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Πάνε πολλά χρόνια τώρα πού καί ατό 
τόπο μας άρχισε νά γίνεται μεγάλη συ- 
ζήτηση άν μέσ* στήν ιστορία τδν λαών 
ή πνευμα·ο.κή καΐ ή καλλιτεχνική δημι
ουργία έπηρεάζεται άιτ&ό τΙς κάθε φορά 
νέες κοινωνικές μορφές καί καταστάσε ς.
Ά ν  άνοίιξουμε τά περιοδικά «Νέα Ζωή’ 
καί «Γράμματα» πού έβγαιναν παλαιότερα 
(1914— 1916) στήν ’Αλεξάνδρεια, θά ί- 
δοβμε μελέτες καί άρθρα τοϋ Γ. Σκλη
ροί πάνω στό ζήτημα, άν δ στοχαστής, 
καί δ καλλιτέχνης, επηρεάζονται καί έμ- 
πνέονται Ιτ>σι ή άλλοιώς άπό τό κοινω
νικό τοι>ς περίγυρο καί άπάντηση καί 
κριτικές τοΟ Π. Π  ε τ ρ ί δ η καί Δ.
Ίί % '/ X ρ ι ά δ η. 'Ο Σκληρός όπα.δος 
τής οίκονομιστικής άντίληψης τής ιστο
ρίας βπσστήριξε πώς δπάοχε·. άναγκα- 
στική σχέση τής πνευματικής (καί καλ
λιτεχνικής) δημιουργίας καί τοδ κοινω
νικοί) περίγυρου. Οί δυό άλλοι —  καί 
κυρίως δ Δ. Ζαχαριάδης πού στάθηκε 
-σά νά ποδμε ό . πρόδρομος τοδ Φ. Π ο- 
λ ί τ η —  διατύπωσαν αντίθετες >άπό- 
ψεις καί άντ λήψεις, ξεκινώντας βτδ 
μεθοδολογικό τους προσανατολισμό άπό 
τόν ιδεαλισμό.

Βέδαια τδ θέμα αύτό δέν είνε άπό κεί
να πού μπορεί νά τό έςετάση δ πρώτος 
τυχόντας. Εΐνε πολύπλοκο καί χρειά
ζεται κόπος μεγάλος καί διάβασμα πο
λύ. 'Ο μελετητής ποώτο καί κύοιο πρέ
πει νά κατέχει καλά τήν κοινώνικοπο- 
λ·"τική ίσ*ορία τής κάθε χώρας γιά νά 
μπορεί νά βγάλει θετικά συμπεράσματα 
γιά τίς γενετικές αιτίες πού προκάλε- 
σατ/ τά μεγάλα πνευματικά κινήματα 
καί τΙς μεγάλες δημιουργίες μέσα στήν 
ιστορία τών λαών.

”Αν λοιπόν μέ τέτοια κριτήρια καί 
μέ σωστό μεθοδολογικό προσανατολισμό
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ΛΙΓ~ΟΛΟΐ~Α
Στις  προχθεσινέϊ έφημερίδες δη" 

μοσιεύτηκε ή είδηση πώς στίς είσι- 
τήριες πανεπιστημιακές έξετάσε_ις 
6ά έπιτραπεΐ ή χρησιμοποίηση τής 
δημοτικής γλώσσας. Τήν είδηση 
αύτή δέ μποοοΰαε παρά νά τή γαι 
ρετήσουμε εϊλικρινά σάυ ϊνα  βήιαα 
άποφασιστικό γιά τήν είσοδο τής 
λαϊκής γλώσσας στό άυώτατο έπι· 
στημονικό μας ίδρυ ια . Πιστεύουαε 
δμως πώς κάπως τολμηρότερες άπο- 
ψάσεις θά πάρει τό πανεπιστήμιο, 
γιατί δέν εΐναι μονάχα ό θειιατο- 
φύλ^κας τών παραδόσεων, άλλά καί 
ή έκφραση τοΰ άιώ τερου έπιστη- 
μονικοΰ έπιπέδου τής γώοας Καί 
μιά πού τελευταία τούλάχισΌ , πε
ρισσότερο άπόκάθε άλλη φορά, φα
νερώθηκε ή άνάγκη τής καθιέρωσης 
τήο δημοτικής καί στήν έπιστήιαη, 
τό ίδιο τό πανεπιστήυιο πρέπει νά 
πάρει τήν πρωτοβουλία γιά τήν 
πλατύτερη χρήση τής δημοτικής.

Ώ τ τ ό σ ο  ή είδηση πού άυαφέ- 
ρουαε είναι μιά άπσρχή πού έλπΐ 
ζουμε ' άναι γόνιμη καί πλούσια σέ 
άποτελέσιαατα καί σέ συνέπειες αε· 
τανενέστεοεο Κ ι’ ϊνα  άλλο άκόυα 
έρχεται σάν £ α  άντίβ ό ο  στήν έν- 
τϋπωση. πού δηιαιουογήθηκε τελευ 
ταία μέ τή δίκη τών τ6 >-ων, πώς τό 
Πανεπιστήυιο κυριαρχείται άπ’ τόν 
άναγρονισαό. Ή  τελευταία είδηση

μελετήσουμε τδ ζήτημα τής σχέσης που 
ύπάρχε. άνάμεσα κοινωνικού περίγυρου 
κα». πνευματικής δημιουργίας θά μπορέ
σουμε νά βρούμε τδ σωα-δ δρόμο στήν 
έρευνά μας. Καί δμως ύπάρχουν πολλοί 
πού καλά καί σώνει, ξεκινώντας άπδ με
ταφυσικές άρχές βλέπουν τήν πορεία

Ιαζορ£·ας σάν αυθαίρετο "Λαχχακεό-7.- 
σμα τοδ Α καί Β  πρδσωπου. Γ ι’ αύτό, δ
πως καί στή φιλοσοφία, έχομε κυρίως 
δυδ μεγάλες Σχολές, τούς υλιστές καί 
ιδεαλιστές. Κ ι ' ετσι κι’ έδώ, άπό τή 
μιά μερ ά οί κάβε απόχρωσης ιδεαλιστές 
υποστηρίζουν πώς ή τέχνη είνε έξωκοι- 
νωνικό καί άνεξάρτητο φαινόμενο, άνε- 
πηρέαιστο άπδ τδ Ιστορικό γίγνεσθαι δη
λαδή άπδ τούς τέτοιους ή χέτοιους κοι
νωνικούς δρους μέσα στούς δποίους ζή δ 
καλλιτέχνης, καί ά,ακόλουθοι μέ τήν 
άρχή τους αύτή, κηρόχνουν πώς «ή τέ
χνη ύπάρχει γ ά τήν τέχνη», ένώ άπό 
τήν άλλη, οί άντίπαλοι τοδ ιδεαλισμού 
ύποστηρίζουν πώς δ πνευματικός δ.Θρω- 
πος, δ καλλιτέχνης καί δ κάθε δημιουρ
γός έπηρεάζονται πότε άμεσα καί πότε 
έμμεσα άπδ τδ κοινωνικό τους περίγυρο 
καί μέ τά γραψίματά τους ή μέ τά καλ
λιτεχνικά τους δημιουργήματα εκφρά
ζουν, διερμηνεύουν, άντανακλοδν καί α
ποδίνουν μέ τά 5 κά τους μέσα δ,τι γ! 
νεται γύρο) τους στήν πολιτική καί κοι
νωνική ζωή μέ τίς άντιθετικές της φρά
σεις καί έξελίξ-εις.

Κοντά στό νοδ δμως πώς άλλοιώτινα 
δ Επιστήμονας θά διερμήνευσή τά πολ' 
τικοκοινωνικά γεγονότα τής έποχής του, 
άλλοιώτι,κα δ δημοσιογράφος, άλλοιώτ;- 
κα δ λογοτέχνης, άλλοιώτικα δ ζωγρά 
φος. Τά Εκφραστικά μέσα δ αφέρουν πο- 
υύ κ ’ δκαθέ-νας τους άνάλογα μέ τό τα
λέντο του καί μέ τήν κοινωνική του το
ποθέτηση θά ίδή τούτη ή έκείνη Χή με
ριά τής κοινωνικής ζωής.

Ποιά δμως άπό τις δυό θεωρίες εΤνε 
ή σωστότερη; Στδ ρώτημα αύτδ άδίστα- 
χτα άπχντοδμε πώς ή δ-ύτερη στέκεται 
πάνω ®έ σ'έρε.ο έδαφος. "Οσα καί δν ει
πώθηκαν άπδ τούς δπαδούς τής πριδτης, 
δέν μπόρεσαν νά τής δώσουν γερές 6ά-

Ρίχνοντας κανείς, έστοι καί βιαστιν.τ 
ματιά, στήν ιστορία τής Εύοώπτις, θά ΐ 
δή πώς δλα τά πνευματικά ποοϊόντα χ»  
τά καλλ-τεχνικά δτ*ιιουργήματα πού ση
μείωσαν έποχή, γράφτηκαν ή φκιάχτη- 
καν σέ χρόνους καί καιρούς, άνήτυγους, 
άνώνιαλους, Επαναστατικούς. ’Αντίθετα 
πάλι τά μέτρια έργα καί κ*λλιΤεχνήιια- 
τα γεννή'ΐα-α έπονίί: ήο'Ί-πς χωνίς 
μεγάλες Εσωτερικές άντιθέ-ιεις, γωοίς 
ΤΒ*ντάγ»ιατ« κοινωνικά, φυλετικά ή έ- 
θ ικά. Καί γ ά νά μιλΑσουμε ιιέ παρα
δείγματα, θυιιίζουιι.ε πώς δ κλασσικι- 
σ,ΐ'όΓ 'τήν K’h καλλίτεοτι έϋ^άνσή του 
yt'r = r- Επονέτ πού ft) ο ι σ̂ ' - ν ̂  ς
yffl-pc -cflr ·3τ)ντελ̂ 5ντανε ο’κ^-
von’v ir  να! πτ'Ήλτλα καί πολιτ’.κ'-κ'ΐ- 
vfrtv'v^c (ιιϊ — ^  ΐ'ττοο'-'?)' ατ-ιΐ" ?̂-
ς. έ 'Ά  δ Λεητ^Λχ-ϊτ κ ’τ Ά ί  δέν εΤνε 
TtV^T* 5λλΛ πΧ',ά\ ibnvô ) γ̂--ί ·'"r- r  y i l

?*'·* y . ro )
r, Μβν^Λνι ττο?>

r lf  ··*"> νοοτρο-a v a y o o v i a j o .  n  τ ε λ ε υ τ α ία  ε ιο η ^ η  ι — . - ·
δείχνει καθαρά πώς κάτι ά λ λ α ξ ε .»  (Συνέχεια στήν 7η σελίδα)

Γενίικά ή Τέχνη καλείται. Λιτό τούς λαούς 
νά έκφράσει τήν πραγματικότητα, νά τήν 
άποκαλΰψει καί, μέσ’ άπδ τήν αισθητική 
της τήν ήδονη, πού εΐνε τό κύριο χαρακτη. 
ριοτικό της, ή χάρη της. νά της βοηθήσει 
τήν πρόοδό της. Άλλιώ ς ή Τέχνη δεν κα. 
το,ρθώνει τίποτε, γίνεται άπάτη, άχαρη 
συνήθεια, ν ιο:Τι ^Χει ν“  μι̂ ·ήσει Υ ι(*
τίποτε καί σέ κανένα· ή το^αδακτυλουργία 
δέ χαρίζει τή γνήσιον ευχαρίστηση, ξα
φνιάζει μόνο, τήν ώρα πού τή βλέπει κα
νείς. δέν πλουτίζει τήν ψυχή μας, δέ βοη. 
θάει τήν πρόοδό μας. *Η Τέχνη δέν ύπ^ρ. 
χει μόνη της καί γΐ£  τόν έαυτό της, άλ
λά γίνεται υστερ’ άπό τόν άνθρωπο γ  ά 
τό καλό του* χωρίς νά τόν παίρνει Υ 1̂  
βάση της. μέ τΙς διάψοοες πο κ'λί^ο που 
έπ'β άλλου ν σέ κάθε τόπο οΐ ξεχωριστές 
περιστάσεις του, μένει μετέωρη βλα
βερή.

‘Ο λυρισμός, τό διήγημα,^ ή ζωγραφική 
π.χ. τό μυθ.στόρημα στήν ’Ελλάδα εύτυ. 
χήσανρ καί δέν άρνηθήκοαε τόν κύριο προ. 
ορισμό τους· καί μόνο τό θέατοό μσς, άπό 
τις άονές τοΟ πεοασμένου αίώνα, πού εί
ναι καί δικές του άοχ£ς. δέ χάρηκε άλή. 
θε'α. καμιάν άχμή* δταν λίιι* *άκιιή». δέν 
έννοοΟμε. φυσικά μιά στιγμή, ?να 
μέσα σέ πολλά χοόνία παρΑ. παλλά ^ονα 
κcQ* φοοά ένα γενικό πνεύμα ύπεροχής 
και ιι^σα του. καί σέ πεοίσταση άτομικής 
άπ-τυχ^ας νά λάμπει τό γνήσιο πνεΰμα· 
γιατί δέν πρέπει νά ξεχ'άιιε πώc. μαΟ μέ 
τό νά εεκ’ν^ει κοτν^ίς άπό τήν άντ· κεΐ με. 
ν»κή πραγματκότητα. πρέπει νά £χει ύψη. 
λό σηυτϊο καί ν ’ώση της τ«-χν·κ^Γ δ- 
ιτ^Ός θά φιλοδοξούσε νά δπμιουργήση 
κάτι.

Τό θ^ατοό μας δέ γνώρ·σε ποτέ αύτή 
συνολιν*» fau'f)· σήυε^α ιιάλ’στα fi^v ϊ .  

Xci Β^στυγως καθόλου οτύτή τήν έλπίδα* 
οί άνθοωποί ^ου καί ιιάλιστα οί συ^^οα. 
φεΐς του, δέν βρίσκονται άπό τήν άποψη 
τοΟ στοχασμού της διανοητικής σοβαρότη
τα** δ~ο ψηλΑ. οί λυοικοί οί ζωγρ^ΦΟ’.· 
σ^ό θ^ατοσ ή τεχνική ξεγρλάε» π’ό εΟκο. 
λα· υόνος του κανείς. μπροστά σ* £να 
ποίηυα σ* Μνσ δ'Λνηυα ft ** ?να ?ω'/Λα- 
φΐκό πίνακα ?χει ίίλη τήν άνεση καί δλον 
τόν κσ·οό νά σταθμίσει τίς έντυπώσε·.ς 
του. νά Tic κρι^ 'κ^οη νά ^αναττ*«· νον. 
τά άν ιιέ τήν ποώτη έπαφή δέ θ#λη.
σ* ft δέν υπόορσε νά φτάσπ σι τ^λειωτι. 
κό συμπέηασυα· καμιά δ^βΌ^εγνίοτ τοο 
στίνου. τίν  Φ Λά(τπο τοί*> yr(i><brrrr''' ft τοΟ 
σγ'δ 'ου δέν άν·τ??γρι σ·̂ ήν άσταιι^τη^η κι* 
έπ^^ ληυυένπ πτοατΛ,^ηση. 6 VoOr κ^Ί ή 
νσ^Κ'ά κυοΌ^γοΟν τελειωτική στό ίογ*?*, 
ft ό?'ΐρση αϊσθηση δέν π^ρ^^η. Τό

δέν *6 γσίρεται κοτνίς u-Svoc του. 
flauyoc· εΤνε τέτιο τό φυσικΛ ·»·ου. νά ν?- 
vcτα· α σκοπός του xov^ycr t μέ ηολ.
λοπρ άλγους καί $<*0 τγ·Λ ττολλΜ ~Ασο ή 
tW<n> ît»atoa ’’’ου θ'^μο^ν^-’τ-·· κ<τ! όλοκλη. 
οων^ται. γωοίτ ft ^^λοτισή τ^υ ο*
gvrr Λοισα^νο δ'όχτ^ηικτ χ,ο-S'' ĵ ναί δ*ν 
ι.«ττ-.,ο»·ΐ A 0ro ^ c  νά τό δπο·α στ·νμή 
θ̂ λ*·· ντί rk  όοιαιιίνο χ “>Λο σαό Λ#/ττοο· 
τό Λ’Λλίο κλπ. τό ί?χΓ· κοτν«·ίς γωοίο νά 
i»e^av«vr»i0ft rVrro τό xrrvr^fic ή
έπ»κοαση κα? οΐ «ττ*Όΐ<\ο»σιιο· έπι.
^*λλ*·τα«· ξτσι ·*Ά Qtcroo  uac άφσοπάί^ι 
u* τό ετσι θ^λω tod τ* »··̂ ς
TrXaT^i^c oS<” ττλ,ι νά •'Ά ν^·λο»'<τταλ'<'Λ«ι 
ένε· f ΓΛ/ λ̂(τστ«-ϊ (ί-ττό τίιν τυγόν τεχνική κι* 
^γρι π^τ^αδ^γτ«·ΐ τόν κο0*ο πόλη συχνά, 
V i’ άττ^όνι· κοι'Μί»»α υμοΙγ κσιιιά ού.
rrfnr. u^v0 ι»ί. τόν έξ^λιαυό Tftc *»·εχνικίΐς 
έ'γουν έπ·τυγίρς πού δέν θά υπορουσ*· ΰέ 
τΓΟτ,οάιιοΌ το̂ -ττο va. τίς κ·ρο€ίσου- <*rX>a 

τη*- τ /v’-nc· νά &rrvrrTr*«·· στ^ν ποτρά- 
σταχτη ν̂«· rffr-c ^''ρβη οίίτ? καί 
rfw  ρύνα·οίσ· Or*r«-^a λ^γα βήιιατα μα.
κ.ούτ«ο* θ·£αΤ#>ο Ρν^υαε νατα^^β'ΐ
δ^ι uac rl-TTOT̂ rrnrvf. δτι ιι^ίναυε δσο ψυχι. 
V*v φτωχοί υπήκαι»* καί τό yF ,n6‘Troo, 
στίο υ^^εΓ uar. αύτί» Λ π 'Άγηοη ι^ττασχ6- 
Ιν'τχ) θΓ<·>π·-Γται ιτί’,ν* εϊνρ ή «οίκείοτ». κα. 
ΘΑ- λα- ^Χ”νε Α Άη»στοτ·£λη<* προσφορά 
—.Ρ ο*Γ»̂ τ/-ου *·ού τό^ο κ?· £ναν
(5λλην χ«Λ·πΓ* ''A* "frr  F *ν·"λά?' τ* Λτι ιιπο 
Λ-ΐ 'Λ  *»*̂ ·τΜ»̂ ά?Γει τά ζ^ν^ Εονα κ«τ) Τκ 

vtri ν»- βι»**'ουον*ΐ σπου. 
^~τ— s<T'r θ^λει. νά^* πε.

?*ωνοαΦ?κή ^ωή ί ι̂ιως μποοή
viV v fv -  #τ* fvav  -̂‘π^ ιττσ’ . nrt-r u,A* λυ 
o»vf, π-λλο'^» ι»ετα*>->ασιι£νη δέν θά δηϋΐ. 
ou/Tvs/on-r*· τίττ^τ* ογ-δΛν· κι* άνΛυη τά Ρ έ
να Λ^ατ-'^νΑ ?χθυγ νι* βτΟτΑ y.rr'fi.
έ*^6< Λτό τά λίνα "ά πολύ μεγάλα, δτι 
β^βα«α *·Τν«· ιτ*Όσκολημιιένοτ στή δ»κή τους 
πραγμοττικότητα, της πατρίδας τους, καί

Τ^ΰ κ. Γ ΙΑ Μ Ν Η  Σ ΙΔ Ε Ρ Η
στίς άποχρώσεις της κι' ένφ μπορεί νά 
εΐνε άληθινά, σ’ έμας φαίνοντα! ψ^υτηχα 
καί λοιπόν μάς ζημιόνουν αίσθηιικά και 
ψυχικά, δσο καί τά δικά μας τά δεξιο. 
τεχνικά.

Γιά  νά έπιτελέσει τδ σκοπό του τό θεα. 
τρο, σέ μιά όριΌμένη χώ-ρα, χρειάζονται 
άριστουργήματ<χ ντόπια.

Ά λ λ ο  εΐνε τό ντόπιο τό έργο που τό ά. 
κοΰμε στή δική μας τή γλώσσα, καθώς Ζ- 
νει \ ραφ-l, κ ι ' άν άκόμη δέν εχει υψηλ-ή 
ποίηση μιλάει γιά κάτι πού μας άπαοχο. 
λεϊ δλους· τότε, οτή συνολική αιοβη^η, 
δταν δρεθή ή ταυτότητα αιΗή, μας κα»ει 
νά τρυγάμε ολα τά ώφελήματα της̂  Τ — 
χνης, τήν κρίνουμε σέ κάτι τι πιό ουσία, 
στυκό καί προετοιμάζεται ή πρόοδο, τό ά. 
νέβασμα δηλ. τοΰ πολιτισμού· τό μειαφρα. 
σμένο πάντα μάς είνε ξένο· τό κάιι έκει. 
νο τό άσόλληπτο, τό πολύτ μο βγα.νίΐ 
μόνο άπό τό ντόπιο· γ ι ' αυτό πετυχαίνουν 
περισσότερο τά έλληνικά εΡy a , οχι μον 
στίς εισπράξεις, άλλά καί <ηή γαρά που 
προσφέρουν, άς εΐνε καί κατώτερα μπρο
στά σέ πολλά ξένα, ποΰ είχανε κ ι’ έκεινα 
τήν έπιτυχία τους στόν τόπο τους.

Σ έ  κάθε έποχή παρακ,*ης_ ιο θίατοο 
σέρνεται πρός τόν κατήφορο πρώτο, οι αΑ._ 
λη Τέχνη μπορεί καί άργοποιει, και, ως 
ένα σημείο κρατιέται καί βρίσκει τους λι. 
γους πιστούς της* ή ζωγραφική μας π. χ* 
εχει ϊνα κοινό δικό της, άλλοτε ό Σ °λ ω . 
μός ϊπλαθε σέ μιά έποχή μ^γολη τ .  t o .  
γο του καί, φυσικά, μιλοΟσε τή γλωσσά 
τής πραγματικότητας φανερωνε ιήν κρυμ
μένη τήν άκμή τοϋ έλληνισμου, τις Ικανό, 
τητές του καί βοηθούσε καί βοηθάει 'ή ν  
■ttcioP1 μας- τά Ιδια χοόνια ό I.  Ζ^μπέ. 
λιος έγραφε τις τραγωδίες του, τις έπαιζε 

-τό i -ολωμό, φίλος του, παρα «oau 
κατώτερός του δμως έξω άπό τό πνεύμα 

ότσολωμικο καί ό Μάτεσης γράφει τόν 
ά σ ύνκί/ο  έκεΐνο καί τέλε ο «Βα ο  λ'κο» 
του. Τόση καί τέτια έποχή κι* εχουμ’ ενα 
θεατρικό έργο άξιο· τοΰτο δέν εΐνε άκόμη 
καί μάλιστα παράλληλα στήν τόσο σπου
δαία έξΰψωση τοΰ λυρισμού· ό κόσμος 
τοαγουδούσε τους στίχους τού Σολωμου. 
έ'δλεπε δμως τό Ζαμπέλιο, τό «Βασιλικό» 
δέν τόν γνώρ σε τότε, άλλΛ· ϊναν αίωνα 
πιό Οστερα σέ μιά κάπια λιγόστιγμη και 
μικρούτσικη καί μονόπλευρη^ αναλαμπή 
του πού £σβυσε σάν -ό φως τήο άοτ,οσπής 
καί δέν είχε τίποτε άπό τή λάμψη της και 
ξανάρχισε πάλι τό σκοτάδι ι  S χ·' -Ο’
δταν μετά τήν παράσταση τοϋ Βασιλι. 
κοΰ»* άπό τόν Φώτο Πολίτη, άρχίνηΟΓ ή 
διαφθοαά τοΰ κοινού μέ τίς πολυτέλειες 
τής ό5οΰ ’Αγίου Κωνσταντίνου, _

Ή  δυναμικότητα τοΰ έλληνικοΰ λαου, 
ένώ. σέ άλλες περ πτώσ^ιρ παλεύοντσο μέ 
τίς Ολικές άντιστάσεις 6ρή«ε τόν τρόπο νά 
Οσυματουογήσει· γιά το ' ς λίγους π"0 εί
παμε στήν π?,οιοχή τοΰ θεάτρου δέν έφτα
σε Vf, γίνει άφορμή γιά υπέροχες δημιουρ. 
γίες μέ γενικό χαρακτήρα. Εννο είσ α ι, έ. 
πιγράφρνταο αύτό τό σημ?!'·'"α κα«ω- fl- 
ναι στήν άρχή. παίρνω τό ζήτημα άπό τή 
συγγραφική άποψη 'ή ν  ουσιαστικά πνευ
ματική. γ  ατί άπό τίς άλλες "ου κι* αύτό 
δέν πήγε πίσω: καί σνηνογοσφί'ς είγε πο
λύ αισθητικές καί ντυσίματα περίφημα και 
πολυτελή έ’ΐω καί έ^’ϊ^υήντα Λντώ γ,οΛν α 
τομ £>ϊ έπαγγελματικά· καί ήθοποιοί πε. 
Ιίφημοι δέν τοΰ λείψανε κσΐ i f  ΐ'άς λ ' 1 
.-.υ'.'ε. συγγραφείς δμως άνάλογοι δέν 
Γούς ουντ,οοφέψανε. δέν τούς συντροφεύου 
νε· άκόμη άυέσως,άμέσως πλάσθκε μιά 
παοίιδοση καί ζεΐ ώς τά σήμερα καί εΐνε, 
άλήθε'α, νά θαυμάζει κανείς τήν πειθαρ 
χία τών ήθοποιών δσο τούλσχ'στο νά εΐνε 
ταχτικοί στις δοκιμές καί στήν ποιρο-στα 
ση ώστε θεωοείται άτίμωση κάθε τέτα  
παοατυπία. Ο ί σκαλωσιές εΐνε στημένες 
γύρω άπό τό οίκοδόμημα τοΰ θεάτ-ου μας. 
μόνο πού ό καλός ό νοικοκύρης δέν ήρθε 
νά 5 ’ακοσμήσει τέλεια τό σπιτικό του τό 
άδε·ο.

