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ΣΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ 
ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Στής γι,ορτης τό τραπέζι 
ϋεΐο κρασί.

ΙΙλάϊ μον εσύ.
Φως στά μάτια σον παίζει.

Φως ζαν'&ό στό λειβάδι.
Ό ουρανός 

λάμπει αγνός 
μέοα στον ήλιον τό γάδι.

’Αναδεύει τ αγέρι 
τά κλαδιά. 

Στην καρδιά, 
και στί] γη καλοκαίρι.

Μον γελάς. Νέος αγώνας 
στη ζωή.
Ώ ύλεοι, 

άς μ ή μ9 εύρει γειμιόνας !

ΡΗΓΑΣ ΓΚΟΛΦΗΣ



ΘΕΑΤΡΙΝΟΣ
Τής απολύτρωσής μου, δταν σημάνει, 
νάρθει νά μέβρει μεθυσμένον ή ώρα ! 
Λεφτό δε δίνω τι καιρό θά κάνει, 
Ανοιξη άν θάνε ή Χειμωνιά 

άν λουλουδίζουν τά κλωνιά 
ή άν τά σοκάκια δέρν' ή μπάρα.
Τδ έρμο κουφάρι μου ή ψυχιή άς αφήσει 
τύφλα δταν θάμαι στδ μεθύσι!
Σκόρπια χρυσάνθεμα και ρόδα 
στδ επιθανάτιο μαξηλάρι 
δε θέλω, εκεί πού έγώ θά ξεψυχήσω. 
Σ' ενα χαντάκι νά -ψοφήσω 
πού τδσκαψε τοΰ κάρου ή ρόδα 
μέσ' στδ βουρκάρι.
Φίλους δέ θέλω ολόγυρά μου, 
μανουάλια, εικόνες, θυμιατά, παπάδες 
κι ούτε τοΰ λείψανου λαμπάδες.
Φίλοι χλωμοί θά παραστέκουν τά όνειρά μου 
κι δ Πόνος μου, πού αθάνατος θά ζήσει.
Τύφλα έγώ θάμαι στδ μεθύσι!
Σχώρεση δέ θσ πάρω ούτε θά δώσω!
Μόνη τοΰ χειλού μου λαχτάρα 
τοΰ Αήρ θά βγάλω τήν κατάρα!
Γιά τδ έλεος τρομαγμένο δέ θ' απλώσω 
δειλά τδ χέρι!
Σ' ένα στερνδ σπασμό μου θά φουχτώσω 
τοΰ Μάκμπεθ τδ αιματόβρεχτο μαχαίρι!
Φρίκη τριγύρω ό ρόγχος μου άς σκορπίσει. 
Τύφλα έγώ θάμαι στδ μεθύσι!
Τόπο ίερο δέ θέλω νά μέ θάψουν 
ούτε νά ηχήσουν οί καμπάνες 
κι ούτε στό ξόδι μου νά κλάψουν 
οί καλομάνες.
Σέ μιά πλαγιά βουνού και σ’ άγριο λόγγο 
τοΰ’ Ο ρέστη δ θρήνος νά μέ νανουρίζει, 
τοΰ ΟΙδίπου νά γροικώ τδν άγριο βόγγο. 
Καί τ’ άγριοβόρι δταν στριγγά σφυρίζει, 
στών νεκρικών μου ονείρων τδ μεθύσι, 
τοΰ Μεφιστδ τδ γέλιο άς αντηχήσει!

29—1—927 ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΒΕΑΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ :

ΕΝΑ ΦΛΥΤΖΑΝΙ ΤΙΛΙΟ

Το χιόνι τοΰ χρόνου είχε πιά πασπαλί
ση τή πλούσια κόμη τής ΕΙρήνης Θοδό- 
τη- Μοναχοκόρη έχασε νωρίς τις μητρικές 
θωπείες και τή νειότη της περιέζωσε μιά 
παράξενη πατρική σιοργή. Ό κύρ Θοδό
της, χήρος, τρομαγμένος άπ’ τόν αιφνίδιο 
θάνατο τής γυναίκας του νόμιζε πώς ή 
γή θάνοιγε νά τόν καταπιή αν δέν στηρι
ζόντανε κάθε στιγμή στους ώμους τής κό
ρης του. Μέ φοβισμένη ζήλεια τήν κρα
τούσε μακρυά άπό κάθε συντροφιά δπου 
άνθιζε ή νειότη και τό γέλοιό τη:. Τή 
μόνη εικόνα πού φρόντιζε ν’ άντικρύζουν 
τά περίεργα μάτια της πού γυρεύανε τό 
μυστικό τής ζωής ήσαν πάντα μούτρα 
σοβαρά, σκυθρωπά πού μόνον άπό τούς 
γεροντικούς πόνους άλλάζανε εκφράσεις.

Ό αιώνιος εφιάλτης, ό καθημερινός 
του τρόμος ήταν ή άνάγκη πού θά βρι
σκότανε ν’ άρνηθή κάθε πρόταση γιά γά
μο τής ΕΙρυνης.

— Όχι·· δχι·. δέν θέλομε παντρειές., 
ναί.. καλός και άξιος δ γαμπρός., μά ή 
κόρη μου δέ παντρεύεται., έπ'ι τοΰ πα
ρόντος τουλάχιστον., δχι άκόμα. ■

Μέ άνακούφιση θυμότανε αυτές τις 
φοβερές στιγμές γιατ'ι τώρα ήταν ήσυ
χος. Δέν είχε πιά τέτοιου είδους άνησυ- 
χίες. Πατέρας και κόρη ήσυχα μέ γαλήνη 
περιφέρανε τ'ις σκιές των.

Μιά—δυό φορέςτήν εβδομάδα, τ’ άπο· 
γέματα, μερικοί παλαιοί φίλοι μαζευόν- 
τανε στό σπίτι τοΰ κύρ Θοδότη. Ό συν
ταξιούχος συνταγματάρχης Πέρδικας ήτ >ν 
δ βενιαμιν τής παρέας. Βενιαμίν εξηντά
ρης μά βαστοΰσε καλά καί καμμιά φορά, 
γι’ άστεΐο, άνάμεσα σ’ εκείνα τ’ άνθρώ- 
πινα ερείπια, κοκορευόντανε.. Έ1— σ’ αυ
τές τ'ις περιστάσεις ό κύρ Θοδότης τόν 
άντιπαθοΰσε γι’ αυτές τίς άτοπες ζωηρό
τητες μά άναγνώριζε τή φροντίδα πού εί
χε νά ξεφουρνίζη τ’άστεϊα του δταν ή Ει
ρήνη άπουσίαζε στήν κουζίναέπιβλέποντας 
τήν καλύτερη προετοιμασία τοΰ τσαγιού.

Ή παρέα, κατά κανόνα, σκορπιζόντα
νε προτού δ ήλιος μαζέψη τίς τελευταίες 
άχτΐδες του καί προτού φυσήξη τό βρά
δυ νό αεράκι.

Ό συνταγματάρχης, μιά φορά στόδρό- 
μο, ξέσπαζε καί σ’ οποίον συντρόφευε ώς 
τό σπίτι του έλεγε ·'

— Όλοι μας, άπό πολύ, είμαστε άχρη
στα κουφ ίρια’ μά ό κύρ Θοδότης πρέπει 
νάχη επί πλέον τή συνείδηση βαρειά... 
Βρίσκω πώς δ ευλογημένος έχει κάνη στή 
ζωή του άσυγχώρητο έγκλημα·. Άπό ε
γωισμό άφησε τή κόρη του άνύπαντρη. 
Καί δμωςκαί τά μέσα είχε καί ή Ειρήνη 
στό καιρό της, θάτανε ώμορφη κοπέλλα..·

— Έτσι ήταν τό τυχερό της.. Νά καί 
σύ συνταγματάρχη μου έ'μεινες άνύμφευ- 
τος!

— Τί σχέση τώρα έχει αυτό πού λές... 
Γιά έ'ναν άντρα δέν είναι τό ίδιο πράγ
μα.. ’Έπειτα έγώ στρατιωτικός., σήμερα 
εδώ κι’ αύριο εκεί. Πές δ,τι θέλεις μά γιά 
μένα δ κύρ Θοδότης έ'κανε σωστό έ'γκλη- 
μα.. Αύριο αυτός πεθαίνει·, τί θά άπο- 
γίνη αύιή, κατάμονη στό κόσμο ;.. Όμο" 
λογώ πώ; κάιθο φορά πού μπαίνω σ’ αυτό 
τό σπίτι πιάνεται ή ψυχή μου ν άντικρύ- 
ζω δυό ζωές τή μιά θΰμα τής άλλης. Μιά 
ζωή χωρίς κανένα σκοπό καί μιά άλλη νά 
τήν ύποβαστάζη ·’.

Μά δ συνταγματάρχη; δέν είχε ίσως 
τόσο δίκαιο γιά τή σημερινή τουλάχιστο 
Ειρήνη. Τήν εγωιστική στοργή τοΰ πα
τέρα τη: άνταπέδιδε αυτή τώρα μέ θαυ
μάσια βέβαια υίϊκή άφοσίωση πού κι’ αυ
τή δμως έκρυβε κάποιον εγωισμό.
Οί καθημερινέ; φροντίδεσ, οί μητρικές πε
ριποιήσεις πού είχε γιά τόν πατέρα της 
ήταν γιά τήν Ειρήνη δ σκοπός τής μαρα
μένης ζωή; της καί τό ξερό «ευχαριστώ» 
του, οί ανακουφιστικοί στεναγμοί του α
ποτελούσαν γι’αυτή έ'να γενναίο καί κα
λό μισθό. Έτρεμε μέ τή σκέψη πώς μιά 
μέρα δ θάνανος μπορούσε νά τούς χωρίση.

Μιά φθινοπωρινή ημέρα οί φίλοι τής 
συνηθισμένης παρέας, μερικοί γειτόνοι καί 
λίγοι μακρυνοί συγγενείς συνοδεύσανε στό 
κοιμητήριο τό λείψανο τοΰ κύρ Θοδότη.

Άπογνωσμένη τώρα ή Ειρήνη έμεινε 
κατάκλειστη στό μεγάλο σπίτι. Ό χάρος 
είχε ξαπλώσει εκεί μέσα βαρειά τά φτερά 
τής νεκρικής σιωπής καί κρυάδας.
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Στόνπρώτον καιρό οί φίλοι τού μακαρί
τη πατέρα της τής κάνανε συχνές παρηγο
ρητικές επισκέψεις μά γρήγορα Αραιωθή
κανε. Ό χειμώνας είχε μπή μέ τά κρύα 
καί τις βροχές του. Μόνος ταχτικός επι
σκέπτης είχε μείνη ό συνταγματάρχης IΙερ
ό ίκας. Λυό καί κάποτε τρεις φορές τήν 
εβδομάδα πήγαινε καί κρατούσε συντρο- 
φιά τ’ άπόγιομα τής Ειρήνης. Ενωρίς 
σύμφωνα μέ τή συνήθεια τή; παλαιάς πα
ρέας άποσυρόιανε.

'Ένα άπόγιομα πού ή ώρα είχε περάση 
κι' είχε πια ννχτώση, ό συνταγματάρχης 
πετάχθηκε απότομα.

— Διάβολε·., μέ τις κουβέντες ξεχάστηκα’ 
καί ιεΐς δεσποινίς Ειρήνη, δέ μέ διώχνετε;

— Δέν πειράζει... μή βιάζεστε .· *Αν  
ξέρατε πόσο καλό μου κάνετε μένοντας... 
γιατί.·, γιατί αυτή τήν ώρα πάντα αρχίζει 
τό πραγματικό μου μαρτύριο ., όταν ολα 
σιωπούν εδώ μέσα· Τήν ήμερα... τό φως 
της μέ διασκεδάζει λίγο... ή κίνηση τού 
δρόμου, οί διαβάτες, τ*  αμάξια μ’ απασχο
λούν,.· Μά τις νύχτες·... τί φριχτές, κι*  ατέ
λειωτες πού είνε! Μέσ' τήν απελπισία μου 
νά τί κάνω πολλές φορές, νά πώς προ
σπαθώ νά ξεγελάσω τόν εαυτό μου··· Δέ 
θά μέ πάρετε γιά τρελλή : νά !..·

Ή Ειρήνη γύρισε τό κουμπί καί τό 
ηλεκτρικό φώς τής κάμαρας έ'σβυσε- 
— ’Ελάτεμαζύμουέδώ κοντά στόπαράθυρο.

Ό συνταγματάρχης πλησίασε τήν Ει
ρήνη εμπρός στό κλειστό παράθυρο. Τά 
πρόσωπά τους άκουμπούσανε σχεδόν στό 
τζάιιι. ’Έξω ψιχάλιζε.

Ή Ειρήνη ξακολούθησε.
— ’Έρχομαι εδώ καί στέκομαι πιο κον

τά στό δρόμο, στή ζωή. Βλέπω τούς αραι
ούς καί βιαστικούς διαβάτες... Τούς πα
ρακολουθώ μέ μιά παράξενη λαχτάρα. ΤΙ 
φαντασία μου, ή σκέψη μου μπαίνει μα’ 
ζύ τους στά σπίτια τους, στά φωτισμένα, 
στά θορυβίόδη σπίτια τους... κι’ εγώ στή 
μέση τής οικογενειακής ζεστασιάς. Κι’ ό
ταν ή ώρα προχωρήση.·. κι’ ΰταν ό δρό
μος έρημώση.·. κολώ τά μάτια μου σ’ 
εκείνο τό θαμπό φανάρι ποί’ μόλις φωτί
ζει τή γωνιά τού δρόμου μέ τό τρεμου- 
λιαστό του φώς.·. Μού φαίνεται σάν ένας 
μακρυνός φάρος πού δέ μού δείχνει όμως 
κατένα λιμάλ ι

Συχνά λησμονιέμαι καί στέκομαι εδώ 
ώρες ολόκληρες.

Ακολούθησε μιά σιωπή αρκετών στιγ
μών. ΤΙ Ειρήνη πρόσθεσε ακόμη μέ χα
μηλή φωνή πού μόλις ακούστηκε σάν 
μακρυνή ηχώ-

— Πολλέ; ώρες., ώς δτου κουραστούν 
τά πόδια μ οι»..

Στά λόγια αυτά πού αντηχήσανε στό 
σκοτεινό δωμάτιο σάν θρήνος μαύρη; α
πελπισίας μιά δυνατή συγκίνηση συγκλό
νισε τό σώμα τού συνταγματάρχου· Βυ
θιστήκανε σέ βαρειά σιωπή.

Αυτόματα χωρίς νά τό καταλάβω, ε'πια- 
σε κι’ έσφιξε μέ συμπόι ια τό χέρι τής 
Ειρήνη- καί είτε μέ φωνή πού έτρεμε.

— Ποσο σά; λυπούμαι··, πόσο σάς 
νοιώθω.·. ’Αν θέλατε··, μπορούσαμε..

Ό Πέρδικας δέ μπόρεσε τίποτα νά πρόσ
θεση μόνο έσφιξε δυνατότερα τό χέρι της.

II Ειρήνη άκούμπησε άταλά τό κεφά
λι της στό στήθος του· Τό σκοτεινό δω
μάτιο πλημαύρισε άπό τόν ήλιο τής χαράς 
πού οί δυό εκείνες καρδιές σκορπίσανε.

Σέ λίγο καιρό, σ’ ένα φτωχικό έρημο- 
κλήσι. κάμανε τούς γάμους των. Τ’ άσπρα 
μαλιά τοτ»ς ε ΐχαν πάρη τή θέση τών λει- 
κών λουλουδιών τής λεμονιάς.

Τό βράδυ στό νυφικό δωμάτιο τ:ού έ
να καινούργιο διπλό κρεββάτι τούς περί- 
μενε μέ τά λευκά Ατσαλάκωτα σεντόνια, γ) 
Ειρήνη θυμήθκε τόν πατέρα της πού ζη
τούσε, προτού άποκοιμηθή, ένα φλυτζάνι 
τίλιο καί ρώτησε μηχανικά τόν άιδρα της:

— Θέλεις νάσού φέρω ένα φλυτζάνιτίλιο;
— Τίλιο;·. Δέν ήπια ποτέ στή ζωή μου. 

Μά τί γεύση έχει ;
— Α!.· είνε ωραίο. ’Έπειτα βοηθεϊ στή 
χώνευση., καταπραύνει τά νεύρα. Θέλεις;

— "Εστω., άς τό δοκιμάσω.
Μέ πόση χαρά ή Ειρήνη ετοίμασε καί 

πρόσφερε τό φλυτζάνι μέ τό τίλιο πού
αχνίζοντας σκόρπιζε τό άρωμά του· ·

Κι’ όταν ό συνταγματάρχης τό ήπιε:
— Μά είνε θαυμάσιο.,.μμ... ώραϊο. Νά 

τό πρώτο καλό τής παντρειάς ’.
Σβύσανε τό φώς. 'Ένα φιλί κι’ έπει

τα ένα δεύτερο φιλί· Καί τά δυό πολύ 
σύντομα.

Σέ λίγο δυό βαρειές Αναπνοές ταράζα
νε τήν ήσυχη 
κάμαρας. 
Άλεξάντρεια

Ατμόσφαιρα τής νυφικής
ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΡΤΗΣ

ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ I

Παιδί μου, όταν σέ κοίμιζα 
μέ γλυκονανουρίσματa 
μωρό στην αγκαλιά μου, 
σ απίθωνα στην κούνια σου 
και δίπλα της^ βυθιζόμουν 
και γιο στά ύνείρατ ί μου

Τότε ήμουν πρόσχαρη, γερή, 
μέσ στον άνθό της νιότης μου 
κ ήμουνε μικρό μάννα, 
την πάσα αυγή μέ ζύπναε 
γλυκά η ζωή, σά μακρυνή 
γιορτιίτικη καμπάνα ·

Πίστευα στή χαρά, στο φώ>ς, 
στόι χρόνια τά μελλοντικά, 
και πάλι άπάντο άπ όλα 
σέ σένα που μου κάρφιονες 
—κι άς ήιουν τόσο δα μωρό) ~~ 
ματάκια φεγγοβόλα·

Κ ελεα· σέ λίγο θά γενεί 
παιδάκι τού σκολειού κι αυτό) 
μέ σάκκα, με βιβλία, 
τά πρώτα του κελαϊδιστά 
διαβάσματα, γιά μένανε 
ποιά θεία μελωδία

Κι αγάλια αγάλια θ' άντρωθεά 
και θά γενεί περήφανο 
παντάςιο παλληκάρι, 
λαμπρό λουσμένο τήν αυγή 
στό πάλεμα θά παραβγεί 
στό δίσκο, στό λιθάρι*

Σάν ελληνόπουλο σωστό 
στήν ’Επιστήμη θά δοθεί 
μά καί στή Φύση αντάμα, 
κι άπ τις βουνίσιες κορυφές 
θά πρωτονοιώσει, θά χαρεί 
τής Αττικής τό θάμμα ·

Κάποτες θά κινάω καί γόο 
στό χέρι rov τό τρυφερό) 
μ άγμπη άκκουμπισμενη, 
νά ιδω τή γύμνια τού Υμηττού 
άπ τ άνλο φέγγος τ ουρανού 
ροδοστεφανωμ έ υη

Κ ενώ) τά φειδωτά μαλλιαι 
θά τ άνεμίζει χαϊδευτά 
τό πρωινό τ αγέρι, 
δ,τι κατεχει στήν ψυχή 
σεμνό κι ωραίο σά»’ πρ·>σευχη 
στά 'χείλη τον θά φερει.

Καί θιι μού λέει'. Σε μιά κορφή 
μέ ζαρκαδιού νευριόδη δομή 
θέλω νά δράμω έπάνιο, 
ν ακούω τα κρούσταλλα νερά 
καί τά κοτσύφια τά τρελλά 
κι ακόμα αφού πεθάνού-

Και θά τού είπώ: 1 λυκειέ μου γυιέ, 
νά οί κρατήσο) δέν μπορώ 
τό νοιώθω στό πλευρό) μου, 
τ όιψήλου ο πόθος σου πετά, 
καί γόο βαστώ σόιν καλαμυί 
γυρτό) τό μέτωπό μου*

2ίρε όπου θές. Σόιν τό κισσό) 
τό μητρικό) μου στοχασμό) 
τυλίγιο στό κορμί σου, 
καί ατό λαιμό σου φυλαχτό) 
τήν ίδια μου καρδιά κρεμώ) 
νά σκέπει τή ζωή σου·..

Μόι σά μέ βρουν τά γεοατεαί 
θά.σέ καλέστο, τ άχαρα 
νά μού στολίσεις χρόνια 
ιός δτου μέ στερνήν ευχή 
νάρθει η ψυχμ/ μου νόι σμιχτεί 
μέ τί/ δική σου αιώνια· *

. Ιι’πά ό)νειρεύομουν,— άλλοι · - 
μέ μιόιν άπέραντη στοργή 
καί πίστη απάνω άπ όλα, 
γιιι σένα που μού κόιρφοτνες 
σόιν ήσουν τόσο δά μωρό 
ματάκια φεγγοβόλα !

ΜΥΡΤΙΟΤ1ΣΣΑ
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HENRI DE REGNIER:

TO ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ

— Μά αφήστε με, λοιπόν ! Μή μέ 
σφίγγετε έτσι-,. ’Ώ, μου κάνετε τόσο κα
κό... Βλέπετε καλά πώ; δέν είμαι κλέφτης. 
Δέν έχω όπλα, κοιτάχτε τά χέρια μου. Μπο
ρείτε νά μέ ψάξετε, μά δέ θά βρήτε τίπο
τα, οΰτε ένα σουγιά πάνα) μου. Κι’ έπει
τα ακουστέ καί κάτι άλλο : δέ θά ζητήσω 
νά φύγω, θ’ άπαντήσω σ' δλες τί; ερω- 
τήσεις σας. ’Εμπρός, άς καθήσωμε σ’ αυ
τόν τόν μπάγκο. Θά σάς τά πώ δλα. Εί
μαι πολύ ήσυχο; καθώς βλέπετε, πολύ λο
γικός. Ό,τιέκανα τδκανα γιατίύπέφερα πο
λύ...’Έπειτα, σάς ορκίζομαι δτι δέν είχα κα
θόλου τήνπρόθεση νά πηδήσω αύτό τόκιγ
κλίδωμα καί νά τρυπώσω στό περιβόλι σα:. 
’Έφθασα χθές καί μένα? στό ξενοδοχείο- 
Μπορείτε νά ζητήσετε πληροφορίες έχει 
και θά σάς πουν τδνομά μου, θά σάς πουν 
ποιος είμαι- Βέβαια θά προτιμούσα νά 
μήν ξαναγύριζα εδώ σ’ αυτόν τόν τόπο. 
Υπάρχουν προτροπές στις όποιες δέν πρέ
πει κανείς νά ύπακούη, υπάρχουν αναμνή
σεις τις όποιες πρέπει νά πνίγη, υπάρχουν 
τόποι τούς οποίους δέν πρέπει νά ξανα- 
βλέπη ! Ναί, έκανα άσχημα, τό ξέρω, πού 
ήρθα, μά μιά δύναμη ακαταμάχητη μ’ 
έσπρωχνε. Εΐταν ή ίδια δύναμη., απόψε, 
πού μ’ έκανε νά βγώ άπό τό δωμάτιό μου 
καί νά ρθώ εδώ, μπροστά σ αύτό τό κιγ
κλίδωμα. Σάςξαναλέω πώ; είμαι ένας άν
θρωπος μέ καλή ανατροφή, πού δέ συνη
θίζει νά κάνη γιά κακό σκοπό αύτές τις 
αδιάκριτες νυχτερινές επισκέψεις στις οποί 
ες κινδυνεύει κανείς νά βρεθή μέσα στό 
νερό καμμιανής δεξαμενής τού κήπου! ··

Ά> τώρα νιώθω δτι μέ καταλαβαίνετε 
κι’ δτι δέν μέ πέρνετε πιά γιά λωποδύτη. 
Ωραία! ·. Εκείνο πού ήθελα λοιπόν νά μ’ 
αφήνατε νά έκανα —καί θά σάς τό ζη
τούσα γιά χάρη — είναι νά ιδώ γιά λίγες 
στιγμές, περνώντας άπ’ αύτό τό κιγκλί
δωμα, τή δεντροστοιχία σας καί τήν πρό
σοψη τού σπιτιού σας, μπροστά στήν ο
ποία ρίχνει τις άργυρές σταλαματιές του 
τό συντριβάνι..· θά ξανάβλεπα έτσι αύ- 
τούς τούς μαγευτικούς τόπους, λουσμέ
νους μέσα στό φεγγαρόφως καί θά προ

σπαθούσα νά ξεχωρίσω άν φυλάνε άκόμη 
τά σημάδια τής χαμένης μου εύτυχίας. 
Γιατί αύτό τό σπίτι» στό οποίο μένετε τώ
ρα, είναι τό σπίτι τής εύτυχίας μου, τής 
άγάπης μου, τό σπίτι πού μ’ έκανε νά πι
στεύω στήν αιωνιότητα τών όρκων καί 
στό άμοιβαίο αίσθημα δυο καρδιών, πού 
δέν ένιωθαν τότε παρά ένα χτύπημα ’. 
’Αλλοίμονο ! Κάτω άπό τά δένδρα αύτά, 
πραγματοποιήθηκε τό πιο ωραίο όνειρο 
τής ζωής μου..· Κοντά στό συντριβάνι 
αύτό, άκουσα τά πιο θερμά λόγια·... 
Ναί, είναι τό σπίτι αύτό πού έζησα πα- 
νευτυχισμένες ημέρες, μιάς εύτυχίας δμως 
τήν οποία πλήρωσα μέ βαρειέ; θυσίες. Άχ, 
πόσα πράγματα ξαναζούν μπροστά μου 
τώρα....

