέραμε αμέσως 
άπό την άρχή, γιά νάμήν πλανεθούν οί ά- 
νίδεοι και νομίσουνε πώς μέ τή μελέτη 
μας αύτή σκοπεύουμε νά θίξουμε τή με
γάλη πρωτοτυπία τού Σολωμού.

Τώρα, ένας ποιητής δανείζεται άπό σλ- 
λους πότε άπό απλήν επίδραση, κι’ αύτό, 
ένφ γιά τούς μέτριους δέν είνε παρά κοι
νή μίμηση καί λογοκλοπία, γιά τούς με
γάλους καί προσωπικούς ποιητές δειχτεί 
τά πρότυπα πούεϊχαν ύπ'δψη τους,τούς δα 
σκάλους τους καί τήν εξέλιξή τους’ άλλο- 
τες δμως ένας προσωπικός ποιητής παίρ
νει μέ σταθερό χέρι καί μέ προσωπικό νό
ημα, καί τότες, εϊιε θέλει νά προκαλέση 
απλώς τή σύγκριση, ή νά διαφώτιση ορι
σμένο χωρίο τού έργου του, είτε ζητεί νά 
δείξη τή συμφωνία του ή τή διαφωνία 
του μέ ορισμένην άποψη άλλου όμοιο 
τεχνού του.

Γι’ αύτό, μια άπό τις μεγαλύτερες υπο
χρεώσεις τής κριτικής, τής έπισιημονικής 
εννοώ, είναι ν’ άνευρη τά στοιχεία αύτά 
καί νά νά διαφώτιση, πριν βγάλει τό ο
ποίο τελικό συμπέρασμά της γιά τήν άξία 
τού έργου κάποιου ποιητή. Στόν τόπο 
μας, βέβαια, τό είδος αύτό τής κριτικής 
είναι άκόμη σχεδόν τελείως άγνωστο, καί 

δέ μπορούσε παρά έτσι καί νάναι, τήστιγ- 
μή πού καί ή άλλη πνευματική μας εκ
δήλωση, ή λογοτεχνική, σπάνια ξεφεύγει 
άπό τό έπίπεδο τού αύτοσχεδιασμοΰ, τής 
γλυκανάλατης αισθηματολογίας καί τή; 
κωμικής ξενικής μιμήσεως. Καί οί ούθαί- 
ρεποι δογματισμοί, καί οί ατομικές προτι
μήσεις ανθρώπων, π ·ύ τις περισσότερες 
φορές όχι μόνο δέν έχουνε καλλιεργημένη 
τήν καλαισθησία, όχι μόνο δέν έχουνε ο
ξύτητα κρίσεως, μά πού είναι καί τελείως 
άπληροφόρητοι γιά τά ζητήματα τής τέ
χνης, άποτελεΐ τό άπαντο σχεδόν τής νεο
ελληνικής κριτικής.

Προκειμένου τώρα γιά τό Σολωμό, 
έχουμε νά πούμε πώς δλα τά παιδικά του 
πρωτόλεια έχουνε φανερά τά σημάδια τής 
Ιπιδράσεως τής Παλαιάς καί τής Νέας 
Γραφής, καί πώς τό μεγαλύτερο μέρος 
τους δέν είναι παρά μοτίβα παρμένα άπό 
τό <4σμα Ασμάτων> καί στιχουργημένα 
μ’ απλό, μά μέ πολύν απλόν τρόπο. Ή 
επίδραση τού Σάντου δέ Ρώσση, τού κλη
ρικού παιδαγτογού του, είνε φανερή· Κ’ 
εδώ πρέπει νά σημειώσουμε πώς δλ’ αύ
τά τά παιδικά ιταλόφωναδοκίμια δέν έχου
νε καμιάν άπολύτω; αξί x γιά τήν ιταλική 
λογοτεχνία καί άν άξίζουνε κάτι, άξίζουνε 
γιά τον έλληνα μελετητή πού θέλει νά πα- 
ρακολουθήση τήν εξέλιξη τού ποιητή μας*  
γι’ αύτό είμαστε τής γνώμης πώς δέν θά*  
ταν άνάρμοστο, αντί νά δημοσιεύονται 
στήν ιταλική, νά δημοσιεύονται στήν ελλη
νική μεταφρασμένα, αφού μάλιστα δέ θά- 
χε νά βλαφτή σέ τίποτας ή μετριώτατη 
καλλιτεχνική τους διατύπωση.

'Όταν ό Σολωμός έπαψε νά καταγίνε
ται μέ τήν ιταλική κι’ άφοσιώθηκε στήν 
ελληνική, στό Χρηστόπουλο καί στό Βη- 
λαρά βρήκε τούς πρώτους του δασκάλους. 
Καί στήν άρχή δέν έδανείστηκε άπό κεί
νους μονάχα γλωσσικά καί στιχουργικά 
στοιχεία, μά πήρε καί τήν ποιητική τους 
κατεύθυνση· Κ’ ή «άρκαδική» τεχνοτρο

πία μέ τις άφύσικες «παστοοέλλες^, μέ τις 
κούφιες φυσιολατρείες καί μέ τούς φαντα
στικούς έρωτες, χαραχτηρίζει τά νεανικά 
του εκείνα στιχουργήματα, όπου οί βάσκο- 
πούλες πού τις ακολουθούνε τ’ άρνάκια 
τους νεκρές, οί άγνώριστες, οί Άνθούλες, 
οί Μερτούλες κ' οί Εύρυκόμες: τραγου
δάκια αισθηματικά,εμπνευσμένα άπό φαν
ταστικές συγκινήσεις, αποτελούνε τή μοι
ραία του προσφορά στή μόδα τής επο
χής, οέ μιά μόδα πού ή ύπαρξή τη: οφει
λόταν ολόκληρη στά γούστα τής ξεφτι- 
σμένης πιά άρχοντοκρατίας. Καί ή επί 
δράση τής αρκαδικής τεχνοτροπίας δέ φαί 
νεται μόνο άπό τά συγγενικά θέματα πού 
μεταχειρίστηκεν ό Σολωμός, μά κι’ άπό 
τήν άντίθεση τού κοσμικού, τ )ύ υποκειμε
νικού, τού ερωτικού χαραχτήοα τών ποιη
μάτων αυτών, μέ τό θρησκευτικό χαρα- 
χτήρα τών ιταλικών παιδικών του δοκιμί
ων. Τούτο όμως έρχεται νά ένισχύση τή 
γνώμη μας, πώς ό Σολωμός άκολούθησε 
τήν τεχνοτροπία εκείνη παρασυρμένο: άπό 
τήν ποίηση τού Χρηστόπουλου, τόν οποί 
ον είχε δεχτεί γιά δάσκαλό του στό ζήτη
μα τής γλώσσας.

Άπό τό σφαλερό δρόμο κι' άπό τή 
χλωμή μίμηση, εύιυχώς γιά μάς καί δυ
στυχώς γιά τήν κριτικήν άντίληψη τού 
Ζαμπέλιου, γρήγορα ήρθανε νά τόν άπο- 
σπάσουν οί άπελευθερωτικές σάλπιγγες τού 
Εικοσιένα· Καί τό νέο ιδανικό, πυροόνον- 
τας τήν ψυχή του, έδωσε φτερά καί στή 
φαντασία του καί στήν ποιητική του σκέ" 
ψη. °Ως τόσο οί επιδράσεις, όσο κι’ ά'ν 
έλλείψανε άπό τή γενικότητα, δέν έλλεί- 
ψανε κι’ άπό τις λεπτομέρειες.

’Έτσι, άπό τό Χριστόπουλο δανείζεται 
τήν τροχαϊκή στροφή πού μεταχειρίζεται 
στόν 'Ύμνο*.  Καί τή στροφή αύτή, πού 
έχει τήν πηγή της στήΔυτική θρησκευτική 
ποίηση, δέν είνε ούτε άνάγκη νά σημειώ 
σουμε πώ; τήν έμεταχειρίστηκε πολύ κα- 
λύτερ’ άπό τό Χριστόπουλο, δίνοντάς της 
κάτι άπό τή μουσική πληθωρικότητα τής 
ψυχής του.

Όμοίως, οί πρώτες στροφές τού «"Υ
μνου» θυμίζουνε δύο στροφές ενός πατρι
ωτικού ποιήματος τού Μαρτελάου, καί δέν 
είνε άπίθανο νά πήρανε τήν άρχή τους 
άπό κεϊνε:. Μά ούτε σύγκριση δέν μπορεί 
νά γίνη τών στροφών τού Μαρτελάου μέ

Μι

τις στροφές τοΰ Σολωμού, ΐόσο είνε ανώ
τερο τό νόημ < καί ή διατύπωση τών στρο- 
φον τού <" Υμνον*  Ιδού τό σχετικό από
σπασμα ιού ποιήματος τού Μαρτελάου :

Oil·εν είσ&ε τών 'Ελλήνων 
Ιϊαλαιά ανδρειωμένα, 
Κόκκαλα έσκορπισμένα, 
τώρα λάβετε πνοήν.

Στις φωνές της σάλπιγγάς μον,
Οχ τό μνήμα άναστηάήτε, 

Και τό Γένος σας νά ίδήτε 
Εις την πρώτην του τιμήν·

Όμοίως, ή εικόνα τής 51 στροφής τοΰ 
''Ύμνου» :

Τόσα πέφτουνε τά ΰέρι~ 
σμένα στάγμα στους αγρούς' 
Σχεδόν δλα έκειά τά μέρη 
Εσκεπαζοντο άπ αυτούς- 

θυμίζει μιάν άνάλογην εικόνα πού βρίσκε
ται στό Λ τής «Ίλιάδας» τού ’Όμηρου, 
στίχ. 67 ϊσιαμε 71 :

Οί δ\ ώστ άμητηρες ενάντιοι άλληλοισιν 
νΟγμον ελαύνουσιν, άνδρός μα'καρος κατ 

[άρουραν
Πυρών η κρι&έων' τά δέ δράγματα ταρφέα 

[πίπτει,
* Ως Τρώες και Αχαιοί κλπ.

Επίσης ή στροφ.ή αύτή θυμίζει καί μιά 
συγγενικήν εικόνα πού βρίσκεται στό χο
ρικό τού *00(116  di Cdrmaniola> τού Μ ιντσο- 
νη· Παραθέτω τή μετάφραση :

Οπως τό σιτάρι, πρυ τινάζεται άπο το 
γεμάτο φτυάρι, σκορπίζεται στόν αέρα, 
έτσι ολόγυρα στόν ανοιχτόν κάμπο σκορ
πίζονται οί νικημένοι πολεμιστές ·̂

‘'Οπωσδήποτε, ή εικόνα τού Σολωμού 
έχει δλην τήν απαραίτητη λυρική συντο
μία καίμέ τήν τομή τής λέξεως άποχτάειέ- 
ξαιρετικήπαραστατικότητα καίπρωτοτυπία.

Όμοίως, gi στροφές 107—120 τήςώδής 
^Είς τόν θάνατον τοΰ Μπάϊρον», έμπνεον- 
ται άπό τούς * Τάφους» τού Φοόσκολου- 
"Ομως οί δυο πρώτοι στίχοι τής Ιΐθστρο- 
φής τού άποσπάσματος αύτού δέν έμπνέ- 
ονται απλώς άπό τό έξοχο εκείνο ποίημα, μά 
ξαναλένε σχεδόν λέξη προς λέξη μιά φράση 
του πού είναι σάν ή συγκεφαλαίωση τού 
κεντρικού νοήματος τού δλου ποιήματος. 
’Ιδού τό σχετικό μέρος άπό τήν ωδή «Εις 
τόν θάνατον τού Μπάϊρον» :
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Βγαίνει μάγεμα άπ τη στάχτη 
Τών ' Πρώων....

Ιδού καί τό σχετικό μέρος απ’ τούς 
«Τάφους»’ μεταφράζω:

< Οί τάφοι τών δυνατών άνάβουνε 
τη δυνατή ψυχή γιά έξοχα έργα*.

Στό σημείο ν ου.ό φαίνεται καθαρή κι’ 
έντονη ή επίδραση τού Φιύσκηλου.

’Επίσης, οί στροηές <S3, «84, <85 καί 86 
τού 'Υμνου*,  θυμίζουν εν απόσπασμα 
τής τρίτης ωδής τού «dor Ζουάν*  τού 
Μπαϊρον, μ?*  ό Σολωμος κάνει υπαινιγμό 
στό μέρος έκιΐνο γιά νά δώση άπάντηση 
στό Μπαϊρον, καί νά έκδηλώση τήν αντί
θετη γνώμη του·

Επίσης,στά δύο σατυρικά: στό « Ιατρο
συμβούλιο*  και στήν 'Πρωτοχρονιά*,  δ 
Σολωμός δέν δανείζεται μονάχα τό μέτρο 
του άπό τά σατυρικά τούΒηλαρά, μά παίρ
νει άπό κείνον κι’δλόκληρες έπινοήσειςκαί 
φράσεις,σέ σημείο πού φεύγει άπό τά δρια 
τής απλής έπιδράσεως και μπαίνει στά ό
ρια τής μιμήσεως. Καί στον 'Αυτοσχέδιο 
Γιατρό*  γράφει ό Βηλαράς :

Πες του'· Βήχω.—Πήρες κρύο 
"Ενα κ1 ενα κάνουν δύο' 
Αίμα, αίμα παρευθύς.

— Ανεμο βροντώ) άπό κάτου 
— Εΐνε κρύο και μονάτο, 
Αίμα και καθαρκτικό.

— Νοιώθω κάψη στο κορμί μου. 
— Πήρες κρύο, οτή ζωή μου, 

Και τό πήρες τήν αυγή...
Καί δ Σολωμός γράφει στήν 'Πρωτο

χρονιά*:
— "Εχω tormilli.—Χαμπάρι !
— "Εχω βάρος στο κεφάλι.
— Έκειό τώχουν άλλοι κι άλλοι·
— Σιορ ντοτόρε, εχω θέρμη.

ΤΙ νά κάμω] γιατί σκιάζομαι.
— Τι νά κάμης; σέ θιαμάζομαά 

Μέ τήν κόφα ξεθυμαίνεις' 
θά περάση κι έτσι γειαήεις.

’Επίσης, δπως δ Βηλαράς διορίζει πα
ράξενες καί διάφορες συνταγές στό 'Συμ
βούλιο Γιατρών*  τό ίδιο κι’ δ Σολωμός, 
στό ' Ιατροσυμβούλιο*  διορίζει διάφορες 
καί παράξενες συνταγές.

Όμοίως, τό «"Οραμα τού Λάμπρου*  και 
τό« Ονειρο τής Μαρίας*  θυμίζουν αμέσως 
τό «Μάκμπεθ*,  καί πολύ δικαίως έσυγκρί- 
θηκε μέ τό σαιξπηρικό αριστούργημα, πού 
μέ τόση δύναμη ξεσκεπάζει τό ξύπνημα 
τής άνθρώπινης συνειδήσεως. Μ’ άν τά 
άποσπάσματα αυτά θυμίζουνε στή γενική 
τους γραμμή τό «Μάκμπεθ >, στήν εσωτε
ρική τους σύνθεση θυμίζουνε τή γιγάντια 
τεχνική τού Δάντε (Βλέπε «Παρασκήνια» 
Χρόνος Γ ,τείχος 11: «Ή εσωτερική συν- 
θετικότητα τού Λάμπρου*).

‘Ομοίως οί δύο πρώτοι στίχοι τού Πα
ράπονου τής Μαρίας*  τού 'Λάμπρου*,  θυ
μίζουνε δυό στίχους τού Μόντη άπό τήν 
«Μπασβιλιάνα*  ‘παραθέτω τή μετάφραση:

«.... Εκεϊνος δ θεός που άκούει τό βουβό 
θρήνο τού σκουληκιού που πεθαίνει πα
τημένο »·

’Ιδού και τό σχετικό μέρος τούΣολωμού: 
Εκειός πού άκούει και τή δροσιά που στάει, 

Βλέπει τά βο-σανα. μου και βογγάει.
Όμοίως, οί τέσσεροι στίχοι τή: πέμπτης 

στροφής τού ' Ονείρου τής Μαρίας*  > οί 
ακόλουθοι :

Και τά κύματα πότε μάς πηδίζουν, 
Που στά νέφη σού φαίνεται πώς νάσαι 
Και πότε τόσο άνέλπιστα βυθίζουν 
Που μήν άνοιξη ή κόλαση φοβάσαι 

θυμίζουνε τέσσερους στίχους άπό τή XV 
στροφή τού XLI άσματος τού « Ορλάν- 
δου τού Μαινόμενού > τού Άριόστου, τούς 
άκόλουθους :

' Βλέπουνε πότε τή θάλασσα νά φθάνη 
τόσο ψηλά, πού φαίνεται πώς φθάνει στά 
βάθη τ ουρανού,πότε κάνουν επάνω στά 
κύματα τέτοιο πήδημα προς τά ψηλά, πού 
άν κοιτάξουνε κάτω θαρρούνε πώς βλέ
πουνε τήν κόλαση*·

Όμοίως, δ δεύτερος στίχος τής ό'γδοης 
στροφής τού «'Οράματος τού Λάμπρου*

9Εδώ, έκεϊ, μπρος, όπίσω, άπάνου, κάτου. 
θυμίζει τό 43 στίχο τού V άσματος τής 
♦Θείας Κωμωδίας'·>, τόν άκόλουθο :

Di qua, di la, di giii, di su gli mena.
Δηλαδή :

'Από δώ, άπό κεμ επάνω, κάτω τά οδηγεί*
Όμοίως, ή εχτη στροφή τού «'Οράμα

τος τού Λάμπρου», μάς θυμίζει τούς στί 
χους 70ϊσιαμε 75 τού XII άσματος τού 

«Παράδεισου» τής «Θείας Κωμωδίας» 
τού Δάντε. Όπως στούς στίχους αυτούς 
επαναλαμβάνει δ Δάντες τρεις φορές τή 
λέξη «Χριστός» καί σχηματίζει μ’ αυτή 
τήν τριπλήν ομοιοκαταληξία τής τερτσί- 
νας, τό ίδιο επαναλαμβάνει κι’ δ Σολω
μός τρεις φορές τή φρά.~η «Χριστός Ά- 
νέστη» καί σχηματίζει μ αυτί] τήν τρι 
πλήν ομοιοκαταληξία τής στροφής.

Όμοίως, οί στίχοι τού] XXII αποσπά
σματος τού «Κρητικού» :
Μήτε όταν έκρατθύσαμε πετώντας τά θη- 

[κάρια.
Μάχη στενή μέ τούς πολλούς ολίγα παλλη- 

[κάρια.
θυμίζει τόν 57 στίχο τού I τής «Όδύσσει 
ας», τόν άκόλουθο, καθώς μεταφράζει δ 
Πολυλάς :
Μέ τούς πολλούς τόν πόλεμο κρατούσαμεν 

[ οί ολίγοι
Όμοίως, δ στίχος τού Β/ Σχεδιάματος 

τών «'Ελευθέρων Πολιορκημενων»: 
Κι όσ άνθια βγαίνουν και καρποί τόσ 

/ άρματα σέ κλείουνε 
θυμίζει τόν 51 καί 52 στίχους τού I 
«’Οδύσσειας» :

Ηλθον επειθ\ όσα φύλλα και άνθεα γί· 
_ γνεται ώρη ήέριοι.

πού ωραία μεταφράζει δ Πολυλάς έτσι : 
Γοσ ήλθαν όσα ή Ανοιξη φυτρώνει φύλ- 

/ λα κι άνθη.
Όμοίως, δ στίχος τού Β' Σχεδιάσματος 

τών «’Ελευθέρων Πολιορκημενων» : 
θαυμάζω τές γυναίκες μας καί στ" όνο

ι μά τους μνέω.
θυμίζει τό 1507 στίχο τού ΕΖ βιβλίουτού 
«Έρωτόκριτου» τού Κορνάρου:
Ολοι τον έθαυμν.ζασι καί στ όνομά του 

[ μνέγαν.
Στό σημείο αυτό πςέπει νά τονίσουμε 

πως πάρα πολύ έΕογκώνει τά πράματα ό 
κ; Κ. Βάρναλης, (’) όταν, ξεκινώντας άπό 
τό στίχο αυτό, λίγο λείπει νά βγάλη τό 
Σολωμο μιμητή τού Κορνάρου, ένφ οί δύο 
αυτές προσωπικότητες διαφέρουνε ση
μαντικά καί στήν κοσμοθεωρία τους 
και στήν τεχνική τους.

(’) Βλέπε «ό Σολωμός χωρίς μεταφυσική», 
Κ. Βαρναλη, σελ. 23.

Όμοίως δ στίχος τού Β' Σχεδιάσματος 
τών «Έλεί’θέρων Πολιορκημένων»:

Μέσ την \\'υχή τήν άγρικά σά σπίθα στήν 
[ φωτιά της

θυμίζει τούς δυό τελευταίους στίχους τής 
XVIII στροφή: τού Λ' άσιιατος τής «’Α
πελευθερωμένης Ιεοουσυάήμ» τού Τάσου 
τών δποίων παραθέτο) τή μετάφραση :

«Μα ή θέλησή του φλογίζεται περισσό
τερο μέ τή θέληση τού Κυρίου του, καθώς 
σπίθα μέσα στή φλόγα*.

Καθώς παρατηρεί δ άναγνώστης μας, 
ή παρομοίωση είναι τελεία): ή ίδια-

Όμοίωο, ή εισαγα)γή τού Γ' Σχεδιά
σματος τών «’Ελευθέρων Πολιορκημέ
να) ν» μάς θυμίζει τήν εισαγωγή τής 
«Θείας Κωμωδίας» τού Δάντε. Καί τό 
«πανέρμο δάσος» δέ συμβολίζει τό < άκα
τάφθαστο ιδανικό», δπα)ς εξαιρετικά σφα
λερά δογματίζει δ Καλοσγούρστ, μά έχει 
τήν ίδια σημασία μέ τό «selva oscura> δη
λαδή μέ τό «σκοτεινό δάσος» τού Δάντε, 
πού σι μβολίζει τήν άκαταστασία τού κό*  
σμοτ*  έξ αιτίας τή: διαφθοράς τών ηθών, 
κ’ έπομένως έξ αιτίας τής τυφλώσεως τών 
ανθρώπων. Στό ποίημα τού Σολωιιού τό 
«δάσος», «δ άκατάστατυς κόσμο:», είναι 
πανέρμος, γιατ’ είχε νεκρα)θή τό ζα)ντανό 
'Ελληνικό Πνεύμα, γιατ’ είχε πάψει νά 
ύπάρχη ή 'Ελλάδα. Κι’ δπως μέσα σέ 
κείνο τό σκοτεινό δάσος έπαρουσιάστηκε 
στό Δάντε δ Βεργίλιο: καί τόν έβγαγε ά
πό τήν απελπιστική του θέση καί τού γί- 
νηκε δδηγός, τό ίδιο, μέσα στό πανί έρη
μο δάσός έπαρηυσιάστηκε στό Σολωμό ή 
’Ελευθερία, Ελλάδα, καί τονγινε δδηγός. 
Ό Σολωμός, φανερά, έδώ έζήτησε έπίτη- 
δες νά προκαλέση τή σύγκριση τού Ερ
γου του μέ τό ’Έργο τού Δάντε, κάνοντας 
συγχρόνως καί τήν άντιδιαστολή : στό λα“ 
τίνο Βεργίλιο τού Δάντε, δ Σολωμός άντι- 
παραθέτει τήνϊδεαλιστική προσωποποίηση 
τής 'Ελλάδας· Καί τό σημιΐο αυτό, πού 
δ Σολωμός παρουσιάζει θαρρετά στήν πιό 
ώριμη περίοδο τής ζωής του, δμολογεϊ 
περισσότερο άπό κάθε άλλο, γιά τήν τερά
στια βλέψη τού ποιητή καί γιά τήν μεγά
λη του πίστη καί θαυμασμό προς τό Ελ
ληνικό Πνεύμα.

ΓΕΡ. ΣΠΑΤΑΛΑΣ



fl ΠΟΙΗΣΗ:
ΣΤΟ ΜΕΣΑΝΥΧΤΙ ! ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ:

Σιγαλά και γλυκά τό τραγούδι rd πής 

στη παληά την κιθάρα σου τόρα 
μην τό πάρης μέ τέχνη, μέ πόνο άν μπορήζ, 
μυστικό, σάν ετούτη την ώρα.

Εσύ ξέρεις καλά μ άλλου δακρνα τα κλαΐς 
κι εχει κάποιο παλμόν η φωνή οου 
πού τούς ξένους κι απόμακρους πόνους νά λες 
μ ’ έναν τρόπο σάν νάνε δικοί οου·

Τό τραγούδι τραγούδα μου τορα σιγά 
πού είχε γράφει — Τι ωραίο τραγούδι 
οτί] οκληρη την κοντέσσα, ο φτωχός, μια φορά 
και της τώοτειλε μ ενα λουλούδι·

"Ενα πλάνο χαμόγελο κάποτε κι ενα 
όλογάλανρ βλέμμα της μόνο 
τού φτωχού καλλιτέχνη οαλέφαν τα φρένα· 
5Ώ γιά τόση χαρά, τόσο πόνο'·

Στό άνθογιάλι μαράθηκε πιά τό λουλούδι, 
Μέο' τό μνήμα ό φτωχός λησμονάει, 
Και θλιμμένη η κοντέσσα η ξανθιά, τό τραγούδι 
μέ καμάρι κρυφό τραγουδάει··.

Τούτο θέλω γλυκά τό τραγούδι νά πης 
στην παλιά την κιθάρα σου τόρα · 
Μην τό πάρης μέ τέχνη, μέ πόνο άν μπορής 
μυστικό, οάν ετούτη την ώρα·

’Έτσι, ωραία ’. μέ ιό νού μου μαζύ σου τό λέω··. 
Μη τά μάτια μου μην τά κυττάς··· 
μη ζητησης νά μάθης ποτέ γιατί κλαίω, 
μη ρωτηοης ποτέ··· μη ρωτάς ’.

ΩΡΑΙΟ ΣΠΙΤΑΚΙ...

Ωραίο σπιτάκι μακρινό) λουλούδι των αφρών ,
σπιτάκι, άγάπη, χάϊδεμα τού πελαγηοιου ανέμου · 
*Ω ρόδινο λησμόνημα τών άσβυοτων καϊμών . 
’Όνειρο, φως, τραγούδισμα, χαρές χελιδονιών> 
Σπιτάκι πού δέν άνοιξα τη θυρα του ποτέ μου·

Κι άν μάτια όγρά, βαρκούλα μου, έκεΐ δά μάς καρτεράνε, 
πάρε τών γλάρων τό δρομι, τους ελιγμούς, τα ναζια, 
καί κάνε αργά r’ αράξουμε, κι άργα να πλεμε κάνε.
Ποιος ξέρει άν θάνε άπό κοντά κι άν απο μέσα θάνε 
σάν έτσι όπως τό γράφουνε τά μάκρη τά γαλάζια.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΙΙΑΓΕΩΡΠΟΥ

ΤΟΣΟ ΣΕΜΝΗ!

Η κ. Καινή έρριξε μιά τελευταία μα
τιά στή συγυρισμένη σάλα μουρμουρί
ζοντας *·

«Επί τέλους! Ξέρεις πώ; είνε δικάσου!» 
Ορθιος κονία σιό τραπέζι. τή; μέσης ό 

γυιός τη; κοίταζε μιά φωτογραφία.
Τίνος εινε αύιή; ρώτησε τή μητέ

ρα του.
Εινε τή; δεσποινίδας Λ ίλής, απέναντι. 

