
ΜΑΪΟΣ 1927



ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΜΟΥ; Γ. ΚΟΣΜ.



Τ Ε Y X Ο Ε I!
ΜΑΙΟΣ 1927

ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΟΤΕΣ

Γιά τδ πώς καί τό τί πρέπει νά δια
βάζομε, καί γενικά γιά τήν άγάπη προς 
τό βιβλίο, σχεδόν όλοι οί μεγάλοι διατύ
πωσαν γνώμες, τίς όποιες ερμήνευσαν 
άνδρες ειδικοί, πού συνέγραψαν γιά τή 
βιβλιοφιλία τόμους καί τόμους. "Ωστε α
νόητο καί ανούσιο ξαναμάσημα πολύ 
γνωστών πραγμάτων Οά ήταν ή προσπά
θεια νά τά ξαναπώ τά χιλιοειπωμένα μέ 
δήθεν δικά μου λόγια. ΓΓ αυτό περιορί
ζομαι νά υπενθυμίσω μόνο, πώς καί γιά 
τήν ωφέλεια άπό τό βιβλίο-δπως γιά δ
λα τ’ αμφισβητούμενα - ή αλήθεια βρί
σκεται κομματιασμένη άπό λίγη στίς πιό 
διαφορετικές γνώμες. "Ενα μέρος αλή
θειας, δηλαδή, κρύβει τό κοινοτοπικό ρη
τό:- Γά καλύτερα βιβλία είναι εκείνα πού 
τ' άκούμε νά τά μνημονεύουν συχνότερα 
οί καλομορφωμένοι άνθρωποι—. Μέρος 
τής άλήθείας περιέχεται στή συμβουλή: 
- Διάβαζε καί τή φυλλάδα τού Γαϊδάρου 
καί θά ωφεληθείς, φτάνει νά ξέρεις νά 
διαλέξεις τό σωστό. -Μέρος άκόμα τής α
λήθειας υπάρχει καί στή γν ίιμη:—Τό διά
βασμα σκοτοηει τήν πρωτοτυπία, γιαπί 
συγκρατεΐ τό εσωτερικό μας αυθόρμητο 
ή αυτοκριτική, πού μάς τήν αναπτύσσει 
ή σοφία τών βιβλίων.

Σχετικά μέ τά παραπάνω τά επίθετα 
φιλαναγνώστης, μελετηρός, βιβλιοφάγος 
είναι χαρακτηριστικά.

"Οπως γιά τό πώς καί γιά τό τί 
πρέπει νά διαβάζομε δέν υπάρχει κανό
νας, δμοια καί μεταχειρίζονται οί άν
θρωποι τά βιβλία μέ χίλιους τρόπους, 
καί τ’ αγαπούν γιά χίλιους λόγους, Δη

λαδή, δέν υπάρχει μιά βιβλιοφιλία, μά 
λογιών λογιών βιβλιόφιλοι. Τά επίθετα, 
πού συναντούμε στά ειδικά συγγράμμα
τα, βιβλιόφιλος, βιβλιομανής, βιβλίοθάφ- 
της, βιβλιοσυλλέχτης, έμπορος τού βι
βλίου, είναι κΓ αυτά χαρακτηριστικά. 
Σύμφωνα μέ τό επάγγελμά του, τήν ιδι
οσυγκρασία του, τίς πνευματικές του α
νάγκες, τή μόδα, καί θά τό διαλέξει ό 
καθένας τό βιβλίο,καί θά τό μεταχειρισθεϊ, 
καί θά τό εκτιμήσει, καί θά τό άγαπήσει.

ΚΓ δμως δέν είναι αυθαίρετο νά χα
ράκτη ρισθούν ως βιβλιόφιλοι, δσοι αγα
πούν τό βιβλίο είτε γιά νά τό διαβάσουν, 
είτε γιά τήν αισθητική απόλαυση πού 
τούς παρέχει σάν έργο τέχνης. Καί δέν 
είναι άδικο ν' αποξενωθούν άπό τό ευ
γενικό επίθετο οί μανιακοί, πού αγορά
ζουν βιβλία ενδιαφερόμενοι περισσότερο 
γιά τό κέρδος άπό τήν μεταπώλησή του 
καί διόλου γιά τή λογοτεχνική του, ή τήν 
τέ/νική του αξία.

Κι’άκόμα μπορεί νά ύποστηριχθει πώς 
κάθε άνθρωπος πού άγαπά τό βιβλίο εί
ναι διαλεχτός, κι άν πρόκειται καί γιά 
συλλέχτη, στον όποιον ή άγάπη τού βι
βλίου κατάντησε ειδικό πάθος ϊδιυχτησίας.

*Ολ’ αυτά, δμως, δέτ εμποδίζουν νάεκ
τιμούμε σά βιβλιόφιλο μόνον εκείνον, 
πού αφού διάβασε δυό καί τρεις φορές 
ένα βιβλίο, τό άγάπησε τόσον, ώστε θέ
λει νά τ’ άποκτήσει δσο τό δυνατό πιό 
κομψό, στήν πιό πλούσια κι έκλεχτή έκ
δοσή του. Οί τέτοιου είδους βιβλιόφιλοι 
είναι καρποί τού πολιτισμού. ΓΓ αυτό 
καί ή πολυτέλεια τού βιβλίου είναι
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έθιμο χαρακτηριστικό τού πολιτισμού.
Και τό συμπέρασμά μας είναι αυτονό

ητέ. Σέ πολιτισμέ νον τόπον, όπου ανα
πτύχθηκαν βιβλιόφιλοι, εκεί βέβαια Θ’ 
αναπτυχθούν καί οι ειδικές τέχνες, πού 
είναι απαραίτητες γιά νά παραχθεϊ τό 
πολύτιμο κι’ αισθητικά καλό βιβλίο

Στήν αρχαιότητα υπήρξαν βιβλιόφι
λοι. Γιατί εκεί πού υπάρχουν ιδιωτικές 
βιβλιοθήκες, βέβαια υπάρχουν καί βιβλι
όφιλοι. Κι είναι γνωστές οί βιβλιοθήκες 
τού Πολυκράτη στή Σάμο, τού Πεισί- 
στοατου στήν 'Αθήνα, τού Αριστοτέλη, 
τού Εύρυπίδη, τού Ψευτοπερσέα, τήν ό
ποια μετάφερε στή Ρώμη ύ Αιμίλιος Παύ" 
λος καί τού Άπελλικώνος πού τήν πήρε ό 
Σύλλας. Γιά τόν Άπελλίκωνα μάλιστα ό 
Στράβων λέει πώς ήταν «φιλόβιβλος μάλ
λον ή φιλόσοφος».

’Επίσης στή Ρώμη ή βιβλιοφιλία έ 
παίρνε κι έδινε. Καί φαίνεται πώς έκα
ναν οί φιλόβιβλοι κατάχρηση κι δχι 
χρήση τής συλλογής τών βιβλίων, γιατί 
ό Σουετώνιος λέει «Πολλοί πού νιώθουν 
άπό φιλολογία, όσο κι οί σκλάβοι, έχουν 
βιβλία δχι σάν αντικείμενα τέχνης,μα γιά 
νάστολίσουνμ’αύτάτήντραπεζαρία τους».

Τέτοιοι νεόπλουτοι τής βιβλιοφιλίας 
υπήρξαν σέ όλες τις εποχές. Ή γνωστή 
μαιτρέσα τού Αουδοβίκου 16ου Madame 
Du Barry, -"τού δέν ήξερε νά διαβάζει, 
φώναξε τό βιβλιοπώλη της καί τού ά.ά- 
θεσε νά γεμίσει τά έπιπλα τής βιβλιοθή
κης μέ βιβλία όμορφα’ καί παράγγειλε 
στό βιβλιοδέτη Redon νατά δέσει μέ πο
λυτέλεια, βάζοντας τό σήμα της. Στήν 
’Αθήνα ακόυσα, πώς νεόπλουτοι παρα- 
κάλεσαν τόν Κο Έλευθερουδάκη νά κάνει 
αυτός εκλογή άπό κομψοδεμένα έργα, γιά 
τις βιβλιοθήκες τους.

Μά τά τέτοια καμώματα είναι άβλα
βες μορφές βιβλιοφιλίας, πού έχουν τό 
προτέρημα νά διασκεδάζουν τόν κόσμο.

Στή βιβλιοφιλία τού Βυζαντίου καί 
τών Ευρωπαϊκών ’Εθνών ίσαμε τήν έ
ποχή πού ανακαλύφθηκε ή Τυπογραφία, 
χρωστούμε τούς θησαυρούς τών Βιβλίο 
θηκών : Τά πολύτιμα κσλλιγραφηιιένα 
χειρόγραφα μέ τις αμίμητε: χρωματογρα
φίες καί τά κομψά κοσμήματα.

Επίσης τά σωζόμενα, πού αποτελούν 
τή μανία ειδικής τάξεως βιβλιόφιλων, ξυ- 
λόγραφα καί τά αρχέτυπα (incunabula)

είναι δείγματα τής βιβλιοφιλίας τών τε
λευταίων πενήντα ετών τού 15ου αιώνα.

’Από τις αρχές τού 16ου κι έπειτα 
μαζί μέ τήν πρόοδο τής Τυπογραφίας, 
τής κατασκευής τού χάρτη, τής λιθογρα
φίας, τής ξυλογραφίας, τής χαλκογραφί
ας, τής μεταλλικής μονοχρωμίας καί πο
λυχρωμίας, τής φωτοτυπίας, τής τσιγκο
γραφίας καί τής βιβλιοδετικής, ή βιβλιο- 
φιλία πήρε μιά νέα μορφή. ΚΓ έτσι είδαν 
τό φως τά εικονογραφημένα βιβλία, ο
πού καλλιτέχνες πρόσθεσαν τή δύναμη 
τής ιδιοφυίας τους στις τέχνες τής παρα
γωγής τού βιβλίου.

Οί φιλότεχνοι "Ελληνες βιβλιόφιλοι 
μπορούν νά δούν, έπισκεπτόμενοι τις δυο 
μεγάλες βιβλιοθήκες τής ’Αθήνας, δείγ
ματα τής εκδοτικής καί βιβλιοδετικής τε
λειότητας τών πέντε τελευταίων αιώνων. 
'Η Εθνική μάλιστα έχει αποκτήσει άπό 
τά 1838 τή συλλογή μεγάλου καί φωτι
σμένου βιβλιόφιλου τού Δημ. Ποστολάκα, 
ό όποιος ζώντας στή Βιέννη μάζεψε δυο 
χιλιάδες περίπου διαλεχτά έργα, αρχέτυ
πα, πρώτες εκδόσεις, καί πολυτελή συγ
γράμματα τών περασμένων αιώνων.

Άπό τά δύο χιλιάδες αναφέρω δυό- 
Την ’Ανθολογία Διαφόρων Επιγραμ
μάτων Αρχαίων κ.τ.λ. τυπωμένη μέ κε
φαλαία στοιχεία στά 1494 στή Φλωρεν
τία. Καί τό Μέγα ’Ετυμολογικόν, τυπω
μένο στή Βενετία στά 1499 στό Τύπο 
γραφείο τού Κρητικού Νικ. Καλλέργου, 
πού τό προστάτευε ή Άννα κόρη τού 
μεγάλου δουκός Κωνσταν)πόλεως Αου- 
κά Νοταρά καί τό συντηρούσε ο επίσης 
Κρητικός εύγενήζ Νικόλαος Βλαστός.

Τελευταία ή ’Αθήνα ευτύχησε ν’ ά- 
ποκτήσει καί τή Βιβλιοθήκη τού μεγα
λύτερου "Ελληνα βιβλιόφιλου κ. Γ. Γεν
νάδιου ή οποία εκτός άπό τήν άλλη με 
γάλη at ία τη:, είναι καί μοναδικό μου
σείο βιβλιοφιλικό, τόσο γιά τά πολύτι 
μα καλλιτεχνικά έργα καί τα σπάνια, όσο 
καί γιά τύ πολυτελή καί διαλεχτά δεσί
ματα τών βιβλίων.

’Εκτός άπό τόν Ποστολάκα καί έκτο: 
άπό τόν κ· Γεννάδιο, βιβλιόφιλοι υπήρ
ξαν στήν Ελλάδα, όπως οί μακαρίτες 
Μάρκος Ρενιέοης, Νερούτσος καί λοιποί. 
Καί θά υπάρχουν καί σήμερα. Γενικά, 
δηλαδή, στόν τόπο μας καί τά περασμέ
να χρόνια καί σήμερα παρατηοεΐται σ’

ένα βαθμό ή βιβλιοφιλία. ΓΓ αύτό κι α
πό τά μέσα τού περασμένου αιώνα ή τυ
πογραφία καί οί σχετικέ: καί απαραίτη
τες, γιά τήν έκδοση ενός καλού βιβλίου, 
τέχνες εξακολουθητικά προοδεύουν. Μό
νο ή βιβλιοδετικη φαίνεται σά νά υστε
ρεί δυστυχώς. Πραγματικά άπό τό τυ
πογραφείο «τών τέκνων Άνδρέου Κορό
μηλά» τυπώθηκε στά 1868 τό έπιμελη- 
μένο βιβλίο τού Κ. Σάθα, «Νεοελληνική 
Φιλολογία». Τά Τυπογραφεία τών αδελ
φών Περρή τύπωναν, έκτος άπό πολλά 
άλλα έργα, τήν Αρχαιολογική ’Εφημερί
δα. Τό τυπογραφείο Άνέστη Κωνσταν- 
τινίδη, έκτος άπό επιστημονικά έργα, 
τύπωσε στά 1892 τό έργο Λουκής Λά- 
ρας τού Δημ. Βικέλα.

Γά Ί’υπόγραφε ία Σακελλαρίου, πού 
τύπωσαν τά έργα τής Ζωγραφείου Βιβλι
οθήκης καί τής Μαρασλείου Βιβλιοθή
κης, μάς έδωσαν στά 1907-1909 καί τό 
πραγματικά βιβλιοφιλικό τρίτομο έργο 
τού Ευγενίου Μ. Άντωνιάδου Κωνσταν
τίνο πουλί του, «Έκφρασις τής Άγιας 
Σοφίας», τού όποιου μόνο οί ολοσέλιδες 
μέ χρώματα πίνακες έγιναν στού Teub
ner τής Λειψίας. ΚΓ εξακολουθεί ώς τά 
σήμερα τό προοδευτικό αύτό τυπογρα
φείο νά τυπώνει τά πιό καλά έπιστημο
νικά σύγχρονα συγγράμματα, Ίατρικΐ, 
Νομικά, Φιλολογικά, μέ ζηλευτή άρτιό- 
τητα, όπως είναι λ.χ. τυπωμένο τό «Λε
ξικόν τών Ελλήνων Ποιητών» τού Γ. 
Βερναρδάκη στά 1908.

Έπιστημονικά έργα επίσης μ’ έπαινε 
τή προσπάθεια τυπώνουν τά τυπογρα
φεία Μακρή. Μα τό Τυπογραφείο, πού 
περισσότερο άπ’ δλα ικανοποιεί τήν αι
σθητική τού βιβλιόφιλου, είναι τό τυπο
γραφείο τής Εστίας, στό όποιον τυπώ
θηκαν τά τελευταία χρόνια τά περισσό
τερα λογοτεχνικά έργα ίσαμε τις δυο 
κομψές καί φιλότεχνη μένες ποιητικέ: 
συλλογές τού κ. Δελή. Στήν Εστία τυ- 
πιόνονταν στά 1900 καί έπειτα, τό καλοί" 
σθητο περιοδικό τά«ΠαναΘήναια» τού Κ. 
Μιχαηλίδη. Στήν Εστία τυπώθηκαν τού 
Έρμονα τό βιβλίο «Τής Ζϋ)ής μου> 
(1904) καί «Αργώ» (1905). Τού Α. Σικέ, 
λιανού ό «Άλαφροΐσκιωτος» καί τά άλλα.

Μά καί στις Επαρχίες ή πρόοδος δέν 
υστέρησε. Στή Σύρα στά 1900 τό η.·πο- 
γραφείο Ρενιέρη - Πρί ντεζη τύπωσε μέ 

άξιόλογη επιτυχία τό έργο τού Δημ. Ρο- 
δοκανάκη, Ίουστινιάναι—Χίος, τού ο
ποίου μόνο οί πίνακες έγιναν στό εξωτε
ρικό. Στήν Κέρκυρα στά τυπογραφεία α
δελφών Άσπιοπη τυπώθηκε τού Κ. Θεο
τόκη, ή « Γιμή καί τό Χρήμα» μέ χαλκο
γραφίες τού Μάρκου Ζαβιτζιάνου. Καί 
στό 'Ηράκλειο τής Κρήτης στό Τυπ.Στυλ. 
’Αλεξίου τυπώθηκε ό Έρωτόκριτος (1915) 
έκδοσις Κριτική υπό Στ. Ξανθουδίδου.

Προτού μιλήσομε γιά τις ευγενικές 
προσπάθειες φιλότεχνων Εκδοτών τής 
’Αθήνας πρέπει νά τονίσω, πώς ή ’Αλε
ξάνδρεια πού μάς καλοσυνήθισε τά τε
λευταία χρόνια νά μάς στέλνει καλοτυ- 
πωμένα μέ φιλοκαλία περιοδικά—Νέα 
Ζωή, Σεράπιο, Γράμματα καί άλλα—εκ
δίδει καί βιβλία μέ τ ήν ίδια πάντοτε προ
σοχή τυπωμέ να, δ πως λ.χ. ό Κηπουρός τού 
Ταγκόρ, 1926 Τυπ. Κασιμάτη καί ’Ιωνά.

Μολαταύτα, μ’ δλη τήν πρόοδο καί τις 
ευγενικές προσπάθειες, τά πιό καλλιτεχ
νικά Νεοελληνικά βιβλία καί περιοδικά 
τυπόθηχαν στήν Ευρώπη. Ώς τά 1900 
μάλιστα δέν είχε σημειωθεί σοβαρή εξαί
ρεση. ’ Ετσι τό ’Εθνικόν Ημερολόγιου 
Μαρίνη Βλαστού, 1860 κ. έ., τυπώνονταν 
στή Λειψία. ΓΟ Βρεττανικός Άστήρ, 
1860 κ. έ., στό Λονδίνο, στό δμτόνυμο 
τυπογραφείο μέ διευθυντή τόν Λ. Ρουσ- 
σέν. —'0 Εσπερος, 1881, τυπώνονταν 
στά τυπογραφεία Γ. Λρουγουνίνου στή 
Λειψία, έκδοτη: Δωρ I. Περβάνογλος.— 
ΈΙ Κλει ί), 1885, στό ίδιο μέρος και στό 
ίδιο τυπογραφείο. Εκδότης Π. Δ. Ζυ- 
γούρη;. — Στό ίδιο τυπογραφείο τυπώθη
κε καί τό τελειότατο άπό βιβλιοφιλική 
άποψη Ελληνικό έργο: Μίλτωνος, Άπο" 
λετθείς Παράδεισος, μεταφρ. Αλεξάν
δρου Κάσδαγλη τού Άλεξανδρέως μετά 
50 εικόνων τού Γουσταύου Δορέ.—Στού 
Δρουγουνίνου επίσης τυπώθηκαν τάγνω
στά βιβλιοφιλικά έργα τού Κλ. Ραγκα- 
βή: Τά Άλγη, ή Θεοδώρα καί άλλα.

Στό Παρίσι τυπ όθηκαν σέ πολυτελή 
έκδοση τά έργα τού Ψυχάρη, Ρόδα καί 
Μήλα και τ’ άλλα. Στό Λονδίνο τού Γ. 
Βιζυηνού, 1884, Οί Άτθίδες Αύραι. Στό 
Λίβερπουλ οί θαυμαστές έκδόσεις τών 
έργων τού κ. Α. Πάλλη : Ίλιάδα, Κούφια 
Καρύδια, Καινή Διαθήκη κ. λ. Στήν 
’Οξφόρδη τέλος τό χάρμα «Αργώ καί Άλ
λα ποιήματα» τού Π. Βλαστού.
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Μιά παραβολή τών ντόπιων εκδόσεων 
μέ τά έργα αύτά μάς πείθει, 3ti έχομε 
άκόμα νά κάνομε δρόμο πολύν δσο νά 
φτάσομε στήν επιβαλλόμενη τυπογραφική 
αρτιότητα.

'Ως τά 1930 και οί εκδότες τής ’Αθή
νας ό Κάρολος Βίλμπεργ, ό Καρ. Μπέκ 
καί ό Γ. Κασδόνης, τά πιο διαλεχτά έρ
γα τά τύπωναν στή Γερμανία. Μ’ εκδότη 
τον Καρ. Βίλμπεργ, ΆίΙήναι 1888, τυπώ
θηκαν στή Γερμανία : Ροβέρτου Χα- 
μερλιγγίου, ’Ασπασία, μεταφρ. Λ. Γ. X. 
Κώνστα Δ. Φ. μετά 50 ξυλογραφημάτων 
υπό Έρμ. Δειτριχίου — καί : Φάλκε, 
Ελλάς υπό Ν. Γ. Πολίτου, 1887. Καί 
μ’ έκδοτη τόν Καρ. Μπέκ στά 1886 τυ
πώθηκε στή Λειψία, Τέϋβνερ, τού Σπυρ. 
Λάμπρου, 'Ιστορία τής Ελλάδος — καί 
στά 1887 δ Γκαϊτε, Φάουστ μεταφρ. Αρ. 
Προβελεγγίου μετά φωτογραφιών καί ξυ
λογραφιών.

"Υστερα δμως άπό τά 1900 τά περιο
δικά μας, ευπρόσωπα πιά, τυπώνονται 
στήν ’Αθήνα — Παναθήναια 1900 κ. έ, 
Καλλιτέχνης Γερασ. Β όκου 1910, καί τά 
σημερινά «’Αναγέννηση», «Νέα Εστία» 
στήν ’Αθήνα καί δ «Φιλότεχνος» στό 
Βόλο. Πάει μάλιστα ένας χρόνος τώρα, 
πού μιά απόπειρα μέ τήν Εικονογραφη
μένη ‘Ελλάδα, πού τυπώνονταν στό καλ
λιτεχνικό τυπογραφείο Ταρουσοπούλου, 
άπόδειξε πόσο προχώρησαν στήν ’Αθήνα 
οί σχετικές μέ τήν Τυπογραφία Τέχνες.

Μ’ άπό τά 1900 κι’ έδώ καί οί πιο 
ιδιότροποι βιβλιόφιλοι συγγραφείς έμπι- 
στεύθηκαν τήν έκδοση τού βιβλίου τους 
στά τυπογραφεία τής ’Αθήνας. 'Ο υπέρ- 
αισθητικόςΚ. Χρηστομάνος τύπωσε, 1908, 
στό τυπογραφείο Σακελλαρίου τό «Βιβλίο 
τής Αύτοκρατείρας Έλισσάβετ». Κι’ δ 
έπίσης καλαίσθητος καί λεπτολόγος Κ. 
Κατσίμπαλης τύπωσε τή μετάφρασή του 
τού Όμάρ Καγιάμ στό τυπογραφείο δ 
«Τύπος» τού κ. Κ. Θεοδωροπούλου.

Τέλος πολλοί άπό τούς ’Αθηναίους έκ
δοτε; — πού πλήθαιναν παραπολύ — τά 
τελευταία χρόνια φιλότιμουνται νά πα
ρουσιάζουν δσο τό δυνατό πιό επιμελημέ
να τά έκδιδόμενα έργα. Τέτοιοι οί πιό 
γνωστοί άπ’ αύτούς κ. κ. Κολλάρος, Μα-

κρής,Τζάκας καίΔελέγραμμάτης καί Σιδέ- 
ρης κ.λ.π. Ό κ. Κ. Έλευθερουδάκης μά
λιστα κατόρθωσε μέ τήν έκδοση τής ‘Ιστο
ρίας Κωνστ. Παπαρρηγοπούλου νά συμ
βιβάσει τήν άναμφισβήτητη καλαισθητι
κή μόρφωσή του μέ τό έμπορικό του συμ
φέρον.

Αύτό τό τελευταίο δέν τό πρόσεξε βέ
βαια δ Διευθυντής τής ’Εκδοτικής Εται
ρίας ό «Στοχαστής», πού χάρισε στούς 
φιλόβιβλους τό εκδοτικό άριστούργημα, 
τό έφάμιλλο μέ τά πιό καλά προϊόντα τής 
Εύρωπαϊκής βιβλιοφιλικής τέχνης, τό βι
βλίο τού κ. Κ. ΚαιοοφύλΑα «’Ανέκδοτα 
τού Σολωμού». Τό φανέρωμα τού έργου 
αύτού μάς έπεισε, δτι καί στήν Ελλάδα 
μπορεί νά έκδοθούν βιβλία άμεμπτα αι
σθητικά, στολίδια τών πιό καλών βιβλιο
θηκών, φτάνει δ ’Εκδότης νά νιοηθει τό 
βιβλίο, νά τό λεπτολογεί, νά τό άγαπά 
καί προ πάντων νάχει καλλιτεχνική ψυχή.

Τό κατόρθωμα τού διευθυντού τού 
«Στοχαστή» μολαταύτα είναι κάπως πρό- 
καιρό. Θά περάσει λίγος καιρός άκόμα, 
γιά νά τελειοποιηθούν τά μέσα πού θά 
επιτρέπουν τήν έκδοση παρόμοιων έργων. 
Καί τά μέσα αύτά είνε νά βρίσκεται στήν 
άγορά χαρτί κάθε είδους, κάθε ποιότητας 
καί σχήματος, νά υπάρχουν στά τυπο
γραφεία στοιχεία καί άριθμοί κάθε μέγε
θος καί καινούρια, νά βρεθούν οί καλλι
τέχνες πού θά μπορούν ν’ άναλάβουν τά 
κοσμήματα καί τήν εικονογράφηση τού 
βιβλίου, ν’ άναπτυχθούν οί τέχνες τής 
λιθογραφίας,ξυλογραφίας, τσιγκογραφίας, 
χαλκογραφίας, τής φωτοτυπίας καί τής 
μηχανικής μονοχρωμίας καί πολυχρωμίας.