Γίνηκε λόγος γ ι *  τό «Βασιλικό» (1829)· 
γιά νά συναντήσουμε άξιόλογο θεατρικό 
€ργο θά χοειορσθεί νά φτάσουμε σ*ά 1903, 
στίιν «Τοισεύγενη». ' Στό  μετσΡ·'; δ* θά 
epoOus πασά ποάοδο στήν τεχνική· άπάνω 
στι ξένα τ* άχνάρ α θά φσν'1οω9->·“ . άπό 
συγνροβφεϊς γλωσσομαθείς καί ταΡ’δεμέ- 
νους τά «καινούργια» τά έογα· τό β 'α τρ6 
μας άνίκσθεν ποοτγματικά πσ,οακολουθοΰ. 
σσ τό εΰρωπαμκό μέ μιά ένημερότητα έκ. 
πληχτική: ΠοΙν άπό τό 21 παίζουν Μ·*·α- 
στάσιο. Άλφιέρι· πιδ άογά δταν κυρ’αρ. 
γούσα-, κατά τό 1880 τά μελοδραματικά, 

(Συνέχεια  στή 2α σελίδα)
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ΜΙΑ ΝΕΑ 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Στίς  εφημερίδες διαβάζουμε πώς &«*Ό- 
μιλος φίλων τοΰ θεάτρου Τέχνης» όργα- 
νώνει μιά σειρά άπό διαλέξεις, πού άρχί
ζουν μάλιστα αύτές τίς μέρες. ‘ Η είδηση 
δέν θά προκάλεοε τήν προσοχή, πού θά. 
πρεπε, γιατί δέν εΐνε λιγοστές οί τέτοιες 
έκδηλώσεις στόν τομέα τών Γραμμάτων 
καί τής Τέχνης, τούς τελευταίους καιρούς. 
’Ίσω ς άκόμη και νά παρεξηγήθηκε κά
πως: ή ϊδρυση τέτοιων όμίλων εΐνε άρκε
τά συχνά άποτέλεσμα τής πρωτοβουλίας 
δυό ..τριών άπό τούς σύγχρονους Μαικήνες, 
πού στά σαλόνια τους Αξιολογείται ή κά
θε προσπάθεια γύρω άπό τήν Τέχνη, κρί
νο νται μέ τή μεγαλύτερη άλαφρομυαλιά, 
τά πνευματικά «κεφάλαια» τοΰ τόπου και 
λιβανίζουνε έαυτούς καί άλλήλους μερι
κοί νεοφώτιστοι συγγραφείς, πού φέρνουν 
στήν «ξεπερασμένη» Τέχνη μας τίς νέες 
πνευματικές τους άποσκευές. Αντίθετα 
ό «"Ομιλος φίλων τοΰ θεάτρου Τέχνης» 
δέ θά πρέπει νά κοιταχτή πίσω άπό ένα 
τέτοιο πρίσμα, γιατί δέν μπορεί νάνε πο
τέ δημιούργημα τής φιλολογοπληξίας τών 
σαλονιών. Τήν έγγύηση γ ι ’ αύτό μά ς τή 
δίνει άκαίρια ή ώς τά τώρα πορεία τοΰ 
«θεάτρου Τέχ νης».

Ν ’ άραδιάσει κανείς, καί μάλιστα σέ 
μιά χρονογραφική στήλη τίς πραγματο
ποιήσεις τοΰ θεάτρου αύτοΰ θάτανς μιά 
περιττή άναδρομή σέ ζητήματα γνωστά, 
πού σχολιάστηκαν άπό άλλους είδικώτε. 
ρους. Τό «θέατρο Τέχνης» ξεπέρασε άπό 
καιρό τά δρια τής προσπάθειας κι’ έξελί- 
χτηκε σέ μιά πραγματική κατάσταση, πα- 
ρήγορη κι’ έλπιδοφόρα γιά τήν «κάθαρ
ση» τοΰ Νεοελληνικού θεάτρου. Κ-’ αύ
τή τήν πραγματικότητα τή συνοδεύει ό 
άντίλαλος άπό τά χειροκροτήματα τών 
θαυμαστών του, ή έπιδοκιμασία τοΰ κάθε 
τίμιου καί καλόπιστου φίλου τοΰ θ "άτρου 
κι’ ή σιωπή τών έχθρών του — άν καί 
θάτανε άξιοθ,οήνητο σύμπτωμα νά δεχτού
με πώς μπορεί νάχει τέτοιους. Καί μόνο 
ή διαφοροποίηση στό άνθρώπινο ύλικό, 
πού γίνεται μέσα στό «θέατρο Τέχνης» 
εΐνε άρκετή γιά νά χαραχτηρίσει τή συ μ. 
βολή του στό ξαναγέννημα τοΰ θεάτρου 
μας. Γιατί οί καλλ:τέχνες, πού δουλεύου
νε σήμερα κάτω άπό τή σκέπη του συν_ 
τροφικά — κι’ αύτό μπόρεσε^ νά πραγμα. 
τοπο'ηθή μέ τό άνέβασμα έργων «συνό
λου» δπου ό καθένας τους εΐχε τή δυνα:. 
τότητα ν ’ άναπτύξη τά δημιουργικά του 
προσόντα— θά βγοΰνε αύριο νά διδάξουνε 
στό ‘Ελληνικό θέατρο τό σεβασμό στήν 
Τέχνη, κι’ άκόμα περισσότερο στήν κοι_ 
νωνία. πού άποτελεΐ μιάν άπό τίς πιό 
ζωντοτνές εκδηλώσεις της. "Α ς  σκεφτεΐ 
κανείς πώς άρκετά συχνά ή «πνευματική 
τροφή» πού προσφέρεται στόν κόσιιο δ α- 
λέγεται μέσα στόν οίκο ραπτικής τής 
πρωταγωνίστριας ή στό άτελιέ τοΰ σκη. 
νογοάφου. Κ ι ’ άς δει άκόμα τό άξιοθρή. 
νητο .φαινόμενο «μεγάλων» ήθοποιών, πού 
τόνομά τους χρωστάνε στήν τυφλή λα
τρεία τοΰ θεατρόφιλου κόσμου, νά τοΰ 
φέρνονται μέ τόν πιό πεοιφρονητικό τρό
πο παρουσιάζοντάς του έργα πού τό μο
ναδικό τους προσόν εϊνε νά Ικοτνοποιουν 
τό σαοάκι τοΰ ποωταγωνιστισμοΰ τους.πα- 
λτιά πληγή τοΰ θεάτρου μας — φροντί
ζοντας μήπως οί ρόλοι τουο δέν έχουν τό 
ϊδιο... μήκος και δταν δέ βρίσκουν έργο 
κομμένο στά μέτρα τους νά τό μεταμορ. 
φώνουν σέ τέτοιο μέ τή συνενοχή τοΰ ο
ποιοσδήποτε διανοούμενου Καλλιόστρο.

Γ  ά νά πραγματοπο'-ηθή ώστόσο αύτό 
τό ξαναγέννημα τοΰ θεάτρου μας, πρω. 
ταοχικός δρος εΐνε νά ώρ>μάσει στή συ
νείδηση τοΰ κόσμου ή άνάγκη του. “ Ας 
μήν πεοιμένουιιε ιηά τέτοια ποοσπάθεια 
άπό τούς θεατρικούς έπιχειοηματίες, πού 
στά πςώτα της βήματα σίγουρα θάοτει 
σ ’ άντίθεση μέ τά οικονομικά τους συμ
φέροντα. Μονάχα τό κοινό μπορεΐ νά τήν 
έπιβάλει μεγαλώνοντας τίς άπαιτήσεις 
του ά̂ πό τό θέατρο. Μά γιά νά νίνει αύ
τό θά ποέπει νά ποοηνηθή μιά έντατική 
προσπάθεια δ ’απαιδαγώγησής του. Κα ί 
σ’ αύτή τήν ποοσπάθεια έοχεται νά προ
σθέσει τή συμβολή του ό δμιλος. πού ά- 
ναφέραμε: Νά μεταδώσει τό πνεύμα τοΰ 
«θεάτρου Τέχνηο> — πνεϋμα σεβασμοΰ σέ 
κάθε τίμια καλλιτεχνική δουλειά, πού ά. 
ποβλέπει στό διανοητικό άνέβασμα τής 
μεγάλης μάζας —  κι’ έξω άπό τά στενά 
όρια τών σημερινών θαυμαστών τής θεα
τρικής του δη μ ιου αγίας. Γι* αύτό άς μή 
χαοαχτηριστεΐ «βυζαντινισμός» ή ϊδουση 
τοΰ όιιίλου, tfncoc άδ'κα χαραχτηρίστηκαν 
τΓλευταΐα κι’ άλλες παρόμοιες καλλιτεχνι- 
κέc έπιδιώΕείς μέ τή δικαιολογία πώς ή 
δ,οο ματική έπογή μας δέν άφήνει περιθώ
ριά γιά «φιλολογία». Αντίθετα νομίζω 
πώς ή προσπάθεια πού γίνεται άπό κάθε 
τίμιο άγωνιστή και στόν τομέα τής Τέ. 
χνηο στέκει παράλληλα μ* άνάλογες ποο- 
σπάΦειεο σ' άλλους τομείς, και μπορεί νά 
μάς βοηθήσει δχι λιγώτερο νά σύντομέ, 
ψουμε τό δρόιιο. πού φέονει στίι δικαίωση 
τών πόθων ένός όλόκληρου κόσμου.

ΣΠ. ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ

0Ρ. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ: , ,ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ"
£ έ  μιά παλαιότερή μου κριτική γιά 

τό μυθιστόρημα τοΰ Κ . Χριστόμάνου. εί
χα γράψει: « Ο μΰθος της «ΚερένιαςΚού
κλας» στήν ’Άβήνα €γΐνε δράμα. Στήν 
Πόλη θά γινόταν σκάνδαλο». Λόγια βγαλ 
μένα —τότε—μάλλον άπό διαίσθηση, πα. 
ρά άπό πεφα, γιά τήν όποία δέν είχα 
στή διάθεσή μου ούτε καί τά στοιχειώδη 
φιλολογικά στοιχεΐα>

0«Κα ιρός τής Ειρήνης» τοΰ κ. Θρά. 
'σου Καστανάκη. εΤνε τό πρώτο άπ” αύ
τά τ ’ άπτά στοιχεία πού μόλις σήμερα— 
άλλά δέν πειράζει—'μπορεΐ νά μοΰ θεμε. 
λιώση αύτή τή γνώμη. Ακριβέστερα εΐνε 
τό δεύτερο, άν λογαριάση κανείς καί τόν 
«'Ομογενή Βλαδίμηρο» τοΰ ϊδιου συν. 
γραφέως πού τυπώθηκε άπό τά 1936.

’Αληθινά ό «Καιρός τής Ειρήνης» εΐνε 
μιά κωνταντινουπολίτικη ή6ογραφία — 
ύπο μεγέθυνσι καί. γιά νά θυμηθώ τό 
στίχο τοΰ Μπωντελαίθ, «άνθισμένη σέ κλί 
ματα βορεινά»· σέ «κλίματα μεσημβρινά», 
καλύτερα, γιοετ̂ . ή Κυανή ’Ακτή, δπου 
διαδραματίζεται τό μυθιστόρημα, δέν εΐ
νε βέβαια βορεινό κλϊμα^

"Οταν λέγω πρώτα.πρώτα «ήθογραφία» 
δέν τό κάνω γιά νά μειώσω τήν ά£ί« τοΰ 
έργου, ουτε ξεχνώ πώς ό Φλωμπέρ έβαλε 
'τόν υπότιτλο «έπαρχιακά ήθη» στό κλα
σικό του άριστούργημα. Λοιπόν τά πρό
σωπα—σχεδόν δλα —ΊΟΰ «Καιροΰ τής E L  
ρήνης» εΐνε κωνσταντινουπολίτες: πλούσιοι 
«όμογενεις», ποοστατευόμενοί τους καί 
μερικοί παράσιτοι φίλοι τους, πού ζοΰν 
σΐήν ΕύρτίΛτη. Μόνο ή κυρία Μπαραγιάκ, 
εΐνε ξένη, γαλλίδα αύτή άνάμεσά σ’ *έλ- 
ληννκά χώματα». Κά ί βέβαια τό νά 
τριδολογή!ση ό πεζογράφος τούς τύπους 
του δέν άοκεϊ* πρέπει καί νά τούς έπαλη. 
θεύση· άλλά πράγματι, άληθινοί κων- 
σταντινουπολίτες παρουσιάζονται ποώτα. 
πρώτα μέ τήν οικογενειακή τους όρνάνω. 
ση. τήν πατριαρχική—άν καί χω^ίς πα
τριάρχη, άπό καιοό, γιατί έχει πρόωρα 
πεθάνει—'κα ! πειθαρχημένη έπειτα μέ τό 
ίήρωνκό μητριαρχικό πνεύμα πού τήν χα
ρακτηρίζει αύτή τήν όργάνωσή: άληθινά. 
τά τοία κύρια πρόσωπα τοΰ έργου εΐνε 
γυναίκες—ή Κλεοπάτρα: ή Βιολαίνα. ή
Λουκία. «Μιά πανύψηλη βασίλισσα, χυτή 
γυναίκα τής χαράς, τοΰ καημού κα'ι ΤΠζ 
έκδίκησης»— έτσι περιγράφεται ή τελευ
ταία· μά κ ’ οί άλλες κάπως παοόμοιες 
μοιάζουν νά εΐνε μέ τή πρωτοβουλία, μέ 
τό πρωταγώνισμα. μέ τή δύναμη πού έ 
χουν στό κάθε τι. καί πού κάνει τούς 
οοδρες όλόγυρά τους —  τόν Ά λέξη , τό 
Δη μη. τό γιατρό, τό γλύπτη, άκόμη κ ι’ 
αύτόν τόν Στσμάτη — νά φαίνωνται νευ_ 
ρόσπαστα. 'Ο  Σταμάτης, μόνο δταν βρί
σκεται στό πλάγι τής κυρίας Μπαοανιάκ 
μπορεί νά συγκεντρώση τό τρικυμισμένο 
του μυαλό κι’ ό Άλέξης «έξαρτάται άπό 
τά καπρίτσια» τής Λουκίας—τής έοωυένης 
του—καί «μόνο. δταν τήν πιάσουν οΐ άνα.. 
ποδιές της»=(σ. 204).

Ά λ λ ’ 6 κ^ριώτερος χαρακτήρας τοΰ 
κωνσταντινουπολίτικου τούτου περιβάλλον- 
τος εΐνε νομίζω, ό χαρακτήρας τοΰ σκαν
δάλου τοΰ σκανδάλου πού ένθουσιάζει 
τήν "Ο λγα  δταν «‘προμαντεύει πώο θά γ ί
νουν έπεισόδια, σκηνές καί δράματα κι* 
αύτό Ικανοποιεί δλους τούς δικούς της 
πληβείους σαδισμούς» (σ. 195). "Αν έ-
ξαιρέση κανείς μερικά δάκρυα, πού χύ
νονται έδώ κι’ έκεΐ, μερικά «νεύρα» τής 
Κλεοπάτρας, μεοικές ιτκρές άγων?εο τής 
Βιολαίνας. μερικές πλήξεις τοΰ Δήμη Ξα_ 
μηρα, στςν «Καιρό της ΕΙοήνης» κ|ν ύ
πάρχουν ούτε τραγικότητες, ούτε αΤιιατα, 
ούτε φόνοι, ουτε κάν θάνατοι* τό κορύφω
μα τής δραματικότητσς εΐνε «ένα, δυό, 
τρία, τέσσ^ιοα χαστούκια, σκαστά μέσα 
στά μοΰτρα δπου λάγα·νε...» (σ. 2 β5) 
πού τά καταφέρνει ή Λουκία. ή έοωμένη 
τοΰ όμογενοΰς. στό ποόσωπο τοΰ ΓιώΛγου 
— τοΰ Γιώργου πού κατώρθωσε νά κλέψη 
άπό τό συρτάρι της μεοιχά γράμματα 
&ηη τήν έ.^ωτική της άλληλογοαΦία μέ τόν 
’Αλέξιο. Κι* έπειτα, τό σκάνδαλο κοπά
ζει. Δηλαδή τό ένα ά̂ τό τά σκάνδαλα, 
Υ'ατί ΰπά^χουν, παοάλληλα κ>’ άλλα. 
’Έεοτφνα έκεΐνο τοΰ Σταμάτη καί τής 
Βιολαίνας. ‘ Ο Σταμάτης Δαμαλάς, παν. 
τρεμένος. τά χαλά — δέν Εέρω δμωο για
τί —  μέ τήν πρώτη του γυναίκα παίονει 
γιά έοωμένη του τή Λουκία. τά χαλά καί 
μ’ αύτήν αίτίας Tnc μητέραο του κι* 
ένός νεαοοΰ φιλολονοΰντος έφοπλιστοΰ, 
καί γυονώνταο στό έδωτεοικό υέ τό δια
ζύγιο έκκοεμές. μέ τή συναίσθηση δτ’ ή 
ζωή του χάθηκε γιά πάντα,έμπνέει παρά. 
φοοον — τ* όμολογώ καί κάπως δπερ. 
βολικόν—έρωτα στή νεαοωτάτη Βιολα'να, 
πού γιά χάοη του τό σκάζει άπό τό σπίτι 
της, καταφεύγει στής κυοίας Μ π α ^ ν ά κ  
καί σχεδιάζει μιάν έπιστροφή στήν 'Ελλά 
δα, μαζί μέ τό Σταμάτη, δπου νά ζήσουν 
Αστεφάνωτοι

Ά λλ* εΐνε άοα γε μόνον οί κωνσταντι. 
νουπολίτικοι αύτοι τύποι πού ύποχ,οεώνουν 
τόν συγγοαφ^α σέ παρόμοιες θέσεις καί 
περιπέτειες Ναί βέβαια. *Λλλ* ώο ένα 
σημείο· άντίστοοφα, νουίΓω πώς ύποχοεώ. 
νει τούς τύπους του σέ τοΰτο κι* ό ίδιος 
6 συγγραφεύς.

Κ ι ’ αύτό τό «ύποχρεώνει» .κάνει Λμέ.

Τοΰ κ. ΤΕΛΛΟ Υ Α ΓΡλ
σως νά πετάξη 6 νούς στό περίφημο: : 
«Noblesse oblige*. ’Αληθινά, έδώ νομίζω 
περισσότερο άπό παντοΰ άλλου, βρίσκε· 
ται τ6 κλειδί της τεχνοτροπίας του κ. Κά . 
στανάκη, τούλάχιστον έκείνης πού δια
γράφεται όλοένα καί. &ιό παραστατικά, 
μέσα στά μυθιστβρήματά του. Ναί, ή «εύ- 
γένεια ύπο^ρεώνει» καί τόν συγγραφέα 
τόν ϊδίο· τόν ύποχρεώνει νά πάρη τέτρι« 
ύπόθεσι καί τέτοια πρόσωπα κ<η τέτοιες 
θέσεις καί τέτοιες λύσεΛξ. Ή  εύγένεια 
τοΰ ύπαγοοεύει γράψη χωρίς άγριό__ 
τητες, χωρίζ ωμότητες άκόμα καί χωρίς 
μελαγχολίες, άκόμα, θά έλεγε Κάνεις, 
και χωρίς σοβαρότητες — άλλά πρό πάν
των μ’̂  ένα καί μόνο, μί. k έ φ ι, μέ μπρίο, 
μέ γούστο, μέ^χιουμορ μέ άπέραντη κα
λή θέληση,.. Ο κ. Καστανάκης δημιουρ
γεί άπέταντη άγαθότητα· δημιουργεί 
Υ’δ  νά διασκεδάσει τόν άναγνώστή τού— 
καί ποτέ, μά ποτέ νιά ν^ ^ ν  πικράνη ή 
νά τόν τρομάξη—γιά νά τοΰ πή πράγμα
τα ένδαφέοοντά. έξυπνα, γουστόζικα, 
ταχπίνικΦ, πονηρά, καί νά τοΰ τά πή μ* 
έναν τρόπο πού, κάτω άπό τή φαινομενική 
του έλαφοότητα. κούβει ώοισμένως πολλή 
γυμναστική καί πολύ μόχθο. Φαντάζεται 
τό πόσο μάς στενόχωρή καί μάς πονεΐ ή 
ίδια ή ζωή καί, σάν καλός πατέρας €_ 
χοντάς κοντά του ένα πάρα «τολύ e«*>aL 
ο^ητο κι’ άπόκοσμο ποτι'δΐ, μόλις αίσ^άν
θη πώς βουοκώσουν τά μάτα  μας άπό 
κάτι τό θ λ ίβ ε^  ττού τοΰ ξέφυγε, άμέσως 
σπεύδει νά σβήση τήν έντύπωσι, κάνρν. 
τας μιά σε·οά άστ^ΐα, κωμικές φωνές, 
κρότους, γέλοια στό τέλο^. γιά νά μάς 
κάνει νά ξεχάσωμε, νά ήσυχάσωμε. πώς 
διο^θώθηκοίν δλά, πώς τίποτα δέν συμ
βαίνει. Γράφοντας τόν «Κα>ρό τής Εΐοή.. 
νης» — καί μόνον αύτό; — ό κ Καστα. 
νάκης δίνει, περισσότερο άπό ένα μυθι
στόρημα. ένα μεγάλο μάθημα άς ποΰμε, 
μ υ θ  ι σ τ ο  ο η  μ α τ ι κ ή ς σ υ  μ- 
π ε ο ι φ ο ρ ά ς .

Σ έ  τοΰτο ποέπει ν ’ άποδοθοϋν μεοικά 
γνωοίπματα τοΰ βιβλίου, ή έλλειψη, ποώ. 
τα-ποώτα διαβσθμίσεως τόνου. ’Αληθινά 
μέ τόν ιδιο ρυθμό μέ τό ίδιο ύφος, μέ 
τήν ίδια έκταση ό κ. Καστανάκης δ'ατρί^ 
/βει καί στά ούσιώδη δσο καί στά έΐτου. 
σιώδη, καί στά έπεισόδια δσο καί στά 
κύοια σημεία. ‘Ο ίστθρ·κός βέβαια, γρά. 
φρι ίστοοία μένοντας σέ μιά σταθεοήν 
άπόσταση άπό τά πράγιιατα. εϊτε Θαυμά
σια. εϊτε δύσκολα είτε δυαάοεστα· έ
τσι κι’ ό συγγραφεύς τοΰ «Καιροΰ τής 
«Ειρήνης»: ούτε έλαττόνει οΰτε αύ^α^νει
τήν άπόσταση τής σατυοικής του Θεωρί
ας. Ά λ λ ά  τό μυθ ιστό ο η μα άπο τελείται, 
νομίζω άπό τοία τυήματα: άπό τό ιιυθι- 
στορικό νεφέλωμα, δπου άναφαίνονται ή 
χάνονται τ ά  έξελίξιμα στοιχεία· άπό τά 
κοίσιμο: γεγονότα πού εΐνε ή κύρια κα. 
τσσκευη του* κι’ άπό τίς είσοτγωγές τίς 
παρεκβάσεις ή τίς κρίσεις έπάνω σ’αυτά. 
Αύτή τήν σύνθεση δίνει ό νους στήν τέ
χνη. *0 κ. Καστανάκης μέ τό κύριο έν- 
διαφέοον του στραμμένο στήν ψυχοτγωγία 
τοΰ άναν\·ώστου, δέν τό ποοσέχει κα). πο. 
λύ. Νοιιί£ω δτι σ’ αύτό κάνει λάθος. '’ Ε 
νας Ιστοοικός θάποεπε πιό πολύ μιμη- 
θή έναν καλλιτέχνη, παοά ένας καλλιτέ. 
χνης έναν Ιστορικό. *0 κ. Καστανάκης 
γράφει Ιστορικά* θά έπ,οεπε νά γοάφη 
πεοισσότεοο δ ρ α μ α τ ι κ  ά. Συχνά  τό 
χέντοο βάρους τοΰ ενδιαφέροντος πέφτει 
έΡω άπό τή βάση καί τότε τό έργο. θε
μελιωμένο μάλιστα έ'πάνω σέ τέτοιαν έπι- 
εί’κει/τ καί κοτλ^κΓτναθία τοΰ συγγραφέως, 
κλο'ίΓεται έπ·ν(νδυνα.

Μποροΰμρ τώοα νά μήν άναφέοωμε καί 
τά ^ ’αυ.φισβήτητα τΓ^οσόντα τοΠ βίβλου; 
Ποώτα ποώτα τή δηυιουργική του γλώσ_ 
rrrr ^πειτητ Tfiv κίνησί του. τόν άφθονό του 
δ'άλονο τούΓ πολλούς του τύπους τ̂ * ου- 
ν^νη του δ^άση. τίς περιωοισμένες, άλλά 
r a l  τόσο Υτυπητέο του πε^ινοαφέο; Καί 
π^^ω /Vtγ’ «λ* αύτά κάτι μάλλον άν’ώνυιιο 
καί άο^άβυητο -τού ^Τνε fi σύ'^^^η »r?>v 
ττοΌο—ΓΤΛ/ω K<Yi *\λων άκόμη. καί πού θά 
τό έλ^γα, υέ δλες τίς τιμές «μυθιστορη. 
μάτικό θάρρος»;

Τ Ε Λ Λ Ο Σ  Α Γ Ρ Α Σ

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο ΡΗ Σ Ε

ΓΙΑΝΝΗ ΛΗΔ0Ν0Π0ΥΛ0Υ

Ο  Ε Β Δ Ο Μ Ο Σ :  
Ο Υ Ρ Α Ν Ο Σ
Δ Ι Η Γ Η Μ Α Τ Α  

Εκδότης: Γ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ 

Καλλιθέα — Αθήνα

TO m  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΛΕΝ ΓΝΩΡΙΣΕ ΠΟΤΕ ΑΚΜΗ

(Συνέχεια  <3τπό τήν ίη  σελίδα) 
τά μυθιστορηματικά, δράματα, οί πά^ιθ| 
θιασάρχες ^ιολύ σΟχνά σημείωνούν b id  
?τρΟγράμμάτα διανομής άκριβώς πότε παί. 
χθηκε τό πρωτότυπο στό Παρίσι, άπό πιό 
θίασο καί άπό ποιό πρωταγωνιστή· στήν 
Αθήνα  παίζονται δυό ή τρία χρόνια μετά 
τήν τπρώτη» τους £κεΐ. Γλωσσομαθείς καί 
ταξιδεμένοι ήτανε ό Δ. Κορομήλάς, ό ti- 
σηγητής τής νοττουραλιστυκής τεχνοτροπίας, 
πού διαδέχθηκε τό νεοκλασικισμό τού 
Βερναρδάκη· ό νεοκλασικισμός αύτός £χει 
καί μι*& δικαίωση· είπε στόν έλληνικό λαό 
τούς πόθους Του τούς γεννημένους άπό 
τήν παραπλάνηση, άπό τήν ούτοπία του 
τήν κλασικιστική* τοΰ παρουσίασε, άρχάί- 
ους ήρωες* ot πόθοι, του δμως &$τσί Ητσ  ̂
ψεύτικοι καί Φέμμα ούτε ζωή ούτε,
δέδαια. Τέχνη γίνεται· τίποτε δέ μισεΐ πε
ρισσότερο τό πνεύμα τοΰ άνθρώπου άπό 
τό ψέμα. *Έτσι ό Βερναρδάκης έμεινε 
στήν ούσία μόνος μέ τή σχετικά μίκροΟλα 
δήθεν άκμή πού ξεμύτισβ κάπως μέ τή 
«Μερόπη»» φυσικά, ψεύτικη καθώς ήταν 
τήν άκολουθήσανε σωρός Ιαμβογράφοι, ό 
ένας χειρότερος άπό τόν άλλον, Ϋί&ότά ίό 
γενικό· έν’ άτομό ί^ράτάει άπάνω του τήν 
«υπεροχή» τοΰ λιγόζωου έλληνικοΰ νεο. 
κλασικισμοΰ. Τό Κωμεδύλλιο φαινομενι
κά εΐνε έλληνικό· στηρίζεται στ* γαλλ,ικά 
πρότυπα στή φάρσα, καί ή άξία του ε!ν> 
πάλι πρόοδο στήν τεχνική, σΐή VdTptipd. 
λιστίίίή ^ε^νΐ:Κή, πού έπνιξε μέ τά πολλά 
Τήν άχρηστη ρουτίνα τών ιαμβογράφων 
βέβαια τό Κωμειδύλλιο ε ΐ ν -r εΐδος γνήσιο 
άπό τήν άποψη τοΰ δτι δούλεψε μέ κατα. 
στάσεις ντόπιες, δηλ. σατύρισε τήν πολιτι 
κή τοΰ καιροΰ του, βρήκε μιάν άνταπόκρι. 
οη μέ τήν πραγματικότητα κάί .yi* αότ^ 
κράτησε λίγον καιρό μέ ΐ^είς ά^ιόλογόυς 
έργάτες τον, τδν Κορομηλά. τόν Κόκκο, 
καί Τόν καλύτερο, τόν Καπετανάκη· άλλά δέ 
φτάνει σέ άκμή καί σύντομα σβύνει χωρίς 
νά έξυψωθή καί δέν όνειρεύθηκε ούτε t-a 
κρυά τήν τελειότητα έκείνη τοΰ «Β.ασιλι 
κοΰ» τήν περασμένη ούτε τή μελλούμενη 
τής «Τρισεύγενης». ΜεΤ,χ φανερώνεται IIl 
διάθεσή κυριαρχική τό κοινωνικό δράμα, 
πού γίνεται σέ σαλόνι, θέλω νά πώ. με 
άνθρώπους τών πόλεων. ’Ά ν  ό νεοκλασικι
σμός ό εύρωπανκός μέ τόν Άλφιέρι κρά
τησε λίγο. άν άκόμη λιγότερο ό νεοκλασι
κισμός ό έλληνικός, άν πάρα πολύ λίγο 
ό ρομαντισμός, ό νατουραλισμός τοΰ Κω. 
μειδύλλιου και τοΰ κοινωνικού δράματος 
βαστάει ώς τά τώρα πεισματικά, τόσα 
χρόνια, χωρίς μιά συνολική πραγματική 
άκμή καί πάλι παρά μέ λίγες άτομικές 
επιτυχίες περιορισμνες δχι μόνο σ’ ένα.δυό 
άτομα παρά σ’ ένα.δυό έργα τοΰ κάθε 
συγγραφέα ό «Γυιός τοΰ ϊσκιου» και τό 
«Χαλασμένο σπίτι» του κ. Μελά π. χ . ή 
«Στέλλα  Βιολάντη» τοΰ κ. Ξενόπουλου, 
τό ^Φιντοενάκι» τοΰ Χόρν, ό «ΚαροίγΚιό. 
ζης» καί ή «'Κοσμική κίνησις» τοΰ κ. Σ υ .  
νάδινοΰ καί δλα τ ’ άλλα ρουτίνα, πού 5έ 
βλέπει δπως οτύτά τά λίγα έστω .Καί μιά 
στιγμή τής έλληνιικής ζωής. τελειοποιεί 
τή δοσμένη τεχνική, άν καί δέν τήν άνα. 
νεώνει ουτε μέσα στό δικό της τόν κύκλο, 
Γ ι ’ άνοτνέωση παρουσιάζεται, τώρα τελευ
ταία, μή συνειδητή, έλπίζω, μιά εξάρτησή 
άτπό τόν κινηματογράφο, στό σημείο 
τοΰτο. παρακαλώ, νά σταθοΰμε γιά ν ά  
δοΰμε τί κίνητρα προκαλοΰν τίς μικρές, 
έστω προόδους κάθε τόσο.