Ά, εινε μιά πολύ καθώ. πρέπει οικογέ
νεια. 0 μπαμπάς της εχει εργοστάσιο με
γάλο, κλωστήριο. Τή γνώρισα προχ ές·Ά, 
τέτοια κορίτσα είνε σπάνια σήμερα. Και 
περιορισμό, αυστηρότητα... Βήμα δέν κά
νει άπό τό σπίτι χωρίς τήν αδεια τής μη
τέρας της. Μόλις έμαθε πώ: είμαι δασκά
λα της I αλλικής ήρθε νά μέ παρακαλέση 
νά τής κάνω μάθημα. Είχε κάνει πέρσι μέ 
μια Φραντζεζα, άλλά ό μπαμπάς της τήν 
έδιωξε, γιατί έμαθε πώ; δέν ήταν καλής 
διαγωγή; και φοβήθηκε μήπως τού ξε- 
μυαλίση το κορίτσι του· Έτσι εΐν’ αυτές 
οι περισσότερες... έκφυλες... Ούτε μπορεί 
νά μάθη κάνεις πολλά πράγματα μαζί 
του.. 1ης είπα· «Λιλίκα μου, παιδάκι μου, 
πασαλείμματα θά πάρης άπ' αυτές .. Αυτές 
εινε για μωρά παιδιά. Ποτέ δέν μπορείς 
να μάθης μιά ξένη γλώσσα τέλεια... γιατί 
δέν ξέρουν καλά τή δική μας». Κ -ί τό πα
ραδέχτηκε. ’Απ’ αύριο θ αρχίσουμε τακτι- 

। κο μάθημα.
, 7~ ’ ΕΧε,ζ κουράγιο νά διδάξης ΰστερ' 
απο τόσον καιρό πού έχεις διακόψει, μαμά;

H διδασκαλία ή δική μου, παιδί 
μου, είνε τόσο ευχάριστη, ώστε καταντάει 
μια απλή συζήτηση. Θυμάμαι τά κοριτσιά- 
κια στήν τάξη μου δτι δοκίμαζαν τή με
γαλύτερη χαρά, δταν είχαν μάθημα μαζί 
μου. Πόί ε; άπορίες, έξω άπό τό μάθημα, 

εΧυνα, τί κουβέντες κάναμε μαζί ! 
Ει^ έπειτα μάθαιναν τό μάθημα τήν ώρα 
που τούς τό παρέδιδα, χωρίς νά'χουν α
νάγκη ν’ ανοίξουν βιβλίο. Σέ βεβαιώνω, 
παιδί μου, πώς δέν έπληξα, δέν βαριέ- 
οιησα ποτέ άπό τή δουλειά μου. Πού νά 

ϊδής οί άλλοι, δλο γκρίνια καί μουρμούρα. 
Και δόστου ξεσπούσαν στά κακομοίρα τά 
παιδιά. * Αχ ! Sainte - Vierge, θαρρώ πώς 
καί ττορα θά μπορούσα ν’ αρχίσω πάλι 
νι’ άς έχω συμπληρώσει τά έτη γιά τή 
σύνταξή μου.

— Καί θάρχεται εδώ ή δεσποινίς ;
— Ναί, πότε εγώ, πότε αυτή.... ° Ενα 

βήμα άλλωστε είμαστε.
Εκείνη τή στιγμή άνοιξε ή πόρτα τού 

μπαλκονιού, τού απέναντι σπιτιού καί φά- 
νηκεν ή σιλοτ έττα ένός κοριτσιού, μέ όλο- 
γάλανα μάτια καί μακρυές κοτσίδες, πού 
έπεφταν παιχνιδιάρικα στούς ώμους τητ.

— Νάιην, Μίμη, κοίταξέ την. Κοίταξε 
τί σεμνό προφίλ, τί συνεσταλμένη έκφρα
ση... Καί τά μαλλάκια της, κοτσίδες... Δέν 
έχει εκείνο τό αναιδές, τό αγορίστικο πά
νω της. ’Ά μά εινε σπάνιο κορίτσι ! Καί 
νοικοκυρά ! Τήν είδες πού βγήκε στό 
μπαλκόνι ; Δέν ξεκολλάει άπό τό πλευρό 
τής μαμάς της καί τής υπηρέτριας στήν 
κουζίνα. Διαρκώς μέ τήν ποδιά...

Ή μπαλκονόπορτα έκλεισε τώρα κΓ 
έπειτα ακούστηκαν τά τζάμια πού κλεί- 
νονταν άπό μέσα. Ό Μίμης προχώρησε 
προς τό άνοιχτό παράθυρο. Ή μαρτιάτικη 
ατμόσφαιρα θερμαινόταν άπό τις προιτες 
ανοιξιάτικες πνοέί, πού παιχνίδιζαν στ’ 
άνθάκια τών αμυγδαλιών. "Ενα άρωμα 
νωπού χορταριού ερχόταν πέρα άπό τόν 
κάμπο, άνακατεμένο μέ τή μυρωδιά ατ
μού -- ήταν ατμός τού τραίνου πού περ
νούσε άπό κάτω —. Ή κ. Καίτη πήγε 
κοντά του·

— "Ολο αύ ο τό σπίτι είνε δικό τους. 
Κι έχουν κΓ άλλο έ»α μεγαλύτερο, έξω 
στο τέρμα τού τράμ.

— Πώς λέγονται ;
— Εθνίδης, λέγεται ό μπαμπάς της. Ή 

μαμά ιης εινε άπό τήν έπτάνησο. Μά τί 
ακοινώνητος πού είσαι, τί άκοιτώνητος, 
Mon Dieu ! Δέ δείχνεις κανένα ενδιαφέρο 
νά γνωριστής μέ τούς ανθρώπους· Εινε 
ή ήλικία σου πιά... Τί κάθεσατ ; Σάν μη-
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τέρα μορφωμένη και προοδευτικών αρ
χών πού είμαι, φροντίζω για τήν καλήν 
αποκατάστασή σου. 'Ένα τέτοιο κορίτσι, 
μέ μιά τόση προίκα, καί τό σπουδαιότερο 
μέ τέτοιον χαραχτήρα σεμλόν, θά ήταν 
πρώτης ταξεως συζυγές. Θά τό πιστέψη: ; 
Η σκέψη αυτή μ*  έκανε, ν’ αποφασίσω 

νά κάνω μάθημα μαζί της· Πού ξέρεις ; 
Μπορεί νά σέ συ μ πάθηση !

— Τί λές μαμά, αστειεύεσαι ; γέλασε 
αινιγματικά ό Μίμης· Θές νά μέ υποδού
λωσης στό γάμο άπό τώρα ; Δέ μ’ άρίνεις 
ν’ άναπνεύσω ακόμη λίγον καιρό τόν αέρα 
τής ελευθερίας μου !

— Αύτές εινε παιδιάστικες σκέψεις. Η 
οικογένεια εΐν ιερό πράγμα. Δέν μπορείς 
λοιπόν νά πας κόντρα στούς φυσικούς νό
μους καί νά τούς αποφυγής.

Ό Μίμης χωρίς νά πρόσθεση λέξη βγή
κε άπό τό σαλόνι τήν ίδια στιγμή πού ή 
κ. Καίτη κουνώντας τό κεφάλι, μουρμού 
Ο’ζε, :

«Άμ’ έννοια σου, αύτή τή φορά θά βά
λω εγώ τό χέρι μου. Ή προίκα της δέν 
εινε παίξε γέλασε... Θά τά καταφέρω, μω
ρέ μάτια μου, χωρίς νά πάρη κανείς μυρω
διά. ’Έπειτα ξέρεις πώς θά πάρης κορίτσι 
μέσα άπό τό κόρφο τής μάνας του ’Ανα
ποφάσιστε άνθρωπε, υποχόνδριε, έτσι έχα
σες καί τήν άλλη... Τού φάνηκε λέει μεγά
λη, τού κυρίου. ’ Αχ, δέν ξέρετε νά σκεφθή- 
τε καθόλου πρακτικά, νέοι άνθρωποι ! »

* * *
'Όταν τά βράδυα ό Μίμης γύριζε στό 

σπίτι, σήκτονε άθέλητα τά μάτια προς τά 
φωτισμένα παράθυρα τού άντικρη ού τους 
σπιτιού. Μά κανένας ήχος ζωής, καμμιά 
φωνή δέ μαρτυρούσε τήν ύπαρξη άνθρώ- 
πων έκεΐ μέσα. Ήταν τόσο αυστηροί λοι
πόν, τόσο λιγόλογοι δλοι τους ; Μιά τύ- 
χτα μόνο, άκουσε νότες πιάνου κ’ έπειτα 
τήν πόρτα πού άνοιξε καί τόν άρχιμανδρί- 
τη πού έβλεπε τακτικά νά τούς επισκέπτε
ται, νά βγαίνη, άπαντώντας μέ τή μεταλ
λική φωνή του σέ κάποιον πού μιλούσε 
άπό πάνω :

-Ναί, τφ δντιάσθενεΐς καί οδοιπόροι.. 
Έν τώ έπανιδεΐν !

Ό Μίμης δέν κατάλαβε άν ήταν άνδρι- 
κή ή γυναικεία φωνή αυτή πού μιλούσε 
άπό πάνω, μά ξανά, μόλις ή πόρτα έκλει
σε, ήϊδια σιωπή κυριάρχησε στό σπίτι καί 

τά φώτα λιγόστεψαν. ’Έπειτα τού φάνηκε 
πώς άκουσε νά παίζουν πιάνο· Άφουγ- 
κράστηκε. Ή ίδια ησυχία. «Θάκλεισαν τό 
πιάνο, συλλογίστηκε, καί χτύπησαν άθελα 
καμμιά νότα». ’Αβέβαιη τώρα τού ήρθε 
στό νού ή μορφή τού κοριτσιού μέ τις 
μακρυέ; κοτσίδες καί τή δειλή ματιά καί 
θυμήθηκε πώς προχτές τό πρωί, δταν ή 
μαμά του τόν σύστησε σ’ αυτήν, εκείνη 
κοκκίνησε μέ μιάς καί πρόφερε : «Χαίρω 
πολύ».

Καί τότε συλλογίστηκε γιά πρώτη φο
ρά πώ: ή ιδέα τής μητέρας του δέν ήταν 
καθόλου άσχημη.

Κοιμόταν βαρειά, δταν ή κ. Καίτη μπή
κε στό δωαάτιο. Άνοίγοντας τά μάτια δο
κίμασε ζωηρή έκπληξη άκούγοντάς την 
νά λέη ·

— ’Απίστευτο Τήν άπήγάγαν χτές τό 
βράδι..

— Τή Λιλή ; πρόφερε γιά πρώτη φορά 
τ’ όνομά της, σάν ευχαριστημένος γιατί 
τό πρόφερερε μ’ έναν οίκεΐον τόνο.

— ’Αλίμονο, ναί, παιδί μου... Πώς 
γελιέται κανείς άπό τό παρουσιαστι- 
κό... Πώς γελιέται ! Ποιος ήλπιζε ν’ ά- 
κούση ένα τέτοιο πράγμα, γιά ένα κορίτσι 
σάν κι’ αυτό, πού ντρεπόταν νά σού μι- 
λήση· ·. 'Όλη ή γειτονιά βούηξε. Νά δής 
πού δ πατέρας της υποπτεύεται τή Φραν- 
τζέζα... Αυτή τήν ξεμυάλισε φαίνεται ..Μμ, 
καλή επιχείρηση έκανε δ νέος ! Άπήγαγε 
μιά.·. προίκα ! Μά γιά νά ιδού με δ γέρος, 
τί θά κάνη ;

'Ένα σαρκαστικό γέλιο φάνηκε στήν 
οψη τού Μίμη-Μά έξαφνα, σά νά ένοιωσε 
τόν εαυτό του λυτρωμένο άπό κάποιο με
γάλο κακό, πού τόν άπειλούσε, μαζώθηκε 
κάτω άπ’ τά σκεπάσματα του καί τού φά
νηκε πώς δοκίμαζε τό ’ίδιο αίσθημα τής 
άσφάλειας, πού αισθανόταν σάν ήταν μι
κρός, κοντά στή μητέρα του. Κι’ δταν ά- 
ναφάνηκε μέσα στή σκέψη του ή μορφή 
τού κοριστιού, δέν τήν είδε πιά μέ τό 
ντροπαλό γέλιο τής άπροσποίητης θελκτι- 
κότητας στά χείλη, μά τήν είδε νά πέρνη 
τήν έκφραση φειδιού — φειδιού πού κου
νούσε ύπουλα τό κεφάλι του δείχνοντας 
άδιάντροπα τή κακία του — κ ετοιμαζό
ταν νά πέση στό θύμα του ·

Α. Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

ΛΥΡΙΚΕΣ ΠΡΟΖΕΣ ; Ο ΣΟΦΟΣ ΤΟΥ ΜΑΧΑΛΑ

Γιατί σήμερα, δ ’Αχμέτ Ίνσαλλά, ση
κώθηκε προτού ξημερώσει κ ειπε^ σαν 
άνθρωπος φρόνιμος καί λογικο: κι ^ασβέ
στωσε τόν όξώ:ειχο του μαγαζιού του, 
ίσαμε τό μταλκονάχι τού πάνω σπιτιού.

Έβαλε ένα χέρι μόνο, κι δ παλιός δ 
τεΐχο; φχίνεται σϊ λασπωμένος ανάμεσα 
άτ’ τό φτηνό σοβίδισμα- Μ αύτο δεν 
τόν πειράζει.

'Ένας σωρό; ζ <χαροκάλαμα μέ τα φύλ- 
τους άκόμα φοέσκα καί ζουμερά, εινε πε
ταμένα άπ’ έξω άπ’ τήν πόρτα του. Μα 
κι’ αυτό λίγ) τό/ νοιάζει.

... τόν κόπο του θαυμ ίζει, Μασσαλα 
Κι’ δλο καμάρι, δποιος περνά, τόν στα
ματά καί τόν ρωτά πώς βρίσκει τή δου
λειά του.

— Νά κατωρθώ >η τέτοιο πράμα, ο 
’Αχμέτ δ ιιικρός μανάβη:, ό Άχαέτ ύ σο- 
φός δ Σεΐχης ιοΰ μαχαλά '· . . · Άλλαχ ου 
άκ μπάρ ·

Λέει δ κοσμάκης πού χάσκει καί μιλά.

Άλεξάντρεια 5]1]27
Μ. ΒΟΑΤΟΥ

Είναι άνθοωπος σοβ ιρός, μετρημένος 
και τακτικός. Άπ’ το μαγαζί και τή_δου
λειά του ποτέ δέν παραμερα. Και του Κο- 
ρανιοΰ τις σουράτες τις ιερές, παντα μ 
εύλάβεια μελετά·

Μά κ’ ή καλωσύνη του^ δε λεγεται. Ο,τι 
γίνει στή γειτονιά, μικροί μεγάλοι, χήρε, 
και παιδιά, σ’ αυτόν θά πάν νά πουν την 
πίκρα καί τά παράπονά τους. Και ο Αχ 
μέτ θά τους ξεδυαλίση πρόθυμα τις δια^ 
φορές τους- Έτσι_ έχει τήν αγάπη και 
τήν εκτίμηση δλονών.

Σήμερα ωστόσο έχει χάσει τη σειρά του. 
(Κι αυτό μαθεύτηκε μονομιάς, κι ολοι 
τρέξανε νά ΐδοϋνε άπό κοντά αύτο το θαύ
μα τοΰ Αλλάχ') /

Φορεΐ μιά παλιά ξεθωριασμένη γκαλα 
μπία τό στήθος έχει ανοικτό, και μιά κού
φια στραβοδεμένη στό κεφάλι του, κρύβει 
τά μαλλιά του τά ψαρα. _

Δέν κάθεται σάν πάντα να πουλά ζα- 
χαροκάλαμα καί χορταρικά, μόνο στεκει 
άπ’ έξω άπ’ τό μανάβικό του, καταμεσής 
τοΰ σοκακιοΰ μέ τά χέρια σταυρωμένα και 
κρυφοκαμαρωνει· χ x ,

Τό βλέμμα του πετά και το πρόσωπό 
του δλο δείχνει μιά μεγάλη χαρα.

ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ: ΑΚΟΜΑ

Τό ηλιόχαρο τ' άπόγιρμα μας ήρ&ε του Φλεβάρη,, 
ξεγελάστηκαν κΤ ανάσαν τών δέντρων τα, κλαρια 
το κ.μ&ε γύρω μας μηνάει τής Ανοιξης τη χάρη 
κβ ώς τόσο ακόμη νά χαρή μιά δυστυχή καρδια.

ΑΠ’ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗ ΧΑΡΗ
ΚαΟιός μισεύει ή χειμωνιά κι ολα είνε χαρωπα 
λουσμένα σ’ήλιοστάλαχτο χαμόγελο Φλεβάρη, 
λησμονημένα όνείρατα προβάλλουνε έλαμπα, 
ζητώντας κάποιο μερτικόν άπ τής ζωής τη χάρη.

ΦΕΓΓΑΡΑΚΙ

Τό φεγγαράκι πρόβαλε στον ξιίστερο ουράν,ο 
και τ άσημένιο δίχτυ του στή θάλασσα το ριχτεί 
τι κι’ άνφαρεύη όνείρατα, λαχτάρες, πονους. Κι αν πονώ 
τόν Ιδικό μου τόν καϋμό δεν τόνε πιάνει, δίχτυ.
ΒΟΛΟΣ 1 ΤΑΚΗΣ SAPAKINOS
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΣ

χος Σεπτ3μβριου ο συνεργάτης μας "Αλκής Θρύλος. ‘ 91 στο τ.υ
Εύχ0'1“ύγε\^δ<^";7αρ"?>3Γ:'?γ^-ίίας. αύτί' κα1 νά τό πωωδικό μας τό κίνητρο μιας 

αγώνα τοΰ Καλ^ΰ.] λογογράφων και να τούς τόνωση στόν ευγενικό τους

Ωνέοι, ω πρωτοίύπνητοι στό ψώσ, χαρές τοΰ ’Απρίλη. 
Αβοτους πράσινους κθρμ» ύς γίνοντ’ οί άσπροι στύλοι!

2-τη χωρά έσεις οί λειτουργοί καί οί / ατρευτάδες είστε.
Δέ φτάνει έμ.πρό.ι|γιά τούς Θεούς, ώ νέοι, καί πολεμήστε» 

( Εκατό Φωνές) Κ Π ’

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ

I
Πέφτει γαλήνιο και γλαυκό τό σούρουπο στον κάμπο 
π ως^ φωτηδέσμη — τό γυννί — πού σιήν έρμιά έπλσνήΟη 
μακρι απ τον γήλιο πώδυσε, φεγγοβολάει συό χώμα, 
πεζεύει απ' τόν ζυγό τά ζά κΓ άπέ ό ζευγάς καθίζει 
βαρύς στο μαυρολιθαρο νά ζαποστάση λίγο 
καΐ-%θ Χ^ωμό του μέτωπο πού έγνοιες πικρές τ' δογώνουν 
μαλάζει ό κάματος ιερός τού ίδρωτα τήν ψ.χάΖα.
Πλάι τό σκυλί του τρυφερά τόνε κοιτάει στά μάτια, 
και τα γελάδια μουγγανούν σάν παραπονεμένα.
^Γί< βάθη ασπρίζουνε οί σκεπές τώνκαλυβιών, πού ανάβουν 
φωσακοζώχρα καί ταπεινά — μάτια έσπερνής γαλήνης — 
που στο ιλαρό τους φώς ή ερμιά καλοσυνεύει δληύθε.
— Κι ,άργοσημαίνει τού Έσπερνου κΓ άντιβοά ή καμπάνα 
κ ,οι αχοί της, σμάρι πέρδικες άπό πλαγιά ώς λαγγάδι 
κι άπό ραχούλα ώς διάσελο, λαλούν καί τρικυμίζουν.

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
II

Σύγκαιρα ως γέρνει τού ζευγά στην πυροστιά ή γυναίκα 
και συνταυλίζει τή φωτιά, πού γλουγλουκάει μία χύτρα 
με της καμπάνας τόν αχό τόν πρώτο, ολόρθη βάλει 
μ ευλαβεια, - προς τόκμνισμα κοιτώντας - τόν σταυρό της. 
1 Αγιου Σωτήρα εινε ή γιορτή πουρνό πού ξημερώνει 
κ η προσευκή στά χείλη της δεητικιά ανεβαίνει 
και σβεΐ απαλό ψιθυρισμό, π’ ώς θυμιατός γιομίζει 
κάπνισμά εληάς Γεσθημανής καί κρίνων τού ’Ιορδάνη 
θυμίαμα μόσκου κ ευωδιά τό φτωχικό καλύβι.
—«Μνήσθητι Κύριε καί γιά μά;, ΐλεως φανού, καί κάνε 
νάνε η χρονιά καλότυχη- νά σπείρη, νά θερίση 
τ .αϊρ?υ,° σπ?ρι“ς κι’ ° δουλευτής τό βιός του ακέριο πάλι, 
κι, εγω λαμπαδα ολόχρυση σάν θυμωνιά μεγάλη 
και μοσκολίβανο ακριβό τάμμα ϋε νά σοΰ φέρω 
στο παρεκκλήσι, ώ Κύριε, τό θέρος πιά ώ; τελέψη 
και τά τζιτζί» ια σιίς έληές νά τραγουδάνε ’αρχίσουν».

ϊΤΟ ΠΛΗΧΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Στοΰ φαρμακείου τήν πληχτικοί γαλήνη που μεθτει 
τής καμφορά; καί τοΰ πικρού λαβδάνου ή ευωδιά, 
σέ μιά καρέκλα στή γωνιά μέ βουρκωμένα, ματια 
καί μέ σεμνή κΓ άσκητικιά μορφή άπ τις αγρυπνίες , 
προσμέν’ ή γρηά τό φάρμακο πού τό τοιμάζει αργα,, 
σ’ ένα γ >υδί κρυστάλλινο σκυφτός μουγγά ο σπετσέρης- 
ΚΓ άφαιρεμένη —ώρα πολλή— κοιτάει θλιβά καί κρύα 
προς τις βιτρίνες πού κλειστά μπουκάλια μ έτικεττες 
μυστηριακές, πολύχρωμες φ ιντάξουν στή γραμμή, 
— στρατός πού μάταια πολεμά κΓ αιώνια, δίχως τέρμα, 
τόν χαλαστή τόν θάνατο πού διαγουμίζει κάστρα 
καί στούς γιαλούς κουρσεύοντας τού βίου μας τα καραβια, 
σέρνει μακριά στά ρόδινα περγιάλια του Αιωνίου.
ΚΓ όλο προσμένει, καί στιγμές περίλυπη ώς θανάτου 
κουνάει συμβολικά κΓ άργάτάσπρο κεφάλι ή γρηά 
παραμιλώντας στή σιωπή μ’ απελπισία κι Οδύνη. , 
ΚΓ δλο ένα φέρετρο κλειστό μ' άνθια λευκά διαβαίνει 
φανταστικά οχ’ τά μάτια της — τάγαπημένου,άρρωστου - 
καί τρεμουλιάζει κΓ άρχινά λικνιστικό ένα κλάμα, 
καθώς τραγούδι ερημικού συντριβανιού που στάζει 
στά σιωπηλά καί πένθιμα νερά τού Χινοπώρου-

Σ’ ΕΝΑΝ ΤΑΦΟ

Φτωχή αδερφή μου, ό τάφος σου π<_ ΰ ναι ε νά θρηνησω , 
μικρό ήμουν τότε πώκλεισες τα ματια τα γλαρα, 
καί τώρα μάταια πολεμώ τήν δψη σου συχνά, , 
στών ’Αναμνήσεων τό ναό πού θαμποφέγγει αχνα , 
Καϋμός ποιος νάνε ποιο πικρός; στό νού μου να ιστορήσω.

Μά όπου καί νάνε αδιάφορο, σέ γής μιά σπιθαμή 
τό κέντημά σου ατέλειωτο πού άφήκες, τοσα^ χρονιά 
στό σπιτικό πού ερήμωσε, νά σοΰ άποθέσω εκεί, 
κΓ άντίς λουλούδια ή κόλλυβα γιά νεκρική σπονδή, 
τή δαχτυλήθρα σου, αδερφή κΓ δλα σου τα βελονιά.

ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙΤΑΦΙΑ
ΜΥΡΤΩ

Έδώ αναπαύεται ή Μυρτιό μέ τόν διπλόν αυλό της 
πού στά συμπόσια κέρναγε τή θεία του μουσική. , , _
__ Μ’ αλί τήν πήρε δ Χάροντας στούς ’Ίσκιους , για να πη 
κάτου στόν "Αδη ένα γλυκό πού έζήλεψαν σκοπό της ’·

Β ΑΚΧΙΣ

Έδώ κοιμάται τον στερνό τόν ύπνο τού θανάτου, 
διαβάτη ξένε, ή ώμορφη Βακχίδα ή,’Αθηναία , 
π’ δλο μέ πάθος στράγγισεν άπ τον χρυσό αμφορέα 
τής Ηδονής, τάγνό κρασί ώ; τή στερνή σταλιά του I



ΨΗΦΙΔΩΤΑ
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΕΥΔΙΑ

Εύδία τής ’Άνοιξης ιερή παράργησες νάρθής 
μέ: στήν ψυχή πού έλυγισε βόρεια κάτω απ’ τά χιόνια 
κι’ ούτ' ενα θρόϊσμα στή σιγή, μιά στέγη θαλπωρής 
φωλιά νά στήσουν τ’ άγια σου πού φέρνεις χελιδόνια !

Κ’ ΕΙΠΕ Η ΚΑΡΔΙΑ Ν’ ΑΝΘΙΣΗ

Κ’ είπε κι’ έδέησεν ή καρδιά κάποιον καιρό ν’ άνθιση 
κ’ ή Μοίρα έγέλασε πικρά ! Τί νάχε γίνη αλί ;
Χλωμοί κι’ άνεύωδοι άνθισαν τοϋ Φθινοπώρου άνθοί 
π’ ώρα τήν ώραν δ άνεμος θάρχόιαν νά μαδήση !

ΚΥΠΡΟΣ

Νυφοΰλα εσύ πανέμνοστη μές στή γλαυκή ερημιά 
τοϋ πόντου, αιώνια προσδοκάς τόν λυτρωτή νυμφίο' 
καί στις άχτές σοΰ άφροκεντάει τό κύμα τά προικιά 
σάν τί νά λέη όμως, πικρή, τής Μοίρας τό βιβλίο ;

ΣΤ’ ΑΠΡΙΛΙΑΤΙΚΟ ΦΩΣ

Στό φώς σου ’Απρίλη τό χρυσό πιό αψύς κι’ δ σπαραγμός 
μά κάλλιο εράσμια θάτανε θαμπή τ’ Όχτώβρη δύση· 
—Μέ άνθούς φεγγάτο κοίταξε τό χάλασμα βωμός 
πού μάταια γλαύκα δ πόνος μου ζητάει γιά νά θρηνήση·

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΔΑΣΟΣ

Τοΰ Φθινοπώρου τά χλωμά τά φύλλα πεθαμένα 
σωρός στό δάσο απλώθηκαν καί τά γυμνά κλαδιά, 
κατάρτια καραβιών ιερών π’ άκινητοϋν θλιβά, 
σέ μιά νεκρή ώχροθάλασσα καιρούς ναυαγισμένα·

ΜΑΤΑΙΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ

Μάταια σαλπίζεις τ’ Οθρινό κοκόρι νά ξυπνήση 
τάγροϋδ σποριάς κι’ δ δουλευτής, κι’ δ άργάτηςτ’ αμπελιού' 
θαμποί ουρανοί καί κύματα καί πέλαγα παντού, 
κι’άν ξημερώνη τί γιά μάς; "Ομοια ’ναι ή Αυγή κ ή Δύση.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΙΝΑΙΟΣ ΜΗΧΑΗΛΙΔΗΣ

Δ.’