"Οσο νά γίνουν αύτά θάχει γίνει καί 
τό σπουδαιότερο, θά έχει αύξήσει ό άριθ- 
μός τών πραγματικών βιβλιόφιλιον, πού 
ή ύπαρξή τους είνε άπαραίτητη προϋπό
θεση γιά τήν ανάπτυξη τών φιλότεχνων 
’Εκδοτών.

Μά ή βιβλιοφιλία — τό είπαμε στήν 
άρχή — είνε κι αύτή άποτέλεσμα τού 
πολιτισμού τής χώρας καί — τό προσθέ
τομε στό τέλος — τής οικονομικής εύ- 
η μέριας.

’Αθήνα, ’Ιούνιος 1927.
ΜΑΡΚΟΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Η ΠΟΙΗΣΗ :

ΚΟΠΡΩΝΥΜΟΣ Ο ΤΡΙΣΕΥΔΑ1ΜΩΝ

Περί τοϋ βίου τάς δυσμάς,
είς την γενέτειραν αυτού Μυρόεσσαν, 

Κοπρώνυμος ό τρισευδαίμων
— Πλούσιος έξ Αίγυπτου ομογενής, 
οικοδομάς έχων πολλάς

και πλέθρων γης εκατοντάδας ουκ δλίγας — 
άγίκετο μετ επιδείξεων πολλών

τά πάντα ειρωνευόμενος κ ύποτιμών.

Και σάν εύρέθη εμπρός στην προτομή
τοϋ ποιητή, που τό νησί του δόξασε,

<'ώ, τής μωρίας, είπε, τών θνητών, 
κι ό κουρελής Αλέξανδρος

μετά τών αθανάτων !
κι άς μήν άπόχτησε ποτές 
στήν τσέπη του οβολόν, 
κι άς μήν έχάρηκε

τόν στόμαχον γεμάτον*  ■
Aboutig 19-5-1927 ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣ

ΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΈ

Τό βαρεμένο είναι μου πάλευε νά ξεχνά 
όσες κι άν τοϋ προσφέρονταν εύνοιες κι εκτιμήσεις 
ξεφεύγ όντας περήφανα τοϋ κόσμου τό βραχνά 
πού δύσκολο ξεθέμελα νά τόν καταφρόνησης,

'Εβαζα γιά προφύλαξη σκιάχτρο στόν εαυτό μου 
τις ψεύτικες εκδήλωσες, τις έντεχνες ορμές 
και ψυχικά χωρίζουμουν στήν απαρχή τοϋ δρόμου 
άπ τής φριχτής υπόκρισης τις πρόθυμες πυγμές.

Καρτερικά παράδερνα στήν ταπεινή μου άκρη 
χωρίς τις δυνατές χαρές, τις βαρυαλγοϋσες λύπες 
μέ φλογερό κι ασάλευτο στό μάτι ένα δάκρυ 
γιά όσα δέ στοχάστηκες, γιά όσα δέν μοϋ είπες.

Τώρα στό αίμα τά φιλιά μάς βάφουνε τά χείλη 
κι οί στοχασμοί λαξεύονται στής ηδονής τή σμίλη.

ΡΙΚΑ ΣΕΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
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ΤΟ Δ I Η Γ Η Μ Λ :

ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΧΟΡΕΥΑΝ...
πιες, δικές μας καί φραγκικέ;, δέν ξεφούρ
νιζαν, τότε, χιλιάδας νέους, τέλεια, καταρ- 
τισ μένους και μέ γονείς ευκατάστατους, 
πού γιά νά μή ρεμπελεύουν τά παιδια 
τους εδώ κΓ εκεί, δέν τούς στοιχίζει τίπο
τα νά τά τοποθετούν δωρεάν-appren- 
tis—στις Τράπεζες καί τά διάφορα γρα
φεία, μέ μόνο κέρδος τήν πράξη., Γι αυ
τό καί δέ δυσκολεύτηκε νά βοή θέση.

Κάποι : τοκογλύφος—τραπεζίτης κατα 
τήν έκφραση τών άραπάδων —,τόν πήρε 
κοντά του στό χωριό γραμματικό, δπου με 
τόν καιρό καί χάρη στήν υπηκοότητα και 
τίς capitulations, πού σέ δύσκολες,στιγ’ 
μές, τοΰ στάθηκαν πολύ χρήσιμες, δ το- 
κογκύφος έξελείχτηκε σέ βαμβακέμπορο, 
κΓ άπό βαμβακέμπορος έγινε μεγαλοεπι- 
χειρηματίας μέ έδρα στό εξής τήν Α ε- 
ξάντρεια, δπου μετατέθηκε κι ο Μιχαλα- 
κης, κ’ υποκαταστήματα στά κυριωτερα 
εμπορικά κέντρα τού εξωτερικού· ,

Στό μεταξύ συνέπεσε κι δ Ευρωπαϊκός 
πόλεμος, πού πολύ συνετελεσε στην υπερ
βολική αύξηση τού κεφαλαίου του.

Καί μιά κΓ άνάφερα γιά πόλεμο, μουρθε 
στή μνήμη κάτι, πού δσο απλό καί τιπο
τένιο κΓ άν φαίνεται, τόσο άπό τήν άλλη 
μεριά δίνει αφορμή γιά συλλογισμούς καί 
συμπεράσματα.

Στή Λέσχη. μια βραδυά τού 1915, προ
τού άκόμα μπούμε στόν πόλεμο, συγκεν
τρωμένοι πολλοί πρόκριτοι τής παροικίας, 
κάκιζαν τήν Κυβέρνηση, γιά τό δισταγμό 
της στήν επέμβαση, κΓ έφερναν δικαιο
λογία τά κτήματά τους καί τήν περιουσία 
πού διέτρεχαν τόν κίντυνο τής κατάσχεσης 
έδώ στήν Αίγυπτο,τή στιγμή πού θάχαρα- 
χτηριζόμασταν άπό τίς Δυνάμεις για εχτροί-

Τότε, θυμάμαι, κίτρινος, άπό το φοβο 
καί μέ κάποια νευρική τρέμουλα στά χεί
λια, πήρε τό λόγο κΓ δ παραφέντης του 
Μιχαλάκη, κΓ είπε : , c , ,

<Μήν ξεχνάμε, κύριοι, πως η ευτυχία 
ένός ’Έθνους στηρίζεται στήν ευτυχία τών 
ατόμων’ δταν τά άτομα δυστυχούν και το 
’Έθνος υποφέρει. Έμεΐςέδώ, μέ τις εργα
σίες μασ, γινόμαστε άφορμή να ζούν,χιλι
άδες υπάλληλοι, πού αυτοί πάλιν δίνουν 
τήν ευτυχία σέ χιλιάδες οικογένειες. Σαν

’Εκείνη τή χοονισ, θυμάμαι, έκανε δυ
νατό κρύο- Ήταν Γενάρης μήνας. κ«0- 
διάτόύ χειμώνα.Εποχή πού. γιά τήν ευκα
τάστατη τάξη σημαίνει κίνηση, γλέντι, ζωη.

Οι τρεις μήνες, Δεκέμβρης Γενάρης 
και Φλεβάρης στήν Αίγυπτο, είνε δ,τι τρ 
καλοκαίρι στήν Ευρώπη ■ Οί Σύλλογοι σε 
οργασμό. Έξανθρωπιστικές διαλέξεις εδω. 
φιλανθρωπικοί χάροι εκεί, καί στ αρχον
τικά σαλόνια, επίδειξη πλούτου, τσάι, 
φλέοτ και πόκες)· , f .

Και στά πολυτελή κι απέραντα ξενοδο
χεία τού Χελουάν, τού Λούξορ, τού , Ασ- 
σουάν, κόσμος πολύς, πού μέ πρόφαση 
τό υγιεινό κλίμα και τις αρχαιότητες, έρ
χεται άπό τήν άκρη τής νής νά δόση τ 
αριστοκρατικά του ραντεβού, κι, άγνω
στος ανάμεσα σ’ αγνώστους νά ζηση κα
θένας μιά φυσική ζωή, σύμφωνη με την 
ανατροφή καί τήν Ιδιοσυγκρασία του, ,κι 
δχι υποκριτική καί ψεύτικη, δπως το επι
βάλλουν στις πατρίδες τους τά οικόσημα 
κ’ ή κοινωνική θέση.

Στό Άτταρίν, τή φτωχική αύτή συνοι
κία τής κάποτε δοξασμένης πόλης τής 
Κλεοπάτρας, πάνω στό ταράτσο κάποιας 
ετοιμόρροπης αράπικης οκέλλας, μέσα σε 
μιά σανιδένια παράγκα, ένας συμπαθητι
κός μά πρόωρα γερασμένος άντρας, με 
τήν κατάκοιτη φθισικιά του γυναίκα και 
τά δυό μικρά τους παιδιά-ενα ο,μορφο 
κοριτσάκι ώς εφτά χρονώ κΓ ενα λίγο μι
κρότερο άγοράκι, πολύ έξυπνο—τουρτού
ριζαν άπό τό κρύο καί τήν πείνα. e

Ό Μιχαλάκης—έτσι ονομάζονταν ο 
δυστυχισμένος αυτός άνθρωπος—νέος με 
ηθικές αρχές καί τή σχετική μόρφωση, 
βλέποντας τόσους άλλους συματριωτες 
του νά πλουτίζουν στήν Αίγυπτο, μ ολη 
τήν αγροικία κΓ αγραμματοσύνη τους, 
άποφάσισε-θάνε τώρα περισσότερό απο 
σαράντα χρόνια-νά έπισκεφθη κι αυτός 
τή γή τής Επαγγελίας, με τυ βεβαιότητα 
πώς γρήγωρα θά πλούτιζε κι αυτός κι~ 
ευτυχής θά ζοϋσε τό υπόλοιπο τής ζωής 
του στήν πατρίδα-

Τήν εποχήν εκείνη, ό Ευρωπαϊκός πλη- 
θυσμός ήταν άκόμα λίγος, οί ιθαγενείς 
θεόστραβοι, κ’ οί διάφορες Σχολές, ντό

αύριο μάς κατάσχουν τίς περιουσίες καί 
καταστραφούμε, ή συμφορά μας θάνε κΓ 
Εθνική συμφορά».

Δέν πέρασαν όμως πολλά χρόνια, κοί 
ξεχνώντας τό εθνοσωτήριο κήρυγμά του 
αποφάσισε νά «διάλυση».

<Κουράστηκα, έλεγε, καιρός κΓ έγώ νά 
ησυχάσω. Μού άρκούν τά δσα έχω- ζωή νά 
χαριση ο Θεόςστάπαιδιάμου νάτάχαροϋν».

Και γιά νάν’ εν τάξει μέ τό νόμο καί 
τους τυπους, φρόντισε νά στείλη μέ τόν 
καιρό καί τή σχετική μέ τήν απόλυση επί 
συστασει επιστολή στόν κά8ε υπάλληλο 
συνταγμένη άπό δικηγόρο.
„ Φυσικά οί υπάλληλοι θορηβήθηκαν κΓ 
έστειλαν επιτροπή νά τόν παρακαλέση νά 
σκεφθη τουλάχιστο καί γι’ αυτούς, τί θά 
γίνουν. Γέροι άνθρωποι - άλλοι μέ τρι
άντα χρονω υπηρεσία κΓ άλλοι μέ σαράν- 
τ(ί, « μΕ, °’ικοΥένειες κ’ υποχρεώσεις’ καί 
που θυσίασαν στήν εργασία του τά καλλί- 
τέρα χρόνια τής ζωής τους

δέχτηκε μέ καποια νευρική ταρα- 
χηιΜΐ αφού τούς ά'χουσε είπε :

Κύριος, δε σάς είχα συνεταίρους στή 
οουλεια μου’γιά τήν υπηρεσία σας πληρώ- 
νοσασταν. Σήμερ’ αποφάσισα νά διαλύσω’ 
δεν ήμουν έλεύτερος ; χρήματά μου δέν 
εινε; σε ποιόν έχω να δόσω λόγο; δτι 
θέλω θα κάμω. Καί τό κάτω - κάτω τής 
γραφή-, δέ σάς στεφανώθηκα.

Μά βγαίνουμε μέ τά ρούχα πού φο
ρούμε’ ξέρετε μέ τί ένδιαφέρο καί πόσο 
ευσυνείδητα σάς εργαστήκαμε. Πώς θά 
συντηρηΒούμε, τουλάχιστο ώ;πού νά Βρού
με δουλειά ;

, Ελαβα τή»' πρόνοια νά σάς δοθούν 
τρία μηνιάτικα.

— Τρία μονάχα μηνιάτικα, ΰστερ’ άπό 
θαραντα χρονώ υπηρεσία ; Καί τί θά μάς 
κάνουν αυτά’ μήπως είνε ιύκολυ νά βρή 
κάνεις σύντομα εργασία, καί μάλιστα στή 
σημερινή περίσταση ;

Εχασε τήν ψυχραιμία, κι’ εκεί πού κα
ι οτουν, σηκώθηκε και χτυπώντας μέ δύνα
μη'το χέρι στό γραφείο:

«Δέθέλω νά ακούσω άλλο’ φτάνει*  φύ
γετε βγήτε έξω. Σά σάς αρέσει, σά δέ σάς 
«ρεσει να καΗα Δικαστήρια. ’Αχάριστοι^

Ji ιδεες, βλέπετε, είνε πάντα σχετικέ; 
με το συμφέρο καί τούς κιντύνους πού μάς 
απειλούν.

Πριν απο μερικά χρόνια, ή καταστροφή 
πεντε - δέκα μεγαλεμπόρων θαταν ’Εθνι
κή συμφορά. Τώρα νά πεταχτούν στό δρό
μο, να, εξευτελιστούν καί νά πεθάνουν 
της πείνας δεκάδες οικογένειες, είνε ίσως 
Εθνικός πλούτος !

Ό Μιχαλάκης στήν αρχή δέν τό πήρε 
στασοβαρατο ζήτημα. Μόρφωση είχε 
Χ0°ν’α γιά εργασία τοΰμεναν ακόμη,—μό
λις θαρχιζε ν’ άσπρίζη- κ’ ΰστερα J 
κι, ενα σωρό γνωριμίες. Οί διάφοροι 
Σύλλογοι,τωχαν τιμή νά τόν συγκαταλέγουν 
στα μελη.τους’ σύμβουλος έδώ, άντιπρίε- 
δρος εκείνη τα ν μάλιστα καί μασώνος.

, Η κοινωνία τόν υπολήπτονταν καί 
τον εκτιμούσε’ τί είχε νά φοβηθή· Ό
που κι άν αποτεινόταν, θά βρισκότουν 
μια θεσούλα νά βολευτή. "Αλλως τε δέν 
κέρδιζε και μεγάλα πράματα, δεκαπέντε 
ψωρολιρες το μήνα, ΰστερ’ άπό τριάντα 
χρονιά υπηι εοία.

Αργότερα δμως, δταν δπου κΓ ά'ν α
ποτεινόταν γιά εργασία, λάβαινε τή στε
ρεοτύπη απάντηση: «Λυπούμεθα πολύ — 
δυστυχώς γιά τήν ώρα δέ μπορούμε νά 
σου φανούμε χρήσιμοι’ θά σ’ έχουμε δ
μως υπ οψει.— Ξαναπεράστε μιάν άλλην 
ωρα»,—γιά, πρώτη φορά στή ζωή του, άρ
χιζε να μπαίνη στήν πραγματικότητα καί 
να εννοή πώς ό κόσμος δέν εΐν’ εκείνος 
που φαίνεται!

Θα σ εχουμε υπ οψει»! Κ οί μήνες 
περνούσαν, οί οικονομίες σωνόντουσαν, 
ως που εφυγε καί τό τελευταίο γρόσι κ’ ή 
< ΐ’στι·χια τού θρονιάστηκε παντοτεινή 
μουσαφιρισα.

Στά τελευταία μάλιστα, άρχισε νά θε
ωρείται κι οχληρός. Στά γραφεία δέν 
τον δεχοντουσαν σ’ ακρόαση’ στό δρόμο 
σαν τον συναντούσαν τού άπόφευγαν τό 
χαιρετισμό. Κ οί ξεχωριστοί κΓ ανώτεροι 
άνθρωποι τής Στοάς του, τόν διέγραψαν 
απο ενεργό μέλος, γιατί καθυστερούσε τή 
συντρομη του, κ’ ήταν άλλως τε κ’ ή κα- 
ταντια του γΓ αύτούς ντροπή !

Πέρασαν χρόνια,χωρίς 0Γή μεΠίξύ νά μά- 
θΐ| ούτε ν ακούση γΓ αύτόν κανείς τίποτε.

Πριν δυό τρεις μήνες, ένα κυριακάτικο 
πρωινό, μαζύ μέ κάποιο παληό μου φίλο 
αποφασίσαμε νά πάμε ώς έξω στή Νοΰζχα’ 
το δημόσιό αυτό κήπο, νά θυμηθούμε 
λίγη πατρίδα σεργιανίζοντας κάτω άπό
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τά δέντρα άναπνέψουμε καθαρόν αγέ
ρα, νά χάρον; *ε  λιακάδα.

Πήραμε w τρόμ και φτάσαμε.
Μετά πού .περπατήσαμε άρκετά, περι

εργαστήκαμε μάλιστα και τά διάφορα ϋ'η- 
ρία στό ιδ-^ίτ-ρο διαμέρισμα, κουραστή 
κάμε κ εϊπαμενά καθήσουμε στό έκεϊ κα
φενείο γιά νά δούμε και τούς άνϋ'ρώπους.

Σέ λίγη ώηα, ένα τεράστιο ιδιωτικό αυ
τοκίνητο, πού μάς ξεκούφανε μέ τήν τροιμ- 
πέτσ του, $ρθε καί σταμάτησε πιό πάνα»’ 
τέσσερα πη«ί«ωπα, μέ πολύ λούσσο και 
σίκ ντυμένο;, «ατέβηκαν και μ’ αρκετό 
καμάρι κι’ ενωϊσμό διευθυνόντουσαν προς 
τό μέρος μ»it. Ηταν, ένας μεσόκοπος κύ
ριος, μιά κυρ*α,  ένας νέος ώς δεκοχτώ χρο- 
νώ και μιάπολύ ό'μορφη κοπέλλα, μέ εκ
φραστικά ώραϊα μεγάλα μάτια, πούχε και 
δέν είχε τά δεκαπέντε.

— Ί ούςζαίρεις αυτούς; μού λέει δ φίλος.
— ’Όχι’ ποιοι εινε ;
— Γιά πρόσεξε τήν κοπέλλα. CH ijco 

ρία της σωοτό μυθιστόρημα. ΚΓ άρχισε*·  
Θυμάσαι κάποιο Μιχαλάκη, υπάλληλο τού 
κ. Χρυσαφιού, έδώ και δέκα χοόνια ; Θά 
τόν θυμάσαι.δέν εινε δυνατόν. Ηταν κοι
νωνικός παρά(ων έκείνη τήν έποχή·

— ’Άν τόν θυμάμαι λέει, και πο
λύ καλά μάλιστα. Τι τάγινε, αλήθεια. Άπό 
τότε, πού διάλυσε τό κατάστημα πού ερ
γαζόταν,οντε και ξαναφάνηκε στήν πιάτσα.

— Άκουσ*,  λοιπόν, νά δής. Υστεο’ 
άπό τις τόσες γνωριμίες, και τά καλά πού 
χε κάνει, δε στάθηκε δυνατό, μετά πού 
έχασε τή θέση του, νά βρεθή ένας χριστι
ανός νά τλν Αολέψη κάπου· Φρόντισε, δσο 
έξαρτώνταν iwio τή δύναμή του, μά τού 
κάκου. ^Επειτα δ βλογη μένος ήταν και 
περήφανοι Εννοούσε καλά και σιόνει νά 
τού βρουν ό*ση.  Βοήθεια προσωρινή δέ 
δεχότουν. διακονιάρης δέν έγινα, έλεγε-

— Καί μ α’τές του τις θεωρίες κατά- 
λη£ε σέ κα,ο,.ο ταράτσο τ’ Άτταρινιού, 
οπού παράδ*  >νε στά τελευταία άπό τό 
κρύο και τη ueiva’ πρόστεσα γώ.

— Τά ξοάρεις, βλέπω.
— Αυτό μονάχα*  τίποτες άλλο.
— ΚΓ δμως άπό δώ και πέρ’ άρχίζ*  ή 

τραγωδία.., Ρίγησε γιά λίγο, σά νάθελε νά 
συγκεντρώ^ τή σκέψη του, και σέ κάπως 
δραματικό τόνο συνέχισε:—Μιά νύχτα σκο
τεινή κΓ άγρια τού χειμώνα, μ’ έν’ ά
γριο βορηά. πού δέν αφινε δέντρο ξερρί- 

ζωτο — θαταν Φλεβάρης μήνασ, είχε μπή 
τό Τριιόδι κ οί μασκαράδες άφθονούσαν 
στούς δρόμους — μιά νύχτα τέτοια θεο
κατάρατη, όταν οί άλλοι χόρευαν, δ Μιχα- 
λάκης μέ τή φθισικιά γυναίκα και τά δυό 
παιδιά του, ένα κοριτσάκι κΓ έν αγόρι, 
βρέθηκε παταγμένος στό δρόμο. Καθυ
στερούσε νοίκια κΓ δ νοικοκύρης έχασε 
τήν υπομονή. Πώς βολεύτηκε; ποιος τούς 
συμμάζεψε στο μεταξύ ; δέν ξαίρω. Γνω
ρίζω μονάχα, πιο; σέ λίγες μέρες ή γυναί
κα του πέθανε κΓ δ Μιχαλάκης άπό τή 
λύπη του και τή στέρηση τρελλάθηκε. Τώ
ρα βρίσκεται στήν Άμπασία. Κάποιοι 
φιλάνθρωποι φρόντισαν γΓ αυτό. Και τά 
παιδιά του,*  τά πήραν κΓ εκείνα στό Ά
συλο....

ΚΓ αναστενάζοντας βαθειά, πρόστεσε : 
ΚΓ δμως, πόσο ανθρωπινότερο θαταν, 
νά προλαβαίνονταν οί καταστροφές και 
νά μήν υπήρχε άνάγκη άπό ΆσυΛα κΓ 
Ευεργέτες /

«Άς εΐνε’ τ’ άγοράκι, ΰστερ’ άπό λίγον 
καιρό πέθανε’ είχε πάρει τήν άρρώστεια 
τής μάννας του. Τό κορίτσι δμως έζησε, 
και μέ τά χρόνια μέστωσε κι’ έγινε μιά 
ό'μορφη κοπέλλα’ εΐνε αυτή πού σοΰδειξα.

— Και πώς βρίσκεται μ" αυτή τήν οι
κογένεια ; ρώτησα.

— Πριν ένα χρόνο, παρουσιάστηκε στο 
’Άσυλο ή κυρία πού βλέπεις. Εΐνε κόρη 
τού παραφέντη τού Μιχαλάκη — δ δι
πλανός της εΐνε δ σύζυγος — και ζήτησε 
νά πάρη, έτσι, τάχα άπό φιλανθρωπία, 
μιά κοπέλλα γιά dame de compagnie. 
Οί κακές δμως γλώσσες λέν — και μπο 
ρεϊ νά μήν έχουν άδικο — πώς τήν πήρε 
για το γυιοκα της να μην τρεχη εξω κι 
άρρωστήση. Εινε αυτός πού κάθεται μα- 
ζύ τους.

— ΚΓ δ κύριός της τί δουλειά κάνει;
— Κ’ εΐνε άνάγκη νά δουλεύη κάνεις, 

σάν έχη έναν τόσο πλούσιο πεθερό*,
Έκείνη τή στιγμή, δέν ξαίρω πώς 

μούρθαν στή μνήμη τά λόγια τού κ.Χρυ · 
σαφίδη, σάν πήρεάπόφαση νά διαλύση 
τό Κατάστημα.

«...Μού φτάνουν δσα έχω*  ζωή νά χαρί
ση δ Θεός στά παιδιά μου νά τά χα- 
ροΰν».

Άλεξάντρεια 3 - 3 - 1927

ΠΕΤΡΟΣ Μ ΑΓΝΗΣ
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ΔΕΛΦΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΑ,,

θέλοντας νά τοποθετήσουμε μιά πνευματική πράξη, σ’ ενα άγνό 
δυναμομετρικόν έπίπεδο, άφοΰ πρώτα, γιά νά τή διαφωτίσουμε έσωτε- 
ρικά μαζί καί Ιστορικά, άκλουθήσαμε τήν πλήρη μέθοδο ποΰ μάς έκλη- 
ρονόμησεν ή Άρε ία ή ’Ορφική παράδοση, στούς τρεις της τρόπους 
— ποΰ είνε ό έπιστρεπτικός, ό προνοητικός καί ό έράσμιος —, ζητών 
τας έπειτα ένα στίβον Ικανό γιά νά τήν περικλείσει στήν όλότητά της, 
σταματήσαμε στόν άγιο στίβο τών Δελφών.

(’Απ’ τήν Προκήρυξη. Ίαν. 1926

ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ

Πρωΐ.— ’Ανάβασηστούς Δελφούς, έπίσκεψη άρχαιοτήτων καί Μουσείου. Έλληνες 
καί ξένοι αρχαιολόγοι θα έξηγήσουν τήν ιστορική καί καλλιτεχνική σημασία τών έρειπίων.

1 μ. μ.— Πρόγευμα σέ υπόστεγα στ*  αλώνια. Χωρικοί θά τραγουδούνε κλέφτικα τρα
γούδια μέ συνοδεία αυλών καί άλλων ντόπιων οργάνων.

4 μ. μ.— Άπό τις Φαιδριάδες Πέτρες, μέ σάλπιγγες θά δόθεΐ τδ σύνθημα τής συγ
κέντρωσης στό Αρχαίο Θέατρο. Θά έκτελεστεΐ άπό τήν Χορωδία καί τήν ’Ορχήστρα ό ύμνος 
τού Απόλλωνος. Θά παραστηθεΐ ό «Προμηθέας Δεσμώτης» τού Αισχύλου. 'Ο κ. Σικελιανός 
θά μιλήσει γιά τόν σκοπό τής Δελφικής ’Οργάνωσης κατά τήν αρχαιότητα καί σήμερα.