Γ ΙΑ Ν Ν Η  Σ  Σ Ι Δ Ε Ρ Η Σ  
(Τό τέλος ατό έρχόμενο φύλλο)

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ
Σκηνοθέτης Κ. ΚΟΥΝ 

Λ. Π ΙΡΑΝΤΕΛΛΟ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ 

ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ
Κωμωδία 

Κάθε βράδυ 8 μ. μ. 
Π Ε Μ Π Τ Η  -  Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν  

ΛΑ  ! Κ Α Ι Α Π Ο Γ Ε Υ Μ Α Τ ΙΝ Α ! 
6 μ. μ.

στό ΘΕΑΤΡΟ
Δ Ε Λ Φ Ο Ι

Αχαρνώ ν — ’Ηπείρου 
Τηλ. 55.071

ΠροΤστάμενοΓ Τυπογραφείου 
ΜΙΜΗΣ Κ. ΚΟΝΠΛΝΤΟΠΟΥΛΟΙ 
"Αμπλιανης 22 - Άθήναι

”Αν κανένας ί:εχάτχν ir.ovt/.iicxi/.* 
ο"Ις έξ·ωτερι·κές έκδηλώσεις tfn
σύγχρονης πνευματικές μας ζωίίς, κα! 
=ΐνε r.spr.tb 'ίά σημειώσω πόσο συ-μβα"1. 
/Λ χρησιμοποιώ αΰτδν τδν δρο δταν ά- 
πουσιίζουν καί οί οτοιχειωδέιστερες ακί- 
μη προϋποθέσεις τί)ς Βπαρξης μιδς τέ
τοιας ζωϊ]ς, θά Ιπρεπε νά μιλήση αδί
σταχτα γιά μιάν κάποιαν άναγέννηση. 
Πραγματικά. Ό  δγκος τοΰ τυπωμέτ;οι> 
χχρτιοΟ αύξαίνε; καθημερινά. Στήν Α 
θήνα ικαί -όν ϋειραια ποτέ άλλοτε δέν 
κυκλοφορούσαν τάσα φιλολογικά περιοδι
κά ι&σα σήμερα, Οί Εφημερίδες ποΰ ώς τά 
χτές ,άκόμη έφερναν χίλιες δυό δυ-σκολί- 
ες, δχι γιχ νά σχολιάσουν, μά γιά νά Α
ναγγείλουν άπλώς μιά καινούργια έκίο- 
ση, τόν τελευταίο καιρό ‘συναγωνίζονται 
ή μιά τήν άλλη ποιά νά παρουσίαση τ.ι· 
ρισσότερα κομμάτια λογοτεχτ/ικο3 περιε
χομένου. Μερικές μάλιστα 3χουνε μετα- 
βληθή οΰσιαστίΓΑά σέ άμάντρωτα λογοτε
χνικά οικόπεδα, δπου χωρίς κανένα *λεγ 
/ο, χωρίς καμμιά επιλογή, γνωστοί καί 
άγνωστοι, σοβαροί καί γελοίοι άναλαμ- 
όάνου-ν καθημερινά σέ ατέλειωτες στή
λες, καί μάλιστα μέ τά μικρότερα τυ
πογραφικά στοιχεία, νά μάς άναλύσουν 
δλα τά γνωιστά καί τινα άκ6μη δγνωστα 
γιά νά θυμηθούμε τήν αγαπημένη ?κ- 
φραση τϋ»Ί παλιών σχολαστικών, προ
βλήματα ·;ής τέχνης. “Οσο γιά τήν έκ- 
δοτιοίή κίνηση καί μάλιστα τοδ πρωτό
τυπου έλληνικοΰ βιβλίου, δχι μονάχα σέ 
αχΊση ιμέ τίς δύσκολες πολεμικές συν- 
θήίκες, μά καί άπόλυιτα δν κριθή νομί
ζω πώς ο8τε κι’ αΰτήν άκόμη τήν περί
οδο τοδ 1930— 36, ποΰ στάθηκε ή γονι- 
μώτερη τώ»·; τελευταίων χρόνων, θά εί
χε τό δικαίωμα νά φθ<3νή·αη. Προσθέστε 
σ’ αύτά καί τό νέον είδος, τίς διαλέξεις 
ποΰ πάει νά πολιτογραφηθή στά γράμ
ματά ιμας, καί θά έχετε μπροστά σας δ- 
λοκληρωμένη τήν εικόνα αΰτής τής κά
ποιας, δπως τήν δνομάσαμε, άναγό<νη- 
3ης·

Τό φαινόμενο κάπιως παράξενο καί 
αντιφατικό, στδ πρώτο άντίκρυσμα, χρει 
άζεται μιά έξήγηση. θά εΐτανε δύσκο
λο νά έξηγήισουιμε δλον αύτδο τδν εκδο
τικό οργασμό, τό πλημμύρισμα τής αγο
ράς &πδ λογοτεχνικό Εμπόρευμα, δν δέν 
παρατηρούνταν παράλληλα μ ά ώριΟξΑέ- 
νη ζήτηση, στήν δποία ή προσφορά δγοι-

ΕΠ ΙΚΑ ΙΡΑ  ΡΕΜ ΑΤΑ

ΜΙΛ ΘΛΙΒΕΡΗ
νίζεται νά άι/ταποκριθή. Ό  δασικός οι
κονομικός ν<5μος τής σύγχρονης κοινω
νίας φαίνεται πώς δέν παύει νά εχη κι’ 
έδώ τήν έφαρμογή του. Καί ή ζήτηση, 
γιά τήιν &ποία μιλδμε, έκδηιλώνεται κυ
ρίως στό’ όλοένα άναπτυσσόμενο ενδια
φέρον Ινός μεγάλου ποσοστού άνθρώπων 
γύρω ,άπό τά πνευματικά ζητήιματα. Νά 
άποκλεΟση κανένας δλότελα τδ ρόλο, 
ποΰ οί συουφασμένοι μέ τήν πολεμική 
ζωή περιορι-σμο! διεδραμάτισαν στδ ξύ
πνημα αδτίδ τοΰ ένδιαφέροντος μοΰ φαί
νεται, τουλάχιστο παρακινδυνευμένο. Τό
σο περι-σσόιτερο, δσο δέν εΐνε ή πρώτη 
φορά ποΰ τό φαινόμενο παρουσιάζεται. 
Κάτι παρύμοιο εκδηλώθηκε καί στή 
Γαλλία τήν ιέιποχή τοΰ προηγουμένου πο
λέμου, δν στηρηχβοΰμε (Λ κάποιο παλαιό 
άρθρο τοΰ Πώλ Βαλερύ.Οδτε δμως καί νά 
υπερτιμήσουμε τή σημασία τών έξωτερι- 
κών αύτών περιορισμών θά ήταν σωστό. 
2 τήν καλύτερη περίπτωση δέιν στάθηκα·, 
παρά &πλές άφορμές. Άφορμή νά στρέ
ψουμε τό βλέμμα ,πρός τδν έαυτό μας, νά 
δοΰμε μέ ^ιτικώτερο μάτι τό κάθε τι 
γύρω μας καί ,μέσα μας. Είχαμε συνηθί
σει νά βλέπουμε τή ζωή μέ τά μάτια 
τών τρίτων. Ή  πνευματική νωθρότητα, 
έμπόδιζε τή μεγάλη πλειοψηφία, καί ξέ 
ρουμε πόσο λίγο ή'ϊδια ήταν αποκλει
στικά Υπεύθυνη γι’ αΰτό, νά χρησιμοπο:ή 
τή δίκιά της δράση. Ή  άρχή τής μικρό̂ - 
τερης αντίστασης τήν έκανε νά προτιμά
ει τίς λύσεις, ποΰ τής προσφέρονταν ν.αί 
νά θεωρή περιττή πολυτέλεια κ ι’ αύτή/ 
άκόμη τήν φροντίδα νά δοκιμάσγ] χήν δρ- 
θότητά τους. Χρειάστηκε νά δή τδν I- 
αυτό της ξαφνικά παιγνίδι ·στά χέρια 
τών γεγονότοχ;, τόν κόσμο νά μεταβάλ
λεται σέ χάος, καί νά ξεχύνεται άσυγ- 
κράτητος μέσα άπό τά ανεμικά καλού
πια, ποΰ πίστεψε πώς εΐχε κατορθώσει 
δραστικά νά τόν φυλάκιση, νά συν τρί
βουν ται ένα §)α τά στηρίγματα τής προ
σωπικότητας καί νά έξαφανίζεται κάθε 
τι ποΰ ώς τά χιτές τής ένίσχυε τό συν
αίσθημα τής .ασφάλειας καί τής χάριζε 
τδ άνέ(μελο δφος, γιά νά άντιληφθή πώς

ΑΝΤΙΝΟΜΙΑ
ΤοΟ Κ. ΒΑ ΣΣΟ Υ  Β Α Ρ ΙΚ Α

γιά τδν άνθρωπο καί .ειδικά γιά τόν δν- 
θρωπο τής έποχής μας, ή ζωή δέν Ιπα- 
ψε νά άποτελή υπεύθυνη πράξη. Ό  ρό
λος τής αΰθεντίας, μόλις τώρα αρχίζει 
νά τδ άντιλαμβάνεται, τή| δποιασδήποτε 
αύθεντίάς, δέν εΐνε νά μας προσφέρη έ
τοιμες λύσεις, μά άπλώς νά ένισχύση τή 
δι,κιά μας, προσωπική καί δπεύθυνη έ
ρευνα, γιά τήν άνακάλυψή τους. Διαφο
ρετικά,, δν .δηλαδή άπα.λοτριώ·σουμε τόν 
έαυτό μας άπ’ αύτό τό δικαίο>μα, καί 
ξέρουμε πόση έχταση πήρε στίς μέρες 
μας αύτό τό φαινόμενο καί πόσο άκριβά 
πληρώσαιμε τίς συνέ'πειές του, αυτόματα 
τΰποθετοΰιμε τόν έαυτό μας στό έπίπεδο 
τοΰ δούλου.

Σάν ένα ξύπνημα λοιπόν τής εύθύινης, 
σάν νεφελώδη . καί άσύνηδη άκόμη διά
θεση προσανατολισμού, μές στό ρευστό 
σήμερα καί τό άβέ&αιο aupto θδπρεπε 
νά δοδίμε τήν ανάπτυξη τού ενδιαφέρον
τος γύρω άπό τά πνευματικά ζητήματα. 
Κ ι’ δς μή νομιαθεΐ πώς Χδ ένδιαφέρον 
αύτό περιορίζεται μονάχα σέ δτι «φορά 
τήν τέχνη. “ Ισως έκεΐ γίνεται περισσό
τερο έοοδηλο γιατί εΐνε ό μόνος τομέας 
ποΰ διαθέτουμε λίγο ή πολύ ακριβή μέ
τρα· γ’ιά νά σταθμίσουμε τίς διακυμάν
σεις του κι’ άκόμη γιατί ή λογοτεχνία 
άποτελεΐ τδ π’.ό πρόχειρο καί τό πιδ 
εύκολοπλησίαστο μονοπάτι γιά τόν άν
θρωπο ποΰ τείνει σέ ουσιωδέστερες πνευ
ματικές κατακτήσεις. Μπορεΐ αύτό νά 
θίγη τόν έγωϊσμό. μας σάν κάστας εΐνε 
δμως άνάγκη νά τό διευκρινίσουμε: Τδ 
ένδιαφέρον γιά κάθε τι τδ πνευματικό, 
δέν εΐνε παρά μιά δψι, μιά πλευρά, καί 
δέιν ξέρω δν εΐνε ή ούσιαστικώτερη, I- 
νός βαθύτερου έσωτερικού μετασχηματι
σμού πλήιθους άνθρώπων ποΰ άναζητάεϊ 
άπεγνωαμένα σταθερώτερες βάσεις γιά 
τήν όργάνωσή τής ίδιας του τής ζωής. 
Δέν εΐνε κανενός είδους μεταφυσική άτ 
γωνία αύτό ποΰ τοΰς σπρώχνει πρδς τά 
κεΐ μά αύτή ή ίδια γυμνή ή άνάγκη τής 
αυτοσυντήρησης. ”Ετσι ή άνησυχία γιά 
τήν τύχη τού ατόμου, τής φυλής καί το·5 
πολιτισμού, ποΰ μόνη καί Αποκλειστικά

τροφοδοτεί 'λαί ένισχύει τδ ένδιαφέρον, 
ποΰ μας Απασχολεί, παίρνει χαραχτήρα 
δλότελα πραχτικό. Βρισκόμαστε μπροστά 
σ’ ξεκίνημα. Καί δέν θά μπορέσουμε 
ποτέ ορθά νά έχτίμήσουμε τήν άξία του 
δν δέ διακρίνουμε τδ τέρμα, πρδς τό ό
ποιο έστω καί αυθόρμητα βαδίζει.

"Αλλωστε ό τρόπος, ποΰ εκδηλώθηκε 
καί τείνει νά διαμορφωθή σέ ρεΰμα ή 3- 
λη κίνησις δείχνει πόσο λίγο εύθύνετα: 
γι’ αύ«ό ή λογοτεχνία μας κα! μαζΰ κα! 
οί πνευματικοί μας ήγέτες. Άφοΰ 
έκαμαν τίποτε γιά νά τό προκαλέσουν, 
οδτε καί νά τό πλαισιώσουν, σήιμερα έ
χουν τήν δυνατότητα, δπως προχωρόντας 
θά διαπιστώσουμε. Αέμε νά τδ προκαλέ- 
σου; γιατ! ή κρίση δέν εΐνε φαινόμενο 
σημερινό. Νά θεωρούμε τόν πόλεμο &- 
πεύθυνο, νά περνούμε δηιλαδή τδ άπο-τε- 
λεσμα γιά αιτία δν δέν υποδηλώνει' ά- 
γιΐάτρευτη μυωπία θά σημαίνει συνειδη
τή, προσπάθεια γιά τήν συγκάλυψη προ
σωπικών εύθυνών. Καί οί ευθύνες αΰτ'ς 
δέν βαρύνουν μεμω*)ομένα δτοιμα μά ιίχε- 
δδν στό σύνολό της τή γεννιά του μεσο
πολέμου, γιατί δχι μονάχα τή διέξοδο ι 
δέν κατώρθωσε <νά δποδείξη 5πως ήταν 
χρέος της, μά οδτε καί τά προβλήματα, 
ποΰ ή άντικειμενική πραγματικότητα 
τοποθετούσε, στάθηκε ίκανή νά συνειδη- 
τοποιήση·. ΤΗταν αΰτό έκεΐνο ποΰ υπο
χρέωνε πολλούς νά κρατήσουν χήν αρνη
τική στάσι, ποΰ κράτησαν άπέναντι τους. 
Πίστεψαν πώς χρέος τοδ πνευματικού 
ανθρώπου εΐνε νά προπορεύεται, ν’ άνοί- 
γη καινούργιους δρόμους, νά συνειδητο- 
ποιή καί νά έκφράζη δ,τι δέν ύπάρχει 
παρά σάν απροσδιόριστη διάθεση στδ δι
πλανό του. Ά ν  δέν μπόρεση νά άνταπο- 
κρ θή σ’ αύτδ τδ καθήκον, ποιά ή άναγ- 
καιότητα τής ύπαρξής χου;

Δέν πρόκειται δμως τώρα γι’ αΰτό. 
Διαπιστώσαμε μιά αλλαγή στίς διαθέ
σεις τοΰ μορφωμένου κοινοΰ άπέναντι 
στή λογοτεχνία μας. Παράλληλα είδαμε 
μιά προσπάθεια τών ίδιων τών λογοτε
χνών νά άνταποκριθούν, μέ τό πλήθος 
τών έκδόσεων κα! τών δημοσιευμάτων, 
στ!ς υποχρεώσεις ποΰ αύτή καί μόνη ή 
άλλαγή αυτόματη Τοποθετεί. 0ά περί- 
μενε κανένας., πώς φυσική συνέπεια τών 
δυό αύτών. διαπιστώσεων, θδταν ή ανα
γνώριση μιάς άνάλογης άνόδου τοΰ έπι- 

(Συνέχεια  στήν 6η σελίδα)

Ή  Κ. Λίλα Λαλαούνη συνεχίζει μιάν, 
*τιί> καιρό έκδηλωμέντ), προσπάθειά της, 
νά γνωρίσει στό 'Αθηναϊκό κοινό μ’ Ενα 
όργανωμένο κάκως σύστηιμα τή φιλολογία 
τοΟ πιάνου^ dm6 τήν "πρώτη του έμφάνιση 
Ισαμε σήμερα. ‘ Η εικοσάδα τών ρεσιτάλ, 
πού Αφιέρωσε σ> αύτό τό σκοπό, άκού. 
στηκε, τό περισσότερο, άπό τό ραδιόφω
νο. Μά σ’ ϊνα κύκλο τριών νέων της ρεσι
τάλ, ττου ot εισπράξεις τους προορίζονται 
γιά φιλανθρωπικό σκοπό, πιστεύουμε πώς 
θά μάς δοθεί ή εύκαιρία νά πλησιάσουμε 
περισσότερο τήν καλλιτέχνιδα καί νά έκτι. 
μήσουμε τή συμβολή της στή μουσική κ ί
νηση τοΟ τελευταίου καιροΰ μέ τό μέτρο 
πού της άρμόζει. Τό ραδιόφωνο, δσο κι' 
άν εΐνε μιά σημαντική άνακάλυψή τοϋ αίώ 
να μας, δσο κι* άν μεταφέρει καί τήν πιό 
δυσπρόσιτη μουσική δίπλα μας διατηρεί 
μεταξύ τοϋ πομπού καί τοϋ δέχτη μιά ψυ
χρότητα, κ ι’ άφαιρεΐ τήν ψυχική έπαφή 
τους, Νομίζουμε πώς θά μείνει πάντα μέσο 
ψυχαγωγικό, χωρίς νά μπορέσει ν ' άποδώ 
σει στήν έκτέλεση τών μεγάλων Εργων τό 
μυσταγωγικό ή τελετουργικό χαρακτήρα, 

πού Απαιτούν. Γ ι ' αύτό τό λόγο ή μεταφο
ρά τών ρεσιτάλ τής έκλεχτης μας πιανί
στριας άπό τό μικρόφωνό του στήν αϊθου 
σα τής συναυλίας, τονίζει περισσότερο τή 
σημασία τους, τή στιγμή πού κάθε έμφά
νιση της κ. Λίλας Λαλαούνη δέν πρέπει 
νά χαρακτηρίζεται σάν ϊνα άπλό, μουσικό 
γεγονός μά σάν μιά έπιίεβλημένη προπαί
δεια γιά λογαριασμό μας.

Ή  κ. Λαλαούνη προβάλλει μιά ξεχωρι
στή προσωπικότητα μέσα στόν εύρύτατο 
κύκλο τών σημερινών μας καλλιτεχνών, 
θά  Ελεγε κανένας, πώς κινούμενη άπό ό- 
ρισμένες Αντιλήψεις γιά  τήν ούσία καί τό
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Η ΛΙΛΑ ΛΛΛ40ΥΝΗ ΣΕ ΕΡΓΑ ΣΟΠΕΝ
ρόλο της μοοσικής οτή ζωή μας, τήν ά 
ναλύει. Κ ι ’ έπειδή κάθε άνάλυση εΐνε φυ. 
σικώτερη μέ τό λόγο, ή καλλιτέχνιδα «εί. 
σηγεΐται. Μ ’ αύτό ιόν τρόπο μας μετα- 
διδάζει τις <*πόψεις της. κι’ οί άπόψεις έ. 
νός ερμηνευτή πάντα εϊνε πιό έ.νδιαφέρου. 
•οες καί πιό βάσιμες άπό έκεϊνες ένός τρί
του. "Ενας έκτελεαιής ζεΐ τήν έρμηνεία 

του. ’Αντλεί άπό τις άψυχες παρτιτούρες 
τά ψυχικά άπο τυπώματα τού συνθέτη κα· 
ντύνει μ’ αύτά δική του ψυχή. Διοχε
τεύει μέσα άπό τά χέρια του τό παρελ. 
θόν στό παρόν μέ τή δική του συνέπεια. 
"Ενα ς άληθινός καλλιτέχνης ποτέ δέν κα
ταστρέφει τήν κληρονομία, πού τοΟ παρα
δόθηκε στά τυφλά. Τήν άφομοιώνει μονά. 
χα. Κ ι ’ αύτήν τήν άφομοίωση έχουμε, νο
μίζω, τήν υποχρέωση γά παρακολουθήσου
με χωρίς μεμψιμοιρίες καί μέτρα καί στα. 
Φμά, πού δταν δέν εΐνε ξένα εϊνε δλως 
διόλου υποκειμενικά. Δέν μάς δίνει δέδαια 
ή κ. Λαλαούνη λαδή γ ι ’ αύτές τΙς σκέ
ψεις^ μά έχουμε τή γνώμη πώς μέχρι σή
μερα οί μουσικές έρ μηνεϊες κρίνου νται ά. 
δάσιμα, καί μέ κοτνόνα τΙς έρμηνεΐες των 
ξένων μεγάλων σολίστ. ‘Η κριτική θά ε- 
πρεπε νά διεισδύσει στήν ιδιοσυγκρασία 
καί τίς δυνατότητες τού κάθε έκτελεστή. 
K a i  άπό έκεΐ νά κρίνει άν ή άφομοίωση 
τού τάδε ή τού δείνα άριστουργήματος εΐνε 
συνεπής μέ τήν καλλιτεχνική πίστη.

Ή  κ. Λαλαούνη στό πρώτο της ρεσι
τάλ. άφιερωμένο Αποκλειστικά σέ έργα 
Σσπέν, είσηγήθηκε μέ μιά ποιητική λεπτό

τητα πάνω στό έργο καί τίς έπιδιώξεις του 
«πρίγκηπα τής μελαγχολίας». Τό έργο δέ- 
δαια -ιου Πολωνού συνθέτη δέν εΐνε μεγα
λόπνευστο. Δέν έχει τή μεγάλη σύνθεση, 
πού μοιραία μπορεί νά όδηγήσει σέ πα:ντ. 
νοήσεις. ‘ Η τοποθέτησή του άπό τήν καλ- 
λιτέχνιδα δέν εΐχε χαραχτήρα τολμηρό καί 
ή φιλολογική έρμηνεία της περιστράφηκε 
σέ γνωστό άξονα. Ώστόσο μερικές άπο. 
χρώσεις. αύτές ο ί ίδιες πού μετά τήν ει
σήγησή της μεταφέρθηκαν στήν πράξη, 
όδήγησαν τήν άγάπη μας γιά τό συνθέ
τη σέ πιό φυσικό δρόμο, περιμάζεψαν 
κάποιες σκορπισμένες μας διαισθήσεις 
σέ μιά δεδαιότητα καί μάς έδωσαν νά 
καταλάβουμε — δπως καί τό έτόνισε ή 
καλλιτέχνιδα —  δτι Σοπέν δέν εΐνε έκεϊ. 
νος πού διδάσκεται στά Ώ δεΐα  καί παί
ζεται άπό τίς μαθήτριές τους μέ τήν 
τόλμη τής άγνοιας, χάρη 'στήν προοπτι- 
κήν τής δεξιοτεχνίας πού ύπόσχεται Τ] 
φόρμα του καί χάρη στόν προσιτό του 
ρωμαντισμό.

Άναφερόμενη σ’ έναν αύτοχαοαχτηοισμό 
του δανεισμένο άπό ’Απομνημονεύματα τού 
Λίστ. μας τόν παρουσίασε άδρά « Ή  χορ
δή μί τοΰ βιολιού, τεντωμένη πάνω σ’ Μνα 
κοντραμπάσσο». Αύτός ήταν καί εΐνε ό 
συνθέτης. Μιά άποψη τής ζωής πάνω στό 
μέγεθος τού κόσμου. Ό  κόσμος αύτός ύ- 
πάρχει όπωσδήποτε στόν Σοπέν. ’Έ χ ε ι  δλη 
τήν άκεραιότητα τής δμορφιάς καί της υ
γείας του. ‘Η χορδή «μί» μόνο εΐνε όδο. 
ρωστη καί μελαγχολική. Μά όπωσδήποτε

άρχοντική, μάς είπε ή κ.Λαλαούνη.‘Ο Σ ο . 
πέν δέν θρηνεί άπεγνωσμένα .μά θαρραλέα 
"Εχε ι μιάν άξιοπρέπεια όμοια μ* έκείνην 
του έξόριστου δασιληα, πού δέν περιμένει 
παλινόρθωση μά δέν πτοεΐται άπό τό πε
πρωμένο.

Σ  * δλες τίς έρμηνεΐες της ή κ. Λαλαού. 
νη κράτησε άψεγάδιαστη τήν άρχοντιά 
τούτη. ‘Ακούσαμε έξαίρετες άποδόσεις 
μιάς «φανταιζί», μιάς «Μπαλλάντας», δυό 
«Νοκτιούρν» μιάς «Σπουδής». Μά έκεΐ πού 
μάς δόθηκε ή δυνατότητα νά πιστοποιήσου 
με πόσο πιό περιεκτικός εΐνε ό Σοπέν άπό 
όσο τόν ξέρουμε ήταν τρία άπό τά περί
φημα του δάλς, άνανεωμένα κάτω άπό τά 
εύλύγιστα χέρια τής καλλιτέχνιδος. Γνω. 
στά. πασίγνωστα κ ι’ δ^ιως καινούργια. 
’Ανάλαφρα δέδαια, κοφώς τ<̂  ξέρουμε, κομ 
ψά, μά πιό μεστά, μέ τήν άλληλουχίά τών 
ήχων τους πιό δεμένη. πιό έπιδλητική. 
Στήν κλασσική «Πολωνέζα» του όλος έκεΐ- 
νος ό άρρωστη μένος παλμός τών γνωστών 
εκτελέσεων παραχώρησε τή θέση του σ’ 
ένα  ̂ άττελπισμένο ήρω^κό στοιχείο, σ’ έναν 
άγώνα. καταδικασμένο έκ τών προτέοων 
στήν ήττα.