.... Είχε δεχθεί ν’ άφήση δλα καί νά 
μ’ άκολουθήση. Είχε δεχθεί νά ζήση κον
τά μου, δπου κι’ άν τήν οδηγούσα, έστω 
καί στήν έρημιά, μακρυά άπό τόν κόσμο 
καί τά θέλγητρά του ! ’Έτσι λοιπόν ήρ
θαμε εδώ, μέσα σ’αύτές τις άπέραντες κοι
λάδες, πού συνορεύονται άπό άγρια βουνά, 
έτσι λοιπόν ήρθαμε καί κρυφτήκαμε μέσα 
σ’αύτό τό χαμένο χωριουδάκι, σ’ αύτό τό 
σπίτι τό τριγυρισμένο άπό άσπρα δένδρα, 
πού τό εξευγενίζει τό άργυρό νερό τού 
συντριβανιού !

Υπάρχουν άγάπες πού ομορφαίνουν, 
εξαϋλώνουν τή ζωή.·. Μά υπάρχουν κι’ 
άλλες πού τήν κυλάνε στήν άγων ία, στό 
άσθμα, στό άγχος, στήν άπελπισία. Κι’ 
δταν τύχη κανείς καί πέσει σ’ αύιή τή 
δεύτερη κατηγορία, τού άπόλυτου, τού 
άποκλειστικού έρωτα, τότε πρέπει νά ξε- 
χάση δλον τόν άλλο κόσμο, δλες τις υπο
χρεώσεις τους σ’ αύτόν, καί νά μήν ύπα- 
κούση παρά μόνο στούς τυραννικούς νό
μους τής παράφορης άγάπης του ’. Αύτό 
λοιπόν κάναμε ή Φιλίτσα κι’ εγώ. Φεύ
γοντας τό θόρυβο τής πόλης, άγοράσαμε 
αύτό τό σπίτι πού τώρα είναι δικό σας, 
κι’ άπ πραβηχθήκαμε εδώ, γιά νά ζήσωμε 
τις θείες στιγμές τού έρωτά μας. Ήρθαμε 
ένα βράδυ τού ’Ιουνίου. Τά τριαντάφυλλα 
μύριζαν δυνατά καί τό νερό τού συντρι-

βανιού άσημόφεγγε στό φώς τού φεγγα
ριού. Τά άστρα σπιθήριζαν στόν ούρανό 
κι’ άν καμμιά φορά έπεφτε κανένα παρα
κολουθούσαμε τή γαλάζια ούρα πού άφη
νε πίσω του. Θυμάμαι, είχαμε περάσει τά 
κάγκελα αύτά. Κρατούσα τό χέρι τής Φε- 
λίσιας μέσα στό δικό μου Μιά βαθειά σι
ωπή απλωνόταν γύρα) μας πού τήν έκοβε 
μόνο ό θόρυβος τού νερού τού συντριβα
νιού. Ά, αύτή ή άδιάκοπη φωνή τού συν- 
τριβανιού, πού άκου με καί τώρα μ χζύ, τί 
αρμονία πού έχει, πόσες επιθυμίες ξυ
πνάει, τί ήδονικός πού είνε δ τόνος της, G 
μαλακός καί ήμερος, πού σπρώχνει τό νε
ρό άπό τά βάθη τής γής. Πόσο είχαμε 
αγαπήσει τή φωνήν αύτή. Καί πόσες 
ώρες τής ήμέρας καί τής νύχτας είχαμε 
περάσει πλάι σ’ αύτό τό συντριβάνι ! Πό
σα δροσερά πρωινά και πόσα ζεστά άπο- 
γεύματα κι’ έπειτα πόσες νύχτες ! Καί πό
σες φορές είχαμε καθίσει σ' αύτόν τόν 
μπάγκο ή Φελίτσια κΓ εγώ, γιο νά θωρού- 
με τόν πίδακα ! Οί ώρες περνούσαν, τά 
φύλλα τοεμούλιαζαν στό θρόισμα τής βρα- 
δυνής αύρας καί τά λουλούδια σκόρπιζαν 
δυνατώτερα τό άρωμά τους*  κΓ δμως τό 
μυστιριώδες τραγούδι τού νερού πού ερχό
ταν άπό τά σπλάγχνα τήςγής εξακολουθού
σε... ’Αλλοίμονο ! Πώς χάθηκαν δλ αύτά. 
Μιά ημέρα γυρίζοντας άπέϊω δέ βρήκα τή 
Φελίτσια στό δωμάτιό της, πού τήν είχα 
αφήσει !·..

ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ

Λ Αγάπη, χρόνια σέ γυρεύω ! Σά ζητιάνος 
τοϋ κάκου τό ελεος που ζητεύει, εχω άποστάσει ! 
Στά σωθικά μου ό πόνος πλάνος .πελεκάνος 
βοσκά και την καρδιά μου τρώει γιά νά χορτάση !

3 Αγάπη ’. ’Τόέ στά μάτια μου τά διψασμένα 
ποιοι πόύλοι κλάίν και μάντεψε τά βάσανά μου ’ 
Είμαι η βαρεία ψυχή, που ζεϊ στά περασμένα, 
λυγμός και λ.ήάη υφαίνουν τ άγια σάβανά μου !

3 Αγάπη ’· Απόψε άνέλεη μου ορίζει ή Μοϊρα, 
τό πιο πικρό τραγούδι μου νά τραγουδήσω' 
και σπώντας τό Σταυρόξυλο, που εχω γιά λύρα, 
ζητιάνος μπρος στή πόρτα σου νά ξεψυχήσω !

Μού είπαν δτι άφού σέλωσε ένα άλογο, 
χάθηκε μέσα στά μονοπάτια τών άπέραν- 
των κοιλάδων ! Ίΐ ημέρα πέρασε, ήρθε ή 
νύχτα, καί ή Φελίτσια δέν είχε γυρίσει... 
Άρχισα ν’ ανησυχώ... Ή άγων ία μέ κυ
ρίευε τώρα. Καί δέν ξαναγύρισε πιά, δέν 
τήν ξαναεΐδα ποτέ. Άπό τότε είναι θαύ
μα πώς έζησα. Γιά άρκετό καιρό είχα χά
σει κάθε συναίσθηση, σά νά είχα πέσει σε 
μιά βαθειά νάρκη.·.·

...Γι’ αύτό κύριε, ήρθα νά ξαναδώ αύτό 
τό σπίτι, αύτό τό περιβόλι. ΓΓ αύτο από
ψε έφθασα ώς τούτα τά κάγκελα. Είμαι 
εντελώς ήσυχος δμως· Όλα μού φαίνον
ται πολύ μακρυνά, δλα άνήκουν στό πα
ρελθόν καί δέν έχω παρά μιά συγχισμένη, 
θολή άνάμνησή τους. Ελευθερώθηκα κύ 
ριέ μου, ναί αύτό μπορώ νά σάς το δια- 
βεβαιώσω. Μά θά σάς παρακαλέσω κάτι : 
αφήστε με νά σπάσω αύτό το συντριβάνι, 
ώ, άφήστε με, νά μήν άκούω πιά τή φω
νή του, νά μή βλέπω τό νερό του ν’ άργυ- 
ροφέγγη στό φεγγαρόφως... Μού φαίνεται 
σά νά μέ κοροϊδεύη τώρα άκούτε ; 'Η 
ήσιχη, ή άδιάκοπη φωνή του, μοιάζει σαν 
περιγελαστική. ’Έ, δέ σάς φαίνεται; Μα 
άφήστε με, μή μέ σφίγγετε έτσι, άφήστε 
μου τά χέρια, άφήστε με λοιπόν !
(Άπό τις “Χαμένες Ευτυχίες,,)

Μεταφραστής Α. Δ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ
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ΔΙΧΩΣ ΤΙΤΛΟ

Σκοτάδι στήν έρμιά'
οί ανιλυι πι ί)αίνουν

κι δλα δοα ζουν,

δαρριΙςΊ δ; γ ανασαίνουν

'Ολα κοιμούνται ■
Εγά) μόνος γυρίζω ■

Με βινγγους και λυγμους
τά νανουρίζω .

ΕΙΚΟΝΕΣ
I

Τρία δελφίνια άτι ανοιχτά περνούν δρομαία τρυπώντας 
με τδ ραχαίο φτερό
την όψη' κι έτσι ώς νηπτικά τδ πέλαο ταράζουν 
κι άγρια φυσομανούν,

Κάποιους βραχνούς αντίλαλους ξυπτουν στους έρμους βράχους, 
που στοιχειωμένοι άχοΰν, 
μιαν αγριάδα στην έρμιά σκορπώντας κι ενα ρίγος 
που αγγίζει τη ψυχή ·

//
Κι ό γλάρος μέ τ αδιάβροχα φτερά σέ μιά. άσπρη πέτρα 
στο ενα του πόδι δρδός, 
στα μάκρη άτάραγος βοσκά μονάχα με τδ μάτι 
κι' έτοιμος τά ριχτή
σέ ό,τι ξεσήκωσε ο καιρός και ξέβρασε τό ρέμα 
στον έρημο γιαλό

ΜΕΣΟΝΥΧΤΙΑ ΜΠΟΡΑ

Αστράφτει αλάργα Οί κεραυνοί στά ουράνια μάκρη αχούνε ’. 
Σκοποί, τα γ >.η ταράζοντας, ίσκοι γιγάντιοι όρμοΰνε, 
τουςμαυρους δκυχνοντας κι άχνους καπνούς, που άργοπορουνε'.

ΙΙερνά δ θεός ’ Αίχμαλωτ η σέρνεται ή Πλάση ακέρια 
στ δ άρμα Του · -1σ ·λευτα κρατούν της 'Αμαρτίας τά χέρια 
οί Τρόμοι · // ι υγτα άγγομαγά Ιστό άπειρο σβουν τ*  αστέρια ’

“ Α.τ· τήν ανέκδοτη συλλογή. ,,

ΑΠ. ΜΑΜΜΕΛΗΣ

01 ΝΕΟΙ ΜΑΣ

[Ό «Φιλότεχνος» θέλοντας νά δόση στούς Νέους πού νοιώθουν κάποιαν πνοή τήν ευκαιρία 
νά εκδηλώσουν τί; σκέψης τους, έβαλε στό πρόγραμμά του άπ3 τήν αρχή σχετική διά
ταξη (ΙΙρόγραμμα § ο καί τ ϋχος β' σελ. 63). Σήμερα αρχίζουμε τή δημοσίευση άπό 
τά συγκεντριοθένταέργα πού ϋ’ άκολουθήση Κριτικό σημείωμα τού ειδικού συνεργάτη 
μας.

Ευχόμαστε νά δώση καρπούς ή ένέργειά μα; αύτή καί νά γίνη τό περιοδικό μας τό κίνητρο 
μιας ευγενικής άμιλλας μεταξύ τ ον νέων, πού πολλοί, όπως οι σημερινοί πού παρουσι
άζουμε. έχουν τί στοιχ ια έκανα πού ζητά ή αληθινή τέχνη άπό τούς πιστούς της.

Καί θυμούμαστε τώρα καί τού; στίχους τού Δασκάλου :
«Ώ λιγοστοί καί ώ διαλεχτοί κι’ άρίφνητοι αύριο ϊσο3ς 
Είναι μιά ’Αλήθεια κάτου έδό) πού τή χτυπάει τό μίσος 
Ώ νέοι, ώ πριυτοξύπνητοι στό φως. χαρές τού ’Απρίλη 
Άπό τούς πράσινους κορμούς γίνοντ*  οι άσπροι στύλοι! 
Δέν φτάνει’ εμπρός! γιά τούς Θεούς ώ νέοι καί πολεμήστε!»

Ο ‘ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ,,

ΤΟ ΚΑΚΟΜΟΙΡΙΚΟ

Είχαν πιά μαζευτεί δλοι.
Τά τριγύρω τραπέζια εϊταν κι’ αύτά 

γιομάτα· CII ταβέρνα μέ τό θαμπό φως 
ιής λάμπας καί μέ τις ισκιωμένες μορφές, 
τράνταζε σάν κάτι τό παράξενο, κάτι τό 
ξωτικό. Μ’ άκόμα, τό παράξενο εϊταν πώς 
απόψε έπινε κΓ ό ταβερνιάρης, πρωτοφα 
νέρωτο αυτό.

— Καλός άνθρωπος. ΚΓ ό Νώτης,πλα
τάγισε τή γλώσσα του.

—- Ναι, τά καταφέρνει και μάς δίνει 
βαφτισμένο τό κρασί·.·...

Γελάσαν μέ τ’ αστείο τού Βαγγου.
Ο Πιτσιρίκος, έτρεχε μες τή ταβέρνα, 

ξαναμμένος, μέ τις μισές. Και κάθε λίγο 
άκούγονταν ένα αμέσως? μακρόσυρτο, μέ 
μιά αδύναμη φωνή.

— Ρέ Καπετάνιο, μ αυτές τις μαρίδες 
μάς ξεθέωσες. Δέν έχεις κανένα σκοτάκι; 
ΊΊ διάολο ! Ούτε μιά θηλιά λουκάνικο ;

Ζύγωσε τό Νώτη.
— Έσύ ξαίρεις πιος τό μαγαζί δίνει 

μαρίδα, μά σάν Θέτε καί κάτι άλλο, έχω, 
μά χώρια ό λογαριασμός τότε. ΚΓ έτριψε 
τά δυό του δάχτυλα.

— Μωρέ φέρε σύ καί μεϊς πλερώνουμε 
σά λόρδοι. Τάχα δέ μέ ξαίρεις. Δέν άρνή- 
σιηκα κείνον τόν καιρό καί τόρα ; ’Άντε

Καπετάνιο νά οέ δώ. Ξαίρεις απόψε έχου
με γλέντι, θά πάμε καί στά εγκαίνια· ΓΓ 
αύτό καί μαζευτήκαμε δλοι οί ανύπαντροι. 
Ν<χ, εγώ, ύστερα ό Βάγγος, δ Κεσμετζής, 
ό Ρούσης κι ακόμα θάρθει κΓ ό Σταμά- 
της, θά πεις παντρεμ μένος, μά σήμερα χώ
ρισε μέ τήν κυρά, κ’ έτσι, ζήτω ή ελευθε
ρία. Καί χτύπησε τις παλάμες του·

Ό Καπετάνιος τράβηξε στό μαγέρικο.
— Μάγερα, κάνε σκοτάκια, έξτρα. Καί 

σκούπισε τά χέρια του.
— Γιατί τόν λές Καπετάνιο, ρέ Νώτη. 

Είνε καιρός τόρα πού τόν φωνάζεις έτσι. 
Ρώτησε ή παρέα.

Κι’ εκείνος στρίβοντας τό μουστάκι 
του...

— Μιά παλιά ιστορία. Βαστάει ακόμα 
απ’ τόν αποκλεισμό τόν καιρό πού εϊμυυ- 
να ναύτης. Στό λιμενικό δμωςκι’ έτσι πάν
τα στή στεριά.

— Δηλαδή, ταύτης στά κάρρα ; Είπε 
δ Κεσμετζής καί γέλασε. Κανένας δμως 
δέν τόν πρόσεξε.

— ....Καθώς λέγαμε τό λοιπόν. Τόν και
ρό εκείνο μιά νύχτα κρατούσα βάρδια στό 
λιμάνι. Νοέμβρη μήνα. Εϊμουνα σφιχτά 
τυλιγμένος στό κοντόσακκο. Τό σπαθί 
μου, πέφτοντας ανάμεσα στά πόδια μου,
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κόντεβε πολλές φορές νά μέ πετάξει χαμού. 
Και νά μην πίνεις και τσιγάρο. Φυσούσε 
ένα βοριαδάκι, σφυριχτό, περουνιαστό. Ό 
μώλος εΐταν παγωμένος. Οί άρβΰλες μου 
χτυπούσαν γερά καί γλυστρούσαν στό πα
γωμένο χώμα...

...Λιγοστοί διαβάτες περνούσαν, βιαστι
κά, τρέχοντος, σάν πέρασε ή ώρα δμως 
έμεινα δλότελα μονάχος μου. Περπατούσα 
κι εγώ πάνω κάτου, μην έχοντας νά κάνω 
τίποτα άλλο.... Κεΐ, μέσ’ τήν ησυχία, 
ακούω κάτι φωνές απ' τή θάλασσα- Ά- 
φουγκράστηκα....

ζ Αβάρα Νικόλα, βαρούμε τό μου
ράγιο. Στάθηκα. Ακόυσα τον κρότο μιας 
άγκυρας πούπεφτε στή θάλασσα. Τότε είδα 
δυο σκιές πού βγήκαν άπονα καΐκι. ’Α
κούστηκαν πάλε οί φωνές, μά πιο σιγώ- 
τερα.

γ- Νικόλα, έμεΐς πάμε, έχε τό νού σου. 
Στα τθλευταΐα, άμα κι αργήσουμε, οίξτο 
στον ύπνο-

Κι’ ακούστηκαν νά φεύγουν.
~ Σάν τούς κατάλαβα πού εΐταν μα" 

κρυά. Ζύγωσα.’Έβηξα δυνατά. Πήρα καί 
βαριά φωνή.

Ε ! Νικολα, Νικόλα ! Φάνηκε μιά 
μορφή στήν κουπαστή. Μές στό σκοτάδι 
δέ διακρίνουνταν κανένας μας. Χτύπησα 
τό σπαθί μου.

~ ’Έλα άπάνου Πήδησε. Εΐταν ένας 
ψηλός, ξερακιανός άντρας. Είχε άναση- 
κωμένα τφ μανίκια του- Γόν κύιταζα. Σά 
μέ κατάλαβε, φάνηκε μουδιασμένος.

— Γί θές παληκάρι μου, κατάφερε καί 
μου μίλησε, μά ή φωνή του δέν είχε τ:ά- 
ρει ακόμα τον αέρα της.

— Νά μήν τά πολυλογάω δμως, σάν 
άνθρωπος πού εΐμουνα, λύγισα μπρος 
στη κακομοιριά του, πήρα καί γώ κάμποσο 
τσιγαρόχαρτο. Καί τδκλεισα. Άπό τότε ό 
Νικόλας, οπού κι’ άν μέ βρήκε, έκανε θυ
σίες γιά μένα. Νά, τέτοιοι πρέπει νάμαστε. 
Αυτός βλέπεις αναγνώρισε τό τί τού έκανα 
καί γι αυτό τον βλέπετε δταν μού μιλάει, 
πέρνει ξανά τον τρόπο τού λαθρέμπορα, 
σά ναμαι ακόμα ναύτης. Άπό τότε τον 
φτονάζω Καπετάνιο.
' Κι ό Νώτης, μιά καί τελείωσε, πήρε 

τό ποτήρι, κοίταξε τό πιάτο καί γύρισε κα
τά τον πάγκο.

Ό Καπετάνιος μιλούσε κείνη τήν ώρα 

μέ μιά παρέα, άκουμπώντας τά δυο του 
χέρια στό τραπέζι.

Ρέ Καπετάνιο, ποΰναι ο μεζές;
Εκείνος τινάχτηκε, τράβηξε τά ίσια 

στό μαγέρικο καί βγήκε κρατώντας ένα 
αχνιστό πιάτο. Σά ζύγωσε, τδβαλε πάνω 
στό τραπέζι καί γυρνώντας κατά τον Νώτη:

— Τό ξαίρεις δά πώς έχω μερακλή μά- 
στορη, ταχει καί μέ ρίγανη. Θάναι μεγα
λείο. Κι άγλειψε τά δάχτυλά του πούχαν 
πασαλιφτεΐ.

Άντε, στήν ΰγειά τού καινούργιου- 
Στερεωμένο.

Κι ό Βάγγος άνασηκο5νοντας τό ποτή
ρι του, τό κατέβασε ώς κάτου.
' Γύρα τους, σάν είδαν τό μεζέ δλοι τους | 

τον κοιτάζαν. Μιά παρέα φώναξε δυνατά :
Ρέ Καπετάνιο, γιά μάς δέν έχει κάνα 

σκότι; Τάχα δέν πλερώνουμε ή μπας καί 
δέν περνάνε τά δικά μας τά λεφτά ; Ξαί- 
ρω γώ, τί καταλαβαίνεις εσύ. Καί κοιτά- 
ζαν τήν παρέα τού Νώτη- Ό Βάγγος 
αγριεύτηκε, μά τον ησύχασαν.

Τούς πήγε κι’ αυτούς μεζέ- Ξαναγύρισε 
κοντά στον πάγκο, τράβηξε κι’ αυτός ένα 
ποτήρι κι’ άπό κεΐ τραβήχτηκε στό συρτά
ρι του. Φώναξε τον Πιτσιρίκο-

— Ρέ Πιτσιρίκο, στό τρία, βάλε κ’ ένα 
τριάρι γιά τό μεζέ. Στό πέντε, στού Νώ
τη, είναι τού μαγαζιού, τό κερνάω γώ. 
Τ’ άκούς ;

Αντε ρέ παιδιά πάμε καί πέρασε ή 
ωρα, τά δόλια τά κορίτσια θά μάς περι
μένουν. Καί σηκωθήκανε.

Σά βγαίνανε, ό Νώτης τράβηξε τον 
πάγκο. ‘Ο Πιτσιρίκος μπήκε μπρος του.

— 'Έξη μισές, άπό τρεις, μάς κάνουν 
δεκαοχτώ, βάλε και τά δικά μου, τέσσερα 
τάλληρα κύρ Νώτη. Τό μεζέ τον κερνάει 
τό μαγαζί.

Σάν τάκου σε δ Νώτης, χαμογέλασε, 
κοίταξε μιά τον Καπετάνιο, μιά τον Πι
τσιρίκο. Πλήρωσε καί καλονυχτίζοντας 
τράβηξε γιά τήν πόρτα. Στό δρόμο ακού
στηκε ένα λαϊκό τραγούδι.

Οί άλλοι μέσα ξακολουθούσαν νά πί
νουν....

— Ρέ Βάγγο, καί πού νά ξαίρεις πώς 
στο μαγαζί πήραν καί τό κακομοίρικο, 
πούταν κάτω στής Φλωρούς- Τό θυμάσαι 
ρε, παληό βάσανο κι’ αυτό. Σάν τό θυμά*

— Νά τής κλέψουμε τά γοβάκια, είπε 
δ Κεσμετζής καί γέλασε.