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤ ΕΡΗ

Πρωΐ.— Άπό τά πλοία, πού διανυκτερεΰ»ουν οι προσκυνητές, ανάβαση στούς Δελ
φούς. ’Επίσκεψη τής Βιοτεχνικής ’Έκθεσης. 'Η κ. Εύα Σικελιανού θά μιλήσει γιά τή ση
μασία τής Λαϊκής Τέχνης καί γενικά γιά τήν έργασία τού αργαλειού.

11 π. μ.— 'Ομιλία τού αρχαιολόγου κ. Ντέρπφελδ περί Αρχαίου Θεάτρου.
3 μ. μ.— Αγώνες αθλητικοί στό Αρχαίο Στάδιο. Θά χορευτεί ό αρχαίος Πυρρίχιος 

μέ πανοπλίες.
8 μ. μ.— ’Εκτέλεση Βυζαντινής ’Εκκλησιαστικής Μουσικής άπό τήν Χορωδία, στό 

Αρχαίο Θέατρο. Ακολουθούν τά Σεπτήρια : Χορευτική άναπαράσταση τής μάχης τού 
Απόλλωνα μέ τόν Πύθωνα.— Έπινίκεια καί ύμνος Απόλλωνος άπό τή χορωδία καί ’Ορ
χήστρα.— Λαμπαδηδρομία στήν 'Ιερά οδό άπό τούς άθλητές πού θά φωτίσουν μέ δάδες 
τήν κάθοδο τών επισκεπτών.

— Ή μετάφραση τοΰ “Προμηθέα,, έγινε άπό τόν ποιητή I, Γρυπάρη. Οί προσωπίδες άπό τήν γλύπτρια 
'Ελένη Σαρντώ. ‘Η μουσική τών χορικών γράφηκε άπό τόν καθηγητή κ· Κ. Α. Ψάχο μέ τούς κατά παράδοση 
έλληνικούς ρυθμοϊ>ς. Τά φορέματα ύφάθηκαν στόν άργαλειό τής κ. Εΰας Σικελιανοΰ ποΰ έπιμελήθηκε καί τήν 
άσκηση τοΰ χορού στή βάση της μελέτης τών παραστάσεων τών άρχαίων άγγείων.

— Τήν σκηνοθεσία εΐχεν άναλάβει ό κ, Πάνος Καλογερικός. Μέρος στήν έκτέλεση έλαβαν οί Γ. Μπούρ^ 
λος'(Προμηθέας), Η, Δεστούνης (’’Ηφαιστος), Ορ· Κοντογιάννης (Κράτος), Μαρ. Καλογερικού (Βία), δνις 
Μαρούλη (Ίώ).

— Τήν Χορωδία καί ’Ορχήστρα διηύθυνε ό κ. Φ. Οίκονομίδης.
— Στούς άγώνες έλαβαν μέρος οί μαθητές τοΰ Διδαοκαλείου Γυμναστικής καί άθλητικές όμάδες Θεσ

σαλονίκης καί Δεσφίνας, Τά Σεπτήρια έκτελέστηκαν άπό τόν χορευτή Βάσο Καννέλ· καί τή γυναίκα του Τα" 
νάγρα Κανέλλου.

— Ή Βιοτεχνική *Εκθεση  ήταν οργανωμένη άπό κυρίες μέ τήν διεύθυνση τής κ. Άγγ. Χατζημιχάλη.
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(ΜΑΣΚΑ)Η ΒΙΑ

ΔΕΛΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Η ΑΦΙΕΡΩΣΗ (αποσπάσματα)

I
Μά ήρθεν ή μέρα, πού οί νεκροί κ’ οί ζωντανοί σιμά μου 
Καθώς οί βάτοι έπιάνονταν άπό τό φόρεμά μου’
Καί μοναχός άπόμεινα στά ράκη μέσα άτός μου.
Κι' είπα : «Καιρός καί μένανε νά φέξει ό σκελετός μου’ 
Μόνο, ψυχή μου, πριν σβυστεϊς, ξεδιάλυνε καί κρίνε, 
Σέ ζωντανούς καί οέ νεκρούς, ποιος είνε, ποιος δέν είνε». 
Κι ώς τό ραβδί μου, έσήκωσα γιά νά χτυπήσω αιφνίδια 
Μές στό κοπάδι, ή όψη του, πιά δέ μού φάνη ή ίδια.
Σά σκήπτρου έφάνταξε μέ μιά τή λάμψη νάχε πάρει, 
Καί μές στή φούχτα, τώνιωσα νά τρέμει, θειο κοντάρι.
Γιατί τήν ώρα τής οργής καί τού χαμού, άπό πέρα, 
Είδα άσκητή τών ασκητών, τής γής μου τόν πατέρα.
Σώμα είτε πνέμμα νά τόν πώ. κΓ ό λόγος δέν τό πλάθει 
Μ’ άπό τή σάρκα είταν γυμνός, σάν άπ’τή θήκη ή σπάθη.
Κ έ'κραξα: «Γ'β ού πού πρόσμενα, σταμάτα τήν ορμή μου, 
Τί εσύ σαι ή δυνατότερη συμπόνια στό κορμί μου, 
Έσύ ’σαι δ μόχτος δ τρανός, εσύ σαι τ άγια θάρρη, 
Έσύ τού νού μου, τό κρυφόν άκρόγωνο λιθάρι.
Τά μονοπάτια μου έφεξαν, άρχή ώμορφιάς ώς πέρα’ 
Μά άς ειιανε νά Σ’ άγγιζα τά γόνατα, πατέρα.
Σάν τέλος φανερώθηκες, σταμάτα κΓ άκουσέ με’ 
ΚΓ ώς δ σκαφτιάς καί ώς δ σποριάς τή γή, διβόλισέ με, 
Διβόλισε ώς τόκόκκαλο καί ψάξε με ώς τό σπλάχνο». 
Καί φάνη μου, άποκρίθηχε: «Πριν γεννηθείς, Σέ ψάχνω». 
Τί, χείλι δέν έσάλεψεν αυτός καί δέ μιλούσε, 
Μά δ στοχασμός του, σά βροντή στις φλέβες μου έκυλούσε. 
Μά στό κεφάλι μου άπλωσε τό χέρι κΓ άν βλογούσε 
Δέ θάρρεψα, τί δλάκερο στή γή μού τό λυγούσε.
Κ’ είπα: «Πατέρα, θές σκυφτός νά μείνω, κΓ οσο ζήσω, 
Σά οέ πηγή, οιά πόδια Σου, τή δίψ x μου νά σβύσω;
Τί ’Εσύ σαι δλόρτος κι’ άν σκυφτή έδιάβαίνε ή ζωή μου, 
Κι’ άν όλη ξόδευα, μπροστά στά ιιάτια Σου, τήν πνυή μου. 
Σπίθα φυσώντας λιγοστή, στό μυστικό σου σπήλιο, 
Γιά νά ξανάψω ενα τρανό ναυαγισμένον ήλιο, 
Διάταξε, άν είνε νά σταθώ στά πόδια Σου, πατέρα, 
Νά μήν τοξέψω τής καρδιά; τόν πόθο άκόμα πέρα, 
Τού άθλου τή λάμψη νά γδυθώ, καί νά με, θέρισέ τη 
Τή σ^έψη, πού μού θράφηκεν άνέμποδα σά χαίτη».
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Κ’είπα: «Στον άγιο δρόμο Σου, παιέρ ι, ώ; εΐεαν νάμπω, 
Συχώρα με, άν πλανήθηκα σιήςάονησιάς τόν κάμπι, 
Κι’ άν δπου σέρνει ό άνθρωτος μιά γνώαην άκαμάτρα, 
"Αν κάποτε δυνάμωνε τριγύρα μ>υ τή λάτρα, 
Παρακαλιόμουν τό άμετρο ποτάμι Σ >υ νά στρέψει 
Όπου ή χαρά μού φούντωνε, γιά μιά στιγμή, τή σκέψη, 
’Ή, στό χαμό άν δεόμουνα πού βάδιζε ό λαός Σου, 
Βοήθειας χέρι ακούραστο νά γύρει τό έλεος σου’ 
Μόνο, πατέρα, άς είπανε ή θλίψη κ’ ή σιωπή μου 
Στούς άγιους μέσα βράχους Σου, νάσβύσουν τήν ντροπή μου»· 
Κ<χί θάρρεψα άποκρίθηκε: «Γιά ν’αρθείς ώς εμένα, 
Πολλά σού έφέξαν κόκκαλα, στό δρόμο Σου σπαρμένα. 
Δέν είναι διάβα ενός λαού, δέν είναι κοιμητήρι 
Λίγων νεκρών, τό αθάνατο πού μπήκες χωνευτήρι.
Έδώ ’νε ή άμετρη σιγή, έδώ ’νε ή κρύφια τάξη, 
Έδώ κ’ ή δρόσο άκούγεται, άπό τά νέφη άν στάξει.
Δώ ’νε τό πλέγμα τών ναών, ή συντυχία τής φύσης, 
Έδώ ανταμώνονται τής γής, σέμιά, οί τρανές αισθήσεις' 
Έδώ τού πόνου είν’ δ βυθός, έδώ τού μόχτου ή κώχη. 
Έδ’ δλος τρέμει ό άνθρωπος, τό ναι ν’ ακούσει ή τ’ όχι.
Εδώ, ως τόν ζώσει αλάλητη τού θεού ή ακράτητη άχνα, 

Πού ακέρια λύνει μέσα του τά φρένα και τά σπλάχνα, 
Ξαστράφτοντας αγνάντια του τής βούλησης τό δρόμο, 
’Ή, τού στεριώνει αθάνατη τήν κεφαλή στον ώμο, 
”Η, σάμπως χιόρια άπ’ τό κορμί, ή σκέψη ή κορυφαία, 
Τήν προβοδά, ώς τά κύματα, τήν κεφαλή τού Ορφέα, 
Όπού τραγούδαε μοναχή, λογιάζοντας ν άράξει 
Στής άφθαρσίας τό πέλαγη, π δλ’ ή ψυχή εινε πράξη. 
Τί, μάταιη σκέψη και θαμπή, ποτέ δέν τριγυρίζει, 
Γού τόπου έτούτου τ’ αψηλό, γαλήνιο μετερίζι*  
Άλλ’ ώς αιώνια γύρω του, κρατούν οί άητοι άνοιγμένη, 
Πλατιά φτερούγα, άπό τρανό ρυθμό κυβερνημένη, 
Τρανοί παρόμια οί στοχασμοί, κι’ άδάμαστοι, και λίγοι, 
Έκεΐ τού άνθρώπου ή βούληση π’ άπιστομάει νά φύγει, 
Γή μοναξιά τρομάζοντας και τόν βαρύν άγώνα, 
Σαν ή καρδιά σφυροκοπά, σέχέρια, νού, και γόνα, 
Τήν κάτου γή, μέ τού φτερού τόν μέγαν ιστίο σκέπουν, 
Κι’ δλα, άξεχώριστα, τ'άκούν άντάμα καί τά βλέπουν*  
Μόνο, τό νού Σου, σέ τρανούς βυθούς άν νά βυθίσεις 
Ζητάς, έδώ στά πόδια μου ν’ άρθεις καί νά καθίσεις3. 
’Έτσι, τά λόγια του, σιγά στά φρένα μου έκινούοαν, 
Κι’ άπάνωθέ μου, έλάμνανε οί αητοί καί τριγυρνούσαν. 
Καί κάθισα στά πόδια του, σάν ένας πού θυμιέται 
Βαθιά καί πάνω στό ίδιο του το γόνα άποκοιμιέται.

IV
Τότε τό βήμα έτάχυνα, τί άνάνιωσα στά στηθια^ 
Κρυφό παλμό, σάν άνθρωπος πού ξεκινά γιά βοήθεια.
Κι’ ώς σίμωσα περσότερο, στηλά έξανάειδα πάλι. 
Καί μού φανήκαν άνθρωποι, όχι άμαθοι. άπό πάλη.
Ποιοι ’ταν δέν ξέρω*  μά δλοι τους, ορθοί είτε πλαγιασμένοι 
Κάτι δ καθένας έμιαζε βουβός νά περιμένει.
Τότε, μέ τράχηλα στάλο σηκώνοντας τό βάρος 
Τής εντολής, προχοόρησα στή μέση τους μέ θάρρος.
Κι’ αυτοί, τό βήμα ώς ακόυσαν και κύτταξαν άπάνω, 
Στό νού τους μέ λογιάσανε γιά τού βουνού τσοπάνο.
Μά γιί) σταμάτησα εκειδά’ κ’ είταν θρονί μου ό βράχος 
Καί κυκλικά τούς κύτταξα, καθώς δ αρχαίος διδάχος:
«Τρανό τού μόχτου τό άγαλμα, άνάμεσό σας σταίνω*  
Καί τό κορμί σας καί τό νού, μέ τ’ άγαλμα άνασταίνω.
«Ντοοπή, τούς έκραξα, ντροπή, σκωθητε, τιναχτήτε’ 
Κι’ ένας τόν άλλο σμίγοντας, στά μάτια κυτταχτήτε'.
«Ντροπή, τούς έκραξα, ντροπή στά νιάτα σας λιγάκι, 
Νά σάς βαραίνει τό ψωμί σά ν’ άτανε φαρμάκι’ 
Άπλοχερήστε άπάνω του γοργά καί δυναμώστε’ 
Κι’ άν έκινήσατε μαζί, κ’ έδώ ψηλά ανταμώστε». 
«Σκωθήτε κι’ άπ’ τό κάρωμα τό λογισμό σας λούστε, 
Πάλι τούς έκραξα μέ μιά, καί τή φωνή μου ακούστε· 
«Τί πιά, πηδά στό πνέμμα μου, δ λόγο:, σάν τό κριάρι 
Πού τώχει ζώσει ή άνοιξη καί τό ψηλό χορτάρι.
Πώς, στήν τραχιά συνειθισαν π’ άκούτε αχώ, τ αυτιά μου, 
Κ’ είναι βουνίσια δύναμη, θαρρεΐτ , ή άποκοτιά μου;
‘Η δύναμ’ είν’ ή μυστική, πού διαπερνά τούς αίώνες, 
Κι’ ώς δ Σαμψών, άπ’ τού καιρού κρατιέμαι τις κολώνες. 
’Άλλο τραπέζι—άκλούθησα—γιά Σάς είχα στρωμένο*  
Άχ, πόσο, νά τό ξέρατε, καιρό, Σάς περιμένω»!
Τότε, τά μάτια άνοίξανε πλατιά στό πρόσωπό μου, 
Σά νά μαντέψανε θαμπά, τό νού καί τό σκοπό μου. 
Καί τότ’ έγώ, τό πνέμμα μου, σά Βακχικό άμφορέα, 
Προς τών μελλόντων στρέφοντας τό θειον άρχιερέα, 
Τόν “Ηλιο, έτσι τούς μίλησα, πού πάρθηκε ή μιλιά τους 
Άπό τό σπλάχνο, κι’ άνοιξαν σέ μέ τήν άγκαλιά τους- 
Κ’ειπα: «Γιά πάλη ή γιά χορό, έτοιμοι τώρα άν είστε, 
Τ’ άνοιξαντάρια ψάλλοντας δλης τής γής, κινήστε. 
Κορμιά μυημένα, άπό τή νιά χαρά χορεύτε γύρω, 
ΤΙ ή μοίρα, τώρα ξεπετά καί τό δικό Σας κλήρο. 
Κι’ δλοι, ανυπόμονη καρδιά, τόλμη ιερή γεμάτοι, 
Τή γή χτυπάτε, ώς τή χτυπά γιά νά κινήσει τό άτι. 
Τί πιά ωρίμασαν οί καιροί, κΓ δ χρόνος πού στοιχιώνει 
Τά πάντα, λυώνει τή σιγή τών αιώνων σάν τό χιόνι,
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Νά κατεβοΰν τά ρέμματατών αιώνων, απ’ τά πλάγιά 
Κάθε κορφής, ώς στ’ άβα-θα τοΰ πρώτου κόσμου, τ’ άγια, 
Ρείπια κΓ άνθοι νά σμίξουνε, απ’ τά βαθιά νά κράξει 
Τής Γής τό πνέμμα, σάν καρδιά κ*ή  πέτρα νά στενάξει. 
Μά πριν κινήτετε μαζί, τριγύρα μου σιμώστε, 
Κι δλοι τά χέρι ι δένοντας, τό μέγαν'Όρκο όμόστε- 
Ν’ ακούστε πρώτα τό Ρυθμό, πού άπ’τήνκορφή Σας φέρνω, 
Π _>ύ μέ τόν ίδιο όργ όνω πιά, καί μέ τόν ίδιο σπέρνω, 
Καί γιά τόν ΪΤο σά; κρατώ, μαζί Σας πρίλ· νά φΐ’.Ό), 
Γιά δ'η; τήςγής τό θερισμό, γιά δλη; τής γής τόν τρύγο*'.  
Είπα κΓ όμόσαν κ’έσμιξε τά πνέμματα ό αγώνας, 
Σά μέ τήν γην έδέθηκαν ό νέος τους άρραβύνα;.
ΚΓ δλοι μαζί χτυπήσανε τή φτέρνα τους στό χώμα, 
ΚΓ έτσι, άρχινώντας τό χορόν, άνοίςανε τό στόμα: 
«Τής Γήζ ο πρόβουλος Ρυθμός, ρυθμός ό σύντροφός της, 
Ρυθμός μεγάλος καί βαθύς καί μυστικός τό φώς της.
Κύκνο δέν είχαμε οδηγό, στό μυθικό ταξίδι, 
'Οπού ελογιάζαμε, πώς πιά, δέν έχει διαβασίδι.
Μά νά, τών κύκνων ή ψυχή, πού αιώνες περιμένει, 
Τώρα χτυπά απ’ τό λήθαργο φτερά, λευτερωμένη».
Καί γ<1>, σάμπως απόμερα καί δέν άνάσαινα άχνα’ 
Μά μιά λαχτάρα μού ά'γγιζεν, αμίλητη, τά σπλάχνα.
Τί φάνη μου, σι σήκωσα τά μάτια μου, άπό πέρα 
Πάλι ξανάειδα μυστικά, τής γής μου τόν πατέρα.
Σά χιόνι, εΐταν απάνω του, ανείπωτη ήάγνότη, 
Κ εΐταν τά γέρα του, ώς ποτέ στή γή δέν εΐταν νιότη 
Καί σύνταχα, στά φρένα μου, σά νάτανε φιλί του 
Στό μέτωπό μου, τή στερνή ξεχώρισα εντολή του. 
«Παιδί τής ίδιας μου ψυχής, τή δύναμή σου κράτει, 
Γιά νά γενεϊ καί γι’ άλλου νους στρατί καί μονοπάτι. 
<Νάτη, τών κύκνων ή ψυχή, πού αιώνες περιμένει, 
Τώρα χτυπά άπ’ τό λήθαργο φτερά, ξαλαφρωμένη*  
Μά πριν όλάκαιρη σκωθεΐ κι’ ολόρθα τά τινάξει 
Προς τήν καθάρια μουσική, προς τήν αιώνια πράξη, 
Απ’ τά μαστάρια πού κρατάς τής γνιόσης τά μεγάλα 
ΚΓ ώς καταρράχτες γαληνούς τήςγής άρμές τό γάλα, 
Νά πιούνε δόσε τους πλατιά, σά νάταν ή ψυχή μου, 
Καί στάλα-στάλιζ, τήν κρυφή πού πήρες διδαχή μου». 
"Έτσι μού μίλησε’ καί γώ, σάν είδα νά μού νεύει, 
ΚΓ άρχισε ή δίπλη τού χορού νά σιγογαληνεύει, 
Π 4/1 τούς κράτησα εκειδά. Πάλι θρονί μου ό βράχος. 
Πάλι τούς είδα κυκλικά, ώσάν ό άρχαΐος διδάχος.
ΕΚΕΙ ΕΣΤΑΜΑΤΗΣΑ· ΕΚΕΙ ΞΑΝΑ3ΡΑ Τ’ ΑΓΙΑ ΘΑΡΡΗ· 
ΚΑΙ ΔΩ ΑΚΟΥΜΠΩ, ΤΟΥ ΛΥΓΡΩΜΟΥ ΤΟ ΑΚΡΟΓΩΝΟ ΛΙΘΚΡΙ.

Η ΔΕΛΦΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ:

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΤΗΣ ΔΕΛΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

[ Ό ν Αγγελος Σικελιανός κατά πρόσκληση 
τού «Λογοτεχνικού καί καλλιτεχνικού ομίλου» 
τού Πειραιώς, μίλησε στις 29 Μαΐου γιά τις 
γενικές πνευματικές γραμμές τού έργου τών 
Δελφών. Πριν άπό τήν ομιλία πού τυπιόνουμε 
πιό κάτω, ό κ. Κλώνης έκ μέρους τού'Ομίλου 
εδιάβασε τήν ακόλουθη εισήγηση:

... Έιιεϊς οι ίδιοι, μέσα άπό τήν αύτή γε
νεά την ώριμασμένη άπό τις κρίσεις τών αρ
νήσεων καί τών άμφιβολιών. καί νέοι, καί ά
πειροι οί περισσότεροι, είμαστε ευτυχισμένοι 
νά ακούσουμε τήν φωνή τού Ποιητή στό χώ
ρο τούτο, με δλη τήν πρόθεση πιά σήμερα 
νά ένωτισθούμε τούς στοχασμούς του.

Πιστεύουμε καί δέ διστάζουμε.
Είναι τό ολίγο πού μπορούμε.
*Η Μυστική λάμψη πού έξεπορεύθη άπό 

τους Δελφούς στις ψυχές μας, μάς έκανε νά

ύποπτευθούμε τήν ιεραρχία κάποιων αιωνίων 
γιά τούς άνθρώπους αξιών, καί έξέθρεψε μέ
σα στόν συγκλονισμό αύτό τή θέληση νά πα
ρακολουθήσουμε έκείνους πού τραβούν νά 
πραγματοποιήσουν τούς σκοπούς των.

Μπροστά στά μάτια μας. είδαμε τήν εικό
να τών αιωνίων ανθρωπίνων εγχειρημάτων: 
έναν τιτάνα καθηλωμένο στό βράχο, μέ τόν 
ολύμπιο άετό νά *ατα  τρώγει τό ήπαρ του.

Καί μέσα στήν Δελφικήν εσπέρα έμείναμε 
άφωνοι, υποπτευόμενοι πόσο μιά στιγμή εί
μαστε έλεύθεροι στό πνεύμα, καί άκούσαμε 
τήν επιταγή τής ηλικίας μας : νά δράσουμε 
δημιουργικά, νά δράσουμε τό λίγο πού μπο
ρούμε.

Μεταξύ μας, νά τόσοι—πού δέν είναι στή 
φύση τους ό δισταγμός—διατακτικοί.

Σάν αύτούς καταλαβαίνουμε τήν επιρροήΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ



χών υλικών όρων απάνω στήν ανθρώπινη ύ
παρξη καί δράση.

Μά άν λίγο περίσσευα είχαμε άπο τό συ
ναίσθημα ποΰ μά; πλημμυρίζει σέ τέτοιες 
στιγμές—καί ίσιος νά μήν τδχουμε—θά λέγαμε 
πώ; θά μπορούσαμε νά τού; τραβούσαμε ιιπο 
τήν άδικη μόνωσή του; ποΰ τού; προσηλώνει 
νά βλέπουν άντιτιθέμενες δυνάμεις ανύπαρκτες 
σέ μιαν τέτοια λύτρωση ποΰ κοινωνού; της

Οί πνευματικές έπαφέ; πού έπραγματοποί- 
μσ ν ώ; αύτή τήν ώρα ή Δελφική προσπάθεια 
μέ τήν ομαδική ψυχή, εινε δύο :

41 πριότη, είνε εκείνη ποΰ συνετελέστη 
στούς Δελφούς μέ τί; εορτές καί μέ μιαν έκ
κληση προς τού; επίλεκτου;, άνάμεσα και απ 
τό δικό μας καί άπό ξένου; λαούς, για τή 
συγκρότηση καί τόν καθορισμό ενός καθολι
κού πνευματικού πυρήνα.κυβερνιόμενου άπό ισ
χυρές, άπρόσωπεςκαίαϊώνιεςδημιουργικέςάρχές.

Ή δεύτερη, είν’ εκείνη πού καί πάλι 
έπραγματοποιήθη, διά μέσου τών εορτών, αλ
λά άντικρύ ετούτη τή φορά, άπό μιά ζώνη 
Ελληνικού, λαού, τή ζιόνη εκείνη όπου όλό- 
αγνη καί ωσάν ανώνυμη στήν ιστορία εφοδιά
ζει πάντα μέ σιωπηλή δύναμικότητα καί μέ 
μεγάλα κύματα εθελοθυσίας καί ζωϊκής ορ
μής. τόν αιώνια μελιζόμενον καί αΐιόνια ανα- 
συντιθέμενον τή; καθαυτό έθνικής μας ιστο
ρίας Ρυθμό. , „ ,

Άλλά υπάρχει άκόμα κάποια τρίτη, και 
είνε τούτη πού ζητώ νά πραγματοποιήσω, απι- 
θιόνοντας τήν όλη Δελφική προσπάθεια στά 
σάν άπό σεισμό σαλεύοντα καί καίοντα άμεσα 
κοινωνικά έδάφη όπου συμβαίνει νά πατώ τήν 
ώρα αύτή.

" Προτού όμως ξεκινήσω γιά τή σύντομη 
πραγματοποίηση αυτής τής τρίτης σπουδαιο- 
τάτης έπαφή;, άνάγκη νά διαφωτίσω προηγου
μένως κάπως καί τήν πρώτη καί τήν δεύτερη, 
όσο προ; τά μέσα πού μεταχειρίστηκα, καθώς 
καί ώς προς τόν κύριο πού περιέχουνε σκοπό.

Καί πρώτα άπ’ όλα γιατί τάχα έχρησιμο- 
ποίησα ώς μία άτμόσφαιρα εισαγωγική γιά τά 
προβλήματα πού μέ άσχολούσαν καί τόν πόθο 
τή; έπίλυσής τους, τό ιδιαίτερο αύτό πλαίσιο 
τών Δελφικών εορτών;

Χωρί; λοιπόν ν’ άνατρέξω στήν κολοσσαία 
ήθοπλαστική καί δημιουργική σημασία μέ τήν 
οποίαν έσφράγισαν τήν υπέρτερη έννοια τής 
εορτής ή τελετής οί ’Αρχαίοι, άρκει νά υπεν
θυμίσω ίσως, μέ ποιά πλήρη νοσταλγία έμί- 
λησαν προκειμέιου γιά τήν έπαναφορά τού 
υψηλού αυτού δημιουργικού θεσμού, οί μεγαλεί- 
τερες καί οίμάλλον άγωνιώσες σύγχρονες ψυχές.