’Ελπίζουμε πώς τά δυό έπόμενα ρεσιτάλ 
τού κύκλου αύτού, άφιερωμένα στόν 
Μπράμς καί στόν Λίστ. θά ·μάς δώσουν τήν 
εύκαιρία νά μιλήσουμε δχι πιά μονάχα γιά 
τούς ψυχικούς δεσμούς τής καλλιτέχνιδας 
μέ τούς συνθέτες πού έρμη νεύει μά καί 
γιά τούς δεσμούς πού τή συνδέουν μέ τό 
άνεχτίμητο έκφραστικό της δργανο. Δε
σμούς, πού πάνω άπ’ δλα συγκροτούν τήν 
καλλιτεχνική της προσωπικότητα.

Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  Α Η ΔΟ Ν ΟΠΌΥΛΟ Σ
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ ΙΚΑ ΝΕΑ

ΤΟ ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Ο  ΔΙΗΓΗΜΑ

Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η  ·  ·
Ό  Αχλ&χοζ καθώς τοϋ μπήγει τή φω

νή, σηκώνει τό βλέμμα πάνω 3τή μητέ
ρα του καί τήν κο.τάζε'.. Έ χ ε ι  §να μί- 
τι μουντό, Ινα μάτι βαρυφορτωμένο λπό 
σύγνεφα. Τό κοιτάς, βλέπεις άκόμα κα1. 
τά χε-Xijusc του ποίι σουρώνουν, πού τό 
ταράζει κάποιος βαθ&ς σπασμός καί λές 
πώς ώρα μέ τήν ώρα &ά ξεσπάσει ή νε
ροποντή. θά βάλει τά κλάματα.

Π®ν·ε ,μέρες τώρα πού δέν μποοζΐ νά 
πάρει ατά χέρια του καί νά παίξει τό 
καραβάκ: του, "Ενα μικρό τενεκεδένιο 
καραδάκι άπ’ αύτά πού κουρδίζοντα·- καί 
τρέχουν σά δαιμονισμένα, χρωματισμένο 
χτυπητά— κόκκινη καρΐνα, πράσινο σκα
ρί, μέ δυό μαύρες τσιμινιέρες, άσπρη 
κούτρα— γέφυρα, ψηλά άλμπουρα κι’ έ
ναν έλικα βαμμένο άσημΐ στήν πούμνα—  
πού τοδχε φέρει στίς γ:·ορτές δ θείος 
τοδ δ Παναγής.

Δέ προφταίνει νά τό σούρει κοντά του 
νά τό βάλει νά τσουλάει στό πάτωμα 
καί δξω στήν αύλή καί σαστίζ«ι μέ τά 
ξεφωνητά της. Πότε τού λέει πώς τής 
ούργιάζει τ’ αύτιά μ’ αύτό τδ παλιόπρα
μα πού «νάταν μαύρη ώρα πού τδπερνε δ 
θείος του», πδτε πώς τής γδέρνιει τό πά 
τωμα καί πότε πώς δέν έχει καί tcO-τος 
σάν παιδί στιγμή Αναπαμό. Ό  Ααλακος 
δέ θυμάμαι νά στάθηκε ώρα πού νά μήν 
άκουισε τή φω ή της καί τδ μάτι του κα
θώς τήν κοιτάζει είνε σά νά ,ρωτάει τδ 
«γιατί».

—  Γιατί; —  κάνει αύτή πού νοιώθει 
■τδ βλέμμα του νά μπαίνει μέσα της 6α- 
θειά, νά τή πονεΐ καί νά τή σφάζει —  
νά «γ ατί»... Καί χύνεται άπάνω του, 
άρπάει τό καραβάκι καί τδ ποδοπατάει, 
φρενιασμένα...

—  Νά τύραγνε.
Τό παιδί βλέπει τδ καραβάκι του μέ 

τ’ άστρα φτερά χρώματα, τΙς δύο τσιμι
νιέρες, τή κούτρα γέφυρα καί τά ψηλά 
άλμπουρα, νά ποδοπατιέται καί βάζει 
τά κλάματα.

—  Οδχου τό καραβάκ:· μου... Ούχου 
τό καραβάκι μου...

—  Νά λυασάξεις. Μ’ έφαγες μέ τδ 
καταραμένο. Λέει κείνη, μά κάποια άλ- 
λοιώτικη φουρτούνα, ξεσπάβι μέσα της.

... ΕΤ'.ε τό λοιπόν, «καταραμένο» Ινα 
τόσο ·δά μ ι κ ρ ό  καραβάκι; Έ να  άαή- 
μαντο παιγνιδάκι ποδνα: ή χαρά τούπαι 
διού; “Οχι δέν «Ινε γιά τό τενεκεδένιο 
καραβάκι μέ τις ρόδες καί τόν βαμμένο 
στ’ άσημΐ έλικα... θάναι γιά τόν « Ε 
κατόνταρχο». νΑχ... ναί γιά τόν «Εκα 
τόνταρχο»' Γιά τδ μαύρο καράβ; πού πή 
ρε χρόνια τώρα τδν άντρα της καί δέ 
τής τόν ξανάφερε ϊσαμε τή στιγμή, κον
τά της. Δεκατέσσερα χρόνια πάνε πού- 
χει παντρεφτεί κι’ εΐνε ζήτημα άν τόν 
είδε τρεΐς-'έσαερις μήνες, ούλο— ούλο, 
πλάι της. θερμαστής στήν άρχή, ντοκου 
μάνης έπειτα στά βαυτόρια πού νάταν ά-, 
ραχλη ή ώρα πού τδν έπαιρν·ε. Πού τοΰ 
λιμπιζότανε τό γεροδεμένο του κορμί, 
τδ θαλασσοψημένο του πρόσωπο καί τίς 
παχειές κατάμαυρες μουστάκ ες. Νόστι
μος άντρας ήταν δ Μιχαληός κι’ είχε 
καί καρδιά πλατειά σά τό πέλαγο. 3έ
δινε δ νούς σου μέ τά (χωρατά του. Σπαρ 
τάριζε ούλο τό νησί. «Νά σοΰ ζήσει Μα- 
ρουλιώ δ Μιχαληός σου. Μωρ’ αύτός μάς 
έκανε καί κατεβάσαμε δάκρυα άπ’ τά 
μάτια. ’Ακόμα μοΟ πονεΐ δ αφαλός 
μου...» Μά τί τά θέλεις. Ούλα τούτα τά 
χρόνια πέρασαν δίχως· νά προφτάξε νά 
νοιώυει κι’ έκείνη, πώς ήταν άντρας
*η«.

Πότε άντε Μαρσυλιώ μου κάνε
πομονή καί τούαο τό μπάρκο...» και πΟ- 
τε «....άντε κ α ϊσ ί θά γυρίσουμε στ’ ά
πάνω dttz τήν Άργεντίνα, θά κάνω κράτ 
τει άπ’ τή δουλειά...» κύλαγαν τά χρόνια 
κ ι’ έμενε κείνη νά βουλοδέρνεται, ν’ Ανα
τρέφει τά παιδιά, της— τήν ’Ασημένια πού

Τοΰ κ. Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Λ Ε Β Α Ν Τ Α

ζύγωνε νά γίνη σωστή κοπέλλα καί τδν 
Λαλάκο πούκλεισε τά πέντε χρόνια καϊ 
δέ γνώρισε άκόμα τόν πατέρα του καί 
νά περιμένει μάταια μέρα μέ τή μέρα...

Νά πή κι’ αύτή σά γυναίκα πώς χά- 
ρηκε σέ τούτη τή ζωή, δέ θάτανε άλη- 
θεια. Ούλο μέ τδ σήιμερα καί ,μέ τό αύ
ριο πάλευε. Οΰλο μέ τούτο τό βαπόρι 
φεύγει ,καί μέ τ’ άλλο έρχεται. Τδ “κα
λό ταξίδι» καί τό «καλώς τά δέχτηκες». 
Νά γδέρνεται, νά τρώει τά χέρια της νά 
ιμεγαλώ'σει τά παιδιά καί ατίς πλύσες 
καί νά περιμένει τήν πόστα. Ό  νοΰς της, 
ήτανε στό ταχυδρομείο. Νά μαθαίνει τ! 
γίνεται, νά πέρνει γράμμα, νά ρωτάει 
τό πότε θάρθει. Αντε Μαρσυλιώ
μου καί τέλειωσαν τά ψέμματα...» “Η 
ξερε τδν καϋμό της δ δ ανομέας καί τίς 
χτύπαγε μέ τό γλυκό λόγο στή καρδια. 
«Μέ καλό νά τόνε δής...» «Φχαριστώ 
σου Νικόλα...» ,έκανε κείνη καί νά σου 
κατέβαζε τό λεμονάκι νά τόν κεράσει τό 
πιό άκριδό της τραταμέντο. "...Ά ντε  
Μαρουλιώ ·καί τόν άλλο μήνα έρχεται...» 
•τής έλεγε δ Βουλαντρής, δ πράχτορας 
τοΰ πλοιοχτήτη καί τής μέτραγε τά λε
φτά. «Τό βαπόρι μου γράφουνε, πήρε 
ναΰλο κατά δώ καί τόν άλλο μήνα θάναι 
στόν Πε ραιά...». Τ ’ άκουγε τό Μαρσυ- 
λιώ καί περίμενε. Έγδερνε τή μέρα τά 
χέρια της καί τό βράδυ μίλαγε στδν ύ
πνο της μέ τά παπόρια, τΙς θάλασσες 
καί τό'; Μιχαληό. "Ολο καί τόν εβλεπε 
νά βγαίνει στήν 'Αγία θαλασσινή καί 
νά ξεπροδέλνει στήν άνηφοριά. «Γιά σου 
μωρέ γυναίκα κι’ ήρθα. Τούτη τή φο
ρά στό λόγο μου σοΟ λέω άν δέ 6γή δ 
χειμώνας ροΕ*πι δέ θά κάνω άιπό κοντά 
σου...».

"Ομως δ ένας μήνας έβγαινε κι’

παινε δ άλλος κ ι’ δ Μιχαληός δέ φαι
νότανε νάρχεται. «’Ακόμα ένα ναΰλο 
στήν Άργεντίνα κι’ ύστερα θά παρατή
σω τό παπόρι καί θάρθω έπιβάτης άπ’ 
τή Λισσαβωνα...».

Κ ι’ δταν χδκανε δ θεός νά ’ρθή έλεε 
καί ξέλεε. Δέκα— δεκαπέντε μέρες τό 
,πολύ κ ι’ ύστερα έμο αζε σά ψάρι πού τό 
ξόρισε ή θάλασσα. Οΰλο τό νησί, δέν τόν 
σήικωνε. Πήγαινε κι’ έρχότανε άπ’ τόν 
καφενέ στό σπίτι κι’ άλλη κουβέντα 
δέν είχε στ’ αχείλι του. «Τάμαθες Μαρ_ 
συλιώ, δ Γιάννης τής Σταμάτας, μπαρ
κάρισε μέ τό «Εύθαλία». θά κάνει πέν
τε ταξίδια «ΐσάί-'τσάρτερ» στή βόρε.ο 
θάλασσα...» «...Στάπανε Μαρουλιώ. 'Ο 
Δημητρός τής Μπάρδενας, μέ καταπα- 
ρακαλοϋίσε σήμερα νά μπαρκάρουμε μέ 
τόν «Νικολή».. Ξέρεις εΐνε άπ’ τίς πορ- 
τάδες π’ αφήνουνε ψωμί. θά κάνουμε 
μαΰρο μάτι· νά δούμε στερηά..

«...Ξέρεις, δ καπται-Γιάννης δ Αούκι: 
σας μ’ άρώτηαε δν θάθελα νά πήγαινα 
μαζί του μέ τή «θεο·3κέπαατη»... Καί 
στό τέλος, δταν πιά δέ τό μποροΰσε νά 
τό βαστάξει «...μωρέ γυναίκα, τί θές νά 
κάνουμε, θαλασσινοί γεννηθήκαμε, θα
λασσινοί θά πεθάνουμε.. Φτιάξε μου τί 
σάκκο νά τοΰ δίνω γιαιτ’ άρρώστησα.....

Μηδά τό λοιπό1;, είπε καί τούτη πώ; 
έχει άντρα; Μηδά χάρηκε τή ζέστα του 
στίς μεγάλες νύχτες τοΰ χειμώνα, πού 
κουλουριαζότανε μαργωμένη στδ έρμο 
κρεββάτι της καί δέ μπόοαε νά κλείση 
μάτι; Μπάς καί νυφοστολίζεται κι’ αύτή 
τίς Κυριακές καί σεργιανίζει δπως οί 
γυναίκες πούχουν στερηανούς καί χαί- 
ρουνται τό βό τους;...

—  Μαύρη νδ'ταν ή ώρα τύραγνε πού 
% θ?Ιος σοο τό καταραμένο... 

έκανε δλλη μιά φορά στό Λαλάκο πού 
στρίγγλιζε άβάσταχτα ή Μαρουλιώ.

Καί φρενιασμένη άπ’ χή θάλασσα ποδ- 
χε αναταραχτεί μέσα της, ποδχε θολώ
σει τό μυαλό της άρχισε ξανά νά ποδο
πατάει μέ λύσσα τό τενεκεδένιο καρα
βάκι.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΒΑΝΤΑΣ

Θ ΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΏ ΤΕΣ

ΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΤΟΥ Κ. ΒΑΣΙΛΗ ΡΏΤΑ
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Μιά έξαίρετη παράσταση άπό κάθε δ- 
Λοψη: “ Εργο, άνέβασμα, παίξιμο, κοαμι 
κή συρροή. Τί άλλο νά, έπιθυμήσει κα- 
ί<«ίς; Νά μήν πλήρωνε εισιτήριο! ’Αλλά 
πού τέτια τύχη! Οί κ. κ. θυρωροί καί 
είσπράχτορες τοΰ φόρου δχι μόνον έπιμέ 
νουνε νά πληρώσουμε, κι’ δς δουλεύουμε 
8λη τή ζωή μας στό θέατρο, παρ’ ούτε 
κάν μάς εύκολύνουνε νά καθήσουμε κίτ 
ιτου, ώς πού νά στραγγίσει ή στριμωξιά 
οτού πολιορκεί τό ταμείο, γιά νά πάρου
με σειρά. Τώρα βέβαια είνε ύπερβολ'.κιά 
ή άπαίτησή μας , νά μάς περιποιηθούνε 
οί καλοί αύτοί κύριοι. Τή δουλειά τους 
κάνουνε κι’ αύτοί, δπως κι’ έμεϊς κά
νουμε τή δούλε ά μας. Καθένας τή δου
λειά του. Πολύ σωστά καί τά παίρνουμε 
πίσω δσα γράψαμε, περιοριζόμενοι ν’ Α
ναθεματίσουμε μόνον τήν περίσταση, πού 
μας βασανίζει κι’ έμάς κ ι’ δλον χόν κό
σμο.

Λοιπόν αύτό τό έργο, δ τελευταίος χο 
ρός, έχειτό πρβτο καί κύριο στοιχείο 
πού πρέπει νάχει ένα δράμα, είνε έπί- 
κα-.,ρο. Ό  μ&θος του εΐνε βγαλμένος άπό 
τόν πόλεμο τούτον. ’Επεισοδιακά βέβαια, 
ύφασμένος καί μέ ύλικά φτηνά. Τό έρω- 
τ κό νήμα στόν γνωστόν χρωματισμό, αύτό 
κι’ δχι άλλο. Κάποια περιπέτεια μπαί
νει γιά νά ζωηρέψει τή σύνθεση, άλλά 
δέν τό καταφέρνει, γιατί ή περιπέτεια 
αύτή, δ έρωτας τού γιατρού, δέν άφορά 
τόοο τούς ήρωες τοΰ έργου, τήν Μαρία 
κα! τόν Ροΰντι, παρά περνάει ξέα/κουρα 
άπ’ αύτούς καί δημιουργεί έναν τρίτον 
ήρωα, τόν γιατρό, <πού δμως μάς εί ε ά- 
διάφορος. Έ ν  τούτοις ή τραγ κιά ανα
γνώριση μέ τά δεκανίκια εΐνε ουνταρα-

χτική δσο χρειάζεται γιά νά δώσει ένα 
ώραία χρωματισμένο, φανταχτερό καί συγ 
κινητικό τέλος. Βέβαια τά πράγματα δέ 
γίνονται έτσι στή ζωή, μπορούνε δμως 
νά γίνουνε κι’ έτσι, μιά φορά στίς χί
λιες, κ ι’ έπιτέλους ή ρωμαντική τάση 
τοΰ συγγραφέα δέ βλάφτει μάλλον δφε- 
λεΐ, άπό τήν άποψη τοϋ ήθους, δν καί 
γιά μάς μόνον ή άλήθεια ώφελεΐ πάν
τοτε.

Ή  σκηνοθεσία άνέβασε τό έργο μαστό 
ρικά κα! πετυχεμένα. Ή  σκηνή στό κα
ταφύγιο κ ι’ ή σκηνή τοΰ τέλους φανε
ρώνουνε αύτή τή μαστορ ά. Κα! οί σκη
νογραφίες τοδ κ. Λάσκαρη πολύ καλές, 
μέ τό σπουδαιότατο προσόν νά εΐνε σιω
πηλές, λιτές κα! νά μή κουδουνίζουνε 
τήν παρουσία τους. Αύτό τό πέτυχε ώραιό 
τατα ό κ. Λάσκαρης μέ τή γραμμή μό
νο-;. Μέ τά χρώματα δέν κατάφερε νά 
φτάσει στήν Ιδιαν Αρμονία. Τώρα ή γνώ 
μη μας αύτή μπορεί κα! νά μήν εΐνε σω
στή, γιατί είδαμε τήν παράσταση άπί- 
γεμα, καί τό φώς τής ήμέρας δείχνει 
αλλιώτικα τούς χρωματισμούς, πού εί.ε 
γιά νά φανοδνε μόνον μέ τεχνητό φβς.

"Ολο: οί κ. κ. ύποκριτές παίζανε πο
λύ καλά. Οί κ. κ. Βλαχόπουλος κα! Κ. 
Οίικοναμίδης καί ή κυρία ΙΙαμφίλη Σαν- 
τοριναίου έγέμισαν μέ τή χαρακτηριστι
κή τους τέχνη τή σκηνή τοΰ καταφυγίου 
μέ καλό συμπλήρωμα τΙς κυρίες Τούλα '  
Σακελαρίδη, Γιούλη Βεργοπούλου, Ά ν 
να Xptατοφορίδου κα! τούς κ. κ. Κωνσταν 
τάρα καί Χαλκιόπουλο.

Ό  κ. Μουσούρης, σπουδαίος δπως πάν 
τοτε ήτανε άδρός καί δρμητικός, 5χι δ
μως κα! τόαο κοφτός δ<30 χρειαζότανε γιά

Α '.
Ή  ποίηση ίκ,φράζει μερικούς άπό ιούς 

πιό όίδολους τόνους, dtrtd τούς πιό προ. 
σωπικοΰς ψυχικούς κραδασμούς μιάς έπο
χής. Ή  οκέψη. ζεστή,. όνειροΟφαντη, μέ 
τόν παλμό τοΰ πρώτου Αναβρύσματος, πη
δάει άπό τά ίάθη τής ψυχής, μά, καθώς 
ύλικεΰεται. γεννάει ρυθμούς όμόλογους 
πάντα μέ τό ρυθμό τοϋ κυματιομοΰ της 
συνειδήοεως σ' αύτήν ή α' έκείνη τήν Ι 
στορική στιγμή.

Ποίηση δίχως οκέψη δέν ύπάρχει. Γιατί 
δέν εΐνε οί ρυθμοί, εΐνε ή σκέψη, μητέρα 
τοϋ ρυθμοϋ καί τής Αρμονίας, πού κάνει 
τήν ποίηση, —  σκέψη πλατειά βέδαια, 
πολύ πλοπύτερη <£πό τήν ίλλογη σκέψη,

νά φαίνεται πώς κάνει τόν ά; ωματικό. 
Αύτοί οί Αξιωματικοί, άκόμη κα! οί έφε
δροι δχουνε κάτι τό μπροδσκο στή* κο 
ψιά τους καί τή στάση τους κι’ οί ζωη
ρότητες τους κα! τά μεθύσια τους άκό
μη γίνονται μέ Απότομα σχήματα. Τώ
ρα... κουβέντα νά γίνεται.

Ή  κ. Μαίρη ’Αρώνη έχει τόσο καθά
ρια έκφραστ κότητα, ιδίως στό πρόσωπο, 
πού αύτή καί μόνον τήν κά.ει άριστοτέ- 
χνισσα στό ν’ άποδίνει καί τίς πιό λια
νές άποχρώσεις άπό τ!ς ψυχικές Ανταύ
γειες πού καθρεφτίζει. Ή  φωνή καί τά 
κλήματά της ακολουθούν, άλλά δέ φτά
νουν πάντα στήν Ιδια τελε ότητα. Περισ 
σότερο κωμική παρά τραγική ίδιοσυγκρα 
σία, Αναγκάζεται στό σοβαρό δράμα νά 
συγκρατηθεί γιά νά φυλαχτεί άπό τίς ύ- 
περβολές κι’ αύτό μουντώνει λίγο τήν 
λαμπρότητα στίς τραγικές σκηνές. Ό  κ. 
’Αρώνης τέλειος —  δπως πάντα, μέ τήν 
εύγενικιά. ευαίσθητη καί Ικφραστική 
γραμμή του.

Ή  κυρία Μαρίκα Φ λιπιπίδη έπιβλητι- 
κή μέ τή φυσικότητα, τήν ι*αθαρή της 
λαλιά κα! τή σεμνότητά της.

Β. ΡΩΤΑΣ

ΤοΟ Κ. ΝΤΙΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΤ
γεμάτη *πό τήν «όρμητική καί καθάρια 
άνάταοη τής ψυχής» (Π ά ε), άπό «ένθου- 
σιασμό» καί «ου»αρπαγή» (Μπωντλαίρ), 
άπό τήν “συγκεχυμένη συμπαγή πείρα τήν 
άπρόσιτη οτή συνείδηση» (Μπρεμόν). Λπό 
«κάθε τι πού βάζει οτήν ψυχή μιά άθάνα. 
τη προσδοκία» (Βερ ά ^ εν ). Ό  ποιητής, 
παρατηρεί στό όμώ.υμο δοκίμιό του ό 
"ΕμερΌον, «λέει τόν λόγο τόν πιό άληθινό 
καί ή φράση του θά εΐνε ή πιό έπίκαιρη, 
ή πιό μουοική. ή πιό άλάθητη dm- τίς 
φωνές τής γής οιύτή τή στιγμή». Έπίκαι. 
ρη, δηλαδή γεμάτη άπ' τούς παλμούς τής 
στιγμής· μουοική. γιατί ή σύγχρονη ποί
ηση προϋποθέτει τή μουοική άκριβώς δ
πως ή άρχαία τό άγαλμα· άλάθη.η, γιατί 
βαθειές καί άνοιχτές εΐνε οΐ ρίζες της 
μέσα οτίς άπόκρυφες, στίς άνεξελεγτες 
καί πρωταρχικές άλήθειες τής ζωής.

Ή  νεοελληνική ποίηση Εχει εκφ,.σσι.ι- 
πιό ρωμαλέα καί πιό παραστατικά άπό 
κάβε άλλο πνευματικό μας φανέρωμα — 
τή σκέψη, τούς παλμούς, τόν έι-ώτε,-Ο ψυ
χικό κραδασμό τοϋ νεώτερου έλληνισμοϋ, 
Ύ'πάρχουν μερικά νεοελληνικά ποιήματα, 
πού θαρρείς ·πώς εΐνε ή ίδια ή συνείδηση 
τοΰ λαοΰ μας διϋλιομένη, όλόφωτη. έναρ- 
μονισμένη μέ τό φυσικό, μέ τόν Λύθόρμη. 
το κυματιομό τής ζωής. Ο ί «έλεύθεροι 
πολιο^κημένοι» τοΰ ΣολωμοΟ, αίφνης, ή 
«Λύρα» τοϋ Κάλδου, ό «Δωδεκάλογος του 
Γύφιοο» καί ή «Φλογέρα τοΰ Βαοιληά» 
τοΰ Παλαμά, ό «Δελφικός Λόγος» ναί τό 
«Πάσχα τών Ελλήνω ν» τοΰ ΣικελιανοΟ, ή 
«Όδύσεια» τοϋ Καζαντζάκη. Τά ποιήμα. 
τα αύτά. άληθινά έπιτεύγματα πτητικής 
δυνάμεως καί εϋρωστου λυριομοΟ — είνε 
χωρίς άλλο οΐ πιό έ π ί κ α ι ρ ε ς, οί 
πιό μ ο υ σ ι κ έ ς  καί ά λ ά θ η τ ε ς  
φωνές τής έλληνικής γής στήν καινούρ
για πνευματική καί λυρική καρπογονία 
της. Ίοότιμα  δλα (κι* αύιός άκριίονς εΐ- 
νε ό λόγος πού δέν τοποθετώ πλάϊ τους 
ποιήματα άπό τά πιό άντ προοωπτυτικά 
γιά τήν Ιστορική τους στιγμή βπωζ ό «Δι- 
ονύοου πλους» τοϋ Ραγκαβή, ό «Περιπλα- 
νώμενος» καί ό « ’Οδοιπόρος» τών Σο ύ . 
τσων. δ «Φανός τοϋ κοιμητηρίου Αθηνών» 
τοϋ Δ. Παπαρρηγοπούλου), Εχουν ένα δα- 
ίύ  συμβολικό νόημα πού μδς έπιτρέπει νά 
είσχωρήσουμε στίς κρυμμένες ζώνες τής 
Ιστορίας μας. στίς ζώνες έκεΐνες δπου, 
ζωηρός, όλοκάθαρος ρυθμικός άκούγεται

?  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  =  Τ Ε Χ Ν Ι Η Ι  “  Π Ο Β Ι Η Ι Ζ Ι Η Ι  *
Ο Κοι ΧΡ. Φ. ΓΡΑΦΕΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ·

Αιήγημα τοΰ Ν. Κ α ΤΗΦΟΡΗ
Πρεμιέρα. ‘Ο  ταμίας τοϋ θεάτρου πα

ζάρευε σιωπηλά μέ τούς άργοπορη μένους 
θεοηές τίς τελευταίες καλές θέσεις, πού 
του μείνανε... ‘Η πλατεία είχε σχεδόν γε. 
μίοει κι* ένώ τό κουδοΟνι, τόν προειδο
ποιούσε γιά τό άνοιγμ<χ τής αύλαίας χιυ- 
ποΰσε, ό κύριος Χρ. Φ. Εμπαινε στη σάλ. 
λα μέ τή γυναίκα του, "Ενας ταξιθέτης 
τσακίστηκε νά τόν όδηγήση στή θέση του 
κι* αύτός του δδωοε γενναίο πουρμπουάρ. 
ΤΗταν (φανερό, πώς ή παρουσία του έκα
νε αίσθηση. Πολλοί γύρισαν νά τόν κοι
τάξουν καί μερικοί τόλμησαν νά τόν χαι
ρετήσουν. Αλλά ό κ. Χρ. Φ. είχε πάρει 
κι' ·δλα τό βλοουρό του ϋφος καί τή ον- 
νειθισμένη ίου γκριμάτσα της πιό δαθειάς 
πλήξης, πού του έδινε ιή συναίσθηση τής 
ώξίας του... Γιατί δέν ήταν ένας τυχαίος 
κύριος αύτός ό κ. Χρ. Φ. "Εγραφε κριτι
κές στίς έφημερίδες καί μ ’ δλο πού δέν 
τΙς ύπόγραφε παρά μέ τ’ άρχικά του ψη. 

r φία, ώσττόοο εΐχε γίνει πασίγνωστος γιά 
τό μίσος πού έδειχνε στά έλληνικά έργα. 
Ξάφνου άνατρίχιασε. *Η πόρτα στήν εί
σοδο της πλατείας έτριξε ένοχλητικά. Γύ
ρισε πίσω άγριεμένος. "Ηθελε κα η  νά 
πεΐ’ μά κατάπιε τή γλώασα του κι’ έρρι. 
ξε περιφρονητικό βλέμμα στό πρόγραμμα, 
πού τοΟδωσε ό ταξιθέτης. "Αλλο ενα έργο 
έλληνικό... Τί δοκιμασία 1

— Παμε νά ξεχάσουμε πώς είμαστε μέ
ρος τής Ευρώπης, ακέφτηκε. Κ ι ’ αύτή ή 
σοφή σκέψη ήτανε, χωρίς άλλο, μιά καλή 
άρχή γιά τό αύριανό του άρθρο.