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ Ξ - Π
(Άπο τη Συλλογή κ. Γεωργ- Φ. Σαμσαρέλλου, Άγυιά-Βόλος)

Ξαίρω.
1. Αύτός ξαίρει τί έχει κατ’ άπ’ τή σκούφια του.
2. Ξαίρει ό Βλάχος τί έχει στον ντορβά.
3. Ξαίρ’ ή γριά νά φτιάση πίττα μά δέν έχει το λάδι.
4. Ξαίρει τό γομάρι νά φάη μακηδονήσι.

Έρμ. Ξαίρει δ καθένας τί τοϋ συμφέρει. Μακηδονήσι = μαϊντανός.

Ξεκινάω.1. ’Αλίμονο στόν καβαλλάρη πού λέει Θά πάω, και καλότυχος ο πεζός 
πού ξεκινάει. 225

Ξένο.1. Ξένο γομάρι καβαλλίκεψες γλήγορα Οά ξεκαβαλλικέψης.

2. Σέ ξένο φάει πιπέρι δέ βάζουν.

Ξένος.
1. Ό ξένος κι’ ό στραβός τό ίδιο είναι.
2. Τόν ξένο μέσ’ στό σπίτι σου γιά μάρτυρα τόν έχεις.

Ξεπέφτω.1. Το βουβάλι κι’ άν ξεπέση πάλι αξίζει έ.α βώδι. 2S0

Ξέρα.
1. Στήν κακιά τήν ξέρα καλό είν’ καί το χαλάζι.

Βλ. ’Αναβροχιά 1.

Ξεφανερώνομαι.
1. ΞεφανερώΘηκε σάν παληοκαραντάνα.

Παληοκαραντάνα, παληά δεκάρα (τούρκικη ή άλλη) πού δέν έχει πια πέραση.

Μεταφορικά καί γι’ ανθρώπους.

Ξυνίζω.
1. Θά μου ξυνίση τό ξείδι. 

Έρμ. Δέν έχω νά ΰποστώ ζημιά.
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Ξύνομαι.
1. Ξύνετ*  εκεί πού δέν τον τρώει.

Ξύψωμα.
1. Ξύψωμα και δίχως ρόγα καί παπούτσια άπδ τή ράχη της. 23) 

Άγυιά*. — "Ερμ. Χωρίς ψωμ-ί, δίχως μισθό, καί παπούτια εις βάρος της. 
("Οροι προσλήψεως υπηρέτριας.— Ειρωνικά).

Όκνιά.
1. Ή όκνιά παιδιά δέν κάνει κι’ άν τά κάνη δέ φελοΰνε.

"Ολα.
1. ’Όσα πετούν δέν τρώγονται δλα.

Έρμ. Δέν τρώγονται "λα τά πουλιά.
’Ολίγος.

1. Οί πολλοί θά δουν μά οί λίγοι θά καταλάβουν.
Ονομα.

1. Στήσε δνομα καί κάμε χωριό.
Όρίζω.

1. Τδν σκύλο ώριζαν καί κείνος τήν ουρά του. 240
Βλ. Λέγω. 1.

'Ορμηνεύω.
Όρμηνεμένο κεφάλι φουσκωμένο τουλούμι.

Πάθημα.
1. Τών πρώτων τά παθήματα τών υστερνών γεφύρια.

Παλαβός.
1. Θ’ άργήσ’ ή Ξούρου νά λουστή κι’ ο παλαβός ν’ άλλάξη.

Έρμ- Ξούρου (Ξούρω) δνομα πεποιηιένον. 'Η μή ένδιαφερομένη γιά καλ
λωπισμούς δέν θά λουστή σύντομα ούτε ο παλαβός (πού συνήθως είναι 
ρακένδυτος αλήτη;) θ’ άλλάξη ρούχα.

2. Οί παλαβοί δέν βάζουν κουδούνια, άπ’ τά φερσίματά τους φαίνονται.
3. Παλάβωσαν οί παλαβοί. 245

Έρμ. "Ητανε κι’ απογίνανε.
Παπάς.

1. Παπά κορόϊδεψες, παπάς δέ θά γίνης.
2. Παπάς άπδ τήν πόλη παπαδιά δμολογάει.

Παραπέρα.
1. Σήκω άπ’αυτού καί πέσε παραπέρα.

Παραπονιάρης.
1. Δέν είμαι φαγάς είμαι παραπονιάρης,

Παράς.
1. Ό πιράς σταύρωσε τδ Χριστό. 250

Πεινώ.
1. "Οποιος πεινά κομμάτια δνειρεύεται.

Παραλλαγή: καρβέλια βλέπει στόν ύπνο του.
Περασμένος.

1. Βροχή περασμέ.η γιαμπορλούκι δέ χρειάζεται.
Γιαμπορλούκι, κουβέντα, συζήτηση.

Περήφανος.
1. Ό περήφανος κι’ ό τρελλδς μένει πάντα μοναχός.

Πέρνω.
1. "Ο,τι πάρ’ ή νύφη άπδ Δευτέρα.

Άγυιάς. Τήν Δευτέρα (τήν επομένη τοΰ γάμου πού γίνεται συνήθως Κυ
ριακή) παίρνει ή νύφη δ,τι έχει νά πάρη προικιό.

2. Σά νά είχαν τδ? κήπο καί τούς πήρα / τά μήλα. 255
Πέρπερας.

1. Σάν τδν πέρπερα στδ καντύλι.
Άγυιάς. Πέρπερας, πεταλούδα πού τριγυρνά στό φ*ς·

Πέρσι.
1. Πέρσι φυτεψιάστρο φέτος καρπισιάστρο.
2. Πέρσι ψόφησε φέτος βρώμησε.
3. Πώς παν τά παιδιά σου πέρπερα ;

—Πέρσι περπατούσαν φέτος μπουσουλοΰν.
Πιάνω.

1. Ή μύγα πιάνεται καλλίτερα μέ τδ μέλι παρά μέ τδ ξεϊδι. 260
Πλάνος.

1. Λίγος πλάνος μεγάλο ψάρι.
Πλάνος, δόλωμα.

Πλούτη.
1. Τά πλούτη άν πά/’ ώς τά παιδιά δέν πάνε ώς τ’ άγγό/ια.

Πομπή.
1. Κρέμασαν οί ποδιές καί σκεπάστηκαν οί πομπές.

Πολλοί.
1. Οί πολλές μαμές βγάζουν τδ παιδί στραβό.
2. Οί πολλές οί γ/ώμες βουλιάζουν τδ καράβι. 265
3. "Οπου λαλούν πολλοί κοκόροι άργεΐ νχ ξημερώση.

1—3 ή ίδια σημασία.
4. Στούς πολλούς άνάθεμα δέ χωρεΐ.
5. Τά λόγια τών πολλώ’ κάνουν τον άνθρωπο λωλό.



ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΕΣ - ΚΡΙΤΙΚΗ
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1927

ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ:

ΤΟ ΕΘΝΟΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕ1 ΝΑ ΘΕΩ

ΡΕΙ ΕΘΝΙΚΟΝ Ο,ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣ· 

ΕΟΛΩΜΟΕ

ΓΑΛΗΝΗ

Τι θεία γαλήνη σήμερα στον Παγασητικό' 
ούτ ενα κύμα : Τα βουνά τριγύρω σμαραγδένια’ 
τ αγέρι πιο απαλότερο κι άπ όνειρο γλυκό' 
γιά νά φωλιάση δέ #α βρή ούτε μιάν άκρη ή έννοια.

ΣΑΝ ΑΝΘΗ

Αγνάντια χιονοσκέπαστη κ ή Γούρα στή βραδεία 
στό βάθος πέρα λές κι άνθοι τά χιόνια της φαντάζουν 
σάν άνθη δλα τά γύρω της τά όνείρεται ή καρδιά — 
σάν άνθη δλα τά γύρα) της μεθυστικά ευωδιάζουν.

ΟΛΟΓΥΡΑ

'Ωραία ή γιρλάντα απλώνεται τών γύρω μας βουνών 
μές στ ουρανού τήν κάτασπρη καί γελαστή ευφροσύνη 
και λούζονται χαρμόσυνα σ*  Ανοιξης «φάος αγνόν» 
γραμμή και χρώμα κι όνειρο και θειον και καλωσύνη-
ΣΑΝ ΟΝΕΙΡΟ

Τά οράματα λαχταριστά κι δλο ευτυχία. 11ώς 
μέ μιας τό κάθε τι άλλαξε κ εϊν ανθισμένη ή πλάση '■ 
Έκεϊ πού ο πόνος εύρισκε τήν πλήξη σκυθρωπός 
σάν όνειρον ήρθε ή ζωή νά μάς χαμογελάση ·

ΣΥΛΛΟΓΗ

'Όλα τριγύρω χαιίρονται τού ήλιου τό φώς τό αγνό 
μά ή θάλασσα στά πόδια τους περνάει συλλογισμένη 
καράβι κάποιο κίνησε γιά δρόμο μακρυνό
— τάχα μιά μπάρα δέ μπορεί κακιά νά τό προσμένη ;

ΤΑΚΗΣ ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ

ΤΟ ΘΕ ΑΤΡΟ:

Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
*Εσβυσε σ’ένα κρεββάτι νοσοκομείου, έπει

τα άπό όλιγοήμερην άρρώστεια ό θωμάς Οι
κονόμου.

Έδώ και μερικά χρόνια, κουρασμένος άπο- 
καμωμένος. έδινε τήν έντύπωση, πώς τίποτα 
πειά δεν μπορεί νά τόν κεντρίση. γιά νά ξα- 
ναπάρη τήν πρώτην αλησμόνητη πνοή, πού έ
δειξε σκηνοθετώντας ένα σωρό μεγάλα έργα 
στό τότε Βασιλικό Θέατρο.

Τό πέρασμα τοΰ Θωμά Οικονόμου άπό τή 
σκηνή μας έχει άφίσει τά σημάδια του.

"Εν άπ’ αυτά εΐνε ή κ. Μαρίκα Κοτοπούλη 
όταν έπαιξε με τή διδασκαλία του στήν Ήρά), 
τή Μαργαρίτα, τή Βέρθα καί λοιπούς μεγάλους 
ρόλους.

Παράγοντα θεατρικό, σάν τό Θωμά Οικο
νόμου. άλλου— μιλώ γιά κράτη πολιτισμένα

Ο ΘΩΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

πραγματικά—δέν θά τόν άφιναν νά πάρη τόν 
κατήφορο, πράγμα ποΰ τόν έφερε πολλές φο
ρές στήν άνάγκη. νά πάρη μέρος σέ παραστά
σεις άξιοθρήνητες. ποΰ χειροτέρευαν τήν κα
τάστασή του.

Μά ποιος νά φροντίση γι’ αυτό ; Ή Πολι
τεία ;... ’Αστείο... Γι’ αύτήν τή ξεθωριασμέ
νη κυρία, θέατρο θά πή παχειές αγελάδες τοΰ 
Φαραώ. πού τό γάλα τους εΐνε αστείρευτο, καί 
γι’ αυτό...φόρο στό φόρο !...

Θυμάμαι τιόρα κάποιον πού άπό ιερήν άγα- 
ιάκτηση. γιά νά ξεθυμάνη. ήθελε νά ήταν Έ- 
κατόγχειρας γιά νά σηκώση όλα του τά χέρια 
καί νά.... παρασημοφορήση τήν Πολιτεία διά 
τάς πολυτίμους προς τό θέατρον υπηρεσίας 
της !!!..

Τίποτ’ άλλο.
ΓΙΑΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΣ

ΆΟήν« Μάρτιος 1927

ΘΩΜΑΣ ΑΡ· ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

| Άπό παληά σπάνια φωτογραφία]

Οίκο-["Οσοι γράψαν γιά τόν θάνατο τοΰ Θωμά 
νόμου —πού γεννήθηκε στή Βιέννη τό Μάρτιο τοΰ 
1867 καί πέθανε στις 21 τοΰ Μάρτη 1927— πολύ λίγα 
πράγματα μάς είπαν άπό τή δράση του καί τή ζωή 
του. Ή άγνωμοούνη άκόμα καί στό θάνατό του τόν 
συνόδεψε καί σύντομες πληροφορίες γραφτήκαν στις 
εφημερίδες μας πού διαθέτουν ολόκληρες στήλες γιά 
τίς πιό ασήμαντες ειδήσεις. Χαραχτηριστικό κι*  αυ
τό τών άντιλήψεων τής έποχής μας. Ό «Φιλότεχνος» 
δέν είχε τά μέσα νά παρουσιάση στούς άναγνώστες 
του κάτι πληρέστερο. Ούτε άλλως τε υπάρχουν καί 
πολλάστοιχεϊαστάπεριοδικά τήςέποχήςτής άκμής του. 
’Απότήν Δίδα’Αδάμ μέ τήν όποίατά τελευταία χρόνια 
αποκλειστικά συνεργαζόταν ό Οικονόμου καί τήν 
οποία τόσο άγαποΰσε καί μέ τόση προσοχή ποδηγε
τούσε —άγάπη καί προσοχή πού άπέδιδε ή μαθήτριά 
του μέ σεβασμό κ’ ευγνωμοσύνη καί μέ περιποιήσεις 
πού πρέπει νά ομολογήσουμε πώς τοΰ γλύκαιναν τήν 
πικρή ζωή του— ζητήσαμε μερικές πληροφορίες γιά
τόν Διδάσκαλο τής Τέχνης. πού μάς έδωσε σέ έκτενές γράμμα πού αποπνέει άγάπη καί θαυ
μασμό. κι’ άπό τό όποιο τυπώνουμε τίς περικοπές πού παρουσιάζουν γενικότερο ένδιαφέρον^.
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Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΚΙ’ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

....Σέ μέναέλαχενό κλήρος, τό θλιβερό κα- 
θήκο;, νατό μάθω πρώτη ότι έπίκειται εντός 
τής ημέρας τό μοιραίο, νά τό διαβιβάσω στούς 
συγγενείς του, νά ετοιμάσω μόνη μου έγώ τά 
ρούχα του, νά τά σιδερώνω καί νά θαρρώ πώς 
ονειρεύομαι άκόμα. Τόσο απίστευτο καί απροσ
δόκητο μού φάνηκε. Έπήγαινα δέ συχνότερα 
στήν κλινική άν καί δέν έλειπαν καί οί συγ
γενείς καί οί φίλοι διόλου. Οί συγγενείς του 
έδειξαν μεγάλη στοργή καί τό Σωματείο τών 
’Ηθοποιών έζήτησε νά έπιτρέψουν σ’ αύτό ν’ 
άναλάβη τήν κηδεία. Ποσο συγκινητικό ήταν 
τό θέαμα τή; κηδείας, τής εκφοράς ! Καλλί
τερα άς μήν απασχοληθούμε περισσότερο μέ 
ότι έγινε.

Προχτές είχαμε τήν παράσταση τού έργου 
«Άθεος Κόσμος» τού Σοΰντερμαν. Ήταν 
τό τελευταίο πού έδίδαξεν έτσι συνολικά, νά 
πούμε, καί σέ κάθε φράση θυμόμουν πώς μάς 
έσταματούσε, πώς διόρθωνε... Τέλος δέν έπα- 
ψεν αυτός ό άνθρωπος νά ζή άνάμεσό μας καί 
ούτε θά πάψη γιά μένα τουλάχιστον. "Οσο 
γιά αυτά πού μού παραγγέλεις νά γράψω γιά 
τόν «Φιλότεχνο» ευχαρίστως τό ακούω καί τό 
έκτελώ, γιατί πραγματικώς έγώ γνώρισα καλά 
τή ζωή του καί τήν εσώτατη σκέψη του πού 
είχε τήν καλωσύνη νά μού έμπιστεύεται. Άλ
λά δέν μπορώ νά τά γράψω έτσι σάν δημοσί
ευμα κατ’ ευθείαν αύτό θά μ’ έδέσμευε στό 
ύφος πιθανόν καί προτιμώ νά τχ γράψω ώς 
αφήγηση παρακάτω, καί σείς δπως θέλετε τά 
διατυπιόνετε στό περιοδικό.

Άς άρχίσωμε άπό μερικές πληροφορίες γιά 
την παλαιότερη δράση του. "Ολοι υποθέτω 
ξέρουν πώς έχρη μάτισε διευθυντής - σκηνοθέ- 

τού βασιλικού θεάτρου, καί δτι προ- 
σεκλήθη γιά τή θέση αύτή στχ 1903. Έγκα- 
τέλειψε στή Γερμανία εύδοκιμώτατη κα- 
ριέρα καί ήρθε στήν Ελλάδα μέ ‘ τό ιδανικό 
ν’ άναστήση Θέατρο Ελληνικό. Καί τό κα
τόρθωσε στήν εποχή εκείνη, πού όλοι θυμούν
ται —όσοι παλαιότεροι είδαν— τις λαμπρές 
παραστάσεις των Σαικσπηρείων άριστουργη- 
μάτων : «Χειμων άτικο παραμύθι», «’Όνειρο 
θερινής νυκτός», «Δωδεκάτη νύχτα», «Μέγαι
ρα». ’Επίσης ανέβασε έργα τού” Χάουπτ ιαν, 
πριότη φορά στήν Ελλάδα δλα, δπως ό «Α
μαξά; ’Ένσελ», « Βουλιαγμένη καμπάνα»,κι’άπό 
τά Ελληνικά έργα άνέβασε τού Βερναρδάκη 
πού έκτιμούσε πολύ ώς temperament/ συγγρα- 
φέως(ασχέτως προς τή γλώσσα), τόν «Νικηφό
ρο Φωκά», τή «Φαύστα». τούς «’Ίσαυρους». Ε
πίσης άνέβασε πολλά άριστουργήματα τής παγ
κοσμίου φιλολογία; πού έσημείωσαν μεγάλο 
σταθμό στό ελληνικό θέατρο καί έκαμαν ν’ 
άναδειχτή ή καλλιτεχνική δύναμη τής*  Μαρί- 
κας Κοτοπούλη, τού Φύρστ. τού Λούη. τού 
Μέγκουλα καί τών άλλων ήθοποιών πού δια- 
κρίθηκαν στο ελληνικό θέατρο. Άλλά καί 
ύστερα άπό τήν διάλυση τού βασιλικού θεά

τρου δέν έπαψε νά έργάξεται ακούραστα, σάν 
αληθινός καλλιτέχνης πιστός στό ιδανικό του, 
καί μολονότι έπάλευε μέ χίλιες δυσχέρειες, 
έπιτελούσεν έργο πού θ’ αναφέρουν με θαυ
μασμό οί μεταγενέστεροι.

Στήν ατομική του πλέον έργασία ώς θια- 
σάρχης τότε. (1911) άνέβασε έργα δπως ό«Ρό- 
σμερσχολμ» τού Ίψεν, «Στό βυθό» τού Γκόρ- 
κι, ή «Χανέλλα» τού Χάουπτμαν καί άλλα 
παρομοίου ύψους. Άλλά οί έμπορικές μικρό
τητες τής εργασίας άφ’ ένός καί ή μή άνακά- 
λυψη πραγματικού ταλέντου καί άτόμου πού 
θά έβαζε ώς σκοπό τής ζωής του τό θέατρο 
μ ολα του τ’ άντίξοα καί τής πικρίες, τόν ά- 
πεγοήτευσαν καθημερινώς. (Διηγούμαι πρώτη 
φορά μυστικά τής ψυχής Του). Τήν έποχήν ε
κείνην τον παρεκίνησαν πολλοί νά κάμη εμ
φάνιση ό ίδιος. κΓ έτσι συνεβλήθηκε μέ τόν 
θίασο Κυβέλης καί εμφανίστηκε πριότη φορά 
στούς «Βρυκόλακες» τού Ίψεν, δπου έμεινε ά- 
λησμόνητη ή θριαμβευτική έπιτυχία του. Στις 
μετέπειτα έμφανίσεις του έπαιξε τόν «Νάρ
κισσο», τήν «Διπλή ζωή» καί τήν «Άγριόπα- 
πια» τού ’Ίψεν καί τόν «Φρίτς» τού Σούντερ- 
μαν κλπ. Στ ι 1918 τό Ωδείο Αθηνών άπε- 
φάσισε νά ίδρύση μόνιμο θίασο πού θά περι- 
λάβάινε κυρίως στοιχεία τής δραματικής σχο
λής τού Ωδείου. Σκηνοθέτη έκάλεσαν τόν 
Οικονόμου, καί τό πρώτο έργο πού άνέβασεν 
ήτον ή «Άρλεζιάνα» τού Daudet μέ μου
σική τού Bizet. Ακολούθησαν άλλα ’ έρ
γα, μερικές επαναλήψεις Σαικσπηρείων (Δω
δέκατη νύχτα. Χειμωνιάτικο παραμύθι κ.λ.π.) 
κι από τά Ίψένεια ό« Μικρός Άϊόλφ» καί άλλα. 
Και στόν θίασον αυτόν δίχως, δπως μού ένεπι- 
στεύθη. δέν άργησαν νά εισχωρήσουν οί μικρο
φιλοτιμίες καί μικροϋπολογισμοί, ούτε έξ άλ
λου είχεν εκεί διακρίνει ιδιοσυγκρασίες καλλι
τεχνικές, έκτος μόνον καλά καί φιλόπονα στοι
χεία. Ό καλλιτέχνης καί εξαιρετικός άνθρω
πος Θωμά; Οικονόμου, ζητούσε κάτι πού νά- 
βγαινεν άπό τό συνηθισμένο περιθώριο, άπό 
τό απλώς καλό καί normal. Θυμούμαι πολλές 
φορές μού έλεγε ξεσπώντας : «Μά καλό μου 
κορίτσι, ό καλλιτέχνης δέν μπορεί νά μετρά 
τη ζωή του μέ τόν διαβήτη ούτε νά κάνη ά- 
ριθμητική στή ζωή του»! Ήτον επί δύο περι
όδους (1918 καί 1919) σκηνοθέτη; τού θιάσου 
Ωδείου, δταν μιάν ημέρα έπήρα τήν τολμηρήν 
απόφαση νά παρουσιαστώ κΓ έγώ καί νά τόν 
παρακαλέσω. ώς μαθήτρια τή; δραματική; 
σχολή; τού Ώδ ίου, νά μέ προσλάβη στόν θί
ασον, (192G). Μέ παρακάλεσεν ευγενικότατα νά 
τού έκτελέσω κάτι ή νά τού άπαγγείλω δ,τι 
θυμούμαι. Καί δταν τού άπήγγειλα τό ποίημα 
τής Ada Negri* Ή νεκροψία», πολύ εύχαριστή- 
θηκεν καί μ’ έρωτούσεν έπιμόνως ποιος μ’ έ
χει διδάξει.γιατί—έπρόσθεσε—στά ’Ωδεία δέν 
μπορεί κανείς νά διδαχή έτσι. ’Εγώ έβεβαίω- 
σα δτι μόνη μου είχα διδαχτή καί μέ έπρόσ- 
λαβεν ώς δόκιμο στό θίασο. Ό πρώτος ρόλο; 
που μου εδωσε. μικρός, συμπληρωματικόν, ή
ταν στό «Χειμωνιάτικο παραμύθι» τού Σαίκ-

την Αιμιλία. "Υστερα άπό τήν έκτέλεση 
και άλλων μικρών πάντοτε ρόλων τόν παρακά- 
λεσα νά μού δωση μερικά ιδιαίτερα μαθήματα 

κΓ έδέχθηκε πρόθυμα μέ τήν επιφύλαξη πώς 
«άν δέν πειστή δτι θά μπορέσω νά κάμω κάτι 
παραπάνω άπό τό συνηθισμένο καλό, θά μέ 
παρατούσε». Θυμούμαι ζωηρότατα πόσο υπο
δαύλισε τόζήλο μου αύτή ή παρατήρησή του!...

Άπό τότε (1921) άρχισε καινούργιος σταθ
μός καλλιτεχνικής δράσης γιά ’Εκείνον, καί 
άπό τότε φάνηκεν ή μεγάλη εύνοια τής τύχης 
πού μού εΐχεν έπιφυλάξει νά γνωρίσω τέτοιον 
μεγάλον Δάσκαλο καί άσύγκριτον ’Άνθρωπο 
καί νά έκπαιδευτώ άπ’ Εκείνον. Καί ή και
νούργια άρχή τής καλλιτεχνικής του δράσης 
αυτής χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα—κατά τήν ο
μολογία τού ίδιου—γιατί στό πρόσωπο τής μα
θήτριας του εύρήκεν καθώς έλεγε, ιδιοσυγκρα
σία πού προσαρμόζονταν στ·χ έργα πού έπαιζε 
καί ό ίδιος, στά έργα τής βόρειας φιλολογίας, 
τών έσωτερικών συγκινήσεων καί τής ψυχολο
γικής δράσης άπολύτως. Δηλαδή σέ έργα τού 
"Ιψεν, Στρίμπεργκ καί τής Ρωσσικής άκόμη φι
λολογίας. ΚΓ έτσι ύστερα άπό διδασκαλία λί
γων μηνών μού έκαμ-ε τήν ξεχωριστήν τιμή 
νά μ’έμφανίση στόν «Πατέρα» τοΰ Στρίμπεργκ 
πού είχε τήν γνωστή θριαμβευτική έπιτυχία 
ό ίδιος. Οί ρόλοι γιά τούς οποίους ύπερηφα- 
νευόταν δτι μ’ έκαμ-ε νά τούς δημιουργήσω 
χαρίζοντας δικό μου χρώμα καί πνοή, είναι η 
«Νόρα» τού ’Ίψεν, ή «’Ιφιγένεια» τού Γκαϊτε 
καί ή Μαργαρίτα τού «Φάουστ». ^έ μερικές 
στιγμές ένθουσιασ ιού του έτυχε ν’ ακούσω— 
γιατί ήταν φειδωλός στούς έπαίνους του προς 
έμενα—ώραϊα αύθόρ ιητα λόγια, πού θά μου 
μείνουν σάν έμβλημα σεμνής περηφάνειας στη 
ζωή μου....

Μετά τήν διάλυση τού θιάσου ’Ωδείου, μού 
έκαμε τήν τιμή νά συνεργάζομαι μόνιμα μα
ζί του, άπό τεσσάρων χρόνων. Κατά τό διά
στημά αυτής τή; συνεργασίας καί μέ δλες τις 
χαλεπές ημέρες πού μάς ήρθαν, ανέβασε^ γιά 
πριότη φορά στήν έ/ληνική σκηνή έργα δπως 
«Ό Δανειστής» τού Στρίμπεργκ. ό «Άρχιτέ- 
κτων Σόλνες» τού ’Ίψεν, ή «Τερέζα Ρακεν» 
τού Ζολά καί έφέτος τήν περίφημη «Κάντιν- 
τα» τού Μπέρναρ Σώ καί τελευταία εδίδαξε 
τόν «’Άθεο κόσμο» τού Σούντερμαν, πού παί
χτηκε στις 29 τού Μάρτη στό ’Εθνικό Θέα
τρο.