—*Ποιος θά μάς δώσει έπί τέλους έορ
τές ;» έρωτοΰσεν ό Νίτσε, ό Michelet, ό Re
nan. ό Αύγουστος Κόντ. Καί βεβαιότατα ούτε 
ό Νίτσε. ούτε ό Michelet, ούτε ό Renan, ούτε 
καί ό Κόντ εννοούσανε μέ τούτο μίαν αι
σθητική ικανοποίηση, όπως συνειθισαμε νά 
καθορίζουμε στήν εποχή μας τί; αισθητικέ; 
ικανοποιήσεις, άλλά τή συγκεκριμένη δημι
ουργία νέων πνευματικών συμβόλων, νέων 
πνευματικών συνδέσμων, ικανών νά θέσουν τά 

μάς έκανε ή πράξη τών Δελφών.
Θά μπορούσαν τότε μέ διαύγεια να άνΐι- 

κρύσουν τήν πάντοτε ινή σειρά των πραγμάτων, 
νά άντιληφθοΰν έναν αΙώνιο ρυθμό καί νά 
νοιώσουν σέένα κύτταγμα ματιού τήν καθολική 
συνοχή τών γεγονότων.ΆπλάΒαθειά'Ελληνικά.

Θά μπορούσαν νά άντιληφθοΰν αυτή τήν 
αιώνια εγρήγορση ποΰ λικνίζει τού; πνευμα- 
τιχούς άνθρώπους.

στηρίγματα μιά; νέα; ομαδική; αίσθαντικό- 
τητας τού κόσμου, καί μ’ αύτό νά ξαναδόσουν 
στό Ρυθμό, στήν Τέχνη καί στό Λόγο, τήν αί- 
ωνία τους καί καθολικήν άποστολή.

Τόσο ό Νίτσε. όσο καί ο Michelet, ό Renan 
ή ό Κόντ. καθώς καί όλοι όσοι έπόθησαν στήν 
εποχή μα; τή συγκεκριμένη καί συνολικήν ανύ
ψωση τής ζωής, έγνώριζαν. ότι σ αυτή τή 
σχεδόν μοιραία ώθηση ποΰ περιέχει μία πλη- 
ρη; αισθητική δημιουργία, σ’ αύτό τό υπο
συνείδητο μέρος τής αίσθητική; πράξης, σ 
αύτό τό θαυμασμό καί στή χωρί; Ιδιοτελή 
σκοπό γιά τό άτομο έλξητή; αισθητικής σύν
θεσης, περιέχεται μία ζωτική άρχή ικανή νά 
δονήσει συνθετικώς τή μάζα καί νά αναπτύξει 
φωτεινά τις σχέσεις της μέ τις Παγκόσιιιες 
άρχές. καθώς τί; αναπτύσσει καί για κάθε ιδι
αίτερα άτομο, ή άκατάπονη άσκηση καί επί
δραση τού ρυθμού.

«Γιά νά μπορέσουμε, έλεγεν ιδιαίτερα ό 
Νίτσε, νά δημιουργήσουμε στήν εποχή μας, 
πρέπει νά διόσουμε στόν εαυτό μας μιά μεγα- 
λείτερη ελευθερία άπ’ όσες εδοθηκανε ποτέ*  
άπολύτρωση γι’ αύτό άπό τή στενήηθική καί 
ξαλάφρωμα μέ γιορτές*  προαισθήματα τοΰ 
μέλλοντος’ νά γράψουμε τό μύθο του ποιητι
κά*  νά ζήσουμε μές στήν ελπίδα στιγμές τρισ
ευτυχισμένες ! καί έπειτα άπ’ αύτό νά διευθύ
νουμε τήνένέργειά μας καί τή σκέψη μας προς 
ώρισμένους καί σιμοτινούς σκοπούς». Άλλά ο 
μύθος τοΰ μέλλοντος, καθώς βέβαια ^τό αι
σθανότανε καί ό ίδιος Νίτσε. γιά νά εινε πλή
ρης θά έπρεπε νά περιέχει μέσα του καί ολό
κληρο τό παρελθόν.

Γιά νά λυτρώσουμε στήν εποχή μας τις 
βαθύτερες ανθρώπινες δημιουργικές δυνάμεις 
άπό τά στενά πλαίσιά τους, άπό τις πλάστες 
μορφές τής σκέψης καί τής πράξης, είνε ανάγ
κη- νά τί; λούσουμε καί πάλι, στί; πηγές όθε 
άναβλύσαν καί όπου έλουστήκανε αρχικά. Δέν 
άρκει χωρίς αμφιβολία νά επικοιν ωνήσουμε τό 
μύθο τής έλπίδας μέ τούς σύγχρονούς μας. 
αλλά καί μέ δλους τούς άπόντας, μέ τούς μέλ
λοντας, μέ τούς νεκρούς. Τίποτε άλλο δέν αύ- 
ξάνει τόσο τήν επιθυμία τής ρύθμησης τού 
άτόμου ή τής μάζας καί τής ένωσης των σε 
μιά γενικότατη δημιουργική αρμονία, όσο η 
γνώση καί τό αιστημα, πώς καί άλλες γενεες 
καί ομάδες διά μέσου τών αιώνων καί των τό
πων. έκλονίστηκαν ή έσυγκινήθηκαν κατά τον 
ίδιο τρόπ άπό τό ίδιο άκρόαμα. άπό τήν 
ίδια λειτουργία, άπό τήν ίδια τελετή. I ιά τό 
λόγο τούτο είνε φανερό, πώς ό θεσμός των 
δημιουργικών εορτών θά να μπορούσε εκ νέου 
νά μά; οδηγήσει στις άρχές των πιό βαθειων 

πνευματικών συνδέσμων, τών πιό πλούσιων 
όραιιάτων ζωής δημιουργικής, καί όχι στά εύ- 
κολόσβυστα όνειρα, δπου μάς έβύθιζε ώ; χθές 
μιά Αίσθητική, κοινωνικώ; παράσιτη, απο
κλείοντας στί; λειτουργίες τη; τή συμμετοχή 
όλων τών ανθρώπουν καί ενεργώντας μέσα σέ 
μιά άτμόσφαιρα ενόραση; πλαστής. Βεβαιότα
τα ή μεγάλη μητρική άτμόσφαιρα τής 'Ιστο
ρίας, προσδοκά αύτή τήν ώρα εκείνους πού 
θά τήν πλουτίσουν μέ νέα σύμβολα καί μέ τή 
σημασία τους θά άνακινήσουν καί θά διαφω
τίσουν μές στό βάθος τών ανθρώπινων πνευ
μάτων νέου; τρόπους ένέργειας. αυτογνωσίας, 
πειθαρχίας, χαράς, άλλ’ οί δημιουργοί αυτοί 
δέν είνε δυνατόν νά υπάρξουν πλήρεις, άν προ- 
τήτερα δέν διευκρινίσουν μέσα στήν ψυχή τους 
καί μέσ’ στήν ψυχή τού κόσμου, τό κεφάλαιο 
όλων τών γιά τόν ανάλογο σκοπό ποΰ έγίνανε 
ποτέ στό παρελθόν προσπαθειών.

Χωρίς άλλωστε τή διευκρίνηση αύτή, είνε 
βέβαιο δτι κινδυνεύουν ύπακούοντας σέ μοι
ραίους πνευματικούς ρυθμούς νά έπαναλαμ- 
βάνουν δουλικά τήν 'Ιστορία νομίζοντας τυ
φλά πώς προχωρούν. ’Ιδού λοιπόν γιατί μέ τή 
σαφέστερη δημιουργική συνείδηση έχρησιμο- 
ποίησα ώ; ατμόσφαιρα εισαγωγική τών προ
βλημάτων τού καιρού μας. τό ιδιαίτερο έκεϊνο 
πλαίσιο τών Δελφικών έορτών, καί όχι βέβαια 
άπό αίτια αφελούς κενοδοξίας δπως έτόλμησαν 
νά πούν ελάχιστοι ανίδεοι καί αληθινά αφελείς. 
Και επί τού σημείου αύτού, υποθέτω ότι μέ δ
σα είπα, δίνω πλήρεις έξηγήσε ς διά παντός.

Η μπορώ λοιπόν νά προχωρήσω τώρα στήν 
εςέταση τού περιεχομένου τής έκκλησής μου 
προς τούς εκλεκτούς τού ίδικού μας καί τών 
ξένων λαών γιά τή συγκρότηση καί τόν καθο
ρισμό δπως ήδη είπα ένός καθολικού πνευμα
τικού πυρήνα, κυβερνώμενου άπό ισχυρές, ά- 
πρόσιυπες καί αιώνιες δημιουργικές άρχές.

Η προϋπόθεση όσο γιά τή δυνατότητα τής 
ύπαρξης μιά; πνευματικής ολότητας χωρισμέ
νης άπό τήν εφήμερη πολιτική σταδιοδρομία 
τού κόσμου, είναι πράγματι πανάρχαια καί έ- 
δοσε συχνά στήν 'Ιστορία απόδειξη τής αύτο- 
δυναμή; της επιρροής. άΛλ’ ή σωρεία τών κα
τωτέρων ιστορικών ρευμάτων, έτεινε αιωνίως 
να τήν παραμορφώσει, νά τήν καταπνίξει ή νά 
την καλύψει μέ τή ληθη καί τό χλευασμό.Στήν 
επθχη μα; προ παντός ή πίεση ή οποία άσκη
ση όπως, ή πνευματική αύτή προϋπόθεση χά
σει στά μάτια των άνθρώπων τήν αυτοδύναμη 
αξία της. υπήρξεγ ίσως ιιεγαλείτερη καί βιαιό
τερη παρά ποτέ*  άλλά ήταν άσφαλώς άνάγκη 
για λόγους βαθύτερης ισορρόπησης ή πίεση 
αυτή νά φτάσει στόν άκρότατο βαθμό της, γιά 
να γίνει καταφανής σ’ όλη της τήν ένταση καί 
την έκταση ή ά·\τίστροφη δύναμη τών καθα
ρών πνευματικών άξιών, οί όποιες άνέκαθεν 
και συχνά απεγνωσμένα έζητούσαν νά παρα
σύρουν σέ ανάταση, δ,τι ό υλισμός σφραγίζει 
με μια έλξη στενότατα φυσιοκρατική καί κοι- 
νωνικοκεντρική. Ή προσωρινή άλλως τε νε
κροφάνειά τής πνευματικής αύτής προϋπόθε
σης. ως γεγονότος αύτοδύναμου καί πολυδύ
ναμου μέσ’ στήν Ιστορία, ήταν εντελώς φυ
σική. γιατί τό γεγονός αύτό άσφαλώς δέν είνε 
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δυνατό νά άντιπροσωπευθεΐ πλήρως, παρά άπό 
άτομα ασκημένα καί ξεδιαλεγμένα σύμφωνα 
μέ τήν .αρχή μιάς μακροχρόνιας καί δυσχερέ
στατη; μεταξύ των λαών καί τών μαζών επι
λογής. Προϋποθέτει συνθετικούς τύπους, ικα
νού; νά θυσιάσουν καί νά εκμηδενίσουν τί; 
ελξεις, οί όποιες στό πλαίσιο μηχανικών απο
λαύσεων περιορίζουν κατά ποίμνες τό ανθρώ
πινον είδος, τύπους γιά τού; οποίους τό πρόβλη
μα τής ανθρώπινης ζωή; συνδέεται άπ’εύθείας 
όχι μέ οίαδήποτε στατική ικανοποίηση, άλλά 
μέ τήν άρχή μιά; εσωτερικής καί κατά ένα τρό
πο «κοσμικής αύξησης»,πού νά παρασύρει σέ ό
λο ένα μεγαλείτερο φώς καί μεγαλείτερην ενέρ
γεια,όλες τις λειτουργίες καί όλες τις ίκανότη- 
τεςτής ανθρώπινης ζωής."Ενας λοιπόνπυρήνας 
συγκροτούμενος άπό τέτοια άτομα στήν επο
χή μας. ή όποια μοιραία δπως καμιά άλλη 
έξυπηρέτησβν αύτό τό νόμο τής ανώτερης επι
λογής, ένας πυρήνας πού θά ξέρει νά σκεφτεϊ 
καί νά θελήσει, πού θά αισθάνεται βαθειά του 
αδιάκοπα τί θέλει, θά μπορεί νά παραγάγει, 
ο.τι δέ θάνά μπορούσανε νά παραγάγουνε λαοί 
ολόκληροι, πού δέν θά συνδεόντανε άπό ένα 
ομόψυχο πνευματικό παλμό αναμεταξύ τους. 
Ή δημιουργία ένός πυρήνα τέτοιου, άποτελεΐ 
άλλωστε τό στόχο μιάς πνευματικής προσπά
θειας. οπού τήν αντιπροσωπεύει άπό αιώνες. 
?’τι άγνό καί πλέον άγέρωχο. έχει νά 
έπιδείξει σέ άτομα πνευματικά καί ονόματα 
ή Ιστορία τής Γής. "Ολη ή ανώτερη πνευμα
τική γενεά τού Κόσμου, άπ’ τήν έποχή τής 
διάλυσης τών αρχαίων Μυστηρίων καί τών 
Πυθαγορείων κοινοτήτων, μέχρι τού Giodrano 
Bruno, πού ξαναβρίσκει στό Μεσαίωνα μέσαστή 
Σικελική παράδοση τό ’Ορφικό καί Πυθαγό
ρειο ιδανικό,ως τό Νιτσε,ονειρεύεται τήσταθε- 
ρή ιστορική δήμιουργία ένός πυρήνα τέτοιου 
καί διαπνέεται ολόκληρη άπό τό δνειρον αύτό.

’Λλ/νά άν μύριες δυσκολίες, μύριες άντι- 
δράσεις άλλοτε, θαμπές ή φανερές, έμπόδιζαν 
τή δημιουργία ένός πυρήνα τέτοιου, σήμερα 
όμως οί πνευματικοί καιροί έχουν ωριμάσει, 
τον επικαλούνται μοναχοί τους, έχου ν προετοι
μάσει τό έδαφος του.άπ’ωρα σ’ώρα τόν ζητούν.

Ιδού λοιπόν με λίγα λόγια σέ ποιά υπέρ
τερη ·της εποχής άνάγκη άνταποκρίνονταν ή 
έκκλησή μου, άνεξαίρετα προς όλων τών λαών 
τούς έκλεκτούς.

"Οσον άφορά τήν έπαφή τήςΔελφική; προ
σπάθειας μέ τή ζιόνη εκείνη τού 'Ελληνικού 
λαού πού καθώς είπα εφοδιάζει πάντα μέ αίμα 
καί με πίστη τις Ελληνικές γενεές, μπορώ 
νά πω ότι υπήρξε άμεση καί καθαυτό θρη
σκευτική. Τό δτι ως κάποιοι παρατήρησαν ή 
Ορφική ρρκομωσία στήν οποίαν έπροκάλεσα 

τή ζιόνη εκείνη δέν τής ήταν έντελώς ιστορικά 
καί λογικά νοητη, αυτό ενδιαφέρει μόνο μια 
άποψη καί μιά επιφύλαξη ρατσιοναλιστική. 'Ο 
Λαός όμως έχει τή διαίσθηση καί ξέρει πάντα 
να διακρίνει εκείνους όπού τού ζητούν καί τού 
άξιοΰνε πράγματα υψιμά καί άληθινά. Καί ό 
Ελληνικός λαός ολόκληρος καθώς τόσες φορές 

το εχω τονίσει, είνε όπως έλεγαν οί ’Αρχαίοι 
«εγγύς ,προ; τό ο νωφερές». Μία θεία νηφαλι
ότητα έπεκράτησε άπό τήν άρχή ώς τό τέλος
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τήν ήμερα τής ιερής έκείνης επαφής. Καί τή 
στιγμή αύτή, είμαι πλέον ήσυχος καί βέβαιος, 
πώς ό σπόρος τοΰ όρκου μυστικά δουλεύει μέ
σα σ’ όλες τις αγνές καί δυνατές “ψυχές έκεί- 
νες πού άνοιχτήκαν γιά νά τόν δεχτούν.

Καί τώρα προχωρώ μέ άνείπωτην εύλάβεια, 
μέ ιερή συγκίνηση προς τήν πραγματοποίηση 
τής σημερινής πέ τούτοτό έδαφος πνευματικής 
τής Δελφικής προσπάθειας αναμεταξύ μας επα
φής. Μία ανησυχία δίκαιη υπήρξε καί σέ κεί
νους πού αμφιβάλλουν καί σέ κείνους πού δια
βλέπουν τόν εσώτερο σκοπό τής Δελφικής 
προσπάθειας, γιατί τάχα ή πρώτη πέτρα της 
δέν βάλθηκε άπ’ εύθείας στό κοσμογονικό 
έδαφος τών κοινωνικών αγωνιών. Θά χρειά
ζονταν βέβοια μία πολύ μεγάλη ανάπτυξη γιά 
νά εξηγήσω τά αίτια πού μέ έκαμαν ν’ ανα
χωρήσω άπό τήν ανώτερη συνθετική άποψη 
τών προβλημάτων οπού άπασχολούν τήν έπο
χή μας. προς στις πλέον των άμεσες άπόψεις, 
προς στις πιό στοιχειιόδεις καί τις πιό άπλές. 
Προς τό παρόν περιορίζομαι νά πώ τά εξής : 
Βεβαιότατα, άν άκούαμε τή γλώσσα μοναχά 
τών φαινομένων, άν ακολουθούσαμε τή χρο
νολογική έξέλιξη τών γεγονότων τού καιρού 
μας. θά έπρεπε νά φανταστούμε ότι ή κοινω
νική ανάπλαση δέν μπορεί νά γίνει παρά μό
νον έκ τών κάτω προς τά άνω. άπό μόνο τό 
ιερό ψυχόρμητο τών λαών, πρός στις άνώτε- 
ρες δημιουργικές έπιταγές. Άλλ’ αύτή ή πί
στη θά ήτανε κατά τή γνώμη μου ατελής ή 
γιά νά πώ καλλίτερα ημιτελής. Πραγματικά 
λοιπόν κατά τήν πίστη μου καί τή συνείδησή 
μου ή δημιουργική πρόοδος μιας νέας κοινωνι
κής κοσμογονίας συνίσταται καί οφείλει νά συ
νίσταται, άκόμα καί ώς πρός τήν εξέλιξη τών 
γεγονότωι. στό νά φέρωνται εις φως οί δημι
ουργικές άξιες μιας έποχής. όχι μόνο άπό τό 
δίκαιο ψυχόρμητο τών λαών, άλλά πρό πάν
των καί άπό τήν άντίθετη φορά τού πνεύμα
τος τών εκλεκτών, έκ τών άνω πρός τά κάτω 
δηλαδή. Κατόπιν άπ’ τις σύντομες άλλά σαφέ
στατες αύτές δηλώσεις σπεύδω νά προσθέσω 
ότι γιά τά Δελφική προσπάθεια, ό έργατικός 
κόσμος χάρη στί στοιχεία τής πλουσιότερης 
αύθορμησίας καί ζωτικότητάς του. αποτελεί 
καί θέλει άποτελέΐ τή βάση τής οποίας οί 
ομαδικές αξιώσεις, θά προσφέρουν στις πνευ
ματικές πράξεις τής Δελφικής προσπάθειας, τό 
πολυτιμότατο συμπλήρωμα καί αύτό τούτο τό 
Ιστορικό της κύρος. Τό γεγονός μιας πνευ
ματικής άνεξαρτησίας τής Δελφικής προσπά
θειας άπέναντι ορισμένων κοινωνικών θεω
ριών. ή άπέναντι (ορισμένης τακτικής, δέν 
μειώνει ούδέ κατ’ ελάχιστο, άπέναντιας τονιό- 
νει μάλιστα, τόν κεντρικό καί άναμορφωτικό 
κοινωνικό σκοπό τής έποχής. Τήν καθαυτό 
έργατική τάξη, ένδιαφέρει περισσότερο άπό 
κάθε άλλον ή τόνωση καί ή άναμόοφωση τών 
ηθών καί επομένως ή συγκρότησή της γύρω 
άπό πλήρεις, υπερήφανες καί ανεξάντλητες δη
μιουργικές άρχές. Γιά τούτο, άπό τό πεδίον 
τού αποκλειστικά υλικού άνταγωνισμού. στό 
όποιον τήν αφήνει νά αίματοκυλιέται ένας δια
νοητικός νεοπαγανισμός. ό οποίος, ύπεράνω 
τής πνευματικής δουλοφροσύνης του καί τού 

κατά βάθος μπουρζοαζισμού του.δέν διατήρησε 
ώς σημαία του παρά τή μάλλον εξωτερική καί 
ταπεινωτική διάκριση ώς πρός τις άνθπώπι- 
νες κατατάξεις —τή διάκριση μόνο τής φτώ
χειας καί τού πλούτου—έχομε τήν υποχρέωση 
νά ύψώσουμε πάση θυσία τή συνείδηση τών 
έργατικών στρωμάτων, στή σφαίρα τής 
ανώτερης δημιουργικής ευθύνης*  μ’ άλλα λό
για νά πασχίσουμε νά δώσουμε σέ αύτήν συγ
χρόνως καί όχι χώρια, άνεση, υπερηφάνεια 
καί άποστολή. Γιά νά άποδείξω πόσο αύτές οί 
σκέψεις ήταν καί είνε συσσωματομένες μέ τή 
Δελφική προσπάθεια άρκεϊ καί μόνο ν’ ανα
φέρω στις κυριώτερες γραμμές, τό πρόγραμμα 
τή; Δελφικής οργάνωσης, καθώς τό έχάραξα 
στις σημειώσεις μου πρό τριών έτών :

’Ιδού αύτό :
«Μιά ζωντανή πνευματική διδασκαλία, ο

φείλει νά έκδηλωθεϊ τήν ώρα τούτη μές στό 
Χρόνο καί στό διάστημα, κατά ένα τρόπο όχι 
άφηρημένο, άλλά άπόλυτα συνθετικό καί ζω
τικό. Ή διδασκαλία αύτή οφείλει νά είνε έπι- 
κυρωτική τών υψηλότερων αξιώσεων τού άν- 
θρώπου. αναχωρώντας άπό μιάν αφετηρίαν 
βέβαιη καί άντικειμενική. ΊΙ διδασκαλία τού
τη. σύγκε%τρο τών αξιώσεων αύτών, οφείλει 
νά αφορά, όχι πλέον τή διαμόρφωση θεωρι
ών, άλλά τή διαμόρφωση άπ’ εύθείας πράξε
ων πνευματικών καί θετικά ρυθμιστικών. ΊΙ 
διδασκαλία τέλος τούτη, οφείλει (αδιάφορο 
άν πρέπει νά άφορμήσει άπό ένα κεντρικό τής 
Γης σημείο) νά άντλεϊ τις ζωτικές δυνάμεις 
της, ώς ένα δέντρο γενεαλογικό παγκόσμιο, 
άπό ολόκληρη άνεξαίρετη τήν Ιστορία καί 
άπό ολόκληρο τό έδαφος τής Γής. "Απαξ συγ
κροτούμενη σέ σώμα δημιουργικό αύτόνομο. ή 
διδασκαλία αύτή, οφείλει νά εξασφαλίσει τήν 
πνευματική της έπικράτηση, θεωρώντας ώς 
ένα έδαφος αγνής της ένέργειας, όχι αύτή ή 
εκείνη τή ιιονόπλευρη άποψη τών προβλημάτων 
τού καιρού μας. άλλά σύνθετο καί όλοκληρο 
τό πρόβλημα τού ανθρώπου καί τής Γής. ’Αλ
λά γιά νά συγκροτηθεί σέ σώμα δηιιιουργικό 
αύτόνομο άνάγκη νά ένσαρκωθεϊ ίεραρχικά. 
στούς εξής ιδιαίτερους οργανισμούς.

Πρώτον : Τόν κεντρικόν οργανισμό, πού 
θ’ άντιπροσωπεύει αύτό τό πνεύμα τής διδα
σκαλίας καί θά έπαγρυπνεϊ, απάνω στήν άνιό- 
τερη βιολογική τών προβλημάτων άποψη (τή 
μόνη πού επιτρέπει αληθινά, τή βασική καί 
όχι τήν έφήμερή τους τοποθέτηση, έπανόρθω- 
ση ή λύση), άποδίδοντάς τα στήν υπέρτερη 
συνθετική μορφή τους, πού όπως πάντα, έθεω- 
ρήθη άπ’ τούς μεγάλους δημιουργούς καί θε
σμοθέτες, ώς «άρχή καθολικά ένεργητική».

Δεύτερον : Τόν εκπαιδευτικό·' οργανισμό, 
έδρα αναζητήσεων συνθετικών, πνευματικό 
Πανεπιστήμιο, υποχρεωμένο νά τροφοδοτεί 
πλατύτατα καί τις άνάγκες τών περισσότερό 
άνδρωμένων διανοιών, άλλά καί μέ συνοχή 
ήθική καί δημιουργική αδιάσπαστη, όλες τις 
διανοητικές διαβαθμίσεις, ή αξιώσεις, μέ τήν 
ίδια ποιοτικός ανόθευτη τροφή.

καί Τρίτο : Τόν οικονομολογικόν οργανι
σμό, οπού στό πεδίο τής πρακτικής ενέργειας 
καί τής άμεσης κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

(σέ συνοχή καί πάλι έντελώς αδιάσπαστη, 
πρός τις μεγάλες κεντρικές άρχές). θά οφεί
λουν ν’ άναπτύσσονται οί θεμελιώδεις ικανό
τητες τού ατόμου, ώς παράγοντος κοινωνικού. 
Οί οργανισμοί αύτοί, θά οφείλουν φανερά νά 
εύρίσκονται σέ τέτοια άμοιβαία διείσδυση,ώστε 
όποιος δήποτε από τούτους, να αντιπροσωπεύ
ει τό περιεχόμενο καί τών δύο άλλων.Αύτή άλ
λωστε εϊνε ή τέλεια παραγνωρισμένη στόν και
ρό μας σκοπιμότητα καί έννοια τής ιεραρχίας :

Τό νά υπάρχει γιά όλα τά στοιχεία μιάς 
δημιουργικής προσπάθειας κάποια εστία πνευ
ματικής παρόρμησης πρός δράση.ή οποία συγ
χρόνως νάνε καί εστία συνειδητής έπιστροφής.