Τρία χτυπήματα πίσω άπ' τήν κουΐντα. 
'Η αυλαία άνοίγει... ‘Η δράση στή σκηνή 
άρχίζει. ’Εκείνος κοιτάζει, άκουει — καί 
πάοχει. ‘Η γυναίκα του προσέχει στό έρ
γο τόσο, πού έχει σκύψει μπροστά, κρα
τώντας μέ τό χέρι τό κεφάλι της...

Άνόητη γυναίκα. Γιατί κάθε άνθρωπος 
μέ νοΟ μέσα σ ’ αύτή τή σάλλα δέ δίνει 
καμμιά προσοχή στή σκηνή. 'Ο  καθένας 
σκέφτεται: Ό  κ. Χρ. Φ. εΐνε έδώ! Τί θά 
γρόψη άραγε ό κ. Χρ. Φ; Κ ι ’ αισθάνεται 
—ώ, πώς τό αισθάνεται!—πώς μέσα στό 
σκοτάδι, μότια περίεργα ψαχουλεύουν νά 
μαντέψουν τίς έκφράσεις τοΟ προσώπου 
του. Κα ί τότε, ή πόρτα έτριξε...

—  "β χ  θεέ μου, στενάζει 6 κριτικός!
Κ ι ’ δλος ό κόσμος γέλασε!... ’Ακόμα

καί ή γυναίκα του... Τό έργο είνε κωμω
δία... Κι* αύτό τό πρώτο γέλιο, πού ση*_ 
χώθηκε, σάν ένα ξαφνικό φύοημα σέ ή
συχο δάσος, τουδωσε στά νεύρα. Σκύβει 
καί ψιθυρίζει στή γυναίκα του:

— Μή χάσκεις έτσι! Δέν <3οξίζει δά τόν 
χόπο...

‘Εκείνη τόν κοίταξε παραξενεμένη και 
. γέλασε πιό δυνατά. "Ολος 6 κόσμος τώ

ρα γελούσε πιό δυνατά... Λοιπόν δεν τόν 
έπρόσεχε κανείς; Μιά στιγμή ήσυχία. 
Εΐνε μιά στιγμή του έργου συγκινητική. 
Κα ί τότε. ή πόρτα άρχισε νά τρίζει ξανά, 
ένα τρίξιμο σιγανό, άπό κάποιον πού έμ
παινε μέσα διακριτικά. Ό  κ. Χρ. Φ. τόσο 
δαιμονίστηκε, πού νόμισε γιά μιά στιγμή 
πώς είχε τέσσαρα πόδια και του ήρθε νά

σηκωθή στά πισινά του καί ν, άρχίσει νά 
χλιμιντράει... 5Εξ  άλλου, δέν ήτανε μόνο 
ή πόρτα πού τόν ένοχλοΟσε! "Εκανε καί 
κρύο έκεΐ μέσα... Βά λε καί τό έργο πού 
ήνχνε κρύο κι’ ασφαλώς θά πούνταζε! Νά 
καί μ ά νέα άτραξιόν. "Ενας άργοπορημέ. 
νος τραυματίας μέ ξύλινο πόδι, έμπαινε 
στό βάθος τής αίθουσας καί ντούκου — 
τό πόδι του — ντούκου στό πάτωμα... Σ ’ 
αύιή *τήν άνησυχία, πρόσθεταν τή δική 
τους καί κείνοι πού φώναζαν σούτ... Γιατί; 
Φοβότανε μή χάσουν καμμιά λέξη άπό τό 
έργο; Χαρά στό έργο... Ώστόσο ό κόσμος 
δ ασκέδαζε! Τό ένα γέλιο άκολουθοΟσε τό 
άλλο κι’ δσο ό κ. Χρ. Φ. κατέβαζε τά μοΟ 
τρα του, τόσο περισσότερο ένοιωθε κανείς 
γύρω του τήν άτμόσφα-ιρα έκείνη του ήλε- 
χτοισμοΟ πού δίνει ή έπιτυχία ένός έργου. 
'Η  π.οά£η τελειώνει. *Η αύλαία πέφτει, 
μιά θύελλα άπό χειροκροτήματα σηκώνε
ται.

— Τό συγγραφέα, φωνάζουνε πολλές 
φωνές. Τό συγγραφέα!..

— Μά δέ χειροκροτείς έσύ; Τί έπσθες; 
τόν ρώτησε ή γυναίκα του. "Αρρωστος
είσα’ ;

Έκεΐνος της πιάνες τά χέρια άπότομα.
— Φτάνει! Εΐνε ντροπή νά χειροκροτείς 

καί σύ τέτιο ένκλημ.α κατά της τέχνης...
— ’Αλήθεια, δέ σ’ άρεσε; Μά εΐνε έκτα. 

κτο....
‘ Η  δοκιμασία τοΰ κ. Χρ. Φ. φτάνει 

στό κορύφωμά της. Αύτός ό ήλίθιος ό ουγ- 
γρσ>φέας βγαίνει στή σκηνή, νά εύχαρι. 
στήση τόν κόσμο... ’Αλλά βέβαια! Τέτιο 
κοινό, πού εΐνε τούτοι δώ, τέτοιοι συγ
γράφεις του χρειάζονται. Εΐνε έτοιμος 
νά φωνάξει «κάτου» καί σηκώνεται δρθ:ος. 
Μά ή γυναίκα του τόν τραβάει άπό τό σα
κάκι καί ξανακάθεται. Έ π ί τέλους ή αύ
λαία κλείνει. Έκεΐνός δέν αίσθάνεται κα
θόλου καλά.

— Πάμε νά φύγουμε...
— ’Ό χ ι δά!
— Ν αί! Δέ μπορώ νά μείνω άλλο... ΙΙνί 

γομαι...
— Μά τί κριτική θά γράψεις αύριο;
—  θ ά  δεις... θά δεις...
Καί δέν έπερίμενε ώς αυρι0 γιά νά τή 

γράψει. Τό ίδιο βράδυ κλείστηκε στό γρα. 
φεϊο του κι’ έγραφε... έγραφε... Τά'βαλε 
μέ τό έργο, όμολογώντας «τίμια» πώς μό
λις τήν πρώτη πράξη κατόρθωσε νά δει... 
Τάβαλε μέ τό θιασάρχη, μί τό σκηνοΌέτη, 
μέ τούς ήθοποιούς, μέ δλους τούς "Ελλη . 
νες συγγραφείς... "Εβρισε τό κοινό, πού 
γελούσε δταν αύτός έπασχε. Κα ί τέλος 
τάβαλε μέ τήν πόρτα, πού έτριζε, μέ τό 
θέατρο, πού δέν εΐχε θέρμανση καί μέ τό 
ξυλένιο πόδι τοΟ τραυματία. "Εγραφε, έ- 
γράφε μέ τά χέρια, μέ τά πόδια, έγραφε 
μέ τό oTojia. μέ τή μύτη... Ε ίχε  τήν πα
ράξενη αίσθησι -πώς εΐχε γίνει χασάπης 
κι’ έσφαζε, έσφαζε γύρω του άρνιά, μοσχά 
ρια, κοτόπουλα... Κ ι ’ δταν έπί τέλους πήγε 
νά κοιμηθεί, έβαλε τό θερμόμετρο. Εΐχε 
πυρεττό τριάντα έννέα....

Ν . Κ Α Τ Η Φ Ο Ρ Η Σ

Τ Α  Κ Α Ρ Α Β Ι Α
Κάτι καράβια πάνε μέρα νύχτα 
μιά δώ, μιά κεΐ, σιό ρεμμα, στόν αγέρα 
στή δύση, στό βορρά, σ' ανατολή καί νότο 
δίχιυς σταθμούς καί Λίχως προορισμούς.
Ό  πλοίκρχ'ΐς κλεισμένος στήν καμπίνα 
μονολογάει καί πίνει.
Μονολογάει καί πίνει
Κ ι ’ άπ’ τό φεγγίτη βλέπει κάβε τόσο
—- μιά νά τρικ/άσει δώ, μιά νά πλαγιάσει —
τόν ούρανό, τή θάλασσα ανιο-κάτου.
Μά β< βαια : βουλιάξαν— λέει —γιά πάντα
καί τώρα πια δέν όφελεΐ
καί τώρα πιά δε νοιάζονται καθόλου
νά μοθουνε γιά ποΰ
σάν ξεκινήσουν ήτανε νά πάνε.

Κάτι καράβια πάνε μέρα νύχτα 
γοργά, περίφανα, προσεκτικά.
Σκυμμένος στά χαρτιά του δ καπετάνιος 
γράφει, ξεγράφει, φτιάχνει -τήν πορείο.
Μιά μέρα πέρασε κι άλλη περνάει 
κΐ ή μιά τήν Ζίλλη μοιάζει: 
σταγόνες άπό φώς μέσ τό γαλαζιο 
μονότονο τής θάλασσας καί τ' ουρανού,
Ξέρουν πότε θά βροϋν αραξοβόλι 
ξέρουν πότε θά φύγουν άπ αύτό.
Κ ι άπό λιμάνι σέ λιμάνι
χαράζοντας ξωπίσω τους αυλάκια στό νερό
ξεχάσαν τώρα, άν πάνε ή τάχατε γυρνάνε.

Κ ι είναι κάτι καράβια πού μερονυχτίς 
σιγά, σιγά πηγαίνουν νά δεθούνε.
Τίς άγκυρες τίς έφαγε ή σκουριά 
τίς μηχανές τίς χάλασαν τά χρόνια.
Τά πελάγη — λιμάνια καί λιμάνια 
κι οί ξωακές οί χώρες κι οί γνωστές 
τά σκεύριοσαν, τά κούρασαν, τ’ αφάνισαν.
Καί τώρα στήν πορεία τή στερνή
σά ν* απορούν, σά νά ρωτούν ^
τί κι άν έβγήκαν γαΰρα στην άρχή #
-πρώρες, σημαίες, κατάρτια σιόν αγέρα — 
τί κι άν έβγήκαν — τότε — γιά ταξίδια . . .

Α Λ Κ . Γ ΙΑ Ν Ν Ο ΙΙΟ Υ Λ Ο Σ

ΣΤΟΝ ΤΑΣΗ,
ΤΟ Μ ΙΚ ΡΟ  ΜΟΥ Α Ν Η Ψ ΙΟ

’Έτσι, ώς άπόψε, σ' δλη τή ζωή σου 
νά χαιρετσς τά δένρτα, τά λουλούδια, 
νά σιγοκουβεντιάζεις μέ τίς πάπιες, 
μέ τά πετούμενα δλα, μέ τά έλάψια.

[νύχτα».

’Έτσι, ώς άπόψε,πρόσχαρος νά σκύβεις 
άπάνου άπ*τά νερά νά πιάσεις τάστρα, 
νά δίνεις στά ψαράκια άπ*τό ψωμί σου 
κα ινά τούς λές σάν φεύγεις «καλη-

Πρό πάντων ετσι άς σοΟ γελούν τά
(πάντα

καθώς αύτό της άνοιξης τό βράδυ 
πού μέλι άναλυτό κυλά, εύωδάτο, 
μέ μουσικούς άχούς,πουλιώνε.τρίλλιες

Κι άν κάποτε ξεσπάσει άστροπελέκι 
σιμά, καθόλου άς μήν άγγίξει έσένα, 
τήθαρρετή καρδιάσου άς μή τή σκιάξει 
κι άς πεις κι αύτό πώς ήτανε παιγνίδι. 

’Εθνικός Κήπος, 1943
ΣΠ Υ ΡΟ Σ  ΠΑΝ ΑΓΙΩ ΤΟ Π Ο ΥΛΟ Σ

ό σφυγμός τής νεοελληνικής ψυχής. Μά, 
άνάμεσα σ’ αύτά. έκεΐνα πού προπαντός 
έπιβάλλονται στήν προχωρημένη συνείδη
ση τοΰ καιρού μας, — έκεΐνα πού θαρρείς 
πως προεκτείνονται στό χρόνο καί εισχω
ρούν στίς μετακινούμενες έμποοσθοφυλα- 
κές του μέλλοντος εΐνε δυό <*πό τά πιό 
πρόσφατα, έπ.κά καί μαζί δραματικά καί 
λυρικά ποιήματα : ό «Δωδεκάλογος τού
Γύφτου» καί ή νέα «Όδύσεια». Τεράστια 
καί τά δυό, έπιβλητικά — τό πρώτο μέ 
τήν άλλοτε βυζαντινή κ ι’ άλλοτε γοτθική 
άρχιτεκτονική του. τό δεύτερο μέ τήν Ιδι
ότυπη «μπαρόκ», πρόσοψή του — εΐνε σάν 
δυό φωτεινοί πόλοι πού άνάμεσά τους τεν. 
τώνει τήν Ιστορική του ύπαρξη, πρωτεϊκός 
καί «άϊτομάτης», ό σημερινός έλληνιομός. 
Ποιήματα εύρωστα, πολύπλευτα καί πολυ
πρόσωπα, γεμάτα άπό χάσματα, άπο ά
γωνία καί πνευματικό ίδρωτα, άπό όμί. 
χλη, άοριστία καί άοάφεια, άπό κάθε Χο. 
γης πνευματική ή πλατύτερα ψυχική άν- 
ταύγεια. άναδίνουν μιά μουσική άλλοτε 
μεταλλική, άλλοτε σιγαλά μελωδική, μά 
πάντα άρμονική,— καί τόσο γνώριμή μας 
πού θαρρείς πώς εΐνε ή ϊδια ή μουσική τής 

μσζ. Ή  έπιφάνειά τους εΐνε αύλα. 
κωμένη άπό τά ρεύματα πού συγκρούον
ται στό βάθος κι’ άπό τίς θύελλες πού 
δ'ασταυρώνονται πάνω τους. Ό  μύθος 
τους χάνει σχεδόν τήν ένότητά του μέσα 
στίς ρευστές καί άπαλές συγχορδίες, στή 
μουσική άοριστία τών ψυχικών άναπλά- 
σεων. στίς άλλοτε μαλακές κι’ άλλοτε 
σκληρές φωτοσκιάσεις, στίς άλλεπάλληλες 
κραυγές καί στά έπιφωνήaorta "ής άγο. 
νιας. *Η έσωτερική καί έξωτερική του ά
νάπτυξη εΐνε γεμάτη άπό άλματα, άπό 
ταλαντέματα καί μετατοπίσεις, άπό έ- 
ναλλαγές φωτισμών, μαγικές μεταμορφώ

σεις καί ξαφνιάσμοετα. *Η άτμόσφαιρα 
του θολή. γεμάτη άπό ψυχικέο διαθλάσεις 
κι’ άπό πολύχρωμες άντανακλάσεις μα. 
κρυνών άβέβαιων όραμάτων,

Ο Παλαμάς εΐχε δίκαιο δταν έλεγε δτι 
ό «Δωδεκάλογός» του εΐνε «σύντριμμα 
άπό κάποιο άλλο ποίημα πού δέν ξέρουμε 
καί κάτι χωρίς άρχή καί χωρίς τέλος, πού 
παύει καί δέν άναπαύει». Κάθε ραψωδία 
του «Δωδεκάλογου» καί τής «Όδύσειας» 
εΐνε, πράγματι, σάν μιά έλπίδα πού Φέρ
νει στήν άκρη τηο ένα δνειρο ή μιά μεΛω- 
δική. άνταύγεια πλάνης — κ ά τ ι  χ ω ρ ί ς  
ά ρ χ ή  κ α ΐ τ έ λ ο ς  π ο ύ π α Ο ε ι  
κ α ί  δ έ ν  ά ν α π . α ύ ε ι .

Ποιήματα μέ άχανή ούρανό ό «Δωδεκά. 
λόγος του Γύφτου» καί ή νέα «Όδυσεια» 
δέν έχουν τίποτα άπό τήν πλαστικής όμο ο- 
γένεια. άπό τή διάφανη λογική άλληλου. 
χία, άπό τή συγκροτημένη καί μετρημένη 
έκφραεη τών κλασσικών συνθέσεων. Εΐνε— 
άϊπό κάθε άποψη κοιταγμένα—γνήσιοι καρ. 
ποί του πνεύματος τής έποχής μας.. Ή  
σκέψη πού τά *διασχίζει καί πού τά« ζωο
ποιεί ώς τόν τελευταίο στίχο τών ραψω- 
δώ ν του εΐνε όλόγ.ομη άπό τό αίσθημα 
πού πλημμυρίζει μέ θάμπος καί μέ άγω
νία χή σύγχρονη ψυχή. Τά κεντρικά σύμ
βολά τους ό Γύφτος καί 6 Όδυσέας. έ- 
χευν στά μάτια τους, άσπιλο καί λαμπερό 
τό φώς πού πρωτοχαράζει στόν όρίζοντα 
του μέλλοντος. Εΐνε σύμβολα μιάς όλό. 
κληρης νέας έποχής δπως ό Φάουστ <αί ό 
Ζσρατούστρας κι’ δχι μιάς Ιστορικής στι
γμής μονάχα δπως ό Βέρθτρος καί ό Δόν 
Κ χώτης. Σύμβολα δμως έθνικά πού βλα. 
στάνουν άπ’ τις ρίζες τής «^ελληνικής 
ψυχής, γιά ν* άπλωθουν καί νά μεγαλυν. 
θοΟν καί νά γίνουν ύπερεθνικά, παγκό
σμια,

Ν Τ ΙΜ Η  Σ ΑΠΟ Σ  ΤΟΛΟΠΟΥΛΟ Σ

ΝΤΜΙΤΡΙ ΜΕΡΕΖΚΟΒΖΚΙ

• ΕΝΡ ΙΚ  ΙΨΕΝ
«-Σέ δυό μέρες -  λέει γιά ν* 

οε, _  Θα μοΰ φανεί πως δ πεθαμένος δέν 
£ίτισε σέ αοΰτο τό οπίτι. Έιδώ δέ θα υ- 
,ίάρχει άλλο,- ιξόν dm’ τό γυιό μου και
ΐίΐ μ̂!η\ερτραπεζαρία άκούγεται ό θόρυδος 
μιας καρέκλας πού πέφτει καί ταυτόχρο
να κάπο.ο ψιθυρητό.

‘Ηφ<*>νη τ ή ς  Ρ ε γ γ ί ν α ςΤ , , .  -«λπολ

-ηχηοφΉ Ο0*  ^Εχρχοοιιτί iosndoQ
ο' ΐχ>Χ3ΑηοΛν< ·13ΐρ9'ΌΛ»£ΐχοΛ-ιΟ ν χ «5)Χ̂ > 
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tX v  ί Uxic.<t> HW 3V3
1 |3τ) ?oU4>v.. ix>oi3
·. ΐΛ»ν®οθ_ · (»Awi9\UriioX

Μ Α Ν Τ Ε ΙΣ  (ταραγμένος): Μά τΐ εΐνε: 
Τί εΐνε λοιπόν, κυρία "Αλβινγκ;

Ε Λ Ε Ν Η :  01 ΒρυκόλακεςΙ ε!νε_ τό ζευ
γάρι οπό δωμάτιο τών λουλουδιών, νάτο 
που ξανάρθε.
Μ Α Ν Τ Ε Ρ Σ :  Τί λέ^νε;... *Η Ρεγγ ίνα ;.
Εΐνε δυνατό;

*Η Ελένη πιάνει τό μπράτσο, του πά
στορα Μάντερς καί τρικλίζοντας, προχω 
ρεΐ γιά τήν τραπεζαρία.

Στή  δεύτερη πράξη, ή κυρία "Αλβινγκ 
δμολογεΐ στόν Μάντερς πώς τό φρικτό 
αίσθημα πού δοκίμοοσε βλέποντας τήν 
καταπληκτική δμοιότητα τών δύο έρωτευ. 
μένων ζευγαριών, τής εΐνε γνωστή άπό 
καιρό. “ Εΐμαι άναπο^φάσιστη καί μάλιστα 
κςΛ μάλιστα καί δειλή, — λέει — γιατί 
νοιώθω πάντα έντός μου, στήν ψυχή μου,

πώς ύπάρχει κάτι πού μού θυμίζει τούς 
β ρ υ κ ό λ α , κ  ε ς».

— Τί λέτε;
— "Οταν άκουσα τή συζήτηση τής Ρεν  

γίνας μέ τόν ΜΟσβανλτ, μοΰ φάνηκε πώς 
άντίκρυζα βρικόλακες. Μ& κάποτε μου φά 
νηικε πώς δλοι μοιάζουμε μέ βρυκόλακες. 
πού βγαίνουν άπ’ τούς τάφους τους. Μέσα 
μας όμιλεΐ, μέσα μα<; κουβεται κάθε τι 
πού κληρονομάμε άπ’ τούς γονιούς μας, 
δλες οί παληές ίδέες καί πεποιθήσεις πού 
φαίνονται γιά νεκρές. "Ο ταν πιάνω μιά 
έφη μερίδα έχω τήν έντύπωση πώς βλέπω 
νά τρυπώνουν βρυκόλακες άνάμεσα στίς 
γραμμές. Τό κάθε τι γύρω μας περικλεί. 
νει αύτά τ’ άνσρίθμητα σάν τόν άμμο τή^ 
θάλασσας φαντάσματα.

Κάθε τι στή ζωή εΐνε φ α ν τ α σ μ α  
τ ι κ ό. Φαντάσματα άκόμα εΐνε τά θεμέ 
λια τά φαινομενικά άκατάλυτα, πού στήν 
πραγματικότητα εΐνε άπόλυτα άσήμαντα, 
πού πάνωθέ τους στηρίζεται ή σημερινή 
κοινωνία. Φαντάσματα εΐνε αύτές οί άρ. 
χέΓ του καθήκοντος καί τής αύταπάονη. 
σης πού κηούττει ό Μάντερς. ‘ Η *Ελένη 
του λέει: «"Οταν προδιαγράφατε γιά δί. 
ικαιο κάθε τι πού μέ τήν τ^οατωδία του 
ξεισήκωνε τήν ^ χ ή  μου, ένοιωσα τήν έ
πιθυμία νά βάλω σέ δοκιμασία τις δι
δαχές σας. "Αγγιξα  μονάχα μιάν άκρη. 
έναν κόμπο, μά μόλις τόν έλυσα, δλο τό 
δίχτι μπλέχτηκε. Κ ι ’ είδα πώς δλα εί
χαν γίνει μηχανικά».

(Συνέχεια  είς τήν 7ην σελίδα)



( Σ υνέχεια cSerr* τήν 3η σελίδα)
r.iSvj τής πνευματικής μχς ζωής. Α λ 
λοίμονο δμως, ν.ιλ έδδ &κρ'.βδ4ς έμψαν.- 

ή βλιβερή αντινομία, τό έπίπεδο 
αΰτό, τοδλά,χιστο Τ '4 ο8τε διίθεαι
oOts συμφέρον έχουν ν& aOxaWKXffivtai, 
Ssv πα&ει ουνεχβς vi. δείχνη μιά πτώ- 
οη. Δυό εΐνε ot τρόπο'. ποϋ κάνου/ αι
σθητή αυτή τή κατάιΛωοη. Ή  ποιότητα 
-όϋν δημοσιευμάτων r/.i ταό τό ήθος.δ τρό
πος τής έμφάν.αής τους. "Ας δοΰμε χο>- 
ριάτά τό καθένα.