— Πάβε ρέ σάχλα. Κι’ δ Βάγγος στε
κότανε σκεφτικός- Σέ λιγάκι.

— Νά ρέ ποιος κατεβάζει ιδεες, όχι κι
νίνα καί γοβάκια καί κολοκύθια. Τί ρέ τό 
δικό σου τό κεφαλοτύρι θά κατεβάσει- 
Νιώθετε καί σεις άπό φεστες. Λοιπόν ρέ 
παιδιά τό βρήκα.

'Όλοι τους μαζευτήκαν γύρα του.
— Μιά πού θά φάμε καί θά πιούμε, δ κα

θένας μας θά κάνει τό γούστο του, άπόψα 
μέ τό κακομοίρικο καί σάν τελειώνει, θά 
μπαίνει ό άλλος, μα κανένας μας, δεν θά 
πλερώνει. δλοι θά λετε πως θα κάνετε ψι
λά στό σαλόνι, μά στά υστέρα, σαν, τελει
ώσουμε δλοι μας, θά τής τό σκάσουμε- 
Νιώθετε ; 'Ένα μονάχα, τής μαμάς θά τής 
δώσουμε τό δωδεκάμισυ. Ά! δλα κι δλα, 
μέ τό σπίτι και σαν καινούργιο που είναι 
πρέπει νά τάχουμε καλά· Στά τελευταία 
δέ μάς φταίει καί τίποτα ή ’Εγγλέζα ή 
κακομοίρα. Παλέβει κι’ αυτή γιά τό ψωμί-

Σάν τελείωσε, δλοι άρχισαν νά γελούνε-
— Τί νά σού πώ ρέ βλάμη, ειπ ο Στα- 

μάτης δ παντρεμμένος. ’Εσύ μωρέ παιδί 
μου έκανες γιά Δημοτικός Σύμβουλος, τό 
κεφάλι πού έχεις. Θά θυμηθώ καί γώ τά 
παληά. Ζήτω λοιπόν ή λευτεριά.

Ό Νώτης μονάχα στεκότανε σά σκεφτι
κός. Σάν τον ζύγωσε δ Βάγγος.

— Ρέ παιδιά, τί νά πώ, κακό αυτό πού 
θόι γίνει, δέ λέω καί τό γούστο, μά κρίμα 
μωρέ τό δόλιο. Τό δέρν’ ή φτώχεια πανω- 
κέφαλα. Έγώ τά λέω ξάστερα. Μά μιά 
καί βρίσκουμαι στήν παρέα, δε θα χαλάσω 
γώ ιό κέφι· ’ Αντε πάμε.

Καίκινήσαν δλοι τους.
Σά μπήκαν τραγουδιστά μέσα, τό σπίτι 

σηκώθηκε στό ποδάρι. Στην πόρτα της φά
νηκε ή Εγγλέζα. Μιά πενηντάρα γρηά 
μέ ξεθωριασμένα άπ’τή βαφή τά μαλλια 

της·
— Βρέ καλώς τά παιδιά. Νά μού ζη^ 

σετε λεβέντες μου. Κ’ έσφιξε τό χερι^τού 
Βάγγου. Τραβήξαν ίσα στό σαλόνι- Εΐταν 
μαζωμένες δλες οί γυναίκες καί λιγοστοί 
άντρες, καθόνταν γύρα. , Σέ μιά γω
νιά, στό πλάϊ τού καναπέ, εΐταν στρωμένη 
κ’ ή Στέλλα, τό κακομοίρικο. Θάταν στά 
εΐκοσιπέντε, μά συμαζευτό καί κουλούρια-

μαι τότες, στής Φλωρούς. Πώς καθότανε 
βουβό κι’· αμίλητο στό σαλόνι, κατάχαμα 
στό πάτωμα κουλουριαστό- Καί, τσιμου
διά. Μά ξύλο έτρωγε, μά βρυσιά, τό στό
μα του δέν τ’ άνοιγε. Μά τήν άλήθεια τι 
παράξενο κορίτσι. Νά τό κοιτάς και να 
το σπλαχνίζεσαι. Κ’είναι καί νόστιμο. Ό
ταν σού μιλάει, σέ κοιτάει στά μάτια καί 
χώνει τή μούρη του μές τά χνώτα σου, μπας 
καί χάσει καμμιά κουβέντα.

— Τί λές μωρέ Νώτη, έχουν καί τό κα
κομοίρικο ;

— Έ! γλέντι πού θαχούμε άπόψα. Σά 
δούνε τά κορίτσια τή μορταδέλα καί τό 
κρασί, θά τρελλαθούνε. Κι άρχισε ο Κε- 
σμετζής νά τραγουδάει :

...Άντε τά μαλλιά σου τά κομμένα 
τρέλλαναν πολλούς καί μένα··.

Ό Βάγγος τον έκοψε.
— Ρέ παιδιά, τού κακομοίρικου τί λέτε 

νά τού κάνουμε ; Πρέπει κάτι νά γίν ά
πόψα. Μήν πάει χαμέν’ ή βραδυά.

— Μωρέ Βάγγο, κρίμα ρέ, τό δύστυχο 
αγωνίζεται γιά τή μπούκα του καί δέν τά 
βγαίνει, αυτό θέλει λύπη ρε, κι οχι να τό 
πειράζουμε. Δέλέω, καί τό γούσιο-γούστο 
μά καί λιγάκι συμπόνοια γι’ αυτά τό πλα- 
σματάκι. ’Ίδιο προβατάκι εινε τό έρημο-

— Πάβε, ρέ Νώτη, τον παπά ή τον 
ξομολόγο παρασταίνεις- Μιά κ έχουμε τό 
γούστο μας, σάλτσες θά κοιτάξουμε. Ε ! 
ρέ γλέντι πδχουμε οί κανακ ίρηδες νά κά
νουμε· Άστε με τόρα καί θά σκεφτώ τή 
φέστα· Καί μή φοβάσαι κύρ-Νώτη καί δέ 
θά τό πειράξουμε καί πολύ τό ετερό σου 
ήμισυ, κατά πώς λένε Καί γέλασε.

Τότες δλοι τους άντάμα · άρχισαν τό 
τραγούδι-

....Καμμιά κατοστή βήματα άκόμα καί 
φτάναν- Ό Βάγγος τούς σταμάτησε καί 
είπε :

— Ρέ παιδιά, τί θά γίνει τό λοιπόν; Τί 
νά τού σκαρώσουμε ;

"Ολοι τους φανήκαν νά σκέφτουνται-
— ’Εγώ λέω, πετάχτηκε δ Ρούσης, νά 

τού ρίξουμε κινίνο στή μορταδέλα του. Θα- 
ναι μεγαλείο τά μούτρα του- Σάν τήν Πα
ναγία στό χωριό μου- Οταν την κοιτάς, 
λές πώς έχει πιει μιά οκά κινίνο.

— ’Όχι μωρέ, κάτι άλλο.
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σμενο το αδύναμο και μικρό κορμί του, 
έδειχνε γιά λιγώτερο. Δέ σηκώθηκε. Ά 
voitr μοναχα το στόμα του, καλησπέρισε 
μειδίασε λίγο τοΰ Νίοτη και πάλε τό πρό
σωπό του πήρε τό θλιμένο ύφος.

Καθίσαν όλοι τους. Σέ μιά καρέκλα ά- 
πλίοσαν τό ψωμί και τή μορταδέλα· Στά 
υστέρα στείλαν γιά κρασί. Και τό γλέντι 
άρχισε. Ο καθένας ζευγαρωμένος. ΚΓδλοι 
γελούσαν μέ το Σταματη τον παντρεμμένο.

Αχούς έκεϊ, νά θέλει τή μάνα της ή 
γυναίκα του. Κι αυτόςνά δουλεύει μυστρί 
καί σφυρί. Μέ ιδρώτα τό ψωμί. Καλά έ
κανε κι’ αυτός καί τήν έστειλε στό διάολο. 
Σουσουράδα.

II Στέλλα μονάχα, στήν ίδια γωνιά, 
συμμαζωχτή. τούς άκουγε. Λίγο σηκώ
θηκε, πήρε ένα μεζε, κρασί δχι. Καί πάλε 
στή γωνιά της.

Ό Βάγγος σηκώθηκε. Τράβηξε δίπλα 
της. Κάτι τής είπε. Και πήγε κατόπι της 
στήν κάμαρά της.

Υστερα άπο ώρα σά βγήκε, άπό κοντά 
ο Σιαμάτης χώθηκε μέ τό γελαστό του πρό
σωπο. Κι έτσι κοντά ό ένας στον άλλον, 
μπήκαν-βγήκαν κι’ οί άλλοι δυό, δ Ρού- 
σης κι’ δ Κεσμετζής.

Στο μεταξύ G Νωτης τραβήχτηκε μέ τήν 
Εγγλέζα στή γωνιά και ψιλοκουβεντιάζαν 
γιά τό μαγαζί.

5 Τι οέ νιάζει, βρέ Εγγλέζα, μεϊς θά 
το σηκώσουμε το μαγαζί. Καί κατοπινά 
τής είπε την ιστορία- Κείνη σάν τήν ακού
σε βαλθηκε να γελάει κΓ ή κομματιαστή 
φωνή της κράτησε γιά κάμποσην ώρα.

Ο Νωτης, καθώς τάλεγε φαινόταν σκε
φτικός. Ως που τελείωσε κι ο Κεσμετζής. 
Σά βγήκε κΓ αυτός άπό κοντά του φάνηκε 
στήν πόρτα κ’ ή Στέλλα. Φαινόταν κου
ρασμένη κΓ έτσι τό πρόσωπό της έπερνε 
πιότερη θλίψη. Κοίταξε τό Νώτη. Κείνος 
τής έκανε μέ τό κεφάλι ένα όχι. Πήγε καί 
κάθησε στή θέση της. Κάπνιζε.

•·. Θάταν δώδεκα. Σάν τούς είδε νά τοι- 
μάζουνται γιά νά φύγουν, ή Στέλλα ση
κώθηκε καί τράβηξε τόν Κεσμετζή. Τόν 
κοίταξε θλιμένα καί τοΰ είπε μέ μιά ψι
θυριστή φωνή.

— ’Έκανες λιανά γιά τή βιζιτα ;
Εκεϊνος την κοίταξε. Τό πρόσωπό του 

πήρε μιά μορφή θυμού.

- Βρέ κορίτσι μου, εγώ μπήκα τελευ
ταίος και πρώτη έρχεσαι σέ μένα; ’Άντε 
στο Β ίγγο- Πάρτ’ άπ. αυτόν καί δέ χαθή
καμε. Και γύρισε τις πλάτες του-

Ο Βάγγος σ’ όλο αυτό τό διάστημα 
φαινόταν σοβαρά απασχολημένος μέ τήν 
Εγγλέζα. Είχαν πιάσει συζήτηση. Πρό

λαβε κ έριξε μιά ματιά στό κακομοίρικο. 
Οί άλλοι δυό, σάν άκοΰσαν τόν Κεσμετζή 
βαλθηκαν νά γελούνε.

Σάν καί πήρε τήν άπάντηση άπ’ τον 
Κεσμετζή το κακομοίρικο, έκλεισε τό στό
μα του σφιχτά κι έτσι τό πρόσωπό του 
παραμορφώθηκε μέ τις ρυτίδες. Μιά πο- 
νεμένη όψη, μιά σφραγίδα ανείπωτης θλί
ψη: λές καί τυπώθηκε στό πρόσωπό τη:·

Ζύγωσε τόΒάγγο. Κείνος σάν τήν ένιω
σε πίσω του άρχισε πάλε τή συζήτηση μέ 
τήν Εγγλέζα. Εκείνη έσκυψε πλάϊ του 
καί τουπέ ψιθυριστά στ’ αυτί του :

— Β ίγγο, έκοες ψιλά γιά τή βιζιτα; 
Θέλω νά πλερώσω τή μαμά.

ΈχΠόι. τάχισάν άπορημένος, σά θυ
μωμένος. Γύρισε καί τήν κοίταξε.

- Ακούσε δώ κοπέλλα μου. ’Εμένα, 
όταν μιλάω στά σοβαρά, δέ θέλω νά μέ 
κόβει κανένας, τ άκοΰς; Χαθήκαμε ρέ 
και μάς προσβ ιίλνεις έτσι γιά τά ψιλά 
σου ή ^ελεις νά σηκώσω τό χέρι μου. ’Έ’. 
Τί λές ;

Κι άνασήκωσε τούς ώμους του.
Εκείνο, σαν είδε τό Βάγγο μ’ αυτό τό 

μούτρο, τραβήχτηκε λιγάκι κατά πίσω, 
στάθηκε καί μέ τά μάτια στυλωμένα τόν 
παρακολουθούσε. Φάνηκε φοβισμένο- Σάν 
έπαψε κείνος, ψιθύρισε :

Συχώρα με Βίγγο, δέ θά ματαγίνει.
Καί γυρνώντας, κοίταξε μέ τό ίδιο 

θλιμένο καί παρακλητικό ύφος τό Ρού- 
ση πού κείιη τή στιγμή άδειαζε κάτι βιδά
νια· Σάν την κατάλαβε νά τόν κοιτάει, 
ενιωσε καί προλαβαίνοντας :

~~ Ψιλά έ ; Α ! έγώ πλέρωσα τή μορ
ταδέλα· I ια μένα τό λοιπόν θά σέ πλερώ- 
σουν^οί άλλοι ρεφενίζοντας. Γιά κορόϊδο 
μέ πήρες; ’Αψιλίες κακομοίρικο. ΚΓ έσκα
σε τά γέλοια.....

Κείνη πιά, σά νά ύποψιάσθηκε, σά νά 
κατάλαβε, τραβήχτηκε στή γωνιά της καί 
ξάπλωσε· Κοίταξε τό Νώτη πού είχε ά- 
κουμπησει στό ντιβάνι. Τά μάτια της θο-

μ ενα 
άρχισαν 
μιά άπ

λώσαν. Ό Νώτης τήν κοιτούσε 
θλιμένο ύφος. Οί άλλες γυναίκες 
νά γελούν μεταξύ τους. Μάλιστα 
αυτές, κουνούσε και τό κεφάλι της.

Σηκώθηκαν νά φύγουν. ’Ολοι τους γε
λούσαν.

'Ένα σιγανό, ψιθυριστό κλάμμα άπλώ-

ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ 

Κλειστή καί διπλοκλείδωτη είν α ή πόρτα*  στό σαλόνι 
τό σκότος μέ τή σιωπή συντροφιαστά έκαΟίσαν 
έπάνο) στά βαρύτιμα τά έπιπλα πού ή σκόνη 
θαμπώνει τή γυαλάδα τους κΓ οί σκόροι τά του π η αν.

Κυττιούνται ερωτηματικά οί κ αθρεφτες κι ο αγέρα-, 
γεμίζει άπό τή μυρωδιά μιας νέκρας πού σι πνίγε: 
κΓ ό πολυέλαιος φαίνεται σάν κοιμισμένο τέρας 
ποΰ κούρασεν ή ανέλπιδη προσπάθεια γιά νά φύγει.

Κανείς δέν φτάνει θόρυβος κι αναίτια μη φτάσουν 
φοβάσαι και τόν νεκρωμένο αγέρα τόν ταράξουν 
κΓ άπό τό τρέμισμα οί πάλη η βαρυοί καθρέφτες σπάσουν 
καί σωριαστούν παράξενα και τη σιγή τρομαςουν·

Θαμπά τά τζάμια κΓ οί κλειστές όί γρίλλιες έγεμίσαν 
άοαχνοπάνια πού μιά ωχρή ανταύγεια ανάμεσα τους 
πεονά μά δίχως νά μπορεί εικόνων πιά πού έσβύσαν 
νά ζωντανέψει τόν παληό γλυκό χρωματισμό τους.

Μόνο άπό μιά χαραμαδιά λεπτή, περνά μιά άχτι να 
καί πέφτει πάνω σ ενα ωχρό προσιοπο μια., κυρίας 
μιάν ομορφιά θριαμβική στά μαραμένα κρίνα 
χαρίζοντας κΓ έτσι θαρρείς πώς τής φωτογραφίας

Ζηλεύουν ταλλα πρόσωπα κΓ οί κύριοι κΓ οί νεες 
τό φώς πού πέφτει επάνω της καί τήν έςαϋλωνει 
καί πάει σ’ αυτούς μιά άνάλαμψη θαμπή όπως στις ωραίες 
μέοες πού έζήσαν άλλοτες κι ο χαμός τώρα ισκιώνει.

180

θηκε στο σαλόνι κ’ ύστερα άπό λίγο δυ
νάμωσε Τό κακηιοι υκο, ακουμπισμένο 
άκόμα στον καναπέ, είχε γυρ<ι λιγάκι το 
κεφάλι του ενώ λιγοστά δακρυα κυλού
σαν στά βαμμένα μάγουλά του.

Βόλο;. Γενάρης 1U27

ΒΛΣ. ΜΠΟΡΑΝΤΑΣ
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ΒΡΑΔΥΝΗ ΑΓΑΠΗ

Γιατί νά έρθεις τόσο αργά, τιόρα που δέν μου μένει 
μιά στάλα πίστη; και καρποί είναι σάπιοι τά όνειρά μου’ 
μιά νέα ή ψυχή μου καλογρηά, σ' άδειο κελλί κλεισιιένη 
καί πνίγει μές τίς προσευχές τά λόγια τού έρωτά μου.

Ώ νά μπορούσες μιά χαρά μέσα μου ν’ άναστήσεις 
νά μή τήν πνίξει ή επίβουλη πικρή μου αμφιβολία, 
τήν άδεια υδρία τής καρδιάς μέ αγάπη νά γεμίσεις, 
’Εσύ, που είσαι ώς θλιβερή τού πόνου μου αρμονία

Μά μήτε εσένα ή ‘Άνοιξη στό μέτωπό σου ανθίζει 
καί σένα ό πόνο;—μέλισσα — σού φίλησε τά χείλη*  
σβυστή ή φωτιά τή; νειότης σου πού ώς μυγδαλιά λυγίζει 
τού καιρού ό αγέρας στό βουβό σκοτεινιασμένο δείλι.

ΚΓ ή αγάπη μου δέν είναι πιά ή γεμάτη περηφάνεια 
κόρη πού έπόθει τό άπειρον στά χέρια νά κρατήσει’ 
Βαστά τού πόνου αίμάτινα τά θλιβερά στεφάνια 
καί μέ τά ρόδα τή; πικρής καρδιάς τά έχει στολίσει.

Πίσω μάς άρισε ή Ζωή σά μιά κακία μητέρα*  
όλα μά; κούρασαν γι' αυτό κι’ ή αγάπη μας άς γίνει 
σά μιά γεμάτη θαλπωρή τού φθινοπώρου ημέρα 
μέ ήλιον θερμό τήν άρρωστη ψυχή μα; νά πραΰνει.

ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ

Άποδιωγμένοι καί φτωχοί κΓ άπό τόν κόσμο ξένοι 
πώς λαχταρούμε άκούγοντα; τόνομα τό γλυκό 
αγάπη, πού τή γεύονται τής γή; οί ευτυχισμένοι 
κΓ ήταν γιά μά; μιά χίμαιρα κι όνειρο ιδανικό.

Μιά έρημο ήταν ή Ζωή γιά μάς πού δέν μάς νοούσαν 
κΓ άπ’ τάγαθά τη; δλα τη; δέν θέλαμε άλλο τί: 
μιά μικρή άγάπη μοναχά’ κΓ αυτή δέν μάς τή δώσαν 
κι’έτσι ή ζωή μας στάθηκεν πάντα ανοιχτή πληγή.

Καμμιά γυναίκα τρυφερή δέν έγινε ερωμένη 
πού μέσα άπό τά μάτια της ή άγάπη μέ κρυφό 
βάλσαμο νά ραντίσει μα; καί τήν τρομοδαρμένη 
καρδιά μα; νά πραΰνει την μέ λόγο ένα γλυκό.

’Ενάντια δλα σταθήκανε κΓ είμαστε τώρα μόνοι 
καί μέ άηδία τούς ίδιου; μα; κυττάζουμε εαυτούς, 
πονούμε τόσο πού κΓ αυτή πιά ή λέξη μά; πληγώνει 
μισούμε καί τούς όμοιους μας τής Μοίρα; αδερφούς.

Γ. ΑΝΘΟΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣΛ-Ν
[ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΛΑΒΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ [

(Άπό τή Συλλογή κ. Γεωργ. Φ. Σαμσαρέλλου, Άγυιά-Βόλος).

Λαγός.
1. ’Αντί νά παν’ τά σκάγια στό λαγό πήγ’ ό λαγός στά σκάγια.

2. Σήκωσε τό λαγό καί πάρε τήν κάπα του.

Λαίμαργος.
1. Μάτια λαίμαργα ψυχή χαμένη.

Λέγω.
1. Έγώ τό λέω τού σκύλου μου κΓ ό σκύλος τής ουράς του.

2. Είπαμε πολλά καί σώνει
Άς λαλήση κ.’ άλλο αηδόνι. 175

3. Νά σέ λέν’ κερά Μπεήνα
κΓ άς ψοφάς άπό τήν πείνα.

Λίρα.
1. Είνε λίρες στό πουγκί είνε ψάρια στό βου/ί.

Λογαριασμός.
1. Λογαριασμός αγιασμός.

Λόγος.
1. Άπ’ αχείλι βγαίνει καί σέ χίλοι κατανταίνει.

ΧίΖοι = χίλιοι : γιά τήν παρήχηση.
2. Μήν τά πετάς τά λόγια σου σάν τ' άχυρο στ’ αλώνι 

γιατί τά παίονει ό δχίμονατκαί ποιος τά συμμαζώνει. 180

3. Τά λόγια σου πριν /ά τά πής μέτοατα ένα ενα I » I 3 Γ Ι
καί τηο καοδιάτ σουτά κλειδιά μή δίνειο στόν καδένα.
Πολλέ; φορές στά δίστιχα, ό β' στίχο; μπαίνει μόνο γιά τή ρίμα, 
χωρίς καί νάχει σχέση σημασία; μέ τόν α\

Λύκος.
1. 'Έβαλαν τό λύκο νά τυολάη τά πρόβατα καί τή γάτα τά ύάρια. 

Τό πρώτο μισό τής π χροιπία;κοινότατο. Πο/λέ; κοινέ; παροιμίες 
συμπληρώνονται μέ προσθήκες όμοιου νοήματος.
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2. Κάνει ό λύκο; παστρουμά :
Γι’ αυτούς πού κυττάζουν μόνο τις ανάγκες τής στιγμής όπως
κΓ ό λύκος, λαίμαργος, δέν σκέπτεται γι’ αποτελέσματα.

3. Ό λύκος εχει τό σβέρκο του χοντρό γιατί κάνει τή δουλειά τ’ 
μονάχος

4. ΙΙαίζει ο λύκος μέ τ’ αρνί, γυρίζ’ ό λύκος τρώει τ’ αρνί. 185
5. Τόν λύκο τον κούρεβαν κΓ αυτός τά πρόβατα.

Λωλός
1. Μήν τάξης τόν άγιο κερί καί το λωλό κουλούρα.

Μαθαίνω
1. Κανείς μάστορης άπ’ τόν ουρανό δέν κατέβηκε μαθημένος.
2. "Οσο ζώ καί δέν πεθαίνω άλλα τόσα εγώ μαθαίνω.

Μαμή
1. ΙΙή(γ)ε γιά μαμή καί γύρισε στά βαφτίσια. 190
2. ΙΙή(γ)ε γιά μαμή καί κάθησε λεχώνα.

’Ακούεται συχνά ή παρ.: Πή(γ)ι γιά μαμΐ) καί γύρισε λεχώνα» πού 
δέν έχει νόημα. Φαίνεται τ ά ι ΐνε άτοπος συμφυρμός τών δύο παραπά
νω παροιμιών.

Μάνα
1. ’Ακριβοπουλώ τή μάνα μου μά ποιος τήν αγοράζει ;

Ταιριάζει περισσότερο ή παροιμία στην παραλλαγή «...τή γυναίκα 
μου . Βλ. Γυναίκα ο.