"Ετσι. ένώ ό πρώτος άπό τούς οργανι
σμούς αύτούς θά είνε υποχρεωμένος νά άσχο- 
λεϊται μέ τή σύνθεση καί τή βεβαίωση τών 
άρχών, ό δεύτερος θά οφείλει ν’ αναπτύσσει 
άρτια καί ανάλογα πρός τήν αποστολή τους 
τις άρχές έκεΐνε;, καί ό τρίτος, νά τις παρου
σιάζει σέ ζωηρή καί ανόθευτη στό πρακτικό 
έπίπεδο εφαρμογή.

Μέ άλλα λόγια, τή στιγμή πού οί κατευ- 
θύνουσες ιδέες θά νά κατέχουνε τό κέντρο, ο 
εκπαιδευτικός οργανισμός θά άσχολεϊται γιά 
τήν άρτια διαμόρφωση μιάς γενικής δημιουρ
γικής μεθόδου ένώ ή πρώτη θετική έκδήλω- 
ση. μεγίστης γιά τή σύνολη προσπάθεια ση
μασίας, θά οφείλει νά εκδηλωθεί άπό τόν τρίτον 
οργανισμό, στό οικονομικόν έπίπεδο μέ κά
ποια τελεσφόρα αντίδραση τού πνεύματος τής 
γενικής οργάνωσης, κατά τού ίσοπεδοτικού λα
ών καί άτόμων πνεύματος τού οικονομικού ρα- 
τσιοναλισμού».

Αύτό στί; κυριιότερες γραμμές του είνε τό 
πρόγραμμα τής Δελφικής οργάνωσης, πού βέ
βαια είνε φυσικώς αδύνατο νά τό σηκώσει ένας 
άνθρωπος κΓ άκόμα κι*  ένας λαός στούς ώμους 
του μονάχα.άλλάγιάτό όποιο χρειάζεται ή σύμ- 
πραξηάπειρωνέλεύθερων πνευματνκώνμονάδων, 
ακαιιπτων θελήσεων, αγνών ηρωικών ψυχών.

Γιά τούτο κΓ άπό τή στιγμήν αύτήν επικα
λούμαι τή βοήθεια όλων

"Οσο γιά μένα δέν θά όκνήσω νά χτυπήσω 
κάθε θύρα καί ν’ αποταθώ σέ οίαδήποτε ψυ
χή γιά τούτο, κι’ άν ακόμη αύτήή ψυχή έστέ- 
κολταν άγνάντια μου αδιάφορη ή καί εχθρική.

Καί τσιρα απευθύνομαι σέ Σάς πού μέ κα- 
λέσατε καί σέ όσους είσθε αύτήν τήν ώρα 
ολόγυρά μου καί θά γίνετε οί φορείς τού άλη- 
θινού μου αύτού πνευματικού παλμού:

Τό γεγονός, ότι ζητώ νά άφήσουμε τό δρό
μο τής ασυνείδητης ιστορικής αύθορμησίας.γιά 
νά φθάσουμε μιά αύθορμησία συνειδητή μέ τήν 
ανώτερη μορφή τού πνεύματός μας. είιιαι βέ
βαιος. ότι είνε αύτό τό γεγονός πού θά ση- 
μανει τήν αφετηρία τών αληθινών αναγεννήσε
ων. τών αληθινών μελλοντικών δηιιιουργιών.

’Οφείλουμε νά ξέρουιιε άν θά είιιαστ? οί 
δούλ,οι οί παράσιτοι, ή οί σύντροφοι καί οί 
βοηθοί τής Ιστορίας. Είνε καιρός νά βάλου
με μαζύ μέ ολόκληρο τό ερώτημα βαθειά μας. 
τή θεμέλια πέτρα τής πνευματικής ακέραιης 
λύτρωσής μας.

Άς λησμονήσουμε ) οιπόν γιά τούτο τόν 
εαυτό μας. κι’ άς δεθούμε μέ μιά σχέση άσύν- 

τριφτη καί αΙώνια μέ ένα ανώτατο δημιουργι
κό σκοπό. ΊΙ σχέση αύτή θά μείνει, κι’ όταν 
άκόμα δέν θά ύπάρχουμεν εμείς, καθώς έμει
νε γιά όλες τις γενεές καί τούς ανθρώπους ή 
γραιιμή.ήδύλαμηκαίήέντολήτώνΔωρικώνΝαών.

"Ο.τιέζησε ποτέ στόν κόσμο πέρα άπό τόν 
εαυτό του, συνεδέθη μέ μιά τέτοια αιιόνια 
σχέση καί στή σχέση αύτή άναγνώρισε ολόκλη
ρό του τόν έαυτό.

*Ώ θεία, ώ γόνιμη καί άγέρωχη υποταγή 
πού προεκτείνεις τόν έ υτό μας νικητήρια, μέ
σα άπ’ όλα τά επίπεδα τής Ιστορίας, τής σκέ- 
ψης, τής ζωής, τής ύλης, ίσα μέ τήν πρώτη 
τους πηγή καί πού μάς άνεβάζεις πρός αύτη 
μέ χέρια καί μέ νού γεμάτα άπό τήν ίδια μας 
προσπάθεια, όχι λιγυσμένους, όχι επαίτες, 
άλλά εύγνώμονες μπρόςστή ζωή ώς τό βάθος, 
άλλά πλούσιους καί γαλήνιους καί δημιουργούς.

Άπό μάς χωρίς άμφιβολία εξάριάται νά 
γιορτάσουμε τήν Παλιγγενεσία τής πιό τρανής 
πνευματικής παράδοσης, μέ μιά ενέργεια οπού 
ύπακούοντας στήν ιδιαίτερη σπερματικήν άρχή 
ενός νέου κύκλου Ιστορικής ζωής, θά τήν άνυ- 
ψώσει , ώς Σύμβολο, ώς Ιδέα, ώς Πράξη, κα
θώς άλλοτε τά σώματα τών Θεών μας, μές 
στούς κόλπους τού παντός. Καί δέν ζητώ μέ 
τούτο — άς νοηθεί καλά — νά έπιστρέψουμε 
σέ κίνηση πού καθιέρωσε τή σκέψη μας ό χρό
νος, σέ μισ επανάληψη τοΰ όσο δήποτε άξιου 
στό παρελθόν εαυτού μασ.

Άλλά γιά νά προχωρήσουμε,ώς έιόνισα άπό 
τήν άρχή τής προσπάθειάς μου, είνε άνάγκη 
πρώτα νά γνωρίσουμε κατάβαθα τό νόμο τών 
παλιγγενεσιών. Άν ό Πυθικός νόμος, άν ό 
"Ορθιος πνευματικός Σκοπός, πού έδημιούρ- 
γησε αιώνες πίσω μιά Άπολλώνεια 'Ελλάδα, 
έβγήκε άπό τή νίκη επάνω οτήν πνευματική 
αδράνεια τών καιρών εκείνων, έτσι άπό μιά 
νίκη έπάνω στήν πνευματική αδράνεια τού και
ρού μας πρέπει νάβγει ό νέος Πυθικός νόμος 
καί γιά μάς. Στό στίβο τής προσπάθειας όπου 
σάς καλώ τήν ώρα τούτη, είθε όμοια οί τελευ
ταίοι, όπως καίοί πρώτοι εργάτες νά πασχί
σουνε νά μετσβάλουν σέ ενέργειες ενός πάντα 
άνώτερου βαθμού, όλες εκείνες τις κοιμώμενες 
ή αιχμάλωτες πνευματικές δυτάμεις, πού άπο- 
μείναν τόσο χωρισμένες άπ' τή θειότητα τής 
Φύσης καί τής Ιστορίας καί νά τις χρησιμο
ποιήσουνε γιά τή κοινή ανύψωση όλης άνε- 
ξαίρετα τής ζωής.

Γιά τό σκοπό αύτό εδώ καί λίγες μέρες 
βάλθηκε μιά πρτυτη πέτρα στους Δελφούς

Άς δόσουμε τά χέρια κΓ άς αρχίσουμε νά 
υψώνουμε όλτίγυρά της τά πρώτα στηρίγματα 
τού μεγάλου έργου. Διά μέσου αύτών τών έτοι
μων χορδών, τό πνεύμα δέν θ’ άργήσει βέβαια 
ν’ άποκαλύψει όλους τούς κοιμισμένους μέσα 
μας ρυθμούς. Οί τελευταίες σκιές τών δισταγ
μών μας. θά νά φύγουν όταν θ'άποκαλυφθούν 
αυτοί. Καί στό άκουσμά τους μέσα στήν ψυ
χή μας. θά ρωτιόμαστε αναμεταξύ μας :

—ΊΙ ζωή λοιπόν δέν είχε γεννηθεί άκόμα 
ίσα μ*  αύτή τήν ώρα ; Είνε δυνατό, άκόμα ίσα 
μέ σήμερα, νά μήν ποθήσαμε τή ζωή ; »

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ

Αί επικρίσεις των «σοφών» είχαν άρχίση 
πολύ προ των Δελφικών εορτών. ’Ιδίως δεν 
ήσαν μέ κανένα τρόπον διατεθειμένοι νά πα- 
παδεχθούν δτι είμπορούσε νά έπιτύχη μία εορ
τή οργανωμένη από "Ελληνας. Και ακούσαμε 
εμβριθέστατες γνώμες περί τής ανάγκης προσ- 
κλήσεως ξένων είδικών καί επικλήσεις προς 
τό Κράτος δπω; έπέμβη καί άποσοβήση τήν 
γελοιοποίησιν, τήν οποίαν οΐ μάντεις τών κα
κών έβεβαίωναν δτι έπρόκειτο νά ύποστή ή 
Ελλάς εις τούς Δελφούς.

ΑΠΟ ΤΟΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΑ,.

(ΜΑΣ Λ λ)

Έν τυύτοις αί έορταί εγειναν καί έ σημεί
ο σαν επιτυχίαν πρωτοφανή άνάλογον τής ο
ποίας δεν έχει σημείωση έως τώρα καμμιά άλ
λη. όμοιου είδους προσπάθεια. Σύγκρισις των 
Δελφών μέ τήν Όράγγην δεν έπετοέπεται νά 
γείνη. Δεν έχει καμμιά σχέσιν τό ελληνικόν 
θέατρον μέ τό ρωμαϊκόν άμψίθεατρον. Συγ- 
κοισις μέ τ'/.: Συρακούσας είμπορεί νά γείνη 
αλλά θά είνε όλη υπέρ των Δελφών. Βέβαια 
τό θέατρον τ ϋν Συρακουσών είνε ένα από τά 
κλασικών ρα ελληνικά θέατρα καί δλα εις τήν 

πόλιν αυτήν, όπως και εις δλην τήν Σικελίαν 
καί τήν Νότιον ’Ιταλίαν, θυμίζουν Ελλάδα. 
Λείπει δμως ή συνέχεια.

Εις τάς Συρακούσας τό έλλυνικόν παρελ
θόν φαίνεται νεκρωμένον. Οσον καί αν οί κα
λοί μου φίλοι κόιιης Γκαργκαλλο, καθηγητής 
Ρομανιόλι καί μουσουργός Μουλλέ, είνε ελλη- 
νολάτραι, δεν παύουν καί νά είνε καί ’Ιταλοί, 
—είνε πρωτίστως ’Ιταλοί, σύγχρονοι Ιταλοί. 
Καί σάς δίδουν σύγχρονον Ιταλικόν φακόν 
γιά νά δήτε τήν άρχαίαν ελληνικήν ωμορφιά. 
ΕΙς τούς Δελφούς δμως δεν έχει πεθάνη τίπο
τα. Τό ελληνικόν παρελθόν κοιμάται καί πε
ριμένει ένα χέρι, μιά φωνή, μιά πνοή νά τό 
ξυπνήση καί νά τό έμφανίση δπως ήταν τότε 
αλλά καί δπως συνδέεται μέ τό παρόν, νά το 
έμφανίση δηλαδή μέ τήν συνέχειάν του. Αυτό 
τό χέρι, αυτή ή φωνή, αύτή^ ή πνοή εύρέθη- 
καν. Είνε τό χέρι, ή φωνή, ή πνοή τών Σικε- 
λιανών. Εις αυτούς οφείλεται τό θαύμα, γιατί 
δ,τι είδαιιε καί είδαν καί οί ξένοι στούς Δελ
φούς ήταν ένα ελληνικό θαύμα.

Καί αί έκ τών προτέρων. αί «εσκεμμενως» 
απαισιόδοξοι επικρίσεις ; Καί αί προς τόΚρα- 
τος επικλήσεις ; Καί οί φόβοι τής γελοιοποι- 
ήσεως ; "Ολα αυτί έχουν λησμονηθή τώρα. 
Τά έλησμόνησαν πρώτοι δ ’Άγγελος καί ηΕύα 
Σικελίαν ού καί οί συνεργάται των. οί όποιοι 
άλλως τε δέν τά είχαν λάβει ποτέ ύπ’ οψει. 
Τό έργον τού ζεύγους Σικελιανού δέν περιορί
ζεται μόνον εις τήν παράστασιν τού «Προμη- 
θέως Δεσ ιώτου» καί εις τϊς έορτάς τού Στα
δίου. Πρέπει νά πάρωμε τάς Δελφικάς εορτάς 
ώ; ένα σύνολον καί τότε δέν θά μπορέσω με 
παρά νά θαυμάσω με τήν όργάνωσιν καί τό 
ζωογονον πνεύμα πού έπεκράτησεν εις αυτας. 
Καί ή παράστασις τού «Προμηθέως»εις τό 
θέατρον καί αί αναπαραστάσεις των αρχαίων 
αγώνων εις τό Στάδιον καί ή αλησμόνητος 
μυσταγωγία καί ό διακανονισμός των λεπτο- 
μεριών τής άνέτου—διότι τέτοια πράγματι υ- 
πήρξεν—διαμονή; τών προσκυνητών — μόνον 
αυτή ή λέξις αρμόζει εί: τήν περίστασιν—ολα 
αυτά άπετέλεσαν ένα σύνολον άρμονικωτατον. 
παρουσίασαν μίαν εργασίαν ρυθμισμένηντελεια*  
ήτο κάτι σαν ένα ρολόγι καλά χουρδισμένο 
πού λειτουργεί χωρίς τήν παραμικρή παρέκ- 
κλισιν. Καί καλόν είνε νά σημειωθή εδώ δτι 
άν οί έπισκέπται. οί προσκυνηταί έπέρασαν 
άνελπίστως άνετα, οί έμψυχωταί δμως — οί 
Σικελιανοί —καί όλοι οί συνεργάται των. έτα- 
λαιπωρήθησαν δσον δύσκολα μπορεί κανείς να 
φαντασθη. Τά καϋμένα τά κορίτσια ιδίως, αί 
αίθέριαι Ώκεανίδες καί τ’ άλλα τής χορωδί
ας. έζησαν δπως σέ στρατώνα, δέκα καί δώ
δεκα καί περισσότερα κάποτε μέσα σ’ ενα 
διομάτιον χωρικού σπιτιού.

Αί Δελφικαί έορταί. λοιπόν, επέτυχαν. Εις 
τήν επιτυχίαν των συνετέλεσαν πρωτίστως οί 
έ ιψυχωταί Σικελιανοί καί οί συνεργάται των. 
’Αλλά συνετέλεσαν καί οί Δελφοί. ’Εάν ανά
λογη προσπάθεια έγίνετο διά νά δοθούν δμοιαι 
έορταί εις άλλο μέρος ή επιτυχία ώρισμένως 
δέν θά ήτο τόσον «τρανταχτή». Τό περιβάλ
λον. τά βουνά, αί Φαιδριάδες Πέτραι μέ την 
ήχώ καί τούς αετούς των πού πετούσανε πά

νω από τον Προμηθέα, δλα αυτά μαζή καί 
τό καθένα χωριστϊ. προσέδωκαν τον ιδιαίτε
ρον εκείνον τόνον, τό ιδιαίτερον χρώμα, τό 
«κάτι τι» εκείνο πού είνε αδύνατον νά βρεθή 
αλλού. Τό έχουν καταλάβη αυτό καλά ό "Αγ
γελος καί ή Εύα Σικελιανού. Γι ’ αυτό άντέτα- 
ξαν τήν πειό κατηγορηματική άρνησι στήν 
πρότασι νά δοθή μία παράστασις τού «Προ- 
μηθέως» καί εις τάς ’Αθήνας. —’Άν άπεφα- 
σίζαμε νά τήν δώσωμε—μού έλεγεν ό "Αγγε
λος Σικελιανός—θά τήν έδίδαμε εντελώς δω
ρεάν γιά τούς πτωχούς, γιά νά ίδούν καί ν’ α
κούσουν δσοι δέν είμπορούν νά κάμουν τήν 
θυσίαν νά έλθουν είς τούς Δελφούς.

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ:

ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Γιά ν’ άναπαρασταθή μ’ δλο τό πρεπού
μενο μεγαλείο τό ασύγκριτο κοσμογονικό συμ
βολικό δημιούργημα τού Αισχύλου, πρέπει νά 
φανταστούμε πώς ό ποιητής καί πρώτος σκη
νοθέτης — πούείχε πηγή στήν έμπνευσή του τή 
Θεογονία τού 'Ησίοδου — θά φρόντισε νά 
διόση δλες τις σχετικές σκηνοτετικές αναλογίες 
πού ταιριάζανε καί στήν έκταση τού μύθου, μά 
καί στήν Τιτανικήν οντότητα τού επαναστάτη 
πούδωκε στούς άνθριόπους νά νοιώσουν τήν 
αξία τής ζωή; στήν πολλαπλήν εκδήλωσή της.

Τό κυριώτερο σέ μιά τέτοια αναπαράσταση 
ήτανε τό πρόσωπο τού Προμηθέα, πού έπρεπε 
νά παρουσιαστή σύμφωνο καί μέ τό πελώριο 
σύμβολο καί μέ τήν ιδέα πού είχαν οί σύγχρο
νοι τού ΛΙσχύλου γιά τϊ υπερφυσικά έκεΐνα 
όντα, τούς ατρόμητους Τιτάνες, πού τόλμησαν 
νάρθούν στ ι χέρια μέ τούς Θεούς.

Γι’ αυτό βγήκε στή μέση ή γνουιη πώς γιά 
τήν αναπαράσταση τού Προμηθέα χρησιμο
ποιήθηκε μεγάλο ξύλινο άντρείκελο παραγεμι
σμένο καί ντυμένο μέ ύφασμα ή μέ δέρμα, ό 
δέ υποκριτής αόρατος γιά τό κοινό μιλούσε 
κρυμένος πίσω από τό πελώριο ομοίωμα.

Μολονότι στήν αρχή μιά τέτοια γνιόμη φαί
νεται παραδοξολογία, άμα έξετάσωμε τό ζή
τημα ψύχραιμα θά ίδούμε πώς δέν είνε άβά- 
σιμη. καί πώς έχει τά δικαιολογητικά της.

Είνε γνωστό πώς οί αυστηροί νόμοι τών 
δραματικών αγώνων επέβαλαν στούς ποιητές, 
νά μεταχειρίζονται όρισμένον αριθμό ύπο- 
κριτών. Αυτό τό γεγονός είχε μεγάλην επίδρα
ση στή σύνθεση, ανάπτυξα] καί σκηνική διά
ταξη τής αρχαίας ελληνικής τραγωδίας.

"Ετσι ό ΑΙσχύλος, πού είχε μόνον δύο υπο
κριτές, δέν μπορούσε νά γράψη σκηνές πού νά 
μιλούν περισσότερα από δύο πρόσωπα, δπως ό 
Σοφοκλής, ό Ευριπίδης ναί οί άλλοι τραγικοί 
ποιητές περισσότερα από τρία.

Στήν πρώτη σκηνή τού Προμηθέα δπου 
εμφανίζονται τό Κράτος, ό Προμηθέας, ή Βία 
καί ό "Ηφαιστος, ό ένας υποκριτής έπαιζε τό

eO μεγάλος έμψυχωτής είχε δίκαιον. Καί 
όλοι δσοι είμπορούν πρέπει νά πάνε τά επό
μενα χρόνια στούς Δελφούς γιά νά δουν τήν 
υπέρλαμπρη συνέχεια τής ελληνικής ζωής καί 
νά καταλάβουν γιατί ή Ελλάδα είνε. αληθινά 
αθάνατη. Παντού έδιναν Βάγνερ. εκείνοι δ
μως πού ήθελαν νά καταλάβουν δλο τό υπερ
άνθρωπο ιιεγαλεΐον του έπήγαιναν στο Μπάϊ- 
ροϊτ. Τό ίδιο πρέπει νά γείνη μέ τό Αίσχύλο. 
τον Σοφοκλή, τον Ευριπίδη. "Ας τούς δίνουν 
παντού. ’Αλλά στούς Δελφούς θά πρέπει νά 
πηγαίνουν δσοι θέλουν νά καταλάβουν τήν θε
ϊκή τους πνοή

Β. ΒΕΚΙΑΡΕΛΛΗΣ

Κράτος κι’ ό άλλος τον "Ηφαιστο, γιατί μόνον 
αυτά τά δί»ο πρόσωπα μιλούν στήν αρχή. Ή 
Βία είνε πρόσωπο βουβό, καί τέτοιο δέν μπο
ρούσε νά είνε ό υποκριτής πού θά έπαιζε τον

ΑΠΟ ΤΟΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΑ,.

ΤΟ ΚΡμΤΟΣ (μαςκα)

Προμηθέα, αφού στήν ακόλουθη σκηνή καί σ’ 
δλο τό δράμα έπρεπε αυτός ό υποκριτής νά 
δμιλή.

Ήταν λοιπόν ανάγκη σ’ αυτή τή σκηνή καί 
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σ’ δλες φυσικά τί; υπόλοιπες ό Προμηθέας νά 
παριστάνεται μέ μεγάλο άντρείκελο, τό όποιον 
έσερναν στή σκηνή καί τό κάρφωναν στό βρά
χο. Γι’ αυτό ό ποιητής έβαλε τό πρόσωπο τής 
Βίας, πού διαφορετικά θά ήταν υπεράριθμο, 
γιά νά βοηθήση τό Κράτος νά σύρη στή σκηνή 
τό ομοίωμα τού Προμηθέα.

’Έπειτα ένας Τιτάνας έπρεπε νάχη μορφή 
καί διαστάσεις γιγάντιες. δπως τούτο φαίνε
ται άπό εκείνο πού λέει τό Κράτος στον "Η
φαιστο. αφού κάρφωσε τά χέρια τού Προμη
θέα : «Έρχου κάτω' κιρκέλωσ’ του σφιχτά τά 
σκέλια».

ANO ΤΟΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΑ,,

Έκτος άπό τά παραπάνω στό τέλος τού 
δράματος ό βράχος μέ τόν κεραυνό τού Δία 
γκρεμίζεται καί χάνεται μαζί μέ τόν Προ
μηθέα.

Ευνόητο πόσο τραγικότερα μπορούσε ν’ 
άναπαρασταθή τό γκρέμισμα μέ άντρείκελο 
παρά μέ άληθινόν υποκριτή.

Γιά νά μεταχειριστούμε σήμερα στήν πα
ράσταση τού Προμηθέα άντρείκελο μέ υπερ
φυσικές διαστάσεις, θά ήταν τόλμημα πολύ 
επικίνδυνο, γιατί πρέπει νά λάβωμε ύπ’ όψη 
μας τή μεγάλη διαφορά πού χωρίζει τόν αρ

χαίο θεατή — ποτισμένο μέ τή θρησκευτική 
υποβολή - άπό τόν σημερινό.

’Έπειτα δέν πρέπει νά ξεχνούμε πώς σή
μερα οι παραστάσ ις τών άρχαίων τραγωδιών 
στ’ άρχαϊα θέατρα άπαντούν μεγάλες δυσκο
λίες. κι’ αυτές εΐνε τό ύπαιθρο, τό φώς τής 
ήμέρας καί ή φυσική άδυναμία νά χρησιμο
ποιήσουμε μηχανήματα, πού σέ κλειστό θέα
τρο θάπαιζαν τό ρόλο τους.

Έδώ εΐνε ή στιγμή ν’ άπαντήσω σέ μερι
κούς πού έγραψαν γιά τήν παράσταση τού 
Προμηθέα στούς Δελφούς καί άνακάλυψαν (;) 
πώς έπρεπε νάρθούν οι Ώκεανίδες μέ άρμα 
φτερωτό, ό ’Ωκεανός καβάλλα σέ ίπιτογύπα. 
κ’ οι Ώκεανίδες νά χαθούν μαζί μέ τόν Προ
μηθέα.

’Άν ποτέ καταπιαστούν μέ τή σκηνοθεσία 
άρχαίας τραγωδίας σ’ άρχαΐο θέατρο, τότε θά 
Ιδούν τί άφάνταστ ες δυσκολίες θ’ άπαντήσουν. 
Σέ κλειστό θέατρο μέ τή βοήθεια τού φωτι
σμού εΐνε πολύ εύκολο καί οι Ώκεανίδες νάρ
θούν μέ άρμα φτερωτό κρεμασμένο μέ μαύρα 
σύρματα άθέατα στό κοινόν, κι’ ό Ωκεανός 
στον ΐππογύπα προστατευμένο στί: ενδεχόμε
νες τεχνικές άτέλειές του άπό τό ήλεκτρικό 
φώς. κ’ οι Ώκ.-ανίδες νά καταβαραθρωθούν 
μέ τόν Προ μη θέα μέ τό κομματιαστό σκηνικό 
επίπεδο.

"Ομως δλ’ αυτ ί στό ύπαιθρο, κάτω άπό τό 
ώμο φώ: τή; ή ιέρας. όχι. μόνον εΐνε δύσκολα, 
μά κι’ άν τολ’ΐηθοΰν κίνδυνος μεγάλος υπάρ
χει νά προκαλέσουν τήν ΐλαρότητα τών θεα
τών. γιατί κι’ ό ΐππογύπας θά φανή περισσό
τερό ψεύτικο; άπό δ.τι θά. εΐνε. κ’ ή εξαφά
νιση τών Ώκεανίδων θ’ άπαιτούσε μηχανικές 
έγκαταστάσ ι ς. πού είν ζήτημα, άν θά μπο
ρούσαν νά γίνουν.