Άπό δ,ποιαίδή^οτε σκοπιά, κι’ δν αν
τιμετώπιση κανένας τή<; παραγωγή τοϋ 
μεσοπολέμου, δποιαδήποτε κριτήρια κι 
άν Θελήση νά ©φαρμόση, ένα γεγονός 
μονάχα δέν μπορεΐ νά τής άμφισβητήση: 
τίς ού'σι-αστικές καταχτήσεις, ποϋ πρα
γματοποίησε στήν ποιητική έκφραση.Μιά 
πλειάδα ποιητών σά*/ τόν ^εφέρη, τό Ρί- 
τσο, τδν Οικονόμου, τόν Βρεττάκο, τόν 
Έλύτη καί ενα .δυό άλλους, δέν άνοιγε 
απλώς καινούργιους δρόμους, μά έτεινε 
,ά άποκρυσταλλώση μονιμίτερες μορφές 
πού προμηνοΰσαν μιά ουσιαστική άναγεν- 
νησι. ΙΙαράλληλα δ Σικελιανός μέ τόν 
Κάρναλη εξαντλούσαν τούς ύστατους ζω
τικούς χυμούς τής παράδοσης. Σήμερα 
οί περισσότεροι έχουν χρόνια νά εμφανι
στούν. Κ ι ' δσοι κατά διαστήματα κάτι 
δημοσιεύουν λές καί δέν τό κάνουν παρά 
γιά νά μάς υπενθυμίσουν πώς ή ποίηση 
εΐνε κάτι διαφορετικότερο «πό τΙς ισο- 
σόλαβε; γραμμές καί τίς καμπανιστές 
ρ ίμιες, πράγμα πού διαφορετικά δέ·ν άπο 
κλείεται ,καΐ νά τό είχαμε λησμονήσει. 
’Έτσι τά ύποιπροϊόντα τής ποίησης, πού 
κάποτε είχαμε πιστέψει πώς άνήκουν 
στό νεκρό παρελθόν, κατέτ/,λυσαν καί πά
λι τά κάθε λογής έντυπα. Καί καταντά
ει -,ά διαβάζη κανένας Εκατοντάδες ποι
ήματα χωρίς νά μπορή νά ξεχωρήση έ
στω κι’ έναν ύποφερτδ στίχο. Καί τό 
χειρότερο: οί νέο:, αύτοί πού πρωτοεμ- 
φα'νίζονται, ώς τά χτές άκόμα, ζώντας 
οτήν ατμόσφαιρα, πού τό -ϊργο τδν ποιη- 
τδν, πού προα·νέφερα εΐχε δημιουργήσει, 
αίσθάνουνται τήν &ποχρέωσι αύτούς άπο- 
κλειστικά νά έχουν γιά πρότυπό τους. 
Ά ν  σέ κάθε έντυιπο συναντούσες κ.αΐ με
ρικά κακέκτυπα τοΰ Ρίτσου ή τού Βρετ- 
τίκου, τό πράγμα δέν μποροδαε νά σέ 
απογοητεύσει. -έ ίκανοποιοΰσε τό γε
γονός, πώς έτειναν κάπου ψηλότερα, 
πώς ένα εΐδος Ιεραρχίας, μέ βάθρο τήν 
πραγματική άςία, έτεινε νά δημιουργη- 
θή στή ποίησή μας, (αναμφίβολο τεκμή
ριο μιάς ουσιαστικής αναγέννησης) ποϋ 
κανένας ιδέν τολμούσε νά τήν άμφισβητή- 
ση.Σήιμερα, βγαίνουν τόσα περιοδικά νέων 
καί μπορεΐ κανένας εύκολα νά τό διαπί
στωση, ο! φιλοδοξίες των νέιον μόλις 
καί μετά βίας φτάνουν τό έπίπεδο τής 
εργασίας, καί μάλιστα τής τελευταίας 
περιόδου τού κ. ΣκΡπη. "Οσο γιά τούς 
στίχους τους, φοβάμαι πώς δύσκολα Βά 
τούς ξεχώριζε κανένας άπό κείνους τοϋ 
κ. Φωκδωνος Παν®. Πώς λοιπόν νά μή 
μιλήίσεις γιά κατάπτωση;

Στήν πεζογραφία βέβαια τά πράγματα 
εϊνε κάπως διαφορετοίώτερα. Τά άξια 
όνόματα τής πεζογραφίας μας τά συναν
τάμε σχεδόν καθημερινά στά διάφορα έν
τυπα. Δέν εΐνε δμως αύτό άπόδειξις πώς 
τό διήγημα καί τό μυθιστόρημα τραβάνε 
διαφορετικό δρόμο.Δέν ξέρω ή άκριβέστε- 
ρα δέν θέλω νά πιστέψω πώς πρόκειται 
γιά ούσιαστικό πισωδρόμημα. Ώστόσο θά 
πρέπη περισσότερο νά όφείλεται στή με
ταβατική περίοδο, πού περνούμε καί τούς 
ίίρους πού έχουν δημιουργηθήι στήν εκδή
λωση τής τέχνης. Άικόμη ή προσμονή 
ένός αύριο έντε/λως διαφορετικού άπό τό 
χτές, δ φόβος μψκος δτι τδ χτές αΰτό 
δημιούργησε δέν διαθέ'τει καμμιά Ιλπί- 
δχ έπηβίωσης σπρώχνει τούς περισσότε
ρους νά Απολυτρωθούν μέ κάθε μέσο άπό 
τδ βάρος τής προηγούμενης έργασίας. 
άνεξάρτητα άίπό τήν ποιότητά της, κι’ 
έτσι έλεύ&εροι νά τραπούν σέ καινούρ
γιες άναζητήσεις. Άλλωστε ή προθυμία 
τών εκδοτών, πού έπηρεασμένοι άπό τό 
πνεΟμα τής έποχής πίστεψαν πώς καθώς 
τδ κο'.ινδ κάτω άπδ τίς σκληρές πολεμι-

• ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΗ ΑΝΤΙΝΟΜΙΑ ·
κές συνθήκες υποχρεώθηκε νά άντικατα- 
στήση τό ψωμί μέ τήν μπομπότα, καμ- 
μιά δυσκολία δέν θά εΐχε νά κάνη τδ ί
διο καί γιά τδ βιβλίο, άποτελεΐ πειρα
σμό, πού δύσκολα μπορεί νά τόν άιποφύ- 
γη κανένας. “Ετσι άπό τίς δεκάδες των 
βιβλίων, ποί) κυκλοφορούν, δν άφαιρέσης 
μερικές άνατυπώσεις μόλις δύο ή τρία 
(θά ήταν παράλειψη νά μήν Αναφέρω 
τούς «θαλασσινούς προσκυνητές» τού κ. 
Τ. Άθανασιάδη, βιβλίο μεστό κ.αί εσω
τερικότητα) κατορθώνουν νά συγκρατή
σουν τήν προσοχή σου. Τό άποτέλε'σμα; 
Τό είδαμε προχτές άκήμη άνάγλυφο στίς 
στήλες γνωστού λογοτεχνικού περιοδικού. 
"Ενας νέος αναλαμβάνει νά μελετήση 
μιά ώρισμένη πλευρά τής πεζογραφίας 
μας, καί μέ έλαφρή τή συνείδηση, σάν 
νά έπρόκειτο γιά τό φυσικώτερο πράγμα 
τοϋ κόσμου, τοποθετεί στήν ίδια μοίρα, 
βάζει στδ ίδιο σακκί τούς Πολίτη, θεο- 
τοκα, Γιαννόιπουλο, θράσο Καστανάκη 
κλπ. μέ τόν κ. Άγγελο Δόξα. Φτάσαμε 
δηλαδή, στό σημείο νά μή μπορούμε νά 
ξεχωρίσωμε τή τέχνη άπό τά ύ'ποπροϊόν 
τα της.

Μάς μένει ή κριτική, πού ή αναγ
καιότητά της κυρίως σέ τέτοιες ιστο
ρικές στιγμές γίνεται αισθητή. Εΐνε 
βέβαια οί πιδ έπώδυνες γιά κείνον πού 
τήν άσκεΐ. Αποτελούν &μως καί μιά δο
κιμασία τοϋ χαραχτήρα καί των κριτι- 
ρίων του. Περισσότερο κρίνεται παρά πού 
κρίνει δ ίδιος. Εννοείται πώς δέν πρό
κειται γιά 8‘σους ισκαρφαλόνοντας στή 
στήλη μιάς- έφημερίδος, γράφουν γιά 
§να βιβλίο μέ τόν τρόιπο καί τήν ευκο
λία πού Βά περιγράφανε τή χθεσινή αύ- 
τοκτονί α! Τήν προσοχή μας'θά πρέπη νά 
τήν «ταματήσουν μερικά άλλα γεγονότα, 
πού .έπειδή άκριβώς προέρχονται άπό άν- 
θροιιπους έχουν μιά θέση στά γράμματά 
μας, κι’ έχουμε συνηθίσει νά σεβόμαστε 
τήν έργασία τους, δείχνουν πόσο καί 
στόν τομέα αύτό πού θά πιερίμενε κανέ
νας νά παραμείνη αλώβητος έπίδρασε ή 
άτμόσφαιρα τής άποσύνθεσης.

Διαβάζεις μιά έργασία, σταματάς στίς 
γενικές άρχές τού κριτικού, βασανίζε ς 
τά κριτήριά του, συμφωνείς μέ τίς δια
πιστώσεις του, χαίρεσαι τήν τοποθέτησί 
του, καί ξαφνικά τή στιγμή πού είσαι έ
τοιμος νά τόν χειροκροτήσης, τδν βλέ
πεις δλα αύτά νά τά στέλνη περίπατο 
μέ τ* νά σέ καλεΐ νά προσέξης τή θρη
σκευτική ποίηση τοϋ κ. Ξύδη φέρ1 είπεΐν. 
Καί έπειδή & λόγος γιά τή θρησκευτι
κότητα, πού τώρα τελευταία κατήντησε 
κάπως τής μόδας. 'Ο κριτικός άναλαμ- 
βάνει νά μελ€τή*ση τόν τρόπο πώς αύτή 
εκδηλώνεται στή νεοελληνική πεζογρα
φία. Μά είπαμε ή θρησκευτικότητα είνε 
τής μόδας. Πώς δ κριτικός θά μπορούσε 
νά στερήση δποιο&ήποτε πεζογράφο άξιο 
τοϋ δνόματός του άπό έναν τέτοιο τίτλο 
τιμής; Τούς άνακηρύρσει δλους άναφέρον 
τας έναν έναν ονομαστικά άκόμη καί τόν 
κ. Καραγάταη (τήν προσωποποίηση τοϋ 
πνεύματος τοϋΣατα,α, δπως Θάλεγε κά
ποιος χριστιανός, χωρίς φυσικά αύτό νά 
μειώνη τδ άπό κάθε δποψη ένδ.αφέρον 
έργο τοΰ πεζογράφου) θρησκευτικές προ
σωπικότητες καί ήσυχάζει. Ά ν  αργότε
ρα δοϋμε κι’ αύτοί μέ τή σειρά τους νά 
τόν άναγνωρίζουν Αναδρομικά (μέ .κα
θυστέρηση είκοσι χρόνων) πρόδρομό τους 
τό πράγμα δέν πρέπει νά μάς ξενίσει. 
Ή  εύγένεια ώς γνωστόν ύποχρεώνει.

Τά πράγματα χειροτερεύουν άκόμη 
περισσότερο, δσο κατεβαίνεις σέ κ ύ κ λ ο υ ς  

πού οδτε ή προηγούμενη έργασία τοΰ άρ - 
θογράφου, ούτε ή παράδοση τοϋ έντυπου 
μποροϋν νά σταθοδν έμπόδια σέ τέτοιας 
μορφής παραστρατήματα. ’Εκεΐ πιά ή 
συναλλαγή τής χειρότερης μορφής κυρι
αρχεί αποκλειστικά. 'Ο ένας λιβανίζει 
τόν δλλον γιά νά δεχθή' αύριο άπό μέ
ρους του στόν ίδιο διθυραμβικό τόνο τίς 
ίδιες εκφράσεις θαυμασμού. Τείνει μά- 
λιστρα νά δημιουργηθεϊ καί ειδικό λογο
τεχνικό εΐδος γιά τήν έξυπηρέτηση τής 
κατάστασης. Ή  συνταγή του έχει γίνει

πιά κοινό μυστικό: Πέρνει τό δνομα τοδ 
άνθρώπου, πού πρόκειται νά έγκωμιάση, 
προσθέτει τούς τίτλους τών έργων του 
καί τό ύπδλοιπο τό συμπληρώνει μέ κο
σμητικά έπίθετα. "Οσα περισσότερα δια
θέτεις στδ σημειωματάριό σου (φίλος 
διηγηματογράφος εΐχε τήν υπομονή νά 
μέτρήση, σέ πρόσφατο άρθρο αφιερωμένο 
σέ κάποιο κριτικό, καμμιά έκατοστή τέ
τοιες καί μ’ έκαμε νά ακεφθώ πόσο 8ί- 
κηο εΐχε δ Άντρέ Ούλμάνν Φταιν άπό τίς 
στήΐλες τής «Εύρώπα» ζητούσε τόν ,έξω- 
στρακισμό τοΰ επιθέτου άπό τή λογοτε
χνία) τόσο περισσότερο έπιτυγχάνεις τό 
σκοπό σου. Καί ή έπι’τυχία τοδ νέου εί
δους, πρέΙπει νά εΐνε κχταπληχτική, δν 
κρίνη κανένας άπό. τή διάδοσή του. 
πάρχουν βέβαια καί μερικοί, ποϋ ξένοι 
πρδς τά νέα ήθη, αντιλαμβάνονται κά
πως- διαφορετικότερα καί έξασκοΰν στίς 
στήλες τής κριτικής πού διαθέτουν, τό 
λειτούργημα τοϋ ελέγχου. Μά ποιός τούς 
υπολογίζει; Οί νέες καταστάσεις ζητάνε 
νέους άνθρώπους, ενώ αύτοί παραμένουν 
σάν στρείδι, προσκολλημένοι στά πχληά.

Μιλήσαμε γιά νέα ήδη καί έλπίζουμε νά 
μάς δώση δίκιο δ άναγνώστης δταν πλη 
ροφορηθή στά είδη ιτών ανελκυστήρων 
πού χρησιμοποιούντο; γιά δνοδο τών λε
γομένων πνευματικών άνθρώπων. Οί κο
σμικές στή)λες τών εφημερίδων περιορί
ζονταν ώς τά χτές νά έ,ξυμνοϋν τήν ώ- 
ρχιότητα τής δίδος Α ή τήν τουαλέττα 
τής κ. Β . Ό  φιλόμουσος άναγνώστης εΐ
χε συνηθίσει νά τις περιφρονεΐ. Άπό τώ
ρα καί είς τό έιξής δμως θά ήταν σφάλ
μα νά συνεχίζη τήν ίδια στάσ-η άπέναντι 
τους. Ή  λογοτεχνία κατάχτησε κι’ · αύ- 
τδ'τό φρούριο. Τά στοιχεία των 6 άνέ- 
λαβαν τήν Υποχρέωση νά τόν κατατοπί
ζουν σχετ κά μέ τό ποιοι Αποτελούν τήν 
«Αφρόκρεμα» τής πνευματικής μας ζω
ής καί ποιός «κατέχει τάσον καλώς, ώς 
γνοκιτδν, τά λογοτεχνικά μας προβλή
ματα». Άκόμη, μέχρι τελευταία συζητού 
σαμε στά σοβαρά, δν ένας κριτικός έπι- 
τρέπε'ται νά καταγίνεται καί μέ δημι
ουργική καθαρά έργασία, νά κρίνη δη
λαδή συναδέλφους του καί μήπως λόγοι 
ήθ κής τάξε ως δέν θϊπρεπε νά άποκλεί- 
σουν μιά τέτοια περίπτωσι. Σήμερα τδ 
φαινόμενο Ανθρώπων, ποϋ αναλαμβάνουν 
έργολαβικά νά Αποδείξουν πώς ή ίστο
ρία τής λογοτεχνίας μας, δσον άφοράτδ 
εΐδος, φυσικά, μέ Τό δποΐο οί ίδιοι κα
ταπιάνονται, αρχίζει άπό τό1 δτομό τους 
περνάει όλότελα Απαρατήρητο. Μπορείς 
μάλιστα, άν αύτό εξυπηρετεί τό σκοιπί 
σου, καταφεύγοντας στήν ιδιωτική ζωή 
συναδέλφων σου, νά διασύρης όνόματα, 
ποϋ ή προσφορά τους στά γράμματά μας 
παραμένει σεβαστή καί πολύτιμη. Ό /ι 
μονάχα θά βρεθή περιοδικό, πρόθυμο κ ι’ 
άς εΐνε δ διασυρόμενος ταχτικός συνερ
γάτης του, νά σέ έξυπηρετήαη, μά νά 
είσαι βέβαιος πώς καμμιά διαμαρτυρία 
δέν θ’ άκολουθήση τήν πράξη σου. Ίσως 
μάλιστα καί νά σέ χειροκροτήσουν. Καί 
γιά νά τελειώνουμε. Πρίν λίγες μέρες, 
δημοσιεύτηκε σέ πρωινή έφημερϊδα μιά 
πρόσκλησι, δχι γιά μονομαχία, ή έποχή 
μας είνε πολύ πεζό'τερη, μά σέ ξυλο
δαρμό. Δέν ξέρω δν δ νέος αύτδς τρόπος 
λύσης τών διαφορών πρόκειται νά γενι- 
κευθή. Έκεΐνο, πού ξέρω εΐνε, πώς δέν 
βρίσκεται σέ πολύ μεγάλη άντίθεση μέ 
τά νέα ήθη.

***
Άναφερθήκαμε σέ ώριημένα γεγονό

τα . 'Ο κατάλογος εύκολα θά μπορούσε νά 
έπεχ’ταθή, μά δέν ήταν αύτός δ σκοπός 
μας. Τά πρόσωπα καί οί ένέργειές τους 
δέν μάς ένδιφέρουν παρά στό μέτρο, πού 
εκφράζουν γενικώτερες καταστάσεις. Καί 
έπειδή άκριβώς τδ κακό γενικεύεται, εΐ
νε, νομίζω, καιρός νά Απασχολήσει τήν 
προσοχή δλων εκείνων, καί ευτυχώς δέν 
εΐνε καθόλου εύάριθμοι, πού έχουν συνη
θίσει νά μιλάνε «μιά διαφορετική γλώσ
σα». Ή  παρουσία ένός πλήθους άνθρώ
πων πού μάς πλησιάζουν μέ τις καλύτε
ρες διαθέσεις, μά ποϋ δέν παύουν ώστό

σο, προσωρινά βέβαια, νά παραμένουν ί  
πληροφόρητοι σχετικά μέ τά πρόσωπα 
καί τις καταστάσεις, μεταβάλλει τό κα 
θήκον αύτό σέ ϋποχρεωση. ’Ασφαλώς δέ. 
είμαστε τόσο Αφελείς νά πιστεύουμε πώς 
ή ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τά άτο
μα. Τπάρχουν γενικότερες αιτίες πού 
επιδεινώνουν καί σταθεροποιούν τίς κα
ταστάσεις, πού διαπιστώσαμε. Τά άτομα 
παραμένουν άπλα δργανα στά χέρια τους. 
Δέν νομίζω δμως, πώς αύτό άποτελεΐ 
Αρκετή δικαιολογία γιά νά παραμείνου
με στή θέση τ®ν «άφ’ ύψηλοΰ» θεατών. 
’Αίπό τήν τίάλη, άν δχι τίποτα δλλο, θά 
Απόκομίσουμε τουλάχιστο, μιά συστημα- 
τικώτερη γνώση τοϋ περιβάλλοντός μας. 
Καί τό κέρδος δέν είνε μικρό. 'Η  συνει- 
δητοποίηση μιας κατάστασης, άποτελεΐ 
ήδη τό πρώτο Αποφασιστικό βήμα γιά τό 
ξεπέρασμά της.

ΒΑΣΣΟΣ ΒΑ Γ ΙΚ Α Σ

ΟΙ ΝΕΟΙ MAX

Τ ’ ό ρ γ α ν ο  μ ά γ ε υ ε . . .
Τ ’ ορ-,ανο μάγευε τά δυό σου χέρια 
αγάπης μάντειια, γνώς>α τοΰ νοΰ σου. 
ξυπνοΰσαν οί Ινες σου τήν πλάση άκέρεια 
κ ι’ ϊρίδιζεν ή  κόρα τοΰ ματιοΰ σου.

Αγάπης μάντεμα, γνώρα τοΰ νοΰ σου 
μιλήματα σέ μιά ταμμένη γλώσσα.
Κ ι’ ϊρίδιζεν ή κόρα τοΰ ματιοΰ σου 
τ’ άπόκρυφά σου μυστικά τά τόσα.

Μιλήματα σέ μιά ταμμένη γλωσσά 
χαρά καί τρυφεράδα κ ι’ ευφροσύνη, 
τ' άπόκρυφά σου μυστικά τά τόσα 
τής σάρκας σου τά πρόδινε ή βιασύνη.

Χαρά και τρυφεράδα κι’ ευφροσύνη, 
έλπίδα αμίλητη μές ατό σκοτάδι, 
τής σάρκας σου τά πρόδινε ή βιασύνη, 
στό μαγεμένο, τό γαλίίζιο βράδυ.

’Ελπίδα αμίλητη μές στό σκοτάδι, 
τ’ ανυψωμένα γιασεμιά τ’ αστέρια.
Στό μαγεμένο, τό γαλάζιο βράδυ, 
τ’ όργανο μάγευε τά δυό σου χέρια.

Τ Α Κ Η Σ  Σ ΙΝΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ

ΦΥΓΔΝ Τ ’ Α Η Δ Ο Ν ΙΑ

Χωπάσαν τ' αηδόνια 
τραγούδια ora κλώνια 

νά λέν I 
Καί μεϊναν οί ώρες 

θλιμμένες, πιά κόρες 
ποϋ κλαΐν !

Θλιμμένες πιά κόρες 
διαβαίνουν οί ώρες 

καί λέν :
Πώς φύγαν τ’ αηδόνια 

κι άφησαν τά κλώνια 
καί κλαΐν.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΔΟΥΝΗΣ

Ε Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε :

ΦΟΙΒΟΥ ΔΕΛΦΗ

0 ΑΝΘΡϋΠΟΣ M E 1ΗΝΤΣΑΠΑ
(Τό άσύγκριτον έπος τοΰ έλ- 
ληνικοΟ υπαίθρου, πού χα ρα 
κτηρίζει δύναμη συνθετική, 
ρωμαλέα Ικφραση καί άγρο· 

τική χάρη και απλότητα)
’Εκδότης Ά ρ ισ τ . Μαυρίδης 
Τιμί) βιβλίου Δ ρχ. 3.000

Πω λείται οτά βιβλιοπωλεία

ΤΟ "ΜΕΘΥΣΜΕΝΟ ΚΑΡΑΒΙ,,
Κάθε βράδυ δέχεται έηιβάιβς  
y i*  το λιμάνι τή$ ληομονια ;.  
ΟΔΟΣ ΚΦΡΟΔΙΤΗΣ 7 (Πλάκα)

Τ Υ Π Ο ΙΣ -· " Γ Ρ Α Φ ΙΚ Α Ι ΤΕΧΝ Α Ι,, 
Π· Α· Δ  ΙΑ  Λ  Η  Σ  Μ  Α

=  =  Ο Δ Ο Σ  Κ Α Ρ Ο Ρ Η  11 - Α Θ Η Ν Α Ι =  =

1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΥΡΟ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΡΙΚ ΙΗ-ΈΝ
(Συνέχεια απ’ τήν 1η σέλίδαΙ 

πία καί τήν ψυχολογία μιας νέας κοινω
νίας ποϋ ζητεί πρότυπα Από τήν Αρχαιό 
τητα, γιατί ϊχ ΐι μέσ* της σφρίγος, Ακ
μή, όρεξη γιά δράση, κάί ί5ρώτ’ Απ’ δλα 
άποατροφή στόν Αποστεομένο φεουΦαρχι- 
αμό. Μή έχοντας ή νέα τάξη δικό της πα
ρελθόν, δανείζεται ισϋ,μβολα καί ίδέες άπό 
ϊήν Αρχαιότητα.’Αντίθετα ό ψευδοκλασσι- 
κισμός άντικαθρεφτίζέι (ΧιΑ·; Ιποχή καί 
κοινωνική περίοδο ποϋ' ήρεμη, ήσυχη, 
χωιρίς εσωτερικές ζυμώσεις καί κοινωνι
κές Αμάχες, έποχή Αποτελματωμένη. 
S i  ijiti δμως τέτοια έποχή ποϋ οί οικο
νομικοί καί κοινωνικοί τη? όροι αά νά 
ποΰιμε άδρανοΰν, ήταν φυσικό καί ή Πνευ
ματική ζωή νά περάση στήν παρακμή.

Πιό &στερα δπως ξέρομε νέα ιδεολο
γικά ρεύματα καί καλλιτεχνικά κινήμα
τα έμφανίσΐηκαν στήν ίστορία τών λα- 
δν τής δόρ(ίΜϊης, Ό  ριομαντισμδς στή/ 
Αρχή καί δ ρεαλισμός" ϋσΐίρ* καί Αργό
τερα 6 συμβολισμός καί Αλλες σ^όλές. 
Καί τά νέα τοΰτα καλλιτΐχνι-/ά κινήμα
τα, έμφανίζονται στήν κατάλληλη ώρα 
καί στιγμή, γί’ άι)τό καί πάρουσιάζον- 
“ αι σάν δρνησι τοϋ καθιερωμένου στή τέ- 
.νη κάί στήν πνευματική ζωή καί μβίζϋ 
'■ν έπαναστατικές έκδηλώσεις μέσα στά 
αίσια τής πνευματικής δημιουργίας. 
t i i i t k  *η ; δμως έκδήλωση επηρεά

ζεται Αμεσα καί Ιμμεσά Από τό κοινω
νικό της περίγυρο καί &τσι 8',τι ήταν 
χθες μοντέρνο, ρωμαλέο σέ σύλληψη καί 
έμπτ/ευση, έπιβλητι,κδ σέ μορφές καί ι
δέα, γίνεται μέ τδν καιρό ρόύτίνα. Οΐ 
X&t&l Αλλάζουν, ή έσωτερική σύνθεση 
τής κοινωνίας κάθε χώρας πέρνει νέες 
μορφές καί ή ταξική Αναπροσαρμογή καί 
ανακατάταξη στήιν κοινωνική ΐεράρχία 
δημιουργεί τις νέες συνθήκες πού σπρώ
χνουν τούς πνευματικούς ήγέτες καί 
καλλιτέχνες σέ νέες έξορμήσεις καί 
καλιιεργοδν τούς δρους γιά νέες ζυμώ
σεις καί έκδηλώσεις πού καταλήγουν 
κάθε φορά στή δημιουργία νέων Σχολών 
στή λογοτεχνία καί στή τέχνη.

’Εννοείται «ώς ή ,έξελιχτική αύτή κί
νηση δέν εΐνε εύθΰγρχμμη, είνε πολλές 
φορές άντιθετική. ’Εκεΐ πού ϊχομε δνο
δο, δστερά παρουσιάζεται πνευματικός 
μαρασμός. Μά καί πάλι &■> συμβουλευ
τούμε τήν δστορίά θά κατατοπιστοΰμε 
καλά ϋ-.έ φαινόμενο αύτό. Γιά νά ύπάρ- 
ξη έντονη πνευματική ζωή καί πλούσια 
καλλιτεχνική κίνηση σέ μιά χώρα πρώτ’ 
άπ’ δλα χρειάζεται Ανάπτυξη τής τεχνι
κής καί πλούτος. Ό  πλοϋτος εΐν» τό 
κάρβουνο πού κινεί τή μηχανή τής πνευ
ματικής δημιουργίας. Μιά χώρα φτω
χή, δέ βγάζει μεγάλα πνευματικά προϊ 
όντα. "Επειτα κάβε φορά χρειάζετχι 
καί δ κινητήριος μοχλός: ή τάξη πού θά 
πρωτοστατήση στίς νέες ίδέες πού θά 
ζητήση τήν Αλλαγή καί τήν κοινωνική 
μεταρρύθμιση καί Αναπροσαρμογή.

Πρίπει δμως νά σημειώσουμε πώς
«— ♦— *— *— » ♦ ♦— ι— *-

δέ συμβαίνει πάντα ή τάξη ποό παίζει 
προοδευτική ρόλο μέισα στήν ίστορία να 
βγάλη κα ί' μεγάλους στοχαστές ’καί με
γάλους καλλιτέχνες. Ιΐαλαιότερα, ή Α
στική τάξη τΐαντοΰ 8(που ανέβαινε σπά
ζοντας τά φεουδαρχικά δεσμά έβγαλε ή 
ίδια άπδ τά σπλάχνα της, τούς πνευμα
τικούς ηγέτες της καί τούς καλλιτέχνες 
της. Στά χρδνια μας δμως δέν συμβαί
νει τδ ίδιο καί μέ τήν έργατική τάξη. 
Ή  τάξη αύτή σά νά ποϋμε δανείζεται 
Από Τήν αντίπαλη τάξη τά πνευματικά 
καί καλλιτεχνικά στελέχη της. Κ ι’ αυ
τό γιατί εΐνε μιά τάξη πού ζή κάτω 
Από τέτοιες συνθήκες ώστε δέν μπορεί 
νά μορφωθή καί παράλληλα νά δημιουρ- 
γηση δικό της πνευματικό πολιτισμό. 
Τό Αντίθετό έγινε μέ τήν Αστική τάξη 
στούς περασμένους αιώνες. Αύτή εΐχε 
πλούτο στά χέρια της καί δ πλοϋτος τής 
έδωΐσε τά μέσα νά φτιάξη σχολεία, νά 
καλλιεργήση τά γράμματα καί τις τέ- 
χνε'ί, καί νά μορφωθή.

Καί τώρα συμπερασματικά μποροϋμε 
νά ποΰμε πώς ό πνευματικός ήγέτης, 
κάβώς καί δ λογοτέχνης καί δ κα λλι
τέχνης, άσχετα Απδ τδ τέτοιο ή τέτοιο 
ταλέντο τους δέν (μπορούν νά ξεπεράσουν 
τήν έποιή τους. ’Επηρεάζονται πότε ά
μεσα κάί Τ.Ο~.ζ Εμμεσα Από τό κοινωνι
κό τους περίγυρο· καί μέ τή σειρά τους 
επηρεάζουν κι’ αύτοί τήν πνευματική 
ζωή καί καλλιτεχνική κίνηση τής χώΓ 
ρας των μέ τό νά παρουσιάζονται ώς 
δχσκάλοι στή γενεά πού έρχεται. Ώ- 
στδσο έρχονται καί καιροί, πού δν ύ
πάρχουν μερικοί άπό τούς δρους πού ση
μειώσαμε παραπάνω, οί παλαιοί παρα
μερίζουν μιά πού έκφράζουν Ασυγχρόνι
στες Αντιλήψεις. Τότε οί νέοι Ανοίγουν 
μόνοι τους πολλές φορές τδ δοόμο ποϋ 
Α“παι'τοϋν ύΐ νέες συνθήκιες. Αύτοί εΐνε 
οί πρωτοπόροι. 3ίά καί πάλι έρχεται κα. 
ρός πού νέ'ες Σχολές παρουσιάζονται, 
νέες άντιλήφεις καί ίδέες προπαγαντί- 
ζονται, καί νέοι στοχαστές καί νέοι λο
γοτέχνες καί καλλιτέχνες πρωταγωνι
στούν καί ζητούν τά πρωτεία.