2. II μά.α ά τρώη κι' ή θυγατέρα ν’ άγναντεύη.
Μάρτης

1. "Ολοι οί μήνες τρώνε κρέας καί ό Μάρτης κόκκαλα.
Τι ν Μάριηιηε πάνια Σαροκοστή (νηστεία).

Μεθώ
1. Ο παλαβός είδε τόν μεθυσμένο καί παραμέρισε. 195

Ό μεθυσμένος είνε πιό επικίνδυνος.
Μετρώ

1. 'Ο λύκος άπ’ τά μετρημένα τρώει.
Μέρα

1. Καινούργια μέρα καινούρια χουσμέτια.
X ιυομέτ (τουοκ.) δουλειά, θέλημα.

Μικρός
1. ΤΙ μ κρή πέτρα βαστάει τή μεγά/.η.

Μοίρα
1. Μήν κυττάς τά ποδάρια μου τά στραβά, κύττα τή μοίρα μου 

τήν 'ίσια.

Μοναχός
1. Μο.αχός του κανείς ούτε στον παράδεισο δέ' κάνει. 2G0

Μουντζαλιά
1. Σαρά/τα χρόνια γύρευεν ή μουντζαλιά τή λάσπη. 

ΓΓ αυτούς π<·ύ ταιριάζουν στά φερσίματα κλπ.

Μουσαφίρης
1. Ό καλό; μουσαφίρης ο,τι βρή τρώει.

Μπιστικός
1. Βάζει τό λύκο μπ’στί’-'ό τήν αλεπού δραγάτη.

Μυαλό
1. Τέτοια μυαλά έφτειασες τέτοια σκούφια φόρεσες.

Μύγα
1. "Οποιος έχει τή μύγα μυγιάζεται. 205
2. "Οποιος έχει τή μύγα σ.ο σκιάδι περπατεί καί σκιάζεται.

Νερό
1. Εκεί πού τρέχει τό νερό θέλει νά τρέξη πάλι.
2. Ills νερό νάχης το κεφάλι σου γερό.

Νοικοκυρά
1. Ή καλή νοικοκυρά είνε δούλα καί κυρά.

Νοικοκύρης
1. Κοντά στό μουσαφίρη καλοπερνά κΓ ό νοικοκύρης.
2. Όνο.κοκύρης πού δέν παινέση το σπίτι του, πέφτει καί τον πλακώνει.
3. "Οιι ξαίρει β νοικοκύρης δέν τό ξαίρει ό μουσαφίρης.

Νους
I. "Οσο ό νους μου στο χωράφι τόσο προκοπή στά βώδια.

Ντέρτι
1. Ούτε γιά ντέρτι ούτε γιά μαράζι.

Ντροπή
1. ΤΙ ντροπίτσα τρώει πετρίτσα. 215

Έρμ. Όποιος ντρέτιειαι πολλά κ ιλά στερεύεται, όπως Ζέει ά<Ζη 
παροιμία, — καί μένει νησιικός.

Νύφη
1. Θυγατέρα μ’ μάλαμα, νύφη μ’ ςενομπά/.ωμα.
2. Θυγατέρα μου γλ.υκειά, νύφη μου πικραγγουριά.
3. Κάνε με νύφη άκόμα μιά φορά καί ςαίρω νά προσκυνήσω.
4. Κάτσε νύφη καί πά; ταχυά

Έρμ. Ταχυά, ταχύ = το πρωί. Γι’ αυτούς πού ζρτοΰν παράλογες 
ευκολίες σέ βάρος άλλων.

5. Τά στραβά καρβέλια ή νύφη τά φτειάνει.



ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ:

Η ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΕΣ - ΚΡΙΤΙΚΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1927

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

ΣΟΛΩΜΟΣ

ΣΗΜΕΡΑ, ΜΠΗΚΕ Η ΑΝΟΙΞΗ ...

Σήμερα, μπήκε ή άνοιξη στήν κάμαρη μου. . .
Μες στις ολόχαρες φωνές παιδιών τής γειτονιάς 
μες στον θαμπόν τόν ήλιο του πρωϊου, 
και μέ ηυρε με τη φαντασία ξεκοΰραστη κΓ αγνή.
Ειταν σχεδόν στις αναμνήσεις μου λησμονημένη 
η αγνή παιδούλα τών δεκάξη ετών. . .
Μα τόσο λίγο εζησεν ή άγάπη μας 
μες στήν παιδιάτικη ηρεμία τής ψυχής μας. . .
• . . Επέρναμε τό μονοπάτι, αργά, γιά τό βουνό 
με τανοιξιάτικα, άγρια, λουλούδια.
κέραμε πως μάς προσμενε ή αγαπημένη μας γωνιά’ 
κι ως μέ νωχέλεια περπατούσαμε, άκουγα 
ωσάν χαρούμενο τραγούδι τή φωνή της — 
σάν εναν Υμνο προς τήν ’Ανοιξη, παρθενικό. . ,
. . . Κι υστέρα, κάτω απ τον ίσκιο τόν βαρύ, 
πεσμένος στήν υγρήν άκόμα χλόη, 
τα στόματα μας εντομενα, κι ή αναπνοή 
κομένη, κι οί ψυχές μας μεθυσμένες. . .

... Κι οι πρώτες υποσχέσεις..· Και τά λόγια μας 
τα σιγανά·.. Και τά όνειρά μου. . .

— ’Ώ, τά όνειρά μου. —
ΙΣΑΝΤΡΟΣ ΑΡΙΣ

Κάθε φορά που γίνεται λόγος γιά τόν α
ξιοθρήνητο κατήφορο πού έχει πάρει τό θέα
τρό μας, οι γνώμες χωρίζονται σε δυο αντί
θετα στρατόπεδα.

Τό ένα κατηγορεί τις θεατρικές επιχειρή
σεις. γιατί διαλέγουν έργα κατάλληλα να γαρ
γαλίσουν τά πιο ταπεινά αισθήματα τού κοσμά
κη. Τό άλλο καθίζει στό σκαμνί τού κατηγο
ρουμένου τό κ ο ι ν ό, του ψέλνει τόν αναβαλ- 
λόιιενο καί φωνάζει πώς αύ τ ό φταίει γιατί 
υποστηρίζει τέτοια έργα. * Δηλαδή λόγια, 
λόγια, λόγια καί άπό τα δυο μέρη, και κου
βεντολόι χωρίς αποτέλεσμα πού θυμίζει το 
γνωστό : ίίοιό άπό δυο γεννήθηκε πρώτα : η 
κόττα ή τ’ αύγό ;

Σ’αύτό τό μεταξύ δόστου καί κατρακυλά:ι 
ορμητικά στον κατήφορο τό Θέατρο.

Άμεοόληπτα κι’ άκριβοδίκαια κρίνοντα, 
τό ζήτημα—πού είνε ζήτημα ζωή; η θανάτου 
γιά κάθε χώρα πού θέλει νά υπαρχη και να 
βαραίνη στή ζυγαριά τής παγκόσμιας πν.-,υ 
ματικής ζωής—μπορώ νά πώ. σάν τον περί
φημο Τούρκο δικαστή : Καί οι δυο έχουν δι- 
κηο, γιατί :

α) Είνε ουτοπία νά περιμένουμε θυσίες γιά 
τήν τέχνη άπό Ιδιωτικές επιχειρήσεις που άμε
σο καί πολύ φυσικό σκοπό έχουν το εμπορικό 
κέρδος.

β) Έσχάτη άφέλεια νά καταδικάζω με τό 
κοινό πού υποστηρίζει τά ηλίθια καί ανήθικα 
έργα, γιατί δέν πρέπει νά ξεχνάμε πως σε μια 
κοινωνία σάν τήν δική μας, ποΰ δεν εσωσεν 
άκόιια νά διαμορφωθή αισθητικά, και βρί
σκεται υπό διαρκή καλλιτεχνικήν διαμετα- 
κόμισιν. τό κοινό, δηλαδή ή μαζα, μοιάζει με 
τό μικρό παιδί, πού άσυνείδητα το χέρι του 
απλώνει νά πιάση τή φωτιά, γιατί τού χτυ
πάει στά μάτια τό λαμπύρισμά της.

’Εκείνος πού είχε καί δέν παύει νάχη την 
υποχρέωση, νά μήν άφίση τό μικρό παιδί να 
καή, είνε τό Κράτος. Αύτό μέ την επέμβαση

του—πόσες παρόμοιες ίερμιάδες δέν γραφτή
καν ώς τί τώρα—μπορούσε καί μπορεί νά σω- 
ση τό κοινόν άπό τή ψυχοφθόρον έπίδραση, 
άν ένδιαφέρεται γιά τή διαπαιδαγώγηση του 
λαού, δπως τό έχουν άπό τά πρώτα μελήματα 
σ’ άλλες χώρες, δπου ξέρουν πολύ καλά πώς 
ένας πολίτης μέ διεφθαρμένη καλλιτεχνική 
αντίληψη είνε κακός πολίτης.

Σ’ αύτή τήν κατάσταση πού μυρίζει άπο- 
σύνθεση φαίνεται αύτή τή φορά βάσιμο, πως 
θά βάλη οριστικά τελεία καί παύλα ή φρον
τίδα πού σύντονα πάρθηκεν γιά ίδρυση ’Ε
θνικού Θεάτρου,άπό τόν 'Υπουργό τής Γεωρ
γίας κ. Άλέκο Παπαναστασίου, πού με 
τήν’πραγματοποίηση τέτοιου ονείρου,, μπορώ 
νά πώ' προαιώνιου, θ’ απόκτηση τήν ευγνωμο
σύνη οχι μόνον έκεινών πού πραγματικά θυ
σιάστηκαν στό βωμό τής Τέχνης, αλλά και ο
λόκληρου τού ’Έθνους γιά τό άνυπολογιστης 
άξίας βήμα προς μίαν άληθινή πρόοδο.

Άιιποτ^ς ή κατατρεγμένη Σκηνή μας να Ιδη 
καλλίτερες ημέρες.’Άμποτε να καθαρίση μιάγια 
πάντα ή κοπριά τού Αυγεία μέ τήνίδρυση τού ε
πίσημου θεάτρου, πού θά δίνη την κατεύθυνση 
στήν αισθητική μόρφωση καί θά ξεριζωση 
τόν κομπογιανιτισμό, πού χρόνια τώρα ποζά
ρει γιά μεγάλη Τέχνη.

Φεβρουάριος 1927 ΠΑΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΣ

Υ. Γ. ’Από τήν Κυριακή πού ανοίγει τό 
Τριφδιο ώς τήν τελευταία Κυριακή, # περνάμε 
μίαν αξιοθρήνητη νεκρήν έποχή. Σ’ ολα τα 
θέατρα παίζονται τ’ άφροστεφανωματα της 
βλακείας καί τής ξετσιπωσιάς πού λέγονται 
άποκρηάτικες έπιθεωρήσεις,δπου τό μεν πνεύμα 
λάμπει μέ τήν ολική του έκλειψη, γυαλίζουν 
δμως διάφορα άκρα προβληματικής πλαστι
κότητας.

Κ’ έτσι ήτανε στραβό τό κλήμα, τώφαγαν 
κ’ οι κατσίκες !...

Π. Κί
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Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ:

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

”Αν καί ή λογοτεχνία συνετέλεσ: καί συν
τελεί σάν ένας καλός σύντροφο; στον αγώνα 
τη; τέχνης—είτε γιατί οί φιλόλογοι ένδιαφέ- 
ρονται, μέσα στά έργα των μιλώντας γενικά 
για τήν τέχνη, είτε γιατί σά κριτικοί έσυζή- 
τησαν τά προβλήματα τή; τ χνη;. είτε κατέ- 
κριναν τήν ασχήμια ή υπερασπίστηκαν τήν 
ειιορφια—-εν τουτοις και οι πιο ειδικοί λογο
τέχνες. δταν κριθούν άπό τού; τεχνίτες πού 
παλαιβουν με τα υλικά μέσα τής τέχνης τους 
γιά νά έκφρασΟούν, πού ξέρουν τά όρια τή; 
περιοχής τής ιδικής , τους τέχνη;, δέν θά βρε
θούν επαρκείς’ καί εάν κάποια φιλαρέσκεια 
στούς φιλολογικούς επαίνους τού; κάνουν νά 
σιωπούν, άπό μέσα του;, δμω; πολλές φορές 
μειδιούν καί άλλες φορές οίκτείρουν τί; 
εςιο τέχνες φιλολογικέ; τιρατες πού οί λογοτέ
χνες μά; χάρισαν καί μάς χαρίζουν.

Φεύγοντας δλω; διόλου άπό τό επίπεδο τής 
περιοχής μιας βρισμένη; τέχνη; ξεφεύγουν 
στά οικόπεδα άλλης—ή όλοτελα στά λημέρια 
τη; μεταφυσικής, όπου στήνεται πολλές φο
ρές τού Κουτρούλη ό γάμος καί όπου άπολαύει 
κάνεις ενα ατελείωτο πανηγύρι. Στήν κατηγο
ρία αυτήν δέν περιλαμβάνονταιβέβαια οί φιλό
σοφοι τής τέχνης, οί αισθητικοί. γιατί αυτοί 
δεν καταπιάνονται, μέ τήν κριτικήν—αυτοί 
καταγίνονται νά ορίσουν τί είνε Τέχνη, τί 
είνε τό cΩραίο καί τί; σχέσεις του μέ τον άν
θρωπο καί μέ τήν κοινωνία.
c Μεγάλοι αγώνες έγιναν πάντα μέσα στήν 
ιστορία τής Τέχνης γύρω σέ τεχνίτες, άπό 
λογοτέχνες καί τεχνοκρίτες, πού υποστήριζαν 
αντίθετες πάντα ιδέες. Καί πολλοί πού έχρί- 
σθηκαν μεγάλοι καί έπλούτισαν στον καιρό 
τους δεν επέζησαν γιά πολύ διάστημα.

Μεταξύ τών μεγάλων αγώνων πού έκαμαν 
λογοτέχνες γιά ζωγράφους, είνε εκείνοι τού 
Γκωτιέ γιά τον Delacroix, τού Charles Morice. 
για τον Carridre και απο τούς πιο κοντικούς 
μας τού Apollinaire γιά τον Rousseau τον Τε

λώνη. Στά χρόνια μας δέν λείπουν βέβαια στά 
καλλιτεχνικά κέντρα οί μεγάλες συζητήσεις.γιά 
τ?υς ,^’ΥΖρθνους καλλιτέχνες καί γιά τήν ά- 
νάδειξη τών ταλέντων τους, όπως δέν λείπουν 
καί^ οί μεγαλορρημοσύνες τών κριτικών του;, 
. Καί στον τόπο μας μέ μικροσκοπική άνα- 
Λογία, βρίσκονται παρόμοιες διασκεδάσεις : 
Υπάρχουν φιλόλογοι, πού αγαπούν μόνον 

του^, νεκρούς τ-χνϊτες γιά νά χαντακιόνουν 
τους ζωντανούς καί κάνουν νεκρόφιλη κριτι
κή καί υπάρχουν αρνητές καί μεγαλορρήμονες 
για τα καλά καί συμφέροντα τή; άτοιιική; 
επιδειξεως των.

Τώρα τελευταία στό ζήτημα τού διαγωνι
σμού γιά τον τάφο τού Άγνωστου Στρατιώτη, 
η φιλολογία έδωσε καί πήρε, σέ διαγωνισμό, 
ειδικά αρχιτεκτονικόν. Στήν έπιτροπή δμως 
που σχηματίστηκε γιά νά κρίνη" τό μέρος 
καί τά έργα, η πλειοψηφία απαρτίζονταν 
απο μή ειδικούς. Στήν 'Ελλάδα ή φιλολογία 
παίζει μεγάλο ρολο καί εκτοπίζει κάθε είδι- 
κοτητα, πού δέν έχει γλώσσα ή πέννα.— Δυσ
τυχώς ό τύπο; μας πού παρέχει τόσες έκδου- 
λευσεις στήν τέχνη τί; περισσότερες φορές 
μεταχειρίζεται τού; φιλολόγους χρονογράφους 
γιά νά κρίνη τήν τέχνη, καί δλα έν γένει τά 
ςητιηιατα. *

Εύχόιιαστε δμω;. οί μεγάλες εφημερίδες 
μα; νά έχουν τού; ειδικούς κριτικούς τους γιά 
την τέχνη, γιά νά μή γράφωνται άντινοιιίες 
πού νά καταντούν κάποτ.-ς άπίστ :υτε; καί νά 
μήν μπορή νά ξεδιαλεχτή τό καλό άπό τό 
άσχημο.

Κ. ΜΑΛΕΑΣ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

[Τον τελευτανον αυτόν καιρό δέν είχαμε νά 
πούμε καλά λόγια γιά τις έκθέσεις μάς, κι’ 
αυτό μάς λυπεί ακόμα σέ βαθμό πού δέν θά 
θελαμε νά εξακολουθήσω με τον δυσάρεστο 
αυτό ρόλο σ ένα μέρος όπου τά συμφέροντα 
μας αποτελούν τί; περισσότερες φορές τό άπαν- 
τον τών προθέσεων μας. Χωρίς θυσίες δέν 
γίνεται δμως τίποτε τό γενναίο καί ό τεχνίτης 
μονο θυσίες είναι προορισμένος νά κάνη άν 
θελη νά περισιόση τά ιερά του. Ή κριτική 
Λού δέν γίνεται στον τόπο μας καί πού έχει 
σκοπό νά φωτίση καί νά μορφιόση τό κοινό 
καί νά ωφελήση καί νά κεντρίση τον τεχνίτη, 
αποβλέπει πάντοτε στό σχετικά απόλυτο’ γι’ 
αυτό καί έχει τον μεγάλο προορισμό της. Ή 
τέχνη δέν τελειώνει, δέν φτάνει ποτέ, γι’αύτό 
καί ό τεχνίτης που τό ξέρει θέλει ολοένα νά 
προχωρηση,γι’αύτό καί οί αιώνες μάς δείχνουν 
τήν προοδό της.

Στον τόπο τών ευχαριστημένων, τών έπι- 
χειρηματιών,γιά νά μή πούμε τίποτε περισσό
τερον -η,γρίνια μα; θά λογαριαστή κάποτες 
σάν μιά εσωτερική ανάγκη πού έπρεπε νά ύ- 
παρχη σέ μεγαλείτερο κύκλο.]

Οί εκθέσει; μα; διαδέχονται καθημερινά 
ή ιιιά τήν άλλη. Στήν γκαλερί Στρατηγόπου- 
λου μετί τον κ. Θωμόπουλον ο κ. Βυζάντιο; 
καί ό κ.Ρώκ. Οσο κι’ άν <h απνεύσαμε βλέπον
τας την ί?οή προσπάθεια τών δύο αυτών καλ
λιτεχνών, δέν μπορούμε να πούμε, πώ; μά; 
παρουσίασαν κάτι τό πολύ ένδιαφέρον. — ’Από 
μίαν έκθεσιν ενός καλλιτέχνη βγαίνει τό^πα
ρόν καί τό μέλλον του. CO κ. Βυζάντιος, ένα; 
ζωγράφο; πού μά; έδ'ΐξ·’ πο,λλες φορέ; την 
έργασία του, κάνοντας τήν πρώτη του αυτή 
έκθεση, ενώ μά; παρουσίασε αναζητήσεις συν- 
θέσεως καί απλού φκιασίματος σέ μερικά, ερ
γάτου. δέν μά; έδωσεδοστυχώ; έργο, ένα σύνολο 
δπουνάβλέπομε παρά πέρα,νάέλπίζομε,νά περι
μένομε. Μιάέκθεση καλλιτεχνική πρέπει νά μά; 
κάνη έντύπωση καί νά μά; πείθη πώς ο Τί

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ : 

ΑΜΑΞΙ
ΑΓΗΝΟΡΑΕ ΑΣ1ΕΡΙΑΔΗΕ

χνίτη; είναι ένας άφοσιωμένος ένα; πού έρ
χεται στή δημοσιότητα άπό ανάγκη νά μάς 
φανερωθή, νά μάς μεταδωση τον εαυτό του, 
μέ αύστηρότητα, άλλά καί μέ γενναιοδωρία, 
χ ορίς νά μυρίζη τσιγκουνιά κόπων καί φτώ
χια έσωτερικής φωτιάς. Τις αρετες^ πού ζη
τάμε αύτές μάς τις έδειξεν ο κ. Αστερια- 
δη; πού παρουσιάσθηκε γιά δεύτερη φορά με 
δική του έκθεση.—Είναι ένας από τούς νέους 
ζωγράφους πού μάς εμπνέουν πού θά τραβή
ξουν ένα δρόμο, τον δρόμο τους, π^θύ θά βρού
νε ολοένα" Στήν έκθεσή του είδαμε έργα
σία, ζήτηση, σκέψη. Είδαμε ανώτερες προ- 
σπάθειεςγιά κάτι πού ζητάμε καί σπάνια βλέ
πουμε στις έκθέσεις μας. *0  κ. Αστεριάδης 
έχει ποιο διακοσμητοϋ, αποβλέπει στην εκφρα-

ση μέ τή>- σύνθεση καί τήν έντονη ζωηρό
τητα τών συναισθη ιάτων του.

Τό βάθο: του είναι πλούσιον, ή ιδιοσυγ
κρασία του έκλεκτική' πηγαίνει κάπου, αυτό 
είναι τό πλέον ένδιαφέρον. Ή τωρινή του ερ
γασία δέν είναι ένας σταθμός, είναι ένα πέρα- 
σ.ια πού δέν θά θέλη ν’ άναγνωρίζη πιο έπει
τα. ’Έτσι συμβαίνει. Τό δικό του είναι ακό
μα κρυμμένο μέσα του. Σάν ξεχάση <>λε; τις 
προσηλώσεις του. όταν δεν θυμίζει τού; το- 
σου; άλλους πού άθ·λα τον συντροφεύουν?, 
στά έργα του, όπόταν τ . φκιάσιμο βγή άπό τό 
καθαυτό έγιδ του. τότ ή δίκη του μανιέρα 
καί τό δικό του τό ύιρο; θά τον άνταιιείφης 
Τά δανεικά φαίνονται, χρειάζονται κάποτ·- 
γιά νάσιάξωμε τ χ οικονομικά μας. Η έπηρεΓ 
ες είνε ωφέλιμε; καί απαραίτητες, σημάδι 
προόδουάν θέλετε.πούπρέπει δμως νά τί:;επε-

ράσουμε.Τό ελπίζουμε άπό τον κ. Άστεριάδη.
’Επίσης μάς έδωσε μιά ενδιαφέρουσα έκ

θεση ό Ρώσσος ζωγράφος Μαρτζοβάνιοφ. πού 
βρίσκεται στό δρομο τού κ. Άστεριάδη^ καί 
πού μάς άνακούφισε καί αύτό; μέ τήν ευσυ
νείδητη, έργασία του, μέ τούς πόθου; του. με 
τί; άνΐ]συχίες του.—'0 κ. Χειμώνας, ένας ώ
ριμος άνθρωπος, ένας έπιμελής τεχνίτης, μάς 
έδειξε πάλι τήν καινούργια έργασία του, χω
ρίς νά προσθέση δυστυχώ; τίποτε τό νέο. Ερ
γάζεται τίμια, δέν θέλει νά γελαση, μάς δεί
χνει δ.τι έχει δέν μάς συγκρατει δμως καί τό 
λέμε μέ λύπη.—Ό κ. Γρίβας μάς δίνει μιά 
έκθεση έμπορική χωρίς καμμιά πρόθεση τέ
χνης πού ούτε καν ψαύει. Δέν είναι άραγε ε- 
νήιιερο; τών πράξειδν του ;

Ο ΚΡΙΤΙΚΟΣ
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Η ΜΕΛΕΤΗ;

Ή ΕΛΛΑΔΑ ΓΥΡΕΥΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ

Μιά συζήτηση πού διαρκή τιάρα χρόνια 
κάποτε εντατική κι*  άλλοτε λανθάνουσα, τε
λευταία έχει πάλι ανάψει. Τό πρόβλημα τοΰ 
Νεοελληνικού πολιτισμού συζητιέται πάλι.