’Έπειτα θαρρώ πώς εΐνε. λιγάκι, δύσκολο 
νά κρεμαστούν στο ύπαιθρο σύρματα άπό τόν 
ουρανό ’ Γι’ αυτό έκρίθηκ·-·. σκόπιμο καί μή 
άντικείιιενο στό πνεύμα τού έργου, νάρθούν οι 
Ώκεανίδ·; άπό τί; σπηλιές, καί νά έμφανιστή 
ό Ωκεανός άπό τό πίσω μέρος τού βράχου, 
καί ή τραγωδία δέν έχασε τίποτε άπό τό ποι
ητικό μεγαλείο της.

Λυτά εΐνε σκηνοθετικά προ βλήματα πού 
δέν πρέπει νά φέρνουν σ’ άμηχανία τό σκη
νοθέτη γιά τήν άναπαράσταση τής άρχαίας 
τραγωδίας στό ύπαιθρο,δταν μέ άλλους κατάλ
ληλους καί όχι έξω άπό τό κείμενο συνδυα
σμούς μπορεί νά παρσκάμψη παρόμοιες μηχα
νικές άνυπέρβλητες δυσκολίες.

ΚΓ αυτό έγινε τόσο στό υποκριτικό μέρος 
δσο καί στά χορικά, δπως διαλάλησαν στά πέ- 
ρατα τής οικουμένης τυρρηνικές σάλπιγγες 
άπό τά στόματα εκείνων πού άντίκρυσαν μέ 
καθαρό καί άνυστερόβουλο μάτι τό Δελφικό 
θαύμα.

ΠΑΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΣ

Η JAAHNIKH ΜΟΥΣΙΚΗ
[ Ή Μουσική τών χορικών τού «Προμη

θέα» καί ήέκτέλεση Βυζαντινή; Μουσική; στό 
Στάδιον τών Δελφ ύν. έπροκάλεσαν σ.-.ιρι άρ
θρων στις εφημερίδες δπου συζητήθηκε λίγο 
τό ζήτημα τής «'Ελληνικής Μουσικής». CO 
«Φιλότεχνος» εΐνε ευτυχής πούλαβε σχετικό 
γράμμα τής κ. Εύας Σικελιανού άπάνω στό 
ζήτημα αυτό καί τό δημοσιεύει αυτούσιο : ]

Σάς γράφω λίγα λόγια γιά τό ζήτημα τής 
μουσικής στούς Δεληούς. επειδή αύτήεΐνε ή ά
ποψη τής εορτής μέ τήν οποία ιδίως άπασχο-

Η ΔΕΛΦΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ :

ΕΥΑ ΣΙΚΕΑΙΑΝΟΥ
λήθηκα. Πραγματικά άπό τήν άρχή ποΰ πρω- 
τοήλθα στήν Ελλάδα, πάνε τιόρα είκοσι χρό
νια καί πλέον, έμαγεύτηκα άπό τό άνεξάντλη- 
το ενδιαφέρον πού δίνει ή μουσική παράδοση.

Είχα ακούσει μιά τρορά ένα δημοτικό τρα
γούδι Ελληνικό στό Παρίσι, κΓ αυτό τό τρα
γούδι σάν νά έσβυσε μέσα μου μιά ζωή όλό- 

κληρη άπό μελέτες καί συνήθειες καί προτι
μήσεις. Μού φάνηκε δτι. ακόυσα προιτη φορά 
μουσική, καί άπ’ αυτό τό ένα τραγούδι έξύ- 
πνησε περισσότερο μέσα μου ή λαχτάρα καί ή 
νοσταλγία τής Ελλάδος παρά άπό δλα τά βι
βλία περί άρχαίας τέχνης ποΰ είχα διαβάσει. 
Μού φάνηκε, καί άκόμα περισσότερο δταν ήλ
θα καί. μελέτησ /, δτι ενώ δλος ό Κόσμος πι
στεύει δτι οί Αρχαίοι ή σαν δυνατοί ώς άρχι- 
τέκτονες. γλύπτες καί ζωγράφοι, άλλά σέ πρω
τόγονη κατάσταση στή ιιουσική, μού φάνηκε 
δτι ή μουσική ήταν άτ’ δλες τίς τέχνες ή πιό 
άναπτυγμένη στήν αρχαιότητα, καί δτι εΐνε. ή 
μόνη άρχαία τέχνη ποΰ έμεινε ζωντανή γιά τό 
λαό. Ή μελέτη μού δυνάμωσε ολοένα αυτή τή 
σκέψη, καί σιγά σιγά έπίστεψα δτι προχωρών
τας άναδρομικώς στην παράδοση καί μελε-

(ΜΕ ΤΗ ΜΑΣΚΑ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ)

τώντας συγχρόνως τά υπάρχοντα κείμενα άρ- 
χαίας μουσικής, θά πλησιάσει κανείς πρός τή 
σοφία ποΰ αναμφισβήτητα οι Αρχαίοι εξέφρα
ζαν μέ μουσικά μέσα.

’Αλλά καθώς προχωρούσα έβλεπα τήν άδι- 
αφορία καί τήν αμάθεια τών πλέων άναπτυγ- 
μένων Ελλήνων γιά θησαυρούς ποΰ έφύλαξε 
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ώς τήν εποχή μας ό λαός, ότι ό λαός ο Ιδιος, 
δταν Ερχεται σε επαφή μέ ξένη επιρροή, ντρέ
πεται και περιφρονεϊ τήν παράδοση καί παύει 
νά τραγουδάει, δτι όλα τά σχολεία στήν Ελ
λάδα καταστρέφουν συστηματικά τό αυτί τής 
φυλής μέ ξένα τραγούδια πού οί ίδιοι οί δά
σκαλοι δέν ξέρουν νά τραγουδούν, καί ότι λί
γα μόνον χρόνια χρειάζονται, καθώς πηγαίνο
με, γιά νά χαθούν καί τά τελευταία ίχνη τής πα
ράδοσης πού ζει ακόμα στά απρόσιτα βουνά.

Καί γιαυτό ένδιαφέρθηκα γιά τό όργανό 
τού κ. ψάχου καί έπήγα πρό τεσσάρων ετών 
στό Μόναχο νά τόν βοηθήσω στήν κατασκευή 
του. Μέ αυτό τό όργανο έπρόκειτο νά υπηρε
τήσουμε δύο σκοπούς. Πρώτα νά οριστούν μιά 
γιά πάντα τά λεπτά διαστήματα τών διαφόρων 
ήχων τής Ελληνικής Μουσικής, καί έτσι, μέ 
τή βοήθεια μιας γραπτής μεθόδου, νά σωθεί 
ή παράδοση, καί δεύτερα νά υπάρχει μιά βά
ση γιά τήν ευρύτερη ανάπτυξη τής μουσικής 
σύμφωνα μέ τήν Ελληνική θεωρία.

Λυτό τό όργανο, ύστερα άπό αρκετούς κό
πους έγινε καί βρίσκεται ακόμα στό Μόναχο 
γιατί έκτοτε δέν είχα πού νά τό τοποθετήσω. 
Άλλα είχα κάνει καί ένα μικρό μοδέλλο πού 
έφερα πίσω μαζύ μου, καί γυρίζοντας στην 
Ελλάδα είχα σκοπό νά μελετήσω καί νά μά

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ 
ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

"Οσοι έγνώριζαν τήν κ ’Αγγελική Χατζη- 
μιχάλη καί τό έργο τη; καθώς καί τήν αφοσί
ωσή τη; γιά τήν έξάπλωση καί άνάδειξη τής 
λαϊκής Τέχνης, δέν μπορούσαν νάχουν αμφιβο
λίες γιά τήν επιτυχία τής Έκθέσεώς τή; Λαϊ
κής Βιοτεχνίας τών Δελφών. "Εχουμεγράψει γιά 
τήν εκλεκτή αυτή καλλιτέχνιδα καί στό προη
γούμενο τεύχος όπου είχαμε τήν ευκαιρία νά 
μιλήσουμε για. τις αντιλήψεις μας γιά τήν 
Λαϊκή τέχνη. Σύμερα δέν πρόκειται γιαυτο. 
Λεν θά μιλήσουμε ούτε γιά τήν εκλεκτή κυρία 
πούήταν επικεφαλήςτή;όλης εργασίας.ούτ ■ γιά 
τις άξιες συντρόφισσές της’ θά έκφράσουμεμό- 
νοτή χαρά μας πού όλα τά μέρη τής'Ελλάδος έ
στειλαν αντικείμενα, πράγμα πού λέει πώς παν
τού ή λαϊκή βιοτεχνία ύφίσταται μ’ όλη τήν 
άνάπτυξη τή; ντόπια; βιομηχανίας καί τής ει
σαγωγής.

’Έτσι στήν "Εκθεση τών Δελφών έξετέθη- 
σαν τεχνουργήματα :

Άπό τήν Αττική ·' Μαρμάρινα είδη, ξυ
λόγλυπτα, ζωγραφιστά.κομπολόγια, σταμπάτα, 
κεντήματα, υφαντά, πλεκτά, ψάθινα—Ελλη
νικές ένδυδασίες (τού Κ. Γεωργούλα). Πιάτα 
καί βάζα μ’ αρχαίες παραστάσεις (τού Άνδρ. 
Άγγελοπούλου), έργα υφαντική; (τής Ελέ
νης Άμουτζοπούλου, "Αννας Γαρουφαλιά. 
Μαρ. Κωστούλα, Χριστ. Πελεκάνου). Ψάθινα 
(τής Κας Ενας Σικελιανού). Σταμπάτα (τού 
Κου Κοντολέοντος), Φωτοτυπικά (τού Κου Πα- 
παγιαννοπούλου), Αγγειοπλαστικά (τού Κερα- 
μεικού, Κιουτάχειας. Όξέας}. 

θω νά τό παίζω αυτό ή ίδια ώς πού νά απο
δείξω τις ικανότητες τού οργάνου στούς Ελ
ληνες μουσικούς.

Φτάνοντας δλως στήν Ελλάδα αμέσως έγύ- 
ρισα αλλού τήν προσοχή μου. καί τό σχέδιό 
μου για. τή μελέτη τού οργάνου άνεβλήθη· 
Στήν απουσία μου εΐχεν αποφασίσει ο ’Αγγε
λος Σικελιανός καί αναπτύξει ολόκληρη τήν Ι
δέα τών Δελφικών έόρτών ώς ά >χή τής λύσης 
πολλών προβλημάτων πού τόν βασάνιζαν. Μού 
είπε δταν πρωτοέφθασα στήν Ελλάδα μέ τό 
όργανο, ότι θ" αρχίσει σέ δύο χρόνια (πού ύ
στερα έγιναν τρία) μέ τόν Προμηθέα Δεσμιύτη, 
αγώνες στό Στάδιο. Βιοτεχνική "Εκθεση καί 
δημοτικά τραγούδια καί χορούς κι’ έζήτησε 
νά τόν βοηθήσω μέ τά χορικά. Καί έτσι είδα 
δτι πρέπει νά προηγηθεΐ. μία εφαρμογή τής 
Ελληνικής μουσικής σέ δράμα, καί ν*  άρθεΐ 
αργότερα ή μ έτη τού οργάνου καί ή σχολή 
Ελληνικής μουσικής πού όχειρευόμουνα νά 
ιδρύσω.

Καί έτσι έμεινε τό όργανο, κ’ εγώ παρεδό- 
θηκα ολόκληρη στήν Ρέργασία τών χορικών, 
γιά τά όποια, ευχαρίστως άν θέλετε, σέ άλλο 
γράμμα θά σάς αναπτύξω τή σημασία όπως τή 
βλέπω έγώ.

ΕΥΑ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ

’Επίση; έ'στ ιλαν τ ϊ ’Εργαστήρια τής «Προ
όδου». «Λυκείου Έλληνίδων». «Βασιλικών 
Σχολών». «Απόρων Γυναικών». «’Εθνικού 
Συμβουλίου Έλληνίδων». «Πατριωτικού 'Ι
δρύματος Περιθάλψεως». «Αιεθ'ούς Συνδέ
σμου Γυναικών». «'Υφαντήριου καί Πλεκτη- 
ρίου Νέας Κοκκινιάς». «Συλλόγου Προστασία; 
κρατουμένων Γυναικών καί ανηλίκων». «Ε
πιτροπής άποκαταστάσεως προσφύγων». «Ελ
ληνικού Ερυθρού Σταυρού νεότητας». «Αμε
ρικανών φίλων τής 'Ελλάδος». «Αμερικανι
κών νοσοκομείων Γυναικών». «Παμμικρασια
τικού σωματίου Γυναικών ».

Άπό τήν Αίγινα Διάφορα ξυλόγλυπτα καί 
κ ο μ π ο λόγ ι α φ υ λακώ ν.

Άπό τήν Μακεδονία 'Υφαντά, πλεκτά 
μεταλλουργικά, χρυσοχοϊκά, αγγειοπλαστικά, 
μία μπάντα μέ λαϊκό χορό (τής Κας Αίκ. 
Ρούκα) καί άλλα τού Έργαστηριού «Πατριω
τικού 'Ιδρύματος Περιθάλψεως Θεσσαλονί
κης». καί ξυλόγλυπτα. εικόνες σ’ έλεφαντο- 
στούν κλπ. άπό τό "Αγιον "Ορος.

Άπό τήν Θεσσαλία (ΤρίκκαΛα - Πήλιον) 
'Υφαντά, κεντήματα, ξυλόγλυπτα, χρυσοχοϊ
κά. μπιμπίλες, αγγειοπλαστικά καί είδη τού 
Έργαστήριου Σταμπάτων Κ. I. Κωνσταντι- 
νίδη τού Βόλου.

Άπό τήν "Ηπειρο: 'Υφαντά, χρυσοχοϊκά, 
μεταλλουργικά, ξυλόγλυπτα, άγειοπλαστικά. 
ποικιλτικά.

Άπό τήν Κέρκυρα κλπ. υφαντά: Φορεσιές, 
δαντέλλες. χρυσοχοϊκά, αγγειοπλαστικά, ψαθο-

«λεκτικά, ύφαντά, ξυλογλυπτικά. κεντήματα.
Επίσης έστειλαν διάφορα είδη άπό τήν Χίο, 

Σάμο.Μυτιλήνη, Κρήτη. Κύπρο, Δωδεκάννησα, 
Εύβοια, Σκύρο, Σκόπελο, Πελοπόννησο, Τήνο, 
Σαφράμπολη, Άράχωβα : 'Υφαντά, κεντήματα 
φορεσιές, τσαρούχια, σάκκοι, ξυλόγλυπτα.

* *
Τ’ αντικείμενα τής έκθέσεως ήταν τοποθε

ΠΩΣ ΕΙΔΑΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ:

Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

[Ό καθηγητής τής Νεοελληνικής Φιλολο
γίας στό Πανεπιστήμιο τής Βουδαπέστης Δρ 
Άντρέας Χορβάτ. στό τέλος τών Δελφικών 
εορτών κΓ δταν φωτιζόμενοι άπό τις δάδες οί 
προσκυνητές επευφημούσαν πρίς αναχωρήσουν 
του; οργανωτές τώνεορτών.είπε τά παρακάτω:]

«Μέ πολύ απλά λόγια κατά τή γνώμη μου 
τό έργο—τό Δελφικό έργο—τών Σικελιανών 
μπορούμε νά τό συνοψίσω με ώ; έξη:: οί Δελ
φικές εορτές μάς έδωσαν τιήν ευκαιρία νά γνω
ρίσουμε τήν ούσία τοΰ αιωνίου ελληνικού 
πνεύματος. Είδαμε σέ χαρακτηριστικά δημι
ουργήματα τι είναι ό Ελληνισμός, είδαμε 
πως τό καθ’ εαυτό έλληνικό είναι συγχρόνους 
και γενικά άνθρώπινο καί αναγνωρίζομε έτσι 
τή μεγάλη, τή γενική εκπολιτιστική σημασία 
όλων εκείνων τά όποια τό έλληνικό πνεύμα 
συνέλαβε καί έδημιούργησε. Αυτή τήν πεποί
θηση τήν έστερέωσε μέσα μας κυριώτατα ή 
απο κάθ: άποψη απόλυτα καλλιτ χνική παρά
σταση τού Προμηθέα Δεσμό')τη τού Αισχύλου.

'Π παράσταση άπό την πρώτη στιγμή άρ
παξε μέ πρωτόγονη δύνα'ΐη τήν ψυχή μα; καί 
μάς ανέβασε καί μά; κράτησε ώς τό τέ/.ος σέ 
αϋλα. ύπεργήϊνα. ύπεράνθριυπα ύψη. υάς έδω
σε συγκινήσεις άπό τις πάρα πολύ σπάνιε; τί; 
οποί ·ς τό άνθρώπινο πνεύμα μπορεί καθόλου 
νά μά; διύση.

Πρώτ’ άπ’ όλα τή έκλογί] τού έργου — άπό 
αποψεως τών σκοπών τών εορτών ήταν κάτι 
παραπάνω άπό επιτυχία. Τό έργο τού Αισχύ
λου για τού; σκοπού; τών εορτών, ήταν τό 
καταλληλότερο. Έγώ— δέν ξέρω πώς—μέ όλα 
τα διακριτικά καί άνόμοια στοιχεία τά όποια 
μπορούν νά χωρίζουν τά δυό πρόσ υπα. βρίσκω 
και σημαντικές ομοιότητ ά μεταξύ τών προσώ
πων τούΧριστού καί τού Προμηθέα Δεσμώτη 
Καί οίδυό άδίκως πάσχουν, έκουσίως πάσχουν, 
και πάσχο jv γιά τή φιλανθρωπία τους. Τούς 
χαρακτηρίζει ό πόνος καί ή συμπόνια μέ ό
λους εκείνους πού υποφέρουν. Τό επίθετο «φι
λάνθρωπος» ταιριάζει κάλλιστα καίστούς δυό.
II ελευθερία τής ψυχής καί τό ήθικό μέγεθος 

ιού ανθριυπου φανεριυνεται στό βράχο καί στό 
σταυρό. 'Ο Προμηθέας Λ· σιιώτης είναι κρί
κος πού συνδέει τόν ειδωλολατρικόν Ελληνι
σμό με τό Χριστιανόν "Ελληνα. Τό πνεύμα καί 
ή ήθική έλευθερία νικά τό σώμα καί τούς πο- 

τημένα καί τακτοποιημένα μέ τή σχετική δι- 
ακόσμηση οέ 12 σπίτια τών Δελφών κι’ άντι- 
προσώπευαν αξία 2 εκατομμυρίων περίπου. 'Η 
έκθεση έμεινεν ανοικτή ένα πριοΐ μονάχα καί 
οί εισπράξεις πέρασαν τί;30) χιλιάδ. δραχμές.

ΑΡ. ΒΕΚ.

ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

νους του, απελευθερώνει τόν άνθριυπο—ή ίδια 
ιδέα ή οποία παρουσιάζεται στού Σολωμού 
τούς «’Ελεύθερους πολιορκημένους» καί σή
μερα ακόμη ξαναγυρίζει στήν νεοελληνική φι
λολογία. Θέλω νά αποδείξω καί νά τονίσω, 
πιός ή ιδέα τού Προμηθέα είναι έλληνική. ή 
οποία παρουσιάζεται ολοένα στά έλληνικά δη
μιουργήματα. αλλά είναι καί συγχρόνως γενι
κά άνθριόπινη ιδέα, πού μάς έξυψώνει όλους 
πού είμαστε ή θέλουμε νά είμαστε άνθρωποι.

"Ωστε χρωστάμε ξεχωριστά μεγάλη χάρη 
στούς Σικελιανους γιά τήν έκλογί) τους. Οί 
ήθοποιοί οί όποιοι άπό τά γράμματα έδημι- 
ούργησαν ζωή, ό χορός, ό όποιος μέ τις κλα
σικές κινήσεις μάς έδωσε τήν ευκαιρία νά ξα
ναζήσω με τή μεγάλη εποχή τής ’Αττικής τέχ
νη;. ή μουσική πού μέ λεπτότατον τρόπο—μέ 
τά λίγα νεοελληνικά μοτίβα—άποτά.οΐ’σε κΓ 
εκείνη ένα κρίκο μεταξύ τού αρχαίου καί τού 
νέου κόσιιου. όλα τούτα τι στοιχεία μαρτυρούν 
έκτος άπό τήν άτομικήν ιδιοφυίαν τών έκτε- 
λε<τών τής παραστάσεως, συγχρόνως καί τούς 
ύπερανθριόπους κόπους καί τήν δημιουργικήν 
πνοήν τών έμψυχωτών διδασκάλων τού όλου 
έργου - τών Σ ικελιανών.

Τήν παράσταση δικαιότατα χαρακτήρισε 
ό κ. Δαΐρπφελδ. ένας τών κορυφαίων άρχαι- 
ολόγων καί έλληνιστών τή; εποχής, ώς ανώτε
ρη άπ’ όλες τί; παραστ'/σεις άρχαίων δραμά
των πού είδε στή ζωή του.

Ευλογημένοι νάναι όλοι έκεΐνοι. πού είτε 
στις εκθέσεις, εϊτ στούς άγώνες. εϊτ ·. στή 
μουσική καί τά άσματα, ή σέ ό τι δήποτζ. συ
νετέ λεσαν στήν πρωτοφανή επιτυχία τών Δελ
φικών εορτών, τήν οποίαν έπιτυχίαν ιιέ με
γάλη χαρά μας όλοι αναγνωρίζομε καί διακη
ρύσσομε.

Έγώ,ό απλός λάτρη; τής Ελλάδος, ώς ε
πίσημος άπεσταλμένος τής Βουδαπέστης, αΐ- 
σθάνουαι μεγάλη συγκίνηση διαβιβάζοντας 
τούς ειλικρινείς χαιρετισμούς τού ουγγρικού 
λαοί'» καί τών Ούγγρων διαννοουμένων προς 
τόν έλληνικό λαό καί θεωρώ τή πιο μεγάλη 
μου τιμή νά προσφέρω έν όνόματι τών ξένων 
τϊ πρεπούμενα συγχαρητήρια στούς δυό Μ - 
γάλους, οί όποιοι έδημιούργησαν. μέσα σέ άρ- 
χαίο πλαίσιο, τό έλληνικό θαύμα τών Δελφι
κών εορτών.»

ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΟΡΒΑΤ
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ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ :

ΜΠΕΤΟΒΕΝ

'Ο παγκόσμιο; εορτασμός του Μεγάλου Δι
δασκάλου έδωσε αφορμή νά γραφούν πολλά 
καί νά ειπωθούν περισσότερα γιά, τό βίο καί 
τό έργο του. σ’ δλες τίς πολιτισμένες Χώρες. 
Πρό πάντων δμως έδωσε άφορυή νάκουστούν 
πολλά έργα του καί νά ζήσει ό κόσμος ο φι- 
λόμουσο; πολλές ώρες μέσα στή μουσική ατ
μόσφαιρα τών συμφωνιών του καί γενικά των 
μεγαλόπνοων έργων του. Στήν 'Ελλάδα ό Σύλ
λογος Συναυλιών (οργάνωσε σειρά άπό συναυ
λίες άλλες αποκλειστικά μέ έργα τού Μπετό
βεν. άλλες μαζύ μέ έργα άλλων συνθετών, τά 
Ώδεΐα έώρτασαν τήν ιερή μνήμη του μέ δ.τι 
καλύτερο μπορούσαν νά παρουσιάσουν καί γε
νικά φανήκαμε πώς δέν έμείναμε ασυγκίνητοι 
καί αμέτοχοι μπροστά στήν παγκόσμια αύτή 
Ιεροτελεστία.

Τό γεγονός αύτό δείχνει άλλη μιά φορά πως 
μπορεί καί ό τόπο; μας νά λογάρι αστή πια 
ώς ένα σοβαρό μουσικό κέντρο, τό σοβαρότε
ρο άσφαλώς στή Βαλκανική Χερσόννησο γιά 
τήν ώρα τουλάχιστο.

Θά μπορούσαμε δμως ίσως να πούμε ότι 
δ έορτασμός τού Μπετόβεν στήν Ελλάδα μπο
ρεί να μήν έχει καί καμιά άνιυτερη σημασία 
καί νά είναι κάτι έξωτερικό, έπικαιρικό. χω
ρίς νά έχει καμιά βαθύτερη απήχηση μέσα 
στήν ψυχή τού κοινού. Καί δμως ή περίσταση 
αυτή ακριβώς άπέδειξε πώς ή κίνηση αύτή 
δέν είναι μονάχα μιά σκηνοθεσία προετοιμα
σμένη άπό μερικούς φανατικούς θαυμαστές

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

ΣΟΛΩΜΟΣ

τού μπετοβενικού έργου. Ή βαθειά κατάνυ
ξη πού έδειχνε τό κοινό παρακολουθώντας τίς 
συναυλίες μέ τά έργα τού Μπετόβεν. ή συρροή 
τού πλήθους, πού δέν παρετηρήθηκε τέτοια 
ποτέ ώς τώρα, ούτε δταν έπρόκειτο νά ακούσει 
φημισμένους δεξιοτέχνες, ήταν αρκετά γιά νά 
πείσουν τόν καθένα πιυς αύτή τή φορά τό κί
νητρο δέν ήτον ούτε ή περιέργεια ούτε ό σνο- 
μπισμός. Πρέπει νά ομολογήσαμε, προς τιμή 
μας. ότι όχι μονάχα αναγνωρίζεται γενικά στήν 
'Ελλάδα τό μεγαλείο τού έργου τού Μπετόβεν 
—αύτό μπορούσε νά γίνεται καί άπό απλό 
σνομπισμό ή μίμηση παθητική—άλλά καί θαυ
μάζεται συνειδητά. Τόν αγαπούν καί τόν κα
ταλαβαίνουν στόν τόπο μας τόν Μπετόβεν 
τουλάχιστον δσο γιά τά έργα του τής α' και 
τής β' έποχής. Αύτό πρέπει νά τό άποδώσομε 
κυρίως στό δτι τά Ώδεΐα στήν 'Ελλάδα μέ 
αξιέπαινη προσπάθεια έστρεφαν τήν προσοχή 
τών μαθητών στή μελέτη τών έργων τού Με
γάλου Διδασκάλου καί έτσι ή νεολαία μας με- 
γαλώνει μέσα σέ μιάν ατμόσφαιρα σεβασμού, 
εκτίμησης, θαυμασμού καί άγάπης, για τίς σο
νάτες του. γιά πιάνο, ή για πιάνο καί βιολί, 
γιά τά τρία καί τά κουαρτέτα του. Κάθε σταθ
μός στήν εξέλιξη τού μαθητή σημειώνεται καί 
μέ τήν έκτέλεση μ*άς  σονάτας τού Μπε
τόβεν καί οί τρεΐ; «έποχές» τού Μπετόβεν 
άνταποκρίνονται στά προγράιιματα τών προ- 
αγωγικών. ή διπλωματικών έξετάστων μέ τό 
βαθμό τής μουσικής προόδου τού μαθητή.