'Ωστόσο στήν αιώνια αύτή άλλαγή έ- 
πιζούν μερικά ονόματα. Αύτοί εΐνε οί 
κ .λ α σ α ι κ  ο ί, 3πω ς συν ηθ ί σαμε ν ά 
τούς λήμε. Εΐνε οί πνευματικοί δημιουρ 
γοί καί οί καλλιτέχνες πού μέ τή με- 
γαλοφυΐα τους καί τδ ταλένιτο τους μπό
ρεσαν νά έκφράσουν πανανθρώπινα αι
σθήματα, νά ζωγραφίσουν καί άναπαρα- 
στήσουν μέ Αξεπέραστο έκφραστικδ τρό
πο τά πιό «που&αΓα ιστορικά γεγονότα ή 
■καταστάσεις τοΰ Ανθρώπινου βίου, πού 
πάντα θά συγκινοΰν τίς μεταγενέστερες 
γενεές. Αύτοί δέν είδαν ένα μέρός μόνο 
τής άνθρώπινης κοινωνίας, παρά μπό
ρεσαν νά έμβαθύνουν στά πράγματα καί 
νά ίδοϋν Απδ πολλές μεριές τό ιστορικό 
Γίγνεσθαι.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΛΑΤΟΣ

ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Αγαπητά «Καλλιτεχνικά Νέα».
Μ ί μεγάλη Ικανοποίηση διάβασα τό 

άρθρο της χ. Γ. Δεληγιάννη και τό άρθρο 
τοϋ κ. Γ. Σιδέρη σχετικά μέ τό παιδικό 
θέατρο. Αρχίζει νά καθαρίζη ή άτμό- 
σψαιρα του ζητήματος, πού άπό πολλά 
χρόνια μέ πίκρο: μα€ τήν άντικρΰζουμε 
τόσο θολή.

Μιάν έποχή ιό  'Υπουργείο Παιδείας εί
χε προκηρύξει διαγωνισμό παιδικών θεα. 
τρικών £ργων και άργότερα τό Πατρ>ωτι. 
κό "Ιδρυ'μα. Ο Ι έπιτροπε^ ^ών δυό αύτών 
διαγωνισμών ήσαν άσ<|>αλώς ^ξω άίπό τή 
δουλειά αύτή. Ε ίχα  στείλει καί στόν £να 
διαγωνισμό και στόν άλΧο, θεατρική δια
σκευή του 6ι6λικοΟ ΤωβΙτ, δπου σημείω. 
να γιά το^ς κριτές: «Τά πρόσωπα τοϋ
£ργου δέν εΐνε παιδιά, ούτε τό θέμα του 
εΓνε dm6 τήν παιδική ζωή, οΰτε καί προ. 
ορίζεται νά παίφται άπό παιδιά. Ά .  
πευθάνεται μόνο "στά παιδιά ώς μέσον εί. 
δικής αίσθητικής καί ^ ικ ή ς  αγωγής. Ο
πως Τό ήθέληr— “ #>ηιητήΓ του.

— ♦— 4— ·— Φ— Φ— ♦— ♦

Ό  συγγραφεύς νομίζει ότι παρόμοια έρ
γα εΐνε τά καλώς έννοούμενα παιδικά καί 
άνήκουν πρωτίστως αύτά είς τό Παιδικόν 
θέατρον». Κα ί σ’ άλλο σημείωμα : «Τό
Εργο σημειώνεται γιά παιδικό θέατρο υέ 
τήν έννοιαν όχι ότι προοοίζεται v<y παίζε
ται άπό παιδιά ή ότι ένδιαφέρει άποκλε^- ' 
στιχώς αύτά. άλλ’ ότι ένδισφέρει μέν και 
αύτά άπό τήν άποψη τή<; τέχνης έζυπη 
οετεΐ δέ Ιδίως παιδαγωγικούς σκοπούς. 
Ανεξαρτήτως τοΰ παρόντος, ιό. όποιον εί- 
νε ύπό κρίσιν, παιδικά έργα μέ τήν άνα- 
Φεοομένη έν\Όΐα θά μπορούσαν ν̂  άποτε- 
λοΰν είδικό ρεπερτόριο τής έπίσημης κρα. 
τικής σκηνής».

Ή  ’Επιτροπή τοϋ Υπουργείου Παιδεί
α^· έκρινε τό έργο «ά^ρτιο», άλλά διατύ. 
πωνε τήν άπορία: «εΐνε παιδικό;» και τό 
έδγαζε έξω «λόγω άμφ.δολιών», καθώς 
θά έλεγε ό δικαστής. Ή  ’Επιτροπή τοϋ 
Πατριωτικού 'Ιδρύματος οΟτε χ ' άνοιξε.

Τώοα μοτντεύονταο νά ώριμάζη ή σω. 
στή <5?ποψη στό ζήΐτημα τοϋ Πα<δικοϋ θεά. 
τρου, έλπίζω ότι θά δικαιωθούν όσοι έρ- 
νάστηκαν πάνω στό σωστό δρόμο καί ή 
δουλειά τους δέ θά δγή μάταιη.

Μέ άτγόττιη κι’ έκτίμηση 
Κ . Ο Λ Η Γ Α ΙΟ Σ

(Συνέχεια  άίπό̂  τήν 5ην σελίδα)
*Η Ε λ έ ν η  προσπαθεί νά καταστρέψει 

αΰτό τό «έργο», πού μαράζωσε τήν ύπαρ
ξή της. Ξεσηκώνεται άνοιχτ^ ενάντια στο 
Μάντερς, ένάντια στις θεωρίες του χής αι 
ώνιας καρτερίας καί ύπακοής. "Οταν ο 
"Οσδαλντ τής έξομολογιέται πώς £vac δια 
σημος Παρισινός γιατρός τοϋ δρήκε έξε. 
τάζοντάς τον σπέ,οματο: κληρονομικής πα_ 
ραψοοσύνης, ή τούλάχιστόν νευρική άρ,οώ 
στεΐα πού προερχόνταν άπ’ τις καταχρή
σεις τοϋ πατέρα του· όταν ή μητέοα δλε. 
πει τόν ’Όσδαλντ έρωτευμένο μέ τή Ρ ε γ . 
γίνα, κόρη τοϋ πατέρα του, καί νοιώθει 
πώς μόνο αύτός ό αιμομικτικός έρωτας 
μπορεΐ ν& σώσει τό γυιό της άπ’ τήν^ά- 
πελπισία καί τήν τρέλλιχ, άφίνει ή ιοια 
τή Ρεγγίνα  στά χέρια τοϋ ’Όσδαλντ. Και 
στήν άγαναχτισμένη φωνή τοϋ Μάντερς : 
«Δέν πρέπει νά τό κάμετε αύτό!», άπ^ντη. 
σε μέ τή γαλήνη μιάς άκλόνητης άποφσ. 
σης:

_  Τό θέλω καί πρέπει.
Άπό τά παράθυοα άντικρυζουν τήν 

ποοψυοήν άνταύνε.α μ;άς πυρκαγιάς. Ε ί 
ναι τό καινουργοχτισμενο άσυλο, που μό
λις τό ένκαινίασαν στή μνημη του π*θα. 
μένου λοχο,γοΟ ’'AXSw yK , άκοΐ6ως
τό άσυλο κσίνεται Φωτισ.ιένο. &π την 
Χό-υ«··τ. τήο ιιυρκαν.δς. ή Ρ .^ Υ Υ ^ ,  κι °  
•Όσίσλντ βρίσκονται Τει και κοντσ τους 
Λ 'Ελένη ’Ά λδ ινγ κ  καί ό πάστορας Μαν. 
κ,ος, πού χαμένα καί δέν
νά K-Vfi. Τώοα χάνεται ενα όλόκληρο 
παοελθΑν. χή-βε τι πού γ ι αυτόν, ήταν 
ιερό πυ-πολεΐται καί Τό οικοδόμημα των 
συυδατικοτήτων. τοΰ ένσρετου ψευδούς, 
αύτ6 τό οίνβδόμημα ποΰ το» έ στοίχισε 
τόαουο μόχθους γκρεμοσωριάζεται μπρο-

σΤ"Οπως καί σέ κείνο τό «φσντασματικό» 
ίΤευνσοι των έοωτευμένων. κάτω άπ’ τό 
eauito καί ψυχοό Φως ένός δροχερου 
ποω·.·νοϋ, ετσι νοιώθετε και τώοα. σ αυ- 
rhv τή νύγτσ πού τήν φωτίίΤουν οί φλόγες 
τής πυρκσγιας. τήν παοουσία τϊΐς μ ο ι - 
ρ α ς σύτοΟ τοϋ φοδεροϋ και άνοπτοδρα. 
στου πεπρωμένου πού πεοικλείνει τή ζωη. 
Μάταια ή 'Ελένη ποοοπαβεΐ νά λυτρωθεί 
*α· τό Φέμμα. Τή, φαντάσματα τήν πολι. 
ορκοΰν. Τά φαντάσματα τήν έκδικιένται..

Άπό καιρό κιόλας ό γυιός της (5?itoppi- 
ψε μακουά του τή δολερή θεωρία τοΰ κα. 
θήκοντος. τίς Ιδέες τοΰ Βορρά. «Μιά Spo. 
χή πού τελειωμό δέν έχει! —  φωναίει Α 
πελπισμένος· — αύτό μπορεΐ νά κρατήσει 
βδομάδες. μήνες... ΟΟτε μιά άχτίδα ή. 
λιου.. Δέ θυμόίμαι νά είδα ποτέ στον το. 
πο μου «λ ιο !»  Μιλάει στή μητέρα του για 
τή Νοοδηγία: «Έ βώ  δέ βλέπω ουτε χα 
ρά. Οΰτε τό ευτυχισμένο αίσθημα τοΰ τε_ 
λειωμένου έργου. Συνηθίσατε νά θεωρητε 
τή δουλειά γιά  κατάρα: όσο πιό γρηγο- 
ρα τελειώνει, τόσο καλύτερα. Σύμφωνα 
μέ τή γνώμη σας, ή ζωή είναι κοιλάδα 
δακρύων». Κα ί άντιτάσσει στή χριστιανι
κή φιλοσοφία τοΰ Βορρά  τή θεωρία του 
είδωλολατρικοϋ Νότου.

«Στόν  κύκλο δπου βρίσκομαι, θεωρουν 
τή ζωή σάν φωτεινή, όλόγλυκη ύπαρξη. 
Παρατήρησες, μητέρα, πώς κάθε τι που 
ζωγράφισα, δλοι ο ΐ πίνακες μου είναι ά. 
κριδώς ή ’Απεικόνιση τής εύτυχισμένης 
ζωής. Στόν κόσμο δπου έζησα, βασιλεύει 
αιώνιος ό θαυμαστός ήλιος, τό γέλοιο, ή 
παγκόσμια εύφροσΰνη... Νά γιατί φοβά
μαι, νά μείνω δώ, κοντά σας».

-1 Φοβάσαι; —  ρωτάει ή 'Ελένη— Από
τί ; . „ .

— Φοβάμαι μήπως δλη ή δύναμη  ̂ που
κοχλάζει έντός, μήπως καταντήση νά γ ί
νη ά\ ηθικότητα.

«Άνηθικότητα», καί θά μπορούσε να 
προσθέσει τ ρ έ λ λ α .  Στήν τελευταία 
πράξη, σέ σκηνές γραμμένες μέ τρομα 
κτικό ρεαλισμό, νοιώθουμε τή διοινοητική 
προσωπικότητα νά άποσυντίθεται κάτω άπ' 
τήν έπίδραση τής κληρονομικότητας. Μια 
ξένη γιά δλες τις προλήψεις συνείδηση, ή 
συνείδηση τοΰ νεώτερου άνθρώπου, του 
λυτρωμένου άπ* τήν έπιστήμη, άντιπαλευει 
ένάντια στήν τυφλή, τήν άδυσώπητη δύνα
μη καί ύποχωρεϊ. Τέτοια είναι ή τάραγμα, 
τικότητα, καί στό φώς α ύ τ ή ς τής_ αλή
θειας, γκρεμοσωμιάζονται τά τελευταία θε
μέλια τής σημερινής φιλοσοφίας. *Η μη
τέρα ζητάει νά δικαιώσει μπροστά στο 
γυιό της τόν κληρονομικά διεστραμμένο 
ή τρελλό’ τήν άσωτη κι' άναίσθητη ζωή 
τοϋ πατέρα του. θαλεγε κανένας πώς ζη
τάει συχώρεση άπό τό γυιό της γΐότ 
σφάλματα τοϋ άντρα της. Ή  άνηθικότητα 
του — έξηγεϊ ή ‘ Ελένη — δέν είναι τίποτ’ 
άλλο παοά ένας ξεπεσμός μιάς έλεύθεοης 
ζωνκής δύναμης πού δέ δρήκε καμμιά διέ
ξοδο, κάτω άπό τό σκοτεινό ούρανό τοϋ 
Βορρηά, άνάμεσά στήν ένάρετη σύζυγο 
καί τόν εύσεδή Μάντερς. Άμέσως 6iccKpL 
νει πώς ό ’Όσδαλντ δέν τήν άκούει καθό
λου. "Υστερα τής φανερώνει πώς δέν τήν 
άγαπάει καί πώς μέ λίγα λόγια ποτέ δέν 
άγάπησε τόν πατέρα του καί πώς τοϋ εί. 
ναι άδιάφορο γά ξαίρη Τί ήταν αύτός ό 
άνθρωπος. Και ζητάει άπ” τή μητέοα του 
τήν τρομοκρατημένη άπ’ αύτήν τήν ήρεμη 
άνατρσπή τοϋ άγιαστήριου, όπου δρισκό. 
ταν άγκιστρωμένη άκόμα μέ τό πείσμα 
τής άπέλπισίας.

— Μπορείς άκόμα νά κρατιέσαι τόσο 
δυνοττά άπό παληές προλήψεις;

— Δέν είναι λοιπόν τίποτ* άλλο άπό 
πρόληψη;. . .

— Ναί, είναι μιά άπ’ τίς άντιλήψεις 
πού κυκλοφορούν άκόμα άνάμεσά στούς 
άνθρώπους, κι’ όμως είναι...

— Βρυκόλακες! — άποτελειώνει ή ' Ε 
λένη, κυριευμένη ά?π’ τή φρίκη.

— Πραγματικά, μπορείς νά τ<χ νομίζεις 
«φαντάσματοτ», «δρυκόλακες».

’Απομένει άκόμα ένα τελευταίο «φάν
τασμα:», — ό έρωτας τοϋ "Οσδολντ γιά 
τήν Ελ έ νη , ή στοργή τοϋ γυιοϋ γιά τή 
μητέρα του. Τής όμολογεΐ πώς ένοιωσ· 
νά τόν κυριεύουν περισσότερο άπό μιά 
φορά οί παροξυσμοί τής τρέλλας. « ΕΓ^
τρομερό __  λέει, χλομιάζοντας μονάχα
μέ τήν άνάμνηση —  ώ, εΐνε φρικτό: να 
ξαναγίνω παιδί πού τό παίζουν, πού τό... 
εϊνε φοδερό!»

  Γιά Τό παιδί ύπάρχει ή μητέρα του
αύτή θά τό φροντίσει.

Ό  ’Όσδαλντ άναπηδάει ’Ό χ ι ποτέ.
Αύτό άκριβώς είνε πού δέ θέλω! Δέ μπο
ρώ νά φαντασθώ πώς θά δρίσκομαι έδώ 
πλαγιασμένος όλόκληρο: χρόνια, περιμέ 
νοντας νά γεράσω, ϊσαμε πού ν’ άσπρί- 
σουν τά μαλλιά μου. ’Εξ  άλλου μπορείς 
ν& πεθάνης πρίν άπό μένα.

Κάθεται σέ μιά καρέκλα κοντά στή 
μητέρα του.

  Συνηθισμένα, κανένας δέν πεθαίνει
άμέσως, είπε ό γιατρός. Είπε πώς πρό
κειται γιά έγκεφαλική μαλάκυνσι ή γιά 
κάτι τέτοιο...

'Η  'Ελένη τρομαγμένη προσέχει στό 
πρόσωπο αοϋ ’Όσδαλντ τό άποχαυνωμένο 
γέλοιο ένός ήλιθίου. Αύτός έξακολουθεΐ:

 «Έγκεφαλική μαλάκυνση». Τό όνο
μα αύτής τής άρρώστειας άντηχάει ευ
γενικά. δέν εΐνε έτσι; Αύτό μοϋ θυμίζει 
δυσιννιές μεταξωτές κουρτίνες, κάτι τό
άπαλό. τό μαλακό, κάτι πού εΐνε εύχά_ 
ριστο νά τό θωπεύουμε...

Ή  Ε λ έ ν η  ξεφωνίζει: «’Όσδλοα/τ! "θα  
δαλντ!» Μά εΐνε κιόλας άργά. Σηκώ θη
κε καί δ η ματίζει ζωηρά στό δωμάτιο, νοι
ώθοντας τόν έρχομό τοϋ παοοξυσμοϋ* 
στήν περίπτωση αύτή δέν ύπάρχει έλπίδα 
πιά. Ή  Ελένη  δλέπει πώς δέν εΐνε κύρι. 
ος τοϋ έαυτοϋ του. Στό  τέλος βγάζει 
άπ’ τήν τσέπη του μιάν ένεση μορφίνης 
άπαιτώντας άπ’ τή μάννα του νά τόν δη- 
λητηριάση, άν τόν ξαναπιάση ό παροξυ
σ^0 ·̂ /  . - ,— Ναι, μητέρα, τωρα πρέπει να μου
προσφέρης αύτήν τήν ύπηρεσία.

— Έ γ ώ , ή μητέρα σου!... Νά σοϋ ά- 
φαιρέσω τή ζωή, έγώ πού σοϋ τήν έδω
σα!...

— Δέ σοϋ τή ζήτησα. Κα ί π ο ιά  ζωή 
μουδωσες; Δέν τή θέλω, Ξαναπάρτην!

Τό τελευταίο «φάντασμα» πού άπόκρυ. 
δε τό ούσιαστικό χαραχτήρα τής ζωής 
χάθηκε ή άγιότητα τής μητρικής άγσ 
πης έκμηδενίστηκε. Αύτή εΐνε ή φο-δερή 
μο φή τοϋ παιδιοϋ στή μητέρα Του,^τοϋ 
άνθρώπου στή φύση: «Ποιά ζωή μουδω. 
σες!».

Καί ή Ελένη  καταλαδαίνει πώς ύπάο 
χει άλλη διέξοδος, σηκώνει τά χέρια καί 
τόν έξορκίζει νά τή σκοτώση, άν αύτό ε ΐ 
νε άναγκαΐο. Γιά μιά στιγμή ό ’Όσδλαντ 
ήσυχάζει. Προσποτθεΐ νά τόν παρηγόρηση 
καί δέν προσέχει πώς φοδάται νά μιλή
σει μαζύ του. πώς τόν νανουρίζει, σά νή 
πιο:

Νά. δλέπεις, ό παροξυσμός πέρασε. 
Τώ£αιοα. Κ ι ’ ή μέρα όΐρχίζει ’Όσδαλντ. 
Βλέπεις; Τί θαμπωτική λάμψη! Κύττα 
πώο δλα μεταμορφώθηκαν γύρω μας.

Μεταφραστής Λ.
(Ακολουθεί)

Η ΑΑΑΗΑ0ΓΡΑΦ1Α ΜΑΣ
Εύχαριστούμε ιδιαίτερα. Τό διή

γημά σας παραδόθηκε στήν Συντακτική 
Επιτροπή καί τό κρατούμε. Κον Γ. Μ. 
Π ΡΩ Τ . ’Ενταύθα.— Τό διήγημά σας έξαι. 
ρετικά ένδκτφέρον, γιατί γόνιμα έχει άφο 
μοιώσει τίς καινούργιες εκφραστικές τεχνο 
τροπίες. “ Εχει όμως άνάγκη πολλής έσω 
τερικής ένότητος καί συνοχής. Περιμένου. 
με κάτι καλύτερο άπό σάς. Κον Α Λ Κ . Κ. 
Δ Ε Τ Σ .  — Τά εύχαριστήριά μας γιά τά 
συγχαρητήριά σας. Τά ποιήματά σας όμως 
παρ’ όλη τή διάθεσί σας προδίνουν νεανί- 
κότητα, αύτό όμως δέ σημαίνει πώς πρέ. 
πει νά παύσετε καλλιεργώντας αύτή τή 
διάθεση. Κον Μ. Π Λ Λ Ρ . ’Ενταύθα. - Εύ. 
χαρίστως θά δημοσιεύαμε τό συμπλήρωμα 
τικό σας άρθρο γιά τά όσα έγοαψε ό εί 
δικός μας συνεργάτης. Δυστυχώς δμως ό 
χώρος τοϋ περιοδικού γι& τό παρόν εΐνε 
ελάχιστος καί έτσι είμαστε άναγκασμένοι 
νά τόν άρνιώμαστε καί σέ καλούς ψίλους 
τής ττροσπαθείας μας. Κον Ζ. Β Α Γ . Έ ν  
ταΰθα. Τό «Φώς καί χαρά» τό κρατούμε 
καί εύχαρ.στοϋμε. Κον Γ Ρ .  Β Ι Ρ .  Ένταϋ 
θα.— Τό ένδιαφέρον σας μάς ύποχρεώνει. 
Τό πεζό σας διαπνέεται άπό τά πιό πολι 
τισμένα αίσθήματα. Υστερεί όμως λογοτε 
χνικά. Έπίσης καί τά ποιήματά σας πρέ
πει νά ποϋν κάτι ποοσωπικότερο. Δίδα Κ. 
Σ δ . Έντοά>θα.— ’Αργήσαμε νά oac άτταν 

τήσουμε καί μάς συγχωρεϊτε. Καθώς θά 
διαπιστώσατε καί ή ίδια τό περιοδικό μας 
συχνά άψιερώνει τίς στήλες του στό θέμα 
τής ποοτίμητής σσς. Κον Ε . ΑΓΓ. Τό 
γοάμμα σας δπως κάθε γράμμα φίλου ιιας 
μάς εύχαοίστησε. Τό διήγημά σας έχει 
πολλές άδυναμίες. Τό θέμα πολύ κοινό 
καί χιλιοειπωμένο. Περιμένουμε κάτι κα 

Η Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η



β  Α Α / ν / ^ Α / Ν / ν Α Α / Ν Α Λ Α Α Α Α Λ Α Α Λ Α Α Α / Ν Α / Ν Α Α Α Α Λ  Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Α  Ν Ε Α  Α Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Α Α Λ Α Α Α Λ Λ Α Λ Λ Λ Α Α Λ Α Λ Λ Λ Λ ^ ^ ^ ν

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ
01 ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ IWftl

ΛΙΓΕΣ ΣΤΙΓΜ ΕΣ ΜΕ ΤΟΝ Κ. ΜΟΥΖΕΝΙΔΗ
ΤΟ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ

Ά ν  τό θέατρο ήτανε κι’ είνε πάντα τό 
πιό καλλιτεχνικά όργανωμένο καί δοσμέ. 
νο «παιχνίδι», ένα Spiel ένα pl»y τό κου.. 
κλοθέατρο εΐνε τό «κατ’ Εξοχήν» θεατρικό 
παιχνίδι. Σ  ’ αύτό δέν παίζουν ήθοποιοί μέ 
σάρκα καί μέ όστά. Παίζουν τά παιχνίδια: 
οί κοΰκλες. Μά πόση ζωντάνια, πόσο παλ
μό. πόσην άληθοφάνεΐα περνούν οι κού
κλες! Πόσο κωμικές καί πόσο δραματικές 
πόσο λυρικές άκόμα γίνονται Πώς ξέρουν 
άπλά κα'ι ζωντανή νά μάς δίνουνε καλ
λιτεχνικούς τύπους, πού βρίσκουνε τή δι
καίωσή τους μέσα στή συνείδησή μας. δ 
πως τίς παρακολουθούμε <*άν θεατές.

Αύτά τά £ργα τών χειρών μας, αύτά 
τά δημιουργήματα τής μακραίωνης φαν
τασίας μας μποροΟνε και μάς έπιβάλλον- 
ται σάν ένα καλλιτεχνικό γεγονός. Περ. 
νοΰν έτσι τά σύνορα τοΰ θεατρικοΟ χώρου 
κι* άνακατέδονται μέσα στήν κοινωνική 
μας ζωή, ιμέ τό χιούμορ, μέ τή σοφία, μέ 
τήν άληθοφάνειά τους. Εΐνε ή κούνια "τοΰ 
έξελγιμένου θεάτρου. Η ιστορία τους 
σμίγει μέ τήν ιστορία της άνθρωπότητας. 
Μάς συγκινουν άταβιστικά. ξυπνώντας μέ 
σα μας τή χαρά του πρωτόγονου, πού ε- 
βλεπε σ’ αύτές τό πιό γοητευτικό αι 
χνίδι.

Ό  Βιττόριο Ποντρέκα. ό Ιδρυτής τοΰ 
«Τεάτρο ντε^ Πίκολι», μαέστρος στό κου
κλοθέατρο, λέει: «*Η μαριονέττα εΐνε μιά 
άπό τίς πιό άρχαΐες, τις πιό πρωτόγονες, 
σκηνικές -μορφές, κι’ έχει τήν ίδια προέ. 
λευση. παιδική καί ιερή μαζί μέ τό θέα
τρο: τή μίμησι και τή θρησκεία, τό παι. 
χνίδι τής κούκλας και τις λιτανείες μέ τίς 
μικρές ξύλινες μαντόνες, πού διαδεχτήκα
νε τά είδωλολατρικά είδωλα. Τό κουκλ''- 
θέατοο έχει λοιπόν συγγένεια άπό τή μιά 
μέ τά παιχνίδια τών παιδιών' και άπό τήν 
άλλη μέ τούς βωμούς στις Εκκλησίες καί 
τίς πλαστικές μορφές στίς Χρ ’στουγεννιά. 
τικες Φάτνες. ’Έ τσ ι, ή μαριονέττα εΐνε ά. 
δερφή μέ τίς κούκλες, τ ’ άγάλματα. τΙς 
μάσκες καί τούς άγίους. Ο Ι ήρωες στό 
κουκλοθέατρο καί στόν καραγκιόζη εΐνε 
πάν’ άπ’ δλα βγαλμένοι μέσα άπό τό χω- 
νευτηρι τής λαϊκής πείρας καί γ ι ’ αύτό 
βαθειά λαγκοί. Μάς εΐνε γνωστοί. Παραλ
ληλίζομε μ ’ αύτούς πρόσωπα και πράγμα, 
τα. Κσί πάνω άπ’ δλα τούς άγαποΰιιε.
Ο Μπάϊρον έλεγε: «"Οποιος δέν άγαπά 

τίς μαΟΌνέττες δέν άξίζει νά ζεΐ».
Μ λ· πιό πολύ άπό κάθε ώριμο άγαπουνε 

τό κουκλοθέατοο καί τόν καραγκιόζη τά 
παιδιά. Αύτό εΐνε τό άγαπημένο τους παι
χνίδι. 'Ώ ρες καί ώοες άφιερώνουνε γιά νά 
έτοι μασούνε τούς ήρωές τους καί νά όρ_ 
γανώσουνε τήν παράσταση πού τρέχρυν μα 
ζεμένα νά παρακολουθήσουνε τά πιτσιρίκια 
τής γειτονιάς.