Άπό δσα περιγράφω γιά τή δράση τού 
καλλιτέχνη Θ. Οικονόμου, βγαίνουν αρκετά 
συμπεράσματα γιά τόν ’Άνθρωπο Οικονό
μου. Είχεν άπόλυτη συναίσθηση τού μεγάλου 
έργου πού έπιτελούσε καί είχεν άκόμη συναί
σθηση τής καλλιτεχνικης του ιδιοφυίας, χωρίς 
νά δείχνεται έγωϊστικός ή άκαμπτος. Ή σε
μνότητα, ή απλότητα και η καλιοσυνη του εί
ναι άφάνταστες, άλλά δεν τόν ^εμπόδισαν ποτέ 
ν’ άναμετρά τό έργο του κι’ άναπολώντας τις 
πικρίες νιΐ λέη: «ΚΓ ό πατέρας μου θυσιάστη- 
κεν εδώ, γι’ αυτόν τόν τόπο κι*  έπικράθηκε 
καί πέθανε». ΚΓ άλλοτε πάλι δταν τον ρωτού
σα γιά ποιούς ρόλουν μ*  ευρίσκει μάλλον κα
τάλληλη, μού άπαντούσε : «Σχεδόν γιά όλους. 
Διότι είσαι τής Σχολή; Οικονόμου. ’Έχεις πο

λυσύνθετο ταλέντο. ’Έτσι πρέπει νά είνε ένας 
γερός ήθοποιός». Αυτά καί άλ?.α πολλά δεί
χνουν πόση συναίσθησή] τού μεγάλου 
του καί τής άξίας του είχε, καί πόσο αυτή ή 
συναίσθηση τού άνάπαυε τήν ψυχή καί τόν 
έκανε νάναι στήν Ιδιαίτερη ζωη του σάν χα
ρούμενο παιδί, μ’ δλα τά άντίξοα χτυπήματα 
τού καθημερινού μαςάγώνα. Είμαι βέβαιη πως 
άναπαύτηκεν ευχαριστημένος έκείνος — αύτό 
διέκρινα μέχρι τών τελευταίων ήμερών του-—. 
Ή άπώλειά του είνε βαρειά μονο γιά μας 
πού τόν έγνωρίσαμε καί έπιζούμε χωρίς τήν 
πιθανότητα καί τήν έλπίδα πως θ’ άπαντη- 
σοηιε ποτέ στή ζωή μας παρόμοιο Άνθρωπο 
καί παρόμοιο Καλλιτέχνη. Ψυχή απλή καί 
σκέψη άδολη, παιδιάτικη, συνυφασμένη με 
σοφή παρατηρητικότητα, καλλιτεχνικό ένστι
κτο καί μυστικοπάθεια. Σάν τρανός καί σοφός 
άνθρωπος μέ ψυχή παιδιού, μπορούσε νά χα- 
ρή ή νά λυπηθή άπό άσήμαντες άφορμές —α
σήμαντες γιά τά μάτια τών πολλών—. Λίγες 
μέρες μετά τόν θάνατό του, μ’ έρωτούσε γνω
στός λόγιος φίλος, άν δ Θωμάς Οικονόμου 
πέθανε πραγματικά δυστυχισμένος ή ευτυχι
σμένος, κ’ έγώ άπάντησα ’· Γιά τήν άντίληψη 
τών πολλών, τών μικροαστών, πέθανε δυστυ
χισμένος ίσως. Γιά τήν αΐσθησί] τής ζωής 
πού είχεν Εκείνος, πέθανε ευχαριστημένος». 
Αναφέρω καί κάποιο νόστιμο πού είπε κάπο
τε καί πού δείχνει άρκετά πόση σημασία έδινε 
στούς τύπους καί στις μικροφιλοδοξίες. Κατά 
τό 1918 τού άπένειμαν κάποιο παράσημο (δεν 
ένθυμούμαι ποιό) καί έπρεπε «κατάτά είωθό- 
τα» νά τό παραλάβη άπό τό 'Υπουργείο τών 
Εξωτερικών. Δέν έπήγε δμως ποτέ νά τό πα
ραλάβη, δπως μού διηγείτο. Κι’ δταν έρώτη- 
σα τήν αιτία, μού άπάντησε πώς «άν τό έβαζε 
ποτέ ένέχυρο δέ θάπιανε ούτε 50 δραχμές. Ε
πομένως τί νά τό κάνη;»

Τά τελευταία του λόγια, ένόσω είχεν αι
σθήσεις πού άπηύθηνε σέ μένα ήταν : «Νά 
μή βαρεθής, νά έξακολουθήσης... νά μή πάνε 
χαμένοι οί κόποι μας...» Είνε άπερίγραπη ή 
έκφραση τής συμπόνιας καί τής καλωσύνης 
στά «βλέματά του. μέχρι τής τελευταίας του 
ημέρας. Είχε πολύ δίκαιο νά συμπονή εμάς 
πού άφήκε πίσω του. Εκείνος πέρασε σά φω
τεινό μετέωρο πάνω άπό τις μικροκακίες και 
μικροφιλοτιμίες μας. "Ολη ή ζωή του ευαγ
γελική, έξιδανικευμένη "Οσοι φωτίστηκαν 
άπό τό φώς του θά πιστεύουν δτι τούς έδό- 
θηκε θεία δωρεά, καί δτι τούς χαρίστηκεν ή 
υπέρτατη ευτυχία πού μπορεί νά χαριστή σέ 
άνθρώπινα πλάσματα....

Γράφω, μέ πολλή κατάνυξη καί ειλικρί
νεια. Είμαι συγκινηιιένη πού θυμήθΐ]κα τά 
λόγια του καί τήν προτροπή του στόν άγώνα 
τόν καλό γιατί δέν ξέρω άν θά φανώ άξια καί 
δυνατή νά τόν έξακο?«ουθήσιο....

ΤΑΣΙΑ ΑΛΑΝ
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ΚΑΠΟΙΑ ΑΝΑΤΟΛΗ:

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΣΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΡΟΥΣΙΑ
Τό παληό θέατρο.— Έβραίϊκο θέατρο — Προλεταρικό θέατρο.

Μέσα στή σαχαρική ξεραΐλα που περνάει ή 
πρωτεύουσα, με τό να μήν ύπάρχη ούτ’ ένας 
δραματικός θίασος άρτιος — ή κ. Κοτοπούλη 
ταξειδεύει μέ τά */ 3τοϋ θιάσου της και τό ι/3 
παίζει στο θέατρό της—ξεχώρισαν σάν αληθι
νές χλοερες οάσεις, οί παραστάσεις πού (οργά
νωσε στο , Εθνικό Θέατρο ή εδώ καί τρία χρό
νια ιδρυμένη άπό τό Σωματείο ’Ηθοποιών: «’Ε
παγγελματική Σχολή Θεάτρου», καλλιτεχνικό 
σχολείο πραγματικά πρότυπο στό είδος του.

Γιά τήν Ε. Σ. Θ. αξίζει ν’ απασχολήσω άλ
λοτε μέ τη συνττμη αλλά χαρακτηριστική γιά 
τη ^θεατρική μας νάρκη ιστορία της, τούς ανα
γνώστες τοΰ «Φιλότεχνου» πού «ευνοεί κάθε κί
νηση πού γίνεται μέ σκοπό τό ξεσκλάβωμα 
από τις διάφορες προλήψεις στήν Τέχ/νη».

Τά έργα πού παρουσίασεν ή Ε. Σ. Θ. γιά 
νά δείξη, πάνω στον τρίτο χρόνο, τήν πρόοδο 
τών μαθητών και μαθητριών της πού θά πά
ρουν πτυχίο, είναι: *0  Βασιλικός τού Αντ. 
Μάτεση, Ή Προμάμμη τοΰ αυστριακού δρα
ματουργού Φράντς Γκριλλπάρτσερ (1791-1872), 
Ο Ταρτούφος τού Μολιερου. Ό "Εμπορος 

τής Βενετίας τοΰΣαίξπηρ κΓ ΌΓιατρός μέ τό 
στανιό τού Μολιέρου.

’Απ’ αυτά δόθηκαν ώς τή στιγμή πού γρά
φω Ο Βασιλικός καί 'Η Προμάμμη.

Χωρίς ενθουσιασμούς κΓ έντελώς αμερόλη
πτα μπορεί νά είπωθή—καί είπώθηκεν άπό 
τους κριτικούς πού δεν είνε είδωλολάτρες καί 
βλέπουν μ’ αληθινό ένδιαφέρον κάθε άξιέπαινη 
προσπάθεια, πού γίνεται γιά τό ξεσκούριασμα 
τής σκηνής μας—πώς κάτι μέ πολλές έλπίδες 
ανατέλλει στο θεατρικό μας στερέωμα....

Μα καλλίτερα ν αφίσω τό λογο στήν πραγ
ματικότητα, πού σύντομα θα βρή τήν εύκαιρία 
νά έκδηλωθή συστηιιατικώτερα, κι’ ac πώ με
ρικά γιά τό Βασιλικό, γιατί τ’ άλλα έργα είναι 
γνωστά.

Ο ’Αντώνιος Μάτεσης γεννήθηκε στή Ζά
κυνθο στα 1<94, κι ήταν φίλος τού Σολωμού 
καί τού Σπυρ. Τρικούπη,

Τά έργα του, διάφορα έμμετρα, έδημδσίευ- 
σεν ο ακούραστος ιστοριοδίφης αείμνηστος 
Σπυρ. Δέ-Βιαζης.

Τό δράμα του «Ό Βασιλικός», άπαιχτο ώς 
τά σήμερα, τό έγραψεν ό Μάτεσης στά 1829— 
1830 καί είνε πιστή εικόνα τής Ζακινθυνής κοι
νωνίας κατά τήν έποχή τής ενετοκρατίας, δηλ. 
πάνω-κάτω στά 1712.

Υπόθεσή του μέ λίγα λόγια ή άκόλουθη:
Ό άρχοντας Ρονκάλας, αυστηρός άριστο- 

κράτης, κατάπληκτος μαθαίνει πώς ή κόρη του 
Γαρουφαλιά άγαπάει τό Φιλιππάκη Γιαργυρό- 
πουλο, νέο πού δέν είνε γαλαζοαίματος.. ’Α
γριεμένος δηλώνει κατηγορηματικά στον προ- 
ξενητη πώς πρέπει οριστικά νά παραιτηθή ά

πο μια τέτοια ιδέα, και πώς άν ο νέος π<·ρα- 
κούση, καί δοκιμάση νά περάση άπό τό αρχον
τικό του, αξέχαστο θά πάρη μάθημα.

Στό παράθυρο τού οπιτκ.ύ τοΰ Ρονκάλα 
βρίσκεται ένας θεριωμένος βασιλικός, πού μο
σκοβολάει. Λυτόν τό βασιλικό σέ μιά κρυφή 
συνάντηση στα πεταχτά, είπε στ’ άστεϊα ό Φι- 
λιππάκης στήν αγαπημένη του Γαρουφαλιά, 
πώς θάρθή μιά νύχτα νά τής τον κλέψη.

Δυο άνθρωποι τού λαού, μεθησμένοι διαβά
τες, άποφασίζουν νά κλέψουν τό βασιλικό, γιά 
νά τον πάη ό ένας στήν καλή του.Μά τή στιγ
μή πού δοκιμάζει νά σκαρφαλώση ό ένας άπ' 
αυτούς, πατώντας στήν πλάτη τού άλλου, μιά 
τουφέκια απο τον κρυμμένο μπράβο τούΡολ’κά- 
λα χτυπάει ιόν άνθρωπο τού λαού, μέ τήν Ιδέα 
πως χτύπησε τό Φιλιππάκη. γιατί αυτόν παρα
μόνευε μέσα στό σκοτάδι ό σέμπρος τού άρ
χοντα.

Ή αστυνομία έπιασε τούς άθώους. γιατί 
επρεπε μέ κάδε τρόπο νά σκεπαστή ή ένοχή 
τού άριστοκράτη.

Μά νά πού τώρα ήρθε ή σειρά του νά ρίξη 
τή μύτη του... Ή γυναίκα του, έπειτα άπό 
πολλούς δισταγμούς, τοΰ φανερώνει πώς ένα 
απο τα δυο πρεπει να γίνη η νά κρατήση μα
ζί μέ τήν κόρη του καί.... τό παιδί της, πού 
θά γεννηθή, ή να δεχτή για γαμπρό του τό Φι- 
λιππάκη, πού τό μόνο του ψεγάδι είνε... πού 
έχει στις φλεβες του αίμα κόκκινο κι’ όχι γα
λάζιο....

Κ’ έτσι καί γίνεται. Τό έργο τελειώνει μέ 
τήν ταπείνωση τού υπερήφανου άριστοκράτη. 
πού στέλνει νά καλέσουν σύντομα στό σπίτι τό 
Φιλιππάκη, για νά τού δ(όση τήν κόρη του.

Κρίνοντας τό έργο σύμφωνα μέ τήν έποχή 
πού γράφτηκε, κ’ έχοντας ύπ’ όψη τήν άβία- 
στη δημοτική γλώσσά του, τό ζωντανό κ’ έξυ
πνο διάλογο, καί τούς τεχνικά χαρακτηρισμέ
νους αριστοκρατικούς καί λαϊκούς τύπους, άδί- 
στακτα μπορούμε νά πούμε, πώς βρεθήκαμε 
μπροστά σ’ ένα άληθινό άριστούργημα τής νε
οελληνικής φιλολογίας.

Καί δέν είναι καμμιά υπερβολή άν προστε- 
θή, πως κανένα μεταγενέστερο ελληνικό έργο 
σ αυτό τό είδος, τό ήθογραφικό, δέν πέρασε 
το «Βασιλικό» τού Μάτεση. Όμως γιά νά πά- 
QO τ11 ζωή» μέ την οποία παρουσιάστηκεν ό 
«Βασιλικός» χρειάστηκε νά γίνουν μερικές πε
ρικοπές—σελίδες τό έργο πυκνό τυπωμένες 130 
—τεχνικές άπό τον καθηγητή τής Ε. Σ. Θεά
τρου κ. Φώτο Πολίτη, πού τό δίδαξε, τό σκη
νοθέτησε, καί πού τού ανήκει θερμότατος έπαι
νος γιά τή μεθοδική κ’ ευσυνείδητη έργασία 
του.
Μάρτης 1927 ΠΑΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΣ

ξη άπ/ή, σάν τον έ^ωτα, μιά άμεση έπαφή.
Ό Ταΐρωφ σκέφτηκε λίγο κ’ είπε :
— Μού φαίνεται τό κουδούνι χτύπησε καί 

θά χάσετε τήν άρχή, πού είνε τό καλήτερο μέ
ρος τού έργου...

Τον άπεχαιρέτησα κ*  έφυγα.
* * *

Πήγα στό εβραίικο θέατρο. "Ηθελα, ύστε
ρα άπό τήν άτμόσφαιρα τούτη τού άνθρώπου 
πού πάχηνε καί κουράζεται στή συζήτηση καί 
δέν μπορεί πιά νά προχωρέσει, ν’ άναπνέψω 
τό φλογερόν, έβραίϊκον άέρα.

Ή παράσταση εΐχεν αρχίσει. Τά σκηνικά, 
ώς πάντα, απλά, έντονα έξπρεσιονιστικά, από
τομοι ήσκιοι, άπότομα φώτα, τά κοστούμια 
κουρέλια παρδαλά,τά μάτια, τά χείλια, δλη ή 
μάσκα τού προσοιπου χοντροβαμένη, σάν τις 
χορευτικές μάσκες τών άγριων. Καμιά έξωτε- 
ρική προσπάθεια νάνε πιστοί στό λεγόμενό 
ρεαλισμό: ενώ μπορούσαν νάχουν λ.χ. μιά α
ληθινή κρεμαστή λάμπα πετρέλαιου, έχουν έ
να καρτόνι, άντί νά διαβάζουν έφημερίδα α
ληθινή, κρατούν ένα κομμάτι στρατσόχαρτο, 
άντί νά γράφουν μέ μολύβι καί χαρτί κά
νουν μιά κίνηση στον άέρα άπό πάνω άπό τήν 
παλάμη τους.

Οί ήθοποιοί κινούνται σπασμωδικά, σά 
μεθυσμένοι, σά νευρόσπαστα, δλη ή ψυχή, βί
αιη. απελπισμένη, ξεσπάει καί παραμορφώνει 
τ’ άνθρώπινα σώματα. Έδώ μπαίνεις σ’ έναν 
ίλιγγο. Νοιώθεις πώς ή Τέχνη δεν είνε μιά 
νοικοκυρεμένη, νηφάλια, άναπαράσταση τής 
ζωής. Μά ένα μεθήσι ιερό, ένας ίλιγγος, μιά 
απελπισμένη ηρωική έξοδος άπό τον τόπο καί 
τό χρόνο.

Δέν ένδιαφέρεσαι τί λόγια λέν κι’ούτε προ
σέχεις τήν πλοκή*  τό έργο παίζει ενα, πολύ 
δευτερεύοντα ρόλο. "Ολη ή συγκίνηση άναπη- 
δά άπό τό ρυθμό πού συναρπάζει δλους τού
τους τούς θεατρίνους, μέ τά κουρέλια τους, μέ 
τις κραυγές, μέ τις παράφορες γκριμάτσες. 
Μιά μουσική έσωτερική, άγρια, συνεπαίρνει 
τό αίμα σου καί μέ βία κρατιέσαι νά μήν άρ- 
χίσεις καί σύ τις κραυγές καί τις γκριμάτσες.

’Αρχίζεις νά μαντεύεις ξαφνικά ποιά θάταν 
ή ψυχή — δ χορός κ’ ή μουσική — τής άρχαί- 
ας τραγωδίας. Τέτοιος ρυθμός — ίσως περισ
σότερο άπ’ δ.τι οί δασκάλοι φαντάζονται ό
μοιος μέ τή διονυσιακή ταραχή πού μάς δίνει 
τό έντελώς τούτο σύγχρονο θέατρο — θ’ άνα- 
τάραζε καί θά σύντριβε τά ξερά τσόφλια των 
λέξεων πού μονάχα μάς άπόμειναν άπό τούς 
αρχαίους τραγικούς.

* Στό θέατρο τού Μέγερχολντ αίσθανεσαι τη 
λογικήν άδιαλλαξία ώς τήν ακρότατη της ,πα
ράλογη συνέπεια’ στό εβραί ικο θέατρο ή άφε-

Μιά κυρία δταν τής είπα πώς πήγαινα νά 
ίδώ τον Ταΐρωφ, τον ξακουστό διευθυντή τού 
Κάμερνι θεάτρου, γέλασε καί μού είπε :

«Δέν άξίζει τον κόπο’ ό Ταΐρωφ πάχηνε».
Τον βρήκα στό γραφείο του, λίγη ώρα πρι- 

χού ν’ άρχίσει ή νέα του επιθεώρηση, ή «Γι- 
ροφλέα». ’Αληθινά εΐταν πολύ παχής, κομψδυ
όμενος, ευχαριστημένος. Τον ρώτησα :

— Είδα τή «Σαλώμη» σας στό Βερολίνο. 
Προχτές, ύστερα άπό τρία χρόνια, τήν είδα 
κ’ έδώ. Ή ’Επανάσταση δέ σάς έβαλε σέ πει
ρασμό ν’ άνατρέψετε καί σεις, καί ν’ άνανεώ- 
σετε δλα τά θαμαστά ώστώρα σκηνικά σας 
δημιουργήματα ;

— Δέ σάς άρεσε ;
— ’Όχι πολύ. Θυμάστε, δταν σάς χειρο- 

κοοτούσε μ’ ένθουσιασμό τό Κοινό τού Βε
ρολίνου, άκούστηκαν μερικά σφυρίγματα. Εΐ- 
μουν έγώ. καί μερικός εβραϊες, πολωνέζες καί 
ρούσες. Νά μέ συμπαθάτε.

'Ομολογώ, ότι ό ευχαριστημένοςτούτος 
αστός μέ τή χωρίστρα του καί την άμεμπτη 
γραβάτα, μού εΐταν λίγο άντιπαθητικος.*

Ό Ταΐρωφ χαμογέλασε μέ φινέτσακ’ είπε^ 
— Κ’ έρχεστε απόψε στό στρατόπεδο τού 

έχθρού νά δήτε ποιές είνε τώρα οί δυνάμεις 
του καί πώς τις παρατάσσει;

-- ’Έρχομαι στό στρατόπεδο τού συντρό
φου νά δώ πώς πολεμάει κι’ αυτός οτή φοβε
ρή μάχη, στον Ιδικό του τομέα. Κ ήθελα τού
το άπό τον συμπολεμιστή νά μάθω : 1 ί επί
δραση είχε στήν Τέχνί] σας τό τεράστιο γεγο
νός τής Κομουνιστικής Ρουσίας;

— Μεγάλη. Βρίσκομαι σήμερα σέ μια κρί
σιμη έποχή άλλαγής. Ζητώ κάτι πιο γοργό, 
πιο άληθινό, πιο δυναμικό, πού νά τεριαζει 
μέ τή σημερινή ψυχή μας, "Οχι ρεαλισμό στε
νό, μήνε άερολόγο Ιδεαλισμό. Κάτι νεο, μια 
σύνθεση, πέστε το δπως θέτε, νεορεαλισμό 
ίσως. Δέν άποκλείω τό ρομαντισμό*  μα δεχο- 
ιιαι ιιονάχα τον υγιή ρομαντισμό. ν

—Ό Γκαΐτε ώρισε ρομαντικό τό^αρρωστο. 
’Εσείς τί περιε/όιιενο δίνετε στή λέξη ρομαν
τισμός; Ή μήπως έννοειτε πώς δέχεστε οχιμο- 
νο τή ρεαλιστική αναπαράσταση^ τού κοσμου 
τών πέντε αισθήσεων μά καί τού εσωτερικού 
ανήσυχου, άόρατου κόσμου;

— ’Ακριβώς.
— Μά τό ίδιο δέχεται κι’ ο κλασικισμός. 

"Αν ορίσομε ώς κλασικό : τή λιτότατη δια
τύπωση τής ουσίας, τότε τί διαφορά μεταξύ 
κλασικισμού κ’ υγιούς ρομαντισμού, νεορεα
λισμού κλπ ; Μήπως είνε άνάγκη πια ν απαλ
λαχτούμε άπ’ δλες τούτες τις παμπάλαιες λε- 
ξες ; Κ’ ϊσως τότε δούμε πώς ή σύνθεση που 
ζητάτε δέν είνε ένωση διαφόρων πολύπλοκων 
κι’ άδειων ορισμών τού ώραίου, μά μιά πρά
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τηοία εινε η μέθη. Μιά μέθη. αδιάλλακτη επί
σης. μά πού. από τήν πολλή τη; συνέπεια, 
φτάνει μιά υψηλή, βαθύτατη, νηφαλιότητα 
και λογική.
, θτ^ν τελείωσε ή παράσταση καί βγήκα 
εςα) στό δρόμο, κ’ είδα τά δέντρα νά ύψώνουν- 
ται ακίνητα, τσπίτια νά στέκουνται ϊσα. δί
χως νά γέρνουν, καί τού; ανθρώπους νά μήν 
χορεύουν μά νά περπατούν ήσυχα, κανονικά 
ανοιγοντας τι ποδιά, συνήρθα. ’Άν ή τέχνη 
είναι ενα παιχνίδι, μια στιγμή ί -ρή; παραφρο
σύνη;. μιά αστραπή ελευθερία;, πού δόθηκε 
στον άνθρωπο ώ; υπέρτατο χάρισμα γιά νά 
ξεφεύγει άπό τήν καταθλιπτική σκλαβιά τή; 
λεγάμενη; πραγματικότητας, τότ-: τό αποψινό 
μεθησι πού μουδοκετο 'Εβραίικο Θέατρο είναι 
ή ουσία τή; τ·'χνης,

Ομω; μέσα στη τωρινήν, πρωτόγονα] ακό
μα. πολυδύναμη δημιουργική στιγμή τή; Ρου- 
σία; ή μέθη τούτη σάν πολυτέλεια φαντάζει 
τής ψυχή;, καί δέν άνταποκρίνεται στήν άξε
στη μουζίκικη αισθητική , τής νέας κοσμογονίας.

Τό θέατρο πάλι τού Ταΐρωφ σέρνεται κα
θυστερημένο πίσου άπό τήν επαναστατική 
πορεία, απροσάρμοστο κι’ άστικό.

Κ ή σκηνή τού Μέγερχολντ φαντάζει πολ- 
λα διανοητικά], πολλά γυμνή, σάν προτεστάν- 
τικη εκκλησία, καί καθόλου δέν καθρεφτίζει 
τη γιομάτη χρώματα, ανατολίτικη χλιδή καί 
ψυχή, φαντασία τού ρούσου.

Απ*  όλες τις χαρές πού ιιούδοκαν τά θέ
ατρα τήςΡουσίας.ή πιο νέα,καίπιόάπροσδόκητη 
ατάθηκε ή χαρά πού ένοιωσα στήν, «Μπλάβη 
μπλούζα». Γιά μιά στιγμή ένοιωσα. περνούσε 
απομπρός μου, γιομάτο χοντρά άστ-ΐα, βάρ
βαρου; θρήνου; καί δύναμη πρωτόγονη, τό ι
ερό Διονυσιακό Κάρο τού Θέσπη.

Ενα; νέο; Θεό;—ό Προλετάριος—μελίζε- 
ται πάλι καί πάσχει, θρηνεί. κΓ δλο; ό λαός 
κάτου στά εργατικά σκληρά καθίσματα, ολο
φύρεται μαζί του*  γελά ό θεός, άντρειέβει καί 
σκοτώνει τού; εχθρού; του κΓ δλο; ό λαό; ά- 
νεσηκώνεται καί νοιώθει τήν καρδιά του ν’ 
άλαφρώνει.

’Από τά νέα τούτα πάθη τού Θεού, τό νοι
ώθεις, αναγκαστικά γεννιέται πάλι κΓ ή νέα 
τραγωδία.

Η ,«Μπλαβη μπλούζα» είναι τό προλετά- 
ρικο θέατρο, απλό, δυνατό, άδέξιο. Είναι δη
μιούργημα τής επανάστασης. Παίζουν οι ερ
γάτες πού φοίτησαν στή Σχολή τών Καλών 
τεχνών*  τϊ σκηνικά είναι φτωχά καί πρωτό
γονα., όπως στήν εποχή τού Σαισπήρου: ένα 
σπαθί στή μέση σημαίνει αξιωματικός, ένα 
τουφέκι σημαίνει στρατιώτης, ένα δέντρο δη
λώνει τό δάσος, μιά καμινάδα τό εργοστάσιο.

Τά έργα πού παίζονται είναι γραμένα άπό 
εργάτες. γιομάτα δραματικότητα καί κέφι. Οι 
σκηνές έναλλάσσουνται γοργά, μέ βιάση, κινη
ματογραφικά, καιιιά αυστηρή σύνδεση μετα
ξύ τους, τό έργο είναι ακατάστατο μωσαϊκό. 
Τό θέμα είναι διαρκώ; ή έπανάσταση. ή άτι- 
μία^κ’ οι δολοπλοκίες τού άστού κ’ ή νικηφό
ρα άγρια επέμβαση τού προλετάριου. Τό έργο 

δεν έχει σκοπό τήν ωραιότητα μά τήν προπα
γάνδα καί τό κήρυγμα.