*Έτσι μπορούμε να πούμε πως τό έργο τού 
Μπετόβεν καί ό χαρακτήρας τής μουσικής του 
είναι γνωστότερα άπό κάθε άλλου μουσικού 
στόν τόπο μας. Καί ή γνώση αύτή κατορθιό- 
νεται γιατί άνεξάρτητα άπό ολόκληρο τό άλλο 
έργο του τό σημαντικότατο —συμφωνίες, ορα
τόριο, λειτουργία, τραγούδια, μουσική κά
μερας—πού ή εκτέλεσή του παρουσιάζει τε
ράστιες δυσκολίες ανυπέρβλητες γιά τήν ώρα 
στον τόπο μας-—ο Μπετόβεν μάς παρουσιάζει 
μέσα στις σονάτες του γιά τό πιάνο, δλη τήν 
εξέλιξη τή; τεχνικής του. Μπορούμε δηλαδή 
καί μονο άπό τίς σονάτες τού πιάνου νά κα
ταλάβομε πώς ά^τίκρυζε τήν τέχνη στήν άρ- 
χή ό Μπετόβεν καί τί άπαιτούσε άπ’ αυτήν δ
ταν εφθασε στό ώρίσμασμα τή; δημιουργίας 
του. Βέβαια δεν θάπρεπε νάρκεσθούμε σ’ αυ
τές. 'Π τελευταία του σονάτα γράφτηκε στά 
1822. ’Έζησε άκόμα πέντς χρόνια πού είναι

AUG ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ :

Η ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ NIOR

γεμάτα άπό δημιουργήματα μεγάλη; πνοής: 
τήν Έννάτη Συμφωνία, τή Missa Solemnis, 
τά πέντε τελευταία κουαρτέτα. 'Ω; τόσο διιως 
θά μπορούσαμε νά πούμε πως στις σονάτες 
γιά πιάνο έργ. 106. 109. 110 καί 111 βλέπομε 
καθαρά τήν αντίληψη τού Μπετόβεν γιά τήν 
Τέχνη, μιά μεταφυσική, υπερκόσμια αντίλη
ψη, πού φανερώνεται έπειτα ή ίδια σέ άλλες 
μορφές πλατύτερες, δπως τά έργα πού άνα- 
φέραμε. 'Ο τελευταίος Μπετόβεν είνε ολόκλη
ρος στις τελευταίες του σονάτες γιά πιάνο.

'Επομένως ό πιανίστας είναι εξαιρετικά 
ευνοημένος στή μελέτη τού έργου τού Μπετό
βεν. Καί έπειδή ή διάδοση τή; πιανιστικής 
τέχνηςέχει καταντήσει στόν τόπο μας τεράστια, 
είναι φυσικό νά είναι τόσο γνωστό σέ μάς τό 
έργο τού Μπετόβεν.

Είναι άνάγκη δμως νά θυμούμαστε καί κά
τι άλλο εμείς οί πιανίστες. 'Ο Μπετόβεν, πο
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λύ πριν γίνει γνωστός ώς συνθέτης στήν έπο- 
χή του, ήταν ένας φημισμένος πιανίστας, πού 
τόν αναφέρουν μέ θαυμασμό οί σύγχρονοί του, 
καί γιά τή δεξιοτ^χνία του καί γιά τό ξεχωρι
στό του ταλέντο στήναύτοσχεδίαση (improvisa
tion). Οί σονάτες του δέν έχουν μόνο καθαρή 
μουσική άξία άλλά καί ιδιαίτερο πιανι- 
στικό ένδιαφέρον. Μολονότι ποτέ σέ καμιά πε
ρίσταση δέν μπορούν νά λογαριαστούν ώς κομ
μάτια δεξιοτεχνίας, γιά νά έπιδείξει ό εκτελε
στή; τήν τεχνητού, έντούτοις παρουσιάζουν σέ 
χίλια μέρη δυσκολίες σχεδόν ανυπέρβλητες γιά 
ένα συνηθισμένο πιανίστα, πρό πανιών δμως 
είναι ή λυδία λίθος, πού μάς αποκαλύπτει τό 
μέτρο τή; κυριαρχίας ένός πιανίστα στά τεχνι
κά του μέσα καί κατά πόσο μπορεί νά τά χρη
σιμοποιήσει γιά τήν έξυπηρέι-ηση τής μουσι
κή; του διαίσθησης. Τί άπλούστερο άπό τό 
πρώτο μέρος τής σονάτας σέ Ντο δίεση έλασ- 
σον, τής λεγομένης «Φεγγαροβραδυά», καί δ
μως τί άπόλυτη κυριαρχία πρέπει νά έχει ό 
πιανίστας στϊ δάχτυλά του σέ δλες τίς δυνα
μικές του διαβαθμίσεις, γιά νά μπορέσει ν’ ά- 
ποδώσει δλη τή γοητεία αύτή; τής μοναδικής 
μουσικής σελίδα; πού στραπατσάρεται τόσο 
συχνά άπό ντιλετάντες! νΕπειτα άπό δσα εί
πα παραπάνω ήθε?.α νά καταλήξω στό εξής’ 
δτι ή φανερή μουσική πρόοδοί στόν τόπο μας 
οφείλεται κάτι μέγα μέρος στή μεγάλη διάδο
ση τή; μελέτης τού πιάνου. "Οτι κάθε σοβαρή 
μελέτη τού πιάνου πρέπει νά βασιστεί καί μου
σικά καί τεχνικά στή μελέτη τού πιανιστικού 
έργου τού Μπετόβεν. πού άνοιξε καινούργιους 
ορίζοντες δχι μονάχα στούς συνθέτες άλλά καί 
στούς πιανίστες. Καί δτι επειδή καμιά καλλι
τεχνική μόρφωση δέν μπορεί νά είναι μηχα
νική. άλλά πρέπει νά παρακολουθήται καί άπό 
γνώσεις θεωρητικές, αναλύσεις λεπτομερεια
κές τού έργου πού έκτελεϊται γιά νά γίνεται 
κάθε τί συνειδητά, πρέπει καθένας πού θά 
καταπιαστεί τή μελέτη τού πιάνου νά διαβάσει 
πολλά έργα άναλυτικά γιά τίς σονάτες τού 
Μπετόβεν. Καί υπάρχουν πολλά τέτια έργα ά- 
ξιόλογα καί έξαιρετικά ένδιαφέροντα καί δια- 
φωτιστικά. ’Αναφέρω μερικά άπό τά σπουδαι
ότερα. W. de Lenz, Beethoven et ses trois styles, 
έργο παλιό μέν—δημοσιεύτηκε στά 1852—αλ
λά πάντα “χρήσιμο. Vincent d’ indy, Cours 
de composition β' τόμος. C. Reinecke. Die 
Beethovenschen Claviersonaten (γερμανικό) καί 
Blanche Selva, La Sonate. δπου ή μεγαλύτερη 
άπό τις σύγχρονε; πια*ίστριε;  άφιερώνει ένα 
μεγάλο κεφάλαιο γιά τή σονάτα τού Μπετό
βεν. 'Η μελέτη τών έργων αύτών. θά βοηθή
σει σημαντικά κάθε πιανίστα νά κατανοήσει 
τό θαυμαστό μουσικό οικοδόμημα πού παρου
σιάζουν οί σονάτες τού Μπετόβεν, δπου τό δι
άγραμμα. οί γενικές δηλ. γραιιμές, είναι τόσο 
τέλειο, δσο καί κάθε λεπτομέρεια, καί δπου 
τό κάθε τι είναι τόσο λογικά συναρμολογη- 
μένο ώστε νά είναι αδύνατο νά αλλαχτεί μιά 
νότα χωρίς νά ζηαιωθεΐ τό σύνολο. Μιά τέτια 
μελέτη θά στερεώσει άκόμα βαθύτερα μέσα 
στήν καρδιά κάθε μουσικού τή λατρεία τού 
μπετοβενικού μεγαλείου.

ΑΥΡΑ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΑΟΥ
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Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ:

ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

e0 νεοσύστατος Σύνδεσμος Σκιτσογράφων, 
αποφάσισε σχεδόν μόλις ιδρύθηκε νά κάνη ε
πίσημη εμφάνιση, μέ μιά έκθεση χιο τουρι
στική. C1I ’Έκθεση άρχισε στις 27 Απριλίου 
καί γίνηκεστήν Αίθουσα Στρατηγοπούλου. στά 
στενά διαμερίσματα τή; οποίας έξετέθησαν δι
ακόσια πενήντα περίπου έργε 21 σκιτσογράφων 
παλαιών καί νέων.

’Έτσι, ό κ. Σόφος Άντωνιάδης έκΰ 'τ-ι 
πολλά έργα, μά λίγο χιουμοριστικά’ ασφαλώς 
μποοούσ: νά κάνη επιλογή καί νά βάλη λίγα. 
τϊ καλλίτερα. Τοΰ κ. Κ. Άσλόγλου πο'.ύ καλό 
τό «τι άκρα συναντώνται». Ό κ. Κ. Λύγυυ- 
στή; έκθιτ-ι 8 έργα. Ο κ. Γκ<ίβενη; 1 έργα, 
καλά γιά τό λαουτζίκο' γιά ανθρώπους όμως 
απλώς μορφωμένους φρικτϊ άπό αισθητικής 
άπόψεως.

?Ο κ.Φ. Αημητριάδης ποΰ απασχόλησε μό
νος του τόν «Φιλότεχνο» δταν έκανε δική του 
έκθεση. έκθέτ:ι 5 καλά σκίτσα’ «οί Λαϊκές Συ
ναυλίες» καί ή «μοντέρνακαμαριέρα» εξαίρετα.

Ό κ. Νϊκος Καστανάκης έκθέτ ι περί τά 
15 έργα' θά μπορούσε νομίζουμε χωρίς νάβλά- 
ψη διόλου τήν εμφάνισή του νά περιορίση 
κάπως τόν αριθμό τών έκτιθεμένων*  καί τώρα 
δμως μάς δείχνει τόν λεπτό τεχνίτη ποΰ έγνω- 
ρίσαμε άπό τά σκίτσα του τών εφημερίδων*  
άπό τί έργα του ξεχωρίζουν σέ σάτυρα. οί 
«Παναθηναϊκοί άγώνες», ή «Λαχτάρες», κι’ ό 
«Αγώνας τής γυναίκας».

Ό κ. Κλ. Κλώνης 22 έργα. eO κ. Καραγι- 
άννης 6. ?Ο καλός καλλιτέχνης ποΰ τόσο σπά
νια παρουσιάζεται, κ. Ή λ. Κουμετάκης. εκθέ
τει δύο έπιτυχέστατες συνθέσεις του έξ ών ή 
«Άθήνα»τρίπτυχο. Είνε άπιΰ.λεια ή άποιιάκρυν 
σητούκ. Κουιιετάκηάπότήν Τέχνη/Οκ. Κ.Νοϊσ- 
σερ έκθέτει32 έργα τ ^περισσότερα σοβαρά, δλα 
δμως λεπτή; τέχνης, κατ’ έξοχήν πενογραφή- 
ματα μέ σινική μελάνη Ό κ. Νοϊσσερ. άς μάς 
έπιτραπή νά σημειώσουμε δτι δέν είχε θέση 
σέ γελοιογραφική έκθεση γιατί άν βγάλη κα
νείς τό «παρ’ ολίγον επ’ αύτοφόρφ», δλα του 
τά άλλα έργα κάθε άλλο παρά τήν ευθυμία 
μπορούν νά προκαλέσουν.

Πρέπει νά ομολογήσουμε πώς ή απεικόνιση 
στις έφημερίδες τών σκίτσων τού Άλή Ντϊνο 
Μπέη ή τού «Ντϊνο». δπως υπογράφει τά σκί
τσα του, άδικεϊ πολύ τόν καλλιτέχνη. Αυτή 
τουλάχιστο τήν εντύπωση συνοποκομίζει κανείς 
άφού ιδή στήν έκθεση τά είκοσι σκίτσα του. 
Ξεχωρίζουν σέ σάτυρα τό «’Απαγορεύεται τό 
ούρεΐν». ή «Πάουερ στήν ’Ήπειρο» δ «Τύπος 
Γενικού Διοικητού ’Ηπείρου» κ. λ. π. CO Άριφ 
Ντϊνο Μπέη, αδελφός τού Ντϊνο καί μέ τεχ
νοτροπία...αδελφή τής τού Άλή. 4 σκίτσα.

CO παλαιός σκιτσογράφος καί ζωγράφος κ. 
Στ. Ξενόπουλος 1 έργα. Τά πλεϊστα τών έρ
γων τού κ. Α. Πρωτοπάτση (Pazzi) δέν είχαν 
θέση στήν έκθεση γιατί κάθε άλλο παρά χι
ουμοριστικά έργα είναι. Έτσι άπό τά 20 πε
ρίπου έργα ποΰ εκθέτει, ιιόλις 1 ή 5 θά επρε- 
πε νά βρίσκονται έδώ. Ό κ. Άγγελος Σπαχής 
έκθέτει μόλις 3 έργα του. ’Απ’ αυτί ό «Πα- 
παροξυσμός» μάς τόν παρουσιάζει πολΰ δυνα
τό στή σάτυρα.

eO κ. Α. Χόροβιτς 5 έργα καλοδεμένα. μα 
....δχι γελοιογραφίες. 'Ο κ. Μαυριλάκος (Noir)

εκθέτει 5 σκίτσα.Ή«Δικαιοσύνη» γελοιογραφία 
τούκ. Άγγελοπούλου καθιυς καί ό «Πολισμαν» 
γεμάτα είρωνία καί σάτυρα λεπτότατη. Ο κ. 
Σ. Θήτας 11 απλά σκιτσάκια χωρίς μεγάλες 
αξιώσεις. Ό κ. Γ. Κωνοταντινίδης 3 σκίτσα 
μέ άρκετό χιοϋμορ/Οκ.Δ. Άντωνιάδης 20άπει- 
κονίσεις στρατοκρατικές. Ό κ. Μάριος Άγγε- 
λόπουλος 3 σκίτσα χωρικά. ΉΔις Δόζια Φωστη- 
ροπούλου στήν αρχή τής έκθέσεως. έξέθεσε ;> 
σκίτσα ποΰ παρίσταναν τις περιπετειες ενεκα 
τών οποίων δέν έξέθετε έργα της. Ήταν 
πέντε γελοιογραφίες μέ άρκετό χιούμορ.Τώρα 
έκθέτει τά οριστικά έργα της. μά καλλίτερα 
νά άφινε τά πρώτα.

Αύτός ό απολογισμός τής’Εκθέσεως.Πιστ ύ- 
ομε ότι τά διδάγματα τής έκθέσεως.θά χρησι
μέψουν γιάμάθημα.ώστΐ στήν έκθεση τους τού 
χρόνου.πού έχουν πιά δλοτόν άπαιτουμενο και
ρό νά προετοιμάσουν νά μάς παρουσιάσουν κάτι 
καλλίτερο, άφ’ού άλλως τε έχουν καί τήν δύ
ναμη γι’αύτό. αρκεί μόνο νά φανούν πειό αυ
στηροί στό ξεδιάλεγμα.

5η Γελοιογραφική Έκθεση Noir.
Άπ’ τή Δευτέρα τού Πάσχα. 25 Απριλίου, 

ό γελοιογράφος κ. Γ. Μαυριλάκος (Noir) εκ
θέτει στην Αίθουσα τού Ξενοδοχείου «Σπλέν- 
τιτ» ύπερεκατό γελοιογραφίες του.

Ή τεχνοτροπία τού κ. Μαυριλάκου. είναι 
γνωστή κι’ άπό τις τέσσερις προηγούμενες 
έκθέσεις του*  έκεϊνο δμως πού καί ό πειό α
δαής αισθάνεται βλέποντας τι εκτιθέμενα σκί
τσα, είναι πιο; ύ κ. Μαυριλάκος έκτος δλων 
του τών άλλων προτ τρημάτων, τής ζωντανή; 
γραμμής, τής λεπτότητας στήν άπόδοση κλπ. 
έχει αναπτυγμένο σέ πολΰ μεγάλο βαθμό τό 
αίσθημα τού γελοίου.

Χάρη στό προσόν του αύτό βλέπουμε νά 
μάς παρουσιάζει τούς διαφόρους τύπους του. 
μέ τήν λεπτότερη γελοιογραφική τους έμφάνι- 
ση καί πολλές φορές, τό ίδιο άτομο νά τό ά- 
πεικονίζη σέ πολλά σκίτσα μέ διάφορες όμως 
γραμμές, ώστε χωρίς νά μεταβάλλη τίποτα άπ’ 
τήν ομοιότητά του προς τό πρωτότυπο νά μάς 
τό παρουσιάζη μέ διάφορη μορφή.

ΚΓ έτσι στολισμένα μέ άττικό γελοιογρα- 
φικό χιούμορ, παρελαύνουν μπρος άπ’ τϊ μά
τια μας τϊ σκίτσα τού περισσότερου πολιτι
κού κόσμου. τών τύπων τών σαλονιών καί 
τών κοσμικών κέντρων, τών γραμμάτων, τή; 
ιιουσική;. τή; καλλιτεχνία: κλπ.

Π. Φ.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΒΟΛΟΥ ·.
eO Βόλος δέν μπορεί νάνε παραπονεμένος 

δτι δέν τόν έπισκέπτονται οί ζωγράφοι μας. 
"Υστερα άπό τις δυό Μεγάλες έκθέσεις τού 
Συλλόγου Φιλοτέχνων, τήν Πανθεσσαλική 
(1922) καί τήν Πανελλήνιο (1923) έ γεννήθηκε 
μιά αρκετή κίνηση ποΰ έδωκε θάρρος στούς 
καλλιτέχνες νά έπισκέπτονται τήν πόλη συχνά. 
f Ο Σύλλογο ς Φιλοτέχνων αύτό; δ φυτοζωών αΐ- 
ωνόβιος ασθενή;—έδείχτηκε πάντοτε πρόθυ
μος, είναι αλήθεια, νά βοηθήση καί νά προπα
γανδίση γιά όλους τού; καλλιτέχνες ποΰ τού 
ζήτησαν ΰποστήριξη(άν κιαύτό τό δτι βοήθησε 
οΛ,ουςτού τόχτύπησαν πολλές φορές)κ’έκανεδ.τι 
μπόρεσε--άλλοτε λίγο άλλοτε πολΰ—πάντα δ
μως προφύλαξε τούς καλλιτέχνες άπό μερικές 
χοντροκοπιές τών Φιλισταίων.

"Υστερα, έκτος τή; πλούσια; Πινακοθήκης 
Λούλη. στό Βόλο τά τελευταία χρόνια καταρ
τίστηκαν καμμιά δεκαριά μικροσυλλογές ποΰ 
καθημερινά συμπληροόνονται άπό τούς φιλό
τεχνους κατόχους των.

* *

Ο Ζωγράφος Α. Χριστοφής
eO ζωγράφος κ. Άλέκος Χριστοφής ποΰ έ

ξέθεσε στήν Αίθουσα τής Έξωραϊστικής τού 
Βόλου πάνω άπό εκατό έργα, στήν έκθεσή του 
ποΰ ώργάνωσεν ό Σύλλογος Φιλοτέχνων Βό
λου. δέν ήταν έντελώς άγνωστος στούς έπισκέ- 
πτες του έδώ. Στήν Πινακοθήκη Λούλη καί σέ 
Ιδιωτικές συλλογές βρίσκονται πολύ καλοί πί- 
νακές του καθώς καί στήν μικρή Πινακοθήκη 
τής Δημαρχίας.
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'Ο Χριστοφής παρουσιάζεται ό ώριμος καί 
κατασταλαγμένος καλλιτέχνης ποΰχει πιά βρει 
τόν δρόμο του καί ξαίρει τί θέλει. Ξαίρει τί 
θέλει.... Στήν Τέχνη δμως δέν τό ξαίρει κα
νείς εύκολα, ούτε μπορεί νά πή κανείς πέος 
βρήκε τό μυστικό κλειδί καί μπήκε στήν βα
θύτερη ούσία τής Τέχνης. Μάλλον δέν θάχε ά- 
νησυχίες γιά τό Πιό—Πέρα...

ΓΟ Χριστοφής στί έργα του διατηρεί άτο- 
μισμό ποΰ θάκανε ν’άναγνωρίζωνται οί πίνα- 
κές του κι’άνυπόγραφοι.Μπορούμε δμωςνά πού
με πώς τήν άναζήτησή του καί τήν βαθύτερη 
ούσία τήν περιορίζει στό πεδίο μιανής έπιμε- 
λημένης έκτέλεσης καί λεπτολογη’.ιένης άπό- 
δοσης'κι’ άπό τήν άποψη αυτήν είναι μοναδι
κός. Στό χρώμα του παρουσιάζεται γλυκός καί 
μέ πλήρη τόν χρωματικό διατονισμό. ποΰ σέ 
πολλά έργα φαίνεται υποταγμένος σέ μαεστρι- 
κή δεξιοτεχνία. Δέν τού αρέσουν οί χτυπητές 
άντιθέσεις ποΰ τόση έκφραση δίνουν, καί προ
τιμά τούς άπα.λούς καί ήσυχους τρόπους. Ή 
παραγωγή δέν τόν τράβηξε κ’ένώ σ’άλλους ζω
γράφους βλέπει κανείς τόσο καλούς πίνακες 
πού άπορεΐ πώς οί ίδιοι κάνουν καί τόσο κα
κούς. στόν Χριστοφή ένώ βρίσκει κΓ άπό 
τούς πρώτους, ασφαλώς δέν βρίσκει πολλούς 
άπ’ τοΰ; δεύτερους. Οί πίνακές του ξεχωρί
ζουν γιά τήν έργασία καί τήν έπιμέλεια (τό 
Βατερλό) είναι σωστό εγχείρημα), ιδιαίτερα 
δμως θ’ αρέσουν δυό τοπεϊα του τής Κύμης 
(Άγ. Απόστολοι καί Ανεμόμυλος) στά όποια 
ό Χο. γίνεται ποιητής υποβλητικός καί προ- 
καλεϊ τήν ονειροπόληση: δ.τι ζητά δηλαδή 
κανείς άπό τήν Τέχνη.

ΑΡ. ΒΕΚ.

Ο Ζωγράφος Γ. Κοσμ.
Είνε μερικοί άνθρωποι ποΰ άνκαί διαπρέπουν 

σ': ιίανδποιαδήποτ ·: ένασχόληση ποΰ μοιραϊ ,ς ύ- 
ρισμένες συνθήκες τής ζωής τού; έξώθησαν στό 
βάθος τους κρύβουν κάποιο άλλο άνώετρο αί
σθημα πού δέν είνε δυνατόν έπί πολύ νά πα- 
ραμείνη νεκρό καί άγνωστο, άλλά ιιέ τήν προό- 
τη εύκαιρία θά έκδηλωθή.

"Ενας τέτοιο; είνε κι’ ό συ ιπατρκότης μας 
Θ σσαλός ζωγράφος κ. Γεωρ. Κοσμαδόπο έλος, 
που χωρίς νά φοίτηση ποτέ είδικώς σέ καμ
ίνι ά Σχολή Ζωγραφικής καί νά ύποστή τήν 
καταστρεπτικήν έπίδραση τών άλλων, έπεδό- 
θηκε μέ παραδειγματικό ζήλο στήν Τέχνη καί 
ιιέ τήν σταθερή πυξίδα τή; έξαιρετικής του 
άτομικότητος έρεύνησε τϊ έργα τών μεγάλων 
διδασκάλων κΓ ένεβάθυνε στό μυστήριον τής 
φύσεως καί χωρίς νά παρασυρθή άπό ασθενι
κές έκκεντρικότητες καί άπό παροδικές τεχνο
τροπίες. σεμνός καί αύτόφωτος. με τόν απαλό 
του χρωστήρα καί τούς αρμονικότατους ζω
γραφικούς του τόνους, προχωρεί σταθερά προς 
τήν μεγάλη Τέχνην.

*0 κ. Κοσμαδόπουλος. πρωτοπαρουσιάστη- 
κε στήν Θεσσαλική ’Έκθεση τού Βόλου στά 
1922 μέ τό όνομα Γ. Κόσμος, μέ τό όποιον έ
ξέθεσε έργα του καί στήν Β' Πανελ. "Εκθεση 
τού 1923 καθιος καί στις ’Εκθέσεις Ζαππείου 
καί τού Παρισιού. Κατάγεται άπό την περιφέ-
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qfau τή; Ζαγορά; τού Πηλίου κΓ είχε στήν 
οικογένεια του ζωγράφον τόν πάππο του Χου- 
σούδη, τοΰ οποίου έργα βρίσκονται στί; εκ
κλησίες τή; Ζαγορά;. Εΐνε μόλις τριάντα χρό
νων καί γεμάτος ζωή καί καλλιτεχνική διάθε
ση. Τυπόνουμε άπό τϊ έργα του «τίς Μπαλα- 
ρίνες» καί τήν προσωπογραφία τοΰ κ. Γερ. 
Βώκου. καμωμένη πέρσι στήν ΙΙορταριά. στό 
κοινό τους ατελιέ. Κ. Γ.