ΜποοοΟμε νά πούμε πώς τό κουκλοθέα
τρο κι’ ό καραγκιόζης εΐνε το πιό κατάλ„ 
ληλο καί τό π>ό διασκεδαστικό θέαμα γιά 
τά παιδιά. Αύτές οΐ μορφές, αύτές οΐ κα. 
ρικοετοΟιΟες μέ τήν έλαφοά τους ειρωνεία, 
την άπλότητα, τήν πονηοιά. τήν Εξυπνάδα, 
το χιοΟμο,ο βοίσκουνε πολύ πιό μεγάλη ά- 
πήγηση^ στήν ψυχή τών παιδιών άπό κάθε 
άλλον ήοωα τοΰ παιδ'κοΟ θεάτρου δοσμέ. 
νον άπό ήθοποούς, Τίποτα φυσικά δέν εΐ
νε άπόλυτο καί ένα καλά άνεδασμένο και 
καλό φυσικά έργο στό παιδικό θέατρο 
μποοεΐ νάχει μεγαλύτερη άπήχηση καί τό 
κυριώτεοο ισχυρότερη καλλιτεχνική Επί
δραση πάνω στό παιδί άπό μιά ποόγειρη 
ή άκαλαίσΟητη παράσταση ιμέ κουνλοθέα. 
τοο ή μέ καοαγκιόζη. Ώστόσο. έδώ ιιας 
άπασχολεΐ ιδιαίτερα τό κουκλοθέατρο πού 
δοίσκει εύκολώτερα άπήχηση στήν ψυχή 
τοΰ παιβιοΰ, γιατί εΐνε πρώτα καί κύοια 
περισσότερο παιχνίδι άπό κάθε άλλη μοο_ 
Φή σκηνικού παιχνιδιού. Κ ι ’ δντας παιχνίδι 
δέν παύει νά λειτουργεί 6£ω άπό τούς νό
μους τοΟ θεάτοου τής παράστασης καί της 
συμμετοχής σ' αύτήν τοΰ κοινοΟ. Σ έ  μιά 
τέτοια παράσταση τό παιδί βρίσκεται πιό 
πολύ στό ψυχικό του κλΐιια, στόν κόσμο 
τής φαντασίας. ’Ακόμα δέν έχει ξεφΰγει 
καλ^ καλά, —  άν δέν βρίσκεται άκόμη. 
άνάλογα μέ τήν ήλικία — στό στάδιο του 
άνιμισμού. Ο Ι καρικατοΰοες πού Λλέπει κι’ 
άκούει νά κινούνται καί νά μιλούν γίνον
ται γ ι ’ αύτό οΐ ήρωες τοΟ φανταστικού του 
κόσμου, δπου ή ποαγματικότητα συγχέε. 
ται μέ τ’ δνειρο χαΐ τή μανεία.

Δέν Φταίει δμως μονάχα ή διάθεση τών 
άντίστοιγων όργανισ»μών Υ ’ά νά δίνωνται 
παραστάσεις μέ κουκλοθέατσο καί καραγ- 
κιόΓη γιά  τά παιδιά. Χοειάζονται καί κα. 
τάλληλα εργα. Σ ’ άλλες χώρες €νας Γκαΐ 
τε έγραψε ίρ νο  κατάλληλο γ-ά μαριονέτ. 
τες κι* έ'νας Χάϊστν σύνθεσε πέντε μικρό, 
σκοπικές δπεοες γιά μαοιονέττες. *Η Σάν. 
δη. γοηά. έγοοτφε κουκλοθέοττρο γιά τά 
έγγόνια της κι* ή πιό μεγάλη της διασκέ. 
δάση ήταν νά ό,ογανώνει άνάλογες παρα
στάσεις γι* αύτά.

Μά στδ υικρό μας τόπο κανένας δέν σκ£ 
φθηκε άκόιια νά γράψει καοαγκιόΓη γιά 
παιδιά. ’Εξαίρεση εΐνρ δ κ. Π. Π'κοός, 
πού μέ τό βιβλίο του Μίκυ Μάους καί K ol 
ραγκιό£ης κ ι ' άπ’ δ,τι ξέ°ω  καί μ ?να 
πεντάπρακτο έργο του πού δέν θυμούμαι

Τόν βρίσκουμε ένα χ$>λογισμένο άπο με. 
σήμερο στό σπίτι του. Άφοΰ άκουσε τήν 
ιδιότητά μας καί τόνο μα κοινού φίλου 
πού μάς έσύσταινε μάς δέχτηκε πρόθυμα 
καί μ’ ευγένεια.

’Έ τσ ι προχωρούμε στό σκοπό μας κ ι ’ 
άοχίζουμε τά έρωτήματά μας. Ό  κ. Μου. 
ζενιδης άφοΰ άκουσε μερικά άπ’ αύτά, 
μάς διέκοψε γιά νά μάς πει:

— Μέ συγχωρεΐτε. άλλά δέν βλέπω πώς 
μπορώ μέσα σέ λίγα λεπτά κι’ έ̂ τσι πρό
χειρα V& σάς άπαντήσω σέ τόσα θέματα 
πού τό καδένα τους εΐνε πρόβλημα σοβα
ρό. ’Άλλωστε ούτε καί μοΰ πάει ή προ
χειρότητα. Γ ι ’ αύτό. άν σάς Ενδιαφέρει, 
μπορώ νά σάς Εκθέσω γενικές μου άπό- 
ψεις. σκέψεις μου δηλαδή, πού άγκαλιά. 
ζουν τά γενικά ζητήματα τής τέχνης μας 
καί ‘πού βέβαια ουτε νά τίς όλοκληρώσω 
μπορώ μέσα στά περιθώρια μιάς συνέντευ 
ξης. άλλ’ ουτε καί νά τίς σκιτσάρω ά
κόμα.

Μάς μουδιάζει κάπως τούτη ή άπάνϊη- 
ση. θ ά  θέλαμε είδικές καί συγκεκριμένες 
άπαντήσεις στά Εοωτήματά μας. πού ή ά 
λήθεΐα εΐνε πώς ήτοcv κάπως καυτερά. Κ ι ’ 
αύτό νιατί σκοπός αύτής τής ερευνάς δ
πως είπαμε δέν εΐνε ό ντόρος ή ή αύληση 
τής κυκλοφορίας του πεοιοδικοΟ, άλλά τό 
άγνό καί θερμό ένδια-φέρο νά δγή κάποιο 
ζουμί κάποια συμπεράσματα πού θά χρη 
οιμέψουνε σέ μελλοντικές προσπάθειες κά 
θαοσης κ ι ’ άνύψωσης τής θεατρικής τέ. 
χνης στόν τόπο μας. "Ομως δέν άπελπιζό. 
μαστε — άλλωστε ό κ. Μουζενίδης δεί
χνει άρκετή προθυμία νά μάς πει λίγες έ. 
στω καί γενικές γνώμες του — κ ι ’ άρχί- 
ζρυμε πάλι:

— θά μπορούσατε ϊσως νά μάς πήτε 
πώς -βλέπετε τή σημερινή θέση τοΟ θεά
τρου μας;

—  Ά π ’ τήν Ιστορία τΡΰ θεάτρου ξέρρυ. 
με πώς σέ περιόδους σάν αύτές πού περ
νάμε τά τελευταία χρόνια, το θέατρο πα
ρουσιάζει μιά παράξενη άντινομία. Αύξη
ση θεατών κι’ έπόμενα άνθηση οικονομική 
άπό τδνα μέρος κ ι’ άπό τάλλο κοττάπ^ωση 
πνευματικού έπιπέδου πού Εκδηλώνετα- μέ 
τό παοουσίασμα έογων κατώτερης κσλλι. 
τεχνικής άείας άλλά καί μέ τάσεις Υπε
ρίσχυσης τοΰ θεάματος σέ Φάρος τουπέ. 
ριεγομένου.

Μιά χώοα σάν τή δική μας πού στάθη
κε — Εγτός άπό τούς αίώνες τής μεγαλό
πνοης άρχα'ότητας — «ούοαγός» καί «έ. 
τεοόφωτη» δέν ήταν δυνατόν παοά νά ά. 
κολουθήση τήν καλλιτεχνική' ίν-δήλω^ τ«ν*ν 
κέντοων ιιέ τή μεγάλη παράδοση. Κι* έ
τσι επαναλαμβάνεται στόν τόπο μας σέ 
^ικοονραΦία, ή πσοαπάνου θεοττοική άν 
τινομία. Τό πολυάο»θμο κο*νό πού τρέχει 
στό θέατρο— καί πού σ ’ άλλες γώοες αύ
τή τήν περίοδο γι,ν νά βοη «·ίσ»τηοιο κά
θεται στήν ούοά πού σχηυατίζεται μπρο. 
στά σ^ά ταιι^ΐα δέκα πολλές φοοές, ώ 
ρες μέ τδν ϊδια καοτεοία καί έχοντας 
που άλλοΟ νά ξεσπάση γίνεται ό άναν- 
καστικός δεχτής δλων έκ^ίνων τώ .̂ άσχη 
αιών πού πσ.οόμοιες ίπογές πα.οουσιά- 
Γουν. Κ ι ’ ή Γδια πάλ·ν 1'στοοία υδς ?χ^ι 
δ'δάξει πώς δ^αν οί θύ^λλ^ς π^άσουν καί 
οσμίσουν οΐ ούοοτνοί τό Τδίο αύτό πλήθος 
χορτσσ-ιιένο άλλά κι* άηδ·ασυένο πληρώ
νει υέ τήν πεο^Φ^όνη^τη κο·ΐ f̂»v άπογή τ-υ 
κείνους πού δέν ίνδιαΦέοθηκαν καί δέν 
κα^ό.φεοαν νά τό αίχυαλωτίσουν ι»έ τ^ν 
π^-ητικΛ άλήθε*α καί νά τό καταγτήσουν 
δταν πλτίΛ/οϊαένο ψυχικά λαχταρούσε μιά 
κάποιο λύτρωση.

— Κατά τΐι γνώμη σας λο»πόν φταίνε 
θ^ατοικοί έπιχείΓ'ηιιοττίες μάλλον κι* ο

χι τό νο’νό πού τούς Ενισχύει;
— Γιά ιιένα οί έννοιες έπ·γ-ίοησις ^ έ

πι γε·,οηματίρς δέν εΐνε δυνατόν νάχουν 
σημαία έπαφ^ς μέ τήν ούσία τής άληθι-

άκριδώς τόν τίτλο του καταπιάστηκε σο. 
βαο-ν μέ τόν παιδικό καραγκιόζη.

"Οσο γιά τό κουκλοθέατρο, έκτός άπό 
σποραδικές καί χωρίς συνέχεια προσπάθει
ες. δπως τό θέατρο τού Τοσοδούλη τοΟ κ. 
ΚαραντινοΟ καί μερικές παροτστάσεις τοΰ 
κ. Ά κύλα , ή σοβαοώτερη καί πιό συστη
ματική κι’ ένθερμη προσπάθεια γίνηκε άπό 
τόν κ. Γιώργη Ρώτα. Ό  κ. Ρώτσς δέν 
φ,οοντίΓει μονάχα νά δίνει παραστάσεις μέ 
κουκλοθέατρο.Γράφει καί τά κατάλληλα έρ_ 
γα. Ο Ι ή?ωές του. ό Φασούλης χι. 6 Ρ«- 
βίθης έχουνε καταχτήσει πιά τό παιδικό 
κοινό, εϊτε σέ ΙδιαΐτεΓη ποοσπ^θεια τούς 
παρακολουθεί είτε στό ραδιόφωνο τούς ά
κούει. Τώ,οα τελευταία μάλ'στα κυκλοφό. 
ρήσε σέ Ιδιαίτερο τεΟχος uιά ξ^καοδ'στι. 
κή του κωμωδιούλα, « Ό  Μπαλωματής» καί 
αιά ραδιοφωνική σκηνή « Ό  Φασουλης θέ
λει νά νηστέψει». Καί μονάχα ή άνάννω. 
σή τους φέρνει στό μικρό παιδί τό άβία. 
στο γέλιο, τήν καλλιτεχνική χαρά καί ά- 
ψήνει στήν ι^χή  του χωρίς διδασκαλίες τό 
ήθικό δίδαγμα πώς ή άγάπη καί ή φιλία

•
νής τέχνης. Ιστορικά παραδείγματα μι. 
άς τέτοιας συνύπαρξης έχουμε τόσο λί
γα, δσο άντίθετα πολλά εΐνε τά παραδεί
γματα πνευματικών καθοδηγητών τοΰ θεά 
τρου πού θυσιάζουν καί μέσα οικονομικά 
μεγάλα καί μόχθο άπέραντο άλλά καί τή 
ζωή τους πολλές φορές υπηρετώντας τήν 
τέχνη. ’Επειδή δμως σήμερα «χορηγοί» 
—σάν έκείνους πού μέ άφθονα ύλικά μέ
σα καί μέ φιλοδοξίες πραγματικά καλλι
τεχνικές συντήρησαν κι’ άνάδειξαν τήν 
Α ττική  τροτγωδία — δέν ύπάρχουν. Ε 
πειδή άπό δώ κι’ έμπρός έλπίζουμε πώς 
τά ύλικά άγαθά θά μοιραστούν κάπως 
διαφορετικά, ώστε ή τέχνη νά μήν έξαρ. 
τιέται άπό τ<ν γοΰσΐα καί τή μεγαλοδω
ρία τών λίγων πού τάχουν σήμερα. ’Ε 
πειδή, τέλος ό δημιουργός καλλιτέχνης 
πρέπει νά πάψη πιά ν ’ άγωνιά γιά  τή 
στοιχειώδη αύτοσυντήρησι του. γιά νά έ. 
πιδοθή άνεπηρέαστος καί χωρίς ά να γκ α
στικούς συμβιβασμούς στήν έκπλήρωσι 
τοΰ μεγάλου κοινών· κοπολιτιστικοΰ προο
ρισμού του. Κ ι ’ άκόμα γιά νά βοή τόν 
άληθινό του προσανατολισμό πρέπει νά 
περιβληθή μέ τήν προστασία τοΰ κοινωνι
κού συνόλου. "Οπως ό θεωρητικός ή έρ 
γαστηριακός Επιστήμονας σέ πολιησιμενες 
χώοες, έχει στή διάθεσί του πλέρια κι’ ό- 
λοκληοωμένα έρναΡτήρια καί διβλιοθή 
κες κ ι’ δλη τήν ύλική καί ήθική ύποστήοι. 
ξη τοΰ Κράτους έτσι κι’ ό καλλιτέχνης 
πρέπει ν ’ ά^τοχτήση τά μέσα. πού θά τον 
βοηθήσουν νά έκφοαστή δηυιουργικά. Σά 
μιά τέτοια περίπτωση οΐ διάφοροι «παοεί- 
σαχτοι» στό μεγάλο συμπόσιο της τέχνης, 
αύτοί πού δίγως νάχουν ή νά μποροΰν τί
ποτα νά ποΰν, «βυσοδουοΠν» σέ β'γ’Ός 
κάθε καλλιτεχνικής έκδήλωσης. θ ’ άναγ’ 
καστοϋν νά σωπάσουν άφήνοντας λεύτ-ρο 
τό δρόυο σέ κείνους πώγουν τή δύνοιυη ν' 
άφομοιώσουν τις λαγτά,ορο καί τα. Ιδανι
κά τής ιτεριγυριας τους καί νά τά έκφοά- 
σουν μέ μιάν όποιαδήποτε uo'-φΛ τέχνης.

—  Καί πώς κατά τή γνώμη σας μπο 
ροΰν νά γίνουν αύτές οι μεταβολές;

— Δέν πιστεύω σ* ••'ΐνοοΊβτ^βολές σέ 
τούτη ή έκείνη τήν εκδήλωση. Δέ νομίζω 
δηλαδή πώς άρκεΐ μιά ύπόδειξη, πού φτά 
νει V£ γίνη άποδεχτή, γιά  νά ούριοδρομή- 
ση τδ θέατρο.

—  Πο:ά κατά τή γνώμη σας ή μεταπο 
λεμική θέση το3 θεάτρου;

—  ’Ελπίζω πώς μάς περιμένει μιά με
ταπολεμική αύριο, πού. άφοΰ άρνηθή τό 
δικαίωμα τής ύπαρξης στίς λεγάμενες '«ή- 
θικές άξίες» πού ΐσχυσαν μέχρι τώοα, θά 
χαράξη νέες κατευθύνσεις σύμφωνες μέ 
τίς καιωνκές άνάγκες καί θ ’ άρχίση άπ* 
τά θεμέλια του τήν άνοικοδόμηση τής 
κοινωνικής ζωής, δίνοντας Tfi θέση πού 
άξίζει στήν τέχνη, σά λαμπρό κοινωνικό 
εποικοδόμημα πού εΐνε. Τότε μεΐς οΐ έρ_ 
γάτες τοΰ θεάτρου θά κληθοΰμε ν& ποΰαε 
τίς γνώμες μας καί νά θέσουμε στή διά
θεση τοΰ κοινωνικού συνόλου τή μάθηση 
καί τήν πεΐοά μας. ’Εγώ  τούλάχ·.στο ·*να 
μεγάλο μέρος τοΰ διαθέσιμου χρόνου 
μου — στήν άγονη αύτή περίοδο τών δύο 
τριών τελευταίων έτών —■- άφιέρωσα στή 
μελέτη τών πρσβλημάτων πού τυχόν θά 
πσρουσιάση ή μεταπολεμική έποχή. Καί 
πιστεύω πώς, δπως έγώ έτσι καί πολλοί 
άλλοι καλλ’τέχνες, θάχουμε νά ποΰμε 
χρήσιμα ποάγματα πού τώρα δέν μποροΰν 
νά είπωθοΰν.

’Εδώ ό κ. Μουζενίδης σταματάει δί- 
νοντάς μας καθαρά τήν έντύπωση πώς άθ- 
κετά μάς είπε. Κα'ι πραγματική ταχτο
ποιώντας τώοα τά δσα μάς εΐπε καί ξα 
νσδιαβάζοντάς τα βλέπουμε πώς μίλησε 
περ’σσότερο άπ’ δ,τι πεοιμένσμε. ’Έ τσ ι 
νοιώθουμε βαθε'ά τήν υποχρέωση νά τόν 
εύχαριστήσουμε θερμότατα κι’ άπό δώ.

Κ Ω Σ .  ΠΑΠ.

δίνει πιό μεγάλη χαοά καί Ικανοποίηση 
καί άπό τά χοήιιοττα κι’ άπό τά ώραΐα Φα 
νιά. κι’ άν άκόμα τά λαχταοάει κανείς. 
Μά τό βιβλιαράκι έχει κι’ άλλο χάρισμα: 
Χαριτωμένα τραγουδάκια, πού π ίνουνε αέ. 
σα στ^ν πλοκή τής κωμωδίας άβίαστα καί 
τήν κάνουν άκόιμα πιό εύχάριστη. 'Ορίστε 
κι’ ένα δείγμα:

Έ λ ο ' ποοκ^κι μου, δός του σφυοάκι ιιου 
τρύπα σοΊ^λάκι μου κάνε δο^λ ι̂Α·
Σ  κλάδοι θά μένανε τά γέοια άν δένανε 
Μ^^οιά *πό μένανε ή τεμπελιά.
Στΐγοι ν*ά παιδιά θά πεΐτ'·. Ά λ λ ά  στί

χοι πού άνρ·6ώς γ ι ’ οτύτό τό λόνο ?χο·ιν 
άζ(α θετική. Ό  κ. Ρώτας <ir.orv''^\«-| «ττώς 
θά τυπώσει κι’ άλλ^ς του κωυονδ»οΰλες γ ϊ ΐ  
κουκλ^θέοτοο. Εόγόμαστε νά ιιποοέσει νά 
ποαγματοποιήσει τήν έπιδίω^ή του οτύτή, 
πού χωοίς ^\λο θά σπρώξει π^ός '’"ά μποός 
τό κουκλοθέατρο οτόν τόπο ua-ς. Κα\ ποιός 
ξέρει: *Ί·σως ν” άκολουθήσουνε κι* άλλοι 
τό παράδειγμά του.

Γ Ε Π Ρ Γ Τ  Α 
Δ Ε Λ Η Γ ΙΑ Ν Ν Η —Α Ν Α Σ Τ Α Σ  ΙΑ Δ Η

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ 
•

Στό  θέατρο «Γκλόριοε» <ίφχισοτν οί 
πρόβες στό νέο έργο τοΰ δημοσιογράφου 
κ. Δ. Σ .  Δεδάρη «Νέο αΐμοο> πού θά δι. 
α&εχτεΐ τό «Μπαμπάς έκπαιδεύεται». Πρω 
ταγωνιστές θάναι ή κ . Ά ν .  Λώρη κι’ ό κ. 
Χρ. Νέζερ.

— Μέ μεγάλη φροντίδα καί θερμό έν- 
διαφέρο έτοιμάζεται ή πανηγυρική παρά
σταση τής «Φωτεινής Σάντρη», τοΰ άκα. 
δημαϊκοΰ κ. Γρ. Ξενοπούλου, πού θά δο_ 
θή τη Δευτέρα 16 τοΰ μηνός στό θέατρο 
«Πάρκ» άπό τό θίασο Μανωλίδου — Παπά
-Δενδραμή. Πρίν άπ’ τή παράσταση θά 

γίνουν όμιλίες στίς όποιες θ ’ άπαντήση ό 
σεβαστός συγγραφέας.

— Τήν Τρίτη τό άπόγευμα, 16 τοΰ μήνα, 
δίνεται στό θέατρο «Δελφοί» ή πρώτη διά. 
λεξη άπ’ τή σειρά τών διαλέξεων τοΰ «θε 
άτρου Τέχνης», γιά  τά μέλη τοΰ όμίλου 
του, μέ όμιλητή τόν κ. Κ . Κουν.

—  Λέγεται πώς δτι ή πρωταγωνίστρια 
τοΰ έλαφροΰ μουσικοΰ θεάτρου κ. Ρίτα  
Δημητοίου, θά καταρτήοει θίασο, στόν ό
ποιο θά συμπράξουν γιά ώρισμένες έμ. 
φανίσείς καί μερικοί άπό τούς ήθοποιούς 
πρόζας.

— Ό  θίασος Άνδρεάδη άρχισε ποόβες 
στήν ούγγρική διασκευή «Δαλιδά»' μέ 
σκηνοθέτη τόν_κ. Τ. Μουζένίδη. Τό εργο 
αύτό. στό όποιο θά παίξουν ή κ. Κατε
ρίνα, οί δίδες Κουρή, Παπο^οτνασίου καί 
οί κ. κ. Γιαννίδης, Σταρένιος. Φαομάκης. 
Φιλιππίδης καί Μ. Βεάκης. θ ’ άνεβή δταν 
τό έπιτρέψΞι ό «Κόσμος πού έρχεται», πού 
οί παραστάσεις του συνεχίζονται μ’ έξαι- 
ρετική έπιτυχία.

- 'Ο  θίασος τοϋ Κρατικού θεάτρου 
Θεσσαλονίκης πού ένισχύ^ηκε καί μέ τόν 
κ. Κ . Ο^κονομίδη έτοιμάζεται στό'τ*λος 
αύτοΰ τοΰ μήνα νά φύγη γ·ά τή Θεσσαλο
νίκη. Νωοίτεοα δ’μως θά φύγουν οΐ κ. κ. 
Κουκούλας καί Βακαλό γιά τις σχετ-κές 
προετοιμασίες.

— Ή  Επιτροπή Δραιιοττικών Σχολών, 
παοουσιάστηκε στόν κ. ‘Υπουργό τής Παι. 
δείας κ ι’ έζήτησε τήν έπίλυση πρλλών αι
τημάτων τους πού σ’ αύτά ήταν ή χορήγη
ση μιάς αίθουσας γ  ά τή στέναση της. τήν 
οικονομική Ενίσχυση τών άπόρω'ν μαθη. 
τών καί τή χοοήγηση άτελειών. Ό  κ. Ύ  
πουργός ύπο-ΓχέΘηκε τΛν προ:γματοποί?ιση 
δλων αύτών τών αίτημάτων.

— Μέ διάτανιια τοΰ κ. *Υπουονοΰ της 
Εθνικής Παιδείας διορίστηκε γιά δυό 
ΥΡόνισ μέλος τοΰ γνωμαδοτ κοΟ συ-ιβου- 
λίου Μουσικής ό κ. Map. Βάοβογλης σ’ 
άντικατάσταση τοΰ κ. Εύαγγελάτου.

- Μέ σχετικό νόμο τοΰ Υπουργείου 
Παιδείας, γράφτηκε πίστωση στόν κρατι
κό προϋπολογισμό 20.000.000 δραχ. γιά 
χο?ηγία τοΰ Κράτους στό Μουσείο Μπε.
νάκη.

Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α  ΝΕΑ  
•

Αναγγέλλεται άπ’ τό χωριό θέομο τής 
Δωρίδας ό θάνατος τοΰ Δη μ. Λουκόπου . 
λου, γνωστοΰ γιά τίς πολύτιμες καί πρω
τότυπες λαογραφικές μελέτες του.

Εξαιρετική Επιτυχία σημείωσε ή μσυσι_ 
κοφ:λολογική γιορτή τοΰ «Συνδέσμου Ε λ 
λήνων λογοτεχνών», πού δόθηκε δώ καί 
λίγες μέρες σέ γνωστό άθηνα(Κό σπίτι. 
Ξεχωριστά χειροκροτήθηκαν τά δυό μρνό. 
πρακτα. τό «Μοντέλο» τοΰ κ. Σπ. Πανο:. 
γιωτοπούλου καί τό «Πρώτο κόλπο» του 
κ. Κ. Βελμύρα, πού παίχτηκοτν άπό δια
λεχτούς νέους καλλιτέχνες τοΰ Έ θνκοΟ  
Θγ άτρου. Τόσο ό Διευθυντής Γραμμάτων 
'Υπουργ. Παιδείας κ, Μαντάδης, δσο κ ι’ 
δλοι οί διαλεχτοί διανοούμενοι πού παρέ 
στησαν. συνεχάρικαν θερμά τό προεδρείο 
τοΰ Συνδέσμου γιά τήν πρωτοβουλία.

'Η  Διεύθυνση Καλών Τεχνών τοΰ ‘Υπουρ
γείου Παιδείας, σέ συμφωνία μέ τά καλλι
τεχνικά σωμοτεΐα, κατάρτ σε νόμο, μέ τόν 
όηοίο ίδούεται «Καλλιτεχνικό Έτχαγνελμα· 
τικό Επιμελητήριο». Τό ’Επιμελητήριο αύτό 
θά ύποδισιρεΐται σέ τέσσερα είδικά ·»υή 
ματα : ζωνράψων, γλυπτών, χαρακτών, δ·α· 
κοσμητών. Σκοπός τοΟ ’Επιμελητηρίου ttwai 
ή έξύ^ωση τώνπαραπάχω είδικοτήτων καί ή 
έπογγελματική κατοχύρωση τών μελών ίου.

— Συγκροτήθηκε έπιτροπή >ιά τήν άνέ· 
γερση προτομής στόν άποθανόντα λυρικό 
ποιττή Μιλτιά η Μαλακάση. Ή  έπιτροπή 
θά άτευθύνει έκκληση σ* δλους τούο πνευ
ματικούς καί οικονομικούς όργανισμούς της 
χώρας καί τό φιλότεχνο κοινό γιά τή συγ
κέντρωση τοΟ ποσοΰ πού θ* άτιαιτηθεΐ.

— Ά  ό τό «Σύνδεσμο Ελλήνω ν Λογοτε
χνών» έζελένησαν τά πσρακά.το Καινούργια 
μέλη :·■ Γρηγβ Καοιμάτης, Ναπ. Λαπαθ»ώτης,

Σο ? ί ' ' 1 % I 1 <· Γ ό μπρ© ,