Κι όμως άπό' τί; άδέξιε; τούτες κωμικο
τραγικές, σκηνές άναδιδεται μιά βαθειά άπλοϊ- 
κη συγκίνηση. Τό άκροατήριο παρακολουθεί 
την παρασταση, δπω; στις πρωτόγονες εποχές 
μέ άγωνία, μέ βλαστήμιες, μέ γελοία*  μέ βία 
κρατιέται νά μήν ανεβεί στή σκηνή καί νά έ- 
πεμβ-ι κατασκοτώνοντας τόν άστό καί λευτε
ρώνοντας τού; συντρόφους.

Τά έργα πού παίζονται στό σύγχροια ρού
σικο θέατρο δέν έχουν εξαιρετική φιλολογιμή 
αςια. Σκοπός του δέν είναι ή ωραιότητα μά 
το κοινωνικό επαναστατικό κήρυγμα Οί νέοι 
συγγράφει;^ τού Προλεταριάτου, βυθισμένοι 
μέσα στον ίλιγγο—στή χαρά καί στήν άγωνία 
—-τήςγύρα του; καταστροφής καί δημιουργίας, 
δεν μπορούν νά ξεφύγουνάπό τις γύρα του; άνάγ- 
κεςκαίνάυψωθούν στον ηρεμονάέρα τή; Τέχνης

. °?τ.3 „θε’λθυν· ή τέχνη, κυρήχνουν, είναι 
κι αυτή ενα δπλο στα χέρια τού Προλεταριά
του. Δέ γράφουν τέχνη γιά τήν τέχνη, δέ νοιά
ζονται γιά τήν αισθητική φόρμα1 διαλαλούν 
ιδεες. Μήτε οί συγγράφεις μήτε τό κοινό έν- 
διαφερονται γιά την (αραιότητα. Πιστεύουν σέ 
μιαν ιδέα, είναι δλοι συνεπαρμένοι άπό μιά 
νεα κοσμοθεωρία. Ό κίντυνο; κρέμεται φο
βερός άποπάνου του; καί δέν μπορούν νά παί- 
-θ?'*,  ?αι τω(?α πού είναι πολλοί μαζωμένοι 
στό θέατρο, χαίρονται νά βλέπουν δλοι μαζί 
την ιδέα του ν’ άνεβαίνει στή σκηνή, νά πολε
μάει καί νά θριαμβεύει.

Υπάρχει μιά νέα πίστη*  κι*  δπως έγινε πάν
τα ή Τέχνη καθώς κΓ δλε; οί άλλες έκδήλωσε; 
τής ατομική; και κοινωνική; ζωής, υπηρετούν 
μέ τυφλή ν υποταγή τή νέα τούτη χίμαιρα τού 
ανθρώπου.

1 ι αΐ'το ^τό επίπεδο τής καθαρή; Τέχνης 
στή Ρουσία έχει σήμερα ξεπέσει. Δέ δηιιιουρ- 
γούνται πιά τά βαθιά, δλο καημό καί λαχτά
ρα, δλο δίψα έλευτερίας, έργα τέχνης, πού άλ
λοτε, στά χρόνια τής επιθυμία; γεννιόνταν 
στήν απέραντη τούτη παντοδύναμη χώρα. Τότε 
όλες οί ψυχές πού είχαν δημιουργικήν άξια δέν 
είχαν άλλο τρόπο νά διοχετέψουν τή δύναμή 
του; : έγραφαν, διετύπωναν σέ λόγια καί σύμ
βολα^ τή λαχτάρα του; νά σωθεί ή ψυχή άπό 
τήν αμάθεια καί τή σκλαβιά. Σήμερα ήρθεν ή 
στιγμή τής πραγματοποίησης. ‘Όλες οί δυνα
τέ; ψυχές τή; Ρουσίας, πού άλλοτε θά ρίχνουν- 
ταν στή θεωρία καί στήν Τέχνη, σήμερα ρί
χτηκαν στήν πράξη--γίνουνται Κομισάριοι, 
αρχηγοί υπηρεσιών, δασκάλοι. στρατηγοί, οι
κονομολόγοι. επιστήμονες. Δέ νειρεύουνται 
πιά. χτίζουν τό Παλάτι τής Έλευτερίας τους.

Αργότερα, δταν ό φοβερός ίλιγγος κατα
σταλάξει. δταν στερεωθεί ή νέα πραγματικό
τητα καί περάσει ό κίντυνο;, τότε πολλές δημι
ουργικέ; ψυχές θά μπορέσουν πάλι ν’ άποιια- 
κρυνθούνάπό τήν άμεση πραχτικήν ενέργεια 
καί νά δημιουργήσουν τά νέα έργα τέχνης μέ 
καθαρή πιά αισθητική φόρμα.

Ο νέος πολιτισμός θά βρει, μονάχα δταν 
ισορροπήσει, τή νέα του Τέχνη.

Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ:
ί

ΜΠΕΤΟΒΕΝ
ΓΓιά τόν Μπετόβεν, τοΰ οποίου φέτος έτιμήδη ή έκατονταετηριδα απο του θανατου του, ε 

γράφηκαν ίσως τά περισσότερα άπό κάθε άλλον μουσουργο. Παρακατω δίνομε σε με
τάφραση, σύντομη άλλα μεστή βιογραφία πού εδηιιοσίευσε ο Leon Valias σε μια σειρά 
σημειωμάτων του «Οί Δάσκαλοι τής Μουσικής».]

Σέ μίαν έποχή χαραχτηρισμένη άπό πολι
τικήν άποψη, άπό τού; πολέμους τής Γαλλικής 
Επανάστασης καί τής Αυτοκρατορίας, έγεννή- 
θη κ’ έξεδηλώθη μιά πρώτης γραμμή; προσω
πικότητα: ό Μπετόβεν, — συνθέτη; γερμανο; 
πού πέρασε τόν περισσότερο χρόνο τής ζωής 
του στήν Αυστρία.

Ό Μπετόβεν πού κατά τά είκοσι του χρο
νιά συνάντησε τόν Μότσαρτ και πού κατόπιν 
διετέλεσε μαθητής τού Χάυδν. μπορεί νά θε- 
ωρηθή. είτε άπό τις χρονολογίες τή; ζωής του 
(1770—1827) είτε άπό τήν ποιότητα τού έρ
γου του, ώς μεταβατικό σημείο από τού 18ου 
αιώνα στον 19ον καί μεταξύ τής κλασικής 
τέχνη; καί τής ρομαντικής.

Τά έργα του παρέιιειναν στά ρεπερτόρια 
τών βιρτουόζων τών κονσέρτων τής μουσικής 
δωματίου καί ορχήστρας καί είνε ό μουσικός 
γιά τόν όποιον περισσότερο μίλησαν κ’ έγρα
ψαν’ μάλιστα καί τά πολιτικά κόμματα ακόμη 
έπροσπάθησαν νά προ’σεταιριστούν τή δυνατή 
του προσιοπικότητα. Θέλησαν κατά σειρά νά 
βρούν σ’ αυτόν τόν ιμπεριαλιστή, τόν δημο
κράτη, τόν σοσιαλιστή, τόν διεθνιστη, τόν 
καθολικιστή, τόν πανθεϊστή... Ήταν πράγ
ματι ένα; άνθρωπος έξαιρετικά ευαίσθητος, 
πράγμα πού έξηγεϊ γιατί κανείς μπορεί τϊ 
πάντα νά βρή σ’ αυτόν κατά τό πρίσμα πού 
τόν εξετάζει. , , .

Έγεννήθηκε στή Μπόνν τή; Πρωσίας απο
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οικογένεια φλαμανδικής καταγωγής (Ludwig van 
Beethoven). ‘Ο πατέρας του, πού ήταν μουσικός, 
σκεφτηκε νά έπωφεληθή άπό τή μουσική του 
διάθεση καί νά τον, έκμεταλλευτή ώς «υπερ
φυές παιδί». Από ηλικίας δεκατριών ετών ό 
νέος Μπετόβεν’είχε γίνει γνωστός ώς έκτελε- 
στής καί συνθέτης. Στά 1792 έγκατεστ ίθηκε 
στή Βιέννη τής Αυστρίας όπου έμεινε σ*  δλη 
του τή ζωη. Λαμπρός πιανίστας, έργάστηκε 
μαζί μέ τόν Χάυδν— προηγουμένως είχε συ
ναντήσει τόν Μότσαρτ μέ τόν όποιον θαθελε 
να μελετηση. ΕΧνε συνεπώς μεταγενέστερος 
απο, τούς δύο αυτούς διδασκάλους.

Η «ζωη του εσταθη γενικά δυστυχισμένη: 
Κακή υγεία (κουφός πριν από τά τριάντα του 
χρονιά, αρριοστος σχεδόν αδιάκοπα), υλικές 
δυσχερειες, οικογενειακές στεναχώριες, αίστη- 
ματικες οδύνες (ήταν ένθουσιώδης καί ρωιιαν- 
τικος.) ·

— Πρώτη περίοδος τής ζωής του (ιιέχρι 
περίπου τών τριάντα χρόνων του): Νέος, μι
μείται φυσικά τούς δασκάλους του τόν Χάυδν 
προ παντός, καθώς επίσης καί τόν Μότσαρτ 
και τον Φ. Ε. Μπάχ. Δέν ύφίσταται τήν έπί- 
δραση ούτε τούΧαϊντελ. ούτε τού I. Σ. Μπάχ, 
άπό τού όποιου τό έργο, όπως όλοι οί σύγχρο
νοί του. δέν έγνώριζε παρά τού «Clavecin bien 
tempera». Τά έργα του γιά πιάνο δειχτούν πώς 
ήταν βιρτουόζος’ τό σύνολο τής παραγωγής 
του φανερώνει τόν σεβασμό του στί; κλασι
κές φόρμες.

“ δεύτερη περίοδος (μέχρι περίπου τού 
181ο και τών 45 του χρόνων): Είνε χαραχτη- 
ρισμένη ατό μιά μεγάλη έλευθερία στί; φόρ
μες’ φαίνεται νά θέλη νά συντρίψη τί; κλασι
κές φόρμες^ Έξωτερικεύει βίαια τά αιστήματά 
του τά οποία έςάπτει ή μόνωσή του έξ αιτίας 
τής πάθησή; του. ΕΧνε ή έποχή τής μεγάλη; 
του όρχηστρικής παραγωγής.

Τρίτη περίοδος (μέχρι τού θανάτου

FESTIVAL BEETHOVEN
Οπως δλα τά πολιτισμένα κράτη, έτσι 

και ή Ελλάς, σάν κράτος μέ αρχές καί παρα
δόσεις δέν θέλησε νά υστερήση στό σύγχρονο 
αύτό παγκόσμιο μνημόσυνο τής τέχνης, γιά τό 
μεγάλο διδάσκαλο καί δημιουργό.

Γιά τήν εκατονταετηρίδα τού Μπετόβεν ό 
Σύλλογος Συναυλιών.χωρίς νά λογαριάζη ούτε 
ηθικούς ούτε υλικούς κόπους, διωργάνωσε σει
ρά πανηγυρικών συναυλιών στις όποιες έλαβε 
μέρος κι’ ένας άπό τούς μ γαλύτερους καλλι
τέχνες, ό πιανίστας Egon' Petri, ό όποιος με- 
τεκληθη μονο καί μόνο γι ’αύτό τό σκοπό. 
e Μεταξύ τών άλλων, ό πειό πανηγυρικός 
εορτασμός γιά τή θεία μουσική τού διδασκά- 
λου,έγινε στό «Κεντρικό» τήν Κυριακή27)3)27. 
Το θέατρο εϊταν κατάμεστο άπό προσκυνητές 
της τέχνης τού μεγάλου δημιουργού. Τά έογα. 
άπό τά πειό γνωστά τού Μπετόβεν,έξετελέσθη- 
σαν κατά τρόπο τελείως ικανοποιητικό.

Πρώτα άπ’ δλα έξετελέσθη ή έβδομη Συμ

του): 01 δυστυχίες του επιτείνονται καθώς 
καί ή κακή του υγεία. ΕΧνε έντελώς κουφός, 
υποχρεωμένος νά συνεννοείται μονάχα γρα- 
πτώς. ΕΧνε πρόωρα γέρος. Συγκεντρόίνεται τό
τε στον έαυτό του καί ζεΐ μιά ζωή έσωτερική. 
Ή Τέχνη τού γίνεται εΧδος θρησκεία. Δέ γρά
φει πιά γιά ορχήστρα (έκτος άπό τήν τελευ
ταία του Συμφωνία και τήν Λειτουργία σέ ρέ). 
Ξαναγυρίζει στις κλασικές φόρμες καί παθαί- 
νεται γιά τή φούγκα καί τις βαριασιόνες. Τά 
έργα του φαίνονται γραμμένα γιά τόν έαυ
τό του μόνο καί, ακόμα σήμερα, τά τελευταία 
του (σονάτες καί κουάτουορς) δέν εΧνε παρα
δεκτά άπό όλους τούς μουσικούς.

Σέ κάθε μιά άπό τις παραπάνω τρεις πε
ριόδους αντιστοιχεί κ*  ένας άπό τούς τρόπους 
ή ,από τά στυλ τού Μπετόβεν. *Η  κατάταξη 
αύτή δμως δέν εΧνε έντελώς αυστηρή.

Κυριώτερα έργα τού Μπετόβεν : 32 σονά
τες για πιάνο μονο, 10 σονάτες πιάνο - βιολί, 
5 σονάτες πιάνο - βιολοντσέλλο, 5 κοντσέρτα 
πιάνο καί ορχήστρα, ένα κοντσέρτο γιά βιολί, 
16 κουαρτέττα (καί ένα δέκατο έβδομο: ή «με
γάλη φούγκα») 3 κουϊντέττα, 2 ρομάντσες βι
ολί μέ ορχήστρα, μιά όπερά τό «Φιντέλιο» 
(τής οποίας οί ούβερτούρες φέρουν τόν τίτλο 
Λεονώρα), ή Λειτουργία σέ ρέ, 9 Συμφωνίες 
έκ των οποίων οί διασημότερες είναι 3η σέ μί 
μπεμόλ, ή λεγάμενη Ηρωική, ή 5η σέ ντο μι- 
νέρ, ή συμφωνία τής Δυστυχίας, ή 6η, ή Ποι- 
μενική, ή 7η σέ λά, ή άποθέωση τού ρυθμού, 
καί ή 9η, τής Χαράς μέ χορό.

Ή έπίδρασή του ήταν πολύ μεγάλη, πρό 
παντός κατά το τέλος τού XIX αιώνα, όταν 
Βθ την επιρροή τού Φράγκ καί τών μαθητών 
του, εξαπλώθηκε στή Γαλλία ένα εΧδος λατρεί
ας γιά τόν Μπετόβεν τοϋ οποίου τά έργα έθε- 
ωρηθηκαν πρότυπα φόρμας καί ουσίας.

LEON VALLAS

φωνία σέ Λά, μέ διευθυντή ορχήστας τόν κ. 
Μπούτνικωφ. ό όποιος είναι άξιος συγχαρητη
ρίων γιά τήν καλή έκτέλεση.

Αύτή ή Συμφωνία είναι ϊσως άπό τις πειό 
σημαντικές καί πειό ώραιες τού μεγάλου μου
σουργού. γιατί γράφτηκε σέ πλήρη ώριμότητα 
τής μεγαλοφυΐας του.

Τό περίφημο Allegretto τής συμφωνίας αύ- 
τής, είναι ϊσως ένα άπό τά λίγα μουσικά ευ
ρήματα. Τό δέ Presto καί ToFinale της,μπορεί 
κανείς νά πή δτι είναι μιά άποθέωση τού 
ρυθμού.

e0 Μπενάρ Σώ στό τόσο ανευλαβές άρ
θρο του περί Μπετόβεν πού δημοσιεύτηκε στό 
«Βήμα», γράφει, «ασφαλώς ούδείς ορυμαγδός 
τής μουσικής των νέγρων δύναται νά έμπνεύση 
και εις τόν πλέον «μαύρον» χορευτήν τέτοιο 
«Diable au corps» δσον ή τελευταία κίνησις 
τής VII συμφωνίας»...

Ό κ. Petri έξετέλεσε τό 4ο Κονσέρτο γιά 
πιάνο, τόσο τέλεια, τόσο μαεστρικά, ώστε 

φαντάζομαι νά είχε κατορθώσει νά μεταφερη 
τό κοινό σέ μιά υπέρτατη μουσική έξαρση.

Τό θαυμάσιοΑηό3Πίβ αποδόθηκε μέ τή με- 
γαλείτερη μουσικότητα καί απλότητα, αυτή 
δέ ή απλότητα ακριβώς είναι πού τό κάνει τό
σο μεγαλειώδες.

Ή Ελληνική Κυβέρνηση άναγνωρίζουσα 
τήν καλλιτεχνική άξία τού κ. Petri τόν έτίμη- 
σε καί πολύ δίκαια μέ τό σταυρό τού Σω- 
τήρος.

Ή «Ηρωική Συμφωνία»ύπό τήν διεύθυνση 
τού έμπνευσμένου μαέστρου καί συνθέτη μας 
κ. Δ. Μητροπούλου έξετελέσθη κατά τρόπον 
τελείως άψογον.

Στόν κ. Μητρόπουλο ώς έ π ίση μη αναγνώ
ριση τής μεγάλης μουσικής του αξίας καί ό- 
φειλόμενη αμοιβή γιά τούς κόπους πού κατέ
βαλε άπό τότες πού ήρθε στήν Ελλάδα, γιά 
τή διάδοση καί έκλαΐκευση τής καλής μουσι
κής, ή Ελληνική Ακαδημία άπένειμε τό 
Άριστεϊον τών Γραμμάτων καί Τεχνών.

Ή Τρίτη Συμφωνία τού Μπετόβεν δεν εΐ-

Ο κ. EGON PETRI
'Οδιάσημος καλλιτέχνηςκαί πιανίσταςεδωσε 

στό «Κεντρικό» τρία ρεσιτάλ έκ τών όποίωντό 
τρίτο μέ τόν πειό εύ/ενικό σκοπό : τήν υπο
στήριξη τού Συλλόγου Συναυλιών.

Στό πρώτο του ρεσιτάλ μάς έπαιξε : prelu
de et fuga: Bach-Busoni, 4 Ballades τού Σοπεν 
καί Αηηόθ de pdlerinage τού List.

Στό κολοσσαΐο 2ο ρεσιτάλ έπαιζε :
Sonata op. 109, sonata op. 106 (Hammer Kla- 

vier) sonnate op. 110 καί τήν op.HITo δε τρίτο ρε
σιτάλ τό αφιέρωσε σέ μουσική μοντέρνα:prelude 
ariae finale τού Φράνκ, sonatine τοϋΡαβελ. Re
flets dans Γ eau, feux d’ artifices καί ministre- 
les τού Ντεμπουσύ, sonate Λίστ, 2 contes τού 
Medtner, δύο preludes τού Ραχμανίνωφ, και 
τόν πειό μεγάλο πιανιστικό σκόπελο, τήν Ρθ- 
trouchka τούΣτραβίνσκυ.Μόνο άπότάκομμάτια 
τώντριών αύτών ρεσιτάλ πού δόθηκανμεσα σε 
μιά εβδομάδα, μπορεί νά καταλάβη κάνεις τι 
είναι ό Egon Petri. z

’Εκεί πού κανείς πιανίστας στον κοσμο

Η ΜΕΛΕΤΗ:

— Τό « Μοντέρνο >
«"Οσα κι*  άν γραφήκαν ώς τώρα σ’ άρθρα, 

βιβλία, έφημερίδες καί περιοδικά, δέν μπόρε
σαν νά καθορίσουν τό «μοντέρνο»^ καί μ’ δλες 
τις εξηγήσεις, πού δώσαν γιά τόν δρο «μοντέρ
να τέχνη» δέν κατόρθωσαν οί ειδικοί παρά νά 
συσκοτίσουν μίαν έννοιαν άρκετά συγκεχυμένη 
άλλως τε, σέ τρόπον ώστε νά μπορούμε νά 
πούιιε πώς καί μετά τήν παρακολούθηση όλων 
τών έκτιθεμένων άπόψεων έμείναμε τοσο πλη- 
ροφορηιιένοι δσο είμαστε καί πρωτύτερα».

"Ετσι άρχίζει μιά πραγματεία του ο γνω
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ναι δυνατόν νά όριστή ποτέάκριβώς εγράφηκε 
κατά τό 1833 περίπου— στήν Βιέννη.

Τό άντικείμενον τής έμπνευσεως τού Μπ^:- 
τόβεν είναι ό θαυμασμός γιά τή μεγαλοφυια 
τού Βοναπάρτη.

"Οταν δμως όΒοναπάρτης έγινε αύτοκράτιορ 
τόσο έθύμωσεν ό Μπετόβεν γιά τη δοςομανια 
του, ώστε έτροποποίησε τό σχέδιον τής Συμ
φωνίας του καίτήν αφιέρωση τή μετέτρεφε ώς 
εξής :«Sinfonia Eroica composta per festeggia- 
re d’un grand*  uomo».

Καί ή Ήρωϊκή Συμφωνία έγράφτηκε κατά 
τήν έποχήν τής ακμής τής ιιεγαλοφυιας τού 
Μπετόβεν. ΕΧναι τότε όταν ό διάσημος καλ
λιτέχνης άνέτρεψε τά δρια τών συνθέσεων 
αυτού τοϋ είδους καί έγράφηκε σύγχρονα μέ 
τά υπέροχα του op.56 (quartatto) op. 57 (so
nata en fa mineur) τήν εισαγωγή τού Egmont, τό 
μελόδραμα Fidelio κτλ.

Ή Ήρωϊκή Συμφωνία υπήρξε ή αφετηρία 
τής νεότερης μουσικής τεχνοτροπίας του.

δέν θά είναι ϊσως ικανός νά τόν ύπερβάλη 
είναι ή μεγάλειωδεστάτη polonaise en la bemol 
τού Σοπέν πού τήν έπαιξε σ’ ένα μπιζάρισμα.

"Οσοι ακόυσαν δλη αύτή τή σειρά τών συ
ναυλιών, πρέπει νά είναι εύτυχισμένοι πού α
πόλαυσαν μιά τόσο έπιτυχή καί ευσυνείδητη 
έκτέληση έργων Μπετόβεν άπό την ορχήστρα, 
καί ένα τόσο σπάνιο μουσικό ταλέντο σάν τόν 
Egon Petri.

Πάντως ό Σύλλογος Συναυλιών είναι άξιος 
κάθε ύποστηρίξεως από τό Ελληνικό κοινό 
καί άπό τήν Κυβέρνηση (άφού καί οί ξένοι 
άκόμη μέ κάθε τρόπο τόν ένισχύουν) διότι εί
ναι ή μόνη σοβαρή προσπάθεια γιά τήν διάδο
ση τής μουσικής στόν τόπο μας.

ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΗΣ
Καθηγητής τοΰ 'Ελληνικού Ώδβίου

Υ.Γ.’Εδόθηκαν καί άλλα ρεσιτάλ ώς τά τού 
Thibaud, έδόθηκαν καί άλλες εορτές γιά τον 
Μπετόβεν γιά τις όποιες δμως δυστυχώς δέν 
μού έπιτρέπει νά μιλήσω ούτε ό χώρος ούτε ο 
χρόνος. ’Αναφέρονται στά «Καλλιτ.Χρονικά».

στός γάλλος μουσικοκριτικός Albert Laurent 
στό περιοδικό «Le Guide du Concert», κι απ 
δσα γράφει μέ γνώση καί σαφήνεια, μεταφέ
ρουμε μερικά που αποτελούνε το κατασταλαγ- 
μα τών συμπερασμάτων τών σημερινών άντι- 
λήψεων γιά τόν δρο «μοντερνισμός».

* * *
Στή μουσική τό «Μοντέρνο» έχει Ισχυρούς 

δικτάτορες καί γλαφυρούς άπολογητές. Τό 
σχολιάζουν μέ θέρμη, μέ έπιβολή ή καί μέ χα
ριτολογία: «Μιά θελκτική νεαρή γυναίκα, μάς 
λέει ό Μαρσέλ Μπουλανζέ, έχει υποχρέωση νά 
προτιμήση μέ πάθος τή μουσική καί την πιό 
μοντέρνα, προτίμηση, προσθέτει, πού ομολο
γεί κάνεις μειδιώντας κ*  έτσι σάν ναβρισκε σ
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αύτό κάποια διέξοδο γιά τήν όποια θάταν αρ
κετά υπερήφανος».

Τίς περισσότερες φορές οί αντιλήψεις κ*  οί 
προτιμήσεις στρέφονται μεταξύ τών δύο πό
λων : Τοΰ Κλασικού καί τοΰ Μοντέρνου' καί 
οί συζητήσεις γίνονται σάν νά έπρόκειτο γιά 
δύο Ιδέες διεπόμενες άπό μιάν απόλυτη ή κα
θεμιά αρχή. Έν τούτοις στήν πραγματικότητα 
δέν υπάρχει τίποτα τό πιό σχετικό. Σέ τί δια
φέρουν ουσιαστικά τά έργα πού παρουσιάζον
ται μέ τίς δύο αυτές διαφορετικές έτικέττες ; 
Γιά τό Κλασικό δπως δήποτ; υπάρχουν στοι
χεία πού τό διακρίνουν καίτϊχουν καταγράψει 
άπό καιρό καί τά παραδέχονται έτσι, μολονό
τι οί σύγχρονοι τεχνίτες δείχνουν τή διάθεση 
νάναθεωρήσουν ή ν’ άπορρίψουν τίς χτεσινές 
αντιλήψεις. Γιά τό Μοντέρνο δμως τί νά πή 
κανείς, πού παίρνει τόσες αποχρώσεις δσες κι*  
ατομικές αντιλήψεις; Κατά τήν μουσική μερί
δα στήν οποίαν προσχωρεί, εύκολα κατατάσσει 
δ καθένας τίς προτιμήσεις καί τίς προκαταλή
ψεις του κάτω άπό τή σχετική σημαία. Πολ
λοί θά σάς ποΰν πώς δέν «αγαπούν τό μοντέρ
νο» ή τό αντίθετο, πράγμα πού θά μάς έλεγε 
κάτι άν ξέραμε τή βάση ποΰχουν στό μυαλό 
τους... Ξαίρω αίφνης πέος ό Ντεμπουσύ είναι 
συνθέτης μοντέρνος. Ό Φωρέ κι*  ό Σατιέ έπί- 
σης, καθώς κι*  ό Ντ’ Ινδύ κι’ ό Σένμπερ. Μπο
ρεί δμως κανείς νά μού π ή τή γνώση καί τό 
είδος τού θαυμασμού πού καθένας άπ’ αύτούς 
προκαλεϊ καί διαχέει; ’Εξάλλου άν παρακολου
θήσω μιά Sarabande τού Satie, τό Quatuor τού 
Φράνκ, τόν Γκασπάρ τού Ραβέλ ή τόν Όρά- 
τιο τού Χόνεγκερ, πώς θά τολμήσω νά πειστώ 
πώς ένα άπ’ αυτά τά έργα, πιότερο άπ’ τ’άλ
λα, άποκαλύπτει τίς αληθινές άπόψεις μιάςμορ- 
φιόσεως πού αισθάνομαι τιάρα τήν ανάγκη της;

* * *
Θάθελα νά καταπιαστώ μέ τήν έρευνα τών 

υλικών καί τεχνικών στοιχείων πού χαρακτη
ρίζουν το λεγόμενο Μοντέρνο έργο, μά σκέπτο
μαι σύγχρονα πώς άσκοπα θάκανα τόνκόπο.