’Απαντώντας σέ κάτι δικά μου άρθρα ό κ. 
Καρζή; έγραψε δυό άρθρα στή«Δημοκρατία» 
2ύ καί 27 Δεκεμβρίου 1926 «‘Η Δελφική Ελ
λάδα». Συνεχίζοντας τόν Γιαννόπουλο καί τόν 
Ιδα, ό κ. Καρζή; υποστηρίζει πέος ή'Ελλάδα 

σάν ένα φαινόμενο ανάμεσα στά άλλα έθνη 
έχει στό παρελθόν τη; προεχτεινόμενα στό 
παρόν τη;, στήν Ιστορία της καί στή γεωγρα
φική της θέση, μερικά στοιχεία τόσο ιδιόρ
ρυθμα καί μέ μιά τέτοια δυναμική αξία μέσα 
τους ώστε αυτά καί μόνο έπαρκούν γιά νά 
στηρίξει απάνω τους καί νά δημιουργήσ. ι 
έναν ιδιότυπο πολιτισμό : τόν αγνό νεοελλη- 
νικό πολιτισμό. Πιστεύει πώς υπάρχουν μέσα 
στήν ελληνική Ιδιοσυγκρασία δυνάμεις αίιόνια 
αναλλοίωτες καί πού ανήκουν μόνον σ’ αύτήν. 
Οί δυνάμεις αύτές έπλασαν τόν αρχαίο ελλη
νικό πολιτισμό κ*  έκδηλοινονται όμοιε; καί στή 
δημοτική παράδοση. 'Ομολογώ πώς θά ήθελα 
ό κ. Καρζή; νά προσδιορίσει καί νά αναλύσει 
σαφέστερα ποιο είναι τό περιεχόμενο αυτών 
τών δυνάμεων καί τή; σπερματική; αρχή; όπως 
τήν ονομάζει. Ζητεί άπ’ όσου; δέν συμφωνούν 
μέ τή δική του αντίληψη καί πού τοΰ; άποκα- 
λεΙ*οί  Συγχρονιζόμενοι» να διατυπώσουν ευρύ
τατα ποιέ; άξίε; αναγνωρίζουν στον ση ιερινό 
κυρίαρχο δυτικό πολιτισμό τόν οποίο θέλουν 
ν’ άφομοιιόσει κ’ ή Έλλαδα*  ό ίδιο; όμως 
αποφεύγει νά αναπτύξει ευρύτατα τήν ουσία 
τών ιδεών του. ΆρκεΧται, όπως άλλως τε κι’ 
ό Ίδας. νά διακηρύχνει μέ μιά μεταφυσική 
σχεδόν πίστη τήν ύπαρξη άπό τήν αρχαία επο
χή αύτών τών δυνάμεων καί νά υποστηρίζει 
πιο; εκδηλώνονται καί σήμερα μέ άρκ τή έπι- 
βλητικότητα στά έργα τής λαϊκή; δημιουργία;: 
δημοτικό τραγούδι, λαϊκή μουσική, λαϊκή τέ
χνη. Έκεΐ ανευρίσκει μόλις παραλλαγμένες 
τις αξίες τού αρχαίου ελληνικού πολιτισμού κι’ 
επιμένει πώς πρέπει νά καλλιεργήσομε, απο
κλειστικά κι’ αναγκαστικά κι’ αρκετά στατι
κά. μόνον αύτές τις αξίες. "Ο.τι πήραμε άπό 
τή δύση — ό κ. Καρζή; δέν άρνιέται ότι πή
ραμε πολλά — υπήρξε ένα παραστράτημα. Ό 
κ. Καρζής περιφρονεί γενικά τό δυτικό πολι
τισμό. μά ιδιαίτερα γιά μάς τόν θεωρ· ΐ όλε- 
Όριο. Θεωρεί δα δέν έχομε μέσα μας μόρια 
συγγενικά ώστε νά τόν άφομοιώσομε. κι’ ότι 
μπορούμε μόνο νά τόν μιμηθούμε δουλικά καί 
κατάσυνέπεια κωμικά,καταστρέφοντα; τόν εαυ
τό μας. Μόνον όταν στηριχτούμε στί; καθαρά 
δικές μας. αγνές, αυτοτελείς κι’ εξαιρετικές 
μας δυνάμεις, θά δημιουργήσαμε έναν πολιτι
σμό καί θά σταθούμε ανάμεσα στους άλλους 
λαούς, όχι μόνο σάν ισότιμοι, ά/λά πιθανόν 
καί πολύ άνοότεροί τους. Δέν άποκλείνεται γιά 

τόν κ. Καρζή ό αγνός νεοελληνικός πολιτισμό; 
νά καταπλήξει τόν κόσμο καί νά γίνει τό «κέν
τρο όλων τών πολιτισμών.

"Αν καί διαφωνώ ριζικά μέ τήν αντίληψη 
αυτή τών «ΑΙωνιστών». όπως τούς άποκαλεϊ ό 
κ. Καρζή;. θεοόρησα υποχρέωσή μου. πριν έκ- 
φράσω τί; αντιρρήσεις μου. νά τήν έκθέσω 
όσο μπορούσα άντινειμενικότερα. ’Ελπίζω νά 
μήν άδίκησα σέ κανένα σημείο τή σκέψη τού 
κ. Καρζή καί τών συνιδεατών του. Ό κ. Καρ
ζή; δέν είνε φυσικά μόνος· τόν θεωρώ όμως 
έναν άπό τούς αντιπροσωπευτικότερους «Ακο
νιστές». Συχνά ο’ι οπαδοί τής ίδιας θεωρίας 
παρεκλίνουν σέ διάφορα σημεία άπό τις αλύ
γιστε; συνέπειες τή; θεωρίας τους καί παρου
σιάζουν διαφορές λεπτομεριακές ή καί σημαν
τικές αναμεταξύ τους.... Οί άνθρωποι δέν εί
ναι σχηματοποιημένοι. Ό κ. Καρζής όμως 
δέν αισθάνεται κανέναν δισταγμό, καμιά αμ
φιβολία. Έμβάθυνε στήν ιδέα τού αγνού νεο
ελληνικού πολιτισμού καί τήν πιστεύει συνει
δητά κι’ άπόλυτα.

Ό χ. Ξενόπουλος υποστηρίζει τήν ίδια 
θεωρία στ x άρθρα του πού δη ιοσίεψε στό 
«*Εθνο;»  5 καί 9 Ίανουαρίου1927«Όνεοελλη- 
νικό; πολιτισιιό;καί ή δήθεν χρεωκοπία του»’ 
Εύκολα διακρίνομε πώς ή πίστη του είνε πολύ 
λιγώτ·;ρο συνειδητή κι’ άπόλυτη. 'Ο κ. Ξενό- 
πουλο; συγχέει σέ πολλά σημεία τών άρθρων 
του τό νεοελληνικό πολιτισμό μέ τή νεοελλη
νική πραγματικότητα... Θεωρεί αγνά ελληνικό 
ό.τι δημιουργήθηκε στήν Έλ'άδα ίσαμε σή
μερα Δέν παραδέχεται ξενικές έπιδράσεις ή 
άν ιί; διακρίνει κάπου, βλέπει ότι αφομοιώ
θηκαν τ >σο ώστε εκδηλώθηκαν έλληνικά. Α
ναφέρει όλα ιιαζί ώ; καθαρά έλληνικά όλα τά 
νεοελληνικά έργα όλων τών συγγραφέων : τού 
Παπαδιαμάντη. Χρηστό μάνου, Χατζόπουλου. 
Βασιλειάδη. Θεοτόκη, Παλαμά, τά δικά του 
κλπ. κλπ. Ή συζήτηση μέ τόν κ. Ξενόπουλο. 
πού καθορίζει συναισθηματικά τήν κατεύθυν
σή του χωρίς νά καθορίζει θετικά τά κριτήριά 
του, είναι αναγκαστικά πολύ δύσκολη καί πε
ρίπλοκη. Ό κ. Καρζής λέει τουλάχιστον πώς 
άξίζ'ΐ μόνον ό,τι έμπνεύστηκε άμεσα άπό τή 
δημοτική παράδοση κι’ άπορρίχνει όλα τά 
άλλα .. Ό κ. Ξενόπουλο; τά θαυμάζει όλα... 
Γιά τόν κ. Ξενόπουλο είνε σχεδόν άρκετό νά 
γράφτηκε ένα έργο στήν 'Ελλάδα γιά νά τό 
θεωρεί έλληνικό κι’ άριστουργηματικό. Ή έ- 
πιείκια αυτή είνε βέβαια ευγενικότατη, αλλά 
κάπως υπερβολική, καί ίσως όχι καί τόσο ώ- 
φέλιμη. Ό κ. Ξενόπουλος ένθαρρύνει καί υ
ποστηρίζει νομίζω μέ τό κύρος του τήν υπερ
παραγωγή τών rates. Θυμάμαι κάποια συ
νέντευξή του τό φθινόπωρο στή«Δημοκρατία» 
όπου θαύμαζε σχεδόν χωρίς διάκριση όλα τά 
φετεινά θεατρικά έργα... Γιά τήν αντίληψή 
μου είναι ζήτημα άν δύο ή τρία άπ’ αυτά, ξε- 
περνιόντας τό άποτρόπαιο τών άλλων, μπορούν 
νά θεωρηθούν οπωσδήποτε μέτρια.

Δέν συμμερίζομαι τόν τυφλό θαυμασμό τού 
κ. Ξενοπούλου γιά τή νεοελληνική φιλολογία 
όλόκληληρη. Θεωρώ ότι μέσα στή νεοελληνι
κή φιλολογία ξεχωρίζουν λίγα έργα, κι’ ότι τά 
περισσότερα άπ’ αυτά τά λίγα έργα είναι μάλ- 

διαβάσω γιατί τά έχω άπό καιρό μελετήσει. 
Δέν τά θεωρώ όμως άριστουργήματα’ αύτή 
είναι νομίζω ή κυριότερή μας διαφορά μέ 
τόν κ. Ξενόπουλο. Μιά διαφορά έκτίμησης 
πολύ περισσότερο παρά αντίληψης. Ή νεοελ- 
ληνική παραγωγή ικανοποιεί σχεδόν άνεπιφύ- 
λαχτα τόν κ. Ξενόπουλο’ πιστεύω ότι πρέπει 
νά ένδιαφέρει, κι’ όταν άκόμα άπογοητεύει. 
σάν κάθε τί πού βρίσκεται στό πρώτο στάδιο 
τού σχηματισμού του καί πού παρουσιάζει 
αναγκαστικά πολλές έλλείψεις.

*0 κ. Ξενόπουλος ένθθυσιάζεται μέ τις λα- 
ογραφικές εκθέσεις καί συλλογές' δέν μού είνε 
δυνατό νά τις κατατάξω άνάμεσα στά έργα. 
Είνε μόνο πολύτιμες γιατί συγκεντριύνουν ένα 
υλικό πού θά εϊιαν κρίμα νά χαθεί- Μέσον αυ
τού διαφωτίζεται μιάέποχή. 'Η άξια τής λαο
γραφίας είνε πρό πάντων ιστορική. Βέβαια δέν 
άποκλείνεται ν’ άποβεϊ καί πηγή έμπνευσης, 
δεν είνε όμως ούτε ή μόνη, άλλ*  ούτε κι’ ή κύ
ρια πηγή. "Ενα; δημιουργός μπορεί νά έμπνευ- 
στει άπ*  όλα, έμπνέεται όμως προπάντων άπό 
τή γύρω του σύγχρονί) ζωή. Καί τό θέμα του 
τό μετουσιώνει, τό άπολυτρώνει άπό κάθε τι 
τό πο/ύ τοπικό κι’ έκιΧαιρικό γιά νά τό μετα
φέρει στούς κόσμους τής Τέχνης. Τό περιορι
σμένο Pittoresque πού τόσο μοιάζει νά έχτιιιά. 
όχι στά βιβλία του, άλλά στα άρθρα του, ό κ. 
Ξενόπουλος. ουδέποτε έπλασε ένα έργο τέχνης 
βιώσιμο· Διασκεδάζει τόν άναγνώστη γιατί ευ
χαριστεί τήν περιέργειά του, δέν τού δίνει ό
μως μιά βαθύτερη αισθητική συγκίνηση. Οί 
ήθογράφοι διηγηματογράφοι μας τόσα χρόνια 
καλλιέργησαν τό Pittoresque. Ό κ. Ξενόπουλος 
ισχυρίζεται ότι τά έργα τους ζητούνται άπό 
τούς ξένους εκδότες. *Ας  μού επιτρέψει ν’ άμ- 
φιβάλλω. Μιλούν ^τά πράματα. Νεοελληνικά 
έργα έχουν μεταφραστεί έλάχιστα άπό ιδιαίτε
ρους φίλους τών νεοελληνικών γραμμάτων πού 
άπέχουν πολύ άπό τού νά είναι κορυφαίοι στά 
γράμματα, κι’ άπ’ αύτά κανένα δέν έχει γίνει 
γνωστό ο*  έναν κύκλο κάπως εύρύτερο.

Ό κ. Χάρης άπαντώντας στον κ. Ξενόπου
λο μέ τρία άρθρα όπου μέ έπιχειρήματα άκλό- 
νητα γιά τήν άντιληψή μου υποστηρίζει τήν 
άποψη τών Συγχρόνιζα με ντο ν (Ή Ζωή καί ή 
Τέχνη στήν 'Ελλάδα, «Δημοκρατία» 15. 16. 17 
’Ιανουάριου 1927) παρατήρησε κι όλας πόσο 
ψυχρά υποδέχτηκε ή διανοούμενη Εύρώπη τή 
μετάφραση τού Παλαμά π. χ, Περασε σχεδόν, 
γιά νά μήν πώ εντελώς, απαρατήρητη. ΚΓ ό
μως όταν ένα έργο άξίζει τή διεθνή άναγναιρί
ση, οί έφημερίδες, τα περιοδικά καί οί ιδιαί
τερες μελέτες, χαιρετίζουν μ’ ενθουσιασμό τήν 
εμφάνισή του καί τό διαδίδουν αμέσως σ*  όλο 
τό αναγνωστικό κοινό πού συγκλονίζεται. Δέν 
έχει άντιληφΟεϊ ό κ. Ξενόπουλος τί παγκόσμιος 
θόρυβος γίνεται γύρω άπό τις μεταφράσεις σ’ 
όλες τις γλώσσες τών έργων ενός Sh.w, ενός 
Proust, ενός Pirandello, ενός Valery, ενός Rilke 
καί τόσων άλλων ;

Μιλώ σκληρά, τόξέρω, καίπροοβάλλιο μη τά
ζομαι,όχι μόνοτόνκ.Ξενόπευλο άλλάκαί πολλούς 
άλλους. Δέν πιστεύω όμως στην ιοφέλει ι τών 
ναρκισσισμών καί τής έύκολης κολακείας τής 
φιλοτιμίας μας. Πρός τί νά άποκρύβομε τήν 

λον ανώτερες προσπάθειες παρά όλοκ.ληρωμέ
να άριστουργήματα. Θεωρώ ότι ή νεοελληνική 
φιλολογία στό σύνολό της δέν ξεπέρασε άκόμα 
τό στάδιο τή; προσπάθειας. Μέσα σ’ αυτή τήν 
προσπάθεια ή συμβολή τού κ. Ξ ινοπούλου εί
ναι βέβαια σημαντική....προς τόν έξευρωπαϊ- 
σ ιό τή; φιλογογία; μας. Ό κ. Ξενόπουλος 
είναι ζακυνθινός. ΚΓ όπως είνε γνωστό ολό
κληρη ή ζωή, ή κοινωνία καί ή τέχνη τής 
Έφτανήσου πλησίασαν οργανικά τή Δύση 
πολύ νορίτερα άπό τήν επίλοιπη 'Ελλάδα. Τό 
έργο τού κ. Ξενοπούλου, πού έχει νάέπιδείξει 
άρκ τχ βιβλία μέ άξιοπρόσεχτη λογοτεχνική 
άξια, πηγάζει πολύ π ιό άμεσα άπό τ ήν έφτα- 
νησιακή παρ’ άπό τή δημοτική παράδοση. Καί 
γι’ αυτό τολμώ νά έκφράσω τή γνώμη πώ; ό 
κ. Ξενόπουλος υποστηρίζοντας σ ή αέρα έξα
φνα τις ιδέες τού ”1δα καί τού κ. Καρζή πα
ρανοεί κι’ ίσως άρνείται τόν εαυτό του. καί 
κάνει σύγχιση νεοελληνικής πραγματικότητας 
κι’ αγνού νεοελληνικού πολιτισμού.

νΕχω τήν έντύπωση ότι μιά παρεξήγηση 
έσπρωξε τόν κ. Ξ ενόπουλο άπότομα, ενώ ποτέ 
άλλοτε δέν είχεν έκδηλιάσει τέτοιες τάσεις 
προς τούς ΑΙωνιστές. καί τού ύπαγόρεψε τή 
δριμύτατη έπίθεση έναντίον μου. Παρασυρμέ
νος άπό τήν έπιθετικότητά του μέ κατηγορεί 
άκόμα ότι άγνοώ τή νεοελληνική φιλολογία 
καί ότι άδιαφορώ γιά κάθε τι έλληνικό. Δέν 
άρκούν λοιπόν 10 χρόνων μελέτες καί κριτικές 
γύρω άπό τούς συγγραφείς κι’ άπό τάέργα τής 
νεοελληνικής φιλολογίαςκι’ άκατάπαυστηςπαρα 
κολού θηση ;κάθε νεοελληνικής καλλιτεχνικήςέκ- 
δήλωσης γιά νά πειστεί γιά τό έναντίον; Μπορώ 
νά βεβαιώσω τόν κ. Ξ ενόπουλο ότι θά περιφρο- 
νούσα βαθύτατα τόν εαυτό μου άν άναγκαζό- 
μουνα ποτέ νά ομολογήσω κείνο πού διακήρυ
ξαν χωρίς κάν νά διστάσουν στις συνεντεύξεις 
τής «Δημοκρατίας» συγγραφείς πού θαυμάζει ό 
κ. Ξενόπουλος : ότι άγνοούν τήν κίνηση γύρω 
τους. Καί έδώ άς μού έπιτραπεϊ μιά παρέκβα
ση. Στή Δύση πού ό κ. Ξενόπουλος θέλει νά 
τήν υποτιμήσει, κανένας συγγραφέας φτασμέ
νος δέν θά τολμούσε ποτέ νά προβή σέ μιά 
τέτοια δήλωση, γιατί στή Δύση υπάρχει άλη- 
θινή σύγκρουση κι*  αναβρασμός. Ή ώθηση ά
πό τούς Νέους κι*  άπό τις νέες ιδέες είναι εκεί 
άκατάσχετη’ έπιβάλλει καί στούς πιο άναγνω- 
ρισμένους συγγράφεις κι’ όταν δέν τό κατορ
θώνουν νά προσπαθούν τουλάχιστον νά άνανε- 
ώνονται άδιάκοπα καί νά είναι πάντοτε ενή
μεροι. γιατί ξέρουν πώς μόλις σταματήσουν 
ή κι*  έπαναληφθούν πολύ φανερά, θά έκμηδε- 
νιστούν’ κάτι άπ’ αυτό τόν παλμό χωρίς άνά- 
παυση ως στοιχείο τού δυτικού πολιτισμού θά 
ήθελα νά μάς δονίσει κι’ έδώ.

Τόν παλμό αυτό δέν τόν αισθανόμαστε 
καί γι’ αυτό ίσως νά είναι τόσο λίγα τά έργα 
τά ξεχωριστά. Αυτό όμως δέν έμποδίζει νά 
τόν άναζητώ πάντα μέ τήν έλπίδα νά τόν συν
αντήσω. Δέν περί μένα άπό τόν κ. Ξ ενόπουλο 
νά μού υποδείξει πόσο είναι άπαραίτητη ή 
γνώση τού άμεσου περιβάλλοντος μας μέσα 
στό όποιο ζούμε καί μέσα στό όποιο πρέπει 
νά δράσομε. Δέν περίμενα άπό τόν κ. Ξενόπου
λο νά μέ συμβουλέψει ποιά βιβλία πρέπει νά
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πραγματικότητα ; Μόνο άμα θά έχομε τό θάρ
ρος νά τήν αντιμετωπίσομε κατάματα μπορού
με ν’ απυχτήσομε τή δύναμη νά τήν ξεπερά- 
σομε. Ακριβώς όσοι ένδιαφερόμαστε στή νεο
ελληνική παραγωγή καί τήν αγαπούμε, έχομε, 
νομίζω, τήν υποχρέωση νά τήν κρίνομε μέ 
συμπάθεια γιά τήν δυναμικότητα της, άλλά καί 
χωρίς ψεύτικη έπιείκια γιά τά ’ίσαμε σήμερα 
υποτελεσμαια. "Οσοι θέλομε νά εξελιχτεί έχο
με τήν υποχρέωση νά τη συγκρίνομε μέ τά ά\ώ- 
ιερα ξένα έργα κ ί σ’ αύιά νά αποβλέπαμε. 
Δέν ωφελείται ή νεοελληνική φιλολογία όταν, 
όπως τό θε/.ει ό κ. ΰΐενόπουλος. τής παρουσι
άζομε γιά πρότυπα έργα χτεοινιυν συγγραφέ
ων πού προσπάθησαν πολύ περισσότερο παρά 
ολοκλήρωσαν. Το πρότυπο πρέπει νά είναι παν- 
τα τό αφταστο ακόμα.. Μέ τό νά ομολογούμε 
δτι δέν έχομε σήμερα διεθνείς συγγράφεις δέν 
διακηρύχνομε όιι δέν μπορούμε ν' άποχτήσομε 
αύριο τουναντίον. Κάθε συνειδητοποίηση είνε 
μιά κατάχτηση*  αναγνωρίζοντας τις ελλείψεις 
μας μπορούμε νά τις υπερνικήσομε καί νά προ
χωρήσαμε. Η κριτική οφείλει παρακολουθών- 
τας με συμπάθεια νά εςασκεΐ έναν αυστηρό" 
τατο έλεγχο. Τουλάχιστον έγώ δέν αντιλαμβά
νομαι &νλοιώτικο τόν προορισμό της.

Αλλωστε λέγοντας ότι κανένας συγγραφέας 
μας δέν είναι άκόμα άξιος νά γίνει διεθνής, 
υπερβάλλω. 'Υπάρχει ό Καβάφης. ’Ίσως νά 
απατώμαι άλλ’ έχω τήν πεποίθηση ότι άν κα
τορθωθεί ό Καβάφης νά αποδοθεί πιστά καί 
δημιουργικά σέ ξένες γλώσσες θά καταπλή- 
ξει...Γιατί ό Καβάφης έχει μιά έντονη προ
σωπικότητα ευρωπαϊκά καλλιεργημένη. Έξέ- 
φρασε μ’ έναν τόνο έντελώς δικό του καθολι
κές σημερινές ανησυχίες. ’Εμπνεύστηκε βέ
βαια κι άπό άλεξαντρινές τεχνοτροπίες άλλά 
τις μετουσίωσε καί τις συγχρόνισε. 'Ο Καβά- 
φη, μάς δείχνει τό δρομο. Για ν’ άποφύγω 
κάθε παρεξήγηση θέλω νά τονίσω ότι δέν εν
νοώ φυσικά πώς πρέπει κανένας ν’ ακολουθή
σει πιστά τον Καβάφη. νά γίνει δηλ. μιμη
τή; του. .Κάθε άλλο. 'Ο Καβάφης δέν πρέ
πει νά διδάσκει τίποτε άλλο παρά την ανάγκη 
ο δημιουργός ν’ αφομοιώσει μέσα του τά σύγ
χρονα προβλήματα, νά τά ζήσει καί νά τ’ α
ποδώσει ύστερα μέ μιά σφραγίδα έντελώς δι
κή του καί πρωτότυπη. Τό κάτι έντελώς δικό 
του σ’ έναν έλληνα δημιουργό θά είναι ανα
γκαστικά κΓ ελληνικό. Ό "Ελληνας δημι
ουργός, θ αντλήσει πολλά κΓ άπό τά ελληνι
κά μοτίβα κΓ άπό τήν ελληνική ψυχοσύνθεση 
μά δέν θά σχηματίσει μόνο μ’ αύτά τήν ου
σία τού έργου του. Ή ελληνικότητα θά δίνει 
έναν ιδιαίτερο χαραχτήρα σ’ ένα έργο παγ
κόσμιο.