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ:

Γ.ΡΟΕΩηΟΓΡΑΦΙΑ Γ· ΒΩΚΟΥ

Ό Ζωγράφος Γερ. Βώκος
Στήν Galerie du Taureau στό Παρίσι, ό ζω

γράφος κ. Γερ. Βώκος εκθέτει 30 περίπου 
έργα του καί μερ κά σχέδιά του. Τά πε
ρισσότερα είναι άπό τό Πήλιον,καμωμένα πέρσι 
πού ήταν ό κ. Βώκος στήν ΙΙορταριά. Οί κρι
τικές πού γραφήκαν έκφράζονται κολακευτικά 
γιά τό έργο τοΰ καλλιτέχνη πού δέν ήταν δυ

νατό παρά νά έκτιμηθή γιατί έχει ατομισμό, 
αλήθεια κι’άπλότητα, στήν όποια έχει φτάσει 
ύστ·:ρα άπό μελέτη κ’ εξέλιξη.

Έμεΐ; ιδιαιτέρως ευχάριστου μέθα γιατί δέν 
ξεχνούμε τό πόσο συνέτεινε στήν καλλιτεχνική 
άναζωογόνηση τοΰΣυλλόγου μας καί τοΰΒόλου 
ό άγαπητός καί σεβαστό; μας Maitre. Καί γιά 
τήν ιστορία σημειώνομε πι'ος ή πριότη ’Έκθε
ση ζωγραφική: πούγινε στό Βόλο, ήταν ή Έκ- 

γ. κοςμ·

θέση Βώκου. στχ γραφεία μας στά 1921. πού 
τήν ακολούθησαν ή < Πανθεσσαλική » ( Ίαν. 
1922) καί ή «Β/ Πανελλήνιος» (Μάϊος 1923} 
στήν οργάνωσα] τών οποίων πολύ μάς βοήθη
σε ό ένθουσιιόύη; φίλος, μέ τήν πρωτοβουλία 
καί υπόδειξη τοΰ οποίου συνεστήθη κα'ιή Σχο
λή μας Ζωγραφική; ή «Θεσσαλική Σχολή Κα
λών Τεχνών», δπως τήν έφαντάστηκε κι*  δπως 
έξακολουθεΐ νά τήν θέλη όκ. Βώκος. ΑΡ. ΒΕΚ.

^ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ,,
ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ :
Ο "ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ,, Ό «Φιλότεχνος» στις
ΣΤΟΥΣ .ΔΕΛΦΟΥΣ Δελφικές Εορτές άντι-

προσωπεύτηκε άπό τόν 
κ. Β. Βεκιαρέλλη τοΰ «Έλ. Τύπου» ό όποιος 
μάς έστειλε εκτενείς περιγραφές καί μάς πα- 
ραχώρησε καί τό ολοσέλιδο κλισέ τού «Προ
μηθέα» στον βράχο. Μέσα στή Δελφική προσ
πάθεια έχουμε πολλούς φίλους πού μάς τιμούν 
πάντοτε μέ τή συνεργασία τους, τόν οργανωτή 
’Άγγελο Σικελιανό. καί τήν κ. Χατζημιχάλη 
πού ώργάνωσε τήν ’Έκθεση, τόν Πάνο Καλο
γερικό πού σκηνοθέτησε τόν «Προμηθέα». Γι’ 
αυτό θεωρήσαμε υποχρέωση νά άφιεριόσουμε 
ολόκληρο σχεδόν τό τεύχος μας τού Μάη στις 
εορτές καί νά τυπώσουμε ολόκληρη τήν ομιλία 
τοΰ Σικελιανοΰ πού εξηγεί τούς σκοπούς τής 
προσπάθειάς του.
ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ Κάποιοι πού κατέ- 

κριναν, πριν δοΰν.
τήν έργασία τών Δελφών είχαν τήν υποχρέωση 
νά ξαναζητήσουν τήν φιλοξενία τών έφημερί- 
δ ον γιά νά δικαιολογήσουν κΓ έκ τών υστέ
ρων τίς προβλέψεις τους. Τότε θά πίστευε κα
νείς πι'ος έκφράσανε είλικρινά μιά σκέψη τους 
Ό "Αλκής Θρύλος πούχε έκφράσει κι’ αυτός 
στόν«Φιλότεχνο» απαισιόδοξες προβλέψεις, εΐ- 
τόν «άντρισμό» τουλάχιστο»’ νά όμολογήσηπώς 
«έγινε θαύμα» σ’ ένα βαθύ του άρθρο στή 
«Νέα'Εστία». Τί τά θέτε έμεϊς νομίζουμε πι'ος 
ό Α Θ. «καταλαβαίνει» άνεξαρτήτως άν σύμ
φωνη ή όχι μέ τίς βαθύτερες έννοιες πού όΣι- 
κελιανός βάζει — ή καλλίτερα άπό τίς όποιες 
θεωρεί πι'ος έκπορεύεται — τό έργο του. ’Ενώ 
πολλοί πού γράψανε φανήκανε έντελώς βέβηλοι. 
ΚΓ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ Οί ξένοι λόγιοι καί καλ

λιτέχνες έκφραστήκανε 
ένθουσιαστικά καί γενικά όσοι παραλληλίσανε 
τούς Δελφούς μέ τήν Όράγγην ή τίς Συρα
κούσες βρήκαν πολύ ανώτερες τίς Δελφικές 
εορτές. ΓΟ χώρος δέν έπιτρέπει νά μεταφέρου
με τίς κρίσεις τους πού τυπωθήκαν άλλως τε 
στις έφημερίδες.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ- Ό καθηγητής τής
ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ Ελληνικής φιλο

λογίας στό Πανεπι
στήμιο τής Βουδαπέστης κ. Άντρέας Χόρβατ 
πούρθε στήν Ελλάδα γιά νά παρακολουθήση 
τίς Δελφικές Εορτές δίνει στό «Έλ. Βήμα» 16 
-5-27 συνέντευξη γιά τίς νεοελληνικές σπουδές 
στήν Ουγγαρία καί γενικότερα γιά τήν περί 
Ελλάδος αντίληψη. Ό εύγενής ξένος μάς δίνει 
πληροφορίες πού μάς εκπλήττουν δσο καί μάς 
συγκινοΰν. Στά γυμνάσια ύποχρεωτικώς διδά
σκονται τά έλληνικά. Σειρές λογίων μεταφρά

ζουν τούς συγγραφείς μας. άρχαίους καί νεω- 
τέρους καί μιά άγάπη κι’ έχτίμηση δείχνεται 
γιά τή χώρα μας Ό κ. Χόρβατ έχει συγγρά
ψει πολλά γιά τήν άρχαία βυζαντινή καί νεώ- 
τερη φιλολογία μας, είχε δέ τήν καλωσύνη νά 
μάς ύποσχεθή τήν συνεργασία του καί νά μάς 
κρατά ένημέρους τής πνευματικής κίνηση; στή 
χιόρα του.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ :
— Στό ερχόμενο τεΰχο; τοΰ «Φιλότεχνου" 

θά τυπωθή νέα μελέτη του κ. Γ. Σπαταλά γιά 
τήν «Ώδή προ; μοναχήν» τοΰ Σολωμοΰ.Έπί- 
ση; ολόκληρη ή εισηγητική έκθεση τού Αλ
κή Θρύλου γιά τόν διαγωνισμό μονόπραχτων 
τής Έτ. τών Ελλήνων Συγγραφέων.

— Στό ίδιο φύλλο θά δημοσιεύσουμε έκθε
ση γιά τήν καλλιτεχνική κίνηση τής ΑΙγύπτου. 
ό συνεργάτης μας IIήλιος Ζάγρας θά παρουσι- 
άση τούς έκεΐ ζωγράφους καί θά τυπιόσουμε 
30 κλισέ άπό έργα τους.

— Επίσης άπό τό έρχόμενο θάχουμε ταχ
τικά κάθε μήνα ανταπόκριση άπ’ τό Παρίσι 
γιά τήν παγκόσμιο πολιτική, πνευματική καί 
καλλιτεχνική κίνηση. Θά τήν γράφη γιά χατή- 
ρι μας ό σεβαστός μας φίλος κ. Γερ. Βώκος.

— Έστήθηκε στό Βόλο«Ήρώο Πεσοντων» 
έργο τού γλύπτη κ. Φαληρέα. "Ακαιρη συζή
τηση στις έφημερίδες μάς κάνει νά άποφύγου- 
με κάθε σχόλιο. Λυπούμαστε πού ή συζήτηση 
κι’ άπ’ τά δυό μέρη δέν στάθηκε στό καλλιτε
χνικό έπίπεδο καί έθίγη ό νέος καλλιτέχνης 
τόν όποιο δέν είχε φυσικά σκοπό νά θίξη ό κ. 
Κ. Γκέσκος καί περιμένουμε νά καθησυχάσουν 
τά πνεύματα, γιά νά έπιληφθοΰμε τοΰ ζητή
ματος άπό τό καλλιτεχνικό του μέρος.

— Ό 'Οδοιπορικός Σύνδεσμος ’Αθηνών 
διωργάνωσε τό Πάσχα έκδρομή στή Ρώμη,Νε
άπολη καί Συρακούσες, δπου παρηκολούθησε 
καί τίς παραστάσεις αρχαίων έλληνικών δρα
μάτων πού γίνονται κάθε άνοιξη. Εφέτος, έ- 
παίχτηκαν ήΜήδεια. ό Κύκλωπας, οίΝεφέλαι 
καί Σάτυροι-ίχνευταί.

— Ό Αυστριακός Ρενέ Φίνλοπ Μίλλερ κυ
κλοφορεί νέο έργο του μέ τόν τίτλο «Λένινκαί 
Γκάντι» πού γράφει γιά τούς «δυό μεγαλείτε- 
ρους ανθρώπους τής έποχής μας». €Ο«Έλ.Τύ- 
πος» άναδημοσίεψε άποσπάσματα σέ σειρά 
φύλλων του.

—Έγινε έκθεση φωτοζωγραφικής τοΰ καλού 
μας καλλιτέχνη Κ. Ζημέρη. Έπειδή θέμε ν ’α
πασχοληθούμε έκτενέστερα άφίνουμε τίς κρί
σεις μας γιά τό προσεχές.



ΕΚΔΟΣΕΙΣ

[ Άναγγέλεται μέ άνάλογεζ σημειώσεις - 
όταν πρέπει — κάθε βιβλίο πού θά στα
λούν δύο αντίτυπα στό περιοδικό μας]

— Έλάβαμε αγγελία τού Οϊκου Maisoneuve 
(3, Rue de Sabot. Paris VI) γιά τήν έκδοση 
τών Esquisses Grecques τοΰ κ. Γ. Βώκου. Τό 
βιβλίο περιλαβαίνει τι κεφάλαια «Φειδίας καί 
Σωκράτη;. Πώςό Σωκράτη; χαρακτηρίζει τόν 
"Ομηρο.Ό "Ομηρος έμπνευστής τών αρχαίων 
Ελλήνων καλλιτεχνών. Ή Τέχνη πριν τοΰ 
Φειδία Οί Οεοσοφικέ; ιδέες τοΰ Σωκράτη. Οί 
ά»χαϊοι 'Ελληνικοί μύθοι περί αθανασία; τής 
ψυχής. Οί ιδέες τοΰ Σωκράτη γιά τόν θάνα
το». Συσταίνομε τό νέο βιβλίο τ»ΰ κ. Βώκου 
γιά τό όποιον μπορούν οί φίλοι μα; νά ζητή- 
τήσουν νάέγγραφούνστί Γραφεία μα; (15 φρ.)

Σύνονη τού κομμουνισμού Καρόλου Ραπ- 
παπόρ, Μετάφρ. Π. Συλβάνου. Αθήνα 1927. 
Σχ. 8ον μ. σελ. 45.

’Αστική καί Προλεταριακή ήθική Jo-eph 
Boyer, μετάφρ. Διόρου Γιώτη (δασκάλου) πα
ράρτημα παιδαγ. περιοδικού ή «Νέα ’Αγωγή». 
Αθήνα 1927 Σχ. 8ον μ. σελ. 61.

Ρυθμικές Ζωές : Πόλυ Μοδινού. Εικονο
γραφίες Φώτη Κόντογλου. Πολυτ ?.λής Έκδοση 
«Γραμμάτων».Άλεξάντρεια Σχ. 8ονΜ.σελ.86.

Κωστής Παλαμά; : Κ. Ν. Κωνσταντινίδη 
’Έκδοση «Νέας Ζωή;» Άλεξάντρεια Σχ. 8ον 
μ. σελ. 30.

Στά βρόχια τής ’Αγάπης Διηγήιιατα Α
θήνας Ν. Ταρσούλη. μέ σκίτσα τής ίδιας. Α
θήνα Σχ. 8ον μ. σελ 150.

Μία πόρνη : Ρομάντζο. Λιλής Μ. Πριονι
στή. Αθήνα Έκδ. οίκος Γ. Του καλά Σχ.16οτ 
Μ. σελ. 115.

Κοχυλάρ κι’ άλλα διηγήματα ! Νίκου Ί. 
Σαράβα.Έκδ. οίκος Τσουκαλά Σχ.8ον μ.σ. 64.

Ροβινσών : Μιά πράξη σέ πρόζα. Arthur 
Courtillon. Μετάφρ. Λ. Χρυσανθέμου.’Έκδοση 
«Νέων Ρυθμών» Δράμα; Σχ. 8ον μ. σελ. 50.

[ Γιά όσα βιβλία καινούργια λάβαμε δέν 
μπορέσαμε νά γράψου αε σ’ αύτό τό τεύχος λό- 
γφ τής πολλής ύλης. Θά τό κάνουμε στό προ
σεχές ].

Α. Δ. Παπαδήμα : Ελεύθερη ’Αγάπη, κυ
κλοφορεί προσεχώς. ’Εμβάσματα στόν συγγρα
φέα (Κολοκυνθούς 71).

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

[’Αναγγέλλομε όσα λαμβάνομε ταχτικά, καί 
σ’ όσα στέλνουμε τό περιοδικό μας καί 
τό άναγγέλλουν κ’ έκεΐνα ]

’Αναγέννηση: Μηνιναΐο περιοδικό. Διευθ. 
Λ. Γληνός, οδός Λέκκα 4 Αθήνα.Χρον.Α' άρ 6.

’Αλεξανδρινή Τέχνη : Μηνιαίο λογοτ. 
καλλιτ. Περιοδικό. Διευθ. Α. Γ. Συμεωνίδης - 
ΡίκαΣεγκοπούλοΑλεξάνδρεια.Έτος Α'.άριθ.β. 
Μάιος 1927. Συνεργασία Κ. II. Καβάφη. II. 
Μάγνη, Συλβίου. Ραγέλου, Άθηνάς Ταρσούλη. 
Γ, Βρισιμτζάκη κλπ. καί πολλά κριτικά ση

μειώματα καί πληροφορίες γιά τήν πνευματο 
κή κίνηση τής Αίγύπτου.

Διδασκαλικόν Βήμα : ’Επίσημον δργανον 
τής Διδασκαλική; ομοσπονδίας. Άθήναι Δε- 
ληγιώργη 27α. ’Έτος Γ'.

Δομένικος Θεοτοκόπουλος: μηνιαίο Κριτι
κό φύλλο Χανιά. ’Έτος Α.' άριθ. 1.

Ελληνικόν Θέατρον : Καλλιτεχνική Θεα
τρική εφημερίδα. Διευθ. Π. Καλογερικό:. 
"Οδός Στρατιωτικού Συνδέσμου^!! Αθήνα)

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

Ερμής : Περιοδικό μελέτης καί έρευνας. 
Διευθ. Α. Μαρσέλος, Ά/εξάντρεια. Έκδ. 
Καταστ. «Νέα Ζωή».

Ήλύσια : Έβδ.Έπιθείόρηση. Διευθ.Παύ
λος Νιρβάνας-Λιλίκα Βολίδη. Σολωμού 67Ά- 
θήλα. Χρόνος Α' άριθ. 1 καί 2 Μάιος.

’Ιόντος ’Ανθολογία'· Μηνιαίο ιστορικό, φι
λολογικό. καί καλλιτ. περιοδικό. Διευθ. Μαρι- 
έττα Μινώτου. Ζάκυνθος. ’Έτος Α' άρ. 1, 2.

νΙσις : Έβδ. έφημ. πολιτική, φιλολογική 
καλλιτεχνική. ’Έτος Γ.' Άλεξάντρεια.

Λογοτεχνική ’Επιθεώρηση : Μηνιαίο φύλ
λο Κριτικής καί Τέχνης. Αθήνα Άλωπεκής13.

Μακεδονική Τέχνη Μηνιαίο Περιοδικό, 
Θεσσαλονίκη Έτος Α ' Τευχ, 1.

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

Νέα 'Eoxlj. : Δεκαπενθ. περιοδικόν. Διευθ. 
Γρηγ. Ξενύπουλος. Άθήναι. ’Έτος Α! άρ. 2.3 
Μάιος. Άπό τά περιεχόμενα: Ζ. Παπαντωνί- 
ου: Γιαννούλης Χαλεπός. Άλκης Θρύλοο: Τ’ 
αρχαία δράματα στί; Συρακούσες. Γ. Ξενό- 
πουλος ό Σωλομός κ*  οί γυναίκες, Άνθριυπι- 
νο (δράμα) κλπ.

Νέα Ζωή : Λογοτεχν. περιοδικό Β. Ρ. 212ο 
Άλεξάντρεια. Τόμος XIV· Μάρτης Άπρ. 1927 
Συνεργασία: Κ. Ν Κωνσταντινίδη, Γλαύκου 
Άλιθέρση, Π Μοδινού, Γ. Σπαταλά. Μετα
φράσεις Μ. Σιγούρου, Ν. Λυκιαρδοπούλου κλπ. 
Λογοτεχνική Κίνηση. Κριτική κλπ.

Νεοελληνικά Γράμματα; Μηνιαίο λογοτε
χνικό περιοδικό- Διευθ. Γιάννη; Μουρέλλος. 
'Ηράκλειο-Κρήτης. Χρόνος Α.' βιβλίο 8ο Μά
ιος 1927 .Περιλαβαίνει εκλεκτή συνεργασία πρό 
παντός τών λογογράφων τού Ηρακλείου.

Νέοι Ρυθμοί. Τό περιοδικό τής Δράμας θά 
έπανεκδοθή σέ μεγαλείτερο σχήμα καί μέ πε
ρισσότερες σελίδες. Διευθ. Κ. Δρακόπουλος.

Πάν: Μηνιαίο περιοδικό. Αθήνα.
Παναιγύπτια: Έβδ. είκον. περιοδικόν 

’Έκδ. «Γραμμάτων» Αλεξάνδρεια.
La Semanie Egyptionne : Έβδ. καλλιτ. 

κλπ. έπιθ. (γαλλικά) Διευθ. Στ. Σταυρινός—25, 
rue Kasr-el-Nil. Κάιρου.

Σημειώματα: Φιλολογ. δελτίο. Πρώτη Σει
ρά. Έκδοση Γραμμάτων—Άλεξάντρεια,

Φάρος Μηνιαίο είκον. περιοδικό. Έτος 7. 
Άλεξάντρεια

Τά Παρασκήνια: Καλλιτ. Περιοδικό. Δι- 
ευθ. Ν. Παρασκευάς Έτος Γ.' Πλ. Άγ. Θεο
δώρα) ν Αθήνα.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ :
ΜΑΙΟΣ 1927

ΕΚΘΕΣΕΙΣ :

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ:

Η ΜΑΣΚΑΡΙΝΑ ΑΛ. ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ

II. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Καί). Σχολ. Καλών Τεχνών. ΙΊλ*  'Αγίου Λουκά (Πατηοια).
ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΛΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΜΕΡΤΖΑΝΩΦ κ. λ. π. Παρναοοάς
Τ ΚΩΝΣΤ. ΦΑΝΕΛΛΗ έργα (1791 - 1863) Στοά Στρατηγοπούλου

Σ Υ Ν A Υ ΛI Ε Σ :

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
31-4-27

ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΙΙΝΩΝ
2 5-27

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
’Αθήνα : 3-5 27

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
’Αθήνα 4. 5-27

ΕΛΛΗΝ. ΩΔΕΙΟΝ 
Αθήνα β 5 27

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ 
Αθήνα 7-5-27

Β.' Recital A. Rubiiistein. [ ΙΙΡγ : Ravel, Falla, 
Albeniz, Stravinsky, Chopin, Flank, Liszt].
Recital A. Plotnikoff [ 11ογ· Bach, Liszt, Galston, 
Petri, Busoni, Frank-Bauer, Chopin, Albeniz].
12η Συν. Σιηκρ. Όοχ. Σ. Σ. Δ·ευθ: Μητρόηουλος. συμπρ. 
Μ. Παπαϊωάνου [1Ιργ: Μπετόβεν, Γκλαζούνακρ, Φοάνχ]. 
ί. ‘al Νέλης Αακητοττούλου (βιολί) συμπρ. Δ Μαοη 
(πι· ο). [Πο<>γρ: Κ<»ρέλλι Αεομάρ Μπετόβεν, Μπ<ίχ, Γκλα- 
ζαύνρχρ, Ντεμπουσύ, Μότσαρτ, Ααλό].
Ρεσιτάλ Α· Mjzo ύχερερ (πιάνο) [Ηρογρ.· Μπράμ:, Μπειό- 
βεν, Σοπέν, Σκριάμπιν].
Ρεσιτάλ Γ· Λυκούδη (βιολί) ουμπρ. Κα Λυκούδη, Δ, 
Μητρόηουλος (πκίνο) [Προγρ- Ναρνιίνι, Μπάχ Κράϊσλερ. 
Σ· Σάνς, Μπράμς].
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ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Αθήνα 7-5-27

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
’Αθήνα 8-5-27

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
Λθήνα 12 5 27

ΩΔΕ1ΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
14 5 27

Ω\. ΑΘΙΙΝΩΝ10 5
ΚΟΤΟΙ1ΟΥΛΗ

’Αθήνα 16-5 27 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ

’Αθήνα 17 5 27

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
’Αθήνα 18-5 2<

ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΙ
Αθήνα 18-5-27

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ 3-5-27 
ΕΤ. ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΤ.

’Αθήνα 7 5 27 
ΕΘΝΙΚΟΝ 23 5-27

ΕΠΑΡΧΙΕΣ:

ΒΟΛΟΣ
5 Μαΐυυ

ΒΟΛΟΣ
29-5-27

ΒΟΛΟΣ
Μάιος

Συναυλία Μ. Λασποηούλου (πιάνο) συμπρ. X. ΚυριΟ-ζή 
(τραγούδι), Φ. Βολωνίνη (βιολί). [Προγρ : Μότσαρτ, Σο- 
πέν, Μπάχ, Μπράμς, ’Άλμπενιζ, Σαραζάτ, Λαυράγκας, Σα- 
μάρας, Καλομοίρη:].
12η Λαϊκή Συν. Συμφ. Ορχ· Σ. Σ. Λιευθ. Μπούτνικωφ, 
συμπρ. Ε. Μπαμιέρου (βιολί). [Προγρ : Μπετόβεν, Βά- 
γνερ, Νιβόροκ, Μπούινικωφ]-
Β! Ρεσιτάλ Γ· Λυκούδη (βιολί). [Προγςι : Μπάχ Μηιρό- 
ποιλος, Βιετάν, Τολδρά, Λεκέ> Μαρσίκ],
Συναυλία Μ. ΙΤαπαϊωάννου· [Ποογρ: Μότσαρτ, Μπετό
βεν, Ραμιά, Σκαρλάτο, Σοΰμαν, Νιεμπουσύ, Προκόφιες ]■ 

17 Recital Melba Ζ2θ/7^(·ρι>γι,ύδι).[Συμ. V Μητροπούλοι·].
Συναι λία Λήδας Ευλαμπίου Vailthier (πιάνο). [Πρι,γο· 
Μπάχ, Μπάχ-Μπουζόνι, Σοΰμαν, Σοπέν, Στράους, Λίστ].
Εκτακτος Συν. Σ. Όρχ· Σ· Σ. Λιευθ. Μητρόπονλος, σύμ. 

κ. Άλιξ. Τριάντη (τραγούδια τοΰ G- Mahler) και Ρ· Λυ
κούδη (βιολί, cone. re min. Brahms).
Συναυλία I Δ ιανέλλου, (βιολί)· [Προγρ : Μϊΐ'ίχ, ’Έρνστ, 
Μπετόβεν, ΙΙαγανίνι, Μότσαρτ]·
Συναυλία Κίμ- Τριαντάφυλλου (τραγούδι) συμπρ. Μάγ- 
γης Τριανταφ;'λλου (τραγ ·ύδι) καί Τουρνάϊσοεν (πιάνο) 
[Προγρ. Σοΰμπερτ, Μπράμς, Χάν, Ντυπάρκ, Ντεμπουσό, Ροσίνι, 
Φωοέ, Ντέ Φόλα]

Ά Παπας'. Το γλωσσικό ζήτημα σχή φυσιολογική του άποψη. 
Δ· Γληνδς : ΤΙ έκπαιδευτική μεταρρύθμιση και ό δάσκαλος.

Κωστής Παλαμας Ό Βίκτωρ Ούγκώ και ή Ελλάς.

Festival Beethoven, Συλλόγου Φιλοτέχνων Βόλου [δι
άλεξη Β. Κόντη. Συμφωνία No 5, Menuet de la Sona- 
teop· 31 Adagio Son-op. 13 , Allegretto de la 7e Sym- 
ph., Egmond ouverture. Koi Άλ. Κόντης, τοΰ Έλλη 
νικοΰ Ωδείου, Β. Κόντης, Κική Κόντη, Κική Οΐκονομά- 
κη, Παπαδηιιητρίου. Τραγούδι Δν'ις Τ. Παπασταύρου].
Festival Beethoven κ.’ΆνναΤσολάκη, Λιευθ. τέως ω
δείου Βόλου, Κος’Αλ. Καζαντζής Λιευθ. Ωδ.Θ)νίκη;, Δνίς 
Καπάσσο, καθ. ωδ. Θ)νίκης, Δνίς Νίτσα Βράνου.
[Προγρ. Sonate en fa, Son. No 9 (Kreutzer) Ιον μέρος τοΰ tconc-en 
Sol, II acte Fidel io, κλπ.

Έκθεση έργων Ά. Χριστοφή στον «Συλ. Φιλοτ. Βόλου» 
"Εκθεση έργων ‘ΕλλήνωνΖωγράφων (Στάθη).
Έκθεσηφωτοζωγραφικής Κ. Ζημέρη·
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