Λένε πώς ή χρήση τού Μπετόν αρμέ άλ
λαξε τήν αισθητική καί έτροποποίησε τούς 
κανόνες τής αρχιτεκτονικής. Επίσης λένε πώς 
ή γενίκευση τής χρήσης τών άκκόρντων μέ 
πέντε, έξη καί εφτά φωνές έπλούτινε τή μου
σική γραφή κι*  ανανέωσε τήν έκφραστική της 
αλήθεια καί πώς ή πολυτονία έστρεψε προς 
άλλους προορισμούς μιά τέχνη φτασμένη σι’ά- 
κρότατα όρια τής άναπτύξεώς της*  ή πώς οί 
ήχητικές σκληρότητες καί τό ξύπνημα ένός 
πρωτόγονου ρυθμού, μάς άπολευτέρωσαν άπό 
τίς έμπρεσσιονιστικές διαχύσεις. Μπροστά σέ 
τόσο κολοσσαϊες βεβακάσεις διερωτώμαι άν ό 
τεχνίτης στόν όποιον θ’ αποταθώ γιά νά άφυ- 
πνήση στήν ευαισθησία μου ζωηρές εικόνες, 
θά είνε ό κατάλληλος εργάτης πού θά πλάσση 
μιά πολύτιμην ύλη κατά τίς κατευθύνσεις πού 
έμπνεύουν πεισμονές αναλυτές ή ανεύθυνοι 
σύμβουλοι. Θά ύτοστή αύτή τή γοητεία ή θά 
καταστρώοη στό ίδιο πλάνο τά μαδήματα τής 
πείρας πού τούδωσε τό παρελθόν, καί τούς 
νεωτερισμούς αύτούς πού του υπόσχονται θελ
κτικές καί τολμηρές περιπέτειες;

Χρησιμοποιώντας δσο τό δυνατόν καλλί
τερα τίς πηγές τών προηγηθεισών έποχών, ό 
καλλιτέχνης θά δημιουργήση έργο σύγχρονό 
του, άν θελήση νά μήν άποκρυσταλλωθή μέ
σα στούς παλαιούς καί παραγεγραμμένους τύ
πους. Θά είναι «μοντέρνος» όχι γιατί θάάρνι- 
ώνταν τήν κληρονομιάν τού παρελθόντος, άλ
λά γιατί ή έμπνευσή του θά εύρισκε τό μέσον 
ν’ άνανεώση τά αιώνια θέματα τού πεπρωμέ
νου καί τών άνθρώπινων ρεμβασμών. Δέν θά 
γίνη ό σκλάβος τού υλικού αυτού στό όποιον 
διακρίνει άπόψεις θέλγοντο; νεωτερισμού, άλ
λά ό κύριός του.

'Υπάρχει, έλεγα, μιά νέα τεχνική τού μπε
τόν άρμέ δπως καί μιά τεχνική τής χρωματι
κής πολυτονίας. Έστω! "Ας κυττάξουμε δμως 
πίσω προς τίς έποχές πού μά; άφισαν έκλαμ
πρα μαρτύρια τής διανοητική; τους ένέργειας 
καί τού μυστικού τους ένθουσιασμού. Οί άρ- 
χιτέκτονες τής περίφημης γοτθική; εποχή;, ά- 
πελάφρυναν κ*  έκπνευματοποίησαν τήν ύλη’ ή 
γοτθική τεχνική είναι άξιοθαύμαστηίσως για
τί κατανόησε τίς άντωθήσεις (άντώσεις) τής 
βαρύτυτος : ήταν πρό παντός ένα νικηφόρο 
πέταγμα τή; γαλλικής ψυχής τραβηγμένη; ά- 
πρ τή θαυμαστή σύνθεση τών χριστιανικών 
μυστηρίων.

Άπό τήν έποχήν έκείνη κι’ άλλα θέματα 
απασχόλησαν τού; καλλιτέχνες, δέν νομίζω δ
μως πώς άπ’αύτούς πολλοί έπούλησαν τήνάνε- 
ξαρτησία τους άντί πινακίου φακής. Έν πάσει 
περιπτώσει ποιος σημερινός τεχνίτης θά δεχ
τή τή δεσποτ·ία τής ύλης μετά πού άποσκο- 
ράκισε τάδεσμά τή; φόρμας; Κι’ δμως ή θρη
σκεία τού «Μοντέρνου» δεν προσηλώνει συχνά 
τούς πιστούς τη; σε μέσα πού προκαλούν τήν 
έκπληξη καί τήν περιέργεια;

Δένύπάρχεικαλλιτέχνηζπραγματικά άξιοςτού 
ονόματος, προσεχτικός στήν κίνηση τής Ζωής 
ή έχοντας τίς έσωτερικές άνησυχίες του, πού 
ν’άποφασίση νά πνίξη τίς φαντασίες του καί 
νά κατασιγάση τίς άναζητήσεις τού πνεύματός 
του. Τό έργο τού μέ τέτοιες προϋποθέσεις καλ
λιτέχνη, δείχνει τή φύση τή διψασμένη νά συλ
λαβή τήν άκέραιη έννοια τής ένέργειας τών 
Κόσμων. Παρόμοιες άπόψεις δέν είνε βέβαια 
πάντα νοητές άπό τό πλήθος γιατί άπό τίς 
ψυχικές καταστάσεις οί έπιφάνειες μόνο στέ
κουν προσιτές στούς βέβηλους’ δταν δμως 
κι*  αυτές οί έξωτερικότητες φτάσουν σέ μερι
κές άνεξερεύνητες καταστάσεις τού δντος. 
διστάζει πάλι κανείς να περί πλάνη θή άνάμεσα 
άπό άπόψεις γεμάτες άπό άπρόοπτα κ*  έξω- 
τ σμούς.

* * *
Γιά μερικούς τό μοντέρνο δέν είνε τίποτ’ 

άλλο παρά ή έκφραση τής ανικανοποίητη; 
έφεσης τού καλλιτέχνη’ κι’ αύτό είνε άκριβές 
βέβαια: 'Η ανάγκη νάνυψωθή πρό; περισσότε
ρον φώς, ν’ άπαλλαγή άπό τά γήινα κι’ άπό 
τίς κεκτημένες συνήθειες, τόν κάνουν νά έκ- 
φράζη άδιάκοπα καινούργια προαισθήματα. 
Μάπροπαντόςέμβαθύνει στόν προσωπικό χαρα- 
χτήρα, στήν ιδιαίτερη άπόχρωση. πού ή φύση 
άπόθεσε μέσα του— σέ τρόπον ώστε δταν τό
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σοφία τών πηγών τού Λάρελθόντος*  μά θά τό 
κάνη κινούμενος άπό ψυχή συγκιχΊτμέλΤ] άπό 
τήν μεγαλοπρέπεια πού πηγάζει άπό σκέψη 
πού έπικοινώνησε μέ» τήν άθανασία: ΚΓαύιό 
θάναι άρκετό γιά τις αισθήσεις μας. Τί μάς 
μέλλουν πέραν τούτο·.» τά έπίϋετα, μοντέρνος, 
σύγχρονος, δταν αίστανόμαστε σιά βάθη τού 
Είναι μας τήν συγκίνησ») άπό τήνόποία πλούσια 
ξεπηδά ή Ζωή;... ♦ ♦

*
Μουσική μοντέρνα—λένε άκόμα—Οά πή: 

μουσική παράφωνη, χάος ηχητικό, υπερβολή 
καί κατάχρηση τών υπέρτατων κακοφωνιών, 
έκζητημένη άντίθεση φθόγγων καί άκκοςτντων 
πού άπωθούνται, πού «μισούνται». *Ολ ’αύτά 
είναι παληά άναμασήματα! Ποιά εποχή δέν 
έγνώρισε «συλλογείς άκκόρντων φάλτσων καί 
άλλόκοτων»; Ή μουσική γλώσσα έξελίσσεται 
καί κατά τίς περιστάσεις ή ούσία της έκφράζει 
μιάν εκθαμβωτική διαφάνεια ή μιά τραχύτητα 
τόνων. Ζούμε σ’ έναν αιώνα τραχύτητος. Ιδού 
τό πάν. Άς τόν ονομάσουμε «μοντέρνο»—δέν 
έχει σημασία.Αύριον αύτό τό ϊόιο μοντέρνο θά πάρη 
άλλες μορφές, θ’ άνάψη άλλες φωτιές καί θά 
σηκώση άλλες τρικυμίες. Συστήματα έρχονται 
καί παρέρχονται κι*άλλα  θά ξαναρθοΰν καί 
θά ξανααποκατασταθούν. Τότε ίσως θά χαρα
κτηριστούν παληά καί τετριμμένα πολλά άπό 
τά σημερνά μας μουσικά οικοδομήματα πού 
ποζάρουν περήφανα γιά τήν άνεξαρτησία καί 
τήν τόλμη τους.Θά γελούνε οί αυριανοί μέ μιά 
γεννεά πού ζητούσε σπίθες μέσα στό χάος καί 
πού νόμισε πώ; άνακάλυψε νέους Προμηθείς 
κ’ετίμησε γιά τέτοιος αύτούς πού καμώνον
ταν πώς τήν καθοδηγούσαν.Εξ άλλου δέν υπάρχει συγγραφεύ; ή 
τεχνοκριτικός έξεταστή; τού παρελθόντος πού 
νά μήν άνακάλυψε σχέσεις πού νά παρουσιά
ζουν πολλές ή λίγες άναλογίες μέ τήν έποχή 
μας. Λένε καί γράφουν έπί παραδείγματι:

—Ή μουσική τού Μοντεβέρδε (1600) συν- 
αντάται μέ τήν άντίληψη τής έποχής μας γιά 
τήν άληθινήν έκφραση, τήν πλατειά καί γε
μάτη μουσικήν άπαγγελία.

’Ή λένε άκόμα:—Οί σκηνές τής «Κρίσεως» στά παράθυρα 
τών Ναών τού XIII αιώνα—στήν Bourges π.χ. 
—δείχνουν έναν άπολαυστικό ρεαλισμό πού μάς 
τραβάει καί δέν μάς είνε καθόλου δυσάρεστος.

”Η άκόμα:—'Η Αφροδίτη τής Brassempouy, καμω
μένη άπό προϊστορικούς άνθρώπους «είνε σχε
δόν κάτι πολύ ώμορφο, τύπου σχετικώς μον
τέρνου*» Τί σημαίνει τούτο άν δχι δτι έμάθαμε τό 
πάν ή σχεδόν τό πάν άπό τούς προγόνους μας, 
άκόμα καί τήν τολμηρήν έκφραση. Εκείνο 
πού κάνει τά έργα τής περασμένης μεγάλης

έργο ένός μεγάλου τεχνίτη συμπληρώνεσαι μέ 
κανένα συγκινητικό κύκνειον άσμα, νά μπορή 
κανείς νά τό προσδιορίζη σά σταθμό, μετά πού 
μετρήση τό διάστημα καινούργιας διαδρομής. 
Ί ότε μπορεί κανείς νά έπαινέση τό στάδιο πού 
σταθερά καί χωρίς άδυναμίες άκολούθησεν ό 
τεχνίτης καί πολλοί άνακαλύπτουν έτσι τά 
στοιχεία πού πρέπει κανείς άπαραιτήτως νά 
κατέχη γιά νά φτάση στις δχτες τής Ζωή; 
καί τήςΤέχνης μ’έλπίδες κάποιας έπιτυχίας.

Μερικά έργα γιά νά έννοηθούν έχουν άνάγκη 
νά φωτισθυύν άπό τά περιστατικά πού τά 
έπροκάλεσαν. Οί κοματιαστές ψυχικές κατα
στάσεις πού έκφράζουν,δέν είνε παρά άπόπειρες 
μιανής πρόσκαιρης απολύτρωσης. Κυττώντας 
τα λεπτομερειακά, χάνονται πολλές φορές ή 
ενότητα καί ή αρμονία καί πολλές άπρόοπτες 
έκφράσεις ξενίζουν τίς προκαταλείψεις μας! 
"Οταν μάς παρουσιάζεται ένα καινούργιο έργο 
καί τού φορτώνομε τό έπίθετο «μοντέρνο» — 
άπό αντιπάθεια ή άπό άμέλεια νά προσ
διορίσουμε περισσότερο τή σκέψη μας— 
ξαίρουμε άραγε συχνά τί αποθέματα σκο
τεινή; ένέργ:ια; μέσα κεΐ λανθάνουν; Καί 
θά μπορούσαμε νά διερωτηθούμε: γιατί μι
λούμε μέ περισσότερη διορατικότητα δταν 
κάτι άπό τό παρελθόν βάζει τή μυστηριώδικη 
νότα του στού; άνεξερεύνητους ορίζοντες τού 
έργου. 'Η εξήγηση είναι δτι ύπεράνω εκείνου 
πού κάνει τήν έπικαιρότητα ένός έργου, υπάρ
χει μιά σκέψη μετέχουσα μιανής άκλόνητη; 
’Αρχής, πού δέν θά μπορούσαν νά τήν καθυ
στερήσουν πιά μάταια έμπόδια καί τυχαία έν- 
δεχόμενα.Τεχνική, γραφή, τ τόποι, φόρμες καί.σέ κά
ποιο μέτρο, ύφος,—τί πάει νά πούν άλλο άπό 
ανόητες συνήθειες μιανή; έποχής καί κάποτε 
ύπολείιιματα καποιανή; μόδας;"Ολα δμως είναι ζητήματα ψυχής κι*  αύ
τή ή έσωτ:ρική ιδιότητα πού μάς κάνει νά τ*  
άγαπούμε μάς κάνει ν’ άδιαφορούμε άν δ δη
μιουργός θέλησε ή όχι συνειδητά νά γίνη ό 
κατρέφτη; μιανή; έποχής.

* * *
'Υπάρχουν έργα πούνε σύγχρονα άπλώς καί 

άλλα πούνε μοντέρνα. Τά σύγχρονα έργα, δη
λαδή, δέν είναι πάντοτε καί «μοντέρνα». Τά 
«μοντέρνα έργα» ώνομαστήκαν έτσι δχι γιατί 
είναι σύγχρονα, άλλά γιατί ή ώθηση πού τά 
γέννι^σε κανονίζει τίς ένέργειές της σύμφωνα 
μέ τόν διανοητικό δυναμισμό τής έποχής.

'Ο Χρωματισμός συχνά στόν καιρό μας 
έπροσδιόρισε τόν μοντέρνο χαρακτήρα τών 
μουσικών έργων πού δέν παρουσίαζαν παρ’ 
αύτό τό μέσον γιά νά σκεπάσουν άλλες άνεπάρ- 
κειες. /<ύτό θ’ άρκοΰσε γιά νά κάνη κανένα 
ν’ άμφιβάλλη γιά τήν ειλικρίνεια τής λέξης 
καί τοΰ χαρακτηρισμού. Μά προσθέτω πώς 
ένα σχετικό ξεκαΟάρισμα, μιά κάποια έξέταση 
στις ήχητικότητες, θά μπορούσαν νά χρησιμέ
ψουν για βάσεις πού θά έπροσ'μόριζαν τή μου
σική τέχνη τής έποχής μας....

Εύτυχεϊς αύτοί π·»ύ ξεπερνούν τά στενά σύ
νορα τής έποχής τοίκ. Ένας μεγάλος τεχνίτης 
μπορεί νά μάς ξαναδώση τήν υγιή καί γόνιμη

Ό κ. Louis Gillet στήν “Ιστορία τΛν Τβχνών,, σ«λ' 
7 λέ·ΐ: “πράγματι αύτό »<ού προσφέρει αύτή· ή τέχνη 
(ή προϊστορική, τών σπηλαίων) τό πιό Ισως άξιοση- 
μείωτο, είνε τ’] άπόλυτη άνεξαρτησία, ή έλλειψη όπι- 
σΦοβουλίας: είνε ή τεχνική,ή έντελώς μοντέρνα άποψη, 
τόσο μοντέρνα πού τίπστα δέν παρεμβάλλεται μεταξύ 
της καί τής δικής μας άντιλήψεως.
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Τέχνης νά φαίνωνται πα>ς πλησιάζουν μέ τήν 
έποχήν μας εΐνε γενικά ή τόλμη, ή ή βαθύ
τητα ή άκόμα μιά δύναμη στην έκφραση πού 
τά βάζει σέ προφανή αντίθεση μέ τήν έποχή 
πού τά γέννησε’ προπαντός όμως είναι ή τόλ
μη πού σάν χαρακτηριστική νότα πρέπει νά 
ένυπάρχη γιά νά συνταυτιστή ένα έργο μέ 
τήν μοντέρνα αντίληψη.

«Αυτό εΐνε μοντέρνο γιατί εΐνε τολμηρό»! 
'Ωραίο νά τό διατείνεται κανείς .... Τό θάρ
ρος σημάδι τού καιρού μας! ’Άλλοι τού βρί
σκουν χαραχτηριστικό τήν λεπτότητα, άλλοι 
τή χάρη κι’άλλοι τή βαθειά κι’απέραντη καρ
διά τών εποχών τής πίστης. Μά τό θάρρος, ή 
τόλμη, τί εΐνε ; Δέ βλέπω νά προσδιορίζη ένα 
χαραχτήρα πιό ζωντανό, μιά ψυχή πιό συγκι- 
νούσα, μιά νοητικότητα πιό γερή. Έν πάσει 
όμως περιπτώσει ένα έργο αρκεί γενικά νά 
σταθή αντιμέτωπο τού χτές καί τού σήμερα 
γιά νά τού κολλήσουν μ’ αυθεντία τήν ταμ- 
πέλλα τού «μοντέρνου». Κ*  οί λέξεις αυτές φα- 
νεριόνουν ολόκληρα) μιά πνευματική κατάσταση.

Καταλαβαίνω καλά έν τούτοις πώς τό θάρ
ρος δέν εΐνε ίσως παρά ή έναντίωση τού καλ
λιτέχνη στις συνθήκες πού τόν περιβάλλουν. 
Αυτή ή άνάγκη τής απολύτρωσης, κι’ άν άκό
μα μαρτυρή μιά πάλη φανερή κι’ άνιση έ- 
νάντια στις ποραδεδεγμένες φόρμες, μένει 
πάντα ακατάληπτη άπό τό πλήθος καί χρειά
ζεται σπάνια καί λεπτή διορατικότητα γιά νά 
μαντέψη κανείς κάτω άπό τά σημεία καί τά 
σύμβολα πού παραθέτει ό τεχνίτης τή σκοτει
νή καί άκαθόριστη άκόμα προαγγελία μιανής 
άνανεουμένης πνευματικής άρετής. Ό. σνομπι- 
σμός δέν θά μπορούσε νά διακρίνη μεταξύ 
τού θάρρους—τής χαραυγής αυτής τής γεμά
της άπό προαισθήματα πού περιέχουν έν σπέρ- 
ματι τό μέλλον καί πού θά εΐνε ή θεμελιώδι- 
κη νότα τής οποία; ή προσεχής γεννεά θά άν- 
τιληφθή καί θά έναρμονίση τίς άπόμακρες καί 
λεπτές άπηχήσεις—καί τού άλλου αυτού θάρ
ρους. πού δέν εΐνε παρά δυσαρεστημένου ένερ- 
γεια ή φτωχού δουλευτή ό μόνος πόρος.

Γι’αύτό δυσπιστώ στούς ανθρώπους πούδι- 
ατείνονται πώς καθορίζουν μιάν ιδέα κατά τήν 
έννοια πού δίνουν αυτοί γιά κάθε έκφραση έλ- 
πίζοντας μ’αυτό ν’άποδείξουν πώς τό άνάστη- 
μά τους μπορεί ν’ άντιμετωπίση κάθε πάλη.

Τό Μοντέρνο εΐνε σημαία ! Κυματίζει σ’ 
άρκετές φυλές πού άποσπάστηκαν άπ’ τό Κρά
τος τής Τέχιης.

* * *
Δέν πρόκειται έδώ νά ορίσουμε τί εΐνε 

μοντέρνο καί τί δέν είναι’ πώς νά συλλάβουμε 
άλλως τε τήν τόσον ρευστήν έννοια τού όρου; 
‘Ίσως θά μπορούσαμε νά πούμε πώς στή μου
σική έργο πιό μοντέρνο είν’ εκείνο πού αίστα- 
νόμαστε ή πού γνωρίζομε πώς γιά μάς, άν
θρώπους μιανής ίδια; έποχής, έπληρώθη άπό 
τήν πλήρη, τήν πιό άφθονη έννοια- τό έργο 
πού έχοντας διαλέξει τούς πιό πλούσ ους τύ
πους τής ζωής καί τής ένέργειας. τής ειλι
κρίνειας καί τού χριδματος άποδίδει συγχρό
νως τούς ρυθμούς μιανής άνήσυχης ή όραμα- 
τιζόμενης γεινεάς. Μά στό ύστερο τί ένδια- 

φέρει; Χίλιες διασαφηνίσεις σ’ ένα θέμα πού 
μόνον ή ψυχή συλλαμβάνει καί κατανοεί δέν 
θά μπορούσαν μόνες νά μ’ ένδιαφέρουν προ- 
κειμένου γιά τήν αρμονία ένός ποιήματος. Ή 
άνθρώπινη σκέψη πού ή έκφρασή της χαρα- 
χτηρίζεται άπό τήν κινητικότητά, ποτέ δέν 
σταματά χωρίς πλήξη στις ονειροφαντασίες 
πού κατάντησαν παραλλαγές ένός ιδίου θέμα
τος. Δέν θά έμποδίσωμε τό έργο τής τριβής 
καί τής άποσύνθεσης πού ό χρόνος άργά ένερ- 
γεϊ άπάνω στό έργο τών άνθριύπων. Έν τού
το ις άν κάτι καλό ύπάρχη σέ καμμιά παρα
γωγή τού παρελθόντος,εΐνε γιατί ό δημιουργός 
της έπεριφρόνησε τί; έφήμερες άποχρώσεις 
τής μόδας καί προσηλώθηκε στις ζωντανές 
φόρμες τού πνεύματος καί τού αισθήματος. 
Τό «νέο» καί τό «πριοτάκουστο» εΐνε γελοίες 
λέξεις όταν άποτελούν τό μόνο έφόδιο γιά νά 
γράψη κανείς άπάνω σέ θέματα έπίκαιρα. Ή 
άκτινοβολία ένός έργου πού πλησιάζει προς 
τήν ομορφιά καί τήν τελειότητα είναι τόσο 
δυνατή ώστε εξηγεί καί καθαρίζει τά σημεία 
τού άνθρώπινου ορίζοντα πού θάθελε νά 
διώξη τά σκότη.

Επίσης γνωρίζουμε πώς ή «διαδρομή τού 
χρόνου εΐνε άνεπίστροφη». Γι’ αυτό άς μή 
χασομερούμε στ’ άντικείμενα καί στά είδη 
πού ή ψυχή μιανής έποχή; ήθέλησε κατ’ ομοί
ωσή τη;, παρεκτός γιά νά ποριστούμε τά μα
θήματα ή τήν ευχαρίστηση πού μπορούν νά 
μάς παρέξουν. Τό παρελθόν έπέρασεν οριστι
κά ’Ανήκει στήν ιστορία καί τήν αναδρομι
κή κριτική. Κάθε πρόοδο πού έγκαθιστά εΐνε 
κ’ ένα; σταθμός. Σέ μά; άπόκειται νά μελετή
σουμε γιά νά τραβήξουμε ψυχία γνώσεων, 
τούς νόμους καί τή λογική.

Μοντερνισμός στήν καλλίτερη σημασία τού 
όρου εΐνε ή «άποκατάσταση σ’ έναν καινούρ
γιο κόσμο καί γιά χρήση τής καινούργιας άν- 
θρωπότητας τών πνευματικών άρχών καί τών 
αιωνίων κανόνων» πού κάθε αιώνας δέν μάς 
παρουσιάζει παρά μιά πραγμάτωση ιδιαίτερη 
άλλά παραγεγραμμένη.

* * *
Δέν εΐνε άσκοπο νά έπαναλαβαίνη κανείς 

αυτά τά επιχειρήματα σ’ έναν καιρό πού ή πί
εση τών παραδεδεγμένων πραγματικοτήτων 
παρεμποδίζει θεληματικά τήν προσπάθεια 
τής σκέψης καί τήν άνανέωσή της.

Κάθε αιώνας κρατάει ζηλότυπα τούς θη
σαυρού; του’ έχει τήν αίσθηση πώς άνεβαίνει 
μέ τήν παραγωγή του παραπάνω άπό τό έπί- 
πεδο τών περασμένων αιώνων καί φοβάται, 
γιά τό έργο αυτό πού εκτιμά μέ διάφορη τιμή 
άλλά πάντα μέ περιφάνεια, τόν κατακλυσμό 
πού μπορεί νά τό ρίξη στή λησμοσύνη. Αυτό 
τό «Μοντέρνο» πού κάνει νά χύνεται τόσο με
λάνι καί προκαλεΐ τόσες συζητήσεις, εΐνε 
ίσως συλλογή άτικειμένων στά όποια ή 
υπεροψία μας διακρίνει σημεία προόδου ή 
παρακμής καί πού κάνουν ν’ άγαπά άν όχι 
τήν ήσυχη κ’ ειρηνικήν ύπαρξη, τουλάχιστον 
τήν πάλη γιά τήν άλήθεια.

ALBERT LAURENT

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ:

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ:

— Σκέψεις γιά τή Λαϊκή Τέχνη

Οί γυναίκες πού δουλεύουν τήν Τέχνη στον 
τόπο ιιας ολοένα κΓ αυξάνουν και τι; άλλοτε 
λιγοστέ; διαδέχτηκαν τώρα σειρες ολόκληρε^. 
Έτσι μ’ όλες τί; τ 'χνες πια —έκτο; απο το 
θέατοο στό όποιον άπό καιρό είχαν επιδοθη 
ώ; έκτελέστριες—καταπιάνονται και γυναίκες

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ:

ΓΥΜΝΟ

καί μερικών ή έργασία είναι αξιοσημείωτη., Η 
Τέχνη μπορεί βέβαια ν’ άποδοθή εξαίρετα άπο 
τίς σημερινές μας γυναίκες στις αισθηματικές 
της έκδηλώσεις τουλάχιστον,— ίσως μάλιστα 
μπορέσουν νά καταπιαστούν καί μέ τήν απο-

δόση τής ουσίας τής ζωής πού 1 £εΓ
σα στήν βαθύτερη έννοια της. Ετσι αν στη 
Μουσική, πού εισχωρεί περισσότερό στην ο 
σία τής δημιουργίας,, δεν παρουσιάστηκαν 
κόμα γυναίκες συνθέτριες — καθώς ούτε και 
στή Φιλοσοφία, έκτό; λιγοστών εξαιρέσεων, 
στή Ζωγραφική πολλές επίδοθηκαν και με κανοποΐητικά Αποτελέσματα: ^ν εΤναι W 
αναλογία στδ σύνολο άπάνω > των εκθεσεων 
ποϋγιναν φέτος, μιά δεκάδα εκθεσεων έργων 
ζωγραφικής καμωμένων άπό γυναίκες, όταν 
μάλιστα μπορούν θαρρετα ν αντιμετωπίζουν 
τήν κοιτική. Μιά άπ’ αυτές ήταν κ η εκθεση 
τή- κ· ’Αγγελικής Χατζημιχάλη και των διδων 
Μίνας Κωλέττη καί Τζένης Μανουση, στη 
Στοά Στρατηγοπούλου.