II Ελλάδα δεν χωρίζεται άπό τις άλλες 
χώρες^ με αδιάβατα τείχη. Αύτό τουλάχιστον 
πιστεύουν οί «Συγχρονιζόμενοι». ’Εκείνοι 
στους οποίους ό κ. Καρζής δίνει τή γενική 
αύτή ονομασία είναι πολύ πιθανόν νά έχουν 
γιά διάφορα ζητήματα αντιλήψεις πολύ δια
φορετικές. Συμφωνούν όμως νομίζω στις ιιε- 
γάλες γραμμές τής κατεύθυνσής τους. Δέν πι
στεύουν ότι ό ελληνικός λαός, μά ούτε καί κα
νένας άλλος λαός, είναι ό έκλεχτός καί περι

ούσιος λαός. Δέν υπάρχουν εξαιρετικοί λαοί 
μέ δυνάμεις μέσα τους υπερφυσικές κΓ αιώνια 
αναλλοίιυτ ϊς. Σέ ορισμένες έποχές ξεχωρίζουν 
ορισμένοι λαοί κΓ ορισμένοι πολιτισμοί καί 
ποτέ δεν ξεχωρίζουν σύγχρονα δυο διαφορετι
κοί πολιτισμοί. 'Ο ισχυρότερος απορροφά ό
λους τούς άλλους. 'Ο αρχαίος ελληνικός πο
λιτισμός δεν άνθισε έπειδή ό ελληνικός λαός 
ειταν ο εκλεκτός λαός πού δέν μπορεί παρά νά 
^αναδημιουργήσει^ σήμερα ή αύριο τόν ίδιο 
πολιτισμό. "Ολη ή εξέλιξη τής ανθρωπότητας 
επέβαλλε ύστερα άπό τόν ιαπωνικό, ινδικό κΓ 
αιγυπτιακό πολιτισμό νά έκδηλωθεϊ ό αρ
χαίος ελληνικός πολιτισμός, πού κΓ αύτός χω
ρίζεται στόν κρητικό. μυκηναϊκό, αθηναϊκό πο
λιτισμό, πού παρουσιάζουν τεράστιες διαφορές 
αναμεταξύ τους κι ακόμα κι*  άνάι.ιεσα στις 
διάφορες έποχές τους. Καί ή εξέλιξη συνεχί
στηκε. ’Αναφάνηκε ό ρωμαϊκός πολιτισμός." ό 
βυζαντινός πού δέν ολοκλήρωσε όλα τά στοι
χεία ενός πολιτισμού, ό άραβικός καί τέλος ό 
δυτικοευρωπαϊκός καί τώρα κΓ αμερικανικός 
πολιτισμός.

Ό πολιτισμός αύτός κληρονόμησε τις άξιε 
τοΰ αρχαίου ελληνικού πολιτισμού’ τις αξίες 
αύτές τις αφομοίωσε. τις ανάπτυξε, τις άλλα
ξε. τις συγχρόνισε, τις έκανε ζωή’ έμεϊς τις ά- 
φίσαμενά νεκρωθούνε γιατί είχεν έρθει ή μοι
ραία ιυρα άλλοι νά είναι οί συνεχιστές.

„ Γιά χρόνια ή αδυναμία μας νά αντιμετω
πίζομε τήν πραματικότητα όπως είναι, καί ή 
τάση μ.ας προς τήν αύτοαπάτη καί τό ναρκισ- 
σιμό μάς έκαναν νά πιστεύομε ότι οί Βυζαντι
νοί λόγιοι έφεραν τήν ’Αναγέννηση στή Δύση. 
Νεώτερες έρευνες αποδείξανε τό εσφαλμένο 
αύτής τής θεωρίας. Τό άρχαΐο πνεύμα διαδό
θηκε στή Δύση νορίτερα καί περισσότερο άπό 
τ°ύ:’Άραβες παρά άπό τούς Βυζαντινούς, μά 
κΓ άν άκόμα οί Βυζαντινοί μεταφέρανε πλού
σιο κΓ άγνωστο ίσαμε τότε υλικό, δέν μετα- 
φέρανε τίποτε άλλο παρά υλικό. Δέν μπορού
σαν νά μεταδώσουν μιά πνοή πού δέν είχαν, 
αφού τά άρχαϊα κείμενα ούδέποτε είχαν ζων
τανευτεί στο Βυζάντιο. Τά άρχαϊα κείμενα τχ 
εμψύχωσαν κείνοι πού εϊσαν έτοιμοι κΓ ώρι
μο J ν<ί, τίΙ δεχτούν και νά τά έμψυχιύσουν κΓ 
άξια έχουν οί Έμψυχωτές κι’ όχι οί απλοί 
φορείς ψυχρών γνώσεων. Τό κέντρο τού πολι
τισμού τής ανθρωπότητα; εϊταν πιά ή Δυτική 
Ευρώπη καί σέ μάς είχε απλωθεί ό μαρασμός.

’Αρχίσαμε νά ξυπνούμε άπό τό μαρασμό ό
ταν επικοινωνήσαμε μέ τόν καινούργιον αύτό 
πολιτισμό. ^Ιθλις ήρθαν οί Σταυροφόροι στήν 
Ελλάδα αναπτύχθηκε τό λαϊκό μυθιστόρημα. 
Δυστυχώς πριν ποοφθάσομε νά συγχωνευθούμε 
μέ τή Δύση καί νά γίνομε καί μεϊς ισότιμα 
μέλη τής ευρωπαϊκής ο’ικογένειας. ύπερνικιον- 
τας τις τεράστιες ελλείψεις τού βυζαντινού 
πολιτισμού κΓ άφομοκύνοντας τέλεια τόν κυ
ρίαρχο πολιτισμό, υποδουλωθήκαμε στούς 
Τούρκους. 'Ο βάρβαρος καταχτητής δέν μάς 
τυραννησε μόνο’ δέν άναφτέριοσε τίποτε μέσα 
μας καί μαζί εμπόδισε για αιώνες τήν άνάπτυ- 
ξη κΓ αναγέννησή μας. μάς κράτησε μέσα σέ 
μιά στασιμότητα καί σέ μιά νεκροφόρα από
σταση άπό τούς δυτικούς λαούς. 

μας αδυναμία νά αφομοιωθούμε οργανικά με 
τή Δύση. Μήπως, όπως τό παρατηρεί ό κ. 
Χάρης, όλόκληρί) η νομοθεσία μας, ολόκληρη 
ή πολιτική καί οικονομική μας οργάνωση, ο
λόκληρος ό τρόπος τής ζωής μαζ» δέν είναι 
δυτικά; ΊΙ καλλιέργειά μας. ή μόρφωσή μας, 
όλόκ>«ηρη ή Έπιστημη μας. τιάλλο είναι παρά 
δυτικές; Οί μηχανικές καταχτήσεις (ηλεχτρικό, 
αυτοκίνητο, τηλέφωνο, κινιμιατογράφος. τη
λέγραφος κλπ.) πού τόσο πολύ χαραχτηρίζουν 
τόν δυτικό πολιτισμό καί πού τόσο πολύ επε
νεργούν στήν ουσία τής ζωής καί τής τέχνη, 
μεταφυτεύθηκαν όλες εδώ.

Μού φαίνεται κΓ αστείο νά συζητιέται ότι 
ιιπορεϊ νά συναγωνιστεί όλα αύτά τά στοι
χεία στή διάπλαση τής ψυχοσύνθεσης μας ή 
προβληματική καί πόντιος άμυδρή συγκίνηση 
πού προκαλεί τό άκουσμα ενός δημοτικού 
τραγουδιού. Οί ΑΙοτνιστες γιά νά είναι, συνε
πείς μέ τόν εαυτό τους θά έπρεπε ν’ Αγωνι
στούν γιά νά εμποδίσουν την εισροή όλων αυ
τών τών στοιχείων.ακόμα και τού ξένου βιβλίου 
καί τού ξένου περιοδικού, καί νά μας επιβάλ
λουν νά ξαναφορέσομε τις λαϊκές^ ενδυμασίες 
πού είναι μάλιστα διάφορες σε κάθε επαρχία. 
Φαντάζομαι ότι καί οί ίδιοι αντιλαμβάνονται 
τήν ουτοπία καί τή ματαιότητα ενός τέτοιου 
αγώνα.

Μά κι’ αύτούς τούς αρχαίους ποιος θά 
μπορέσει σοβαρά νά υποστηρίξει οτι εμεϊ-, 
τούς κατέχομε βαθύτερα άπ’ ό,τι τούς κατέ
χουν οί καλλιεργημένοι άνθρωποι στη Δύση 
κι’ δτι έμεϊς θά τούς διδάξομε στη Δύση ; Τό 
κλασικό μας γυμνάσιο πού είχε για κύριο του 
σκοπό νά μάς ξανακάνει αρχαίους τί άλλο κα
τόρθωσε παρά νά προσκο?^ηθεϊ δουλικά στις 
λέξεις καί στή σύνταξη καί ^ά νεκρώσει το 
αρχαίο πνεύιια; Πότε ανασταθήκαν οί Αρχαί
οι" στή Νέα Ελλάδα; Άν τούς γνωρίζομε, 
τού γνωρίζομε γιατί άναστηθηκαν στή Δύση, 
γιατί στό δυτικό σχολείο διδάσκονται πολύ 
πιό φωτεινά καί μέ πολύ περισσότερη κατα
νόηση παρά στό δικό μας σχολείο.^ γιατί στη 
Δύση γράφτηκαν μελέτες, πραματεϊες και έρ
γα πού" μάς αποκαλύπτουν τόν αρχαίο ελληνι
κό πολιτισμό.

Παρακολούθησαν οί Αίωνιστές τις παρα
στάσεις στήν'Ελλάδα τιυν αρχαίων δραμά
των; ’Άν είναι ε’ιλικρινεΐς μέ τόν εαυτό, τους 
θά ομολογήσουν δτι τό πιό συχνά δεν αισθαν- 
θηκαν παρά δυσφορία κι’ αγανάχτη,ση κψ οτι 
σπάνια βρήκαν τις παραστάσεις αύτές απ/,α 
άνεχτέ^. ’Άν έξαιρέσομε τό άνέβασμα τού Οι- 
δίποδα άπό τόν κ. Πολίτη πού κι*  αυτός δεν 
έκανε τίποτε άλλο παρά ν’ ακολουθήσει τον 
Reinhardt, καμιά άλλη παράσταση δεν 
μάς έδωσε στό σύνολό της (δεν μιλώ γιά με
ρικούς εξαιρετικούς ήθοποιους) μια αισθητι
κή συγκίνηση. Πίστες καί δημιουργικές καλ
λιτεχνικές αναπαραστάσεις τών άρχαίιον δρα
μάτων δίνονται εν τούτοι; ταχτικό, στη Δύση. 
Δέν θέλω νά προδικάσω τό μέλλον ^άλλά φο
βούμαι ότι στις Δελφικές Γιορτές η έλλειψη 
ενός ξένου σκηνοθέτη θά είναι πολύ αι
σθητή.

Παντού όπου ό Τούρκος είσχωρεσε αργότε
ρα ή καί καθόλου καί ή επαφή μέ τή Δύση 
υπήρξε στενή καί διαρκής, βλέπουε ένα ξύπνη
μα τών ελληνικών δυνάμεων, στη Ρόδο, Κύ
προ, Κρήτη κΓ Έφτάνησο. Τό ξύπνη/.α εϊ
ταν περιορισμένο μέσα σέ μιά έκταση πολύ 
στενή καί τό έπνιγε πάλι ό Τούρκος’ δέν πρό- 
φτασε νά ολοκληρωθεί καί νά δώσει έργα α
νάλογα τών δυτικών, άλλ’ αρκεί, νομίζω, το 
κρητικό θέατρο κΓ ένας Σολωμ.ός γιά δεί
ξουν τή ζωτική άξία τής δυτ κή: έπιροή:. 
Στήν Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα δέν ακούον
ταν παρά τό μονότονο, στατικό κΓ άρκ τϊ 
ρηχό δημοτικό τραγούδι.

"Υστέρα άπό τήν ’Επανάσταση που κΓ αύ
τή οφείλεται πολύ στήν ιύθηση πού έδωσαν ή 
ορμή τής Γαλλικής ’Επανάσταση; καί ύστ:ρα 
άπό τήν έλευθέρωση μας βρεθήκαμε αναγκα
στικά ανερμάτιστοι. Αιώνες πολύτιμου χρόνου 
είχαν χαθεί. Γιατί νά μην τ ομολογησομε; 
Εϊιιαστ: ένας ευρωπαϊκός λαός όπισΟοδρομη- 
μένος. Τό λάθος δέν είνε δικό μας’ κΓ ανεί
ναι δικό μας είναι τών Βυζαντινών πού ένω 
οί ίδιοι δέν μπόρεσαν ποτέ νά είνε οί ζωντα
νοί συνεχιστές τών αρχαίων καί τούς μι;ιούν- 
ταν μόνο δουλικά καί λόγια, δέν θέλησαν νά 
παραδεχτούν τή μοιραία μεταφορά τού κέν
τρου τού πολιτισ μού και την υπέροχη τη- Δύ
σης. Δέν θέλησαν νά συμμαχήσουν με τή Δύ
ση. Μιά τέτοια ειλικρινής συμμαχία τότ^ εί
ναι πολύ πιθανόν νά μάς είχε λυτρώσει από 
τούς Τούρκους. Μά έπενέβηκε προπάντων , ή 
Έκκ/,ησία καί ύποδουλα)θηκαμε στούς Τούρ
κους.

Γιατί νά θέλομε νά συνεχίσομε τήν πλάνη 
πού είχε τέτοια νεκροφόρα αποτελέσματα; 
Ούτί ό ’Ίδας. ούτε ό κ. Καρζής. ουτ; κανένας 
άπό τού*  ΑΙωνιστές κατώρθωσε νά μας 
πει πού διακρίνει τό έξαιρετικό_ τών αγνών 
ελληνικών δυνάμεων, καί νά μάς υποδείξει 
πότε έγκαταλειμένες στήν αύτοτέλειά τους η 
κΓ ανατολικά έπηρεασμένες μεγαλούργησαν, η 
έστω καί μόνο άναδείχτηκαν. 'Ω; μόνα δείγ
ματα τής δυναμικότητα; τους αναφέρουν το 
δη ιοτικό τραγούδι καί μερικά λαίκχ κεντήμα
τα. ξυλογ/.υφήματα κλπ. Δεν^ θέλω καθολου 
νά ύποτιιιήσω τήν άξία τους άν τ ϊ θεωρήσομε 
έργα καθαρά λαϊκά’ φανερώνουν ότι ο Λαός 
μας διατηρεί μιά. ευγένειαν, ένα ύπόλειμα τού 
αρχαίου πολιτισμού, ιιιά κα/.λιτεχνική κλίση. 
Αύτή ή κλίση δμως ε ιεινε έντελώς απλαστη 
καί δέν ξεπέρασε τόν εαυτό της ακριβώς γιατί 
τής έλλειψε ή έμψυχωτική πνοή άπό τους πιο 
προηγμένους. ’Αναγνωρίζω αυτή τήνειιψυχω- 
ση καί τήν ανάδειξη τής ζωτικότήτας μας 
παντού καί πάντα όταν επικόινωνησαα-ε με τη 
Δύση. κΓ όταν δημιουργήσαμε μέσα στο πλαί
σιο τού κυρίαρχου πολιτισμού έργα που απο
βλέπανε νά είναι συντονισμένα μέ την κατεύ
θυνσή του καί στά οποία ή ελληνικότητα δεν 
είταν ό σκοπός άλλ’ ό Ιδιαίτερος χαραχτηρας.

Τό δόγ ια τής αυτοτέλειας καί τού ντόπιου 
πράματος έφερε ' τή Μικρασιατική καταστρο
φή ....

Πουθενά δέν διακρίνω μια φυσιολογική
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Μέσα στήν εξάρτησή μας άπό τή Δύση καί 
γι’ αυτή τήν κατανόηση τών ’Αρχαίων, βρί
σκω μιά άπό τίς πιό τρανές άποδείξεις ότι τί
ποτα δέν μάς χωρίζει οργανικά άπό τούς ευ
ρωπαϊκούς λαούς, κι’ δτι γιά νά υπερνικήσο
με τήν καθυστέρησή μας καί ν’ άφομοιώσο- 
με στήν εντέλεια τόν κυρίαρχο ευρωπαϊκό πο
λιτισμό δέν θά συναντήσομε ούτετή δυσχέρεια 
πού είναι πιθανόν νά συναντούν οί πιό άπο- 
μακρυσμένες ανατολικές φυλές. Τίποτα βασι
κό δέν εμποδίζει τήν άπόλυτη συγχώνευση. 
’'Αλλωστε δέν είναι φανερό δτι δεχόμαστε χω
ρίς κανέναν κλονισμό δλα. τά τόσα πολλά, 
πού πήραμε καί κάθε μέρα παίρνομε άπό τή 
Δύση; Οί δυτικοί λαοί στηρίχτηκαν στόν αρ
χαίο ελληνικό πολιτισμό, τόν εξελίξανε καί 
μάς τόν επιστρέφουν συγχρονισμένο. Βέβαια 
γιά νά συγχρονιστούμε καί μεϊς ύστ:ρα άπό 
μιά στασιμότητα τόσων αιώνων χρειάζονται 
άλματα, χρειάζεται ένας κόπος τεράστιος καί 
μιά εργασία άκατάπαυστη, χρειάζεται νά πα
ραδεχτούμε πώς γιά καιρό άκόμα θά διδα
σκόμαστε καί θά παρακολουθούμε μονάχα καί 
δέν θά διαπρέπομε στήν πρώτη γραμμή. Ή 
πρωτοπορεία μονάχα δημιουργεί καί ίσαμε 
νά φτάσομε στήν πρωτοπορεία θά περάσουν 
άκόμα χρόνια.

Φοβούμαι πώς αυτός ό κόπος κι’ αύτή ή 
αναμονή τρομάζουν προπάντων τούς Αίωνι- 
στές. Βαρέθηκαν τόσον καιρό νά μήν είμαστε 
τίποτ’ άλλο παρά μιμητές, ν’ αγωνιζόμαστε 
νά περάσομε δσο είνε δυνατό πιό γρήγορα 
μιά άπόσταση πολύ έχτενή καί διακηρΰχνουν 
πώς δλος αυτός ό κόπος είναι μάταιος, πώς σ’ 
αυτή τήν κατεύθυνση θά είμαστε πάντα μόνο 
μιμητές, κι’ δτι πρέπει νά έμμείνομε . . . στή 
καθυστέρησή μας. νΕχω έντονη τήν εντύπω
ση δτι κείνο πού ζητούν νά προβάλλουν ώς 
ιδιορρυθμία μας κ’ υπεροχή μας είνε, χωρίς 
βέβαια συνειδητά νά τό ξέρουν, μόνον ή 
καθηστέρησή μας. . . Πιστεύω πέος τό κήρυγ
μά τους είναι ένα κήρυγμα άπογοήτευσης καί 
κούρασης, δτι ζητεί νά ύψάισει ώς άξια τή 
στασιμότητα, καί δτι κατϊ συνέπεια όδηγεϊ 
άσφαλώς στή*'  καταστροφή.

Οί Συγχρονιζομενοι τουναντίον πιστεύουν 
στή δυναμικότητα τής έλληνικής φυλής. Πι
στεύουν δτι έχει μέσα τή δύναμη νά ξανακερ
δίσει τόν χαμένο καιρό, νά υπερνικήσει δ.τι 
φθοροποιό αιώνες τώρα ένσταλάχτηκ:· μέσα 
της. καί >'ά φτάσει μιά μέρα. άργότερα. στή 
δημιουργική πρωτοπορεία. Αρκεί νά μή ναρ- 
κισσεύεται. νά έχει τό θάρρος ν’ άναγνωρίζει. 
νά συνειδητοποιεί. καί νά ομολογεί είλικρινά, 
δσο κι’ άν είναι κάποτε πικρό, τίς τεράστιές 
της έλλείψεις. νά ιιήν τί; παρουσιάζει ώς άρε- 
τές. νά προσπαθεί άδιάκοπα νά τίς ξεπεράσει. 
καί νά έντ-ίνει τόν αγώνα της πρό; τόν έξευ- 
ρωπαϊσμό τη:.

"Ο.τι γίνεται καί σήμερα πρέπει νά γίνει 
σέ μιά κλίμακα άκόμα πολύ μεγαλείτερη. Εί
ναι άνάγκη τό Κράτος νά στέλνει ταχτικά 
πολλούς νέους νά μορφωθούν έξω σέ δλους 
τούς κλάδους καί νά ζήσουν μέσα στήν κίνη
ση τού δυτικού πολιτισμού. Κι’ δταν επιστρέ

φουν καί εργαστούν μερικά χρόνια στήν Ελ
λάδα. πρέπει πάλι νά τούς στείλει νά μείνουν ' 
λίγους μήνες έξω ώστε νά μή χάσουν ποτέ τήν 
έπαφή καί τήν ενημερότητα καί νά μήν προ- 
φτάσουν ν’ άποκοιμηθούν. Πρέπει άκόμα τό 
Κράτος νά φροντίσει νά έρχονται εδώ καί νά 
επικοινωνούν μέ τόν πολύ κόσμο οί έκλεχτό- 
τεροι άντιπρόσωποι τής ευρωπαϊκής δημιουρ
γικότητας. οί πιό συγχρονισμένοι, οί πιό δο- 
νισμένοι άπό τόν πα/ μό τών καινούργιων ά- 
ναζητήσεων. Δυστυχώς τό Κράτος έχει πολύ 
συχνά τήν τάση σέ παρόμοιες περιστάσεις νά 
έκλέγει άκαδημαϊκούς πού δέν φέρνουν παρά 
άντι λήψεις ξεπερασμένες, καί πού μήν έχον
τας πιά πέραση στόν τόπο τους ξεκινούν...γιά 
τήν ’Ανατολή. Ή Ελλάδα δέν θέλει αυτούς 
γιά ν’ άναγεννηθεϊ*  πρέπει νά επικοινωνήσει 
μέ δ.τι υπάρχει ζωτικότερο. Καί τό ζωτικό 
αύτό δέν πρέπει νά μείνει σ’ έναν κύκλο περι
ορισμένο*  πρέπει νά διαδοθεί σ’ δσο είναι δυ
νατό περισσότερο κόσμο.

Οί καλλιτέχνες πρέπει νά συνειδητοποιή
σουν δτι ό δεσμός τής έθνικής ενότητας άνά- 
μεσα στούς άνθριόπους είνε ένας ψυχικός δε
σμός πολύ πιό χαλαρός άπό τό δεσμό τής ίδιας 
καλλιέργειας καί τής ίδιας ανάπτυξης. CO δι
ανοούμενος ενός τόπου έχει πολλά περισσότε
ρα σημεία επαφής μέ τό διανοούμενο ενός άλ
λου τόπου παρά μέ τόν άμόρφωτο συμπατριώ
τη του. Βέβαια οί διανοούμενοι τού ίδιου τό
που είνε πολύ πιθανόν νά συνενοούνται κα- 
λείτερα αναμεταξύ τους παρά μέ τούς ξένους 
διανοούμενους, μά κι’ αύτό έξαρτιέται άπό τίς 
τάσεις καί κατευθύνσεις τους. Οί καλλιτέχνες 
μέ ορισμένες καλλιτεχνικές πίστεις. βρίσκουν 
πολύ περισσότερη άπήχηση στούς ξένους μέ 
τήν ίδια καλλιτεχνική πίστη, παρά σέ όσους 
στόν τόπο τους άκολουθούν άλλους δρόμους. 
Πολύ ύπεράνωάπό τήν έθνική συνείδηση υπάρ
χει μιά άλλη κοινή συνείδηση*  έπειδή δέν έχει 
άκόμα εντελώς εδραιωθεί καί διαπιστιυσει τόν 
εαυτό της σέ έποχές πολέμων κλονίζεται άκό
μα άλλά σέ έποχές ειρηνικές έπιβάλλεται καί 
σήμερα τείνει ολοένα νά στερεωθεί τόσο ώστε 
νά καταστήσει πιά τούς πολέμους αδύνατους.