Ή κ. ’Αγγελική Χατζημιχάλη γνωστή άπό 
τήν καλή ζωγραφική της εργασία ίσαμε τώ
ρα, έγινε περισσότερο άκομα με τις μελετες 
της γιά τή Λαϊκή Τέχνη καί το περσινό της 
βιβλίο γιά τή Σκύρο. Έχει βαθεια την αιστη- 
ση τοΰ ντόπιου καί ή μεγάλη της προσήλωσή 
καί μελέτη τής Λαϊκής Τέχνης, της εχει, όπως 
καί φυσικό εΐνε επηρεασμένη την με σχετική 
φαίνεται προδιάθεση ψυχή της, και το βλεπει 
κάνει: καί στήν τεχνική της, και στον εαυτό 
της — σηιιάδι ειλικρίνειας — και στο σπιτικό 
της πού εΐνε σωστό μουσείο άπο εικόνες, κεν
τήματα, ξυλόγλυπτα καί δ,τι αντικείμενο λαϊ
κής έμπνευσης καί εκτέλεσης.

μινα κολεττη

Ή μελέτη τής λαϊκής τέχνης μάς χρησί; 
ιιεύει γιατί ξεδιαλέγει καί μας παρουσιάζει τα 
γνώριαά μας ντόπια μοτίβα και τους > λαϊκού^ 
απλούς τρόπους, καθώς χρησιμεύει κ η μελε 
τη τής λαϊκής μουσικής και του δημοτικού 
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τραγουδιού καί τή; παράδοσης —χωρίς νά 'θέ
λουμε νά πούμε πώς ή αγάπη μας μπορεί νά 
δικαιολογήση τήν ξερή της μίμηση καί μόνο. 
Οί άπλοι τρόποι τής λαϊκής τέχνης, δσο πρω
τογενείς καί νάνε, έχουν μέσα τους βαθύτητα 
καί έξελισσόμενοι στά χέρια τού άξιου τεχνί
τη κι*  αναγόμενοι σέ περιωπή δη’ΐιουργική, 
χωρίς νά χάνουν άπό τή παρθενικότητά τους, 
θά μάς συγκινούν πάντα περισσότερο άπό τά 
σοφά φερσίματα, γιατί αλήθεια ή τέχνη είνε 
προπαντός υπόθεση καρδιάς. "Ετσι, ή μελέτη 
τής τέχνης αυτής έκτος τής λαογραφικής της 
άξίας. έχει καί τήν αξία τυς γιά τήν έηίδραση 
πού έχει στήν έξέλιξη τών Καλών Τεχνών ένός 
τόπου, τουλάχιστον τών διακοσμητικών πού 
άμεσα έπηρεάζει. Γιατί άνό μεγάλος τεχτίτης

ΑΙ1Ο ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ :

ΔΥΟ ΜΑΓΚΕΣ ΤΖΕΝΗ ΜΑΝΟΥΣΗ

βγαίνει άπό τό περίγυρό του, τό περίγυρο αύ
τό καί θάποδώση, βελτιωμένο’ περίγυρο φυ
σικά διακοσμημένο άπό τήν τεχνική τού λαού 
κάθε χώρας.

Ή κ. Χατζημιχάλη έχει τήν άπλότητα χω
ρίς νά είνε πεζή καί στά θέματά της καί στό 
χρώμα της πού μεταχειρίζεται άπλά. καθαρά 
καί σέ χτυπητές αντιθέσεις. ’Εκθέτει 45 έργα, 
έλαιογραχίες, άκουαρέλλες καί σχέδια καί ζη
τεί ιιέ άπλό τρόπο νά έκφραστή χωρίς νάχη 
τίποτα πού νά προδίδη έπιτήδευση. Είνε κι’ 
αύτό έπίδραση τής μελέτης της τής λαϊκής τέ- 
χνης'τοΰ τόπου, τής άπλότροπής καί καθαρής, 
τής γεμάτης φώς καί σαφήνεια.

Ό διακοσμητικός χαραχτήρας είνε παντού 

αντιληπτός καί πολλά έργα της, τά σχέδια κ*  
οί άκουαρέλλες προ πανιός δέν είνε παρά μελέ
τες τών λαϊκών διακοσμητικών μοτίβων, καί 
αναπαραστάσεις δρόμων, εσωτερικών σπητιών 
καί φορεσιών λαϊκών.

* * *
Ή Δνίς Μίνα Κωλέττη δέν είνε πρώτη 

φορά πού παρουσιάζεται κι’ αύτή. Βέβαια 
πώς έχει πολύ ξεπεράσει τή παληά της έργα- 
σία καί πώςξητά κάτι άρτιώτ:ρο καί νέο. Τό 
«γυμνό» της πού τυπώνουμε, τό «πορτραϊτο», 
ό «Σκαραμαγκάς», τό «μαβί κιμονό», τραβούν 
τή προσοχή. eII προσπάθεια τής απόδοσης τών 
θεμάτων ιιέ άπλές έκφράσεις (θέματα δέν 
εννοούμε τις φιγούρες, μά κάθε έργο πού θέ

λει νά έκφράση τήν ούσία μιανής κατάστασης) 
κατέχει καί τή Δίδα Κωλέττη δπως τιόρα πιά 
όλους σχεδόν τούς νεώτερους ζωγράφους.

*Η δ. Μανούση πού παρουσιάζεται γιά 
πρώτη φορά, βρίσκεται βέβαια στό δρόμο τών 
αναζητήσεων. Δέν τής λείπει ή τόλμη. Κάθε 
άλλο: τραβά μπροστά, άδιάφορη πού θά πάη. 
Τό «κοριτσάκι μέ τή Μετσοβίτικη φορεσιά», 
οί «δυό μάγκες» πού τυπώνουμε, τ «Άναφιώ- 
τικα» κ’οί Φλωρεντίες τημ δέν είνε τής ίδιας 
τεχνικής. Μά τί πειράζει, δταν είνε ώραϊα ; 
Ή δνίς Μανούση άλλως τε τόσο νέα καί γιά 
πρώτη φορά πού έμφανίζεται,παρουσιάζει άξιο- 
σημείωτη προσπάθεια. Θά βρή μοναχή της 
τό δρόμο της. Τής τό εύχόιιαστε.

ΑΡ. ΒΕΚ.

"ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ,,
ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ:
ΜΠΕΤΟΒΕΝ Ό διευθυντής τού ‘Ελληνικού 

Ωδείου κ. Μάριος Βάρβογλης 
μάς γράφει: «"Υστερα άπό τόσα καί τόσα πού 
έχουν γραφή γιά τό μεγάλο μουσικό άπό σπου
δαίους καλλιτέχνες, μούσικοκριτικούς καί άν- 
θριόπους τών γραμμάτων, μού είνε δύσκολο 
νά αναφέρω καί εγώ κρίσεις ή ανέκδοτα, γιά νά 
μήν θεωρηθώ δτι άντιγράφω συναδέλφουςμου.

‘Η μουσική τού συνθέτη τής 9ης Συμφω
νίας γιά δσους τήν καταλαβαίνουν, μιλάει τό
σο βαθειά στις κονεμένες ψυχές πού είνε πε
ριττή κάθε φιλολογική ή ιστορική ανάλυση 
τοΰ έργου του "Οσοι δέν είχαν τήν ευτυχία νά 
άκούσουν τϊ τελευταία κουαρτέττα καί άλλα 
μεγάλα έργα του, δέν έχουν παρά νά ρίξουν 
μιά ματιά στή Φύση πού είναι ό μεγαλείτε- 
ρος συνθέτης καί έπαναστάτης, κ*  έτσι θά νοι- 
ώσουν τό έργο τού μεγάλου αύτού δημιουρ
γού».

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ό «’Ελεύθερος Τύ
πος» γράφει τά έξής 

σέ σύντομο γιά τόν Θωμά Οικονόμου άρθρο 
του:

«Διατί δέν έ μεγαλούργησαν έδώ; Διατί δέν 
επέτυχε μέχρι τέλους ; Διατί άπέθανε παραμε- 
λημένος είς ένα κρεββάτι Νοσοκομείου;

Μά... άπλούστατα, διότι έδώ κατϊ κανόνα 
καί εκτός έλαχίστων έξαιρέσεων, επιτυγχάνουν 
οί ανίκανοι, επιπλέουν οί ραδιούργοι, κυριαρ
χούν οί μικροί. Ό Θωμάς Οικονόμου δέν 
δέν είχε τ’ άπαιτούμενα προσόντα διά νά 
δράση υπό τάς συνθήκας αύτάς».

Σωστό επίγραμμα.

ΣΠ. ΔΕ-Β1ΑΖΗΣ Έπέθανε στή Ζάκυνθο ό 
Σπύρος Δέ Βιάζης ό άθό- 

ρυβος καί μετριόφρων λόγιος τού οποίου ή 
έργασία. φιλολογική καί ιστορική είνε κολοσ- 
σαϊα. Ό Δέ Βιάζης ήταν έφορος στή «Φω- 
σκολιανή Βιβλιοθήκη» στήν οποία κ’ έδώρη- 
σε τά πολύτιμα βιβλία του πού άγαπούσε τό
σο, άφού προτίμησε νά στ^ρήται τών πάντων 
παρά ν’ άποξενωθή ζώντας άπ’ αύτά.

Πεθαίνοντας ό δέ Βιάζης έζήτησε νά τα
φή χωρίς έπικήδειους λόγους καί στεφάνια 
«αθόρυβα δπως έζησε»· καθιος λέει καί ή 
πρόσκληση τής κηδείας του καμωμένη άπό 
τόν δήμον Ζακύνθου.

Τήν μακράν ζωή του έπέρασε μέ πολλές 
δυστυχίες καί στεναχώριες γιατί δέν εΧχε τήν 
ικανότητα κι*  αύτός νά κολακέψη ή νά παρα
κάλεση γιά ν*  αναδε’.χτή καί νά βρή μιά μι
κρή δημόσια θέση κας νάχη ένα κομμάτι ψωμί.

ΜΝΗΜΕΙΟ Μερικοί φίλοι καί θαυ-
ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ στές τού Θ. Οικονόμου 

εΧχαν τήν πρωτοβουλία 
νά ένεργήσουυν εράνους γιά ν’ άνεγερθή μνη
μείο, οτ >ν αλησμόνητο Καλλιτέχνη, στό όποιον 
αργότερα νά τοποθετηθή καί ή προτομή του. 
Οί είσφορές στέλνονται στό Βιβλιοπωλείο X. 
Γιάνιαρη, Σοφοκλέους 3 ’Αθήνα, πού άνέλαβε 
τήν συγκέντρωση. Ό «Φιλόνεχνος» άπ*  τό 
φτωχό του βαλάντιο προσφέρει κι*  αύτός τό 
κατά δύναμη--Λρχ. 100— γιά ανάμνηση τής 
τιμής πού λάβαν κάποτε τά μέλη τοΰ Συλλό
γου Φιλοτέχνων νά παρακολουθήσουν σύντομη 
διδασκαλία καί νά παρασταθούν σιή Σκηνή 
μαζί μέ τόν Διδάσκαλο-

ΣΠΙΝΟΖΑ Στήν αίθουσα τού «Παρ
νασσού» έτιμήθηκε ή 25'ϊή 

έπέτειος άπό τού θανάτου τοΰ Σπινόζα. Ό 
καθηγητής τής φιλοσοφίας στό Πανεπιστήμιο 
κ. Λογοθέτης ανέλυσε τό έργο τού δλλανοού 
φιλοσόφου καί ιδίως τό φιλοσοφικό του σύσ
τημα πού έκθέτει στήν «’Ηθική»· ό κ. Λογο
θέτης κατέληξεν ώς έξής:

«Δέν δυνάμεθα βεβαίως νά προείπωμεν τί- 
να τροπήν θά λάβη ή φιλοσοφική διανόησις 
έν τώ προσέχει καί τώ άπωτέρω μέλλοντι. 
Άλλ’ δ.τι δήποτε καί άν συμβή, ή μεγάλη ά
ξια τού Σπινοζείου φιλοσοφήματος θά παρα- 
μείνη αμείωτος καί μετά θαυμασμού θά μελε- 
τάται πάντοτε τό σύστημα τούτου, δστις απο
τελεί έν τώ φιλοσοφικοί στερεώματι αστέρα 
πριότου μεγέθους. Καί θά καταπέμπη αεί τό ι
λαρόν αύτού καί χρυσαυγές φώς είς τήν άνάν- 
τη καί δύσκολον οδόν ήν μοχθούντες πορεύ
ονται οί έρευνηταί τών ύψίστων περί τού κό
σμου καί τού ανθρωπίνου βίου προβλημάτων.

»Καί ό θαυμασμός θά καθίσταται τοσοΰ- 
τον μεγαλύτερος καί καθολικώτερος δσον μάλ
λον ή άνθρωπότης θά έπανευρίσκη έαυτήν 
καί θά συναισθάνεται τόν πόθον προς τά υ
ψηλά καί τά Ιδεώδη. Διότι δσον καί άν παρα- 
συρθή ό άνθρωπος προς καιρόν υπό τού ταπει
νού υλισμού καί καταπέση είς τά ταπεινά καί 
χαμαίζηλα, πάλιν θά έπιστρέψη είς τήν αλη
θή αύτού φύσιν.

»Ούδέ δύναται νά μή έπανίδη έν τή ένδο- 
μύχω αυτού ούσίρι τήν ακτίνα τού άνεσπέρόυ 
φωτός. "Οπως οί ρύακες καί οί ποταμοί φέ
ρονται φύσει προς τήν θάλασσαν, ούτω καί ή 
ψυχή τοΰ ανθρώπου άνατείνει είς τήν πριυτην 
αύτής άρχήν, τήν άΐδιον καί άπειρον ούσίαγ 
τήν παντοδύναμον καί αιώνιον Θεόν»,
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ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΟΥ Μισ ομάδα ηθοποιών, με- ' 
ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ρικοί άπό τούς οποίους 

κάλλιστοι, όπως ό κ. Λούης κι*  ό κ. Ίακω- 
βίδης, Ανέβασαν στό θέαπρο «’Απόλλωνα*  τον · 
Όθέλλο τού Σαίξπηρ, «συγχρονισμένο.· όπως 
διαλάλησαν, σ’ αμφίεση καί σκηνικά, όπως 
έγινε καί στή Γερμανία καί ’Αγγλία δπουέκρί- 
θηκε εύμενικά ή καλλιτεχνική αυτή επανά
σταση». Διόλου άπίθανον : γιατί παντού σήμε
ρα ό πυρεττός τού νέου κατατρύχει τούς καλ
λιτέχνες.

= Στό ερχόμενό τεύχος τελειιόνουμε τήν 
δημοσίευση τών παροιμιών τής Συλλογής τού 
κ. Γ. Σαμσαρέλλου. Θά δημοσιεύσουμε ύστερα 
μιά σειρά Ανεκδότων Δημοτικών Τραγουδιών 
τής Ζαγοράς από τή Συλλογή τού Πήλιου Ζά- 
γρα (Άποστ. Κωνσταντινίδη) καί Αμέσως κα
τόπιν Συλλογή Παροιμιών τού Πηλίδυ. πού 
συγκεντροόνομε καί ξεκαθαρίζομε άπό συλλο
γές πού μάς έστειλαν οί δεσπ. Καίτη Γραικού. 
Ροδόπη Παγούδη κι’από δικά μας σημειώματα.

Ξαναθυμίζομε τή σύστασή μας καί παρα- 
καλούμε δλους όσους. καταλαβαίνουν τή σημα
σία πούχει ή έργασία μα; αύτή (είδικώς τούς 
δασκάλους τών χη>ρι<ογ τού Πηλίου) νά μάς 
βοηθήσουν στέλνοντας μα; παροιμίες, ανέκδο
τα, .παραμύθια, παραδόσεις καί κάθε, τι πού 
σχετίζεται μέ τόν βιό καί τή γλώσσα τού λαοί» 
'Ο «Φιλότεχνος» δημοσιεύοντας τό λαογραφι- 
κό υλικό θά μνημονεύη πάντοτε τόν Αποστο
λέα καί τις πηγές πού τό άρύεται. Κάνουμε 
μέ τήν ευκαιρία τή σύσταση νά φροντίζουν οί 
συλλέκτες νά μήν αλλοιιονουν ή συμπληρώνουν 
δ.τι ακούνε, μέι νά τό καταγράφουν όπως τά- 
κουσαν απ’ τό στόμα τού λαού, διατηρώντας 
καί τήν προφοράν ακόμα.

* * *
Ό «Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων Βι

βλίων»έλαβε-γδηλώνε ι—μεγάλην δωρεάν τής 
όποιας οί πρόσοδοι θά διατίθενται γιά τήν πε
ρισυλλογή καί τήν έκδοση ιστορικών Εγγράφων 
καί θ’ άρχίση προσεχώς νά έκδίδη δελτίον 
«’Ιστορικής καί Λαογραφικής Βιβλιοθήκης».

Θέλοντας νά εύρύνη τόν κύκλον τών δημο
σιευμάτων τού Δελτίου, Απευθύνεται μέ εκ- 
κλησι'ι coy στούς ενδιαφερομένους, δηλαδή,

1) Σ’ αυτούς πού έχουν Ανέκδοτα οικογε
νειακά έγγραφα σχετικά μέ τήν Έπμνάρταση 
καί τού; Αγωνιστές καί στούς σνλλέκτ^ς πού 
έπιθυμούν νά δημοσιεύσουν τις συλλογές τους 
υποδεικνύοντας ν’ απευθυνθούν στήν ’Επι
τροπή τής ’Ιστορικής καί Λαογραφικής Βι
βλιοθήκης, στά Γραφεία τού Συλλόγου (Α
καδημίας 42) καθορίζοντας γραπτώς τό ' είδος 
καί τήν έκταση τών έγγράφων πού. κατέχουν.

2) Σ’ αυτούς πού έχουν ανέκδοτο Λαθγρα- 
φικό ύλικό καί θέλουν νά τό δημοσιεύσουν, 
νά Αναφέρουν έπίσης τό είδος, τήν έκταση καί 
τήν προέλευσή του, δηλώνοντας συγχρόνως 
καί τούς όρους μέ τούς όποιους θά παραχω
ρούσαν στό Σύλλογο ώφελίμων Βιβλίων τό 
ιστορικό ή λαογραφικό ύλικό πού κατέχουν.

Τήν καινοτομίαν αύτή αποφάσισαν οί καλοί 
ήθοποιοί — μάς γράφει ό θεατρικός συνερ
γάτην μας-?- γιά νά προκαλέσουν τό ενδιαφέ
ρον τού κοινού πού τώρα τελευταία μένει τέ
λεια αδιάφορο. ’Εμείς πιστεύουμε πώς· εινε ή 
μανία τού έκμοντερνισμοΰ πού «οδήγησε στήν 
απόφαση αύτή’έχουμε όμως τήνάντίληψη ,ατι ενώ 
τά πάθη τών άνθριοπων είνε αιώνια καί συνε
πώς μπορούν νά παρασταθούν «έκτος τόπου 
καί χρόνου» δέν συμβαίνει τό ϊδι > γιά τά ΐστο- 
πρόσωπα, πού δέν γίνονται «έκτος τόπου καί 
χρόνου»—αυτό διαλαλάνε οί επαναστάτες ή- 
δταν άντίς τής ιστορικής αμφίεσης βάλουν, ό 
μέν Όθέλλος φράκο καί ψηλό καί στήν ε' πρά
ξη πυτζάμες, κ’ ή Δυσδαιμόνα παρουσιαστή μέ 
κυλόττα καί κομμένα μαλλιά. ’Απλώς τότε, τά 
πρόσωπα καί μόνο, βγαίνουν άπό μιά έποχή 
—άπό 'έναν τόπο καί χρόνο-* 1 2— καί μπαίνουν σ’ 
άλλη, παρουσιάζοντας κάτι πού χαραχτηρίζεται 
ώς άγνοια καίάσέβειαστήν Τέχνηκαίώς ιστορική 
άνακρίβεια.

ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ Σέ μνημόσυνο πού οί πρό
σκοποι έναναν στούς συνα

δέλφους τους πού χαθήκαν στή Μικρασία, 
ένας πρόσκοπος πού εΐχεν όριοτή νά πή τ*  
Ανάλογα λόγια, άρχισε τήν ομιλία του σεμνά 
καί συγκινητικά. Ό δεσπότης δμως, ό σεβ. 
Δημητριάδος κ. Γερμανός, διέκοψε τον ομιλη
τή κι’ αφού κατέκρινε τή γλώσσα πού μετα
χειρίζονταν. άρχισε νά έκθετη τις Αντιλήψεις 
του γιά τό γλωσσικό ζήτημα, γνωστές στό Βό
λο άπό τις μανούβρες Δελμούζου καί τή Δίκη 
τοΰ Ναυπλίου.

Ό πρόσκοπος αναγκάστηκε νά διακόψη τήν 
ομιλία του καί έλαβε τον λόγο ό καθηγητής κ. 
Καρανικόλας τού οποίου δμως επίσης ή ομιλία 
έκρίθη «μαλλιαρή» άπό τόν γλωσσολόγο ’Επί
σκοπον ύ όποιος καί άπεχώρησε μετά τού ιε
ρατείου, άφού μετέβαλε τόν «Οίκον τού Θεού» 
είς Αίθουσαν διαλέξεων...

Ο ΕΚΙ1ΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ”Οχι πολύ ούσΐίόδεις δια- 
ΟΜΙΑΟΣ φορές, έφεραν διάσπαση 

στον «’Εκπαιδευτικόν ό
μιλο» τού οποίου ή πλειοψηφία άπεφάνθη 
υπέρ τού κ. Γληνού. Δέν θέλουμε νά μπούμε 
σέ λεπτομέρειες. Γιά μάς —στό Βόλο— ό Δελ- 
μούζος, ό αναμορφωτής, ό Διευθυντής τού 
Ανώτατου Παρθεναγωγείου Βόλου, ό Δελιιού- 
ζος τής Δίκης τοΰ Ναυπλίου, είνε πρόσωπο 
πού πάντα θά μά; είνε συμπαθητικό.

Λυπούμαστε πολύ γιά τή διάσπαση, πού 
καλά καλά δέν ξαίοουμε τί; βαθύτερες αφορμές.

ΔΙΚΑΓΑ ΠΕΠΟΝΘΕ Ή κ. Μαρίκα Κοτοπού
λη προ μηνάς στή Λάρι

σα έπεσε θύμα τής βαναυσότητας τού Διοικη- 
τού τής Χωροφυλακής,, πού Ασέβησε καί.στήν 
Καάιλιτέχνιδα καί στήν Κυρία καί γενικά στον 
Καλλιτεχνικό κόσμο, έξ αιτίας Ασήμαντης άφορ- 
μής γιά τήν οποία υπεύθυνος άλλως τε ήταν ό 
θεατρώνης (είχαν κατά λάθος πιάσει τή θέση 
τού κ. Διοικητού τής Χωροφυλακής). Ευτυχώς 
ή Κα Κοτοπούλη ήξαιρε νά πάρη τό δίκηο της 
καί άναφέρθηκε στό ’Υπουργείο πού τιμώρη
σε καί μετάθεσε τόν Απολίτιστο χωροφύλακα 
άπό τή Λάρισα..

Ή τιμωρία, όσο αυστηρή καί νάτυν, είνε . 
δίκαιη κ έρχεται σάν ικανοποίηση στούς προσ-■ 
βληθέντες καλλιτέχνες.

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ Γιά τήν έπέτειο τού
ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ Μπετόβεν, όλες οί-
μουσικές _ οργανώσεις έκαναν ότι μπόρεσαν. 
Ό Σύλλογο; Συναυλιών «οργάνωσε σειρά συ
ναυλιών γιά τις οποίες γράψει ό ειδικός μας 
συνεργάτης στή σχετική στήλη. Επίσης καί 
στά προγράμματα τών Συναυλιών τής ’Ορχή
στρας περιελήφθησαν συμφωνίες τό δέ Ώδεΐον 
’Αθηνών έτίμησεν ιδιαιτέρως τήν εκατοστή 
έπέτειο άπό τού θανάτου τοΰ μουσουργού μέ 
συγκέντρωση στήν Αϊθουσά του. στήν οποία 
έμίλησαν οί κ.κ. Νικολάου καί Σκλάβος. Έξε- 
τελέσθη ή Σονάτα 111 άπό τόν καθηγητή κ. 
Πλότνικωφ τό «In quests tomba*  καί ή «Άδε- 
λαΐς» άπό τόν κ. Νικολάου, τό op. 97 άπό τήν 
τάξη τού κ. Μπιστεντούϊ καί ή φαντασία ορ·80 
μέ πιάνο άπότόν κ. Πετύρεκ, χορωδία καί ορ
χήστρα μέ διευθυντή τόν κ. Μπούντικωφ.

Έστήθηκε στήν Αίθουσα τού Ωδείου καί 
ή προτομή τού Μπετόβεν πού πρόσφερεν ό κ. 
Νάζος καί ό υπουργός τής Παιδείας κατέθεσε 
στεφάνι εκ μέρους τής Κυβέρνησης.

* ‘Επίσης καί στ’ άλλα ’Ωδεία έτιμήθηκεν 
ή επέτειος καί Αναφέρουμε στή στήλη τών 
«Χρονικών» όσες συναυλίες έλάβαμε γνώση 
πιός έγιναν.

Ή οργάνωση τών έορτών αύτών έγινε ά
πό τόν Σύλλογο Συναυλιών (τού ’Ωδείου ’Α
θηνών καί τού Έλλην. ’Ωδείου) καί έτέθη υπό 
τήν προστασίαν έπιτροπής άπό ’Υπουργούς, 
Πρέσβειςκλπ. Έπειδήτόπράγμα έλαβεν έπίση- 
μη λοιπόν χροιά, κάνει έντύπωση πού οί ορ
γανωτές τουλάχιστον στή περίσταση αύτή δέν 
έζήτησαν τήν σύμπραξη καί τών έκτος τού 
Συλλόγου τους Μουσικών στοιχείων, τού Κα
λομοίρη νά πούμε, τού Βολωνίνη κλπ. δσο 
κι*  άν τούς χωρίζή ή γνωστή διάσταση.

Στό Βόλο ό μουσουργός έτιμήθη μέ σχε
τική ορθογραφία καί μέ τό Φέστιβαλ τού 
Συλλόγου Φιλοτέχνων πού θά γίνη αυτές .τις. 
μέρες μέ συμμετοχήν τών κ.κ. Άλέκου. Κόντη 
καθηγητή τού Έλλ. 'Ωδείου, Β.. Κόντη καθη
γητή, Κας Κικής Κόντης καί Διδων Οίκονο- 
μάκη. Τ. Παπααταύρου καί κ. Παπαδημη? 
τρίου^

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ:
= Ήρθε στό Βόλο ό ζωγράφος κ. Άλ. 

Χριστοφής καί θά έκθέση τά έργα του στήν 
' Αίθουσα Έξωραίστικής Εταιρίας. Γιά τήν 
έργασία τού κ. ,Χριστοφή θά γράψουμε στό 
προσεχές τεύχος πού θά τυπο>σουμε καί έργα 
του. Ή έκθεση όργανοίνεται. άπό τόν Σύλλο
γο Φιλοτέχνων Βόλου.

=ί.Στίς 9 καί ΙΟΜαιου είνε οί. εορτές τών 
Δελφών πού ώργάνωσεν ό κ. ’'Αγγελος- Σικε- 
λιανός. Ευχόμαστε επιτυχία καί έπιφυλασσό- 
μεθα νά κρατήσουμε ενήμερους, τούς Αναγνώ
στες μας.

= Ή ’Ακαδημία Άθηγών άπένειμε τό 
’Αρτστ,ϊίον τών Τεχνών στούς Γιαννούλΐ]ν 
Χαλεπάν, Κ. Δημητριάδην (γλύπτες) Γ. Ροϊ- 
λόν, Έπ. Θωμόπουλον (ζωγράφους) καί στον 
■συνθέτη Δ. Μητρόπυυλο.