Αυτός ό υπερεθνικός δεσμός υπάρχει πολύ 
ισχυρότερος άπ’ δλους τούς άλλους δεσμούς 
καί στούς ξένους διανοούμενους καί καλλιτέ
χνες πού βρίσκονται σέ πολύ στενότερη έπαφή 
μέ τό άμεσό τους περιβάλλον παρά δ.τι βρί
σκονται οί δικοί μας διανοούμενοι καί καλλι
τέχνες. Τήν καθυστέρηση τήν ξεπερνούν φυσι
κά πρώτα οί μορφωιιένοι*  γιά τήν «τραγωδία 
τής Μοναξιάς» τών έλλήνων καλλιτεχνών έγρα
ψα κι’ δλας πλατιά στις «Κριτικές μου Μελέ
τες». Βρίσκονται σέ τεράστια άπόσταση άπό 
τό γύρω τους πλήθος. Γιατί νά μήν παραδε
χτούν κείνο πού είναι ; ’Αντί νά άντιδρούν άς 
έντ-ίνουν συνειδητά τήν ώθηση πού τούς 
σπρώχνει νά άνήκουν πρώτα άπ’ δλα σάν ισό
τιμα μέλη στή διεθνή ομάδα τών έργατών τού 
πνεύματος. Το πλήθος πρέπει νά μορφωθεί, 
νά έκπολιτιστεί, άλλ’ ακριβώς γιά νά μορφω
θεί δέν υπάρχει λόγος νά συγκρατεΐ τούς δια- 
νοούμενούς του σέ μιά θανάσιμη όπιστοδρο- 

εμείς κάποτε νά προτείνομε μιά δική μας. 
πρωτότυπη αισθητική άποκρυστάλλωση τής 
άγωνίας πού προκαλούν τά προβλήματα.

Βέβαια τϊ ίδια προβλήματα δέν θά τϊ 
δούμε εντελώς μέ τά ίδια μάτια τών ξένων 
συγγραφέων κι’ ούτε θά έκφραστούμε μ’ έναν 
τροπο έντ ΐλώς άπαοάλαχτο. eH άντίληψή μας 
καί ή έκφρασή μας θά επηρεαστούν άπό τή 
γύρω μας Φύση, άπό τά ιδιότυπα μοτίβα πού 
μάς κληρονό.ιησε ή προσωπική μας παράδοση, 
άπό τό κάτι λεπτόμεριακά διάφορο στήν ψυ- 
χοσύνθεσή ι.ας. ΚΓ αύτή ή καθυστέρησή μας 
πού πρέπει τοσο γρήγορα νά ύπερνικηθεί δέν 
μπορεί παρά νά διόσει κάτι ίδιαίτ ρο στήν 
άτομικότητά μας. Άλλ’ δλα αυτί τά στοιχεία 
δέν θά προσθέτουν τίποτε άλλο παρά ένα ξε
χωριστό χρώμα σ’ ένα έργο γενικά άνθροόπινο. 
δονισμένυ άπό τό σημερινό παγκόσμιο ανα
βρασμό. Τό έργο αύτό μπορεί νά τοποθετεί σ’ 
ελληνική πόλ·η. ή σ’ελληνικό χωριό, ή σ’ έναν 
ορισμένο ξένο τόπο έντε/.ώς φανταστικό. Δέν 
έχει σημασία. ΤΙ υπόθεση σ’ ένα έργο Τέχνης 
είναι τόσο δεντερεύουσα ! "Ο.τι έχει σημασία 
είναι ή ατομικότητα τοΰ συγγραφέα καί ή 
προσωπική του πνοή. ’Άν έχει συνείδηση δτι 
σκοπός του δέν είναι νά αντιγράψει, άλ/.ά νά 
δημιουργήσει, άπ’ δπου κΓ άν άντλήσει τήν 
πριότη του έ ιπνευση τό θέμα δέν θά είναι τί
ποτ’ άλλο γι’ αύτόν παρά τό π.λαίσιο τού έρ
γου καί τής διά Ιεσής του.

Βέβαια φαντάζομαι δτι ή ζωή τής πόλη:, 
έπειδή έκ ΐ ζεί προπάντων ό σύγχρονος άν
θρωπο:. θά τού προσφέρει πιό έντονα τήν 
πριότη συγκίνηση πού θά ξυπνήσει τή δημι- 
ουργικότητά του. Άλλ’ είναι φυσικά από
λυτα δικαίωμά του νά δ.όσει ώς περιβάλλον 
στην έμπνευσή του τή ζωή τής έπαρχίας. ή 
καί τοΰ χωριού, άρκεί νά τή μετουσκόσει. 
Χτυπιόντας τήν ηθογραφία ατϊ άρθρα μου 
πού προκάλεσαν τήν άπάντηση τού κ. Ξενό- 
πουλου χτύπησα τή νεοελ/,ηνική περιορισμένη 
άντίλιμρη τής ήΟογραφίας δπως έκδηλώνεται 
σχεδόν σέ όλα τά ηθογραφικά μας έργα... 'Π 
έννοια τών λέξεων είναι συμβατική. Ή λέξη 
ηθογραφία άντιπροσωπεύει γιά μάς κάτι πολύ 
ορισμένο καί πολύ στενό, πολύ φωτογραφικό. 
Άν τ όρα θέλει ό κ. Ξενόπουλος νά ευρύνει τή 
λέξη καί νά θεωρήσει ήθογραφικά έργα άκό
μα καί τ ϊ ρομάντσα τού Κνούτ Χάμσουν. καί 
τήν Madame Bovary τού Flaubert, τότε είμα
στε σύμφωνοι...

Άλλά καί πάλι, ακριβώς έπειδή πιστεύω 
δτι ό συγγραφέας είναι έντελώς έλεύτερος νά 
άντλεί άπ’ δπου θέλει τήν πηγή τής έμπνευ
σής του διαπιστιόνοντας δτι τό έργο του έχει 
ή δέν έχει τοπικό χρώμα, δέν θά τό θεωρήσω 
κριτήριο άξίας. "Ενας Σαίξπηρ. ένας Racine, 
ένας Moliere έκδηλώνουν τήν άθάνατή τους 
προσωπικότητα, καί μέσ’ άπ’ αύτήν φανεριό- 
νουν καί κάτι άπό τή ψυχοσύνθεση τού τόπου 
τους, άντλώντας καί μοτίβα καί θέματα κΓ 
υποθέσεις άπό συγγραφείς κ’ ιστορίες καί 
παραδόσεις άλλων λαών. *0  ’Άγγλος Shaw 
έμπνέεται τ’ άριστούργημά του άπό τή Jeanne 
D’ Arc. ό γερμανός Rilke γράφει στό Παρίσι

ιίικότητα. ’Άς μήν άντιπροσωπεύουν οί διανο
ούμενοι καί οί καλλιτέχνες τό άμεσο παρόν 
τους. eH Διανόηση καί ή Τέχνη δέν έχουν σκο
πό νά φωτογραφούν τ> γύρω τους ορατό κα- 
ταοταλαγμελο καί ζε.ι ,ρασ.,ι νο. ΤΙ Τέχνη ανα
καλύπτει δ.α προετοιμάζεται άσννείδητ x ά
κόμα γιά τούς πολλούς. άποκαλύπτ *ι  τίς κρυ
φές δυνά ιεις. όραματίζ ται τό Αύριο’ ή Τέχνη 
δέν άντ.γράφ ·Γ ή Τέχνη είν.· προπάντων φαν
τασία*  η Τέχνη δημιουργεί. "Ο.τι πέρνει άπ’ 
τή Ζωή τό έξελίσσει καί τό ιιετατρέπει καί 
μέσ’ άπ’ αύτή τή μετουσιωμένη εικόνα προά
γει τή Ζωή.

Άς νιώσονν οί συγγραφείς ότι δέν παρά
γουν έργο Τέχνη; κι’ ότι ούτ ·. ωφελούν τό α
ναγνωστικό τους κοινό δταν άπλά καί μόνο 
αντιγράφουν στό χαρτί τίς περιορισμένες έννοι
ες καί τϊ στ νά προβλήματα τ ον πιό κοινών 
άνθροόπων. Δέν θέλω καθόλου ν’ άρνηθώ πώς 
κι’ ό πιό κοινός άνθρωπος μπορ ί νά έ ιπνεύ- 
σει καλλιτ -χνικά ένα συγγραφέα*  άρκ ί ο συγ
γραφέας ν’ ανακαλύψει μέσα στόν κοινό άν
θρωπο τό άγνωστο καί σ’ αύτόν τόν ίδιο καί 
στούς άλλους μυστικό. Αύτό τό ιιυστικό δεν 
προσπάθησ ■ ποτέ, ή σχεδόν ποτέ ν’ άνεύρει 
ή ίσαμε σή ιερά νεοελληνική ηθογραφία*  έμει
νε δουλικϊ προσκολλημένη στην πιό εξωτερική 
περιγραφικότατα τής ρεαλιστική : τ :χνοτροπίας 
πού σή ιερά έχει ΕΛτ λώς χρεωκοπήσ -ι σ ιν κά
θε καλλιτ εχνικό παραστράτημα.

Τό πώς θά ξεπ-ραστ ί ή ρεαλιστική ηθο
γραφία καί θά φτ ϊσ ει τό λογοτ χνικό έργο 
στόν εκπολιτιστικό του προορισμό θά τό δι
δαχθούν οί συγγραφείς μας άπό τούς άνώτ - 
ρους ξένους συγγραφείς πού έχουν κι’ δλας 
βρει λύσ ις στό πρόβλημα, καί πού βρίσκον
ται εύτυχώς πολύ πιό κοντά τους άπό τό ?.αϊ- 
κό τραγουδιστή... Είνε δυνατό νά ισχυριστεί 
κανένας σοβαρά δτι οί κόσμοι τοΰ δη ιοτικού 
τραγουδιού καί τής περιορισμένη: ήθογραφί- 
ας μάς συγκινούν περισσότερο καί μάς φαί
νονται πιό δικοί μας καί πιό πλούσιοι άπό τούς 
κόσμους ενός Proust, ενός Shaw, ενός Piran
dello. ενός Rilke ; Μέσα ο’ αύτούς τούς κό
σμους πού άποκάλυψαν ξένοι συγγραφείς καί 
δπου άλληλοσυγκρούονται δλα τά κοινωνικά, 
καλλιτεχνικά καί ψυχολογικά προβλήματα πού 
συγκλονίζουν τό σημερινό εξελιγμένο άνθρω
πο θά περιφερθούμε καί μεϊς. Καμιά οργανι
κή διαφορά δέν μάς τό άπαγορεύει. Άπλά >αί 
μόνο θά μάς οδηγούν άλλοι γιά καιρό μέσα σ’ 
αύτούς τούς κόσμους καί μεϊς θ’ άκολουθού- 
με*  ή θέση τού μαθητή δέν είνε βέβαια ευ
χάριστη. άλλ’ άς είμαστε βέβαιοι πώς μένον
τας άπ’ έξω καταδικάζομε τόν εαυτό μας σέ 
τέλεια άνυπαρξία. ΤΙ μίμηση είναι τό πρώτο 
στάδιο προς τήν έξέλιξή μας. Πρέπει νά πε
ράσομε άπ’ αυτήν γιά νά αίστανθούμε. πρώ
τα σάν μιμητές κι’ ύστερα σάν δημιουργοί, 
τό ζωτικό παλμό. ’Αργότερα θά χειραφετη
θούμε. Μόνο άφού κάνομε δική μα:, κι’ άφο- 
μοιιόσομε τήν άνησυχία τής άτμόσφαιρας τών 
παγκοσμίων κόσμων δπου δλα σπρώχνουν σ’ 
άδιάκοπες καινούργιες άναζητήσεις κι’ άνανε- 
ιόσεις τών άποκαλύψεων. θά μπορέσομε κι’
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τά τετράδια του Brigge. κι’ ό γάλλος Morand 
μά; δίνει εικόνες άπ’ δλον τόν κόσμο...

"Ολος ό κόσμος ό ύπαρχτός, κι’ ό (ραντα
στικός, κι’ όλες οί έποχές. τό χτες, τό σήμερα 
καί τό αύριο, προσφέρνουν θησαυρού; στό δη
μιουργό άρκεΐ νά ξέρει νά έμφυσήσει στό υ
λικό πού ειδεμή θά παραμείνει νεκρό στή 
πνοή τής σύγχρονης ζωής.

Στούς πνευματικούς κόσμους δέν υπάρχουν 
σύνορα ούτε χρονικά ούτε τοπικά. Αύτό άλή- 
θευε κι’ άλλοτε. ’Αληθεύει πολύ περισσότερο 
σήμερα όπου ή καταπληχτική ταχύτητα τής 
συγκοινωνία; βοηθεί τόσο πολύ τήν διεθνή 
επικοινωνία καί τό μαρασμό τή; στενής εθνι
κή; συνείδηση;. Αύτό είναι πιθανό νά απελ
πίζει τού; Αίωνιστές, δέν μπορούν όμως ν*  
άρνηθούν ότι είνε πραματικότητα. 'II πραμε- 
τικότητα αύτή ενθουσιάζει τούς συγχρονιζό- 
μενους. Θεωρούν ότι ή ανθρωπότητα πού άλ
λοτε χωρίζονταν σέ επαρχί-; κι’ όρθωνε έχ- 
θρικά αντιμέτωπους τούς ’Αθηναίους μέ τούς 
Σπαρτιάτες, κάτι καταχτά όταν κατορθώνει ό 
άνθρωπος άπό πολίτης μιας επαρχίας νά αΐ- 
στανθεϊ δτι είναι πολίτη; ενός έθνους, κι’ύστε- 
ραμιά; ηπείρου, κι’ άργότερα κάτοικο; τή;γής.

Σήμερα ό κυρίαρχο; πολιτισμός δέν περιο
ρίζεται πιά σέ μιά μικρή γωνιά τής γής άφί- 
νοντας όλη τήν άλλη άνθρωπότητα σέ κατα
πληχτική άπόσταση. 'Απλώνεται σ’ όλη τήν 
οικουμένη. Κι’ άν κάποιες χώρες πολύ απομα
κρυσμένες πού έχουν μιά έξέλιξη καί μιά 
ιστορία καί φύσα] καί μια ιδιοσυγκρασία πολύ 
διαφορετικές τόν παραλλάζουν σέ διάφορα ση
μεία του, τόν παραλλάζουν μόνον έπιφανιακά 
άφομοιώνοντά; τον. Οί παραλλαγές δέν θά 
είναι ποτέ τόσο σημαντικές ώστε νά έχουν τή 
δύναμη νά κλονίσουν άλλ’ ούτε νά μεταβάλ
λουν τίποτα στήν ούσία τού κυρίαρχου πολι
τισμού. Μέσα στήν ενιαία καθολική ατμό
σφαιρα θά έκδηλώνονται διάφορες τοπικές 
προσ οπικότητες.

Οί διαφορές στήν προσωπικότητα θά έκ- 
δηλωθούν έ αφανέστερα στήν ’'Απω ’Ανατολή 
πού κι’ αύτή έξευρωπαΐζεται γιά νά μπορεί 
νά συναγωνιστεί τήν Εύρώπη. 'Η ’Ιαπωνία, 
οί ’Ινδίες χρόνια τώρα γιά νά διατηρήσουν 
τήν ύπαρξή τους καλλιεργούνται ευρωπαϊκά. 
Φυσικά κρατούν μιά άρκετά έντονη ιδιορρυθ
μία πού κι’ αύτή πάλι χάρις στήν επικοινωνία 
διοχετεύεται στόν κυρίαρχο πολιτισμό. 'Η 
σύγχρονη διανόηση καί Τέχνη έχει μέσα της 
μερικά μοτίβα άνατολικά. 'Ο κυρίαρχος πολι
τισμός καθιός απλώνεται καί διαδίδεται παν
τού άντλεΐ φυσικά κι’ άπό παλτού μοτίβα δια- 
κοσμητικά. Τά συγχωνεύει χωρίς καθόλου νά 
κλονίζεται άλλ’ άποχτά ένα χαραχτήρα διεθνή.

Έμεΐ; δέν θά τού προσθέσομε ούτε αύτόν 
τόν έντοτο Ιδιόρρυθμο τόνο πού είναι δυνατό 
νά τού προσθέσουν οί χώρες τής ’Άπω Ανα
τολής. Εϊμασμε πάρα πολύ Ευρωπαίοι. ‘Ο 
"Ελλην διανοούμενος καί καλλιτέχνης δέν θά 
διαφέρει ποτέ περισσότερο άπό έναν άγγλο. 
γερμανό. γάλλο ή Ιταλό καλλιτέχνη καί λογο
τέχνη άπ’ ό.τι διαφέρουν αυτοί αναμεταξύ 

του;. Ανήκομε οργανικά στήν Ευρωπαϊκή οι
κογένεια πού παρουσιάζει άνάμεσα στί μέλη 
τη; διαφορές έντελώ; έπουσιώδεις. Άκόμα 
κι’ ό ρώσσο; διανοούμενο; είναι πο/.ύ πιο μα
κριά τη; άπ’ ό.τι είμαστε μεί:.

Οί Αίωνιστ ■; προ βάλλουν συχνά τό παρά
δειγμα τών ρώσσων καλλιτ εχνών πού κατόρ
θωσαν νά παρουσιάσουν ένα έργο εμπνευσμέ
νο άπό τόν τοπο του; πολύ Ιδιόρρυθμο. Οί 
Ρώσσοι είναι σλαυοι’ άνήκουν σέ μιά άλλη 
φυλή. "Ολη ή κοινωνική του; ό.γάνωση έμει
νε πολύ καιρό έντ λώ; διάφορη άπό τήν ορ
γάνωση τή: άλλη; Ευρώπη;. Ένά-.τια στήν 
πίεσή τη; άντ δράσανε μέ μιάζωτικότητα πού 
βέβαια οέν μπορούμε νά τήν έπιδ άξομε καί 
πού φανερών <ι μια ψυχοσύνθεση άρκετί ξε
χωριστή. ΊΙ άιτίδραση ξέσπασ : σέ μιά ’Επα
νάσταση μοναδική άκό .α στόν κόσ ο. Μιά 
ζωή καί μιά ιδιοσυγκρασία τόσο διάφορες 
Γ.πορουν βέβαια νϊ παράγουν ένα καλλιτεχνι
κό έργο μέ έλτ »να ιδιότυπα στοιχ.ϊα. άλλά 
πού κι’ αύτό όμως δέν άντλεΐ τήν κύρια του 
άξια (ίπό την Ιόιοτ.’πία του. Οί Ρώσσοι είδαν 
μ’ έναν δικό τους τρόπο τόν σύγχρονο άνθρω
πο. κι’ επειδή διαφώτισαν τόν "Ανθρωπο 
έπιβλήθηκ · τό έργο τους κ’ έπηοέασε, καί 
σήμερα συγχωνεύεται ολοένα περισσότερο μέ
σα στήν παγκόσμια παραγωγή.

'Ο ευρωπαϊκό; πολιτισμό; έχει τή δύναμη 
άφομοκάνοντας όλους ν’ άφομοκόνει ό.τι τού 
προσφέρνεται. ν’ άνανεώνεται αδιάκοπα. Δέν 
άπορίχνει τίποτα πριν τ') δοκιμάσει’ δοκιμα
στικά τ ί δέχ ται όλα. Αύτό καί μόνο μού φαί
νεται αρκετό γιά ν’ αποδείξει τή ζωτικότητά 
του σέ όσους διακηρύχνουν τήν παρακ ιή του. 
’Αγωνίζεται μέσον τής ιιηχανή; καί μέσον τού 
πνεύματος, μέσον τή; Έπιστή ιης. τή; Διαί
σθησης καί τή; Τέχνη; καί μέσον μιά; δικαι
ότερης Κοινωνικής ’Οργάνωσης ν’ άπολυτρά)- 
σει όλους τού; ’Ανθρώπους άπ’ όλα τίδεσμά 
τους. Φυσικά όλες οί προσπάθειές του δέν 
πιτυχαίνουν μόλις σπάσουν μερικέ; άλυσσί- 
δες έ αφανίζονται καινούργιες. 'Ο άγώνας εί
ναι τ -ράστιος. άλλ’ ή Εύρώπη τόν παλεύει. 
Κι’ άν κουραστεί, καί τό κέντρον τού πολιτι
σμού μεταφερθεϊ αλλού, στήν ’Αμερική π. χ. 
δέν έχει άπόλυτη σημασία. 'Ο πολιτισμός πε
ριορίζεται σήμερα τόσο πολύ λίγο στό κέντρο 
του ’. Ή Εύρώπη ύστερα άπό μιά κρίση κό
πωσης θά ξαναρχίσει τήν προσπάθεια καί άν 
δέν είναι τότε στήν πριότη γραμμή ή θέση 
της θά είναι πάντα έξέχουσα.

Μά κι*  άν άκόμα συμβεϊ κείνο πού δέν 
μπορούμε ούτ- άμυδρά νά προβλέψομε κι’ 
άφάνταστ ?ς καταστροφές έκμηδενίσουν τήν 
Εύριόπη τότ; άληθινά δέν ξέρω γιατί θά 
σωθούμε μεΐς. ’Ενόσω οί Αίωνιστές δέν προσ
διορίζουν πειστικά τό περιεχόμενο τών εξαι
ρετικών δυνάμεων πού άνακαλύφτουν στήν 
‘Ελλάδα εξακολουθώ νά μήν διακρίνω πού θά 
στηριχτεί ή 'Ελλάδα γιά νά άντεπεξέρθει σέ 
μιά καθολική καταστροφή καί πώς δέν θ ’ α
κολουθήσει τήν τύχη τού πολιτισμού στόν ο
ποίο ανήκει.

ΙΙιστ'ύω ότι άν εξολοθρευτεί ή Εύρώπη
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ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ:

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΜΑΜΜΕΛΠΣ. — Γεν
νήθηκε στά 1876, στή Σιγή, μικρό παράλιο 
χωριό τού Κυανού κόρφου. Τις γυμνασιακές 
σπουδές του έκαμε στήν Πόλη κι’ αμέσως ε- 
φυγε στή Γερμανία, δπου σπούδασε τή γιστρική.

Νεώτατος καταπιάστηκε μέ τή φιλολογία 
καί τύπωσε έπιστημονικές μελέτες καί άρθρα 
σέ περιοδικά κι*  έ<(ηιιερίδες τής Πόλης καί 
στά 1904 τύπωσε τό πρώτο του έργο «Πέραν 
τής ζωής» <»έ καθαρεύουσα.

Στά 1914 ή Μ<»ϊρα χτυπώντας τον βαρειά, 
τόν έθαψε σέ μιάν αιώνια τραγική νύχτα.

Παρασυρμένος άπ’ τό ρέμα τής Μικρασια
τικής καταστροφής, βρίσκεται άπό πέντε χρό
νια έξασκώντας τό επάγγελμά του στήν Αθήνα 
δπου τό 1924 τύπωσε μιά συλλογή λυρικών ποι
ημάτων μέ τόν τίτλο «Άπ*  τά σκότη στό φώς» 
καί στά J925 δεύτερη συλλογή άπό 41 σοννέ- 
τα μέ τόν τίτλο «Θαλασσινά» χαλκογραφημένα 
άπ’ τόν Φώτη Κόντογλου.

ΑΓΗΝΟΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ . — Ζωγρά
φος. Γεννήθηκε στή Λάρισα στά 1898. Σπού
δασε στό Πολυτεχνείο Αθηνών άπό δπου απο
φοίτησε στά 1921. ΙΙ<»ωτοφάνηκε στά 1922 μέ 
συμμετοχή του στή «Θεσσαλική ’’Εκθεση» τού 
Συλλόγου Φιλοτέχνων Βόλου καί μέ ατομική 
του έκθεση στόν Παρνασσό, στήν ’Αθήνα. Έ
πήρε μύρος στις Γεν. ’Εκθέσεις τού Ζαππείου, 
Κήπουκλπ.καίπαρουσίασεάρκετόέργο. Νεώτατος 
εργατικός καί εμπνευσμένος, πλήρης μέλλοντος 
καί ελπίδων. Τά τρία έργα του πού δημοσιεύ
ουμε καί τό ’Εξώφυλλο τοΰ «Φιλότεχνου» είνε 
άπό τήν τελευταία έργασία του.

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΡΤΗΣ. — Κατάγεται άπό τη 
Μακρυράχη τής Ζαγοράς Πηλίου. Σπούδασε 
δικηγόρος κ’ έξάσκησε τό έπάγγελμά του στά 
Μικτά Δικαστήρια τής Μανσούρας.Τώρα έγκα- 
ταστημένος στήν Άλεξάντρεια έμπορεύεται 
βαμπάκια. Τ’ όνομά του είνε Γειόργιος I. Λε- 
χωνίτης. Πρωτοφανήκε στή Φιλολογία τώρα 
καί 20 χρόνια κι’ έχει δημοσιεύσει διήγημά 
του σέ διάφορα περιοδικά κλπ. Προ τριών έ
τών ό θίασος Μηλιάδη έπαιξε τό έργο του 
«Τά γένεια τοΰ Λυκούργου» τρίπραχτη κωμω
δία. ’’Εχει ανέκδοτη έργασία μυθιστορήματα 
καί διηγιμιατα — Πηλιορείτικες ηθογραφίες.

ΒΛΣ. I ΜΠΟΡΑΝΓΑΣ.— Γεννήθηκε στήν 
’Αθήνα στά 1906. Μένει στό Βόλο. Γράφει δι
ηγήματα άπό τό 1924 κι’ έχει σκορπισμένα 
κάιιποσα σέ διάφορα περιοδικά καί φημερίδες. 
Είνε μ*  άλλους νέους μαζί άπ’ τούς ιδρυτές τοΰ 
φιλολογικού περιοδικού «Φάρος» τοΰ Βόλου 
(1924— 25) δπου καί πρωτοπαρουσιάστηκε.

ΓΕΩΡΓ. Ν. ΑΝΘΟΥΣΕΣ. — Γεννήθηκε 
στή Λάρισα στά 1906 καί μένει στό Βόλο. Γρά
φει άποκλειστικά ποιήματα άπό τό 1923. Είναι 
κι*  αύτός άπ’ τούς ιδρυτές τοΰ «Φάρου». Έ
χει δημοσιέψει ποιήματα σέ περιοδικά καί φη
μερίδες.

τίποτα καί καμιά αίωνιστική θεωρία δέν θά 
μάς έμποδίσει νά έξολοθρευτόύμε καί μεΐς. 
άλλ’ δτι ένόσω δέν έξολοθρεύεται έχομε τή 
δυναμικότητα, άν έργαστούμε γι’ αύτό. νά δι- 
απρέψομε. κάποτε, μέσα στόν πολιτισμό στόν 
όποιον άνήκομε κι’ δπου πρέπει νά καταχτή
σομε μιά άξια θέση. Οί Αίωνιστές πιστεύουν 
τό άντίθετο’ πιστεύουν στήν αύτοτέλειά μας. 
Καί οί συγχρονιζόμενοι καί οί Αίωνιστές πι
στεύουν ολόψυχα στί; ιδέες τους καί θεωρούν 
τί; ιδέες τών άλλων καταστρεφτικές.

Προβλέπω δτι ή διαφορά άντιλήψεων πού 
έκδηλώνεται σήμερα μέ μιά εύγενική συζή
τηση θά όξυνθεί άρκετί γρήγορα σέ έναν τρα
χύ άγώνα.Θά αντικαταστήσει τόν γλωσσικό ά- 
γώνα πού αύτός λύθηκε πιά τουλάχιστον ού- 
σιαστικά. Άλλωστε στού; Αί(ονιστές άναγνω- 
ρίζω πολύ φανερά τού; συνεχιστές τών Καθα
ρευουσιάνων. Γράφουν βέβαια στή Δημοτική 
καί ίσως μάλιστα γιά νά είναι συνεπείς νά 
μείνουν πολύ πιο πιστοί στήν άγνή δημοτική 
τού δηαοτικού τραγουδιού, ένώ οί Συγχρονι- 
ζόμενοι θά θελήσουν μιά γλαόσσα πιο έξελιγ- 
μένη. πιο ρευστή, πιο εύλύγιστη. πιο άρμο- 
νισμένη μέ τις αξιώσεις τού πολιτισμένου 
πνεύματος. Ή γλώσσα δμως δέν έχει καί τό
ση σημασία. Οί Αίωνιστές κληρονόμησαν τί: 
αντιλήψεις τών καθαρευουσιάνων καί τών 
Βυζαντινών λογίων. Δέν θά τό παραδεχτούν 
μά ά; άναλύσουν τόν έαυτό τους. Πιστεύω, 
δπως οί Καθαρευουσιάνοι στήν αύτοτέλειά 
μας. στή θεωρία τού περιούσιου λαού, κι’ 
αίστάνονται άκατανίκητη τήν έλξη τής παρά
δοση;. Οί Καθαρευουσιάνοι γοητεύονται άπό 
τήν άρχαία παράδοση, οί Αίωνιστές άπό τή 
δημοτική*  ή δ·αφορά είναι λεπτοιιεριακή. Καί 
οί δυο αποβλέπουν στό χτές στό οποίο θέλουν 
νά μείνο ιεδουλικά προσκολλημένοΓ έλάντια 
σέ κάθε έ'ί'λιχτική προσπάθεια θά προβάλ
λουν τόν όγκο τού Χτέ; καί τή; Παράδοσης, 
άποκαλιόντα; τού; Συγχρόνιζα μένους άπάτρι- 
δες. άθρησκους. άνατρεπτικού; κ.τ.λ. Καί γιά 
τού; ίδιου; λόγου; πού έπιασε τό καθαρευου
σιάνικο κήρυγμα θά πιάσει καί τό δικό τους. 
Τά άμόρφωτα πλήθη δύσκολα συνειδητοποι
ούν τις βαθύτερες τους αλήθειες, δέν βλέπουν 
πιο πέρα, καί τούς άρέσουν όσοι αποτείνονται 
στή φιλαυτία τους καί τού; ζητούν τόν έλά- 
χιστο κόπο. Δέν ανέχονται όσους αξιώνουν έ
να άδιάκοπο ξεπέρασμα τού Χτές καί τού Σή
μερα. κι*  ένα τέντωμα χωρίς ξεκούρασμα τών 
δυνάμεων προς τό άφταστο άκόμα. Οί Ακονι
στές θά έχουν άσφαλώς μαζί τους γιά αρκετό 
καιρό τή μεγάλη πλειοψηφία τού ελληνικού 
κόσμου.

Αύτό δέν τρομάζει τούς Συγχρονιζόμενους’ 
ακριβώς γιατί πιστεύουν στή δυναμικότητα 
τής Ελλάδας πιστεύουν πώς κι’ όταν άκόμα 
δέν θά τό ξέρει καί φαινομενικά θά αντιδρά, 
θά βρίσκει τό σωστό της δρόμο.

ΑΛΚΗΣ ΘΡΥΛΟΣ
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ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΛΛΛΙΤΕΧΝΕΣ:

ΛΑΙΔΗ ΜΑΚΒΕΘ ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟγΛΗ

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ:

= Ό ζωγράφος κ. ’Ίων Δανιήλ υστέρα ά
πό τίς Εκθέσεις του στήν Καβάλλα καί Θεσ- 
σαλονίκη, εξέθεσε τήν καινούργια του έργασία 
καί στό Βόλο. Γιά τόν κ. Δανιήλ πούτόν ξαί
νουμε άπό πέρσι, όταν ξκανε τήν έκθεσή του 
στά Γραφεία μας. έγραψε τό περιοδικό μας. 
Ή έκθεση τοΰ κ. Δανιήλ στή Θεσσαλονίκη εί
χε πολλήν επιτυχία καί στήν αίθουσα της 
( Μαζεστίκ ) ώργανώθηκε στί; .’> τού 
μηνός συναυλία μέ τούς καθηγητές τού ’Ωδείου 
Θ)νίκης κ. κ. Μαργαρίτην. ’ Αί τωνόπουλον καί 
Κοπανάν, έμίλησε δέ σχετικά κι’ ό δημοσιο
γράφος κ. Κανονίδης.

= Στήν Μεγάλη Αίθουσα τής Έξωραϊστι- 
κής 'Εταιρίας άρχισεν ή ’'Εκθεση τών κ. κ. 
Φ. Ρώκ. (ξυλογλυπτική) καί II. Βυζαντίου

(Ζωγραφική), μέ τήν προστασία τοΰ Συλλόγου 
Φιλοτέχνων Βόλου.

Γιά τούς δύο αυτούς Τεχνίτες έγραψεν ό 
Κριτικός μας στό προηγούμενο τεύχος 
τού περιοδικού μας. Ή έργασία τους άποπνέ- 
ει ευσυνειδησία καί έντιμότητα. Ό κ. Ρώκ έ- 
ξέθεσε 40 περίπου ξυλογλυπτά του πού έκα
ναν έντύπωση γιά τήν απλότητα μά καί δύνα
μή τους. Στό βερνισάζ έζητήθηκαν σχεδόν τά 
μισά.

= Ό φίλο: μα; κ. 'Ηρακλής Πασχαλίδη; 
μέ τό «τραγούδι τών Βαρκάρηδων τού Βόλγα» 
πού τραγουδει σέ δυό Κινηματογράφους τής 
’Αθήνας έχει σηκώσ ·ι τόν κόσμο στό παδάρι. 
'Ο κ. Πασχαλίδης κατέβηκε ώ; τόν κινηματο
γράφο γιά νά γίνη γνωστός στό κοινόν πού 
χασισωμένο άπό τού; οδηγούς του δείχνεται 
τόσο έπιφυλαχτικό απέναντι τών νεοφερμένων 
καλλιτεχνών όσο άνώτ>ροι κι’ άν είναιάπ’ αυ
τού; πού συνήθισε νά ξαίρη.

= Στό έρχόιενο τ·ύχος θά τυπώσουμε μια 
μονογραφία γιά τό Τρίκερι τή; κ. ’Αγγελικής 
Χατζή· ιιχάλη. "Οσοι γνωρίζουν τήν έργασία 
τή: κ. Χατζή· ιιχάλη καί τό βιβλίο τη; γιά τή 
Σκύρο, θά ευχαριστηθούν μαθαίνοντας πι'ος 
μάς ύποσχέθηκ ■ σ-ιρά μελετών τη; γιά διάφο
ρους τόπου: καί τή λαϊκή Τέχνη.

9Ι_ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΟΙ μας :
='Ο κ. Άριστ ίδη; Μικρούτσικος τού 

Εκδοτικού Οίκου ’Αθηνών Γ. Τσουκαλάς 
(Στοά Φέξη 126) έχει τήν έντολή νά φροντί- 
ση γιά τήν διάδοση τού περιοδικού μας στήν 
Αίγυπτο καί Κύπρο, όπου ιιεταβαίνει

= ’Επίσης ό ήθοποιός κ. Ν. Κούρτελης 
(Παλμύ.ρας) προσεφέρθη νά φροντίση σχετικά 
στήν Πάτρα καί τή Σύρα κι’ ό κ. Θ. Κ.Δελη- 
γιώργης στήν Καβάλλα.

= Παρακαλούμεν τού; φίλου; μα; νά διευ
κολύνουν τούς άντιπροσώπους μα; όσο τό δυ
νατόν.

ΓΙΟ ΤΟΥΞ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ 
και toys: ΛΙΑΝΟΟΥ/ΛΕΝΟΥΞ

ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Καθημερινώς 2—5 μ. μ. γυμνό

ΟΜΙΛΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
Από τόν Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ

ΛΥΣ1ΚΡΑΙΌΥΣ 10α ΑΘΗΝΑ

“Φ I Λ Ο Τ Ε X Ν Ο Σ„
ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ:

ΠΩΣ ΚΡΙΝΟΥΝ 'Ο «Άγιον» τοΰ Παρισιού
ΤΟ ΕΡΙΟ ΜΑΣ στό φύλλο του 12 Φεβρ. δί-

νε ι κατάλογοτ ών περ ιοδι κώ ν 
πού έκδίδονται σήμερα στήν Έλλαδα καί στήν 
Αίγυπτο. Γιά τό «Φιλότεχνο» γράφει τήν καλ
λίτερη κρίση καί λέει πιό: μέ «μεγάλη έκλε- 
κτικότητα φιλοξενεί τή λογοτεχνία» καί πι'ος 
είναι «μιά έκδοση πού θά τιμούσε μιά Ευρω
παϊκή χώρα» καί πιο: τη στιγμήν αύιή «απο
τελεί μοναδικό φαινόμενο γιά τήν Ελλάδα».

Γιά τό τε·'χος μας τ’ αφιερωμένο στον Θε
οτόκη γράφει πι'ος «φροντίστηκε μέ πολ/ήν εύ- 
λάβεια. μέ αγάπη, μέ αντίληψη τής παράδο
σης, πού αληθινά τιμ ει τούς συνεργάτες καί 
έμψυχωτές τοΰ Περιοδικού*.

Στά όσα γραη ή κάνε γιά τό περιοδικό μας 
προσθέτεται τώρα κ*  ή κρίση μιάς εφημερί
δας γνωστής γιά τήν αυστηρή της έχτίμηση.

Οί κρίσεις τού «Άγώνος» καθώς καί τών 
άλλων εφημερίδων καί τών σοβαρών λογιών 
μας μάς συγκινοΰν’ τίς άναηέρουμε όμως όχι 
γιά νά παινευτούμε μά γιά νά καταλάβουν με
ρικοί ττόπιοι νεοβγαλμένοι κριτικοί, γιατί δέν 
διόσαμε «»ΰτε θά δώσουμε καμμιά σημασία κΓ 
άπάντηση στις βρισιές πού σωριάζουν άπό 
κάμποσο καιρό σέ μερικές έφημεριδούλες τους.

ΜΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ Σέ κάποιο «Λεύκωμα Παν- 
θεσσαλικό» πού βγήκε στό 

Βόλο, συνεργασία όλων τών... λογίων τοΰ τό
που, έχουμε νά κάνουμε μιά παρατήρηση. Τε
λείως ευχάριστο μά; ήταν πού δέν συμπεριέ
λαβε καθόλου στί; περιγραφές του τόν Σύλλο
γό μας. τή Σχολή του Ζωγραφικής καί τό πε
ριοδικό μας. ούτε καί κανέναν άπό μά;, στον 
κατάλογο τών φωστήρων του συνεργατών καί 
στις είκογραφημένες περιγραφές του τή; ντό
πιας δράσης.

Μπορούσε όμως νά μά; αγνόηση τ ’λεια καί 
νά μήν άναδημοσιεύση άρθρα άπ’ τό περιοδι
κό μας. χωρίς ν’ άναφέρη άπό πού τά πέρνει. 
Οί συνεργάτες μα; έτιμήθηκαν ώ; τόρα αρκ - 
τά κΓ άπό πολλές εφημερίδες καί περιοδικά 
πού άναδημοσίεψαν έργα τους άναφέροντα; ό
μως τιμητικά καί τόν «Φιλότεχνο». ’Ά; περ
νούν παράδιγμα οί άγνοούντες τί έθιμα καί 
τϊ νόμιμα κι’ άς δείξουν κάποιον σεβασμό πού 
τούς βεβαιούμε δέν θά τούς βλάψη.

Η ΣΧΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Έτο; συμπληρώνε
ται άπό τή; ί'ίρύ- 

σεως τής Σχολή; Ζωγοαιρικής. τ.ου Συλλόγου 
Φιλοτέχνων. Έφοίτησαν άρκ τοί καί τ’ άποτ - 
λέσματα τής έργασία; τά είδ: ό κόσμο; όταν 

έξετέθησαν τά έργα τών μαθητών. Φαίνεται 
όμως πιο; ή Σχολή δέν θΐ διατηρηθή γιατί ό 
Σύλλογος πού έδαπάνησε γι’ αυτήν άρκετές χι
λιάδες δέν εινε σέ θέση νά έξακολουθήση νά 
τήν συντηρή. Είχε ύπ’ όψει του πι'ος βάζον
τας μπρος τη Σχολή καί δίνοντάς της έπιχο- 
ρήγηση ένα χρόνο, θά προκαλούσε έν τώ μετα
ξύ τό ένδιεφέρον γιά ένα έργο τέτοιας πολλα
πλής ώφελιμότητας. Δυστυχώς οί σκέψεις μας 
δέν βγήκαν σωστές καί τόρα ή Σχολή, αφού 
έρούφηξε τό Ταμείο τού Συλλόγου, κινδυνεύει 
νά κλείση προς δόξαν τών ’Αρχόντων καί τών 
Φ ι λοτέχνων μ. α;.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ:

’Αναγέννηση : Μηνιαίο περιοδικό Διευ
θυντής Δ. Γληνός. 'Οδός Λέκκα 1 ’Αθήνα. 
Χρονιά Α.' άριθ. 5.

’Αγών : ’Ανεξάρτητον έβδομ. φύλ/ον. πο- 
λιτ. οίκον, κοινών, καλλιτ. Ίδρ.—Διευθ. Π. 
I. Πετρίδης. ’Έτος Β.' 143 rue d' Alesia, 
Paris (A7J)

’Αλεξανδρινή Τέχνη : Μηνιαίο λογοτ. καλ- 
λιτ. περιοδικό. Διευθ. Α. Γ. Συμεωνίδης. Ά- 
λεξάντρ. ια. ’Έτος Α.' σρ. 3.

Ελληνικόν Θέατρον : Καλλιτεχνική θεα
τρική έφημερίδα. Διευθ. Π, Καλογερικός. 'Ο
δό; Στρατιωτικού Συνδέσμου 14 (Δεξαμενή) 
’Αθήνα.

διδασκαλικόν Βήμα : ΈπίιημΟν δργανον 
τής διδασκαλικής ομοσπονδίας. Άθήναι Δελη- 
γιιόργη 27 α.' ’Έτος Γ. άριθ. 119.

Έρευνα : Μηνιαία έκδοση. Άλεξάντρεια. 
Τυπώνει αξιόλογες μελέτ·ς λογίων καί έπι- 
στη’ϊόνων. ·

Έρμης : Μηνιαίο περιοδικό μελέτης καί έ
ρευνας. Διεύθ. Α. Μαρσέλο:. Άλεξάντρεια. 
Έκδ. Κατάστ. «Ν. Ζωή» ’Έτος ΑΓ άριθ'. 3.

Ίσις : Έβδ. έφη·?.. πολιτική, φιλολογική, 
καλλιτεχνική. ’Έτο: Γ.' Άλεξάντρεια.

Παναιγύπτια : Έβδ. είκον. περιοδικό. Ι
δρυτές Στ ·φ Πάργας—X. Γριμάλδης. Έκδί- 
δεται άπό τά «Γράμματα»--Αλεξάνδρεια τό
μος Α.' άρ. 18.

Φάρος: Μηνιαΐυν είκον. π ριοδικό. ’Όρ
γανο τού Έλλ. Συλλ. «Άλεξανδρική Βιβλιο
θήκη» Έτος 7 άρ. 134.

Νεοελληνική Τέχνη : Βγαίνει κάθε μήνα. 
’Αθήνα. ’Έτος Α.' άρ. 1 Φεβρ. 1927.

Νέα Τέχνη : Μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδι
κό. Διευθ. ό Μάοιος Βάιάλος. Περίοδος Β.' 
Έτος Δ.*  ’Αθήνα Ίαν,-Φεβρ. 1927.
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ:

['0 «Φιλότεχνος» ανοίγει τήν στήλην αυτήν δπου Οά σημειώνεται δ'λη μας 
ή Καλλιτεχνική κίνηση, ’Αθηνών και επαρχιών. Θα είναι ένας εΐύο; ’Απολογισμού 
κι’ ένα είδος Guide, γιατί θά προαναγγέλλουμε Συναυλίας, ’Εκθέσεις, Διαλέξεις 
κλπ. πού θά μαθαίνουμε εγκαίρως.]

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1927

Ε Κ;θ!Ε ΣΕΙΣ:

ΚΑΚΙΑ ΝΑΤΑΡΙΔΟΥ 
Φ. ΑΡΙΣΤΕΥΣ
ΑΓΓ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ 
ΜΙΝΑ ΚΩΛΕΤΤΗ 
ΤΖΕΝΗ ΜΑΝΟΥΣΗ 
Γ. Ρ0ΤΛ0Σ

Παρναοοδς
Οίκος Τοαμπουρτζή
Στοά Στρατηγοπούλον

» »
» »

Λνκειον ’Ελληνίδων

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ:

ΩΔΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
’Αθήνα : 6-2.27

ΑΤΤΙΚΩΝ 
’Αθήνα·' 6-2-27

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
Αθή,α: 8 2 27

» 10-2'27

ΩΔΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
’Αθήνα: 12 2-27

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
’Αθήνα 13-2-27

ΕΘΝ. ΘΕΑΤΡΩΝ
Αθήνα 13-2-27

Recital Ρένας Παπαδοπούλαν (πιάνο).
[Ποογο. Μοτσαρτ, Γκοντόφσκυ, Σουπέν, Ντεμουσσύ, Λίστ
Η.' Συν. Ώρχ. Λαϊ . Συν. Διευθ. Bustinduy. Συμπρ.
Φ· Βολωνϊνη, (|1ιο/.ί),
[Προγρ. Νβόρακ, ΣοροθώιπΛ, Σωσσόν, Παγκανίνι. Καλομοίρης
Η.' Συν. Σ. Σ. Διευθ. Μπούτνικωφ· Συμπρ. Κ Νικολάου 

(τραγούδι). [Προγρ: Μότζαρτ, Μπούντικωφ, Σκρίαμπιν].
Recital A Shattuck (π ιάνο). [Προγρ: Αίστ - Μπουζόνι, 
Μπάχ, Ραχμανίκωφ, Γζ./.ούκ, Σαίν Σάνς|
Recital Ηλέκτραζ Γεωργό, (τρα/ού. ι) συμπρ. Ρένας Πα
παδοπούλαν (πιάνο) [Προγρ: ^“Ιταλική Μουσική].
Recital Βοθιμώνου Θ· Άμούργη (αποσπάσματα μελοδρα
μάτων]. Σΰμπραξις X. Καλομοίρη (πιάνο).
«’Αρλιζιάνα» Δυ υ 1 Ορχ-Μητρόπουλοζ. Χοροδίας Σκλάβος.

ΑΤΤΙΚΩΝ
’Αθήνα 13-2-27 

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
Άθήγα: 26-2 27

Θ.' Συν. Ώρχ. λαϊκών Συν- Διευθ. Φ. ΟΙκονομίδης. 
Σύμπραξις Ε. Αποστόλου - Βαφειάδου (τραγούδι).
Συλλ. Συν. Recital G. Bouillon (βιολί) συμπρ. Δ· Μη- 
τροπούλου (πιάνο) [Ταρτίνι, Μπράμς, Παγκανίνι, Πουνιάνι]

ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ:

ΘΕΑΤΡΩ ΚΩ IΩΠΩΥΑΙΙ Recital Β Φρήμαν [Φράνκ, Σοπέν, Λιάδωφ, Λια- 
Άθήνα 2 3-27 πούκωφ, Νιεμπουσσύ, ’Άλμπενιτς].

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ?: ΤΟΥ "ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΥ,, Ο κ, A.BEKJAPEAHi