.== Σέ κατάμεστη Αίθουσα, στό Σάλον Κο- 
λονιάλ τών Βρυξελλών ή βιολινίστρια δ. Σο
φία Γ. Ποιμενίδη, μαθήτρια τού συνεργάτη 
μας καθηγητή τού βιολιού κ. Β. Κόντη πού 
συμπληρώνει έκεϊ τις ανώτερες σπουόές της, 
έδωκε ρεσιτάλ βιολιού μέ πρόγραμμα Σονάτα 
Σούμαν λά μιν.,Κοντσέρτο Μέντελσον, Ροσσι- 
νιόλ Σαραζάτ, Μινιατύρ Κρίκμπουμ κλπ, μέ 
εξαιρετική έπιτυχία. Ήέφ. «.Soir» γράφει π<ος 

. τακοντσέρτο Μέντελσον έπανελήφθη «κατάπαί- 
τηση τού έξαλλου άπό ένθουσιασμό ακροατη
ρίου >., Είμαστε εύχαριστημένοι γιατί ή δ. 
Ποιμενίδη, ά/.λοτε μέλος τού Συλλόγου μας, 
άπό τόν Ικανό δσο καί μετριύφρρνα συνεργά
τη μας έξεπαιδεύτηκ· καί τόσο καλά τώρα 
σταδιοδρομεί.

= Στον «’Ελεύθερο Τύπο» τή; 10 Απρι
λίου, έπ’ εύκαιρίφ τής Εκδρομής στήν ’Ιτα
λία (Συρακούσες-Ρώμη-Ν^άπολη) τού 'Οδοι
πορικού Συνδέσμου ’Αθηνών, έδημοσιεύτηκε 
μιά περιεκτικότατη περιγραφή των μερών πού 
θά έπισκεφθούν οί έκδρομείς,- σάν μιά «ιστο
ρική άνασύνδεσις, δπως λέει δ άρθρογράφος, 
άπό 'Ελληνικής άπόψεως». Το διάβασμα τού 
άρθρου αύτού σέ κάνει νά σκέπτεσαι πώς μπό
ρεσε σέ χώρο δύο στηλών νά γραφούν’ τόσο 
πολλά πραγματα—κάτι δηλαδή πού δέν συμ
βαίνει συχνά στις Ελληνικές έφημερίδες.

= Ό ανταποκριτής τής «’Αλεξαντρινής 
Τέχνης» γράφοντας γιά τήν πνευματική κίνηση 
στήν ’Ελλάδα γράφει καί γιά τί φιλολογικά 
περιοδικά τά οποία είνε τά «Νεοελληνικά 
Γράμματα», τό έκλεχτό φιλολογικό περιοδικό 
«Φαντάζιο» καί ό «Φιλότεχνος» έκλεχτή.. σά-λά 
φιλόδοξη προσπάθεια πού θά φυλλορροήση μό
λις πάψη ή- χορηγία πούχει.

Νά μάς έπ τρέψη ό Ανταποκριτής νά πα
ρατηρήσω με ·πό>ς άν φυλλορρήσωμε άμα-πάψη 
ή χορηγία, δέν θά φταίμε μεΐς. Γιά εγα χρό- 
νο έχει,-προς τό παρόν, έγγυηθή ό «Σύλλογος 
φιλοτέχνων Βόλου» πώς θά έπιχορηγή τό πε
ριοδικό’. έλπίζοντας πώς στό {ΐεταξύ θά γίνη 
αρκετά γνωστό ώστε νά ύποστηριχτή άν κρι- 
θή πώς αξίζει καί πώς εκπληρώνει κάποιον 
σκοπό. Στό μεταξύ φροντίζουμε νά παρουσι
άζουμε μιάν καλήν έκδοση καί ίσως τό πετυ

χαίνουμε κάπως, κ. άνταποκριτά, δπως λένε οί 
διαννοούμενοι καί ό τύπος, μή έξαιρουμένου τού 
περιοδικού πού τύπωσε τήν ανταπόκρισή Σας.

= Κατ’ έντολήν τού 'Υπουργείου έπήγε ό 
κ. Ζαχ. Παπαντωνίου στή Ζάκυνθο.δπου καί 
συνέστησε τοπική .’Επιτροπή πού. θά καταρτί
ση τό πρόγραμμα τών Εορτών γιά τήν εκα
τονταετηρίδα τού Φώσκολου.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ:
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ :

[ Άναγγέλεται μέ ανάλογες σημειώσεις — 
δταν πρέπει — κάθε βιβλίο πού 'θά στα
λούν δύο αντίτυπα στό περιοδικό μας]·

Ψυχάρη: Κωστής Παλαμάς. Φιλολογική 
Κριτική Μελέτη. Έκδοση Έρεύνης. Εκδοτι
κός Οίκος Α. Κασιγόνη τ. κ. 1891 ’Αλεξάν
δρεια.

Δώρας Μοάτσου : «Στίχοι» Άθήτα 1927. 
Σχ. 8 μ. σελ. 80.

Άλκη Θρύλου : Ή δεκάτη τρίτη ώρα — 
Τραγούδια — Διηγήματα. ’Αθήνα 1927. Εκ
δοτικός Οίκος Σαρηβαξεβάνη.

Τάκη Τζώρτζη : Κισσόφυλλα. Σικάγο 1927.
Γιά τά παραπάνω βιβλία θά γράψουμε στό 
προσεχές.

Β. Λαμπρολέσβειου : Πρωτόλεια. Πειραι- 
εύς 1926. Ποιήματα σελ. 68.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Νεοελληνική Τέχνη : Βγαίνει κάθε μήνα. 
Αθήνα. Έτος Α.' αριθ. 2.

Νέα Εστία : Δεκαπενθ. περιοδικό. Διευθ. 
Γρηγ. Ξενόπουλος. Άθήναι έτος Α.' άριθ. 1. 
Άπό τά περιεχόμενα : Σοφ. Σπανούδη : Μπε- 
τόβεν, Άγγ.Χατζημιχάλη: Οί Σαρακατσαναϊοι.

Πάν.-Μηνιαίο περιοδικό.Αθήνα έτος Α'άρ.2 
Παναιγύπτια : Έβδ. είκον. περιοδικό. 

'Ιδρυτές Στέφ. Πάργας—Ν. Γριμάλδης. Έκδ. 
«Γραμμάτων» Άλεξάντρεια.

Σημειώματα Φιλολογικό δελτίο. Πριότη 
σειρά άριθ. 1.-- Άλεξάντρεια.

Φάρος : Μηνιαίο είκον. περιοδικό. ’Όρ
γανο τοΰ Έλλην. Συλ. «Άλεξαντρινή Βιβλιο
θήκη». Έτος 7ον.

— Στούς συνδρομητές, ’Αναγ
νώστες μας καί ανταποκριτές

Σέ τρεις μήνες ό «Φιλότεχνος» συμπληρώ
νει τό δεύτερό του τόμο καί έτος άπό την έκ
δοσή του. Σ*  αύτό τό διάστημα ό «Σύλλογος 
Φιλοτέχνων» κατέβαλε κάθε προσπάθεια γιά 
νά κρατήση τό περιοδικό σέ καλό έπίπεδο καί 
σέ έμφάνιση καί σε περιεχόμενα. Βέβαια πώς 
δέν είναι τό περιοδικό μας άκόμα εκείνο πού 
πρέπει νά είναι ένα άρτιο φύλλο. Είνε όμως 
φοβερές οί δυσκολίες πού είχαμε νά νικήσο
με καί άπό τήν άποψη τήν υλική καί τήν τεχ
νική. μά καί γιά τήν συγκέντρωση τής ύλης 
καί τόν καταρτισμό τούέπιτ^λείουμας άπό τούς 
λογογράφους καί καλλιτέχνες πού θά θέλαμε.

[’Αναγγέλλομε δσα λαμβάνομε ταχτικά, και 
σ’ δσα στέλνουμε τό περιοδικό μας και 
τό αναγγέλλουν κ’ εκείνα ]

"Αγών : ’Ανεξάρτητον έβδομ. ψύλλον πο- 
λιτ. οίκον, κοινών, καλλιτ. *Ιδρ—Διευθ. Π. 
I. Πετρίδη:. Έτος Β'. 143 rue d’ Alesia, Pa
ris (ΧΙν)·

Αλεξανδρινή Τέχνη ·. Μηνιαίο λογοτ. 
καλλιτ. Περιοδικό. Διευθ. Α. Γ. Συμεωνίδης. 
’Αλεξάνδρεια. Έτος Α'. άριθ. 5.

’Αναγέννηση: Μηνιναϊο περιοδικό. Διευθ. 
Δ. Γληνός, όδός Λε'κκα 4 ’Αθήνα. Χρονιά Α'. 
άριθ. 6.

Διδασκαλικόν Βήμα: Επίσημον δργανον 
τής Διδασκαλικής ομοσπονδίας. Άθήναι Δε- 
ηγιώργη 27α. ‘Έτος Γ'.

Ελληνικόν Θέατρον : Καλλιτεχνική Θεα
τρική έφημερίδα. Διευθ. Π. Καλογερικός. 
'Οδός Στρατιωτικού Συνδέσμου 14 (Δεξαμενή 
Αθήνα).

Έρευνα: Μηνιαία έκδοση Άλεξάντρεια. 
Εκδοτικός Οίκος Α. Κασιγόνη Άλεξάντρεια.

Ερμής : Περιοδικό μελέτης καί έρευνας. 
Διευθ. Α. Μαρσέλος. Ά/εξάντρεια. Έκδ. 
Καταστ. «Νέα Ζωή». Έτος Α'. άρ. 4.

Άπό τά περιεχόμενα : Τηλ. Κουρμούλη: ό 
Μπέρξον καί τά μεγάλα προβλήματα τής Φι
λοσοφίας. Παννικάρ: Ευρωπαϊκός ’Ινδικός 
Πολιτισμός, Π. Ζάγρα: Καλλιτεχνική Ζωή.

’Ίσις : Έβδ. έφημ. πολιτική, φιλολογική 
καλλιτεχνική. Έτος Γ/ Άλεξάντρεια.

Λογοτεχνική Επιθεώρηση : Μηνιαίο φύλ
λο Κριτικής καί Ί έχνης. Αθήνα Αλωπεκής 
13. ’'Ετος Α.' άρ. 2. Περιοδικό πού πολύ σο
βαρά καί προσεχτικά συγκεντριόνει τήν ύλη του.

Νέα ‘Αγωγή : Διδασκαλικό περιοδικό. Α
θήνα έτος Α.' άριθ. 2.

Νομίζουμε όμως πώς μέ τήν επίμονη θέ
λησή μας καί τήν έργασία μας. άποδείξαμε 
πώς σιγά σιγά μπορούμε νά έπιτύχουμε κ'ίτι 
άξιόλογο καί γι’ αύτό θάταν κρίμα τώρα πού 
άρχίζει νά γίνεται γνωστό καί νά έκτιμάται 
τό περιοδικό μας νάφήσωμε στή μέση τήν 
προσπάθεια έξ αιτίας υλικής άνεπάρκειας.

* * *
= Παρακαλούμε λοιπόν τούς άνταποκρι- 

τές μας καί τούς συντρομητες πού καθυστε
ρούν τό ξεκαθάρισμα τών λογαριασμών τους 
καί τήν πληρωμή τής συντρομή; τους νά 
σπεύσουν νά μάς έ ιβάσουν τά όφειλόμενα— 
παράκληση πού πρέπει νά είσακουστή, άφού 
άλλως τε οί συντρομές παντού προπληρώνον
ται καί μεΐς άφήσαμε τόσον καιρό νά ιίς ζη
τήσουμε. θέλοντας ν’ άποφύγωμε δυσπιστία 
όσον άφορά τήν ταχτική έξακολούθηση τής 
έκδοσής μας.

= Συγχρόνως παρκαλού με τούς συντρομη- 
τές νά μάς δηλώσουν άπό τώρα (χωρίς νά έμ- 
βάσουν) άν θά ανανεώσουν τήν συντρομή 
τους γιά τόν Β.' χρόνο, ώστε νά κανονίσου
με τόν άριθμό τών φύλλων πού θά τυπώνου
με καί νά καταστρώσουμε τόν προϋπολογισμό 
μας έγκαίρως.

Ό «Φιλότεχνος» πάντα θά προσπαθή νά 
βελτιώνεται, καί ή συντρομή τών 190 δραχ
μών τό χρόνο βέβαια δέν θά χρησιμεύη παρά 
γιά νά έλαττώνη τά έξοδα τού Συλλόγου.

Ο “ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ,,

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ :

[Ό Φιλότεχνος άνοιξε τή στήλη αύτή δπου σημει όνεται δλη μ ις ή Καλλι- 
τεχνική κίνηση ’Αθηνών καί έπαρχιϊ)ν. Εινε ενα είδος ’Απολογισμού ένα εί
δος Guide, γιαιί προαναγγέλλουμε Συναυλίες, Εκθέσεις, Διαλέξεις κ. λ. π. πού 
μαθαίνουμε εγκαίρως].

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1927

ΕΚΘΕΣΕΙΣ:

Δ. ΜΠΡΑΕΣΣΑΣ 'Ερμείον
ΕΠ. ΔΟΥΚΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΑΟΥ
Ν. ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ
ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ
ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΗ (Δηιιητριάδης, Πρ οτοπάτσης, 
Σπαχής, Ντίνο Βέη;, Κουιιετάκη;, Καστανάκη;, Βόιτης 
Άντωνιάδη;, Noir κλπ.
Λ. ΚΟΣΚΙΝΑ
ΧΡ. ΡΟ ΤΜΠΗΣ
NO1R
Β. ΜΑΓΙΑΣΗ έργα

Φιλαδέλφεια 
Στοά Στρατηγοττούλου 

Κεντρικόν
ΙΙαρνασσός

Στοά Σιρατηγοπονλον 
Παρναοοδς 

°Ενωσις Συντακτών 
Σπλ έντιτ 

Πάγκειον

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ:

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 8η Λαϊκή Συν· Συμφ Ορχ· Σ. Σ. Διευθ. Μη τράπουλας
13 3-27 [πρ.’ Beethoven I, II Συμφ. Βιεννεζ. χοροί].

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ Συλ. Συν. Recital Υϊθ$ Nat (πιάνο) 
16 3-27

ΩΑΕΙΟΝ ΛΘίΙΝΩΝ Ρεσιτάλ Κας Καηάτι (άρπα). Συμπρ. Μ. Τριαντάφυλλου 
16’3-27 (τραγούδι), Μποσκώρ (πιάνο) Βολωνίνης (βιολί)

ΚΕΝ ΓΡΙΚΟΝ Ρεσιτάλ Σκέπεος—Άγγελοποΰλου
19-3-27

ΚΕΝ ΤΡΙΚΟΝ 9ηΣυν. Συνόρ. Σνμιρ. Όρχ. Σ.Σ. ΛιευΑ. Μητρόπουλος
22 3 27 συμπρ. Egon Petri

[Πργ. Μπετόβεν III (Ηρωική) Συμφωνία, 3ο Κοντσέρτο]
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ΟΛΥΜΠΙΑ
23-3-27

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
24.3-27

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
26 3 27

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
27 3 27

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
27-3-57

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
30-3-27

ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
31-3-27

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
31 3 27

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
’Αθήνα 2-4-27

» 3-4 27

ΟΛΥΜΠΙΑ
’Αθήνα 3-4-27

» 4.4-27

» 5-4-27

ΕΛΑ. ΩΔΕΙΟΝ
’Αθήνα 8.4.27

ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 
.'Αθήνα Τ-φ-27

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
9,10,14.4.27

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 
, ’Αθήνα.· 10.4.27

Recital J. Thibaud (βιολί)
[Πρ. Μότσαρτ, Φράγκ, Σοΰμπερτ, Βενιάφσκυ, Σοΰμαν, Ντεμπου- 
σύ, Κράίσλερ]

Συλ. Συν. A.' Recital Egon Petri (πιάνο)
[Πρ. Busoni, List, Chopin]

Συλ. Συν. Β.' Recital EgOO Petri
[Πρ. Beethoven : Son. op. 109. 106. 110.111.

'Εκτακτος Συναυλία τής Συμφ. Oqx- Σ.Σ. Διευθ. Μη- 
τρόπουλος-Μπούτνικωφ. Συμπρ. Ε. Petri (πιά,το) 

[Πρ. Μπετόβεν 3η καί 7η Συμφωνία, 4ο κοντσέρτο]

2η Λαϊκή Συν. τής δρχ. καί χορωδ. τϊ\;' Μανδολινάτας
Ά&ηνων Διευθ. Ν· Λάβδας,
Συλ. Συν. Recital Egon Petri (πιάνο)
[Προγρ. Φράγκ, Ραβέλ, Ντ:μπουσύ..Λίστ,' Ραχμανίνωφ,Στρα- 
βίνσκυ, Μέντνερ]

Recital Μποσκώφ (πιάνο) συμπρ. Φ-Βόλωνίνη (βιολί)

Συλ. Συν. Έκ. Συν. εις μνήμην Σαχάρα, μέ έργα του. 
Διευθ. δρχ. Μητρόπουλος. Συμπρ: Άλ. Σκούφη καί-Φλ ό- 
ρας ΓΙασχάλη (τραγαήδι)
'Εθνικόν Ώδεΐον : Navaraise (Μααενέ) Κάρμεν, Ρι. 
γολέττος, Μεριστόφελε.
ΣυναυλίαΕ. Πλανμιανοϋ (φλάουτο) [Προ/ρ. : Gittry, 
Χαΐντελ, Μότσαρτ].
Χορωδία Α&ηνων Διευθ. Φ. Οίκονομίδης
[Πρόγρ. : Requiem, Συμφωνία Mi maj. Μότσαρτ]

Ρεσινάλ Jaques Tibaud (βιολί)
[Πρόγ. : Σονάτα )μ μεϊζ : Μπετόβεν, Σονάτα : Ταρτίνι, Φόλια : 
Κορέλλι, Φαντασία: Σοΰμπερτ]

10η Συν. Συνδρ- Συμφ- Ορχ. Σ. Σ. .Διευθ· Μπούντι- 
κωφ, σΰμπρ. : Φ. Πετύρεκ .(πιάνο)
[Πρ. Λεονώρα, 3η καί 5η Συμφ, Μπετόβεν, Κοντσέρτο γιά πιάνο: 
Ρέγμερ]

"Εγόχ Άρδεν Τένυσον-Στράους [Μητρόπουλος (πιάνο) 
Ν· Παπαγεωργίου. (απαγγελία).
Recital κ Άλεξ- Τριάντη πιά ό : Fr. Mittler
[Πρόγ. Σαύμπερτ, νΜπράμς. Βόλφ]

Έ&νικδν Ωδεΐον Μελοδραματικαί παραστάσεις

Χορωδία Α&ηνών Διευθ. Φ. Οίκονομίδης'. Συμπρ. Κας 
Ε- .Κονταγτάννη, δ.,Κατσιμαντή χ.κ. Κ. Τριαντοφύλλου, 
Ά. Καλαμποΰση

>·[Πρ. Μοζ»Γ4 (Συμφ. 39) . Requiem.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
Αθήνα 10-4-27

ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΏΝ 
’Αθήνα 12-4-27

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
’Αθήνα 13-4-27.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
14 4 27

ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 
’Αθήνα 14-4-27

» 16-4-57

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
16-4-27

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
17-4-27

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 
23-3 27

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
26-4-27

ΕΘΝΙΚΟΝ 
26-4-27

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
28, 30 4-27

θ Ε Λ 1_ΡΑ

ΕΘΝΙΚΟΝ
13-3-27

> 16-3.-27

» 19.3-27

» 25.3 27
» 31 3 27

10η Λαϊκή Συν. Συμ,.’ Ορχ· Σ.Σ, Διευθ. Μπούτνικωφ 
Συμπρ. Τ. Συύλτσε (βιολί) Μ. Doff (τραγούδι)
Σ. Συν. Recital Κάς Άλεξ- Τριάντη- πιάνο: Franz 
Mitler
[Πρ: Σούμαν, Πφίντζνερ, Ρέγκερ, Γκρός Μάλερ, Μίτλερ, Στρά- 
ους]

Τεκτ·.. Στ·.. Φοΐνιξ- Συναυλία υπέρ έργ. Σχολής. Συμπρ: 
Γκρινιστσαυ, Χότκις, Πρωτοπαπά, Σοϋλτσε, Πίνδιος, 
Πρεστρώ, Λάμπρου καθ. 'Ελί. ’Ωδ. καί δραμαχ. Σχολ. Ν. 
Παπαγεωργίου.
Ε&νικδν Ώδεΐον: Recital Clement Faleslsh

Recital Μαρίκας Νικολοπούλαυ —Φιλιππίδου, πιάνο
Δ. Μακοής
Συναυλία 'Ελένης Πολυχρονιάδου (πιάνα) συμπρ. Μάγ- 
γη Τριαντάφυλλου (τραγούδι)
[Πρ: Μπάχ. Μπάχ-5. Sciens. Μπετάβεν Μότσαρτ, Σοπέν, Σοϋμ- 
περτ].

Recital Μαρίπας Παλαίαιη (τραγούδι) πιάνο Δ. Μαρής 
[Πρ. Ραχμανίνωφ, Τάαϊκόφπκυ, Σοπέν, Σαμάρας]

11 Λαϊκήν Συν· Συμφ· ' Ορχ-·ΣΧ- Διευθ. Δ. Μητρόπου- 
λος Συμπρ.Σύλβας Κυπριώτου (βιολί)·Ά-Σκόκου (πιάνο) 
[Πρ. Μπετόβεν (Σον. 105; Μπερλιόζ]
'Ε&νικδν Ώδεΐον Συναυλία Άχ Παπαδημητρίου (βιο- 
λοντσέλλο) σύμπ. Λήδας Εύλαμπίου-Βωτιέ, ΔίτηςΠάνου
11ή Συν. Συνδρ. Σύμ. Όρχ. Διευθ. Μητρόπουλος συμ. 
’Ηβη Πανά (πιάνο) [Πρ. Μπετόβεν 4η συμ. Σον. 106]

Μουσικόν Λύκειον Συναυλία Ήλ. Γε οργά (τραγούδι) 
Λίνα Άναγνωστοπούλου (πιάνο) Άγ. Κοτσάλη (απαγγε
λία) Γ. Καρατζάς (βιολί)
Σ. Συν. Α· RllbinStein (πιάνο) [Πρ. Μπετόβεν, Σοπέν, Μπάχ, 
Φράγκ, Ραβέν, Ρουμπενστάΐν-Φάλλα, Λίστ, Στραβίνσκυ]

Μπεονάρ Σώ : Καντίτα μέ τόν Θωμά Οικονόμου καί 
τήνιΔδα Άδάμ.
Σαίξπηρ : Ρωμαίος καί Τουλιέττα μέ τήν κ. Μπενή— 

Ψάλτη Σιτσιλιάνου.
Ασπρέα : Κυρά--Φροσύνη (μουσική Σκλάβου) Διευθ. 

δρχ. Μητρόπουλος.
Έπαγγ. Σχ^ Θεάτρύ Μάτεση: Βασιλικός
Γκριλλπάρτσερ; Προμάμμη
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ΕΘΝΙΚΟΝ Έπαγγελ. Σχ. Θεάτρ. Μολλιέρου: Ταρτούφος
Αθήνα 7-9-10 4-27 
’Αθήνα 17-4-27 Έπαγγελ- Σχ. Θεάτρ: Σε.ίξπηρ · ’Έμπορος τής Βενε

τίας (μετ. Α. Πάλλη).

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Ί.'Αργυρόπουλος : ΓΙβρί τής τέχνης τής’Απαγγελίας
1

Σοφία Σπανονδη : Μπετό^εν.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 
23.3-27

ΕΘΝ. ΩΔΕΙΟΝ 
28-3-27

ΕΤ. ΚΟΙΝ. & ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
29 3-27

ΕΘΝΙΚΟΝ 
’Αθήνα 1-4-27 

ΦΟΙΤ- ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ 
’Αθήνα 7-4-27

ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 
’Αθήνα 13-4-27

ΦΟΙΤ- ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ 
’Αθήνα 14-4-27

ΑΡΧΑΙΟΛ.’ΕΤΑΙΡ· 
’Αθήνα 14-4 27 

Β1ΒΛΙΟΘ- ΒΟΥΛΗΣ 
’Αθήνα 15-4 27

ΛΥΚΕΙΟΝ ΕΑΛΗΝΙΔΩΝ 
’Αθήνα 15 4 27

Δ. Γληνός : 'Η φιλοσοφία τοΰ Σπινόζα. 
Μ· Μαλακάσηϊ : Ζάν Μωρεάς.

Ηλ. Βουτιερίδης : Ή ξένη επίδραση στή Νεοελ. Λο
γοτεχνία
Μιχ. Κουνελάκης : Περί Σκηνοθεσίας.

Ν Χατζηδάκις. Ή διγλωσίαστήν Εΰριόπη

Μίλλερ Ηεντηκονταειηρΐς τοΰ Φίνλεϋ.

Δ. Π. Κολεγερόπουλος : Περί Αλχημείας.

Άννα Τριανταφυλίδευ : Η Σουηδή συγγρ. "Ελλεν Κέϋ.

ΕΠΑΡΧΙΕΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
25-3-27 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
7-4-27

» 14-4 27
> 17-4-27

ΑΛΕΞΑΝΤΡΕΙΑ
14 4-27

Δημ. Θέατρ. Σχολή ’Ωδείου Πειραιώς ; Χερουβείμ Ξε- 
νοπούλου. διδασκ. και σκηνοθ. Μ. Κουνελάκη.
Δημ. Θέατρον· Ώδεΐον Πειραιώς Συν.Συμφ. ’Ορχήστρας 
Διευθ. φ. Οίκονομίδης. Σολίστ Φρ. Βολωνίνης.
Ώδεΐον Πειραιώς Recital κ. Άλεξ. Τριάντη
Ώδεΐον Πειραιώς Requiem άπό τή Μικτή Χορωδία 
τοΰ Ωδ. Π. μέ ορχήστρα. Διευθ- Φ. Οικονομίδη. Συμπρ. 
Δδων Φλ. Πασχάλη (υψιφ.) Κ- Κασιμαννή (μεσοφ ) κ. κ. 
Κ. Τριαντάφυλλου (τενόρου) Α- Καλαμποΰση (μπάσσου). 
Συναυλία Συλλόγου Εξωραϊαμοϋ Ζαγοράς Συμπρ. Κας 
Βάρνα κ.κ. Σ. Ριτσιτάνο, Κρίνου δέ Κάστρο, Ν. Άλεξο- 
ποΰλου, Κας Κ. Άντΰπα (ύψτφ.) Δδων Φ. Καμπανιάρη, 
Κατίνας Άνιτσά, Φιλίτσα; Χρυσουδη, Νίτσας Χρυσοΰδη 
και κ. κ. Σ. καί Κ. Ριτσιτάνο, Γ. Σκόρτση Σ- Σιδερίδη, 
Δ. Μαδιάνου, Κ. Καζούρη,Καλογιάννη Χ.Καρακομνηνοΰ. 
[Προγ. Κάρε’ρα. Λακ. Τζορντάνο, Λίστ. Ντονιζέττι, Σοπέν, Μέ- 
γερμπηρ, Χίιιιιελ, Μέντελσον, Μκελλίνι].

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΟΥ “ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΥ,, Ο X. Α.ΒΕΚ1ΑΡΕΛΗΧ


